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 ...توطئة
 

غ ؾبح ؤلاخهاءاث آزغ حكحر  في ال٨خاب وكغ مٗض٫ بإن( الُىوؿ٩ى) والتربُت والش٣اٞت للٗلىم اإلاخدضة ألامم مىٓمت ج٣ٍغ

ت اليسخ ؤٖضاص جتراوح ٦ما ،%7 وؿبت ًختاوػز لم الٗغبي الٗالم  آالٝ وزالزت ؤل٠ بحن الٗام اإلاٗض٫ في الٗغبي ال٨خاب مً اإلاُبٖى

. وسست

ا جهضع التي الغواًاث مً ال٨م َظا ٞةن وباإلا٣ابل  ههِب ؤن خُض الٗغبي، الٟغص لضي اإلاُالٗت بةق٩الُت ًهُضم ٢ض ؾىٍى

 ملُىنز ل٩ل 212و ؤوعوبي ملُىنز ل٩ل ٦خابا 584 م٣ابل ٦خابا، الشالزحن ًختاوػز ال الٗالم في اإلايكىعة ال٨خب مً ٖغبي ملُىنز ٧ل

اث ؤن ًا٦ض ما ؤمحر٧ي،  . الٗاإلاُت باإلاٗضالث م٣اعهت مخضهُت الٗغبي الٗالم في ال٣غاءة مؿخٍى

اث ؤَم اؾخسغاط  وبهضٝ  ٖىض الخى٠٢ و٦ظا مىايُٗها وؾحروعة ؾحروعتها وجإَحر الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث مىيٖى

ً في ال٣غاءة ٖلى الٗؼوٝ ْاَغة اهدكاع ؤؾباب  بم٣ٍغ UNSCIN الٗلمُت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص هٓم الٗغبي الَى

 في العغبُت الغواًت " خى٫ز ٖكغ الشاوي الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ماجمغ ،2016 ؤٚؿُـ  21-22 ًىمي الٗانمت بالجؼاثغ

 ."  العغبي الىَن في اللغاءة ومكيل الشالشت ألالفُت

 ٖىض جى٢ٟذ ٖلمُت ومله٣اث مضازالث زال٫ مً ٖغبُت ظامُٗت ماؾؿاث ٖضة مً وباخشىنز ؤؾاجظة اإلااجمغ في قاع٥ ول٣ض   
اتها الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث ؤبغػز  مؿذو وال٣غاءة اإلاُالٗت ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ ؤؾباب وؤَم ومىيٖى

 :الخالي الك٩ل ٖلى اإلاؿُغة، مداوعٍ ومسخل٠ اإلااجمغ َظا بق٩الُاث

 الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث ؤبغػز:  ألاو٫ز اإلادىعز

اث: الشاوي اإلادىعز  زالشتا٫ ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث مىيٖى

  الشالشت ألالُٟت بإخضار  الٗغبُت الغواًاث جإزغ مضي: الشالض اإلادىعز

مُت صعاؾت: الغاب٘ اإلادىعز  الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت للغواًاث ج٣ٍى

. وال٣غاءة اإلاُالٗت ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ ؤؾباب:  السامـ اإلادىعز

. ل٣غاءةا ًٖ الٗؼوٝ ْاَغة إلاىاظهت الىاظٗت الخلى٫ز: الؿاصؽ اإلادىعز

 ًٖ الهاصعة اإلااجمغاث ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً ؤٖماله وكغ :للماجمغ اإلاى٢غة الٗلمُت اللجىت جىنُاث في ظاء ما بحن ومً
٨م جدذ اإلاغ٦ؼ ًً٘ اإلاىُل٤ َظا ومً؛ الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ  التزمذ والتي اإلااجمغ بهظا اإلاكاع٦ت الٗلمُت ألابدار جهٞغ

 الىا٢٘ ومخُلباث الٗهغ ٢ًاًا جلخمـ التي الٗلمُت والبدىر بالضعاؾاث اإلا٨خباث بزغاء في مىه ٦مؿاَمت الك٩لُت، باإلاٗاًحر

. ؤلاؾالمي الٗالم في

 اإلال َالبي ؾغوع. ص/  اإلااجمغ عئِؿت

  



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

5 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 الفهغؽ
 الهفدت 

 7 اإلاؼغب/عُاى اللاض ي حامعت هغواعي هكام. ص جلغؤ؟ ال إلااطا" بكغؤ" ؤمت 

 ذ ، ألاؾاؾُت التربُت ولُت حمعت، عُُت مهُفى.ص ؤلالىتروني، والفًاء العغبُت الغواًت  17.  الىٍى

 ت ؤؾخاط بلعابض الخم عبض. ص الشالشت، ًتألالف في مخجضص ؾغصي زُاب ندى العغبُت الغواًت في الخسُُلي اإلانام  وألاصب ألاصب نظٍغ

  2وحامعتالجؼائغ كُغ، حامعت اإلاكاعن، اإلالاعر 

33 

 45 الجؼائغ -حُجل بجامعت مدايغ ؤؾخاط ألاخمغ، فُهل. ص الجؼائغ، في العلمي الخُاٌ جللي 

 ت الغواًت في اإلاغؤة نىعة -الجامعي اإلاغهؼ -َعام خفُظت. ص. نمىطحا الؿاًذ للخبِب(( اإلادبت جلً))  عواًت ، اإلاعانغة الجؼائٍغ
 جِؿمؿُلذ

61 

 حامعت بهُضع، الغخمار عبض. ص ألالفُت، في العغبُت الغواًاث مىيىعاث ، اإلاؼاعبي الغوائي ؤلابضاع في" العغبي الغبُع" نىعة 

 – اإلاؼغب  –مغاهل. عُاى اللاض ي

69 

 ش اؾخلغاء) ، هنُت بن للمدؿن اإلاؿدنلع عواًت في الخىنؿُت الشىعة  حامعت هبير س ي الخجاني ؤخمض. ص(  اإلاؿخلبل واؾدكغاف الخاٍع
 الجؼائغ بىعكلت مغباح كانضي

81 

 ن ؤنىاث  107  جمىقنذ عير بىقعُب بلخاج الجامعي اإلاغهؼ قُش هامل. ص. نالح ًاؾمُنت للياجبت"  لخًغ"  عواًت في الَى

 ُاث
ّ
ت الّغواًت في الّضًنُت الّؿلُت ججل غفاٌ كًاة الجؼائٍغ

ّ
 بىغ ؤبي حامعت ، ؤوػغب عبضهللا. ؤ ؤنمىطحا، منهىع  بن الىهاب لعبض ق

 الجؼائغ-جلمؿار–بللاًض

123  

 ت الغواًت في الؿغص جدىالث  145 كؿنُُنت منخىعي ؤلازىة حامعت. مغون صلُلت. ص ؤنمىطحا،  نالح ًاؾمُنت  اإلاعانغة الجؼائٍغ

 حامعت علىم، صهخىعا زانُا ؾنت بًمار، جىهامي الباخشت_ ألاعغج نيواس ي ؤصب في كغاءة_ الغوائي الغهار هىاحـ الىاكع قظاًا 
 بؿىغة زًُغ مدمض

157 

 عوة" عواًت
ّ
 حامعت/فّضاق بللاؾم. ؤ الغوائُت، للىخابت حضًض قيل عن البدث ومداولت الخُماث في الخجضًض بير: حلُي لغبُعت" الظ

ل منهىع . ؤ ،2 البلُضة  2 الجؼائغ حامعت/بَى

175 

 ل ؤبى فُهل.ص العغبي، الغبُع ونبىءة الىىني إلبغاهُم" الىَعم" عواًت ُْ َ
ف

ُّ
/ مغاهل عُاى، اللاض ي حامعت باخث، ؤؾخاط الُ

 اإلاؼغب

199 

 ت ت. ص ميهىبي، الضًن لعؼ( / الؼفغار و ؤلازم ؤعى) بعهابِـ عواًت في العنىار قعٍغ  –الُاهغ مىالي الضهخىع  خاهم،حامعت عماٍع

- الجؼائغ  -ؾعُضة

209 

 221 والخىنُاث الخخامي البُار 

ت اإلالىُت لخلىق  انتهان ؤي عن مؿاولُخه  العلمي البدث حُل مغهؼ ًسلي  الفىٍغ
 اإلاغهؼ بصاعة عؤي عن بالًغوعة ألابدار هظه في الىاعصة آلاعاء حعبر ال
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 جلغؤ؟ ال إلااطا" بكغؤ" ؤمت
 اإلاؼغب/عُاى كاض ياٌ حامعت هغواعي هكام. ص

 
 

: بالٗغبُت البدض ملسو
ه الاوؿان ًىؾ٘ للىٟـ،بها لل٣ٗل،ومخٗت ٚظاء ال٣غاءة ىمي مٗاٞع  انبدذ الُىم ال٣غاءة بن ومهاعاجه،بل ٢ضعاجه ومضاع٦ه،ٍو

 ال٣غاءة ٖلٝ ًٖ ؤٞغاصَا جسل٠ ؤمت مً وما بالٗالم، ألامىعز ػمام في وجد٨مذ بال ج٣غؤ ؤمت مً ٞما.وع٢حها الامم لخ٣ضم م٣ُاؾا
. بالٗالم الؿاٞلحن ؤؾٟل في و٢بٗذ بال

 الٟغص لضي ال٣غاءة بمك٩ل جهُضم الٗغبي،ٞاجها الٗالم في مبُٗا الا٦ثر ال٨خب ٢اثمت جخهضع الٗغبُت الغواًت ٧اهذ وبطا

اث في الخضوي َظا وعاء الٟٗلُت ألاؾباب هي وما ؟ ج٣غؤ ال" ب٢غؤ"امت إلااطا هدؿاء٫ ًتٗلىا الظي الصخيء الٗغبي  ال٣غاءة مؿخٍى
 الٗغبي؟ بالٗالم

ض ً في ال٣غاءة ٖلى الٗؼوٝ ْاَغة اهدكاع ؤؾباب ٖىض الخى٠٢ البدشُت الىع٢ت َظٍ زال٫ مً وهٍغ  هتملها والتي الٗغبي الَى
سُت الضًيُت الاؾباب في ت والخٗلُمُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والخ٨ىىلىظُت والىٟؿُت والخاٍع  والتربٍى

... اُٞتوالش٤
 

ت البدث ملخو : باالنجليًز
 

Reading food for the mind, and the fun of the same, it expands human knowledge and stimuli, 

and develop their capabilities and skills, but the reading today has become a measure of the 

progress of nations.so, nation which read controlled the reins of the world, and nation which its 

members fails about the act of reading lurked at the bottom of the world.            

If the Arabic novel tops the list of best-selling books in the Arab world, they collide with the 

problem of reading among Arab individual thing that makes us wonder why the nation of "do 

read" do not read? What are the real reasons behind the decline in reading levels in the Arab 

world? 

And we want through this paper stoping at the reasons for the spread of the phenomenon of 

aversion to reading in the Arab world, which are summarized in the religious, historical, 

psychological, technological, economic, social, political, educational, and cultural reasons... 

 
: م٣ضمت 

اث حٗالج للخُاة حك٨ُل الشالشت،ٞهي الالُٟت في الٗغب صًىان الغواًت ٢ضًما،ٞةن الٗغب صًىان الكٗغ ٧ان بطا  مىيٖى

.  طاتها الٗاصًت والخُاة ًخ٤ٟ ٞجي بىاء في وهٟؿُت وؾُاؾُت واظخماُٖت اوؿاهُت

                                                           
 
 ثزظشف 5،ص998 اٌعشثُخ اٌّعبطشح،اٌغعُذ اٌىسلٍ ،داس اٌّعشفخ اٌجبِعُخ ، اجتاىات الركاية- 



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

8 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ذ و٢ض اث جىٖى  للمالٟحن صاؾما َب٣ا الاخضار جل٪ ٩ٞاهذ الشالشت، الالُٟت بإخضار وجإزغث الٗغبُت الغواًت مىيٖى
 واإلاُالٗت ال٣غاءة باق٩الُت ًهُضم ال٨م َظا ان ،ٚحر الشالشت الالُٟت في الغواًاث مً َاثل ٦م ٞهضع الٗغب والغواثُحن

. الٗغبي الٟغص لضي
ً ال٣غاءة خا٫ وا٢٘ وما ال٣غاءة؟ اَمُت ٞما  واإلاُالٗت؟ ال٣غاءة ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ اؾباب وما الٗغبي؟ بالَى

ىاثضَا ال٣غاءة ؤَمُت  ٞو

ه الاوؿان ًىؾ٘ للىٟـ،بها ومخٗتلل٣ٗل، ٚظاء ال٣غاءة ىمي مٗاٞع  ال٣غاءة بن ومهاعاجه،بل ٢ضعاجه ومضاع٦ه،ٍو

 جسل٠ ؤمت مً وما بالٗالم، ألامىعز ػمام في وجد٨مذ بال ج٣غؤ ؤمت مً ٞما.وع٢حها ألامم لخ٣ضم م٣ُاؾا ؤنبدذ الُىم
ز البُان ظلتم في ظاء ،و٢ض بالٗالم الؿاٞلحن ؤؾٟل في و٢بٗذ بال ال٣غاءة ٞٗل ًٖ ؤٞغاصَا  الىؾاثل بخضي هي ال٣غاءة ؤنَّن

 ًهٗب خُىيز ؤمغ وهي. وزبراتهم واإلاخإزٍغً اإلاخ٣ضمحن مىتؼاث مً والاؾخٟاصة اإلاسخلٟت، الٗلىم ال٦دؿاب اإلاهمت
ض إلاً ٖىه الاؾخٛىاء ت وخاظت الخٗلم، ًٍغ م وال. والكغاب الُٗام بلى الخاظت ًٖ ؤَمُت ج٣ل ال ملخَّن ز لؤلٞغاص ج٣ضُّ

ًال
 ًٖ ًٞال

ؿخ٣ُم ألاٞئضة، ال٣ٗى٫،وحؿدىحر جدُا ٞبال٣غاءة ال٣غاءة؛ بضونز والخًاعاث ألامم  ٣ٖل جٟخذ ال٣غاءة بن ،زم ال٨ٟغ َو
. ألاخُان مً ٦شحر في بإخض الاؾخٗاهت صونز مً بىٟؿه الخٗلم مً وجم٨ىه ؤلاوؿان

ا وؿخُُ٘ ال ٦شحرة ٞىاثض ولل٣غاءة : ًلي ما مجها هلسو ؤن ًم٨ً ول٨ً خهَغ

ظاء ال٣ٗل وهىعز الٗلم مٟخاح ؤجها -1 . والىٟـ الغوح ٚو

ت الى الؿبُل ؤجها -2 باصجه وحٗالى ؾبداهه هللا مٗٞغ ؼ ٦خابه ب٣غاءة الُٗٓم ألاظغ ٖلى والخهى٫ز ٖو . الٍٗؼ

ى اإلاٗمىعة ؤهداء في باإلوؿان ٌؿحر ٢ُاع ؤجها-3 . بِخه في م٩اهه ًبرح لم َو

ا مايحها في الامم بإخىا٫ ؤلاخاَت مً البكغيز ال٣ٗل جم٨ً ؤجها -4 . ومؿخ٣بلها وخايَغ

. الخُاة َظٍ في ًًٍغ وما ًىٟٗه ما بحن الخمُحز مً جم٨ىه ومٗاٝع مهاعاث ؤلاوؿان ج٨ؿب ؤجها -5

: ٣ًى٫ز خُض اإلاخىبي الكاٖغ نض١ و٢ض

 ٦خاب الؼمان في ظلِـ وزحر                ؾابذ ؾغط الضهُا في م٩ان ؤٖؼ                   

ً ٢غاءةا٫ خا٫ وا٢٘  الٗغبي بالَى

 الٟغص لضي ال٣غاءة بمك٩ل جهُضم الٗغبي،ٞةجها الٗالم في مبُٗا ألا٦ثر ال٨خب ٢اثمت جخهضع الٗغبُت الغواًت ٧اهذ اطا

غ ط٦غ ٣ٞض الٗغبي، ت الخىمُت ج٣ٍغ  واخضا ٦خابا ٣ًغئونز ٖغبُا مىاَىا 80ؤن الُىوؿ٩ى، مىٓمت ًٖ الهاصع م2003 لٗام البكٍغ

غ ٦ك٠ الؿىت،و في ٦خاب 35 هدى ألاوعبي اإلاىاًَ ٣ًغؤ ابلباإلا٤ الؿىت، في  ٖغبي ٞغص ٧ل ؤن م2008 ٖام للُىوؿ٩ى آزغ ج٣ٍغ
٩ي بالٟغص م٣اعهت الٗام، في نٟدت عب٘ ٣ًغؤ ُاوي و الٗام، في ٦خاب 11 ٣ًغؤ الظي ألامٍغ غ ط٦غ ٦خب،و 7 البًر  الخىمُت ج٣ٍغ

ً في ال٣غاءة مٗض٫ ؤن ي،الٗغب ال٨ٟغ ماؾؿت ًٖ الهاصع م2011 لٗام الش٣اُٞت ا ص٢اث٤ ؾذ ًخٗضي ال الٗغبي الَى  ؾىٍى
٩ي و الاوعبي للٟغص ؾاٖت ماثتي م٣ابل . الامٍغ

                                                           
 .ٗٚ،صٛٗٔرللة البياف ،تصدر عن ادلنتدل اإلسالمي،عدد - 1
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 قغ٦ت ؤظغتها صعاؾت في،ٝوؤزغيز صعاؾت بحن ألاع٢ام ٞخخٟاوث الٗغبي الٗالم في ال٣غاءة إلاّٗض٫ باليؿبت اما 

اث حن نؤ ظاء ،2008 ٖام الؿى١، ألبدار الجيؿُاث اإلاخٗضصة ؾِىٞى ز ص٣ُ٢ت ؤعبٗحن ٣ًًىنز واإلاٛاعبت اإلاهٍغ
ًال
 ًىمُا

 متا٫ وفي.لبىان في ص٣ُ٢ت 31و الؿٗىصًت في ص٣ُ٢ت 34و جىوـ في ص٣ُ٢ت 35 م٣ابل واإلاتالث الصخ٠ ٢غاءة في

 الؿٗىصًت وفي ص٢اث٤، 506 اإلاٛغب وفي ص٣ُ٢ت، 540 مهغ وفي الكهغ، في ص٣ُ٢ت 588 اللبىاهُىنز ٣ًغؤ ال٨خب، ٢غاءة

ز ح٨ٗـ ألاع٢ام َظٍ. ص٣ُ٢ت 378
ًال
ز وا٢ٗا

ًال
 ألازحرة ألاع٢ام ٧ىنز مً الازخالٝ َظا ًيخج. الؿاب٣ت ألاع٢ام مً ؤ٦ثر بًتابُا

م ال٣غآن ٢غاءة حكمل  ٢غاءة ًٖ وجخٛاضخى الش٣اُٞت ال٨خب ٢غاءة بال جدؿب ٞال الؿاب٣ت ألاع٢ام ؤما. ال٨ٍغ

غ، الٗمل وملٟاث الضعاؾُت، وال٨خب واإلاتالث، الصخ٠   .الدؿلُت ٦خبو والخ٣اٍع

 ؤػمت حك٩ل الك٤ُ٣ البلض َظا في جؼا٫ ال« اإلا٣غوثُت» ان ٞىتض بالجؼاثغ ال٣غاءة وا٢٘ ًٖ الخضًض زههىا وبطا

 الضو٫ز  ٦إ٦ثر الجؼاثغ ُٞه عجبذ الظي الخهي٠ُ بٗض ؾُما صعاؾاتهم مً مٗخبرا خحزا وحكٛل واإلاسخهحن اإلاهخمحن جسى٤

 خىالي مىظ مسخهحن ظامُٗحن ألؾاجظة مُضاوي جد٤ُ٣ و٦ك٠ الؿىت في« ٣ُ٢خحنص»بـ وخضصث ال٣غاءة ًٖ ٖؼوٞا الٗغبُت
حن وؿبت وؤن باإلائت 6.8 جخٗضي ال اإلا٣غوثُت وؿبت بإن ؾىىاث زالر  بىدى ج٣ضع ٧لُا ال٣غاءة ٞٗل ًماعؾىنز ال الظًً الجؼاثٍغ

ى اإلاتخم٘ هه٠ ًٟى١ز ما ؤي%  56.86 ٨ٗـ ٣ًغئونز ال ألا٢ل ٖلى شسو ملُىنز 20 ؤن  مٗىاٍ ما َو  م٣غوثُت ؤػمت الغ٢م َو
 و٢لت الكغاثُت ال٣ضعة واهسٟاى ألاهترهذ ٚغاع ٖلى ال٨خاب هاٞؿذ ٖضًضة وؾاثِ ْهىعز بٗض ٦بحر بك٩ل ج٣لهذ ؤن بٗض

 9 باإلاُالٗت مهخم ٚحر ؤوعوبي ٢اعتز ًُال٘ ُٞما الؿىت في نٟدت 15 مٗضله ما ب٣غاءة ٨ًخٟي الجؼاثغيز ظٗل ما والخىػَ٘ اليكغ

ا ٦خابا 23و الٗام في ٦خب  . مهخم ؤوعوبي ل٣اعتز ؾىٍى

ً في ال٣غاءة مٗض٫ في الخضوي َظا ولٗل  ؟ ج٣غؤ ال" ب٢غؤ"امت إلااطا هدؿاء٫ ًتٗلىا الٗاإلاُت باإلاٗضالث م٣اعهت الٗغبي الَى
اث في الخضوي َظا وعاء الٟٗلُت ألاؾباب هي وما  الٗغبي؟ بالٗالم ال٣غاءة مؿخٍى

 
ً في ال٣غاءة ٖلى ٝالٗؼوز ْاَغة اهدكاع ؤؾباب   الٗغبي الَى

 : الضًيُت ألاؾباب -

ز:" حٗالى ٢ىله والؿالم الهالة ٖلُه مدمض ؾُضها ٢لب ٖلى ال٣غان مً هؼ٫ز ما ٞإو٫ز الهي ؤمغ ال٣غاءة
ْق
ؤ غَر

ْق
ز ا٢ مِب

اؾْق ز بِب ٪َر ّبِب
 عَر

ي ظِب
َّن
ز ال ٤َر

َر
ل
َر
ز( 1) ز ٤َر

َر
ل
َر
ز ز انَر ؿَر

ْق
و ِب

ْق
ز ؤلا ًْق ز مِب ٤ٍق

َر
ل ز( 2) َٖر

ْق
ؤ غَر

ْق
ز ا٢ ٪َر بُّ عَر مُمز وَر غَر

ْق
٦

َر ْق
يا( 3) ألا ظِب

َّن
مَرز ل

َّن
ل ز َٖر مِب

َر
ل
َر
٣

ْق
ال مَرز( 4) بِب

َّن
ل ز َٖر انَر ؿَر

ْق
و ِب

ْق
ا ؤلا مْقز مَر

َر
مْقز ل

َر
ل ْٗق  ؾىعة("  5) ٌَر

. 5-1 الاًاث الٗل٤
ت الؿحرة بلى ٖضها وبطا  غ مى٠٢ الؿحر َظٍ ومً بال٣غاءة وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ز اَخمام هتض الىبٍى  ؤؾغيز جدٍغ

ى وال٨خابت ل٣غاءةا اإلاؿلمحن مً ٖكغة حٗلُم م٣ابل بضع ٚؼوة في اإلاكغ٦حن  ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ز وعي ٖلى ًض٫ مى٠٢ َو

 .و٢ىجه الاؾالمي اإلاتخم٘ بىاء في ال٣غاءة بإَمُت وؾلم
٘:"حٗالى هللا ٢ا٫ الاؾالم ٖلُه خض الظي الٗلم ؾبل اخضي بال ال٣غاءة وما   اوجىا والظًً مى٨م آمىىا الظًً هللا ًٞغ

.  11 الاًت اإلاتاصلت ؾىعة" صعظاث الٗلم

                                                           
 .ـٕ٘ٔٓابريل  ٖٕتاريخ النشر www.raseef22.com اإللكًتكنية ٕٕبصحيفة رصيف ”كم يقرأ العرب، ك ماذا يقرؤكف؟” مقاؿ بعنواف - 1
 
ـ،تاريخ االطالع على ادلوقع ٕٗٔٓ/ٕٓ/ٔٓحتقيق سلى دليس مسعي تاريخ النشر "دااجلزائرم يقرأ دقيقتُت فقط يف السنة كنصف اجملتمع اليقرأ اب:"مقاؿ بعنواف- 

. ٕ٘:ٕٓعلى الساعةٕٙٔٓ/ٚٓ/ٕ٘"آخر ساعة" االلكًتكين
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 الخدًغ مً الؿٟلى والضعظاث الخًٌُ في ظٗلها ال٣غاءة ٖلى الخضًض الٗهغ في الٗغبُت ألامت ٖؼوٝ بن زم

           ألامت َظٍ ٌٛىيز ان ؤ٢ؿم الظي الكُُان الٗؼوٝ َظا ؾبب و" ا٢غؤ"  الهي ألامغ ًٖ جسلٟذ ألجها والش٣اٞت والٗلم
ها هٞغ خجي بما عب ٢ا٫" هللا ؤوامغ َاٖت ًٖ ٍو جن اٍٚى جهم الاعى في لهم ألٍػ ٍى . 39الاًت الدجغ ؾىعة ؤظمٗحن وأٚل
ُه الدؿلُت ٖهغ الخالي الٗهغ في الكُُان ٚىاًت ولٗل   الامت ؤٞغاص ؤبٗضث ٧لها والاهترهِذ والًٟاثُاث والتٞر

.  اإلاسلهحن هللا ٖباص بال به ٣ًىم ال الظي ال٣غاءة ٞٗل ًٖ زانت والٗغبُت ٖامت الاؾالمُت

سُتا٫ ألاؾباب -  :جاٍع
ش ش الٗغبُت ألامت جاٍع ا" ا٢غا" ؤمت ٧اهذ ألجها الٗلمي و اإلاٗغفي بالُٗاء خاٞل متُض جاٍع ُىنز ٖلماَئ  الٗلىم، قتى في مىؾٖى
لمي، ز٣افي و خًاعيز ج٣ضم مً الُه ونلذ ما بلى ٞىنلذ ٖاإلات ٢اعثت ؤمت ٧اهذ ل٣ض م٨ً ٖو  بٛضاص ؾ٣ٍى اٖخباع ٍو

 زانت الٗغبُت ولؤلمت ٖامت لئلؾالم الظَبي الٗهغ جهاًت بضاًت ُٖٓم زغاب مً انابها اوم والخخاع اإلاٛى٫ز ًض في 656ٌؾىت
 الٗلىم ؾاثغ مً( بٛضاص) بها ٧اهذ التي الٗلم ٦خب واخغ٢ذ:"ههه ما بغصي حٛغيز البً الؼاَغة الىتىم ٦خاب في ظاء ،٣ٞض

  ."طل٪ ٚحر و٢ُل آلاظغ، ًٖ ٖىيا اءوالم الُحن مً ظؿغا بها بىىا اجهم الضهُا،٢ُل في ٧اهذ ما التي والٟىىنز
ً في ٦خاب ه٨بت بظل٪ مسلٟحن بٛضاص في ال٨خب مً الهاثلت ال٨مُت َظٍ والخخاع َىال٧ى صمغ ؤن ومىظ  الٗغبي،ؤنِب الَى

ا ٢غاءة بى٨ؿت الٗغب  .ظُل بٗض ظُال حؿخٟدل آزاَع

: الىٟؿُت ألاؾباب -
بت باوٗضام ًدـ بهاناح جتٗل هٟؿُت ْاَغة ال٣غاءة ًٖ الٗؼوٝ اٖخباع ًم٨ً ضم ال٣غاءة في الٚغ  بلحها اإلاُل ٖو

خماص الىع٢ُت ال٣غاءة لختىب ؤزغيز مُىالث ازخُاع م٣ابل . الال٨تروهُت ال٣غاءة ٖلى ٧ااٖل
 ال٣غاءة ٞٗل مماعؾت ًٖ الٟغص َظا جمى٘ هٟؿُت ٖىاث٤ َىا٥ مدالت ٞال ٞغص، ؤػمت هي ال٣غاءة  ؤػمت بإن ؾلمىا وبطا

 الٟغص ًدـ ٢ض بصعا٥ َىا٥ ٧ان بطا وختى ال٣ٗل، وهىعز الٗلم مٟخاح بإجها ال٣غاءة ؤَمُت بصعا٥ ٖضم ث٤الٗىا َظٍ ؤَم ومً
 الصسو َبُٗت طل٪ الى ؤي٠ الىٟؿُت، واَخماماجه جخىا٤ٞ ال اإلا٣غوءة اإلااصة ٧اهذ بطا ال٣غاءة ؤزىاء والؿأمت باإلالل

كحر اهبؿاَُا، ٩ًىنز ٢ض وآلازغ ااهُىاجي ٩ًىنز ٢ض آلزغ،ٞالبٌٗ ٞغص مً جسخل٠ والتي الىٟؿُت  الهضص َظا في ٚاػيز واز٤ َو
 التي الاهبؿاَُت الصسهُت مً ا٦ثر والخُل٘ ال٣غاءة الى جمُل الاهُىاثُت الصسهُت ان ٌٗخ٣ضونز الىٟـ ٖلماء بٌٗ ؤن بلى

ت، وؾُلت وحٗضَا الخُاجُت الختاعب بسىى ج٨خٟي م ول٨ً للمٗٞغ  في اإلا٨ٍٟغً مً ًغال٨ض ؤن وٗلم ؤن ٖلُىا طل٪ مً بالٚغ

  .اإلاىبؿُت الصسهُاث ؤصخاب مً ٧اهىا الٗالم
 ولً والخضَىعز بالخسل٠ الٗغب ٢ىم ٖلى حٗىص التي الىٟؿُت ال٣ٗض مً ٦خلت وظضهاٍ الٗغبي الٟغص بلى ٖضها بطا وهدً

ض ؾىعة" بإهٟؿهم ما ٌٛحروا ختى ب٣ىم ما ٌٛحر ال هللا بن:"حٗالى هللا ٢ى٫ز جضع٥ ختى الخسل٠ َظا مً الٗغب ؤمت جسغط  الٖغ

. 11الاًت

:  الخ٨ىىلىظُت ألاؾباب -

 ال٨خاب ٖهغ مدله وخل الىعقي ال٨خاب ٖهغ ؤههى الُىم الخ٨ىىلىجي الخُىعز بن ٢لىا بطا الهىاب هتاهب ال ٢ض
ت ًىنله الظي الاهترهِذ نهىة واعجاص بال مٗلىمت ًٖ ًبدض شسو مً ٞما الغ٢مي،  ٖىاء صونز الغ٢مُت ال٨خب الى البر١ز بؿٖغ

.  وؤَمُخه ٢ُمخه الىعقي ال٨خاب ؤ٣ٞض مما زؼاهاث او م٨خباث الى جىظه ؤو

                                                           
 
 84/7إٌجىَ اٌضاهشح ، اثٓ رغشٌ ثشدٌ،- 

 
 .ٖبصرة،صجامعة اؿ/طرائق عالجو،كاثق غازم كلية العلـو-نتائجو-اسبابو:عزكؼ الشباب عن القراءة”:مقاؿ بعنواف  - 
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 ال٣غاءة ًٖ الٗؼوٝ " بٗىىان م٣ا٫ في ظاء الىعقي، ال٨خاب ٖلى جإزحراث مً الخضًشت الخ٣ىُت وؾاثل ؤخضزخه ما وخى٫ز

ت ؤو اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ز ؤن "اإلاؿلمحن خُاة في ْاَغة ز ٌٗض م٫ بلحها هدخاط التي اإلاٗٞغ
ًال
 َىا ومً ٣ِٞ، ال٨خاب ٖلى م٣خهغا

 الاهترهذ ٞاهدكاع اإلاُالٗت ًٖ الٗؼوٝ بٓاَغة مباقغة ٖال٢ت له بِذ ٧ل بلى وصزىلها الًٟاثُاث واهدكاع ؤلاهترهذ ٞةن
غة اإلاٗلىماث مً واإلادضر الهاثل ال٨م في البدض وؾهىلت ً ظٗلذ الاهترهذ قب٨ت ٖلى اإلاخٞى  لهالر ال٨خاب ًهجغون ال٨شحًر

 ال٨خب ؤمهاث ؤن ٞختض الال٨ترووي باليكغ جخٗامل ؤنبدذ الٗلمُت و الش٣اُٞت اإلااؾؿاث مً الٗضًض بن ختى ؤالهترهذ
 َبٗاث لها متملها في ال٨خب مً الخضًشت وؤلانضاعاث الاهترهذ قب٨ت ٖلى اإلاسخلٟت اإلاىا٢٘ ٖلى مىظىصة واإلاغاظ٘

 . ال٨تروهُت،

ت ؤو اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ز في ٢لُضًاث مهضعا ؤنبذ الُىم الىعقي ٞال٨خاب   الٗهغيز ؤلاوؿان َبُٗت ٌؿاًغ وال اإلاٗٞغ
ت اإلاهىوؽ  ال٨خاب ٢غاءة الى الىعقي ال٨خاب ٢غاءة هجغة الى ًضٞٗه وظحز،مما و٢ذ في واإلاٗاٝع اإلاٗلىماث ًٖ والبدض بالؿٖغ

ظا الغ٢مي  ًٖ الٗؼوٝ ْاَغة ٢ؿم خُض "ٖالويز خؼعز خبِب" الاؾخاط طل٪ الى ؤقاع ٦ما ال٣غاءة ًٖ للٗؼوٝ ٖالمي وظه َو

 جل٣ي ًم٨ً وبالخالي (اهترهِذ/٦مبُىجغ)الال٨ترووي اليكغ وؾاثل اهدكاع ًٖ هاجج والٗالمي ومدلي ٖالمي:وظهحن الى ال٣غاءة
ؿغ ؾهىلت ب٩ل ٖلحها الخهى٫ز اإلاغاص اإلاٗلىمت  متٖا بهىعة لل٣غاءة هجغة ولِـ اإلاُبٕى ال٨خاب هجغة ولضث الٓاَغة َظٍ..َو

ٗت ٢غاءاث هي الال٨تروهُت ال٣غاءاث َظٍ ،ل٨ً  . الخ٣ا ؾُيكغ ل٨خاب ٖغى ٖملُت او مُٗىت إلاىايُ٘ زانت إلالسهاث ؾَغ

 الال٨تروهُت الىؾاثل باهدكاع الىع٢ُت ال٣غاءة ًٖ الكباب ٖؼوٝ ؾبب نالر الىانغ ٖبض.ص ٖلل الؿُا١ هٟـ وفي
 التي الال٨تروهُت اإلاىا٢٘ ووظىص الكباب واَخماماث ؤ٩ٞاع لىٕ مؿخدىطة وملخّى واؾ٘ بك٩ل الخضًشت والخ٨ىىلىظُا

غ البدىر ٖمل في الحها اللجىء في للُلبت البضًل انبدذ  الىنى٫ز بؿهىلت طل٪ مٗللحن ؤؾاجظتهم ٢بل مً اإلاُلىبت والخ٣اٍع

 . اإلاٗلىمت ٖلى والخهى٫ز

 ال٨خاب ؤمام ٖغقه ٣ًٟض لً الىعقي ال٨خاب وؤن ثاإلا٨خبا ؤَمُت ٖلى وؤ٦ض آزغ عؤي له ٧ان اإلاال٩ي ٖلي الاله ٖبض ؤن ٚحر

إل م٣اعهخه ًم٨ً وال زام مظا١ له الىعقي بال٨خاب ال٣اعتز اعجباٍ ؤن بلى الٞخا... الال٨ترووي  . الال٨ترووي باإَل

خطر  في جهب ٧لها ؤجها ال٣غاءة ًٖ الٗغبي الكباب ٖؼوٝ ؤؾباب ًٖ ظامُٗحن ؤؾاجظة آلعاء الاؾخُالٖاث َظٍ زال٫ مً ٍو
إل الغ٢مي ال٨خاب في ًتضوهه إلاا الىعقي ال٨خاب ٢غاءة الكباب هجغة  اإلاٗلىمت الى الىنى٫ز في ؾهىلت مً الال٨ترووي وؤلَا

ؿغ ا ٩ًلٟهم الظي الىعقي ال٨خاب في ًتضوهه ال الجامُٗت البدىر  بهتاػ في َو . وماصًا مٗىٍى

: الا٢خهاصًت الاؾباب

غ ال الٗغبي اإلاىاًَ بذؤم الاؾٗاع واعجٟإ اإلاِٗكت ٚالء ؤمام  ؤو ٦خاب قغاء في ٨ًٟغ ؤن بال٪ ٞما ًىمه ٢ىث ختى ًٞى

. م٩لٟت واإلاتالث ال٨خب وؤن زانت متلت

                                                           
 
 .ٕٚٓٓنونرب   ٛادلوافق ؿ ٕٛٗٔشواؿٕٚتاريخ النشر  www.midad.comرلموعة مراقع مداد" العزكؼ عن القراءة ظاىرة يف حياة ادلسلمُت"مقاؿ بعنواف - 

 
عبارة عن استطالع آراء مواطنُت كادلقاؿ  ٕٙٓٓآذار ٘ٔاالربعاء  ٕٕٙجريدة ادلدل الثقايف العددعذٔبْ اٌفضٍٍ، " اٌىالع اٌحبٌٍ ٌٍىزبة"ِمبي ثعٕىاْ  - 

القراءة اذل الوضع  شخصوا اسباب اضلسار االقباؿ على  القراءة من بينهم االستاذ حبيب حزر عالكم كىو استاذ جامعي بالعراؽ حدد الوجو احمللي يف العزكؼ عن
. على ادلثقف كالقارئ جتعلهم يبتعدكف عن القراءة من حيث يدركف كال يدركف السياسي ببلده منذ رليء صداـ اذل السلطة كحىت يومنا احلارل،فكانت التكالبات اليت اثرت

 
. ٘،صٕٕٔٓديسمربٕٚ-قٖٗٗٔصفرٗٔالدكحة،تاريخ النشر اخلميس-سر عزكؼ الشباب عن القراءة،الراية الشبابية- 

4
. 4ٔفغه،ص- 
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خمشل:"ب٣ىله ال٣غاءة ًٖ الكباب ٖؼوٝ في الا٢خهاصي اإلاخٛحر الى ٚاػيز واز٤ الباخض وؤقاع  اإلاِٗصخي اإلاؿخىيز في ٍو
 ل٣مت زل٠ بالجغيز مكٛىلىنز ٞهم ال٣غاءة الى الالخٟاث مً  ًمىٗهم يوالظ قبابىا مً الٗضًض مىه ٌٗاوي الظي اإلاخضوي
غ...الِٗل  جىظه في مهمت ٖىامل حٗض...الصخُت والٗىاًت والؿ٨ً واإلاالبـ الُٗام في اإلاخمشلت الاؾاؾُت الخاظاث وجٞى

ا الش٣اٞت ٌٗخبر ماػا٫ البٌٗ وؤن زهىنا لل٣غاءة، الكباب .  "خُاجُت يغوعة ولِـ طَىُا جٞغ

 الكاب ًمطخي خُض اإلاِٗكُت باألمىعز الكباب مً الٗضًض اوكٛا٫ الى ألاؾباب الٗجزيز زالض ًغظ٘ الؿُا١ طاث يٝو 
 ًٖ الكباب ٖؼوٝ في ألاؾاؽ الٗامل ٞالى٢ذ ، الاظخماُٖت اعجباَاجه في آلازغ والىه٠ مضعؾخه ؤو مهىخه ؤو قٛله في ًىمه

.  اإلا٨خباث ٖلى الترصص ًٖ حٛىحهم ابالكب لبٌٗ الٗاثلُت الالتزاماث الى بياٞت اإلا٨خباث

ٗال   مخُلباث في الاوٛماؽ بؿبب واإلاُالٗت ال٣غاءة في ٨ًٟغ ٌٗض لم زام بىظه واإلاش٠٣ ٖمىما الٗغبي اإلاىاًَ ٞو
 اإلاش٣ٟحن نٟٝى في الش٣اُٞت ألامُت اهدكاع الى اصي مما وا٢خىائها ال٨خب لكغاء واإلاا٫ الى٢ذ له جتر٥ لم التي اإلااصًت الخُاة

. الٗغب

: الاظخماُٖت الاؾباب

 و ظلِـ زحر ال٨خاب اجسظ مً الى الىٓغة الٗاصاث َظٍ ومً ؾِئت وج٣الُض ٖاصاث جد٨مه متخم٘ الٗغبي اإلاتخم٘

. الجىىنز ؤو باإلاـ ًغم لم بطا َظا والاهُىاثُت بالخ٨بر ٖلُه والخ٨م وحعجب اؾخٛغاب هٓغة نض٤ً ؤوفى

! ًجهٌ ؤن مً الاوؿان ج٨ّبل التي والخ٣الُض الٗاصاث اجها! الخ٣ُ٣ي ؾخٗبضالم هحر جدذ جغػح الُىم الٗغبُت ٞاألؾغة
 ال٨خاب اجسظ ألهه ؾىيز لصخيء ال ؤخُاها للهمم واإلاشبُت البالُت ؤ٢غاهه ٢ُم م٘ ونغاٖه مٗاهاجه ًٖ ًهّغح الكباب مً ٨ٞم

  .اثاإلاؿمي مً طل٪ ٚحر والى. …والاهُىاجي واإلاؿخ٨بر باإلا٣ّٗض ُٞىٗخىهه خمُما نض٣ًا

ت باألخغيز ؤو الاخباَُت الىٓغة َظٍ وجٟصخي  لضي ٣ًل ال٣غاءة ٞٗل ظٗل الٗغبي اإلاتخم٘ في ال٣اعتز الى الاخخ٣اٍع
ٗتز    مش٣ُٟه ًدترم الظي اإلاتخم٘ ؤن الكٍغ٠ مىسخى مدمض وط٦غ ألامت، َظٍ ًٖ ٚاثبا ؤنبذ ه٣ل لم بن ؤٞغاصٍ  بهم َو

مىدهم ز متخمٗا ن٩ًى ؤن بض ال ٌؿخد٣ىجها التي اإلا٩اهت ٍو
ًال
م الظي اإلاتخم٘ ؤما ظضص، مش٣ٟحن ببضإ ٖلى ٢اصعا  و ًدخ٣َغ

  . ٢اعثحن متغص ختى ؤو مش٣ٟحن ًيخج ؤن اإلاتخم٘ َظا مً ًيخٓغ ال و لضحهم، ؤلابضإ عوح ًلػي و ٣ًخلهم ٞةهه مجهم ٌسسغ

 وؾدب٣ى جىُل٤ ولً مجخ٣ض لً ٞةجها اإلاخسلٟت، اإلاتخمُٗت الٗاصاث َظٍ جدذ ج٣ب٘ الٗغبُت اإلاتخمٗاث وماصامذ

. ٞغص ٣ٖلُت ج٩ىنز ؤن ٢بل ظماٖت ٣ٖلُت مؿإلت هي ال٣غاءة ًٖ الٗؼوٝ مؿالت ألن الخًٌُ، في صاثما

: الؿُاؾُت ألاؾباب

 ؾبُل هي ال٣غاءة ٧اهذ وواُٖا،واطا مخدًغا الكٗب ٩ًىنز ؤن نالخها مً لِـ الٗغبُت اإلاتخمٗاث في الخ٩ىماث 
غيز الٟٗل َظا ٖلى ؤلاخهاػ الى حؿعى الٗغبُت ثالخ٩ىما ،ٞان ووٖحها الكٗىب جدًغ ، الخىٍى  واإلاُالٗت ال٣غاءة ألن وب٢باٍع

                                                           
 
. ٖجامعة البصرة،ص/كلية العلـوطرائق عالجو،كاثق غازم -نتائجو-اسبابو:عزكؼ الشباب عن القراءة”:مقاؿ بعنواف - 

 
 .٘،صٕٕٔٓديسمربٕٚ-قٖٗٗٔصفرٗٔالدكحة،تاريخ النشر اخلميس-سر عزكؼ الشباب عن القراءة،الراية الشبابية - 
صالوف الدكتورة أفناف دركزه كرقة ألقيت يف اعداد ادلعلمة امل صاحل،مدرسة اناث نابلس االبتدائية لوكالة الغوث " العزكؼ عن ادلطالعة مشاكل كحلوؿ: "مقاؿ بعنواف - ٖ

                                    ـٕٕٔٓ/٘/ٕٙكاليت أقيمت يف حديقة مكتبة بلدية نابلس بتاريخ " الواقع كادلأموؿ : أدب األطفاؿ"الثقايف يف ندكتو السنوية بعنواف 
4
 .ٙٗـ،صٕٗٓٓراء، السعودية، ، دار األندلس اخلضٙزلمد موسى الشريف، الطرؽ اجلامعة للقراءة النافعة، ط - 
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غ لها ًدؿجى ختى واؾدبالصٍ الكٗب اؾخدماع الى صاثما حؿعى ٞهي لضي الؿُاؾُت م٨دؿباتها ٖلى زُغا حك٩ل  جمٍغ

. ع٢ُب ؤو خؿِب َىا٥ ٩ًىنز ان صونز الكٗب ؤمىا٫ اؾخجزاٝ َضٞها ٩ًىنز ما ٚالبا التي الؿُاؾُت مسُُاتها

ُمىخه البٗثي ومجيءالىٓام(:"مخ٣اٖض ٖغاقي يابِ) ظاؾم واصي مدؿً الؿُض ٣ًى٫ز   الخُاة مٟانل ٧اٞت ٖلى َو
 ناع ٣ٞض وال٣اعت، لل٨خاب مكتر٦ت خ٣ُ٣ُت بَاهت الٟترة جل٪ قهضث الخضًض،٣ٞض الٗغا١ ٖلى مغث التي الٟتراث ؤخل٪ ٧ان

ت ٖلى مغمُا ال٨خاب ٝى ٖلى ٦خبهم اإلاش٣ٟىنز عم ُٞما ٖغى ؾُلت٧ى الٍُغ٤ ٢اٖع  مً جيخٓغ ماػالذ التي ألاجغبت لخٗخلحها ٞع

  .التراب طل٪ ٖجها ًىٌٟ

٨ظا  ؤن واإلاتالث،ٞاٖلم ال٨خب ؤؾٗاع ُٞه وجغجٟ٘ اليكغ وصوعز واإلا٨خباث السؼاهاث ُٞه ج٣ل متخمٗا عؤًذ ٞةطا َو

. ٣ٌٗىب هٟـ في لٛاًت طل٪ وعاء الؿُاؾُت هسبخه

ت ألاؾباب-  :التربٍى

 ٦شحرا ؤن ،ٚحر اإلاضعؾت طل٪ بٗض جإحي زم وؤ٩ٞاٍع وؾلى٧اجه شسهِخه وحك٨ُل الُٟل لتربُت الاولي اإلاهاص ألاؾغة حك٩ل
تر٧ىهه الُٟل خُاة مً اإلاغخلت لهظٍ وػها ٣ًُمىنز ال آلاباء مً م ًخضزلىنز وال بىٟؿه هٟؿه ًغبي ٍو  الُاجكت ؾلى٧اجه لخ٣ٍى

 الٗغبُت ألاؾغة بلُه جىدبه ال ؾلى٥ وؤو٫ز" بتر٦ها ٢ًِىاَا خاظت ٦م" قٗاع وعاٞٗحن للؼمان طل٪ عؤم جاع٦حن الساَئت وؤ٩ٞاٍع

ض َى الؿً َظا في م الاؾخاط ،٣ًى٫ز هٟؿه بلى ال٨خاب وجدبِب ال٣غاءة ٖلى الُٟل حٍٗى  جدبِب ؤن ؤٖخ٣ض:"ظابغ ٖبىص ٦ٍغ
 ٞةن ال٨ٗـ الضاثمت،ؤما اإلاُالٗت هدى ؤبىائها صٞ٘ ٖلى ٢اصعة ال٨خاب جدترم التي ٞاألؾغة ألاؾغة، مً ًبضؤ بال٣غاءة الاوؿان

م ٌكبىنز ؾٝى ؤبىاءها ؤن هي هخاثته ىنز ال َو ىاثض ال٨خاب ٢ُمت ٌٗٞغ   .ال٣غاءة ٞو

هم آلاباء ألن ال٣غاءة ًٖ الٗؼوٝ ٖلى ًتربى ألابىاء مً ٨ٞشحر حن اهٟؿَر  صازل اَخمام ؤي ال٨خاب ًىلىنز وال ٖجها ٖاٞػ

غون وال البِذ خٗىصونز اإلاٗاٝع مجها ًجهلىنز مجزلُت م٨خبت ألبىائهم ًٞى . وال٣غاءة اإلاُالٗت ٖلى بها ٍو

ل الباخض ٌكحر الهضص َظا وفي  صخي خؿً ظبًر  صازل ال٣ضوة ُٚاب ال٣غاءة هجغان اؾباب ؤَم مً ؤن بلى الَٗغ
 ؤخض قاَض ؤن ألابىاء مً ل٨شحر ب٤ٌـ ،ولم ال٩افي الاَخمام ال٨خاب ٌُٗىنز ال متخمٗىا في وألامهاث آلاباء مً اإلاجز٨ٞ،٫شحر

  .ب٨خاب ممؿ٩ا والضًه

م ٖبض ٖلي خؿً ًىضر ظهخه ومً ت البِئت في نٍٛغ مىظ الكاب ًخل٣اَا التي الش٣اُٞت الخيكئت ؤَمُت ال٨ٍغ   الاؾٍغ
لٗب لها مشبُت ؤو للمُالٗت مصجٗت ج٩ىنز ؤن بما التي ألاؾغة ٖاج٤ ٖلى اإلاؿاولُت وج٣٘  ببغاػ في الٞخا اصوعز ألامىعز ؤولُاء ،ٍو

  .آلاباء بغ٦ب ألابىاء ال٢خضاء واإلا٨خباث بال٣غاءة اَخماماتهم

ا ٞاألؾغة حن ؤبىاء بما ألابىاء جتٗل ؤن ٖلى ٢اصعة اإلاتخم٘ هىاة باٖخباَع  ؤبىائهم بتربُت آلاباء لىعي ال٣غاءة بإَمُت ٖاٞع
حن ؤبىاء ،وبما ال٣غاءة و اإلاُالٗت ٖلى . آلاباء ٝوبٗؼ ا٢خضاء ال٣غاءة ًٖ ٖاٞػ

 

                                                           
 
 .ـٕٙٓٓآذار ٘ٔاالربعاء  ٕٕٙجريدة ادلدل الثقايف العددعذٔبْ اٌفضٍٍ، " اٌىالع اٌحبٌٍ ٌٍىزبة"ِمبي ثعٕىاْ  - 

 
 .ـٕٙٓٓآذار ٘ٔاالربعاء  ٕٕٙجريدة ادلدل الثقايف العددعذٔبْ اٌفضٍٍ، " اٌىالع اٌحبٌٍ ٌٍىزبة"ِمبي ثعٕىاْ  - 

 
.  ٌججشًَ حغٓ اٌعشَشٍ،ص" اْ اٌمشاءحهجش"ِمبي ثعٕىاْ  - 

4
 .٘،صٕٕٔٓديسمربٕٚ-قٖٗٗٔصفرٗٔالدكحة،تاريخ النشر اخلميس-سر عزكؼ الشباب عن القراءة،الراية الشبابية - 
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: الخٗلُمُت ألاؾباب

حن ٢اعثحن ٚحر َالبا جيخج الُىم الٗغبُت البلضان في الخٗلُمُت اإلاىاهج باجذ اٞػ ظا ، وال٣غاءة اإلاُالٗت ًٖ ٖو  عاظ٘ َو
ضم والىمُُت بال٣ٗم جخه٠ التي ال٣غاءة ماصة جضَعـ َغ١ز بلى باألؾاؽ  ماصة مً الُالب هٟىعز بلى ًاصي مما الخضعط ٖو

م ؤنبدذ التي ال٣غاءة ز ًىمىا لم ألجهم والؿأمت؛ اإلالل زم والعجؼ، باإلخباٍ حكَٗغ
ًال
ز همىا

ًال
 الٗلم صعظاث في ُٞه ًخضعظىنز َبُٗا

م ٞهىمهم بخضعط   .وبهاثَغ

غيز  اإلاىهج ضسامت في اإلاخمشل الهاثل الًِٛ َى ال٣غاءة ًٖ ابخٗاصٍ ؾبب ؤن الجامٗت َالب ؤخض ب٨غيز مدمض ٍو

٣غؤ لُُال٘ ال٩افي الى٢ذ -٣ًى٫ز ٦ما -له ًدؿجى ٞال الاطَان خكى ؤمبض ٖلى ٌٗخمض الظي الجامعي  ٚحر آزغ ٦خاب في ٍو
ظا  .الٗامت ز٣اٞخه  ٖلى ال الجامُٗت الضعاؾُت اإلا٣غعاث خٟٔ ٖلى ًخى٠٢ الىتاح ان وؤياٝ الجامعي ٦خابه  ًا٦ض َو
ت الخٗلُم مىاهج ي٠ٗ ٖلى ً في التربٍى لب، في الخٟٔ و لخل٣حنا ٖملُتي ٖلى بٖخماصَا و الٗغبي، الَى  بلى باإلياٞت ألٚا

 .ال٣غاءة و ال٨خاب ٦غاَُت خض بلى باإلالل ٌكٗغ الُالب جتٗل التي اإلاىاهج ضسامت

لى م ٖو  والخ٨ٟحر الٟهم لسضمت حسسحٍر ًتب بل به، الا٦خٟاء ًيبػي ال ٞةهه ويغوعجه؛ الخٟٔ ؤَمُت مً الٚغ
، بىاء ٖلى الُالب ًدغم ال ال٣غاءة ؤزىاء في ؤهه هي َىا ال٨بريز واإلاك٩لت  للىٓغ ٌؿخدثها وال ال٣ٗلُت ٢ضعاجه وبخُاء ٨ٍٞغ
ز ٣ً٘ وبهما والخإمل،

ًال
٠٣ اإلاال٠، مً الخل٣حن ًيخٓغ ؤؾحرا ز ٍو

ًال
ز خّهل وبن َظا ومشل اإلاخل٣ي، مى٠٢ صاثما

ًال
 اإلاٗلىماث مً ٦ّما

ز لِـ ٞةهه
ًال
؛ ٢اعثا

ًال
  .واإلا٨ٍٟغً الٗلماء اظتهاصاث بحن ػهتواإلاىا الخمُحز ٖلى ال٣ضعة وال البهحرة ًمل٪ ال ألهه ظُضا

 ال٣غاءة حٗلم َى حٗلمه ًيبػي شخيء ؤو٫ز و حٗلُم ال حٗلم مىاهج ج٩ىنز ان الٗغبي بالٗالم الخٗلُمُت اإلاىاهج ٞٗلى لهظا
 لمح٘ ٖلى باألؾاؽ والتر٦حز ج٨ٟحر او ٞهم صونز والخل٣حن بالخٟٔ ال٣ٗى٫ز شخظ ًٖ والابخٗاص ٖلحهما الىاقئت وخٟؼ واإلاُالٗت

. والش٣افي وال٨ٟغيز الخًاعيز الخسل٠ ؤؾغ مً والاوٗخا١ الخ٣ضم الى الؿبُل هي ألجها الٗاإلات الىاُٖت وال٣غاءة ال٣غاءة

: الش٣اُٞت ألاؾباب

ً ٧ان وبطا ٢غاءة، بضونز ز٣اٞت وال الش٣اٞت بلى ألامشل الٍُغ٤ هي ال٣غاءة  ًٖ ؤٞغاصٍ ٖؼوٝ مً ٌٗاوي الٗغبي الَى

. ؤمُىنز مش٣ٟىنز ؤٞغاصٍ مً اإلاش٣ٟحن ختى مش٠٣،بل ٚحر ؤمي متخم٘ المدالت ٞهى ال٣غاءة،

ً الش٣اُٞت ألامُت َظٍ ؾبب ؤن ٚغوز وال ضم اإلاش٠٣ تهمِل مً الش٣اُٞت الؿاخت حكهضٍ ما الٗغبي بالَى  اَخمام ٖو
 ٖلى ومٗضوص ل٨بريزا اإلاضن في مخمغ٦ؼة والسؼاهاث ٢لُلت ال٨خاب ٞمٗاعى ومكا٧لهم باإلاش٣ٟحن الش٣اٞت ٖلى الىنُت الىػاعة

 للش٣اٞت الجمذ ؤزغيز مٗاعى هتض ال٣غاء،وباإلا٣ابل ُٖل جغوي وال ال٨خاب شر مً حٗاوي البلضًت واإلا٨خباث ألاناب٘ عؤؽ

ا بن والطخ٪ والؿِىما اإلاىؾ٣ُى مهغظاهاث بهلت،و ا ال حٗضَو . جدهَى

 بال ًٟهمه وال الٗاصي ال٣اعتز ٖلى مخٗالُا ابهزِ ٧ان بطا آلازٍغً لضي ال٣غاءة ًٖ ٖؼوٞا طاجه اإلاش٠٣ ٨ًغؽ ؤزغيز ظهت ومً
 خحن الٗلم ٣ِٞ،ول٨ىه الٗلم ُٚاب َى لِـ الخسل٠ ان الؿُا١ َظا في الجابغيز ٖابض مدمض ًغيز ،و السانت زانت

 ال٣اعتز ًٖ بسُابه ًغجٟ٘ خحن اإلاش٠٣ ؤػمت الىسبت زُاب ؤػمت وهي الش٣افي باإلاخٛحر مخهلت ؤػمت َىا٥ الش٣اٞت، ًٖ ًىٟهل

                                                           
 
 .ٕٜ،صٜٗٔرللة البياف ،تصدر عن ادلنتدل اإلسالمي،جزء - 

 
 .٘،صٕٕٔٓديسمربٕٚ-قٖٗٗٔصفرٗٔميسالدكحة،تاريخ النشر اخل-سر عزكؼ الشباب عن القراءة،الراية الشبابية - 

 
 .ٕٜ،صٜٗٔرللة البياف ،تصدر عن ادلنتدل اإلسالمي،جزء - 
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ٗه َغح في زُابه جبؿُِ ًٖ مؿدى٨ٟا ٖاصيا٫  ًهٗض ٞمً الش٣اُٞت اإلاًٗالث بخضي باجذ ال٣ًُت َظٍ ولٗل. مكاَع
 َغخه ٩ًىنز ان هٟؿه ٖلى ًسصخى وبالخالي الٗاصي ال٣اعتز بلى بسُابه ًجز٫ز ان اإلاش٠٣ ٖلى َل لآلزغ؟ حهبِ ومً لآلزغ؟
أ ُّ غج٣ي بىٟؿه ًهٗض ان الٗاصي ال٣اعتز ٖلى ان ام! قاٖع خه ٍو  هُغح ان ًتب اهىا والىا٢٘ الىسبت؟ زُاب الى لُهل بمٗٞغ

ت ز٣اُٞت نُٛا  ًىتٕز ان ٌؿخُُ٘ الظي َى الخ٣ُ٣ي ٞاإلاش٠٣. الٍُغ٤ مىخه٠ ٖىض والجمهىعز اإلاش٠٣ مً ٧ل لُلخ٣ي خًاٍع

  .الٗاصي ٢اعثه بلى لُهل الٗاجي بغظه مً هٟؿه

م٨ً ً ال٣غاءة ؤػمت بن ال٣ى٫ز ٍو ىضما ومش٣ٟحن ز٣اٞت اػمت هي الٗغبي بالَى  ٌٗجي ٞهظا ومش٣ٟحن ز٣اٞت اػمت ه٣ى٫ز ٖو

خه ٣ٞضان هدى ٌؿحر الظي الٗغبي الىا٢٘ اػمت . الٛغبُت الش٣اٞت حؿىهامي ؤمام الش٣اُٞت ٍَى

: زاجمت

لُه  الظ٦غ ؾبُل ٖلى ال٣غاءة ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ ؤؾباب جدضًض بلى"  ج٣غؤ ال إلااطا ا٢غا ؤمت"  م٣ا٫ اهخهى ٣ٞض ٖو

: آلاجُت ألاؾباب في الخهغ ال
. والٗلم ال٣غاءة ٖلى ًدض الظي الضًً ًٖ البٗض-

. الٗغب هٟىؽ في ه٨ؿت مً زلٟخه وما َىال٧ى ظُىف م٘ الٗغبي ال٨خاب ه٨بت-
ب ٌٗض لم الظي الٗغبي الٟغص هٟؿُت - . الحها ًمُل وال ال٣غاءة في ًٚغ

. الىعقي لل٨خاب الخضًشت الخ٨ىىلىظُت الىؾاثل مىاٞؿت -

. ال٨خب اؾٗاع واعجٟإ اإلاِٗكت ٚالء -
. واإلاُالٗت ال٣غاءة جدخ٣غ التي اإلاتخم٘ وج٣الُض ٖاصاث -

. بال٣غاءة واُٖا اإلاىاًَ ٩ًىنز ان مٗها الًىٟ٘ التي الؿُاؾُت م٨دؿباتها ٖلى الخ٩ىماث زٝى -
ض بإَمُت الاؾغة وعي ٖضم- ٟا٫ حٍٗى . الهٛغ مىظ ال٣غاءة ٖلى ٖلى الَا

. والخل٣حن الخٟٔ ٖلى واٖخماصَا ال٣غاءة ٖلى الخض في الخٗلُمُت اإلاىاهج ٢هىعز-

. الٗغب اإلاش٣ٟحن نٟى١ز في الش٣اُٞت الامُت اهدكاع -
لى ً في ال٣غاءة وؤػمت ألاؾباب حٗضصث ال٣ى٫ز ًم٨ً السخم ؾبُل ٖو  خًاعة ؤػمت بجها واخضة ؤػمت الٗغبي الَى

 وعٞ٘ ال٣غاءة ٖلى باإل٢با٫ بال ٩ًىنز لً ظضًض مً الخًاعة طٌٍ وبٗض الٗغبُت الخًاعة مىث َى ال٣غاءة ًٖ ٞالٗؼوٝ

. بال٣غاءة خًاعجىا بخُاء ؤظل مً ظمُٗا ٞلىخدض" الٗغبي اإلاىاًَ ؤحها ا٢غا" قٗاع
 

: البدض مغاظ٘

ت ،صاع الىعقي اإلاٗانغة،الؿُٗض الٗغبُت الغواًت اجتاَاث-1  .1998، الجامُٗت اإلاٗٞغ

 .148ؤلاؾالمي،ٖضص اإلاىخضي ًٖ ،جهضع البُان متلت -2

                                                           
 
كرقة ألقيت يف صالوف الدكتورة أفناف دركزه اعداد ادلعلمة امل صاحل،مدرسة اناث نابلس االبتدائية لوكالة الغوث " العزكؼ عن ادلطالعة مشاكل كحلوؿ: "مقاؿ بعنواف - 

                                    ـٕٕٔٓ/٘/ٕٙكاليت أقيمت يف حديقة مكتبة بلدية نابلس بتاريخ " الواقع كادلأموؿ : أدب األطفاؿ"السنوية بعنواف  الثقايف يف ندكتو
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شwww.raseef22.com  ؤلال٨تروهُت 22 عن٠ُ بصخُٟت”٣ًغئون؟ ماطا و الٗغب، ٣ًغؤ ٦م” بٗىىان م٣ا٫-3  23 اليكغ جاٍع

ل  .م2015 ابٍغ

. بغصي حٛغيز ابً ، الؼاَغة الىتىم-4

. البهغة ظامٗت/الٗلىم ٧لُت ٚاػيز ٖالظه،واز٤ َغاث٤-هخاثته-اؾبابه:ال٣غاءة ًٖ الكباب ٖؼوٝ”: بٗىىان م٣ا٫-5

ت" اإلاؿلمحن خُاة في ْاَغة ال٣غاءة ًٖ الٗؼوٝ" بٗىىان م٣ا٫-6 ش  www.midad.comمضاص مغا٢٘ متمٖى  جاٍع

 .2007 هىهبر  ٫8 اإلاىا٤ٞ 1428قىا27٫اليكغ

ضة الًٟلي، ٖضهان" لل٨خاب الخالي الىا٢٘" بٗىىان م٣ا٫-7 . م2006آطاع 15 الاعبٗاء 622الٗضص الش٣افي اإلاضي ظٍغ

ش-الكبابُت ال٣غاءة،الغاًت ًٖ الكباب ٖؼوٝ ؾغ-8 . م2012صٌؿمبر27-1434ٌنٟغ14السمِـ اليكغ الضوخت،جاٍع

 لى٧الت الابخضاثُت هابلـ اهار نالر،مضعؾت امل اإلاٗلمت اٖضاص" وخلى٫ز مكا٧ل اإلاُالٗت ًٖ الٗؼوٝ: "بٗىىان م٣ا٫-9
ت صوجهن في الش٣افي صعوٍػ ؤٞىان الض٦خىعة نالىنز في ؤل٣ُذ وع٢ت الٛىر ٟا٫ ؤصب" بٗىىان الؿىٍى  والتي" واإلاإمى٫ز الىا٢٘ : ألَا

ش هابلـ بلضًت م٨خبت خض٣ًت في ؤ٢ُمذ                            .         م26/5/2012 بخاٍع

 .م2004 الؿٗىصًت، السًغاء، ألاهضلـ صاع ،6ٍ الىاٞٗت، لل٣غاءة الجامٗت الُغ١ز الكٍغ٠، مىسخى مدمض-10

ل" ال٣غاءة ظغانٌ" بٗىىان م٣ا٫-11 صخي خؿً لجبًر . الَٗغ

ش مؿعي إلاِـ ؾلى جد٤ُ٣"ابضا ال٣ًغؤ اإلاتخم٘ وهه٠ الؿىت في ٣ِٞ ص٣ُ٢خحن ٣ًغؤ الجؼاثغيز:"بٗىىان م٣ا٫ -12  اليكغ جاٍع
. م01/02/2014
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 الغواًت العغبُت والفًاء ؤلالىتروني
ذ .ص مهُفى عُُت حمعت، ولُت التربُت ألاؾاؾُت ، الىٍى

 
 
 
 

  خثالب ملخو
 في الباخض ُٞىا٢ل ، مٗه الٗغب ألاصباء جٟاٖل و٦ُُٟت ؤلال٨ترووي، بالًٟاء الٗغبي الغواجي الؿغص ٖال٢ت البدض ًدىاو٫ز       

ا باث ؤلاهترهخالظي بٗالم ألاصب ٖال٢ت الىٓغيز الجؼء  ، الخُب٣ُي الجاهب بلى ًخُغ١ز زم ومً ، اإلاٗانغ ؤلاوؿان خ٣ى١ز مً خ٣ًال
 وعواًت الخ٨ىىلىظُت والغواًت الِٟؿبى٦ُت الغواًت مشل اإلاسخلٟت وؤهماَه ، ؤلاهترهذ ٖلى الغواجي عصالـ ؤق٩ا٫ في خهٍغ و٢ض

ا ؤلاهترهذ ٖال٢اث حَر ت الخ٣لُضًت الغواًت ًٖ والخماًؼ ؤلاياٞت وؤوظه والجمالُاث والبيُت اإلااَُت مىا٢كا ، ٚو .   اإلاُبٖى
 

:   اإلافخاخُت اليلماث

.  ؤلال٨ترووي الًٟاء -

.   ؤلاهترهذ ظُل .     – ؤلاهترهذ ةٖالمي -

.  ؤلال٨ترووي الًٟاء في اإلاخ٩ىنز الؿغص -

.  ؤلاهترهذ ٖال٢اث ًٖ اإلاٗبرة الىع٢ُت الغواًت     -
.  الغ٢مُت الغواًت      -

 
 

 ملضمت
 ٖالم م٘ الٗغب ألاصباء جٟاٖل و٠ُ٦ ؤلال٨ترووي، بالًٟاء الٗغبي الغواجي الؿغص ٖال٢ت مىا٢كت البدض َظا ٌؿتهضٝ     

ا ٖاإلاا بىنٟه ؤلاهترهذ  ٖاإلاىا ًٖ ًسخل٠ ما والاجها٫ الخىانل وؾبل والغئي الصسهُاث مً ُٞه اإلاِٗل، لٗاإلاىا مىاٍػ

٠ًُ ٨ًمله الى٢ذ هٟـ وفي الىا٢عي،  مً قب٨ت وبهما اجها٫، وؾُلت متغص لِؿذ" ؤلاهترهذ"  قب٨ت ؤن ٢ىاٖت ٖلى ؛ له ٍو

. ؤلاوؿاوي يالخال١ وؤوظه للبىح وؾبُل الىقاثج
ز بحن ما ، الٗى٨بىجُت الكب٨ت م٘ الٗغب ألاصباء جٟاٖل جغاوح و٢ض      في ًًٗها مً ؤو ، ٣ِٞ الىع٢ُت ؤٖماله بيكغ م٨خ٠ِب

ىا٢كهم ، ال٣غاء آعاء ًخل٣ى زم ومً ، الكب٨ت ٖلى السام مى٢ٗه ً ؤو ، مباقغة ٍو  ، طاجه ؤلاهترهذ ٖالم زال٫ مً ًبضٕ مَر
 ال٩اجب ٖالم بحن الهلت ٢ىامه ال٨خابت، مً ظضًضا ق٨ال لجريز ، الغواجي وؿُته يمً ؤلاهترهذ ٖلى ٖال٢اجه ًضمج بدُض
اإلاه ، الىا٢عي الخي ٣ه الظي الاٞتراضخي ٖو

ّ
 ما خى٫ز ، وحٗل٣ُاتهم ال٣غاء بقٗاعاث وجل٣ّى ، ُٖىه ٖلى وقاثته وبجى بىٟؿه، زل

.  ًبضٖه
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ا باث الظي ؤلاهترهذ بٗالم ألاصب لٗال٢ت مُلٗه في مانال ، البدض َظا ظاء ، َظا يىء في       ؤلاوؿان خ٣ى١ز مً خ٣ًال
ى ، اإلاٗانغ ت والاجها٫ الخىانل خ٤ َو اقذ ولضث التي الجضًضة ألاظُا٫ مؿخٗغيا ، واإلاٗٞغ  الٗى٨بىجُت، الكب٨ت ػمً ٖو

 ٖالم ًٖ بضاٖاثب و٦خبذ بل ، الخىانل في وهجخذ ، الكب٨ت َظٍ ٖلى مؿاخت لها ؤوظضث التي الؿاب٣ت ألاظُا٫ وؤًًا

.   ؤلال٨ترووي الًٟاء
 الخ٨ىىلىظُت والغواًت الِٟؿبى٦ُت الغواًت مشل اإلاسخلٟت وؤهماَه ، ؤلاهترهذ ٖلى الغواجي الؿغص ؤق٩ا٫ بلى ًخُغ١ز زم ومً    

ا ؤلاهترهذ ٖال٢اث وعواًت حَر  ؾبُل ٖلى الغواًاث لبٌٗ والخماًؼ ؤلاياٞت وؤوظه والجمالُاث والبيُت اإلااَُت مىا٢كا ، ٚو

.   الخهغ ولِـ اإلاشا٫،
 ، هاخُت مً بدشه في اإلاخىاٞغة اإلاؿاخت إلا٣خًُاث اؾختابت ، الغواجي الؿغص في الى٣اف خهغ الباخض ؤن بلى ؤلاقاعة وجتضع 

 مؿخىيز ٖلى َىا، اهخهجه ما جالُت ؤبدار حؿخ٨مل ؤن آمال ، ؤزغيز هاخُت مً الغواجي للؿغص الخهي٠ُ مؿاخت له جدؿ٘ و٧ي

 في ألاـضب ؤن مامىىنز ٞىدً.  الكاب٨ت لٗالم هي ؤياٞخه وما ، ؤلال٨ترووي الًٟاء لها ؤياٞه وما ، ألازغيز ؤلابضاُٖت ٧ا٫ألاف
ٟاجه ؤخض .   الخُاحي جىانلهم في والجماُٖت الٟغصًت هٟؿُاتهم ًٖ وحٗبحر ، والىاؽ للمتخم٘ مغآة ألاؾاؾُت حٍٗغ

:   ؤلالىتروني والفًاء ألاصب
ت ٖالما٫ ٌٗض لم      ؤقبه ؤيخى بل ، ٢ضًما الىعقي واليكغ والالؾل٨ُت الؿل٨ُت الاجها٫ وؾاثل م٘ ٣ًا٫ ٧ان ٦ما واخضة ٢ٍغ

ه في ظماٖاث ؤو ػعاٞاث ؤو ٞغاصي الىاؽ ٌِٗل ، الىاخض بالبِذ  ٖلى ، ؤلال٨ترووي الًٟاء ٖبر بًٗهم م٘ ًخىانلىنز ، ٚٞغ
 ، الاٞتراضخي ٖاإلاهم م٘ جىانلهم ب٣ضع ، آبائهم م٘ ألابىاء ٞحها ًخىانل ال الخ٣لُضًت الهٛحرة ألاؾغة باجذ ختى ، اللخٓت مضاع
ًا ٩ًىنز ٢ض ، لٗاإلاىا مىاػ ٖالم ؤلال٨ترووي الًٟاء بن ، ال٣ى٫ز ًم٨ً ، َىا ومً  لضي واؾخٛغا٢ا ، َاثٟت لضي هٟؿُا حٍٗى

 ، اإلاخباٖضًً بحن ٣ًاعب ٦ُان الجهاًت في ول٨ىه ، ؤزغيز َىاث٠ لضي الاجها٫ ؤو الخٗاٝع ؾبل مً ؾبُل ومتغص ، زاهُت َاثٟت

ؼوي .   َُاجه في ألاعى ظىباث ٍو
 الٗالم في ًتغيز إلاا ٖا٦ؿت مغآة بىنٟه لؤلصب ظضًضة ؤصواعا هخى٢٘ ؤن ٖلُىا ، والخىانلي اإلاٗغفي الاهٟتاع َظا يىء وفي   

ى خىله،  ٖبر ألاصبي اإلاىتؼ مخابٗت في الغاٚبحن اإلاالًحن ٞهىا٥ ، الظاث في ًضوعز ٖما الخٗبحر وؾاثل مً وؾُلت ؤًًا َو

.   آزغ شخيء ٌكابهها لِـ ووؾاثل ٖاإلاا اجسظٍو ٢ض ماصامىا ، ؤلال٨تروهُت الىؾاثِ

 وؾاثل متغص ؛(  والاجها٫ اإلاٗلىماث وج٨ىىلىظُاث واإلادمىلت الشابخت ألاظهؼة)  الٗضًضة بإق٩اله الخاؾىب ٌٗض ٞلم     
ا ْهىعز م٘ جتاوػَا زم لؼمًا مً ٞترة اؾخسضامها ًم٨ً ، خضًشت  صزلذ بٗضما ، ال٩لمت حٗىُه ما ب٩ل ٖاإلاا ؤنبذ وبهما ، ٚحَر

. ظضًضة ج٣ىُت ؤظُاال اإلاٗانغة،م٩ىهت الٗلمُت اإلابخ٨غاث ظّلز في الخاؾىبُت البرمتُاث

ل ؛ ٖاإلاُت اجها٫ ٦كب٨ت ؤلاهترهذ ْهىعز وم٘
ّ
 جىاػيز اٞترايُت ثتبي ؤنبذ الظي ،"  ؤلال٨ترووي الًٟاء ٖالم"  ٌؿمى ما حك٩

 الشىعة قغوٍ ٌؿمى ما ٖلُه جىُب٤ ؤلال٨ترووي ٞالًٟاء.  ج٣لُضًت واجها٫ جىانل َغ١ز مً ُٞه ما ب٩ل الىا٢عي الٗالم
بت ًٖ هاجتت ، جغا٦مُت ٚحر جُىعٍت ؤخضار ؾلؿلت هي التي ، الٗلمُت ض اؾخ٨كاٝ في ٚع الم الُبُٗت في اإلاٍؼ  ، ؤلاوؿان ٖو

تللب ظضًضة مُالب وجلبُت ض في قٍغ (.   ) الخ٣لُضًت الاجها٫ وؾاثل جد٣ُ٣ها ًٖ ج٣اٖؿذ ، الخضوص وبطابت الخٟاٖل مً مٍؼ
 الخهى٫ز في ؤلاوؿان خ٤:  وهي ؤعبٗت مٗاًحر ٌٗجي الظي ،"  ؤلانترنذ عاإلاُت"  مهُلر َىا٥ لُهبذ ، ؤ٦ثر اإلاٟهىم وجُىعز    

خذ ، ؤلاهترهذ باؾخسضام الخىانل ٖلى  بوؿاهُا خ٣ا بىنٟه للجمُ٘ وبجاختها ، مىاو٘ ؤو حجب ونزبض الكب٨ت جِؿحر/  ٞو

                                                           
، مصطفى عطية جمعة ، دار شمس لمنشر واإلعالم ، القاىرة . قراءة في منظور ما بعد الحداثة ، د: شعرية الفضاء اإللكتروني (   

 .  33م ، ص6 20



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

19 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

اًتها خ٤ وج٩ىنز ، بلخ..  ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ؤو صًيُت ؤو َب٣ُت ؤو ٖغ٢ُت ؤؾـ ٖلى جٟغ٢ت صونز للخىانل  ٖضًضة لجهاث ٖع

 صالت ٞهي شخيء ٖلى صلذ بن اإلاٗاًحر َظٍ(. ) ظمُٗا للىاؽ جىاٍٞغ ومضي بجاخخه في ؤو مدخىاٍ في وجخد٨م ، ما ظهت جدخ٨ٍغ ٞال
ت ج٨ً لم بن ؤؾاؾُت خاظت باجذ الٗى٨بىجُت الكب٨ت ؤن ٖلى  في ؤلاوؿان خ٣ى١ز مىٓىمت يمً بصماظها جم لظا ، يغوٍع

 والخىانل ، اللخٓي الاجها٫ في الخ٤ ومجها ، َبُُٗت خُاة ًدُا ٧ي ؤلاوؿان ًٟخ٣ضٍ ما جغنض التي ، الجضًضة مٟاَُمها

اث ؤو الخ٩ىماث جٟغيها ، ٢ُىص ؤو مىاو٘ صونز ، اإلاٗلىمت ٖلى والخهى٫ز ، والتراؾل .  الخابَى
ا ؤلاهترهذ بِئت جُىعز ٖلى ٣ٖىص زالزت مطخي بٗض ؤهه ، ؤلال٨ترووي الًٟاء ٖالم ٢ًُت في الالٞذ بن      واحؿامها ، واهدكاَع

 اهبش٣ذ ؛ ًٞاءٍ مؤلث التي اإلاىا٢٘و الهٟداث وملُاعاث ، مجها جخإل٠ التي الكب٩اث مالًحن َىا٥ وؤيخى ، والخُىعز بالخىٕى

ت وألا٧اصًمُت الٗامت الخُاة م٘ الاجها٫ وؤوظه الترابِ مً  –لها خهغ ال  –ؤق٩ا٫  طل٪ في وجتاوػث والخ٩ىمُت، والختاٍع

ت ٖبر ، الٗالمي الىُا١ بلى اإلادلي الىُا١   -الٗى٨بىجُت الكب٨ت حكمل ٦ما. والؾل٨ُت ٧ابلُت ج٨ىىلىظُا مً واؾٗت متمٖى

ت  -السهىم وظه لىٕ  الدكٗبُت الىزاث٤ مشل والخُب٣ُاث، والسضماث واإلاٗلىماث، البُاهاث مهاصع مً واؾٗت متمٖى
ض لضٖم الخدخُت البيُت وهي  الٗاإلاُت ؤلاهترهذ بكب٨ت السانت" الهُبرج٨ؿذ"  بهترهذ"و ألا٢غان عنض وقب٩اث ؤلال٨ترووي البًر

ت بضوعَا حك٩ل والتي. ألاؾاؾُت البيُت طٌٍ خى٫ز الاظخماُٖت الهالث وؤًًا ،" ألاقُاء  بما ،( ) الؿلى٦ُت اإلاٗاًحر مً متمٖى
 وج٣ُم بل ، ؤلال٨تروهُت ٧اثىاجه م٘ وحِٗل ، الالمخىاهي الٗالم بهظا وجخإزغ جازغ وطواث ، مخ٩ىهت اظخماُٖت خُاة َىا٥ ؤن ٌٗجي

ا .   مٗها ووقاثج وؤَغا زَُى
 ٌؿخدُل ما ، والى٣اف والخٟاٖل والخالقي والخٗاٌل الخىانل ؾبل مً ُٞه ، َاثال ٖاإلاا إلل٨ترووي الًٟاء باث ل٣ض     

 بٗالم اإلاٗانغ ؤلاوؿان ٖال٢ت مضي ًٖ الؿاا٫ ٧ان زم ومً ، مدخىاٍ في الخد٨م ؤو خٍٓغ ًٖ ًٞال ، ٖىه الاؾخٛىاء
جهم في مسخلٟىنز البؿُُت وظه ٖلى البكغ ؤن الخؿبان في ألازظ م٘ ؤلاهترهذ، ال ج٩ٍى  الؿاب٣ت ٞاألظُا٫ ، باإلهترهذ ٢تهمٖو

 الشاهُت ألالُٟت مً ألازحر ال٣ٗض في ولضث التي الخضًشت ألاظُا٫ م٘ ًتب ٦ما ٖال٢تها جخٗم٤ لم ؤلاهترهذ ْهىعز ٢بل ولضث التي
م وٗىمت مىظ وحٗاملهم ، الضولُت اإلاٗلىماث قب٨ت ْهىعز م٘ ، بٗضٍ وما  في ، زخلٟتالم بخُب٣ُاتها الغ٢مُت الخ٣ىُاث م٘ ؤْٟاَع

.   الخٗلُمُت مضاعظها ؤو الُىمُت خُاتها

 مٛمىعونز ؤبىاءٍ ألن ، ؾاب٤ ظُل ؤي ًٖ مسخل٠ َى الظي"  ؤلانترنذ حُل"  بـ ٌؿمى ما آلان ًغنضونز الباخشحن ٞةن ، لظا     
ان في الم ْل في وكإوا ٣ٞض  الُبُُٗت الخُاة مً ظؼء طل٪ ؤن ًٓىىنز بجهم ختى ع٢مي  َٞى  ٢ىة ٞهم الغ٢مي، ا٫والاجو ؤلٖا

٨غيز وز٣افي اظخماعي جدى٫ز هدى  مدغ٦ت (.   ) خُاجىا في ٞو

 ،(بؽ بي الجي) الٗالمي اإلاى٢٘ جدضًض هٓام بخضازُاث والخ٣اٍ ؤلاهترهذ، جهٟذ:  الجُل َظا هالها التي اإلا٨دؿباث ؤَم ٞمً   
مخل٪. الىهُت الغؾاثل وجباص٫ الهىع، والخ٣اٍ ا قاب ٧ل ٍو بًال  الخىانل مىا٢٘ ٖلى شسصخي مل٠ ولضًه باص، آي ظهاػ ج٣ٍغ

م بها ٣ًىم خغ٦ت ؤًت عنض ؤلاهترهذ ظُل ألبىاء جدُذ التي بى٥، الِٟـ مشل الاظخماعي،  ظُل هطج ل٣ض. الى٢ذ َىا٫ ؤنض٢اَئ

ا، ٣١ الجُل َظا ؤبىاء ؤ٦بر بلٜ ٢٠٠٨ ٖام ٟٞي ؤلاهترهذ، م وبلٜ ٖامًال ا ١١ ؤنَٛغ  هتضَم الٗالم ؤهداء ظمُ٘ وفي. ٖامًال

                                                           
عداد خطة التنمية المستدامة لفترة ما بعد عام : عالمية اإلنترنت(    ، وثيقة صادرة عن منتدى  5 20وسيمة لبناء مجتمعات المعرفة وا 

 2،ص 3 20/  9/  2منظمة اليونسكو ، المنعقد 
.  3المرجع السابق ، ص(  2
،   حسام بيومي محمود ، دار كممات عربية ، القاىرة، ط: ون تابسكوت ، ترجمة كيف يغير اإلنترنت عالمنا ؟ ، د: جيل اإلنترنت (  3
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 وظىصَم الٗالم ٖلى ًٟغيىنز بجهم. اإلاتخم٘ في مى٢٘ ٧ل وبلى والؿى١ز الٗمل ؤما٦ً بلى َاثلت ؤٖضاص في ًخض٣ٞىنز
غافي، ؿخٗغيىنز الضًمٚى المي، ط٧اءَم َو  والاؾدشماع، والتربُت الخٗاونز في الجضًضة وؤؾالُبهم الكغاثُت، و٢ىتهم ؤلٖا

اف ولض الظي ، ؤلاهترهذ ظُل ًٖ َظا( .  )الؿُاسخي وهٟىطَم ا ، الٗمال٢ت الكب٨ت َظٍ م٘ ٖو  بإظهؼة ًلٗبىنز ؤَٟالىا َم َو
 م٘ ًخٗامل زم ومً ، الىٓامي الخٗلُم ؤق٩ا٫ مً ق٩ل بإي الالخدا١ ٢بل ؤي ألاولى، جٟخدهم ؾىىاث مىظ اللىحي الخاؾىب

.   الخلٟاػ ، الخاؾىب ، الى٣ا٫ الهاج٠:  اإلاخٗضصة الكاقاث زال٫ مً خىله الٗالم
ل       ٟٞي ، الخ٣ُ٣ي الىا٢٘ ًٖ مسخلٟت ؾخ٩ىنز خخما التي ، الاٞتراضخي الىا٢٘ في الىاقئت الٗال٢اث ؤبٗاص هضعؽ ؤن ًىاٖو

اث ؤلال٨ترووي الًٟاء  ُٞه ٩ًىنز ٢ض جىانل وبهما ، الُىمي الخي الاخخ٩ا٥ وال ، اإلاباقغة اإلاىاظهت ُٞه لِـ للخىانل مؿخٍى

الث٤ وبقاعاث صعظاث مً َمابحن وما ، ال٨ظب في بمٗان ؤو مُل٣ت نغاخت .   ٖو

:    ؤلالىتروني الفًاء في الغوائي الؿغص
ا ًم٨ً وال وممخضة، مدكاب٨ت ؤلال٨ترووي بالًٟاء ألاصب ٖال٢ت بن    ما٫ وكغ في ابدؿاَع  والىؾاثِ اإلاىا٢٘ في ألاصبُت ألٖا

 مىاػ ، ظضًض ٖالم ؤلال٨ترووي الًٟاء بهماو ، لليكغ وؾُلت متغص اإلاٟهىم بهظا ؤلال٨ترووي الًٟاء ٞؿُهبذ ، ؤلال٨تروهُت
 ؤن ٖلُىا جدخم ، مخابُٗه بحن ٖال٢اتها في مسخلٟت جىانلُت بيُت هٟؿه الى٢ذ في ؤوظض و٢ض ، الىا٢عي الٗالم م٘ وقاثج وطو

٤ ألاصب صعاؾت في الخ٣لُضي اإلاٟهىم هىخي  بأزغ ؤو ٫بك٪ ٖبرث التي وؤق٩اله ألاصب صعاؾت بلى ، الخُاحي الىا٢عي للٗالم ٞو

.   ؤلال٨ترووي الًٟاء زال٫ مً حك٩لذ التي ؤو ، ؤلال٨ترووي الٗالم ًٖ

اإلاا وؾُلت بىنٟه  -ؤلال٨ترووي الًٟاء ناع ل٣ض      ا ووا٢ٗا ٖو ً مً ظؼءا  –مىاٍػ  في ًإزظ اإلابضٕ ٧ان ٞةطا ، الىو ج٩ٍى
 ٖلى ؾخازغ التي ، الضاثغة َظٍ يمً ؾِبضٕ ق٪بال ٞةهه ، اإلاخل٣حن ال٣غاء وخاظاث ، ؤمامه اإلاخاخت اليكغ وؾاثل خؿباهه

ىا ، جإلُٟا ؤلابضاُٖت الٗملُت متمل (.  ) جىانال وؤًًا ، وجل٣ُا ، وحك٨ُال ، وج٩ٍى
ل في بضؤ الظي الاٞتراضخي، ؤلاوؿان َظا خُاة جهّىعز ظضًضة وا٢ُٗت ْهىعز طل٪ هدُتت و٧ان   

ُّ
٩

َر
ك

َر
ث و٢ض والٓهىع، الد  اؾخمضَّن

ًٕ مً وظىصَا مكغوُٖت  بالبِئت ًخٗل٤ وآلازغ اٞتراضخي، ع٢مي ٧اثً بلى جدّى٫ز ماصي ب٩اثً ًخٗل٤ ؤخضَما عثِؿحن؛ ههٍغ
لتها التي الاٞترايُت الخ٣ىُت

ّ
 ممشلت الغ٢مُت والخ٨ىىلىظُا ؤلاوؿان بحن جمؼط اٞترايُت وا٢ُٗت ؤمام لى٩ىنز ؤلاهترهذ قب٨ت ق٩

(.   ) ؤلاهترهذ ٖالم نىعة في

م:  مجها ٦شحرة، صالالث طو"  ٞتراضخيا وا٢٘" مهُلر ؤن ٦ما    ظٍ ، ،الاخخما٫ السُا٫ ، الَى ز َو  مىظ ؤلابضإ في مىظىصة مٗانٍق
هىعز الؼمً جُىعز م٘ والُىم ػمً،  الٗغبُت، اللٛت في الغ٢مُت بالخ٨ىىلىظُا اعجباَا ؤ٦ثر الجضًض مضلىلها ؤنبذ الخ٨ىىلىظُا، ْو

 الىا٢٘ ٨ٞغة لخٓهغ الغ٢مُت، الخ٨ىىلىظُا ٢ضمخه ما زال٫ مً ٞتراىباال الىا٢٘ الخ٣ى َىا ومً. ألاظىبُت اللٛاث وفي
ظا الاٞتراضخي، دؿاءلىنز ٦شحرون، ٌؿخٛغبه ٢ض ما َو  واخض، مهُلر في باالٞتراضخي الٟٗلي الىا٢٘ الخ٣اء بم٩اهُت ًٖ ٍو

ل، اإلادخمل صاثغة في ًضوعز ٖىضَم الاٞتراضخي مٟهىم ٧ان بطا بسانت ُّ ز  ،الىا٢عي ٚحر زّمز ومً واإلاخس ًّ  ؤن هي الخ٣ُ٣ت ل٨

                                                           
  30،  29السابق ، ص(   
  59شعرية الفضاء اإللكتروني ، مرجع سابق ، ص(  2
ي ، رسالة دكتوراه غير محمد ىند.، د 3 20حتى  200في الفترة من " الواقعية االفتراضية في الرواية العربية : " انظر تفصيال (  3

  33،ص 5 20منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة سوىاج ، 
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 ، الخ٣جي الغ٢مي الًٟاء في هاقئت ٖال٢ت َىا ٞاالٞتراضخي ،(  ) الىا٢٘ ٨ٖـ لِـ ؤي الىا٢٘، زاعط ًضوعز ما َى َىا الاٞتراضخي

٨ؿه ، الىا٢٘ م٘ الاٞتراضخي ِٞؿحر ، الخسُل ٖالم في ولِـ خال٢ُان ، ٖو .   ؤًًا ٍو
ال٢خه الغواجي الؿغص بلى هٓغها وبطا      يىء في ج٩ىهذ ، للخٗبحر مخٗضصة ؤق٩اال ًخسظ ؤهه ؾىتض ، ؤلال٨ترووي لًٟاءبا ٖو

ال٢ت ؤلال٨ترووي بالًٟاء اإلابضٕ ٖال٢ت :  الغواجي الؿغص مً ٖضًضة ؤق٩ا٫ في عنضَا ًم٨ً والتي ؤًًا، بهما له اإلاخل٣ي ٖو

:   ؤلالىتروني الفًاء في اإلانكىعة الغواًت(  1
تالم الخ٣لُضًت الغواًت وهي     ا جم والتي َباُٖا، ؤلٞى  ٢بل مً ظضًض، مً جدمُلها ِٞؿهل ، الغ٢مي الىؾُِ نُٛت ٖبر وكَغ

ى ، اإلاخل٣ي  زال٫ مً ، ألاصبي الىو ٖلى الخهى٫ز ٌؿخُُ٘ مى٢ٗه ٧ان ؤًا ٞال٣اعتز ، آلان ٖاإلاىا في اليكغ ؾبل ؤٌؿغ َو

 بأالٝ ؤلال٨تروهُت اإلا٨خبت مىا٢٘ خٟلذ ٣ٞض ، لجضًضوا ال٣ضًم الجُل اإلاحزة جل٪ في ٌكتر٥.  ٢غاءجه زم ومً ، واخضة يُٛت
هغث ، اإلادملت الغواًاث  ظهت مً ؤهٟؿهم اإلاخل٣حن وبحن ، ظهت مً واإلابضٕ اإلاخل٣ي بحن مباقغا خىاعا جضًغ بل٨تروهُت مىا٢٘ ْو

 ٖلى ، ؤلابضاعي الىو خى٫ز مباقغ حي جىانل ؤي ، واإلاخٗضصة ألاولى والاهُباٖاث والى٣ض ؤلابضإ خى٫ز خىاعا ل٩ُىنز ، زاهُت

. الجٛغاُٞا مخسُحن ، اللخٓت مضاع
 جٟخذ ؤن الىؾُلت َظٍ اؾخُاٖذ ل٣ض  ، ؤلال٨ترووي الًٟاء ٖخباث ٖلى وهدً هخلمؿها التي لئلبضإ ألاولى الٟاثضة وجل٪   

 جد٨ماث ؤو اليكغ ٢ُىص اعبؽ في اإلابضٕ ٣ً٘ ٞلً ، لل٩لمت اإلاٗهىص باإلاٗجى وكغ، ؤػمت َىا٥ حٗض ٞلم ، لليكغ الجهاثُا متاال
حر ًٖ العجؼ ؤو ، طاجه الىاقغ  ال٨م َظا مً آلان ٞالك٩ىيز ، الكإن َظا في الخهاع ٞ٪ جم ٣ٞض ، لليكغ ماصي صٖم جٞى

.  ُٞه ما وجمُحز ، مخابٗخه و٦ُُٟت ، اإلاُغوح مؿخىيز في اإلاشاعة ألاؾئلت وج٩ىنز.  ال٣اعتز ُٞه ٌؿبذ الظي اإلايكىعز الهاثل
 مهاعاث ًخُلب مما ، ؤلال٨ترووي ويٗه بلى وع٢ُا ٧ىهه مً الىو م٘ الخٗامل في ؤهٟؿهم، ال٣غاء ٖاصاث ًغحػي جم ٦ما    

ت ت ٨ٍٞغ .   وا٢خىاثه الىعقي ال٨خاب ٢غاءة في ال٣غاء مً ٦شحر لضي مخٗت َىا٥ ؤن الخؿبان في ألازظ م٘ ، ظضًضة وبهٍغ

:   ؤلالىتروني الفًاء في اإلاخىىنت الغواًت(  2
 الخىانل مىا٢٘ ؤخض ٖلى ووكٍغ ههه مً ظؼءا ٦خب ؤي ، طاجه اإلاال٠ مً مباصعة زال٫ مً ج٩ىهذ التي الغواًت وهي   

 مخض٤ٞ خىاع ٖبر ، عواًخه ا٦خملذ ختى ، ٦خابخه ٞىانل ، اإلايكىعز الىو م٘ وجٟاٖلهم ، ال٣غاء آعاء جل٣ى زم ومً ، الاظخماعي

ضة جتغبت في ، ٞاٖل  ؤلال٨ترووي الًٟاء مً اجسظ اإلابضٕ ٞةن:  ؤزغيز ٖباعة وفي.  الىو هخاطإل وال٣اعتز اإلاال٠ ظمٗذ ٍٞغ
ً مُضاها ا ببضاٖه ظاء وبن ، ًبضٖه إلاا ال٣غاء هٓغ لىظهاث اإلاخخالي الخل٣ي ٖبر ، الؿغصي الىو لخ٩ٍى . مغاخل ٖلى متّؼءًال

 َىا اإلاهُلر ٞةن ، Social Media جماعيالاط الخىانل بىؾاثل جخٗل٤ الخىظه َظا ٖلى جضلُال اإلا٣ضمت ألامشلت ٧اهذ وبطا    

ت مىا٢٘ ؤو مىخضًاث في ؾىاء ، ؤلاهترهذ قب٨ت جدُدها التي الخىانل ؤق٩ا٫ ٧ل بلى ًىهٝغ .   قابهها وما خىاٍع
غالحزا عواًخه في ،"  اؾخِخى ٖبضالىاخض"  اإلاٛغبي ال٩اجب جتغبت وجإحي    لهظٍ همىطظا ،" ٣ِٞ واخض ملُمتر بٗض ٖلى"  ؤو"  َػ

 ِٞؿبى٥، ٖلى مباقغة ووكغث ٞهىلها ٦خبذ عواًت ؤّو٫ز هي"   ٞـ ِٞؿبى٦ُت عواًت بإجها طاجه اإلاال٠ ًىٗتها و٦ما ، لغواًتا
( .   " .." )ِٞؿبى٦ُت" ٖغبُت عواًت ؤو٫ز بالخالي وحٗخبر ٞهل، بٗض ٞهال

ىضر     ٟه"  اؾخِخى"  ٍو ا: "  ٣ًى٫ز رحي جىٓحريز م٣ا٫ في ازخاٍع الظي الجضًض الغواجي للك٩ل حٍٗغ  ؤوضر ؤن ؤخاو٫ز صاثمًال
 ٖلى مباقغة ٞهىلها ج٨خب عواًت هي الِٟؿبى٦ُت ٞالغواًت الِٟؿبى٦ُت، والغواًت الخٟاٖلُت الغ٢مُت الغواًت بحن وؤٞهل
خٟاٖل اإلاى٢٘، ا ؤخضاثها حُٛحر في ٌكاع٧ىنز و٢ض ال٣غاء مٗها ٍو ًاًل ا ؤً ٟهل ،"  ؤخُاهًال  ُٖامغا عواًخه ًهٙى ظٗلخه التي ألاؾباب ٍو

                                                           
  38المرجع السابق ، ص(   
 . وفيو مقاطع من الرواية وبعض تعميقات المؤلف  /http://www.msahli.com/1mmموقع الكاتب (  2
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ا،: "  ٢اعثه خاظاث ًُّ  ولى ملى٫ٌ، ٢اعتز الِٟؿبى٧ي ٞال٣اعتز ٦الؾ٨ُُت، عواًت ٦خابت ًٖ ِٞؿبى٦ُت عواًت ٦خابت ًسخل٠ ؤصب
ىاب في ال٩اجب ؾ٣ِ ً، ٢غاء ٞؿُسؿغ ؤلَا  خؿاب ٖلى ؾ٩ُىنز والصسهُاث الخب٨ت ووؿُان باألؾلىب ٞالخالٖب ٦شحًر

٤ لهظا،. اإلاخابٗت ىهغ وؤلازاعة ٞالدكٍى ىضما بكضة، مُلىبان ٞهل ٧ل جهاًت م٘ ٞاظإةالم ٖو  ؤن ؤ٢هض ال ٞإها َظا ؤ٢ى٫ز ٖو

ل ٣ِٞ بل ؾُدُت، ؤو مبخظلت الغواًت ج٩ىنز ًّ ا ؾهال ألاؾلىب ٩ًىنز ؤن ًٟ ًاٗل (.   ) ممخى
٣ت زال٫ ومً ، الِٟؿبى٥ ٖلى نٟدخه  ٖلى ألاو٫ز الٟهل البضاًت في  اإلاال٠ وكغ ل٣ض     ٝي الخُاة صبذ ال٣غاء، جٟاٖل ٍَغ

يخٓغ ، ًىمحن ٧ل مجها ٞهال ٨ًخب ٩ٞان ، عواًخه  ؤن بىيىح ٌٗلً ًؼا٫ وال ، ًىم بٗض ًىما اػصاصوا الظًً ، ٢غاثه آعاء ٍو
 الؾدكاعة الغؤي اؾخُالٖاث ج٣ىُت ٖلى واٖخمض ، ٢غاثه ؤخض ناٚه للغواًت الشاهىيز الٗىىان ؤن ختى ، ال٣غاء لغؤي مخله٠
ت لهم جغ٥ خُض ًت؛الغوا في مٟهلُحن خضزحن في ال٣غاء ذ هدُتت و٧اهذ البُل، مهحر في ال٣غاع اجساط خٍغ  هي الخهٍى

(.  )الخ٨م

 حٗضًالث وا٢ترخىا الىو وشسهُاث وؤخضار حؿائالجه م٘ ال٣غاء جٟاٖلَرز.  ل٣غاثه اإلاال٠ حؿائالث زم ، الىو ؤمام ٞىدً     
 اخخ٨غ ، آزغ ببضاعي هو بهضص ٦ىا عبما اإلاؿخىيز ابهظ الخٟاٖل ٨ًً لم ٞلى ، ألانلي للىو ال٨شحر ومىدىا ، بياٞاث ؤو

 ظضًض ؾغصي هو بةػاء ٞىدً ، حٗضًلها ًىضع جهاثُت نُٛت في بل٨تروهُا ؤو وع٢ُا الجمهىعز ٖلى َغخه زم ومً ، ٦خابخه اإلاال٠

اث مىٓىعز مً بلُه هٓغها بطا ، .  مخهاٖض بك٩ل اإلاال٠ بمُٗت الىو ناٙ اإلاخل٣ي ؤن ؾىتض ، الخل٣ي هٍٓغ

غلحزا" عواًت جد٩ي     في ٣ًى٫ز ، الٗالم َظا وا٢٘ مً مٟغصاجه ناٙ بل ، له ٖاإلاا الِٟؿبى٥ مً اجسظ َىجيّز قاب ٢ّهت" َػ

ت:"  الغواًت مُل٘ ه الٛٞغ
ُم
حر ًاجـ ٚحر َى، ٖاٌَلز. لُله وهه٠ بل ًىمه، ٧ل َىا ٣ًطخي. ؾماٍئ والؿ٠٣ ٖاإلا . مخٟاثل ٚو

ز ل٣ض. مداًضا شسها هٟؿه ٌٗخبر
ّ

ٟؿب٪ ًتلـ ٣ِٞ. مضة مىظ ؾ٠الخٟل ًٖ ٠٦ . جهاع لُل الِٟؿبى٥ ٖالم في ًبدغ. وٍُم

م ٌٗٝغ ال آلان لخض نض٤ً 2111 لضًه. الى٢ذ ٣ًخله. الى٢ذ ٣ًخل كَغ  ٞٙغ الظي ٞغاٚهُمز ًملاون.. وخضجه ًاوؿىنز ل٨جهم ُٖم
لض ٞإنبدذ بضبىؽ ق٨٨تها بالىهت مشل ٨َظا،.. جسّغط مىظ شخيء ٧ل مً (  " ) الٛابٍغً في  جىػز ٦تِب
 ، آعاءَم ًخٗٝغ الِٟؿبى٥ في ٢غاثه هدى اإلاال٠ ًخىظه ؤن  جب ٞال ، الِٟؿبى٥ مً هابٗت وألاخضار الصسهُت     

صخى ًىام:  الاٞتراضخي ٖاإلاه الِٟؿبى٥ مؤل و٢ض الىا٢عي، ٖاإلاه في والىخضة البُالت ٌٗاوي ٞالبُل  ، مخابُٗه حٗل٣ُاث ٖلى ٍو
 مً ٚحٍر آالٝ م٘ حؿاويز ٣ٞض ٖىاء، بٗض ٖلحها خهل التي الجامُٗت للكهاصة مٗجى ال ، بالٟغاٙ مملىء وا٢عي ٖالم مً َاعبا

حر الجامُٗحن .   الجامُٗحن ٚو
 حٛحرث ٣ٞض ، اإلاٟاجُذ للىخت زايٗت ناعث البُل خُاة ؤن ُٞبضو ، اإلاٟاجُذ لىخت ٖلى يُٛاث بال َى ما الخاؾىب وألن    

خابٗاجه بخضي حمـ في واخضة لشاهُت جغّصص ؤن بٗض ٧امل بك٩ل  خّبز زّمز ٢بى٫ز ٖىه ؾُيخج الترصص َظا ، ِٞؿبى٥ ٖلى مُم

 ؾُيخج ألازحرة َظٍ مسر مً" ٣ِٞ واخض ملمتر بٗض ٖلى" ؾبابخه ٞتراظ٘ ، ألاخضار جخىالى ؤن ٢بل الٟخاة، طاث م٘ ؾُتمٗه
غ ًٖ مٗبر ٞالٗىىان.  جهاًتها بلى ال٣غاء جتظب ؤخضار ٖىه  ؤًًا ول٨ىه ، م٩اهُت خغ٦ت ٖلى صالا ٧ان بن ٞهى ، الغواًت ظَى

 واخض ملُمتر جإزٍغ بمتغص البُل ؤن َىا اإلا٣هىص واإلاٗجى ، ػم٩اهُت هي بهما  –٦مٟهىم  -الٟغاٙ في ٞالخغ٦ت ، ػمً ٖلى صا٫
٣ت مً ظضًض خب وولجها ، جبضلذ خُاجه ٞةن ، ظهاٍػ في مٟخاح ٖلى الًُٛت ًٖ

ّ
ا ، مخدظل٣ت ٖلُه مٗل  ج٣ابال ٖىضما ؤزبَر

                                                           
 http://hakaya.coحكايا ، : بة التفاعمية ، عبد الواحد استيتو ، مقال منشور عمى موقع والتجر” عمى بعد مميمتر واحد“(   
.  المرجع السابق (  2
 3 20،   ، عبد الواحد استيتو ، منشورات ومضة ، مدينة طنجة ، المغرب ، ط" زىرليزا "عمى بعد مميمتر واحد فقط أو (  3



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

23 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 خب بهه ،(  " ) ؟ َىا أل٧ىنز ٦ىذ ما واخض، وملُمتر واخضة، لشاهُت جغّصصي لىال ؤهه ؤحٗلمحن: "  بؿاا٫ اإلا٣اهي ؤخض في

"  الِٟؿبى٧ي الٗالم"  ٞـ ، خبُبخه زم ؤصخابه م٘ بها"  جٟؿب٪"  ، بامخُاػ"  ِٞؿبى٦ُت"  لُلت ٣ًطخي ظٗلخه ،"  ِٞؿبى٧ي"
ت الب ٖلُه وما ، لخٓت ٧ل له طعاُٖه ًٟخذ  وهلخٔ.  اإلاترامي لٗاإلاه لُخٟٙغ ،( )البُىلىظُت ظؿضٍ مخُلباث بجهاء في اإلاؿاٖع

 م٣خًُاث مً ؤزغيز ؤلٟاّ ومٗه.  ميؿىبا واؾما ، ووٗخا ، ومهضعا ، ٞٗال"  ِٞؿبى٥"  لٟٓت جهٍغ٠ في اإلاال٠ بؾغاٝ
ج ، ِٞؿىبازُىنز..  اإلااوؽ/  الٟإعة ، لِٟؿبى٧يا اإلاغب٘ ، ألاػع١ الٗالم ،"  بىعص ال٩ي" ، ؤلال٨ترووي:  مشل ؤلاهترهذ ٖالم  مً مٍؼ

 ؤلٟاّ ؤجها زانت ، الِٟؿبى٧ي الغ٢مي الًٟاء في الاوٛماؽ في بمٗاها ًإحي ؤلاؾغاٝ َظا.  والؿا٩ًىبازُحن الِٟؿبى٦ُحن
.   الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ عواص مً الُىمي الكباب ٢امىؽ في صزلذ

 وزمؿحن زالزمئت ٖلى خهل ٢هصخي ٧اجب ؤهه لىٗٝغ ،"  َضي"  الِٟؿبى٦ُت خبُبخهو زالض البُل بحن الٗال٢ت جخُىعز  
 قب٨ت ؤن ختى ، ؤؾغتها م٘ ٖضًضة ماصًت مك٨الث مً حٗاوي ؾاُٖت َضي ؤن هضع٥ ٦ما ، له ٢هو ؤعب٘ وكغ م٣ابل صوالعا

ا بؿبب الِٟؿبى٥ ٖلى جسبٍر زم ، زالض بزباع صونز بلج٩ُا بلى للؿٟغ وجًُغ ، ق٣تهم ًٖ الخُاع ٢ُٗذ ال٨هغباء  في ؾَٟغ

جي اإلاخد٠ مً مىهالحزا لىخت ؾغ٢ت ا٦دكاٝ ؤ٣ٖاب ٩ي الَى  لىخخحن َىا٥ ؤن الؿغص زال٫ مً وهخٗٝغ.  بُىتت ألامٍغ
غ"  مخد٠ في ٢ابٗت صاٞيصخي لُىهاعص عؾمها التي ألانلُت ألاولى ، للمىهالحزا  اؾمها لىخت ٞهي الشاهُت ؤما ، بباَعـ" اللٞى

 في«  ظاوؿجز بغهاع» الض٦خىعز َضٝ َظا و٧ان ،"  ما٦باي ظُمـ"  الكهحر الاؾ٨خلىضي الٟىان عؾمها ،« اإلاٛغبُت اإلاىهالحزا»
٣ُم ، َىا٥  ؤه٣ُت نٛحرة ُٞال ًمخل٪ الظي البلج٨ُُت، واجغلى بلضة  طبٌجبره إحذي عًٍ عُُٕه وضع ولذ ، ثهب ٍو

.   أغىاسهب عجش اٌزٍ ،"  هذي"  وهٍ اٌطٕجُبد
ضي"  ٝغ ٖجها مُى٫ز ببدض و٢ام ؾحرتها ٖلى اَل٘ ل٣ض  ألاوؿب، ث٧ان َو  بضازلها مضٞىهت َا٢ت ،ؤي هي َمىخت ٞخاة ؤي ٖو

 ٞٗال بالضعاؾـــــــــــت ٖال٢ت له ٧ان بًٗها. ألاؾئلت ٦شحرة ٧اهذ ؤجها ؤًًا جظ٦غ.. ٢مٗا ج٣مٗها ؤلام٩اهُاث ٢لت ل٨ً الاهٟتاع جيخٓغ

ز ًٞىلُت ؤؾئلت آلازغ وبًٗها
ّ

بتها نٕ حك٠ ٗت ٢ٟؼاث جد٤ُ٣ في ٚع (.   )الُالبي الجِل َظا ٧ل م٘ الاهخٓاع بض٫ هاجخت ؾَغ
ضي زالض بحن الخب ًخىانل طل٪ وم٘     ٨ًدك٠ خُض ، مكى١ز بَاع في ألاخضار وحؿحر الاٞتراضخي، الٗالم وفي الىا٢٘ في ، َو

ؿعى زاصٖت، شسهُت"  َضي"  ؤن زالض  و٧ان ، ؤخبها التي" َىتت"  مضًيخه مخد٠ يب٫ اللىخت بٖاصة بلى هٟؿه الى٢ذ في َو

 الض٣ُ٢ت بالؿغ٢اث مسخهت بٗهابت ًٖىة ٧اهذ وؤجها زضاٖها ا٦دك٠ بٗضما لهضي خبه ماث.  ٞحها م٩اهُت ب٣ٗت ب٩ل مخُما
.   سٛغاجه مً وجىٟظ ، ال٣اهىنز جغاعي ٠ُ٦ حٗٝغ ٖهابت م٘ حٗمل ٞهي ، ألاصلت ٦ٟاًت لٗضم البراءة ٖلى خهلذ و٢ض ،

 ؤل٠ 150 م٣ابل الؿغ٢اث، مً الىٕى َظا في مخسههت ٖهابت اؾخإظغ:  مُٗىت مىانٟاث لها ٖهابت بغهاع ازخاع ص٤ٞ  

 التي الٗهاباث َظٍ م٣هلت جدذ عؤؾه ًً٘ ؤن مً ومخىظؿا زاثٟا ٧ان ألهه ظضا ٦بحرا و٢خا مىه ؤزظث الٗملُت َظٍ.ًىعو
ه شسو بًتاص في ؤزحرا هجر ل٨ىه.. الابتزاػ حٗك٤  ألازحر، َظا. جماما به ًش٤ بهه ٢ا٫ آزغ شسو ٖلى ّٖغٞه بُٗض مً ٌٗٞغ

 ًخم لم آلان لخّضز ؤهه صعظت بلى ٖملهم ًخ٣ىىنز ؤجهم له ٢ا٫ وبىلىهُان، بلج٩ُي: ؤشسام زالزت مً م٩ىهت ٖهابت ًغؤؽ ٧ان
(  " ) الجماُٖت زُُهم في ولِـ مىه ٞغصي زُإ وبؿبب ٣ِٞ مجهم واخض يبِ ؾىيز
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غة"  وهي ل٣حها ؤزغيز ٞخاة"  زالض"  ؤخب    .. واخضة زاهُت.. واخضة قٗغة: "  ٣ًى٫ز خُض ، مٗبرا الغواًت زخام ٧ان ٦م" .  الَؼ

 حٛحر ٢ض بل.. خُاجىا ٖلى ٦بحر جإزحر  –٦شحرة ؤخُاها  –لها ٩ًىنز ٢ض باال، لها هل٣ي ال التي الخٟانُل َظٍ ٧ل.. بؿُُت خغ٦ت
ا(.  " )وٗلمه ه٨ً لم اجتاٍ بلى الخُاة مغ٦ب صٞت ًدى٫ز ٢ض واخض ملمتر بٗض يٖل جغصصّز. ٧امل وبك٩ل ألابض، بلى خُىاجىا  مٗتٞر

.   ٢اصٍ ما بلى ٢اصٍ الترصص ؤن
 ٧اهذ و٦م ، ألاؾاؽ َى ٞالىا٢٘ ، الىا٢٘ ٖالم في اهتهذ ول٨جها ، الِٟؿبى٥ ٖالم في وج٩ىهذ بضؤث الغواًت َظٍ ؤن صخُذ     

ت ألاخضار .   الىٟىؽ لٟهم ٧اُٞت الخ٣ُ٣ُت ٞاإلاٗاٌكت ، شسهُاجه وزضإ ، ؤلاهترهذ ٠ًلؼ ٧اقٟت لهٟت في اإلادؿاٖع
هى٫ز ، بىلِسخي ٢الب في الغواًت ؤخضار ظاءث ل٣ض      مضع٧ا ، جىٓحٍر في اإلاال٠ ؤعاصَا التي اإلاىانٟاث مد٣٣ت ، ٢هحرة ٞو

دخاظىنز ، الؿغصًت اإلاُىالث ٢غاءة ٣ًُُىنز ال وؤجهم ، ٢غاثه خاظاث  الخب٨ت مً ؤًٞل ًتض ولً ، َمٌكى١ز ما بلى ٍو
 الٟهل اهخٓاع بلى ال٣اعتز ًضٞ٘ ق٤ُ بك٩ل ٞهل ٧ل اهخهى بطا زانت ، صاثم حكى١ز خالت في ٢اعثه جتٗل التي ، البىلِؿُت

لى.  له الخالي م ٖو ىا ق٨ال ظضًضة جتغبت الغواًت ؤن مً الٚغ  زال٫ مً ، الؿِىماثُت بالخ٣ىُت ٦شحرا جإزغث ول٨ىه ، وج٩ٍى
ت اإلاكاَض ت اإلاىنٞى بُٗت ، لؤلخضار اإلادؿإع الض٤ُ٢ الىن٠ ، الى٢ذ هٟـ وفي ، مىظؼة خىاعاث وبها ، بهٍغ  مًمىنز َو
ظا ، الىٟؿُت ؤبٗاصَا وجدلُل ، الصسهُاث ؤٖما١ في الٛىم و٢ّلز ، البىلِسخي بالُٟلم ؤقبه ظاءث التي ، طاتها الغواًت  َو

.   بُبٗه إلالى٫زا الِٟؿبى٥ ٢اعتز م٘ ًدىاؾب ال ، مُىال ؾغصا ًخُلب

:   ؤلانترنذ عالكاث عن اإلاعبرة الىعكُت الغواًت(  3
 الٗالم جهّىعز ؤجها ؤي ، ؤلاهترهذ ٖالم في وج٩ىهذ وكإث ٖال٢اث ًٖ مٗبرا مالٟها ناٚها التي الىع٢ُت الغواًت وهي   

ظا ؤلاوؿان بحن وكإث التي الٗال٢ت عانضة اإلاسخلٟت، بخ٣ىُاجه الجضًض الاٞتراضخي  ومً وع٢ُت، ظاهب مً ٞهي ٕ،الىا١ َو

ها اٞترايُت؛ آزغ ظاهب ت بختاعبها الصسهُاث نّىعث ألجَّن ا ٨ًً لم اٞتراضخي وا٢٘ في اإلاخىٖى
ًال
 ببضإ في ،(  ) ٢بل مً مإلٞى

 مىه ظاءث الظي الُىمي الىا٢٘ بحن وما ، وجٟاٖلذ الٗال٢اث وكإث خُض ؤلال٨ترووي الًٟاء بحن ما ًدل٤ ؾغصي

.   وهمذ الصسهُاث
٠ُ ٞحها عواثُت هماطط ، الؿاب٤ الك٩ل مً ٣ًتربو ا اإلاىيٕى مؿخىيز ٖلى ٦لي جْى  خُض الخ٣جي، الك٩ل بٟٚا٫ م٘ ، هٍٓغ

٠ُ َظا اَخمَّنز ال٢خه ؤلاهترهذ مىيٕى بخ٣ضًم الخْى غيز ؾغص نىعة في بالصسهُاث ٖو  الٗلُم الغاويز ٍَغ٤ ًٖ ج٣لُضي ج٣ٍغ

ز ؤي الظاحي، ؤو ز اٞترايُت، والصسهُاث اٞتراضخي اإلاىيٕى ؤنَّن ًّ (.    ) الخ٣لُضًت الهىعة ًٖ ٦شحرا ًسخل٠ ال الغواًت ق٩ل ل٨
بذ ،"  اإلاتُض ٖبض ببغاَُم" اإلاهغيز للغواجي(  " ) ظمٗت ًىم ؤؾبٕى ٧ل في عواًت"   َىا الخايغ واإلاشا٫    خِب

ُم
 زال٫ الغواًت َظٍ ٦

ت جدىاو٫ز وهي. 2008 ،2007  ٖامي ظا ، بُجها ُٞما ٖلللخٟا ؤلاهترهذ ٖلى مى٢ٗا نىٗذ متمٖى اع َى َو  الظي الاٞتراضخي ؤلَا
                                                           

.   43 السابق ، ص(   
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في كل أسبوع يوم " ، ألشرف نصر، و(2008" )حرية دوت كوم"لي، و، لضياء جبي(2007)لعنة ماركيز "لياسر شعباَن، و( 2006)

إيموز "، لمحمد توفيق، و(0 20)فتاة الحموى "، ألحمد كفافي، و(2009)حبيبي أون الين "، و"، إلبراىيم عبدالمجيد(2009)جمعة 
إيميالت تالي الميل "مجدي ىمام، وألحمد (   20" )أوجاع ابن آوى"، لياسر شعبان، و(  20" )المصائر"إلسالم مصباح، و( 0 20)
. ، نص مشترك إلبراىيم جاد، وكمشان البياتي (  20)
إمبراطورية "لمازن العقاد، و" الغضب الضائع"لحسام فخر، و" يا عزيز عيني"لفتحي إمبابي، و" شرف اهلل. " 244المرجع السابق ، ص(  3

، لحسن عموان، "طوق الطيارة"لشيد الغالوين، و" فتاة سيئة"، و"محمد سمماويل" أجنحة الفراشة"، لمحمود طيطاوي، و"المساخيط الفيساوية
. وغيرىا".. طبول الحب"و
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ت ُٞه جال٢ذ ىا ومىه ، اإلاتمٖى ضا الجمٗت ًىم ازخاعوا و٢ض ، شسهُت ٧ل ؤبٗاص ٖلى وو٢ٟىا ، حٗاٞع  ٞال ، لخال٢حهم زابخا مٖى
ُا، واخض ًىم في ألاؾبىعي الخ٣ائهم ػمً خانغا ، الُىم َظا ًٖ مٗبرا الغواًت ٖىىان ًإحي ؤن  جب هم ؤؾبٖى  ًىم ٞإؾبٖى

هم في ولِـ ٧لها خُاتهم في مٟاع١ز خضر ُٞه ؾ٩ُىنز باألص١ ؤو ، ألاؾبٕى زال٫ خضر ما ُٞه ًغوونز "  الشىاجى ٌٗض.  ؤؾبٖى
 ٖبر وهخٗٝغ والبىح، الخٗاٝع ؤظل مً الجغوب لدك٨ُل"  عويت"  صٖذ ٣ٞض الىو، مدىعز َما"  عويت"  وػوظخه"  ٖماص

بتها لدكب٘ الغظا٫؛ هوج٣ذ الجغوب َظا زال٫ مً ، ألاؾُغ  بال٣خل الاؾخمخإ في اإلاىٛىلى ػوظها ٖماص وعٚبت الجيـ، في ٚع

.  ٖلحها وؤلاظهاػ الجشض ج٣ُُ٘ في قهىجه ٖماص ًماعؽ  ، الُىم َظا ٟٞي.  ألاؾبٕى مً ظمٗت ًىم ٧ل في
 ٖبر اإلاتخم٘ ٖلى َغؤث التي الخدىالث مً الٗضًض وهغنض ، ٖضًضة شسهُاث مً هماطط ، الجغوب زال٫ مً وههاصٝ

.  الغواًت في اإلا٣ضمت الصسهُت الىماطط

 ٖؿ٨غيز ابىت الجمُلت الٟخاة"  عويت" ؤولهم.  شسهُت ٖكغة زماوي ًٖ خ٣اث٤ ،"  الكاث"  ؾغص ج٣ىُت ٖبر ؾىضع٥   
ما ٌٗمل ، بؿُِ  ٌؿمى بما اإلاٍغٌ بابىه تهخم ؤن ًم٨ً ٖمً ًبدض هٟؿه الى٢ذ في والظي ، ال٨بحر الًابِ ٖىض مؿخسضَر

ى ،"  اإلاىٛىلي الصسو" ىضما ، اإلاُلىبت باإلاهمت ،لخ٣ىم"  عويت" ابيخه الٗؿ٨غيز ٣ًترح.  وال٣ضعة الظ٧اء في مخىاي٘ َو  ٖو
سغظها بابىه ًؼوظها ، ال٨بحر الًابِ ًغاَا اإلاهم اَلها مً باإلاُل٤ ٍو ٨ظا. الجىحهاث مً آالٝ بًٗت هٓحر ، ٖو   جتض َو

 ؤمام ٞلِـ ، الؼوظُت بىاظباجه ال٣ُام ًٖ ٖاظؼ ، مٍغٌ شسو ، وؤػمتها ؾلىتها َى ولياإلاىٜ ػوظها م٘ هٟؿها،"  عويت"
 الجؿضًت وخاظاجه ، وصٝء خب مً الىٟؿُت خاظاتها إلقبإ الٗالم م٘  به جخىانل ، ؤلاهترهذ ٖالم بال الكابت الؼوظت

. الجيؿُت
 ظؿضًت ٖال٢اث في وحؿ٣ِ الغظا٫ ٖالم جضزل ، الىا٢٘ في اول٨ىه ، خُاتها وجتضًض للخٗلم صازلت ؤجها بضاًت هٟؿها ؤ٢ىٗذ    

تُا اإلاؿإلت وجإل٠ ، مدغمت ما عويت م٘ الٗك٤ُ ًسخل٠ اإلاغاث بخضي وفي.  الخالت وجخ٨غعز ، جضٍع غاٍ ، مجزلهما في َو  ػوظها ٍو
٣ُض بالىُل وبل٣اثه بخ٣ُُٗه ٣ًىم ، عويت وبمؿاٖضة ، ٣ُٞخله اإلاىٛىلي  قٗىعز في ٧امىت ٞاع٢تالم.  متهى٫ز يض الخاصر ٍو

 في ؾاب٣ا به ٢ام ما ٌُٗض وػوظها  ، الصسو م٘ الجيـ ٖلى جدهل ٞهي اإلاىٛىلي وػوظها ،"عويت" هٟـ في ًٓهغ ، مغضخي
 ٖىضما ، الىخكُت مغخلت في البكغيز الجيـ ًٖ ناُٞت بهىعة  ، اإلاىٛىلي للصسو عئٍت اإلاال٠ ٖغى ل٣ض ، ال٣خل ٞٗل

.   ال٣خل قهىاجه مً ٩ًىنز ٖىضما ، ؤلاوؿان ٌّٗغيز و٦إهه ، اإلامؼ٢ت صالجـ وؤًٖاء ، بالضماء ًخلظط
حر، نُض ٖلى لُدهل البدغ في الٟهى٫ز ٧ل في ًخدغ٥ الظي اإلاٛامغ طل٪ ، اإلاى٢٘ في هتضَا التي الصسهُاث مً  ىا٥ ٞو  َو

ز ؤب ما الخىؤم ولضًه ٣ٞضَر ُت ٚحر الهجغة  ًداوالن َو ض ، الكٖغ ٍغ  في ما ٧ل"  الكاث"  في ًٟطخيٝ ، اإلاترا٦م لخؼهه ؾلىيز ٍو

ظٍ.  ؤٖما٢ه  ٖال٢اث في صزلذ زم ومً ، الخب ٌؿخد٣ىنز ال الغظا٫ ؤن ٢ىاٖت ٖلى ناعث زم ، الضٖاعة امتهىذ ٞخاة َو
 ًداو٫ز الظي الجامٗت وؤؾخاط.  والكغاب ألاوـ ظلؿاث ٌكاع٦هم ؤهاؽ ًٖ ًبدض الظي اإلاخ٣اٖض الؿاث٤ وطل٪.  سخا٢ُت
ىا٥ ، زمحن نُض ٖلى ًدهل لٗله ظىاءالا َظٍ في هٟؿه اؾدشماع ظا ، الُلب جدذ وؿاء َو  مً الٗالم ًغيز مخضًً شسو َو

ت .   وؤمىُاتهم بىخهم وه٣غؤ ، وآالمهم مأؾحهم وِٗل ، جباٖا ؾُضزلىنز َم وآزغون. َى الضًً ًٟهم ٦ما والخغام الخال٫ ػاٍو
 ػوظها ؤًضي بحن ًهبذ زم ، مٗها متىىهت ظيـ بلُلت  لُىٗم ، البدغيز الهُاص"  عويت"  حؿ٣ِ خُض ، ألاخضار جخُىعز   

ى ًخلظط الظي ، اإلاىٛىلي غمُه ، ٣ًُٗه َو  ٢ض ٩ًىنز ول٨ىه لىلضًه الٟا٢ض ألاب مؿاٖضة صخُٟت ؾُضة وجداو٫ز.  الىُل في ٍو
 ، ظمُلت ًاماؤ لخِٗكا ، السخا٢ُت م٘ ٞخخىانل ، ؤ٦ثر الصخُٟت جخدغ٥.   مٗا الاهخداع ٣ُٞغعان الخُاة مً ػوظخه َى ًإؽ

خان ٩ٞلخاَما ، ًٟتر٢ا ؤال ٢غعجا و٢ض . للغظل ٧اَع
                                                                                                                                                                                           

.  م 0 20، 3رواية في كل أسبوع يوم جمعة ، إبراىيم عبد المجيد ، إصدار الدار المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، ط(   
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م ، خُاتهم وؤظىاء اإلاسضعاث إلاضمجي الؿٟلي ال٣إ ٖلى"  الجغوب"  زال٫ مً ؾيخٗٝغ      مٗهم ًخٗامل متخم٘ في واهدكاَع

ل قاب ، اإلاى٢٘ ؾُضزل ٦ما.  جغصٖهم ؾلُت جىظض ال  ؤهه ٢ىاٖت ٖلى ، مدخىم ٢ضع بىنٟهم صزِب
ُم
٣ض السجً ؤ  ٦غامخه ٞو

م لِب
ُم
ىايل ٢ًُت ًدمل وزغط ْو  ٞبًٗهم ، ٖضًضة شسهُاث ؤ٢ضاع ؾدخ٣اَ٘ ٦ما ، مٓلىم مسجىنز ٧ل ٦غامت ؤظل مً ٍو

 ٌؿخ٣ُب ، مؿخمغ الجغوب بإن ، الغواًت ،جيخهي ألاوان ٢بل ًسغط وبًٗهم ، وال٣خل الجيـ خمإة في ٌؿ٣ِ زم ًضزل
مت ؤن بلى بقاعة في ، متهى٫ز يض و٧لها ، الىُل ٝي اإلاهترثت الجشض وجخالى  ، ظضصا ضخاًا  وال ، ًىدبه ؤخض ال ، مؿخمغة الجٍغ

.   جب٣ى ٢ُم وال ، ًغجضٖىنز ؤهاؽ وال ، جخدغ٥ ؾلُت
حن ٖلى الغواًت بىاء ظاء     ٧لُت عئٍت ٣ًضم و٦إهه ، الؿغص شسهُاث ٖغى في جمشل ، ؤ٣ٞي مؿخىيز:  ألاو٫ز:  مخخالُحن مؿخٍى

ى:  الشاوي اإلاؿخىيز.  وؤٞٗا٫ شسهُاث مً ُٞه وما ، لجغوبا/  اإلاى٢٘ لُبُٗت  الخٗم٤ خُض ، ألاو٫ز للمؿخىيز والخ٤ جا٫ َو
جها لىٗٝغ ، خضة ٖلى شسهُت ٧ل خُاة في عؤؾُا  البىح ٖبر َظا و٧ل ، بلُه ؤًٞذ إلاا جٟطخي ظٗلها التي ألاؾباب وما ، ج٩ٍى

ماص عويت الغثِؿخحن الصسهِخحن ؤن يىء في ، بالضًمىمت يًىح الغواًت ٖىىان ؤن زانت ،" الكاث"  في اإلاىٟخذ الخغ  ؛ ٖو
.   بال٣ضامى والالمباالة ، الجضص اؾخ٣با٫ وفي ، ؤٞٗالهما في اؾخمغجا

 ، ال٣خل بلى جٟطخي مدغمت ٖال٢اث بة٢امت ؾىاء اإلاباقغ، الخي الالخ٣اء زم ، الاٞتراضخي للخالقي مُضاها َىا ؤلاهترهذ ٧ان ل٣ض    

ت ًٖ ابُٗض حؿخمغ ؤو  ؤػمت ًٖ حٗبر الصسهُاث ٞةن ، بالق٪ ول٨ً.  الخُاة َمىم في وحٛغ١ز ، اإلاى٢٘ مً جسغط ؤو ، اإلاتمٖى
ت وؾُاؾُت متخمُٗت ٨ٍغ ز وبطا ياج٘، مخسبِ متخم٘ ، وظماُٖت ٞغصًت:  وهٟؿُت ٞو ًّ  إلاؿىاٍ الظي الؿىء ٦م ًٖ ؾاا٫ ٖ

 في الصسهُاث جبضو ؤن الُبُعي ومً ، لل٨ك٠ زلٟي قإع الاٞتراضخي ٞالجغوب ، مى٣ُي ؤهه الجىاب ٞةن.  الغواًت في
 ج٩ىنز ٖىضما هٟؿها الظاث و٢ُىص ، الساعجي اإلاتخم٘ ع٢ابت ًٖ بُٗضا اإلا٨بىجت وقهىاتها مخٗها ًٖ وجبدض و٢ؿىتها ٖىٟىاجها

بحن وؾِ .   مجها ال٣ٍغ
ٍغ في ٨ًغؽ الىو بن      هبظ ٖلى وحٗخمض والخىانل البىح بلى صحؿتن جٟاٖلُت ولٛت ؾغصًت بيُت ٖبر والخىٕى الخٗضص ظَى

ز لخٟخذ ؛ الظاجُت ال٣ىة خى٫ز الخمغ٦ؼ
ًال
ز خىاعا

ًال
ت وخ٨ُا  زال٫ مً بال مخٗحن ٚحر َىاجي مؿغح ٖلى شسىنه ٣ًضم ٦إهه وسسٍغ

ئت ٢ًاًا ؤو ، والصسصخي والٗاصي الُىمي في مٛغ٢ت بما ٞهي اإلاُغوخت ال٣ًاًا وجخٟاوث ، مغثُت ٚحر قب٨ت  باجتاٍ جىضٞ٘ ظٍغ

(.  ) ال٣م٘ وعٌٞ الكظوط ؤو الجيـ
ز الغواجي الؿغص ٞةن ألاخىا٫ ظمُ٘ وفي     

َر
 مؿخترة وهي الىٟىؽ جخٗغيز خُض ، ٖام بك٩ل الكاث مىا٢٘ ٖلى ًدضر ما ٦ك٠

ا ج٨خمها وعٚباث وجمغصا قٛبا جماعؽ وهي ، مؿخٗاعة ؤؾماء زل٠ ُت اظخماُٖت ؤويإ ؤو ، متخمُٗت ع٢ابت مً زٞى ٞغ .   ٖو

:   الغكمُت واًتالغ(  4 

حها  ٞإنبذ والدك٨ُل، للخهمُم متاال وؤلاهترهذ الخاؾىب بِئت مً  -اإلاهّمم باإلابضٕ ونٟهم ًم٨ً الظًً  -اإلابضٕ ًخسظ ٞو
 زال٫ مً بال ٢غاءتها ًم٨ً وال الجضًضة، الخ٣ىُت َبُٗت م٘ جخماشخى ؤق٩ا٫ ٢بل، مً بها لهم ٖهض ال ؤق٩ا٫ ؤمام ال٣ّغاء

ها ؛ ؾغصًت ؤق٩ا٫ وهي ، الخاؾىب لى ال٣هصخي، الؿغص ٖىانغ ٖلى جهمُمها وؿُج في اٖخمضث ألجَّن  ل٨جها ال٩لمت، عؤؾها ٖو
ز لم ز التي الىماطط َظٍ مً الجضًض، وؾُُها جىاؾب ؤزغيز ومازغاث ٖىانغ بلحها ؤياٞذ بل بها ج٨خ٠ِب ٗضُّ

ُم
 ألاولى البىا٦حر مً ح

(.   ) الغ٢مُت نىعجه في الٗغبي لئلبضإ

                                                           
  -3 42: العدد-أماني فؤاد ، موقع الحوار المتمدن. ، د" في كل أسبوع يوم جمعة : " اإلنترنت وآليات السرد في نص : راجع (   

20 3  /9   / 2http://www.ahewar.org 
 
 .     اٌىالعُخ االفزشاضُخ فٍ اٌشواَخ اٌعشثُخ ، ِشجع عبثك ، ص(  
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 زال٫ مً ، الخاؾىب ٖلى ج٣غؤ وبهما وع٢ُت ٚحر ؤوال ٞهي ، ألازغيز الؿغصًت ألاق٩ا٫ ًٖ جخماًؼ الغ٢مُت الغواًت بطن   
ت ؤصاتها ، مباقغة جدمُلها ت الخاؾىبُت واإلاازغاث ، والهىث ، والهىعة ، ال٩لمت الخٗبحًر  مبيُت ؤجها ؤي ، والؿمُٗت البهٍغ

ٟها ، ج٣ىُت بم٩اهاث مً الخاؾىب ًدُده ما زم ، ٧لماثبا٫ الؿغص في ممشال للغواًت الخ٣لُضي اإلاىتؼ ٖلى .  ههه في اإلابضٕ ًْى
بت ، هاخُت مً الخاؾىب مهاعاث ًمخل٩ىنز ، اإلابضٖحن مً زام َغاػ بلى جدخاط ٞهي ، لظا  ، زاهُت ظهت مً ال٣ههُت واإلاَى

 ، اؾخسضامها ٖلى وال٣اصع ، له ٌؿغةاإلاذ ألاق٩ا٫ يىء في ٨ًٟغ ٞاإلابضٕ ، واخضة لٗملت وظهان واإلاًمىنز الك٩ل ؤن ٞمٗلىم

ا ج٨ٟحرا ًهبذ وبال .   ٣ِٞ هٍٓغ

كحر      الغ٢مي الؼمً في مٛامغة ٞهي ، ألاولى بالضعظت ج٣ىُت عواًت ٧ىجها بلى الغ٢مُت الغواًت مبضعي ؤبغػز"  الؿىاظلت مدمض"  َو
 ؤًًا الؿىاظلت ًغيز الجضًضة، الغواًت في اللٛت وخى٫ز الاٞتراضخي، الغ٢مي الىا٢٘ وفي الاٞتراضخي الغ٢مي اإلا٩ان وفي الاٞتراضخي

 جتاوػز: ؤوال: زمـ بؿماث جخدضص ؤن ًتب التي الجضًضة هٓحرتها لخاظُاث الاؾختابت ًٖ ٖاظؼة الخ٣لُضًت الغواًت لٛت ؤن

 رؤخضا ٖلى قاَضة ج٩ىنز ؤن اللٛت ٖلى: زاهُا. وخغ٦ت ؾِىماجي مكهض نىث، نىعة،: ؤزغيز م٩ىهاث بلى اإلا٨خىبت اللٛت

ٗضحها في الغواًت ً ٖجها حٗبر ؤي والظَجي اإلااصي بُم ٗت ج٩ىنز ؤن اللٛت ٖلى:  وعابٗا زالشا واضر؛ بك٩ل خغ٦تها ٖو  ال بدُض ؾَغ
ضص خغوٝ زمؿت بلى ؤعبٗت ٞحها اإلاٟغصة جختاوػز  ٖلى ٧لماث ؤعب٘ بلى زالر مً والجملت نٟدت، اإلااثت الغواًت نٟداث ٖو

ت متغص ػجتاو الغواجي ٖلى: زامؿا. ألا٦ثر ت طا٥ ؤو ال٣ضع بهظا ؤلاإلاام بلى ال٨خابت مٗٞغ  بخد٤ُ٣ ال٨ُٟلت البرامج مً بمتمٖى

(.   ) ال٣ى٫ز هاٞلت مً حٗض التي الخاؾىب اؾخسضام ًٖ هاَُ٪ ألاولى، الى٣ُت
 ال٩لماث ج٣لُل يٖل ٞىّوز ، الجمالُت الغواًت بيُت في الخاؾىبُت الخ٣ىُاث لضوعز جماما وإ ؤهه الؿىاظلت جىٓحر في اإلاالخٔ   

ضص وألاخٝغ  الخ٣لُضي الغواجي ًغا٦مها التي ، اإلاٟغصاث مً ٦شحر ًٖ ٌٛىُان والهىث الهىعة ؤن  مضع٥ ألهه ، الهٟداث ٖو
ت َغوخاجه ًد٤٣ لم للؿىاظلت الغ٢مي الغواجي اإلاىتؼ ؤن ؤعيز ٦ىذ وبن ، عواًخه في  الخاؾىب ٞتهاػ ، مبخ٨غ بك٩ل الىٍٓغ

ىه التي ال٨شحرة هُتالخ٤ ؤلام٩اهاث مً ُٞه
ّ
 في ؤ٦ثر ؤو ج٣جي بصسو الاؾخٗاهت مً بإؽ وال ، مبهغ بك٩ل ههه بزغاط مً جم٨

 ٖالم في مبضٖحن َىا٥ ؤن زانت.  ٧املت الضاللت جخد٤٣ ؤن ٞاإلاهم ، الشالسي ؤو الشىاجي الٍٟغ٤ بغوح الٗمل ل٩ُىنز الخاؾىب،
 ، اإلاخضاولت الهىعز اؾخٗما٫ ًٖ بُٗضا ، والهىحي اإلاىؾ٣ُي إوؤلابض ، واإلاخدغ٦ت الشابخت الهىعز عؾم ًم٨جهم الخاؾىب
ت واإلاىؾ٣ُى  هو خؿب زهُها مهممت ؾخ٩ىنز اإلاخدغ٦ت اإلاغثُاث ؤو الهىعز ألن ، مبهغا الىو ؾ٩ُىنز وؾاٖتها ، اإلاإلٞى

ى ؤقبه ال٩لماث جهبذ وبالخالي الهىحي، الجاهب ؤًًا ومٗها ، ال٩لماث .  وؾماُٖا مغثُا تهاصالال ًهٙى ما ومٗها ، بالؿِىاٍع

                                                                                                                                                                                           

" الظييرة، قصة"في العالم، اسميا " فاعميةرواية ت"أول  Michael Joyceىذا ،  وتعود فكرة الرواية الرقمية أصدر ميشيل جويس 
Afternoon, a story بولتر . ، مستخدًما البرنامج الذي وضعو بمعية جي986 ، وذلك في عامJ. Bolter  وأسمياه  984 في عام

الرواية "كتابة  ، وىو برنامج خاص لكتابة النص المتفرع، الذي يعّد عماد الكتابة اإللكترونية، والذي ال تمكنStoryspaceالمسرد 
الرواية التفاعمية، وُيطمق عمييا في " . الروائي الجديد"دون استثمار معطياتو، غالًبا، ثم ظيرت بعد ذلك برامج أخرى كبرنامج " التفاعمية

، Hyperpoetry، والشعر التفاعمي Hyperdrama، والمسرح التفاعمي Hyperfiction، أو Interactive novelالمصطمح األجنبي 
.  سوى ذلك من األجناس األدبية الجديدةو

حسام الخطيب، األدب والتكنولوجيا وجسر النص المتفرع، المكتب العربي لتنسيق الترجمة والنشر، دمشق، : راجع لممزيد من التفصيل 
،  دمشق، ط حسام الخطيب، ورمضان بسطاويسي، آفاق اإلبداع ومرجعيتو في عصر المعموماتية، دار الفكر،: وأيضا . 996 ،  ط

200  .
 94م ، ص 2005محمد السناجمة،  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى،  تنظير نقدي،: رواية الواقعية الرقمية(   
 ،95  
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م٨ً ، خاؾىبي متا٫ ٧ل في ومبخ٨ٍغً زبراء ًخُلب َظا ؤن وها٦ض غ م٘ الهضص َظا في اإلاىهخاط ببرامج الاؾخٗاهت ٍو  جٍُى
 وق٨ال هها مسخلٟت عواًت ؾخ٩ىنز وؾاٖتها ، والهىحي البهغيز الدك٨ُل بإَمُت واُٖا ل٩ُىنز طاجه للغواجي الٟىُت ال٣ضعاث

.   ومازغاث
ما٫ الغواًاث مً ٖضصا عا٦م الؿىاظلت ؤن بالظ٦غ ظضًغ     ا ٞحها جُىعز التي وألٖا  مى٢ٗا لضًه ؤن ٦ما ،( ) وج٣ىُا وببضاُٖا ٨ٍٞغ

ً٘ ، ٢غاثه م٘ ُٞه ًخىانل ، بل٨تروهُا .   جىاولتها التي الى٣ضًت الضعاؾاث مسخل٠ وؤًًا ، ؤٖماله متمل ُٞه ٍو

تضع ، ٖمله ٖلى مشاال ؤزظها وبطا   ى ؤٖماله ؤخض هدىاو٫ز ؤن ، الهضص َظا في بىا ٍو إحي ،"  قاث"  عواًت َو  ، لها ازخُاعها ٍو
ؿخٗغى ، ع٢مُا بوؿاها ؾ٩ُىنز الظي ، الٛض بوؿان هدى الؿىاظلت عئٍت ًٖ بتالء حٗبر ألجها  الغما٫ مً ؤلاوؿان عخلت ٞحها َو

.  ؤلاهترهذ ٖبر والخٟاٖل الضًتُخا٫ ٖهغ بلى والسُام

ا ليكاَض" الغملي الٗضم"  بـ مٗىىها ٫ألاو الٟهل ًإحي     ؤقٗتها واهدكاع الكمـ بؼوٙ وم٘ ، الٓلمت قضًض للُل نىعة بهٍغ
 بُل ٌٗمل خُض ، ٖمان ؾلُىت صخغاء في مكهض بهه ، الالجهاثُت و٦شباجها ، عمالها في الكاؾٗت الصخغاء ٖلى جتهاصي التي

٣ٍغ الىا٢٘ َظا ظضب واًتالغ وجهىعز ، الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٧اث بخضي في الغواًت  ظبروث ؤمام الٟغص ؤلاوؿان ووخضة ٞو

 الغ٢مي اإلاتخم٘ في الٗاجل الغ٢مي ؤلاوؿان وهي ظضًضة ٦ُىىهت بلى الىا٢عي الٗالم في وظىصٍ مً البُل ًيخ٣ل.  الغما٫
 ؾِك٩ل الظي َى عاضخيالاٞذ الٗالم ؤن مٟاصَا ظلُت بغؾالت اإلاىؾ٣ُى، ؤوٛام م٘ مبهغة ٧لىخاث اإلاكاَض ،وجدخاب٘ الخضًض
ت مؿخ٣بل  في اإلاؿخ٣بلُت بلى جمُل عئٍت في ، ال٣اصمت خُاجىا في اإلاخد٨م َى ج٣ىُاجه ب٩اٞت الخاؾىب ٩ًىنز ٖىضما ، البكٍغ

.  ألاصب
تراب ٌكٗغ واإلاٗانغ الخضًض ؤلاوؿان ألن ، بالق٪ مٗه هسخل٠  ول٨ىىا     والٗهغهت اإلاضهُت هجمت ؤمام ، الكضًض بااٚل

ى ، وآلالُت ىمه ، آلُت الٗملُت خُاجه ، ي٣ُت وق٣ت ، قا٣َت بىاًاث في مدبىؽ َو  بلى ٌٛضو خحن البا٦غ، الهباح في ًبضؤ ٍو

ٗىص ، ٖمله  وج٨ٟ٪ ، اإلااصًت وؾُاصة ، الاظخماُٖت الٗال٢اث جمؼ١ز مً ٌٗاوي.  الىىم بلى ُٞسلض ، الُىم جهاًت في مجه٩ا َو
ظا ، ةالهٛحر ألاؾغ ومٗاهاة ، ال٨بحرة الٗاثالث  ، لىٟؿه ؾُضا ٞحها ؤلاوؿان ٧ان التي ، الصخغاء خُاة في مىظىصا ٨ًً لم َو
ٗام ه٣ي، بهىاء ، وحٗاٌكه الُبُٗت ٌٗاٌل ؤهه ٌكٗغ ، جىظهاجه في خغا ، ال٣بلي باالهخماء ؾُٗضا  ، بؿُُا ٧ان وبن نخي َو
 بحن مخًاصة زىاثُت في الغواجي ٌؿ٣ِ ؤن الٗبض ٞمً ، الٛاباث ختى ؤو الجبا٫ ؤو الٍغ٠ في الٗاجل ؤلاوؿان م٘ ألامغ وهٟـ

سه في ؤلاوؿان و٦إن ، والغ٢مُت الصخغاء ظا ، الغ٢مي ٞالٗهغ الخضًشت الخًاعة زم البضاوة ٖاف ، ألاعى ٖلى جاٍع  لم َو
ظا ، الؿٗاصة له وظلبذ ، ؤلاوؿان ٖلى جخابٗذ التي الخًاعاث مً ٨ٞم ، ٢بل مً ًدضر  ٣ٞغاءو حٗؿاء وظىص مً ًمى٘ ال َو

. ٢انغة عئٍت َى ع٢مي إلوؿان الؿُٗض اإلاؿخ٣بل ؤن هخسُل ؤن ول٨ً ومى٩ىبحن

"  بٗىىان ٞهل في ألاخضار جى٣لىا ،"  بؽ بم بؽ"  ووٛماث الغملي الٗضم بٗض ؤن هتض ، الغواًت ؤخضار باقي بلى هٓغها ، وبطا    
 مً بال٣غب مٓلم قبه ٞغعي قإع في بهترهذ م٣هى بلى"  هؼاع" البُل م٘ هلج خُض نىع، اؾمها ٖماهُت بلضة بلى"  1 الخدىالث

جي مؿ٣ِ بى٪ ىا.  الَى ز ًىظض مما ، ؤلاهترهذ ٖالم بلى ، ظغصاء صخغاء مً اإلاال٠ مً اإلاغاصة الى٣لت هتض َو
ًال
 لضي قٗىعا

دمل والطجغ، والاهؼواء الىخضة في جخمشل ؾلبُت ٢ُمت جدمل الصخغاء ؤن اإلاخل٣ي  ألازظ م٘ ، ظابُتبي ٢ُمت الشاوي اإلا٩ان ٍو

                                                           
ة واقعية رقمية رواي" شات. "  200أول رواية رقمية عربية عام " ظالل الواحد:  "أبرز أعمال محمد السناجمة في النصوص التفاعمية (   

،  كتاب  2006نشرت عمى موقع اتحاد كتاب االنترنت العرب عام " صقيع"،   2005نشرت عمى موقع اتحاد كتاب االنترنت العرب عام 
رواية واقعية رقمية ( التاريخ السري لكموش)،  ظالل العاشق 2005اتحاد كتاب االنترنت العرب  -تنظير نقدي" رواية الواقعية الرقمية"

20 6  . 
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 خُاجه في وخضجه جاوـ التي باإلاغؤة الاهترهذ ٖبر ًخهل البُل ؤن زانت ، وؤلاخؿاؽ ال٨ٟغ في الًضًت ٖلى ؤهه الخؿبان في
 ، ًاَى م٨خىب ٖلى ؤم ًاَى ٖلى  البُل بًمُل خى٫ز اإلا٣هى ناخب وبحن بِىه خىاع ًضوعز الصخغاء، في ؤلا٢امت بٟٗل الطجغة

،: ًٖ مىه ٌؿخٟؿغ زم ومً .   ٌٗك٣ها التي اإلاغؤة ومداوعة ، اإلااؾىتغ بلى الضزى٫ز مً لُخم٨ً اإلاغوع و٧لمت اإلاٗٝغ
حن ؤمام ؤهٟؿىا هتض ؤهىا ٦ما ، صاللخه في مباقغ الٟهل ٖىىان بن     اؾخسضم ٣ٞض ، الؿغصي الخٗبحر باألص١ ؤو للٛت مؿخٍى

غ اإلا٨خىب الؿغص لٛت بلى ؤ٢غب ، ج٣لُضًت لٛت الؿاعص ج لٛت ٖبر بىا اهخ٣ل زم ، ٖؼلتها في الصسهُت المم٘ لخهٍى  مً مٍؼ
٩ا، في حؿ٨ً ألانل، ٖغا٢ُت وهي ، اإلاغؤة م٘ خىاٍع في والٗامُت الٟهخى  في ألا٣ًىهاث ٖلى ٖضًضة بًُٛاث ؤهىا وهالخٔ ؤمٍغ

.   وال٨ٟغيز الغوحي الاوسجام مً خالت في ؤجهما و٠ُ٦ ، الازىحن بحن الضاثغ الكاث ه٣غؤ ، الىو
 الٗامُاث ؤ٦ثر وما ، الكاث ٖالم في خىاعاث مً ًتغيز ما خ٣ُ٣ت ًٖ ٌٗبر ؤن بالٗامُت الٟهخى مؼط مً ال٩اجب ؤعاص عبما   

.   ؤصبي ببضإ ٞهى ، الٗامُت مً والخ٣لُل ، اإلاٟغصاث وبٚىاء ، الخٗبحراث جٟهُذ به ًتضع ، ؤصبي هو ؤمام ول٨ىىا ، به
ت بلى ومىه« وبم٨ذ» مى٢٘ بلى طل٪ بٗض هؼاع ًضزل     ت الهغاٖاث مً ؤلىاها لى٣غؤ« الؿُاؾت» ٚٞغ  والاجتاَاث ال٨ٍٟغ

 ،" هؼاع"  بُله زال٫ ومً ، الؿاعص ؾىتض.  مىا٢كت ولِـ م٣اجلت بلى بهم وجخدى٫ز الٗغوبت، ؤبىاء بحن حٗه٠ التي ، الؿُاؾُت
إ بالُب وهالخٔ ، الىا٢٘ مً زُالُا اؾخ٣ضمها شسهُاث م٘ ، ٖضًضة خىاعاث ًضًغ  ؤن ٣ٌٗل ٞال ، السُالي الخٗؿ٠ مً هٖى

بضو مخدغعة، وؤزغيز مؿلمت، وامغؤة وظُٟاعا، ونضام، الصن، ابً:  مشل مً شسهُاث جضزل ز الؿاعص ٍو
ًال
ى خُاصًا  ٌٗغى َو

 الغواًت ٣ًٟض مما ، ومُخت خُت شسهُاث هداوعز ٞتٗلىا ، الاٞتراضخي وا٢ٗه في بحن بىا الؿاعص جالٖب ل٣ض.  شسهُاجه آعاء
 ، بحهاما ؤ٦ثر ٩ًىنز الاجتاَاث لهظٍ جابٗت شسهُاث م٘ الخىاع ٧ان ٞلى ، مخسُل بَاع في ظغث ولى ختى ، بحهامها مً ياب٘

ا ج٣ضم شسهُت ٧ل ؤن زانت .   الكاجٗت مٟغصاتها زال٫ مً السام ٨َٞغ
ت ببىاء ُٞىٟغص هؼاع ؤما     ت ٚغاع ٖلى للٗكا١ زانت ٚٞغ ز ٌٗىص ؤهه بال ، الؿُاؾت ٚٞغ

ًال
 ، الغ٢مُت ٖك٣ه ممل٨ت مً زاثبا

غيز اللىنز الغواًت جهاًت في ِٞؿخسضم بالخب، بًماجها ًٖ له ؤلال٨تروهُت مغاؾالتها وج٨ك٠ ػوظه، بلى الكى١ز ُٞإزظٍ  الَؼ
 للىا٢٘ ْل الغ٢مُت الخُاة ؤن  الجهاًت في ولىضع٥ ، خُاجه ًٖ ٚاب الظي الخب ٖىصة لُٓهغ عوماوؿُت؛ بمىؾ٣ُى اإلاصخىب

م الخ٣ُ٣ُت البُل ممل٨ت وظىص ؤن ؤؾاؾها ، ظلُت الغؾالت ج٩ىنزو ، الُبُعي  في جدٟل لم الغواًت ؤن اإلاالخٔ.  مخسُل َو
 ؤلال٨ترووي الًٟاء شسهُاث َبُٗت وجل٪ ، الؿغص في ؤلُٟىاَا ٦ما مٗل٣ت الصسهُاث ٞٓلذ الصسهُاث بمهاثغ زخامها

.   جيخهي زم ، ٦شحرا ؤو ٢لُال:  الى٢ذ بٌٗ جمخض خىاعاث متغص مٗها ٞدُاجىا ، ٖجها ال٨شحر وٗلم ال ، الكاث ٖلى وجيخهي جبضؤ ،
 ؤلاهترهذ م٣هى قغاء بٗضٍ ٣ُٞغعز الكغ٦ت، مً بٟهله بقٗاع حؿلم خُض وا٢ٗه بلى بىا حٗىص ٞهي هؼاع شسهُت وباليؿبت    

ذ ِٞكهض اإلاٟتريت، إلامل٨خه ٖك٣ه ٖلى صاللت في الىخُض لها وؤ للٗكا١، ممل٨ت ب٣ائها ٖلى الخهٍى  ظمهىعٍت، بلى جدٍى
 وجيخهي ، قِئا وعائها مً وٗلم ال مٓلمت ؾىصاء قاقت بلى اإلاخل٣ي لُدُل الالخ٤ زُاع ٖبر هؼاع ختى اإلاهّىجحن ٧ل ُٞسغط
غ٢ىا ٖىه جىاءًىا مهما الظي الىا٢عي للٗالم زىاًاَا في وجيخهغ الاٞتراضخي الٗالم ج٨غؽ ، مٟخىخت بجهاًت ، الغواًت ؤخضار  ٚو

.   الىا٢عي الٗالم في وطواجىا بإظؿاصها هدُا الجهاًت في ٞةهىا ، ؤلال٨ترووي ثهًٞا في
ضص ، هٓغيز و٦خاب وصعاؾاث م٣االث في جتغبخه جىٓحر بلى ؾعى و٢ض ، بالق٪ مبضٕ ؤهه الؿىاظلت ببضإ ٖلى ًالخٔ       مً ٖو

ت جٓل ول٨ً.  ؤلال٨تروهُت وؤًًا الىع٢ُت الغواًاث غ ٫جخو ، ألاؾئلت مً متمٖى   َب٘ ًم٨ً ؤهه ٞاإلاالخٔ ، جتغبخه بتَى
 والهىعة الهىث ؤن ؤي ، الهىعز وجًمحن جإزحر، صونز الهىحي الجاهب ًٖ الاؾخٛىاء م٘ ، وع٢ُت وسخ في ؤلال٨تروهُت ؤٖماله
 ب٪وجغث ، صاللخه جخإزغ ، الىو مً ؤػلىاَا لى ؤهىا بدُض ، طاجه الؿغصي الٗمل بيُت مً ظؼءا ولِؿذ ، مًاٞت خلى متغص

.  ؤخضازه
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ت ؤزُاء َىا٥ ؤًًا      ظا ، ههىنه مً ٦شحر في ٖضًضة وبمالثُت لٍٛى ت اإلاغاظٗت لٗضم ٖاثض َو  ٖحن ٢بل مً الض٣ُ٢ت اللٍٛى

ت للؿ٣ُاث ًىدبه ال و٢ض ، باإلبضإ مهمىم الجهاًت في ٞاإلابضٕ ، ؤزغيز   ؤًًا.  وجيؿ٣ُها ال٩لماث ٦خابت ؾىء بتاهب ، اللٍٛى
ض بلى ًدخاط والٟلؿٟي ؤلابضاعي ٨ٍٞغ ٞةن  في السالم ٞلِـ ، وؤػماجه اإلاٗانغ ؤلاوؿان ؤخىا٫ و٢غاءة ، الخٗم٤ُ مً اإلاٍؼ

 ، مجها ظؼء اإلااصي الجاهب ، مغ٦ب ٧ل الؿٗاصة وبهما ، الىاَداث وفي وآلاالث الخىاؾِب بحن الِٗل في وال ، الغ٢مُت الخُاة

.   مخسبُت الغوح وجب٣ى ، ماصي َى ما ٧ل بَاع في جٓل ول٨ىه ، ال٨شحر ؤلاوؿان ٖلى ٌؿغث ج٩ىنز ٢ض الخ٣ىُت والشىعة
 

 :  هخاثج ظملت بلى الضعاؾت َظٍ زخام في ههل ؤن ًم٨ً:  زاجمت

 بَغاء في ًبالٛىنز مجهم ٨ٞشحر ، اإلاًمىنز خؿاب ٖلى الك٩ل ؤؾغيز الغ٢مي الؿغص في اإلابضٖحن مً ال٨شحر ًؼا٫ ال -
 في مُغوح ؤو الىعقي، ؤلابضإ في ٧اثً َى ما ج٣اعب التي ، مًامحن مً ًُغخىهه ما خؿاب ٖلى ، الغ٢مي ؾغصَم
 شسهُاث مً ُٞه وما ، ؤلال٨ترووي للًٟاء واضخت زهىنُت ًٖ الخٗبحر صونز ، ألاظىبُت ؤو الٗغبُت ألاٞالم

.   بٗاإلاه  بالٟٗل جإزغث

ما ٖلى ، بضاًاتها في جؼا٫ ال الغ٢مي ألاصب م٘ الخٟاٖل في الٗغبُت الختغبت بن -  ٖلى ٣ٖضًً ٣ًاعب ما مغوع مً لٚغ
ا الغ٢مُت الغواًاث ْهىعز حَر ض بلى خاظت في الغ٢مي ٞاإلبضإ ، ٚو  .وجتاعب ههىنا ؤلابضاعي الترا٦م مً اإلاٍؼ

إل يىء في  -الغ٢مُت الغواًاث بن -  ، وخىاعاث وؤخضار مىا٠٢ مً ًدضر مما ال٨شحر جى٣ل  -مجها ٦شحر ٖلى الَا
 واإلاىا٢٘"  الكاث"  ٖالم ًٖ الخٗبحر بلى الؿغصًت الختاعب مً ٦شحر اوؿا٢ذ صو١ز ، ٖامُت ؤو ٧اهذ ٞهُدت

ال٢اث خب ب٣هو جدٟل و٧لها ، الاظخماعي الخىانل ومىا٢٘ ؤلال٨تروهُت مُت ٖو ًًٟت ، َو  م٨بىجاث ًٖ ٞو
ى ، وز٣اُٞت واظخماُٖت وظيؿُت هٟؿُت  الدؿُُذ بحن ما اإلاًمىنز ًٓل ول٨ً ، ق٪ صونز ال٣اعتز ًتظب ما َو

 .  والٗم٤

"  جسُل ؤو ، البىلِسخي ال٣الب مشل ، مكى٢ت ج٣ىُاث بلى ؤلال٨ترووي الًٟاء في الغواجي الؿغص مبضعي مً الٗضًض لجإ -

بت ٖلى ماؾـ"  ظغوب  و٢ض اظخماُٖا، ألاؾٟل الضع٥ مً شسهُاث مً هماطط وهغيز ، مٗا وال٣خل الجيـ في ٚع
اث ًٖ لخٗبر ازخحرث  . بده١ خاالث ؤقض في اإلاتخم٘ حكَى

- ً  ؤو الكاث مىا٢٘ في اإلامشلت ٖخباجه ٖلى ٣ًٟىنز اإلابضٖحن مً ٨ٞشحر ، ؤلال٨ترووي الًٟاء َبُٗت ٞهم اإلاهم م
 والخُب٣ُاث والخ٣ىُاث والاجهالي اإلاٗغفي الاهٟتاع في اإلامشلت الٟٗلُت ٖىاإلاه في ًلجىا ولم ، الاظخماعي الخىانل

ىا٥ ، ٞحها شسهُاتهم طابذ ختى ؤلاهترهذ قب٨ت ٢تهماؾخٛغ بكغ ٞهىا٥.  واإلاىا٢٘ الهٟداث وملُاعاث  مً َو

م ، الالجهاجي ؤلال٨ترووي الٗالم زًم في مبدٍغً ؤهٟؿهم وجسُلىا ، ؤلال٨تروهُت الٟغاقاث م٘ ؤبدغ حَر  .  ٦شحر ٚو

 

 واإلاغاحع اإلاهاصع

:   الىخب:  ؤوال

 ال٣اَغة، ، ٖغبُت ٧لماث صاع ، مدمىص بُىمي خؿام:  ةجغظم ، جابؿ٩ىث صونز ، ؟ ٖاإلاىا ؤلاهترهذ ٌٛحر ٠ُ٦:  ؤلاهترهذ ظُل -

.  م2012 ، 1ٍ
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، الىو وظؿغ والخ٨ىىلىظُا ألاصب السُُب، خؿام - .  1996 ،1ٍ صمك٤، واليكغ، الترظمت لخيؿ٤ُ الٗغبي اإلا٨خب اإلاخٟٕغ

سخي، عمًان  السُُب، خؿام - .   م2001 ،1ٍ مك٤،ص ال٨ٟغ، صاع اإلاٗلىماجُت، ٖهغ في ومغظُٗخه ؤلابضإ آٞا١ بؿُاَو

 ألاولى، الُبٗت بحروث، واليكغ، للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت  الؿىاظلت، مدمض ه٣ضي، جىٓحر: الغ٢مُت الىا٢ُٗت عواًت -

.   م2005

.   م2005 ٖام الٗغب الاهترهذ ٦خاب اجداص مى٢٘ ٖلى وكغث ، ع٢مُت وا٢ُٗت عواًت" قاث -

ت - الم لليكغ قمـ صاع ، ظمٗت ُُٖت مهُٟى. ص ، الخضازت بٗض ما ْىعزمً في ٢غاءة:  ؤلال٨ترووي الًٟاء قٍٗغ  ، وؤلٖا
.   م2016 ، ال٣اَغة

غلحزا" ؤو ٣ِٞ واخض ملُمتر بٗض ٖلى -  2013 ، 1ٍ ، اإلاٛغب ، َىتت مضًىت ، ومًت ميكىعاث ، اؾخِخى الىاخض ٖبض ،"  َػ

تالم الضاع بنضاع ، اإلاتُض ٖبض ببغاَُم ، ظمٗت ًىم ؤؾبٕى ٧ل في - .  م2010 ،3ٍ ، ال٣اَغة ، والخىػَ٘ لليكغ اللبىاهُت نٍغ

:   الجامعُت والغؾائل والضوعٍاث اإلاجالث:  زانُا

/   9/  2013  -4213: الٗضص-اإلاخمضن الخىاع مى٢٘ ، ٞااص ؤماوي. ص ،"  ظمٗت ًىم ؤؾبٕى ٧ل في: "  هو في الؿغص وآلُاث ؤلاهترهذ -
12http://www.ahewar.org 

ت متخمٗاث لبىاء وؾُلت: هترهذؤلا ٖاإلاُت -  ًٖ ناصعة وز٣ُت ، 2015 ٖام بٗض ما لٟترة اإلاؿخضامت الخىمُت زُت وبٖضاص اإلاٗٞغ
. م 2013/  9/  2 اإلاى٣ٗض ، الُىوؿ٩ى مىٓمت مىخضي

.  http://hakaya.co ، خ٩اًا:  مى٢٘ ٖلى ميكىعز م٣ا٫ ، اؾخِخى الىاخض ٖبض ، الخٟاٖلُت والختغبت” واخض ملُمتر بٗض ٖلى“ -

ُه/ http://www.msahli.com/1mm اؾخِخى الىخض ٖبض ال٩اجب مى٢٘- .  اإلاال٠ حٗل٣ُاث وبٌٗ الغواًت مً م٣اَ٘ ٞو

 ًت٧ل ، ميكىعة ٚحر ص٦خىعاٍ عؾالت ، َىضي مدمض.ص ، 2013ختى 2001 مً الٟترة في"  الٗغبُت الغواًت في الاٞترايُت الىا٢ُٗت -

اط ظامٗت ، آلاصاب .   م 2015 ، ؾَى

 

  

http://hakaya.co/
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اإلانام الخسُُلي في الغواًت العغبُت ندى زُاب ؾغصي مخجضص في ألالفُت الشالشت 

ت ألاصب وألاصب اإلالاعر اإلاكاعن  الضهخىع عبض الخم بلعابض ؤؾخاط نظٍغ

 2حامعت كُغ، وحامعتالجؼائغ

 

 

 ملضمت : 

 مً بٗضا وؤ٦ثر ْهىعا ؤ٢ل ٖمىما هي عابِ مً ًدك٩ل الىهُت، حٗالُاثالم ؤماٍ مً همِ ظُىِذ.ط بدؿب اإلاىام بن
ت ًم٨ىىا ٞال ؤصبي، ٖمل ٌك٩له الظي اإلاتمٕى ا الىو ًٓهغ ٣ٞلما بمىانه، بال حؿمُخه ؤو ما هو مٗٞغ  ٖخباث ًٖ ٖاٍع

ت ؤو لُٟٓت ظا...(الىاقغ ٧لمت الاؾتهال٫، ؤلاَضاء، الٟغعي، الٗىىان الٗىىان، ال٩اجب، اؾم) مشل جدضصٍ بهٍغ  ؤظل مً ،َو

. واؾتهال٦ه اؾخ٣باله ٢هض الىظىص في خايغا ظٗله ص٢ت بإ٦ثر ؤو للجمهىع، ج٣ضًمه

 ٧ان ٞةطا هٟؿه، الٗام اإلاىام مً ب٨ٟغها ومدًىاٍ ا،نٞهم مً ق٣٣ىاٍ ل٨ىىا ٦خابه، في ظُىِذ.ط ًظ٦ٍغ لم اإلاىام َظا   

 َى الخسُُلي اإلاىام ٞةن والساعط، الضازل بحن اإلاترصصة اإلاى٣ُت ٥جل في ٣ً٘( الىاقغ ومىام اإلاال٠، مىام) ٖامت اإلاىام

 الخسُُل ٖالم في ؤي اإلاىاصخي،/الىصخي البرػر طل٪ في ًخىاظض ٞهى وحؿ٨ىه، ٌؿ٨جها ألهه اإلاترصصة، اإلاى٣ُت َظٍ ًدغ٥ مً
ا ٌؿغص ًىم ٧ل ،(؟ َى ٦إهه ٖالم في) الؿغصي  .اإلاخٗىلم الٗالم َظا في ظضًضا مىيٖى

 ؾ٨ىاٍ، الخؿما٫ مى٣ُت وهي الخسُُل، مى٣ُت مً ًخسظ ٧ىهه الٗاصي اإلاىام ًٖ ًسخل٠ مىام الخسُُلي، امواإلاً   

/ الخسُُلي اإلاىام لهظا الٟٗلي اإلادغ٥ ألهه الؿاعص، ٖاج٤ ٖلى اإلاغة َظٍ لخ٣٘ والىاقغ، اإلاال٠ ًٖ مؿاولُخه لخسغط
ظا الؿغصي، ت مضوهاث ٖلى ازخباٍع ؾىداو٫ز ما َو اتها حٛحر يٍو ٖغبُت ؾٍغ  مسخلٟت؟ ٦خابُت ًٞاءاث متغبت مىيٖى

:  حُنِذ.ج عنض العخباث وزُاب  اإلانام  -1

 اإلاتمٕى مً بٗضا وؤ٦ثر ْهىعا ؤ٢ل ٖمىما هي عابِ مً الىهُت،ًدك٩ل اإلاخٗالُاث ؤماٍ مً همِ ظُىِذ.ط بدؿب اإلاىام 
ت ًم٨ىىا ،ٞال ؤصبي ٖمل ٌك٩له الظي ا الىو ًٓهغ إلاا٤ٞ بمىانه، بال حؿمُخه ؤو ما هو مٗٞغ  ؤو لُٟٓت ٖخباث ًٖ ٖاٍع

ت ظا...(الىاقغ ٧لمت الاؾتهال٫، ؤلاَضاء، الٟغعي، الٗىىان الٗىىان، ال٩اجب، اؾم)مشل جدضصٍ بهٍغ  ج٣ضًمه ؤظل مً ،َو
. واؾتهال٦ه اؾخ٣باله ٢هض الىظىص في خايغا ظٗله ص٢ت بإ٦ثر ؤو للجمهىع،

 ؤهثر فهى حمهىعه، على عامت بهفت ؤو كغائه على نفؿه ًلترح هخابا مالن من ًجعل ما ول"  َى ظُىِذ.ط ٖىض ٞاإلاىام 

 صزىله منا ليل ٌؿمذ الظي البهى طلً" بىعزِـ" بخعبير ؤو العخبت، جلً هنا به نلهض مخماؾىت، خضوص طو حضاع من

                                                           
1 ز- G.Genette,plimpsestes,ed du seuil,paris,1982,pp.7-8.       .                                                                                      
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ى ، "...منه عحىع ؤو  ٧ىهه اإلاٟترى، الخسُُلي ؤو الخ٣ُ٣ي،/الىا٢عي اإلاال٠ مً ٧ل ُٞه مداوعًٍ بلُه هلج الظي البهى طل٪ َو
 .و٢غاءة خٟغ َى٫ز ًٖ ًسل٤ ال ، ألاؾئلت مً مىتم

 : عامت اإلانام ؤنىاع -2

 وختى الجالصة، الىاقغ، ٧لمت الٛالٝ، نىعة الٗىىان، مً ال٨خاب/للىو اإلاهاخبت السُاباث جل٪ ،َى اإلاىام ؤن ٖلمىا إلاا  

 اإلاؿاولُت جدذ ج٩ىنز التي اإلادُِ الىو مً واإلااصًت الًٟاثُت اإلاى٣ُت َظٍ ٧ل"  ظُىِذ.ط بخٗبحر ؤي ، ...اإلايكىعاث ٢اثمت
ظا ، "لليكغ ص٢ت بإ٦ثر ؤو للىاقغ وألاؾاؾُت اإلاباقغة ت حٗا٢ضًت ٖال٢ت بالىاقغ جغبُه الظي ال٩اجب اؾدكاعة بٗض َو  جتاٍع

ىُا، َباُٖا ال٨خاب بزغاط ًسو ُٞما ؤزغي، ظهت مً وظمالُت ظهت، مً  الىخاب ننعت اثؤصبي بلى طل٪ في مدخ٨ما ٞو

(bibliologie )للبُ٘ ٢ابل ٦مىخىط الؿلُٗت، ل٣ُمخه ال٨خاب نىاٖت/ال٨خاب جد٤ُ٣ بٗض اإلاىانُت لل٣ُمت اإلاد٣٣ت 
. اإلا٨خباث في والخٟٔ ، والاؾتهال٥

ظا جهغح، مما ؤ٦ثر جلمذ ٚامًت ب٣ُذ ،التي ؤهىاٖه ُٞه مدضصا للمىام، ٖاما ج٣ؿُما ظُىِذ.ط لىا ل٣ُضم   ما َو

 ؤوالَا التي باإلاال٠ السانت اإلاىانُت باإلا٩ىهاث ج٣ؿُمىاث مً ٢ضمه ُٞما ا٦خٟى الظي ظُىِذ.ط ٖلى  (الن ُٞلُب)الخٓه
 لخإحي لها، الن ُٞلُب ؤًًا ؤياٞه إلاا ومخضبغة مخإهُت ٢غاءة مىا اخخاظذ مخضازلت ظاءث التي ألازغي، ألا٢ؿام جاع٧ا الاَخمام

:  ٧الخالي اإلاىام ؤهىإ

( : الناقغ منام)نكغي اٌ اإلانام -1

خمشل  ظُىِذ،.ط ٖىض جدضًضا ؤ٢ل ال٨خاب،وهي نىاٖت في اإلاىسٍغ للىاقغ مؿاولُتها حٗىص التي اإلاىانُت ؤلاهخاظاث جل٪ في ٍو

)  ومخٗاوهُه الىاقغ ٖاج٤ ٖلى اإلاىام َظا مؿاولُت  ج٣٘ ،خُض ...(ؤلاقهاع الىاقغ، ٧لمت الجالصة، الٛالٝ،) في جخمشل بط
. اليكغيز باإلاىام حٗٝغ اإلاى٣ُت َظٍ و٧ل...( الصخُٟحن، اإلالخ٣حن الؿالؾل، مضعاء قغ،الً صاع ٦خاب

( : اإلاالف  منام) الخإلُفي اإلانام -2

خمشل    اؾم)مً ٧ل ٞحها ًىسٍغ اإلاال٠،بط/لل٩اجب باألؾاؽ مؿاولُتها حٗىص التي السُابُت اإلاهاخباث جل٪ في آلازغ َى ٍو

....(. الاؾتهال٫ ؤلاَضاء، ،الٟغعي الٗىىان الٗىىان، ال٩اجب،

 

 

                                                           
ز-٢ G.Genette,seuils,p8.                                                                                                                                                 

2 -,p.10.ز G.Genette,plimpsestes 
زز- 3 Philippe Lane,la périphérie du texte,ed.Nathan,paris,1992. p.14-17.                                                                     
ز- 4 G.Genette,seuils,p. 11                                                                                                                                              

.زاإلاغظ٘ هٟؿهز- ٥
ز- 6 G.Genette,seuils,p. 11                                                                                                                                              
ز- 7 Philippe Lane,la périphérie du texte,ed.Nathan,paris,1992. pp.17-18.                                                                    

  .9اإلاغظ٘ هٟؿه،مز- ٨
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:  الخسُُلي اإلانام -3

 ٧ان ٞةطا هٟؿه، الٗام اإلاىام مً ب٨ٟغها ومدًىاٍ ٞهما، مً ق٣٣ىاٍ ل٨ىىا ٦خابه، في ظُىِذ.ط ًظ٦ٍغ لم اإلاىام َظا  

 َى الخسُُلي اإلاىام ٞةن والساعط، الضازل بحن اإلاترصصة اإلاى٣ُت جل٪ في ٣ً٘( الىاقغ ومىام اإلاال٠، مىام)ٖامت اإلاىام
 الخسُُل ٖالم في ؤي اإلاىاصخي،/الىصخي البرػر طل٪ في ًخىاظض ٞهى وحؿ٨ىه، ٌؿ٨جها ألهه اإلاترصصة، اإلاى٣ُت َظٍ ًدغ٥

(. ؟ َى ٦إهه ٖالم في)الؿغصي

 مى٣ُت مً ًخسظ ٧ىهه الٗاصي اإلاىام ًٖ ًسخل٠ مىام ؤهه ٚحر للىاقغ، ؤو للمال٠ مىام َى ٢لىا ٦ما الخسُُلي واإلاىام  
 الٟٗلي اإلادغ٥ ألهه الؿاعص، ٖلى اإلاغة َظٍ لخ٣٘ والىاقغ، اإلاال٠ ًٖ مؿاولُخه لخسغط ؾ٨ىاٍ، خؿم ال مى٣ُت جسُُل،ا٫

. الؿغصي/ الخسُُلي اإلاىام لهظا

 إلاال٠ مىانا ٩ًىنز بما ؾاب٣ا،ٞهى بىا مغث التي الٗاصي اإلاىام ووْاث٠ ومباصت وؤ٢ؿام ؤهىإ ًإزظ الخسُُلي، واإلاىام  
، الخسُُلي اإلادُِ الىو ب٣ؿمحهما يمجي، لىاقغ مىانا اوبم يمجي، ىانٍغ ىانٍغ الخسُُلي الٟىقي والىو ٖو  آلازغ، َى ٖو

. الخسُُلي واإلاىام الىا٢عي اإلاىام اإلاىانحن بحن ٞغ٢ذ التي هي الخسُُلي ؾمت ؤن ٞاإلاالخٔ

بِخه لجضجه، اللخباؽ ٨ًخىٟه اإلاىام َظا ؤن ٚحر    وح٣ُٗض الخدلُلُت، مؿال٨ه ونٗىبت ظهت، مً الؿغصًت ال٨خابت في وجتٍغ

ظا ؤزغي، ظهت مً اقخٛاالجه ٠ ٧اجبا هتض ٢لما ألهىا به، ال٨خاب وعي لٗضم ًغظ٘ ٧له َو . عواًاجه في الخسُُلي اإلاىام َظا ًْى
 إألاهى بهظٍ ول٨ً الٟىقي، الىو و اإلادُِ الىو َما عثِؿُحن ٢ؿمحن بلى هٟؿه ٖلى ًى٣ؿم ٖامت اإلاىام ؤن واإلاالخٔ

 ؤهىإ ؤخض الخسُُلي اإلاىام و٦ظل٪) الـخإلُٟي واإلاىام اليكغي، للمىام زىاوي ؤ٢ؿام ٖىضها لُهب٘ ؾِخسهو، الؿاب٣اث

ظا ٖامت، اإلاىام ؤ٢ؿام ًٖ جسغط ال والتي ،(الجضًضة اإلاىام :  واإلاىهجُت الٗملُت الًغوعة ا٢خًخه ما َو

:  عامت اإلانام ؤكؿام  -3-1

ظا  وانٟت زىاوي ؤ٢ؿام بلى هٟؿحهما ٖلى ًى٣ؿمان الخإلُٟي واإلاىام اليكغيز اإلاىام مً ٧ل هتض بط ؾاب٣ا الخٓىاٍ ما َو
لُه، الىو ٞهم في حؿاٖضها مهمت مىانُت ٖىانغ بضازلها جدك٩ل لهما، وقاعخت  اإلاىام ٖلى ًيسخب هٟؿه وال٣ى٫ز وجإٍو

:  الخسُُلي

:  اإلادُِ النو -1   

: peritexte اإلادُِ النو -1-1     

ى   ؤلاَضاء، الٟغعي، الٗىىان الٗىىان، ال٩اجب، اؾم مً مهاخباث مً الىو بٟل٪ ًضوعز ما ؤي ٖامت، اإلاىام ؤ٢ؿام مً َو

 في الىا٢ٗت الىاقغ ٧لمت و للٛالٝ، اإلاهاخبت الهىعة ٞحها بما لل٨خاب الساعجي باإلآهغ ًخٗل٤ ما ٧ل ٞهى ، ...الاؾتهال٫

 :هي زىاوي ههىم جدخه جىضعط ٦ما ، لجُىِذ" ٖخباث" ٦خابه مً الٞو ٖكغ بخضي لُإزظ للٛالٝ، الغابٗت الهٟدت

 peritexte Editorial: النكغي  اإلادُِ النو* 

ذ و٢ض ،...(الؿلؿلت الىاقغ، ٧لمت الجالصة، الٛالٝ،) مً ٧ل جدخه ًًم والظي  . الغ٢مُت الُباٖت ج٣ضم م٘ جُىعا ٖٞغ

                                                           
 .G.Genette,seuils,pز  .21- 1

.زاإلاغظ٘ هٟؿهز- ٢
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 peritexte auctorial: الخإلُفي اإلادُِ النو*  

ً الٟغعي، الٗىىان الٗىىان، ال٩اجب، اؾم)مً ٧ل جدخه ًًم طيوا٫  .   ...(الخمهُض الخهضًغ، الاؾتهال٫، الضازلُت، الٗىاٍو

 لم ظُىِذ.ط ؤن ٢لىا وؤن ؾب٤ ؤهه َى اليكغي، اإلادُِ الىو في ظاء ما وبالسهىم الجضو٫، َظا في مالخٓخه ًم٨ً ما
م ٖلى اليكغي، باإلاىام ٦بحرا اَخماما ًى٫ز ُٟخه  ط٦ٍغ مً الٚغ  صعاؾخه في مشال ٞىتضٍ ٧لُت، حهمله لم  ؤهه بال ، الخضاولُت لْى

سه ٖلى ًإحي مىاصخي، ٖىهغ للٛالٝ ٣ت للهىعة جدضًضا لىا ٣ًضم ؤن صونز ج٣ؿُماجه، وجدضًض وجُىعٍ، ووكإجه جاٍع  اإلاٞغ

 الضعؽ جُىعز و٢ض ، ٖامت واإلاىام ٚالٝا٫ اقخٛاالث لٟهم ٖام بظغاجي بَاع مً به ؤؾٟٗىا ما بال جدلُلها، و٦ُُٟاث للٛالٝ

 ٦شحرا ُٞه اخخٟى الظي ٦خابه في( الن ٞلُب) زلُٟخه ًض ٖلى ظُىِذ.ط ٖلحها ٌكخٛل لم التي الٗخباث جدلُل في اإلاىاصخي
.  اليكغيز باإلاىام

 Epitexte  :الفىقي النو -1-2

له، ٞؿحٍروث لكغخه به جخٗل٤ ول٨جها ال٨خاب، زاعط هتضَا التي السُاباث جل٪ ٧ل َى   اإلاغاؾالث ٧االؾختىاباث، وجإٍو

ىهُت وؤلاطاُٖت الصخُٟت والل٣اءاث والىضواث، واإلااجمغاث، والخٗل٣ُاث، السانت، .  ...والخلٍٟؼ

ظٍ  ى٣ؿم ، (ٖخباث) ٦خاب مً اإلاخب٣ُت الٟهى٫ز في جىدهغ الٟىقي للىو اإلاىانُت الٗىانغ َو :  بلى بضوعٍ الٟىقي الىو ٍو

 Epitexte Editorial: النكغي  الفىقي النو* 

ىضعط  .  ...(اليكغ  لضاع الصخٟي واإلالخ٤ اإلايكىعاث، و٢اثمت ؤلاقهاع،) مً ٧ل جدخه ٍو

 Epitexte auctorial:  الخإلُفي الفىقي النو*  

ى٣ؿم  :   بلى" ظُىِذ" بدؿب آلازغ َى ٍو

خمشل ( :Epitexte public)العام الفىقي النو -1 ىهُت اُٖتوؤلاط الصخُٟت، الل٣اءاث في ٍو  ال٩اجب، م٘ ج٣ام التي والخلٍٟؼ
 خى٫ز هٟؿه ال٩اجب َٝغ مً ج٩ىنز التي الظاجُت الخٗل٣ُاث ظاهب بلى ؤٖماله، خى٫ز ح٣ٗض التي والىضواث اإلاىا٢كاث و٦ظل٪

 .٦خبه

 

                                                           
٦ما ٦ما زالٟىا زو٦ظل٪ الخٟهُالث التي ٢ضمها ُٞلب الن في ٦خابه، ظُىِذ،.ل٣ض اٖخمضها في َظا الخ٣ؿُم ٖلى ما ظاء في همظظت اإلاىام الٗام ٖىض طز- ١

ىا بحن ؤ٢ؿام اإلاىام ٦ما ظاء في الجضو٫ ؤٖالٍ ؤي الىو اإلادُِ الخإلُٟي والىو الٟىقي الخإلُٟي م٘ الىو زم٘ الىو اإلادُِ اليكغي،زَظا ألازحر بإن ؾٍى

ظا ما لم هتضٍ ٖىض ٞلُب الن،زالٟىقي اليكغي، ظا ٧له ٢هض جبؿُِ َظٍ الىمظظت واؾدُٗابها مً ٢بل ال٣اعتززَو  .َو
                                                                                                                                 .G.Genette,seuils,pp.08-16-17ز- 2
لها مً زال٫ الضعؽ اإلاىاصخي،وؾىإحي ٖلى َظٍ الى٣ُت بالخٟهُل إلاا هضعؽ نىعة الٛالٝ ،ز- 3 .٦ُُٟت جدلُلها وجإٍو  
ز- 4 Philippe Lane,la périphérie du texte,ed.Nathan,paris,1992.                                                                                   
ز- 5 G.Genette,seuils,pp.346-398 .                                                                                                                                 
ز- 6 G.Genette,seuils,pp.11-346-374-398.                                                                                                                     
ز- 7 Philippe Lane,la périphérie du texte,ed.Nathan,paris,1992,p.21.                                                                                   

 .٢١-١٨اإلاغظ٘ هٟؿه، م ز- ٨
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 Epitxte privé: الخام الفىقي النو  -2

ىضعط  السانت الخمُمُت اإلاظ٦غاث ظاهب بلى ال٣غاء ؤو ال٨خاب مً مىه واإلا٣غبحن ال٩اجب بحن اإلاغاؾالث، مً ٧ل جدخه ٍو

ت ؤٖماله ٧ل ؤي( avant-texte)ال٣بلي والىو بال٩اجب، ا لم التي اإلاسَُى ى بٗض ًيكَغ  ٢بل وجى٣ُدها، جد٨ُ٨ها بهضص َو

ت للٗلً السغوط . مُبٖى

 : العغبُت الغواًت في الخسُُلي اإلانام جمظهغاث -4

 البدثي الٗمل ألن مسخاعة، هماطط زال٫ مً الٗغبُت، الغواًت في زُُليالذ اإلاىام لخمٓهغاث الى٣ُت َظٍ في وؾيخٗغى

:  اإلاختضص الى٣ضي اإلابدض َظا في  للخٟغ ٢اثما ًؼا٫ ما

:  اإلاًاعف واإلانام الخسُُلي اإلانام -4-1

بُت ؤلام٩اهاث في الخسُُلي اإلاىام ًضزل     الىا٢عي الٗالم ع١زًٟا جسُُلُا ٖاإلاا اإلاىام َظا ًيسج بط الؿغصًت، لل٨خابت الختٍغ
ىاثه ألانلي، إلاىانه اإلاًا٠ٖ باإلاىام وؾمجهاٍ لهظا ألانلي، للمىام  مهاخباجه مً ال الىو صازل مً ؾغصًت ب٣غاءة إٚل

ِ٣ٞ .

 الٟلؿُُجي للغواجي( ؤبِب جل مً الؿُضة)  عواًت زال٫ مً طل٪ ه٣غؤ ؤن ًم٨ً   
با جداو٫ز والتي ، اإلاضَىنز عبعي  الصسهُت ب٣لم بتهاب٨خا ظضًضا، ٦خابُا جتٍغ

ظٍ ألانل، الغواًت صازل عواًت( صَمان ولُض)  الغثِؿُت  جمل٪ التي ألازحرة َو

ىىان اإلاال٠، اؾم: )  مً الٛالٝ، نٟدت ٖلى الٓاَغ ألانلي مىانها  الغواًت، ٖو
حر ،....(اليكغ وصاع الجيسخي، واإلااقغ الغواًت، ونىعة ت الىهىم مً طل٪ ٚو  اإلاىاٍػ

 ًدباص٫( 117  الهٟدت) بلى وبخدضًض الغواًت، مىخه٠ بلى ههل إلاا ؤهىا ٚحر.... 
 الصسهُت)  صَمان ولُض الًمجي ال٩اجب م٘ الؿغصي صوعٍ الىا٢عي ال٩اجب

 الغواًت م٘ وجإجل٠ جسخل٠ التي عواًتها لها عواًخه لِؿغص ،(الغواًت في الغثِؿُت
 مهاخباجه ب٩ل نليألا إلاىانها مٛاًغا مىانا لىا ؾخدمل التي الغواًت َظٍ ألانل،

ىا ؾاب٣ا، اإلاظ٧ىعة  َظٍ في الىاعص الخسُُلي، اإلاىام ؤ٢ؿام ؤخض ٖىض ؾى٠٣ َو
 : اإلاخسُلُت الغواًت

(: الخإلُفي) الخسُُلي اإلادُِ -1

ظا   .... ؤلاَضاء اليكغ، صاع الجيسخي، اإلااقغ الغواًت، ٖىىان اإلاال٠، اؾم:  مً ٦ال بلُه ًتم٘ الخسُُلي اإلاىام مً ال٣ؿم َو

 

 

 

                                                           
.ز٢٠١٠، بحروث، لبىان، ؾىت ٣عبعي اإلاضَىن، عواًت الؿُضة مً جل ؤبِب، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، ز- ١
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 : الخسُُلي اإلاالف اؾم -1-1

ىا   مىا بط اإلاًا٠ٖ، اإلاىام نىٗت في هضزل َو ى ، آزغ ؾاعص/ ل٩اجب ؤزغيز عواًت َىا٥ ؤن الىو ًَى  ،(صَمان ولُض) َو

 الخ٩ي ًًا٠ٖ مخسُال ٧اجب ؤمام ٞىدً ، الغواًت بضاًت مىظ خ٩اًخه ؾغص الظي الىا٢عي، لل٩اجب الؿغصًت ألا٢ىٗت ؤخض
ٛىُه، دضص َو ت وخ٣ى٢ه ألاصبُت،ٌ مؿاولُذ ٍو  .ٖمله ٖلى ال٨ٍٟغ

 :الخسُُلي الغوائي العنىار -1-1

)  ٧اهذ التي ألانل الغواًت ٖىىان ٞاع٢ذ اإلاخسُلُت، الغواًت ؤن هتض

( صَمان ولُض)  الخسُُلي ال٩اجب ٖلحها لُُل٤ ،(ؤبِب جل مً الؿُضة
ت بظل٪ مدضصا ، (واخض لبِذ ْال٫)  جسُُلُا ٖىىان  الؿغصًت الهٍى
م٨ً صًض،الج للىو  ٧املت ونُٟت صعاؾت الٗىىان َظا ًٖ ج٣ام ٍو

خه الىهُت، ظمالُخه ًٖ ج٨ك٠ . الؿغصًت وقٍٗغ

:  الخسُُلي الجنس ي اإلااقغ -1-2
 

ى ألاصبي، الٗمل ظيـ ٖلى الضالت اإلاىانُت الٗىانغ بحن مً الجيسخي اإلااقغ ٞةن وٗٝغ ٦ما     الضوعز هٟـ ًلٗب َو
ت بةحهامىا الخسُُلي اإلاىام في والىُْٟت  الىُْٟت ؾًُا٠ٖ وبهظا الخسُُلُت، الغواًت َظٍ صازل اإلااقغ َظا باؾخمغاٍع

يُت دضص للىو، الخ٩ٍى . ال٣غاجي جضاوله ٦ُُٟاث ٍو

 :الخسُُلي الغوائي ؤلاهضاء -1-3

ت ألانل الغواًت وظضها ؤهىا ٚحر ؤلاَضاء، ٖخبت الخسُُلي، للمىام اإلاهاخبت الخسُُلُت الٗخباث بحن مً هتض  مً ٖاٍع
ان الك٨غ ًًمً ٧ىهه الغؾمي، زُابه ًٟاع١ز جسُُلُا، بةَضاء جُالٗىا الخسُُلُت الغواًت ؤن ٚحر ء،ؤلاَضا  ل٩ل والٗٞغ

ا ماصًا مٗه ؾاَم ؤو اإلاال٠، ؾاٖض مً . ماؾؿاث ؤو ؤنض٢اء ؤو ؤ٢اعب ٧اهىا ؾىاء ال٨خابت عخلت في ومٗىٍى

ىاَا التي ،(بلى مً،)  ؤًًا ؤلاَضاء زُاب للمٗاصلت مسلسال ظاء الخسُُلي ؤلاَضاء ؤن ٚحر    ٖلى اإلاكخٛلحن ٖىض ٖٞغ
ت لى اإلاىام هٍٓغ  التي الىاصعة، ؤلاَضاءاث بحن مً ظٗله ؤهه بال الاخخما٫، َظا مشل ؤوعص الظي( ظُىِذ.ط) عؤؾهم ٖو
ت بًاَا قا٦غة الىا٢عي مالٟها بلى ؾغصًت شسهُت ٞحها تهضي ظا بًٟله، ومٗتٞر  بُتالختغيز الؿغصًت الٓىاَغ مً ٌٗض َو

   :اإلاضَىنز عبعي الىا٢عي للمال٠( واخض لبِذ ْال٫) اإلاخسُلُت عواًخه صَمان ولُض حهضي الجضًضة،

                                                           
.ز٣عواًت الؿُضة مً جل ؤبِب م ز- ١
.ز١١7الغواًت، م ز- ٢
 
 .8 ص  ،(اإلهذاء)  سواَخ اٌغُذح ِٓ رً أثُت، ضّٓ اٌشواَخ اٌزخٍُُُخ  - 
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ظا ،(بٛؼة ؤَله)  في اإلاخمشل الغواًت متخم٘ بلى بَضاثه زُاب جىؾُ٘( صَمان ولُض)  الًمجي اإلاال٠ ًيسخى وال      مً ؤًًا َو

. الؿغصي الختٍغب مم٨ىاث

ى اإلادُِ، الىو مً الشاوي ال٣ؿم الخسُُلي، اإلاىانه في اؾخسضم ال٩اجب ؤن وكحر ؤن ًم٨ىىا ٦ما     اإلادُِ الىو َو
مىا إلاا اليكٍغً  الٗغبُت اإلااؾؿت)  وهي ألانل بالغواًت السانت اليكغ صاع هٟؿه ًٖ ناصعة الخسُُلُت الغواًت ؤن ؤَو

(. ببحروث واليكغ، للضعاؾاث

:  ؤلاهضاء وزُاب الخسُُلي اإلانام -4-2

 ط٦غ ٖلى ظئىا ٦ما ٖخباجه، ٧ل ًلتزم مًاٖٟا، مىانا باٖخباٍع الخسُُلي اإلاىام ًلٗبه الظي ال٨بحر للضوعز ؾاب٣ا ؤقغها ل٣ض   
بُت الٗالماث ؤخض ب٩ىجها اإلاضَىن، عبعي عواًت في ؤلاَضاء زُاب ظا اإلاٗانغة، الٗغبُت الؿغصًت ال٨خابت في الختٍغ  الختٍغب َو

غط واؾُجي الجؼاثغيز الغواجي ٖىض ٢بل مً ٖٝغ ٢ض ال٨خابي .  (الُاؾمحن َى١ز)  عواًخه في ألٖا

ان بالجمُل، اٖتراٝ زُاب َى ؤلاَضاء، زُاب ؤن ٖلمىا ٞةطا   ٞغ  وج٣ضًغ ال٨خابت، قىاٚل ٖلى له مُٗل ل٩ل ال٩اجب مً ٖو
٣ا جإلُُٟا ج٣لُضا ٧ان لهظا لهم،  جُىعا لُٗٝغ مخٗضصة، ٫بإق٩ا اإلاخٗا٢بت الٗهىعز مّغز ٖلى ال٨خاب مً الٗضًض ماعؾه ٍٖغ
ىا الغ٢مُت، بلى الىع٢ُت مً الجضًضة ال٨خابُت الىؾاثِ جدى٫ز م٘ الخالي ٖهغها في ٦بحرا  جضبحراث بلى ًدخاط آزغ بدض َو

. ؤزغيز

ىا    ال٨شحر ٖلحها ٌكخٛل لم والتي ،(الُاؾمحن َى١ز)  عواًت في الغواجي اؾخسضمها التي الجضًضة الؿغصًت ؤلام٩اهاث بلى وبغظٖى
 شسهُاجه ؤخض بلى ٖمله الىا٢عي ال٩اجب حهضي بإن ؤلاَضاء، لسُاب الاخخما٫ َظا ٣ًضم لم( ظُىِذ.ط) وختى الغواثُحن، نم

 ال٣غنز زماهُيُاث مىظ والاهخهاعاث بااله٨ؿاعاث واإلادٟٝى اإلاًجي ال٩اجبت مكىاع في عا٣ٞخه التي( الٗكاب ُٖض)  الغثِؿُت
ت بلى ونىال ،(هتالسل ألاخظًت و٢٘)  عواًخه في اإلااضخي  ؤزغي، وعواًاث الغواًت َظٍ لىا ؤْهغث الظي الؿىصاء الٗكٍغ

ان الغواثُت الصسهُت َظٍ ٞدؿخد٤  بٗض ؤلاَضاء له ٞد٤ الغواًت، متخم٘ شسهُاث خُىاث عنض في إلاؿاَمتها الٗٞغ

يب)  الكاٖغة ػوظخه بلى الٗاثلي، ؤلاَضاء ىط ٍػ ت الٟخىت بؼمً وجظ٦حرا( ألٖا كٍغ  جل٪ ًخظ٦غ ؤن الىىاًا، وخغاؽ لىاعوا الضم ٖو

  :٣ًى٫ز( الٗكاب ُٖض) الؿغصًت بالصسهُت ظمٗخه التي الخايغة الؿغصًت الهضا٢ت

 

                                                           
غط، عواًت َى١ الُاؾمحن، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍز- ١ .ز٢٠٠٤، بحروث، لبىان، ؾىت ١واؾُجي ألٖا
 .٥، م (ؤلاَضاء)زالغواًت ز- ٢
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 : الٗاثلي ؤلاَضاء -

 
  : الٗكاب للُٗض الخسُُلي ؤلاَضاء -

 
لُه   ان الغواجي ٖىض ؤلاَضاء ٞسُاب ٖو  الىا٢عي بحن اإلامتزظت الخظ٦غ قُأن بلى اليؿُان ؤٖما١ مً الظا٦غة حسخبه ٖٞغ

.  والؿغصي

( : الخسُُلُت)  الترحمت وزُاب الخسُُلي اإلانام -4-3

 جتاوػٍ بل الخسُُلي، اإلاىام ٖلى الٓاَغة الىهُت الٗخباث ببٌٗ ٣ِٞ ٨ًخ٠ لم الٗغبُت، للغواًت الؿغصي الختٍغب بن    

ت َظٍ ماؾسخي ٖىض حىح ،(ألانلي)  الٗام اإلاىام في بلحها ًلخٟذ لم التي اإلاىانُت الٗىانغ ؤخض بلى  ٣ٞض ،(ظُىِذ.ط) الىٍٓغ

. الى٣ض مشل مشلها الٟىقي، الىو ٖىانغ ؤخض ظٗلها بط ،(ٖخباث) ٦خابه زاجمت في ٖابغة بقاعة ألازحر َظا بلحها ؤقاع

ا لم الٗخباث، ٖلى بٗضٍ اإلاكخٛلحن مً هتض لم ؤهىا بال     مً ه٣لىاؾذ الغواًت ومجها ألاصبي، الٗمل جغظمت ٧ىنز اَخماما، ًىلَى

 وبن الترظمت، زُاب ؤن هغيز ٞىدً. اإلام٨ىت ٖىاإلاها بازخالُٞت ؤزغي، وؾغصًت ز٣اُٞت ٖالماث بلى وؾغصًت ز٣اُٞت ٖالماث

 مً ؤخض وال ٢ضما، الُغح بهظا ًضٞ٘ لم ؤهه ٚحر ،(الخإلُٟي) الٟىقي الىو ٖىانغ ؤخض( ظُىِذ.ط) ج٣ؿُم بدؿب ٧ان
 وصاع مسهىنت بلٛت زام، ٦خاب ؾُدمل الظي السام، ًىهها ؾدؿخ٣ل عظمتوالذ الٗىانغ، ؤخض ٩ًىنز ٠ُ٨ٞ ؤجباٖه،

 ٣ِٞ، جسُلُت ٖخبت الترظمت زُاب ٧ىنز ؾيختاوػز لهظا ومىانه، ألانلي للىو اإلاهضعة اليكغ صاع ًٖ مٛاًغة عبما  وكغ

(. ةالترظم مىام) بـ البدض َظا ٚحر في ؾمُىاٍ و٢ض ؤًًا، ألانلي مىانه ًًا٠ٖ جسُُلُا مىانا لخهبذ

                                                           
.ز٥، م (ؤلاَضاء)الغواًت ز- ١
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ظا    بٌٗ م٘ ألانلي، اإلاىام ؤ٢ؿام هٟـ ؾُدمل الترظمي اإلاىام َو
ىا والش٣اٞاث، للمٗاٝع الىا٢ل السُاب َظا ًدملها التي السهىنُاث  ؾجر٦ؼ َو

 للىو الٗام للمىام اإلاٛاًغ مىانها للترظمت ؤن مً بلُه جىنلىا ما ظضًض ٖلى
ظا ألانلي، ذ التي ال٣لُلت الغواًاث ؤخض في ٖلُه ؾيكخٛل ما َو  اإلاىام بهظا ٖو

تي للغواجي( الباهبى ؾا١)  عواًت وهي ،(الخسُُلي) الترظمي  ؾٗىص ال٩ٍى
 نٟدت ٖلى ْاَغ ؤنلي مىام لها ؤن ًتض للغواًت ٞالىاْغ ؛ الؿىٗىسخي

 نىعة الغواًت، ٖىىان ال٩اجب، اؾم: )  ٖلُه اإلاخٗاٝع الٗخباث جدمل الٛالٝ،
ظا ،....( وكغا٫ صاع ٖالمت الجيسخي، اإلااقغ الٛالٝ،  الهٟدت في ؤًًا ًٓهغ ما َو

 :  للٛالٝ الشاهُت

 اليكغ، إلاٗلىماث الخاملت الشالشت والهٟدت الٛالٝ، نٟدت في وعص ما ٖلُىا حُٗض التي الشاهُت للهٟدت جتاوػها وبٗض 
 اإلاىام هاٍؾمي ما م٩ان َى َظا الٛالٝ، نٟدت في وظضهاٍ ما ٖلى حٛاًغ ههُت ٖخباث جدمل ظضًض، نٟدت جُالٗىا
:  الترظمي

( : الخسُُلي)  الًمجي الياجب اؾم -3-1

 َىػٍه)  الغواًت في الغثِؿُت الصسهُت طا٥ الؿاعص بلى لُى٣ل ،(الؿىٗىسخي ؾٗىص)  الىا٢عي ال٩اجب اؾم ًسخٟي َىا   

ظا ،(JOSE MENDOZA)  الٟلُبِىُت باللٛت ؤنال ٨ًخب الظي ،(ماهضوػا لُه ًلُت،الخذي بالترظمت ؤلاحهام ٢هض َو  ٣ٞض ٖو

ت والخ٣ى١ز ألاصبُت اإلاؿاولُت خضصث . ألاصبي للٗمل ال٨ٍٟغ

:  للغواًت الخسُُلي العنىار -3-2         

 الظي الغواًت مترظم ٢بل مً الٗغبُت، للٛت ٧لماجه ه٣لذ زم الٟلُبِىُت، باللٛت ٦خب الظي الٗىىان ٖلى ًٓهغ هٟؿه، وألامغ  

م٨ً ،( ANG TANGKAYA NG KAWAYAN: ) َى الُٟلبُيُت باللٛت الباهبى ؾا١ ٞٗىىان الًمجي، ال٩اجب به اؾخٗان  ٍو

خه ًٖ لل٨ك٠ مؿخ٣لت صعاؾت ٖلُه ج٣ام ؤن الٗىىان لهظا ا٢خه ووْاثٟه قٍٗغ لُت َو  .الترظمت بٟٗل اإلاخدىلت الخإٍو

 

 : الترحمي باإلانام الخانت للهفدت مىضخت نىعة

 

 

      

 

                                                           
.ز٢٠١٢، بحروث، لبىان، ؾىت ١ؾٗىص الؿىٗىسخي، عواًت ؾا١ الباهبى، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، ٍز- ١
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( : يالخسُُل)  اإلاترحم اؾم -3-3  

ظا        مىام َىا ،(اإلاضَىنز عبعي)  عواًت في( الخسُُلي)  اإلاًا٠ٖ اإلاىام في هتضٍ لم الظي الجضًض اإلاىاصخي الٗىهغ َى َو
بُت الٗىانغ مً باٖخباٍع مهما صوعا ًلٗب الترظمت مىا بط الجضًضة، الختٍغ  بالٟلبُيُت، م٨خىبت الغواًت ؤن الىا٢عي ال٩اجب ًَى

 الغواًت ي الؿغصًت الصسهُاث مً ٌٗض جسُُلي، ٧اثً اإلاترظم َظا ؤن هتض ؤهىا ٚحر الٗغبُت، للٛت َا٫ إلاترظم اخخاظذ لهظا

. الٗغبُت اللٛت بلى الغواًت بترظمت ٢ام ،(ؾالم ببغاَُم)  اؾمه

ل    ٚى ئت لىا ٣ًضم إلاا ؤلاحهام، في الىا٢عي ال٩اجب ٍو  اللٛت مً ةالترظم في مخسهو ٞهى اإلاخ٣ً، الؿاعص/اإلاترظم َظا ًٖ جَى
ى وال٨ٗـ، الٗغبُت بلى الٟلبُيُت ذ، الٗغبُت اللٛت في اإلاخسههت الكهاصاث خاملي مً َو  و٦خابت بالصخاٞت ٖمل ٢ض بال٩ٍى

.  الٗمل َظا مشل جغظمت ٖلى ألا٢ضع َى ٧له لهظا الىاٞضة، الٟلُبِىُت الٗمالت ًٖ اإلا٣االث

 الخسُُلي اإلاترظم ٢ضم ٣ٞض ، (الخهضًغ)  الخسُُلُت الىهُت الٗخبت جل٪ ؤزغي، مغة الخسُُلي اإلاىام بلى ٌُٗضها الظي ؤن ٚحر  

 للٗمل جسُُلي جهضًغ ؤمام َىا ٞىدً ٞحها، بضله الظي والجهض الباهبى، ؾا١ لغواًت جغظمخه ل٨ُُٟت جهضًغا ،(ؾالم ببغاَُم) 
ت والسهىنُاث الترظمُت الهٗىباث ٧ل ُٞه ًظ٦غ اإلاترظم،  اللٛخحن، بحن الش٣افي لالزخالٝ ،ه٣لها ًٖ  جؼ التي اللٍٛى

ُت واإلاغظُٗاث الم، ؤؾماء ه٣ل نٗىبت ظاهب بلى ؤًًا، اإلاسخلٟت والكٟهُت الٗاإلات اإلاٗٞغ مىا ألازحر وفي ألٖا  ًٖ بخسلُه ًَى

ت ؤو ؤصبُت مؿاولُت ؤي  ٖخبت هي ؤزغي، ٖخبت بلى الخسُُلُت الٗخبت َظٍ لخى٣لىا. اإلاترظم الغواجي الىو في الىاعصة ٨ٍٞغ

ت اإلاغاظٗت  و٢ض ،(عاقض زىلت)  وهي اؾمها ط٦غ ؤزغيز جسُُلُت شسهُت بها ج٣ىم والتي الترظمي، الٗمل مً الاهتهاء بٗض اللٍٛى

ا ما٫ بخضي في ْهغ الٗىانغ، م٨خمل( جسُُلي)  جغظمي مىام ؤمام ه٩ىنز بهظا اإلاخ٣ً، ٖملها ٖلى اإلاترظم ق٨َغ  الغواجي ألٖا
٣ها ق٣ذ التي بالذ اختراٝ هدى ٍَغ . الغواثُت الهىٗت في ظٍغ

 الغواًت في الىاعص الترحمت منام  :

 
 

 زاجمت :   

بُت ٦خابت ؤمام ؤهٟؿىا هتض البدثي، اإلاؿل٪ َظا َى٫ز وبٗض     م٨ٟغة اؾخمغاع في وهي ب٩امله، ظُال َبٗذ خضازُت، جتٍغ
ظا َا،ومىايُ٘ الٗغبُت الغواًت ؤق٩ا٫ بخدضًض ٦ُٟلت ؤزغيز ؾغصًت ومؿال٪ ٦خابُت، َغاث٤ في  الىا٢ض ًًُغ ما َو

ظا الخدضًض، َظا جىا٦ب جدلُلُت آلُاث الظتراح غط واؾجي عواًاث جًمىخه إلاا صعاؾدىا زال٫ مً ا٦دكٟىاٍ ما َو  ألٖا

                                                           
 
.ز9، م (اإلاترظم)زًت ؾا١ الباهبى عواز- 

 .١١، م (٧لمت اإلاترظم)زالغواًت ز- ٢
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 لخ٨ٟحر ٞحها اخختىا ال٨خابت، في ظضًضة ج٣ىُت ًتغبىنز الغواثُىنز َاالء وظضها بط الؿىٗىسخي، وؾٗىص اإلاضَىنز وعبعي
اث الؿغصًاث خ٣لي في اإلاكخٛلىنز ٖىضٍ جى٠٢ ماب ه٨خ٠ ٞلم مختضص، ه٣ضي  مً هبجي ؤن ؤعصها ول٨ً جدضًضا، والكٍٗغ
ا ٖلى ًإجى لم آلُاتهم، مً ق٣٣ىاَا ه٣ضًت آللُت آزغ جىٓحرا جىٓحراتهم، زال٫  اإلاىام وهي ٖلحها، اقخٛا٫ ؤو ط٦َغ

 التي ال٣غاثُت آلُاتها في ج٨ٟغ ال الغواًت ؤن ٢ا٫ ٞمً الخسُُلُت، الٗخباث َظٍ ٢غاءة ٢هض بدكُٛله ٢مىا الظي الخسُُلي،

تها ًٖ ؾخ٨ك٠ . وؾغصًتها قٍٗغ
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جللي الخُاٌ العلمي في الجؼائغ 

الجؼائغ  -ؤؾخاط مدايغ بجامعت حُجل، الضهخىع فُهل ألاخمغ

. هخب في مُضار الخُاٌ العلمي 3هخابا منها  16ؾنت على الخُاٌ العلمي، ؤنضع  25واجب ومترحم ٌعمل منظ 

. منها في النلض ألاصبي وآلاصاب ألاحنبُت 5و

 

 

 الخضازت ج٩اص والتي الغاًَ اإلام٨ً بحن مجها البض التي للمؿاٞت جد٣ُ٣ا ال٨خابت ؤهىإ ؤقض الٗلمي السُا٫ ٖض ًم٨ىىا 
. مٟهىمُت ٦سلُٟت جسىمها ٖىض ٣ًب٘ الًٟ ٩ًاص بل زاللها، مً جخدضص

 *.ٖاإلاحن بحن اإلاؿاٞت

 اإلاسخهغة للباصثت مم٨ىخان ٢غاءجان َما( مٟهىما اعج٣ى ٦ما) الاٞتراضخي السُا٫ ؤو( مهُلخا وكإ ا٦م) الٗلمي السُا٫
 زُا٫( ... speculative fiction)  -الٗكٍغً ال٣غنز ؾخِىاث مىظ -خضًشا وج٣غؤ.(Science Fiction) ٦الؾ٨ُُا ج٨ٟ٪ التي SF الكهحرة

 ؤزغ ون٠ ؤو الخُاة، ظضًض مً ًتٍغ وما الٗلم ظضًض بىن٠ الاعجباٍ قضًضة ٧اهذ ال٨خاباث مً الىٕى َظا وكإة ألن ٖلمي

 بالى٢ٝى اتهم خُىما الٗلم بها مغ التي الٗؿحرة وللٓغوٝ ال٨خابت جُىعز ؤن بال... الٗضًضة مىاخحها في الخُاة ٖلى الٗلمي الخُىعز
" اؾدكغاُٞت" ؤو"  مؿخ٣بلُت" حؿمى ؤن ًدضر التي الغواًت َظٍ في جخ٣لو الٗلمُت اإلااصة ظٗال الٗاإلاُخحن، الخغبحن زل٠

ظٍ  Littérature الاؾدكغاٝ بإصب الجيـ لهظا الٟغاه٨ٟىهُحن حؿمُت صعظت بلى اإلاُضان في الاؾخٗما٫ واؾٗت ألازحرة ال٩لمت َو
d’anticipation ...

 –ج٣غؤ ظضًضة جاباث٥ ٞإُٖى ال٨خابُت اإلااصة في -ألاخُان ٚالب في ٚاثبا ٧ان –عقي بلى الٗلمُت اإلااصة ج٣لو وؤصي  

ت ؤهىإ ٧ل جإزحر جدذ ؤلاوؿان جُىعز -٦ؿاب٣اتها  والهضٝ، ال٣ٗاثض ؤهىإ ٧ل جإزحر وجدذ -مُخاٞحز٢ُت ختى ؤو ج٨ىىلىظُت-اإلاٗٞغ
 ٖالم في ؤزىاتها وؾِ الٗلمي السُا٫ عواًت بها جىٟغص َامت ٞخدت ٍَغ٤ ًٖ ؤًًا اإلااضخي ٢غاءة بلى الىٕى َظا ٦خاب وطَب بل

... وبًابا طَابا الؼمً في الؿٟغ بم٩اهُت هي ٥جل الؿغص،

 –السُا٫ بمكٍغ ومٗالجتها مخد٣٣ت ٚحر ٞغيُاث ٖلى الٗمل بل بطن، ألاؾاؾُت الٗلمي السُا٫ ؾمت َى الٗلم لِـ
ت وال٣ٗل والٗلم اإلاى٤ُ وبمكاٍع جاعة -ُٞه ظض٫ وال الق٪ َظا . ؤزغيز جاعاث في... الخ...والاًضًىلىظُا والسسٍغ

اث زؼاهت الٗلمي السُا٫ ٧ىنز مٟاصَا ب٨ٟغة الٟاثذ ال٣غنز جهاًت م٘ الىٕى عوزمىٔ ًدخٟٔ  بهظا مغجبُت ناعث مىيٖى
ي، الىٕى ت بالخٛحراث الخبكحر وال الٗالم نىب اإلاخٗالُت الكمىلُت الىٓغة وال الٗلمي اإلاى٤ُ وال الٗلم ٞال ألازُبَى  الجظٍع

اث ًخُغ١ز عواجي ؤصب ٧ل الٗلمي السُا٫ مً ٌٗض بهه ٫ب... اإلاُضان َظا في َامت البكغ خُاة في والٗم٣ُت  الخغ٦ت: مشل إلاىيٖى

                                                           
كتعريف ذلذا الصنف من   Jacques Baudouالذم استعملو الناقد جاؾ بودك  (Un pont entre deux mondes)يع على مصطلح كالعبارة تن - *

 . Le monde du livres- le 06/07/2001: ينظر. الكتابات
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ت، ٚحر اإلاسلى٢اث الًٟاء، ٖالم الؼمً، في  وون٠ الٗلماء خُاة الٟخا٦ت، ألاؾلخت ؤلاوؿان، ٞى١ز ما الٗالم، جهاًت البكٍغ
اث، ت الٗىالم ون٠ الضازلُت، ؤلاوؿان ٖىالم جتؿُض اإلاستٖر ا ون٠ زم مُٗىت ج٣اَباث اٞتراى لىا٢ٗىا، اإلاىاٍػ  ؤزَغ

. الخ...الاٞتراضخي

 وعاء ما ألن Surréalisme الىا٢ُٗت ٞى١ز مما بضال الىا٢ُٗت وعاء ما الى٣اص بٌٗ وؾماٍ آلازغ، اإلام٨ً الٗالم ؤصب بهه

  ( ).ؤًًا  الىا٢ُٗت جدذ ما ٌكمل ٢ض hyperréalisme الىا٢ُٗت

تلر ظُضا مبرعا ؾ٩ىلؼ عوبغث ال٨بحر الىا٢ض ًالخٔ  وهي الضازلُت، آلُاجه جتضًض ٖلى ٢ضعجه في الٗلمي السُا٫ ًٍى
يز ٢ض»: ٣ًى٫ز ؛-ٞدؿب الٗلمي السُا٫ ال ٖمىما والًٟ ألاصب نٟت غَر  ؤهه ٖلى ما، وؿ٤ بلى جُلٗه خالت في مُٟضة بهىعة ألاصب ًُم

ت  بٌٗ جدبلىعز الٗملُت َظٍ هاءؤر وفي بَال٢ا، ًخد٤٣ لم جىاػنز ًٖ بدشا ، باؾخمغاع هٟؿها جغجِب حعي ال٩اثىاث مً متمٖى
ُت، ألاق٩ا٫ ش، مً مُٗىت لخٓاث في بًٗها وحؿىص الىظىص م٘ جخالشخى ؤو خالها، ٖلى وجشبذ الىٖى  حؿلم ؤن جلبشان وال الخاٍع

  ( ).«وخؿب الؼمً مغوع م٘ اإلاؿُُغ مى٢ٗها

ظا  اإلاؿُذ الىا٢عي الىمىطط لىٕ الخُاص مىا٢٘ ًٖ البدض بهضص ٞىدً ٧لها، صعاؾدىا مبرع بلى بىا ٌٗىص ال٨الم َو
(... مسُاال) وجهىعا ٦خابت الىمُي السُي

ت قبه ألاؾُغ َظٍ في الخىؾ٘ هىص وال  مً البض التي ال٨خابُت الٓاَغة َظٍ لىعي ال٨شحرة اإلا٣اعباث وكمل ختى الخىٓحًر

ت جٟانُل في للضزى٫ز اجمام ًدؿ٘ ال اإلا٣ام ألن طل٪ هىص ال... ؤزحرا الجؼاثغيز اإلاتا٫ صزىلها ٖخباث ٖلى الى٢ٝى  اإلا٩ان هٍٓغ

ت الغواًت ظضًض ٖلى الى٢ٝى بهضص وهدً م٩اجها لِـ .   متهى٫ز واعص بلى مملى٫ز ؾاثض مً اهخ٣الها ومىا٢٘ الجؼاثٍغ

 حؿخُٗض ٢غاءة وهي الخضًشت، اإلاُشىلىظُا مً ٦ىٕى الٗلمي للسُا٫ الى٣ضي الىؾِ م٣اعبت في لخىؾٗىا اإلا٣ام ؾمذ لى
 به زانت نىعز ازترإ بًغوعة ؤلاوؿان قٗىعز وحؿخُٗض ًىوٜ، ٧اع٫ز خضصَا التي ال٨بريز للىماطط يغوعيزا٫ الكضًض الخًىعز

٣ت ٌٗبر الخ٨ىىلىجي" اإلاسُا٫" ؤو" الهىعي" ٞاإلادخىيز ،Archétypes ألانُلت الىماطط لهظٍ جُىعٍ ؤَىاع مً َىعز ٧ل في  بٍُغ

  ( ).اإلاٗانغ ؤلاوؿان ًبخلٗها ؤؾاَحر ًٖ بضٌٗت

 ٧الىبظة َامت مدُاث ٖىض ج٠٣ الىانٟت الٗحن. وجاو٫ جدلل وألازغيز جه٠ بخضاَما: بُٗىحن صاثما الٓاَغة بلى ؾيىٓغ

سُت ضٍع٪ الباخض ٦خبها التي الجُضة الخاٍع    ( ):ًلي ما مجها هسخهغ والتي ٞىهخحن ٍٞغ

 ج٩ىنز ج٩اص ٖاثللمىيى زؼاهت الجمهىعز ًغاٍ والظي ال٨خابت مً الهى٠ َظا نىب الُىم الى٣ضي الىؾِ هٓغة

 ظضو٫ز) ٖىىان جدذ"  La science fiction: "الجُض ٦خابه مً ٞهل في صًٟلىر ظحراع الٟغوسخي الباخض خضصَا مدهىعة،

اث دضصَا( Répertoire des thèmes favoris اإلاًٟلت للمىيٖى ٩ا مً ال٨خاب بحن مكتر٦ت ؤؾاؾُت جُمُت بٗكٍغً ٍو  بلى ؤمٍغ
 الجضًض ٨ٞغة ولخ٨َغـ ؤلابضإ لكضة مجها حهغب الىٕى بن ٣ًى٫ز التي الخُماث وهي.  -٣ًى٫ز ما٥ -الُابان بلى عوؾُا بلى ٞغوؿا

                                                           
 .ٗٚ:ص -ٕ٘ٓٓ -اجلزائر -جامعة قسنطينة -منشورات سلرب الًتمجة يف اللسانيات كاألدب -فيصل األمحر: تر -الركاية الفرنسية ادلعاصرة: لوراف فليدر - ٔ
 . ٖٓ: ص-ٜٜٙٔ -مصر -اذليئة العامة للكتاب -آفاؽ أدب اخلياؿ العلمي: رلوعة من ادلؤلفُت - ٕ
 .ٖٓ-ٜٕ: ص ص-ٜٛٛٔ -مصر -مكتبة األصللو مصرية -لعلمياإلبداع الفٍت يف قصص اخلياؿ ا: عزة الغناـ - ٖ

4-  Fréderic  Fontaine: La science- Fiction- les essentiels AME- Paris- 1998- pp : 90-95.    
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 ال وقمىلُت ٖامت جُماث بجها الباخض ٣ًى٫ز.. اإلام٨ً بلى الغاًَ ومً اإلاٗغوٝ، ٚحر الىاعص بلى اإلاإلٝى الؿاثض ًٖ السغوط ومبضؤ

 .٦ظل٪ لِـ َى وما ٖلمي زُالي َى ما بحن( اإلاىهجُت)  الك٩لُت الخٟغ٢ت بم٩اهُت ٨ٞغة جختاوػز ال بجها بل الاهٟالث، جهى٘

   ( ):اإلاىا٢٘ َظٍ في ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة الُىوُٛت الىماطط بلى الٗىصة مداولحن الضاعؾىنز ًستزلها الخُماث َظٍ

ىبُا - ىبُا ويض الَُى (. والجخُم الجىت زىاثُت ؤو) الَُى
ت خ٣ُ٣ُت، زاعظُت، ة،صازلي الظًَ، في اإلا٩ان، في الؼمان، في) الغخلت - ...(. متاٍػ
                وال٣ضعاث الساع٢ت وال٣ىيز الُٟغاث  ًٖ خضًض مً اإلاىيٕى بهظا ًغجبِ وما ؤلاوؿان جدذ وما ؤلاوؿان ٞى١ز ما -

ُت، الباَىُت ت الهٞى ت وألاصٍو  ...(.اإلاستٖر

اث،)  الساع٢ت الٗلىم - اث اإلاستٖر  (.بلخ...اإلاتاهحن الساع٢ت،الٗلماء ال٨كٞى

غث -  (.الخى٢٘ وجغ ٖلى ظضا اإلادبب الٗٝؼ ؤو) اإلاؿخ٣بل نٍى

ت الٗىالم - ى) اإلاىاٍػ  (.العجاثبي باإلاحرار ٦بحرة صعظت بلى مغجبِ مىيٕى َو

 . بالالم٣ٗى٫ز ًخهل ما و٧ل الساع٢ت ال٣ىيز -

 مىنس ي لخبِب" ألاعظم ألاب حاللخه" الجؼائغي؛ العلمي للخُاٌ فعاٌ نمىطج: ؤوال

ٟت الى٣ُت في الًٟ ًخمى٢٘  الظي الكضًض الاهخٗاف وبحن اإلاُٗاة  الخ٣ُ٣ت ؤو الىا٢٘ نغامت بحن اإلاىظىصة الٍُغ

ٟت ه٣ُت الىا٢٘، نغامت ٖلى السُالُت ؤلام٩اهُاث جضزله  الىا٢عي ألاصب ٧ان وبطا..." ...ؤن لى ماطا"و..." بن" بحن جتم٘ ومشحرة ٍَغ
غ ٖلى ًيبجي الٗلمي ٞالسُا٫ ،..."بن" لجؼء٫ الهاعمت باإلاُُٗاث..." ؤن لى ماطا" ظؼء ج٣ُُض ٖلى متبر  ألاو٫ز للجؼء ال٨لي الخدٍغ

ى الشاوي، مً غ َو حر اإلابرعة ٚحر الٟتاظت مً ًخسلو جدٍغ غ ال٣ابلت ٚو الُت للخبًر  بىاؾُت العجاثبُت ؤو الضاصاثُت ؤو للؿٍغ

غ ظا... ال٣ٗلي اإلاى٣ُي والُٛاء الٗلمي الخبًر  مُٗى اللٗب ب٩ىنز باؾخمغاع هظ٦غ وؾٝى... الك٤ُ ظاهبها اللٗبت ٌُٗي ما َو
 اإلاتاػ َبُٗت مً ج٣ترب ٧لماث بجها... الؿازغة واإلادا٧اة باألق٩ا٫ واللٗب بال٩لماث اللٗب الخضازت، بٗض ما عسسخه خضازُا

  !اإلاتاػ...الىا٢٘ نغامت ًٖ م٨خمل ٚحر وخُاص للخ٣ُ٣ت، ٧املت ٚحر حُُٛت َى الظي

ٓم ألاب ظاللخه" عواًت الخضازت، يٝو الًٟ في اإلاٟخاخُت ال٩لمت بهه  جُمت وهي)قمىلُا ٖاإلاا لىا ًهىعز ٍٚغب هو" ألٖا
ت ٣ًىص بُل ًٓهغ زم( ؤزغيز ٦الؾ٨ُُت جُمت) زاع٢ت ٢ىة طو ظباع عظل ٖلُه ٌؿُُغ( الٗلمي السُا٫ ج٣الُض في مىدكغة  البكٍغ

 ال ًىظض ال آلان بلى ،(مٗغوٞت مً ؤ٦ثر ٖلمُت لُتوزُا مٗغوٞت عواثُت جُمت) ٢ىجه ؤصواث وبلٛاء الغظل َظا ب٣خل الخدغعز نىب
.. ٖلم وال زُا٫ وال ًٞ

 البيُت َظٍ ًٟتغ الٗلمي السُا٫ ؤن بال ٧املت، نٟدت 282 ملء ٖلى بال٣ضعة جىحي ال مٗغويت هي ٦ما ال٨ٟغة
ا، آزغ ٦خابي ق٩ل ٌؿخُُ٘ التي الخٟانُل ومئاث الٗىانغ ٖكغاث إلصزا٫ اإلاٗغوٞت حَر  ٌؿمى مختبر ا٦مح م٘ ٞىدً جٞى

ٓم ألاب" ىن٠" ألٖا ى ٧اإلله، ٞهى ،"ظاللخه" بـ ٍو  ؤنبذ الظي الٛغبي اإلاهُلر ٖلى جدُل والدؿمُت ُٖٓم، مؿخٛل َو
 ،"ال٨بحر ألار" "Big brother" مهُلر ؛"ؤوعو٫ز ظىعط" ؤلاهتلحزيز لل٩اجب" 1984: "هي مكهىعة عواًت بًٟل ال٣ىامِـ في مٗغوٞا

 البىلِـ واهدكاع الٟغص، اوسخا١ باب مً الؿخالُيُت ٌكبه هٓاما الغواجي زاللها مً ون٠ ٦بحرة، ةصعط بلى مٗغوٞت والغواًت
                                                           

1- Gérard  Diffloth:La science fiction- Gamma presse- Paris- pp :51-73.      
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ى... الخمُمُت جٟانُل ؤصوى ٖلى الضولت ؤظهؼة جتؿـ وقضة غ َو ىبُا ه٣ضي جهٍى  ٞتئ ما التي والخ٨ىىلىظُت الٗلمُت للَُى

  ( ).بها مامىا الٗكغون ال٣غنز

ٓم ألاب ٢هغ في ًتربى وهتضٍ" مىسخى" ًدؿمى الكاب البُل ٞختض ؤبٗض، السُا٫  جلت الغواجي ًضٞ٘ زم  وجغبُه ألٖا

ٓم ألاب اجسظَا ونُٟت هي امغؤة  َىا وهدً الاؾم، لهظا الخسُُلُت الخمىلت ٧ل م٘" اقخاع" اؾمها" الٗٓمى ألام" بمشابت ألٖا
سُت الٗىانغ ٧ل م٘ ىن،ٝ م٘ الؿالم ٖلُه مىسخى ؾُضها ل٣هت( الىا٢ُٗت)= الخاٍع  ه٣غؤ ؤهٟؿىا هتض ٖلمي زُا٫ وبًغبت ٖع

ت عؾاثل له جمهض مٗانغ ج٨ىىلىجي بَاع في ال٣ضًمت( ال٨خابُت الضًيُت ؤو) ال٣غآهُت ال٣هت  الظًً اإلاىخدٍغً الٗلماء مً متمٖى
ُت الكضًضة الؿُُغة مً للٗالم مسغط ًىظض ال بإهه ؤ٣ًىىا ٓم ألاب" ل٣ىة الكُُاهُت ألازُىبَى  ٖلماء اثلعؽ... ( ) "ألٖا

 مسخل٠ ٖلماء إلاسخل٠ بال٣ىٍى الكٗىعز قمى٫ز ٖلى للضاللت الٗالم مً مسخلٟت مىا٤َ ٖلى ًخىػٖىنز الاهخداع ٖلى م٣بلحن

.  ألاعى مىا٤َ

. قاملت ٖاإلاُت و٢هت قاملت صًيُت عؾالت

٣ت ومًمىهه ق٩له ًبرع للبكغ ٧اٍع زٟي ٖالمي هٓام وحؿلِ الٟغاٖىت حؿلِ  بهه» : لخهظال ٣ًى٫ز... ٞلؿُٟت بٍُغ
ش ل، ؤو صزل ُٞه لىا ولِـ هٟؿه، ٌُٗض الخاٍع ىا ل٣ض جدٍى  مىه جظو١ز ؤن الُب٣ت َظٍ ٖلى ٢بل، مً والخغمان الكخاث هدً ٖٞغ

  ( ).«٢ؿُها

ا والدك٨ُلت ،"الٗغب" الغواًت حؿمحهم والظًً اإلاتخم٘ َب٣اث ؤصوى الٗما٫؛ َم الُب٣ت َظٍ  بلى جدُل ٧لها بٗىانَغ

ٟت بقاعة  ػمُل -الٗبىصي الُٗٓم ٖبض ٨ًخبها بم٣ضمت مضٖمت جإحي ألاولى َبٗتها في ٞالغواًت خضاسي، بك٩ل الغواجي اًىعصٍ ٍَغ
٩اص -الكٟغة ٨ًٟ٪ -الجامٗت في الغواجي  الغواًت حؿخدًٍغ الظي الههُىوي السُغ ٖلى مدُال –ال٣غاءة مخٗت مً ظؼء ًٟؿض ٍو

اع زال٫ مً ىنز) الٛاثب اإلاغظعي ؤلَا  امخضاص ٖلى السُٟت وال٣ىة الخٟى١ز بلى ؤلاقاعاث زال٫ مً جدًٍغوحـ( ومىسخى ٖٞغ
 يمً ؤٖالٍ ؤوعصهاَا ٧التي اإلاسخاع؛ بالكٗب ؤلم الظي والٗظاب الك٣اء بلى بقاعاث زال٫ مً وحؿخدًٍغ الغواًت، ٞهى٫ز

.  ظاللخه اؾدبُان

 ق٩ل ؾىيز به ٌؿمذ ال التي ًتال٨خاب الخ٣لُٗت َى الغثِـ اإلادىعز َظا وحصجحر الضاللُت اإلاداوعز َظٍ جىاشج بن
ظا الٗلمي، السُا٫  السُا٫ ٢ىة ٧ل بن ٣ًى٫ز بط بالعص، ٚغاَام لجُمـ هها م٣ضما بلِؿىنز َاعالن ألاإلاعي ال٩اجب ٣ًهضٍ ما َو
 ٖلُه ًتغها الظي الدؿاَل بلى اللجىء صونز ه٣بلها مبالٛت، ؤًت ٞحها لِؿذ وا٢ُٗت ٖىانغ م٘ الخٗامل مً جإحي الجُض الٗلمي

ُه صاثغة لل٣اعت،مً اإلاباقغ اإلادُِ مً ج٩ىنز ج٩اص م٣بىلت ٖىانغ ،"ال٣غاءة ص٤ٖ" خُاصًت، ٖو  َظٍ ال٩اجب ًسً٘ زم الٖا
 شخيء ؤي ُٞه لِـ ٦خاب في ألا٢ل ٖلى ؤو ظهىم في ٞى٣٘ بُدىا ؤمام زُىة هسُى جتٗلىا ٖلمُت زُالُت لخىلُٟت الٗىانغ

  ( ).م٣ٗى٫ز

                                                           
 . ٜٔ: ص -مياإلبداع الفٍت يف قصص اخلياؿ العل - ٔ
 . ٕٓ: ص-ٕٕٓٓ -اجلزائر -دار الغرب -جاللتو األب األعظم: حبيب مونسي - ٕ
 . ٙٓٔ: ص -ادلرجع نفسو - ٖ

4- Harlan  Ellison: Dangereuses Visions, t :2- J’ai lu- Paris- p :269.    
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ٓم ألاب ظاللخه" عواًت ٢غاءة بن  ٦الؾ٨ُُا، عواثُا هها ٞحها ًتض ؤخضَما اجتاَحن في ؤو مدىعًٍ ٖلى مم٨ىت" ألٖا

ت ؾُدُت باعػة لٛخه ٍغ ت ّٞتت ٧ىجها هضعي وه٩اص ج٣ٍغ  في ٢ىله مشل م٣خُٟاث جترظمها التي اللٛت هي... ظمالي بٗض ٧ل مً ٞاٚع
:  اإلاداوعز بٌٗ

. متالؿ٨م زظوا »-

: واخض آن في الخايغون َمـ

اٖت ؾمٗا - ٓم ألابٌ ظاللذ َو . ألٖا

 : ٢ا٫ ٌؿاٍع بلى ؤلخٟذ

. ناٙ ل٨م ؤوي -

ٓم ألاب ظاللخه هخي الخ٨ماء متلـ هدً -    ( )«.زالشا الٗبىصًت وبخدُت زاهُا، ألابىة وبخدُت ؤوال اإلال٪ بخدُت ألٖا

 : ٢ىله ؤو

ض »- ض شخيء، ٧ل ٖلى ل٪ ٖىها ؤ٧ىنز ؤن ؤٍع . الٗٓمى ألام ؤ٧ىنز ؤن ؤٍع

ً في عؤؾه َؼ : و٢ا٫ َو

 ٖلى ؤخض ٌٗلمه آزغال متلـ َىا٥ الٗلىُت اإلاتالـ ٞىعاء ٖجي، وؤبٗضو٥ ٖلُ٪ لخأمغ طل٪ الؿغيز اإلاتلـ ٖلم لى َُ٘ؤؾذ ال -

ى ألاعى وظه اًتي ًخىلى الظي َو . الٓالم في ٌِٗل متلـ بهه... مؿحريز وجىظُه شسهُا ٖع

: و٢الذ هٓاعتها جى٢ضث

ت في مٗ٪ ؤْل -   ( )«.ؾٍغ

:  البُل مىسخى لؿان ٖلى ٢ىله و٦ظل٪

ت الهضثت، ألاؾال٥ مجها جغجٟ٘ اإلا٣بىعة، الطسمت الٗماعاث ؤقالء ٖلُه جىازغث خغب متا٫ في صزلذ»   ال ٖاٍع

  ( ).«ؾىصاء ٚاللت جدذ الىىوي ال٣ه٠ ٣ٌٗب الظي السغاب ؾىيز ج٨ك٠

 في جتملها مي،الٗل السُا٫ ٦خابت في ي٠ٗ ٦ى٣اٍ الى٣اص لضًه و٠٢ مما ٦شحر هماطط بًٟاقُٟا ٞالىخِىا الباخشت وجىعص

م بؿبب ال٨خاب بىا٢ُٗخه ًىحي الظي الىا٢٘ ي٠ٗ: هي زالر تهم  ولِـ مدكٗب ٦خابي ؤزغ هي التي اإلاهضا٢ُت بيٟاء في  جَؼ

غ ي٠ٗ و٦ظل٪ ٞدؿب، ونُٟا مُٗى ٩اجىعٍت جب٣ى التي الصسهُاث جهٍى غ ٧اجبا بن ج٣ى٫ز بجها بل –ألاخُان ؤٚلب في ٧اٍع  ٍٚؼ
اص له مكهىصا ؤلاهخاط  ي٠ٗ بلى بياٞت -%100 وبوؿاهُت م٣ىٗت واخضة شسهُت عؾم ٖلى  جؼ ُٖٓمٝى بسخا١ مشل ةبالٍغ

                                                           
.  ٙٙٔ: ص -جاللتو األب األعظم  - ٔ
 . ٗٛ: ص -ادلرجع نفسو - ٕ
 . ٕٕٓ: ص -ادلرجع نفسو - ٖ
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ها بؿبب ألاصب ٖالم في اإلاغظى الكٗغيز ألازغ بخضار ًٖ ٖاظؼة جٓل التي اللٛت ت الىنُٟت جسىم ٖلى ٢بٖى ٍغ  والخ٣ٍغ

  ( ).الٗلمُت

 وظىص خى٫ز لِـ الخ٣ُ٣ي الدؿائ٫ز ؤن الب الىو، َظا في ق٪ بال مىوسخي خبِب عواًت ٢اعتز ؾُتضَا الهىاث َظٍ

ضم -صوجها ؤو بهىاث ؾىاء –الٗمل َظا وظىص خى٫ز ول٨ً ٖضمه، ؤو َىاث . وظىصٍ ٖو

 هي بهىاث عواًت ٞحريز ًىٓغ ؤخضَما اجتاَحن، في ؤو مدىعًٍ ٖلى جخإحى الغواًت َظٍ ٢غاءة ؤن ال٣ى٫ز ؤؾلٟىا ل٣ض

 حؿب٣ه لم عاثض عواجي هو عئٍت مً ٞؿُم٨ىىا الشاوي الاجتاٍ ؤما... ٢لىا ما٥ –الىٕى َظا في الىاعصة الهىاث ألنىاٝ ظُض جلسُو
 في الهٗبت الضعوب ؤخض ازخاع بهه بل... ال٨خابت ؤنىاٝ مً به لىا ٢بل ال في لهى٠ ًاؾـ هو... اإلاتا٫ َظا في ؤزغيز عواًت

 ًٞاثُت ؤوبغاث ؤو بُىلُت مٛامغاث ؤو  جاثبي، ٖلمي وزُا٫ ،Hard SF ناعم ٖلمي زُا٫ بلى ًى٣ؿم الظي الٗلمي السُا٫

Heroic Fantasy و Fantasy space opera...( )  ا ٣ًترح جتٗله نغامت الهاعم ألاو٫؛ الىٕى مً ج٣ترب مىوسخي خبِب ٞغواًت  زَُى
ضم  والخٟهُل الىن٠ م٘ زُِ، ؤي يُإ مساٞت صونز نٟدت زالزماثت ٣ًاعب ما امخضاص ٖلى ٌٛؼلها  ؤو الخىا٢ٌ في الى٢ٕى ٖو

خباَُت؛ ؤو الٟتاظت جها اإلاى٣ُُت والؿالؾل الؿببُت الهالث مً ؤصٚا٫ الٖا  الىاخض ال٣غنز في ألاخضار صوعان جبرع مبخ٨غاث جٍؼ

. صوهه الُىم ه٠٣ الظي والٗكغون

 مً ؤ٦ثر ٖلى الغاثضة الغواًت بهظٍ ًخٗل٤ ُٞما ؤخؿً الهىعة جخطر ٧ي اإلآاَغ َظٍ بٌٗ عنض ًلي ُٞما وهداو٫ز

:  مؿخىيز

الجه بخـ ت الىالء، وصعظت الٗلمُت مَا ض وإلاٗٞغ  الُب٣ت في ال٣اثم الىٓام وٗغى اإلاؿخ٣بلي اإلاتخم٘ مالمذ مً مٍؼ
م ؤهه ولى الُب٣اث ٧ل في اإلاؿخ٣بلي ؤلاوؿان وي٘ لىا جبحن ُٖىت ٧اهذ والتي الضهُا،  الُب٣ت َظٍ ؤهاؽ ٧ان ٣ٞض بباصة، ؤ٦ثَر
 في الٗمل ٖلى بغمتىا ل٣ض البرمتت، زم الىالء وج٣ضًم الخُهحر بلى بضوعَم يىاحٗغ اإلاٗمىعة َظٍ في البكغ ٧ل مشل الٗغبُت

ما٫ و٧ل الخكِل وخ٣ى٫ز الظَب مىاظم  بٗضما –ضسمت مٗؿ٨غاث في وؤؾ٨ىىا الىاثُت، وألاما٦ً الصخاعيز في الكا٢ت ألٖا

 ٣ٞض لهظا اإلاكضصة الخغاؾت جدذ هاثقاح في الٗمل بٗض بلحها ٌؿا٢ىنز واليؿاء، الغظا٫ مً قخاجا جًم -الؿاب٤ في مضها ٧اهذ
 ٖلحهم لُُل ضسمت بكاقاث مؼوصة اإلاضن َظٍ الكىإع ٧اهذ الجضًض، الضؾخىعز ٢غاءة ؤو الخٗلُم مً الُب٣ت َظٍ خغمذ

ٓم ألاب" ضا، واٖضا" ألٖا ا ٞال م٨هغب بؿُاط البٌٗ بًٗها ًٖ ألاخُاء ٖؼلذ ٦ما مخٖى  ٧ل وم٘ جهاعا، للٗمل بال ؤَلها ٌٛاصَع
لهم ما والىخكُت بال٣ؿىة الخدًحر آالث ػوصتهم خغؽ ها٥ٌ َظا  ٌٗغى اإلاغى بلى حٗغى بطا الٗامل و٧ان السضمت، لهظٍ ًَا
له ؤو بب٣اءٍ ؤو َغصٍ بما ج٣غعز وهي آلالت ٖلى  ًلػى ٦ما الغؾمُت ال٣ىاثم مً ملٟه ٌسخب َغصٍ ٢غعث ولى آزغ، ٖمل بلى جدٍى

هبذ الجباع ال٣ٗل طا٦غة مً صماٚه عؾم ... لهم بُىجا ال٣ظعة واإلاتاعيز ألا٢بُت مً لُخسظوا لهم باليؿبت ًخام ٍو

 الٗما٫ َٗام في اإلاهُتت اإلاؿاخ٤ُ جضؽ ٧اهذ ؤًً الخُىاهُت، هٓام مدله وخل الؼواط هٓام الضولت ؤلٛذ و٢ض
 اليؿاء جدا٫ زم ٢بل،الم الكهغ في لخٟخذ اإلاٟٗى٫ز ًخالشخى بٗضما ظضًض مً لخٛل٤ ألابىاب وحٗىص ٖمُاء، بهُمت في ال٩ل ُٞسخلِ
 وبغمتخه بٖضاصٍ ًخم ختى آزغ مغ٦ؼ بلى بضوعٍ الغيُ٘ لُازظ الىي٘ ؾاٖت ولُضَا ًٖ وجٟهل الىي٘ مغا٦ؼ بلى الخىامل

 هي َظٍ اإلاؿخ٣بلُت، الضولت َظٍ ْل في ٖىا٠َ مً جدمله بما ألاؾغة مٗجى ًخالشخى وبهظا..(  ٖؿ٨غي، زاصم،) مُٗىت إلاهمت
 اإلاؿخ٣بل مً آلاحي السُغ َظا مً السٝى بال جشحر ال مالمذ بجها مىوسخي، خبِب ٖلحها ؤَلٗىا التي بلُتاإلاؿخ٤ الخُاة مالمذ

                                                           
.  ٖٗ-ٖٓ: ص ص -ت.د-القاىرة -دار الثقافة اجلديدة -فخرم لبيب: ترمجة (-الثورة التكنولوجية كاألدب)على مشارؼ القرف الواحد كالعشرين : فالنتينا إيفاشيفا - ٔ

2- La science Fiction, G. Diffloth- pp :32-33.    
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دىلىا ُٞىا ؤلاخؿاؽ ٣ُٞخل ٞٗال ًإحي ٢ض الظي ض، ٦ما الؿلُت جىظهىا زم حكاء ٦ما آلالت بىا حٗبض لٗب متغص بلى ٍو  ول٨ً جٍغ
ىبُا بخ٣ضًم ٨ًخٟي ال َظا ٧ل م٘ ال٩اجب  حُُٗىا التي ؤلاقاعاث بٌٗ لىا ٣ًضم بل اإلاؿخ٣بل، مً بالسٝى لِكٗغها الًض الَُى

 صولت ؤه٣اى ٖلى ج٣ىم التي اإلاشالُت الضولت مالمذ لىا ٣ُٞضم بُضًه نىٗها التي آلالت في الخد٨م ٖلى ؤلاوؿان ب٣ضعة ألامل

ىبُا ظا الًض الَُى . اإلاًاص الخ٣ؿُم  زال٫ مً َو

  العلمُت اإلااصة

٠ ٣ٞض مىوسخي، خبِب بلحها ؤزظها والتي اإلاسُٟت اإلاؿخ٣بلُت ظىاءألا َظٍ بلى بياٞت  الىؾاثل مً زُاله له ؤجاح ما ْو
ها التي الٗلمُت،  لِـ ال٩اجب ألن ٖملها ٦ُُٟت ؤو لها، الض٤ُ٢ الىن٠ في الٛىم صونز لىا ٣ٞضمها الخٗبحر صر بن لىا ازتٖر

:  ًلي ما الٗلمُت وؾاثلا٫ َظٍ وؤبغػز شخيء ٧ل ٢بل ؤصًب بل ؾاب٣ا ٢لىا ٦ما ٖاإلاا

 الًض الُىَىبُا عنانغ* 

ٓم ألاب ظاللخه" في ال٩اجب ًهىعز  مؿاوتز مً ُٞه ما ب٩ل 2099 ؾىت بلى 2018 ؾىت مً ًبضؤ مؿخ٣بلُا متخمٗا" ألٖا
ل الظًَ جبلُض ٖلى آلالت ُٞه ٖملذ ؤًً  صماٙ بغؾم الجباع ال٣ٗل اخخٟٔ بٗضما ًضحها بحن لٗبت متغص بلى ؤلاوؿان وجدٍى

له بخىظحهه ل٣ُىم ألاعى ؾُذ ٖلى ؤلاوؿان  والخضوص، ألا٢الُم ٖلى ٢ًذ التي اإلاىخضة الٗاإلاُت الضولت مالمذ بجها... وجدٍى
ش الضًً ٖلى ٢ًذ ت ال٨خب ٧ل وؤخغ٢ذ والخاٍع ت الؿماٍو  ؤلاوؿان جُهحر ظاللخه، ٌؿمحها ٦ما الخُهحر ٖملُت يمً والبكٍغ

 ظُىف ؤصزلذ ٨َظا هبظَا، مً والبض للمخاٖب متلبت ٞحها عؤي واإلاكاٖغ خاؾِـألا ختى بوؿاها، ٌؿمى ًتٗله شخيء ٧ل مً
 َب٣اث بلى اهخمائهم خؿب و٢ؿمىا ضسمت مددكضاث في ظمٗىا زم إلاهمت، مبرمج ٧ل مجها لُسغظىا آلاالث ؤخكاء في الىاؽ
 ٧اًَ اإلاهام ؤصاء ٖلى ٌؿاٖضٍ خ٨ُم مً م٩ىنز متلـ َب٣ت ٧ل قاون ًخىلى َب٣ت وزالزحن زالر بلى م٣ؿمت الضولت ٩ٞاهذ

ت ال٣اٖت بلى حج قهغ ٧ل ولهم ومغبي، ٖؿ٨غيز ت بالُا٢ت للتزوص الاظخمإ ٢اٖت هي والتي اإلاكٞغ ٓم ألاب مً الخٍُى  والظي ألٖا

:  هي متاالث زالر ٖلى حٗمل الٗاإلاُت الضولت ٧اهذ وبهظا الٗاإلاُت، للضولت الٗٓمى ال٣ىة َى

 الضًجي اإلاجاٌ - أ

ٓم ألاب بإبىة ًامً ظضًض صًً وؤ٢ُم بهلت للضًً ًمذ شخيء ٧ل وخُم واإلاٗابض واإلاؿاظض ؽال٨ىات ٧ل صمغث بىصًخه ألٖا  ٖو
ه، والءٍ ٣ُٞضم والىضم، السكٕى مً ظى في الضازل ًضزلها خضًشت زانت ٖباصة بُىث ؤوكئذ ٦ما" ومل٨ه،  ًتض زم وزًٖى

 . الؿماء ال ألاعى ٖلى الىُٗم وب٢امت الٗٓمى ألابىة جىخُض لىٕ ٢اثما الضًً ٧ان وبهظا ( )،"ًضًه بحن مازال هٟؿه حكخهي ما

 العؿىغي  اإلاجاٌ - ب

ما٫ ؤصاء ؤزىاء الٗامت مغا٢بت مهمتها مىٓمت مضبغة ظُىف بوكاء جم ٓم، وألاب الضولت وخغاؾت ألٖا  نٟىة اهخ٣اء جم ٦ما ألٖا
ت اإلاغا٦ؼ وكاءب جم ٦ما الُاعثت، الخىاصر في بهم الاؾخٗاهت ؤظل مً وخكُت ألا٦ثر الجىىص ضاص ٖلى حٗمل ال وهي الٗؿ٨ٍغ  ؤلٖا

 البرمتت زم ؤوال الىالء ج٣ضًم ؤظل مً عوخُا بٖضاصَم َى َضٞها ول٨ً ال٣ضًمت، اإلاضاعؽ في َظا ؤزظوا ألجهم لهم الٗؿ٨غيز

 . زاهُا

 

                                                           
 . ٚٙ: ص -مرجع السابق - ٔ
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  التربىي  اإلاجاٌ - ت

ت ال٨خب وبخغا١ الش٣اٞاث ٧ل هبظ جم ت، الؿماٍو  ل٩ل ؤي َب٣ت ٧ل م٘ ًخماشخى الظي الجضًض اإلا٣ضؽ ال٨خاب ج٣ضًم وجم البكٍغ
 وهي ٣ِٞ واإلاىاظم الخ٣ى٫ز في للٗمل مبرمتت لخب٣ى الخٗلُم مً خغمذ التي الضهُت الُب٣ت ؤن بال مٗها، ًخماشخى صًً َب٣ت

 .  الٗغب َب٣ت

 الجباع العلل -أ 

ى اإلاؿخ٣بلي، الٗالم في الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم ؤٖاظُب مً ؤ جىبت َى  ونل التي الىدُتت ًتٗل حٗثر صونز مى٣ُُا ج٨ٟحرا ٨ًٟغ َو

ٓم ألاب ظاللت نىث ًدا٧ي نىث -حكُٛله بٗض -مىه ًيبٗض بوؿاوي، ٣ٖل ؤي َٝغ مً الىنى٫ز مؿخدُلت بلحها  ألٖا
ؼ ًيبٗض زم خُىا مىه ألاهىاع ٞخترا٢و ى الهىث، مىه ًىُل٤ خكغظت جخلٍى زاٞذ ؤٍػ ٓم ألاب ٣ٖل الخ٣ُ٣ت في َو  ؤونل ألٖا

بضٕ ٨ًٟغ ٩ٞان بُا٢خه  بال م٣الُضٍ مً الخ٣غب ؤخض ؤي ٌؿخُُ٘ وال ؤظابه، اإلاٗمىعة َٝغ مً زاَبه ٞةن بعاصجه، جدذ ٍو

 .َل٪ وبال بةطهه

دخىيز حن المٗت قاقت ٖلى ال٣ٗل َظا ٍو غا ٖىه ُُٞٗي الساعط في الٗالم نىعة لخى٣ل الكاقت هدى جخدى٫ز آلُت ٖو  مٟهال ج٣ٍغ

 وسسها و الجضًض الضًً ههىم وعاء ج٠٣ ههىم ًٖ, ألاصًان مُُٗاث ًٖ بدضوا٫ الٟغػز بٗملُت ٣ًىم ٦ما الك٪، ٣ًبل ال
ؿخيخج ؤنله بلى واإلاسخل٠ البٌٗ بًٗه بلى اإلادكابه ٞحرص بُجهما، والازخالٝ الدكابه وظه ٖلى ٠٣ُٞ  جىُل٤ التي ال٣اٖضة َو

 له، جابٗت نٛحرة ٣ٖى٫ز ٖضة الجباع ولل٣ٗل اإلاؿخ٣بل، في الٗالم بلحها ًهل ظضا ص٣ُ٢ت ٖملُت هغيز ٦ما وهي... ألاصًان َظٍ مجها
 زم ازخهانه متا٫ في الجضًض الضًً مً الجباع ال٣ٗل ؤمضَا بما وم٣اعهخه ألاصًان مً صًً في الىٓغ ٞخخىلى بمؿاٖضجه ج٣ىم
ت ٢ضعة ٌٗلً واخض صًً في الؿاب٣ت ألاصًان خىنلت ًخم  ٣ٖى٫ز ياؤي وحؿاٖضٍ الُٛبُت، ال٣ىيز جضزل صونز صًجها زل٤ ٖلى البكٍغ

، وقضجه بخالُٟٞه بكغيز صماٙ ل٩ل عؾما طا٦غتها في جمل٪ ال٣ٗى٫ز َظٍ َب٣ت، ل٩ل مخسههت  ببرمتت زاللها مً ٣ًىم وجىجٍغ
 في اإلابشىزت الٗمال٢ت الكاقاث وجىظُه بدؿُحر الجباع ال٣ٗل ٣ًىم ٦ما الاؾخ٣امت، لًمان ؤؾبٕى ٧ل واخضة مغة ال٣ٗى٫ز ٧ل

ٓم ألاب ظاللت وظه ُُٞل اإلاغا٦ؼ، َظٍ بها جمغ حيا٫ الُاعثت الٓغوٝ خؿب اإلاغا٦ؼ ضا، واٖضا مجها ألٖا  به محز ما وؤبغػز مخٖى
 ٖلى ٢اصع ٞهى السُا٫، مً يغب الخالي و٢خىا في ٌٗض َى به، جمحز الظي الهاثل الٗلمي الخُىعز َى الجهاػ َظا ال٩اجب

ظا ألاعى، في م٩ان ؤ٢صخى في ٧ان ولى شسو ؤي اؾخدًاع  ؤقاع ؤن بمتغص الجباع ال٣ٗل اؾخدًٍغ ٣ٞض إلاىسخى خهل ما َو

ٓم، ألاب ظاللت بلُه  يبابُت في الجؿض ُٞه ًٓهغ الًىء ٦ش٠ُ الك٩ل م٨ٗب -ال٣اٖت هٟـ في –له جاب٘ ظهاػ وبىاؾُت ألٖا
ظا ألاعى، ؤ٢صخى في ٧ان ولى ب٣خله ًامغ شسو ؤي بَال٥ ٖلى ال٣ضعة له ٧اهذ ٦ما الخ٣ُ٣ُت، ومٗاإلاه ق٩له ًإزظ زم  ما َو

. َامضة ظشت وجغ٦ه عؤؾه له هٕؼ خحن الهبي مىسخى م٘ ٧ان الظي العجىػز م٘ ٞٗله

ت ٖلى وظىصٍ خُض مً الٗلمي السُا٫  ٌؿمُه زِ مً السغوط نىب لل٨خابت هضاء ٌٗض ؤمت ؤًت ؤصب في ال٨خابت زاَع
 ظاهبي، لخُاع زل٤ الٗلمي السُا٫ ٨ٞإن َامت، ؾُمُىلىظُت صاللت جدمل حؿمُت وهي ،"Main Stream ألاؾاسخي الخُاع: " ؤلاهتلحز

. خضاسي ؤي لل٣اٖضة زاع١ز ؤي مخمحز ؤي

لت، ألو٫ز ال٣اعتز ؾخهضم التي الهىاث بلى ؤقغها  مغجبُا الهىاث بٌٗ ٧ىنز بلى مىبهحن مغاعا، بلحها ؤلاقاعة ووُٗض َو

، ظا –بًٗها و٧ىنز ( )بالىٕى  اإلاىا٢٘ مً الىٕى بهظا( ؤنال جبوال٩ا) ال٣اعتز ٖهض بدضازت مغجبِ -بلُه الخىبُه مً البض ؤمغ َو

                                                           
 . ٖٗ: ص -كاحد العشرينعلى مشارؼ القرف اؿ - ٔ
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 ومً الخىانل، مً ؤصوى خض يمان ؤظل مً والكغوح الخٟانُل َىؽ وبلى الاؾخُغاص ٦ثرة بلى بال٩اجب اإلااصي الصخيء ألاصبُت؛

. الٟهم

خباع بٗحن اإلاإزىطة الٗىانغ ؤَم ول٨ً اصة هي الٖا  بن بل... الغاثض، الىو خضازت خى٫ز الؿاا٫ ٢اعتز ؤي وؾُُغح. الٍغ

 مؿختلبت ب٩لِكهاث مخسما ٧ان وبن ختى خضازُا ٩ًىنز ؤن بُئخه ؤو لٛخه في عاثض لىو ًم٨ً َل: الاؾخٟهام ؾُض٤٢ لؿاا٫ا

ها . مجها ٌسسغون وعبما بل ألازغي، والبِئاث اللٛاث ٢غاء ٌٗٞغ

 اإلا٩ان في ٞخدا ًدضر ٞهى متهىلت، وبلٛاث ؤزغيز ؤما٦ً في مىظىصة ظمالُاث ه٣ل بطا الىو ألن... وٗم: هتُب
خىخاث الجضًض  ظضتها ٖلى مجها اإلاى٣ى٫ز الىهىم ؤَمُخه جٟى١ز ٢ض بال٩لِكحهاث اإلاليء ههه بن بل اإلاؿخ٣بلت، اللٛت في ٞو

ا وقضة  مً -ٌك٪ ؤخض ٌٗض لم ٦ما -اإلاى٣ى٫ز" ؤلالهُت ال٩ىمُضًا" ؤلُٛغيز صاهتي لىو ٧ان ما طل٪ ٖلى للخضلُل َىا ووكحر. ابخ٩اَع
". الٟٛغان عؾالت" اإلاٗغيز الٗالء ؤبي هو ومً الٗغبُت الش٣اٞت

  العلمي الخُاٌ مع كهتي: زانت قهاصة: زانُا

 ال٣ٍغب الٛض َىاظـ ًٖ بالخٗبحر مدهىعا مدضصا همُا ٧ىهه مً ؤ٦ثر ال٨خابت في مٛامغة ٖىضي الٗلمي السُا٫

. الخُاة ألخىا٫ جبض٫ ومً ٖلمي، جُىعز مً الٗالم ٌٗخىعز إلاا هدُتت الُىم بةوؿان اإلاتربهت

 ألانلي ألاو٫ز اإلاىُل٤ مً لل٩اجب ًمىدها التي ال٨شحرة ال٨خابت بم٩اهُاث بؿبب ال٨خابت في مٛامغة الٗلمي السُا٫    
ٟه في السُا٫ ؤلِـ... للسُا٫ الغثِسخي  اؾتراجُتُاث خؿب جغ٦ُبه بٖاصة زم نٛحرة ٢ُ٘ بلى للىا٢٘ ج٨ُٟ٪ َى ال٣اٖضي حٍٗغ
 ؟ مُٗاة

 SF الازتزالُت للدؿمُت ظضًضة ٢غاءة آهظا٥ ألاصبُت الُلُٗت ظماٖت ؤَل٤ ، 20 ال٣غنز ًىاثؾذ مً وبضءا بهتلترا، في    
ا ، .  الاٞتراضخي السُا٫ ٖلى صالا الٗلمي السُا٫ ٞهاع ، Science-Fiction مً بضال Speculative Fiction ٢غؤَو

 ٞلؿٟت، خايغة؛ مُُٗاث ًإزظ بط الٗلمي السُا٫ ٧اجب ًٟٗله ما ٞٗال هي Spéculation(  اإلاًاعبت ؤو)الاٞتراى بن    

 ما جى٢٘ ًداو٫ز ٢هت ٖلحها باالج٩اء ٌٛؼ٫ز الخ،زم...  ٖلمي بدض َبُُٗت، ب٩ىاعر بهظاع بُئي، َاظـ ؾُاسخي، اجتاٍ ٣ُٖضة،
...  هجخذ ٢ض الٗلمُت اإلاداولت ؤن لى خل، السُغ ؤن جد٤٣،لى ٢ض"  الخايغ"  في ٌٗخمل ما ؤن لى ؾُدضر

ضة في مؿلؿلت ميكىعة) ألاولى الٗلمُت الُتالذي عواًتي في*   بلى م٣ؿما ٖاإلاا جهىعث(  1997" الش٣افي الٗالم"  ظٍغ
٩ا، زالزت ى") بؾالمُا"و حكاًىا ٧ىا٦ب،ؤمٍغ  وِٗل ٦خابتها مً ؾىت ٖكغة ٖكٍغً بٗض ، الُىم هدً و ،(  الغواًت ٖىىان َو

ا الكغ١ز مً آلاجُت باإلاماوٗت قٗىعي ٧ان ل٣ض ، جسُلخه بما قبحها ويٗا م آهظا٥، ٢ٍى  حكحر ٧اهذ ؤلا٢لُمُت الخدىالث ٧ل ؤن ٚع

 الضو٫ز ؤو الهحن ؾىاء اإلاكغ١، صوعز ؤن لي بضا ٣ٞض طل٪ ،وم٘(1994 ٖام م٨خىبت الغواًت) ظضًض ؤوعوبي ٢ُب ْهىعز بلى
. عئٍتي ٖلى ًهاص١ الُىم والٗالم ؤوعبا، صوعز مً ؤَم ؾ٩ُىنز ؤلاؾالمُت

اللت بم٩اهُت ًمىدىا الٗلمي والسُا٫... اإلام٨ً ًٞ َى  –٧الؿُاؾت  –ألاصب بن       واللٛت ال٨ٟغ مم٨ىاث ٖلى ؤلَا

.  والجما٫

 1997 ٖام م٨خىبت"( الؿماء جإحي ًىم" ٖىىان جدذ ألاإلاُٗت صاع في الُب٘ ٢ُض وهي) الشاهُت الٗلمُت السُالُت عواًتي 

حها .  الظاث ًٖ ابدض الساعجي الًٟاء في عخلت بجها ظضا، ٢ىيز نىفي اجتاٍ ٞو
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ُت ز٣اٞتي ٖملذ ل٣ض     ت بّنز بط الغواًت؛ زٍُى عؾم ٖلى الهٞى  في الٗغوط الضازلُت،وبإن بالغخلت ًامىىنز اإلاخهٞى

لى ال٣ضؽ مٗاعط ...  بلُىا ألاصوى الىٟـ مضاعط في الٛىم بلى ًاصي ألٖا

 الضهُا الُب٣اث في وظُاالخ٨ىى٫ز جدضزه الظي الضماع ٖلى ؤلانغاع قضًض بُئي خًىعز ؤًًا الغواًت في    

 بلى َظا ٧ل ًٖ بدشا ؤطَب ولم!... الؿى١ز بمى٤ُ ٞاثضتها هلمـ ال التي الىباجاث الهكت، الخُىاهاث الُبُٗت، لخُاجىا،ألاعى،
ُٟخحن مى٣ُخحن بلى مغاعا بالٗىصة ا٦خُٟذ بل البِئت ًٖ للضٞإ الٗاإلاُت واإلاىٓماث"  السًغاء"  الؿُاؾُت الخُاعاث  بخضاَما ٍع

 مهضع ٩ٞاهخا( ...  ظُتل والًت قما٫" اإلاُلُت" مضًىت) خُاحي مغاخل ظل ٞحها والشاهُت(  بتُتل ٖال٫ ؤوالص صواع) ؤنىلي مجها
. ألاو٫ز بلهامي

 2001و 1999 بحن ٦خبذ" ) الٗلىاوي ؤمحن"هي ا٦خماال الٗلمي السُا٫ في ؤٖمالي ؤ٦ثر ؤٖضَا ،والتي اإلاىالُت الغواًت 

ت عبضا 2007 ٖام ووكغث غاُٞا،الكٗغ،الدسجُل اإلاظ٦غاث)  ال٣ى٫ز ٞىىنز مً ٦شحرة ؤقخاجا ظمٗذ عواًت وهي( ... اإلاٗٞغ  ،البُٚى
 ٢بل مً اإلاؿخ٣بل في ؾخٗاف ٧اهذ لخُاة جغظمت بَاع في طل٪ و٧ل...( الى٣ضًت ألاصبُت،ال٣هت،الضعاؾت اإلاىخسباث ، بال٩امحرا

غ في جىٓغ ٞلؿُٟت ؤملُتث عواًت بجها" الٗلىاوي ؤمحن"اإلاضٖى َى ٦بحر ٧اجب  بحن اإلا٣ٗضة الهالث ،وال٣ضع،في والًٟ ألاصب ظَى
ش، ألاصبي الىو ُٟت في ٦شحرا ال٩لماث،وجخإمل و ؤلاوؿان والخاٍع . 20 ال٣غنز في ب٣ىة اَتزث ؤجها ًبضو التي ألاصب ْو

بُت عواًت هي       ٖلى صعظىا مما وب٨شحر ، الغواثُت ال٨خابت ب٣ىاٖض الُباُٖت باألًُٞت بال٨خابت، لٗبا جدخىيز ألجها جتٍغ

…  جخدى٫ز وال جدبض٫ ال الغواًت ل٨خابت ٢ىاٖض ٖضٍ

 ،بجها الٗلمي السُا٫ ٦خاباث بًاَا جمىدىا التي ألاصبي للخٗبحر ال٨بحرة ؤلام٩اهُاث ًٖ حٗبر بلي باليؿبت" الٗلىاوي ؤمحن" 
 مىظها ل٩ىهه الختٍغب ٖلى بالًغوعة اإلاىٟخذ الىٕى لهظا عةال٨بي ال٣ضعة بزباث زاللها مً ،خاولذ بُٗضة خضوص بلى لؤلمىعز صٞ٘

 الخ٣ُ٣ي باإلاٗجى ٦ظل٪ بهه ؟ اإلاؿخ٣بل ؤصب َى الىاؽ مً ٦شحر ٖٝغ في الٗلمي السُا٫ ؤلِـ…آلاحي اإلا٣بل  الٛض نىث مبضثُا
 مً ما م٣ُ٘ في جسُلذ ٣ٞض ، ال٣اٖضًت ؤو البؿُُت الخسُل ب٣ىاٖض الخالٖب بم٩اهُت مىدخجي"الٗلىاوي ؤمحن"اإلاتاػيز واإلاٗجى

 ٧اجب بػاء ٞٗلها عصوص ؤجهىعز ظٗلذ وج٣غئٍ،زم خىلها ٦خابي ؾختض" الٗلىاوي ؤمحن" اإلاؿماة ألاصبُت الصسهُت ؤن الغواًت
٨خب ؤؾغاٍع ًٖ ُٞبدض خُاجه عؾم الظي ال٩اجب طل٪ ؾِشحٍر عبما ؤهه ٢بلذ الخٟانُل،زم بإص١ خُاتها ًغؾم  جتغبت خى٫ز ٍو

 الازىحن مً ٧اجب ٧ل زاللها مً ًداوعز ظضا ٦بحرة مغاًا لٗبت وؤوكإث"  ألاخمغ ُٞهل"اإلاؿمى الٟاقل ٚمىعزالم ال٩اجب طل٪
 هي ظٗلتها و عواًتي في اؾما ؤها ؤُُٖتها َى،والتي اإلاؿماة ال٨بحرة الصسهُت الؿاعص،جل٪ حٗل٣ُاث م٘ آزغ ػمً في آلازغ نىعة

. الٗلىاوي ؤمحن لؿحرة الخ٣ُ٣ي اإلاال٠

: ٧اٞت الٗمل خغ٥ وما به، ال٣ُام وصصث إلاا بياءة ٞحها الن الغواًت م٣ضمت نآلا ؤه٣ل

ـــــت"   ٞاجدـ

  ٕ.ر في الىا٢٘ ألن خظعا ج٩ىنز ؤن مٗىاٍ… ؤبضا مىه تهغب وؤال الىا٢٘ جىاظه ؤن مٗىاٍ ٖلمُت زُالُت عواًت ج٨خب ؤن
غاب ٖلى ال٣ضعة ٣ٞضانو الجمىص مً الىا٢٘ ٖاوى ما ٦شحرا… خُاة ًيبٌ خ٣ُ٣ي، صاثما، مخدغ٥  ؤ٢الم جدذ هٟؿه ًٖ ؤلٖا

غافي وا٢٘ بهه… " الىا٢ُٗحن" الغواثُحن غاُٞت والهىعة ٞىجٚى  َب٣اث وا٢٘؛ٞالىا٢٘ ٖضا ما شخئ ٧ل ج٩ىنز ؤن حؿخُُ٘ الٟىجٚى
غ١ز هٟؿه بالصخيء الىعي مً وصعظاث اإلادؿىؾت ألاقُاء مً ل ٖضًضة َو ُٗه الخىاؽ جلخ٣ُه ما لخإٍو  وألاصب… ال٣ٗل َو

. الٗلمـي السُـا٫ عواًـت مُـضان َـى َـظا بن…ألاقُاء َظٍ جغظمت ًٖ ٖاظؼ الىا٢عي
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 ٖلى ال٣ٗل ٢ضعة في وز٣تها باإلادُِ الىعي في"ألاهىاع مغخلت" ز٣ت عاصٖا" الخ٣اث٤ حٗضص"  ًٖ ًخدضر هُدكه ٧ان      

٣ا مً ٧لها الجىاَغ بصعا٥  الىا٢٘ َل… " الىا٢٘ حٗضص" ًٖ الُىم وهخدضر ام بك٩ل مٗىاَا اإلاسخٟي اإلادؿىؾاث بلى اإلاُخاٞحًز
 الىىم مً اؾد٣ُٓىا متى ٞحها وٛىم خ٣ُ٣ُت ٚحر خالت ال٣ُٓت ؤن ؤم ال٣ُٓت في وِٗكه ما الىا٢٘ َل ؟ وا٢ٗا هدً هٓىه ما

ِٗكه ًغاٍ ما الىا٢٘ ؤن ؤم… ؟ اإلاساصٕ وال اإلاسضٕو ٚحر الخ٣ُ٣ي الىا٢٘ بظل٪ ٩ًىنز الظي  ؤو اإلاهلىؽ اإلاٍغٌ ؤو الؿ٨غان َو

ت ٌِٗل ٖىضما" الىا٢٘"الىا٢٘ َى وما… ؟ اإلاسضع ٗحها واخضة ويُٗت الىاؽ مً متمٖى ٣ت مجهم ٧ل َو  َاالء مً مً ؟ بٍُغ
 خؿباجهم؟ في مسُئحن آلازغون ٩ًىنز خحن في الىا٢٘ ٌعي الىاٖحن

… ألاؾئلت َظٍ بةظابت ال٨ُٟل الىخُض َى الٗلمـي السُـا٫

 اإلاؿخ٣بل ق٩ل خى٫ز مىا الىاخض ًخسُله ما الن مُٗىت وظغؤة بصجاٖت جخدلى ؤن مٗىاٍ ٖلمُت زُالُت عواًت ج٨خب ؤن

 ما ٚالبا ؤهه َى مطخ٨ت ًهبذ الظي لل٩اجب الىخُض والٗؼاء… ناخبه مسُلت وي٠ٗ سساٞخه لُٓهغ اإلاؿخ٣بل ًإحي ما ٚالبا
!... !  وا٢٘ مً ال٣بر بٗض وما البرػر وا٢٘ في ٚاع٢ا مُخا ٩ًىنز

 زُالُت اعى ٖلى ؤخضاثها جضوعز زُالُت لٗبت ؤو خلما ٧لها الخُاة وج٩ىنز اإلاىث بٗض ًيخٓغها ما َى وا٢٘ا٫ ٩ًىنز ؤال

 ؟ مشال" ألاعى" اؾمها

 السُا٫ لغواًاث والى٣اص ال٣غاء ًَم الن مباقغة بال اإلادُِ اٖتراٝ جيخٓغ ؤال مٗىاٍ ٖلمُت زُالُت عواًت ج٨خب ؤن

ه ألاخُان؛بط ؤٚلب في ٖؿحر ًَم ال٣غهحن ٢غابت مىظ الٗلمي
ّ
… مباقغة والى٣اص ال٣غاء اٖتراٝ ظاصة ٕ. ر عواًت هالذ ٢لما به

ى الىٕى َظا ٧اجب ًتضَا التي اللظة َى ؤًًا َىا الىخُض والٗؼاء  ؤٞخذ وؤها اللظة جل٪ وجهىعوا مسُلخه، وا٢٘ ًٖ ٨ًك٠ َو
ه ال الظي الىا٢٘ ُٞه، اإلاىظىص الىخُض الىا٢٘ ٖلى صماغي بىابت  ؤَل٘ ؤن لي حؿجى ختى زُٟا ْل الظي الىا٢٘ ؾىاي، ؤخض ٌٗٞغ
ً، ٖلُه ُلت ٢ُٗت، ٢ُٗت خُصُاجه وؾغص وونٟه ب٨خابخه وؤجلظط ؤظتهض الظي الىا٢٘ آلازٍغ  وؤها ال٨خابت مً ٖامحن ؤو ٖام َو

!  ال٨خاب َظا َى الظي الجهاجي ق٩له ًإزظ ؤن بلى ؤزغظه

ؼة" ؤعؾُى ٌؿمها ؤلم) اإلاتض في الُم٘ َى آزغ ٖؼاء ًىظض عبما … (؟" اإلاتض ٍٚغ

ُا ٩ًىنز ؤن ًتتهض ؤن نمذ، في ال٩اجب ٌٗمل ؤن ختاوػز اإلادٓىعز ًستر١ز ؤن لغئاٍ، ٞو  زغ٢اء ًغاَا التي الخضوص ٍو

دب ٖمله ًدب ؤن… آلازٍغً وم٘ هٟؿه م٘ ناص٢ا ٩ًىنز ؤن… خم٣اء ٨خب آلازٍغً ٍو اظؿه ٍو  ألظل الخىنُل الىخُض َو
 مً زالزت ؤو ٢غهحن وبٗض الُابان في ٩ًىنز ٢ض الظي الاٞتراضخي ال٣اعتز بلى بِخه وؤَل ٖاثلخه مً مغجبحن ؤَله م٘) ؤَله م٘ الخىانل

(. الؼمً

 ومً الجاطبُت مً جهاثُا ًخسلهىنز الظًً اإلاتاهحن مً ج٩ىنز ؤن مٗىاٍ -ؤزُـغا –الٗلمي السُا٫ مً عواًت ج٨خب ؤن
 ببغاَُم مشل السل٠ بلى الؿحر جتُض ؤن الؿُاسخي، الاجتاٍ وواظباث اإلاى٤ُ، وؤهٓمت الٗا٢ل، اإلاتخم٘ ؤوؿا١ ؾلُت

تي مً" اإلاتىىنز" ٢هتي بُل)عمًان  اإلاداباة ٖلى خٍغها ج٩ىنز وؤال ،(2002 ٖام الهاصعة-آلازغ الٗالم مً و٢اج٘" ٕ.ر متمٖى
 اجٟا٢ُاث ؤو َضهت نصو السل٣ُت بضء مىظ للباَل مخدضًا ٠٣ً الظي الخ٤ الخ٤، بال جدترم وؤال اإلا٣غبحن، وبعياء والىنى٫ز

. وؾُها مً بالٗها جمؿ٪ وؾِ وخلى٫ز مكتر٦ت ؤعيُاث ًٖ بدض ؤو بصباع وصونز مغبدت

 ؟" الٗلىاوي ؤمحن" ًٖ ماطا
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ى مىظىص ألاصًب مال٪… ال٨خاب في ؤمام٪ خُاجه وؤخضار…  ًغػ١ وحي مىلىص الٗلىاوي ؤمحن  ؤمحن ؾحرة ٧اجب َو

… ًضً٪ بحن الظي ال٨خاب ٥ط٫ ٖلى والضلُل…  اإلاكهىعز ألاصًب الٗلىاوي

ظا… ألاخمغ ُٞهل َى ألاصبُت ٢ُمخه في مك٩ى٥ ٢ضًم ٧اجب لخُاة ًترظم الٗلىاوي وؤمحن  مىظىص ؤًًا الصسو َو

ش/الضعاؾت/ الترظمت/ الؿحرة/ الغواًت/ ال٨خابت َظٍ ٚالٝ ٖلى واؾمه  ألاخمـغ ُٞهل…مىظىص ؤهه ٖلى جض٫ الضالثل و٧ل الخإٍع
  "…مُالصٍ ٢بل ؤي والٗكٍغً الخاصي ال٣غنز مُل٘ م٘ لٗلىاويا ؤمحن ٖـً ٦خابـا ٦خب

ظا… اإلاايىيز الٗلىاوي ؤمحن ٌكبه اإلاؿخ٣بلي الٗلىاوي ؤمحن  ألاصًب مال٪ ٣ًىله ما ٨ٖـ ٖلى مدحرا لِـ ألامغ َو
با ٢غنز بىه٠ الٗلىاوي ؤمحن بٗض ؾُإحي الظي  الٗلىاوي نؤمي) الصسهحن ًٖ ألاصًب مال٪ جغظمت ج٣ىله ما َى والضلُل… ج٣ٍغ

( …الهِذ طاج٘ اإلاال٠ الٗلىاوي وؤمحن الغواًت/

ُهل  مال٪ ًا٦ضٍ ما وطل٪ ٖىه، الٗلىاوي ؤمحن ٦خاب بًٟل والٗكٍغً الخاصي ال٣غنز جهاًت في مىظىص ألاخمغ ٞو

(  الٗلىاوي ؾحرة ٧اجب) ألاصًب

… والٗكٍغً الخاصي ال٣غنز بضاًت م٘ ألاخمغ ُٞهل ٦خبها لغواًت ٢ضًمت شسهُت َى ألاصًب ومال٪

…  الٗلمي السُا٫ حكبه ؤقُاء بجها

ى ألاصًب مال٪ َى ٦خبه الظي ال…  ُٞهل ٦خبه الظي ال٨خاب جهاًت بلى ٖجها ال٨الم ٞلجرجئ  في ما ؤٚلب…  ال… َو
 ل٨خاب بُل َى الظي ألاخمغ لُٟهل عواًت هي التي ألاصًب مال٪ جغظمت بُل َى الظي الٗلىاوي ؤمحن جإل٠ُ مً ؤٖما٫ ال٨خاب

 ٦خبها للٗلىاوي جغظمت في واعص َى ٦ما ألاخمغ ُٞهل عواًت بُل َى الظي ألاصًب إلاال٪ ل٨خاب بُل َى الظي الٗلىاوي ألمحن

…   َى الظي ألاخمغ ُٞهل مغة ؤو٫ز ؤوظضٍ الظي ألاصًب مال٪

ت ٦ظل٪ ولي   هي و ،(  ببضإ ميكىعاث ًٖ 2003 ٖام نضعث)   "آلازغ الٗالم مً و٢اج٘"  ٖىىاجها ٢ههُت متمٖى
اث جىاو٫ز م٘ الختٍغب بلى جمُل َبٗا الٗلمي السُا٫ مً ؤ٢انُو  الؼمً في ٧الؿٟغ الٗلمي السُا٫ مُضان في الكاجٗت اإلاىيٖى

 ٢ىيز خًىعز م٘...  الخالي، الخُىعز ْل في للٗالم ال٩اعزُت الخهىعاث و اإلاتىىن، الٗلمي البدض آزاع و العجاثبُت، ألابٗاص و
ت، بعاصة ؤلاعاصة، صوعز:  مشل َىاظـ...  الخ٨ٟحر ًٖ الامخىإ ٌؿخُُ٘ ال ٩٦اجب حؿ٨ىجي التي الٟلؿُٟت للهىاظـ  ؤلاوؿان الخٍغ

ت الدؿامي، يغوعة و ا الٗب٣ٍغ ، اإلادضوص ؤلاوؿان ًض في اإلاُل٣ت ال٣ىة ، الاظخماعي وبَاَع  الىظىصًت ألاػماث الجىىن، بٛغاثٍؼ

.    طل٪ قا٧ل وما الهُمىت و ال٣ىة ٖلى الهغاٖاث ، اإلاتخم٘ بًغوعاث ونلتها

( BRAVE NEW WORLD  ٞايل ظضًض ٖالم)  لغواًت جغظمتي ًٖ الخى٠٢ صونز َظٍ قهاصحي في ألامام بلى ؤمغ لً    
 ل٩ي مازغا الترظمت جى٣ُذ ؤٖضث زم( 1992)  با٦غا جغظمتها ،و٢ض الٗاإلاُت ألاصبُت الخد٠ مً وهي ٨َؿلي ؤلضوؽ لالهتلحزيز

.  2009 ٖام جيكغ

                                                           
 ٘/ٗص ص -ٕٛٓٓ -اجلزائر -دار ادلعرفة -أمُت العلواين: فيصل األمحر  ٔ
 ٕٕٓٓ -اجلزائر -منشورات إبداع  -كقائع من العادل اآلخر: فيصل األمحر  ٕ
 ٜٕٓٓ -اجلزائر -دار بنايب -فيصل األمحر: تر -عادل جديد فاضل: ألدكس ىكسلي  ٖ
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ىبُاث ٌؿمى ما بلى جيخمي عواًت بجها     ىبُاث جل٪ ؤي ، اإلاًاصة بالَُى  اإلاؿخ٣بل خى٫ز ٢اجمت نىعا جغؾم التي الَُى

.  اإلاُٛاة اإلاؿاعاث بٌٗ في ؾاعوا بن زُغ مً بالبكغ ًدض١ ما بلى مىبه

 اإلاظَلت، بش٣اٞخه( لي٨َـ ؤلضعوؽ) ؤلٟها الظي ألاصًب للُٟلؿٝى الشا٢ب الظًَ ظُضا اإلاٗاوي،ح٨ٗـ ٦شُٟت عواًت هي   

غ اإلاٗاوي،وص٢ت ازترا١ ٖلى الشا٢بت و٢ضعجه غاٞت الخهٍى .  الخسُل َو

 العؿير الخللي كهت: زالشا

ً صازل ؤ٢مىاَا  التي ال٨شحرة الىضواث لىا ؾمدذ ل٣ض  َظا جل٣ي بٗىاث٤ ههٟه ؤن ًم٨ً ُٞما ٦شب مً بالىٓغ وزاعظه الَى
م ٦خبىا في عواظه ٖضم ؾبب مدؿاثلحن ٫هخإم ظٗلىا قإهه مً الظي ألاصب مً الىٕى  الُىمُت الش٣اٞت مٓان لباقي ا٦دؿاخه ٚع

ت والخُاة غاُٞا اللٛت، اإلاىيت، الؿىما،: اإلاإلٞى  الخ الخ...ؤلا٣ًىهٚى

ت ٖهاعة َى َىا ؾىلسهه ما ا وػمىا م٩اها الىضواث ازخالٝ ٖلى مخ٨غعة ج٩ىنز ج٩اص ألاؾئلت مً متمٖى  وظمهىعا، ومىيٖى
 واإلادضر الجضًض، ال٣ضًم ألاصبي الىٕى َظا جل٣ي مؿإلت في البضء ه٣ُت اؾخٗاصة جداو٫ز مخ٨غعة واوكٛاالث ثلتوؤؽ مالخٓاث

. الٛاثغة الٗغبُت الهى٫ز طي

 ؤولئ٪ ال٣هانحن؛ وبٗمل ال٨خابُت للٗملُت الٗغبي باإلاٟهىم مخٗل٣ت ٞحها ٍعب ال بق٩الُت َىال٪ ان اإلاٗل٣حن مً ٦شحر ًغيز

 للٗالم مىاُٞت ه٩ىنز ٢ض ؤقُاء زل٤ ؤي" البضٖت" مً هٕى َى اإلاُل٤ مٗىاٍ في لسُا٫ ٝ ؛"ال٨ظب" هي َممهىذ الظًً الٟغؾان
ى حٗالى، هللا زل٣ه ٦ما  مُٗىا مؿاؾا ُٞه عؤوا ٣ٞض السُا٫، مً ألاواثل اإلاؿلمحن الٗلماء مى٠٢ زال٫ مً ًختلى مى٠٢ َو

 الٟهم ٞةن ومىه.الخغام صواثغ هضزل ظٗلىا قإجها مً ؤلٟاّ ٧لها...بخ٩اعالا السل٤، الابخضإ،:  -ؾبداهه  –هللا بها ًسخو بضاثغة
الجخه، للمغ جىبهذ ٢ض ؤلاؾالمُت الاهخلجىدؿُا ؤن ولى اإلااؾؿاحي، ظاهبها في الٗغبُت الش٣اٞت في خايغ السُا٫ إلاٟهىم الؿلبي  ٖو
.  جماما ال٣ٗضة َظٍ مً جسلو ٢ض ٩ًىنز ال ٢ض الجمهىعز ؤن ًمى٘ ال الظي الصخيء

ى ألازغ، مدضوصة هسبت ٧اهذ وبن بالخ٣ضم، السُا٫ جغبِ ؤًامىا ٖلى مُٗىت جهًت َىال٪ ان َى الجمُل الصخيء  ٢لت ًٟؿغ ما َو
ذي وختى الىا٢ُٗت، في اإلاٛغ١ز والىا٢عي والدسجُلي الصخٟي، لؤلصب باليؿبت الخسُُل  بك٩ل مؿخٗاص وا٢عي َى الظي الخاٍع

 الىٓام ٖلى باإلاداٞٓت مخٗل٣ت ألَضاٝ للسُا٫ السال٢ت الُا٢اث مداعبت في الٗغبُت ؾُتالؿُا ألاهٓمت صوعز وٟٛل ؤن صونز...ما
 والىٓم الٗغبُت ألاهٓمت صوعز بمؿدبٗض ولِـ مجها، لدؿخُٟض ؤو الضًجي الخضوص لدؿىض الؿُاؾُت الخضوص ٞخإحي ال٣اثم،

 .مدضوصة لب٢ىا يمً الٗغبي ال٣ٗل لخُبُ٘ مجها ؾعي في السُا٫، جداعب التي الاظخماُٖت

ى الٗلم مً الٗغبُت الضاثغة خٔ بى٣و جخٗل٤ زاهُت ه٣ُت  ًىٓغون ال٣غاء ظٗل زم ؤوال ال٨خاب ٖؼاثم جشبُِ قإهه مً ما َو

ت ؤنىله له جسى٫ز ٖغبي ٧اجب ألي اػصعاء بىٓغة  ولُض الٗلمي ٞالسُا٫. اإلا٣ٗضة ال٨خابُت الكغوٍ طا الىٕى َظا ٣ًاعب ؤن البضٍو
 خغ٦ت ًٖ خىله مً الىاؽ بيبٌ وهابًت للخُاة ٖا٦ؿت مغآة َى الظي ألاصب ٞهل ًم٨ً وال جُىعة،م ج٨ىىلىظُت متخمٗاث

حر متض ٚحر ؤهه مشلما... وبُئخه متخمٗه ال وؿخىعص ؤن مى٣ُُا م٣بى٫ز ٚو َُّن  او الٗغبي الىظضان في ٢ؿغا وهؼعٖه الٛغب مً مخس

. بالعجؼ ألازحر َظا هتهم

ل ؤن َى اإلاالخٔ بن   َُّن ُبي وعاجي ما صًجي الٗغبي واجيالغ اإلاخس  ٣ًُم ز٣ُل ي٠ُ ٚحر الٗغبي الؿُا١ في الٗلم وما الم٣ٗى٫، ؤٚو
م وطل٪ ومىه، مىا مًٌ ٖلى بُيىا ى الٗلمي؛ اإلاُضان في اإلاتُض مايِىا ٚع  الخبُٗت ٨ٞغة ًضٖم.  وظىص ؤي له ٌٗض لم ماى َو
م عواثُِىا وي٘ َظٍ اإلا٣بىلت ٚحر  وؤٖما٫ الغواجي، الًٟ مُالص مىظ ؤي ٧املحن؛ ٢غهحن مىظ لٛغبُحنا الغواثُحن خاٞغ ٖلى خاَٞغ
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 واإلاًامحن ألاق٩ا٫ ؤؾغ مً الخام الاوٗخا١ ًٖ للعجؼ صلُل زحر الضعاؾت َظٍ متن ٖلى ؤؾلٟىا ٦ما الٗغبي الٗلمي السُا٫

. ٢ؿغا اإلاؿختلبت الٛغبُت الغواثُت

  –جُىعٍ مً َامت مغخلت ٖٝغ ٢ض ؤًًا الٛغب في ٖلميا٫ السُا٫ ٧ىنز هخإمل ان الضعاؾت مً اإلاغخلت َظٍ في البض

 اإلاُٗى وم٘ الٗهغ م٘ مخماقُت خضًشت ظضًضة لبىؽ في اإلاُشىلىظُا مً ٦ىٕى بال ٞحها هٟؿه ًغيز ٨ًً لم -وكإجه مىظ وعبما

بي الٗلمي  ال٣غاءة بهظٍ إلاغجبِا اإلاٗجى ومً اإلاٗجى مً زالُا ولِـ. ج٣ضًغ ؤبٗض ٖلى زالزت ؤو ٢غهحن مً الؿاثض اإلاسبريز الختٍغ
ت« الجضًض بغومُصُىؽ ؤو ٞغاه٨يكخان»: الخضًض الٗلمي السُا٫ اهُال١ ه٣ُت ٌٗض الظي الهام الٗىىان طل٪  ماعيز لالهتلحًز

 ًغبُها ال٣ضًم ؤلاوؿان ٧ان ل٣ىيز ٦مدغ٥( ال٨هغباء) الجضًض الازترإ حؿخسضم وهي ٞالغواثُت ،Mary Shelley (1818) قُلي
 الظي ال٣ضًم الؿىبغمان بغومُصُىؽ؛ ؤؾُىعة هي" Archétypique" "همىطظُت" ؤؾُىعة جٟؿحر جداو٫ز ٢ُتمُخاٞحزيز بإؾباب

  ( ).الى٢ذ طا٥ ختى جدملها اإلاُشىلىظُا وآلهت ٖمال٣ت ج٨ً لم هاؾىجُت َبُٗت ًدمل

مت الخُاة جتٗل التي جل٪ هي ٦شحرا جخ٨غعز ؤزغيز ه٣ُت  ٢هو في حكُ٘ التي ٢اُٞتالض الخمشالث اخخىاء ًٖ ٢انغة ٖىضها الٍُى
ت ٖضا قِئا ٌٗض لم الُىم الٗالم ٧ىنز مىُل٤ مً واإلاىا٢كت بالخى٠٢ ظضًغ وألامغ الٗلمي؛ السُا٫  الىاؽ ٞحها ٌٗلم ٧ىهُت ٢ٍغ
 مظَل بك٩ل الىاؽ بحن اإلاؿاٞاث ًستز٫ز ؤهه ٌٛلب آوي بك٩ل الٗالم َظا في الىاؽ ًخىانل. بإو٫ز ؤوال ًدضر ما ٧ل ظمُٗا
 هٟؿه ال٨الم ًدباصلىنز الخىاؾِب قاقاث ٢بالت الجالؿحن الىاؽ بحن والخ٨ىىلىظُت الٗلمُت الٟغو١ جباعاثإ مٗه حؿ٣ِ

. ؤًًا هٟؿها واإلاىاظض هٟؿها وألا٩ٞاع

 ٖىض ٞالسُا٫ الٗلمي، السُا٫ ز٣اٞت مً الٗغبُت الش٣اٞت ٞغاٙ ٖمىما وؿمحها التي للى٣ُت واضر مى٢٘ جدضًض الهٗب مً ًبضو
ى الٛغبُحن، ٖىض السُا٫ٌ هٟـ َى الٗغب  الخام الخىخض هغيز  ؤن ٌٛلب بدُض الخىانلُت الخ٨ىىلىظُت الشىعة مىظ مخىاو٫ز َو
ز ًؼا٫ ما والكُاَحن الجً زُا٫ ؤن ٨ٞغة جماما جتاوػها و٢ض الٛغب، وفي ٖىضها ووُْٟخه السُا٫ اٖخباع ه٣ُت

ًال
 الخُاة مً ظؼءا

 ج٨مً الصسصخي عؤَي في اإلاك٩لت. الغؾمي والسُا٫ الؿاثضة الش٣اٞت محراسي ًٖ بٗض بػاخخه بٗض جخم ولم الٗامت لضي الُىمُت
ٟهم، في عظُٗىنز ٞهم لهم، الخابٗحن الصخُٟحن اإلاٗلحن مً جبٗهم ومً ألاصبُحن؛ الى٣اص لضي م حٗاٍع  ٖض ٖلى ًهغون الظًً َو

ٓل ٞدؿب، قٍٗغ في الكاٖغ ًضّؾها التي اإلابالٛاث َى الٗغبي السُا٫ ً باللٟٔ مغجبُا صبيألا الاقخٛا٫ ٍو  البالُٚت وبالخماٍع

ز  ٖغبي مىعور بإجها والجىت، الىاع وعّواص لآلزغة اإلاّٗغيز الٗالء ؤبي جهّىعاث ؤو" ولُلت لُلت ؤل٠"٧ىنز ٖىض ٦شحرون ٠٣ً. ٞدؿبُم
 ج٣لُضٍ جم ٌو ٞال ٖمىما الضاثغة مدضوص ْل السُا٫ مً هٕى ؤهه بلى بياٞت بُابٗه، الش٣اٞت ًُب٘ بدُض جضاولُا مؿُُغ ٚحر
 ولُلت لُلت ؤل٠ ؤن مشال بالظ٦غ وظضًغ ٞاث٣ت، ٢ُمت طاث  ٦إٖما٫ جضعؽ ختى وال ال٨خاب، ٢بل مً جدخظي ٦ىماطط جغؾُمه وال

ش في هٓحر بال ٦ٗما٫ به اإلاؿدكغ٢حن مً وجالمظجه ألاهىاع ٖهغ اخخٟاء لىال اإلاى٢٘ َظا له ل٩ُىنز ٨ًً لم . البكغيز الخاٍع

 البالص في الىٕى َظا ٦خاب  هضعة ؾبب ًٖ" قٍغ٠ جهاص" اإلاهغيز اإلاخسهو الٗلمي السُا٫ ٧اجب اثمداوعز بخضي في ظاء مما
اث الٓهىعز في بضؤث الشماهُيُاث وبضاًت الؿبُٗيُاث مىخه٠ في: "ًلي ما الٗغبُت  الٗلمي السُا٫ ؤصب ج٨خب الكبان مً متمٖى
ز 26 خىالي مهغ في ٞلضًىا

ًال
ً وفي ٧اجبا ز 24 الٗغبي الَى

ًال
 مك٩لت هي اإلاك٩لت ول٨ً الٗلمي السُا٫ ٧اجب في لِؿذ ٞاإلاك٩لت ٧اجبا

ز او بطاُٖا ًسغظه ل٩ي الٗلمي السُا٫ مً لٗمل ًخهضي الظي اإلاسغط وؤًً واإلاخل٣ي، الىاقغ
ًال
ىهُا ز ٌٗمل او جلٍُٟؼ

ًال
، ُٞلما

ًال
 ؾِىماثُا

، م٩لٟت ؤٞالم بإجها ج٣ى٫ز التي الدجج َىا٥ ول٨ً ألاٞالم َظٍ مشل لٗمل الصجاٖت هدخاط ٞىدً
ًال
 الن طل٪ اعيز ال اها ول٨ً ظضا

٨ُت، ألاٞالم مشل ٖالُت ج٣ىُت الى جدخاط ال ما خض بلى ؤ٩ٞاعها   -الهحن  -ؤإلااهُا) ألاوعوبُت الضو٫ز مً ال٨شحر آلان وهتض بل ألامٍغ

                                                           
 .  ٕٗٗ-ٖٕٗ: ص ص -ٕ٘ٓٓديسمرب / أكتوبر -ٙعدد -اجلزائر -جامعة جيجل -الناص/ رللة النص -ة اخلياؿ العلمييف مقارب: فيصل األمحر   ٔ
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، ممخاػة بها السُا٫ ؤ٩ٞاع ول٨ً مخىؾُت ج٣ىُاتها الٗلمي للسُا٫ ؤٞالما ٣ًضمىنز( ٞغوؿا  -الُابان
ًال
ما٫ ٖكغاث ٞهىا٥ ظضا  ألٖا

 مً الٗلمي السُا٫ ؤٖما٫ ٞإًً الٗلمي للسُا٫ واخض ٖمل بها ولِـ ؤظىبُت لٛاث بلى جترظم التي الخ٣لُضي ألاصب مً الضعامُت

ما٫ الترظماث بهظٍ باالَخمام ال٨خاب َُئت ج٣ىم ان ُٞتب الترظمت "الٗاإلاُت لها ًخد٤٣ ختى الٗلمي السُا٫ أٖل
 

. 

 ال ألاؾاؾُت اإلاك٩لت ان لي ًبضو الٗلمي السُا٫ ظهىعز م٘ اإلاباقغ الخٗاَي في جتغبت ولُضة هي التي خٓاثاإلاال لهظٍ و٦سالنت
 باإلااؾؿاث الش٣اُٞت الضعاؾاث وفي الٛغب في ٌؿمى ما ؤو الش٣افي، للٟٗل الغاُٖت الغؾمُت اإلااؾؿاث في بل ال٣اعتز في ج٨مً

 ل٨ؿغ ظضًضة ؤهماٍ ابخ٩اع قإجها مً التي هي اإلااؾؿاث جل٪ بلي،اإلاؿخ٤ الخسُُِ ؤو الش٣اُٞت الهىضؾت ًٖ اإلاؿاولت
. اإلا٣ٗض الكغ٥ َظا مً للسغوط بم٩اهُت بال اإلااضخي ج٣ضٌـ قبا٥ في ؾ٣ِ الظي وؤلاؾالمي الٗغبي ال٨ٟغ ؾ٩ىهُت

ت الؿبل ٍَغ٤ ًٖ وجىدكغ جخ٩ازغ ؤن الٗلمي السُا٫ ؤٖما٫ ٖلى ىنز الؿىما: الٗهٍغ  الاظخماعي، الخىانل ومىا٢٘ والخلٍٟؼ
لحها ت الىاؽ واَخماماث الؿاٖت ٢ًاًا م٘ الخٗامل في شجاٖت ج٩ىنز ؤن ٖو لُىا. اإلاهحًر  ٧ل جإزظ ل٩ي ال٩افي الى٢ذ هيخٓغ ؤن ٖو
ا ٧ىجها ؤؾاؽ ٖلى ًىم طاث ٖجها لىخ٩لم ال٣ٗلُاث مً م٩اجها والش٣اُٞت وال٣ٗلُت الٟىُت اإلاُُٗاث َظٍ ش مً هٖى . ال٣ضًم الخاٍع

 :الضعاؾت مىخبت

 ظامٗت -وألاصب اللؿاهُاث في الترظمت مسبر ميكىعاث -ألاخمغ ُٞهل: جغ -اإلاٗانغة الٟغوؿُت الغواًت: ٞلُضع لىعان
 .2005 -الجؼاثغ -٢ؿىُُىت

ت  . 1996 -مهغ -لل٨خاب الٗامت الهُئت -الٗلمي السُا٫ ؤصب آٞا١: اإلاالٟحن مً متٖى
ت ألاهتلى م٨خبت -الٗلمي السُا٫ ٢هو في الٟجي ؤلابضإ: الٛىام ٖؼة  .1988 -مهغ -مهٍغ

ٓم ألاب ظاللخه: مىوسخي خبِب  . 2002 -الجؼاثغ -الٛغب صاع -ألٖا
 الش٣اٞت صاع -لبِب ٞسغيز: جغظمت (-وألاصب الخ٨ىىلىظُت الشىعة) والٗكٍغً الىاخض ال٣غنز مكاٝع ٖلى: بًٟاقُٟا ٞالىخِىا

 . ث.ص-ال٣اَغة -الجضًضة

ت صاع -الٗلىاوي ؤمحن: ألاخمغ ُٞهل  .2008 -الجؼاثغ -اإلاٗٞغ
. 2002 -الجؼاثغ -ببضإ ميكىعاث  -آلازغ الٗالم مً و٢اج٘: ألاخمغ ُٞهل

. 2009 -الجؼاثغ -بىابي صاع -ألاخمغ ُٞهل: جغ -ٞايل ظضًض ٖالم: ٨َؿلي ؤلضوؽ
 .  2005 ؾمبرصي/ ؤ٦خىبغ -6ٖضص -الجؼاثغ -ظُتل ظامٗت -الىام/ الىو متلت -الٗلمي السُا٫ م٣اعبت في: ألاخمغ ُٞهل

ضة ت الُىم ظٍغ  http://www.alyaum.com/article/1162332 :الكاب٨ت ٖلى الٗىىان اإلاهٍغ
Gérard  Diffloth:La science fiction- Gamma presse- Paris. 

 Harlan  Ellison: Dangereuses Visions, t :2- J’ai lu- Paris.    

 Fréderic  Fontaine: La science- Fiction- les essentiels AME- Paris- 1998.    

Le monde du livres- le 06/07/2001. 

 

                                                           
. ٕٗٓٓ-ٖٓ-ٜٕ: حوار  جلريدة اليـو ادلصرية اجرتو معو رشا رمضاف بتاريخ     

 http://www.alyaum.com/article/1162332 :العنواف على الشابكة

http://www.alyaum.com/article/1162332
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ت اإلاعانغة  نىعة اإلاغؤة في الغواًت الجؼائٍغ

. للخبِب الؿاًذ نمىطحا(( جلً اإلادبت)) عواًت 

 جِؿمؿُلذ-اإلاغهؼ الجامعي -َعام خفُظت. ص

 

 

 

 :جمهُض

ٟاث ؤقهغ مً لّٗلز زؤجها ٖلى الغواًت بها زهذ التي الخٍٗغ ًّ ت ٞ ُّ  والغواجي.الصسه
 الؿظاظت قاثبت حكىبها ال لل٣اعت، م٣ىٗت شسهُاث ج٣ضًم ٌؿخُُ٘ مً َى الىاجر

 جخٟاٖل التي ألاخضار بىا٢ُٗت شسهُاث ؤزغي، ظهت مً الابخظا٫ قاثبت ؤو ظهت، مً

.  ألاخضار م٘ الصسىم همّىز حك٨ُل في ٞهماًّىْٟان انواإلا٪ الؼمان ٖىهغا وخّتى مٗها،

غ ٖلى ألاصبُت ألاظىاؽ ؤ٢ضع الغواًت ظيـ بن ز الىا٢٘ جهٍى
ًال
غا ز جهٍى

ًال
ا ُّ  خ

لجإ ًٟغ وا٢٘، َى ٖما بضًل ٖالم بسل٤ ؤو ومخدغ٧ا،  ًٖ الباخض ال٣اعتز ؤ٦ىاٞه بلى ٍو
ضٍ وعٚباتهىجهىعاتهلٗالم الٟىُت، طاث٣خه ًلبي ٖاإلاأزغ ٤ ًٍغ  وصازل ؤمىُاجه، ؽم٣ا ٞو

 جمغ٦ؼ ه٣ُت ٞهي ُٞه، وألاَم ال٨بحر الجؼء حك٩ل ؤن اإلاغؤة جىٟ٪ طا٧لم ؤو الٗالم َظا
ت جتغبت ٩ُلها، ؤؾاؾها هي ج٨ً لم اإلاتخم٘،بن في زٍغ ا َو  التي ٞهي ؤًًا، ومضاَع

ا ؾماث م٘ جخٟاٖل  ؾغصٍ في خايغة هغاَا لهظا خُاجه، الغظل حكاَغ الخٗبحر،باٖخباَع
 اإلاغؤة، بضونز ٖالم ًىظض ؤن ٌؿخدُل ٦ظل٪ الغظل، بضونز ٖالم ًسلى زلماوخ٨ُه،ٞم

ً مهم ؤؾاؽ هي بل ٣ِٞ، جُمت ُٞه لِؿذ وهي  ٞبضوجها الؿغصًت، الخب٨ت لخ٩ٍى
 ُٞه، والِٗل الٗمل ٢غاءة إلاىانلت ال٣اعتز لضٞ٘ ٨ًٟي بما م٨خمل ٚحر الٗمل ؾ٩ُىنز

ا ال٣غاء بٌٗ مً ًتٗل ال٣ىيز الؿاعص ؤن اٖخباع ٖلى مٗه الخٟاٖل ؤو  َظا في َٞغ
 بلُه حهغب وخلما عوخا، جدًغ ؤن مً مىام ظؿضا،ٞال اإلاغؤة جدًغ لم وبن الٗالم،

. ألالم به ؤواقخض بالىخضة، قٗغ ٧لما الغظل

 ألاصب والصة مىظ ألاػ٫، مىظ خايغة ٞهي الجضًض، بالخضر اإلاغؤة خًىعز ولِـ
ما٫ م٘  ٦شحرمً خملذ الٗغبُت الغواًت اثبضاي ٞم٘ السالضة، ؤلالُاطةوألاوصٌؿتوألٖا

ً الغواًاث يب ٦غواًت وؿاء، بإؾماء ٖىاٍو  الغواًتاإلااؾؿت وهي ٩َُل، لخؿحن ٍػ

 مجها ال٨شحر ٦شحرة،وفي عواثُت ؤٖما٫ مً جالَا وما-مٗغوٝ َى ٦ما -الٗغبُت للغواًت
 صٖحناإلاب الظ٧ىعي،وألن اإلاتخم٘ صازل بق٩الُاتها في والٛىم اإلاغؤة مٗاهاة ح٨ٗـ ٧اهذ
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ا صٞٗا اإلاتخم٘  جلت صٞ٘ ٖلى و٢ضعتها اإلاغؤة ؤَمُت مضي ًضع٧ىنز  ألامام،مىختت بلى ٢ٍى
ا، بلى ؾٗىا ٣ٞض ملهمت، ؤو مخُلٗت، ؤو مدٟؼة ؤو  ؤو ؤؾُىعة، ؤو عمؼا، بما اؾخدًاَع

 ال ظمالُت الىو ٖلى جًٟي الٗم٣ُت، وصالالتها وػجها لها ههىنهم، صازل شسهُت

..  ألاخىا٫ مً خا٫ ًتٖجهابإ الاؾخٛىاء ًم٨ً

 ٧ان ٣ٞض ؤلاوؿان، م٘ جخٟاٖل التي الٗىانغ ؤَم ؤخض واإلا٩ان الًٟاء ول٩ىنز
 اإلاتخم٘ وحك٨ُل ُٞه، ؤلاوؿان زهىنُت ببغاػ في مهما ٖامال الصخغاويز الًٟاء
٤ صازله  ٚحر الًٟاءاث متخمٗاث ًٖ الخٟانُل مً ال٨شحر في ًسخل٠ ِٖل همِ ٞو

ت،  اإلاكتر٥ باألؾاؽ ٌؿمى ما ؤو والٗغوبت، ؤلاؾالم ٢ُم مجتمٗه ٧اهذ وبن الصخغاٍو

. الكٗىب مً قٗب ؤو ؤمت ٧ل لضي

ت اإلاغؤة وباٖخباع  مً ال٨شحر باَخمام خُٓذ ٣ٞض اإلاتخم٘، َظا ع٧اثؼ ؤَم مً الصخغاٍو

ز وقٛلذ. ومكاعبهم اَخماماتهم وحّٗضص اجتاَاتهم ازخالٝ ٖلى وألاصباء ال٨ّخاب
ًال
 خحزا

ز
ًال
ز ٧ان ؾىاء صبي،ألا هخاظهم في باعػا

ًال
ز ؤو قٗغا

ًال
 ًخإزغ الظي الخؿاؽ الىجغ و٧اهذ. هثرا

ازغ الىا٢٘، بدغ٦ت  في ْهغوا الظًً قبابها ومً اإلاى٣ُت ؤبىاء مً َى مً ٞمجهم.ُٞه ٍو
 ب٩ل الصخغاويز الًٟاء زاللها مً نىعوا ملٟخت، ؾغصًت بختاعب ألازحرة الؿىىاث

خه في" ٦غوم هللا ٖبض" ال٣ام ٧اإلابضٕ ؤلابضاُٖت الختغبت ،في جتلُاجه  ال٣ههُت متمٖى

ىان ممل٨ت" عواًخه في الهض٤ً ؤخمض الخاط والغواجي" عخمىهت خاثِ"  ه٣ل ٣ٞض" الٍؼ
 الغمل، خباث وجٟانُل خُصُاث ٧ل ؤلابضاُٖت جتغبخحهما زال٫ مً ال٩اجبان َظان لىا

. ؤؾغاٍع مً ٦شحرا هتهل الظي الصخغاء ٖالم لدك٩ل اجدضث و٠ُ٦

 باإلادلُت، جمخاػان ؤجهما خخما ًالخٔ والغواثُت، ال٣ههُت الختغبخحن، َاجحن ٢اعتز بن
٘ محزة وهي  ؤلابضاُٖت ال٩اجبحن جتاعب ؤولى ؤجها زانت وجمتضَا، الىهىم قإن مً جٞغ

 ٞىُت بُا٢ت ٣ٞضما الجؼاثغي، الجىىب ؤ٢صخى بمى٣ُت الخٍٗغ٠ زاللها مً ؤعاصا ٦إجهما.
ٟان ببضاُٖت ا ٢امىؾا ٞحها ًْى ُا،مذ لٍٛى

ّ
كُضان ل  اإلاى٣ُت ؾ٩ان بإزال١ ٞحها َو

اصاتهم، وبخ٣الُضَم ان ٦ما ٖو  ج٩ىنز ج٩اص التي والًٟاءاث ألام٨ىت ببٌٗ ٞحها ٌٗٞغ
 مٗخمضان اإلاىٟخدت، مسُلتهما مً طل٪ في مىُل٣ان هٟؿه، الى٢ذ في ومتهىلت مٛمىعة

 الٗملحن َظًً في اإلاغؤة اؾخدىطث و٢ض واإلا٩ان، ولؤلقُاء لئلوؿان السانت عئٍتهما ٖلى
 هللا ٖبض بها وؾم ٞل٣ض وواضر، ظلي بك٩ل نىعتها واو٨ٗؿذ مغمى٢ت، م٩اهت ٖلى

خه ٦غوم ا ٦ما( عخمىهت خاثِ) ال٣ههُت متمٖى  نض٤ً الخاط الغواجي اؾخدًَغ

٣ت ت بٍُغ  .وجُىعَا ألاخضار جدٍغ٪ في الجلي صوعَا لها ٩ٞان ظمالُت، عمٍؼ

 ومً ػمىُا، لهما ؾاب٣ت ؤزغيز ؾغصًت ؤٖما٫ َىا٥ الٗملحن، َظًً بلى باإلياٞت
 َى م٨غؽ ٧اجب واإلابضٖحن ال٨خاب َاالء عؤؽ ٖلى ًإحي و٢ض الصخغواًت، البِئت زاعط

 اإلاغؤة بم٨ىىهاتها،وسخغجه واهبهغ خبا، الصخغاء قٟٛخه الظي(الؿاًذ الخبِب) الغواجي
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ت ا الصخغاٍو  الىماطط ج٨ك٠ التي( اإلادبت جل٪)الغواثُت عاجٗخه في وناٚها ٞاؾخدًَغ
ا ٞحها ه٣غؤ ؤن ًم٨ً ز٣اُٞت نىعة ًٖ ٞحها اليؿاثُت بَر  بإص١ ألاصعاعيز اإلاتخم٘ نىعة ٖو

سه وج٣الُضٍ، ٖاصاجه مً جٟانُله، ، جاٍع ٣ت ِٖكه همِ وخايٍغ ٍغ  ؤٞغاخه لبؿه، َو

.... وقغبه ؤ٧له وؤخؼاهه،

م ل٣ض ا للمغؤة نىعة الغواًت َظٍ في( الؿاًذ الخبِب)٢ضَّن  اُٞتز٤ بيُت باٖخباَع
 الضازلُت ٖىاإلاها ون٠ ٖلى جغ٦حٍز في ألاولى بالضعظت الؿغص خغ٦ت جسضم نلبت،

لى ت اإلاغؤة خُٓذ ٣ٞض الجؼاثغيز الكما٫ في اإلاغؤة ٚغاع والساعظُت،ٖو  مً الصخغاٍو
 خًىعَا ٨ًً لم لظل٪ بٗىاًت، ال٩اجب لها عنضَا التي الٟىُت البُا٢ت َظٍ زال٫
 التي و٢ُمتها وصالالتها وػجها لها ٧ان مخ٩لؿت،بل ةنىعز ٨ًؿبها ط٧ىعي متخم٘ في باَخا

. ٢بل مً وعزتها

": اإلادبت جل٪" عواًت في اإلاغؤة نىعة

: الغثِسخي الٗىىان زال٫ مً_1

ٟطخي الىو، لٗالم ؤؾاسخي مضزل َى الٗىىان بن
ُم
ـ٣ىص ُٚاَبه، بلى ًـ  ّٞ٪ز بلى ٍو

، َالؾمه مً ال٨شحر  في ال٣اعتز ًتٗل بط ،جمىحهُا صوعا ًلٗب ٢ض ؤخُاها، ل٨ىه وؤلٛاٍػ
، مً خحرة سل٤ ًغب٨ه ؤمٍغ كا له ٍو ا، حكَى  مهغب ال خ٣ُ٣ُت، مخاَت بلى ٣ًىصٍ و٢ض ٢هٍغ

 ٦ةٖالن ال٨خاب واظهت ٖلى جٓهغ التي ال٨خابُت البضاًت بهه. طاجه الىو بلى ؾىيز مجها
ى»  ال٣غاءة، ٖلى  مدٟؼ بقهاعيز  وجمحٍز وحؿمُه الىو ؤو ال٨خاب جُب٘ التي الٗالمت َو

ًٖ ، ى ٚحٍر  ظاهب بلى الغثِـ، بالىو واإلادُُت اإلاتاوعة الٗىانغ مً ٦ظل٪ َو

ى(1)« ألا٣ًىهُت وألاصلت واإلا٣خبؿاث واإلا٣ضماث والهىامل الخىاشخي  ًُغح بضوعٍ، ،َو
ٗخبر ألاؾئلت، مً ٦شحرا ضم جتاوػَا، ًم٨ً ال مهمت ٖخبت َو  ٖىضَا، مُىال الى٢ٝى ؤٖو

خه، الىو واظهت ٞهى ٍى ً مً( اإلادبت جل٪) نوالٗىىا َو ٣ت اإلاهاٚت الٗىاٍو  بٍُغ

. ظمالُت

 بلى ًخىظه ال٣اعتز ألن وطل٪ الىو، ٢غاءة زال٫ مًزلٗىىانا َظا ؤَمُت وجؼصاص
ى وعمىػٍ، الٗىىان بًداءاث طَىه في ٖل٣ذ و٢ض الىو  بما َظا ٧ل بغبِ ٣ًىم َو
ل ال٣غاءة ٖملُت ؤزىاء ًال٢ُه  ام،باٖخباعر بك٩ل ٢هُضة ًٖ ًضوعز الخضًض .والخإٍو

 زُماث، ؾُا١ في ٖم٣ا ؤ٦ثر لُهحر ال٣غاءة، ٖملُت بٗض ؤ٦بر ؤَمُت ًخسظ الٗىىان ؤن

 (.2) ظضًض هو زل٤ بٖاصة ًم٨ىه -٦شحرة خاالث في- الٗىىان ؤن بلى باإلياٞت َظا

 بلى ًدُل ٦ما ومؿخترة، ْاَغة بهىعة اإلاغؤة بلى الغواًت َظٍ ٖىىان ًدُل
 مدبت الؿاعص طًَ في جىخضَما بٗض مٗا ق٨ال ٣ٞض عؤة،الم بضوعٍ ٌٗاص٫ الظي اإلا٩ان

٣ت لها زانت،ؤعر  ؤي : َى ًُغح ؤن ًم٨ً  الظي والؿاا٫"اإلادبت جل٪" في ببضاُٖت بٍُغ
 التي لؤلقُاء هاعر ال اإلادّب؟ٞىدً ومً جغيز ًا اإلادبىب ال٩اجب؟ومً بلحها ٌكحر مدبت
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 ًىمخي ٞال ؤزغا هٟىؾىا وفي ها٢لىب في جتر٥ التي لخل٪ هاعر وبهما الؿُذ، ٖلى جُٟى

 بإن ظضًغة و٧اهذ ٞٗال، ٖم٣ُت ٧اهذ (اإلادبت جل٪) ؤن الىو ٢غاءة بٗض لى٨دك٠ ؤبضا،
اعر ال٩اجب ًدٟٓها ب لظا٦غاتهاولتراثها، ٍو ؿخٖى  في جتؿض الظي ًٞائها عوح َو
 ٖبر به مهغخا الٗىىان َظا ظاء ال٣انُت،و٢ض الجؼاثغ صخغاء بإصعاع،في جىاث مى٣ُت

 .اإلاتن الٗىىان بظل٪ ٞىا٤ٞ ؤًًا، مٗاهُه جتلذ ٦ما مىي٘، مً ؤ٦ثر في الغواجي جًالم

 بك٩ل الصخغاء ٢ضمذ التي ال٣لُلت الغواًاث مً الغواًت َظٍ ؤن بلى وكحر
ذ ٖم٤ُ، ٞغ ا ٢امىؾا ال٩اجب ؤخصخى ٣ٞض ٞحها، ٌِٗكىنز الظًً مً ؤ٦ثر بها ٖو  لٍٛى
 لظل٪ الغواًت، جهاًت في قُاء،ؤجبٗهألا مؿمُاث مً الٗضًض ُٞه قغح باإلاى٣ُت، زانا

ت بدمىلت ًدؿلر ؤن البض( الؿاًذ الخبِب)٢اعتز ٞان  واؾٗت، ز٣اُٞت ومغظُٗت لٍٛى
له  زانت وؤلابضاعي، والجٛغافي البكغيز ألاهثروبىلىجي الهىفي الٗالم َظا لضزى٫ز جَا
ش ٦خاب هي الغواًت بإن ج٣ّغز التي اإلا٣ىلت ولّٗلز ي بك٩ل جختؿض ألاضسم الخاٍع

ّ
 في ظل

 ٞــ للمغؤة، واضخت نىعة الٗىىان َظا ٨ٖـ ٣ٞض زاهُت هاخُت ومً(اإلادبت جل٪) عواًت

هٟها ظمالها، في(البخى٫ز:)هي (اإلادبت جل٪)    : ب٣ىله ال٩اجب ٍو

ها ؤخض ٧ان ٞما"  الؿُضة ًغيز ؤهه هٟؿه ٦ظب بال ٖمغ بٗض ٞهاصٞها قاَضَا ؤو ٖٞغ

: و٢ىله."مغة ؤو٫ز ٖهضَا ٦ما

 ٦ىسلت باألخالم مش٣لخحن ملٛؼ، مدُا في نىعَما الؿغ بلىنز السال٤ ٞةن الُٗىان ؤما"

 "يامىت

لً"
ُم
لى مكُتها، حٛضو الخمام بلى و٢ ا،ومً ًدىاٚم الٛؼالن و٢٘ ٖو  الىى١ز قمىر جبستَر

ا جغجٟ٘ اَئ ( 153)م" ٦بًر

ا اإلا٣اَ٘ َظٍ جٓهغ حَر ا اإلاغؤة َظٍ م٩اهت ٚو ها مً ٧ل في الساع١ز وجإزحَر  ؤو ٖٞغ
 خبها وق٠ٛ ألاوناٝ، ٧ل ونٟها ٞا١ بل ٖاصًت امغؤة ج٨ً لم ؤجها ُٞبضو ،ٖجها ؾم٘

. الغظا٫ ٢لىب ٧ل

ا وظمُلت مبرو٦ت: هي (اإلادبت جل٪)و  مؿتهً اللىاحي اليؿاء و٧ّلز الغومُت وماٍع

 .اإلادبت جل٪ لٗىت

ً زال٫ مً_2 ُت الٗىاٍو : الٟٖغ

ً ظاءث ُت الٗىاٍو  في بضوعَا ةمغ٦ب ٞهال،( 17) ٖضصَا ٞهى٫ز ق٩ل في الٟٖغ
 ٌكٗغ ٣ٞض زلسلت، جدضر ؤن صونز الىو ؾُا١ ًٖ ٞهلها ًم٨ً مٗاوي طاث ظملت
 ٖلى هي و ظضا، ٢هحرة ٢هو ختى ؤو ؤقٗاع، ؤو خ٨م ؤجها الٗام ؾُا٢ها زاعط ٢اعئها

: الخىالي

 .الىسُل نبر نضعيز ٖلى بكٟخُ٪ زُي_ 
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. و٢ضؽ جىاث بحن ؤهضلـ لي ٧ىوي_ 

غيز الخؼنز خٟغة مً ٖىصي_   ماء مً ٞؿٍغ

 والٓل اللىنز ٞإها ؾىصاء ؤو بًُاء ٧ىوي_ 

 ظمُٗا اليؿاء هي امغؤة وؤهذ اإلاهى٠ ؤها_  

. ؾُضي ٞإهذ خؿىهت حٛجي لى ؾلى ًب٩ي لى_

ا السالسخي بلُلى_  . واإلادبت السسغة الغومُت، ماٍع

. هىعز مً َال٫ مبرو٦ت زكب مً نلُب ظبًرل_ 

. الًىء مغب٘ وإلابرو٦ت زُُئت زمت ظبراثُل زمت_  

. الىسُل بمدبت الغاَبت ظىلُِذ الُالب باخُضة_ 

. وظام٘ ٣ٞاعة بحن الخُابت حي في ٢الذ_ 

" جمىُُِ في هضزل ٚضا:"لجمُلت م٨دى٫ز_

. ٞخىت الضعوَل،والبخى٫ز ؤها ؾاخغة؟٢لذ ٢الىا_ 

. مدبتي ٖلُ٪ ألجلى خًغة ظىاػحي اظٗلي_ 

. ٖك٣ُخ٪ الؿُضة ؤجمل٨٪،ؤها لي ؤهذ_ 

. اإلادبت هي جل٪ ،ول٨ً ي٢لب حؿ٨ً ال ؤصعاع_ 

ً لهظٍ اإلاخإمل بن ُت،ًالخٔ الٗىاٍو ا َىا٥ ؤن الٟٖغ ت زَُى  ُٞما جغبُها سخٍغ
٣ت بما بلحها، وجدُل للمغؤة، نىعز ح٨ٗـ ٦ما الغثِسخي، وبالٗىىان بُجها  ؤو مباقغة بٍُغ

ل، ٍَغ٤ ًٖ جى٨ك٠ مباقغة ٚحر : ًلي ُٞما ٖجها ال٨ك٠ وؾىداو٫ز الخإٍو

:  ألافعاٌ زالٌ من_1

ىا.." بكٟخُ٪ زُي: "٣٦ىله اإلاغؤة بلى مٗٓمها في ألاٞٗا٫ جدُل  السُاب َو
دُل بلى مىظه  ألاٞٗا٫ بلى بياٞت. ؤًًا ال٨الم وباقي"زُي" الٟٗل طل٪ بلى اإلاغؤة،ٍو

 بهُٛت ؤٞٗا٫ ٧لها و ٣ِٞ، ُٖىاث هي..( اظٗلي،ؤجمل٨٪ ٢الذ، ٧ىوي،ٖىصي،:)الخالُت
. ًًاؤ هي اإلاغؤة بلى بضوعَا جدُل اإلااهض

:  ألاؾماء زالٌ من_2

ا)  بلى بياٞت...( الغاَبت البخى٫،ظىلُِذ الغومُت،مبرو٦ت، خؿىهت،ماٍع

 مخٟاوجت وبخإزحراث الغواًت، في لصسىم ؤؾماء. الؿاخغة ونٟت والؿُضة، اإلاغؤة:لٟٓتي
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ا لم مخ٣اعبت، ؤو ا بل اٖخباَا، ال٩اجب ًستَر  الظي الصخيء بض٢ت، مضعوؽ بك٩ل ازخاَع
لها  مجها، الٗغبُت ٞاألؾماء الصخغاوي، اإلاتخم٘ َظا في اإلاغؤة ًٖ الىُابت ؤو بحرللخ٘ ًَا

ىا ،"الخىاحي" اإلاتخم٘ في اإلاخضاولت ألاؾماء مً هي  الخبِب) ؤهه بلى ؤلاقاعة جتب َو
ض ما ٢طخى( الؿاًذ  ٢هىعٍ بحن مخى٣ال ،"ألاصعاعيز" اإلاتخم٘ وؾِ ؾىىاث ؾذ ًٖ ًٍؼ

ُٟي مهامه بَاع في وبلضًاجه،  ما الاظخماُٖت، قغاثده بمسخل٠ اخخ٪ خُض ة،الْى
 وجتغبخه ز٣اٞخه له حؿمذ خُض وخُصُاجه، جٟانُله مً ب٨شحر باإلإلاام له ٌؿمذ

.   طل٪ ؤظل مً والى٢ذ اإلاؿاٞت بازخهاع

: اإلايار زالٌ من_3

 في ؤصعاع، مضًىت صخغاء بلى سخغيز بؿاٍ ٖبر ٢اعثه( اإلادبت جل٪)٧اجب ًى٣ل
ا ٦دك٠ي وؾُاخُت ز٣اُٞت عخلت ا اإلاضًىت مٟاجً ٖبَر  ؤبضٕ التي اإلالٛؼة وؤؾغاَع

 الجٛغافي الُاب٘ ٖلى خاٞٔ ٢ض ٧ان وبن اإلاخسُلت، جٟانُلها وسج في" الؿاًذ الخبِب"
ذي  لؼاما مبضٖا،٩ٞان باٖخباٍع الىا٢٘ جتاوػز ٣ٞض ألاخُان، مً ٦شحر في للمضًىت والخاٍع

 ؤًًا، ال٣اعتز وؤصعاع السانت" عاٍعؤص" ٌكُض ل٩ي واهُباعي مباقغ ٧ل ًختاوػز ؤن ٖلُه
 مغظُٗاث ٖلى مخ٨ئا الىاؾ٘، لسُاله اإلاتا٫ ٟٞخذ.للماعر ًتىػز ال ما له ًتىػز بدُض

ش ٣ًله لم ما جىاث،ًٖ ًٖ مخٟغصة خ٩اًت للمخل٣ي لُدُ٪ ٦شحرة،  جل٪) وج٨كٟه الخاٍع

ش وجىاث ألاؾُىعة، جىاث ،ًٖ(اإلادبت  ٣ٞاعة،وا٫ والىسل والغمل السغاٞت وجىاث الخاٍع
ت اإلاغؤة جىاث ًٖ ها مً و٧ل الغظا٫، ٣ٖى٫ز ؾلبذ التي الصخغاٍو  مً ؤو ٢ٍغب مً ٖٞغ

ُا مٗاصال اإلاغؤة ناعث ومىه.بُٗض  ألاظؿاص ٞغ٢تها للمدبت،ٞةن وعمؼا للم٩ان، مىيٖى

. الابضإ ماءَا وخٟٔ ألاعواح، وخضتها

 َاثل،ا٫ الصخغاويز الًٟاء َظا في اإلا٩ان زال٫ مً اإلاغؤة نىعة جتلذ ل٣ض
 عوح ال ؾا٦ً ظامض ؤشسام صونز مً اإلا٩ان ؤن لخا٦ض بىيىح واو٨ٗؿذ

 له مً الخّبز وخضٍ ٩ٞان والجما٫، السحر ب٣ُم ألاعى لُٗمغ زل٤ ُٞه،ٞاإلوؿان
 وما ال٣اسخي الصخغاويز بالًٟاء ؤصعا٥ ُٞه،وما الخُاة وبٗض اإلا٩ان بوٗاف ٖلى ال٣ضعة
 لؤلهثى ما وم٘ ألالباب، ٌسخغ ًٞاء ًضظض مً وبٗشه بوٗاقه ٖلى و٢ضعة ٢ىة مً ًخُلب

ت مً ُت عمٍؼ لى واو٩ٗاؽ الؿماء ؤ٣ًىهت هي بط نٞى  آصم جيسخي ؤهىزت ألاعى، في ألٖا

 هي ٧اهذ( .217" ) ؤلا٢لُم َظا ؤؾغاع مً ؾّغز: "ظبًرل ألاب خضر ٦ما الٗالم،ٞهي ق٣اء
 هي ٞةطا ًت،للُبُٗتاإلاؿخٗو جىاث في الاوؿان جدضي الخدضي، بهظا ألاظضع وهي ألا٢ضع

. وظماال سخغا ٣ًل ال ؾغصي متن في الؿاًذ الخبِب ناٚه وظُل ؾاخغ  جاثبي م٩ان

: اإلاغؤة لهىث والٛلبت ألانىاث حٗضصث

اتها الصسهُاث بخٗضص ألانىاث جخٗضص( اإلادبت جل٪)عواًت في ت ومؿخٍى  ال٨ٍٟغ
 ٖلى خىاعيز َاب٘ طاث ألانىاث اإلاخٗضصة الغواًت ؤن واإلاٗلىم الاظخماُٖت، ومىا٢ٗها
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ت ٖال٢اث صاثما جىظض الغواثُت، البيُت ٖىانغ ظمُ٘ وبحن. واؾ٘ هُا١  بن: ؤي. خىاٍع
 بحن اإلاؼط ٖىض ًدضر مشلما آلازغ، البٌٗ مىاظهت في بًٗها وي٘ ظغيز الٗىانغ َظٍ

.  مىخضة مٗؼوٞت ألازحر في للؿام٘ ًختلى مىؾ٣ُي ٖمل في ألالخان مسخل٠

ت الٗال٢اث بن خ٣ا  بحن الٗال٢اث مً ب٨شحر اهدكاعا ؤ٦ثر اَغةّ هي الخىاٍع
ً، زال٫ ٖىه الخٗبحر ًتغيز الظي بالخىاع السانت الغصوص  قاملت ْاَغة بجها الخ٩ٍى
با، ىاَغ ٖال٢اث و٧ل البكغي، الخضًض ٧ل جخسلل ج٣ٍغ  جخسلل ؤلاوؿاهُت، الخُاة ْو

با . ومٗجى ٨ٞغة ماله ٧ل ج٣ٍغ

 للخ٩اًت، واخض عاوٍقز مً ؤ٦ثر وظىص ٖلى الغواًت في ألانىاث حٗضص ج٣ىُت وحٗخمض

 ٞدك٩ل الؿغص، ٖلى جدىاوب ٞالصسهُاث ،(اإلادبت جل٪) ه٣غؤ وهدً به وكٗغ ما َظا"

:  الغواًت مً بم٣اَ٘ لهظا همشل ؤن زاللهم،ووؿخُُ٘ مً الخ٩ي ٞٗل

 جل٪ الىبُلت اإلاغؤة جل٪ ؤَل٨ذ و٢الىا" 14 م..."الضعوَل عوح ؾ٨ىذ ظىُت ٖجها الىاؽ ٣ًى٫ز" -
ا َخ٪ ٖلى جتاؾغث ًىم عؤؾها ؤم مً ؾلتها بكٗغة ؾاخغةا٫ "   14 م." ؾَغ

. 152 م..."امغؤة ب جام في خُاجه ؤٞجى اإلاهى٠ ناخب ؤن ؾلُمان زالي وط٦غ" -

 باعجبا٥ ال٣اعتز ٌكٗغ لم الصسهُاث ل٨ثرة ألانىاث حٗضص م٘ ؤهه اإلاالخٔ ل٨ً
 ٧ل وؤن واوسجامه، مالهبا٦ذ وكٗغ ٣ٞض جماما، طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى بل اإلاٗجى، في

م لآلزغ، م٨مال ظاء نىث ت ؤن الىٓغ،بال وظهاث حٗضص ٚع  ٣ٞض بُجها، ظمٗذ الخىاٍع

ؿخ٨مل ٚحٍر نىث ٧ل ٞحها مدؿ٣ت،٨ًمل ٦خابُت بيُت صازل"الؿغص صاع  به،وجيخهي َو

اث مخٗضص مٗجى بلى ظمُٗا (. 4" )اإلاؿخٍى

ا والصخغاء الخّبز مً جخسظ الغواًت ؤن وم٘  ؤن لها،بال اعثِسخي مىيٖى

حن َظًً ْال٫ ٨ٖؿذ الصسهُاث ذي بخضازل اإلاىيٖى  وم٘ ،...واإلا٩اوي والؼماوي الخاٍع
 وما مٗا، والصخغاء الخب جمشل التي اإلاغؤة لهىث الٛلبت ٧اهذ ؤًًا ألانىاث حٗضص

 وبن اإلادبت لهىث واهخهاع الٛلبت َظٍ ٖلى صلُل بال الغواًت في البخى٫ز شسهُت

...  ألام٨ىت ازخلٟذ

 وبدض الغملُت، جىاث قىاَئ هدى ممخٗت عخلت( اإلادبت جل٪) ٞغواًت بالخاليو
 خا٫ مً اهخ٣ا٫ عخلت ٞهي ظضًض، مً ؤٞل هىعَا بٙؼ ٧لما التي الخ٣ُ٣ت ًٖ قا١

 جىاث عبٕى بحن عخلت ؤجها ٦ما بُجهم، وجٟهل جاع٢هم خا٫ اإلادبحن،بلى جغضخي
 وبن باَجها، مً وا٦دكاٞها اٖلُه الخٗٝغ ٞغنت لل٣اعتز ٞحها ال٩اجب الٗم٣ُت،ؤجاح

 جمشل  الظي الش٣افي للمغقض ٖاص ومؿمُاتها، لهجاتها وحٗضص لٛتها صخغاء في وجاٍ خهل
 ٖلُه اؾخٗصخى ما ٧ل ال٣اعتز لُٟهم الغواًت جهاًت في ال٩اجب قاعح،ؤجبٗه ٢امىؽ في

. ٞهمه
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: زالنت

تالصخغ اإلاغؤة بلى الؿاًذ الخبِب للغواجي( اإلادبت جل٪) عواًت حُٗض  بك٩ل اٍو
 التي وظاَتها مً ٦شحرا و٦ظل٪ ج٨غؾها، و٢ضؾُتها،بل ؾُاصتها ٖام بك٩ل واإلاغؤة زام

 حؿُُغ ٠ُ٦ حٗٝغ والتي والؼاَضة، والٗاق٣ت والخبِبت الىاَُت، آلامغة ٞهي حؿخد٤،
هم، بىعي ا واإلاسلهت اإلادبت جل٪ وهي ٞو بُٗتها ل٣ضَع  اإلاخمغصة جل٪ وهي خض، ؤبٗض بلى َو

تها، خضوص جخٟهم التي َلٗتاإلاذ الشاثغة هغ خٍغ
ُم
( اإلادبت جل٪)  عواًت وبالخالي. ٖلحها وج

 الجمُلت، جٟانُلها ٧ل في بها وجدخٟي" الُٟمىحزم" ًٖ بُٗضا للمغؤة، جيخهغ عواًت

.  الغظا٫ متخم٘ ًضع٦ها ال زانت، بٗظاباث واإلاشسىت اإلاخٗبت وخُاتها

 ال٨خابت، في ٦خُمت ؤو باَذ، ٦ٓل الغواًت َظٍ في جدًغ لم اإلاغؤة ٞةن زم ومً
ا بل ا باٖخباَع  ًٞاء لدك٨ُل وصًىامي ؤؾاسخي مىيٕى ٞهي الغواجي، للخسُُل مىيٖى

 ؤن ًم٨ً ال ٦ما ٖىه، الاؾخٛىاء ًم٨ً ال ٖام ٩َُل ؤجها ًا٦ض خًىعَا بن بل الغواًت،
.  ٖىاإلاه جازض ؤهثى صونز ؤلابضإ ٖىص ٌؿخىيز
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 اإلاؼاعبي الغوائي ؤلابضاع في" العغبي الغبُع" نىعة
 – اإلاؼغب  –مغاهل. عُاى اللاض ي حامعت بهُضع، الغخمار عبض. ص

   

 

 

 :  جلضًم

سُت إلاغخلت ٖىىاها" الٗغبي الغبُ٘" ؤخضار ق٩لذ  بلى ٚغبهام مً الٗغبُت اإلاى٣ُت قهضجه خاؾما مىُٟٗا ٖضث جاٍع

 اإلاٛاعبُت الغواًاث بٌٗ مجها حؿخمض صؾمت ماصة ألاخضار َظٍ ق٩لذ و٢ض. الشالشت ألالُٟت مً ألاو٫ز ال٣ٗض جهاًت مىظ مكغ٢ها
 بؾالت في الباعػز ألازغ ألاؾىص الىا٢٘ لهظا ٧ان ٣ٞض. وآلاالم باإلاكاٖغ مٟٗمت ؤخضار وهي وجىهجها، و٢ىتها اإلاخسُلت وا٢ُٗتها

 في وطل٪ صامُت، ؤخضازا وجىز٤ اإلاٛاعبُت الصسهُت ؤٚىاع حؿبر التي واإلاأسخي ألاخضار لخل٪ اإلاهىعة ل٩لماثا وجٟتحر اإلاضاص

. واإلاخسُل الىا٢عي بحن ًؼاوط ببضاعي ٞجي ٢الب

 العغبي الغبُع وزىعة الغواًت  :

ش في له مشُل ال الكخاء ٖؼ في ال٣اصم الٗغبي الغبُ٘ َظا" ؤن بلى بىتلىنز الُاَغ الغواجي ٌكحر  بال للٗالم، الخضًض الخاٍع

ل) البرحٛا٫ في ال٣غهٟل زىعة ما خض بلى  مٗخاصة الٗغبُت الكٗىب ٧اهذ الخغ٧اث، َظٍ اهضإل لخٓت ختى(. 1974 هِؿان/  ؤبٍغ

ا ج٣بل ؤن ٖلى  مغة ٧ل في ٢مٗذ والتي الخمغص، خغ٧اث بٌٗ آلزغ، خحن مً اإلاى٣ُت، قهضث. مؿدؿلمت له وجسً٘ بمهحَر
ت ٖمل و٢ض.  "ألامغ َظا في واإلاكغ١ز اإلاٛغب ٌكتر٥. اإلاٗاعيحن ٧ل ٖلى ضخيو١ز ب٣ؿىة،  َظٍ جىز٤ُ ٖلى الغواثُحن مً متمٖى

 بباقي وم٣اعهت الغواًت ؤن طل٪. ببضاُٖت بإٖما٫ ووا٦بٍى الخضر زايىا الٗغبي اإلاٛغب في الغواثُحن ؤٚلبٝ اللخٓاث،
ا، وؾُاؾُت اظخماُٖت الخُاجُت ألاخضار مسخل٠ ؾغص ٖلى ٢ضعتها لها ألاصبُت ألاظىاؽ حَر  ٖلى ٢ضعة مً جمخل٨ه إلاا هٓغا ٚو

غ لى .الٗغبي الٗالم عبُ٘ قهضٍ ما عنض ٖلى ٢ضعة مً لها وإلاا اإلاتخمٗاث، خُاة جهٍى  الهضص َظا في ؾىداو٫ز ألاؾاؽ َظا ٖو

 : آلاجُت الغواًاث ٖلى حٛا٫الاف متن وؾ٩ُىنز اإلاخمحزة، اإلاٛاعبُت الغواثُت اإلاخىنز بٌٗ في الٗغبي الغبُ٘ نىعة ببغاػ

(. الُٗاصي ب٨غ ؤبى) السٝى صٞتر مً وع٢اث -

(. ال٩ىوي ببغاَُم) ال٣خُلت ألاخالم ٞغؾان -

داوي ؾُٗض مدمض) وخكا ناع الظي البهلىان الكمـ ٖضو -  (.الٍغ

 اإلاٛاعبُت ظخمٗاثالم وا٢٘ جهىعز والتي الىماطط، َظٍ في جغصصا وألا٦ثر اإلاكتر٦ت الخُماث مً ٖضص عنض ٖلى بالتر٦حز وطل٪

. الٗغبي الغبُ٘ خغا٥ ببان ولُبُا جىوـ في زهىنا

                                                           
 .ٜٕ، ص ٕٕٔٓ، ٔحسُت عمر، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط : انتفاضات يف البلداف العربية، ترمجة  الطاىر بن جلوف، الشرارة  ٔ
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" : الخىف صفتر من وعكاث" عواًت في العغبي الغبُع نىعة -1

 الٟؿاص ٖلى الًىء وحؿلِ ٖلي، بً الؿاب٤ الغثِـ خ٨م ٞترة زال٫ الخىوسخي اإلاتخم٘ وا٢٘ خى٫ز الغواًت ؤخضار جضوعز
اث، ٖلى وج٤ًُِ ٖاهاةم مً طل٪ ًٖ جغجب وما البالص في اإلاخٟصخي اث جغنض زم الخٍغ  و٧ل ًىم، ؤو٫ز مىظ الُاؾمحن زىعة متٍغ

خٟاٖل ألاخضار ًخاب٘ الظي الُٗاصي ب٨غ ؤبى ٌؿغصَا الى٢اج٘ َظٍ ت الغواًت زىاًا في عانضا .اإلاهجغ مً مٗها ٍو  مً متمٖى

،:  في واإلاخمشلت الخُماث ت ومُلب الؿلُت، واؾدبضاص السٝى الم ووا٢٘ الٗغبي، اإلاش٠٣ ُٖتووى وال٨غامت، الخٍغ .  ؤلٖا

:  الخىف جُمت -

٠، ؾُاؾت الخا٦مت الؿلُاث ؤَب٣ذ ٣ٖىص إلاضة  الىٟىؽ في السٝى لؼعٕ وألاصواث ألاؾالُب بكتى مدؿلخت الخسٍى
 ن،اإلاىاَجي بحن السٝى خاالث جٟصخي مبرػة جمٓهغاتها بمسخل٠ الخُمت َظٍ الٗغبي الغبُ٘ عواًاث وجهىعز بالٗباص، والاؾدبضاص

ظا  ٧ل بلى: ) آلاحي باإلَضاء الٗمل َظا ال٩اجب اؾتهل ٣ٞض ،الُٗاصي ب٨غ ألبي" السٝى صٞتر مً وع٢اث" عواًت ج٨كٟه ما َو

ت ؤبُاث ًٖ ٖباعة بم٣خبؿاث زم.  (السٝى ػمً يمحٍر ًب٘ لم مً :  قٍٗغ

ـــــا ٧ان ما الضَغ ؤزاٝ و٦ىذ ــ ُـ ( ؤٖغابُت)  الضَغ مً زىفي ماث جىلى ٞلما              با٢
 ؾاصوا ظهالهم بطا ؾغاة وال             لهم ؾغة ال ٞىضخى الىاؽ ًهلر ال

هضي              ( ألاوصي ألاٍٞى)     جى٣اصُمز ٞباألقغاع جىلذ ٞةن             نلذ ما الغؤي بإَل ألامىعز تُم

ت اإلاال٠ ٖغى و٢ض ما اإلامخل٩اث، ٖلى واؾدُالء وهٟي وجى٨ُل ٢م٘ مً ٌٗاهُه الكٗب ٧ان ٖما الضالت ألامشلت مً متمٖى  ٖو
 ؤًًا جى٣ل التي الغواًت، َظٍ ٞهى٫ز في ب٣ىة جترصص( زٝى) ٩ٞلمت. وايُهاص ابتزاػ مً جماعؾاهه والخاقُت البُاهت ٧اهذ

ى ٧اجبها زٝى ت اإلاخالخ٣ت الخُىعاث ًخاب٘ اإلاىٟى في َو سخي، مىٟاي مً" الاخختاط ؾاخاث حكهضَا التي واإلادؿاٖع  وبي الباَع
 بال٣خل، مٗمضة ؾحرجه الغخمت، ٌٗٝغ ال ؾٟاح ٞالُاُٚت الغثِسخي، الكإع في اإلاخٓاٍَغً ٖلى الضواثغ جضوعز ؤن مً زٝى

ؼ٫ز الكٗب ؤبىاء مً ضخاًاٍ بضماء ملُست  . "ألٖا

 بظل٪: " الؿاعص ٣ًى٫ز اإلا٣ّغبحن، مً ٧ان ولى إلادّضزه ًإوـ ال ناع ختى ٞغص ٧ل ٌؿ٨ً َاظؿا السٝى َظا ًبضو و٢ض

اثلخه َٛمخه ٖلُىا وؤع٦ب ٖلي بً مىاخ٪  م٘ ل٨ً.  "مىظت ألو٫ز اهضزغث عمل مً ؤنىام ؾىيز ألانل في َم وما الٟاؾضة، ٖو
ان اإلاُاصًً بلى الىاؽ وهؼو٫ الخغا٥، بضاًت  ٖلي بً شسو في الخا٦مت الؿلُت بلى السٝى وجدى٫ز آلاًت اه٣لبذ ما ؾٖغ

 ب٣اءٍ، و٦غؽ متضٍ ٖلُه ؤ٢ام الظي ألامجي ظهاٍػ م٣ٗل ؤمام ًخدضوهه، ؽللىا و جبذ: " الُٗاصي ب٨غ ؤبى ٣ًى٫ز وػباهِخه،

م ىنز َو ل)...(  ًُاولىهه لكبان ؤ٦ثر و جبذ. ؤخض ٖلى زاُٞا ٌٗض لم ما بُكه مً ٌٗٞغ ُّ  مً اهخ٣ل السٝى ؤن ؾاٖتها بليّز ز
٘ لؿىىاث، ّٖمغ يالظ السٝى ظضاع و٦ؿغ الخُٛحر لىاء جىوـ قباب خمل ل٣ض.  "الىاهي آلامغ بلى اإلاؿخ٠ًٗ  نىجه ٞٞغ

ُٟت اإلاماعؾاث جل٪ ب٩ل مىضصا ٖالُا  .الخسٍى

                                                           
.  ٖ، ص ٖٕٔٓ، ٔأبو بكر العيادم، كرقات من دفًت اخلوؼ، مومنت كتب، لندف، ط   ٔ
 .٘نفسو، ص   ٕ
 .ٚص  ،نفسو  ٖ
 .ٖٙكرقات من دفًت اخلوؼ، ص   ٗ
 .ٛ، ص نفسو  ٘
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:  الؿلُت اؾدبضاص -

 نّىعث بل الٓلم، مً ؤوظها ٨ٖؿذ التي جل٪ ؤو بالشىعة الخاٞلت ألاخضار بؿغص 2011 ؾىت جلذ التي الغواًاث ج٨خ٠ لم

. اإلاالًحن ٢لىب ٖلى ظشم الظي والٓلم ال٣هغ خا٫ لخلمـ لسُالهم الٗىان الغواثُىنز وؤَل٤ ٩ًىن، ما ٦إبك٘ الخا٦مت الؿلُت
 بال ؤظىضتها في الخ٣ُ٣ت في ًىظض ال بل قٗىبها، م٘ ألامىُت الخلى٫ز في بالٛذ التي ألاهٓمت جل٪ نىٗتها بم٩اهُت وظىص م٘"ٝ

ا واخضا خال ى ٖىه بضًل ال نٞغ  ٧اُٞت، مىُتألا ال٣بًت حٗض لم السٝى خاظؼ اه٨ؿاع وم٘ الخضًضًت، وال٣بًت ال٣ىة لٛت َو

 متملها في الغواًت َظٍ جغ٦ؼ.  "ظضًض وا٢٘ في وعٚبت بالخُٛحر ٢ىاٖت ولضحهم زغظىا مً اؾدُٗاب ٖلى ٢اصعة السجىنز حٗض ولم
ؿ٨غ بىلِـ مً ال٣مُٗت ؤظهؼتها ومماعؾاث ألاهٓمت جل٪ قُِ ٖلى  ٧اهذ التي ألاخؼاب بٌٗ ختى بل ومسابغاث ٖو

ب٘) َى طل٪ بىلِـ،". الكٗب بعاصة يض مخىاَئت  والختؿـ اإلاىاَىحن مغا٢بت ٚحر الخ٨م مً ًٟهم ال بىلِـ متغص(. ٖػ
 لضًه ٚضا و٢ض والاوسخا١، الغ٧ٕى زىض١ ؤو الىقاًت زىض١ طا٥، ؤو السىض١ َظا في بهم لئل٣ًإ بهم، والتربو ٖلحهم

ي، ؾغاح خالت في ٧له الكٗب  .  "الخبـ بلى ٌٗاص متى ًضعيز وال ؾلٟا، ٖلُه مد٩ىما قَغ

ٟه في ولِـ الكٗب زضمت في ؤهه مخىاؾُا ؤو هاؾُا وحؿلُه الجهاػ َظا ٢م٘ الُٗاصي ب٨غ ؤبي عواًت جهىعز  والؼط جسٍى
ت، اإلاٗلىت واإلاٗخ٣الث السجىنز ُٚاَب في به  زاللها ؤٖىاهه ٧ان ؾىص ؤًام. الؿاب٣ت ألاًام ٢م٘ بلى البىلِـ ٖاص" والؿٍغ

.  "ؤٖضاء ًداعبىنز و٦إجهم عخمت وال ق٣ٟت بال ٢خالَم، ًضٞىىنز والىاؽ الجىاثؼ ؤزىاء ختى ألاعاهب، جهاص ٦ما البكغ ًهُضونز

٠ًُ ى الؿُاسخي البىلِـ" ،الجهاػ َظا جتاوػاث ج٨ك٠ التي ألازغيز اإلاكاَض بٌٗ ال٩اجب ٍو  جمُحز صونز الىاؽ ٌٗخ٣ل َو
له يضَم ُٞماعؽ . وؤهثى ط٦غ بحن وال ًغ،و٦ب نٛحر بحن ًٟغ٢ىنز ال واٚخهاب ؤْٟاع و٢ل٘ وظلض خغ١ز البكٗت، وؾاثِب

 آزاع إلػالت الجماُٖت واإلا٣ابغ الىصًان في بها وجل٣ي الجشض لخسخلـ اإلاىحى خٟٔ بُىث ج٣خدم الخا٦م الخؼب مُلِكُاث

مت .   "الجٍغ

ت مُلب - :   والىغامت الخٍغ

ت مىيٕى ق٩ل  الغواًت عواص ولٗب لى،ألاو بضاًاتها مىظ الٗغبُت الغواًت محز مِؿما ؤلاوؿاهُت بال٨غامت واإلاُالبت الخٍغ

ت ؤلاوؿاهُت بال٣ًاًا اإلالتزم الغواجي ؤلابضإ ماؾؿت بىاء في صوعا الٗغبُت ٍغ  مؿإلت الٗغبُت الغواًت جىاولذ" ٣ٞض. الجَى
ت جي، والخ٨م الاؾخٗماعي، الىٓام:  ٞترحي في لالؾدبضاص مىاظهتها في الخٍغ ىاتهما بمسخل٠ الَى  بدُض ؤلاًضًىلىظُت، جلٍى
 وؤنىاٝ الٗغبي، ؤلاوؿان ٖلى مىعؾذ التي والخٗظًب الايُهاص ؤهىإ ٖغى مً ٖغبُت عواًت جسلى ج٩اص ال بهه ٫ال٣ى ًم٨ً

خه جد٤ُ٣ ؤظل مً الايُهاص، طل٪ بها جدضي التي الهمىص  الٗغبي الغبُ٘ عواًاث في الخُمت َظٍ بغػث و٢ض ، "ونمىصٍ خٍغ
ت جغبِ التي (لسٝىا صٞتر مً وع٢اث) عواًت زهىنا مكغ٢ه، بلى مٛغبه مً  ٧ان وبالخالي ؤلاوؿاهُت، وال٨غامت بالٗضالت الخٍغ

ز بهىث الجهغ َى اإلاُلب َظا زمً جي اليكُض وؤن ؾُما ال٣ُىص، لخ٨ؿحر ٖا٫ٍق  ؤبى الكاٖغ ؤبُاجه ؤبضٕ الظي الخىوسخي الَى

ت هي اإلاُالب َظٍ ؤَم ولٗل مُالبه، جد٤ُ٣ في الكٗب بضوعز ٌصخي الكابي ال٣اؾم  : الخٍغ

                                                           
. ٜٗٔ-ٖٜٔ، صص ٖٕٔٓ، يناير ٔ، دار الصدل، ط ٗٚادلرم، أجراس احلركؼ، كتاب ديب الثقافية، اإلصدار  سيف  ٔ
 .ٙٔص  كرقات من دفًت اخلوؼ،  ٕ
 .ٛ، ص نفسو  ٖ
 .ٜ، ص كرقات من دفًت اخلوؼ  ٗ
. ٕٛٔ، ص ٕٓٓٓ، ٔالبيضاء، ط أمحد اليبورم، يف الركاية العربية التكّوف كاالشتغاؿ، شركة النشر كالتوزيع ادلدارس، الدار   ٘
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 ال٣ضع ٌؿختُب ؤن بض ٞال     الخُاة ؤعاص ًىما الكٗب بطا

ــــي ؤن للُل بــــض وال  ًى٨ؿـــــغ ؤن لل٣ُض بـــــض وال        ًىتلـ

٣اعنز ٖلي بً هٓام ٧ان" ل٣ض  بعؾاء في ٖاما ٖكٍغً ؤمطخى ل٣ض. ومخىخل قغعي ال ؤي اؾخٗماعي، باخخال٫ ًُم
ت والخىُٓماث الكب٩اث ٗت جدذ. عاصجهإل البلض إلزًإ الًغوٍع  ٧ل لىٟؿه ؤظاػ ؤلاؾالمي، السُغ مً البالص خماًت طَع

ظا شخيء،  الغثِؿت والكىإع اإلاُاصًً في خايغة ج٩ىنز ؤن بال جإبى الكٗب بعاصة ل٨ً.  "ألاوعوبُت الضو٫ز وعيا بهغ جدذ َو

ت ؾلمُت وبُغ١ز نىتها بإٖلى مىضصة للبالص تها ًٖ وخًاٍع ٗذ ثقٗاعا زال٫ مً وطل٪ و٦غامتها، خٍغ . ٞاؾض هٓام وظه في ٞع
 قإع ًٖ ٞايذ ضسمت مؿحرة ٞةطا ؤخضَا ٞخدذ. بالجملت وقغاثِ ٦شحرة عؾاثل وظضث: " الُٗاصي ب٨غ ؤبى ٣ًى٫ز

ٗىنز وبىاث، قباها ووؿاء، عظاال والىاؽ بىع٢ُبت،  RCD DEGAGE:   ٖلحها ٦خب والٞخاث جىوـ ٖلم ًٞغ

 : وحهخٟىنز

.  "بغة ٖلى والختم٘     خغة خغة جىوـ جىوـ

٣ى٫ز  ؤو جىوـ بٗلم نىعجه ًٖ ؤٚلبهم اؾخٗاى و٢ض الٟاٌؿبى٥ ٖلى الاٞترايُىنز ألانض٢اء الح: "آزغ ؾغصي م٣ُ٘ في ٍو
: مشل بكٗاعاث

ت زىعة   BEN ALI DEGAGE  وال٨غامت الخٍغ

 ظاهٟي 14 زىعة

ؼيز مدمض الكهُض ٍؼ .  "البٖى

ُل٣ىنز اإلاباوي وحؾِ ٌٗخلىنز ٢ىانت" والضماء، بالٗى٠ الكٗاعاث َظٍ ظىبهذ و٢ض  ًُالب قباب ٖلى هحراجهم ٍو

ت،  الٟاؾضة، وبُاهخه الخا٦م ٞغاع بٗض اإلاُلب َظا جد٤٣ و٢ض.  "الهضوعز به ٞايذ ًٚب ؾىيز ؾالح مً له لِـ بالخٍغ
 ٖلى ظشم الظي ال٩ابىؽ باهتالء ًبكغ الظي اإلاىايلحن ؤخض بهىث الخضر َظا الغواًت وجبرػ جباٖا، الٟؿاص عمىػز وؾ٣ٍى

:  ؤٖىاما صالبال

 الخغة جىوـ جدُا

 للكهضاء اإلاتض

 الخىوسخي للكٗب اإلاتض

ت .   للخىاوؿت الخٍغ

                                                           
. ٖٚالطاىر بنجلوف، الشرارة انتفاضات يف البلداف العربية، ص   ٔ
. ٜٖص  كرقات من دفًت اخلوؼ،  ٕ
. ٜٔ، ص نفسو  ٖ
. ٜ، ص كرقات من دفًت اخلوؼ  ٗ
. ٚ، صنفسو  ٘
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:  العغبي اإلاشلف -

 ببضاُٖت بهُٜ طل٪ ًٖ ُٞٗبر بالصٍ، حكهضَا التي باألخضار مٗجي ومىاًَ بوؿان َى خُض مً الٗغبي اإلابضٕ بن

 ؾاهدت ٞغنت اإلاٛاعبُت اإلاى٣ُت في الٗغبي الغبُ٘ صرلر ٧ان و٢ض. والخسُُلي الىا٢عي بحن جمؼط ٞىُت ٢ىالب وفي مسخلٟت
ت الصسهُت مىا٢ٟهم ًٖ للخٗبحر وطل٪ للغواثُحن،  اإلاٗخم الىا٢٘ جتؿض ٧اهذ والتي الُٗٓم، الخضر َظا بػاء وال٨ٍٟغ

 . الٗغبي اإلاش٠٣ ٦ظل٪ زمىه صٞ٘ اؾدبضاصي هٓام ْل في للمتخم٘

 ؤزغيز وؤخُاها اإلا٣اَ٘ بٌٗ زال٫ مً ٌؿدك٠ مًمغ بك٩ل يالٗغب اإلاش٠٣ وا٢٘ الغواًاث َظٍ متمل نىعث ل٣ض

ذ بك٩ل  ما مىٟاٍ مً ًخاب٘ مش٠٣ ؾحرة ًٖ ٖباعة هي والتي ،(السٝى صٞاجغ مً وع٢اث) عواًت طل٪ ًٖ مشا٫ وزحر. نٍغ

ىه في ًتغيز  ٣ٞض. عبُتٕ ؤم ٧اهذ ٚغبُت ألاظىبُت، وال٣ىىاث الاظخماعي الخىانل وؾاثل ٖبر الجهاع، وؤَغاٝ اللُل آهاء َو
ا ٧ان و٢اج٘ بلى الغواًت بُل طا٦غة جغجض خُض وبباجها، الشىعة ٢بل جىوـ وا٢٘ لىا ٣ًضم ؤن الُٗاصي ب٨غ ؤبى خاو٫ز  ٞحها، َٞغ

بخه الهجغة، بلى ًًُغ ؤن ٢بل ا ألاولى، اإلاغة في بٚغ ٨َغ كحر .الشاهُت اإلاغة في ومُم  ؤن ٢بل طل٪ ٧ان":  اإلا٣اَ٘ ؤخض في طل٪ بلى َو

 ٧ل ٌؿاوعوي ما الىع١ في ؤصونز بٗؼلتي لظث. بالصي عاثدت مً مدغوما جغبتي، مً متخشا اإلاىٟى، في الِٗل بلى ْامالً ًًُغوي
 جضًً ؤجها بضٖىيز جغوٍتها ومى٘ اإلاالٟاث ومهاصعة مًا٣ًاث مً اإلاش٠٣ له ًخٗغى ما ًٖ ال٩اجب ٦ك٠ ل٣ض.  "لُل

 . ػاثٟت وؤوؾمت مىانب جبخػي ال الهاص٢ت، بال٩لمت جامً واثألام َظٍ ؤن طل٪ اإلاُل٤، الٟغصي الخ٨م وحٗغيز الاؾدبضاص

:   ؤلاعالمي الىاكع -

ت حٗخبر الم خٍغ المي الىا٢٘ ؤن ٚحر ،صولت ؤي في الضًم٣غاَُت ماقغاث ؤَم مً ؤلٖا  ٣ٖىص إلاضة الٗغبي الٗالم في ؤلٖا
ت وال٣ىىاث الصخ٠ ظل ؤن ًٖ ٨ًك٠  زاللها مً جمغعز ؤبىا٢ا ظٗلتها حيا٫ ألاهٓمت مكغوٕ لسضمت حسسغ ما ٚالبا الخلٍٟؼ

ا الم ػمً في ألهىا"و. الخ٩ام ؤعاصٍ ٦ما بال الىا٢٘ جهىعز ال التي الخًلُلُت ؤ٩ٞاَع  بٖاصة في ٞكلذ ألاهٓمت َظٍ ٞةن اإلاٟخىح ؤلٖا
 ولم زابغاثالم ؤظهؼة ٖلى ال٣اثم ال٣ضًم ؤؾلىبها في واؾخمغث الصسهُت، ؾالمتها ٖلى ألامجي الهاظـ في وبالٛذ هٟؿها بهخاط
 الًٟاثُاث ٖلى ًىمُا وهغاٍ عؤًىاٍ ما الىدُتت و٧اهذ خضر، بما ن٣ٗذ، بل ٞىظئذ، ٣ٞض ولهظا حٛحر، ٢ض الؼمً بإن حكٗغ

ت  .  ؤلازباٍع

الم صوعز اإلاٛاعبُت الغواًاث حٟٛل ولم الم ؾىاء الٗغبي الغبُ٘ زىعة في ؤلٖا الم ؤو الاؾدبضاصًت لؤلهٓمت اإلاٟبر٥ ؤلٖا  ؤلٖا

 ٢ىاة ٞخدذ( : "السٝى صٞتر مً وع٢اث) عواًت في الؿاعص ٣ًى٫ز. هي ٦ما وألاخضار الىا٢٘ ًهىعز ما ٚالبا والظي لخغا الٗالمي
غة،  اإلاغجبت، جل٪ لخدىػز ٢بلها ؾذ لىا ولِـ ،7 جىوـ ٢ىاة ٧اهذ خحن في...  الؿاٖت مضاع ٖلى وكغاتها ًخهضع السبر ٞةطا الجٍؼ

اث ٣ُٖم ظض٫ في مايُت غة مخابٗت ناعث زم. جاٞهت ومىٖى  مخإزغة ؾاٖت ختى الٗمل مً عظىعي مىظ الكاٚل قٛلي الجٍؼ

 ألاظهؼة مىا٣ٞت بٗض بال باليكغ لها ٌؿمذ ٞال للىٓام، نىجا ؤضخذ التي الجغاثض ٖلى ًىُب٤ هٟؿه وألامغ.  "اللُل مً
ل نىعجه، وجلمُ٘ الىٓام ؾُاؾت جُب٤ُ ٖلى حؿهغ التي الغ٢ابُت  الصخ٠ ناعث" ل٣ض عاصة،ؤلا َظٍ ًٖ ًسغط إلاً والٍى

 ال مغ٢مت، ٧اهذ ألازغيز هي ؾُاصجه نىعز بن بل نضوعَا، ٖكُت ًدضص بوكاء مىيٕى في مباعاة واٞخخاخُاتها صٖاًت، ؤبىا١

غ عئؾاء ٖلى ججز٫ز اإلا٩اإلااث ٧اهذ. اإلاًبٍى الُىم في بيكٍغ لىا ٌؿمذ ما بال ألاولى الهٟدت في مجها ًيكغ  ؤوامغ ق٩ل في الخدٍغ
                                                           

. ٛٗكرقات من دفًت اخلوؼ، ص   ٔ
. ٛٛٔسيف ادلرم، أجراس احلركؼ، ص   ٕ
. ٜاخلوؼ، ص  من دفًت كرقات  ٖ
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 الٗغب الخ٩ام وؾُاؾت الغقُضة، الغثِـ ؾُاؾت َضي ٖلى ٞحها الخباعيز الىاظب باإلاىايُ٘ جلؼمهم ال٣هغ، مً اقغةمب جإحي

 . "جىوـ في لئلٖالم عُمؾم الظي الٗام السِ م٘ ًيسجم ال ب٨الم ٞاٍ ؤو ٖصخى، إلاً ووٍل...  وظىبا عقُضة

ًه بٗض مؿدبٗضا الكإع في ؾهه٠ وظض بٗضما التهمِل ومً الىا٢٘ َظا مً هٟؿه الؿاعص ٌؿلم ولم  الاههُإ ٞع

ضة لخىظهاث والاهبُاح  نىعة لخلمُ٘ ظٗلذ التي َظٍ...  َبٗا الساعجي الاجها٫ بى٧الت ؾمٗذ" ٞحها، ٌٗمل ٧ان التي الجٍغ

 حؿخٗمل وؤألمهم، ال٣هغ مؿدكاعيز ؤزبض ،(ٖبٗب) الصخاُٞىنز ٌؿمُه الظي طل٪ ب٣ضعة ناعث ل٣ض. الساعط في جىوـ

ٌ التي الصخ٠ زماصإل ؾالخا ل. ج٨ٍغ ٖمً وجمىٗه حكاء إلاً ؤلاقهاع تهب خُض الاهبُاح، جٞغ  التي للماؾؿاث والٍى
ضة م٘ مباقغة ٞخخٗامل جختاوػٍ ضة، تهمِل و٢٘. الب٣ُت جخسُل ؤن ول٪. ٖلحها مًٛىب ظٍغ  ناعث ؤزغيز ظغاثض وببغاػ الجٍغ

 في هٟسخي ٞىظضث ًغو٢ه، ال مً ٖلى والختجي الىٓام، صًٍغيز ما بخدبحر و٦خبتها ؤصخابها عخب ؤن بٗض الىاظهت، جدخل

.  "الكإع

كحر الُاؾمحن، زىعة ببان جىوـ قهضتها التي ألاخضار ألبغػز الُٗاصي ب٨غ ؤبي عواًت جىز٤  الضاثم ٖبض الىا٢ض َو

اصة ٢ابل لؼط وا٢٘ وؤهه زهىنا الىا٢٘، حؿخيسخ" الغواًت َظٍ ؤن بلى الؿالمي  السٟاًا مً ًٝه ما ُٞه والى٣هان، للٍؼ
 خ٩اًاث بلى ًدُلىا ؤن اؾخُإ ال٩اجب ول٨ً مجها، الاهتهاء ٖىض وال الغواًت، اؾتهال٫ لخٓت في ال بٗض، جىتل لم التي وألاؾغاع

 ؾغث مشلما الغواًت ؤٖغا١ في السٝى وؾغيز والخاالث، وألاػمىت ألام٨ىت ٞخضازلذ بمهاعة الخ٣اَٗاث لٗبت واؾخسضم ٦شحرة،

 طل٪، ولخد٤ُ٣ .الض٦خاجىعٍت ؾ٣ٍى اهخٓاع في الض٦خاجىعز ؾ٣ٍى ًٖ وػباهِخه الُاُٚت يّضز الىًا٫ يواهتل الصجاٖت،
ُب اؾخسضم ّضص الخ٩ي، ؤاٖل اث ألانىاث ٖو ٠ الؿغصي، السُاب وهّىٕ الخبئحر، ومؿخٍى

ّ
 ًلؼم خحن ال٣ى٫ز سجالث و٦ش

  . "بمهاعة شسهُاجه واؾدبًُ الخ٨ش٠ُ،

 " :اللخُلت ألاخالم فغؾار" عواًت في اللُبُت الشىعة ؤبعاص -2

 الغبُ٘ خغا٥ ًهىعز عواجي ٖمل في ًتؿضَا ؤن صونز اللُبُت ٞبراًغ 17 زىعة اؾدشماع ٞغنت ال٩ىوي ببغاَُم ًّٟىث لم

ا( ٚاٞغ) شسهُت الؿاعص ظٗل. الخ٨م بم٣الُض واإلاخد٨م بالؿلُت اإلاخٟغص الخا٦م ظبروث مً ٖاوى بلض في الٗغبي  عاٍو
 اللُبُت، اإلاىاهج مًامحن ٖلى اٖترايه بؿبب ٦مضعؽ ٖمله مً والُغص لاليُهاص حٗغيذ ٢ٟتمض شسهُت وهي لؤلخضار،

 لبىاًت للىنى٫ز الجضعان خٟغ مهمخه ٧اهذ بط ال٣ظافي، و٦خاثب الشىاع بحن َاخىت مٗاع٥ في الكغاعة بضاًت م٘ لُىسٍغ

 .   الًمان

ٗبر والسجً، باإلاىث ال٩اجب قبهها والسًٕى الجمىص مً ٞترة بٗض اللُبي اإلاتخم٘ لالهخٟايت الغواًت جخُغ١ز  طل٪ ًٖ َو

 مً ؤؾىؤ مىجا ظغبذ. مىجا ُٞه هيخٓغ مىجا ظغبذ اإلاىث، مً الجيـ َظا ظُلي ظغب ٦ما اإلاىث، َظا ظغبذ و٢ض":  ب٣ىله
 بٗضما وطل٪ السجً َظا مً والاوٗخا١ الخُٛحر وبم٩اهُت بالبٗض ًامً الكٗب ظٗلذ الكغاعة بضاًت ؤن ٚحر.  "اإلاىخٓغ اإلاىث

بضو. "ومهغ جىوـ مً ٧ل في ؤ٧لها ؤُٖذ الاهخٟايت ؤن جبحن  ؤو بٗشىا، في صوعا لٗبذ ٢ض الؼلؼلت ؾب٣ذ التي ألاخضار ؤن ٍو

                                                           
. ٚٗ، ص نفسو  ٔ
. ٘ٔ، ص نفسو  ٕ
 .٘ٔ، ص ٜ٘ٗ٘، العدد ٕٗٔٓ/٘/ٔكرقات من دفًت اخلوؼ، ركاية تتهم السياسيُت بسرقة الربيع العريب، جريدة العرب، : عبد الدائم السالمي، مقاؿ   ٖ
 .ٕٙفرساف األحالـ القتيلة، ص   ٗ
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 بال الٛغب ظاعة ػلؼلت جابٗىا ل٣ض. الُىم طل٪ في باإلاضًىت اإلاد٨مت مُضان قهضٍ الظي الىدى ٖلى ألهٟؿىا اإلاٟاجئ ا٦دكاٞىا

.  "الكغ١ز ظاعة في الضَغ َغم اجهُاع بظَى٫ز جابٗىا زم مباالة، ال ْىىاٍ ما ؤو. مباالةالال بتُل جل٤ُ مباالة

 ببضاٖه، ظماح و٦بذ اإلاش٠٣ لخ٨بُل الاؾدبضاصي الىٓام ًٟغيها التي اإلاًا٣ًاث مً ظاهبا ؤًًا الغواًت ٖالجذ و٢ض

اعة" ءلتاإلاؿا مً صعوب بلى الخٗلُم وا٢٘ مىخ٣ضا بها نغح ٧لمت ٢اصجه ٣ٞض ومداؾبخه،  بها َٟذ عخلت ٧اهذ ؤلاصاعة جل٪ م٣غ ٍػ

ت ٖجها جخٟخ٤ ؤن ًم٨ً التي ألامىُت ألاظهؼة ٧ل ؤع٧ان ت، الاؾخسباعاث الساعجي، ألامً الضازلي، ألامً:  بكغ ٖب٣ٍغ   زم الٗؿ٨ٍغ
.   "الؿمٗت ؾِئت اللجان.. 

 َظٍ ٖضث خُض لُبُا، في الض٨ًخاجىعي امالىٔ اٖخمضَا التي الخٗلُمُت اإلاىاهج ؤصلجت ٞطر ٖلى ال٩ىوي عواًت ع٦ؼث
اٞغ، وٗىمت مىظ الخام السًٕى ٖلى الىاقئت جغبي ومخسلٟت وعظُٗت مختاوػة اإلاىاهج اصة وؾاثل ق٩لذ ٣ٞض ألْا  بهخاط إٖل
 وج٣ضؾه، وججٍز الخا٦م ؾلُت ٨ًغؽ الظي اإلاجهاط َظا إلاًامحن ٢اجمت نىعة ال٩ىوي ببغاَُم عؾم و٢ض الىاقئت، وجبلُض ال٣م٘

له اإلاجهاط وي٘ ؤن والٍٛغب  َى َا" ٖىه، البٗض ٧ل بُٗضونز الخسهو َظا في قِئا ٣ًٟهىنز ال ؤهاؽ بها ًًُل٘ مهمت وججًز
ش: ) اليسخ بسِ الٟغعي الٗىىان ًلُه ،(الٗام للخٗلُم الٗامت الكٗبُت اللجىت) بٗباعة مكٟٕى الىاظهت الٛالٝ  الخاٍع

لخت َظٍ خ٣ُ٣ت ٖلى لى٠٣ الهٟدت ٞلى٣لب. خؿىا(. اإلاٗانغ
ُم
 متا٫ في..  ول٨ً خ٣ا، مٗغوٞت ؤؾماء. اإلاالٟىنز. الؿمتت اإلا

 ؟ َظا ما ألاعباب، عب ًا. الجِل ٞغؾان مً مخضاولت ٦ب٨بت بجهم ! الخإل٠ُ ؤو والخٗلُم الٗلم ًٖ ٩ًىنز ما ؤبٗض

.  "!؟ الجُل مىاهج في ًخُاولىنز اإلاؿلخت ال٣ىاث يباٍ

ز الخٗلُمُت اإلاىاهج ال٣ظافي مٗمغ الض٨ًخاجىعز ّٚحر ل٣ض
ًال
٣ا  الشىعٍت، وجىظحهاجه ؤ٩ٞاٍع لضعاؾت هجُىت لٟلؿٟاث ٞو

البا سُت مٛالُاث اإلا٣غعاث َظٍ جًمىذ ما ٚو مـ الكٗب جتهُل حٗخمض جاٍع  في وعمىػٍ ؤبُاله و٧ل اإلاتُض مايُه َو

ُم ال٣اثض جمتُض م٣ابل  مجزال، ٢غآها لِـ الضعاسخي طاإلاىه بن ٞإ٢ى٫ز ؤخخج ٦ضث. "اإلاضعؾُت ال٨خب ٧ل به جخٛجى الظي الٖؼ

غمت ؤ٦ثر مخىها ٧اهذ ما ٦شحرا الضهُا َظٍ ؾاصة آعاء ؤن جظ٦غث ول٨جي .  "ال٣غآن مً خُم

 الؿ٣ٍى َظا ؤن ٚحر اإلايكىص، اإلابخػى وجد٤ُ٣ الاهٟغاط بضاًت اإلاى٣ُت قٗىب لضي الىٓام ؾ٣ٍى لخٓت ق٩لذ و٢ض
ت مباقغة جلخه ت الٓىاَغ مً متمٖى  البالص اظخاح وجسٍغب والسانت الٗامت للممخل٩اث وؾلب َبن ؤٖما٫ مً الٟىيٍى

 الغواثُت ألانىاث ٖبرث و٢ض. ٖاصلت مدا٦مت صونز الاهخ٣ام و٦ظا ألازال٢ُت الختاوػاث طل٪ بلى ؤي٠ للماؾؿاث، وخغ١ز
 ظغخا الىي٘ َظا ؾبب ول٣ض والخُلٗاث، آلاما٫ ل٩ل ونضمت بخباَا اإلابضٖحن لضي زلٟذ التي اإلاماعؾاث َظٍ ًٖ اإلاٛاعبُت

 ول٨ً: " عواًخه مً ألازحرة الٟهى٫ز في ال٩ىوي ببغاَُم ٣ًى٫ز صامُت، ومماعؾاث اهخ٩اؾاث مً الىي٘ بلُه آ٫ ما بٗض ٖم٣ُا

غ بٗض عؤًذ ل٣ض. ال٣غابحن َظٍ ٧ل بٗض اإلاأ٫ بلُه آلى ما َى ألاب ظغاح ومً ظغاحي مً ؤ٦ثر ٞتٗجي الظي الجغح  ألاخالم جدٍغ
خ٣اجلىنز ةال٣ُم ًختاَلىنز ؤهاؾا .  "بالٛىُمت الٟىػز ؾبُل في ٢خاال ٍو

                                                           
 .ٔٓٔنفسو، ص   ٔ
 .ٜٔ، ص نفسو  ٕ
. ٕٚ، ص القتيلة فرساف األحالـ  ٖ
. ٛ٘نفسو، ص   ٗ
. ٕٕٚ، ص نفسو  ٘
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ا بىنٟه( ٚاٞغ) شسهُت ٖلى ًدُل الظي اإلاخ٩لم يمحر زال٫ مً الغواًت َظٍ ؤخضار ال٩ىوي ببغاَُم ناٙ ل٣ض  عاٍو
اث في مكاع٧ا ٠ُ بلى ال٩اجب لجإ و٢ض ؤلاوؿاهُت، اإلاكاٖغ بالغمىػز مٟٗمت بلٛت وطل٪ ألاخضار، متٍغ  الاؾخٟهام ؤؾلىب جْى

ت الغواًت جُغح بط الغواجي، اإلاتن في ب٣ىة جغصص لظيا .  الخإمل حؿخضعي ٞلؿُٟت ؤبٗاص ؤخُاها جخسظ الدؿائالث مً متمٖى

 ال٩ىوي ببغاَُم ل٣امت الٗمل َظا اعج٣اء ٖضم خى٫ز متملها في جهب التي الاهخ٣اصاث مً بًٗا ل٣ي الٗمل َظا ؤن ٚحر

ً ؾلمان) ٌكحر. الؿغص وبغوصة الدؿٕغ بؿبب  الساعجي الٗامل ٞى١ز ٣ًٟؼ ؤهه بلى جسلو للىو مخإهُت ٢غاءة ؤن" بلى( الضًً ٍػ
ز لٗب الظي

ًال
ز صوعا

ًال
ٟخ٣غ للخدغع، لُبُا صٞٗخه الظي ال٨بحر الشمً ٖىض ًخى٠٢ وال الهغإ، في خاؾما  الىا٢٘، صعامُت بلى ٍو

دىاو٫ز ب باعص، بُيء بؿغص الؿازً اإلادؿإع الخضر ٍو
ّ
ٛل  الخّحز ٖلى واهُباٖاث ؤ٩ٞاع َى بما اج٘الى١ز في الضازلي الخّحز َو

ز الىو ًتٗل ما اإلا٩ان، في خغ٦ت َى بما الساعجي
ًال
يخ٣و باأل٩ٞاع، مش٣ال  .عواثِخه مً ٍو

ز الغاوي، ٢ىاٖه زال٫ مً عواًخه، في ال٩اجب ًضؽ
ًال
 ٖلى ألا٩ٞاع ٞخدًغ الخىٓحر، مً وقِئا ألاًضًىلىظُا، مً قِئا

تىذ ؤخُاها، الساعظُت الى٢اج٘ خؿاب ٔ هدى ٍو  ؤن ًتب بهىا ؤ٢ى٫ز ؤن ؤعصث»: ٢ىله في ٦ما ؤزغي، ؤخُاها والسُابت الٖى

تزاػ هخٗلم دىا الٖا  ألا٣ٞي البٗضًً، في وظىصها يمان الخٗضص ألن بخٗضصها هٟسغ ؤن هخٗلم ؤن ًتب! ألا٣ٞغ ال ألازغيز بهٍى
ىا الٟسغ هخٗلم ؤن ًتب ٦ما والٗم٣ي، غا٢خىا الغوحي امخضاصها ٨ًمً ًاهاثالض وازخالٝ الش٣اٞاث جىٕى في ألن بدىٖى  ٖو

.   "«... ؤلالهُت

" : وخكا ناع الظي البهلىار الكمـ عضو" عواًت في الُاػُت نىعة -3

داوي ؾُٗض مدمض) اإلاٛغبي ل٩اجبها( وخكا ناع الظي البهلىان الكمـ ٖضو) عواًت جغنض  مٗمغ الُاُٚت نىعة( الٍغ
 الٗٓمت ظىىنز ٌٗاوي الظي اإلاؿدبض الخا٦م َظا جىا٢ًاث ًٖ وج٨ك٠ جله،م٤ ًىم بلى اللُبُت الشىعة بضاًت مىظ ال٣ظافي

 جامً ال ٦ما ؤلاوؿان، خ٣ى١ز الخترام جضٖى التي الضولُت باإلاىاز٤ُ حٗتٝر ال خضًضًت ب٣بًت ؾلُخه ٞغى ٣ٞض. والٟهام
ت واإلاؿاءلت والى٣ض الضًمى٢غاَُت بم٣ىالث ٤ و٢ض الخٗبحر، وخٍغ دان ؾُٗض مدمض ال٩اجب ٞو  َظا نىعة عؾم في يالٍغ

لُه،(. الُاُٚت) ًيختان والخ٨م الؿلُت بن":  ٖالهُت ًهغح الظي الض٦خاجىعز  لًمان ال٣ىاهحن م٨ٗم ؤ٢دؿم ؤن اعجإًذ ٖو

 ؤلاؾغاٝ) جيختان ٞحها والخهٝغ الشىعة خغاؾت ؤن ٦ما. الخ٨م ال٣اثض ؤها ولي الؿلُت، الكٗب ؤهخم ٞل٨م: الٟٗالُت
لُه(. والخبظًغ  الُبُُٗت، الثرواث وباقي الىُُٟت الشىعة خغاؾت الكٗب، ؤهخم ٞل٨م،:  الضوعًٍ م٨ٗم ؤ٢دؿم نؤ اعجإًذ ٖو

٠ًُ.  "ٞحها الخهٝغ نالخُت ال٣اثض، ؤها ولي،  عؤي ٞال البالص، وحؿُحر الخ٨م بم٣الُض الُاُٚت اهٟغاص ًبحن آزغ م٣ُ٘ في ٍو
 .واإلاداؾبت الى٣ض ٣ًبل ال الظي اإلا٣ضؽ عؤًه بال

ش اؤو٢ًٟ ل٣ض" ...   الخاٍع

...  ظمُٗاث وال ه٣اباث وال الُىم، بٗض ؤخؼاب، ٞال

...  ؤؾئلت وال مُالب وال مداؾبت وال ه٣ض ال

...   م٣ضؾت ٦خب ال

                                                           
. ٕٕٔٓيوليوز  ٕٔإبراىيم الكوين يف أكؿ ركاية عن ثورة ليبيا، جريدة احلياة، : سلماف زين الدين، مقاؿ   ٔ
 .ٕٔ، ص ٕٕٔٓ، ٔزلمد سعيد الرػلاين، عدك الشمس البهلواف الذم صار كحشا، طوب بريس، ط   ٕ
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حر ٚحريز شخيء ال .   ..." وزُبي ٦خابي ٚو

 وبؾالت البالص وخغ١ز ٖؼ٫، ؤم ٧اهىا زىاعا وقُىزا قبابا قٗبه ؤٞغاص ب٩ل الٟخ٪ خض بلى بالُاُٚت ألامغ ًهل و٢ض
ابي مخأمغ ٞهى بعاصجه ًٖ ًسغط ومً الخ٨م، ب٨غسخي والاخخٟاّ الب٣اء ؤظل مً الضماء  ؤها:  عثِؿا لؿذ ؤها" خ٣حر، وظغط وبَع

ُم  لي لِـ ؤها. عظالي مً عظل آزغ بلى زىعحي ًٖ وؾإصاٞ٘ زاثغ م٣اجل ٞإها. الخىخي ًم٨ىجي ال ولظل٪، لي، مىهب ال ؤها. زىعة ٖػ

 ٞمتغص ؤهخم ؤما الكٗب ٞإها الضماء مً بدغ في ولى اإلاى٠٢ ٖلى لُبُا ؾإخغ١ز. ظمُٗا وؤ٢خل٨م ٦مؾإ٢اث. بىض٢ُتي ؾىيز
ىا، لم ظحراه٨م....  الكٗب ٖلى مخأمٍغً سهم مغاخل ٧ل ٖبر زىعة الٗام، َظا ٢بل ٌٗٞغ  لخُٛحر ظاءث زىعاتهم بن زم. جاٍع

 ألخض ًم٨ً وال. ًد٨م الظي َى الكٗب َىا،. عثِـ ًىظض وال ؤخؼاب جىظض ٞال َىا، ؤما...  بدؼب خؼب وجبضًل بغثِـ عثِـ
٠ًُ ، "َلىؾت خبىب مضمً ؤو متىىها ٧ان بطا بال هٟؿه ٖلى ًشىعز ؤن ألخض ًم٨ً ال. الكٗب ٖلى ًشىعز ؤن  بخضي في ٍو

:  بالخٝغ( وخكا ناع الظي البهلىان الكمـ ٖضو) عواًت حسجلها التي زُبه

.  البُىث خغماث ؾدىته٪ اللُلت،"

ت صاعا، صاعا ػه٣ت، ػه٣ت:  الاجتاَاث ٧ل في الؼخ٠ الؼخ٠، لُلت ًلتالل ت، ٚٞغ ...  ٞغصا ٞغصا ٚٞغ

...  الجغطان ؤحها ٖل٨ُم، الؼخ٠ لُلت اللُلت

 واخضا واخضا ؾىمؿ٨٨م

ٛىىا الكىإع في ألاههاع ولحر٢و الجغطان لخسخبئ ؿخٗضوا َو  ظشثهم وخغ١ز بُىجهم وب٣غ الجغطان ل٣خل َو

.  "الىهغ ختى لؼخ٠ وبهه

داوي ؾُٗض مدمض ؤبغػز ٦ما الم صوعز الغواًت في الٍغ غ ألاهٓمت َظٍ حسسٍغ الظي ؤلٖا  وا٢٘ ٧ان وبطا مسُُاتها، لخمٍغ

الم ُغ في الىيُٗت ٞةن ومًلال، مٗخما   -الُٗاصي ب٨غ ؤبي م٘ جدبٗىا ٦ما  -جىوـ في ؤلٖا  وجًلُال، ٖخامت جؼصاص اللُبي ال٣ُم
الم وؾاثل ؤن طل٪  ب٣ُت في ٦ما عؾمي ٚحر آزغ بٖالمي زُاع ؤي لُٛاب هٓغا وخُض ٩ٖاػ ٖلى جخى٦إ زُاب ٦هُئت الغؾمي ؤلٖا

الم َظا مً ال٣ُٗض ظٗل ل٣ض. البلضان غ وؾُلت ؤلٖا  اإلاظاٖت البرامج في الٟٗلي الخد٨م صعظت بلى الخض ًهل بل َلىؾاجه لخمٍغ

بَرِ الؼعز ٖلى بًُٛت السُاب ًى٠٢ زم" وألاَىاء، اإلاؼاط ٖلُه ًملي ما خؿب رْق  اإلاىخٓغجحن، الجهخحن بحن متضصا الاجها٫ لحُم
اث خحن والخلٟؼة ؤلاطاٖت ؤؾخىصًَى  ممً البالص، ؤعظاء ٖبر اإلاىاَىحن مً واإلاكاَضًً اإلاؿخمٗحن وظمهىعز الٗانمت في اإلاغ٦ٍؼ

تاجه زغظاجه ؤلٟىا  ما بطا الظي، الشاثغ ٣ُٖضا٫ لسُاباث اإلاتا٫ لٟسر وألازباع واإلاؿلؿالث البرامج ٢ُ٘ ٖلى واٖخاصوا وجسٍغ
غ، ٖلى مالءجه جدذ مً يِٛ الؿىاء، ٖلى واإلاسجلت اإلاباقغة مً بغهامج ٌعجبه لم  ؤو البرامج لخخى٠٢ الؼعز ٖلى الؿٍغ

 للخى جبضؤ التي الاؾخسباعاث بصاعة ٞحهاج٠ ؤظىبُت، ًٞاثُاث ٖلى بغهامج ًغو٢ه ؤال ؤخُاها ًدضر ٦ما. بغمخه البض ًخى٠٢

 ٖمل ٞخُٗل اإلاكىقت والغمىػز الساَئت بالغؾاثل( الاؾخسباعاث ُٞلال) مً مباقغة اإلاٗحن ال٣مغ في اإلاٗىُت الًٟاثُت بغق٤
.  ..." باإلاغة خغ٦تها حكل ؤو اإلاؼ جت الًٟاثُاث

                                                           
 .ٙٔم صار كحشا، ص عدك الشمس البهلواف الذ  ٔ
 .ٜٕنفسو، ص   ٕ
 .ٖٔنفسو، ص   ٖ
. ٚٔعدك الشمس البهلواف الذم صار كحشا، ص   ٗ
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 ألاؾاؽ ال٣ُٗض ظٗله الظي (ألازًغ ال٨خاب) في واإلاخمشلت الٟاجذ زىعة ٢اثض َلىؾاث بخضي ٖىض ال٩اجب ًخى٠٢

ُم زُب بخضي في طل٪ بلى( وخكا ناع الظي البهلىان الكمـ ٖضو) عواًت وحكحر اللُبُت، ةللضو٫ز ال٣ٗاثضي  : الٖؼ

 ٩ًىنز ٦خاب بٖضاص ٖلى مازغا ٨ٖٟذ ٣ٞض لظل٪،. بُجها اإلاخضاو٫ز السُاب وخضة مً الكٗىب وخضة بن الُٗٓم، الكٗب ؤحها"

ظا. وبٗش٨م ومىج٨م وقهاصج٨م وحج٨م ونالج٨م ويىث٨م في مغظٗا ل٨م  مً الىاٞضة ال٨خب ٧ل مهاصعة ؾِخُلب َو
ت ال٨خب ٧ل ومغا٢بت الساعط . الضازل في اإلاُبٖى

ٝى اهخهبذ خُشما البالص عبٕى ٧ل في وخايغ الخضاو٫ز في خغ( ألازًغ ال٨خاب) وخضٍ  الٗمل وم٣غاث البُىث في:  الٞغ
٣غؤ( ألازًغ ال٨خاب) وخضٍ...  والجبا٫ والخال٫ والىصًان والهًاب والؿهى٫ز وألاعنٟت كغح ًُم .  ..." م٩ان ٧ل في وَُم

ت ًىلض الظي الخظٝ بخ٣ىُت ال٩اجب جىؾل و٢ض ض ؾمإ طل٪ ومً. الالمخى٢٘ م٘ اإلاؿخمغ الاعجُام بٟٗل السسٍغ اٍع  جىلي ٚػ

:   الخ٨م م٣الُض ال٣ُٗض

اعیض"  ...م٩ان ٧ل في الٚؼ

اعیض ؾم٘ آعمؿترووٜ لىیـ الًٟاء عاثض بإن عوط البٌٗ إث خحن مغال٤ ؾُذ ٖلى مً الٚؼ  جاعیش في مغة ألو٫ز ٢ضماٍ َو
 البكغیت

 ...م٩ان ٧ل في ال٩امحراث ومیٌ

 ...الهجغيز الكهغ مىخه٠ مً البیٌ اللیالي في ال٣مغ ٢غم ٖلى مى٣ىقت نىعجه عؤي بإهه عوط البٌٗ

    الجغاثض ٧ل مىاص بحن والخلٟؼاث، ؤلاطاٖاث ٧ل ؤمىاط ٖلى م٩ان، ٧ل في ألاو٫ز زُابه نضي

 . "إلاىاقحروا واإلاتالث

ت مٓاَغ ومً  ؾُٗض مدمض حٗبحر خض ٖلى بالبهلىان ٩ًىنز ما ؤقبه اإلاؼاط مخ٣لب شسو البالص ٣ًىص ؤن ٦ظل٪ السسٍغ

داوي :  الٍغ

 ؟ جدضر لم زىعة ٢یاصة ًم٨ىه ٦ی٠ ؟ ٣ًىصَا ٞهى طل٪ وم٘ البلض في زىعة جدضر لم ل٩ىهه جٟاظإث بإه٪ ٢لیل ٢بل ج٣ل ؤلم" 
 !؟ بهلىاها الغظل ؤلیـ ؟ ؾحر٧ا َظا ؤلیـ

  ٩ىنز ؤن ألاًٞل مً عبما، اإلاخالخ٣ت ؤلاخباَاث مً الىٟـ ًٖ للترویذ ال٩ٟاَت مً ال٣لیل بلى جدخاط ٞاإلاغخلت طل٪، وم٘  -

تهض الجض  ضعي و٢ىعا قیسا  ٩ىنز ؤن ٖلى بهلىاها الغثیـ لى . "...وهِخه بمٓاٍَغ ب٢ىاٖىا في هٟؿه ٍو م ٖو  ٖضص ؤن مً الٚغ
ت والازتزا٫ الخ٨ش٠ُ لٗملُت لجإ ال٩اجب ٞةن السمؿحن، ًختاوػز ال الغواًت نٟداث  الخىاع َُمىت م٘ ألاخضار، مً إلاتمٖى

 الكهحرة زُبه في ؤو مداوعاجه في ؾىاء الغواًت ٞهى٫ز في ٢ىيز بك٩ل ال٣ُٗض نىث ًٓهغ ٦ما والساعجي، الضازلي بك٣ُه

 -٦غ٧لال -٧الُٛىال -هحرون) والغمىػز الكٗبُت والخ٩اًاث ألاؾاَحر مً بٗضص ال٩اجب جىؾل ٦ما. ٧ىابِؿه في ختى وؤخُاها

                                                           
. ٙٔ، ص نفسو  ٔ
. ٕٔعدك الشمس البهلواف الذم صار كحشا، ص   ٕ
 .ٖٔ، ص نفسو  ٖ
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ت، ؤؾلىب اٖخماص بلى بياٞت ،(جِخىؽ  م.. () ل٪ ظاًحن مٗمغ، ًا ل٪، ظاًحن) اإلا٣اَ٘ بٌٗ في الُىمي الخضًض ولٛت السسٍغ

 .وا٢ُٗت ؤ٦ثر ألاخضار ًتٗل مما( 11

 

 زاجمت   :

 الٗغبُت الغواًت في ب٣ىة خايغا ٧ان الٗغبي الغبُ٘ ويٕىم ؤن ؾِؿدك٠ 2011 ؾىت بٗض الغواجي للمىتؼ اإلاخدب٘ بن
٣ت ؾىاء زهىنا واإلاٛاعبُت ٖمىما ت ؤن الشالر الغواثُت الىماطط زال٫ مً جبحن و٢ض مباقغة، ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ  متمٖى

 ؤؾهمذ التي ًتوالاظخمإ الؿُاؾُت بالىيُٗت مغجبِ َى ما مجها ب٣ىة خايغة ٧اهذ اإلادٓىعاث مً ٧اهذ التي اإلاىايُ٘ مً

ت الكٗىب بمُالب مغجبِ َى ما ومجها ألا٢ُاع، َظٍ في الٗغبي الغبُ٘ قغاعة اهضإل في  ومهما. والضًمى٢غاَُت وال٨غامت ٧الخٍغ
ُت ٢ٟؼة خ٤٣ ؤلابضاعي اإلاكهض ٞةن جضاُٖاث، ؤو ؾلبُاث ؤو بًتابُاث مً الُٗٓم الخضر َظا ًٖ جغجب  ؤٖماال ؤوظض بط هٖى

دت جىتبها لم عواثُت دت زضع الظي السمى٫ز ؤن َى بؿُِ لؿبب ٣ٖىص، مىظ الٗغبُت ال٣ٍغ  نُداث ؤماجخه ؾاب٣ا ألاصبُت ال٣ٍغ
ذ الشىاع  ه٨هت ؤظىاؾه ب٩ل ألاصبي للخًىعز ظٗلذ الٗغبُت ٞالشىعاث الهُداث، جل٪ م٘ اإلاخٟاٖل ال٩اجب خماؽ م٩اهه وػٖع

ت ظتمسخي ٞهي الازخالٞاث، حٗضصث مهما الٗغبُت ألا٢ُاع في ظضًضة  ٌٗخبرون الى٣اص ظٗل مما. ؾاب٣ا اإلا٣ٟىص الخٗبحر بدٍغ
ت بالخماؾت جدؿم ظضًضة مغخلت ؤلابضإ َظا ت والجٖز  .الجاصة الخُٛحًر

 اإلاعخمضة اإلاغاحع   :

 2012 ًىهُى ،1 ٍ الهضي، صاع ،63 ؤلانضاع الش٣اُٞت، صبي ٦خاب ال٣خُلت، ألاخالم ٞغؾان ال٩ىوي، ببغاَُم. 

 صٞتر مً ٢اثوعز الُٗاصي، ب٨غ ؤبى ، . 2013 ،1 ٍ لىضن، ٦خب، مىمىذ السٝى

 1 ٍ البًُاء، الضاع اإلاضاعؽ، والخىػَ٘ اليكغ قغ٦ت والاقخٛا٫، الخ٩ّىنز الٗغبُت الغواًت في الُبىعي، ؤخمض، 
2000 .

 ؾلمان ً ضة لُبُا، زىعة ًٖ عواًت ؤو٫ز في ال٩ىوي ببغاَُم:  م٣ا٫ الضًً، ٍػ . 2012 ًىلُىػز 12 الخُاة، ظٍغ

 2013 ًىاًغ ،1 ٍ الهضي، صاع ،74 ؤلانضاع الش٣اُٞت، صبي ٦خاب الخغوٝ، ؤظغاؽ إلاغي،ا ؾ٠ُ .

 لحها الٗغبُت البلضان في اهخٟاياث الكغاعة ظلىن، بً الُاَغ  الش٣افي اإلاغ٦ؼ ٖمغ، خؿحن:  جغظمت بالىاع، ٍو

. 2012 ،1 ٍ  البًُاء، الضاع الٗغبي،

 ا صٞتر مً وع٢اث:  م٣ا٫ الؿالمي، الضاثم ٖبض، ضة الٗغبي، الغبُ٘ بؿغ٢ت الؿُاؾُحن جتهم عواًت لسٝى  ظٍغ
 .9545 الٗضص ،1/5/2014:  في وكغ الٗغب،

 داوي، ؾُٗض مدمض  .2012 ،1 ٍ بَغـ، َىب وخكا، ناع الظي البهلىان الكمـ ٖضو الٍغ
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 هنُت بن للمدؿن اإلاؿدنلع عواًت في الخىنؿُت الشىعة

ش اؾخلغاء) (  ٌاإلاؿخلب واؾدكغاف الخاٍع
 الجؼائغ بىعكلت مغباح كانضي حامعت هبير س ي الخجاني ؤخمض. ص

  
 
 

ش ال٩اجب اؾخلهم ٠ُ٦ هبحن ؤن اإلاضازلت َظٍ في ؾىداو٫ز  الغاًَ الىا٢٘ واؾخ٣غاء ألاؾُىعي وختى الىا٢عي الخاٍع

، اإلاؿخ٣بل واؾدكغاٝ زاللهما مً
ًال
(.  واإلا٩ان الؼمان الصسهُاث،) زال٫ مً طل٪ ْهغ و٠ُ٦ ؤًًا

 

: َئتجى

ز ألاصبُت ألاق٩ا٫ ؤ٦ثر مً الغواًت بن 
ًال
، جضاوال

ًال
غظ٘ واهدكاعا ز لل٣اعتز جً٘ ؤجها بلى طل٪ ٍو

ًال
ز ٖاإلاا

ًال
 ؾغصي بُاب٘ مؿبى٧ا

ت زُالُت ٖىالم بلى الىا٢عي الٗالم مً الغاويز ُٞه ًيخ٣ل مكى١ز ٣ت له، ه٣ض ـ ٦جهها في ـ وهي. له مىاٍػ  جى٣ل وؤصبُت ٞىُت بٍُغ
ت بلى الىهُت باألصبُت ًغج٣ي ٫ق٪ في والسُاالث الخ٣اث٤  بحن َُاجه في ًتم٘ الخضًض الغواجي ٞالىو وبطن الىهُت، الكٍٗغ

ت ألاصبُت ت وألاؾلىبُت ظهت مً واللٍٛى  الغواًاث في الؿغصي الٟجي للجما٫ الضاللي الٗم٤ في واإلاخمًٗ ؤزغي، ظهت مً الكٍٗغ
، ٨ًً لم اإلاد٨م ألاصبي الؿب٪ َظا ؤن له ًتراءي

ًال
ا ت ٞىُت اعجباَاث له بل ٍٖٟى  الٗغبي ألاصبي وؤلابضإ جدىام وخًاٍع

غ خُض مً وطل٪ ال٣ضًم، . الا٣ًإ و٦ظا الخهٍى

 للمدؿن اإلاؿدنلع لغواًت الغواجي البىاء في بُجها ُٞما اإلاخألفت الؿغصًت ألابعاص جتلُت هداو٫ز البدض َظا في وبهىا
ت الؿغصًت بلى اللٛىيز ؤلابضاعي وختى الٟجي، الجمالي البٗض صيجخ٘ والتي اإلاخمحزة، الٗغبُت للؿغصًت ٦ىمىطط ،هنُت بن  الكٍٗغ

ت جتلُاتها ؤؾمى في سُت الٟلؿُٟت الؿُاؾُت،) ال٨ٍٟغ  الٟغصي ال٨ٟغ ٞختٗل مباقغ، ٚحر بىظه للمٗاوي وبًماءتها(. والخاٍع
ز ٌؿاٞغ والجمعي

ًال
  بالىا٢عي، ؾُىعيوألا السغافي وعبِ بالخسخي اإلاٗىىيز وإلا٣اعهت باإلااضخي الخايغ لغبِ بُٗضا

سُت ؤخضاثها م٘ وجٟاٖلها لها اإلاىختت الٗغبُت بِئاتها ًٖ –ٖمىما –الغواًت حٗبحر مضي ًٖ ال٨ك٠ مداولت  الخاٍع
ت الش٣اُٞت ومًامُجها والؿُاؾُت، الىا٢ُٗت والاظخماُٖت ت جدمل ؤن لها ًم٨ً اإلاٟهىم بهظا ٞالغواًت والخًاٍع  في مخٟغص ٍَى

. واإلاٗانغ الخضًض الٗغبي الؿغص

ا٦ض ز لِـ ألاصبي ؤلاهخاط ؤن .Roland Barthes باعث عوالر ٍو
ًال
ز او٩ٗاٌؽز بل للىا٢٘، او٩ٗاؾا  اإلاؿاٞت في الو٩ٗاؽٍق

ز وجيخج جخًامً اإلا٣ٗضة الٗىانغ مً ظملت » ٌكمل او٩ٗاؾه وق٩ل الىا٢٘ بحن ال٣اثمت
ًال
 ال ٞال٩اجب. مُٗىت ؤًضًىلىظُت آزاعا

 .( ) « مُٗىت ؤًضًىلىظُا جإزحر جدذ اظخماُٖت جىا٢ًاث ظملت مباقغ ال بك٩ل ٨ٌٗـ بل ؤًضًىلىحُا ًىخب

                                                           

. ٘ٗص، ٜٜٚٔ أكتوبر ،تشرين األكؿ ،٘العدد  ،رللة الطريق ،األدب كاأليديولوجيا ،فيصل دراج  (ٔ)
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 ألاصبي للىو الٟجي الك٩ل ؤن ٖلى  Formaliste du Russe Les الغوؽ الكىالنُير م٣ىلت" باعث عوالر" بحن ٦ما
ت وال خلُت لِـ ٠ ملخه٣ت ألخاؾِـ حصسُو » َى بل بجباٖها ألاصًب ٖلى ًتب ال٣ىاٖض مً متمٖى  طاثا٫ بختاٍو

، وبإٖما١ لى اإلاىيٕى  . ( )« آلازٍغً م٘ خًىعٍ ؤو ٖؼلخه ًسخاع وؤن وألاقُاء الٗالم ًىاظه ؤن ال٩اجب ٖو

ز ه٣ضًت ٢غاءة ٞجي ؤصبي ٖمل ؤي ٢غاءة ًم٨ً ال ؤهه ٦ما
ًال
مله ال٩اجب ٞبحن ال٩اجب ؤًضًىلىظُا ًٖ بُٗضا  مؿاٞت»  ٖو

 جدتها ؤهخج التي وألاًضًىلىظُا ال٩اجب ؤًضًىلىظُا بحن مؿاٞت صبُتألا الخسُُل وؾحروعة ال٨خابت ٖملُت جدضصَا البٗض زىاثُت
حها ز وجيخج ألاصبي ٖمله جد٨م التي وألاًضًىلىظُا ال٩اجب ؤًضًىلىظُا بحن ؤزغيز ومؿاٞت ألاصبي، ٖمله ٞو

ًال
 ؤًضًىلىظُت آزاعا

ظا ( )«مُٗىت  بإلىان جهُبٜ جىٟ٪ لم والتي الى٣ضي للخدلُل ًضًىا بحن التي اإلاؿدى٣٘ عواًت في هتضٍ ؤن ًم٨ً ما َو
ت البىعكُبُت ألاًضًىلىظُت  .هنُت بن اإلادؿن لضي ألاًضًىلىجي الخدغعي ال٨ٟغ خانغة التي الؿلٍُى

ماؽ حىلُار الجيرصاؽ ؤن ٚحر  َا٢خه في وبهما مغظُٗخه في ج٨مً ال»  الىو ؤًضًىلىظُت ؤن ًغيز  A.J.Greimas ػٍغ
ظا(  )«ُٞه اإلاصخىهت ألانلُت الضالالث حُٛحر ٖلى  عواًت في هلخمؿه والظي ألاصبُت لؤلٖما٫ ؤلابضاعي الٟجي البٗض ًٟؿغ الظي َو

 ؤلف في ألاؾُىعٍت بالخُاة جىنـ في الؿُاؾُت الخُاة ال٩اجب ُٞه عبِ الظي والخسُُلي ألاؾُىعي البعض في اإلاؿدنلع
م بحن لخدضًضوبا ولُلت لُلت ؤل٠ وشسىم الغواًت ؤشسام بحن الغبِ زال٫ مً ،ولُلت لُلت ُٟت الٟخاة مٍغ  قهغػاصو الٍغ

.  ولُلت لُلت ؤل٠ في اإلاخى٢ض الؿاعص

اث٠ ٧ل خىله ًخمدىعز الظي الٗالم َظا هي الصسهُت »:ب٣ىله مغجاى اإلالً عبض الض٦خىعز ٌكحر الؿُا١ َظا وفي  الْى

غ بٞغاػ مهضع ٞهي واإلاُى٫، والٗىا٠َ والهىاظـ
ّ

 ٞٗل -اإلاٟهىم بهظا– ٞهي ما، ٢هصخي ٖمل صازل الضعامي الؿلى٥ في الك

ُٟـت -اإلاٟهـىم بهظا -وهي السـحر، طل٪ ؤو الكغ َظا إلٞـغاػ جخٗغى طاجه الى٢ذ في وهي خضر، ؤو ، ؤو ْو  التي هي بجها زم مىيٕى
ا، حؿغص ا ؾغص ٖلحها ٣ً٘ ؤو لٛحَر . ( ) «ون٠ ؤصاة -اإلاٟهىم بهظا -وهي. ٚحَر

 م٘ جضازل في ٖىه هخدضر خحن ؤما واإلاىالاة، الخخاب٘ بمٗجى ٩ًىنز الصسهُت ًٖ بمٗؼ٫ز الؿغص ًٖ هخدضر خحن وبهىا
ٛخضي والخجاوػ  الخعضًت بمٗجى ٩ًىنز ٞةهه الصسهُت ، َو

ًال
 التي الصسهُت م٘ آزغ ومعجى نفؿه في معجى ًدمل ألهه مغ٦با

 وهي ( )«ما ٢هصخي ملٕ في الخىاع زل٠ ما َى لضًىا، اإلاش٣ٟت الظَىُاث مً ٦شحر مٟهىم في الؿغص » ٧ان وبن َى، ًدّغ٦ها
ُه الخىاع ٖلى ؤ٦ثٍر في ًجهٌ الظي الٟجي الغواجي الؿغص م٘ جخىا٤ٞ ال الىٓغة  متملها في هي التي اإلاؿدى٣٘ عواًت في و٦ما بىٖى
ه صازلي خىاع  الٟجي الخىاع َظا ٖلى الجمُ٘ جُل٘ ألازحر في ول٨جها الٗمل في عثِؿها ٖلُه لخُل٘ هٟؿها وبحن بُجها البُلت جتٍغ

. إلاؿغوصا

 الخ٣لُضًت للٗال٢اث ظضًضة ٢غاءة بلى ًاصي الظي ؤلاظغاجي الؿغص طل٪ َى بش٣ل، هٟؿه ًٟغى الظي الؿغص ؤن ٚحر
ًها لُمز التي الضعامُت السٍُى إلالمت قإجها مً بىاثُت، وؿُتُت بٗال٢اث وحٍٗى ِب

ّٗ َٟر  مؿاعاتها جىامي ٖلى وحٗمل الصسهُت جُم

                                                           

. ٗ٘، صٜٔٛٔ ،ٔط، بَتكت ،دار الطليعة ،الشركة ادلغربية للناشرين ادلتحدم ،زلمد برادة :تر ،درجة الصفر للكتابة ،ركالف بارت( ٔ)
. ٘ٗص ،السابقادلرجع ( ٕ)
. ٛٔٔص، اجلزائر  ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية، الدار التونسية للنشر ص،مدخل إذل نظرية القص ،مسَت مرزكقي ، مجيل شاكر  (ٖ)
 .ٚٙص ،ٜٜٓٔ ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،القصة اجلزائرية ادلعاصرة ،عبد ادللك مرتاض(ٗ)

 .ٖٛص، بغدادمجاؿ ألف ليلة كليلة دراسة سيميائية تفكيكية حلكاية ، عبد ادللك مرتاض( ٘)
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ا، ًٓهغ زم ومً اإلاسخلٟت، له ه٣هضٍ الظي ؾغصا٫ ألن بىاَئ
ّ
 ٧ال٣الب اإلاىُب٣ت الظَىُت والهىعة اليؿاط، ؤو ٧البىاء" هخمش

 بالصخهُت؟ الؿغص عالكت ما: َى ًُغح ؤن ًيبػي الظي الؿاا٫ ول٨ً. ( )"ٖلُه ًيسج الظي واإلاىىا٫ ُٞه، ًبجى الظي

I. اإلاؿدى٣٘ عواًت في  الصسهُاث   

ز الغواثُت الصسهُت وٗخبر ؤن ًم٨ً ال  
ًال
،وا١ وظىصا

ًال
 في اإلاؿخسضمت الخٗبحراث ٖلُه جض٫ جسُُلي، مٟهىم هي وبهما »ُٖا

ز لخخسظ( وع١ مً ٧اثىاث) ـ باعث عوالر خؿب ـ الغواثُت الصسهُت جختّؿض ٨َظا. الغواًت
ًال
ز ق٨ال

ًال
 وهي اللٛت، زال٫ مً صالا

. جىصوعٝو خؿب لؿاهُت، ٢ًُت مً ؤ٦ثر لِؿذ

 الىّو، به ٣ًىم مما ؤ٦ثر ال٣اعتز به ٣ًىم جغ٦ُب هي الغواثُت زهُتالل ؤن ًغيز Ph. Hamon ( )هامىر  فُلُب ٧ان وبطا 

. جإلُٟي ٖمل هخاط بإجها باعث عوالر ٖىض الصسهُت ٞةن

٣ت بلى الباخشحن بٌٗ لجـإ الؿبب ولهظا ت جدضًض في زانت ٍَغ  ألهه ،اللاعر  مدىع  حٗخمض الخ٩اثُت الصسهُت ٍَى

ز الظي َى
نُم ّىِب

َر
٩ ج ـ ًُم بر بالخضٍع ت مهاصع بىؾاَت وطل٪ ٖجها، نىعة ـ ال٣غاءة ٖو :  هي زالزت، بزباٍع

سبر ما ـ 1 ٩ىنز: الغاوي  به ًُ  اإلابضؤ َظا بلى هٓغها لى ول٨ىىا اؾخيخاظاث، ولِؿذ بها مهغح مباقغة ؤ٢ىا٫ ٖبر طل٪ ٍو
 ٢بل مً ٞتاإلاىنى الصسهُت ٖلحها ج٩ىنز التي الخ٣ُ٣ُت الهىعة بحن جًاعب َىا٥ ؤن لىظضها اإلاؿدى٣٘ عواًت في واٖخمضهاٍ

 َم الظي بالك٩ل ولِـ جهىعَا بدـ للصسهُاث السُالُت عئاَا ألاخُان مً ٦شحر في حؿغص ألجها ـ البُلت ـ َى الظي الغاويز

: ٞخ٣ى٫ز الغواًت بضاًت في خؿان سخي ون٠ في ٢ىلها طل٪ ومشا٫ ٖلُه،

ز ٦ىذ»  
ًال
ز ؤعا٥ ؤخُاها

ًال
ز عاقه،ؤح وق٤ ؤصٚاله ٞتاط ؾبر ؤو حؿل٣ه ٌٗؼ اإلاىا٫، بُٗض ظبال

ًال
 ؤجسُل٪ ٦ىذ ؤزغيز وؤخُاها

ز
ًال
ز بدغا

ًال
 (. )«ؤنضاٞه وإلالمت ٢ٍٗغ ختى الٛىم ؤو خُخاهه نُض ًٖ قبا٧ي حعجؼ ٖم٣ُا

سبر ما ـ 2
ُ
٩ىنز: طاتها الصخهُاث به ج ظا الغواجي، الٗمل صازل الصسهُاث بها جهغح مباقغة ٚحر ؤ٢ىا٫ طل٪ ٍو ز َو

ًال
 ٢ض ؤًًا

. الغواثُت الصسهُاث مالمذ ًٖ لل٨ك٠ اصَااٖخم ًم٨ً ال التي الخهىعاث ٢بُل مً ٩ًىنز

م عن ؤزباع من اللاعر  ٌؿخنخجه ما ـ 3 ٩ىنز: الصخهُاث ؾلىن ٍَغ  الصسهُاث ؾلى٧اث ٢غاءة زال٫ مً طل٪ ٍو
اتهم ظا ،(طاتها خض في ؤ٢ىالها وال ؤٞٗالها ولِؿذ الصسهُاث هىاًا) الخضاولُت اإلاُُٗاث ؤي وجهٞغ لب في َى َو  ًبجي الظي ألٚا

 .مٗها والخٟاٖل بخهىعَا ألاو٫ز اإلاٗجي ألهه ال٣اعتز لضي الغواثُت شسهُتا٫ نىعة

 ال٣اعتز به ٣ًىم ظضًض جغ٦ُب هي الخ٩ي في الصسهُت ؤن هامىر  فُلُب ٞغؤي: طل٪ بٗض الخهيُٟاث حّٗضصث زم

(  )« الىّوز به ٣ًىم جغ٦ُب هي مما ؤ٦ثر

٠ُ زال٫ مً طل٪ ه٣غؤ اإلاؿدى٣٘ عواًت وفي اع هغػاصف ؤؾُىعٍت ؤؾماء جْى . وقهٍغ

                                                           

 .ٕٓ،ٔٔص ،ٜٜٚٔ لبناف، بَتكت ،ٕط، ٔمج، مكتبة ادلدرسة كدار الكتاب اللبناين  ،ادلقدمة ،ابن خلدكف( ٔ)

 .ٔٔ، ص-دراسة–زلمد عزاـ، شعرية اخلطاب السردم  (ٕ)

 .٘ٓزلسن بن ىنية، ادلستنقع أك التحليق جبناح كاحد، ص  (ٖ)

 .ٔٔ، ص-دراسة–زلمد عزاـ، شعرية اخلطاب السردم  (ٗ)
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اث وهتض  الصسهُت هي وال٠ًٗ ال٣ىة بحن متراوخت ؤزغيز بلى مغخلت مً جخٛحر التي البُلت هناء جهٞغ
ا م٘ ال٨بحر لخٟاٖلها الغواًت في ألاولى الضًىام٨ُت  ؤن ٦ما حِٗكها، التي الؼمىُت الٟتراث وم٘ آلازٍغً وؤ٩ٞاع ؤ٩ٞاَع

 ألمغ الؿى١ز في علف بائع بلى مجلت ناخب مً وجدىله الغواًت َىا٫ الشابذ خؿار س ي لؿلى٥ اإلاٟاجئ الخدى٫ز
 ٖلى الغواجي الؿغص َىا٫ زابخت ؾ٩ىهُت شسهُت و٦إجها بضث التي الصسهُت لهظٍ الضًىام٩ُي الخٟاٖل بضًت ًبحن

م . اليؿاء اجتاٍ مى٢ٟه ؾ٩ىهُت مً الٚغ

ظا  الخٟانُل ٧ل لىا جى٣ل التي ٞهي ؾدى٣٘،الم عواًت في اإلادىعٍت الغئِؿُت الصخهُت هناء شسهُت في هلمؿه ما َو

ز ألاخضار في واإلاكاع٥ الؿاعص صوعز جلٗب بالخالي وهي آلازٍغً وفي هٟؿها في جغاَا التي
ًال
. مٗا

 اإلاؿدنلـــع عواًــت في   الغوائُــت الصخهُـــاث  :

ُٟت ٞخاة ٞهي و٧اجبتها الغواًت َاجه بُلت وهي :بكغاوي  هناء  في طل٪ لها وجغاءي ظاحوالً والٗمل الخُاة ٖك٣ذ ٍع
 في اإلاشالي ؤؾخاطَا بإهه ولى٣ل خبِب مً وؤعقى عثِـ مً ؤ٦ثر ُٖجها في ٧ان الظي خؿار س ي عثاؾت جدذ الٗمل َى ُٖٓم بىاء

ُٟت والبِئت والخ٣الُض الىن٠ بد٨م الغواًت في ٞدايغان وؤبحها ؤمها ؤما. الخُاة  بُتهم في لخُاتها الىنٟي الؿغص وبد٨م الٍغ
 لي لخ٣ضمها ٦خبتها التي مظ٦غاتها هي الخ٣ُ٣ت في والغواًت والخحن، الخحن بحن اإلاخ٣لبت الىٟؿُت خاالتها طل٪ ٧ل وبحن صًىتالم وفي
 ًً٘ عقُض زُُبها وؤن زانت ًضحها بحن ال٨خابت َاجه مشل جىاظض زُغ مٗلً الؼوظُت الخُاة ها٢ىؽ ص١ ؤن بٗض خؿار س ي
ز ٖبإ جمشل ؤنبدذ التي ال٨خابت َاجه مشل ؤًضًه بحن ج٣٘ بإن هي حؿمذ ولً ٦بحرة ز٣ت ٞحها

ًال
 مجها جخسلو ؤن ٞإعاصث ٖلحها ز٣ُال

تراٝ بالبىح ـ َىاء َٝغ مً ـ الىخُض اإلاٗجي خؿار س ي بلى َضًت ق٩ل في ز خُاتها ػوع١ز ؤبدغ ؤن بٗض والٖا
ًال
 جل٪ ٧ل ًٖ بُٗضا

. ألاخضار

ز َىاء جضٍٖى ٦ما خؿار س ي) الخضاص خؿار
ًال
ز خبا

ًال
 َىاء بلُه جغهى ٧اهذ الظي البالٜ واإلاٗلم الى٢ىعز اإلاضًغ(: واختراما

ا عا٢ىت ٖال٢ت به ٖال٢تها ج٨ً ٞلم بلُه الغظٕى بٗض بال بصخيء ج٣ىم ج٨ً ٞلم وؤ٩ٞاٍع بُٗيُه شخيء ٧ل وجغا٢ب  ٧اهذ بل بمضًَغ
ت حؿختىبه ؤن بٗض ًخإػم ألامغ ول٨ً طل٪، مً ؤ٦ثر بلى جخٗضاٍ   الخالضي ببغاهُم صًمال٤ نض٣ًه ًض ٖلى طل٪ و٧ان الكَغ

ت يابِ . الكَغ

ـم ُٟت الٟخاة وهي هناء حؿمحها ٦ما قهغػاص: مٍغ ت في الىاؽ ؤزباع وا٢خىام اإلاؿترؾل الؿغص ناخبت الٍغ  وفي ال٣ٍغ

غاؽ في وزانت م٩ان ٧ل ؼ ٖبض جس٠ُ التي وهي والختمٗاث ألٖا . للغواًت ألازحر اإلاىٗغط في لهىاء الشالض الٗك٤ُ الٍٗؼ

 ألامغ ؤو٫ز هناء هاٞؿذ التي وهي ظيسخي لهب ٧ىمت ٧اهذ والتي اإلاكهىعة وال٣انت الصخُٟتو ال٩اجبت :بالخاج ػهى
ض جؼوظذ ألاػمت بٗض ل٨جها خؿار س ي في  جهاًت ٖىض البالص في ألاويإ حٛحر بٗض بال حٗض ولم الساعط بلى مٗه وؾاٞغث بٍٟغ

ُت الهض٣ًت وهي الغواًت ت لضي اإلاٗخ٣لت اوؤزخه الغواًت، آزغ بلى لهىاء الٞى  في الؿُاؾُت ألاخضار مدغ٦ت خبلى وهي الكَغ

. الغواًت

ض  باصت في له وانُُاصَا لؼهى الخبُٗت ؾىيز الغواًت في مهمت صوعز له ٨ًً ولم للمتلت الخ٣جي اإلاكٝغ: بىبىغ فٍغ
ز َالتهما التي ألاػمت في به الؼواط خخمُت زم ظيسخي ٦مخىٟـ ألامغ

ًال
ت َٝغ مً وابهواؾخج ق٣ُ٣ُه اٖخ٣ا٫ بٗض مٗا  م٘ الكَغ

ى .  خؿار س ي اؾختىاب زم َػ
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 ألاو٫ز الىٟسخي الخاظؼ ٧ان ؤهه ٚحر الغواًت ؤخضار مؿغح في خًىعز له لِـ لهىاء ألاو٫ز الٗك٤ُ: ػاًض بن عماع
ؼ لٗبض ز بهناء بٗال٢خه ٖلم ٖلى ٧ان الظي الٍٗؼ

ًال
ى ٢ضًما ز وب٣ى اإلاٗخ٣ل في به ظؼ لظا الخا٦م الخؼب مٗاعضخي مً َو

ًال
 عمؼا

. ٣ِٞ إلاٗاعيت٫

ؼ عبض ؼ عبض) ًضٖىهه و٧اهىا لهىاء الضعاؾت نض٤ً العٍؼ ايُاث ؤبى العٍؼ ؼ عبض ؤو الٍغ ى( َالؽ العٍؼ  الغظل َو
اح ول٨ً به الاعجباٍ وؤملذ خؿار س يو عماع بٗض َىاء ٖك٣خه الظي م ؤخًان بلى به ٖهٟذ الخُاة ٍع  َىاء نض٣ًت مٍغ

. اإلاغخت

. للؿلُت اإلامشل الخا٦م عيزالضؾخى الخؼب ًٖى: عؼوػ بن علي س ي

ظا  ٧لمت بن "واخض بجناح الخدلُم" ؤلايافي الٗىىان زال٫ مً طل٪ ًختلى و٢ض ،اإلاؿدنلع عواًت في هلخمؿه ما َو
م ألالُم الىا٢٘ مً الهغوب واخضة ٧لمت جبحن ٦ما السغافي، البٗض جبحن والجىاح الغواًت، في السُا٫ البٗض جبحن الخدل٤ُ  ٚع

 الؼمً: الخالُت الدؿائالث َغح مً البض الؼمً ماَُت ًٖ ولل٨ك٠ ػمىُت ؤلايافي الٗىىان ُٞاصي اإلاتخم٘ ًيخاب الظي العجؼ
 مؿخ٣بل؟ ؤم خايغ ؤم ماى الؼمً طاحي؟ ؤم مىيىعي الؼمً زُي؟ ؤم صاثغيز الؼمً وؿبي؟ ؤم َل٤

 الٗىىان في ًختلى مما ختى و امال٘ َغخها في الؿُاس ي ألاًضًىلىجي البعض طاث اإلاؿدنلع عواًت في ًالخٔ ما ؤَم بن
يبػي عاثدخه جٟىح الظي الٛغم آلاؾً باإلاؿدى٣٘ الؿُاسخي اإلاتا٫ بىن٠  ؤو الضًضان مً ٞهى ُٞه ًب٣ى ومً ٖىه الابخٗاص ٍو
٣ت ًخم لم الُغح َظا ؤن ٚحر الظباب،  وون٠ هناء اإلاغؤة صوع  اكخنام في َىُت بً مدؿً ال٩اجب ؤبضٕ ٣ٞض مباقغة بٍُغ

ت الىٟـ م٨ىىهاث جٟانُل ؤص١ ظا ألاهشٍى  الؿغص ًخٗضي ألهه اليؿاء بٗالم وزبرة جتغبت هدُتت َى مدا٫ ال ؤلابضإ َو
 لخٛغ١ز الغواًت بن زم ألاهشىي، للجيـ الالقٗىعٍت الاهٟٗاالث في مم٨ىت خضوص ؤبٗض بلى ألاهىزت في الٓاَغة وألاوناٝ البؿُِ

 الؿُاؾُت لل٣ًاًـا الجـاص الُـغح ؤن ختى ـولُلـت لُلـت ؤلف في هما ـ ةالجيسخي الٗملُت لخٟانُل اإلاباح الىن٠ مً ؾُل في

ت ـى ؤزذ ًُٞدت ٍَغ٤ ًٖ ٧ان وال٨ٍٟغ خهـاب َػ خهاب خاصزـت بحن عبِ ٣ٞـض طل٪ مً وؤ٦شـغ بااٚل » : ًلي ُٞما والسجـً الٚا

ش حؿام٤ ألا٤ٞ هدى جغهى الٗى٤ مكغثبت قامست السُا٫ عخم مً جسغط عؤًتها ا في وجدىيز. مخضاصٍا في الخاٍع  زغظً مً نضَع
ظا.. مائها، ػال٫ مً ج٩ىهذ و جغبتها ؤمالح زالنت مً ظئذ ؤها ٢الذ... الغئوم ألام عخم مً  الظًً ٖٓام مً مغ٦ب الؿماص َو

 وؤها جىنـ ؤنا... النهج في والاهم ومن الضًن، وزير زلضور، وابن الجؼاع، وابن وسخنىر، ،( )وخنبعـل علِؿـت، مً ؾب٣ىوي
ت ومُلبي سجىذ، وبن ؤمي وهي ابىتها  وؾِىٟتغ السخب ٖلى حٗلى ٞالكمـ. السجاهحن عئوؽ ٖلى السجىنز ٞلتهضم الخٍغ

خه ًدغ١ز و اإلاهباح مىا...  الٗىا٦ب، بٍؼ  جدلىا وبن ختى الٛغب ٢مامت ول٣ُاء الؼواوي ؤبىاء َم. ؾٟاح خملي وؤن ػاهُت ؤوي ٖػ

ز ٨ًُضونز. الكغ١ز بمالبـ
ًال
 الكٗب ؤبىاء بلى ًىدؿب ؤهه ٖلمىا و٢ض... عخمي في ًىم بٗض ًىما ٨ًبر الظي َظا لُتهًىا ٦ُضا

 ( )« صعحهماث م٣ابل الجيـ ٞحها ًماعؾىنز لهم ٚٝغ ال الظًً

 

                                                           

 .ألأبيض ادلتوسطقبل ادليالد، كىي مؤسسة مدينة قرطاج، كادلسيطرة على سواحل البحر ا ٓٛٛاألمَتة عليسة الفنيقية  (ٔ)
كانت كاقعة جامة اليت اهنـز فيها القرطاجيُت، كالتجأ حنبعل إذل الشاـ  ٕٕٓقبل ادليالد، قاد احلرب الفينيقية الثانية على ايطاليا ، كيف سنة  ٕٕٓ-ٕٓٔالقائد حنبعل 
 .كمات بأنطاكية

 .ٕٔٓٓحلي، دار اجلنوب للنشر، تونس، حسن حسٍت عبد الوىاب، خالصة تاريخ تونس، تقدمي ك حتقيق، محادم السا: ينظر

 . ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔزلسن بن ىنية، ادلستنقع أك التحليق جبناح كاحد، ص (ٕ)
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ــش مــن مجــغص الخــضر طهــغ .1 :  الخـاٍع

ا مً متغصة ألاخضار ط٦غ بن ذي بَاَع ض ٞهى والكمىلُت الخٗمُم، بلى ال٩اجب زالله مً حهضٝ اإلاٗغوٝ الخاٍع  ًٍغ
ز وحكمل حٗم ـ الخعظًب ًٖ ج٩لم خحن وزانت ـ ألاخضار َظٍ مشل بإن لىا ؤًبحن

ًال
 وجخٗضاَا جىوـ بالصٍ ع٢ٗت مً ؤ٦بر ٖاإلاا

ز الٗغبُت ألامت وبلى الشالض الٗالم بلى
ًال
. جدضًضا

خي الؿغص ولىن البىعكُبُت الفترة في و٢ٗذ ؤخضار جغوي: اإلاؿدنلع فغواًت  الاؾترحاع زال٫ مً لألخضار الخاٍع
ز ٨ًً لم

ًال
سُا ش اإلاٗغوٝ باإلاٟهىم جاٍع ز ٧ان بل للخاٍع

ًال
ز ؾغصا

ًال
ز ٞىُا

ًال
 و ظهت مً البىع٢بُت للٟترة وه٣ضًا

ًا
  ونفا

ًا
ُا ِ

ّ
 للجى خال

ختلى والٛغم واإلاؿدنلع مخعفن بإنه هيل العغبي وللىَن للبالص الؿُاس ي  سخي ٞحها َىنز التي الخالُت الٗباعة في َظا ٍو
ى ػمُلتها مً ؾمٗخه إلاا الخؼب مً الاؾخ٣الت ؤعاصث خحن البُلت َىاء عوٖه مً اإلاضًغ خؿان ض ومً َػ  خؿان مً و ٍٞغ

 الٗغبُت ؤ٢ُاعها وفي الشالض الٗالم ؤ٢ُاع في الخٗظًب بن»  :خؿان سخي ٣ُٞى٫ز والسجىن، اإلاٗخ٣الث في اإلاماعؽ الخٗظًب ًٖ

 اكغئي... اإلاخىؾِ قغق  ال٨خاب َظا ل٪ ؤ٢ضم لخ٣خىعيو.. ؤزغيز ؤ٢ُاع مً ؤ٢ل ٖىضها ما ولٗل..  الخالط ؤًام مً ٖاصًت خالت

  ( )«  الكإر هظا في وخضزُجي الىخاب

ش مً اإلاتغص الخضر وفي ز هتض الخاٍع
ًال
ش ط٦غ ؤًًا ز الخاٍع

ًال
ش في ظاهٟي ٞكهغ مبهما  التي السبز زىعة بإخضار مغجبِ جىوـ جاٍع

ت بلى هبه ل٨ىه ال٨غوهىلىجي للؼمً ةؤَمي ال٩اجب ٌٗغ لم 1980 حانفي 26 في طل٪ ٧ان و خ٣ُ٣ُت ؤػمت ق٩لذ  ٦ُىم الكهغ عمٍؼ

اصة الن إٖل ُم بالىالء ؤلٖا ُم ؤلػى الُىم طل٪ في ألهه للٖؼ اصة مغؾىم الٖؼ  قهغ اجسـظ زم» : ٢ىله في طل٪ وهلمـ السبز ؾٗغ ٍػ

 ( )« للؼعُم جإًُض بغكُت جلغؤ ألازير وفي ألاػماث، وانُناع اللالكـل مناؾبت ؤو طهغي  حانفي

: الىاكــع  اإلانُــم بُـن الؼمنُــت فاعكــتالم .2

ماء اؾدبضاص مضي و البالص في الخانل الخىا٢ٌ مضي زاللها مً ًبحن ػمىُت مٟاع٢ت ال٩اجب ٌؿخدًغ   الٖؼ

 ٌؿافغ ال الؼمار هظا منُم بر...» :خؿان سخي لؿان ٖلى ٣ُٞى٫ز الىا٢٘ في اإلاى٤ُ اه٣الب مى٣ُي بك٩ل ٞغؤي والخ٩ام

 ًىىر  وهىظا اإلانافؿت، ؤو للغهىب ًهلـذ فال ظهـغه صبغ ؤعغج جخل فمُُخه ؤفالَـىر  منُم ؤما. ..اللُاع في بال

.  ( ) «.الغهٌ في اللُاع منافؿت ؤعاص بطا ش يء في اإلانُم من لِـ الجخص ي ؤفالَىر  منُم

ز َىا اإلاٟاع٢ت وهلمـ
ًال
ز البٌٗ بًٗه في الؼمً جضازل ًٖ حٗبر خحن ؤًًا

ًال
ز ومغوٍع به ؤلاخؿاؽ ٖضم ًٖ حٗبحرا

ًال
ٗا  ؾَغ

(  )«. زهاثهها ا٦خملذ ظؿضي وفي ؤهثى، وٗم... ؤهثى ؤوي ؤصعيز ٦ىذ. الخمُحز ػمام واهٍٟغ الؼمان ابخل٘ ٞالؼمان» : ٞخ٣ى٫ز

:   الؿـغصي الخهىٍـغ .3

داو٫ز ز ال٣اَغ، الخ٨م ْل في الخىوؿُت الخُاة ًهىعز ؤن اإلاؿدى٣٘ في َىُت بً ٍو
ًال
غا ز جهٍى

ًال
 الخضوص به ًلػى ؾِىماثُا

ت الهىعة بحن الٟانلت هُتالؼما  اإلاؿخىيز َظا بلى جغقى التي الؿغصًت الٟىُت ال٨خابت ؤن ٚحر ،اإلاغئُت الهىعة و اللؼٍى

غيز غ: بـ حؿمى الخهٍى ى الؿغصي الخهٍى غ َو ز ال٣هصخي ألاصب ُٞه هُال٘ الظي الخهٍى
ًال
. ٖمىما

                                                           

 .ٓٔٔادلصدر السابق ، ص(ٔ)

 .ٕٙٔادلصدر نفسو ، ص (ٕ)

 .ٜٛٔادلصدر نفسو، ص (ٖ)

 .ٖٚادلصدر نفسو، ص (ٗ)
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ت الىُْٟت الىو ٨ًدؿب  البيُت طل٪ ًٖ وجيخج الخإل٠ُ مدىعز بلى الازخُاع مدىعز مً اإلامازلت مبضؤ بؾ٣اٍ»  بًٟل الكٍٗغ

ت ؤصواث حاهىبؿن ٖىض وحكمل  ( )«الخىاػيز حؿمى التي ت، قٍٗغ ٘، ال٣اُٞت، الجىاؽ مجها ج٨غاٍع ؼ، السج٘، الخهَغ  الخ٣ؿُم، الخٍُغ
اجه والخىُٛم الىبرة الترنُ٘، الخ٣ُُ٘، اإلا٣ابلت، ب التي هيـ  الخىاػيز بيُتـ  البيُت َو  البالٚت في ٌؿمى ما ٞحها بما ةالكٗغيز الهىعز حؿخٖى

ت الهىعة جخد٤٣ الكٗغ ٟٞي)والغمىػز باالؾخٗاعاث ال٣ضًمت  بٟٗل ٞخخد٤٣ ال٣هصخي الىثر في بِىما الاؾخٗاعة باٖخماص الكٍٗغ
. بإهىاٖه واإلاتاػ ال٨ىاًاث

م٨ىىا ت اإلاالمذ مً الٗضًض ٞةن وبازخهاع»  ه٣ى٫ز ؤن ٍو  متمٕى بلى ًىدؿب ماوبن ٞدؿب، اللٛت ٖلم بلى ًىدؿب ال الكٍٗغ

ت ٣ُا) ؤو الؿُمُىلىظُا بلى ؤي الّضالثل هٍٓغ  ٞدؿب، اللٛت ًٞ جسو ال والٗالم ال٩لمت ًبن الٗال٢اث ٞمؿإلت... الٗامت( الؿُمَُى

ز وبهما ز جسوُّ
ًال
. ( )« السُاب ؤق٩ا٫ ٧ل ؤًًا

. عمُلت نفؿُت وبإبعاص يجسُُل منظىع  من والؿُاس ي، الاحخماعي للىاكع هجُنت كغاءة هي اإلافهىم بهظا فالغواًت

 ت : العنـىار قعٍغ

ُه للىهىم، ازتزا٫ َى الٗىىان  الىهٟي جسضم اإلاٗاوي مً ظملت ًاصي ٞهى مىتهاٍ، و الىو بضاًت ج٨مً ٞو

ت بعجباَُت بٗال٢ت الؿُمُاثُت الىاخُت مً الٗىىان ًمخاػ»  اإلا٣خًب جغ٦ُبه ز الىو، م٘ ًٍٖى
ًال
 مً جخإل٠ ٦بريز حٗاصلُت بيُت مك٨ال

 اإلاىاػي، الىو بلُه حؿدىض الظي اإلاىام الٗىىان ًهبذ َىا ومً. النو/العنىار: َما ؤلابضاُٖت الٗملُت في ؤؾاؾُحن نمدىعي
اَا طاتها الخٟاٖل ٖملُت هي ٞاإلاىانت ٞغ  اإلاىام ظؼء زال٫ مً بُجهما الٗال٢ت جخدضص خُض واإلاىام، اإلاىاػيز الىو َما الغثِؿُان َو

(  ) «..والخإمل البدض زال٫ مً بال باألولى لها ٖال٢ت ال ظضًضة ههُت بيُت ؤمام ؤهٟؿىا وهتض...  بظاتها، ومخ٩املت مؿخ٣لت، ههُت ٦بيُت

اث٠ ؤعب٘ هي حُنِذ حيراع خضصَا خؿبما :العنــىار وظُفــت : ٦خالي وهي ْو

 .الٗىىان ٖلُه ًبجى الظي اإلاىُل٤ وهي:  ؤلاػغاء . 

ؿخٗمل ومل٩اث، ز٣اٞت ال٣اعتز مً ًساَب ٞال٩اجب باإلاٗجى، ًداءؤلا ٖلى  ججهٌ»  ؤلاًداثُت والىُْٟت:  ؤلاًداء .   اللٛت مً َو

  ( ) « ال٣اعتز مٟاظإة حٗىُه ما ب٣ضع الك٩ل ؤو اإلاًمىنز بلى الخىنل َمه لِـ و الترمحز، في َا٢تها

ى: الىنف .  ت الهىعز َو ت الغمٍؼ ٍغ  خضارألا جه٠ اإلاؿدى٣٘ نىعة ٞةن اإلاؿدى٣٘ عواًت في ٦ما اإلاىي٘، لٟدىيز الخهٍى
 .الغواًت في التي وألاؾىت اإلاخٟٗىت

ز الٗىىان في الخُاب٤ ؤو الدكابه َظا ٧ان وؾىاء الٗىىان هٟـ لها الغواًاث مً ال٨شحر َىا٥:  الخعُير .4
ًال
 مدٌ ؤو ٖمضًا

كتر٥ ٧اجب، ٧ل بلحها ًغمي التي ال٨ٟغة وخضة ًبحن ما ٞظل٪ نضٞت  ال٨بحر الغواجي م٘  اإلاؿدى٣٘ عواًخه ٖىىان في َىُت بً َو
ظا اإلاؿدنلع عواًخه في مُنت خنا ت ألاهٓمت جٟسخ خُا٫ واإلاٛغب اإلاكغ١ز في للغواثُحن اإلاخدضة الغئٍت ًبحن ما َو  في الؿلٍُى

ز ٠ًًُ َىُت بً ول٨ً الٗغبُت البالص
ًال
ز ٖىىاها

ًال
ى الغثِـ، للٗىىان بؾىاصًا ظا( واخض بجناح الخدلُم ؤو)  َو  ًٌٗض الٗىىان َو

                                                           

 .ٛٓتزيفتاف تودكركؼ، الشعرية، ص( ٔ)
 .ٕٗادلرجع نفسو، ص( ٕ)
 .ٓٓٔيعقوب، اللغة الشعرية ك جتلياهتا يف الركاية العربية، صناصر ( ٖ)
 . ٗٗص ،ٜٜٚٔأيار  ٕٚ، السنةٖٖاحتاد الكتاب العرب، دمشق، ع: زلمود اذلميسي، براعة االستهالؿ يف صناعة العنواف، ادلوقف األديب( ٗ)
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ى آزغ ٢ُمي مىخى في الغثِـ الٗىىان اصة َو  الاهُال١ ج٨بذ ؤو جمى٘ ٞةجها الخا٦مت ألاهٓمت جماعؾه الظي الٓلم ٖلى ٍػ
ز جهبذ الٗملُت ألن واخض بتىاح ٩ًىنز خُىما مٗىاٍ ٣ًٟض ل٨ىه اًتابي بًداء الخدل٤ُ ٞٗملُت اإلاتاالث، ٧ل في ؤلابضاعي

ًال
 يغبا

٘ الٟكل مأله الظي الجىىنز و الٗبض مً  .بياللى٫ز الؿ٣ٍى ؤو الظَع

م٨ىىا: ؤلاقـهـاع ؤو ؤلاعـالر .5 ُٟت ه٠ًُ ؤن ٍو الن وهي ؤزغيز ْو ذ ٚحر ؤلاقهاع ؤو الغواجي الؿغص إلادخىيز ؤلٖا  لٟدىيز الهٍغ

 .الغواًت جخًمجها التي الغؾالت

                                       
ز ألاخمغ باللىنز الٗىىان َظا ٦خب و٢ـض: أو التحليق بجناح واحد

ًال
ز للخدضيو للسُغ زعمؼا

ًال
٣ت و٦خب مٗا  ل٩ُىنز بغاًا بٍُغ

ز
ًال
. وب٣اثه وويىخه زاإلاؿدى٣٘ َظا نمىص ٖلى صاللت طل٪ وفي وباللمـ بالىٓغ مؿدكٗغا

 

 

ىا٥ لى مً حكحر بالىخل ملُست وهي َىُت، بً مدؿً اإلاال٠ اؾم مً جسغط ْاَغ ٚحر لُض ؾبابت َو  باقي بلى ألاؾٟل بلى ألٖا
لُه ؤلاؾالمُت الش٣اٞت ٖٝغ في والخىخُض والاؾدكهاص، للدكهض، عمؼ ةوالؿباب بالىخل، اإلالُست ألاًاصي  ٦ما الهىعة ٢غاءة ًم٨ىىا ٖو

: ًلي

 الىتضة لهم َالبت بالىخل، اإلالُسحن َاالء بلى حكحر الؿبابت. 

 اؾدكهاصَم مٗلىت بالىخل، اإلالُسحن َاالء بلى حكحر الؿبابت .

 ز  زحر،ألا الدكهض ًدكهض هٟؿه، َىُت بً للمدؿً هي الؿبابت
ًال
 ما ولٗل ال٨بحر، اإلاؿدى٣٘ َظا صازل اؾدكهاصٍ ًٖ مٗلىا

ض  امخضاص مٗلىت اإلاؿدنلع الغثِـ للٗىىان اإلامخضة الى٣اٍ ٞى١ز واخض بجناح الخدلُم ؤو الٟغعي الٗىىان و٢ٕى َى اإلاظَب َظا ًٍا

.  اإلاؿدى٣٘ في الى٢ٕى مأله للخدل٤ُ مداو٫ز ٧ل وؤن اه٣ُإ، صونز وجىانله اإلاؿدى٣٘ َظا

.  الخا٦مت ألاهٓمت في والخًٟٗ ال٣هغ و الٓلم امخضاص بلى بقاعة اإلاؿدى٣٘ الغثِـ الٗىىان ه٣اٍ وامخضاص

  والجغازُم الخكغاث لٛحر ُٞه خُاة ال آلاؾىت واإلاُاٍ والخًٟٗ الىخل م٩ان اإلاؿدى٣٘

م ز ًب٣ى ؤهه بال خؿان سخي خ٣٣ه الظي الىتاح ٚع
ًال
. ٌ٘واإلاغ آلاؾً اإلاؿدى٣٘ َظا صازل صاثما

ه الظي... جى٠٢ ؤم ال٨الم وانل َل ؤصع لم»   بتىاح السخاب ٞى١ز اعجٟٗذ ؤوي وؤصع٦ذ الشاوي ظىاحي ٣ٞضث ؤهجي ؤصٍع

م مً واخض ز الؿ٣ٍى ؤنإع وآلان. السُا٫ َاثغ ع٦بذ وؤوي الَى
ًال
 الخ٣ضم، ٖلى ؤ٢ىيز ال وؤهجي واخضة بتىاح جدل٣ُا

 ( . )«الظاث خى٫ز انصوعز الخغ٦ت ًتٗل الىاخض ٧اإلاتضاٝ الىاخض ٞالجىاح

 الغواًــت فـي ألاؾُـىعي الؿـغص  :

ختلى   م شخهُت عبِ بلى وحٗضاٍ بل ولُلت لُلت ؤل٠ في مىظىص َى بما ألاخضار عبِ مداولت زال٫ مً طل٪ ٍو  مٍغ
 بدا٫ ٌٗبإ وال بظر في ٌِٗل الظي والض٦خاجىعز اإلادؿلِ بىع٢ُبت ؤن ٣ًخطخي ٞاإلؾ٣اٍ زمت ومً قهغػاص بصخهُت

                                                           

 .ٕٓٗزلسن بن ىنية، ادلستنقع أك التحليق جبناح كاحد، ص (ٔ)
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ُت اع اإلال٪ َى الٖغ ز هلخمـ ولُلت لُلت بإل٠ اإلا٣اعهت زال٫  ومً قهٍغ
ًال
ز بخىوـ الٗغا١ ؤبٗض ٞما الخٗمُم ؤًًا

ًال
 وما ظٛغاُٞا

ز مجها ؤ٢غبها
ًال
ا ز ٨ٍٞغ

ًال
ظا وؾُاؾت وخاال ً ًغبِ ما َو ُمىتها الخا٦مت ألاهٓمت ٞؿاص ٧له الٗغبي الَى ىاء الض٨ًخاجىعٍت َو . الٖغ

 ٌــغصالـ فـي الخُــاب يمائــغ اؾخعمــا  :

 فُههغ ألاخضار و٢ٕى وػمً الؿغص ػمً بحن الٟانل الؼمجي البٗض ًلػي اإلاساَب لًماثغ اإلا٨ش٠ الاؾخٗما٫ َظا بن
ز ج٣٘ و٦إجها اإلاغوٍت ألاخضار ٞىِٗل الؼمجي الخباعض الخساَب

ًال
ز َىاء ألن ٦شحر وهيـ  طل٪ ؤمشلت ومً آلان ؤمامىا ٞٗال

ًال
 سخي تهاب صاثما

ز ٧ان ؤم الؿغصي اإلاكهض في ؤمامها ٧ان ؾىاء خؿان
ًال
ا هٟؿهـا في الخًىعز صاثم ٞهى ٖجها ٚاثبا ٨َغ  متمل في ٞالسُاب ولظا ٞو

 » : الغواًت بضاًت في ٢ىلها ٞىتض له مىظه الغواًت
ُ

  هنذ
ًا
  ؤعان ؤخُانا

ًا
 اإلاناٌ بعُض حبال

 عاإلاـً ؤصزل ؤر علي وار     الهعاب خب على مجبىلت ؤني خضزخـً

 ومغة.....نفي بلى ؾخلف بإنـً ؾُضي العخلاصي اإلااإلات الىاكعت هظه علًُ ؤكو  ؾُضي عىاَفـً ؤؾخجضي ال ؤنا

  جغهذ ؤزغي 
ًا
 ( )«. الاؾخجضاء في ؤؾلِ ال ختى و بلهتي علُـً ؤزلل ال ختى الفلغاث بير بُايا

II. اإلاؿدى٣٘ عواًت في  الؼماهُت البيُت   

 اإلاؿدنلــــع عواًت في الؼمـــجي ؤلاًلــاع( )  :

ز ًدضر بإن ٦ُٟل َظا ٩ٞان الاؾترظإ ٖلى اإلاؿدى٣٘ عواًت في صالؿغ اٖخمض ل٣ض
ًال
ز ػمجي ا٣ًاٖا

ًال
 ًٖ مسخلٟا

 ألاخضار ٩ٞاهذ وألاما٫ والخسُالث بالٗىا٠َ مؼظذ بل ٣ِٞ لؤلخضار ٨ًً لم الاؾترظإ ألن وطل٪ الؼمىُت ال٨غوهىلىظُا
ختلى والاخاؾِـ للٗىا٠َ و٢٘ ًٖ ٖباعة م لؿان ٖلى الؿغص ٩ًىنز خحن بىيىح طل٪ ٍو  جدا٧ي ٧اهذ التي ال٣غوٍت مٍغ

. لُلت و لُلت ؤل٠ في قهغػاص

 الغواًت َظٍ في مٗه ًإزظها ؤن خاو٫ز الظي الؿغصي للبىاء الٟىُت الهىضؾت ٖلى َىُت بً اإلادؿً اٖخمض ل٣ض
ز متملها في الغواًت ٩ٞاهذ الٟىُت، ألاًضًىلىظُت

ًال
ز ٖمال

ًال
، ٞىُا

ًال
زَا ٌك٩ل ؤن الؿغصًت ببراٖخه اؾخُإ ه٣ضًا

ًال
ز بٗا

ًال
ز عواثُا

ًال
 به، زانا

خه زاللها مً هلمـ ً في الخا٦مت ألاهٓمت جماعؾها التي والٓلم ال٣هغ ؤهىإ ٧ل ٖلى وزىعجه الخدغعٍت هٖؼ  وفي الٗغبي الَى
ا التي البىعكُبُت الٟترة في وباألزو السهىم ٖلى جىوـ ز لخ٩ىنز ال٩اجب ازخاَع

ًال
 لؤلهٓمت الؿُاسخي ال٣هغ ألق٩ا٫ همىطظا

 في اإلاجهاع اإلاش٠٣ و٦ظا َىاء البُلت مؿخىيز ٖلى جٟانُلها، بإص١ ًهٟها ظٗله الٟترة لهظٍ ال٩اجب مٗاٌكت ولٗل الٗغبُت،
ى الغواًت  ٢ىيز ٖغبي بمتخم٘ الجهىى في ؤخالمه ٧ل ججهاع الظي الباجـ اإلاش٠٣ الٗغبي اإلاىاًَ ًمشل الظي خؿان سخي َو

ز
ًال
ٌ متخم٘ ؾُاؾُا . والٗبىصًت ال٣هغ ؤلىان ٧ل ًٞغ

 لصسهُاث الٟغص اإلاؿخىيز مً الؿغص ؤخضار جدىعز في اإلاخٟغص ؤؾلىبه زال٫ مً لىا ًبلٛه ؤن ال٩اجب ؤعاص ما َظا 
ز الٗغبي ال٣اعتز مٗها لُىضمج الغواًت،

ًال
ت الىماطط زال٫ مً مكاع٦ت ٦صسهُت جل٣اثُا  في هنُت بن اإلادؿن نممها التي البكٍغ

. عواًخه

 هاجه وانذ للضو ماضخي َى وما خالي َى وما وزغافي واكعي َى ما بحن صازلالذ ٖلى اإلاؿدنلع لغواًت الؿغصي البىاء ٌٗخمض
  الغواًت

ًا
  معغيا

ًا
  فنُا

ًا
ا   فىٍغ

ًا
  وؤصبُا

ًا
ت ألالىان َاجه ٧ل ًلم بإن اإلابضٕ، ٖلى ٩ًىنز ما ؤنٗب ٞهي ،وؾُاؾُا  ؤلابضإ بىج٣ت في ال٨ٍٟغ

                                                           

 .ٛٓادلصدر نفسو، ص(ٔ)

(2) http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Arabe/unite%20html/_private/titre2.htm 

http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Arabe/unite%20html/_private/titre2.htm
http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Arabe/unite%20html/_private/titre2.htm
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ت و٦ظا مخحن لٛىيز بؿب٪ امخاػث و٢ض الغواجي ألاصبي ٟت قاٍٖغ ز جخُلب ٞالغواًت ،وزٟا٢ت مَغ
ًال
ز ٢ضعا

ًال
ت مً َاما ا الظي َى الكٍٗغ  ًمحَز

.  والؿحرة ٧الخ٩اًت اإلاٗغوٞت الؿغص ؤلىان ب٣ُت ًٖ

، ؤؾهل ؤجها ْاهحن الغواًت، ببضإ بلى » الكٗغ مٗاهاة ًٖ جدّى٫ز ٢ض الكٗغاء بٌٗ هتض ٞةهىا زمت ومً
ًال
 ٖلى ببضاٖا

م ز وألا٦ثر ألانٗب ألاصبي الجيـ ؤجها مً الٚغ
ًال
٠ُ الصسهُاث بىاء في ح٣ُٗضا (.  )«. بلخ... واإلا٩ان الؼمان وجْى

ذي الٗىهغ اإلاؿدنلع عواًت وحٗخمض ز الخ٣ُ٣ي الخاٍع
ًال
 الخىوسخي الكإع بلى بالسغوط جيخهي ؤجها ختى الغواثُت لؤلخضار مغج٨ؼا

سُت لخٓت في الخ٣ُ٣ي ش في الخانل الخدى٫ز مً جاٍع سُت، ٣ًتالىر مٗخمضة»  ٧اهذ بظل٪ ٞالغواًت جىوـ، جاٍع  بها جلتزم ؤن صونز الخاٍع
ز
ًال
ىا. جماما ش ٌعخمض الظي الناجح الغوائي محزة َو   الخاٍع

ًا
ز ًتٗله ؤن صونز منُللا

ًال
ت مً ًدّضز ٢ُضا  ُٞهّىعز الؼمً، في خغ٦خه خٍغ

، وألاشسام ألاخضار
ًال
ز جسُُلُا

ًال
ش بحن ظامٗا  .والخسُُل الخاٍع

ٗجى التي الىنُٟت اإلاىاهج مً ألهه البنُىي  اإلانهج في ال٣ُمت ؤخ٩ام هتض ال
ُم
 بُٖاء بلى جتاوػٍ وال وخضٍ، بالخدلُل ح

ز ٞةن ولهظا. جدللها التي ألاصبُت اإلابضٖاث ٖلى ٢ُمت خ٨م
ًال
 ،اإلاضح مً خ٣هم ٌٛمُىجهم الى٣اص ؤن ًغون اإلابضٖحن مً ٦شحرا

ز ـ ٌٗجي بهما الٟجي زغألا ؤو ألاصب لهظا البيُىيز الىا٢ض صعاؾت متغص وؤن ٢ُمي، ال ونٟي مىهج َى اإلاىهج َظا ؤن هاؾحن
ًال
 ـ يمىا

بخه  ( )« بقهاٍع وفي ُٞه ٚع

: ( )ػمىُت مٟاع٢اث زالر ٖىض اإلاغوع مً بض ال للغواًت الؼمجي البىاء لىلــىط

دضر والىٓام الترجِب :ألاولى  لترجُبها الؼمجي والىٓام( ال٣هت ػمً ٖلُه ًُل٤ ما آو) ال٣هت في الؼمجي الاهدغاٝ هدُتت ٍو
(. ل٣وا ػمً) الؿغص في

ت ؤي الغواجي ؤلا٣ًإ ٖلُه ًُل٤ ما ؤو( َىله ؤي) الؿغص وصًمىمت ال٣هت في اليؿبُت الضًمىمت بحن وجدضر :الشانُت  ؾٖغ
  وبٍُا الىو

دضر الخىاجغ :الشالشت ا٢ت ال٣هت في الخ٨غاع َا٢ت بحن ٍو  الؿغص في الخ٨غاع َو

، الى٢اج٘ الغواجي ًغجب ؤن ال٨خابت َبُٗت جٟغى
ًال
 لظا واخض ؤن في الى٢اج٘ مً ٖضصا ًغوي ؤن ٌؿخُُ٘ ال ألهه جخابُٗا

. ( )ؾغصَا وػمً الى٢اج٘ ػمً بحن ما مٟاع٢ت زمت ٞان

سُت ؤخضازا ٞحروي اإلااضخي باجتاٍ ًىٟخذ الغواًت ٖىه جد٩ي ما ػمً اهه الى٢اج٘؛ بؼمً ووٗجي  ؤما طاجُت، ؤخضازا ؤو جاٍع

. ( )الؿغص ُٞه ًجهٌ الظي مًالؼ ؤو الغواجي الخايغ ػمً ٞهى ال٣و ؤو الؿغص ػمً

                                                           

 .ٚزلمد عزاـ، شعرية اخلطاب السردم ، دراسة، ص (ٔ)

 .ٜٓادلرجع السابق، ص (ٕ)

العربية للدراسات  علي عواد، من زمن التخييل إذل زمن اخلطاب قراءة يف ركاية مجعة القيفازم دلؤنس الرزاز، من كتاب دراسات يف الركاية العربية، ادلؤسسة: ينظر (ٖ)
 .ٙٗ، صٜٜٛٔ، ٔكالنشر كالتوزيع، بَتكت، ط

 ٖٚ،ص  ٜٜٔٔ،ٔنظور النقد االديب، بَتكت كالدار البيضاء ، ادلركز الثقايف العريب ،ط بنية النص السردم من ـ: ينظر محيد حلمداين (ٗ)

 .ٖٕ٘، صٜٜٜٔ، ٗؽلٌت العيد، يف معرفة النص دراسات يف النقد األديب، بَتكت، دار اآلداب، ط (٘)
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( الخسُل) ال٣هت ؤخضار جخابـ٘ ًلػي ظمالي جهىعز ٖلى اٖخماصا الغواًت ؤخضار جغجِب بلى اإلاال٠ ٌٗمض و٢ض

 في ًخهٝغ بل الُبُعي،( ال٨غوهىلىجي) بالخخاب٘ ًلتزم ال الظي الؼمجي بالخدٍغ٠ ٖىه مؿخًُٗا الخ٣لُضي وحؿلؿلها
.  ( )الغواجي البىاء حها٣ًخٌ ٞىُت لٛاًاث جبٗا جغجُبها

 بمىظبها ًخم الخًىعز ػمً في وزلسلت ؾغصًت مٟاع٢اث ؤخضار بلى اللو ػمن م٘ اللهت ػمن جُاب٤ ٖضم ًاصي

. ( )اؾدبا٢ها ؤو ؤخضار  اؾترظإ

ز جضوعز ولٗلها الؿغصًاث خ٣ل في الؼمً إلاٟهىم ٖضة ج٣ؿُماث َىا٥
ًال
ما ازىحن ٢ؿمحن في بظماال :   ( )َو

 ى صازله في ؤلاوؿان به ٌكٗغ الظي الىٟسخي) الضازلي الؼمن  ألي ًسً٘ وال حؿلؿلي وال مى٣ُي ال َو
 (.يابِ

 ى الُبُعي)  الخاعجي الؼمن (. واإلاؿخمغ اإلاخىاجغ ب٣ًاٖه ٖلى بإؾٍغ وال٩ىنز الخُاة حؿحر الظي َو

سُت الغواًت ػمن  ز لِـ:  الخاٍع
ًال
سا ز وال ال٩لمت بمٗجى جاٍع

ًال
، ال٩لمت بمٗجى وا٢ُٗا

ًال
سُت الغواًاث ألن ؤًًا  هي خ٣ُ٣تها في الخاٍع

ش وعاء حؿختر عئٍت بإجها لى٣ل ؤو اإلااضخي بُٗىنز للخايغ ٢غاءاث  اؾخمغاٍع وجبحن جٟطخه و ألالُم الخايغ لخ٨ك٠ الخاٍع
ظا بُٗىه، اإلااضخي ولِـ الخ٣ُ٣ي مبخٛاَا َى الخايغ ألن البُٗض اإلااضخي مً ا ٌؿمى ما َو ش، بٟىخاٍػ  في الخدل٤ُ ؤو الخاٍع

. ا٫الذي

ظا   ٧لمت بن " واخض بجناح الخدلُم"  ؤلايافي الٗىىان زال٫ مً طل٪ ًختلى و٢ض ،اإلاؿدنلع عواًت في هلخمؿه ما َو
م ألالُم الىا٢٘ مً الهغوب واخض ٧لمت جبحن ٦ما السغافي، البٗض جبحن والجىاح الغواًت، في السُالي البٗض جبحن الخدلُم  ٚع

  ػمىُت ؤلايافي هىانال٘ ُٞاصي اإلاتخم٘ ًيخاب الظي العجؼ

ت مً هغاٍ ؤن ًم٨ً ما ٞهى ،اللغاءة ػمن ًٖ ؤما ت هي مسخلٟت، ػاٍو سُت ألاخضار عبِ ػاٍو  باألخضار ألانلُت الخاٍع

. ألامىعز بحن بالغبِ له وؤوخذ ال٩اجب ٌِٗكها التي ألانلُت

 الخا٦مت الؿلُت مً السٝى. 

 بت  .للىا٢٘ مٛاًغة بىٓغة الىا٢٘ ٢غاءة في الٚغ

 وؤقمل ؤوؾ٘ ع٢ٗت بلى خضارألا حٗمُم(،
ًال
، ػمىُا

ًال
ز ؤًضًىلىظُا

ًال
ز ؤو متالُا

ًال
 (م٩اهُا

 مً ٦ىٕى اإلااضخي الىا٢٘ في اإلاىخٓغ الصسصخي اإلاإمى٫ز ب٢دام ٌ  .الخٍٗى
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III. اإلاؿدى٣٘ عواًت في  اإلا٩اهُت البيُت   

 الغوائي اإلايار فًاء(  ). 

ت) صعاؾت ولٗل  في اإلا٩ان ؤَمُت بلى والباخشحن الى٣اص هبهذ التي هي G.Bachlard1957 باقالع لؼاؾخىر » ( الًٟاء قٍٗغ
 ُٞه صعؽ(. الٗغبُت الغواًت في اإلا٩ان) ٦خابه في وطل٪ للم٩ان، الٗغب الضاعؾحن ؤو٫ز َى هلؿا ػالب ٩ٞان الٗغبي، الغواجي ؤلابضإ

، لِـ اإلا٩ان ؤن وؤْهغ والؿ٩ان، اإلا٩ان بحن اإلاخباص٫ الخإزحر
ًال
: ؤهىإ ؤعبٗت في اإلا٩ان نّى٠ و٢ض. الؼمان بٟٗل للخُٛحر ٢ابل َى بل ؾا٦ىا

ى ،اإلاجاػي  اإلايار ـ 1 ز لؤلخضار ؾاخت اإلا٩ان هتض خُض اإلاخخالُت، ألاخضار عواًت في هتضٍ الظي اإلا٩ان َو
ًال
 ولِـ لها، وم٨مال

ز
ًال
ز ٖىهغا

ًال
ه لٗضم ؾلبي، م٩ان بهه الغواجي، الٗمل في مهما  اهُتم٪ نىعة ٩ًىنز ؤن ٌٗض ال ٞهى الصسهُاث، ألٞٗا٫ زًٖى

ت، صاللتها لها ول٨ً ظامضة، اع اإلال٪ ٢هىعز هي ٦ما الغمٍؼ . الغواًت في قهٍغ

ى ،الهنضس ي اإلايار ـ 2 . الساعظُت ؤبٗاصٍ زال٫ مً وخُاص، بض٢ت الغواًت حٗغيه الظي اإلا٩ان َو

ى ،الغوائي العمل صازل معاقت هخجغبت اإلايار ـ 3 . اإلاخل٣ي ٖىض اإلا٩ان ط٦غيز بزاعة ٖلى ٢اصع َو

ضزل الٛغبت، وم٩ان البكغ، مً السالُت والُبُٗت واإلاىٟى ٧السجً( اإلاعاصي اإلايار) لها ؤياف زّم  ـ 4  الؿلُت جدذ ٍو

ت، . ؤمىمُت ؤما٦ً ٞحراَا الؿاب٣ت الشالزت ألاما٦ً بسالٝ ألابٍى

ل( اإلا٩ان)و الغواًت، في مجاػي  وله اإلا٩ان ؤن ٞغؤي ،الخ٣ؿُماث َظٍ ٖلى بًٗهم اٖترى ٢ض و
ّ
 ٞحها ج٣٘ التي ةالسلٟي ًمش

 ًغجبِ( اإلا٩ان) ٞةن الىٟسخي، باإلصعا٥ ًغجبِ( الؼمان) ٧ان وبطا. هٟؿها ألاخضار َظٍ في ُٞخمشل( الؼمً) ؤّما الغواًت، ؤخضار

ي باإلصعا٥  َى( اإلا٩ان) ج٣ضًم ؤؾلىب ٞةن الؿغص، َى ٖغيها وؤؾلىب وألاخضار، باألٞٗا٫ ًغجبِ( الؼمان) ٧ان وبطا. الخسخّ
. الىن٠

: هي ،( )ؤهىإ زمؿت بلى اإلا٩اوي الًٟاء الى٣اص ٢ؿم ول٣ض

 ألالٟاّ ًٞاء الخ٣اء مً ًخ٩ىنز ٞهى بالبهغ، ؤو بالؿم٘ اإلاضع٦ت ألاما٦ً ًٖ ًسخل٠ لٟٓي ًٞاء َى: الغوائي الفًاء ـ 1
ى الُباُٖت، الغمىػز بًٟاء غ ألهه مؿغخُت ؤو عواًت ؤو ٢هت ؤي مىه جسلى وال الخ٩اجي، ؤو الخسُُلي اإلآهغ َو  الضٖامت ًٞى

. ال٣هصخي الٟجي للٗمل ألاؾاؾُت

ي الفًاء ـ 2 ص ّ
ّ
ا طاتها، ال٨خابت حكٛله الظي الخّحز َى: الُباعي/الن ز باٖخباَع

ًال
ا ىضعط. الىع١ مؿاخت ٖلى َباُٖت ؤخٞغ  ٍو

ً، وحك٨ُل الٟهى٫، وجىُٓم اإلا٣ضمت، ووي٘ الٛالٝ، جهمُم مً ٧ل يمىه  والٟغاٚاث الُباٖت خغوٝ وحٛحراث الٗىاٍو

  الخ،...وال٣ٟغاث والؿُىعز ال٩لماث بحن البِىحن

ُٟتها ج٣ىم ال ألاصب لٛت ؤن ٞغؤي حُنِذ حيراع ٖىه جدضر و٢ض: الضاللي الفًاء ـ 3 ٣ت بْى  لل٩لمت ًم٨ً بط بؿُُت، بٍُغ
...  اإلاتاػيز واإلاٗجى الخ٣ُ٣ي، اإلاٗجى ٞهىا٥ واخض، مٗجى مً ؤ٦ثر جدمل ؤن الىاخضة

                                                           

 .ٛٙ، ص-دراسة–زلمد عزاـ، شعرية اخلطاب السردم  (ٔ)

 .٘ٛادلرجع السابق، ص (ٕ)
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ؿدُفا حىلُا ٖىه جدضزذ و٢ض: ًتهغئ  ؤو همنظىع  الفًاء ـ 4 ب الًٟاء ؤن ٞغؤث هَغ
َر
 الىخُضة الىٓغ وظهت بىؾاَت مغا٢

ز اإلاال٠ ٩ًىنز بدُض السُاب متمٕى ٖلى تهُمً والتي لل٩اجب،
ًال
.  واخضة ه٣ُت في مختمٗا

ى: الُجـؼـــــغافـي الفًاء ـ 5  للغواًت باليؿبت الًٟاء َظا ٧ان وبن الغواًت، وؤبُا٫ شسهُاث ُٞه جخدغ٥ الظي الخّحز َو
 جلجها بل اإلادضصة اإلاى٣ُت ظٛغاُٞت في جىدهغ ال والضاللُت الىُْٟت ول٨ً واإلاتلت بىػٍض وؾُضي جىوـ في مدضص اإلاؿدى٣٘

ً ألازغيز ألابٗاص م٨ً الخ،... والُغ١ز والكىإع ٧الَى : الخالُت الًّضًت الشىاثُاث ؤما٦ً اإلاؿدى٣٘ عواًت في همّحز ؤن ٍو

. والٍغ٠ والكىإع( بىػٍض وؾُضي جىنـ) اإلاضن وهي العامت الاهخ٣ا٫ ؤما٦ً ـ 1

ت ؤلا٢امت ؤما٦ً ـ 2 ت والٛٝغ اإلاجلت م٣غ في ،الازخُاٍع . والؼاٍو

ت ؤلا٢امت ؤما٦ً ـ 3 ى ُٞه ب٣ُذ الظي السجن ًٞاء في ،ؤلاحباٍع ض وػمُلها وؤزتها بالخاط َػ . بىب٨غ ٍٞغ

 اإلاؿدنـلــع عواًــت في اإلاىـــار  :

تا البِئت بن لى ظهت مً الغواًت، شسهُاث ٖلى ٦بحر ؤزغ لها الغواًت في إلاىنٞى  ٞهظا ؤزغي، ظهت مً ال٣اعتز ٖو
ز اإلاخىالُت باألخضار لل٣اعتز ًىحي ؤو باألخضار، ال٣ُام ٖلى الصسهُاث ًدٟؼ الظي َى الىن٠

ًال
 ألاما٦ً إلاُُٗاث جبٗا

ت ت باألما٦ً ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما وزانت الغواًت، شسهُاث ٞحها جخدغ٥ التي ؤو الغواًت صازل اإلاىنٞى  وألاؾُىعٍت اإلاتاٍػ
ى ألاو٫ز اإلاتاػيز اإلا٩ان في وطل٪ نىعجحن ٖلى اإلاؿدى٣٘ عواًت في وههاصٞها اث لل٣اعتز ًىحي الظي اإلاؿدى٣٘ َو  َىاء بخهٞغ

حن خؿان وسخي  جىيزمـ ٖلى ولُلت لُلت ؤل٠ ٢هىعز اؾخدًاع في اإلاشمشل ألاؾُىعي اإلا٩ان وفي السىاهتُت مً واإلاخُٞغ
ت وع٣ُٞتها َىاء وللبُلت لل٣اعتز اإلاسُلت م البضٍو اع ًماعؾه الظي الٓالم الخ٨م بىٓام ًىحي ٦ما مٍغ ُخه ٖلى قهٍغ لى ٖع  ٖو
دُل بالخدضًض، قهغػاص ضَا التي ال٨ٟغة ٖلى مباقغة ال٣اعتز ٍو  ٦ما اإلاخٗؿٟت ومماعؾاجه الخا٦م الىٓام ْلم وهي ال٩اجب ًٍغ

. اعقهغيز م٘ ولُلت لُلت ؤل٠ في هي

 والتي الخىنِؿت بىػٍض ؾُضي مضًىت وهي الغواًت ؤخضار ٞحها جضوعز التي البِئت ون٠ َىُت بً اإلادؿً اٖخمض ول٣ض
ً ألانل في هي م٨ىىا َىُت، بً للمدؿً الخ٣ُ٣ي اإلاَى :  ٧الخالي اإلاؿدى٣٘ عواًت في وعصث التي ألاما٦ً ؤَم هدضص ؤن ٍو

ى: اإلاؿدنلع ى عواًخه، ال٩اجبٌ ٖلي بجى الظي اإلاتاػيز اإلا٩ان َو  الغواًت، ؤخضار جدامذ الظي اإلايكىص الهضٝ َو
ى ٨ٟ٦غة، وجبُِىه جىيُده بلى جٟانُلها ب٩ل  مً ؤ٦ثر وفي بخىيُدها ال٩اجب ؤخؿً التي بضالالجه ٨ًك٠ خ٣ُ٣ي، ٦م٩ان َو

طر لخىيُذ مىي٘  الٗالم وصو٫ز بُتالٗغ الضو٫ز مً ٦شحر في وجتغيز جىوـ في ظغث التي الخ٣ُ٣ُت الؿُاؾُت ألاخضار ٞو
 بىاؾُت بض٢ت جدضًضَا ًم٨ً ال ٖم٣ُت ٨ٞغة َىا ص٫ اإلاتاػيز اإلا٩ان ٞهظا ٧اهذ، ػمً ؤي وفي ٧اهذ، ؤًىما الٗمىم ٖلى الشالض
لى اإلا٩ان َظا به ٌصخي الظي اإلاخًٟٗ اإلاؿاع واضر الٗىىان ومً البضاًت مً ٧ان ولظا اللٛت  الؿُاؾُت اإلاتاالث ظمُ٘ ٖو

ت ًتوالىٟـ والاظخماُٖت . ال٩اجب مىٓىعز في بغمتها الخُاة في الىا٢ُٗت وللصسهُاث الغواًت وشسهُاث لصسىم وال٨ٍٟغ

خطر  ٧ل زاللها مً وبالخالي َىاء البُلت خؿان سخي ُٞه ًساَب الظي اإلا٣ُ٘ َظا في ال٩اجب عئٍت مً طل٪ ٍو

خ٣اجل ًخسانم ما ب٣ضع ماٍئ ًًٞخ٘ ما ب٣ضع واإلاؿدى٣٘ مؿدى٣٘ الؿُاؾت ؤن ل٪ ؤ٢ل ؤلم َىاء ًا »: ٣ُٞى٫ز بوؿان  ٞى١ز ٍو
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 اإلاخٗاملحن ون٠ اإلاتخمٗاث، لى٣ل ؤو اإلاتخم٘ ٖلى باإلاُاب٣ت ًدُل للمؿدى٣٘ ٞىنٟه ( )«والخكغاث الظباب نٟدخه

. والى٣ض الىن٠ ٚاًت طل٪ وفي وطباب خكغاث بإجهم بالؿُاؾت

ت الهىعة جد٤ُ٣ ٫زال مً ٢ضمه الظي الى٣ضي الىن٠ في ًختلى الؿُاسخي الىٟا١ مً والخدظًغ  للمؿدى٣٘ اإلاتاٍػ

ٓهغ الغواًت صازل اإلا٩ان بىا٢ُٗت ٣ًخى٘ ال٣اعتز جتٗل خ٣ُ٣ُت نىعة في وه٣لها  آلان ٖلُ٪...» :اإلاىالي اإلا٣ُ٘ زال٫ مً طل٪ ٍو
 وختى ظمتمخ٪، صازل بلى ؤطهُ٪ مً حؿغب الظي اإلالىر اإلااء ؤصعان وص٤ٞ ؤَغاٞ٪ زم بغؤؾ٪ بضاًت ظؿض٥، بلى الىٓغ
ز جتؼعي ال الٛغم، عواثذ ب٪ وجدُِ اإلاؿدى٣٘ بماء مخٟٗىت ألازغيز هي ؾ٪مالب

ًال
 ٢لب في ؤهذ ولؿذ ألازحرة، ؤهذ ٞلؿذ ٦شحرا

 ( ) « اإلاؿدى٣٘ في الؿباخت جخ٣جي لم بٗض ؤه٪ لى ختى السُإ

ز ٧السجً ٞهي بلحها الضزى٫ز ازخُاع في للٟغص لِـ التي اإلاسلت ألاما٦ً مً الش٨ىت وحٗض: الشىنت
ًال
 جٟى١ز وبجها بل جماما

ضٖم الغاخت، بلى الغ٧ىنز بٗضم السجً  اإلاماعؾاث زال٫ مً الاؾدبضاص نىعة ؤو اإلاؿدى٣٘، نىعة جىيُذ الش٨ىت ون٠ ٍو
ز خؿان سخي ُٞه ًخ٩لم الظي اإلا٣ُ٘ طل٪ ومً الش٨ىت صازل الًباٍ بها ًخٗامل التي بوؿاهُت الال

ًال
اجه مؿترظٗا  ؤصاء في ط٦ٍغ

جي الىاظب ؤ٦ظوبت ز لي ًبضو طل٪ و٧ان الكباب ٩٦ل ظىضث... »:٣ُٞى٫ز اَاؾم ٦ما الَى
ًال
 ألوي ٦ظل٪ هي والخ٣ُ٣ت مىه، مٟغ ال ٢ضعا

٘ مً به ٣ً٘ وما اإلا٩ان ون٠ في ٌؿترؾل زم(  )«( )...الىاظب ؤصاء باؾم البالص إلاال٪ مملى٥  مىظ»  :٣ُٞى٫ز مجهم ًُلب ما ب٩ل لل٣ُام اؾخٗضاص ٖلى ل٩ُىهىا ألاشسام جَُى

ز مجها لُهى٘ الىاع ٖلى جىي٘ التي الخضًض ٢ُٗت مشل ؤوي ؤصع٦ذ يألاو٫ز الؿاٖاث
ًال
ز ؤو مك٩ا

ًال
بت خؿب زاػو٢ا . الهاو٘ ٚع

 ( )«... ال٣مامت في وبل٣اثه بدضة الجمُل قٗغيز بدل٤ ٧اهذ الهى٘ بضاًت وؤن

ز ًُغح ال٣اهىنز باؾم الىٓام ًماعؾها التي الكيُٗت اإلاماعؾاث ٧ل خؿان سخي ٨ًك٠ ؤن وبٗض
ًال
ز ؾاالا

ًال
» :٣ُٞى٫ز خاثغا

ً اجتاٍ واظبىا مً ؤَظا...الؿاا٫ ؤمامي واهخهب  ( )« ؟..الَى

غص  وؤن البالص في الخ٨م لىٓام مهٛغ همىطط وهي الش٨ىت في ًتغيز ما بلى ال٩اجب ُٞه ٌكحر الظي اإلا٣ُ٘ َظا في الش٨ىت ط٦غ ٍو

ُمها ُم اإلاهٛغ الىمىطط َى ٖػ  ؤو٫ز وبن» : ٣ُٞى٫ز البالص عليها جبجى التي نفؿها هي الشىنت عليها جبجى التي اإلاباصر ول٨ً البالص لٖؼ

ًها في زُاع ل٪ لِـ حٗلُماث ُٞه اإلا٩ان ٞهظا جتاص٫ ؤو حؿإ٫ ال و وؤَـ٘ اؾمــ٘: َى الش٨ىت ًضعى الظي اإلا٩ان في ل٪ ًىظه زُاب  ٞع
. بها الالتزام ٖضم ؤو

، اؾمع: ل٪ ٣ًى٫ز الش٨ىت ؾُض وبن
ًا
  حُضا

ًا
 َظا زاعط مٗخ٣ضاج٪ ؤجغ٥ آلان ومً لٛحري، ؤوامغ ٞال... بلهً ؤنا عبً ؤنا ها حُضا

 قُس٪، ؤو مٗلم٪ ؤو ؤبُ٪ مً ؾمٗتها ٢ض ج٩ىنز التي... السال٤ مٗهُت في إلاسلى١ز َاٖت ال م٣ىلت وؿُان في بال ج٨ٟغ ال و اإلا٩ان،

(.  )« الشىنت ًضزلىر  ال ولهم هاالء واإلاالئىت وهخابه وعبه بمدمض الاعخلاص بر... آمغ ما ألامغ ؟..ؤٞهمذ وخضي، لي ٞالُاٖت

                                                           

 .ٕٕٔزلسن بن ىنية، ادلستنقع أك التحليق جبناح كاحد، ص (ٔ)

 .ٛٓٔادلصدر نفسو، ص (ٕ)

مارسات على أهنا من الواجب الوطٍت ، ك ؽلكن أف رفضان منو لالعًتاؼ هبذه ادل( الوطٍت)ىذه النقاط ال تعٍت التتمة بل تعٍت إحجاـ الكاتب عن كتابة لفظ الواجب  (ٖ)
 .مثالن ( االستعبادم) نضع مكاف النقاط الواجب 

 .ٓٔادلصدر السابق ، ص (ٗ)

 .ٓٔادلصدر نفسو ، ص (٘)

 .ٕٔادلصدر نفسو، ص (ٙ)
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ز( السجن) الخبـ ًمشل: الخبــــ
ًال
ز ؤًًا

ًال
ز م٩اها

ًال
ز وظبروتها الؿلُت لؿُىة عامؼا

ًال
ز وؾالخا

ًال
ٟه و ؤؾلختها، مً ٞخا٧ا  ًْى

ـى ؤزذ صزى٫ز ًبحن الظي اإلا٣ُ٘ زال٫ مً جخطر التي الخ٣ُ٣ي الخبـ نىعة وهي ألاولى نىعجحن في ال٩اجب  بالخـاط َػ

ى ؤزذ ٧ىرم ًٖ ٣ًل ال...» السجـً  صزلذ بٗضما بلُه صزل ومً اإلا٩ان َظا ط٦غ مً الىاؽ ًيخاب الظي السٝى ًبحن الظي اإلا٣ُ٘ زال٫ مً و٦ظل٪(  )« السجً في َػ

ـى ؤزذ  باإلاٛلى ال٠ًُٗ اإلاىاًَ نىعة جمشل وهي. ( )« .الخغام ؤوالص حهل٪ وهللا... الخبـ في وهي خبلى بجها ٣ًىلىنز الىاؽ ؾمٗذ بوي عبي، ًا» : َػ

 .ال٣اهىنز باؾم وطل٪ الؿلُت َٝغ مً لضًه ما ٧ل ؾلب والظي ؤمٍغ ٖلى

 اإلاُالبت ؤو الؿُاؾت، في الخضًض ؤو الىٓام قاون في الخضزل مً اإلاتىضًً ًيخاب الظي السٝى نىعة هي الشاني والهىعة

 وؤن.. » : اإلا٣ُ٘ َظا مً طل٪ مـوهل الكيُ٘ الجؿمي الٗظاب ًٟى٢ها التي الغخمت نىعة َى السجً ٩ُٞىنز الش٨ىت صازل بالخ٣ى١ز
 ( )«الاهٟغاصًت الؼهؼاهاث َى ٖظاب مً بىا ًلخ٤ ٢ض ما ؤل٠ُ وؤن زاعظحن زىهت بلى ؾُدىلىا ال٨الم َظا

 جًائ٫ز ازغ َىاء بلحها آالث التي البُالت نىعة زال٫ مً ًخطر والظي الاٞتراضخي السجً نىعة ٞهي ألازغي  الهىعة ؤما

ز لي جضٞٗحن وؤهذ ٖمل بإي ؤ٢ىم ال وؤوي بٟغاٙ ؤقٗغ وؤوي زانت شخيء، ٧ل و٢بل ؤها» : اهٟؿه في ٞخ٣ى٫ز اإلاتلت ٖمل
ًال
 م٣ابل، صونز م٣ابال

. بُدىا في واإلا٩ىر للبُالت اؾخٗضاص ٖلى ٞإها

ى ؤزذ م٩ىر ًٖ ٣ًل ال ٖىضي البِذ في اإلا٩ىر ؤن ؤصع٥ وؤها َظا ٢لذ (.  )« السجً في َػ

ز ًمشل : الخــؼب
ًال
ها خؿان سخي هٓغ في طل٪ ٧ان الخؼب َىاء صزى٫ز ٖىض ولظا آلاؾً، الؿُاسخي للٗمل م٩اها  في و٢ٖى

لحها اإلاؿدى٣٘ ز ؤن ٖو تُضَر
ُم
ز الظي اإلاؿدى٣٘ في ؾ٣ٍى َظا في ؤلِـ»  .اإلاؿدى٣٘ َظا مً زغوط ال وؤهه ُٞه، الؿباخت ج

ًال
 ما ٦شحرا

. ( ) « ؟...ٖىه جدضزذ

ز ًمشل ال  الؿُاسخي بمٟهىمه الخؼب و
ًال
ز ًٞاءًالز ًمشل الاظخماعي باإلاٟهىم ول٨ىه م٩اها

ًال
ز م٩اهُا

ًال
غص الؿلُت، قغوع مً آمىا  ط٦غ ٍو

ش نى٘ في ألا٦بر الضوعز لٗب الضؾخىعي الخؼب بن» : ٢ىله في طل٪  الجِل بلى حؿدىض ال مضهُت صولت وحكُِض الخضًشت جىوـ جاٍع

 ٧اهذ الخؼب هناء صلجذ خُىما اولهظ. ( )«الٓغوٝ خُض مً حكبهها التي ؤو الشالض الٗالم مً ألازغيز الضو٫ز ظل خا٫ َى ٦ما
ٌ  ويٗذ ٢ض ز للخؼب الخ٣ُ٣ي الضزى٫ز َظا و٧ان ،الىبير الؿُاس ي اإلاؿدنلع في زُىة ؤو

ًال
. اإلاؿدى٣٘ في اإلاتاػيز للضزى٫ز جد٣ُ٣ا

ت صاللت جدمل وهي ألاخضار، ُٞه جضوعز عواجي ًٞاء وهي: اإلاجلــت  ظهت مً الخ٣اث٤ ًٖ والبدض ظهت مً اإلاٗٞغ
ضم ؤزغي، حر الخ٣اث٤، ٦ك٠ مً اإلاغاص، جد٤ُ٣ في ظلتالم هتاح ٖو  لبُ٘ للؿى١ز واهخ٣اله خؿان لسخي الالػمت ألامىا٫ وجٞى

الٝ،  الؼعماء جالعباث هكف من العغبي الىَن في اإلاعاعيت وألاخؼاب ؤلاعالم فكل عن واضخت، صاللُت نىعة ألٖا

. العغب

                                                                                                                                                                                           

كن أف ػلملها أم مقطع من مقاطع الركاية ك كذا ألعليتو ك لقد آثرت أف أكتب ىذا ادلقطع خبط سلالف ألين رأيت فيو الداللة الكافية اليت مي. ٗٔادلصدر نفسو، ص (ٔ)
 .أعلية ادلبادئ التعسفية الظادلة للنظمة السياسية اليت يبينها ىذا ادلقطع، فهو  ق ؽلثل إبداعان تامان 

 .ٕٕٔادلصدر نفسو ، ص (ٕ)

 .ٜٗادلصدر نفسو، ص (ٖ)

 .ٖٔادلصدر السابق ، ص (ٗ)

 .ٕٕٔادلصدر نفسو ، ص (٘)

 .ٕٓٔصدر نفسو ، صادل (ٙ)

 .ٜٔٔادلصدر نفسو، ص (ٚ)
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لت مً للمتلت اإلا٩ان الًٟاء وهدبحن ا ٖمل نٕ َىاء بدض خحن ألاولى الَى  خؿان سخي ونض١ الُلب في لجغؤتها به ويَٟغ
٠ُ في هٟؿه وم٘ مٗها ى ؤو خؿان سخي ٨ًخه إلاا عا٢ىت ؾىيز ج٨ً لم ول٨جها ألا٦ٟإ، جْى غص بالخاط، َػ  الظي اإلا٣ُ٘ َظا في اإلاتلت ط٦غ ٍو

ُٟت ًدضص ض اإلاهىضؽ»  ْو (.  )« اإلاتلت بزغاط ٖلى اإلاكٝغ ؾ٩ُىنز... بىب٨غ ٍٞغ

غص ا ٍو ز ؤنبدذ ؤن بٗض الشاهُت عةالم في ط٦َغ
ًال
ـى، ؤزذ ُٞه ج٣ب٘ الظي بالسجً َىاء ٞكبهتها زغابا  ولم حٗمل حٗض لم ألجها َػ

ض َىا٥ ٌٗض ز» : اإلا٣ُ٘ َظا ًتؿضٍ ٦ما الاجهُاع، خالت في اإلاتلت صزى٫ز بالخالي و بلحها ًٟض بٍغ
ًال
 في هاثمت صٖها ؟..اإلاتلت هظ٦غ إلااطا بطا

ض ؤن اإلاالخٔ م٘...زلجها  وال٣غاء اإلاكتر٦حن ق٩اويز بال ل٪ ط٦غث و٦ما قهغ، َُلت ببضإ ؤو بدض ؤي ًهلجي ولم مه٤ البًر
 (. )«.والدؿائالث

ز جلٗب ظٛغافي ٦م٩ان واإلاتلت
ًال
ت جىيُذ في ٢ُما صوعا  في ًٟكل ول٨ىه خؿان سخي بلحها ًهبى التي الشالشت الؿلُت عمٍؼ

لم وظبروة وؾُىة ٢ىة ؤمام الؿلُت بهظٍ الجهىى  اجهُاع ٞةن ولظا البالص في ألامىعز ػمام في اإلاخد٨مت ًاؾُتالـ ال٣ىيز ْو

ز الٗغبي وللمىاًَ خؿان لسخي باليؿبت ؤمل زُبت ٌٗض اإلاتلت
ًال
. ؤًًا

غص: بىػٍض ؾُضي مضًنت ز بىػٍض ؾُضي مضًىت ط٦غ ٍو
ًال
 ٖضة وجٓاٞغث اإلاضًىت َظٍ بلى ًيخمىنز ألابُا٫ ألن الغواًت في ٦شحرا

 حك٩ل التي ال٣بلُت الؿ٩اهُت التر٦ُبت اإلا٣ُ٘ َظا في ًهىعز ؤهه ٦ما الجٛغاُٞت، الغواًت ؤم٨ىت في ألا٦بر الخحز لخُٗحها ( )مُُٗاث
ُبٗها  مضًىت ٟي بالُاب٘ ٍو ت طل٪ وفي اإلاضًىت م٣ىماث ؤَم مً ؤهه ٖلى ال٩اجب ًهغ الظي الٍغ ُبت اإلا٩ان لى٣اء عمٍؼ  َو

ز ل٪ ٢لذ» : ٣ُٞى٫ز الؿ٩ان
ًال
اٝ مغ٦ؼ هي ؤو ٍع٠ ٖانمت جدضًضي خؿب ٞهي اإلاضن، مزهات لها لِـ بىػٍض ؾُضي ؤن ؾاب٣ا . ؤٍع

ت مٟهىم ختى جختاوػز ولم غاٝ َظٍ ٧ل... ال٣ٍغ غاٝ ألٖا  (. )« بىػٍض ؾُضي هي جل٪ اإلاضًىت، حكبه نىعة حك٩ل بضؤث وألَا

ٟي الٟالحي الُاب٘ ألن اإلاضن، م٣ىماث جمل٪ ال بإجها ونٟها ٦ما التي اإلاضًىت َظٍ مٗالم ًبحن ؤن ال٩اجب خاو٫ز و٢ض  ال الٍغ
ا ًٟاع٢ه،  وؤها ٖاثلتي مؿاع ؤجاب٘ ٦ىذ» : ٣ُٞى٫زـ  َىاء لؿان ٖلىـ  بىػٍض ؾُضي في الٍغ٠ ظىاهب بٌٗ ًه٠ اإلا٣ُ٘ َظا في َى َو

. اإلاضن صسب في مىه ياٖذ الظي بال ًغاَا ال ٢ض خ٣اث٤ ؤ٦دك٠

ز ٦ىذ
ًال
ً، وؤم ،والٛغاء ؤمي ًبن ال٣اثمت الٗال٢ت وممخٗت بالٛت بلظة ؤجاب٘ مشال  الخٟاَم َى ًضَكجي والظي العجى٫، وؤم الٍؼ

باتهم وجدضص لٛتهم جٟهم ٧اهذ خُض بُجهً ض ماطا الخىاع زال٫ مً لي وجدلل ٚع  جغبذ زم اإلااء ؤو اإلات٠ٟ ال٨ؤل ٞخ٣ضم واخضة، ٧ل جٍغ
هغ َظٍ عؤؽ ٖلى ً ؤن والٍٛغب. ألازغيز ْو هُم ا جمىذ ال ز٣ت ًمىدجها زالزتُم .... لٛحَر

ها زغوٞا ؤو وعجت سٛاء ؾم٘ بطا ؤبي ؤن ؤصَكجي والظي...  ـىا: ُٞـغصص الشٛاء لخً مً ٌٗٞغ اء الىعجت قٞى  و ٦ـظا، بها ٞةن الضٖع
ض، ما ًٟهـم ٧ان  زم الب٣غاث م٘ الخا٫ هي ٦ما اؾم ؤو نٟت واخضة ول٩ل الٛغبي، ؤو الجىضي ؤو الهغصي ؤو ال٨ٗـغوث الىعجت ؤو جٍغ

 (. )«مىٍٟغ ٚحر جٓامان في ؤبي ؤو الغاعي جدب٘ ؤعاَا

                                                           

 .ٕٚ، صنفسوادلصدر  (ٔ)

 .ٕٕٔادلصدر السابق، ص (ٕ)

كايتو ادلستنقع، ك ىذا دكف أف ننسى أف الكاتب احملسن بن ىنية ىو نفسو من مدينة سيدم بوزيد، ك قد زرتو فيها ك جتولت معو ك كاف يذكر رل أماكن حترؾ أبطاؿ ر (ٖ)
 .ذلا عالقة ك طيدة بواؽ البالد ك بالسَتة الذاتية للكاتب، ؽلكن أف نعدىا من الركايات السَت الذاتية ينب أف ىذه الركاية

 .ٖٗادلصدر نفسو، ص (ٗ)

 .ٕٗادلصدر السابق، ص (٘)
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ـــت ت وجمشل: الــؼاٍو ا ٧ان وبن الؼاٍو  جمشل ٧اهذ ل٨جها صازلها بإخضار الغواًت ؤبُا٫ ٢ُام صونز ط٦غ متغص الغواًت في ط٦َغ
ما الٗمضة م٘ ٖؼوػ بً ٖلي سخي وصٞإ الخا٦مت الؿلُت م٘ جدالٟها  زال٫ مً الٟٗا٫ الخًىعز  ٞهظا البالص، في الؿلُت ًمشالن َو
 ٞهىعز اإلا٩ان بهظا والالخدام الالخها١ ٚاًت في ال٩اجب نىعَم الظًً اإلاىاَىحن مهالر يض الخىاَا بمشابت َى الؿلُت م٘ ٝالخدا٫

ً الٗمل ًٖ والٗامت ال٨بحر والخُٗل الخى٠٢ نىعة اإلاكهض َظا في لىا ... »: ٣ُٞى٫ز  الـــؼعصة لخًىعز والهٛاع ال٨باع مً الضعاؾت ٖو
ٟي ٢لالً وؾُاعاث الى٣ل وؾاثل  ٖبض ًسىى ؤن و٢بل بىػٍض ؾُضي  الهالر الىلي ػعصة ٢انضي بمٗجى الؼعاصة لى٣ل متىضة ٧لها الٍغ
ؼ  ًٖ الخُٛب مً الخالمُظ مى٘ خاو٫ز خحن ػوبٗت ؤزاع الظي الابخضاجي في مٗلمىا الغخمان ٖبض سخي وظه لي جغاءي الؼعصة مٟهىم في الٍٗؼ

 َظا، مى٢ٟه مً وخظعاٍ الٗمضة م٘ عـؼوػ بن علي س ي وخًغ ألاولُاء، م٘ ظض٫ في وصزل طوحهـم، م٘ الؼعصة بلى والظَاب الضعوؽ
اعة ٖلى ٌٗترى ؤن له ٠ُ٨ٞ (.  )« هٟؿه ٖلى ًسصخى وال الهالر الىلي ٍػ

ت الىاؽ ًىلُه الظي ال٨بحر الىالء اإلا٣ُ٘ َظا في ًبحن ٦ما ت بًماجهم ؤن ٞبحن ظهل، ًٖ للؼاٍو  ؤ٦بر ومكاًسها وحٗالُمها بالؼاٍو

ز... »: اإلا٣ُ٘ َظا في ٣ُٞى٫ز هٟؿه باهلل ؤلاًمان مً هٟىؾهم في
ًال
 هللا، زكُتهم مً ؤ٦ثر الؼواًا َظٍ ؤصخاب الىاؽ ًسصخى ما ٨ٞشحرا

دلٟىنز (.  )«باألولُاء الخل٠ ٖلى ًتغئونز وال الخىض ٖلى به ٍو

ى: الىَـــن م ـ زاللهما مً الٗغبي واإلاىاًَ ـ َىاء، و خؿان سخي ٖىه بدض َاإلاا الظي الؼائب اإلا٩ان َو  مً ٞبالٚغ
ً الُٛاب َظا ىاء خؿان سخي ٖىض الخ٣ُ٣ي بمٟهىمه للَى ز له ؤن بال َو

ًال
ز خًىعا

ًال
ا ز بلُه والخى١ز ؤطَاجهما في ٢ٍى

ًال
 خ٣ُ٣ت متؿضا

ً ًٖ الضٞإ ؤمغ بن... »:٣ًى٫ز ظٗله الظي َى  والىَن. وؤػالمها الؿلُت مهالر بال زلٟها لِـ ؤ٧اطًب هي وخماًخه الَى

  الؿلُار لها عؾم ألاعى من كُعت ًمشل ال طاجه
ًا
. ( )« ...الخضوص َظٍ صازل بله ؤها: و٢ا٫ خضوصا

ً ٨ٞغة ًٖ ٌؿخٌُٗ هتضٍ ولهظا ً الىا٢٘ الَى مي بالَى اع ٢هىعز في واإلاتؿض الَى ى قهٍغ  جد٤ُ٣ بٗض بلى ًغمي بظل٪ َو
ش بحن مؼط نىعة ٖجها جمسٌ ألا٦بر ًَوالى ولُلت لُلت ؤل٠ ٢هىعز نىعة ٞخٗال٤ ألاؾُىعة، مً ٣ًترب ؤيخى الظي الخلم َظا  الخاٍع

ز وال٣هىعة الخخاع ط٦غ خحن وألاؾُىعي
ًال
ز ًيخٓغ و٦إهه اإلا٣ُ٘ َظا في مٗا

ًال
 البالص في الُىم الخا٦مت الؿلُت ٢هىعز لُدُم آزغ جخاعا

 بهاخبها الؿُاعة هُل٣ذا ؤن بٗض الؼمً وابخلٗها الخخاع مٗاو٫ز بها ٖبصذ ٢ض قهغػاص لها ؤصزلخجي التي ال٣هىعز ج٩ىنز و٢ض» : ٣ُٞى٫ز

ه م٣غ ًٖ ًبدض (.  ) «.صحلت وال فغاث ال بىػٍض، ؾُضي في هٟسخي وظضث. ًإٍو

ز ًبخٗض ال ول٨ىه
ًال
 ؾُضي الخ٣ُ٣ي الجٛغافي اإلا٩ان في هٟؿه لُتض اإلا٣ُ٘ جهاًت في ٌٗىص ألهه الخالم الخلم َظا في ٦شحرا

سغط بىػٍض، ش مً ٍو  .حضًض رٍو ًٖ ًبدض ألهه صحلت وال فغاث ال الخاٍع

ش بحن م٣اعهت ٣ٌٗض ؤن ًداو٫ز اإلا٣ُ٘ َظا وفي بن والكغ١ز الٛغب جاٍع ز الٛغب ٖاقها التي الُٛاَب ٞتراث ؤن ٍو
ًال
 وِٗكها ٢ضًما

 وفي الخسل٠ ُٚاَب ٧اهذ خُض زانت ؤوعبا و للٛغب باليؿبت مٗغة الىؾُى ٞال٣غون... »:٣ُٞى٫ز الٗغبُت بلضاهىا في الُىم هدً

 ٢مت في واإلاؿلمىنز الٗغب ٧ان خحن في الخٟخِل، ومدا٦م ال٨ىِؿت َُٛان ظاء بٗضَا زم. ؾدبضاصوالا الٗبىصًت صعظاث ؤٖلى
ت الخًاعة ٢ُاصة  وبٖاصة والٟىىنز آلاصاب واهدكاع ال٣حروان، ؤو ٚغهاَت ؤو بٛضاص في وؾىاء الٗلىم بٓهىعز ألامم و٢ضوة البكٍغ

                                                           

 .ٗٙادلصدر نفسو، ص (ٔ)

 .ٗٙادلصدر نفسو ، ص (ٕ)

 .ٜٓادلصدر نفسو، ص (ٖ)

 .ٛٚٔادلصدر السابق، ص (ٗ)
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ايُاث الٟلؿٟت صوعز ى(  )«...و٦ظل٪ والٍغ سهم في الٛغب ًه٠ بط َو  ٌؿض٫ والاؾدبضاص الٗبىصًت في ٧اهىا بإجهم ال٣ضًم جاٍع
ى الُىم وؤلاؾالمُت الٗغبُت ألامت وا٢٘ ٖلى طل٪  وبؼغناَـت ببـؼضاص ُٞظ٦غها ؤلاؾالمُت الٗغبُت الخًاعة اهتاػاث بلى ٌكحر َو

. وؾ٣ُاث وط٫ مهاهت نم آلان بلُه آلـذ وما اإلاتـاالث، قتى في وعقي اػصَـاع مً ٖلُه ٧اهذ وما...  واللُـغوار

٤ ٖىه وٗبر ؤن ًم٨ً مخًاصًً م٩اهحن بحن الغواًت في الهغإ صاع و٢ض : الخالُت الخ٣اَبُت الشىاثُاث ٞو

( اإلاــضنـ≠ اإلالــضؽ )

ً )ز (زجىوـ ≠زالَى
 ً ً الظي ًدلم به الكٗب ٞخضوؿذ نىعة الَى ألهه لم حٗض جىوـ جمشل الَى

.زالخلم مً زلل جىوـ الىا٢٘

ت ≠زاإلاسجض )ز (زالؼاٍو

ت ٧اهذ حؿاهض الخا٦م في ايُهاصٍ للكٗب و٦ظا حصجُٗها للسغاٞاث  ألن الؼاٍو

بالث ؤ٣ٞضَا ٢ُمتها ٦م٩ان للٗباص ٞلم حٗض بم٣ابل اإلاسجض  والضعوقاث والسٖؼ

 للٗباصة والغاخت الىٟؿُت
ًال
.زالظي ًىحر خُاة الكٗب بىنٟه م٩اها

ً )ز (زالش٨ىت ≠زالَى

ز
ًال
 مضوؿا

ًال
ىُت وال بضًً ٚحر الظًً زوجمشل الش٨ىت م٩اها ألجها ال حٗتٝر للٟغص بَى

ً له ٚحر ؤعيها وخضوصَا وال صًً  جٟغيهما ٖلُه ُٞهبذ الٟغص صازلها ال َو

ا وحٗالُمها .زله ٚحر ؤوامَغ

اإلاهُـمـن ≠ اإلاهـُـمــن )

ز(علـُــه

(زؾُضي بىػٍض≠زجىوـ )ز

تها ٖلى ٧امل والًاتها وؤهدائها ١ عي ٧اهذ ؤم حؿُُغ جىوـ الٗانمت بمغ٦ٍؼ

ُٟت اإلا٣هىعة   ٞهي اإلاضًىت الٍغ
ًال
خىايغ ومضن وؾُضي بىػٍض جمشل ألازىحن مٗا

ت الخىوؿُت .زوالىا٢ٗت جدذ َُمىت الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

(زاإلاتلت ≠زالخؼب )ز

ٌؿُُغ الخؼب ٖلى اإلاتلت التي جمشل الهىث الخغ ؤو اإلاخدغع ؤو الظي ًداو٫ 

ؾمذ بالسبر الخغ الظي ال ًسضم الخدغع مً ٢بًت الهُمىت الخؼبُت التي ال ث

مهالر الخؼب وعئؾاء الخؼب وؤًٖاثه ومً زمت الؿُُغة ٖلى ال٨ٟغ ٩٦ل 

ً .زصازل الَى

(زاإلاتلت ≠زالخبـ )ز

ا  ا ٦ما ًدانَغ مالها ٞهى ًدانَغ ى ًمشل م٩ان التهضًض للمتلت ٖو الخبـ َو

٧ىر الخؼب ؤو بمٗجى ؤص١ الجلت مدهىعة بحن َُمىخحن الخبُٗت للخؼب ؤو الم

ُمىت وؾُُغة .زفي السجً ٦بضًل ًٖ ًٖ ٖضم الخبُٗت و٦الَما ٢ُض َو

ً )ز≠زالش٨ىت )ز ؾُضي بىػٍض +زالَى

(زاإلاتلت +ز

جي اإلاتالي الجٛغافي و ال٨ٟغي البكغي ٞال  الش٨ىت تهُمً ٖلى ٧ل التراب الَى

.زم٩ان ألي قحئ صازلها ٞهي ؤلت الهُمً في ًض الىٓام الخا٦م

ً≠زاإلاؿدى٣٘ )ز (ززالَى

ً مً  م ًهبذ خ٣ُ٣ت ـ بإٞٗا٫ و جتاوػاث الخ٩ام واإلاؿحًر اإلاؿدى٣٘ الَى

ً الخلم الظي ًهبى بلُه  عئؾاء ألاخؼاب وؤًٖاثه ـ ٞدؿُُغ وتهُمً ٖلى الَى

ىُحن اإلا٣هىعًٍ صازل َظا اإلاؿدى٣٘ آلاؾً الًٟٗ  .زال٩اجب والخىوؿُحن الَى

 ز

                                                           

 .ٜٓٔادلصدر نفسو ، ص(ٔ)
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IV. ٘اإلاؿدى٣٘ عواًت في الؿُاسخي اإلاؿدى٣ــ :

غ ؾًاإلاذ ًبضؤ غ زال٫ مً  ـ جىوـ ـ بالصٍ في ال٣اثم الؿُاسخي الهغإ جهٍى  والؿلُت ألامىعز ػمام ٖلى الخا٦م الخؼب َُمىت جهٍى
ز ٣ُٞى٫ز البالص في

ًال
ش نى٘ في ألا٦بر الضوعز لٗب الضؾخىعي الخؼب بن» : الؿُُغة َظٍ مىضخا  دوٌخ ورشُُذ اٌحذَثخ رىٔظ جاٍع

 ( )«اٌظشوف حُث ِٓ رشجههب اٌزٍ أو اٌثبٌث اٌعبٌُ ِٓ األخشي اٌذوي جً حبي هى وّب اٌجُش إًٌ رغزٕذ ال ِذُٔخ

  لللاعر  لخبلُؼه جخًافغ و الغواًت معُُاث حمُع فُه جنهب الظي الغؤي وهى
ًا
 اإلاتر بلى  الؿغصي اإلاتر بلى العنىار من  بضءا

 بن ل٪ ؤ٢ل ؤلم َىاء ًا» :  الفىغي  ًتالغوا بُل خؿار س ي لؿان ٖلى ٣ًى٫ز ٞدحن الخضاولي ختى و الغمؼي  و الضاللي و الاخالي
خ٣اجل ًخسانم ما ب٣ضع ماٍئ ًخًٟٗ ما ب٣ضع اإلاؿدنلع و مؿدنلع الؿُاؾت ض... والخكغاث الظباب نٟدخه ٞى١ز ٍو  ـ ج٣ىٗجي ؤن جٍغ

 ( )« ؟؟..طباب ٧لىا ؤو خكغاث بإهىا ـ خؿان لسخي َىا ج٣ى٫ز

يخ٣ض غبِ الخؼب ٍو ش نى٘ في ألا٦بر الضوعز لٗب الضؾخىعي الخؼب بن»  ْغوٝا٫ هٟـ حٗاوي التي الضو٫ز بتمُ٘ طل٪ ٍو  جاٍع
 مً حكبهها التي ؤو الشالض الٗالم مً ألازغيز الضو٫ز ظل خا٫ َى ٦ما الجِل بلى حؿدىض ال مضهُت صولت حكُِض و الخضًشت جىوـ

. ( )«الٓغوٝ خُض

 ههج ألخضص بلُ٪ ؤ٧ىنز ما ؤخىط آلان ؤها َاٝ »: ٢اثلت اإلاؿدى٣٘ مٗتر٥ صزىلها ٖىض خؿار س ي الغنحن باإلا٨ٟغ َىاء وحؿدىتض

ت واإلاتاملت، اإلاىا٣ٞت بداع في الختض٠ً ٞىىنز وحٗلم اإلاؿدى٣٘، في الؿباخت ٖلي وظب ٢بلذ بطا.. جهغفي  ؤؾىص ألابٌُ وعٍئ
 حكٗـل التي ال٩لماث ٢لب ْهغ ًٖ ؤخٟٔ وؤن ألاٞغاح في والخؼنز اإلاأجم في الطخ٪ ٖلى قٟاهي ؤصعب وؤن ؤبٌُ، وألاؾىص

ز ٦ٟي
ًال
 (. ) «...اهتاػاجه ؤو ؤل٣ابه ؤو نٟاجه ؤخض ؤو الؼعُـم اؾم مشل جه٣ُٟـا

سُت لخ٣ُ٣ت اإلا٣غعز الاؾدبا١ هلمـ اإلا٣ُ٘ َظا وفي   غ بىع٢ُبت هٓام يض الشىعة اهضإل وهي جاٍع  الخإػم لخالت وجهٍى

ز صحكذ ألاػمت بن» : ٣ُٞى٫ز بها والخبكحر الٗاظل ال٣ٍغب في الشىعة باهضإل اإلاىظعة
ًال
 ؤػمت ألاؾاؽ في وهي.  ًىم بٗض ًىما

 و٦ثرة الضولت اصاعة ًٖ و جٍؼ الؼعُم قُسىزت مخإجاَا وهٟؿُت وا٢خهاصًت اظخماُٖت ؤػماث زل٣ذ ؾُاؾُت
 والضَاء الخى٨ت ًٖ ألاصبي والسُا٫ الٟلؿٟت وج٣ضًمه ألاو٫ز الىػٍغ ي٠ٗ زم الىؾاثل، وب٩ل زالٞخه في الُامٗحن
ز ؤنبذ بالٗانٟت والىظًغ جخٟا٢م ألامىعز ؤن والخا٫. الٓغوٝ َظٍ مشل في الضولت ةإلصاع الالػمحن  الؿُاسخي

ًال
 وا٢ٗا

ز والاهٟتاع
ًال
ذي للمُٗى واضخت بقاعة َظا وفي(  )«ٖؿحر الشىعة مساى ؤن ٚحر مدالت ال خانال  واإلاٗغوٝ اإلا٣هىص الخاٍع

ى م٘ بىع٢ُبت الغثِـ زٝغ َو . الكٗب ٖلى والجلىؽ مىهبه في خىله مً والؿاؾت الىػعاء َو

اث بةُٖاء واصٖاثه الؿلُت هٓام ٖلى ته٨مه ًبحن ٦ما    خؿار س ي ٖلى ٢ىله  في وطل٪ الخٍغ
ًا
 ال٣ى٫ز بن»  صائما

ت والاصٖاء ت بالخٍغ  (. )« وال٣هغ الايُهاص ؤهىإ ؤقض لهى ال٣ى٫ز َظا ب٨ٗـ الٗمل زم الخٗبحر في والخ٤ الغؤي وخٍغ

                                                           

 .ٜٔٔادلصدر السابق ، ص (ٔ)
 .ٕٕٔ، ص نفسوادلصدر  (ٕ)
  .ٜٔٔ، صنفسوادلصدر  (ٖ)

 .ٜ٘صادلصدر نفسو،  (ٗ)

 .ٚٙٔادلصدر السابق ، ص (٘)

 .ٙٚٔادلصدر نفسو ، ص (ٙ)
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ش م٘ ماهىجذ التي الغاجٗت اإلا٣اعهت َظٍ في وهتضٍ   ز وألاؾُىعة والىا٢٘ الخاٍع
ًال
اع ؤه٪»: ٣ًى٫ز خحن مٗا  قهغػاص وؤها قهٍغ

م، ومغح بغوح  وؤزغط ألزغظ٪ الهباح مُل٘ ختى ٨َظا الٗاَُٟت، اإلاٛامغاث ؤزباع مً الٗظبت ببضاٖاتها ٖلُ٪ وؤ٢و مٍغ
غ مً هٟسخي مً  َظا زال٫ مً واضر(  )« اإلاباح مالىال عن ؤؾىذ فلن ؾ٨ذ، ؤو الضً٪ ناح بن ؤجى٠٢ وال اإلا٣ٝغ الىا٢٘ نٍغ

ُم السُاب ؤن اإلا٣ُ٘ ماء ؤو للٖؼ اع لهم وعمؼ الؿلُت، وؾُىة بيكىة ًخمخٗىنز الظًً الٓلمت والؿاؾت للٖؼ م بال٣خل، اإلاخلظط اإلادتٝر وال٣اجل باليؿاء اإلاخمخ٘ الباغي الٓالم الخا٦م بكهٍغ  ومٍغ

زحي ًدُا الظي البؿُِ الٗغبي اإلاىاًَ بلى جغمؼ التي
ًال
ُٟت اة ز الؿُاؾت ؤمىعز مً ٞحها ٣ًٟه ال ٍع

ًال
ى اإلاباح ال٣ى٫ز ٖلى بنغاع ال٩اجب نىث جمشل التي َىاء لؿان ٖلى ألازحر ال٣ى٫ز وفي ،قِئا  َو

. ٖلُه وبنغاع والاهخ٣اص بال٣ى٫ز الؿماح َلب الُلب هلخمـ مباح ولٟٔ والٓلم، الدؿلِ ًٖ وعصَـا وعصٖهـا الؿلُت َظٍ اهخ٣اص

ً هٟؿه ًٖ ًبلٛه ؤن ال٩اجب ؤعاص الظي الهاعر الهىث ظضن اإلا٣ُ٘ َظا وفي  ز ٩ًىنز ؤن الخُاة في ؤبي ٧ل ٖو
ًال
 ٞال ملتزما

 ونىجذ بالجهُـ٤ َاظذ ولى بالكٗحر الكٗغ ؤبض٫ ال... زُي ٖلى وؾإْل... الخ٣ُ٣ت ًٖ ؤػاوعز وال ؤها٤ٞ ٞال... »  ول٣ُل ًٟٗل

ال  (. )«الخمحر لهىث ألانىاث ؤه٨غ بن عب٨م و٢ا٫ الخمحر ٖىضي ٞهي عئوؾها وعٞٗذ زُاقُمها يبذ ٖو

 الجامٗت مؿإلت مجها اإلاؿاثل بٌٗ ؤ٣ٞه وبضؤث »: اإلا٣ُ٘ َظا في ٞخ٣ى٫ز آلاؾً اإلاؿدى٣٘ َظا في ؾابدت هٟؿها َىاء وجتض
ت، وصزى٫ز  ( )« . الؿُاؾت مؿدى٣٘ ٧له ٞهظا الكَغ

 الؿُاؾت مؿدى٣٘ »:ٞخ٣ى٫ز خؿان سخي ٖىه ًخ٩لم الظي جى٣٘واإلاـ الؿُاؾت ؤمغ ًٖ ـ بغمتها الغواًت في ٦ما ـ هٟؿها َىاء وجدضر
 (. )« .بالؿُاؾت نٟت اله٤ ٞىظضجه الىاظهاث ٧ل ٖلى و٢لبخه مغاث اإلاهُلر َظا ؤٖضث

ض ال ؤجها وجبحن  خضر الظي َظا ول٨ً » خؿان سخي مساَبت ٞخ٣ى٫ز اٞخ٣ضتها التي عاختها ؾىيز جبٗاجه و الخؼب و الؿُاؾت مً جٍغ

(  )«.مؼاجي ٖلي ؤٞؿضث ٦ما مدُُ٪ مؤلث التي الؿُاؾت مؿدى٣٘ عاثدت اعوؤر طل٪ صونز خا٫

غبِ سُت الىا٢ٗت بحن َىُت بً اإلادؿً ٍو ظا خؿان سخي ٣ًىله ما و ( )1981ؾىت جىوـ في خضزذ التي الخاٍع  سخي ؤن ًا٦ض ما َو

ض التي الغئٍا َى خؿان ، بخهدي زال٫ ومً آعاثه زال٫ مً بلُىا ًىنلها ؤن َىُت بً اإلادؿً ًٍغ
ًال
 بن َىاء ًا...»:٣ًى٫ز ٞىتضٍ ؤًًا

 ٧لمت ٧ل جدذ وويٗذ السبز زىعة ًٖ ٦خبذ ما ؤٖضث ؤزغ بمٗجى ول٨ً ناخبها، ج٣غب والجىصة الٗال٢ت ؤن ٌٗجي ال الٗمل

 ( )« .باإلبضإ الجمل ٖال٢ت ًدضص ؾُغا

ا ضَٖى  مً ٖلُىا والبض وم٩ان، ػمان ٧ل في صهاًُاع الظي الكبذ ألجها الؿُاؾت مىاظهت مً الهغوب ٖضم بلى اإلا٣ُ٘ َظا في ٍو

ؼيز ًا »: ٣ُٞى٫ز مىاظهخه  ( )« .مؿدى٣ٗاتها في ؤهٟؿىا هتض هضعيز ؤن صونز ول٨ً...الؿُاؾت مغح٘ ووٛاصع جهغب هدً ٍٖؼ

كحر  ضم الؿاؾت زُاهت بلى َىُت بً اإلادؿً َو اًـت بلتزمهم ٖو  ػٖؼيز ًا» : ٣ُٞى٫ز وبُٗهم بهم والاَخمام والٗبـاص بالبـالص بٖغ

  .بلضي باٖذ الؿلُت بلضي ابً ًا ٢لبي

                                                           

 .ٚٙٔادلصدر نفسو، ص (ٔ)
 .ٖٛٔادلصدر نفسو، ص (ٕ)
 .ٙٙادلصدر نفسو، ص (ٖ)
 .55ادلصدر السابق، ص (4)

 .56ص ادلصدر نفسو، (5)

 .انتفاضة شعبية بسبب ارتفاع سعر اخلبز، ك لكن األكضاع عادت لالستقرار سريعان بعيد إرجاع سعر اخلبز إذل حالو األكؿ (ٙ)

 .49ادلصدر نفسو،ص (ٚ)

 .54ادلصدر نفسو، ص (ٛ)
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ؼ ًا                              ( )« بلضي زاهذ الؿلُت بلضي ًا بلضي ُٖجي ٍٖؼ

لي»  اإلا٣ُ٘ َظا في باأللٟاّ جالٖبه في ال٩اجب اللٛىيز ؤلابضإ وهلمذ  الؿُاؾت، عظل صَاء ًٖ ٣ًل ال بظ٧اء ؤجسلو ؤن ٖو

م٨ىىا(  )«.طا٥ وجغجئ اإلا٣ا٫ َظا قغ.جن فإنذ  البٗض َُاتها في جدمل ٞهي قغ.جن فإنذ   ٦خابخه في بهىُت اإلادؿً مً اللٟٓي ؤلابضإ َظا ه٣غؤ ؤن ٍو

 مً بلُه ٌكحر وما قغ مً الؿُاسخي الٗمل في ما ًتم٘ َظاو( قغ ؤنذ) ونلغؤها( نتر ؤنذ) نلغؤها جن فإنذ اإلاؼصوط الضاللي

٨ظا ؤنـذ: اإلاىظه اإلاساَب يمحر في اإلاخمشل السُابي والٗىهغ اإلاؿدى٣٘ نتر  جٟاع١ز ال والٓلـم اإلاؿدى٣٘ ٨ٞـغة ؤر هـغيز َو
. مضلىالتها ٧ل في الغواًت

حن َىاء ًا وؤهذ الؿُاؾت مدترفي مً لؿذ ؤها »: ٢ىله في الؿُاسخي اإلاؿدى٣٘ ًٖ خؿان سخي بٗض ًبحن َىا وهتضٍ    حٗٞغ
حن طل٪، كخه ٞىان ؤوي حٗٞغ ض وال وعواًت، ٢هت الؿغصًت نىمالً ولىخخه وال٩لماث الخغوٝ َع  ها٤َ ظهاػ بلى ؤجدى٫ز ؤن ؤٍع

ل صونز ال٨الم وؤ٦غعز ؤؾم٘ ما ؤُٖض ٧اؾِذ قٍغِ ؤو ىا(  )« جض٤ُ٢ ؤو جإٍو ض التي الخ٣ُ٣ُت الصسهُت جدبحن َو  ًٖ ًبخٗض والتي ال٩اجب بلحها ًضٖى ًٍغ

ا خؿار س ي ؤ٢امها لتيا متلت بال له عمؼ الظي الاقهاعيز الك٩ل في مماعؾاتها وجيخ٣ض الؿُاؾت  للمماعؾاث والٟاضر اإلاكهغ الهىث ٢م٘ في الٓلم بىاصع ؤو  مباصعاث جخطر وبٞالؾها وباجهُاَع

. ال٩اجب حٗبحر ٖلى الىدىت الؿُاؾُت

هىعز    ى اإلا٣ُ٘ َظا في خؿار س ي لىا ًهىعز خحن زالله مً والعغبي الخىنس ي اإلاشلف ؤلانؿار مدىت ال٩اجب ٍو  ًٖ ٌٗبر َو
اث بؿبب متلت وناخب صخٟي ٩٦اجب اإلاغمى٢ت م٩اهخه ٣ٞض مابٗض عؤًه  و اإلاتلت ٚل٤ بلى ايُغجه التي واإلاالُت الؿُاؾُت الًَٛى

الٝ بباٙل ًٖ ؤلاوؿان  جؼ بطا... »: اإلا٣ُ٘ َظا في ٦ما ؤٖالٝ جاظغ بلى الخدى٫ز ت ألٖا ت ألاصمٛت بلى ال٨ٍٟغ  بُىنز ٞخ٩ىنز.. الساٍو

 و(  ) « بدهضٍ ؤولى اإلاىاشخي

ى خؿان سخي للبُل َغؤ الظي الخدى٫ز ًبحن اإلا٣ُ٘ َظا ىاٍ وج٨ٟحٍر لىٟؿه مٗا٦ؿت ههُدت ٌؿضي الُإؽ ٢مت في َو  َو
ظا ز بها ٌؿخبكغ ٧ان التي وزىعجه، الكٗب في ألامل ٣ٞضان مً هاب٘ الُإؽ َو

ًال
.  صاثما

ل اإلا٣ُ٘ َظا في ُُُٞٗىا الؿغصي وؤلابضاعي الؿُاسخي الخ٨ٟحر ًٖ ال٩اجب ًى٣ُ٘ وال  الكغعي ٚحر للجىحن ؤزغيز نىعة الٍُى
ى ؤزذ به خملذ الظي ٗه بالخاط َػ  جىوـ بابً الكٗب بابً وونٟه زىعة، مً الكٗب به ؾ٣ُىم إلاا الىبىة، صعظت ٞى١ز ٞٞغ

 لهٟت في بلحها جىهذ الىعي ؤطان و٧اهذ جهىث ٧اهذ ٨َظا. سججها ظضعان ًستر١ز نىتها ؾمٗذ ٨َظا» :  اإلا٣ُ٘ َظا في
ضٖىنز ،لهن نىعة ًخمشلنها االضني ونؿاء ،وخظع ىظعنز. ٦ؿغظها ؾغوط وامخُاء زُىلها ع٧ىب بلى ٍو اًت الىظوعز ٍو  ًدمل ؤن الىظع ٚو

ز ألازحر ٖبر ًترصص ب٨الم ًخ٩لم ؤن ٢بل نىث له خملها، مشل خمال
ًال
. به جلهج و بلٛاجه الٗالم به ًخدضر ؤهه و٢بل الصخ٠ ٞى١ز وخبرا

اظم، ؤلؿىت ى اإلاهض كبل جيلم بط اإلاؿُذ فاق وكض ألٖا : ٣ٞا٫ الغخم في بٗض َو

ؼيز ٞختلضي وبال اٞتراء، ٢ىل٪ ٧ان وما بُٛا ٞلؿذ جدؼوي، ال ؤماٍ عي ًض٥ َو  وبؾٟاع الًٟٗ ٖلى جإحي زىعة صلُل ؤلانبٗحن واٞع
 البٌُ ونبٜ والتزل٠ واإلادؿىبُت الىنىلُت وآًاث والضظل الباَل ؤخؼاب مً خىيز وما الؿُاؾت ٦خاب وؾىعز وال٨ظب الىٟا١

                                                           

 .44ادلصدر نفسو، ص (ٔ)

 .ٗٔادلصدر نفسو، ص (ٕ)

 .ٓٔٔادلصدر السابق، ص  ٖ
 .ٜٛٔادلصدر نفسو، ص  ٗ
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 ػلؼلذ ألاعى َظٍ با٫ ما ؾدؿالىنز ؾاخخ٨م ًجز٫ز ًىم لهم ٢ىلي ظئذ؟ ؤًً ومً ؤها مً ؾإلى٥ وبطا. باألبٌُ وألاؾىص بالؿىص

. وا٢تربذ صهذ عئوؾ٨م مً والكمـ اٚتربذ والٛغبان اه٣غيذ والسٟاِٞل وحك٣٣ذ جضاٖذ و٢هىع٦م

م ؤمام ظىىص٦م وجغون ،اإلاىدكغ الجغاص ٧لهٟت لهٟت جضٞٗهم ًسغظىنز اإلآلىمحن ؾترون ًىمها  ٖىضَا. اإلادخًغ ٧الهكُم هاَع
 ٢ُاٞها وؤًى٘ البٛاة عئوؽ هطجذ و٢ض الشىعة، ؤمغ مً الُىم ٖانم ال هؼ٫ز ٢ض السجُىت ظىحن ل٨م ٣ُٞا٫ خهل؟ الظي ما حؿالىنز

ُم ول٩ل ال٣ضع، الكٗب إلاُلب واؾختاب  ومضخخم، متضجم مهماو. الضَغ ؤبـاصٍ مً ًهلر ال اهه وج٣غون الضَغ، مً وههِب مضة ٖػ
بلخم ؾبدخم وختى . بكغ بال َى ما ال٣ٗل ٢ا٫ ما ال٣ى٫ز وط٦غجم َو

ها في جدمل امت آلان ؤهذ ؤزخاٍ. اٖتراياحي وختى خؼاػاحي وبٌٗ جٟاَاحي وؿِذ.. ؤزخاٍ  ا٢غب ٞبذ ؤها آما.. السالم ظٞى
ً الىاع، ؤًً مً حؿالحن وال الضزان ًسى٣٪ ل٪، َىبى. ؤٞٗل مما ؤ٦ثر ؤ٢ى٫ز ؤ٢ى٫، ولٗلي واص، ٧ل في مٗهم ؤَُم للكٗغاء  ؤَل وجدظٍع

ى بهم بال ًد٤ُ ٞال ألَله اإلاسخيء اإلا٨غ صٖاويز ىمها. مدالت وال بهم مد٤ُ َو ُم ٌؿا٫ ال ٍو مً خؼبه ًٖ ٖػ  جىلىا ٣ٞض له، جدؼبىا ٖو

ىه مى٨غون له ٞهم اإلادً، له و٢لبىا  ؤػالما ٧اهىا ؤجهم ؤهٟؿهم ٖلى َضواف. مخبرثىنز ومىه عاًٞىنز ولٗمله زاطلىن، وله مخسلىن، ٖو
(  )« ٧اطبحن

ً ٢لب في الؿغصًت الغوٖت وج٨مً  والظي الكغعي ٚحر الجىحن َظا مً ًتٗل ؤن ال٩اجب خاو٫ز بط والٗٝغ الاظخماعي الىٓام مىاٍػ
 اإلاؿاو٫ لُيخ٣ض طل٪ ٥٫ و اإلاؿُذ، مً ؤعقى بتٗله اإلاٟاع٢ت ؤ٢ام خحن طل٪ مً وؤ٦ثر بل والصجه ٢بل بُل بلى ؤمه ظبحن في ؾبت َى

٣ت بهظٍ وظىصٍ ٖلى ألاو٫ز ُت ٚحر الٍُغ ى الكٖغ  في ألازغ ألامهاث وؤمىُت لها مباَاث ؤمه عخم في البُل َظا ٞإنبذ الٓالم، الىٓام َو
ى اإلاتخم٘، ٘ بظل٪ َو دُله ؤمه ًٖ الظهب ًٞغ ٣طخي الٓالم الىٓام َظا ؾُدى٫ز الجىحن َظا ألن الٓالم، الىٓام بلى ٍو ىءة ٝي ٖلُه ٍو بُم

ُم
  ه

. ال٩اجب

ه الظي... جى٠٢ ؤم ال٨الم وانل َل ؤصع لم»   بتىاح السخاب ٞى١ز اعجٟٗذ ؤوي وؤصع٦ذ الشاوي ظىاحي ٣ٞضث ؤهجي ؤصٍع

م مً واخض ز الؿ٣ٍى ؤنإع وآلان. السُا٫ َاثغ ع٦بذ وؤوي الَى
ًال
 ٞالجىاح الخ٣ضم، ٖلى ؤ٢ىيز ال وؤهجي واخضة بتىاح جدل٣ُا

ؼ، ٖبض لها ٢اله ما ؾمٗذ بٗضما َىاء ؤناب ما َظا(   )«الظاث خى٫ز صوعان الخغ٦ت ًتٗل الىاخض ٧اإلاتضاٝ الىاخض  الٍٗؼ
٣ضث  بهظا الهضمت جخل٣ى وهي َىاء ٖاقتها التي الضواع خالت ؤقبه وما مىه مً الؼواط في ال٨بحر بدلمها الٟٓغ في ألامل ٞو
ى والٗغبي الخىوسخي اإلاىاًَ خا٫ و ال٣ى٫ز م صوامت في ٌِٗل َو ت والاؾخ٣غاع اإلابخػى ًٖ البدض و الَى  والضًم٣غاَُت، والخٍغ

ىـا ـذ ههـاصٝ َو ى للغواًت الٟغعي بالٗىىان الىخُـض الخهٍغ  ٖلحها ٩ًىنز التي الخالت ًبحن الظي( واخض بجناح الخدلُم ؤو)  َو
ى الٗغبي اإلاىاًَ  خالت في جتٗله و ٖلُه مًجهي التي الؿُاؾُت اإلاؿدى٣ٗاث َاجه صازل الِٗل في ؤخالمه ؤٖالي مً حهىيز َو

ضوعز ًضوعز ٞهى واخض بتىاح ًُحر و٦إهه صاثمت صواع ضوعز ٍو  الطع نلض هظا وفي ألامام بلى زُىة ًخ٣ضم ؤن صونز هٟؿه خى٫ز ٍو
ز ؤ٦ثر ًبضو الشاوي الدكبُه ؤن ٦ما الٗغبي، الخًاعيز الخ٣ضم ظماح ج٨بذ التي الٓاإلات اإلاؿدنلعُت لألنظمت

ًال
 بالٗىىان اعجباَا

 بلى ؤ٢غب اإلاؿدى٣٘، صواع في والضوعان الختض٠ً ٞهىعة للمؿدى٣٘ الضاللي خ٣له في ؤ٢غب ٞالختض٠ً اإلاؿدى٣٘ َىو ألانلي

لى مً الؿ٣ٍى نىعة مً الظًَ  .واخض بجناح الخدلُم بؿبب وصوعان ألٖا

 زىاًا في ل٩اجبا بها ًغمي التي الخ٨م مً مخىازغة صععز بإجها ه٣ل لم بن الهاثب الخ٨مي ال٣ى٫ز مً الغواًت جسلى وال
 مٟاع٢ت في ٣ُٞى٫ز ال٩اجب وعاءٍ اإلاؿختر الغاويز لؿان ٖلى ؤو خؿان سخي لؿان ٖلى وبسانت الغواًت ؤبُا٫ بحن الخضًض

                                                           

 .ٕ٘ٔادلصدر السابق، ص (ٔ)

  .ٕٓٗالسابق، صادلصدر  (ٕ)
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غ مضَكت  الؼمان َظا مى٤ُ بن» :٣ُٞى٫ز ألاؾىا١ في الٗل٠ بُ٘ امتهان بلى الصخاٞت امتهان مً ـ ؾُدؿان ؤي ـ اهخ٣اله لخبًر

٨ظا. اإلاىاٞؿت ؤو للغ٧ىب ًهلر ٞال ْهٍغ صبغ ؤٖغط جخل ٞمُُخه(  )ؤٞالَىنز مى٤ُ ؤما... اعال٣ِ َظا في بال ٌؿاٞغ ال  َو
(.  ) «.الغ٦ٌ في ال٣ُاع مىاٞؿت ؤعاص بطا شخيء في اإلاى٤ُ مً لِـ الجخصخي ؤٞالَىنز مى٤ُ ٩ًىنز

غ ًاجؿت مداولت وفي خؿار فس ي  َظا بإن ؤ٢ىاٖىا لتومداو الٗل٠ ببُ٘ واؾدبضاله ال٣ى٫ز ًٞ اٖتزاله مً مى٢ٟه لخبًر
ت مً هٕى ُٞه الٗمل ز ٧ان الخٍغ

ًال
ً ٢لبا ز بل للمىاٍػ

ًال
 اإلاداججت في هاجر َظا ال٣ٗلي اؾخضالله ول٨ً ألامغ خ٣ُ٣ت في للمى٤ُ و٢لبا

. ال٣ُاع ٌؿإع ؤن مى٤ُ بإي ًم٨ىه ال ٞالجخل الىا٢٘ بلى ؤ٢غب ألهه

ز لي يغب و جخى٠٢، ال الخُاة ول٨ً... »: الغواجي اإلا٣ُ٘ َظا وفي
ًال
 والٗىان٠ الؼالػ٫ز بٗض للٗمل ٌٗىص الىمل: مشال

ماء الؿاؾت ًيخ٣ض خحن ال٩اجب به ًخدلي الظي الى٣ضي الخ٨مي الهاظـ هلمـ (  )« جى٣غى الضهانحر ول٨ً  بإجهم والٖؼ
لمه وحٗاْمهم حؿلُهم في صًىهىعاث م ْو دظَع ا َى الُبُعي الؼلؼا٫ بإن عؤي التي الشىعة مً ٍو  نم البؿُاء وؤن عمَؼ

ٗملىنز ٨ًضونز الظًً الىاؽ  ٧الىمل ٞهم والشىعاث والٗانٟت الؼالػ٫ز بٗض ختى مهام ًٖ ًى٣ُٗىنز ال وجٟاوي بتض َو
مخه عػ٢ه َلب في الجاص ى والٗمل الجض في الٗالُت َو ماء اإلادؿلُحن ًيخ٣ض طل٪ زال٫ َو م والٖؼ يبَا بحن بالشىعة ٍو  ٍو

، ًسؿغون ال الظًً الىاؽ مً اإلاؿخًٟٗحن ٖلى جازغ ال ؤجها
ًال
 باه٣غاى ٌكحر ؤهه ٦ما ألاعى، جهِب ٧اعزت ؤي بٗض قِئا

بت الطسمت الضهانحر ت الؿُاؾُت ألاهٓمت اجهُاع بلى واإلاسُٟت اإلاٖغ . الٓاإلات الؿلٍُى

ت الؿُُغة جدذ الخىوسخي الكباب لخا٫ نىعة اإلا٣ُ٘ َظا في وهالخٔ  َىُت بً اإلادؿً ٖجها ج٩لم التي ال٩اطبت الٗؿ٨ٍغ

ٌ   وبإجها جي الىاظب ؤصاء باؾم ؤزحها ٣ٞضان ٖلى جخدؿغ وهي َىاء البُلت لؿان ٖلى النظام، ظلم بىاصع ؤو  زم» : ٣ُٞى٫ز الَى
جي الىاظب لخلبُت ؤدي صوعز ظاء  ٖىضَا الؿلُان، ظِل في ظىضي بلى وخىله ق٣ُ٣ي ؤظغ ظمض الظي الىاظب َظا... الَى

جي الىاظب بحن الٗال٢ت ًٖ حؿاءلذ . ١الغػز مهضع وجتمُض الَى

ا الؿُاؾُت الؿلُت ْلم ضخُت َى اإلاتىض الكباب غوَع (.  )«.ٚو

ضَا التي للخ٣ُ٣ت جبُحن اإلا٣ُ٘ َظا وفي ً بمؿمى ألاٞغاص حؿخٗبض التي الؿُاؾُت ألا٦ظوبت وهي ال٩اجب ًٍغ  والىَىُت الَى

ً ًٖ الضٞإ ؤمغ بن...»:٣ُٞى٫ز ً. وؤػالمها الؿلُت مهالر بال زلٟها لِـ ؤ٧اطًب هي وخماًخه الَى  ًمشل ال طاجه والَى
ز الؿلُان لها عؾم ألاعى مً ٢ُٗت

ًال
 .( )« ...الخضوص َظٍ صازل بله ؤها: و٢ا٫ خضوصا

٨ظا  طل٪ ٧ان وبن الكٗب ألٞغاص ٦بحر ْلم ٞحها ًغيز التي الدؿلِ ؤهىإ ٧ل حهاظم َظٍ عواًخه في اإلادؿً هتض َو

ت ؤُُٚت جدذ ماء َاالء ابخضٖها واظخماُٖت ٨ٍٞغ . ال٨بحر اإلاؿدى٣٘ ٚغم في الؿابدىنز الؿاؾت وؤػالمهم الٖؼ

 

 

                                                           

 .نظن أف ادلنطق عرؼ بو تلميذه الفليلسوؼ اليوناف الشهَت أرسطو طاليس، أما أفالطوف فعرؼ بادلدينة الفاضلة ك التفكَت الطوبػاكم  (ٔ)

 .189ادلصدر السابق، ص  (ٕ)

 .ٕٗٔادلصدر نفسو، ص (ٖ)

 .ٛٓادلصدر السابق، ص (ٗ)

 .ٜٓر نفسو، صادلصد (٘)
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: اإلالخــــم

V. الغواًـت ملسـو  :

ُٟت لٟخاة مبهم بؿغص( واخض بجناح ؤوالخدلُم... اإلاؿدنلع) عواًت جبضؤ  بُلت بكغاوي  هناء وهي اإلاضًىت في حٗمل ٍع
ز جدبه اإلاٍٟغ الاخترام َظا ازىاي بحن وهي ٦بحرة صعظت بلى( الخضاص خؿار) خؿار س ي عئِؿها جدترم ٧اهذ التي الغواًت

ًال
 خبا

ز
ًال
م ٖلى ؾامُا ظا له، اٖتراٞاث ق٩ل في ألاخضار ٧ل جغوي وهي الؼواط ًٖ ٖؼوٞه مً الٚغ  ٞهي الغواًت جهاًت في ًدبحن ما َو
تراٞاث َاجه ٦خبذ ا التي ألاصبُت للمتلت عا٢ىت ؤو ٦ؿ٨غجحرة مٗه ٢ًتها التي الٟترة جلسو عواًت ق٩ل في الٖا  س ي ًضًَغ

 ٧ان اإلاايُت، الٟترة زال٫ جيخابها ٧اهذ التي والالقٗىعٍت والكٗىعٍت الىٟؿُت الجىاهب جٟانُل بإص١ َىاء حٗتٝر ،خؿار
ؼوٞه خؿار س ي نالبت ؤمام اإلاجهاع خُامها وؾِ طاتها ًٖ البدض َاظؿها ً ٖجها ٖو  بما ٞلملمذ اليؿاء ظمُ٘ ٖو

ز بذ٨ٞذ باٖتراٞاتها ظضًض مً مايحها بىاء ظغؤة مً اؾخُاٖذ
ًال
. ومكى١ز عاث٤ بؿغص عواًت

 ؤن ًم٨ً ال التي الخٟانُل وؤص١ هٟؿها ؤٚىاع بلى اإلاتلت في جضوعز ٧اهذ التي الىا٢ُٗت ألاخضار ؾغص مً َىاء وجيخ٣ل     

ا ٨ًدكٟها ٗض الؿُاؾُت بالخُاة طل٪ عبُذ ٦ما ( )ٚحَر اث اوؿُاباث مً َظا َو  ( )ألاصًب طًَ في وألا٩ٞاع واإلاكاٖغ الظ٦ٍغ
ًها جبحن و ؤلاظباعيز الختىُض في زالض ؤزحها بمىث وجبضؤ ٣ت بهظٍ ؤزُه إلاىث ٞع  ٣ًُمها التي الاخخٟا٫ مغاؾُم ألظل الٍُغ

ُم  ال٣ٗل بإٖما٫ مغجبِ َى ما و٧ل العلالني وػير العلالني جًم التي والكٗىعٍت، الخؿُت الختاعب ٞدؿختم٘ ،الٖؼ

. والظا٦غة واليؿُان

 لىا نىعجه والظي ؤزغي، ظهت مً خؿار س ي  م٘ والشىاثُت ظهت مً الاو٩ٗاؾُت وظُتاإلاىهى٫ز مداوعاتها في طل٪ و٧ل

ز
ًال
ت مهضعا ز ؤو للمٗٞغ

ًال
 .له ونٟها خض ٖلى حؿل٣ه ًهٗب ظبال

ُم ظِل في والختىُض الغػ١ مهضع ٢ُ٘ بلى الٓالم الىٓام ْل في الكاب ًخل٣اَا التي وؤلاَاهت الخٗظًب ؤهىإ ٞمً  الٖؼ

 َىاء ونض٣ًت( وال٣انت ال٩اجبت) ػهـى بالخاج مً ٧ل اإلاتلت بلى ًىٓم زم للكٗب، الاظخماعي ًًوالخضط ال٣ٗىبت مً ٦ىٕى
ض وػمُلها ـ الُٟىلت مىظ ما بىبىغ فٍغ  باألزو خىلهما الغواًت حعالجها التي الؿُاؾُت ألاخضار جخدغ٥ ؾٝى اللظان َو

ت وبلى بلحهم جيخمي اللظًً انجُتالخى مً خملها بحن آلاعاء وجخًاعب خامل وهي ؤزتها حٗخ٣ل خحن ػهـى . اٖخ٣لتها التي الكَغ
 الخا٦م الخؼب بلى جيخمي ألجها اإلاتلت في ػمالئها َٝغ مً وعٍبت ق٪ مدل َىاء جهبذ ؤن بٗض ؤزغ متغيز في ألاخضار وججزل٤

ز ألاخضار وجؼصاص ـ خؿار س ي لؿـان ٖلى الغواًت حٗبـحر خـض ٖلى ـ الؿُاؾـت مؿدنلـع في حؿبذ ؤجها ؤو
ًال
ت جٟغى خحن جإػما  الكَغ

ض ػهـى ٖلى الاؾخٛىـاء خؿار س ي ٖلى  خؿار س ي ٖلى ألامىعز وجخ٣ٗض اإلاتلت بٚال١ ٢غاع ًهضع خحن الخ٣ُٗض طعوة وجبلٜ فٍغ
ز ًهبذ الظي

ًال
٣ى٫ز لؤلٖالٝ باجٗا  اإلاىاشخي ؤٖالٝ وبُ٘ ال٨ٟغ بحن ال٨بحر الاوٗغاط ًٖ هناء ؾإلخه خحن الجضًضة مهىخه ًٖ ٍو

ت ألاعالف ببالغ عن ؤلانؿار عجؼ بطا... »:٢ا٫ ت ألاصمؼت بلى الفىٍغ . ( )« بدهضه ؤولى اإلاىاش ي بُىر  فخىىر .. الخاٍو

 الجضًضة مهىخه( مدنخه) في خؿـار س ي ٢ـغب بلى هنـاء وجب٣ى متلخه، جى٠ُ٢ ٖىض خؿـار س ي بلٛه الظي الاجهُاع ٢مت بجها
خالشخى ؼ ٖبض مً الؼواط في خلمها ٍو م نض٣ًتها ًض لُلب بٖاهخهَ امً ًُلب ؤن بٗض الٍٗؼ  ـ الخب في ٞكلها بٗض ـ الؼواط وج٣بل ٞخجهاع ،مٍغ

                                                           

كلياـ  "كىو مصطلح من ابتكار الفيلسوؼ كعادل النفس األمريكي  (  Stream of consciousness)  تيػار الوعػي حك ىذا األسلوب أطلق عليو النقاد مصطل(1) 
 .ٗٛٛٔ ،كقد ظهر ألكؿ مرة يف  سلسلة  مقاالتو يف رللة مايند"  William James جيمس

. ٜٕٓت ، ص.صالح فضل ادلشركع القومي للًتمجة ، د: منويف ،مراجعة إبراىيمعلي : القصة القصَتة بُت النظرية كالتقنُت ، تر أنريكي أندرسن أبرت ،(2) 
 .ٜٛٔ،  صٕٙٓٓ، ٔزلسن بن ىنية، ادلستنقع أك التحليق جبناح كاحد، خطوات للنشر ك التوزيع، تونس، ط (ٖ)
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٣ت تها التي بالبكغيز الغواًت وجيخهي الخؼب في اإلاىسٍغ والضتها ٢ٍغب عقُض اإلاٗلم مً الخ٣لُضًت بالٍُغ ـى بلحها ٞػ  مً وؾمٗتها َػ
ز َٟلها الهباح َظا ويٗذ السجُىت ؤن وهي اإلاظإ

ًال
ضا   صزلذ كض البالص وؤر ؾغاخها ؾُُل٤ ٚو

ًا
  عهضا

ًا
 الخُٛحر وؤن حضًضا

 خ٨م بةم٩اهه ٌٗض ولم زٝغ ٢ض بإهه عؤي الظي الؼعُم خىم عفٌ ٢ض الكٗب وؤن خهل ٢ض خؿار س ي به ًخيبإ ٧ان الظي

 . البالص
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ن ؤنىاث . نالح ًاؾمُنت للياجبت"  لخًغ"  عواًت في الَى
 جمىقنذ عير قعُببى بلخاج الجامعي اإلاغهؼ قُش هامل  الضهخىع 

 

 

: ملخو

ُا ٞىا الغواًت حٗخبر  ألالٟت بحن ما ًتم٘ بالخمحز ٌك٘ ؾغصي ًٞاء في مٗحن وا٢٘ ًٖ حٗبحر -بد٤ -،هي الُىم ٖالم في هٖى
غ مً  نحروعة مىختت ، ؤزغيز ؤخُان في وجخهإع خُىا ،جخىا٤ٞ ألانىاث ُٞه جخٗضص خ٩ي ،هي والٛغابت  والخسُُل الخهٍى

ً ال٨ٟغ نى٘ في -خض ابٗض بلى –ٌؿاَم مخمحز ظيـ الخالُت الٗغبُت عواًتا٫ ،بن والخدٍغ٪  بضًلت ٢ُم ونى٘ الغئي وج٩ٍى
.  مختضصة

ُت الخُماث مً ال٨شحر جهضع ًتٗلىا ٣ِٞ، ال٨الؾ٨ُُت البىاثُت وخضاتها مً اهُال٢ا الخالُت الٗغبُت الغواًت جدلُل  التي اإلاٗٞغ

.  واإلاخى٢٘ اإلام٨ً الخ٩ي اثلًٟاء اإلاك٩لت الضالالث وسج في جخًاٞغ

ا  الؿغص  ٖىالم في زانت ػمىُت جلخ٣ِ بجها ٦ما واهٟٗاالتها الظاث ؤَىاء اؾدشاعة ٖلى زال٢ت ٢ضعة جمخل٪ ٞالغواًت  ،ًٟٞاَئ

 ج٣ىُاث بن...( ع٢مي وكغ-اظخماعي جىانل-ؾِىما) خالُت وؾاثِ مً مؿخٗاعة ج٣ىُاث ٖلى حٗخمض ،مختضص،ألجها مبهغ اإلاٗغفي

ت ؤٞغػث الخالُت الٗغبُت ًتالغوا  ألانىاث بؿِ في وجتضًض الُغح في جىٕى بلى -ولخٓت خحن ٧ل في –،جٟطخي ظضًضة مٗٞغ
ت والدك٨ُل والخ٣مو الختىِـ ًٖ وؤلاٞهاح ل زم الخإمل بلى جٟطخي التي والٛحًر  الخسُُلي بحن اإلاٟاع٢ت بلى وؤلاقاعة الخإٍو

. اإلاغظُٗت الضاللت طو والىا٢عي

ُا ؾ٩ُىنز جدلُلىا نالر ًاؾمُىت لل٩اجبت" لسًغ"  عواًت في  الانىاث حٗضص بلى ؤلاقاعة اإلاضازلتٌ َظ في ؾىداو٫ز  مٗٞغ
غ والكاط اإلاسال٠ اؾخٓهاع ًداو٫ز مسخلٟت مٗغفي جدب٘ مً اهُال٢ا ت ،ألَا  اإلاتخم٘ ٢امىؽ في ال٣ُمُت واللبىاث الٛحًر

٣ت َى الخالي الخالي،ٞالؿغص ...  الابتهاط،ال٨ُض،الخإمل ، الهغإ اهماٍ حكىبه خُاة ٍَغ

:  ملضمت

ت الغواًت ٖؼ٫ز ًهٗب ت الختغبت جمحزث ،٣ٞض الٗلمي البدض إلاخُلباث اؾختابت بال الٗغبي، عخمها ًٖ الجؼاثٍغ  مً الجؼاثٍغ

ً في مشُالتها  ةالٗكغيز-الشىعة) الجؼاثغيز اإلاتخم٘ في والاظخماُٖت،الخانلت الؿُاؾُت الخُىعاث َبُٗت ،بؿبب الٗغبي الَى

ذي الؿغص: بلى ًدُل الؿغص ؤهماٍ في مُٗىا ج٣ؿُما ٣ٖىص َُلت ؤٞغػث الٓغوٝ َظٍ(الخ..الخٗضصًت-الؿىصاء  ، الخاٍع
ُت جغا٦ماث مً ًدمله وما اإلاغخلت ؤو اإلادىت ؤلاًضًىلىجي،وؾغص  جتاعب طل٪ بٟٗل ،بغػث والؿُاؾت اإلاتخم٘ ًختاطبها مٗٞغ

 للم٣اومت جُماث مً ًدمله وما والٗظاب اإلاٗاهاة -با٢خضاع-وال٣ٟغ،مهىعة لهغإا ْل في الىا٢٘ ؤلاوؿان ؤبٗاص عؾمذ عواثُت
ً محزث الظي الخىا٢ٌ ؤهىإ مً طل٪ بلى وما واإلا٨ُضة وال٩ىلؿت والتر٢ب والسٝى  في زايذ جتاعب َىا٥ اإلا٣ابل ؛وفي الَى

كخه ؤلابضإ ًغؾمها ؤن يًيبٜ قتى لٓىاَغ ٞىُا جىنُٟا م٣ضمت( والؿُاؾت والضًً الجيـ) الشالر اإلادغماث  ،َظٍ بَغ
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ت الغواًت ظٗلذ ٧لها الخُماث  الهافي، ؤلابضإ َىاء مىه حؿخيك٤ ؤوؾ٘ ًٞاء بلى مطخى و٢ذ ؤي مً ؤ٦ثر جخُل٘ الجؼاثٍغ
ً ًٖ ٞىُت نىعة بظل٪ ،لترؾم ال٣ُىص ٧ل مً وجخدغعز  نالر لُاؾمُىت لسًغ عواًت وآالم،وحٗض آما٫ مً ًدمله وما الَى

ىُتها بتضتها جمحزث التي الغواًاث مً ً ٢ًاًا مٗالجت في ٞو ٣ت والاوؿان الَى  ٨ًدك٠ ،خُض مبهغة ببضاُٖت بٍُغ
غ ٖلى نالر ًاؾمُىت ال٣اعت،٢ضعة  بإع بخىز٤ُ ٞتراتها في ألاخضار ووي٘ اإلاكاَض جهٍى

ٗها اإلاهاخب، واإلاعجم اللٛت في وجد٨مها  وال٣خل الخب خىعيم بحن ًلٗب ل٩ي" لسًغ" اإلادىعٍت الصسهُت ألصواع وجَُى
ت للغواًت جدؿب ٖىامل ٧لها ،هي بخىاػنز  . اإلاهاخبت وؾُا٢اتها بيُاتها في ولخٓت خحن ٧ل في جتضص التي الجؼاثٍغ

: جمهُض

 الغيا خاالث في  هٟىؾهم وؤؾغاع ٖىاَٟهم لُىبل  البكغ ؤزال١ اإلاال٠ مغا٢بت  الضاعؾحن بٌٗ ٖىض الغواًت ًٞ ؤؾاؽ
 بازخالٞها جسخل٠ التي الخاالث مً طل٪ ٚحر بلى وي٣ُه الهضع ؾٗت ؤو والؿغوع الخؼنز وؤ والبٌٛ الخب ؤو  والًٛب

   ؤلاوؿاوي الىٕى مً الجيؿحن في  الىٟؿاهُت ألاخضار

 الٟٗل عص ؤو الٟٗل ؤو الخغ٦ت َبُٗت في مهُمىت ؾلُت حك٩ل الغواًت بها جدٟل التي الخمشالث ومسخل٠ وال٣ُم ٞاأل٩ٞاع
دت والى ا اإلاتخم٘ َظا بلى نًيخمى الظًً لؤلٞغاص  ٞٗلهم عص ؤو ٞٗلهم ،ُٞإحي للخغ٦ت ظاَؼا وؿ٣ا حك٩ل بىنٟها مىه قٍغ

  . ألا٩ٞاع َظٍ مً مىُل٣ا ؤو مدؿاو٢ا

غ مً ال٨شحر يمً-ؤلاوؿاهُت ٞالختغبت  جتزاخم قاقت ق٩ل ٖلى هٟؿها ج٣ضم ٧اهذ ٞةطا ، بال٩لُت جخمحز-ؤلابضإ في اإلاخاخت ألَا

ت بلى ًدُل وؿ٤ و٧ل ألاوؿا١ صازلها سُت بالٟترة وزانت-الكاعح بالصسو زانت) زانت مٗٞغ  وزانت ؤهختتها التي الخاٍع
ت ت باإلاتمٖى ا جخدضص التي البكٍغ ى ولخمت ٩٦لُت جضع٥ ؤًًا ٞةجها( ٖبَر  والؿلى٥ الٟٗل م٩ىهاث بحن الاوسجام ًسل٤ ما َو

   . وألازال١ وال٣ُم

ت لل٩اجبت لسًغ عواًت جبضو ت نالر اؾمُىتي الجؼاثٍغ  ٖلى للمبضٖت الغابٗت الغواًت ٞهي مخ٣ً ؾغصي لدؿلؿل اؾخمغاٍع

ً(2002) امغؤة ،ؤخؼان(2001)الهمذ بدغ: الابضاعي السِ هٟـ ظٍ(2006)ػظاط مً ،َو  ؾىت نضعث التي الغواًت ،َو

حن عثِؿُحن مدىعًٍ ٖلى جخىػٕ الى٣اص بٌٗ خؿب ،الغواًت(2010)  الخغب:  َما ًىٟهم ال ًٖىيز بةخ٩ام مترابُحن ،مخىاٍػ
 ؾُاؾُت شسهُت الؿاعص ،ٞهىث الظ٧ىعي الهىث الغواًت ٖلى حهُمً زاهُت ظهت مً والتزاوط والخب ، ظهت مً  والضم

  وامىُت
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 الخىاعاث بخضي في ٢الذ ؤجها ؛ختى الخُاجُت مغاخله ٧ل في لسًغ ًٖ خ٣ُ٣ُت نىعة ج٣ضًم في ال٩اجبت هجخذ ل٣ض

سُت بإبٗاصَا الغواًت ٧ل الجهاًت في بهه و٦ٟى  اؾما نً٪ لم لسًغ"    الصخاُٞت   . والؿُاؾُت والجٛغاُٞت الخاٍع

 عوخه  ٞاوؾذ بإ مشلما الؿلُت لكُُان عوخه لسًغ بإ ل٣ض ل٣ض"  للسًغ الظاجُت الؿحرة حؿخٟؼها الغواًت ه٣غا ٖىضما
ُلِـ   "لٟؿخٞى

ا اإلاىث مً زالنا اله٣ٟت َظٍ ق٩لذ ت في يابِ عؤؾه ٖلى صاؽ نؤ بٗض زانت و٢هغا ظٖى  خبُبخه زُب ؤن بٗض الكَغ
  هتاة

 ل٨جها ،"  السُا٫ وسج مً الغواًت وؤشسام ؤخضار:"  ب٣ىلها ال٣اعتز اهدباٍ ال٩اجبت جلٟذ الغواًت مً ألاولى الهٟداث في

 ما بلض وا٢٘ او٫زًتن عواجي هو صازل باإلاُل٤ زُالُا ال٩اجب ٩ًىنز ؤن الهٗب مً"ؤهه الصخُٟت الخىاعاث بخضي في حٗتٝر
ُ٘ السُِ هتض ،ولهظا  جىز٤ُ ٞالغواًت"  بُجهما الٟهل ًم٨ً ال ،خُض ؤًًا الهاصم والسُا٫ الهاصمت الخ٣ُ٣ت بحن الٞغ

غ لىا٢٘  اإلاىظىصة الٗلم ٞإؾماء اإلاتخم٘؛ في -ٞٗال –اإلاىظىصة الخُماث مً ال٨شحر عن٠ اؾخضعى جسُُِل مً اهُال٢ا مٍغ
 ًاؾمُىت لضي والؿغصي الٟجي البىاء ٢مت ًٖ جىبئىا الغواًت ًٞاء في جباٖا و٢ٗذ التي لض٣ُ٢تا ألاخضار ومسخل٠ وألاما٦ً

 باإلاُل٤ الؿاعص جسُُل ٖلى الًض٫" السُا٫ وسج مً الغواًت وؤشسام ؤخضار"         ألاولى الهٟدت في مٗضوصة ٧لماث عؾم.
 بضاًت في لسًغ م٘ ًخًامً ًتٗله الظي ،الصخيء صرح بما اإلاٗجي واهدباٍ اإلاغ٦ؼ بىظضان ألاخضار ؾُِٗل ال٣اعتز ألن

اة مإؾاة مجها اإلا٣اَ٘ ٖضًض ،في الغواًت ى ؤمه ٞو ا الخاظت ؤوط في َو ُٟها لهضَع ا"  ٖو  الباعخت ماجذ اجها لى ٦ما ًخظ٦َغ

 ٧ان الظي َهاوط ًخظ٦غ.. اإلاغى خالت في ختى البِذ في ،ووكاَها ٢ِ جٟاع٢ها ج٨ً لم التي وابدؿامتها الىد٠ُ ظؿمها ًخظ٦غ
تبٍر ًىم ٧ل البِذ الى ٌُٗضٍ دمل لُىجر والُاٖت ؤلانٛاء ٖلى ،ٍو  ألا٧اطًب جل٪ وظهها في ًهض١ ٧ان.... ٨ًبر ٖىضما الٗبئ ٍو

  " واإلاؿخ٣بل والٟغح والىتاح الٛض ًٖ والجمُلت الهٛحرة

                                                           
  ٕٓٔٓنوفمرب ٜٓحوار مع الكاتبة نشر بيومية النصر ،يـو  - 1
  فاوستوس أو فاوست (بالالتينية:Faustus) يوىاف  األدلاين الدكتور كاخليميائي الساحر الشعبية عن األلمانية هو الشخصية الرئيسية في الحكاية

ؿ أدبية سلتلفة لكتاب سلتلفُت حوؿ العادل لعل أشهر ىذه األعماؿ ىي كأصبحت ىذه القصة أساسان ألعما .الشيطاف الذم يرُـب عقدان مع جورج فاكست
تَتم  ،أكسكار كايلد،أريغو بويتو ،ىيكتور بَتليوز ،تشارلز غونود ،كاليف باركر ،توماس ماف ،كالكس ماف ،كريستوفر مارلو كعمل لغوتو فاكست مسرحية
 .منهج تربوم مقًتح لفاكست يف كرمي الصياد ،فاكست اجلديد يف علي أمحد باكثَت كمن العرب فرناندك بيسوا ،ميخائيل بولغاكوؼ ،براتشيت

ليرـب معو عقدان يقضي بأف  مفستوفيليس كؽلثلو الشيطاف تدكر قصة فاكست يف شكلها األساسي حوؿ سعيو إذل اكتشاؼ اجلوىر احلقيقي للحياة، ما يقوده إذل استدعاء
.  ذل ركح فاكست مشركط ببلوغو قمة السعادةيقـو خبدمتو طواؿ حياتو ليستورل على ركحو بعد شلاتو، لكن االستيالء ع

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faust 
 :ماجدة محود،ركاية خلضر ليامسينة صاحل ،سَتة ذاتية آللية الفسادرابط ادلقاؿ - 2

http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:-qq-&catid=4:2010-
05-31-17-34-55&Itemid=22  

 
 .ٕٓ.،صٕٓٔٓ، ٔٓيامسينة صاحل، ركاية خلضر،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بَتكت لبناف،ط - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_(%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_(%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%BA_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%BA_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:-qq-&catid=4:2010-05-31-17-34-55&Itemid=22
http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:-qq-&catid=4:2010-05-31-17-34-55&Itemid=22
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ى الُٟل ٖىا٠َ عؾم في ًاؾمُىت جٟىيذ ل٣ض  مً ال٨شحر في والب٩اء الخؼنزو للخٗا٠َ ًضٖى اظخماُٖا ويٗا ٌٗاٌل َو

 مليء بهىث ؾا٫(."وألازذ ألام) وصٌٗخحن ظمُلخحن ُٖىحن ،وجٟاع١ز ألاخبت. جباٖا ج٣ٟض وهي البراءة باؽ ،عؾمذ اإلا٣اَ٘
:  بالضَكت

 بُدىا؟ في اليؿىة جختم٘ إلااطا

: الهضوء في ٚاع١ز بهىثزالجاعة ٢الذ

.. آلان اإلاٍغًت،اعجاخذ ابجي،ؤم٪ ًا لسًغ ًا

 ؟ الضواء ؤبي لها ؤخًغ َل

  .ًدبهم مً ًإزظ هللا. ًدبها ألهه. بلُه هللا ؤزظَا بل

 ،جغجى ؤمامها بالعجؼ وبخؿاؾه والىد٠ُ الهٛحر ظؿمها -بإسخى-لسًغ ،ٌؿخدًغ الهٛحرة ألازذ م٘ اإلاكهض هٟـ ًخ٨غعز
.  طل٪ حؿخضعي ال ،ٞدالتها واإلاصخت اإلاكٟى في لل٣ٟغاء م٩ان ال ل٨ً الُبِب، بلى ًإزظَا ؤن والضٍ لسًغ

 ٧ان..الاعجتاٝ ًٖ ظؿمها وجى٠٢ ؤهٟاؾها جى٢ٟذ.. لها اؾدؿلمذ بن بلى ؤؾبٕى َىا٫ الخمى جهإع الهٛحرة ؤزخه ْلذ
ض لسًغ ل ب٣ىة ًضَا امؿ٪ ،خحن ألازحرة اللخٓت جل٪ في خايغا ٩ًىنز ؤن ًٍغ  ٢اؾُت بغوصة حؿغبذ ؤن بلى ٖلحها ًًِٛ ْو

 ًٖ ل٠٨ُ ؤبٍى جهٍغ.البِذ في مً لُى٢ٔ ب٣ىة ًهغر هٟؿه ووظض ُٖيُه ؤمام ؤهٟاؾها َٗذاه٤. الجهاًت ؤجها ٞهم... ظؿمه بلى
ب ؤن الهغار،و٢بل  مً ال٣ٍغب الهمذ طل٪ في ،واوٛماؾا وبغوصة َضوءا ًؼصاص ؤزخه ظؿم ،٧ان ًتغيز ما الجمُ٘ ٌؿخٖى

  ..".الجهاًت

 بٌٗ لضي ٞمسبر لُلي خاعؽ الى اإلاُىاء ٝي خما٫ مً لسًغ ؾِخدى٫ز الٟهى٫ز بخىالي ًٟتر لسًغ م٘ ال٣اعتز جًامً
ُبت صوامت في ًضزله مما ألاشسام مً بال٨شحر الاخخ٩ا٥ مً ًم٨ىه اإلاىانب في ،جضعظه الجهاث  ال٨شحرة اإلاكاَض ،جٟصر َع
ٍغ ،ًتغ آزغ شسو ًٖ الغواًت في الىاعصة ت بلى ألاشسام مً الٗضًض الُىمُت بخ٣اٍع  الُتٕ بٟىُت جسبرها الغواًت ،نىعز الهاٍو

ً ،ٖاف ألاشسام مً ال٨شحر ضخُتها عاح ٖهِبت ،ٞترة الٟترة جل٪ في اإلاتخم٘ خالت ًٖ ىٟا باؾا الَى ا ٖو  ،خاو٫ز وزٞى

 -بسٟىث -ًبرػ ال٨شحرة الؿغص ٞتراث ألاقُاء،في مً ال٨شحر خغمه ٖالم في والخمحز  وألابهت الؿلُت ٖلى ًدهل ؤن لسًغ
 مما الصسو َظا ًهىٗها التي اإلاكاَض بكاٖت بٟٗل ًترهذ ؤٞٗاله،ل٨ىه ٖلى لُلىمه لسًغ شسو زل٠ ال٣اب٘ الًمحر

 زاهُت ظهت ،ومً ظهت مً والؿلُت البؿاَت بحن والًُٛىت الخب بحن والكغ السحر بحن مؿخمغا صازلُا خىاعا الغواًت ًتٗل

ً ،ؤصزلذ َضامت باًضًىلجُاث م٨ؿى اظخماعي هٟسخي نغإ تالؿىص اللٛت حِٗـ،٨ٖؿخه ه٤ٟ بلى الَى .  اإلآلم اإلاعجم و اٍو

:  العنىار عخاب في

 ًٞاء ًضزل ال ٞغيُاث،ٞهى لضًه ٞخ٩ىنز( الٗىىان) اإلاهٛغ الىو ٧لماث ٖلى بىاء ال٣اعتز لضي جى٢ُٗا ا٣ٞا الٗىىان ًٟخذ

خه ٞحها ،جضزل ٢بال م٩ىهت طزحرة لضًه بًُاء،وبهما نٟدت ال٣غاءة   . ال٨الم بم٣انض مٗٞغ

                                                           
 .ٕٔ.حل،خلضر ،صيامسينة صا..   - 1
 
 ٖٕ.الركاية، ص - 

 
 .ٗٚ.، صٕٕٔٓ. ٔٓادلغرب ،ط.اجلزائر ندار االماف .زلمد البازم ،العنواف يف الثقافة العربية ،التشكيل كمسالك التاكيل ،منشورات االختالؼ  - 
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ا الا٢خهاص قضًضة مستزلت بيُت الٗىىان ت ،َى لٍٛى ت واًداثُت وجغ٦ُبُت صاللُت زٍُى متمٖى غيا َىال ،جخ٣اَ٘ وجمُحًز  ٖو

  . الىو زٍُى م٘

ال١ ٖلم اؾم الغواًت ٖىىان ا لسًغ ًدُل ،خُض ٦شُٟت وؾُا٢اث ؤَغ يمً وجخىؾ٘ جخٗضص بخاالجه "لخًغ"  باإَل  لٍٛى

 الٗىىهت ؤن ؤًْ ال ل٨ً ،  الؿٗت و السحر والسًغاء  والخمحز ٫والجما الؿٗت  –اللىنز مٗاوي جختاطبها ٦شحرة صالالث بلى
سخل٠ ب٨ثرة الجؼاثغيز اإلاتخم٘ في ًُل٤ ٖلم اؾم لخًغ، الؿاب٣ت ألاوناٝ بهظٍ ٞٗلُت بهٟت اعجبُذ  عبُه خى٫ز الىاؽ ٍو

 والىماءو السهب ، الهالر الغظل السًغاء،السًغ الجىت: الجمُلت بمٗاهُه جدخٟي ظلها ٧اهذ وان ،ختى مهاخبت بضالالث
ا ت بإٞٗاله عؾم ٞلسًغ اإلاتن وجىا٢ٌ جدىاَذ الجمُلت ألاوناٝ َظٍ ل٨ً ، الخؿان ألاوناٝ مً ٚحَر  م٣ُخت ؾىصاٍو

ى باجؿت بهٟت باإلًضًىلىجي الظاحي ٞحها جضازل  ُٞم٨ً. ٢لُلت مهابُده مٗخم عوا١ في صا٦ىت بإلىان ٞىُت لىخت ق٩ل ما َو
 هي ،والسًغاء اللُل َى الجىاخحن ازًغ الٗغبُت اللٛت ،ٟٞي  اإلاٗاظم في وعصث التي اإلاٗاوي ببٌٗ الاؾم  هغبِ ان

 ْلمت في مماعؾاتها لخٛغ١ز"  .للسًغة الجمُلت اإلاٗاوي ٧ل الصسهُت ٞخيبظ الؿىاص، ٖلى جض٫ السًغة و٦شاٞت الؿىصاء،

 ال٣ُم، بقغا١ مٗاوي مجها جيخـٕؼ وخكت،مذ لخُاة اإلاتا٫ وجٟسر! بوؿان ٧ل ؤٖما١ في ج٨مً التي الى٣ُت البظعة جل٪ جضمغ
 ًم٨ًز، "وألابىة الُبُٗت لىضاء جهػي ال بجها ختى ٦ُىىهتها، ًٖ الصسهُت ٞخبخٗض مٗىاَا، الخُاة تهب التي اإلاكاٖغ وهبٌ

 الغواًت م٣اَ٘ ظل ألن ُٖضب خض بلى م٣بىال ؤلاؾ٣اٍ ٩ُٞىنز Tenue de combat   ال٣خا٫ ببضلت الغواًت ٖىىان هغبِ ان
ت اإلاكاَض جختاطبها  نالر ًاؾمُىت ال٩اجبت حكغ ،لم الصخُٟت الخىاعاث ٖضًض ،في جسُُلُت ببضاُٖت بهٟت وألامىُت الٗؿ٨ٍغ

 الٗمل واظهت في َب٘ الظي الٗلم باؾم -٦شحرة وهي –للغواًت اإلاهاخبت الؿُا٢اث لغبِ اإلاتا٫ لىا ،جاع٦ت الٗىىان صاللت بلى

ه إلاا بقاعة ،ٞالٗىىان ال٩اجبت ٖلحها جغاًَ التي الخُماث مً لل٨شحر ازتزالا حٗض الٗىىان ٖخبت.  اإلاد٨م قيالخىسي  الغواًت جدخٍى
٤ ت ازخالٝ م٘ الغئٍت ،وجسخل٠ وؤَضاٞه ال٩اجب عئٍت ٞو  ًسًٗان بلُه ومكاعا بقاعة َىا٥ ٞان ،وبالخالي الش٣اُٞت الهٍى

لت ألو٫ز ؤلاٞهام ًٖ بُٗضة ؤقُاء بلى جدُل والتي والٗالماث ؤلاقاعاث م٣اعبت ،ؤي الؿُمُىلىجي ٫ للخدلي .   َو

 ٖلُه والتر٦حز  صازله" لسًغ:" الىخُضة اإلاٟغصة خغ٦ُت مً اهُال٢ا الؿغص ل٣ُمت جشبُخا -َىا –الٗىىان اٖخباع ًم٨ً لظل٪
غ زم البضء في واظهت بهٟخه  اإلا٣ُ٘ بضاًت ،في جباٖا بلحها ؾيكحر لتيا والىاضخت الؿغص بيُاث صازل اقخٛاالجه متاالث جٍُى
 اهه ٣ًا٫ ؾً في و٢تها لسًغ ٧ان:" الٛاثب بًمحر بخالت ط٦غ ،بٗضما حُِٗىا مغة ألو٫ز"لسًغ" ًظ٦غ الغواًت مً الشالض

ماع ٧ل ٖىٟىان  ٧ان ما صازل به ًدخٟي ؤن ٌؿخد٤ ٖمغا ًدمل اهه ٢ِ ٌكٗغ ،لم ٌِٗكها ؤن ما لصسو ًم٨ً التي ألٖا

" الٗلم اؾم" لسًغ ٧لمت ُٞه ؾدؿبذ الظي الًٟاء بلى حكحر التي الىنُٟت الخُمت ،َظٍ  ." مهى٫ز ٞغاٙ مً مً به ًدُِ

ى ، ا٢خهاصًت ٦خلت بىنٟه الىو ٖلى حهُمً ٞالٗىىان ألاخضار؛ ٧ل ٞل٨ها في جضوعز التي اإلادىعٍت الصسهُت" لسًغ" زم  َو
   بخالت ٦ؿلؿلت ًخمى٢٘
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chaine de référenceمخخالُت ٧ل هو او ملّٟى في الاخالت ؾلؿلت بمهُلر وؿمي السُاب جدلُل معجم في عصماو ،ٞدؿب 

خٗل٤ واخض مغظ٘ ٖلى جدُل اإلاٟغصاث مً   بٗضًت ؤو ٢بلُت ٖاثضًت ويماثغ اؾمي متمٕى مً اإلاخ٩ىهت باإلاخخالُاث َظا ،ٍو

 الؿمت الاصًىلىجي بلى الظاحي مً ٚحروالذ الختضص جتٗل خغ٦ُت يمً َىاصة بال الؿغص م٣اَ٘ ٧ل في بٓالله ؾُل٣ي لسًغ
  البضاًت في الخالُت ؤلاخاالث هتض اإلاشا٫ ؾبُل ،ٞٗلى الؿلؿلت لهخه الباعػة

دها بلُه هللا ؤزظَا. ماجذ ؤمه ؤن ٞهم   اللُلي وؤهُجها مغيها مً  لحًر

   .آلان بٗض جمغى نو٫ز جبرص ولً جتٕى لً ؤجها ٨ٞغ.... ًدبهم مً ًإزظ هللا ألن هللا بلى طَبذ ؤزخه ؤن ٨ٞغ 

ى ٍٚغب بدؼنز لسًغ ؤخـ  ٧ل في ؾبب ألجها اإلاهىت َظٍ ٨ًٍغ اهه قٗغ ؟ اظلها مً هىلض التي الخُاة َظٍ َل: ًدؿاء٫ َو

ٕغ الظي الٛبن   .ُٞه جٖغ

  . ضخاًاٍ م٘ حٗا٠َ ان ٖمله في الخ٣ضم في ًىجر لً اهه ٌكٗغ ٧ان

  . بُٗض ػمً مىظ ماث ماث، ٢ض بظا٦غجه مغجبُا ٧ان الظي لسًغ ان ٨ٞغ

خُىعز ُبت بًضًت الؿغص ٍو  الهٟاث ٧ل ٌؿخبُذ شسو بلى( واإلاتخم٘ ال٣ٟغ ضخُت) لسًغ الىصٌ٘ الُٟل مً جتٗل َع
ِٗل البكٗت اث وبُل الًمحر ٢ؿىة ،َو  ٖلُه ٢ؿذ عظل وؤلم َٟل لىظ٘ ازتزا٫-لسًغ -ٞالٗىىان.  اإلاىظٗت الظ٦ٍغ

لى ضخاًاٍ ٖلى ٢اؾُا ٩ٞان الٓغوٝ ل هتاة ٖو لى الُُب سخي يٖو لى خؿحن ٖو ً ٖو  في الًمحر ٢هغ ٖاف ٢لب بضمٕى الَى
ت والاصًىلىظُاث الظاث ٞؿُٟؿاء ،لسًغ الضا٦ىت الٟغاٙ ومؿاخاث بالدؿائالث اإلالُئت خُاجه مً خحن ٧ل  ،لسًغ اإلادؿاٖع

(  خؿحن-هتاة -الازذ –ألام)اإلادب ،لسًغ البضلت ،لسًغ والًابِ والخاعؽ الخما٫

:   الؿغص في الهىث

 م٣ىلتي بٗضGenette1972.  الشالر ال٣هصخي السُاب م٣ىالث بخضي بإهه اإلاخسههت اإلاٗاظم بٌٗ في الهىث حٍٗغ٠ وعص

ٗىص. والهُٛت الؼمً  السُاب بتهاث الٗىاًت ج٣٘ الهُٛت ؛ٟٞي والهُٛت الهىث بحن الخمُحز في هٟؿه ظىهاث بلى الًٟل َو

اثب الاَخمام ٣ً٘ الهىث ،وفي واإلاىٓىعز ٧اإلاؿاٞت اث مخٗل٣ت الؿغصًت اإلاؿخٍى   . الخ٩اثُت باإلاؿخٍى

ى صازل واإلاخاح اإلام٨ً الخ٩ي  ًٞاءاث صازل واقخٛاله اإلاٗجى اعجضاص َى الؿغص في والهىث  مؿاخاث صازل وظىصٍ اإلاتن،َو
م٨جها و، خُىا  وجلخ٣ي جختاوـ الغواًت صازل مٗحن بىٓام جخماشخى ؤنىاث ،والهىث الغخبت الؿُا١  والخىاَذ الازخالٝ ٍو
ًمغ بًٗها ،ُٞٓهغ البٌٗ بًٗها ٖلى ألانىاث ،حٗلى  ؤزغيز ؤخُان في والخًاص  الؿغصي والغؾم الخضر خؿب آلازغ ٍو

                                                           

 ٜٙدمنيك منغنو،معجم حتليل اخلطاب ،ص.ينظر باتريك شاركدك - ٔ
 .ٕٔ.الركاية ص - ٕ
 .ٖٕادلصدر نفسو ،ص - ٖ
 .ٖٓ.ادلصدر نفسو ص - ٗ
 .ٓٛٔادلصدر نفسو ص - ٘
 ٕٓٓادلصدر نفسو ،ص - ٙ
7
 .ٕٙٚ.، صٕٓٔٓ.ٔٓط.زلمد القاضي كآخركف،معجم السرديات،دار زلمد علي للنشر تونس  - 



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

113 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 جهضح انىاث لسًغ عواًت في للمخل٣ي ؤوضر الهىث ٧ان ٧لما الؿب٪ مخ٣ىت اإلاكاَض ٧اهذ ،و٧لما الخ٩ي ٞهى٫ز لخُىعز

.  وخىاصر مسخلٟت اٝعم٘ ًٖ ٌٗبر الظي ال٣ى٫ز ٞىىنز مً ال٨شحر بالصخيء

:  لخًغ نىث

ض ٖىضما  برػ ؤزٍغ ًٓهغ ٧ي مُٗىت بدُماث هغبُه ؤن ًيبػي الغواًت َظٍ في الهىث هدىاو٫ز ان هٍغ  ؤو٫ز و الٟجي صوعٍ ٍو
 ٖلى ٌكخٛل اهه اقغها وان ؾب٤ الظي الٗمل َظ في مهمخان جُمخان َما الظاث جُمت وزاهحها الىَن جُمت الخُماث َظٍ

 ؤن ًيبػي طل٪ ،٢بل ألاٞٗا٫ مً لل٨شحر مغسست ؤو بضًلت ج٩ىنز ظيؿهما مً ٢ُم مً ًهاخبهما وما ل٣خلوا الخب مدىعي
ت َى جتلُاجه في لسًغ ؤن  بلى وكحر  لسًغ باؽ بُٗض خض بلى حكبه و٢هغ بمٗاهت ولض الظي الٗغبي  لصسهُت اؾخمغاٍع

هم... الٟغوؿُحن ٖلى ًدى٤ اهه الٗغبي ؤخـ ًىمها."  مً ؾىت ماجذ التي ؤمه مً خغمٍى ،وألجهم ؤبُه مً ٍوخغم ألجهم ٨ًَغ

  " ظىابا لها جتض لم التي وألاؾئلت مٗها خؿغتها خاملت ماجذ... الخاصزت جل٪ بٗض

٤ الجهاًت مً الغواًت الؿاعص  بضا  مً عصح بٗض لسًغ لُٓهغ ؾىت زالزحن مً ؤ٦ثر ػمً ازتز٫ز ، الاؾترظإ ج٣ىُت ٞو

ض ال الظي الغظل. الؼمً  بٗضم ؤمغها مً ؤهذ وألام٨ىت الجضعان مً اإلاغاًا بجٕز ؤمغ مً ؤهذ ؾُضي" اإلاغآة؛ في هٟؿه ًغيز نؤ ًٍغ
  " البِذ في واخضة مغآة جغ٥

ض ال  ،َى قِئا له جمشل حٗض لم الخُاة ،ختى آلازٍغً في طاجه ًغيز ٞهى مالمذ في متؿضا هٟؿه ًغيز ان لسًغ ًٍغ

غاُٞت بقاعة ل٩ل ُٚاب ٚاع٢ت، يٟاٝ،ؤ٢اصخي بال جٟاَت ؤجها: "٣ًى٫ز خاله لؿان" الؿ٣ٍى" عواًخه في ٧امي ًدا٧ي  َىبٚى
  "  هٓحر ل٩ل جهاًت ؤمام عا٦ض؛َاهدً ػمجي مضي في يإ شخيء ،٧ل اإلاصسهت الازخالٞاث ل٩ل اهمداء ، وػمىُت

ت َما والشاوي ألاو٫ز ٞالٟهالن واٖتراٝ ببىح الغواًت بضؤث  في ؾخ٣٘ زحرة٥ ؤخضار ، ألازحر للٟهل ػمىُت اؾخمغاٍع

غ ٢بىال،يمً ًل٣ى وا٢ُٗت مغظُٗت ٖلى بؾ٣اَه ل٨ً-ال٩اجبت خؿب-اإلاُل٤ الخسُُل ًٞاء . الؿغص في اإلاخاخت ألَا

لى يمجي حٗل٤ُ زال٫ مً البُل جدضًض ٩ًىنز و٢ض:" َامىنز ُٞلُب ٣ًى٫ز :الظاث نىث لخًغ  ؤن الخدلُل ،ٖو
ؿمى السام مىٓىعٍ بُغح الىو ٞحها ٣ًىم التي ألاما٦ً ًدضص  طا٥ او الٟٗل َظا ٣ًىم وان زاثىا والساثً بُال البُل َو

مي ظهاػ ًغا٣ٞه الىو ٞان ،بازخهاع قغ ٦ٟٗل ؤو زحر ٦ٟٗل ُٟت طو ج٣ٍى ت ْو   " مُخالٍٛى

 ،طاث بظل٪ الٟغنت ؾمدذ ٧لما وظلضَا الظاث ًٖ البدض َى البضاًت مىظ لسًغ ُٞه ًخدغ٥ الظي اإلاىٓىعز
،وؤزخه في ؤمه ٣ٞض ألاؾغي،َٟل نوالخغما ال٣ٟغ مً ال٨شحر ٖاهذ  ٞاٙع مدؿلِ ؤب م٘ ،ٖاف  بؿُِ مغى بؿبب نٍٛغ

 ظٟاء لىا جبرع ؤن الؿاعصة ُٞه،جداو٫ز ٧ان ظمُل و٧ل خىاهه بغاءجه طل٪،ؾلبه ،وبض٫ ظمُال قِئا ُٞه ًؼعٕ ،لم الخىان مً

،لم بلى ٢ِ ًًمه لم الظي والضٍ وان:" ألاب  خمل في ٣ًًحها ٧ان ممُخت ؾاٖاث بٗض بهما لًُمه طعاٖان له ج٨ً نضٍع

ا التي الٗخباث مً اهُال٢ا. 30.م الغواًت"  وبًابا طَابا ْهٍغ ٖلى ألا٦ُاؽ َغ  ان ال٣اعتز ًيخٓغ ،ال البضاًت مىظ الؿغص لىا ٞو

                                                           
 .٘ٔص ٕٙٓٓ.. ٔٓيامسينة صاحل ،ركاية كطن من زجاج ،الدار العربية للعلـو ناشركف ،منشورات االختالؼ ،اجلزائر ، ط - 1
 .ٜٓ.ركاية خلضر ص - 2
 
ادلتحدة،بَتكت لبناف،  ط اجلَتداس جيلياف غرؽلاص،جاؾ فونتٍت،سيميائيات االىواء،من حاالت األشياء إذل حاالت النفس،ترمجة سعيد بنكراد،دار الكتاب اجلديد  - 

 .ٙٚص.ٕٓٔٓ،ٔٓ
4
 .ٖٓٔ.ت،ص.د.ترمجة سعيد بنكراد،دار كـر اهلل للنشر كالتوزيع،اجلزائر،ط.فيليب ىاموف سيميولوجية الشخصيات الركائية ،تقدمي عبد الفتاح كيليطو  - 
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٘ جغؾم بكىقت َامدت طاجا -لسًغ –اإلادىعز الظاث ج٩ىنز  لم"الصخُذ، َى ،ٞال٨ٗـ مُٗىت و٢ىاٖاث ٢ُما وجدبجى مكاَع

 ؾُٗض بهه ال٣ى٫ز ًٖ ٖاظؼا ٧ان ،مشلما للُمىح ٞا٢ض هٟؿه ًغيز ٧ان...ملمىؽ بصخيء ًدلمىنز الظًً َاالء مً يغلخ ٨ًً
  " الهباء في بُٗضا الًاعبت بدُاصًخه

غ -ألاق٩ا٫ مً بك٩ل –لىا ًدُذ اإلاُٗى َظا ت ه٣ضَا ؤو بٗض ُٞما الصسهُت ؤٞٗا٫ جبًر  َظا يمً مخاخت ،ٞالخٍغ
غ ؾُمـ الظي الخٛحر ٖلى هخ٤ٟ ،ل٨ىىا الؿُا١ ىا٢ٌ الؿغصي الٟٗل ظَى  خما٫ ًهحر ان ٣ٌٗل ال بط بالخمام الىا٢٘ ٍو
ى ؤخُاها ًغصصَا ٧ان ،التي ال٣ُٓت ؤخالم ٢بُل مً ،بال الضولت في ؾامُا يابُا بؿُِ  للمُىاء جإحي شسهُِاث ًخإمل َو

اتها اؾخالم ٖلى لئلقغاٝ تإة." مسخلٟت بؿل٘ اإلاصخىهت خاٍو  السًغاء البظلت جل٪ البؿا ق٩له ًخسُل ٞؿهن لسًغ وظض ٞو

بت ٖلى ًبٗض بهمذ الٗما٫ ؤمام وا٢ٟا هٟؿه جسُل..٦خُٟه ٞى١ز جلم٘ والىتىم  ًدخاط ؾٝى ٦م...السٝى ًشحر ،وو٢اع الَغ
  "؟؟ والهاعمت الىاز٣ت الى٢ٟت جل٪ ل٠٣ُ الٗمغ مً

ًا٫ ب٣ُم ًخلىنز الغواًت ٞهى٫ز ٧ل في اإلاىظىص الظاحي اإلاُٗى ؤن هالخٔ  بيُاث ٖلى وٗثر ال ؛بط والاًضًىلىظُا َو
 الٟهى٫ز في ًهضح الظي الٗالي الهىث عبِ صاثما نالر ًاؾمُىت جداو٫ز ، وبهما الغواًت صازل بظاتها م٨خُٟت مىٟهلت
ٟصر والٗكٍغً الشماهُت  وبًٗها الؿغص جُىعز م٘ ًخماشخى مختاوـ ،بًٗها ومخٗضصة ٦شحرة ؾ٩ُىلىظُت مىانٟاث ًٖ ٍو

.  الغواًت ظل في الىجحرة بهاجه الٗملُت ،لدؿخمغ ألاٞٗا٫ ًىا٢ٌ ألازغ

   ،اإلاكاٖغ،الٗىا٠َ،الاهٟٗاالث ألا٩ٞاع) الضازلُت الصسهُت ب٨ُىىهت جخٗل٤:الؿُىىلىحُت اإلاىانفاث

: هي الظاث خغ٦ُت ًاؾمُىت ٖلحها بيذ التي اإلاىانٟاث َظٍ ؤَم

 ٌِٗكها ٦ظبت متغص ؤجها ٢الذ ، ولخٓت خحن ٧ل في لسًغ بٗاَٟت لخبُل جٓهغ جىٟ٪ ما الخُمت الخؼن،ٞهظٍ -1

غ لم متخم٘ في ألاٞغاص ُض والِٗل الؿٗاصة قغوٍ ابؿِ -ال٩اجبت خؿب-ألٞغاصٍ ًٞى  زمت ٨ًً ؾُٗضا،ٞلم ٨ًً لم:"الٚغ
.  "٢ىمُت ٦ظبت الؿٗاصة ؤن ٖلى ًخ٤ٟ الجمُ٘ ،٧ان الؿٗاصة ًضعي قاب

 ٞاقال اٖخبٍر الظي ابُه وبحن بِىه سخ٣ُت َىة ٞخذ ،ٞكلهالضعاؾت في ًٟلر لم ألهه الؿٗاصة ٌؿخد٤ ٨ًً لم

  "بامخُاػ

ه،وان ال والضٍ ؤن ًهض١ ٧ان َظا وم٘" .  "ويٗه بػاء ٞٗل عصة مً ؤ٦ثر لِـ ًٟٗله ما ٨ًَغ

ى ا٦بر بدؼنز ؤخـ والضٍ، ٞحها ٌٗاه٣ه مغة ؤو٫ز جل٪ ٧اهذ"  ابً خما٫.. بلحها ؾُيخهي التي الخُاة ق٩ل ًخسُل َو

  "خما٫

                                                           
 
 .ٕٓ-ٜٔ.ركاية خلضر، ص ص  - 

 
 .ٜٙ.ادلصدر نفسو، ص - 

 .ٓٗ.،صٕٓٔٓ.ٔٓط.السردم تقنيات كمفاىيم،منشورات االختالؼ اجلزائر الدار العربية للعلـو ناشركف لبناف  ينظر،زلمد بوعزة حتليل النص - 3
4
 .ٜٔص اٌّظذس اٌغبثك، - 

5
 .ٜٔصاٌّظذس ٔفغه  - 

6
 .ٕٕنفسو ص - 
 .ٖٔ.نفسو ص - ٚ
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ا مخٗبا البِذ بلى ٌُٗضٍ ٖمال ًاصي صازله،ألهه في بااله٨ؿاع ٌكٗغ ن٧ا" اٚع .  "الٟغح مً ٞو

ت جغسخ بإٞٗا٫ ولدصخً والسٝى الهىاظـ مً َالت لدك٩ل الخُمت َظٍ جخُىعز  ،ًتض لسًغ لضي ألا٤ٞ ؾىصاٍو
ُب الهىث طال٪ ٌؿم٘ هٟؿه  لبؿذ ولى ختى امدترم جهبذ لً("الخ٣ُ٣ت الخِٗـ،نىث اإلااضخي ألاب،نىث نىث)الَغ

  " صاثما وزبِشا باجؿا الشُاب،ؾدب٣ى ؤٚلى

اع َظا في  الُبُٗت خُض مً ٞهى اإلاؿخترة الضاللُت اإلام٨ىاث ٖلى ؾاب٣ا باٖخباٍع الهىيز بضعاؾت ألامغ ًخٗل٤ ؤلَا

 في الغثِؿُحن ًًاإلا٩ىنز) والخضاولي اإلاٗغفي البٗضًً زاعط جخُىعز التي الاهٟٗالُت الخاالث مً ؾلؿلت ٌٗض التر٦ُب ومم٨ىاث
  . الخىلُضي اإلاؿاع صازل ظضًضا بٗضا ٌك٩ل اهه( الؿغصي الىو

ُت وسخ جىلُض ٖلى و٢ضعجه الهىيز ٞخد٣٣اث  اإلاىا٢ًت او اإلاكابهت الخاالث جدضًض اظل مً ألاؾاؽ اإلاضزل هي ٖٞغ
 وألامل بالؿٗاصة ٖال٢خه نوم ظهت مً وال٣ٟغ والٓلم والٟكل والب٩اء والُإؽ بال٨أبت ٖال٢خه في بال الخؼنز ًٓهغ ،ٞال

  والٗؼلت بالخؼنز ٞترة ٧ل في جٟصر خُض ، اإلاخىا٢ًت الصسهُت لهظٍ الخٍؼً اإلاؿاع ،ًخىانل الؿلُت و والثراء والىتاح

ض) البهُتت الٟتراث ؤبهى في ختى ض وظاء" ؛(  ٖغؾه مٖى  الجمُ٘ بان ؤخـ ،٣ٞض الخي في مهما خضزا ػواظه ،٧ان الٗغؽ مٖى
اث لسًغ ٌؿخدًغ والاخخٟاء والٟغح الؿٗاصة م٣ام في. "ألظله ٞغح مما ؤ٦ثر َُبا٫ سخي ألظل ٞغح ضٍ ط٦ٍغ  ، خؼها جٍؼ

 ؾىحن؟ مىظ به ًدلم ٧ان الظي الؼواط َى َظا َل حؿاء٫:" ألاًام م٘ الباَخت الخبِبت هتاة ،ًخظ٦غ ٌِٗكه وال بالٟغح ًخٓاَغ
ى صٞحن بدؼنز ؟،قٗغ اللُلت َظٍ ٞحها ل٨ُٟغ ٖغؾها ومي ُٞه ٨ٞغث َل.هتاة.٧الٟغح مؿخدُلت ٞخاة ؤعاص ؾىحن ٢بل  ًخسُل َو

  مغة ؤو٫ز مكاٍٖغ خغ٦ذ التي الهٛحرة هٟؿها،جل٪ هي الُىم ػوظخه ٧اهذ لى خُاجه

ت الىٟـ في بدض الغواًت بن ال٣ى٫ز ًم٨ً ؾب٤ ما ٖلى بىاء  و٦ٍغ خب مً وهىإػ ؤَىاء مً بلُه جدُل وما  البكٍغ

ت الىٟـ مك٩ل ببدض حٗجى ال حيا٫ ال٣هو وان.. وخىان وخ٣ض   .الغواجي الىٕى خضوص زاعط ؾخ٩ىنز البكٍغ

 ٖىضما للٗلً جسغط التي ال٣ُم مً ال٨شحر واهبٗار الصسهُت جُىعز ًمحز جمشل َى لسًغ عواًت في الظاث نىث بن

غ . الغواًت في مامه مدىعا حٗض التي الخب ؾمت و٦ظل٪. الغواجي الخضر نى٘ في ازغ لها ٧ان الخؼنز الٓغوٝ،ٞؿمت جخٞى

 الظ٦غيز ،في والصسىم الهىعز في ،وؿخدًٍغ ؤخالمىا في وهًمه بلُه وهدً هخظ٦ٍغ. قِئا ه٣ٟض ٖىضما :الخب -2
 زاٞذ ،يىءٍ الؿغص زكبت في ٌٗلى نىث ؤًًا هي الخب الؿاخغة،جُمت ؤزاٍع ببٌٗ هٟٓغ لٗلىا ٖؼاءا ،وِٗكه الىا٢٘ وفي

ىضما َامضة ظشت خب بضونز ٞالؿغص للغواًت والٟجي الىٟسخي ػنزالخىا ٖلى للخٟاّ مىظىص ل٨ىه الغواًت في ض ٖو  َظٍ جدب٘ هٍغ
ٌ  اإلادىع ، بمدىعًٍ جخٗل٤ هتضَا الغواًت في الخُمت  شسو اجتاٍ بالغاخت والكٗىعز الاعجباٍ بلى ًدُل ٖاَٟي خب َى ألاو
ؼ ى ٍٖؼ ىاَٟه بدبه نغح ٢ض ،ٞلسًغ ٞٗلُت بهٟت لىهه لىا ًختلى لم الغواًت في الصخيء بٌٗ زاٞخا وظضهاٍ الظي ؛َو  ٖو
 لم ،لظل٪ وق٣ٟت جًامىا ٧ان هتاة وخب َُاما ٧ان لخًغ ٞدب هتاة ٖاَٟت ًٖ ًٟصر ولم نمذ الؿغص ل٨ً هتاة اجتاٍ

                                                           

 .ٖ٘نفسو ص - ٔ
 .ٓٛنفسو ،ص - ٕ
 .ٕٔألىواء،من حاالت األشياء إذل حاالت النفس،صينظر، اجلَتداس جيلياف غرؽلاص،جاؾ فونتٍت،سيميائيات ا - ٖ
 ٜٖٕ.الركاية ص - ٗ
 .ٜٖٕادلصدر نفسو ،ص- ٘
 .ٖٚٔ،صٖٕٔٓ. ٔٓينظر ،عبد اهلل ابراىيم ،السردية العربية احلديثة،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ط - ٙ
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 ألخضَم ًتلـ ؤن جمجى ،َاإلاا ٦شحرا جغاوصٍ الخد٤ُ٣ ٖهُت ؤمىُت ٧اهذ الخب اجتاٍ لسًغ ،وظهت الظ٦غيز ؤؾحر وب٣ي ًخُىعز

 خ٣ُ٣ي نض٤ً له ٧ان لى هٟؿه ٢غاعة في ًخمجى ٧ان" وال٨أبت ألاخؼان في الٛاع١ز وقٗىعٍ وؤخؼاهه ٦ىىهاجهم ٧ل ًٖ له ًٟصر و
ى هٟؿه وبحن بِىه ابدؿم ؟..نض٣ًت ؤو...ؾىه مشل في قاب ؤي ًٟٗل ٦ما وآالمه ؤخؼاهه ٌكاٍَغ  ًهاخب ق٩له ًخسُل َو

  " ٣ًىله ما وحؿم٘ جد٩ي و مٗه جمصخي.. الُٗل ؤًام في مٗه وجسغط بلُه جهػي ٞخاة.. ٞخاة

 مغجب٪،ٖىضما قاب بلى باجـ قاب مً ًخدى٫ز ،واهه ؤطهُه في ًض١ ٢لبه ؤن لِكٗغ مجها ؤظمل بلى ًدخاط ٨ًً لم

  " ٞحها ٨ًٟغ هٟؿه ًتض لُال اإلاسضة ٖلى عؤؾه ًً٘

   .خب ًٖ.بىٟؿ٪ اٖتن: له ٣ًى٫ز مً بلى ًدخاط... خب ًٖ بل خاظت ًٖ لِـ آلازغون ًدبه ؤن مدخاط"

 لىا ًبضو ما حهم ال:  و٢الذ طعاٖه وإلاؿذ ًضَا مضث زم... مسخل٠ بصخيء اإلالُئخحن الىاؾٗخحن بُٗىحها بلُه جىٓغ ب٣ُذ
اث ًب٣ى ، مدؼها ا ط٦ٍغ   "  هخظ٦َغ

 ٧ان ،لظل٪ ألازغيز الصسهُاث ظل اجتاٍ بالك٩ى٥ مٗبإ لسًغ ،ٞان الهٛحرة وألازذ ألام اجتاٍ الخىحن باؾخصىاء
 وآماله َمىخه بمؿخىيز الخب ٨ًً لم لؤلؾ٠ ،ل٨ً ألام لخىحن واخخًاها والسٝى الك٪ مً زالنا ظاةن اجتاٍ قٗىعٍ

هم الظي ٧ل" ؛ البكغ ؾُىة -ٞتإة -بضصجه عؾمه الظي الىعصي ،ٖاإلاه الجمُلت ،ختى ٖٞغ م ٌكٗغ ٨ًً لم الظًً زاهٍى  هدَى
،ألهه بصخيء ظاع لها ًتض ٧ان جسىه لم هتاة ؤن ٨ٞغ  "  جاٞها جبٍرإ مً ٧ل ُٖىنز في الك٣ٟت ًشحر وألهه وظاج٘ ٣ٞحر زاهٍى  ألٖا

.  ًىم بٗض ًىما

 ، البضاًت في اإلاخباص٫ الكٗىعي باإلاٗجى خبا ٨ًً لم: 2 هتاة خب

 ؾِك٩ل الظي اإلاىلىص ،َظا مىلىصا ًيخٓغان ٧اها ؛ٖىضما ولسًغ هتاة خُاة مً خاؾمت مغخلت في حٛحر ألامغ ل٨ً
 ٧ل له الًهل م٣ضؽ خب ،ٞالخطخُت الخُاة َظٍ في لسًغ قٗلت جب٣ى ل٩ي بدُاتها جًخي ؤجها بال ألام صخت ٖلى زُغا

ؼة بإقُاء الخطخُت مٟتر١ز بلى ًهلىنز ٖىضما حؿ٣ِ ألا٢ىٗت  مً الىاؽ،ٞال٨شحر ىبت الجمُلت ،ٞىتاة ٍٖؼ  جطر لم اإلاٚغ

 ،و٦إجها الخُاة هىعز ًغيز خؿحن الُٟل وؤب٣ذ بدُاتها ضخذ_ الٗغظاء -هتاة ،بِىما لسًغ خُاة مٛاصعة بؿهىلت وآزغث بصخيء
ت لسًغ مىدذ اث اإلاخإإلات الىٟـ ؤهٟاؽ ًىحر الظي ال٣اصم باإلاىلىص ٞغح ظٖغ  .  اإلاٗاقت والهىعز بالظ٦ٍغ

 ػوظت ؤم هٟؿه ؤم ابىه ًب٩ي ٧ان َل. بالب٩اء ًتهل هٟؿه وظض وعي ،وصونز ٢لبه بلى ًدؿلل ٖم٤ُ بدؼنز قٗغ

ا ٠ُ٦ ٌٗٝغ لم ،ػوظت ةألازحر اللخٓت بلى جغيُه ؤن ؤعاصث   " بالٟغاٙ ٞتإة قٗغ.. وطَبذ ابجها له جغ٦ذ ػوظت... ٌك٨َغ

 

 

                                                           
 
 .ٛٗالركاية ،ص - 
 .ٜٗ.ادلصدر نفسو،ص - ٕ
 .ٓ٘.ادلصدر نفسو، ص - ٖ
 .ٛ٘-ٚ٘.درنفسو، ص صادلص- ٗ
 .ٜٛ.ادلصدر نفسو،ص - ٘
 .ٕ٘٘.ادلصدر نفسو ص - ٙ
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:  بالىَن الىعي نىث

 ًضوؽ والضماع، لل٣هغ آلت بلى ألاخظًت صاؾخه الظي اإلا٣هىعز الصسو جدى٫ز اإلاى٣ُي مً ٧ان: " خمىص ماظضة ج٣ى٫ز

،ً  مً( ال٣لب مٍغًت ٖغظاء، ٞخاة مً) ًتزوط بهه ختى ال٣ُم، ٧ل وصاؽ! واإلاا٫ الؿلُت لكُُان بوؿاهِخه بإ وبظل٪ آلازٍغ
  "الٗمل في عئؾاثه ًغضخي ؤن اظل

 الخضر وا٢ُٗت ٖلى خاٞٓذ ومتزهت مىخبهت ،ؤنىاث ٣ً٘ وبما بالخ٣ُ٣ت واُٖت ؤنىاث وظىص مً ًمى٘ ال َظا ل٨ً 

ل بٗضما الؿغصي  الباهي،:الصخٟي الُُب،: اإلاضًغ) عإالو خ٣ُ٣ت حعي الغواًت في ؤنىاجا زمت ؤن صخُذ" الخسُُل، في ؤٚو

اجه جهضمىا الظي( لسًغ)لـ ه٣ًُا وؤٞٗالها ؤؾمائها بضالالث حك٩ل(  ظما٫: الؿ٨غجحر  الُُبت بلى جدُل ، الؿىصاء جهٞغ
 والٞاهُت، بجي،الضهُا ًا الغظا٫ ٦ؿب ؾىيز الخُاة َظٍ في حهمجي ال ؤها: " ل٣اء ؤو٫ز في للسًغ الُُب سخي ،٢ا٫ والجما٫ والبهاء

ىانل "هللا وظه بال ًب٣ى جي الكهم الغظل َظا نٟاث ط٦غ الؿغص ،ٍو  في الخإزحر ًداو٫ز ظٗلخه زىعٍت ب٣ُم حكب٘ الظي الَى

   "  قِئا ٌٛحر ال الٗى٠ ؤبىاجي ًا بالهضوء ؾُدل شخيء ٧ل ًهغر ؛ْل والٟغ٢ت الٗى٠ وهبظ الُلبت ؤبىاثه وهصر ٚحٍر

 اإلاضًىت في وال٣ٟغاء،ٖاف البؿُاء الىاؽ م٘ ٖاف ٖمله،ٞهى في ال٨بحرة ةالسبر بمى٤ُ ًخدضر الباهي ؤن ًضع٥ ٧ان

  "اإلاضًىت يٟاٝ ٖلى ٌٗل ولم الٗم٣ُت

ت الباهي سخي ىِخه هي الباهي ًدغ٥ ما..الٗالُت وز٣اٞخه ال٨بحرة مٗلىماجه ٖلى اخؿضٍ ٧املت،ؤها مىؾٖى  وخبه َو

ا ألاعى َظٍ ًدب ٨ًً لم للبلض،لى الكضًض   ." آلازغون ًٟٗل ٦ما اإلاىانب م٣ابل طمخه لبإ ؤو لٛاصَع

ض زاثغ اهه.جمىث ال ،وطا٦غة حي بًمحر ؤقبه به،اهه مغخبا ٩ًىنز ؤن ًم٨ً ال الباهي مشل شسها بن  مً ٍٞغ

ه،ألهه   : ال٣لم بل الؿالح ٌؿخٗمل ال هٖى

:  والؿلُت الىَن

 ٖىض جبرػ والتيautorité  اإلآهغة ةبالؿلِ ٌؿمُه إلاا مهمت جدضًضاث  السُاب جدلُل معجم في قاعوصو.ب ٣ًترح
ت ؾُمُىلىظُت بكٟغاث الغؾالت بمهضع وجغجبِ اإلاىاظهت ت)  مخىٖى  ٖلى اإلابيُت الؿلُت ومشل ومشلها( لباؾُت-ؾلى٦ُت-حٗبحًر

لى بلى جىظُه م٘ يمىُا ٞٗلها جٟٗل ،والتي الاظخماُٖت ألاصواع وببٌٗ باألشسام اإلاغجبُت واإلا٩اهت الهُبت  ، جٟاٖلا٫ ؤزىاء ألٖا

                                                           
 
 .ليامسينة صاحل،  سَتة ذاتية آللية الفساد" خلضر"ركاية  ماجدة محود  - 

http://www.middle-east-online.com 
 .ادلرجع نفسو- ٕ
 ٗٗٔ.ركاية خلضر، ص- ٖ
 ع كالنفوس كاألفكار،انعدمت الثقة ككثرت ادلاسي كالذكريات احلزينة ،أجربنا على األنانية ادلقيتة ضاعت احلقوؽ أظن أف العنف غَت الشيء الكثَت يف الوطن ،غَت الطبا

 .كغابت األلفة كاالجتماع ،لقد غَت العنف الوطن كفكك كل حلمة بناءة ،أصبح الوطن يتصايح بأنُت الذكرل كىو يأمل كيتمٌت 
 .ٕٗٔ.ادلصدر نفسو، ص- ٗ
 .ٕٕٕ.صادلصدر نفسو، - ٘
6
 .ٖٕٕ.صاٌّظذس ٔفغه، - 
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ى بمبضؤ جخٗل٤ السُاب في الؿلُت نُٛت لخُٗحن الىاعصة ألاٞٗا٫  بلى ،جدُل ال٣هىيز نىعجه في الؿلُت مبضؤ ؤلالؼام،َو

غ ًغا٣ٞه ؤن بضونز الاههُإ   . ظٗلُت ؾلُت ًُُٗه؛هي ؤن ٖلُه ؤمغا ًخل٣ى مً بن:  اإلاكهىعة الجملت ٖلى ،بىاء جبًر

ال٢تها الؿلُت لىا جختلى ً ٖو   ازىحن ٖاملحن يمً لسًغ عواًت في بالَى

ا الصسهُت خغ٥ الظي الُمىح ٖامل َى ألاو٫ز الٗامل  والهُبت الؿلُت في جغيز ظٗلها مما ٢اؾُت بٓغوٝ مضٖٞى

 –ؤمىُت ؾلُت)  مٗحن ٦ُان في متؿما ٩ًل لم البُل هٓغ في الؿلُت ،جمشل اإلاخخالُت والى٨ؿاث والاػصعاء الٟكل مً زالنا

( بؿُِ مسبر-لُلي خاعؽ-خما٫-٣ٞحر) باجـ وي٘ مً والسالم الٗؼاء له ًمىذ ًٞاء في وبهما..( اُٖتاظخم مغجبت-ٖمل ؤعباب
ى  لسًغ ،اعج٣اء ؾام مؿاو٫ بلى ونل ختى واإلاىانب الغجب ؾلم في ًغج٣ي لسًغ ؤنبذ ،خُض بالٟٗل خضر الظي ،َو
  والجبروث ٞالدؿلِ والدؿل٤ الُمىح جتؿض التي الترؾُمت هالخٔ ،خُض مغة مً ،ؤ٦ثر الؿغص بغعٍ

 اإلاا٫ جتٗل التي الؿلُت جى٣هه...واللباؽ السبز ومً الخب ومً اإلاا٫ مً ؤَم ًى٣هه ما ؤن ٌكٗغ مغة ألو٫ز"

ا الىاؽ ؤ٦ثر ،ختى له ًبدؿم الجمُ٘ جتٗل التي الؿلُت..مخىاوله في واللباؽ والسبز والخب  ًبدؿمىنز مىه واقمئزاػا له ٦َغ

ً زٝى ًٖ له   " عياٍ هُل بلى خاظت ،ٖو

  "الازٍغً ٖلى ؾُضا ،ُٞتٗله الازٍغً ٖلى ؾُضا اظٗلجي للماعص ٣ًى٫ز ٧اهه

. ظُضا عظالىا هدمي ٠ُ٦ وٗٝغ اهىا حٗٝغ ان ٖلُ٪ امغهاولهظا جدذ اه٪ اٖٝغ

 ! ؾُضي ًا  وٗم

ى مىخهغا اإلاؿاو٫ ،وبضا مغحٗل بهىث ٢الها    بهضوء ٦غؾُه ٞى١ز ًخململ َو

ب ان اإلاايُت الؿىىاث في اؾخُإ  ٖلى ٢اصعا ٨ًً لم اهه الاشسام،الا َاالء مً ب٨شحر ا٦بر الضولت ان ٌؿخٖى
تراٝ ًىنز ظضًضا ظُال ٨ًدك٠ ان اؾخُإ ،ل٣ض ٖالهُت بظل٪ الٖا امىىنز السُإ ،ًٞغ  ا٦دك٠ وال٣اهىن،مشلما بالٗضالت ٍو

ًىنز ظضًضا ظُال غون الٓلم ًٞغ مت ل٩ل ان ٍو  الحها الاهخماء بام٩اهه ٨ًً ،التي ةالخ٣ُ٣ي الضولت ٌك٩لىنز  بهظا ،ٍو ٣ٖابا ظٍغ
 "..  

ً ٖلى الؿُُغة جداو٫ز مُٗىت ا٢ُاب في متؿضة الؿلُت َى الخٓىا ٦ما الشاوي والٗامل  في ال٩اجبت ،ظؿضتها الَى
 الامىعز اهٟالث ٖلى ال٣ًاء خاولذ امىُت ،ومغا٢بت الدؿُٗيُاث ٢بل ما ٞترة في والاقترا٦ُحن الاؾالمُحن ،بحن اًضًىلىجي نغإ
ا لسًغ ٞحها اهسٍغ ،التي الامىُت اإلاسُُاث بٌٗ ،ل٨ً ا ،زم البضاًت في بٓغوٞه مضٖٞى  الابهت مىدخه ٦مهىت ازخُاَع

ً وي٘ في ،ؾاَمذ  ، م٣ُخت اًضًىلىظُاث ضخُت الكٗب ،٩ٞان صامُت مغخلت في بٗضَا ،صزل زُحر َغ١ز مٟتر١ز في الَى

ت والسؿاثغ والٟغاٙ، والُإؽ الؿُاسخي ٖى٠وا٫ الشىعة بحن الٟهل ؤن ًم٨ً ال نالر ًاؾمُىت ج٣ى٫ز  اإلاٗىٍى
ت، ا" ولهظا ًىمُاجىا، في هخلمؿها و٢اج٘ ٧لها.. والسُباث والبكٍغ  السُا٫ إلااَُت مغاصٞا ٩ًىنز الغواجي الىو صازل" اؾدشماَع

                                                           

 .ٚٛ.شاركدك،دمنيك منغنو،معجم حتليل اخلطاب،ص.ينظر،ب - ٔ
 ٛٓٔ.الركاية، ص - ٕ
 .ٜٓٔادلصدر نفسو،ص - ٖ
 .ٖٖٕ. ادلصدر نفسو، ص- ٗ
5
 .ٜٕٙ.الركاية ص - 
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 في الىا٢ُٗت الٟتاج٘ ًخسُل ٧اجبا ؾُدا٦م ؤخض ٞال و ومغاخل وؤؾماء وؤبُا٫ ٢هت، بلى ألاقُاء جخدى٫ز زالله مً الظي

   !عواًت

 ما ل٩ل مدب يمحر بحن الؿابذ لسًغ ًٞاء ،في اإلا٣ُخت الاًضًىلىظُاث نغإ الؿغصًت بٗضؾتها وز٣ذ ٞال٩اجبت
غ ٖلى اٖخاصث وشسهُت ظمُل، َى  جسُُل يمً الؿىصاء للٟترة وؾُاسخي اظخماعي إلاؿاع  جىز٤ُ ،ٞالغواًت واإلا٩اثض الخ٣اٍع
ًمٍغ ًسُٟه ازغ نىث َٛا الاخخٟاء، نىث ٖال ٩ٞلما الالخان مخضعظت هُتؾمٟى ٌٗٝؼ لسًغ شسٌ مً ظٗل ٞجي  ٍو

.  ومهمت باعػة ؾمت الغواًت في  ث الانىا حٗضص ظٗل الظي والخُاخً والهغإ ال٣خل نىث َى

  طل٪ وم٘" خُاة، وزُُبخه لسًغ بً خؿحن مً ٧ل ،ظؿضَا الغواًت في الامل نىث وظىص مً ًمى٘ لم َظا ،ل٨ً
جهم ،ألهه صاثما ؾُٗىصونز به،ل٨جهم ٨ًٟغون وازٍغً به ًامىىنز خؿحن مشل اباقب ؾختضًً  في ٚحٍر ًتضوا لً الظي  َو

 الخؿً الى خؿحن ٌكحر خُض اإلاٗاوي جىظُه في صاللي صوعز له ٧ان واهما اٖخباَا ًستر لم الغواًت في الٗلم ٞاؾم  !الضهُا

.  والبهجت والاخخٟا٫ والخُل٘ بالكباب حيجى التي لخُاة باليؿبت الصخيء وهٟـ الامل والى السل٣ي

ف في الجمُلت الامنُاث : العمغ زٍغ

دؿغب الجبروث ٢ىيز جتهاويز الٗكٍغً و الشالض الٟهل في  الجمُلت لالماوي الٗىان لُُل٤ الخي الًمحر نىث ٍو

إة جدذ وال٣ؿىة بالٗى٠ اإلاليء الِٗل مً ٣ٖىص َُلت ازخٟذ التي  ٌكٗغ ان ٌؿخُُ٘ لى٧ان جمجى" والجبروث الؿُىة َو
  "  ٢لبه ظضعان جدؿا٢ِ ان صونز بالخب

.  "الٗمغ زٍغ٠ في لالخخٟاءبها ٢ابلت ٧اهذ التي الجمُلت الاقُاء مً ال٨شحر ايإ ان الُه زُل" 

ض ٧ان" بىما مايُه ًبرع ان ،صونز ابىه ٖبر هٟؿه م٘ ًخهالر ان ًٍغ   "اإلاتض الى اإلاصخي ٍَغ٤ في ٞٗله الٍٛغ

غ الاقُاء مً ال٨شحر ،جًُِ٘ بالخب الكٗىعز  " اخببتهم مً ٢لىب في مهما قِئا ا٧ىنز ان اجمجى ٦ىذ  الجمُلت،جبًر

 و٧ل ماظال ٧ان ،الخب والخب الكغ ٢لبه في ًتم٘ ان -لالؾ٠ –لسًغ ٌؿخُ٘ ،لم اإلاؿاع جهاًت في امىُاث ،هي اإلااضخي
ٝغ التي الىبُلت الاما٫ ٖلى واإلا٩اثض اإلاىث نىث الجمُلت،َػى الاقُاء  التي ،الامىُاث ؾُٗضة خُاة بها لُِٗل ٢لب ٧ل في جٞغ

 في َى ،لسًغ ومشالي وهبُل َُب َى ما ٧ل خؿاب ٖلى الُمىح طل٪ ،٦ً مُٗىا َمىخا عؾمذ لسًغ قباب في ٧اهذ

 صا٦ىت بالىان هٟىؾهم جلىهذ ممً ال٨شحر ٢لب ًمشل بل شسهه ًمشل ال ألهه الغواًت ٧ل َى-ًاؾمُىت ٢الذ ٦ما –الجهاًت

م ،ل٨ً ٖخمتها اػالت الى٢ذ م٘ ،ًهٗب  . للجمُ٘ جدؿ٘ خُاة في ومكغوٖا مخاخا الامل ًب٣ى طل٪ ٧ل ٚع

 

 

                                                           

 حوار مع الكاتبة يامسينة صاحل - ٔ
 .ٖٖٔادلصدر السابق، - ٕ
 .ٖٕٛركاية خلضر، ص- ٖ
 . ٜٕٛفسو،صادلصدر ف- ٗ
 .ٜٕٚ. ادلصدر نفسو،ص - ٘
 .ٖٖٓ.ادلصدر نفسو،ص - ٙ
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: الؿغص زخام

 والم باٖتراٝ ، ٞاجغة جهاًت الؿغص ًيخهي الشالشت اإلائت بٗض والشالزحن الشاهُت الهٟدت ،في الؿابٗت الؿاٖت ٖلى 

 بدُاة،الو٢ذ ػواظه هدحي ؾٝى خؿحن بمتغصقٟاء اإلاهم" خُاة؛ب ػواظه امل ٖلى خؿحن قٟاء اهخٓاع)والاهخٓاع، الخظ٦غ

 خبلى ٧اهذ الغواًت ،ألن مبهجت ج٨ً لم ،ل٨جها مكغ١ز إلاؿخ٣بل ،جخُل٘ مٟخىخت الجهاًت.  "! بهما هٟغح ان ًتب.لالهخٓاع
ت الى اًٞذ اإلاخخابٗت، واإلاالخم بالخؼنز ُبت ٚحًر  اإلاكاَض، مً ال٨شحر في الٗبثي لالهخهاع وجمتُض ، الظواث بحن وحؿلِ َع

.  الغواًت الخضار ال٩اجبت ؾب٪ بغاٖت ٖلى قهضث ، التي الغواًت ٞهى٫ز ؾلُل السخام ٞتاء

 

: واإلاغاحع اإلاهاصع كائمت

: اإلاهاصع:

. 2010، 01لبىان،ٍ ،بحروث واليكغ للضعاؾاث الٗغبُت لسًغ،اإلااؾؿت عواًت نالر، ًاؾمُىت - 

ً ،عواًت نالر ًاؾمُىت -   01ٍ ، ،الجؼاثغ الازخالٝ ،ميكىعاث هاقغون للٗلىم الٗغبُت ،الضاع ػظاط مً َو
..2006 .

: اإلاٗاظم

ز ؤبى ٞاعؽ ابً -   واليكغ للُباٖت ال٨ٟغ صاع َاعون، مدمض الؿالم ٖبض: جد٤ُ٣ اللٛت، م٣اًِـ ، ؤخمض الخؿحنِب
 . 3ط ،1979 لبىان، بحروث، والخىػَ٘،

 صاع نمىص، خماصي اإلاهحري، ال٣اصع ٖبض: عظمتث السُاب، جدلُل معجم ، مىٛىى صومُيُ٪ ، قاعوصو باجٍغ٪ - 
جي اإلاغ٦ؼ ؾِىاجغا  .2008 جىوـ، للترظمت، الَى

 .01.2010ٍ. جىوـ لليكغ ٖلي مدمض الؿغصًاث،صاع وآزغون،معجم ال٣اضخي مدمض - 

: اإلاغاظ٘

مام،ظا٥ ظُلُان الجحرصاؽ -   صؾعي الىٟـ،جغظمت خاالث بلى ألاقُاء خاالث الاَىاء،مً ٞىهخجي،ؾُمُاثُاث ٍٚغ

 .01،2010 ٍ  لبىان، اإلاخدضة،بحروث الجضًض ال٨خاب بى٨غاص،صاع
 . 01.1996ٍ.اإلاٛغب.الغباٍ. الامان لالًضًىلىظُا،صاع ؾُمُاثُاث ،هدى الؿغصي بى٨غاص،الىو ؾُٗض  - 

ام ٖاص٫   -   .01.2010لبىان،ٍ.هاقغون للٗلىم الٗغبُت الجؼاثغ،الضاع.الازخالٝ ،ميكىعاث الغواجي الؿغص ،في يٚغ

 .   .2013. 1،ٍ لبىان بحروث واليكغ للضعاؾاث الٗغبُت ،الاؾؿت الخضًشت الٗغبُت الؿغصًت ابغاَُم هللا ٖبض -4
 ٖمان،الٗضص نالر،متلت ًاؾمُىت ٖىض الؿغصي الىو في ؤلابهاع ٢مت :،لسًغ الٓاَغ ٖضهان -5

 2010.ؾبخمبر/،اوث173

                                                           
 
 ٕٖٖ.ادلصدر نفسو،ص - 
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ت ؾغصًت،الهُئت وظُتؾُمُى٫ز ،صعاؾت الٗغبُت الغواًت في الىو ،ٖخباث اؾماُٖل ٖلي ٖؼوػ -6  لل٨خاب الٗامت اإلاهٍغ

 .2013، مهغ. ،ال٣اَغة
 هللا ٦غم بى٨غاص،صاع ؾُٗض جغظمت. ٦ُلُُى الٟخاح ٖبض ،ج٣ضًم الغواثُت الصسهُاث ؾُمُىلىظُت َامىنز ُٞلُب -7

 .ث،.ص.والخىػَ٘،الجؼاثغ،ٍ لليكغ
ل ومؿال٪ ،الدك٨ُل الٗغبُت الش٣اٞت في ،الٗىىان الباػيز مدمض -8  الامان هضاع الجؼاثغ. الازخالٝ وكىعاث،م الخإٍو

 ،2012. 01،ٍ اإلاٛغب.
ؼة مدمض -9  هاقغون للٗلىم الٗغبُت الضاع الجؼاثغ الازخالٝ ومٟاَُم،ميكىعاث ج٣ىُاث الؿغصي الىو جدلُل بٖى

.  01.2010ٍ. لبىان

 
 :ؤلا٦تروهُت إلاىا٢٘ا

 الغابِ.الؿغصي الٗمل وعقت في يالغوات نالر،الىو ًاؾمُىت لل٩اجبت لسًغ زؼاعي،عواًت ٖىاص زًغ - 45

http://www.elwatandz.com/r_ation/etude/22559.html 
مبر09 ،ًىم الىهغ بُىمُت وكغ ال٩اجبت م٘ خىاع -6   2010 هٞى

: الغابِ الٟؿاص آللُت طاجُت ،ؾحرة نالر لُاؾمُىت لسًغ خمىص،عواًت ماظضة - 7

http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:-qq-&catid=4:2010-05-31-17-34-
55&Itemid=22 
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غف لعبض الىهاب بن منهىع 
ّ

ت كًاة الك ُاث الّؿلُت الّضًنُت في الّغواًت الجؼائٍغ
ّ
ججل

ؤنمىطحا 

الجؼائغ -جلمؿار–عبضهللا ؤوػغب ، حامعت ؤبي بىغ بللاًض. ؤ

  

 

 : اإلالخو

اث عنض البدشُت الىع٢ت جغوم ُّ
ّ
ت الّغواًت في الّضًيُت الّؿلُت جتل ٝغ ٢ًاة"ب اإلاىؾىم الّٟجي  الٗمل زال٫ مً الجؼاثٍغ

ّ
" الك

اب لٗبض  قُش ومؿ٨غة؛لُب٣ى ،ٖا٢لت وزاع٢ت ومتهىلت،م٣ٗىلت مٗلىمت ٖىالم جهّىعز ؤهمىطظا؛والتي مىهىعز بً الَى

٨ه باٖخباع الٟلؿٟي/اإلاٗغفي للؿاا٫ مىيٗا الخًغة
ّ
ت الّؿلُت جل٪ جمل ت"و وجتٗله ظٗلخه التي الّغمٍؼ  الؿلُاث ٢مغ"الؼاٍو

ّغٍ" الخ٨مت" ٖلى خهىله مً الّضًيُت الّؿلُت امخال٥ مٟاجُذ الغواًت زال٫ مً ؛ٞختراءي  الٗلم مً الىاظب ال٣ضع ٖلى وجٞى

ؿب جد٤٣ّ بلى بلتزاإلااث مً جٟغيه وما اإلاباٌٗت ؤظىاء بلى
ّ
م بالّغؾى٫ز الكٍغ٠ ألانل/ الي  مدمض الغؾى٫ز عئٍت ٍقغ ؛م٘ ال٨ٍغ

ض بُٛاب حُٛب التي الخ٣ُ٣ت لبلٙى وؾلم ٖلُه هللا نلى ُت ٖب٤ الغواًت لخالمـ اإلاٍغ  الىعي بحن ؾٟغتها في الّهٞى

 وػ٠ٍ ال٣ضؾُت الخ٣ُ٣ت وامتزاط الّضًً باؾم الؿلُت ٖلى الهغإ بسُغ ًبىح ما" الكٝغ ٢ًاة" في ؤّنز والالوعي،٦ما

ت الخُاة .  والٗغى الؿلُت،ألاعى امخال٥: الامخال٥ بٛغى اإلا٣ّضؽ ماعاؾدض زال٫ مً الضهٍُى

 -اإلا٣ّضؽ-الخ٣ُ٣ت -الّضًً-الّؿلُت -الجؼاثغ -الغواًت- : اإلافخاخُت اليلماث

Résumé: 

Dans cette présente étude, nous tenterons d’étudier les images d’autorité religieuse dans les romans Algériennes à travers le 
travail artistique intitulé «les juges de l’honneur »de Abdelouahab Benmansour comme un objet de recherche pour savoir tous 
ce qui est connus et inconnus, raisonnables et surnaturels, conscient et capiteux sur « Chikh El Hadra »,ce dernier reste le 
cible d’un question scientifique/philosophique à cause de son puissance symbolique qui se pose avec «  Zaouïa » comme la 
lune des autorités dans le roman et dans nos sociétés Arabes. 

L’auteur nous donnerons un voyage dans le monde de soufisme qui nécessite des clés/conditions pour avoir le pouvoir dans le 
« zaouïa » ;c’est à dire :obtenir un don de dieu et un savoir claire et ambigu, ensuite la présence dans un atmosphère 
d'allégeance et ses obligations imposées ;aussi il faut être de noble extraction et voir notre prophète Mohammad(PSDL)pour 
la réalisation de la vérité ,cette vérité qui part avec l’absence d’aspirant entre le conscient et l’inconscient. 

L’efficacité de la religion s’accomplit quand le sacré devient le chemin de vie pas un moyen d’investissement du sacré en 
possession: avoir le pouvoir, la terre et les femmes ; « les juges de l’honneur» permet de voir le non-dit . 

 Mots-clés : Roman-Algérie-pouvoir-religion-vérité-sacré 
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ز مسخلٟت ببضاُٖت بُغاث٤ ؾاهُتؤلان وألا٩ٞاع آلاعاء ؤَّمز عؾم وكإتها بضاًت مىظ الغواًت جخىّؾم              
ّ
 ٧ىجها في جخىّخض ؤّجها بال

ذ والسُا٫،بحن الخ٣ُ٣ت ،بحن وآلازغ ألاها بحن اإلاخإعجر الؼثب٣ي مٗىلها الغواجي الّؿغص مً جّخسظ  السحر والخلمُذ،بحن الخهٍغ

ت الىٟـ جىا٢ٌ اإلاخىا٢ًت البُيُاث مً ٦شحر والكغ،بحن ا"الغواًت"جىظض البكٍغ ضحها ًدُذ ؤصبُا ظيؿا باٖخباَع  َاثال ٢ضعا إلاٍغ
ت شسىم بحن ؤلاؾخ٨كاُٞت الغخالث مً ز اإلام٨ىت اإلاًامحن ب٩ّلز الغواًت جدٟل مختضصة وؤػمىت مخٗضصة وؤما٦ً مخىٖى

ّ
 ؤّنز بال

ا ٞغاصتها مجها ًسل٤ ما وؿُتها زهىنُاث مً لها عواًت ٧ّلز مّحَز ا ًٖ ٍو ا،ّّٞىُا ٚحَر . وظمالُا ٨ٍٞغ

تالجؼات الّغواًت زاعث رار مً حٛٝغ ال التي ،جل٪ اإلاتخم٘ في الهاصمت/ الّؿالبت ال٣ُّم ٧ّلز ٖلى الشىعٍت وكإتها مىظ ٍع
ّ
 ال٨ٟغيز الت

ز
ّ
ما٫ مً ال٨شحر ٞىعصث الّؿباث مؿّبباث بال ؿحر ًخُّىعز متخم٘ ؾحر لسِ مىا٦بت الغواثُت ألٖا  ٞغيخه الظي ؤلاهٟخاح هدى َو

ا اإلاٗمىعة ؾ٩ان ٖلى ٞغيا الٗىإلات غػٍ الترار َظا اؾدىُا١ مداولت بلى الخضازت ظضًاثبإب مضٖٞى ز ال٣ٗل بٗحن ٞو ًّ . مٗا والٟ

اب"الكٝغ ٢ًاة"عواًت  بجداص ميكىعاث ًٖ 2001الشالشت ألالُٟت مُل٘ ناصع ظؼاثغيز عواجي مىخىط مىهىعز بً لٗبضالَى

حن ال٨خاب هىة ًً،الّؿلُتالّضز: اإلادّغم الشالىر مٗالم زاللها مً جختلى نٟدت وؾبٗحن حؿ٘ في الجؼاثٍغ
ّ

 الّضًً ؛ًٞٗ والك
ت" نىعة الغواًت جهّىعز ٤ للّضًً ًغمؼ وم٩اوي صاللي ٦ًٟاء"الؼاٍو

ّ
ىز ل مٗه؛٦ما اإلاجزوًٍ وؤخىا٫ ؤخىاله ٍو

ّ
ت حك٩  ٢ُبا الّؼاٍو

 إلاتخمعيا البىاء َغم في َاّمت اؾتراجُتُت م٩اهت ؤ٦ؿبها ٢ض الىٟىؽ في ؾلُتها الجؼاثغ،ومى٢٘ في اإلاتخمعي الخأل٠ ؤ٢ُاب مً

ت ظم٘ والؼواًا" ؛ ولغظاختها ال٣ٗى٫ز لبىاء ومٗى٫ز ٖلم خايىت:ل٩ىجها واإلااؾؿاحي  واهؼوي ػوي ٞٗل مً مإزىطة وهي ػاٍو
ت مً مغة ؤو٫ز بىائها في ٨ٞغوا الظًً ألّنز بظل٪ اللٛت،وؾمُذ ٦خب في ٦ما واوٗؼ٫ز ابخٗض بمٗجى  ازخاعوا واإلاغابُحن اإلاخهٞى

ايت الّخإمل ٖلى ٌؿاٖضان اللظًً والؿ٩ىنز للهضوء َلبا وضجُته الٗمغان صسب ًٖ بم٩اجها،وؤلابخٗاص ؤلاهؼواء  والٍغ

ىاؾبان ٦غ ظّىز الغوخُت،ٍو
ّ
اث٠ مً وهي والٗباصة الظ ت وظضث ؤظلها مً التي ؤلاؾالمُت الْى  الغواًت مىيٕى ،ل٩ُىنز " الؼاٍو

ىالم السلىة بلى الّضزى٫ز بمتّغص َاَٗم ًخٛحر والتي اإلاٗخ٣ضًت، الظاجُت عخلتها في ألاهٟاؽ جتّضص مختّضصا ٍغ التي الخًغة ٖو  جٞى

ت" ؤوظضث ٢ض ٞالغواًت الؼواًا؛ لها ٠ ٢ض صاللي/عمؼيز ٦ًٟاء"الؼاٍو
ّ
ْ ت" و٢ُمت حجم لغؾم وُم  بذجم بلض في" الؼاٍو

 ؤ٢صخى فيو الكا٣َت الجبا٫ ٢مغ في ٧الىتىم مخىازغة ٧اهذ التي اإلاخىايٗت البؿُُت الؼواًا لبٌٗ ًٞل ٞهىا٥"الجؼاثغ؛

غاٝ اإلاترامُت الصخغاء ّٗضز وزٟاء نمذ في حٗمل و٧اهذ ألَا
ُم
حن ٖلى مٛل٣ت ، "اإلاٛل٣ت ال٣إل جل٪ صازل ال٣غآوي الجُل ح  ألٖا

ز
ّ
ض،ٞال ؤو َاع١ز ل٩ّلز بابها ٞاجدت الٗلىم، بإؾغاع  الٗالم ٖلى مٟخىخت ؤجها بال ً مبظولت الجهىص جؼا٫ مٍغ

ّ
 مً الجؼاثغ لخخم٨

تها جغؾُش  ٞغوؿا،وبًٟل بذجم اؾخضماعيز ٚى٫ز َغص الجؼاثغ اؾخُاٖذ ؤلاؾالم الٗاصلت؛ٞبًٟل وال٣ُم مُتؤلاؾال ٍَى
 ؤلاؾالم الجهاص،وبًٟل عاًت جدذ والٗباص للبالص ٞضاء ًمىث ؤن ؤبى ظؼاثغيز قاب ٧ّلز لخُاة ٖىىاها الكهاصة ٧اهذ ؤلاؾالم

ه ؛بل الخعجُم مً لؿاهه ٖلى الجؼاثغيز خاٞٔ
ّ
 ؤٖماال ؤبتضًتهم وػن ٖلى ٞإبضٕ بإ جمُتهم العجم عبخا ٢ض -الجؼاثغيز  –به

ز لئلوؿاهُت زضمت" ال٣غآهُت الٓاَغة" خّتى ول٣ّجهم ظّباع وآؾُا صًب مدمض َُىت مً بإهامل عواثُت
ّ
 ؤلاؾالم عاًَ ؤّنز ظمُٗا؛بال

 وظٗلىا ٞابخٗضوا وؤلىاها ق٩االؤ ُٞه وابخضٖىا الّضًً ٖلى وػاًضوا ػاصوا مّمً اإلاضلؿحن بٌٗ قابه ٢ض الشالشت ألالُٟت ٖالم في
ذ الخُاة لّبز في والّهغإ ؤهٟؿهم

ّ
ت الخضلِـ جضاُٖاث وال٣ًُت،ٞختل ُّ  الٟغاٙ لدجم اإلاؿخّٛلز  الّضًجي الخُّغٝ ؤهماٍ في ظل

ُب ٣ظٝ ؤصاة لُهبذ ومٛىُخه الٟغص اؾخٛال٫ بال٣ُىص؛٩ُٞىنز اإلا٨ّبل اإلاٗانغ لئلوؿان الَغ ز ال مً ٧لُّز بها ًُم ّصَم ًسُبُم  بط وُم
 ٖلى حؿخٗصخي و٢اج٘ إلاالمؿت ؾٟغ جإقحرة الغواًت ٧اهذ ؛وإلاا والٟٛغان الٟٗى ٦ما الخ٨ٟحر ؾلُت ،ٞلهم سسُهم ًىل

 وجسغبل لخسضف وألام٨ىت ألاػمىت ؤوجاع ٖلى اللٗب ٞغم لها ؤجاخذ التي اللٛت ؾلُت بًٟل ٞظل٪ اإلاٗاٌكت/اإلاكاَضة
                                                           

 ٖٔٓ،صٕٕٓٓالطرؽ الصوفية كالزكايا باجلزائر،تارؼلها كنشاطها،دار الرباؽ،لبناف،دط،"صالح مؤيد العقيب، ٔ
  ٖٓٓادلرجع نفسو،ص ٕ
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 َظٍ لخدخّلز للغواًت ما٧ان"ال٣ّغاء؛خُض بتمٕى اإلاٗاٝع ظمُ٘ ظم٘ ٖلى ال٣اصع الّؿغصي ٢لبها زال٫ مً ال٣ٗى٫ز وجىٗل
 التي الهاّمت ؤلاهتاػاث لىال ٖام بىظه اإلاٗانغة الٗغبُت والش٣اٞت والٟجي ألاصبي ؤلابضإ خ٣ى٫ز صازل ؤلاَخمام مً اإلا٩اهت
اث ٖلى خ٣٣ّتها  الٗغبُت للخُاة الضازلي ٣ًإؤلا بيبٌ وز٣ُا  اعجباَا مٗا،وجغجبِ والىو والسُاب ال٣هت حكمل ٖضة مؿخٍى

تها،ٞدملذ وؤ٣ٖض نىعَا ؤبؿِ في
ّ
ت الُىمُت ب٣ًاًاٍ واوكٛاالجه واهٟٗاالجه الٗغبي ؤلاوؿان ؤخاؾِـ بظل٪ جتلُا  واإلاهحًر

   ."والاظخمإ الؿُاؾت متاالث في

ذ
ّ
ا؛وطل٪ ال٩اجب اؾخُإ التي بالٗىالم الضًيُت الؿلُت  همىطط ٖلى بدغوٞها"الكٝغ ٢ًاة"عواًت ص٢ َغ  ًٖ بدضًشه جهٍى

ت"في الخُاجُت ألاٞغاص جتاطباث  نغاٖاجه ؤوظه مً واخضة في ٦بحر إلاتخم٘ مهٛغة جسُُلُت ٦هىعة" الجبلي ؤخمض ؾُضي ػاٍو

م ٖلى الّؿلُت؛ؾلُت ٖلى تها مً الٚغ ز عمٍؼ
ّ
ت َظٍ ؤّنز بال . وال٣ّىة ال٣ضاؾت وؿاثم مجها جٟىح الغمٍؼ

ُٟاتها الكهىة ًٖ ؤما  ًٖ مالمده ببٗاص ًم٨ً ال التي والٟىُت الخُاجُت الًغوعاث مً واخضا باٖخباٍع الغواًت لمٖىا في وجْى

ؼة الخىاظض،ول٩ىجها ؾاخاث ت ٍٚغ ا اؾخيكاصَا في ظمُٗها ؤلاوؿاهُت حكتر٥ ٍُٞغ  اإلاا٫/وألاعى الؿلُت ٞخ٩ىنز َمٗا ؤو قٖغ
ً واإلاغؤة ذ ؤق٩ا٫ ٞختراءي الىل٘؛ ٖىاٍو بت الخهٍغ . مٗا واإلاغؤة بالّؿلُت للؼواط وؾُلت الضًً ٧ىنزي ؤن وزُىعة بالٚغ

ُه ومىه وبه للخُاة بىنلت ؤَّمز الّضًً ل٩ىنز ؾىيز خُصُاتها لؿحروعة الّضًجي الٗهب ٖلى الغواًت اٖخماص ٨ًً لم  جلخ٣ي ٞو

ز ،الؿلُاث ٧ّلز ًخ٣ّمغ بإن له حؿمدان والىظضاهُت ال٣ٗلُت: الّضًً ؾلُتي ؤن ؛٦ما واإلاتخمٗاث وألاٞغاص الظواث
ّ
 ؤّنز بال

ى -الضًيُت الؿلُت ناخب  خغوٝ نّىعجه وبن ختى الخٗمُم ٣ًبل ال جسُُلُا همىطظا ًب٣ى -الؿغصًت الغواًت في اإلاٗجي َو
٣ت في والّهىاب الخ٤ّز ظاهب ٢ض الغواًت كه وجٟطر جىطر التي وؾلى٦ُاجه ؤ٢ىاله وفي الؿلُت ٖلى خهىله ٍَغ

ّ
 للؿلُت حُٗ

٨ه لٛاًاث
ّ
 وؾبدت الىبغ مً اإلاهىٕى وبغهىؾه البًُاء ٖمامخه لحرر مىجه ًيخٓغ عؤؾه ٖىض ؤبي..ًدخًغ ظّضي:" جخمل

ٗخلي زًغاء . الخًغة ٖغف م٨ُت،َو

ه ؤبي ٣ت،َى ٖغف ٖلى الجلىؽ ٌؿتهٍى ت الىخُض الىعٍض الٍُغ   ."الجبلي ؤخمض ؾُضي لؼاٍو

ت ؾلُت/خ٨م ٞترة اهتهاء ٌٗجي ٞظل٪ الجّضز ًدخًغ ٖىضما خالء وؾُلت الّضًً مً جخسظ ؤزغيز ٢ُام وبىاصع عمٍؼ  ٖغف اٖل
 نٟت لىٟؿه ما بوؿان ًّضعي ؤن-وص٣ُ٢ت بؿُُت ٧لماث في –حٗجي الضًيُت الؿلُت بّنز"الؿلُت؛بمٗجى وا٦دؿاب الخًغة

ت ؤلاهٟغاص وخ٤ّز هللا باؾم الخضًض ،وطل٪ الؿماء عؤي بمٗٞغ  في وؾىاء..الضهُا بإمىعز ؤو الضًً بكاون ًخٗل٤ ُٞما وجٟؿحٍر
 ٞغص مً الضٖىيز َظٍ ؤنضعث ٦ظل٪ ؾُاؾُا،وؾُان مىهبا ؤو صًيُا مىهبا ،ًخىلى ٞغص ٢بل مً ؤلاصٖاء َظا ونزً٪ ؤن طل٪

ت ماؾؿت مً ؤو   ."ؾُاؾُت ؤو ٨ٍٞغ

غ ٞخّمز م( مدمض الخاط)الىعٍض"/ألاب" جهٍى ت ٖغف ٦غسخي ٖلى له مىاٞـ وظىص ٖضم وعٚم وخضجه ٚع ا الؼاٍو  مىخٓغا قٛٞى
٣ت الخًغة ناخب لُهبذ الّضًً مً مضمؿذ قٝغ بعر بلُه ًيخ٣ل ؤن . والٍُغ

لى الّضًً ٖلى الخإ٦ُض بٛغى ٍغ ما ٖو
ّ
ت ؾلُت مً ًٞى كٍغً بىاخض عواًخه مىهىعز بً ظّىض ٣ٞض لخاملها عمٍؼ  شسهُت ٖو

اصة جمىث ؤن اؾخد٣ذ مً ومجها ماجذ مً ومجها ٖاقذ مً الهامخت،مجها ومجها الىا٣َت مجها عواثُت  في الغواجي خًىعز ٖلى ٍػ

                                                           
 ٜٔ،ص ٕٕٔٓ، ٔ،منشورات اإلختالؼ،اجلزئر،ط"قضايا الركاية العربية اجلديدة الوجود كاحلدكد"سعيد يقطُت، ٔ
 ٘ٔ،ص ٕٔٓٓ، ٔعبد الوىاب بن منصور،ركاية قضاة الشرؼ،منشورات إحتاد الكتاب اجلزائريُت،ط ٕ
 ٗٔ،ص ٜٛٛٔ، ٔ،دار الشركؽ،القاىرة،ط"الدكلة اإلسالمية بُت العلمانية كالسلطة الدينية"د زلمد عمارة، ٖ
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 ٞداملها ٖجها مبٗض بلى بهُبتها مخمّخ٘ للخًغة ناخب مً: الى٣ٌُ بلى الى٣ٌُ مً اإلاخى٣لت" ؤها"اإلاخ٩لم زىب مغجضًا عواًخه

ت؛مً مً بىُٟه واهتهاء بالىُابت ت الؼاٍو غان"اإلاضًىت بلى"ظبالت"ال٣ٍغ  ٖبر ال٣ٗى١ز بلى الّغضخى ومً الّؿ٨غ، بلى الّصخىة ،مً" َو
 ٢ًاة" م٨دكٟا الغواًت ٖبر ال٣اعتز ٌؿاٞغ الٟجي والاؾترظإ الخضًض ٞٗبر واإلا٩ان بالؼمان جلٗب التي"با٥ الٟالف ج٣ىُت"

ّٗغٝ ٖغبي عواجي ٦مىخىط" الكٝغ  ب٣ُمها اإلاتخمُٗت اإلاىعوزاث ل٩ّلز مىز٣ت الؿغصًت الخغوٝ لخ٩ىنز بإيضاصَا ألاقُاء ٌُم
اب ٖبض به ؤنبٜ مما ةالٗضا٫ مباصت لترؾُش وحؿعى الخ٤ّز بخ٣ا١ جدبجى التي وزهىنُاتها  التي عواًخه ٖىىان مىهىعز بً الَى

ّٗضز بط ٢ًاة؛ بال قٝغ وال قٝغ بال ٢ًاة ٞال قغف/كًاة: مخالػمحن وظهحن خملخا ٧لمخحن في ظمٗذ  نمام ال٣اضخي ٌُم

ى: ٢اضخي" ظم٘ ؛ٞال٣ًاة ؤخىالهم وجهٍغ٠ الّىاؽ ؤمً ٖلى للمداٞٓت ألامان  في للٟهل الؿلُاث ٢بل مً ّٖحن مً َو
 ؤمىعز ٖىه ًخىلى مً الكُش/الؿلُان/الخا٦م ُّٟٞىى ؛ "َظا ب٩ّلز ٣ًىم ؤن ٌؿخُُ٘ ال الؿلُان بط والسهىماث الضٖاويز

 وظٍى ٖلى الخ٨م،وال٣ًاء بمٗجى اللٛت في ال٣ًاء لٟٔ ظاء" ال٣ًاء،خُض خ٨م بما الخ٨م ؾلُت له لخ٩ىنز الّغُٖت
خ٨م ما و٧ّلز وجمامه الصخيء اه٣ُإ بلى مغظٗها

ُم
جّمز ؤو ٖمله ؤ

ُم
خم ؤو ؤ

ُم
صي ؤو ز

ُم
وظب ؤو ؤصاء ؤ

ُم
ٖلم ؤو ؤ

ُم
هٟظ ؤو ؤ

ُم
مطخي ؤو ؤ

ُم
 ٣ٞض ؤ

ى بالٗض٫ وال٣ًاء وال٣ٟه الٗلم بمٗجى ًإحي والخ٨م.٢طخي  في الىاعصة اإلاٗاوي َظٍ بلى ًٟخ٣غ وال٣ًاء.ًد٨م خ٨م مهضع َو
٣ه ٖلم مً الخ٨م ض٫،ٞهما ٞو ز الخىنُٟاث ثحٗضص ٞمهما  ."لآلزغ مّٟؿغ مجهما و٧ّلز مخ٣اعبان بطا ٖو

ّ
 ألاؾمى الٛغى ؤّنز بال

 يّضان وؤّجهما الٓلم صخٌ في الٗض٫ قإن ولٗٓم" جلّىهاجه؛ بمسخل٠ الجىعز ومداعبت الخ٣ى١ز جد٤ُ٣ َى الخ٨م ؤو لل٣ًاء
ز:"حٗالى ٢ا٫.وههي بإمغ واخضة آًت في وعصا ًتخمٗان ال ز هللاَرز بنَّن غُم إمُم ٫ ًَر ضْق َٗر ان بال ؿَر ؤلاخْق اء وَر بًخَر ى طي وَر بَر غْق ز ال٣ُم يَر هىوَر

ْق
ً ه اء َٖر

َر
ك دْق َٟر  ال

غ
َر
٨ ىْق

ُم ُم
ي واإلا

ْق
ػ البَر م وَر

ُم
٨

ُم
ٓٗ م ٌَر

ُم
٨

َّن
ٗل

َر
ز ل ونَر غُم

َّن
٦

َر
ظ

َر
ز  ( "90آلاًت الىدل ؾىعة")ج

ّ
ؿدك٠ ُِم  ؤن كًاة الٗىىان مً ألاو٫ز الك٤ّز مً بطن ؛ٞ

يكضٍ الٗض٫ ًغوم ال٩اجب  ٞىعصث بالخٍٗغ٠ السانت"ا٫" خظٞه زال٫ مً ٞدؿب الغواجي ال ؤلاوؿاوي للىظىص ٚاًت ٍو

ظا لسضمت متّىضًً لظواتهم ها٦ٍغً وؤشسانا آزغ صونز متاال و ؤزغيز صونز ٞئت جسخّوز ألجها عةه٪"٢ًاة" م،َو  ما ٚحَر

؛ وؤبتضًاث الّىبل مٗاوي ال٣اضخي في وجخىّؾم جىؾم التي كًاةب الكغف ا٢تران بلُه ًٟطخي ٝغ
ّ

 اللٛت ٢ىامِـ وجُٟض"الك
: هي مٗان ّٖضة ٖلى جض٫ّز قٝغ ٧لمت ؤّنز الٗغبُت

،ٞهى ٌكٝغ قٝغ باء،٣ًا٫باآل الخؿب.1
ًال
ا ز ٩ًىهان ال واإلاتض ؤقغاٝ،والكٝغ والجم٘ قٍغ٠ قٞغ

ّ
٣ا٫ بال  عظل باآلباء،ٍو

،والكٝغ في مخ٣ّضمىنز آباء له ماظض،ؤي قٍغ٠،وعظل  ههحر مشل وؤقغاٝ الّىاؽ،وقٍغ٠ مً الكٍغ٠ مهضع الكٝغ

اء،وؤقغاٝ،و٢ض وؤههاع،والجم٘ : ٖلى ٌٗجي ما يمً مً الكٝغ ٫ّزًض ؤن ًم٨ً ؛٦ما "قٍغ٠ ٞهى بالًّمز قٝغ قٞغ

ٗت،ٞالكحن الٗلّىز.2"  قٍغ٠ الٗالي،وعظل الغظل الٗلّى،والكٍغ٠ ٖلّى،واعجٟإ،ٞالكٝغ ٖلى ًض٫ّز ؤنل والٟاء والّغاء والٞغ
م باإلاضاعؾت اإلاٗىُحن الكٝغ ٢ًاة َبُٗت للغواًت ألاولى الىهُت الٗخبت زال٫ مً ٞخدبّضي ؛ " ؤقغاٝ ٢ىم مً  ؤبُا٫ َو

ت ،قُىر( خُٟض  -ؤب -ظّضز)مً الغثِؿُحن الغواًت  مىيٕى ٧ان وخىلهم الكٝغ ٢ًاة ٌٗخبرون الظًً الخ٨مت وؤصخاب الؼاٍو

٠ لم التي الغواًت
ّ
ْى

ُم
ت ج ت عمٍؼ . الخدضًض وظه ٖلى الجؼاثغيز واإلاتخم٘ ٖمىما الٗغبي اإلاتخم٘ في صوعَا ٖلى للّخإ٦ُض بال الؼاٍو

                                                           
 ٗٗ،ص ٜٜٛٔ، ٔ،جامعة أـ القرل،ط"القضاء كنظامو يف الكتاب كالسنة"ميضي،د عبدالرمحن إبراىيم عبدالعزيز احل ٔ
 ٖٕادلرجع السابق،ص ٕ
 ٕٙادلرجع نفسو،ص ٖ
 ٖٕٔٓ،شبكة األلوكة،دط،"جرائم الشرؼ،دراسة فقهية مقارنة"د علي أبو البصل، ٗ
 ٔٔادلرجع نفسو،ص ٘
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 ٖخبت ال٣اعتز ًمىذ الغواًت بضاًت مً ٞال٩اجب ،  *ٖىصة بً بستي اإلاٛخا٫ ٣ًهلهض بَضاء بغؾم عواًخه"مىهىعز بً" ٌؿتهّلز
سر ال٣ٗى٫ز لخد٨ُم الضاعي الجاٝع الخضاسي الخُاع طل٪ ٖلُائها مً ٌؿدكٝغ ههُت  وعص؟ ماطا وجدلل لخدؿاء٫ لها اإلاتا٫ ٞو
اء زال٫ مً ًختّضص؟ ؤن ًيبػي جتّضص؟وما وما ًغص؟ ؤن ًم٨ً وماطا  ٣ٖلُت ل٣امت بَضاء ق٩ل في لغواجيا جغظمه ؤزىيز ٞو

ت  زّمز ٢لُال والخ٣اث٤،ٞدؿاءلذ ألاؾئلت ٖىالم في بال٣ٟؼ اإلاٛامغة حؿخلؼم التي والخضازت الترار بحن الىا٢٘ ًٖ حؿاءلذ  ظؼاثٍغ

 ؤ٧اصًمي،٧ان متغص ٖىصة بً بستي ٨ًً لم..:" ٢اثال ُٖاشخي اخمُضة والكاٖغ والغواجي الصخٟي ٖجها ٦خب ماجذ؛شسهُت
ا ؤصبُا وها٢ضا المٗا صخُٟا اصًمُا،٧انؤ٥ ُلؿٞى اص٫ بىمضًً وبىػٍض خغػهللا وبىػٍض محهىبي ٖؼالضًً ظُلىا،ظُل مً ٞو  ٖو

بضهللا نُاص ى١ز بىػٍان ومدمض ٖبضالالويز ٖو  مً ٢ضؾُت قٗلت ٢لبه وفي ٞايلت ًىجىبُا عؤؾه في ًدمل َٟال ٧ان َظا ٧ل ٞو

 بال٨خابت،و٧ان ٖك٣ا وحهُم ال٣غاءة ٣ًضؽ ٧ان.الؼاثلحن اللخٓت عظا٫ وال لؿلُتا ًسصخى اإلاىث،وال ًسصخى ال ٧ان..الجىت ٖالم
ّغٝ ؛٧لماث "قغاَت ٧ان وخبه ًدب ُٗم م ًٖ الخ٣ُ٣ت ٞهل ًبدض الظي الى٣ضي اإلاش٠٣ بىمىطط ح  مً ًختلى ،٦ما الَى

 ل٩ّلز الغاًٞت الخضازُت ةٖىص بً بستي بصسهُت الى٣ضًت الش٣اٞت َىاة ظمٗذ التي ؤلاوؿاهُت الٗال٢ت وحجم هىعز زاللها
 ال زامال ال٣ٗل مً جتٗل التي ؤلا٢هاثُت الٓالمُت ألا٩ٞاع قغا٥ في والخ٣ى٢٘ اإلااضخي ُٚاَب في والخسىض١ التزمذ ؤق٩ا٫

ت لخٓت:"الخضازت مّٗغٞا ٖىصة بً بستي ٦خب"مؿاثال،بط ت ؤَىاء جسال٠ ٨ٍٞغ  جسغط خضازت.ال٣ٗلىت ٖلى وجغاًَ اإلاُل٣ت الهٍى
".  للماؾؿت مٗا٦ـ بىعي وألانُل للمهحر مال٩ا لختٗله الىا٢عي بلى السخغيز اإلاىاَىت،مً بلى ٞغصاهُتا٫ مً الٟغص

غ هي بما الخضازت بلى الخاظت بلى الضالت ؤلاقاعة َظٍ ٧اهذ عبما ال١ مً للٟغص جدٍغ  بىنٟها لل٣ٗلىت وج٨َغـ وحٗبحراجه ؤلَا

ت بجهاًخه  جلذ التي يٌ والٓىاَغ لؤلقُاء والسغافي الُٛبي للخٟؿحر اَغاخا   ."اإلاإؾاٍو

ز جُٝغ هحر جدذ الجؼاثغ ٖاقتها ْالمُت مغخلت ًٖ الدؿائلُت ٖىصة بً بستي جهاًت جسبر ـّ  اإلااصي الّضماع ٞؿّبب ألا٩ٞاع م
 ُٞه ٦خب مضزل ؤلاَضاء ًلي بط ٞكِئا قِئا الغواًت زٍُى ٞخدبّضي صمٗها؛ ج٠٨ٟ٨ والُٗىنز جضمي ظغاخاتها الجؼا٫ والبكغيز

ٌ التي ألاؾئلت خُاة ٖك٤ ب٣اء مٗلىا مىهىعز بً ش في الب٣اء جٞغ  في بالؿاا٫ اإلاهخمت اإلا٣ىلب،جل٪ واإلااضخي اإلادىِ الخاٍع

.  .."ؤطَب ؤًً بلى َى اإلاهّمز..ؤجيء ؤًً مً مهّما لِـ:" ٣ُٞى٫ز ألاػمىت ٧ّلز في الؿاا٫

 لِـ وؤم٨ىت عواثُت شسىم زال٫ مً الؿاا٫ ٝي الؿاا٫ ٖىالم صازل الجؼاثغيز الغواجي بىا ًدى٣ّل" ؤطَب"و" ؤجيء" بحن
ً ؤًً مً مهّما مِب

َر
 ؛وؤخضار(ؤطَب/ؤجيء)الّهىاب ٍَغ٤ ؟وازخُاع الظَاب ٖىىان ٖىضٍ اإلاهّمز السُا٫؟ مً ؤم الخ٣ُ٣ت ظاءث؟ؤ

غان ظٗلذ ت؛ومكاَض م٘ لىظه وظها َو ال٢اتها الظاث خى٫ز ألاؾئلت جتّضص مختضصة ؾغصًت الؼاٍو  ،َظٍ اإلاتخم٘ وم٘ هللا م٘ ٖو
 بال٣كىع،اإلاهملت ال٣غاع،اإلادكّبشت ألق٩ا٫ ألا٩ٞاع،الغاًٞت لغوح الضًً،الخاع٦ت لٗباءة واإلاغجضًت الؿلُت ًٖ الباخشت الظاث

.  للشماع

                                                           
رنُت "كلو أيضا"ظاىرة الكتابة يف النقد اجلديد،مقاربة تأكيلية،اخلطييب ظلوذجا"يف النقد احلديثأطركحة دكتوراه :لو ٜٜ٘ٔمامٕٕتويف يف/بوىرافٜٔٙٔأكتٕٛكلد يف  ٔ

 .عن منشورات االختالؼٜٜٜٔاحلداثة
  ٕٔ،السنة الثانية،صٖ٘ٗ،يومية احلياة اجلزائرية،العدد"حراـ أف نتنكر لو ياناس..باريكاد خبيت بن عودة"امحيدة عياشي، ٕ
 ٔٔ،السنة اخلامسة كالعشركف،صٖ٘ٗٚ،القدس العريب العدد"مديح احلداثة:عاما على اغتياؿ خبيت بن عودةٛٔ"عبد ادلنعم الشنتوؼ، ٖ
 ٘ٓ،ص ٕٔٓٓ، ٔ،منشورات إحتاد الكتاب اجلزائريُت،اجلزائر،ط"ركاية قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٗ
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ىحي ًتم٘ ما ٧ّلز زال٫ مً الغواًت في الضًيُت الؿلُت مٗالم ٞخختلى  مً الىظىصًت/ال٨ُىىهُت هبًاتها حؿخمض بؿلُت ٍو
ت اإلااّصًت الّضًً ٢ّىة ٖلى عمؼا صالالث مً ًدمله بما الؼواًت ًٞاء ٫قّ٪ز ٞلغّبما الّضًً ضم واإلاٗىٍى  في ج٠٣ ؾلُت ؤّيز وظىص ٖو
. الىىعاهُت ٢ضاؾخه وظه

م بىائها ٢ىاٖض اظخمٗذ ؤن بٗض ج٩ّىهذ باَىت ٢ّىة حّٗضز ْاَغة ٢ّىة هي مشلما الّؿلُت
ّ
لها؛ولدؿل

ّ
 الؿلُت/الٗغف م٣الُض وحك٩

ذ" الكٝغ ٢ًاة"خغوٝ ٖجها ؤباهذ قغوٍ مً البّضز ٧ان
ّ
:  في ٞختلـــــ

:  الخىمت  -1

 ًم٨ً ق٩لها؟٠ُ٦ الخ٨مت؟ما هي بال٣بى٫،ٞما وبًظان بطن ٞهي صوجها لؿلُت الؾبُل وؤَّمها؛بط الكغوٍ ؤّو٫ز حٗخبر
ز الظي الهىفي الٗالم ٖب٤ في ٦شحرة ٖلحها؟حؿائالث الخهى٫ز ّ٘ ك  و٢ل٤ الؿلُت ٢ل٤ٌ بدغوٝ ال٩اجب ُّٞهىعز الؼواًا زىاًا مً ٌُم

م لم ظضي:"٢اثال ٖلحها الخهى٫ز
ّ
 للى٢ٝى ًضٖىوي زغط ظىاٍع بلى ٧ان الظي ألا٦بر مدمض ؤبي،ؤدي بلى الخ٨مت بٗض ٌؿل

ز مجي َلبذ ألامغ،وؤمي ؤمامه،اؾخٛغبذ
ّ
ه ؤصزل ؤن ٖليّز ؤلّرز ؤدي ؤصزل،ل٨ً ؤال

ّ
 حهمـ ؤبي صزلذ،وظضث إلاا.ًدخًغ ٖلُه،آله

مها الُمجى،زّمز بُضٍ ؤبي ظضي،ؤبٗض عآوي خحن.ًىهؤجب لم ظضي ؤطن في ٦الما
ّ
 الى٢ذ مً ٦شحر ًلؼمجي ٨ًً لم.مىه أل٢ترب لي ؾل

ت ًلًٗ ٚايبا ألامغ،ٞسغط ٌعجبه لم ًدضر،ؤبي الظي ألٞهم ت،وؤٖاصجه وعاءٍ زغظذ ظضحي.والؼمً الظٍع ت بلى مؿٖغ  الٛٞغ

  (."ؤها)البىه الخ٨مت حؿلُم ٖلى لِكهض

ت؛ٞالجّضز والّضَكت بالغضخى والسسِ بالخُاة اإلاىثٕ ًتم صعاماج٩ُي مكهض وؾِ  مدمض وؤلابً ًيخٓغ وألاب ًدخًغ باإلاٗٞغ
 ٖغف لخبّىؤ ٖلحهم عياٍ ٖضم صلُل ٞظل٪ ألبُه ؤو له الخ٨مت ج٣ضًم ًٖ بامخىاٖه الجّضز خىله،وؤّنز ًتغيز ما ؤصع٥ ٢ض ألا٦بر

 لىا ؛ُٞى٣ل"ؤها"ب٣ى٫ز الؿلُت اهخ٣ا٫ ؤظىاء بدًىعٍ اٖتٝر الظي" ال٩اجب"ألانٛغ ألار بةصزا٫ ٢ام ؤن له ٩ٞان الخًغة

ت، لخهبذ ٦بحر و٢ذ ًلؼمها ولم ظاَلت ٧اهذ ألها  الخ٨مت اهخ٣ا٫ مغاؾُم ال٩اجب  وألاب الجّضز م٘ اظخمٗذ التي"ألاها"ٖاٞع
 يب٫ اإلااضخي مً الخ٨مت ٢ٟؼ ؤخضار خًغث مً هي عواثُت شسىم ؾّذز:الخا٦مت الٗاثلت والجّضة،٣ِٞ وألامّز وألار

ه ًىل لم الخايغ ألن اإلاؿخ٣بل
ّ
 مً بًٗا ٞمي،و٢غؤ في به٤ ظّضي:"الخ٨مت لىُل الغضخى مؿخىيز في ٨ًً لم الغضخى؛أله

.  " ٖى٣ي ٖلى اإلا٨ُت السًغاء الؿبدت ٖل٤ وألاوعاص،زّمز الخماثم

ى الجّضز به ٢ام بظغاء ؤو٫ز  للخُٟض الُمجى ًضٍ موحؿلي ٢غبه ًٖ" مدّمض الخاط"ابىه ؤػاح ؤن بٗض الضهُا ًىّصٕ ؤن ًىق٪ َو

بخه وجإ٦ُض ت ناخب)الجّضز-و٢ُامه"اإلاخ٩لم/الؿاعص/ال٩اجب" لخُٟضٍ وؾلُخه خًغجه قٝغ مىذ في ٚع  في لٗابه ببه٤(-الؼاٍو
 الساع١ز/ألاؾُىعي الجاهب ًدٟل والخ٨مت؛بط البر٦ت مىدت ٖلى اإلامىىح اللٗاب َظا باخخىاء ؤلاًمان بضاللت خُٟضٍ ٞم

 ال٣هبت بصخبت بالبر٧اث ًخٛجى بًٗه هتض اخخٟا٫ مً بإ٦ثر الخاٞلت الكٗبُت ز٣اٞخىا وعوزاثم ج٣ّضؾها ٖضًضة بمكاَض

 اإلاؼماع ٌؿم٘ خحن الغاخت ٌٗٝغ الهباح،ال ختى ؤبي،ًغ٢و الخٟل ؾُض و٧ان:"..٦شحرة ؤخاًحن في الُُٛت ٦ما والبىضًغ
  "."ال٣هبت"ؤو

 البدض؟ مدّلز الغواًت في الجّضز ٞٗل مشلما للىٟـ؟ اإلاهاخبت ةالٗملي ٦ما" بالىٟش"ؤو"بالبه٤" البر٦ت مىذ ٣ًترنز إلااطا

                                                           
 ٙٔعبدالوىاب بن منصور،ركاية قضاة الشرؼ،ص ٔ
 ٙٔادلصدر السابق،ص  ٕ
 ٔٔ،ص "قضاة الشرؼ"بدالوىاب بن منصور،ع ٖ
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خه ال٣ُىسخي الىٟش ًتض" َاإلاا ؾاَٗت وجبرػ تهىنز ؤلاظابت بّنز  ٌٗالج ٧ان ِٞؿٕى. الضًجي،ال٨خابي اإلاخسُل صازل اؾخمغاٍع

 نبٛت ًًٟي ،مّما " الىبي به٤ بًٟل قُٟذ خغاء بٛاع الؼواخ٠ بخضي لضٚتها التي  الهّض٤ً ب٨غ ؤبي وعظل بلٗابه الٗمى
 اؾخضٖاء ؤًًا ؤلاظابت حؿخضعي ؛٦ما ألاهبُاء َُىت مً اؾخسضمها مً وؤّنز زهىنا" البه٤"ٖملُت ٖلى والٟٗالُت ال٣ضاؾت

ض مٗؿغ البر٧اجُت؛ٞظا٥ بال٣ُىؽ واخخٟاثه لثراثه الترار ض ٖاوـ عػ٢ه،وجل٪ في بغ٦ت ًٍغ ظٍ بغ٦ت جٍغ ض ٖا٢غ الؼواط،َو  جٍغ
ٌ في وعٚباتهم خاظاتهم بخٗضص الىاؽ مخُلباث صؤلاهتاب،ٞخخّٗضز بغ٦ت  الخهى٫ز مؿعى جدذ لضحهم اإلاىظىص الى٣و حٍٗى

ت ٦ُىىهتها باٖخباع الؼواًا بٌٗ في ممشلت الضًيُت اإلااؾؿاث بلى اللجىء ؤلالهُت،٩ُٞىنز اإلاىدت/البر٦ت ٖلى  الخمىلت طاث الغمٍؼ
ت الىٟـ في اإلاازغة اإلا٣ّضؾت الضًيُت  الىٟـ َظٍ وؤّنز الابخالءاث،زهىنا مدىت/نضمت جدذ الىا٢ٗت ٥اإلاهؼوػة؛جل البكٍغ

 AME الىٟـ ٖلى جض٫ّز مشلما والىٟـ الىٟش ٖلى جض٫ّز الٗغبُت في ٞالىٟـ: "صاللُحن وظهحن جدمل وج٣ىاَا ٞتىعَا اإلاخًّمىت
 ٖلى الخهى٫ز ٩ُٞىنز ؛  "  souffle poétique الكٗغيز والىٟـ الكاٖغ هٟـ ٣ًا٫ خُض الكاٖغ  inspiration بلهام ٖلى وجدُل

 مشال،ل٩ُىنز آلاالث،٧الُُٛت مً بألت الىٟـ ٣ًترنز البر٦ت،٢ض بوؿان م٘" بط ظضًضة والصة بمشابت الكُش مً به٣ت ؤو هٟست

ت ؤلاؾخٗاصة مااصٍ ٗاب ٣ًترنز ال٣ضؾُت،و٢ض الىالصة إلاخسُل الغمٍؼ
ّ
 الًدُل.اإلاٗالجت البر٦ت ؤؾغاع وه٣ل بًها٫ مااصٍ ل٩ُىنز الل

ذ التي الٛامًت الُبُٗت ٖلى الخب،بل في ألامغ ٖلُه َى الجؿض،مشلما ماء ٖلى ع٦تالب لٗاب
ّ
 ؛بط " والبه٤ الىٟش جمّحز ْل

 ؛ " البر٦ت ه٣ل مً البه٤ ًخم٨ً لظل٪.خُاجُحن مبضؤًً والبه٤ souffle الىٟش بن السهىم بهظا صوحي" بصمىنز ٣ًى٫ز
 حجم جؼصاص ؛ولغبما ؤًًا هٟش ق٩ل اإلاخًمً البه٤ بمتغص ب٣هؽ إلاا مٛاًغ ظضًض مُالص وبٖالن ال٣ضاؾت نبٛت ٞخختلى

هى٫ز ؤنله ًٖ اإلاغء به جسبر ما الّسخغ مً لها واخضة به٣ت ؤّنز وٗٝغ ٖىضما الضَكت بت وعازخه ٞو  ؛" DNA" والبُٗضة ال٣ٍغ
 ناخب الخُٟض لىالصة جمهُضا وألاوعاص الخماثم مً بٌٗ ٢غاءة َى به٤ مً الجّضز به ٢ام ما ًلي الظي الشاوي ؤلاظغاء ؤما

 ويٗه ًٖ جظ٦ٍغ التي آلاًاث في الىٟش ٞٗل الًسغط" بط وال٩لمت الىٟش بحن ٖال٢ت َىا٥ بإّنز ًا٦ض مما اإلاىخٓغ الخًغة
ذ هٟش بما اإلاؼصوط،ٞهى ا الىٟش ٌٗٝغ َاجه ألازحرة خالخه السال٣ت،وفي للبظعة هٟش َى ؤو اإلاضّمغة للٍغ  ؤلاػصواط مً هٖى

ى حللغوز هٟش بهه:السام  ٦ً له ٢ا٫ زّمز جغاب مً زل٣ه آصم ٦مشل هللا ٖىض ِٖسخى مشل وبن)هللا بها ؤل٣ى ٧لمت َو

ز هللا ٖلى ج٣ىلىا وال صًى٨م في حٛلىا ال ال٨خاب ؤَل ًا(.)ٖمغان آ٫ ؾىعة(.)٩ُٞىنز
ّ
ما.الخ٤ّز بال

ّ
م بً ِٖسخى به  و٧لمخه عؾى٫ز مٍغ

م بلى ؤل٣اَا ا جىجغا الغوح وهٟش ال٩لمت بحن ؤلاػصواط َظا ٌكحر(.ؾاءالً ؾىعة(.)وعؾىله باهلل ٞأمىىا مىه وعوح مٍغ ه عمٍؼ  ٖٞغ

.  " الٟغط مً والىالصة الٟم مً الىالصة بحن الؿىاء ٖلى والضًجي ألاؾُىعي اإلاخسُل

ا جدمل ٚامًت ؤمىعز ب وألاػمىت ألام٨ىت بحن عخلت في ناخبها جإزظ به٣ت ؤو هٟست ؤؾغاَع
ّ
 مً بم٣خًاَا اإلاُُٗاث وجخ٣ل

ٓمت ؤلالهُت ال٣ضعة ُٖٓم ٖلى ٦خإ٦ُض اإلا٣ٗى٫ز ا٫؛ٞخخسُىح بلى خا٫  ؤو ٖلمُا ؾىاء البه٤ اؾخسضام ًب٣ى ٦ما السال٤؛ ٖو
ت طاث ٖلى صلُال مُشىلىظُا ت الظاث ؛َظٍ مخّٗضصة طواث مً مخ٩ّىهت بكٍغ  الخ٨مت ًٖ باخشت جؼا٫ وال اظتهضث التي البكٍغ

خت والباَجي الٓاَغيز بمٗىاَا
ّ

ت ؤمل مخىش  مٗجى وبصعا٥ وجد٤ُ٣ هللا مً ال٣غب بلى ووظضاها وعوخا ٣ٖال إلاًُٟتا اإلاٗٞغ

 عآٍ ٞما"ؤلاؾالمي الٗغبي الخهّىٝ ٖالم بلى ًدُلىا طل٪؛مما وظّلز ّٖؼز ٢ّغعز ؤن بٗض ألاعى في وؤلاؾخسالٝ الٗبىصًت

                                                           
 ٖٚ،صٕ٘ٓٓ، ٔ،دار توبقاؿ للنشر،ادلغرب،ط"ادلقدس اإلسالمي"نورالدين الزاىي، ٔ
 ٛٙادلرجع نفسو،ص ٕ
 ٔٚادلرجع نفسو،ص ٖ
 ٔٚادلرجع نفسو،ص ٗ
  ٖٚ.ٗٚادلرجع السابق،ص ٘
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ٗجيphilo-Sophia    الُىهاهُت في ٞلؿٟت للٟٓت الشاوي اإلا٣ُ٘ مً مكخ٣ّت جهّىٝ لٟٓت ؤّنز البحرووي،مشال،مً  ،َو

  ."ٞحها الخهٝى صاللت ًضٖم جإ٦ُضا ؤو ويىخا ال٩لمت مىذ في ؤؾهم ٢ض ٩ًىنز ؤن ،ًم٨ً(الخ٨مت)

ت زحراتها؛ٞهي جدهُل في ؤمال الٛاثب الخايغ لىظىصٍ ٞلؿٟت الخ٨مت الهىفي ًيكض بط  الخ٨مت بدغ ؤّنز وبصعا٦،٥ما مٗٞغ

ز ع٧ىبه ًم٨ً ال
ّ
اث بمتاَضة بال

ّ
ا الظ َغ ُت"ا؛عوحي وجٍُى ،ٞالهىفي بال وؤبُاله اإلاُضان َظا ٞغؾان والهٞى  َى الخ٣ُ٣ي مىإػ

ى ٞالغايُت ٞاإلاُمئّىت اللّىامت بلى ألاّماعة الّىٟـ مً لئلهخ٣ا٫ هٟؿه،وجؼ٦ُتها،ومتاَضتها بخهُٟت حهخّمز الظي  ٞاإلاغيُت،َو
لجم ًداعب الظي ى قهىجه َىاٍ،ٍو

ّ
خسل ت،ٍو ى ٖاصاجه ًٖ اإلاىدٞغ ّٟىى خىله مً بّغؤًذ الظي الؿِئت،َو  ؤمىعٍ و٢ّىجه،ٍو

ّمه ٖباص مً الّهالخحن ومدّبت وؾلم ٖلُه هللا نلى خبِبه ومدّبت ؾبداهه إلادّبخه لسال٣ه،مدكّى٢ا  الٟىػز  الىخُض هللا،َو

.  "مُلىبي وعيا٥ م٣هىصي ؤهذ بلهي:"ألاؾمى َضٞه حٗالى،بط هللا بغيا

ُت ٖىض قىصةاإلاً الخ٨مت ٍَغ٤ هي الغّباوي الىهج في ؤلاؾخ٣امت  وال له خ٨مت ال مً ٖىىان ٞهى ؤلاهدغاٝ ؤّما الهٞى

ضًً ههج؛ل٩ُىنز
ّ
: َىاٍ بلهه اجسظ الظي الٗبض جغّبب وؾُلت ٩ًىنز ؤو ٖباصجه خ٤ّز اإلاٗبىص الّغّبز مغياة إلبخٛاء وؾُلت بما ال

ت مً زغوظىا ًمى٘ الباب ٖىض ٠٣ً ؤبي...ظضي ماث" ت ٢بل الٛٞغ   ." خ٨متا٫: ٣ًهض ما الىي٘،ٞهمذ حؿٍى

ت في مً ظمُ٘ خانغ خّتى الجّضز ماث ؤن بمتّغص بضؤ الؿلُت ٖلى الخهى٫ز لٛغى الٗملي ألاب جدّغ٥  مً بًاَم ماوٗا الٛٞغ

 ؤمىعز في الهؼ٫ز ٌٗٝغ ال ألاب ؤن اإلاّغة َظٍ ٞهم الظي ال٩اجب/الخُٟض َى الخ٨م ٖلى ؤلاه٣الب بٗملُت ألا٦بر اإلاٗجي ل٨ً اإلاٛاصعة

ى الؿلُت ت ال٩اجب ٖلى جضم الؿلُت؛ٞلم/الخ٨مت حؿلُم ٖلى مسحر ال متبر َو ب خّتى الؼمً مً بَغ
ّ
ب مغ٦ٍؼ ج٣ل

ّ
 ٦خ٣ل

غان/؛ألاهثى اإلاضًىت اإلاغؤة ٖك٤"مكمؿا ظّىٍ ٧ان ٣ٞض السٍغ٠ ّٖؼز في الؿماء  لخمُغ الخ٨مت حؿلُم سخب ظاءث ،زّمز"َو
 بٗض بال بلُه ونل ما الظي الخ٨م ؤن صع٥ؤ الظي الخُٟض ؾماء في حؿُ٘ وؾلـ َاصت اه٣الب قمـ ظٗلذ به٣ت الؿماء

ى(اإلاؿ٣بل/ اإلااضخى)ب٩امله ظُال جسُى ؤن  لُهل الؼمىُت لضوعجه الخ٨م بٖاصة مً ؛والبّضز الخايغ خ٤ّز في بجخاٞا ٌٗخبر ما َو
ز
ّ
. ألاب بلى الؿلُت خٔ

لى البرهىؽ ًلبـ ؤبي"   .."لٗبت لٗبت،متغص لي ؾبتبالً طل٪ ٧ان.ٞمه في به٣ذ ؤن اإلا٨ُت،بٗض الؿبدت ٖل٤ ٖى٣ه ألابٌُ،ٖو

ت ٖغف حؿلُم بها خٟل التي اإلا٨هغبت ألاظىاء ًى٣ل ؤن ال٩اجب ًداو٫ز  شخيء ؤّيز خهى٫ز جماما ًىٟي آزغ ظّىز بلى الؼاٍو
 جلٗبها للٗبت ص٩ًىعز متّغص والبه٣ت والؿبدت البرهىؽ ل٩ُىنز جدبّضص وال وجخّٗضص جختّضص اللٗبت وؤّنز ًلٗب ٧ان ؤمامه؛وبإهه

ما الٗاثلت ؤٞغاص ظمُ٘
ّ
ض َىال٪ ٧ان ٧ل . لكُش مىث م٘ مٖى

:  اإلاباٌعت  -2

ل
ّ
ش في واإلاباٌٗت البُٗت مٟهىم ٌك٩  واإلاىاز٤ُ الٗهىص مٗاوي ٧ّلز مجها جيؿاب ُٖٓمت صاللت بالخدضًض وؤلاؾالمي ؤلاوؿاوي الخاٍع
ت ماصًت والتزاماث بىىص مً ٣ٖضَا ٌكىب وما ض وظب ومٗىٍى ُّ ضم بها الخ٣ ا البُٗت هماطط ؤَّمز لّٗلزو ٖجها السغوط ٖو  باٖخباَع

                                                           
 ٕٔٔٓ، ٔ،منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب،دمشق،ط"حقاؽ القيميالتصوؼ العريب اإلسالمي،فرادة يف احلضور الوجودم كاإلست"د طيب تيزيٍت، ٔ

 ٖٓٔ.ٗٓٔ،ص
 ٓٔ،ص ٜٜٗٔ، ٔ،جركس برس،لبناف،ط"صفحات من جهاد الصوفية كالّزّىاد"د زلمد أمحد درنيقة، ٕ
  ٙٔ،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٖ
 ٛٔ،صادلصدر نفسو ٗ
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م عؾىلىا م٘ خهل ما جتؿُضٍ ماصًت ٢بل ؤزال٢ُا بظغاءا ت بٗشخه مُل٘ م٘ وؾلم ٖلُه هللا نلى مدمض ال٨ٍغ  الّؿماٍو

ما في الؿ٠ُ ًدملىنز بمغجؼ٢ت ٩ًاٞدىنز ال ألاهبُاء بّنز"؛بل
ّ
 ٢لىبهم في والكٝغ ؤلاًمان ٌؿدبُىىنز بغظا٫ ًداعبىنز ؤًضحهم،وبه

ظا.َموؾلى٥ اَا التي والسُب والىناًا ال٩لماث به جىطر ما َو ش ٖو .  " وال٨بريز الهٛغيز ال٣ٗبت بُٗتي في الخاٍع

ش في ألازغ طل٪ للبُٗت وبّنز ؤال ظي ٞظا٥ واإلاؿلمحن ؤلاؾالم جاٍع
ّ
 ؾغصا جىُْٟه بلى مىهىعز بً الجؼاثغيز الغواجي ؾعى ال

 الؿلُت اؾخالم للخٓاث مسجال اإلاش٠٣/اإلاخل٣ي ه٨شه،ول٩ُىنز وصوـ الٗهض ٢ضاؾت بحن جخماػط ؤظىاء في ال٣اعتز وعمؼا؛لًُ٘

. الىالءاث وج٣ضًم

 الجبهت بخ٣بُل جخّمز اإلاباٌٗت ؤّنز ؤٖٝغ ؤ٦ً ،لم"مدمض ؾُضي"الٛىر ألبي ظبالت ؤَل مباٌٗت حكهض الُٗٓمت السغوب شجغة"
،و ؤ٠٢ هدىي،٦ىذ ؤلالخٟاٝ ؤلابدؿام،و٦شحر ًبدؿم،صاثم ٧ان وال٨خ٠،ؤبي  ٖلى ٦ُٟه ًمغعز بلّي،زّمز ًمُىه،ًىٓغ ٖلىظىاٍع

ذ ا،ؤها ًمسر ؤهه ُٖيُه،ٖٞغ  وؤ٢ى٫ز"..مجها ًدغمجي ؤن ،ؤعاص ال٩لبت ولض:"لي ٣ًى٫ز ٧ان جل٪ صازله،بىٓغاجه في ؤبي ؤٖٝغ صمٖى
٪ حهم٪ ال:"بضازلي

ّ
  " حكاء ما ألامىع،وجٟٗل جغظ٘ الخًغة،وبلُ٪ وناخب مهّما نغث ؤه٪ اإلاهّمز ٚىزا،بل نغجا ؤه

ُحن ؤخض إلاباٌٗت مكهضًت ؾغصًت عةنى ت في"الٛىر"الهٞى امت بهغط مً ًدغم ٧اص والظي ظبالت ٢ٍغ ضٍ لىال الٖؼ  مجها البىه جتٍغ
ِ والباَل،بحن الخ٤ّز بحن والهغإ

ّ
 بحن صازلي مىهىلىجي خىاع زال٫ مً بًبابه ًل٣ي واإلاىث الخُاة وؤلاطٖان،بحن الدؿل

ز ومتّغص ؾلُت ناخب
ّ
 ؤو الشىعة جتّىب ًُٟض ما الضاللت مً له خاعمه ًمحن بلى وب٣اءٍ خ٣ّه ًٖ اإلادغوم ؾ٩ىث ؤّنز مجها؛بال

ت الجلُل الصخابي م٘ البُٗت نغإ في وظهه هللا ٦ّغم ٖليّز ٣ٖل لغظاخت ؤزغيز ٦ةخالت اإلا٣اومت  ؾُٟان؛و٦ظل٪ ؤبي بً مٗاٍو

ٖت؛ ًٖ زاعط ؤو مسال٠ ٧ّلز وظه في اإلادا٦ماث ؤبىاب جٟخذ يّضي ٞهى معي لِـ مً ٢اٖضة ألّنز
ّ
 َظٍ ؤن ؤبي ٣ًل ؤلم"الُا

 الساعظحن ظلض اإلاىخضًت،وجدتها الضولت ٖلى ؤمحرا ٖلي بً اإلاامً ٖبض مباٌٗت جمذ جدتها مباع٦ت،ألن شجغة هي الصجغة

،لىال ٖلُه،و٧اصوا ٣ُه ٌٛخالٍى  ةالصجغ َظٍ وجدذ.٣ٞخلٍى اللُلت جل٪ م٩اهه بتاًت،ٞىام مضًىت مً مٗه ظاء الظي البتاجي ٞع
  .."بىؾخت، اإلا٣ّضم ولض وؤخمض اإلاؿحرصًت مدا٦مت جّمذ مدا٦متي،٦ما جّمذ

ت جختلى خبّر٥ التي الصجغة عمٍؼ  الخُاة ؤمىعز مً بالٗالم اإلادُُت الّخضاُٖاث ٧ّلز ٖلى الضاللي ًٞائها اخخىاء في بها ًُم
 الؿلُت،ال٩اٞغون ًٖ ظىنزالساع ٌٗا٢ب ؤًًا وجدتها والىالءاث، البُٗت ج٣ضًم إلاغاؾُم اإلادخًىت واإلاىث؛ٞهي

ُتها؛ٞخدمل  ٖجها،٩ٞان السغوط ؤو الُاٖت في وال٣ٗاب؛للضزى٫ز للشىاب م٩اها مجها جتٗل التي ؤلاػصواظُت عمؼ الصجغة بكٖغ

٠ُ كهغ ٖملي ٦ةظغاء واإلاباٌٗت ٦م٩ان الصجغة بخْى ٣ذ مً ٖلُه واإلاىا٣ٞت الؿلُت اؾخالم ٌٗلً/ٌُم
ّ
 الغواًت اإلاد٩ىمحن،ٞدل

ش،والّضًًوا٫ الضًً بحن .  والؿُاؾت جاٍع

:  العلـــــــــم  -3

: مخمازلخحن نىعجحن ٖلخى الغواًت نٟداث في الضًيُت الؿلُت لضي اؾخسضاماجه ومتاالث الٗلم م٩اهت جختلى

ُت ههىنا السهىم ٖلى"ال٣غآن" في ؤو الٗلم في جغيز ألاولى ت ال٣ٗل بٖما٫ مً زالُت خٞغ  الٟهم مؿخىيز ٖلى والخٍُى
ًلذ ؤن ؤبذ عجِبت لخُاة همُُت الهىعة الػمحن،ٞخ٩ىنزا٫ وؤلاصعا٥  ظضي،الظي:" ٌؿّغز ما في ،وحِٗل ج٨ّغعز الب٣اء ج٨ٟغ،ٞو

                                                           
 ٖٔ،ص ٕٓٔٓ،  ٕٔ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،الكويت،اإلصدار "رل يف رللة الوعي اإلسالميمقاالت الشيخ زلّمد الغزا"زلّمد الغزارل، ٔ
 ٜٔ، صٕٔٓٓ، ٔ،منشورات إحتاد الكتاب اجلزائريُت،اجلزائر،ط"ركاية قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٕ
 ٓٚ.ٔٚادلصدر نفسو،ص ٖ
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 وهي اإلاالث٨ت ؤجسُل ،٦ىذ َٟل وؤها.خؿىت ظمإ ٧ل في له هللا،وؤّنز بغؾى٫ز ا٢خضاء طل٪ ٞٗل ؤهه حؿٗا،ًا٦ض وؿاثه ٖضص بلٜ

ى ظضي خؿىاث ج٨خب  وخل٣اجه،٣ِٞ زُبه في ظضي،وؤ٦ضٍ ٦الم ٖلى خمؼة،وا٤ٞ ًضيالجام٘،ؽ ٣ُٞه ختى.وؿاءٍ ًى٨ذ َو
  ."ٖماحي بةخضي ًدلم ٧ان ألهه

ز وؾلم ٖلُه هللا نلى اإلاهُٟى لىهج ؤلاجبإ مىه الٓاَغ ٖلم مالمذ الغواًت في جدبّحن
ّ
 ؤٖٓم َى ما جسٟي الؿغاثغ ؤّنز ،بال

 ٖلم بحن ومضع٧اتها،وقّخان ألامىعز بد٣اث٤ اإلالّمز الّضًً ٖلم وبحن ومخاٖها الضهُا ٖغى ًبخػي الظي الضهُىيز الٗلم بحن ،ٞكّخان
ت ال٣غآن عوح مً ظاٖل زالو ، والىل٘ اليؿاء حٗضص في الضًً ًدهغ ٖلم وبحن وهبراؾا قٖغ ًّ  الٗال٢ت ؤخ٩ام ومضاعؾت به

: ٣ِٞ بالؼواط مدخُٟا الّضًً طل٪؛٩ُٞىنز ٚحر والشخيء خغزا اليؿاء باٖخباع الؼوظُت

 ٣ًغؤونز ٧املت ؾبٗت واؾحن،٢ًىا وبجي ومؿحرصة ظبالت ٣ٞهاء ٧ّلز ؤبضا،خًٍغ ؤوؿاٍ لً ػواظ٪ خٟل ةخمؼ ؾُضي اًه،ًا"

  "ال٣غآن

دت لضي الّضًً ٞهم ظمىص في الخا٫ عاًَ ال٩اجب ًهّىعز م ال٣غآن مً ظٗلذ قٍغ ا ق٨ال ال٨ٍغ ٣غؤ ْاٍَغ غاؽ اإلاىاؾم في ًٌ  وألٖا

لى اإلاأجم وفي تها ٦بحرة ظمىص إلاغخلت مىز٣ت خغوٞها اوؿابذ التي الغواًاث مً"الكٝغ ٢ًاة"ألامىاث،لخ٩ىنز عئوؽ ٖو  ٖٞغ
ُب ومٗغفي ػمجي حؿإع مىاظهت في مٛلىلت مكلىلت بب٣ائها الٗغبُت متخمٗاجىا ت ًٟغى َع ت واؾدشماع الظاث مٗٞغ  ٢ىال اإلاٗٞغ

مال وخاال ىضَم اإلاؿلمىنز ٌك٣ى ٠ُ٦"؛بط ٖو ىضَم يلىنزويز ًخٟغ٢ىنز ٠ُ٦ ؾلٟهم؟ؤم ؤؾٗض الظي ال٣غآن ٖو  ال٨خاب ٖو
 الًٗت مجزلت وؤهؼلهم الؼمان مجهم سسغ إلاا ال٣غآن وؤ٢امىا ال٣غآن اجبٗىا ؤّجهم الخ٣ىي؟ٞلى ٖلى ؤولهم ظم٘ الظي

 ٖىا٢ب ًتجي و٧ّلز.مضزىال اجباٖا مٗلىال،واجبٗىا بًماها آمّىا ٣ٞض...وهدً.ٞاعجٟٗىا ٞإمىىا،واجبٗىا آمىىا ألاولحن ول٨ً.والهىان

  "ػعٕ ما

 ؛م٘"ب٢غؤ" بال٣غاءة بلهي ؤمغ نُٛت ٖلى وعصث ٢ض الؿماء مً وحي ٧لمت ؤو٫ز ؤّنز بط مباع٥ ٖمل ال٣غآن ٢غاءة ؤّنز ٦ُضٞاأل
ً َى حٗالُمه بإبتضًاث والٗمل اؾدُٗابه واظب ؤّنز ،بط الخضّبغ قٍغ ى٘ مَر ّٟؿغ التي حٗاؾتهم ولآلزٍغً ؾٗاصتهم لؤلولحن نَر

ُم
 ج

ت ؤؾغاٍع يامحنم واؾخ٨ىاٍ ال٣غآن ٞهم ًٖ بابخٗاصَم ت ٖلى الّؿاٍع ٗه، ولٛاًت هؼوله مىظ البكٍغ  ًدبـ ؤن ٖلى ٦بحر ٞهى ٞع
ٝى في ً ؤن ؤو اإلاؿاظض ٞع ى ًؼٍّ هّى٠ ٖلى الٗاإلاحن عّبز ٢غآن اإلاتاالث،و٦بحر مً متا٫ ًدهٍغ ؤن ٖلى ٦بحر اإلا٨خباث،َو  في ًُم

لى ألاػمىت ٖلى ٦بحر ألهه الترار بىج٣ت لى ألام٨ىت ٖو ُت ُٚاَب في اإلاترؾبت ال٣ٗى٫ز ٧ّلز ٖو  الٗىٗىُت الخل٣ُيُت الخٞغ
 ووؿِذ بال٣كغة اَخمذ التي وألاؾُىعٍت

. ًى٨دها امغؤة ؤو ًهُبها لضهُا وؾُلت مىه ًتٗل مً ٖلى الشماع؛و٦بحر

٪ ٞخُدت ّٖمتي مً ػواظ٪ ؤّنز حٗٝغ ظبالت،َل ٣ُٞه خمؼة؟ًا ؾُضي اًه،ًا"
ّ
 ٨ًً ؤلم..مجها ػواظ٪ مهغ جٝى لم باَل؟به

 ٖلى ٧اهذ ُٖىه ال٣غآن،ألّنز ؤخٟٔ ؤن حهّمه ٨ًً لم ظّضي لّٗمتي؟خّتى ٦مهغ ال٣غآن خٟٔ ؤ٦مل ؤن ظّضي م٘ ٢٪اجٟا

  ". ابيخه مً ػواظ٪ مً قهٍغً بٗض جؼّوظها الهجالت،و٢ض"زحرة"زالخ٪

                                                           
 ٓٔادلصدر السابق،ص ٔ
 ٔٔادلصدر نفسو،ص ٕ
 ٕٛٓٓ، ٔ،مكتبة كتسجيالت الغرباء األثرية،اجلزائر،ط"الطرؽ الصوفية مقتطفات من تصدير نشرة مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت"البشَت اإلبراىيمي، العالمة زلمد ٖ

 ٙٔ،ص 
 ٔٔ،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٗ
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جي ما بإّنز ج٣ى٫ز التي ال٣ٟهُت ال٣اٖضة مغّصٍ"ٞخُدت"الّٗمت و"ظبالت" ٣ُٞه بحن الؼواط ًٖ اإلاترجب البُالن  ٞهى باَل ٖلى بُم
ز للخُٟض ال٣غآن جدُٟٔ مهٍغ ٧ان ٢ض الؼواط بىاء بط باَل

ّ
ؿم٘ ولم بالٗهض ؤزّلز ال٣ُٟه ؤّنز بال ض مما للجّضز نىٌثز ٌُم

ّ
 ًا٦

 مإػوم ٖغبي بىا٢٘ حصخي م٨ُُاُٞلُت بهىعة ؤًًا" الجّضز"و"خمؼة ال٣ُٟه"مً ٧لٌّلز ًتّؿضَا بغاٚماجُت بهىعة الضًً اؾخٛال٫

.  اإلاتض ٕٞإيا الٗهض ه٣ٌ

غ في والخضبغ الخ٨ٟغ في الغاٚبت الٗؼاثم جل٪ ٞهي الٗلم لختلُاث الشاهُت الهىعة ؤما  بٖاصة بلى الضاُٖت مٗا واإلآهغ الجَى

 ال٣ُٟه، ٢ا٫..بٗض جيخه لم خ٩اًت:"مىهىعز بً خغر،٣ُٞى٫ز ٚىُمت ال بعر خبِؿت ب٣ُذ التي الخهىعاث وجتضًض ال٣غاءاث
 ج٣ل ؤلم:-ال٣ُٟه الجىت،ٞؿإلذ مً هللا،ٞإزغظها زُإ،ٞٗا٢بها اإلادغمت الخٟاخت خىاء،ٞإ٧لذ اؤمً زضٕ ببلِـ ٢ا٫،بّنز ُٞما

ز ٌٗا٢ب ال هللا ؤّنز لىا
ّ
 وظهي،ويغب ٖلى ال٣ُٟه به٤ ٖمض؟ ٚحر مً الخٟاخت ؤ٧لذ بن ٌٗا٢بها السُإ،ٞلماطا حّٗمض مً بال

  "   .ٌـ"ظؼء زخمذ ٢ض اًىمه الجام٘،و٦ىذ بلى ؤٖض ٞلم.اخمّغث ختى الؼبىط مً بٗىص مازغحي

 الٗلم مىاًَ في مى٣ُُت ب٣ٗلىت الؿاا٫ ٖلى ًختّغؤ مً ؤن ال٩اجب الىظه؛ًهّىعز ٖلى وللبه٤ لل٣ٗاب مىظب الخ٨ٟحر بن
ل ٖلى بضوعٍ اإلاصج٘ الكغعي لى الخإٍو ت،ٞخ٩ىنز ؾحروعاتها بخمٟهالث ألامىعز ص٢اث٤ ًٖ البدض ٖو ُّ ؿائل

ّ
 ٞغنت َىال٪ الد

ى هٟؿه ًهّىعز ال٩اجب ؤن بال الدؿائ٫ز ٖلى وصٞٗهم اإلادؿاثلحن وحصجُ٘ الؿاا٫ ؤهماٍ ٚحربذ الخُاة َٗم لخُٛحر  حهان َو

ُغص .  والصتها مهض في ؤؾئلخه مىث ٖلى عمؼا ألامىاث ٖلى ج٣غؤ التي الؿىعة مغجبت ٖىض ؾإ٫ ؤن بمتّغص ٍو

ُاث ؤزغيز نىعة
ّ
ت في خضر ما في جخمغؤي الٗلم لختل  ؾُضي ال٣ُٟه طا٥ خضًشه ؤوسخى و٢ض"مىلىص السا٫ خضًض مً الؼاٍو

سؼيز ببلِـ ًلًٗ للمدغاب و٢تها،٣ٞام ٞىاث بٗض بال لها ًخًُٟ الٗكاء،ٞلم لهالة ًاطن ؤن خمؼة  بهىث الكُُان ٍو
 اإلاٗهُت َظٍ اعج٩ابهم ًٖ اإلاؿاو٫ َى اػصعاء،٦إهه هٓغة زالي بلى ًىٓغون وؤزظوا طل٪ في اجبٍٗى الخًىعز ؤن مغجٟ٘،ختى

 بإن خمؼة ؾُضي ال٣غآن،ٞإظابه في هللا ؤهؼله ؤمغ ؤو٫ز ًٖ ؾإله و لل٣ُٟه ٢ام وظهه في الضم جد٣ً الظي زالي الجماُٖت،ل٨ً

 الٗلم ؤن ٌٗٝغ ٣ٞحه٨م ؤعؤًتهم؟َظا:-لهم و٢ا٫ الخايٍغً وظٍى وجٟدو زالي ٞابدؿم. بالٗلم،وؾ٨ذ ؤمغها ؤمغها ما ؤو٫ز هللا
ض٦م ال هٟؿه ببلِـ طهبا،بن ا٢تٝر الكُُان،٦إهه ػيزوبش ببلِـ بلًٗ ٢ام طل٪ الهالة،وم٘ ؤمغ مً ؤؾب٤  ؤن ًٍغ

ًٟل   .."٣ِٞ الٗباصاث في ظمىص٦م جخٗلمىا،ٍو

ت ال٩اجب ٣ًّضم ان عمٍؼ دت وبمخىان ٖٞغ ٣تها ٢ّضمذ التي الجؼاثغيز اإلاتخم٘ قغاثذ مً ومدىعٍت َامت لكٍغ  السانت بٍُغ

 الجمىص ٖلى والشاثغ ٞغوؿا ٖلى الشاثغ" مىلىص السا٫"ٝاإلاش٤ اإلاتاَض شسهُت ج٣ضًمه زال٫ مً للجؼاثغ ٞضاء ؤعواخها

ٟخه الظي والبكغيز ال٨ٟغيز
ّ
 الخايغ/ والُىم الؿالح خمل ٢ض ؛باألمـ والباًَ بالٓاَغ ٖاإلاا ال٩اجب وعاءَا،ًهّىعٍ زل

ىظئذ ػعجه ؤها ختى".. مىلىص السا٫  ًٖ الغواجي ٣ُٞى٫ز ال٨ٟاح ؤصاجا َما و٢لمه لؿاهه  ألزازه ًبهجغث ب٨ُُٟت مغجحن،ٞو
٣غؤَا،بياٞت ًمل٨ها ٧ان التي ال٨خب ٦ثرة الى٢ذ هٟـ في وؤ جبجي ؤصَكجي ما ال٣لُل،ل٨ً  في مهُٟت وؤوعا١ ٦غاؾاث بلى ٍو

  ."لي ٢ا٫ وقهاصجه،٦ما ؤ٩ٞاٍع ٞحها ًضّونز ؤها٢ت،٧ان

ل زهلت بن ذ التي الخإٍو
ّ
ا" مىلىص السا٫"شسهُت بها جدل ُت ؤها٢ت هخاط ال٩اجب ٌٗخبَر  بحن ٚىنه هٓحر السا٫ حؿبهاا٥ مٗٞغ

ش الكهاصاث ل٨خابت اإلاٟطخي ؤلاصعا٥ نٟاء له مضعوؾت،ؤجاخذ بمىهجُت وطل٪ ال٨خب م اللخٓت ٖلى للخإٍع  ال٨خب ٦ثرة ؛ٚع

                                                           
 ٓٔادلصدر السابق،ص ٔ
 .ٚٙ.ٛٙ،ص ٕٔٓٓ،  ٔلكتاب اجلزائريُت،ط عبدالوىاب بن منصور،ركاية قضاة الشرؼ،منشورات إحتاد ا ٕ
 ٔٙادلصدر نفسو،ص ٖ
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ب،مما َٗر
ِب
ّ

م عئٍت وؤلا جاب؛ٞبٗض الضَكت اؾخضعى والك
َر
 مىبذ ال٩اجب ؤصع٥" جامؼعث ٚاع"السا٫ ًإويز الظي اإلا٣ام/الٗال

٘ بل ٧اثً َى بما و٤ً٘ ال الظي اإلا٣ا٫
ّ
ل الىدى،ٌٛضو َظا ٖلى"ٚاًت؛ طل٪ مً ؤبٗض ًخُل  ؤمُل هي مىهجُت خغ٦ت بمشابت الخإٍو

ت ٢ُاٖاث ٧ّلز قاملت ج٩ىنز ؤن ظا.بلخ والىٟؿُت والش٣اُٞت ؤلاظخماُٖت الضعاؾاث في زهىنا اإلاٗٞغ  ٢ُٟذ بالًبِ،ما َو

ُت الخغ٦ت زماٍع ٗذ ؤلاؾالمُت،خحن الهٞى ضة،بٗض ٦ختغبت ؤلاؾالمي الىو" حِٗل"ؤن في َاخ٤ّز الهضاعة بلى ٞع  ؤزظ ؤن ٍٞغ
 بإؾؿه الجضًض الضًً وج٣ُٗض ج٣ُٟه وؾُدا،وهي ٖم٣ا جخهاٖض عاخذ ظضًضة ٖملُت ٢ُىص مً الخدّغعز بلى ٌؿٗىنز عّواصَا

غوٖه ُت جمّؿ٩ىا ٣ٞهاء ؤًضي ٖلى بُجهما،وطل٪ وما ٞو   "  ".عوخاهِخه"ب ال٣غآن،وؤَاخىا بدٞغ

ت هىعي ظم٘ مىهىعز بً بىضاءٍ؛ؤعاص ٧ّلز ًيكضاهه الٗلم خًغة في واظخمٗا ماَُتهما في جغ٢ااٝ يّضًً بحن  والترمحز اإلاٗٞغ

ت، ْاَغة/مخاخت جبضو التي جل٪: ألاولى: لضوعَما ُّ بت هللا مً هي والشاهُت وظل اث جضّعط الغواجي ُِٞٗل ٚاثبت؛/َو  اإلاؿخٍى
ُت تالٟ٪ ؤهماَها وازخالٝ الغواثُت لصسىنه اإلاٗٞغ الم بالٓاَغ ٖالم بحن والخُاجُت ٍع  الؿلُت في عاٚب بالباًَ،بحن ٖو

ذ الى٣ي بالٗلم جدخٟي عواًت خغوٝ ٖجها،جدبضي ومبٗض و ؛بط الٗلم ٖلم وجإمل والّهٍغ
ّ
٤ لّبه وجلس  الغواجي اإلاىٓىعز ٞو

ٌ ألاهبُاء،اؾتراخىا هؼ٫ز الٛؼواث ؾاخل ٖلى"ال٩اجب ما٢اله الؿغصي ل  م٘ لٗىصةا ًىق٘ الىبي وؤ٧لىا،ٞٞغ ًّ ٣ُُه،ٞو  ٞع

 ٚضاءَما الكاَئ،٩ٞان ٖلى ٚظاءَما مغ٦بهما،ووؿُا السًغ وناخبه مىسخى الىبي ٞغ٦ب-ظّضحي ج٣ى٫ز -ألاعى َظٍ في الب٣اء
 في"ؾتي الال ب٣ّمت ماث،وصًٞ ؤن بلى َىا ،ب٣ي ًىق٘ والىبي-ًخٛحر نىتها ؤزظ و٢ض ظضحي ج٠ًُ-ألاعى ّٖمز وزحرا بغ٦ت

  .البدغ مىاظهت

ت الغواًت في ٞخبضو الجؼاثغ ٚغب ؤ٢صخى الٛؼواث ؤجدبّىز
ّ
 الّىاؽ ؤٖلم مً زالزت مؿخ٣بلت اإلاخىّؾِ ألابٌُ البدغ ٖلى مُل

بض مىسخى هللا هبي:َم  الغواًاث بٌٗ م٘ ال٩اجب ما٫ الظي والٛالم الؿالم ٖلُه السًغ ؾُضها الٗاإلاحن هللا ٖباص ؤٖبض مً ٖو

سُت  الىبي باؾم الُىم بلى مدخٟٓا الجؼاثغ بىضعومت ًىق٘ ؾُضها قاَئ مً ؛وظٗلذ"ًىق٘ ؾُضها"الٛالم ؤؾمذ التي الخاٍع
٦غ الظا٦غة في السلىص ٞاؾخد٤ّز الب٣اء ؤعاص إلاً ووٞاءا للم٩ان ج٣ضٌؿا

ّ
خا؛بال ولى خّتى وؤلاعج٣اء والظ ُّ ً ؤّنز م ت مَى  ٨ًمً الغمٍؼ

ت ل٣هت الغواجي بقاعة في ضهُت اإلاٗٞغ
ّ
ضها ٧ان التي الل ُّ ا لها ؤَال السًغ ؾ اٞع بت بإؾبابها ٖو غ جىيُذ في ٚع ت ظَى  اإلاٗٞغ

ز الؿالم ٖلُه مىسخى بّنز زّمز"للٗاإلاحن؛
ّ
ا
ّ
ٗت ٖلم في مغجبخه ٦ملذ إلا م َظا بلى هللا بٗشه:الكَغ  ؤن الؿالم ٖلُه مىسخى لُٗلم الٗالِب

ٗت ٖلىم مً ؤلاوؿان ًيخ٣ل ؤن في الضعظت ٦ما٫  ٖلى ؤلاقغاٝ ٖلى بيُتالم الباًَ ٖلىم بلى الٓىاَغ ٖلى اإلابيُت الكَغ

٘ البىاًَ
ّ
م ؛ُٞٛضو  " ألامىعز خ٣اث٤ ٖلى والخُل

ّ
 صاللت ؤّنز ظىب،٦ما بلى ظىبا والٗلم جغج٣ي التي ٖبىصجه بإبتضًاث ٖاإلاا اإلاخٗل

ؼ ال٨خاب في وعص الظي بالٗلم الٗلم ًٖ البدض ظي الٍٗؼ
ّ
؛في الٗلم باًَ ًٖ ؤزبر ال اٍَغ  الشالشت ألالُٟت في ٖغبُت عواًت ْو

ا حؿدبًُ لخغوٝ ظمالُت ٢ُمت نبٜي . مخّٟخذ ٖالم في اإلاؿخٛل٣ت ؤؾغاَع

ٌ /الكغف  -4 :  ألانى

ى
ّ
م ألانل/ اإلاىبذ ًختل م بالغؾى٫ز ؤظضاصَم ٖغو١ اهدؿبذ مّمً الكٝغ ؤولي بلى وؤلاهدؿاب ال٨ٍغ  ٖلُه هللا نلى مدمض ال٨ٍغ

ا الىاظب الكغوٍ ٦إخض وؾلم َغ تالؼ الضًيُت؛قُش الّؿلُت ناخب في جٞى  وػهه له البُىلىجي الخا٫،ٞاإلهخماء عواًت في اٍو

ت الؿلُت مٗاصلت في  : الؼاٍو

                                                           
 ٜٔٔ.ٕٓٔ،ص"التصوؼ العريب اإلسالمي،فرادة يف احلضور الوجودم كاإلستحقاؽ القيمي"د طيب تيزيٍت، ٔ
 ٕٓعبدالوىاب بن منصور،قضاة الشرؼ،ص ٕ
 ٗٗ،دط،دبلد،صٕٗ،سلسلة كتب التصّوؼ اإلسالمي،الكتاب"سالـادلعادل الصوفية يف قصة سيدنا موسى عليو اؿ"د جودة زلمد أبو اليزيد ادلهدم، ٖ
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ت،٧ان بلى ٖضث"  ؤؾئلخه ٖلى ًتُب اإلابدىح،ًخدضر،ٌؿإ٫،ًبدؿم،زّمز بهىجه.ألاقغاٝ ؤظضاصٍ خ٩اًت ًغوي ؤبي الؼاٍو

 ٌٗلى نىث آن؛ٞال في والخ٨م السهم ٩ًىنز ؤن مغجبت الكٝغ ٢اضخي: إلاال٨ها جمىذ ؤجها الغواجي ٖجها ٣ًى٫ز ،ؾلُت .."اإلاسخلٟت
ز ال٩اجب ٖحن في وها٢هت مٛخهبت ٞؿلُخه ٌُُٗه ال الصخيء ٞا٢ض ألن مبدىخا الغواجي ظٗله الظي نىجه ٖلى

ّ
 ؤّجها ٣ِٞ،بال

ت ؤَل مً اإلاباٌٗحن مً الٛحر ُٖىنز في ٧املت  ٖلى الكٍغ٠ ؤنله بد٨م خاثؼ إلابدىح والُاٖت الؿم٘ مىدىا الظًً ال٣ٍغ

ت قُش ًتُب؛ٌٗٝؼ-ٌؿإ٫-ًخدّضر:بال٨الم وخضٍ له حؿمذ التي ؾلُتا٫ امخُاػ  اهخماءٍ ألن مىٟغصا ال٨الم وجغ ٖلى الؼاٍو
 ؤَل ًٖ ال٩اجب ألاهبُاء؛٣ُٞى٫ز وبغ٧اث ألاولُاء بإؾغاع اإلاضٖىم ٚىزا؛الٛىر مىه ظٗل مً َى الجمُ٘ هٓغ في الكٍغ٠

: ولىاػمه الكٝغ

ٟت،جؼوظها خلُمت" ٟت،ؾلُلت جهاأل ظضي الؿاخلُت،الكٍغ  ال٣ٟحرة" ًىاصوجها ظبالت ٧ل في.الهالخحن وألاولُاء ألاهبُاء قٍغ

٣ه ًٖ ظاء الظي وحٗك٣ه،البدغ البدغ الخًغة،حٗٝغ ناخبت ،هي"الؿاخلُت ى"ًىق٘" الىبي ٍَغ  الىبي لضي ٚالم َو
  .."ألاهبُاء هؼ٫ز الٛؼواث ؾاخل ٖلخى..السًغ وناخبه مىؾخى

ت ٖىالم في   وؤنله الخا٦م بكٝغ مد٩ىم الؿلُت هُل ؤن ؤًًا؛٨ٞما واإلاغؤة الؿلُت لخبّىؤ ٝعالّلز ًلؼم الؼاٍو

ز الؼواط ًخّمز وال ًبُل ولىالٍ الكٍغ٠ باألنل مد٩ىم ؤًًا الشابذ،ٞالؼواط
ّ
. واليؿب الٗغ١ز بى٣اء بال

ٗجى الّؿلُت بإن الغواجي لِكحر
ُم
حن ألاهبُاء محزة الكٝغ ؤّنز بهٟاثه،بط وجخّٛجى بالكٝغ ح  الخًغة بحن ال٣اعتز ؛ل٩ُىنزوالٗاٞع

هم ٖلماء والشالزت والبدغ ّٟ تمٗهم ًل .    ألاؾغاع زُِ يباب؛ٍو

ٌ  عئٍت  -5 :  الهالخير وألاولُاء  وؾلم علُه هللا نلى مدمض الغؾى

ى
ّ
م الغؾى٫ز عئٍت قٍغ ًختل ي لخمام الىا٢ٟت الكغوٍ ٦إخض ال٨ٍغ

ّ
 مً اإلاؿخمّضة ٢ّىتها وهٟاط الضًيُت الّؿلُت جتل

تا٫"ًٞاء م الغؾى٫ز عئٍت والضاللي؛ٞخٛضو الغواجي"ػاٍو  امخال٥ هدى عخلخه في الخًغة ناخب الكُش ٢بى٫ز جإقحرة ال٨ٍغ

ُت ًىٗتها ٦ما الغّباوي ال٨ك٠ لخٓت بّجها"الّؿلُت؛ ض حٗبر التي الهٞى ز ًغاَا ال ؛٦كٝى  " اإلاكُست م٣ام بٖخالء هدى باإلاٍغ
ّ
 بال

:  خّمضًتالم ؤلالهُت واإلادّبت الٗلم بىىعز جىّىعز مً

ضًً ٖلى عئٍاٍ ٣ًو ؤبي ؤزظ" ٝغ ألاولُاء مً ظم٘ ومٗه ظاءٍ هللا عؾى٫ز ٢ا٫،ؤن ،ُٞما وال٣ٟغاء،و٢ا٫ اإلاٍغ  الهالخحن،ٖو
هم نمذ،ٖلى في ٌؿخمٗىنز ال٣ٟغاء ٧ان..خًغتهم وباع٧ىا..ؤبُه في ٖؼوٍ و٢ض..مجهم ٦شحرا  ؤبي الٟغح،ًىهي ٖالماث جٓهغ وظَى

  " .الهالخحن ألاولُاء ألظضاصٍ والدؿلُم بيالً ٖلى بالهالة عئٍاٍ خضًض

ضونز ٌّٗضز ت ؤَل وال٣ٟغاء اإلاٍغ هم حٛخبِ ،بط مدمض هللا باهلل؛وبدبِب الّهلت ؤهىإ ٧ّلز ًٖ الباخشىنز وقٗبها؛ٞهم الّؼاٍو  وظَى

بضونز بظ٦ٍغ  ًخإَبىنز واإلاّٗؼون ظبالت ؤَل ٧ان الٗهغ،وإلاا بٗضنالة:"اإلا٣ام َظا مشل في اٖتراى ال ال٨الم؛بط ل٩ّلز الدؿلُم ٍو
ه الجام٘،وؤبلٛهم مىبر ٖلى ؤبي ظّضي،و٠٢ لضًٞ

ّ
 ٢ا٫ ؤبي ل٨ً..الخايٍغً بٌٗ حؿاء٫.الٛض ْهغ بلى الّضًٞ جإظُل ٢غعز ؤه

                                                           
 ٕ٘.ٕٙ،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٔ
 .ٜٔ.ٕٓادلصدر نفسو،ص ٕ
 ٜٗٔ،صٕٔٔٓ،إفريقيا الشرؽ،ادلغرب،دط،"ادلقّدس كاجملتمع"د نورالدين الّزاىي، ٖ
 ٕٗ،صٕٔٓٓ، ٔيُت،ط عبدالوىاب بن منصور،ركاية قضاة الشرؼ،منشورات إحتاد الكتاب اجلزائرٗ
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 ؤن ؤمغوٍ ؤظضاصٍ ؤّنز ؤياٝ بظل٪،بل ٨ًخ٠ الخٗاػي،ولم لخ٣ضًم ظاءٍو الظًً ألاولُاء ؤظضاصٍ مً بُلب طل٪ ٞٗل ؤهه

   " عوخه اؾخ٣با٫ في الٓهغ،وؾ٩ُىهىنز صًٖ الٛض ًىم في ؤباٍ ًضًٞ

ت؟َل قُش بلى ألاولُاء ظاء ٠ُ٦ لخه التي السهىنُاث ؟ماهي ومىاما ؤو ٣ًٓت الّؼاٍو َّ م الّغؾى٫ز لغئٍت ؤ  هللا وؤولُاء ال٨ٍغ
 ؟ الّهالخحن

ه صخُذ َل
ّ
ام ؤّجها ؤم عآي ما عآي ؤه ٣ىؽ ؤَو . ؤًًا؟ وجإمغ حِٗلو جدى٣ّل ألاعواح ؤّنز صخُذ ؟َل الّؿلُت ٖلى الخهى٫ز َو

ُت ٖىالم بلى ال٣اعتز ٌؿاٞغ  ؤلاؾالمُت ٣ُٖضجىا ؤٖما١ جتىب عوخُت ٖىالم ازترا١ في ؾببا الغواًت مً جتٗل مخٗضصة مٗٞغ

 الٗلمُت السىاع١ز َظٍ ٖلى ًُل٤ جُمُت ابً هتض زّمز"ٖلمها؛ بإؾغاع هللا خباَم إلاً وم٩اقٟاث عئي خهى٫ز بم٩اهُت وجا٦ض
ٗخّضز ٖىه هللا عضخي خىبل بً ؤخمض باإلمام طل٪ في مخإّؾُا-اإلاعجؼاث اؾم لؤلولُاء الىا٢ٗت  مىسخى ؾُضها ٢ّهت في و٢٘ ما مجها َو

تي اإلاعجؼاث وؤّما")٣ُٞى٫ز الؿالم ٖلحهما والسًغ
ّ
 ٢ّهت في ٖمغ ٢ى٫ز ٞمشل(:والٗلم ال٨ك٠ باب مً)ألاهبُاء لٛحر ال

ت،وبزباع  ٖلمه في مىسخى ناخب ٖاصال،و٢هت ٩ُٞىنز ولضٍ مً ًسغط نبم ٖمغ ؤهثى،وبزباع ػوظخه ببًُ بإّنز ب٨غ ؤبي ؾاٍع

  ( ".الٛالم بدا٫

ش ٌكهض اقىا هللا نض٢ىا إلاً ؤجُدذ ٦غاماث ٖلى واإلاؿلمحن ؤلاؾالم جاٍع حن بإًضي اإلاؿخدُل وهتىاٍ؛ٞٛضا مدّبخه ٖو  الٗاٞع

٠ مم٨ىا،٦ما
ّ
ُٓم بٗلمه انُٟاَم ٖلماء/باصٕ في هللا ؤوصٖها ؤؾغاع جىيُذ ًٖ الخٟاؾحر وحعجؼ الّخ٨ٟحر  جالث جخى٢  ٖو

.  ٢ضعجه

: والالوعي الىعي بير الخلُلت  -6

ل
ّ
ز مً ًّخسظ خُض السالو الّهىفي ؤلاوؿان ٖالم الخًغة حك٩ ًّ ى في باهلل الل٣اء ٖهب الظ٦غ ٞ  ال٩اجب ٌٗغى ؤمغ هللا؛َو

ت ٧اهذ.الٟتغ م٘ ٚضا جهيؾتن التي الخًغة بضاًت ًٖ م٨برة،وؤٖلً ألانىاث ٞاعجٟٗذ:"الغوخاهُت مكاَضٍ جٟانُل  الؼاٍو

ي لخٓاث حكهض
ّ
 ًخىؾُها خل٣ت ق٩ل في ًهُٟىنز ال٣ٟغاء.والؼهتبُل الجاويز عاثدت حٍُٗغ ظّىز في والسكٕى الختل

 واخض نىث في الُبى٫،ًغصصونز وب٣ًاٖاث ؤعظلهم م٘  جُب جىاؾ٤ في ألامام بلى السل٠ مً جخدغ٥ ؤبي،ًترا٢هىن،عئوؾهم

  .."حيّز هللا..حيّز..حيّز..حيّز..حيّز..حيّز هللا..حيّز هللا" -

ُلت"الخًغة لُلت:" ٣َىؽ جختلى
َر
ُت ٖىالم في هي مباع٦ت،لُلت ؛٦ــــل  خٟل ٞهي الغواًت في البىاًَ؛ؤّما صوـ لخى٣ُت ػمً الهٞى

ز ط٦غا ٌؿخٓهغ
ّ
 الىٟىؽ العج٣اء ٞغنت الّهىفي هٓغ هي الخًغة ؛لُلت"الخل٣ت"ًخىّؾِ إلاً الّؿلُت حؿلُم:خ٣ُ٣خه ؤّنز بال

ك٤ مىاظاة ؾٟغة وؾٟغتها  َاجحن وجإزحر"ؤ٦بر هللا"بالخ٨بحر بضءا:مغاخلها ال٩اجب الٟتغ؛ُٞٗغى مُل٘ خّتى هللا لظاث ٖو

بت الّىٟىؽ في ال٩لمخحن لحن الخايغون ان٠ُ مشلما مهُٟت ظمُٗها الخىاؽ وعٚبت؛ولخ٩ىنز َع
ّ
 صاثغة،مغب٘":خل٣ت"مك٩

هم ؤو ُىعا؛جغاَم بسىعا حؿخيك٤ مؿخُُل؛وؤهٞى  ٧ان:"مؿخدُُا عخلتهم ٢ُاع وظؼعا،لُىُل٤ مّضا بإظؿاصَم ًترا٢هىنز ٖو

:  حهخ٠ ٧ان الخل٣ت وؾِ بضازلها،ؤبي التي ألاظؿاص َغوب جساٝ جشا٢ل،٦إجها في تهتز بُُئا،ٖباءاث ؤلا٣ًإ

                                                           
 ٕٕ.ٖٕادلصدر نفسو ،ص ٔ
 ٕ٘،ص"ادلعادل الصوفية يف قصة سيدنا موسى كاخلضر عليهما السالـ"د جودة زلمد أبو اليزيد ادلهدم، ٕ
  ٖٕ،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٖ
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.." َى..َى..َى..َى" -

ٗا،٧ان ؤلا٣ًإ،ناع الخل٣ت،حٛحر جبٗخه ،الٗباءاث ٌٛمغ الٗغ١ز ؾَغ  بلى جىدجي مدمىمت،الغئوؽ ٖت،ألاظؿاصبؿغ تهتز الىظٍى
ت،ؾ٣ِ ألامام،جغجٟ٘   " حيّز هللا..حي هللا..َى..َى: "َخاٞاتهم ال٣ٟغاء وانل..الخل٣ت وؾِ ؤبي بؿٖغ

 اإلاتهىص ًٖ الىاظم الًِٛ بذجم واإلاغجٟٗت،٦ما اإلاىدىُت الغئوؽ بمكاَض الغواًت زال٫ مً الخًغة ج٣الُض جخمغؤي

ز خًغ مً به ٣ًىم يالظ والغوحي وال٨ٟغيز الخغ٧ي
ّ
ة ؤّنز الخًغة؛بال

ّ
 باليؿبت ألاب/الخًغة لهاخب َبٗا ٧اهذ الّؿ٣ٍى لظ

ض له ٧ان لل٩اجب،خُض ُاث م٘ مٖى
ّ
تي الّىىعاهُت الختل

ّ
اي قغب مجها؛جالَا واؾخٟا٢خه" الٛىر" بُٛبىبت ج٣٘ ال

ّ
ت الك  ظٖغ

. الخًغة عخلت مً الجمُ٘ ٖاص ؤن بٗض ال٨ؿ٨سخي بإَبا١ الخًغة لخسخم الغئٍا ٢ّوز بٗضَا ج٩ىنز ،زّمز واخضة

لحن طا٦ٍغً خل٣تهم خى٫ز انُٟىا مً ؤظىاء الغواًت جغوي
ّ
ً؛ ومهل ٦غ مىظه بدغ في ٚاع٢حن ،ٞتراَم وم٨ّبًر

ّ
 وقاَئه الظ

اث ٖك٤
ّ
ت،ُٞهبذ للظ ُّ  وماَم ؾ٩اعيز ٦إّجهم للخٓاث الؿغصًت الخغوٝ جهّىعَم الالوعي؛ في والغوح وال٣لب ال٣ٗل ؤلاله

ُه ًٖ ُٚبخه بلى ًاّصي اإلااظً للسماع باليؿبت السمغ اؾتهال٥ ؤّنز:اإلاكابهت جل٪ ًٖ ًغشر ٦ما"بؿ٩اعيز  ٖو
ت،وم٩اقٟت اإلادّبت طو١ز ٞةّنز بالًغوعة،وباإلا٣ابل ُّ ُاث الّهىفي ؤلاله

ّ
خه للّختل ت بالخ٣اث٤ الىىعاهُت،ومٗٞغ ُّ ب  بلى ًاّصي الَى

حن اإلاخهّىٞت ؤخض ٣ًى٫ز الخًغة،٦ما ؾىيز ّٖما ُٚبخه ت ال٣ىم ٖىض بّنز:)الٗاٞع  هٟؿه،إلؾدُالء ًٖ الٗبض ُٚبت جىظب اإلاٗٞغ

اث صواثغ زاعط الّهىفي ًتٗل ؛مّما (.."وظّلز ّٖؼز هللا ٚحر ٌكهض ٞال ٖلُه ؾبداهه الخ٤ّز ط٦غ
ّ
ى والُٗىنز الظ

ّ
 ؤمامه ٞخختل

ى وص٢اث٤ خ٣اث٤ ّٟ ؛بط ٖلى جخس ي الغواًت نّىعث ٚحٍر
ّ
م الّغؾى٫ز جتل  مّٗؼٍا الخًغة لكُش ؾلمو ٖلُه هللا نلى مدمض ال٨ٍغ

اٍ ًّ ت مً بالىٟي ؤمٍغ ٞاهخهى ال٩اجب/ؤلابً ؤّما والّهالخحن ألاولُاء ٖالم صزىله ومباع٧ا ب ل ال ب٢هاجي ٦تؼاء ال٣ٍغ
ّ
 لُتض مٗل

غان في هٟؿه ت ؤقغبها زّمز ٦إسخي ؤمؤل:"ؤًًا َى ولُُٛب الباَُت َو . الغاخت مً بصخيء واخضة،ؤقٗغ ظٖغ

ط نغث ؤعا٥-
ّ
اعبحن وحّٗضز جدّغمها زُب٪ في ٦ىذ و٢ضالسمغ، جخلظ

ّ
. اإلالٗىهحن مً الك

   " ظبالت في طل٪ ٧ان-

ت مً الّخدّى٫ز مٟاع٢اث جبرػ" بىؾخت اإلا٣ّضم ولض ؤخمض"آلازغ اإلاىٟي الّىاص٫ نض٣ًه م٘ ال٩اجب خىاع في  بلى اإلاجزوٍت ال٣ٍغ
ت،مً اإلاضًىت م ومً الّىٟي بلى الؿلُت اإلالخٍى ُت نؤلاؾخمخإ،م بلى الّخدٍغ غ٢ُت بلى الّهٞى

ّ
 الٟٛىة بلى والّصخىة الىعي مً..الُ

. والّؿ٨غة

ُت ٖالم في لخًىعَا جىز٣ُا مىهىعز بً خًغة في م٩اها السمغة عؾمذ  مً ٖلُه بالّضزالء والٍٛغب بٗلمه العجُب الّهٞى

لت الُغ٢ُت
ّ
 . الؿلُت مؼاًا المخال٥ الؿاُٖت اإلاًل

:  ؤلامخالن وزلافت الّضًنُت الّؿلُت

ت في خ٣ّه مماعؾت مً الٟغص جمى٘ التي الخىاظؼ ٖلى ال٣ٟؼ ال٩اجب يحهى ٍغ ٞهى والؿاا٫ والى٣ض اإلاٗٞغ  لٗىالم بخهٍى
ُت  بدًغتهم الّهٞى

                                                           
 .ٖٕادلصدر السابق،ص ٔ
 ٓٓٔ،صٕٕٓٓنشورات إحتاد الكتاب العرب،دمشق،دط،،ـ"شعر أيب مدين التلمساين الرؤيا كالّتشكيل دراسة"سلتارحبار،.أدٕ
 ٖٗص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٖ
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ت الّؿلُت سخغ ؤّنز ٖلى الّخإ٦ُض ًغوم الؿلُت وؤزظ حؿلُم ولُغ١ز ت بلمؿت اإلاهبٚى ُّ ا لها صًي ضَو ا مٍغ  ؤّنز ٦ما ومؿخٗملَى
 بخٗالُمه والٗمل به والىعي الّضًً ؤبتضًاث ٞهم به ظضًغ للّؿلُت بالّضًً ٌؿعى مً ؤّنز ًضومٗخى٣ُه؛ب ؤولُاٍئ للّضًً

. لئلمخال٥ وؾُلت الّضًً ٩ًىنز ؤن ال والٗباص البالص لسحر اؾخيكاصا

:  الخىم/ الؿلُت امخالن - أ

٣ت جب٣ى  اهدغاٝ واعجضاصاث اثجب٘/ زُىعة ًٖ للؿاا٫ مشحرة مىهىعز بً الغواجي عؾمها التي الؿلُت مٟاجُذ امخال٥ ٍَغ
ت الش٣اٞت طو الٓاَغيز الّضًً عظل ا الٟىػز ألظل ًٟٗل ؾلُت ٖلى ؤلاؾخدىاط ٖلى ال٣اثمت الٓاٍَغ  ألاٞاُٖل الؼثب٣ي بسخَغ

ه وبالخالي ٣ت ؤّنز َاإلاا شخيء في جُٟضٍ لً بإجها ال٩اجب ٣ًّغز التي الؿلُت ٖخمت ُٚاَب في ؾ٣َى  بٗحن ج٨ً لم ٖلحها خهىله ٍَغ

م مكغ١ز ٚض وؿاثم جدباصع ؛٦ما واؾخد٣ا١ ؤَلُت ًٖ وال ٫ال٣بى/الغضخى  الٟٗل ًٖ ٖاظؼ مش٠٣  به ًدُا الظي ؤلازخىا١ ٚع

ض٥،ابدؿمي.." ألا٤ٞ ْالمُت ؾماء جدذ الخهض٤ً مً ومدغوم  جضوؿ٪ ؤن ؤخب ؤلابدؿامت،ال ٢غاءة ٣ِٞ،ٖلمخجي هىاعة،ؤٍع
ً،ؤٖٝغ ؤًضي ٨خب مجي ؾُطخ٪ وؤبي ؾخهٟٗجي ؤمي ؤّنز آلازٍغ  في ًُٟض ال خغػٍ ؤّنز والجىىن،ؤٖٝغ الهٕغ" خغػز" لي ٍو
ه شخيء

ّ
م لم أله

ّ
حن ال ظبالت،به٪ ٖغف في الىاهي آلامغ الخًغة ناخب ٖىىة،ناع الخ٨مت،اٚخهبها،ؤزظَا ًدؿل  حٗٞغ

اب ؛ٞحرؾم ." ؤخض ًهّض٢جي جهّض٢ُجي،ولً ٞلً به ؤزبرج٪ لى طل٪،ختى  الخ٣ُ٣ي الخًغة ناخب مىهىعز بً ٖبضالَى
٣ت،٦ما ٖغف بٖخالء في خ٣ّه مً مدغوما ٣ت ًخ٣ّبل لم الظي" ألاب"بلُه الىاؽ ؤ٢غب الؿلُت لهظٍ اإلاٛخهب ظٗل الٍُغ  ٍَغ

ت قُش مىه ًتٗل الظي الخّلز ًىظض ؤن ٖلُه ٩ٞان البىه، الؿلُت اهخ٣ا٫ ال،ا٢غب ًضم لم ؤبي نبر:"الؼاٍو  َاصثا،ولم..مجي ٍَى
  .."بلُه ؤهٓغ ظامضا ه٣ي،ؤزظَا،ب٣ُذٕ في التي الّؿبدت بلى ًضٍ ٦ٗاصجه،مّضز ًبدؿم

ت للؿلُت مماعؾا ألاب ل٩ُىنززللؿلُت، اإلاٛخهب ؾمت هي بال٣ّىة ألازظ  مىاؾبا جغاٍ ما مسالٟت بمىظبها جتىػز ال التي ألابٍى
ى الغضخى ٖىى ألازظ ؤؾلىب جدّب٘ بلى صٞٗه مما خ٣ّها في بجخاٞا َىا٥ ؤّنز ألاب شسهُت عؤث و٢ض  ووإ ممىهج ؤزظ َو

: بلحها اإلاىنلت والُغ١ز الىؾاثل ٧اهذ اإلاكُست،مهما مماعؾت له ًم٨ً بًٟلها التي الضًيُت الؿلُت امخال٥ ومٟاجُذ ٍبكغوز

: ٢اثال ابدؿامخه عؾم طعاعي،وؤٖاص مً بالسغوط،ؤمؿ٨جي ؤَمُّز وظهي ؤبدؿم،ؤصعث زضاٖا،ٞلم ابدؿامخه في ؤّنز قٗغث"

: وحؿاء٫ مّجي  ّجبا،ا٢تربمذ بلُه ؤهٓغ ٢هضٍ،ٞب٣ُذ ؤٞهم لم.بٗض هيخه لم -

  " ؟ ظّض٥،ؤٞهمذ بها١ حُٗض ؤن ٖلُ٪ .-بلُه ؤهٓغ ْللذ ؟ والبها١ -

اصة بؾخيكاصا السغوط مً لظعاٖه،ومىٗه ؤلابً،ومؿ٨ه ٖى٤ مً الؿبدت بإزظ" ألاب" ٢ُام تي الجّضز به٣ت إٖل
ّ
 خّىلذ ال

ا ها هدى مؿاَع
ّ
 الؿلُت في الغاٚبحن وجٟطر الؿلُت،جٟطخه امخال٥ في بالغاٚب حصخي آلازغ ٖلى اؾخ٣ىاء ؤٞٗا٫ الخُٟض؛٧ل

ِ
ّ
.  ٚحر ال للدؿل

ز للدؿلِ وال لئلمخال٥ وؾُلت ؤبضا الّضًً ٨ًً لم
ّ
 ٢ض الٗغبُت متخمٗاجىا في صزُلت ٞئت بلى ًدُلىا الغواجي بٗمله ال٩اجب ؤّنز ،بال

غ في خغظا جتض ال وهي ٚاًاتها به جبلٜ وؾُلت ٢ضاؾخه بد٨م ؤلاؾالمي الّضًً مً ظٗلذ  في ال٩اجب ًمكهضَا التي ؤٞٗالها جبًر

 والضَاء، ال٣ٗل همل٪ ؤن -٠ًًُ-ٖلُىازًىٟ٘، ال وخضٍ ال٣ٗل ول٨ًزبال٣ٗل، ؤ٦غمىا هللا ؤن ٣ًى٫ز ٧ان الظي" ؤبُه ًٖ خضًشه

                                                           
   ٕٚ.ٕٛ،ص ٕٔٓٓ، ٔعبدالوىاب بن منصور،ركاية قضاة الشرؼ،منشورات إحتاد الكتاب اجلزائريُت،اجلزائر،طٔ
 ٚٔادلصدر نفسو،ص ٕ
 ٛٔ،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٖ
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ت،ألّنز وصَاء َالب ؤبي بً ٖلي ؤلامام ٣ٖل غيز.اإلاؿلمحن ًىٟ٘ ٌٗض لم وخضٍ الضًً مٗاٍو ت ؤن ٍو  ٖلي مً السالٞت ؤزظ مٗاٍو

٣ىل٪ طل٪ في ًىا٣ٞه ٧ان مىلىص زالي ؾُاسخي،ختى عظل ألهه ٣ِٞ  ًلجإ ٧ان ؤبي ،ل٨ً"الؿُاؾت ًٖ الضًً هبٗض ؤن ٖلُىا"ٍو
ُُٗه للضًً غان بلى أللجإ ظبالت مً َغصوي مجي،زم ؤزظٍ الٗغف،الظي ٖلى ب٣اثه ؤظل ؾُاؾُت،٣ِٞ،مً نبٛت َو   .."َو

٘ باؾخُاٖتهما والضَاء ال٣ٗل:مل٨تي ؤّنز بصعا٦هم زال٫ مً للؿلُت اق٣حنال٘ بهاالء السانت الخ٨ٟحر َغ١ز جخمغؤي  حؿَغ
ت والصخابي وظهه هللا ٦ّغم ٖلي ؤلامام بحن خضر بما ؤلاؾدكهاص وما الؿلُت بلٙى وجحرة  اؾخضٖاء بال ؾُٟان ؤبي بً مٗاٍو

ش ع الغواجي بّنز الّؿلُت،بل يٖل الّهغإ نىعز اؾخمغاع ٖلى بالخإ٦ُض ؤلاؾالمُت ألامت خا٫ ٖلى وو٢ٝى للّخاٍع
ّ
 الى٢ٕى مً ًدظ

ظًً ؤلاؾالمي الّضًً باؾم اإلاخاظٍغً ومً الٟخىت قغا٥ في
ّ
م ٖلى به ٌؿخ٣ىون بإًضحهم مٗىال ًّخسظوهه ال  ٚحَر

ُغصونز ز بغؤحها اإلاؿدبّضة ال٣ىيز حٗاْم الّغواجي الىظىص؛ُٞهّىعز ؾاخاث مً عئاَم ٨ٖـ ًغيز مً ٧ّلز ٣ًهىنز/ٍو
ّ
 َظٍ ؤّنز بال

لبؿها ؤلاخخ٣اع ٚباع ٖجها ًىٌٟ إلاً بداظت جب٣ى هٟؿها ال٣ىيز م الؿلُت عخلت في مؿحرتهم الى٢اع،ٞخ٩ىنز زىب ٍو  ٞحها ما بٚغ

 ؤن ؤبي زاٝ.خىاثتها ظّضي،بتم٘ صًٞ بٗض طل٪،و٢امذ ٖلى اٖتريذ ظّضحي ٣ِٞ"..؛ ًضٖمهم إلاً مدخاظت مُّباث مً

ضحها،ؤ عؤؾها و٢ّبل ظبالت،اؾخلُٟها وحٛاصع حٛاصٍع ضثٍو
ّ
ه ٢ا٫ ،ؤبي"ٖبضال٣اصع ألامحر مىالي مىؾم بٗض ؾخٗىص ؤجها له ٦

ّ
 ؤه

.  ..ب٨ٟغجه عّخبذ جماو٘، لم ظّضحي.اإلاىؾم لخًىعز مٗها ؾحرخل

ىب ٚحر ؤمغ آلازغ ٖلى ؤلاؾخ٣ىاء مماعؾت تراى جىظب واٚخهابها الؿلُت ٖلى ؤلاؾخدىاط ؤّنز ُٞه،٦ما مٚغ ى ؤلٖا  ٢امذ ما َو

ٟت اإلاغؤة عمؼ"الؿاخلُت خلُمت"الجّضة به بتها وؤبضث ابجها به ٢ام إلاا بمٗاعيتها ظهغث التي الكٍغ٠ واليؿب الكٍغ  هجغ في ٚع
بت إلاخاٖها بتمٗها اإلا٩ان َّ ز مخإ

ّ
ت ًٖ عخُلها ؤّنز للّغخُل،بال  وؤلاخخ٣ان الّسسِ عاثدت مىه جٟىح الظي الدؿائ٫ز ٖلى ًبٗض ال٣ٍغ

ز ًمخل٪ مً ؤّنز ٖلى للجمُ٘ بقاعة الجّضة ؛ٞغخُل ـّ ى الغضخى ًمخل٪ ال لُتال ً ؤمغ َو
ّ
 ٖلى لٗب الظي" مدمض الخاط"له جُٟ

ه والغؤؽ،٦ما ألاًضي وج٣بُل ؤلاؾخلُاٝ ؾُاؾاث زال٫ مً الٗىا٠َ ؤمىاط
ّ
 عخُل مٗىاٍ"ألامّز" عخُل بإّنز مخإ٦ضا ٧ان ؤه

ت ؾلُخه غظٗا مٗه بعظاٖها له ًدؿّجى ختى الّضًجي للمىؾم إلاغا٣ٞتها صٞٗه مما ؤًًا، جبضؤ ٞخئذ ما التي واإلااّصًت اإلاٗىٍى  مٗها مُم

ت وؾلُتها َُبتها . اإلاال٪ لكُسها وؤمّز الهال٪ الخًغة لكُش ٦ؼوظت الغمٍؼ

ض ٧اهذ ظّضحي" ز ؤطَب ؤن جٍغ ًّ ي ٢ا٫ ؤبي مٗهما،ل٨
ّ
ض ٖىصجه،ؤٖٝغ خحن بلى الٗغف ٖلى ؾإزلٟه ؤو  وبعياء بعياجي ًٍغ

ت حجغ الغضخى ل٩ُىنز ؛ .."ظّضحي ي في الؼاٍو
ّ
 ٖلى خّخم مما وال٣بى٫ز الغضخى خُاػة بال ؾُُغة وال ؾلُت ٞال الخ٨م،/اإلال٪ جىل

 ما مىؾ٩ا،َى بخٗبحر الؿُاسخي اإلاتا٫ الؿُُغة،في ؤظل مً الهغإ ؤو الخىاٞـ" ؤّنز بط والضَاء؛ ال٣ٗل: ؾلُتي بٖما٫ ألاب
  ."الؿلُت الؿُُغة،واخخ٩اع ٖلى حؿاٖضٍ ألؾالُب َٝغ ٧ّلز ابخ٩اع بلى ؾُاصي

لٗا ٩ًىنز ؤن له البّضز الؿُاسخي الغظل ؤن طل٪ مٗجى
ّ
تي الّؿُُغة مؿخلؼماث ٖلى مُ

ّ
 جسخّوز ؤّجها بل الّىاؽ لٗامت ج٩ىنز ال ال

 الجىاهب مدؿىب ٩ًىنز ٢ى٫ز ؤو ٞٗل الّؿلُت؛و٧ّلز ؤبتضًت في للسُإ متا٫ ال خُض  "مىؾ٩ا ظاًخاهى" بظل٪ ٢ا٫ ٦ما هسبتهم
ض مً ًتٗل والٗىا٢ب،مّما ا شسها ٩ُٞىنز اإلاتخم٘، ٖمىم ًٖ ٞغاصجه ناو٘ الؿلُت مٍغ  الىسبت ج٣ترنز" بط مسخلٟا هسبٍى

                                                           
 ٓٚادلصدر نفسو،ص ٔ
 ٕٛصدر السابق،صادل ٕ
 ٕٛادلصدر نفسو،ص ٖ
 ٓٔ،ص  ٖٕٔٓيونيو٘ٓ، ٖ٘ٗٚ،القدس العريب،العدد"العنف السياسي بُت السيف كادليزاف"صالح بوسريف، ٗ
 .بركما،إيطاليا،بركفسور يف احلقوؽ،صحفي كفيلسوؼ متخصص يف العلـو السياسيةٜٔٗٔنوفمربٛٓكتويف يف -إيطاليا-ببلَـتٛ٘ٛٔأبريل ٔٓكلد يف ٘
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 ومً...الساع١ز ؤلاظخماعي والىٟىط،والٗلم،والضًً،والؿلُت،واإلاتض،والكهغة،والخمّحز والىعازت، والجاٍ،واليؿب، بال٣ىة،

 ٖلى والخّٟى١ز ؤلانُٟاء،ؤلازخُاعالىسبت، حٗجي ٦ما.وألاعؾخ٣غاَُت والخمّحز وؤلاهخ٣اء ألاًٞلُت ٖلى الىسبت مٟهىم زّم،ًدُلىا
  " آلازٍغً

م هُٟى لم" ألاب" الغواثُت الصسهُت ؤّنز مً وبالٚغ
ُم
ز ؤبحها َٝغ مً ج

ّ
ُي ػاصَا ؤّنز بال

ّ
لها ٢ض الدؿل َّ  وؾِ الّؿلُت لخبّىؤ ؤ

ما ظٗلخه التي ألاؾالُب ٧ّلز امخل٪ ؛خُض الّهغإ باخت
ّ
 الُبؤؽ مً" الخا٦مت؛خُض الّؿلُت وناخب الّهغإ في مخد٨

 ه٨دك٠ الجغص َظا في.ألاخُان مً ٦شحر في ال٣ىة،الُا٢ت،الخُلت،الجغؤة،والسضٖت:  Duvergerٌٗغيها الؿُاسخي،٦ما الهغإ
 ما باٖخباع جدخمل،ؤو ماال جدمُلها الٗى٠،ؤو مٗجى الؿُاؾت جًمحن بلى ؤٞطخى الهغإ،الظي وظها ظاهىؽ،ؤو ؤلاله وظها

 ػواط َى اظخمٗا،ؤو بُجهما،ل٨جهما الجم٘ ًم٨ً مخىا٢ًان،ال الُىم،وظهانعظاث وِٗكه هغاٍ،وما الىا٢٘،ما ًٟغػٍ

.  " باإل٦غاٍ،والٛهب

ى باإل٦غاٍ الؼواط ؤما
ّ
٣ت في ُٞختل ت"بحن صاثغا ٧ان الظي الهغإ بها اهخهى التي الٍُغ  البٛضاصي؛٢اثض الُاَغ ولض وعابذ"الّؼاٍو

ظا ٧ان والظي الٗغف يّضز الخملت
ّ
ت مً اإلاهّمل الكبابو"ؤٚبالى ٦ه٠"مً مخس ان جمّغصًت ؤصواجا الّؼاٍو لذ ما ؾٖغ

ُم
 عوخها ؤٞ

ت ه٣ٟت ٖلى لىّىاعة ٦ؼوط اإلاُاٝ به اإلاىخهي ال٣اثض بإٞى٫ز . وبمباع٦تها الؼاٍو

ل بالٛهب الّؼواط ؤّما
ّ
خه ٞمش ٤ُ ٧ان الظي"..مُلىص السا٫ عمؼٍّ  وخُضا جامؼعث بٛاع اٖخهم و٢اثضٍ،والظي الشىعة ؤًام ؤبي ٞع

 التي الجؿضًت الخهُٟاث الؿلُت،زانت عظا٫ مماعؾاث بٌٗ ٖلى -َغوبا ؤو-اخختاظا ؤلاؾخ٣ال٫ مً ٢لُلت هىاثؽ بٗض

ز ٚاٍع مً ًسغط ال الغؤي،ٞسالي في زالٟهم مً ٧ّلز تهضص ناعث
ّ
  .."ؾىت ٧ّلز مً واخضا ًىما بال

ذ ت الشىعة ٖٞغ ت مىٗغظاث الجؼاثٍغ ز وا٢ٗا مسخلٟت ػمىتألا ًتٗل لهُبها،وال٩اجب جُٟئ ؤن ٧اصث مإؾاٍو
ّ
 اإلاأسخي ؤّنز بال

ت الؿلُاث؛لخ٩ىنز ُٖىنز مً حهغب ظٗله الظي ؤلا٢هاء ضخاًا مً واخض"مُلىص" واخضة؛ٞساله  ٖضم ٖلى صلُال الٛاع عمٍؼ
 خا٫ اإلاكى٣ت،خاله خبل بلى اإلاُاٝ به اهخهى الخُاة،والظي هىامِـ في اإلاخإّملت الظاث ٖلى واه٨ٟاٍئ الساعجي بالٗالم عياٍ

.  ال٩ابغان ع٢ضو

:  ألاعى امخالن. ب

ت ٖال٢ت ال٩اجب ًُغح ج زال٫ مً الخا٦مت بالؿلُت الؼاٍو  التي لؤلعاضخي خهل وما الجؼاثغ اؾخ٣ال٫ جلذ التي للخ٣بت الخٍٗغ

ت لكُش مل٩ا ٧اهذ ذ الّؼاٍو  ؤعايُه جإمُم ب٣غاعاث ؾُٟاظإ ٢لُلت ؾىىاث بٗض ل٨ً:"آهظا٥ الضولت ؾُاؾت بَاع في مىه وهٖؼ
م ز ظّضي ال٩ابغان،٩ٞاص و٢ضوعز ؤبي جضزالث ٚع ًّ   خاعبخم َظا ؤظل مً ؤن له ٢اثال لِؿّبه ؤبي ؾىيز ؤمامه ًتض لظل٪،ولم ًت

 ظّضي ؤعاضخي مً اؾخٟاص ٢ض وؤبىائهم؟و٧ان ٚحري؟وإلاً؟للخغ٧ى وحُٗىجها ؤعضخي جإزظونز ٠ُ٦:مدؿاثال ٠ًًُ و٧اٞدخم؟زّمز
ظا ؤخمض ؤزُه وابً خغ٧ي الٟالخحن،،ٞحهم مً ال٨شحر  اؾترظٗها ؤن بلى الؿلُاث، ؤمام جضزالجه ٌُٗض ؤبي ظٗل ما التراعي،َو

  . ؾىىاث ؤعب٘ بٗض

                                                           
 ٗٓ،صٕ٘ٔٓ، ٔ،شبكة األلوكة،ط"سوسيولوجيا النخب،النخبة ادلغربية أظلوذجا"يل محداكم،د جم ٔ
 ٓٔ،ص"العنف السياسي بُت السيف كادليزاف"صالح بوسريف،  ٕ
 ٓٙ.ٔٙ،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٖ
 ٛ٘،ص"قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٗ
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 ٢ّغعجه؛ٞإٖاصث ٢ض ؾىىاث ؤعب٘ ٢بل ٧اهذ التي اإلال٨ُت اهتزإ ٢غاع ًٖ الؿلُاث ٖضو٫ز بٗض ألاعى اؾترظإ ظهىص ؤزمغث

ت لكُش اجه ٖىض حؿخُٟض ظّضحي،التي ٖضا عاضخيألا محرار مً بىاجه ٞحها ًدغم ظّضي ٦خب خُجها".. ؤعيه؛ الؼاٍو  زمً مً ٞو
  ..له مل٪ ٞهي اؾترظٗها الظي َى ؤبي ؤّنز حجخه الٟىاثض،و٧اهذ

ً جسخّلز ٦ما اإلاىاٍعض ٢ؿماث جخٛحر ت بَاع زاعط الٗمل ػمً اإلاتخمُٗت اإلاىاٍػ ٖغ
ّ

 ألامىعز حؿهُل ٢هض جإحي التي ؤلاؾالمُت الك
 ؤهٟؿهم؛مامىحن َىث بما ٖاملحن الكٝغ ٢ًاة خ٣ى٢هم؛ُٞٛضوا مً و١زالخ٤ ؤصخاب وخغمان لخ٣ُٗضَا ال الخُاجُت

 بالًبِ َاَىا"ؤبٗض؛ الّخهّىٝ ًٖ ؤلاؾالم،وهي ًٖ هي بُٗضة واَُت بذجج مختلببحن ومٗىاٍ لّبه ومختاَلحن ال٨خاب ببٌٗ
ي ٢ض الخهّىٝ،و٧ان ًٖ ؾئل اإلادب،خحن ؾمىىنز ٢ضمه الظي الخٍٗغ٠ ًبرػ

ّ
 ؤن* َى الخهّىٝ بّنز:ٌ،٣ٞا297٫ٖام ٢بل جىف

٪ اإلال٪ مؿإلت المـ ٣ٞض( 295ٌجىفي)الىىعي الخؿً ؤبى ؤما*.شخيء ًمل٨٪ ال قِئا،وؤن جمل٪ ال
ّ
 مً ج٣ترب بهُٛت والخمل

ظا ٖاقها طاتها،التي اإلاغخلت ابً َى والىىعي.الخاؾمت بيُتها في وجلخ٣ي.جل٪  ًٖ ًٟصر مى٢ٟه،الظي به ٌصخي ما ؾمىىن؛َو
ُت بإّنز هٟؿه .  * "مملى٦حن وال مال٨حن ال الخ٤ّ،ناعوا ؾىيز ما ٧ّلز ع٧ىاث إلاا*الهٞى

 ؤلالتزام ٌؿخىظب واإلاتخمٗاث ألاٞغاص قٝغ ٖلمهم،ٞةّنز في الٗلماء خ٨مت ٧اهذ صًجهم،وبطا في اإلاؿلمحن ٖٓمت ٧اهذ بطا
ً اث بٗىاٍو الم ٢لبا ؤلالهُت ألامٍغ ُحن و٢البا،ٖو  مً بالخدّغعز الّضهُا ًٖ الّؼَض ؤؾاؾه ؤّنز بط امخال٥ وال ؤمال٥ بال الّهٞى

 آلازغ ٖلى اللٗب ٞإؾاؾها الُغ٢ُت الّىاظحن،ؤّما مؿال٪ ؾال٩ا الٗبىصًت مغاجب ًغج٣ي اإلاغء ًتٗل بما ؤٚاللها،والٗمل

روة وا٦خىاػ ال٣ٗى٫ز ٖلى بالّطخ٪
ّ
.   الث

:  العغى امخالن. ج

ُت اإلاىظاث ّْلز في مٗا ظخم٘والم الىا٢٘ هبًاث الخ٣اٍ لىا جدُذ التي الىؾاثل مً واخضة الغواًت جب٣ى  الؾخ٨ىاٍ الهاثلت اإلاٗٞغ
ٟاث

ّ
ؿدى٤ُ ًبدض الظي الغواجي الؿغص ق٩ل في ؤلاوؿاهُت الختاعب مسل  ؤلابتهاط ًدضر ،ٞمشلما ٖىه واإلاؿ٩ىث مد٩ي الال َو

 اإلاشا٢ٟت بؿاٍ ٖلى ًُغح الظي ؤؾلىبها ال٣ل٤؛ولها حؿدبًُ مسخلٟت ؤزغيز َىال٪ له وجمّتض الٗك٤ جمكهض ؾغصًت بهىعز
٤ ؤلاوؿان بةوؿاهُت تهخّمز ببضاٖاث

ّ
ث وجىز

ّ
مه ج٣لبا

ّ
 َظا وألظلها ومٗها ٞحها ًدُا التي الٗىالم م٘ زىاًاَا وبحن اللٛت بدغوٝ ؤًا

. ؤلاوؿان

ا و٦ُٟا،ماّصًا ٦ّما ؾلُتها باٖخباع للمغؤة الخُغ١ز في ٧لها حكتر٥ الغواًاث ٞٛضث   جًُغب الظي الغظل/ آلازغ ٖلى ومٗىٍى
 الكغقي الغظل ٖال٢ت لخب٣ى ج٩ل٠ُ وال جهي٠ُ صونز الجمُ٘ بلُه ًذّجز الظي اإلاغؤة بدغ ؤمىاط ب٣ضع وخغ٦خه لٛخه اطؤمى

هل ؤنل مدضص وخضٍ الّؼواط َى الؿاا٫؛ٞهل متهغ جدذ باإلاغؤة  ونهٍغ ظّضي ٣ًل ؤلم"واإلاغؤة؟؛ الغظل بحن الٗال٢ت ٞو

  "ؤظغ؟ الّى٩اح في ل٨م:ال٣ُٟه

ت له وج٣ّّضؽ بالكٝغ جدٟل بؾالمُت بوؿاهُت لٗال٢اث صالىحي اإلامّغز لُب٣ى ًّ اع َظا زاعط ؤزغيز ٖال٢ت وؤ . ٢ميء ؤمغ ٞهي ؤلَا

ت قُش ٦الم ٞى١ز ٦الم ؤي الًىظض  خاو٫ز الجام٘ ٣ُٞه"الٟهم ًٖ ٌؿخٗصخى وبما ؤلاصعا٥ ًٖ ًسٟى بما وؤٖلم ؤصعيز ٞهى الؼاٍو

ىت هىنزوالب اإلاا٫:-٢ا٫ خحن ؤبي ٦الم ٖلى ٌٗترى ؤن واخضة مغة  ! الجمُلت واإلاغؤة : - ؤياٝ و..الضهُا الخُاة ٍػ

                                                           
 ٛ٘ادلصدر نفسو ،ص ٔ
 ٘ٓٔ،ص "لعريب اإلسالمي،فرادة يف احلضور الوجداين كاإلستحقاؽ القيميالتصوؼ ا"د طيب تيزيٍت، ٕ
 ٔٔ،ص "قضاة الشرؼ"عبدالوىاب بن منصور، ٖ
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ز ًّ ى اإلاسجض في ؾمٗه ال٨الم َظا ؤّنز ؤ٢ىٗه ؤبي ل٨ ٗخمغ ًذّجز الظي الخغام،َو   .ؾىت ٧ّلز َو

ت ؾلُت ٖلى خاثؼا باٖخباٍع الضًً مى٢٘  الؿلُت إلامشل ًدُذ اإلاخضًىت اإلاتخمٗاث ووظضاهُاث ٣ٖى٫ز في الخإزحر ٞٗالت مٗىٍى
ز وؤَله الضًً ٖلى ًختغؤ ٖا٢ل َىال٪ لِـ ألهه الجمُ٘ لِؿ٨ذ َظٍ الخإزحر ٢ىة ًدىػز نؤ الضًيُت

ّ
اب ؤّنز بال  بً ٖبضالَى

ٟحن ؤولئ٪ هدى ٧لماجه ًهّىب مىهىعز ٪ في ؛الغاٚبحن الضًً ؾلُت بمؼاًا اإلاؿخمخٗحن مً اإلاٍؼ
ّ
 مً ٞحها ما ب٩ّلز الخُاة جمل

اث
ّ
: هٟؿها ًٖ عاوصَا ؤن ال٨بحرة،بٗض الٗحن ٖىض ٢اثٔ ًىم طاث له ٢الذ:"٣ٞض وقهىاث ملظ

٪ ؤو: - ؾازغة بلهجت وؤياٞذ..ظّضي م٣ام في ،ؤهذ مدمض الخاط ًا-
ّ
ي..هٟؿ٪ وؿِذ ؤه

ّ
 وازخٟذ.ػلُست ابيخ٪ مً ؤنٛغ بو

ىظاط الؼواط ؛بحن  .."ؤنابٗه ًىمها ؤ٧ل ؤبي.ألاخغاف بحن  ةالضًجي الؿلُت لهاخب اإلاؼصوظت الخالت الغواجي لىا ًهىعز والٖا
كه للمغؤة اإلاخصخّغة عئٍخه الجك٘؛بحن وال٣لب  الىعٕ اإلآهغ بحن ال٣اب٘ اإلاؼ٠ٍّ

ّ
 الّغابُت ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء لها وحُٗ

ُت ٖغ
ّ

ض الٗاإلاحن،لُب٣ى اإلاخٟٟٗحن بم٣ام جل٤ُ ال ؤزغيز بُغ١ز ؤو" الؼواط"الك
ّ
ت ٖلمائها نالح مً ألامم نالح ؤّنز اإلاا٦ ّٟ  ألامم ٖو

ت مً ّٟ ا ٖ ً هُاَم،لض الباجٗحن ؤزُاَع حن ًٖ اإلاؿختًر .  هتىاَم في ألٖا

 جغنض" الكٝغ ٢ًاة"وعواًت بايُغابه وؤماهه؛مغحٗضة بإمىه ،آمىت ببهاثه بهُت ٞهي ؤلاوؿان بدىا٢ٌ مخىا٢ًت الخُاة جب٣ى
ز الىاخضة الظاث صازل الظواث جظبظب

ّ
 اثط وهي البدض مدّلز باإلاؿاءلت اإلاٗىُت الظاث َبُٗت في ٨ًمً ٞحها الٟغ١ز ؤّنز ؛بال

ت قُش ؤو الخًغة قُش ؤو الضًيُت الؿلُت ناخب ٛخهب ًخٗب لم الظي الؼاٍو دغم مى٢ٗه ٢ضاؾت في لًُُٗ الٗغف َو  ٍو
 َىاٍ ؾا٫ز مً

ى خحن ًلهض ؤبي جتٗل ٠ُ٦ حٗٝغ ٧اهذ اإلاؿحرصًت الُٟلت َظٍ"   .ظبالت في ًىلها لم التي الىخُضة اإلاغؤة ؤجها ٌٗتٝر ًغاَا،َو

ا ٖىُضا عظال" الكٝغ ٢ًاة" جهّىعز  ًٖ ًخمّىًٗ مً ٖلى باألزو تهُج التي لخُىاهِخه"ًلهض"ال٩اجب باليؿاء؛ُٞهّىعٍ مىلٖى

ز الّغٌٞ جىل لم التي لجزواجه ؤلاههُإ
ّ
ا جإجه لم التي" اإلاؿحرصًت الُٟلت"م٘ بال ا بل َٖى :  ٦َغ

ز ؤّم٪ إلااطا؟ألّنز..مم٨ً ٚحر"- ًّ ها،ل٨ ز َل ًدّبها،زّمز ؤبا٥ ج٨َغ ًّ ه جٓ
ّ
ى ٖجها ٨َظا ًدىاػ٫ز ؤه  ما ؤبضا؟٧ّلز الًيسخى الظي الٗىُض َو

ه والخ٣ُ٣ت.زُت له ووي٘ صعؾه ٢ض ؤبى٥ ٧ان خضر
ّ
ض ٧ان ما بلى ونل ؤه ه ج٣هض َل.-ًٍغ

ّ
..   ؤه

ه زجى٫ز بهىث ٌؿخُغص زّمز ٣ًاَٗجي)وٗم –
ّ
ب ٦إه ت في وؤًً؟ ( : - طل٪ ٢ى٫ز في الًٚغ  وال الٗلم ٢ضاؾت ؛ٞال (..٣ًه٣ه زّمز) الؼاٍو

ٍغ ٖلى ال٩اجب ؤنّغز الظي الكُش قهىاهُت ؤمام عاصٖا ٧ان بوؿان ؤي وال الٗمغ ًًؾً اإلا٩ان،وال  في مؿّمى ٚحر ٖلى بؾما جهٍى

هىاث مً قاء بما الّضًً باؾم ناخبها جمّخ٘ ؾلُت لُٛىم الخسُُلُت،و٦كٟه/ الؿغصًت عواًخه
ّ

 واليؿاء واإلاا٫ الّؿلُت: الك
ت بٗالم ال٣اعتز حٍٗغ٠ خاو٫ز والبهغ؛٦ما ٦موالر الٗلم في وجٟاوتهم البكغ بوؿاهُت إلبغاػ  ؤلاؾالمي اإلا٣ّضؽ بحن الجام٘ الؼاٍو

ـ
ّ
ا عوخُا وجغ٢ُتها الىٟىؽ جُهحر عخالث في البكغيز واإلاضو ٨ٍغ  ؤن ًتب التي ال٣ىاٖض بٌٗ َىا٥..بجي ًا اؾم٘: "- وؾلى٦ُا ٞو

                                                           
 ٕٔادلصدر السابق،ص ٔ
 ٖٔادلصدر نفسو،ص ٕ
 ٖٔادلصدر نفسو،ص ٖ
 ٖٙادلصدر السابق،ص ٗ
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 ال وج٣الُض ٖاصاث جد٨مه ؤًًا هاؽ،وػواظىاا٫ ؤظل مً ٞهي ٧اهذ مهما الٗغف،ٞدُاجىا ووعزت الخًغة ؤَل هدً بها هخ٣ُض

  ..الٗاع لىا جغضخى وال ٖا٢ل بجي ًا وؤهذ..ألاقغاٝ مً لِؿذ ل٨جها ظمُلت َٟلت وهىاعة..ٖجها هسغط ؤن وؿخُُ٘

ُت ٖالم هدى عخلت ال٣اعتز مىذ في ال٩اجب ؾاَم  هدى بالّهٟىة جهٟى التي الىىعاهُت والٗلىم بال٣ُىؽ اإلادكٗب الّهٞى
لمهم؛ٚحر لظاتهم ّنهمجسذ خ٣اث٤ باث ؤّنز ٖو

ّ
ش ومىاظ٘ الّؼمً ج٣ل ٓهغ التي الُغ٢ُت ػبض للىا٢٘ ؤزغط الخاٍع

ُم
 ؤّجها بُض ه٣اء ج

ًمغ
ُم
ىا ّٖما البُٗض ؤلاؾالمي الّضًً مىظت ع٧ىبهم خ٣ُ٣ت وعى مً ل٩ّلز ظٟاء ج

ّ
غ ًٖ ًّضٖىن،ٞخُٞغ  بما ب٣ُامهم ههجه ظَى

ُُت طواتهم مهالر ًسضم
ّ
ه الدؿل  الظي اإلاهُلر ًب٣ى ًخُّغٝ ؤن ٖلى ٦بحر صًً ؤلاؾالم الخ٣ُ٣ُت؛وألن ؤلاؾالم نىعة وحكٍى

ز  لئلؾالم الخُّغٝ ًيؿب ًّ ي ٦ماله ٖلى ناعر جت
ّ
ه وؾىت هللا ٦خاب في اإلاختل ُّ م هب  وؾلم ٖلُه هللا نلى مدمض ال٨ٍغ

.  الٗلم في والّغاسسىنز

ت بىؾاثلها وؾدب٣ى الغواًت ؾاَمذ ٦ما  وال٨ٟغ الخىز٤ُ عخلتي في والغمىػز للضالالث مؿخىلضة ةولىص والجمالُت اللٍٛى

ذ بوؿاهُت إلاتخمٗاث  .ؤخؼاجها ومىاًَ ؤخالمها وحكابهذ ؤظُالها حؿاٖع

:  واإلاغاحع اإلاهاصع

اب ٖبض: اإلاهضع الغواًت.01 ٝغ ٢ًاة عواًت"مىهىع، بً الَى
ّ

داص ،ميكىعاث"الك
ّ
حن،ٍ ال٨ّخاب بج   2001، 1الجؼاثغٍّ

غ١ز"ؤلابغاَُمي، بكحرا٫ مدمض لٗالمتا.02
ّ
ُت الُ ت وكغة جهضًغ مً م٣خُٟاث الّهٞى ُّ  اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗ

حن ت،الجؼاثغ،ٍ وحسجُالث ،م٨خبت"الجؼاثغٍّ                                                                                                                                1،2008الٛغباءألازٍغ

٩اص"ُٖاشخي، اخمُضة.03 غ ؤن خغام..ٖىصة بً بستي: باٍع
ّ
ت"هاؽ ًا له هدى٨ ُّ ت،الٗضص الخُاة ،ًىم  الشاهُت، ،الؿىت453الجؼاثٍغ

  2015ماي26

 2015، 1ألالى٦ت،ٍ ،قب٨ت"ؤهمىطظا اإلاٛغبُت الىسب،الىسبت ؾىؾُىلىظُا"خمضاوي، ظمُل ص.04

ض ؤبى مدمض ظىصة ص.05 ُت اإلاٗالم"اإلاهضي، الحًز ضها ٢ّهت في الّهٞى ُّ  الخهّىٝ ٦خب ،ؾلؿلت"الّؿالم ٖلُه مىسخى ؾ

  ،صٍ،صبلض24ؤلاؾالمي،ال٨خاب

  2012، 1ؤلازخالٝ،الجؼثغ،ٍ ،ميكىعاث"والخضوص الىظىص الجضًضة الٗغبُت الّغواًت ٢ًاًا"٣ًُحن، ؾُٗض.06

  2013ًىهُى05 ،7453الٗغبي،الٗضص ،ال٣ضؽ"واإلاحزان الّؿ٠ُ بحن الؿُاسخي الٗى٠"بىؾٍغ٠، نالح.07

ض نالح.08 غ١ز"ال٣ٗبي، مٍا
ّ
ُت الُ سها والّؼواًا الّهٞى  2002البرا١،لبىان،صٍ، ووكاَها،صاع بالجؼاثغ،جاٍع

جي، َُب ص.09  الٗاّمت الهُئت ،ميكىعاث"ال٣ُمي وؤلاؾخد٣ا١ الىظىصي الخًىعز في ؤلاؾالمي،ٞغاصة الٗغبي الّخهٝى"جحًز

  2011، 1لل٨خاب،صمك٤،ٍ الّؿىعٍت

                                                           
 ٓ٘ادلصدر نفسو ،ص ٔ
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ؼ ٖبض ببغاَُم الّغخمً ٖبض ص.10   1،1989ال٣غي،ٍ ؤمّز ،ظامٗت"والؿّىت ال٨خاب في وهٓامه ال٣ًاء"الخمُطخي، الٍٗؼ

، اإلاىٗم ٖبض.11  السامؿت لؿىتا ،7453الٗضص الٗغبي ،ال٣ضؽ"الخضازت مضًذ:ٖىصة بً بستي اٚخُا٫ ٖلى ٖاما18"الكيخٝى
 2013ًىهُى05،والٗكغون

،صعاؾتالّلز ظغاثم"البهل، ؤبى ٖلي ص.12  2013ألالى٦ت،صٍ، ،قب٨ت"م٣اعهت ٣ٞهُت ٝع

ُت ظهاص مً نٟداث"صعه٣ُت، ؤخمض مدمض ص .13 اص الّهٞى َّ  1994، 1بغؽ،لبىان،ٍ ،ظغوؽ"والّؼ

ُش م٣االث"الٛؼالي، مدّمض. 14
ّ

ت في الٛؼالي مدّمض الك
ّ
 والكاون ألاو٢اٝ ،وػاعة"ؤلاؾالمي الىعي متل

ذ،ؤلانـــــــــــــــ ـــــضاعؤلاؾالمُت،ال٩ٍى   12،2010 ـ

  1988، 1الكغو١،ال٣اَغة،ٍ ،صاع"الضًيُت والؿلُت الٗلماهُت بحن ؤلاؾالمُت الضولت"ٖماعة، مدمض ص 15

ك٨ُل الغئٍا الخلمؿاوي مضًً ؤبي قٗغ"خباع، مسخاع.ؤص 16
ّ
 ،2002الٗغب،صمك٤،صٍ، ال٨خاب بجداص ،ميكىعاث"صعاؾت والد

 2005، 1لليكغ،اإلاٛغب،ٍ جىب٣ا٫ ،صاع"الميؤلاؽ اإلا٣ّضؽ"الّؼاهي، الضًً هىعز ص. 17

٣ُا"واإلاتخم٘ اإلا٣ّضؽ"الّؼاهي، الضًً هىعز ص. .18  2011الكغ١،اإلاٛغب،صٍ، ،بٍٞغ
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ت اإلاعانغة  ًاؾمُنت نالح  ؤنمىطحا  جدىالث الؿغص في الغواًت الجؼائٍغ

حامعت ؤلازىة منخىعي كؿنُُنت " ؤ"ؤؾخاطة مؿاعضة كؿم  .صلُلت مغون. ص

 

 

 إلالخوا

غخا مٛاًغا همُا الخضازت بٗض ما عواًاث جدمل ً خالت ًٖ للخٗبحر ظضًضا َو ت وؾاا٫ الظاث مً والا٢تراب الَى  الهٍى
ت، لؤلبٗاص مىاؾبت بلٛت والختغبت الىا٢٘ ٢غاءة ؤٖاصوا قباب مىختحها مٗٓم ٧ىنز الىهىم َظٍ ًمحز ما وؤَم اإلااع١،  الغمٍؼ

ت ُاب ءالاهخما يُإ ًٖ حٗبر قمىلُت وعٍئ ت ٚو . الجامٗت الهٍى

ت ال٩اجب وجإحي  الشىعة ؤزىاء الجؼاثغ َبٗذ التي ألاخضار ٖلى ج٠٣ ٧ي َاالء َلُٗت في" نالر ًاؾمُىت"  الجؼاثٍغ

ت ٍغ ش لُسذ التي اإلاإؾاة بلى ونىال الاؾخ٣ال٫، وبٗض الخدٍغ . والا٢خخا٫ الخىاخغ بلى بإبىاثه وصٞٗذ البلض َظا جاٍع

ً َمىم ًدمل الظي السام الغواجي ٖاإلاها ق٨ُلث ال٩اجبت اؾخُاٖذ ل٣ض  مخمحزا نىجا ُٞه بضث ٦ما واإلاىاًَ، الَى
غ خاو٫ز ت الغواًت جدٍغ مىمها، اإلاغؤة نىث َُمىت مً اليؿٍى  وال٣هغ ألاهىزت ٖالم في الصسهُت حسجً التي اللٛت جل٪ ومً َو

ت ال٣ًاًا في الىٓغ بٖاصة م٘ الظ٧ىعي،  . الش٣اُٞت الؿاخت في صثؾا التي وؤلاًضًىلىظُت ال٨ٍٟغ

Abstract  

The postmodern novels have different pattern to express the Citizen statue and approaching 

the self and the question of identity. 

The important things which recognise these texts is that the producers are youth, they re-

read the reality and experience suitable for the dimensions of avatar language, and a 

comprehensive vision reflects the loss of membership, and lack of the unifying indentify.  

“Yasmina Salah”  comes ahead of them ; she talks about the events that marked Algeria 

during its revolution war, and after the independence, till the tragedy that tarnished the history of 

this county and pushed it’s children to fight against each other and to kill each other, and she can 

create it’s special novelist world which holds the concerns of the nation and the citizens. 

She also appeared as a special voice that tried to edit the feminist novel form the 

dominance of women’s problems and form the languages which limit the personality in the 

feminist world, and male oppression, with a feedback of the intellectual and ideological issues 

that prevailed in the cultural field.   

               

 في بالسُا٫ الىا٢٘ عبِ ٖلى زاللها مً ألاصب ٌٗمل جىانلُت، ووُُْٟت ظمالُت ؤؾـ ٖلى الغواجي الىو ٣ًىم
 ٦شحر لخالخم ًٞاء الىو ظٗل قإجها مً ٞىُت وبإؾالُب والخىٕى و٫زوالكم بال٩لُت ًدؿم ٖالم الغواًت ؤن طل٪ ٞجي؛ ٢الب

. اإلاغظُٗاث مً
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ا في ؤصبي ظيـ ؤَم الغواًت وحٗض َغ  بهضٝ ؤلاوؿان وا٢٘ جد٩ي ؤن اؾخُاٖذ ٣ٞض الاظخماُٖت؛ الخُاة لىا٢٘ جهٍى

ت بؾتراجُتُخه وعؾم وؤخالمه آالمه َمىمه، اخخىاء . والجمالُت ال٨ٍٟغ

لُه ً َمىم ًٖ ٖبرث الخضًشت الغواًاث مً ٦شحرا ٞةن ٖو  لظل٪؛ همىطظا ألاػمت وحٗض وآالمه ؤلاوؿان ووا٢٘ الَى
ت ألاػمت ٧اهذ التي الغواًاث مً ٖضصا الجؼاثغ في ألاصبُت الؿاخت قهضث ٣ٞض ا الجؼاثٍغ لب في وق٩لذ لها، مىيٖى  ألٚا

. الٟترة جل٪ زال٫ الغواجي السُاب مغظُٗت

غخا مٛاًغا همُا خملذ ٢ضٝ الخضازت بٗض ما عواًاث ؤما ً خالت ًٖ للخٗبحر ظضًضا َو  الظاث مً والا٢تراب الَى

ت ؾاا٫ ٖلى والى٢ٝى  ٦ما الىا٢٘ ٣ًغؤ ؤن ًداو٫ز الخضاسي بٗض ما ال٣و"  ؤن طل٪  –هٟؿها ألاػمت ٢ًاًا ٖالجذ وبن  –الهٍى
ى٣ل وجىا٢ًاجه، حكُٓه ب٩ل َى ت الصسهُاث نغاٖاث ٍو   ". والىٟؿُت ال٨ٍٟغ

 وبإؾالُب مباقغ وؾغص واضخت بلٛت والختغبت الىا٢٘ ٢غاءة ؤٖاصوا مىختحها مٗٓم ؤن الىهىم َظٍ ًمحز ما وؤَم

دت . قمىلُت بغئٍت ألاػماث ًٖ وحٗبحر نٍغ

ت ال٩اجبت وجإحي  َبٗذ التي ألاخضار ٖلى ج٠٣ ٧ي الكباب ألاصباء َاالء َلُٗت في *" نالر ًاؾمُىت"  الجؼاثٍغ
تا الشىعة ؤزىاء الجؼاثغ ٍغ ش لُسذ التي واإلاإؾاة ألاػمت بلى ونىال الاؾخ٣ال٫، وبٗض اإلاتُضة لخدٍغ  بإبىاء وصٞٗذ البلض َظا جاٍع

ً غ خغب بلى ٖىصة اإلاىيٕى خُض مً هي التي_ ** الهمذ بتغ"  ألاولى عواًتها بن خُض والا٢خخا٫؛ الخىاخغ بلى الَى  الخدٍغ

ت ت ب٣ُمت جخمحز  –الجؼاثٍغ ت ٢هحرة ظمل ٖلى حٗخمض بىاثُت لٍٛى ً"  عواًت ؤما الخٟانُل بإص١ تهخم وقاٍٖغ  ***" ػظاط مً َو
ً وخضة ُٞه حٗغيذ حٗبا ؤ٦ثر آزغ ظُل بلى ٞدكحر  هي عواًاتها آزغ ****لسًغ عواًت ؤن خحن في الخهضٕ، بلى واؾخ٣غاٍع الَى
 مً ؾىىاث بٗض بكاثٍغ قبابا٫ ًدمل مكغ١ز مؿخ٣بل في ٖلحها ألامل َىؾُُغة ٞحها الالٞذ و الؿاب٣ت للغواًت ج٨ملت

. الا٢خخا٫

ً خالت ًٖ الخٗبحر في ألابغػز َى الغواجي الُغح"  ٧ان ولُاإلاا  والى٢ٝى الٗغبُت، الظاث مً والا٢تراب  الغاَىت الَى

ت ؾاا٫ ٖلى   ".الخضًشت الٗغبُت الجهًت مُل٘ مىظ م٨غوعة ؤؾئلت وهي اإلااع١ الهٍى

ت -   ٞاللٛت ؛ " لٛىيز جغ٦ُبي وؿُج الىا٢٘ في َى ظمالُا مُٗى ؤو طَىُا امخهىعز ٩ًىنز ؤن ٢بل هو ٧ل"  :الؿغص قعٍغ

ً" عواًاث في ال٨ٟغيز البىاء ٖلى وؾى٠٣ الغواجي السُاب ظىاهب مً مهما ظاهبا ح٨ٗـ  بدغ" و" ػظاط مً َو
 َابظاث الىا٢٘ َظا مىاظهت بلى ال٩اجبت مً ؾعي في الىا٢٘ جسال٠ ؤن ًم٨ً التي والاخخماالث"لسًغ" و" الهمذ

                                                           
 .ٖٗ، ص ٕٔٔٓ، ٔ، الوراؽ للنشر كالتوزيع، عماف، ط(الذات، الوطن، اذلوية ) اجلديدة  ما بعد احلداثة يف الركاية العربية: مصطفى عطية مجعة   
غل منذ سنة كاتبة جزائرية من كتاب الركاية اجلدد من جيل االستقالؿ الثاين، تكتب القصة، من مواليد اجلزائر العاصمة، خرغلة كلية علم النفس، تشت: يامسينة صاحل *

، حازت على جوائز أدبية من العراؽ كتونس كاجلزائر كالسعودية، كما حصلت ٕٓٓٓشرفت على القسم الثقايف يف رللة نسائية جزائرية سنة يف اجملاؿ الصحفي، أ ٜٜ٘ٔ
 ".كطن من زجاج" كىي تكملة لركاية " خلضر " ، آخر ركاياهتا " ر الصمت " على جائزة مالك حداد للركاية عن ركاية 

 .ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ، حازت الركاية جائزة ملك حداد لعاـ ٕٕٓٓ، ٔاآلداب، بَتكت، طدار : ركاية:  ر الصمت  ** 
، ناشركف، ط: ركاية : طن من زجاجك ***  .ٕٙٓٓ، ٔمنشورات اإلختالؼ، الدار العربية للعلـو
 .ٕٓٔٓالدار العربية للدراسات ك النشر،بَتكت،:ركاية : خلضر ****
 
 .ٓٗة العربية اجلديدة، ص ما بعد احلداثة يف الركام: مصطفى عطية مجعة 

. ٘ٔ، صٕٔٔٓ، ٔ، دار األدلعية للنشر ، ط(سردية اخلرب ) شعرية اخلطاب السردم : عبد القادر عميش ٖ
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ا ٨َغ ٍغ لخُٗض ٞو ض ما ج٣ى٫ز ال والغواًت." زام ٨ٞغيز بىاء في جهٍى  ل٨ً لل٨خاب الٟغصي ألاؾلىب بىاؾُت ٢ىله جٍغ

  ."عؾمها التي الصسهُاث بإؾالُب ألؾلىبه ٧امل مؼط بىاؾُت

ً" عواًت ٟٞي  بلٛت ؤلاوؿان مٗاهاة ٞحها نىعث بالٟتُٗت ملُئت عؾاثل "نالح ًاؾمُنت" ٦خبذ" ػظاط مً َو
دت وؤلاصاهت والشىعة الكٗغ في اع٢تٙ  نىعة ج٣ضًم في ؤؾهم مما الخ٣ُٗض، مً ًسلى ال مسؼوها وعاءَا جسٟي التي الهٍغ

إحي الٗاَُٟت مدمىالجه ب٩ل لٛىيز صاللي ٌُٞ" ٞالىو السام، الغواجي ٖاإلاها حك٨ُل ٖلى ال٨خابت ٢ضعة في ناص٢ت  ٖلى ٍو

٤ ما جهىعز ق٩ل .  "عجهوطا٥ اإلابضٕ مسُلت جملُه ما ٞو

ت اللٛت َظٍ اؾخسضام في الخد٨م ٖلى ال٨خابت ٢ضعة بن إزظ الٞذ ٞجي مؿخىيز بلى ًغج٣ي الؿغص ظٗل الكٍٗغ  ٍو

 وهي وابدؿمذ ندىي  الخفخذ": بؿالؾت،ج٣ى٫ز الجهاًت بلى مدكى٢ا ألاخضار وعاء ًلهض بتٗله الٗمل زىاًا في اإلالخ٣ى

  ".مغجبىت طعاع على جىيع ًضا حكبه امتهاابدـ ؤر بلي زُل. فلِ ابدؿمذ....جخيلم لم جهافدجي،

 الخظ٦حر ٖلى ٌؿاٖض الظي" الخ٨غاع" الؿغصي ههها ال٨خابت ٖلحها بيذ التي ألاؾلىبُت الٓىاَغ ؤَم مً بهه زم

ك٩ل باألخضار ا َو  الظي الغحل طلً طعاع جخإبُير وؤنذ لللبً ًا": ج٣ى٫ز الغواًت خل٣اث حكض التي الغوابِ مً هٖى

 لي نظغاجً هغهذ...حىاعه بلى الهاصئت مكِخً هغهذ...طعاعً على جًؼِ وهي ًضه هغهذ بلًُ، ظغاجهر هغهذ...هغهخه

  ...".معه وؤنذ

م ٖلى بالخُاة ممخلئا هٟؿها ًبضو باإلًداء الٛىُت اللٛت َظٍ  ؾمت" البؿاَت َظٍ ألاخُان بٌٗ في بؿاَتها مً الٚغ
ما٫ مً الٗضًض في باعػة م٪ الخضًشت الغواثُت ألٖا ت ج٨كٟها ؤن نٍو .  "الجمالُت باب مً الكٍٗغ

ىا( البُل/ الؿاعص) الغظل نىث لخ٣ضم اإلاغؤة نىث ُٚبذ ٦ما اإلاباقغ، ٚحر الؿغص بلى ال٨خابت لجإث ٢ض و  هتض َو
ت، ال٨خابت في ظضًضا لىها جي الٗام الهم م٘ وحكدب٪ السام ألاهشىيز الهم جختاوػز ٦خابت بجها" اليؿٍى   ".والَى

 صاللُت ؤبٗاص ٖلى الخضازل َظا ًىُىيز ،و الشىعة و الخب بحن الجمُل بالخضازل ٞخمحزث" الهمذ بدغ" عواًت ؤما
ت و ٢هحرة ظمل ٖلى ال٩اجبت ٞحها اٖخمضث ٖم٣ُت مٗان و َامت  مخمحزا خًىعا اللٛت ؤُٖى مما الخٟانُل بإص١ تهخم قاٍٖغ

: ج٣ى٫ز خحن

" ٌ  ًغان؟ ؤر بعض خُاصًا ؤلانؿار ٌعِل ؤر معلى

ت قُفغتها خل من ؤجمىن لم معاصلت ًا ، ؤنذ .. الؿٍغ

                                                           
عة البحث يف بالغة الركاية، رللة متخصصة يف حتليل اخلطاب تصدر عن رلمو: أدبية السرد بُت بالغة الصورة كادلنظور السردم، رللة بالغات، زلور: محيد حلميداين - ٔ

 .ٜٕ، صٜٕٓٓ، شتاء ٔالبالغة كاألدب، القصر الكبَت، ادلغرب، ع
 .ٖٙ، صٖٕٓٓ، ٔالدار البيضاء، ط-، ادلركز الثقايف العريب، بَتكت(األنا كاآلخر عرب اللغة السردية)سرد اآلخر : صالح صاحل - ٕ
 ٖٜ، صٕٙٓٓ، ٔبية للعلـو ،ناشركف ط، منشورات االختالؼ ، الدار العر(ركاية)كطن من زجاج : يامسينة صاحل - ٖ
 .ٕٗٔادلصدر نفسو، ص - ٗ
 .ٖٔٛ، صٕٓٔٓ، ٔشعرية القراءة كالتأكيل يف الركاية احلديثة، عادل الكتب احلديثة، إربد، ط: فتحي بوخالفة  - ٘
 .ٜٕٔما بعد احلادثة يف الركاية العربية اجلديدة، ص: مصطفى عطية مجعة - ٙ
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م النابٌ الجمُل والجنىر  الىعص بلىر " ماي" قهغ ػؼلها معاصلت ًا ، ؤنذ   ".والىحع بالخٍغ

غ خاو٫ز ممحزا نىجا ال٩اجبت ٞحها ٞبضث" لسًغ"  عواًت ؤما  في الصسهُت حسجً التي اللٛت جل٪ مً الغواًت جدٍغ
ً ٖلى وع٦ؼث الجيـ و الجؿض بحن اإلادكاب٨ت الجاَؼة الغواًت جتاوػث ،٦ما الظ٧ىعي وال٣هغ ألاهىزت ٖالم  الَى

ً و ال٣لب مً ال٣ٍغب الغاقي ألاصب عواثُت بجها ٖجها ٣ًا٫ وما اإلاىاًَ،/الؿُاؾت/  في ٚاع٢ت بلٛت َظا ٧ل ؤلاوؿان و الَى
دت، وؤلاصاهت والشىعة الكٗغ ً اؾدباخت َم وٗاٌل هدً ٞها الهٍغ  خحن للٟؿاص ؤصاة بلى ال٣ٟحر وؿانؤلا جدى٫ز وآلُت الَى

ت ؤبهت صازل ًغام ما على ش ىء ول !..ماًغام على ش ىء ول":"لسًغ" البُل لؿان ٖلى ج٣ى٫ز  فيها اقترن التي السخٍغ

  ."مهغبت؟ هي هل !.. ًدغؾها التي البًائع في الخفىير ٌعاوص وهى نفؿه في كالها !.. الجمُع

 و الجُاع كضع الخُإ فدتى)...(  منسفًت بإزمار ألاؾىاق بلى به ًضفعىر  فاؾض ش يء ؤي:" ٢اثلت ج٠ًُ و

  "!.. الفلغاء

 :الخىاع -2

ُٟخه الٟجي، الخٗبحر ؤهماٍ مً همُا بىنٟه ؤؾاؾُا بىاثُا ٖىهغا الخىاع ٌٗض  غ ْو  وبه ٖىه، وؤلاباٙل الخضر جٍُى

ال٢اتها وؤخاؾِؿها ٖىاَٟها ًٖ ال٨ك٠ ٢هض الصسهُاث ؤخاصًض جىٓم  .زغيزألا بالصسهُاث ٖو

 حكخمل التي اإلاٗاوي ٖلى ولِـ اللٛاث ؤق٩ا٫ ٖلى ٢اثما ٦المُا جىاظها"  بىنٟه" الخىاعيز الخ٣ابل" "بازخير" ؤؾماٍ و٢ض

  ".ٖلحها

ً" عواًت في الخىاع ج٣ىُت وجختلى حن زال٫ مً" ػظاط مً َو : مؿخٍى

ن. قافً من عاف...معلًُ الؿالم:" الؿاعص لؿان ٖلى ظاء مباقغ، َاب٘ في الٗامي: ألاو٫ز اإلاؿخىيز  ناخبي ًا ػُؿذ ٍو

   ?Comment ça va  .عان واف وؤنذ -

ا ًا ٌؿتر عبي merde   !"ميرص" ناعث الخالت حكىغف، ما - ؼ زٍى  !لعٍؼ

ا ًا بًه -   ..."والانجليز فغنؿا في عاهم ؤوالصهم. عاؾهم مسبُير عاهم صاعوها ؤلي...زٍى

 في الؿاب٤ وػمُله الؿاعص لؿان ٖلى الٗامُت اإلاٟغصاثو الخٗبحراث َُٛان َى اإلا٣ُ٘ َظا ٖلى ًالخٔ ومما
 في ال٣اثم اللٛىيز الاػصواط بلى بقاعة في الٗغبُت بلى مترظمت الٟغوؿُت باللٛت حٗبحراث الاؾخٗما٫ َظا ًخسلل ٦ما الجامٗت،

ُٗي الُىم، ختى الجؼاثغ ت ْاَغة ؾخى٢ٟىاٞذ الشاوي اإلاؿخىيز ؤما.الجؼاثغ في والخًاعيز الش٣افي الاؾخالب ًٖ نىعة َو  في لٍٛى
ا زل٤ مما الٟهُدت م٘ الٗامُت جتاوعث خُض الخىاع، ا جىٖى . الغواًت في واضخت مؿاخاث جدخل الخىاعاث َظٍ ظٗل لٍٛى

: اإلا٣ُ٘ َظا في ًبضو ٦ما
                                                           

 .ٜٗ،صٕٕٓٓ،ٔار اآلداب،بَتكت،ط ر الصمت،د:يامسينة صاحل ٔ
 .ٙٓٔ،ٚٓٔ،صٔخلضر،الدار العربية للدراسات ك النشر،بَتكت، ط:يامسينة صاحل  ٕ
 .ٚٓٔادلصدر نفسو،ص  ٖ
4
 .ٕٗٔ، صٜٜٛٔزلمد برادة، دار الفكر للنشر كالتوزيع، القاىرة، : حتليل اخلطاب الركائي، تر: ميخائيل باختُت 
5
 .ٔ٘كطن من زجاج، ص:يامسينة صاحل 
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ي. واف من جفانُل ًا ناخبي "-     ! هظه اإلاغؤة ًازَغ

 هُف؟ -

 .مجؼعة في صوعا جلعب ؤر منها َلب ممشلت ؤةاإلاغ ؤر ًبضو.... عنها؟ هخب ما جلغؤ ؤلم. ملفلت نىعة -

 ممشلت؟ -

  . "ممشلت بًه -

ً" عواًت في الؿغص ًخٛحر ٦ما  م٣اَ٘ جدىاوب خُض اإلاباقغ، الؿغص َاب٘ بلى الجؼجي الخدلُل َاب٘ مً" ػظاط مً َو

 )51( الهٟدت نم و٦ظل٪ ،)50( الهٟدت بلى )35(الهٟدت مً اإلامخض الجؼء في زانت م٨ش٠ بك٩ل الخىاع م٣اَ٘ م٘ الؿغص
. )62( الهٟدت بلى

:  طل٪ ؤمشلت ومً الٟهخى باللٛت ؤٚلبه في الخىاع ٞتاء"  الهمذ بدغ"عواًتي في ؤما

ض ماطا"-  مجي؟ جٍغ

ضن- ا ؤٍع  ..فلِ مسلها حؼائٍغ

.. بليها لالنًمام جضعىن الجبهت: الىيىح ػاًت في اإلاؿإلت..ؤفهم ال-

  ".الجبهت؟-

:  الهىحي الخعضص-3

ً" عواًت ج٣ىم  الدصسُصخي، الغواًت َاب٘ ًٟغيه الخٗضص َظا« الغواثُت، ألانىاث حٗضص زانُت ٖلى" ػظاط مً َو
٣خًُه اث مسخل٠ مً الصسهُاث جىٕى ٍو ت اإلاؿخٍى  في اإلاهُىت هي )ؤها( اإلاخ٩لم يمحر نُٛت ؤن الىاضر ومً .»ال٨ٍٟغ

ت في َٟىلخه ٞتراث وفيٌ بصسهِذ جخهل ٖضًضة مىاي٘ في الؿاعص/ البُل شسهُت في مخمشلت الغواًت  « :٣ًى٫ز خُض ، ال٣ٍغ

   » .والغخُل الخب بير مكدخا خُاحي عكذ الظي ؤنا

٤ ؤي -اإلاخ٩لم بًمحر الؿغص ظاء  شسىنه ٖلى وهخٗٝغ الؿاعص بُٗجي هىٓغ ٞىدً الىن٠، طاحي -الؿاعص مىٓىعز ٞو
 اإلاٗاهاة َظٍ الىو، عؾالت م٘ ًدىاؾب طاٍو الضازلي، الخىاع لهالر اإلاىُى١ز الخىاع ًخ٣لو ٦ما و٢ىاٖخه، مىٓىعٍ مً

جي َم بَاع في الظاجُت  .ٖام َو

                                                           
 
 .ٙٚادلصدر نفسو، ص 

 .ٕٙ،ٖٙ،ص صادلصدر نفسو ٕ
 
 .ٜٛ، صٕٔٔٓادلتخيل يف الركاية اجلزائرية من ادلتماثل إذل ادلختلف، دار األمل للطباعة كالنشر، دط، : آمنة بلعلى 
4
 .ٕٖػ ٕٛركاية كطن من زجاج، ص ص: ينظر 
5
 .ٖٚٔادلصدر نفسو، ص 



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

150 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 الٛاثب حٗبحراث ٞحها جبضو الُٛاب، مً م٨شٟت خالت الغواًت في جدبضي الؿاعص به ًخلٟٔ الظي اللٛت ٞٗل ولضًمىمت

 ؤخبهم، وعي ػير ؤو وعي عن للظًن ؤعغفهم، للظًن ًإحي وار:" الؿاعص ٢ى٫ز مشال مجها هظ٦غ خُض ألاها، َمىم ًٖ جىِٟؿا

لتهم عخلىا عغفتهم الظًن ول....واكفير ًمىجىر  ؤنهم لُهضكىا اإلاىث طلً ًإجيهم وار   ."عنهم عػما ؤو بٍُغ

ظا واإلاساَب اإلاخ٩لم يمحريز بحن السُاب جضازل هتض ٦ما ٠ َو  م٘ ًدىاؾب خُض الؿغص، في ٧امل بك٩ل مْى

 وجضاُٖاث ألاها خًىعز حؿخدب٘ التي وؤلاظابت ؤهذ؟ مً: الؿاا٫ َغح بحن ؾغصا٫ بىاء ٞضاع ؾغصي، حكدذ صونز الغواثُت البيُت

  .طا٦غتها

ٗخمض ت ٖلى الغواًت َظٍ في الٟجي البىاء َو : السهاثو مً متمٖى

٤ اإلاخل٣ي ًإزظ الؿغصي ألاؾلىب ؤن ؤَمها ٘ َىا٥ الىن٠ ٞم٘ بؿالؾت وبىاثه مى٣ُه ٞو غ جىَى  مً هاب٘ ؤخُاها ٍٚؼ

ل جخاب٘ ٠ُ بٗضا" ٦ظل٪ ًدمل ٦ما ، "خضًشا ؾغصًا بٗضا ًدمل طاجه خض في ٞالىن٠" الجمل، مً ؾلؿت ؤو ثلل٩لما ٍَى  َع

  ."الىو في ال٣اثمت ؤلاقاعاث لبٌٗ ٌُٗحها التي السانت ال٨شاٞت زال٫ مً ؤلازاعة

 للماضخي خًاٍعاؾذ ٟٞي" الغواًت مُل٘ مىظ بضؤ الظي الؼمجي الاعجضاص ؤؾاؾها ػمىُت بيُت ٖلى الغواًت اٖخمضث ٦ما

.  "مخٗضصة وؾاثل بلى الؿغصي السُاب ًلجإ ؤخضازه ووكٍغ

 بجها بط  الصخُدت ؤما٦جها في اإلاغؤة جً٘" الهمذ بدغ" عواًت في ؤجها بال عظل بلؿان ج٨خب" نالر ًاؾمُىت" ؤن وم٘
٘ و ؤػعٍ لدكض الغظل م٘ ظىب بلى ظىبا الى٢ٝى في صوعَا ظٗلذ بل خ٣ى٢ها، ًٖ جضاٞ٘ ولم اإلاغؤة ًٖ جخدضر لم  جٞغ

اجه، ظا مٗىٍى  ؤمشلت ومً المغؤة خبه بؿبب الخغب صزى٫ز في ًترصص لم الظي" الؿعُض س ي" الؿاعص لؿان ٖلى ظلُا ًبضو ما َو
: َظا

 الضفاع في مدكىعا وحضججي.. فًُ/ بً اهدكفخه الىَن ختى..مجنىنا نغث بعضن عاكال،و عحال هنذ كبلً" 

   ".بها ؤئمن ؤهن لم مفاهُم في الشىعة خكغججي و..عنه

، مؼمىعة امغؤة قيل على الىَن حاءني مضهكت لُلت في"    ..".فجئذ ،"حعاٌ" لي وكالذ والؼغوع، بالدؿاٌئ

 الصخٟي،الؿ٨غجحر:)مشل اإلاىظىصة الغواثُت ألانىاث ٖلى"لسًغ" نىث َُمىت ظلُا ُٞبضو" لسًغ" عواًت في ؤما
ش في ؾىصاء ػمىُت خ٣بت في ال٣ٟغ ًهإع الظي البؿُِ ؤلاوؿان مٗاهاة نىعث ؤجها ،طل٪( الُبِب ظما٫،اإلاضًغ،  الجؼاثغ جاٍع

اب) ً جضمغ ٢ىيز بحن م٣خى٫، و ٢اجل بحن ؤبىائها مً ٦شحر ٞحها جىػٕ(  ؤلاَع ض ٢ىيز وبحنزباؾمه، وجخاظغ الَى  ٖلُه الخٟاّ جٍغ
ا ه٣ُا : ج٣ى٫ز ٢ٍى

                                                           
 
 .ٓ٘ٔادلصدر نفسو، ص 
 
 .ٕٛيف الركاية اجلزائرية من ادلتماثل إذل ادلختلف،  ص ادلتخيل :آمنة بلعلى 
 
 .ٙ٘ٔ، صٕٓٓٓ، ٔأ اث يف النص الركائي العريب، دار اآلداب، بَتكت، ط: سامي سويداف 
4
 .ٙ٘ٔادلرجع نفسو، ص 
5
 .ٜٛٔ، صٕٙٓٓ، ٔيركت، ط، دار اآلداب ، ب(احلرب كالقضية كاذلوية يف الركاية العربية)فضاءات السرد كمدارات التخييل : سامي سويداف 

 .٘ٚ ر الصمت،ص:يامسينة صاحل  ٙ
 ٘ٙادلصدر نفسو،ص ٚ
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ضو بنهم)...(  الىخف جاول ؤًن من ٌعغفىر  ألاؾُاص هاالء"  ًىىنىا ؤر ؾىي  طلً بعض يهمهم وال مهلختهم رًٍغ

 ٌكعغور ال فاخل زغاء في ٌعِكىر  الظًن ؤولئً ؤر ًضعن وار:" ٢اثلت وج٠ًُ   ".!... الجىع ًلغنهم ال وي ؤػنُاء

  ". الجى لُؼيروا ألاؾبىع نهاًت في الخاعج بلى ؤبناءهم ًغؾلىر  الىشيرة،و نلىصهم ٌعضور  وهم نفؿه بالص يء

ً" عواًت في جُالٗىا َظا ظاهب بلى ت الظاث ٢ًُت" الهمذ بدغ" و" ػظاط مً َو ً، والهٍى  ٢ًاًا وهي والَى
ت" ٢ًِخا ظاءث و٢ض اإلاٗانغ الٗغبي الٟغص ج٣ل٤ ػالذ وال ؤ٢ل٣ذ مدىعٍت ً" عواًت في مغ٦ٍؼً مدىعًٍ" والاؾخ٣غاع الهٍى  َو

ما -زانت"-ػظاط مً ً ألػمت وظهحن ٌك٨الن َو . الَى

سُت ٢ُمتها لها بصسهُاث جبتال٩ا اؾخٗاهذ و٢ض ُٟها خُض مً وؤلاًضًىلىظُت؛ الخاٍع  ؤو جغازُت لصسهُاث جْى
اث وعاء مسخُٟت وجتٗلها بًداثُا مٗها لخدىام الغواثُت ههىنها في لضمتها جسُُلُت ؤو مبخ٨غة ؤو وا٢ُٗت ؤو مٗانغة  ملْٟى

ا، ؤن صونز بها مخٗل٣ت نٟت ؤو بداصزت جىحي  الٗىانغ"  ؤن طل٪ ؤنىلها، بلى بةٖاصتها بال خُيئظ َاٖلي الخٗٝغ ًخم وال جظ٦َغ

ها ٧ان ٦ُٟما اإلادُلت ل، خُض مً بظاتها ج٨خٟي ال هٖى لها ؤظل مً بلُه حكحر ما بلى الٗىصة البض بط الخإٍو .   "جإٍو

مشل  ٞصسهُت اإلاخ٩لم، بًمحر زالله مً جخدضر وظها ال٩اجبت مجها جخسظ مٗانغة ؤو جغازُت شسهُت ال٣ىإ ٍو

مُحن بالغظا٫ اإلاغجبُت( ال٧امىعا) شسهُت وعاء اإلاخسٟي الُٟل -البُل َظا واإلاىث، والكام الىدـ الخ٣ها بُلا٫  الَى
ان زم ، نضثا ؾُٟا ؾىيز ج٨ً لم التي الٛامًت وبالصجاٖت  ال٩لمت جدمله ما ب٩ل( الؿامىعاي) بل٣ب اؾمه اعجبِ ما ؾٖغ

.  "ٚغوعا والبُل ازخُاعا الصجإ بحن والؿامىعاي، مىعاال٧ا بحن ألابضي الٟاع١ز َى َظا"  زُٟت يُٛىت مً

ر ّبِب
َٗر  ًبدض مغمى٢ا صخُٟا ناع ؤن بٗض ختى والصجه، مىظ وجىا٢ًاجه واه٨ؿاعاجه البُل َمىم ًٖ( ال٧امىعا) ٢ىإ ٌُم

ى عاقضًًا٫ السلٟاء ألخض اإلايؿىبت اإلاكهىعة اإلا٣ىلت ًغصص ل٨إهه" م٣هى ؤو قإع مً جإجُه َاجكت عنانت في اإلاىث ًٖ  َو
 بن خُض وؾلم؛ ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ز لصسهُت اؾخدًاعا َىا٥ ؤن ٦ما ، (ؤل٣اَا؟ ؤًً)  للهجغة 41 ٖام ألاؾىا١ في ًمصخي

 َظٍ " -هللا ٖبض" الخاط ألبُه ظضٍ ٨ٟٞله مٟاجئ بك٩ل ؤبُه ازخٟاء زم مُالصٍ، ؾاٖت ؤمه ماجذ الظي البُل  –الُٟل ٢هت

. مىلضٍ بٗض الغؾى٫ز ومهحر ٢هت حكبه  –الخضًض الجؼاثغيز باإلاٟهىم ؤلا٢ُاُٖت الصسهُت

ت مضعؾت" ال٧امىعا" ًضزل زم حن مٗلم بلى مىتظبا هٟؿه لُتض ال٣ٍغ ِٗب
 وهي  –اإلاش٣ٟت الصسهُت َظٍ ًدبه، مُم

غ بلى ٌؿعى الظي اإلاختضص الشىعي ال٨ٟغ جمشل  –الىا٢٘ في مىظىصة ُٟخه مً مٟهىال هٟؿه ًتض ل٨ً والبىاء، الخٍُى  ْو
ض شسو اإلاٗلم"  اإلاُىاء في خماال ٌٗمل ؤن بٗضَا ًًُغ٫ .  "م٩اهه في هًٗه ٠ُ٦ ؾىٗٝغ ٚو
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ٌ بلى اإلاًُهض ؤلاوؿان خاظت  حؿخدًغ شسهُت بجها  اإلاش٠٣ مإؾاة وجتؿض اإلاتخم٘، في الٓلم ؾُاصة ٞع
ه بال لصخيء ال بمباصثه اإلاخمؿ٪ ت في ب٢ُاعي ٞؿاص يض لى٢ٞى  الؿلُت وظه في ٠٣ً إلاً نىعة بال َظا وما نٛحرة، ٢ٍغ

ت  . اإلاغ٦ٍؼ

ت وؾااٌ ألاولى النكإة -4 :  الهٍى

ت ؾاا٫ ً" عواًت نٟداث َُلت وج٨غعز َغح الهٍى ً الظاث ؤػمت ًٖ حٗبحرا ؟"ؤها مً": "ػظاط مً َو  َظا ،و٧ان والَى
ت، في َٟىلخه ٞتراث في الؿاعص بصسهُت جخهل ٖضة مىاي٘ في الؿاا٫  ؤب ألاب، ٣ٞضاهه في الُخم مً ٖاوى وؤهه زانت ال٣ٍغ

 ألن الخُاة في ابىه بىظىص ًغخب لم ؤب  "الصسو طل٪" ٣ًى٫ز ٖىه ًخ٩لم خحن ٧ان الظي الجض مىاظهت ٖلى الغخُل ًٞل

. ؤهتبخه خحن ؤمه بغخُل ٣ًترنز  وظىصٍ

مخه، ظضٍ ٣ٞضان زم  زم الؿلُت، عظا٫ مً والخ٣غب الىٟىط بلى جُمذ ب٢ُاُٖت ؤؾغة في ٦ىٟه في جغبى الظي ظضٍ ٖو

ُٟا خبا له ج٨ً ٧اهذ التي اإلاكلىلت ٖمخه ً، ٖو ان التي جل٪ ٦بحًر  -ًدبها ٧ان الظي-ؤلاؾُبل بٗامل عخُلها اعجبِ ما ؾٖغ

. ل٣ٟضَا قضًضا خؼها خؼنز و٢ض بالهضمت، اإلاُى١ز بمىتها

 ملُئا عنا الظي والبِذ....عمتي ومىث اإلاعلم عخُل:" اإلاٗلم ُٚاب ٞٗل مشلما ٣ٞضاجهم ٖلُه ًازغ لم َظا ٧ل وم٘

 عن البدث في ؤفىغ لم ؤنجي ؤهثر اؾخؼغبذ لعلجي": الٗانمت بلى ؾاٞغ خحن ٖىه البدض ؤلؼمه ُٚاب ، "باألقباح

  "ألابض بلى ٌعِكىر  الظًن هم ألاخالم ٌؿىنىر  الظًن...ٌعىصور  ال اإلاىحى....والضي

ت ؾاا٫ وعص ٦ما " خلا؟ ؤنا من": بٗباعة ؤخُاها الهٍى

ىه، وعواٞض الؿاعص/البُل شسهِخه ٖلى الى٢ٝى ؤزىاء وطل٪   الظاث اَتزاػ ًٖ ٌٗبر ؾاا٫ بهه" ج٩ٍى

ً وخضة ُٞه حٗغيذ و٢ذ في.  "وز٣اُٞت وؤمىُت ؾُاؾُت ٞىضخى وؾِ والىَىُت  زال٫ الخهضٕ بلى واؾخ٣غاٍع الَى
ت ؤخضار مً به حعج وما ألاػمت  ًم٨ً ال التي زانتا٫ ؾُا٢اجه له هو ؤمام بهىا زم اإلاٟاجئ، اإلاىث لٛت ؾُىة جدذ مإؾاٍو

. مغظُٗخه حك٩ل التي وهي ٖىه ٖؼلها

  :الظاث وجفىً الىَن ػُاب -5

ت ً ٚاب ٚاثمت، الهٍى ً اإلاغاصٞت الظاث َظٍ طاجه ًتض ال البُل والضماع، والضماء ال٣خل ظغاء الىٟىؽ في الَى  للخ٩ٍى
ت  ًتض لم التي السانت الصخاٞت زم ؤوال ًتالخ٩ىم الصخاٞت في الصخاٞت مهىت وػاو٫ز الٗانمت بلى الؿٟغ بٗض ختى والهٍى

ىا٥ السانت، الصخ٠ بخضي في ٌٗمل الُٟىلت نض٤ً" الىظًغ" ؤن ٖلم وؤهه زانت بها الخمؿ٪ مً بضا  مً الل٣اء ٧ان َو

. ظضًض
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ً ٚاب  بٗض زانت الٗاثلي باالهخماء الكٗىعز ٣ٞض و٢ض الٗانمت بلى البُل عخل الؿاعص، البُل والض ؾاٞغ خحن الَى

جها" الىظًغ" ٖاثلت مً الخ٣غب ؾىيز له ًب٤ ٞلم مخه،ٕ عخُل ً همىطظا ظٗلها الظي الش٣افي بخ٩ٍى  والالخ٣اء الخلم،/للَى

 امغؤة ناعث التي الهؼيرة جلً" : اإلااضخي خىحن ؾا٢ها ٦بحرة ٖىا٠َ عئٍتها لضي هٟؿه في ؤزاعث التي" الىظًغ" بإزذ متضصا

ل قعغ لها ؤنبذ)...(  الجنُت جلً كبالت ًضق كلبي ألقعغ الابدؿامت جلً جىفُجي وانذ)...(  .  ..."هخفها على مؿضٌ ٍَى

ض آزغ عحال مجي حعلخا العُنار جلً:" الؿاعص لؿان ٖلى" الهمذ بدغ" عواًت في ٦ظل٪ َظا جتلى ٦ما  اهدكاف ًٍغ

ن، طواث في طاجه   ..".الىَن":عمغ" ٌؿميها التي الشىعة معجى في و آلازٍغ

" َكام" عئٍت ونضمت اإلاىث ًهإع" الىظًغ" الخمُم نض٣ًه عئٍت نضمت. اإلاؿدكٟى في ابٗضٍ الهضمخان ج٩ىنز زم

. خبُبخه زُُب

: الصخهُاث -6

ذ ً" عواًت في اإلاىظىصة الصسهُاث جىٖى اث وحٗضصث" ػظاط مً َو ُما خًىعَا مؿخٍى  لبٌٗ ٖغى ًإحي ٞو
حها الىصخي الًٟاء مً ٦شحرا امخل٨ذ التي الصسهُاث  ٖلى ٢اصعة عمىػز طاث شسهُاث زل٤ في ابتال٨ذ بغاٖت جٓهغ ٞو

:  الىا٢ُٗت مغظُٗتها ٖلى الخٟاّ

ها التي الُٟلت (:الخبِبت) النظًغ ؤزذ- ت في الهٛغ مىظ ٖٞغ بت و اهتظاب بُجهما و٧ان وؤخبها ال٣ٍغ  هي ونض١ ٚع

ا التي هٟؿها  من مغث التي الهؼيرة جلً عن نفس ي وبير بُجي ؤبدث هنذ لعلجي." هٟؿه في زُالُا خلما بجى ؤن بٗض زؿَغ

ا ؤهه ٖلم خحن ألاولى الهضمت ٧اهذ ، "ًضي في الهؼير علضها جاعهت هنا  ؤجها ٖلم ٖىضما الهضمت جًاٖٟذ زم زؿَغ
ت لًابِ زُُبت  .اإلاش٠٣ الجُل ٖلى ألامىُت اإلااؾؿت ؾُُغة ٖلى صاللت ولهظا قَغ

ىاٍ: النظًغ -  الخمؿ٪ ب٣ُم اإلاش٣ٟت،اإلاكب٘ الىسبت في الشاوي ظُلا٫ ًمشل الظي اإلاٗلم ابً له، البُل ؾغص زال٫ مً ٖٞغ

ت ت ًٖ البدض صاثم مترصصا ٧ان الظي البُل ٨ٖـ عؾالخه بىيىح واإلاخمحز الىَىُت بالهٍى  ؤنجي ؤعي  هنذ" و٦ُىىهخه ٍَى

لُه . "ؤؾاؾا ؤزؿغه ما عنضي لِـ النهاًت في ألنجي قِئا معه ؤزؿغ لن  اإلادىعٍت الصسهُت" –الىظًغ" ًبضو ٖو
 اإلاتن في جظ٦غ لم الٟاٖلت الصسهُاث ؤؾماء ؤن واإلاالخٔ الخُٛحر في واضخت عئٍت مً به ًخمخ٘ بما اًتابُا -زاهُتا٫

 مً لىا الؿاعص ؤُٖاٍ ما زال٫ مً مٗها حٗاملىا ٩ٞان والخبِبت، اإلاٗلم وظضٍ، البُل والض البُل، اؾم طل٪ مً الىصخي

  ."واؾٗا صاللُا ًٞاء نُاثالصخ ٌُٗي اإلاخٗمض الخُِٛب َظا." ٖجها مٗلىماث
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غ ؤجها ًٟترى التي الهٟاث شسهُاجه بُٖاء ًداو٫ز الظي اإلاال٠ ازخُاع مً الصسهُاث ؤؾماء بن  في ٖلحها جخٞى

ت يابِ" الغقُض"و وؤلاؾالم الٗغوبت بضاللت ٌصخي اؾم اإلاتاَض" ٞالٗغبي" ، "الىا٢٘  والغقض، الىًىط بضاللت ًغجبِ الكَغ
ىُت ظاصة، شسهُت نىعة الؿاعص/البُل وؤن زانت . الىَىُت اإلااؾؿاث بمهام جلتزم َو

" اإلاهضي" و" النبُل" اؾمي في ًخطر مشلما ؾلبُت صاللت خملذ ألازغيز الصسهُاث بٌٗ ؤؾماء ؤن خحن في

  ".وعكُله نضًله النبُل وار". والهضاًت الىبل صاللت مً جماما السالُحن

لُه  شسهِخان واإلاهضي ٞالىبُل ،"بازخحن مُساثل" ٖىض هتؼةالم ٚحر الصسهُت مؿمى جدذ بصعاظها ًم٨ً ٖو
غ في اإلاال٠ ًخد٨م ال م٨خملت ٚحر بىُْٟت ٣ًىم مجهما ٧ل بن ؤي بهتاػ؛ الال خالت حِٗكان ا، ج٣ٍغ  شسهِخان بجهما مهحَر
ظا الضازلُت، اإلاٗاهاة حِٗكان مخل٩ان بل هٟؿُا، ومٍغًان مهىوؾان ؤجهما ه٣غ ًتٗلىا ما َو ُا ٍو  ًٖ ٌّٗبر مؿخ٣ال ٖو

تهما ٦ُىىهتهما ٍى ٣ت َو ٍغ ما، َو ت بالكاعاث ًدخمي ظُل مً واخض ٞاإلاهضي ج٨ٟحَر  والتي ٦خٟه، ٖلى والضٍ ويٗها التي الٗؿ٨ٍغ

، ًٖ لِـ ؤجٟاصاٍ ٦ىذ" ٦بحر ٦مؿاو٫ والضٍ بإَمُت ًدباهى جتٗله بت ًٖ بل زٝى  واإلاغى اإلاهضي ٧ان ! اإلاغى جٟاصي في ٚع

.   شخيء ٧ل في مدكابهحن

، بؿبب آلازٍغً بػاء بالى٣و بخؿاؾا ٌِٗل ٩ٞان الىبُل اؤم   اإلاهضي نض٣ًه مٗاقغة بىُْٟت ٣ًبل ظٗله ما ٣ٍٞغ

  .ؾلُت ومً ما٫ مً ألازحر َظا له ًمىده ما ألظل

م٨ً حها ًٖ ؤؾٟغث ٢ض" نالر ًاؾمُىت" شسهُاث بن ؤزحرا ال٣ى٫ز ٍو  وخًىعَا وؤلاًضًىلىجي وال٨ٟغيز الش٣افي ٖو
 عواًاتها في ألانىاث جخٗضص ٦ما آلازغ، ًٖ مى٠٢ ؤي ًيخهغ ؤن صونز وزُابها اجتاَها شسهُت ٧ل عيذٝ خُض اإلاؿخ٣ل؛

ا مهما مؿاعا الصسهُاث بحن جتاوـ الال ٌك٩ل" ٞـ    "وخٍُى

مىخاجه ومًٗالجه نغاٖاجه ب٩ل ٖام ٖغبي َم مً ظؼءا وجٓل وؤػمتها الجؼاثغ بٗب٤ ٚاع٢ت عواًاتها ؤن ٦ما  َو

ت اللٛت ومً الؿغصي الًٟ مً عا١ بمؿخىيز . الخٗبحًر

م٨ً ا ناٚذ وونٟا ٖغيا ٧املت بوؿاهُت جتغبت بإجها الغواثُت ؤٖمالها ون٠ ٍو ت الهغاٖاث ٖبَر  يمً اإلاإلٞى
ت بيُت ت، ٣ٞضان مٟهىم بلى حؿدىض ٨ٍٞغ ً الهٍى ً وجمؼ١ز الظاث وج٨ٟ٪ الَى  الصسهُاث مً ب٨شحر خٟلذ ٦ما الَى

ت ا اإلاخهاٖع . ٨ٍٞغ

ت لٛتها ٖبر جبتال٩ا اهُل٣ذ ً اؾدباخت ُٞه نىعث ؤوؾ٘ ًٞاء بلى الكٍٗغ  اه٨ؿاع و ال٣هغ زل٠ الظي الَى

. ألاخالم

ً جغبُها التي بالخٟانُل هابًت ، الغاقي ألاصب عواثُت بازخهاع بجها  مكغ١ز ٚض في وألامل البؿُاء الىاؽ و بالَى

ت و ؾُاؾُت و اُٖتاظخم آٞاث مً اإلاتخم٘ في ٌؿُُغ ما الُىم ب٩لمتها حٛحر ؤن ،ًم٨ً .   ٨ٍٞغ
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_ كغاءة في ؤصب واؾُجي ألاعغج_ هىاحـ الغهار الغوائي قظاًا الىاكع

حامعت مدمض زًُغ بؿىغة ، الباخشت جىهامي بًمار، ؾنت زانُا صهخىعا علىم

  

 

 جمهُض

ا ؾبر ؤزىاء الغوخُت ل٣ىتها جمشل و  ج٩ىجها في للظاث بصعا٥ ال٨خابت  بمسخل٠ الىظىص بمُُٗاث وعي و الضازلُت، ؤٚىاَع
ُت  ٧ىا٢ٗت لها جد٤ُ٣ و ؤلاوؿاهُت، الظاث في لهلخمض جبحن و مالبؿاجه تها زال٫ مً مٗٞغ  مخٗل٣اث م٘ جٟاٖلها ٖبر مٓهٍغ

غط واؾُجي ؤصب في اإلادكٓي الىا٢٘ ًختلى  َىا.  ج٣لبه و َضوثه بحن وا٢ٗها ت نىعا مك٨ال ٦تمغة ألٖا  ببٗض مٛلٟت قٍٗغ
٣ها جخإنل الالوا٢٘ و الالمم٨ً زل٤ في  جُٗاعيزالاؽ الخمشُل بٟاٖلُت السالم، و  الخى١ز بمكاٖغ مٗب٣ت و يبابي  ٞو

  الؿغصي اإلاخسُل ل٩ُىنز مختضصة، صالالث باعة مىه ظاٖلت الىا٢٘  في  لخىضمج  ؤلاخؿاؽ، مٛاًغة عواثُت ببضاُٖت خؿاؾُت
ا مكغوٖا لؤلٖغط ٨ال ٌٗض بط الشالشت، ألالُٟت ٢بل ما ؤصبُاث ًٖ ًيبى خًاٍع

ُم
  الالمختاوـ  وا٢٘ مً ًمدذ ظضًضا ؤصبُا حك

خه ج٨ش٠ ته٨مُت جمشلُت بةبضاُٖت نُاٚخه ٌُٗض الٟلؿُٟت، َغوخاجه و  عئاٍ  الضعامُت، الظَىُت بىاٍ في الُغح ببالٚت قاٍٖغ
 اإلاسخلٟت، ؤلاوؿاهُت بمىا٢ٟه اإلاالمذ مُمىؽ لىا٢٘ اإلاكٍى و اإلادكٓي الاعجضاص بالٚت لغؾم ؤلابضاُٖت الُا٢اث ٧ل حؿدىٟغ

ان الظاث خ٩اًت لخ٩ىنز غط ؤصبُاث في اإلاتؿض الخد٤٣ َع  .ألٖا

غط ٨ًخب ت، خالت بلى مخدىال اإلاباقغ لىظىصٍ الٟا٢ض الىا٢٘ ًٖ ألٖا ُخه الىا٢٘ لِـ عمٍؼ اهه، و َاظؿه بل بدٞغ  بل َع

 اإلادؿىؽ مالبؿاث مً ههى٘ ما هي الهىعة ل٩ىنز.الساعجي بلى ٌؿعى صازلي َاظـ َى إلاا جض٤ٞ خالت حٗض التي الهىعة َى

 ؤن" طل٪ ح٣ُٗضاث، مً ٌكىبها ما و للخُاة زانت هٓغة اإلا٣ضمت نىعٍ لخ٩ىنز الظَجي، وظىصٍ بل الُٗجي لىظىصٍ صالٟا١
ت نىٗت الغواجي الىو  شخيء في بالىا٢٘ لِـ و وا٢ُٗا ٖاإلاا ههى٘ ؤن الخسُُل ٞؼثب٣ُت ، "للىا٢٘ مداًضا وسسا لِـ و لٍٛى
تالغ َى بل مٗه ًخٗاعى ال و ُٞه ًخضازل بل  مىه،  الخسُُل، ٖالم في نىعٍ بإبك٘ مدكُٓا ٩ًىنز لظل٪ له، اإلا٩ٗىؾت ٍئ

غط ت ٢ُمت ؤو ٞىُت ٢ُمت بلى ًخدى٫ز ظمُال قِئا ًتر٥ ؤن ٌؿعى الىظىص نىاٖت ٖلى اٖخماصٍ في ٞاأٖل  ؤصب ل٩ُىنز. خًاٍع
غط إة جدذ ألٖا تها في الغواثُت ال٨خابت مؿاثلت َو  و مٗه جخٗاٌل ؤجها ؤم الىا٢٘؟، َىاظـ ًٖ بُٗضا اإلاتهى٫ز هدى متاٞػ

. مخٛحراجه؟ ٧ل جىا٦ب

غط ٖىض  الغواثُت ال٨خابت ٞىُت جُغح  اإلاسخلٟت  الىا٢ُٗت الدك٨الث ٖلى اهٟخاخها ٖبر اإلاٗانغة الٟترة في هٟؿها ألٖا
 في ة،عواي ه٨خب ؤو ٢هت ه٣و ٠ُ٦ ؾاا٫ ًٖ لئلظابت ؤلاظغاثُت آلُاتها جتضًض الغواجي  ٖىض الؿغصًت الختغبت ؾعى في ٖجها،
 و  الخضازت لىلىط ال٨خابي الىعي ٢ًُت زاللها مً جىبش٤ بط  ؟، ٢ىاٖاجه و عئاٍ في مخٛحر و مُُٗاجه في مخ٣لب وا٢٘ ْل

ت طو٢ُت مٗها جىلض ظضًضة عواثُت طو٢ُت ظمالُت جسل٤ الخضًض، الٗهغ م٣خًُاث م٘ للخماشخي جتؿُضَا  طاث جل٣ٍى

                                                           
 
. 400، ص   0 ، عجذ اٌشحّبْ غبٍّٔ، اٌخطبة اٌشوائٍ اٌعشثٍ، اٌجضء األوي، اٌهُئخ اٌعبِخ ٌمظىس اٌثمبفخ، اٌمبهشح، ِظش، ط  
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ك٩ل ٠ُ٨ٞ  َىاظؿها، صازلها جخلمـ ٖالُت ٞىُت خؿاؾُت
ُم
ت الغواًت ح غط واؾُجي همىطظها زال٫ مً اإلاٗانغة الجؼاثٍغ  ألٖا

 الٟىُت و ؤلابضاُٖت بٟلؿٟتها الىا٢عي للمُٗى بىخا الٗغبي ؤلابضاعي اإلاكهض في

 ألاعغج  واؾُجي ؤصبُاث في  الىاكع قظاًا الدكيل خؿاؾُت  

 ٣ٞضان و ٢ُمخه و م٩اهخه بًُإ ؤلاوؿاهُت و وؿانباإل الىعي ٧ان لظا ؤلاوؿاوي الجؿض ظٛغاُٞت ٖلى الىا٢٘ ًخمؼ١ز_ 
غط واؾُجي ٖلُه بجى الظي الضعامي السِ في هلُٟه الظي الغواجي الهاظـ َى وظىصٍ، م٣ىماث  في ؾىاء الؿغصي، مخسُله ألٖا
ا التي الصسهُاث جلىهاث ا بىاء في ؤو ًسخاَع  الىظىص في بدضا٫ ٢ًُت ؤلاوؿاهُت لخ٩ىنز بلُه، جيخمي الظي ألاًضًىلىجي جُاَع

 للمىث َىا لُاؾـ الٗضمُت، بلى ج٣هُه و الىظىص َظا تهضص التي الخىجغاث مً َغوبا و الهُُٛت، جمٓهغاجه بمسخل٠
غط خمله الظي ألاؾاسخي  الغواجي ٞالهاظـ وا٢ُٗت، مغاعة ْل في لئلوؿان الىظىصي  ال٣ُم ًٖ الضٞإ َى ٖاج٣ه ٖلى ألٖا

. وظىصًا جالقذ التي ؤلاوؿاهُت

 ٖلى جإؾؿذ ل٨جها"  الخ٣ُ٣ُت، الىيُٗاث جمازل جسُُلُت ظؿضًت ويُٗاث الىاؾُجي اإلاخسُل ؤبُا٫ ازخل٤ َىا مً
 قخاث ظمُ٘ لخمازل الخٓاَغيز الخهى٘ خُلت في الضاللُت م٣انضَا جتض ، "ظضًضة بهىعة الىا٢عي الٟٗل بهخاط بٖاصة

 وانذ الُىمُت اإلااصًت الخُاة ؤر ؤنس ى ليي(" ماًا)الٟغاف ممل٨ت ؾاعصة ج٣ى٫ز الىمىطظُت، نىعٍ جدب٘ في الؿغابي الىظىص

 ٌكحر ، "حضا بها ؾعُضة هنذ و. فاوؾذ مع و الىخب في بال ؤحضها لم افترايُت خُاة و عِكها، على مجبرة هنذ و كاجلت
 الىا٢٘ ؤػماث مً َغبا جُالٗها التي ٢ههها في وظضجه الظي البضًل الاٞتراضخي بالىا٢٘ البُلت جلظطًت بلى  اإلا٣ُ٘ َظا

ان هي ٞالالوا٢ُٗت الخ٣ُ٣ي،  لظواث ٞباليؿبت. الاٞترايُت هدى مىه الجؿض اوؿالر في الؿاعصة به حِٗل الظي الىخُض الَغ
غط ان الؿاعصة ألٖا  ٖلى ٧ان ولى ختى ظمُل وظىص بوؿاهُت لهىاٖت الجهض بظ٫ و الِٗل، في الاؾخمغاع َى اإلاِٗل الخايغ َع

ز الظاث ألن جغاُْت،ؤلاٝ و ؤلاحهامُت مؿخىيز ا ٖلحها الىا٢ُٗت  الخُاة جٟغى ؾغصًا ٖجها اإلاٗبرْق  ؤلاوسخاببت و الخأ٧ل خالت مً هٖى

.  الخامت

م ؤخالم" عواًت في الىا٢٘ حك٩ل خؿاؾُت_ ه في جتلذ" الىصٌعت مٍغ  ٣ٖالوي نىث ٧ل ًُا٫ الظي اإلاسخ و الدكٍى
ه  نىعة لتزصاص ، م٨ٟغ و خغ ت، و الجؿض/لئلوؿان اإلاسخ و الهخ٪، ٞٗل  ظغاء مً صاللُا ةال٩لم بخٗاْم ٦شاٞت الدكٍى  الهٍى

غط واؾُجي ؤن ٞىتض ه، ؤبٗاص ًٖ ٧اقٟا مخٗضصة ًٞاءاث ٖبر الجؿض عنض ألٖا  ٖلى ؤو  الجؿضي اإلاؿخىيز ٖلى ؾىاء الدكٍى

م المؤح" عواًت ًتٗل ما ؤبٗاص، و ؤزاع مً ٖىه ًىتغ وما الىٟسخي اإلاؿخىيز ٖلى ؤو ألاًضًىلىجي اإلاؿخىيز  جمشل" الىصٌعت مٍغ

ت الختغبت زهىنُت  ؤخبً>>: الغواًت الؿاعص ٣ًى٫ز اإلاسخلٟت، الدكىحهُت ؤبٗاصٍ في الجؿضي الىمىطط نٙى في الجؼاثٍغ

م ًا هبير الجغح لىن ؤهثر،  للنلض بقاعة الجؿض ًهبذ>>  هنا  .<< هؿغي  في نجخىا للض ؾعاصحي، ٌؼُب و   مٍغ
ٌ  الؿُاس ي،  الؿُاس ي الاؾدبضاص ؤر منها نؿدكف نؼهت، بلى الخيام خىله وكض بالجغاح مشسنت عةطان بلى الجؿض فُخدى

                                                           
 
داساألِبْ، ِٕشىساد اٌضفبف، ِٕشىساد  ععُذ جبثش، ِٓ اٌغشدَخ إًٌ اٌزخٍُُخ،ثحث فٍ األٔغبق اٌذالٌُخ فٍ اٌغشد اٌعشثٍ،َٕظش، 

. 07 ، ص   0 ،  ط ،االخزالف، اٌشثبط، اٌّغشة،اٌجضائش، اٌجضائش
 
،  رىصَع، اإلِبساد اٌعشثُخ اٌّزحذح، ط، ِجٍٍخ دثٍ اٌثمبفُخ، داس اٌظذي ٌٍظحبفخ و إٌشش و اي"ٍِّىخ اٌفشاشخ"واعٍُٕ األعشج،   

 . 9، ص   0 
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 الؿلُت، و العؿاهغ نظغ في اإلااامغاث مإوي  جللم، التي ألافياع مإوي  الجؿض ألر ألابضار، على عجُبت ماؾىقُت ًماعؽ

سًع لخظت، ول في للغكابت زايعا الجؿض ًهبذ ت للجمغهت ٍو .  <<. الفىٍغ

ه ؤبٗاص جبرػ بط  ه مٓاَغ و  اإلاسخلٟت الجؿض ؤهماٍ ٖلى بالتر٦حز الدكٍى  و خغ١ز مً الغواًت وؿُج في اإلاىظىص الدكٍى
 الغواجي الٗمل لُخدى٫ز الايُهاص زُاب مً الخدغعز صالالث جدمل ٖالمت بىنٟه الجؿض ٖىض بالى٢ٝى ٢ُ٘، و مسخ و ؾلخ

ه واماثع من العغبُت، الشلافت ؾُدغع  حُلنا ؤر لنلل"  الجؿض، بلى  و ، ؤباصي الفيروػ  و الؼمسكغي  و حجي ابن و  ؾبٍى

 َظٍ زىاًا بحن مبُىت عؾالت ًىنل ل٩ي الؿغص ٖملُت اهُال١ مىظ هٟؿها الغواًت َى الجؿض  ُٞهبذ ، "ألانفهاني فغج ؤبى

غط زاللها مً ًُغح.  ؤظؼائها مً ظؼء ٧ل في خًىعَا ٖبر بى٣لها اللٛت ججهٌ ألازحرة،  في جمشلذ التي و عالٗو مك٩لت ألٖا

ت ًٖ البدض  لؿاني>>:الغواًت الؿاعص ٣ًى٫ز الًضًت و اإلاداباة بحن باإلاد٩ىم الخا٦م ٖال٢ت في و الضًم٣غاَُت، ؤو الخٗبحر خٍغ

 بلى ؤلاوؿاهُت مً الخدى٫ز و اإلاسخ خالت لخهل_ . << ولمت ؤكل لم قِئا ؤكل لم الخلم، ؤػىاع بلى انسخب كض وار

ت مذمال َمـ بهضٝ الخُىاهُت ٌ  نفؿه  على ًخىىع "  الهٍى  لخ٩ىنز ، "هبيرة زلج كُعت مشل ًخىىع  ملىر، فىغور بلى ًخدى
.  الامداء و الاهخٟاء و الخُه و الًُإ و ال٣ٟض لخاالث التر٦ُبُت الهىعز مً نىعة

 بلى بًاٍ ًالمذ اإلاكىف الىا٢٘ ظغاء ؤلاوؿاوي الخسبِ في جتلذ" لىلُخا ؤنابع"  عواًت في الىا٢ُٗت الكظعاث بِىما_

ت، و الاجهؼامُت  عكاكا ًجعلنا ما. الخضوص ؤكص ى بلى ماطًار الالحضوي  و بالفغاغ ؤلاخؿاؽ"  الغاويز ٣ًى٫ز  الاه٨ؿاٍع

 ، "خمُمُاجنا في ختى الالجىاػر  من خالت نعِل ؤننا اإلاكيل. آلازغ يغوعاث من حؼءا ؤنبدنا بإننا نكىجنا هي خلُلُير
 و جدملها ٖلى الظاث ٢ضعة بحن  الُىمُت الٗهغ لٛت الىٟؿُت اإلاكا٧ل لخ٩ىنز الاهخداع، ٖبر لخُاجه خضا  ًً٘ مىه ًتٗل ما

غط زاللها مً لُىا٢ل يٟٗها، بحن  و اإلاؿلماث اوٗضام و ال٣ىاٖاث يُإ في الٗغبي ؤلاوؿان ٖىض اإلاهتزة الىٟؿُت البيُت ألٖا
 في الٗضمُت بلى ؤلاوؿان ؾاع باجهُاٍع و بلُه وؿدىض الظي اإلاىُ٘ الخهً ق٩لذ ٖاصاث و ٢ُم مً وعزىاٍ مما ال٣ُُيُاث، مىث

ىا ًىوـ الغواًت بُل ٣ًى٫ز. ػاثٟت ب٣ىاٖاث اإلالىر خايٍغ ٞهم  جظهغث لخظاث كبل: " الكُُار عغف"  عواًخه ًٖ ماٍع

  ، "الغحُم للكُُار النفـ بُع و. باللُم الىفغ و للخؼٍغب ػٍغب همشاٌ ؤعُاها الظي صوؾلضوف مسجض بمام هالم

غط ؤخضر ت مٟاع٢ت زاللها مً  ألٖا ٍغ  الجمُل ألاهشىيز الجؿض "لىلُخا" زال٫ مً الضماع و للسغاب الخامل للجما٫ ظَى
خه ابي  الضازلي باَجها  بِىما الساعظُت، بمٓهٍغ ذ، والعهفىع  الشلج فغاػاث في اللبلت جضخغحذ" ال٨ٟغ بَع  ما و الجٍغ

م إلاع ختى ؤزغي، بلبلت نفؿها هتالخغ حعُض و ندىه حضًض من عؤؾها جغفع واصث  فخُاًغ بيلها انفجغث البهغ ٌعمي بٍغ

 ٨ٞغة بلى جدُلىا الغئٍت َظٍ ،" الشلج هخل على ميانها في مكخعلت ظلذ نؼيرة خغائم مكىال. اججاه ول في الهل حؿضها
غ نغإ  و الش٣افي مدُُه عئٍا و انتالخ عئاٍ بحن ؤلاوؿان اوكُاع جمشل لىلُخا ل٩ىنز اإلاًمىن، و الك٩ل و الساعط و الجَى

 ؾُضة" عواًت ُٞه حكتر٥ ما َظا الساه٣ت، لٗكىاثِخه ٦جهاًت اإلاىث ازخُاع بلى به ًاصي ما َضامت، ؤ٩ٞاع هدى اهتغاٞه في

ت البيُت َؼث خحن ال٨بريز الخدىالث عنضث التي" اإلالام ت مظَبُت م٣ىالث ازترا١ بٗض الجؼاثغي، للمتخم٘ ال٨ٍٟغ  ٨ٍٞغ
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 مً ٞلؿُٟت جُاعاث و اوٛال٢ها، و حكضصَا بحن صًيُت م٣ىالث مجها ألانىلُت اإلاغظُٗاث ًٖ جمغصا ، هٟؿها ؤوكإث مسخلٟت

ت الخلُفىر  زُىٍ بال حؿمع ال و  ألاعنفت ًلف الهمذ" الؿاعص الظاث ج٣ى٫ز الٗبصُت و الٗضمُت  هي و الىهغباء و العاٍع

ت، في جئر ت ؤ٣ًىهت بلى اإلاضًىت جخدى٫ز ، "بقغاكها و   عوخها  ؾغثر. لنا حعض لم التي اإلاضًنت هظه صازل الؼاٍو ت بقاٍع   عمٍؼ
 مشل الىا٢٘، بلى بهلت جمذ ال التي اإلاهتزة اإلاغظُٗاث بلى بقاعة اإلاسلسل، ؤلاوؿاوي الىظىص م٘ حٗال٣ُخه في الخًاعيز للبىاء

. اإلاٗانغ الٗغبي الٟغص ٢ىاٖاث ٖلى زُغا ؤقض حٗض التي الخضًشت الش٣اُٞت السُاباث تهال٪ بلى بقاعة ،"ألانفغ الىعق" جُمت

ت مخٛحراجه ب٩ل الىا٢٘ ًىبش٤_  ت اإلاؿغخُت ٖلى الخًاٍع  ال٩ىن، مُُٗاث م٘ الخىانلُت الىىاة باٖخباٍع للجؿض ؤلاقاٍع
م ؤو لُلى ؤو لىلُخا ؤو نىة لخ٩ىنز غط، لبُالث الجام٘ الىمىطجي الجؿض مٍغ  ٖضصًتث و اهٟخاخها و ع٢حها في للخًاعة عمؼا ألٖا

 خلي في الدؿلُم عضم و الخُاة في بغػبت قعغث  كغؤجً ولما ؤني الؼٍغب "  ال٨خابت و  اإلاىؾ٣ُي و الكٗغ و للًٟ عمؼا عئاَا

غط مً صاللُت م٣هضًت في ،" حُضا بخؿاؾً ؤفهم واخض بكبر لى و  ؤلاوؿاوي، الُٗاء و الاهبٗار و الختضص ٖلى ألٖا
ٟت ألاخاؾِـ و الىبُلت اإلاكاٖغ بٟسخت  ل٣ُمت مٛاًغا لىها ٞخٟٓي  اإلا٣ٟىصة، ؤلاوؿان إلوؿاهُت جاؾـ ماػالذ التي اإلاَغ

م ال٩ىنز و  الىظىص بتما٫ الكٗىعز جخي و وظىصها  نامن ؤر علُنا بنؿانُدنا، في ألؾخمغ طلً ؤخخاج نعم" الىا٢٘ بكاٖت ٚع

ت َظٍ مً حؿخ٣ُغ ،" ومتاإلالا من بىشير ؤو بللُل عبما نفؿها جللاء من ألاقُاء جإحي بعضها و. ؤوال   زىاثُت اإلا٣هضًت ؤلاقاٍع
 ٖلحها ًيبجي التي الؿغصًت الهىعز في بضاللتها اإلاىدكغة ال٣بذ، مً الجما٫ و  الجما٫ مً ال٣بذ ألازغيز مً بخضاَما جىٟظ

غط مخسُل  وحاحهاع في و. ٌؿخلُم ال ابدؿامخً في ما ش يء العُىر، مداحغ في مخعبت الابدؿامت حؿخلغ"  الؿغصي ألٖا

ت عُنان جضخً خير صائما ؤقعغ. خمالً .  "الابدؿامت هظه ؾغ جُىف ما بهالت لُُفت، بسخٍغ

غط ؤصب في  الٗؼوُٞت و الاوٗؼالُت ًٖ للخٗبحر ألاؾاسخي اإلادىعز السلىة ٢ًُت  حك٩ل_    ما و الىا٢٘ مً َغوبا َظا و ألٖا

 في اإلادخىمت الجهاًت َى الٟاظ٘ التراظُضي اإلاهحر ظٗل ما ،"الؿغاب ؤنثى"  عواًت في زانت اوٛال٢ُت و ٦بذ مً  ٌكىبه

غط جهاًاث  ؤي ًىحض ال و طهجي في ناف ش يء ول. بعؼلتي ؾإفعل ماطا ؤحؿاءٌ لم َبعا "  البُلت اإلادىعٍت لصسهُاجه ألٖا

خىعٍغوم، في انؼوٍذ إلااطا حُضا ؤعغف. النهائي كغاعي  في اعجبان  النلُت. الالعحىع نلُت بلى ونلذ ؤر بعض الؿىٍغ

ت ؤو ط٧ىعٍت  ؾىاء ، "الجنىر  بهاء و الخُاة حبر بير الفانلت  ٦بذ مً الايُهاصًت اإلاماعؾاث بؿبب لل٣خل بخٗغيها  ؤهشٍى

ت  و اليهىصًت حىامعه و  بىنائؿه العضاء، ًنانبجي  وله بالعالم ؤقعغ! جسُل"  الظاحي الهىوي الىظىص خ٤ و الخٗبحر لخٍغ

ه و نبُاجه و مىمؿاجه قُاَُنه، و مالئىخه مضنُِه، و عهعؿان نؿائه، و عحاله مؿاحضه،  فال نىبي ؤلخفذ...  وافٍغ

 ال. عحلي عنض جتهاوي  عالُت بناًاث هإر و اإلاخخالُت الاعجُاماث و ألاقُاء جىؿغ ضجُج و اإلاخخالُت الهغزاث بال ؤؾمع

ا ؤو  ، "حغائماٌ ؤبكع فيها الناؽ ًغجىب و عمُاء الخغوب. الىلي العمى هظا ول إلااطا ؤصعي   خالت ًٖ هاجج َظا و باهخداَع
 "  الٗاَُٟت، السؿاعاث و اإلاإػوم وا٢ٗه مً َغوبه بؿبب الٗغبي ؤلاوؿان لها ًخٗغى التي الخاصة الاهٟهام خُاة و الاوكُاع

 الاثباخخم جدؿؿجي و ملللت بغجابت جهلجي التي اإلاًمغة، للعلاعب الخفُت الخغهت جلً لىال نهائُا جىكف الؼمن هإر
  العنُف الهمذ كىة ًدمل ش يء ول اإلاخعب، عؤس ي ؤو حؿضي طلً في بما ميار، ؤي في و لخظت، ؤي في ؾُدضر انفجاع
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 عواثُت ههىم في ًىظض ٦ما الصسهُاث، لهظٍ الىظىصًت و الؿغصًت الضًىامُت و الضعامي البىاء" ًتٗل ما ، "بضازلي التي
  ".ال٨بريز الاجهُاعاث و الخمؼ٢اث ٧ل بىاع جهُلى خُض ؤزغي، ٖغبُت

 ٚباع ٌٛلٟه الظي الٗغبي الىظىص إلاؿخ٣بل اؾدكغاُٞت عئي" الفغاقت مملىت" بلى "ألانضلس ي البِذ"  عواًخه ٞمً_  

ان ل٩ُىنز الضماع، غط عواًت في اإلاُغوح الغواجي  الَغ  و مخسُله بحن الٗغبي اإلاكهض زاجمت "ألازير العغبي خياًت"  ألازحرة ألٖا
 الٗغبي الغبُ٘ في الٗغبُت ألامت مساى في ٦خبذ عواًت ٖم٣ُا، اإلابضٕ طاث في اإلاترسست  الغاَىت الخٛحراث ٦بتمىا َى وا٢ٗه،
ىم ان ٞٗل ٞختلى ، الضازلُت الهغاٖاث و الشىعاث مً اإلاٖؼ  الغواجي في اإلاخمشلت الىاُٖت ألاها بحن اهٟٗالي جىانلي ٦دضر  الَغ

 الهجغة و الدكغص خُاة و الخ٣خُل ل٣ًاًا. الخمشلي ؤلاهخاط ٖلى جدٟحزيز ٦مشحر ٞغاػاجهب و الىا٢٘ وآلازغ  ٞمبضٖت مخل٣ُت ٦ظاث

ً ٣ٞضان بؿبب  مدخمل وا٢٘ نىاٖت في  ظاءث الخىانلُت، و الاهضماظُت الٗال٢ت َظٍ نٙى ٟٞاٖلُت_. اإلاىبذ ٣ٞضان الَى
ت بؿغصًت الخضور  و  الاؾترظإ و ، الخضاعي او٩ٗاؾاث ٖبر ه٨ؿاٍعتالا و الاجهؼامُت ألاظىاء مخابٗت في الترمحز مخٗالُت جمهٍى

غط ج٣ضًم زال٫ مً اإلاختلي للىا٢٘ الاعجضاص ت بوؿاهُت لختاعب ألٖا "  اإلاِٗل للىا٢٘ اإلاإؾاويز الىا٢٘ بٓال٫ مخلىهت و مخىٖى

دت ػغناَت: مضًنخه و ألانضلؿُت حنخه و ؤعيه جغن  و  ألانيرب اإلامخلئت اللضًمت ألحجاعه فُا و ظل منفاه في الجٍغ

ال صػضػذ التي الانهُاعاث و الخمؼكاث  ظمُ٘ في اإلاكدذ للىا٢٘ الكاملت للهىعة ال٨لي البىاء ٨ًخمل َىا.  "اإلاضًنت ٍَى
 في اإلادكٓي، زُابها ج٨ٟ٪ و الٗغبُت الظاث هٍؼ٠ هدُتت ظاء الٟؿُٟؿاجي الدك٩ل َظا و خؿاؾُت، ألا٦ثر ؤلاوؿاهُت ؤبٗاصٍ

. الغوحي السالم وعاء الالَض بدثها

ت الاؾتراججُت .1 ٍغ  اإلادكظي للىاكع الخهٍى

غط لىاؾُجي الغواجي  الابضإ زىاًا في مؿاثلت ب٢امت اإلادكٓي الىا٢٘  او٩ٗاؾاث مً_ .ٔ  ج٣ضًمه ؤؾلىب و  ألٖا
اجه  لها ٌؿخإوـ ؾغابُت خ٣ُ٣ت جهى٘ شسهُت ل٣ىاٖاث جإؾِـ في ؤلاحهامُت ٖلى جغج٨ؼ التر٦حز، ٖالُت بدؿاؾُت إلاىيٖى

 هنذ"  الدكٟحر و الترمحز ٖالُت بلٛت الىا٢ُٗت لل٣ًاًا جسُُلي بُغح الؿىصاوي، الىا٢٘ ًٖ بُٗضا بٗىاإلاها ًخلظط و ،اإلاخل٣ي
 الظي الخُاع عىـ حؿير ؤنها عنها ًلاٌ ما ؤكل ظغوف في مهمتي َبُعت و هِكىث صور  مع  ًنخظغني الظي للكُِ مضعوا

ٌ  عانمتاٌ قىاعع في نفس ي ؤجسُل ؤر علي. فُه ؤؾبذ هنذ  عئاَا و الٟلؿٟي مدمىلها باٖخباع ، "ؤحنبي مع ؤججى
غط زُاب ؤن بط اإلا٣ٗضة، ألاًضًىلىظُت مُت ؤلاٞتراُْت  ٖلى مبجي الٟجي ألٖا  شسهُاث بحن الىع١ ٖلى نغاٖاث زل٤ في الَى

اث طاث  وار الخمل ؤر ؤصعهذ" ممغيز الىعقي ْلها و لُلى بُلتها بحن" الؿغاب ؤنثى"  عواًتي في هتضٍ ما مشل صاللُت، ملْٟى

ت بلمؿت خىلجي زلُال ت لؼٍى م ؾماها ؤًلىنت بلى سخٍغ  الضازل من ؤفغػجي و ؤولجي...  حمُلت ؤوانها وكتها ؤفغخخجي مٍغ

م ووانذ اإلاُخت، الىعكُت اإلاغؤة ؤنا هنذ ؤني فجإة اهدكفذ م ؤخالم"  و ، " ولها الخُاة ؾُضة مٍغ  و بُلها بحن "الىصٌعت مٍغ
ت ؾماث طاث ؤلاق٩الُت الصسهُاث ٧ل لخ٩ىنز الجؼوٍتي، نؾُٟا الًابِ  صاثغة في اوٛال٢ُخه و الىا٢٘ إلق٩االث بقاٍع
 الىا٢٘ قٓاًا مً الهغوبي ٞالٟٗل الخُه، و الخىجغ بؿماث جلخبـ  الصسهُاث ًتٗل ما ال٣اجل، و الالمخىاهي الهغإ

                                                           
 
. 4 ، "أٔثً اٌغشاة"واعٍُٕ األعشج،  

 
. 77ص عجذ اٌشحّبْ غبٍّٔ، اٌخطبة اٌشوائٍ اٌعشثٍ، اٌجضء األوي،  

 
. 77، ص ٔفغه اٌّشجع َٕظش،  

4
.   ص ، 006 ،  دوْ وُشىد فٍ اٌجضائش، وسد ٌٍطجبعخ و إٌشش، عىسَب، دِشك، ط واعٍُٕ األعشج، حبسعخ اٌظالي،  

5
. 9 واعٍُٕ األعشج، حبسعخ اٌظالي، ص  

6
. 50واعٍُٕ األعشج، أٔثً اٌغشاة، ص  
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 صالالث البىاجي مؿاٍع  في جخهاٖض الؿغصي السُاب ًتٗل ما الضؾاجـ، و  اإلااامغاث و ألاػماث و الشىعاث بىاع اإلاخلٓي

 . وظىصًا نغاٖا ٨ًك٠ ما الغوحي الخمؼ١ز و  الضازلي الاوسخا١ و الٟىاء

ت الؿماث مً .ٔ ت بمخٛحراتها الشالشت ألالُٟت ؤزاع زاللها مً وؿخإ٢غ التي ؤلاقاٍع  و الؼمً بٗضمُت ؤلاخؿاؽ الجظٍع
٠ الؼمجي السِ بيُت في هلمؿه ما َظا و اهضزاٍع  و الًُإ لخاالث ؤلاؾ٣اَُت بالٗبصُت ًخمحز الظي الؿغصي، اإلاخسُل في اإلاْى
٣ها ألاقُاء ؤ٣ٞض ما للؼمً السُي اإلاؿاع حكابه و الؼمىُت باللخٓت الكٗىعز ٣ٞضان الىظىصي، الخُه  ؤ٦ؿبها و ٢ُمتها  و بٍغ

غط لُانل الغوجُيُت، و الغجابت الُت الجضًض، لىظىصيا الُغح ؤو ػمىُا ؤلاوؿان إلاىث ألٖا  الؿغمضي الامخضاص ؤي الؼمً ؾٍغ

تها، ٣ًٟضَا ما لؤلقُاء  ماطا حؿإلجي " مدكٓي وا٢٘ ٖلى ٞٗل ٦غص الىظىص ٖبصُت ؾماث مً ؾمت الؼمجي اإلاىث ل٩ُىنز ٍَى

 عنيًله الظي الخىاء هظا ؤمأل ػُابً في الىخب بعٌ ؤكغؤ. الظهغ ٌؿخدم ش يء ال ألاكل على ؤو. ش يء ال آلار؟ ؤفعل

 ، "خىلنا و صوازلنا في الشمُنت ألاقُاء ول جىؿغ فيها نؿمع التي الىخُضة الفترة ؤنه. ؾهل الخىاء بر كاٌ من و. صائما
 و الجؿض بتهضم الٟؼوٍىلىجي الهُٗض ٖلى ؾىاء ٞالجمىص، الشبىجُت و الؿ٩ىهُت و الٟغاٙ ٖلى جدُل الضاللُت ٞاإلقٗاُٖت

 .ال٣ضًمت الش٣اُٞت اإلاغظُٗت ٖلى الاج٩الُت و مىلُتالخ ال٨ٟغيز الهُٗض ٖلى ؤو اجهُاٍع
 ٦لخٓت ٞالخايغ، اإلااضخي و اإلاؿخ٣بل بحن الاعجضاصي ال٣ٟؼ و بالخ٣ُ٘ الؿغصي للؼمً السُُت البيُت جمحزث ٦ما 

مُت با الؼمن طلً  الؼمن لي بضا فجإة"  الؿغصي الؼمً مؿخىيز ٖلى مِٗكت َو ت ًضا هإر و عُجي، من و كلبي من كٍغ  كٍى

 ٚلٟذ التي الخدىالث لدصسُو ٧له طل٪ ،  "الضفُنت مىؾُلاه و اإلاخخالُت، ععكاجه و زىفه، و بنبًه، ؤمامي ويعخه

 اإلاش٣لت الظا٦غة قخاث جتمُ٘ ٌٗض الظي اإلاخسُل بىاء في الخظ٦غ آلُت بلى ٌؿدىض ألاخُان مٗٓم في ظٗله ما ،  الٗغبي اإلاىار
غط عواًاث لخ٩ىنز بالهمىم،  الظا٦غة في متهىلت مىا٤َ جىحر يىثُت، ومًاث ق٩ل في مبٗثرة و مخ٨ؿغة ػمىُت ثاؾخٛغا٢ا  ألٖا

 ما اإلاإػوم وا٢ٗها و الظاث بحن الخ٣اعب ممشلت اإلاسُلت ؾُذ ٖلى جُٟى  بان، فالف ًٖ ٖباعة الؿغصًت اإلاكاَض ًتٗل ما

غط ؤن ٖلى ًض٫  ٚحر الىٟؿُت للخضاُٖاث ٦ؿمت الىعي جُاع ًختلى الخ٣ىُت َظٍ في_ؤلاوؿاهُت، الىٟـ في ٖم٣ُا ًدٟغ ألٖا

 ٖم٤ بها عاؾما ،_ اإلاازغة الضعامُت نٟت ٌُٗي مما الؿغصي، الخ٨ٟ٪ و الخضازل لبيُت الخإؾِـ ًٖ ٨ًك٠ ما مىٓمت،
. اإلادىعٍت شسهُاجه حِٗكها التي اإلاٗاهاة

ت مً_  .2 ٍغ ت بلى ؤلاخالُت الخ٣ٍغ ت ؤلاقاٍع  ٞا٢ضة مًُغبت مكىقت عةبهى بةزغاظه ؤلاوؿاوي الىظىص لٗبصُت الغمٍؼ
 : الاٞتراضخي ألاها و الىظىصي باألها ؤلاخؿاؽ

ض"  ض ال. ؾِنى ًا فهمذ هل اإلاؿغوكت هىٍتي ؤؾترحع ؤر ؤٍع ت هظه ػير آزغ ش يء ؤٍع  جلبـ ؤر ؤعفٌ. اإلابهمت الهٍى

م .  " حنىنها و قهىاتها ول بجؿضي وحعِل مالمحي حؿغق  و   وحهي مٍغ

 الىعي لخٓت الجؿضي زاعظها و صازلها جىا٢ٌ في جد٣٣ذ التي و( لُلى) الؿاعصة ٞا٢تاؾذ الؿغصي اإلاكهض َظا ًتؿض 
م نىعتها و الىا٢عي الجؿض لُلى  الخ٣ُ٣ُت نىعتها بحن ٢هضا، اإلاُٛب الجؿضي بإهأَا مي،٦ما الجؿض الٗك٣ُت ٦مٍغ  الَى

                                                           
 

، 0 00 ،  َّٕب، ِٕشىساد اإلخزالف، اٌجضائش، اٌجضائش،طَٕظش، ششف اٌذَٓ ِبجذوٌُٓ، اٌظىسح اٌغشدَخ فٍ اٌشواَخ و اٌمظخ و اٌظ

. 8 ص 
 
 .56 ص  واعٍُٕ األعشج، أٔثً اٌغشاة، 
 
. 78واعٍُٕ األعشج، أٔثً اٌغشاة، ص   

4
    َٕظش،عجذ اٌشحّبْ غبٍّٔ، اٌخطبة اٌشوائٍ اٌعشثٍ، ص  

5
ْ اٌشواَخ اٌّىزىثخ ثبٌعشثُخ، ِٕشىساد ارحبد وزبة َٕظش،ِخٍىف عبِش، اٌشواَخ و اٌزحىالد فٍ اٌجضائش، دساعخ ٔمذَخ فٍ ِضّى 

. 50، ص 000 اٌعشة، دِشك، عىسَب، ط
6
. 5 واعٍُٕ األعشج، أٔثً اٌغشاة، ص  
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تها الخباؽ و اإلاُٛب اإلا٣ٟىص ظؿضَا ًٖ للبدض ؾٗحها في لُلى، ظؿض ٌِٗكها التي الًاجٗت البرػزُت اإلاكهض َظا ٨ٌٗـ  ٍَى
ت الجؿضًت م الىا٢٘ َظا في ؤصزلتها التي وع٢ُت، بهٍى  مؿخٗاع باؾم الغواثُت اللٛت لٗبت ٖبر ؾِىى ُٞه ؤصلجها الظي الَى

م ٤ ظؿمها ظؿضًت لخد٤ُ٣ اإلاغؤة بلحها جىهٝغ التي اإلا٩ىهاث َظٍ بن" مٍغ ضٍ وؿ٤ ٞو  ال الجؿض ؤن حٗجي لها، ٩ًىنز ؤن جٍغ
 و اإلاغجي ٖىالم قُغ ٦بحرة بٟاٖلُت الجؿض اهُال١  ٖملُت في ًضزل اإلاكمىم، و  اإلالمىؽ و اإلاغجي الساعط م٩ىهاث بٛحر ٞغاع

.  "الخًىعز و الخد٤٣ و الٓهىعز

ش اؾخدًاع ٖلى  الخسُلُت اقخٛا٫ اإلادكٓي للىا٢٘ الخمشلُت الاؾتراجتُت مً_  .ٖ ىٓغ ٦مغآة الخاٍع  لخا٫ زاللها مً ًُم

٨ؿغ مغآة إلاى٩ىب،ا الىا٢٘
َر
ا ٞحها الخايغ ج  واؾُجي عئٍا ح٨ٗـ "ألامير" ٞغواًت ، الهغاٖاث حكىبها التي إلاُُٗاجه و له ه٣ضًال

غط  ال ألاصًان ٧اهذ بطا: "ألاصبُت خىاعاجه بخضي في ال٣اثل ٞهى الخًاعاث، خىاع و   ألاصًان نغإ في الخًاعيز للىا٢٘ ألٖا

ُٟي الضوعز في ظضًضة ل٣ىاٖاث  الغواًت زال٫ مً ماؾؿا ،"حجهل هي ٞلماطا ؤلاوؿان، لؿٗاصة  جهلر  مً و للضًً الْى
ت الضًً ًخمشل  الالَىجُت، اإلاؿُدُت ز٣اٞخه في الٛغبي آلازغ و ؤلاؾالمُت ز٣اٞخه في الٗغبي ألاها ٞهغإ آلازغ، به ٣ًاعب ٦هٍى

ا  زُابا الضًً اؾخٗما٫ في الصسهُت ال٣ىاٖاث بحن الضًجي السُاب بجى في الاػصواظُت اإلاماعؾاث ٖا٦ؿا غ ؾلٍُى  لخمٍغ

ت، السُاباث  ؤلاخالي الغمؼ النىاًا خغاؽ في اإلامشال مٗغفي مُٗى ل٩ل جضمحر مً "اإلالام ؾُضة"  عواًخه ؤْهغجه ما مشل الشاٍو

 ٖلُه الخ٨م و آلازغ م٣اعبت في اإلاستزهت الظَىُت الغئٍت مجها جىٟظ التي "لىلُخا ؤنابع"  عواًت ٦ظل٪ ؤلاؾالمُت، للجماٖاث
 م٘ الخٗامل في التهمِل و ؤلا٢هاء هدُتت ٞغوؿا، في اإلاىظىصة ؤلاؾالمُت الخغ٦ت ٨ٞغة ٖلى بىِذ عواًت ٧ىجها مٗاٌكخه، صونز

غط زاللها مً اؾدكٝغ عواًت ز٣اُٞا، اإلاٛاًغ و اإلاسخل٠  صخُٟت ٖلى الهجىماث في اإلامشل و  الٟغوسخي الش٣افي الىا٢٘ ألٖا

 . اإلالٛم للىا٢٘ اؾخُالُٖت ٢غاءة ٫زال مً "بًبضو قاعلي"

 الغئٍت حُٛب لظا ألانىلُت، و الختظع هدى ٖم٣ُا حكضٍ التي الشىابذ و اإلاغج٨ؼاث ٖلى ؤلاوؿاوي الىا٢٘ ًبجى_   .ٗ
غط مخسُل في اإلادىعٍت  ألانل م٩ان الٟٕغ ًإزظ و ألاصواع جدباص٫ خُض ؤلابضاُٖت، ال٨خابت في الخ٣ىُت آلالُاث  مؿخىيز ٖلى ألٖا

غط اقخٛا٫ ٝي ،/ الهامل و اإلاتن،/اإلاغ٦ؼ ٨ٞغة جدُُم ٖلى عواًاجه مٗٓم في ألٖا  في ألا٦بر اإلاؿاخت ًدخل الهامل هتض الٟٕغ

ت صوعز إل٢هاء آزغ ملمدا هتض لظا ،"لىلُخا ؤنابع " و" الؿغاب ؤنثى"  و "الفغاقت مملىت"  عواًتي  َُمىت جدُُم في اإلاغ٦ٍؼ
ت ت بلى الًمجي الؿاعص مً البُىلت ؤصواع جيخ٣ل بط الغواجي الؿغص ملُتٕ في الظ٧ىعٍت اإلادىعٍت اإلاغ٦ٍؼ ت اإلاغ٦ٍؼ  َىا. ألاهشٍى

ان ًختلى خُاصًت مشل ألاخضار جخاب٘ في الؿغصًت الىمُُت بخ٨ؿحر الىىاًا، ٍػ٠ و الىا٢٘ بلخىاثُت جمشُلُت في الغواجي الَغ  الٖا

 الٛالبت  الؿمت هي الضاثغيز ؤلالخىاجي ٞاألؾلىب البٌٗ، يهابب٘ ألاخضار ٖال٢ت في و ،(_زاجمت_ٖغى_ م٣ضمت)  الؿغصًت
غط، عواًاث إلاٗٓم الؿغصًت البيُت ٖلى  ألاػمىت و الًٟاءاث، و الصسهُاث مهاثغ ًغ٦ب الظي الخدى٫ز بٗى٠ لخهجـ"  ألٖا

 بلى اإلاسُلُت ٌؿخضعط ٦ُما الُىمي، اإلاد٩ي و الجمعي للىعي الخمشُلُت ؤٖما١ مً ًيب٘ جدى٫ز. الضًىامُت و بالخىجغ اإلاؿ٩ىهت
ا ًمؼط و بالخ٩ي، ٌؿدكٝغ ما ٖىالم في الخىعٍ ه، مهحَر  بحن الخماؽ، و الخمازل لٗبت في للسىى الظًَ ٌؿخٟؼ و بمهاٍو

اث٠ و الصسهُاث خُاة مؿغيز و آمالها، و بهمىمها الظاث ماضخي  . "ؤٞٗالها ْو

 و الٗكىاجي للىا٢٘ اإلاخىاشجت الغواثُت لهىعزا مً بلُٛا بغػزا بُجها ُٞما حك٩ل الؿغصًت البجى َظٍ ًتٗل ما_ .٘
،  الؿغصًت الغئي ٧ل ٌكىب لىها الاهٟهام، و الًُإ و الُمـ و اإلاىث و الخؼنز مً الىدخُت بٓاللها مؿ٣ُت اإلاكٍى

ا ؤز٣لخه بغمخه ظُال و بإ٦ملها مغخلت َالذ اإلاىبش٣ت  الخعهب و اإلانافي و الخغوب و اإلاىث و الخىف و الخب هل"  ؤزاَع

                                                           
 
.   ، ص0 0 ،  ِٕشىساد لٍُ، هُئخ أثى ضجٍ اٌثمبفُخ، اإلِبساد اٌعشثُخ اٌّزحذح، طسعىي ِحّذ سعىي، اٌجغذ فٍ اٌشواَخ اٌعشثُخ،  

 
.   َٓ، اٌظىسح اٌغشدَخ، صششف اٌذَٓ ِجذوي  
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 ال٨بذ مً الخدغعز  َمىح و الٗؼة، و ال٣ىة و اإلاتض ٖلى بإهُجها اإلاىظٗت الظا٦غة َىؽ لخ٩ىنز  ، "عجي بعُضة وووو  صًجياٌ
 .السغاب و صماع مً  اإلاخسُل ٖى٠ ولضث الىا٢٘ ٞكٓاًا الساه٤،

 : اإلابضعت الظاث اختراق من الىاكع عماص انبشاق .4

 فلض"  اإلاكغوٕ الخ٤ الخُاة ؤظل مً نغاٖا ٞحها ٖاوي التي ٖغطألا لىاؾُجي الظاجُت الختغبت بهاظـ الىا٢٘ جلىنز

ٌ  وانذ و اإلاؿخدُل عهاني الخُاة وانذ  مً ؤلا٦غاَاث و التهضًضاث ؤهىإ بكتى ،  "مؿخدُلت الكمـ عباص و اللمذ خلى
خُا٫، مداوالث بلى ونىال ال٩لمت ٦خم بلى  اإلاى٘ و اإلاالخ٣اث  ٧ل في ٌكخمها عاثدت ٧ان، ؤوى بًاٍ ًالخ٤ َاظؿا اإلاىث ل٩ُىنز الٚا

ا، ًخلبـ مً  و اإلا٨ٟغ الخغ  الهىث ًمشل باٖخباٍع جتلُاتها، بمسخل٠ الؿلُت ؤو الضًيُت الجماٖاث مً زانت  مٓاََغ
. اإلاؿخىيز ٖالُت ٢ُمُت خؿاؾُت حك٩ل التي الخؿاؾت، ال٣ًاًا بإزُغ الىاعي

غط واؾُجي ًخبىاٍ الظي ألاًضًىلىجي للسِ ٞاإلاخدب٘ ت اإلاكاعب مخىٕى صًٍج ألٖا  ما  ٖاصي، ٚحر الش٣افي بٛىاَا ال٨ٍٟغ
غط ًمخل٪ ال الٗغبي، ال٨ٟغ بها ؾلم التي ال٣ُُيُاث و ال٣ٗل و اإلاى٤ُ خضوص ٖلى ٢اٞؼا عواًاجه ٧ل في ًتٗله  مكغوٖا ألٖا
ت مدضص ز٣اُٞا تها ق٩لث التي اإلاىعوزت الٗغب ل٣ُم الٟلؿُٟت َغوخاجه بل  واضخت، بهىعة جلمؿه ًم٨ً الهٍى  الش٣اُٞت ٍَى

ا بما مٛاًغة، بهىعة ت بما و مجها الاهخ٣ام بما و بخ٨ٟحَر  اللىانير، ؤؾن هنذ لى ؤقخهي"  جدبٗها بلى ًضٞٗىا ما مجها السسٍغ

 الظي الغباٍ اخترام على  معا، الغحل و اإلاغؤة الازنار، لُخفم)...( حمُعا، فيها نعىم التي الىظبت هظه نظام ؤػير ؤر

ت ؤهمها من وار عبما و البنىص، ول اخترام قٍغ لىن ا،ملضؽ ؾُهبذ  ،)..(مشال؟ ؾنىاث زمـ الؼواج، مضة جدضًض خٍغ

 ما َى الدك٨ُ٪ و الخ٨ٟحر ٞؿمت"  ..للخجضًض كابل علض: مميز و نافغ بكيل مىخىبت حملت العلض زاجمت في لخىيع و
ا، ًداوعَا التي الش٣اٞاث م٘ الٗانٟت الهضاماث ًلج ظٗله  ظل في خُاجه ؾحر ًسِ ظٗلخه الظاجُت الختغبتٌ َظ ٨ٍٞغ

خه بدضوص السام ٖاإلاه الصسهُت، لخ٣بخه ماعزا ببضاٖه  ؤص١ في الظاجُت الؿحرة ٦خاب مً ٌٗض ٞهى اإلاؼاط، اإلاخ٣لبت ٍَى

ا و ُٖاءا و نٟاءا زلجاتها . اه٨ؿاعا و زٞى

غط ٧ان عواًت مً ؤ٦ثر في الظاجُت الختغبت مالمذ بغػث_  و واؾع، اإلاؿدكفى"  الؿاعص صوعز مخلبؿا مخُاػبا بُلها ألٖا

 اإلاؿاخت هظه وؾِ ؤجمغؽ ماػلذ صازلت من اإلافغغ الهؼير الغحل)..(  ؤنا و)..(  ألابٌُ والظل بضازلي ًمخض نؼير ؤنا

 التي الختغبت بش٣ل َىا الىاُٖت ألاها جخمٓهغ ، "لضهكخه حىاب ؤي  ًمخلً ال الظي خؼر  عمُم، خؼر  ًنخابجي اإلالللت
 طَجي زؼان بلى جخدى٫ز الخؼنز و الىٟسخي الاعجبا٥ و ال٣ل٤ و  السٝى ٞختغبت ببضاعي، َاظـ بلى لخخدى٫ز الالقٗىعز ؾ٨ىذ
غط مىه ًمدذ ا الؿغصًت ظمله في م٨شٟت بهىعة خايغة و الؿغصي، مخسُله ٧ل في ألٖا  مجها ًخلمـ و ال٣اعتز ٌؿدكَٗغ

غط خُاة مكاَض  لِكضٍ  "نعب العؼلت مىث بيامله ًغخل بضازلي قعغث بعُض من جإجُجي كاجلت ألانىاث وانذ"  ألٖا
 بلى بقاعة في الهؿهؿت و الهمـ مً ظىا لخًٟي الهىجُت، الخغوٝ ا٣ًاُٖت زال٫ مً جٟانُلها بإص١ ِٖكها بلى ببراٖخه

ت .   السٝى و السُاهت ظغاء الخإػم و الاه٨ؿاٍع
ا ؤَم في الختغبت َظٍ جتلُاث ٞخدىٕى   ؤًضًىلىظُخه، ًىاٌَ مً و اإلابضٕ بحن اإلاىث خض بلى نغإا٫ ٨ٞغة في  مٓاََغ

 عنض وحضث ًىم في و"   ٧اهذ ز٣اُٞت ٣ٖاثضًت ؤو صًيُت ؤو ؾُاؾُت جلىهاجه بمسخل٠ الؿاثض الخُاع ٨ٖـ ٌؿحر باٖخباٍع

                                                           
 
. 6 ، ص "أطبثع ٌىٌُزب"واعٍُٕ األعشج،  

 
. 67ص  ،  0 ط  ،داس اِداة ثُشود ،ٌجٕبْ" ششفبد ثحش اٌشّبي "واعٍُٕ األعشج، 

 
.   ، ص "أٔثً اٌغشاة"واعٍُٕ األعشج،   

4
. 7، ص"عُذح اٌّمبَ"واعٍُٕ األعشج،   

5
.    ، ص "أحالَ ِشَُ اٌىدَعخ"واعٍٕ األعشج،  
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 الضم كعب علُه ؤبٌُ هفن و. عاصة ألامىاث حؿض على ًىيع عُغ كنِنت به بطا و جفىير بضور  فخدخه َغصا البِذ مضزل

 الىظىصي و الغوحي الخٍٛغب  هتض جتلُتها بحن مً و  ، "الُاػىث ؤيها صوعن انخظغ واخضة حملت عليها مىخىب وعكت و

 على مىاَنا لؿذ ؤني ؤقعغ"  بلحها ًيخمي التي الاظخماُٖت مىٓىمخه بحن و الخىانل،بِىه ؤوانغ ل٣ٟضان اإلابضٕ ٌِٗكه الظي
الق،  ؤنضزغ ختى نفس ي على ؤػلم و  البِذ، بلى العىصة ؤو الانخداع بلى ًضفعجي بي ًدُِ ما ول ،البلض هظا بلى ؤنخمي ال ؤلَا

ذ مشل اث ، "الٍغ تراب خالت ٖلى صاللُت ماقغاث ،(ؤنضزغ الانخداع، مىاَنا، لؿذ)  الخالُت الؿُمُاثُت ٞاإلالْٟى  التي الٚا
غط بلى بقاعة في الؿاعصة، الظاث حِٗكها  و بالٟغاصاهُت لكٗىعٍ القٗىعٍت بهىعة الجمعي ألاها ًٖ ًىٟهل ًتٗله ما ألٖا

. الاؾدبضاص و الخالشخي و      التهمِل
غط مخسُل اؾخ٣غاء مدُاث زال٫ ت  جل٪ هلٟي ألٖا ٣ٟه ال التي ؤلاقاٍع  ؾىيز الضاللت اإلادضص ألاًضًىلىجي زُابها ًَر

ت اث ؤلاخالُت، ؤبٗاصٍ في مسخلٟت الىسبٍى ت ٞاإلالْٟى  ؾماتها( الظئاب الىالب، ولبىر، بجي النىاًا، ؽخغا ) الخالُت اللٍٛى
ت  الش٣افي و الىٟسخي ال٣ٝغ ح٨ٗـ مجها جىٟظ التي الضاللُت ٞالبكاٖت ته٨مي، اهخ٣اص في الؿُاؾُت الؿلُت بلى جغمؼ ؤلاقاٍع

غط به ٌكٗغ الظي ُت حٗتٝر ال اإلابضٖت ٞالظاث الؿُاسخي، الىٓام اجتاٍ ألٖا  للمهضا٢ُت، ٞا٢ض ألجها الىيُٗت ألاهٓمت بكٖغ

ًه زال٫ مً اث  بِىما ، ُٞىا ؤلاوؿاهُت عوح جمخي التي الكغاج٘ و لل٣ىاهحن ؾجها إلاى٤ُ ٞع ت اإلالْٟى  (اللخلت ) الخالُت ؤلاقاٍع

خُا٫، و اإلاىث ٖالم بلى جدُل التي ا ٖلى صلُل َظا و الٚا  الهالخير، ألاولُاء قمعت)  اإلابضٕ، طاث في الخٟغ الٗم٤ُ ؤزَغ

 في لِؿخمغ بها ًدباع٥ لخض الٗغبي ؤلاوؿان بها ًامً التي السغاٞاث و  الُاثُٟت للمٗخ٣ضاث صاللُت ؾماث (قاللل ، ؤلاخغاج

ٌ و لالؾخهجان لٛت و الخُاة، ُه ًخٗالى مش٠٣ ل٩ىهه الٞغ غاٝ َظٍ ًٖ بٖى ( الضهكت و الخىف و الضم زانىا)  .البالُت ألٖا
ش زُاهت بحن ت ال٣ُم زُاهت و الخاٍع غط ٨ًخب الخُاة، وزُاهت ٨ٞحرالذ و  الخٍغ  بهمذ، ٢خل و الٓهغ في ًَٗ مً قٗىعز ألٖا

اء لُٛاب مإ ٚلبت ْل في الىىاًا جلىر و  الهض١ و  الٞى غط ٖىض ٞالسُاهت اإلاهالر، و            ألَا  و الخ٣ُ٣ت مخي هي ألٖا
ٟحها ت ببراٖخه مسُاله في بها ًىبـ  ألهه و جٍؼ ا ٧ان ٣ٞض ؤلاقاٍع  بهما وآٖا ؤو ٢ايُا لِـ ٞالغواجي هٟؿه، في ٦بحرا٫ الى٢٘ ألزَغ

غ لٗبت ًخ٣ً غ الخمٍغ . الدكٟحر بخ٣ىُت السُاباث جمٍغ

ت الضوا٫ في ؤلُٟىاٍ ٣ٞض الترخُل و الترخل َاظـ بِىما  الالمؿخ٣غ و اإلاىٟى( هِكىث صور  العابغور،)  الخالُت اللٍٛى
٤ُ ٧اهذ الجمغ ؾىىاث في ال٩اجب ٖاقها التي الًُإ  و  ال٨باع بال٨خاب هٟؿه يمىُا ٌكبه ل٩ىهه الؿغصي، زُه ٞع

ا ٞحها ًختضصونز ظضًضة مدُاث ًٖ بدشا م٩ان، في ٌؿخ٣غون ال الظًً الغخالت و الخُاة في الٗبصُت جُاع و للىظىصًت  إلاا ٨ٍٞغ
ت جتاعبها مً ًجهلىهه  السٝى خُاة و ٫،اإلاتهى مٛامغة زٝى و الا٦دكاٝ لظة ًدمل ظضًضا، ببضاُٖا ٦كٟا لهم جمشل ال٨ٍٟغ

 ًض٫ ما( اإلاسُفخار عُنُه الضم،  بعنف جتراكو مسُفت ؤقُاء)   الخالُت الضوا٫ به ججهٌ بهظاع صونز ال٣اصم و اإلاتهى٫ز مً
 جلمـ و     ٖلُه مداٞٓت في باألنل الخلم ؤما ،حٗاٌكه الظي ال٣اسخي الىي٘ لكضة خاصة هٟؿُت بإػمت جمغ الظاث ؤن ٖلى

ت الضوا٫ به ج٨ٟلذ ٢ضٝ ٖبٍر لالمخضاص الجظع ت ٣ٞضان ،(الىعزت ) الخالُت اللٍٛى   ٢ُم و  الكغ١ز ٢ُم بحن يُاٖها و الهٍى

ت ال)  الٟغصي ألاها و الجمعي ألاها بحن الٛغب غط  ٞحها ٖبر ٦شحر مدُاث لخ٩ىنز(. لي؟، هٍى  في مجها ٖاوي التي الخإعجخُت ًٖ ألٖا
، ؾىىاث ت الٗىالم زل٤ بدُلت آلازغ مً َغب لى و خُاجه مً ظؼءا ٦خب ٣ٞض ٖمٍغ  و الىا٢٘ بحن صازلها ًؼاوط الٟىخاٍػ

 .ؤلاحهام
 

                                                           
 
. 6 ، ص "حبسعخ اٌظالي"واعٍُٕ األعشج،   

 
. 5  ص  عُذح اٌّمبَ،"واعٍُٕ األعشج،  
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ن عبر الىاكع لكظاًا الضاللي ؤلاقعاع   :العناٍو

غ للىا٢٘ بخالُت ؾماث َىال٪ غط، لىاؾُجي الؿغصي  اإلاخسُل ٖبر بضالتها  حك٘ اإلاٍغ  به الؿُمُاثُاث  تهخم ما َظا و ألٖا
 نىعٍ، مً ما بهىعة الؿغصي اإلاخسُل مًمىنز ٖلى جدُل التي ألا٣ًىهُت الٗالمت باٍعباٖذ الٗىىان، صاللت اؾدىُا١ في

ت الٗالمت ج٨ُٟ٪ هاخُت مً الش٣اٞت ؾُمُاء لخلُٟه  اؾدىُا١ في الش٣اٞت ؾُمُاثُاث حٗخمض بط الظَىُت، للهىعز اإلاضعة ؤلاقاٍع
 ٞاإلاكتر٥ ، الٗام الٗغبي اإلاكهض ؤي بلُه جيخمي الظي اإلاغظ٘ زال٫ مً الٗىىاهُت للٗالمت الخىانلي البٗض ٖلى الضاللي زُابها
ؿخ٣ُغ اإلاإػوم، و اإلامؼ١ز الىا٢عي الجؿض لجٛغاُٞت الٗام الضاللي

ُم
ت الكب٨ت مً ح ٟت اللٍٛى  الؿغصًت، الجمل جغا٦ُب في اإلاْى

ت الؿماث ؤَم لخ٩ىنز ً ظملت مً مىبٗشت الىا٢٘ ٖلى ؤلاقاٍع غط عواًاث ٖىاٍو ا التي ألٖا  الؿمت ٞالٗىىان بض٢ت، ًسخاَع
ُٟت ىٓغ صاللي، ج٨ش٠ُ و بض٢ت الٗام الىام إلاىيٕى الخٍٗغ ت صوالها جغا٦ُب مً الٗىىهت لضاللت ًُم  اإلاؿىض ٖال٢ت في  اللٍٛى

ُت  الضاللت خامل بحن و الىا٢عي، لئلقٗإ ألاؾاؾُت الضاللت خامل بحن باإلاؿىض  اإلابضٕ طاث في الىا٢عي للخإزحر اإلا٨ملت الٟٖغ

ت، عخمُت نلت والىو الٗىىان بحن الهلت" ٞــ الؿغصي مخسُله ٖبر ل الٗىىان وصعاؾت ًٍٖى
ّ
 الّىو صعاؾت ظىاهبها ؤَّمز في جمش

٠، الىو َى ٞالٗىىان الىو، ٧ّلز
ّ
ز ًستز٫ز ٢هحر هّوز َى ؤو اإلا٨ش

ًال
ا ز ههَّن

ًال
ال ".   ٍَى

 اإلالمت اإلاغظُٗت ٞاءجه٥ خُض مً هٟؿه، لضاللتها اإلاخل٣ي ُٞه  ًمخدً جدضًا الؿغصي اإلاخسُل في الٗىىهت حك٩ل
ت بمغظُٗاث لُت مىاهج ٖلى مىٟخدت طَىُت و ٨ٍٞغ  لٗبت باٖخماصَا ؤو الؿغصي باإلاتن اعجباَها في الٗىىهت، حؿدى٤ُ جإٍو

ت  و الغواًت بحن  اإلاى٣ُي الترابِ ؤو اإلاُاب٣ت الضاللت اٖخماص ًم٨ً ٞال الىثري، الىو إلادخىيز اإلاغظُٗت ؤلاخالت و اإلاغاٚو
ً مً ٦شحر ؤن بال ٖىىاجها، ذي ؤو ؾُاسخي وا٢٘ بلى بخالت حك٩ل الٗىاٍو ت في ز٣افي خضر ؤو جاٍع  اإلاِٗل الىا٢٘ الؾخدًاع عمٍؼ

.  خايٍغ ٖلى إلؾ٣اَه مايُه بحن

ً بحن  ؤلاؾىاصًت ٞالٗال٢ت    ،"اإلادغوكت ألاحؿاص نشاع ألاحؿاص خغائم"  عواًت  مً مخ٩املت  الغواثُت اإلاضوهاث  ٖىاٍو
 ٖلى صاللُا ًى٨ٗـ التي الٗغبُت، الظاث خ٤ في مماعؾاحي وا٢٘ ٖلى الضاللي بش٣له ًيكغ ألاظؿاص خغاث٤ ليالضال ٞاإلاؿىض
غيز اإلاكهض ًغحؿم بها ألاظؿاص، هشاع بلُه اإلاؿىض  عواًت ٖبر  مكهضًت في الىا٢٘ اهبشا٢ُت لدؿخمغ الىظىصي، للخالشخي الخهٍى

 مً ؤلخاجها مؿخمضة اإلاٗظبت، الظاث ٖم٤ مً مىؾ٣ُي بهضي ٣ًاُٖتؤلا مٗؼوٞتها ؾىناجا لخٗٝؼ ،"اللضؽ ؤقباح ؾىناجا"
 الخسُلُت الغئي زىاًا في ب٣ًاُٖخه امخضاصًت و نىتها ٖلى صعظاث في اإلاسخى٣ت و اإلاخ٣ُٗت ؤهٟاؾهم لخ٨ٗـ ؤالمهم و جىظٗاتهم

ت بضاللتها لخٓم لؤلٖغط،  ًستر١ز قٟاٞت عوح مً ًىبش٤ ثالهى ٦إن ؤقباح، اللٛىيز للضلُل الخىاشجُت الٗال٢ت الاه٨ؿاٍع
 و ؾ٩ىهُتها مً مجها اإلاىٟتغ الخٍؼً اللخً لُىنل هٟؿها،  ًٖ الخٗبحر ٖلى ال٣ضعة اوٗضام في يٟٗها و مىتها و نمتها

ها التي اإلاخإإلات اإلاىؾ٣ُى لخ٩ىنز َمؿها، غط ٖٞؼ  و السالم مً ٦ىٕى اللضؽ ؾ٨ىذ الٗغبُت الظاث ؤعواح ًٖ حٗبحرا ألٖا
غط ٖجها ؤٖلً بىيٗه، عوخه يا٢ذ الظي الٟلؿُُجي الكٗب نىث اإلاٗؼوٝ ٞالهىث طاباث،ال٘ مً الخُهحر  للخظ٦حر ألٖا

. البٌٗ بًٗه مً اوؿالزه و          الٗغبي الجؿض حكدذ زاللها مً ٨ٌٗـ الىٟـ مغاظٗت و

ج   عمىػز بلى بضاللُخه ًغلُض الىدىيز التر٦ُب الغماص مهُلر جهضع في جتلى"   الكغق  عماص"  عواًت  ٖلى الىا٢٘ حٍٗغ
 ونُٟت اؾىاصًت ٖال٢ت في مٗه صزل الظي اللٛىيز الضلُل لكغق ا ٖلى بًاللُتها ٚلٟذ التي ٞالؿ٩ىهُت، السغاب و الٟىاء

ُٟت . خبُبي ًا ال. حاػ؟ ًا ال" ٖلحها للغماص اللٛىيز الضلُل مدمى٫ز و٢ٕى في ؤلاؾىاصًت الضاللت الكغ١ز باٖخباع ،للغماص حٍٗغ

                                                           
 
.  ، ، ص 008 خًٍُ ِىعً، لشاءاد فٍ اٌشعش اٌعشثٍ اٌحذَث و اٌّعبطش، ِٕشىساد ارحبد وزبة اٌعشة، دِشك، عىسَبـ ط   

 
. 9  ، 8  ، ص  00 ،  ْ،  طَٕظش،ثغبَ لطىط ِىعً، عُُّبء اٌعٕىاْ، وصاسح اٌثمبفخ، عّبْ، األسد 
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 ال و لنانغ ال و لفُهل ال ؤبضا جمنذ لم اللُاصة لىن و. ألاجىر  في ًغمىنهم ؤناؽ بلى خاحت في وانىا و صافع،الم لخم العغب

 ًنخهي واص ؤو انخهي كض ش يء ول وار. ًخفُنىر  العغب بضؤ عنضما..  و مؿيرها و الخغب ؾُض هى ؤللنبي وار لؼيرهما،

 بلى ًضًىا بحن التي للٗىىهت الىدىيز للتر٦ُب الضاللُت ٢غاءجىا في ح٨ٗـ "ألازير العغبي خياًت" عواًت بلى ،ونىال  .."واص...
ت الظاث بلى بقاعة ألازير  العغبي ؤن بط الٟىاء، و الجهاًت  ج٩البذ ػمً في الٗغبي للىظىص ألازحرة الٗالمت و ألازحر الىاجي الغاٍو

 اللٛىيز بالضلُل الىدىيز الٗالث٣ي اعجباَها لضاللتا َظٍ الخٛاثُت ٖؼػز ما بٞىاثه، و  الٗغبي الىظىص اَاال٥ ٧ل ال٣ىيز ٧ل
م بزباعيز ه٣ل و جسبُاجه ب٩ل وظىصٍ مطخى ٖغبي وا٢٘ ؾغص الخ٩ي و الؿغص ٖىهغ زاللها مً ًدًغ ،الخياًت  لخايَغ

ت في اإلا٣اومت ٖىهغ فاألزير اإلادخًغ، .  ُٞه الامخضاص و الىظىص و   الخُاة اؾخمغاٍع

 
ً ٖبر ًتهااهبشا١ في الىا٢٘ مؿحرة لخب٣ي  في مغة  و مضلىلها ؤزحر ٖبر او٩ٗاؾِخه في مغة الضاللي مكتر٦ها مك٩لت الٗىاٍو

ً بِىما لهىاظؿه، ه٣لها ا الضاللي قب٣ها في جُل ألازغيز الٗىاٍو  مضوهاجه في الىا٢٘ جابلى اإلابضٕ مىه ًىدذ الظي اإلاىب٘ باٖخباَع
ه، ٖلى اإلاٗغط عالؿاٍ بٗحن الٗغبي الٗالم تهال٪ ٖلى ٞالكاَض الغواثُت،  م٘ حٗال٣ُخه في الجٛغافي خًىعٍ جإزض التي عبٖى

                                                           
 
 .7  ، ص 0 0 ،  واعٍُٕ األعشج، سِبد اٌششق، خشَف ُٔىَىسن األخُش،اٌجضء األوي، ِٕشىساد اٌجًّ، ثغذاد، اٌعشاق، ط  

يقيم األعرج مسائلة نقدية           
ثقافية من خالؿ تصويره ادلشهدايت 
للواقع، ننفذ لو عرب داللية العنونة يف 
قرائتنا التفكيكية التقشَتية للطفرات   
ك ادلمتغَتات اليت أصابت جسد الواقع 

العريب، راصدين خلفياتو النفسية       
ك األيديولوجية ك الثقافية 

تشَت داللية : طوقق اليامسُت
الطوؽ إذل مجلة ادلوانع ك 
الظوابط اليت  تقابل هبا 

الذات يف مشركع حتقيق ذاهتا 
لينم ىذا على  الغرؽ  يف 
حالة استيالب حرية

سوناتا أشباح القدس 
تعكس مسة األشباح كاقع 
الدمار ك اخلراب ك الظالؿ، 
فالوجود الطيفي الشفاؼ 
للفرد العريب ، بينما القدس 
فهي جزء من اجلسد العريب 

ادلتهالك ك ادلشتت

تشَت داللة الرماد إذل رماد الشرؽ 
اإلقصاء التاـ للوجود الفعلي 

للشرؽ ك دخولو يف  حالة موت 
على مجيع األصعدة

إشارة إذل حكاية العريب األخَت 
ادلشهد الفنائي للوجود العريب ك ما 
إليو، داخل دكامة التحلل ك التفكك 
أقصاىم من سجل التاريخ إذل الضياع 

من اذلوية ك اجلذر ك ادلنبت

كقع األحذية اخلشنة 
تعكس ادلمارسات 
اإلظطهادية ك العنيفة 
للذات ادلقموعة

احلرائق جسد نثار األجساد ا
يعد اجلسد العالمة االشارية  حملركقة

للولوج  إذل الوقائع ك مقاربتها، 
باعتبارىا مسة اخلطاب الوجودم  
األرقى الذم يسعى إليو اإلنساف ،  
فاالحًتاؽ اجلسدم  الذم  ينبو عن  

التأكل   ك ادلعاناة، فالتشوه ك 
اإلزلائية، فاجلسد احملركؽ عالمة 
للرفض ك االحتجاجية ضد الزيف، 
فاالحًتراؽ هناية ادلشهد  العاـ 

للوضع ادلتأـز باهناء حالة كجود، فقد 
فيها اجلسد حالة الشعور
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 على ألازير الكاهض_  الؼائب يمير" عواًت في البٌٗ بًٗها م٘ ج٣اَبها و ألابٗاص جىػٕ ٖبر الٗالمي، الًٟاجي البٗض

ت الضوا٫ مدمىالث بحن  الضاللي الخ٣اَب ،" البدغ مضر اػخُاٌ غط، ٣ًُمها لتيا اإلاٟاع٢ت ٖال٢ت ٖلى مبجي اللٍٛى  في ألٖا
    ال٨ك٠ و الاؾخٟا٢ت و للصخى بقاعة صاللخه في الظي الًمحر، ؾىضَا و مؿىضَا بحن الاؾمُت للجملت ؤلاؾىاصي التر٦ُب
 م٘ ؤلاؾىاصًت الٗال٢ت في الاًتابُت الضاللُت َظٍ لخيخٟي متاَُلها، جدؿـ و ألامىعز بدبهغ  الىعي بلى الٗىصة و والجالء
ا ًٖ ال٨ك٠  و الخ٣ُ٣ت ًٖ البدض و الىيىح ًمخي الؿلبي، ببٗضٍ الٛاثب اللٛىيز الضلُل  ٖالم  بلى  بًاَا مىلجا ؾخاثَغ
ش سجل مً مُٛبت  ػمىُت ٞترة بلى بظل٪ مكحرا الٗضم، و الٟىاء ز جداو٫ز التي الٗغب جاٍع ٟه و مٗاإلاه َمـ ؤًاصٍق خه، جٍؼ  ٍَى
غط ٢لم ل٩ُىنز  ظهت مً مىه، للهغوب ٦مداولت الُٛاب ٖالم بصزاله و وؿُاهه خاولىنزي بما صوما الٗغب ًظ٦غ الظي الىعي ألٖا
ذ بلٟٔ اإلاُٛبت الٟترة جغبِ ؤزغيز  الىا٤َ الخغ نىث اٚخُا٫ بلى بها مكحرا البدغ مضر اػخُاٌ التر٦ُبُت ؤلاؾىاصًت ٟٞي نٍغ

 و  ٢ُمه ٌؿاثل الٗغبي ٞغصا٫ ًتٗل ما الخ٣اث٤، جدٍغ٠ و اإلاٛالُاث حكىبه وا٢٘ ٨ٖـ َىا الكاَض ٞالًمحر بالخ٣ُ٣ت،

سه و    ٖاصاجه . ال٣ُحن و الك٪ ٢ُم بحن الخ٣ُ٣ت ًٖ بدشه في مخسبِ ، جاٍع

ت ًٖ البدض ؤػمت لخ٩ىنز  مملىت " عواًت م٘ مؿخمغة الؿاب٣ت الغواًاث في ٖىه اإلاٗلً الىظىصي الازخىا١ ْل في الهٍى

غط ؤ٢امها التي الخٗا٢ضًت الٗال٢ت في الؿلبُت لتالضال ٖلُه حٛلب ل٨ً البٌٗ، بًٗه ٨ًمل بؾىاصي جغ٦ُب" الفغاقت  ألٖا
 به ٌك٩ل و ٦ُاهه، و ظىصٍ و حهضص شخيء ٧ل مً ؤلاوؿان به ًدخمي الظي ال٣ىيز اإلاىُ٘ الخهً بلى بقاعة في مملىت لٟٓت بحن

ه، ًامً ٞالخهً خُاجه مدُاث و وظىصٍ مٗالم اث في ج٣٘ باإلامل٨ت بط  زٞى ت مسخلٟت صاللُت مؿخٍى  و ؾُاؾُت و خًاٍع
غط ممل٨ت ل٨ً لضٖاثمها، م٣ُم و لخضوصَا مدضصة و واضخت م٣ىماث مً جدخله إلاا الىٟؿُت، ؤَمها و ز٣اُٞت  ٨ٖؿها في ألٖا
ا ٖلى لخض٫ بالفغاقت اعجبُذ اإلاتهال٪ للىا٢٘  الؼاَُت ألالىان و الجما٫ مً ؤلاقٗاُٖت صاللتها  ألازحرة َظٍ لخيكغ ،اجهُاَع

 ؤلىان ُٚاب و الُىمي وا٢ٗها في الجمُلت ألاقُاء ٣ٞضان بلى بقاعة في ال٠ًٗ، و الهكاقت و لغ٢تا مٗها جدمل الغبُُٗت،
 بالٗمغ جخمحز ٞالٟغاقت  الاز٣ٟاث،  و الغماصي  اللىنز ٖلحها لُٛلب ، ألامل و الىتاح و  الؿغوع و      الٟغح مً الخُاة

ا الٟغح لخٓاث و الىاجخت وؿانؤلا ٞدُاة لظا ٖلُه، جدِ هىعز ٢ىضًل ؤو٫ز م٘ جدتر١ز و بال٣هحر  خضؽ مً ؤ٢هغ ٖمَغ
٣ٟض ؤن ألامغ به لُهل ًضع٦ها، ٢ض التي اللخٓت  و ؤلاوؿان ٠ًٗٞ لىهه، و طو٢ه و ه٨هخه الؿٗاصة و     الجما٫ بخؿاؽ ًُم

لى اإلا٣اومت ٖلى ال٣ضعة ٣ٞضان في َكاقخه ت الخالشخي و الاظتراع ٖلى اظبراٍ الختضًض ٖو  ٣ًب٘ لدكائما و الٟغح ٞبحن. بؿٖغ
 بجها. والٗضم والىظىص والظاث واإلاىث، والخُاة ال٩ىن، ًٖ ٦بريز ؤؾئلت لخُغح الفغاقت صاللُت ظاءث لظا. ؤلاوؿاوي الىظىص
بت الدؿائ٫، و بالخحرة مؿ٩ىهت مملىت  بلى الىٟاط و ٖابغة جبضو التي ألاقُاء ؤمام الى٢ٝى و الخإمل زال٫ مً ال٨ك٠ في والٚغ
 بٗحن الٗغبي ؤلاوؿان ٖالم بل الفغاقت مملىت ٖالم حك٩ل التي الًال٫ هي الغخُل و الخؿغة و لٛغبتٞا الضازلي، نىتها

غط . الغواثُت ألٖا

ؿ٣ِ ته٨مُت بىبرة ؤلاقٗاُٖت صاللتها جهغر" ؤعابُيا حملىُت"  في الغواثُت الٗىىهت  بِىما غط بها ٌُم  في الٗغبي الىا٢٘ ألٖا
غط به مسخ اؾم فجملىُت مد٩ىمه، و خا٦مه بحن الٗال٢ت اإلاخ٣ُ٘ الؿُاسخي زىبه  الٗالم حؿىص التي الخ٨م ؤهٓمت ألٖا

 ،ؤعابُا ٖلى اإلاكٍى جُب٣ُها ؤو الضًم٣غاَُت ُٚاب بها ًيخ٣ض بلهجت الخىُٓمُت، ؾُاؾاتها في جضازل مً ٌكىبها وما الٗغبي،
ت ظمهىعٍت ال  حٗض التي الٗغبُت  اإلاضًىت غط به لِكٍى جغ٦ُبحن مًٕ م٣خِ اؾم الُاب٘ ممل٨ت ال و الهٍى  الىا٢٘ في ما ألٖا

 الخ٩ام قٛل الظي اهخ٣اص، ال و جضزل صونز ع٢ُب و خؿِب صونز اإلاُل٤ الخ٨م َىؽ ٌكىبه الظي جسبِ، مً الؿُاسخي
 بؿمىمها، جىٟظ ال٣ؿىة و الُُٛان و الجبروث و الٓلم ْال٫ ظٗل ما الٗغبُت البالص ٖلى الخضًضة ٢بًتهم بخ٩ام في الٗغب،

ا ه٣اء ٖلى جسُم و خُاتها نٟاء جلىنز ٖغبُت طاث ٧ل بلى سُا و ؾُاؾُا وا٢ٗا لىا نىعث عواًاث بجها"  ٨َٞغ  ٖىىهت مً جاٍع
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 في بٛىاًخه ، "بمخاٖه و ال٣اعتز ب٢ىإ بٛغى جسُلُت ؾغص َغاث٤ و ظمالُت، و  ٞىُت نُاٚاث في السُا٫ بلى ه٣لخه و الُىمي

. ؤلاحهامُت ؾغابِخه بهض١ ب٢ىاٖه و ؤلاخالي م٨ىىجها ا٦دكاٝ

 
ً  الغواجي السِ ٖلى حؿُُغان ؤؾاؾِخان صاللخان جخ٣اَبه صاللُا مدىعا ج٣ُم الضاللي مكتر٦ها اظخماُٖت في ٞالٗىاٍو

 ٦ٟٗل ال٣اعتز طًَ في الجمىص و الؿ٩ىهُت نىعة لخدك٩ل السغاب، و الايُغاب و الىظىص و الٗضم الخُاة، و اإلاىث لؤلٖغط

                                                           
 
.   ، ص 000 عبدي فشَجبد، ِشاَب اٌشواَخ، دساعخ رطجُمُخ فٍ اٌفٓ اٌشوائٍ، ارحبد وزبة اٌعشثٍ، ط   

يقتطف األعرج من فسيفساء 
العادل العريب ادلشكل من قطع 

الواقع ادلتناثرة، ادلشهد 
الفسيفسائي اجلزائرم باعتباره 
حلقة كصلية من ادلنظر العاـ، 
عارضا فيو ما يتعرض لو جسد 
الفسيفساء من طلر كحتريف 
كتشويو ك طمس دلقوماتو

مسالك أبواب احلديد _ األمَت
الطرؽ ادلغلقة ك ادلوصدة يف كجو 
األحالـ ك الطموحات اليت حتمل 
األنساف على حتمل احلياة مبا فيها 
من قساكة ك ضراكة من قلوب 
علجية فقدت احساس الرمحة

أحالـ مرمي الوديعة
سرابية الواقع األنثوم 
الذم احتل مكانة يف 
انتاجية األعرج، الكياف 
األنثوم الضعيف الذم 
غلابو الواقع ادلرير برقتو 

ك  كداعتو

جلزائرادكف كيشوت يف _ حارسة الظالؿ
خرافة البحث عن اجملد ك البطولة ك الفركسة،        

ك العيش على ظالؿ ادلاضي اجمليد  ك استمرار 
احلكاية، من مغامرات اجلد سَتفنتتوس اذل احلفيد 

دكف كيشوت مغامرة الًتحل  ك االكتشاؼ ،      
ك نفض الغبار عن احلقائق ك تعرية الواقع ك ما فيو 
من مالبسات، فسرفتنتس األعرج اجلد      ك 
احلفيد ىو التعريف ك الفضح للتجاكزات يف 

اجلزائر ك البالد العربية من بعدىا

ذاكرة ادلاء
تنبثق منو داللة اذلوية ك 
األصل، فالذاكرة ىي ما 
يؤثث حضور االنساف يف 
تدفقها االنسيايب ك  
الالشعورم إثر مثَت يدؽ 
نقوس عادل النساف، ليعيدىا 
إذل عادل احلياة منبعثة من 
ركودىا  ك مواهتا إذل التجدد 
ك البعث ك استمرارية 

الوجود
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 حؼيرث الىبري  اإلاضر هظلً معلضة و خؿاؾت و نعبت مهمت" ًتزخؼح، وال ًخٛحر ال زابذ وا٢٘ و ًى٣ُ٘، ال ؾغمضي ػمجي

 الغؾالت لخ٩ىنز ، "عكغ الؿاصؽ اللغر  في ؾائضا وار ما إلاـ ًمىن هُف هبري   انلالباث آلار حكهض. علب على عؤؾا

." ألامشل البضًل مٗها َاعخت الغإًَ الىى حٛحر خ٨ُمت و عاقضة و ٖا٢لت اؾخٟا٢ت وظىص يغوعة في مخمشلت، السُابُت
٨ظا ى َو

ّ
ٟت، مٟغصة الّىو ؤن الّىو/الٗىىان مى٣ُت في جُىاٞىا زال٫ مً لىا ًختل

ّ
 الىو اؾدىُا١ خاولىا ٞةهىا ولظل٪ م٨ش

ل ٤ حك٨ُله بةٖاصة الٗىىان ظؿض زال٫ مً الٍُى ه، الىو ظؿض م٘ اإلايسجمت صاللخه زال٫ ومً زاهُت نُاٚت ٞو
ّ
طر ٧ل

ّ
 ٞاج

ز الً
ًال
.  " الىو/الٗىىان مى٣ُت  وٛاصع لم    ؤهىا ؤزحرا

ز بلى حكحر عواثُت ٖىىهت ٌ مً مسخلٟت صاللُت بخالُتٍق ب، ؤو ظضًض َى إلاا الاظخماعي الٞغ  ال٣هغ و ال٣ٟغ خُاة بلى ٍٚغ
 الاثبالر  وز٣ُت اعجباَاث للٗىىهت بضث ٦ما ٖلُه، الخٗىص و مٗه الخ٠ُ٨ ؾبل ًٖ بدض و ُٞه، الِٗل ًهٗب وا٢٘ في

ت ؾماتها ألازغيز الٗىىهت و  اإلاهتزة، الٗغبُت  الىظضاهُت و الىٟؿُت ت و الىعي مً خالت جتؿض ؤلاقاٍع  الىظىص بزباث و اإلاٗٞغ

 ؾىناجا و الكغق  عماص) مشل اإلا٩اوي الاعجباٍ هدى ٢هضًت بقاعة الٗىىهت بٌٗ في هلمده ما اإلاُٗىبت، لؤلعواح الخ٣ُ٣ي

ا ٖلى ألام٨ىت بٌٗ صاللُت بها جدؿم يالذ للسهىنُت  ،(اللضؽ ؤقباح ز مً ٚحَر "  ٖجها ال٣ى٫ز ًم٨ً ما بها، اعجبُذ ؤخضارٍق
٤ حك٨ُلها ؤو زل٣ها بٖاصة ؤو الىا٢ُٗت، ألام٨ىت جتؿض ؤن  ٖلى ٢ضعتها ".  ٞىُت عئٍت ٞو

ً َظٍ بن  غط اؾدُٗاب ٖلى ًض٫ جهىعز بهخاط مداولت هي الغواثُت الٗىاٍو  و ال٨بريز لهإلاكا٥ بصعا٦ه و لىا٢ٗه، ألٖا
ت، لُٟغاجه مىا٦بخه و ٖلُه َغؤث التي الخٛحر خغ٦ت ٠ُ الاَتزاٍػ  ظضًضة، عئي جىالض مٗها جىبش٤ الٗىىاهحن لضوا٫ جغ٦ُبي جْى

غط هٓغة قمىلُت مضي هضع٥ ظٗلخىا ٠ُ بن الشالشت، ألالُٟت لهىعة ألٖا غط جْى ً ألٖا ُٟا ٧ان للٗىاٍو  الغئٍت ًسضم  ٞٗاال جْى
ُٟا الؿغصي، مخسُله زىاًا ٖبر بثها بلى ال٩اجب ٌؿعى التي  الخدلُل ٖم٤ بلى الاؾخ٣غاثُت الضاللت ؾُذ مً اوسخب جْى

ىه بحن الغواجي مخسُله ل٩ُىنز الخ٩ُ٨ٟي، ً لىا لخيخج ، بوؿاوي لىظىص ًاؾـ ٞٗل مخىه و ٖىاٍو  الضاللُت اظخماُٖتها في الٗىاٍو

غط عواًاث في اإلاىػٕ الٗغبي الجؿض الىا٢ُٗت، ؤلاؾ٣اَُت ؤلاقٗاُٖت : الخالُت بالهىعة  ألٖا

 

                                                           
 
. 9 ، ص"ٌظاليحبسعخ ا"واعٍُٕ األعشج،  

 
. 0 خًٍُ ِىعً، لشاءاد فٍ اٌشعش اٌعشثٍ اٌحذَث و اٌّعبطش، ص   

 
.    ثغبَ ِىعً، عُُّبء اٌعٕىاْ، ص  
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 الخاجمت .5

 ٖلى ٢طخى امتهان و حكدخا ٌِٗل الظي الٗغبي، للٗالم التراظُضي الىا٢٘ حؿختلي التي البدشُت الىع٢ت َظٍ هسخم
 ،الخلى٫ز إلًتاص الخٟؿحر و للخدلُل  اإلاتا٫ لها لُسهو بٗم٤، ٞحها الىٓغ وظب بى٣اٍ ألاو٫، اإلا٣ام في ؤلاوؿان بوؿاهُت

٠ ألاصًب ٨ٞغ ؤع٢ذ بق٩االث ألجها  :ومجها ُٞىا ؤلاوؿان ًٖ صٞاٖه في الخـ اإلاَغ

 غط ه٤ُ  و الض٤ُ٢ الىن٠ طل٪ في مٗخمضا طاتها، ٦خمان ٖلى هٟؿها عويذ ز٣اٞت في باإلاؿ٩ىث ؤصبُاجه في ألٖا
ت للمىٓىمت اإلا٩ىهت الٗىانغ لُٗغيز الجغيء،  .اإلاغظُٗت زُاب ب٣ُم هٟؿها ج٣اعب ماػلذ التي الٗغبُت ال٨ٍٟغ

 غط ظمل في اإلاخسُل الىا٢٘ اهبش٣اث جتلذ الث ٞحها ٖاوى التي السانت، جتغبخه مً اإلاؿخسلهت  الؿغصًت ألٖا هضص ٍو  تُم
الث ؤمخه، ٢ًاًا و بمهحٍر واعي ٣ٖالوي و م٨ٟغ خغ ٦ةوؿان الخُاة في وظىصٍ  الظاث في اإلاخإملت الخغ ال٩لمت زى٤ خاولذ ٍو

غط وا٢٘ ٨ٌٗـ ببضاعي َاظـ بلى اإلاالخ٣ت و السٝى جتغبت لخخدى٫ز نمذ،ا٫ ٖالم لخضعظها ال٩ىنز و  .اإلاإؾاويز  ألٖا

 غط مشل سه الظاث مدا٦مت زال٫ مً الخدغعز لسُاباث ألٖا  ٦ُىىهخه و ظىصٍ و بزباث بلى ًضٞٗه مما للخ٣ُ٣ت، و لخاٍع
ش م٘ نغاٖا ِٖلي ًتٗله ما. ألاًضًىلىظُت و الش٣اُٞت الغ٧اثؼ و الشىابذ ؤي اإلااضخي، بَاع زاعط  ٢ُمه ب٩ل اإلاتخم٘ و الخاٍع

ت ٨ًك٠ ما اإلاىعوزت، ت بحن الهغإ َظا مإؾاٍو  .اإلاخٛحر و الؿاثض بحن جإػم و يُإ خالت ٌِٗل ًتٗله ما ألانل، و الهٍى

 غط واؾُجي عنض  في الؿُاؾُت، مً الٗى٠ زُاب في بٓاللها جيكغ التي الضاللُت ال٣ُم الؿغصي مخسُله ٖبر ألٖا
ا في  الاظخماُٖت و الؿلُت، ؤمً حهضص زُغا باٖخباٍع الٗض٫ و اإلاى٤ُ لٛت بخال٫ و للخٛحر الؿاعي اإلاش٠٣ ايُهاص  التي ٢هَغ

اجلسد 
عريب عرب ال

النفاذية 
الداللية 
للعنونة

عن طريق فعل ادلسخ من قطع  تك جتل: تشويهيةال 
اجلسد ك متزيقو ك حرقو لتحقق بشاعة اجلسد ك 

على مستول األفراد، أما على مستول البنية  قباحتو
اجلغرافية التفكك ك االنقالبات ك اخلراب ك الظاللة 

السوداء

 اجلسد العريب  باخنزاؿ: لتشيئيةا
إذل شيء ال تتحدد قيمتو إال 

تزكؿ ، باعتباره أداة ذات منفعة آنية
بزكاؿ ادلثَت ادلسبب ذلا بعد 

، ك ادلتمثلة استخالص اللذة منها
يف هنب ثركاتو ك استنزاؼ طاقاتو

تعلق : العريب بُت ادلقدس ك ادلدنس اجلسد 
ك جتعل منو ،بالقيم ك ادلعاير اليت تلعن اجلسد 

      طوطما للمحـر ك قمقما للجنس كالعيب 
بذريعة الدفاع عن الشرؼ خاصة  ،ك العار

ك بالنسبة للذكورة اثبات  اجلسد األنثوم
الفحولة كفق معاير الرجولة ك القوة ك السلطة

دكر متثل يف إلغاء ال: اجلسد ادلقصى
ك  ابعزذل السياسي للبالد العربية 

 ا داخليا، مث تصفيته حصارىا
باستعمارىا،  أما  إذل القتل لليص

االقصاء متثل يف النفاذية السلطوية 
الغربية يف البالد العربية
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 للجؿض ًب٣ى ال وا٢عي، جخُم بلى الخُاة جدى٫ز التي الخ٣الُض و الٗاصاث بمتمٕى وظىصٍ جد٤ُ٣ في الٟغص بم٩اهُاث مً جدض
ابي الدؿلِ ،٧اقٟا اه٨ؿاع و الظاث في قغزا ًىلض الظي الىٟسخي و نمذ و بإلم الهغار ؾىيز ُٞه ل ؤلاَع  اإلاؿاومت و بالتهٍى
اث، و  الخ٣ى١ز ٖلى ٤ الؿغصًت الىخضاث مؿخىيز ٖلى الىظىص، و       الٗضم الُٛاب، و الخًىعز لضاللت لُاؾـ الخٍغ  ٞو

. اإلآلىم اإلاد٩ىم و اإلادؿلِ الخا٦م مى٤ُ

 غط اٖخمضَا التي ؤلاخالُت اإلااقغاث  و هحراهه جلٓي ب٩ل للىا٢٘ زل٣ه مداولت ٟٞي ؤلاحهامُت، الخ٣ُ٣ت بلى ضخيج٠ ألٖا
 ُٞه حٛحرث لؼمً صاللي ؤزغ بىاء في ؾاَم ما الىا٢ُٗت،  ال٣ُُيُت الىٛمت طي الغواجي زُابه في جتلى ما َظا قُاَاجه،

 الخُاة، و اإلاىث زىاثُت هي الخسُلُت عئاٍ ج٩ىنز  بظال٪ و اإلاىث بلى ًدُل ًٞاء اإلاؿلماث، و الىظٍى مالمذ و اإلاضن ألاويإ
 ٞىُت و الخدلُلُت ال٣غاءة و الخىانل ٖامل بٗال٢ت ًخدضص السُابي اإلا٩ىنز في ؤلاظغاثُت الالتزامُت و الخلُٟٓت الشىاثُت بمشابت

غط واؾُجي ٖىض الؿغصًت البالٚت  .ألٖا

 

 :البدث فهغؾت .6

 م ،1ٍ،2013 مهغ، ال٣اَغة، الش٣اٞت، ل٣هىعز الٗامت الهُئت ٫،ألاو الجؼء الٗغبي، الغواجي السُاب ٚاهمي، الغخمان ٖبض  .ٔ
400 

 الًٟاٝ، ميكىعاث صاعألامان، الٗغبي، الؿغص في الضاللُت ألاوؿا١ في الخسُلُت،بدض بلى الؿغصًت مً ظابغ، ًىٓغ،ؾُٗض .ٕ

. 107م ، 2013 ،1ٍ الجؼاثغ، اإلاٛغب،الجؼاثغ، الغباٍ، الازخالٝ، ميكىعاث

غط، واؾُجي .ٖ  اإلاخدضة، الٗغبُت ؤلاماعاث الخىػَ٘، و اليكغ و للصخاٞت الهضي صاع الش٣اُٞت، صبي متللت ،"الٟغاقت ٦تممل" ألٖا

 .93 م ،2013 ،1ٍ

. 223 م ،2000 ،1ٍ الجؼاثغ، الازخالٝ، ميكىعاث ،الًاجٗت الجُىالىظُا الىو، ًخم ًىؾ٠، ؤخمض .ٗ

غط، واؾُجي .٘ م ؤخالم"  ألٖا . 149 م ،2001 ،1 ٍ لبىان، وث،بحر الخغ، الًٟاء صاع ،"الىصٌٗت مٍغ

غط واؾُجي .ٙ م ؤخالم ، ألٖا . 47 م ،2001 ،1ٍ لبىان، بحروث، الخغ، الًٟاء صاع الىصٌٗت، مٍغ

غط، واؾُجي .ٚ م ؤخالم ألٖا . 54 م الىصٌٗت، مٍغ

. 346م ألاو٫، الجؼء الٗغبي، الغواجي السُاب ٚاهمي، الغخمان ٖبض ًىٓغ، .ٛ

غط، واؾُجي .ٜ . 51 م ،2012 ،1 ٍ اإلاخدضة، الٗغبُت ؤلاماعاث الهضي، صاع الش٣اُٞت، صبي متلت ،"لىلُخا ؤناب٘" ألٖا

غط، واؾُجي .ٓٔ . 28 م ،"لىلُخا ؤناب٘" ألٖا

غط، واؾُجي  .ٔٔ . 450 م لىلُخا، ؤناب٘" ألٖا

غط، واؾُجي .ٕٔ . 181 ،"اإلا٣ام ؾُضة"  عواًت  ألٖا

غط، واؾُجي .ٖٔ . 37،38 م ،"لىلُخا ؤناب٘" ألٖا
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غط، واؾُجي .ٗٔ . 28 م لىلُخا، ؤناب٘" ألٖا

غط، واؾُجي .٘ٔ . 14 م ،2010 ،1ٍ لبىان، بحروث، الخىػَ٘، و لليكغ آلاصاب صاع الؿغاب، ؤهثى ألٖا

غط، واؾُجي .ٙٔ . 205 م ،"الؿغاب ؤهثى" ألٖا

غط، واؾُجي .ٚٔ . 14 ،"الؿغاب ؤهثى" ألٖا

. 77م ألاو٫، الجؼء الٗغبي، الغواجي السُاب ٚاهمي، الغخمان ٖبض .ٛٔ

. 77م ، هٟؿه اإلاغظ٘ ًىٓغ، .ٜٔ

. 21 م ،2006 ،2ٍ صمك٤، ؾىعٍا، اليكغ، و للُباٖت وعص الجؼاثغ، في ٦ِكىث صونز  الٓال٫، خاعؾت ٖغط،ألا واؾُجي .ٕٓ

غط، واؾُجي .ٕٔ . 29 م الٓال٫، خاعؾت ألٖا

غط، واؾُجي   .ٕٕ . 50م الؿغاب، ؤهثى ألٖا

 ظؼاثغ،ا٫ ؤلازخالٝ، ميكىعاث الؿِىما، و ال٣هت و الغواًت في الؿغصًت الهىعة ماظضولحن، الضًً قٝغ ًىٓغ،  .ٖٕ

. 18 م ،20010 ،1الجؼاثغ،ٍ

غط، واؾُجي .ٕٗ . 78 م الؿغاب، ؤهثى ألٖا

 213م الٗغبي، الغواجي السُاب ٚاهمي، الغخمان ًىٓغ،ٖبض .ٕ٘

 اجداص ميكىعاث بالٗغبُت، اإلا٨خىبت الغواًت مًمىنز في ه٣ضًت صعاؾت الجؼاثغ، في الخدىالث و الغواًت ٖامغ، ًىٓغ،مسلٝى .ٕٙ

. 50 م ،2000ٍ ؾىعٍا، صمك٤، الٗغب، ٦خاب

غط، واؾُجي .ٕٚ . 15 م الؿغاب، ؤهثى ألٖا

 ،1ٍ اإلاخدضة، الٗغبُت ؤلاماعاث الش٣اُٞت، يبي ؤبى َُئت ٢لم، ميكىعاث الٗغبُت، الغواًت في الجؿض عؾى٫، مدمض عؾى٫ز .ٕٛ

. 21م ،2010

. 21م الؿغصًت، الهىعة متضولحن، الضًً قٝغ .ٜٕ

غط، واؾُجي .ٖٓ . 26 م ،"لىلُخا ؤناب٘" ألٖا

غط، واؾُجي .ٖٔ اث" ألٖا . 67 م ،2012 ٍ ،لبىان، بحروث آلاصاب صاع" الكما٫ بدغ قٞغ

غط، واؾُجي .ٕٖ . 33 م ،"الؿغاب ؤهثى" ألٖا

غط، واؾُجي .ٖٖ . 7م ،"اإلا٣ام ؾُضة" ألٖا

غط، واؾجي .ٖٗ م ؤخالم" ألٖا . 221 م ،"الىصٌٗت مٍغ

غط، واؾُجي   .ٖ٘ . 36 م ،"الٓال٫ خاعؾت" ألٖا
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غط، واؾُجي .ٖٙ . 225 م اإلا٣ام، ؾُضة" ألٖا

. 1،2 م ،2008 ٍ ؾىعٍاـ صمك٤، الٗغب، ٦خاب اجداص ميكىعاث اإلاٗانغ، و الخضًض الٗغبي الكٗغ في ٢غاءاث مىسخى، زلُل .ٖٚ

 .119 ،118 م ،2001 ،1ٍ  ألاعصن، ٖمان، الش٣اٞت، وػاعة الٗىىان، ؾُمُاء مىسخى، ٢ُىؽ ًىٓغ،بؿام .ٖٛ

غط، واؾُجي .ٜٖ ىع٥ زٍغ٠ الكغ١، عماص ألٖا . 337 م ،2010 ،1ٍ الٗغا١، بٛضاص، ٫،الجم ميكىعاث ألاو٫، ألازحر،الجؼء هٍُى

تاث، ٖاص٫ .ٓٗ . 21 م ،2000 ٍ الٗغبي، ٦خاب اجداص الغواجي، الًٟ في جُب٣ُُت صعاؾت الغواًت، مغاًا ٍٞغ

غط، واؾُجي .ٔٗ . 29م ،"الٓال٫ خاعؾت" ألٖا

. 10 م اإلاٗانغ، و الخضًض الٗغبي الكٗغ في ٢غاءاث مىسخى، زلُل .ٕٗ

 .133 م الٗىىان، ؾُمُاء مىسخى، بؿام .ٖٗ
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عوة"عواًت 
ّ
بير الخجضًض في الخُماث ومداولت البدث : لغبُعت حلُي" الظ

عن قيل حضًض للىخابت الغوائُت 

 2حامعت البلُضة /بللاؾم فّضاق. ؤ

ل. ؤ  2حامعت الجؼائغ /منهىع بَى

 

 

 :اإلالخو

ز طاتها، زالله مً جد٤٣ّ ّٞجي ق٩ل ًٖ للبدض صاثم ؾعي في وهي الٗغبُت الّغواًت ْهغث مىظ ـّ  زهاثهها ٖبٍر صوجت

٤ َى ما مجها مسخلٟت، وؤق٩ا٫ وؤؾالُب بُغ١ز الّغواثُىنز ماعؾه الظي الّغواجي بالختٍغب ٌٗٝغ ما ٞٓهغ. الختيؿُت
ّ
 مخٗل

ت، واإلا٣ّىماث بالبىاء ُّ ٤ َى ما ومجها الٟى
ّ
اث بالخُماث مخٗل  واضر، بك٩ل الشالشت ألالُٟت عواًاث في هالخٓه ما َظا... واإلاىيٖى

عوة" عواًت مجها
ّ
تي ،2010 ؾىت آلاصاب صاع ًٖ الّهاصعة ظلُي، عبُٗت لؤلصًبت" الظ

ّ
 الّغواًت في الخدّى٫ز ه٣اٍ بخضي حٗخبر ال

ت والّغواًت ٖمىما الٗغبُت ظا السهىم، وظه ٖلى الجؼاثٍغ ل ؤّجها ؤَّمها ؤؾباب لّٗضة َو
ّ
ذ ٧اجبت خُاة في مىُٟٗا جمش  ٖٞغ

ٗغ ب٨خابت
ّ

 في" الّختضًض" المؿذ ٦ما للّغواًت، ظضًضا ٞىُا ق٨ال جتّغب ؤن خاولذ واًتع ٧ىجها و٦ظا به، واقتهغث الك
 الّؿلُت  اظخماُٖت، ٣٦ًُت الّهضا٢ت ُٞغخذ ؾلٟا مىظىصة جُماث وجتضًض ظضًضة جُماث َغح زال٫ مً اإلاًمىنز

ت" َاب٘ ٧له َظا مً وألاَّمز ...ؤزال٢ُت ٣٦ًُت الجيـ ؾُاؾُت، ٣٦ًُت ظي" السسٍغ
ّ
 في الجغؤة و٦ظا ملال٘ َظا ناخب ال

عوة" عواًت بـ مىؾىما مضازلخىا مىيٕى ٩ًىنز ؤن اعجإًىا ألاؾباب لهظٍ... اإلاىاي٘ بٌٗ في والٛمىى الُغح
ّ
 لغبُٗت" الظ

ي مداولت في. الغواثُت لل٨خابت ظضًض ق٩ل ًٖ البدض ومداولت الخُماث في الختضًض بحن: ظلُي  َظٍ جُماث ؤَّمز لخ٣صخّ

تي مً الّغواًت
ّ
ظي الغواجي الك٩ل في الّختضًض مىاًَ عنض و٦ظا هظ٦غ، لم والتي اط٦غهاٍ ال

ّ
. ال٩اجبت ظّغبخه ال

 

Résumé: 

    Le roman arabe depuis son genèse ne cesse de chercher un format   artistique dont il  découvre 

son existence, et incarne à travers lui ses caractéristiques de genre littéraire. 

    Ainsi apparait un nouveau genre « expérimentation romanesque » pratiqué par les romanciers, 

par différents styles et formes ; concernant d’une part la structure basique et composants 

artistiques, et en autre les thèmes et sujets… 

    Voilà ce que nous observons vivement dans les romans du « troisième millénaire ». Compris 

le roman de « Rabia Djalti » intitulé « Edhouroua »(le pic ou l’apogée), publié en 2010 par « dar 

el adab » ; considéré comme l’un des points tournants d’évolution du roman arabe et surtout le 

roman algérien en particulier.  

    Cela est dû à plusieurs facteurs, considérant ce roman comme une nouvelle envergure de cette 

« poétesse », En outre, elle essaie d’expérimenter un nouveau format artistique romanesque. 
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Aussi elle approche le « renouvellement » du contenu en imposant de nouveaux « thèmes » et 

renouveler les thèmes déjà existants, ainsi « l’amitié » devient affaire sociale, le « pouvoir » 

comme affaire politique, en plus de la « sexualité » en thème d’étique…etc. sans oublier la 

« satire » qui domine le contenu du roman ; en ajoutant « l’audace » dans la dissertation et puis 

« l’ambigüité ». 

    Tout cela nous a incité à intituler notre étude « le roman »edhouroua » de Rabia Djalti : entre 

renouvellement de thèmes et tentative de recherche d’une nouvelle forme d’écriture  

déterminer le taux de réussite de la romancière dans sa nouvelle expérimentation. 

 

عوة عواًت( 1
ّ
: للغواًت حضًض قيل لخجٍغب مداولت/الظ

 مكغوٌٕ بإّنز اإلاىنٝى L'expérimentation  الّختٍغب مهُلر اإلاٗانغ، الغواجي الى٣ض في الكاجٗت اإلاهُلخاث مً
ز ٞىُت عئٍت

ّ
ضم واإلاٛامغة، والًٟى٫ز الاظتهاص ٖلى جدض  وؤهماٍ والّغئي ألاق٩ا٫ مً ظاَؼ َى بما وال٣ىاٖت الدؿلُم ٖو

 الىلىط ٌؿب٤ لم ألاصبي، الجيـ َظا جسّوز ّٞىُت ٖىالم واؾخ٨كاٝ للّغواًت، ظضًض ق٩ل ًٖ البدض مداولت ؤي  .الّخٗبحر
.  بلحها

بُت الّغواًت بّنز ظي الخاعجي اإلاى٤ُ طل٪ بلى وال ًد٨مها، مؿب٤ لىٓام بيُتها في جسً٘ ال"  الختٍغ
ّ
 بلُه جدخ٨م ال

ت ألاهماٍ ًّ ما الّغواثُت؛ ال٨خابت في الخ٣لُض
ّ
 ج٨ؿحر زال٫ مً بها، السام مى٣ُها مً و٦ظل٪ صازلها، مً هٓامها حؿخمض وبه

و اإلاخضاو٫، الّؿغصي اإلاُشا١
ّ
تن مً والخسل ُّ ت ٖلى جشىعز ٞهي  ".بيُتها مُ ُّ  الٟهى٫ز ٦خ٣ؿُم و٢ىاهُجها؛ وخضوصَا ال٨خابت همُ

سهُاث وج٣ضًم والٗىىهت، اإلاكاَض وجىػَ٘
ّ

غى الص ا..ألاخضار ٖو حَر  لىٟؿها وجّخسظ. وم٣ىماتها الّغواثُت ال٨خابت ؤؾـ مً ٚو

جى مً ظضًضة هماطط . ؤزغيز بلى جتغبت مً جسخل٠ الّؿغصًت، البُم

عوة" اًتعوز وحٗخبر
ّ
ا همىطظا" الظ بُت للّغواًت ٢ىٍّ  ق٨ال الّخ٣لُضًت الّغواثُت ال٨خابت ؤهماٍ ٖلى زاعث ٧ىجها، الّختٍغ

ا ق٨ال جهُٜ ؤن الّغواثُت جتاعبها ؤولى في ظلُي عبُٗت خاولذ ل٣ض ومًمىها، ُّ  ٢الب زال٫ مً الّغواثُت  لل٨خابت ظضًضا ٞى
بي اث بش٣ت، ماعؾخه ظضًض جتٍغ اث ؤ٣ٖض بظل٪ ٧اؾغة وشجاٖت؛ وظغؤة وعي ب٩ّلز ٖالجتها خّؿاؾت ومىيٖى  الُابَى

ت، مً و٦شحرا الٛمىى بٌٗ طل٪ ٖلى مًُٟت(. الجيـ الؿُاؾت)  زاّنت الّؿغص؛ إلا٩ىهاث ظضًضا ج٣ضًما ظّغبذ ٦ما الّسسٍغ
سهُت) بم٩ّىنز ًخٗل٤ ُٞما

ّ
ظي(  الّؿغصًت الص

ّ
لت وم٨بىجاث، وم٨ىىهاث هىإػ خّملخه ال ّٗ . الّغواًت َظٍ في ٦شحرا وطاإلاىهى٫ز مٟ

ه الّؿغص وظٗل. ص٣ُ٢ت وبوؿاهُت اظخماُٖت ٖال٢اث قب٨ت في  –الصسهُاث ؤي  –وعبُتها
ّ
ٗاقا وا٢ُٗا ًبضو و٦إه .       مُم

بُت للّغواًت الّؿغصًت البيُت م٩ّىهاث بّنز ت، وبق٩االث حؿائالث ٖلُىا جُغح الّختٍغ ٍغ ٤ ظَى
ّ
 الجضًض بخمٓهغاث جخٗل

ماث واهٟغاصٍ زهىنِخه له بًضإ ؤي قإن قإجها ؾغص، وآلُاث خ٩ي وم٩ُاهحزماث اثم٣ّىم مً ٞحها، ؿِب  مماعؾاث جبلٛها لم بِب

لت الخ٣لُضًت ال٨خابت ضم في اإلاٚى ظي ال٣ِب
ّ
ز بلى بتظوعٍ ًمخض" ال  وما ظضا، بؿُِ بك٩ل ال٨خابت ٞحها ؤلاوؿان ماعؽ بُٗضة آماصٍق

ض، الخ٣ُٗض نم مىيٗا بلٜ ؤن بلى بها، اَخمامه جهاٖض ؤن لبض   ".واعج٣ائها ال٨خابت وكإة مغاخل جُّىعز طل٪ في مؿاًغا والّختٍغ

                                                           
كالفٍت،  أظلوذجا، رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف النقد األديب  –"أعوذ باهلل"التجريب يف اخلطاب السردم عند السعيد بوطاجُت، ركاية : أمساء أكالد إبراىيم ٔ

 ٔٔ، ص ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓجامعة مستغازل، 
 ٕٓ، ص ٜٜٜٔاجتاىات الركاية يف ادلغرب العريب، دار سحر، تونس، : بن مجعة بوشوشة ٕ
 ٙٙ، صٜٜٔٔاخلطاب الركائي كالقضايا الكربل، النزعة اإلنسانية يف أعماؿ سحر خليفة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : زلمد ادلعتصم ٖ
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ظا ت الّغواثُت بلُه ؾٗذ ما َو تي ظلُي، عبُٗت الجؼاثٍغ
ّ
ٟذ ال

ّ
ٗغ ْو

ّ
ٟذ ومىؾ٣ُاٍ ألاهضلسخي الك

ّ
 وآلاًاث الدك٨ُلي الًٟ ووْ

ه ؤلابضإ، ٢ٍغً الخالت َظٍ في ٞالّختٍغب ال٣غآهُت،
ّ
ل أله

ّ
 اإلاسخلٟت، الخٗبحر ؤهماٍ في ظضًضة وؤؾالُب َغاث٤ اعابخ٪ في ًخمش

غ ٞهى ٛامغ اإلاإلٝى ًختاوػز ٖىضما وخ٣ُ٣خه، ؤلابضإ ظَى ب مما اإلاؿخ٣بل، ٢لب في َو
ّ
جاٖت ًخُل

ّ
 واؾتهضاٝ واإلاٛامغة الص

بي والًٟ الّىتاح، مً الخد٤٣ّ صونز اإلاتهى٫ز  ًٟٓغ ما وهاصعا قضًضة، بهٗىبت الّؿاثضة الّخُاعاث يّضز مؿاٍع ًستر١ز الّختٍغ
ؿدشحر بخىظـ، ؤوؾاَهم ًمخّضز بل واخضة، صٞٗت اإلاخل٣ّحن ب٣بى٫ز  ٌؿّمى ما باؾدشماع الختّضًض، في وعٚبتهم زُالهم َو

٠ وال الازخالٝ، بتمالُاث
ّ
لت مً ًبضو ٦ما  –ٞدؿب اؾختابخه ٖلى مهحٍر ًخى٢  مً ٌكبٗه ما ٢ضع ٖلى بل  –ألاولى الَى

ٗاتهم
ّ
ٟه  ،الخى٢٘ ًٖ البُٗضة جُل

ّ
ْى غاٝ، مخّٗضص ؤلابضاعي الّختٍغب ٞتض٫. البُٗضة بم٩اهاتهم مً ٍو  اإلابضٕ صازل ًخّمز ال ألَا

تي الخ٣الُض بلى ًمخّضز بل السام، ٖاإلاه في
ّ
ه الظي والًٟاء ًختاوػَا ال   .الجماعي اإلاسُا٫ ٌؿدكٞغ

به الّغواثُت خاولذ ما ؤَّمز ومً اث في الصسهُاث جضازل َى عواثُتها شسهُاث في جتٍغ  خُض. والهٟاث الخهٞغ
ت ج٣لُض جداو٫ز وهي مغا٣َتها، في ؤهضلـ شسهُت في ال٨ٟغة َظٍ وجختلى ؤزغي، شسهُت نىعة ما شسهُت جّخسظ ُّ  شسه

ُت، ّٖمتها  وؤها:" ٢ىلها في واضر َى ما والا٢خضاء، ؤلا جاب باب مً ٣َىؾها، ؾلى٧اتها مماعؾت جهّغٞاتها، ٧ل مدا٦ُت َػ
ت ّٖمتي بصسهُت ب جابا ػصاصؤ ًغا٢بها، مً ؤعا٢ب ُّ ضة   ".به ج٣ىم ما ٧ل وؤؾخدؿً َػ

ّ
اتها ج٣لُض في ؤلا جاب َظا وما٦  جهٞغ

ت ُٚاب في...زصسكتها مىؾ٣ُى وؤؾم٘ ؤنابعي بحن ؤوّع٢ها الٗضًضة، ٦خبها وؤٞخذ ٢ىامِؿها، ؤصاٖب ُٚابها في:"  ٢ىلها في ُّ  َػ
ت ظّضحي ٞخجهغوي ال٣ل٣ت، وخغ٦تها مكُتها وؤ٢لض ،الٗالي ال٨ٗب طاث اإلالّىهت الجمُلت ؤخظًتها ؤلبـ

ّ
 ّٖماحي وجطخ٪ ؤهضلـ الل

بدؿم ى ٦ما   ...".والبا٢ىنز الخاقي ّٖمي ٍو
ّ
 واليسخ الك٩ل في ؤًًا وجختلى. والخُٟضة الجّضة بحن والُباج٘ ألاؾماء حكابه في جختل

حٍر َظا ٧ل. ؤهضلـ بلى جتمُلُت بٗملُت ؾٗضًت جدّىلذ ٖىضما  ٧ّلز في بالخٟهُل ؾىسىى وآلان. عواًتها في ال٩اجبت ظّغبخه ٚو

ت ُّ تي الّختٍغب ٢ًاًا مً ٢ً
ّ
".  الظعوة" هّوز في إلاؿىاَا ال

نام( 2
ّ
ي الخعالم ججٍغب/الخ : النص ّ

ا
ّ
الث ؾاثغ ٖلى ًىٟخذ الظي ألاصبي الجيـ طل٪ الّغواًت ٧اهذ إلاــ

ّ
 الترازُت نىعٍ قتى في ؤلابضاعي، الٟٗل حك٨

ي، الخٗال٤ مً مخّٗضصة ؤق٩ا٫ ٖبر مٗها، الخٟاٖل ٖلى وال٣اصع والٗاإلاُت، مجها لُتاإلاذ  واإلاٗانغة،  في ازخالٞا ح٨ٗـ الىصخّ
لت جب٣ى ٞةّجها آزغ، بلى ٧اجب مً الّغئٍت في وجىّىٖا اإلاغظ٘ ب، ٖلى صوما م٣بِب  وجُّىعز وؿٛها، جتّضص مىه حؿخمّضز الظي الّختٍغ
اإلاا بوكائها، آلُاث ا ٖو ُّ ل، صصبو ًؼا٫ ال عواث

ّ
 ال٨خاباث مً الؿاب٤ مؿاءلت زال٫ مً والخضوص، الشىابذ ٖلى ًخٗالى الدك٩

اث ومؿاءلت
ّ
    .الظ

اث ؤَّمز مً intertextualité الّخىام ٌٗخبر ُّ  ههىم م٘ لُخٗال٤ الّىو ؤمام اإلاتا٫ ًٟخذ ٧ىهه الّغواجي؛ الّختٍغب آل
ٛٝغ ؤزغي، ٣خبـ َو دا٦حها، مجها ٍو  مً ٚحٍر ًٖ بظل٪ ُٞخمّحز. لها والاؾدكهاص ألاخضار لخ٣ضًم َغ١ز ّٖضة له ًدُذ مّما ٍو

سخل٠ الىهىم بُا بٗضا الّغواجي الىو حؿم الّخىام ٞم٣ىلت. ومًمىها ق٨ال ٖجها ٍو  ال٩اجب ماعؾها بن ؾُما ال بدخا، جتٍغ

ُىت بظ٧اء  .   والالخدام الخضازل خض الّغواجي هّهه مً اإلا٣خبـ الىّوز ٣ًّغبان ٞو

                                                           
 ٖ، ص ٕ٘ٓٓ، ٔلذة التجريب الركائي، أطلس للنشر كاإلنتاج اإلعالمي، القاىرة، ط: ؿصالح فض ٔ
 ٜ، ص ٕٓٔٓ، ٔالذركة، دار اآلداب، بَتكت، ط: ربيعة جلطي ٕ
 ٓٔادلصدر نفسو، ص  ٖ
 ٙٔص  أظلوذجا،  –"أعوذ باهلل"التجريب يف اخلطاب السردم عند السعيد بوطاجُت، ركاية : أمساء أكالد إبراىيم ٗ
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ت، ٖلى ٞٗل ٦غصة ظاء لّخىاما في البدض بّنز تي البيٍُى
ّ
هغ اإلاؿإلت، بهظٍ تهخم لم ال ت ْهىعز م٘ ْو ُّ ت الخ٨ُ٨ٟ  وهٓغٍّ

ا٢ضة( الّخىام) ال٩لمت واعجبُذ ال٣غاءة،
ّ
ت بالىـــ ؿدُٟا ظىلُا الجيؿُت الٟغوؿُت ألانل البلٛاٍع تي ،Julia Kristeva ٦َغ

ّ
 حّٗضز ال

ٟه الظي الىٓغيز ؤلاعر لىٕ طل٪ في مٗخمضة اإلاهُلر، َظا وي٘ مً ؤّو٫ز
ّ
ظي ،Mikhail Bakhtine بازخحن مُساثُل زل

ّ
 ًغظ٘ وال

   .باالؾم ًظ٦ٍغ لم وبن بالّخىام، الّخٍٗغ٠ في الًٟل بلُه

ا٢ض ٖىض اإلاهُلر هتض ٦ما
ّ
 الىهُت اإلاخٗالُاث جدذ ًىضعط Gérard Genette ظُىِذ ظحراع الٟغوسخي الىــــ

Transsexualité تي
ّ
ّٗغٝ ال

ٌ
٣ت ؤزغيز ههىم م٘ ًخٗال٤ هّها ًدمل ما ٧ّلز"  ّجهاؤ ٖلى ح  خّضصَا خُض  ".يمىُت ؤو مباقغة بٍُغ

:   ًلي ٦ما   Palimpsestesَغوؽ اإلاكهىعز ٦خابه في ؤهماٍ زمؿت في

ي الخًاٞغ ؤو Intertextualité الخىام  –ؤ ى: الىصخّ  اإلاداوعة ٖبر  –الىّوز طل٪ في آزغ هّوز خًىعز ؤي  –الىهىم جال٢ذ َو
٣ت والاؾخيؿار، ؾخلهاموالا  .واُٖت ٚحر ؤو واُٖت بٍُغ

ىام  –ب
ُم
ى: الٗخباث ؤو اإلاىاػيز الىّوز ؤو Para texte اإلا . الخ٤ ٖىهغ في بالخٟهُل ٖىه ؾيخدضر ما َو

ى: الىان٠ الىّوز ؤو Méta texte اإلاُخاهو  –ط  مغجبِ هّوز  –بالّخٗل٤ُ ٖاصة وؿّمُه ما ؤي آزغ، هّوز ٖلى هّوز زُاب َو

ى  –ؤخُاها ًظ٦ٍغ ؤن صونز ٖىه ًخدّضر آزغ، بىّوز . الى٣ضًت الٗال٢ت َو

ز ؤو Hyper texte الالخ٤ الىو  –ص ًّ ى ٖلُه، ٧ان ٧له ٦خابه مضاع ألّنز الىٕى َظا جإزحر ظُىِذ ظحراع حّٗمض: الّىاسخ مال  َو
ل ٖال٢ت ًٖ ٖباعة م ومدا٧اة جدٍى

ّ
. Hypo texte ب٤ؾا ٦ىّوز( ؤ) بالىو Hyper texte الخ٤ ٦ىّوز( ب) الّىو في جخد٨

ت  -َــ ى.. مؿغخُت عواًت، قٗغ، ألاصبُت؛ وألاظىاؽ الٟىُت ألاهىإ في ًخدّضص: الجام٘ الّىو ؤو Archi texte الىو مٗماٍع  َو
ضا، ؤ٦ثر همِ  جٟٗله ما ؤَم ول٨ً حٗلً، وال حٗلً ألّجها السغؾاء، ؤو بالب٨ماء ظُىِذ ظحراع وؾّماَا. يمىُت ألا٦ثر بل جتٍغ

ل جغؾم ؤّجها    . لؤلزغ ما ج٣بال زم ومً اهخٓاع، ؤ٤ٞ(  اإلاخل٣ي)  للمؿخ٣بِب

مىما  ىام الخىام مً ٧ل ٌٗض ٖو
ُم
ت اإلاخٗالُاث ؤ٦ثر( الٗخباث) واإلاـــ ُّ بُت، الّغواًت في خًىعا الىه  ألاو٫ز ٧ىنز الختٍغ

لها تي الخىانُت ألاق٩ا٫ َمؤ ؾىٗغى وآلان. اإلاخل٣ي م٘ ٖال٢تها ٣ًُم والشاوي ؤزغي، وؾُا٢اث ههىم م٘ ٖال٢ت في ًضزِب
ّ
 ال

عوة" عواًت في عنضهاَا
ّ
تي ،"الظ

ّ
ي الخٗال٤ جتٍغب زاللها مً ال٩اجبت خاولذ وال ٠ زّمز ومً عواًتها، في الىصخّ

ّ
 الٗخباث ٖىض هخى٢

ت ُّ لُت ٢غاءة بُٖاء مداولحن الّىو، لهظا اإلاهاخبت الىه ىام لختغبت جإٍو
ُم
. ُٞه اإلا

: اللغآني الخنام( 2-1

ت الش٣اٞت بّنز  ُّ م ال٣غآن حٗخمض متملها في ٧اهذ ؤلاؾالمُت الٗهىعز جىالي ٖلى الٗغب  ألابدار خىله جضوعز مهضعا ال٨ٍغ

ت) ؤلابضاُٖت الىهىم مىه ووٛٝغ  والضعاؾاث، ت قٍٗغ ٣ّىيز ؤق٩الها ٌٗؼػز ما مىه، وجًّمً( وهثًر  الخىام و٢ًُت. بيُاتها ٍو
                                                           

 ٓٚٔأ اث يف الركاية العربية، منشورات أ اث يف اللغة كاألدب اجلزائرم، جامعة بسكرة، اجلزائر، دت، ص : صاحل مفقودة ٔ
داثة، كلية كاحل ، مصطلح التناص كشعرية تلقيو يف الًتمجات النقدية العربية، كتاب أعماؿ ادللتقى ادلصطلح كادلصطلحية يف العلـو اإلنسانية بُت الًتاث زاكم لعمورم ٕ

  ٖٗٛ، ص ٕٗٓٓمارس  ٙٔ/٘ٔجامعة سعد دحلب، البليدة، يومي . اآلداب كالعلـو اإلنسانية
 الطركس من أصل يوناين يعٍت الكتاب ادلمحو، كطرس الكاتب الكتاب، أم أعاد الكتابة على ادلكتوب. 
 /  ٘ٗ، ص ٕٕٓٓس، أمحد السماكم، التطريس يف القصص، إبراىيم درغوثي ظلوذجا، دار التسفَت، توف ٖ
  ٕ٘ادلرجع لسابق، ص  ٗ
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غ الٗغبُت الش٣اٞت بها جىٟغص" ال٣غآوي
ّ
ت الٗال٢اث حكاب٪ ٖملُت ةخغ٧ّيز في وجاز ُّ  مشل ألازغيز الش٣اٞاث حٗٝغ ٞال ٞحها، الخىان

 الخىام ؤهىإ ؤ٦ثر ال٣غآوي ٞالخىام   "...اإلا٣ّضؽ الّىو ، اإلاُل٤ الّىو ، اإلاؿُُغ الّىو ، اإلاشا٫ الّىو ، ألاب الّىو َظا
. الٗهىعز مسخل٠ ٖبر ؤلابضاُٖت الىهىم في خًىعا

زآي هّهها ظلُي عبُٗت يّمىذ  
ًال
كإ:"..٢ىلها في الٗهغ ؾىعة مً ة تن ؤبي ؤّنز الٗاثلت في ٌُم

ُم
ما بها ٞ ًّ  امغؤة اّنز لىال ٞخىت، ؤ

ز ٞؿ٣خه مجها، ٚاعث هّىاعة جضعى له ٖمت ابىت ؤزغيز
ًال
 ؟...الٗهغ ؾاٖت إلااطا.... الٗهغ ؾاٖت مسخىعا قاًا

ؿغ لٟي ؤلاوؿان بّنز والٗهغ
ُم
ؿغان مٗجى م٣خبؿت  ".ز

ُم
 ٖمل الّسخغ ٧ىنز الّسخغ، بمٟٗى٫ز بًاٍ عابُت آلاًت جًّمىخه الظي الس

ً وزؿاعة ؤطي بهاخبه ًلخ٤ .   ٦بحًر

تي  ".ًغػ٢ىنز عبهم ٖىض ؤخُاء الكهضاء"  ؤزغيز آًت يّمىذ ٦ما
ّ
ز ح٣ٗض ال

ًال
مت آلاًاث م٘ جىانا  "  ال٨ٍغ

َ
ْدَؿَبرَّن  ال

َ
ِظًَن  ج

َّن
 ال

 
ْ
ىا

ُ
ِخل

ُ
ِه  َؾِبُِل  ِفي ك

ّ
  الل

ًا
ْمَىاجا

َ
اء َبْل  ؤ َُ ْخ

َ
  ِهْم َعّبِ  ِعنَض  ؤ

َ
ىر

ُ
ك

َ
ْغػ ًُ (169)   

َ
ِغِخير

َ
اُهُم  ِبَما ف

َ
هُ  آج

ّ
ِلِه  ِمن الل ًْ َ

  ف
َ
ْبِكُغور

َ
ْؿخ ََ ِظًَن  َو

َّن
ْم  ِبال

َ
 ل

 
ْ
ىا

ُ
َخل

ْ
ل ْن  ِبِهم ًَ ِفِهْم  ّمِ

ْ
ل
َ
  ز

َّن
ال

َ
  ؤ

ٌف
ْىف

َ
ْيِهْم  ز

َ
  َعل

َ
  ُهْم  َوال

َ
ىر

ُ
ْدَؼن ًَ (170 ) 

َ
ْبِكُغور

َ
ْؿخ َن  ِبِنْعَمتٍة  ٌَ ِه  ّمِ

ّ
لٍة  الل

ًْ َ
رَّن  َوف

َ
هَ  َوؤ

ّ
  الل

َ
ُُع  ال ًِ

ْحَغ  ًُ
َ
 ؤ

 
َ
ِمِنير

ْ
ا

ُ ْ
ٟذ الّغواثُت ؤّنز واإلاالخٔ  ". اإلا

ّ
ى آلاًت، ُٞه ظاءث الظي الؿُا١ هٟـ في اإلا٣خبؿت الجملت ْو  ؤخُاء الكهضاء ؤّنز َو

.  ًغػ٢ىنز عبهم ٖىض

ز  ".مؿض مً وخبل ظُض. الجهض خّمالت" وؾمخه الظي الّغواًت مً الشاوي الٟهل ٖىىان في هتض ٦ما
ًال
 آًاث م٘ جىانا

هُمز...:" حٗالى ٢ىله في اإلاؿض، ؾىعة
ُم
ج
َر
ؤ غَر امْق   وَر

َ
ت

َ
ال ِب  َخمَّن

َ
َخُ

ْ
ن َخْبلٌف  ِحُِضَها ِفي. ال َؿضٍة  ّمِ  ٖلى الخُب خمل صاللت ٞاؾدبضلذ  ".مَّن

غ ال٣ًُ بضاللت اإلاؿض وصاللت الّجهض، بدمل الجُض ظي والخٍغ
ّ
 اإلاىظىص الش٣ل صاللت َى َىا واإلا٣هىص الخّماالث؛ مىه جهى٘ ال

ا الهضع خمل في ت ٦ضاللت اإلا٨بىجاث خمل ٖلى جىُىيز خ٣ُ٣ُت، صاللت باٖخباَع .  متاٍػ

: الكعبُت الامشاٌ/التراسي الخنام( 2-2

ٗبي الترار ٧ان
ّ

ت ؤصواجه الّغواجي مىه ٌؿخمّضز مهضعا ًؼا٫ وما الك ُّ  ٖلى ؾىاء اؾخلهامه مىب٘ َى بط وؤلاظغاثُت؛ الٟى
ٛت مؿخىيز

ّ
ٗبي الّىو خًىعزو٫ز السُا٫ مؿخىيز ٖلى ؤم الل

ّ
ت في بلُٜ ؤزغ الّؿغصي الٗمل في الك ُّ ها٫ ٖمل

ّ
 بحن والّخىانل الاج

ٗب وا٢٘ ًٖ حٗبحر ٞهى وال٣اعت، ال٩اجب
ّ

مىمه الك ى  .ؤ٩ٞاٍع و٦ظا ومكا٧له َو
ّ
ختل  في ؤ٦بر بك٩ل الّخىام مً الىٕى َظا ٍو

تي والخ٨م، الكٗبُت ألامشا٫
ّ
ٟذ وال

ّ
عوة" هّهها في ٦بحرا اٖضص ظلُي عبُٗت الّغواثُت مجها ْو

ّ
ٗبُت ز٣اٞتها ٨ٌٗـ ما ،"الظ

ّ
 الك

ت ؿها اإلاٗغوٞت" هظعومت" مى٣ُت مً وؤّجها زاّنت الٗم٣ُت، الجؼاثٍغ ُت: " هظ٦غ ألامشا٫ َظٍ ومً الكٗبُت، للش٣اٞت بخ٨َغ  َػ

                                                                                                                                                                                           
 ٖٕٛ، ص ٕٛٓٓ، ٚالتناص مع القرآف الكرمي يف شعر مفدم زكريا، رللة األثر، كلية اآلداب كاللغات، جامعة كرقلة، غ: عبد الناصر بوعلي ٔ
 ٕٚ، ص  ٜٗٛٔ،  ٗ، جامعة القاىرة ، ع"ألف"التناص كإشارات العمل األديب، رللة البالغة ادلقارنة : صربم حافظ ٕ
 ٖٛالذركة،  ص : ربيعة جلطي ٖ
 ٗ٘ادلصدر نفسو، ص  ٗ
 ٔٚٔ  -ٜٙٔسورة آؿ عمراف اآليات  ٘
 ٜٕربيعة جلطي، الذركة، ص  ٙ
 ٘-ٗسورة ادلسد، اآليتاف  ٚ
 . ، موفع رللة مسارب اإللكًتكنية"الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي"التناص يف ركاية : رفيقة مساحي ٛ
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غ ٖىضَا ُت ٌؿامدها هللا"   ".الدجغ ٌك٤٣ّ الَؼ ُغث.. ٖام مً شخا٫ نامذ ؤزتي َػ  ٖىض زىٟىؽ ٧ل"   ".بهلت ٖلى ٞو

    ".بسغلى لخُخى مً" ".ًدبٗ٪ ٧لب٪ ظّىٕ"  ".اإلاىازغ ومك٣ى١ز ، والٗاٞغ الّض١"  ".ٚؼا٫ ؤمه

ت ؤمشا٫ هي ُّ ت قٗب غاى مخىٖى ـــ٨ؿبه هّهها، في الّغواثُت خكضتها واإلاًاعب، اإلاىاعص مخباًىت واإلا٣انض، ألٚا  ؾمت لخُم
ت ٤ زالهت، ظؼاثٍغ ُِب ى

ُم
 ؤلؿىت ٖلى ظاءث ألامشا٫ َظٍ ٧ىنز قهُض، ملُىنز والىه٠ ونزاإلالي بلض لٛت شسهُاتها وج

 وما. ؤزغيز ظهت مً الّغواًت وشسهُاث ظهت مً بالّغواثُت مغجبُت ز٣اُٞت مغظُٗت ًٖ ألامشا٫ َظٍ حٗلً خُض.. الصسهُاث

.  الؿغصًت اللٛت نمُم مً و٦إّجها لخٓهغ الخىاع، صازل جًمىحها َى ظمالُتها مً ػاص

نام( 2-3
ّ
عغ/يالفّن  الخ

ّ
كىُلي الفن وجىظُف واإلاىؾُلى الك

ّ
: الد

ى  ت ؤبُااجا الّىو جًمحن َو ك٩لُت الٟىىنز مً هماطط ؤو مىؾ٣ُُت م٣اَ٘ ؤو قٗغٍّ
ّ
ا،.. الد حَر  بلى ه٣لها ًخّمز خُض ٚو

سهُاث وبإٞٗا٫ باألخضار لٗال٢تها وجاعة لالؾدكهاص جاعة الّىو
ّ

٣ىؾها وؤ٢ىالها الص  في صةالىاع ألاقٗاع جدّضصث و٢ض.. َو

عوة" عواًت
ّ
اب٘ في" الظ

ّ
إل ٨ٌٗـ ما الّغواجي، الٗمل َظا في ب٣ّىة هٟؿه ٞغى الظي ألاهضلسخي الُ

ّ
 للش٣اٞت وخبها الّغواثُت اَ

ت ألابُاث جًّمً هتضَا خُض. بها وحكّبٗها ألاهضلؿُت ُّ : ٟٚىعز الكُش بهىث وب٣ًاٖاتها الاهضلؿ

 الهىيز اَل ًا ُٖضولي  بلُٗتي وك٩ي إلاً

 اه٩ىيز زاَغيز زلىحي  وطلتي ُٖبي آف

ٗذ  مهجتي هحران قٗلذ ُّ   ٢ىيز ما ال٣لب ي

 ألَلي ٢ىلي ٚغبتي ًا" ألابُاث و٦ظل٪

  بُا شخي وال مدكى١ز

 الٛالي جىخكذ ٚحر

 الٗالي الُحر طا٥ ًا

 جاللي الؿُذ ٞى١ز

 خبابي  ٖىض عوح

م   ...".لُا وعظ٘ زبَر

                                                           
 ٗٔالذركة، ص : ربيعة جلطي ٔ
 ٕٚادلصدر نفسو، ص  ٕ
 ٔ٘ادلصدر نفسو، ص  ٖ
 ٘٘ادلصدر نفسو، ص  ٗ
 ٙٚ.ادلصدر نفسو، ص  ٘
 ٜٚادلصدر نفسو، ص  ٙ
 ٘ٔادلصدر نفسو، ص  ٚ
 ٛ٘ادلصدر السابق، ص  ٛ
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ا بجها  حَر ٟتها ؤبُاث ٚو
ّ
 الصسهِخان زاّنت شسهُاتها ٖاقتها وخىحن وشجً نض١ لخٓاث في ظلُي عبُٗت ْو

ت الجضة الغثِؿِخان
ّ
ٟت الٟىاهت ؤهضلـ وخُٟضتها ألاهضلؿُت، بالش٣اٞت اإلادكّبٗت ؤهضلـ الل . للّؿالم اإلادبت اإلاَغ

غاؽ ًغجبِ آزغ ؾُا١ في هتضَا ٦ما اث باأٖل
ّ
٠ والٞؼ

ّ
ا اللِسخي ٍَغ٤"الغاي ؤٚىُت  جْى  ٣ٖبت اللِسخي ٍَغ٤..صاللي ٍو

غاؽ جخهضع الغاي ب٣ًاٖاث ٧ىنز   ".ُٖاججي يو٥ ت ألٖا . لُالحها في وجضّويز الجؼاثٍغ

٠ُ ظلُي عبُٗت جيسخى ال ٦ما ك٨ُلي الًٟ جْى
ّ
 اإلا٣ُ٘ َظا في واضر َى مشلما عواًتها مً اإلاىاي٘ بٌٗ مً الد

ُمُا حك٨ُلُا ٞىاها ٧ان" ىاع ٍٚغب بَى ب، ًدحى ًضعى...  ألَا كإ الٍٛغ ىخت ؤّنز َو
ّ
 ؤٖماله مً بُتها مضزل جخهّضع التي الل

كخه ت خبُبخه ُٖجي حكبهان ُٖىحن ق٩ل ٖلى لىخاجه ؤؾٟل في ًى٢٘ ٧ان... وبَغ
ّ
 الٟىاهحن نٟاث ؤله٣ذ خُض  ". ؤهضلـ الل

٣ىؾهم ت الصسهُاث بخضي في َو ب التي الشاهٍى
ّ
ا الك٩ل، بهظا ج٩ىنز ؤن الؿغص جُل

ّ
 وجاع٧ا خىله ُٞمً مازغا الّٟىان ٧ان وإلاـــ

ت الخ٤ ٍٚغب ًدحى جى٢ُ٘ ٞةّنز ٚاب وبن ختى ٌ،بهمذ
ّ
: " ٢ىلها في ًخطر ٦ما لها، اإلاؿخٗمٍغً اٖخ٣ا٫ في ؾببا و٧ان ؤهضلـ الل

١ّز ممُغ نباح في ت ًُلبىنز ٞغوؿُىنز ظىىص ٧ان بٗى٠، الباب صُم
ّ
 ٖهابت بلى اهخمائها بتهمت الاؾدىُا١، م٣ّغز بلى ؤهضلـ الل

ب، ًدحى لىخاث جمؤل التي نىعَا تهمتها وصلُل الٗام، والىٓام ألمًبا لئلزال٫ مٗه والخيؿ٤ُ الٍٛغب ًدحى ُىاَا الٍٛغ  ٖو

  ".جى٢ُ٘ بمشابت لىخت ٧ل ؤؾٟل الغابًخان

جٍغب( 3
ّ
: العخباث في الخ

٣اث جل٪ الّىهُت بالٗخباث ٣ًهض تي بالّىو، اإلادُُت اإلاٞغ
ّ
 ٢هض الّىو، ؤٚىاع لؿبر باخض ؤّيز ًدخاظها وال

لها، اؾدىُا٢ها ت بضعظت مىّظهت ٖىانغ وهي وجإٍو ُّ   .لل٣غاءة الّصخُذ اإلاؿاع ٖلى لخًٗه ومخل٣ُّه، الّىو ٢اعتز بلى ؤؾاؾ
ىضعط ُٟت مً للٗخباث ما بةبغاػ ٌٗخجي ٖام وجدلُلي هٓغيز ؾُا١ يمً بالٗخباث الَخمام ٍو ت ْو ُّ ت ٞهم في وؤَم ُّ  زهىن
ت ظىاهب وجدضًض الّىو، ُّ    .الضاللُت م٣انضٍ مً ؤؾاؾ

 مً ًتٗل ما ٧ّلز(: "  م1930  ؾىت اإلاؼصاص)  Gérard Genetteظُىِذ ظحراع الٟغوسخي الّىا٢ض ٣ًى٫ز للٗخباثٌ حٍٗغ٠ وفي
 َىا به ه٣هض مخماؾ٨ت، خضوص طي ظضاع، مً ؤ٦ثر ٞهى ظمهىعٍ، ٖلى ٖامت بهٟت ؤو ٢ّغاثه، ٖلى هٟؿه ٣ًترح ٦خابا، الّىو

ظي البهى ؤو الٗخبت
ّ
ظي الؿُاط بمشابت َى:"  ٣ًى٫ز و  .." مىه ٕوالغط ؤو صزىله مّىا ل٩ّلز ٌؿمذ ال

ّ
 مً بال٨خاب، ًدُِ ال

 آزغ وفي الهٟدت ؤؾٟل في والهىامل والخاقُت والخمهُض والخىبُه واإلالخ٤ واإلا٣ّضمت الٟغعي والٗىىان الٗىىان وقبه الٗىىان

الن والّغؾىم والّخهضًغ ال٨خاب حر ال٨خاب، وظالصة والغباٍ ظضًض بنضاع ًٖ وؤلٖا تي  اإلااقغاث مً طل٪ ٚو
ّ
 ؤن ًم٨ً ال

                                                           
 ٘ٔادلصدر نفسو، ص  ٔ
 ٕ٘ادلصدر نفسو، ص  ٕ
 ٗ٘ادلصدر نفسو، ص  ٖ
أسرار الكتابة اإلبداعية ف عبد الرمحن رليد " ية يف قراءة النص السَتم، السَتة األدبية للربيعي أظلوذجا، مؤلف مجاعي بعنواف فاعلية العتبات الّنص: خليل شكرم ىياس ٗ

 ٜٜ، صٕٛٓٓ، فيفرم ٔ، إعداد كتقدمي كمشاركة زلمد صابر عبيد، دار صامد للنشر، صفاقس، تونس، ط"الربيعي كالنص ادلتعدد
 ٗٙت، ص .كص يف الركاية العربية، مطابع اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، دتداخل النص: حسن زلمد محاد ٘
 ٖٓٔص ٜٜٚٔ، مارس  ٖ، صادرة عن اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، عدد ٕ٘رللة عادل الفكر، رللد مجيل محداكم، السيميوطيقا كالعنونة،   ٙ
 كما ىي يف كتابو الية، كتقابل تلك ادلؤشرات ادلصطلحات الفرنسية الت ٚ

Gérard Genette, Seuils, édition de seuil, 1er publication, paris, 1987, p9  
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 ٖكغ ؤخض ألاهىإ لهظٍ 1987 ؾىت اإلايكىعز( Seuils ٖخباث) ٦خابه في ظُىِذ وزّهو  ". ؤلاظىاسخي باإلاُشا١ ٖلحها ًهُلر
ظا ،ٞهال ٤ ألاصبي الىو ًىاػيز ما ٧ّلز يمجها ٞإصعط بالٗخباث، الَخمامه عاظ٘ الخسهُو َو

ّ
خٗل  هّوز ل٩ل ؤّنز طل٪ به، ٍو

ا هّها ببضاعي  .مىاٍػ

ت الًٟاءاث ًٖ ال٨ك٠ بّنز  ظُىِذ ظحراع ٌؿمحها ٦ما ؤو) الٗخباث مً ًىُل٤ الّىو في اإلاخٟاٖلت والّضاللُت الّغمٍؼ

ىام
ُم
تي( Para texte  اإلاىاػيز الّىو ؤو باإلاـــــ

ّ
ّٗضز ال

ُم
ىه مؿب٣ت ب٨ٟغة الّىو بلى ال٣اعتز مجها ًضزل ؤصبّي، ٖمل ؤّيز بّىابت ح

ّ
 مً جم٨

تي ال٨ٟغة ٞهم
ّ
٠، ٖجها ؤٖلً ال

ّ
 اإلاٗلً والّىو الٗىىان بحن الٗال٢اث بغبِ ال٣اعتز ٣ُٞىم"  الغثِـ الٗىىان مً بضاًت اإلاالِب

٠ ال٣اعتز بحن الخىاَا ًبضؤ َىا ومً ٖىه،
ّ
تراٞاث والهىامل الخ٣ضًماث ٍَغ٤ ًٖ واإلاال ت والٖا ُّ  َظٍ ل٣ُذ و٢ض  ". الىه

ت  َبُٗت ٖلى الًىء حؿلُِ بُٛت وصالالجه، الّىو زهىنُت ٞهم في جُٟض ٧ىجها وطل٪ ، واهدكاعا وعواظا اَخماما الّىٍٓغ

تي الٗال٢ت
ّ
٫ز اإلاتخم٘ م٘ ٣ًُمها ال .  ٢ّغاثه طل٪ في بما له اإلاخضاوِب

عوة" عواًت جسخل٠
ّ
بها في" الظ ما٫ مً ٦شحر ًٖ للٗخباث جتٍغ  والّخهضًغ الٗىىهت خُض مً الّغاَىت، الّغواثُت ألٖا

ا،.. والّهىعة حَر ، صالالث ّٖضة ٖلى اإلاىٟخذ اإلا٣هىص الٛمىى مً قِئا هّهها ٖخباث بُٖاء ال٩اجبت اولذح خُض ٚو  ومٗانٍق
ضزله الّىو، ٖالم بلى وظظبه لٛىاًخه مداوله في الٗخباث، زال٫ مً للمخل٣ّي والجمالي الّٟجي الُٗم عمي لٗبت بّجها ُُم ؿبر ل  َو

، ٤ الّغواثُت الّىهىم م٘ ًخٗامل"  ٞاإلاخل٣ّي ؤٚىاٍع تث ٞو ُّ  ًٖ ُٞيخج والاؾخٛغاب، باإل جاب واإلاصخىبت اإلا٣هىصة ؤلازاعة ٢ى
٣اء مً جٟاٖالتها وجىُل٤ مىه، هٟىعز ؤو الّىو ٖلى ب٢با٫ طل٪

ّ
 الٗال٢ت جل٪ ٞخيكإ والّغواًت، ال٣اعتز بحن ألاو٫ز البهغيز الل

ت تي الخىاعٍّ
ّ
ىاام جبضؤ ال

ُم
ظي ،(الٗخباث) باإلاـــ

ّ
ت ألابٗاص جتّؿض زاعظُت واظهت ؤو ٖخبت الّؿُمُاثُىنز ٌٗخبٍر ال ُّ ت البىاث ُّ  والضالل

ت ُّ لى  ".الّغواجي للّىو  والجمال عوة" هّوز ٖخباث ظاءث ألاؾاؽ َظا ٖو
ّ
 والهىعة ٧الٗىىان الٗىانغ ؤَّمز ٦ّغؾذ التي" الظ

عوة" هو ًٖ الخىٓحريز اإلاؿخىيز ٖلى اإلاىظىصة الٗخباث بٌٗ ٚابذ ٣ٞض ولئلقاعة... والخهضًغ
ّ
 الٟغعي ٧الٗىىان" الظ

(. الخهضًغ ٖىه هاب الظي) وؤلاَضاء

: العنىار( 3-1

ل
ّ
ز ٖىهغا الٗىىان ٌك٩

ًال
ت زاّنت الّىهىم، في ؤؾاؾا  مً ًم٨ً الظي ألاّو٫ز ؤلاظغاجي اإلاٟخاح ٌّٗضز بط مجها، الىثًر

، و٦ك٠ الّىو ٖالم ولىط زالله اث م٘ ؤَمُخه واػصاصث ؤؾغاٍع ت الك٨الهُت الىٍٓغ  هّها اٖخباٍعب والّؿُمُاثُت، والبيٍُى

اث٠ له نٛحرا  ٖىض والٗىىان  .للجؿض ٧الّغؤؽ للّىو ٞالٗىىان ٦بحر، لّىو مضزال حّٗضز وصاللُت، وظمالُت ق٩لُت ْو
ى والّىو خال، ًيخٓغ بق٩الي ؾاا٫ الّؿُمُاثُحن

ّ
ظا الؿاا٫، َظا ًٖ ؤلاظابت مهمت ًخىل  الّىو مغظُٗت ٖلى ال٣اعتز بةخالت َو

                                                                                                                                                                                           

 (Titre, sous titre, intertitre, préfaces, avertissement, avant propos, notes-marginales, infrapaginales, 
terminales, épigraphe, illustration, prière d’insérer, bande jaquette 

 ٙٗ، ص ٕٕٓٓ، دار التسفَت، تونس، "إبراىيم درغوثي ظلوذجا"أمحد السماكم، التطريس يف القصص  ٔ
، جامعة رسالة مقّدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف األدب العريب –ظلوذجا  –الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس : كداد أبو شنب، ادلتعاليات النصية عند إميل حبييب ٕ

 ٚٗٔ، ص ٜٜٛٔتيزم كزك، 
 ٕٖٔ، صٕٚٓٓ، ديسمرب  ٗك ٖادلناصية كالتأكيل، رللة  وث سيميائية، مركز البحث العلمي كالتقٍت لتطوير اللغة العربية، اجلزائر، العدداف : مربكؾ كوارم ٖ
أسرار الكتابة اإلبداعية ف عبد الرمحن رليد " بيعي أظلوذجا، مؤلف مجاعي بعنواف فاعلية العتبات الّنصية يف قراءة النص السَتم، السَتة األدبية للر: خليل شكرم ىياس ٗ

 ٓٓٔ، ص ٕٛٓٓ، فيفرم ٔ، إعداد كتقدمي كمشاركة زلمد صابر عبيد، دار صامد للنشر، صفاقس، تونس، ط"الربيعي كالنص ادلتعدد
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ها، جىاؾبه التي ال٣غاءة َبُٗخه ٖلى ص٫ّزث و٢غاثً صالثل مً اإلاغ٦بت ٠ هضاء ٞهى  وهٖى
ّ
 هٟـ في ؤزغا ًتر٥ بط ال٣اعت، بلى اإلاالِب

غث بطا بال طل٪ ًخد٤٣ وال بلُه، ُٞتظبه اإلاخل٣ّي،
ّ
ىت، قغوٍ الٗىىان في جٞى ُّ :  هي مٗ

. للمتن مسخهغا ٩ًىنز ؤن -

. اإلاخل٣ي اهخٓاع ؤ٤ٞ ًشحر وؤن مازغا، ٩ًىنز ؤن -

ز -
ّ
ىت، صالالث ًدمل ٞغعي ٞهى الكامل، ال٨بحر للٗىىان جٟؿحريز ٖىىان وي٘ طل٪ لؼم وبن. الجملت خضوص وػزًختا ؤال ُّ  ٞهى مٗ

بّؿِ ٌكغح ىّضر، ٍو ، ٖلى جٓهٍغ بصخيء اؾخضللذ ٩ٞلما"  ٍو  الظي اإلاىّبه صوعز ًلٗب الك٩ل بهظا ٞالٗىىان  ." ٖىىان ٞهى ٚحٍر
بت بضازله لِؿخّٟؼز ال٣اعت، اؾختابت ًشحر .  الّىو ٢غاءة ٝي ٚع

عوة" عواًت ٖىىان ًٓهغ
ّ
لت ألّو٫ز" الظ ه بال ٖاصًا، بؿُُا َو

ّ
ؼة مخل٣ُه لضي ًدّغ٥ ؤه  ٍٚغ

ل ز ًٖ والبدض الخإٍو  وظه، مً بإ٦ثر طَىه في حؿخ٣ّغز ٢ض التي ال٩لمت، لهظٍ وصالالث مٗانٍق
ذ في اإلاطخيّز بلى ًضٞٗه ما ّٟ ظي قيالخ٣ي اإلاضلى٫ز لُٗٝغ ٢غاءتها، ومباقغةِبز الّغواًت جه

ّ
 ال

ه. بالظاث الٗىىان َظا لغواًتها ازخاعث وإلااطا ٖىىاجها، مً ال٩اجبت ٢هضجه
ّ
 هٟؿه ًُغح به

ت ًٖ. الّغواًت بمدخىيز ال٩لمت َظٍ ٖال٢ت ًٖ مبضجي ٦دؿائ٫ز ًّ . ال٩اجبت جدضزذ طعوة ؤ
 بالّخُماث طل٪ مً وألاَّمز والصسهُاث باألخضار الٗىىان حٗال٤ ًٖ البدض ٖملُت لخبضؤ

. الّغواًت ٖلى هتاإلاهُم

 جخدّؿـ ٦متّؿت الٗىىان َظا مّغة، ألّو٫ز الّغواًت ٖالم جلج وهي ظلُي عبُٗت ظّغبذ ل٣ض 

 

ٟت قاٖغة ٖلحها حّٗىص الظي والٗغبي الجؼاثغيز ال٣اعتز اهخٓاع ؤ٤ٞ زاللها مً ت ال. مَغ ُّ  حؿغص الّىو َظا في لحراَا متّغبت، عواث
. الّؿغصي مسُالها به ظاص ما لىا

٤ ٖىىانٌ بّنز 
ّ
ت ال٨خابت طعوة بلٛذ ب٩اجبت مخٗل ٍٗغ

ّ
٤ ؤن ٢بل الّؿغص، بلى لخيخ٣ل الك

ّ
 ٖال٢ت هىٟي ؤن صونز. بىّهها ًخٗل

ت الٗىىان ُّ ت اإلاى٣ُ ُّ عوة. بالّىو وؤلالؼام
ّ
 وم٘ هٟؿها وم٘ الخّبز م٘ وجهالخها ؤهضلـ، بلٛتها التي الّؿالم طعوة حٗجي َىا ٞالظ

ى الّؼُٖم بلُه ونل يالظ العجؼ طعوة بجها. اإلاتخم٘ تي الخ٣ُ٣ُت اليكىة طعوة ٣ًٟض َو
ّ
 ؤجها ٦ما. الغظا٫ ؤبؿِ بها ًخمخ٘ ال

.   واخضة طعوة ولِؿذ طعواث هي بطن. الُا٢ىث بلحهما ونلذ اللظًً والسبض الكّغز طعوة

: الؼالف نىعة( 3-2

ّٗغٝ
ُم
ـــها الّهىعة ح

ّ
 ٖىض ٞال٣اعتز  اإلاطخيء، مٓهٍغ في لساعجيا للٗالم مباقغ بصعا٥ ؤي متّؿض؛ جمشُلي ج٣لُض ٧ّلز بإه

ها جهّبز الدؿائالث مً ظملت مسُلخه في جخضاعى للهىعة عئٍخه
ّ
 الٗالمت صاللت خهغ في والٟىضخى وؤلابهام الٛمىى خالت في ٧ل

                                                           
 ٖٕٖادلناصية كالتأكيل، رللة  وث سيميائية، ص : مربكؾ كوارم ٔ
 ٚٔ، ص ٜٜٛٔاذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  –دراسات أدبية  –كرم اجلزار، العنواف كسيميوطيقا االتصاؿ زلمد ؼ ٕ
 ٜٜٙٔ، ٘ما ىي الصورة، موقع سعيد بنكراد، رللة عالمات، ادلغرب، ع: محيد سالسي ٖ
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ض الّغواًت ٚالٝ ٖلى الهىعة ٞىي٘  .باإلاٗاوي اإلاٟٗمت ت ال٣اعتز قهُت مً ًٍؼ اصة) ٧اهذ بطا زاّنت مدخىاَا، إلاٗٞغ  ٖلى ٍػ

امًت، مبهمت( الٗىىان ل مً ؤ٦ثر وبالخالي مٗجى مً ؤ٦ثر جدخمل ما عواًت ٚالٝ في واخضة نىعة ؤّنز طل٪ ٚو . جإٍو

 صاثغيز ق٩ل مً مؿاخت ًإزظ اإلاغؤة ظؿض مً ٖلىيز ل٣ؿم نىعة ظلُي لغبُٗت" الظعوة" عواًت ٚالٝ جًّمً

٨ّغعز ه. مجها الؿٟلُت اإلاؿاخت لُمؤل ٍو
ّ
ـــغآة ٌكبه ق٩ل به تي الغواًت، في مّغة مً ؤ٦ثر ط٦غث التي اإلاِب

ّ
 باألهىزت، جغجبِ ما ٖاصة وال

ض وما
ّ
. الك٩ل في. اإلاغؤة نىعة او٩ٗاؽ طل٪ ًا٦

ـــها الّهىعة في اإلاغؤة جٓهغ
ّ
ًَ قاعصة مخ٨ئت، ؤو مؿخل٣ُت و٦إه

ّ
 لخا٦ض.. وجخسُل جدلم ؤو ج٨ٟغ ٦إّجها البا٫ ؾاعخت الظ

ت الّغواًت ؤّنز ض وما. بهار وبُالتها ؤهثى تها٩ٞاجب بامخُاػ ؤهشٍى ت ًٍؼ  الهىعة عؾم في اإلاؿخٗملت ألالىان الّغواًت، َظٍ ؤهشٍى

.  وؤبٌُ ٞاجذ وبجي وعصي بحن والٛالٝ

ن( 3-3 : الضازلُت العناٍو

ً" ظُىِذ ظحراع ٖىض هي  ٣ت ٖىاٍو ً الّىو صازل في الخدضًض ولىظه للّىو، مهاخبت ؤو مٞغ  ٦ٗىاٍو

 بتر٢ُمها ج٨خٟي وبهما الٟهى٫ز حٗىىنز ال ال٨الؾ٨ُُت الّغواًاث ٧اهذ وبن  ..".والّغواًاث لل٣هو وألاظؼاء...الٟهى٫ز
عوة" عواًت ٞةّنز الٟهى٫، حٗىىنز الجضًضة الّغواًاث ٧اهذ وبن ،...(الشاوي الٟهل ألاو٫، الٟهل) ؤوحٗضاصَا

ّ
 َظا ظّغبذ" الظ

. ٣ِٞ بالتر٢ُم بًٗها في وا٦خٟذ ألاظؼاء، بٌٗ ؾمذ خُض. وطا٥

ظي الخ٣ؿُم مخإمل ّنزب 
ّ
ل َى ما مجها ؤظؼاء بلى بل ٞهى٫ز بلى عواًتها ج٣ّؿم لم ؤجها ًضع٥ ظلُي عبُٗت ويٗخه ال  ٍَى

، 16 ظٗلتها خُض م٣خًبإ، ظاء ما ومجها
ًال
 والغاب٘" ؤمه ابً" والشالض"مؿض مً وخبل ظُض الّجهض خّمالت" الشاوي مجها ؾّمذ ظؼءا

كىة"
ّ
ز" ؤبحها ابىت" والسامـ" الي ـّ  ًبُٛىِل ما واللي الُا٢ىث اها" والشامً ٖلُا وبؼاٝ ؤهذ ٚحر ؾٗضًت ًا ؾٗضًت" اب٘وال

ت عخُل ؤ٢ضاع" ٖكغ والغاب٘" ًمىث
ّ
ً صونز 15،16 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،1 ألاظؼاء ب٣ُذ بِىما". ؤهضلـ الل  بّنز خُض. ٖىاٍو

ً مً ٖىىان ل٩ل سهُاث بةخضي مباقغة ٖال٢ت ألاظؼاء ٖىاٍو
ّ

تي الص
ّ
 الّؿغص بمهمت وج٣ىم به، اإلاٗىىنز الجؼء ٖلى ًمىذٌ ال

 . والّؿاعصة اإلاهُمىت والصسهُاث ألاخضار حؿلؿل خُض مً اإلاٗىىهت لؤلظؼاء امخضاء هي اإلاٗىىهت ٚحر ألاظؼاء بِىما ُٞه،

ــاقغ ولمت( 3-4
ّ
: الّغابع الؼالف/الن

ًّمز للّغواًت، السلٟي الٛالٝ َىا ه٣هض  ال بك٩ل الٛالٝ، لىخت ٖلى اليكغ ظهت ًذجصب ًخم خُض الّىاقغ ٧لمت ٍو
ت ج٩ىنز ٢ض الّضالالث، بٌٗ مً ؤو ال٣هضًت مً ًسلى كغ ظهت ٧اهذ بطا جتاٍع

ّ
باٖت ماّؾؿاث مً الي

ّ
 في اإلاكهىعة، الُ

٠ ٧ان بطا الّىاقغ، لهالر بٖالمُت صاللت طاث ج٩ىنز و٢ض.. والخهمُم ؤلازغاط
ّ
  .ةوال٨خاب الخإل٠ُ ٖالم في مٗغوٞا ال٨خاب مالِب

ا الّضاثغة ّي٣ُىا وبطا  الّغواًت، بخ٣ضًم الخاالث مٗٓم في جغجبِ الىاقغ ٧لمت ٞةّنز الٗغبي، الّغواجي السُاب متا٫ في لىدهَغ

٨خب ما ًسً٘ ال و٢ض. ال٣اعتز مً الخ٩اجي ومًمىجها الّؿغصي ٖاإلاها وج٣ٍغب  إلاٗاًحر بالًغوعة( الّغواًت ؤو) ال٨خاب ْهغ ٖلى ًُم

. زابخت

                                                           
 ٕٖٚادلناصية كالتأكيل، ص : مربكؾ كوارم ٔ
 ٕ٘ٔ، صٕٛٓٓ، ٔاجلزائر، ط ،نص إذل ادلناص، تقد سعيد يقطُت، منشورات االختالؼعتبات، جَتار جينيت من اؿ: عبد احلق بلعابد ٕ
 ٚٓٔفاعلية العتبات الّنصية يف قراءة النص السَتم، ص : خليل شكرم ىياسينظر  ٖ
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ٗال عوة" عواًت مً الّغاب٘ الٛالٝ جًّمً ٞو
ّ
تي الّىاقغ ٧لمت" الظ

ّ
عوة عواًت جدىاو٫ز"  ٞحها ظاء ال

ّ
 زمـ خُىاث الظ

خسانمً ًخ٣اؾمً وؿاء، ام ألاخالم مً ٖاإلاا ٍو ظي الٗغبي الىا٢٘ ٖلى ٦بحرة بمغاعة جدُل وبىح، خب عواًت. والظ٧ىعز وألاَو
ّ
 ال

م
ّ
غمت، مٍغًت ؾلُت ؤهٟاؾه في جخد٨ ً الّىٟىؽ، في اإلا٣ٟىص الؿالم ًٖ جبدض عواًت َو ت اإلاىا٤َ ٖو

ّ
 الّغوح، في اإلاخىخك

ٌ اإلاُل٤ الكّغز خُض " ألازّىة ًٞغ

ى ٧لمت بجها
ّ
 ظهت، مً الّضٖاًت مً ٦ىٕى بلحها، وظظبه ال٣اعتز مً الّغواًت مدخىيز ج٣ٍغب الّىاقغ زاللها مً جىد

ىاإلاهم، الغواًت، شسىم ٖلى والخّٗغٝ ال٣غاءة قهُت وصٚضٚت ض وما ؤزغي، ظهت مً وؿاء ؤّجهً انتر ٖو  عواًت ٧ىجها مً ًٍؼ
٦غ ال٣غاءة، لٟٗل حؿخٟؼ ظي الٗغبي الىا٢٘ حّٗغيز ؤّجها الّىاقغ طِب

ّ
 قِئا ال٣اعتز هٟـ في ًبض ما َظا َغمت، ؾلُت ُٞه جخد٨م ال

٤ مً كٍى
ّ
هٟت الد

ّ
ت والل ت َظٍ ٧اهذ ٠ُ٦ إلاٗٞغ .  الّخٍٗغ

ظا عواًاتها، ؤولخى" الظعوة" ؤن ٧ىنز ظلُي، عبُٗت لل٩اجبت مىظؼ ٠ًبخٗغ الغاب٘ الٛالٝ جًمحن هيسخى ال ٦ما  َو
ت ٖمىما الٗغبُت الّغواًت مؿاع في الٗمل، َظا ؤَمُت لخإ٦ُض ه زهىنا، والجؼاثٍغ

ّ
 بنضاع ومً مٗغوٞت ٧اجبت باؾم مغجبِ أله

.   مكهىعة وكغ صاع

: ؤلاهضاء بضًل/الخهضًغ( 3-5

خلّبـ  .مىه ظؼء في ؤو ال٨خاب، عؤؽ ٖلى ٖامت ًخمىي٘ ا٢خباؾا ظُىِذ ظحراع ٖٝغ في الّخهضًغ ٌّٗضز   بك٩ل ٍو

 صاللت طاث إلقاعاث بضازلها خاملت ٖخبت   -ؤلاَضاء قإن قإهه  –َى  .قاعخا ٢ىال ؤو بَضاءًالز جخًمً ٖباعة ؤو ظملت

ٗخبر  .جىيُدُت ٣ا ز٣اُٞا ج٣لُضا َو اثٟه ألَمُت ٍٖغ  بٌٗ في ؤلاَضاء ًٖ ًسخل٠ ًغالّخهض ؤّنز ولى  الىّهُت، وحٗال٣اجه ْو
ا بِخا ؤو مإزىعا ٢ىال ٩ًىنز ٢ض ٖام الخهضًغ ٧ىنز الخٟانُل، ى... ٢غآهُت آًت ؤو قٍٗغ

ّ
 ؤّما مُٗىت، ٚاًت ال٩اجب زالله مً ًخىد

. مُٗىت ٞئت ؤو ما لصسو مىظها زانا ٩ُٞىنز ؤلاَضاء

عوة" عواًت جهضًغ ظاء 
ّ
 بحن جغاءي قبها ؤّنز لى:" ٢ىلها في ابُت،والًب الٛمىى مً بصخيء مدؿم جىقُذ ق٩ل في" الظ

ً، َاالء ض ال٩اجبت و٦إّنز   ".ؤعبٗحن الكبه مً ًسل٤ ألهه ٞظل٪ وآزٍغ  بحن ًدهل ٢ض جُاب٤ ؤّيز مً هٟؿها جبرتز ؤن ؾلٟا جٍغ

سهُاث
ّ

ظًً( آزٍغً) الىا٢٘ في اإلاىظىصًً ألاشسام وبحن ،(َاالء) ال٣ّهت في اإلاىظىصة  الص
ّ
 ؽه٠ ٖلحهم جىُب٤ ٢ض وال

٣ىؾها الصسهُاث نٟاث باٖئها َو ... ومىانبها َو

ا مىٓىما ظاء الّخهضًغ َظا بّنز  ا، بِخا ٧ان لى ٦ما ومسجٖى  مً جىُل٤ ؤن ؤعاصث َىا َا ال٩اجبت ؤّنز ًبضو قٍٗغ

ؿها َٟر ٩ىنز الكٗغيز هَر ه. عواًتها م٣ضمت في ٍو
ّ
ُٜ جهضًغ به ً ووعي بظ٧اء ؾِب  ًغ٦ض بل ًدخمل الىا٢٘ ؤّنز ال٩اجبت بهما جُٟىذ. ٦بحًر

ُما ظي للدكابه جإ٦ُضا الى٢ذ هٟـ وفي للظمت، ٦خبرثت الّخهضًغ َظا ٞىيٗذ.. وؾٗضًت الُا٢ىث ووظىص َغما، ٖاظؼا ٖػ
ّ
 ال

.   وآزٍغً َاالء بحن ؾُتراءي

                                                           
 ٚٓٔعتبات، جَتار جينيت من النص إذل ادلناص، ص : عبد احلق بلعابد ٔ
، ٙٙف رياحُت اجلنة للمَتم، دراسة يف البنية كالرؤية، رللة األدب اإلسالمي، رابطة األدب اإلسالمي العادلية، الرياض،ع العتبات النصية يف ديوا: عبد احلميد احلسامي  ٕ

 ٗٗ، صٕٛٓٓ

 ٗٙتداخل النصوص يف الركاية العربية، مطابع اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ص : حسن زلمد محاد ٖ
 ٕٙ، ص ٜٜٙٔكالداللة، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، عتبات النص، البنية : عبد الفتاح احلجمرم ٗ
 ٘الذركة، ص : ربيعة جلطي ٘
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جٍغب( 4
ّ
ُماث في الخ

ّ
جضًض/الخ

ّ
: اإلاىيىعاحي الخ

ت ح٨ٗـ ٖام، عؤي ؤو ٨ٞغة هيThème الّخُمت ُت آلاعاء مً متمٖى ت وؤ) الٟٖغ  ج٣ضًمها ًخّمز( الخُماث مً متمٖى

ـــــلت لخ٩ىنز
َّن
غوي ألاخضار ٧اهذ ٞةطا  .ممــــش

ُم
ت مالثمت ج٩ىنز بدُض ج ُّ غوي ؤن ًم٨ً ٞةجها طاتها، البِئت ؤو هٟؿها للصسه

ُم
 بدُض ج

ظا  .هٟؿها للّخُمت مالثمت ج٩ىنز عوة" عواًت في ظلُا هلمؿه ما َو
ّ
تي" الظ

ّ
ت وشسهُاتها ؤخضاثها ٖلى َُمىذ ال  مً متمٖى

تي الّخُماث،
ّ
ظي الّىدى ٖلى مٗالجتها ؾىداو٫ز وال

ّ
اث ق٩ل في ؤي الّىو، في ٖلُه لىا ْهغث ال غاصي ؤو متمٖى

ُم
ٞ  .

: الجؿض( 4-1

سظ ألاهشىيز الّىو بّنز 
ّ
غاء لخد٤ُ٣ بهُاٚتها ٣ًىم زاما ماّصة ألاهثى ظؿض مً ًخـــ ظة وؤلازاعة ؤلٚا

ّ
ت، والل ُّ  الّىه

 ٞال ألازغي، اؾخٗٗماالجه ٧ل ًٖ ًخّٟى١ز ألاهثى َٝغ مً الجؿض اؾخٗما٫ بّنز خُض وبٚغاء، ٢ُمت زىيزألان الّىو في ٞللجؿض
ز ألاهثى ون٠ ٌؿخُُ٘

ّ
٣ت الجؿض ج٣ضًم ٖلى وال٣اصعة ؤهىزتها، بإخىا٫ السبحرة ألاهثى بال  لخإزِض واؾدشماٍع اإلاىاؾبت، بالٍُغ

ت ةال٨خاب ؤ٣ًىهت َى ٞالجؿض الّىو، في الّؿغصًت اإلاؿاخاث    .اليؿٍى

عوة" عواًت في هٟؿه واإلا٣ّٗضة اإلاسخلٟت بخٟانُله ألاهشىيز الجؿض ٞغى ول٣ض 
ّ
 وال ألاهشىيز الجؿض َغح ًخم وال ،"الظ

٧ىعي الجؿض جٟانُل بٌٗ اؾخضُٖىا بطا بال ٨ًخمل
ّ
ظي الظ

ّ
ُم شسهُت في الّغواثُت لىا ٢ضمخه ال ظي الٗاظؼ، الٖؼ

ّ
 ٣ٞض ال

الجه ٧ىعٍت، مَا
ّ
التها ب٩امل جخمّخ٘ خاظبخه ُٞه ٢ُذب و٢ذ في الظ ت، مَا  خاظبخه في بل ُٞه، لِـ الُٗب ؤّنز مّضُٖا ألاهشٍى

تي
ّ
باجه وجلبُت اؾدشاعجه ٖلى ٢اصعة حٗض لم ال تي ؤهضلـ في ٞاقتهاَا طل٪ له جلبي ؤزغيز ؤهثى ًٖ باخشا الجيؿُت، ٚع

ّ
 ًهل لم ال

.   بلحها

ٗضٍ في الجؿض بّنز ا ٞحها جتلىث التي الباعة َى ؤلاًغوسخي بُم بَر  بهه الغواجي، الّىو ٖالم ج٩ّىنز التي وألاقُاء الظواث ٖو
٩ل

ّ
ظي الك

ّ
ى ألاق٩ا٫، ٧ل ٖىضٍ وجلخ٣ي مىه جىُل٤ ال  ألاٞٗا٫ مً ؾلؿلت الؾدُٗاب ال٣ابل ال٣اع الك٩ل ؤؾاؾا َو

ظي ألاؾاؽ هي ٢ُمت ٖلى طا٥ ؤو الك٩ل بهظا جدُل التي وألاوناٝ
ّ
 ٣ٞض  .جد٣٣ه وؾبل الّضاللي اإلا٩ّىنز مم٨ىاث ٖلُه ج٣ىم ال

ُمت ناخبذ
ّ
عوة" عواًت مدُاث الجؿض ج

ّ
ض ٞإهذ للخٓاث، صوه٪ الباب حٛل٤ ؤن:"  ٢ىلها في الّؿغص بضاًت مىظ" الظ  جٍغ

تها في خ٣ُ٣خ٪ مً الا٢تراب  جخٗٝغ ؤن ٢غب، ًٖ الساٞذ يىؤَا حكاَض ؤن صها، مهما ٚحر٥، آزغ ألخض بها جٟصخي لً التي ؾغٍّ

ت ٖلحها ز ٖاٍع
ّ
ت مى٣ُُا جغجبِ الجؿض ٞخٟانُل  ".ومٟاججها ُٖىبها مً بال  بٟٗل لهاخبها بال جٓهغ وال والسهىنُت، بالّؿٍغ

ظا الخّٗغي، ا مً الاولى اإلاغاخل مىظ خاولذ التي اهضلـ خا٫ ٧ان َو م ٖلى مٟاججها، بزٟاء ٖمَغ  نغإ في ٧اهذ ؤّجها مً الٚغ

 لم ؤوي بال.. اإلاجزل٣ت اإلااثلت نضعيز خمالت جدّؿؿذ.. مالمخي ٖلى اإلاهُمً ٢ل٤ا٫ ٞباٚخجي:"...  ج٣ى٫ز ظؿضَا جٟانُل م٘ صاثم
اث بلى ؤخُاها ؤهٓغ.. صازلها زضَي بغاخت ًىما ؤقٗغ  ال٨ٗـ ٧ان بِىما  ".مٗاهاحي بضؤث ٖمغيز مً الخاؾٗت في.. بدؿض ألازٍغ

خان وؾٗضًت الُا٢ىث م٘
ّ
تخا  ٧اهخا الل ت ٞا٢ضجحن. باعاث زٍغ . للٗظٍع

                                                           
 ٔٓٔ، ص ٕٕٔٓ، ٔعلم السرد، الشكل كالوظيفة يف السرد، تر باسم صاحل، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط: جَتالد برنس ٔ
 ٔٓٔادلرجع نفسو، ص  ٕ
 ٗٔ، ص ٕ٘ٔٓ، ٜة جلطي، رللة مقاليد، جامعة كرقلة، العددالذكورة كاجلسد يف ركاية الذركة لربيع: كليد خضور ٖ
 ٕٛ، ص ٜٜٙٔف ٙاجلسد بُت السرد كمقتضيات ادلشهد اجلنسي،  قراءة يف الضوء اذلارب حملمد برادة، رللة عالمات، رللة فصلية، ادلغرب، ع: سعيد بنكراد ٗ
 ٛالذركة، ص : ربيعة جلطي ٘
 ٜٕادلصدر نفسو، ص  ٙ
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هىعةا( 4-2
ّ
: الالمخناهي الهغاع/وألانىزت لظ

ظي الّهغإ مى٤ُ بّنز
ّ
 ج٣ضًم ٖلحها ًدّخم ٦خاباتها، السهىم وظه ٖلى ظلُي وعبُٗت ٖمىما اإلاغؤة ٖلُه جاّؾـ ال

ظي اإلاسال٠ الّىو
ّ
ًا طل٪ بٗض ال٨خابت وجهبذ ظؿض، بلى ًخدّى٫ز والظي ألاهثى، بؼيز ٨ًدسخي ال  ًٖ واؾخٛىاءًالز آلازغ، ًٖ حٍٗى

ُٟخه بت، إلاماعؾت ووؾُلت الخ٣لُضًت ْو إحي  .بالّىو والاخخٟاء الٚغ  لٍُغ٤ مىاظهتها زال٫ مً بال٨خابت اإلاغؤة اَخمام ٍو
تي الّؿاثضة الظ٧ىعٍت الش٣اٞت َىضؾخه خّضصث مؿضوص

ّ
 اظخاخذ وبظل٪ اإلاتخم٘، َامل ٖلى ٦ُىىهتها وي٘ ٖلى ٖملذ ال

ت اإلاغؤة ٦خابت اث الىعي امخال٥ هٖؼ
ّ
ت قٍغ امخال٥ بلى باإلياٞت ال٩اجبت، بالظ ت َظٍ م٘ الّخٗاَي في الخٍغ  الش٣اُٞت، الخٍغ

ُٟت لل٨خابت ٞإنبذ ال٫ ٞ٪ مً جيخ٣ل مؼصوظت، ْو غ بلى الساعظُت ألٚا  لٛت ٖلى ال٨خابت ٞاهٟخدذ الّضازلُت، ال٣ُىص جدٍغ
وعي،

ّ
بر الال ت اؾخٗاصة ٖىامل مً ٖامال ال٩اجبت ٖىض الخسُُل ٖامل واٖخُم  و٦إّنز  .الٗام السُاب مىٓىمت مً قالهاواهذ ألاهشٍى

ض اإلاغؤة ش ٖبر اإلاهّمكت طاتها جد٤ُ٣ جٍغ ظا مُاصًجها، بمسخل٠ الخُاة في هٟؿها بصماط وجداو٫ز ال٨خابت، زال٫ مً الخاٍع  مً َو
خه الظ٧ىعي اإلاتخم٘ ه٣ض زال٫ ت،ا ال٨خابت في وألاهىزت الظ٧ىعة بحن الهغإ لىا ًّٟؿغ ما َظا مٗاًبه، و٦ك٠ وحٍٗغ  ليؿٍى
ظي الّؿغص، مً ٦شحرة مىاي٘ في الظعوة عواًت في ظلُا ًٓهغ والظي

ّ
 مغخلت مىظ ؤهضلـ شسهُت في ظلُي عبُٗت لىا ٢ّضمخه وال

ا، مً مب٨غة ٣ىجها ال٣ؿم، في الظ٧ىعز ػمالجي َٝغ مً ال٣اؾُت الّؿازغة الخٗل٣ُاث بلى ؤؾخم٘ اإلاضعؾت في:" ج٣ى٫ز ٖمَغ  ًٞغ
ت بطخ٩اث ىاحيا٫ البىاث ًٖ ممَى

ّ
 ؤها بال..مأػعًَ جدذ جٓهغ الٟى٫ز خباث بضؤث ل

ظي الخدّضي مً هٕى بهه  ".اهخٟازا ؤو حّٛحرا ٖلحها هغ لم بُجهً، الىخُضة ؤهضلـ ؤصخاب ًا جالخٓىا ؤلم -
ّ
 ؤهضلـ ماعؾخه ال

تهم مىيٗا ج٩ىنز ال ٧ي ػمالئها جتاٍ  والهبر والخدّمل ال٣ىة حمالم حؿ٣ِ ؤن ؤعاصاث الّغواثُت و٦إّنز ػمُالتها، باقي مشل لسسٍغ

ا الصسهُت، َظٍ ٖلى ٧اء، الىعي بهٟااث وبْهاَع
ّ
٧ىع، ٖلى جيخهغ ظٗلها ما والظ

ّ
 بدُلتي، ٖلم ٖلى ٩ًىهىا لم:"  ج٣ى٫ز الظ

٧ىع، ؤّنز مب٨غا حٗلمذ ط٢ىجهم، ٖلى صوازلي في ؤضخ٪
ّ
م الظ  لم ببؿاَت، هسضٖهم ؤن وؿدُُ٘ زبض مً ًّضٖىهه ما ٚع

 مشل مؿخ٣ُم واخض اجتاٍ في جىضٞ٘ خغ٦ت في ٨ًٟغ الغظل صماٙ ؤّنز الّىٟـ، ٖلم صعؽ في ٖلمذ صماًٖ بٗض، ُٞما ؤؾخٛغب

 ؤهثى ؤجها ٖلى ؤهضلـ لىا ج٣ّضم ال٩اجبت ؤّنز  آهٟا ٢لىاٍ ما ًشبذ ما  ".خلؼووي اجتاٍ في طل٪ ًٟٗل اإلاغؤة صماٙ بِىما ملّجم، خهان
ت ت ٢ٍى ًّ ظي الظ٧ىعي للمتخم٘ مخدض

ّ
ت ٖبء ؤي مخدّملت ٚحر، ال ظؿض ؤّجها ٖلى هثىألا بلى ًىٓغ ال ًّ  الٓهىعز ؾبُل في مك٣ت وؤ

ت ؤمامهم  بمكض نضعيز ٞخٗهب ٖمتي، ؤو٢ٔ ٞحهم ه٩اًت نباح ٧ل": ٢اثلت ج٠ًُ. ظؿضَا جٟانُل مً مدغظت ٚحر ٢ٍى
ه الجغوح، قض في ٖاصة ٌؿخٗمل الظي طل٪ مشل نُضالوي،  الىخىءان، فيًسذ ؤن صعظت بلى نضعي، خى٫ز ٖضًضة مغاث جلٍى

غي، اإلاإػعز زم جام بهضوء زُابي ؤلبـ  قامست الخٗلُمُت اإلااؾؿت ٍَغ٤ وآزظ اإلادٟٓت ؤخمل"  ج٠ًُ  ".ًٓهغ شخيء ال زم الَؼ

   ".ؤصعيز لؿذ مً؟ ٖلى. باالهخهاع بخؿاؽ ٌٛمغوي الغؤؽ،
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ؿخمّغز ٧ىعة ه٣ض َو
ّ
٧ىعة بحن عإالّوز خل٣اث ؤَّمز بخضي جُغح ٞىتضَا الّغواًت، مً ٦شحرة مىاي٘ في الظ

ّ
 الظ

ز"  اإلا٣ُ٘ َظا في وضر َى ٦ما الؼوظاث حّٗضص ٢ًُت وهي ؤال وألاهىزت، ًّ تاجه في ؤبي ل٨ . ؤبضا ازخحن ػوظخحن بحن ًتم٘ لم ٍػ
لؿٟخه عئٍخه في ٞهى الّؿاثض، ًٖ اإلاسخلٟت الٗم٣ُت الّضًيُت ز٣اٞخه في عبما  ال عؤًه وفي خغام، ازيخحن بحن الجم٘ بإّنز ًامً ٞو

  ".هٟؿه الى٢ذ في مىؾ٣ُُخحن آلخحن ٖلى بةج٣ان حٗٝؼ ؤن ًم٨ً ال عاظل، نىب اإلاغا... ٧ان مهما ازيخحن بحن الٗض٫ ًم٨ً

م ٌؿخضعي مّما ػوظخحن بحن ٌٗض٫ ؤن ٖلى ٢اصع ٚحر الغظل ؤّنز مبرعة  والض) ألاب همىطط في الغؤي َظا م٣ّضمت. الخّٗضص جدٍغ

ظي( ؤهضلـ
ّ
ل ٧ان ال ًّ ً طعاُٖه، بحن جغجاح الىاخضة ج٩اص ٞال: "ج٠ًُ الّؼوظاجً بحن الجم٘ لىٕ مّغة ٧ل الُال١ ًٟ

ّ
 وحسس

، في م٩اجها ٍغ ال١، بلى ِٞؿٕغ قٛاٞه، بخالبِب ؤزغيز جإزظ ختى ؾٍغ
ّ
 ؤًامه جساًَٟ –ظّضحي ج٣ى٫ز –وؿاء ظضًض مً لُتزوط الُ

ًٗ ؤمىاله وجىّػًٖ ولُالُه ُّ ٧ىعي، اإلاتخم٘ ٖلى ؤهضلـ لصسهُت اإلاهاخب الخمّغص َظا ٧ل وعٚم  ".و٢خه وي
ّ
ز الظ

ّ
ىا بال

ّ
 ؤه

ت مب٨غة،: "ج٣ى٫ز ألامىع، لؼمام ٢ابًا خا٦ما متخمٗا ل٩ىهه حؿدؿلم اإلاىاي٘ بٌٗ في هتضَا ُصخي عخمها مً ٖاٍع  لخلُب ٖو

٧ىع، ؤًضي بحن مهاثغها ؤّنز ُٞىذ ؤمي،
ّ
ٌ ؤن لي ٠ُ٦ الظ ه  ".ؤ٢بل؟ ؤن ؤو ؤٞع

ّ
 اةالخي لُٟغة والدؿلُم الُإؽ مً هٕى و٦إه

.  له جابٗت بظ٦غ مغجبُت ألاهثى ٧ىنز

تي اإلاتخمٗاث جل٪ هي الظ٧ىعٍت اإلاتخمٗاث بّنز
ّ
 الخالت مً ًيب٘ له جٟضٌـ ٖلى وج٣ىم وألابّىة ألاب مٟهىم جيخج ال

غ٦ُت، اإلاتخمٗاث َظٍ بها جدُُه التي  والّغوحي، الش٣افي ألاب مغجبت بلى الُبُعي الاب مغجبت مً به جغجٟ٘ َالت بجها البٍُغ
ُت طل٪ بٗض لخمىده ٩ىنز مؿاءلت، ؤصوى صوهما وؤٞٗاله، ؤ٢ىاله ل٩ل قٖغ  ال٣ًاًا ٧ل في ألاولى اإلاغظُٗت طل٪، ٖلى اؾدىاصا ٍو

 التي الخٟؿحراث وبُٖاء الُٛب حجب وازترا١ ألاقُاء ٦ىه جٟؿحر ٖلى و٢اصعة الىخُضة، الّغئٍت هي عئٍخه وج٩ىنز واإلاك٨الث،

٧ىعٍت اإلاتخمٗاث به جخه٠ ما َى الخ٣ضٌـ، يب٫ ظىىح وؤهه اإلاغاظٗت، ج٣بل ال
ّ
   .للظ٦غ هٓغتها في الظ

: الّهضاكت( 4-3

عوة" عواًت ٧اهذ إلاا 
ّ
ب وخُىاتهً، وؿاء ل٣هو ؾغصا" الظ

ّ
 ؾىاء اإلاخباًىت، الٗال٢اث مً قب٨ت في عبُهً الخب٪ جُل

ا الّهضا٢ت هتض الٗال٢اث جل٪ ؤَّمز ومً مجهً، واخضة ب٩ل اإلادُُت الاظخماُٖت ألاوؾاٍ في ؤو بُجهً ُٞما  عابُت باٖخباَع

 وجىطج وجخُّىعز مٗه وج٨بر ألاولى مغاخله مىظ ؤلاوؿان ٨ًدؿبها عابُت والّهضا٢ت. خىله مً م٘ ؤلاوؿان ٣ًُمها اظخماُٖت

. الٗمغ بخ٣ّضم

مىما  عوة" عوٍت في الّهضا٢ت جُمت خهغ ًم٨ً ٖو
ّ
ل، وآلازغ خ٣ُ٣ي ؤولهما ازىحن بىظهحن" الظ ُّ  ٣ًخطخي و٫زٞاأل مخس

ت شسهُت في الّهض٤ً وظىص ُّ الت خ ّٗ خسُله الّهض٤ً وظىص ًٟترى والشاوي الخ٩ي، في ٞ  .به ًدلم ؤو ٍو
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: اإلاجّؿض الخلُلي الّهضًم( 4-3-1

ى  ٦م:""  ج٣ى٫ز اإلاضعؾت، في ونض٣ًاتها ؤهضلـ بحن َى مشلما الّغواًت، مً مسخلٟت مىاي٘ في ب٨ثرة مىظىص َو
ز ؾىىاث، ّٖضة عمغوز بٗض نض٣ًاحي جًاخ٨ذ ًّ ً وزم نضعي، يِٛ ل٣ّىة ٢مهاوي ؤػعاع جُاًغ ًالخًٓ َو  في ٌؿاٖضهجي َو

 الخالٟت ألاػعاع الخ٣اٍ

 ملٗىهت؟ ًا ألاَغاماث َظٍ جسٟحن ٦ىذ ؤًً -

 ًبرػ  ".اإلا٨ؿىعز الؼظاط مً مُغ حؿا٢ِ حكبه التي اإلاخخالُت الطخ٩اث مً ٖانٟت ٞىضل٘ ؤظُبهم !!! لُلى ّٖمتي مكّضز جدذ -
تي نض٣ًاتها، وبحن بُجها جتم٘ التي الخمُمُت مضي الخىاع َظا

ّ
 هٟؿه وألامغ لؤلؾغاع، وبٞكاء بىح خمُمُت ج٩ىنز ما ٖاصة وال

.   وؾٗضًت الُا٢ىث م٘

 او حّٗمغ ولً وخمُمُتها، طعوتها جبلٜ ٞلً وبال الؿلى٧اث، في واوسجاما ألاعواح بحن جىا٣ٞا ج٣خطخي الّهضا٢ت بّنز 

ظا ؤَغاٞها، بحن الش٣ت حٗؼػز ختى ؤو جخُّىع،  بجها.. مجي ا٢تربذ:"  ٢ىلها في والُا٢ىث، ؤهضلـ نضا٢ت له جٟخ٣غ ٧اهذ ما َو

ٟىلت مىظ الّضعاؾت ػمُلت الُا٢ىث
ّ
بت ج٨ً لم. الُ ّغ٢خىا ألا٢ضاع ظمٗخىا ًىما، مّجي ٢ٍغ  ؤجها ٖلمذ وألا٩ٞاع، الّؿلى٧اث ٞو

م  ".ٞاعةالو وجدمل الضولت في مهما ٦غؾُا حٗخلي ؤنبدذ ان ٧اهخا ؤجهما ٞٚغ ام مىظ بًٗهما حٗٞغ ًّ  ؤّنز بال الضعاؾت، ؤ
ان ٧اهخا طل٪ وم٘ نضا٢تهما، صونز خا٫ والؿلى٧اث الخ٨ٟحر في ازخالٞاَما ت خّضز ظُضا بًٗهما حٗٞغ  ألؾغاع الّهض٣ًت مٗٞغ

٪ ؤهجي اٖخ٣ض:"  الُا٢ىث ج٣ى٫ز نض٣ًتها اث، جماما لؿذ ؤه٪ ألصع٥ ٨ًٟي بما ؤٖٞغ ٪ ٧األزٍغ  في ٦ّىا ؤن مىظ ؤهضلـ ًا ؤٖٞغ
حن اإلاالث٨ت، مً ٣ًّغب٪ ًىن٠ ال شخيء ما، شخيء ًمحز٥ اإلاضعؾت،  وال جسضُٖجي، ؤن ًم٨ً ال الكُاَحن، ٞهُلت مً ؤوي وحٗٞغ

٪ زم. ٚحريز جسضعي ؤن ختى
ّ
٣ا٫ ٞىاهت، به  ال٣اثم السخالٝ ٖلى ؤًًا جا٦ض َىا َا وهي  ".للىظىص آزغ محزاها للٟاهحن بّنز ٍو

 َمابحن

بت جغضخ ظٗالَا زمً، بإي ٖلحهما الخٟاّ في وعٚبتها والهٟاعة، لل٨غسخي وخّبها الُا٢ىث ؤهاهُت بّنز ُم لٚغ  في الٖؼ

 وؤها ٧لمخه ٢ا٫ الٛاللت ناخب ُٞه، عظٗت وال اه٣طخى ألامغ ول٨ً:"  ج٣ى٫ز ومباصئها، وؤزال٢ها نض٣ًتها وجيسخى ؤهضلـ، ظؿض
 الُحر خلُب مجي َلب ٞلى والهٟاعة، ال٨غسخي ًضي بحن وي٘ صام وما مٗىا، عخلخ٪ بضاًت الُىم وجىهِب٪ َلبا، له ؤعص ال

لت  ".ألامغ ا٢خطخى لى وؤزتي بإمي ختى وؾإيّخي به، ألجِخه ُب مداوِب ىضما الّؼُٖم، بلى وجظَب لؤلوامغ جمخشل ٧ي ؤهضلـ جَغ  ٖو

ؿذ  الظي ما ؾٗضًت، ٚحر مً ياجٗت ؤها:"  ج٣ى٫ز ٢غبتالم نض٣ًتها ؾٗضًت بلى لجإث. لؤلمغ ج٣ّبال لضجها مً جل٤ ولم مجها، ًئِب

 م٣ابل نض٣ًتها لدؿاٖض بىٟؿها جًّخي ؾٗضًت ٞىتض  ..".ٖمغيز َى٫ز لُه ؤهضم ٧اعسي بسُإ ٢مذ عبما لىالَا؟ ؾإٞٗله ٦ىذ
ُم، بلى الىنى٫ز ؤَمها امخُاػاث  .ؤهضلـ لخهبذ جتمُل لٗملُت وجسً٘ لبىان بلى ٞدؿاٞغ الٖؼ
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ماإلاذ الّهضًم( 4-3-2 ل وهَّن ُّ : اإلاخس

ىا  ٧اثً َى وبهما آلاصمُحن، الّغواًت شسىم في مىظىص َى وال الىا٢٘، في مىظىص َى ال ٧اثىا الهض٤ً ٩ًىنز َو
ل ُّ ام جيسجه الصسهُاث، بخضي طًَ في مخس ت الجضة خ٨تها التي ال٣ّهت في َى مشلما الخاظت وجهى٘ ألاَو

ّ
 ؤهضلـ الل

 اإلاكٛىلت للىخضة اإلاترو٦ت الؼوظت طًَ في ٨ٞغة حكخٗل:" ج٣ى٫ز بالخغب والخد٤ َاػوط جغ٦ها التي اإلاغؤة ٢ّهت لخُٟضتها،

: اليؿاء ؤٚلب مشل الاهخٓاع ل٣ضع

 !نضعيز معي ًدمل ماوـ نض٤ً مً لي البض -

٘ والدجغ، وبالسٍُى باإلااء التراب اإلاغؤة جمؼط ُىحن وظها زم خاهُا، ٖى٣ا زم مىه، ٢امت جٞغ  مزاث ججٕز زم وؤهٟا، وؤطهحن ٖو

: اؾما وحُُٗه وحٗاه٣ه الترابي الخمشا٫ ج٣ّبل الٟم، به جهى٘ ؤنبٗها، مً الؼواط

. ؤؾٗض ؾإؾمُ٪.. ؤؾٗض...ؤؾٗض -

ىت، ووخُضة مخٗبت ٦ىذ.. ؤؾٗض ًا آٍ..  ام... آلان خاال ؤخؿً ؤوي ؤقٗغ ل٨ىجي وخٍؼ ًّ ام جظَب ؤ ًّ ت ظّضحي ج٣ى٫ز  –ججيء وؤ
ّ
 الل

ىٓغ ٌؿخم٘ وؤؾٗض  –ؤهضلـ  بلى الؼوظت َظٍ صٞٗا ٧اُٞحن ؾببحن والىخكت الىخضة ٧اهذ ل٣ض    ".نمذ في ؤةاإلاغ بلى ٍو
كاع٦ها بلحها ٌؿخم٘ ّٖمً البدض ها، خؼجها َو  ألامغ بها وصام جىاظُه، نض٣ًا مىه جّخسظ جمشا٫ نى٘ بلى ألامغ بها ٞىنل و٢ىَى

مه، الخغب مً ػوظها ٖاص ؤن بلى ٖبضجه، ختى
ّ
ام ومسر وخُ . طَجها مً ألاَو

اهغة ومجغي  الخىمت منبع/الجّضة( 4-4
ّ
:   الشىعٍت الظ

ت الجّضة شسهُت حّٗضز
ّ
غ جُمت، بلى مٗه جخدّى٫ز خّضز بلى الّغواًت، َظٍ شسهُاث ؤَّمز مً ؤهضلـ الل

ّ
 ؤخضار ؤَم جَا

ل بّجها الّغواًت،
ّ
ت ظّضحي:"  ؤهضلـ ج٣ى٫ز والخ٨مت، للخى٨ت ومىبٗا الٗمغ امخضاص جمش

ّ
 اإلاشل اعازتي في خ٨ُمت ؤهضلـ الل

م٪ باإلا٣ام، الالث٣ت الخ٩اًت ازخُاع في ص٣ُ٢ت الهاثب،
ّ
 خى٫ز مٗل٣ت الٗاعمت الٛغبت ل٪ وجتر٥ خُِذ، ما جيؿاٍ لً صعؾا حٗل

بت ظغؽ، مشل ٖى٣٪ ها بد٨متها ؾاَمذ ٣ٞض  ".لٛحر٥ جد٨حها ؤن في الٚغ ً في وهبٚى سهُت ج٩ٍى
ّ

ت الص  لىا ْهغث التي ال٣ىٍّ

 ٞاظاججي خىلي، مً الٗالم ؤ٦دك٠ وؤها بٗضَا وما ألاولى ٖمغيز ؾىىاث شسهُتها ٞاظإث ٦م": ج٣ى٫ز ؤهضلـ، خُٟضتها بها

٣ت ؤها٢تها ٍغ مي جاط ؾ٣ٍى جسصخى و٦إّجها اإلاغجٟ٘، بتبُجها و٢ٟتها ظلىؾها، َو ا ًغاٍ ال عؤؾها، ٞى١ز مً زّٟيز َو  ل٣ض  ...".ٚحَر
باجٗها ٣َىؾها تهاوؤوعر خُٟضتها شسهُت في والىظضاهُت الخؿُت بهمتها الجضة جغ٦ذ . َو

تي ؤهضلـ حٗلمذ
ّ
ا حجم ضسامت مً حٗاوي ٧اهذ ال  ال الهضع ؤز٣ا٫ خمل ؤن ظضتها مً خمله، ونٗىبت نضَع

ت ظّضحي عؾمتها التي الّهىعة جل٪ ُٞٓٗت هي ٦م زم:"  ج٣ى٫ز... وخىِىا ومكاٖغا ؤوػاعا خمله في وبهما زضًا، خمله في ج٨مً
ّ
 الل

لت في ؤهضلـ ُّ ا ؤز٣ا٫ خمل حؿخُ٘ لم امغؤة ًٖ جدضزجي وهي ،مجي الُٟلت مس  الجىضي ػوظها جيخٓغ وهي بمٟغصَا، نضَع

ا،. ٢هؼتها في اهخٓاٍع حٛلي. جيخٍٓغ بُتها في وخُضة. الخغب في الٛاثب َغ
ّ
 صونز ؤؾىص، مغا اهخٓاٍع حكغب ؤن مغاث جًٟل ؤو حؿ٨

غ
ّ
ا صازل ٢لبها ًٌُٟ....خلُب ؤو ؾ٨  الش٣اٞت في ٞاإلاخٗاٝع   ". بمٟغصٍ نضٍع ؤز٣ا٫ خمل ؾخُُ٘ي ؤخض ال... ٣ًا٫ ال بما نضَع

                                                           
  ٖٗادلصدر نفسو، ص  ٔ
 ٖٖادلصدر السابق، ص  ٕ
 ٙ٘ادلصدر نفسو، ص  ٖ
 ٖٖادلصدر نفسو، ص  ٗ



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

191 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ً الّهضع ؤّنز ال٣ضم مىظ الاوؿاهُت ز.. والخىا٢ًاث والىىإػ وألاخاؾِـ اإلاكاٖغ مَى ًّ ٣ت اإلا٣ام ل٨ ظي وألاؾلىب والٍُغ
ّ
 ال

. ُٖٓمخحن وخ٨مت بالٚت ًٖ ًىّمز ٧ان لخُٟضتها، الّضعؽ َظا الجّضة به ٢ّضمذ

ز في الجّضة وجٓهغ ـّ ت ظضحي ج٨ً لم:"  ج٣ى٫ز ٌؿهىلت، للىاؽ مخ٣بلت ٚحر مدكّضصة ناعمت عصال
ّ
 جدب ؤهضلـ الل

 الُب٘ في الخاّصاث العجاثؼ جل٨م جمشل بّجها  ...".اإلاتاَضًً وع٣ٞاثه الجبل مً ٖىصجه ٣ٖبت مخخالُاث ؤجحن ؤللىاحي ؤبي ػوظاث
. الخٗامل في الّهاعماث

ا٦غة َى اًت،الّغوز في الجّضة جُمت جمشله ما ؤَم ببّنز
ّ
تي باالؾخٗماع اإلاخٗل٣ت مغخلتها في زاّنت الىَىُت، الظ

ّ
 جمشل وال

ا٦غة باعة
ّ
ت، الظ ت ٖاقذ ل٣ض الجؼاثٍغ

ّ
اٌكتها، الشىعة ؤهضلـ الل  ؤزظث:"  ج٣ى٫ز الٛاقم الغوسخي الاؾخٗماع ضخُت وو٢ٗذ ٖو

ت
ّ
بذ ،اإلاضًىت بمداطاة مغجٟ٘ زل٠ حٗظًب مغ٦ؼ بلى ظُب ؾُاعة متن ٖلى ؤهضلـ الل

ّ
ظ  َٝغ مً بالّؿُاٍ وظلضث ؤهضلـ ُٖم

ز ظؿضَا ًًغب ٧ان الٟجرؾُحن، م٘ اإلاخٗاملحن السىهت ألاَالي ؤخض ٌّ دصخي الب ط الجغوح، ٖضص ٍو
ّ
ت، ظيؿُت بكهىة بخلظ  هاٍع

ه وحؿغب
ّ
٘ ٧اهذ ؾٍى يغبت ٧ل في ؤه هُض، ػوظها واؾم هللا باؾم نىتها جٞغ

ّ
ظي ألامغ الك

ّ
 الجىىنز خض بلى ؤًٚب ال

بُه
ّ
ا جؼصاص الخاصر َظا ظٗلها ل٣ض  ".امٗظ ٌ واإلاؿخٗمغ للخغب ٦َغ  بهلت ًمّذز وؤو ؤظىبي َى مً ٧ل م٘ الخٗامل وجٞغ

ت: "  ج٣ى٫ز لٟغوؿا،
ّ
ظبٍى الٗغبي سخي ػوظها سجىىا الظًً الٟغوؿُحن اإلاؿخٗمٍغً ٖلى خ٣ضَا جسٟي ج٨ً لم ؤهضلـ الل  زم ٖو

، ذ ٢خلٍى
ّ
 صم مً بدٟضة ؤهضلـ اللت ج٣بل ؤن بطن ًم٨ً ٠ُ٨ٞ... الخٗظًب وؾاثل جدذ اؾدكهض خبُبها ػوظها ألّنز جخإلم ْل

   ".جغّصص ٧اهذ ٨َظا.. ال٣خلت

ؿم
ّ
اء الجضة جد م له، بدبها ومدكّبشت ولظ٦غاٍ، له مسلهت الكهُض لؼوظها بالٞى  لم: " جٟى٫ز الّؿىحن، حٗا٢ب ٚع

ظي الٗغبي سخي ػوظها ؤّنز ؤهضلـ اللت ٣ًى٘ ؤن ؤخض ٌؿخُ٘
ّ
ت لّؿلُاثا اٖخ٣لخه ال  مدٓىعز خؼب بلى الاهخماء بتهمت الاؾخٗماٍع

م صوما ٧اهذ اؾدكهض، ٢ض اإلاتروبى٫ز ًٖ والاؾخ٣ال٫ الاهٟها٫ بلى ًضٖى  خًىعٍ وؤّنز الىعٍض، خبل مً بلحها ؤ٢غب ؤهه جسبَر

مؤل البِذ ًمؤل ٣ٓتها وهىمها خُاتها ٍو ا، ٍو َغ هامت مً ٦بحر ٢ضع ٖلى جٓهغ بجها   ...".آزغ لغظل م٩ان وال وؾٍغ
ّ

 وما والّىبل، الك

ض  ٖلى ًتغئز ؤن بطن ألبي ٠ُ٦:"٢اثلت ج٠ًُ( ؤهضلـ والض) ابجها جغبُت في جٟاهحها له وخبها لؼوظها وبزالنها وهبلها قهامتها ًٍؼ
ت، ًتزوط ؤن ُّ ت ؤّمه بعياء ًبىما بٟغوؿ

ّ
 ٌؿب٤ ًتٗله جغبِخه ؤخؿيذ التي لىالضجه ٞدبه   ".اإلاشلى ٚاًخه ًبضو ؤهضلـ الل

دؿب عياتهام .  زُىة ؤي ٖلى ؤلا٢با٫ ٢بل ملُا ألامىعز ٍو

ت( 4-5 :  الّسخٍغ

ز بّنز  ًّ ت ٞ ّى٠ وبن السسٍغ ز ؤلاضخا٥، ٖىهغ القخماله ال٩ٟاَت ؤصب يمً نُم
ّ
ه بال

ّ
 ؤعقى يمً بصعاظه ًم٨ىىا ؤه

اجه في ًدمل إلاا زاّنت ألاصبي، الخٗبحر ؤق٩ا٫ ُّ ى٢ت الّضاللُت باإلاٟاع٢ت بخؿاؾىا في جٓهغ اهخ٣اصًت مىا٠٢ مً َ  باهٟٗا٫ اإلاٞغ

                                                           
 ٖٛادلصدر نفسو، ص  ٔ
 ٗ٘نفسو، ص  ادلصدر ٕ
 ٓٗادلصدر نفسو، ص  ٖ
 ٗ٘-ٖ٘ادلصدر نفسو، ص  ٗ
 ٔٗادلصدر السابق، ص  ٘
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عوة" عواًت في ٞدًىعٍ  .الطخ٪
ّ
به ظلُي عبُٗت خاولذ الظي الٟجي الك٩ل ع٧اثؼ بخضي لىا ٨ٖـ" الظ  وؤجاح ظهت، مً جتٍغ

٧ىعة في الاهخ٣اصًت ؤعائها ٖغى لها
ّ
ًها، الظ ت وج٣ٍى ت ؤنبدذ ل٣ض. مٗاًبها و٦ك٠ والخ٨م الّؿلُت وا٢٘ وحٍٗغ  َىا َا الّسسٍغ

ىخا الى٢ذ، هٟـ في وؤصاة جُمت
ّ
غ مً الّغواثُت م٨ ً. ؤعائها جمٍغ ّٗ ت، ؤوظه و مٓاَغ ّٖضة ًالخٔ الّغواًت متن في واإلاخم  للّسسٍغ

ا ًم٨ً :  في خهَغ

ت( 4-5-1 هىعة من الّسخٍغ
ّ
ًها الظ : وجلٍى

ت ناخبذ ل٣ض ٦غوة مً الّسسٍغ
ّ
عوة" عواًت الظ

ّ
ظا جهُاتها، بلى بضاًتها مً" الظ  الظ٧ىعة بحن الّهغإ ٝي الخٓىاٍ ما َو

 ٖالم في ما ٧ّلز ًيخ٣ضن والُا٢ىث اهضلـ عجؿهً ٖلى الغواًت في ألاهثى شسهُاث هغيز خُض ،(ؾاب٤ ٖىهغ في) وألاهىزت

٧ىعز
ّ
٣ىؽ جهّغٞاث مً الظ ُىب َو  في الساع٢ت ب٨ٟغحي ٞسىعة:"  ؤهضلـ ج٣ى٫ز. وقهىة ظؿض ؤّجها ٖلى لؤلهثى عئٍتهم ومً ٖو

ى ًخٗاْم هٟسخي ٢غاعة ٧ىع، ػمالجي مً ؤسسغ وؤها ،َػ
ّ
كحرون ًتهامؿىنز َم بِىما الظ  ؤن ؤَبت ٖلى ٦ىذ... البىاث نضوعز بلى َو

٧ىعز الخالمُظ ػمالجي ًًُٟ ال ٧ي وؤ٦ثر، ؤ٦ثر ؤجدّمل
ّ
 في ؤهضلـ ٞجريز  ".مجهم ؤسسغ وؤها ػمُالحي، مً ٌسسغون َم...  الظ

ت في ًخ٨غعز السسغة مً الىظه َظا وؾجريز. مجها وحسسغ وجيخ٣ضَا الظ٧ىعة ج٣ّىى ٦شحرة مىاي٘  الّؼُٖم مً الّسسٍغ

ت( 4-5-2 م/الّؿلُت من الّسخٍغ
ّ
: بالّؿُاؾُير التهى

ى
ّ
ت مً الىظه َظا ًختل ت شسهُت م٘ وواضر ٦بحر بك٩ل الّسسٍغ ُّ ز مىهب في حٗمل التي اإلاترظمت جل٪ َػ  ٖا٫ٍق

ت ًدىا٢لىنز زاعظها، ؤو البلض اظٛغافي في الىىّػٖت الٗاثلت ؤٞغاص ظمُ٘"  ج٣ى٫ز بالّؿُاؾُحن وجدخ٪  مغح وه٨هت جاّمت بؿغٍّ

ا م وبابدؿامتها، ولُا٢تها بمىهبها اخخٟاْها وؾّغز ؤزباَع باجٗهم.. الىػعاء ؤٞىاٍ وعواثذ الخ٩ىماث حٗا٢ب ٚع تي َو
ّ
 ًتغظغوجها ال

ىعَم مً
ُم

ق غاَم ؤو صُم
ُم
ت اؾخدًاع ٞمتغص  ".الّىاثُت الّضازلُت مضجهم ؤو ٢ ُّ  في ٖملها وط٦غ الّغواًت بضاًاث في الّؿغص في َػ

ت بضؤث الؿُاسخي، الىؾِ سهُت َظٍ عبِ حّٗمضث الّغواثُت و٦إن ال٣غاع، وؤصخاب اإلاؿاولحن مً الّسسٍغ
ّ

 بالىؾِ الص
 مىه وحسسغ وجيخ٣ضٍ عواًتها في لخُغخه الّؿُاسخي،

ت مجهما حٗاوي ٧اهذ اللظًً وال٣ىٍى الًِٛ بّنز ُّ ضم ٖملها في َػ بت ٖاصة جبخضٕ ظٗالَا ح،البى ٖلى ٢ضعتها ٖو  ٍٚغ

ال١ وهي ت ومؿاولحن لؿُاؾُحن وظٍى ونى٘ الخّمام في هٟؿها ٖلى ؤلٚا ت جضزل:"  ٢ىلها في مجهم والّسسٍغ ُّ  حٛل٤ الخمام، َػ
ز اإلااء، جدذ الىاؽ ٦ٗاصة بالٛىاء لِـ نىتها ًخٗالى عوٍضا عوٍضا. صوجها الباب ًّ جاع، الًٛب بهغار ول٨

ّ
 وجلًٗ حؿّبز والص

 الظًً َاالء. البلض ؤمىعز وحؿُحر الّؿلُت في مهّمىنز مؿاولىنز ؤجهم بٗض ُٞما ٖلمذ. بإؾمائهم ؤشسانا وحؿّمي نىتها بإٖلى

ض ٖلى ج٩ىنز ؤو َظا، الجضًض الٗمل ًىم زال٫ ؾخل٣اَم ُت جضزل خحن... اإلا٣بلت الّؿاٖاث في مٗهم ٖمل مٖى  الخمام ٢اٖت َػ
ُت جله٤.. الُٗىنز ًٖ جسٟحها ؤزغيز وؤصواث الّهىعزو اإلالٟاث بٌٗ ًضَا خ٣ُبت بلى بياٞت جدمل  شسهُاتها مً الىاخض َػ

 الّؿباب له ج٨ُل ؤن جلبض ال زم البضاًت، في ظاصة جبضو مؿإلت ًٖ ما، ؤمغ ًٖ خىاع في مٗه جضزل ال٨بحرة، الخمام مغآة ٖلى

٪ نّض٢ذ ؤه٪ ًبضو ٧لب ًا ؤؾ٨ذ... وججهاٍ وجإمٍغ وتهُىه ٖلُه، وجبه٤ نىتها بإٖلى
ّ
 ٖلى وؤهذ ج٩ىهه ؤن ل٪ ٠ُ٦ وػٍغ، ؤه

ا بلض مً له ًا... ػع٢اء طبابت مً ؤ٦ثر لؿذ ؤهذ والكُِ، الٛباء مً ٖلُه ؤهذ ما ا ؤٚبر ػمً مً له ٍو  بئِـ ػمً مً له ٍو
                                                           

داهبا، لياهتا يف القصة اجلزئرية القصَتة، رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف حتليل اخلطاب بإشراؼ رشيد بن مالك، قسم اللغة كالعربية كآالسخرية كتج: سامية شتوب ٔ
 ٓٔ، ص ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓجامعة تيزم كزك، 

 ٖٔالذركة، ص : ربيعة جلطي ٕ
 ٜادلصدر نفسو، ص  ٖ
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٠ و٦إّجها  ... ".الىاؽ مهالر ًٖ مؿاولحن ؤمشال٪ ُٞه ؤنبذ
ّ
ىضما. ظؿضَا ال طاتها الخّمام في جىٓ  مً ةالّغواجي اهتهذ ٖو

غ ت ًٖ اؾخٛىذ ال٨ٟغة َظٍ جمٍغ ُّ ت شسه ُّ ُت حٗىص ٫ ؾٝى" ج٣ى٫ز. بالّؼواط ٢هتها وؤجهذ َػ  طاتها جى٠ٓ ٧ي الخمام بلى َػ
ض ما  ".ؤصعاجهم مً

ّ
٠ُ ًا٦ سهُت َظٍ جْى

ّ
ت ظىاهب مً ظاهب لخُُٛت الص . الّغواًت في الؿُاؾت مً الّسسٍغ

ىت ط٦ُت الّغواثُت ٧اهذ ُِب ت عبُذ ٖىضما ٞو ما ٞخخي، ٖمها واًً ؤهضلـ َٟىلت بالُٟىلت، عواًتها في الّسسٍغ  َو
ت ّٖمتهما بلى الخمام ز٣ب مً ًىٓغان ُّ تي وال٣ظاعاث الكىاثب مً طاتها جى٠ُٓ في ٖاصتها جماعؽ وهي َػ

ّ
 ظّغاء بها حٗل٤ ال

ظًً واإلاؿاولحن الّؿُاؾُحن م٘ وحٗاملها اخخ٩ا٦ها
ّ
ٟالن حّٗغٝ ل٣ض ٖملحها، في جل٣اَم ال ُِب  اإلاؿاولحن ٧ل ٖلى وط٧اء ؾهىلتب ال

ظًً
ّ
ُت ٖغؽ خًغوا ال ى ؤطوي في ٖمتي ابً ٞخخي َمـ: " ؤهضلـ ج٣ى٫ز  بضوعَما، مجهم وسسغا َػ  بلى مكحرا بلي ًىمئ َو

:  ؤخضَم

ه.. ال٣اصم طا٥ بلى ؤهٓغيز ؤهضلـ..  ؤهضلـ -
ّ
  !!! َى.  َى به

- ً ت ؤؾخضًغ وؤها بلهٟت ٢لذ ؟ مً ج٣هض ؟ م  .بؿٖغ

ظي طا٥ -
ّ
ت ًهحؿّمز ال ُّ  ؟ الّؼع٢اء اإلايكٟت جمّؼ٢ذ ختى عؤؾه ٖلى صاؾذ ًىم ؤجظ٦ٍغً. الخغام ٦غف َػ

ظي الخغام ٦غف طا٥ َى بطن.. ؤط٧ىووووعز - -
ّ
ت ٞغشسذ  ال ُّ عجه الّهباح طل٪ عؤؾه َػ

ّ
 ٍَغ٤ ًٖ الازخالؾاث مً وخظ

 .اإلاٟلؿت اإلااّؾؿاث جغ٢ُ٘ ٞىاجحر جطسُم

ى َى زلٟه الظي وطا٥ - اب ََى
ّ
 !! ال٨ظ

 ؟ الّىىم في ح٣ُٗه ؤال ضسمت ٦غقه !!بلهي ًا ٞخخي ؤهٓغ.. ؤهٓغ -

اث بخضي زل٠ هخىاعيز    ".الٟخُت عثاجىا ملء وهطخ٪ الّضاع ؾاٍع

ت لٗبت في الُٟلحن بة٢دام ج٣ىم وهي الّغواثُت خاولذ ل٣ض   الىا٢٘ ؤّنز جيّبه ؤن وؤعاصث هّهها، ٢لُال جبرتز ؤن الّسسٍغ

باج٘ الّىٓام وؤخىا٫ الّؿُاسخي ت ج٩ىنز ٢ض ؾاولحنالم َو  بالٟؿاص صعاًت ٖلى وهي ؤهضلـ ٦برث ل٣ض. لؤلَٟا٫ ختى م٨كٞى
ُان، للمؿاولحن وألازالقي الؿُاسخي ً بٗض ُٞما ظٗلها ما وألٖا

ّ
ت جخُٟ تي الُا٢ىث إلاسُِ بؿٖغ

ّ
ا ؤعاصث ال َغ ُم، جمٍغ  ٧ي للٖؼ

. ضجُٗاجه بخضي ج٩ىنز

ت( 4-5-3 : نؿُتالج وؤػمخه الؼاللت ناخب/الّؼعُم من الّسخٍغ

ت مً الىظه َظا ٌّٗضز ت ٧اهذ ل٣ض هّهها، في ال٩اجبت ماعؾخه ما ؤظغؤ الّسسٍغ  مً الُا٢ىث لؿان ٖلى مباقغة سسٍغ

تي ؤها:"  ج٣ى٫ز الٛاللت، ناخب
ّ
غ عاثدت ؤقم وآلان ألازغ١، لظل٪ ال٨شحر ٢ّضمذ ال

ّ
دت ؾإ٧ىنز...والجٟاء الخى٨  ًا مٗ٪ نٍغ

ه َى الؿبب ، ؤهضلـ
ّ
غوي ٞاقلت وؿُتط ٖملُت ٧ل بّٗضز ؤه

ّ
: اإلاخدكغط بهىجه صوما ًظ٦

ُمُت مً ؤزغظخ٪  - ً ال وؤهذ الُا٢ىث، ًا البَى مخ٪ الُىابحر، ٖلى وعثِؿت خاظبت هّهبخ٪ زامتت، بهلت ختى حؿاٍو
ّ
 وؾل

ت هي َىا َا الّؿغص في الُا٢ىث مهّمت ٩ٞاهذ  ..".والّهٟاعة ال٨غسخي ُم شسو مً الّسسٍغ  وبٞكاء بمٗٓلخه والدكهحر الٖؼ

                                                           
 ٔٔ-ٓٔادلصدر السابق، ص  ٔ
 ٕٚادلصدر نفسو، ص  ٕ
 ٚٔ  -ٙٔادلصدر نفسو، ص  ٖ
 ٜٙادلصدر نفسو، ص  ٗ
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، ٌٗتٝر ؤن ًغعص ال: "٢اثلت جىانل الجيسخي،  جٍغ في ال٩اثً ؾّغٍ ض بعجٍؼ ً ؤن ًٍغ ه صاثما ًبَر
ّ
م ؤه ُّ ظي وال٣ّىام وال٣اثم ال٣

ّ
 ال

٘ ؤن ٌؿخد٤ ٌَر با يخسب ًُم  وب٣ضعاجه به اإلاٟخىنز الكٗب ؤنىاث مً اإلااثت في 99 مً ؤ٦ثر ؤي اإلاٗغوٞت، الٗغبُت باليؿبت وٍُم
غ نم بضءا شخيء ٧ل في الساع٢ت ز الؿٍغ

ًال
غ واهتهاءؤ ز جإحي إلاً بال ؾّغٍ جٟصخي ال الُا٢ىث ٧اهذ وبن  ...".بالّؿٍغ ًّ  جٟٗل ال ٞهي بلُه، به

ا بال طل٪ ظًً وظبروتها، هٟىطَا ٖلى وخٟاْها ، ٖلحها اه٣البه ومً مىه زٞى
ّ
 ٚغػز:" ج٣ى٫ز. مهّمتها في ٞكلذ لى ؾحزوالان الل

ل وظهي في ُٖيُه
ّ
جي لي ؤوضر ظاٝ وبهىث... خالي ٖلى بالك٣ٟت اؽبخـ ؤصوى صونز بالّضم٘ اإلابل

ّ
 ؤخاٞٔ ؤن ؤعصث ؤها بن ؤه

  ".بلُه ب٪ آحي ؤن ٞٗلي والّهٟاعة، ال٨غسخي ٖلى

ت وحؿخمغ  ؤهضلـ ًٖ وسست وجهبذ جتمُل لٗملُت لخسً٘ لبىان بلى الُا٢ىث ؤعؾلتها التي ؾٗضًت م٘ الّسسٍغ

اصث ه اإلاى٠٢ ٞخه٠ الّؼُٖم، لخلخ٣ي ٖو
ّ
 َظا ط٧ىعز ؤَم ًيخٓغوي  آلان.. آلان:" ؾٗضًت ج٣ى٫ز ٖاصي بغظل ميخمي ل٣اء ٦إه

ؿا٦ٍغ ٢ىاصٍ ؤمغ مً ؾُيخهي.. وبإؾا ٢ىة وؤقّضَم وؤ٢ىاَم البلض خه وعظا٫ و٢ىانله وؤثمخه وممىالُه وزضامه ٖو  بدٍغ

ضة مغاؾُم ٖلى جىا٢ُٗه مً ؾُيخهي ظٍى  –وظى ؤعيه  –واعى ٍغ خاٞت ٖلى ًتلـ زم الغؾمُت الجٍغ ز  ".ًيخٓغوي ؾٍغ ًّ  ل٨
ت و٦ك٠ ٖلُه جىُل لم الخُلت

ّ
ً جهضَا، وجدؿـ ؾٗضًت باقغجه بٗضما الُا٢ىث زُ

ّ
ه وجُٟ

ّ
٠، مٟبر٥ ؤه :"  ج٣ى٫ز ومؼٍّ

: نغر زم ٞكِئا، قِئا حكخض مالمده بِىما وظهي في جّٟغؽ

   ". !!؟ ؾُل٩ُىنز َظا..ٚل. ٞالهى َظا -

ىذ التي الخسُُلُت ال٣ضعاث بّنز
ّ
ُم شسو مً ؾٗضًت ج٣ٍغب مً الّغواثُت م٨  الّغواًت مىدذ اإلاًاظٗت، خّتى الٖؼ

ت ؤ٦ثر ظغؤة ت ب٩ل وط٧ىعجه  جٍؼ جيخ٣ض ؾُٗضة لؿان ٖلى بّجها ؤبلٜ، وسسٍغ م سسٍغ
ّ
 ؤنٗب ٖىه الخى٣ُب وهللا: "....ج٣ى٫ز وته٨

 ٌكتريز ؤن ٖلُه ٧ان...  ؟ ٦هظا ط٦غ مً ًخجل ؤال"  ج٠ًُ  .. ".البلض صخغاء في بترو٫ بئر ًٖ والخى٣ُب البدض مً ب٨شحر

 له جخضّبٍغ ؤن الُا٢ىث ٖلى ؤو ؤمٍغ ًخضبغون خاقِخه ًتر٥ ؤن ٖلُه ٧ان...  جىػز ُٞل مشل ٨َظا ؤمامي ًتلـ ؤن بض٫ واخضا
 في جٟهل ؤن ٖلحها ٖاَخه، ٖلى جخٟغط البلض، ٖاَغاث مً واخضة مغة ٧ل له جدًغ ؤن ٞبض٫ جهاثُت، بهٟت اإلاك٩لت وحٗالج

خه له وظضوا عبما !!ظهل؟ ؤبى ُٖاصة ًٖ جبدض لم إلااطا. جيجها بك٩ل ألامغ
ّ
ا  ".واؾتراح يال  ٖلى وخٟاْا ًٚبه مً وزٞى

تها جٓهغ ال ٧ي بلُه جخىصص اإلاى٠٢ َضوء ز ؤهذ"  ج٠ًُ له، اؾخهٛاع ؤّجها ٖلى سسٍغ ضي ًا ٚا٫ٍق ُّ  وجدخاظه، جُلبه ما بّنز زم.. ؾ

اثًه ل٨ثرجه ٞهى. البلض في ٢ُمت طا ٌٗض لم ز ٞو ًُ٘ عمىيُم ٧ىعة ومً مىه حسسغ َىا وهي  ".ًىم ٧ل بالٗكغاث البدغ في ٍو
ّ
 الظ

ت، حٗض لم نٟت و٦إجها ٩٦ل، ٧ىعز) وؤصخابها يغوٍع
ّ
ىتهىنز اإلاىث ٢ىاعب ًغ٦بىنز ؤّجهم لضعظت مهّمحن ٌٗىصو لم( الظ  ،.البدغ في ٍو

ُت، ٚحر الهجغة بلى الخىبُه ٧ان  َىا اإلا٣هىص ول٨ً تي الكٖغ
ّ
٤ ثػا٫ وما ٧اهذ ال ً ؤعواح جَؼ  .ال٨شحًر

 

                                                           
 ٓٚادلصدر نفسو، ص  ٔ
 ٕٛ، ص نفسوادلصدر  ٕ
 ٓٙٔادلصدر نفسو، ص  ٖ
 ٔٚٔادلصدر نفسو، ص  ٗ
 ٕٚٔادلصدر نفسو، ص  ٘
 ٗٚٔادلصدر نفسو، ص  ٙ
 ٙٚٔادلصدر نفسو، ص  ٚ
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: الؼمىى( 4-6

ٛت 
ّ
ر هٓام الٛالب في الل لِب

ُم
٣ت ازخلٟذ ٞةطا مّٗحن، وسج هٓام ول٩ل ٖلُه، انُ سج، طل٪ خب٪ ٍَغ

ّ
 اإلاخل٣ي ٞةّنز الي

ت الخٗبحراث زغظذ وبطا لظل٪ ٣ًل٤ بدض طل٪ ًلمـ اإلاخل٣ّي ٞةّنز اإلاٗخاص ًٖ اللٛىٍّ ظا    جهي٠ُ ًٖ له ٍو  ٌٗٝغ ما َو

ظي ألاؾاسخي اإلادغ٥" حّٗضز التي الٛمىى بٓاَغة
ّ
ت الُا٢ت ًىلض ال  مً قِئا وج٨ؿبه  ".ؤلابضاعي للّىو الٟىُت وال٨شاٞت الكٍٗغ

بابُت ًّ .  ؤزغيز ههىم في جىظض ال ٢ض وزهىنُت، ظمالُت ٖجها جيخج التي ال

عوة" عواًت بّنز
ّ
غح في ظغؤة مً ٖلُه هي ما ٖلى" الظ

ّ
ت الُ م والّسسٍغ

ّ
طخها واإلاؿاولحن ؾحنالّؿُا مً والته٨  ٞو

كاقت الّؿلُت لٟؿاص بابُت مً قِئا جّخسظ ؤّجها بال الخ٨م، َو ًّ  َظٍ ؤؾماء بزٟاء زال٫ مً اإلاخّٗمضًً والٛمىى ال
باجٗها نٟاتها بةبغاػ والا٦خٟاء الصسهُاث امت، ٢هغ الخاظبت، الٛاللت، ناخب: مشل ٖلحها ؾازغة ؤل٣اب وبَال١ َو  الٖؼ

ى الخغام، ٦غف ىعز الشٗلب الكُاجت، الّضال٢ت اإلاغحصخي، خضبت ؤبى اب،ال٨ظ ََى .. ألٖا

 :واإلاغاحع اإلاهاصع كائمت

م، ال٣غآن - . وعف عواًت ال٨ٍغ

ىسي ببغاَُم ال٣هو، في الخَُغـ الؿماوي، ؤخمض - . 2002 جىوـ، الدؿٟحر، صاع همىطظا، صٚع

اظحن الؿُٗض ٖىض الؿغصي السُاب في الختٍغب: ببغاَُم ؤوالص ؤؾماء -  لىُل م٣ضمت عؾالت ؤهمىطظا،  –باهلل ؤٖىط عواًت ،بَى

. 2011-2010 مؿخٛاهم، ظامٗت والٟجي، ألاصبي الى٣ض في اإلااظؿخحر قهاصة

 .1999 جىوـ، سخغ، صاع الٗغبي، اإلاٛغب في الغواًت اجتاَاث: بىقىقت ظمٗت بً -

٣ُا خمضاوي، ظمُل - جي اإلاتلـ ًٖ ناصعة ،25 متلض ال٨ٟغ، ٖالم متلت  والٗىىهت، الؿُمَُى  والٟىىنز للش٣اٞت الَى
ذ، وآلاصاب، . 1997 ماعؽ ، 3 ٖضص ال٩ٍى

. 2012 ،1ٍ بحروث، الٗلمُت، ال٨خب صاع نالر، باؾم جغ الؿغص، في والىُْٟت الك٩ل الؿغص، ٖلم: بغوـ ظحرالض -

ت الهُئت مُاب٘ الٗغبُت، الغواًت في الىهىم جضازل: خماص مدمض خؿً - . ث.ص لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

ت: مدمضي ومدمض َاَحر خىعٍت - اظحن، الؿُٗض ؤٖما٫ في ظمالُت صعاؾت والخىجغ، السسٍغ  للضعاؾاث ظُل متلت بَى

ت، ألاصبُت ا وال٨ٍٟغ . 2013 صٌؿمبر ،1ٕ الٗلمي، للبدض ظُل مغ٦ؼ ًهضَع

 ظماعي مال٠ ؤهمىطظا، للغبُعي ألاصبُت الؿحرة الؿحري، الىو ٢غاءة في الّىهُت الٗخباث ٞاٖلُت: َُاؽ ق٨غيز زلُل -

 نابغ مدمض ومكاع٦ت وج٣ضًم بٖضاص ،"اإلاخٗضص والىو الغبُعي متُض الغخمً ٖبض ن ؤلابضاُٖت ال٨خابت ؤؾغاع"  بٗىىان

. 2008 ُٟٞغيز ،1ٍ جىوـ، نٟا٢ـ، لليكغ، نامض صاع ٖبُض،

. 2010 ،1ٍ بحروث، والخىػَ٘، لليكغ آلاصاب صاع عواًت، الظعوة،: ظلُي عبُٗت -

                                                           
لسعيد بوطاجُت، رللة جيل للدراسات األدبية كالفكرية، يصدرىا مركز جيل للبحث العلمي، السخرية كالتوتر، دراسة مجالية يف أعماؿ ا: حورية طاىَت كزلمد زلمدم ٔ
 ٚٛٔ، ص ٖٕٔٓ، ديسمرب ٔع
 ٚٛ، صٕٕ، مجٜٜٗٔ، ٗك ٖضلو تصور كلي ألساليب الشعر العريب ادلعاصر، رللة عادل الفكر، الكويت، ع : ينظر صالح فضل ٕ



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

196 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

- ٤ُ ٘ ،"الؼ٧ي م٣امه بلى ٌٗىص الُاَغ الىلي" عواًت في الخىام: ؾماحي ةٞع . ؤلال٨تروهُت مؿاعب متلت مٞى

ت: قخىب ؾامُت  - ت ال٣هت في وجتلُاتها السسٍغ  السُاب جدلُل في اإلااظؿخحر صعظت لىُل م٣ضمت عؾالت ال٣هحرة، الجؼثٍغ
. 2011-2010 وػو، ػيزحي ظامٗت وآصابها، والٗغبُت اللٛت ٢ؿم مال٪، بً عقُض بةقغاٝ

 متلت ٖالماث، متلت بغاصة، إلادمض الهاعب الًىء في ٢غاءة  الجيسخي، اإلاكهض وم٣خًُاث الؿغص بحن الجؿض: بى٨غاص ؾُٗض -
. 1996 ،6ٕ اإلاٛغب، ٞهلُت،

. صث الجؼاثغ، بؿ٨غة، ظامٗت الجؼاثغي، وألاصب اللٛت في ؤبدار ميكىعاث الٗغبُت، الغواًت في ؤبدار: م٣ٟىصة نالر -

. 1984  ،4ٕ ، ال٣اَغة ظامٗت ؤل٠، اإلا٣اعهت البالٚت متلت ألاصبي، الٗمل وبقاعاث الخىام: خاٞٔ نبريز -

:  ًٞل نالح -

المي، وؤلاهخاط لليكغ ؤَلـ الغواجي، الختٍغب لظة*  . 2005 ،1ٍ ال٣اَغة، ؤلٖا

ذ، ال٨ٟغ، ٖالم متلت اإلاٗانغ، الٗغبي الكٗغ ألؾالُب ٦لي جهىعز خىن*  . 22مج ،1994 ،4و 3 ٕ ال٩ٍى

 ،1ٍ الجؼاثغ، الازخالٝ، ميكىعاث ٣ًُحن، ؾُٗض ج٣ض اإلاىام، بلى الىو مً ظُىِذ ظحراع ٖخباث،: بلٗابض الخ٤ ٖبض -
2008 .

اخحن صًىان في الىهُت الٗخباث:  الخؿامي الخمُض ٖبض -  ؤلاؾالمي، ألاصب متلت والغئٍت، البيُت في صعاؾت لؤلمحري، الجىت ٍع

اى،ٕ الٗاإلاُت، ؤلاؾالمي ألاصب عابُت . 2008 ،66 الٍغ

. 1996 البًُاء، الضاع الغابُت، ميكىعاث والضاللت، البيُت الىو، ٖخباث: الدجمغيز الٟخاح ٖبض -

لي الىانغ ٖبض - م ال٣غآن م٘ الخىام: بٖى ا، مٟضي قٗغ في ال٨ٍغ  ،7ٙ وع٢لت، ظامٗت واللٛاث، آلاصاب ٧لُت ألازغ، متلت ػ٦ٍغ
2008. 

الماث الازخالٝ ؤؾئلت اليؿاثُت، ال٨خابت: زخاعيزم ٞاَمت -  الخضًض ألاصب في الٗلىم ص٦خىعاٍ ؤَغوخت الخدّى٫، ٖو

 2014/.2013 وع٢لت، ظامٗت بىصاوصن وطهاوي بةقغاٝ واإلاٗانغ،

ت الخىام مهُلر ، ػاويز لٗمىعي -  خُتواإلاهُل اإلاهُلر اإلالخ٣ى ؤٖما٫ ٦خاب الٗغبُت، الى٣ضًت الترظماث في جل٣ُه وقٍٗغ

 ماعؽ 15/16 ًىمي البلُضة، صخلب، ؾٗض ظامٗت. ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ٧لُت والخضازت، الترار بحن ؤلاوؿاهُت الٗلىم في
2004 .

ل، اإلاىانُت: ٧ىاعيز مبرو٥ - غ والخ٣جي الٗلمي البدض مغ٦ؼ ؾُمُاثُت، بدىر متلت والخإٍو  الجؼاثغ، الٗغبُت، اللٛت لخٍُى

. 2007 صٌؿمبر ، 4و 3 الٗضصان

٣ُا الٗىىان الجؼاع، ٨ٞغيز - ت الهُئت  –ؤصبُت صعاؾاث  –الاجها٫ وؾُمَُى . 1998 لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

ت ال٨بري، وال٣ًاًا الغواجي السُاب: اإلاٗخهم مدمض -  ال٨خاب اخخاص ميكىعاث زلُٟت، سخغ ؤٖما٫ في ؤلاوؿاهُت الجٖز
. 1991 صمك٤، الٗغب،
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بت الى٢اج٘: خبُبي بمُل ٖىض نُتالً اإلاخٗالُاث قيب، ؤبى وصاص -  عؾالت  –همىطظا  –الىدـ ؤبي ؾُٗض ازخٟاء في الٍٛغ

. 1998 وػو، جحزيز ظامٗت الٗغبي، ألاصب في اإلااظؿخحر صعظت لىُل م٣ّضمت

 .2015 ،9الٗضص وع٢لت، ظامٗت م٣الُض، متلت ظلُي، لغبُٗت الظعوة عواًت في والجؿض الظ٧ىعة: زًىعز ولُض -
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 إلبغاهُم الىىني ونبىءة الغبُع العغبي" الىَعم" عواًت

ل ؤؾخاط باخث، حامعت اللاض ي عُاى، مغاهل.ص ُْ َ
ف

ُّ
اإلاؼغب / فُهل ؤبى الُ

 

 

 :ملخو

 الغواثُت الؿاخت في مخضاو٫ز َى إلاا مٛاًغ همِ ٖلى الغواثُت ٦خاباجه متمل في ال٩ىوي ببغاَُم اللُبي الغواجي ٌٗخمض

م:"ٌ عواًذ في ٣ًضم خُض الٗغبُت، ا الؿلُت، إلاٟهىم ظضًضا جهىعا -م2007 ؾىت الهاصعة" -الىعَر  ناخبه ًمل٪ َىؾا باٖخباَع
. وعوخه ظؿضٍ ٖلى ٌؿُُغ ووؾىاؾا

٤ الؿلُت جُمت ٖلى الًىء حؿلُُها في الغواًت ٢ُمت جبرػ ت عئٍت ٞو لؿُٟت عمٍؼ  الٗغبُت البِئت مخٛحراث جىاثم ٞو
ت البِئت بلى م٩اهُا الغواًت اهخماء ؤن ق٪ وال الٗغبي، الغبُ٘ ؤخضار صجهقه ما هبىءة َُاتها بحن وجدمل اإلاٗانغة،  الصخغاٍو

٘ باإلاٟاظأث الخاٞلت
ّ
ب، اإلاؿخ٣بل في الؿلُت خى٫ز الخىاٞـ مأالث ػمىُا واؾدكغاٞها اإلاعجؼاث، وجى٢  مً ظٗل ٢ض  ال٣ٍغ

ظ٧ي الكٛٝى ال٣اعتز خىاؽ ٌؿدشحر مالطا اإلاى٠ُٗ/ الغواًت َظٍ بت لضًه ٍو  الغئٍت واؾخ٨ىاٍ الغواًت ههىم جدلُل في الٚغ
. ل٩اجبها الٗم٣ُت

: البدض َظا في ٖجها ؤلاظابت هخُٛا ؤؾئلت ظملت ُٞىا جشحر" الىعم" لغواًت اإلاخإهُت ال٣غاءة بن
 ناخبه؟ لخُاة خضا ًً٘ وعما جهحر ختى الؿلُت جخ٣لب ٠ُ٦*

غبخٜ ووالءاتهم واهخماءاتهم للبكغ الىٟؿُت ألابٗاص جخٛحر ٠ُ٦*  وؤصخابها؟ الؿلُت مىا٢٘ ًّ
  الؿلُت؟ خى٫ز الخىاٞـ ًٖ اإلاترجبت الىخاثج ما*

٤ُ" الىعم" عواًت في ال٩ىوي ببغاَُم اؾخُإ خّضز ؤي بلى*  ؤويإ ًٖ الخٗبحر وبحن الغواثُت ال٨خابت جتضًض بحن الخٞى
 الٗغبي؟ الغبُ٘ جضاُٖاث ْل في الٗغبُت اإلاتخمٗاث

(. الٗغبي الغبُ٘ هبىءة-الؿلُت –الغواًت: )اإلافخاخُت اليلماث
 

Le roman « Al Waram » d’Ibrahim Al-Kawni et la vision du printemps arabe 

Abstract 

L’œuvre d’Ibrahim Al-Kawni s’impose comme un modèle unique dans le panorama du 

roman arabe. En effet, dans Al Waram « La Tumeur », paru en 2007, l’auteur propose une 

nouvelle conception de la notion du pouvoir comme une manie susceptible d’enchainer à la fois 

le corps et l’esprit de ce celui qui le détient. 

La force de ce roman réside dans son aptitude à pointer le thème du pouvoir à partir d’une 

vision philosophique et symbolique inspirée des divers changements survenus dans la région 

arabe actuellement. Une vision prémonitoire quant aux événements connus sous la dénomination 

du printemps arabe notamment. Ce roman qui, sur le plan spatial, appartient au désert avec tout 



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

200 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ce que cet espace à de fantastique et de miraculeux et qui, sur le plan temporel, prédit les 

conséquences de la course au pouvoir, évolue pour devenir une espèce de roman/tournant 

capable d’accroitre la curiosité du lecteur et de toucher à ses sens. 

Après Une lecture posée du roman Al Waram, cette intervention prétend à répondre aux 

questions suivantes : 

Comment le pouvoir évolue-t-il pour devenir une tumeur capable d’achever celui qui en 

fait usage ? 

Comment les dimensions psychologiques des personnes, leurs orientations et leurs 

appartenances changent-elles suivant le changement du pouvoir en place ? 

Quelles sont les conséquences de la course au pouvoir ? 

Dans quelle mesure Al-KAwni a-t-il réussi dans le roman étudié à transposer l’actualité 

des sociétés arabes au milieu du printemps arabe tout en faisant preuve de renouveau sur le plan 

de l’écriture romanesque ? 

Les  mots-clés : (Le roman - le pouvoir – la vision du printemps 

arabe).mailto:Phoneticsconference@hotmail.com 

 
 

دت : البضء جلٍى

 مضاعاث ؤخض الؿلُت جمشل ظهت ٞمً. اإلاٗانغة الٗغبُت الغواًت مكاٚل م٣ضمت في الٗغبي الغبُ٘ ٢ًاًا ؤضخذ
ً في ال٣اثمت الهغاٖاث إتها جدذ ًغػح ؤزغيز ظهت ومً الٗغبي، الَى  بلى واظخماُٖا ماصًا واإلاخإػم اإلا٣هىعز اإلاىاًَ وظىعَا َو

 ألاػماث َظٍ ًٖ لل٨خابت ًٞاء ؤوؿب-الخايغ ٖهغها في –الغواًت وحٗض.ؤلاعاصة مؿلىب الىٟـ مدُم ٦ُاهه ٌٛضو صعظت
ا جغصصث نغزاث ق٩ل ٖلى الٗغبي اإلاىاًَ نضع بها ظاف التي والخ٣لباث  الشىاع ظمٕى بحن الٗغبي الغبُ٘ مُاصًً في ؤنضاَئ

ظا.ألاٞغاص بحن والا٢خهاصًت الاظخماُٖت الخىاػهاث جًمً صًم٣غاَُت في والِٗل ال٨غامت مً ؤصوى ٢ضع في بد٣هم اإلاُالبحن  َو

ّخاب مً اإلابضٖىنز ؤلابضاُٖت ال٨خابت مؿخىيز ٖلى ه٣له ًخىلى ما
ُم
 ل٩ىجها الخّٛحر صاثمت ؤصبي ٦تيـ ٞالغواًت"اإلاٗانغة، الغواًت ٦

دصخى ال اخخماالث ٖلى مىٟخدت
ُم
 في الضعاماج٨ُُت والخٛحراث الٟاع٢ت الٟلؿُٟت باللخٓاث وجغجبِ ؤلاوؿاهُت الخُاة جٟغػَا ج

غاُٞت ألاويإ ٖلى واو٩ٗاؾاتهما والؿُاؾت الا٢خهاص ت لل٨خلت والىٟؿُت الضًمٚى .  "البكٍغ

م" عواًت ٖلى البدض َظا في ازخُاعها و٢٘ ؾب٤ إلاا وجبٗا ا ال٩ىوي ببغاَُم اللُبي لل٩اجب" الىعَر  ًًم ًٞاءًالز باٖخباَع
ضحها، الؿلُت بحن ال٣اثمت جتاطباثا٫ ؤٞغػتها التي الىخاثج متمل ظىاهبه بحن  الؿ٨ت ًٖ السغوط جضاُٖاث وبحن ومٍغ

 الٗغبُت البلضان مً ٖضص قهضٍ بما ؾُىعَا بحن جخيبإ عواًت بجها.اإلاأ٫ ؾىء مً بلُه ؤصخابها ج٣ىص وما مماعؾتها في الصخُدت
ى.الٗغبي الغبُ٘ مؿمى جدذ ىااؾدل الظًً الٗغب الغواثُحن ؤخض ال٩ىوي مً ًتٗل ما َو  ٢بُل الشىعاث َظٍ زا٢بت بٗحن ٞع

ها، .  "الىبىءة مؿخىيز بلى جغج٣ي ما ٦شحرا التي اإلابضٖت الغوح بدؿاؾُت ٣ًُ٘ مما"و٢ٖى

 

                                                           

 .ٚ: ـ، صٕ٘ٔٓ، يونيو،ٔ، دار الصدل، ديب، طٕٛٔطلبة من الركائيات كالركائيُت، كتاب ديب الثقافية، اإلصدار لطفية الدليمي، أصوات الركاية، حوارات مع - ٔ
 .ٜٕٙ: ـ، صٕٕٔٓ، ٔ، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، ط(متوف)إبراىيم الكوين، ثوب دل يَُدنَّْس ِبَسمِّ اخلياط - ٕ
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ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

201 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

:  هشب من نظغة هخب، وما الياجب

غ عواجي ال٩ىوي ببغاَُم
ّ
 ما جخىػٕ! ٦خابا الشماهحن ٢اعبذ التي ٦خبه ٖبر الخإل٠ُ طعوة بلٜ! لٛاث حؿ٘ ًخ٣ً لُبي وم٨ٟ

٨مُت والكظعاث الغواًاث نبي ما٫ الخِب ت وألٖا ضة ْاَغة ًمشل مما والى٣ضًت، ال٨ٍٟغ  لؤلصب خ٣ُ٣ُت وبياٞت الخإل٠ُ في ٍٞغ

ه مً بض وال. الٗغبي ج ًٖ ٖباعة ٨ًخبه ما ألن له ه٣غؤ بإن ظضًغ ٧اجب ال٩ىوي بإن الخىٍى  جخ٣اَ٘ قتى مكاعب مً مخىاٚم مٍؼ
ُ٘ َغاػ مً ٞلؿُٟت-ؤصبُت جغ٦ُبت: واإلادّهلت) بالٟلؿٟت ألاصب جماؽ ه٣ُت في ظمُٗها ت ؤظىاؽ عخ٤ُ جمخو(. ٞع  اإلاٗٞغ
 مً واإلاٟاَُم ألاقُاء جغجِب لُُٗض ال٩اجب ٖلحها ٌٗخمض والخ٩امل، والخٟاٖل الخضازل مً ؤهىاٖا بُجها ما في مدضزت اإلاسخلٟت

ت  ٢اعتز ٧ل ٖلى ًسٟى وال. ؤلاوؿاوي وبٗضٌٍ وظىص في خىله ما وا٦دكاٝ هٟؿه مغاظٗت بلى ال٣اعتز جضٞ٘ زانت جإملُت ػاٍو
 هٟؿه ال٣اعتز َظا لُتض مٗها، الخىانل جِّؿغ مىاٞظ إلًتاص ص٤ُ٢ وجإمل ٖم٤ُ ج٨ٟحر بلى جدخاط ال٩ىوي ههىم ؤن ًُٞ

.  ؾاب٤ مىىا٫ ٚحر ٖلى ال٩ىوي ببغاَُم ًبضٖها التي الغواثُت الىهىم ؾُىة جدذ وا٢ٗا

 ؤلاوؿاهُت الختغبت ًخمشل الش٣اٞت، واؾ٘ مش٠٣ عئٍت ًٖ ج٨ك٠ ال٩ىوي ومهو بن: "ٖشمان اٖخضا٫ الىا٢ضة ج٣ى٫ز

 -والٗم٤ الثراء ٖلى صلُل والخٗضص -اإلاكاعب واإلاخٗضصة الىاؾٗت الش٣اٞت َظٍ ؤن الُبُعي ومً. "ٖم٣ُا جمشال الٗالمي والترار
ىذ

ّ
ظٍ ظضًضا، بلُه وج٠ًُ ؾب٣ها ما جداوعز ههىم وهي عواًاجه، في ظضًضة ههىم جىلُض مً ال٩ىوي م٨  ؾماتها بخضي َو

ا التي ا ًٖ جمحَز ً طَبي مهب ًٖ ًٟدل مخض٣ٞا جهغا وجتٗلها ، ٚحَر ت اإلاٗاوي بلى ًخيبه مخىىعز ٢اعتز ٖو  ؤؾخاع زل٠ الشاٍو

. الغواًت ههىم

 البضاًت عخباث: النو كبل ما

.  "الغواًت في ًدضر وما الٟهى٫ز مٟخخذ في ال٩اجب ًًٗها التي الا٢خباؾاث بحن ج٣ىم جىاػٍقز ٖال٢اث زمت

ت عواًاجه ٌؿتهل ؤن ال٩ىوي ٖاصة ٞمً  خ٨م ؤو صًيُت ههىم ًٖ ٖباعة ج٩ىنز ما ٚالبا اإلا٣خبؿاث مً بمتمٖى

 م٣خبؿت ؤو٫ز ٞةن الخدلُل، ٢ُض الىعم لغواًت وباليؿبت.الٟهى٫ز مٟخخداث لدكمل اإلا٣خبؿاث َظٍ امخضث وعبما ، ٞلؿُٟت

مت آلاًت  هي ال٩ىوي بها اؾدكهض : ال٨ٍغ

ز
ْق
ط بِب

ا٫َرز  وَر
َر
ز ٢ ٪َر بُّ ز عَر تِب

َر
٨ ثِب

َر
ال مَر

ْق
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ّ
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عْق
َر ْق
ز ألا

ًال
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َر
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ُم
ال

َر
لُمز ٢ َٗر تْق

َر
ج
َر
ا ؤ حهَر ز ِٞب ًْق ز مَر ضُم ؿِب

ْٟق ا ًُم حهَر ز ِٞب ٪ُم ِٟب
ؿْق ََر اءَرز وَر مَر ز الّضِب ًُم دْق

َر
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ُم
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ز ٥َر ضِب مْق دَر ز بِب ؽُم ّضِب
َر
٣

ُم
ه ز وَر ٪َر

َر
ا٫َرز ل

َر
ي ٢ ِب

ّ
و مُمز بِب

َر
ل ْٖق َر

ا ؤ ز مَر
َر
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ىنَر مُم

َر
ل ْٗق

َر
.  ح

متا٫ آلاًت وجخلى   : ٞحها ظاء ال٣ضًم الٗهض مً ؤزغيز م٣خبؿت ٦ٍغ

.  "الغب مدّبت ُٞه ٞلِؿذ الٗالم ؤخض ؤخب بن. الٗالم في التي ألاقُاء وال الٗالم جدبىا ال"

 بالٛاًت مباقغ بك٩ل جغجبِ ٦ما اإلاخخالُت، ؤخضاثها وج٣بل الغواًت مًمىنز الؾخ٣با٫ ال٣اعتز اإلا٣خبؿاث َظٍ جيهئ

ٌ ال٩اجب ًيكضَا التي ج صازل الؿلُت إلاٟهىم ظضًض جهىعز بخ٣ضًم ألامغ ًخٗل٤: البضاًت مىظ ال٣اعتز ُٖجي ههب ٖهاٍو  مٍؼ

                                                           

: ـ، صٜٜٛٔ، ربيع ٗ، العدد ٙٔعماؿ إبراىيم الكوين، فصوؿ رللة النقد األديب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، اجمللد اعتداؿ عثماف، قراءة استطالعية يف أ- ٔ
ٕٖٖ. 
 .ٖٕٗ: ـ، صٜٜٛٔ، أكتوبر ٙٔفخرم صاحل، ثنائية إبراىيم الكوين الصحراكية، رللة نزكل، ع  - ٕ
 .ٖٓ: سورة البقرة، اآلية- ٖ
 (.ٕ:٘ٔ)كذل رسالة يوحنا األ- ٗ
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ؿختلي وألاؾُىعي الىا٢عي ًًم ت الىٟـ صوازل َو ؿدكٝغ. والُُٛان ألاهاهُت و الخمل٪ بلى الخىا٢ت البكٍغ  جهاًت َو

ت . مٗا وعوخه ظؿضٍ ٖلى ٣ًطخي وعما ناعث ختى بالؿلُت جلّبـ مً ل٩ل مإؾاٍو

مت باآلًت ال٩اجب اؾدكهاص بن  ألاعى في وجتّبر لؤلماهت زُاهت مً ؤلاوؿان ٖلُه صؤب ما بلى بًماء ًخًمً ال٨ٍغ

ى بالؿىء، ألاماعة اهٟؿه اؾختابت بالٗباص وجى٨ُل  صماء ؾٟ٪ الظي( ؤؾاهاي) الغواًت في الغثِؿت الصسهُت ٖلى ًىُب٤ ما َو

لٗت ظاءٍ الظي الغؾى٫ز م٣ضمتهم وفي متاها الىاؽ
ُم
. بالس

ً بها اؾدكهض ٢ض ال٩ىوي ٞةن ال٣ضًم الٗهض إلا٣خبؿت باليؿبت ؤما  مدبت م٘ جتخم٘ ال هللا مدبت ؤن ٖلى لُبَر
 ؤلازالم مضاعاث ًٖ البُٗضة اإلاظبظبت الىٟىؽ جخٗك٣ها التي ألاقُاء ؤ٦ثر مً والؿلُت واخض، ٢لب في الضهُا ممخل٩اث
 مً اإلا٣هىعًٍ اإلاؿخًٟٗحن خؿاب ٖلى الظاجُت اإلاهالر جسضم التي الىىامِـ نوؽ ألاعى في ؤلاٞؿاص بلى والٓامئت والٗض٫

ُت لى.الٖغ ت ٖلى الغواجي مكغوٖه ًٟخذ بط ال٩اجب، زُت ًسضم اإلا٣خبؿاث َظٍ جتاوعز ؤن" ًدبحن ؾب٤ ما يىء ٖو  اإلاٗٞغ

خٟاٖل هاخُت، مً ؤلاوؿاهُت غبُها الغواثُت الغئٍت م٘ زاهُت هاخُت مً ٍو .  "اإلاٗانغة الٗغبُت ًتالغوا بؿُا١ ٍو

:  الغواًت جىنُف

ض الخخمُت الجهاًت بلى ؤي بالؿلُت، الاٞخخان بلُه ًاصي الظي اإلاأ٫ بلى" الىعم"بــ عواًخه ال٩اجب حؿمُت ؾغ ًغظ٘  إلاٍغ

امت ا جمشل هٟؿه آلان وفي الؿلُت المخال٥ عمؼا" السلٗت"بــ ال٩ىوي ٖجها ّٖبر والتي الٖؼ  وجبٗا.الاؾدبضاص مهإع مً مهٖغ
 قبُه ؤلاوؿان ٖلى ٌؿخدىط ٖىضما الؿلُت ٞدب الغواًت، ٞدىيز ًٖ ومٗبرا ظضا مىاؾبا الاؾم ازخُاع ٧ان ٣ٞض لظل٪

٩ىنز ظؿمه ب٩اٞت ًىدكغ ختى ًهِبه بن ما الظي بالىعم  ًهِب الظي الضاء َى الىعم بن: آزغ وبخٗبحر. َال٦ه في ؾببا ٍو
امت لٛىاًت صمازا الؿلُت، لكهىة ٖبضا ًهحر خُىما ؤلاوؿان .  الٖؼ

٣ت ٞلؿُٟت ؤصبُت عخلت ًٖ ٖباعة وهي م،2007 ؾىت الىعم لغواًت َبٗت ؤو٫ز نضعث َِب  ًشحر. للغوح مىٗكت للظًَ مغ
ز ؾاالا الغواًت َظٍ في ال٩ىوي

ًال
ز ٧ىهُا

ًال
 ؤظل مً والٗمل له بالخ٨َغـ ألاولى ؤحهما الغوح، ٢ُمت م٣ابل في الجؿض ٢ُمت خى٫ز ؤػلُا

ٗمل ال٩ىنز َظا ًٞاء في ًخدغ٥ الظي َى صالجـ. ٖلُه ؤلاب٣اء بجي َو دحي ٍو  مٗىىيز مىتؼ ٧ل بؾىاص ًخم بِىما الخًاعاث ٍو

ز ًًٗىا ال٩ىوي بن.للغوح ٣ٖلي ؤو
ًال
ى٣لىا الىٟىؽ، عاخت بلى ًاصي ٢ض واخض ب٣ُحن الٛلُل حكٟي ال ؤؾئلت خضوص ٖىض صاثما  ٍو

ئ ًٖ لها جبدض والُٟافي الىاخاث في ال٣ابٗت اإلاتهىلت عمىػزا٫ خُض الصخغاء ٖالم بلى الىاؾٗت وز٣اٞخه اإلادبى٦ت بلٛخه  مَى

. ٞحها ؤلاوؿاوي الىظىص ًبرع ٢ضم

ً.اإلاخىؾِ الدجم مً نٟدت 184 في وج٣٘ ٞهال 17 مً الغواًت جخ٩ىنز  ٖلى وجدشه ال٣اعتز جتخظب الٟهى٫ز ٖىاٍو
ىان-الباٙل-البكاعة-السلٗت:)وبمًامُجها بلٛتها والخلظط ٚاًاتها وا٢خىام الغواًت ؤخضار مخابٗت ُم-الىاخت-ال٣ٍغ -الٖؼ

ضة-السُُئت ّلز-الطخُت-اإلاؿاءلت-اله٣ٟت-الجؿض-الٍُغ  مٗىىنز ٞحها ألاو٫ز والٟهل ،(الىاووؽ-الخ٣ُ٣ت-الىعم-الدجاب-السِب
لٗت،: بـ

ُم
 بلى هاؤقغ ٦ما ال٣هىيز جتلُاتها في للؿلُت السلٗت وجغمؼ.خىلها ًضوعز شخيء و٧ل الغواًت في الغثِـ اإلاىيٕى وجمشل الس

ض طل٪ ؾىىضر و٦ما آهٟا، طل٪ . جا٫ مىي٘ في بُان بمٍؼ

ل الغواًت مً 15 الٟهل ٖىىان ؤًًا الىعم
ّ
مش . اإلاأ٫ وؾىء ألاخىا٫ بدبّض٫ جاطن التي ٣ٖضتها ٍو

                                                           

 .ٖٖٕ: اعتداؿ عثماف، قراءة استطالعية يف أعماؿ إبراىيم الكوين، مقاؿ مذكور، ص- ٔ
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و
ّ
:  الغواًت ملخ

امت، مهىوؾت عثِؿت شسهُت خى٫ز متملها في الغواًت جضوعز  لالخخٟاّ" ؤؾاهاي" الُاُٚت ٌؿعى خُض بالٖؼ
٣ُت السلٗت في اإلاخمشلت َتبالؿل ت متهىلت شسهُت مً َضًت جل٣اَا التي اإلاُخاٞحًز ُم هي الهٍى  ؤن ألخض ٌؿب٤ لم الظي الٖؼ

. عآٍ

 ٖبض مً ؤؾاهاي خُاة جخٛحر خُض الجغصاء الصخاعيز ٖم٤ في ال٣ابٗت الىاخت جل٪ في م٩اهُا الغواًت ؤخضار جتغيز

ض بلى شخيء ٖلى ٣ًضع ال وخ٣حر مىبىط ٢ىمه في حِٗـ  ناخب) مىه جتٗل ببكاعة الغؾى٫ز ًإجُه ،بط لها مال٪ للؿلُت مٍغ

لٗت
ُم
ُم مً بإمغ( الس ز واخخه ؾُض بٗضَا ل٩ُىنز الصخغاء ٖػ

ًال
ُخه ع٢اب ٖلى ومل٩ا   .ٖع

٨خم خ٤، بٛحر ألاعى في ُٟٞؿض السلٗت ؤؾاهاي ًغجضي لهى الغظا٫ ؤهٟاؽ ٍو  الىاخت، وؿاء مً الجىاعيز م٘ ٍو
ٟغى ٣خل اإلا٩ىؽ ٍو ضي والسخغة ال٨هىت مً اإلاكىعة ؤَل ٍو غج٨ب الخ٨مت، ومٍغ غة ٍو  وؤهه زلُٟت ؤهه بذجت ألازغيز جلى الجٍغ

. الؿلُان ًمل٪

ُم عؾى٫ز ًإجُه لٗت مىه لِؿترصّز الٖؼ
ُم
ُه الاماهت زُاهخه بؿبب الس  ٖلى الخ٨م ُٞهضع الىامىؽ، خ٤ّز في وجٍٟغ

ى ظلضٍ ؾلخي ؤن ٖلُه خ٨م ل٣ض: بها اإلالخه٤ ظؿضٍ ًٖ السلٗت بسل٘ ؤؾاهاي ا ُٞمىث حي، َو  بظل٪ ؤزبٍر ٦ما خؼها، ؤو هٞؼ
ُم عؾى٫ز ًه الخ٨م ًى٨غ ؤؾاهاي ل٨ً.الٖؼ ٞغ ك٤ ٍو  وظىص وبه٩اع الغؾى٫ز ب٣خل ألازحرة زُُئخه ٞحرج٨ب الُاٖت ٖها َو

ُم ض) بلى طل٪ بٗض ؤؾاهاي ًخدّى٫ز.الٖؼ ضا مٍغًا مىٗؼال( الاخختاب مٍغ ا طاجه ٖلى مى٨ٟئا قٍغ  ؤن وبٗض.لظاثوالم للخُاة ٧اَع

لٗخه، ؤؾاهاي ظلض ًخماهى
ُم
ى بس

ّ
ترّصي الهال٥، ٖلى الُاُٚت ِٞكٝغ الجؿض َظا في الىعم ًخٟصخ . والهىان الظ٫ ٢ٗغ بلى ٍو

ُم ؾلُت ألاولى: ؤؾٟل ؾلُت بلى هىامِؿها مً ظؼءا جّٟىى ُٚبُت ؤٖلى ؾلُت َىا٥  ؾبُل ٖلى َبت وهي الٖؼ

 وبطا.ًختؼؤ ال مىه ظؼءا وناعث بتلضٍ امتزظذ ختى امخال٦ها ٖلى مخى٢ٟا وظىصٍ عنا التي ؤؾاهاي ؾلُت والشاهُت الاؾترصاص،
ؿخٗاع ما ٧ان ً بىٟؿه واٖخضاصٍ وجتّبٍر ؤؾاهاي َُٛان ٞةن ألصخابه، بعظاٖه مً بض ال خ٣ا ٌُم  الىىامِـ ًٖ السغوط له ػٍَّن

ًا ٧ان ما ٖلى الُض وبؿِ ُم مً جٍٟى ز هٟؿه ظٗل ؤن ٩ٞان له، الٖؼ  وؤه٨غ الغؾى٫ز ٣ٞخل ٚحٍر مً الؿلُت ٥بامخال ؤخ٤َّن

ُم وظىص  اإلاظلت صَالحز في باالهدُاٍ عوخه ؾخٗا٢ب مشلما بالىعم ظؿضٍ ؾُٗا٢ب: ٖمله ظيـ مً ظؼاٍئ ل٩ُىنز الٖؼ

ؿّى٫ز مً جتاٍ ناعمت ٣ٖىبت ألاؾالٝ وي٘" الٟهم، وبهظا. وؤلاَاهت
ُم
 مً الُغص لِـ بهه: الىامىؽ وناًا ازترا١ هٟؿه له ح

.  "وال٣هام اإلاٗا٢بت ٦ظل٪ بل ٢ِ،ٝ الٟغصوؽ

 ؤهه ُٞيسخى الُُٛان، بلى ؤلاوؿان قهىة وجٟطر والؿلُت الىٟىط ؤصخاب حّٗغيز ٞلؿُٟت عواًت الىعم عواًت بن

بر.ألاعى ٖلى بلها ولِـ بوؿان متغص  بلى ال٩ىوي ًضٞٗىا مخٗضصة، اخخماالث بلى جهل ٨ٞغتها ال٩اجب ظٗل التي الغواًت َظٍ ٖو
ه ًضًه بحن امخل٨ها بطا الؿلُت اؾخٗما٫ في ؤلاوؿان ٞكل في ال ١،الٗمي الخ٨ٟحر  ٨ٞغة ا٢خىام بلى بل مسالبها، بحن وو٢ٖى

 ألازحر َظا الىامىؽ، اخترام ؤؾاؾها ٧ان التي السالٞت جل٪ ألاعى، ٖلى هللا زالٞت في ؤلاوؿان ٞكل في جخمشل وؤقمل ؤوؾ٘

ؿاصا زغابا البكغ ُٞه ٖار الظي . ٞو

                                                           

 .ٜٕٔ: ـ، صٕ٘ٔٓ، سبتمرب ٔٔ، رللة جيل للدراسات األدبية كالفكرية، العاـ الثاين، العدد (مقاؿ)أمل رشيد، قداسة الناموس كسلطتو يف أدب إبراىيم الكوين - ٔ
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 مً ألاعاط٫ بال بها الاخخٟاّ في ًبٕر وال آلازام باعج٩اب بال امخال٦ها ًم٨ً ال التي اإلاُل٣ت السُُئت يٌ الؿلُت بن 

ع صوما ٧ان الؿلُان بن: "ال٩ىوي ببغاَُم ٣ًى٫ز.الىاؽ  ؤٖٓم ا٢تراٝ ًٖ جخىّعٕ ال التي الىخُضة ألاّمت ألجهم ألاعاط٫ ٢ضَر
 . "آلازام

لعت
ُ
ً عمؼا الخ

ّ
:  الؿلُت لخمل

 اإلاد٩ىمحن، ٖلى خ٤ وظه بٛحر اؾخٗمالها في قُِ مً جدضزه وما الؿلُت مشالب الىعم عواًت في ل٩ىويا ٨ًك٠

 وجبٗا ومماعؾتها، جمل٨ها بٗض( الىعم في ؤهمىطظا السلٗت) مجها الخسلو ًهٗب بط م٣اجله في الخا٦م لخهِب جغجض ؤجها ًبحن ٦ما

. والجبروث الٓلم في عوخه جىعمذ بٗضما( الىعم) ظؿضٍ جىّعمب ٚالُا زمىا الؿلُت ناخب ًضٞ٘ ألابضي الاجها٫ لهظا

دغم ألازغيز الٟهى٫ز ظمُ٘ في جخ٨غعز ؤجها ٦ما الغواًت، مً ألاو٫ز الٟهل ٖىىان( السلٗت) جمشل  ط٦غ ٖلى ال٩ىوي ٍو
ٌ، ٍَغ٤ ًٖ م٣امها ٢اثمت للؿلُت عصًٟت ألجها جبٗاتها ض ٦ما الخٍٟى

ّ
ضة ول٨جها الًٟالء ههِب مً لِؿذ ؤجها ًا٦  ٍَغ

لٗت: "ال٩ىوي ٣ًى٫ز.الؿٟهاء
ُم
سل٤ لم الس

ُم
سل٘ ج ز ٖلى لخُم ز ول٨جها ؤٞايل، ؤهاؽٍق ٣ذْق لِب

ُم
سل٘ ز  جض٫ ما بلى وبالٗىصة.   "ؤعاط٫ ٖلى لخُم

ت صاللتها في ال٩لمت َظٍ ٖلُه ُٗى الظي الشىب: السلٗت: "هتض اللٍٛى  جاصي مدىت ؾدى٣لب اإلاىدت َظٍ ؤن والعجُب.  "مىدت ٌُم
ض ًلبؿها ٞالسلٗت: ٥الهال بلى بهاخبها .  ج٣خله ختى ٞخخلّبؿه الؿلُت مٍغ

 لم السلٗت ناخب ؤؾاهاي ؤن الاهدباٍ ًشحر وما.ألابض بلى به جلخه٤ ختى ناخبها ًلبؿها بن ما مؿمىم عصاء السلٗت
حن ٧ان مىه الخضاويز في ؾُٗه وختى لهال٦ه ؾببا ؾ٩ُىنز الظي اإلاغى بهظا ٦شحرا حهخم  في لخ٨ٟحرا بض٫ بالسلٗت الاخخٟاّ َع

 ؤن ؤؾاهاي ًدىاسخى ؤو ًيسخى ؤن الٍٛغب ومً.الىسإ ختى مىه جم٨ً الؿلُت ٖك٤ ؤن والىدُتت. قّغَا مً الىتاة ٦ُُٟت

ؿترصُّز ٢ض(  الؿلُت)=  السلٗت
ُم
 ؾلخ زال٫ مً بال طل٪ ًخم ولً. بمماعؾتها ظضاعجه ٖضم زبدذ ما بطا ؾُما لخٓت ؤًت في مىه ح

  ! اإلاىث َى واخض زُاع ؾىيز ؤمامه ًب٤ لم بط ، الغصاء ًٖ الجلض

ٗت
ْق
ل
ُم
ٖت ؤًًا الس ضْق

ُم
ُت خؿاب ٖلى الظاجُت مهالخه ل٣ًاء الؿلُت ناخب ٌؿخٛلها ؛(صالا الالم بةبضا٫) ز  التي الٖغ

دى٨غ الجؿض لُُٛي الُاُٚت ًلبؿها. والٓلم السضإ جىاظه م بجها. للغوح ٍو  ٧اهذ وبطا. الؿلُت في السلىص بمىده ناخبها جَى
ل٘

ُم
. للغوح بَاهت باإلا٣ابل ٞةجها للجؿض مضًدا ةالس

: العغبي الغبُع ونبىءة الىعم

 وما ، الٗغبي الغبُ٘ زىعاث بالٟٗل قهضتها التي الى٢اج٘ لخل٪ هبىءة الىعم عواًت والى٣اص الباخشحن مً ٦شحر اٖخبر

  ! طل٪ ٖلى صلُل زحر لهى ؤزغيز ؤزال٢ُاث ؤًت خؿاب ٖلى بالسلٗت واإلادخمحن للمدؿلُحن خضر

                                                           

 .ٖٔ: ـ،  صٕٛٓٓ، ٔ، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، ط(ركاية)لوـر إبراىيم الكوين، ا- ٔ
 .ٓٔٔ: ادلرجع نفسو، ص- ٕ
 (.خلع)، مادة ٕٜٜٔ، ٚ، بَتكت، طدار العلم للماليُت، الرائد معجم لغوم عصرمجرباف مسعود، - ٖ
ـ، يستشرؼ ٕٔٔٓ، كأعيد نشرىا بالعربية مبجلة ديب الثقافية، مارس (باألدلانية)السويسرية " كنغبَتنرزايت"ك ( بالبولندية)البولندية " بوليتيكا"يف مقابلة نشرت جبريدة - ٗ

ليست أمثولة أخالقية، أك كثيقة فلسفية، إلدانة الشهوة إذل السلطة ( الوـر)=إف الركاية : "الكوين أحداث الربيع العريب اليت كانت ركاية الوـر مسرحا ذلا بقولو عن الركاية
 .ٕٖٔ: إبراىيم الكوين، ثوب دل يَُدنَّْس ِبَسمِّ اخلياط، مرجع مذكور، ص: ينظر".إف صّح التعبَت" كصية نفسية"ية بقدر ما ىي السياس
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ت بِئت -عواًاجه ؾاثغ في ال٩ىوي ّٖىصها ٦ما-بِئتها ٞةن الغواًت بًٟاء ًخٗل٤ ما وفي  زغاُٞت، ٞحها وألاظىاء صخغاٍو

: الصخغاء مً الى٣ٌُ ٖلى ج٣٘ ٞاإلاضًىت. الٗغبي بالغبُ٘ ٌؿمى ما صازل الٗغبُت البلضان ٖاقخه ما ٖلى يمىُا جدُل ل٨جها
ا ال زهبت ؤعى ؤًًا وهي الساُٞاث، وعاءٍ حؿختر الظي للٗضم عمؼ والشاهُت اثبالباصي اإلاخضزغ للخدًغ عمؼ ألاولى  بازًغاَع

 بال٣ؿاوة مىؾىم زالء م٩ان متغص لِؿذ لل٩ىوي باليؿبت والصخغاء. واإلاعجؼاث السىاع١ز جدخًً التي بغمالها ول٨ً
لمت َابن الضهُا، ؤما٦ً ظمُ٘ ًٖ ًىىب بضًل ول٨جها الخُاة، ٢ُض ٖلى للب٣اء واإلا٣اومت ْٗق مت م

ّ
ل َٗر  طَب مً َب٤ ٖلى ج٣ّضم ومُم

برا صعوؾا ٟهم ال٣ُحن لُبلٜ لضًه والخإمل الك٪ باؾدشاعة ؤلاوؿان ٢ىاٖاث وجؼخؼح ؤلاوؿاوي، الىظىص في ٖو  الىظىص، ؾغ ٍو
ان، ٧ل خًىعز بضحهُا ٌٗجي الصخغاء جىظض ؤن: "٣ٞا٫ بظل٪ ال٩اجب نغح و٢ض  ٖلى ؤن ٌٗجي َظا! الضهُا وخًىعز بل ألاَو

 للىظىص ٧اؾخٗاعة الصخغاء ًٖ ؤ٦خب ول٨ىجي ٦صخغاء، الصخغاء ًٖ ؤ٦خب ال ؤهجي ألابض وبلى واخضة مغة ٌٗلمىا ؤن الىاؽ

.  "بإؾٍغ ؤلاوؿاوي

 مٗلم الصخغاء: "ب٣ىله عواًاجه بخضي في ٖىه ّٖبر بما -ال٩ىوي ٖىض الىظىصي بٗضَا في-ؤًًا الصخغاء ٢ُمت وجبرػ
.  "بالؿىء بال جإمغ ال التي الىٟـ ؤوامغ بدىُٟظ مكٛىلحن ٦ىا ألهىا جىا،خُا َى٫ز بلُه وؿخم٘ لم خ٨ُم

 مى٣ُ٘ والخماػط الخالخم مً يغب ٖلى الىعم بُجها ومً ال٩ىوي ؤٖما٫ في والُبُٗت ؤلاوؿان بحن الٗال٢ت جخإؾـ

ىضمتان باإلوؿان، الُبُٗت ٞخمتزط" الىٓحر،  مً بلُه مىٓىعا ؤلاوؿان ن٩ُٞى بُجهما جمخي الخضوص و٦إن.بٌٗ بًٗحهما في ٍو
 بن ٣ًا٫: "الغواًت مً آلاحي اإلا٣ُ٘ طل٪ ؤمشلت ومً.  "ؤلاوؿان زال٫ مً بلحها مىٓىعا الُبُٗت وج٩ىنز الُبُٗت، زال٫

 خٓىتها" الكما٫ آصعيز" اؾخٛلذ ؤن مغة وال ًدضر لم ول٨ً...زُحرة هؼاٖاث بلى ؤّصي ما ٦شحرا الىاخخحن بحن الخىاٞـ
 بلى ًغظ٘ ما ب٣ضع الدؿامذ عوح بلى ًغظ٘ ال البُىلت بهظٍ الخدلي في والًٟل.ْمإ لخمُتها اإلاُاٍ ؾالح اظاعجه يض ٞاؾخسضمذ

 به٩اع ول٨ىه ألاعضخي، الىامىؽ خ٤ في ظغما لِـ( ٖضو ؤٖضي ٧ان لى ختى) زهم ًٖ اإلااء مى٘ ؤن ًغون الظًً ألاواثل عوح

.   "الؿماويز للىامىؽ

ت ٨ٞغة ًٖ اإلا٣ُ٘ َظا ًٟصر ٍغ تراٝ مً بؿُاط مداٍ الؿلُت خى٫ز الخىاٞـ ؤن مٟاصَا ظَى  والخبتُل الٖا
 مهما َٝغ ألي ًد٤ وال الجمُ٘ ًخ٣اؾمه مل٪ َى اإلا٣ُ٘ َظا في الهغإ مىيٕى ٞاإلااء الخ٨ماء، وؤ٢ىا٫ ألاؾالٝ لىناًا

 ؤٖلى َاب٘ بلى ألاعضخي َابٗها مً ٖضاوجه جدىلذ طل٪ ٞٗل بن ألهه ،(اإلااء) الخُاة ؾغ ٖىه ًمى٘ ؤن لآلزغ ٖضاوجه بلٛذ

مت ًغج٨ب ٦مً ٩ٞان ؾماويز  لٗىت ًتلب بطن اإلااء مى٘.اإلا٣ضؾت الىىامِـ خ٤ في ول٨ً ٖضٍو خ٤ في ؤو هٟؿه خ٤ في ال ظٍغ
ت .  طل٪ هٟؿه له حؿى٫ز مً ٖلى ؾماٍو

خحن، للىاخخحن بوٗاف ٖىهغ الؿاب٤ اإلا٣ُ٘ في اإلااء ٧ان وبطا  في ٧امً عمالى عواًت في ؤلاصَاف ٖىهغ ٞةن اإلاخهاٖع
 مشال طل٪ ٖلى وؿدكهض.الٗغبي الغبُ٘ زىعاث ٞحها اهضلٗذ التي الٗغبُت البلضان في اإلاِٗل الىا٢٘ جإػم مأالث ال٩ىوي اؾدبا١

ت بالجهاًت ختبر ٖض٫ بٛحر ًد٨م مً ٧ل ؤٞى٫ز بلى جغمؼ والتي ؤؾاهاي،( الؿلُت)= السلٗت لهاخب اإلاإؾاٍو . الؿلُت بامخال٥ ٍو

                                                           

 .ٕٖٓ: إبراىيم الكوين، ثوب دل يَُدنَّْس ِبَسمِّ اخلياط، مرجع مذكور، ص- ٔ
 .ٖٚٔ: ـ، صٜٜٔٔ، ٕدار التنوير للطباعة كالنشر، ط/ فاف الثاين، تاسيلي للنشر كاإلعالـأخبار الطو: إبراىيم الكوين، اخلسوؼ، رباعية ركائية، اجلزء الثالث- ٕ
 .ٓٛ: ـ، صٕ٘ٓٓ، مارس ٖٔالرباعية ظلوذجا، رللة قصص، تونس، العدد -أمحد البدرم، خصوصية تشكيل ادلكاف يف آثار إبراىيم الكوين، الركائية- ٖ
، مرجع مذكور، ص- ٗ  .ٕٙ: إبراىيم الكوين، الوـر
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 بم٩اهاث متمٕى جدخل ؤن حؿخُُ٘ ال الاؾدبضاصًت الؿلُت ٞةن الؿضًمُت، وحٗاْمذ عصيالذ اؾخٟدل مهما"ٝ
لها، ؤن وال اإلاىاَىحن،

ّ
ت ومٗاص لؤلهٟاؽ ٧اجم َى ما ج٣اوم مىاٌَ، وعي مغا٦ؼ صاثما َىال٪ جٓل بط حُٗ  اإلاىاًَ لخٍغ

ُا ًلخ٣ي...وؤلابضإ.وخ٣ى٢ه ٌ اإلاىاًَت ٢ىيز م٘ مىيٖى .  "ظضًض وعي عةبلى بلى اإلاخُلٗت والٞغ

ت ال٣ُمت ق٪ بال ًبرػ اإلاى٠ُٗ/بالغواًت جىٗذ ؤن ًم٨ً التي الىعم عواًت في ال٩ىوي ؾٍُغ ما بن  التي الغمٍؼ

 ٖلى ٢اصعة عواثُت عئٍت"ٞهي ال٣مت، بلى ٦خب وما ال٩اجب خملذ اؾدكغاُٞت لغئٍت مخازمت ؤ٢ىا٫ مً جًمىتها بما ا٦دؿبتها
ت وبقٗاٖاتها طاتها الىهىم ٚجى ٧ان وبطا...والاؾدكغاٝ الاؾدبُان  صاللت ٖلى ال٣بٌ ًتٗالن مخباًىت اجتاَاث في ال٣ٍى

٣خه ٖلى ٌُٗض، ألن ٖغبي ٧اجب مؿعى في ًخمشل الضالالث َظٍ بخضي ٞةن اإلادا٫، صواثغ في ًضزل ؤمغا لها جهاثُت  ٍَغ

سخ٤ نؤلاوؿا خُاة ًضّمغ إلاا ٧اقٟت ه٣ضًت عئٍت زال٫ مً الٗالم في الىٓغ وبسهىنِخه، .  "وظىصٍ َو

٣هض". الشىعاث لٟٗل اإلاالػمت السُبت: " ؤؾماٍ ٖما الخضًض ال٩ىوي ٌٟٛل وال  ظىاهب مً ٖجها ًترجب ما بظل٪ ٍو

م والِٗل والضًم٣غاَُت الٗضالت جد٤ُ٣) مجها اإلاغظىة الٛاًت جدضر ؤن بض٫ الغاَىت ألاويإ جاػم ؾلبُت  ومً(.ال٨ٍغ

: ٣ًى٫ز خُض الىعم في الغؾى٫ز  لؿان ٖلى ال٩ىوي به ظاء ما طل٪ ٖلى الضالت ؤلاإلااٖاث

ز"  ٌؿختلب ؤن مً حُٛحر ل٩ل ٞالبض.  "الُٗاًا بض٫ بالبالًا الخُٛحر َظا ظاءَم لى ختى الخُٛحر بلى َاالء خىحن وؿِذَر
ب ال ما مٗه ب ما بلى للىنى٫ز ُٞه ًٚغ  بال الٗغبي الغبُ٘ صازل الشىاع نٟٝى بحن والاوك٣ا٢اث الهغاٖاث وما ُٞه، ًٚغ

حن زىعة ٧ل هتاح ؤن ٖلى ماقغ بت بضٞ٘ َع  بٌٗ بلى الىنى٫ز ؤمل َُاتها بحن الخاملت باإلادً مش٣لت ج٩ىنز التي الخُٛحر يٍغ

ى الجخُم، بٗبىعز مدٟٝى الىُٗم بلٙى ؤن طل٪.اإلاىذ :  ب٣ىله اإلاخىبي الُُب ؤبى ٖىه ّٖبر ما َو

ز ًَر ً غِبٍضِب
ُم
ز ج انَر َُر ٣ْق

ُم
الي ل َٗر

َر
ز اإلا

ًال
ت ُهَر ال***  عَرزِب ز وَر ضَّن ز بُم

ونَر ز صُم ضِب هْق
َّن

ز الك ًْق غِبز مِب
بَر ز بِب لِب

دْق  الىَّن

ام مً ولٗله ت في الؿب٤ ٢هب بالىعم اإلاىؾىمت عواًخت في ال٩ىوي ًد٤٣ ؤن الٍُغ٠ وؤلاًماء الل٠ُُ ؤلاَع  حٍٗغ
 بلٛت والخ٨خم البىح ٢ُبيْقز بحن ًتراوح ؾغص في الٗغبي الغبُ٘ زىعاث ب٣ضوم اإلاىظعة ألاولى الكغاعاث و٢ضح الٗغبي الىا٢٘

ز بحن خُت؛جلمي لى.وال٨خمان ؤلاٞهاح بٗضيْق ٣ت الغاًَ الىا٢٘ قّغح" الىدى َظا ٖو  وؤن الغماص، جدذ لهُبا َىا٥ بإن جىحي بٍُغ
ً ؾختغص التي الٗانٟت وهي.  "الهبىب وق٨ُت ٖانٟت الٓاَغ الؿ٩ىنز زل٠ ا ؾلُت مً ال٨شحًر لت ألػمىت مل٩َى  ٍَى

ا ك٣َى ى.َال٦هم في ؾببا ٩ٞاهذ ؤبضًا ٖك٣ا ٖو .   "همل٪ بما ؤو هدّبز بما بال جهل٪ ال: "ب٣ىله ال٩ىوي ونٟه ما نعي َو

ا َىا٥ ؤن الخىبُه ًالثم ال٨الم، صٞت هُىيز ول٩ي  وؤبلٜ جإزحرا ؤ٦ثر ألجها بها ال٣ُام بلى ال٩ىوي صٖا الشىعاث مً آزغ هٖى
 وظىصٍ لُشبذ ًترؾمها ؤن ٞغص ل٩ل يًيبٜ التي الغوخُت الشىعة بجها ومىٟخذ، مكغ١ز ؤ٤ٞ هدى اإلايكىص الخُٛحر جد٤ُ٣ في ؤزغا

ّٗبر ٚحٍر م٘ الخٗاٌل في ولُىجر ٦ةوؿان ت في عؤًه ًٖ َو م جد٤٣ لً الشىعاث َظٍ بن:"ال٩ىوي ٣ًى٫ز. واَمئىان خٍغ
ُم
ل  لم بن الخُم

                                                           

 .ٖٕ: ـ، صٕٔٔٓ، مايو ٔ، دار الصدل، ديب، طٜٗزلمد برادة، الركاية العربية كرىاف التجّدد، كتاب ديب الثقافية، اإلصدار - ٔ
 .ٖٖٕ: اعتداؿ عثماف، قراءة استطالعية يف أعماؿ إبراىيم الكوين، مقاؿ مذكور، ص- ٕ
، مرجع مذكور، ص - ٖ  .ٔ٘: إبراىيم الكوين، الوـر
 .ٗ: ـ، اجلزء الرابع، صٖٜٛٔ ،ٕط ، مصر، السعادة مطبعة الربقوقي، الرمحن كضعو عبد دلتنيب،ا شرح ديواف- ٗ
 .ٚٛ:ـ، صٕ٘ٔٓ، يوليو ٔ، دار الصدل، ديب، طٖٓٔزلمد كلد زلمد سادل، على اذلامش، قراءات عابرة يف ركايات عربية معاصرة، كتاب ديب الثقافية، اإلصدار - ٘
ٙ -  ،  .ٛ٘: مرجع مذكور، صإبراىيم الكوين، الوـر
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 ،(٢ُٗا الضًم٣غاَي) الؿُاسخي هٓامه في ال ٧لمخه ٣ًى٫ز ؤن خ٣ه مً ٦ةوؿان اٖخباٍع لئلوؿان حُٗض عوخُت زىعاث جخدى٫ز

.   "ؤًًا الىظىص في لخًىعٍ عئٍخه في ل٨ًو

 

 زاجمت

: ٧اآلحي جلسُهها ًم٨ً ؤقُاء ظملت ج٨ك٠ الىعم لغواًت اإلاخإهُت ال٣غاءة بن

ذ وما الٗغبُت اإلاتخمٗاث ؤويإ حٛحر ًىا٦ب الؿلُت إلاٟهىم ظضًضا جهىعا الغواًت َظٍ في ال٩ىوي ٣ًضم  ُٞه اهسَغ

 بُل" ؤؾاهاي" ًلبؿها بن ما التي"  السلٗت" ب" الىعم" في للؿلُت ال٩اجب عمؼ و٢ض.الٗغبي الغبُ٘ جضاُٖاث ْل في زىعاث مً

ا ؤن وبض٫ به، له٣ُا وظلضٍ ظؿضٍ مً ظؼءا وجهبذ خبها في ٣ً٘ ختى( ؤًًا الُُٛان وعمؼ) الغواًت َغ
ّ
 زضمت في ٌسس

ُت، الٗام الهالر ٣ا للٖغ  ٖلُه حؿخدىط ٞةجها الخ٨ماء، مً ل٣ضماءا ؤو ألاؾالٝ ووناًا وال٣اهىنز الكٕغ هىامِـ جملُه إلاا ٞو
مه ُم ًضٞ٘ مما الىىامِـ، ٧ل ُٞسال٠ الٗالم، بامخال٥ وجَى ض مؿخٗاعة، مىدت ألجها اؾترظاٖها بلى الٖؼ ُْق  ؾبُل ال ؤهه ب

هلها مىه الهتزاٖها ٨ظا. اإلادخىم بهال٦ه ؤي ظلضٍ بؿلخ بال ٖىه ٞو  وجبض خحن في ٢هانا بضازلها جسٟي الهبت" َظٍ ٞـةن َو

٣ا ؛"زالنا للبلهاء ". الىعم" عواًت في ال٩ىوي ببغاَُم لٗباعة ٞو

ضَا والٗم٤، الغقي بالٛت بإجها ال٩ىوي بها ٨ًخب التي اللٛت جخمحز  وجىٕى ومىؾ٣ُُتها و٦شاٞتها ؾالؾتها بالٚت ًٍؼ

اتها اؾخسضام  والالجهاجي واإلاٟخىح اإلاخٗضص م٘ جخٗامل والختضًض، الجضًض بلى الجىىح قُمتها مغهت لٛت بجها.وؤؾالُبها مؿخٍى
جزاح ال٣هىي، خضوصَا بلى الغواًت ههىم ًضٞ٘ بك٩ل واإلام٨ىاث ؤلام٩اهاث ٧ل وجُغ١ز  ب٨غ مضاعاث بلى الغواثُت بال٨خابت ٍو

. مُغو٢ت ٚحر

ان، ل٩ل بضًال ًٞاء-زانت الىعم عواًت وفي ٖامت ال٩ىوي عواًاث في-الصخغاء جمشل  قؿاٖخه مً ٢ىجه ٌؿخمض ألاَو
ضا اإلاتاَُل؛ ا٢خدام ٖلى وجدشه وظىصٍ خ٣ُ٣ت لئلوؿان ج٨ك٠ التي وجهو٢ؿا  وؾُٗا الظاث، ل٨ىىػز وا٦دكاٞا اإلالظاث في َػ

ض بمىظبه ألازالقي الؿمى مً يغب جد٤ُ٣ بلى غبذ ًضاٍ مل٨ذ ما في ًَؼ ٣ي عوخه ٍو ى٣ظ بضهه ٍو ٗا الى٢ٕى مً هٟؿه ٍو  نَغ

. الؿلُت اؾمها ممُخت مٗكى٢ت ٢بًت في

ت ًمتال٤ جبرػ  مضاعط بلى جهل اؾدكغاُٞت لغئٍت مخازمت ؤ٢ىالا جًمىتها في" الىعم" عواًت بها جخدلى التي الغمٍؼ
ذ مضاع٦ه واحؿٗذ جتغبخه هطجذ مً بال الغواثُحن مً ًمخل٨ها ال التي الىبىءة ٗض ز٣اٞخه، وجىٖى  عؤؽ ٖلى ال٩ىوي ببغاَُم َو

 نٟداث ٖلى بهمتها وحسجل آلازٍغً طواث به حٗبر الخُاة، في لها َضٞا الغواثُت ال٨خابت مً جتٗل التي ال٩ى٦بت َظٍ
ش،  نىعَا ؤنٟى في ههىنها ؾُىعز في جتر٢غ١ز ببالٚت اإلاِٗل الىا٢٘ صازل الخُاجُت الختاعب زٍُى وسج وحُٗض الخاٍع

ت الضًم٣غاَُت ؤؾاؾه مكغ١ز ٚض هدى بال٣اعتز وجخىظه وؤههٗها،  الجاَؼة، البال٣ى ٧ل ًٖ بُٗضا الغؤي، ًٖ الخٗبحر وخٍغ

با .. الُل٤ُ واإلاخمغص الجضًض والابخ٩اعيز الٟغصي ًمشل ما ٧ل مً و٢ٍغ

 

 

                                                           

 .ٕٕٖ: إبراىيم الكوين، ثوب دل يَُدنَّْس ِبَسمِّ اخلياط، مرجع مذكور، ص - ٔ
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 واإلاغاحع اإلاهاصع الئدت

 الضعاؾت مهضع

  .م2008 ،1ٍ بحروث، واليكغ، للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت ،(عواًت) الىعم ال٩ىوي، ببغاَُم*

 ومغاحعه البدث مهاصع

، ال٩ىوي، ببغاَُم* ان ؤزباع: الشالض الجؼء ة،عواجي عباُٖت السؿٝى الم لليكغ جاؾُلي الشاوي، الُٞى غ صاع/ وؤلٖا  الخىٍى

. م1991 ،2ٍ واليكغ، للُباٖت

ز لم زىب ال٩ىوي، ببغاَُم* ْـق
َّن
و ضَر ز ًُم ّمِب

ؿَر . م2012 ،1ٍ بحروث، واليكغ، للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت ،(مخىنز) السُاٍ بِب

 الٗضص جىوـ، ٢هو، متلت همىطظا، الغباُٖت-الغواثُت ال٩ىوي، ًمببغاٍ آزاع في اإلا٩ان حك٨ُل زهىنُت البضعي، ؤخمض*

. م2005 ماعؽ ،31

ت الهُئت ألاصبي، الى٣ض متلت ٞهى٫ز ال٩ىوي، ببغاَُم ؤٖما٫ في اؾخُالُٖت ٢غاءة ٖشمان، اٖخضا٫*  لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

. م1998 عبُ٘ ،4 الٗضص ،16 اإلاتلض ال٣اَغة،

ت، ألاصبُت للضعاؾاث ظُل متلت ،(م٣ا٫) ال٩ىوي ببغاَُم ؤصب في جهوؾلِ الىامىؽ ٢ضاؾت عقُض، ؤمل*   الشاوي، الٗام وال٨ٍٟغ

. م2015 ؾبخمبر ،11 الٗضص

. م1992 ،7ٍ بحروث، للمالًحن، الٗلم صاع ٖهغي، لٛىيز معجم الغاثض مؿٗىص، ظبران*

. م1938 ،2ٍ مهغ، ، الؿٗاصة مُبٗت البر٢ىقي، الغخمً ٖبض ويٗه اإلاخىبي، صًىان قغح*

ت، ال٩ىوي ببغاَُم زىاثُت نالر، ٞسغيز* . م1998 ؤ٦خىبغ ،16 ٕ هؼوي، متلت الصخغاٍو

 صاع ،128 ؤلانضاع الش٣اُٞت، صبي ٦خاب والغواثُحن، الغواثُاث مً هسبت م٘ خىاعاث الغواًت، ؤنىاث الضلُمي، لُُٟت*

. م2015ًىهُى، ،1ٍ صبي، الهضي،

. م2011 ماًى ،1ٍ صبي، الهضي، صاع ،49 ؤلانضاع الش٣اُٞت، صبي ٦خاب ص،الختّضز وعَان الٗغبُت الغواًت بغاصة، مدمض*

 صاع ،130 ؤلانضاع الش٣اُٞت، صبي ٦خاب مٗانغة، ٖغبُت عواًاث في ٖابغة ٢غاءاث الهامل، ٖلى ؾالم، مدمض ولض مدمض*

. م2015 ًىلُى ،1ٍ صبي، الهضي،
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ت العنىار في عواًت بعهابِـ   لعؼ الضًن ميهىبي/  (ؤعى ؤلازم و الؼفغار) قعٍغ

ل في ظل الخىانل مخعضص اللؼاث، حامعت الضهخىع مىالي الُاهغ . ص ت خاهم، مضًغة مسبر الترحمت و الخإٍو –عماٍع

- الجؼائغ -ؾعُضة 

  

 

: جمهُض

 الٗلىم، ٧ل بلى الىلىط مٟاجُذ هي اإلاهُلخاث بط :البدض ٖىىان مهُلخاث قغح هللا، بٗىنز الضعاؾت َظٍ حؿخلؼم
ت زم الغواًت بمهُلر ؾيبضؤ خضٍ، ٖلى مهُلر ٧ل جىيُذ ؤظل ومً  زم الٛغبُت و الٗغبُت الضعاؾاث يىء في الكٍٗغ

ابِـ: " عواًت بمتن السام الخُب٣ُي اإلاؿخىيز بلى لىهل الضاعؾحن، بٌٗ ٌؿمُه ٦ما الٗخبت ؤو الٗىىان  و ؤلازم ؤعى بَع
. محهىبي الضًً ٖؼ ألاصًب و للكاٖغ" الٟٛغان

  :الغواًت-

 بها، الىظىص وظه ٌٗلً ؾغص بجها بالخ٩ي، الخُاة نىعة وعؾم بالجؿض ال٨خابت هي لها حٍٗغ٠ ؤبؿِ في لغواًتا
 ٖلى وهي ال٩اثىاث، و ألاقُاء م٘ ونغاٖه ألاها ؾحرة هي ٢ل ؤو آلازغ، وخىاع الظاث، بلٛت ؾّغالىظىص اإلابضٕ ٌك٩ل خُض

ا وجدّىالتها، الخُاة ق٩ل: الٗمىم  بطن الختغبت، و الخضؽ و ال٨ك٠ لخٓت الجؿض ٖلى ٧له طل٪ او٩ٗاؽو وحكٓحها وجبٗثَر

. الخُاة ق٩ل و والخسُُل الجؿض زالزُت ٖلى الغواجي الًٟ في الؿغص ٣ًىم خُض الؼم٩ان في والىظىص الجؿض ؾٟغ هي  الغواًت

لى  وهي الغواًت بإّنز ال٣ى٫ز يب٫ ًدُل( :الٗام بمٗىاَا) للىا٢٘ ؤو للخُاة الغواًت بمداًشت ال٣ى٫ز ٞةن: "ألاؾاؽ َظا ٖو
 مخمّحز ج٣ُُ٘ مً ق٩لها اؾخٗاعة بلى بال٣ىة جى٣اص ٞةجها ولظل٪ بالخُاحي، الجمالي الخ٨ٟحر بترا٦ُب بال جيخج ال جيخج،

اجه و الىا٢٘ ألبٗاص ومسهىم  باإلاتخم٘، ألاصبُت الٟىىنز ؤله٤" هي:عيىان هللا ٖبض مىٓىعز مً الغواًت و  " اإلاسخلٟت مؿخٍى
  "الّغواجي الىو صازل ومى٨ٗؿت مخمشلت طاجه نىعة اإلاتخم٘ في ًغيز ٩ًاص الظي الىخُض الًٟ بجها بل

ل اإلاتخم٘ ؤن ومٗلىم
ّ
 زم ٞالؿُاؾُت الاظخماُٖت الهىعة و ، الىٟؿُت الهىعة ؤولها نىعز ّٖضة مً ًدك٩

ه زم  الش٣اُٞت، بلى  الا٢خهاصًت
ّ
 الهىعة وكإتها مىظ الٗغبُت اًتالغوز ٨ٖؿذ" ول٣ض آلاالم و آلاما٫ مً خمىلت ًمشل به

 ًإؽ، وهؼواث ؤمل زُباث مً ٞحها ًًُغم وما ؤخالم، و آما٫ مً  هٟؿه في ًًُغم ما ٨ٖؿذ -الٗغبي لئلوؿان الىٟؿُت
ّبرث الا٢خهاصًت، و الؿُاؾُت مك٨الجه و الٗغبي ؤلاوؿان َمىم الٗغبُت الغواًت  خملذ ٦ما  الىٟؿُت ٣ٖضٍ ًٖ ؤًًا ٖو

.  "اإلاك٨الث و  الهمىم جل٪ م٘ حٗاٌكه زال٫ مً ج٩ّىهذ التي

ت حّٛحراث الٗغبي اإلاتخم٘ في ال٨بريز الخدىالث ًٖ اهتّغز و٢ض  بًٗها اهمخى ،خُض الجٛغاُٞت اإلاىا٤َ بٌٗ في ظظٍع
 ٧ي للمبضٖحن اإلاتا٫ واهٟخذ آلاما٫، وزابذ الىٟىؽ، ٞمغيذ السل٤، ،وقّغص اإلاىاػ٫ز َّضمذ بط آلازغ، بًٗها وحكّىٍ

                                                           
 
 .9 ،ص008 ،  عجذ اٌٍطُف ِحفىظ ِٕشىساد االخزالف اٌجضائش،ط-آٌُبد إٔزبج إٌض اٌشوائٍ ،ٔحى رظىس عُُّبئٍ - 
 
 07،ص 00 ، عٍُّخ ٌٍٕشش و اٌزىصَع،عّبْ ، األسدْ،طعجذ هللا سضىاْ، داس اٌجبصوسٌ اي(ٔمذ اٌشواَخ)اٌجًٕ اٌغشدَخ - 
 
 .07عجذ هللا سضىاْ ، ص (ٔمذ اٌشواَخ)اٌجًٕ اٌغشدَخ  - 
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الجه اإلاٍغٌ اإلاتخم٘ َظا ٌكاع٧ىا ه الٗغبي الٗالم بن خُض الضامُت، بإ٢المهم ٍو
ّ
 مٗهىصة، ٚحر وخغوبا جىجغا ٌِٗل ؤو ٖاف ٧ل

ً جدذ عواًخه ٌٛٝغ مبضٕ ٧ل ؤنبذ اإلاؼعٍت الٓغوٝ َظٍ ومً  َُاتها في جتم٘ ؤو عواًاث جمشل طاتها في هي م٣خًبت ٖىاٍو

لى ألاصبُت، ألاظىاؽ ل٩ل مًامحن  ؤّع١ز مما الٗغبي، الًمحر ٖلى بهمتها م2011 ؾبخمبر ؤخضار جغ٦ذ"ٞل٣ض الٗمىم، ٖو
 الٗغبُت الظاث خغم ػاص خُض الٗغبُت، الغواًت في" وآلازغ" ألاها" بق٩الُت َغح ًؼصاص ؤن الُبُعي مً لظل٪ وؤلابضإ، ال٨ٟغ

تها جإ٦ُض ٖلى اب تهمت مىاظهت في ٖجها الضٞإ و ٍَى اب لضًه قإ ؤن بٗض بها، بيالٛغ آلازغ ؤلخ٣ها التي ؤلاَع  ؤي مجها الَغ

 الاخخ٩ا٥ بضاًت مىظ بالٓهىعز بضؤث ٢ض ٧اهذ مكّىَت، همُُت نىعة في الٗغبُت( ألاها) ازتزا٫ في ٞاؾخمغ( ٞىبُا ؤلاؾالم)
  "ٖكغ الشامً ال٣غنز في بُجهما

ي ٢ض  الٗغبي ألاصب ؤن"  بلى َىا ؤلاقاعة وجتضع
ّ
 ؤو الٗغبي ألاصبان ًىٟهل ؤن صونز الخضًض الٗالمي ألاصب مً حٛظ

غوٝ خًاعة ٧ل ْغوٝ خؿب اؾخمّغث ؤصبُت ؤهىإ مً ُٞه وما ال٣ضًم ؤلاوؿاوي الترار  ًٖ الٛغبي  زم ظماٖت، ٧ل ْو

.  "ؤزغيز مّغة الٓغوٝ َظٍ حٛحر بؿبب جُّىعث

لى سا الٗالم في ؤصبي هٕى ٧ل ًمل٪ متخم٘، ٧ل ْغوٝ في اإلاؿخمّغة الخُٛحراث ؤؾاؽ ٖو  و اليكإة مً الَىيز جاٍع
سُت اإلاغاخل زال٫ ألازغي، اإلاتخمٗاث و ألامم لضي اإلاٛاًغ ؤو اإلاكابه ألاصبي الىٕى م٘ الختاوب و الاؾخ٣ال٫  و ال٣ضًمت الخاٍع

 جسل٤ اإلا٣اعهت َظٍ ألن ألازغي، آلاصاب و الٗغبي ألاصب بحن اإلا٣اعهت بهضص لؿىا َىا وهدً  " اإلاٗانغة و الخضًشت و الىؾُُت
ا  ًٖ جإزظ لم ؤجها لخشبذ ٦بحرة ظهىصا جبظ٫ وظٗلها اإلا٣هىعة، الكٗىب لضي زانت الخضًض، الٗهغ في الخؿاؾُت مً هٖى

 ؤو الخإزغ، ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء باآلزغ، بًٗها ًغجبِ آلاصاب مٗٓم بّنز خحن في. جغاثها مً جُّىعز لضحها ما ؤّنز جّضعي وظٗلها آلازغ،
لى. ٩٦ل الٗالم في ألاويإ وجضَىعز الخضًشت الخ٨ىىلىظُاث ٖهغ الغاًَ عالٗو  في زانت.الاؾخٗماع بؿبب ؤو الترظمت،  ٖو

 ٞغوؿا م٣ّضمتها وفي. الٗالم مً ؤزغيز بلضان بلى قّغٍ ًيخ٣ل وبضؤ الىٟىؽ، وؤمغى الٗغب، ؤّػم الظي الٗغبي الّغبُ٘ السهىم
ملُاث اهٟتاعاث آلازغ و الخحن بحن حكهض ؤنبدذ التي ابُت ٖو . اإلاؿلمحن يب٫ مباقغة جيؿب بَع

ابي ٖمل ٧ل بلخا١ مً واهُال٢ا  ٦خاباث في" آلازغ" مىاظهت في" ألاها" نىث صعاؾت ؤَمُت جإحي واإلاؿلمحن بالٗغب بَع
بت جتّؿض ؤن جداو٫ز مبضٕ ٧ل عواًت بن خُض(م2016-م2001) الشالشت ألالُٟت مً ألاو٫ز ال٣ٗض لخمحز اإلابضٖحن  آلازغ ٞهم في الٚغ

اب) عواًت ازترها و٢ض  ٢بل ل٨ً. الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًت لضعاؾت همىطظا( الٟٛغان و            ؤلازم ؤعى ٌـبَع

اء مً طل٪،البّضز ت مهُلر بكغح الٞى . الكٍٗغ

ت مهُلح- : الكعٍغ

ُت ألانى٫ز حٗىص ت إلاهُلر اإلاٗٞغ سُت ٖىامل ؾاَمذ خُض آعؾُى، بلى الكٍٗغ  ًٞ) ٦خابه بهخاط في وز٣اُٞت جاٍع
ت ْاَغة جىاو٫ز ه٣ضي ظهض  ؤّو٫ز وقغ٢ا ٚغبا الى٣ضًت الضعاؾاث مىٓىعز نم(  الكٗغ  الٗغب الى٣اص وألّنز ظهت، مً الكٍٗغ

غوا ٢ض اإلادضزحن
ّ
غ ٢ض ٩ًىنز ؤن البّضز ه٣ضها ؤن ،ٞاٖخ٣ضوا جل٪ الىٓغ بىظهت ٦بحر خض بلى جاز

ّ
  ".الكٗغ مُضان في آعؾُى بأعاء جإز

                                                           
 
 .07ص   0 ، ِبسط 98 اٌعذد-اٌىىَذ-،ِبجذح حّىد عبٌُ اٌّعشفخ ( ّٔبرج سوائُخ عشثُخ)إشىبٌُخ األٔب و اِخش - 
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4
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ت الدؿلُم،  ٧ان وبطا  الُٟغة ؤن طل٪ ٌكحن ما ؤلاوؿاوي ال٣ٗل عواٞض مً  الامخاح في  ٞلِـ اإلاتا٫، طاٌ في الٛغب  بمغ٦ٍؼ
لى وصًاهاتها ومٗخ٣ضاتها ظٛغاُٞتها ازخالٝ ٖلى ؤلاهتاػاث ٧ل جهب خُض ُٖاء، و ؤزظ هي الخًاعاث وؾحروعة ؤلاوؿاهُت  ٖو

ا وظهاث وازخالٝ ، مكاعبها حكٗب مضي ت ،مشل هُتؤلاوؿا الش٣اٞت بدغ مً -جهب ٧لها -هَٓغ ٌ ول٨ً ألاصٍو  ؤن َى ماًٞغ
. ؤزغيز ؤمت مىتؼاث ٖلى ٖالت ؤمت حِٗل

لى ت ٞةن آلازغ، عواٞض مً والامخُاح الُٗاء و ألازظ ط٦غ ٖو  مً زالزت آلعاء" ٞلؿُٟت ؤنى٫ز بلى حٗىص الٗغبُت الكٍٗغ

ُت ٢غاءة و٢غؤٍو( الكٗغ ًٞ) ؤعؾُى ٦خاب قغخىا الظًً اإلاؿلمحن الٟالؾٟت ٦باع له ًىا،ح مىيٖى  ٦ما ؤزغي، خُىا وجإٍو
ُت ٢غاءة ؤو( ث428)ؾِىا وابً( 339ٌ ث) الٟاعابي ٞٗل ُت بحن جغاوخذ مىيٖى  ابً ٞٗل ٦ما ؤلاؾ٣اَُت و اإلاىيٖى

ت، الخإنُل بهضص َىا ولؿىا  ("595ٌ)عقض  ألاصب ًٖ وجمحٍز الٗغبي ألاصب زهىنُت لخدضًض بقاعة هي وبهما للكٍٗغ
ت الى٣ضي  اإلاٟهىم ؤن"  لل٣اعتز لىا٦ض الٛغبي،  بن و ٖغبُت عئٍت طا ٧ان جإؾِؿه، بلى الٗغب ه٣اصها ؾعى الظي الٗغبُت للكٍٗغ

ىا٥ َىا -ٖلُه ْهغث ت،ألن جبُٗخه ٌٗجي ال ٞظل٪ ألاعؾُُت، الٓال٫ بٌٗ-َو  الخماًؼ ٌٗىنز ٧اهىا وه٣اصها ٞالؾٟخىا ال٨ٍٟغ

ُُٟت و الٟىُت و البىاثُت الىىاحي مً الُىهاوي و الٗغبي ألاصبحن بحن الىىعي   "الْى

ت مٟهىم ٧ان وبطا  اإلادا٧اة إلاهُلر الض٤ُ٢ بٟهمه عقض ابً جمحز ٣ٞض( اإلادا٧اة) ٖلى ٣ًىم  ؤعؾُى ٖىض الكٍٗغ

ت الٗىانغ مً ّٖضَما التي الخ٩اًاث و بال٣هو اإلادا٧اة ٢غنز خُىما( بالخمشُل) اإلا٣ترنز ٍغ ت نلب جمشل التي الجَى  الكٍٗغ
 ٖلى ٢ضعة لهم الظًً َى بالجملت اإلادّضزىنز و ٞال٣هانىنز" هٟؿه ؤعؾُى ٢ى٫ز ٖلى مخ٨ئا لضعاماوا اإلالخمت في  الُىهاهُت

خ٣اصاث و الٗاصاث مدا٧اة خ٣اصاث و الٗاصاث بن خُض  "الٖا  اإلاضًذ،ألن ؤظؼاء ؤٖٓم" جمشل عقض ابً هٓغ وظهت مً الٖا
 مً جدا٦حهم بهما ،بل مدؿىؾىنز هاؽ  ؤشسام، ماَم ظهت مً ؤهٟؿهم الىاؽ جدا٧ي نىاٖت،هي لِؿذ اإلاضًذ نىاٖت

  "السل٤ و ألاٞٗا٫ حكمل الؿُٗضة واٖخ٣اصاتهم ، الخؿىت ،وؤٞٗالهم الجمُلت ٖاصاتهم ٢بل

( السل٤)و( ال٨ٟغ) ؤن مٟاصَا التي ؤعؾُى ٨ٞغة خى٫ز ًدىم عقض ابً ٨ٞغ ؤن الظ٦غ آلاه٠ اإلاىٓىعز مً ٌؿخيخج

 ًٖ ه٣ى٫ز ًتٗلىا الظي ٞهى( السل٤) ؤما هس٤ٟ، ؤو هىجر جتٗلىا التي هي ٫ألاٞٗا٫،وألاٞٗا ًدضصان اللظان َما( ؤلابضإ)و
 إلزباث ألاشسام ٣ًىله ما ٧ل ٞهى( ال٨ٟغ) وؤما الهٟاث، مً ٦ظا ؤو ب٨ظا ًخهٟىنز بجهم ًٟٗلىهه هغاَم الظًً ألاشسام

ذ ؤو شخيء   "٣ًّغعونز بما للخهٍغ

ت، و الكٗغ ؤمغ مً ٨ًً ومهما ت مّهضث ٣ٞض الكٍٗغ  اللٛت، و ألاؾلىب ظمالُت بلى به جإزغ مً ٧ل و َىؤعؽ هٍٓغ

ت ت الخسُُل وقٍٗغ اح، وقٍٗغ  ٢ىاهحن ًخًمً ألعؾُى،( الكٗغ ًٞ) بن ،خُض باللٛت اللٗب ؤم الٗضو٫، و الاهدغاٝ الاهٍؼ
غ هدُتت َى ال٣ضًمت، الضعاؾاث بٗض ؤحى ما ٧ل بن بط بالىثر، ؤو بالكٗغ  ألامغ حٗل٤ ؾىاء ألامم، لجمُ٘ مكتر٦ت  ال٨ٟغ لخٍُى

ٛٝغ مايُه مً ًإزظ الظي ؤلاوؿاوي ت و. الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و الاظخماُٖت بٓغوٞه خايٍغ مً َو  ؤبؿِ في الكٍٗغ
اجه ؤعقى في( هثرا ؤو قٗغا) اللٛىيز السُاب ٖىانغ لخٟاٖل الجمالي ألازغ جمشل لها حٍٗغ٠ ت) وج٣ىُاجه ألاؾلىبُت مؿخٍى  الخٗبحًر

ها في جال٠ التي ت لظل٪ اللٛىي، للسُاب الجمالُت الىُْٟت متمٖى  ألالٟاّ لترجِب هخاط هي الٟاعابي ٨ٞغ في ٞالكٍٗغ

                                                           
 
 . 4ص-  0 - 0ِغٍُ حغُٓ حغت حغُٓ ِٕشىساد ضفبف، اٌجظشح،اٌعشاق، ط(-رهبأطىٌهب وِفبهُّهب و ارجبهب)اٌشعشَخ اٌعشثُخ - 
 
 59/60ص-َ ْ - 
 
 09 ص 97 ثُشود -رش و رح عجذ اٌشحّٓ ثذوٌ،داس اٌثمبفخ -فٓ اٌشعش أسعطى  - 
4
 .0  َ ْ ص- 
5
 9 اٌّظذس ٔفغه ،ص - 



ن العغبي الغواًت العغبُت في ألالفُت الشالشت: ؤعماٌ اإلااجمغ الضولي   2016 ؤػؿُـ 21 - 22 الجؼائغ| ومكيل اللغاءة في الَى

 

  
 

 

 

 

212 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ت مٟهىم ًإحي خحن في وجدؿُجها، ( واإلادا٧اة الالخظاط) وهي للكٗغ اإلاىلضة ألاؾباب ًٖ ٦المه مٗغى في ؾِىا ابً ٖىض الكٍٗغ

ت جّىلضث جحنالٗل َاجحن ٞمً" ٣ًى٫ز خُض وألالخان اإلاخ٣ً للخإل٠ُ الىاؽ وخب .  "الكٍٗغ

ت وجغص ل في ًىظض ما و٦شحرا" ؤعؾُى ًٖ ًى٣له  ُٞما عقض ابً ٖىض الكٍٗغ  ٞحها  لِـ ،ما ؤقٗاعا حؿمى التي ألا٢اٍو

ت مٗجى ل الىػن بال الكٍٗغ ل ؾ٣غاٍ ٦إ٢اٍو  لىا لخخإ٦ض  "ؤومحروف ؤقٗاع في الامغ بسالٝ الُبُُٗاث في ٢لِـ بهباطو ،وؤ٢اٍو
ت بن  ًل١ ما ٧ل  زال٫ مً  ال٨ىاًت و الاؾخٗاعة، و ٧الدكبُه، اللٛت يغوب في اإلاإلٝى ًٖ السغوط و بالخسُُل ٖال٢ت للكٍٗغ

 حُٛحر بن خُض وػٍاصة، وخظٝ وجإزحر ج٣ضًم مً. ألاؾلىبُت  اإلآاَغ بلى ،باإلياٞت بالعجب الكٗىعز وبزاعة الجماص وبهُا١

ت الترا٦ُب ُٟت ٦ظل٪ َى  ٖىه ًىتغ الىدٍى ض ظمالُت ْو ت السُاباث  جٍؼ . ال٣اعتز مخٗت مً حٗم٤ قٍٗغ

ت حٗض لم الغاًَ والٗهغ الخضًشت الٗهىعز في ؤن بلى ووكحر  قٍٗغ) باألصب له٣ُت هي وبهما بالكٗغ، له٣ُت الكٍٗغ

دُت الىٟـ له حؿختُب ظمالُا ؤزغا لخدضر مُٗىت وؤوؿا١ ؾُا٢اث في جيخٓم التي اللٛت بىُْٟت مغجبُت ألجها(وهثٍر  و باألٍع
ت اإلاخٗت،  البكغ ٧ل بحن ومكتر٦ت زابخت بيُت  وهي اإلاخل٣ي، و اإلابضٕ مً ل٩ل الىٟؿُت بالبيُت مغجبُت قٗىعٍت جتغبت ٞالكٍٗغ

ت قغوٍ جد٨مها ظمالُت ْاَغة ٞهي زّمز ومً الٗهىع، و ألام٨ىت ٧ل في   " مُٗىت خًاٍع

ىا ما وبٗض  ت ؤن ٖٞغ اتها ب٩ل اللٛت لىُْٟت  الجمالي الجاهب جمشل الكٍٗغ ا مؿخٍى ت ومٓاََغ  و التر٦ُبُت و     الىدٍى

. بةًتاػ وخضًثها ٢ضًمها الى٣ضًت الضعاؾاث في  مٟاَُم مً ٖىه خُ٪ وما  الٗىىان بلى اإلاغوع لىا ،ظاػ ألاؾلىبُت

 : العنىار -

ا م٩ّىها ًٓل الٗىىان ؤن بلى الضعاؾاث حكحر لها،بط الىهىم بهخاط في يغوٍع  جضاو٫ز ٍوقغ مً ؤهه اإلابضٕ ًضع٥ وجإٍو
ٗٝغ اؾما شسو ل٩ل ؤن مشل ٖىىان، له ٩ًىنز ؤن الىو ؤو ال٨خاب او٫ هّهه، ًداوعز ٞهى لظل٪ به، ٌُم  ال٩لُت، م٣انضٍ ٍو

 لهُاٚت ، مٗا َما ؤو ، ظمالي ؤو جُماحي مىٓىعز مً  التر٦ُب بٖاصة و التر٦ُب ٖبر ومستزلت مسخهغة بيُت بلى ًدّىلها زم
ي يللمدخى مُاب٤ قبه ؤو مُاب٤ ٖىىان ه و الخىاٞغ ظمالُت ًٖ الباخشحن لضي مغاٙو ؤو الىصخّ  ؤلابضإ متا٫ في زانت الخمٍى
ً في الكإن َى ٦ما اإلا٨خىبت، اإلااّصة ل٣غاءة اإلاخل٣حن ًتظب مٛغ ؤو مثر ؤو ألاصبي،  في اإلاسخلٟت اإلا٣االث و الصخ٠ ٖىاٍو

ً مً  طل٪ بلى وما " ألازباع ووكغاث الغ٢مُت، اإلاىا٢٘ و  اإلاىخضًاث ت ٖىاٍو مت مٟخست مٍٛغ  .ومَى

ت -  :الخضًشت العنىار نظٍغ

 ٖخبت" ًمشل الٗىىان ؤن حّٗضز التي الخضًشت الضعاؾاث في الٗىىان ٢ُمت هىّضر ؤن هىصّز ،٣ِٞ الكغح في وؿهب لً ؾٝى 
ىهغا ٢غاثُت، ت الٗىانغ مً ٖو همها الىهىم جل٣ي في حؿهم التي اإلاىاٍػ لها ٞو  الٗال٢اث ٖل٠ً قمىلي، ٢غاجي ٞٗل صازل وجإٍو

ا٦ض  "بُجهما اإلام٨ىت و ال٩اثىت ت" َى الٗىىان ؤن ٖلى Gerard( )Genetteخُىِذ ظحراع ٍو  التي)...( اللؿاهُت الٗالماث مً متمٖى

غاء مدخىاٍ ٖلى وجض٫ لخدّضصٍ، الىّوز عؤؽ ٖلى جىي٘ ؤن ًم٨ً   ..."ب٣غاءجه الجمهىعز إٚل
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دُل ت ومدضصا ممحزا اؾما ٌٗض ٞالٗىىان لظل٪ ، الىو نبىاٍ ْاَغ ٨ًك٠ الٗىىان ؤن ٖلى" ظىِذ" عؤي ٍو  لهٍى
ً بيُت في ازخالٝ َىا٥ ٧ان وبن الىو، ماصة ً مجها بط ونُاٚتها، الٗىاٍو ت الٗىاٍو ت، ومجها الغمٍؼ  ًدٟؼ مما اإلاتاٍػ

ضٞٗه اإلاخل٣ي ل بلى ٍو  َىا٥ نؤ زانت ٖىىاهه، و الىو مًمىنز بحن الخُاب٤ قبه ؤو الخُاب٤ مً ؤلىان إلًتاص الخإٍو

ً بٌٗ ت ٖلى ٣ًىم ال٣هو و  والغواًاث الكٗغ في الٗىاٍو  .ؤلاًداء و اإلاغاٚو

اث٠ ؤَم" حنِذ" خّضص ٣ٞض للٗىىان، صعاؾت وفي ُٟت: في الٗىىان ْو  الىُْٟت ،و الىنُٟت ،والىُْٟت الخدضًض ْو

ت الىُْٟت و ؤلاًداثُت غاثُت، -ؤلازاٍع اث٠ َظٍ بن خُض ؤلٚا  وبطا. ٖىىان إلاهُلر الضاللُت الاؾخٗماالث جخًمجها الْى
اث٠ َظٍ ٧اهذ ها ًخد٤٣ ال ٢ض الْى

ّ
ً بٌٗ في ظل ت الىُْٟت ،ٞةن الٗىاٍو  اإلاغظُٗت الىُْٟت هي للٗىىان اإلاهُمىت اإلاغ٦ٍؼ

 بلى ،بياٞت واخضة ٖالمت ٖبر بإ٦مله هو بلى ًدُل الٗىىان ألن  ( .Antoine Compagnon) ٧ىمباهُىنز ؤهُىان خؿب
غات الىُْٟت ىىان اإلاال٠ اؾم ،خُض بها ٣ًىم التي ًتؤلٚا  الًٟاء في اإلاال٠ بىي٘ جخ٨ٟالن ماصجان َما ال٨خاب ٖو

ت ؤويإ طويز ٢ّغاء ؤمام ال٣غاءة لٗملُت الش٣افي  في الٗالمخحن َاجحن ٖبر ًخم ٦خاب ؤي م٘ ألاو٫ز الل٣اء ،ألن مخباًىت اٖخباٍع

  " الٛالب

ت بن  ماَى ٞحها ًضزل ٖضًضة وازخُاعاث بم٩اهاث ٖلى ج٣ىم لغواًاث،ا م٣ضمتها وفي ٦خاب ٧ل في الٗىىان قٍٗغ
لي، وماَى ظمالي، َى وما مىيىعي، ٤ طل٪ و٧ل لل٨خاب، التروٍج ؤو ال٣اعتز بٚغاء ٚغيه جتاعيز َى وما جإٍو  ٞو

 خامل ٞالٗىىان" َىا ومً ال٨خاب، ماصة ٖلى الضاللت في ًاصحها التي الٗىىان ؤَمُت و ز٣ل حك٩ل ظمالُت اؾتراجُتُاث
خبت للىو، صاللي ،مىاػ وظٍى خّما٫ و مٗجى ه بل اإلاخل٣ي، جىّظه له م٣ابلت ٢غاثُت ٖو  الغؾالت ٞدىيز ٖلى لئلَإل وحٍٛغ
  .اإلاال٠ ٢بل مً اًهالها اإلاغاص

(. والٟٛغان ؤلازم ؤعى: بعهابِـ) عواًت جدلُل بلى الاهخ٣ا٫ ًم٨ً الٗىىان مهُلخاث قغح وبٗض

ضص ال٨خابت، وهٕى الٛالٝ هٕى َى( بعهابِـ) عواًت في  اإلاخل٣ي ًشحر ما ؤو٫ز بط  ؤعيُت َى الٛالٝ لىنز خُض ألالىان، ٖو

 ألاؾىص ٖلحها ٌٛلب أللىان امتزاط بهه ؤخمغ، ٍٖغٌ بسِ (بعهابِـ) و٦خابت ؤبٌُ، بلىنز اإلاال٠ اؾم جدمل ؾىصاء

ا محَز  و... الضماع و الهم و الخؼنز: ألاؾىص ًمشل رحي ومخٗضصة، ٖضًضة صالالث ؤلاوؿاهُت الش٣اٞت في ولؤللىان ألاخمغ، ٍو
. الؿالم ؤو ألامان، و الُهاعة ألابٌُ ًمشل خحن في للضّم، لىنز َى ال٣اوي ألاخمغ

 ماّصة ٣ًغؤ ؤن بٗض بال مٛؼاَا ًضع٥ ال اإلاخل٣ي ؤن ٚحر الشالزت، ألالىان َظٍ اؾخٗما٫ بلى ٢هض ٢ض اإلابضٕ ؤن ووٗخ٣ض

(. والٟٛغان ؤلازم ؤعى) الخًاص طل٪ َى اإلادّحر ل٨ً ألالىان اجتاٍ زلُٟخه وبلى مخل٤، ٧ل ز٣اٞت بلى عاظ٘ وطل٪ الغواًت،
 ٖلُه البّضز ًٞىله وإلقبإ ؟(بٌـ) الالخ٣ت ٚغى ما اإلاخل٣ي ًدؿاء٫ خُض( بعهابِـ) التر٦ُبي الٗىىان نُاٚت و٦ظل٪

ه ال٨خاب ًٟخذ ؤن
ّ
٣غؤ،ٖل . لدؿائالجه ؤلاظابت ًتض ٍو

ت*-- : الاؾتهالٌ قعٍغ

ى الاؾتهال٫ ؤو الابخضاء خؿً البالٚت مً  اهدباٍ ٌكّضز ما ؤو٫ز َى الاؾتهال٫ ألن ٦المه، ؤو٫ز في اإلابضٕ ًخإه٤ ؤن َو
م آٞا١ مخل٣حن بلى ًىظه مدّغعا ؤو ٧ان قٟاَُا ٞال٨الم  قٟاَُا، ال٨الم بطا ؾماٖه ٣ًٕغ ؤو اإلاخل٣ي، ؤو ال٣اعتز  اهخٓاَع

                                                           
1
 La seconde main ou le travail décitation ,Aintoine Compagne seuil ,paris,1979 ,p ,329  

 
 6 اٌعٕىاْ فٍ اٌثمبفخ اٌعشثُخ ، ص - 
 
 9 -7 -6 اٌّشجع ٔفغه ، ص- 
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ُت بإَغ ههىما٫ ٌؿخ٣بل مجهم واخض ٩ٞل مىّخضة، لِؿذ  لظل٪ اإلاىؾٗت، الخل٣ي طا٦غة في ٢بل مً  مك٩لت  مٗٞغ
 اإلاخل٣حن م٣ام طل٪ في مغاُٖا زُابه، صازله ًيخج الظي الش٣افي اليؿ٤ بها ٌٗتٝر ويىابِ جىظهاث ْل في اإلابضٕ ٌٗمل

غوٞهم ،خُض و الش٣اٞت واؾعي مخل٣حن بلى ههه ًىظه( بعهابِـ)عواًت في اإلابضٕ ؤن والٓاَغ اإلادُُت، ْو إل  ٌؿتهل الَا
 ،بهه "٦بلُىٜ؟ ؤقٗاع جغّصص الؿالخ٠ و ق٨ؿبحر ج٣غؤ ال٣غصة عؤي َل" وخ٨ما ٖبرا مًمىهه في ًدمل بؿاا٫ عواًخه

ى الىو، بضاًت في لِـ الجىاب بط اإلادخىي، ل٣غاءة الاؾتهال٫ اؾخٟؼاػ  زبر ٢ض ؤهه وٗخ٣ض الظي اإلابضٕ مً ط٧اء َو
ظٍ الباًَ ٦ك٠ مً ًخم٨ىىنز ختى با٫ َم٫ حهضؤ ال الظًً اإلاخل٣حن هٟؿُت  وخّبز الًٟى٫ز في اإلاخمشلت البكغ َبُٗت ،َو

ت .  اإلاتهى٫ز مٗٞغ

ا عواًخه اإلابضٕ ،ًبضؤ الاؾخٟؼاػيز الاؾتهال٫ َظا وبٗض  الغواًت ؤخضار ُٞه جتغيز الظي الؼمً ،بدضوص اإلاخل٣ي مٗٞغ
غة في اإلاخمشل اإلا٩اوي الًٟاء ،مًُٟا  ،و الؿُٟىت ٢اثض اللٛؼ ماع٧ىؽ في اإلاخمشلت ًتالغوا شسهُاث ،و٦ظل٪ الجٍؼ

غة آًىعا مُىاء مً ،ال٣اصمىنز مٗه ومً ال٩اجب الصخاُٞىنز لى ٦غوػ ؾاهخا بتٍؼ غة ٢اثض لؿان ،،ٖو ( بعهابِؿخار) ظٍؼ

ىا ت ؤظل مً ال٣اصمحن الغواًت بصسهُاث اإلاال٠ ٌٗٞغ  مً سخب زم:"اإلاال٠ ٣ًى٫ز( .بعهابِـ) ؤبُا٫ خ٣ُ٣ت مٗٞغ
ل ٚلىبى، ٢ىاة في بغامج مٗض ماعجِىحز ٧ىؾخا الؿُض: بهضوء ٣ًغؤ وعاح ؤؾمائها ٞحها صّوهذ وع٢ت ظُبه  الؿُضة)...( البراٍػ

ا ا ماٍع ا٦ـ، بى٧الت ،صخُٟت ٧اؾخِىٞى  ؤمحن الؿُض ٚاها، ٚغاُٞ٪ صاًلي ،صخٟي ؾىماعيز ٧ىامي الؿُض)...(عوؾُا ؤهتٞر

 جلُٛغاٝ" صاًلي في ،صخٟي ٦مبِـ ظىنز ،الؿُض لجؼاثغ،ا ؾُاؾُت لصسهُاث طاجُت ؾحر و٧اجب ،صخٟي الضّعاجي
.)...( با٦ؿخان ظُى ل٣ىاة صخٟي هللا ؤمان ظىاص)...(اهتلترا

غة جل٪ في ٣ًُمىنز الظًً ؤخض ؾغ ًٖ لهم ٨ًك٠ مّغة ٧ّلز وفي عواًخه، بإبُا٫ اإلاخل٣ي اإلابضٕ ّٖغٝ ل٣ض  الجٍؼ
غة ؤه٣اى ٖلى ؤ٢ُمذ التي ألاؾُىعٍت  ماصة في ٦خابا ٣ًغؤ ؤهه ،ٌٗخ٣ض الغواًت إلا٣ضمت اإلاخدّب٘ ولّٗلز بًخالهخِـ، ظٍؼ

ت ناخب -صاعوًٍ الٗالم ًظ٦غ وؤزغيز الجٛغاُٞت، الخضوص ًظ٦غ مّغة ألهه الٗلىم، في وآزغ الجٛغاُٞا،  و السل٤ هٍٓغ
ت جل٪ ٧اهذ وبن-اليكىء . ألاؾاَحر بحن مً حّٗضز الىٍٓغ

ت- : ألاؾُىعة قعٍغ

٠ُبذ ألاصباء مً ٦شحر اؾخٗان ل٣ض ٠ُ بلى ٖمضوا ،خُض ببضاٖاتهم في ألاؾُىعة ْو ت عئاَم جْى  ؤلابضاُٖت ال٨ٍٟغ
 ألاؾُىعة ؤنالت ٖلى طاجه الى٢ذ في ومداٞٓحن اإلاختضص، الُٗاء ٖلى صاثمت ب٣ضعاث مدمال ظضًضا زىبا الترار ملبؿحن

لها الضًيُت للكٗاثغ جٟؿحراث وهي والكٗاثغ والخ٣الُض الٗاصاث مً   "وجإٍو

٠ُ بلى ًلجاون اإلابضٖحن و ألاصباء ًتٗل الظي ولٗل  و السىاع١ز ؤهىإ بمسخل٠ خاٞلت ؤجها ،َى ألاؾُىعة جْى
متزط بالسُا٫ الىا٢٘ ٞحها ًسخلِ التي اإلاعجؼاث ىاَغ وهباجاث وخُىان بوؿان مً ُٞه بما الٓىاَغ ٖالم ،ٍو  ٧ىهُت ْو

ُتها ص،واٖخ٤ ألاو٫ز ؤلاوؿان بها آمً ُٚبُت ٢ىيز مً الُبُٗت ماٞى١ز بٗالم  بخٗضص م٣تربت آلالهت هٓغة ،ٞخٗضصث بإلَى

ا   .اإلاسخلٟت مٓاََغ

                                                           
 
 05عض اٌذَٓ ُِهىثٍ سواَخ ص( أسع اإلثُ و اٌغفشاْ)إسهبثُظ - 
 
 .8 ص 98 اعخ ثُشود اٌذاس اٌحذَثخ ٌٍطت-ِحّذ عجذ اٌّفُذ خبْ-األعبطُش و اٌخشافبد عٕذ اٌعشة: َٕظش- 
 
 9 اٌمبهشح دط،دد ص:ِىزجخ عُٓ شّظ -أُِٓ داوود-األعطىسح فٍ اٌشعش اٌعشثٍ : َٕظش- 
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 متا٫ في اإلابضٕ ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ إلاسلٟاث جغا٦ماث بٗضَا وز٣ُا اعجباَا  اللٛت و باألصب ألاؾُىعة اعجبُذ ول٣ض
ا بضاًت في ألاؾُىعة ٧اهذ ،خُض الًٟ و ألاصب ت ،وجخمشل الكاٖغ و للٟىان بلهام مهضع ؤمَغ ٠ُث قٍٗغ  ألاؾُىعة ْو

ا لها ٚغابت ٧ل ؤو اإلاؿخدُل ُٞه ًخد٤٣ الظي السُا٫ وطل٪ السىاع١ز جل٪ في ألاصب و الًٟ في ا٫،لظل٪  الجمالي  ؤزَغ ّٗ  الٟ

ٟها . عواًخه في محهىبي ْو

٠ التي اللٛت ؤن بلى َىا ووكحر ل ؤصاة ج٩ىنز ؤن ،والبض َاصٞت لٛت بالخإ٦ُض ،هي ألاؾُىعة جْى  وماٍ بلى الٗالم لخدٍى
 و هٟؿه الصخيء ج٣ى٫ز ال اإلابضٕ ٢بل مً اإلا٣هىصة ال٩لمت بن بط ؾلُت لل٩لمت بن ،زم َُبا ؤزغا لؤلؾُىعة ألن ،زم ؤًٞل

ش ٞتغ ومىظ. ج٩ّىهه بهما  ٖؼ ولٗل. ومبضٖه ال٩ىنز في مخإمال لسُاله الٗىان ًتر٥ لظل٪ الخٛحر بلى ؤلاوؿان ٌؿعى  الخاٍع

 لظل٪. ألاًٞل بلى الٗالم حُٛحر َى هبُل َضٝ بلى ٌؿعى زُابه في ألاؾُىعة لٗىهغ جىُْٟه  زال٫ مً محهىبي الضًً
غة مً شسهُاث ًداوعز هتضٍ ابِـ، ظٍؼ  و والٓلم.الضماع و الخغب متغمي ؤ٦بر في اإلاخمشلت الصسهُاث َظٍ بَع

:  وصماع خغب متغم ال م٣اوما ٌّٗضز بًٗهم ٧ان وبن. الاؾدبضاص

 ماعولىضا ماهىا٫ بقغاٝ جدذ الٟاع٥ يمً مؿلخت زىعٍت  ٦خِبت  ٢اثض"ماه٩ى" اؾمه ٢اثضَم مؿلخحن ؾخت .
 الٗالم بهجت نىٗذ التي ال٨غة  طا٦غة بخضمحر ولى للخسٍغب ًسُُان خككان .

 غة اإلااؾؿىنز ألاباء ابِـ لجٍؼ  :َم بَع

٩ي الؿُضة الصن، بً ؤؾامت ،الكُش قُُٟٛاعا بعوؿخى.ص ،الؿُض ؤولٍغ ٨ُى ؤوم ماًجهٝى  بابلى ؾُض٧ابىن،ا٫ ،آ٫ قُجًر

:  مً وبتز٦ُت بًل ظىلٜ ٦ُم باجِؿخا بى٧اؾا، ،٧اعلىؽ بٌؿ٩ىباع

 ُضي ،وبى٫ز وؾخالحن مىؾُلُجي خلغ ال٣ظافي و ؤمحن،ونّضام، بىث،وبِىىقُه،ٖو  َاالء ،وحكاوؾِؿ٩ى،َو

بت وال بالضمّز الٗالم حُٛحر ؤعاصوا الظًً الغواًت ؤبُا٫ . الضمّز ٚحر يٍغ

ابِـ ؤصبُاث ًٖ ال٩اجب ٣ًى٫ز  باؾم مغجؼ٢ت ُٞه ،لِـ بضًل ٖالم بلى بالخاظت مىا قٗىعا:"جإؾِؿها وبُان بَع
ماء وال ، الىٟا١ ٖهغ في الٗهمت ًّضٖىنز ؤهبُاء ،وال الشىعة باؾم ؾماؾغة ال٣ُم،وال  ظماظم مً اإلاتض ًهىٗىنز ٖػ
ت ،وقٗىب مؼ٠ٍّ ٖالم ٖلى الخغب ؤٖلىا الظًً هدً ،ٞةهىا قٗىبهم لى الىٟا١ و ال٨ظب ًمتهىىنز ،وؾاؾت زىٖى  ،ٖو

ٌ ؤن في ؤلاوؿان خ٤ ج٣خل ؤ٩ٞاع ٣ى٫ز ًٞغ لى. ال ٍو  اإلاىظىص الٗالم َظا هجغة ،٢ّغعها وما٦غة زبِشت بًضًىلىظُاث ٖو
 ٞغى ؤظل مً اإلاامً ،و الِٗل ل٣مت ؤظل مً ال٣اجل ُٞه ًلخد٤ بعهابِـ هللا بغ٦ت ٖلى ؤؾمُىاٍ مسخل٠ ٖالم وبىاء
 الؿالح في اإلاخاظغ ،و لالؾخ٣غاع ؾبُال ال٣ىة ًغيز الظي الض٨ًخاجىعز ،و ٞاؾضة هٓمتؤ ا٢خإل ؤظل مً الشىعي هللا،و قٕغ

ت ٞلؿٟت لِؿذ الّغخُم،بجها اإلاىث في الخ٤ ؤمىُت لخد٤ُ٣ اإلاسظعاث و  به  ٌٗتٝر ال الظي الٗالم خ٣ُ٣ت ،ل٨جها َاباٍو

ابِـ هللا ،لُباع٥ آلازغون   "بَع

ابِـ خُض ا وخغ٧اث مىٓماث جتم٘ ٖاثلت ،هي عاَىعٍتبمب وال ممل٨ت ال و صولت لِؿذ بَع  بط "ؤبضا ال٣ىة" قٗاَع

ابِـ ٖاثلت" م٤ ، ز٣اٞاجه ،وجىٕى ؤٖغا٢ه بخٗضص الخ٣ُ٣ي الٗالم هي بَع  الالخدا١ ازخاعث مىٓمت ؤو خغ٦ت ٧ل جتاعب ٖو
ىاُٖت ٢ىاٖت ًٖ بها .  "َو

                                                           
 
 0 ص-عض اٌذَٓ ُِهىثٍ ( أسع اإلثُ و اٌغفشاْ)سواَخ إسهبثُُٓ - 
 
   ٔفغه ،ص- 
 
   ٔفغه،ص- 
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ت- ن قعٍغ :  الفغعُت العناٍو

ل 
ّ
ا الٗىىان ًمش ل مىيٖى لُا ،ومٟخاخا لظ٦غا ؤه٠ ٦ما للخإٍو  ؤن اإلام٨ً مً ٧ان بن ،و ٌٗىىهه الظي للىو جإٍو

ا زاصٖا ٩ًىنز غاء و ؤلازاعة ٢هضًت ٖلى ًبجى ،ٖىضما وؾغابُا ومغاٚو  لخل٣ي الاؾخٗضاص ال٣اعتز ٖلى ماًدّخم َى ،و ؤلٚا
ً ُمُت ٖىاٍو ا جماعؽ ، جَى ت ؾلُتها وحؿخسضم ، الضاللي و اللٛىيز م٨َغ خباٍع غاء في الٖا ب مام ؤلٚا

ّ
 اإلاخل٣حن مً ًخُل

ُت وبىؾاثل مًاص، ٢غاجي بم٨غ التزوص لُت مٗٞغ  باإلااّصة ألا٢ل ٖلى الا٢خىإ ،ؤو اإلاؿمى م٘ الاؾم جُاب٤ مً للخد٤٣ وجإٍو

.  " مٗها بالخٟاٖل ٞهمها بلى مضٖى َى التي

ً بلى  الىو يمدخى ٢ؿم زم ، لغواًخه  عثِؿا ٖىىاها وي٘ ٢ض محهىبي الضًً ٖؼ اإلابضٕ ؤن بالظ٦غ وخغّيز  ٖىاٍو
ُت ىه الش٣اٞت واؾ٘  اإلابضٕ بظ٧اء ازخاع ،خُض الساعجي للٗىىان قاعخت مدُاث بمشابت هي ٖٞغ ُت ٖىاٍو  ،٩ٞاهذ الٟٖغ

م"؟ ٦ُبلُىٜ ؤقٗاع جغّصص الؿالخ٠ و ق٨ؿبحر ج٣غؤ ال٣غصة عؤي َل:" ٧الخالي  مسخىا بطا ونّض٢هم ؤ٢ؿمىا بطا اخظَع

ا ًم٨ً ال التي الىخُضة الخ٣ُ٣ت ل٨ّىه لمًا ما الضمّز في عبما"،" لخاَم  ؤًضي بحن ٍٚغب ؤهجي ولىال"،" اإلااء مً ب٣لُل مدَى

 ختى"،" ؤجِذ ؤًً مً جظ٦غ جظَب ؤًً بلى حٗٝغ ال ٖىضما" ، الًال٫ و الكغ٥ نىمٗت  ٖلى لبه٣ذ ال٣خلت َاالء
ش نىاٖت في ههِب لها السُاهت خجي ؤؾامت جؼوط لى"،"الخاٍع  ؤها ًهغح زم"،"2001ؾبخمبر11 و٢ٗذ ما 1996 الٗالم في ٍو

 مً طل٪ ٧ان لب٩ُاؾى ٚغه٩ُا لىخت ًظ٦غون" ،"ال٣ُامت نىمٗت ؤها -لىمىمبا ؤها ، اإلاٗمضان ًىخّىا ،ؤها  ٌؿٕى ،ؤها الغب
ش، ؤلىان ٌّٛحر ؤن قإهه سا ٨ًخبىنز الظًً ؤ٦ٍغ الخاٍع  ازتر١ز الظي الغنام ُٖاع ازخل٠ ،وبن واخض ٢اجلىا"،" مبخىعا جاٍع

ش ًهى٘ مً" ،"ظؿضًىا  ألهه جب٪ ،ال الُىم ؤمىث ؤن لي ٧ان بطا" ،" مٟغصاجه بٌٗ لخُٛحر ممداة ظُبه في ًً٘ ال الخاٍع

ض ماجمغ في ؤهىا لىال" ،" ال٣ُامت بٗض اهخٓاع٥ في ،ؾإ٧ىنز ألاعى ٖلى الب٣اء لىا ٨ًخب لً ُّ  ،ل٨ً ألاعى ب٪ إلاسخذ ؾ
". وعاءٍ جباونجش الظي الٛغص١ شجغ ًى٨ٟٗم لً ًىم٨م ؾُإحي

ً ،ٞةن بخهاثُت  وبٗملُت ُت الٗىاٍو ابِـ) لغواًت الٟٖغ  قغخا مٗٓمها ،جخًمً ٖىىاها ٖكغ زالزت ٖضصَا(بَع
ت ًلمذ ٖىىان ٧ل إلاٟغصاث اإلاخدب٘ ،بط الٟٛغان و ؤلازم ٖلى اقخملذ ،خُض الغثِـ للٗىىان وجٟؿحرا  الضم لىنز بؿٖغ

ا الًم٨ً التي الىخُضة الخ٣ُ٣ت َى ،ٞالضم الٟٛغان و٦ظا ؤلازم وعوح ىا اإلااء مً ب٣لُل مدَى  ،بط الٟٛغان و ؤلازم ،َو

ل الضم
ّ
. الٟٛغان ًمشل اإلااء و ، ؤلازم ًمش

ُت ،و الاؾخٟهامُت الٗباعاث ألاصًب اؾخٗمل ٞل٣ض ً مٗٓم في الكَغ  خ٨ما جمشل طل٪ بلى  باإلياٞت التي الٗىاٍو

برا  بك٩ل الغواًت بهما جىٟغص زانِخان الاؾخٟهام و الخعجب و. ًى٨غ ال الظي الجمالي ؤزٍغ الاؾخٟهام و ،ٞللخعجب ٖو
م(  َل) اؾخٟهام اؾخٗمل ٣ٞض الخىاع، ،زانت الٞذ  قٍغ ؤؾلىب( ولىال.)وجى٦ُض ق٪( ،ل٨ّىه عّبما)،( ؤمغ) ،اخظَع

،جظ٦غ ٖىضما)،  ؤها... ّعحًو زم)، قٍغ ؤؾلىب( ما -الهض بً لىجؼوط)جى٦ُض،(السُاهت ختى)، ٦ظل٪ قٍغ ؤؾلىب(الحٗٝغ
...  ما٢لىا)، حعجب جًمً بزباع ؤؾلىب( ؤ٦ٍغ...ًظ٦غون.) الًالت اإلاكغ٦ت ألاها وحٛلُب وح٣ُٗب اؾخئىاٝ( ؤها ،ؤها،

ي ؤؾلىب( ٣ً٘ ال ًهى٘، مً)، بزباع( واخض  قٍغ( ؾُإحي ل٨ً.... ،لىؤهىا وجى٦ُض قٍغ ؤؾلىب( جب٪ ال... ٧ان بطا)، قَغ

. واؾخضعا٥

                                                           
 
 0 -9 اٌعٕىاْ فٍ اٌثمبفخ اٌعشثُخ ، ِحّذ ثبصٌ ،ص- 
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ًا٫ مٗٓم ؤّنز اإلاالخٔ بن ُت ٖىاٍو  ٚغيه واخض اؾخٟهام وظض خحن ،في الخى٦ُض و الكٍغ ؤؾلىب جًمىذ ٢ض الٟٖغ

بن  خُض الخعجب ،و٦ظا الاؾدى٩اع و الخد٣حر ت مً ولّٗلز.  بالخىاع له٣ُت ؤلاوكاثُت ألاؾالُب َظٍ ّّ ً قٍٗغ  الٗىاٍو
 ألايضاص ًتم٘ ٞمّغة وكاثُتؤلا ألاؾالُب ،ونُاٚت التر٦ُب ظمالُت مً هٟؿه في ،َىماًدضزه مٗها اإلاخل٣ي وجٟاٖل

(. ،جغصص ج٣غؤ( ) الًال٫ و الكغ٥ نىمٗت) التراصٝ ،ومّغة(  ،الٟٛغان الازم)

 ؤلاٞهام ظهىص ؤن وطل٪ ؤلاٞهام و الٟهم وي٘ تهُئت مً للمال٠ البّضز عواًت ؤي م٘ اإلاخل٣ي ًخىانل ؤن ؤظل ومً
 ،ومؿاٖضة الخىانل مهّمت إلهتاح بُجهما ُٞما حٗاونزا٫ ؤظل مً ال٣اعتز لضي الاؾخٗضاص زل٤ ال٩اجب مً ؤوال جخُلب
ت ،بىاؾُت الالخ٤ الجؼء في ًإحي ؤن ًم٨ً ما الىو مً ظؼء ٧ل في ٌؿخيخج ؤن ٖلى ال٣اعتز  الىو ؤخضار مً متمٖى

ٗا صخُدا ٞهما ًًمً ،ؤن ال٩اجب ،ٌؿخُُ٘  الىو إلاىيٕى الاؾخٗغاضخي اإلاضزل ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ال٣اعتز لضي وؾَغ

ً ،و ثِـالغ الٗىىان) ُت الٗىاٍو ً حٗض خُض(.الٟٖغ ُت الٗىاٍو  بض٢ت ومدضصة قاعخت ٖىانغ -هٓغها وظهت مً -الٟٖغ
.  الغواًت ماصة في للمهم

ت جخِؿغ ،وال ؤبيُتها جد٨م ٖامت ب٣ىاٖض الخيبا ًم٨ً ال ،ٞةهه زابخت بىاء ب٣ىاٖض ًخدضص ال الىهىم بىاء وألن  مٗٞغ
اع ت بٌٗ اإلا٨خىبت الىهىم بٌٗ وحكتٍر مُٗىت، اجهالُت مهمت ٫ح متا٫ في بال لها ًسخاع الظي ؤلَا  لضي اإلاٗٞغ

:  بلى ًلجإ ولظل٪ الىهىم بٌٗ في  الٟهم ؾىء مً للخ٣لُل مًُغا ال٩اجب ًتٗل الظي ،ألامغ ٢غائها

 ٌ  ص٣ُ٢ت ؤوناٝ ٍَغ٤ ًٖ اإلاىُى٢ت الىهىم بها جخمحز التي ألاقُاء بلى الخؿُت ؤلاقاعة ٣ٞضان ًٖ الخٍٗى

ى( ألاػمىت و ألام٨ىت ألاشسام،و ون٠)لؤلويإ ومدضصة  ما ،خُض عواًخه في محهىبي به ٢ام الظي الٗمل َو
 الؿخت الجىىص بلى الؿُٟىت ٢اثض العجىػز ماع٧ىؽ مً بضءا الغواًت لصسهُاث الض٤ُ٢ الىن٠ َى ًمحٍز

م الظًً اإلاؿلخحن غة في اؾخ٣بلَى  ون٠ ؤًًا َىا٥ ،زم باؾمه ،٧ل الضماع و الخغب بمتغمي جهاًت الجٍؼ

.  ألاخضار وإلاٗٓم للؼمان و ألام٨ىت
 الؿُا١ ٖىامل بٌٗ و٦ظل٪ لل٣اعتز بالًغوعة مٗلىمت ٚحر ألجها ،اإلا٨خىب الىو ٞحها وكإ التي للبِئت ال٩افي الخىيُذ 

ابِـ) عواًت ؤن الىاضر و للٟهم؟ اإلاهمت  ألاؾاؽ مدغ٦ها ،ٞةن الخغوب ل٩ل وقاملت ٖامت ٧اهذ بن و ؤخضاثها( بَع
ت ه-نضام وقى٤ -2001ؾبخمبر11 وؤخضار الٗغبي الغبُ٘ و الؿىصاء الٗكٍغ ظا  -ال٣ظافي وحكٍى  -الغواًت ؾُا١ َى َو

م ،ومىؾىلُجي ُٟٚاعا وحصخي َخلغ ػمً.  اإلااضخي للؼمً امخضاص َى الغاًَ الى٢ذ في ًدضر ما ؤن  اإلابضٕ ًا٦ض خُض حَر  ٚو
غاَم م٣اومحن اإلادللحن بٌٗ ًغاَم ممً . ُٟٚاعا حصخي بال ،وزغاب خغب متغمي ال٩اجب ،ٍو

٣ت محهىبي اؾخُإ و٠ُ٦ بالخايغ اإلااضخي عبِ في الغواًت ظمالُت وج٨مً  َى ،ٞالىاضر الاخضار ًمى٤ُ ؤن ط٦ُت بٍُغ
ً اَخمامه ُت ألازغيز زم ٞهما ألاؾاؾُت السُاب ٖىانغ بحن الٗال٢اث وبًًاح ، الىو في لؤل٩ٞاع الهغمي بالخ٩ٍى  الٟٖغ

ت صماع متغمي بحن اإلاكتر٦ت الى٣ُت محهىبي الضًً ٖؼ ًىضر ،خُض ت ال٣ىبلت و َخلغ ػمً مً البكٍغ  ؤخضار و الظٍع
ت م٣ضمتها في و الٗغبي الغبُ٘  و الصن بً ػمً َظا ًىمىا بلى وه٩اػا٧ي َحروقُما  الكٗب ٖاقها التي الؿىصاء الٗكٍغ

.  الجؼاثغيز

اث٠ ومً( نض٣ًي ًا قِئا جغ لم) الالػمت جل٪ ج٨غاع َى الغواًت هو ًمحز ما ولٗل  ؤزٍغ ،ؤما الخإ٦ُض الخ٨غاع ْو

ت اإلاخل٣ي اقدُا١ جدّغ٥ الالػمت جل٪  ٧ىنز في ُٞخمشل الجمالي ما بط. ألاخضار مً الالخ٤ إلاٗٞغ
ّ
 الصخاُٞىنز ٖٝغ ٧ل

ابِـ ٖاثلت ًٖ مٗلىمت : وله١ مشل واهضَاقا ٚغابت ؤ٦ثر ؤزغيز مٗلىماث ال٦دكاٝ ماع٧ىؽ ال٣اثض وقّى٢هم بال بَع
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اث ؤو ؤؾلخت جدملىنز ال ؤه٨م ،ؤزبرها الٟحزا َى ،ماع٧ىؽ بخٟخِك٨م ه٣ىم لً باإلاىاؾبت"  ؤبلٛىا ٠ُ٦ ج٣ىلىنز ،٢ض ممىٖى

ضها  ٌٛجي ؾمٗىاٍ بطا... بؿُِ ؟ألامغ  ٖٝغ ٠ُ٦ ؤما.... مىه ،البّضز ٧اعصًىاؽ ٚجى وبطا... للخٟخِل صاعي ٞال لساعامُى ٖو
 ٧ىؾخا م٘ ماػخا ال٣اثض ابدؿم ُٖىاٍ، جخٓذ و٢ض ٧ىؾخا ،٢ا٫ ٖضها؟ بطا -ٖضجم بطا... حؿإلٍى ؤن بال ٖل٨ُم ،ٞما طل٪

ٗال ؤٚغب ماَى صاثما َىا٥ ؤن ،لخيبه الىو بضاًت مً الالػمت َظٍ وجخ٨غعز  " –نض٣ًي ًا قِئا جغ لم-،  ٧ّلز ٞةن ،ٞو
غة بلى الصخاُٞحن ونى٫ز مىظ جىالذ التي ألاخضار ابِـ ظٍؼ - ألاؾاَحر و السىاع١ز مً ٧لها -الغواًت جهاًت ختى بَع

 لى٧ان -اإلابضٕ خؿب -الظي ُٟٚاعا حصخي اإلا٣اوم لؿان ٖلى خ٨ُم بغؤي الؿغصًت ماصجه اإلابضٕ ًسخم الغواًت جهاًت وفي
ز
ّ
ٌ للخُاة ٖاص لى ؤو خُا  ٢ض الؿاب٣حن الخ٩ام ،و٦إن البكغ جضمحر متغمي ٖلحها اج٤ٟ التي السغاب ؤؾالُب ٧ل لٞغ

ت اإلاٗالم ٧ل جضمحر ٖلى اج٣ٟىا  جمشا٫ ألاَغاماث، مدل، جاط بًٟل، بغط ألابٌُ، ،٧البِذ صولت ل٩ل ؤلاوؿاهُت الخًاٍع

ت، . الصسغة ،و٢بت ال٨ٗبت بلى ،باإلياٞت بحزا بغط اإلاسلو، اإلاؿُذ جمشا٫ الخٍغ

 وؿان،ؤلا ًبجي ما لخضمحر حٗىصونز جه٣ٟىن، و جضمغون ل٨م،  جبذ جه٣ٟىن،: " ُٟٚاعا حصخي لؿان ٖلى اإلابضٕ ٣ًى٫ز

ابُىن، ؤهخم غة َظٍ بلى ظئخم ؤه٨م اٖخ٣ضث بَع  ؤن بال َىا بلى آث لم ؤها...ؤلاوؿان قإن وحٗلىا وعاء٦م، الضمّز لختر٧ىا الجٍؼ
اب، الشىعة ًه٠ مً َىا٥  الدصخي ؾختضونز اإلاّغة َظٍ بهما... َىا٥ الشىعة ألوانل ؾإٖىص م٨ٗم، عخلتي اهتهذ باإلَع

 واخضة، ٧لمت ٠ًًُ ؤن صونز الدصخي وزغط ؤلابضإ، جضّمغون ؤهخم... اإلاٗالم َظا ًضّمغ مً وظه في الؿالح ًدمل مً ؤّو٫ز
  "ؤمامهم ًدضر الظي ًهض٢ىنز ال واظمحن اإلااجمغون ٧ان بِىما

ًىا ظضًض مً للخُاة ٖاصوا لى وبإجهم بالٗض٫، الٗالم خ٨مىا مً َىا٥ ؤن ظلُا ًخطر الىو، َظا زال٫ مً  ٧ل لٞغ
الث ٌكاع٥ ؤن محهىبي ازخاع ول٣ض ُٟٚاعا، حصخي الشىعي َاالء  مً و الخغب متغمى بها اصين التي الخُٛحراث َظٍ  مً الٗالم ٍو

ام ًٟطر ؤن الجمالُت و    الؿغصًت بم٩اهاجه ٖبر ٌؿخُُ٘ الًٟ َظا ألن" الغواجي، الًٟ زال٫ ت واهدغاٞاتها الظاث، ؤَو  ال٨ٍٟغ
ام في آلازٍغً حسجً  خحن زهىنا الكٗىعٍت و  الخٛلٛل ٌؿخُُ٘ مشلما( ٖغ٢ُت ؤو مظَبُت) ي٣ُت اهخماءاث في طاثا٫ ؤَو

 ب٦غاَاث مً ؤلاوؿان جدغعز عخبت ٖىالم بلى والضزى٫ز ؤلاهخماءاث، َظٍ جتاوػز ٖلى ٢ضعتها ،لُبرػ ؤلاوؿاهُت الغوح ؤٖما١ بلى

.  "ٖلحها جغّبى

ابِـ ب٨باع ؾماَم مً ؤٖما١ في ٌٛىم ؤن محهىبي خاو٫ز ول٣ض  الٟىىنز ؤ٢ضع مً ٌّٗضز الظي الغواجي ؾغصا٫ زال٫ مً  بَع

ت الىُْٟت الغواًت شسىم مً شسهُت ل٩ل وؿب خُض مًامُجها ب٩ل الخُاة جٟانُل ؾغص ٖلى  الهٟاث و. بلحها اإلاىَى
بت ؤو الخ٣ُ٣ُت ، وظهت مً ألا٢ل ٖلى الخ٣ُ٣ت مً ال٣ٍغ  الغواًت شسهُاث نٟاث حّٗضصث و٦ما صخٟي، ٦مد٤٣ َى هٍٓغ

ما١ في ٦ظل٪ جخٛلٛل الغواًت بط ؤنىاتهم، حّٗضصث  جهّىعز في اإلاسبىء ٞخ٣خدم الالوعي في حٗكل التي ؤلا٦غاَاث لخىا٢ل ألٖا

  ."وآلازغ الظاث

 مغظُٗاجه ٖلى وبىاء بالٗالم، خّلز الظي الضماع خى٫ز ٦شحرة وحؿائالث َىاظـ عاوصجه ٢ض محهىبي، ؤن الغواًت مً هٟهم
ُت سُت و اإلاٗٞغ  ٣ٞض الصخاٞت مهىت ٖامل بلى باإلياٞت الش٣اُٞت م٣ضمتها في و الا٢خهاصًت و ًاؾُتالـ و الجٛغاُٞت و الخاٍع

ٛحر ًضّمغ، الظي آلازغ ٞهم مداوال زلضٍ، في ماصاع ٧ل خى٫ز  عواًخه وسج  ؾّماَا السُا٫ مً صولت للمخل٣ي ٞبجى بالضم، َو
                                                           

 
 0 سواَخ إسهبثُظ ،ص- 
 
 60 عض اٌذَٓ ُِهىثٍ ص-إسهبثُُٓ - 
 
 08إشىبٌُخ األٔب و اِخش ،ِبجذح حّىد ،ص- 
4
 4 ٔفغه ،ص- 
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ابِـ  ماجمغاتهم، و٢اٖاث الؿُاسخي، وبُاجهم ي،الغؾم وكُضَم لهم الٗالم، مسغبي ؤو الٗالم، خ٩ام ؤٖٓم مً شسىنها بَع
مي، زغافي ؤؾُىعي ٖالم في و٦إه٪ حكٗغ الغواًت ج٣غؤ وؤهذ و٢اصاتهم، خ٩امهم و٦باع ٗال خلم، متغص ٩ًىنز لىؤهه جخمجى َو  ٞو

ابِـ الغواًت لٗىىان اإلاخمًٗ بن خُض مؼ ج، خلم و٦إجها عواًخه محهىبي زخم ٣ٞض  ؤن و٫ ًخمجى( الٟٛغان و ؤلازم ؤعى) بَع
 ٢ض خخما الظي اإلاخل٣ي مً الخ٣اث٤ ج٣ٍغب وخاو٫ز محهىبي،  ؾغصَا التي ألاخضار لهى٫ز" ال٣ُامت بٗض ما" ؾّماَا ٢ض اإلابضٕ

 خُض( الٟٛغان و ؤلازم) الجما٫ و     ال٣بذ لِكمل، الٗىىان احؿ٘ خُض. بالسُا٫ الخ٣اث٤ عبِ في اإلابضٕ لظ٧اء ًىضَل

. ؤلاًتابُت بالضاللت الؿلبُت الضاللت اظخمٗذ

ُٟت له ٨ًً لم اإلاال٠ ؤن الغواًت َظٍ ٖلى -هٓغها وظهت مً -ٌٗاب ما ول٨ً  ؤن اؾخُإ ل٨ّىه الّؿغص ٚحر الىو في ْو
 الؿب٤ َظا مً ال٨شحر الٟهم ًم٨ىه ال الٗاصي اإلاخل٣ي ؤن خُض الش٣اٞت، واؾعي اإلاخل٣حن ؤٞهام بلى الخ٣اث٤ مً ٦شحرا ٣ًّغب

 ؤما الجٛغاُٞا، ل٣غاءة اإلاخل٣حن حؿخضعي التي ال٣ضًمت الجؼعز و  صاعوًٍ اليكىعز و  السل٤ ًتهٓغ  بحن ًتم٘ الظي الصخٟي

سُت ألاخضار ا  اإلاخل٣حن مً ؤخض ٞال الؿُاؾُت و الخاٍع ت ٢بل ما ظُل ؾىاء.ًى٨َغ  الغبُ٘ ظُل ؤو  الجؼاثغ في الؿىصاء الٗكٍغ
.  الٗغبي

ً ؤن ههٖىىا زال٫ مً محهىبي جم٨ً ،٣ٞض ؤمغ مً ٨ًً ومهما  صاثما ًيخهغ لً الظي ؤلازم م٣ابل الٟٛغان ٢ُمت ٖلى ًبَر

ت الكّغز و ،السحر ألايضاص نغإ في ؤلاوؿان زل٤ مىظ ٞالٗالم.واخضة ؤعى ٖلى ن ٣ًىما ٧اها ،وبن  الاؾخٗماع، و ،الخٍغ
اب ٨ظا، الىثام، و اإلاهالخت و ؤلاَع  وجاعر ألاظُا٫ وجخٗا٢ب ةالخُا وحؿخمغ الّضماع، ٌؿىص ومّغاث الؿالم ٌؿىص ٞمّغة َو

 وؿخ٤ُٟ خلم متغص  الٗالم  في  ًدضر ما ولُذ ٖلحها، ومً ألاعى هللا ًغر ختى. الالخ٣ت ألاظُا٫ لخ٣غؤَا الغاَىت ألاخضار

. الؿالم و ألامان لىتض مىه

ا جٟغى الخضًشت الاجها٫ وؾاثل ٞةن ٣ًغؤ، ال الٗغبي اإلاىاًَ ٧ان وبن وختى  ًش٠٣ ال َظا ن٧ا وبن ٖىىة، ٖلُه ؤزباَع

. اؾدُٗابا و ٢غاءة آلازغ م٘ الٟٗا٫ الخىانل و ال٣غاءة ٞٗل ٣ًّضمها التي هٟؿها بالضعظت

ت  الضعاؾت َظٍ في ؤٟٚلىا ٢ض ؤهىا بلى وكحر السخام، في و  ؤن وطل٪ ٦بحر، بك٩ل الغواًت محزث التي الخىام، و الخىاع قٍٗغ

 عواًت بن زم. الخضًشت الى٣ضًت الضعاؾاث في قإن ُٖٓم مً لهما إلاا ٫مؿخ٤ بدض بلى مجهما واخض ٧ل ًدخاط الٗىهٍغً َظًً
ابِـ . بدض متا٫ مً وأل٦ثر م٣اعبت، مً أل٦ثر جدؿ٘ بَع

. واإلاغاحع اإلاهاصع كائمت

م ال٣غآن . ال٨ٍغ

: اإلاهاصع

ابِـ عواًت- . 2006الجؼاثغ، محهىبي، الضًً ٖؼ ،(الٟٛغان و ؤلازم ؤعى) اَع

: اإلاغاحع

 .1981بحروث، للُباٖت الخضًشت الضاع زان، اإلاُٗض ٖبض مدمض الٗغب، ٖىض زغاٞاثا٫ و ألاؾاَحر-01

. صٍ،صث ال٣اَغة، قمـ، ٖحن م٨خبت صاووص، ؤمحن الٗغبي، الكٗغ في ألاؾُىعة-02

 .2008، 1ٍ الجؼاثغ الازخالٝ ميكىعاث مدّٟى الل٠ُُ ٖبض( ؾُمُاجي جهىعز هدى) الغواجي الىو بهخاط آلُاث-03
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.  1ٍ،2003 ألاعصن، ٖمان، الخىػَ٘ و لليكغ الٗلمُت الباػوعيز صاع عيىان، هللا ٖبض ًتالغوا ه٣ض-04

ت، ٖالم خمىص، ماظضة ٖغبُت عواثُت هماطط) آلازغ و ألاها بق٩الُت-05 ذ، اإلاٗٞغ .( 2013 ،ماعؽ398 الٗضص ال٩ٍى

ت الهُإة الجُاع، مضخذ( صالت ههىم في ٢غاءة) الٗغبي الغواجي الؿغص-06  .01،2008ٍ ال٣اَغة، لل٨خاب، ٖامتا٫ اإلاهٍغ

. ث صٍ،ص ال٣اَغة، مهغ، جهًت صاع مىظوع، مدمض الٗغب، ٖىض اإلاجهجي الى٣ض-07

ت-08  الٗغا١، البهغة، يٟاٝ، ميكىعاث خؿحن، خؿب مؿلم ،(اجتاَاتها و مٟاَُمها و ؤنىلها) الٗغبُت الكٍٗغ

ٍ01،2013. 

 .1973 بحروث الش٣اٞت، صاع بضوي، الغخمً ٖبض ؤعؾُى،جغ،جذ، الكٗغ، ًٞ-09

ل مؿال٪ و الدك٨ُل) الٗغبُت الش٣اٞت في الٗىىان-10 . 2012 ،01ٍ اإلاٛغب، الغباٍ، الازخالٝ، ميكىعاث باػي، مدمض ،(الخإٍو

.1987- Gerard Genette Seuil -paris 

La seconde main ou le travail décitation ,Aintoine Compagne seuil ,paris,1979  
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ٌ  عكغ الشاني الضولي للماجمغ الخخامي لبُارا : خى

ن في اللغاءة ومكيل الشالشت ألالفُت في العغبُت الغواًت "  "العغبي الَى

 2016 ؤػؿُـ 21-22   ًىمي العانمت الجؼائغ
 

 

 

 ػمغ٥ ماجمغ ،2016 ؤٚؿُـ  21-22 ًىمي الٗانمت بالجؼاثغ بم٣ٍغ UNSCIN الٗلمُت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص هٓم
 ."  العغبي الىَن في اللغاءة ومكيل الشالشت ألالفُت في العغبُت الغواًت " خى٫ز ٖكغ الشاوي الٗلمي البدض ظُل

 جى٢ٟذ ٖلمُت ومله٣اث مضازالث زال٫ مً ٖغبُت ظامُٗت ماؾؿاث ٖضة مً وباخشىنز ؤؾاجظة اإلااجمغ في قاع٥ ول٣ض   
اتهاومىى الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث ؤبغػز ٖىض  مؿذو وال٣غاءة اإلاُالٗت ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ ؤؾباب وؤَم ٖو

 :الخالي الك٩ل ٖلى اإلاؿُغة، مداوعٍ ومسخل٠ اإلااجمغ َظا بق٩الُاث

: اإلااجمغ مداوع 

 الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث ؤبغػز:  ألاو٫ز اإلادىعز
اث: الشاوي اإلادىعز  الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت الغواًاث مىيٖى

  الشالشت ألالُٟت بإخضار  الٗغبُت الغواًاث جإزغ مضي: الشالض اإلادىعز
مُت صعاؾت: الغاب٘ اإلادىعز  الشالشت ألالُٟت في الٗغبُت للغواًاث ج٣ٍى

. وال٣غاءة اإلاُالٗت ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ ؤؾباب:  السامـ اإلادىعز

. ال٣غاءة ًٖ الٗؼوٝ ْاَغة إلاىاظهت الىاظٗت الخلى٫ز: الؿاصؽ اإلادىعز

 ظُل مغ٦ؼ وعثِؿت لالجداص الٗامت ألامُىت) اإلال َالبي ؾغوع الض٦خىعة: عثاؾت جدذ الخىنُاث، نُاٚت لجىت زلهذ ول٣ض   

ت( واإلااجمغ الٗلمي البدض : ألاؾاجظة مً ٧ل وبًٍٗى

ىاٍ زلُجي ٖماع ظامٗت( ؤ) عجبت مدايغ ؤؾخاط ب٩اي عقُض. ص  زلُجي ٖماع ةظام٘ ؤولى ؾىت ص٦خىعاٍ َالب ٖلي ؾاخـــي ألٚا

ىاٍ  .  ألٚا
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 الجؼاثغ بىع٢لت، مغباح ٢انضي ظامٗت ٦بحر، سخي الختاوي ؤخمض. ص

ت خا٦م. ص ل، الترظمت مسبر مضًغة ، ٖماٍع  الجؼاثغ. ؾُٗضة الُاَغ مىالي الض٦خىعز ظامٗت والخإٍو
 الجؼاثغ ٢ؿىُُىت، مىخىعي ؤلازىة ظامٗت ، مغو٥ صلُلت. ص

 الجؼاثغ جِؿمؿُلذ، معي،الجا اإلاغ٦ؼ َٗام، خُٟٓت قامست. ص
  اإلاٛغب مغا٦ل،. ُٖاى ال٣اضخي ظامٗت ب٦ُضع، الغخمان ٖبض. ص

  الجؼاثغ ظُتل، بتامٗت مدايغ ؤؾخاط ألاخمغ، ُٞهل. ص
ذ ألاؾاؾُت، التربُت ٧لُت ظمٗت، ُُٖت مهُٟى.ص  ال٩ٍى

 الجؼاثغ ،جمىقيذ ٖحن/بىقُٗب بلخاط معيالجا اإلاغ٦ؼ ، قُش َامل.ص

 اإلاٛغب ُٖاى، ال٣اضخي ظامٗت ٦غ٧اعي َكام. ص

. كُغ حامعت والعلىم، آلاصاب ولُت العغبُت، اللؼت كؿم مكاعن، ؤؾخاط بلعابض الخم عبض.ص: اإلالغع 

هذ كض و
ُ
  زل

ُ
: هي النخائج من مجُمىعت بلى الخىنُاث لجنت

 ت بىؾاثلها وؾدب٣ى الغواًت ؾاَمذ ل٣ض  وال٨ٟغ الخىز٤ُ عخلتي في والغمىػز للضالالث مؿخىلضة ولىصة والجمالُت اللٍٛى
ذ بوؿاهُت إلاتخمٗاث  .ؤخؼاجها ومىاًَ ؤخالمها وحكابهذ ؤظُالها حؿاٖع

 ٖمىما الٗغبُت الغواًت في ب٣ىة خايغا ٧ان الٗغبي بُ٘الغ مىيٕى ؤن ؾِؿدك٠ 2011 ؾىت بٗض الغواجي للمىتؼ اإلاخدب٘ بن 
٣ت ؾىاء زهىنا واإلاٛاعبُت ت ؤن  جبحن و٢ض مباقغة، ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ  اإلادٓىعاث مً ٧اهذ التي اإلاىايُ٘ مً متمٖى

 في ٖغبيا٫ الغبُ٘ قغاعة اهضإل في ؤؾهمذ التي والاظخماُٖت الؿُاؾُت بالىيُٗت مغجبِ َى ما مجها ب٣ىة خايغة ٧اهذ
ت الكٗىب بمُالب مغجبِ َى ما ومجها ألا٢ُاع، َظٍ  الخضر َظا ًٖ جغجب ومهما. والضًمى٢غاَُت وال٨غامت ٧الخٍغ

ُت ٢ٟؼة خ٤٣ ؤلابضاعي اإلاكهض ٞةن جضاُٖاث، ؤو ؾلبُاث ؤو بًتابُاث مً الُٗٓم  جىتبها لم عواثُت ؤٖماال ؤوظض بط هٖى
دت دت زضع الظي السمى٫ز ؤن َى بؿُِ لؿبب ٣ٖىص، مىظ الٗغبُت ال٣ٍغ  الشىاع نُداث ؤماجخه ؾاب٣ا ألاصبُت ال٣ٍغ
ذ  ه٨هت ؤظىاؾه ب٩ل ألاصبي للخًىعز ظٗلذ الٗغبُت ٞالشىعاث الهُداث، جل٪ م٘ اإلاخٟاٖل ال٩اجب خماؽ م٩اهه وػٖع

بُت ت مؿُتت ٞهي الازخالٞاث، حٗضصث مهما الٗغبُت ألا٢ُاع في ظضًضة جتٍغ  الى٣اص ظٗل مما .ؾاب٣ا اإلا٣ٟىص الخٗبحر بدٍغ
ت بالخماؾت جدؿم ظضًضة مغخلت ؤلابضإ َظا ٌٗخبرون ت والجٖز  .الجاصة الخُٛحًر

 ما خؿاب ٖلى ؾغصَم، بَغاء في ًبالٛىنز مجهم ٨ٞشحر ، اإلاًمىنز خؿاب ٖلى الك٩ل ؤؾغيز اإلابضٖحن مً ال٨شحر ًؼا٫ ال 
بي بىعي بال َظا ٩ًىنز وال مًامحن، مً ًُغخىهه  . الشالشت ألالُٟت م٣خًُاث ٖلُه جملُه لظيا الغواجي ٢بل مً جتٍغ

 م ٖلى ، بضاًاتها في جؼا٫ ال الغ٢مي ألاصب م٘ الخٟاٖل في الٗغبُت الختغبت بن  ْهىعز ٖلى ٣ٖضًً ٣ًاعب ما مغوع مً الٚغ
ا الغ٢مُت الغواًاث حَر ض بلى خاظت في الغ٢مي ٞاإلبضإ ، ٚو  .وجتاوبا ههىنا ؤلابضاعي الترا٦م مً اإلاٍؼ

  الغاُٖت الغؾمُت اإلااؾؿاث في بل ال٣اعتز في ج٨مً ال وال٣غاءة اإلاُالٗت ًٖ الٗغبي اإلاىاًَ ٖؼوٝ في ألاؾاؾُت اإلاك٩لت 
 جل٪ اإلاؿخ٣بلي، الخسُُِ ؤو الش٣اُٞت الهىضؾت ًٖ اإلاؿاولت باإلااؾؿاث الٛغب في ٌؿمى ما ؤو الش٣افي، للٟٗل

 ج٣ضٌـ قبا٥ في ؾ٣ِ الظي وؤلاؾالمي الٗغبي ال٨ٟغ ًتؾ٩ىنز ل٨ؿغ ظضًضة ؤهماٍ ابخ٩اع قإجها مً التي هي اإلااؾؿاث

. اإلا٣ٗض الكغ٥ َظا مً للسغوط بم٩اهُت بال اإلااضخي
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:  "العغبي الىَن في اللغاءة ومكيل الشالشت ألالفُت في العغبُت الغواًت " ماجمغ جىنُاث

:  ًلي بما اإلااجمغ َظا ٞٗالُاث في اإلاكاع٧ىنز ألاؾاجظة ًىصخي   

 ٟا٫ ٞئت لضي زانت اإلاُالٗت خب الجضًضة ظُا٫ألا طَىُاث في ٚغؽ  الهٛغ في الخٗلم: "ج٣ى٫ز التي بالخ٨مت ٖمال ألَا
 . ٩٦ل اإلاتخم٘  وماؾؿاث اإلا٨خباث  وألاؾغة اإلاضعؾت مكاع٦ت زال٫ مً وطل٪ ،"الدجغ ٖلى ٧الى٣ل

 مسخهحن َٝغ مً مُضاهُت بدمالث وال٣ُام لل٣غاء وجدٟحزاث ٖغوى وج٣ضًم الٗمىمُت اإلاغا٤ٞ في اإلا٨خباث ٢اٖاث ٞخذ 
ُت  .  ؤلاوؿان خُاة في اإلا٣غوثُت بإَمُت ٞئاجه بتمُ٘ الٗغبي اإلاىاًَ لخٖى

 اإلاتخم٘ بلى والاهخماء اإلاش٣ٟحن متالؿت ٖلى الجُض الجُل وحصجُ٘ الضعاؾُت الٟهى٫ز في اإلاُالٗت وخضة بصعاط يغوعة -

 .  ال٣اعتز

 اإلاىاًَ مخىاو٫ز في ل٩ُىنز لل٨خاب م٣ٗى٫ز ؾٗغ جد٤ُ٣ وبالخالي اليكغ صوعز  لهالر الضولت ٢بل مً اإلاالي الضٖم  ج٣ضًم 
 ومىه الجضًض الٗغبي للجُل الٗلم ًدبب ختى الٗغبي اإلاتخم٘ في والٗلماء للٗلم الالػمت واإلا٩اهت ألاَمُت الضولت وبُٖاء

 .وال٨خاب ال٣غاءة مدبت ٞحهم جخىلض

 ٠ُ الم ٖىهغ جْى  الخ... بغامج، بقهاع،, خهو: زال٫ مً اإلا٣غوثُت ةبإَمي الىعي ز٣اٞت بض في الجضًض ؤلٖا

 ىحن ٖلى واإلاتالث ال٨خب وجىػَ٘ الٗمىمُت الؿاخاث بلى الجزو٫ ؤو اإلاُالٗت ٖلى جدض عاؾُتص وؤًام هضواث جىُٓم  .اإلاَى

 مً مخٗضصة مىا٤َ في مخسههت وماجمغاث ومدايغاث هضواث ٣ٖض مىانلت ً . الٗغبي الَى

 ٘ ا اإلاٗىُت الجهاث يب٫ اإلااجمغ َظا جىنُاث ٞع الم، الصخاٞت زال٫ مً واؾ٘ هُا١ ٖلى ووكَغ  مىا٢٘ ومسخل٠ وؤلٖا
. الاظخماعي الخىانل

  اإلااجمغ َظا في اإلاكاع٦حن ظمُ٘ الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ و الٗلمُت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص ًضٖى ألازحر وفي   
ا و اإلاخسههت، ؾاثوالضعا اإلا٣االث ووكغ البدض مىانلت ومخدبٗحهم، وؤًٖائهم  باإلااجمغ الهُاٚت لجىت جىنُاث ٖلى بىاءًال

 .الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة اإلااجمغاث ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً اإلااجمغ َظا ؤٖما٫  ؾخيكغ
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