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 عرو  ال غر

 

 وامللاربات ألادبية البحوذ ب غر ث حؿ محىمة دولية علمية مجلة والفىرية ألادبية الدراصات جيل مجلة
ا ثؾدر والفىرية، ال لددة  وباح  ا ؤصاث   من مغيلة ثحرير هي ة بةعراف العلمي، البح  جيل مرهس عن دوري 

 ال   وامللا ت ألابحاذ املجلة ثلبل.عدد ول في دوريا ثخغيل ثحىيم وهي ة الباح  ا من   بة من ثحإلف علمية وهي ة

: الحالية ال غر كواعد وثح  م والجددة والدكة العلمية ألاؽالة ف  ا وثحوافر وامل  جية، املوفوعية ثل  م

. ب غرها املجلة جع ى ال   املوفوعات فمن امللدم البح  دىوا  ؤا• 

 املضاولية وامل الباح  ويححمل  فض ، الوكد في ماثمر ؤو مجلة،  و لل غر كدم ؤو نغر كد البح  دىوا  ؤ • 

. لل غر معروفة ؤو م غور  مضاهمح  بإا اهخغاف حاٌ في

:  ع   البح  من ألاول  الؾفحة ثححوو  ؤا• 

. البح  ع واا- 

ة، ودرجح  الباح  اصم-  . بل  ا د حمي ال   والجامعة العلمي 

. للباح   لى  وني ال  دد- 

ؿ- 
 
. 12 خ  وب جم  ولمة 150  حدود في للدراصة م  

 .امل  ؿ  عد املفحاحية اليلمات- 

 .و  جل  دة الفرنضية العربية،: الحالية اللغات بةحد  امللدمة البحوذ ثىوا  ؤا• 

ٌ  واملراج  والرصومات ألاعياٌ  لً في بما ؽفحة( 20  )ع   البح  ؽفحات عدد دسيد     ؤا•  . واملصحم والجداو

  ؤا• 
 
  دىوا

 
ا البح  ن   خالي  ة وال حوية اللغوية ألاخطاء   م  . و مصثي 

:  جي ال حو ع   وؤ جام  ا بال طو  الباح  دل  م ؤا• 

  جم م  ال    فط ال امػ وفي امل ا، في( 16 )ال   و جم( Traditional Arabic )ال    و : العربية اللغة- 

(12 .)

  جم م  ال    فط ال امػ وفي امل ا، في( 14 )ال   و جم( Times New Roman )ال    و : ألاج بية اللغة- 

(10.) 

 .ال   ث  يم م    لطة 18   ب جم والفرعية الرثيضية الع اوين ثىحب- 

. ؽفحة ول   ادة في Microsoft Word بر ام  عرو  حضب   امي  غيل الحوا    ثىحب ؤا• 

. وال لافي العلمي ونغا   ب فض  م حؾرا جعريفا البح  ؽاحب درفم ؤا• 

 .ب لً بععار رصالة مباعر  صيضحلبل  لى  وني، ال  دد ع   ملغارهح  الباح  برصاٌ ع د• 

ٌ  البح  ويللى م حؾة لج ة كبل من والححىيم لللراء  للمجلة امللدمة ألابحاذ ول ث ق  •   عد ال  اجي اللبو

.  املحىموا  دطل  ا ال   الحعددصت الباح  دجرو  ؤا

. م  رات بحلددم ملسمة     و ي بل  ا درصل ما ول ب غر املجلة ثل  م  • 

  الى  و ية بؾيغة املضاهمات ثرصل• 
 
 :املجلة ع واا ع   حؾرا

literary@jilrc-magazines.com 
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 الفهرس

  الؾفحة

7  فححاحية  

9  جريب م اهر من
ّ
ّؿ "   ّؿ  ال ث  كؾيد  في الح

 
ل ا" الّسادر ؤمامة"لـ" م   الّضيد/  ؤ مو ج 

 (ثونط)الحوو 

17   الرواعد  الضصم عبد فا مة.د/  الياثن وكلم املياا ثحو ت عي ياوا من حيادات في كراء 

 ـ(الضعودبة)

31  جواد محمد. د.ؤ/  ال لدو عبيد ؽابر محمد خطاب في واملمارصة  ج  اال ال لدو املؾط ح 

( العراق) ع اب ؤحمد. د  -البدراني حبيب

55  مليىة.د" الضالً م  ج" ملدمة في كراء  الحعليل و لد الحجاج صلطة ب ا اللغوو  ال ؿ 

( املغرب)  اعيم

65  حيادة في ورمسيح  رصرة العدد: امل فية الرموز  -ال فس   الححليل بم  ار الغعب  ألادب 

( ثلمضاا) اللادر عبد بموس ى عريف" / الددن  ور  وؤخي  الددن عمط الوزير"

81  ( العراق) العبودو     فياء الدهحور  ألاصحا /  مو ودراميا ملمحا الغعرو   نغاد

103  ألا دلس   حسم ابن وؤدب حيا  في الوجوددة ثجليات -الوجوددة الن عة-   الوجودو  ثجاه  /

( كض طي ة) بقياف الجليل عبد.ؤ

121  (   الجساثر)  عيارو  السهر .ؤ/   نضاا كقادا و العربّية الحرب ؤدب ثجارب

141  ( ثلمضاا) بلم حار عسالددن.ؤ/  الحاري ية الحغ  ات وثإر   العربية اللؾ    اللؾة
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 الاٞخخاخيت

 

 الرحيم الرحمن هللا  ضم

 
 املرصوم خط ا ع   رابحة ؤ  ا والفىرية ألادبية الدراصات جيل مجلة ث بد الضادش العدد في 

 ففي وؤصاصا، ره    والجغرافي املوفوعاجي الح و  ثح   ل لً نغإت ا، م   املوفوعة وؤهداف ا

 من الحوو  الضيد الباح  م  الغعر عوالم بل  د ج ب  معرفية،  ضياحة اللارت  يضحمح  العدد ه ا

 ألارد ية الباح ة م  الضرد عوالم بل  رم ال ث ، كؾيد  في الحجريب ثم  رات في البح  خصٌ

 م  الحرب ؤدب في بي  ما خلي  بل  رم ، بلم حار الددن عس الجساثرو  والباح  رواعد  فا مة

 بحوذ خصٌ من اللددمة ال ؾوؼ ع   الحعري  م  ه ا عيارو، السهر  الجساثرية الباح ة

 ومي م العبودو     فياء العراكي ا وبح  بموس ى وعريف بوفياف الجليل عبد الجساثري ا

 حقورا ال لدو املؾط ح إلعيالية ليىوا   اعيم، مليىة املغربية بح  وه ا  اهراملوصوو  هاعم

.  ؤحمد ع اب وؤحمد البدراني حبيب جواد محمد العراكي ا الباح  ا م  العدد ه ا في

 وال لد،وع   والىغف املضاءلة في إلعراه  ودعو    حلاء، في  وعيا دىوا  ؤا لللارت  دعو   ي

 عىر ا  وج  ؤا ألاخ   في   س ى و  وبفافاثىم،ه ا واك  احاثىم بحعليباثىم  رحب ألاصاش ه ا

 املل  الب  صرور الدهحور  املرهس رثيضة وبل  الححىيم لج ة ؤعقاء ألاصاث   الضاد  بل  الىب  

ٌ  املع ود ب ط ا محمضىة ظلد ال    الطاكات جشجي  م  بجحاف دوا    حلاثية ع   واملعو

...  ال      صحاب بهماٌ دوا  الغبابية

  

 س ا هاعمي . د/  رثيضة الححرير
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ث  ي ؤصر  ثحرير املجلة مضاوليت ا عن ؤو ا ت ان لحلوق امللىية الفىرية 

   جع    راء الوارد  في ه ا العدد بالقرور  عن رؤو بدار  املرهس

 2015 © رهس جيل البح  العلمي لمجمي  الحلوق محفوظة 
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  م اهر من
ّ

  ال ث  كؾيد  في جريبالد

ّؿ "   ّؿ 
 
ل ا" الّسادر ؤمامة"لـ" م   ؤ مو ج 

 ثونط/  الحوو  الّضيد بللم

ؿ
ّ
:  الّدراصة م  

 ٢ؿمْحن في طل٪ ا٧ان ،Poème en prose "  الّىثر ٢هيضة"  في Expérimentation " الّخجغيب"  زهونّيت الّضعاؾت َظٍ جدىاا٫   

ٗغ في اهٓحٍر الّغاايت في" الّخجغيب" بحن الٟوْيغ٢اث ٞيه بّيّىا هٓغّر  ؤخضَما
ّ
ٗغ في"  الّخجغيب"   ؤّن  بلى اهتهْيىا  ا٢ض ، الك

ّ
 يمشل الك

ؼٍز  اعجباَه بد٨م الّغاايت في الّخجغيب مً ؤزُغ جدّضًيا
ْىجَج غُم  ماػا٫ م٨خملٍز  قٗغّرٍز  بمُم

َج
ْىٓ ه ٖلى بليه يُم

ّ
 ألاّمت، بهويت مخيىت نلت طا ؤه

  َظا في الّؿحر اؤّن 
ّ
  َو ااسِ

ٌة
 ٖلى اخخجاظهم في ال٣ضيم ؤههاع يؿخضٖحها اهّٟ٪  ما التي ألانىام مسخل٠ لخدُيم خ٣ي٣ّيت زُوة

٘ زال٫ مً"  ٚحر ال زياالث خؼمت الٗالم" صيواجها مً" الّؼايغ ؤمامت" ٫ ٢هيضة ٞحها صعؾىا جُبي٣يٌّي  الشاوي اال٣ؿم ااخضازت،  جدبُّ

ٌـة  اعي بلى مؿدىِضيً الّىّو، في Le quotidien "ّ   اليومّي "  اخًوع  ؤلاي٣إ مؿال٪  ٢هيضة "جىاا٫  في ظضيضة ه٣ضّيتٍز   لياثٍز  ياّؾِ
ً خّتى ،"الّىثر ِ

ّ
١  آلياث مً ال٣اعت  هم٨ اثغة ال٣هيضة َظٍ جظاُّ

ّ
 .  الش

ٗغ ، الّغاايت ، الّخجغيب: اإلاٟاجيذ ال٩لماث
ّ
 . اليومّي  ، ؤلاي٣إ ، الك

م يد  
ّ
  الح

ْٞحن جد٣ي٤ عاؾتالّض  َظٍ جغام    ٤ ألاّا٫ :  َضَج
ّ
 مؿخوياث ببٌٗ يّخهل االشاوي الّىثر، ٢هيضة  في الّخجغيب بسهونّيت يخٗل

ا طل٪ جبحُّن في اٖخمضها ا٢ض ٞحها،  الّخجغيب ا ههًّ ّو "  بٗىوان قٗغيًّ
َج
ت مً"  ِم٣  ا٢ض".  زياالث خؼمت الٗالم"    الؼايغ ؤمامت مجمٖو

ٍغ في اؾخٟضها  .   األاؾلوبّيتزهوًنا الّؿيماثّيت اإلا٣اعبت مً جضبُّ

جريب/1
ّ
  الّروادة في الح

 زمؿيىاث في ْهغث التي Nouveau Roman "ااجضيضة الّغاايت"ب الاعجباٍ ازي٤ الٗغبّيت الّغاايت في" الّخجغيب"   ؤّن  قّ٪  ال       
مْٗحن هجمْحها م٘ اإلااضخي ال٣غن 

ّ
 الّغاايت"  عّااص َغح ا٢ض ،N. Sarraute "ؾاّعاث هاجالي"ا A.Robb- Grillet" ٚغييه عاب ؤالن"  الال

 ألاهموطط ازاّنت الّغااثيت ال٨خابت في الّؿاثضة االّىماطط ال٣والب ججااػ  مكغإ الٗغبّيت الّغاايت في" الّخجغيب" ا" ااجضيضة
لٍز  عصّ  اؤلابضاّٖيت الّى٣ضيت مماعؾتهم مً ظٗلوا ٦ما الوا٢عّي،

ْٗ
ٌِ  لم ز٣اٞتٍز  ٖلى ِٞ   جٟ

ّ
  ؤػماثٍز  بلى بال

وابذ زلسلذ امأػ١َج
ّ
 الش

، مطخى ٢هحرٍز  لو٢ذٍز  ٧اهذ التي االّؿوا٦ً
ً
٣اٞت َظٍ مغج٨ؼاث مغاظٗت خّخم ما طل٪ الّٗل  م٣ّضؾت

ّ
 الٟلؿّٟيت امىُل٣اتها الش

. اااجمالّيت

غث ز٣اٞت ٖلى زوعة ؤاعاّبا في"  ااجضيضة الّغاايت"  ظاءث ل٣ض     
ّ
ا آ٫ زم االّغٞاٍ االّؿلم ااخّغّيت بمجخم٘ بك  خغبحن بلى ؤمَغ

 ػاثٟتٍز  صيم٣غاَّيتٍز  ؤهٓمتٍز  ج٨غيـ ابلى ،1 ؤًٖاثه ٖلى ؾلُخه اإلاجخم٘ ٞيه يماعؽ ٧لياهّيت  هٓمتٍز  الّخم٨حن ابلى مضّمغجْحن، ٖاإلايخْحن

                                                           
 
 أكتوبر مسقط، عّمان ،،72 العدد نزوى مبجلة ورد مقال ماركس، ىيجل، ، كانط:  مسائال ماركوز ىربرت : الفلسفة ومهّمة الّنقد مفهوم العطار، أزتد  
  .60 ص ،2012 سنة
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.  ٢يمت ٧ّل  اؤ٣ٞضجه ؤلاوؿان قّيإث

ّيتٍز  آهيتٍز  ٞٗلٍز  عّصة مجّغص ااجضيضة الّغاايت ج٨ً الم     غ خ٣ي٣ّيت مؿاءلت ٧اهذ بل ؤؾبابها باهخٟاء جؼا٫ ْٞغ  ال٨خابت اجَو
٠ ال٣اعت  الٗال٢ت اج٣ىياتها الغااثّيت ِ

ّ
ها مً اظه في ا٧اهذ البٌٗ، ببًٗهم األازغ ااإلاال ا اظَو

ً
 ؾاصث ه٣ضّيتٍز  إلاوظتٍز  اؾخئىاٞ

لذ الٗكغيً، ال٣غن 
ّ
  اؤنىامها ااخضازت في الّىٓغ بٖاصة اإلاضعؾت َظٍ في جّم  ا٢ض الباعػة، ٖالمتها ٞغه٨ٟوعث مضعؾت امش

ً
 ازاّنت

. ال٣ٗل

مُم        هَج ْٟ
ُم
ا"  ااجضيضة الّغاايت"   اج ًً ل بَاع في ؤي

ُّ
٩
َج
ل اظمالياث  ال٣غاءة مىاهج حك بُّ

َج
ِل  ال٣اعت  صاع  بخياء ٖلى هّبهذ التي الّخ٣ ْٗ ِٞ  ا

ى الظر ال٣غاءة ْبجَج اَخه الٟجيّ  الٗمل يُم ؾَج ها ا٢٘ التي الّى٣ضّيت ااإلا٣والث الّىهوم مً َاثٟتٍز  ٖلى الّغاايت َظٍ زاعث ل٣ض ،1 بوَج  ، جوزيجُم
سهّيت بلى  هٓغث بط الّؿوا٦ً مً ال٨شحر ٞغاظٗذ

ّ
   الص

ً
  هٓغة

ً
 يم٨ً ال  صعظتٍز  بلى م٣ّٗضٌة  الصسهّيت باًَ  ّن  الّخىميِ ًٖ بٗيضة

ٍِز  في ازتزاله مٗها   ، 2 مّٗحنٍز  ؾلو٧ّيٍز  هم
ً
 بترجيب مٗىّيت ٚحر الظا٦غة ؤّن "   ااجضيضة الّغاايت"  مؿاع في اؾخ٣ّغ  طل٪ بلى بياٞت

بت ٚحر  ّجها ألاخضار؛
ّ
  الم الوا٢٘، في مغج

ّ
ت َظٍ عّااص ي٠٨ ٖز

ّ
 ماّؾِؿحن ااإلاى٤ُ االويوح الوخضة Icônes" ؤ٢اهيم"  يغب ًٖ الج

وعّر  الٟٗل بهظا
ّ
ي ٖال٢ت له ما ل٩ّل  الش

ّ
كٓ

ّ
  الّغاايت ج٩ون  زمَّم  امً االّخجؼثت، االّتهكيم بالد

ً
   اليؿذ ال٨خابت، في مٛامغة

ً
 ٦خابت

.  إلاٛامغةٍز 

ه   
ّ
 "  ؤٖلً ؤن ٩ٞان الٗكغيً ال٣غن  في  مضاٍ بلٜ ٢ض  ال٨خابت مً اإلاو٠٢ ؤّن  بلى الّخدليل َظا مٗغى في ؤلاقاعة اإلاٟيض مً لٗل
٠ موثR. Barthes   " باٍع عاالن

ّ
٘ اإلاال

ّ
 طل٪ اليـ 3 .ؤنال ٦ّخاب صان  ٖاإلاا اٞترى بل ال٩اجب موث   M. Blanchot" بالوكو"  اجو٢

ت ألانواث ل٩ّل  نضى هي الّغاايت ٞهظٍ شخيء في الٛغابت مً
َج
ك تٍز  بهٟتٍز  اعجٟٗذ التي اإلاهمَّم  ٧ااخغ٦ت ااسمؿيىاث، مىظ ملخْو

ؿوّيت
ّ
ياث الي

ّ
اث األا٢ل ة ااإلاجمٖو

ّ
اط
ّ
. جهييٟاتهم بمسخل٠  الك

 ؤاعاّبا في"  ااجضيضة الّغاايت"  خملخه الظر هٟؿه اإلاكغإ ،" الّخجغيب"  مؿل٪ ؾل٨ذ التي الٗغبيت، الّغاايت خملذ الئن     

، مؼال٤َج  في ا٢ٗذ ٢ض ٞةّجها وعة اّصٖذ ؤّجها بلى طل٪ ايٗوص. ألانالت بلى مجها االّخلٟي٤ الاٞخٗا٫ بلى ؤ٢غب ظٗلتها ٖضيضةٍز
ّ
ٍ٘ز  ٖلى الش  اا٢

٣اٞت في ٞالّغاايت. بٗضُم  ي٨خمل لم عااجّيٍز 
ّ
 في ٧ان الٗغرّي  ألاصب في ظيًؿا اؾخ٣امتها ؤّن  طل٪ الُٗب؛ ؾغي٘ ّٞىا ماػالذ الٗغبّيت الش

، ٢ىواثٍز  ٖبر الٛغب، ماعؾه الظر الّخإزحر بَاع ا بٞغاًػا ٧ان مّما ؤ٦ثر الٗغرّي  ألاصرّي  اإلاكهض في مسخلٟتٍز ٍ٘ز  ظماليًّ  ٞغيخه ظضيضٍز  لوا٢

                                                           
 
. 180 ص ، 2010 األوىل الطبعة ،عّماناألردن ، ، أزمنة دار الّنثر، قصيدة يف دراسة: الفراشة حلم الصكر، حامت 
   .175 ،صفحة1993 الالذقية احلوار، دار جواد، اجلليل عبد رعد تررتة نقدية، مقدمة -االستقبال نظرية ىولب سي روبرت انظر   السياق ىذا يف

 
 Astier (Pierre), la crise du romans français realisme , Paris , Nouvelles  

éditions , Depresse, 1968.pp 76-77. 

 وأنّ   وفولكنر  بروست منذ اجلديدة الّرواية يف رئيسّية شخصّية أضحى الّزمن أنّ  األخرية الّسنوات ىذه يف كّررنا لقد"  السياق ىذا يف قرييو روب أالن يقول
"  وىندستها احلكاية تنظيم  قاعدة شنثل  الّزممّ  التسلسل وكسر ادلاضي إىل العودة

Robbe –Grillet (Alain), pour un nouveau roman,les  éditions de Minuit.p 163.  
 
 
 سلسلة)     اإلسالمّية اجلامعة رلّلة دنوذجا، اهلل نصر إلبراىيم"  احلّمى براري" اسلوالّل  اخلالتّ  مصطلحيْي  بني األددّ  الّن ّ  القصراوي، يوسف حسن مها 

. 1010  ص ،2010 يونيوفلسطني،  غّزة،  ، الثاين العدد عشر، الثامن اجملّلد( اإلنسانّية الدراسات
 حدود من ينفلت ما اكثريً  األدب ألنّ  امفيدً  يكون أن شنكن ال  للواقع اانعكاسً  كونو زاوية من األدب تناول أنّ  إىل التحليل ىذا معرض يف اإلشارة جتدر
.  امعً   نٍة  يف واجلديد بالقدمي حتتفظ قد األدبية ائقةالذّ   أن إىل إضافة ، حنيٍة  كل يف اإلنسان  مّ  وجوديةٍة  أسسلةٍة  من وادلكان مانالزّ 
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  حٛيحراثٌة 
ٌة
غرٌة  ٖمي٣ت ، مؿاءلتٍز  مدّل  ي٩ون  ؤن بلى يغج٤ِ  ٞلم بالّى٣ض اإلاٗجيّ  االش٣افيّ  االاظخماعيّ  الؿيااخيّ  اإلاُٗى ؤّما. اظَو  ظظعّيتٍز

  ي٨ً لم 1967 خؼيغان بهؼيمت اإلاخّوط الٗغبيت الؿياؾاث ٟٞكل
ً
٨غّيتٍز  از٣اّٞيتٍز  خًاعّيتٍز  الزخياعاثٍز  مأال   ج٣خطخي ٞا

ً
ما مغاظٗت

ّ
 ٧ان ابه

 
ً
ت
َج
ل ّهِ

دَج  َبيعيّ  مُم
ً
. جلويىاتها بجمي٘ للخضازت الّؿياؾاث َظٍ ٞهم لؿوء ة

ا الٗغبّيت الّغاايت في الّخجغيب ٧ان لظل٪     
ً
، مغجب٩

ً
ال َٗج خَج ْٟ ضُّ  اال مُم َٗج  في ي٨خمل لم ظيـ ٖلى جمّغصٍ ٧ان ٣ٞض ٚغيًبا ااخ٨م َظا يُم

، ال٣اعت  طًَ ضُم ْٗ ا٢ّيت، اؤصبّياجه ج٣اليضٍ مً يهبذ الم بَج
ّ
ه الظ

ّ
لٍز  مجّغصُم  به

ْٗ غان به جهٌ ٞ
ّ
 في ااخضيشت الٛغبّيت باإلاىاهج اإلاخإز

  ال٨خابت،
ٌة
، بُغي٣تٍز  ااخضازت صٖاة لها عّاط امماعؾت واَغ جدليل في ااجضاى  ٢ليل اإلاى٤ُ َظا مشل ؤّن  ام٘ متهاٞختٍز

ّ
  ألاصبّيت الٓ

ّ
 بال

ه
ّ
ا يب٣ى ؤه . ال٨برى  مٟانله في ألاصرّي  اإلاكهض مالمذ جدضيض في مهمًّ

ه االوا٢٘    
ّ
ْم٨ًِىا ي٨ً لم ؤه   ل٣ض الّغاايت، في اإلاٗهوص الُغي٤ يخاب٘ ؤن  خؼيغان َؼيمت بٗض للّغااجّي  مُم

ّ
  ظضيضا َغي٣ا لىٟؿه زِ

 ظّل  ٧ان ؤن بٗض طاجه جد٣ي٤ بَاع في األاّمت اإلاجخم٘ اإلاو٢٘ إلاو٢ٗه االٗمي٣ت الواٖيت اعئيخه طاجه جىاا٫  في قٗغّيت ؤ٦ثر ٞيه ؤنبذ

بُّ  اَخمامه ْىهَج حر. 1 لألّمت اإلاغ٦ؼّيت ال٣ًايا ٖلى يَج ت الّغٚبت َظٍ ًٖ بٗيضٍز  ٚا ِلخَّم
ُم
اغي، اإلاهْيِمً مً االّخدّغع  الّخجااػ  في اإلا

ّ
 بةم٩اهىا االُ

ّيت ال٣ٟؼة هٟهم ؤن بةم٩اهىا ِمًغا الّغاايت في الوا٢ّٗيت ججااػ  ٣ٞض الوعي، جّياع خ٣٣ها التي الّىٖو
ْ
ش
َج
ْؿد  " الٛغاثئيّ "  زهاثو مُم

رجيب جدُيم بلى يجٕز ؾيا١ في" اإلاوؾي٣ّي " ا"  اللجاثئيّ "ا
ّ
سهّيت مى٤ُ ًٖ اااسغاط الّؼمً، في اإلاٗهوصْيً االّخهّغٝ الت

ّ
 الص

، اا٢خدامٍز  ظىونٍز  مً ٞحها اما ال٨خابت ججغبت ًٖ مٟهولتٍز  ظامضةٍز  لٛتٍز  مً االّخىّهل اإلاٗالم ااضخت ل امٛامغةٍز
ّ
 ٦خاباث اجمش

اث) يُاويالٜ اظما٫(  ااخظع َيوع ) هللا ههغ ببغاَيم  امهُٟى( اإلاضيىت ؤبواب)زوعر ابلياؽ( الٛيُاوي مسَُو

. الخجغيبيت للّغاايت هماطط( خغ٧اث)الٟاعاخي

ا ب٣ي زابذ عقيض بّحن ٦ما الّخجغيب َظا ؤّن  بال    
ً
ّيت وؿًبا مغجبُ و الّؿاثضة، الش٣اٞت امدضاصّيت ال٣ّغاء بىٖو  لم طل٪ ظاهب بلى َا

عا  صاثغتها مً اّؾ٘ بل الّؿاثضة الّىماطط م٘ ي٣ُ٘ ّغِ
دَج خَج  في الّخجغيب اٖخباع بلى يضٞٗىا ما طل٪ الّٗل  2 .مجها الّؿاثض ال٣غيب مً مُم

  الٗغبّيت الّغاايت
ً
ماهيىاث بلى الؿّخيىاث مً امخّضث مّٗيىت جاعيسّيت بمغخلت اعجبِ ٞٗال

ّ
 اعجباَه مً ؤ٦ثر اإلااضخي، ال٣غن  مً الش

ِرها ؾلو٧ا يب٣ى الّؿاثض للمإلٝو ججااػ  َو بما"  الّخجغيب"  ؤّن  ٖلى. الٗغبّيت الّغاايت في بمإػ١ 
َج
٣ْت .  صاثما  باإلبضإ مُم

جريب/2
ّ
عر في الح

ّ
  الغ

ٗغ في الّخجغيب يغجبِ لم      
ّ
ما مّٗيىت جاعيسيت بمغخلت الٗغرّي  الك

ّ
 ج٨ّبله التي ال٣يوص مً للّخدّغع  مؿخمّغة مداالت ٧ان ابه

ا الّغاايت ٧اهذ ابطا. الوعاء بلى احكّضٍ ٗغ ٞةّن  الّهىم، مجزلت الٛغرّي  ألاصب في جخجّز٫  الُٗبولم ؾغي٘ ٞىًّ
ّ
  الٗغرّي  الك

َج
ِخيِ

ُم
 مً بهالتٍز  ؤ

ابخت م٣والجه ؤضخذ خّتى الّخ٣ضيـ
ّ
ا مشال، ،٧الوػن الش ًٟ ِصي وّيت عَج ذُم  الهي٩ل َظا لخدُيم مداالتٍز  ٧ّل  ا٧اهذ. األانالت للهُم َٗج ْى

ُم
 ب٩وجها ج

ب الّخٛغيب مكغإ مىانغة مً يغًبا
ْ
وّيت اؾل  3 .الهُم

                                                           
 
 .82ص ، 2007 الثاين العدد -23 اجملّلد -دمشق جامعة مبجلة ورد مقال والّتجريب، الرواية علّيان، حسن  

( سلطوط) ،2003 جوان ، مبنوبة اآلداب كلّية( دولة دكتورا أطروحة) والثمانينات السبعينات يف احلديث العردّ  األدب يف الق ّ  وفنّ  الّتجريب ثابت، رشيد   
  .9،ص

 رريةٍة  من  طرحتو مبا شعر ةرللّ  كانت ولقد ، فيو ظهرت الذي والثقايفّ  واالجتماعيّ  والسياسيّ  احلحلاريّ  سياقها عن ما ةٍة أددّ   حركةٍة  عزل دائما ىلالسّ  من ليس  
 من ادلوقف حول ةالفكريّ  احةالسّ  يف اسائدً  كان الذي اجلدل مع كبريٍة  حدٍّد  إىل يتماىى واسعٍة  جدلٍة  مصدر مداىا، أقصى النثر قصيدة مثلت عر،لللّ  جديدةٍة 
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ٗغ ظؿم ٖلى ظغؤةٍز  ٧ّل  يغا٤ٞ ٧ان الظر ااخظع اعٚم    
ّ
اٖغ طًَ في نغًخا اإلا٨خمل الٗغرّي  الك

ّ
 ااجغؤة َظٍ ٞةّن  ااإلاخل٣ّي، الك

ًَج  الّى٣ّاص ظهوص بي٣إ ٖلى جخٗاْم ماٞخئذ ِىحِري
َج
ْؿد
ُم
  يغباثٍز  ؾّضصاا الظيً ااخضيشت الّى٣ضّيت باإلاىاهج اإلا

ً
ِهِب  ااجضاع بلى ٢وّيت ْىخَج

ُم
 اإلا

ٗغ، في ججضيضٍز  ا٧ّل  الٗغرّي  ال٣اعت  بحن
ّ
غباث َظٍ ابخضؤث ا٢ض الك ًّ ٗغ ال

ّ
ل الوػن في االّخهّغٝ اإلاىشوع  بالك ْٗ ٗغ اظ

ّ
ِؿ٣ًا الك

َّم
 م٘ مد

ٛت ٖلى اخيوّيت صيىامي٨ّيت ابيٟاء الٗهغ عاح
ّ
ا ابلٛذ الكٗغّيت، الل ْدِغًظا خضًّ َا نّغح التي الّىثر ٢هيضة م٘ مُم ٗغ ؤّن  عّااصُم

ّ
 الك

اث، بااخّغيت يغجبِ
ّ
ضاا الوػن، اؤبغػَا الّخ٣ليضّيت، الكٗغّيت الّؿّىت جٟغيها التي ال٣يوص م٘ يخٗاعى طل٪ اؤّن  ابالظ

ّ
 َظٍ ؤّن  اؤ٦

  ليؿذ الّؿّىت
ّ
٣اّٞيت زهونياتها لها مّٗيىتٍز  جاعيسّيتٍز  بمغخلتٍز  يغجبِ ٢الًبا بال

ّ
 بلى االّىٓغة الوا٢٘ حّٛحر ٞةّن  زمَّم  امً اااجمالّيت، الش

ٛت ؤلاوؿان
ّ
لذ ا٢ض. ااخ٣ي٣ّي  الاوٗخا١ بلى جخوّنل لم الّخٟٗيلت ٢هيضة ؤّن  اعؤْاا الّؿّىت، َظٍ مً الّخدّغع  يٟترى االل

ّ
رظمت مش

ّ
 الت

ا ًً ً ٦بحًرا بخغاًظا ؤي
ّ
ا ااهٟهالها الكٗغّيت صاثغة جوؾي٘ مً م٨ .  الوػن ًٖ جضعيجيًّ

ت"  ؤّن  ٖلى    
ّ
  ب٣ِيذ"  قٗغ مجل

ً
  مغجب٨ت

ً
 ل٣هيضة الّضٖايت عا٤ٞ الظر الّى٣ضّر  ااسُاب  ّن  ؤلاي٣إ، م٣ولت مؿخوى  في ازاّنت

. اله٨غ خاجم ٖباعة خّض  ٖلى االّىّو  ال٣اعت  بحن ييخهب الظر الخل٣ّي حجاب ججااػ  له يسّو٫  الٗم٤ مً ٢ضع ٖلى ي٨ً لم الّىثر،

ض امً
ّ
ت" عّااص ؤّن  اإلاا٦

ّ
ٗغ لالهخ٣ا٫ مداالتهم ٩ٞاهذ الٛغبّيت، الّى٣ضيت بالبدور جإزغاا ٢ض"  قٗغ مجل

ّ
 اإلاغجبِ ال٣ْهض مً بالك

مُم  الّىّو  ً صازل خغ٦ت بونٟه ؤلاي٣إ بلى الوػن في اإلاستز٫  ؤلاي٣إ امً ألازغ، بلى بالّخُغيب هَج ْٟ
ُم
 ألا٩ٞاع  جىٓيم زال٫ مً ج

ًٌة  زُابٌة  ؤلاي٣إ ؤّن  مبّيًىا اإلاؿإلت َظٍ في  H. Michonick ميكوهي٪ َجرر  خٟغ ا٢ض. 1  الّضاللت ابزٟاء ااإلاٗاوي  للمٗجى مخًّمِ

اث،
ّ
و االظ لُم  ال امشلما.  للسُاب جىٓيًما ايجٗله الٗغاى مً جهاثّيتٍز  بهٟتٍز  يدّغعٍ ما َا هَج ْٟ  ؤلاي٣إ ي٩ون  مٗىاٍ، ًٖ ااسُاب يُم
 ٞلً ٦ظل٪ ؤلاي٣إ قإن ٧ان ابطا ااسُاب، في للمٗجى جىٓيمٌة  َو ؤلاي٣إ ٞةّن  ابالّخالي. ااسُاب َظا مٗجى ًٖ للٟهل ٢ابلٍز  ٚحر

  -ي٩ون 
ّ
اِاًعا، ؤا مخمّحزا مؿخًوى  -٢ِ جَج ا ااسُاب ؤوؿا١ ٧ّل  صازل ٞيخّم  اإلاٗجى ؤّما  مُم بَر . 2  ٖا

ىذ ا٢ض     
ّ
م الّىثر ٢هيضة جم٨  مً ال٨خابت في ظضيضةٍز  اؾتراجيجّيتٍز  جد٣ي٤ مً لها الّخىٓحر ؤا ٦خابتها يصخب الظر ال٣ل٤ ٧ل ٚع

خدذ االٗم٤، البؿاَت بحن ججم٘ لٛت اباٖخماص األا٢هونت، االّؿحرة الّؿغص اؾخضٖاء زال٫  ال٣اعت  ليُإَا ٧ان ما ؤما٦ً ٞا

ً ٢ض تهاٞذ، مً ججغبخه في ما ٖلى ،"الّىثر ٢هيضة"  قٗغاء مً ااجضيض ااجيل بّن  ٢لىا بن اإلابالٛت مً اليـ. لوالَا الٗغرّي 
ّ
 جم٨

ؼ ٖلى اَالٖه بًٟل ىجَج
ُم
ٗغ ال٣ٟؼ مً ، الّخجااػ  ٖلى ابنغاٍع الٛغرّي  اؤلابضاعيّ  الّى٣ضّر  اإلا

ّ
 في مخدّضًيا بٗيضة، طًعى  بلى الٗغرّي  بالك

كويه خمالِث  طل٪ ٧ّل 
ّ
ٗغّيت الّؿلُت حكّجها التي االّخميي٘ الد

ّ
. اؤٖواجها الك

ٗغ، في الّخجغيب ٞةّن  ؤمغ مً ي٨ً امهما  
ّ
ل  بالّغاايت، م٣اعهت الك ْٗ يه َو زُوعجه امهضع ، زُحر ٞ ْٗ ت ججااػ  بلى ؾ  مجمٖو

شوابذ مً
ّ
ٗغ في"  الّخجغيب"  مٗغ٦ت ٞةّن  لظل٪. األانالت بالهوّيت ٖجها الّضٞإ ،اا٢ترن  ال٣ضاؾت مغجبت بلى اعج٣ذ ااجمالّيت، ال

ّ
 الك

امٍز   مْدوُم  ٚايتها  ّن  يغااة ؤقضُّ  ه لم ما الّغؾور مً بلٛذ ؤَا
ْ
. ااخ٣اث٤ جبلٛ

 

                                                                                                                                                                                                 

 زلمد وكذلك شعر ةرللّ  عن خرج الذي حاوي خليل مواقف انظر) الفهم بسوء وروادىا شعر رللة شعراء من الكثري اماّتو  نفهم أن شنكن لذلك ، احلداثة
 . بالعمالة األحيان بعض ويف( ادلاغوط

 
. 29 ص عّمان، 2010 األوىل الطبعة ، عّمان، األردن ،أزمنة دار الّنثر، قصيدة يف دراسة: الفراشة حلم الصكر، حامت 

 أنّ  باألثر ادلرتبط الشعر إىل( التطريب)بالقصد ادلرتبط بالشعر  النثر قصيدة النتقال حتليلو معرض يف الدليل أقام الصكر حامت الدكتور أن إىل اإلشارة ادلفيد من
 .موسيقى كونو رلّرد  من غورا وأبعد أعمق مسألة منو رنعل ما وىو التدّفق مبعىن يرتبط اإليقاع

 
 .50 ص ،2012 أبريل ، 70 العدد نزوى مبجلة ورد مقال ميشونيك، ىنري شعريّة إىل مداخل:  الّشعرية أفق  الوراري، اللطيف عبد 
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جريب مضحويات/3
ّ
 .و دلا  اليومّي، ؛"الّسادر ؤمامة"ٌ" ملّؿ "   ّؿ  في الح

 

 ملّؿ                    

  ٢ماقت ٢ّهذ

.. الباعخت اؾّمتها

 ؤزغى  ٢ماقت ٢ّهذ

.. ٚضا اؾّمتها

ا٦غة إلاسر ٢ماف ٢ُٗخا لضحها آلان
ّ
.. الظ

اٖغ، خلم ٢ّهذ
ّ
.. ؤنابٗه لؿاهه، الك

اع الؿّغة، خبل ٢ّهذ ت، ؤَػ ٞغ
ّ
.. اإلاجااع  البيذ ؤ٢ماع الك

 

هوة بدبا٫ خظائها ٦ٗب بلى م٣ّيض عظل لضحها آلان
ّ
 1 .. الك

 امللّؿ   ّؿ  في  اليومّي / ؤ  

 ظاء لظل٪ ؤَّمها، الٗىوان ايمشل 2  اؤؾغاع مٗانٍز  مً الّىو يسّبئه ما اؾخ٨ىاٍ في ٦بحًرا صاًعا Seuils"  للٗخباث" ؤّن  قّ٪  ال   
لٍز  اػن ٖلى آلتٍز  اؾم الٗىوان اعصّ  بالّضالالث، مًٟٗما باإلاتن اعجباَه في الّىّو  َظٍ ٖىوان

َٗج ْٟ ّو » ِم
َج
و« ِم٣  مً ببخيءٍز   يٟيض ما َا

  الّىّو  ؤّن  ؾىبّرعٍ الظر الّخجّوػ 
ٌة
  م٣ابلت

ٌة
اٖغ ابحن ااسال٤ هللا بحن يمىّيت

ّ
يء ٢ا٫ بطا هللا ٞدؿب الّهاو٘، الك

ّ
ًْ  للبخ  ٞي٩ون، ٦

اٖغ اخؿب
ّ
ل ؤن الك

ّ
ٛت مً يك٩

ّ
  الل

ً
ه بل ٞيه، ي٣يم الظر للٗالم مواػًيا اٖاإلامل ٤َج  ؤن خْؿبُم ُِ ْى

 بلى بخدويله ألازغؽ الوظوص ٖالم يُم

  ييبٌ لٛوّرٍز  م٩ّونٍز 
ً
  الٗىوان ايؼصاص. خياة

ً
ما بزاعة

ّ
٨ىا ٧ل

ّ
ا٦غة اعجبِ ٞاإلا٣ّو  مؿاعبه في اؾغها الّىّو  ٨ٞ

ّ
 ٢ُٗخا لضحها آلان) بالظ

ا٦غة إلاسر ٢ماف
ّ
و 3.. (   الظ لَج  يجٗل ما َا ْٗ لَج  ال٣ّو  ِٞ ْٗ ِٞ ، يٍز

ْ
٩ ا٦غة مً ال٣اّم  ي٣خُ٘ ؤال خَج

ّ
  ؤا زبًرا مىه يجٗل ما الظ

ً
 ؟ خ٩ايت

ْسًخا ؤيًا ال٣ّو  ؤليـ ا٦غة مَج
ّ
ا؟ ال ٢يؿها بمٗجى للظ  ٣ٞوُّ  بااخياة، ال٣ّو  ٖال٢ت بخ٣ليب طل٪ مً ؤبٗض هظَب ؤن ايم٨ً مدَو

                                                           

.27 ص ،2001األوىل الطبعة ،، تونسللنشر مسكيلياين دار ،خياالت حزمة العامل    1  

 كبرية، عناية( ادلوازي الن ّ ) بالن ّ  احمليطة العتبات أو الّنّصية ادلصاحبات دلختلف أولت قد احلديثة الشعريّة أنّ  إىل  اإلشارة اإلطار ىذا يف الّصاحل من لعّلو   
 إليها جوءاللّ  يتم بل ااعتباطً  توضع عابرةً  كلمةً  ليس العنوان أنّ  على بتنصيصو ذلك  العالق ويؤكد ، بالّن  اّتصاال وأكثرىا العتبات أىم أحد العنوان ويعترب
.  متفاوتة وضغوط سلتلفة بدوافع
( 5 ص ،2002 ، الطبعة األوىل األردن،، والتوزيع للنشر الشروق دار احلديثة، القصيدة شعرية يف قراءات ،المرئية الداللة العالق، جعفر علي) 
    القراءة فعل يوّجو اذلامل على خطابا اعتبارىا خالل من وذلك"  العتبات احذروا"   فقال عامة بصفة العتبات أذنّية إىل نّبو أن جلينات سبق لقد 

Genette(Gerard), Seuils,OP.CIT.P.387 
 .27 ص ،خياالت حزمة العامل  الزّاير، أمامة    
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 ٞيه اما ااخ٩ي امً بااخ٩ي؟ موتها قهغػاص جاظل ؤلم. خياة َو ااخ٩ي بمٗجى اال٣ّو  ااخياة، في بالكغإ بيظان َو الؿّغة خبل
غاء  الٛوايت بلى جديل خيا٦ت مً اٖغ خلم ٢وَّم   ؤّن  ٦ما ، ٢غاٍع ًٖ قهغياع ؤمؿ٪ اؤلٚا

ّ
مُم  اؤنابٗه الؿاهه الك هَج ْٟ  ؤ٦ثر يُم

ّهذ ٣ٞض الؿالم ٖليه يوؾ٠ ٢ّهت باؾخدًاع
ّ
ؿوة ٢

ّ
ًّ  الي اًها ؤنابٗه ِخخَج

ْ
   اٞ

ّ
اث يخّٗضى الّؿيا١ َظا في هغاٍ الٟٗل َظا ؤّن  بال

ّ
 الظ

.  الٟاجىت الظاث بلى اإلاٟخوهت

وايت اخيا٦ت خ٩ايت ال٣ّو  بلى بقاعة اإلاتن في ااهدكاٍع الٗىوان ي٩ون  ٨َظا  .   ٚا

و ال٣ّو  إلاأ٫ بزباجا ٞجاءث الّجهايت ؤّما      هوة، الّغٚبت َا
ّ
غها Masochiste " ماػاشخيّ "  ٣َـ في طل٪ اؾخ٣ام ا٢ض االك

ّ
 يظ٦

يالي
ّ
ً الٗؿحر مً اليـ اليلت، ليلت ؤل٠ في  ااخمغاء بالل

ّ
سج ااخ٩ي بحن الّهلت بلى  الّخُٟ

ّ
ة؛ يغجبُان ٞٗلْحن بونٟهما االي

ّ
 باللظ

ة
ّ
ة ااخ٩ايت لظ

ّ
هوة بدبا٫ خظائها ٦ٗب بلى م٣ّيض عظل لضحها آلان)  الّجهايت ابحن ااخيا٦ت الظ

ّ
 1..(الك

مُم  الّىّو  ؤّن  جدليل مً ج٣ضم ما اي٨ك٠   هَج ْٟ ٛت ٞيه حكحر مىٓوع  مً الّضازل مً بٗم٤  يُم
ّ
ٛت بلى الل

ّ
 الّضاا٫ّ  حؿخمّض  ال زمَّم  امً الل

 في ااؾتراجيجياجه اعَاهاجه ال٣اعت  خؿب ايدىّوٕ الّىّو  يسّوله ٞةم٩انٌة  الّخإايل ؤّما نميمه، مً بل الىّو  ؤؾواع زاعط مً صاللتها

غة
َج
اق بَج . الّىّو  مُم

اٖغة اهُل٣ذ ل٣ض    
ّ
ٍِز  يومّيٍز  خضرٍز  مً الك و ،"ال٣ماف ٢ّو "  بؿي ؼُم  ٞٗل َا ْىجَج حنَج  مىه لخجٗل اإلاهى٘ في ٦ما البيذ في يُم ِٗ

 مَج

الالثٍز 
. صَج

ًّ  الّىثر ٢هيضة في الّخجغيب مالمذ ؤَّم  ؤخض الّيومي ٖلى التّر٦حز ايمشّل       الّخٟانيل ج٨ضيـ حٗجي ال ااسهيهت َظٍ ل٨
ما ااخياجّيت

ّ
ْغِبِ٪  الخ٣اٍ ابه

ُم
ْدغِِط  اإلا

ُم
  اهي مجها، ااإلا

ٌة
اٖغ بها اليٟٓغ مهاعة

ّ
  يمخل٪ لم ما الك

ً
ىه ٖضؾت

ّ
ى  ما عئيت مً جم٨ غَج  اعنض اليُم

ِل 
َج
اٞ
َج
خٛ
ُم
م٣ه بؿاَخه في اإلاضَل ٖىه اإلا اٖغ ز٣اٞت مً هجاٖتها الٗضؾت َظٍ اج٨دؿب. ٖا

ّ
 اإلاالءمت ٖلى ا٢ضعجه مغظّٗياجه اجىّوٕ الك

ؼ اخٓت بحن ُّٟ ٗغّر  الّخد
ّ
اٖغ. الالخ٣اٍ ااخٓت الك

ّ
و الّخإايل، مم٨ً الّىّو  يجٗل الظر َو ٞالك "  ااسيمياجّي "  مشيل طل٪ في َا

  يهى٘ الظر
ً
  جغ٦يبت

ً
، ٦يماثّيت

ً
ة غَج ُِ

ما َٖج
ّ
ل ما ب٣ضع الىّو  مخٗت جؼصاص اإلاىُل٤ َظا مً. َيبها ػاص خ٨٨تها ٧ل

ّ
. ٞيه هخٚو

.  امللّؿ   ّؿ  في  دلا / ب

ّو "  هّو  في ؤلاي٣إ اؾخ٣ام   
َج
اٖغة ٖمي٤ٍز  اعيٍز  ًٖ يىّم  ٖالًيا ججغيبّيا مؿخًوى  الّؼايغ  مامت" ِم٣

ّ
 الىثر، ٢هيضة بسهونّيت للك

ت بلى بضاعٍ ؤٞطخى الظر الّخىااب مى٤ُ ٖلى ؤلاي٣إ ٢ام ا٢ض ىاثياث مً مجمٖو
ّ
. ااإلااضخي ااخايغ ؤَّمها الش

 آلان...  ٢ّهذ... ٢ّهذ/ لضحها آلان...  اؾّمتها ٢ّهذ...  اؾّمتها ٢ّهذ) اااخايغ اإلااضخي بحن"  ِم٣ّو "  هّو  في الّخىااب اعص    

 الٟٗلّيت ااجملت بحن آزغ جىاابٍز   ٖلى  الّخىااب َظا ايىُور  ،( ح2/ م1 م،1م،1) الّخاليت بالّغموػ   طل٪ همشل ؤن ايم٨ً 2(  لضحها
(  ب ط ٝ، ط ٝ، ط/ ب ط ، ٝ ط ٝ، ط) اإلاخخاليت ق٩ل اجسظ  ؤلاؾمّيت اااجملت

  الّىو ي٩ون  ج٣ّضم ما ٖلى بىاءً       
ً ُم
 الٗىهغ ٞحها ي٩ون  ؾببّيتٍز  ٖال٢تٍز  في االون٠، االٟٗل اااخايغ اإلااضخي بحن نغيًدا ج٣ابال

  االشاوي ؾبًبا ألاّا٫ 
ً
ا٦غة، مسخذ ٦بحرةٍز  ٢ُٗتٍز  ٖلى ااخهو٫  ٖىه هخج احؿميتهما ٢ُٗخحن بلى ال٣ماف ٣ّٞو . هديجت

ّ
 ؤّن  ٦ما الظ

ّو 
ّ
اٖغ خلم ٢

ّ
 الٗال٢ت َظٍ ااخيا٦ت ٞٗل ايكّض  خظائها، ٦ٗب بلى َوةالّل  بدبا٫ مكضاًصا الّغظل مً ظٗل الّؿّغة ا٢ّو  الك

                                                           
 نفسو صدرامل   

 .نفسو ادلصدر   
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 ثَج المُم  ٞاإلاغؤة الّؿببّيت،
ُم
ر اٖغ، ٢ىاٖا ج٩ون  ٢ض االتي ٖجها، خضَّم

ّ
. ااخْبلحن خا٦ذ مشلما ال٣ُٗخْحن خا٦ذ للك

هالها ااخيا٦ت ٧اهذ ابطا     
ّ
ىذ ٣ٞض ااخ٩ايت ةلغمؼّر  خاملت"  ٢ّو "  بٟٗل باج

ّ
٦غة، ٖلى الّؿيُغة مً م٨

ّ
َت ؤيًا اهي الظا  موعَّم

ا ي٩ون  ؤن يم٨ً الظر بالّغظل ؤلاي٣إ ؤن طل٪ الٛوايت، عمؼّيت في ًٖ اٖغ ٢ىا
ّ
 بحن بطن، ج٣ابل زّمت  .  الّغٚبت خبا٫ بديا٦ت ٧ان للك

 ااخ٩ايت مً يجٗل ما طل٪ الّٗل  بالكاٖغ، ؤلاي٣إ مخٗت ابحن ( ٚضا الباعخت،)ااإلاؿخ٣بل اإلااضخي في اإلاؿخمّغة ااخ٩ايت جو٢ي٘ مخٗت
جْحن االٛوايت

ّ
.  لظ

 الكاٖغ خلم ا٢ّو  للمغؤة، الّغظل بازترا١ قبيه لل٣ماف اإلا٣ّو  ٞازترا١"  ماػاشخيّ "  ٣َـ الشىاثياث َظٍ اييخٓم      
  ااٖخماصَا اؾّغجه

ً
بت، خبل خيا٦ت في ماّصة . الٗى٠ ٖلى ٢اثًما الّغٚبت ٞٗل مً يجٗل الٚغ

ه
ّ
ال٢خه اظغًؾا عؾًما ااخغاٝ جواجغ هضعؽ ؤن  ؤلاي٣إ مؿخوياث ج٣ليب في اإلاغاهت ٢بيل مً َو بل ؤيًا اإلام٨ً مً الٗل  ٖا

ا الّىو، في اإلاسخلٟت بالّضالالث حن ٞدٞغ
ّ
ت بهٟت ج٨ّغعا ٢ض االّؿحن الك  عؾم في ما بلى الاهدباٍ الٗؿحر مً اليـ الّىّو، في ملخْو

حن َظيً ً ا٢ض ظيؿّيت، بيداثّيت ؤبٗاص مً ااخٞغ
ّ
 ٣ٖض مً ،( Le nombre langage de dieu) ٦خابه في Claude Peignot بييو ٧لوص جم٨

حن اخٝغ رصرة الٗضص بحن َغيٟت ٖال٢ت
ّ
ٛت في الك

ّ
 اإلابضب بلى( 1الٗضص) يغمؼ البضاجّي  الّخ٣ليض ٟٞي" ااخباعى  ٖالمت ابحن الٗبرّيت، الل

٧وعّر،
ّ
تي الٗالمت يُٗي البٌٗ ببًٗهما اا٢تراجهما. ألاهشوّر  اإلابضؤ بلى( 2الٗضص) ايغمؼ الظ

ّ
  ليؿذ ال

ّ
" shin" قحن الٗبرّر  ااخٝغ بال

ظر
ّ
٤ ال

ّ
 ،( ااخباعى  َاثغ)l’outarde  2 ااخباعى  عْظل ؤزغ هي الٗالمت َظٍ ؤّن  Claude Peignotبييو ٧لوص ايغى .  1" به ااخياة مٗجى يخٗل

ض
ّ
ْان الّخاعيش ٖلماء" ؤّن  الّؿيا١ َظا في اؤ٦   الٗالمت َظٍ في يغَج

ً
.    3 للسهوبت عمؼا

، زمـ الّؿحن خٝغ اعص      حن خٝغ ؤّما مّغاثٍز
ّ
ا يخجااع  ألاّا٫  ااخٝغ ٧ان ابطا. مّغاث ٞؿّذ   الك  الظر الّهاص خٝغ م٘ نوجيًّ

اوي ااخٝغ ٞةن مّغاث، زمـ ج٨غع 
ّ
 هدً بن االّخ٣اعب، الّخواجغ َظا يٟطخي ا٢ض. مّغجحن ج٨ّغع  الظر ااجيم خٝغ م٘ يخجااع  الش

ما ااخغاٝ مً آزغيً بؼاظحن عبُىاٍ  اهي ص٢ي٤ اؾخيخاط بلى مّغاث، حؿ٘ ج٨ّغعث التي االهاء مّغاث زمـ ج٨ّغعث التي ااخاء َا

اثٌة "  ا اآَملاثٌة  اوكيجٌة  نٟحرٌة  َملو بما ااخغاٝ  َظٍ ظغؽ ؤن خَج ْخوَج   بونٟه للّىو اإلادّغ٥ِ الٗك٤ ٞٗل بلى يديل" اَج
ً
  خ٩ايت

ً
 اخيا٦ت

،
ً
وايت ه وٗخىاٍ الظر ٚا

ّ
" . ماػاشخيّ "  ظينخّيٍز  ؤ٤ٍٞز  في يضاع  بإه

٩ل بهظا اجغجيبها للخغاٝ الازخياع َظا ي٩ون  عّبما     
ّ
اٖغة، مً  م٣هوصٍز  ٚحر الك

ّ
ًّ  الك  َو بليه طَبىا ما ؤّن  يٗجي ال طل٪ ل٨

ٌُم  ْد ا التي الهواظـ ًٖ يّٗبر يجٗله مّما الّىّو  ٖلى حّٗؿ٠ٍز  مَج اٖغ ، ي٣وله ما بلى يكحر مّما ؤ٦ثر الّىّو  ٞيىا ؤزاَع
ّ
 ٢هيض في ٞالك

ؿإ ب٣ضع جخّٗم٤ خضؾّيتٍز  بُغي٣تٍز   ؤلاي٣إ ييبخئ الّىثر
ّ
 ؤّما. ال٨خابت ااخٓت الالخ٣اٍ اخٓت بحن اإلاالءمت ٖلى ا٢ضعجه ؤ٣ٞه اح

ؿبت ألامغ َو ٦ما ااخغاٝ، عؾم مؿإلت
ّ
حن بلى بالي

ّ
٤ ألامغ ٞةّن   االّؿحن، الك

ّ
اعي باقخٛا٫ يخٗل

ّ
 اؤق٩ا٫ اااجماعيّ  الٟغصر الال

يه
ّ
.  ال٨خابت في ججل

م الوػن، ًٖ بٗيضة ٖىانغ مً ؤلاي٣اّٖيت َوّيخه اؾخمّض  ٢ض الىّو  ؤّن  يبضا ٨َظا          الضازلّي، ؤلاي٣إ مٓاَغ بٌٗ جواجغ ٚع

                                                           
1
   Claude  Peignot, le nombre langage de dieu, Essai sur la symbolique des nombres , p.41 

2
 Ibid,p.41. 

3
 Ibid,p.42 

 التوي للسيد"  والدالالت الرموز ادلقّدة النصوص يف األعداد" بعنوان مرقون حبث على العاالطّ  شنكن ودالال ا واألعداد احلروف بني العالقة ىذه يف للتوّسع
 (2012) القريوان كّلية ادلقارنة احلحلارة يف ماجستري رسالة)
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  الّخٟٗيلت، ل٣هيضة ممازال جوػيٗا الّىّو  اجوػي٘( الخاء بدٝغ اهتهذ ألاؾُغ ؤٚلب)
ّ
ل لم طل٪ ؤن بال دُم  ؤلاي٣إ اؾخ٣امت صان  يَج

ٗغّر  ااسُاب في امىههغا بالّضاللت مغجبُا زُابا
ّ
. 1 الك

  ال اثمة

ِهمَج  بطا  
ُم
ه ٖلى الّخجغيب ٞ

ّ
 ٢هيضة ٖلى ه٣هٍغ ؤن يم٨ً ال االازخباع، االّخوؾي٘ االّخدويغ بالّخٗضيل الّؿاثض ًٖ زغاطٍز  مجّغص ؤه

  ٞهو الّىثر
ٌة
  ٧وهه مىُل٤ مً بليه هٓغها بطا ؤّما ، بغّمخه ااخضيض الكٗغ في مبشور

ً
 ز٣اٞخىا في م٩ان له ماػا٫ لهىم اجدُيًما زلسلت

م ْصها اا٢ٗىا، ًٖ ٚغبخه ٚع ه الّهىم َظا لُمـ ياّؾـ ٖملٍز  ؤَّم  الّٗل  خ٣ّا، الّخجغيبيت ال٣هيضة الّىثر ٢هيضة ٖضَج  بوظَو
٩لّيت

ّ
خىاء ي٩ون  ٦إْن  ؤلاوكاص، بالٚت م٘ ي٣ُ٘ بظغاءً  ؤلاي٣إ بظغاء َو ااإلاًموهّيت الك ا ال٣هيضة بهىضؾت  الٖا  ْاًَغا امٗماَع

  ، اباًَىا
ً
الماث الّخى٣يِ بدًوع  الاَخمام ا انوًجا، نوعة ر٢يم ٖا

ّ
 ااإلاتن الٗخبت بحن الٗال٢ت بغنض االاقخٛا٫  ال٣هيضة، في الت

ا.  األاؾُوعّر  االّغمؼّر  االهامبخيّ  االيومّي  الّؿغص هدو 2ججٕز ال٣هيضة الكاٖغ يجٗل  ٦إن ؤا ، اااخاقيت
ّ
ا الّغاايت ٧اهذ اإلا  ٞىًّ

ا
ً
ز ضَج ٗغ َي٩ل ٖلى الّخُاا٫  ؤن خحن في م٣بوال ٖليه الخجّغئ  ٧ان الوزً، صعظت بلى يغج٤ لم الٗغب ٖىض مدُم

ّ
ه ّ   الك خُم

َج
ه ضَج  ا ظغيمت اؾَج

 .ٖموما  الوزيّيت ٖلى ال٣ًاء بلى الّؿبيل َو الهي٩ل َظا  جدُيم ٞةن لظل٪ ألاخيان، بٌٗ في زياهت

 

  

                                                           
  ذتّة ومن ، الوزن  ليس  اإليقاع أنّ  التأكيد منو الغاية نقدي رلهود إطار يف يندرج بإرناز ولو  الزاير ألمامة ادلق ّ  ن ّ  يف بالّدرس اإليقاع دلسألة تناولنا إنّ   
  مفاتيح للقارئ يقدموا أن النقاد على بل لذلك  النظرية ادلربّرات حندد أن يكفي ال  أنّو والواقع ، النثر وقصيدة العرد القارئ بني حتول الذي  األوثان أكرب أحد
 .عليو تنطوي الذي والّداليل اجلمايل العمق واستكناه  مغالق فكّ   لو ختّول

ا ًٌّ .نقصد بالّنزوع فً هذا الّصدد، أن ٌكون  السرد مثالً  حاضًرا فً القصٌدة حضوًرا عضو
2
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الياثن وكلم املياا ثحو ت عي ياوا من حيادات في كراء   
 ـ اليامل بمحاف ة الجامعة فر  وليات ـ جد  جامعة/  الرواعد  الضصم عبد فا مة.د

 

 :املدخل       

 مطخى، ػمً بلى ااجؿوع  مض زال٫ مً بال ٖليه الخٛلب وؿخُي٘ ٞال يلؿٗىا خىحن ٞيىا يو٢ٔ بخؿاؽ ججخاخىا الٛغبت ػمً في      

 ٞيه اا٦خملذ بهبٛخه، نبٛىا ؤعيه  ٖلى ا٦برها ٞيه، صعظىا م٩ان  ألامومت، عاثدت ٞيه اقممىا الُٟولت َٗم ٞيه ط٢ىا

ضا مالمدىا،   ٞيىا  ٚا
ً
 لوخاث، ٞجرؾمه ، الظ٦غياث م٩امً بلى به هلوط الؼمً، ٖواصر ٖليه هسبخى مٗىا، يغخل يؿ٨ىىا َٟال

ه ٧لماث، اه٨خبه  .ٚغبتها مً الىٟوؽ ٖلت حكٟي ؤاخاها اوٗٞؼ

 ب٩ل اإلا٩ان في طا٦غجه مٗمال ٢غيخه اؤخًان َٟولخه، ػمً بلى اإلااار ؾٗضر حهغب ااخىحن الؿٗت ؤلاخؿاؽ اَظ جإزحر اجدذ     

هاؾه الغااثذ  االُغ٢اث، ألاػ٢ت :زاهيت مغة مىه حهغب ؤن زكيت جٟانيله
ُم
 ظمالياث في طل٪ ٧ل مسلضا ا٦باعا، نٛاعا األالوان،ؤ

 .(ٖيى٩اا مً خ٩اياث)بململململ يٗىوجها مخوها ليديحها الظ٦غياث في ااخياة بازا  ؾغصيت،

، بدلٍو ؤَلها جاعيش انىٗذ ألاخضار جل٪ بها ؤنهغث التي البوج٣ت ٞهي       في ط٦غياجه امجهل اإلااار ؾٗضر ملهمت طاتها هي امٍغ

ؼم اؤنواتها، ، اؤلواجها عاثدتها، مً يؿخمض ختى بلحها ي٩ون  ما ؤخوط َو ػمً ؼاء عاخه ٢وث  ؤبىائها ٖا  ٚغبخه ؤيام في هٟؿه ٖا
 .امىاٞيه

  ٖيى٩ااا إلاضيىت جاعر ؾحريت، ججغبت طل٪ ٧ل مً يجؿض اإلاالمذ، احٛيب الهوعة جًي٘ ال اختى      
ً
  م٩اها

ً
  اشسهياث اػماها

،
ً
  هٟؿها مً ٞخجٗل اإلاضيىت بٗهب اإلاالٟت الظاث جغبِ قاملت بغئيت اؤخضازا

ً
  يٗمل خ٩واجيا

ً
 بلى زاهيت ااخياة بٖاصة ٖلى ظاَضا

 .احٗاؾخه ؾٗاصجه ب٩ل البٗيض اإلااضخي

 ال٣غاجي الخجىيـ ٞاٖليت :الٗىوان

ك٩ِلُم  
ُم
 ٖخماث  لخطخيء ال٣غاجي، ؤلاظغاء ٖالم صزولها خا٫ ال٣غاءة آلياث بها جمؿ٪ التي ألاالى الكٗلت الٗىوان ٖخبت ح
 اجخد٨م ألازغى، الىو َب٣اث حٛظر امغ٦ؼة ٦شيٟت ابي٣اٖيت اؾيمياثيت جغ٦يبيت بىاثيت شخىت مً جدخويه إلاا "ؤلابضاعي، الىو

لى 1".ازُابه الىصخي ألاهموطط بهخاط في اإلاكتر٥ ابؾهامها ااْاثٟها خغ٦يتها في ما هدو ٖلى خباعر  ألاؾاؽ َظا ٖا  للٗىوان الٖا

اث٠ "بملململ ججهٌ لؿاهيت ٖالمت يهبذ  َو عؤؾه بااجؿض يكبهوهه ما ٦شحرا ٦بحر لىو مضزال حٗض اصالليت اظماليت ق٩ليت ْا
ٗغَّم2ٝ"الٗىوان ت " بإهه َو٥ _ لٍو ٖىض الٗىوان ايُم  ٖلى اجض٫ لخدضصٍ، هو عؤؽ ٖلى جىضعط ؤن يم٨ً التي الٗالماث مً مجمٖو

ت ًٖ ي٨ك٠ الخٗغي٠ َظا3"اإلا٣هوص ااجمهوع  احٛغر  الٗام، مدخواٍ اث٠ مً مجمٖو  جدضيضَا بلى الباخشحن بٌٗ هٕؼ التي الْو
خماص زال٫ مً اث٠ ٖلى الٖا يٟت ٞللٗىوان يا٧ورؿً، عامان بها ايُل٘ التي اللٛت ْا  ااهدباَيت، امغظٗيت، اهٟٗاليت، ْا

                                                           
 
 .43  :2010 األردن، _ إربد احلديث، الكتب عامل عبيد، صابر زلمد اجلديدة، القصيدة تقنيات يف قراءات الشعرية العالمة . 

 
 455  :،1999 ،1 ،اذلدد28 اجمللد الفكر، عامل رللة ادلطري، اذلادي زلمد الفارياق، ىو فيما الساق على الساق كتاب عنوان شعرية . 

  .39 :1998للكتاب،القاىرة، العامة ادلصرية أدبية ،اذلية دراسات سلسلة اجلزار، فكري زلمد األدد، االتصال وسيميوطيقيا العنوان .  
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 ٣ٞض ظىيذ ظغاع اؤما 2 األايضيولوظيت  الخدغيًيت الوْيٟخحن بٗض ٞيما _ ميتران َجرر  _ بلحها اؤيا1ٝ اميخالٛويت، اظماليت،
ضٍ للٗخباث، صعاؾخه في زانت ٖىايت الٗىوان ؤالى   ٖا

ً
  ٞاٖال  ظؼءا

ً
 االظر  (َغاؽ  ) ٦خابه في " اإلاغا٤ٞ  الىو" ؤظؼاء مً امهما

ض3ٍ "ال٣اعت  في لخإزحٍر ؤر ألاصري، للٗمل الٟٗلي للبٗض اإلاًٟلت ألام٨ىت ؤخض " ؤهه ٖلى -اإلاغا٤ٞ الىو ؤر- بليه يىٓغ  ٦خابه في ٖا

اث٠ في ٞهل ؤن ارٗض .4"بااجمهوع  ٖال٢تها جىٓم التي ألاصبيت للمماعؾت اظخماٖيت ألا٦ثر االامخضاص للخٟاٖل ًٞاءً " (ٖخباث)  ْا
، الٗىوان

ً
، جاعيسيا

ً
  لها ي٣ترح ٞةهه ابظغاءً  ااقخٛاال

ً
اث٠ يًم هموطظا   ْا

ً
  :هي ؤؾاؾيت ؤعرٗا

 .الىو َويت جدضيض : الخٗييييت الوْيٟت _1

يت زهاثهه بةخضى الىو ان٠ اهي :الونٟيت الوْيٟت _1  الك٩ليت، ؤا اإلاويٖو

 .اإلاهاخبت ؤا الًمىيت الضالليت الوْيٟت اهي :ؤلايداثيت الوْيٟت _2

غاثيت الوْيٟت _4   5. ؤلٚا

 
ً
  مواػيا هها بونٟه الٗىوان  َميت اهٓغا

ً
  امغج٨ؼا

ً
 ؤيضيىا بحن الظر االىو ٖموما، ؤلابضاعي الىو ٢غاءة في مهما ٢غاثيا

،
ً
اع زالله مً هدضص ؤن بٗض اإلاتن، بلى هىُل٤ زم امً ؤاال، به هبضؤ ؤن اعجإيىا ٣ٞض زهونا  مً اإلااار ؾٗضر ؤعاصٍ الظر الٗام ؤلَا

  الٗىوان َظا
ً
ويخه ال٨خاب َظا ظيـ ًٖ البضايت مىظ يٟصر الظر))  ٖيى٩ااا مً خ٩اياث))  جدضيضا  .َا

 االصة م٘ الضث ٣ٞض ارؿاَتها، ؤلاوؿاهيت ااخياة لبضاثيت بقاعة الٗام الضاللي بٗضَا في اااخ٩ايت خ٩ايت، ظم٘ خ٩اياث 
م خملذ اإلاجخمٗاث، ضث اؾلو٦هم، ؤ٩ٞاَع   ٚا

ً
 صاهذ امباصت، ٢يم مً اإلاجخمٗاث لهظٍ يمذ ما ٧ل ٖلى خاايت إلاٗخ٣ضاتهم، ؾٟغا

ا التي الهويت هي ااظوصَم، جاعيسهم  ٖلى ؾُوتها جبؿِ التي اجدوالجه الؼمان ٖبوع  ؤمام اإلاجخمٗاث مً مجخم٘ ٧ل يكهَغ

 .الخاعيسهم لهم خٟٓا اؾا٦ىيه اإلا٩ان

  ال٩لمت لهظٍ اإلااار ؾٗضر ازخياع
ً
ا ٧ان جدضيضا ضة بإؾباب مضٖٞو  ؤعاص ٣ٞض ااخ٩اياث، َظٍ بمًمون   مجها ألاا٫  يخٗل٤  ِٖ

 بط ؤخضار، مً اإلاضن ٖلى مغ اما الصسهياث، جاعيش َغي٣خه في يخدب٘ الظر الدسجيلي الؿغص بلى يلجإ ؤن صان  ل٣غيخه ياعر ؤن
 االًيإ، الخدو٫  مً عاخها ه٣اء ٖلى زبخي التي ألاعى َويت َياتها في اجدمل ٖيى٩ااا، ٢غيخه جاعيش جطخيء٫ ااخ٩اياث ظاءث

 
ً
 الؼمً ظغيان يٟغيه الظر ال٣يمي االخٛحر الٗمغاوي، الخ٣ضم ػخ٠ امً ؤاال  الظا٦غة مً مالمدها جخٟلذ ؤن ٢بل بياَا مؿترظٗا

  .اااخًاعاث ألامم ٖلى

ٌ٘ة  ااخ٩اياث َظٍ ازخياع اعاء الشاوي الؿبب اؤما      ًٖ حٗبر ٖىانغ ٞهي االى٣اء، االب٩اعة البضاثيت ٖلى صاللتها مً ٞىاب

 اإلاوث ي٣بلون  ؤا ،_قٗو_ بٛىاء مخدضيً ؤمامها ايهمضان  ال٣اؾيت الٓغاٝ ٧ل يواظهون   الظيً ؤَلها ارؿاَت ٖيى٩ااا بغاءة

                                                           
 
 33 :1،1988ط البيحلاء، الدار للنشر، توبقال دار حنون، ومبارك الويل زلمد تررتة ياكوبسن، رومان الشعرية، قحلايا ينظر . 

 
 .97 :1997 ،3 ،العدد25اجمللد القكر، عامل زتداوي،رللة رتيل السيميوطيقاوالعنونة، . 

  .111 :2001 ،1 ط دمشق، الرحاب دار بركات، وائل .ود السيد غسان.د تررتت مونتالبييت، كريستني منفتحة، شعرية حنو جنيت جريار .  
 
 111.ن.م. 
 
 األوىل، الطبعة اخلتالف، منشورات _ناشرون للعلوم العربية الدار يقطني، سعيد تقدمي بلعابد، احلق عبد ،(ادلناص إىل الن  من جنيت جريار ) عتبات :ينظر . 

2008:  86_89. 
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ؼلخه ْالمه في ال البيذ ؾُذ ٖلى  ٞخوظها اإلادب، ٞخاَا ٢لب َو١  ٦ما ال٣غيت َظٍ َو١  ٣ٞض ااخب اؤما ،_ٞاجت ااسالت_ ٖا
  .٢ومي خغؽ _ خال٢ت ما٦ىت _ ال٨باع ٢بل الهٛاع ٢لوب في يىمو الخدضر بكٗوع 

 ٧لمت ازخياع اعاء األاَم الشالض الؿبب لىا يى٨ك٠ خ٩اياجه، مبجى اإلااار ؾٗضر بها ٖغى التي ااخ٩ي آلياث بلى ابالىٓغ

لى1" االترجيب الخخاب٘ مى٣ُي بمغآة الوا٢٘ في خضزذ ؤجها يٟترى ٦ما " ألاخضار :هي الؿغص ٖلم مٟهوم في ٞااخ٩ايت خ٩ايت،  َظا ٖا
ت مً جخ٩ون " ااخ٩ايت ٞةن اإلاٟهوم م ٖال٢اث، بيجهم ما في جغبِ ؤشسام بها ي٣وم ؤا ج٣٘، التي ألاخضار مً مجمٖو  اجدَٟؼ

 بٗض ألاصري الىو ٖالم بلى ألاخضار بى٣ل لاليُإل اإلاسهو ألاؾلوب َو " ٞملململململململ اإلابجى اؤما2" يٟٗلون  ما ٞٗل بلى جضٞٗهم خواٞؼ

 ؤن بلى ؤلاقاعة اججضع3"ال٨خابت في اإلاؿخسضمت اللٛويت بالٗىانغ له نلت ال ( زيالي ؤا اا٢عي ) آزغ ٖالم بلى مىدؿبت ٧اهذ ؤن
 الٟهل ال٨ً البىاء؛ زال٫ مً ؤال جٓهغ ال خ٩ايت ٧ل  ن هٓغيت اٞتراييت مؿإلت الىدو َظا ٖلى ااإلابجى ااخ٩ايت بحن الخٟغي٤

ِضمذ التي ااخ٩اياث َظٍ مبجى في الؿغصر االيؿيج ااخضر بىاء آليت صعاؾت مً ليم٨ً َىا ظاء بيجهما
ُم
 ٦لي عاار  لؿان ٖلى ٢

ت بلى اإلابجى بخ٣ؿيم ٢مىا طل٪ مً هخم٨ً اختى الٗلم،  ااخ٩اياث مً ااخضة في نٛحرة ؾغصيت اخضاث جًم اإلاكاَض مً مجمٖو

ً مً الى٣اص بٌٗ ٖضَا التي   ؤ٦ثَر
ً
  هًوظا

ً
، ؤصبيا

ً
ىيا  :حيآلا الىدو ٖلى اطل٪ ٞاجت ااسالت خ٩ايت هي ٞا

ضم ٞاجت ااسالت ؤع١  مكهض _1  .زٝو الهواظـ، خًوع  جململ، ٢ل٤، :هومها ٖا

 .اط٦غ ؤصٖيت، نالة، ايوء، :ألاطان بهوث ٖىه اإلاٗلً الٟجغ نالة ا٢ذ صزو٫  مكهض_2

 .الكار ؤبغي٤ ٖلحها ايٗذ :اإلاى٣لت بقٗاله مكهض _3

 .مؼعج خلم ؤزىائها في خلمذ ، الٗاصة ٚحر ٖلى َويلت ٧اهذ :الهباخيت ٟٚوتها بلى الٗوصة مكهض _4

 .حؿ٨جها األا٩ٞاع االهواظـ :ال٣لٗت في الٗمل م٩ان بلى اإلاجز٫  مً زغاظها مكهض_5

ا ال٣لٗت في الؿو١  بلى انولها مكهض _6  .ػميلتها م٘ اشجاَع

 .هٟٓخه زم باإلااء عقخه الظر البيذ ؾُذ ٖلى ٧اهذ ٣ٞض :خياتها مً ااسحرة الليلت مكهض _7

  اإلاايور  ااخ٩ي مؿاعاث باؾدىُا١ َظٍ خ٩ايخه ييسج ٞال٩اجب
ً
 ؤعى ٖلى خضر ٦ما الظا٦غة عخم مً بياٍ مؿخٗيضا

  الوا٢٘،
ً
 هجض ال ؤهىا خيض للو٢اج٘ ؾغصٍ في الاهدغاٝ اجغ ٖلى اللٗب صان  الؼمان في لألخضار االترجيب الخخاب٘ مى٣ُي مغاٖيا

 اإلاكاَض َظٍ جغ٢يم وٗيض  ؤن ؤعصها ٞةطا آلان ؤيضيىا بحن التي االؾيما ااخ٩اياث، مً ٦شحر في ااإلابجى ااخ٩ايت بحن الخُاب٤ في نٗوبت

 الوخضاث مً اخضة  ر جإزحر ؤا ج٣ضيم صان   اإلابجى في هٟؿها ألاع٢ام ؤمام ؤهٟؿىا هجض ٞةهىا اإلابجى في ال٨برى  ألاخضار جدور  التي
 يٗوص زم مشال، موتها ٦دضر مبىاٍ في مىه يىُل٤ مغج٨ؼا اظٗله  مهم بدضر ؤلامؿا٥ زال٫ مً الىو لىا ي٣ضم لم ٞهو الؿغصيت،

 في  الخ٣ليضيت الُغي٣ت يٗخمض هغاٍ بل با٥، الٟالف بأليت اااخايغ اإلااضخي بحن يغااح  ؤا م٩ٗوؽ ابىاء ؾغص في ااسل٠ بلى مىه
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  ٧ان الظر ألاخضار ٖغى
ً
 ًٖ بيجها االغبِ الو٢اج٘ جخاب٘ مبضؤ ٖلى جخ٩ئ التي الكٗبيت الؿغصياث في ؾيما اال اإلااضخي في ؾاثضا

 .االىديجت الؿبب آليت َغي٤

 ابحن (خ٩اياث) الٗىوان بحن يواثم ؤن خاا٫  الظر اإلااار ؾٗضر ٢بل مً ااضخت ب٣هضيت ظاءث الؿغص في الُغي٣ت َظٍ 

 الوا٢ٗت جضايً ٖلى ؤميىت بؿيُت، بغئيت اليوميت ااخياة الخ٣اٍ " ؤظل مً اطل٪ االبؿاَت، الويوح بلى اإلااثل ؾغصَا َبيٗت
ها الوا٢ٗت ٖلى م٨مالث يًٟي ؤهه م٘ ،"ٞاجت ااسالت " بد٩ايت خهل مشلما ال٣ام، مً ااضر جضزل ابضان   ختى للؿغص، ايُٖو

و ٢هو، بإجها اإلااار ي٣ل لم لظا خ٩ايت، مجها يجٗل  عااٍز  لؿان ٖلى جغص التي ،1" للخ٩ايت ال٣ضيم باإلاٟهوم خ٩اياث بإجها يضع٥ َا
 ٖوالم ٖلى اإلاهيمً ٞهو ، اعئيخه نوجه زال٫ مً بال الصسهياث نوث وؿم٘ اال الهواظـ، اي٣غؤ ألاخالم، يٗٝغ الٗلم ٦لي

ظٍ ٞيه، الُولى اليض اناخب الؿغص   َا
ً
 ؤظل مً ٖليم، ؾاعص ٧اَل ٖلى ججهٌ التي ال٣ضيم ااخ٩اجي الؿغص نوعة هي جماما

ا ٖلى لٗب التي الؿمت اهي ،اااخحز الؼمان في الٟٗلي الوظوص اب٦ؿابها ااخ٩اياث َظٍ ؤخضار ٖلى الوا٢ٗيت ؾمت بيٟاء  اجَغ
غاجي البٗض الٗىوان  ٖلى يًٟي اختى ال٩اجب،   ًٞاء ٚضث التي "ٖيى٩ااا " اإلا٩ان بخدضيض ٢ام ؤلٚا

ً
 جدضص "للخ٩اياث، خاايا

  يجٗلها ما اإلا٣ٗوليت مً اج٨ؿبها ؤبٗاصَا
ً
 ألاخضار ٖلى يًٟي اإلا٩ان ؤن ٦ما...  جل٪، ؤا الهٟت َظٍ ٖلى للو٢ٕو ٢ابلت ؤخضازا

 مالمذ اإلااار ؾٗضر بضازله عؾم الظر الًٟاء ٚضث ٞٗيى٩ااا 2". ٖاَٟيت بصخىاث الىو ايًِٛ اظخماٖيت، ٢يمت
 بااخياة حلج لوخاث لها اعؾم االخدو٫، االًيإ الاهضزاع ٚباع ال٣غيت َظٍ طا٦غة ًٖ اهٌٟ ؤبٗاصَا اخضص شسهياجه،

ا في البؿيُت و ا٦ىجها، ْاََغ  مً بها  ا٢ترن  ما م٘ الؼمان مضى ٖلى الكٗبيت الظا٦غة في خيت ٖى٩ااا ب٣اء ٖلى ٖمل بظل٪ َا

 اإلاى٤ُ ًٖ بٗيضة ٞىيت بد٩اياث بىاءَا اإلاال٠ ؤٖاص ٦برى  جاعيسيت ؤخضار مً ال٣غيت َظٍ ٖلى مغ  ما جد٩ي اعجاثب خ٩اياث
 ؤا جدغيٟه ؤا جؼاي٣ه صان  اإلاٗاف اليومي الوا٢٘ بهبٛت  ٞهوعث ،األاخضار للو٢اج٘ اإلاخواجغ الدسجيلي لى٣ل ؤا الخدغيغر 

  . يدخمل ال ما جدميله

م٤ اإلاكهض زهوبت :اإلا٩ان  الظا٦غاحي الاهخماء ٖا

 ٧ان ٦ما يٗض ٞلم ؤلاوؿاوي، الخاعيش ٖبر االخهوع  ااإلاٟهوم اإلاهُلر في خاؾمت ااوُٗاٞاث خاصة لخٛيحراث اإلا٩ان زً٘ ل٣ض      

 البكغر  ال٨ٟغ اعج٣اء ام3٘ال٨شحر البخيء االخ٨ىولوجي اإلاٗغفي االخُوع  الخاعيش مؿحرة ؤنضاء مً خمل بط الؿاب٤، في  ٖليه
 م٩ان َىا٥ يٗض لم االٟحزياثيت اؤلايضيولوظيت الٟلؿٟيت اجدوالجه

ً
خباع بٗحن ؤزظها بطا زانت ااإلاالمذ، التر٦يب زابذ ا  الٖا

، ق٨ال ٦يىوهخه في اإلاخوانل الخٛيحر بلى يضٖو مما ٞيه، يجغر  الظر اإلاؿخمغ الخدضيض
ً
لت امً امًموها  ؾٗضر ؤصع٥ ألاالى الَو

  يٗض لم ألازحر اإلا٩ان ؤن اإلااار
ً
  ليإزظ االاوُٗاٝ الخدو٫  في ؤزظ بل الظا٦غة، في َو ٦ما ؾا٦ىا

ً
 م٩ان ظضيضيً، امىخى ق٨ال

ه لم ظضيض   .4بٗض يإلٟه الم ؾاب٣ا يٗٞغ
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، ام٩انٍز  مطخى ػمان ٖلى االخإاخي ااخب ٖىٟوان ب٩ل ٞهو ٤ ال٣غيت َظٍ بىاء يٗيض  ٧انَج  للم٩ان الظاجيت عئيخه ٞا
  1"٧له الٗمل اظوص  مً_ ألاؾاؽ _الهضٝ " (انباٍ َٟولخه ٖيى٩ااا ٧اهذ التي خ٩اياجه ههوم ٖبر الظا٦غة في  ااإلاىُبٗت

 َغؤ الظر االخدو٫  الخٛحر ألايضاص، زىاثيت بإؾلوب حٗغى خ٩ايت اهي ،( ٞاجت ااسالت ) بد٩ايت خ٩اياجه ؾٗضر يٟخخذ

 يميجها ٖلى جخ٣لب الليل َوا٫ ْلذ " ٣ٞض ال٣ل٣ت ليلتها مً يبضٍئ خياتها مً ٧امال يوما ؾغصٍ زال٫ مً اطل٪ ال٣غيت َظٍ ٖلى
ا، ت  ؤقباح ؤمامها جخجؿض ؤخياها .حٗظبها ٧اهذ ٖضيضة ازياالث ؤ٩ٞاعا ح٠ٛ، الم ايؿاَع  ٞغاقها  في ججلـ اججٗلها جسيٟها مٟٖؼ

ا، ٖلى ظىبحها، ٖلى جخ٣لب الىوم، مداالت الٟغاف في احؿخل٣ي ال٨غاخي، آيت ٢غاءة حٗيض  يغجٟ٘ جدتها، مً الخسذ يهغ بُجها، ْهَغ

 اإلا٩ان يكخٛل َىا 2".بٗيضا ٖيىحها مً الىوم خماماث اجخُايغ ظضيض، مً ٞغاقها في ججلـ .ألاقباح ؤنواث م٘ ليلخ٣ي نوجه
  ح٨ٗـ امًُغبت ٢ل٣ت نوعة ج٣ضيم ٖلى لؿا٦ىخه اإلاخإػمت الىٟؿيت بمٗيت

ً
 البىوعامي اإلاكهض ٖىه ؾيؿٟغ ٖما التر٢ب مً ظوا

  ؾُدا ٧وهه خيض مً مٟخوح م٩ان َو بط للم٩ان، االاهٟخاح الاوٛال١ بصىاثيت يٗمل الظر
ً
 آلان في ل٨ىه الؿماء، ٖلى مٟخوخا

  .اإلا٩ان ٖلى ٞاجت ااسالت خالت جًٟحها التي ال٣ل٣ت الىٟؿيت الهبٛت ظغاء مً مىٛل٤ هٟؿه

، (ٖيى٩ااا) اإلا٩ان في الصسهيت خغ٦ت ح٨ٗـ التي آلاجيت اإلاكهضيت الل٣ُت في اإلاىٛل٤ اإلا٩ان نوعة احؿخمغ 
ً
 اهي جهاعا

، يي٤ ػ٢ا١ في اصعظذ " :ٖملها بلى جخجه
ً
ت اإلاجاعر  عاثدت مىه جٟوح هتن، مٓلم، ظضا  ؤػ٢ت مً ٧الٗضيض لها مسغط ال اإلا٨كٞو

 في  .... ٞاجت ااسالت ٞيه حٗيل الظر البيذ ي٣٘ ال٣لٗت، مً الكغقي ااجاهب في الؼ٢ا١، َظا في الكمـ هوع  عؤث ٢لما التي ال٣لٗت
 ٞاجت ااسالت ٧اهذ الظر ال٣ضيم اادجغر  الضعط ٖبر جهٗض بًٗها، م٘ جسخلِ ألانواث ٖكغاث ٧اهذ لل٣لٗت، اإلاواظه الؿو١ 
 اإلاخأ٧لت اادجغيت البيوث ٞخلوح اإلاخوهجت، بإقٗتها ال٣لٗت، مً الضاثغر، هه٠ الكغقي، ااجاهب جٟغف االكمـ، مىه، ججز٫ 

غاٝ، هُم  يدمل اإلا٣ُ٘ َظا في الؿاعص 3".اإلاضيىت اظه ٖلى الكمـ قٗإ ٖا٦ؿت مدضبت ٦ٗضؾت حؿُ٘ عماصيت، ألَا
َج
ج  ايدب٘ ٧اِمحرَج

 التي ال٣ضيم ال٣غيت ؾو١  انولها ختى بيتها مً زغظذ ؤن مىظ اإلا٩ان لُبٛغاٞيت جٟهيليا جخابٗيإ مكهضا لىا ٖاعيا اإلاغؤة َظٍ

ذ  االتي  اادجب بي٘ ٞيه جماعؽ  ال٩افي خٓها جىل لم ؤجها لٗيى٩ااا، اإلاهوع  الؿاب٤ اإلا٣ُ٘ زال٫ مً ايخطر ؾىحن، مىظ به ٖٞغ
 حٗض لم ج٣ليضيت امهً ؤيضحهم ٦ض ٖلى يٗخمضان  ٢ليل الغػ١ مً خٓهم البؿُاء، مً ؾ٩اجها  ن اطل٪ االخُوع  الخدًغ مً

كاب ألاصايت ٦باج٘ مُلوبت، غط، مهُٟى األٖا لى ألٖا م ٖا ظٍ الغيا َظا ال٨ً به، ٢اوٗون  عايون  ٞهم طل٪ مً الٚغ  ال٣ىاٖت َا
 م٩ان بلى امديُها ال٣لٗت جدويل ؤظل مً الٗواثل بترخيل ي٣طخي الؿلُت مً ب٣غاع مجهم اؾلبذ وؿٟذ ٣ٞض لهم جب٤َج  لم

 .ؾياحي

  الباعة َظٍ مً 
ً
 ؤهدائها يُا٫ ؤزظ بل ؤَغاٞها ٖلى ي٣خهغ لم ٞالخدو٫  ، اإلا٩ان جدوالث ٖغى ال٩اجب بضؤ جدضيضا

  ؾبٗحن الضعط، ججز٫  اهي ؾغيٗت، بلخٓاث جخإمل ٞاجت ااسالت ٧اهذ " ال٣ضيم اؾو٢ها الغثيـ اإلاغج٨ؼ ٢لٗتها ختى  ، ٧اٞت
ً
 ٖاما

 ال٣لٗت ٚحر اإلاضيىت في ي٨ً لم خحن ألايام، جل٪ جظ٦غث الؿىحن، آالٝ مىظ الؼمً بوظه الكامش الُوص َظا في َىا، ٖاقتها ٧املت

، ي٣ٟل ضسم باب لل٣لٗت ٧ان خيىظا٥ خولها، اإلاخىازغة البيوث ارٌٗ
ً
 مً الٗا٦ؿت الكمـ ٧اهذ .شجٗان عظا٫ يدغؾه ليال

                                                           
 
    .315 :2 ط دمشق، سورية نينوى، دار النصري، يسني الروائي، ادلكان دراسة وادلكان الرواية . 
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، قضيضة ال٣لٗت ظضعان ا، ٣ُٞٗذ ٢وتها، ٞاجت ااسالت جخدمّل  لم الؿُٕو ذ الضعط، ججز٫  ْلذ ل٨جها ؤ٩ٞاَع  في ااهضل٣ذ ؤؾٖغ

 1 ".با قباح عؤؾها يؼصخم ٦ما االبكغ، با نواث اإلاؼصخم الؿو١، باججاٍ الٓلمت في ٞخواعث ألاؾٟل

  مغ الظر الظ٦غياث قغيِ بن
ً
 َظا في ٖاقتها ٖاما ؾبٗحن مىظ ٖيى٩ااا َبٛغاٞيت لىا اي٨ش٠ ٞاجت ااسالت صيسّلِ  ؾغيٗا

 لهما ٩ٞان االاؾخ٣غاع ألامان اؤما خولها، اإلاخىازغة البيوث ارٌٗ ال٣لٗت ٚحر اإلاضيىت في ي٨ً ٞلم الؼمً، بوظه الكامش الُغص

ٓم صاعَما  .بالصجاٖت يخهٟون  عظا٫ ايدغؾه الليل في ي٣ٟل الظر الطسم ال٣لٗت بباب ال٩اجب ٖىه ٖبر الظر األاَم ألٖا

 اؤمان خمايت مهضع اهي جدوالجه، ا٧ل الؼمً ؤمام الشبوث عمؼ ٞهي بالٗغا٢ت، اإلادمل الخاعيذي (ال٣لٗت ؤر) بٗضَا ًٖ ًٞال
  . خولها مً ال٩ل ٖيى٩ااا  َل

غاٝ ؤخضار مً اللجوػ  اإلاغؤة َظٍ به جمغ إلاا خاٞؼا ث٧ان ؤن ٞبٗض خؿب، ااخميمي الضاع  بهظا ج٨خ٠ِ  لم ال٣لٗت ؤن بال  ٖلى ْا

لى  َظا، يومها في الصسصخي نٗيضَا  بلى جدولذ اإلاُمئىت، آلامىت ال٣لٗت عخم في حٗيل التي الٗواثل ا٧ل هي ااجمعي الهٗيض ٖا
  لهم ا٧اهذ ألايام مً يوم في يمخه التي ٞال٣لٗت ا٢ل٤، زٝو مهضع

ً
، عخما

ً
 لهم حك٩ل ابضؤث اليوم  لٟٓتهم هٟؿها هي خىوها

، ٢ل٤ مهضع  مً نوعة الٗاصر ٚحر يومها نباح في ال٩ابواخي خلمها ظاء ا٢ض االخدو٫، االغخيل الخهجحر مً زٝو ازٝو

 . الؿلُت م٘ الٗاثالث نغإ ًٖ حٗبر الالاعي 

  بال َم ما ال٣لٗت ٚؼااا الظيً ٞاإلاٛو٫  اإلا٩ان، لهظا ااخخميت الخدو٫  ٢ًيت بلى خلمها يٟطخي ٦ما
ً
 للؿلُت عمؼا

 ؤَلها عجؼ بال َو ما الٛؼا  َظا ؤمام اؾا٦ىحها ال٣لٗت عجؼ اؤما ؾياحي، م٩ان بلى ال٣لٗت جدويل ؤظل مً اجسظتها التي ابظغاءاتها
  خامال الُٗاع عؾو٫  ػاظها نوث ظاء ا٢ض الؿلُت، ٢غاع ؤمام

ً
و الخدو٫  َظا خخميت ٖلى جا٦ض اؾمه، مً مؿخمضة هبوءة  َا

ا لها ي٣و٫   طا َو اإلاضيىت، اوؿ٨ً ال٣لٗت مً هجز٫  ؤن ألاًٞل مً ل٪، ٢لذ ما " اإلا٩ان لهظا اإلادخوم اإلاؿخ٣بل ٧اقٟا ؤا مؿدكٞغ

 2 ".مظٖوعة ٞغاقها في ٞاجت ااسالت اهخًٟذ.انغزذ ."ٖجها يغخلوهىا الظر اليوم ظاء ٢ض

 نوعة ٞيه يً٘ جضعجي ٖغى في اإلا٩ان جدوالث مٓاَغ بٌٗ عنض بلى اإلاال٠ ييخ٣ل الاؾدكغافي ال٩ابوؽ َظا بٗض

 ؤ٦ثر، خالتها جغّصث " آلان ٖليه هي اما ٞاجت ااسالت خالت لىا يٗغى اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى ؤزغى، خالت م٣ابل خالت ؤا نوعة م٣ابل

  لل٨ؿاص جخّٗغى ؾو٢ها ؤنبدذ خيض ألازحرة، الؿىواث في ابالظاث
ً
  جب٘ لم اهي يوم بٗض يوما

ً
  حجابا

ً
. قهغ مً ؤ٦ثر مىظ ااخضا

 
ً
 ٖلحهً حٗغى ااخضة، ااخضة بيوتهً بلى هي ٞخظَب اليوم ؤّما اقغائها، ااجميلت اادجب الزخياع بيتها بلى اليؿاء تهٕغ ٧اهذ ؾاب٣ا
 (3".حكترر  ااخضة اال اإلاُّغػة حجبها

  ي٩ون  ؤن ٖلى ٢اصعا يٗض ٞلم اإلا٩ان خا٫ بال َو ما اإلاغ٦ؼيت الصسهيت خالت في االخدو٫  الترصر َظا
ً
 مىه يغجؼ١  م٩اها

 الؿاعص ٖغيها التي ال٣لٗت ؾو١  نوعة اجإحي صاعٍ، اخخال٫ في  ؤزظ الظر اإلاضيىت ؾو١  ؤمام يومهم ٢وث ٞيه يجضان  ؤا الىاؽ

  لىا
َج
  قاَضا

َج
  خيا

َج
، ق٨ال اإلا٩ان جدوالث ٖلى اخ٣ي٣يا

ً
 َظا في باعػة مٗالم حك٩ل ٧اهذ التي الصسهياث بٌٗ ٞموث  امًموها

 الضال٫) ٧اهذ " ااجضيضة ألاؾوا١ جل٪ بال يؿضٍ ؤن ؤخض يؿخُي٘ ال اإلاهام افي اإلا٩ان في ٞغاٚا اجغ٦ها ٖضيضة  ؾىحن مىظ الؿو١ 

  ٖشمان الٗم نباح، ٩٦ل َاصثت( زاهت
ُم
 "زااة َحن" ٧ومت ظاهب بلى ؤمامه الختن ٦يـ ايً٘ مغججٟت، بإناب٘ ؾي٩اعجه يل٠

اجكت، للبي٘، اإلاٗغايت  يمغ ال٨بابساهت، ناو٘ اعقيض اإلاكضاصة، اااخىض٢و١  ااسّباػ با٢اث ٖلى اآزغ خحن بحن اإلااء، جغف ٖا
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  ٦ٗاصجه بمغح
ً
ها اظٍو بجها ااجالؿحن، مً طا٥ ؤا بهظا مخدغقا ، يٗٞغ

ً
 جٟاع١  ال َويلت ؾىواث مىظ الؿو١، مغجاصر ا٧ل َو ظيضا

  ٞيه يجلـ ٧ان الظر اإلا٩ان طا َو اإلاى٣ُت، قبده يٟاع١  ال ؤخضَم ماث الو ختى جاعيذي، مخد٠ ٦مٗغاياث م٩اجها،
ً
 خاليا

، يجٗل٪   ؤ٧ان ؾواء جظ٦ٍغ
ً
  ؤم باجٗا

ً
 .مدؿوال

غط؟ مهُٟى -  ألٖا

 .وٗم -

 يبي٘؟ ٧ان اماطا -

 .ؤصايت -

 :مٟخٗلت خؼيىت بىبرة ا٢ا٫ ٞجإة، ٖبـ زم ال٣غار، الغظل اظه في ال٨بابساهت، ناو٘ الهئي، ضخ٪

 ..ماث -

 متى؟ -

 .بٗض ألاصايت يبي٘ ؤخض ال ؤصعر، ال ؤقهغ، مىظ

 :م٩اجها مً زضيجت ٢الذ

  ٧ان يغخمه، هللا -
ً
 .ألامغاى ب٩ل يٗٝغ خ٨يما

 1"الؿو١، مً ال٣غيبت الهيضليت باججاٍ اؾاع ؤصعاظه، ال٣غار الغظل ٖاص

 ٧ل باإلاؼاص ٞحها يبإ ٧ان ٢ضيمت، لؿو١  مضزل ب٣ايا ؤهه ٖلى للم٩ان بونٟه الؿاعص لؿان ٖلى الخدو٫  َظا ظاء ل٣ض

 اإلااضخي في ال٣ضيم الؿو١  ٖليه ٧ان ما بحن الواؾ٘ البون  جٓهغ يضيت  زىاثيت في((  ٧ان )) م٣ابل في  ))االيوم (( ٧لمت اجإحي شخيء
هغث الؿو١، جوؾ٘ اإلاضيىت جوؾٗذ _ااخايغ صاللت_ ٞاليوم صاعٍ، في جدو٫  مً آلان ٖليه َو اما اخيويت، وكاٍ مً  ؤؾوا١ ْا

 ؤا الٗالط يوظب الظر(( ٧اإلاغى))  ااخايغ عخم في يٗيل ْل الظر بال٣ضيم، اإلاونٝو الؿو١  امام بالٗهغيت انٟذ ظضيضة
 .ااجظعر  لى٣ل ؤا الٟوعر، الاؾدئها٫

  ازل٤ اإلا٩ان ؾا٦جي مً ٚحرث خخميت ٢ضعيت اؾيلت اإلاوث ٧ان ٨ٞما
ً
ا  باإلزالء اإلاخمشل الؿلُت ٢غاع ٧ان ال٣ل٤، مً هٖو

 ؾ٩ان ؤ٢ل٣ذ التي ال٣ل٤ مً اؾاثل زاهيت اؾيلت َو ااجضيض، ايٗه م٘ جيسجم ٖهغيت بمهام ي٣وم ؾياحي إلا٩ان اإلا٩ان اجدويل
ىه ٖلى الخدو٫  َظا ؤزغ مً اإلااار ؾٗضر اؤزاٞذ ال٣لٗت،  في اإلاوث ع٢ًذ التي اللجوػ  َظٍ اؤزاٞذ الهٛحر، الُٟولي َا

تها ؾُذ ٖلى لخىام نٗضث ابهما ٞيه، جىام  خياتها َيلت ْلذ الظر الٗؼلت عمؼ ااخوف  في " َٟولتها في جٟٗل ٧اهذ ٦ما ٚٞغ
 َٟولتها، جظ٦غث مغة،  ا٫  جدغر اهي الب٨غ ألاعى عاثدت مىه ٞاخذ باإلااء اعقخه التراري حجغتها ؾُذ ٦يؿذ ٖىضما اإلاؿاء،
، اج٨يؿه باإلااء الؿُذ جغف ٧اهذ ٖىضما

ً
ىا٥ َىا جلٟخذ اجغجّبها، الؿُذ بلى ظميٗها الٗاثلت بإٞغقت اجهٗض يوميا  ؾُوح بلى َا

  هٟؿها جسٟي ااجحران،
ً
ما زجال

ّ
  إلادذ ٧ل

ً
 .2"عظال
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ها ا ؾلو٧ا جغظمخه عرالخػي مً ٞسٞو  الخٛيحر، مبضؤ ٢بولها احٗلً اإلاهحر، إلاواظهت الخدضر، عاح جدمل ٢ويت امغؤة يٓهَغ

ًذ ٣ٞض ا ؾىواث َيلت ٞيه جىام ٧اهذ الظر ااخوف مشلهما الظيً االٗؼلت الٓالم في اجموث جىام ؤن ٞع ا ال٨ً .ٖمَغ  ٢غاَع
  مضث مجها قٗوع  ابضان  لظل٪ اإلااضخي ٖم٤ مً ااجضيض  يإحي ابهما اإلااضخي ًٖ جيؿلخ ال بان مكغاٍ ٢غاع الخٛيحر ب٣بو٫ 

ً
 ظؿغا

 َظا ؤن ااخايغ ًٖ اإلااضخي ٞاع١  ال٨ً اليوم، به ٢امذ الظر هٟؿه بالٟٗل ٞحها ج٣وم ٧اهذ التي نباَا ؤيام بلى الظ٦غياث مً
  ٣َؿا يك٩ل ٧ان الؿلو٥ ؤا الٟٗل

ً
  خياتها في يوميا

ً
 ٖلى ٞٗل عصة بال َو ما اليوم اؤما الٗغا٢يت، الٗاثالث جاعيش  مً اظؼءا

غ ٞالؿُذ ، االخٛيحر للخمغص ايضٞٗها يجخاخها بخؿاؽ  ظاهب مً ٖؼلتها مً ااسغاط ٞغنت ايمىدها ظاهب مً ألامان لها يٞو

 ؤعظاء في يخوػٕ الٓالم ٧ان اعجبخه اإلاؿاء َظا بٟغاقها نٗضث ؤن ابلى " :ااساعجي الٗالم م٘ االخوانل الاهٟخاح عمؼ ٞهو ؤزغ
 الؿُوح ٞو١  ؤؾٟلها، في عؤث ال٣لٗت، ؾماء بلى هٓغث ٖىضما ل٨جها الهبا، ؤيام بلى اؤٖاصَا ااخىحن لؿٗها ألازىاء َظٍ في ال٣لٗت،
ىا٥ ال٨هغباء، مهابيذ يوء ٖلى جلم٘ الخلٟؼيون  مونالث  ال٣لٗت مً البٗيضة ألازغيت اإلاىاعة ج٩اص ختى اإلاضيىت جمخض البٗض، في َا

 ..يخٗالى االطجيج ٖكغ، …زالر صاعة، جضاع، اإلاضيىت .بغؤؾها الٗالي بطجيجها اإلاضيىت، صاعث .بها اإلاديُت البيوث بحن جسخٟي

 1".مجها بعاصة صان  طل٪ بٗض جمّضصث الٟغاف، َٝغ ٖلى ظلؿذ هٟؿها، ٞاجت ااسالت جخمال٪ لم ..ايخٗالى

 ٖلٍز  جهويغر  إلاو٢٘ بازخياٍع اطل٪ بك٣حها، ٖى٩ااا إلاضيىت مخ٩املت مكهضيت نوعة الؿاعص لىا ي٣ضم الُاثغ  ٖحن  بغئيت

 اإلاونٝو اإلاكهض جٟانيل ب٩ل يديِ ؤن _الؿاعص _ الوان٠ للغاجي بموظبه يؿمذ الظر((  الؿُذ )) اإلاضيىت ٖلى امؿلِ
  ااؾٗت آٞا١ لوظوص اطل٪ ااإلا٣ضم

ً
 م٩ان ؤا الخٟانيل ٖلى التر٦حز صان  ال٣اعت، ؤمام ااخضة صٞٗت اإلاضيىت ٖغى مً جم٨ىه ظضا

 ؤن ٞوظضث ٢لٗتها، بلى ٞاجت ااسالت هٓغث اإلاخٗالي اإلا٩ان َظا ٞمً .٣ِٞ للمضيىت االٗامت ااساعظيت اإلاالمذ يشبذ ابهما بٗيىه،
 بها ٖاصث طا٦غة زال٫ مً بال عئيتها ٖلى ٢اصعة حٗض لم ابجها ، الٗؼلت اؤخاَتها الؿ٩ون  الٟها الليل ٖخمت في ازخٟذ ٢ض مالمدها

  الوعاء بلى
ً
 ٞالشىاثيت االؿ٩ون، الٗؼلت ْلمت في ٚاع٢ت ٞهي اليوم اؤما ،االىاؽ بااخياة حٛو ال٣لٗت ٧اهذ خحن بٗيضا ػمىا

 امونالث األايواء بااخياة حلج ظضيضة مضيىت  اانغ مدضاص ال امخضاص ٞهىا٥  ام٩اهيت، ػماهيت اإلاكهض َظا في الًضيت
 .ٖىه جىٟهل اال ااساعجي الٗالم م٘ جخهلُم  ٖهغيت مضيىت بلى حكحر التي الخلٟؼيون 

 اإلاوث يمىدها الم بٟاجت، ال٣بها ٞاث ٢ض الؼمً ال٨ً ٞاجت ااسالت ؤصع٦تها  الخدوالث ؤزغى  بٗباعة ؤا ألايضاص َظٍ بن
 ؤمً امهضع االىاؽ، بااخياة حلج ٞحها ال٣لٗت ٧اهذ مًذ ؤيام بلى بها ٖاصث التي الظ٦غياث بم٣ضاع بال جُل لم مهلت ؾوى 

 .ااؾخ٣غاع

 َظٍ  ٖلى الؿخاع بؾضا٫ بمشابت ٢غيتها اخياة خياتها مً مغخلت  بلى به عمؼ الظر اليوم طل٪ مؿاء في موتها ظاء ال٣ض

 الؿاعصة الظاث صازل في  اتهضم خياة، مً همِ اهخهى  ، _شخيء ٖىه وٗٝغ وٗض الم _ ال٣ضيم الؿو١  اهضزغ " ٞبموتها ، اإلاغخلت 
تراب بخؿاؾه يترظم بمكهض زخمها التي ااجميلت  ااخ٩ايت َظٍ ٖبر2" ااسكيت مً ب٨شحر جغميمه  بةٖاصة ٢ام ما شخيء  صان  بااٚل

 ٖلى ٖىه قٟت ببيذ يىبـ لم ارٗيض،  ٖا٫ٍز  م٩ان في ي٠٣ مويوعي ؾاعص َغي٤ ًٖ للمكهض ج٣ضيمه زال٫ مً اطل٪ مىه، قٗوع 
تراب الضَكت حٗمي٤ ل٨مغجه اجغ٥ الىو، في الؿاعص طل٪ ٖاصة ٚحر     .االٚا

 :الظاث ًٖ البدض الٗبت االاه٨ؿاع الخدضر بحن ااإلا٩ان ال٩اثً   
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 مؿخوى  االشاوي الىهيت، الشيماث مؿخوى  ألاا٫  " :بمؿخويحن اإلااار ؾٗضر  ٖىض ااخ٩اجي الىو في اإلا٩ان خًوع  يغجبِ
 زال٫ مً ااخ٩اجي اإلاكهض  ؾُذ ٖلى اإلا٩ان يُٟو ألاا٫  اإلاؿخوى  ٟٞي1"ؤاخ...ااخضر الغاار، الصسهيت،"  الؿغصيت الٗىانغ

غيه ااخ٩اجي ههه ؾٗضر بها وسج التي اللخمت ٞهي( سسغيت _ خؼن  اه٨ؿاع، _ جدضر جدو٫، _ زباث ) الخًاص زيماث  ٚحر ٖا

 ااخ٩ايت هي ااسالت ٞد٩ايت  ال٣غيت َظٍ اخيصياث جٟهيلي ان٠ بلى اجوثه صان   ٖى٩ااا ؤَل ٖلى ا٢ؿوجه الؼمً  لؿُوة اإلاباقغ
 ؤظل مً اطل٪ مىه ب٣هض اإلا٣ضمت في اايٗها ااخ٩ايت َظٍ ؤاعص ال٩اجب ؤن اؤًْ  ؤعبيل، ٢لٗت في ؤخضاثها ج٣٘ التي الوخيضة
 خياتها، مً ػمىيت ٞترة ٖلى الكاَضة ال٣ضيمت الخاعيسيت ٢لٗتها ؾوى  مجها يب٤ ٞلم ال٣غيت، َظٍ ؤناب الظر الخدو٫  م٣ضاع بْهاع

ه مىدو٫  م٩ان ٚحر ٖى٩ااا مً يب٤َج  ٞلم صاعَا  جدو٫  ال٨ً ب٣يذ هي اختى  .مًذ ؤيام جظ٦غ بلى اصٞٗه ؤٖٞؼ

ا ٞاجت ااسالت ًها بالؿً ج٣ضمها جواظه ٖاما ؾبٗون  ٖمَغ  ؤن جغضخى ال " االلجؼ الكيسوزت ًٖ حٗبر التي ال٨ىيت بٞغ

  2" ال٩لب؟ ابً يا االض٥، ٧اعا٥ َؼػث َل اإلالٗون، ؤحها جدؿبجي ماطا :اظهه في جهغر حكخمه، بااجضة، ؤخض يىاصحها

 ؤٖمالها جماعؽ اليوم، في مغجحن ال٣لٗت اهؼالها نٗوصَا زال٫ مً الكباب خيويت ٞيه جٓهغ جدّضٍز  ظؿضَا في عجوػ 
ٌ األاوـ الغػ١ ًٖ باخشت الؿو١  بلى جسغط ٧لل، صان  اليوميت ٌ االٗؼلت، الوخضة جٞغ  يو٠٢ شخيء ؤر ؤا اإلاغى ؾحرة جٞغ

م خياتها مؿحرة ا التي الٓغاٝ ٧ل ٚع ، جمل٪ ال اخضة، )جدانَغ
ً
لى ) له باإلزالء ؤمغ م٘ متهلهل، بيذ في حٗيل ٣ٞغ، قيئا  ٖا

م  خياتها مؿحرة يو٠٢ ؤن قإهه مً ما ٧ل اعٌٞ الٗمل، في اإلاطخي ٖلى ٖؼما ايمىدها  يؿ٨جها ٞالخدضر طل٪ ٧ل مً الٚغ
ا اخحن اج٨يـ، باإلااء جغقه بيتها ؾُذ بلى ٞخجهٌ  ؤيام بلى يدملها بؿيِ ٖٟور  بؿلو٥ ٖليه زوعتها حٗلً اإلاوث قٗوع  خانَغ

 ٢بل اؾخيك٣خه الظر ٖى٩ااا جغاب بلى اؤٖاصتها شخيء ٧ل ؾلبتها اإلاوث ا٢ضعيت ااخياة ٢ؿوة ال٨ً .االضفئ با مً اإلاٟٗمت نباَا

 .بلخٓاث موتها

 ٣ٞض  اإلاهمكت، خياجه في الخواػن  ابخضار الغضخى ًٖ البدض في الوظوص نغإ قٗو يٗيل االاه٨ؿاع الخدضر ابحن 
  بال يمخل٪ ال البيذ خبيـ الؿياؾت ظٗلخه

ً
  يترظمها ؤن يؿخُي٘ اال حؿ٨ىه ازوعة جمغصا

ً
 التي الؿلو٧اث بٌٗ زال٫ مً  بال اا٢ٗا

غيٟت بؿيُت ؤجها للىاؽ جبضا  .البخيء بٌٗ االٛغابت الُغاٞت مً شخيء شسهه ٖلى جًٟي ْا

م ٖلى الٗغ١  ي٣ُغ ً خ٣ي٣يت، الظة ٦بحرة، بمخٗت يماعؾها " ااجماع٥ نغامت مً الٚغ   .مبضٕ ٞا
ً
 مً ٧املت ص٢ت مغاٖيا

  يهى٘ ؤن ؤظل
ً
  ٖغ٢ا

ً
، يمخضخه ظيضا ، بها يدباهى ال٣غيت، حّٗضث قهغة ٖغ٢ه ا٦دؿب لهظا قاعبٍو

ً
 الٗغب يكغبه ٖغقي" اي٣و٫  صاثما

  يٗبه ختى عاثدخه يكم ؤن اإلاغء ي٨ٟي .االلجم
ً
  3""الؿمً مشل الؼعصام في يجز٫ " ..ٖبا

 بٗض حٗالوا ..بٗض يجهؼ لم الباب، في ا٦ترار بٗضم يواظههم " قاعبيه، مً ٖغ٢ه يمى٘ بل ااخض َظا ٖىض جمغصٍ ي٠٣ اال 

 ال ؤها …الؿ٨حر ؤحها اطَب" :بًٛب ٖليه يغص "الخ٣ُحر مً اهتهيذ ل٨ى٪ ..ٖم يا " :ال٣و٫  ٖلى اججغؤ ؤخضَم ؤاّر  ما ابطا .يومحن

  ؤبي٘
ً
  4"بُيسا
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 البخيء يٟٗل يابِ يبُهر ال الهٛحر الؼاب بلى ليهل متر ٦يلو ٖكغيً خاٞيا ايمبخي ال٣يوص ٧ل مً يخٟلذ عظل

، ٞهو ، بدغيخه  يكٍٗغ الظر ٍٝز  مؿخوصٕ ٞهو ؤشجاهه، له يبض الهٛحر الؼاب بلى يظَب ٖىه، ي٣ا٫ ما ل٩ل يلخٟذ ال َلي٤ خغ خا
ه مً ٖليه ايس٠ٟ سجىه، مً ايخدغع  جواػهه، يٗيض مٗه ٞهو لظا ؤؾغاٍع  بلى جإمالجه ايدمل بعاصجه، مٗه ايُل٤ زٞو

 " ٖظب بلخً نضح الضهيا َموم اال اإلاك٣اث اال الؿىون  حُٗله لم ظهوعر بهوث1ااساعط
َج
  "خحراها

ً
 ملخميت، ٢هت يغار خؼيىا

 ايى٠ٓ ال٣ٗل، ايسضع ال٣لب، يهٟي .الؿمً مشل الؼعصام في يجز٫  ممخاػ ٖغ١  َو ابالخإ٦يض. ظاَؼ آلان الٗغ١  ؤن ػباثىه ٞٗٝغ
ت، ٢ىاهحهم خاملحن بيخه ٖلى يخواٞضان  َاَم خىجغجه، مشل جهضح يجٗلها ااخىجغة،  2.با مل مخوظحن الٟاٚع

ت جمام يٗٝغ َو         ٦ما اه٨ؿاعاتهم َمومهم ؤمام "!به جلوط ؤن ٚحر لها خيلت ال االىاؽ زاصٕ، صااء  ؤال َو ما ٖغ٢ه ؤن اإلاٗٞغ

  بال يمخل٪ ال اه٨ؿاٍع ؤمام  َو يٟٗل
ً
  له جد٤٣ التي ألاٞٗا٫ مً بًٗا

ً
 الٗغ١، ي٣ُغ عظل ,بالُغاٞت  ظغائها مً ان٠ اظوصا

 
ً
ما  في الخمغص طعاة  لخإظيج الوخيضة اؾيلخه ٞهو الٛىاء في الٗىان لىٟؿه ؤَل٤ اليكوة ؤنابخه بطا ؤال بيٗه مى٘ ااجماع٥، ًٖ ٚع
 ااخياة جٟغيه الظر ااخؼن  ايٗم٤ ألالم، بمكاٖغ مٟٗم ل٩وهه اطل٪ الؼمً، ٢ؿااة مً يٗاهيه ما ًٖ ي٨ك٠ اإلايسخ٣ت طاجه

لى ٖليه  اخان هطجذ ٢ض الٗغ١  اظبت ؤن ااجمي٘ ايٗٝغ جمغصٍ، ٞحها يٗلً بضازله جخإجج زوعة قٗو ٞٛىاء  ٖى٩ااا، ؤَل ٖا
 بً٘ ليهيض الهٛحر الؼاب بلى االظَاب خاٞيا، ااإلابخي بكغبه،  االخلظط  الٗغ١  ج٣ُحر بال يمل٪ ال اإلاخمغص ٞكٗو لهم، بيٗها ا٢ذ

 ٞخسى٤ يؿمٗها مً ججض ال مى٨ؿغة مخإػمت اهٟـ اإلاملت، الغجيبت ااخياة َظٍ بال له جتر٥ لم ٞالؿياؾت الٛىاء، ؤا نٛاع ؾم٩اث

اتها بالهمذ م ال٨ىه .جإَا و نميمها مً ٞهو  للظ٫، الغاًٞت ٖى٩ااا بضازلها جخدهً  ٢لٗت اظضهاٍ َظا ٧ل ٚع  مً خ٩ايت َا
    .يٟتر٢ان ال قيئان ا٦إجهما الٗهوع  مغ ٖلى جغاى ب٣يذ التي خ٩اياجه

 ٞيه شسهيت ٧ل ٞباجذ الؼمً مً عصخا عا٣ٞتهم امغاياث َويل جاعيش َو ابهما ٣ِٞ، م٩ان ليـ الغخمي اإلا٩ان َظا

  يطخيء ٖىوان لها
ً
  ايدحي.ظواهبها مً ظاهبا

ً
 .حٗاؾت  ؤا ؾٗاصة مً ٞيه ما ب٩ل مايحها مً ػمىا

 الظر   ؤلاهجلحزر  اؾالخها ؤمه ؾُوة مً َاعبا ااجضيض ااخال١ ٦غاخي ٖلى الٟتى يجلـ بالخدضر  مخإججت ابغاح 

  يٗض الم  نٛحر يٗض لم ٞهو  هٟؿيت، ؤػمت له ؾبب
ً
 ؤن ا٢غع  بضازله الخدضر ا٦بر ٦بر ل٣ض .البٛيٌ الؿالح َظا جدمل ٖلى ٢اصعا

و يكٍٗغ آزغ م٩ان لىٟؿه يخسظ اؤن اؾالخها ؤمه يواظه  ٖا٫، ٦بحر، ٦غاخي ٖلى ؤظلـ خياحي في ألاالى للمغة "االو٢اع بالَؼ
، اظهي ٞحها ؤعى  .المٗت ناٞيت، مضاعة، ٦بحرة، مغآة ؤمام صااع،

ً
 ااخال١ خغ٥ ا٧لما .... !خ٣ي٣خه ٖلى َو مّما ؤظمل بل ظيضا

تزاػ قٗغث ؤصاٍع ؤا ال٨غاخي و بااٖل  ٖكغ، ص٢اث٤، زالر ص٢ي٣ت، ٨َظا ايؿخمغ مٗه، اؤصاع  ال٨غاخي، ااخال١ يضيغ لو ماطا ..االَؼ
  3"!ا٦ٟى مغة ..مغة َظا يدضر لو ..!ٖيض؟ ؤعظوخت في ؤهجي لو ٦ما ٖيىار، جضم٘ ؤن بلى الكب٘ خض ؤ٢ه٣ه بٟغح، ؤضخ٪

 مٗاوي ٞيه ٞجغ صازلي خواع في الٗىان لىٟؿه اؤَل٤ صازله في ٦بر الخدضر ؤن هجض ال٨غاخي ٖلى ظلوؾه ام٘
 ججٗله ٖى٩ااا في الىاؽ اخياة خياجه اا٢٘ ال٨ً از٣اٞخه، ٖمٍغ مشل في ٞتى مً جهضع ؤن يم٨ً ال بجها البٌٗ ٢ا٫ احؿائالث

  ٢اَغة بٓغاٝ يمغ ٞهو ٖمٍغ مً ؤهطج
ً
  ماصيا

ً
   اب٣ى ال٨ً عخل ٞاالخخال٫ امٗىويا

ً
 ٖلحها ؾاٖضث ٢اؾيت ججغبت مٗه له  ؾالخا
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  ٧اهذ االتي الٗاثلت بها جمغ التي الٓغاٝ
ً
 الخمغص ٞيه ٢غع  التي اللخٓت افي ظموخه، مً خضث اظهه، في يكهغ آزغ ؾالخا

م ا٢تريذ ؤجها ختى له ااسًٕو بال الم مً ٧ان ما  الٗهيان ابٖالن االخدضر  .ااجحران مً الضَع

 اااخغيت الاوٗخا١ مً اقبه ببخيء ال٨غاخي م٘ يكٗغ هجضٍ  االاهدىاء، بالظ٫ حكٍٗغ التي ااخال٢ت ما٦ىت م٣ابل افي 

 ؤلاهجلحز ما٦ىت الًٗ ؤمه،  ٞيه ٖاجب خواع به، يديِ الظر ٧ل جدضر  ٖلى ا٢ضعة ٢وة ًٖ ٦كٟذ زياالث في  الظاث م٘ االهيام
اجبتها ؤمي، جظ٦غث "،  بهظا االضحي جوّعَذ إلاا ؤلاه٩لحز ما٦ىت لوال ..آٍ .َويلت ؾىواث اإلاخٗت َظٍ مً خغماوي ٖلى ؾّغر  في ٖا

  1"!الٗمل

  يٗض لم ٞهو ااسُوة َظٍ لىٟؿه يبرع ؤن يوص ا٦إهه بالخدضر، اإلاسخلُت اإلاغاعة جخ٨ك٠ الظاث م٘  ببداٍع افي
ً
 نٛحرا

 زالزت ٖمغر  الٗٓيّم  ااخال١ ؤحها ؤظل " ااسُوة َظٍ ٖليه خخمذ خياجه مً ظضيضة مغخلت بضؤ بل اإلااييت، مضعؾخه في يٗض الم

  ٖكغ
ً
  اهخميذ .ٖاما

ً
 ؤٚاصع يوم ٧ل لآلن، زاهويت مضعؾت ال٨بحرة ٢هبخىا في ليـ  هه ؤعبل، في الضاعؾحن الخالميظ اجيل مازغا

  اإلاؿاء في اؤٖوص الهباح في ٖيى٩ااا
ً
  فيّ  خّض١ َمومي، خامال

ً
؟ ؤلؿذ .ظيضا

ً
  نغث بهجي بىٟؿ٪ ج٣ل ؤلم ٦بحرا

ً
 ؤناص١ ؤظل .قابا

 مً بإ٦ثر م٨خٔ ن٠ في ؤظلـ ٦بحرة، مضيىت قوإع في ؤججو٫  ، ؤخب .معي ٞيمؼخً ااخاٞلت في الُالباث اهدباٍ ؤظلب الكباب،

، زمؿحن
ً
  ايغجبه قٍٗغ يمكِ ٧ل َالبا

ّ
، ؤليـ .ؤها بال

ً
  بل نٗبا

ً
يبا  ؤٖمى، بمىجل اإلادهوص ؤمي خ٣ل عؤاخي ٖلى ؤخمل ؤن ٖا

  عؤاخي، خهض مً االضحي جيخهي بٗضما مغة، ٧ل في ؤهجي جضعر  َل !ؤلاه٩لحز ما٦ىت ؾلُت مً ؤجدغع  ؤن خ٣ي مً ؤليـ
ُم
 مغآجىا آزظ

ت الهٛحرة،   2."!لوالضر اإلاا٦ىت َظٍ ؤَضى الظر الاه٩لحزر  ؤبا مغة، ؤل٠ .اؤلًٗ .خؼيىت بابدؿامت عؤاخي اؤااظه اإلاد٩و٦ت، اإلاكَو

و ألاها، بًمحر هٟؿه ًٖ يغار ٞتى ااخ٩ايت َظٍ في ال٩اجب ازخاع ل٣ض  اازخاع  الؿاعصة، الظاث بلى ألا٢غب الًمحر َا

 طاجه م٘ ايجو٫  يهو٫  قغاٍ ؤا ٢يوص صان  الظاث ًٖ الخٗبحر ٞسخت   الٟتى مىدذ  التي آلاليت اهي الضازلي ااخواع آليت  ؤيًا
 نٛحرة ؤخالمه، ٞحها يد٤٣ اخٓاث هٟؿه م٘ يٗيل ؤماهيه م٘ يغجدل ، ايًٟٗه ب٨ظبه الىٟـ يواظه زجل اال زكيت صان 
  ؤٖما٢ه في يٛوم الخسيل، بلظة يىٗم ٦بحرة، ؤم ٧اهذ

ً
 هي مى٨ؿغة ؤم اؾُوة لٗيىت خال٢ت آلت جدذ اإلايسخ٣ت  طاجه ًٖ باخشا

 .ؤيًا

 بلى ٖوصة ؤا جغصص صان  ماعؾه ؾلو٥ نوعة ٖلى الؿُذ ٖلى جٓهغ ابضؤث الٟتى َظا حؿ٨ً ٧اهذ الخدضر بظعة بن

، نغث بإهجي يغااصوي ٤َٟ الظر الكٗوع  طل٪ ؤا بىٟنخي، اٖخضاصر بلحها صٞٗجي "الٗهيان اؤٖلً  ٢غع  ٣ٞض ااسل٠
ً
 اؤزٟيذ ٦بحرا

ا، ؤطًٖ الم ٞخّوحي، صازلي في اهخًٟذ الؼ٢ا١، مً لخهيضوي االضحي زغظذ ٖىضما :اليوم جمغصر ، بالُب٘ ، ٖىه  ؤمغججي  مَغ

 ألاعى ًٞغبذ .لها ؤعضخ الم مو٢ٟي ٖلى ؤنغعث ل٨جي .ألا٦بر ابإدي بوالضر، َضصججي زم .ٖا٫ بهوث البيذ بلى بالضزو٫ 
 :ا٢لذ ب٣ضمي،

  نغث ل٣ض .عؤاخي بدل٤ ل٪ ؤؾمذ لً -
ً
 !٦بحرا

  االضحي ٞاؾخضاهذ .ٖهياوي هجر االكخاثم، الخ٣غي٘ بٌٗ اجدمل اعّص، ؤزظ ارٗض
ً
ما  بليّ  اعمخه ااجحران مً صَع

 :ج٣و٫  اهي بوظهي به٣ذ بٗهبيت،
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  مجي؟ ؤخؿً قٗغ٥ ااخال١ ؾي٣و َل !ال٩لب ابً يا زظ -

م الخ٣ُذ ، بيضر ااجيب امؿ٨ذ ظيئي في اايٗخه ألاعى مً الضَع
ً
غالذ ٢ويا  حّٛحر ؤن ٢بل الض٧ان بلى الٟوع  ٖلى َا

 1".ما بإخض مؿخٗيىت بال٣وة عؤاخي اجدل٤ عؤحها االضحي

 ظلوؾه ٖؼػَا اججلياث بإخالم مؼيىا .صازله في ايخطسم ي٨بر الخدضر ازظ ال٨غاخي ٖلى اظلـ الض٧ان انل ؤن اما
خذ الٛغيب الغظل َظا ظاء ؤيً مً به يدلم بضؤ الظر ال٨غاخي َظا ٖلى  بسِ لوخخه ٖلى ا٦خب  الهٛحرة مضيىتهم في ص٧اهه ٞا
، ٧ان ٞال٨غاخي خال٢ت؟ نالون  عصرء

ً
ا خلما و هٟؿه اظض ال٨ً ااخلم َظا خ٤٣ ؤزحرا  َو َا  بل ٣ِٞ، خلما ليـ ؤهه ٖليه َا

 
ً
و االخمغص، ال٣وة حٗؼيؼ  مهاصع مً مهضعا  :ي٣و٫  ؤن يوص ججلياث زال٫ مً ٞهو  الٗالم، في ال٣وة عموػ  به جخدهً خهً َا
ؼػ   ال٣وة، َظٍ ٧ل فيُّ  ؤخضر خال١ ٦غاخي مجغص َظا خاحي الخالميظ ظيل بحن اظوصَا ًٖ الباخض جمغصَا هٟنخي في ٖا  التي ٞا

 ؾااله ٖلى  ؤلاظابت جإحي ال٨غاخي َظا ًٖ يجز٫  ؤن ا٢بل لهم؟ جمىده الظر ما  االؿاؾت ااإلالو٥ ألاباَغة ٦غااخي هي ٨ٞي٠ ؤخب،
 َموخاتهم اي٣خل آلازغيً ؤخالم حهضم هٕو آزغ هٕو مً ٦غاخي ٖلى الباع٦ت الؿلُت ؤ٢ىٗت مً ٢ىإ يمشلون  عظا٫ زالزت زال٫ مً

 .ق٣ٟت اال عخمت صان  جمغصَم اي٨ؿغ

 ؤلاهجلحزر  ؤمه ؾالح ؤمام الغؤؽ مىدجي ايجلـ الهٛحر خلمه يد٤٣ ؤن صان  بيخه بلى الٟتى يٗوص ااه٨ؿاٍع جدضيه ابحن

 .الٟخا٥ 

 ؤن ؤًْ اعظل؟ امغؤة مؿيخحن لصسهيخحن جخٗغيان خ٩ايخحن بحن  ااخ٩ايت َظٍ اي٘ مً الٛغى َو ما الؿاا٫ ايب٣ى
 الهٛغ مىظ ٞهم ال٣غيت َظٍ ؤَل في امخجظع ؤنيل َو ابهما َٟغة يإحي ؤن يم٨ً ال الخدضر ؤن طل٪ اعاء مً ٢هض ال٩اجب
م الهٛحر الٟتى ٞهظا االخبض٫، االخدويل الخٛيحر اعاء  ال٩امىت ال٣وة اهي الخدضر ٢وة صازلهم في  حؿ٨ً  اخٓت في اه٨ؿاٍع ٚع
 يوص ما لخد٣ي٤ اإلاجا٫ يٟسر الهٛحر ٞٗمٍغ ألايام، مً يوم في ؤخالمه جد٣ي٤ بلى اجضٞٗه بضازله ؾخٓل الخدضر ٢وة ؤن  بال ما،

   .االٓغاٝ الٗمغ خبيـ ْل الظر جدضحهما ؾوى  يمل٩ان ال ٦هالن مخمغصان ٞهما اقٗو لٟاجت زالٞا جد٣ي٣ه

ب مصخوهت ؤظواء ابحن ت بالٖغ غى بالب٩اء، امدَو  اللواحي ٖى٩ااا وؿاء هٟوؽ في الخدضر يخموي٘ ؾازغ ٧وميضر ٖا

ًً  .الؿلُت اظٍو مً آزغ اظه لُٛغؾت اؤلاطٖان ااسًٕو يٞغ

غيها اإلاخضازلت مخىا٢ًاتها في ظؿضث خ٩ايت ٢ومي خغؽ  ٞترة في جدياَا ٖيى٩ااا ٧اهذ التي الٗامت ألاظواء الؿازغ ٖا
 البؿيُت ااجميلت ااخياة نىاٖت ٖلى يخجمًٗ االيؿاء  الضٝء ايلمهم ااخب مكاٖغ  جوخضَم ٞالىاؽ الخاعيسيت، ٞتراتها مً

 اااخياة االاؾخ٣غاع ألامً عاثدت هي االؼ٢ا١ ااخاعة في اإلاىدكغة ٞغاثدخه االاؾخمغاع، الٗيل مهضع ااسبز بغاثدت اإلاٟٗمت الهاصثت
  ٞحها ما ٧ل ايى٣لب اجدبض٫ جخدو٫  ؤن جلبض ما التي الهاصثت البؿيُت

ً
 ال٣غيت، بلى ال٣ومي ااخغؽ انو٫  بمجغص ٣ٖب ٖلى عؤؾا

  ألامً ٞيؿخديل
ً
ا ، زٞو

ً
ا ٖؼ  .الضم بغاثدت ؤقبه ٦غحهت ؤزغى  عاثدت مسلٟت الُيبت ااسبز عاثدت... اجدبسغ "ٞا

إث مً لخس٠ٟ ال٣ومي ااخغؽ ًٖ  ااخاثغة ااجضة ؤؾئلت جإحي االضَكت اااسؼن  بااسٝو مكوبت ؤظواء ااؾِ  َا
ا ام٘ ألاظواء، جل٪ ا ؤظابها الظر الٟتى بٟٗويت ااخضيض ييؿا١ ألاؾئلت في اؾخمغاَع  مً ظضيض  هٕو بإهه  ًٚبها ؾوعة مً زٞو

  ال٣ماف،

                                                           
 
 26_25 :ن.م . 
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  ٢ماف مً ياله " ااجضة ج٨دك٠ اإلاُاٝ آزغ افي َظا؟ ال٣ماف مً هٕو ؤر :ٖىه ؤؾئلتها في لدؿخمغ الًٟو٫  ايإزظَا
ُتها ٖمتي، اظه ؤؾاعيغ حٛحرث َظا؟ ال٣ماف مً هٕو ؤر …عصرء  ؤهٓغ ٦ىذ .ٚامًت مسخت .االطخ٪ الب٩اء بحن هي مسخت ٚا

، مجها اٞهم اال ٞحها
ً
١ هي لبصذ بيىما قيئا  :لي ج٣و٫  ؤن جغيض ٦إجها اظهي، في جدضٌّي

 !ليالٍ يب٩ي ٧ل …جغى  َل -

 : مها اؤامإث ب٩اء، – ضخ٪ في ااهٟجغث ٖمتي،  نبر هٟض

 …بلبؿيه ! حهم ال -

  مجها يكمُم  ال آمغة، اهبرة بدكّضص  )البؿيه ( ٧لمت ا٢الذ
ّ
 .الٗؼاء ههب مً ألاَل مىٗوا للظيً جدضٍز  بال

  م٣خىٗت ٚحر لل٣ماف جدّؿؿها ظضحي اانلذ
ً
يخه، مً جماما مت هٖو ى جدؿبها الؿٟلى، بكٟتها مبَر

ّ
 ٦ي٠ " :٢اثلت جدك٩

 :طاتها اإلاخدضيت آلامغة باللهجت ابىتها َخٟذ ب٩لمت، جخٍٟو ؤن ٢بل ل٨ً، "ال٣ماف؟ مً الغصرء الىٕو َظا ؤلبـ

بذ الظر "ال٣ومي ااخغؽ " هٕو مً بهه ..البؿيه -  .قغاءٍ ٚع

 .صٞحن ٚئ ٖلى ظضحي اؾ٨خذ

 1"٢ومي خغؽ" ألاؾوص ال٣ماف يؿمي ااجمي٘ ؤنبذ ااخحن طل٪ مىظ

 اظٍو مً اظه ؤر (٢ومي خغؽ )  به اليؿاء احكاح اعاء ؾبب َم مً اؾم ألاؾوص ال٣ماف يدمل  ؾازغة ابمٟاع٢ت
ا   ٖيى٩ااا  جواظهه الؿلُت اظٍو مً اظه ؤر لى٣ل ؤا  َو؟ الؿياؾت   يٗض لم الظر ألاؾوص ال٣ماف بهظا  اليوم  اوؿاَئ

ً
 عمؼا

  الخدضر عمؼ بهه الىٟوؽ، في آزغ مىخى ؤزظ بل خؿب، اااخؼن  للخضاص

  يلبؿىه ٞاليؿاء
ً
ما  مدصخت ازوعة جدضر مً هٟوؾهً في  ما ًٖ لخٗبحر اؾيلتهً ٞيه ايجضن  ال٣ومي ااخغؽ ًٖ  ٚع

ٌ ٞااجضة الضازل، مً الخمغص ب٣وة امضججت ااساعط مً بالؿواص  ٖمغ  ن :اج٣و٫  ال٣لب قباب يميذ ٢ماف ٞهو اعجضاءٍ جٞغ
ًه اللجوػ  ٞهظٍ الؼمً، م٘ يكيش ال قباب اال٣لب ٢لبه في ؤلاوؿان  ابىت ؤر الٗمت ال٨ً ال٣لوب إلاوث عمؼ لها باليؿبت  هه جٞغ

م جلبؿه اللجوػ    . ٞحها الخدضر هاع اياجج ال٣لوب يدحي لها باليؿبت ٞهو اعجضاثه ٖلى ؤمها اجٚغ

 بؿيُت، اا٢ٗيت ؤٞٗا٫ بغصاص ٖىه ٖبرث ااه٨ؿاع اجوجغ  نغإ في خياتها ال٩اجب شسهياث ٖاقذ الؼمان ؤ٢ىٗت ابحن      
 مً ا٢ضمها ٞيه امويٗها اا٢ٗها بلى ع٦ً بل الصسهياث، ٖلى ٞىخاػيت ؤا زياليت مسخت بيٟاء  ؤا الخٛغيب بلى يلجإ لم ٞال٩اجب

 ٧ل اعاء ما يضع٥ لها ٞاإلاخٟدو طل٪ ام٘.اؤٞٗا٫ ؾلو٥ مً جدخمل لم ما يدملها ؤن صان  بؿاَت مً جدخويه ما ب٩ل زالله
لؿٟيت ٨ٞغيت ابٗاص مً  شسهيت  الٓاَغيت خضاصَا مً ب٨شحر ؤٖم٤ ؤبٗاصا البؿيُت، الغيٟيت الصسهياث َظٍ بها ججهٌ ٞا

   .البدخت اليوميت الوا٢ٗيت بلى ااإلاسلهت
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 ال لدو عبيد ؽابر محمد خطاب في واملمارصة  ج  اال ال لدو املؾط ح
( العراق)املوؽل جامعة  نضا ية للعلوم ال  بية ولية  ؤحمد ع اب ؤحمد. د  -البدراني حبيب جواد محمد. د.ؤ

 

: مو  ة رئية

ر" مًمون  يىُور 
ُم
ل  مً" نلوخا" البخيء ٞهلر االاجٟا١ االهواب اااسحر الهالح مٗجى ٖلى الٗغبيت اإلاٗاظم في" نَج

، انالخا ٣ٞض باب
ً
ر ؤيًا

ُم
و لٛت بالًم انل  ؤر" ؤنلر"ا" ٞهلر" ؤنلخخه ناار، ٞهو يهلر" نلر"ا ٞؿض زالٝ َا

و" بالهالح"  ال٣وم بحن انااخذ... بنالخا" نااخه"ا" اإلاهاار" اااجم٘ زحر ؤر ؛"مهلخت" ألامغ افي االهواب، ااسحر َا

٣ذ  ؤَملها ا٢ض ال٣ياؽ ٖلى  جها ؤٞصر اهي" ٦هى٘ نلر" ا٢ض الٟؿاص، يض االهالح (1)..اانُلخوا ال٣وم اجهاار بيجهم، ٞا

غر،  اللٛت اإلاال٠ ااٟٚل بشبذ نلر اليـ صعيض ابً ٢ا٫: اللؿان افي الصخاح في ٦ما ؤصخابه ًٖ الٟغاء خ٩اَا" ٦غم" ااجَو
و بيجهم ال٣وم جهاار بالًم االهلر نلر بيجهما ا٢٘ ا٢ا٫.. انلوخا نالخا ايهلر يهلر ٦ىهغ نلر اهي اإلاكهوعة  الؿلم َا
خدها، الؿحن ب٨ؿغ  اؾخٟؿض، ه٣يٌ ااؾخهلر مخهااخون  ؤر نلر لىا َم ي٣ا٫ مخهااخحن، ظماٖت اؾم االهلر ٞا

. (2)مسهوم ؤمغ ٖلى مسهونت َاثٟت اجٟا١ االانُالح

ما الٗغبيت اللٛت في متراصٞخان مٟغصجان  جهما ااخض بمٗجى االانُالح ااإلاهُلر  نلر اظظٍع انُلر مً مكخ٣خان َا
 مدضص، ٖلمي مٟهوم ًٖ للخٗبحر اؾخسضامه ٖلى ما جسهو ؤصخاب اجٟا١ ٖلى يض٫ ؤلانُالح ؤا اإلاهُلر  ن اج٤ٟ بمٗجى

. (3)انُالح َو الصخيذ اللٟٔ اؤن قاج٘ زُإ" مهُلر" لٟٔ ؤن يدؿب بًٗهم ال٨ً

 ٖلى ي٠٣ ابق٩اليت ازهاثو موانٟاث مً يدمله إلاا امدضزحن ٢ضماء الضاعؾحن قٛل الظر الى٣ضر اإلاهُلر

غاٝ،  في بإَميخه ؤ٦يضة ؤنبدذ ٢ىاٖت مً ااهُال٢ا. اليوم بلى اإلاسخلٟت الىٓغ ااظهاث آلاعاء زًم في جدؿم لم ا٢ًيت ألٖا
ت مجا٫ في ابؾهاماجه ز٣اٞخه جدؿ٘ مجخم٘   ؤلاوؿاهيت، اإلاٗٞغ

ً
 ااخضيض ايم٨ً مجخم٘، ل٩ل الش٣اٞيت البييت احؿإ طل٪ ًٖ ًٞال

يت، ااخياة جوظيه في اإلاهُلر يلٗبه الظر ااسُحر الضاع  ًٖ  اإلاجخم٘ خياة ًٖ ٚاب بطا اإلاهُلر ؤن وسجل ؤن يم٨ىىا ٦ما اإلاٗٞغ

ت، خياجه ًٖ ؾخٛيب اإلاجخم٘ َظا ؤن يٗجي ٞظل٪  يغاعاث مً الٗلمي اإلاهُلر ؤن" قوملي ٢ؿُىضر الض٦خوع  ايغى  اإلاٗٞغ
 اجإنيل الهويت حك٨يل مدااع  مً مدوع  ٞهو ااإلاإاى، االٛظاء ااإلااء الهواء بٗض ااسامؿت باإلاغجبت ايإحي اإلاٗانغة، ااخياة

و الوظضان،  ااخياة مًامحر ٧ل جستر١  لٛويت ااؾيلت ؤصاة اإلاهُلر ٧ان ابطا. (4)"ما لٛت في ااسام الخٗبحر اؾاثل مً اؾيلت َا
، وؿمحها ؤن اٖخضها ما ٖجها الخٗبحر ااؾاثِ  بيها٫، مً ياصيه إلاا طل٪ اؤقي٘؛ اله٤ الٗلمي االبدض بالضعؽ ٞةهه مٗاٝع

 بطا بال مىهج يؿخ٣يم ال بط الٗلمي، للمىهج الػمت يغاعة اإلاهُلر ؤن" بلى ال٣اؾمي ٖلي ايظَب. (5)الىخاثج بلى طل٪ ٢بل اانو٫ 

                                                           

. صلح: مادة. 1994، 1، بريوت، لبنان، ج1أزتد بن علي الفيومي، دار الكتب العلمية،ط: الشرح الكبريادلصباح ادلنري يف غريب ينظر ( 1)
. صلح: ، مادة6حسني نصار، دار اجليل، ج: زلمد مرتحلى احلسيم الزبيدي، ت: تاج العروس: ينظر( 2)
. 262، 261: ينظر ادلصطلح أسسو النظرية وتطبيقاتو (3)
. 18: 2000، 250عبد الفتاح القلقيلي، رللة أفكار، عمان، ع: يف دالالت ادلصطلح( 4)
 .113: 2011، عمان، 1جنم عبداهلل كاظم، الشروق،ط: ايقونات الوىم الناقد العرد واشكاليات النقد احلديث( 5)
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يٟت ياصر اإلاهُلر ؤن في ٢لىا ٦ما ق٪ مً يٗض ٞلم. (1)"ص٢ي٣ت مهُلخاث ٖلى بجي  مىاخحها، مسخل٠ في خياجىا في مهمت ْا
 صاع  له مويٕو َو إلاا اؾخسضامه لض٢ت ٧ان الظا زاهيت، ظهت مً االايهالي االخٗليمي ظهت مً اإلاٗغفي صاعٍ زال٫ مً زهونا

يا الوْيٟت جد٣ي٤ في . (2)اايهاليا احٗليميا مٗٞغ

 ؤن طل٪ اإلاخل٣ي؛ بلى ظؿوعَا جمض بٗال٢ت طل٪ يبخي مما الض٢ت هي اإلاهُلر في جخواٞغ ؤن يجب نٟت ؤَم ؤن هلخٔ

 يغاص ٖما زام ٖٝغ َو الظر اإلاهُلر حٗبحر جغؾيش في يهٛغ ا٢ض ي٨بر ٢ض صاع  ٖام، ٖٝغ َو الظر" ملجميا مٗجى للمهُلر
ُ٘م  ؾمٗه ٖلى ؾي٣٘ الظر اإلاخل٣ي ي٠٣ اإلا٣ابلت ااجهت افي ،(3)"ٖىه الخٗبحر مىه

ْ
 ي٩ون  ؤن ٞيٟترى اإلاهُلر، ؤا اللٟٓت َظٍ ا٢

 ٖىض ه٠٣ ؤن ؤعصها ابطا ،(4)ياصحها ؤن مىه يغاص التي ااخاظت م٘ يخُاب٤ بك٩ل اص٢ي٤ ااخض مٗجى ابقاٖت الخونيل ٖلى ٢اصعا

   –ؤزظها ٞةطا زابذ، صاثما للٛت الضاللي البٗض ٞليـ" ياصحها ؤن مىه يغاص التي ااخاظت" ٖباعة
ً
 هلمـ ٞةهىا" الٟدل مهُلر  –مشال

  جبايىا
ً
 اظمٗها خيوان ٧ل مً ال٣ور  حٗجي الٟدل ٞلٟٓت االغظل، اإلاغؤة مً ٧ل بلى جيؿبان خحن اللٟٓخحن صاللت مً ااضخا

دو٫  ٞدو٫،  بلى لها، ألانليت الضاللت ًٖ ججزل٤ ؤزغى  صاللت بلى ٞيجزاح باإلاغؤة اإلاٗجى َظا اعجبِ بطا ؤما ٞيه، الٟاث٣ون  الكٗغ ٞا
 االخٟو١  ال٣وة مٗاوي ٖلى صلذ بالغظل ا٢ترهذ بطا الٟدل ٞلٟٓت الؿليُت، اإلاغؤة احٗجي اليؿاء مً الٟدلت اهي ؤزغى  صاللت

ؿاص الاهدُاٍ ٖلى ٞخض٫ باإلاغؤة اعجبُذ ابطا اال٨غم، االاهجاب  ؾيجض الظر اإلاخل٣ي ججااػ  َىا يم٨ً ال ابظل٪ ؛(5)"ألازال١ ٞا

  مٗجى ٖلى مجهما ٧ل يض٫ لٟٓخحن ؤمام هٟؿه
ً
ت في الخ٣ضم بن" طل٪ ًٖ ًٞال  بلى يٗخمض االا٢خهاص االخ٨ىولوظيا البكغيت اإلاٗٞغ

 الٗلميت ألا٩ٞاع لخىٓيم ؤؾاؾا االغموػ  باإلاهُلخاث ٖجها يٗبر التي اإلاٟاَيم احؿخسضم. اجباصلها اإلاٗلوماث جوزي٤ ٖلى ٦بحر خض

 لي٠٣ ،(6)"قاٞيت ٧اٞيت مهُلخاث بيجاص نٗوبت بلى ؤصى ؤلاوؿاهيت اإلاٗاٝع في الخُوع  َظا ؤن ٚحر ألازغى  اإلاٗلوماث اظم٘
 ٧اٞت ااخياة مجاالث في الهاثل اإلاٗغفي االخُوع  ااإلا٩ان، الؼمان في اإلاخل٣ي جغاعي ؤن يجب التي اللٛت: مٗي٣حن ؤمام بظل٪ اإلاهُلر

 ي٩ون  ٣ٞض ااؾخسضامه، اإلاهُلر ٞهم في اخضٍ الصسصخي الاظتهاص ٖلى الخٗويل َو: الى٣ضر اإلاهُلر يواظهه آزغ مٗي٤ ازمت
 الٗل. (7)اإلاُلوب الويوح جد٣ي٤ صان  جدو٫  الغئيت في ااسلِ مً يغاب بلى ي٣وص مما ااضخت عئيت بلى مؿدىض ٚحر الاظتهاص َظا

 الظيً الى٣اص ؤَم مً هي التي بغهاع ٞؿوػان" الىثر ٢هيضة" مهُلر الاظتهاص ٢ىاة ٖبر اقاٖذ بليىا ٖبرث التي اإلاهُلخاث مً
ت، ؤا البهغط، مً يسلو الظر الٗاصر الىثر مً مؿخٗاعة بإجها جغى  ال٣هيضة لهظٍ هٓغاا  ب٣وة مصخوهت ٧لماجه ال٨ً الؼزٞغ

ا يؿغر  خ٣ي٣يت  poeme الٟغونخي األانل ٞجإة؛ بالىوع  ليٛغ٢ىا ٚلئ ؾل٪ ٖبر ال٨هغباجي الخياع يؿغر  ٦ما الكٗغر  الخياع ٖبَر
on prose (8)"الىثر ٢هيضة" مهُلر ألالؿً ٖلى قإ الظر ال٨ً الىثريت، ال٣هيضة الض٢ي٣ت اجغظمخه .

                                                           

. 265: 2008، 1علي القامسي، مكتبة لبنان ناشرون، ط: علم ادلصطلح أسسو النظرية وتطبيقاتو العملية( 1)
. 117: ايقونات الوىم( 2)
. 114: ن.م( 3)
. 114: ن.م( 4)
. 1028: باديس فوغايل، ضمن حتوالت اخلطاب النقدي العرد: يف الدراسات األدبية والنقدية" النسوي"مصطلح ( 5)
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بت ٖلى جىُور  الىثر ٢هيضة ؤن في االق٪ ا ججهل ظضيضة قٗغيت عاح ابخ٩اع في مخىاَيت ال ٚع  اااخغيت البراءة مً ٖىانَغ

 مخمغصة ٞهي ااه٣البيت َضامت ؤ٩ٞاع جدمل ؤجها ٞالبض الخمغص عخم مً  –ؤالى مغخلت في اقخ٣ذ ٢ض الىثر ٢هيضة ٧اهذ ابطا اااخلم،
لى الٗغاى ٖلى لى للٛت، اإلاٗخاصة ال٣واهحن ٖا  ؤخضَا يخإؾـ ألاصري الوظوص في ه٣يًحن مً ججهل الىثر ٢هيضة ٞةن خا٫ ؤيت ٖا

. (1)الكٗغ ال٣لب قٗغيت ٖلى آلازغ يٗخمض بيىما" الىثر" ال٨ٟغ قٗغيت ٖلى

  االىثر الكٗغ جغ٦يبه في يكتر٥ مهجً الىثر ٢هيضة مهُلر ؤن وؿخيخج ؤن يم٨ىىا طل٪ ٖلى ابىاء
ً
 يؿخُي٘ ٞال مٗا

ما االىثر الكٗغ بحن الاظىااخي الخضازل َىا بالخهجحن اه٣هض االىثر الكٗغ بحن اإلادايضة اإلاى٣ُت في ي٠٣ ؤن ؾوى  اإلاخل٣ي  َا

".  الىثر ٢هيضة" َو ظضيض مهُلر ؤا ظضيض ظيـ االصة في اقتر٧ا مسخلٟان ظيؿان

ا اإلاهُلخاث ؤ٦ثر مً الٗل: َويضر ناار الض٦خوع  ي٣و٫   زانت ال٣هصخي االى٣ض ٖامت الٗغاقي الى٣ض في قيٖو

 ناع ختى ؤظيا٫ ٖلى ألاصب ج٣ؿيم الٗغاقي ألاصب جُوع  مؿحرة مالخ٣ت خاالذ التي الى٣ضيت صعاؾدىا في قإ بط" ااجيل" مهُلر
ل. (2)"الضاثم ملجمه ؾماث مً اؾمت ٖىضها الى٣ضر اليكاٍ مالمذ مً ملمدا اإلاهُلر َظا  مً يؿخسضم اإلاهُلر َظا ْا

ل. (3)الاؾخسضام َظا لبواٖض بياءة صان  امً مغ٦ؼة ٖىايت صان   ٞٗىضما" ظيال" جٓهغ ؤصبيت خغ٦ت ٧ل ٖلى يُل٤ ؤن يجوػ  َا
 يمحز ؤن اإلاخل٣ي يؿخُي٘ ال ااخ٣ي٣ت في الؿبٗيىاث ظيل ارٗضٍ الؿخيىاث بجيل الغااص بٗض ْهغاا الظيً الكٗغاء ٖلى يُل٣ون 

ل قٗغ ؾماث ابحن" الؿديجي" مهُٟى ٖلى زالض قٗغ ؾماث بحن  ظيل بلى ييخميان اللظيً ااجحزاوي اػاَغ اإلااظضر، زٖؼ
.  الؿبٗيىاث

 يخجااػ  ال بؼمً م٣ترن  الؿخيىاث ظيل مهُلر ٞةن اظهتها، ًٞاء عاؾما ال٣غاءة بؼاايا يخد٨م اإلاهُلر ٧ان ابطا

 ا٧ان" ب٣وله ااجيل َظا مهضر ؾامي يه٠ الغااص، ظيل بٗض قٗغاء، ْهغاا مً ٖلى ٖاثمت بُغي٣ت ؤَل٤ ا٢ض ؤٖوام الٗكغة
 ظيال ي٩ون  ل٩ي الوعي َظا ًٖ يٗبر الكٗوع  َظا بإؾباب ااٖيه آزغ ظيل بإهه قٗوعٍ الظاجيت، الىاخيت مً ااجيل َظا ي٨ٟي

 مً يلحهم الظر ااجيل ًٖ ؤيًا لهم اجميحزا الغااص ًٖ لهم جميحزا الؿخيىاث ظيل ٖلى اإلاهُلر َظا ؤَل٤ (4)"ٞٗال مسخلٟا ظضيضا
  ازماهيييحن؟ ؾبٗيييحن

  اإلاهُلر ؤػمت اهٟغاط بلى الخُل٘ مً ياجؿحن نغها َل
ً
 الٟلؿٟيت ٖوال٣ه ب٩ل بليىا ه٣ل الٛغري اإلاهُلر اؤن زهونا

موما" ظضيض، جإػم مغاخل في ااصزالىا للٟجوة، ااصعا٦ىا ايُغابىا في ػاص مما  ااجضيض اإلاهُلر بغمي وكتر٥ ظميٗا نغها ٖا
غاب الاق٩ا٫ بؿهام  ااإلاٟهوم ااخض مبهم ٖغري بمهُلر يى٣ل ٢ض ألاظىئي اإلاهُلر ؤن طل٪ في الاق٩اليت ااظه االاوٛال١، االٚا

. (5)"اإلاتراصٞت الٗغبيت اإلاهُلخاث بٗكغاث يى٣ل الواخض الٛغري اإلاٟهوم ؤن ؤا

 ناخب مجها يىُل٤ التي الش٣اٞيت باإلاغظٗيت مخإزغة ٚالبا ج٩ون  للمهُلر ايٗذ التي اااخضاص الخٗاعي٠ ظمي٘ بن
 االخٗبحر الٗباعة، َو ؤم اللٛويت، الوخضة َو ؤم اؾم، ؤم ٧لمت َو ؤم ٖلمي لٟٔ ؤم مويوعي لٟٔ اإلاهُلر ٞهل الخٗغي٠،
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ظا. (1)ااسام  الضالليت اإلاهُلر بد٣ي٣ت جخٗل٤ بق٩االث مً الوا٢٘ َظا يشحٍر ما يسٟى ال" بط مًُغب، اا٢٘ بلى ي٣وص َا
ظا ،(2)"ااخضاص ااي٘ جٟهم في اإلاسخلٟت اإلاغظٗياث اؤزغ اللٛور  االخٗضص الٗلمي، ألاصاء ابضعظاث  هديجت اإلاهُلر في الايُغاب َا
م ٞٗلى البكغر، الظًَ في الوظوص ح٨ٗـ مٟاَيم ؤمت ل٩ل ؤن طل٪ َبيٗيت؛  في م٩وهاجه جمشيل ٞةن ااخض الوظوص ؤن مً الٚغ
ت مً جسخل٠ مجغصة ؤم ٧اهذ مدؿوؾت الظًَ اصاتها اج٣اليضَا لٛتها، ابيياث مٗخ٣ضاتها مً بخإزحر ؤزغى، بلى بكغيت مجمٖو  ٖا

غاٞها  َظا ٧ان ابن ،(3)اإلاٟاَيم جل٪ ًٖ حٗبر التي اإلاهُلخاث لٛتها اجٟغػ  بها، ااسانت مٟاَيمها ؤمت ٞل٩ّل  ااإلا٩اهيت، الؼماهيت ْا
 َظٍ ًٖ حٗبر التي امهُلخاتها ااسانت مٟاَيمها  مخىا ج٩ون  ؤن يم٨ً ؤهه بال اإلاٟاَيم لهغإ ااؾٗت ظبهت مً يٟخذ ألامغ

 هدو اؤزغى  ال٣ضيم هدو مغة هىجظب بط جاعة، هدً مىا ٢اصمت اإلاٗانغة الى٣ضيت الضعاؾاث في اإلاهُلر بق٩اليت ل٨ً اإلاٟاَيم،
 َظٍ اجسخل٠ مّٗغب، ارًٗها مترظم، بًٗها ااٞضة ه٣ضيت مهُلخاث جؼصخم الشاوي الاهجضاب افي اإلاٗانغة ااخضازت

. (4)آزغ بلى باخض مً اصاللتها مٟهومها في اإلاهُلخاث

 زاللها مً يخم ٖضة مؿاثل بلى هىدبه ؤن الى٣ضر اإلاهُلر حٗترى التي الاق٩الياث َظٍ ٖغى زال٫ مً ايم٨ً

:- آلاجيت بالى٣اٍ اطل٪ الؼظاظت ٖى٤ ًٖ ٢ليال االابخٗاص ألاػمت جسٟي٠

  ؤزغى  لٛت ًٖ اإلاى٣و٫  ؤا اإلاترظم ؤا اإلاّٗغب اإلاهُلر في ؤلابهام قيٕو لخٟاصر . 
ّ
  الترظمت ٖلى اإلاترظم ي٣ضم ؤال

ّ
 ا٢ض بال

يت الترظمت اإلاترظم يٗخمض ؤن ؤر ألام؛ للٛخه بج٣اهه طل٪ بلى ؤي٠ ٖجها يترظم التي اللٛت بةج٣ان حؿلر  للمهُلر ااخٞغ

.  اإلاٟهوم ه٣ل ًٖ اابخٗاصٍ

ا ي٩ون  ال ؤن ييبػي الٛغبيت اإلاهُلخاث اظوص .  ٟا٫ مؿٚو  . الترازيت الٗغبيت اإلاهُلخاث إٚل

 التي شسهيخىا اوؿيان اإلاهُلر في الظابان مً ااخظع ؤر الٟلؿٟيت، مخٗل٣اجه ب٩ل الٛغري اإلاهُلر هإزظ ال ؤن ييبػي . 

 . ال٣ضيم جغازىا بإعى الٗمي٣ت ظظاعَا جّمض

 الكٗغيت مهُلر طل٪ امشا٫ ااخضيض، اإلاهُلر بمُٗياث اصمجها ال٣ضيم اإلاهُلر مُٗياث مً هٟيض ؤن يم٨ً . 

ظا ااجغظاوي ال٣اَغ ٖبض ٖىض الىٓم هٓغيت ٖىضها ي٣ابله  . الٗغبيت اإلاهُلخيت الغئيت ييإ يٗجي ال َا

 . ؤلاظغاء مؿخوى  ٖلى مىه ؤلاٞاصة امضى اإلاترظم اإلاهُلر بمًمون  الٗىايت . 

 . الٗغري اإلاٛغب في آلان يىمو الظر اإلاهُلخي الى٣ض مُٗياث مً ؤلاٞاصة .6

٣ل التي اللٛت في للمهُلر مكخ٣اث اظوص بن .7
ُم
 في حٗضصيت خو٫  ييكإ ما مشال ؤلاعبا٥، في يو٢ٗىا ال ؤن يجب ٖجها ه

 َاظغ بطا ٨ٞي٠ ألام لٛخه في الاقخ٣ا٢اث مً يٗاوي اإلاهُلر َظا ،"Poetigue" الكٗغيت مهُلر في ااإلاٟهوم الاؾخٗما٫

 ؾُذ ٖلى قاؾٗت ظٛغاٞيت مؿاخاث ٖلى يترب٘ ٖغي٤ ٨ٞغر  جغار الٗغبيت للٛت ٞةن" طل٪ م٘ ؟(5)الٗغبيت اللٛت بلى
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 باإلاىٓوماث الٗغري الترار مً اإلاخالَم البدغ َظا ايؼزغ ؤلاوؿاهيت، ااخًاعة جاعيش في َويلت خ٣بت ٖبر ايمخض ألاعى
 بض٢ت اإلاٟاَيم جل٪ ًٖ حٗبر التي االٗلميت ااخًاعيت باإلاهُلخاث ايموط البكغر  اليكاٍ مياصيً امسخل٠ اإلاٟهوميت

 اجُويغ اؾخسضام ابم٩اهيت ااخترام بإَميت الٗغري الى٣ضر مهُلخىا بلى الىٓغ ي٣خطخي الظر الىدو ٖلى ،(1)"اخيويت
. بهخاط ابٖاصة

 

:  املؾط ح بج  اال

. (3)..."الؿيئاث اظترخوا الظيً خؿب ؤم: "الٗؼيؼ الخجزيل في اظاء لٗياله، يجترح ٞالن اي٣ا٫ (2)ا٦دؿبه البخيء اظترح
ا: ٦شحر ابً اخؿب يٗملها الؿيئت يجترح االظر ا ٖملَو . (4)اا٦دؿبَو

  ال٨غيم ال٣غآن في يغص لم اظترح االٟٗل
ّ
 مب٩اة" آلايت َظٍ حؿمى..." الؿيئاث اظترخوا الظيً خؿب ؤم" ااخضة مغة بال

 اظغح ااسحر صان  مً الكغ ب٦دؿب بظترح ؤن اإلاٟؿغيً ؤٚلب ايظَب جالاتها، ٖىض يب٩ون  ٧اهوا الّٗباص مً ٦شحرا  ن" الٗابضيً
ظا ال٣لوب ؤٞٗا٫ مً ال ااجواعح اٞٗا٫ مً ااظترح  ؤا اإلاحرار ؤا بالهبت ي٩ون  ٢ض ال٨ؿب بن بط ٦ؿب؛ ابحن بيجهما الٟغ١  َو َا

  ي٩ون  ٞال ااجغح ؤّما.. الهضيت
ّ
 ٢يل امىه اا٦دؿب بيضٍ، ٖمل ااظترح (5)ظواعخه مً بجاعخت البخيء بٟٗل ؤر ظاعخت باؾخسضام بال

 مسخاع في اظاء األاهثى الظ٦غ ٖلى" ااجاعخت" اجُل٤ بيضَا، ج٨ؿب  جها" ظاعخت" ظم٘" ظواعح" االؿبإ الُحر ل٩واؾب
 ظم٘ بال٨ؿغ" ااجغاح"ا الكٗغ في بال ظغاح ي٣ولوا الم ظغاح اااجم٘ بالًم" ااجغح" االاؾم" ٢ُ٘" باب مً ظغخه" الصخاح

. (7)الهيض طااث االُحر الؿبإ مً اااجواعح ،(6)ا٦دؿب اظغح.. ظغحى اوؿوة اعظا٫ ظغيذ اامغؤة ظغيذ اعظل ظغاخه

 في الاظتراح مٗجى ييسخب اال الابخ٩اع، بظل٪ وٗجي اال مخواٞغة خيصياث مً انىاٖخه بٗمله ٢ام ؤر مهُلخا ااظترح
 ال٨ٟغيت الهغاٖاث ٞيه جؼصخم مكهض في ال٩اثً اهظَا٫ ٞإمام ااسحر، زاهت في يهب َىا الاظتراح  ن طل٪ ٖلى ال٨غيمت آلايت

حر اإلااظل االٛؼا   للمغء ليسيل ختى الظَجي، ًٞاءٍ ججخاح اإلاهُلخاث مً ٖاعما ؾيال اليوم الٗغري ؤلاوؿان يواظه اإلااظل، ٚا
حر للٛغب، الخبٗيت مً خالت يٗيل الٗغري ال٨ٟغ ؤن  ؤم٨ىدىا اجض٥ّ  ًٞاثىا، في حٗغبض التي الهوع  بكتى جإجيىا مٟاَيم الٛغب، ٚا

 اإلاٟاَيم الٗغري الىا٢ض يؿخمض َىا مً .(8)م٩ان ٧ل في يخٛلٛل بل يخو٠٢ ال ااإلاٟاَيم الهوع  مً ؾيل ٧اثىاتها، مً ظاٝع بجيل
 الكٗغر  هخاظه يُّوٕ ؤن ٖليه ا٧ان جٟانيلها، يجهل ػا٫ ما مغاخل ا٢ُٗذ ؤزغى  اؤعى ؤزغى  لٛت في همذ مٟاَيم ٧لها،

غاٝ ٖلى ي٠٣ الٗغري الىا٢ض ناع ابظل٪ ٞحها، مسخلٟون  ؤصخابها ػا٫ ما التي اإلاٟاَيم لهظٍ االؿغصر  ػا٫ ما ماضخي بحن ألٖا
  ؤطَاهىا في حؿخ٣غ لم التي ااخضيشت اللؿاهياث امٟاجً الخجضيض، بلى بداظت

ً
.  ظيضا

                                                           

 .205: علم ادلصطلح( 1)
. مادة جرح: كتاب العني( 2)
. 21: اآلية: سورة اجلاثية( 3)
. 246: 2000، 1تفسري ابن كثري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط( 4)
 quran.m.comة متاح على شبكة ادلعلومات العادلية الفرق بني جرح واجلح يف لغة التنزيل، انس العماير ينظر( 5)
. مادة جرح: ادلصباح ادلنري ينظر( 6)
. ، مادة جرح1979، 1زلمد بن أد بكر الرازي، دار الكتاب العرد، بريوت، لبنان، ط: سلتار الصحاحينظر ( 7)
 .141: 2008، دمشق،  1خالد حسني، التكوين،ط: شؤون العالماتينظر ( 8)
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 ٞمً ظضيضة، مٟاَيم جدل ختى مٟاَيم جغخل ؤن ٞما الايضلوظيا، اعاءَا ج٠٣ التي اإلاٟاَيم مً ؾيل ؤمام اليوم ه٠٣

 الخ٨ٟي٪ ًٖ بمىإى شخيء ال" ااخضازت بٗض ما هٓغياث بلى ال٣اعت  ٖلى مل٩ا الىو اههبذ اإلاال٠ بموث هاصث التي البييويت
لى َظا ٧ل اعاء ي٠٣ الظر ألايضلوظيا ػمً بهه ،(1)"ااخضازت بٗض ما ٖالم في االخإايل ٤ ٖا  اإلاهُلر بّن  ال٣و٫  وؿخُي٘ طل٪ ٞا

 مو٢ٗا له ي٣ترح ؤن" اإلاهُلر َظا يؿخُي٘ ختى ٖىضها وكإث التي ااإلاٟاَيم يدىاؾب بما جإنيل بلى بداظت ااخضيض الٗغري
 
ً
لى ؾماثىا جدذ مخمحزا  ؤن بظل٪ اؤٖجي مهُلخاجه، ها٢ض ل٩ل ي٩ون  ان اإلام٨ً ٞمً اإلاهُلر في مكاخت ال ؤهه ابما ،(2)"ؤعيىا ٖا

.  االٛموى الخٗميت مً حٗاوي التي اإلاؿخوعصة اإلاهُلخاث مً الٗاعم الؿيل َظا بها ليواظه مهُلخاث له يجترح

  ن اا٢ٗىا؛ مً يىبش٤ الظر" الاظتراح" َو اإلاؿخوعص اإلاهُلر جُو١  التي الباجؿت الش٣اٞت ٖلى الوخيض الغص بن
ا اجًغب اإلاخل٣ي، حٛغ١  ٞهي هسخاع ل٩ي لىا الٟغنت جتر٥ لم اإلاؿخوعصة اإلاهُلخاث  ًٖ ٦شحرة ؤخيان في اجبٗضٍ خوله، ؤؾواَع

 الٗغري اإلاهُلر ازغاء اعاء ؾٗيا به زانت الؿغص افي الكٗغ في ه٣ضيت مهُلخاث اظتراح مً ها٢ض ل٩ل البض بطن الىو، ؤٖما١

 ألانالت طل٪ يا٦ض مما ظضيضة مٟاَيم اظترخذ ظضيضة مهُلخاث اظترخذ ٩ٞلما ،(3)بىا زانت ه٣ضيت ججغبت إليجاص اججضيضٍ

. اااخيويت اااسهب االثراء

م   الٗكغيً ال٣غن  ؾبٗيىاث في ْهغ ٢ض اإلاهُلر ٖلم ؤن مً ابالٚغ
ّ
 الاوؿاهيت ااخًاعاث ٧ل في ْهغ اإلاهُلر ؤن بال

ظا ام٩ان، ػمان ٧ل افي حر اإلا٨خوب ااخًاعاث جاعيش يا٦ضٍ ما َا   الاوؿىت مً مٗيىت صعظت بلٜ قٗب يوظض ٞال اإلا٨خوب، ٚا
ّ
 بال

 ْهوع  بن بط" الاوؿان ٖلم" اهثرابولوظيت ْاَغة َو الكٗوب خياة في اإلاهُلر ْهوع  الٗل اإلاهُلخاث، مً مٗحن ٢ضع له ا٧ان
 الّن  ؤلاوؿان؛ جمحز التي الٓواَغ ؤخض اإلاهُلر ؤن ؤر الكمولي، باإلاٗجى ؤلاوؿان يسو ما ٧ّل  في بوؿاهيت ْاَغة َو اإلاهُلر

م اإلاهُلر
ّ
ا بال ؤوؿاها ي٩ون  ؤن ؤلاوؿان يؿخُي٘ ال التي اإلاٟاَيم هٓ  مً بال ٦ظل٪ ي٩ون  ؤن ؤلاوؿان يؿخُي٘ ال مشلما. ٖبَر

 خياجه، حؿّحر التي ااإلاٟاَيم ؤلاوؿان بحن هغبِ َىا ؤهىا ؤر مهُلخيت؛ ْاَغة ؤلاوؿان بن ه٣و٫  ؤن وؿخُي٘ ابظل٪ عموػٍ، زال٫
 ٖهغ ل٩ل ؤن ؤر الٗهوع؛ ٧ل في ااخضة الٓاَغة َظٍ ٞليؿذ مٟهوم، ؤا٫  ْهوع  مىظ ؤلاوؿان ناخبذ ْاَغة اإلاهُلر اماصام

 اايٗذ الضث التي اإلاهُلخاث  ن اإلاهُلر؛ في الاظتراح بلى صاثما بداظت بهىا ه٣و٫  ؤن يم٨ىىا َىا مً امهُلخاجه، مٟاَيمه

لى. ؤلاوؿاهيت خاظاجىا ظمي٘ جلّئي ؤن حؿخُي٘ اال ام٩ان ػمان ل٩ل نااخت ليـ ٢بلىا  للواي٘" ؤن هٟهم ؤن يم٨ً الهٗيض َظا ٖا

ض يً٘، ؤن
ّ
ض، ؤن اللمول

ّ
ضٝ ابعاصة ٖلم طر ل٩ل ميّؿغ طل٪ ٧ل يُّوع  ؤن اللمُّوع  يول . (4)"َا

ضٝ ابعاصة ٖلم طر ٧ل" مهااف مدمض الض٦خوع  ٖباعة ٖىض ه٠٣ ؤن ايم٨ً  اإلاهُلر ااي٘ يخمخ٘ ؤن البض بط" َا

ت  جواٞغ ارٗض. الخسيل ٖلى صاثما ال٣اصعة الى٣ضر ال٣ٗل اب٣ضعاث بالىٟـ از٣ت االاظتراح، اإلاماعؾت مؿخوى  ٖلى ااؾٗت بمٗٞغ
ت نٟت  هٓغ في صاثما اإلاخل٣ى اي٘ مً االبض لظل٪، اخاظتها اإلاماعؾت مؿخوى  ٖلى اإلاهُلر اي٘ مً الهضٝ جواٞغ مً البض اإلاٗٞغ

خباع ًه ؤا اإلاهُلر ٣ٞبو٫  الٖا ون  اجضااله ٞع .  ال٣بو٫  بظل٪ مَغ

 يؼصاص ل٩ي اظخماٖيت، نٟت اإلاهُلر يإزظ ابظل٪ باإلاخل٣ي، مغجبِ اإلاهُلر ؤن يٗجي بهه ال٨الم؟ َظا يٗجي ٞماطا
٨ظا الاظخماٖيت ٖال٢اجه احؿإ ب٣ضع ا٦ماال احؿاٖا  مً اجضااليخه اهطجه ٢وجه بإزظ لإلوؿان، امخضاصا اإلاهُلر يهبذ َا

                                                           

. 142: ن.مينظر ( 1)
. 115: 2013، اجلزائر،  1زلمد صابر عبيد، منشورات االختالف،ط: جتلى اخلطاب النقدي، من النظرية إىل ادلمارسة( 2)
 .265: 2012، 1ناجح ادلعموري ضمن كتاب طائر الفينيق، ط: تعدد ادلعىن يف اقاصي الن : ينظر( 3)
. 97: قحلايا ادلصطلح يف النقد اإلسالمي احلديث( 4)
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لى ااجماٖيت، خياجه بلى الٟغصيت خياجه مً اإلاهُلر يسغط ابالخضاا٫  اإلاجخم٘، ٤ ٖا  الٟغص بحن الٗال٢ت جهبذ الخوظه َظا ٞا
 َظا ٢ضعة م٘ يدىاؾب بل آلازغيً، خياة م٘ خواع في االضزو٫  االُٗاء ألازظ ٖلى اإلاهُلر ٢ضعة م٘ مخىاؾبت ااإلاهُلر
 اجىمو جلض بإن هضٖو اإلاىُل٤ َظا مً بهىا بط الاظخماٖيت، ااجماٖاث بحن اجها٫ ٢ىاة لي٩ون  االاحؿإ الاهدكاع ٖلى اإلاهُلر
لى ؤعيىا ٖلى مهُلخاجىا اجدبو ٤ ٖا   ليإزظ اإلاهُلر يغج٣ي ابظل٪ االاظخماٖيت، ال٨ٟغيت خاظاجىا ٞا

ً
  بٗضا

ً
يا   مٗٞغ

ً
ىيا  ٞا

.  الوا٢٘ في اظماليا

 ابام٩اهىا بوؿاهيا ؤنبذ بل ٚغبيا ٖاص ما ببؿاَت  هه الٛغري اإلاهُلر اظه في ألابواب ؾىٛل٤ ؤهىا يٗجي ال َظا ؤن ٖلى

 يٓل ؤن يم٨ً ٞال امخدٟؼ امخٛحر مخُوع  ؤلاوؿاوي ال٣ٗل ؤن بما ل٨ً. الى٣ضيت اخاظخىا يدىاؾب بما مُٗياجه مً هٟيض ؤن
 آلازغ ٖلى جىٟخذ شسهيت مهُلخاث لىا ج٩ون  ؤن جخُلب خاظخىا  ن ٖاما، ٖكغيً ٢بل ْهغث مهُلخاث صاثغة في مسجوها

ض ؤن يم٨ً مخاح مُٗى ؤر مً جٟيض" ل٩ي ٨ظا. (1)"اؤلاهخاط للٗمل نالخيت ؤ٦ثر يجٗلها بما الى٣ضيت آليخه يٞغ ٗٝغ َا  الىا٢ض يُم
 اإلاهُلر لوالصة ممهضا اإلاؿخوعص، اإلاهُلر بٓاَغة يؿمى إلاا مى٣اصا يب٣ى ؤن بةم٩اهه ٖاص ٞما الاظتراح، ٖلى ب٣ضعجه اليوم الٗغري
 اإلاهُلر إلاٗاعيت زهيها اإلاهُلر َظا يإحي اال ااإلاماعؾت، ؤلاظغاء، مً بال جإحي ال الوالصة َظٍ بن بط اإلاٗانغ، الى٣ضر الٗغري
، الٛغري حٍر ٠ التي الايضالوظيا يسضم جاب٘ بلى ٖىضها اإلاهُلر يخدو٫  ال ل٩ي ابهما ٚا  لها ٖال٢ت ال ؤزغ ؤَضاٝ اسضمت جْو

.  الى٣ضر بالضعؽ

ٌ  املبح   ال ج ا املؾط ح: ألاو

 هجيىا، الولض ٧ان ٦ظل٪ ليؿذ األام ٦غيما، ؤر ٖخي٣ا؛ ألاب ٧ان ٞةطا ألام، ٢بل مً ج٩ون  بهما اااسيل الىاؽ في الهجىت

دّهً، لم التي الغاٖيت ألامت مً الٗغري ابً االهجحن ،(2)ج٣بيده ألامغ اجهجحن
ُم
يذ ٞةطا ج ّهِ

 اااجم٘ بهجحن، الضَا ٞليـ خُم
 جٟٗله ال ج٣و٫  ٖيب، مىه يلؼم٪ ما ال٨الم في االهجىت اهجىت، هجاهت، هجً ا٢ض اهجىت، هجاهت: الهجحن مً االاؾم الهجىاء،

ي٠ يخم ٦إن ما هو في ؤ٦ثر ؤا ظيؿحن، اقخٛا٫ مً يٟيض" الظر َو اإلاهجً ااإلاهُلر ،(3)هجىت ٖلي٪ ٞخ٩ون   الؿحرة جْو
 َاظـ ؤلاوؿان يٗيل ألاػ٫  ٢ضيم ٞمىظ ،(4)"الغااثيت الؿحرة ؤا الؿحرّيت الغاايت يؿمى ما خييئظ ٞيدك٩ل عااجي، هو في االغاايت

غي٣يت ااخًاعة في ٞوظضها اإلاسخلٟت ااخيواهاث ؤهوإ بحن ااسلِ  ؤبو الٟغاٖىت ٖىض ااظضها" بيجاؾوؽ" اإلاجىذ ااخهان الٚا

و االٟاعؾيت البابليت ااخًاعة في" ااجغيًٟ"ا ؤلاوؿان، عؤؽ ناخب ألاؾض طل٪ الهو٫   ا٧ان (5)ؤؾض اهه٠ وؿغ هه٠ َا
 الهوعة ا٦ما٫ ااسل٤ مً ي٩ون  ما ؤجم ٖلى ٧ان ٧ل٩امل ؤن با٢غ َه ايا٦ض ،(6)"البكغ ماصة مً الباقي ازلشه بله زلشاٍ" ٧ل٩امل

. (7)ؤقباع احؿٗت طعاٖا ٖكغ ؤخض َوله بالبُولت،" ؤصص" ؤلاله ازهه بااخؿً الؿماار " قمل" خباٍ ٣ٞض
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 ال٣وة بلى بظل٪ ٞحرمؼ ؤؾض عؤؽ له ايً٘ اوؿاها يغؾم زياله ٞغاح مب٨غ ا٢ذ مىظ البكغ خياة في الخهجحن ْهغ ا٢ض
، لها يؿخُإ ال التي  االشماع الٟوا٦ه يهّجً الؼعاٖت ٖهغ في ؤلاوؿان ٞغاح خ٣ي٣ت بلى الًٟ في خلم مً الخهجحن جدو٫  ا٢ض عصُّ

 في ٧اما" cama" ؤا٫  الضث ا٢ض الانُىاعي الخل٣يذ َغي٤ ًٖ" الالما" اؤهثى ااجمل ط٦غ بحن ااخضيض الٗهغ في اظم٘ اااخيوان،
 ا٢وة حجم في ٧اثً ٖلى ااخهو٫  َو الخهجحن َظا مً الهضٝ ا٧ان صري، في ااجما٫ جوليض مغ٦ؼ صازل 1998 يىايغ مً ٖكغ الغاب٘

 ٖلى يىُور  ٧اثً ايجاص ٖلى الخهجحن َظا يكخٛل َىا مً. (1) ٧الالما الهٝو اهخاط ا٦ثرة الخٗااهيت االُبيٗت ااجمل اجد٨م
 مهم آزغ اؾخيخاط بلى الاؾخيخاط َظا اي٣وصها مىه، ظاء الظر" ألانل" ألاا٫  ال٩اثً ٞيه يخجااػ  االُٗاء اااسهب الغقي مغج٨ؼاث

 ٦يىوهت طر ٧اثً ااخواؽ، جدذ ج٣٘ التي اإلااصيت ااخ٣ي٣ت ًٖ ٢ليال يبخٗض ٧اثً إليجاص صاثما جإحي الخهجحن مداالت ؤن َو ظضا
 ال٩اثً، َظا َموخاث يمً ي٣٘ ؤيًا اإلاهجً ااإلاهُلر ؤلاوؿاهيت ٖلى ٦خب الظر ااإلاوث ااإلادىت الؼمً جواظه ؤن ٖلى ٢اصعة

".  الخهجحن" َغي٤ ًٖ الى٣ضر مهُلخه ازغاء بلى يُمذ مٗانغ ها٢ض ؤمام بهىا الوا٢٘ افي

 الٗى٠، بٌٗ بلى جدخاط االؿحرة الكٗغ ؤا االغاايت ٧الؿحرة مسخلٟحن ظيؿحن مً ه٣ضر مهُلر نياٚت مداالت بن
ظا آن، في نٟخحن يمخل٪ ؾٝو اإلاهجً اإلاهُلر  ن  مهُلخىا ًٖ ه٣و٫  ؤن وؿخُي٘ ابظل٪ طاجه في ٢وجه يدمل اإلاهُلر َا

 ؤ٦ثر ؤا اجيؿحن الٟغنت ؾخديذ َظٍ الخهجحن ٖمليت  ن اا٢ٗيت، ؤ٦بر بك٩ل الى٣ضيت ٢ًاياها ًٖ الخٗبحر ٖلى ٢اصع بهه اإلاهجً
 ٦شحرة ؤخيان ٟٞي ؤلاظغاثيت، الٗمليت ؤزىاء في ظيـ مً ؤ٦ثر مُٗياث يُٛي ؤن اإلاهُلر يؿخُي٘ ابظل٪ اإلاهُلر، حك٨يل في

 الغااجي الٗمل بىاء في االغاايت الؿحرة ااجيؿان ٞيكتر٥ الغااجي ٖمله في الظاجيت ؾحرجه مً ظواهب اصزا٫ بلى يٗمض الغااجي هجض

 في ااجيؿحن بمٗااجت اإلاهُلر َظا ي٣وم ابظل٪ ،(2)"(طاجيت الؿحر الغاايت" الهجحن اإلاهُلر بلى الغاايت ؾدخدو٫ ) طل٪ جم ما ابطا
 ي٣اام اله٨غ خاجم مشل ها٢ضا هجض ل٨ىىا آزغ، مهُلر ؤّر  مً الاظغاء مؿخوى  ٖلى الخٗبحر ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر اي٩ون  ااخض ٖمل في

 بخ٣ٗب الى٣اص بٌٗ ٢يام ٖليه جغجب اط الاظىاؽ جضازل في الوخيض ال٨بحر اإلاإػ١  ليـ طل٪ ل٨ً" ب٣وله، اإلاهُلر َظا مشل
ما٫  ٚحر ؤا مهغبت، ؾحر ؤجها ٖلى الى٣ضيت ال٣غاءاث ج٣ضمها طاجيت، اظؼاء ؤا ٦ؿغ ًٖ االبدض اال٩اجباث، لل٨خاب الغااثيت الٖا

و.. بها مهغح . (3)"الظاجيت الؿحرة بغاايت يٗٝغ ما َا

ّجغ زم ٞحها هما خ٣و٫  ؤا ٞحها، وكإ مًان اال ماىٍز  له ليـ اإلاهُلر َظا ؤن اإلاخل٣ي يغى  ا٢ض  اإلاهُلخاث في ٦ما مجها هُم
٤ ٖلى اإلاهُلر ًٖ هخ٩لم ال ٞىدً البالٚيت، ٗجى التي ااخًاعيت الغئيت ٞا

ُم
 مىُل٤ مً ؤر هغاٍ ٦ما ٖىه هخ٩لم ابهما باإلايكإ ح

 مهُلخاث اػاخت اؾخُاٖخه ب٣ضع ؤر ااْيٟخه، الاظغاء في ؤَميخه ب٣ضع اإلاهُلر ًٖ هخ٩لم ؤهىا ؤر ٖلمي، اهثرابولوجي اوؿاوي
و ااجضيض، الهجحن اإلاهُلر مدلها يدل ل٩ي باليت ٢ضيمت  عئيت جإؾيـ باججاٍ ايضٞٗها ايبلوعَا الى٣ضيت الٗمليت ي٣وص َا

ٓهغ مخ٩املت
ُم
.  زهاثهها ؤبغػ  ج

 

 

 

                                                           

 .www.iba3world.comمتاح على شبكة االتصاالت العادلية  جني احليوانات إىل أين ( 1)
. 51: الرواية الرائية( 2)
 .210: 2004، 63السرية الذاتية، البوح واللميز القهري، حامت الصكر، رللة فصول، القاىرة، ع( 3)
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:  املدروصة املؾط حات

: الض   اثية الروادة -1

، يغار عار مٗجى اللٛور  ؤنلها في الغاايت جخًمً
ً
م الضااب، ٖلى ي٣وم الظر االغاار  عيا  الغاايت الغظل ٞإما الغااة َا

 اظه ؤعصث ٞةطا اإلاظ٦غ، وٗذ في الهاء يضزلون  اإلاٗجى َظا افي الاؾم، اؾخد٣ا١ الىٗذ َظا ااؾخد٤ عاايخه، جمذ ٢ض ٞالظر

لٓذ، اٖخضلذ، ؤر الضابت؛ مٟانل ااعجوث.. البخيء َظا عاار  َو ٢لذ مبالٛت ٚحر مً الٟٗل غؽ ٚا  ؾمً بطا الٓهغ عيان ٞا

 الىاؽ يغار ٞهو اإلااء عاايت مً ؤاال ظاء الغاايت ي٩ون  ابظل٪ ؛(1)ؤنلها في ؾ٣يذ زم ٢ٟغ في ٚغؾذ بطا الىسلت ااعجوث مخىاٍ،
م ؤر يغار، ٞهو األازباع ألاقٗاع مً ٦شحرا يدٟٔ الظر ٖلى اإلاٗجى َظا ااوسخب االؼعٕ  يغاحهم اإلاجاػ افي ااخ٣ي٣ت، في يسبَر

 شسهياث يه٠ َويل هثرر  ؾغص" الانُالحي اإلاٗجى في االغاايت. باإلااء الىسلت جغار ٦ما الٗغب اؤيام األاقٗاع ألازباع بمخ٘
 اجىٕو الصسهياث احٗضص اادجم خيض مً ال٣ههيت ألاظىاؽ ؤ٦بر مً ؤجها ٦ما مدؿلؿلت ٢هت ق٩ل ٖلى ااخضار زياليت

. (2)"ألاخضار

 خياجه ٖلى يغ٦ؼ ٖىضما اطل٪ ااسام، اظوصٍ ًٖ اا٢عي شسو به ي٣وم هثرر  اؾخٗاصر خ٩ي" ٞهي الظاجيت الؿحرة ؤما

لى الٟغصيت  يخلسو اطل٪ الظاجيت، االؿحرة الغاايت بحن ااخضاص ؤَم ٖىض الو٢ٝو مً االبض ،(3)"زانت بهٟت شسهيخه جاعيش ٖا
  له هجض خحن في خضاص له ليـ مٟخوح الغاايت في الؼمً ؤن في

ً
و الؿحرة، في خضاصا  الؿحرة، في امٗلوم الغاايت، في ج٣غيئي ػمً َا

 اااخضر الغاايت، في ٖلحها يٗخمض اال ٖلحها، يٗخمض الؿحرة في اإلاٗلومت يجٗل مما ألاخيان بٌٗ في مٗيىت بخواعيش يوز٤ ا٢ض
 مدضص الؿحرة افي زيالي ٞهو الغاايت في اإلا٩ان ؤما ،(4)ٖليه قاَضيً اليـ ااإلا٩ان الؼمان ٖلى صليل الغاايت في االصسوم

لى. امٗغاٝ م ٖا   ّن  خاؾمت خضاص زمت ٞليـ ،(الظاجيت االؿحرة الغاايت) ااجيؿحن بحن جٟهل التي ااخضاص َظٍ مً الٚغ
  ليؿذ هي الخٗغيٟاث

ً
  زمت ؤن طل٪ الابضاعي، ألاصري للجيـ جهاثيت خضاصا

ً
  جماؾا

ً
  ياُٚا

ً
 يك٩ل مما ااجيؿحن بحن اااضخا

يت؛ اق٩اليت غ في مسخلٟان اإلآهغ في مدكابهان ٞىان  جهما مٗٞغ  الٗغري، الٟٗل في اإلاكخ٤ اإلاؿمى جدذ يىًور  مجهما ٩ٞل ااجَو
  ،(5)عاى الٗغري الٟٗل مً اإلاىدضع بالغاايت اإلااضخي مً اإلاى٣و٫  الٗغري ال٣و َو الخضازل اؾبب

ً
 اإلاهُلر ٞةّن  طل٪ ًٖ ًٞال

 هي: "ه٣غؤ الظاجيت للؿحرة حٗاعي٠ زالزت يً٘ ٖلوف ٞؿٗيض. الظاجيت الؿحرة خضاص جوييذ في جماما يؿخ٣غ لم للؿحرة الٗغري

  بلى الُٟولت مً ال٩اجب خياة يخ٣مو ؤصري ظيـ"ا" الصسهيت ااخياة جغظمت ًٞ"ا" شسهيت خياة جالخ٤ طاجيت جغظمت

بت مجضر ؤما ،(6)"هطجه ا٦خما٫  ألاصري ااجيـ"ا" ما لصسو ااخياة جغظمت ًٞ"ا" شسو اخياة مضان  جاعيش" ؤجها ٞحرى  َا

٨ظا (7)"ألاشسام جغظماث ل٣و .  امضاهت اجاعيش اظيـ جغظمت بحن جغااخذ الخٗغيٟاث ؤن هجض َا

                                                           

. ىرو: ينظر كتاب العني( 1)
  http://www.ar.wikipedia.org: متاح على شبكة ادلعلومات العادلية، ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة: الرواية(2)
(3 ) Ph. Lejeune: Lepucxe autobiographiguq, p. 13.  

. 15: 1998 عمر حلي، دار وليلي، الدار البيحلاء،: نقال عن البوح والكتابة
. 221: 2008، 65، ج17سلطان سعد القحطاين، رللة عالمات، مج: ينظر التماس الفم بني السرية والرواية( 4)
. 217: ن.م( 5)
. 46، 45: معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة( 6)
 .205: معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب (7)

http://www.ar.wikipedia.org/
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، حٗغيٟا يغاٍ" خلي ٖمغ" الض٦خوع  ٞةن لوظون  ٞيليب الٟغونخي الىا٢ض حٗغي٠ ؤما
ً
 اإلاالٟحن ٖلى ا٦غاَاث ايٟغى ٢ؿغيا

ظٍ اال٣غاء  اخضاص مىا٢كخه ؤزىاء في ااخضيض بلى G. Gusdorf ٚوؾضاعٝ ظوعط مشل مىٓغا باخشا صٞٗذ التي هي الا٦غاَاث َا

ت" اظوص ًٖ سسغيت مً جسلو ال ابُغي٣ت الظاجيت الؿحرة  عؤى خيض الطٖت ه٣ضيت لهجت بلى ٦خابخه في انل ا٢ض بل ،"ؤصبيت قَغ

يليب ،(1)"للجهل مىافي" ًٖ ٖباعة لوظون  ٞيليب ٖمل  ال الخٗغي٠ َظا  ن الخٗغي٠ َظا جُبي٤ بهٗوبت يكٗغ هٟؿه لوظون  ٞا
" ٖبيض" الض٦خوع  يضزل ؤن يم٨ً َىا مً ،(2)"الىٕو ٖلى جُغؤ ؤن اإلاٟغاى مً التي الخاعيسيت الخدوالث اجبإ في" طل٪ بٗض يؿ٠ٗ

 صازل يوظض ٧اجب ٧ل"ٞمل بىائها في للمال٠ الظاجيت الؿحرة جضزل عااثيت ؤٖما٫ إلاٗااجت" الؿحرطاجيت الغاايت" مهُلخه نياٚت بلى
 ؤر الابضاٖيت، ججغبخه الٗمل اباٖخباع ناخبه باٖخباٍع الٗمل في موظوص ٞةهه ٦ؿحرة يوظض ال ٞدحن طا٥ ؤا ال٣ضع بهظا ؤٖماله

ال٢اث عاابِ ٞشمت ،(3)"جإمالث مً صازله في يضاع  الظر طل٪ وٗٝغ ججٗلىا لل٩اجب عاخيت ؾحرة ؤيًا، ؾحرة ال٨خابت ؤن  جهل ٖا
 
ً
 ًٞ ٖلى ااخضيشت الٗغبيت الغاايت ٞاهٟخدذ ٢غابت، نلت مً اؤ٦ثر عابِ مً ؤ٦ثر الظاجيت االؿحرة الغاايت بحن بن بط بأزغ ٞىا

حٍر الظاجيت الؿحرة  ًٖ اإلاسخلٟت الخٗبحر ج٣ىياث مً ال٩املت الضاثغة صازل االاٞاصة ججغبتها إلهًاط الٟىون  مً ٚا

ه الظر اإلاإؾاار  اليكيض ؾيا١ في الُموح ايوجوبيا االٗالم ألاها ظضليت َو بما الٛياب،/ااخًوع   ابطا ،(4)اإلاٟخوخت الو٢اج٘ حٗٞغ
ا الظاجيت الؿحرة ٧اهذ  اعؾم ألاٞغاص مً ٞغص خياة صعؽ به ايغاص ال٣هصخي االامخإ الخاعيذي الخدغر  بحن يجم٘ ألاصب مً هٖو

 ٣ٞض االغاايت الظاجيت الؿحرة بحن ججم٘ عااثيت مؿاخت ليُٛي" الؿحرطاجيت الغاايت" اإلاهُلر يإحي ،(5)لصسهيخه ص٢ي٣ت نوعة
 الىدذ آليت مً يٟيض الىا٢ض ؤن الواضر امً الظاجيت، االؿحرة الغاايت َما ؤصبيحن ظيؿحن مً مهُلخه ٖبيض الىا٢ض هدذ

و للىا٢ض ه٣غؤ اإلاهُلر، َظا لدك٨يل  بلى الغااثيت مضاهخه في يؿدىض ؾغصر ٖمل الؿحرطاجيت الغاايت: "ااجضيض باإلاهُلر يّٗغٝ َا
 ج٨ؿب اا٢ٗيت ؾحرطاجيت، اا٢ٗه ٖلى ٦لي قبه اٖخماصا ااخ٩اجي ؾيا٢ها في الغااثيت ااخاصزت حٗخمض خيض للغااجي الظاجيت الؿحرة

. (6).."الؿغصر اإلاخسيل ًٞاء في بضزولها اظىاؾيا الغااثيت نٟتها

  :-آلاجيت ألاموع  يُغح إلاهُلخه الىا٢ض حٗغي٠ ؤن ؾب٤ مما اؾخيخاظه يم٨ىىا ما بن

و عااجي ٖمل (7)الؿحرطاجيت الغاايت بن .  .  الٗمل ظيـ بلى يكحر بظل٪ َا

 ؾماث بلى مجها ظؼء لييخمي خ٣ي٣يت مغظٗيت طاث ؾحرطاجيت اا٢ٗت ٖلى بىائها في حؿدىض ؤن البض الؿحرطاجيت الغاايت بن . 

 . الؿحرة

  عاايت ٧لمت ٦خابه ٖلى ال٩اجب يً٘ ؤن يجب . 
ً
 . ألاصري للجيـ جإ٦يضا

                                                           

. 15: البوح والكتابة( 1)
. 15: ن.م (2)
. 139: 2009، 252حوار مع الشاعر والروائي الفلسطيم ابراىيم نصراهلل حاورتو مسرية عوض، رللة أفكار، عمان،  ع (3)
. 4، 3: توظيف القصيدة العربية ادلعاصرة لتقانات الفنون األخرى( 4)
. 547: 1978، 2بريوت، طأنيس ادلقدسي، دار النبع ، : الفنون األدبية وإعالمها يف النهحلة األدبية احلديثة( 5)
 .218: ادلغامرة اجلمالية للن  السريذايت( 6)
جتربة زلمد القيسي يف " عبيد"بالغة العالمة وتأويل الرريا، من السرية إىل التجربة األدبية حيث يتناول الناقد "يشتغل ىذا ادلصطلح على مساحة واسعة يف  (7)

. ومل نتوقف عند ىذه الدراسة ألهنا خارج خطة البحث. 189: 2013، 1، ط، اربد 1كتابو الصادر عن عامل الكتب احلديث، ط  
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 جلّمذ خ٣ي٣يت ا٢اج٘ مً البض ؤر الؿحرطاجيت، اإلاغظٗيت بلى حكحر ال٩اجب بها يضلي ااٖتراٞاث ااإلااخاث بقاعاث مً البّض  . 
 ". الؿحرطاحي اإلايشا١"بمل ٖليه يهُلر ٞيما الغاايت بلحها

  زمت ؤن الىا٢ض يا٦ض . 
ً
  جضازال

ً
 . االغاايت الظاجيت الؿحرة بحن ٦بحرا

 . ؤلاظغاء مؿخوى  ٖلى" الؿحرطاجيت الغاايت" مهُلر ٖلحها يكخٛل ؤن يم٨ً الؿحرطاحي ااجاهب ٞحها يخٟو١  التي الغااياث .6

 َو زالض اظيـ طاجيت اؾحرة عاايت ٞشمت مهّجً زالض ظيـ الؿحرطاجيت الغاايت ؤن حٗغيٟه في يا٦ض ؤن الىا٢ض يغيض .7

 . ااجيؿحن ججم٘ التي الؿحرطاجيت الغاايت

:  ثحلي ي  مو ج

  ؾرهللا ببراهيم الفلضطي   للرواجي القاجعة املدد ة حارش روادة

 يصخو بط األام، األاب" ؤمغي٩ي" انضي٣ه" ؾٗيض" البُل بال الغايت في يٓهغ ال بط شسهيت عاايت الغاايت َظٍ حّٗض 
" ؾٗيض" ايب٣ى ظميٗا يسخٟون  هه٠ مليون  ٖضصَم البالٜ" ٖمان" بؿ٩ان ٞةطا ٖمله بلى للظَاب نباخا" ؾٗيض" الغاايت بُل

 ؾٗيض لؿان ٖلى ه٣غؤ ٖجهم بالبدض" ؾٗيض" ايبضؤ االظَو٫، االوخكت الوخضة جدانٍغ يٟٗل ماطا يضعر  ال اإلاضيىت في اخضٍ
بيٗت" اااٞض؟ مواًَ مليون  اهه٠ مليون  يسخٟي ؤيً" ل٘ الظر ٞهو ظغيضة في مض٣٢ا يٗمل ٧وهه ؾٗيض ٖمل َا

ّ
 ألازباع ٖلى يُ

 ارٛحر بمىاؾبت الغاايت في ٦شحرا يخواجغ الظر" ؤمغي٩ي" ؤؾمه نضي٤ اله ااخضر ٢بل ؤهه صاثما يكٍٗغ ٧ان طل٪ آلازغيً؛ ٢بل
 ٖال٢ت الجهايت في طل٪ ٧ل مً حهمىا االظر اإلاوث، ٨ٞغة بلى يىدبه ؾٗيض ظٗل مما ؾحر خاصر في يموث( ؤمغي٩ي) ل٨ً مىاؾبت،

 ٦شحرا يلّمذ الظر" ؾٗيض" الغاايت بُل شسهيت ٖىض ؤاال ج٠٣ بط" الؿحرطاجيت الغاايت" بمهُلر" الًاجٗت اإلاضيىت خاعؽ" عاايت
  خ٣ي٣يت الغاايت في الغثيؿت ٞالصسهيت ههغهللا، ببغاَيم شسهيت بلى

ً
 هي ؤيًا الغاايت في جغص ٦شحرة ؤما٦ً زمت طل٪ ًٖ ًٞال

ت، ظبل ؾاب٣ا ٚوع٧ي م٨ؿيم صااع الاؾخ٣ال٫، قإع ؤلاؾ٩ان، بى٪ مجم٘ الضازليت، صّااع: مشل خ٣ي٣يت  ااخؿحن، ظبل الجَز
 ٖمان في مٗغاٞت ؤما٦ً ٞهظٍ الغياييت اإلاضيىت الكميؿاوي، الٗبضلي، ؤلاقغاٞيت، الوخضاث مسيم ااجو٢ت، ظبل الخاط، ظبل

 ؤبو ٚواع، ؾاهضعا، صامىي٪" االؿبٗيىاث الؿخيىاث في نيتهم طإ ؾيىما اؤبُا٫ ممشلحن ؤؾماء الغاار  ايظ٦غ مخسّيلت، اليؿذ

غف ٞغيض لُٟي، هاصيت البوعػان، خؿجي ٖىتر، حر خ٣ي٣ي الؼمً ؤن بلى يلّمذ مما" ألَا  الظر الىدو ٖلى زيالي، ؤا مٟترى ٚا
  جخضازل الغاايت يجٗل

ً
 للىا٢ض ه٣غؤ ،"الؿحرطاجيت الغاايت" مهُلر لٗمل الغاايت في ااؾٗت مؿاخت يٟخذ مما الؿحرطاحي م٘ ٦شحرا

و ٖبيض  بمل ؾّميىاٍ ما ٖلى البييويت مٟانلها مً ؤؾاؽ مٟهل في الغاايت جهًذ" :خ٣ي٣يت ا٢اج٘ بلى اؾدىضث الغاايت ؤن يا٦ض َا
  اهخاظه ابٖاصة اإلاباقغ، الخ٣ليضر خّؿه مً الٞغاٚه الؿغص ب٣وة الوا٢٘ ضخ ؤر الوا٢٘ ؾغصهت"

ً
. (1)"اإلاغار ًٞاء صازل ؾغصيا

ت ٖلى الو٢اج٘ ؾغص في الغاار  ايٗخمض  الؿحرطاحي ؤلاوؿاوي جٟاٖله اإلاال٠ خؿاؾيت ٖلى جديل اجٟهيليت ص٢ي٣ت يوميت مٗٞغ

   –اإلاضيىت مٟغصاث م٘ اإلاؿخمغ
ً
  ؤم٨ىت

ً
. للمال٠ الؿحريت ااخياة مً الغاايت ي٣ّغب الظر الىدو ٖلى ،  –اركغا

 

 

 

                                                           

. 113: ادلغامرة اجلمالية للن  الروائي (1)
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: الض   اجي املياا -2

ىضما مٟٗل ااػهه ال٨يىوهت، موي٘ يٗجي اإلا٩ان ؤن بلى جظَب اللٛت مٗاظم ؤٚلب ؤن اظضها ل٣ض  مجغى  ؤظغاٍ ٦ثر ٖا

ىا ٣ٞا٫ الٟٗا٫،
ّ
ً ا٢ض له، م٨

ّ
. (1)بالىهب بال ا٦ظا ٦ظا م٩ان َو ج٣و٫  ال الٗغب ؤن مٟٗل اػن ٖلى اإلا٩ان ؤن االضليل جم٨

 ٞيه وكإ الظر للم٩ان امخضاص َو ٧اثً ٧ل ؤن ٞيه الق٪ امّما (2)ؤم٨ىت اااجم٘ اإلاوي٘، ااإلا٩ان ٞيه البخيء ل٨يىوهت موي٘ ااإلا٩ان
 ٖلى اختى الخ٣اليض، الٗاصاث الؿلو٥، الخهوعاث، ألا٩ٞاع، مؿخوى  ٖلى ؾواء ال٩اثً، نياٚت في ؤَميخه له اإلا٩ان" بن بط

  الواخضة البيئت ؤبىاء مً ٞيجٗل ٚحٍر ًٖ ٞيمحٍز ااجؿض ٖلى جالخٔ التي اإلاالمذ ارٌٗ اللون، مؿخوى 
ً
. (3)"مكتر٦ت نٟاجا

 اإلا٩ان" في ال٩اثً يخٗلم خيض الظا٦غة، م٘ اإلا٩ان ايخٟاٖل. اوكإ ٞيه الض الظر" ألاا٫  اإلا٩ان" في ؤلاوؿان طا٦غة جخ٩ون  ابظل٪

 بن بط ااخىحن، َب٣اث ؤالى اجخ٩ون  األاخضار اإلاكاَض َىا٥ اجهى٘ ؤنض٢اءٍ اي٨دك٠ ألاقياء مؿمياث ايٗٝغ اللٛت" ألاا٫ 
، اؤشجاٍع اخٟغياجه، جًاعيؿه، يتر٥ اإلا٩ان ه اؤجهاٍع  الظر ااخّحز طل٪ َو الؿحرطاحي ااإلا٩ان ااجؿض طا٦غة في مدٟوعة اقواٖع
و ااجؿض؛ بؿحرة ازي٣ت ٖال٢ت جغبُه ال٢ت الؿحرة بلى اإلاًاٝ ااخحز ٞهو الهجحن، اإلاهُلر ٢اثمت جدذ يىًور  ؤيًا َا  ٖا

 مً يتر٥ مما ؤَميخه يإزظ ما، اجؿض اااسام الظاحي لخدغ٥ ااؾٗت مؿاخت ٧وهه ألاما٦ً مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز َظٍ الخًاي٠

 ه٣غؤ الى٣اف عظاء اإلاهغر  الىا٢ض لؿحرة" ٖبيض" الىا٢ض صعاؾت ؤزىاء في بظغاثيا اإلاهُلر َظا يكخٛل. ااهجاػاث ٞظة اؤٖما٫ آزاع

 بال٨خب اَخمام مً ٖليه اهُوث بما" ال٣غيت" ألاالى مخالػمخحن م٩اهيخحن خغ٦خحن زال٫ مً يخمٓهغ َىا الؿحرطاحي اإلا٩ان: "للىا٢ض
و" م٩ان ٧ل في بال٨خب مليئا ٧ان الًّي٤ الهٛحر بيدىا" االشاهيت االصخ٠ ااإلاجالث  اإلا٩ان بييت حك٨يل في ألانٛغ ااخل٣ت َا

  الؿحرة ناخب في الايجاري جإزحٍر يتر٥ اإلا٩ان ؤن طل٪ مً وؿخيخج (4)"الىوعي الؿحرطاحي
ً
 في يازغ ٞهو اآمىا خميما ٧ان بطا زهونا

 ال٨بحر جإزحٍر يتر٥ ٞألهه الخًاي٠، ٖبر بالؿحرطاحي يلخ٤ بط ااإلا٩ان ،(5)لخمان يوعر خؿب ٞيه يازغان الظر ال٣ضع بىٟـ البكغ
.  الى٣اف عظاء م٘ ااخا٫ ٧ان ٦ما الظاجيت الؿحرة في مهم صاع  بلٗب اإلا٩ان لي٣وم الؿحرة بهاخب

: الش ؾية الحوارات -3

  خااعث. ال٨الم مغاظٗت اإلادااعة
ً
 ؾمٗذ ج٣و٫  ااخويغ،: االاؾم ب٩لمت، ؤخاع اما ظوابا، بليه اؤخغث اإلاى٤ُ، في ٞالها

ما، ما خويَغ  بحن ال٨الم جباص٫: ااخواع ؤن ٖلوف ؾٗيض يغى  خيض الانُالحي ًٖ للخواع اللٛور  اإلاٗجى يبخٗض اال ،(6)اخواَع
 ااجمل ااخواع يؿخٗمل ٦ما...  االخل٣ي، الاعؾا٫ ٖلى ألاشسام ايخٗا٢ب يدباص٫ خيض: جوانل همِ اااخواع. ؤ٦ثر ؤا ؤزىحن

 بلى للونو٫  طعيٗت اااخواع ،(7)اإلاساَب مً اإلاإزوطة للم٣اَ٘( اإلاخ٩لم ه٣اَ٘ خحن: )االىا٢هت( ظواب/ؾاا٫: )الاؾخجوابيت
ت ب مً الصسهيت، َظٍ ٖليه جىُور  بما اإلادااعة الصسهيت في اإلاجهولت ألاما٦ً مٗٞغ

ّ
ها" بط ازباث اجإعجر ج٣ل  ألاخوا٫ ججٞغ

                                                           

. مكن: مادة: ينظر كتاب العني (1)
. مكن: مادة: ينظر لسان العرب (2)
 .11: 2013، اجلزائر، 1األخحلر بن السائح، دار التنوير،ط: شعرية ادلكان (3)
. 115: جلمالية للن  السريذايتادلغامرة ا (4)
. 63: 1988، 2يوري لتمان، سيزا قاسم ضمن كتاب رتاليات ادلكان رلموعة من ادلؤلفني، ادلغرب، الدار البيحلاء، ط: مشكلة ادلكان الفم (5)
.  حور: كتاب العني، مادة: ينظر (6)
. 68: معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ينظر (7)
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 اإلابضٕ خياة إلياءة مداالت َو ااخياة، في ااضر ؤزغ طاث الصسهيت َظٍ ج٩ون  ؤن االبض ،(1)"ااخياة عياح اجخ٣اطٞها ااإلاهاصٞاث
ٟولخه ببيئخه" ٤ ٖلى اااخواع (2)"مجها الؿغر  ااجاهب ختى ااسانت، اخياجه امديُه، َا  ااؾٗت مؿاخاث يطخيء اإلاٗجى، َظا ٞا

 مً ا٦خمل ما بطا ااخواع بن بط َاثلت، بظغاثيت ٢ضعة طا ؾحرطاجيا مهُلخا ااخواع ليخجلى اإلادااع؛/للمبضٕ الظاجيت الؿحرة مً

.  ههونه بلى للضزو٫  اإلاٟاجيذ طل٪ بٗض ج٩ون  ا٢ض اإلابضٕ خياة مً َويلت ؾىحن حُٛي طاجيت ؾحرة يك٩ل ، ظميٗها ظواهبه

ل اإلادااع  ؤظوبت ؤن به٩اٍع يم٨ً ال امما  لو ختى ألاصيب اظوص في جىٛغؽ"  جها الُٟولت طل٪ في بما جٟانيله ب٩ل اإلااضخي في ؾخٚو

 ليكتر٥ ؛"الصسهيت ااخواعاث" الخًاي٠ ٖلى مٗخمضا ااجضيض مهُلخه الىا٢ض يهٙو اإلاىُل٤ َظا مً ،(3)"ٖجها الابخٗاص ؤعاص
و بهخاظه، في الظاجيت االؿحرة ااخواع  االخهوع  الظا٦غة، ٖلى ااخواعر  الؿاعص ٞيه يٗخمض مضان  ؤا قٟور، طاحي شسصخي ؾغص" َا
غاٞه اإلادااع  يوظهه الظر الؿاا٫ مخُلباث خؿب ٧اٞت ااإلاؿخ٣بل ااإلاًإع اإلااضخي ألاػمىت، مؿخسضما اااخلم، االغئيت  ْا

غ ؤن ؤظل مً ايواػن  ايدلل بالظا٦غة، يؿخٗحن ااق٩االجه، ٟها ؾاا٫، ل٩ل مم٨ىت بظابت ؤًٞل يٞو  َضاء ؤ٦ثر هدو ٖلى ايْو
 الؿاعص، هٓغيت ًٖ ج٨ك٠ مهمت امؿدىضاث مٗلوماث ٖلى الؿحرر  الؿغصر الىٕو َظا ايخواٞغ ال٨خابيت، ااخالت في اعناهت

 طاجيت ازي٣ت بونٟها اجيكغ ٦خاب لٗضة ؤا الواخض، لل٩اجب ااخواعاث ؾلؿلت ججم٘ ؤن ايم٨ً... خياجه امغاخل اججاعبه اعئيخه
:  بى٣ُخحن الخٗغي٠ بها ظاء التي اإلاٟاَيم ؤَم جلسيو ايم٨ً (4)"الظاجيت الؿحرة ؤق٩ا٫ مً آزغ ؤا هدو ٖلى ج٣ترب مهمت

.  طاحي شسصخي ؾغص ااخواع بّن  - 

 خياجه، اججاعب اعئيخه الؿاعص هٓغيت ًٖ ج٨ك٠ مهمت امؿدىضاث مٗلوماث ٖلى الؿحرر  الؿغصر الىٕو َظا يخواٞغ - 

ظا  الؿحرة ميشا١ م٘ الى٣ُخان َاجان جدؿاا١  خض ؤر ٞةلى. اااخلم االغئيت االخهوع  االخظ٦غ الظا٦غة ٖلى يٗخمض ٧له َا

ت زاهت في يىهب ٖملىا ؤن االؾيما َظٍ مهمخىا خضاص لىضع٥ الظاجيت؟ ت مٗٞغ  خضاص ؤَم ٖلى لى٠٣ الى٣ض؛ ه٣ض/اإلاٗٞغ
ل بونٟت ااسغاط بٛيت الظاجيت االؿحرة" الصسصخي ااخواع" بحن الاوسجام  مهُلخا لي٩ون " الصسصخي ااخواع" جَا

 . ؾحرطاجيا

ي٣ي ٖبضهللا يغى  ت اإلاخٗضصة، اإلاهُلخاث مً بترؾاهت يدٟل الٗغري ألاصب في الظاث ًٖ ال٨خابت مكهض ؤن جٞو  ااإلاخىٖو

ونل الظَىيت، الؿحرة الظاجيت، الؿحرة الصسهيت، الترظمت الظاجيت، الترظمت: ٢بيل مً ااخضا مضلوال جدمل التي الهياٚت  ٞيخُم

 اللٟٓحن بحن اإلاُاب٣ت جمذ ا٢ض( جغظمت ؤا) اؾحرة طاجيت: ؤزيخحن لٟٓخحن مً مغ٦بت جبضا اإلاهُلخاث لهظٍ الٓاَغيت البييت ؤن بلى
 جضاا٫  مً الخسلو في مداالت طل٪ ي٣خطخي ؤن صان  مً مباقغة الشاوي صاللت ٖلى يديل مجهما الواخض ؤيخى ختى صالليا، ألازحرجحن
 اخؿاب مجهما الواخض

ىضما هٟـ، ؤا ٞغص ؤا طاث جغظمت ؤا شسو ؾحرة ؤا طاث ؾحرة بجها. (5)آلازغ  ما اللخحن الى٣ُخحن بلى وٗوص ٖا  ؤزاَع

 ااخواعاث في يخواٞغان (1)الؿحرطاحي ااإلايشا١ اإلاغظعي اإلايشا١ هجض الصسهيت للخواعاث حٗغيٟه ؤزىاء في" ٖبيض" الىا٢ض حٗغي٠

                                                           

. 12: 2010، 1، بريوت، لبنان، ط1نينار إسرب، دار الساقي، ط: حوار مع والدي ادونيس (1)
 .10:  2005:  1حياة يف حوار انطوانيت زحالوي االحتاد العادلي للمؤلفني باللغة العربية ط (2)
. 11: حياة يف حوار (3)
. 236: ادلغامرة اجلمالية للن  السريذايت (4)
. 16: لنقد العرد ادلعاصرالسرية الذاتية يف ا (5)
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 جٟصر خ٣ي٣يت خياة ٞحها جخمٓهغ بط ما، لصسو الترظمت في الجهايت في جهب ؤجها بال مخىازغة ااخواعاث َظٍ ٧اهذ ابن. الصسهيت
.  خ٣ي٣يت اؤخضار امكاَض خ٣ي٣ي اؾم ًٖ

:  ثحلي ي  مو ج

"  حوار في حيا "

 بحن الل٣اء جم ا٢ض البراصعي زالض الض٦خوع  الؿوعر األاصيب الكاٖغ م٘ ػخالار  اهُواهيذ الض٦خوعة ؤ٢امخه قامل خواع
 الٗالمي الاجداص ًٖ" خواع في خياة" ٖىوان يدمل ٦خاب في نضع اااخواع البراصعي، زالض عؤؽ مؿ٣ِ ايبراص اخمو بحراث

 2003 ٖام ا٦خمل اااخواع ٦بحر، مبضٕ خياة مً ٢غن  هه٠ ااخواع َظا يُٛي. 2005 ٖام ألاالى بُبٗخه الٗغبيت باللٛت للمالٟحن

 يبراص في امغة اقخوعة في اعابٗت خمو في ازالشت صمك٤ في اؤزغى  بحراث، في جاعة الل٣اءاث حٗضصث" اهُواهيذ للض٦خوعة ه٣غؤ
لى. ااخواع َظا ا٧ان م ٖا  ا٦خملذ ؤن بٗض خياة ؾحرة ؤهه بال ؤؾئلتي ٖلى البراصعي الض٦خوع  اظاباث ٖلى يٗخمض خواعا ٧وهه مً الٚغ

 ؤؾهمذ ٢ض ؤ٧ون  ؤ٢و٫  ما صر بطا زالله، مً البراصعي ؾحرة يضان  ؤن باخض ؤا َالبت، ؤا َالب  ر ايم٨ً ٞهوله، احٗاه٣ذ

.  (2)"الصسهيت خياجه مً بجاهب البراصعي قٗغ ٖكا١ بخٗغي٠ يؿحر بجؼء الو

ي ؤيًا يغيض اال اظاَؼة، مؿب٣ت ؤخ٩ام اُٖاء يغيض ال بط اهُواهيذ، الض٦خوعة ٢الخه بما ٖبيض الىا٢ض يؿدكهض
َج
 ؤٖىا١ ل

 مً ٢غن  هه٠ يُٛي بإهه ااخواع لهظا انٟها الٗل": "لٗبيض" ه٣غؤ ؤلاظغاء، خيض مً مهُلخه لٗمل يؿخ٣يم ل٩ي الىهوم

 ٖىض ج٠٣ ال الظاجيت الؿحرة اق٩ا٫ ؤن الىا٢ض يغى  بط. (3)"الظاجيت للؿحرة الىصخي الدك٨يل نميم في يضزل مما ٦بحر مبضٕ خياة
 ،(4)طااتهم ًٖ الخٗبحر في األاصباء ال٨خاب حٗضص ب٣ضع جخٗضص بل األاظىااخي الىوعي الهٟاء مً ٖا٫ٍز  ب٣ضع جخمخ٘ مٗيىت ؤهوإ خضاص

 
ً
 بظل٪ ٞهو الظاجيت، الؿحرة ؤق٩ا٫ مً ق٨ال زّم  مً ايّٗضٍ" الصسهيت ااخواعاث" مهُلر الخًاي٠ بوؾاَت الىا٢ض يجترح ابطا

ّجً ٢ض الُغي٣ت بهظٍ ااخواع بن بط اإلاٛامغة، اخؿاؾيخه الؿحرطاحي الىو ًٞاء في بةصزاله يؿمذ ّجغ هُم  الض الظر ااخ٣ل مً اهُم

ىه بلى ٞيه .  الؿحرطاحي ااخ٣ل ااجضيض مَو

:  ال     رلافة -4

حها اإلاهحر امأ٫ ااخياة لخجاعب الجهاجي الهٙو هي ااسبرة  َىا مً. يإزظ ما مجهم ايإزظ للىاؽ يُٗي ما الاوؿان يُٗي ٞا
 مضَكت، هخاثج بلى ياصر الخجغبت َظٍ م٩وهاث في البدض ابن الخجغبت، مً ٢اصمت لش٣اٞت ج٩ويجي ٖىهغ ااسبرة ؤن لىا يخطر

 آلازغيً، بٗهاعة م٨خوبت خياة ؾحرة هي ااسبرة ج٩ون  اإلاٗجى ابهظا الخجغبت، َظٍ م٩وهاث مً (5)"مكغاٖيتها ال٨خابت حؿخمض"ا
 الىا٢ض يًٗه مهُلر ااسبرة از٣اٞت اإلاٗاقت، الاوؿاهيت الخجغبت ٖهاعة مً قٗغر  ؤا ؾغصر ًٞ بلى ليدولها ال٩اجب ٖلحها يُل٘

                                                                                                                                                                                                 

مل فنون القول اليت يتوخى الكاتب فيها الدقة العلمية واحلقيقة التارسنية اليت شنكن التحقق من صحتها بالرجوع إىل ادلصادر األخرى إذ يع: ادليثاق ادلرجعي (1)
. ليت يربمها ادلؤلف مع القارئ للتأكيد على التطابق بني ادلؤلف والبطلأما ادليثاق السريذايت فهو العقدة ا. ىذا ادليثاق على حتديد حقل الواقع ادلراد تصويره

 .41: ينظر أنساق ادليثاق األوطوبيوغرايف السرية الذاتية يف ادلغرب دنوذجا
. 10: حياة يف حوار (2)
. 130: ادلغامرة اجلمالية للن  السريذايت (3)
. 129: ادلغامرة اجلمالية للن  السريذايت( 4)
. 142: والكتابةالبوح  (5)
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 في َويلت ؾىواث ٢طخى الخ٨غلي ؤن ٖلمىا ما ٞةطا: "للىا٢ض ه٣غؤ الخ٨غلي ٞااص الٗغري الٗغاقي الغااجي لخجغبت صعاؾخه بٗض" ٖبيض"
ىا ٢اييا، الٗغا٢يت اإلادا٦م ؤعا٢ت  االٛاثغ  –الٗم٤ في ٚايت هدو ٖلى ؤٖماله بها خٟلذ التي اإلاضَكت الخٟانيليت ٖم٤ ؾّغ  لٗٞغ

 ٚايت هدو ٖلى اإلامؿغخت اخ٩ايخه امغاياجه، ؾغصياجه في ايخ٩ون  يخمٓهغ الظر الٗغاقي الاوؿان لصسهيت الىٟؿيت الباَىيت في

.  (1)"االاصَاف ااإلاخٗت الُغاٞت، في

 زلجاث ؤص١ جهّوع  الٗلم ال٨لي الغاار " ٧امحرا" يجٗل مما ألاصري الٗمل يبلوع  ااسبرة ٖامل ؤن بلى الىا٢ض يظَب

اع َظا ايمً. اجاعيسيت ااظخماٖيت هٟؿيت ٖوامل مً ٖليه جىُور  بما الصسهيت ا مهُلخه ٖىض الىا٢ض ي٠٣ ؤلَا  به مٗٞغ

 
ً
 ؾغصيت لخجغبت اإلاٗايىت َظٍ خضاص في ٢غاءجىا ج٣ترخه ميضاوي مهُلر ااسبرة ز٣اٞت مهُلر" ه٣غؤ اقخٛاله خضاص موضخا

لها ما اإلاهُلر ًٞاء مً لها مسهونت،  في للخضاا٫  ٢ابال يجٗله الظر الىدو ٖلى له، االانُالحي اإلاٟهومي ااخًوع  لضٖم يَا

ا ج٣اعب ٢غاثيت مىاؾبت ٧ل لى الىٕو َظا مً مويٖو ٤ ٖا اع َظا ٞا . (2)"ؤلَا

 خًوعٍ هبدض ؤهىا االؾيما ألاَميت مً ٦بحر ٢ضع ٖلى ؾي٩ون  ٖىضَا الو٢ٝو  ن الخٗغي٠، م٩وهاث ؤَم ٖىض ه٠٣

  :-ؤلاظغاجي اإلاؿخوى  ٖلى اإلاٟهومي

ٌ  املىّوا  -1  ٞهو البدض ميضان في يكخٛل اإلاهُلر َظا ؤن بلى ميضاوي مٟغصة جظَب عبما: اللراء  ثل  ح  ميداني مؾط ح: ألاو
و ميضان بلى ميؿوب  ٖلى ااإلاىخج اإلاخ٨غع  الخُبي٤ ٞٗل مً جإحي ااسبرة  ن ؤلاظغاء؛ خ٣ل في اإلايضان في عئيت ٖلى يخإؾـ بظل٪ َا
. (3)ظضيضة َب٣ت جًاٝ ميضاهيت ججغبت ٧ل في َب٣اث ق٩ل

 ٖمله جمويل مهاصع مً ز٣افي مهضع اهي الخ٨غلي ٞااص ججغبت بها ايٗجي: امل ؾوؽة الضرددة الحجربة: ال اني املىّوا  -2
.  ٖامت ابضاٖيت ججغبت بلى مترا٦مت شسهيت ججغبت مً ٞيدولها ؤلابضاعي

ٌ  املؾط ح كابلية -3  ا٢ترن  بطا بال يخضاا٫  ال اإلاهُلر َظا ل٨ً. االاظغاء الخىُحر بٗض اإلاغخلت بهظٍ اإلاهُلر يمغ: للحداو
ا حكابه ٢غاثيت بمىاؾبت .  ااسبرة ز٣اٞت يٗخمض مويٖو

 يم٨ً ما ؤن ٞيه الق٪ مما: "للىا٢ض ه٣غؤ" البٗيض الغظ٘" الخ٨غلي ٞااص عاايت مً ااؾٗت مؿاخت ٖلى اإلاهُلر َظا يكخٛل
  يلٗب زهبت، مغظٗيت مً اإلاهُلر َظا ٖليه يىٟخذ اما الخ٨غلي، الؿغص في" ااسبرة ز٣اٞت" بمل َىا ٖليه ههُلر ؤن

ً
 مغ٦ؼيا صاعا

غيا ٍغ ؤٖما٢ه في الوا٢٘ ًٞاء ٖلى اإلاُل الؿغصر الٗمل هجاح في ممحزا اظَو ىا. (4)"اظَو " زهبت مغظٗيت" ٖباعة هلخٔ ؤن يم٨ً َا
 ؤٖما٫ بلى بٗض ٞيما اجدويلها الاظخماٖيت ال٣ًايا آالٝ ٖلى ااَالٖه ٢اييا ٖمله ظغاء الخ٨غلي ا٦دؿبها التي الش٣اٞت بها ايٗجي

 اااخيويت، االبؿاَت االوظضان، الٗاَٟت ؤلوان ب٩ل ج٨خٔ اخاعة ٦شيٟت ز٣اٞت هي" الش٣اٞت َظٍ ان٠ في للىا٢ض ه٣غؤ عااثيت،
و ،(5)"ال٣غاءة مىار ٖلى يٟخده ما ؤَم الؿغصر الٗمل تهب ٞةجها ؤمشل اؾخٛالال اؾخٛلذ بطا بديض االغئيت، االيكاٍ  يضٖم ما َا

لميخه اإلاهُلر مغظٗيت . ؤلانُالحي ًٞاثه حكييض في ازهونيخه ٖا

                                                           

. 56: ادلغامرة اجلمالية للن  الروائي (1)
. 53: ن.م (2)
 .11/7/2013حوار أجراه الباحث مع الناقد زلمد صابر عبيد بتاريخ  (3)
. 57: ادلغامرة اجلمالية للن  الروائي (4)
. 57: ن.م (5)
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 املغحم املؾط ح: ال اني املبح 

   –  رو  ثإ     – عحلاق

و ق٤ مً: لٛت الاقخ٣ا١ و (1)اقماال يميىا به الازظ ال٨الم ااقخ٣ا١ ق٣ه، ؤزظ ؤا البخيء، مً البخيء ؤزظ َا  ازظ َا

 ٦ًاعب َيئت ؤا خغاٝ ازخلٟا  ظلها مٟيضة؛ بؼياصة ألانل مٗجى ٖلى ليض٫.. ؤنليت اماصة مٗجى اجٟا٢هما م٘ ؤزغى  مً نيٛت

 في الخىاؾب م٘ ؤزغى  مً ٧لمت ازظ ؤا الانل طل٪ خغاٝ جهاعي٠ في يضاع  ؤنل مً ٕٞغ ا٢ُإ ٞهو انُالخا ؤما (2)يغب مً
:- مجها ٦شحرة ٞهي الاقخ٣ا١ ٞواثض ؤما (3)اإلاٗجى

. زُبهم في الخوؾ٘ مً اااسُباء ٢واٞحهم ٖلى الدؿلِ مً الكٗغاء ٞم٨ً الٗغب ٦الم اؾ٘ . 

يحن الىدويحن م٨ً .  ت مً االهٞغ ت الانل مً الؼاثض مٗٞغ  .الؼاثض مً اإلاجغص امٗٞغ

ت بلى ؾبيال ٩ٞان ال٩لم، ؤنالت جدضيض في ؾاٖض .   .(4)ألانيل مً الضزيل مٗٞغ

يون  ازخل٠ ٣ٞض الاقخ٣ا١ ؤنل ؤما  مً مكخ٤ بهه ا٢اثل الٟٗل مً مكخ٤ بهه ٢اثل ٞمً طل٪ في االبهغيون  ال٩ٞو

 ا٦ٟاءة مٗانغة ؤ٦ثر ايجٗلها َلؿميتها مً اللٛت يسغط ٞالخوليض ااخيت، للٛت ؾمت الاقخ٣ا١ ؤن في االق٪" اإلاهضع" الاؾم
يٟت طاث لٛت ٧وجها اليوم لٛخىا ًٖ هخ٩لم ؤن ؤعصها ابطا ااوؿاهيت،  ٖلى مىٟخدت اللٛت َظٍ ج٩ون  ؤن صان  مً خياجىا، في ْا
ت اظٗلها االُلؿميت الٛيبيت في ؤزغى  مغة اللٛت َظٍ اصزا٫ يٗجي ٞظا٥ االخوليض الاقخ٣ا١  ييخابها آلازغيً م٘ ااجؿوع  م٣ُٖو
 ًٖ ٢انغة الٛخىا ؤزغى  بلى خًاعيت مغخلت مً هيخ٣ل ٦ي٠ زم ااإلا٣هى، االكإع البيذ ًٖ خياجىا جٟانيل ًٖ بٗيضة ااسمو٫ 

يٟتها ال٣يام ل ظضيضة؟ ؤبٗاص جوليض ًٖ اجخو٠٢ حكيش، اللٛت ٞهل. بْو  ٚحر ٞخهبذ مٟانلها جج٠ خالت بلى جهل ألام اللٛت َا
 ٞةن ٨َظا، ألامغ ؤن ابما الاقخ٣ا١، ؤَميت ًٖ للخضيض يمهض الُغي٣ت بهظٍ ألاؾئلت َظٍ َغح عبما. اجخجضص اجشمغ جوع١ ؤن ٢اصعة

. لٛخه في الخوليض ييكِ ؤن يخُلب ؤزغى  بلى خًاعيت خالت مً ؤلاوؿان اهخ٣ا٫

يت اخايىت اقخ٣ا٢يت، لٛت ؤجها زهونياتها ؤَم ٞمً الٗغبيت، اللٛت ؤما  الش٣ت حٗيض ؤن ٢اصعة لٛت اهي للخوليض قٖغ
٨ظا االاهدكاع االخوالض الخىامي ٖلى ا٢ضعتها بديويتها ابيماهىا بليىا، اإلا٣ٟوصة  اليؿب مجهولت الاقخ٣ا١ ًٖ الٗاظؼة اللٛت جٓل َا

ٟا٫ جئض  بياَا ماهدا اللٛت شجغة وؿٜ في يجغر  الظر اإلااء الاقخ٣ا١ يهبذ ابظل٪ هٟؿها، اؤص بلى جهل ؤن بلى ٧لماتها عخم في ألَا

. اااخغيت االهواء الكمـ

٨ظا  الؿاميت، اللٛاث يمً جىضعط الٗغبيت اللٛت ؤن ٞبما. اإلاكخ٤ اإلاهُلر ًٖ ااخضيض في وؿترؾل ؤن آلان يم٨ىىا َا
 حؿخجيب ل٩ي اللٛت جضٞ٘ ؾمت الاقخ٣ا١ ؤن طل٪ االازهاب، االىمو، االخوليض، االخوالض الاقخ٣ا١، ٖلى ااؾٗت ٢ضعة لها ٞهي
اث مً يٓهغ اما االا٢خهاصيت الاظخماٖيت اجدوالجه احٛحراجه الٗهغ، مُٗياث ل٩ل  آليت اؾدىٟاع يؿخوظب مما ظضيضة، مستٖر

ا اججؿيم ٦مالها باججاٍ ظضيضة مغخلت اللٛت لخبضؤ اللٛت، في الخوليض  يطج مؿخ٣بل ٖبر خياتها امُٗياث امؿمياتها، ؤ٩ٞاَع

                                                           

. شقق: لسان العرب، مادة: ينظر (1)
. 364/ 1: 1986ادلزىر يف علوم اللغة وأنواعها السيوطي، ادلكتبة العصرية، صيدا، بريوت، : ينظر (2)
 . salimprof.hooxs.com: االشتقاق متاح على شبكة ادلعلومات العادلية  (3)
 .ن.م (4)
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 ٢ضعاث ٞةن ااخًاعيت، خياجه في ؤلاوؿان يدخاظها التي بمكخ٣اتها جىمو اللٛت ٧اهذ ٞاطا. ااإلا٩ان الؼمان جمأل التي بالغموػ 
 اقخ٣ا٢اث مٗٓم اججغر  اظه، ؤجم ٖلى الاوؿاهيت اجسضم ااخًاعر  همٍو لإلوؿان جد٤٣ ل٩ي ألازغى  هي جىمو الابضاٖيت الاوؿان

غ" اإلا٠ًٗ االشالسي" ػّمً" اإلاؼيض اإلا٠ًٗ االشالسي" ؤؾُغ" اإلاؼيض الشالسي الٟٗل يمً" ٖبيض" الىا٢ض ّٗ ". ق

:  املياا فلم ة -1

 ًٞل نالح اؾخسضام لظل٪ ام٣اعب" اإلا٩ان ٞلمىت" ااجضيض مهُلخه Film" ٞيلم" اإلاّٗغب اإلاهُلر مً الىا٢ض يكخ٤

 اؾخسضامه افي" ٢ّهض" الٟٗل ال٣هيض امً" قٗغ" الٟٗل الكٗغ مً يكخ٤ خيض" الؿغص ج٣هيض"ا" الىثر حكٗحر" لٗباعحي،
 " ٖبيض" ٖىض يكي٘ الظر (1)"قٗغهت" ال٣يااخي ٚحر اإلاهضع مً ااضر َغاب" حكٗحر" ال٣يااخي للمهضع

ً
" ؾحرهت" ٧اؾخٗماله ٦شحرا

 الٗل" ٞٗلً" اػن ٖلى ٖىضٍ ه٠٣ الظر" ٞلمىت" ااإلاهُلر ااجماليت، اإلاٛامغة خؿاؾيت م٘ ييسجم اطل٪ ؛"ؾغصهت"ا" ٢هىت"ا

 جخهل مىٟهلت ل٣ُاث لٗضة ؾغي٘ حٗبحرر  مكهض" مٗغاٝ َو ٦ما ااإلاوهخاط" اإلا٩ان مىخجت" ؤر اإلا٩ان؛" ٞلمىت" بمل يٗجي الىا٢ض
. (2)"اإلا٩ان حٛيحر ؤا الؼمً مً ٞتراث مغاع ًٖ للخٗبحر طل٪ بًٗها؛ ٞو١  الل٣ُاث َب٘ ؤا اإلاسر، ؤا اإلاؼط بُغي٣ت ببًٗها

٢ياهوؽ ظؼع " ٢هيضة في" اإلا٩ان" بها يٗجي الىا٢ض ٖجها يخدضر التي" اإلا٩ان ٞلمىت"ا
ُم
ايئي مىه٠ للكاٖغ" ألا : بجها ي٣و٫  التي الَو

 احؿعى اإلا٩ان جٟلمً جهويغيت باؾلوبيت الكٗغر  اإلاوهخاط ج٣اهت بلى الؿيىما ج٣اهاث مً ااجماليت الاؾخٗاعة مٓلت جدذ حكخٛل"

  اإلاٗغب اإلاهُلر مً يكخ٤ بط ٖبيض الىا٢ض ؤن بالظ٦غ ااجضيغ امً ،"نوعٍ جىٕو ااْهاع ا٢ُٗه جدغي٨ه بلى
ً
 ظضيضا مهُلخا

 نيٛخه جض٫ الظر( الخ٣ايً) مهُلر يكخ٤" مغجاى اإلال٪ ٞٗبض طل٪ ٖغب ه٣اص ٢بله مً خاا٫  ٞل٣ض الٛغيب با مغ َظا ٞليـ

يت ُاء مىه مداالت اطل٪ ،(الاي٣وهت) اإلاجغص الاؾم مً ااإلاكاع٦ت اإلاٟاٖلت صاللت ٖلى الهٞغ  اإلاهُلر لهظا ظضيضة صاللت اٖل

ُاء ؤيًا" ٖبيض" الض٦خوع  مداالت اجإحي (3) "الؿيمياجي   اإلاّٗغب اإلاهُلر إٖل
ً
  مضلوال

ً
 مؿاخت ازًإ حٗجي" ٞلمىت" بن بط ظضيضا

 اإلا٩ان ؤن الىا٢ض يغى  بط. اانل ٢ُ٘ مً اإلاوهخاط يٗخمضَا ل٣ُاث ٖبر ٖلحها الخهويغر  البٗض اايٟاء" الٟيلم" لغئيا اإلا٩ان

اث٠ ياصر ٞةهه" يخٟلمً" ٖىضما ٘ ظهت مً ااجماليت مضياجه جُوع  قٗغيت ْا  صعظت بلى الكٗغيت، م٣ولخه ؤزغى  ظهت مً اجٞغ
 مً ٦شحرا ي٣ترب مؿخدضر م٩ان َو مبؿُت بُغي٣ت اإلاٟلمً اإلا٩ان يّٗغٝ الىا٢ض بّن  ه٣و٫  ؤن وؿخُي٘ ابظل٪ ،(4)ؤٖم٤ صالليت

غ الظر َو اإلا٩ان ٧ان ابطا. (5)الؿيىما خغاعة غ التي هي َىا الظاث" ٞةن الظاث يَا  اإلا٩ان بخمضص وكٗغ ٦ما اجهىٗه، اإلا٩ان جَا
ظا جهايت، ال إلاا الم ػهؼاهت ؤهه بالخىااب، ااإلاٛامغة ألامان صازله في وٗيل ؤهىا يٗجي َا  ؤبٗاصٍ ججااػ  جم َىا الو٢ذ، هٟـ في ٖا

. (6)"اإلاال٠ نى٘ مً زانت صيىاميت يمل٪ اؤنبذ الهىضؾيت

                                                           

 .433: اشكالية ادلصطلح (1)
. 159: 1964،مصر، 12ة ادلصرية للتأليف، طأزتد احلحلري، ادلؤسس: كاريل رايس، ت: فن ادلونتاج السينمائي (2)
  2005،  55، ج 14فقو ادلصطلح النقدي اجلديد يوسف وغليسي رللة عالمات السعودية مج  (3)
 :317  .
.  225ادلغامرة اجلمالية للن  الشعري  (4)
. 225: ن.م (5)
 .85: غالب ىلسا، دار اجلاحظ وزارة الثقافة واالعالم، بغداد: جاستون باشالر، ت: رتاليات ادلكان (6)
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٢ياهوؽ ظؼع  مً" ل٣هيضة صعاؾخه في ااجضيض مهُلخه الىا٢ض يماعؽ
ُم
ايئي مىه٠ للكاٖغ" ألا  ج٣اهت حٗخمض التي الَو

 اإلاوهخاط حؿدشمغ ال٣هيضة بن بط اإلاوهخاجي اإلاىهج الاؾلوب َظا يؿّمي مً زمت ؤن بااللخٟاث ااجضيغ امً الؿيىماجي، اإلاوهخاط

ا في الؿيىماجي ايئي للمىه٠ ه٣غؤ جدغي٨ه بلى يؿعى الظر للم٩ان جهويَغ .  الَو

 

  الا٢ياهوؽ ظؼع  مً

..  الليل ٖؼ في يخدّضع

  بيتي ختى... ؾٟحن

 ااخضة ؤع٦ب

 الىوع  يىُٟئ

  ألانواث خمى في نوحي ااؾم٘

 ال٣إ في يتهااى 

  ري احهخ٠

  مىه٠ يا الليلت يسغظ٪ مً

  (1) الٓلماث َظٍ مً

 اإلا٩ان َظا ٖلى الهوعة َظٍ ٖبر الل٣ُاث جُلٗىا بط" الا٢ياهوؽ ظؼع  مً" هي َىا هلخٓها التي ألاالى اإلا٩اهيت الهوعة
.  البٗيض اإلاخسيل

ت بازخُاٝ يلمذ اإلاكهض ا٦إن الكاٖغ، بيذ باججاٍ جىدضع التي اهي للٗبوع  م٩ان" الؿًٟ" الشاهيت االهوعة  مجمٖو
 اإلاىه٠ يداا٫  التي الٓلماث ٞهي الشالشت الهوعة اؤّما. اإلاسخُٟحن بلى يًاٝ آلازغ َو" مىه٠"ا" الؿًٟ" في الىاؽ مً

لماث اإلاىه٠ ْلماث بحن جىام زمت َل مجها، ااسغاط   يووـ؟ هللا هئي ْا

و للىا٢ض ه٣غؤ الكٗغر  اإلا٩ان يخٟلمً امىخجتها الشالزت الهوع  اباظخمإ  الق٪" قٗغّيت مىخجه اإلاكهض َظا ؤن يا٦ض َا
ًاءاجه بل٣ُاجه الكٗغر  الىو مكاَض ؤن في هذ قٗغيت إلاىخجت يسً٘ ٞا

ّ
 ٖلى ٢اثمت ظماليت اا٦ؿبتها ػااثض ؤيت مً اللٛت زل

 قضيضة لٟلمىت االالم٩اهيت، االخسييليت، الوا٢ٗيت اإلاخٗضصة بمؿخوياجه اإلا٩ان اازًٗذ االخهويغ ال٨الم في الكضيض الا٢خهاص
 اؾدشماع خاالذ ؤزغ ٖغبيت ٢هاثض ٖلى اإلاهُلر يكخٛل ؤن يم٨ً ٧ان ا٢ض ،(2)"الؿيىماثيت الهي٩ليت جىاؾب االخوظيه الخماؾ٪

:  ه٣غؤ ٖغاييت ٦ؿوع  في ا٢ٗذ ا٢ض ااإلاباقغة الويوح ج٣اام ال اإلاىه٠ ٢هيضة ؤن االؾيما الؿيىماجي اإلاوهخاط

  مىه٠ يا الليلت يسغظ٪ مً

                                                           

. 166: 2000ادلنصف الوىاييب ، القريوان ، تونس ، : ميتافيزيقيا وردة الرمل (1)
. 229: ادلغامرة اجلمالية للن  الشعري (2)



 2015 ؤبريل :    الضادش العدد   -مجلة جيل الدراصات ألادبية والفىرية
 

 

 

 

 

 

 49 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

  الٓلماث َظٍ مً

 مً ال٣هيضة ؤن الؾيما ٖغاييا، يؿدؿاٙ ال مما" ز٣يالن ؾببان" مخدغ٧اث ؤعر٘ ألاا٫  الكٗغر  الكُغ في اعص ٣ٞض
  اإلاخضاع٥ جٟٗيلت

ً
 حؿدؿيٛه الظر" الخ٣ميِ" بلى الكاٖغ يلجإ ؤن يم٨ً ا٧ان الكاٖغ باؾم جهّغح ال٣هيضة ؤن ًٖ ًٞال

. الكٗغيت ااخضازت

: الجضد ععر ة -2

 الظر اإلاٗغاٝ الكٗغيت بمهُلر ٖال٢ت له ليـ اإلاهُلر َظا ؤن بلى" الكٗغهت" مهُلر ه٣اعب اهدً هىّوٍ ؤن البّض 
ت يٗجي ٠ّٗ الشالسي مً مكخ٤ مهضع ٞهو الكٗغهت مهُلر ؤما ؤصبا، ال٨الم مً ججٗل التي ااسهاثو مجمٖو " قٗغ" اإلاً

 ألاقياء م٘ الكٗغ جضازل ؤا الكٗغ، في البخيء نٟاث جظاب ؤن طل٪ مً ااإلاغاص االخٟٗيل االخ٨شحر اإلابالٛت مٗجى طل٪ افي قٗغهت

  ؤا ظؿضا، ؤا م٩اها، ٧اهذ ؾواء ألازغى 
ً
 ضخ حٗجي" الكٗغهت" ؤن ؤا قٗغيت نٟت اا٦ؿابها الىو في موظوص آزغ شخيء ؤر ؤا ػمىا

 ؤن لالهدباٍ الالٞذ امً. بالكٗغ امسخلُت امخضازلت ملخبؿت ألاقياء ؤبٗاص ظمي٘ جهبذ ابظل٪. ألاقياء في الكٗغ مً َا٢ت ؤ٦بر

  ٞغوؿا في بظاب ججٗله ؤن حٗجي البلض ٞغوؿت بن بط" ٞغوؿت" مشل اػهه ٖلى ٧ان بما بظ٦غها اإلاهُلر َظا
ً
 ؤا زهونيت ٧ل جاع٧ا

، ناع البخيء جٟغوـ ٞةطا جظايذ، ؤا َويت
ً
 يخم ٦ما. بالكٗغ امخضازلت مكٛولت اؤبٗاصٍ مؿاخاجه ناعث حكٗغن  ابطا ٞغوؿيا

ت ؤجها ٖلى األاقياء االصسوم االؼمان اإلا٩ان م٘ الخٗامل  صاع  ال ااإلاؿمياث األاقياء ألاما٦ً جهبذ ابظل٪. الكٗغ مً مهىٖو

يٟت ؾوى  لها باث جلبيت ٖلى االا٢با٫ بااخياة م٨خٓت مكٗغهت مؿاخاث ٖلى الاهٟخاح ْا . الكٗغيت ؤلاعاصة ج٣ترخها التي الٚغ

 

 البضحاني لبغر  " حواء م ا بات" كؾيد : ثحلي ي  مو ج

٨غيا، ٞىيا الدؿميت بهظٍ مغجبُا ججٗله الؿماث مً بجملت يسخو عظالي ؤصب زمت َل  يؿمى آزغ، ؤصب ي٣ابله ٞا

و االخٟغص اال٣وة الغظولت ممحزاث ٖلى يديل امىُل٣اجه بهٟاجه مٗغاٞا الغظالي ألاصب ٧ان ابطا ،(1)اليؿاجي ألاصب  االدؿلِ االَؼ

ل" الٟجي؟ األاصاء االدك٩ل البييت مؿخوى  ٖلى ألاهثى، زهاثو ٞيه حؿم٤ وؿور  ؤصب زمت ٞهل ألاخيان، بٌٗ في  الى٣ض ؾلم َا
 زانت ؾماث خامال اإلاغؤة جيخجه ؤهشور  ببضاعي،/ؤصري زُاب اظوص مً الٛغب، في اليؿور  الى٣ض َغخه بما ٖموما اإلاٗانغ

. (3)الظ٦غ ألاا٫  ااجيـ ججاٍ مخضن زانٍز  ٦جيـ اليُهاصَا اإلاغؤة اعي يخًمً ؤالهه وؿويا؟ ألاصب َظا يؿمى اإلااطا (2)"با هوزت؟
 البوح بن بط ألاصب َظا مً ااؾٗت مؿاخت في آلايغاؾيت ايبض باالهشويت ٖال٢ت له ي٩ون  ؤن اليؿور، ألاصب في حهمىا االظر

٘ ٖجها اإلاؿ٩وث اإلاؿاخاث يُٛي آلايغااخي ٣لها اإلاغؤة ظؿض ًٖ الا٢ٟا٫ ايٞغ  ٖال٢ت لها البؿخاوي بكغى  قٗغ في االكٗغهت. ٖا
 ال٣هيضة في الاهشويت الُا٢ت مً ياٖٟذ ٧لما بط ؤهشويت ؤصاة هي الكٗغهت ٖمليت في بكغى  حؿخسضمها التي ألاصاة بن ؤر باالهشويت؛

. قّٗغيتها ٖلى ايجابيا َظا او٨ٗـ

  

                                                           

. 1026: دس فوغايل، ضمن كتاب حتّوالت اخلطاب النقدي العرد ادلعاصر مؤدتربا: مصطلح النسوي يف الدراسات األدبية والنقدية (1)
. 5: ادلرأة بني اخلصوصية والسؤال: اإلبداع (2)
 .1045: انتصار زلمد الطياري، ضمن كتاب حتّوالت اخلطاب النقدي العرد ادلعاصر: النقد النسوي (3)
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 الاعجاب ازاعة َمهً ظميالث صمياث اليؿاء ي٨ً" ؤن حٗجي ال الكٗغر  اإلاتن في الكٗغهت جولض التي ألاهشويت الُا٢ت َظٍ
غيت مهمكا، الؼعاٖت ا٦دكاٝ مىظ ْل الظر ااجؿض ل٨ً (1)"الخجميل بمغا٦ؼ جمغ  ال ااخغة ٞاإلاغؤة  االؿُو،" لاليُهاص ٖا
و له البض االخهجحر االىٟي  مغخلت اسل٤ ٖىه مؿ٩وجا ٧ان ّٖما ااخضيض في ايسوى ؤبٗاصٍ، يطخيء ؤن الاوٗخا١ بلى َغي٣ه في َا

. االلٛت الخاعيش ٖلى اإلاؿيُغ َو الغظل ٧ان ؤن بٗض ال٨ٟغ، ٢ُب اظٗلها ألاهثى خو٫  الخمغ٦ؼ مغخلت جضعى ظضيضة،

 في االكٗغهت الكٗغهت، خو٫  مٟهومه لخمغيغ البؿخاوي، لبكغى " خواء مساَباث" ٢هيضة ٖىض" ٖبيض" الىا٢ض ي٠٣

:  ه٣غؤ االخض٤ٞ االٗظابت بالكٟاٞيت، ااإلاسخلُت ااإلابشوزت الًاُٚت ألاهشويت اللٛت في جخمٓهغ بكغى  ٢هيضة

..  ا٢لذ

 ظؿضر في حؿغح ٚؼاله٪ صعي

 اإلاياٍ جىضزغ ال ٧ي

 (2)الواخاث في

 باالعج٩اػ ج٨خٟي ال َىا اإلا٨شٟت بموخياتها الكٗغيت الهوعة بّن " ب٣وله الكٗغهت إلاٟهوم ج٨شيٟا اإلاكهض َظا في الىا٢ض يجض
بور " مكغاٖها لخىٟيظ قضيض باهضٞإ الٟغنت َظٍ حٛخىم بل اصاللت، ق٨ال، م٣ولتها نٙو في اإلاحرار ٢يم ٖلى  في البوح في" الٚغ

و" ٧ي" بمل اإلاٗلل الشاوي ااجؼء ًٖ بمٗؼ٫ " ظؿضر في حؿغح ٚؼاله٪ صعي" الهوعة مً اإلا٣هوصة الُب٣ت  ال٣غاءة اهدباٍ يهٝغ َا
. (3)"باإلاغظٗياث الاوكٛا٫ بلى

 ،"ٚؼالن"بمل اإلاخمشل ألاهشور  ااجؿض بلى الٓامئ للجؿض ايدبلوع  يخإ٦ض خًوع  ٞحها" ظؿضر في حؿغح ٚؼاله٪ صعي ٖباعة"ا

 في حؿغح ٚؼالن" الاؾخٗاعة ٖبر مُٛاة بها م٨جى مياٍ اهي بالخض٤ٞ حؿخمغ اإلاياٍ ججٗل للجؿض الٛؼالن َظٍ اظخياح ٖمليت بن بط
 االاؾخ٣غاع االضيمومت ااخياة هي اإلاغؤة َظٍ ٚؼالن ا٦إن الواخاث، في اإلاياٍ جض٤ٞ اؾخمغ الٛؼالن َظٍ ؾغخذ ا٧لما" ظؿضر

. االخإل٤

: الّضرد ثسم ا -3

 ػّمً اإلا٠ًٗ الشالسي الٟٗل مً مكخ٤ ٞمهضع التزمحن ؤما الّؿغص االشاوي جؼمحن ألاا٫ : م٩ّوهحن مً اإلاهُلر َظا يخإل٠
 في الؼمجى اااجم٘ اػماهت ػمىا يؼمً ػمً االٟٗل الؼماهت، هدو االؼمً الؼمان، مً الؼمً: ػمً: اللٛت مٗاظم في اعص ٦ما امضلوله

. (4)الّؼمان ٖليه َا٫ البخيء اؤػمً األاهثى الظ٦غ

 ٢ًيت َو الؼمً بلى الاهدباٍ بلى ؤلاوؿان صٞ٘ االظر الؼمً، مًٗلت يدل ؤن البكغيت ٞجغ مىظ ؤلاوؿان خاا٫  ل٣ض

غا١ االّؼاا٫، اإلاوث ان االؼمً ٞيه، الؼمً جإزحر ايغى  خوله ما بلى يلخٟذ ٞهاع َٟولخه مىظ ٖلحها اٖخاص خياة ٞا :- هٖو

                                                           

. 1047: زلمد الطياري: النقد النسوي (1)
. 29: 2012، بريوت ، لبنان،  1ادلؤسسة العربية للدراسات،ط: بشرى البستاين: الشعرية األعمال (2)
 .185: ادلغامرة اجلمالية للن  الشعري (3)
. زمن: ينظر كتاب العني، مادة (4)
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. بالؿاٖت اي٣اؽ َبيعي، ػمً . 

. ااسبرة هُا١ يمً ايجغر  هٟنخي، ػمً . 

ٍٝز  حٗغي٠ يوظض ال الوا٢٘ افي م ٖلى الؼمً لون٠ ٢انغة مدااالث الخٗاعي٠ ٧ل جبضا بط للؼمً؛ اا  وٗيل ؤهىا مً الٚغ

ت مدضاصة خياجه مً ايجٗل ال٩اثً يدانغ الظر َظا time" الؼمً" ؾماٍ مً هضعر  اال ٞيه . ج٩ون  ؤيً بلى يجهل بجهايت امدٟٞو
  ممل٨خه ٞتر٥" ٧ل٩امل" اهدباٍ لٟذ طاجه االؼمً

ً
كبت ًٖ باخشا  ،(1)ااخ٩ي إلاى٤ُ يسً٘ مخٗل٤ زُاب ٞهو الؿغص ؤما ااسلوص ُٖم

 في مم٨ىت ػمىيت َا٢ت ؤ٦بر ضخ َو: "مهُلخه الىا٢ض يٗٝغ ٦ما ؤا ااخ٩ي، في ػمً َا٢ت ؤ٦بر ضخ" الؿغص جؼمحن" ي٩ون  ابظل٪
و الؿغص، ٖىانغ ٖلى اإلاهيمً الٗىهغ َو الؼمً ٖىهغ َىا ليهبذ الغاايت في الؿغصر اإلا٣ام يدخاظه مما الؿغصر الؿيا١  َا
 اااخضر ااإلا٩ان الصسهيت اعبِ ألاالى، بالضعظت ػمً هٓام بلى الؿغصر هٓامها اجدويل ال٣هت في مم٨ىت ػمً َا٢ت ؤ٦بر خكض
  باَىه افي الؿغص ْاَغ الؼمً ي٩ون  بديض الؼمً ب٣وة

ً
و ال٣ههيت، الؿغص إلاىٓوماث األاؾاؽ الٟٗلي اإلادغ٥ اؾي٩ون  ؤيًا  َا

و اإلادوع  و الباعة َا  ػمً" لغاايت الىا٢ض لضعاؾت جدبٗىا ام٘ الغاايت، في البُولت صاع  بلٗب الؼمً ي٣وم ابظل٪. (2)"البض مغ٦ؼ َا

و ظضيض مٟهوم بلى يلّمذ الىا٢ض ؤن هجض ههغهللا إلبغاَيم" البيًاء ااسيو٫   الظر" ػمً" "الضا٫: "للىا٢ض ه٣غؤ" الؼمً الغاايت" َا
 اظوصٍ، امؿٙو اصاللخه اماصجه الخاعيش ؤصاة َو الؼمً ؤن بون٠ الخاعيش، ٖلى يديل ما ؤا٫  يديل ااسبرر  الدؿميت ًٞاء يٟخخذ
 
ً
خماص صان  مً اخ٩ايت ؾغص لوظوص بم٩اهيت ال  هه للمخسيل، ااجمالي ااخغا٥ في الاؾخٗاعر  جضزله ًٖ ًٞال  يدغ٥ ػمً ٖلى الٖا

يٟت هي ابهما ؾحرة، جضايً مجغص ليؿذ لىهغهللا باليؿبت ال٨خابت ؤن وكوان خؿحن ايغى . (3)"الؿغصيت الٗىانغ َظٍ ًٞاثيت  ْا
 اال٣هغ، اإلاوث، إلا٣اامخه ؾغصيت ٞهي اليؿيان، يض الظا٦غة اجدهحن ااخغيت مضياث اجوؾي٘ الوا٢٘ نٙو ابٖاصة ااخياة لخجضيض

خهاب  َظا يمً ،(4)اليؿيان ؤمام يغحٗض ال٨ىه الؼمً يساٝ ال بإهه يهّغح" الكوإع ػيخون " في ؤبُاله ؤخض ؤن هجض لظل٪ االٚا

اع  اإلاهُلر ٖلحها يكخٛل الظر" البيًاء ااسيو٫  ػمً" عاايت في الباعة َو الؼمً ناع لظل٪ اليؿيان حهضصٍ الؼمً ؤن هجض ؤلَا
". الؿغص جؼمحن"

 حكٛل خيض الؿغص لتزمحن هموطظا" البيًاء ااسيو٫  ػمً" عاايت يمً" ااخمامت انو٫ " ٢هت ج٩ون  ؤن ايم٨ً
:  ه٣غؤ مجها، ٖباعاث في الؼمً مٟغصاث اجىدكغ الغاايت مً نٟدخحن مؿاخت ال٣هت

 بان ختى ٞكيئا قيئا يؼصاص جوهجه ْل ٢بل، مً يغاٍ لم بياى م٩اهه ايدخل يخالشخى الٛباع ٧ان اللخٓاث مغاع ام٘"
. (5)" ٧له

. (6)" يومحن مىظ ؾغ٢تها؟ متى مىظ الكمـ ٚغاب ٢بل ألا٤ٞ خاٞت بلٙو مدااال مبٗثرا الغظل ٞاهضٞ٘"

". الكمـ َظٍ ٚغاب ٢بل بضم٪ ؤهج الغاح ؾغ٢ت مشل الٟغؽ ؾغ٢ت ؤن حٗٝغ ؤلم"

                                                           

. 110: معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة (1)
. 15/7/2013حوار مع الناقد زلمد صابر عبيد أجراه الباحث يف  (2)
 .8: ادلغامرة اجلمالية للن  الروائي (3)
. 135: عني ثالثة (4)
.  9: زمن اخليول البيحلاء  (5)
. 10: ن .م   (6)
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  قيئا الؿاع١  ٢امت حٛمغ الٗخمت"
ً
. (1)"الٟغؽ ٢امت يسخ٠ لم الظر البخيء ل٨ً ازخٟى ٞكيئا

. (2)" ؾهغتهم آزغ في جٟغ٢وا"

  ّْل "
ً
. (3)" ٞحها يدض١ ؾاَغا

 الٟغؽ ؤا" ااخمامت" به٣اط ٞيه يخم ظضيض ػمً ابضايت الًيإ ػمً جهايت بلى" ااخمامت انو٫ " ال٣هت ٖىوان يكحر
 بالغاح ألابيٌ باللون  مصخوهت اخٓاث الٟغؽ/اإلا٣اامت ؤصاة ٖلى ااخٟاّ طل٪ يٗجي مدموص ااخاط بيذ بلى اانولها البيًاء؛

و بسالض بالكمـ   يٓل َا
ً
  ؾاَغا

ً
 ػمً/البيًاء ااسيو٫  ػمً ًٖ يٗلً الظر اإلاخدغ٥ ؤلايجاري الؼمً بهه ألابيٌ، بٟغؾه مدض٢ا

. الخدغيغ

: الش ؾية ؤصطر  -4

و" ؤٞٗله" اػن ٖلى ؤؾُغة: ألاا٫  اإلا٩ون  الخًاي٠، ٖال٢ت بيجهما جغبِ م٩ّوهحن مً اإلاهُلر َظا يخإل٠  الشالسي مً َا

  مهضعا ال٣يااخي ٚحر مً ااقخ٤" بٞٗاال" ألانلي مهضٍع الىا٢ض ؤٟٚل ا٢ض اإلاؼيض
ً
 ؤؾُوعة البخيء ظٗل اؤؾُغ ،"ؤٞٗله" ظضيضا

 زال٤ اإلاجخم٘، بوظوص بل ما؛ بمغظٗيت جغجبِ ال صازليت نحراعة ٖلى ايٗخمض ال٣ضيمت، ألاؾُوعة م٘ الهلت ي٣ُ٘ ؤهه بال

" اإلامشل" ؤا" الٟاٖل" مدله اخل ازخٟى اآلان الغااجي ألاصب في يؿخٗمل مهُلر ٞهي الصسهيت الشاوي ااإلا٩ون  ،(4)ألاؾُوعة

ظٍ ،(6)اااخياة بال٩ون  نلت طاث مٗانٍز  ًٖ يك٠ ٖمي٤ مًمون  طاث م٣ضؾت خ٩ايت ٞهي ألاؾُوعة ؤما ،(5)الؿيمياثيت لض٢تها  َا
ا ٧ان ااخ٩ايت  ٞٓلذ ألاالى ُٞغتها في جؼ٫  لم الكٗوب ٧اهذ مغخلت في همذ ألاؾاَحر بن ؤر الكٗوب؛ َٟولت ٖهغ ألاا٫  ميكَا

لذ الخاعيش م٘ مؿخمغ نغإ في االصتها مىظ ألاؾُوعة  بلى حٗوص لٗلها ااسل٤ بضايت في اإلا٣ضؾت خ٩اياتها بلى حٗوص الكٗوب ْا
 بلى ػالذ ما اخغاب اػالػ٫  ابغا٦حن ٞيًاهاث مً الكغؾت الُبيٗت اخغ٦ت الؼمً م٣اامت ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ٞخ٩ون  ألاالى، نحراعتها

ًّ  ؤلاوؿان ْل لظل٪ اإلاهحريت، ألاؾئلت لُغح اجضٞٗه ؤلاوؿاوي الوظوص ج٣ل٤ اليوم  الخاعيش خغ٦ت إلاواظهت ألاالى ؤؾاَحٍر بلى يد
 ايٗوص اإلاخواجغ الخاعيش مؿغى  ي٣ُ٘ ل٩ي اإلاخضيىت ااجماٖت ؤا الصسو، يىٟظٍ ألاؾاؽ في صيجي ٣َـ َو الظر ألابضر بالٗوص

 ؤن طل٪ ،(7)اإلا٣ضؾت ألاخضار بضايت ؤا ااسلي٣ت بضايت ٧اهذ خحن ألابٗض الؼمان في الٛاثغ ألاػلي ألابض بلى ؤا ألاؾُوعة، بلى الخاعيش
ّٗض  نحراعجه في ؤلاوؿان  بلى صاثما الؿاثغ بالؼمً اإلاخمشلت الخاعيش خغ٦ت يواظه ؤن ما يوم في اؾخُإ م٣ضؾا قيئا ألاؾُوعة يَج
و ألاؾُوعة ػمان بلى الٗوصة مً البّض  الؼمً مً ٞللخسلو ؤلامام،  يخ٩ون  ابظل٪ ألاا٫، الٗالم ٞحها ج٩ون  التي ألانو٫  ػمان َا
 مشيولوظيا افي مخًاصيً ػماهحن ي٩وهان ابظل٪ اإلاضوـ الخاعيش ػمان االشاوي اإلا٣ضؽ ألاؾُوعة ػمان ألاا٫  ػماهان، لضيىا

ىض ألاجهاع، ٢غب الهابئت يؿ٨ً الكٗوب،  ٞو١  جٝغ هللا عاح ٧اهذ خيض ألاا٫  الؼمً بلى الٗوصة يداالون  بظل٪ ٞهم مهباتها ٖا

                                                           

. 10: ن .م   (1)
. 11: ن .م ( 2)
 .11: ن .م  (3)
، وىذا الكتاب اطرولة دكتوراه 36: 2010د، ، بغدا1فرج ياسني، دار الشؤون الثقافية العامة، ط: أدناط الشخصية ادلؤسطرة يف القصة العراقية احلديثة: ينظر (4)

. اشرف عليها الدكتور زلمد صابر عبيد
.  125: معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ينظر (5)
. 31: نقال عن أدناط الشخصية ادلؤسطرة. 14: األسطورة وادلعىن: ينظر (6)
. 11:  2011، بريوت، 2خزعل ادلاجدي، الدار العربية للموسوعات، ط: العود األدد: ينظر (7)
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لى زاليت زاايت ألاعى ا٧اهذ األاعى الؿمواث هللا زل٤ البضء في" اإلاياٍ   هللا اعاح ْالم، الٛمغ اظه ٖا
ّ
 ،(1)"اإلاياٍ اظه ٖلى يٝغ

  ٖىهغا ناعث التي الُبيٗت ٖىانغ البضثيت باالهماٍ اه٣هض عموػ  بلى جدولذ بضثيت ؤهماٍ ٧اهذ البضء ٟٞي
ً
 نياٚت في مهما

  ؤ٦ثر مغخلت في البكغيت ألاؾاَحر
ً
وصة ،(2)الضيييت الهياٚت في مهما م٩ّوها الغموػ  َظٍ ناعث امٗها ج٣ضما  ؤؾُغة" اإلاهُلر بلى ٖا

 ااسانت ؤؾاَحٍر يهى٘ ؤن يداا٫  ٞهو ال٣ضيمت ألاؾُوعة مإزوط ٚحر مهُلر َو الخٗغي٠ في ظاء ٦ما ٞاإلاهُلر ،"الصسهيت
 اآلياث بالبىاء يسخو اظغاجي اهٟجاع" بال ليؿذ َىا األاؾُغة الوا٢٘، اؤؾُغة الصسهيت ؤؾُغة ٖبر اإلاجخم٘ مً اإلاإزوطة
 ألاؾُوعة بها جخمحز التي الغمؼيت الوْيٟت ٖلى حكخمل ظضيضة ؤؾُوعة اابخ٩اع زل٤ بمهمت ٞخجهٌ للىو الضازلي الدك٩ل

. (3)"ال٣ضيمت

 الحمراوو  روادة: ثحلي ي  مو ج

 اإلاهُلر يجٗل مما لالهدباٍ؛ الٞخت بُغي٣ت الصسهيت جاؾُغ بإجها الغااقضة لغمًان ااخمغاار  عاايت ان٠ يم٨ً

 " الصسهيت ؤؾُغة"
ً
ظٍ اإلاهُلر بحن الٗال٢ت بطن ٖلحها، لالهٟخاح ٢ابال  مٟٗم ؤؾُوعر ؾيا١ في بويوح جغحؿم الغاايت َا

  ااإلاوعار بالكٗئي
ً
 قبه قب٨ت" ااخمغاار " عاايت جُغح" للىا٢ض ه٣غؤ اااخضر، ااإلا٩ان الصسهيت  ؾُغة ااخ٩ي ج٣اهت مؿخسضما

ل في الكٗئي َابٗها ٢وة احؿاٖضَا الباطر الكٗئي بالُاب٘ ٖموما جدؿم الصسهياث مً مخجاوؿت  اإلاىا٤َ في ااخّغ  الخٚو

  هموطظا ااخمغاار  شسهيت حك٩ل بط ،(4)"األاؾُوعيت ااسغاٞيت
ً
 مخٗااهت الصسهيت َظٍ جٓهغ بط ألاؾُوعر، الٗم٤ في ياعبا

 ااخمغاار  بها ي٣وم ٧ان التي الغخم بهلت مونو٫  طل٪ ٧ل اال٨برياء، االىسوة، االهض١ االكهامت الصجاٖت نٟاث ٖلحها جىُب٤

و للغااجي ه٣غؤ ؤ٢اعبه، باججاٍ  ٧ان البٗيضة ااجىوبيت ٢غيدىا يؿ٨ً ٧ان شجإ عظل ااخمغاار " الصسهيت َظٍ بإؾُغة ي٣وم َا

م، خؼجهم الىاؽ ايكاع٥ الٗوهت، في يؿاٖض ٖىيضا قهما ؤَٟا٫ لٗكغة ؤبا  ٦ما  –الغخم اطار  ألا٢اعب ٖلى ُٖٝو ٢لبه الهَو

 االلهض ااجىوبيت الصخغاء هحران لٟدخه ؾواص، ٚحر مً اللون  ؤخمغ ٧ان مؿمى ٖلى اؾم  –ال٣به اؾمه َظا  –ااخمغاار   –ي٣و٫ 
ل ال٩ي ،(5)"الُويل الصخغاار  الُغي٤ ٖلى الٗيل ل٣مت اعاء  في ااخمغاار  يسخٟي ؤن يدضر ألاؾُوعة، صازل الغاايت جٚو

 خيض يوؾ٠ ال٣ضيـ م٘ الازخٟاء َظا في جدىام التي ألاؾُوعيت شسهيخه نياٚت ٖلى الٗمل للغاار  ليدؿجى َاعثت، مٗغ٦ت

 ايٗوص ؾغاخه ٞيُل٣ون  يوؾ٠ ليـ ؤهه لهملم يشبذ ل٨ىه يوؾ٠، ؤهه ْاهحن ٞيى٣ظاهه بئر في" ااخمغاار " الحهوص بٌٗ يجض
. ألاخضار مؿغح بلى ااخمغاار 

 م٣ضعجه ٖلى ألاؾُوعيت الؿمت ببغاػ في الغااجي اٖخمض ا٢ض الغااجي اإلاتن صازل في جاؾُغ الصسهيت َظٍ ؤن هلخٔ

بجى الوا٢٘ مً جلخ٣ِ التي ااخضيشت ألاؾُوعيت الصسهيت جمشيل في الٗاليت
ُم
. ألاؾاؽ َظا ٖلى اج

  

                                                           

. 68: 2000، بريوت ،6الكتاب ادلقدس العهد القدمي، سفر التكوين، دار ادلشرق ط (1)
 .5: 2010، 1، الالذقية، سورية، ط1علياء الداية، دار احلوار، ط: الرموز األسطورية يف مسرح وليد أخالصي: ينظر (2)
. 43: أدناط الشخصية ادلؤسطرة (3)
. 97: ادلغامرة اجلمالية للن  الروائي (4)
  . 10:  1995، بريوت 2رمحلان الرواشدة، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط: احلمراوي (5)
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  الحعليل و لد الحجاج صلطة ب ا اللغوو  ال ؿ

" الضالً م  ج" ملدمة في كراء 
( املغرب) مليىة  اعيم.د

                                                               

ْجبا ٞخىت ال٨خاب البخضاء بن"  ااجاخٔ": اعُم

: م  ؿ

 ٞمً. اؤؾلوبا بىاء مخٗضصة بمؼايا الٛغهاَي خيان  ري مال٪ ابً ؤلٟيت ٖلى ال٨الم في الؿال٪ مىهج ٦خاب م٣ضمت جخمحز 

 اإلاال٠  ن ، حجاجي بُاب٘ جمحزث ألاؾلوب خيض امً. الٗغري الترار في للم٣ضمت ألاؾاؽ الٗىانغ ٞحها خًغث البىاء خيض
 حجاظيت بييت ٖلى ٞحها اٖخمض لظل٪. ل٨خابه اإلاًاٞت ال٣يمت ابيان مال٪ ابً  لٟيت ه٣ضٍ ؤؾباب جوييذ بلى زاللها مً ؾعى

ت ال٢تها اإلاٗخمضة اادجاط ؤهوإ بيان بلى الضعاؾت َظٍ احؿعى. ه٣ضٍ مكغاٖيت بها ايٓهغ مكغاٖه ًٖ بها يضاٞ٘ مخىٖو  بالبييت ٖا
. لل٨خاب الخضااليت

 

 

Reading in the Introduction of  "Manhaj aSSalik fi Al Kalam ala Alfiyyat Ibn Malik " by Abu Hayyan  we conclue that is 
characterized by different characteristics and features in building and style. First of all because structurally it contained the basic 
elements of the Introduction to the Arab heritage. In terms of style it is characterized by characters related to argumentation, 
because the author has sought through it to clarify the reasons for his criticism of Alfiyat Ibn Malek and to explain the added 
value of his book. So he relied onargumentation various structure which he used to defend his project and shows the legality of 
his critic. This study seeks to show the approved types of argumentation and their relationship to the deliberative structure  of the 
book. 

 

: ثلددــــــم

 ام٣ضمت العجباَها، اإلا٣هوص في الكغإ ٢بل ٞيه يظ٦غ ما ال٨خاب م٣ضمت» بحن امحزاا ،1"اإلا٣ضمت"بمل اإلالجميون  اَخم

 بلى ؤلاؾالمي الٗغري الترار في اإلاالٟون  الخٟذ ٦ما  ،2«الٗلم م٣ضمت مً ؤٖم ال٨خاب ٞم٣ضمت الكغإ، ٖليه يخو٠٢ ما الٗلم

                                                           

 (.قدم)لسان العرب، مادة : ينظر تعريفها يف ابن منظور -1
. 280.التعريفات، ص: اجلرجاين  -2
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 لهم بضث التي بال٣واٖض ٞحها ملتزمحن ل٨خبهم م٣ضماث اي٘ ٖلى ٞاج٣ٟوا ،1ؤلا٢ىاٖيت ااسُابيت اؾلُتها ااْاثٟها، ؤَميتها،
اثٟها اخهغ بىائها اج٣ىحن خضاصَا عؾم بلى ٞؿٗوا زهونياتها، بلى اإلادضزون  الى٣اص جيبه ٦ما اظماليتها، بىائها في ؤؾاؽ . ْا

م جباييذ ابطا ا مً بحن ااخض في آعاَئ و  –2ال٨خاب ٞاجدت في يدهَغ  بالٗخباث اؾم ما لحراصٝ اإلاٟهوم يوؾ٘ مً ابحن -الٛالب َا

 ال٨الم مً َاثٟت: بمٗجى الٗغري، الترار في ال٨خاب م٣ضمت َو اإلاوي٘ َظا في بها اإلا٣هوص ٞةن ،3اإلا٣ضماحي بااسُاب بياَا مٗىوها
خبت 4ٞيه بها ااهخٟإ بها له العجباٍ اإلا٣هوص ؤمام ٢ضمذ  ام٣انض 5الىو ؤؾئلت م٘ لخٟاٖلها ال٣غاءة في ٞٗا٫ صاع  طاث ههيت ٖا

.  اؤهواٖه اإلاخل٣ي اؤَضاٝ ناخبه،

ا اإلا٣ضمت، بلى اإلادضزون  الضاعؾون  الخٟذ  ابُبيٗت اقخٛالها بُغ١  اَخموا ٦ما امؿخ٣ال، جاما لٛويا بهخاظا باٖخباَع

اتها، ٚاياتها بازخالٝ جسخل٠ التي لٛتها " ااسُاب ج٣ىياث صعؽ" بمٗجى باادجاط، الاَخمام بن. اادجاظيت ابإؾاليبها امويٖو

 اإلاسخلٟت البكغيت ااخًاعاث لضى اٖخمض بط ٢ضيم؛ ،6ؤَغاخاث مً ٖلحها يٗغى بما الدؿليم الى با طَان جاصر ؤن قإجها مً التي
 امجالـ الىدويت اإلاىاْغة مجها مىاؾباث في بليه اللجوء ٨ٞثر الٗغبيت؛ الش٣اٞت في ب٣وة خًغ ا٢ض اإلاسخللٟت، ااسُاباث افي

ا الٗلماء، حَر  جغظمت بٗض اليوهاهيت بالٟلؿٟت الٗغري الترار في اادجاط جإزغ ا٢ض ؤلا٢ىإ، ج٣خطخي التي ااسُاب ؤق٩ا٫ مً ٚا
 ؤ٦ثر مً ؤضخذ ٢ض اادجاط هٓغيت ؤن ٦ما الٟاعاري، ٖىض َو ٦ما اهخاثج انٛغى  ٦برى  م٣ضماث له ٞإنبذ اليوهان ٦خب

 ٖلوم بمجا٫ اإلاهخمت الضعاؾاث ؤن بال... اليوم االاصب االبالٚت االاظخمإ الٟلؿٟت مياصيً يمً ااهخٗاقا جضااال الىٓغياث

. ال٨ٟغيت الصخوة َظٍ ًٖ بمىإى ْلذ اللٛت

 الؿال٪ مىهج م٣ضمت زال٫ مً اللٛت، ٦خب م٣ضماث في اادجاط اقخٛا٫ آلياث جبيان َو بطن، الضعاؾت، َظٍ ٚايت بن

 ه٣ض لٛايت ال٨خاب ؤل٠ خيان ؤبا ؤن في جخمشل مٟاع٢ت جخًمً ؤجها ابسانت... 7الٛغهاَي خيان  ري مال٪ ابً الٟيت ٖلى ال٨الم في
 هي ٞما اإلاسخلٟت، اادجاط مً اإلا٣ضمت ؾيما اال ؤؾلوبه جخًمىه ما ابحن مىه، نغيدت بٗباعة الىدو مً ابلٛاثه الخٗليل

 ألازغى؟ ااسُاباث مً ٚحٍر ًٖ اإلا٣ضماحي اادجاجي ااسُاب َظا بها يخمحز التي ااسهونياث

  :الضالً مل  ج الحداولية الب ية -1 

ال٢تها الخضااليت م٩وهاتها ٖلى الو٢ٝو ؤاال ج٣خطخي اادجاظيت بييتها اقغح اإلا٣ضمت َظٍ ٞهم بن  ما ؤا ال٣و٫  بم٣ام ٖا

 ازخياع زم ال٣ٗو٫  لُبيٗت صعاؾت"  اادجاط بط اإلا٣ام؛ م٘ اوسجامها مضى في جخمشل اادجج ٢يمت  ن طل٪ بالؿيا١، يٗٝغ

 َظٍ جوي٘ لم ٞةطا. اإلا٣ضم الُغح م٘ االخدامها الايجاري اوسجامها خياػة مداالت زم بلحها، اؤلانٛاء إلادااعتها، الؿبل ؤخؿً
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ظا ،1"جإزحر ابال ٚايت بال ي٩ون  اادجاط ٞةن ااخؿبان؛ في االاظخماٖيت الىٟؿيت ألاموع   باٖخباٍع باإلاتن اإلا٣ضمت عبِ مىا يؿخضعي َا
 الخإلي٠، ام٣انض الخساَب اؾتراججيت بال٨خاب ٖال٢تها في جهغيديت ؤا يمىيت بُغي٣ت اإلا٣ضمت جدضص بط ؾُغجه؛ إلاا اإلاجؿض

٤ ٖلى اؾتراججياتها، اجدضيض اادجاظيت اإلاتن بييت لٟهم مضزال جمشل لظل٪  في اللٛور  الىو يضعؽ" الظر الخضاالي الضعؽ ٞا

. 2"ٖىه بمٗؼ٫  اليـ الخوانل بَاع

:  الحإليف في حياا ؤبي ملاؽد ـ1.1

 في ٞالٛغى»: الٛغهاَي خيان ؤبو ي٣و٫  اإلا٣ضماث، يمً الٟلؿٟي الضعؽ في جهى٠ التي اادجاط ؤهوإ مً طاتها اهي
اة الضمك٣ي اإلاولض ااجياوي مال٪ بً مدمض هللا ٖبض ؤبو بلضيىا هٓمها التي ألالٟيت ٖلى ال٨الم ال٨خاب َظا  في هللا عخمه الٞو

 َوله اموظؼ ؤظمله امٟهل ؤبهمه امٗحن ٖممه امسهو ؤٚل٣ه اااضر ؤَل٣ه م٣يض جبيحن: ألاا٫  اإلا٣هض: زالزت م٣انض

الم ألاثمت مً بليه طَب مً بلى ؤم٨ً بن اوؿبخه ألاخ٩ام في الوا٢٘ ااسالٝ ٖلى الخىبيه: الشاوي اإلا٣هض  ا٢٘ خ٨ما يظ٦غ ٞةهه ألٖا
 ٚمما ظماله مديا ٞي٨دنخي ُٖال بدليه ايبضله َمال طل٪ ٞحرؾل االجزإ الازخالٝ ٞيه اظض بأزغ ايغصٞه اؤلاظمإ ٖليه الاجٟا١

خذ مك٨التها مً اليكإة هٟـ ما خل: الشالض اإلا٣هض ٚمما ٞيه الىاْم ايشحر  مً الخ٨شحر ؤ٢هض الم م٣ٟالتها مً يلبـ ما ٞا

غاثض ألاؾمإ بدؿجها حكى٠ ٞواثض اإلا٣انض َظٍ م٘ اهجغ اعبما لألٞهام اضر إلاا الخمشيل اال ال٨الم )...(  االغ٢إ اإلاهاع١  حكٝغ ٞا

. 3«...اإلاهخضيً ل٣لوب ااسحر ابيها٫ الضيً في الىهيدت بال ألاعظوػة َظٍ في ال٨الم ٖلى هللا يٗلم خضاوي اما

يا خًاعيا مو٢ٟا» ح٨ٗـ بواٖض مً هاب٘ الؿال٪ مىهج مويٕو بن  لضااعي اؾخجابت الخإلي٠ ٧ون  في يخمشل امٗٞغ

يت ٖلميت ٤ ٖلى مسخلٟت حجاظيت بإؾاليب ٖجها ايضاٞ٘ ،4«اإلاال٠ ٖجها يٗبر امٗٞغ  بىٟؿه بالخٗغي٠ اؾخضالله بٗض اإلا٣ام، ٞا
يت بضاإ اعجباَها َو خيان ؤري ٦خب يمحز مما بن. امالٟه اباإلاتن  يمىيا ٞهم ما امجها ال٨خاب م٣ضمت في به نغح ما مجها مويٖو
يٟخه ؤصاء ًٖ ارٗض ايُغاب مً الىدو ٦خب ٖلى يلخٔ ما في جخمشل بقاعاجه، مً  الٗغبيت، اللٛت حٗلم جيؿحر هي التي ألاؾاؽ ْا
و ألاؾمى الهضٝ ظاهب بلى َظا  ؤزُاء مً مال٪ ابً ؤلٟيت في ما بلى اإلابخضثحن ابسانت ال٣غاء، بخوظيه الضيً في الىهيدت َا

ام، ظا ال٨غيم، هبيه اؾىت هللا ٦خاب لٟهم مهضعا اجساطَا مً اختراػا اؤَا  زانت ؤهوإ بلى بالًغاعة يدخاط ااجغرء اإلاو٠٢ َا

. اادجج مً

 بلى ال٣اعت  اإلاال٠ هبه اجصخيدا، ااؾخضعا٧ا جوييدا مال٪ ابً ؤلٟيت بكغح ااإلاغجبُت بها، اإلاهغح اإلا٣انض ظاهب ابلى

غاثض ألاؾمإ بدؿجها حكى٠ ٞواثض اإلا٣انض َظٍ م٘ اهجغ اعبما: "بال٣و٫  ٦شحرة ٞواثض طاث مًمغة ؤزغ م٣انض  اإلاهاع١  حكٝغ ٞا

ظا  ،5«االغ٢إ  ٖلى ال٨الم مً ؤَم اإلا٣انض َظٍ ج٩ون  ٢ض ؤهه يبحن االسج٘ ااجىاؽ مً بُغاب اإلاؼيً البالغي الخٗبحر َا
 نى٘ بلى حؿعى ٖامت هدويت هٓغيت اعبما الٗىوان، بظل٪ يوحي ٦ما إلاؿل٨ه، الؿال٪ مىهج نياٚت يمجها يىضعط ٣ٞض ألالٟيت،

 بالىٓغ ه٣ضٍ زم ااؾديٗابه ٢غاءجه له اؾهل امدخوياجه اإلاتن ًٖ ٖامت نوعة ال٣اعت   الخدضيض بهظا اإلاال٠ مىذ ل٣ض. هٓغر  بَاع

. الىو َظا يبحن ٦ما ٖضمه، ؤا الضعاؾت في جد٣٣ها مضى بلى
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م ٖلى  ل٨ىه اإلا٣انض، ًٖ خضيشه  في بلحهما بالخلميذ خيان ؤبو ا٦خٟى ٣ٞض الباٖشحن، لهظيً ال٨برى  ألاَميت مً الٚغ

 ألالٟيت َظٍ م٣ٟل مً ال٨خاب بهظا ٞخدذ اإلاا: ٢اثال ٦خابه، ٖىوان مىاب٘ مً بياَما ظاٖال للٗمل ج٣ييمه في بخد٣٣هما نغح
 خيض مً اإلا٣هضيً ازخالٝ ٖلى صليل( اؤاضخذ) بالواا ال٠ُٗ افي. 1«...ؾميخه مىهجا الًٟ َظا لؿال٩ي به اؤاضخذ مغججا

 اٞتراى ايم٨ً الي٣حن، صعظت بلى ألاا٫  الىو في اإلاًمً بالًٓ اعقى ببهامه، بٗض بالٛغى ٞهغح ألاَميت، في اجمازلهما اإلادخوى،

 اإلاٟيض الًٟ ل٩لمت اؾخٗماله بظل٪ يوحي ٦ما اجضتهما ال٣غاء ٖلى الهضٞحن بٛغابت خيان ؤري بخؿاؽ: مٟاصٍ ااسٟاء لهظا حٗليل
 ااهخ٣اصاتهم، ال٣غاء ؤٞٗا٫ عصاص مخو٢ٗا الٗلم، مؿخوى  بلى الًٟ بهظا للغقي ايٗه بلى يؿعى لظل٪ ٢بل، مً مىٓم مىهج لٛياب

 مً ؤخضا ؤع الم: " ي٣و٫  للى٣ض، احٗغيه اإلاويٕو ظضة مً ال٨خاب مواي٘ بٌٗ في به نغح مما الخإايل َظا لىا ايخإ٦ض
 الىدو في اإلاكغ١  ال٨خاب ناخب مًاء ابً ؤخمض ظٟٗغ ؤبا ؤلامام ااجماٖت ٢اضخي بال الخٗاليل َظٍ اَغاح ٖلى هبه اإلاخ٣ضمحن

 ااػعاثه الىداة ٖلى َٗىه مً امخٛو ا٢ض طل٪ مً ٦خبهم به شخىوا ما ٖلحهم اػعى  السسيٟت بالٗلل اإلاٗللحن ٖلى ًَٗ ٞةهه

 به ظوبهذ اما الؿاب٣ت الضعاؾاث ااؾخدًاع اإلاٗغفي ؾيا٢ه صازل اإلاويٕو جإَحر بن ،2..."زغاٝ بً ااخؿً ابو الامام ٖلحهم
٤ ٖلى حجاظيت بييت بلى اؾدىض لظل٪ اإلاىاؾبت، اادجاظيت الٗضة بٖضاص في ؤَميت لهما الى٣ض مً ت اؾتراججياث ٞا  في مخىٖو

 زُابيت؟ ٦بييت الىو َظا ٖىانغ ٞما. ؤلا٢ىإ م٣ضمتها

:    ال طاب ع اؽر. 2 .1

 يمحر اٖخماص بلى يميل مً بحن الضاعؾحن، جهوعاث بازخالٝ اإلا٣ضماث في اإلاٗخمض الًمحر يسخل٠: اإلاغؾل/اإلاال٠/ 1

بت" هدً" ااجم٘ اإلاخ٩لم يمحر بلى يجٕز مً ابحن ،3"اإلا٣ضمت زُملاب ممحزاث مً"  باٖخباٍع" ؤها" اإلاخ٩لم  اإلاكملغإ م٩اهت جبمليان في ٚع
 شسهيت ٖلى ال ااإلاىهج ااخ٣ي٣ت ٖلى مىه جإ٦يضا» الٛاثب يمحر يغجر مً ابحن ؤلاهجاػ، في ٚحٍر إلقغا٥ ؤا ،4اناخبه

٤ ٖلى الشالزت ألاهوإ لدكمل الًماثغ هٕو ابهما‘ ااخض بىٕو ألاهضلنخي خيان ؤبو يلتزم الم  ؛5«الباخض . ال٣و٫  م٣اماث ٞا

٠ يه؛ اإلاخ٩لم يمحر ْا اياجه، مىهجه اجه٠ ال٨خاب جمضح مواي٘ في  اإلاخ٩لم اإلاٟغص بًمحر ٖبر بط بىٖو  في ؾيما اال ٚا
يه ،6«ال٨الم مً الخ٨شحر ؤ٢هض الم»: ي٣و٫  االازخهاع، ؤلايجاػ ٖلى ال٣اثم الاقخٛا٫ مىهج جدضيض  الٗلميت ألاَميت بلى جىبيه ٞا

و ،"الضيً في الىهيدت بال  الاعظوػة َظٍ في ال٨الم ٖلى هللا يٗلم خضاوي اما: "ي٣و٫  جإليٟه، ابواٖض لل٨خاب  بخؿاؽ ٖلى صا٫ َا
 ًٖ طاجه لخجزيه اإلاٟغص بًمحر ٖبر لظل٪ مال٪، ابً ٢يمت مً الاهخ٣ام بلى بال٣هض ٚحٍر يٟؿٍغ ٢ض ٦خبه ما بإن اإلاال٠

 اؾبب ،7…«ال٨الم ٖلى هللا يٗلم خضاوي اما»: ي٣و٫  طاجيت، مؿإلت  هه ٚحٍر مٗه يكغ٥ ؤن صان  مً جضاالها، اإلام٨ً الاٞتراياث
ا يم٨ً التي اإلا٣ضمت جهايت في الدؿميت ( …) ال٨خاب بهظا ٞخدذ اإلاا»: ي٣ترخه الظر البضيل اللمكغإ لل٨خاب انٟا اٖخباَع
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ه اجؼ٦يت الصسهيت ازخياعاجه لون٠ مىاؾبا ازخياٍع ٩ٞان ،1«ؾميخه  ج٣ييم في" هدً" ااجم٘ اإلاخ٨مللم يمحر ااٖخمض. مويٖو
ضهملا ما ٞلىبرع( …) ٢هضها له ما بلى اانلىا( …) ال٨الم مً بلٛىا ابطا»: الٗمل : 3صاللخحن ايدخمل 2«ألاظياص بها جخدلى صععا به ٖا

تزاػ الىٟـ حٗٓيم مىه ال٣هض ي٩ون  ؤن: ألاالى  بالخمحز الكٗوع » مً يسٟيه إلاا به، ؤلاعجاب في ااإلابالٛت باإلاىجؼ االٖا

بت و ،4«البدض ٖلى ا٢ضعة ٖلم مً طل٪ يؿخدب٘ اما باإلاَو غاء ؤلازاعة ٢هض باإلاىجؼ الٟسغ م٣ام في اٖخمض  هه الغاجر َا . اؤلٚا

و ؤلاهجاػ، في الؾخدًاٍع جإ٦يضا اإلاىجؼ ج٣ضيغ في ال٣اعت  بقغا٥ مىه الٛغى ي٩ون  ؤن: االشاهيت   اال مغظوح اخخما٫ َا

 يؼهى صععا»  بٗضٍ، مباقغة الىو في بها مهغح ال٣غاء مً م٣هوصة ؤهوإ بلى موظه بٚغاجي زُاب الخ٣ييم َظا ؤن ؾيما
 امىاهجهم، ؤٖمالهم في به ليؿترقضاا ،5«ظاخضا مؿخسغظها لًٟل ٧ان مً بًٟلها ايٗتٝر خاؾضا، ٧ان ابن الًُٟ بمداؾجها

. ؤلاقغا٥ اخخما٫ يىٟي الظر ألامغ ب٣يمخه إل٢ىاٖهم ااإلاى٨غيً اللخؿاص

 يخطر ال٨خاب م٣ضمت زال٫ مً. اٞتراييا ي٩ون  ٢ض ٦ما ، مباقغا ٢اعثا ي٩ون  ٢ض الىو في اإلاخل٣ي: اإلاخل٣ي/ اإلاساَب مل2

م مؿخوياتهم، جدبايً ال٣غاء مً ؤهوإ زالزت بٗمله يؿتهضٝ خيان ؤبا ؤن :  َا

و مىهجا؛ له يهى٘ الظر اإلاال٠ اإلاجا٫ في اإلاخسهو -ؤ  ٖلى ال٨الم في الؿال٪ مىهج" ال٨خاب ٖىوان مً يٟهم الظر َا
 اإلا٣هوص بال٣اعت  وؿميه ا٢ض ٩٦ل، ال٨خاب في ؤهذ بالًمحر يساَبه الظل٪ ااخضة عجبت في ااإلاال٠ ؤهه ايبضا مال٪، ابً ؤلٟيت
 في الٗالم ؤر االىجاص، بالتهاثم ااإلاخل٣ي بالضعع  ٞحها ٖمله قبه اإلا٣ضمت في اؾخٗاعيت ببييت لظل٪ ايؿخض٫ اإلاغ٦ؼر، الهضٝ ل٩وهه

. اإلاجا٫

 ال: ٢وله مً ايؿخٟاص اه٣ضَا، اإلاهاصع اهخ٣اء في م٣اييؿه اج٣ويت ٨ٍٞغ جىميت بلى اإلاال٠ حهضٝ الظر اإلابخضت ال٣اعت  -ب
يت الىدو بم٣انض اؤجها ألالٟيت َظٍ حٗٓيم عاٖه في ؤل٣ى مبخضت ؾيما . ٞا

ىا بمكغاٖه، ب٢ىاٖه بلى اإلاال٠ يؿعى االظر ااإلاى٨غ؛ اااخاؾض بااجاخض اإلاال٠ انٟه الظر الىا٢ض ال٣اعت  -ط  َا
 ٧ان بطا بال الهضٝ َظا يخد٤٣ الً ،«.. الًُٟ بمداؾجها يؼهى صععا» : ي٣و٫  ؤلا٢ىإ، ااؾتراججيت اادجاظيت البييت ؤَميت جخطر

. للم٣ام مىاؾبت حجج ٖلى مبييا

 ٞةلى يمحريً، زال٫ مً ايخجلى اإلاخل٣حن، مً ألاا٫  الىٕو ٖلى با ؾاؽ ع٦ؼ خيان ؤبا ؤن هجض  ال٨خاب بلى ابالغظٕو 
  ن طل٪ زاهيا، اللٗموم ؤاال، اإلا٩اهت في لالجداص اإلاٟيض ؤهذ اإلاساَب بًمحر بليه ؤقحر هدً، الًمحر في للمخ٩لم مكاع٦خه ظاهب

 الٗموم به يغاص ٢ض ؤهه بال مٗيىا، مساَبا جغيض ؤ٦غمخ٪، ػعججي بن ج٣و٫  اخحن، ي٩ون  ؤن" ؤهذ" اإلاٟغص اإلاساَب يمحر في ألانل"
ظا ااسُاب، مىه يخإحى مً ٧ل بلى موظها ٞي٩ون   بإن ظضيغ ألامغ بإن الٗموم َظا يكٗغ خيض مً امؼيت ٢وة ألاؾلوب يٟيض َا
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 املجم، انٝغ هدو مً اللٛور  الضعؽ ٖلى مكخٛل ٧ل بلى موظه ٞا مغ ،1"ااسُاب صان  بمساَب يسخو ال اؤهه طاجٗا، ي٩ون 
.  الىو مويٕو في الاقترا٥ مً الٗلوم َظٍ بحن إلاا

ان، الوا٢٘ في لل٨خاب: ااسُاب مويٕو/ الغؾالت/ 3 و اإلاغظ٘، يمشله باعػ  مويٕو مويٖو  مال٪ ابً ؤلٟيت قغح َا

و زاا، امويٕو اه٣ضَا، : مىه الٛاثب، يمحر َو بلحهما ؤلاقاعة في اإلاٗخمض االًمحر البضيل، ااي٘ الٗغري الىدو مىهج ه٣ض َا
 ؤيًا خيان ؤبو اؤخا٫. 2"ااجياوي مال٪ بً مدمض هللا ٖبض ؤبو بلضيىا هٓمها التي ألالٟيت ٖلى ال٨الم ال٨خاب َظا في الٛغى"

لى 3…«ؤٚل٣ه اااضر( …)ؤَل٣ه م٣يض جبيحن»: اإلاويٕو إلا٣انض ٖغيه ؤزىاء ألالٟيت هاْم ٖلى" َو" الٛاثب اإلاٟغص بًمحر  ٖا
و 4«(…)عاٖه في ؤل٣ى مبخضت ؾيما ال( …) مجها ؤلاوؿان يى٣ل ٢ض»: ال٣غاء  يمحر جإايل ايٗؼػ  اإلا٣ضمت ٦خابت في بقغا٦ه يىٟي ما َا

ا اإلا٣ضمت صاللت الًمحر َظا ايىاؾب باإلقغا٥، ال بالخٗٓيم" ها" ااجم٘  الؼمً ٞيه مالٟه الخجغبت للٗمل زالنت باٖخباَع
اثٟها اإلاتن مً الاهتهاء بٗض ٦خابتها غاء زانت الْو  اإلاكاع٦ت يؿخضعي الظر ؤلاهجاػ ٨ٖـ الاهٟغاص يؿخلؼم مما اؤلازاعة، ؤلٚا

.. مٗا اال٣اعت  اإلاال٠ جٟيض" هدً" خيض االضٖم

ا م٣اعهت زهونيت طاث اللٛويت ال٨خب م٣ضماث زُاب في الخوانليت الويٗيت بن    َو ٞاإلا٣ضم ااسُاباث، مً بٛحَر

و( مباقغ) اإلاكغاح ال٨خاب َو: مخٗضص له ٢ضماالم الكاعح، و( يمىيا ؤا مباقغا يإحي ٢ض) اإلاٗاعى الغؤر ناخب َا : اإلاخل٣ي َا

 ٖىهغ مً الخٟاث مً ي٣خًيه بما اإلاٗخمض ألاؾلوب في ق٪، اال يازغ، ااسُاب في الشالزت الٗىانغ َظٍ ااؾخدًاع(. يمجي)
 اادجاظيت؟ اليخه هي ٞما ااجضيض؛ باإلاكغإ ؤلا٢ىإ ب٣هض الًماثغ افي ألاػمىت في الالخٟاث ابالًغاعة ٖىه يخولض ازغ بلى

. اللغوية ألاصاليب في الحجاج -2

 اؾتراججياث صازل الهضٝ خيض مً جيخٓم حجاظيت ج٣ىياث مٗخمضا ه٣ضيت، نبٛت طا ال٨خاب ؤن ؾلٟا بيىا
 بلى مهخما ، مد٨م ابترجيب ااخضيشت، اادجاظيت ألابدار ٢ضمتها ٦ما اادجاط لخل٪ الٟٗا٫ بالخىٓيم ما خض بلى ملتزما ؤلا٢ىإ،

 اادجاظيت الهيٜ في الخبايً مً ال٨خاب في هلخٓه ما الاَخمام يشحر امما ، االىخاثج اإلا٣ضمت بحن ألاؾاؽ بالغاابِ ٦بحر خض
 ٖلى هلخٔ ٞةهىا الكٗغر، االكاَض االخ٨غاع االاؾخٟهام ألامغ ٖلى ه٣ضيا مكغاٖا باٖخباٍع اإلاتن ع٦ؼ ٞةطا ااإلا٣ضمت؛ اإلاتن بحن

ا اإلا٣ضمت، مؿخوى  :  اهي مٛايغة، حجاظيت ؤؾاليب للمكغإ، ماؾؿا هٓغيا بَاعا باٖخباَع

اجه آعاثه ًٖ خيان ؤبو بها يٗبر آليت ؤجها يلخٔ: الحوهيد ؤصلوب.1.2  ٞحها جٟترى طَىيت مٗااجت زال٫ مً املخْو
و مال٪، ابً ؤلٟيت ه٣ض َو ٞهضٞه ، ااخ٣ي٣ت ، في الكهغة مً ل٣يذ إلاا ال٣غاء اؾخدؿان يل٣ى ال ٢ض ؤمغ َا  ال٩ون  ٖهٍغ
 مال٪ ابً ؤلٟيت لخ٣ييم اإلاؿتهضٝ إلاكغاٖه حجت الخو٦يض يخسظ خيان ؤبا ٞةن للمتن، امىٓغا ممهضا بَاعا اإلا٣ضمت

يٟت مً للخو٦يض اادجاجي الضاع  ايخطر زاهيت، ظهت مً الٗغري للىدو ظضيض هٓغر  بَاع الوي٘ ظهت، مً...اج٣ويمها  ْا
غاخخه اإلاٗاعى خا٫ مً بةزغاظه اإلاخل٣ي خا٫ حٛيحر اهي هٟؿها، اادجاط : امىه ٖجها، الٗملي االضٞإ ٢بولها خا٫ بلى َ 

". صخيذ ؤهه يًٓ ٞاؾضا خ٨ما مجها ألاوؿان يى٣ل ٢ض ٞةهه"
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 بإهه ٖجها ايخمحز لإلزباث، جإحي التي الترا٦يب نوع  مً نوعة الٗغبيت البالٚت في ال٣هغ يمشل: اللؾر ؤصلوب ـ2 ـ2
 ،اؤلازباث الىٟيا بةهما، ال٣هغ ؤؾلوب ال٨خاب، في خيان ؤبو اٖخمض ابطا ال٨ٗـ، ؤا مٗحن بمونٝو مٗيىت نٟت يسهو

 إلاا ؤا صخخه، يضٞ٘ اال اإلاساَب يجهله ال اسبر ججيء ؤن ٖلى" بهما" مويٕو"  ن احجيتهما، صعظتهما في يخٟااجان ؤجهما امٗلوم

 ايضٞ٘ طل٪ يدمل إلاً ج٣وله ال ال٣ضيم، ناخب٪ َو ابهما ؤزو٥، َو بهما لغظل:  ج٣و٫  ؤه٪ طل٪ جٟؿحر اإلاجزلت، َظٍ يجز٫ 
 الهضم في اإلاٗخمضة اإلاهمت اادجاظيت ألاؾاليب مً ٞهو الشاوي، ٖلى ٣ِٞ اٖخمض اإلا٣ضمت في ٞةهه. 1"اي٣غبه يٗلمه إلاً ال٨ً صخخه
ضم ؤَغاخخه، إلزباث اإلاال٠ اٖخمضٍ ا٢ض اادجاظيت، الىهوم صازل االبىاء و الؿاثض، َا  مال٪، ابً لٟيت  الٗلميت اإلا٩اهت َا

 ...الضيً في الىهيدت بال ألاعظوػة َظٍ في  ال٨الم ٖلى هللا يٗلم خضاوي اما: ٢و٫  امىه

 ٞيه يضاٞ٘ ظضا٫ بمشابت ٩ٞان اؤلازباث، الىٟي اؾخٗمل لظل٪  َضاٞه، ااجهل اإلاساَب في خيان ؤبو يٟترى
 يمشله حجاجي ؾيا١ في ٖجها، اإلاضاٞ٘ يجهلها التي خ٣ي٣تها ببيان خيان ؤبو ٞيٟدمه لها، الىا٢ض اييخ٣ض ألالٟيت ًٖ الىدور 

 ؤؾلوب اؾخٗمل ٦ما. األاٞٗا٫ الخلٟٔ مكحراث مً يىاؾبها اما ال٣هغ ٖباعاث ؤ٢وى  باٖخماص اإلاخ٩لم اب٢ىإ اإلاساَب به٩اع

 بسالٝ اإلادخملت ؤا اإلام٨ىت ألاايإ ًٖ بها يٗبر التي ،"لٗل"بمل م٣ترها الىاْم  زُاء مؿٙو اٞتراى في ؤيًا اؤلازباث الىٟي
يٟتها اجغج٨ؼ ليذ،   مجهما ألاالى الٗباعة في ااخضر ي٩ون  ؤن الىو ميبخئ يغظو ٖباعجحن بحن الغبِ ٖلى ألاؾاؽ ْا

ً
 وكإة في ؾببا

ا ٢ام ختى ٖغى ما ألاعظوػة َظٍ في ٖغى ما الٗله: "ي٣و٫   لألصاة، الخاليت الٗباعة صاللت َغ  مجا٫ لًي٤ بال الٗغى بجَو

 م٩اهت  ن ألانل، َو ي٩ون  ؤن يترجى ل٨ىه ااإلاال٠ ال٣اعت  بحن زالٝ مويٕو ايًا ٞهظا ،"الىثر صان  بال٩لٟت اامخياٍػ الكٗغ
يه. الىوا٢و جل٪ ًٖ حؿمو الىدو في مال٪ ابً ظاع يلخمـ بط الٗلمي؛ خيان ؤري م٣هض ٖلى ؤيًا حجت ٞا . للىاْم ألٖا

٤ ٖلى ألاصاة في جىوي٘ م٘ الكٍغ ؤؾلوب خيان ؤبو اٖخمض:  الكٍغ ؤؾلوب. 3.2  بلى بقاعجه في" بطا" ألاصاة اٖخمض ٣ٞض اإلا٣ام، ٞا

ا اظٗله الٗمل مً الهضٝ جد٤٣ ضها ما  ٞلىبرع ٢هضها له ما الى اانلىا  ؤعصها ما ال٨الم مً بلٛىا ابطا: ي٣و٫  إلاضخه، مؿٚو  به ٖا
 خضار اجغجب اإلاؿخ٣بل، في خضزحن الخ٣اء ه٣ُت حّٗحن اإلاجاػر  الخٗبحر في ألاصاة َظٍ ؤن امٗلوم.. االىجاص التهاثم بها جخجلى صععا

و آلازغ، ٖلى ؤخضَما " ما"لمل ااؾخٗمل. مسُُه اجىٟيظ ٚاياجه بخد٤٣ مغجبِ الٗمل مضح  ن الؿاب٤، اإلاشا٫ في جد٤٣ مٗجى َا
. ازغى  مواي٘ في" بن"ا الٗىوان ازخياع حٗليل في

"  هه ااخ٣اث٤، مجا٫ اليـ الاخخما٫ مجا٫ َو اادجاط مجا٫ الباخشون  اٖخبر. والح م ا  ححماٌ ؤصلوب. 4.2

ذ ا٢ض.  2"الك٪ مً ٢ؿِ صاثما ٞهىا٥...الاخخما٫ َو ٞميضاهه ي٣يييت ٚحر مىُل٣اث ٖلى يبجى  اللٛويت الاخخما٫ ؤصااث جىٖو

ذ ٦ما اإلا٣ضمت َظٍ في  ٞواثض اإلا٣انض َظٍ م٘ اهجغ اعبما:" ي٣و٫  هي، بن ؤا، ام٨ً، ،بن اعبما ، لٗل: مجها ؾيا٢اتها، جىٖو
 الخسمحن َظا بن. 3" ااخؼن  ايؿل٪ الؿهل يتر٥ ختى االوػن ال٣اٞيت الىاْم يًُغ ٞغبما"ا"   ألاؾمإ بدؿجها حكى٠
 اؤما لالؾخمالت، الخواي٘ ٖلى اإلا٣ضمت في الٗلماء ٖاصة ظغث ل٨ً الي٣حن صعظت بلى ٖىضٍ يغقى ٢ض ألاا٫   للىموطط باليؿبت
يه ألالٟيت، لٗيوب حٗليل  ٞةهه الشاوي يت حجت ؤيًا ٞا ٤ ٖلى ؤزغى  االى٣ض ؤخياها الضٞإ بحن يجم٘ بط الٗمل؛ إلاويٖو  ٞا

 .اللٛويت الغاابِ ط٦غ ما بجاهب مٗخمضا. اإلا٣ام

                                                           

مكتبة الخانجً، مطبعة المدنً، : ، القاهرة2دالئل االعجاز، قرأه وعلق علٌه أبو فهر محمود محمد شاكر، ط : ـ الجرجان1ً
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 البص ية وألاصاليب الغواهد ـ3

:  امل ل.1.3

 الكواَض اجسخل٠ ااسهم، حجج لضخٌ ؤا ٨ٞغجه لضٖم اإلاغؾل بلحها يلجإ التي اادجج ؤ٢وى  مً الكواَض حٗخبر 

اث، بدؿب  اإلا٣ضمت بلى ابالغظٕو. الىبور  ااخضيض زم اال٣غآن الٗغب ا٦الم الكٗغ الٗغري للىدو باليؿبت اؤَمها اإلاويٖو

و  االسسغيت، الته٨م به ٢انضا ااخض بمشل بال يدخج لم خيان ؤبا ؤن هلخٔ  اخماٍ يؿخيؿغ بٛازه ػمان في ٞةها" َا
 يخد٤٣ اإلا٣ضم جد٤٣ ٞب٣ضع مدمولحن، بحن جضعظيت ٖال٢ت ج٣يم بها مؿلم ٖامت اخ٣اث٤ ظاَؼة حجت اإلاشل بن ،"يؿخذجغ

 اإلا٣اييـ بُبيٗت اقهغتها، الىدور  اإلاجا٫ في مال٪ ابً ؤلٟيت م٩اهت ٖلو يغبِ بط اإلاشل؛ َظا في خايغة صالالث اهي ،1الخالي
 ب٣يمت لإل٢ىإ اؾتراججيت َىا باإلاشل االاخخجاط ااجيض، اطم ال٣بيذ اؾخدؿان في مخمشلت الٗهغ، في الؿاثضة الى٣ضيت

م صان  مً الى٣ضيت اإلال٨ت طاا  بال يٟهمه لً الظر الى٣ضر خيان ؤري مكغإ . اإلاشل ٖلحهم يىُب٤ ممً ٚحَر

: البالٚيت ألاؾاليب. 2.3

م ٖلى بط اإلاتن؛ ًٖ اإلا٣ضمت بييت الؾخ٣ال٫ ال٩اق٠ اإلآهغ ألاؾلوب يك٩ل  ٖلى ٦خابه في خيان ؤري خغم مً الٚغ
 اؾالمت اللٟٔ ظؼالت ٞحها مغاٖيا ؤلازاعة، في الهياٚت ؤَميت مضع٧ا ؤمشالها، في اإلاهىٟحن جإه٤ اإلا٣ضمت في جإه٤ ٞةهه ، الويوح
ظابت، سخغا ؤؾلوبه ٖلى امًٟيا الخ٨غاع، مشل مً ب٣وة اإلاتن في خًغث  ؾاليب امجخيبا اللٛت، لى ٖا  ٢وة ؤلٟاْه ٖا

و السجمل٘، مشل مً اللٟٓيت اإلادؿىاث لبٌٗ باؾخسضامه الم،/ األاخ٩ام ؤظمله/ اؤبهمه ؤٚل٣ه/ ؤَل٣ه: امىه الٛالب، َا  ألٖا
غى ٞغاثض،/ ٞواثض: هذ اااجىملاؽ َٖج جالـ ٖغى،/ا

َج
جالـ؛/ ااإلا

ُم
 ااإلا٣ابلت مجاػ؛/ اااخ٣ي٣ت الىثر/ الكٗغ: هماطظه امً االُبا١ اإلا

. البٗيض اللٟٔ/ ال٣غيب اإلاٗجى: مشل مً

ا اإلادؿىاث، َظٍ ؤيٟذ ل٣ض   حَر  لخ٩ون  ؤَالَا اظماال صازليت موؾي٣ى" الؿال٪ مىهج" م٣ضمت ؤؾلوب ٖلى ٦شحر، ٚا

. يلحها إلاا مٛغيا مضزال

، اإلا٣ضمت ؤؾلوب يؿخمض  َظٍ ما»: ٢وله في الخمشيلي الدكبيه مشل مً بالٚيت، نوع  مً جًمىه مما ؤيًا، جمحٍز

ت اإلاٗغفي مجالها في ألالٟيت م٩اهت قبه بط ؛ 2«حهماء في اجغبت صؤماء مً ٦ىٛبت بال هي بن ألاعظوػة  ال ؤعى في اجغبت البدغ في بجٖغ

و بها، مغح٘  ، 3«يؿخذجغ اخمإٍ يؿخيؿغ بٛازه ػمان في ٞةها»: ٢وله في ااإلاشل اإلاجا٫، في ؤَميتها اي٠ٗ قإجها ل٣لت جهويغ َا
ضها ما ٞلىبرع»:٢وله في االاؾخٗململاعة الهاار، ابَما٫ بالٟاؾض الاخخٟاء ًٖ ٦ىايت غعا ألاظياص بها جخدلى صععا به ٖا  بها جخجلى ٚا

. ايوخه جهويغ في مبالٛت االٛغع  بالضعع  ٦خابه اانٟا  ،4«االىجاص التهاثم

 هدو ،5نيٛت بلى نيٛت مً الاهخ٣ا٫ بمٗجى الالخٟاث، مً مسخلٟت بإهوإ ؤيًا" الؿال٪ مىهج" م٣ضمت ؤؾلوب اجمحز

ْبإى اإلاجالـ بغياٍ جًٕو»… : ٢وله في اإلاخ٩لم بلى الٛاثب مً الالخٟاث ( …) ال٨الم ٖلى هللا يٗلم خضاوي اما اإلاجالـ بغئياٍ ايُم
                                                           

. 94ـ 82.اخلطاب واحلجاج، ص: زاويـ  ـ الع 1
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. 2.نفسو، ص -4
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 اإلاا( …)ٞلىبرع ٢هضها له ما بلى اانلىا ؤعصها ما ال٨الم مً بلٛىا ابطا»:٢وله في ااجم٘ بلى اإلاٟغص مً االالخٟاث ،1«يى٣ل ٢ض ٞةهه
 في اإلاؿخ٣بل ًٖ بااخا٫ االخٗبحر ، 3«هللا يٗلم خضاوي اما»: ٢وله في ااخايغ بلى اإلااضخي ًٖ االٗضا٫  ، 2«ال٨خاب بهظا ٞخدذ

 ال٩اثً مجزلت اإلام٨ً مجزال اؾتزهى، ؾدخدلى بمٗجى ،4…«خاؾضا ٧ان ابن الًُٟ بمداؾجها يؼهى( …) ألاظياص بها جخدلى» هدو

يت للمؿخوياث بٞاصجه ابْهاع ٖمله مضح في مىه مبالٛت مىه لخي٣ىه . ابزاعتهم ال٣غاء في للخإزحر ٧لها، اإلاٗٞغ

ٗالت ظيضة ٢غاءة يمان في اإلاخل٣حن بزاعة بإَميت خيان ؤري اال٢خىإ غاء ي٨خ٠ لم ٞةهه بإَغاخخه، ام٣غة ٞا  باإٚل

 زُابا اإلا٣ضمت باٖخباع ،"مال٪ ابً ؤلٟيت" هجاء م٣ابل في ٦خابه مضح مشل مً ؤزغى  ؾبال بليه ؤياٝ ابهما الخٗبحر، بُغي٣ت

يت ياؾـ 5ه٣ضيا يٟت جىدهغ الم ٧اجبه؛ شسهيت ايبرػ  ٢اعثه ايوظه ال٨خاب لكٖغ غاء في" الؿال٪ مىهج" م٣ضمت ْا  ابهما ؤلٚا
يٟت ؤيًا ؤصث  الضعاؾت إلاهضع بخدضيضَا مغظٗا مشلذ ٦ما جإليٟه ٖلى االبواٖض ام٣انضٍ باإلاويٕو بالخٗغي٠ ؤلازباع ْا

. امالٟه

:   خاثمة

": الؿال٪ مىهج" م٣ضمت م٣اعبت مً يؿخيخج

ذ ؤجها  ا خيض مً ؾواء ؤلاؾالمي الترار في اإلا٣ضمت ؤصبياث اؾخٞو غي٣ت ؤؾلوبها خيض مً ؤا ٖىانَغ  مً ؤا نياٚتها َا

اثٟها؛ خيض . يلحها إلاا مٟخاخا ج٩ون   ن ؤَلها مما ؤلا٢ىاٖيت، االؿلُت االخوظيه ؤلازاعة بحن ظمٗذ بط ْا

ويت الٗلل بحن يمحز الٛغهاَي خيان ؤبا ازانت الىداة، ؤن  التي اادجاط ابحن بال٣ياؽ، جغجبِ التي اهي الىدو في اإلاٞغ

. اإلاال٠ بإَغاخت لإل٢ىإ ؤصاة هي

ت ااؾتراججيتها اإلاسخلٟت بإؾاليبها اادجاط لىٓغيت زهبا مجاال جمشل اللٛويت ال٨خب م٣ضماث ؤن  ؾيما اال اإلاخىٖو

و ؤلا٢ىإ، ايتها للمتن هٓغر  بَاع هي اإلا٣ضمت بط َبيعي؛ ؤمغ َا غاء ٚا . اؤلازاعة ؤلٚا

. الالخٟاث الباخشحن مً ج٣خطخي التي األاؾلوبيت الضالليت بال٣ًايا ػازغة ماصة امخوجها بم٣ضماتها الكغاح ٦خب ؤن

 في يٟهم بالغي ل٨ىه ااإلاباقغة الخ٣غيغيت ٖلى خغيو هدور  ٞهو ال٣و٫، م٣اماث مغاٖاة يجيض الٛغهاَي خيان ؤبا ؤن

٤ ٖلى اجلويىه ألاؾلوب جىمي٤ . اإلا٣ام ٞا
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 واملراج  املؾادر

 ًٖبض الضيً مخي مدمض بخد٣ي٤ االكاٖغ، ال٩اجب ؤصب في الؿاثغ اإلاشل(: مدمض بً هللا ههغ الٟخذ ؤبو) اإلاونلي ألازحر اب 
. م1990/َمل1411 الٗهغيت، اإلا٨خبت: بحراث نيضا، ،.ٍ. ص ااخميض،

 اظـ ؤلاؾالمي الترار في ال٨خاب م٣ضمت (:ٖباؽ) ؤعخيلت   مل. م2003 الوَىيت، االوعا٢ت اإلاُبٗت: مغا٦ل ،1.ٍ ؤلابضإ، َا
    بض  16.م الىو، ٖخباث بلى مضزل(: الغػا١ ٖبض) بال٫  ،الضاع1.ٍ االضاللت، البييت: الىو ٖخباث: اادجمغر  الٟخاح ٖا

 م1996الغابُت، ميكوعاث: البيًاء
  ٖلم في ال٣ؼايجي ااسُيب لإلمام اإلاٟخاح جلسيو ٖلى الخٟخاػاوي الضيً ؾٗض الٗالمت مسخهغ(: الضيً ؾٗض) الخٟخاػاوي 

 .59-1/58َمل، 1347اؤاالصٍ، نبيذ ٖلي مدمض مُبٗت: مهغ ،1.ٍ ، االبضي٘ االبيان اإلاٗاوي

 ل٤ ٢غؤٍ ؤلاعجاػ، صالثل مل(ال٣اَغ ٖبض) ااجغظاوي  ااساهجي، م٨خبت: ال٣اَغة ،2 ٍ قا٦غ، مدمض مدموص ٞهغ ابو ٖليه ٖا
 . م1989 اإلاضوي، مُبٗت

 م1987 ال٨خب ٖالم بحراث،1ٍ ، ٖمحرة الغخمً ٖبض جد٣ي٤ ، الخٗغيٟاث(: الكغي٠ مدمض بً ٖلي) ااجغظاوي. 

  م1996 الغابُت، ميكوعاث: البيًاء: 1.ٍ االضاللت، البييت: الىو ٖخباث (:الفحاال عبد) الحجمرو. 

 التربيت صاع: ألاعصن ٖمان، ،.ٍ. ص اج٣ييمه، اج٣غيٍغ لخىٟيظٍ يضار  ٦خاب: ٦ىٓام الٗلمي البدض(: ػياص مدمض) خمضان 
 م1989/َمل1409 ااخضيشت،

 ٌ2000 ٞبرايغ 26،ٕ اه٣ض ٨ٞغ مجلت ، اادجاط: مدمض عاي. 
 ص ،»الٗغبيت الغااياث بوكاء«ا» َكام بً ٖينخى خضيض م٣ضمت«الغااجي اإلا٣ضماحي ااسُاب م٣اعبت(: الؿٗضيت) الكاصلي .

 .ث. ص ااجضيضة،  اإلاٗاٝع  مُبٗت: الغباٍ ،.ٍ

  2004 اإلاخدضة، ااجضيض ال٨خاب صاع: ليبيا ،1.ٍ جضااليت، لٛويت م٣اعبت ااسُاب اؾتراججياث(: ْاٞغ بً الهاصر ٖبض) الكهغر 
  الى ؤعؾُو مً الٛغبيت الخ٣اليض في اادجاط هٓغياث ؤَم ٦خاب يمً ميكوع  ، امىُل٣اجه، ؤٍَغ اادجاط(: هللا ٖبض) نولت 

 .1998 جووـ آلاصاب ٧ليت ميكوعاث اليوم،
 ت، صاع: بحراث ،1.ٍ ااادجاط، ااسُاب(: ب٨غ ؤبو) الٗؼاار  مل  .2010 اإلاٗٞغ

 ًال٨خاب اجداص الٗغري، الترار مجلت: )في ،"ؤهموطظا ألاهبياء ؾوعة" ال٨غيم ال٣غآن في اادجاجي البيان(: ااخليم ٖيض) ٖينخى ب 
 .2006 هيؿان االٗكغان، الؿاصؾت الؿىت ،102 الٗضص صمك٤، الٗغب،

 120-93.م. م م،1971 ،1.ٕ ،8. مج الٗغري، اللؿململململململململململان مجلت: )في اللٛت، في ألايضاص(: خؿحن) مدمض 

 ً(.م1997 ناصع صاع بحراث،) 6ٍ) ، الٗغب لؿان م٨غم بً مدمض مىٓوع  اب 
 يووـ، ٢اع ظاٖت ميكوعاث: جووـ ،1.ٍ اإلاٗاوي، ٖلم إلاؿاثل جدليليت صعاؾت: الترا٦يب صالالث(: خؿىحن مدض) مواخى ؤبو 

1979. 
 ً626.م. م ،2003ماعؽ/ َمل1424 مدغم ،47.،ط12.مج الى٣ض، في ٖالماث: )في اإلا٣ضماحي، ااسُاب: الواخض ٖبض ياؾغ اب-

640.) 
 < Abu Hayyan  :Abu Hayyan’s commentary to the Alfiyya of Ibn Malik Kitab Manhaj as-salik fi al-kalam àla alfiyyat Ibn Malik, 

critacally Edited by Sidney _ Glazer,w.éd.n0, New Haven: American Oriental Sociéty, Connecticut, 1947  
  < Genette (Gerard): Seuils , Edition du seuil, Paris : Collection poétique Seuil, Fevrier, 1987. 
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:امل فية الرموز  -ال فس   الححليل بم  ار الغعب  ألادب  

"الددن  ور  وؤخي  الددن عمط الوزير" حيادة في ورمسيح  رصرة العدد  
واللغات  داب ولية وآداب ا العربية اللغة بلضم  -العالي الحعليم ؤصحا /  اللادر عبد بموس ى عريف:  الدهحور  بعداد  

الجساثر  –ثلمضاا جامعة  

: امل  ؿ  

 

ٗخبر  ه، ؤلاوؿاوي الوظوص في بالٛت ؤَّميت طا الٗضص يُم
ّ
 ٢ّوة ب٩ّل  ٣َوؾه يماعؽ ؤلاوؿاوي، ال٨ٟغ في ممّحز خًوع  له ٧ان خيض ٧ل

ضاص جل٪ ؤ٦ثر مً الّٗل . اال٣ٗاثضيت اال٨ٟغيت االٟغصيت الاظخماٖيت ؤلاوؿان جٟاٖالث في ا٢ضؾيت ، ألٖا
ً
ا ا قيٖو   اؤ٦ثَر

ً
 بما اعجباَا

ضاص هجض ا٢ضاخي، ؤؾُوعّر  َو تي ،جضعةا ،صبعةا ؤربعة ،رصرة ،واحد: ألٖا
ّ
 ال٣ضيمت ألامم ٖىض ممّحزة م٩اهت ظميٗها هالذ ال

تي ااساّنت اإلا٩اهت َظٍ الّٗل . امٗخ٣ضاتها
ّ
 جل٪ مً ال٨شحر في ا٢ضؾيت سخغيت بضالالث اعجباَها بلى ألاؾاؽ في جغظ٘ جبّوؤتها ال

.  ٦ظل٪ اخًاعاتها الكٗوب مً ٖضص الضى الضياهاث، بٌٗ افي اإلاٗخ٣ضاث،

ضاص، َظٍ جاّصر التي الىهوم مً بال٨شحر جؼزغ اليلت ليلت ؤل٠ اخ٩اياث       ألٖا
ًّ
، ؤا ٦ال

ً
  ظؼءا

ً
 مً ااخ٩اثيت، مخوجها في صاعا

ا خيض مً ا٦ظل٪ ؤلاؾالمي الخ٨ٟحر في ال٣ضؾيت الغموػ  ببٌٗ اعجباَها خيض باث الغمؼر  ااجاهب ًٖ حٗبحَر
ّ
ٟي إلاخُل

ّ
 َظٍ مال

 ،"وع رزاد ع ريار امللً" ٢ّهت ااخ٩اياث َظٍ بحن مً اهجض. االىٟؿيت اال٨ٟغيت الاظخماٖيت امُالبهم اآمالهم ااخ٩اياث
. الليالي بها جؼزغ ؤزغى  ا٢هو" والعفريد الؾّياد" ا٢ّهت ،" ورالددن وؤخي  الددن عمط الوزير" ا٢ّهت

ت اعجباَه خيض مً"  ورالددن وؤخي  الددن عمط الوزير" ٢ّهت في"  رـصرـة"  الٗضص عمؼيت في الضعاؾت َظٍ جبدض  مً بمجمٖو

. ااخ٩ايت لهظٍ الشالزت ألابُا٫ بها يمّغ  اظخماٖيت -ؾي٩و اخالملت جمشيله خيض امً اإلا٣ّضؾت الاظخماٖيت ال٣يم

 التي الىٟؿيت آلاليت ًٖ البدض( وليلة ليلة ؤلف) الكٗئي لألصب ٖالمي ؤهموطط ٖلى الخُبي٣يت الضعاؾت َظٍ جداا٫  َىا، مً
 لكٗب ااجماعي الالاعي افي ال٨ٟغر  الوعي في بٟاٖليت خًوعَا جماعؽ اججٗلها اقٗبيتها اؾخمغاعيتها الكٗبيت لآلصاب جًمً

 .ألامم مً ؤمت ؤا الكٗوب مً

:  اإلاٟخاخيت ال٩لماث

  -اٚتراب  –قٗبيت خ٩ايت  –عمؼيت  –ٖضص  –اليلت ليلت ؤل٠

:  ملدمة

غاٝ مً ال٨شحر الكٗبيت، الش٣اٞت مً ظؼءا باٖخباٍع الكٗئي ألاصب يدمل  مً  مت الكٗبيت ااإلاماعؾاث االخ٣اليض ألٖا
 في بٟاٖليت خًوعٍ يماعؽ اججٗله اقٗبيخه اؾخمغاعيخه له جًمً اهٟؿيت اصيييت عاخيت ٢يم مً به يؼزغ ما ٖلى ػياصة ألامم،

. الكٗوب مً لكٗب البكغر  االوظوص ال٨ٟغر  الوعي
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ٗخبر ٦ما
ُم
 ااَخماماتها الكٗوب لوظضان َاثال زؼاها  -الكٗبيت للش٣اٞت اإلا٩ّوهت ألازغى  الٟغإ م٘  –الكٗبيت آلاصاب ح

ٗخبر اجُلٗاتها، اآمالها
ُم
 نحراعة جد٨م ؾلو٥ اؤهماٍ ج٨ٟحر ؤهماٍ مً جدويه بما ااجمٗيت لظا٦غتها حسجيال طاجه الو٢ذ في اح

غي٣ت الكٗوب َظٍ ا َا يكها ج٨ٟحَر  .ٖا

ل بط قٗب، ؤا ؤمت َويت ٖلى ااخٟاّ في بالٛت ؤَميت ي٨دنخي الكٗئي ألاصب يجٗل َظا، ٧ّل  
ّ
 ؤّر  يّض  مىيٗا خاظؼا يك٩

ماعَجؽ ٢ض الظر االخٛغيب الاوؿالر ؤق٩ا٫ مً ق٩ل  ٞغى  الٗوإلات،) مباقغة ٚحر ؤا( االونايت الاؾخٗماع) مباقغة بُغي٣ت ٖليه يُم
....(. ظىوب قما٫ قغا٦ت اإلاؿخٗمغ، لٛت

 ؤلف"  ٦د٩اياث قٗبيت خ٩ايت ججٗل التي الىٟؿيت آلاليت ًٖ جبدض ؤن جداا٫  بط الضعاؾت، َظٍ ؤَميت جإحي َىا مً

. الىٟنخي الخدليل مىهج ٖلى طل٪ في مٗخمضة األاظيا٫ الٗهوع  مّغ  ٖلى اؾخمغاعيتها جماعؽ " وليلة ليلة

غة االغؾاثل اإلاؿخترة الغموػ  هي ما ّٟ  بمىٓاع بلحها هٓغها ما بطا بليىا " وليلة ليلة ؤلف"  خ٩اياث جدملها التي اإلاك
 الىٟنخي؟ الخدليل

 مغاع مً بالّغٚم ظاطبيتها ج٣ٟض لم ٞهي.  الٗالم ؤهداء مسخل٠ في ؤلاعجاب جشحر"  اليلت ليلت ؤل٠"  خ٩اياث جؼا٫ ال
 لىا يد٤ ل٨ً... ا االؿياؾيت الاظخماٖيت ألاؾباب ابحن اهمائها ظاطبيتها ؾّغ  بحن الّضاعؾحن مً ال٨شحر عبِ ا٢ض األاػمىت، الٗهوع 

 الّىٟؿيت صااٞٗىا جلمـ ااخ٩اياث َظٍ الّٗل !. شسهيخىا؟ مً الّىٟنخي بااجاهب زلوصَا ؾّغ  يغجبِ ؤن يم٨ً ؤال:  هدؿاء٫ ؤن

ا ؤن اجداا٫  الّضٞيىت مت لىا جٟؿَغ ىا َىا امً. اإلا٣ّٗضة الّضااٞ٘ لهظٍ ااخلو٫  بٌٗ هٟؿه الو٢ذ في لىا م٣ّضِ
ّ
 ؤهٟؿىا هجض ٞةه

  -ألابوة ٚغيؼة –الب٣اء ٚغيؼة) ألاؾاؾيت الىٟؿيت الّضااٞ٘  ّن  اإلاؿخ٣بل ؤا ااخايغ في ي٣غؤَا مً ا٧ّل  هدً ٢ههها، بلى مىجظبحن

ا اؾّغ  ااخ٩اياث َظٍ زلوص ؾّغ  َو َظا الّٗل . اإلا٩ان اال الّؼمان بمغاع جخٛحر ال...( ااجيـ ٚغيؼة ضم الٗالم في اهدكاَع . ٞىائها ٖا

ٛت م٨خوبت " وليلة ليلة ؤلف"  خ٩اياث ؤّن  بلى ألاالى بالّضعظت ااسلوص َظا يغظ٘ اعّبما
ّ
خبذ الّتي هٟؿها الّغمؼّيت بالل

ُم
 بها ٦

ٛت ااجّىّياث؛ اخ٩اياث األاخالم ألاؾاَحر
ّ
ر لٛت الّغمّؼيت ٞالل  ٧اهذ لو ٦ما األا٩ٞاع ااإلاكاٖغ ااخميمت ااسبراث بواؾُتها جخٗملبَّم

  ؤا ااساعجي الٗالم في مٗيكت زبراث
ً
ؿبت ااإلاى٤ُ. الٗالم َظا ؤخضار مً ؤخضازا

ّ
ٛت لهظٍ بالي

ّ
 اإلاٗغاٝ اإلاى٤ُ ًٖ يسخل٠ الل

ر
ّ
رابِ بل ألاؾاؾيخحن، م٣ولخّيه ااإلا٩ان الّؼمان يٗخبر ال زاّم  إلاى٤ُ جسً٘ ٞهي. اليومي ال٨الم لمله يسً٘ الظ

ّ
 بّجها. االكّضة الت

تي الوخيضة ااجامٗت اللٛت
ّ
بلوعَا ؤن البكغر  ااجيـ ِاؾخُإ ال ؿبت ااخضة ايجٗلها يُم

ّ
لى ااخًاعاث ل٩ّل  بالي  الهظٍ. الّخاعيش مّغِ  ٖا

ٛت،
ّ
ى ٦ّىا بطا هٟهمها ؤن ٞييبػي بها، ااساّم  امى٣ُها ٢واٖضَا ال٣و٫، ظاػ بن الل

ّ
 اخ٩اياث األاخالم ألاؾاَحر مٗجى ٞهم هخود

ىّياث  . ااّجِ

يالي خ٩اياث إلخضى بخدليلىا الّٗل 
ّ
 الىٟنخي، الخدليل بمىهج  ورالددن وؤخي  الددن عمط الوزير" خ٩ايت اهي الل

٪ ؤن هداا٫  ِ
ّ
ٛت جل٪ ه٨ٟ

ّ
خبذ الّتي الّغمؼّيت الل

ُم
الي بها؛ ٦  مً الىٕو َظا ججٗل الّتي الىٟؿيت آلاليت جل٪ ِاؾخسغاط هداا٫  ابالخَّم

 ؾّغِ  ٞ٪َّم  هداا٫  هٟؿه الو٢ذ افي ،Inconscient Collectif الجمعي  ععور ا في اعاسخ اطااجىا ل٣ٗولىا ااجاطبيت صاثم ااخ٩اياث

٢ىا   بلحها الاؾخمإ بلى حكوُّ
ً
. ٧للٍز  ؤا مللٍز  صان  مجّضصا

 آلاليت ًٖ البدض( وليلة ليلة ؤلف)الكٗئي لألصب ٖالمي ؤهموطط ٖلى الخُبي٣يت الضعاؾت َظٍ جداا٫  َىا، مً
 الالاعي افي ال٨ٟغر  الوعي في بٟاٖليت خًوعَا جماعؽ اججٗلها اقٗبيتها اؾخمغاعيتها الكٗبيت لآلصاب جًمً التي الىٟؿيت

. ألامم مً ؤمت ؤا الكٗوب مً لكٗب ااجماعي
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 ألاالى َبٗتها في االهاصعة ظؼؤيً في"  اليلت ليلت ؤل٠"  ل٨خاب ألاالى ألانليت اليسست ٖلى الضعاؾت َظٍ اٖخمضث ا٢ض
 عاظ٘ بالظاث اليسست َظٍ ٖلى الضعاؾت ااٖخماص. بخجليضَا اللبىاهيت ناصع صاع ا٢امذ َمل 1252 ؾىت بوال١ مُبٗت ًٖ بال٣اَغة

ودي بلى ألاالى بالضعظت
َج
خماص ااخ٩اياث صعاؾت في الٗلميت الض٢ت ج  لم االتي"   اليلت ليلت ؤل٠"  ِلمل ألاالى ألانليت اليسست ٖلى بااٖل

ل
ّ
تي ألازغى  لليسخ خضر ٦ما االخٗضيل اااخظٝ بالتهظيب ألايضر ٞحها جخضز

ّ
. ألانليت اليسست جلذ ال

: الحوصي 

ٗخبر     ه، ؤلاوؿاوي الوظوص في بالٛت ؤَّميت طا الٗضص يُم
ّ
 ب٩ّل  ٣َوؾه يماعؽ ؤلاوؿاوي، ال٨ٟغ في ممّحز خًوع  له ٧ان خيض ٧ل

ضاص جل٪ ؤ٦ثر مً الّٗل . اال٣ٗاثضيت اال٨ٟغيت االٟغصيت الاظخماٖيت ؤلاوؿان جٟاٖالث في ا٢ضؾيت ٢ّوة ، ألٖا
ً
ا ا قيٖو   اؤ٦ثَر

ً
 اعجباَا

ضاص هجض ا٢ضاخي، ؤؾُوعّر  َو بما تي ،جضعةا ،صبعةا ؤربعة ،رصرة ،واحد: ألٖا
ّ
 ال٣ضيمت ألامم ٖىض ممّحزة م٩اهت ظميٗها هالذ ال

تي ااساّنت اإلا٩اهت َظٍ الّٗل . امٗخ٣ضاتها
ّ
 جل٪ مً ال٨شحر في ا٢ضؾيت سخغيت بضالالث اعجباَها بلى ألاؾاؽ في جغظ٘ جبّوؤتها ال

.  ٦ظل٪ اخًاعاتها الكٗوب مً ٖضص الضى الضياهاث، بٌٗ افي اإلاٗخ٣ضاث،

ضاص، َظٍ جاّصر التي الىهوم مً بال٨شحر جؼزغ اليلت ليلت ؤل٠ اخ٩اياث       ألٖا
ًّ
، ؤا ٦ال

ً
  ظؼءا

ً
 مً ااخ٩اثيت، مخوجها في صاعا

ا خيض مً ا٦ظل٪ ؤلاؾالمي الخ٨ٟحر في اإلا٣ّضؾت الغموػ  ببٌٗ اعجباَها خيض باث الغمؼر  ااجاهب ًٖ حٗبحَر
ّ
ٟي إلاخُل

ّ
 َظٍ مال

 ،"وع رزاد ع ريار امللً" ٢ّهت ااخ٩اياث َظٍ بحن مً اهجض. االىٟؿيت اال٨ٟغيت الاظخماٖيت امُالبهم اآمالهم ااخ٩اياث
. الليالي بها جؼزغ ؤزغى  ا٢هو" والعفريد الؾّياد" ا٢ّهت ،" ورالددن وؤخي  الددن عمط الوزير" ا٢ّهت

 خيض مً"  ورالددن وؤخي  الددن عمط الوزير" ٢ّهت في"  رـصرـة"  الٗضص عمؼيت في البدض الضعاؾت َظٍ في اؾىداا٫    
ت اعجباَه تراب) ااظخماٖيت هٟؿيت اخالملت جمشيله خيض امً اإلا٣ّضؾت الاظخماٖيت ال٣يم مً بمجمٖو  ألابُا٫ بها يمّغ ( الىٟنخي الٚا

 .ااخ٩ايت لهظٍ الشالزت

 

( 1:)عـام ثلـددـم

  مهغ اػعاء ؤخض بموث ال٣ّهت جبخضت       
ً
ٟا ِ
ّ
ان( الّضيً اهوع  الّضيً قمـ) الضْيً مسل  اػاعة  -اإلال٪ بإمغ  -يخضااالن ما ؾٖغ

ى االضَما
ّ
ا اإلاخوف  ؤهجب ٞةطا هٟؿه، اليوم في يتزّاظا بإن ؤزيه ٖلى الّضيً قمـ الوػيغ ِا٢ترح ألاّيام ؤخض افي. ؤؾبٕو بٗض ؤؾبٖو

  الّضيً هوع  مً ٧ان ٞما الؼااط؛ مهغ بؿبب ألازويً بحن ااسالٝ صّب  ل٨ً. لبًٗهما ػّاظاَما الًضا، اآلازغ بيًخا الضيً قمـ
ّ
 بال

  بظل٪، ؤزيه ٖلم صان  مهغ صياع ًٖ عخل زّم  الؿلُان م٘ ؤزيه ؾٟغ اهخٓغ ؤن
ً
 اخيىما. البهغة بلى انل ؤن بلى ؾٍٟغ في مجّضا

ّوى ؤمامه الوا٢٘ لألمغ ٞاؾدؿلم ٖىه، قيئا يٗٝغ لم بط ظضاى، صان  اقهوعا ؤّياما ؤزيه ًٖ بدض مهغ بلى ألاّا٫  ألار ٖاص  ٞا

. هلل ؤمٍغ

  الّضيً قمـ ٩ٞان با زغ، ؤخضَما ٖلم صان  هٟؿه اليوم في ألازوان جؼّاط       
ً
  الّضيً هوع  ؤزٍو ؤنبذ بيىما بمهغ اػيغا

ً
 اػيغا

ضن صدُّت  ؾّماَا ااجما٫ عاجٗت بيًخا ألاّا٫  ؤهجب ال٣ض. بالبهغة اوي ألار اؤهجب ،الح 
ّ
. الّددن بدر حضن ؾّماٍ ظميال الًضا الش

اجه ٢بيل الّددن  ور  البهغة اػيغ انّيت آزغ ٧اهذ         ّٖمه ابزباع مهغ بلى الٗوصة ألازحر َظا مً جُلب ،حضن ابىه بلى ٞا

ي. ؤزيه بموث ِ
ّ
ًّ  الّددن بدر حضن ابىه بلٜ ؤن بٗض الّضيً هوع  جوف  ٖلى الاؾديالء بلى البهغة بؿلُان صٞ٘ مّما ٖكغ، ااسامؿت ؾ
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ظا. ٖلحها ااادجغ الّضيً هوع  ؤبيه ييإ   الهغاب بلى حضنبمل صٞ٘ بضاعٍ َا
ً
ا  مساعط ٖىض االضٍ ٢بر بلى انل خّتى هٟؿه، ٖلى زٞو

  ّٖمه بيذ ٖلى اؤصزله مهغ بلى ظّجيٌّي  ؤزظٍ. َىا٥ ٞىام البهغة
ّ

 ٖلحها اإلال٪ ٞغيه ؤخضب عظل مً بضال ٞتزّاظها ،الحضن صد

ظر ؤبحها مً اهخ٣اما
ّ
ٌ ال  ليخبّىاٍ صمك٤ مضيىت بلى  -هومه ؤزىاء  -الٟٗغيذ ؤعظٗه زّم  ليلت ٖىضَا حضن هام. بابيخه اإلال٪ ػااط ٞع

يلت جل٪ في مىه خِبلذ خيض مهغ في( ٖلمه صان ) ّٖمه اابىت ػاظخه حضن جغ٥. َىا٥ َّبار
ّ
تي الل

ّ
 بٗض اؤهجبذ مٗها ٢ًاَا ال

خه الًضا طل٪ ".  عجيـب"  ؾمَّم

ا"  عجيب"  بإّن  جهايتها في ااخ٩ايت جغار       
ّ
ًّ  بلٜ إلا . ؤبيه ًٖ للبدض الّضيً قمـ ظّضٍ م٘ البهغة بلى ؾاٞغ ٖكغ، ااخاصيت ؾ

جه َىا٥ ٞل٣ِيَج  تي الّددن بدر حضن ؤمّ  ظضَّم
ّ
م اؤزىاء. مهغ بلى مٗهم عظٗذ ال  بدر حضن بوالضٍ عجيب ِالخ٣ى بضمك٤، مغاَع

ًّ  .آلازغ بد٣ي٣ت ؤخضَما يٗلم ؤن صان  الّددن  ابىه ٖلى َىا٥ حّٗغٝ خيض مهغ بلى مٗه حضن ؤزظ الّضيً قمـ الوػيغ ل٨
ضن صدُّت  اػاظخه عجيب ّمه، الح  مل ٞاظخم٘ َىا٥ ؤّمه اعؤى ٖا

ّ
غ٢ت بٗض ظضيض مً الك

ُم
 الّؿٗيضة الّجهايت ابهظٍ. ؾىواث صامذ ٞ

يلت في ااخ٩ايت جيخهي  -الٗاإلايت الكٗبيت ااخ٩اياث جهاياث ٚغاع ٖلى -
ّ
. االٗكغيً الّغابٗت الل

 ال٣ّهت ؤخضار جضاع  خولها ؤؾاؾيت، شسهياث زالر اظوص َو ااخ٩ايت، لهظٍ ٢غاءجىا مً الاهتهاء بٗض هالخٓه شخيء ؤّا٫  بّن        

ّٗب ".  الّضيً بضع خؿً بً عجيب"  خٟيضٍ شسهيت زّم "  الّضيً بضع خؿً"  ابىه شسهيت زّم "  الّضيً هوع "  شسهيت: اجدك

. اه٣ُإ صان  امدؿلؿلت ٧املت ؤظيا٫ زالزت لدكمل ااخ٩ايت ؤخضار جمخّض  آزغ، ابمٗجى

يالي"  خ٩اياث ااخ٩ايت َظٍ حكاع٥       
ّ
٩ليت، البييت هاخيت مً ألازغى " الل

ّ
تي الاؾخ٣غاع بدالت جبخضت بّجها خيض مً اطل٪ الك

ّ
 ال

ان هت بمهغ حٗيل ٧اهذ ؤؾغة ًٖ جد٩ي ٞهي. ألاؾغة خياة يهيب تهضيض ؤا ه٣و ي٣ٗبها ما ؾٖغ  االضيه، مهغ اػيغ مً مخ٩ّوِ

اة َظٍ الاؾخ٣غاع خالت جخّٛحر ل٨ً. الّضيً اهوع  الّضيً قمـ و ؤخضَما يًُّغ  مّما ألازويً، بحن ااسالٝ يضبُّ  خيض الوػيغ بٞو  َا

ىه اجغ٥ الؿٟغ بلى الّضيً هوع  ان ٞاجغ٥» :ب٣وله نغاخت طل٪ مٗلًىا َا ٛور  اإلاٗجى ٧ان ابطا. (2)« ااٚترب ألاَا
ّ
( ا حـراب) ل٩لمت الل

ٗض َو ان، ًٖ البُم غاعة، حٗجي ال٩لمت ٞهظٍ ألاَا ًّ ٗض بال ٣ضان األاخباب ألا٢غباء ًٖ البُم . بهم الّهلت ٞا

ظر اإلاويٕو ؤّن  ٞم٘       
ّ
لت  -يبضا ٢ض ااخ٩ايت َظٍ جُغخه ال ا  -ألاالى للَو   بؿيُا، ج٣ليضيا مويٖو

ّ
 مّٗم٣ت جدليليت صعاؾت ؤّن  بال

برػ ضٍ اقّضة اإلاويٕو َظا زُوعة مضى قّ٪ٍز  صان  مً ؾخُم ه: ؤلاؾالميت الكغ٢يت اإلاجخمٗاث في ح٣ُّٗ
ّ
 بمٗجى ؤا ،اللرابة مويٕو به

ؼ ٞااخ٩ايت. الّدموية الّرابطة ؤص١ّ، ِ
ّ
ص بّجها بل ألاؾغة، اجماؾ٪ الّضمويت الّغابُت ٖلى  -الجهايت بلى بضايتها مً  -جغ٦   جدّضِ

ً
ا  مّٗيىا هٖو

لى الّغابُت َظٍ ؤؾاؽ ٖلى مبييت ااخ٩ايت ِبييت بإّن  مالخٓت يم٨ىىا. ألابـّو  رابطة بّجها: ال٣غابت َظٍ مً  ٦ظل٪؛ ٣ٞضاجها ؤؾاؽ ٖا
ٌٍل  رصرة ٖبر مّرات رصذ ااخ٩ايت َظٍ في ألابّوة لغابُت الاٞخ٣اص يخ٨ّغع  بط  البهغة -مهغ) مسخلٟت بي اتٍل  رصذ يمً مخٗا٢بت ؤجيا

: ألاَمّيت مً ٦بحر ظاهب ٖلى حؿائال يشحر مّما( صمك٤ -

ؼ إلااطا       
ّ
 رـصذ الّغابُت لهظٍ الاٞخ٣اص يخ٨ّغع  إلااطا!. ؟( ألابملّوة عابُت) الاظخماٖيت الٗال٢اث مً الّىٕو َظا ٖلى ااخ٩ايت َظٍ جغ٦

ىض مّغاث بر مخخاليت، ؤظيا٫ رصرـة ٖا !. مسخلٟت؟ بيئاث رـصذ ٖا

ُغ ٖلى اهجيب       
ّ
اوي الك

ّ
م الاٞخ٣اص َظا ج٨غاع ظاء: ٞى٣و٫  ؤّاال للؿاا٫ الش  الّخ٨غاع َظا ٧ان ٣ٞض طاجه؛ ااخ٩ايت هوَّم  ليسضُم

  بااخ٩ايت يضٞ٘
ً
ما ضُم

ُم
ظر الّخإّػم َظا ظضيض، مً بلحها الّخإّػم بةٖاصة اطل٪ ألامام بلى ٢

ّ
 ااخ٩ايت، مً الازخٟاء ٖلى ؤاق٪ ٢ض ي٩ون  ال

ص مّما . ابٟىائها اؾخمغاعيتها بٗضم حهّضِ
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٩ليت، الّىاخيت ٞمً       
ّ
مل٘ بلى اإلاؿخم٘ حكوي٤ في ػياصةٍز  م٘ ألامام بلى ااخ٩ايت صٞ٘ في الّخ٨غاع َضٝ ي٨مً الك  ٞموث: ؤخضاثها جدبُّ

غ ؤّصى مهغ اػيغ  ظضيضة ؤخضار ٖلى ااخ٩ايت بظل٪ ٞخىٟخذ البهغة، بلى( الّضيً هوع ) ؤخضَما اؾٟغ ألازويً بحن الٗال٢ت بخوجُّ

 بلى الّؿٟغ بلى  -ؤيًا َو  -بولضٍ ليضٞ٘ ألازحر َظا موث ظاء زّم . ٞحها ااؾخ٣غاٍع البهغة بلى الّضيً هوع  ؾٟغ جوا٦ب امٛامغاث

  اصمك٤، مهغ
ً
 م٣ٟوص، االضٍ بإّن  عجيب يٗلم ألازحر افي. ؾٍٟغ ؤزىاء ااظهخه قضيضة امهاٖب عجيبت مٛامغاث مٗه خامال

ما ؤباٍ ليـ الّددن عمط الوػيغ اؤّن 
ّ
ٍ؛ ابه ظا ظضُّ ـ بإن للخ٩ايت يؿمذ ما َا ّٟ ٍ٘ز  ظضيض مً اجبضؤ جدى ٍٕز  ابو٢ ْيً، ابي٣ا صَج  مخجّضِ

غيبت ظضيضة مٛامغاثٍز  اإلاخلّه٠ للمؿخم٘ مٗها خاملت . ٚا

:  ببغاَيم هبيلت الض٦خوعة ؾاا٫ هُغح ؤن لىا ييبػي ٖم٣ًا، ؤ٦ثر الّؿاب٤ الّؿاا٫ ٖلى ؤلاظابت ج٩ون  اخّتى       

حٍر الّىّو  َظا َل»  ٠ اإلاجهولت الكٗبيت الّىهوم بل اليلت، ليلت ؤل٠ ههوم مً ٚا ِ
ّ
تي  -اإلاال

ّ
  -الّخضايً بلى َغي٣ها اظضث ال

. (3)«...؟؟ الّخونيل ؤم الّخٗبحر َضٞها َل

ٗئي ألاصب ههوم مهّمت بسهوم بليه طَبذ ٞيما ؤنابذ ٢ض الض٦خوعة الّٗل        
ّ
لت الك ِ

ّ
: الّخٗبحر اليـ الّخونيل في اإلاخمش

ظٍ مسخلٟت؛ مهاصع مً امٗلوماث إلاٗاٝع ما، لغؾالت جونيلٌة  ها٫ قضيضة هي اإلاٗاٝع َا
ّ
تي ااجماٖت بدياة الاج

ّ
 اعاء ٧اهذ ال

. الكٗبيت الّىهوم َظٍ بهخاط

لى        م مخخاليت، ؤظيا٫ زالزت ٖبر ااخ٩ايت في مّغاث زالر ألابـّو  رابطة اٞخ٣اص ج٨غاع ظاء ألاؾاؽ َظا ٖا  ٚحر آزغ مًٗجى ليسضُم
كاع

ُم
خباَي ٚحر الخ٨غاع َظا ظاء ٢بل؛ مً بليه اإلا ملٛىا الٖا ِ

ّ
بل  اإلاجخمٗاث في زهونا ألاَّميت مً ٦بحر ظاهب ٖلى عؾالت ليُم

: ااخ٩ايت لىّو  جدليلىا ؤزىاء ؾى٨دكٟها ؤلاؾالميت،

ل ألاّا٫  ٞاالٞخ٣اص -1   
ّ
ظر ،الّددن و ور  الّددن عمط ألازويً االض مهغ اػيغ موث في يخمش

ّ
 ؤن بٗض الّؿٟغ بلى ألازحر بهظا ؤّصى اال

. ؤزيه ابحن بيىه ااسالٝ صبَّم 

يا ؤزيه، إلادّبت اإلاٟاجئ ٣ٞضاهه زّم   بيه الّضيً هوع  ٣ٞضان بّن           ًٖ الابخٗاص ابلى الاٞخ٣اص لهظا بالّخٗاؾت ؤلاخؿاؽ بلى به ؤصَّم

هت ألاؾغة) الّهٛحرة ظماٖخه غظم...(. اؤ٢غباثه ؤزيه مً اإلاخ٩ّوِ
ُم
 امىٗؼال اخيضا ؤنبذ خيض مهغ مضيىت مً بؿٍٟغ الابخٗاص َظا ج

  ااساّنت اظماٖخه مجخمٗه ًٖ ِاٚترابه يٗجي مّما الّىاؽ، ًٖ
ً
تراب بعظاٖه في" ع اددر"  بليه طَب ما ٖلى ِاٖخماصا  بلى»  الٚا

 بها اوٗجي اؤنض٢اثه، بإ٢غباثه ؤلاوؿان ٖال٢اث ألاّالّيت، ألانلّيت بالّغاابِ ايٗجي. (4)« اللٗؼلت ألانلّيت للّغاابِ ؤلاوؿان ٣ٞضان

. ألاخّو  رابطة زّم  ااسهوم، اظه ٖلى ألابّو  رابطة ااخ٩ايت َظٍ في

ض امّما        ِ
ّ
ظر الكٗوع  طل٪ ،الّددن  ور  شسهيت اٚتراب بسهوم بليه طَبىا ما يا٦

ّ
 بلى اااخىحن بالوخكت قٗوعٌة  اهخابه، ال

.  األازّوة ألابّوة عابُتي بلى ؤر ألاّالّيت، الٗال٢اث

 خ٣ي٣يت ٚحر ٢غابت عابُت بوظوص ٢بوله ؤر ،البهغة اػيغ ؤر ابً ي٩ون  بإن ب٣بوله ال٣ّهت جغظمخه ألابّوة، ٖال٢ت بلى ٞدىيىه       

ظٍ. بمهغ اإلا٣ٟوصة للّغابُت ٦بضيلٍز  البهغة اػيغ ابحن بيىه لذ الّغابُت َا
ّ
تي( الّضيً هوع  ّٖم  الوػيغ) الٗمومت ٖال٢ت في جمش

ّ
 ما اال

  هي
ّ
 اإلا٣ٟوص الوالض م٩ان  -ؤلاؾالميت الكغ٢ّيت اإلاجخمٗاث في  -الّٗم  يإزظ ما ٚالبا خيض اإلا٣ٟوصة؛ ألابّوة لغابُت آزغ اظهٌة  بال

 الّىٟنخي اإلاؿخويحن ٖلى اطل٪ اااجماٖت، ألاؾغة صازل...( ؾٟغٍز  ؤا هجغةٍز  ؤا ٚيابٍز  ؤا موثٍز  ًٖ ٖباعة للوالض ال٣ٟض َظا ٧ان ؾواء)
 .االاظخماعي
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غ»  خيض البىه" الّضيً هوع "  انّيت ؤزىاء ؤزيه بلى خىيىه لىا يٓهغ بيىما       
ّ
اهه ؤزاٍ جظ٦  ألاخباب ٞغ٢ت ٖلى اب٩ى ابالصٍ اؤَا

ذ ه اسخَّم  ألاموع  مً شخيء ؤناب٪ ٞةن اوؿب٪، اخؿب٪ ؤنل٪ ٞحها اع٢تها ٞةّن  الونّيت َظٍ ِاخٟٔ لولضٍ ٢ا٫ زّم ... صمٖو

م ّٖم٪ ٖلى ااؾخض٫ّ  مهغ ٞا٢هض ِ
ّ
ي ااٖلمه ٖليه اؾل

ّ
. (5)« بليه مكخا٢ا ٚغيبا مذُّ  ؤو

  هوّضر ؤن ؤّاال ييبػي       
ً
  يبضا ٢ض ؤمغا

ً
لت مبهما  َو ليـ ألابّوة لغابُت الاٞخ٣اص بإّن  يالخٔ ؤن للبٌٗ يم٨ً بط ألاالى، للَو

تراب الوخيض الّؿبب اوي الاٞخ٣اص ٞهىا٥ الّضيً؛ هوع  شسهيت اٚل
ّ
غ) ألازّوة بغابُت ااساّم  الش  بحن ااسهام اوكوب الٗال٢ت جوجُّ

ًّ (. ألازويً ل لظل٪ حٗليلىا ل٨
ّ
غ في ااإلاباقغ ألاؾااخي الّؿبب ٧ان( ألاب موث) ألاّا٫  الاٞخ٣اص ؤّن  في يخمش  ألازويً بحن الٗال٢ت جوجُّ

. الّضيً هوع  شسهيت اٚتراب بلى ؤّصى ألابّوة عابُت ٣ٞضان ٞةّن  ابالّخالي، ااه٣ُاٖها؛

ل -2    
ّ
اوي الاٞخ٣اص ايخمش

ّ
ٗوع  ٖضم بلى الّددن بدر حضن بابىه ؤّصى مّما الّددن  ور  البهغة اػيغ موث في ألابّوة لغابُت الش

ّ
 الك

مإهيىت با مً
ّ
ه) االُ . الّىاؽ ًٖ االٗؼلت البهغة ًٖ االابخٗاص الّؿٟغ بلى به صٞ٘ ابالّخالي، ،(الّؿلُان مً زٞو

تراب بلى ألازحر بهظا ؤّصى الّددن بدر حضن االض ٞموث        ظر الٚا
ّ
ى ال

ّ
و١  طل٪ في ججل

ّ
ظيً ااخىحن اطل٪ الك

ّ
ـّ  ٧ان الل  بهما يد

ظر االضٍ ججاٍ
ّ
ل ٧ان ال

ّ
ا الّؿلُان مً الهغب خاا٫  ل٣ض. االاؾخ٣غاع ألامً له يمش صٍز  م٣هض صان  البهغة مضيىت مً ٞاعًّ

 ؤا مدضَّم

ٍٍز  جا ِ
ّ
٤ٍز  اج

ظر َو ٞدىيىه. (6)« االضٍ جغبت بلى اإلا٣اصيغ ؾا٢خه ؤن بلى»  مؿبَج
ّ
 َو ااخىحن َظا  ّن  يضعر، ؤن صان  االضٍ جغبت بلى ٢اصٍ ال

ظيً االاؾخ٣غاع ألامً بلى خىحن ألانل في
ّ
ه باإلاالخٓت اااجضيغ. مٗه االضٍ بوظوص بهما جمّخ٘ َاإلاا الل

ّ
 حٗجي االضٍ جغبت ٧اهذ بطا ؤه

 ظاءث َىا امً. مهغ مضيىت ؤر اوكإجه، مولضٍ ام٩ان الوالض عؤؽ مؿ٣ِ آزغ مؿخًوى  ٖلى حٗجي ٞهي بالبهغة، صٞىه م٩ان َىا
تي الوخيضة هي الّؿوّيت ألانليت الاظخماٖيت الٗال٢اث ؤّن  عمؼّيا لىا لخبّحن ااخ٩ايت

ّ
 االُمإهيىت األامً الاؾخ٣غاع للٟغص ج٨ٟل ال

 الٗمومت ٖال٢ت هي مشلها، مخيىت ىؤزغ ؤنليت ٖال٢ت ؾوى  اخؿً اإلا٣ٟوصة ألابّوة ٖال٢ت حٗوَّمى ؤن يم٨ً اال الّؿٗاصة، ابالّخالي

 االاؾخ٣غاع ألامً) الّؿٗاصة ٖلى يدهل خيض بمهغ الّضيً قمـ الوػيغ ّٖمه خًً بلى خؿً بٗوصة ااخ٩ايت جيخهي خيض

. خياجه صاام الّضاثمت...( االُمإهيىت

ى ل٣ض       
ّ
جه خيىما ألاّا٫  ٧ان: ازىحن ٞٗلْحن ؤا خضزْحن زال٫ مً"  الّضيً بضع خؿً"  خىحن ججل

ّ
، بلى ؤر االضٍ جغبت بلى اج  ٢بٍر

اوي اااخضر
ّ
 مهغ مضيىت بلى البهغة مضيىت مً ٖٟغيذ خمله خيض عؤؾه امؿ٣ِ االضٍ مولض م٩ان مهغ ػاع خيىما الش

(. ال٣اَغة)

ًاٝ يإحي ألاَّميت مً ٦بحر ظاهب ٖلى آزغ ٖىهغ - ض َىا ليُم ِ
ّ
ٗوع  ٖلى ايا٦

ّ
 ال٣غابت ٖال٢ت بلى االوخكت بااخىحن الك

ل(. ألازّوة  -ألابّوة)
ّ
ه ابىت مً"  حضن"  ػااط في الٗىهغ َظا جمش  "  ّٖمِ

ّ
تي بال٣غابت ٖلمهما صان "  الحضن صد

ّ
 ٦ما بيجهما؛ ججم٘ ال

مها ؤخضب ؾايـ مً ّٖمه ِابىت ػااط ليمى٘ ٚغابخه، ٖلى الؼااط َظا ظاء   به الؼااط ٖلى اإلال٪ ؤٚع
ً
هخ٣اما ٌ اٍز  َلب االضَا لٞغ

ض الؼااط َظا ظاء.  بها الؼااط اإلال٪ ِ
ّ
ا٦ ض ألاّالّيت الاظخماٖيت الٗال٢اث بلى ااخىحن َظا ٖلى ليُم ِ

ّ
 َظٍ ٖوصة ٖلى طاجه الو٢ذ في ايا٦

تي زاهيت مّغة الاعجباٍ بلى( الٗمومت ٢غابت) الٗال٢ت
ّ
ر اال مام ألازّوة؛ ٢غابت ًٖ طاتها في حّٗبِ  اؾذُّ  خؿً) َىا الّٗم  اؤبىاء بزوة ٞاٖ 

ِلضا ؤّجهما ااخ٩ايت جظ٦غ بط ٖمغْحهما، احكابه ِاؾمْحهما حكابه بضليل ألازويً بمشابت( ااخؿً يلت افي هٟؿها الّؿىت في اُم
ّ
 مّما طاتها، الل

الن ٞةّجهما للخ٩ايت، الّؿغصر اإلاؿخوى  ٖلى ٖمومت ؤبىاء ٧اها بن بإّجهما الاؾخيخاط بلى يديلىا ِ
ّ
 اظهحن الّغمؼر  اإلاؿخوى  ٖلى يمش

 بلى الؼااط َظا يغمؼ آزغ، ابمٗجى ااخضة، شسهيت في الوظهحن جوخيض بلى االٛغيب اللجيب ػااظهما ايغمؼ. طاتها للصسهيت

تي ألاؽـل ألاصـر :  ااخيضة ااخضة ؤؾغة في اإلاكّخدخْحن ألاؾغجحن جوخيض
ّ
 اهوع  الّضيً قمـ مً ٧ّلٍز  االملِض  مهغ اػيغ ؤؾغة هي ال
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ى ألابّوة لغابُت الّضيً بضع خؿً خىحن ؤّن  ٦ما. الّضيً
ّ
ّبار ٖغى ٢بوله في ؤزغى، هاخيت مً يخجل

ّ
ه الُ

َج
ج  لي ما اؤها» :  ٢اثال ٖليه ؤبوَّم

سظ٥َج  الض، ّبار هؼ٫  طل٪ ٞٗىض. ٖمُّ  يا جغيض ٦ما ألامغ الّضيً، بضع له ٣ٞا٫ الضر، ٞاجَّم
ّ
 ؤ٢مكت الّضيً لبضع ااقترى  الّؿو١  بلى الُ

ه هٟؿه ٖلى اؤقهض ال٣اضخي بلى به اجوّظه بّياَا اؤلبؿه مٟخسغة
ّ
ه صمك٤ مضيىت في الّضيً بضع خؿً اقتهغ ا٢ض. الضٍ ؤه

ّ
 الض ؤه

ّبار
ّ
. (7)« الُ

الض الاٞخ٣اص ًٖ ؤّما  -3
ّ
ى ٞىجضٍ ااخ٩ايت َظٍ في ألابّوة لغابُت الش

ّ
 َظا".  الّضيً بضع خؿً بً عجيب"  شسهيت ٖىض يخجل

  يٓهغ لم الاٞخ٣اص
ّ
ْمغ ؤنبذ ؤن بٗض بال ، َظا ٢بل ؤّما ؾىت؛ ٖكغة بخضى"  عجيب"  ُٖم ًّ  بإّن  الي٣حن اٖخ٣اص يٗخ٣ض ٧ان ٣ٞض الّؿ

  ٧ان ا٢ض الّضيً، قمـ الوػيغ َو ؤباٍ
ً
  بظل٪ مٟخسغا

ً
ه مشل في َم مً ؤمام به مخباَيا سغٍز  اٖتزاػٍز  ب٩ّلِ  لهم ٢اثال ؾّىِ » : احٗا٫ٍز  ٞا

ان ل٨ً. (8)«مهغ اػيغ ابً ؤها مشلي، ٞي٨م مً  لغابُت اٞخ٣اصٍ بؿبب ااؾخ٩اهتٍز  ط٫ٍّز  بلى احٗاليه ااٞخساٍع جباَيه يى٣لب ما ؾٖغ

ٍُم  الوػيغ بإّن  يٗلم خيىما ألابّوة، تراب بلى " عجيب" بصسهيت ؤّصى َظا ٧لُّ . م٣ٟوص االضٍ اؤّن  ظضُّ  بالبدض ب٣يامها االٛغبت الٚا
ا زال٫ مً الوالض ًٖ . البهغة مضيىت بلى مهغ مضيىت مً ؾَٟغ

ل الّخدليل َظا مً اؾخسغاظها يم٨ىىا مالخٓت ؤّا٫  لّٗل        
ّ
 ؤؾاؽ ٖلى مبييت  -جهايتها بلى بضايتها مً  -طاتها ااخ٩ايت ؤّن  في جخمش

 الّددن بدر حضن باظخمإ اطل٪ ٖليه، ٧اهذ ما بلى ال٣ّهت جهايت في الّغابُت َظٍ ٖوصة زّم  ،(األازّوة ألابّوة) ال٣غابت عابُت اٞخ٣اص

  بؼاظخه
ّ

ه الحضن صد ّمِ . عجيب اابىه الّددن عمط الوػيغ ٖا

ًاٝ آزغ ٖىهغ         َظا. ال٣غابت عابُت ٖلى اال٣اثم ٦ظل٪، االّغمؼر  للخ٩ايت الّؿغصر البىاء في م٩اهخه له اإلاالخٓت َظٍ بلى يُم
: املىـاا ٖىهغ َو الٗىهغ

ّٗب مهغ في جبخضت ال٣ّهت بّن         ديلىا َظا الّٗل . مهغ مضيىت بلى بالٗوصة جيخهي زّم  اصمك٤، البهغة بحن ؤخضاثها اجدك  بلى يُم
تراب بإّن  ال٣و٫  ظر الٚا

ّ
ظض ال ظض ألابّوة، ٖال٢ت ٣ٞضان بؿبب اُم ٗض بؿبب ٦ظل٪ اُم ً ألانلي اإلا٩ان ًٖ البُم  لٗال٢اث ألانلي ااإلاَو

ً َىا اوٗجي ال٣غابت؛ سهياث. مهغ مضيىت ألانلي باإلاَو
ّ
ـصذا ٞالص

ّ
 اا٢ٗها بلى احٗوص اٚترابها مً حٗوص ؤن لها يم٨ً ال اإلاٛتربت ل 

 
ّ
. بها االاعجباٍ الّهلت بةٖاصة اطل٪ ألانليت، ألاؾغة ابلى ألانلي اإلا٩ان بلى ٖوصتها زال٫ مً بال

تي ألابّوة، عابُت اٞخ٣اص ؤّن  ؾوى  الّضعاؾت َظٍ في ال٣و٫  يؿٗىا اال       
ّ
ٗخبر ال

ُم
ٖامت ح  ؤّصى ألاؾغة، لخماؾ٪ الّغثيؿت الّضِ

سهياث
ّ
الر بالص

ّ
م ،(عجيب الّضيً، بضع خؿً الّضيً، هوع ) الش  اإلاجخم٘ ًٖ الٗؼلت بلى ،الحفيدا  بنا الوالد الّخوالي ٖلى َا

ً ضم آلازغيً ٖا ٗملوع  ٖا
ّ
تراب؛ بلى بهم ؤّصى مّما با مان، الك تي[  ألاصـر ]  اإلاخماؾ٨ت الّهٛحرة ٞللجمملاٖت»  الٚا

ّ
 بغاابِ جخمّحز ال

تراب خالت مً الٟغص ا٢ايت في َامّ  صاعٌة  آلي اجًامً ؤّالّيت  ب٣ٟضاجها آلازغيً بحن ألامان الّضيً هوع  شسهيت ٣ٞضث ل٣ض. (9)« الٚا
ظا لوالضَا، تراب آلامً ٚحر اإلاجخم٘ َظا مً االهغاب الّؿٟغ بلى بها صٞ٘ ما َا . ٖىه االٚا

 مً زهونا بالبهغة با مان قٗوعَا ٖضم زال٫ مً -لوالضَا ٣ٞضاجها بٗض -الّضيً بضع خؿً شسهيت اٚتراب ججّؿض بيىما      

ى ا٢ض. صمك٤ زّم  مهغ هي ؤزغى  مضيىت بلى االّؿٟغ الّىاؽ اٖتزا٫ بلى بها صٞ٘ مّما اؤجباٖه، الّؿلُان
ّ
تراب َظا ججل  بك٩ل الٚا

ّيٍز  ااضر
ّ
و بضمك٤ الّضيً بضع خؿً جواظض ؤزىاء اظل ظض. بّوابتها ٖىض هاثم َا غيان قبه َىا٥ اُم ه ٣ِٞ، ٢ميو ٖليه ُٖم

ّ
 مً ا٦إه

منخي ؤن ٞيه الٟغص يؿخُي٘ ٖالم آلازغيً، ٖالم ٚحر ٖالمٍز  ظر الٗالم َظا. اليلت يوم في بضمك٤ ايهبذ بمهغ ايبيذ بالبهغة يُم
ّ
 ال

، آلازغيً ٖالم ًٖ ازخالٞه بلٜ
ً
٢وهه ال ظٗلهم خّضا وهه به ايؿتهؼثون ( خؿً) يهّضِ م خيىما بااجىون  ايىٗخُم  بؿٍٟغ ؤزبَر

صذ اإلاضن بحن اللجيب
ّ
صة خياجه اؤنبدذ بل ااخضة، ليلت في ال  . مىه ٦ٟغصٍز  به يٗتٝر ال ٖالم في مهضَّم



 2015 ؤبريل :    الضادش العدد   -مجلة جيل الدراصات ألادبية والفىرية
 

 

 

 

 

 

 72 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

مإهيىت با مان يكٗغ اخّتى       
ّ
غ نٛحرة ظماٖت ًٖ له يبدض ؤن ٖليه ٧ان َاالء، اؾِ االُ

ّ
ٍ ااخمايت له جٞو ٗضُّ

ُم
 إلاواظهت اح

ياجه ب٩ّلِ  اإلاجخم٘ بت ؤا زٝو صان  جدّضِ   هي ما ااجماٖت َظٍ. َع
ّ
تي ألاؾغة بال

ّ
 مً له البّض  ٧ان الهظا،. االضٍ بموث حضن ٣ٞضَا ال

ّبار، ابحن بيىه ألابّوة ٖال٢ت في ؤزحرا اظضَا ا٢ض جدميه؛ ؤنليت اظخماٖيت عابُت ًٖ البدض
ّ
 في ااخحن طل٪ مىظ ٞٗاف الُ

خحن ال٨ً اؤمً، اَمئىانٍز 
ّ
.  ما٢

       
ّ
مئىان َظا ؤّن  بال ان الَا ىا ٖىضٍ؛"  عجيب"  مجيء بٗض ازخٟى ما ؾٖغ ّبار ااخ٩ايت في ؾغصر ؤزغ ؤّر  هجض ال َا

ّ
ظر للُ

ّ
 ال

  اعمؼر  ؾغصر لؿبب بزٟاءٍ جخّٗمض ااخ٩ايت ا٦إّن  جبّىاٍ،
ً
ّبار ازخٟاء ؤّن  ٞهو الّؿغصر الّؿبب ؤّما: مٗا

ّ
 ااخ٩ايت ههوم مً الُ

ه يغاعيا ؤنبذ عجيب مجيء بٗض
ّ
كوي٤ اظاهب الّؿغص صااعي يسضم اظوصٍ يٗض لم  ه

ّ
 َظا ؾيخجّضص خيض ااخ٩ايت، في الد

. بظل٪ ٖلمهما صان  بوالضٍ االخ٣اثه الّضيً بضع خؿً بً عجيب شسهيت بمجيء طعاجه بلى ليهل ؤلازاعة ٖىهغ اؾحزيض الدكوي٤

ظا ا ظاطبيتها الؾخمغاع مهّمحن ؤمغيً للخ٩ايت ي٨ٟل ااجضيض الٗىهغ َا غـويم:  اإلاؿخمٗحن ٣ٖو٫  ٖلى اسخَغ
ّ
 بيىما.  رـار ا الخ

ّبار الزخٟاء الّغمؼر  الّؿبب
ّ
ه ااخ٩ايت مً الُ

ّ
خت) ألابّوة لٗال٢ت خؿً ٣ٞضان ؤا موجه بلى يغمؼ ٞلٗل

ّ
تي( اإلاا٢

ّ
 ججمٗه ٧اهذ ال

بار
ّ
ض خيض بليه تهضٝ اما هٟؿها ااخ٩ايت عمؼيت مىُل٤ مً  -ظضيض مً ؾيضٞٗه مّما بالُ

ّ
( ألابـّو  رابطة) ال٣غابت ٖال٢ت ٖلى جا٦

تراب مً الٟغص ا٢ايت في ألاؾااخي اصاعَا ؼاهه آلازغ ًٖ الٚا ِ
ّ
 ال٣غابت ٖال٢ت ًٖ البدض بلى  -٦ظل٪ ااجماٖت صازل الىٟنخي ااج

تي ااخ٣ي٣يت
ّ
ظا. اإلاجخم٘ صازل الّجهاثيحن االُمإهيىت ألامان له ؾخ٨ٟل ال  عابُت خؿً ي٣ٟض بن ما بط طاتها، ااخ٩ايت به جسبرها ما َا

ّبار بازخٟاء ألابّوة
ّ
  الُ

ً
ه ٖؿا٦غ يإزظٍ خيض با مان، الكٗوع  ٖضم بلى طل٪ به ياّصر خّتى ؾغصّيا اهه اي٨ؿغاا ّٖمِ

ّ
لوهه زّم  ص٧  يغّخِ

خٓت، َظٍ ٖىض طعاجه اٚخملغابه يبلٜ. مهغ بلى مؿاٞغة ِظما٫ٍز  ْهغ ٖلى
ّ
 نىضا١  صازل خبؿه ؾبب حهًم ؤن يؿخُ٘ لم ٞهو الل

ّمان بدّبِ  لؼالبيت َبسه ؤزىاء الٟلٟل» مً ٢ليال ليؿياهه . (10)«الغُّ

ؼلخه آلازغيً ًٖ اٚترابه في يؼيض امّما        ً ٖجهم ٖا ٍ ٖاإلاهم، ٖا   اظوصُم
ً
٤ نىضا١  صازل مسجوها

َج
  مىه يسغط ال مٛل

ّ
. ليإ٧ل بال

ؼلخه اخضجه ٞخبلٜ ه ؤاّظها، ٖا
ُم
بيٗيت خالخه بلى يٗوص اال ،"االٟٗغيذ الهّياص"  خ٩ايت في ال٣مم صازل الٟٗغيذ مشل مشل

ّ
  الُ

ّ
 في بال

ظر) ّٖمه ابلى اػاظخه ابىه بلى يخّٗغٝ ٖىضما ال٣ّهت جهايت
ّ
ه ؤر(. االضٍ مً وسست َو ال

ّ
مإهيىت با مان يكٗغ يٗوص ال به

ّ
  االُ

ّ
 بال

تي) الٗمومت اعابُت ال٣غابت عابُت ٖوصة ٖىض
ّ
  ماهي ال

ّ
لت( بضيلت ؤبّوة عابُت بال ِ

ّ
ه في اإلاخمش . ااسهوم اظه ٖلى ّٖمِ

َا بإّن  ِٖلمذ خيىما آلازغيً ًٖ اٚترابها ْهغ ٞل٣ض"  عجيب"  شسهيت ؤّما         م٣ٟوص الوالض ابإّن  االضَا، َو ليـ ظضَّم

ل(. ألابّوة لغابُت ٣ٞضاجها)
ّ
تراب َظا اجمش ظيً اإلا٨خب ؤاالص امخىإ في لضيه الٚا

ّ
ٗب ًٖ مٗه يضعؾون  ال

ّ
 ،(11)به ااؾتهؼائهم مٗه الل

ضم بال٣ل٤ قٗوعا له ؾّبب مّما ه ؤر االضٍ، ًٖ للبدض( الهغب) الّؿٟغ ؾوى  يجض ٞلم ألامان؛ ٖا
ّ
اصة ؾاٞغ ؤه  ألابّوة عابُت إٖل

تي اإلا٣ٟوصة
ّ
مإهيىت ألامان بةٖاصة ال٨ٟيلت الوخيضة هي اال

ّ
. هٟؿه بلى االُ

و الّخدليل، َظا جهايت في لىا يبرػ َامّ  ٖىهغ        ض بضاعٍ َا ِ
ّ
 ألاصر  مويٕو ٖلى ااخ٩ايت جغ٦حز بسهوم بليه طَبىا ما يا٦

ؿائالث ًٖ ؤلاظابت زال٫ مً الٗىهغ َظا ايٓهغ. الّدم كـرابة ورابطة
ّ
:  الّخاليت الد

  -صمك٤ -مهغ) مضن رـصذ في ااخ٩ايت ؤخضار جضاع  اإلااطا... ؟ ااخ٩ايت في ألابّوة لغابُت اٞخ٣اصاث رـصرة جوظض إلااطا      -

لت مخخاليت ؤظيا٫ٍز  رـصرة لدكمل ااخ٩ايت ؤخضار حؿخمغُّ  اإلااطا... ؟(البهغة ِ
ّ
 بضع خؿً  -الّضيً هوع ) عثيؿت شسهياث رـصذ في مخمش

... ؟(عجيب  -الّضيً
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ؿائالث َظٍ ِازخهاع ايم٨ىىا       
ّ
الزت الد

ّ
ع  إلااطا: َو ااخ٩ايت عمؼيت اؾخ٨ىاٍ في ؤَّميخه له ااخض مٟخاحي ؾاا٫ في الش »  الٗضص يخ٨غَّم

  -صمك٤ -مهغ) ااإلا٩ان( ؤظيا٫ زالزت) االّؼمً الّغثيؿت الصسهياث ليكمل للّىٓغ اإلالٟخت الّهوعة بهظٍ ااخ٩ايت في«  رـصرـة

... ؟(البهغة

 جسٟى ال الٗضص لهظا ااإلاٗغاٞت الّغثيؿت الّضاللت الّٗل . الٗضص لهظا الّغمؼيت الّضاللت ًٖ بدشىا ما بطا ٖىاءٍز  صان  ؤلاظابت اجبرػ       

٧وعة ٖىهغ بلى جغمؼ خيض ٖليىا،
ّ
ًاء بلى يغمؼ زالزت الٗضص) الظ ذ ،(12)(اال٣ًيب ااسهيخحن: للظ٦غ الّخىاؾلّيت ألٖا  َظا ايلّمِ

تي ألاؾغة بلى طاجه الو٢ذ في الٗضص
ّ
الور مً جخ٩ّون  ال

ّ
ٟل األام ألاب:  الش

ّ
ٗخبر ٦ما. (13)االُ ـصرـة يُم

 
 مٗٓم لضى م٣ّضًؾا ٖضصا ال 

و الّؿاميحن، ٖىض ؾّيما ال الكٗوب،   االٟإ٫ ااسحر بلى يغمؼ َا
ّ
ل. ااخؿً اااخٔ

ّ
ـصرـة) الٗضص ايمش

 
مل٤،( ال 

ْ
ل
َج
ٗٝغ لظل٪ ااس

َج
 مٗٓم ح

ظر لإلله اظٍو زالزت -ؤلاؾالمي الضيً بسالٝ  -الّضياهاث
ّ
ىا،. الٗضم مً الٗالم زل٤ ال  زالزت الٗضص بّن *: " - Balzac بلـسان ي٣و٫  َا

و ااسل٤، ٖالمت لجب ٖضص َا  (14)"  هللا يُم

  يغجبُان الّغمؼيً َظيً بإّن  ال٣و٫  يم٨ىىا َىا مً       
ً
  ِاعجباَا

ً
ٗخبر ألاب ٧ان ٞةطا بيجهما؛ ازي٣ا ٖامت يُم  في األاؾاؾيت ألاّاليت الّضِ

ل ٞهو ألاؾغة، ِ
ّ
٧وعة ٖىهغ -آزغ مؿخًوى  ٖلى  -يمش

ّ
ٟل يم٨ً ال ٦ما جمشيل؛ ؤخؿً الظ

ّ
ل ؤن للُ ِ

ّ
 لٗضم هٓغا الٗىهغ َظا يمش

  هًوظه
ً
ًاء ؤر) رـصرـة للٗضص الغمؼيً َظيً اعجباٍ بّن . ظيؿّيا هت األاؾغة للظ٦غ الخىاؾليت ألٖا  األام ألاب: الشالور مً اإلاخ٩ّوِ

 في االبدض الّخإّمل بلى يضٖواهىا لالهدباٍ، ااإلالٟذ الٛغيب الك٩ل بهظا ازهاثههما م٩ّوهاتهما مً ٦شحر في اجُاب٣هما( االُٟل
٠ خّتى االاؾخ٨كاٝ البدض في هبضؤ بن اما. بيجهما ااجامٗت الٗال٢ت

ّ
ت لىا جخ٨ك  ألاَّمّيت مً ٦بحر ظاهب ٖلى ااخ٣اث٤ مً مجمٖو

غاٞت
ّ
 الّقعف/اللـّو  عمملوػ   -الّضَكت بلى يضٖو عجيب هدوٍز  ٖلى  -يدبملاصالن الّغمؼيً َظيً بإّن  هجض خيض ٦ظل٪، االُ

و ااسهيخحن، مً اؤبحن ؤْهغ ال٣ًيب ؤّن  ٞىجض: القمور /وال  ـور  الّدو ية/والفـوكية ديل َا ظر ألاب بلى آزغ مؿخًوى  ٖلى يُم
ّ
 ال

ٗخبر لى ألا٢وى  ااجاهب(** Patriarche  -ألابيؿيت) البُغيغ٦يت اإلاجخمٗاث في يُم هغ األٖا ما ااسهيخان بيىما. ألاؾغة في األْا  َا
الن ٞةّجهما ب٨شحر، ال٣ًيب مً اؤيمغ حجما ؤنٛغ

ّ
 بط ألاؾغة؛ في األاصوى األازٟى ألاي٠ٗ ااجاهب ألاؾغر  اإلاؿخوى  ٖلى جمش

الن
ّ
  جمش

ًّ
 امجها) ألابيؿيت اإلاجخمٗاث ٖىض ؾلٟا مٗغاٞت ألاؾغة صازل( ألاهثى) ألام مغجبت ٧اهذ ابطا. االُٟل( الؼاظت) ألام مً ٦ال
ظر الٛالم ؤر)الُٟل ؤا ؤلابً م٩اهت ٞةّن  ؛(الٗغبيت اإلاجخمٗاث

ّ
 ألازحر في ل٨ّجها اؤلابهام، الٛموى بٌٗ ي٨خىٟها( بٗض يدخلم لم ال

 بحن مجزلت ؤا م٩اهت يدبّوؤ ؤن بلى مضٖاة ظيؿّيا الُٟل هًوط ٖضم  ّن  اطل٪ مجها، ج٣ترب اال ألاب مغجبت مً ؤصوى مغجبت في جب٣ى

ه بإهثى ليـ ٞهو: اإلاجزلخحن
ّ
ه ٦ما لها، مسالٟت جىاؾليت ؤًٖاءً  يمل٪  ه

ّ
ه الغظولت ٧امل عظال اٖخباٍع يم٨ً ال طاجه الو٢ذ في ؤه

ّ
  ه

لها هًوظا الظ٦غيت الخىاؾليت ؤًٖاءٍ جىطج الم بٗض يبلٜ لم َّ  ؤّن  ٦ما. ٞحها االّؼعٕ ألاـر/للمرؤ  الخسهيب ٖمليت جماعؽ ٧ي يا
ايت جدذ يؼا٫ ال ؤزغى  ظهت مً الُٟل  ألاؾغة صازل ااخض ط٦غ مً ؤ٦ثر يوظض ؤن يم٨ً ٞال ااه٣ياصٍ؛ اؾُوجه االضٍ ٖع

. ؤصوى مغجبت بلى الابً صاع  يى٨مل بيىما للؿلُت، ٦غمؼ ألاب ؾوى  الظ٦غ َظا ي٩ون  ؤن يم٨ً اال ألابيؿيت

ديل رصرة للٗضص الّغمؼيً ٦ال هجض ؤزغى  هاخيت امً        ٖمليت جماعؽ ٞا ؾغة  Balzac  -بلؼا٥ لؿان ٖلى ظاء ٦ما  –ااسل٤ بلى يُم
صا ؤٞغاصا جسل٤ ؤا جيخج ؤّجها ؤر ألابىاء، مً ظضيض اجيل ااسل٤ ضُم ظر ألاّا٫  الُٟل مً بضايت ظُم

ّ
ظا. زالزت ٖضصَا ٞيهبذ جلضٍ ال  َا

. طاجه الو٢ذ في ااسل٤ ابضايت ال٨ثرة بضايت ٖلى يض٫ّ  ؤصّر  بمٗجى ؤا ،(ال٨ثرة) ااجم٘ ٖلى الٗغبيت اللٛت في يض٫ّ  الٗضص

ًاء ؤر زالزت، للٗضص الشاوي الّغمؼ ٖلى جىُب٤ هٟؿها اإلاالخٓت اهجض        خيض ،(اااسهيخان ال٣ًيب)للغظل الخىاؾليت ألٖا
ى
ّ
 ظاهبا حكمل ٞمؿااليتها اخملها، اإلاغؤة جسهيب في اإلاؿاالت ٞهي. ؾاٞغ بك٩ل الظ٦غيت الخىاؾليت لألًٖاء ااسل٤ عمؼ لىا يخجل

يٟت في ٢هوع  ٞإّر  ؛(ااسل٤) الوالصة ٖمليت مً ٦بحرا ًاء َظٍ ْا  الٟىاء بلى ابالّخالي ااسل٤ اوٗضام بلى ياّصر ٢ض الخىاؾليت ألٖا
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تي ٞا ؾغة) االٗضم
ّ
ا ي٩ون  ااجينخي ألاب ل٣هوع  ؤَٟاال جلض ال ال ذ مهحَر

ّ
ا ي٩ون  ؤا الُال١ زال٫ مً االاهٟها٫ الدكد  مهحَر

 (.بٗضَما ألاؾغة اؾم يدمل مً جغ٥ صان  يموجان زّم  الؼاظان ي٨بر خيىما االٗضم اإلاوث

 الظ٦غ امغ٦ؼ لألؾغة الاظخماٖيت االضاللت اااسهيخان لل٣ًيب اللٛويت الضاللت بحن َغي٠ ا٢تراب َىا٥ ؤّن  ٦ما

ها الّتي هٟؿها الويٗيت هي ااسهيخحن بحن ال٣ًيب ايٗيت)ٞحها
ّ
 اؾم ٞال٣ًيب"(.  االُٟل الؼاظت" ؤؾغجه بحن الغظل يدخل

غ
ّ
ض اااسهيت مظ٦

ّ
صخان ااسهيخان جدخّل  ٦ما. ماه

ّ
غ ال٣ًيب يدخّل  بيىما للظ٦غ الخىاؾلي ااجهاػ مً ألاؾٟل اإلاغ٦ؼ اإلااه

ّ
 اإلاظ٦

لى اإلاغ٦ؼ ظر هٟؿه الوي٘ َو َظا الّٗل . ايٓهغ ٖلحهما يٗلو َو بط مىه، ألٖا
ّ
ه ال

ّ
 في( االُٟل األام ألاب) طاتهم ألاؾغة ؤٞغاص يدخل

لى َو ألاب ٞىجض. ألابيؿيت اإلاجخمٗاث   هجض بيىما االىهي، األامغ الؿلُت بيضٍ ألاؾغة صازل مغجبت ألٖا
ّ
 في االُٟل ألام مً ٦ال

ه( الظ٦غ) ألاب بلى مىه ألاهثى بلى ؤ٢غب مغجبت في َو الُٟل بيىما ؤهثى هي ألاالى  ّن  ألاؾغة صازل الؿٟلى اإلاغجبت
ّ
 بٗض، يبلٜ لم  ه

ه ؤا ال٩لمت مٗجى بإجّم  ط٦غا ليـ ٞهو ابالّخالي يىجب ؤن يؿخُي٘ ٞال
ّ
ه ٦ما. ٧امل ٚحر ط٦غ به

ّ
ت اؤلاعاصة للؿلُت ٞا٢ض ؤه

ّ
 اإلاؿخ٣ل

خحن
ّ
تي  -ؤهثى/ؤّمه بلى ؤ٢غب مغجبت بلى يىدضع يجٗله مّما االضٍ، بيض ج٩وهان الل

ّ
ا مً جمل٪ ال ال . ؤبيه مغجبت بلى مىه  -قيئا ؤمَغ

 يوظض ؤن يم٨ً ال بديض البٌٗ بًٗهما اي٨ّمالن مٗا يّخدضان رـصرـة للٗضص الغمؼيً َظيً ؤّن  لالهدباٍ ااإلالٟذ لللجب ااإلاشحر     

 في احؿخمّغ  ؤؾغة جوظض ؤن يم٨ً ٞال. آلازغ اوٗضام صان  ؤخضَما يىٗضم ؤن يم٨ً ال طاجه الو٢ذ افي آلازغ، اظوص صان  ؤخضَما

  جهاثيت، ال اعّبما ٖضيضة  ظيا٫ ااخياة
ّ
االء. طل٪ بٗض( ألاب اؾم)ااؾمها لواءَا يدملون  ؤَٟا٫ بوظوص بال ٟا٫ َا  يوظضاا لً ألَا

يٟتها اج٣وم هاضجت ج٩ون  لألب جىاؾليت ؤًٖاء اظوص صان   الوالصة طل٪ بٗض اج٩ون  ااخمل ٞي٩ون  ٢يام، زحر الخسهيبيت بْو

ًاء ٢هوع  ؤناب بطا ؤّما. ألاخٟاص اؤخٟاص األاخٟاص با االص االخ٩ازغ الىمّو  في ألاؾغة احؿخمّغ ( ااسل٤)  ؤا للمغؤة الخىاؾليت ألٖا

ا بخُلي٣ها يؿإع  –ألابيؿيت اإلاجخمٗاث في  –ألاب هجض ما ٞٛالبا ما، لؿبب ٣ٖيمت ٧اهذ  ؤاالصا له لخىجب ؤزغى  بامغؤة احٛيحَر
 االٟىاء اإلاوث ألاؾغة مهحر ٞي٩ون  ال٣ٗيمت هي ااجيؿيت الغظل ؤًٖاء ٧اهذ بطا ل٨ً. ٞىائها صان  ايٗملون  الٗاثلت اؾم يدملون 

ه ؤزغياث، وؿاء مً ٖضيضة مّغاث الؼااط الغظل َظا خاا٫  مهما
ّ
ولون  الٗاثلت اؾم يدملون  نلبه مً ؤَٟاال يىجب لً  ه دُم  ايَج

 ااخ٩ايت َظٍ جداا٫  ما َظا ااؾخمغاعيتها؛ اب٣ائها ألاؾغة اظوص في ظّضا مهّم  الظ٧وعر ٞالٗىهغ  .ألاب بٟىاء الٗاثلت َظٍ ٞىاء صان 
. بليىا جونيله

مإهيىت ٖلى يض٫ّ  ٞهو ؤلاؾالميت، الش٣اٞت في ال٣ضؾيت عمؼيخه له رـصرـة الٗضص ؤّن  ٦ما      
ّ
 ب٨غ ؤبو ٕٞؼ ٞدحن البا٫؛ اعاخت الُ

ضاء مً ٖىه هللا عضخي الهّضي٤  َإَإ بًٗهم ؤّن  لو!  هللا هئيّ  يا: " االّؿالم الّهالة ٖليه للّغؾو٫  ٢ا٫ بط الٛاع في ازخبأ خيىما ألٖا
ْمئىا االّؿالم الّهالة ٖليه عّصٍ ٩ٞان"  عآها بهٍغ

َج
ُ  يا ّْى٪ ما:  لٟٔ افي زالثهما، هللا ازىان! ب٨غ ؤبا يا اؾ٨ذ"  صعظت ؤ٢صخى بلى مُم

 مً هجض ٦ما[. 40 آلايت  –الخوبت ؾوعة] مٗىا﴾ هللا بّن  جدؼن  ﴿ال حٗالى ل٣وله مهضا٢ا اطل٪ (15)"  زالثهما هللا بازىحن! ب٨غ ؤبا
 الُمإهيىت بلٙو ٢هض زالزا اليوميت ألااعاص جخ٨ّغع  ما ا٦شحرا زالزا، زالزا ااإلاٗوطجحن ؤلازالم ؾوعة ٢غاءة الىوم ٖىض اإلاؿخدّب 

. (16) الّغّباهيت االّغاخت الىٟؿيت

  الّؿٗاصة، ابالّخالي البا٫، اعاخت الىٟؿيت الُمإهيىت بلى الوػيغيً ؤؾغجا جهل لم الهظا  
ّ
ملّمِ  بال

َج
ياب ٞغ٢ت بٗض قملهما ِبل  ٚا

 الشالض الّغمؼ َظا اظاء(. مهغ  -صمك٤  –البهغة) مضن زالر ٖبر( عجيب  –الضيً بضع خؿً  –الضيً هوع ) ؤظيا٫ زالزت صاما
ًاٝ رـصرـة للٗضص مإهيىت جخد٤٣ّ ال خيض لهما، هديجت ؤا لهما مخّمما طاجه الو٢ذ في اي٩ون  آلازغيً الّغمؼيً بلى ليُم

ّ
 الّىٟؿيت الُ

  ؾٗاصتها، ابالّخالي لألؾغة، البا٫ اعاخت
ّ
ٟل األام ألاب) الشالزت ؤَغاٞها بوظوص بال

ّ
 مخيىت؛ ؤؾغيت عابُت ّْل  في اجماؾ٨هم( االُ

ضم ألاؾغة َظٍ اؾخمغاعيت جًمً ا٢وّيت مخماؾ٨ت ألابّوة عابُت ٞوظوص . ٞىائها ٖا
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ا ألاؾغة لوظوص باليؿبت ازُوعتها زالزت للٗضص الغموػ  َظٍ اعجباٍ ؤَّميت هغى  َىا، مً       ىائها موتها ؤا ااؾخمغاَع  في ٞا

يالي مجخمٗاث امجها  –ألابيؿيت اإلاجخمٗاث
ّ
ؼ   -ؤزغى  اخ٩اياث  –ااخ٩ايت َظٍ ٞجاءث. ااسهوم اظه ٖلى  –الل

ّ
 ٖلى لتر٦

ما -الّىاؽ اعي ليـ -ٞحها جساَب ط٦ّيت عمؼيت بُغي٣ت الكغ٢يت اإلاجخمٗاث في ألاؾغة مويٕو
ّ
***  ااجماعي الالقٗوع  ابه

(Inconscient Collectif )ًٖيكهم َغ١  في جبدض ؤن ٢بل ب٣ائهم ؤؾباب في اجبدض قٗوعَم، ٢بل طااتهم في ال٩ام .

ا ٞهي به، جسبرها ؤن ال٣ّهت جغيض ٧اهذ ما َظا الّٗل         ما ألاؾغّيت، االّغابُت ألاؾغة مويٕو ٖلى بتر٦حَز
ّ
ؼ به

ّ
 الٗىهغ ٖلى جغ٦

٧وعر
ّ
ظر ٞحها الظ

ّ
ٗخبر ال ٖامت يُم   لألؾغة ألاؾاؾيت الّضِ

ً
ل ألاب ٧ان ٞةطا:  لها اامخضاصا ِ

ّ
ٖامت لألؾغة ألاالى الّىواة يمش  ل٣يامها، االّضِ

ٟل) الابً ٞةّن 
ّ
ل( الُ ِ

ّ
  ألاؾغة جيكإ ؤن يم٨ً ال ٦ما. لوظوصَا االاؾخمغاع لها الامخضاص يمش

ّ
رَجٝ اظخماٖيت ٖال٢ت ّْل  في بال

َج
 بها مٗت

. الؼااط هي الٗال٢ت َظٍ ؛ اإلاجخم٘ َٝغ مً اب٣ضؾيتها

 ألاؾغة جماؾ٪ يمان قإجها مً ٖال٢ت االابً، ألاب بحن مخيىت ٖال٢ت اظوص مً بّض  ال امؿخمّغة، مخماؾ٨ت ألاؾغة جب٣ى اخّتى       

يإ مً ؤٞغاصَا اج٣ي لها، األامً ًّ ذ ال
ُّ
كد

ّ
ٗوب مً ٦شحرٍز  ٖىض اإلا٣ّضؾت الٗال٢ت َظٍ. االابخٗاص االد

ّ
ٗوب ازهونا الك

ّ
 الك

  هي ما ؤلاؾالميت،
ّ
تي ألابّوة ٖال٢ت بال

ّ
. اصيمومتها ألاؾغة اظوص اؾخمغاعيت لًمان امخوانلت امخيىت مؿخمّغة جب٣ى ؤن يجب اال

ؼ ٧اهذ ما َظا الّٗل  ِ
ّ
. جهايتها بلى بضايتها مً ااخ٩ايت ٖليه جغ٦

 مً( الّضيً هوع  اؤزيه الّضيً قمـ الوػيغ) خ٩ايت بلى هٓغها ما بطا:  ااخ٩ايت لهظٍ جدليلىا جهايت في لىا جبرػ ؤزغى  مالخٓت       
اع ااخ٩ايت ؤا ألامّ  للخ٩ايت آزغ جمشيل ؾوى  ليؿذ ااخ٩ايت َظٍ بإّن  اظضها ألاّاليت، الاظخماٖيت الٗال٢اث اٞخ٣اص خيض  ؤلَا

 مسخهغ جدليل بخ٣ضيم الضعاؾت َظٍ بجهاء -للبدض احٗمي٣ا للٟاثضة حٗميما  -ِاعجإيىا َىا، امً(. وع رزاد ع ريار امللً كّؾة)

ٍ٘ز  كابه طل٪ ه٨دك٠ خّتى ألام للخ٩ايت اؾغي
ّ
لٟذ الٛغيب الد

ُم
 هوع  اؤزيه الّضيً قمـ الوػيغ) خ٩ايت ابحن بيجها لالهدباٍ، ااإلا

(. الّضيً

اع ٞااخ٩ايت  اجيبجي بل ألابوة، عابُت ابا زّو  ألاؾغة عابُت ٣ٞضان مويٕو" الليالي"  بضايت مىظ جُغح هٟؿها ؤلَا
 ايىجب ؤبا يهبذ ؤن ؤمل ٖلى يٗيل اب٣ي. بٗض يىجب الم ٖضيضة ؾىواث مىظ متزاظا ٧ان قهغياع ٞاإلال٪. ٖلحها عمؼيت بُغي٣ت

يا ابىا  جوّنل ٣ٞض. اإلال٨ت ػاظخه زياهت با٦دكاٞه ا٢ؿغيت ٞٓيٗت بُغي٣ت ألامل َظا ٣ٞض ل٨ىه. مل٨ه في ايمّضص اؾمه يدمل قٖغ

 في  –مدالت ال ؾي٩ون  االظر ااساثىت ػاظخه مً يإحي إلاولوص ؤبا يهبذ ؤن اؾخدالت اهي طاجه، الو٢ذ في اماإلات مدبُت هديجت بلى
 يتزاظها امغؤة ٧ل ي٣خل بضؤ الهظا،. اب٣اثه ااخ٨م اؾخمغاع حهضص مّما بليه، وؿبه في مك٩و٧ا  –يوما اإلال٨ت خملذ ما بطا خا٫

. بليه وؿبها في مك٩و٥ مدخملت ؤبوة عابُت ؤيت بوكاء بظل٪ عاًٞا اااسياهت، الٛضع زكيت ػااظهما ليلت نباح

اع ٞااخ٩ايت بطن، ظا اؾخٗاصتها، امداالت ألابوة عابُت ٣ٞضان مويٕو ٖلى عمؼيت بُغي٣ت مبييت ؤلَا  ؾخٟٗله ما َا

ٗيض ؤر: ج٣غيبا ؾىواث زالر َيلت اإلال٪ امؿام٘ مؿامٗىا ٖلى ؾدؿغصَا التي اااخ٩اياث قهغػاص
ُم
 ليهبذ ألابوة عابُت بليه ح

. الغابُت َظٍ ب٣ٟضان قٗبه ًٖ مٛتربا ْاإلاا ؤنبذ ؤن بٗض قٗبه في ٖاصال امل٩ا ؾويا بوؿاها

تي آلخـربملاِ  له مٗجى طاث ٖال٢ت اؤَّم  اظخماٖيت عابُت ؤَّم   -ػاظخه اسياهت با٦دكاٞه -قهغياع اإلال٪ ٣ٞض ل٣ض       
ّ
لذ اال

ّ
 في جمش

تي الؼااط ٖال٢ت
ّ
ظا. اإلال٨ت بؼاظخه جغبُه ٧اهذ ال ض بضاعٍ َا

ّ
  هٟؿيخه في ال

ً
  الاٞخ٣اص، لهظا بالّخٗاؾت قٗوعا

ً
 آزغ اقٗوعا

لت اإلاؿاِهضة ألاّاليت الٗال٢اث بلى اااخىحن بالوخكت ِ
ّ
ى. الّؼاظيت الٗال٢ت في ااإلاخمش

ّ
ع  اإلاؿخمغ ػااظه في ااخىحن َظا ججل  ااإلاخ٨ّغِ

ًَّم  ليؿاءٍز  . الٗغؽ ليلت نباح في ي٣خله
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ؿاء ي٣خل ؤن اإلال٪ بةم٩ان ٧ان       
ّ
ًّ  الّؼااط صان  الي ًّ  مجامٗت، اصان  به  العصكة) ألاؾغيت الٗال٢ت ابلى اإلااضخي بلى خىيىه ل٨

ًَّم  ظٗله ااسهوم، اظه ٖلى(السوجية ًَّم  يتزّاظه ًّ  زّم  ايجامٗه  في الّؼااط ؤَّميت ًٖ وٟٛل ال ؤن يجب ٦ما. طل٪ بٗض ي٣خله
ٗوب مٗخ٣ضاث

ّ
تي ال٣ضؾيت جل٪ ٖلى يدهل اال ي٨خمل ال بط ؤلاؾالميت، الك

ّ
تي مجامٗت ٚحر مً ٣َوؾه جُب٘ ال

ّ
  اال

ً
 ما ٚالبا

. للّؼااط اإلا٣ّضؽ الّغباٍ جدذ ايجخمٗان الّؼاظان ٞحها يلخ٣ي ليلت ؤّا٫  ؤر الّضزلت، ليلت جدضر

ى بيىما       
ّ
تراب مً آزغ همِ يخجل ظر  -الٚا

ّ
ل اال

َّم
ٗوع  في يخمش

ّ
ضم آلازغيً ًٖ باالزخالٝ الك  ااضر بك٩ل  -بلحهم الاهخماء ٖا

اع ااخ٩ايت في اظلّيٍز  :   ؤلَا

 به يخمّحز ما م٘ الٟٗغيذ ؤؾحرة اإلاغؤة زياهت زّم  له ػاظخه زياهت زّم  ػمان قاٍ ؤزيه ػاظت اسياهت ع ريار اإلال٪ ٞبا٦دكاٝ       

هذ للمغؤة اإلاخخاليت ااسياهاث َظٍ ٧ّل  قضيض؛ اخغم ظبراث مً ألازحر َظا   ع ريار ٖىض ٧وَّم
ً
ؿاء خو٫  عؤيا

ّ
ضاء وّل ) الي

ّ
 ال 

ّيٍز  ازخالٝ بلى ؤّصى آلازغيً م٘ ااجؼجي الازخالٝ َظا. اإلاجخم٘ عؤر ًٖ مسخل٠( خاث ات
ّ
 في وحياث  هّم  وّل  حؾر) مٗهم ٦ل

ضاء من   حلام
ّ
ؼلخه اإلال٪ اخضة في حؿّبب مّما ،(ال   ااجضيض ٖاإلاه حك٨يل بلى ااخشيض ؾٗيه زال٫ مً اطل٪ آلازغيً ًٖ ٖا

٨ّغِؽ ظضيض ٖالم. ٖاإلاهم ًٖ ااإلاسخل٠ به ااسام
ؽ ااخض لهضٝ اخياجه اظوصٍ ٞيه ؾيُم  ٧ّل  مً اإلاؿخمّغ  الاهخ٣ام َو لضيه، م٣ضَّم

ؿاء
ّ
. ااساثً ألاهشور  ااجيـ ابٞىاء الي

ّيخه) آلازغيً الَخماماث مكاع٦خه ٖضم بلى باإلال٪ ؤّصى الّغَيب الازخالٝ َظا        م( ٖع موخاتهم اؤ٩ٞاَع لت َا ِ
ّ
 ااخهو٫  في اإلاخمش

لى األامً ااخمايت ٖلى  قٗوعٍ زال٫ مً بلحهم الاهخماء بٗضم الوعي بلى اإلال٪ بصسهيت ؤّصث ألاقياء، َظٍ ٧ّل . الٗاص٫ ااخ٨م ٖا

ؿاء بلى الّىٓغة خيض مً ٖجهم باالزخالٝ
ّ
تي ااسياهت خيض امً الي

ّ
و  -بها ؤنيب ال  ػاظخه: بليه الّىاؽ ؤ٢غب َٝغ مً  -اإلال٪ َا

. اإلال٨ت

(. اإلاجخم٘/ الّغّٖيت) آلازغيً ًٖ اإلال٪ شسهيت اٚتراب بلى  -الّجهايت في  -الاهخماء بٗضم الوعي ؤّصى       

:  ااسُاَت َظٍ في ع ريار لصسهيت الاظخماٖيت الّهحراعة جمشيل ايم٨ً       

 

ي ازخملالٝ    ←      ظملؼجي ازخملالٝ                       
ّ
  اوٗملململململململململململؼا٫     ←         ٦ملل

  ٖملململؼلت ؤا                  آلازملغ م٘                  آلازملغ م٘                         

        

 طاث اٚخملغاب     ←            اهخملماء ٖملضم      ←     مكاع٦ملت ٖملضم                      

 آلازغ ًٖ اإلال٪                     آلازملغ بلى             آلازملغ اَخماماث                      

 

 مجخمٗه ٢يم ًٖ يٛترب ظٗله له، اإلال٨ت ػاظخه زياهت ٞحها بما قهغياع اإلال٪ ؤمام الؼاظيت ااسياهاث جخالي بإّن  هغى  َىا امً       

ظر) هٟؿه الاهخماء يكاع٦هم اال
ّ
 اطل٪( االٗضم االٟىاء اإلاوث اليـ االاؾخمغاعيت اااسل٤ الخسهيب َو ااجيـ صاع  بإّن  ي٣و٫  اال

ه ألاهشور  ااجيـ بٞىاء بعاصجه زال٫ مً
ّ
 اااخياة للسل٤ اؾيلت ٖىضٍ ااجيـ ي٩ون  ؤن ٞبضال. يتزّاظها ٖظعاء ػاظت يوميا ب٣خله ٧ل
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 االٟىاء للتهضيم اؾيلت يى٣لب هجضٍ ،(ؤؾغجه ٞىاء ايمىٗون  مل٨ه ايدمون  اؾمه يدملون  يتزّاظها ػاظت مً ؤاالصا يىجب)
و ااإلاوث، ىاء  –يعي ؤن ٚحر مً  –موجه في يؿاَم بظل٪ َا ه امل٨ه اؾمه ٞا

ّ
 ايدمون  اؾمه يدملون  ؤاالص ٞحها ؤؾغة يسل٤ لً  ه

تي اإلاال٨ت ألاؾغة ايجٗلون  مل٨ه
ّ
ظا. ااخياة في حؿخمّغ  بلحها، ييخمي ال  اإلاخخاليت الظ٦يت بد٩اياتها بط قهغػاص؛ ؤظله مً ظاءث ما َا

ؿاء بىٟؿه ز٣خه له ؤٖاصث
ّ
 ٖلى االٗالظيت االّسخغيت الّغمؼيت ٣َوؾه يماعؽ ٦ظل٪، َىا رـصرـة الٗضص هجض ٦ما. ظضيض مً ابالي

مإهيىت اإلال٪ طاث ججض ٞلم بظ٧اء؛ قهغياع اإلال٪ طاث
ّ
  البا٫ اعاخت الّىٟؿيت الُ

ّ
 قهغػاص ؾغص مً ؾىواث رـصذ بٗض بال

ظر ألاؾااخي صاعٍ ٞيه الظ٧وعر للجاهب ؤٖاصث ٦ما ،(اليلت ليلت ؤل٠)للخ٩اياث
ّ
 ؤهجبذ خيض االٟىاء، اإلاوث بض٫ ال ـلـم َو ال

 آزغ في طل٪ ي٨دك٠ اخحن. وؿله اؾخمغاع ايدٟٓون  مل٨ه ايغزون  اؾمه يدملون  ط٧وع  ؤبىاء رـصرـة  –ااخ٩اياث ٞترة َوا٫  –مىه
ها ألاؾغة الؿٗاصة احّٗم  ٦شحرا يٟغح ااخ٩اياث

ّ
.  الشالزت األابىاء اقهغػاص اإلال٪ ٞحها بما ٧ل

ى الىٟنخي، باإلاىهج قٗبيت اخ٩ايت الضعاؾت َظٍ زال٫ مً
ّ
 ٞحها جيكإ التي اإلاجخمٗاث في الكٗبيت ااخ٩ايت ؤَميت لىا جخجل

خمت زل٤ في االغمؼر  الىٟنخي اصاعَا
ُم
 جد٨م التي االىٟؿيت الاظخماٖيت ال٣يم ؤَم ٖلى بالتر٦حز اطل٪ الواخض، اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن ا

تراب مً الٟغص خمايت في( األازوة ألابوة عابُت) الضم عابُت ٖلى التر٦حز مشل ألاٞغاص، هٟوؽ في اج٣ّوحها طا٥ ؤا اإلاجخم٘ َظا  الٚا
ّضامت زاعظيت ز٣اٞاث ؤّيت يّض  مىيٗا خاظؼا طل٪ اي٩ّون  ببٌٗ، بًٗهم اعجباٍ ٞحزصاص مجخمٗه، ًٖ  ًٖ الٟغص ٖؼ٫  َضٞها َا

. مجخمٗه يّض  جوّظهه ااساعظيت الش٣اٞاث َظٍ يض في ؤصاة اجٗله مجخمٗه ب٣يت

 

.الحوفيم وليّ  وهللا  

 : الدراصة ه ه في املعحمد  املراج 

 

 .االٗكغيً الّغابٗت االليلت ٖكغ الخاؾٗت الليلت بحن ما ألاّا٫  ااجؼء بضايت في ااخ٩ايت َظٍ ج٣٘  -1

 .55 م( بحراث)ناصع صاع: ججليملض -َمل1252  -ألاالى الُبٗت  -ال٣اَغة -بوال١ مُبٗت -ألاّا٫  ااجؼء  -اليلت ليلت ؤل٠  -2

ًّ   -ببغاَيم هبيلت  -3  .100 م  -ث.ص  -ٍ.ص  -مهغ -االيكغ للُباٖت ٢باء صاع  -ٚغيب م٨خبت  -االخُبي٤ الىٓغيت في ال٣ّو  ٞ

تراب -بؾ٨ىضع عمؼر  هبيل  -4 ت صاع -اإلاٗانغ ؤلاوؿان اؤػمت الٚا  .215م -1988  -ٍ.ص (-مهغ) ؤلاؾ٨ىضعيت  -ااجامٗيت اإلاٗٞغ

 .58 م  -ألاّا٫  ااجؼء  -اليلت ليلت ؤل٠  -5

.  59 م  -هٟؿمله اإلاهضع  -6

 .63 م  -هٟؿمله اإلاهضع  -7

 .65 م  -هٟؿمله اإلاهضع  -8

تراب  -بؾ٨ىضع عمؼر  هبيل  -9  .214 م  -ؾاب٤ مغظ٘  -اإلاٗانغ ؤلاوؿان اؤػمت الٚا

. 71 م  -ألاّا٫  ااجؼء  -اليلت ليلت ؤل٠ -10
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 .65 م  -هٟؿمله اإلاهضع يىٓغ -11

12-  Karl Abraham - Psychanalyse et Culture - Petite Bibliothèque Payot - Paris - 1969 - P : 201.  

 - Jean Chevalier & Alain Gheerbrant - Dictionnaire Des Symboles - Editions Robert  Laffont / Jupiter :         يىٓغ للّخوّؾ٘ -13
Paris - 1982 - P : 972 et 974.    

٢ه. م ظان:  يغاظ٘  -14 ضَج ضاص ملجم  -نَج . 77 م  -1994  -1ٍ  -بحراث  -هاقغان لبىان م٨خبت  -اصالالث عموػ :  ألٖا

٠. الٟغوؿيحن ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ؤصباء ؤقهغ مً(  1850-1799)  ٞغونخي اعااجي ٧اجب: Honoré De Balzac -بلملؼا٥ صا َوهوِعٍ * -
ّ
 ؤل

:  مجها الّغااياث مً الٗضيض

Le Medecin de la compagne  (1833 ) -ألاعياٝ َبيب

Le Père Goriot (1834-1835 )  -ٚوعيو ألاب

À la recherche de l'Absolue(1834 )  -اإلاُل٤ ًٖ الّخٟخيل

Le Lys dans la vallée (1835 )  -الواصر ػهب٣ت

Les Parents Pauvres (1846-1847 .) -ال٣ٟغاء ألا٢اعب

٣اص قّبه ال٣ض  ه ااجاٝع بالّؿيل بلؼا٥ ٖمل الىُّ
ّ
ِ ؾىت ٖكغيً زال٫ اي٘  ه

ّ
ذ عاايت، 85 مجها ؤههى عاايت، 137 مسُ

ّ
ل  الب٣ّيت ْا

يّؿغ لم ؤ٢الم عئاؽ ًٖ ٖباعة سهياث ٖضص ابلٜ. إلجمامها الٗمغ له يُم
ّ
تي الص

ّ
 ألالٟحن، ي٣اعب ما ااخياة ٞحها اؤزاع خّغ٦ها، ال

٠
ّ
ِ، اقهوة اإلاا٫، ٖباصة ٖلى ال٣اثم اإلاجخم٘ ؤا( La Comédie Humaine  -ؤلاوؿاهيت اإلاهؼلت) ؾّماٍ ما مجها يخإل

ّ
ؿل

ّ
 اااسضإ الد

.  اإلاخباص٫

:  يغاظ٘ الخٟهيل، مً إلاؼيض

. 545-544 م  -1979 -1ٍ  -بحراث  -للماليحن الٗلم صاع  -ألاصري اإلالجم  -الّىوع  ٖبض ظّبوع  -

  –الٗغب ال٨خاب اجداص ميكوعاث   –ؤٖالمها  بغػ  اههوم جغظماث م٘  -الٛغب لضى ألاصبيت اإلاظاَب -ألانٟغ الغػا١ ٖبض -

 .249بلى 247م -1999 ؾىت -ٍ.ص -صمك٤

و:  (ألابيـس  )ألابوو  ال  ـام ** - ٨ه مغخلت في البضاجي اإلاٗاشخي الىٓام جُّوع  في جاعيذي مؿخوى  َا
ّ
 الىٓام وكإ ا٢ض. ج٨ٟ

 صازل ااخياة َغ١  ٧ّل  افي الا٢خهاص في الغظل ؾيُغة له اإلامّحزة الّؿمت ا٧اهذ. ألامور  الىٓام بٗض( البُغيغ٧ي ؤا ألابينخي)ألابور 
ٗتٝر الؼاط اناع( الؼمغة ػااط ؤا) ااجماعي الؼااط مدّل  الشىاجي الؼااط خّل  ألابور  الىٓام ّْل  افي. الٗكحرة مجخم٘  ٦إب به يُم

ٟا٫ االّؼاظت لألَٟا٫، تي -ألابويت الٗاثلت ٧اهذ ا٢ض. اإلال٨يت بد٤ بليه ييخمون  األَا
ّ
 -ؤ٦ثر ؤا شسو ماثت بلى ٖضصَا يهل ال

 ألابويت الٗاثلت اه٣ؿام بلى االخباص٫ ااساّنت ااإلال٨يت ؤلاهخاظيت ال٣وى  جُّوع  مً اإلاؼيض ؤّصى ا٢ض. شخيء ٧ّل  ٞو١  ا٢خهاصيت اخضة
. الواخضر الؼااط ٖلى ج٣وم نٛحرة ٖاثالث بلى

:   يغاظ٘ الخٟهيل مً إلاؼيض
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ت    ياث األا٧اصميحن الٗلماء مً اجىت اي٘  -الٟلؿٟيت اإلاوؾٖو  1981 -3ٍ  -بحراث     -الُليٗت صاع  -٦غم ؾمحر: جغظمت  -الؿٞو
. 528م -

ظر باإلاٗجى َو، Inconscient Collectif) (الجماعي ؤو الجمعي الصععور  *** -
ّ
 ي٩ون  عبما الٟغص، القٗوع  في ما:  " يووٜ " خّضصٍ ال

و. لألؾالٝ يغظ٘ ؤر ؾلٟي ؤنل مً تي الكٗوعيت ٚحر الهٟاث مجمٕو َا
ّ
 هي بما ٚغاثؼ اهي. موعازت هي بل الٟغص ي٨دؿبها لم ال

ل ؤن صان  ما، يغاعة ج٣خًحها بإٞٗا٫ ال٣يام ٖلى خواٞؼ
ّ
 البضثيت االىماطط ٞالٛغاثؼ،. اؾدكاعتها في( الكٗوع ) الواٖيت جخضز

 «Archétypes  »،لُم  مجخمٗت
ّ
ظر ااجمعي الالقٗوع  حك٩

ّ
 ظماٖت مدخوياث امً بل ٣ِٞ، زاّنت ٞغصيت مدخوياث مً يخ٩ّون  ال اال

:  مغاظٗت يم٨ً. هٓامي خضار طاث ٖاإلايت مدخوياث مً ٦ظل٪ ايخ٩ّون  مّٗحن بكغر  ظيـ ؤا ؤّمت ؤا

. 695 م ألاّا٫، ااجؼء ال٣اَغة،  –االخوػي٘ لليكغ الضاليت الضاع  –الىٟـ ٖلوم طزحرة  -الضؾوقي ٦ما٫       -

.  293م -1985ألاالى الُبٗت -صمك٤ -ااخواع صاع  –زياَت جهاص: اج٣ضيم جغظمت –الخدليلي الىٟـ ٖلم-يووٜ ٚوؾخاٝ ٧اع٫  -ا    

 ناخبها ٖلى الىبويت الؿحرة في بدض: اإلاسخوم الغخي٤  –اإلاباع٦ٟوعر الغخمان نّٟي  ًٖ ؛558 ،1/516 البساعر  صخيذ: يىٓغ  –15
.   158م  -َمل1418 -ألاالى الُبٗت -الغياى  –االّخوػي٘ لليكغ الّؿالم صاع  –االّؿالم الّهالة ؤًٞل

ُي٠ ٖبض ماحي:  يىٓغ  –16
ّ
  –الكٗبيت الٟىون  في ماظؿخحر عؾالت  –االّضهيور  اإلا٣ّضؽ بحن الكٗئي ال٨ٟغ في الٗضص عمؼيت  –الل

 .139 م  –مسٍُو  –جلمؿان ظامٗت  –الكٗبيت الش٣اٞت ٢ؿم  –ؾٗيضر مدمض. ص بقغاٝ

  



 2015 ؤبريل :    الضادش العدد   -مجلة جيل الدراصات ألادبية والفىرية
 

 

 

 

 

 

 80 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

  

  



 2015 ؤبريل :    الضادش العدد   -مجلة جيل الدراصات ألادبية والفىرية
 

 

 

 

 

 

 81 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 مو ودراميا ملمحا الغعرو   نغاد
 العراق ـ جامعة  و كار ـ، مضاعد باح  مي م هاعم  اهراملوصوو / ألاصحا  الدهحور فياء     العبودو

 

Abstract 

Although the Arabs ((are not all nomads capitals and cities, there is a ritual and religious and non-religious Birthdays and 
meetings and markets had been watching the dramatic manifestations of preliminary)). Although not known as Arabs theater 
integrated image defined by the ancient Greeks, but we touched on a lot of Arabic poems dramatic elements of a test of wills and 
personalities and dialogues paid event and the struggle forward.   

If the drama means ((a coalition of contradictory elements, objective and subjective saga Lyric)), the objective (the story) and the 
self (see the feelings of the poet and performer) has an alpha .. after this Monodrama to assume unilateral ... these elements have 
found dramatic poets Tramps it was their hair and their heroes and their events are all full of lyrical epic conflict.                                    

 

 

 الخمهيض

 ؤا لي٨خب ال لياصى الكاٖغ ٢بل مً ايسل٤ ، قٟويا ٧ان الخضايً ٖهغ ٢بل ما الٗغري الكٗغ ؤن به اإلاؿلم مً بضا
 ؤلاوكاص ؤن لوظضها ملجميا ؤلاوكاص جدبٗىا الو ، ٦خاري ال لٟٓي اظوص له آهظا٥ الٗغري ٞالكٗغ ، ٦خابيا يضان /  اع١ في يوز٤

اَغة نوجيت ٞٗاليت  ٞٗاليت مل مٗلوم َو ٦ما مل االىضاء ، الىضاء ٖلى يض٫ وكض الٟٗل ؤن هجض الٗغب لؿان ٟٞي ، قٟاَيت ْا

ْضثُم )   ، نوجيت
َج
ك
َج
  و

َج
ت
َّم
ال ًَّم لذَج  هاصيذَج  ِبطا ال

َج
إ   بًٗهم ييكض ال٣وم بحن اإلاخىاقض الكٗغ االيكيضُم   ، ٖىه اؾَج

ً
ْنلُم  1(  بًٗا

َج
 ؤلِاوكاص اؤ

ُ٘م 
ْ
ٞ ْوِث  عَج غ ِبوكاص امىه الهَّم ْٗ ِ

ّ
ظا 2( الٗغاؽ جاط)  بملجمه الؼبيضر يظَب ٦ما الك  ،ياصيه نوجيت ٞٗاليت اليكيض ؤن ٖلى يض٫ َا

...    ٢بله مً احؿم٘ ااجمهوع  ٖلى اجل٣ى ،  الغاايت ؤا الكاٖغ

/  ألاطن ٖضمىا الو ، اإلاخل٣ي/  ألاطن َو اظوصٍ ٞكٍغ ، ألاطن جخل٣اَا(  اؾخٗاعاث)  ؾمٗيت نوعا يغؾل اؤلاوكاص
...  اإلاخل٣ي بإطن ازي٣ا اعجباَا مغجبِ بهه بط ؤنال  الخضايً ٖهغ ٢بل ما الٗغري الكٗغ اظض إلاا اإلاخل٣يت

 ااخضيشت ال٨خابت في اإلاوظوصة االٟوانل البياى ج٣ىياث ٖاص٫ عبما الكٗغيت اااجمل الٗباعاث بحن الهمذ ؤن ٦ما

 ججؿيض بال البيذ اقُغ التر٢يم ٖالماث اما....   ؤلاوكاص ًٖ الكٗغ  اه٣ُإ مغخلت ق٩ل ٢ض))  البهغر  مل الدك٨يلي ٞالخضازل
ا في الىٟـ خالت جدا٧ي(   ؤلاوكاص)  في اااجواب ال٣غاع ؤن ٦ما 3(( ؤلاوكاصيت مل الؿمٗيت للو٢ٟاث  في اإلاٗغايت باإلاٗاوي جإزَغ
 اإلاخُٝغ الخل٣اجي الٛغيؼر  ،االخمؿ٪ ي٨خب ال ييكض ٧ان الٗغري الكٗغ بإن بةيماهىا ٢ولىا ؾبب وٗلل ؤزغى  امغة ، ال٣هيضة

                                                           
 (  نشد)  مادة:  العرب لسان  
 (  نشد)  مادة:  العروس تاج  
 (  شغٌدل كرٌم ، البصري بفضائها الحدٌثة القصٌدة)  165ص: 2010 صٌف ، األول العدد ،(  بٌت)  مجلة  
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ا وكإ ؤهه ؤر ، وكيضا الض))  الٗغري الكٗغ ؤن به اإلاؿلم مً بضا بط ،  الٗغري للكٗغ ؤلاوكاصيت الٛايت يبحن با اػان  ال ، مؿمٖو
 اما ال٨الم يخجااػ  آزغ اقيئا ال٨الم ٧ان ، ظؿضيت موؾي٣ى ا٧ان ، الخي اليؿيم بمشابت الكٗغ َظا في الهوث ٧ان ، م٣غاءا

ت)  ال٨الم يى٣ل ٞهو ، اإلا٨خوب ابسانت ، ال٨الم ه٣له ًٖ يلجؼ  اإلا٨خوب ال٨الم ٖىه يلجؼ ما بلى باإلياٞت(  ألانواث مجمٖو

ىاَا الٗال٢ت ٖم٤ ٖلى يض٫ ما َظا ا. َبٗا  بحن ٖال٢ت بجها ، بوكاصٍ ، انوجه الكاٖغ ابحن ، اال٨الم الهوث بحن اح٣ٗضَا ٚا
 وؿم٘ ال ، وكيضا ال٨الم وؿم٘ خحن ، جدضيضٍ يخٗظع الظر الهوث اخًوع  ؤٖما٢ها ًٖ ال٨ك٠ يخٗظع التي الظاث ٞغصيت

 في َىا الضا٫ اليـ الغاح ًٞاء بلى ااجؿض يخجااػ  ما وؿم٘ مل ، بها يى٤ُ الظر ال٨يان ٦ظل٪ وؿم٘ ابهما ، اخضَا ااخغاٝ

.   1(( اليكيض مل ال٩لمت ، اإلاوؾي٣ى مل ال٩لمت في ، بالهوث م٣غاهت ال٩لمت في بل ، مٗؼالت بظاتها ال٩لمت

غي٣خه ؤلاوكاص ججٗل ، الكٗغر  ؤلابضاعي للٟٗل الكٟويت اإلاماعؾت بون٠ ، ال٨خابت ٞاٖليت ٖلى يىماػ ؤهه بال..   َا
 مل خ٩اثيا ٞٗال جدخور  التي جل٪ الؾيما ال٣هيضة ؤظواء في اإلاخل٣ي يؼعٕ ؤن يداا٫  اإلااصر ؤن خض بلى اإلاخل٣ي ٖلى الخإزحر في مؿاٖضا
 ٞٗل مً جإزحرا ؤ٦ثر ااإلاخل٣ي الكاٖغ بحن الكٟور  الاخخ٩ا٥  ن ، ال٣هيضة ؤظواء في بوكاصٍ بإؾلوب اإلاخل٣ي يٗيل بط صعاميا

.  ال٨خابت

 ؟عبما(  الٟم)  ًٖو بلى مؿىضة ؤٞٗا٫ ؤر(  خل٣يت/  لؿاهيت/  نوجيت ؤٞٗا٫)  اااجواباث اال٣غاعاث الٗباعاث بحن الهمذ َل ل٨ً
 بىاءاث اظتراح جداا٫  ؤا خ٩اثيت اؾخٗاعاث جماعؽ اال بدخت طاجيت مُٗياث جخًمً اإلايكضة ال٣هاثض ٧اهذ بطا ٧اٞيت ج٩ون 
ه ٧ان بطا الكٟور  ٞاإلوكاص..  ؾغصيت  نغاٖاث ايخًمً ، انغاٖا اخضزا صعاما(  ااجمهوع  ٖلى اإلال٣اة ال٣هيضة)  مويٖو

 بيها٫ في لدؿاَم(  للؾرا  املم لة)  ااجؿضيت ؤلايماءاث مً هٕو ؤلاوكاص ٖمليت حؿايغ ؤن ٞيم٨ً ، اشسهياث اخواعاث

ظا اإلاٗجى إليها٫ اااجؿضيت اللٛويت بم٩اهياجه ٧ل يؿخٟٙغ اإلااصر ؤا ٞاإلايكض ، اإلاٗجى ظا...  مىبرر  ٞٗل ل٩ل ألامغ َا  ليـ ألامغ َا
ىا بطا بمؿدبٗض .  2((  ااجؿض اخغ٦ت ال٨الم خغ٦ت بحن ابالوخضة اليكيض بسهاثو))  جمحزث ااجاَليت ال٣هيضة ؤن ٖٞغ

 م٣اعبت مً ااجؿضر للخمشيل مما ، خ٩اياجه للجمهوع  ليونل ااجؿض الٛت ااجؿضيت بم٩اهاجه ٧ل الكاٖغ يؿخ٣صخي بط  

..  اإلامشل/  اإلاد٩ى ااخضر يهض٢ون  ختى اإلاخل٣حن نٟٝو في اإلاوزو٢يت بيجاص في يؿاَم الخمشيل بن ٦ما االهغإ اااخضر الٟٗل
 ٞهاعث اإلاٗجى َظا احؿ٘ زم...  لصسهياتهم ج٣مها ي٩ون  ؤن ي٣غب مما ابٖاصتها آلازغيً خغ٧اث ج٣ليض))  ألانل في ااخ٩ايت  ن

 ؤر ،(  اإلادا٧اة)  مً  اللٛور  ااجظع خيض مً ال٣غب قضيض بطن ٞااخ٩ي.3(( ؤيًا خ٩ايت لهم ا٢٘ ما ا٢و آلازغيً ؤ٢وا٫ بٖاصة
 .    االضعاما الخمشيل ؤؾاؽ هي ااإلادا٧اة الخ٣ليض

 ااخضر ابيماءاجه ظؿضٍ بدغ٧اث لهم(  يدا٧ي)  يمشل اإلاخل٣حن ٖلى ااخ٩اثيت/  الضعاميت ال٣هيضة ييكض الظر االكاٖغ

:  مؿخوياث زالزت ٖلى ال٣ضيم الٗغري الكٗغ في اإلاوهوصعامي ااخضر ٞي٩ون  ، ااخ٣ي٣ي

 (  .  للخ٩ايت ألانلي الوظوص)  اإلادا٧ى الٟٗل . 

ت الصسهياث ايخمشل الهغإ اؤلايماء باللٟٔ يدا٧ي ٞالكاٖغ)  اإلادا٧اة(  اللٟٔ.. )  اللٟٓي الٟٗل .   اإلاخهاٖع
 ( .اخواعاتها

(   اإلااصر خغ٧اث.. )  اإلادا٧ي الٟٗل   . 

                                                           
  6:  2000 ، 3ط ، بٌروت ، االداب دار ، ادونٌس ، العربٌة الشعرٌة  
  28:  ن م  
  20:  خاصة طبعة ، 2005 ، سورٌة ، المدى دار ، األعرجً حسٌن محمد ، العرب عند التمثٌل فن  
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ظا الٗغري ؤصبىا في اإلاوهوصعاما مالمذ مً ملمدا ي٩ون  ؤن يم٨ً اإلاؿب٣ت ؤ٩ٞاعها ٧ل مً ججغصها لو الٗمل َظا ؤليـ  يسلهه ما َا

.  االخُلٗاث ااسل٤ بضاثيت ًٖ حٗبر التي بالظاجيت الاتهام مً

ت االخُل٘ الا٦دكاٝ خب لي يكٟ٘..  ؤٞترى بل ؤظؼم ال اخؿب ٞغييت .  ااإلاٗٞغ

ا ااإلاخل٣ي اإلايكض في يؼعٕ ع٦حزر  اخضر شسهياث بحن نغاٖا جخًمً االتي الٗغري ااجمهوع  ٖلى اإلال٣اة ال٣هيضة  مً هٖو

غي٣ي اإلاؿغح يٟٗل ما هٓحر االخُهحر ااخماؽ  طل٪...  اااسٝو بالغخمت االخإزحراث الاهٟٗاالث ٖبر اإلاخل٣حن ايُهغ يى٣ي بط ؤلٚا
.  اااخضر  ااخب٨ت جهل ؤيً بلى ااجمهوع  يخُل٘ ااخضر طعاة بلى يهل بن ما الظر االكض ااخماؽ

وػ  اإلاهُلخاث حٗوػٍ ٧اهذ ال٣ضيم الٗغري الى٣ض ابن َظا  ؤن ؤؾخُي٘ ال ٞدحن..  ٖضمه ؤا البخيء خ٣ي٣ت يىٟي ال اإلاهُلخاث ٖا

...   الٓاَغة لهظٍ اظوص ال ؤن يٗجي ٞهل اؾما ما ْاَغة ٖلى ؤَل٤

و ااخض ممشل به ي٣وم جمشيل قبه بلى يخُوع  الظر ؤلاوكاص لٟٗل اإلاغا٣ٞت اؤلايماءاث اااخغ٧اث ٞاإلوكاص  في هٟؿه الكاٖغ َا

)  بمل ااخضيض اإلاؿغحي الى٣ض في ٖلحها ؤنُلر الظر ا... ااخض ممشل يجؿضَا صعاما حٗض..  الكاٖغ عاايت ؤا ألاخيان مً ٦شحر

( .  موهوصعاما

)  ال٣ضيم اليوهاوي الٟٗل مً اإلاكخ٣ت ،(  صعاما)  ألازغى  اال٩لمت(  ؤخاصر)  بمٗجى(  mono موهو)  ، ٧لمخحن مً جخإل٠ اإلاوهوصعاما

 ؤر ٖلى يُل٤))  ٧انُالح االضعاما 1(( اإلاؿغح زكبت ٖلى ؤا ااخياة في ؾواء خضر ؤا ٖمل ؤر))  حٗجي االتي ، ؤٖمل بمٗجى(  صعائ
  ايخًمً نغإ ٖلى يىُور  ؤصري مو٠٢

ً
 مدا٧اة الضعاما ٧اهذ ٞةطا...  2(( ألا٢ل ٖلى شسهحن اظوص اٞتراى َغي٤ ًٖ له جدليال

  يٗض قٗغر  اا٢٘ بلى ااخ٣ي٣ي الوا٢٘ مً الهغإ جدويل ٞةن االهغإ الٗمل
ً
  ٖمال

ً
.  صعاميا

ت)) ٞهي اإلاوهوصعاما ؤما ت حًٗضٍ ااخض ممشل ي٣ضمها ٢هحرة مؿغخيت م٣ُٖو  هي ؤا 3(( ٧وعؽ ؤا نامخت مجمٖو
  4. مسخلٟت ؤصااعا اخضٍ يخ٣مو ؤا ااخض بضاع  ي٣وم ااخض ممشل ؾوى  ٞحها يمشل ال التي ، الواخضة الصسهيت طاث اإلاؿغخيت

ظٍ اجمهوع  ٢هيضة يل٣ي اميكض ماصر ٧ل بن بل ممشل َو مىبرر  مل٣ي ؤا ميكض ؤا ماصر ٧ل بن َظا يٗجي اال  َا

حها نغإ خ٩ايت جخًمً ال٣هيضة ( .  موهوصعاما)  اإلال٣اة ال٣هيضة َظٍ ٖلى هُل٤ ال ٞلماطا..  اخضر شسهياث ٞا

 ٖلي ٖواص الباخض ؤاعص بط ، الكٗغ ٖلى ال الىثر ٖلى ع٦ؼاا ل٨جهم الٗغري ألاصب في موهوصعاميت ٞٗالياث الٗغب الباخشون  ط٦غ ا٢ض

  5. اااخ٩واحي ااإلا٣امت ٧اإلادا٧اة ، اإلاوهوصعاما ظيىالوظيا بلى ج٣ترب عآَا هماطط زالزت( ...  اإلاخسيل)  ٦خابه في

لى م ٖا غى امدا٧اة انغإ اخضر ٞٗل الضعاما))  ؤن ٖلى مبضثيا اج٣ٟىا ابن ٞةهىا ، ج٣ضم مما الٚغ  ؤمام مؿغحي ٖا
م مدضصة صعاميت ههونا يبضٖوا لم مهاصع، مً بليىا انل ما بدضاص ؤلاؾالم ٢بل الٗغب ؤن في ق٪ ٞال ااجمهوع،  مً بالٚغ

 ال الهٗبت البيئيت بٓغاٞها ااجاَليت في البضايت ااخياة بن: ))  طل٪ في االؿبب.  6(( مٗيىت  جمشيليت امٓاَغ صعاميت ماصة اظوص

                                                           
 9:  1987 1ط ، تونس ، هللا عبد االركٌم عبد مؤسسات ، النادي عادل األستاذ ، الدراما كتابة فن فً مدخل   

 67ص: 1988 ، 1ط ، بٌروت ، والنشر للدراسات العربٌة المؤسسة ،  ترحٌٌنً فاٌز ، الدكتور ، األدب ومذاهب الدراما   
  1659:  القاهرة ، للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة ، 2008 ، 2ط عوض سمٌر العربً المسرح ، المسرح قاموس  
  362:  1984 ، 2ط ، لبنان مكتبة ،: المهندس كامل ، وهٌة مجدي ، واألدب اللغة فً العربٌة المصطلحات معجم:  ٌنظر  
 1997 ، 1ط ، بٌروت ، العربً الثقافً المركز ، علً عواد ، والنقد والعرض النص لشعرٌة مقاربات ، المسرحً المتخٌل غواٌة:  ٌنظر  

  123 ـ 107: 
 58:   بغداد ، 1982 للنشر الرشٌد دار ، الخٌاط جالل.  د ، العربً الشعر فً الدرامٌة األصول  6
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م ٖلى 1(( مؿغخيت مٓاَغ ب٢امت ٖلى حٗحن  صيييت ٣َوؽ لها امضن خوايغ ٞهىا٥ عخال بضاا ٧لهم ليؿوا))  الٗغب ؤن مً الٚغ
حر  اإلاخ٩املت بالهوعة اإلاؿغح الٗغب يٗٝغ لم ابن. 2(( ؤاليت صعاميت مٓاَغ ٞحها حكاَض ٧اهذ اؤؾوا١ ااظخماٖاث اؤٖياص صيييت ٚا
ها التي غي٤ ٖٞغ  جضٞ٘ اخواعاث اشسهياث بعاصاث نغإ مً صعاميت ٖىانغ الٗغبيت ال٣هاثض مً ال٨شحر في هلمـ ل٨ىىا ؤلٚا

.   ألامام بلى االهغإ ااخضر

يت ، اإلاخىا٢ًت الٗىانغ اثخالٝ))  حٗجي الضعاما  ٧اهذ ابطا يت ٞةن 3(( الٛىاجي الكٗغ اطاجيت اإلالخمت مويٖو (  ال٣هت)  اإلاويٖو

 هجضَا الضعاميت الٗىانغ َظٍ ٞةن...   ألاخاصيت اٞتريىا ابطا..  اإلاوهوصعاما َظٍ ؤلٟا ٢ض(  اإلااصر الكاٖغ امكاٖغ عئيت)  االظاجيت

م الهٗالي٪ الكٗغاء لضى حَر م ٧ان بط الكٗغاء، مً ٚا .   الٛىاجي اإلالخمي بالهغإ ٖامغة ٧لها اؤخضاثهم اؤبُالهم قَٗغ

 ....

 اإلاوهوصعاما ؤع٧ان  

 : موهوصعاميت ٞٗاليت يؿخور  ختى ؤع٧ان ؤعرٗت ؤلاوكاص يخُلب

  اإلايكض . 

يت ٖاصة الصخغاء لٗغب بن الكٗوبيون  الخٔ ٢ض  ابوكاصاث امىشوعاتهم زُبهم في 4االٗصخي با ٢واؽ بالخلويذ عجٞغ
 ؤصااث ل٨ً ، الخسل٠ ٖالماث مً ٖالمت ؤجها بها ااظضاا بي٣اٖيت ٖون  ؤصاة بمشابت اعبما ، الخإ٦يض ؤظل مً اطل٪ الٗلىيت الكٗغ

 5.  الكٟور  الكٗغ لىٓم يغاعة ؤلاي٣اٖيت الٗون 

 ا٧ان.  اا٢ٟا ييكض مشال الكٗغاء بٌٗ ٧ان.  الالخ٣ت الٗهوع  في اؾخمغث زانت ج٣اليض ، ااجاَليت في لإلوكاص ٧ان ٣ٞض
ٌ بًٗهم  ، ٧اهذ التي ٧ااسيؿاء ، ٧له ظؿمه مً ؤا  يضيه مً بدغ٧اث ي٣وم بًٗهم ا٧ان ظالؿا بال ييكض ؤن ، ٦برياءً  ، يٞغ

ٗل الهوث ٞٗل بحن الل٣اء الكٟويت في يد٤٣ ما َظا افي ، ؤُٖاٞها في اجىٓغ...  تهتز يغاى ٞيما ٗل ال٩لمت ٞٗل ، ااجؿض ٞا  ٞا
 ٖغؽ مل اخخٟا٫ ؤلاوكاص ٦إن ، الٗاصيت زيابه ًٖ مسخلٟت ظميلت زيابا ، قٍٗغ ييكض خحن ، يلبـ الكٗغاء بٌٗ ؤن ٦ما.  ااخغ٦ت

 ااخايغ بحن ااخيت الهلت ٖلى جو٦يضا مل ااجاَليت قٗغاء مً اإلااييحن بؼر  يتزيا ، الالخ٣ت الٗهوع  في ، بًٗهم ا٧ان.  ٖيض ؤا
  6.  ااإلااضخي

 اؤلايًاح ؤلاٞهام في ٞاٖل صاع  مً جاصيه إلاا الخوانليت الٗمليت ج٨خمل بط الخوانل ٖمليت في ٦بحرة ؤَميت طاث ااجؿض لٛت بن

لى.  االخإزحر ااإلاهضا٢يت  . 7 اللٛت َظٍ الؾخسضام مهمت مبرعاث َىا٥ ي٩ون  طل٪ ٖا

 
                                                           

 59:  ن م  
 59:  ن م  
 . 18 ص: 2009 بغداد 1 ط الثقافٌة الشؤون دار فارس الدٌن نور ترجمة ، ٌانوثا سنٌثٌا ، الدراما نظرٌة  
  1998 ، 7ط ، القاهرة ، الخانجً مكتبة ، هارون محمد السالم عبد:  ت ، الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو ، وتبٌٌن البٌان كتاب:  ٌنظر  

  6:   3ج/ 
  1087 ، 1ط ، الرٌاض ، والنشر للثقافة األصالة دار ، العماري عمار بن فضل د:  ت ، مونرو جٌمز ، الجاهلً الشعر فً الشفوي النظم  

 :30 ، 31  
  9 ، 8:  العربٌة الشعرٌة:  ٌنظر 6
 22:  2010 ، فلسطٌن ، النجاح جامعة ،  ماجستٌر رسالة  رباٌعة جمٌل الغنً عبد أسامة ، الكرٌم القرآن فً الجسد لغة:  ٌنظر 7
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  ااجمهوع  . 

غ ٖىض يوظض اإلاؿغح ان حن جٞو   1(( يخٟغط الظر اطل٪ يمشل الظر طل٪))  َٞغ

ا ٦ما الىٟـ في الخسييل ا٢ٕو َغ١  بن اظجي)  يظ٦َغ  شخيء الظًَ في يخهوع  بإن  ج٩ون  ؤن بما))   ؤجها في جخمشل ، مجهاظه في( ال٣َغ
 يجغر  ما ؤا زُي ؤا هدتي بخهويغ البخيء لها يدا٧ي بإن ؤا ، قيئا به ٞخظ٦غ قيئا حكاَض بإن ؤا البا٫ ازُغاث ال٨ٟغ َغي٤ مً

 يسيله ب٣و٫  مٗجى لها يدا٧ي بإن ؤا.  َيإة ؤا ٞٗل ؤا نوث مً طل٪ يكبه بما َيإجه ؤا ٞٗله ؤا نوجه لها يدا٧ي ؤا طل٪ مجغى 

  2(( باإلقاعة طل٪ جٟهم بإن ؤا.  اإلاسيل ال٣و٫  ٖلى جض٫ ااسِ مً ٖالمت لها يوي٘ بإن ؤا لها

اظجي ٢و٫  مً حهمىا ما  ٖام بك٩ل الكٟاَيون  الكٗغاء يؼط بط...  االهيإة االٟٗل بالهوث باإلادا٧اة ي٩ون  الخسييل ا٢ٕو ؤن ال٣َغ
ظا ؤلاوكاص بٟٗاليت يى٣لوجها التي ألاخضار اؾِ في باإلاخل٣حن ي٘ الُغاػ مً جهميم  ر هديجت ليـ ألامغ َا  لم بالًغاعة بل الٞغ

  3. بضيل ؤا ازخياع لضحهم ي٨ً

و.  اإلاوهوصعاميت الصسهيت طاث في زٟي اجؼء ممشال))  ي٩ون  ، اااجمهوع  اٖلت مسخلٟت ؤصااعا يلٗب َا  ي٩ون  ٞمغة ٞا
 4((  امدايضا مخل٣يا مؿخمٗا ي٩ون  امغة اإلاوهوصعاميت للصسهيت يمحرا ي٩ون  امغة قاَضا

 
 . اإلا٩ان . 

 اظخمإ ليدؿجى ، مخٗضصة ؤما٦ً في ييكضان  الكٗغاء ٧ان ٣ٞض ، م٩اوي ًٞاء بلى جدخاط بوكاصيت/  نوجيت ٞٗاليت ؤر
 ٞدؿب ججاعيت ألاؾوا١ ج٨ً ٞلم ابل٣اثه الكٗغ خٟٔ في ٦بحرا صاعا الٗغبيت ألاؾوا١ لٗبذ َىا مً ، ااإلا٩ان ااإلااصر ااجمهوع 

 االىدو ألاصب لٗلوم مضاعا اإلاغبض ؾو١  ؤنبذ زم ، زانت ل٩ٗاّ مضيىت بل ، لألؾوا١ مضيىت الكٗغ جهًتٝ ، ؤيًا ز٣اٞيت بل

 5. االىواصع األازباع االلٛت

٩اّ ،(  ٩ٖاّ)  ؾو١  مل ؤقغها ٦ما مل ألاؾوا١ جل٪ ؤَم الٗل  و ماء اؾم ٖا  يجخمٗون  ٧اهوا م٨ت بىاخيت الٗغب ؤؾوا١ مً ؾو١  َا

  بها اي٣يمون  ؾىت ٧ل في بها
ً
.   ايدىاقضان  ايدبايٗون  قهغا

 ؤؾحر له امً ايخداظون  ألاقٗاع ايدىاقضان  ؤؾوا٢هم ٞخ٣وم ااخغم ألاقهغ في ٩ٖاّ بلى يغجدلون ))  الٗغب ٧ان ٢ض  
 بها ٢ام مً آزغ ا٧ان جميم بجي مً ٞحها ااخ٩ومت بإمغ ي٣وم الظر ا٧ان ااخ٩ومت له مً بلى اعجٟ٘ خ٩ومت له امً ٞضاثه في ؾعى
ت ي٣ٟون  زم الخميمي خابـ بً ألا٢ٕغ مجهم اجهم بلى يغظٗون  زم اادج مىاؾ٪ اي٣ًون  بٗٞغ  اآبوا الٛىيمت ٖلى خهلوا ٢ض ؤَا

.  6((  بالؿالمت

                                                           
 123:  المسرحً المتخٌل غواٌة  
 الكاملة المجموعة ، للكتاب العربٌة الدار ، الخوجة بن الحبٌب محمد:  ت ، القرطاجنً حازم الحسن أبو ، األدباء وسراج البلغاء منهاج  

 79:    2008 ، تونس ، الثالثة الطبعة ، الخوجة بن الحبٌب لمحمد
  206:  الكوٌت ، 1994 ، المعرفة عالم ، الدٌن عز البنا حسن:  ت ، أونج.  ج والتر ، والكتابٌة الشفاهٌة:  ٌنظر  
 

  41:  األقالم 
  92:  1993 ، 4ط ، الكوٌت ، والتوزٌع للنشر العروبة دار ، األفغانً سعٌد ، واإلسالم الجاهلٌة فً العرب أسواق:  ٌنظر  
  411:  1ج/  1922 ، القاهرة ، المصرٌة الكتب دار ، القلقشندي العباس أبو ، االنشا كتابة فً االعشى صبح 6
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ا ٖليه ٞخٗغى الكٗغاء ٞخإجيه ٩ٖاّ، بؿو١  ؤصمٍز  مً ٢بت للىابٛت يًغب ٧ان ا٢ض  ؤوكضٍ مً اؤا٫ : ٢ا٫. ؤقٗاَع
بخى اوي: الكغيض ابً ٖمغا  بيذ ااسيؿاء ؤوكضجه زم الكٗغاء، ؤوكضجه زم زابذ بً خؿان زم ألٖا .  ألٚا

 االٓاَغ ظضيض، قٗغ مً ٖىضَم ما لٗغى بلحها الكٗغاء اعاص خيض مً, ٩ٖاّ ؾو١  خا٫ مشل ألازغى  ألاؾوا١ اخا٫
 اججاع م٨ت ؾو١  ال٩وجها الغؾو٫، ؤزباع في اؾمها اعاص زم باادج، البضء ٢بل بلحها اادجاط ااعاص م٨ت، مً ٩ٖاّ ؾو١  ٢غب ؤن

ها ٢غيل، ا ألاؾباب َظٍ الوحي، بها هؼ٫  التي باللٛت ؤَلها يخ٩لم ؤعى في اا٢ٖو حَر  اعبُذ الؿو١، َظٍ اؾم زلضث التي هي ٚا

  1.ألازباع ؤَل طا٦غة ًٖ لظل٪ ارٗيضة م٨ت، ًٖ بٗيضة ٧اهذ التي ألازغى  ألاؾوا١ مً ؤ٦ثر االىثر، الكٗغ ابحن بيجها

 ججخم٘))  الٗغب ٧اهذ ٣ٞض ،2(( الىاؽ امجخم٘ ألاقغاٝ مو٠٢))  ٧ان الظر اإلاغبض ؾو١  ألاؾوا١ جل٪ مً هظ٦غ الٗلىا

.  3((  ايكتران ايبيٗون  ألاقٗاع ايدىاقضان  ألا٢ُاع مً ٞحها

 اإلالو٥ مجالـ ٧اهذ بل ،  للموهوصعاما مؿغخا ج٩ون  ؤا ألاقٗاع ٞيه جيكض الظر اإلا٩ان اخضَا ألاؾوا١ ج٨ً الم

 بط..  الصخغاء في هاثيت زيمت في ح٣ٗض ٢ض اإلاوهوصعاما ؤن بل ، اإلاوهوصعامي لإلوكاص م٩اها ال٣باثل اقيور اال٣اصة األامغاء اااسلٟاء

 .  صعاميا ٞٗال جدا٧ي ا٢هيضة امخل٣ي ماصر زمت صام ما األاؾوا١ اإلاجالـ جل٪ ابحن بيجها ٞغ١  ال

 اؾاخاث...  وؿئي اؾخ٣غاع بلى جدخاط اإلاوهوصعاما امجها الضعاما  ن موهوصعاميت ٞاٖليت ٞحها ليـ ااخغب ؾاخاث ؤما

ا ااخغب ا ؤا ال٣بليت بالٗهبياث ااٞخساع ؤعظاػ ال٣هاثض ج٩ون  بل الضعامي الٟٗل يٛاصَع .   ٚحَر

(    اإلاوهوصعامي اإلاد٩ي)  ألاوكوصة . 

 ، ؾغصيا ص٣ٞا ايمشل نغإ ٖلى يىُور  صعاميا ٞٗال جدا٧ي التي ال٣هيضة ؤا ألاوكوصة هي اإلاوهوصعامي لإلوكاص الغاب٘ الغ٦ً

 اصٖىا ،(   انوحي ؤخضاسي)  مؿخويحن ٖلى ج٩ون (  اإلاد٩ي)  األاوكوصة   ، مٗيىت شسهياث به اج٣وم اانٟا خواعا ايخًمً

(  خ٣ي٣ي/  مخسيال ؤا اا٢ٗا خضر ما)  با ا٫  اوٗجي(  ااخ٩اجي ااإلابجى ااخ٩اجي اإلاتن)  مهُلخي الغاؽ الك٨الهيحن مً وؿخٗحر
ىانغ ،(  نوحي/  ألاخضازت َظٍ في امىٓوعٍ ألاخضازت جل٪ ه٣ل في اإلااصر َغي٣ت)  بالشاوي اوٗجي  ألاوكوصر اإلاد٩ي  طل٪ ٖا

:   هي اإلاوهوصعامي

( :   ااخاصزت)  الهغإ (أ )

  ايٗوص ااخياة حهؼم ااإلاوث اإلاوث تهؼم ااخياة))  ؤن اظض ال٩ون  َظا ٖلى ٖيييه ٞخذ ؤن مىظ ؤلاوؿان بن
ً
 ااخياة لتهؼمه مىخهغا

٨ظا ظضيض مً   ؤلاوؿان طل٪ خو٫  مً ااخياة ، َا
ً
 )  جمشل ٧اهذ بطا

ً
 (  نغاٖا

ً
 ، اإلاوث ا٢وة ااخياة ٢وة بحن ، االكغ ااسحر بحن صاثما

  ا٢٘ ما خضر يدا٧ي اخضزا خ٩ايت يخًمً الظر الهغإ.  4(( ؤؾاؾه ٖلى للخياة اجٟؿحٍر بالهغإ بخؿاؾه بضؤ َىا امً
ً
 ٞٗال

 )  مخٗاعيت ٢وى  جٟاٖل مً يىمو الظر الهغإ َو الضعامي االهغإ.  ااسهبت الكاٖغ مسيلت مً اٞتراى مجغص ؤم
ً
 ؤ٩ٞاعا

. 5. ااخب٨ت مجها جبجى التي اإلااصة َو الهغإ ؤن ال٣و٫  ايم٨ً خب٨ت في(  ااعاصاث امهاار

                                                           
 382:  7ج:  بغداد ، 1993 ، 2ط ، بغداد جامعة ، علً جواد.  د ، اإلسالم قبل العرب تارٌخ فً المفصل:  ٌنظر  
 

 63:    2010 ، 1ط ، بٌروت ، العربً التراث احٌاء دار ، التوحٌدي حٌان أبو ، والمؤانسة االمتاع 
  335:  4ج: /  االعشى صبح  
 20: 1998 ، للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة ، حمودة العزٌز عبد ، د ، الدرامً البناء  

   222.:  1986 التونسٌة الجمهورٌة ، المتحدٌن للناشرٌن العربٌة المؤسسة ، فتحً إبراهٌم إعداد ، األدبٌة المصطلحات معجم  
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  ، الضعامي للبىاء ال٣ٟغر  الٗموص الهغإ يمشل بط
ً
 بعاصة يض ااسحر بعاصة..  ٖٟور  نغإ ال1 بعاصاث بحن نغاٖا ٧ان بطا َبٗا

...  االبسل الٛجى بعاصة يض اااجٕو ال٣ٟغ بعاصة ؤا الكغ

 ااخب نغإ ، االكغ ااسحر نغإ(  ؤلاعاصاث نغإ)  بالهغإ ااإلا٣هوص ، ؤلاوؿان اظض ؤن مىظ اظضث الهغإ ازيمت

..  الٗالم َظا في بكغيت صعاما ؤا٫  ٦خابت بال ا٢ابيل َابيل لهغإ الؿماايت ال٨خب مدا٧اة اما اال٨غاَيت

 مً ٖياهيا(  جمشل) ا ججؿض اهي ااإلاؿخدًغة اإلاٟتريت الصسهياث م٘ اإلاوهوصعاميت الصسهيت نغاٖاث هخإمل)  اخحن
ا اظهت ًٖ حٗبر اهي اإلاوهوصعاميت الصسهيت  يمخل٪ ال اإلاوهوصعاما في آلازغ الهوث ؤن هجض صعامي ارك٩ل ٧امال امو٢ٟها هَٓغ
٣ا به ٞيخد٨م اإلاوهوصعامي الهوث يغصصٍ نضى مجغص ؤخياها َو بل اخيا مباقغا صعاميا خًوعا  يؿدى٨ٍغ ؤا ٞيٟىضٍ إلاىٓوعٍ ٞا

.  2( نياٚخه يٗيض ؤا

ا في حٗخمض))  االضعاما  َغ غص ٞغص بحن ؤم.  الٟغص ابحن بيجهم ؤم ؤهٟؿهم آلالهت بحن الهغإ ؤ٧ان ؾواء ، الهغإ ٖلى ظَو  ٧ان ؤم ٞا
 جهوعا ٞسل٣ذ ااجماٖت ٢ٟي الٟغص ؤطابذ ٢ض ٧اهذ ااجاَلي الٗهغ في الٗغبيت ااخياة ان ابما ، هٟؿه صزيلت في يضاع  مما

ض ، ظضجه ازخٟاء اا اإلاجخم٘ طل٪ صازل الهغإ طل٪ ٖلى جغجب ٣ٞض ال٩ون  في مكتر٧ا ٖاما اعؤيا للٗالم ظماٖيا  ٖلى ااساعط ٞالٞغ

.   3(( ااجماٖت خياة في له ٢يمت ال الٟغصر الهغإ ؤن َظا امٗجى ٖىه يؿإ٫ اال به يٗخض ال زلي٘ ٞهو ، مجها مسلٕو ال٣بيلت

غجي خؿحن مدمض ألاؾخاط م٘ هسخل٠ اهدً  بحن ؾواء ألا٦بر ااجاهب ٞيه يمشل الهغإ ٧ان ااجاَلي الٗغري الوا٢٘ ؤن بط الٖا

(  االلهوم الهٗالي٪)  ال٣بلي االوا٢٘ ؤلاوؿان ابحن(  اب٨غ حٛلب بحن عبيٗت)  ال٣بيلت ؤبىاء بحن ؤا(  اطبيان ٖبـ)  ال٣بيلخحن

...   اهٟنخي اا٢خهاصر ااظخماعي ؾيااخي مجها ٖضة اظٍو اللهغإ

  ااخواع  (ب )

 باليؿبت مل ااخواع مل يٗض ٦ما. 4اآلاعاء ألا٩ٞاع جباص٫ مل بالًغاعة مل يؿخدب٘ الظر ، ااخضيض ؤَغاٝ ججاطب ، نوعٍ ؤبؿِ في ااخواع
خياصر ااخضيض مً الضعاما جخإل٠ ال بط ، االصسهياث الهغإ ل٨ك٠ مهمت اؾيلت الضعاميت للىهوم  الخي الخإزحر مً بهما الٖا

  5. آلازغ ٖلى الواخض جإزحر مل للمخدضزحن

ان اااخواع :   هٖو

.  شسهيخحن بحن زاعجي خواع مل

.  اطاجه الكاٖغ بحن صازلي خواع مل

 ؤا الؿاثض لالهٟٗا٫ ٧اقٟت اإلاغؾلت الٗباعاث ٞخ٩ون  اإلاخدااعة الصسهياث مالمذ ٦ك٠ بلى))  ياصر ااساعجي ٞااخواع

.  1(( البُل ٖىض الظاحي الخٗبحر َغي٣ت))  ٞيمشل الضازلي ااخواع ؤما. 6(( ٖىه الخٗبحر اإلاغاص اإلاو٠٢

                                                           
  17: الدرامً البناء:  ٌنظر  
 

  41:  األقالم 
 16:  العرب عند التمثٌل فن  
  148:  األدبٌة المصطلحات معجم:  ٌنظر  
  70:  الدراما نظرٌة:  ٌنظر  
  109:  الصعالٌك شعر فً السردٌة البنٌة 6
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  الصسهياث (ج )

 ٖىانغ ؤَم الصسهيت حٗض ٦ما 2(( حي ٧اثً ؤا شسو َبيٗت حك٩ل التي ااإلاالمذ الؿماث مجمل))  الصسهيت حٗض
  صعاما َىا٥ ج٪ لم ػالذ ٞةن الضعاما

ً
  ي٩ون  ال الهغإ بن بط ، ؤنال

ً
ه له ؤن ٦ما بالهواء مٗل٣ا  ي٩ون  ؤن يجب ٦ظل٪ الؼم٩اوي ْٞغ

 اإلاوهوصعاميت ألاوكوصة في االصسهياث.   3( ااخض آن في مٗه اجخُوع  الهغإ م٘ الضعاميت الصسهيت جغجبِ)  بط.. شسهياث بحن
.  امخسيلت اا٢ٗيت ، ؤهوإ ٖلى جخوػٕ

 
يٟتها ااسُاب نيٜ مً نيٛت:   الؿغص (د ) و 4. ألاخضار جمشيل ؤر ، ػمً في ٦ٟٗل ااخضر ؾحر ان٠ ْا  بهظا َا

 . 5ؤٞٗاال جىجؼ شسهياث ٖلى يكخمل الظر:  ال٣و مهُلر مً ٢غيب اإلاٗجى

يٟت الؿغص يدمل بط مؿغخيا َابٗا اي٨دؿب الضازليت اإلاوهوصعاما بييت مً َاما ظؼءا الؿغص ايٗض  اصعاميت مؿغخيت ْا

 يد٣٣ه صعامي جهويغ ٖبر(  الغااثيت)  الخ٣ليضيت َبيٗخه ًٖ الؿغص يبخٗض بط للصسهيت الضعاميت با َضاٝ ج٣ترن 
 بلى(  اإلااضخي)  الؿغص ٞٗل يخدو٫  ابظل٪ له اإلا٣ابل ااخغ٧ي بالٟٗل الؿغصيت ااجملت به ج٣ترن  الظر اإلاكهضر الؿغص

 .6 امؿخمغ خايغ

  اإلاوهوصعامي الؼم٩ان (ه )

 في ٧ان ياما ٧ان)  الؼمان:  بصىاثيت مد٩ومت ، اااخضيشت ال٣ضيمت ؤظىاؾها ب٩ل الؿغصيت ااإلاد٨ياث البٗيضة ألاػمىت مىظ

 ألاوكوصة امجها ، ؾغصر وكاٍ  ر خايىحن يٗضان ااإلا٩ان ٞالؼمان... ( .  مضيىت ؤا... ممل٨ت في)  ااإلا٩ان(   الؼمان ٢ضيم
  الٗىانغ لهظٍ خايىحن ااإلا٩ان الؼمان ي٩ون  اخواع اان٠ اؤخضار شسهياث مً الؿغص ٖىانغ ٧ل جخًمً التي اإلاوهوصعاميت

 ؤا ااسكبت ؤا اإلاؿغح)  اإلاؿغحي اإلا٩ان م٘ اإلاوهوصعامي اإلا٩ان يخضازل خيض(   م٩ان الال)  في ٚالبا اإلاوهوصعامي ااخضر ل٨ً...

 7. م٩ان الال في جخدغ٥ ا٦إجها اإلاوهوصعاميت الصسهيت لىا لخبضا(  ؤوكوصجه ٞيه يل٣ي الكاٖغ ٧ان الظر اإلا٩ان

:  اإلاوهوصعاما ؤهوإ

 . الواخضة ال٣هت موهوصعاما . 

 ااخضة ٢هت بضاعَا حك٩ل موهوصعاميت ٖىانغ(  قٟاَيت ٦إوكوصة)  اجخًمً الكاٖغ ييكضَا التي جل٪ اإلاوهوصعاما بهظٍ وٗجي
 اجل٪ ، الؿغص جيكِ ؤا ألاخضار جل٪ جيكِ شسهياث زمت ؤن ٦ما م٩اهيت زلٟيت الها ، ػمىيا امدؿلؿلت اإلاويٕو اخضة ٞحها

 :   مجها ٖضيضة ؤهوإ ٖلى جإحي ألاوكوصاث

                                                                                                                                                                                                 
  83:  الدراما نظرٌة  
 210:  األدبٌة المصطلحات معجم  
  87:  الدراما نظرٌة  
  105:  زٌتونً ، الرواٌة نقد مصطلحات معجم  
  179:  المعاصرة األدبٌة المصطلحات معجم:  ٌنظر  
6

 39:  هارف علً حسٌن ، للمونودراما الفنٌة البنٌة عناصر:  2005 ، األربعون السنة ، 6 ، 5 ع األقالم:  ٌنظر 
7

  42:  األقالم 
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  جإبِ) 1 ٢هيضة في هجضَا ، مشال ٞالهؼليت... جهويغيت ؤا بُوليت ؤا َؼليت بما ٞهي ، ٞٗال ا٢ٗذ ٢ض ؤخضازا ج٣اعب التي الوا٢ٗيت 
..   الٗؿل ؤصل٤ ؤن بٗض اخيان بجي مً الهغاب في ا٢هخه(  قغا

و٫ُم 
ُم
٢
َج
ْيانٍز  ؤ

خَج
ْ
ْض  ِلل

َج
٢ ْث  اَج غَج ِٟ

ْم  نَج هُم
َج
اِري    ل

َج
ْوِمي ِاَ يَج ٤ُم  اَج ّيِ

ْخغِ  يَج ِوعُم  ااجُم ْٗ  مَج

خا َما          
َّم
ُ
ُم
ت بؾاعٌة  بما ز

َّم
 ؤظضعٌة  بالملململململململململململدّغِ  اال٣خلُم  صمَّم  ابما     ٌة  امىملململململ

َـج  ؤناصر اؤزغى  ٟ ها ٖجها الىَّم ْوِعصُم    ابجَّم
َج َج
ْؼمٍز  إلا

ذُم  بْن  خَج
ْ
ل َٗج
َج
عُم  ٞ ْهضَج مَج  اَج

ذُم 
ْ
ق ا ٞغَج هَج

َج
ْضِعر  ل ٫َّم  نَج ؼَج

َج
ٞ  ًِ

ا َٖج َٟج  مسّهغُم  امتنٌة  ٖبلٌة  ظاظا بمله  الهَّم

 
َج
ِ
َج
ال
َج
س
َج
ْهلَج  ٞ ْم  ألاْعِى  ؾَج

َج
ح ل ضَج

ْ
٨ ا يَج َٟج ؼيانُم  ااإلاوثُم  ً   ٦ضخت به  الهَّم

َج
 يىٓغُم  ز

  ؤ٥ُم  الم ٞململهمٍز  بلى ٞململململململململململململإبذُم 
ً
ْم     آيبا

َج
٦ ا اَج ِلهَج

ْ
ا ِمش هَج تُم

ْ
٢ اعَج

َج
ْهيَج  ٞ غُم  اَج ِٟ ْه

َج
 ج

٪َج  ململةهَّم
َج
ْو  ٞ

َج
ْؿذَج  ل ايَج

َج
ْهِب  ٢ ِ

ّ
ِتي ِبالل

َج
انَج    ِخيل ٣ْمَج

ُم
ْم  ِبل

َج
٣ِْهغ ل غَج  ِريَج  يُم َْ ٣ِْهغُم  الضَّم  مُم

و"  مغايه في البُل الغاار  ٖلى َىا قغا جابِ الكاٖغ يٗخمض  ٟٞي2 " يغار ما ابحن بيىه اإلاؿاٞت ايؿ٣ِ ٢هخه يد٩ي الظر َا
غي٣ت ، اخيان بجي مً هجاجه ؤخضار ؾغص الغاار  يإزظ الٗؿل اقدياع ٢هت  بهضٍع الهٟا ًٖ به ٞؼل٤ الٗؿل صل٤ خحن ٞغاٍع َا

  اإلاوث جغ٥ ا٢ض ؤزغا نضٍع في الهٟا يتر٥ ؤن صان  ، الض٢ي٤ امخىه الطسم
ً
  مؿخدييا

ً
. هجاجه مً مخدحرا

ظا ، ؤؾااخي مدوع  خو٫  يضاع  خضر ًٖ اإلاخخاب٘ الؼمً اي٨ك٠        ٞهي ، الخاعيسيت ال٣هت بؼمىيت لالخخٟاّ هديجت الخخاب٘ َا

ىا ، ااساعجي هٓحٍر م٘ الخدوالث بىٟـ الضازلي اإلا٩ون  يكتر٥ بط"  الوا٢٘"  ااخ٩ايت ٞٗل ػمً م٘ ؾغصَا ػمً جُاب٤  يمغ َا
ها يكبه بما ، الشالر الؼمً بهيٜ الؿغص   مىخىً  ؤزغى  ؤٖماال جىدو بيىما ، ااخياة في ا٢ٖو

ً
٤ ٖلى مسخلٟا  ، الؼمً في جغجيبيت الال ٞا

  جابِ ٢هيضة البىاء َظا جبيذ التي الىهوم هماطط امً
ً
غابه قغا م  3بجيل ٢بيلت مً َا  التي اااخيلت ، اخيان مً بًُ َا

تراٞاث م٘ جمتزط الٟغصيت اإلاىاظاة بن. مإػ٢ه مً ٞحها ااسغاط اؾخُإ  بٓٝغ اجغجبِ الوعي مً َب٣ت ًٖ اج٨ك٠ الٖا
ها ال٣هيضة زيمت ًٖ ٧اقٟه آلاوي الصسهيت  ايخسظ ايدلل يٗلل ٞهو ، اإلاو٠٢ يسل٣ها التي ااخحرة بيان في ، ألاؾاؽ امويٖو

 مً الٛغة بنابت ٖلى ٢اثمت الٛؼا  ؾلو٦يت ؤن بط ، الؿغص َاب٘ ي٨مً الٗؿل اقدياع ٢هو ٟٞي ، ؤخض به يكٗغ ؤن صان  ً   ٢غاعا
 َغي٤ بال   ٍز  ظبل في جدانغث ؤن بٗض الغثيؿت الصسهيت ؤمام ي٨ً لم الىو َظا ٟٞي ، ؤزغى  ظهت مً ااخيلت ااؾخسضام ظهت
 الخ٩لم صان  اإلادخوى  لىا لي٣ضم اإلاىولوط ج٨ىي٪ بلى الؿاعص ايلجإ ، الصسغ ٖلى الٗؿل صل٤ بديلت يىجو ال٨ىه ، ٖليه ؾضٍا ااخض

 اؤما ، الٟٗو في مىتهم االتزام الٟضاء اهي ، الىجاة َغ١  ٖلحهم يٗغى اخيان بجي م٘ يخدضر ؤن بٗض . 4ظؼجي ؤا ٦لي هدو ٖلى بظل٪

 ألاؾغ بحن جخدحر الىٟؿيت خالخه ٞيهوع "  زُخان"  ب٣وله بلحهما ؤقاع اللخان َما ااسهلخان ٞهاجان ، بااخغ ؤظضع ٞهو ال٣خل
ا في ايدضثها بها هٟؿه يضاعر  التي ألازغى  ااسهلت اهي ، الٟٓغ حؿاار  طل٪ بحن ااخيلت ال٨ً ، اإلاوث ابحن ام٣اؾاجه  ٖلى جضبحَر

 ألا٩ٞاع في الازخالٝ خالت في   -االيإؽ ال٣ل٤   -اإلاٗىويت ألاقياء اجهويغ ، الىٟنخي الهغإ ٦ك٠ في صاع  ااخواع الهظا مخ٣ً هدو
 االظر ، ٞيه ا٢٘ الظر ، اإلاإػ١  مً ااسغاط في خل بيجاص في هٟؿه م٘ الكاٖغ يجغيه الظر الضازلي الهغإ الىو في ٞىلمـ ،

                                                           
 86. : 1999 الثانٌة الطبعة ، اإلسالمً الغرب دار ، شاكر الفقار ذو علً وشرح وتحقٌق جمع ، وأخباره شرا تأبط دٌوان  
    92:  والتطبٌق النظرٌة فً السرد تقنٌات  
     503/  7:   األدب خزانة فً مفصلة القصة:  ٌنظر  
 44:  الحدٌثة الرواٌة فً الوعً تٌار:  ٌنظر  



 2015 ؤبريل :    الضادش العدد   -مجلة جيل الدراصات ألادبية والفىرية
 

 

 

 

 

 

 90 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ت يخُلب  حك٩ل ؤجها لو ٦ما ، الؿغص بخمّوط جمتزط الصسهيت ؤ٩ٞاع يتر٥ اإلاىولوط بن ، اإلاويٕو اخؿم ال٣غاع اجساط في الؿٖغ

 ق٩لذ التي الشاهويت الصسهياث بوظوص ايوخا ؤ٦ثر ؤنبدذ ؤؾاؾيت شسهيت البُل شسهيت ق٩لذ ا٢ض  1 .مىه ً   ظؼءا
 ال٣بٌ ال٣اء ٦يٟيت في االخ٨ٟحر ال٣ل٤ خالت الصسهياث جل٪ ٖلى ؤيٟى ٣ٞض الصسهيت جل٪ ٖلى الًوء بدؿليِ ي٣وم خاٞؼا
 التي ااجبليت باإلاىا٤َ جمشل لألخضار صي٩وعا ٧ان م٩ان في ، اإلاو٠٢ مً ااسالم ٖلى الغثيؿت الصسهيت ٢ضعة يبحن ،ل٩ي ٖليه

 الى جإػم مً اإلاو٠٢ جُوع  يبحن مسغط بيجاص في ٣ٖله ايغجر ، اإلاو٠٢ م٘ يخٟاٖل البُل ظٗل ، الٗؿل اقدياع ٖمليت يماعؽ

.   اشجاٖخه بُولخه جٓهغ بمٛامغة ال٣يام ٖلى ٖؼم بط ، للخل الونو٫ 

و آزغ نٗلو٥ ٖىض ٞىجضَا البُوليت الوا٢ٗيت ؤما :    2باثيخه في الكىٟغى  َا
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ْحِهْم  ٞ

َج
ل ة َٖج ؼَّم ْيملململ٠ِ   َج  َِ اِبذٌة  الؿَّم

َج
مَج       ز مَّم نَج اِم  ٞحِهْم  اَج ؿَج ِب  بالملململململدُم يَّم ؿَج

ُم
 اإلا

ذُم 
ْ
ل
َج
ْ انٍز  اَج

ْخيَج ِٟ ٣ِحِهمُم  مملململململململململعي ِب ًَّم ِبهململململململململ       ؤجَّم   ملمِل
ً
ت ٢ليال َٖج ا وا زمَّم  ً   ؾَج بُم يَّم

َج
 ز

ملاعؽ عظململململالن مجهم ٞملغ ا٢ض ىملململململاٍ ٦مملي     ٞا  مؿململلب ا٢غم نٖغ

 ام٣ىب عظملململل اال٣ملململململوم زملماهيت        ا٢لٗملململململت عيململ٘ ٦ملململل اليه يكً

 ي٨ظب ال ٢اثل ًٖ اؾإلوا:  ٣ٞململلىا      اٞلخوا ٢يل ٢ومململىا عاهململململا ٞملململململلما

  ٧ان ؤهه ايبضا ، اإلاغؤة م٘ بدضيض اإلاٗغ٦ت جهويٍغ ٢بل الكىٟغر  يمهض      
ً
 زييه في مدااالتها ظضاى  بٗضم ب٢ىاٖها ٞيه خاا٫  ه٣اقا

م ٖلى ، اإلاٗغ٦ت بلى ااسغاط ًٖ ها يبضص ؤن خاا٫  ال٨ىه ، ٚاعاجه ٦غع  ما بطا مهحٍر اإلاوث بإن ط٦غجه ؤجها مً الٚغ  بن بةهه مساٞا

و . مٗغ٦ت ؤا ٚاعة في موجه ي٩ون  ال ٞلماطا ، مدا٫ ال ميذ ٞةهه ، مىيخه خاهذ   يدخمل ال ٞاإلاو٠٢ ، طل٪ في يُيل ال َا
ً
 اال عيشا

و ، ألاَم ااخضر بلى اييخ٣ل ، ٖجها ً   قيئا يظ٦غ ؤن صان .   ٍز  ليا٫ زالر للٛؼا  اؾخٗضاصَم ليظ٦غ ، ببُاء _  الٗوم م٘ ال٣خا٫ َا
 ، الٛؼااث بخضى في ، مٗه ٧اهوا الظيً الهٗالي٪ ًٖ مل مخدضزا.  الليل مً ألازحر الهؼي٘ في ، الٟجغ ٢بيل_  بجيله مً حي

 بالٛىاثم ٖوصتهم بٗض يمكون  َم ٞبيىما ، ؾغيٗت بل٣ُاث اإلاٗغ٦ت ؤظواء لىا يهوع  ، اإلادااعة ٞبٗض.  اإلاٗغ٦ت في لهم امكاع٦خه
ضاء،  يباٚتهم ىا ألٖا   ايىدكغان ، الهٗالي٪ نوث يٗلو َا

ً
 ، الُٗان انض١ الشباث ٖلى ٞحها نمموا التي اإلاٗغ٦ت اسوى جاَبا

  يلخ٣ِ زم ، جلحن ال بٗؼيمت
ً
  جإبِ نوعة ، اإلاجالضة مً نوعا

ً
ضاء بىدوع  ٞيه ايجو٫  بؿيٟه حهؼ قغا  بضا ؤزغى  ػاايت افي ، ألٖا

                                                           
 . 77:  والتطبٌق النظرٌة فً السرد تقنٌات  
  27:  2003 االولى الطبعة ، لبنان بٌروت العربً الفكر دار ، طرٌفً نبٌل محمد د وتحقٌق وشرح جمع ، الشنفرى دٌوان  
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ون  عاخوا ،  اؤصخابه الكىٟغر  ؤما زشٗم اجهؼام ًٖ اإلاٗغ٦ت اهجلذ  ختى بصباث يًغب البخاع بؿيٟه اإلاؿيب  ، الىهغ بهظا يَؼ

  جإبِ)  الهٗالي٪ ؤبُالها ٧ان بُوليت صعاما الكىٟغى  الكاٖغ لىا يد٩ي باثيخه ٟٞي . الىاؽ ٖىه حؿاء٫ الظر
ً
و ااإلاؿيب قغا (  َا

ه الضعامي للهغإ ؤُٖى ؤن ٞبٗض(  هٟؿه الكىٟغى  ٢بيلت)  ألاػص م٘ خاميت مٗغ٦ت في صزلوا خحن  السخغ بلى الٟجغ)  الؼماوي ْٞغ

م(  ااإلاؿيب زابذ)  الهغإ ؤبُا٫ ، الصسهياث ط٦غ(  الٗوم)  ااإلا٩اوي(   اخضة ججمٗها ٞئت بحن الهغإ نوع  ، ناخبيه َا
 عابِ اصزل ، ال٣بلي ااإلاتن الهامل عابُت بحن َىا ٞالهغإ الضم  ابيجها بيىه ججم٘ التي ٢بيلخه يض الخهٗل٪ اخضة ؤا الهضٝ

.  الضم عابِ م٘ نغإ في الكىٟغى  ٖىض الخهٗل٪

:  ااجنهي الكاع١  ٖبض الكاٖغ1 ٢هيضة في ٞىجضَا ، الخهويغيت الوا٢ٗيت ؤما

ِيِذ  ؤال ّيِ
ا خُم ىَّم ْيىا َٖج صَج  ...  عُم

َج
ّيحها ديَج

ُم
ِبْن  ه ْذ  اَج غمَج

َج
ْيىا ٦

َج
ل  َٖج

 
ُم
ْيىت صَج ْو  عُم
َج
ؤْيِذ  ل   عَج

َج
اة ضَج

َج
ا ٚ لى...  ِظئىَج اِجىا َٖج ِض  ؤْيمَج

َج
٢ ْيىا اَج وَج خَج

ْ
  از

ىا
ْ
ل إْعؾَج

َج
ا  ؤبا ٞ ْمغٍز

٣ا٫َج ...  ظئىا َٖج
َج
ٞ  

َج
وا ؤال مُم َٗج

ْ
ْوِم  او

َج
٣
ْ
  ْٖيىا ِبال

وا ؾُّ صَج   اَج
ً
اِعؾا

َج
ْم  ٞ كاءً  ِمْجهُم ْم ...  ِٖ

َج
ل
َج
ِضْع  ٞ

ْ
ٛ
َج
يىا ِبٟاِعِؾِهْم  و ضَج

َج
  ل

ا
ُم
ائ جَج

َج
ٞ  

ً
اِعيا   َٖج

ً
ِغصا ِظئىا بَج ِل ...  اَج

ْ
ِمش
َج
ْيِل  ٦ بُم  الؿَّم

َج
ْغ٦
َج
  ه

َج
يىا َٖج اِػ  اَج

ْاا ىاصَج
َج
  ج

َج
ت
َج
ْهش بُم
َج
ال ؤْاها ِبطْ  يَج ىا...  عَج

ْ
ل ٣ُم
َج
  ؤْخِؿِجي ٞ

ً
ْغبا ْيىا يَج هَج   ظُم

ىا ْٗ ِم   ؾَج
ً
ة وَج ْٖ ًْ  صَج ْهغِ  َٖج

َج
يبٍز  ْ

َج
ىا...  ٚ

ْ
ل جُم
َج
ٞ  

ً
ت
َج
ْول ْيىا زمَّم  ظَج  ؤْعٖوَج

ا مَّم
َج
ل
َج
ا ؤْن  ٞ ىَج ْٟ

َج
ا٢ وَج

َج
  ج

ً
ِليال

َج
ا...  ٢ سىَج

ْ
ه
َج
٧ِِل  ؤ

َج
٨ال

ْ
ا ِلل ميىَج

َج
اْعج
َج
ٞ 

ا مَّم
َج
م ٞل

َج
ْٕ  ل ضَج

َج
  ه

ً
ْوؾا

َج
٢  

ً
ؾْهما ْيىا...  اَج

َج
ك ْم  مَج َُم ْدوَج

َج
ْوا ه

َج
مك ا اَج ْيىَج

َج
 ِبل

 
َج
ا
ُم
ل
ْ
أل
َج
تٍز  ج

َج
ْؼه ْذ  مُم

َج
٢ غَج ى  بَج غَج

ْ
ز
ُم
ا...   

َج
وا بط

ُم
ل جَج ٍٝز  حَج يىا ِبإْؾا صَج   عَج

 
َج
ْصها ضَج

َج
  ق

ً
ة ضَّم

َج
ذُم  ق

ْ
ل خَج
َج
٣
َج
ْم  ٞ  ...  ِمْجهُم

َج
ت
َج
ز
َج
ال
َج
ْخيتٍز  ز ذُم  ِٞ

ْ
ل ٢خَج ا اَج يىَج

َج
٢  

اا ضُّ
َج
ق   اَج

ً
ة ضَّم

َج
ى  ق اا ؤزغَج غُّ جَج

َج
ل...  ٞ ِلهْم  ِبإْعظُم

ْ
ْوا ِمش مَج عَج   اَج

ً
يىا وَج   ظُم

٧انَج  ْر  ؤِدي اَج وَج ا نٌة ظُم ٍّز  طَج ا
َٟج ٧انَج ...  ِخ خلُم  اَج

َج
٣
ْ
ياِن  ال خَج ِٟ

ْ
يىا ِلل   ػَج

وا غاثٍز  ِبالّغِماِح  ٞأبُم ؿَّم
َج
٨ ا...  مُم بىَج

ُم
ؤ ِٝ  اَج و يُم ِض  ِبالؿُّ

َج
ا ٢ ْيىَج دىَج

ْ
  اه

وا 
ُم
باج
َج
يِض  ٞ ِٗ ْم  ِبالهَّم هُم

َج
اح ل ْو ...  ؤخَج

َج
ل ْذ  اَج َّٟم ا زَج ىَج

َج
ى ل مَج

ْ
ل
َج
يىا ال٩ غَج   ؾَج

و(  عصيىا) مخسيلت لصسهيت اٞخخاح بإصاة الىو بضؤ ل٣ض  في ، بها آمً التي الٟلؿٟت لبيان الكاٖغ بليه يٗمض خواع َا

 .   االؿيٝو الؿهام مً ٞحها اإلاؿخسضمت األاؾلخت ، اإلاٗغ٦ت جٟانيل ليبحن ، ااإلاساَغة االصجاٖت ال٣وة بيان

ضاء ا٢بيلت الكاٖغ ٢بيلت بحن اإلاٗغ٦ت  ظواء الىو لهظا اإلاغج٨ؼاث ؤَم مً الون٠ ايٗض :  الكاٖغ ٢و٫  ٟٞي ألٖا

                                                           
  83:   1998 ، األولى الطبعة ، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ، بسج حسن أحمد:  شرح ، الطائً أوس بن حبٌب تمام أبو ، الحماسة دٌوان  
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ْاا ىاصَج
َج
  ج

َج
ت
َج
ْهش بُم
َج
ال ؤْاها ِبطْ  يَج ىا...  عَج

ْ
ل ٣ُم
َج
  ؤْخِؿِجي ٞ

ً
ْغبا ْيىا يَج هَج  ظُم

  
َج
ا
ُم
ل
ْ
أل
َج
تٍز  ج

َج
ْؼه ْذ  مُم

َج
٢ غَج ى  بَج غَج

ْ
ز
ُم
ا...   

َج
وا بط

ُم
ل جَج ٍٝز  حَج يىا ِبإْؾا صَج  عَج

وا غاثٍز  ِبالّغِماِح  ٞأبُم ؿَّم
َج
٨ ا...  مُم بىَج

ُم
ؤ ِٝ  اَج و يُم ِض  ِبالؿُّ

َج
ا ٢ ْيىَج دىَج

ْ
  اه

وا 
ُم
باج
َج
يِض  ٞ ِٗ ْم  ِبالهَّم هُم

َج
اح ل ْو ...  ؤخَج

َج
ل ْذ  اَج َّٟم ا زَج ىَج

َج
ى ل مَج

ْ
ل
َج
يىا ال٩ غَج  ؾَج

ضاء ٢بيلت بها ظاءث التي اال٨يٟيت اإلاٗغ٦ت بضايت ان٠ بلى ٖمض َىا ٞالكاٖغ  لي٣ابله ، اابال يمُغ مترا٦م ٚيم ق٩ل ٖلى ألٖا

 الكٗوع  لخإػيم ،  ااجمهوع /  اإلاخل٣ي ٖىض التهويل إليٟاء الكاٖغ مً مداالت في ، ٖاعم ٦ؿيل ٧اهذ التي ل٣بيلخه ؤزغى  بهوعة
 ٞيه يٓهغ الون٠ بهظا ااسهم ال٣بيلت ٞون٠ ، الونٟيت اإلا٣ابالث َظٍ بلى ٖمض بط ، اإلاخل٣ي ٖىض ااسٝو اإلزاعة ، بالضَكت
و مباقغة ٚحر بهوعة شجاٖخه ض البر١  َىا٥ ي٩ون  ؤن الُبيعي مً ا٧ان ، باإلاىهٟاث يٗٝغ ما َا  ال٣بيلخحن بحن الل٣اء ًٖ االٖغ
ضجه ااجيل ٖضص ٦ثرة صاللت يدمالن االلظان اإلاٗغ٦ت لكضة ضاء عماح ج٨ؿغ بلى ؤصث اإلاٗغ٦ت َظٍ ، ٖا هم ااهدىاء ألٖا  ل٨ثر ؾيٞو
ىا:  ٢وله في ااخواع الى الكاٖغ ٖمض ،ا٢ض االًغب الًُٗ

ْ
ل إْعؾَج

َج
ا  ؤبا ٞ ْمغٍز

  َٖج
ً
ِبيإ ٣ا٫َج ...  عَج

َج
ٞ  

َج
وا ؤال مُم َٗج

ْ
ْوِم  او

َج
٣
ْ
(   ْٖيىا ِبال

 )  ااجواب ٞجاء(  ٖمغا  ابا يا عؤيذ ماطا)  بخ٣ضيغ الاؾخٟهامي الؿاا٫ ٖلى مٗخمضا
َج
وا ؤال مُم َٗج

ْ
ْوِم  او

َج
٣
ْ
(  ْٖيىا ِبال

 مل الكاٖغ بن ال٣و٫  يم٨ىىا ؤهىا بال ، الىو في ااضخت ج٨ً ٞلم ااساعظيت ؤم الضازليت ؤ٧اهذ ؾواء ألازغى  ااخواع مالمذ ؤما

.  مخسيلت امغؤة بلى ااسُاب موظها ، ألاخضار ؾغص مً َو مل الٗليم الغاار 

 الصسهياث َظٍ ، ظويً ادي اشسهيت ٖمغ اري اشسهيت  عصيىت اشسهيت الكاٖغ بصسهيت َىا ٞخمشلذ الصسهياث ؤما
 لخإحي ، باإلاوث مباليت ٚحر شسهياث ٞهي شجاٖخه ٖلى الًوء جل٣ي ان جداا٫  ا٦إجها الكاٖغ خالت م٘ مخىاؾبت ظاءث

.  اإلاواظهت ٖضم ًٖ ٦ىايت( ٖكاء صؾوا)  ااجبن خالت لخ٨ٗـ اإلاٗاصيت ال٣بيلت في ألازغى  الصسهيت

 اا٢ٗيت ٖلى يض٫ اإلااييت ألاٞٗا٫ اؾخسضام الٗل ، اإلاٗغ٦ت ؤخضار باؾترظإ اإلااضخي الؼمً ٖلى الكاٖغ اٖخمض ٞل٣ض الؼمان ؤما
...   مىجؼة ااجها ألاخضار

 جدولذ بالؿهام ال٣خا٫ مً الٟغاٙ ارٗض.... (  جوا٣ٞىا ان ٞلما)  الكاٖغ ٢و٫  في ججؿض بؿيُا ااخضر بضا ٣ٞض ، الهغإ ؤما

 ، اإلاٗاصيت ال٣بيلت مً زالزت الكاٖغ ٣ٞخل ااظها الى اإلاٗغ٦ت انلذ َىا..(  اقضاا....  قضصها)  اإلاباقغة اإلاواظهت الى  اإلاٗغ٦ت
 مً الابياث َظٍ في الكاٖغ ٦ش٠ ا٢ض(  ٞباهوا..  ٞابوا. )  ااخضر جهايت الى طل٪ بٗض ليهل.  الكاٖغ ٢بيلت مً ٢خل باإلا٣ابل

حن ل٣اء ااخضر طعاة الى انوال ، امام الى الاخضار صٞ٘ في لدؿاَم((  مكوا ، مكيىا ، هضٕ ، ٞجلىا ، ؾمٗىا))  الاٞٗا٫   الُٞغ

. . (  اقضاا: )   ٞٗليت ظملت في ، الهوعة في ٞهل ااجيكحن بحن االخالخم الهغإ قضة مً الكاٖغ يؼيض ال٩ي... (  قضة قضصها)  

غ ٦غ مً اماٞحها ، اإلاٗغ٦ت ؾاخت لخهويغ الضعاميت الباعة الى ليهل .  ااصباع اا٢با٫ ٞا

 للمخل٣ي جاع٧ا ، اإلاٗغ٦ت ؤخضار ه٣ل  اَخمامه مدِ ٧ان الكاٖغ الن ، الخٟانيل مدضص اا الىو في ااضخا ي٨ً ٞلم اإلا٩ان ؤما
و ، مجاػيا م٩اها يغؾم ان  ألاخضار به جخد٨م ؾلئي م٩ان ٞهو ، لألخضار جاب٘ الخًاعيـ مجهو٫  ، اإلاالمذ يباري م٩ان َا

ه  .  الصسهياث اجهٚو

 الكاٖغ/  اإلايكض ٞحها ي٣اعب االتي ااسياليت اإلاوهوصعاما هي الواخضة ال٣هت طاث ألاوكوصاث مً آلازغ الىٕو لٗل ااسياليت 
حن ٖلى اهي ما ٚايت لخد٣ي٤ ، زياليت ؤخضازا  ، عمؼيا ؤزغا ااجمهوع  ٖىض ليد٤٣ اإلايكض الكاٖغ بلحها يلجإ التي ألاؾُوعيت:  هٖو
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تراٝ ؤا له الاخترام اجلب مداالت ؤا ؤزغا ؼمها ألاؾُوعة م٘ جماؽ ٦غظل به الٖا   جإبِ ي٣و٫ ..  َا
ً
 م٘ نغاٖه يه٠ قغا

: 1الٛو٫ 

 بُملململململان عحى ٖىض ال٢يذ بما...  ململململململهم ٞخيان مبلٜ مً ؤال

 صخصخان ٧الصخيٟت بؿهب...  تهور  الٛو٫  ل٣يذ ٢ض بإوي

 م٩اوي لي ٞسلململململململي ؾٟغ ؤزو...  ؤيململً هًو ٦الها: لها ٣ٞلذ

 يماوي بمه٣ململململململململو٫  ٦ٟي لها...  ٞإَململوى  هدور  قضة ٞكضث

 ...  ٞسغث صَل بال ٞإيغبها
ً
 اللجملململململململململغان لليضيً نغيٗا

 :لها ٣ٞلذ ٖض،: ٣ٞالذ
ً
 ااجىان زبذ بهجي م٩اهململململململململ٪...  عايضا

  ؤهٟ٪ ٞلم
ً
   هٓغ...  ٖلحها مخململململململململململ٨ئا

ً
 ؤجاوي ماطا مململململململهبدا

 اللؿان مملململك٣و١  الهغ ٦غؤؽ...  ٢بململململيذ عؤؽ في ٖيىان بطا

 قململململىان ؤا ٖبململاءة مً ازوب...  ٦ململململلب اقواة مسضط اؾا٢ا

 عحى ٖىض(  الهغإ)  القى بما(  اللهونيت ٢بيلخه)  ٞهم ٞخيان بباٙل(  الخونيل مل ؤلاباٙل)  يُلب(   ؤال)  الٗغى ؤصاة ارٗض

لب الٗغى بٗض زم(  الهغإ ٞيه خضر الظر اإلا٩ان)  بُان ما اؤبُاله نغاٖه بظ٦غ الكاٖغ يكٕغ ؤلاباٙل َا /  طاجه الكاٖغ َا
ظا ألاؾُوعر/  الٛو٫  م٘ الوا٢عي ا ؤن ٢بل بدواع الهغإ بُال يضزل زم صعامي ميشو نغإ َا  ييخهي زم ، با ؾلخت يخهاٖع
  ألاؾُوعر الٛو٫  ٖلى الوا٢عي الهٗلو٥ باهخهاع الهغإ

ً
  ههغا مد٣٣ا

ً
ميا   ؤ٦ثر ٧اثً اؤر ؾاب٣ت زؿاعاث ًٖ يٗوى َا

ً
ابا  بٖع

.   الٛو٫  مً الٗغبيت ال٣ٗليت في

 في ا٢خا٫ ،  ٍز  بمكاظغة ، بالٛو٫  ل٣اءٍ ٞحها يؿغص التي ، البُولت صاع  ٞحها الغاار  يإزظ ، ألاوكوصة/  ال٣هيضة َظٍ ٟٞي
 شسهيت اجٓهغ ، مٟخوخت ػماهيت ؾيا٢اث في ااخضاص مٟخوح م٩ان في االهالبت االضَكت الخوجغ خالت ليد٩ي ، الصخغاء ٚياَب

  جابِ لىهغة(  ٞهم ٞخيان)  ليضٖو الؿغص ؾيا١ في(  اإلابلٜ) 
ً
 م٣ابالث في جٓهغ التي الٛو٫  م٘ اإلاىاػلت في اإلاكاع٦ت اا ، اهجضجه قغا

 بإوكوصجه الكاٖغ نوعَا ا٢ض ، ٦إؾُوعة الٗغري ااجمعي ألاها في حٗكل ٢ض موجيٟا حٗض مل الٛو٫  مل اجها اط مخسيلت مسيٟت حكبحهيت
 :

 اللؿان مك٣و١  الهغة ٦غؤؽ   ٢بيذ عؤؽ في ٖيىان بطا  

 قململىان ؤا ٖباءة مً ازوب   ٧لب الؿان مسضط اؾا٢ا

 لتزيضٍ باهوعامي بك٩ل جواظهه بها ٞةطا ، اجخلون  جخٛحر ؤجها ج٣و٫  التي ألاؾُوعة جٟؿغ للٛو٫  الك٩ليت الباهوعاميت ٞهظٍ

 
ً
ا   زٞو

ً
م ل٨ىه اعٖبا   ، َؼمها ٣ٞض َظا ٧ل ٚع

ً
 ؤن ٖلى ال٣اصع الهٗلو٥ بإن لآلزغيً عؾاثل يغؾل الهغإ ٞهظا.  شجاٖخه ما٦ضا

                                                           
 . 225/  وأخباره شراً  تأبط دٌوان.    
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 الهٗلو٥ بها مجي التي الهؼاثم مضى يبحن الوا٢ٗت َظٍ في الهٗلو٧ي الاهخهاع ل٨ً ، ٖلي٨م ييخهغ ؤن يؿخُي٘ مخلوهت ٚوال ي٣خل

.   زاعظيت ؤم صازليت ؤ٧اهذ ؾواء خياجه في

 زال٫ مً ا٦إهه ، الؿلم الى اااجىوح الوثام مً خالت في ، الشىاجي اااخواع ، اللٛور  الٟهم ٖلى ٢ضعتها ٞيه يٟترى آزغ خواع افي
 ااخ٩ايت ػمً م٘ ال٣و ػمً احؿاار  الؼمً امخضاص ٖلى يؿاٖض ااخواع ؤن  بط ، مساصٖتها زم امً الؼمً ي٨ؿب ؤن خاا٫  ااخواع

جهضٌة   ٌة  مهؼا٫ ٨ٞالَما ، خياجه يكاع٦ها ؤن ايداا٫  ، بإهاة يساَبها ٞالكاٖغ .   الصخغاء ااحٗبخه الؿٟغ اٖياٍ مُم

 اجلجإ ، اإلااصر الهغإ ًٖ الٛو٫  جدىاػ٫  اط ، ااخضر مؿاع بخٛحر  ، له اإلاغار جو٢٘ ؤ٤ٞ ٞي٨ؿغ اإلاٟاظإة ٖىهغ الؿغص ايضزل

.  اإلاوث اق٪ ٖلى اجها اي٣ىذ ٢ض ا٦إجها ، الجزإ اخؿم اؾيلت للخواع

   م٩اوي لي ٞسلي ؾٟغ ؤزو......  ؤيملململً هًو ٦الها:  لها ٣ٞلذ

:  زغث ؤن ارٗض ا٢خلها ٖلحها ٞكض ٖليه قضث بإن ٞإظابخه

 :  لها ٣ٞلذ ٖض:  ٣ٞالذ
َج
 ااجىان زبذ بهجي م٨ملململاه٪        عايضا

  ٧ان ل٨ىه تهؼمه ؤن الشاهيت باإلاغة ايم٨ً ؤاله بلى الهغإ يٗيض يغبها ٞلو بٗض تهؼم لم  جها زاهيت مغة يًغبها ؤن ؤعاصث
ً
 إلاا ااٖيا

.  1( الًاعب لخ٣خل حٗوص الًغبت ٖلحها زىيذ ابطا ماجذ مغة يغبذ بطا الٛو٫  ؤن)  ج٣و٫  التي الألؾُوعة جغيض

 في ٦ما ؤخؼاهه ؤا ؤ٩ٞاٍع ؤا ٞلؿٟخه ٖبٍر ليبض زياليا شسها الكاٖغ يبخ٨غ التي الاٞتراييت هي ااسياليت اإلاوهوصعاما ؤهوإ ازاوي
)  الضٍ ب٣ٟض خؼهه اإلاخسيل ااخواع طل٪ ٖبر ليبض ااخمامت ابحن بيىه اٞتراييا خواعا ٞحها ؤ٢ام االتي(  الػي صسغ)  الكٗغ ٢هيضة

 ٞا٢ضة خمامت ٞيٟترى لظا ااخواع  إلاه طاجه م٘ جدااع  الو. خؼهه ليىٟض.  اؾيِ م٘ ؤلاوؿان يد٩ي ااخؼن  ؤا٢اث ٟٞي(  جليض

 
ً
:   2 مٗها خواٍع زال٫ مً الىٟنخي نغاٖه يغشر ا هٟؿه ليٗؼر  لٟغزها ؤيًا

 الهململجوص م٘ جىام ال بؿبلل      بليل هاثدت نوث بن اما 

 جليضر ًٖ اؤؾإ٫ بواخضَا      ٞؿملململململألخجي ٚاصيحن ججهىا

 زملموص مً ألاااثل م٘ ٞبان     خململململململغ ؾا١ ٞةما لها ٣ٞلذ

  جغى  لً ٣ٞالذ
ً
  ؤبضا

ً
 ااجضيض الٗمغ آزغ بٗملململيى٪      جلملململيضا

 بٗيض ااظضان اجإهيململململململململب     بيملململململإؽ ناخبه عص ٦الها

 مً الػي صسغ ٨ٖـ ٣ٞض 3 " الظاث إلاساَبت امجاال ، الخٗبحر ٖلى ٢ضٍع ٞيه ؤخـ الظر"  الظاحي الخجغيض ااخواع اجسظ ل٣ض
  ااخمامت َظا مً ً   مخسظا ، َو يىام ال ٦ما جىام ال بدمامت هٟؿه حكبيه في يٗتريه ٧ان الظر الىٟنخي ايٗه ااخواع زال٫

ً
 َغي٣ا

 اظضاهيت مكاع٦ت ااخمام اقاع٥ مكاٍٖغ َاظذ ، بلٟه ٖلى الىاثذ ااخمام ؾم٘ ما ٞةطا  له ً   اظضاهيا ً   امكاع٧ا ، للخٗبحر

ا الضازليت الصسهيت خغ٦ت ااخواع ٦ك٠ ابظل٪  4. اااخىحن الالم عابُت بيجها  جهما اء ً   عمؼا ااخمام ٩ٞان ، اهمَو  للٞو

                                                           
 226:  وأخباره شرا تأبط دٌوان  
   67 ص 2ج:   1995 ، 2ط ، القاهرة ، المصرٌة الكتب دار ، االهذلٌٌن دٌوان  
 68:  الجاهلً الشعر فً دراسات  
 118:  الجاهلً الشعر فً الطبٌعة اغانً:  ٌنظر  
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 َىا ااخواع يٗمل اط ، الىٟنخي للم٩ون  ٧اقٟا ، ال٣و٫  ٞٗل زال٫ مً اإلادااعة الصسهيت نوث الكاٖغ لىا ه٣ل ل٣ض ، اؤلازالم

٘"  ٖلى واَٟها ، اؤخاؾيؿها الصسهياث مكاٖغ ًٖ اادجب ٞع  الصسهياث ؤا ؤلاخضار اججاٍ الباًَ اقٗوعَا ، اإلاسخلٟت ٖا
و ، ألازغى  تراٝ اا بالبوح ٖاصة يؿمى ما َا ظٍ 1" الٖا ه مٗانغا ٖىه يؿم٘ اهه اط باإلاكاع٦ت بخؿاؾا حُٗي اإلاكهضيت َا  ا٢ٖو

 بصسهيت ممشلت َىا الصسهياث اجإحي 2 ألاخضار جإػم مً خالت في ، اإلاصخوهت للخٓاث ااخواع يؿخسضم لظا ، بالًبِ ي٣٘ ٦ما
 .  امإؾاايخه خضر ما اا٢ٗيت يبحن خواعا مٗه الكاٖغ ٣ٖض بُاثغ جمشلذ زاهويت اشسهيت الاٞتراييت الكاٖغ اها

  الحداخلية املو ودراما .2

ت ٢هيضة في  اإلايكض/  الكاٖغ ٞيبضؤ...  للخب اإلاهل٪ ألازغ بيجهما يجم٘ مخضازلخحن ٢هخحن جخًمً ٢هيضة هواظه الٗبض بً َٞغ

ال٫ مً يىُل٤ زم آهظا٥ الكٗغاء ٖاصة م٘ ظغيا َلليت بم٣ضمت ٢3هيضجه  ببىاء ايإحي الشالض البيذ في(  ؾلمى)  خبيبخه بلى ؤلَا

:  لها اؤقوا٢ه الخياٖه مهوعا لها انٟي

مى ِصياعٌة 
ْ
٥َج  بط ِلؿل جى جِهيضُم

ُم
ه صانٍز  مى٪َج  ؾلمى خبلُم  ااط ، باإلا

ُم
ل  جوانُم

ها، ِنيضَج  الّغثِم، مشلُم  هيَج  ابط
ُم
ه الي٪َج  ؾاطٍز  هٓغٌة  لها  ٚؼال

ُم
ل ِٚ  جوا

ِىيىا،
َج
  هسبخى اما ٚ

ت الّخّٟغ١َج ، ٦ِالها  ً ، ِخ٣بَج غيغٌة
َج
مُم  ٚ ِٖ ه الٗيل ها

ُم
 باِظل

خحن بحن يوخض زم مً  ظغى  ما بحن ، ااإلاشل الوا٢٘ بحن يوخض ، الٛاثبت ااؾماء اإلاغ٢ل ا٢هت ، ااخايغة ، َو ٢هخه ا٢هخحن لٖو

:   ااإلاغاصر ااإلاغ٢ل اؾماء ٢هت ٞيؿغص ٖلحهما ظغى  اما ٖليه

 

ْذ  ا٢ض ِه  ب٣ِٗل٪َج  ؾلمى طَبَج
َّم
ْل        ٧ل يضٍز  ٚحرُم  ٞهَج هُم  نَج

ْ
ج
ػَج باِثله ؤْخغَج  خَج

ْث  ٦ما
ػَج لٍز  ٢لبَج  ؤْؾماءُم  ؤْخغَج ِ

ّ
٢ غَج ّبٍز   مُم

ِ٘  بدُم ْر١ِ  ٧لْم سايله الخْذ  البَج  مَج

ذَج 
َج
٨
ْ
، ؤْؾماءَج  اؤه اصرَّم غَج

ُم
ػي اإلا ْبخَج   بظل٪َج     يَج

ٌة
 م٣ِاجله جهابَج  ؤن ٖٝو

ا ى ٞلمَّم
َج
ٍُم  ٢غاعَج  ال ؤْن  عؤ ى  اؤّن    ي٣غُّ ّض  ؤؾماء َوَج  ٢ِاجله البُم

  تهور  َغبٍز  ٖلى   مغ٢لٌة  الٗغا١ِ  ؤعِى  مً جغخلَج 
ً
 عااِخله ؾغاٖا

ا ؾا٢ه ؤعىٌة  الؿغاِ  بلى  ٚاثلهْ  بالّؿغاِ  اإلاوثَج  ؤنَّم  يضعِ  الم     الهوى  هدَو

يً ٞٛوِصعَج  ْغصَج َٟج ّيت ؤعىٍز : بال ُِ
َج
، ه ة      ٍز ؿحرَج ، ِ   مَج ا٧ِله ال صاثبٍز  قْهغٍز وَج  يُم

 

و للكاٖغ يؿخم٘ الظر ااجمهوع  مً خكض ؤمام هٟؿه الٗاَٟي با لم اجوخضَما ال٣هخحن يهوع  اط  اإلاوهوصعاما جل٪ ييكض َا

:   األالم باإلاويٕو مخوخضجان ٢هخان ٞحها جخضازل التي

                                                           
 35:  الحدٌثة القصة فً دراسات  
 65:  قاسم سٌزا ، الرواٌة بناء ٌنظر  
 

 63:   2002 ، 3ط ، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ،  الدٌن ناصر مهدي محمد:  شرحه ، العبد بن طرفة دٌوان 
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ْظِض  مشلُم  بؿلمى ٞوظضر ، اَج لٍز ِ
ّ
٢ غَج ،   مُم ؿخٟي٤ُم  ال بط بإْؾماءَج

َج
واِطله ح  َٖج

، ٢طخى هُم ْدبَج
َج
  ه

ً
ظضا ، ٖلحها اَج لٌة ِ

ّ
٢ غَج ٣ْذُم    مُم

ّ
ل ُٖم ًْ  ا لمى ِم   ؾَج

ً
باال

َج
ماَله ز

ُم
 ؤ

ٍُم   َج  ٣ٖوبت ال إلاوثٌة  لٗمغر  ِ  لظر   بٗضَج
ّ
 يؼاِيله ال ً   َوى  مً ؤقٟى البض

 

ت مً بىيذ التي جل٪ ؤر:  البوليفو ية املو ودراما .   ، ااجمهوع  ٖلى الكاٖغ يل٣حها ااخضة ؤوكوصة في جخوخض...  ٢هو مجمٖو

 . ال٣يـ امغت  الكاٖغ مٗل٣ت البوليٟوهيت ال٣هاثض جل٪ ؤبغػ  الٗل

    ٞدومل الضزو٫  بحن اللوى  بؿ٣ِ   امجز٫  خبيب ط٦غى  مً هب٪ ٢ٟا

 ان يم٨ً ألاصري الٗمل ال٨ً ، القٗوعيت بؾ٣اَاث َىا٥ ي٩ون  ٢ض ، وٗم ، الالاعي ًٖ بمٗؼ٫  الىو بلى الىٓغ يم٨ىىا ال

ا ٢اثما ااٖيا ٖمال ي٩ون   باإلاوث الكاٖغ ٞكٗوع  ، اماصر مٗىور : بمىٓاعيً اإلاوث بلى هىٓغ ان يجب بهىا زم ، ؤلاصعا٥ ٖلى ما هٖو
 ، ؤبيه م٣خل بٗض خياجه احٛحر ، اماييه ؾٗاصجه يب٩ي الكاٖغ بن ، ألاا٫  الكٗوع  ٖم٤ االظر ، اإلااصر اإلاوث ي٣ابله اإلاٗىور 

 ٦ما ، بويوح اإلاٗل٣ت ؤبياث في يٓهغان بط اشسهيتها اإلاغؤة هٟؿيت لخهويغ الُلل بٗض الكاٖغ لييخ٣ل.  اإلاؿااليت ؤٖباء اجدمله
و ، به اجخد٨م ٢لبه جمل٪ ٞهي ، ظضاى  صان  ٖظابها لخس٠ٟ بغ٢ه يساَبها التي ، بٟاَم ٚؼله في  ، بد٨مها عاى لها مى٣اص َا

ها ؤزغ ًٖ مخدضزا :   ناخبخه بياى يه٠ الظر ا٢وله ، ٢لبه في صمٖو

  مخبخل عاَب ممنخي مىاعة       ٦إجها بالٗكاء الٓالم جطخيء

  ، بيايها اقضة ، ناخبخه ظما٫ في يغى  ٞهو
ً
  جإزحرا

ً
 ًٖ الًا٫ الصسو بَضاء في اإلاخبخل اإلامنخي مىاعة ٦خإزحر اسخغا

 ج٩ون  ان يم٨ً ٞال ، االخهويغ ااسيا٫ ٖالم الى الكاٖغ مجها يىُل٤ ااخؿيت َظٍ ابن ، اإلاغؤة هٟؿيت بلى يكحر َظا ا٧ل ، الُغي٤
  ؤخاؾيـ الٟىيت الخجغبت ٖىانغ ٧ل ،

ً
و ، اال٨ٟغة ال٣ٗل ؤيًا ٟٞحها اهٟؿا ا ؤَم مً َا  ٖلى يكٝغ الظر َو بط ، ٖىانَغ

.  الٟىيت الخجغبت في الىٟـ بٗالم يسخلِ ال٣ٗل ٖالم بن ،  ايىٓمها ألاخاؾيـ

  حهبه ٧ان الظر اإلااضخي ط٦غى  هي ابهما ، خيت بوؿاهيت شسهيت بهٟتها باإلاغؤة يغجبِ لم ال٣يـ امغؤ بن
ً
  ا٢خا

ً
  ؾٗيضا

.  اإلاخسيلت ؤا الوا٢ٗيت ، الؿٗيضة الظ٦غياث مً هٕو هي ابهما ، للٟىاء إلاواظهه

 ًٖ اا٢عي حٗبحر ٞهي ٦ظل٪ ج٨ً لم ابطا ،  اإلامل٨ت ْال٫ في يٗيكها ٧ان التي الؿٗيضة للخياة عمؼ هي اإلاغؤة ٞةن َىا مً

  ٞحها يجض بما ، ؤًٖاءَا اان٠ ، بها ٞتن ٢ض ٞالكاٖغ ، الؿٗاصة
ً
.  الوا٢٘ في طل٪ ماعؽ ا٦إهه ، لٗواَٟه جىٟؿا

  عؤى ٞةطا ، الويٗحن الكاٖغ يٗيل ؤن ٚغابت ٞال ، اإلامل٨ت بلى يكحر الُلل ؤن ط٦غث ابن
ً
 اؤوكإ الخٟذ ما م٩ان في تهضما

 وكإ الظر ااخؼن  لخ٣ابل ، طَىه بلى الؿٗيضة الظ٦غياث جخضاعى به ؤلم الظر ااخؼن  َظا يجابه ال٩ي ، هٟؿه اإلا٩ان في ظضيضة خياة
ظٍ ، اإلامل٨ت بؿ٣ٍو  صان  ال٣هيضة في هٟؿها ج٣دم  اهي ، الهامت الهوع  بال جسُِ ال االتي ، طا٦غجه مسؼان مً الظ٦غياث َا

م جخضاعى ٢ض ؤجها بل ، ااٖيت بعاصة ابضان  ، اؾدئظان بخه بليه يٗوص ااخياة في الٟغص مالط ٞاإلااضخي ،  الكاٖغ ؤه٠ ٚع ما ؤا بٚغ  ٚع
 االٟغح ، االُٟولت الكباب جظ٦غ حؿخضعي ٞال٨هولت ، الٟغح ؤا بااخؼن  ٞيُبٗه ، ااخايغ جإزحر اإلااضخي ٖلى يُػى ا٢ض ، ٖىه

  جظ٦غ يؿخضعي
ً
  مو٢ٟا

ً
 ٖلى الخٛيحر في اٖخمض اعبما ، يكاء ما ٦ي٠ باإلااضخي الخهٝغ له يخاح الكاٖغ ان زم ، ال٨ٗـ ؤا خؼيىا

.  اإلادؿلؿلت األازباع ، ااخواع ٖلى اإلاٗل٣ت لوخاث اٖخمضث ا٢ض. مىه مٟغ ال مٟغايا اا٢ٗا ؤنبذ ااخايغ  ن ، االُموح ألامل
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ظٍ هغ(  ااسضع بيًت)  ا(  ٞاَم)  ا(  ٖىحزة)  بحن جوػٖذ ٢ض ال٣هو َا  ، الشاهيت ال٣هت مً ايوخا ؤ٦ثر ألاالى في ااخواع ْا
 جدضر بلى ، اخواع ام٩ان خضر مً ال٣هت جٟانيل ٧ل في ٞجاءث(  ااسضع بيًت)  ٢هت ؤما(  ٞاَم)  بٗخاب ٞحها ا٦خٟى ٣ٞض

.  ااخبيبت مً الاعجواء اظل مً اإلاوث

 ًٖ مٗبرا الش٣يل الٗبء مً الكاٖغ ٞيه يسلو الظر ، ظلجل صاعة يوم ٢هت مً ابخضاء   ، ااخواع ٖلى حٗخمض اإلاٗل٣ت بن
 ٞحها يبحن ٢هت ٖلى ٖاَٟا ، الو٢ذ بىٟـ االهغامت الٟٗت ٞيه يٓهغ الظر ااخب مً ببخيء ٞاَمت يٗاجب هجضٍ زم ، ٖواَٟه
ا يغاص ااهما لظاتها جغاص ال مل ال٣هت َظٍ ؤر مل ابجها ، ااخواع ؤؾلوب ٖلى مٗخمضا ، اللهو ٖالم في اوٛماؾه  مً جًٟيه اما ، جإزحَر

.   لٟسٍغ مغا٣ٞت ٞجاءث ، ابيداء مٗاوي

ه الكاٖغ َموم ًٖ حٗبحر ؤص١ اهه اهغى  إة يؼصاص ٞالليل الليل، لوخت في اإلال٪ اييإ ؤبيه م٣خل بٗض ازٞو  الىٟـ ٖلى َا

 ٞغاح ، يٗاهحها التي الىٟؿيت الغئى ًٖ للخٗبحر مىاؾبت... (  بهلبه جمُى ٞلما)  الكاٖغ بها ظاء التي الاؾخٗاعة الٗل ااخؼيىت
  الهبذ ٞجٗل ، ؤماهيه ٞيه جخد٤٣ الظر اليوم يتر٢ب

ً
  الكاٖغ به ًٞا١ ، ظضاى  صان  للسالم عمؼا

ً
ا  ؤص١ ٧ان لظل٪ ، طٖع

.  الليل زال٫ مً الهموم جهويغ في الكٗغاء

  ال٣يـ امغت  ٖىض الٟغؽ ان٠ لوخت طل٪ بٗض لخإحي
ً
  خحزا

ً
 االخهويغ اااخغ٦ت بااخياة مٟٗم بإؾلوب ، ٢هاثضٍ في ٦بحرا

،  
ً
 ي٣خهغ ٞلم.  ااسيل وٗاة ؤقهغ مً ٖض ختى طاجه في ٚايت ٧ان بط ، اعاخه هٟؿه صازل مً بل ٣ِٞ ااساعط مً ليـ لها اانٟا

  زل٣ه بل ، الوا٢عي الى٣ل ٖلى للٟغؽ انٟه في ال٣يـ امغئ 
ً
  زل٣ا

ً
 اَخم ل٣ض.   اإلابضٕ بااسيا٫ ااخ٣ي٣ت ٞيه ازلِ ٖب٣غيا

ت بخإ٦يض الكاٖغ  يوالى ل٨ىه ، ؤٖضاء ٨ٞإجها ، ظماٖاث جخٟغ١  ٧اهذ االشحران الىٗاط  جل٪ ؤن ال٣و٫  بلى اليهل ، ٞغؾه ؾٖغ
ت بزباجه ظاهب بلى الكاٖغ ٞيه ، ايىجر بظهاص صان  يضع٦هً ختى  ، ااجغر  خه م٨ملت اهي ، الٟغؽ َظٍ ٢وة ببغاػ في ، الؿٖغ  لؿٖغ

  ٞحها ايجض ، االشحران الىٗاط  بمهحر الىٟـ يٗلل ٞجراٍ ، هٟؿيت بإػمت يمغ ٞالكاٖغ ،
ً
ظا ،  خؼاهه مخىٟؿا  يٗيكه الظر ألامغ َا

ضم الهيض مويٕو في الخ٨شي٠ بلى صٞٗه الكاٖغ  ، ٞيه الخٟهيل ٖا

 اػَا ٞإؾٕغ الٛيض إلا٩ان ان٠ مً))       ٖاصة  ظيااا٥ اللُي٠ ٖبض مهُٟى الض٦خوع  عؤر في الهيض مكهض ايخ٩ون 
  يخًمً الهيض مكهض مً آلازغ اال٣ؿم ، الوخل يجخظب الظر بالؼعٕ

ً
 اإلاكهض ٖلى ال٣ؿمحن اخض يُػى ا٢ض...  للخهان انٟا

 اااخهان الٛيض ان٠ جضاعي)  ؤن ايغى  ، 1(( آلازغ ال٣ؿم ٖلى ال٨الم ايدخًغ الٟغؽ ؤا الٛيض ان٠ في الكاٖغ ٞيُيل
حن بحن جضاٖياٍز  ااظض الهيض مكهض بَاع صازل  في األامُاع الٟغؽ ان٠ حٗا٢ب لىا يٟؿغ ؤن يم٨ً اطل٪...  بٗامت اإلاويٖو

 خحن يٗيكه الظر الوا٢٘ مً ااسالم في الكاٖغ اؾيلت ٞااجواص 2. مىٟهلحن الهوعة ظؼءا ٞحها يبضا التي ال٣يـ امغت  مٗل٣ت
ت ال٣وة بيٟاء بلى الكاٖغ صٞ٘ مما ، ااإلاوث ااخياة بحن الهغإ مً الىابٗت ألاخؼان ٖليه جُب٤  الاهخهاع في ؤمله لخد٣ي٤ االؿٖغ
ان ، خغ٦تها ٞيكل ال٣ُٗان يٟاجئ هغاٍ َىا مً ، ؤبيه مل٪ ٖلى ٢ًوا مً ٖلى ٞيه االاهخهاع اا٢ٗه ٖلى  نغعى جسغ ما ٞؿٖغ

 البر١  مغا٢بت ناخبيه مً الكاٖغ َلب زم.  اإلاخ٣ضمت للهاصياث الُٗان يوظه ان للٟاعؽ ؤجاح الظر ، اإلاد٨م هجومه ؤمام
خه   ، بش٣له يدبو الظر السخاب في اؾٖغ

ً
  يؼصاص الظر الغاَب مهباح بًوء له مكبها

ً
 يٗوص زم هدٍو الؼيذ ؤما٫ ٧لما جوهجا

ٗل ، اإلاُغ قملها التي اإلاخٗضصة لالما٦ً اط٦ٍغ ، ٞيدبو  َضاثه بلى ؤقاع اؤزحرا ، للؿبإ ابٚغا٢ه ، ال٨بحرة ألاشجاع في ؾيله ٞا

                                                           
   118:  الجاهلي الشعر في والموت الحياة  

 .212 نفسه:  ينظر  
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 الظر باالهخهاع اإلاخٟاثلت عاخه مً مؿخمض اإلاُغ ؤخضزه الظر ٞالضماع. ااسموع  ؤهوإ اٞسغ قغبذ ا٦إجها ، الُيوع  ازغاط
 الاججاٍ زم امً ، اال٣وة اااسحر األامل بالبكغ له جوحي ٞهي ، االُبيٗت الكاٖغ بحن ااضر جٟاٖل ٞهىا٥ ، الكاٖغ ؾيد٣٣ه

 ظيل ا٦إهه ؤمامها ي٣٘ ما ٧ل جسل٘ التي اال٣وة الوميٌ مً ٞيه اما البر١  في ٞوظض ، الوا٢٘ بلى حكضٍ التي ال٣يوص مً بلحها
 ؤٖىا٢ها ًٖ مٟهولت عئاؽ اجها الىاْغ بلى ٞيسيل الؼبض يٗلٍو عئاؾها بال ألاقياء مً يبض ٞلم ، ؤمامه شخيء ٧ل يٛمغ مداعب
  ، اإلااء في حؿبذ

ً
 ٖلى اهخهاٍع بٗض زحر مً ييكٍغ بما اااخياة االىهغ الؿالم ليد٤٣ ، مكاٖغ مً هٟؿه في يجيل ٖما حٗبحرا

.  ؤٖضاثه

 ، اؤخؼاجها آَاتها في ٞدكغ٦ىا ، مايحها ٖخباث ٖلى ج٠٣ التي الغثيؿت الصسهيت َو ، الغاار /الكاٖغ ي٩ون  الُلل لوخاث افي
.  الٛوالي ط٦غياتها مضن بىا اجُٝو

 ، الظ٦غياث ناخبت ااخبيبت شسهيت اهي ، ؤَميت ٖجها ج٣ل ال ؤزغى  شسهيت الغثيؿت الصسهيت حكاع٥ الُلل لوخاث افي      

غيخحن شسهيخحن)) اااخبيبت الغاار  ٞي٩ون  ، ااإلاكاَض الهوع  امشحرة   بضعظت ظَو
ً
 الوا٢٘ في ٖليه َما ٦ما  جهما ااخضة،هٓغا

اث[ ي٣ٟضان ٞو٫  ،َو ألابياث َظٍ مً به هسغط اهُبإ ؤا٫  بن. (1)((مٗا بوظوصَما بال مٗجى ي٨دؿبان اال بل ، اظوصَما ]مؿٚو
ُم
 ؤ

ها ٞاجهمغث  الصسهيت، بليه خىذ ؾٗيض ماى   صمٖو
ً
 ألاخبت مٛاوي بجها ، اإلا٩ان بغئيت اٖتراَا الظر ااخؼن  ٞيٌ مً ججهل مضعاعة

م حرتها ألا٢ضاع يض بها ٖبصذ ٢ض ، اصياَع ل ، عؾومه ٖلى ج٠٣ الصسهيت ظٗل اإلا٩ان خب ا٧ان ، ٚا  ٞدؿترظ٘ الظ٦غياث في ٞخٚو

 الخجغبت بوا٢ٗيت إل٢ىاٖىا ، ألاما٦ً ؤؾماء ٞخخوالى ، (2)(( م٩ان مً بإ٦ثر اإلاخمشلت الوظضاهيت ؤلازاعة باع  مً باعة مً ؤ٦ثر)) 
 ، الضزو٫  ، اللوى  ؾ٣ِ)  اإلا٩ان بخوؾ٘ الؿٗاصة ع٢ٗت جوؾٗذ ٣ٞض ، َىا٥ ؤظمل ٧اهذ ااخياة ا ن ، انض٢ها الكٗوعيت

 ،(  اإلا٣غاة ، جوضر ، خومل

 الشاهويت الصسهياث مً ٦بحرة مجامي٘ ًٖ لىا اي٨ك٠ اللوخاث مٗٓم في الغثيؿت الصسهيت هٟؿه اإلاٗل٣ت في االؿاعص
ذ ا٢ض ، اػااياٍ الؿغص مضازل في اإلاىدكغة

ّ
 ال٣يـ امغت  ٦هاخئي ، الغثيؿت للصسهيت ااإلاؿاٖضة اإلاااػعة مهمت مجها هماطط جبي

غا لم الظيً ا ٖليه االلوم الىصر في ي٣ّهِ
ّ
:  الهال٥ صعظت بلى به اؾدبّضا ٢ض االهّم  الب٩اء بن عؤيا إلامل

      
ً
ا ٞو

ُم
٢ ْخبملململململململململململململململململململي بها اُم هْم  ٖلىَّم  صَج حَّم ُِ

ْهِلْ٪  ال ي٣ولون          مَج اخىً  تَج
َج
ِل  ؤ  اججمَّم

ً الشاهويت الصسهياث امً   يخسظ مَج
ً
  صاعا

ً
 ٧لهً، ال٣يـ امغت  ٖكي٣اث ٚايغث التي ٦ٟاَم الغثيؿت، للصسهيت امٗاعيا ؾلبيا

باجه ٧ا زغياث جىهإ ؤا بخوؾالجه جدٟل الم بدبه حٗبإ لم ٞهي .  لٚغ

ىا ااخواع زال٫ مً  اجطخذ التي ٖىحزة اشسهيت   ىحزة ال٣يـ امغئ  َما ، ااخض بٗحر ٖلى جغ٦بان شسهيخحن َىا٥ ؤن اطٖٞغ  ٖا
ىا ، ٞغ   ناخبها لتزيض ، االخمّى٘ ااسٝو جضعي ؤا زاثٟت الشاهيت اؤن ، الغ٧وب بهظا امؿخمخ٘ مخلظط ألاا٫  بن ٖا

ً
 ااٞخخاها بها جمّؿ٩ا

وايت :  ٚا

ةٍز  ِزْضعَج  ااِسْضعَج  صزلذُم  ايومَج 
حزَج ىَج ٪َج  ٣ٞالذ       ُٖم

َج
ْيالثُم  ل ْغِظلململململململململململي بهَّم٪ الوَج  مُم

ت  ط٦غها ٦ما اإلاٗل٣ت ان ،  ظلجل صاعة)  ٣ٞهت ، آلازغ البٌٗ ًٖ بًٗها ؤخضاثها في  اإلاؿخ٣لت الؿغصيت اللوخاث مً مجمٖو
ىحزة ظٍ ،( ااخامل) ا( اإلاغي٘)ا( ااخويغر ؤم) ا(  الغباب ؤم)  ٢هو ًٖ جسخل٠(  ٖا  عن بذورها وتستقل جسخل٠ ال٣هو َا

                                                           
 256نظرٌة األدب ، ص  - 

 90المكان فً الشعر األموي ، ص   -
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 ، ااخؼن /  الٟغح الٗاَٟيت الشىاثيت جل٪ ٖلى حٗخمض اجها الا( اإلاُغ)  ا٢هت( الهيض)  ا٢هت( ااسضع بيًت) ا(  ٞاَمت)  ٢هو
.  الكٗغر  الىو جماؾ٪ ٖلى ؾاٖضث ٖاَٟيت اخضة ايجاص في ؾاَمذ التي

ال٫ ٖلى الو٢ٝو في ماييا اإلاٗل٣ت في ٧ان ٞل٣ض الؼمان ؤما   ، الًاج٘ اإلال٪ ٖلى االب٩اء ااخؼن  يكوبه ألَا
ً
 ااخايغ لًي٤ اهٓغا

 الباب ٞخدذ لظا,  قغاه٣ها اجمؼي٤,  ااساه٣ت اإلاكاٖغ َظٍ مً ااسالم الصسهيت ؤعاصث,  به اإلاخهل اإلااضخي امإؾاة,  از٣له
 مدُت الصسهيت ججااػث َىا مً.  ااخبيب اإلااضخي هدو  اإلاخالخ٣ت الاعجضاصاث َظٍ ٩ٞاهذ, ااجميلت ط٦غياتها الؾترظإ

 الصسهيت ظواهب مً لل٨شحر بياءة اإلادُاث بخل٪ اإلاغاع ٩ٞان, الؿ٣يم ااخايغ ٦ك٠ بلى اإلااضخي بلى الٗوصة ،ٞإصث(آلان)

  اإلااضخي ا٧ان, اؾلو٦ياتها
ً
ؼاعة,  باليكاٍ زغّيا خضاص ًٖ ج٨ك٠ التي الٗال٢اث ٚا  ٞاؾخمضث, االٟٗل, اال٣و٫ , بالهيئت الٖا

  الصسهيت
ً
  جضم لم ااخايغ مً الاوٗخا٢ت َظٍ ل٨ً ، بالظ٦غياث مليئت طزحرة مً ابهما, ٞغاٙ مً يإث لم ال٣وة مً قيئا

ً
 َويال

و, ٖليه ٢بًخه ؤخ٨م ٢ض باإلاخاٖب متٕر خايغ ٞهو,  ؤبلٜ الش٣يل اإلاوخل الليل نوعة ٩ٞاهذ,  اآلازغ ااخحن بحن بليه يجٍغ َا
  1. ااإلاُغ الهيض بلوختي لالهخهاع ؤزغى  مغة يٗوص ال٨ىه ، اإلاغيغ ااخايغ طل٪ ًٖ حٗبحر

 ااخؼن  زىاثيت يوء في بلحها هىٓغ خحن مخ٩املت خ٣ي٣تها في ال٨جها ، بًٗها ًٖ مؿخ٣لت جبضا اإلاٗل٣ت في الٛؼ٫  ٢هو ان

 بيًت)     ٢هت في جيخهغ الؿٗاصة ٞان ، م٣خل ب٣لب الكاٖغ مجها يسغط خؼيىت ط٦غى  جمشل ٞاَم ٢هت ٧اهذ ٞةطا ، االؿٗاصة

( .  ااسضع

 البدض هديجت

 جمشيل قبه بلى يخُوع  الظر ؤلاوكاص لٟٗل اإلاغا٣ٞت اؤلايماءاث ااخغ٧اث ان هي ااخضة هديجت الى يهل ان خاا٫  البدض ان ه٣و٫  

و ااخض ممشل به ي٣وم  الظر...  ااخض ممشل يجؿضَا الضعاما هٟؿها هي الكاٖغ عاايت ؤا ألاخيان مً ٦شحر في هٟؿه الكاٖغ َا

ها التي اإلاخ٩املت بالهوعة اإلاؿغح الٗغب يٗٝغ لم ابن( .  موهوصعاما)  بمل ااخضيض اإلاؿغحي الى٣ض في ٖلحها ؤنُلر غي٤ ٖٞغ  ل٨ىىا ؤلٚا
.  ألامام بلى االهغإ ااخضر جضٞ٘ اخواعاث اشسهياث بعاصاث نغإ مً صعاميت ٖىانغ الٗغبيت ال٣هاثض مً ال٨شحر في هلمـ

يت ٞةن  ٞةن...   ألاخاصيت هٟترى ؤن بٗض..  اإلاوهوصعاما َظٍ ؤلٟا ٢ض(  اإلااصر الكاٖغ امكاٖغ عئيت)  االظاجيت(  ال٣هت)  اإلاويٖو
م، الهٗالي٪ الكٗغاء لضى هجضَا الضعاميت الٗىانغ َظٍ حَر م ٧ان ٣ٞض ٚا  بالهغإ ٖامغة ٧لها اؤخضاثهم اؤبُالهم قَٗغ

.  الٛىاجي اإلالخمي

 اإلاهاصع

  1993 ، 4ٍ ، ال٩ويذ ، االخوػي٘ لليكغ الٗغابت صاع ، ألاٞٛاوي ؾٗيض ، اؤلاؾالم ااجاَليت في الٗغب ؤؾوا١ مل

  بٛضاص ، 1982 لليكغ الغقيض صاع ، ااسياٍ ظال٫.  ص ، الٗغري الكٗغ في الضعاميت ألانو٫  مل

.                                         ث.ص ، الغؾالت مُبٗت ، مهغ جهًت ، ااخوفي ؤخمض، ااجاَلي الكٗغ في الُبيٗت اٚاوي مل

.  1998 ، لل٨خاب الٗامت اإلاهغيت الهيئت ، خموصة الٗؼيؼ ٖبض ، ص ، الضعامي البىاء مل

. 1984 ، لل٨خاب الٗامت اإلاهغيت ،الهيئت ٢اؾم ؾحزا ، الغاايت بىاء  مل
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. 2010 ، التربيت ٧ليت ، ااؾِ ظامٗت ، ماظؿخحر عؾالت ، ٞاثؼ هاي٠ ،ٞاعؽ اإلاٗل٣اث في الصسهيت الصسهيت بىاء مل

 .2008 ، ألاعصن ، لليكغ ااخامض صاع ، الٗبوصر ٚجي يياء. ص ، الهٗالي٪ قٗغ في الؿغصيت البييت مل

 .  1998 ، 7ٍ ، ال٣اَغة ، ااساهجي م٨خبت ، َاعان مدمض الؿالم ٖبض:  ث ، ااجاخٔ بدغ بً ٖمغا  ٖشمان ؤبو ، اجبيحن البيان مل

 .1974 ، ال٩ويذ مُبٗت ، آزغان ا ٞغاط ؤخمض الؿخاع ٖبض:  جذ ، الؼبيضر مغجطخى مدمض ، الٗغاؽ جاط مل

 .1989 ، ؾوعيا ، االخوػي٘ لليكغ ااخواع صاع ، يوؾ٠ آمىت ، االخُبي٤ الىٓغيت في الؿغص ج٣ىياث مل

 . 1975 ، مهغ ، اإلاٗاٝع صاع ، الغبيعي هدىوص:  جغظمت ، َمٟغر  عابغث ااخضيشت، الغاايت في الوعي جياع مل

. 1977 ، بٛضاص ، للُباٖت ااخغيت صاع ، ظيااا٥ لُي٠ مهُٟى. ص ااجاَلي، الكٗغ في ااإلاوث ااخياة مل

 .1988 ، ال٣اَغة ، ااساهجي م٨خبت ، َاعان الؿالم ٖبض:  جذ ، البٛضاصر ٖمغ ال٣اصع ٖبض ، الٗغب لباب الب ألاصب زؼاهت مل

 .ث.ص ، بٛضاص ظامٗت ، ال٣ينخي خموصر هوعر. ص ، ااجاَلي الكٗغ في صعاؾاث

لو٫  مدمض. ص ، ااخضيشت ااخضيشت الٗغبيت ال٣هت في صعاؾاث مل . ث.ص ، الاؾ٨ىضعيت ، اإلاٗاٝع ميكإة ، ؾالم ٚػ

 .1988 ، 1ٍ ، بحراث ، االيكغ للضعاؾاث الٗغبيت اإلااؾؿت ،  جغخييجي ٞايؼ ، الض٦خوع  ، ألاصب امظاَب الضعاما   مل

 . 1999 الشاهيت الُبٗت ، ؤلاؾالمي الٛغب صاع ، قا٦غ ال٣ٟاع طا ٖلي اقغح اجد٣ي٤ ظم٘ ، اؤزباٍع قغا جإبِ صيوان مل

 ، ألاالى الُبٗت ، بحراث ، الٗلميت ال٨خب صاع ، بسج خؿً ؤخمض:  قغح ، الُاجي ؤاؽ بً خبيب جمام ؤبو ، ااخماؾت صيوان مل
1998    .

.  2003 الاالى الُبٗت ، لبىان بحراث الٗغري ال٨ٟغ صاع ، َغيٟي هبيل مدمض ص اجد٣ي٤ اقغح ظم٘ ، الكىٟغى  صيوان مل

ت صيوان مل .   2002 ، 3ٍ ، بحراث ، الٗلميت ال٨خب صاع ،  الضيً هانغ مهضر مدمض:  قغخه ، الٗبض بً َٞغ
 مل. 1995 ، 2ٍ ، ال٣اَغة ، اإلاهغيت ال٨خب صاع ، الهظليحن صيوان مل

   2000 ، 3ٍ ، بحراث ، الاصاب صاع ، اصاهيـ ، الٗغبيت الكٗغيت مل

ت ٖالم ، الضيً ٖؼ البىا خؿً:  ث ، ؤاهج.  ط االتر ، اال٨خابيت الكٟاَيت مل   ال٩ويذ ، 1994 ، اإلاٗٞغ

بخى نبذ مل   1922 ، ال٣اَغة ، اإلاهغيت ال٨خب صاع ، ال٣ل٣كىضر الٗباؽ ؤبو ، الاوكا ٦خابت في الٖا

   2005 ، ألاعرٗون  الؿىت ، 6 ، 5 ٕ ،ألا٢الم َاٝع ٖلي خؿحن ، للموهوصعاما الٟىيت البييت ٖىانغ مل

  1997 ، 1ٍ ، بحراث ، الٗغري الش٣افي اإلاغ٦ؼ ، ٖلي ٖواص ، االى٣ض االٗغى الىو لكٗغيت م٣اعباث ، اإلاؿغحي اإلاخسيل ٚوايت مل

غجي خؿحن مدمض ، الٗغب ٖىض الخمشيل ًٞ مل   زانت َبٗت ، 2005 ، ؾوعيت ، اإلاضى صاع ، ألٖا

 1659:  ال٣اَغة ، لل٨خاب الٗامت اإلاهغيت الهيئت ، 2008 ، 2ٍ ٖوى ؾمحر الٗغري اإلاؿغح ، اإلاؿغح ٢اموؽ مل

 . 2010،ني٠ ألاا٫  الٗضص ،(  بيذ)  مجلت قٛيض٫، ٦غيم ، البهغر  بًٟائها ااخضيشت ال٣هيضة مل
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 . 1955 ، بحراث ، ناصع صاع ، مىٓغ ابً ، الٗغب لؿان مل

.  2010 ، ٞلؿُحن ، الىجاح ظامٗت ،  ماظؿخحر عؾالت  عبايٗت ظميل الٛجي ٖبض ؤؾامت ، ال٨غيم ال٣غآن في ااجؿض لٛت مل

 . 1987 1ٍ ، جووـ ، هللا ٖبض الاع٦يم ٖبض ماؾؿاث ، الىاصر ٖاص٫ ألاؾخاط ، الضعاما ٦خابت ًٞ في مضزل مل

يت مجضر ، األاصب اللٛت في الٗغبيت اإلاهُلخاث ملجم مل .  1984 ، 2ٍ ، لبىان م٨خبت ،: اإلاهىضؽ ٧امل ، َا

 .بٛضاص ، 1993 ، 2ٍ ، بٛضاص ظامٗت ، ٖلي ظواص.  ص ، ؤلاؾالم ٢بل الٗغب جاعيش في اإلاٟهل مل

اظجي خاػم ااخؿً ؤبو ، ألاصباء اؾغاط البلٛاء مجهاط مل ت ، لل٨خاب الٗغبيت الضاع ، ااسوظت بً ااخبيب مدمض:  ث ، ال٣َغ  اإلاجمٖو
  2008 ، جووـ ، الشالشت الُبٗت ، ااسوظت بً ااخبيب إلادمض ال٩املت

. 1988. م.ص ،2ٍ ، ااسُيب خؿام. ص:  مغاظٗت ، نبخي الضيً مخي:  جغظمت ، ايلي٪ عيييه ا ،ااؾتن ألاصب هٓغيت -

  .2009 بٛضاص 1 ٍ الش٣اٞيت الكاان صاع ٞاعؽ الضيً هوع  جغظمت ، ياهوزا ؾىيشيا ، الضعاما هٓغيت مل

 1ٍ ، الغياى ، االيكغ للش٣اٞت ألانالت صاع ، الٗماعر  ٖماع بً ًٞل ص:  ث ، موهغا  ظيمؼ ، ااجاَلي الكٗغ في الكٟور  الىٓم مل

، 1087 . 

 .   2010 ، 1ٍ ، بحراث ، الٗغري الترار بخياء صاع ، الخوخيضر خيان ؤبو ، ااإلاااوؿت ؤلامخإ مل

 . 1986 الخووؿيت، ااجمهوعيت ، اإلاخدضيً للىاقغيً الٗغبيت اإلااؾؿت ، ٞخخي ببغاَيم بٖضاص ، ألاصبيت اإلاهُلخاث ملجم مل

. 1985 ، بحراث ، اللبىاوي ال٨خاب صاع ، ٖلوف ؾٗيض. ص ، اجغظمت اج٣ضيم ،ٖغى اإلاٗانغة ألاصبيت اإلاهُلخاث ملجم مل

 . 2002 لليكغ، الجهاع صاع ، هاقغان لبىان م٨خبت ، ػيخووي لُي٠ ، الغاايت ه٣ض مهُلخاث ملجم مل
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  -الوجوددة الن عة-الوجودو  ثجاه 

 .ألا دلس   حسم ابن وؤدب حيا  في الوجوددة ثجليات
 اللادر، عبد ألام   جامعة  صصمية، والحقار   داب ولية وآداب ا، العربية اللغة كضم/  بقياف الجليل عبد.ؤ: الباح 

. الجساثر كض طي ة،

: امل  ؿ

الم اال٣ٟيه ااإلا٨ٟغ ألاصيب طل٪ ألاهضلنخي، خؼم ابً اؤصب خياة في الوظوصيت ااإلاالمذ الخمٓهغاث اإلا٣ا٫ َظا يدىاا٫   ٖا
 جل٪ ؤلاؾالميت، بؾباهيا في ؤلاؾالمي الٗغري الوظوص بها مّغ  التي اإلاغاخل ؤنٗب مً ٞترة ٖايل الظر االالَوث اااجض٫ اللٛت
لر ما وكوب في جمشل الؿيااخي الهٗيض ٖلى زُحرة ج٣لباث قهضث التي الٟترة

ُم
بيت، ؤا البربغيت بالٟخىت ٖليه انُ  االتي ال٣َغ

 زُحرة جضاٖياث الٓاَغ في الؿياؾيت ألاخضار لهظٍ ٧اهذ ل٣ض. االُواث٠ الضا٫  ٖهغ ااٞخخاح ألامويت ااسالٞت ج٣ويٌ بلى ؤصث
 ٧ان ل٣ض. ألاهضلنخي للمجخم٘ اال٨ٟغيت ال٣يميت اإلاىٓومت -الهميم في –ايغبذ االش٣اٞيت االا٢خهاصيت الاظخماٖيت ااخياة ٖلى

 شسهيخه في ٦بحرا ٦ؿغا الٟخىت جل٪ ؤخضزذ ٣ٞض ،(456ٌ-384ٌ) ألاهضلنخي خؼم ابً البربغيت الٟخىت بويالث جإزغا ألاصباء ؤ٦ثر
ٟت، هٟؿيخه في ااخاص الخمؼ١  مً اخالت تراب اؤلاخؿاؽ االخمؼ١  االك٪ االدكائم ااخؼن  مً ٢اجمت بٓال٫ اؤل٣ذ اإلاَغ  ٖلى بااٚل

.  بإ٦مله الوظوص بلى بل ااإلاجخم٘ اؤلاوؿان ااخياة بلى اهٓغجه اجوظهاجه مكاٍٖغ

 ابً اؤصب خياة في الوظوصيت ام٣والث امالمذ ججلياث عنض مداالت هي اإلا٣ا٫ َظا في مدااعتها بلى وؿعى التي اال٨ٟغة
 الاجهياع خالت بؿبب االالم٣ٗوليت االٗبض بالٟوضخى مكب٘ ٖالم ٖلى ٞجإة اؾدي٣ٓذ التي الٗب٣غيت الصسهيت جل٪ خؼم،

 الهجغر  ااسامـ ال٣غن  مُال٘ ألاهضلـ يغبذ التي الهازبت لألخضار خخميت ٦ىديجت ألاهضلنخي، اإلاجخم٘ قهضَا التي الكاملت

. ٣ٖوص مً جالٍ اما

تراب -اإلاوث -ااخغيت -الظاث -الدكائم -ال٣ل٤ -الٗبض -الوظوصيت :املفحاحية اليلمات .الٚا  

 

: ملدمة

 في الش٣اٞيت ااخغ٦ت ايخّوط بإ٦ملها، ؤاعبا افي ؤلاؾالميت بؾباهيا في الوؾُى ال٣غان م٨ٟغر  َغم ؤٖلى في خؼم ابً ي٠٣    

 بها هاصث التي األا٩ٞاع  ااإلاالمذ الىٓغاث بٌٗ يجض ألاهضلنخي خؼم ابً اؤصب اخياة ااإلاخدب٘. الهجغر  ااسامـ ال٣غن  في ألاهضلـ

ظا" بٗض، ٞيما الوظوصيت الٟلؿٟلت  ناٙ ابهما ٢بل، مً مٗغاٞا ي٨ً لم ظضيضا قيئا ا٦دك٠ الوظوصر اإلاظَب ؤن يٗجي ال َا
. 1"الٟلؿٟيت اؤبٗاصَا مضلولها اؤُٖاَا الىٓغاث َظٍ

                                                           
 355، ص2011، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن،1ادلتنيب بني االغلاب والثورة، ط: ذياب: قديد:  1
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ا في الوظوصيت االٟلؿٟت َغ و بلى اإلاجغص ًٖ اههغاٝ هي ظَو
ّ
 خيض مً باإلوؿان احٗل٤ الوظوص، بلى اإلااَيت ًٖ اجدّو٫  اإلاصس

ا بهاخبها الوظوصيت ألا٩ٞاع اجلخه٤ .1ٞغصر اظوص َو يه حكغيدا باٖخباَع  ٞليؿذ. ؤخض ٞيه يكاع٦ه ال الظر ااظوصٍ بظاجه لٖو
 جهب .ٞغصيتها في مإؾويتها ج٨مً ٞغصيت، امٗاهاة للوظوص مٗاهاة ج٩ون  ؤن بلى ؤ٢غب هي بل مجغصا ؤهُولوظيا ج٨ٟحرا الوظوصيت
لى الٟغصيت ااخياة خ٣ل ٖلى اَخمامها اإلاسخلٟت الوظوصيت اإلاضاعؽ  الخ٣ىيت بالخٗاليم حٗبإ اال ٞغص، ل٩ل ااسام الباَجي الٗالم ٖا

 ٖلى ٧ل الظااث حٗيكه ؤن يجب ٦ما الوظوص ااخ٣ي٣ي، بالوظوص لالخخ٩ا٥ ؤلاوؿان خمل بلى تهضٝ ٞهي لظل٪. اجدضيضاتها للٗلم
   .الؼمان اػاا٫ ااإلاوث ؤلاَما٫ ٚهت: بها اإلاٗتٝر ؤا اإلاسبإة بالٛهت خضة،

غيت ٖال٢ت َىا٥ بإن الوظوصر، ألاصب ٢اعت  ايكٗغ       ٌ مؿإلت يخجااػ  ألامغ اؤن ااساعجي، االٗالم ألاصيب بحن م٣ٟوصة ظَو  ٞع
تراب االكٗوع  الؿلُويت اإلااؾؿاث  جيسجم ال ألاصيب خياة ؤن َو ؤٖم٤، آزغ شخيء بلى الؿ٣يم، اإلاغضخي الُاب٘ طا الغاحي بااٚل

، في ال٣اثمت ااخياة َبيٗت م٘  الوظوص َظا في يجخمٗوا ؤن ٖلحهم ٢طخي الٗضيضيً، آلازغيً بحن مً ااخض ٞغص مجغص اؤهه ٖهٍغ

  .ممىه ل٩ل باليؿبت مٗجى طاث نلت ؤا مكتر٥،  خ٣ي٣ي شخيء بيجهم ي٩ون  ؤن صان  الواؾ٘

  ا جهم امؿااليت، خغيت مً يخًمىه ابما الٗغييت ٖىانٍغ بجمي٘ اإلااصر بالوظوص حهخمون  ألاصباء َاالء ا ن      
ً
 ؤيًا

 نازب ٖالم يمً مىٟغصيً يٗيكون  اؤجهم مبخوعة، بااخياة ألاؾاؾيت ٖال٢تهم ؤن يكٗغان ٞةجهم ألاالى، بالضعظت بق٩اليون 
وا ؤن ؾوى  ؤمامهم اليـ ألاعظاء، ٞؿيذ  الٗال٢ت همِ اجدضيض يبِ بلى الخونل مداالت في اإلالٛؼ الصسصخي اظوصَم يهاٖع

  الهغإ َظا هديجت ؤن ٖلى اإلاىاؾبت، ألاؾاؾيت
ً
 الكٗوع  خض بلى جهل ا٢ض االخمؼ١، باليإؽ االكٗوع  الدكائم بلى جيخهي ما ٚالبا

  بال ليؿذ ااخياة بإن
ً
 ؤق٩ا٫ لٓاَغ مإؾاار  هضب ٖمليت في الوظوصر ألاصيب يىٛمـ طا٥ ابط البكغ، اجمٕو باليؿبت موجا

  ااخياة،
ً
 االكغ، ااسحر بػاء مٗجى طر مو٠٢ بإر الالتزام ًٖ االلجؼ م٣ىٗت،( َضٞيت) ؤزال٢يت هٓغة ؤيت بلى الاٞخ٣اع مً اهُال٢ا

  .الٗالم ججاٍ آلالي الاهٟٗا٫ مً لىٕو االاؾدؿالم

م ال ٞةهىا خؼم، ابً ؤصب في الوظوصيت الخجلياث بٌٗ ٖلى ٝه٤ ؤن هغيض ٦ىا ابطا      الٟلؿٟي باإلاٗجى اظوصيا ٧ان ؤهه هٖؼ

.  اؤخاؾيؿه اخياجه ؤصبه في الوظوصيت ااإلاالمذ الخ٣اَٗاث بٌٗ ٖلى ؾى٠٣ ابهما للوظوصيت، ااخغفي

.  ط٦ٍغ يإحي ٞيما خؼم ابً ؤصب في الوظوصيت اججلياث مٓاَغ اجخٗضص

  :والحرية ال ات: ؤو 

 َلب بلى اجضٍٖو ؤلاوؿان جمجض" الٟلؿٟت ٞهظٍ. الوظوصيت الٟلؿٟت ٖلحها جغج٨ؼ التي ألاؾاؾيت اإلاباصت مً مبضؤ ااخغيت
 التي ااخغيت بَاع في البكغر  ال٩اثً ٢ضعاث ببغاػ بلى صاثما حؿعى ابالخالي اظوصٍ، ابزباث إلبغاػ الوخيض الؿبيل هي  جها ااخغيت،

 ٞهو ابالخالي بدغيخه، مغجبِ الوظوص َظا ٞةن اظخماعي، اظوص َو ؤلاوؿاوي الوظوص ٧ان ٞةطا. 2ؤلاوؿان بها يخمخ٘ ؤن ييبػي
 الوظوص في آلازغ خ٤ به٩اع ألاها اؾ٘ في ي٩ون  ؤن صان  با ها، آلازغ اٖتراٝ ٖلى اااخهو٫  طاجه بزباث ؤظل مً نغاٖا يسوى

.  3االب٣اء

                                                           
. 11، ص ، دار ادلعارف، القاىرة 1956الفلسفة الوجودية، سلسلة إقرأ ، : إبراىيم: زكريا:  1
 356: ادلتبم بني االغلاب والثورة، م س: قديد : 2
  219، ص1970ىيجل، دار مصر للطباعة، القاىرة، : زكريا: إبراىيم:  3
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 مىيٗا قيئا لىا جبضا ما ٦شحرا خغيدىا ٧اهذ بطا: "ماعؾيل ٚبرييل اي٣و٫  ،1"يغص لم ؤم طل٪ ؤعاص خّغ  ؤلاوؿان ؤن" ؾاعجغ يغى 
تراب ؤن ؾاعجغ يغى  الظل٪. 2"اظوصها ؾوى  آزغ قيئا ليؿذ  جها ٞظل٪ اإلاىا٫، بٗيض  ،3ؤلاوؿاهيت ااخغيت اوٗضام بال َو ما الٚا

تراب َظا ؤن ٦ما  ٞإها ،4لآلزغ اليوميت اإلا٣ىىت ألاؾاليب زال٫ مً اخغيخه الٟغص ٖالم اؾخالب ق٩ل في يٓهغ ؾاعجغ هٓغ في الٚا

.  5خغيخه ؤخًان في اؤعجمي الٛحر لىٓغة ؤؾدؿلم ما ب٣ضع لآلزغ ٖبض

برػ ٌ خحن لها اج٣ضيؿه بااخغيت خؼم ابً اَخمام يَج  الغؤر في اإلاكغاَت ٚحر ااخغيت بلى ايضٖو االخبٗيت الاه٣ياص يٞغ
ٌ بلى اييخهي اال٨ٟغ، االش٣اٞت يمىتها الٗاصاث لخد٨م الاؾدؿالم ٞع  جىميِ بلى ياصر بما ٩٦ل، ااإلاجخم٘ ألاٞغاص ؾلو٥ ٖلى َا

باث خؿاب ٖلى ااإلالبـ اإلاإ٧ل مجا٫ في ختى ؾلو٧اتهم . الصسهيت اخغياتهم اؤطاا٢هم ألاٞغاص ٚع

ٌ . االخ٣ليض ااجموص اهبظ ال٩امل ال٨ٟغر  الخدغع  بلى ايضٖو االش٣اٞيت، ال٨ٟغيت االىمُيت االخًيي٤ اادْجغ خؼم ابً يٞغ
ىيٟا الطٖا هجوما ظابه الظل٪  الؿياؾيت الؿلُت مً اإلاؿىوصيً اإلاتزمخحن ال٣ٟهاء َٝغ مً بٗض ٞيما مإؾاايت ؤبٗاصا ؤزظ ٖا

لوم بالٟلؿٟت االاقخٛا٫ ااسوىَج  ألاهضلـ في الىاؽ ٖلى حجغاا االظيً ااخا٦مت،  الٗلماء َاالء مً ٖيب ختى ألاااثل، ٖا

خغ٢ذ ،6خيان ابً ٢ا٫ ٦ما بالكظاط
ُم
ؼ٢ذ قبيليتبب ٦خبه اؤ  بباَله اقهغاا ٖليه اجمالااا ال٣ٟهاء َاالء هاٍْغ زم ٖالهيت، امُم

مهم،  اخظعاا ٖليه اقىٗوا جًليله ٖلى اؤظمٗوا" اع،مألام ٖلماء يضٍ ايؿخهغزون  األامغاء الٗامت ٖليه يالبون  اؤزظاا بٖؼ
 َظٍ ااٖخبراا ااإلاى٤ُ، للٟلؿٟت صعاؾخه ٖليه ؤٖابوا ٦ما ،7"ٖىه األازظ بليه الضهو ًٖ ٖوامهم اجهوا ٞخدىه، مً ؾالَيجهم

مهم الٗلوم موا ٞةجهم يالله، ؾبب بٖؼ . 8اإلاؿال٪ جل٪ ؾلو٥ في ايل َىا٥ ػ٫  ؤهه ٖػ

ٌ ٣ٞض يؿخ٨ً، الم يغ٦ً لم خؼم ابً ال٨ً  بها اجمؿ٪ ال٨ٟغيت ااخغيت بلى اصٖا ال٣ٟهاء،  عاء االخبٗيت الاه٣ياص ٞع

وعص السجً في به ػُمّط  ختى ؤظلها مً اهايل  اإلاتزمخحن ال٣ٟهاء ؤالئ٪ ٞهاظم. اؤ٩ٞاٍع آعاثه ًٖ صٞاٖا ألاهضلـ ؤن٣إ ٧ل في َا

٨م اال ؤهٟؿ٨م حٛالُوا ٞال: "ي٣و٫  اإلاى٣والث، جل٪ ًٖ زغاط ل٩ل اإلاداعبحن ٦خبهم، في اإلاغايت اإلاى٣والث ٖلى ااجامضيً
ّ
 يٛغه

م، الكغ  َل ااإلاؼيىون  الؿبإ ٢لوب ٖلى الًإن ظلوص االالبؿون  ال٣ٟه بلى ااإلاىدؿبون  الّٟؿا١  ٖلى لهم الىانغان قَغ

.  9"ٞؿ٣هم

لوم الٟلؿٟت صعاؾخه ٖليه قّىٗوا مً االغؤر ال٨ٟغ خغيت ؾبيل في َاظم ل٣ض  االخٗويل الؿغيغة بسبض ااتهمٍو ألاااثل ٖا

                                                           
 65، ص1988اجلامعية، اإلسكندرية،  االغلاب وأزمة اإلنسان ادلعاصر، دار ادلعرفة: نبيل: إسكندر:  1
 24، ص2001اغلاب اإلنسان وحريتو، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،: سامل: بيطار:  2
 82: اغلاب اإلنسان وحريتو، م س: سامل: بيطار:  3
 83: م س :4 
 84: م س:  5
 1/167، 1997حتقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، : اجلزيرةالذخرية يف زلاسن أىل : علي بن بسام الشنليم: ابن بسام:  6
 169، 1/168: م س:  7
ادلغرب يف حلى ادلغرب، حتقيق الدكتور شوقي : ابن سعيد -76، ص 1912طبقات األمم، ادلطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت، : صاعد: ينظر:  8

.  1/355: 1993، دار ادلعارف، القاىرة، 4ضيف، ط
، 1987، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 2التلخي  لوجوه التخلي  ضمن رلموعة رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، ط: علي بن أزتد:  9
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م اإلاى٤ُ اؤصخاب الضَغيت ٦خب ٖلى حَر ي٤، حٗالى اباهلل ٞى٣و٫ : ٖلي ٢ا٫: "ي٣و٫  ،1اإلالخضيً مً ٚا  ال٨خب َظٍ ًٖ ؤزِبْرها الخٞو
ها ااإلاجؿُي، اب٢ليضؽ اإلاى٤ُ مً ٗتَج

َج
 ٦ما َالٗها مً ٖلى جى٨غ ٨ٞي٠ َالٗتها، ٦ىذ ٞةن ؟ جُالٗها لم ؤم الهاطع ؤحها ؤَال

ال ؤهذ؟ َالٗتها  مً يه٠ ٞةهه طل٪ مً ؤ٦ثر بل. 2"حٗٝغ ال ما جى٨غ ٨ٞي٠ جُالٗها لم ٦ىذ ابن هٟؿ٪؟ ٖلى طل٪ ؤه٨غث َا

واء ها٤َ جهي٤ ٞمجزلت ط٦غ بما حكييٗه اؤما: "خؼم ابً ي٣و٫  اؤ٢ؿاَا، الهٟاث بإبك٘ ٖليه، الخًيي٤ اخاا٫  ٖليه قّى٘  ٖا
 ؤنيلت ؤهضلؿيت ز٣اٞت ؤظل مً نالبت في هايل ا٢ض اإلاش٣ٟحن، مً ٧املت ؤظيا٫ مإؾاة ؤٖباء يدمل خؼم ابً ٧ان ل٣ض. 3"ٖاا

.  االخ٩لـ ااجموص مً امخدغعة الٗهغ لغاح موا٦بت

٨ظا اإلاا٫، مً خٟىت م٣ابل ؤهٟؿهم باٖوا الظيً ال٣ٟهاء َاالء خؼم ابً خاعب ل٣ض " شخيء" بلى -عاؾو يغى  ٦ما -جدولوا َا
و.  4مغجؼ٢ت ؤظغاء مجغص بلى ااؾخدالوا الؿو١، في ٢يمت طاث" ؾلٗت" ؤا ياع" لهاالء خغبه في َا  طاجه بزباث بلى يؿعى بهما" ألٚا

ه ي٣هغ لً" -َيجل ي٣و٫  ٦ما  –ٞاإلوؿان خغيخه، ًٖ اصٞاٖا ٍ بال اٚترابَج .   5"ااخغيت ازانت لهٟاجه اؾترصاصُم

ت الؿاثضة الش٣اٞاث" َظٍ خؼم ابً ٢اام ل٣ض  ابخؿاؾه اٚترابه في الغحى ٢ُب ق٨ال الظيً 6"الؿيااخي االخًليل اإلاكَو

غ ؤا" الضيً زيولوظيا" بٗض ٞيما" ٞيوعبار" ؾماٍ ما ٢وة ب٩ل خاعب ا٢ض. بالٗؼلت  ؾماٍ ما بلى اصٖا للضيً، الؼاث٠ ااجَو

غ ؤر" الضيً ؤهتربولوظيا" ٗمل الظر الضيً َظا ،7للضيً ااخ٣ي٣ي ااجَو  في الؿاثضة ال٣وى  ٢بل مً -ماع٦ـ ي٣و٫  ٦ما -اؾخُم
يتها جشبيذ ؤظل مً اإلاجخم٘  ال٣وى  جل٪. 8لها االاؾخ٩اهت اإلاجخم٘ في اإلاٛتربت ؤاياٖهم ج٣بل ٖلى اال٣ٟغاء الًٟٗاء احصجي٘ قٖغ

 ٖلى الٗامت مجبريً ااإلاخٛلبحن، الؿاؾت مً الكغ ؤَل م٘ ااإلاخدالٟحن 9الًإن ظلوص الالبؿحن بالؿبإ خؼم ابً ؾماَا التي
عر  االخ٣بل االاؾخ٩اهت الدؿليم .  يوم بٗض يوما ؾوءا جؼصاص التي  اياٖهم ال٣ضَج

ٌ بهه ٌ ؤهه بمٗجى طاجه، ازهاثو خغيخه ي٣ٟض ؤن يٞغ  الظيً اإلاؼيٟحن ال٣ٟهاء ؤالئ٪ ٢ُي٘ في عؤؽ بلى يخدو٫  ؤن يٞغ

و. اانوليت مخٛلبت مؿدبضة خا٦مت َٛمت م٘ مخدالٟحن للكيُان ؤهٟؿهم باٖوا   ظلها االخطخيت خغيخه ًٖ طاصٍ في َا
 ٦ٟغص جٟغصٍ ٖلى خغنه افي الهاايت، هدو يخململ الظر ااخكض طل٪ اؾِ طاجه ٖلى للخٟاّ اؾٗيه ٖلحها اإلاؿاامت اعٌٞ

 نوعة مىه اججٗل الصسهيت خغيخه مً جدض التي -جاٞهت بؿيُت لىا جبضا االتي -الٗاصاث جل٪ ختى يإرى مجخمٗه، في مخمحز

 ؤبالي ال ابوي ألاعى، ٖلى مً ظمي٘ ؤجهم الو زالٟخه مً خ٣ا ؤٖخ٣ضٍ ما في ؤبالي ال ابوي: "ي٣و٫  اإلاجخم٘، ؤٞغاص لؿاثغ م٨غاعة

 يجؿض بهه. 10"لها مشيل ال التي ًٞاثلي ؤ٦بر مً ااسهلت ٞهظٍ مٗجى، لٛحر حٗوصٍا ٢ض الظر ػّحهم مً ٦شحر في بالصر ؤَل موا٣ٞت

                                                           
  3/122،  1987، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 2رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، ط: علي بن أزتد: ابن حزم:  1
.  3/122: م س:  2
 125/ 3: الرسائل، م س: ابن حزم:  3
 80، ص 1988، دار اجليل، بريوت، 1ابن باجة وفلسفة االغلاب، ط: زلمد إبراىيم: الفيومي:  4
 147ص الوطنية، نابلس،حسام عمر التميمي، جامعة النجاح .د: ربة االغلاب عند فدوى طوقاننقال عن تج 1/124: االغلاب : زلمود رجب :  5

 290، ص 2010، 4و3، عدد26احلّس االغلاد يف أعمال روائية لغسان كنفاين، رللة جامعة دمشق، رللد: مرمي جرب: فرزنات:  6
 53، ص 1979، 1، عدد10االغلاب الديم عند فيورباخ، رللة عامل الفكر، الكويت، رللد : حسن: حنفي:  7
 128، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1يف  الثقافة العربية، طاالغلاب : حليم: بركات :  8
 3/173م س، : التلخي  لوجوه التخلي : ابن حزم:  9
 1/355: الرسائل، م س: ابن حزم:  10
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ضم اااجماٖيت الٟغصيت ااخغيت بلى الهغيدت صٖوجه  ٩٦اثً ؤلاوؿان خغيت مً جدض ؤن قإجها مً ؾلُت ؤا ٢وة ؤر بلى الغيور ٖا

 حكتر٧ان االضيييت الاظخماٖيت ٞالؿلُخان ااخغيت، جسى٤ التي هي اخضَا الؿياؾيت الؿلُت ٞليؿذ. ااخغيت هدو يجٕز بكغر 
.  ٦1ظل٪ مٗها

ٌ قٗوع  خؼم ابً ٖىض وكإ ل٣ض بت ي٣ٟض" ؤهه صعظت بلى الاظخماعي الخىٓيم اؤ٩ٞاع مباصت ٖلى االخمغص بالٞغ  الٚغ
ٌ ٞهو ،2"اإلاباصت بخل٪ االاَخمام  الٟغص يجض خيض ،"م٘ الوظوص" ٞش في الؿ٣ٍو ؤر الوظوصيحن، بانُالح" الؿ٣ٍو" يٞغ

 اطاجيخه ؤلاوؿان جٟغص ٖلى ٢ًاء َظا افي اابخظا٫، ػي٠ مً جسلو ال مٗاصة م٨غاعة خياة اهي الٗامت، ااخياة مٗتر٥ في هٟؿه

و -الٛحر ناع ل٣ض. 3ااخ٣ي٣يت  طل٪. 4ؾاعجغ ي٣و٫  ٦ما الٟغص، إلم٩اهاث" اإلاؿخوع  اإلاوث" بمشابت خؼم ابً بلى باليؿبت -اإلاجخم٘ َا

، ؾليمت ٚحر  ؾـ يسً٘ الظر( اإلاجخم٘) الٛحر ت اهٓم ؤ٢يؿت ٖلى اي٣وم حؿّحٍر  االخ٣لباث ااإلاهاار الٛغاثؼ جدضصَا مكبَو
.  5ااإلاى٤ُ ال٣ٗل ال اإلاؼاظيت

ٌ ؤهه بال اإلاجخم٘ ًٖ اٚترب ٢ض بظل٪ ٞي٩ون  الؿاثضة، للش٣اٞاث مًاصة ز٣اٞت يسل٤ ؤن بلى يؿعى خؼم ابً بن  ؤن ٞع

 بُبيٗخه، زاعجي شخيء ؤجها َاإلاا لآلزغ، ٖجها يدىاػ٫  ؤا زغاجه ًٖ يٛترب ؤن يؿخُي٘" عاؾو بخٗبحر ٞاإلوؿان طاجه، ًٖ يٛترب
غيت زهاثهه ًٖ يٛترب ؤن يم٨ً ال ال٨ً ىا. 6"لالٚتراب ٢ابلت ٚحر ٞخل٪ شسهيخه، ج٩ّون  التي ااجَو  الٗؼلت مٟهوم يدبلوع  َا

تراب  الوالء ااوٗضام ال٨لي الاظخماعي الىٓام ًٖ باالهٟها٫ ابخؿاؾه اإلاجخم٘، م٘ اليـ اإلاجخم٘ في بإهه" الٟغص قٗوع  في االٚا
.  7" الاظخماٖيت للخىٓيماث

 الؿاثض هواميـ ًٖ ااسغاط بلى خغيخه اجد٣ي٤ اظوصٍ بزباث ؾبيل في -خؼم ابً ٞٗل ٦ما -يلجإ ٢ض اإلاٛترب الٟغص َظا

.  8"بؾ٣اَها امداالت مٛاصعتها ؤا الىواميـ جل٪ مىاًَت زال٫ مً" الاظخماعي

٨ظا م باظت ابً ٖىض اإلاٛتربحن هموطط م٘ يخماهى خؼم ابً ؤن هجض َا م بالىوابذ -باظت ابً ؤر -يؿمحهم الظيً َا  مً" َا

لوا ،9"مضيىت ؤا ؤمت عؤحهم ٖلى يجخم٘ لم م آعائهم افي ٖاصاتهم في ٚغباء َىا٥ ْا ٌ بطن ٞهو. اؤ٩ٞاَع  اإلاجمٕو في طاجه ييإ يٞغ
 اخغيخه الٟغص ٖالم اؾخالب -ؾاعجغ يغى  ٦ما -يٗجي ااسًٕو طل٪  ن ،10ام٣اييـ امٗخ٣ضاث آعاء مً اإلاجمٕو يٗىيه اما البكغر 

                                                           
 116: اغلاب ادلثقف العرد، ادلستقبل العرد، م س: سلمى اخلحلرا : اجليوسي:  1
 31، ص1979، 1، عدد10الحا ومفهوما وواقعا، رللة عامل الفكر، الكويت، رللد االغلاب اصط: قيس: النوري:  2
 23، ص2003، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1التمرد والغربة يف الشعر اجلاىلي، ط: عبد القادر عبد احلميد: زيدان:  3
 23: م س:  4
. 108، ص 2008راسة نقدية حتليلية لظاىرة االغلاب، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الشعر العرد القدمي، د: كاميليا: عبد الفتاح:  5
 24،  ص2008، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 1االغلاب الفكري واالجتماعي يف الشخصية القومية العربية، ط: مىن أبو القاسم: عبد الرزتان:  6

 228: اإلنسان ادلعاصر، م ساالغلاب وأزمة : إسكندر:  7
 303: االغلاب يف أعمال روائية لغسان كنفاين، م س: فرزنات:  8
  13، ص1994أبو بكر زلمد بن زنىي، تدبري ادلتوحد، دار سراس للنشر، تونس،  :ابن باجة:  9
 22: التمرد والغربة يف الشعر اجلاىلي، م س :زيدان:  10



 2015 ؤبريل :    الضادش العدد   -مجلة جيل الدراصات ألادبية والفىرية
 

 

 

 

 

 

 108 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 جهٝغ جدذ ا٦إهه اظوصٍ ايٓهغ الٛحر، ؤظل مً ٖالم ا٦إهه الٟغص ٖالم ٞيهبذ ،1اليوميت اإلا٣ىىت لألؾاليب ااسًٕو زال٫ مً
. 2الٛحر

ًه ما َظا ظا بؾ٣اَه، اخاا٫  ٖليه اجمغص خؼم ابً ٞع  ًٖ اااسغاط اإلاجخم٘ ًٖ الٗؼلت آزغ بهه بط اٚترابه، مهضع َو َا

، زاعط االٗيل هواميؿه  لألَضاٝ ؤَميت" ؤيت بُٖاء عاًٞا ،3"اإلاخاخت الاظخماٖيت الٗال٢اث صٝء مً" هٟؿه خاِعما بَاٍع
ٌ ٞهو ،4"مجخمٗه في الؿاثضة الكاجٗت اإلاٗخ٣ضاث اٖخىا١ ؤا الٗامت الش٣اٞيت  مجغص ؤا ال٣ُي٘، في ٞغص بلى يخدو٫  ؤن بظل٪ يٞغ

تراب الٗؼلت خياة يديون  الظيً ألاشسام ؤن طل٪ اإلاجخم٘، قما٫ ٖلى نٟغ  التي ألاَضاٝ مً ل٨شحر ٦بحرة ٢يمت يغان ال" االٚا

غ الاجداص ًٖ اللجؼ بٟٗل هاشخئ ألاٞغاص َاالء ٞاٚتراب ،5"اإلاجخم٘ ؤٞغاص يشّمجها  ٖاَٟيا الخٟاٖل ٖضم هديجت 6الاظخماعي بااجَو
٨غيا  ٖىض الظاث اٚتراب مك٩لت في الؼاايت حجغ َو الٛحر م٘ الوظوص ٞةن َىا امً. 7اإلاجخم٘ جد٨م التي األاؾاليب ال٣يم م٘ ٞا

ظضث الظاث َظٍ. اإلاٟغصة الظاث ؤها ؤها، اظوصر َو" ؤاال الوظوص ؤن ؤر ٧اٞت، الوظوصيحن  موظوصة" ؤجها ؤر بياَا، ليـ ٖالم في اُم
.  8"الٛحر م٘ احّٗحن بخاَت خالت في ؤر ،"في

 مً ٧ان لظا االخٟغص، بالخمحز بخؿاؾه في ٦بحرا ؤزغا له، خضاص ال َموخا الُامدت خؼم ابً لٟغصيت ٧ان ٞل٣ض ارٗض،
 ابمجخمٗه بٗاإلاه اعجباَه َلهلت بلى البضايت مىظ يكحر شخيء ٧ل ٧ان ٣ٞض مجخمٗه، ٖليه الظر طاجه اليؿ٤ ٖلى يٓل ؤال الُبيعي

ٌ بلى ٢اصٍ اللجؼ َظا ،9"الؿاثضة الخ٣اليض ام٘ الٗامت ألاايإ م٘ الخ٨ي٠" في عجؼ ابلى  بحن ااخاصة ااإلاواظهت االخمغص الٞغ
ام" مجخم٘ ابحن الشاثغة طاجه  االدكغيض األالم الٛغبت ؤهوإ ٧ل جدذ عػح ٢ض ٞهو. 10"ٞيوعبار" ي٣و٫  ٦ما" اإلاؼيٟت اااخ٣اث٤ ألاَا

لى خغيخه ٖلى خٟاْا االسجً .  االًيإ الخمؼ١  مً طاجه ٖا

: وال جر والىأبة بالللم  حضاش: را يا

 ازانت الوظوصيت، ٞالؾٟت ٖلى ال٨ٟغة َظٍ ؾيُغث ا٢ض. الوظوصر ال٨ٟغ في ممحزة ؾمت اال٣ل٤ بال٨أبت ؤلاخؿاؽ

 الو٢ٝو بهه ااخغيت، صااع بهه بااخغيت، ٖىضٍ ال٣ل٤ ايغجبِ.  ؤلاوؿاوي الوظوص في ؤنيلت نٟت ال٣ل٤ ؤن يغى  الظر" ٦حر٦يجوعص"
ٌ بٗض اإلادخمل هدو الاهضٞإ بهه يخد٤٣، ؤن يوق٪ الظر اإلام٨ً خاٞت ٖلى .  11الوا٢٘ ٞع
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ظا  هديجت ا٦ظا لإلوؿان، اإلاجهو٫  اإلاهحر مً ابااسٝو ااخياة، ارٗبصيت الوظوص جهايت ب٣غب الكٗوع  هخاط َو ؤلاخؿاؽ َا

  ن الوظوص، ؤٖما١ في مخإنلت الكغ ظظاع  بإن اخٓت ٧ل وكٗغ ٞىدً" الوظوص، مٟانل في احٛلٛله الكغ بخٟبخي الكٗوع 
 بلى يضٞٗىا ما ٧ل  ن ألاليمت، الضَكت مً يغب ؾوى  الٟلؿٟي الخإمل اليـ يٟجى، االٗالم يك٣ى اؤلاوؿان يخإلم ااخيوان

.  1"ؤزالقي اقغ ؤلم مً الوظوص في إلاا بصعا٦ىا َو بهما الخٟلؿ٠

 ال٣ل٤ بحن -الَوجيت صيييت ؤؾـ ٖلى للوظوص جدليلها في جغج٨ؼ التي" اإلاامىت الوظوصيت" ؤبو َو الظر" -٦حر٦يجوعص" ايغبِ
لى ؤلاوؿاهيت، الُبيٗت ااػصااط  بلى ياصر الظر بال٣ل٤ الؿ٣ٍو يٟؿغ ٞهو. االؿ٣ٍو ااسل٤ ٢هت يٟؿغ الغابُت َظٍ ؤؾاؽ ٖا

 ال٣ل٤ خالت ؤن ؤيًا ايغى . الوظوص َظا م٘ االخىاٞغ عثالخو خالت بلى االخىاٚم االخ٩امل الخوا٤ٞ خالت مً ؤلاوؿان اهخ٣ا٫

تراب ما١ في ٧امىت االٚا تراب ٧ان زم امً بوؿاهيت، ْاَغة ٞال٣ل٤ ؤلاوؿاوي، للوظوص السخي٣ت ألٖا  ايُغح. خخميت خالت الٚا
.  2ٖهٍغ ؾاص الظر اليإؽ م٣ابل في ؤلايمان ؤر لالٚتراب الضيجي ااخل" ٦حر٦يجوعص"

 مً جسلو ال التي اإلا٨غاعة ااخياة مً الاوٗخا١ بلى ؾٗيه في يغاعيت ؤلاوؿان يٗيكها التي ال٣ل٤ خالت ؤن" َايضظغ" ايغى 
 بلى ؤلاوؿان ليخيبه ال٣ل٤ خخميت ٧اهذ َىا امً اماَيخه، ؤلاوؿان جٟغص ٖلى ال٣ًاء مً ااخياة َظٍ في ما م٘ اابخظا٫ ػي٠

.  3ؾباجه مً الالؾدي٣اّ اظوصٍ خ٣ي٣ت

 ؤخض َو الظر الخمغص َظا. ٦ظل٪ االخمغص االيإؽ ألالم مكاٖغ ؾيُغة هي الوظوصيت للٟلؿٟت الكٗوعيت الىخاثج امً
.  4اإلاٛترب الوظوص ؤا الؼاث٠ الوظوص م٣اامت اؾاثل

تراب ؤن طل٪ ،5اإلاٗخمت ظواهبه في البكغر  الوي٘ ًٖ ج٨ك٠ اإلاكاٖغ َظٍ بن  بالًيإ ٦شحرة ْغاٝ في ي٣ترن  الٚا
كدذ

ّ
، اال٣ل٤ الىٟنخي االخوجغ االد ضم الُمإهيىت ٖضم مً خالت بلى ال٣ل٤ يكحر بط اااسٝو  مً اااسٝو باإلاؿخ٣بل الش٣ت ٖا

.  6اإلاجهو٫ 

 ازانت اؤصبه، خياجه في الخإمل زال٫ مً خؼم، ابً شسهيت في االخإػم ال٣ل٤ نٟت اعنض بصاع٥ بؿهولت يم٨ً

غث ؤنابخه ظؿماهيت ٖلت َو بهما طل٪ ؾبب بإن يهغح ٧ان ابن. عةاضِج  ٢ل٣لت مخوجغة بصسهيت لىا جوحي التي مىاْغاجه
ّ
 في ٞإز

ت ؤنابخجي ل٣ض: "ي٣و٫  ٦ما مؼاظه
ّ
ضث قضيضة ٖل

ّ
ض قضيضا، الُدا٫ في عبوا ٖليّ  ال

ّ
 ا٢لت ااسل٤ ايي٤ الطجغ مً طل٪ ٖليّ  ٞول

١  الهبر زَج
َّم
ئي ٞاقخض زل٣ي، جبّض٫ ؤه٨غث بط ٖليه، هٟنخي خاؾبذ ؤمغا االج .  7"لُبعي مٟاع٢تي مً عجَج

 ؤ٣ٞضجه بٗلت مغة ؤنيب ٣ٞض -يسبر ٞيما –اااسل٣يت االىٟؿيت ااجؿماهيت ٢واٍ مً ٚحرث ٖلل خؼم ابً ٖلى حٗااعث ا٢ض
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 للٗالط -ي٣و٫  ٞيما -ال٨ىضع ؤ٧ل إلصماهه الضم٘ ا٢لت الٗحن بجموص ؤنيب ؤهه ٦ما ،1ؤٖوام بٗض بال خٟٓه ٖااصٍ اما يدٟٔ ٧ان ما
ض بمغى امغة بالغمض مغة اؤنيب ،2الهبا في له ٖغى ا٧ان ال٣لب ز٣ٟان مً

ّ
و. الُدا٫ في عبوا ٖليه ال  طل٪ بن ي٣و٫  َا

.  3الهبر ا٢لت الطجغ اؤاعزه االبهجت بالٟغح الكٗوع  مىه اؾخلب

غاى الٗلل َظٍ الٗل  الهبر ٢ليل االطجغ ال٣ل٤ ٦شحر ٞهاع اهٟؿيخه مؼاظه في ؤزغث ٢ض ااجؿضيت اإلاغييت األٖا
ت االجز١  بال٨أبت مخلبؿا م الهبر، هاٞظ اظٗلخه الاهٟٗا٫، اؾٖغ . 4... الاهٟٗا٫ ؾغي٘ ااسهومت، قضيض ال٨ٟغ، مخجّهِ

:  ب٣وله -ظؿضيا ماصيا ق٨ال ؤزظ ٢ض ٖىه الخٗبحر ٧ان ابن -الىٟنخي ال٣ل٤ َظا ًٖ خؼم ابً ايّٗبر
ململململململململململململململململململململململململململململململململململململً اال صاع به حؿخ٣ملّغ  لملم               مطجٗملهُم  ٢ِ مىه جضٞإ اال       ا

و مً ِنيٜ ٦إهما       َْ  5جضٞٗه آلاٞا١ بلى عيذ جؼا٫       ٞال السخاب ع

غبا، قغ٢ا ألاعى في به يًغب الظر االترخا٫ اإلاؿخمغ الاهخ٣ا٫ َظا ٞما  اإلاٟغاى بال٣ل٤ ؤلاخؿاؽ مً هٕو ؾوى  ٚا

 اصٞحن ألاخياء، ٖضاص في الهموم ل٣خيل ابوي: "ي٣و٫ . ابالىاؽ بااخياة االخبّرم االّطجغ بال٨أبت صاثم قٗوع  طل٪ هديجت ا٧ان ٖليه،

. 6"الضهيا ؤَل بحن ألااخى

 طل٪ ٧اٞيا جٟؿحرا جّٟؿغ ال ظؿضيت مغييت اؤٖغاى ؤمغاى مً خؼم ابً ٧ابضٍ بما اإلاخٗل٣ت الخبريغاث َظٍ ٧ل ل٨ً

 امهاثب ه٨باث مً ؤخضزخه اما البربغيت الٟخىت ؤن يٓهغ االظر. خياجه ؤَواع مٗٓم ٖلى ؾيُغا اللظيً الٗاعمحن اال٨أبت ال٣ل٤

 ااإلاُاعصة االخهجحر االىٟي االسجً االٓلم ال٣هغ مً إلاٗاهاجه ٩ٞان. امؼاظه هٟؿيخه ٖلى اخاصّ  مباقغ بك٩ل او٨ٗؿذ مخالخ٣ت
 مً قاَضٍ اما ٖليه االؿالَحن للٗامت ال٣ٟهاء اجدغيٌ الٗلم، خوايغ ًٖ اب٢هاثه الخضعيـ مً ااإلاى٘ ال٨خب اخغ١ 

غ بها، االبُل نضا٢اجه ايغب بإ٦ملها ألاؾغة احكغيض بيوجه اجسغيب شسهه في ابيظاثه الؿياؾت، مؿاءاث
ّ
 مٗٓم اجى٨

ّضث خحن له ؤنض٢اثه  خاّصا بخؿاؾا هٟؿه في ؤاعر طل٪ ٧ل الٓغاٝ، ؤٖهب في لهم بًٗهم زياهت ا٦ظا الؿبل، اظهه في ؾُم

:  7ي٣و٫  ااخياة، ظضاى  بال اؤلاخؿاؽ االؿوصاايت اليإؽ مً امسخت الٗاعم، األااخى الٗمي٤ اااخؼن  اال٨أبت االخبرم بال٣ل٤

ىا ما بال الضَغ َل           جٟملململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململجى الظاجه جب٣ملى ٞجملاجٗمله         اؤصع٦ىا ٖٞغ

ّغة مىه ؤم٨ىذ بطا          ؿَج ذ        ؾاٖملململململململململململململململت مَج
ّ
 خؼها ااؾخسلٟذ الُي٠ ٦مّغ  جول

 ممحزة، هبرة ألالم ناع بل األااخى، بااخؼن  انُبٛذ ٖابغة هٟؿيت خالت مجغص خؼم البً الضَغ ؾّببه الظر ألالم يٗض ٞلم

                                                           
، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2األخالق والسري ومداواة النفوس، ضمن رلموعة رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، ط: علي بن أزتد: ابن حزم:  1

 1/388، 1987بريوت، 
 79، ص1982احلياة، بريوت، طوق احلمامة يف اإللفة واألالف، حتقيق فاروق سعد، دار مكتبة : ابن حزم:  2
 1/391الرسائل، م س، : ابن حزم:  3
 43ابن حزم األندلسي عصره ومنهجو وفكره اللبوي، دار الفكر العرد، القاىرة، د ت، ص: حسان زلمد: حسان:  4
 75ىرة، د ت، ص، مكتبة الثقافة الدينية، القا2تاريخ الفكر األندلسي، تررتة حسني مؤنس، ط: أخنل جونثالث: بالنثيا:  5
 94الطوق، م س، ص: ابن حزم:  6
، دار الصحابة لللاث، طنطا، ج م ع، 1الدكتور صبحي رشاد عبد الكرمي، ط: رتع وحتقيق ودراسة: ديوان ابن حزم األندلسي: علي بن أزتد: ابن حزم:  7

.  98، ص1990
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ها اله ا الٗمي٣ت اظظاعَا الٗغيًت زَُو موخاجه خؼم ابً ؤخالم انُضمذ ل٣ض. الباعػة اآزاَع  لظل٪ اؤليم، ٢اؽ بوا٢٘ َا
ل٘ ال٣هغ ٖليه يماعَجؽ خيىما ما، جىٓيم بلى اإلاىخمي الٟغص ؤن طل٪ ،1الهضام َظا هديجت االا٦خئاب بال٣هغ الكٗوع  ٖليه ٚلب

َج
 اااس

. الخىٓيم طل٪ ٖلى االسسِ االطجغ اال٣ل٤ بال٨أبت الكٗوعَج  بليه يلّجل طل٪ ٞةن جىٓيمه، ٢ِبل مً االّىبظ

 مخىاَيت ال ؾلؿلت ٧اهذ ٞدياجه اإلاإؾاار، ااخـ َظا في ٖمي٣ا ؤزغا خؼم بابً ؤإلاذ التي اإلاخخاليت ااسيباث لخل٪ ٧ان ل٣ض
م الاؾدؿالم ؤا ااسًٕو عاًٞا الضَغ هواثب ؤمام اخيضا ا٠٢ خيض اإلاأاخي، مً  ازً٘ ٖليه ٞغيذ التي ال٣اجلت الٗؼلت ٚع

ضم الٗؼلت لهظٍ اهديجت. اخ٨مها  ال٣ل٤ اال٣ل٤، اال٨أبت االخبرم با اخى بخؿاؾه حّٗم٤ مدىخه في ايؿىضٍ مٗه ي٠٣ مً اظوص ٖا
ِ٘  مً بااخؼِن  اإلاٟٗم اإلاهحر َظا مً  ألاقياء ي٣يييت اال اال٣ل٤ ااخحرة هٟؿه في ايبٗض الدكائم بلى يضٍٖو الظر مجخمٗه اا٢

. مجخمٗه في ارٛيًت اخكيت ؤخاؾيـ يواظه بإهه قٗوعٍ َو ال٣ل٤ َظا امهضع الٗالم، َظا في االشوابذ ال٣يم جهضٕ هديجت

ًا له ؾببذ هٟؿيت ٖؼلت( االدكغيض اااخهاع االىٟي السجً)اإلااصيت ٖؼلخه ٨ٖؿذ ا٢ض  بلى يغجض اظٗلخه اإلاديِ، للٗالم ٞع
. االٗضااهيت الٟوضخى في ٚايت يبضا الظر ااساعط عاًٞا الضازل

 :الحيا  وبعبثية بالخغائم  حضاش: رال ا

 ،2اإلاديُت ألاهٓمت في الٟوضخى مٗايكت هي االىديجت االىٓام، اإلاى٤ُ اٞخ٣اص َو الوظوصيت الٟلؿٟت مٟاَيم في الٗبض

ظا . 3لها مٗجى ال ااخياة ؤن ٞجإة ؤلاوؿان يضع٥ خحن َا

ت ْهغث خيض الوظوصيت، للٟلؿٟت اإلامحز الُاب٘ ا٧ان الوظوصر ال٨ٟغ ٖلى ؾيُغ ٣ٞض الدكائم ؤما   في الدكائم هٖؼ

و ٞا لم. 4ٞلؿٟيت ؤم ؤصبيت ٧اهذ ؾواء الوظوصيحن مالٟاث
ّ
 بلى ؤّصى" ٖضم"ؤا ٞغاٙ ًٖ ٖباعة جبضا التي ااخياة إلاخٗت اإلاىٛ

ض ظضااَا، ًٖ الضاثم الدؿائ٫ 
ّ
ً صازل بالٛغبت اقٗوعا الكٗغاء لضى خحرة اال . 5االؼمان اإلا٩ان ًٖ ٚغبت ؤا الَو

ت جبلوع  في حؿبب االوا٢٘ الُموح بحن ااإلادضاصيت، الالجهايت بحن الضاثم نغاٖه ؤن اظضها خؼم ابً بلى عظٗىا ٞةطا  هٖؼ

ؿم التي ٞلؿٟتهم في بالوظوصيحن عيب بال يلخ٣ي ٞهو. هٟؿيخه في االيإؽ باإلخباٍ االكٗوع  الدكائم
ّ
 االكٗوع  بالدكائم جد

.  ارٗبصيتها ااخياة َظٍ مً بالطجغ

 ال٣ضيمت ااخًاعاث في الكباب اعي مً ظؼء هي" اااخؼن  بالدكائم اإلاخلٟٗت األاخاؾيـ الٗضميت اإلاكاٖغ َظٍ

ظا ،6"الايُهاصيت  ااه٣ؿام ألاهضلـ في ؤلاؾالم صالت ؤناب الظر ٞالخًًٗ٘. جاما ي٩ون  ي٩اص اهُبا٢ا خؼم ابً ٖلى يىُب٤ ما َا
ت َٛيان في ؾببا ٧ان االاظخماعي الؿيااخي الٟؿاص ااؾدكغاء اإلاغ٦ؼيت الضالت اج٨ٟ٪ ااسالٞت، نغح ااجهياع البالص،  الدكائم هٖؼ

 الالَض الهغإ اطل٪ اإلاخالخ٣ت ؤلازٟا٢اث هديجت خؼم ابً ٖىض خّضة الكٗوع  َظا ػاص ا٢ض. ألاهضلـ في اإلاش٣ٟحن ٖىض االٗبصيت
 ازيباث بخباَاث مً مجخمٗه في يكاَضٍ اما آما٫ مً هٟؿه في يخٟاٖل ما بحن ؤر اإلاخالخ٤، االٟكل الالمدضاص الُموح بحن

                                                           
 109م، ص2011-2010لشرق األوسط، انكسار األحالم يف شعر سعدية مفرح، جامعة ا: فالح معاشي: العنزي:  1
 231: الشعر العرد القدمي، دراىسة حتليلية لظاىرة االغلاب، م س: كامليا: عبد الفتاح:  2
  61، ص1980األدب وقيم احلياة ادلعاصرة، دار النهحلة العربية للطباعة والنشر، بريوت، : زلمد زكي: العشماوي:  3
. 368: ورة، م سادلتنيب بني االغلاب والث: قديد:  4
. 121، ص2010االغلاب يف الشعر العرد الرومانسي، مقاربة موضوعاتية للخطابات الشعرية، دار الكتاب احلديث، القاىرة، : زلمد اذلادي: بوطارن:  5
. 369:ادلتنيب بني االغلاب والثورة، م س : نقال عن 123: ص: دلاذا صمد ادلتنيب: يوسف اليوسف:  6
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وى، الوي٘ ٖلى الوا٢٘ اؾخمغاعيت" هديجت ظا اإلاٞغ .  1"اؤلاخباٍ االٗؼلت الاه٨ٟاء لإلوؿان يؿبب ما َا

 ًٞل" عؾالخه في خؼم ابً ي٣و٫  لها، ااخ٣ي٣ي اإلادؿبب َو اإلاجخم٘ ال٨ً ؤلاوؿان، طاث مً هابٗت ْاَغة ٞالدكائم

ض" الؿاثغ اإلاشل به ظغى  ما طل٪ في ٞااخ٨م ظهخىا اؤما": "ألاهضلـ  ٖليه ٖينخى ؤن ؤلاهجيل في ا٢غؤث ،"ؤَله ٖالم في الىاؽ ؤَػ

 مجهم، اإلااَغ ٞحهم، الٓاَغ للٗالم ؤَلها خؿض مً زهذ ٞةجها ؤهضلؿىا ؾّيما اال"...بلضٍ في بال خغمخه الّىئي ي٣ٟض ال" ٢ا٫ الؿالم
ثراجه ؾ٣ُاجه اجدّبٗهم خؿىاجه ااؾخهجاجهم به، يإحي ما ٦شحر ااؾخ٣اللهم  ابن مضٕ، امىخدل مٛحر ؾاع١ : ٢الوا ؤظاص بن...ٖا

  ٢الوا جوؾِ
ّ
 ا مت ٢غؤ؟ ػمان ؤر افي حٗلم؟ امتى َظا؟ ٧ان متى: ٢الوا الؿب٤ ل٣هب ااخياػة با٦غ ابن ؾا٢ِ، ايٗي٠ باعص ٚض

ا بما الُغي٣حن ؤخض ألا٢ضاع به ااجذ بن طل٪ ارٗض. الهبل ا، التي الؿبيل ٚحر في ؾلو٧ا ؤا هٓغاثه ٖلى يٗليه باثىا قٛٞو  ٖهضَا
ضٞا لأل٢وا٫ ٚغيا اناع الباجـ ٖلى الوَيـ خمي ٞهىال٪ ؿبب اههبا للمُالب َا

ّ
غيت لأللؿىت اجهبا بليه، للد  بلى للخُغ١  ٖا

، ؾب٣ه ٧ان مهما ؤهه يٗخ٣ض خؼم ٞابً. 2"ٖغيه ٗٓم اإلاخال٠ مً يؿلم ٞلً بؿبب الؿلُان مً يخٗل٤ لم بن ٞةهه اجبريٍؼ  اؾيُم
ؿتر مداؾىه اجظَب ؾ٣ُاجه، َّحن

ُم
.   3"خميخه اجبرص هٟؿه اج٩ل َمخه لظل٪ ٞخى٨ـ" ًٞاثله اح

ظا الى٨غان َظا ٧ان عبما  االى٨غان الٓلم بال ٞحها يغى  ال التي ااخياة جل٪ ااخياة، في خؼم ابً حكائم مبٗض َو ااجخوص َا

 اؤن الٗلوم ؤعباب له صان مً اؤهه مىحرة الٗلوم ظو في الكمـ ؤهه يظ٦غ ٞهو. بلضٍ افي ٖهٍغ في ؤمله زاب ٣ٞض. االاخخ٣اع

غا مخجّهما بضا شخيء ٧ل ال٨ً... لبّزٍ خيا ٧ان لو عؾُاليـ
ّ
و زانت ال٣يمت، َظٍ ٖليه امى٨غا له امخى٨  ٢ض صاهه َو مً يغى  َا

ؿىض بليه يإار  م٩اها َو يجض ال خحن في اإلاغاجب، ؤٖلى جبوؤ ...  اإلاىافي ٚغبت ؤا السجون  ٚياَب بال عؤؾه بليه ايُم

ت احكائميخه ق٣اثه ؾغ َو به اإلاديِ االلجؼ الالمخىاهي الُموح بحن اإلاغيغ الهغإ َظا  ٖبض الض٦خوع  ي٣و٫ . اإلاَٟغ
 الالمخىاهي، في ؤزغى  ا٢ضما اإلاخىاهي في ٢ضما له ؤن َو ٖظابا ال٩اثىاث ؤقض يجٗله الظر ؤلاوؿان ق٣اء ؾغ بن: "بضار  الغخمان

يبت الٗهوص في يدضر ٧ان ٦ما زيو٫  ؤعر٘ ٣ِٞ ليـ جخجاطبه ممؼ٢ا ٨َظا ناع ٢ض اؤهه ان بل الٛابغة، الَغ
َج
.  4"مخىا٢ًان ٖاإلا

موخاجه اؤخالمه طاجه بحن امالم صاثم اقدبا٥ خالت في يبضا خؼم ابً بن  ازانت الؿلُويت اإلااؾؿاث ابحن ظهت مً َا

 مواظهت في اال٨الم اللٛت ٚحر اؾيلت جمل٪ ال َكت طاجه ؤن في جخجلى الخمؼ١  َظا ٢ؿوة ال٨ً. ؤزغى  ظهت مً مجها الاظخماٖيت

.   5"ال٣اهوهيت اختى االاظخماٖيت ألازال٢يت الىٓم مً مىيٗت ٢إل صازل جخمترؽ ماؾؿاث"

ت ٖلحها حؿيُغ شسهيت ؤمام بهىا ت االيإؽ، اااخؼن  با لم الٗاعم اؤلاخؿاؽ الدكائميت الجٖز  ٖوامل مً هابٗت هٖؼ
ت َظٍ. ااظخماٖيت ؾياؾيت يت او٩ٗاؾاث هي بل ٞحها، مبالٜ عاماوؿيت خّضة هخاط ليؿذ الجٖز  الؿيااخي الاجهياع اخالت مويٖو

بيت الٟخىت ٚضاة ألاهضلـ في الكامل اال٣يمي األازالقي االاظخماعي  . ال٣َغ

ت ٖم٤ امما ه خؼم ابً ٖىض الدكائم هٖؼ
ُم
 مً ال٣ٟهاء ؤا الؿياؾيحن م٘ ؾواء هاجخت اظخماٖيت ٖال٢اث ج٩ويً في ٞكل

 يغى  الكىتريجي بؿام البً الظزحرة ٦خاب ازانت ألاهضلـ في ألاصب جاعيش ل٨خب اال٣اعرء ال٣غاباث، ختى بل ألانض٢اء ؤا َب٣خه

                                                           
. 09: انكسار األحالم يف شعر سعدية مفرح، م س: العنزي : 1
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ْوٍ َاالء ؤن ٦ي٠ بت في ايُاعصاهه ي٣هوهه -ال٣ٟهاء مً زهومه مً بخدغيٌ  -األامغاء اإلالو٥ ٤ُٟٞ ااخضة، ٢وؽ ًٖ عمَج  ٢َغ
 ؤجهم ًْ الظيً ألانض٢اء ؤالئ٪ اختى". لبلت"بباصيت ٢غيخه بلى مهؼاما ؤاجإٍا ختى اميوع٢ت ابقبيليت اقاَبت اإلاغيت افي

م في له جى٨غاا مدىخه، في ؾيااػعاهه لب ألٖا : 1ي٣و٫  بها، مغ التي الٓغاٝ ؤخل٪ في ٖىه اجسلوا ااؾدش٣لٍو ألٚا

ه٠ٍز  لي ؤر ا٦م       مًُغِب  ٚحر آدى ٞيه ما  ن        مًُململململململغبٍز  ٚحرِ  مُم

 يجململململململململململململململِب  ٞلم زاهخجي خحن هاصيخه        يصخبململململململململجي صهيار في ٧ان مً ا٧ل     

 لٗملِب  امً ظض مً اإلاظاَب له        ااهٟخملدذ ألامغيً ظّغب مً ٦الم     

 ؤلاخؿاؽ لضيه حٗم٤ بل اصاثمت، ناص٢ت اظخماٖيت ٖال٢اث وسج ٖلى ٢ضعجه مً بالدكائم قٗوعٍ حٗم٤ َىا امً

تراب مغاجب ؤ٢صخى بلى يخدو٫  خؼم ابً ظٗل ما َظا. ظضا الىاصع ال٣ليل في بال ؤنال الٗال٢اث َظٍ ظضاى  اال بٗبصيت  الٚا

حر مىٓم ٚحر الٗالم في يغاٍ ما بإن يكٗغ" ٞالالمىخمي ،"الالبهخماء" خالت اهي  ٖلى اؾدي٣ٔ بوؿان ٞهو. م٣ٗو٫  ٚا
خ٣اص بلى يضٞٗه ؾببا يجض الم الٟوضخى،  جدذ يخمؼ١  هٟؿه يجض َىا امً ،2"ااخياة بلى باليؿبت بيجابيت الٟوضخى بإن الٖا

 . للخياة اعئيخه هٓغجه ٖلى يؿيُغان باإلاغاعة اؤلاخؿاؽ الدكائم يجٗل مما خوله، يغاَا التي الخىا٢ًاث جإزحر

 خيض. االيإؽ لإلخباٍ مشحر ؾيااخي اا٢٘ ؤٞغػَا التي الترصر خالت ؤيًا الضتها االٗبصيت بالٟوضخى اإلاصخوهت ألاظواء َظٍ
غيً الٗياعيً مً الىاؽ ؤعاط٫ بلى ألاهضلـ في ألامغ آ٫

ّ
 ألا٢ُاع ا٢خُٗوا" ؾبب، اال بعر ااسالٞت في لهم ليـ ممً ااإلادكُ

م...ألال٣اب ااهخدلوا ال٣ًاة ا٢ضموا ااجىوص اظىضاا األامهاع الٗماالث اظبوا ال٨باع، اإلاضاثً اا٢دؿموا  مجبوب، بحن ما َا
ٟل مدبوب، ٚحر امجىض مجلوب، ابغبغر   في ال مشيل لها يؿب٤ لم التي الؿياؾيت اإلاهؼلت َظٍ. 3"بمدؿوب الؿغاة في ليـ ٚا

 االدكائم بالٟوضخى ؤلاخؿاؽ خؼم ابً لضى ٖم٣ذ ،4"الىاؽ اعطالاث االلهوم الؿماؾغة" ؾيُغة مً اإلاٛغب في اال اإلاكغ١ 

 الضهيا بهاء اطَب آلان، بلى ألاهضلـ اجهضمذ ابهضمها" ٖجها خؼم ابً ي٣و٫  التي ألامويت ااسالٞت مجض اؾترظإ بم٩اهيت مً اإلاٍٟغ
.  5"بظَابها

ىا البلض، في الؿياؾيت ااخياة في ما حٛيحر ابخضار الخضزل ًٖ باللجؼ بخؿاؾه َو حكائمه خضة مً ػاص اما  ج٨مً َا

ضم" ؤمخه اه٨بت بى٨بخه يكٗغ الظر اإلاش٠٣ مإؾاة  حٛيحر بخضار ٖلى ي٣ضع ؤن صان  ،6"باليت متهخ٨ت هٓم ْل في ااخياة ظضاى  ٖا
.  ما بنالح ؤا

تراب ؾي٩لوظيت في ؾّمي ما بىٟؿه قهض ؤهه ظضااَا اال ااخياة بٗبصيت بيماها ؤيًا ػاصٍ امّما  بمٗجى" اإلاٗايحر جالشخي" بمل الٚا

                                                           
 80، 79: الديوان، م س: ابن حزم:  1
 16، 15ص: 1963، دار العلم للماليني، بريوت، 3الالمنتمي، تررتة أنيس زكي حسن، ط: كولن: ولسون:  2
 144، ص1956، ، دار ادلكشوف، بريوت2أعمال األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، حتقيق ليفي بروفنسال، ط: ابن اخلطيب:  3
، 1987، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 2نقط العروس، ضمن رلموعة رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، ط: علي بن أزتد: ابن حزم:  4
2/101 
 2/39، 1980يروت، ، دار الثقافة، ب2كوالن وليفي بروفنسال، ط.س.البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب، حتقيق ج :ابن عذاري:  5
، رسالة ماجستري، (م1980-1925)االغلاب يف الشعر اجلزائري احلديث يف الفلة : أمينة: نقال عن بوعالمات 100: عبد الرزتان شكري شاعر الوجدان 6

                             81، ص2011جامعة تلمسان، 
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 ٖلى الؿيُغة ي٣ٟضَا الظر ألامغ الاخترام، بظل٪ حؿخإزغ حٗض لم ابظماٖهم ااجمي٘ باخترام جخمّخ٘ ٧اهذ التي اإلاٗايحر ؤن"
و اإلاٗايحر جالشخي خؼم ابً يؿدكٗغ ال ا٦ي٠. 1"اهٟٗيت اهتهاػيت موا٠٢ مً طل٪ يغا٤ٞ ما م٘…الؿلو٥  -اؤلم بمغاعة - يغى  َا
م امداعبت الٓلمت اإلالو٥ ٖلى الاهخٟاى ٖلحهم الواظب ٧ان الظيً ااإلاش٣ٟحن ال٣ٟهاءَج  لى ٞؿاصَم ٖلى اؤلاه٩اع ارٛحهم مى٨َغ  ٖا
يت ؤموا٫ جهبهم ون  اظضهاَم طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى ل٨ً ألامت، ام٣ّضعاث الٖغ  اجم٨يجهم ؾلو٧اتهم اجؼ٦يت َٛياجهم جبريغ في يؿاٖع

يت مً .  بها االاؾدبضاص الٖغ

 ًٖ طياًصا الُغي٤ ههج ًٖ بهم ه٨بوا ٢ض ال٣اؾُون  ٞا مغاء: "ب٣وله ال٣ٟهاء َاالء خيان ابً ألاهضلـ ماعر ايه٠
ٝ ٖجهم، نموث ؤثمتهم اال٣ٟهاء الٟغ٢ت، بلى اظغيا ااجماٖت ضُم  مً آ٧ل بحن ؤنبدوا ٢ض لهم، الخبيحن مً ٖلحهم هللا ؤ٦ضٍ ّٖما نُم

 . 2"نض٢هم في بالخ٣يت آزظ مساٞتهم، مؿدكٗغ ابحن ؤَوائهم، في ازابِ خلوائهم،

 في االاظخماٖيت الؿياؾيت ااخياة قهضتها التي الخٛحراث ججاٍ الٗضميت الىٓغة جل٪ ابلى الغئيت جل٪ بلى خؼم ابً بلٙو بن  
بيت الٟخىت ٚضاة ألاهضلـ  بٗض الخام اللجؼ مغخلت" يهل خحن ؤلاوؿان يبلٛها التي ااخالت جل٪. انلها التي ااخالت بلى مغّصٍ ال٣َغ

.  3"مكغ١  مؿخ٣بل ٖلى ااساؾغة مغاَىخه ارٗض ؤخالمه ٞكل

ا، ااخياة مجاالث ٧ل لدؿخٛغ١  الىٓغة جل٪ جدؿ٘ خحن طعاتها اللخياة للوا٢٘ الؿوصاايت الغئيت َظٍ اجبلٜ ىانَغ  ختى ٖا
م يوظض ال اؤهه بااخغمت بغّمتها ألاهضلـ في الىاؽ ؤيضر بحن جضاع  التي ألاموا٫ ظمي٘ يه٠ خؼم ابً بن  بإهه ي٣ُ٘ ااخض خال٫ صَع

 جٟبخي بؿبب الىاؽ ؤيضر في ناعث التي ألاموا٫ يكّبه بهه بل ،4"ااإلاكغب اإلاإ٧ل في ااخغام مً الؿالمت بلى ؾبيل ال" اؤن خال٫

.  5"اؤٞإ اخياث ٣ٖاعب" -الٗامت ؤيضر ؤر- ؤيضحهم في ناعث بإجها االا٢خهاصر اإلاالي الٟؿاص

٨ظا ت حٛلٛل في ػاص اما...االٓالم اااسٝو للٗبض ٞغيؿت بإ٦مله بلض جدّو٫  َا  األااخى بااسيبت االكٗوع  الدكائم هٖؼ
م ٖليه ؤنض٢اثه حٛحر َو ، خؼم ابً لضى زانت الىاؽ افي شخيء ٧ل في الش٣ت ااوٗضام االك٪  التي الٓغاٝ ؤقض في له اجى٨َغ

 ٖلى ااخٟاّ ججاٍ خؿاؾيخه في ػاص مّما األانض٢اء ؤلازوان جى٨غ مً ااخا٫ حّٛحر ظلب ا٦م: "ٖباؽ بخؿان ي٣و٫ . ٢ؿااة بها مّغ 

و. 6"…اإلااييت الٗهوص  حّٛحر في الٟخىت ؤهخجتها التي الى٨باث جل٪ جإزحر مً ٧ان بما ْاَغة ؾوصاايت عئيت في يّهغح -هللا عخمه -َا
م ججاَه ؤنض٢اثه خا٫ ل مٗاملخه اؤؾائاا له اجى٨غاا ٖىه نّضاا الى٨باث به خلذ ٞلما. مٗه لٗهوصَم اجى٨َغ .  7ٖلحهم م٩اهه از٣ُم

ل
ّ
خ٣اص ااخياة مً االدكائم الًي٤ ؤخاؾيـ مً لالزترا١ ٢ابل ٚحر خاظًؼا ؤ٢ام طل٪ ٧  اٖتزا٫ زم امً ظضااَا، بال االٖا

. امباهجها ااخياة ٖلى اؤلا٢با٫ االبهجت الٟغح مكاٖغ ٧ّل 

 بلى" عاظٗا الُيب ؤري حكائم ٧ان ٞةطا. اإلاّٗغر  الٗالء ؤري احكائميت اإلاخىئي حكائميت بحن ظم٘ خؼم ابً بن ال٣و٫  يم٨ً

                                                           
                                                        16، ص 1، عدد 10ر، م س، رللداالغلاب اصطالحا ومفهوما وواقعا، عامل الفك: النوري 1
.  181، 5/180، 1981، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، 1الذخرية يف زلاسن أىل اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس، ط: ابن بسام 2
                                                            92: انكسار األحالم يف شعر سعدية مفرح، م س: العنزي 3
                                                        3/174: الرسائل، م س: ابن حزم 4
                                                        3/175: م س 5
                                                     1/75: مقدمة رسائل ابن حزم، م س: عباس 6
                                                          197: الطوق، م س: ابن حزم 7
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 الُيب ؤري سسِ اؤن ،2"اإلاشلى خياتها ًٖ ؤلاوؿاهيت ببٗض ٖمي٤ قٗوع " بلى عاظٗا الٗالء ؤري حكائم ٧ان ابطا ،1"آماله في بزٟا٢ه
ض بلى به ييخهي الٗالء ؤري اسسِ بااخياة، مباالة صان  ااخياة زوى بلى به ييخهي  ابً حكائميت ٞةن ،3ٖجها االاههغاٝ ٞحها الَؼ
 هٟا١ مً اإلاجخم٘ يدياٍ ما ابحن الٗليا ؤلاؾالميت اإلاشل بحن الهوة ٖم٤ مً هاب٘ بالدكائم بخؿاؾه ؤن ؤر بيجهما، ظمٗذ ٢ض خؼم

ضع ااهتهاػيت اانوليت  بدغ١  ؤزحًرا الٗلمي اإلاجا٫ في زم ؤاال الؿيااخي اإلاجا٫ في اإلاخخاليت بزٟا٢اجه مً هاب٘ َو ا٦ظا ازياهت، ٚا

بت ًٖ اب٢هاثه ٦خبه … األاصب الٗلم خايغة ٢َغ

٨ظا        ل ااخياة ارٗبصيت بالدكائم خؼم ابً بخؿاؽ ٞةن َا
ّ
 ابزٟا٢ه بخباَاجه ؾلؿلت ٢اصجه ٣ٞض اخياجه، ااضًخا بَاًعا يك٩

و -ا٦ظا االاظخماعي، الؿيااخي اإلاديِ م٘ ٖال٢اجه مجا٫ في  ألامويت، ااسالٞت مجض اؾترظإ في ؤخالمه اه٨ؿاع -ألاؾباب ؤَم َا

 يدهلون  االلهوم االّؿماؾغة األاهظا٫ الىاؽ بإعطا٫ انٟهم مً يغى  ٞهو. ارٗضمّيتها ااخياة ظضاى  بال ؤلاخؿاؽ ؾيُغة بلى
 يٗاوي اخيضا باجؿا مُاعًصا َو ْل الظر الو٢ذ في اإلاىابغ، ٖلى لهم ااسُباء ايسُب ؤيضحهم بحن الكٗغاء اج٠٣ اإلاغاجب ؤٖلى ٖلى
.  االايُهاص الٗؼلت آالم مً

 جهايت في ٞجإة" به ٞةطا ألايام، مىه احؿغبذ ألامـ، طَب ؤن بٗض الغخمت مً زاليا ٖىيٟا الكاٖغ ًٖ ااخياة جبض٫ ٧ان ل٣ض      

.  4"الؼمً م٘ نغاٖه في ااخخميت الىديجت له اجطخذ ؤن بٗض االاهٟها٫ الٛغبت مغاعة يٗاوي اخيضا الُغي٤

 زال٫ مً ااإلاوث ااخياة بلى هٓغجه في -الوظوصيت ؾماث ؤَم مً هي االتي -ااخياة بٗبصيت بخؿاؾه ًٖ بويوح خؼم ابً ايّٗبر     

ل٣ي خؼم ابً بلى باليؿبت ٞاإلاوث. ظضااَا امً ااجميل مدخواَا مً ااخياة بٞغاٙ زال٫ امً حؿااحهما،  ٧ّل  ٖلى ال٣اجمت بٓالله يُم
 ال م٣يم اااخؼن  ؾغيٗا جمطخي ااإلاؿّغاث جب٣ى االٟجاج٘ جٟجى ٞاللظاث ػااياَا، ٧ل في اإلاؿمومت ااخاصة ببٍغ ايٛغػ  ااخياة ػاايا

:                    5ي٣و٫ . يخدغ٥

ىا ما بال الضَغ َل          ه         اؤصع٦ىا ٖٞغ ُٗم اجه جب٣ى ٞجاج
ّ
       جٟملململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململجى الظ

  مىه ؤم٨ىذ بطا         
ُم
ذ        ؾاٖململململململململململململململململتٍز  مؿّغة

ّ
   خؼها ااؾخسلٟذ الُي٠ ٦مّغ  جول

ت خؼم ابً خؿاؾيت َىا جبضا  في يغى  ال ؤنبذ خيض. 6"البكغيت ٖلى ٦بحرا زُغا يك٩ل الظر" اإلاوث َاظـ مً اإلاَٟغ
ىا. ااإلاوث الٟىاء ٖلى ماقغا ؾوى  ااخياة  ؤجها ؤا لها مٗجى ال هٟؿها ااخياة ؤن في جخمشل التي الٗضميت خؼم ابً ٞلؿٟت جخجلى َا

ىا اإلاوث، مً ظؼءا ناعث تراب مؿإلت في الوظوصيت الٟلؿٟت م٘ جماما خؼم ابً يلخ٣ي َا تراب ااخياة ًٖ الٚا .  ابها ٞحها االٚا

 ٞىدً االٟىاء، باإلاوث جظ٦غ  جها للدكائم مبٗض هٟؿها هي بل اإلا٨خمل، الٗيل حُٗي ال  جها الظم بال حؿخد٤ ال ٞااخياة

 ااه٣ًاء للؼمان، اه٣ًاء نميمه في َو ااخياة، اؾخمغاع بإن وؿدكٗغ  هىا بال طل٪ ٞما هٟؿها ااخياة هسبخى ما ٦شحرا ٦ّىا بطا"

                                                           
                                                        171ص: ت .احلديث، القاىرة، د الفكر النقدي واألدد يف القرن الرابع اذلجري، رابطة األدب: زلمد عبد ادلنعم: خفاجي 1
 171، 170: م س 2
                                                        171: الفكر النقدي واألدد يف القرن الرابع اذلجري، م س: زلمد عبد ادلنعم: خفاجي 3
  198: م س: بةالتمرد والغر: زيدان 4
                                         98: الديوان، م س: ابن حزم 5
.  376: ادلتنيب بني االغلاب والثورة، م س: قديد 6
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 بلى هٓغ مً َو ااخ٨يم ؤن" قوبجهوع " ايغى  ،1"الٗضم َاايت هدو الؿغي٘ الاهدضاع ؤا اإلاوث، هدو الوثيض الّؿحر مٗىاٍ الؼمان
.  2ا٦ترار صان  مٗا اااخياة اإلاوث

ل، مهاب ٖىضٍ ٞالؼمً ااسُو، ليؿٕغ به احهيب زُواجه يؿدش٣ل ال٨ٗـ ٖلى بل للموث خؼم ابً يإبه ال الظل٪  بالتَر

٠ ٢ض لٗله ؤا
ّ
، َويال ؤنبذ اؤهه الؼمً ز٣ل يؿدكٗغ بهه جماما، جو٢

ّ
"  ٖهوع  بلى ااؾخدالذ" بليه باليؿبت ججّمضث ٞا يام ممال

ظٍ. 3ااخاار  زليل ي٣و٫  ٦ما ت الش٣يلت ألايام َا
ّ
.  4"ااإلاوث بالٟغاٙ ممخلئت  جها حٗاف، ؤن حؿخد٤ ال" اإلامل

 ٞهو به، يبالي اال له يإبه ال اإلاوث ؤمام ٖاعيا ي٠٣ ؤزغى، ظهت مً ااخياة ام٘ ظهت مً اإلاوث م٘ مٗغ٦خه في خؼم ابً بن

:              5ي٣و٫  له، احهّل  بالكيب يغّخب

ض ٞإَال     يب بٞو
ّ
ُـم  مىه طا ا٢لئي ا٦ىذ          ااٞضا ظاء بط الك     ااظململململململململململململململململململململململململململململململململ

ّصث ؤحى اإلاا     ُـم  اللخاّ هدور  جىبؿِ الم         بٛيٓملهململململململململململململململململململململململا هٟوؽ عُم  الىواٖ

يملب مشل ؤع الم    
ّ
غَج          ػيىملململململململململململململململململململململململململململململت ؤافى الك ِٖ ُـم  الجهاع ٣ٖيانَج  ليظ      اإلاااهملململململململململململململململململململململململململململ

     ااخىملململململململململململململململململململاصؽُم  ااسُوبُم  بإصهاَا جىحر        مًمليئملململململململململململململململململململململململململململململململململململململت َالٗاث هجوما ا٦ّىا    

خييه اما         اأٖ طل٪ بٌٗ في لي ٧ان ل٣ض     ؿَج
َج
ُـم  الهغاٝ ازخل    ااسوالملململململ

، ؤمام اإلاٛترب ٦برياء يجّؿض َىا خؼم ابً بن و مهحٍر  الّسخ٤، اخخًان بهه اشجاٖت، َواٖيت في الٗضم ٖلى ؤلا٢با٫" َا

م ٖلى َظا ،6"ااظهت اهخماء اإلاوث ااجساط  ،7صٞٗا الكيب بليه يضٞ٘ الظر الؼمً بػاء ااإلامؼ١  ال٨ئيب الىٟنخي الوا٢٘ طل٪ مً الٚغ
و  مً ٦جؼء يٓهغ اإلاوث ؤن -ؾاعجغ ؤر -يٗخبر خحن خؼم ابً م٘ يدىاٚم الظر َو ؾاعجغ لٗل ؤا ؾاعجغ م٘ يدىاٚم َىا َا

.  الوظوص ؤا ااخياة ن٣ٟت ؤر ،8اله٣ٟت

  جهّوع  ٞا بياث
َج
ّذ  يٗض لم خؼم ابً ؤن خ٣ي٣ت مُم  مىب٘ ٞيه يغى  ناع خيض اإلاوث، بلى مىخميا ناع ل٣ض بهلت، ااخياة بلى يَج

.  امٛتربا مّؼيٟا اظوصا ااخياة في يغى  خحن في الوخيضة، ااخ٣ي٣ت َو لٗله ؤا ااخ٣اث٤،

 الظر ااخايغ ٣ِٞض  ال٣ٟض، مٗجى يدمل الكيب ؤن طل٪ ،"اإلاكيب" بلى الخ٣ليضيت الىٓغة ٖلى الُاالت خؼم ابً ٢لب ل٣ض

 ما يسٟى اال. اإلاُل٣ت الجهايت ٢غب بلى بقاعة مً ٞيه إلاا ٖليه ليخدّؿغ الكاٖغ ٖليه ي٠٣ الظر اإلااضخي َظا. ماييا ليهحر يدؿّغب
 الغؤؽ بهظا لييخهي ااجؿضيت ؤلاوؿان ٢ضعة يٛؼا  الظر الخإزحر َظا" للؼمان، اإلااصر االخإزحر االٛغبت الًيإ مً ااخؿغة بليه جغمؼ

                                                           
  112مشكلة اإلنسان، م س، ص: زكريا: إبراىيم 1
  13الشعر العرد القدمي، دراىسة حتليلية لظاىرة االغلاب، م س، ص: كامليا: عبد الفتاح 2
  305خليل حاوي، دار العودة، بريوت، د ت، ص: بيادر اجلوع: ينظر. كيف جتمد، تستحيل إىل عصور... وعرفت كيف دتط أرجلها الدقائق: يقول 3
  173ادلعّذب يف الشعر العرد احلديث، م س، ص: قاروط 4
  66: الديوان، م س: ابن حزم 5
  228: الشعر العرد القدمي، دراىسة حتليلية لظاىرة االغلاب، م س: كامليا: عبد الفتاح 6
  53، ص 1990ظاىرة االغلاب عند شعراء ادلعلقات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الفجالة، : مي: خليف 7
  219ص: ، اجمللس الوطم للثقافة والفنون واآلداب، الكويت58د، إمام عبد الفتاح، سلسلة عامل ادلعرفة، رقم : الوجودية، تررتة: جون: ماكوري 8
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.   1"اإلاكخٗل

:                                            2يغاع بً اإلاؼّعص ي٣و٫  ٦ما عؤؾه، قاب مً م٘ اليؿاء حٛحر امً الكيب مً اقخ٩وا ما ٦شحرا االكٗغاء

ض مً بالكيب مغخبا ٞال        ذجب ال يإث متى         ػاثغ ٞا
ُم
 اإلاضازلُم  ٖليه ج

٣يا         ظاَململململململململلُم  ؤها بط الضَغ في ز٣ت ؤزو        ٞةهملململململململململململململململململململململململململململه الكملباب لغيٗان اؾُم

يب زال٫ ٞمً
ّ
 بلى باليؿبت ل٨ً. 3"الؼمً ا٢وى  لإلوؿان الظاجيت ال٣وى  ٞيه جخهإع ميضان بلى ؤلاوؿان ظؿم يخدو٫ " الك

، للهل٘ اإلاشحر الواٞض طل٪ الكيب يٗض لم خؼم ابً ت ٞهو ٞدؿب، طل٪ اليـ ٖؼيؼ، يي٠ َو بل اااسٝو
ّ
و اػيىت، خل  َا

.  الُويل ؤلاوؿان ؾباث مً اإلاىّبه بهه ااخياة، ٖخمت في الخاثه ؤلاوؿان صعب جىحر التي اإلاًيئت ٧الىجوم

 ٞي٩ون  ؤلاوؿان، بأما٫ يسؿ٠  هه ٞيه، عظاء ٞال الضَغ ؤما مخوانال، ق٣اء خؼم ابً بلى باليؿبت ااخياة اؾخدالذ ل٣ض

. مهاهتها مً عاخه ٖلى ابقٟا٢ا ااخياة بٟخاث ال٣ىاٖت مً هٟؿه ٖلى بقٟا٢ا باإلاوث حهيب بهه. اااسالم اإلاى٣ظ َو اإلاوث

غ  هه الؼمً، ٖلى ؤلاوؿان اهخهاع ٖالمت اإلاوث ؤمام خؼم ابً ا٢ٝو ناع ل٣ض
ّ
 ججّؿض التي ااخياة ًٖ باالهٟها٫ يبك

 للموث حهل ؤن بلى بل ٣ِٞ، اإلاوث اقتهاء بلى يضٞٗه ال" ٞةهه باإلوؿان اإلآلم الوا٢٘ يؿدبض ٞدحن. ال٣اجم االيإؽ األالم الٓلم

.  4"الكب٤ خّض  بلى بليه ايُغب
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  نضاا كقادا و العربّية الحرب ؤدب ثجارب
 ـ الجساثر ـ مضاعددة الغريف محمد جامعة/  عيارو  السهر .ؤ

دِه  ٖلى ا ًٞاثه في ا ٖٓمتها، ا ج٣ضمها ٖىوان ا ألامم عاح َو ألاصب 
ّ
٦  الؿياؾيت، ا الاظخماٖيت ٢ًاياَا ًٖ الكٗوب ٖبرث عُم

. ٖجها يٗبر ا ؤلاوؿاهيت الخجاعب يهّوع   هه الظاث، بلى الٟىون  ؤ٢غب ٞهو جُلٗاتها ا ؤخالمها عؾمذ ا

الت ؤصاة ااخغب ؤصب ٧ان اإلاىُل٤ َظا مً ا  ّٗ  ما ا الخدغيغيت الشوعاث بّبان َاًما صاًعا لٗب خيض الش٣اٞيت، ااخغ٦ت جوظيه في ٞ
ا، مً للخدغع  اإلاجخمٗاث بٖضاص ا الٓغاٝ تهيئت في بها يؿتهان ال مهمت عؾالت ؤصى ٦ما الٗغري، الٗالم في ٢بلها  طل٪ ا اؾخٗماَع

. ٞجي ُٚاء جدذ ؾيااخي ا اظخماعي اعي مً ييكٍغ ٧ان بما

 ٧اهذ التي الًى٪ خياة ا اإلاؼعيت الٗغبيت البالص ؤايإ م٘ حٗامل خيض مخضازلت، بوؿاهيت ٢ًايا ًٖ ااخغب ؤصب ٖبر ٣ٞض      
 في ؤلاوؿان بمغ٦ؼيت اَخمامه ؤ٦ض ٦ما جسل٠، ا ايُهاص ا مغى ا ٣ٞغ ا ظهل مً ٖجها جغجب ما ا خغابها، ْل في حٗيكها

ت َغخه زال٫ مً الٗالم،   مٟهوًما ق٩لذ التي ؤلاوؿاهيت ال٣يم ا الغئى مً مجمٖو
ً
. ٣٦يمت لإلوؿان ٧امال

بض ألاصب، َظا م٘ يخٗامل الظر ا للخياة، ؤزالقي ا ٞلؿٟي جهوع  ٖلى بضاياجه مىظ ٢ام بوؿاوي ؤصب َو ااخغب ؤصب      
َج
 ؤّن  ال

 ا اهتها٦ه ا خغماهه نّوع  ب٩ل يىضص ا ألاؾاؾيت ؤلاوؿان ٢ًايا ًٖ يضاٞ٘ مدضص هوعي مجا٫ م٘ يخٗامل ؤهه اٖخباٍع في يإزظ
يت ظؼثيت ٖلى ي٣خهغ لً بدشىا مجا٫  عاايت، مؿغح، قٗغ،: ؤق٩اله ظمي٘ بلى ؾيمخض بل ااخغري الىو مجا٫ في مدضصة هٖو

ا ٢هت، . ؤزغى  لىماطط اؾخٗغاًيا ا الىماطط بٌٗ ٖلى ا٢ٞو

: الحــرب و الغعــر ـ ؤو 

ه ؤَم جٓهغ جغازىا، في نغيًدا ْهوًعا ااخغب  صب ٧ان       غ مؿذ التي خغابهم، ًٖ الٗغب ٢اله ٞيما اظَو  ا اظوصَم ظَو

  ٧وا٢٘ ااخ٤  ظل بوؿاوي ٨٦ٟاح ا جاعيسيت ٦ٓاَغة ااخغب م٘ ٞخٗاملوا خياتهم، بهميم اعجبُذ
ً
. زاهًيا ٖجها جولض ٦إصب ا ؤاال

 زىجًغا للٟوالط، ٦ما للكٗغ  ّن  الىاؽ، بحن ي٩وهون  اظوصَا ا خ٣ها ا ؤعيها  ظل ٢باثلهم جسويها التي ااخغاب في الكٗغاء بن  

٠ ٙو َو بط ي٣اجل الىهل، مَغ  ما بٌٗ وْؿخٗيض ا. ااجماٖت بغاح ال٨ٟاح بلى بهم يضٞ٘ َو بط ي٩اٞذ ا اإلا٣اجلحن، اظضان يهُم

م اظهت مٗخمضيً الترار، طل٪ اظٍو ٦إخض ااخغب، في الٗغب ٢اله  ا اإلا٨ّغ  ٢ُبها ا الهّبر ز٣الها عحى ااخغب» : ال٣اثلت هَٓغ

ا  1«...ااخظّع  ػمامها ا ألاهاة ز٣اٞها ا الاظتهاص مضاَع

:  ااخغب ًٖ ي٨غب مٗض بً ٖمغا  ٢ا٫ ٦ما

 ظهململململململململململململو٫  ل٩ل بؼيىتها حؿعى    ♦   ٞخيملململململململململململململململململململململململململململت ج٩ون  ما ؤا٫  ااخّغب               

ها قبَج  ا زمّيْذ  بطا ختىْ                  2...زليل طاث ٚحر عجوًػا ٖاصث   ♦   يغامُم
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ا َم ال ا َوايت، ج٨ً لم ٞااخغب       ا ماعؾَو
ً
ت مً اهُال٢  الخاعيسيت ااخ٣ب جل٪ في ال٣ٟاع، ا ٞالبواصر الٗضاان، ؤا الٗى٠ هٖؼ

 ٣ٞخالهم اإلااء، ؤا ال٨أل ؤظل مً ال٨ٟاح بلى ؾبيال ال٣خا٫ ا ٞحها، الٗيل مواعص ؤخض الٛؼّا  ٧ان ا ال٣بليت الٗهبيت ٞحها حؿوص ٧اهذ

ت َاب٘ يخسظ لم . الٛحر ؤعى ٖلى الاؾديالثيت ؤا الخوؾٗيت الجٖز

: ااجٗضر الىابٛت ٖجها ٢ا٫ ٦ما

  1.ي٨ضعا ؤن نٍٟو جدمي بواصع  ♦  له ج٨ً لم بط خلم في زحر ال ا               

 في ليهٛها شجاٖخه ا هٟؿه مً الواز٤ خضيض ٖجها يخدضر َو ا الغظولت، مٗجى ا ال٨غامت نغزت الٗغري صم في ٞااخغب      

. خياجه يومياث مً ااخ٣ي٣ي مو٢ٗها

ا ٖىترة ٢ا٫ ا ًٟ : ااخغب اان

جي ب٨غث                ىململململململململململململي ااخخٝو جسٞو
ّ
غى ًٖ ؤنبدذ   ♦  ٦إه  بمٗؼ٫  ااخخٝو ُٖم

     2.اإلاجهململململململململململململململململململململململململململل ب٨إؽ اؾ٣ي ؤّن  البض   ♦   مجهملململململململململململململململململململململململململململململململململململل اإلاىيت بّن  ٞإظبتها               

ها في ااخغب، مً عاحي ا هٟنخي مو٠٢ ًٖ ٦ك٠ الظر الٗغري ؤلاوؿان اظضان ًٖ حٗبر ألابياث َظٍ ا        في ا ظهت، مً ٦َغ

م ٖلحها ؤلا٢با٫ ، ؤجها بٚغ ٟغى خحن ٦ٍغ
ُم
ا مواظهتها مً مىام ال ا ج ًٗ  .لٗضااجها صٞ

حر ٖجها ٢ا٫ ا : ؾلمى ؤري بً َػ

  ااخغب ما ا               
ّ
 اإلاغّظم بااخضيض ٖجها َو ما ا   ♦  ط٢خم ا ٖلمخم ما بال

ا متى                ا جبٗشَو غَج  ا   ♦  طميمململململململململململململململململململململململململململململململململململت جبٗشَو ًْ
َج
ا بطا ج    3.ٞخًملململململململململململململغم يّغيخمَو

٠  ّجها الٗغب، بحن ج٣وم ؤن ي٨ٍغ الكّغ، ظاهب ااخغب في يغى  زام، مو٠٢ ًٖ حٗبحًرا َظٍ ؤبياجه ٧اهذ بطا      
ّ
 اا٢ٗهم في جسل

٠، ما
ّ
حر جسل ا ٞحها عاى ا ااخغب ؤصان ؾلمى ؤري بً َٞؼ .  ال٣بذ نٟخه قغًّ

: ااخغب ًٖ ااسيؿاء ٢الذ ا

هحن                ٫ ا الىٟوؽ جُم
ّ
 4.لهملململا ؤب٣ى ال٨غحهت يوم ؽ   ♦  الىٟململململململململململململململململململململململململململململململململململو بظ

جؿض      
ُم
ا في اإلاوث نوعة ج ا، ا هٟؿها في مو٢٘ لها خضصث ٦ما ااخغب، بهوعة م٣ترهت قَٗغ : الهوعة َظٍ ٩ٞاهذ مكاَٖغ

. ٞحها زياع ال ٧ااخياة اإلاوث مدخم، اإلاوث ا آث اإلاوث

: زابذ بً خؿان ٖجها ٢ا٫ ا

ا اهدً               
َج
لَّم  ااخّغبُم  ما بط َا خُم اعُم اصْث  اَج   ♦  ِنغَج ىَج  ظَج

َج
ِب  ٖل

َّم
ال وِث  ااخُم

ّ
ِم  ا باإلا  الضَّم
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ْم  ا                       
َج
غطُم  ل   يُم

ّ
لُّ  بال
ُم
َٕج  ٧ ا ؤْعاَج ِضيململململِض   ♦  ِظملململململململململضٍز  مَج

َج
ملململململوىَج  ق ةٍز  ِطر ال٣ُم

ملململململململؼَّم م ا ِٖ ملململململململململململململململغُّ
َج
ملململململململ٨
َج
 1.ج

 

 ااخؿاباث، لها يدؿبوا لم ا ااخغب، مً الظّٖغ  ييخابهم ي٨ً لم ٞالٗغب ٣ٖالهيت، مسخت لها مماعؾت ًٖ يٗبر البيذ َظا ا      
ا، خخميتها زا٢بت بىٓغة ؤصع٧وا  ّجهم  ؾبيل في للموث هٟؿ٪ حُٗي ٞدحن الخ٣بل، َظا يوء ٖلى اخياتهم زُُوا ا ٞخ٣بلَو

 في جضع٦ه ٞال جالخ٣ه، ؤن ؤهذ ٖلي٪ ي٩ون  ا ؤمام٪، يتراظ٘ ا اإلاوث، حهاب٪ ؾبيلها، في الىًا٫ ا ال٣خا٫ ٚمغاث ج٣ّخدم ا ٢ًيت،

. اإلاغى ٞغاف ٖلى يضع٦٪ ا اإلاٗغ٦ت،

: جمام ؤبو ٖجها ٢ا٫ ا

    2.ااخكغ ؤزمه٪ جدذ مً لها ٢ا٫ ا   ♦  عظلململململململململململململململململململململململململململململململه اإلاوث مؿدى٣٘ في ٞإزبذ               

 ا للشباث هاصعة اا٢ٗيت قٗغيت نوعة في الكهاصة ملخمًيا مىدجى اجسظث التي بالبُولت حٛىيه في َىا جمام ؤبو يمجض      
 نوع  ٖلى ال٣خاليت اإلاوا٠٢ جى٨ٗـ ؤن الُبيعي مً ؤهه يغى  ا الكاؾٗت، آلاماص بلى ألا٤ٞ ججااػث التي الىٓغة ا الاؾخبؿا٫،

 بٗض اإلاخىازغة ألاقالء ٖلى ا الضم ب٣٘ ٖلى الؿخاع ؤؾض٫ خيض ظمالي، مدخوى  بلى ٞدولخه اإلاوث مٟهوم ٖلى او٨ٗؿذ ٦ما الكٗغ

. اإلاٗاع٥ ؾاخت في الضماع ا ااسغاب اا٢٘ يىا٢ٌ زاًنا ٢ضؾًيا مٗجى مىدها ؤن

: اإلاخىئي ٖجها ٢ا٫ ا

اِػلذَج  اَج                 ٟجي مَج
ُم
ْمغَج  ج   ْهيَج  اَج  الؿُّ

ٌة
جي اَج    ♦   ٦شحرة ْٟ

ُم
ًّ  ج ّيلَج  بِه وَج  ا ااجَج امُم  ََج هَج

ُم
 ل

صَج  متى                  ٖااَج
ونَج
ُم
ال ْصثَج  ااجَج ملم ٖااَج هُم ابٌة  ٞحها ا  ♦   ؤعيَج

َج
امُم  اَج  للّؿيُم٠ ِع٢      3.ََج

 ٞالٗغري َم، مً الٗضا ليٗلم عئاؾهم ًٖ ي٨كٟون  يهمضان، موا٢ٗهم، ًٖ يجهؼمون  ال اإلاخىئي، عآَم ٦ما الٗغب ٞغؾان بّن       

ت للغماح نضٍع ي٨ك٠ ا يولي، ال ا يميل ال للُٗان، ااسض يٗغى للكمـ اإلا٨كٝو بوظهه . اإلاكٖغ

م في عؾموا بل ٣ِٞ، ٞحها اإلاكاع٦حن ا اإلاٗاع٥ ا اإلاوا٢٘ يهوعاا لم ٞالٗغب        مٗها جبرػ ااجاهبيت، ألاخضار بٌٗ ؤزباَع
 ال الظر الٟغصيت للخياة ااخ٣ي٣ي الوظه ٖا٦ؿت ااسلٟيت، مؿاعبها في ألازغى، ااخياة باهٟٗاالث مغجبُت الصجاٖاث ا البُوالث

. اخضٍ اإلاٗغ٦ت ػزم يُٛيه ؤن يم٨ً

 1906 ٖام في مغاا الاهجلحزر  الاخخال٫ ظىوص ؤّن  ملسهها ا اإلاهغر  الخاعيش في اإلاٗغاٞت صوكوار خاصزت بلى ااخضيض ييخ٣ل ا      
 ججمٗوا ألاَالي ؤن ؤخضَم ًٞٓ طل٪، ًٖ باإل٢إل ااجىوص إل٢ىإ ألاَالي ٞخجم٘ الضاظً، خمامها انُاصاا ا صوكوار، ب٣غيت

ا ٞهغب ل٣خالهم، ًٖ ا، ٖلى ٞماث قمـ بًغبت ٞإنيب مؿغ  ال٣غيت، ؤَالي إلادا٦مت اإلاىاؾبت ٞغنخه ٦غامغ اللوعص ٞوظض ؤزَغ

  قوقي ؤخمض ؤوكض ؾب٤ ما بزغ ٖلى ا زالشت، ظماٖت سجً ا آلازغ، بًٗهم ٖظب ا بًٗهم ٞهلب
ً
: ٢اثال

٪ بإوـ طَبذ   ♦   ؾملململململململململململململالم عبا٥ ٖلى صوكوار يا                 ألايام عبٖو
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 الٓالم اخكت البكاقت بٗض   ♦   اهخابهملململململململململململململا ا ؤ٣ٞغث بيًخا ٖكغان               

اثململململململمُم  ا مىيت البراط في ؤم   ♦   خماثم البراط في قٗغر  ليذ يا                 ِخمَج

ٖملي ا صوكوار خماثم هوحي                 1.يىام ليـ الىيل بواصر قًٗبا   ♦   عاَّم

ًيا ظٗله ما َظا ا ااسضيور، ٢هغ ٦ى٠ في وكإ قوقي ؤن صخيذ       ه بال لبالَه، ا له ٞا
ّ
ىه ييـ لم ؤه ه ٢ِ َا

ّ
 ؤٍَغ  ه

اث ىيت بمويٖو اء مٗاوي ؤؾمى َياتها في خملذ ٖضيضة َا ووي الغمؼ لهظا الخ٣ضيغ ا الٞو . الٗخي٤ الٟٖغ

 ٞلؿُحن قٗغاء َٝغ مً نوعَا ا الى٨ؿت مالمذ الكٗغ خمل خيض م، 1967 خؼيغان مً الؿاصؽ بٗض ما مغخلت بلى هإحي زم  
 
ً
  التزاًما ملتزمت الٟلؿُيييت الكٗغيت اإلاماعؾت ٩ٞاهذ زاهًيا، ٖغب ا ؤاال

ً
ا بضاياث في الضمويت الشوعيت باإلاماعؾت ٧امال  قَٗغ

: مدموص الغخيم ٖبض الٟلؿُيجي الكاٖغ م٘ زهوًنا ا الشوعر،

   2.الغصى مهاار  في بها ؤل٣ي ا   ♦   عاخخملململململململململململململململململململململململململي ٖلى عاحي ؾإخمل               

، ؤلاهجلحزر  الاخخال٫  ّن  ا لل٣خا٫، وكيًضا ليهبذ ال٣ضيم جغازه بلى يلجإ مباقًغا، ؾالًخا قٍٗغ في يغى  ٞالكاٖغ      
ً
 زم ؤاال

  ٧ان زاهًيا، ؤلاؾغاثيلي
ً
 ا با عى الدكبض ؤنبذ خيض الٟلؿُيجي، ااخغب قٗغ ٖالماث مً ٖالمت َظا ٧ان اؾخٗماًعا، ا اخخالال

 الخدغع  ا ااسالم َغي٤ اخضٍ َو ٞخذ وكيض في خولهما، الكٗغ َظا يضاع  اللظان اإلادوعان َما بلحها الىاػخحن بٗوصة الخمؿ٪

جي . الَو

غ قٍٗغ في ْهغ خيض ألا٤ٞ، اعاء ما جغ٢ب قٟاٞت الُو٢ان الٟخاح ٖبض ببغاَيم عئيت ٧اهذ ٦ما      
ّ
 الظر باإلاهحر قٗوعٍ اإلاب٨

ؿا١
ُم
: ٞكيًئا قيًئا ٞلؿُحن بليه ح

ْد٣ىا ؤم ٞىجلو نَج     ♦   جغيملململململململململململململململململململململململململململململململململململململضا البالص ًٖ بظالءً                  3.؟ ؤلاػالت ا مَج

 ج٨ً لم اإلآلمت عئيخه ا بٗض، ٞيما خهلذ التي ااساجمت للىاؽ بّحن ا اإلاؿخ٣بل ٖلى ؤَل ا الٛيب حجب زغ١  ٞالكاٖغ      
 ا الؿعي ا الجهوى ٖلى بدثها الىٟوؽ في ألامل جدغي٪ ًٖ يىٟ٪ ال الظر بخؿاؾه، ًٖ الخٗبحر في نلبت ٧اهذ بهما ا مدكاثمت

. الؼاخ٠ الٗضاان اظه في الهموص

ي٤ ٢هيضة اإلا٣اامت، قٗغ مً ٢يل ما ؤظمل ا ؤ٢وى  مً ا    ": با٢ون  َىا بها"  ػّياص ؤمحن جٞو

ا
ّ
ىا به  با٢ون  َُم

 مؿخديل ٖكغان ٦إهىا

 ااجليل ا الغملت ا اللضَّم  في

 ٧.1ااجضاع با٢ون  نضاع٦م ٖلى َىا

                                                           
 
 ـ 44، ص  2009، 1حياتو و شعره، األىلية للنشر و التوزيع، ط –أمير الشعراء أحمد شوقي : يوسف عطا الطريفي . 
 
 .227ص . م 1989، 2أدب الحرب، دار اآلداب، بيروت، لبنان، ط: نجاح العطار و حنا مينو . 

 .22ص .  2006، 1شعراء فلسطين في العصر الحديث، األىلية للنشر و التوزيع، ط: محمد محمد حسن شراب .  
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 ؤعجؼ الظر ألاعى، ؤٖما١ في الًاعب ااجظع ؤجها ٦ما البا٢ون، زلٟها جترؽ التي اإلاىيٗت ااخهون  ؤخض ال٣هيضة َظٍ حٗخبر ا  

. ألاعى في اإلآلومحن ٧ل ؤوكوصة ٞهي ااخٟغ، آالث ٧ل

جها ٖلى خؼيىت آَت الُو٢ان ٞضاى  ؤعؾلذ ٦ما  : ٢اثلت الظبيذ، َا

جي يا                اخ٪      ٖلململململململململململململململململململململململململململململململى يسجي مال٪ َا مْ  اإلاوث مٗجى عُم ضَج َٗج  ال

               ٪ ًّ اجه      زاهململململململململململململململململململململململململململململه الظر ااجغح ؤم  اإلادخململململململململململململململململضمْ  اإلاإػ١  في ؤؾُم

ا اؾخهغزتهم ألااخى ؤيً                ًٖ هم      ياع  2.اإلاٗخهململململم ا ْصعا٥ جدؿبُم

 

 ا الكخاث، في نمض ا ؤعيه في ٞهمض.. ؾالخه الًٟ ٧ان ا اظوصٍ، ؤزبذ قٗبٍز  جاعيش َياتها في جدمل ٞضاى  ٢هاثض مٗٓم ا      
 له ٧اهذ ٖٓيًما قإًاا بلٛذ ا الخ٣ٗيض بالٛت مغخلت ٢ُٗذ بكغيت نوًعا يدمل ؤصيًما زال٣ًا الٟىاء، ا الخظايب مدااالث ٧ل ٢اام
م خاؾمت هخاثج . شخيء ٧ل ٚع

 ا الى٣يًت الهوعة يخًمً بل ٞدؿب، الخدضر ٖلى يىُور  ال َظا َخاٞه ا ،"ٖغري ؤها... سجّل : "صعايل مدموص َخ٠ ٦ما      
خيا٫ ٖمليت هي  خحز ا اليوميت اإلاماعؾت مجا٫ الٗغابت  ظل الخدضر صزل ٨َظا ا اإلادخلت، ٞلؿُحن لٗغابت ؤلاؾغاثيليت الٚا

جي» : َخٟت ؤنبدذ ا الٟٗلي، الخُبي٤ : للجمي٘ قٗاًعا« .مؿاٞغ لؿذ ؤها ا ؾٟغ خ٣يبت ليـ َا

 بسحر ؤها 

! بهغ ٖيجي في ماػا٫

! ٢مغ الؿماء في ماػا٫

  3.اهضزغ ما آلان ختى الٗخي٤، زوري ا

ا نٛحًرا جغ٧ٍو ٦ي٠ ا م 1948 ٖام الىاػخحن الٗغب اصإ ًٖ ال٣اؾم ؾميذ ٦خب اإلا٣ابلت ااجهت في ا       ًً  البالص بلى الغخيل عاٞ
: ااسُيئت آزاع جمخى ا ٞلؿُحن جخدغع  ؤّن  ٢بل ألازغى، الٗغبيت

ا لً ٢ؿًما  جضٞىَو

 الٗغبيت بالصر الغمل يُمـ لً... ٢ؿًما

  هديحها ا... ؾيؿ٣حها ال٣خلى صم مً

   4.ؤبضيت خياة وُٗحها ا  

                                                                                                                                                                                                 
 
 .82ص . المرجع نفسو . 
 
 .308ص . شعراء فلسطين في العصر الحديث: محمد محمد حسن شراب . 
 
     .30ص . م 1991، 1، لبنان، طمحمود درويش شاعر األرض المحتلة، دار الكتب العلمية، بيروت: حيدر توفيق بيضون . 
 
 .243ص . أدب الحرب: نجاح العطار و حنا مينة . 
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 في ااخض، ظؿض بجها الضازل مً به جديا هي بل باللٟٔ، جخإَغ ال ألاقياء خيض اإلا٣اامت، عهحن ألاؾُغ َظٍ ٖبر جدـ ال به٪ ا   
 زِ في للم٣اامت اظوص َو الكٗغ، في اإلا٣اامت ل٩لمت الوظوص َظا ا الًٟ، ظبهت ٖلى مٗغ٦ت اإلاٗغ٦ت في  جها الٟٗل، ا ال٩لمت

. الوا٢٘

 

ان ٞغاخي زليٟت آ٫ الٗيض مدمض ا ػ٦غيا مٟضر ٧ان الٟلؿُيييت الٗغبيت اإلا٣اامت ًٖ بٗيض ٚحر ا        الخدغيغ، خغ٦ت خلبت في َع
ما عبُا ا مغاخلها ظمي٘ في الشوعة اا٦با ٣ٞض ضا ا بها، مهحَر

ّ
 ٞا ا٫  الخدغيغ، زوعة ٖهغ في ظؼاثغيً قاٖغيً ٦إ٦بر اؾمحهما زل

اػالث ٢ؿًما) ااجؼاثغيت للضالت الغؾمي اليكيض ناخب . اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت لؿان َو الشاوي ا ،(بالىَّم

 َو الضيوان َظا ا ااجؼاثغيت، الخدغيغ زوعة صيوان باٖخباٍع صااايىه ؤقهغ مً ػ٦غيا إلاٟضر" اإلا٣ضؽ اللهب" صيوان يٗض ا      

 مً" الهاٖض الظبيذ" ٢هيضة حٗض ٦ما اإلاٗخ٣الث، ا السجون  في بالصٍ ؤخضار ٖاف قاٖغ ٢لب ٖهاعة ا خغب جاعيش ا اا٢٘،
ال١ ٖلى ٢هاثضٍ ؤَم ضام خ٨م جىٟيظ ؤزىاء ػباها ؤخمض الكهيض في هٓمها  هه ؤلَا . ٖليه ؤلٖا

 1.اليكيضا يخلوُم  وكوان يتهاصى  ♦  اثيًضا ٧اإلاؿيذ يسخا٫ ٢ام               

ا ااجؼاثغيت الشوعة مكغاٖيت ًٖ يضاٞ٘ م٣ابلت ظبهت في خضاص مال٪ ا٠٢ ٦ما       ًً  ا خياجه الاؾخٗماع ؤصما الظر لكٗبها، مىاَ

: ؤع٢ها

 ااجؼاثغ ؤعى في الالَب للٗلم يا                

 ناو٘ ٚحر ي٨ً لم الٗلم هاسج بّن 

 زململاى ٖىململضها، لل٣مململ٘،                

ذ التي ااجاثغة ااخغب  ب٩ل جظٖع

                                                                             2.ظغيمتها لخبريملغ اإلاىا٣َملت حجملج                

 عايت ااخامحن ااخا٢ضيً الٟغوؿيحن مساَبت ٖلى ٖمل ا ااجؼاثغيت، ال٣ًيت بٗضالت الٗالم ب٢ىإ ٖلى خضاص مال٪ خغم ٣ٞض      
 التي ااجؼاثغ في الٗضااهيت ٞغوؿا خغب يض مّوظهت بل ٞغوؿا، بلى مّوظهت ليؿذ َىا ٞااخغب ؤلاوؿاوي، بالبٗض اإلالُست الٗضاان

ا  ظل الؿالح خملذ . جدغيَغ

، مؿدؿلًما قًٗبا قٗبه في الكاري ال٣اؾم ؤبو عؤى ٦ما      ا، ٖاظًؼا ل٣ضٍع ًٗ  ااخياة  ّن  اإلادخل، ٢يوص جدُيم ٖلى يدشه ٞجهٌ زاو

ً، ٖلى ٢ّضًعا ليـ اإلادخل ا الكٗب، بعاصة في جخمشل . البالص جدغيغ ؤظل مً ااظّب  ٖليه الشوعة ا الَو

  3.ال٣ململضع يؿخجيب ؤّن  ٞالبض   ♦  ااخيململململململململململململململململململململململململململململململململاة ؤعاص يوًما الكٗب بطا              

                                                           
 
 .141ص . 1997، 1شاعر الثورة الجزائرية ـ مفدي زكريا ـ، الدار المصرية اللبنانية، ط: حسن فتح الباب . 
 
 .216ص . أدب الحرب: نجاح العطار و حنا مينة . 
 
 .63ص . 2009، 1لشابي ـ حياتو و شعره، األىلية للنشر و التوزيع، لبنان، طأبو القاسم ا: يوسف عطا الطريفي . 
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ىه، ا قٗبه اؾخٛلوا الظيً الُٛاة بلى الكاري ال٣اؾم ؤبو يلخٟذ زم م َا  هي ا يٗتريها ما ٧ل ججٝغ التي بالشوعة ٞيىظَع

م بكضة، مىضٞٗت : الغماص جدذ ٧امىت هاع َو٫  مً يدظَع

 ااخيململاة ّٖضا الٓالم خبيب  ♦  اإلاؿدبملململململململململململململململململململململململململململململململض الٓالم ؤحها ؤال               

 صمململاٍ مً مسًوبت ٦ٟ٪ ا  ♦ يٗيململململململململململ٠ قٗب بإهاث سسغ               

               ٪  1.اإلاكخٗملل الٗان٠ يإ٧ل٪ ا  ♦  الضماء ؾيل الؿيل ؾيجٞغ

 

ٌ ااخغيت ع٦ذ ٖلى ا       ا ٢باوي هؼاع ٞع ًً  الضياع، جل٪ ا ألاعى ٞهظٍ الههيووي، الاؾخٗماع يض ٖلى ٞلؿُحن بليه آلذ ما جاًما ٞع
ا، الظيً ؤصخابها جيـ لً  مً خٟىت حٗلً ٨ٞي٠ اإلايالص، ٢بل ٖام ؤالٝ زالزت مىظ ال٨ىٗاهيحن الٗغب ؤعى ٟٞلؿُحن مل٩َو

 لها؟ مل٨يتها اإلاٗخضيً

 ألاناب٘ مدغا٢ت ظميلت َٟلت يا

و٫  مضيىت يا ٖيىا٥، خؼيىت  البخُم

 الكوإع حجاعة خؼيىت

 ااجوام٘ مأطن خؼيىت

ا  2.ألاخؼان مضيىت يا.... ٢ضؽُم  يَج

 ااخغيت بَاع في ٢باوي هؼاع ٖىض الكٗغ ٞدل٣ت ألاناب٘، مدغا٢ت َٟلت بلى جدّولذ ال٣ضؽ  ّن  الٗغبيت، ألاظواء ٖلى ااخؼن  زيم  
ً ا اإلا٣ٟوصة،  بحن اإلابٗثرة اإلاكاٖغ ا الؼمان ٖىه ييؿلخ م٩اًها حك٩ل التي ألاعى ا الٛاثبت، اإلاوظوصة اإلاضاثً ا الًاج٘ الَو

. الدؿليم ا اإلا٣اامت ؤلاخباٍ، ا الدكبض

٘ ااجبهت هٟـ ٖلى ا   ا ٦شحرة ٢هاثض في الخمغص عاياث مُغ ؤخمض ٞع ًً  ا ال٣ٗو٫  جىحر التي ال٨ٟغيت بالشوعة مُالبا ااجموص، عاٞ

خظَمم
ّ
: الخٛيحر حص

 اادجغ بعِم 

 بىض٢يت الٗضا يمدك٤

 ٧اإلاُْغ  ٖلحهم الىاع يغؾل ا

 ل٨جها

 ٧اادجْغ  نامخون  َم

                                                           
 
 .118ص . أدب الحرب، مرجع سابق: نجاح العطار و حنا مينة . 

 .59ص . 2004، 2شاعر الحب و الثورة ـ نزار قباني، الدار المصرية اللبنانية، القاىرة، ط: عبد الرحمن محمد الوصيفي .  
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 ٧.1اادجغ نامضان  ا

 ٧اهذ ا الضم، عاثدت اخبٍر ٩ٞان الٗمي٤، الٗغري ااخؼن  صاثغة اؾِ صاعَا ج٣يم التي الىاع صاثغة اؾِ بىٟؿه مُغ ؤخمض ؤل٣ى   
 ال مخىّوٖت ا ٖضيضة ظهاث َٝغ مً اإلاًُهض ا اإلا٣هوع  الٗغري ؤلاوؿان ٢ًيت مجها بهمت ٧ل جدمل ؤناب٘، بهماث ل٩لماجه

. ااخغيت ا ااخياة حؿخد٤ ٣٦يمت ا ٣٦ًيت باإلوؿان جبالي

: الحرب و املضرال ـ را يا

ب ل٨ىه ْهوعٍ، مىظ بااخغب الٗغري اإلاؿغح اَخمام بضؤ        اوكٛلذ خحن الشاهيت، الٗاإلايت ااخغب بٗض ؤ٦ثر الٓاَغة َظٍ اؾخٖو

ً ااخغب، بمويٕو اإلاؿغخيت الىهوم مٗٓم
ّ
 في السجً بمكهض زانت ٖىايت ؤالى مً ؤا٫  َو مل 2ال٣باوي زليل ؤبا ل٨

 3.مؿغخياجه

بخه ؤَمها ج٩ون  ٢ض صاللت مً ؤ٦ثر ال٣باوي مؿغح في السجً اخًوع  ا       ا ااخغيت زال٫ مً ؤلاوؿان بوؿاهيت جإ٦يض في ٚع

. ااخميض ٖبض الؿلُان زالٞت ؤزىاء طعاجه بلى الٗشماوي الاؾدبضاص ٞيه انل ا٢ذ في اإلاؿاااة

 4.ااخلئي ؾليمان ٞغط ؤلٟغيض اإلاهغر  ال٩اجب مؿغخيت ااخغيت ا ااخغب مويٕو َغ٢ذ التي ألازغى  اإلاؿغخيت الىهوم مً ا 
 ؤبىاء ٖلى يجر٦ها التي ا إلاواَىيه، ا بالصٍ في الٗض٫ ا اإلاؿاااة ا ااخغيت بإ٩ٞاع يىاصر الظر اإلاؿخٗمغ نوعة لىا ه٣لذ التي

. اإلاؿخٗمغاث

ا ٞغط ؤلٟغيض ٦خب ٦ما   ًً اجها، خضاص زاعط هٟيذ ا قغصث ا ؤعايحها، اخخلذ التي الكٗوب خ٣و١  ًٖ ؤزغى  مؿغخيت ؤي  ا ؤَا

مي ااجضاع حهضم ؾيااخي ببٗض جمخاػ التي ا ،"الؼيخون  ا الىاع" مؿغخيت هي  ٞحها ٞخدًغ ااخغب، ا ااخغيت بحن الٟانل الَو
وصة با عى بالخبكحر ؾاَمذ التي ؤلاؾغاثيليت الصسهياث  يهبذ ا ألاعى، ٖلى ماصر اا٢٘ بلى ال٨ٟغة خّولذ التي ا اإلاٖو

ً خغيت ا ااخياة ًٖ يضاٞ٘ ال َىا الٟلؿُيجي  جخدضر" الؼيخون  ا الىاع" ب٣وة َمؿها آلازغ يداا٫  َويت ًٖ بل ٞدؿب، الَو
 ا ااخغيت في بد٣ه يُالب جدضيًضا آلازغ َظا ا ااخ٤، َظا اٚخهب آزغ قٗب ًٖ ا ااخغيت ا ااخياة خ٤ ٣ٞض قٗب ًٖ

. لىٟؿه بال ؤلاوؿاهيت بااخ٣و١  يٗتٝر ال ا الؿياصة ا اإلاؿاااة

 مو٠٢ ي٨ً لم التي ألاالى، الٗاإلايت ااخغب خو٫  جضاع  ؤخضثها  ن ؤَمها ا قميل، قبلي ؤٖما٫ آزغ 5"ال٨برى  اإلاإؾاة" ٧اهذ     

ا مجها ال٩اجب ًٟ ا ٧ان بهما ا مُل٤ ا ٖام بك٩ل ججغيضًيا مو٢ ًٟ . جدضيًضا ؤإلااهيا يض ؾياؾًيا مو٢

 ا طل٪، مً ؤ٦ثر ااخغب ياظل ؤن م٣ضاعٍ في يٗض لم خيض الشاوي ٚيوم ؤلامبراَوع  ٢هغ في اإلاؿغخيت ؤخضار مٗٓم ج٣٘ ا      
. ألاإلااوي ااجيل باجهؼام اإلاؿغخيت جيخهي ا ااخغّب، ؤزحًرا ي٣غع  ا اإلاغظوة الجهايت له جؼيً خوله مً الخدضياث

 ؤمامه الؿياؾيت الىٓم ا اإلاجخم٘ ي٠٣ الظر ا ااخغيت بلى الُامذ للٟغص ااٞيت صعاؾت مؿغخه في عامان مساثيل ٢ضم ٦ما      

 
ً
اث٣ًا خاثال يه ا صااٞٗه ًٖ ٨ٞك٠ الُموح، لهظا ٖا ه ٖا .  مٗه الىاؽ ج٩اج٠ ٖضم ا جغصصٍ ا ازٞو
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 .373ص . م 1967، 3محمد يوسف نجم، المسرحية في األدب العربي الحديث، دار الثقافة، بيروت، ط: نقال عن . 
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ا ٞحها ؤلاوؿان ي٩ون  موا٠٢ ؤا بقاعاث، مً مؿغخياجه جسلو ال ج٩اص ا     ًٖ  مؿغخيت يٟغص ال ٧ان بن ا ال٣م٘، ا لل٣هغ مويو
تراب م٘ يخضازالن ال٣م٘ ا الٗؿ٠ ؤن بمٗجى ااخض، إلاويٕو ااخضة  في اجطر ما َظا ا الاهخماء، ًٖ البدض ا ااسيبت ا الٚا

 1.ااسهوم اظه ٖلى" الواٞض" ا" الضزان" مؿغخيديه

  ٢يًما يدمل ملخمي بُل َو عامان مساثيل ٞبُل    
ً
 اإلاٛامغ ؤا بغاءجه هديجت به اإلاٛضاع  اإلاش٠٣ طل٪ ٞهو ٦برى، ؤ٩ٞاًعا ا مجغصة

ا اإلاؿغخياث ؤَم مً ا.   ٖليه آماله ز٣ل ٧ل يغمي ا الكٗب ييخٍٓغ الظر ال٣اصم اإلاسلو باٖخباٍع الكهيض ًً  جىاالذ التي ؤي

بت، الضيً لؿٗض2"اإلاؿامحر" مؿغخيت ااخغب، مويٕو م ا ٞؿاًصا، ؤعيها في الاهجلحز ٖار ٢غيت في ؤخضاثها جضاع  التي ا َا  ٚع
م ا الٟالخحن مداعبت ضام خ٨م جىٟيظ ا بهؼيمتهم اإلاؿغخيت جيخهي نموصَم، ا نبَر . ٖلحهم ؤلٖا

  جُغح اإلاؿغخيت َظٍ ا 
ً
بت الضيً ؾٗض مؿامحر َل نغيًدا ؾاالا ًوا الظيً الاهجلحز َم َا  ٖازوا ا ال٣غيت َظٍ مً ااسغاط ٞع

ًوا الظيً الٟالخحن َاالء َم ؤم ؟ ٞؿاًصا ٞحها ً ؟ بااسكب اإلاؿامحر حٗل٤ بها ٣ٗٞلوا موتهم، بٗض ختى ؤعيهم جغ٥ ٞع
ّ
 ل٨

 في زكوهت ٖلى ٣ٞالها ٧لمخه، ي٣و٫  بإن مُالب ألاخضار ٢لب في ؤهه ؤخـ مؿغحي ٧اجب اؾخجابت هي ااخ٣ي٣ت في اإلاؿامحر

ًذ التي اإلاغيغة الهغزت َظٍ الٗغري الٗالم ليؿم٘ الىبراث، ا الهوث  الضيً ؾٗض ًٖ بٗيض ٚحر ا.  مماعؾيه ؤصاهذ ا الٓلم ٞع
بت  مهاصعتها َلب في ٢يل ٣ٞض الؿاؾت، ا الى٣اص ؤاؾاٍ في ػارٗت ؤزاعث التي 3"بوبل الؿيض" مؿغخيت شخاصة ظوعط ٦خب َا

(. ااجؼاثغ خغب ٖلى اخخجاط نغزت)  ؤجها

ً ٚاصعث التي للجؼاثغ نغيدت ا ااضخت بقاعة بوبل الؿيض ٞصسهيت      اه٣ُإ ا الٟغونخي الاؾخٗماع صزو٫  مىظ الٗغري الَو
ا، غة ٩ٞاهذ ؤزباَع ً  جها الٗؼلت، ا الوخضة ا الٛغبت مً حٗاوي اإلاخوؾِ ألابيٌ البدغ ظَو  بضان  خياة، بضان  َويت، بضان  َا

. خؿب ا ٞغوؿيت عزهت يدمل خغيت،

اع َظا يؿخمغ ا        مؿغخيت في صياب مدموص اإلاؿغحي ال٩اجب ٖىض ؤاضر بهوعة مٗاإلاه جخطر ا الٗغري، للمؿغح الغمؼر  ؤلَا

 ؤهوإ ؤ٢نخى به يجزلون  ا حهيىوهه ا الهٛحر ٖاإلاه الٛغباء ي٣خدم ٖاصر شسو ًٖ جخدضر التي ا ،4"ال٣هوة يكغبون  ال الٛغباء"
 ختى ؤا الٛغباء مً يدميه مً زمت ليـ ا ظغيمت، ؤا طهب ؤر ي٣تٝر لم اإلاؿ٨حن الغظل ا بال٣م٘، ٢هوجه ٢ابلوا ٞالٛغباء الٗظاب،

. اإلاجغاخت بوؿاهيخه ا اإلاهضاعة ٦غامخه يدمي

ها، زُوعة جضع٥ ال التي اإلاؿخًٟٗت، الكٗوب ٖلى ؤزٍغ ا اإلاٟاجئ الاؾخٗماع ٨ٞغة حٗااج اإلاؿغخيت َظٍ ا   مُامٗهم ا ييٞو

. ؾُديت ؤصااًعا جاصر زكبيت صميت ليهبذ ال٨ٟغيت، ؤبٗاصٍ مً ؤلاوؿان ججغيض ا ااخغيت ا ااخياة ؾلب بلى جغمي التي الضٞيىت

 ا نغيدت بقاعة َظٍ ا ظضيض، مً ااخياة يبٗض ا ٖاص٫ مجخم٘ إل٢امت اإلادخوم ا الوخيض اإلاهحر هي ااجماَحر زوعة جب٣ى ا      

 مهُٟى ؤل٠ ٦ما.   امواظهتها الىٟـ حٗغيت ا ااسبايا بْهاع ا ألا٢ىٗت ل٨ك٠ مالثمت مىاؾبت ٧اهذ التي ،1967 لهؼيمت ااضخت

ها يضاع  ا اإلاؿيذ، نلب لٗمليت آزغ اظًها ٧اهذ التي ،5"الكهيض" مؿغخيت ؤمحن  زالزت ٢بل مً نلبه جم قهيض خو٫  مويٖو

 خالت جهيبهم ا الكييٗت ااخاصزت َظٍ ؤنض٢اثه ا ظحراهه ا ؤ٢اعبه ا الكهيض، ؤَل يؿدى٨غ ا( الٗاّع  زالور) ؤٞعى ا ظبان ا زاثً
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 .58ص . م 1967، العدد الثامن و األربعون، ديسمبر، 8جورج شحادة، مجلة المسرح، المجلد : فتحي العشري .  
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ل، ا ٞوضخى
ّ
 ااجمي٘، ؤمام نلبذ التي ٞلؿُحن َو اإلاؿغخيت ٞكهيض.   الًيإ ا ااخحرة ٖلى مٟخوخت جهايت اإلاؿغخيت جيخهي ا مل

م ا  ٞمتى آلان، بلى الهضمت َإة ا جدذ ػالوا ما بل اؾترظاٖها، ٦يٟيت في ي٨ٟغاا لم ؤّجهم بال للخاصزت الٗغب ٧ل اؾدى٩اع ٚع

يب الهمذ َظا إلاظا ا ؟ الشإّع  ؾيإزظ !  ؟ الؿ٩ون  ا ااجموص َظا ؾيب٣ى متى بلى ا ؟ الَغ

 ج٣غيغ ا خغيتها في الكٗوب خ٤ لواء جدذ ،1"الؿٟاح باقا ظما٫ الٛو٫ " مؿغخيت ٖضاان ممضاح الؿوعر ال٩اجب ؤل٠ ٦ما  
ا،  يغجبِ قغقي، بى٣اب ااخغيت ؾالب اإلاؿخٗمغ لىموطط ٖغيها زال٫ مً ألازغى  اإلاؿغخياث ًٖ اإلاؿغخيت جسخل٠ ا مهحَر
 الختري٪، زال٫ مً الش٣اٞيت َويخه ٞغى مً جمىٗه لم اإلا٣وماث َظٍ ل٨ً جاعيسيت، صيييت بوقاثج ٖلحها يؿيُغ التي بالبالص

ا ألااعابيت الضا٫  م٘ ااخغاب يسًوا لم الٗشماهيحن ٞا جغا٥ ًٖ ا بل ألاالى الٗاإلايت ااخغب ؤزىاء اإلاؿلمحن ا ؤلاؾالم ًٖ صٞا ًٖ  صٞا

. التر٦يت ال٣وميت ًٖ

 ٖليه هُل٤ ؤّن  يم٨ً ما بلى حٗوص بط مٛايغ اججاٍ في اإلاضوي الضيً ٖؼ الخوونخي لل٩اجب. 2"الؼهج زوعة صيوان" مؿغخيت جمطخي ا      
ا جاعيسًيا ُٚاًءا مؿخسضمت الٗغري، الضازل

ً
 زوعة  خضار نغيدت بقاعة" الؼهج زوعة صيوان" ا اإلاٗانغ، الوا٢٘ يذجب ال قٟاٞ

 خ٤ ججااػ  ؤا زغ١  ٖضم: ااضخت صٖوة يُل٤ اإلاؿغخيت َظٍ زال٫ مً اإلاال٠ ا الهجغر، الشالض ال٣غن  في ظغث التي الؼهج

. الشوعة باؾم اإلاؿاااة ا ااخياة ا ااخغيت في ؤلاوؿان

خضا٫ يىاصر الؼهج زوعة ٞمجلـ       الؿلُت ٖلى يإزظ ا بغبغًيا ؤا ٞاعؾًيا ؤا ٖغبًيا ؤا خبكًيا ؤلاوؿان ٧ان ؾواء الخٗامل في  بااٖل
ا ا ظوعَا ا ٖؿٟها الٗباؾيت  ٖلى ؤزغى  بُغي٣ت ٖملذ ا الشوعة اخخواء ما بُغي٣ت اؾخُاٖذ خيض البكغ، بحن الؿازغ جميحَز

. بظهايها

 في الٟلؿُيجي ؤلاوؿان بد٤ جظ٦غ التي الؿيااخي، ا الاظخماعي ااجاهب مً الٟلؿُيييت الشوعة اظٍو ؤخض حٗض الشوعة َظٍ ا 

 َاالء ا ٞإالئ٪( الٟلؿُيييون ) الٗكغيً ال٣غن  ػهج ًٖ يسخلٟون  ال للهجغة الشالض ال٣غن  ػهج ا اإلاؿاااة ا ااخياة ا ااخغيت
...... الٗبوصيت، التهميل، السجً، الايُهاص، الدكغيض،: اإلاهحر هٟـ يواظهون 

ًّ  الك٨ؿبحريت، ُٖيل اظٍو ؤخض بغقيض، ال٨غيم ٖبض اإلاٛغري لل٩اجب. 3"الباعاص ا ااسيل ا ُٖيل" مؿغخيت حٗض ا    ُٖيل ل٨
 ا...  ؤاعابا بلى الشالض الٗالم صا٫  مً اإلاهاظغيً ٢ًيت مل بوؿاهيت ٢ًيت اعاء ؾًٗيا الهيىيت الهىض هدو اإلاٛغب مً يىُل٤ ٞحها

ىه بلى ُٖيل بغقيض ال٨غيم ٖبض ؤٖاص لهظا بٞغي٣يا في الخدغعيت ااخغ٧اث م٘ للخٟاٖل هديجت ظاءث ٦خابت اإلاؿغخيت  مً لييخ٣م َا

. الاعجؼا١ ا الٗىهغيت ا الاؾخٗماع عمؼ ياظو

 ي٤ٟ ال مؿغحي مال٠ بغقيض ا ااخغيت، ا ااخياة في خ٣ها الكٗوب حؿخٗيض عخيله م٘ ا اإلاؿخٗمغ بغخيل اإلاؿغخيت جيخهي ا   

وم ٖىض . ااخًضا وؿيًجا خغيتها ٣ٞضث التي الكٗوب في يغى  بل مٗحن، قٗب ؤا مٗحن، بلض جدُم
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 الوخكيت ا الوخضة ٧اصث اهٟغاصر مٗخ٣ل في سجحن ًٖ جخدضر التي. 1"اادجاعة ا الىاؽ" الؿازغة الؿياؾيت مؿغخياجه مً ا 
ل به جٟخ٩ان م ٖالم في ٞإٚا  َىا٥ ججغر  التي بااخياة ا با زغ، لاللخ٣اء مواظهاث ا ؤم٨ىت ا شسهياث ازترإ ا ااسيا٫، ا الَو

. ؤٖما٢ه في ال٣اب٘ الاظخماعي آلازغ ٖلى ٢طخى بهما ا ٞدؿب خغيخه ٖلى ي٣ٌ لم الظر السجً زاعط

 مدا٦مت ٖلى يدهل ؤّن  ٦سجحن خ٣ه ٞمً مهغط، بلى يخدو٫  ل٨ىه خًغا، ٚضا طل٪ ٞٗل بطا ؤهه مٗخ٣ضا ٣ٖله السجحن ي٣اجل ا      
 بالتهمت ٖال٢ت له ما ٧ل يمخى بموجه ا ال٣اضخي، يموث ا السجحن مل٠ يلتهم ا خغي٤ ييكب اإلاد٨مت بلى يى٣ل ٖىضما ل٨ىه ٖاصلت،

. بليه اإلاوظهت

 اإلاؿغحي الٗمل في مدوعيت ا ؤؾاؾيت ٨ٞغة هي اؾترصاصَا، ؤظل مً ؤا ؤظلها، مً الىًا٫ ا بها، الاعجباٍ ا ألاعى ٨ٞغة  
 بك٩ل بغػث ٢ض ا الوَىيت، ااخغ٦ت بخاعيش اعجبُذ اإلاؿإلت َظٍ ؤن ٚحر زلٟخه، ما ا الخدغيغيت الشوعة اا٢٘ مً ا بااجؼاثغ،

 ؤَم حؿغص اإلاؿغخيت َظٍ ا ياؾحن، لل٩اجب مل Le Cadavre En Cerclé مل اإلاُو٢ت ااجشت مجها هظ٦غ ا اإلاؿغخياث مً ٦شحر في ااضر

 ا حٗظيب مً الشوعر اإلاؿاع بها مغ التي الخاعيسيت ألاخضار بؿغص ظغيًدا ي٣وم الظر اسًغ بُلها َغي٤ ًٖ ،1945 مار 8 ا٢اج٘
يه، يؿخٗيض بضؤ ٢ض ا ٖليه هجمخه حٗثر الُويلت الظاجيت مىاظاجه في ا ،...٢خل ا سجً  ا جلومه هي ا الو٢ٝو ٖلى ٞدؿاٖض ٖا
 في ظغيذ بوؿان ٞهو ألاالى، خالخه بلى اسًغ يٗوص ا اإلآاَغة، ػخام اؾِ يؿ٣ِ الؼخام، اؾِ مجها يًي٘ ؤن يلبض ال ل٨ىه

 مً ٧ومت جدذ ظشخه جسخٟي»  البرج٣ا٫ شجغة ؤمام الصسهيت َظٍ ججهاع ؤزحًرا ا ااجىون، ا ال٣ٗل بحن الىوم، ا الي٣ٓت بحن خالت
 2«.اإلادؿا٢ُت ااجاٞت ألااعا١

 الىديجت ؤا( الخدغيغ خغب) ااخضر هٟـ م٘ ا الُهاع جبىاٍ الظر ؤبٍو ا مهُٟى ا خؿً نضي٣اٍ ا هجمه ا اسًغ م٘ ا      

  Les Ancêtres Redoublent de Férocité .3 يغااة يؼصاصان  ألاظضاص الشاهيت مؿغخيخه جبضؤ( للخغيت ٦ؿبيل زوعة)

إة جدذ الُويلت اخياتهم هديجت اإلاجيض ااجؼاثغر  مايحهم وؿوا الظيً آلاباء َم يغااة يؼصاصان  الظيً ٞا ظضاص        َا
م ٖلى ا ااخياة، ٦غامت ا الٗيل قٝغ ؤظل مً ؾدىايل التي ال٣اصمت با ظيا٫ زحًرا اؾخبكغاا ل٨جهم الاؾخٗماع،  َو٫  مً الٚغ

بذ مضايت نغزت الكابت ألاظيا٫ نغزذ ٖام اإلااثت ٖلى ػاصث التي الهمذ ٞترة  ااجؼاثغ زالم اظضث ؤّن  بٗض اهخداعيت َبت َا

. الشوعة في

 ظّغاح ؤصمتها التي ااسالضة ااجؼاثغ اظٍو مً اظًها بها يغيض التي ا ياؾحن، ال٩اجب ؤٖما٫ في مدوعيت شسهيت هجمت حٗض ا      
 ا ظغاح ا صم مً ٖليه جىُور  ما ب٩ل البٛيًت الاخخال٫ ٞترة... ااجؼاثغ جاعيش في الٟتراث ؤخل٪ مً ٞترة جيخهي بموتها ا ااخغّب،

، ا ٖليه جىُور  ما ب٩ل ا صمٕو ًً . اؾدكهاص ا ظهاص ا قٝغ ا بُولت مً ؤي

ا الخدغيغيت الشوعة جىاالذ التي اإلاؿغخياث ٖااجذ ٦ما       ًٖ  الٟضاجي الٗمل ٖلى ع٦ؼ مجها البٌٗ مخبايىت، هٓغ اظهاث مً مويو

ا يكاع٥ ظؼاثغيت ٖاثلت زال٫ مً الشوعة مويٕو جُغح التي عايـ، ااخليم لٗبض 4".ال٣هبت ؤاالص" مؿغخيت مشل اإلاضن في  في ؤبىاَئ
ما٫ زال٫ مً طل٪ ا الاخخال٫ يض الىًا٫  ال٣هبت ؤاالص ٞٗاثلت( ال٣هبت حي) الكٗبيت ألاخياء ا اإلاضن صازل الٟضاثيت ألٖا

                                                           
 
 .572، ص 1980في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت، علي الراعي، المسرح : نقالً عن . 
 
 .96، ص 1979، 2ملكة عيسى األبيض، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط: الجثة المطوقة، تر: كاتب ياسين . 
 
 .482م، ص  1967اسين، مجلة المسرح، المجلد الثامن، العدد الثامن واألربعون، ديسمبرالحرية و الثورة في مسرح كاتب ي: جالل العشري . 
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 في ممشلت الكٗبيت ألااؾاٍ في الشوعة حٛلٛل مضى جبحن ا اإلاضن صازل ااجؼاثغر  الكٗب زايه الظر للىًا٫ مهٛغ هموطط

. الؿاخت ٖلى يجغر  بما ألاٞغاص ٧ل اَخمام

جي ال٨ٟاح في يؿهم الظر خؿان خ٩ايت جغار خيض اليؿ٤، هٟـ ٖلى عايكض 1"َحرا خؿان" مؿغخيت ؾاعث ا        بًٟل الَو
 الكٗب لىًا٫ عمًؼا الجهايت في حٗخبر التي الشوعة، في باعػة شسهيت بٗضَا ليهبذ اإلاىايلحن  خض ي٣ضمها التي اإلاؿاٖضة

. الٟغصيت بالبُولت الاصٖاء م٣ابل الكٗبيت البُولت ٖلى الخإ٦يض زاللها مً اإلاال٠ ؤعاص ااجؼاثغر،

 ؤلاوؿان جطخيت نوعث خيض ألاعياٝ، ا ال٣غى  في اإلاؿلر ال٨ٟاح ٖلى2عايـ ااخليم لٗبض" الٗهض" مؿغخيت ع٦ؼث ٦ما     
ت ججؿضَا ااخغيت، ؾبيل في ااجؼاثغر   ؤؾااخي مبضؤ ٖلى يخ٣ٟون  الٟغونخي، ااجيملل ٢بل مً اإلادانغان اإلاجاَضيً مً مجمٖو
ا َٟل بٖضام في ٨ٞغاا ؤجهم ختى ااجؼاثغ، حٗوص ختى خولها الالخٟاٝ ا الىهغ، يخم ختى الشوعة في الاؾخمغاع بًغاعة ي٣طخي

ً
 زٞو

. للمؿخٗمغيً الشوعة بإؾغاع يبوح ؤن مً

جي الخدغيغ اجيل اإلاؿلر ال٨ٟاح جترظم مؿغخيت هي ا 3"ااسالضان " مؿغخيت ؤما      يهوع  بااجماَحر، اعجباَه مضى ا الَو
م ٖىض الخووؿيت، ااجؼاثغيت ااخضاص ٖلى اإلاجاَضان  يىٟظَا بُوليت اؾدكهاصيت ٖمليت ٞحها اإلاال٠  موعيـ اسِ اظخياَػ

م ا اإلا٨هغب . ااخضاص ٖبوع  يؿخُٗون  بًٗهم، اؾدكهاص ا زُوعجه ا الوي٘ نٗوبت ٚع

 ظؼاثغيت ٖاثلت زال٫ مً الشوعة في ااجؼاثغر  الكٗب مكاع٦ت مً ظاهبا ٞخُغح4ظباع  ؾيا" الٟجغ اخمغاع" مؿغخيت ؤما     
ا اظضث التي ؤزخه جلخ٣ه زم اإلا٣اامت في ابجها يكاع٥ ًً  الكٗب بيمان ًٖ اإلاؿغخيت ج٨ك٠ طل٪ ظاهب بلى ا االضحها، ٢بل مً ٞع

 اإلاؿغخيت جيخهي ا اإلاغقض، ا الكاٖغ شسهيخا َما ا مٗاهحها ًٖ للخٗبحر عثيؿيخحن شسهيخحن ٖلى مٗخمضة للشوعة اخخًاهه ا
 بهم مأل الظيً الكباب َاالء ؤمام الؼاَغ اإلاؿخ٣بل بلى ٞحرمؼ اإلاغقض ؤما الىاؽ طا٦غة في ؤقٗاٍع جٓل الظر الكاٖغ بموث

. سجوهه اإلاؿخٗمغ

ت م٣يض الكباب مً ٧امل ظيل نوعة جى٣ل مؿغخيت" الٟجغ ٞاخمغاع"        نوعة في الاظخماٖيت الخ٣اليض مجها ٖوامل بمجمٖو

. لٓلم الغاٌٞ الكباب َموح هي ٖموًما اإلاؿغخيت ا الاؾخٗماع، م٘ نغإ ا ألاظيا٫ بحن نغإ

 جهبه ا اإلاٗمغ حؿلِ يواظه َو ا مٗاهاجه ا ااجؼاثغر  ؤلاوؿان نغإ اخٓت جهوع 5مٗمغر  إلاولوص" الغيذ" مؿغخيت ؤن ٚحر   
 ليضاٞ٘ ظاء الظر بااجيل اإلاضٖمت الٗال٢ت جل٪ اإلاٗمغيً ا ألاَالي بحن اإلاخ٩اٞئت ٚحر الٗال٢ت ٖلى مٗخمضة اؾخٛالله ا اسحراجه

ا الٟغوؿيت ألا٢ليت ًٖ
ً
 هي مٗمغر  مولوص عيذ ا الٟغونخي، ؤلاوؿان خ٣و١  ًٖ يضاٞ٘ ؤهه مىه ًْىا امخياػاتها ا مهااخها ٖلى خٟاْ

. مىانغيه ا الاؾخٗماع ٖلى زاثًغا الكٗب بها ٢ام التي ااجؼاثغيت الشوعة

                                                           
 
 .26المرجع نفسو، ص  . 
 
 .27المرجع نفسو، ص  . 
 
 .28المرجع نفسو، ص  . 
 
 .28المرجع نفسو، ص  . 
 
 .29المسرح و الجمهور، ص : خلوف بوكروح . 
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 طل٪( بكحر) البُل هًا٫ جهويغ ٖلى جغج٨ؼ ألاؾاؾيت ٨ٞغتها هًاليت مؿغخيت1الغ٦يئي هللا لٗبض" الُٛاة" مؿغخيت حٗض ٦ما 
ا، ا بالصٍ ب٣ًيت اإلالتزم الشوعر الغظل  ا ااسوهت، ا الٗمالء مداعبت ا الٟغونخي الاؾخٗماع م٣اامت في هًاله يخمشل ا جدغيَغ

حن ب٢ىإ .   اإلا٣ضؽ الواظب  صاء الشوعة بلى باالهًمام اإلاخ٣اٖؿحن ا اإلاىدٞغ

 :الحرب و الروادة ـ رال ا

 ه٣ل في هجخذ ٢ض الٗغبيت الغاايت ٞةّن  ق٣اثه، ا ٖبشه ا ق٨ه في اإلاٗانغ ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ مغآة جمشل الغاايت ٧اهذ بطا      
 آلاما٫ خُمذ ا ؤلاوؿاهيت، ال٣يم َضمذ التي ألاخضار جل٪ م٘ ٖٟور  بك٩ل جٟاٖلذ ا مالمده، عؾم ا ااخغري الوا٢٘ جٟانيل

. ااجغاح مً ػاصث ا آلاالم ٖم٣ذ ا

 ههغ ،1967 يوهيو َؼيمت ا 1962 مل 1954 ااجؼاثغيت الخدغيغ خغب: "مشل الٗغري الٗالم لها حٗغى ٖضيضة ؾياؾيت ؤػماث ٞبٗض  
 ال٩ويذ ا الٗغا١ بحن ااسليج خغب ،1976 مل 1970 لبىان في الُاثٟيت ااخغب ،1988 مل 1980 بيغان ا الٗغا١ بحن ااخغب ،1973 ؤ٦خوبغ

 الٗغري الخاعيش في جوجغ باعة ٧اهذ خؼيغان َؼيمت ؤّن  ٚحر ،  ..."ااخضاص ٖلى ااسالٝ بؾغاثيل مململ٘ الؿلململم ا ااخغب ٢ًايا ،1991
ا مشلذ ٢ض 1967 ؾىت ؤّن  مىي٠ الغخمان ٖبض عؤى خيض. ااخضيض

ً
 ٞجغث خؼيغان َؼيمت» : ٣ٞملململا٫ الٗغبيت الضا٫  جاعيش في باعًػا خضز

ذ ا الٗغري، الوظوص ٖؼ ٗخبر 1967 ألازحرة الؿىت ٞةن لظل٪ ا ؾاب٣ت، ٣ٖوص زال٫ ؾاثًضا ٧ان الظر الي٣حن ٖػ
ُم
 االصة بمشابت ح

 3.«الٗغبيت للغاايت ظضيضة

 مضاع ٖلى الٗغبيت ؤلاطاٖاث في جغصص ٧اهذ التي ااسُب وكوة مً الٗغري الغااجي اؾدي٣ٔ اإلاضايت الهغزاث َظٍ نضى ٖلى ا  
  ااخضر م٘ ٞخٟاٖل بالىهغ، جبكغ ا ااخغب، ؤيام

ً
 هماطط زل٤ في ؾاَمذ ٞىيت ٢والب في الخاعيسيت الٓواَغ َظٍ اي٘ جٟاٖال

. ال٨ٟغر  ا ؤلاوؿاوي الهٗيض ٖلى مخ٩املت عااثيت

 ٧ل آزغ، بلى ٧اجب مً ازخلٟذ ٢ض اإلاٗااجت َغي٣ت ٞةّن  ااخضة، جاعيسيت ؤخضار مٗااجت في الٗغبيت الغااياث اقتر٦ذ بطا  
 ا الؿياؾاث، حًٟٗ ا الٗغبيت، ألاهٓمت ٦ٟؿاص ؾياؾيت، ا ٖؿ٨غيت ؤؾباب بلى عّصَا مً ٞمجهم مغظٗيخه، ا ؤيضيولوظيت خؿب

. الهم ا الك٣اء ؾبب با زغ الاؾخسٟاٝ ا ال٣يم، جساط٫ ا الوعي، جغاظ٘

( خمؼة) اإلاىايل الكاب عاايت هي ا4".خب ٢هت" عاايخه م٘ بصعيـ يوؾ٠ ٖىض بضؤ ٢ض ااخغري ا الؿيااخي اإلاؿاع ؤّن  هجض ا      
 آمىت، ؤؾغة ج٩ويً ا ااخب في ؤلاوؿان خ٤ ٢هت اإلاد٩ي اإلاؿخوى  في" خب ٢هت" ا جىٓيمها، في قاع٥ ا اإلآاَغاث في زغط الظر
 ااخغيت ًٖ لىا ج٨ك٠ بط بليه، جخو١  الظر اإلادغع  ااخب ٢هت ا مهغ، ٢هت هي الخإايل مؿخوياث مً آزغ مؿخوى  في ل٨جها

ً اؾخ٣ال٫ ؤظل مً الىًا٫ ًٖ جىٟهل ال التي الصخيت . ؾياصجه ا الَو

ِغص ا    
َج
 الكغ٢اار  الغخمان ٖبض َو هٟؿحهما ااخؿاؾيت ا بالخوظه اإلاغخلت َظٍ ًٖ ّٖبر آزغ مهغر  ٧اجب ؤٖما٫ اإلاجا٫ َظا في ج

 مؿإلت جىا٢ل الشالر الغااياث َظٍ ا ،(1).1958"ااسلٟيت الكوإع" ،1955" زاليت ٢لوب" ،"1954" ألاعى" اإلاخٗضصة عااياجه في
 زاللها مً ؤْهغ التي ؤلاوؿاهيت الىماطط مٗٓم الكغ٢اار  ازخاع ٢ض ا اإلادلييملً ؤطهابه ا اإلادخل م٣اامت ا الؿياؾيت ااخغيت

                                                           
  .163، ص 2007، 2المسرح في الجزائر، دار بهاء الدين للنشر و التوزيع، قسنطينة، ط: صالح لمباركية .  
 
 .103و  102، ص 2003، 1الرواية السياسية، دار نوبار للطباعة، القاىرة، ط: طو وادي . 
 
 .45، ص 2001، 3الكاتب و المنفى، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط: منيفعبد الرحمان  . 

  .1956قصة حب، دار روز اليوسف، القاىرة، : يوسف إدريس .  
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 الكغيدت َظٍ ؤبىاء  ّن  طل٪ اإلاخوؾُت الُب٣ت مً الضهيا قغاثذ مً الضيم٣غاَيت ا ااخغيت ؤظل مً البُولي الكٗب ٦ٟاح

يت الٓغاٝ الاظخماٖيت . ااخياة ا ااخغيت ؤظل مً ال٨ٟاح بد٤ ٢اصاا الظيً َم زانت، هٖو

ً ا ؤلاوؿان خ٤ ا ااخغيت ل٣ًيت مدّٟو هجيب ال٨بحر الغااجي مٗااجت ظاءث ٦ما      ًٖ وؿبًيا مسخلٟت بُغي٣ت ٞحها، الَو
ا عااياجه في يد٤٣ ؤّن  ٖلى مدّٟو هجيب خغم ٣ٞض لها، الكغ٢اار  مٗااجت ًٖ  يهضع الظر الوا٢٘ ٢ًايا بحن الخواػن  مً هو
 مغخلخه في ختى ٧اجبىا، ااخغيت ٢ًيت قٛلذ ؤلابضاٖيت مؿحرجه بضايت ٞمىظ ألازغى، خؿاب ٖلى ل٣ًيت جدحز صان  مً ٖىه،

ي٠ مً ٞحها جم٨ً بط ، 1(.1944" )َيبملت ٦ٟاح" ا  ،(1943" )عصابيـ" ا ،(1939" )ألا٢ضاع ٖبض" عااياث في الخاعيسيت  الخاعيش جْو
ووي  الؿياؾيت، ااخغيت ٢ًيت ا الاؾخٗماع، مً اإلاو٠٢ ٢ًيت مشل اإلاٗانغة ٖضيضة ٢ًايا مىا٢كت مً يم٨ىه ؤصري ٣٦ىإ الٟٖغ

 ؤظل مً الىًا٫ يغاعة ا الاؾخ٣ال٫ ب٣ًيت اَخماًما اإلاغخلت َظٍ عااياث ؤ٦ثر ج٩ون  ؤن" َيبت ٦ٟاح" ألازحرة الغاايت جوق٪ ا
ً خغيت بحن ااضر بك٩ل الغاايت جغبِ بط جد٣ي٣ه  ا الاؾخٗماع يض الىًا٫ ٖلى الكٗب جدض ا اإلاواًَ، خغيت ا الَو

ً، اؾخ٣ال٫ جد٣ي٤ ؤظل مً الخطخيت ً ْل َاإلاا بدغيخه الكٗب يخمخ٘ ؤّن  يم٨ً ال خيض الَو . الاخخال٫ هحر جدذ عاػًخا الَو

ان اإلاٗااجت َظٍ ؤّن  ٚحر      الوا٢ٗيت اإلاغخلت عااياث في ايوًخا ا ٖم٣ًا اػصاصث ا الخاعيذي، ال٣ىإ مً جسلهذ ما ؾٖغ

  1957.2" الؿ٨غيت" ا ،1957" الكو١  ٢هغ" ا ،1956" ال٣هغيً بحن" جدضيًضا، الكهحرة الشالزيت في ا الاظخماٖيت،

 زوعة في طعاجه بلٜ الظر الاهجلحزر  الاخخال٫ يض اإلاهغر  الكٗب زايه الظر اإلاؿخمغ الىًا٫ َبيٗت جوضر الشالزيت َظٍ ا      

  الشالزيت حٗض التي ا اإلاهغيت ااخياة في جىضمل ال ظغاخا جغ٦ذ التي الشوعة َظٍ ،1919 ٖام
ً
 عاايت جغبِ ٦ما. لٗاإلاها حسجيال

 السجً ججغبت الٟخاح ٖبض ٞخخي اإلاهغر  لل٩اجب4".الٛغبت ا السجً زىاثيت" ا ؾليمان، هبيل الؿوعر لل٩اجب3".السجً"
٤ الظر الُاعص اإلاىار ا اإلاىٟى بخجغبت ال٣اؾيت اإلاغة الؿيااخي

َّم
ضث بٗضما الهجغة، بلى ال٨شحريً صٞ٘ ا الؿبٗيىاث، مهغ في جسل  ؾُم

ً، في ال٨غيمت ااخياة ؾبل ؤمامهم . الاهتها٥ ا لإلَضاع خ٣و٢هم ظل حٗغيذ ا الَو

 ألا٢ضام" الغااجي ٖمله في ؾىواث زمـ مً ؤ٦ثر َوا٫ الواخاث مٗخ٣ل في الضاميت ججغبخه ااخ٨يم ٖبض َاَغ سجل
ا ا الخجغبت بكاٖت ا الؿيااخي، السجحن ٖؼلت ج٨ك٠ التي السجً ججغبت جىاا٫  خيض5".الٗاعيت  ا الىٟنخي ااجاهب ٖلى ؤزَغ

 بلى ااساعط ٞحها يخدو٫  التي بالهوعة مديُه، ٖلى ل٨ً ا الؿياؾيت، آعاثه بؿبب يٗاوي الظر اخضٍ اإلاٗخ٣ل ٖلى ال الاظخماعي،

. الضازلي للسجً امخضاص

 ال طل٪ ا ٢يمخه، ا ؤلاوؿان اخ٣و١  بك٘ بَضاع مً بهما يلخ٤ ما ٧ل ا الخٗظيب ا السجً عااياث هي الغااياث َظٍ ٧ل ا      
 ؤطهابها ا الاؾخٗماعيت الؿلُت ؤ٧اهذ ؾواء الؿلُت، م٘ اإلاؿخمغ نغاٖه جاعيش َو ااخضيض الٗغري اإلاش٠٣ جاعيش  ّن  ل٨ً لبخيء
ً ؤ٢ُاع ؤٚلب في مل جٟو٢ذ التي ا الاؾخ٣ال٫ بٗض ؤ٣ٖبتها التي الوَىيت الؿلُت ؤم اإلادليحن، الٗمالء مً  ؤؾالٞها ٖلى مل الٗغري الَو

. الاؾدبضاص ا الٗؿ٠ ؤؾاليب مً ٦شحر في اإلاؿخٗمغيً مً

                                                           
 .213، ص2002، 1االتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر،كلية اآلداب، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، ط: حلمي بدير .  
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 بؿبب اإلاىهوعة مضيىت في اإلاالخ٣ت ا السجً في اإلاغيغة ججغبخه ٞحها سجل ٣ٞض" الٗهوع  ل٩ل سجىاء" حجاػر  ٞااص عاايت ؤما      
ا َىا٥ ا الؿياؾيت، ؤ٩ٞاٍع ا آعاثه ًً خ٣ا٫ في ججغبتها ٞيه جىاالذ الظر 1".اليؿاء سجً في مظ٦غحي" الؿٗضاار  هوا٫ ٦خاب ؤي  الٖا

 الخجغبت الؼياث لُيٟت جىاالذ ٦ما ؾيااخي، ا ٧اجب ؾخمئت ا ؤل٠ مً ؤ٦ثر م٘ ااخض بكهغ اٚخياله ٢بيل الؿاصاث سججها ٖىضما

 2".شسهيت ؤاعا١: جٟخيل خملت" مالٟها في طاتها

حها ٞااخغيت        خغيت ؤلابضإ لٗمليت اإلاهاخبت ااخغيت ؤنبدذ خيض الغااياث َظٍ في مدوعيت ا ؤؾاؾيت خل٣ت ٧اهذ بىٖو
 مؿاع يغجبِ خيض الشوعر، اإلاض خالت في ااجماَحرر  الٗمل ؤزىاء ؤلاوؿان يماعؾها التي ااخغيت بال َاالء ٖىض يواػحها ال ٞغصيت،
ً بمؿاع الٟغص ا الَو

ً
م الجهايت بلى البضايت مً ناٖض زِ في مٟهوم ا م٣بو٫  ٧ل في الازىان يىضعط ا ًٖوًيا، اعجباَ  ٧ل ٚع

 ؤّن  بلى جظَب ا ؤزغى، هاخيت مً مجخمٗه خغيت ا هاخيت مً الٟغص خغيت بحن ااجضليت الٗال٢ت جُغح الغااياث ٞهظٍ اإلاىدىياث،
ىه ا هٟؿه جدغيغ ؤظل مً ٞيىايل ٣ٞضَا، بطا بال خغيخه يجض ال ا خ٣ًا، هٟؿه يجض ال الٟغص  ٞدغيخه الاؾخٗماع، ب٣ايا مً َا
ىه خغيت م٘ جخمبخى ، ا ااجغؤة ؤلاحجام، ا ؤلا٢ضام يدىاابها شسهياث ٢ضمذ ٦ما مٗها، جخٗاعى ال ا َا  ألانٗب ازخياع ااسٝو

. ألاؾهل بلى الاؾدؿالم ا

 ٞجٗلذ الىو، بلى اإلاىٟى ق٩ل اؾخجالب ٞحها خاالذ التي ،1976 ٖام 3".الكمـ ٖباص ؤظل مً بونلت" عاايت بضع لياهت ٦خبذ
 ألام٨ىت ا اإلاخ٣ُٗت ألاػمىت بلى اإلاىٟى يكحر خحن الكاملت، اللوخت لترؾم ؤ٣ًٞيا ا ٖموصًيا جخ٣اَ٘ مغرٗاث ق٩ل ٖلى جيبجي عاايتها

ً مامضاث وؿاء بلى ا ااخغب، اؾِ البؿُاء الىاؽ مٗاهاة مً مهىٕو يومي اا٢٘ بلى ا اإلاىٟهلت، بهً م٩اٞدت بلى يىهٞغ  ٖع

. لألخؼان ٞحها يخهّضيً التي طاتها بالُغي٣ت

 بك٩ل الضٞإ خاا٫  الظر  قٝغ ظغى  ما ٞحها ه٣ل التي 4".قٝغ" لغاايخه في الهٟداث مئاث ببغاَيم هللا نى٘ ٦غؽ ٦ما      
ه، ًٖ مؿخميذ ت ؤظهؼة حؿلمخه ؤّن  بٗض قٞغ  لىا ج٨ك٠ ٞكٝغ.إلادا٦مخه اهخٓاًعا سجوجها ٚياَب في ؤاصٖخه ا اإلاهغيت الكَغ

 باٖخباٍع السجً، في اإلاا٢خت ؤلابغاص ٖىابغ ختى البوليـ، ؤ٢ؿام في اادجؼ مً اإلاسخلٟت بدىويٗاجه اإلاهغر  السجً خ٣ي٣ت ًٖ
م باعة ٕغ ا الٟؿاص، ٞحها يخبٖر  ٦ما ؤلانالح ا التهظيب ا الخإصيب حؿتهضٝ ٣ٖابيت ماؾؿت باٖخباٍع ليـ ا الٓلم، ظىباتها في يتٖر

م، إة جدذ السجً، يخدو٫  ؤن ٖلى خغيو ببغاَيم هللا ٞهى٘ يٖؼ  الٗالم بسغاب ها٤َ ًٞاء بلى اجؼثياجه، ااخاط٢ت مٗااجخه َا

. له قٝغ مىٓوع  زال٫ مً الٗالم َظا لىا ٢ضم ا جىا٢ًاجه،  قض مبلوع  ا ااساعجي

ىه، في الٟلؿُيجي الكٗب خ٣و١  ؤَضعث ٦ي٠ لىا حسجل ؤن الؿباعي ليوؾ٠" الٗوصة َغي٤" عاايت خاالذ   زال٫ مً َا

ت لىا ٢ضم خيضع ؤبو ٖلى ؤّن  ٚحر خ٣و٢ه، ل٩اٞت الههيووي ال٨يان اٚخهاب  نوع  خيض ،"ٞلؿُحن َغي٤" عاايخه في ؤٖم٤ مٗٞغ
ً له ي٩ون  ؤّن  في خ٣ه خ٣و٢ه، ؤبؿِ مً بإ٦مله قٗب خغمان ٖجها هخج ا ا٢ٗذ، التي اإلاإؾاة خ٣ي٣ت . َا

ا ا الى٨بت ٖاهذ التي الشالزت ألاظيا٫ ٦ىٟاوي ٚؿان ظم٘        ٞاإلاك٩لت5".الكمـ في عظا٫" ؾماَا ااخضة بوج٣ت في نهَغ
جها، في ااخياة خ٤ مً ظميٗها خغمذ التي الشالزت ألاظيا٫ َظٍ ؤبىاء ججم٘ الٟلؿُيييت  ما بلى الؿٟغ مداالت في جوخضَم ا َا
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مون  موهه الظر اإلاهغب َظا بلى ؾبيلهم ي٩ون  ا ااسالم، بلى الؿبيل ا اإلاهغب ؤهه يخَو  بٌٗ بلحهم يغص ؤعيًيا ٞغصاًؾا يخَو

. اإلاؿلوبت خ٣و٢هم

 في ٦غيمت ا خغة خياة يٗيل ؤن في ؤلاوؿان بد٤ يُالب بإ٦مله ظيل نغزت ٞحها ٢ضم التي" الٛو٫  بيذ ؾغايا" خبيئي بميل ٦خب  

ىه، ه َا
ّ
 ال٣ًيت ًٖ مهغيت عاايت ؤا٫  ٞهي1".صااص ا ؤخمض" ٚاهم ٞخخي عاايت ؤما.  آماله بغي٤ ٢خل الظر اإلاؿدبض ْلم مً مل  ه

 ال٣ًيت خو٫  الشابخت جهوعاجه في الىٓغ بٖاصة ٖلى الهضي٤ ٢بل الٗضا ؤظبرث التي الباؾلت الاهخٟايت بٗض جهضع الٟلؿُيييت

. لها اإلاُغاخت ااخلو٫  مكغاٖيت في الخ٨ٟحر بٖاصة ا ٖموًما،

 اإلالياع، ليلت في البُل يهيب الظر ااجينخي اللجؼ ًٖ ٞحها جدضزذ ،1986 ٖام" اإلالياع ليلت" عاايتها الؿمان ٚاصة ٦خبذ      
 مواظهت في اإلاش٠٣ َظا ٨ٞغ بحن سخي٣ت َوة زل٣ذ التي الؿاثضة، ألاهٓمت م٣ابل في الٗغري، اإلاش٠٣ للجؼ م٨ش٠ صعامي ٣٦ىإ

. الضي٨خاجوعّيت ألاهٓمت جل٪

 ألازغى  عاايخه في بلحها الضٖوة جخجؿض ا صيب، إلادمض" ال٨بحر البيذ" عاايت مً صاايت جىُل٤ اإلا٣اامت نيدت ؤّن  ٚحر   

 ٞهوعٍ ألابٗاص، ا ااجواهب مخٗضص مُٗي َو خيض مً ؤلاوؿان ٢يمت بصعا٦ه َو صيب مدمض ٦خاباث يمحز ٞالظر2".ااخغي٤"
  اظخماًٖيا مواًَىا

ً
  نوعٍ ٦ما ٣ٞحًرا، ا مًُهًضا ا مؿخلًبا ليومه، ٖامال

ً
 يٗمل ا الاخخال٫ ؾلُت يخدضى الٗلً ا الؿغ في مىايال

 الخد٤ بطا ختى يبالي، ٞال خياجه ا الصسهيت خغيخه ي٨ٟله ؤهه يٗٝغ الظر الىًالي الٗمل َظا في هٟؿه يٟجي ا الشوعة،  ظل
  نوعٍ بالشوعة،

ً
 بخغاػ ا اإلادخل لُغص حٗمل ما بمشل ااخياة ا للخغيت حٗمل ٖاصلت، جدغيغيت خغب في اإلاٗاع٥ يسوى م٣اجال

. الاؾخ٣ال٫

 وكيض ؤوكض الظر ااجاٝع الؿيل مؿحرة بااجؼاثغ، َاٞذ مؿحرة ؤٚغب بلى ؤعزذ التي" وٗيمت ازخٟاء" عاايت صيب مدمض ٦خب ا 
 خغب ال٨غامت خغب ااخياة، خغب للخغب، وٗم لشوعة، وٗم لخدضر وٗم لأللم، ال للًٛب ال للٗى٠ ال ٖا٫ بهوث الخدغع 

. ااجؼاثغ

ون  مولوص ه٣ل ا      ًٗضا" الضم ا ألاعى" ا" ٣ٞحر ابً" عاايخه في ٖٞغ ، بوؿاهًيا بُم
ً
 ال٩اجب يواظهها التي اإلاؼصاظت ااخخميت نوع  قامال

 ٣ٞض اإلاغيٌ، الاظخماعي ا الؿيااخي الوا٢٘ في الشاوي اظهها يخمشل ا ألاظىبيت الش٣اٞت ألاا٫  اظهها يك٩ل التي ا ااجؼاثغر،
 مدا٦مت بلى جخدو٫  التي اليوميت للخياة جهويٍغ زال٫ مً مالٟاجه في ؤؾاؾيت ٢اٖضة اإلا٣اامت عاح يجٗل ؤن ألازحر َظا اؾخُإ

. اؾخٗماعيت

 ؤلاوؿان ٢يمت ؤصع٦ذ التي ااجؼاثغيت للمغؤة البُولي الضاع  ٞحها ٢ضمذ التي4"3ااجضيض الٗالم ؤَٟا٫" عاايت ظباع آؾيا ٦خبذ ا  
. الٗلجي ا الؿغر  بالىًا٫ الاؾخ٣ال٫ ا ااخغيت يد٤٣ ا بالشوعة، ااخياة يهى٘ ألابٗاص ا ااجواهب مخٗضص مُٗى َو خيض مً
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: الحرّب  و اللؾة ـ را عا

ا ااخغب ٢ًيت ال٣هت جىاالذ       ًٗ ا ا ججلياتها، حٛحر ا نيٛها لخبض٫ جب  مضى لىا٦ض ا اإلادوعيت، الوا٢٘ ٢ًايا ؤَم باٖخباَع
 في الصسهيت ا ااجمٗيت عئاَم ًٖ ٖبراا الظيً ال٨خاب لبٌٗ ؾىٗغى ال٣ًيت بهظٍ جُوعٍ مغاخل مغ ٖلى ال٣و اوكٛا٫

. ال٣ههيت ؤٖمالهم

 ؤلاوؿان خ٤ ًٖ ج٣غيًبا ؤٖماله ظل في يضاٞ٘ هجضٍ خيض ال٣هصخي، ببضاٖه مً مب٨غة ٞترة في ااخغب ًٖ بصعيـ يوؾ٠ ٦خب   
ً ا خه في زانت طل٪ يخطر ا ااخغيت، في الَو  يد٤٣ ؤن ؤظل مً الىًا٫ خو٫  ٢ههها جضاع  التي1".البُل" ال٣ههيت مجمٖو

ً اجه ؤَم مً 2".اليالي ؤعزو" حٗض ٦ما ٖليه، اإلاٟغايت ال٣يوص مً مٗه اإلاواًَ يخدغع  ؤّن  ا خغيخه، الَو  ال٣ههيت مجمٖو
 ا ااسٝو نوعث ا الاخخال٫، عناناث ؤعصتهم الظيً الؿيااخي الٗؿ٠ ضخايا ا الٗى٠ ا ال٣هغ نوع  قتى لىا ظؿضث  جها

ب ٟا٫ ب٩اء ا ااخؼن  ا الٖغ ً ؾياصة ؤظل مً آلاباء جطخيت ا ألامهاث نموص ا ألَا . الَو

 ااخغيت مؿإلت خو٫  ؤلابضاعي ٖمله خل٣ت خهغ الظر الكغ٢اار، الغخمان ٖبض هٟؿحهما ااخؿاؾيت ا الخوظه َظا ًٖ ٖبر ا   

ً خ٤ ا اإلادخل، م٣اامت ا الؿياؾيت خه في ؤاضر بهوعة جخجؿض التي الاؾخ٣ال٫، في الَو  ا 3".اإلاٗغ٦ت ؤعى" ال٣ههيت مجمٖو
 ازخاع ا ٖاهخه، الظر الاؾخٗماع ا بالٗؿ٠ اإلاش٣ل  الخاعيش مً ؤًٞل بخاعيش الكٗبيت ااجماَحر ظضاعة َو ٢ههها ؤٚلب مضاع

خه ال٩اجب ا ليبرػ ااخغيت ؤظل مً الهغإ ا بالخوجغ ٖامغة جاعيسيت اخٓاث إلاجمٖو  ؤظل مً الىًا٫ ؤَميت ا اإلا٣اامت قٝغ ٖبَر
. ؤًٞل اا٢٘

خيا٫ بلى ؤا اإلاباقغ، للسجً ؤلاوؿان حٗغى ٖىض الٗغري ال٣و في لالهتها٥ ؤلاوؿان خ٣و١  جخٗغى ال   بلى ؤا الؿيااخي الٚا
ىته٪ ل٨جها ا ٞدؿب، الضيجي ؤلا٦غاٍ

ُم
 ؤ٦ثر ٞمً م٣لوب، ٖالم ٦إهه ا يبضا ٖالم في للخياة اليوميت اإلاماعؾت زال٫ مً ٦ظل٪ ج

  ا خ٣و٢ه، ًٖ اإلاًجي بدض في ؤلاوؿان يٗاهيه إلاا ججؿيًضا الؿوعر الىخاط في ألاصري الخٗبحر نيٜ
ً
 مً اٞخ٣اصَا يتر٦ه إلاا ٦ك٠

 قاٖغ ٖامت الٗغري ألاصب ؤَضث التي هي جدضيًضا ؾوعيا ؤّن  اطل٪ الؿوعيت، ال٣هت هي بوؿاهيخه ا ل٨غامخه اهتها٧اث ا ٖظاباث

اث مً الٗضيض ؤل٠ الظر جامغ ػ٦غيا ٞىاهه، ا ال٣هصخي الؿغص  الغماص في عبي٘ ا ،1900 ألابيٌ ااجواص نهيل:ال٣ههيت اإلاجمٖو
ض ا ،1963 . 1998 ؾىطخ٪ ا ،1994 هوح هضاء ا ،1978 الٗاقغ اليوم في الىموع  ،1973 ااخغاث٤ صمك٤ ا ،1970 الٖغ

اث َظٍ جوق٪ ا        يخإمل مً ا الٗغري، ؤلاوؿان اخ٣و١  اإلاسخلٟت الاهتها٧اث يض ؾب٘ نغزاث ج٩ون  ؤن الؿب٘ اإلاجمٖو

 ٞضمك٤.  ٚالًبا الضمك٣ي ا الٗغري ؤلاوؿان ًٖ بهما ا مجغص، بوؿان ًٖ ٞحها يخدضر ال ؤهه يضع٥ الٗم٤ مً ب٣ضع ٢ههه
 ا ٞيه الضماع حٛلٛل ٢اجل ٢اجل، بلى ااسحر ؤلاوؿان ٞيه يخدّو٫  بال٣خامت، مليء الٟغح، مً زلٍز  مدكاثم، ٧ابواخي ٖالم 4.ااخغاث٤

. البراءة: ااخياة مٗاوي ؤؾما ؾلبه

 اإلاغيغ مظا٢ت الخدو٫  َظا يمىذ الظر ا الٛغيب، ال٣هصخي الٗالم َظا جدوالث ٖلى الٛالبت الؿمت َو الضامي الخدو٫  َظا ا 

. آلازغيً ٢بل ؤهٟؿىا هضيً الظيً هدً ؤهىا ال٩اجب جإ٦يض
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 َو قٛٝو نموثيل ٞةبغاَيم خغماهه، ا ؤلاوؿان ٢هغ موايٗاث لىا ظؿض الظر الوخيض الؿوعر ال٣ام َو جامغ ػ٦غيا ليـ ا 
، بهظا آلازغ  ألامل بوؿاهه ي٣ٟض لم طل٪ م٘ ا الؿلب، ا ال٣هغ ٖليه يؿيُغ م٣بوى ٖالم في ال٣اعت  ٢ههه جضزل بط اإلاويٕو

خيه جإملىا ما ٞةطا ااخياة، ا الؿٗاصة في غ" ا 1"الش٣يل ااسُغ عاثدت" ال٣ههيخحن مجمٖو  ٢ههه ؤٚلب ؤن ؾىجض2"ألاػع١ الٖو
 ا الؿيااخي ال٣هغ ٞضاخت ؤالهما يبرػ اإلاُاعصة، ا الؿيااخي السجً مدوع  َما مخ٩املحن ا مترابُحن ؤؾاؾيحن مدوعيً خو٫  جضاع 

 ٞيه ااخبيب ٖال٢ت مخاهه ج٠٣ الظر بااخب ال٣هغ مداعبت ٖلى ؤلاوؿان م٣ضعة زال٫ مً ااخغيت في خ٣ه مً ؤلاوؿان خغمان
م٨ً اإلاُاعصة ا السجً اظه في ازي٤ عباٍ بدبيبخه  اإلادوع  ؤما اإلاوث، جخاٞل لهض بااخياة الخظٕع ا اإلا٣اامت مً السجحن يُم
 خغمان ًٖ الىاظم الُاخً ال٣ٟغ ٢هغ  هه الؿياؾيت، الؿلُت ٢هغ ًٖ بكاٖت ي٣ل ال ال٣هغ مً آزغ هٕو خو٫  يضاع  ٞةهه الشاوي

 آلاصميت،ٟٞي خ٣و٢هم ؤبؿِ بحن ا بيجهم خيل ٢ض مدغامحن هاؽ جهوع  ؤٖماله ببؿاَت ٦غيمت، خياة في خ٣ه مً ؤلاوؿان
 ٦إّن  ا الضازل، في ٖوا٢بها يٗاوي يؼا٫ ال ا ااساعط، في السجحن ٖلحها زاع التي هٟؿها الٓلم ا الاهتها٥ ا الٟؿاص ؤموع  السجً

. ؤزغى  خضاص بلى يخجااػٍ بل السجً خض ٖىض ي٠٣ ال ااخغيت خ٤ مً ااخغمان

ا ااجاهب بهظا اإلاخٗل٣ت ال٣هحرة ال٣هت مجا٫ في ٦شحًرا خبًرا الؿمان ٚاصة الؿوعيت ال٣انت ؤؾالذ ٦ما       ًً  ٦خبذ ٣ٞض ؤي

اث مً الٗضيض  ااخب ػمً" ،"ال٣ضيمت اإلاغافئ عخيل" ،"الٛغباء ليل" ،"بحراث في بدغ ال" ،"٢ضعر  ٖيىا٥:"ال٣ههيت اإلاجمٖو

. ااخ"...اإلاغر٘ ال٣مغ" ،"آلازغ

 ا ال٣ههيت الىهوم َظٍ مجاَيل في جبدض جإايليت مٛامغة طاجه بدض َو الؿمان ٚاصة ههوم مً هو في الضزو٫  بّن  
ا، تها حٗض ا الهؿخحريت جدوالجه ا ااخضيض الٗغري الخاعيش خغ٦ت صازلها في جستزن  ألاصبيت َظٍ ٣ٞهو صَالحَز  ال٣ههيت مجمٖو

ال١ ٖلى ؤٖمالها ؤَم مً 3"ال٣ضيمت اإلاغافئ عخيل"  مً الٗغبيت بالظاث خلذ التي الخٛحراث جهويغ ٖاج٣ها ٖلى خملذ خيض ؤلَا

ا ٧اهذ التي مل 1967 خؼيغان ه٨ؿت مل الٗغبيت الهؼيمت نوعث خيض آزغ، ظاهب مً الٗغري بالٗالم ا ظاهب ًٖ  الظاحي الهظيان مً هو
ئت ؤخؿً ٧لما ا ال٣ٗل، مؿلوب ال٣وى، زاثغ زاثب، إلوؿان  ال الظر عجٍؼ ليا٦ض بضازله ااجغح يصخو الهضمت َظٍ بَو
ت ٞهظٍ الو٢ذ، بمغاع يىضمل  ؤلاوؿاوي الاجهياع نوعث الاؾخ٣غاع، حٗٝغ ال ااؾ٘ ًٞاء في َاثمت بصسهياث خٟلذ اإلاجمٖو
ان الظر ملذ ا لى٨ؿت، الٗغيًت ااسٍُو عؾمذ ال٣ضيمت اإلاغافئ ٞغخيل َؼيمت، بٗض الٗغري الٗالم مىه َٖج  الىٟؿيت با ػماث خُم

وهذ ا ؾببها، التي ألا٧اطيب ا بالخدظيغاث ا٦دؿذ ا صخبتها التي
ُم
ييذ ا الضتها، التي بالضماء ل ًتها التي بالهضماث ػُم . ٞع

خه ْهوع  مىظ الكاٚل قٛله مجها ظٗل ا قااِع، ؤبو عقاص الٟلؿُيجي ال٩اجب الٟلؿُيييت ال٣ًيت قٛلذ ٦ما    ألاالى مجمٖو

خه نضاع  ختى ا ،1970" اإلااييت ألايام ط٦غى "  عؾم ٖلى ألازحرة َظٍ ٖملذ خيض19904" الليل ؤزغ الطخ٪" ألازحرة مجمٖو
 ااجضيضة الؿغصيت الدك٨الث ج٣ضم الليل آزغ في الطخ٪ ٣ٞهو آلاملت، َموخاجه ا اإلاضازت، جبضالجه ا الٟلؿُيجي، الوي٘
خه، ألاالى الؿُوع  مىظ هٟؿه ًٖ يٗلً الظر ااجضيض الوي٘ َظا الٟلؿُيجي، الوي٘ إلاخٛحراث  ألاالى ٢هتها مىظ ا إلاجمٖو

ٌ الظر الولض ًٖ ااخ٣ي٣يت ااخ٩ايت"  الىدور  اػصخامه ا الخ٣ليضيت، ٚحر نياٚخه ا الىا٢هت بجملخه هٟؿه الٗىوان ا 5..."ؤن ٞع
ٌ ا ٖكغ، ااخاصر الكهغ ختى ؤمه بًُ في خياجه اؾخمغث الظر ااجىحن ًٖ م٣ٗولت ال خاصزت ا صاميت مإؾاة ٖلى يديل  ٞع
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 يالم ؤن يم٨ً ال ٨َظا ا حكغص، ا سجً ا ٢خل ا قخاث مً الٟلؿُيجي يٗاهيه ٖما ؤبويت خضيض ؾم٘ ؤن بٗض يولض ؤّن  بةنغاع
ا خغم التي الٟلؿُيييت ااخياة ٖظاب ٖلى الًي٤ ؤمه بًُ ًٞل الظر ااجىحن َظا  ااخ٣يململململململ٣ت في ال٣هت ا خ٣و٢هم، ٧ل مً بىَو

 مازغة اؾخٗاعيت نوعة الض٢ي٣ت جٟانيلها زال٫ مً لىا جهٙو م٨شٟت مداالت ل٨جها ٖاجبت، مؼخت مجغص ليؿذ ااخ٣ي٣ت      
  جدمل ؤنبدذ ال٣هت َظٍ زال٫ مً الٟلؿُيييت اإلاغؤة ا اإلاغظإ، الٟلؿُيجي للمساى

ً
ًيا ؤ٦ثر َٟال  ٖلى جمغص االضيه، مً ٖا

. ااجاثغ ؾيا٢ها في يولض ؤن له يغصان  التي ألاايإ

 مً اهُال٢ا ا ااخغب، في اليؿاجي الٗىهغ ؤَميت ٖلى ؤ٦ضث خيض جماًما، مٛايغة هٓغة الٟلؿُيييت لل٣ًيت  بضع لياهت هٓغث ا  

تها في ؤ٦ضجه ما َظا ا الٟلؿُيييت، لل٣هت ظضيضة مٗالم عؾمذ الى٣ُت َظٍ  ٞحها ع٦ؼث التي 1"الجهاع ؤعيض ؤها" ال٣ههيت مجمٖو
  ٞاع٢تها ا ٚاصعتها، زم بلحها جيخمي ٧اهذ التي ألام٨ىت ظمالياث ٖلى

ً
ما  ااسؿاعة ا ال٠ًٗ ا ااسيبت اظٍو يمىتها ٦ما ٖجها، ٚع

. ألالم ا ااخؼن  مً مسخت ٖلحهً يغدي اإلاغاخل َظٍ خهاص ٧ان ا خاؾمت جاعيسيت مغاخل ٖكً ليؿاء

تها في ل٨ً       ت" ألازغى  مجمٖو ً طل٪ م٘ ا اإلاوث، يواظهً نضماث مً يٗاهحن وؿاء نوعث2"الٟا٦هاوي ٖلى قٞغ  بلى يىهٞغ
بهً م٩اٞدت   ّن  مجهً، ااخضة ٧ل بضازل خاله ٖلى الضٞحن ااخؼن  يب٣ى طل٪ م٘ ا لألخؼان، ٞحها يخهضيً التي طاتها بالُغي٣ت ٖع
 ااخغب، اخالت الاهخماء حؿخُي٘ ظضيض،ال مً ااسلٟيت للسٍُو مضبغة ؤا َبازت، ج٩ون  ل٩ي اإلايضان بلى صٞٗتها اإلاجخم٘ ٖؿ٨غة

تها في ؤزغ ظغًخا بضع لياهت َغخذ ا.   الغظا٫ يٟٗله الظر ال٣خالي باالؾدكهاص الو ٖجها ال٣ٟؼ ؤا ٖبوعَا يم٨جها اال  مجمٖو
 الىاؽ ؤخاصيض في م٩اجها اإلاغة السسغيت اخخلذ خيض ؾازغ، ته٨مي ؤؾلوب ٖبر اإلاىٟى بكاٖت نوعث خيض ،3"طَئي جخيم"

. ااخض ا٢ذ في يخ٩لمون  ااجمي٘ مضام يدل لً ٖغري جٟاَم ؾوء ْهوع  في ؾاَمذ مٟاع٢اث ٞإخضر

اجه، ختى هٟؿه في ٢اثمت ْلذ ا ال٣ههيت، ؤٖماله ا ٦ىٟاوي ٚؿان ٖلى الٟلؿُيييت الشوعة ؾيُغث     نوع  خيض ٞا

 ،..ال٨بحرة الشوعيت الخىٓيماث ق٩ل اجسظث ختى جتزايض ا جىمو ْلذ التي الهٛحرة، الٟضاثيت الٗملياث ا اإلآاَغاث، ا الايُغاب
 موا٠٢ ا الٗغبيت، الٗوانم مسخل٠ في الٟلؿُيييحن اإلاهاظغيً مٗىاٍ ا اإلاسيماث، في الظليلت ال٣اؾيت الالظئحن خياة ا اإلاىٟى ا

ا سجلها التي اإلا٣اامت ا البُولت  ااخغيت يغيض ٞلؿُيجي ٧ل بضازل حؿ٨ً التي الخمىياث ا ألاخالم ا بٗضٍ، ا ااسغاط ٢بل ؤبىاَئ

 ،"الؼهؼاهت في البُل" ،"ااخؼيً البرج٣ا٫ ؤعى" ،"يمذ لم الظر الغظل" ،"وٗوص ؤن بلى" ،"ٚململؼة مململململً اع٢ملململململململت: "مجها ٦شحرة ٢هو في
 ا خ٨يم ا بؿيِ ٦الم هي ال٣هو َظٍ ٧ل ا.  4"...الٗالم هه٠" ،"اإلاجزل٤" ،"اإلادغم الؿالح" ،"الٗبيض ٢لٗت" ،"ظىاػحي في"

 ٖوامل ي٣اام نامًضا ْل الظر الٟلؿُيجي، الكٗب ٖاقها التي اإلاٗاهاة ا الخٗب َو ا للشوعة، ااخ٣ي٣ي الؿبب ي٣ضم ٖمي٤،

. ظاهب ٧ل مً به اإلاديُت اإلاوث

 زال٫ مً اا٢ٗيت، ٢ًايا بمٗااجت الٟىيت بضاياتها مىظ ٧لٟذ خيض ااجؼاثغيت، ال٣هت في مغ٦ؼيت هواة ألاعى مويٕو يك٩ل 

 ألاعى" ا" قٗحر مً ٢لبخان" في زانت ال٣ههيت مىوع  ؤخمض ٦خاباث في ب٨ثرة جدًغ هجضَا بط ؾياؾيت ا اظخماٖيت ٖال٢اث
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 اإلا٣ضع الظ٫ َظا ييخهي ا ؤعيه، مً اإلادغام ااجؼاثغر  بالٟالح مخٗل٣حن ٧اها اللظيً الظ٫ ا الايُهاص مضى يٓهغ 1"يسضمها إلاً
 يدياَا ااجؼاثغر  الكٗب ٧ان التي اليوميت ااخياة مً هاب٘ ال٣هو ٞمويٕو ألااعاري، ؤلا٢ُاعي ٖلى بالشوعة الصسهياث ٖلى
 بمٓاَغ يخمخٗون  اإلاضيىت في َم ا ظؼاثغيحن يسضمها ظؼاثغيت ؤعاضخي ٖاثضاث مً يٟيضان  الٟغوؿيحن ٧ان ٣ٞض الٟترة، جل٪ في

اَيت . الٞغ

 الخ٣غيغيت مً ألاخيان بٌٗ في ج٣ترب ببؿاَت ألاموع  َغح جداا٫  ٞلؿٟيت عئيت ٖلى مٗخمًضا الُغح َظا َضا٢ت ابً جىاا٫  ٦ما      

 اؾخدوط ؤظىئي مٗمغ ا ؤظحر، ظؼاثغر  ٞالح بحن يدخضم 2"اإلاؼعٖت عظل" ٢هت في ٞالهغإ اإلاىم٤، بمٗىاٍ الًٟ بلى مجها اليوميت
 ببغاػ زال٫ مً اإلاٗمغ ج٨ٟحر َغي٣ت ح٨ٗـ التي الؿاخغة اإلا٣اعهت ٖلى يغ٦ؼ َىا ٞال٩اجب خ٤، اظه بضان  قاؾٗت ؤعاى ٖلى

 مً ٢لبخان" في مىوع  ؤخمض م٘ اإلاويٕو َظا مٗااجت في يلخ٣ي َضا٢ت ابً هجض ا ااجؼاثغيحن، الٟالخحن بػاء اإلاسخلٟت موا٢ٟه

ا يٗااج ٨ٞالَما ،"قٗحر ًٖ . اإلاؿخٛل ألاظىئي اإلاٗمغ ا ال٣ٟحر، ااجؼاثغر  الٟالح بحن مدخضًما نغا

جي اإلاًمون  طاث 3"الؿبٗت ألاقٗت" ٢هخه ٖىوان َضا٢ت ابً ؤَل٤  خه ٖلى الَو  ٖكغة زالر جًم التي ال٣ههيت مجمٖو
 ؤمه قاَض خحن طل٪ ا جٟاع٢ه لم ٖىيٟت نضمت ازغ بالب٨م ؤنيب نئي ٢هت يى٣ل الظر للغمؼر، َغخها ؤَميت ليا٦ض ٢هت،

 ال٣ضعة ؤ٣ٞضَا قلل مسلٟت ًٖالتها، ج٣لهذ مياَها في اوٛماؾها بمجغص التي اإلاسخوعة البدحرة في حؿبذ ٧اهذ التي ااخؿىاء

.   يخإلم ا بلحها يىٓغ الهئي ا ٞٛغ٢ذ ؤَغاٞها جوظيه في الخد٨م ا ااخغ٦ت ٖلى

 ألام جخدو٫  ا الخٗبحر، خغيت ٣ٞض الظر ااجؼاثغر  الكٗب بلى الهئي َظا يخدو٫  ااخ٣ي٣يت ههابها في ألاموع  اي٘ ؤعصها بطا ا      

ت جخمحز ٦ما. بااسغؽ بال يخدضر ال الظر الخاعيش ا جى٤ُ، ال التي ااجٛغاٞيا ظؼاثغ بلى  لٗشمان" اإلاٗل٤ ااجؿغ جدذ" مجمٖو
جي بمًمون  الؿٗضر،  يٗغى ؤن ال٩اجب يكإ ٞلم الخدغع، ؤظل مً الىًا٫ ٚحر قيًئا يدىاالً ال الؿب٘ ٣ٞههها زالو، َا

غر  اإلاويٕو ًٖ بٗيضة ز٣اٞيت ؤا اظخماٖيت ٢ًايا  ر  مشال" الشواع بحن ٞاظاػة" الخدغيغ، زوعة ا ااجؼاثغر  الكٗب هًا٫: ااجَو
جي الخدغيغ ظيل مً نٛحرة ٞغ٢ت ٢بًت في ج٣٘ الًٟو٫، قضيضة الُب٘، ؾمدت الظا١، ع٢ي٣ت ٞغوؿيت ٞخاة ٢هت جى٣ل  الَو

ت ا ج٣لها ٧اهذ التي ااخاٞلت بخغا١ بٗض  الوخوف" الٟال٢ت" َاالء بغئيت الٟخاة خلم يخد٤٣ َىا ا ألااعابيحن، الغ٧اب مً مجمٖو
ا بٗض ا ٖجهم، ؾمٗذ لُاإلاا الظيً ا ا الؿلو٥، في خؿىا ا اإلاٗاملت، في ليىا جالخٔ ؤؾَغ

ً
 الويي٘ م٣امها ًٖ ج٨ك٠ ٖاليت ؤزال٢

. الشواع َاالء بحن

 ا ٖم٣ه في الوا٢٘ جهوع   ّجها بااخياة، جيبٌ مخىاَيت بؿاَت ًٖ الٟااخي إلاهُٟى" زُغ في ااخغيت ج٩ون  ٖىضما" ٢هت جىم   
 ما ب٣ضع الشوعر ااخضر جهُى٘ ال ال٣هت َظٍ ا قهامت، ا باؽ ا ٢ؿااة مً ٞحها ما ب٩ل الٟالخحن بيئت ح٨ٗـ خيض بؿاَخه،

ت، مىاْغ في جيكٍغ هاصع مخىٖو
ُم
جي الخدغيغ ظيل بحن الضاثغ الهغإ ج . الٛاػر  الٟغونخي ااجيل ا الَو

  

                                                           
 
 .24، ص 1990القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : عبد الملك مرتاض . 
 
 .29المرجع نفسو، ص  . 
 
 .43المرجع نفسو، ص  . 
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La  nouvelle littéraire  arabe et l’influence des avatars historiques 

 الحاري ية الحغ  ات وثإر   العربية اللؾ    اللؾة
.الجساثر.الحل يات و للعلوم الححق  دة املدرصة  –ثلمضاا جامعة/ ـ بلم حار عسالددن.ؤ  

 

 

 :م  ؿ

 ؤن يغان الى٣اص بٌٗ. ؤزغى  ظهت مً الٛغري آلاصب ابلى ظهت مً الٗغري الاصب بلى جمخض الٗغب ٖىض ال٣هحرة ال٣هت ظظاع  بن
. ال٨غيم ال٣غآن ا٢هو االىاصعة اال٣هت اااخضيض ٧اإلا٣امت ؤزغى  ؤظىاؽ م٘ اظضاع  خضاص ألاصري ااجيـ لهظا

 جضيً التي ال٣هحرة لل٣هت ااخالي الك٩ل ابحن الٗغري الاصب في ااإلاخإنلت الٗغي٣ت الاظىاؽ َظٍ بحن الغبِ يداا٫  البدض َظا

. الجهًت ٖهغ في ظليا الخإزغ َظا يهغ ل٣ض. ااسهاثو مً بال٨شحر الٛغبيت لك٣ي٣تها

  اإلاٟخاخيت ال٩لماث

-ال٨غيم ال٣غآن ٢هو-ال٣هت-اإلا٣امت-الٛغري ألاصب-الٗغري ألاصب -ؤصبيت ؤظىاؽ-ال٣هحرة ال٣هت  

 

 

Résumé   

      La nouvelle littéraire arabe telle qu’elle est connue aujourd’hui tient ses origines de la littérature arabe et la littérature 
occidentale. Des critiques affirment que la nouvelle littéraire arabe  a des antécédents , des frontières et des racines bien lointaines  
avec  les autres genres du récit court tels que Al-Maqâmât , al-hadith, al qissa, al-nâdira et  Le récit dans le Coran etc. 

      Mots clés  

  La nouvelle littéraire- les genres- la littérature arabe –la littérature occidentale- Al-Maqâmât- Les Mille et Une Nuits -le récit 
dans le coran. 

 

Introduction 

Le point de départ de ma réflexion a été une recherche que j’ai faite sur la genèse de la nouvelle occidentale et la nouvelle arabe 
dans le but de comparer la structure narrative d’une nouvelle de Guy de Maupassant à celle de Naguib Mahfouz.  Loin de partager 
avec vous dans ce contexte les résultats de mon travail, je vais me contenterai de délimiter les frontières entre quelques récits 
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qualifiés de récits courts dans la littérature arabe avec les autres genres. Je ferai aussi quelques analogies1 avec la nouvelles en 
littérature français quand ceci est nécessaire et quelques fois avec le roman (riwâya). 

       La nouvelle occupe une place importante dans les journaux car elle est dans ce cas le genre qui associe l’information à la 
fiction. Elle se prête à plusieurs avatars et à différentes métamorphoses. Métamorphoses de ses formes, des nouvelles se 
composent de trois lignes et d’autres de trente pages ; métamorphoses de ses types, fantastiques, humoristiques, sentimentales, 
fantaisistes et bien sûr métamorphoses de ses contenus aussi, toutes les nouvelles ont des contenus variés et en transformations 
permanentes.  

 Ce sont ces transformations qui ont engendré une diversité des notions théoriques formulées par des lexicographes, par des 
critiques et par des écrivains qui ont montré qu’on ne peut définir avec rigueur ce genre littéraire qui reste un genre polymorphe. 

La problématique du genre   

Le critique et théoricien de la littérature Viktor Shklovsky2 qui avançait au début de son article la construction de la nouvelle et 
du roman, la précision suivante : 

        « Je dois dire avant toute chose que je n’ai pas encore trouvé une définition pour la nouvelle. C’est-à-dire que je ne puis 
encore dire quelle qualité doit caractériser le motif, ni comment les motifs doivent se combiner afin que l’on obtienne un su jet .Il 
ne suffit pas d’une simple image, d’un simple parallèle ni même de la simple description d’un évènement pour que nous ayons 
l’impression de se trouver devant une nouvelle »3 

         Voici une citation qui figure dans l’introduction du livre, la littérature arabe contemporaine de Nada Tomiche agrégée, 
docteur ès lettres, professeur des Universités, professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle « le substantif riwâya dont 
la racine signifie étymologiquement « abreuver» et, par extension « abreuver de paroles », « narrer », désigne, à l’époque 
moderne, d’une manière très large, le « récit », la «narration ». Récemment encore, dans la préface à la pièce de Yûsuf Idrîs, al 
Farâfîr (1964), le terme renvoie au récit théâtral, à la pièce de théâtre. Il tend toutefois à se spécialiser dans le sens de « roman » 
et à s’opposer au genre de la nouvelle (qissa) et de théâtre (masrah) .4  

 

 

 
                                                           

1
 Le fait de citer des auteurs ou plus exactement des spécialistes de la nouvelle occidentale est une manière de 

rapprocher ce genre en question dans la culture arabe et de marquer les similitudes avec sa sœur en occident 
notamment après que sa forme s’est « stabilisée » au XIX siècle dans le monde arabe.. 
2
 Viktor Shklovsky qui  est un théoricien de la littérature et écrivain russe, né à Saint-Pétersbourg le 24 janvier 1893, 

mort le 6 décembre 1984. Il est le fondateur du groupe des formalistes russes de Saint-Pétersbourg OPOYAZ et auteur 
de plusieurs romans à caractère autobiographique. Il a également été critique de cinéma et auteur de scénarios 
3
 Viktor Shklovsky, la construction de la nouvelle et du roman, in TODOROV Tzvetan, Théorie de la littérature, textes 

réunis, Le Seuil, 1965, p 172. 
4
 Nada Tomiche, La littérature arabe contemporaine, ed Maisonneuve et Larose, Paris, p 7. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formalisme_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/OPOYAZ
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1. L’influence d’avatars historiques التاريخيت التغيراث تأثير        

    La nouvelle a subi l’influence des avatars historiques d’autres genres qui la précédaient dont elle tient son identité et son  
autonomie, certains critiques comme R. Godenne recommandent d’étudier l’évolution de la nouvelle avant de s’aventurer dans 
toute « définition prétentieuse » :  

        « Étudier la nouvelle(…) c’est d’abord préciser le cadre dans lequel se déroule son évolution à travers les siècles depuis le 
moment où elle est apparue, jusqu’à nos jours ; c’est ensuite se pencher sur les différentes conceptions qui se sont 
succédées ,s’interroger sur leur valeur respective , puis finalement essayer de voir si, par rapport aux autres  formes de récits brefs 
et longs, il n’y aurait  pas une conception qui exprimerait la spécificité de cette forme particulière qu’est la nouvelle ".1 

2. Des récits en mouvement   

           On a tendance a institué des coïncidences, à signaler des similitudes, à souligner des analogies commodes entre la nouvelle 
et les autres genres du récit bref comme Al-Maqâmât ou la séance, Le récit dans le Coran, al-nâdira (la blague ou l’anecdote) , al 
qissa  qui signifie (la nouvelle  ) et si on ajoute l’adjectif al kassira qui veut dire «  bref »   au mot al qissa  nous sommes devant 
la nouvelle littéraire ( al kissa el kassira) ,  etc.  Et ce fait, n’est en réalité qu’une manière de négliger et de gommer les 
différences existant entre ces genres et négliger aussi les changements que peuvent provoquer l’évolution ou le «  passage » d’un 
genre à l’autre. Cette dynamique est décrite par Thierry Ozwald dans son livre La nouvelle qui a sûrement éclairé et apporté aux 
chercheurs et aux étudiants qui s’intéressent à la nouvelle littéraire une aide inestimable et des informations précieuses : 

         « Mais cela revient surtout à perdre totalement de vue la perspective historique, la dimension diachronique du fait littéraire 
cette dynamique interne qui modifie progressivement les formes et les faits s’engendrer les unes par rapport aux autres  ; c’est 
ignorer, pour tout dire, la genèse d’une forme plus accomplie et sensiblement plus sophistiquée que les autres ».2 

       Antonia Pagán López estime lui aussi que les frontières entre les différents récits brefs sont difficiles à repérer et qu’il y a un 
manque de rigueur quant à leurs définitions3:  

         « La critique manque de rigueur terminologique à l´heure de formuler une distinction entre les différentes modalités du récit 
court, du conte et de la nouvelle. L´opinion générale considère que dans la nouvelle les événements s´inscrivent dans un contexte 
réaliste ; cependant, dans le conte ils sont de nature irréelle et fantastique, mais cela entraîne des ambiguïtés».4 

                                                           
1
 René Godenne ; La nouvelle française ; Presse universitaire de France ; 1974 ; pp 13-14 

2
 Thierry Ozwald , La nouvelle , Hachette , France 2003 , p13. 

3
 Nous allons tenter de donner des définitions qui ont été utilisées dans les manuels et les livres ayant une réputation 

et une renommée dans le domaine littéraire. Quant aux difficultés qui s’imposent face aux limites de ces genres 
connus sous l’appellation du récit bref, nous laissons le soin à d’autres études -si elles n’existent pas déjà - de s’en 
occuper d’une manière exhaustive. 
4
 ANTONIA PAGÁN LÓPEZ ; Les sentiers du texte dans l´ écriture d´Yves Frontenac : Nouvelle, Récit ; Roman Anales de 

Filología Francesa, n. º 13, 2004-2005. 
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        Le Dictionnaire portatif du bachelier résume dans une définition récapitulative l’essentiel des éléments de la nouvel le, du 
conte et du roman :  

         « La nouvelle est un court récit en prose, généralement centré sur un seul événement, avec des personnages peu nombreux. 
A la différence du roman, la nouvelle est courte, d'une narration ramassée. A la différence du conte, la nouvelle met en scène des 
personnages vraisemblables (et non pas irréels ou merveilleux comme les ogres ou les fées.) Sa forme brève illustre en général un 
thème précis, ce qui n'exclut pas des messages de portée symbolique. La fin de la nouvelle, souvent tragique, est particulièrement 
soignée pour surprendre le lecteur et lui donner à penser, à méditer".1 

          Nous sommes amenés alors à remonter dans le temps et jeter la lumière sur ces évolutions de la nouvelle et ceci en donnant 
quelques éclaircissements sans avoir la prétention de mettre au point des vérités absolues. La nouvelle arabe tel que nous la 
connaissons à notre époque est tributaire de plusieurs avatars antérieurs. Elle a gardé de ces empreintes irrégulières dans sa forme 
moderne. Connaître ces empreints va aider à comprendre le genre en question qui – signalons-le dès maintenant- échappe à toute 
tentative de définition.  

3. Un caractère hybride  

      Cette difficulté réside dans le fait que ce genre a un caractère hybride qui partage les mêmes caractéristiques que les autres 
genres narratifs : personnages, action, spatialité, temporalité…  

   Pour beaucoup de critiques, la brièveté narrative de la nouvelle n’apparaît alors que comme un fragment, quelque chose 
d’incomplet qui est détaché d’un tout.  

4. Survol historique    

4.1 L’étymologie    

       Le mot nouvelle a connu des changements et des remodelages dans les différentes cultures : Nouvelle, novella, novela ou bien 
short story, Kurzgeschichte etc.  De la terminologie utilisée, dans diverses langues, pour indiquer ce que nous appelons une 
nouvelle ou al kissa en arabe, se dégagent deux grandes tendances qui met bien l’accent sur les deux caractéristiques essentielles 
du genre, sa narrativité et sa brièveté, la première se révèle beaucoup plus problématique : on voit mal, à priori, le rapport entre le 
genre littéraire que nous connaissons et la nouveauté que son nom semble lui attribuer.   

  Dans la littérature arabe on utilise deux termes «  al kissa al kassira » القصيرة القصت  qu’on peut traduire par le récit court.  
Notons qu’en France au cours du Moyen Âge, le mot « novele », directement traduit de l’italien « novella », signifie d’abord : fait 
récent. C’est vers le XVe siècle que, toujours en référence à l’italien, il se met à désigner un « récit concernant un événement 
présenté comme réel et récent » (Dictionnaire historique de la langue française). Ainsi s’opère un double glissement qui explique 
le lien entre les deux sens du mot : fait nouveau et genre littéraire ; mais aussi simple constat de cette nouveauté (caractéristique 
objective du fait en question) et affirmation de celle-ci comme une propriété positive. Revendication qui ne va pas de soi : En 

                                                           
1
 La nouvelle, Le dictionnaire portatif du bachelier, Hatier, 1998 
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effet, c’était plutôt l’ancienneté de l’histoire qui en faisait le prix. Tout se passe donc comme si, déjà en cette fin du Moyen Âge, 
l’originalité se trouvait, pour la première fois peut-être, présentée sinon comme une valeur en soi, du moins comme la qualité 
susceptible de piquer la curiosité du public. 

5. La nouvelle arabe    

       La littérature arabe a utilisé sa propre terminologie et ses propres concepts jusqu’ au XIXe siècle. Ceci est dit clairement dans 
ce qui suit par Élisabeth VAUTHIER1 et Jamel Eddine BENCHEIKH2 :  

 « La littérature arabe a vécu jusqu'au XIXe siècle sur ses propres concepts, en définissant ses propres catégories. C'est dire 
qu'en ce domaine toute manipulation imprudente conduit à l'incompréhension, tout rapprochement hasardeux altère la réalité des 
faits »3. 

On commencera par les différentes transformations et appellations qu’a connues ce genre dans l’histoire littéraire arabe. Ceci va 
permettre de saisir, les enjeux et les contextes qui ont influencé les formes, les structures et les mécanismes de la narration. Mais 
avant de s’engager dans une tel avant-ure,  devons-nous dores et déjà  vous « prévenir »  encore une fois sur le mode de 
transformation et d’évolution de la nouvelle arabe qui se développe « en cercles concentriques presque indépendants les uns des 
autres. Contrairement aux nouvelles italiennes, espagnoles et françaises qui évoluaient d’une manière linéaire4 ».5    

6. La nouvelle arabe : début et évolution  

      La nouvelle littéraire arabe telle qu’elle est connue aujourd’hui tient ses origines de la littérature arabe et la littérature 
occidentale .Mais il faut le signaler à ce niveau que cette double identité est le sujet d’un débat ouvert, voire même d’un conflit 
entre les Arabes et les Occidentaux6, mais aussi entre les critiques et les historiens de la littérature arabe aussi.  

                                                           
1 Elisabeth Vauthier est directrice adjointe chargée de la recherche à l'UFR Langues. 

Elle est également directrice adjointe au Département d'Etudes Arabes et responsable du Master d'arabe. Enseignant-
chercheur en littérature arabe moderne et contemporaine. 
2
 Jamel Eddine Bencheikh est un écrivain algérien et un spécialiste de poétique arabe, né le 27 février 1930 à 

Casablanca (Maroc) dans une famille algérienne de magistrats, mort d'un cancer le 8 août 2005 à Tours (France). Il est 
surtout connu pour avoir traduit le célèbre conte des Mille et une nuits 
3
 Encyclopédie Universalis, la littérature arabe, par Élisabeth VAUTHIER et Jamel Eddine BENCHEIKH, éd 2004 

4
 Ceci dit, il est difficile de chercher des rapports existants entre ces différentes formes littéraires qu’on peut qualifier 

de récit bref en tout cas. Mais, des études approfondies dans ce sens peuvent sûrement découvrir en dépit de ce 
« développement concentriques » de ce genre que des influences et des emprunts  ont marqué bel et bien ces formes 
littéraires. 
5 R. khavam ,Nouvelles arabes, choisies et traduites sur le texte arabe par René,; Ed, SEGHERS, 1964 p 24. 
 
6 Ernest Renan (1823-1892) voit que les Arabes n’ont pas connu le récit pour deux raisons : 

La première est que l’esprit arabe opte pour l’abstraction et s’éloigne de la personnification. 
La deuxième est que le milieu aride du désert était pauvre en images divertissantes et diverses qui peuvent servir de 
matière première pour les écrivains.  
Ces deux arguments ne sont, en évidence, pas très convaincants –ceux qui connaissent le minimum de la littérature 
arabe doivent être de cet avis - car en dépit de tout, l’homme utilise les moyens de communication et la langue 
surtout pour communiquer, pour marquer sa présence dans son époque, et raconter des histoires et son histoire etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_et_une_nuits
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  Quelques critiques Arabes et mêmes occidentaux affirment au contraire que la nouvelle littéraire arabe est un genre purement 
arabe. Ils réclament que c’est une forme d’art de prose typiquement arabe et qui tient ses origines des Maqamates.  

7. Les différentes formes du récit court dans la littérature arabe  

     Des critiques affirment pourtant que la nouvelle a des antécédents et des racines bien lointaines dans la littérature arabe. Ces 
racines existaient effectivement et parfois continuent d’être et d’attirer l’intérêt des lecteurs et la curiosité des critiques. Nous  
allons découvrir ensemble, et avec le minimum de détails possibles que ces genres peuvent être associé génétiquement à la 
nouvelle connue actuellement dans le monde arabe et même occidental. Dans ce qui suit la nouvelle arabe après ses différentes 
métamorphoses a donné naissance à une forme plus au moins stable qui s’appelle « al-kissa al-kassira »(le récit court).      
Commençons par un genre un peu spécial dans la littérature arabe, spécial par sa beauté et sa structure narrative – qui a 
révolutionné le récit de l’époque – et même par ses objectifs éducatifs qui démontrent que les Arabes de l’époque dégustaient 
avec un grand plaisir un langage raffiné et une langue soignée. 

7.1 al- Maqâmât   (la séance)   المقامت 

      Al-Maqâmât ou la séance est très importante dans la littérature arabe car elle est associée à l’enseignement des expressions 
raffinées, bien agencées et surtout bien rythmées aux disciples de cette langue. Ce genre a été développé en Xe siècle. Si nous   
remontons dans l’époque de la poésie ancienne,    nous constatons que le mot Maqâmât désignait à la fois le conseil de la tribu et 
les personnes qui y participent pour débattre les différents sujets. Il peut aussi signifier une conférence1. A partir de là, ce mot est 
utilisé pour désigner le « discours » d’une personne assis ou debout qui prêche des gens. Il ne s’agit pas bien sûr que de ce sens 
(un prêche) mais une Maqâmât dite artistique qui est un court récit avec un héros, un narrateur, un événement plaisant ou comique 
qui ironise sur un aspect précis de la vie sociale, littéraire etc. afin de le censurer. 

   Al-Maqâmât est composée de récits courts et indépendants en prose rimée avec des insertions de poésie. Créé par al-Hamadhânî 
(968-1008), ce genre d'une virtuosité stylistique étincelante culmine avec al-Harîrî  (1054-1122).  
Composées de cinquante séances, les Maqâmât d'al-Harîrî narrent les aventures de deux protagonistes : le narrateur al-Hârith et le 
héros Abû Zayd, vagabond bohême et fripon qui cherche à gagner sa vie par la ruse (al-hila) mais aussi par l’éloquence. Ses 
tribulations à travers le monde sont l'occasion de portraits ironiques et d'anecdotes croquées sur le vif. Très appréciées pour leur 
humour, les Maqâmât d'al-Harîrî ont été luxueusement enluminées par Yahyâ b. Mahmûd Al-Wâsitî, en 1237 à Bagdad. Ces 
peintures offrent un tableau incomparable de la vie des villes et des campagnes du monde arabe médiéval. 

Al- Maqâmât est écrite   dans une langue d’une virtuosité stylistique et poétique exceptionnelle selon tous ceux qui ont lu ou 
étudié. Nous  avons quand même « fort mal apprécié ce style en reprochant à l’auteur d’une Maqâmât de chercher à réaliser des 

                                                                                                                                                                                                 

Ajoutant aussi les différentes productions littéraires notamment en poésie qu’a connue l’histoire arabo-musulmane 
qui a témoigné et témoigne jusqu'à notre temps de la richesse de ses contenus et la beauté de sa langue qui s’est 
inspirée entre autre de la beauté du désert qui n’était en aucun cas un obstacle face au pouvoir créateur des écrivains  
1
 Yousef Nour Awad, l’art de la Maqâmât entre l’Occident et l’Orient (fan al-Maqâmât, bayna al- machrikh wa al-

maghreb), Dar al-kalam, Liban .1969 
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tours de forces en sacrifiant le sens1 et la suite des idées. »2. Il faut en revanche signaler que les Arabes ne sont pas de cet avis car 
ayant un gout d’une manière générale envers les belles lettres, trouvaient donc que c’est plutôt beau et qu’il est difficile de réussir 
une excellente Maqâmât telle que celle de Hamadhâni ou celle de Hariri. Les Arabes savent que ces écrivains déploient des 
efforts pour trouver la rime et les sonorités adéquates pour charmer les oreilles du lecteur et provoquer chez lui du plaisir.  

7.2 Le récit dans le Coran  

   Le discours narratif est l’une des caractéristiques du glorieux Coran. Par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel, Dieu révéla au 
Prophète l’histoire des peuples anciens et les récits3 de plusieurs personnages4, messagers (Moïse, Jésus Christ, Salomon5  et 
Mohammad…).et autres. Le Coran contient donc, un nombre important de récits riches en enseignements6 intemporels afin de 
guider l’homme dans ce bas monde. 

7.3 al-hadith   الحديث  (discours ou paroles) 

     D’autres pistes portent à croire que la nouvelle littéraire arabe tient ses origines de ce qu’on appelle « hadith »7 qui signifie 
discours ou paroles et « qu’on trouve dans le titre de différents manuscrits : « Hadith Malik ibn Dînâr1» (Nouvelle de Malik, fils 

                                                           
1
 Les lecteurs des Maqâmât dégusteront en revanche avec plaisir (du texte) chaque mot et chaque ligne. La facilité de 

la lecture au détriment du reste est un défaut aussi (la beauté du texte et son ornement avec des figures de styles et 
cette fameuse rime incomparable est un atout du texte). Une maitrise de la langue et d’éventuelles recherches 
s’imposeront certes pour certains, mais ceci n’est nullement un défaut dans le genre mais en nous-même. 
2 R. khavam , Nouvelles arabes, choisies et traduites sur le texte arabe par René,; Ed, SEGHERS ; 1964 p 27  
 
3
 « Dans leurs récits, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point-là des histoires 

fabriquées... » Sourate Youssouf- Verset 111. 
4
 Parmi ces personnages, on y trouve les oiseaux et les insectes, on les rencontre dans le même récit. C'est le récit de 

Salomon dans la Sourate des fourmis (Al-naml - 27). Nous trouvons la huppe et la fourmi qui jouent leurs rôles comme 
s'il s'agissait d'un personnage ordinaire dans le récit (p. 296). Nous voyons la fourmi qui avertit ses consœurs d'un mal 
éventuel qui risque de leur arriver. Elle leur demande de rentrer dans leurs demeures de peur que Salomon et ses 
armées ne les écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. La réaction de Salomon qui parlait aux animaux et 
comprenaient leur langue fut, selon le Coran : " Il sourit, amusé par ses propos et dit : permets-moi, Seigneur, de 
rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne œuvre que Tu 
agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux "(Coran, 27,19). 
5
 Salomon par exemple était un prophète. L’histoire que raconte le Coran est magnifique et plein d’enseignements. 

C'était un homme fabuleux, qui avait des pouvoirs extraordinaires : il comprenait le langage des animaux et il 
maîtrisait des armées de toutes sortes. Il pouvait commander les vents et les éléments. Mais c'était surtout un 
Prophète hors du commun qui n'a jamais oublié son devoir envers Dieu et les Hommes. De son enfance (auprès de son 
père Daoud) à l'établissement de son royaume. 
6
 Ces récits ont des objectifs éducatifs, et on a signalé un peu plus haut que al-Maqâmât (la séance) partage aussi avec 

ces récits cette ambition. Al-Maqâmât a peut-être la prétention d’imiter cette fameuse rime et poétique incomparable 
du Coran. Il faut dire aussi ou plus exactement avouer que toutes les tentatives d’imiter le style du Coran -qui ne peut 
être comparé ni à la prose ni à la poésie -ont échoué (Tahaa Hossein a des études dans ce sens). Le Coran étant la 
parole de Dieu, a prévu que l’homme ne pourra jamais  re-produire un tel texte, et ceci est valable et confirmé par 
tout le monde : Le Coran a un style unique, une structure unique, une ouverture et un éclatement de sens qui ne 
cesse d’être prouvé par l’avancé des sciences et des technologies. 
7Il ne faut pas confondre ce sens avec celui répondu pourtant dans la culture arabo-musulman car 
« hadith » signifie les propos (aqwal) tenus par le prophète Mohamed que le salut soit sur lui . 
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de Dînâr, Bibliothèque Nationale de Paris, n° 1931),Malik ibn Dînâr est né en 130 hijri qui correspond à l’an 747.« Hadith al-
Mouhallab (Nouvelles d’al-Mouhallab, ibid.n°1363) « Hadith du palais en or » (ibid. n° 2738) et dans la période moderne chez al-
Mouwaylihi, par exemple (mort en 1930) : « Hadith ‘Isa ibn Hicham » Nouvelles d’Isa ibn Hichâm,un personnage  fictif qui tient 
la place de l’auteur. »2  

7.4 al-Qissa   (le roman - histoire) القصت

        Le mot « Qissa » se rattache à une racine qui signifie « tranché, coupé » : c’est une pièce prélevée sur l’étoffe du réel, tel 
qu’on le voit. Elle peut prendre la forme d’un récit, d’un portrait, ou d’une pièce de théâtre. Certains auteurs Arabes de contes, 
comme les frères Taymour par exemple, sont aussi habiles dans le genre dramatique que dans la nouvelle.  Pour eux, elle est 

                                                                                                                                                                                                 
1
La biographie de cet homme est intéressante à étudier de plusieurs angles notamment la transformation qu’a connue 

sa vie après sa repentance. Derrière cela, il y a bien une vraie cause !  Il a vu un rêve dans lequel sa fille morte lui 
parlait. Observons ensemble le récit de son rêve. N’est-ce pas un exemple parfait d’un récit bref ? Voici son récit par 
lui-même : « J'étais un homme qui aimait s'amuser et ensuite j'ai eu le penchant pour le vin. J'ai acheté une esclave 
avec qui j'étais heureux. Elle a donné naissance à une très belle fille que j'aimais. Je l'ai vu grandir. Chaque fois que je 
buvais du vin, Elle prenait le verre de ma main et le versait sur le sol. A l'âge de deux ans Elle fut décédé et m'a laissé 
avec beaucoup de chagrin .La quinzième nuit de Sha'ban j'étais ivre et je me suis endormi. Et j'ai vu dans un rêve que 
c'était le jour de la Résurrection et que je suis sorti de ma tombe avec un grand serpent qui me pourchassait. J'ai 
couru le plus vite possible, mais le serpent était toujours derrière moi. Je suis passé devant un Viel homme, habillé 
avec des vêtements propre, mais très fatigué. Je l'ai appelé "O Sheikh, s'il te plait sauve-moi de ce monstre !" Il a 
répondu, "O mon fils, je suis trop vieux et ce monstre est trop fort, je ne peux pas le combattre. Peut-être que 
quelqu'un d'autre peut vous aider.''   
J'ai continué à courir et le serpent me suivait toujours. Je suis passé au-dessus d'une fosse de feu et j’étais sur le point 
de chuter, quand quelqu'un me dit, ''vous n'allez pas y habiter,'' en entendant ça j'ai couru vers les montagnes, Il y 
avait beaucoup de portails et devant chaque portail il y avait un gardien. Une voix venant de l'intérieur disait, ''Laissez 
cet homme misérable rentré avant que son ennemi le capture.'' Les portails s'ouvrent, j'ai vu un groupe d'enfants 
leurs visages éclairés comme la lune, et parmi eux il y avait ma petite fille ! Elle est venue vers moi comme un rayon de 
lumière et avec sa main droite il a frappé le serpent, qui a pris fuite. Elle s'est assise à côté de moi et m'a dit, ''O mon 
père, n'est-ce pas le temps pour les cœurs des croyants de se soumettre au rappel d'Allah (Dhikr) et à sa vérité (Coran) 
qui a été révélée?'' j'ai répondu, “O mon enfant, connais-tu le Coran?'' Elle a répondu, ''je l'ai appris de toi.'' Je lui ai 
demandé, ''O ma fille qu'est-ce que tu fais ici?'' Elle a dit “on est des enfants Musulman morts et on vit ici jusqu'au 
jour de la Résurrection et attendons nos parents.'' Je lui ai demandé, '' O ma fille, qui était ce monstre qui me 
poursuivait et voulait me tuer?'' Elle a répondu, ''O mon père, c'était tes mauvaise actions, que t'as accumulé et qui 
ont failli te détruire.''  
Et puis je lui ai demandé, ''Et qui était le Viel homme faible ? ''Elle a répondu, ''C'était tes bonnes actions, que tu as 
affaiblis à tel point qu'il n'avait plus de force pour te défendre. Alors, O mon père, repent –toi et revient à Allah, et ne 
soit pas parmi ceux qui vont périr,'' Soudain je me suis réveillé. Et je me suis repenti de mes péchés et revenue vers le 
chemin d'Allah.   
    Quand des enfants meurent à l'âge précoce et que leurs parents se montrent patient et ne se plaignent pas du 
destin, ceci est une salvation pour eux dans l'au-delà » 

     Parmi ses anecdotes qui nous ont marquées aussi, il y a celle d’un voleur qui n’a rien trouvé dans la 
maison de Malik ibn Dînâr. Il lui a dit : vous n’avez rien trouvé à prendre. Vous voulez quelque chose qui 
peut vous rendre service dans l’au-delà. Le voleur a répondu : oui. Malik ibn Dînâr lui a demandé de faire 
ses ablutions et de faires deux prières. Ce voleur disait à ses amis après cette scène : « j’étais venu pour le 
voler et il m’a volé ». N’est-ce pas un thème et une structure idéale d’une nouvelle ?    
2
 René, R. khavam,Nouvelles arabes, choisies et traduites sur le texte arabe , Ed, SEGHERS ; 1964 p14. 
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souvent une esquisse psychologique peignant les différents états d’âme d’un personnage, ou une présentation synchrone de 
plusieurs types sociaux, au détour d’une rue.       Mahmoud Taymour par exemple est appelé le «Maupassant» égyptien.1 

« La Qissa arabe est l’illustration de certains préambules des narrateurs des « cent nouvelles nouvelles », comme par exemple 
celui de Monseigneur de Villiers pour la cinquante-septième Nouvelle : « Tandis que l’on me prête audience et que âme ne 
s’avance quand à présent de parfournir cette glorieuse et édifiante œuvre de cent nouvelles, je vous conterai un cas qui puis 
naguères est devenu en Dauphiné, pour être mis au rang et nombre des dites nouvelles »2  

Il s’agissait d’atteindre le nombre de récits fixé. »3  Le mot « Qissa » est désigné parfois dans la langue française par les 
termes suivants : la nouvelle élaborée.4 Pour différencier la nouvelle du roman, la langue arabe ajoute au mot « Qissa », 
l’indication « kassira » qui veut dire en arabe brève ou courte. Ceci est valable pour la langue anglaise qui utilise « short story » 
pour désigner la nouvelle littéraire. 

7.5 Al- Hikâya   الحكايت (le récit)  

        Quand une tranche de réel a fait l’objet d’un modelage particulier de la part de l’écrivain arabe, on possède alors une 
« Hikâya », terme dont la racine « haka » peut-être rapprochée d’une autre qui ne présente d’autre différence avec celui-ci qu’une 
prolongation avec la première syllabe, « hâka », verbe qui signifie « tisser un habit », ou « composer un  poème ».   

La « Hikâya » est une nouvelle où la création personnelle se manifeste avec plus de clarté. L’auteur non seulement choisit les faits 
mais leur fait subir une transformation qui donne à l’ensemble une forme particulière, une couleur propre avec son propre goût.5   

  La langue arabe ajoute au terme « Hikâya » الحكايت le qualifiant « achâbia » الشعبيتqui est l’équivalent de populaire dans la 
langue française. « al-Hikaya achâbia » الشعبيت الحكايت donnera donc le conte populaire. Celui-ci est défini dans la langue 
arabe comme un récit qui est raconté par une personne à un auditoire de bouche à oreille. Cette personne doit se tenir de respecter 
le contenu et la structure globale de ce récit. Ce conte est raconté généralement par les grand- mères à leurs petits fils. Le conteur 
doit mettre ces enfants dans un décor particulier par les descriptions détaillées des personnages mais aussi par une façon de 
raconter très exceptionnelle  qui s’adapte avec les situations de l’histoire, les personnages qui prennent la parole et ceci par une 
intonation changeante de la voix et un ton bien déterminé qui imite parfois même les événements naturels tel que le souffle d u 
vent, par exemple . Il contient un début et une fin. Les actions et les transformations sont nombreuses. Le conteur ne doit pas 
s’arrêter aux détails ni au profil psychologique de ses personnages. Le conte populaire arabe a lui aussi une manière stable et figée 
pour le commencer « kan ya Makan fi kadimi azzaman » qui donnera « il était une fois dans les temps anciens ».  

 

                                                           
1 René, R. khavam, Nouvelles arabes, choisies et traduites sur le texte arabe , Ed, SEGHERS ; 1964,p14. 
2
 Les cent nouvelles nouvelles, Paris, éd. Garnier, p 257. 

3
 René, R. khavam,Nouvelles arabes, choisies et traduites sur le texte arabe , Ed, SEGHERS ; 1964; P 13 . 

4
 Ibid. P 13-14 

5
 Nouvelles arabes, choisies et traduites sur le texte arabe par René, R. khavam ; Ed, SEGHERS ; 1964 p14 
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7.6 al-nâdira النادرة   (la blague, l’anecdote) 

       C’est une histoire courte qui véhicule un message ou une morale en utilisant l’ironie ou la censure d’un côté d’une 
personnalité ou d’une situation   ou sous forme d’une exhortation. Ses héros sont dans la plus part du temps des avares, des idiots 
ou des ivrognes et même des intelligents. Ces histoires se terminent généralement par une phrase plaisante et amusante. An’ ad ira 
est facile à retenir par les contradictions qu’elle contient et l’ironie qu’elle utilise mais aussi par son caractère court. Juha (mort en 
747) et Abi Anaouas sont les plus connus dans ce genre.  

 

7.7 Les Mille et Une Nuits  

        Au VIIIe-IXe siècles, un livre persan intitulé Hezar Afsane ou Mille Légendes qui a été traduit en arabe et a pris le titre de 
Les Mille et Une Nuits (Elf leïla wa leïla) وليلت ليلت ألف  . L'ouvrage perse, qui relevait du genre « miroir des princes », contenait 
vraisemblablement des récits exemplaires et était destiné à l'éducation des gouvernants. Il n'appartenait pas à une littérature 
populaire ou au folklore et avait le même statut que le recueil de fables animalières Kalila et Dimna (par exemple). Seulement, à 
côté d'un récit-cadre qui est resté stable (l'histoire de Shahrazâd, qui encadre toutes les autres), le reste des contes a 
considérablement changé (comme le titre persan d'ailleurs) et une nouvelle matière y a été introduite. Ces contes ont été ensuite 
diffusés en Europe.1 

7.8 La nouvelle littéraire arabe au  XIXe siècle  

 Beaucoup de critiques sont de l’avis qui dit que le monde arabe d’une manière générale s’est retourné vers l’Occident pour  voir 
ce qu’il a de beau et de nouveau dans le domaine littéraire dans l’époque dite d’Anahdha que nous   pouvons   situer vers le début 
du XIXe siècle. Le monde arabe était jadis le centre d’intérêt et de curiosité de l’occident, les sources d’influences sont 
incontestées et incontestables. Mais ce dernier a su développer, améliorer, et remodeler ces inspirations alors qu’une « sclérose » 
historique a empêché le monde arabe de faire de même. 

       Il y avait bien sûr des conditions qui ont préparé ce climat et cette acceptabilité de prendre et d’être influencé par l’autre, 
citons par exemple  

- le phénomène de la presse écrite qui a révolutionné le monde arabe et a contribué – comme dans l’occident- à la publication 
de notre genre en question : la nouvelle. La presse écrite s’adapte –comme nous  l’avons déjà signalé le mieux avec la 
brièveté et la compression des événements de ce récit.  

- L’apparition d’un public cultivé qui s’adapte aussi avec les exigences de son temps en préférant lire court et en une séance 
de lecture  quelque chose qui peut le distraire, ce public peut se procurer des journaux quotidiens, c’est un public qui a les 
moyens quand même  pour le faire.  

                                                           
1
 Les_Mille_et_Une_Nuits, http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits.2009. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kal%C3%AEla_wa_Dimna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%A9h%C3%A9razade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits
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-  la femme qui s’est ouverte sur le monde de travail d’une manière un peu brusque, ce qui a facilité le contact avec l’autre 
sexe et de créer un environnement fécond pour d’éventuelles rencontre et donc d’éventuelles histoires réelles et de fiction.  

       L’activité littéraire est donc relancée. Le terrain est préparé pour la nouvelle pour re-voir le jour avec deux types d’écrivains : 
ceux qui ont tenté de « marier » la nouvelle telle qu’elle était connue dans l’Occident, avec les différentes formes de la nouvelles 
arabes tels Mostafa Lotfi El Manfalouti1 et al-Muwayliḥī Mohamed (1858-1930)2 . Et ceux qui ont préféré regarder en avant et 
prendre cette forme nouvelle de l’Occident et l’adopter sans se soucier de leur patrimoine littéraire. 

 

Conclusion  

La nouvelle arabe n’a pas connu le même processus de développement de la nouvelle occidentale c'est-à-dire linéaire. Elle a 
évolué d’une manière concentrique. Nous avons vu que la séance (al Mâquâmat) respectait parfaitement les exigences d’un récit 
court, avec un autre objectif d’ordre didactique. Sans oublier pour autant cette fameuse rime qui donnera une poétique 
exceptionnelle au discours qui lui aussi est plein d’ironie pour censurer ou contourner la censure de la société. Les récits cités 
dans le Coran, sont aussi considérés par les critiques comme « les ancêtres » du récit court. Ajoutons à ceux-là, al-hadiht 
(discours ou paroles) de Malik Ibn Dinar (l’histoire de sa repentance). Les Mille et Une Nuits ليلت و ليلت ألف  (Elf leïla wa leïla) 
qui constituent l’exemple le plus marquant de récit bref, en dépit de la complexité de ses structures car c’est un ensemble 
complexe de contes imbriqués les uns dans les autres. Au XIXe siècle, tout porte à croire que les nouvellistes arabes étaient plutôt 
influencés par l’Occident, l’influence est considérable même si le débat est encore ouvert quant aux vraies origines de ce genre 
dans la littérature arabe surtout la nouvelle littéraire telle qu’elle est connue actuellement.     
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