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 اإلاؿخسلو

فىض ى  و طاهغة الجؿض)ؾخغاهمي في عواًخيهاَظٍ الضعاؾت الىكف ًٖ مالمذ الخجغبت الفىُت للياجبت ؤخالم مخاولذ 

وكض خاولىا الترهحز ٖلى الجاهب الخُبُلي في هُفُت بىاء الاخضار وجغجُبها،فًال ًٖ اإلاىيىٖاث الجضًضة في (.الحىاؽ

ا الفىُتبىاء الاخضار،مخمثال بالجيـ،بٗض ؤن بؾدبضلذ الغواًت الج وكض جىاولىا الجيـ هما حاء في .صًضة ؤغلب ٖىانَغ

ا جإملُا،بل حٗضي طلً لُإزظ َاب٘ الجضٌ  الغواًخحن بيل نىعٍ وؤقياله وؤغغايه اإلاسخلفت،بٗض ؤن ؤزظ َابٗا فىٍغ

ذ في الغواًخحن.والخىافغ م٘ الىاك٘  الغواجي وكض وان ْهىعٍ حلُا في الىو.ٖلما ؤهه لم ًٓهغ بكيل ونفي ونٍغ

      .وفي زاجمت البدث عنضها ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بليها .اإلاؿخغاهمي

ت الؿغص، اخالم مؿخغاهمي، الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة: اليلماث الغثِؿُت  هٍٓغ

 

Abstract                                                                                                              

This study tried to discover features of the technical experience for the novelist 

Ahlam Mosteghanemi in her two novels (memory in the Flesh and Chaos of the 

Senses).We tried to concentrate on the applied aspect as to manner of setting up or 

building and arranging the events besides the new topics in building of the events 

represented by sex after the new novel replaced most of its technical elements. We 

handled the sex as it has been mentioned in the two novels in all its pictures, shapes, 

and different purposes which took intellectual and reflective mark, yet it passed that to 

take the argumentation and discord mark with the reality.                                                                  

We gathered  the  most  important  findings  Which  We  reached  them  at  

conclusion  of  the  research.  
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فهى الترهُب . بلى اإلاؿخىٍاث اإلاسخلفت مً قبىت الٗالكاث اللاثمت بحن ألاحؼاء الىهُت( البىاء)ؤو ( البيُت ) ٌكحر مهُلح 

لظلً . بمٗجى الىكف ًٖ الٗالكاث التي جغبِ َظٍ الٗىانغ ببًٗها. الضازلي  للىو ألاصبي في ؾُاكت اللغىي الىص ي

ً هي .    اإلاىىهت له في حكىُله ألاصبي فإن بيُت الحضر الغواجي حكحر الى الٗىانغ فالبيُت ٖلى وفم َغوخاث الىلاص واإلاىٍٓغ

له كىاهِىه الخانت اإلاداًثت، مً ، وؿم مً  الٗالكاث الباَىُت اإلاضعهت ٖلى وفم مبضؤ ألاولُت اإلاُللت لليل ٖلى ألاحؼاء)

ؤي حغُحر في الٗالكاث بلى حغُحر اليؿم  خُث َى وؿم ًخهف بالىخضة الضازلُت والاهخٓام الظاحي  ٖلى هدى ًفط ي فُه

لى هدى ًىُىي مٗه اإلاجمٕى الىلي للٗالكاث ٖلى صالله ٌغضو مٗها اليؿم ٖلى مٗجى .   (1)(هفؿه، ٖو

ملُت الخفاٖل َظٍ  جلىم ٖلى  بن الغواًت جخىىن مً ٖىانغ ؾغصًت مخٗضصة ومخىىٖت جدكيل وجخفاٖل فُما بُنها ، ٖو

لى مبضؤ الذمبضؤ الاعجباٍ الىزُم بحن  .  ٖاصة الترهُب مً حهت ؤزغي فىً اللابل إلالىخضاث وجضازلها مً حهت ، ٖو

وَظٍ الٗىانغ جخفىً ٖلى وخضاث بيُىٍت نغغي ووخضاث بيُىٍت هبري حٗخمض آلُتي الضاٌ واإلاضلٌى ؤو الخلفٔ واإلالفىّ 

.  في آلُت اقخغالها صازل الىو 

  جىىن الىخضاث مفىىت في َىعَا البضاجي ، زم
ًا
 وحكىُلُا

ًا
فهى . ًلىم الغواجي بترهُب َظٍ الىخضاث وعبُها ببًٗها فىُا

غى  يهضف بلى عؾم نىعة جخإلف مً ٖضة ٖىانغ بدُث جىُىي ٖلى خياًت ؤو ؾغص لألخضار وونف للمىاكف ٖو

                             
و داا آ جق عرةيت للصحج ت والنعرو  وط ىوىو واايي  كرروييوث  جار عصفىا عصر الثنيىيت من ليفي ظتراوس الى (.  )

 289وص985 بغدادو 
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للضواف٘ ؤو البىاٖث وجدلُل لؿىن ؤو فٗل الصخهُاث ، هما يهضف بلى جلضًم نىعة واملت مً خُث الخماؾً 

 جبضو ول شخهُت وول مىكف ٖباعة ًٖ خللت مخهلت ببلُت الصخهُاث واإلاىاكف والا
ْ
.  وسجام ، بط

بلىع قيل البيُت الغواثُت، وليل مضعؾت  ٌٗض الحضر مً  اإلاداوع ألاؾاؾُت في حكىُل الىو الغواجي، فهى الظي ًدضص ٍو

.  (1)ؤصبُت جلىُتها الخانت في ٖغيه 

مىً صعا ا بؾت حكىُالث بىاء الحضر ٍو  ٖلى حاهبحن ؤؾاؾُحن وجإَحَر
ًا
:  ٖخماصا

 ٌ لغواجي وسج الحغهت بحن ػمً الحياًت ووكاجٗها وػمً الخُاب ، خُث جٓهغ كضعة اإلاالف في بىاء الحضر ا: الجاهب ألاو

 ب
ْ
سه الخام، ال بمٗجى الخخاب٘ والخىالي الؼمجي، وبهما بمٗجى ما ٌٗذ)ن خؿب مُُٗاث الغئٍا ، بط عي للخُاب الغواجي جإٍع

.   (2)(َظا الخُاب مً جدٌى وحغحر وجُىع في بىِخه الضالت 

ٗبر ٖنها ( اإلااض ي ، الحايغ، اإلاؿخلبل)جبلىع ؤبٗاص الحضر : الجاهب الثاوي  ما ًخىخض م٘ الغئٍا َو
ًا
                                                   .                واجساطَا قىال

 بٖخمضث الغواًت الٗغبُت ف
ًا
ي وكإتها ألاولى قيل الحضر اإلادؿلؿل اللاثم ٖلى اإلاىُم والؿببُت، فالؿابم  ًىىن ؾببا

لالخم ، وؤَم ما ًمحز َظا الكيل َى جغجِب الحضر الغواجي بكيل جخىالى فُه ألاخضار وجخٗاكب صون اهدغافاث باعػة في 

، وؤبغػ ما ًمحز (3)(اليكغ الحياجي الخسُُلي َظا اليؿم في الخُاباث الؿغصًت مً ؤبؿِ ؤقياٌ)ؾحر الحضر ؛ لظلً ٌٗض 

ا الفىُت مً ؾغص وخىاع وونف )الغواًت الخللُضًت خغنها ٖلى الكيل الفجي الًٗىي  ؤي جدغم ٖلى ؤن جخسظ ٖىانَغ

 
ًا
في بيُت واخضة جاصي بلى زاجمت مُٗىت، هما جدغم ٖلى اإلاىُلُت والخىاؾب والؿببُت والخإزحر، مما ًجٗل ٖاإلاها واضحا

  (4)( ي بالًغوعة بلى زاجمت مغللت ًفٌ

 ٖلى الدؿلؿل اإلاىُلي والخٗاكب 
ًا
 والغواًت  الٗغبُت الحضًثت ٖلى وحه الخهىم لم ٌٗض الحضر كاثما

ًا
في الغواًت ٖمىما

فالغواًت الحضًثت لم حٗض جغهؼ ٖلى جهىٍغ الصخىم وألاخضار بلضع ما تهخم بةبغاػ )، بهما جضازلذ ؤبٗاصٍ وحكابىذ 

.   (5)(الىفؿُت التي جدضر صازل ؤلاوؿان هدُجت بخؿاؾه الللم بةًلإ الؼمً اإلاخغحراث

ؾخسضم الغواجي الٗغبي الخلىُاث الحضًثت في حكىُل الحضر الغواجي ، فخضازلذ ألاخضار وألاػمىت في الغواًت للض ب

، فخىلذ كىالب جفجغث كىالب اللغت الخللُضًت التي ؤنبدذ مً الىمُُت، بدُث لم جىض حًٗ)واللهت بٗض ؤن 
ًا
ي قِئا

اللغت الحضًثت بدُىٍتها وبمغامغاتها وباًلاٖاتها الجضًضة ، ولِؿذ َظٍ مجغص جلىُاث قيلُت فدؿب ، بهما هي مغجبُت 

 ال ًىفهل في الىاك٘ ًٖ نمُم الخبرة الغواثُت الجضًضة 
ًا
.  (6)(اعجباَا

ؾخمغة ومفخىخت ٖلى اإلاؿخلبل ؤمام اللاعت مً مً ًـخإمل البىاء اإلاخضازل، ًالخٔ حضٌ الحايغ م٘ اإلااض ي بهىعة م

بىِخه الؿغصًت جىفخذ ٖلى اإلاؿخلبل باؾخمغاع، وَى ما )ؤحل ؤن ٌٗبر ًٖ عئٍخه وجإمالجه ، فالبىاء الخضازلي للحضر حٗل 

ا واملت ، وؤَم ما ًمحز َظا البىاء ؤن اإلااصة الحياثُت جدكابً، فال جخطح مىىهاجه (7)(ًجٗلها جٓهغ مخلُٗت وطاث جدىالث

 بٗض ؤن ٌٗاص جغجُبها في طًَ اإلاخللي
َّ
.  بال

هي ٖباعة ًٖ ؤخضار مؿترحٗت كاثمت في ؤبؿِ نىعَا ٖلى ( طاهغة الجؿض)بن ألاخضار ٖىض ؤخالم مؿخغاهمي في 

ض ؤخضار ُا وخغهت اهثر مما ًٍغ . مُٗىت  اوؾُلت الخظهغ ،الن مًمىن الغواًت في خض طاجه ًغنض ٖو

ٖىض الىخابت َى جغجِب غحر مدؿلؿل ،بهما َى جغجُبها ٌٗجى بةبغاػ الصخهُت ،وجؼوٍض اللاعت  وجغجِب الاخضار ٖمىما

 (8). وفي َظا الىٕى مً الغواًت ًدـ اللاعت بامخالء اإلايان بمخالء مبالغا... بمٗلىماث ٖنها 

                             
 26و ص984 ًنظر انجء الرواًتو شكزا قجشموالهيئت املصريت العجمت للكتجبوالقجهرةو(.  )
 .25وص994 ااتعىن عجمج من النقد الادتيو محمىد امكن العجلم و داا املصتقثي العرتيو القجهرةو(. 2)
 .08 وص990 املتخيي الصرديو عثدهللا ااراهيمواملر ز الثقجفي العرتيواكروثوالداا الثيضجءوالطثعت الاولىو(.  )
 . 4 وص996 و  التطىا الفني لالجججه الىاقعي في الرواًت العرةيت الصىايتوشمر اوحي الفيصيوداا النفجئضواكروثوط(. 4)
 .  ص 978 للغىيت الحدًثت وهجيلت ااراهيمومكتثت غريبوالقجهرةوهقد الرواًت من و هت هظر الدااشجث ا(. 5)
 .4  هجد  جضيو الداا العرةيت للكتجبو ليجيج و ص( مجمىعت مقجاالث ) أشئلت الرواًت (. 6)
 و9ومجلد 2أظكجل املعمجا الفني في الرواًت العرةيت الجدًدةو عثد الرحمن اىعليو مجلت عالمجث في النقدوج(. 7

 .98وص999 

.  2و ص994 اشم الشخصيت في اواًجث حنج مينجو ريجل شمجحهوالطثعت الاولىوداا  نعجن للدااشجثودمعقو(.(8
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ًٖ هٕى َظٍ  وَظا اإلاًمىن ؾمت مً ؾماث الغواًت الجضًضة التي جإزظ الُاب٘ الفىغي الخإملي بغٌ الىٓغ 

الاخضار ؾىاء واهذ احخماُٖت ،ؾُاؾُت ؤو اكخهاصًت ،بهما جخٗضي طلً لخإزظ َاب٘ الجضٌ والخىافغ م٘ الىاك٘ وحٗىـ 

ً والدسجُل والدؿلؿل اإلاىُلي اللاثم في الغواًت الخللُضًت  . بزخالفا واؾٗا بُنهما ،وبحن َاب٘ الخضٍو

لُت فان َظا الىمِ مً الىخابت غحر زاي٘ لىم َُت مٗغوفت ، ٖلى هدى الغواًت التي جلىم بترجِب الحضر لخهل ٖو

الى وؾِ زم جيخهي الى هدُجت ،زم بن َظٍ الاخضار غحر مغجبت بدبىت مخماؾىت ، بدُث ًىصي الخلضًم ؤو الخإزحر فيها الى 

. فً الحياًت 

، وؤًً هي الٗلضة بمهُلح   فاطا وان الامغ هظلً فإًً ًترهؼ وؾِ الحياًت ، وؤًً ًدضر الخإػم وحكابً الاخضار

. الغواًت الخللُضًت 

ت  هفؿُت بالضعحت الاولى جمثلها الصخهُاث وهي  –ٖىضما هخٗمم في الىو هجض ؤن الاػمت ؤو الاقيالُت هي فىٍغ

مىف ًٖ طاهغة الجؿض .جخإػم ؤمامىا وحٗاوي ، وفي َظا الاَاع ًلٌى ص والن الغواًت الجضًضة جُبٗها زانُت  فلضان "ٖػ

جىُلم مً َظا اإلابضؤ الظي ؾُجٗل شخهُاتها " اخالم مؿخغاهمي "ن الياجبت ي بمياهُت الخهالح م٘ الىاك٘ ، فةٌ فالام

ت ؤهثر منها بحخماُٖت ... حٗاوي اهثر مما جبجي عئٍت مؿخلبلُت  هحر مًمىن الغواًت حٗبحرا ًٖ اػمت فىٍغ . (1)"ٍو

خإػم البُل ولما جلضم الؿغص ؤما الاقيالُت فةهىا هدـ بها في الىو الغواجي مىظ ا لبضاًت جىمى م٘ الاخضار ،ٍو

. لُهل الى هدُجت غحر مخىكٗت 

ن الٗلضة التي واهذ ؾمت الغواًت الخللُضًت جدكيل في لى ٖلى مؿخىي الصخهُاث ، في خحن ؤبن ؤػمت الىو جخج

–الظاهغة –الىًَ ) َغوخت طًَ اللاعت في هو ؤخالم مؿخغاهمي بفٗل ول جلً اللًاًا  والخإمالث والاقيالُاث الم

ت  –الحب  ٖلى مؿخىي الحضر والصخهُت والىو ، فِكاعن اللاعت ...( اإلاىث والحُاة  –الخُباث الٗغبُت  –الحٍغ

ت وجإػمها الىفس ي . الصخهُاث مٗاهاتها الفىٍغ

: ومً زم جإػم الصخهُت الىفس ي َى الظي ًلىص الحضر ولِـ الٗىـ في فىض ى الحىاؽ

الىدُجت                        الحضر                           الىفؿُت  الحالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فبؿبب الاخضار التي حغث بيى زالض خُاة هما بيى الىًَ ،خُث ( طاهغة الجؿض)  بِىما الامغ ًسخلف هىٖا ما في

. ؤعاص كخلها في عواًت 

الىدُجت                الحالت الىفؿُت                        الاخضار              

ػواج البُلت خُاة           اهدص ى خُث عحٗذ بلُه الظاهغة مً حضًض،"                  خضر الللاء في اإلاٗغى

      مً عحل غحر زالض    وزلذ الٗالكت هىٖا ما مضة قهىع،ؤخب خُاة وث          وػٍاعجه له في قلخه وحٗغفها ٖلى

اص،واهلُإ الٗالكت بحن ر وخًىع َظا الازحر      بضؤ ٌكً في ٖالكت ما بحن خُاة وػٍاص،وؤنِب      الض وخُاةٍػ

،  لحفل ػفافها بللب زم صٖىة س ي الكٍغف للبُل زالض         بىىؿت ٖىض ؾماٖه لخبر ػواحها فغاح ًبيي البُلت

ميابغ ًبيي الىًَ                                 ."والىًَ مٗها   .لحًىع ػفاف خُاة مً الًابِ الٗؿىغي 

 

 

                             

. 48وص 4  الخطجب الروائي في ذا رة الجصدوعمجا رعمىطومجلت الثقج توالعدد(.( 

اهفراق تشتة ُّى 
ّيّح  –اهحة 

 اهحتٌة

حدد اهولبء فً اهشٌٌيب ،فً "
 ّهى خذُة ،فً اهشلج ،اهيلِى

 ُبال الً حبهحاهتعوج اهى اهيلِى إ
هم اهٌفشٌج نبٌح خدفعِب هيعرفج ذ

اهرجل ّحدشِب نبً ٌلّل هِب اٌِب 
 ".شخراٍ 

 

ا ذُتح اهى اهشٌٌيب ألٌَ
أً خنخة كضج  نبٌح خرٌد

حة ، ّكررح تعدُب اً 
 " خعٌشِب شخضٌب 
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. قيالُت ٖىض اللاعت ولما جلضم الؿغص ، فُخإػم البُل ؤهثر فإهثر وَىظا ًخىؾ٘ الخإػم وجىبر ؤلا

( . فىض ى الحىاؽ)وؤخُاها ًدؿم الحضر بؿمت الخىجغ هما َى في 

مىً جىيُذ ط :  لً مً زالٌ الخُاَت الاجُتٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

. وي٘ مدضص بل زُىَها ميؿضلت مً بضاًت فٗل الىخابت الى نهاًت الغواًت والجترهؼ بقيالُت الىو في م

كًاًا             الىدُجت اإلافاحئت  +فٗل الىخابت             ؤخضار / بقيالُت  

جإمل +ؤخضر  

جإػم البُل                         

  

اللاعت 

   

 

ا الفىُتللض ب مىً ؤن هغي طلً في  ، ؾدبضلذ الغواًت الجضًضة ؤغلب ٖىانَغ . ٍو

: الحضر الجيس ي 

ذ في الغواًخحن ، ولىً مٓاٍَغ مخجلُت في الىو اٌ عواجي لم ٌٗلً ًٖ الحضر الجيس ي بكيل ونفي ونٍغ

مىىىا ؤن ن :  بحن مٓاٍَغ هما ًإحياإلاؿخغاهمي ، ٍو

 :الجيـ فٗال بُىلىحُا كاجل للغغباث اإلاىبىجت  -1

التي واهذ جغفًها الُبُٗت البُىلىحُت لإلوؿان وواك٘ الغغبت ، َظٍ الٗالكت  جخجؿض ٖالكت زالض بياعجحن ، َظٍ الٗالكت

ُت ؾاٖضث ٖلى الخسفُف مً م ُب عاٖت الىفس ي ومً غحر قٖغ .  (1).خضة الُإؽ ، وَم الىخضة الَغ

ًا ال يغبا حىىن لؿاعص بغئٍت مُٗىت ، بل ال ٌٗضو بجفغيه البِئت والٓغوف ، والًسهه ا واكقيًا  فالجيـ َىا ؤمغٌر 

ت التي هماعؾها صون كُىص "فلِ ًلٌى  وان بُيىا جىاَا حؿضي ما ، ٌك٘ بُيىا جلً البهجت الثىاثُت ، جلً الؿٗاصة الؿٍغ

ُت الجىىن ...  . (2)"قٖغ

                             

. 88ذا رة الجصد و ص(( 

. 88ذا رةالجصدو ص((2

اهيعرط ّزٌبرخَ  حدد اهولبء فً "
هَ فً شلخَ ّخعرفِب عوى زٌبد 

اٌلعبٍ اهعالكج  تًٌ خبهد ّحٌبث ، ذى 
شً شرٌف هوتعل خبهد  دعّث

هحظّر زفبف حٌبث يً اهظبتع 
 اهعشنري   

 

عالكخِب ّحتِب هَ يً 
غٌر حخى أً خعرف 

إشيَ اهحلٌلً ّزٌبرخِب 
 .هَ فً شلج 

 

إنخشفح تعد فّاح  االّاً أً 
حتِب اهحلٌلً نبً هضدٌلَ 

اهضحفً اهيغخبل " عتد اهحق"
 ترضبص اإلرُبة ّهٌس هَ 

 

 

 ٌخٌجج يفبجئج ةحدد غري حدد غٌر يخّكع



 2014الٗضص الخامـ ٖكغ                           لؿىت                   حلت حامٗت الاهباع للغاث والاصابم

17 

 

ٌ  ،لخدلُم عغباث مىبىجت اهما ًٓهغ الجيـ هىٖا مً الؿلىي ، وحاهب ً جلى ًيبغي ؤن ال هلخل : "لظلً واهذ واجٍغ

وؤن ؤوس ى ؤنها مغث مً َىا . ؾُٗضا ٖىضما جإحي  وؤن ؤهىن . طا ؤحهضث هفس ي ختى الؤحٗىص ٖليها وله" لٗاصة ٖالكخىا با

. (1)"ٖىضما جغخل

وعغم طلً في الهباح ، لم ؤهج مً " وحكحر الىخابت الى َظٍ الغغبت البُىلىحُت في فىض ى الحىاؽ في كٌى الؿاعصة

قهىحي ، فإبلى للحٓاث ، مبٗثرة جدذ قغقف الىىم حؿضي ، هىذ ؤؾدُلٔ وحؿدُلٔ عغبت صازلي ، جلفجي عاثدت 

غي لُخدغف بي. اليؿاجي الىؿٌى  . (2)"ٌؿدبلُجي بخؿاؽ بمخٗت مباغخت ، لم ؤؾ٘ بليها ، حاءوي البدغ ختى ؾٍغ

 ":عغبت "الجيـ فٗال غحر مدلم  -2

في الٗالكت التي جغبِ البُل ها الىٓغ وٗمحؿخإزغ الحًىع في هو ؤخالم مؿخغاهمي ، واطا ؤ( الحلم والىاك٘ ) بن زىاثُت 

فإهىا هجضَا قبيهت بالحلم ، الامغ الظي ًجٗلىا هدؿاءٌ ًٖ َظٍ الٗالكت ؤخلُلُت ؤم زُالُت ،  ،زالض بالبُلت خُاة

 .زانت وؤن َظٍ الثىاثُت هي عهحزة البيُت الؿغصًت للغواًت 

... هىذ ؤكترفً ... . بحن اإلامىً واإلاؿخدُل وفي طلً الحض الظي جلغُه الٗخمت والفانل ... ٖلى خافت الٗلل والجىىن "

وؤػعًٖ وؤكُفً ...  بُض واخضة هىذ ؤخخًىً... ؤعؾم بُضي ول ماالجهله الفغقاة ... عؾم بكفتي خضوص اهىزخً هىذ ؤ

ً وؤ...   (3)لبؿً وؤغحر جًاَعـ حؿضن لخهبحي ٖلى ملاًِس يوؤٍٖغ

لضم ٖلى جدم . ًم عغبخه ٖلى مؿخىي ؤخالم الُلٓت فلِ هجض ؤن زالض ًدلم بدُاة في ؤعى الىاك٘ ، ٍو

غي ؟ مً ؾِؿغق . ؤهذ لي اللُلت هيل لُلت : ًلٌى الؿاعص فمً ؾُإزظ َُفً مجي ؟ مً ؾُهاصع حؿضن مً ؾٍغ

ت ، وحىىوي الؿغي ، ومداولتي ... جً بُضي الثاهُت مً خىاس ي ؟ ومً ؾُمىٗجي مً بؾخٗاصُٖغن  ؤهذ لظحي الؿٍغ

ت لالهلالب ٖلى اإلاىِ ول لُلت حؿلِ كالًٖ في ًضي ، حؿدؿلم خغاؾً لي ، وجإجحن في زُاب هىمً لخخمضصي ... كت الؿٍغ

.  (4)الى حىاعي 

ٗترف الؿاعص بهظا الحلم وَظا الجىىن ًلٌى  بٗض ول جلً الؿىىاث ؤهجي ونلذ مًٗ ... ؾإٖترف لً ... فلُىً "َو

. (5)جدلمحن به  ًىما الى طلً الحض اإلاسُف مً الالٖلل ، طلً الغحل اإلاجىىن الظي

خهغجً ... لى هىذ لي " . (6)..."الى بلاًا بمغؤة ... لحىلخً الى كُ٘ ... المخلىخً هما لم ؤمخلً امغؤة َىا، إٖل

. لىً اإلاىث ؤبٗضٍ ٖنها" ٖبض الحم " بغغبت ؤن جىاٌ " فىض ى الحىاؽ"وفي َظا الهضص جدلم الؿاعصة في 

 

ٗت مىث عحل، جمىِذ ان اهىن له ًىما َل ؤماعؽ الحب بطن ؟ وم٘ مً ؟ وهُف لي ؤن " ولم اهً ... آحي اإلاخٗت بظَع
؟ (7)

وبالخالي لً ًىىن ػوجي َىا في الغض لُلاؾمجي ضجغي ، ولىىوي ٖاثضة مً "... زغ في كىلها وجهغح في مىي٘ آ

 .  (8)"بي عغبت في ؤن ؤَضي ؤهىزتي الى عحل . خمام وؿاجي ٌكٗل قهىحي 

: الجيـ فىغة عوخُت  -3

ا ؤصاة للمخٗت والجيـ فلِ للض وان لم جىً مكيلتي مٗها " ث باليؿبت لخالض عوخا ووَىا ، ولم ًفىغ بها باٖخباَع

لت ؤو بإزغي . مجغص قهىة  وهي باليؿبت له طاهغة ، وبمغؤة فىق ول الكبهاث ، . (9)"لى واهذ هظلً لحؿمتها ًىمها بٍُغ

واهذ اللظاعة مخىاعزت ؤمامي " ًجضَا بال في عوح خُاة ًلٌى  خُث واهذ اللظاعة جدُِ به مً ول ميان ، بال ؤن عوخه لم

                             

 .89ذا رةالجصدو ص(( 

. 42  ىض ى الحىاس و ص((2

. 208ذا رةالجصدص(( 

. 209ذا رةالجصدص((4

.   2ذا رةالجصدص((5

. 95 ذا رةالجصدص((6

.. 55  ىضىجلحىاسوص((7

.  255 ىضىجلحىاسوص((8

. 96 ذا رةالجصدص((9
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في ٖهبت الغحاٌ الظًً ًدملىن قهىتهم جغاهما كابال لالهفجاع ، ؤمام . في ُٖىن مٗٓم اليؿاء الجاجٗاث ألي عحل وان 

 . (1)"ؤوٌ ؤهثى 

كًُت  الغغبت مدٌ" لم ًضٌ ٖمىما ٖلى مؿخىي الح" عغبت "بن الحلم ٌؿخضعي الغغبت ، وبؾخسضام زالض ليلمت 

هل٘ فيها ٖبُضا لصخو واخض ، وهدىم ٖلُه بالغوٖت . هسلله في لحٓت حىىن  وَمُم . هثرمماعؾت زُالُت ال ؤ. طَىُت 

الكت له باإلاىُم  ... لُٗغ ..." زغي ش يء مجهٌى ، كض ٌُٗضها الى طهغي ؤعغبت جىلض َىظا . اإلاُللت لؿبب غامٌ اٖل

... " .  حه ازغلى... ليلمت ... لغاثدت ازغي 

:  وَىظا ًخطح لىا ؤن عغبت زالض جغقى ًٖ الجؿض الى مؿخىي جلً الغغبت الغوخُت الفلؿفُت 

 ،مً ؤقُاء غامًت حؿللذ بليها. ع مً الظاهغة ؤو عبما مً الالقٗى. عغبت حىىهُت جىلض في ميان آزغ زاعج الجؿض "

. (2)" ٌ اليؿاء ؤهذ وبطا ن. طا بً الاقهى وؤ. وبطا بً الاعوٕ . هذ طاث ًىم ؤ

لُه ًخدٌى مفهىم زالض الى مفهىم حيس ي مباقغ ، لىىه مفهىم طَجي ًلىم ٖلى بفتراى الحاحت الى جلً الغغبت  ٖو

. (3)"وَظا ًستٌز الٗالكت التي َاإلاا خلم بها الى مجغص عغبت طَىُت 

ت في  : ث الغغبت والكهىة في كىلها وهي في مٗغى الحضًث ًٖ وق ( فىض ى الحىاؽ)وفي ْل َظا اإلاٗجى جلٌى الغاٍو

حؿاصَم ؟ وهُف ًىفلىن َظٍ الؿاٖاث ؟ وإلااطا في َظا الٗهغ صون ؤي ماطا ًفٗل الىاؽ ؤزىاء َظا بىكتهم وؤ"

مخياؾالث ... وكذ آزغ ؟ طبظباث ٖالُت مً الكهىة حؿُُغ ٖلى جلً الغغف اليؿاثُت التي جيخلل فيها اليؿاء بثُاب البِذ

.  (4)ضجغاث؟...

 فىض ى وبحروكغاَُت الجيـ  -4

ؼة ،  غ الصحىت وبحابت الغٍغ بنها فلؿفت هفُٗت حضًضة في مجخمٗاجىا ، جبُذ الجيـ بحن الغحل واإلاغؤة ال إلاجغص جفَغ

بكيل يهضص الىٓام " بهما للًاء الحاحت في ؾبُل مهلحت مُٗىت ، وَىا ًخسظ الجيـ َبُٗت الخضمحر والفىض ى ، 

ؼة بالفىاء، و ؤنبذ لهاالء مً الىفىط في اإلاجخم٘ ، ما ؤؾخُاٖىا به تهُئت بٌٗ الاطَان لالؾخجابت اإلاكغوٕ لخلبُت الغٍغ

. (5)"ٖىن بلُهالى ما ًض

ت " ع له وعكت مً بصاعة خضَم ببيخه ؤو ػوحخه ؤو ؤزخه لخدٌن ًغؾل ؤهإ. الحغام َى ًماعؾه بًٗهم بُغق ٖهٍغ

. (6)"ال ؤخض َىا ًٌُُٗ قِئا بال ملابل ، ؤو جُلب قلت ؤو عزهت إلادل ججاعي هُابت ٖىه ، وَى ٌٗلم ان 

للض ؤنبذ لهاالء اإلاؿاولحن الازغ في جىحُه مباصت الفىض ى الجيؿُت في نىعة ٖملُت ، حؿهل الحغام وجدبب 

خُث ًمىً ألي ... وفي الٗانمت بالظاث ... هثر مً مضًىت بهه ما ًدضر الان في ؤ" خكت في مجخمٗاث ٖغبُت بؾالمُت الفا

ٗغف بؾم مً ... ب ما في الحؼب ؤن جدهل ٖلى قلت ؤو زضمت ؤزغي فخاة جمغ بمىذ والجمُ٘ ٌٗغف الٗىىان َبٗا ، َو

ًاث الالحي ًضزلً ثًىفي ؤن جغي مىٓغ الف... ًىػٕ الكلم والخضماث ٖلى اليؿاء والكٗاعاث ٖلى الكٗب بالدؿاوي 

. (7).. َىان لخفهم ول ش يء 

: الجيـ فٗال مدٓىعا -5

ت وفىغة مدٓىعة زانت ٖلى اإلاغؤة ًلٌى الؿاعص حاء في نىعة هبذ ،  َىان حاعاث جخلاَ٘ " ومى٘ ، وعغبت ؾٍغ

ت في الحب .زُىاحي بهً مغاعا في َظٍ البُىث الٗغبُت اإلاكترهت  . وؤصعي عغبتهً الؿٍغ

. واإلابالغاث في اللُاكت واإلافغصاث اإلااصبت ... فً عمىػ هٓغاث اليؿاء اإلاددكماث حٗلمذ م٘ الؼمً ، ؤن ؤ

                             

. 98 ذا رةالجصدص(( 

. 460ذا رةالجصد ص((2

.  5مفكرة النقدوعثدهللا ااراهيمو و ص (( 

.  46  ىض ى الحىاسو ص( (4

.  9 و ص 990 الجنصيتومصطفى عثد الىاحدوالطثعت الاولىوداا العرقوالقجهرةو الاشالم واملعكلت((5

.   4ذا رةالجصدص((6

.   4ذا رةالجصدص((7
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عف هظلً ًٖ ان هىذ ؤجو... ولىىجي هىذ  ؤججاَل هٓغتهً وصٖىتهً الهامخت الى الخُُئت، لم ؤٖض ؤصعي الُىم 

. (1)"ؤم ًٖ خماكت وقٗىع غامٌ بالغثُان.  مبضؤ

سخغ الؿاعص مً ؤفالجيـ مدٓى وؤخخلغ ... هىذ في الىاك٘ ؤقفم ٖليهً "ػواحهً في كىله ع ٖلى اإلاغؤة ، َو

...  ن والضًىن اإلاغغوعة صون مبرع ؤػواحهً الظًً ٌؿحرو

.  (2)!..ؾىي ؤنهم ًمخلىىن في البِذ صحاحت ممخلئت مدصحمت لم ًلغبها ؤخض عبما ًٖ كغف 

للض وان مىكف الاؾالم مً ٖلىبت الفىض ى الجيؿُت مىكفا خاػما ًخىخى فُه مهلحت اإلاجخم٘ ومهلحت الفغص 

.  (3)(بهه وان فاخكت وؾاء ؾبُالوال جلغبىا الؼها :)طاجه ، وخظع مً الاكتراب منها 

ولىً وان ٖلي ؤن ؤكاوم عغبتي ." البُل زالض وان ػاهُا ، والجيـ ٖىضٍ وان مدٓىعا فلِ ٖلى اإلاغؤة اإلاتزوحت 

" .  الحُىاهُت طلً الُىم ، وؤال ؤجغن جلً اإلاضًىت حؿخضعحجي الى الحًٌُ

 (.4)مغؤة متزوحت جدذ ؤي مبرع وان هإن ؤٖاقغ ب. فهىان مباصت ال ًمىىجي الخسلي ٖنها مهما خضر 

: ع في مباصت زالض الى ٖاملحن وعبما ٌٗىص ؾبب َظا الحٔ

. ؤن الؼواج عباٍ ملضؽ  ٖلى بٖخباع. هىن ؤن طلً ٌٗض زُاهت : ؤولهما 

ضم اإلاكاعهت ، وزىفا مً بزخالٍ الاوؿاب : زاهيهما ت ، ٖو . خب في الحٍغ

٘ الاؾالمي . ؾىاء وان بامغؤة متزوحت ؤو غحر متزوحت  لىً الؼها َى ػها في خىم الدكَغ

. م٘ طلً فالجيـ ، لم ًىً َم زالض في َظٍ الحُاة ، بهما وان الغؾم َى الىخُض اللاصع ٖلى بفغاغه 

. ؤي ؤن الفً والظاهغة الٗىهغان اللظان ًجمٗان زالض بدُاة 

غ مؿاخت للظحي " اإلاؿاخت البًُاء اإلاكضوصة الى الخكب وخضَا جلً . وال لُلىؽ حىىوي . في النهاًت لم ًىً الؿٍغ

. (5)"واهذ كاصعة ٖلى بعغابي مً طاحي 

. هما ؤن خبه وان ؤهبر مً الجيـ 

.  (6)"إلهجي وخضي ؤخبها صون ملابل .  ؤجدضاَم ؤن ًدبىَا مثلي "

لت الؼواج،وان زالض ًخمجى الي: الجيـ فٗال مكغوٖا -6 وم للض َغخذ الىخابت الجيـ في بَاٍع الكغعي ،ٍَغ

 ٌ ؤها الظي كض ؤمىث صون ؤن . وؤهً لي ... صُٖجي ؤخلم ؤن الؼمً جىكف: الظي ًمخلً فُه خُاة في بَاع الؼواج الكغعي، ًلى

ض ًىما مً ؤحلي ، هم ؤجمجى ًىما لى ؾغكذ ول َظٍ الحىاحغ اليؿاثُت ، لخباعن . ًىىن لي ٖغؽ  صون ؤن جىُلم الؼغاٍع

. (7)"بمخالوي لً

وخاولذ ؤن ؤخخفٔ به ٌَى جلً . ويٗذ كىإ الفغح ٖلى وحهي " وع ػفاف مً ًدب وهم وان ٖلُه نٗبا خٌ

لغحل ًخدضر مجاملت  ٖلى عجل ، وَى . ؤخاوٌ ؤن ؤوس ى ؤهجي ؤجدضر لؼواحً " ًلٌى في مٗغى جدُت الَٗغـ " الؿهغة 

.  (8)...ًفىغ عبما في اللحٓت التي ؾِىفغص فيها بً في آزغ اللُل 

زغ خُث ًىىن الجيـ لهما خلا مباعوا بُبخه بٗض ؤن ؤنبدذ في ٖهمت عحل آًدؿاءٌ زالض بن واهذ خُاة الان ح

ًلتهمً بُٗىحن لم حكبٗها لُلت خب واملت . ؤهىذ خبِبتي خلا في جلً اللحٓت التي وان عحل آزغ فيها الى حىاعن ! ولىً " 

نها في قهغ الٗؿلفي جلً اللحٓت التي وان فيها الحضًث ًضوع خٌى الم.   (9)... صن التي ؾتزوٍع
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 في وهي في مٗغى الحضًث ًٖ الحب ، وهُف وان ؤمٍغ بحن ؤبيها وؤمها( فىض ى الحىاؽ )والهىعة هفؿها هلمؿها في  

هم جغاَا . وجدملذ هخاثجه فلِ .هي التي لم حٗغف ختى مٗجى الؼواج . فهمجي جغاَا ٖغفذ الحب لذ" هاء الحغب ، ؤر

ولم ًىً ٌٗىص مً .واهذ زاللهما حؿىً في بلض وؤبي في بلض آزغ . في خُاتها ؟ زمـ ؾىىاث مً الؼواج ماعؾذ الحب 

.  (1)... ي مٗها ؤًاما ال ؤهثر ، ٌٗىص بٗضَا الى كىاٖض اإلاجاَضًًوـ ، بال مغة ول بًٗت ؤقهغ ، لُلٌالجبهت مً جى

ت ونىعة مً نىعٍ اإلاجخم٘ ، وَىظا لم حٗخمض ؤخالم مؿخغاهمي ٖلى الجيـ ، بهما همٗجى مً م ٖاوي َظٍ الحٍغ

وٗياؾها الٓاَغ ٖلى الىاك٘ ، ولٗل بعجباٍ َظٍ الضاللت باليؿُج وـ صاللخه الًمىُت التي جخىافم وبخُث ًخسظ الج

. الغواجي َى مً ؤَم الىلاٍ التي بهخبهذ لها ؤخالم مؿخغاهمي 

مىما جىحي الاخضار بىاكُٗتها  ؤو التي جسو ؤخضار الثىعة ؤو ( همظهغاث) ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الصخص ي)ٖو

ىُت و ٖغبُت ، وونف للىاك٘ الجؼاثغي الغاًَ  . الاؾخلالٌ ، وما جبٗها مً حغحراث َو

ا ، وججٗل مً (طاهغة الجؿض ) والجضًض في َظٍ الغواًت  انها بؾترحإ الخضار وكٗذ مً النهاًت لخخسظ قىال صاثٍغ

. النهاًت بضاًت مً حضًض 

هتهذ بىَم بىَم ، خىاع كاثم بحن خبِبحن ، وا،  فان الترجِب وان جخابُٗا بضؤث اللهت (الحىاؽ  فىض ى) ؤما في

.  َىا الى ؤن جهل ، وبىنىلها الُه جىخمل الضاثغة ، ولىنها ال جىغلم  جبضؤفكل الحب ومىث الحبِب ، فهي ال

ًت ، جمثل فٗل الىخابت الظي به جضزل ؾتهالٌهىا هجض في البضاًت ملضمت بفة(ؾض طاهغة الج)بطا ٖضها الى عواًت 

ٖالم الغواًت ، هىن ؤن الغواًت الجضًضة ؤنبدذ ال جىاحه الحياًت بكيل مباقغ مىظ البضاًت ، لظلً بؾخٗاعث قىال مً 

ؤقياٌ الؿحرة الظاجُت مٗخمضة في طلً ٖلى الظاهغة ، لضف٘ ٖملُت ؾحر الاخضار ، فهىان ما ٌؿمى بخٗضص الىو الغواجي ، 

هىن ؾحرة طاجُت ؤو عواًت مىهىلىحُت ، والؿاعص َىا في عواًت ؤخالم مؿخغاهمي شخهُت في اللهت اإلاغوٍت،وَظا ما وان ي

(.  صازلي / الؿغص بًمحر اإلاخيلم ،ؾغص حىاوي )اي  homodiegetique)( )2)ٌؿمُه ححراعص حُىِذ باالمىص ًجُخً

الض ،وحاء زبر ػواحها في الفهل الخامـ مً للض جؼوحذ خُاة البُلت مً عحل آزغ غحر ر: مفاحإة الحضر 

الغواًت ، وكض قيل َظا الفٗل نضمت لخالض لم ًىً لُخىكٗها ، ولم هفهم مً الفهٌى الؿابلت ؾبب الابخٗاص والفغاق 

اص ولم ًخإن ص زالض مً صحت ؾىي بًداء الؿاعص بكً زالض في ٖالكت ٖاَفُت واهذ بحن خُاة وػٍاص الفلؿُُجي ، ماث ٍػ

بٗضَا بؼواج خُاة ، وصٖىة س ي قٍغف لخالض مً ؤحل خًىع ػفافها بلؿىُُىت ، ولم جإزظ خُاة  ٖالكت لىفاحإَظٍ اٌ

. ، لىً اللضع ؤعاص ػواحها مً عحل آزغ ، زانت ٖىضما بهدكفذ بان خبها وان مغيُا "للض ؤخببخً "مبرعا بال ٖباعة 

واهذ ٖالكت خبىا مغيُت ، ؤهذ هفؿً كلذ َظا .. .ولىىجي كغعث ؤن ؤقفى مىً ... ؤجضعي اها اخببخً ... زالض 

...(3) .

ضة الً وبالغغم مً كىة " ههكاف ؤمً الىَلت الاولى ، كض ًٓهغ ػواج خُاة مً عحل آزغ غحر مىُلي ، لظلً ْهغ لفٍغ

ضَكىا  بىت الكهُض هغمؼ للىًَ ، فان َظا الغمؼ ًجافي الىاكُٗت الفجت لؼواحها مً عحل فاؾض مً ٖمغ ؤبيها ،البُلت ب ٍو

خلا ؤن اإلاغؤة الىاكُٗت واجبت الغواًت اإلاخٗلمت الجخمغص ٖلى مثل َظا اإلاهحر ، بل ؤنها جلبل ما َى ؤؾىؤ مً طلً في قيل 

َلىؽ فٌ البياعة ، وبٖالن طلً ٖلى اإلاأل مصحىبا بخىحه فليلىعي واضح لضي اإلاالفت التي حسجل الاغىُاث الكٗبُت 

ا ، وهي ؤوناف  ت َىا والُلىؽ بدظافحَر للمغة الالف  –جىغعث مً كبل ٖكغاث وعبما مئاث الغواًاث لخىدؿب الٗظٍع

ت لالهتهان  –عبما  إة لغحر الٗظعاء . نفت عمٍؼ بن الياجبت وهي جهى٘ الغمؼ وحضث . ووان الاهتهان ؾىف ًىىن ؤكل َو

ؤة الىاكُٗت اإلاخٗضصة والًىدؿب هفؿها جدكغ اإلاغؤة الىاكُٗت صون مبرع مىُلي في ٖالم يُم ومبخظٌ ؤخُاها فدؿلِ اإلاغ

. (4)"الغمؼ غجى 

دت زابخت جىاكٌ ؤصحاب  اصة الىٓغ ، ألهه بطا واهذ خُاة هي الىًَ في كُاصة قٍغ بن َظا الخدلُل ًضٖىها  إٖل

الجُل الؿابم حُل الثىعة واإلاباصت فيان مً اإلاؿخدُل في ْل الٓغوف  الان ، ؤن ًىؿب زالض في الازحر ، وبالخالي فإهىا 

                             

.  0  ىض ى الحىاس و ص(( 

. 24و ص 996 الرواًت املغرةيتواشئلت الحداثتومجمىعت من الثجحثكنوالطثعت الاولىوداا الثقج تواملغربو ((2

 . 95 ذا رة الجصد و ص( ( 

 4  ص996 و 457عالم الكىيتيتو العددو ريدة النقجطوورااة الا(ذا رة الجصد )قراءة هقدًت في اواًت (.(4



 2014الٗضص الخامـ ٖكغ                           لؿىت                   حلت حامٗت الاهباع للغاث والاصابم

21 

 

هجض َظا اللغاع ٌٗىـ الٓغوف الي حِٗكها الجؼاثغ ، وَظا اللغاع جىَغـ لٗالمت هفؿُت جيخٓغ مً مخلليها الخجاوب م٘ 

. نُغتها الفىُت 

ل لدكىَل اإلالخلى ٖىضما ًدضر "اخالم مؿخغاهمي "وَظا الىٕى مً الىخابت ٖىض  مغجبِ بألُاث الخسُُل والخإٍو

ضة الىلاف "فهظا ٌٗجي ان  .في نُغت ْهىعٍ وحكيله " الالمخىك٘" ت ، ولم "فٍغ لم جبدث فيها ًٖ بًداء الصخهُت الغمٍؼ

طًَ اللاعت مً الىاك٘ الى ما وعاء َظا " جدىٍل"جغإ مضي بزتراق الاصًب إلاا وعاء الٗالم الىاكقي ، واللهض مً الغمؼ َى 

. (1)"الىاك٘ ونىال الى حىَغ الفىغة 

ض والجضة والغمؼ ًخٗضي اإلاباقغ الى الخُاٌ ، و دؿم بالكمىلُت والخجٍغ . الىيىح الى الغمىى ، ٍو

ضة الىلاف جضعن ؤن البُلت عمؼ للىًَ ولىنها لم جظَب بها فغاؾتها بان طلً َى ٖحن  والغٍغب في الامغ ؤن فٍغ

. الىاك٘ الظي حِٗكه الجؼاثغ الُىم

، مما حٗله ًًفي ٖلى الٗمل  في عواًتها جىثف ٖىهغ الغمؼ ٖلى الحضر" ؤخالم مؿخغاهمي "ومً َىا هجض ؤن 

ش الجؼاثغ وجمجُضٍ، الص يء الظي وان ًىحي بمضي ٖمم عئٍتها للبٗض الىَجي  الاصبي حماال وغمىيا ، خُث عهؼث ٖلى جإٍع

. الظي ؾاٖض ٖلى جىىًٍ اإلاض الثىعي 

، بنها ٖضة جىاكًاث ، وعمىػ مخضازلت ٖلى مؿخىي الحضر " خُاة "ال ًٖ طلً فةن الؿاعص حم٘ في شخهُت فٌ

كٍغً ؽ هت مضًىت كؿىُُىت بجؿىعَا اإلاٗللت التي جمثل اإلاىُلم الاوٌ لظاهغة حمٗذ زالض بدُاة كبل زمـ ٖو

ت في لُجؿضَا في لىخخه خىحن ، هما ؤ ن البُلت خُاة جغمؼ الى اإلاغؤة اإلاثلفت زانت في مُضان الاصب، هما ؤنها بمغؤة حؼاثٍغ

ت التي مً ؤحلها فلض زالض طعاٖه ، وهي هظلً اإلاغؤة التي جغمؼ ٖغوكها ججغي صماء الثىاع ، وهإنها جىحي ا لى الثىعة الجؼاثٍغ

، وهي ؤًًا اإلاغؤة ...( ونف اللباؽ الٗغبي، لباؽ الٗغب ، الاغاوي الكٗبُت ، الؿىاع اللؿىُُجي)الى الانالت والٗاصاث 

ة مً عحل ًيخمي الى فئت بٗض ٖىصتها الى كؿىُحنوج اإلاغتربت اإلاكبٗت بالثلافت الفغوؿُت والٗغبُت ،  وفي نهاًت الغواًت جتز

" ن جتزوج عحال غحٍر ؾغوق مً ؤصحابه مثلما كضع لحُاة ؤممحزة مً اإلاجخم٘ وَىا ًلٌى الؿاعص للضاللت ٖلى ؤن الىًَ م

َم وول الظًً مىدذ... وؤولً ؤصحاب الىجىم التي الحٗض ... وطلً ناخب الهلٗت ... ؤجدضي ؤصحاب البُىن اإلاىخفست 

. (2)بغخهبىَا في خًغحي الُىم ... الىثحر 

سه ، وَاَم . ومثلما بٖخضث ول جلً الصخهُاث ٖلى الىًَ فةنها حِٗل ٖلى خؿابه الان  لى خؿاب جاٍع ٖو

.  ٌؿغكىن الىًَ مىه مغة ازغي بؼواج خُاة مً الغحل الٗؿىغي 

، وهجملها " طاهغة الجؿض "فاجئ في لً ًمىىىا جدضًض اإلااقغاث التي ؾاٖضث للىنٌى الى َظا الحضر الموم٘ ط

: فُما ًلي 

ٓهغ ط: بضاًت الابخٗاص  -1 ؾبٕى نبدذ جخهل بسالض مغة ول اًغ الظي َغؤ ٖلى ؾلىن خُاة التي ؤيلً في الخغٍو

 .زم ول اؾبىٖحن 

ا الالخب في  لم جخهل خُاة بسالض لتهىئه بمىاؾبتُٖضالحب،وعغم -2 ً فٗلذ طلً،وَظا ٌٗجي عمٍؼ ان واجٍغ

 . لض بدُاةٖالكت زا

ٖضم وحىصَا في البِذ ، ٖىضما صٖا س ي قٍغف زالض الى بِخه ، لللاء مجمىٖت مً عحاٌ الاٖماٌ مً بُنهم  -3

 .الغحل الظي ؾُىىن ػوج خُاة في اإلاؿخلبل 

كىٗه جىً هي اإلاٗلىت ًٖ ػواحها ، عغم ؤَمُت مثل َظا الحضر ، بهما س ي قٍغف َى الظي صٖاٍ ، وؤلم  -4

 .ة بلؿىُُىت بًغوعة خًىع ػفاف خُا

هدكفذ بان ي الٗالكت ، لىً الؿبب لم وٗغفه بال في الفهل الخامـ ٖىضما بَظٍ الامىع ولها جىحي بسضف ف

. خبها وان مغيُا 

تللض حٗىصها في الغواًاث الؿابلت ؤ لىً َظٍ  .ن ًىىن الحضر قاثيا حكاعن فُه هسبت مً الصخهُاث اإلاخهاٖع

لت حضًضة في الٗغى للىنٌى الى هذ فالياجبت " ًجت مفاحئت فيها جستٌز الصخهُاث اإلاخٗضصة في شخهُت عثِؿُت ٍَغ

                             

  98 الرمزيت في ادب هجيب محفىظوالطثعت الاولىواملؤشصت العرةيت للدااشجث والنعرو - جطمت الزهراء محمد شعيد(.( 
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 جضاُٖاث حمُلت ، حؿدىض ٖليها في ببغاػ ؤخاؾِؿها الٗمُاءفي  صة حىاهب مً ماض ي الصخهُت الغثِؿهوهي جلىم باؾخٗا

ً الحايغ ، فهي ال جاعر وبهما جداوٌ ؾئلت في الحايغ ، ، تهضف مً وعاء طلً الى بزاعة ؤ لت في كغاءتها ؤٖو ن جىدكف ٍَغ

 طاتها ؤ
ًا
.  (1)"، والىاك٘ الغاًَ زاهُا  وال

مفاعكت في  ، بهما" طاهغة الجؿض "ٖلُل ، بسالف فان ؾمت الحضر حاءث مً غحر ث" فىض ى الحىاؽ"ما في ؤ

 اإلالهى في لخلخهب الظي خبخه في كاٖت الؿِىما لِـ   الغحلالغواًت ؤن الصخو الظي ؤ/ خُث جىدكف البُلت : ر الحض

الظي ؾىف هخٗغف ٖلُه م٘ " ٖبض الحم "نضًله اإلاضٖى  عث مىه هخب لألصًب َجري مِكى ، بهماؾخٗاوا بِخه في وػاعجه

ال ٖلى نفداث صع لها عئٍخه َظٍ اإلاغة ب، ولً ًمَق غخُاله مغ ؾُىىن مخإزغا ، بط ؾِخم بآزغ الغواًت ، بال ؤن ألاالبُلت في 

. الجغاثض وهي حٗلً ًٖ مىجه 

ن جدلم ٖالكت صاللُت ، ؤن  جدلم ٖالكاث مىُلُت وبهما اإلاهم ؤ" ؤخالم مؿخغاهمي "بالخالي لِـ مهما في عواًاث و

ا واحخماُٖا ، وبٗضا هفؿُا ٖبر مىٓىمت جسُُلُه جبرػ مً زاللها اإلاىاكف اإلاخباًىت وآلاعاء اإلاسخلفت ،  وخىاعا فىٍغ

لت مىٓمت ، وهُفُت بؿُُت ، جٓهغ حٗاٌل الغئي واإلافاَُم والؿلىهُاث اإلاخىىٖت ، مثلما هي مىحىصة في الىا ك٘ ، بٍُغ

. الىو ، وَظٍ ؾمت مً ؾماث الغواًت الجضًضة  –صازل اإلاجخم٘ 

 

مىىيىا ان هجمل ممحزاث الاخضار في الغواًت هما ًلي  : ٍو

ضم الخٗلُل  -1  .اإلافاحإة ٖو

 .الاخضار حاءث مخىامُت  -2

 ة ، والاهخلاٌ مً خاٌ الى خاٌ ونىال بلىبه لخىدؿب الهحروع جالخم الؼمً باألخضار التي جخدغن بمىج -3

 .النهاًت

ٗا بهما بُُئا ، ألنها ب -4 اصث فُه الى اإلااض ي لم ًىً جالخم الاخضار ؾَغ  .ؾخغغكذ في الؼمً الحايغ ٖو

َبٗذ الاخضار ٖلى اإلاىاكف بىخضاث مخلُٗت زالٌ الٗملُت الؿغصًت ، الوكغالها بما ًخضاعى مً الظاهغة ، 

 احم٘ زالض وخُاة وػٍاص في مُٗم فغوؿا ، خُث صاع بُنهم خىاع(2)ن للاء ٕمىً جىيُذ طلً مً زالٌ خضًث الؿاعص وي 

طهحر،  ؤو ثلل:، ٌٗىص الؿاعص مغة ازغي الى َظا الحضر في الهفداث اإلالبلت بدضًث حضًض صاع بُنهم ، ال ٖلم لىا به بما 

ت ، ؤ اثف و عبما للمىٖٓت ، َظالخجضًض،  ؤو السخٍغ ٌ الٗىصة لخجضًض خاصزت  وخىاع وان كض مط ى ًاصي في هٓغها ٖضة ْو

: في الىو الغواجي 

 

 .ر اإلااض ي صججضًض الح - ؤ

 .لُخدٌى اإلااض ي الى خايغ في طًَ اللاعت  - ب

 .لحربِ بحن احؼاء الىو  - ج

 .لُت الؿغصًت ملُسلم ٖبر َظا الحىاع مدىعا حضًضا حؿحر ٖلُه ال٘ - ص

 .حٗبحر لخدلُم لٗبت في الؼمً ان صح اٌ -ٌ 

 .ماى في طًَ الؿاعص  -

 ( ألنها مٗلىماث حضًضة ) خايغ في طًَ اإلالخلي  -

 .ماى في بيُت الىو الغواجي  -

زًٕى همى الاخضار لحبىت مفىىت غحر مخماؾىت ، بدُث ان الفىغة الكاملتهي التي جىٓم الحىاصر والصخهُاث  - و

 .ماؾً والؿغص ولِـ طلً الترابِ الظي ًهل الى النهاًت في بىاء ًٖىي مذ

مىما ب لخمثل  اهموب"  لم حٗض جديي كهت ؤو خياًت فلِ ،( وفىض ى الحىاؽ طاهغة الجؿض )ن عواًتي اخالم مؿخغاهمي ٖو

ت والاوؿاهُت  .. ختى الؼمً ... والش ي مىخٓم . ..اإلاغامغاث اللغىٍت والفىٍغ

 

                             

.   2الخطجب الروائي في ذا رة الجصدوعمجا رعمىطو ص (.( 

 .226ذا رةالجصدوص ((2
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الخاجمت 

 

ا فُما ًليجيخهي َظٍ الضعاؾت بيخاثج جىكف ًٖ ؤؾغاع هجاح عواًاث ؤخالم مؿذ : غاهمي التي هسخهَغ

 

واًت الٗغبُت ووحهت هٓغ الغواجي في الخغُحر الكت بحن ؤقياٌ بىاء الحضر في الغهكفذ الضعاؾت ًٖ ٖمم ال٘ -1

فالغواجي الٗغبي الُىم صاثم الخجٍغب والبدث ًٖ قيل ًيسجم م٘ ٖمم .ًٖ واكٗه وكًاًاٍ ومكاٍٖغ

ًغجبِ جُىعٍ بدكىُالث الحضر الغواجي باقياٌ حضًضة حٗبر ًٖ وَظا الكيل اإلاخُىع،بهما .الخجغبت الاوؿاهُت

مت الاوؿان الٗغبي ؤمام جدضًاث الازغ  .الغئٍاث في ْل بنهُاع اللُم وٍَؼ

لظلً فان البىاء الجضلي .لجإث الغواًت الحضًثت الى حكىُل ػمنها مً زالٌ جضازل الاػمىت الضازلُت وحضلها -2

ػمً الحياًت ٖلى زِ الؿغص،بما ًلخًُه ػمً الخُاب الؿغصي في بياءة اإلادكابً،صف٘ الياجبت الى الخالٖب ب

تها ش الصخهُت،والىكف ًٖ الحىاصر اإلاايُت التي جلٗب صوعا في حكىُل خغهت الصخهُت وعٍئ  .جاٍع

ش،ول طلً ًيسجم   -3 ت الحضر ٖبر الخاٍع ت اإلااض ي في الحايغ،وجىغاٍع ٌٗبر البىاء الضاثغي في الىو ًٖ بؾخمغاٍع

 .ؤن الغواًت لِؿذ ؾىي ججؿُض لحلبت ػمىُت مايُت جخىغع في ػمً خايغ،ؤو في ػمً ًاحي فُما بٗضم٘ فىغة 

بن بىاء الؼمً بكيل جخابقي والاخضار بهىعة مدؿلؿلت في فىض ى الحىاؽ،وان مهما في ججؿُض اللًاًا  -4

هىهه ؤهثر  الىمِ، الاحخماُٖت،فالياجبت ؤعاصث الخٗبحر ًٖ عئٍتها وجهىعَا للًاًا بحخماُٖت مً زالٌ َظا

كضعة ٖلى بخخىاء كًاًا اإلاجخم٘ الجؼاثغي،فهى ًاهض بلخدام قيل البىاء الؼمجي في الىو الغواجي م٘ الغئٍت 

ت وبهبثاكه منها  .الفىٍغ

ت جىؿغ جابى الجيـ والؿُاؾت،ٖلى الغغم   -5 حن،ؤنها ؤوٌ ؤصًبت حؼاثٍغ حٗض الياجبت في هٓغ بٌٗ الىلاص الجؼاثٍغ

م الا وجغي ؤخالم مؿخغاهمي ؤن .زغ مً الىلاص،ًغي ؤن حمُلت ػهحر هي ؤوٌ مً هؿغ َظا الخابىمً ؤن الفٍغ

الكاث الغغام والٗالكاث اإلاكبىَه،ومغامغاث اللُل،ًغجبِ بالبِئت التي وكإث  الخىى في مىيٕى الجيـ ٖو

ذ في ؤخًانها ٖغ  .فيها الياجبت،والثلافت التي جٖغ

لياجبت ًٖ الاؾفاف والابخظاٌ وزضف الحُاء الظي ًىىن وخضٍ في كًُت جىاولها إلاىيٕى الجيـ،ببخٗضث ا -6

الىفُل بان حؿخلبل هخاباث اإلاغؤة الاهثر جمغصا وحغؤة بالترخاب،ختى في صازل ؤهثر اإلاجخمٗاث الٗغبُت جمؿيا 

بالخلالُض والضًً،فهي جغفٌ الخىُْف اإلاجاوي للجيـ في الاٖماٌ الاصبُت التي جىخبها وؿاء َمٗا في بٖتراف 

 .زغ الغغبيالا

 .لظلً خللذ كغاءة الغواًخحن اإلاخٗت واللظة.بٖخماصَا ٖىهغ اإلافاحإة والازاعة -7

ا ٖلى كىة الخسُل،وببخٗاصَا ًٖ الىنفُت في عواًت الاخضار والىكاج٘ الاحخماُٖت الضالت ًٖ العجؼ   -8 جغهحَز

 .الفجي

 

 

ل واللغاءة وبيافت وفي الخخام،ًمىً اللٌى ؤن الىو الغواجي الحضًث،ًٓل هها مفخىخا ًلب ٌ الخإٍو

لىم ٖلى الاخخماٌ الجضًض؛الن الغواجي الٗغبي الحضًث ال ًىخب عواًت،وبهما ًسلم  لهها ال ًىغلم،ٍو . والخإٍو

 

اإلاهاصع واإلاغاح٘ 

: اإلاهاصع

 

طاهغة الجؿض،ؤخالم مؿخغاهمي،الُبٗت الاولى،اإلااؾؿت الىَىُت للفىىن اإلاُبُٗت،وخضة   -1

 .1993الغغاًت،الجؼاثغ،

 .1998وض ى الحىاؽ،ؤخالم مؿخغاهمي،الُبٗت الؿاصؾت،صاع الاصاب،بحروث،ف -2
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:  اإلاغاح٘     

م    .اللغآن الىٍغ

 .1994ؤعبٗىن ٖاما مً الىلض الاصبي،مدمىص ؤمحن الٗالم،صاع اإلاؿخلبل الٗغبي،اللاَغة،  -1

 .حهاص فايل،الضاع الٗغبُت للىخاب،لُبُا(مجمىٖت ملابالث)ؤؾئلت الغواًت  -2

 .1990اإلاكيلت الجيؿُت،مهُفى ٖبض الىاخض،صاع الكغق،الُبٗت الاولى،اللاَغة،الاؾالم و  -3

 .2000،ماًى،9،اإلاجلض 36خمً بىٖلي،الجؼء ؤقياٌ اإلاٗماع الفجي في الغواًت الٗغبُت الجضًضة،ٖبض الغ  -4

ت الٗامت للىخاب،اللاَغة،  -5  .1984بىاء الغواًت،ؾحزا كاؾم،الهُئت اإلاهٍغ

 .1990بحروث،اإلاىٍفً مهُفى،ًمجى الُٗض،الُبٗت الاولى،صاع الفاعابي،حكيل اإلاىىهاث الغواثُت،  -6

 .1996الخُىع الفجي لالججاٍ الىاكقي في الغواًت الٗغبُت،ؾمغ عوحي الفُهل،صاع الىفاجـ،الُبٗت الاولى،  -7

مىف،مجلت الثلافت،الٗضص   -8  .،وػاعة الثلافت والاٖالم114الخُاب الغواجي في طاهغة الجؿض،ٖماع ٖػ

اٌ ؾماخت،عؾم اٌ -9  .1994صاع هىٗان للضعاؾاث،،صمكم،الُبٗت الاولى شخهُت في عواًاث خىا مُىا،فٍغ

ت في  -10 غاء مدمض ؾُٗض،الُبٗت الاولى،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث الغمٍؼ ؤصب هجُب مدفىّ،فاَمت َػ

 .1981واليكغ،

ً الثلافُت -11  .7،1997،الٗضص الغواًت الفغوؿُت،ٖبض الباقي ًىؾف،مجلت البدٍغ

 .1996ًت اإلاغغبُت،ؤؾئلت الحضازت،مجمىٖت مً الباخثحن،الُبٗت الاولى،صاع الثلافت اإلاغغبُت،الغوا -12

ل،جغحمت حابغ ٖهفىع،الُبٗت الاولى،صاع آفاق ٖغبُت  -13 ٖهغ البيُىٍت مً لُفي قتراوؽ الى فىهى،واٍعث هحرػٍو

 .1985للصحافت واليكغ،بغضاص،

ضة الىلاف، -14  .485،1996وػاعة الاٖالم الىىٍدُت،الٗضصكغاءة هلضًت في عواًت طاهغة الجؿض،فٍغ

 .1990اإلاخسُل الؿغصي،ٖبضهللا ابغاَُم،اإلاغهؼ الثلافي الٗغبي،بحروث،الضاع البًُاء،الُبٗت الاولى، -15

 .1978،اللاَغة،،هبُلت ابغاَُم،مىخبت غٍغبمً وحهت هٓغ الضعاؾاث اللغىٍت الحضًثت هلض الغواًت -16


