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 ايػدؿ١ٝ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" يطًُٝإ املعُسٟ

اؿٛقاْٞ عٝط٢ بٔ ضعٝد بٔ عٝط٢. د 
 
Email: alhuqani@unizwa.edu.om                                                                         

 ًَدـ ايبشح:
د٠" ؿؿ١ٝ َٛض١َٛ بعٓٛإ "نا٥ٓات ايستكع قؿ١ "زَاد غٛشٜت" قُٔ فُٛع١ ق

ايسدٌ ايبٓذالدٜػٞ ايرٟ قك٢ طًُٝإ املعُسٟ، ٚتربش ؾٝٗا غدؿ١ٝ "غٛشٜت" ي

ُإ، ٚتعد ٖرٙ ايػدؿ١ٝ قٛز١ٜ إذ تدٚز سٛهلا أسداخ ايكؿ١ ضٓٛات ط١ًٜٛ يف ُع

ٕٓ ايٛؾٍٛ إىل َالَض ايػدؿ١ٝ َٔ خالٍ ايكؿ١  ٚؼٌُ عٓٛاْٗا. ٚال غو يف أ

ايكؿري٠ أؾعب َٔ ايٛؾٍٛ إىل َالَض ايػدؿ١ٝ َٔ خالٍ ايسٚا١ٜ؛ ألٕ اتطاع 

ًػدؿ١ٝ َطاس١ أنرب يًهػـ عٔ ْؿطٗا بٛقٛح، ٚهلرا ايؿكا٤ ايسٚا٥ٞ ٜتٝض ي

ٜطتٛٝع ايباسح تتٓبع تٛٛزٖا، ٚايدخٍٛ يف أعُاقٗا ٚخؿاٜا ْؿطٗا، ٚايهػـ عٔ 

 َٛاطٔ قعؿٗا ٚقٛتٗا، ٖٚرا األَس ٜهٕٛ أنجس ؾعٛب١ يف ايكؿ١ ايكؿري٠. 

إ َٚع ٖرا ضعٝٓا يف ٖرٙ ايدزاض١ إىل تٓاٍٚ ايػدؿ١ٝ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" يطًُٝ 

ٛٓؽ ٖرٙ ايدزاض١ تٓٛاملع ع ايػدؿٝات ٚبساع١ ايهاتب يف تٛظٝؿٗا ُسٟ ٚايرٟ ٜط

 بايٓـ ايكؿؿٞ. 

 .زَاد غٛشٜت، ضًُٝإ املعُسٟ، ايػدؿ١ٝ، ايكؿ١ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The story “Ramad Shozeat” is a part of a short story collection entitled 

"A'Raddah Creatures" by Sulaiman Al-Mamari. In this story, the character 

"Shozeat" is a Bangladeshi man who spent many years in Oman, and this 

character is central as the story gets around it and bears its title. 
There is no doubt that reaching the features of the character through a short 

story is more difficult than through a novel because the expansion of the 

narrative space provides the character more space to reveal itself. In this way, 

the researcher can trace the character's development, go into its depths and its 

secrets, and reveal its weaknesses and strengths, which matter is more difficult 

in a short story . Nevertheless, this study sought to address the character in the 

story "Ramad Shozeat" by Suleiman Al-Maamari, who justifies the diversity of 

characters and the writer's ingenuity in utilizing them in the narrative text.  

                                                           
 عُإ ض١ًٓٛ ْص٣ٚ، داَع١ يعسب١ٝ،ا ايًػ١ قطِ َطاعد، أضتاذ. 



 اجليل اجلديد 29                       الشخصية يف قصة "رماد شوزيت" لسليمان املعمري

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -يناير                       4ج/ – 8ع 

 َكد١َ: 

َا ال ٜعين قٛع ايؿ١ً بٝٓ٘ ٚبني باقٞ  زاض١ عٓؿس َٔ عٓاؾس ايطسد يف قؿ١د إٕ

ٕٓ ايكؿ١ ال ؼكل ايٓذاح إال عٓاؾس ايطسد، ٌٓ عٓؿس إذ إ  بتُاضو عٓاؾسٖا، ؾه

ٌ، ؾال بٓد َٔ إٔ تهٕٛ مجٝع يبٓات َٔ عٓاؾس ايطسد ٖٛ يب١ٓ َٔ يبٓات بٓا٤ َتهاَ

ٕٓ قعـ أٟ عٓؿس َٔ عٓاؾس ايطسد ٜؤدٟ إىل اٖتصاش  ٖرا ايبٓا٤ ق١ًٜٛ َتُاضه١ً؛ أل

 يف باقٞ ايعٓاؾس، ٖٚرا ٜؤدٟ إىل خًٌ يف ايعٌُ ايكؿؿٞ نًٍ٘.

ُٚتعٗد ايػدؿ١ٝ َٔ أبسش عٓاؾس ايب١ٝٓ ايطسد١ٜ ٚأُٖٗا، إذ إْٓٗا مبجاب١ ايٓك١ٛ أٚ 

، ؾايػدؿ١ٓٝ ٖٞ "اجملُٛع ١ اييت ٜستهص عًٝٗا ايعٌُ ايطسدٟضٝايبؤز٠ األضا

ٌٓ املؤثسات اـازد١ٝ" ابط يًعالقات ايداخ١ًٝاملتهاٌَ املرت  1املُتصد١ بٛاض١ٛ ن

ال أسداخ، ٚال ميهٔ تؿٛز أسداخ ب ـع٢ً ضبٌٝ املجاٍـٚهلرا ال ميهٔ تؿٛز قؿ١ 

١ٓٝ ٖٚرٙ  غدؿٝات ايكؿـٚقد تهٕٛ  2بال غدؿٝات ٚاقع١ٝ ٚقد تهٕٛ خٝاي

١، ٚال غٍو يف أْٓ٘ "َٔ اـٛأ ايػدؿٝٓات ٖٞ احملٛز ايرٟ تدٚز سٛهلا أسداخ ايكؿ

ٕٓ اؿدخ ٖٛ ايػدؿ١ٓٝ ؾٗٞ تعٌُ  ايؿؿٌ أٚ ايتؿسق١ بني ايػدؿ١ٓٝ ٚبني اؿدخ؛ أل

 .3أٚ ٖٞ ايؿاعٌ ٖٚٛ ٜؿعٌ"

َٓا  ٚايػدؿ١ٝ ٖٞ "نٌ َػازى َٔ ال ٜػازى يف يف أسداخ اؿبه١ ضًّبا ٚإجياّبا، أ

اؿدخ ؾال ٜٓتُٞ إىل ايػدؿٝات، بٌ ٜهٕٛ دص٤ّا َٔ ايٛؾـ، ؾايػدؿ١ٝ عٓؿس 

اؿها١ٜ، ؾٗٞ تتهٕٛ َٔ فُٛع ايهالّ ايرٟ  َؿٓٛع، كرتع، نهٌ عٓاؾس

 .4ٜؿؿٗا ٜٚؿٛز أؾعاهلا، ٜٚٓكٌ أؾهازٖا ٚأقٛاهلا"

                                                           
1
 .89:ّ، ف0891غسٜب،  ايكاٖس٠: داز .ؾٔ ايكؿ١ بني ايٓعس١ٜ ٚايتٛبٝلإبساِٖٝ، ْب١ًٝ.  

2
 بٓا٤ ايػدؿ١ٝ يف سها١ٜ عبدٚ ٚاؾُادِ ملؿٛؿ٢ ؾاضٞ، َكازب١ يف ايطُٝٝا٥ٝات.محاؽ، دٜٛد٠.  

 .89، ف:8112َّٓػٛزات األٚزاع، 

3
 . 10ّ، ف:0821. بريٚت: داز ايعٛد٠، 8ط ؾٔ ايكؿ١ ايكؿري٠،زغدٟ، زغاد.  

4
 .001-001ّ، ف:8118. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، َعذِ َؿًٛشات ْكد ايسٚا١ٜشٜتْٛٞ، يٛٝـ.  
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َٔ  ال ٜطتٛٝع ؾُٗٗا ٚضرب أغٛازٖا إاٍلٚايػدؿ١ٝ عامل ٤ًَٞ بايتعكٝدات، يرا 

ٜػٛف يف أعُام ايعٌُ ايكؿؿٞ، ٜٚؿؿٗا عبد املًو َستاض بأْٗا "ٖرا ايعامل 

ٛٓع"  .5املعٍكد ايػدٜد ايرتنٝب، املتبأٜ ايتٓ

ٕٛٓ Roland Barthesٚايػدؿ١ٝ يف ْعس زٚالٕ بازت ) ِٕ ٜته ( "ْاتر تسنٝيب ميهٔ أ

ٕٛٓ تسنٝب١ قادز٠ أٚ تسنٝب١  ِٕ تتهسز ؾته َٔ فُٛع١ َٔ ايطُات اييت ميهٔ أ

ايتعدد ٖٛ َا حيدد َعكد٠ عٓدَا تكِ عالَات َتٓاضك١ أٚ َتٓاؾس٠، ٖٚرا ايتعكٝد أٚ

 .6"غدؿ١ٝ ايػدؿ١ٝ

ع٢ً ايػدؿ١ٓٝ َٔ خالٍ أقٛاهلا  ايباسح يف ايٓؿٛف ايكؿؿ١ٝ إٔ ٜتعسف ٚميهٔ

ؿ١ٝ عٔ ٚأؾعاهلا ايٛازد٠ يف ايٓـ، ٚذيو بايٓعس يف املًؿٛظات اييت ألصتٗا ايػد

زٖا، ٖٚرا َا اْؿطٗا أٚ ألصٖا ايساٟٚ عٓٗا يًتعبري عٔ َػاعسٖا ٚأساضٝطٗا ٚأؾه

( إذ ٜعٓسف ايػدؿ١ٓٝ بأْٓٗا "ٚسد٠ دالي١ٝ... Philippe Hamon)ؾًٝٝب ٖإَٛ ٜؤندٙ 

 .7ٓٗا"تٛيد َٔ ٚسدات املع٢ٓ ... ٚال تب٢ٓ إال َٔ خالٍ مجٌ تتًؿغ بٗا أٚ ُٜتًٍؿغ بٗا ع

١ٓٝ أٚ غري ٚيًػدؿ١ٓٝ أُٖٝتٗا ايهرب٣ يف ايعٌُ ايكؿؿٞ ضٛا٤ أناْت إْ طاْ

١ٓٝ تبك٢ األنجس تأثرّيا يف ذٖٔ املتًكٞ، إذ إْٓٗ إْطا١ْٓٝ، إاٍل ٕٓ ايػدؿ١ٓٝ اإلْطاْ ا أ

َطتُد٠ َٔ ايٛاقع، ٚهلرا ٜهٕٛ تؿٜٛسٖا يف ذٖٔ املتًكٞ أنجس ٚقّٛسا َٔ 

اهلل  َٔ قُد ٜٛضـ لِ، ٚعبد  اإلْطا١ْٓٝ، ٖٚرا َا ٜؤندٙ نٌايػدؿٝٓات غري

زقٛإ، ٚسطني قٓباْٞ، إذ ٜكٍٛ األٍٚ: "ُتعٓد ايػدؿٝات َٔ أِٖ عٓاؾس ايكؿ١، 

ٝات اإلْطا١ْٝ أع٢ً َٔ َطت٣ٛ نُا ُتعٓد ايكؿ١ اييت تهٕٛ ايطٝاد٠ ؾٝٗا يًػدؿ

 .8"تهٕٛ ؾٝٗا ايطٝاد٠ يًشادث١ َجاًلغريٖا َٔ ايكؿـ اييت 

                                                           
5
 .21ّ، ف:0889. ايهٜٛت: عامل ايؿهس، سد(يف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ )عح يف تكٓٝات ايطَستاض، عبد املًو.  

6
َٓرز عٝاؽ. سًب: َسنص اإلمنا٤ اؿكازٟ،  تس: َدخٌ إىل ايتشًٌٝ ايبٟٓٝٛ يًكؿـ،بازت، زٚالٕ.  

 .28ّ، ف:0881

ّ، 8108: ضعٝد بٓهساد. اؾصا٥س: داز نسّ اهلل، ، تسضُٝٝٛيٛد١ٝ ايػدؿٝات ايسٚا١ٝ٥ٖإَٛ، ؾًٝٝب.  7

 .11ف:

8
 .10ف:ّ، 0899. بريٚت: داز ايجكاؾ١، ؾٔ ايكؿ١لِ، قُد ٜٛضـ.  
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بٗا يًػدؿ١ٝ ايٛاقع١ٝ تعهطٗا  َٓػدؿ١ٝ يف ايكؿ١ بدٜالٜٚكٍٛ ايجاْٞ: "تػهٌ اي

ؾكط ٚإُْٓا نؿ١٦ بٌ نٛظٝؿ١، سٝح  ٚتتذاٚشٖا، بٌ إْٗا تعرب عٓٗا يٝظ نػدؿ١ٝ

 .9إْٗا تطاعدْا ع٢ً قسا٠٤ ايعاّ ٚؾُٗ٘ َٔ خالٍ اـاف"

١ُٝ ايػدؿ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜسضِ بٗا  ٜػؿٌ أٖٜٚكٍٛ ايجايح: "جيب ع٢ً ايكاف أال

تًو ايػدؿٝات، ٚذيو إٔ ايعذصعٔ زمسٗا بٛقٛح يف ذٖٔ ايكازئ جيعًٗا باٖت١ 

 .10ٚقعٝؿ١، ٚنأْ٘ أت٢ بٗا َٔ عامل آخس"

ٕٓ ايهاتب ٜسضِ غدؿٝٓات عًُ٘ ايكؿؿٞ نُا  ٖٞ يف ايٛاقع، إذ ٚال ٜعين ذيو أ

ايػدؿٝٓات، ٚال ٜتشكل ي٘  ال بٓد ي٘ َٔ إٔ جيعٌ ـٝاي٘ دّٚزا أضاضٝ٘ا يف زضِ تًو

ات اييت ٗا، ٚبايكدز٠ ع٢ً تؿٜٛس ايطًٛنبؿِٗ ايػدؿ١ٓٝ اييت ٜسٜد زمس ذيو إاٍل

 تؿدز عٓٗا. 

ٕٓ مجٝع غدؿٝٓات قؿ١ )زَاد غٛشٜت( اييت ْتٓاٚهلا يف ٖرٙ ايدزاض١ غدؿٝٓات  إ

١ٝ، بسع ايهاتب ضًُٝإ املعُسٟ يف زضِ َالقٗا ع٢ً ايسغِ َٔ تعددٖا إْطاْ

 ٚاختالف أعساقٗا، ٚيػاتٗا، ٚطباعٗا ٖٚرا َا ٜعٛٞ املٛقٛع أ١ُٖٓٝ ٚطساؾ١.  

 يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" ٚطسا٥ل تكدميٗا:احملٛز األٍٚ: أبعاد ايػدؿ١ٝ 

َّا نبرّيا بأبعاد ايػدؿ١ٝ ٚبٛسا٥ل تكدميٗا يف األعُاٍ يكد أٚىل  ايٍٓكاد اٖتُا

ٕٓ يًػدؿ١ٓٝ ايكؿؿ١ٝ أ١ًُٖٝ بايػ١ً، ؾٗٞ األؾعب يف ايدزاضات  ايطسد١ٜ؛ إذ إ

ٚاملٓاقػات، ٚاألنجس تّٓٛعا يف طسا٥ل تكدميٗا يًُتًكٞ، ٚمتتاش بتعدد أمناطٗا 

 .11ٚطسا٥ل تٓاٍٚ تًو األمناط بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ

 ٕٓ ٕٓ زضِ أبعاد ايػدؿٝٓات ٚنٝؿ١ٓٝ تكدميٗا َٔ أِٖ َا ٜؿهس ب٘ ايكاف إذ إ إ

ٕٓ ايكاف ٜكع املتًكٞ ْؿب عٝٓٝ٘،  ٟٓ، ٚال غٍو يف أ ايػدٓؿ١ٝ َؿتاح ايعٌُ ايطسد

                                                           
ُٓإ:  .1792ّ-١1792 ْكد١ٜ يًكؿ١ ايكؿري٠ يف األزدٕ دزاضايُٓٛذز ٚقكاٜا أخس٣: زقٛإ، عبد اهلل.  9 ع

 .12ّ، ف:0891ب١ٛ ايهتاب األزدْٝني، از

 .99ّ، ف:0882. بريٚت: داز اؾٌٝ، ؾٔ نتاب١ ايكؿ١قباْٞ، سطني.  10

11
ّ، 8118. ايكاٖس٠: اجملًظ األع٢ً يًجكاؾ١، 899، ع0ط َاٖس ايبٛٛطٞ،: ، تسايؿٔ ايسٚا٥ٞيٛدز، دٜؿٝد.  

 .29ف:
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س يف نٌ تطاؤالت٘: نٝـ ٜكٓع٘ بػدؿٝٓات ع٢ً ايٛزم؟ ٚنٝـ ٜٓكً٘ َٔ ؾٗٛ ساق

 مل ايكؿ١؟ ٖرٙ اؿري٠ اإلبداع١ٓٝ تكٛدٙ إىل إضباؽ ايؿؿات اؾط١ُٝاعامل٘ إىل ع

١ ٚايٓؿط١ٝ ع٢ً غدؿٝٓات قؿت٘ يٝذعًٗا َؤ١ًٖ يًكٝاّ بايدٚز ايرٟ ٚاالدتُاعٝ

ٟٓ َٔ ْاس١ٝ، َٚكٓع١ يًُتً كٞ َٔ ْاس١ٝ أخس٣، ٚهلرا ضتكًٛع ب٘ يف ايٓـ ايطسد

ٜؿـ ايكاف ايػدؿٝات قؿت٘ َٔ سٝح أبعادٖا َٚالبطٗا ٚضٓٗا ٖٚٛادطٗا 

 .12ٚآالَٗا

ٖٚرا  13"االَتداد ايرٟ ميهٔ قٝاض٘" ٚأبعاد ايػدؿ١ٝ يف زأٟ زٚالٕ بازت ٖٞ

االَتداد ٜػٌُ األبعاد اؾط١ُٓٝ املتُج١ً يف نٌ َا ٜتعًل باهل١٦ٝ اؾطُا١ْٝ اـازد١ٝ 

ٌٓ َا ٜتؿٌ بايعٝٛب يًػدؿ١ٝ نٛٛهلا، ٚٚشْٗا، ٚي ٕٛ بػستٗا، ٚيٕٛ غعسٖا، ٚن

ـًٜك١ٓٝ ٚايعاٖات، َٚا ٜتؿٌ بٛؾـ َالبطٗا، ٚغري ذيو َٔ ايؿؿات اؾط١ُٓٝ،  ا

ٌٓ َا ٜتؿٌ بٛؾـ اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ  َٓا األبعاد االدتُاع١ٝ؛ ؾتتُجٌ يف ن أ

ٚقعٗا االدتُاعٞ َٔ ؾكس ٚغ٢ٓ، َٚطتٛاٖا االدتُاعٞ يف قٝٛٗا، ٚيًػدؿ١ٝ، 

ميهٔ قِ ايبعد ايجكايف إىل األبعاد االدتُاع١ٝ يػد٠ ايرتابط بُٝٓٗا يف ايػايب، ٚ

َٓا األبعاد ايٓؿط١ٓٝ ؾتتُٓج ٌٓ َاٚأ ي٘ عالق١ مبػاعس ايػدؿ١ٓٝ ٚاْؿعاالتٗا  ٌ يف ن

 ٚأخالقٗا ٚطباعٗا.

ٕٓ ٖرٙ األبعاد )اؾط١ُٝ ٚاالدتُاع١ٓٝ ٚايٓؿط١ٝ( تهٕٛ نًٗا يف ايػدؿ١ٝ؛  ٚمبا أ

ٌٙ َٓٗا يف اآلخس.     ؾٗٞ غدٜد٠  االزتباط ببعكٗا ايبعض، إذ ٜؤثس ن

ٜٚٛظـ ايسٚا٥ٕٝٛ يتكدِٜ ايػدؿٝات طسا٥ل َتعدد٠، ٚاملكؿٛد بٛسا٥ل تكدِٜ 

(، إذ إْٗا "َٓٗر ٜكدّ ب٘ Characterizationايػدؿ١ٝ ٖٛ ع١ًُٝ خًل ايػدؿ١ٝ )

بإسد٣ املؤيـ غدؿ١ًٝ َا يف ايكؿ١ أٚ املطسس١ٝ، ٖٚرا املٓٗر ٜهٕٛ عاد٠ 

                                                           
، داَع١ ف١ً ن١ًٝ اآلداب "،ايسمحٔ. "تكٓٝات بٓا٤ ايػدؿ١ٝ يف زٚا١ٜ "ثسثس٠ ؾٛم ايٌٓٝ ؾتاح، عًٞ عبد 12

 .18-19، ف:018ؾالح ايدٜٔ، ع

ايتهٜٛٔ ٚايتأيٝـ ٚايرتمج١  . ضٛزٜا: دازايػسقاٟٚعبد ايهسِٜ : تس ايتشًٌٝ ايٓؿٞ،بازت، زٚالٕ.  13

 .818ّ، ف:8118ٚايٓػس، 



 اجليل اجلديد 33                       الشخصية يف قصة "رماد شوزيت" لسليمان املعمري

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -يناير                       4ج/ – 8ع 

ايٛسٜكتني: إَا إٔ ٜؿـ املؤيـ ايػدؿ١ٝ ٚؾًؿا دقًٝكا، ٚإَا إٔ تعٗس ايػدؿ١ٝ َٔ 

 .14خالٍ أسداخ ايسٚا١ٜ ْؿطٗا، ٚتؿاعٌ ايػدؿ١ٝ ْؿطٗا"

يهٓتاب يف زضِ غدؿٝات قؿؿِٗ إىل طسٜكتني يهٌٍّ َُٓٗا ٚضا٥ً٘، ًٜٚذأ ا

ٚايجا١ْٝ ٖٞ ايٛسٜك١ غري ايٛسٜك١ املباغس٠ ًٜٚٛل عًٝٗا طسٜك١ اإلخباز،  ؾاألٚىل ٖٞ

ا ايٛسٜكتني سكٛزٙ يف تٚيهًاملباغس٠ ًٜٚٛل عًٝٗا طسٜك١ اإلظٗاز أٚ ايهػـ، 

 ."زَاد غٛشٜت"قؿ١ 

ٚقد آثسْا يف دزاضتٓا تٓاٍٚ أبعاد ايػدؿ١ٓٝ ٚطسا٥ل تكدميٗا يف إٓ دٕٚ اؿاد١ 

يًؿؿٌ بٝٓٗا يػد٠ االزتباط بُٝٓٗا ٚيتٝطري االغتػاٍ ع٢ً اؾاْبني، ٚايبعد عٔ 

 تهساز ايُٓاذز.   

 ١: األبعاد اؾطُاْٝ

ع ضًُٝإ املعُسٟ ٚضا٥ٌ كتًؿ١ يتكدِٜ غدؿٝات قؿت٘ "زَاد غٛشٜت" بٛسٜك١ اتب

 يًػدؿ١ٝ املتُجٌ يف ايٛؾـ اؾطدَٟباغس٠ َٚٔ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ايٛؾـ اـازدٞ 

َٚا ٜتؿٌ ب٘، ٖٚرٙ ايٛض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ تػعس املتًكٞ بأْٓ٘ ٜس٣ 

 عاٜػٗا يف ايٛاقع.ايػدؿ١ٓٝ َاث١ً أَاّ ع١ٝٓٝ ٚأْٓ٘ ٜ

ٞٓ ؾؿٞ قؿ١ "زَاد غٛشٜت" ٜؿـ ضًُٝإ املعُسٟ غدؿ١ٝ )غٛشٜت( اؿال م ايبٓذاي

بريو تؿٜٛس ايٛقع ايرٟ آٍ إيٝ٘ )غٛشٜت( إذ ٜكٍٛ ٚاؾًؿا هلرٙ  ٚؾًؿا دطدٜٓا قاٚاًل

َٓا يف أٜاَ٘ األخري٠ ؾهإ ٚاقّشا اعتُادٙ ع٢ً شَال٥٘ األزبع١ َهتؿّٝا  ايػدؿ١ٓٝ: "أ

 .15إلغساف ٚاملتابع١"بؿك١ًٝ ا

ٟٓ يػدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( يتؿٜٛس سايت٘ ايؿش١ٓٝ إذ  ٜٚطٗب املعُسٟ يف ٚؾؿ٘ اؾطد

بادٜا عًٝ٘ اإلْٗاى ٚايتعب، َٚطرتخّٝا يف نسضٝٓ٘ ٜٚهتؿٞ بإطالم ٜكٍٛ: "نإ 

                                                           
14
. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، 8ط َعذِ املؿًٛشات ايعسب١ٝ يف ايًػ١ ٚاألدب،. املٗٓدعناٌَ ٚ ٖٚب١، فدٟ 

 .098ّ، ف:0891

ُعُإ  عُإ: َؤضط١ نتاب ف١ً ْص٣ٚ، اإلؾداز ايجأَ ٚايجالثني.، د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  15

 .09ّ، ف:8109يًؿشاؾ١ ٚايٓػس ٚاإلعالٕ، 
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ٟٓ يف تأنٝد ٖرا ايٛقع ايؿ 16تعًٝل ٖٓا أٚ عباز٠ ٖٓاى" شٞ ٜٚطتُس املعُس

ٞٓ إذ ٜكٍٛ: "يهين يـ )غٛشٜت( ٚنأْ٘ بريو ٜسٜد يًُتًكٞ َعاٜػ١ ٖرا ايٛاقع ايؿش

 .17ٔ غشٛب ٚدٗ٘"مل أغأ إٔ أحل عًٝ٘ بعد َا زأٜت٘ َ

ٖٔ )غٛشٜت( ٚضبب ٚؾات٘ إذ ٜكٍٛ: "َات غٛشٜت إذٕ ٚبايطهت١  ٟٓ ض ٚحيدد املعُس

ٝٓا -ايكًب١ٓٝ ٖٚٛ   .18 إذا اعتربْا اـُطني أزذٍ ايعُس"، إاليف عٓص غباب٘ -ْطب

ٞٓ َا لدٙ يف ٚؾـ ايهاتب ؾ١ًُ  َٔ ايػدؿٝٓات َٚٔ َعاٖس ايٛؾـ اؾطُ

ايعٗٛز،  ٛقدٚدبايجا١ْٜٓٛ اييت متجٌ زؾام )غٛشٜت( بٌٛ ايكؿ١ إذ ٜكٍٛ: "ايبٓاؤٕٚ 

ٜٚٛاؾٌ ٚؾـ زؾام غٛشٜت ٚقد ػُعٛا سٍٛ دجُاْ٘  19ٚاؿالقٕٛ َٓؿٛغٛ ايػعس"

إذ ٜكٍٛ: "ٚايسٚا٥ض اييت تٓبعح َٔ أدطادِٖ ايه١ًًٝ َا نَٓت يتتػاق٢ عٓٗا يٛال 

 .20ٖٝب١ املٛت"

 ٕٓ ّٗا يٛد٘ أَاّ ٖرٙ ايػدؿٝٓات إذ إ ٕٓ ٖرا ايٛؾـ جيعٌ املتًكٞ ٚد ٚال غٍو يف أ

ٞٓ يًػدؿ١ٓٝ، عُسٖا  ايهاتب ٚؾـ )غٛشٜت( ٚؾًؿا ٜػٌُ املعٗس اـازد

ٞٓ ٚٚقعٗا ايؿشٞ، ٚ ،ٚسسؾتٗا، َٚٗازتٗا ضبب ٚؾاتٗا، نُا ٚؾـ املعٗس اـازد

غٛشٜت بني قدٚدب ظُٗس َٚٓؿٛؽ غعُس، أدطاد ن١ًًٝ تٓبعح َٓٗا ايسٚا٥ض، يسؾام 

ِٕ جيعٌ املتًكٞ ٜتدٌٝٓ تًو ايػدؿٝٓات ايٛزق١ٓٝ ع٢ً  ٌٓ ٖرا ايٛؾـ َٔ غأْ٘ أ ٚن

 أزض ايٛاقع.  

ؾٛؾـ ايكاف يًػدؿ١ٓٝ ٚؾًؿا دطدٜ٘ا ٜػعسْا بأْٓٗا ْابك١ٌ باؿٝا٠، ٚنًٍُا شادت 

ص٥ٝٓات ايدقٝك١ َع االقرتإ باؿسن١ شاد ٖرا دق١ ايٛؾـ ٚتسٍنصت ع٢ً اؾ

ٕٓ ايػدؿ١ٓٝ "ٖٞ  ايػعٛز، ؾتؿبض ايػدؿ١ٓٝ َاث١ًً أَاّ املتًكٞ بًشُٗا ٚدَٗا، إذ إ

ٞٓ، َٚداز قكاٜا ايبػس١ٜ َٚػهالتٗا، ؾٗٞ ؼٝا َع ٖرٙ  قٛز ايؿهس اإلْطاْ

                                                           
16
 .09ْؿط٘، ف: املؿدز 

17
 .08ْؿط٘، ف: املؿدز 

 .01ْؿط٘، ف: املؿدز 18

 .81ْؿط٘، ف: املؿدز 19

20
 ْؿط٘، ايؿؿش١ ْؿطٗا. املؿدز 
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ٛٓز  ايككاٜا ٚاملػهالت، ٚمتجٌ قِٝ اجملتُع َٚٛاؾؿات٘، ٚػطد ٚاقع٘ ٚتؿ

 .21ب٦ٝت٘"

ٟٓ يًػدؿٝٓات يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" مت  ٕٓ ايٛؾـ اؾطد ٚػدز اإلغاز٠ إىل أ

١، بٛاض١ٛ ايساٟٚ ايرٟ بدٚزٙ نإ غدؿ١ٓٝ َٔ غدؿٝٓات ايكؿ -غايّبا-تكدمي٘ 

 ع٢ً اإلخباز.  -غايّبا-ٚتبدٚ ٖرٙ ايٛسٜك١ َباغس٠ً يف تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ إذ تستهص 

 ١:األبعاد االدتُاعٝ

ٞٓ يًػدؿ١ٓٝ ٚإٜدٜٛيٛدٝتٗا، ٚعالقاتٗا  ٚتتعًل ٖرٙ ايؿؿات بايٛقع االدتُاع

١ٓٝ يف قؿ١ )زَاد غٛشٜت( إذ بسع  َٚهاْتٗا االدتُاع١ٓٝ، ٖٚرٙ ايؿؿات تعٗس دً

ايهاتب يف زضِ َالح غدؿٝٓاتٗا ادتُاعٝ٘ا، إذ ٜبدٚ اؿالم )غٛشٜت( يف ايكؿ١ 

ثسثاّزا َعتاّدا ع٢ً ايجسثس٠ ٖٚرا َا ٜعٗس يف ٚؾـ ايساٟٚ ي٘: "نُٓت ع٢ً َكعد 

 .22اؿالق١ بني ٜدٟ غٛشٜت ايرٟ حيًكين ٜٚجسثس نعادت٘"

ٞٓ يػدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( ؾٝبدٚ غدّؿا بر٤ٟ  ٜٚٛاؾٌ ايهاتب تؿٜٛس ايبعد االدتُاع

ٟٚ َتشدّثا عٔ اايًطإ ٖٚرا َا ٜعٗس َٔ زدٙ ع٢ً ْاؾس بٔ مخٝظ، ٜكٍٛ ايس

ِٕ ُتػكب تًو ايه١ًُ  غٛشٜت: "ؾكاٍ يٓاؾس بٛسٜك١ عؿ١ٜٛ: )...( تٛقعت ؿعتٗا أ

ٟٙ ١ٓٝ ايٓاب١ٝ اييت ال ٜكٛهلا إال َزٚد ١ٓٝ  23طَٔ ايسد٠ص قض" ايعُاْ ٛٓٙ به١ًُ عُاْ ٚمبا أْٓ٘ تؿ

ٞٓ، َٚا ٜصاٍ تكدِٜ  ّٝا َع قٝٛ٘ االدتُاع ٕٓ غٛشٜت قد اْدَر ْطب ْاب١ٝ ؾٗرا ٜعين أ

ٟ ايرٟ ٜسٟٚ يٓا َا داز بني ْاؾس بٔ مخٝظ اٚايػدؿ١ٓٝ ٖٓا ٜتِ بٛاض١ٛ ايس

 ٚغٛشٜت.

تٗا، إذ ٜرنس يٓا سٛاّزا داز بٝٓ٘ ٚبني غٛشٜت ٚلد ايهاتب ٜكدّ ايػدؿ١ٓٝ بٛاضٛ

بعد طٍٛ اْكٛاع عٔ ازتٝاد ؾايٕٛ اؿالق١: "خياطبين بٛد: "خٜٛٔ إْت٘ ضٛيُٝٔ؟" )أٟ 

                                                           
. اإلضهٓدز١ٜ: داز املعازف، 1طايكؿ١ ايكؿري٠ يف األدب املؿسٟ اؿدٜح، عُس، َؿٛؿ٢ عًٞ.  21

 .081ّ، ف:0899

22
 .81. ف:د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  

 .80ْؿط٘، ف: املؿدز 23



 اجليل اجلديد 36                       الشخصية يف قصة "رماد شوزيت" لسليمان املعمري

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -يناير                       4ج/ – 8ع 

، إذ ؾكد دعٌ ايهاتب ايػدؿ١ٓٝ تكدّ ْؿطٗا َٔ خالٍ أقٛاهلا 24أٜٔ أْت ضًُٝإ("

١ اييت داْب ايعالقات االدتُاعٝاؾ١ إىل باإلق نػـ يٓا ٖرا اؿٛاز اـازدٞ

ٕٓ غٛشٜت ع٢ً ايسغِ َٔ إقاَت٘ ضبع١ً ٚعػسٜٔ  حياٍٚ غٛشٜت تهٜٛٓٗا َع شبا٥ٓ٘ أ

َّا يف ض١ًٓٛ عُإ، ٚنجس٠ ثسثست٘ َع شبا٥ٓ٘ ؾإْٓ٘ ٜتهًِ ايًػ١ ايعسب١ٓٝ َهطس٠ً.  عا

ٚإىل ٚال ٜػؿٌ ايهاتب عٔ اإلغاز٠ إىل دٓط١ٓٝ )غٛشٜت(، ٚإىل ؾكسٙ ٚعؿاَٝٓت٘، 

ِٕ تهٕٛ قاطّٓا يف ايسد٠( ٜكٍٛ: "القات٘ بأٌٖ ايكس١ٜ )ايسع َٔ ال ميهٔ أ د٠ ٚمل ؼ

َٞ ايرٟ عسف ايسزأضو َس٠ً ٚاسد٠ً ع٢ً األقٌ هلرا ا َٞ ايعؿاَ  .25"ؾعسؾت٘ د٠يبٓػاي

ََٝت٘ ٚؾـ نريو تػٝٓس ساي٘ قبٌ ض١ٓ َٔ  نُا ٚؾـ ايهاتب ؾكس )غٛشٜت( ٚعؿا

ٌ ض١ٓ َٔ ٚؾات٘ مل ٜهٔ قٌ غٛشٜت نبرّيا، ٚيهأْ٘ أزاد بتٛضعت٘ ٚؾات٘ ٜكٍٛ: "قب

ٌُ دٝد٠ٕ يصَال٥٘ األزبع١" ِٕ ٜٛؾس ظسٚف عُ ِٕ ميٛت أ  .26قبٌ أ

شٜت( ال تهتٌُ يف ذٖٔ املتًكٞ إال ١ )غٜٛٚبدٚ إٔ املالَض االدتُاع١ٝ يػدؿٝ 

ٚاؾًؿا ضًٛن٘ عٓد مساع٘  ت٘، إذ ٜؿسح ايهاتب بدٜاْت٘ ؾٝكٍٜٛرنس أٜدٜٛيٛدٝ

ِٕ ٜتٓا٢ٖ  األذإ: "ًٜٛب َٔ شَال٥٘ خؿض ؾٛت األغ١ٝٓ اهلٓد١ٜ يف ايتًؿاش مبذسد أ

ٚال غْو يف أ١ُٖٓٝ ايتؿسٜض بدٜٔ  27إىل أذْ٘ ؾٛت األذإ، ٖٚٛ ايسدٌ ايـ"باْٝإ"

 .28٘")غٛشٜت( يبٝإ "ايتؿاؾٌٝ اييت ػرب املس٤ ع٢ً سب غٛشٜت ٚاسرتاَ

ٕٓ ٞٓ يًػدؿٝٓات يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت"  ٚػدز اإلغاز٠ إىل أ تكدِٜ ايٛؾـ االدتُاع

اعتُد ع٢ً اإلخباز بٛاض١ٛ ايساٟٚ تاز٠ً أٚ عٔ طسٜل ايػدؿ١ٓٝ ْؿطٗا بأقٛاهلا تاز٠ً 

ٕٓ ايكاف يف ٖرٙ ايٚبأؾعاهلا تاز٠ً أخس٣ ٛسٜك١ قد َٓض ايػدؿ١ٓٝ سس١ًٜ . ٚال غٍو يف أ

 أنجس يًتعبري عٔ ْؿطٗا. 
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 (: ١)ايطٝهٛيٛدٝ ١األبعاد ايٓؿطٝ

١ ناألؾهاز ٚاملػاعس باؾٛاْب ايداخ١ًٝ يًػدؿٝ ١ايطٝهٛيٛدٝٚتتعًل ايؿؿات 

١ بٛسٜك١ٕ َباغس٠ٕ ًػدؿٝٚقد ٜتِ تكدِٜ ايبعد ايطٝهٛيٛدٞ ي ٚاالْؿعاالت املدتًؿ١،

ٕٓ  ٛسٜك١ املباغس٠ باإلخباز، ٚال غوأٚ بٛسٜك١ٕ غري َباغس٠ٕ، ٚغايّبا َا تهٕٛ اي يف أ

ٌُ َباغُس يف  ايكاف ٜكدّ باإلخباز ٚد١ٗ ْعسٙ، بٌ ٜؿسقٗا ع٢ً املتًكٞ ٜٚتدخٌ بػه

 تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ يًُتًكٞ.

ؾات٘ إذ ٜكٍٛ: "ٖٓاى عٔ أؾعاٍ أؾشاب غٛشٜت بعد ٚ ؾكد ؾأ ايكاف إىل اإلخباز

ؼًكٛا سٍٛ اؾجُإ شزاؾات: ؾالسٕٛ، ٚبٓاؤٕٚ، ٚسالقٕٛ، ٜرتمنٕٛ يف دٚاخًِٗ: 

ـٔ ايكاف باإلخباز عٔ زٓدات  29"غٛشٜت ٚمٔ ايالسكٕٛ "أْت ايطابل ٜا ٖٚٓا مل ٜهت

١ اضتٓتاز َػاعسِٖ، ؾأخرب ؾعٌ أؾشاب غٛشٜت، بٌ إْٓ٘ مل ٜتض يًُتًكٞ ؾسؾ

غٛشٜت ٚمٔ ايالسكٕٛ" ٖٚٓا  نريو مبا ٜرتمنٕٛ ب٘ يف دٚاخًِٗ "أْت ايطابل ٜا

 ٜٓػًل ايباب أَاّ املتًكٞ يف تأٌٜٚ َا تهٓٓ٘ دٚاخٌ أؾشاب )غٛشٜت(.

ِٕ ٜتٝض  ٚقدّ ايكاف يٓا غعٛز )غٛشٜت( باؿٓني إىل ابٓت٘ بٛسٜك١ٕ َباغس٠ٕ دٕٚ أ

ٕٓ غٛشٜت ضٝشهٞ يو يًُتًكٞ ؾسؾ١ تأٌٜٚ ت ًو املػاعس ٚاضتٓتادٗا إذ ٜكٍٛ: "بٌ إ

ٕٓ  30عٓو إذ حيهٞ عٔ ْؿظ "ضٝشهٞ عٔ سٓٝٓ٘ البٓت٘" ٚال خيتًـ اثٓإ يف أ

ايكاف مل ٜرتى يًػدؿ١ٓٝ سس١ٜٓ تكدِٜ َػاعسٖا إىل املتًكٞ بأقٛاهلا أٚ أؾعاهلا، بٌ 

 اعس. ؾأ إىل اإلخباز املباغس عٔ تًو املػ

ٕٓ ايٛسٜك١ غري املباغس٠ أنجس تأثرّيا يف املتًكٞ إذ ميٓض ايكاف يًػدؿ١ٓٝ  ٚال غو يف أ

ٌٓ َا خيتًر بداخًٗا َٔ أؾهاز ٚعٛاطـ  سس١ًٜ أنجس يًتعبري عٔ ْؿطٗا، ٚعٔ ن

ٍَٚٝٛ، ٖٚٓا تتٓٓش٢ غدؿ١ٓٝ ايكاف داّْبا يترتى اجملاٍ َػسّعا يًػدؿ١ٓٝ ايكؿؿ١ٓٝ 

 ، ؾؿٞ ٖرٙ ايٛسٜك١ ٜتٝض ايكاف اجملا١31ٍ عٔ ايتأثرياتيتكّٛ بٛظٝؿتٗا ايٓؿطٝٓ
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اؾصا٥س: اؼاد  .1795ّـ1799تٛٛز ايب١ٝٓ ايؿ١ٝٓ يف ايكؿ١ اؾصا٥س١ٜ املعاؾس٠  ط، أمحد غسٜبط.بٜغس 31
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يًػدؿ١ٓٝ يتعرب عٔ ْؿطٗا َٔ ْاس١ٝ، ٜٚتٝض يًُتًكٞ ايؿسؾ١ يًهػـ عٔ أبعاد 

 ايػدؿ١ٓٝ ٚؾؿاتٗا ايٓؿط١ٓٝ َٔ ْاس١ٝ أخس٣. 

١، ألْٗا ك١ غري املباغس٠ يف تكدِٜ ايػدؿٜٝٚؿكٌ ايٓكد اؿدٜح اضتدداّ ايٛسٜ

ا أق٣ٛ تأثرّيا َٔ ٖر داخًٗا إىل خازدٗا، ٚال غو يف أ١ٕ َٔ ػـ ايػدؿٝته

١ٓٝ املباغايٛؾـ اـازدٞ إال سني ٜعذص يف س٠ ، ٚال ًٜذأ ايكاف إىل ايٛسٜك١ ايتشًًٝ

ات ايؿسؾ١ يتكدِٜ ْؿطٗا ١ عٔ ت١٦ٝٗ ايعسٚف اييت متٓض ايػدؿٝٓسبهت٘ ايكؿؿٝ

 .32غري املباغس٠ بايٛسٜك١

ٌُ َباغُس، ٚإُْٓا  ؾؿٞ ايٛسٜك١ غري املباغس٠ ال ٜعٛٝٓا ايكاف ؾؿات ايػدؿ١ٓٝ بػه

 َٔ ١ٓٝ ٝٓات٘ ايتأًٜٚ ع٢ً املتًكٞ االعتُاد ع٢ً ٚد١ٗ ْعسٙ َٔ ْاس١ٝ، ٚإعُاٍ إَهاْ

 َٔ ٓٞ ـٓ ايكؿؿ ْاس١ٝ أخس٣ يٝؿٌ إىل ؾؿات ايػدؿ١ٓٝ َٔ خالٍ ضربٙ ألغٛاز ايٓ

 داخً٘.

ات٘، بٌ يػدؿٝ داٖص٠ املباغس٠ تعسٜؿات ٚال ٜرنس ايكاف يف ٖرٙ ايٛسٜك١ غري

ات ايكؿؿٞ ٚاضتٓتاز ؾؿات تًو ايػدؿٝ ايٓـ يطرب أغٛاز فااًلٜرتى يًُتًكٞ 

ات أٚ أقٛاٍ ايػدؿٝ ٚ أؾعاهلا أٚ زٓدات أؾعاهلاأ أٚ ضًٛنٗا ضٛا٤ َٔ خالٍ أقٛاهلا

 ا. األخس٣ عٓٗ

ٕٓ جيد  ايؿؿات ايطٝهٛيٛد١ٓٝ ٚميهٔ ملٔ ٜطرب أغٛاز قؿ١ )زَاد غٛشٜت( أ

بٛسٜك١ٕ غري َباغس٠ٕ َٚٔ ذيو َا أٚزدٙ ايكاف عٓد ذنس ؾعٌ عُاز بٔ يًػدؿٝٓات 

( إذ َٔ ٚايدٙ )ٖالٍ( ٚاؿالم )غٛشٜت ايطٓٛات ايجالخ ٚزد٠ ؾعٌ نٌ ٟذ ٖالٍ

ٞٓ ست٢ ٚثب بطسع١ٕ  ِٕ زأ٣ شبٕٛ غٛشٜت ٜرتدٌ َٔ ايهسض ٕٓ عُاّزا َا إ ٜكٍٛ: "بٝد أ

ِٕ حيًك٘، زغِ أْٓ٘  مل ٜؿعٌ ٖرا األَس  ـأٟ عُازـٚدًظ َهاْ٘ ٚطًب َٔ غٛشٜت أ

عٓدَا غػست َكاعد شَال٤ غٛشٜت. ْعس ٖرا األخري هلالٍ ايرٟ زغل غٛشٜت بػُص٠ 
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٤ ع٢ً زأع عُاز ٖٚٛ ٜداعب٘ َٚػط غعسٙ، ؾؿُٗٗا ٖٚٞ طا٥س٠، قاّ بسؽ املا

 .33ٚأَطو باملكـ ٚطؿل حيًل اهلٛا٤، ؾُٝا ٜبتطِ عُاز املطهني باؿالق١ اي١ُٖٓٝٛ"

ؾؿٞ ايٓـ ايطابل قدّ يٓا ايكاف َػاعس ايػدؿٝٓات ٚأساضٝطٗا َٔ خالٍ األؾعاٍ 

ٞٓ غٛشٜت دٕٚ غريٙ َٔ اؿالقني قد ٜدٍ ٚزٓدات األؾعاٍ، ؾٛثٛب عُاُز إ ىل نسض

ع٢ً سطٔ تعاٌَ )غٛشٜت( َع األطؿاٍ، ٚغُص٠ )ٖالٍ( يـ)غٛشٜت( ٚؾِٗ األخري 

يداليتٗا تدٍ ع٢ً ذنا٤ )غٛشٜت( ٚضسع١ بدٜٗت٘، ٚتؿسف األب )ٖالٍ( ٜدٍ ع٢ً 

 سٓإ األب ايرٟ ال ٜسٜد نطس خاطس ايٛؿٌ )عُاز(.

ٕٓ ٖرا ايتأٌٜٚ ي ًؿؿات قد ٜتػٝٓس َٔ َتًُل إىل َتًُل آخس، إذ َٓض ايكاف ٚال غٍو يف أ

 يًُتًكٞ ٖرٙ املطاس١ يًهػـ عٔ ايؿؿات َٔ خالٍ تأٌٜٚ األؾعاٍ ٚزٓدات األؾعاٍ.

ٜٚرنس ايكاف زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( عٓد مساع٘ األذإ إذ ٜكٍٛ: "ًٜٛب َٔ شَال٥٘ 

ؾٛت األذإ، ٖٚٛ  خؿض ؾٛت األغ١ٝٓ اهلٓد١ٜ يف ايتًؿاش مبذسد إٔ ٜتٓا٢ٖ إىل أذْ٘

ؾًِ ٜرنس ايكاف ٚؾًؿا ؾسحًيا ٚال تعسًٜؿا داّٖصا يػدؿ١ٓٝ  34ايسدٌ ايـ"باْٝإ"

)غٛشٜت(، بٌ أؾطض اجملاٍ يًػدؿ١ٓٝ يتعرب عٔ ْؿطٗا بأؾعاهلا ٚضًٛنٗا، ٚأتاح 

ٕٓ يف أ يًُتًكٞ ايؿسؾ١ يًهػـ عٔ أبعاد ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ ٚؾؿتٗا ايٓؿط١ٓٝ، ٚال غٍو

 ١ ضٝهٕٛ ٚاضّعا أَاّ املتًكٞ.  أؾل تٍٛقع ايؿؿات ايٓؿطٝ

ٟٓ إىل املصاٚد١ بني املباغس٠ ٚغري املباغس٠ يف تكدِٜ ايؿؿات  ًٜٚذأ املعُس

ٚذيو برنس ايؿؿ١ ال ع٢ً ضبٌٝ اؾصّ بٗا بٌ  ايطٝهٛيٛد١ٓٝ يػدؿٝٓات قؿت٘؛

، ٖٚرا َا لدٙ يف ذنس ثسثس٠ )ْاؾس بٔ قٗا ع٢ً املتًكٞع٢ً ضبٌٝ ايتٍٛقع دٕٚ ؾس

مخٝظ( ٚزد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( َٔ َكُٕٛ تًو ايجسثس٠، ٚنريو زد٠ ؾعٌ )ْاؾس بٔ 

نٓت ع٢ً َكعد اؿالق١ بني ٜدٟ غٛشٜت ٝظ ع٢ً زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت(، ٜكٍٛ: "مخ

ٜٓتعس دٚزٙ يف اؿالق١ ٜٚجسثس ْاؾس بٔ مخٝظ ايرٟ حيًكين ٜٚجسثس نعادت٘. نإ 

 ٌُ ٍُ أٚ قاب ٖٛ اآلخس عٓدَا قاٍ غ٦ّٝا مل أعد أذنسٙ اآلٕ ٚيهّٓ٘ بدا غري َعكٛ
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ِٕ تػكب غٛشٜت ؾكاٍ يٓاؾس بٛسٜك١ٕ عؿ١ٜٛ يًتؿدٜل َٔ قبٌ : )...( تٛقعت ؿعتٗا أ

 ١ٓٝ ٠ص قض ْاؾّسا ٚػعً٘ ٜجب طَٔ ايسد ٟٓدزايٓاب١ٝ اييت ال ٜكٛهلا إال تًو ايه١ًُ ايعُاْ

ٔٓ غ٦ّٝا َٔ ذيو مل حيدخ!. زمبا  ٕٓ ْاؾّسا َٔ َكعدٙ يُٝطو غٓام اؿالم يه أل

ِْ، ٚزمبا ألْٓ٘ َعتاْد ع٢ً برا٤ات اؿالقني  .35"سًٝ

ِٕ ٜهػـ عٔ اي ٕٓ ايكاف سني ذنس زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( دٕٚ أ ؿؿ١ ٚال غو يف أ

ٜٚؿسح بٗا قد تسى يًُتًكٞ ؾسؾ١ ايهػـ عٔ تًو ايؿؿ١، بُٝٓا مل ٜؿعٌ ذيو يف 

ِْ، ٚزمبا ألْٓ٘ َعتاْد  غدؿ١ٓٝ )ْاؾس بٔ مخٝظ( إذ ذنس ايؿؿ١ "زمبا ألٕ ْاؾّسا سًٝ

ع٢ً برا٤ات اؿالقني" ٚيهٓٓ٘ ذنسٖا ع٢ً ضبٌٝ االستُاٍ بني ايؿؿتني دٕٚ اؾصّ 

ٕٓ ايكاف مل ٜؿسض بُٗا، ٚال برتدٝض ٚاسد٠ٕ ع٢ً ا ألخس٣، ٖٚرا ٜعين ظاٖسٜ٘ا أ

 ِٕ ٔٓ األغًب أ ايؿؿ١ ع٢ً املتًكٞ، ٚإُْٓا ٚقع تٛقعني قابًني ملصٜد َٔ ايتٛقعات، ٚيه

 ٜبك٢ املتًكٞ أضري ٖرٜٔ االستُايني يف زضِ َالَض غدؿ١ٓٝ )ْاؾس بٔ مخٝظ(. 

ٕٓ ضًُٝإ املعُسٟ قد اعت٢ٓ يف زضِ غدؿٝٓات قؿت٘ ب ّٝا أ طُٞ ايبعد اؾٜٚعٗس دً

ٛٓع يف طسا٥ل تكدِٜ ٖرٙ  ، ٚقداملادٟ ٚبايبعد االدتُاعٞ ٚبايبعد ايٓؿطٞ ْ

املباغس٠، ٚتبدٚ طسٜك١ تكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ بٛاض١ٛ  ات بني املباغس٠ ٚغريايػدؿٝ

ٕٓ يتكدِٜ ايػدؿ١ٓٝ بٛاض١ٛ غدؿ١ٓٝ  األنجس غّٝٛعا يف ٖرٙ ايكؿ١، إاٍل ايساٟٚ أ

إ ي٘ سكٛزٙ نريو؛ إذ ظٗس تكدِٜ أخس٣ ٚبٛاض١ٛ ايػدؿ١ٓٝ ْؿطٗا ن

 ايػدؿٝٓات عٔ طسٜل أقٛاهلا تاز٠ً، ٚعٔ طسٜل أؾعاهلا ٚزٓدات أؾعاهلا تاز٠ً أخس٣.  

 احملٛز ايجاْٞ: أمناط ايػدؿ١ٝ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت":

ؿا٥ـ اييت ؼدد سطب اـ تؿٓٝـ ايػدؿٝات يف ايعٌُ ايكؿؿٞخيتًـ 

ٕٓ نجس٠ ايتؿٓٝؿات تٚظٝؿتٗا يف اي ٌٓ ٓـ إال أ سدع إىل اختالف املعاٜري اييت ٜتبعٗا ن

تؿٓٝـ، ؾٛؾل املعاٜري تتشدد األمناط "َٚٔ أِٖ تًو ايتشدٜدات خاؾ١ٓٝ ايجبات أٚ 

١ٓٝ  ايتػٝٓس اييت تتُٝٓص بٗا ايػدؿ١ٓٝ ٚاييت تتٝض يٓا تٛشٜع ايػدؿٝٓات إىل ضهْٛ
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Statques طٛاٍ ايطسد، ٚدٜٓا١َٓٝ ، ٖٚٞ اييت تعٌ ثابت١ ال تتػريDynamiques ،

 .36ٚمتتاش بايتشٛالت املؿاد١٦ اييت تٛسأ عًٝٗا داخٌ ايب١ٝٓ اؿها١ٝ٥ ايٛاسد٠"

سطب   األعُاٍ ايكؿؿ١ٝ نًٌػدؿ١ٓٝ يفٖٚهرا تتعدد تؿٓٝؿات ايدازضني ي

ٚز ات سطب ايدايػدؿ١ٓٝ، ؾٗٓاى َٔ ٜؿٓـ ايػدؿٝ ايصا١ٜٚ اييت ٜٓعس َٓٗا إىل

، ٖٚٓاى َٔ ٜؿٓـ ايػدؿٝٓات ع٢ً أضاع ايبٓا٤ ايرٟ تكّٛ ب٘ يف ايعٌُ ايكؿؿٞ

١، ٖٚٓاى َٔ يدٚز تٓكطِ إىل: قٛز١ٜ، ٚز٥ٝط١، ٚثاْٜٛايؿيٓن، ؾايػدؿ١ٓٝ َٔ سٝح ا

َٓا َٔ سٝح ايبٓا٤ ٚ: َسنص١ٜٓ، ٚثا١ْٜٓٛ، ٚخاي١ٝ َٔ االعتباز، ٜس٣ تكطُٝٗا إىل أ

ٚٓز٠(، ٚثابت١ )َطٛش١(  .37ايؿيٓن ؾتٓكطِ إىل: ْا١َٝ )َد

منا يف َكاّ تٛبٝل َا ْساٙ ٚيطٓا يف َكاّ َٓاقػ١ تكطُٝات أمناط ايػدؿ١ٓٝ ٚإ

ات إىل: ا املتُجٌ يف قؿ١ "زَاد غٛشٜت" يرا زأٜٓا إٔ ْكطِ ايػدؿٜٝٓطذِ َع ْؿٓ

 قٛز١ٜٓ، ٚثا١ْٜٓٛ.

 ١:ايػدؿ١ٝ احملٛزٜ

١، ٖٚٞ "َسنص ثكٌ زؤ١ٜ ايعٌُ ايؿيٓن ًٜٛل عًٝٗا ايػدؿ١ٝ املسنص١ٜ أٚ ايس٥ٝط ٚقد

ٖٚرٙ غدؿ١ٓٝ تطٝٛس ع٢ً فس٣ ضري  38ايػدؿ١ٓٝ االعتباز١ٜٓ" ايسَص١ٜٓ، باعتبازٖا

األسداخ ٚاألش١َٓ ٚتتؿاعٌ َعٗا، ٚبٗا ٜتشسى ايهاتب يٝعٗس غاٜت٘ َٔ ايعٌُ 

ٞٓ، ؾٝالشَ ٗا َالش١َ ًَٛك١، ٜٚتُشٛز سٍٛ ايػدؿ١ٝ احملٛز١ٜ اـٛاب ايكؿؿ

 .39ايرٟ تستهص عًٝ٘ ايطسدٟ، ؾٗٞ عُٛدٙ ايؿكسٟ

ٕٓ ايػدؿ١ٝ ايس٥ٝط١ ٖٞ ايػدؿٝ ١ "املعكد٠ املسٍنب١، ٜٚس٣ قُد بٛعص٠ أ

، ايػاَك١، هلا ايكدز٠ ع٢ً اإلدٖاؽ، ٚاإلقٓاع، نُا تكّٛ بأدٚاز سامس١ ايدٜٓا١َٝ

                                                           
. يبٓإ: املسنص ايجكايف 0ط ايػدؿ١ٝ(، ،ايصَٔ ،ب١ٝٓ ايػهٌ ايسٚا٥ٞ، )ايؿكا٤عساٟٚ، سطٔ.  36

 .801ّ، ف:0881ايعسبٞ، 

37
 .92ّ، ف:0889 .يف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ )عح يف تكٓٝات ايطسد(َستاض، عبد املًو.  

38
 .92ف: املسدع ْؿط٘، 
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ُّا باالٖتُاّ، ٚيف فس٣ اؿهٞ، تطتأثس دا ٞٓ، ٚال  عًٝٗا ٜتٛقـ٥ ؾِٗ ايعٌُ ايسٚا٥

 .40االضتػٓا٤ عٓٗا" ميهٔ

ُٖا: نجاؾ١ ظٗٛز ايػدؿ١ٓٝ يف ٚ ع٢ً أضاضني١ ٜٚعتُد ؼدٜد ايػدؿ١ٝ احملٛزٜ

يدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘، ٚعٓد تتٓبع ٖرٜٔ األضاضني يف قؿ١ ضسد األسدخ، ٚأ١ُٖٓٝ ا

ٕٓ )غٛشٜت( خري َٔ ميجٌ ٖرٜٔ األضاضني، ٖٚرا َا ٜعٗس  )زَاد غٛشٜت( لد أ

 ي١ًًٖٛ األٚىل َٔ عٓٛإ ايكؿ١، ؾٗٛ قٛز ايكؿ١ نًٍٗا.

ٚمما ٜؤند ع٢ً إٔ )غٛشٜت( ٖٛ ايػدؿ١ٓٝ احملٛز١ٜٓ ؾ٤ٛ ايهاتب إىل تكدِٜ 

ٟٓ تتعًل بسضِ َالَض غدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( ٚإبساش  َكاطع ٚؾؿ١ٓٝ يف بدا١ٜ ْؿ٘ ايطسد

ت أخس٣ يف ايكؿ١، أٚ برتى طباعٗا ضٛا٤ بٛاض١ٛ ايساٟٚ أٚ بٛاض١ٛ غدؿٝٓا

ٕٓ أ١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ قاَت ب٘  ١ ْؿطٗا تكّٛايػدؿٝ بريو، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾإ

ٛٓزٙ تؤند ع٢ً أْٓٗا ايػدؿ١ٝ احمل١ )غٛشٜت( يف بٓا٤ اؿدغدؿٝ  ١.ٛزٜخ ٚتٛ

ـٓ ٚأٍٚ  يكد قدّ ايهاتب َكاطع ٚؾؿ١ٓٝ نجري٠ هلرٙ ايػدؿ١ٓٝ احملٛز١ٜٓ يف بدا١ٜ ايٓ

 بدا١ٜ ايكؿ١: "ايبازس١ أسسقٛا غٛشٜت يف َا ٜٛايعٓا َٔ ٖرٙ املكاطع قٛي٘ يف

ٕٓ مجٝع زداهلا الدٜؼ ؾتٓاثس زَاد ذنساٙ يف ايسبٓػ د٠ اييت ال أظٓين َبايّػا إذا قًت إ

ٞٓ ايعؿاَٞ ايرٟ عسف  41غٛشٜت"ٚأطؿاهلا ٜعسؾٕٛ  ٜٚكٍٛ يف ٚؾؿ٘: "ٖرا ايبٓػاي

ٖٛ ـ ايٖسد٠ ؾعسؾت٘، ٚنًٍُٗا بكًب٘ ؾأضهتت٘، َات غٛشٜت إذٕ ٚبايطهت١ ايكًب١ٝ ٚ

ٝ٘ا ـ يف عٓص غباب٘، إاٍل  .42ُس"إذا اعتربْا اـُطني عاَا أزذٍ ايع ْطب

ٖٚهرا ٜطتُس ايهاتب يف ٚؾـ )غٛشٜت( ايػدؿ١ٓٝ احملٛز١ٜٓ يف ٖرٙ ايكؿ١، 

 ٓٞ ٜٚسضِ َالقٗا بأبعادٖا املدتًؿ١ يتتذ٢ًٍ يًُتًكٞ غدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( ايػاب ايبٓػاي

ٞٓ ايرٟ قدّ إىل ض١ًٓٛ عُإ يًعٌُ يف ١َٓٗ اؿالق١، بدأ أدرّيا ٚقك٢ َٔ  ايعؿاَ

َّا يف ض١ًٓٛ عُإ؛ يٝؿبض ؾاسب قٌعُسٙ ضبع سالق١ نبري، "ال  ١ً ٚعػسٜٔ عا

ٕٓ غٛشٜت ايبٓػايٞ ِٕ ْكٍٛ إ ٝ٘ا ٖٚٛ ايرٟ قك٢ يف ايسيٝ ميهٔ أ د٠ أنجس َٔ ظ عُاْ

                                                           
 .19ّ، ف:8101. ايسباط: داز األَإ، 0طؼًٌٝ ايٓـ ايطسدٟ، )تكٓٝات َٚؿاِٖٝ(،  بٛعص٠، قُد. 40

 .01ف:. د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  41
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َّا( بدأٖا نشالُم أدرُي ال سٍٛ ي٘ ٚال ق٠ٛ ٚال َػط  ْؿـ عُسٙ )ضبع١ ٚعػسٜٔ عا

نؿاسب قٌ سالق١ٕ نبرُي ٜعٌُ ؼت إَست٘ ـ ٚباإلغاز٠ َٔ ٚختُٗا ي٘ ٚال َكـ، 

 .43َكؿ٘ ـ عدْد َٔ أبٓا٤ دًدت٘"

َٚهاْٗا ٚتؿاعًٗا َع ١ )غٛشٜت( بازتباطٗا بأسداخ ايكؿ١،ٚشَاْٗا اش غدؿٝٚمتت

ٟٓباقٞ ايػدؿٝ يتطِٗ يف  ات، ٚنريو متاشدٗا َع ناؾ١ عٓاؾس ايعٌُ ايطسد

ز ايبٛٛي١، ؾٗٛ ١ )غٛشٜت( يتأخر دَٚتُاضه١ٕ ٚزؾ١ٕٓٝ، ٚتستؿع غدؿٝ بٓا٥٘ بؿٛز٠ٕ

يٝؿبض "ؾاسب قٌ  44ال سٍٛ ي٘ ٚال ق٠ٛ ٚال َػط ي٘ ٚال َكـ" يف ايبدا١ٜ "أدري

 .45سالق١ٕ نبرُي ٜعٌُ ؼت إَست٘ ـ ٚباإلغاز٠ َٔ َكؿ٘ ـ عدْد َٔ أبٓا٤ دًدت٘"

ٚغدؿ١ٓٝ )غٛشٜت( يف ايكؿ١ ناْت مبجاب١ ايكا٥د ايرٟ ٜطٝٛس ع٢ً األسداخ، 

ٕٓ ايهاتب قد أٚىل ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ أ١ُٖٝ قؿ٣ٛ،  ٚميطو بدؾ١ تٛدٝٗٗا، ٜٚبدٚ أ

ٛٓز ايػدؿٝٓات األخس٣، ٚاملتُعٔ يف غدؿ١ٓٝ  ٛٓز ٚتطِٗ يف تٛ ؾٗٞ غدؿ١ٓٝ ْا١َٝ تتٛ

ْٟ، ٚدْٚز )غٛشٜت( ٜد زى دٕٚ نبري عٓا٤ أُٖٝتٗا إذ ظٌ "ألؾعاهلا سكْٛز َسنص

ٛٓالتٗا املدتًؿ١" ١ٓٝ اؿها١ٓٝ٥ ٚؼ ٟٙ يف تٛٛز ايعًُ  .46سٝٛ

)غٛشٜت( ايتؿٓسد إذ مجع بني املتٓاقكات ؾع٢ً ايسغِ َٔ  ٚقد ظٗس ع٢ً غدؿ١ٓٝ

 ٍْ نْٛ٘ ثسثاّزا ؾإْٓ٘ قبْٛب، ٚع٢ً ايسغِ َٔ اضتعُاي٘ يًهًُات ايٓاب١ٝ ؾإْٓ٘ َكبٛ

ٔ عٓد أغًب ايٓاع ٚال ٜجري غكبِٗ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ نْٛ٘ َٔ ايباْٝإ؛ ؾإْٓ٘ ًٜٛب َ

ٚع٢ً ايسغِ َٔ أْٓ٘ َطتجُْس  ١ عٓد مساع األذإ،شَال٥٘ خؿض ؾٛت األغ١ٝٓ اهلٓدٜ

ُٕ َُٗا نإ.   ٜسؾض ػاٚش أدٚاز اآلخسٜٔ َٔ أٟ ٜسغب يف دين األزباح؛ ؾإْ٘  شبٛ

ٕٓ ايهاتب يف تكدِٜ ٖرٙ ايػدؿٝ ١ )غٛشٜت( ٜعدد َالقٗا ١ احملٛزْٜٚالسغ أ

ايؿسؾ١ يتتهػـ عٔ ؾؿاتٗا َٔ  ـْادّزا إاٍلـٚال ٜتٝض هلا  ؾٝؿؿٗا ٚؾًؿا َباغّسا،

                                                           
43
 .09ْؿط٘، ف: املؿدز 
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ِٕ ٜعسف َالَض ايػدؿ١ٓٝ اخالٍ أقٛ هلا أٚ أؾعاهلا، ٖٚٛ بريو ال ٜدع ؾسؾ١ يًُتًكٞ أ

 . اييت تتهػـ عاد٠ً باضتٓٛام ايٓـ َٔ خالٍ اإلغازات ٚايتًُٝشات

 ١: ايػدؿٝات ايجاْٜٛ

، ٜٚهٕٛ سكٛزٖا ع٢ً قدز ٖٞ ايػدؿ١ٝ اييت تؤدٟ دّٚزا ثاّْٜٛا يف ايعٌُ ايكؿؿٞ

ٞٓ بعد اْتٗا٤  ـغايباـؽتؿٞ ايدٚز ايرٟ تؤدٜ٘، ؾٗرٙ ايػدؿ١ٓٝ  َٔ ايعٌُ ايكؿؿ

١ٓٝ؛ ٚهلرا ال ُٜع٢ٓ ايهاتب بتؿؿٝالت سٝاتٗا، ٚال ٜكدّ َٔ  دٚزٖا، ؾٛظٝؿتٗا َسسً

أبعادٖا إال بايكدز ايرٟ خيدّ ايؿهس٠ اؾٖٛس١ٜٓ، ٜٚطاعد ع٢ً إقا٠٤ َا خيدّ 

ٕٓ ٖرا ال ٜكًٌ َٔ أ١ُٖٓٝ  ـٓ َٔ َالَض ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ، ٚال غٍو يف أ ٖرٙ ايٓ

 .ٓٞ  ايػدؿ١ٓٝ ٚايدٚز ايرٟ تكًٛع ب٘ يف ايعٌُ ايكؿؿ

ٞٓ َٔ ٚقد تهٕٛ ايػدؿٝات ايجاْٜٛ ١ عاٌَ تؿطرُي يألسداخ يف ايعٌُ ايكؿؿ

احملٛز١ٜ َٔ ْاس١ٝ  ١ّ بتعُٝل ايسَص املعٟٓٛ ٚايدالي١ ايؿهس١ٜٓ يًػدؿْٝاس١ٝ، ٚتكٛ

ٞٓ قد ال تعٗس  أخس٣؛ إذ إٕ ٚال تتػهٌ إال َٔ األؾهاز األضاض١ٓٝ يف ايعٌُ ايكؿؿ

يجا١ْٜٛ، بٌ قد ات اٍ ايسٚابط ٚايعالقات بني ايػدؿٝات احملٛز١ٜ ٚايػدؿٝخال

، ٚقد تؤثس ع٢ً ١ يف إبساش احملٝط االدتُاعٞ يًسٚا١ٜتطِٗ تًو ايػدؿٝات ايجاْٜٛ

 ١ ؾتػٝٓس َطاز سٝاتٗا. ايػدؿ١ٓٝ ايس٥ٝط

١ ، ٚغدؿٝات ثا١ْٜٛات ثا١ْٜٛ ْاَٝغدؿٖٝٓٚٓاى َٔ ٜكطِ ايػدؿٝٓات ايجا١ْٜٓٛ إىل: 

ٕٓ ٖرا ايتكطِٝ ثابت١، إال َاد ال ٜتٓاضب َع غدؿٝٓات قؿ١ )ز -سطب َا ْساٙ- أ

ايٓا١َٝ تتٛٛز َٔ َٛقـ إىل َٛقـ سطب تٛٛز  ١غٛشٜت( إذ إٕ ايػدؿٝات ايجاْٜٛ

ٖٚرا ايُٓط َٔ ايػدؿٝٓات  ،47األسداخ، ٚال ٜهتٌُ تهٜٛٓٗا ست٢ تهتٌُ ايكؿ١

ال ْس٣ ي٘ سكٛزا ٜرنس يف قؿ١ )زَاد غٛشٜت( عدا يف ايػدؿ١ٝ احملٛز١ٜٓ، ؾع٢ً 

ايسغِ َٔ نجاؾ١ ايػدؿٝٓات ايجا١ْٜٓٛ يف قؿ١ )زَاد غٛشٜت( ؾإْٓٗا غدؿٝٓات ثابت١ 

ْٗاٜتٗا ؾًِ تتٛٛز، َع تؿاٚت نجاؾ١ سكٛزٖا،  بكٝت ع٢ً ساهلا َٔ بدا١ٜ ايكؿ١ إىل

 ٚأ١ُٖٝ أدٚازٖا، ٚدزدات تأثريٖا.
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 .11. ف:ايب١ٝٓ ايؿ١ٝٓ يف ايكؿ١ اؾصا٥س١ٜ املعاؾس٠تٛٛز غسٜبط،أمحد غسٜبط.  
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ٚال ٜتطع املكاّ يتٓاٍٚ مجٝع ايػدؿٝٓات ايجا١ْٜٓٛ يهجاؾتٗا؛ ٚهلرا ْهتؿٞ بُٓاذز 

ٕٓ ذنسٖا ٜػين  عٔ ذنس ضٛاٖا. ْس٣ أ

ٚ)أٚدٜب(، )بٝدإ(، اؿالقٕٛ األزبع١ ايرٜٔ ٜعًُٕٛ يف قٌ )غٛشٜت( ِٖٚ: 

َٔ )بٝدإ(، ٚ)َٝتٍٛ( َكتؿّسا ع٢ً  إ ظٗٛز نٌٚقد ن ،)نٛغّٛ(ٚٚ)َٝتٍٛ(، 

ٕٖ أخاٙ )قُٛد(  َٓا )نٛغّٛ( ؾكد ذنس ايساٟٚ أ َس٠ٕ ٚاسد٠ٕ ٚع٢ً يطإ ايساٟٚ، أ

بٔ أخٝ٘ ايرٟ ٜؿكٌ أخٞ قُٛد ...ٚنٛغّٛ ا"ٜؿكٌ سالقت٘ ع٢ً سالق١ غٛشٜت، 

ُّا إٔس طًب١ٝ ؿالقت٘ ٖرا األخري ال تعٗس املكاعؿإ اي القت٘ ع٢ً سالق١ غٛشٜت شاع

١ )قُٛد( مل ٜهٔ هلا ظٗٛز عدا ٖرا ايعٗٛز، ؾكد أٓدت ٚغدؿٝ 48 بعد َٜٛني"إال

َٓا غدؿ١ٓٝ )أٚدٜب( ؾكد ظ ّ أخس٣ عٓدَا ٚؾـ ايساٟٚ دٚزٖا ٚاختؿت، أ ٗست َس٠

قعـ )غٛشٜت( ٚعدّ قدزت٘ ع٢ً اؿالق١ ٜكٍٛ: "ٚعٓدَا سإ دٚزٟ أضًُين يصًَٝ٘ 

 ٚمل ٜعد يػدؿ١ٓٝ )أٚدٜب( دْٚز بعد ٖرا ايدٚز. 49أٚدٜب"

سكست ٖرٙ ايػدؿ١ٓٝ ايجا١ْٜٓٛ سني قازٕ ايساٟٚ بني  غدؿ١ٓٝ اؿالم )زادٛ(:

ِٕ بدأ حيًكين ال أذنس إٔ غٛشٜت سالق١ ) غٛشٜت( ٚسالق١ )زادٛ( إذ ٜكٍٛ: "ؾُٓر أ

ا نإدسا٤ دسسين بعهظ زادٛ اؾبإ، ايرٟ ال ٜهتؿٞ ظسح شبْٛ٘، بٌ ٜٓٗسٙ أّٜك

اسرتاشٟ ٜطتبل ب٘ ايجٛز٠ ايعاز١َ اييت قد تؿدز عٔ ٖرا ايصبٕٛ... ٖرا ايتؿسف 

عٗٛز، ٚال بعدٖا ؽتؿٞ غدؿ١ٓٝ )زادٛ( عٔ اي 50اؾبإ َا نإ يٝكرتؾ٘ غٛشٜت"

 ١ )غٛشٜت(.يف زضِ َالَض ايػدؿ١ٝ احملٛز١ٜ بايػ١ غو يف إٔ هلرٙ ايػدؿ١ٝ أُٖٝ

عُسٙ ثالخ ضٓٛإت، ٖٚٛ ابٔ أخت  ؾػري ٚ)عُاز( طؿٌ ١ عُاز ٚأبٝ٘ ٖالٍ:غدؿٝ

َكاعد ايساٟٚ ٜرٖب بسؾك١ أبٝ٘ )ٖالٍ( إىل ؾايٕٛ )غٛشٜت(، ٚجيًظ ع٢ً 

املٓتعسٜٔ بُٝٓا أبٛٙ حيًل، ٜٚبك٢ )عُاز( ع٢ً َكاعد املٓتعسٜٔ ٚال ٜتشسى ع٢ً 

ِٕ زأ٣ شبٕٛ غٛشٜت ٜرتدٌ َٔ  ايسغِ َٔ غػٛز نساضٞ شَال٤ )غٛشٜت( ٚيهٓ٘ "َا إ

ايهسضٞ ست٢ ٚثب بطسع١ٕ ٚدًظ َهاْ٘ ٚطًب َٔ غٛشٜت إٔ حيًك٘" ٚمبا أْٓ٘ مل 
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 .02. ف:د٠نا٥ٓات ايساملعُسٟ، ضًُٝإ.  

 .08-09ْؿط٘، ف: املؿدز 49

 .09-02ف: ْؿط٘، املؿدز 50
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غٛشٜت "ْعس ٖرا األخري هلالٍ ايرٟ زغل  ميض ع٢ً سالق١ )عُاز( أضبْٛع ع٢ً ٜد

غٛشٜت بػُص٠ ؾؿُٗٗا ٖٚٞ طا٥س٠، قاّ بسؽ املا٤ ع٢ً زأع عُاز ٖٚٛ ٜداعب٘ َٚػط 

غعسٙ، ٚأَطو باملكـ ٚطؿل حيًل اهلٛا، ؾُٝا ٜبتطِ عُاز املطهني باؿالق١ 

سد٠ٕ َٔ أدت نٌ ٚا ١ )ٖالٍ( بعد إٔٚؽتؿٞ غدؿ١ٝ )عُاز( ٚ غدؿٝ 51اي١ُٖٓٝٛ"

ا بدُٚز تقًٛعٖاتني ايػدؿٝتني ايجاْٜٛتني قد ا ايػدؿٝتني دٚزٖا، ٚال غو يف إٔ

١ بايُؼ يف األ١ُٖٝ أضِٗ يف زضِ األبعاد االدتُاع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ يًػدؿ١ٝ احملٛزٜ

ٞٙ ؾِٗ َا أزادٙ )ٖالٍ( بػُص٠  ـْ يف ايتعاٌَ َع األطؿاٍ، ٚذن )غٛشٜت(، ؾٗٛ يٛٝ

 ايعني.

ؾس بٔ مخٝظ: ٖٚٛ زدٌ عُاْٞ اعتاد ع٢ً اؿالق١ يف ؾايٕٛ )غٛشٜت( ١ ْاغدؿٝ

ٚتبدٚ غدؿ١ٓٝ )ْاؾس بٔ مخٝظ( َٔ ايٓٛع ايرٟ حيب ايجسثس٠ ٜٚكٍٛ َا ال ٜكبً٘ 

ايعكٌ ٖٚٓا تعٗس زد٠ ؾعٌ )غٛشٜت( "ؾكاٍ يٓاؾس "بٛسٜك١ٕ عؿ١ٕٜٛ )...( تٛقعت ؿعتٗا 

ٟٓ طَٔ ايٓسد٠ص قض ْاؾسا ٜكٛهلا إالُا١ْٝ ايٓاب١ٝ اييت ال إٔ تػكب تًو ايه١ًُ ايع  زد

ا َٔ ذيو مل حيدخ!. زمبا ٚػعً٘ ٜجب َٔ َكعدٙ يُٝطو غٓام اؿالم يهٔ غ٦ّٝ

 ٕٓ ِْ، ٚزمبا ألْٓ٘ َعتادأل ٖٚٓا تتذ٢ًٍ أ١ُٖٓٝ ٖرٙ  52ع٢ً برا٤ات اؿالقني" ْاؾّسا سًٝ

ؾكد أضُٗت يف زضِ ٖرا ايدٚز،  ١ ع٢ً ايسغِ َٔ اختؿا٥ٗا بعدايػدؿ١ٝ ايجاْٜٛ

 ١ َٔ ْاس١ٝ ٚيف زضِ َالَض اجملتُع احملٝط بٗا. املالَض ايٓؿط١ٝ يًػدؿ١ٝ احملٛزٜ

ٖٚٓاى غدؿٝٓات ثا١ْٜٓٛ نجري٠ دا٤ ذنسٖا يف ايكؿ١ ذنّسا عابّسا، ٚاقًٛعت 

ٛٓال يف َطاز األسداخ، نػدؿ١ٓٝ  ِٕ ناْت ال متجٌ ؼ بأدٚاُز تتؿاٚت يف أُٖٝتٗا ٚإ

 م )دالٍ(، ٚاؿالم ايبانطتاْٞ )ؾِٗٝ(.اؿال

١ االعتباز، أٚ َا تط٢ُ بايػدؿٝات اهلاَػٝات قد تهٕٛ خاي١ٝ َٔ ٖٚٓاى غدؿٝ

ٖٚٞ تًو ايػدؿٝات اييت تهٌُ املػٗد أٚ ايؿٛز٠ اييت ٜسمسٗا ايكاف، ٚمتهٓ٘ 

سدٚد املهإ "ؾٗٞ غدؿٝٓات ال ْهاد ْتبني َٓٗا غ٦ّٝا َٔ  َٔ ضد ايؿساغات يف
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ٖٞ دص٤ َٔ  ٚال ْس٣ هلا دّٚزا بازّشا ... ٚإُْٓا ٖٞ أغب٘ باـًؿ١ٝ يًُػٗد، أٚ َالقٗا،

 .53ايب١٦ٝ اييت ػسٟ ؾٝٗا األسداخ"

ت( ٚأغًبٗا مل ترنس باالضِ شٜات لدٙ يف قؿ١ )زَاد غٖٛٚرا ايُٓط َٔ ايػدؿٝ

ٞٓ ايرنػدؿٝ ٟ تربع بؿٓدٚم ؾج١ غٛشٜت، ١ اب١ٓ غٛشٜت ٚغدؿ١ٓٝ ايبٓػاي

ِٕ  ات ذنست عسؾٗا نايبٓا٥ني ٚاؿالقني ٚايؿالسني،ٚغدؿٝ ؾٗرٙ ايػدؿٝٓات ٚإ

ٚال  إٔ نٌ ٚاسد٠ َٓٗا أٓدت دّٚزا يف ضٓد ؾذٛات ٤ٌَٔٚ ثػسات، ١ إاٍلناْت ٖاَػٝ

ٕٓ ٖرا ٜط  تًصَ٘ تؿٜٛس اؿدخ بهاٌَ أبعادٙ.غٍو يف أ

 خامت١ ايبشح:

ٕٓ  ١ يفيف دزاض١ ايػدؿٝتٛٛاف ايٚبعد ٖرا  قؿ١ )زَاد غٛشٜت( ميهٓٓا ايكٍٛ بأ

ات بٛسٜكتني: ايٛسٜك١ املباغس٠ )طسٜك١ اإلخباز(، ايهاتب قد زضِ ايػدؿٝ

ِٕ ناْت  ايٛسٜك١ املباغس٠ ٖٞ األبسش. ٚايٛسٜك١ غري املباغس٠ )ايهػـ( ٚإ

إىل املصاٚد١ بني ايٛسٜك١ املباغس٠ ٚايٛسٜك١ غري املباغس٠ يف تكدِٜ  أ املعُسًٟٜٚذ

ايؿؿات االدتُاع١ٓٝ، ٚايؿؿات ايطٝهٛيٛد١ٓٝ يػدؿٝٓات قؿت٘ إذ اعتُد ع٢ً 

اإلخباز بٛاض١ٛ ايساٟٚ أٚ عٔ طسٜل ايػدؿ١ٓٝ ْؿطٗا، بأقٛاهلا تاز٠ً ٚبأؾعاهلا تاز٠ً 

 أخس٣. 

 ؿ١ٝ احملٛز١ٜ يف قؿت٘ )غٛشٜت( تكدمّيا ناَاًلسسف املعُسٟ ع٢ً تكدِٜ ايػد

١ ؾكد دا٤ت ادٖا اؾط١ُٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، أَا ايػدؿٝات ايجاْٜٛبهاؾ١ أبع

ع٢ً منٛني: غدؿٝٓات ثا١ْٜٓٛ ذنس املؤيـ بعض أبعادٖا، ٚغدؿٝٓات ثا١ْٜٓٛ ضع٢ 

ٌٓ مساتٗا ست٢ االضِ.   إىل ػسٜدٖا َٔ ن
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 .11ّ، ف:8102



 اجليل اجلديد 48                       الشخصية يف قصة "رماد شوزيت" لسليمان املعمري

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0201 يونيو  -يناير                       4ج/ – 8ع 

 املؿادز ٚاملسادع:

 ٖٝ0891ايكاٖس٠: داز غسٜب،  .ؾٔ ايكؿ١ بني ايٓعس١ٜ ٚايتٛبٝلِ، ْب١ًٝ. إبسا.ّ 

  .0222ّايبٓا٤ ايؿين يًكؿ١ ايكؿري٠ األزد١ْٝ )أبٛ داَٛع، قُٛد ٖالٍ قُد-

 ّ.8109-ّ 8102داَع١ ايريَٛى، األزدٕ،  ، )أطسٚس١ ايدنتٛزاٙ(.ّ(0219

  .ٕايتهٜٛٔ  . ضٛزٜا: دازٟٚعبد ايهسِٜ ايػسقا: تس ايتشًٌٝ ايٓؿٞ،بازت، زٚال

 ّ.8118ٚايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓػس، 

  .َٕٓرز عٝاؽ. سًب: َسنص اإلمنا٤  تس: َدخٌ إىل ايتشًٌٝ ايبٟٓٝٛ يًكؿـ،بازت، زٚال

 ّ.0881اؿكازٟ، 
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 ّ.0891َهتب١ يبٓإ، 

  .ايداز ايبٝكا٤: 0ط(، ٠ ايػعب١ٝب١ٝٓ اؿها١ٝ٥ يف ايطريقاٍ ايساٟٚ )ايٜكٛني، ضعٝد .

  ّ.0882املسنص ايجكايف ايعسبٞ، 




