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 ًَدل ايبشح:
 اجملُٛع١ "كاحل ايػُٗٝٞايككري٠ يككل ايايسضاغ١ "ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ يف ٖصٙ  تعاجل

حتاٍٚ ايسضاغ١ يًسنتٛض قاحل ايػُٗٝٞ. ٚ خري٠""شتطٛطت٘ ا٭املٛغ١َٛ بـايككك١ٝ 

اإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ اٯت١ٝ، ٖٚٞ: نٝـ دا٤ت ٚدٗات ايٓعط؟ ٌٖ ناْت ٚد١ٗ 

َا قطا٥ٔ شاتٝتٗا ٚاقطباغٗا بط١ٜ٩ ايطاٟٚ؟ ٚايٓعط عٓس ايسضد١ قؿط ستاٜس٠؟ 

ٚغتتٓاٍٚ ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ َٔ سٝح متٓجٌ ايؿدكٝات ٚأؾهاضٖا َٚهطضاتٗا 

ٚاتبعت ايسضاغ١ املٓٗر ايػطزٟ ايتًؿعٞ  .١ َٚٛقعٗا يف قكل اجملُٛع١ايتذُٝعٝ

ايسضاغ١ كس تٛقًت يايصٟ تػصٜ٘ يػاْٝات ايتًؿغ؛ حملاٚي١ ايهؿـ عٔ ض١ٜ٩ ايطاٟٚ. ٚ

ايهؿـ عٔ اقطباؽ ٚدٗات ايٓعط بايصات١ٝ، ْٚتر عٔ  :ىل عس٠ ْتا٥ر، َٔ أُٖٗاإ

 .كل ايػُٖٗٝٞصٙ ايصات١ٝ عُل ٚد١ٗ ايٓعط ٚعسّ سٝازٜتٗا يف ق

 .ايتب٦ري، ايصات، ايطاٟٚ، ايؿدك١ٝ، املٛنٛع املبأض، ٚد١ٗ ايٓعط  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This study aims at highlighting the technical presence in the short stories 

of Saleh Al-Suhaimi, focusing on his short stories collection “His Last 

Manuscript”. To achieve its objectives, the study is an attempt to answer 

the following questions: How point of view was in the stories? Was it 

neutral at the point of zero? What are the evidences of its subjectivity 

adapting the opinion of the narrator? The study also addresses the 

narrative vision through representation of characters and their thoughts, 

collective repetitions, and position in the short stories of the collection to 

reach the conclusions. The study followed the narrative approach derived 

from linguistics in an attempt to explore the narrator's narrative vision.  

 

                                                           
 ًِايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ايتعًِٝ، ٠بٛظاض َع. 
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 َكس١َ:

ا يسضاغ١ ايػطزٜات املعاقط٠، إش تتذ٢ً بعض خكّب ٜعس ارتطاب ايػطزٟ سك٬ً

املؿاِٖٝ ايػطز١ٜ يًُتًكٞ، ٚعتاط بعهٗا بهباب١ٝ يف ايتًكٞ ايٓكسٟ، ٖٚصٙ زضاغ١ 

حتاٍٚ جت١ًٝ ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ يف ايسضاغات ايػطز١ٜ اييت ساٚيت ايتٓعري يًتب٦ري يف ٖصٙ 

 ط١ ايعٌُ ايػطزٟ. املػاس١ امل١ُٗ َٔ خاض

تٓاٚيِت ايسضاغات اييت حتاٍٚ تأطري ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ ٚاضتباطٗا ايٛثٝل بايطاٟٚ ٚٚد١ٗ 

ايٓعط، ٚايطاٟٚ َٚتًكٞ ايط١ٜ٩ بُٝٓٗا ؾطٚم ٜهؿـ عٓٗا )ايتب٦ري( ارتام بايطاٟٚ 

َٚٔ ٜطٟٚ زاخٌ ايكك١، ؾهاْت ؾهط٠ إظتاظ ضس١ً املكطًض َٔ اإلْؿا١ٝ٥ إىل 

 يكاحل ايػُٗٝٞ أمنٛشّدا. "شتطٛطت٘ ا٭خري٠غ١ زتُٛع١ "عرب زضايػاْٝات ايتًؿغ 
 حت٫ٛت املكطًض:

يعٌ اضتباط َكطًض ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ ايٛثٝل "بأسس أِٖ َهْٛات ارتطاب ايػطزٟ، 

ٖٚٛ ايطاٟٚ ٚع٬قت٘ بايعٌُ ايػطزٟ بٛد٘ عاّ، ٚشيو ع٢ً اعتباض إٔ اذتهٞ 

ُّ هٓٓا إٔ ْتشسخ عٓ٘. ٖصإ عٓكطٜٔ أغاغٝني بسُْٚٗا ٫ مي اٜػتكطب زا٥

نإ غبّبا ٫ؾتػاٍ نجري َٔ ايسضاغات  1ايكا٥ِ باذتهٞ َٚتًكٝ٘" :ايعٓكطإ ُٖا

ٚا٫جتاٖات اييت تٓاٚيت٘  إش ًٜشغ نجط٠ ا٭عاخ ٚايٓعطٜات ايٓكس١ٜ بٗصا املكطًض،

 .َٓص بسا١ٜ ٖصا ايكطٕ )ايعؿطٜٔ( ٫ٚ تعاٍ تطؾس املهتب١ ايٓكس١ٜ بإناؾات َػتُط٠

ؾكس ؾػًت ٖصٙ ايتك١ٝٓ زاضغٞ ايػطز َٓص دٝٓٝت ايصٟ ٫سغ ٖصا املأظم ؾكاٍ يف 

٫ٖتُاّ ايباسجني  اأٚا٥ٌ ايػبعٝٓات: إٕ ٖصٙ املػأي١ ٖٞ أؾس تكٓٝات ايػطز اغتكطاّب

ٖٚصا ايطأٟ ٜ٪نسٙ أٚاغط ايتػعٝٓات دإ َاضٟ  ،أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿطَٓص 

ؾاؾاظ بايكٍٛ: إٕ إؾهاي١ٝ ايتب٦ري ٚٚد١ٗ ايٓعط ساظت زٕٚ غا٥ط املػا٥ٌ شات ايك١ً 

، ٜٚطز ٖصا ا٫ٖتُاّ 2أنرب قسض َٔ ايسضاغات ،بايع٬قات بني ايكك١ ٚاذتها١ٜ

                                                           
1

. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 3"، طايتب٦ري-ايػطز-حتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ "ايعَٜٔكطني، غعٝس.  

 .353ّ، م:7664

2
. تْٛؼ: زاض ايتٜٓٛط يًطباع١ 7ط ،"ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜ "عٛخ سته١ُايعُاَٞ، ستُس صتٝب ٚآخطٕٚ.  

 .2ّ، م:3172ٚايٓؿط، 
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ايهبري بٗصٙ ايتك١ٝٓ ايػطز١ٜ إىل جتسز ايسضاغات ايٓكس١ٜ ٚاغتؿازتٗا َٔ اذتكٍٛ 

 املكاضب١ هلا نايًػاْٝات.

أٚاخط ايكطٕ ( Henry Jamesناْت بسا١ٜ ايتٓاٍٚ يٛد١ٗ ايٓعط َع ٖٓطٟ دُٝؼ )

س ُٖٝٔ يف بسا١ٜ ايكطٕ املانٞ ع٢ً ايٓكس ا٭صتًٛغهػْٛٞ ٚاضتبط ايتاغع عؿط ٚق

، ٖٚٛ َكطًض ٜ٪غؼ يػًط١ ايطاٟٚ ايعًِٝ، 3مبا ٜػ٢ُ سها١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط

ٜٚتذاٚظ ا٫نط٬ع  بؿعٌ ايكٍٛ، إىل ايؿعٌ املتهُٔ يف ايكٍٛ ايصٟ ٜٗسف ايطاٟٚ إىل 

أبعس َٔ زتطز حتطٜو ايػطز ٚاملػا١ُٖ يف إٜكاي٘ إىل ايكاض٨، ٜٚٓٗض بس٫٫ت 

 تكسّ ا٭سساخ زاخٌ ايعٌُ ايػطزٟ.

صتًٝعٟ )ٖٓطٟ دُٝؼ( سامس١ يف َطًع ايكطٕ ثِ دا٤ت آضا٤ ايطٚا٥ٞ ٚايٓاقس اإل

ٖٚصا ٜععظ ايكٍٛ بإٔ -ايعؿطٜٔ، سني زعا إىل إقكا٤ ايػًط١ ايؿٛق١ٝ يًطاٟٚ ايعًِٝ 

ٚإىل  -١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت ٜتؿهٌ ؾٝٗاٜعٝـ مبععٍ عٔ ايػٝاقات ايتاضغت ايػطز ٫

  4نطٚض٠ َػطس١ ا٭سساخ؛ بتشٌٜٛ ايطٚا١ٜ إىل خ١ًٝ ب٪ض بسٍ ايب٪ض٠ املطنع١ٜ ايٛاسس٠

َٔ قبٌٝ سكط  ؾرتادع َكطًض )ٚد١ٗ ايٓعط( "يؿا٥س٠ َكطًشات َطازؾ١ أٚ تهاز

يتٛزٚضٚف  (Vision)ٚض١ٜ٩  (Blin)يبًني   (Ristriction de Champ)اجملاٍ

(Todorov)  ٚتب٦ري(Focalisation)  دتْٛات(Genette) "ٙٛٚشيو يف 5َٚٔ ضتا ضت ،

؛ ْاتر عٔ غُط٠ غٝطط٠ ٖادؼ َػتبس ع٢ً املسضغ١ اإلْؿا١ٝ٥ يف ايسضاغات ايػطز١ٜ

ثٛض٠ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايطٜان١ٝ؛ ٚإْعاهلا يف َٓعي١ أع٢ً َٔ ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، 

ٚميهٔ ايكٍٛ  ؾادتٗست املسضغ١ اإلْؿا١ٝ٥ إٔ تبًؼ بايسضاغات ايػطز١ٜ َبًؼ ايعًِ،

إٔ َؿّٗٛ ايط١ٜ٩ َٔ خ٬ٍ تٛايٞ ايسضاغات ايتٓعري١ٜ اإلْؿا١ٝ٥ بسأ ٜهتٌُ يف حتًٌٝ ب

ٚبسأ تٛزٚضٚف ٜبني أُٖٝت٘ يف حتًٌٝ ايعٌُ ا٭زبٞ ٚجتًٞ قُٝت٘ ارتطاب ايطٚا٥ٞ، 

. ٚاغتكط يف املعادِ ايػطز١ٜ إٔ ايتب٦ري َبشح َٔ َباسح ايكٝػ١ ٚايكٛت، 6ايؿ١ٝٓ

                                                           
3
 .67املطدع ْؿػ٘، م: 

 .733ّ، م:7661. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 7، طاملتدٌٝ ايػطزٟإبطاِٖٝ، عبس اهلل.  4

 .67م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايعُاَٞ.  5

 .363م:  .ايتب٦ري"-ايػطز-حتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ "ايعَٔ ٜكطني. 6
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ب َٔ املكؿا٠ ٫ ٖٚٛ اْتكا٤ يًُع١ًَٛ ايػطز١ٜ أزات٘ ب٪ض٠ ٚاقع١ يف َهإ َا ٖٞ نط

ٜػُض إ٫ مبطٚض املع١ًَٛ اييت غتٛهلا املكاّ ٚايكٝػ١ ٚجتٝب عٔ ايػ٪اٍ )َٔ ٜط٣؟(، 

ٚايكٛت ظتٝب عٔ )َٔ ٜتهًِ؟( ؾاملككٛز بايتب٦ري إشٕ سكط َعًَٛات ايطاٟٚ 

 .7)ٚبايتايٞ ايكاض٨( سٍٛ َا ظتطٟ يف اذتها١ٜ
ٚضغِ ايٛنٛح ايصٟ أنؿاٙ دٝٓٝت ع٢ً َؿّٗٛ ايتب٦ري ٚستاٚيت٘ ختًٝك٘ َٔ نٌ َا 

( Miek Bale؛ ؾإْ٘ "٫ غتؿ٢ تطنٝعٙ ع٢ً َا تػُٝ٘ َٝو باٍ )8ٜؿٛب عًُٝت٘ ٚسٝازٙ

قٝاّ ايتعطف إىل املكاطع املبأض٠ ع٢ً اذتسؽ، ٖٚصٙ ايٓكٝك١ ٚيٝس٠ غٝاب ٚ املب٦ط،

ضاباتاٍ يف َكاضبت٘ يٛد١ٗ  زضاغ١ ايع٬َات ايًػ١ٜٛ يًتب٦ري، ٖٚٞ زضاغ١ تهؿٌ بٗا

؛ ؾعازت ٚد١ٗ ايٓعط يف ايػٓٛات ا٭خري٠ يًػًب١ ع٢ً 9("Rabatel, 1998ايٓعط )

املكطًض ايصٟ ٜسضؽ ٖصا املؿّٗٛ، ٚحتٍٛ غ٪اٍ دٝٓٝت: ايتب٦ري ع٢ً َٔ؟ إىل تب٦ري 

، ٚؾهً٘ أقشاب ايسضاغات املتأخط٠؛ "٭ْ٘ خ٬ًؾا يًط١ٜ٩ 10َاشا؟ َٚٔ قبٌ َٔ؟

ٚايتب٦ري ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، تك١ٝٓ غطز١ٜ شات بعس ز٫يٞ بؿهٌ تعبريٖا عٔ اٯضا٤ 

، ؾٗٞ تتذاٚظ ايٛظٝؿ١ اإلخباض١ٜ إىل ٚظا٥ـ يػ١ٜٛ أعُل، "نُا إٔ 11ٚاملٛاقـ ٚايكِٝ"

طاقات٘ اإلدطا١ٝ٥ ايهبري٠ ٖٞ ٚيٝس٠ يتدًك٘ َٔ ؾطْك١ ايب١ٜٛٝٓ ًْٚٗ٘ َٔ َؿاضب 

، ٚي٦ٔ نإ 12َتٓٛع١ َٓٗا يػاْٝات ايتًؿغ ٚايتساٚي١ٝ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايعاٖطات١ٝ"

املؿّٗٛ ادتْٛاتٞ ظتطزٙ َٔ ٚظا٥ؿ٘ ٚز٫٫ت٘، ؾإٕ َؿّٗٛ ٚد١ٗ ايٓعط عٓس املتأخطٜٔ 

                                                           
7
، ٜٚٓعط 32:ّ، م3171ُس عًٞ يًٓؿط، . تْٛؼ: زاض ست7، طَعذِ ايػطزٜاتايكانٞ، ستُس ٚآخطٕٚ.  

ّ، 3113. يبٓإ: َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، 7، طَعذِ َكطًشات ْكس ايطٚا١ٜأّٜها: ظٜتْٛٞ، يطٝـ. 

 .17م:

. ادتعا٥ط: 3ٚعبس ادتًٌٝ ا٭ظزٟ ٚعُط سًٞ، ط َعتكِ ، تط: ستُسخطاب اذتها١ٜدٝٓٝت، درياض.  8

 ّ.3113َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، 

 .34م: .َعذِ ايػطزٜاتايكانٞ.  9

. ايساض ايبٝها٤: 7، تط: ْادٞ َكطؿ٢، طَٔ ٚد١ٗ ايٓعط إىل ايتب٦ري ْعط١ٜ ايػطز ٚآخطٕٚ.درياض  ،دٝٓٝت 10

 .774ّ، م:7656َٓؿٛضات اذتٛاض ا٭نازميٞ ٚادتاَعٞ، 

 .2. م:ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايعُاَٞ.  11

 .5املطدع ْؿػ٘، م: 12
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ٜط٣ "إٔ ا٭زب َٓتٛز ؾين ٚادتُاعٞ يف اٯٕ ْؿػ٘، ٖٚٛ َا ؾتض ايباب يٝتػع َؿّٗٛ 

ٚد١ٗ ايٓعط يٝؿٌُ ايك١ُٝ ٚايػٝام ٚدٗات ا٫عتكاز أٟ يٝهٕٛ َسخ٬ً إىل املع٢ٓ، 

" ٖصا ايصٟ غٝبت٘ ، اييت ناْت حتكط اٖتُاَٗا ع٢ً 13دٌ املكاضبات ايب١ٜٛٝٓ

 اغتد٬م ٬ََض أزب١ٝ ايعٌُ ا٭زبٞ، ٚتكعٝسٖا زٕٚ ارتطٚز َٔ زا٥طت٘ ايهٝك١.

بسضاغ١ ( Rabatel , 1996-1997يكس دا٤ ايتطٜٛط ملبشح ايتب٦ري عٓسَا قاّ ضاباتاٍ )

ْٞ ؾٓكس دٌ ايسضاغات ايػابك١ ٚعاب عًٝٗا اٖتُاَٗا ٖصا "املبشح َٔ َٓطًل يػا

بصات اإلزضاى أٚ ايتب٦ري ٚإُٖاهلا َٛنٛع ايتب٦ري ٚايع٬َات ايٓك١ٝ اييت متٝعٙ 

، ٚمل ٜهتـ ضاباتاٍ 14"اا قاَّتٚمتهٔ َٔ ايتعطف إىل منط٘، ٚاعترب املب٦ط َتًؿًع

ارتكا٥ل ايبٓا١ٝ٥ يٛد١ٗ ْعط ايؿدك١ٝ ٚايطاٟٚ بايٓكس بٌ "تٛغع يف زضاغت٘ 

بٛقؿُٗا شاتٞ ايتب٦ري ايٛسٝستني يف ايٓل ايػطزٟ، ٚاْت٢ٗ إىل نبط َعاٜري يػ١ٜٛ 

 Perceptionمتهٔ َٔ ايتعطف إىل َٛطٔ ٚد١ٗ ايٓعط أٚ َا ٜػُٝ٘ باإلزضاى املُجٌ )

Representeeٜػُٝ٘  ( ٚتػاعس ع٢ً ْػب١ ٖصٙ ايٛد١ٗ إىل شاتٗا املب٦ط٠ أٚ َا

 ، ٚاملعاٜري اييت ٜؿرتط سهٛضٖا زتتُع١ ٖٞ:15مبكسضٖا ايتًؿعٞ"

(: ٖٚٞ ا٭ؾعاٍ Aspectualisation des Perceptionsَعاٖط املسضنات ) -

اإلزضان١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿاعٌ ايرتنٝيب ٚايس٫يٞ َٔ خ٬ٍ املًؿٛظ ايػطزٟ ايصٟ 

 ك١ٝ َجٌ: ًٜكٞ ْعط٠، ٜط٣، اغرتع٢ اٖتُاَ٘، ٜػُع.ٜٓكً٘ ايطاٟٚ أٚ ايؿد

( ٚتعين ا٫ْتكاٍ َٔ املسِضى إىل Decrrochage Enonciatifا٫ْؿكاٍ ايتًؿعٞ ) -

املسَضى بؿهٌ اْؿكاٍ تًؿعٞ بني ايطاٟٚ املتهًِ ٚايؿدك١ٝ أٚ بني املسضى املتًؿغ، 

دك١ٝ أٟ عطض ٚأَاض٠ ٖصا ا٫ْؿكاٍ ا٫ْتكاٍ َٔ ايػطز إىل بػط ٚد١ٗ ْعط ايؿ

َسضناتٗا ٚأؾهاضٖا بؿهٌ َؿكٌ، أٟ َا ميهٔ إٔ تٛؾطٙ ايٛقؿ١ يف ايػطز، 

ؾٗٞ يٝػت ع١ًُٝ إٜكاف ٚتبط٤ٞ يًػطز نُا نإ ٜٓعط إيٝٗا اإلْؿا٥ٕٝٛ، بٌ تٓٗض 

 املٛنٛع ايصٟ تتٛقـ عٓسٙ.ري١ٜ يًشسخ/بٛظا٥ـ تب٦

                                                           
13
 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.املطدع ْؿػ٘ 

 .136م: .َعذِ ايػطزٜاتايكانٞ.  14
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تعين عٓاقط ( Anaphores Associativesٚايعا٥سات أٚ املهطضات ايتذُٝع١ٝ ) -

املٛقٛف ايؿطعٞ اييت بتذُٝعٗا ٜتِ ايٛقٍٛ إىل قٛض٠ املبأض، ؾًٛ نإ املبأض )املطأ٠( 

َج٬ً ؾإٕ ايعا٥سات أٚ املهطضات ايتذُٝع١ٝ ميهٔ إٔ تهٕٛ: املٓهبني ٚادتٝس 

ُّا يًػطز يًشٛاض َٚٓؿك16٬ٚايؿعط عٓٗا، بٌ يف ايس٫ي١  ، ٖٚٓا ٫ ٜبك٢ ايٛقـ قػٝ

ٜتشٍٛ إىل عاٌَ أقٌٝ يف إمتاّ ايٛظٝؿ١ ايتعبري١ٜ يًؿدك١ٝ، َٚه١ًُ يٛد١ٗ ايٓعط 

اييت ٜػهت ايػطز عٔ إنُاهلا، أٚ ٜٛظعٗا ع٢ً َٛاقع َتؿاٚت١ َٔ ايعٌُ ايػطزٟ، 

 إش تهطًع تًو ايعا٥سات أٚ املهطضات ايتذُٝع١ٝ بٛظٝؿ١ تب٦ري املٛنٛع.

مح٫ٛت ز٫ي١ٝ، أٚ َكاقس تأثري١ٜ، نُا ضآٖا إٕ ٚد١ٗ ايٓعط مل تعس بط١٦ٜ َٔ أٟ 

ايتب٦ريٜٕٛ ايبٜٕٓٝٛٛ، بٌ أقبشت "ع١َ٬ ٚد١ٗ ايٓعط بايتُجٌٝ ٚايتًؿغ حتسز َا ت٪زٜ٘ 

، 17َٔ ٚظا٥ـ َٔ قبٌٝ ٚظٝؿ١ اإلٜٗاّ بايٛاقع ٚايٛظٝؿتني ايػطز١ٜ ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ"

أزب١ٝ املٓذع ا٭زبٞ إىل ايٛقٍٛ ٯخط ٖٚٞ بٗات٘ ايٛظا٥ـ تتذاٚظ املؿاضن١ يف 

أططاف ايع١ًُٝ ايتٛاق١ًٝ، ٚتٓكٌ ارتطاب ايطٚا٥ٞ َٔ ستسٚز١ٜ ايٓل ٚععيت٘ إىل 

 أؾل ارتطاب ايهاٌَ امل٪ثط ٚاملتأثط بػٝاق٘.

 تكسِٜ اجملُٛع١ ايككك١ٝ:

اضات ايٓازٟ ا٭زبٞ ايجكايف ٖٞ قكل قكري٠ َٔ إقس ّ(0202) "شتطٛطت٘ ا٭خري٠"

" أغ١ٝٓ ٖاضب١ك١ٝ ايجايج١ يًكام بعس زتُٛعتٝ٘ "اجملُٛع١ ايكك ٖٚٞظس٠، 

تتٓاٍٚ ايسضاغ١ ث٬خ قكل َٔ ٖصٙ ٚ (.0200ّ) "أغ١ٝٓ يًذٝاع(، ٚ"0202ّ)

(، ٖٚٞ ايككل 01-اجملُٛع١ جتُعٗا ث١ُٝ ٚاسس٠ ٖٞ ؾريٚؽ نٛضْٚا )نٛؾٝس

 ."شتطٛطت٘ ا٭خري٠"، ٚ"ظٖٛض ايٓطدؼ"، ٚ"َعًك١ ايؿكساملع١ْٛٓ بـ"

ٍٚ ايسضاغ١ تتبع ٚدٗات ايٓعط يف ٖات٘ اجملُٛع١ َٔ ٚد١ٗ ْعط يػاْٝات ايتًؿغ؛ حتاٚ

يبٝإ شاتٗا ايتًؿع١ٝ املب٦ط٠، ٚبٝإ َا إشا ناْت ٚد١ٗ ايٓعط ؾٝٗا ستاٜس٠ 

َٚٛنٛع١ٝ، أّ أْٗا حتٌُ ؾشٓات شات١ٝ، ٚز٫٫ت متجٌٝ إزضاى املٛنٛعات املبأض٠ 

 اطتٗا بسٚاخٌ املٛنٛعات املبأض٠.ٚأؾهاضٖا، ٚستاٚي١ انتؿاف َس٣ عُكٗا ٚإس

                                                           
 .141-136املطدع ْؿػ٘. م: 16

 .141املطدع ْؿػ٘، م: 17
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 ايصات ايتًؿع١ٝ املب٦ط٠ ٚططا٥ل اإلع٬ٕ عٔ ٚد١ٗ ايٓعط:

، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ٫18 بس َٔ ٚدٛز ايكطا٥ٔ يٓػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شات َب٦ط٠ بعٝٓٗا

 ٌٍ ؾعٌ اإلزضاى ايصٟ ٜعٗط يف ض١ٜ٩ بكط١ٜ أٚ ؾِ أٚ مسع، أٚ ع١ًُٝ ش١ٖٝٓ تِٓ عٔ ؾع

َٔ أؾعاٍ اإلزضاى ٚؾاعً٘ ايرتنٝيب ٚايس٫يٞ، عٔ ططٜل ا٫غِ ايكطٜض، أٚ نُري 

 يصٟ ٜعس قط١ٜٓ َٔ ايكطا٥ٔ اييت تٝػط ْػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شات َب٦ط٠.املتهًِ ا

١ُ أّٜها يٓػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شاتٗا ٜٗٚعس تعٝني سٓس بسا١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط َٔ ايكطا٥ٔ امل

ايتًؿع١ٝ )ايطاٟٚ أٚ ايؿدك١ٝ(، ٜٚهٕٛ اإلع٬ٕ عٔ ٚد١ٗ ايٓعط باإلع٬ٕ عٔ 

 -أسٝاّْا-ٜؿري إىل بسا١ٜ ايتب٦ري، ٚاإلع٬ٕ  ايصٟ سٖا ا٫بتسا٥ٞ أٟ ايؿعٌ اإلزضانٞس

عٔ اذتس ايٓٗا٥ٞ ايصٟ ٜهٕٛ أّٜها بؿعٌ إزضانٞ ٜعًٔ عٔ ْٗا١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط يف 

املٛنٛع املبأض، ٚا٫ْكطاف َٓ٘، ٚتػاعس ٖصٙ اذتسٚز يف متٝٝع ٚد١ٗ ْعط َا عٔ 

د١ٗ ايٓعط َٔ خ٬ٍ اإلزضاى ، ٚتعٗط بسا١ٜ 19ٚايٛد١ٗ ايػابك١ ٚايٛد١ٗ اي٬سك١

اذتػٞ أٚ ايصٖين ايصٟ تكّٛ ب٘ ايؿدك١ٝ املب٦ط٠ َٔ ض١ٜ٩ بكط١ٜ أٚ مسع أٚ ؾِ، أٚ 

ع١ًُٝ إزضاى ش١ٖٝٓ نُا يف املجايني ايتايٝني: "أططقت يكٛت املٛز سني ٜتهػط ع٢ً 

 ، "قٛت ظًَٝيت يف ايكط20:١ٜؾاط٧ أسعاْٞ"

 !!ٖٓا ععيتو يف ؾاغّسا باهلٛا٤ تؿعطٜٔ-
 اإلزضانٝني ايؿعٌ َٔ ٖٓا ايٓعط ٚدٗتا تبسأؾ ،21!!"ايػطب١ يف باملٛت أؾعط بٌ-

 (. مسعت) ٜعين ايصٟ( ظًَٝيت قٛت) ٚايهُين ،(أططقت) ايكطٜض

                                                           
. ٜكٍٛ ضاباتاٍ: "إٕ حتسٜس َعاٖط 353". م:ايتب٦ري-ايػطز-حتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ "ايعَٜٔكطني، غعٝس.  18

ٜٛات ايجا١ْٝ، ٖٚٛ ايصٟ ٜعًٔ عٔ ٚدٛز إزضانات ٚأؾهاض ممج١ً، ٚيف َطس١ً ٫سك١ ٜٓػب املبأض يف املػت

ٚد١ٗ ايٓعط إىل َكسض ستسز إٕ بططٜك١ ن١ُٝٓ أٚ قطعت١ يؿاعٌ ؾعٌ اإلزضاى أٚ ؾعٌ ساي١ أٚ سطن١، 

غٓاز ٚد١ٗ ٚبعباض٠ أخط٣ ؾتشسٜس َعاٖط املبأض َِٗ يًتعطف إىل ٚد١ٗ ايٓعط، أَا ايؿعٌ ٚؾاعً٘ ؾأغاغٝإ إل

 .763م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايٓعط إىل َكسض ستسز ٖٛ املبأض". ايعُاَٞ.  

 .73املطدع ْؿػ٘، م: 19

 .77ّ، م:3131ايجكايف، ايٓازٟ ا٭زبٞ  . دس7:٠، طشتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ، قاحل بٔ أمحس.  20
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طٜض بأؾعاٍ اإلزضاى يف املجايني ايػابكني ٚغريُٖا َٔ ا٭َج١ً ايهجري٠ ٚي٦ٔ نإ ايتك

زاخٌ ايكك١ ٜػِٗ يف ْػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل شات َب٦ط٠ بعٝٓٗا، ؾإْٓا صتسٖا يف أَج١ً 

أخط٣ غري َكطح بٗا، ٚإمنا تٓكٌ ايؿدك١ٝ أؾهاضٖا َباؾط٠ ضتٛ "دطت عبا٤تٗا 

تٓٗست ٚايتؿتت يًعبا٠٤ املب١ًً مبا٤  ايػٛزا٤، بسأت تؿعط بجكًٗا تسضظتّٝا خًؿٗا،

22ٚاملجك١ً بطٌَ ايؿاط٧" ،ايبشط
. 

ٚإٕ نإ يف ٖصا ا٫ؾرتاط زع٠ٛ ملا اْتكس ايبٜٕٓٝٛٛ -ٜٚط٣ بعض زاضغٞ ٚد١ٗ ايٓعط 

أْ٘ ٫ بس يبسا١ٜ ايتب٦ري َٔ ْٗا١ٜ، ٚع٢ً ايطاٟٚ إٔ ٜعًٔ  -عًٝ٘ َٔ املبايػ١ يف ايتكعٝس

23ٔ خ٬ٍ ْٗا١ٜ ايع١ًُٝ ايص١ْٖٝٓٗاٜت٘ َ
نُا يف: "بهت ؾأبهت ٖس٣، ؾٗازتٗا ضتٛ  

ٍّ أثكًٗا ايطٌَ املبًٌ" -" َعًك١ ايؿكس، ٚيهٔ املتتبع يكك١ "24املٓعٍ، متؿٝإ بأقسا

َٔ ٚد١ٗ ْعط إىل أخط٣ ايتكطٜض بٓٗا١ٜ ٚد١ٗ غًٝشغ أْ٘ ٫ ٜؿرتط ي٬ْتكاٍ  -َج٬ً

ايٓعط ايػابك١، بٌ ا٫ْتكاٍ َٔ ؾعٌ إزضانٞ عتٌُ ٚد١ٗ ْعط يف َٛقـ َعني إىل 

ؾعٌ إزضانٞ يف َٛقـ آخط ٜهٕٛ ناؾّٝا ي٬ْتكاٍ إىل ٚد١ٗ ايٓعط اي٬سك١، ٖٚصا 

١ٗ ايٓعط سٝح ٜط٣ ضاباتاٍ إٔ ايعٓكطٜٔ ا٭غاغٝني يب١ٝٓ ٚد ؛َٛاؾل ملا ٜطاٙ ضاباتاٍ

ُٖا: ؾعٌ اإلزضاى، ٚؾاعً٘ ايرتنٝيب ٚايس٫يٞ، ٫ٚ ٜعس َعًٔ ايٓٗا١ٜ َٔ ايعٓاقط 

، ٜٚ٪نس ٖصا ايطأٟ َا ٚضز يف ايطٚا١ٜ: "ايهٌ ٜسضى اٯٕ ٖصا 25ا٭غاغ١ٝ هلصٙ ايب١ٝٓ

ٖصٙ ايكط١ٜ ايٓا١ٝ٥؛ يهإ ايٛقت أ١ُٖٝ ا٫عتعاٍ ٚعسّ ارتطٚز!! ٚي٫ٛ ٚدٛزْا يف 

 ا٭َط أنجط ظ١ًُ!!

؛ ؾايصات املب٦ط٠ ٖٓا تٓتكٌ َٔ ٚد١ٗ ْعط إىل أخط٣ زٕٚ إٔ 26دطت عبا٤تٗا ايػٛزا٤..."

ٜهٕٛ ٖٓاى ؾعٌ إزضانٞ ٜؿٞ باْتٗا٤ ٚد١ٗ ايٓعط ا٭ٚىل، أٚ ٜكطع اغرتغاهلا، بٌ 

ايٓعط ايجا١ْٝ تكتهٞ اْتٗا٤ ٚد١ٗ ايٓعط ا٭ٚىل،  تٓتكٌ َباؾط٠، ٚبسا١ٜ ٚد١ٗ

                                                           
 .73ْؿػ٘، م: كسضامل 22

 .34م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜايعُاَٞ.   23
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إشٕ تٛسٞ با٫ْتكاٍ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايػابك١ إىل ٚد١ٗ ايٓعط  27ؾاإلزضانات املُج١ً

اي٬سك١، ٚعٓس اإلع٬ٕ عٔ بسا١ٜ ٚد١ٗ ايٓعط ؾإْٗا تهٕٛ َٛغ١َٛ باغِ املب٦ط 

ايكطٜض إشا مل تهٔ ايؿدك١ٝ اييت ٜهٕٛ اذتسٜح َٔ خ٬هلا بهُري ايػا٥ب، 

شاتٗا املب٦ط٠، ٜٚػٌٗ ؾهط٠  ٖٚصا ايتكطٜض ٫ ٜطٖل ايكاض٨ يف ْػب١ ٚد١ٗ ايٓعط إىل

ا٫ْتكاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعط إىل أخط٣ ؾٝٛع ايهُا٥ط ايعا٥س٠ ع٢ً ايؿدك١ٝ عّٛنا عٔ 

ا٫غِ ايكطٜض، بُٝٓا ايؿدك١ٝ اييت تؿاضنٗا ايكك١ ٜبسأ ا٫ْتكاٍ إىل ٚد١ٗ ْعطٖا 

 .(ٖس٣)بايتكطٜض بامسٗا يف نٌ بسا١ٜ اْتكاٍ 

مبعاٖط َسضنات  "شتطٛطت٘ ا٭خري٠" يكس دا٤ت ططٜك١ اإلع٬ٕ عٔ ٚد١ٗ ايٓعط يف

َتٓٛع١؛ ؾٛضزت قطعت١ أسٝاّْا ٚن١ًُٝٓ أسٝاّْا أخط٣، نُا إٔ َٓب٦ات اإلزضاى 

، "أقؿٌ 28دا٤ت َتٓٛع١ أّٜها عٔ ططٜل اذتٛاؽ أسٝاّْا: "أؾعًت ٖس٣ ؾاّْٛغا"

، نُا دا٤ ؾعٌ 30"مسعت بأخباض ايٛبا٤ َٔ قبٌ" ،29ايهؿٌٝ املهامل١ َع سػٔ"

اإلزضاى يف َٛاطٔ أخط٣ َٔ اجملُٛع١ َٓب٦ّا عٔ ا٭ؾهاض عٔ ططٜل ايصٖٔ: "غطت 

ايطُأ١ْٓٝ يف أضدا٤ ايب٬ز، ؾػسا ايتعاٜـ َع ايٛنع ادتسٜس غعاز٠ً عٓس غا٥ط 

 .31دتباٍ َٔ َتػًكٞ ايؿطاؽ"غانين ايعامل!! ٖسأت ايبشاض ٚأثبادٗا!! ٚاغرتاست ا

 متجٌٝ إزضاى ايؿدك١ٝ ٚأؾهاضٖا:

يبشح حتٍٛ إزضاى ايؿدك١ٝ إىل متجٌٝ إزضاى يًؿدك١ٝ ٚأؾهاضٖا ٜتٛدب ايبشح 

عٔ نٝؿ١ٝ حتٍٛ ايٛقـ عرب اذتٛاؽ إىل ٚد١ٗ ْعط، ٚتبني اإلزضانات اذتػ١ٝ 

؛ ؾٗٞ ايع٬َات ايساي١ ع٢ً حتٌٜٛ إزضاى 32ايساي١ ع٢ً متجٌٝ اإلزضاى ٚا٭ؾهاض

                                                           
27
( ٚاعترب إٔ ملؿّٗٛ Representation( َٚؿّٗٛ ايتُجٌٝ )Perception"ٚقٌ ضاباتاٍ بني َؿّٗٛ اإلزضاى ) 

 .١ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚاٜ ."، ايعُاَٞى َٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ستانا٠ إلزضاىايتُجٌٝ َعٓٝني ؾٗٛ َٔ ْاس١ٝ إزضا

 .726م:

 .73م: .شتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ.  28

 .22ْؿػ٘، م: كسضامل 29

 .26ْؿػ٘، م: كسضامل 30

 .33ْؿػ٘، م: كسضامل 31

 .763م: .ٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜٞ.  ايعُاَ 32
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املتًؿغ بٗا َٔ ٚد١ٗ ْعط نا١َٓ إىل ايٛقـ املعًٔ عٓ٘ يف ارتطاب ايكككٞ 

 املطغٌ. 

، ٚتٓٛعت ططم "شتطٛطت٘ ا٭خري٠ت ٚدٗات ايٓعط اييت جتًت يف قكل "ٚيكس تعسز

ت َٓب٦ات اإلزضاى َٔ مسع ٚبكط ٚشٚم اإلع٬ٕ عٓٗا بني قطٜض ٚنُين، نُا تٓٛع

ٚملؼ ٚؾِ بٓػب َتؿاٚت١، غًب ؾٝٗا اإلزضاى بايػُع ع٢ً غريٙ َٔ َٓب٦ات اإلزضاى 

ا٭خط٣ يف َٛاطٔ نجري٠ َٔ ايطٚا١ٜ، نُا سهطت َٓب٦ات اإلزضاى ايص١ٖٝٓ نصيو 

يف بعض أدعا٤ ايككل املسضٚغ١، ٚاضتبطت ٖصٙ اإلزضانات بأسهاّ ق١ُٝٝ تِٓ عٔ 

 هلصٙ اإلزضانات َٚٓٗا: متجٌٝ 

 "اْتب٘ اي١ًًٝ قس متطط!!

أَططت ضٚس٘ با٭خباض ايػ١٦ٝ، ؾٗٛ اٯٕ ٫ غتؿ٢ املطط، غتؿ٢ ع٢ً ٚايست٘ اييت 

مل تهتـ بٛقـ َا أزضنت٘  ، ؾايؿدك١ٝ املب٦ط٠ "سػٔ"33تطنٗا ٚسٝس٠ يف ايب٬ز"

ٍّ ق١ُٝٝ ٚتأ٬ٜٚت يتًو َٔ َعاٖط يًُٛنٛع املبأض؛ بٌ جتا ٚظت٘ إىل إقساض أسها

املعاٖط ْاجت١ عٔ اْعهاغات ايؿهط ذتع١ ايط١ٜ٩، يصيو تعسزت ايعباضات اييت 

زيت ع٢ً ٖصا ايتذاٚظ ٚاغتكطا٤ َا ٚضا٤ تًو املعاٖط، ٚتتذ٢ً َٔ خ٬هلا شات١ٝ ايتب٦ري 

عس إعُاٍ جتاٙ املٛنٛعات املبأض٠؛ ؾٝتشٍٛ ايٛقـ إىل متجٌٝ يتًو اإلزضانات ب

ايصٖٔ ؾٝٗا، ٚستاٚي١ يػرب أغٛاض املبأضات، ٚتأٌٜٚ َؿاٖساتٗا، َٚٔ شيو تعًٝك٘ ع٢ً 

َٛقـ ايسٍٚ ايعع٢ُ َٔ ايٛبا٤ "نٛضْٚا يف ايكني ُٜٚٓؿُض ايعامل نً٘!! َا ٖصٙ 

؛ ٚشيو 34ا٭خباض ايػ١٦ٝ.. أٜٔ ايسٍٚ ايعع٢ُ اييت تتػططؽ بايتكسّ ٚايطب؟! عذيب"

ملا أزضن٘ َٔ اْتؿاض ايٛبا٤ يف ايػطب ٚايؿطم )ٜٓؿض ايعامل(، ٚملا اضتػِ يف شٖٓ٘ 

عٔ )ايسٍٚ ايعع٢ُ اييت تتػططؽ بايتكسّ ٚايطب(، ٚدعً٘ ٜتُجٌ َا ٚضا٤ تًو 

ض٠، ٚخاق١ بصات ايكؿات ٜٚتأٍٚ ٚد١ٗ ْعط َٓؿك١ً عٔ ايصٚات املبأ

 . (عذيب)املب٦ط/ايؿدك١ٝ 

 ى ظ٤٬ سني ٜكٍٛ: ٜٚعٗط متجٌٝ اإلزضا

                                                           
33
 .21م: .شتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ.  

 ، ايكؿش١ ْؿػٗا.ْؿػ٘ كسضامل 34
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 !!ايػطب١ يف باملٛت أؾعط"-
 !! املٛت-
 ايػٛاز!! ٖٓا غطٜب سٛيٞ َا نٌ!! اي١ًًٝ ٖصٙ نػطبيت بػطب١؛ أؾعط مل.. ْعِ-

 حتاٍٚ ايؿاط٧ ع٢ً املتهػط٠ ايبشط ٚأَٛاز!! يًػطب١ ا٭خري ايٛزاع خاضط١ ٜطغِ

 َاتت!! إيٝٗا ابايصٖ يف ايبكط قبٌ بكريتٞ ؾكست ايساَؼ، ايهٕٛ ٖصا يف تععٜيت

 .35!!"ٚايستٞ

يكس غبل ٚقـ ايػطب١ ع١ًُٝ إزضاى شٖٔ ايصات املب٦ط٠ )ايؿدك١ٝ( يًُٛنٛع املبأض 

)ايػطب١( )أؾعط باملٛت يف ايػطب١(، ٚتأٌَ املٛنٛع املبأض أز٣ إىل اغتشهاض 

ؿٗا ببعض َٛنٛعإت أخط٣ )اهلٛا٤ ايؿاغس، ايػٛاز، أَٛاز ايبشط، ايؿكس( ٚٚق

ا٭ٚقاف اييت ٫ تؿهٌ َٛنّٛعا ستاّٜسا هلا؛ بٌ حتٌُ شات١ٝ املب٦ط َٚٛقؿ٘ َٓٗا، 

ؾٗٞ يٝػت ٚقًؿا يٮؾٝا٤ عس شاتٗا بكسض َا ٖٞ ٚقـ ملٛقـ املب٦ط َٓٗا، َٚا تطغذ 

يف ٚعٝ٘ عٓٗا، ٚايصٟ ْتر عٔ إزضانٗا ٚمتجًٝٗا، مما أنػب ايٛقـ شات١ٝ 

٘ ممتّسا، نُا غتبني ايسضاغ١ يف ادتع٤ ايؿدك١ٝ َٚٛقؿٗا ايصٟ ٜهٕٛ عُك

ايتايٞ، بتتبع َسضى ٚاسس َٔ مج١ً املسضنات اييت جتًت يف اجملُٛع١ املدتاض٠ سٍٛ 

ايعسٜس َٔ املٛنٛعات، بعس إٔ ساٚيت ايسضاغ١ ٚقٌ مج١ً َٓٛع١ َٔ املسضنات 

بايصٚات اييت تٓٗض بٛد١ٗ ايٓعط يف نٌ قك١، ٚغٓتٓاٚي٘ َٔ خ٬ٍ املهطض 

 سضى )نٛضْٚا( ايصٟ ظتًٛ ٚد١ٗ ايٓعط بؿهٌ أعُل.ادتُعٞ مل

 املهطض ادتُعٞ يٛد١ٗ ايٓعط:

٫ ميهٔ ايتعاٌَ َع ٚد١ٗ ْعط َع١ٓٝ َٔ د١ٗ بٓٝتٗا ايعاٖط٠ زتطز٠ َٔ غٝاقٗا 

ايًػٟٛ، ٚايؿعٌ اإلزضانٞ، ٚاملهإ ٚادت١ٗ، ؾ٬ بس َٔ تٓعًٜٗا يف ٖصٙ 

ٛد١ٗ، َٚؿش١ْٛ بايصٚامت ا٫ؾرتاطات، ٚعٓس٥ٕص ميهٔ اذتسٜح عٔ ٚد١ٗ ْعط َ

ايعاٖط٠ يف قٛت ايؿدك١ٝ ايطا١ٝ٥، ٚيػتٗا، ٚععٖٚا إىل ادت١ٗ اييت تتب٢ٓ ٖصٙ 

 ايػُات.

                                                           
35
  .73ْؿػ٘، م: كسضامل 
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تٓطًل ٚد١ٗ ايٓعط يف َس١ْٚ ايسضاغ١ بايؿعٌ )أططقت(، ٚقس دا٤ يف قٝػ١ املؿطز 

َػّٓسا إىل نُري املتهًِ، ٚبصيو تهٕٛ ايط١ٜ٩ ؾطز١ٜ، ٜٚتشسز َٔ خ٬ٍ ٖصا 

ٕ ايػطزٟ املهطًع بٛد١ٗ ايٓعط، ٚنإٔ شيو نأَ يكسم ايؿٗاز٠ ايهُري ايعٛ

ٚمحُٝٝتٗا ع٢ً َا ظتطٟ يف عامل ايكك١ َٔ أسساخ، َٚا ٜعٗط ؾٝٗا َٔ أسٛاٍ 

ايؿدكٝات، ٚمبا إٔ ايط١ٜ٩ تكسض َٔ ايؿدك١ٝ ؾإْٗا تهٕٛ شات١ٝ، ؾهٝـ نإ 

 ٖصا اإلزضاى ايصاتٞ؟ 

( 01-َٔ أبطظٖا َسضى )نٛؾٝس ، ٚيعٌ"شتطٛطت٘ ا٭خري٠تتعسز املسضنات يف "

 ٜٚتذ٢ً يف متعٗطات تًؿع١ٝ َٓٗا:

 .36"ي٫ٛ ٚدٛزْا يف ٖصٙ ايكط١ٜ ايٓا١ٝ٥؛ يهإ ا٭َط أنجط ظ١ًُ"-

ٍٚ يف قُت ايعك٤٬!! ٜٓتعط قسّٚ ايػطٜب!!"-  .37"مث١ غطْب ٖاز٨ امل٬َض َٓع
ا٣ٚ أَاّ ايكػري ؾاضؾعٞ أنـ ايهطاع١ إيٝ٘ يف "ٖا ٖٞ ايسٍٚ ايهبري٠ تتٗ-

 .38مسا٥٘ إٔ غتًكٓا َٔ دػس ارتط١٦ٝ"
"ؾؿ٢ ايٛبا٤ عرب ا٭ثري ٚقٓٛات ا٭خباض ايعامل١ٝ يًػابات ٚاذتسا٥ل ٚاملعاضع -

 .39ايعامل١ٝ"
سط، سني عًِ بارترب أَط "مث١ )طت١ً شاٖب١ يف ايػُا٤!!( نإ ٜأٟٚ إيٝٗا قكْط -

 .40بإقؿاٍ َٓاؾص ايػاب١ ٚإبكا٤ ايتٓني يف ارتاضز َع أ١ُٖٝ ايتٛاقٌ َع٘ باغتُطاض"
"عًُت إٔ ايبؿط طػٛا ٚجتربٚا سني تٛغًت دطأتِٗ يف اإلغا٠٤ يًشٝٛاْات، ٖٚا -

 .41ٖٞ اٯٕ تبشح عِٓٗ يف ايتعبري عٔ ايتعاٜـ ايػًُٞ َعِٗ!!"
"تتٛاىل ا٭ٚب١٦ ٜٚبك٢ ا٭زب ساضّغا يًصنط٣ امل٪مل١!! غٝٓػ٢ ايبؿط َا َطٚا ب٘ َٔ -

 .42عصابات أقًكت ا٭َٗات ع٢ً أبٓا٥ٗا!!"
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 .21ْؿػ٘، م: املكسض 

 .23ْؿػ٘، م: املكسض 37
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ٖٚهصا تهٕٛ ايط١ٜ٩ ايصات١ٝ يًٛبا٤ ٚقس اتػُت بايصات١ٝ، أٚ َا ٜػُٝ٘ دٓٝت 

ٚشيو عٓسَا تتشسخ ايؿدك١ٝ ايطا١ٜٚ عٔ املٛقـ عٔ ططٜل باإلؾؿا٤ ايػطزٟ، 

ايػطز نُا يف قٛي٘: "اقرتبت َٓٗا ٖس٣ ضؾٝك١ ايسضب يف ٖصٙ ايكط١ٜ ايٓا١ٝ٥ عٔ 

ا٫ستٝادات ارتس١َٝ ؾ٬ نٗطبا٤ ٜه٤ٞ عت١ُ ايػطب١، ٫ٚ اتكا٫ت ت٪ْؼ ايٓؿؼ؛ 

طا٠٤ ٚايهتاب١ يف يػُاع قٛت ا٭سب١!! ؾُٓص إٔ تعٝٓٛا مبسضغ١ ايبٓات؛ ٜتػًني بايك

، أٚ بٛاغط١ اذتٛاض ايصٟ 43ا٭زب!! ٚي٫ٛ َػ٪ٍٚ ايتػص١ٜ قطٜبٗا؛ ملا عطؾٛا ارترب"

ٍّ ٫ٚ أسس!! َا  ٜٓكً٘ يًُتًكٞ بًػت٘ ٖٛ: "ؾٗطإ َٔ ا٭مل ٚاجملًؼ ٜؿٝذ نٌ ٜٛ

 ا٭خباض ايّٝٛ ٜا عِ!!

 !!قطّٜبا غتؿطز بأؽ، ٫-
 !ايػؿط؟ تطٝعأغ ؾٌٗ ٭َٞ اؾتكت-
 .44"زتسّزا ايعٖٛض ٚتُٓٛ اذتٝا٠، تعٛز ايعٝس بعس ضمبا.. اٯٕ يٝؼ ٫،-

ٚتكسّ اهل١ٜٛ ايها١ًَ يًٛبا٤ ؾتصنطٙ سّٝٓا بامس٘ ايكطٜض "ٖٓا ضتٔ يف ععي١ 

إغباْٝا بعس ، ٚسّٝٓا بطَعٙ ايطيب "مت ايتعطف عًٝٗا يف َهتب١ زتٗٛي١ ب45نٛضْٚا"

46(!!"01-غكٛطٗا يف ادتا٥ش١ َ٪خّطا )نٛؾٝس
 مل ًٜل با٫ًٚسّٝٓا مبهاْ٘ ادتػطايف: " 

، ٚسّٝٓا مبكسضٙ 47٭خباض ايكني ٖصا املػا٤، ايعامل بسا ٜتهذط َٔ أخباض ايكني"

48"ظعُٛا إٔ خؿاّؾا"
. 

ك١ٝ اييت تٓٗض بٛد١ٗ ايٓعط شتاٚؾٗا َٔ املٛنٛع املسضى )نٛضْٚا( ٚحتسز ايؿد

 َٔ ختًٝ٘: 
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 .33ْؿػ٘، م: كسضامل 
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 .73-73م:ْؿػ٘،  كسضامل 

 .22ْؿػ٘، م: كسضامل 44

 .73ْؿػ٘، م: كسضامل 45

 26ْؿػ٘، م: كسضامل 46

 .23ْؿػ٘، م: كسضامل 47

 .26ْؿػ٘، م: كسضامل 48



 اجليل اجلديد 193           ...الرؤية السردية يف القصص القصرية لصاحل السهيمي 

 

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

"ْعط إىل ارتؿاف زتسّزا ضأ٣ أْ٘ اغتكاّ ع٢ً ضدًٝ٘ ٚيف ٜسٜ٘ )َٓذٌ(!! تطا٤ت ي٘ -

 .49املا٥س٠ غشاب١ً َجك١ًً باملطٗط املعكِ"
ا!! ايطاعٕٛ ايصٟ تػًٌ إىل ايعامل "َٛت٘ ا٭ظضم غسا ٚسّؿا َطعّبا ٬ٜسل ا٭ّ ٚابٓٗ-

 .٫50 ٜعًٜ٘ ارتٛف!! بٌ ايؿذاع١"
ـٔ باملسضنات  ٬ٜٚسغ َٔ ٖصٙ املسضنات متهٔ اغتبام ا٭سساخ، ؾًِ ٜهت

ايعاٖط٠ يٮؾٝا٤، ٚايٛقٛف عٓس ايط١ٜ٩ ارتاضد١ٝ، بٌ جتاٚظٖا إىل اغتبطإ 

ييت تٓؿص إىل أؾهاض ايؿدكٝات ٚخؿاٜاٖا ا٭ؾهاض، ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ ايط١ٜ٩ ايساخ١ًٝ ا

 َٔ خ٬ٍ ايتؿهري ٚايتأٌٜٚ ايصاتٞ، ٚتكعس يتكًٓا بٛد١ٗ ايٓعط.

ٚي٦ٔ ناْت ٖصٙ ايط١ٜ٩ تعؿط بتكسٜل أقٌ عٓس ايكاض٨ َٔ ض١ٜ٩ ايكطب ايجاْٞ يصٚات 

ايتب٦ري ايتًؿع١ٝ )ايطاٟٚ(، إ٫ إٔ اغتُطاضٖا ٚاَتسازٖا َٔ خ٬ٍ )ايصٚامت( املٓتؿط٠ 

ٕ تأٌٜٚ ا٭ٚناع ايساخ١ًٝ اييت دتُعٞ ت٪نس عُل تًو ايط١ٜ٩، ست٢ إملهطض ايف ا

تتًؿغ بٗا ايؿدك١ٝ املب٦ط٠ عٔ املٛنٛع املبأض )نٛضْٚا( تػتدسّ ي٘ تطانٝب تِٖٛ 

 بأْٗا تته٧ ع٢ً َٛضٚخ سها٥ٞ ٜتػِ باذته١ُ ٚاملعطؾ١:

ا تبك٢ َٔ "اغتطاع باسْح عطبٞ تكٜٛط املدطٛط١ ا٭خري٠ يبٝسبا!! ٚارتطٚز مب-

أيٛاح ايٓل ٚأدعا٥٘ املتٗايه١، سٝح دا٤ ؾٝٗا: "قاٍ زبؿًِٝ يًًُو بٝسبا: قس مسعت 

 دسّٜسا!!! نطبت يٓا َج٬ًعٔ خرب ايٛبا٤ َٔ قبٌ، ؾ٬ٗ 
 .51إٕ َجٌ شيو َجٌ ارتؿاف ٚايتٓني ٚارتٓعٜط!!"-

ِ إٔ املسضنات إمنا ٖٚهصا ٜتبني يٓا إٔ اجملُٛع١ ايككك١ٝ تعخط بكطا٥ٔ تٖٛ

قسَت نُٔ ٚد١ٗ ْعط ايؿدك١ٝ، ٚبايًػ١ اييت محًتٗا، ٚبايصٚامت اييت قبػتٗا 

 بايصات١ٝ، ؾٗٞ يػ١ َٛد١ٗ َٔ د١ٗ اطتطاط املتهًِ مبٛاقؿ٘ ٚأسهاَ٘ ؾٝٗا. 
إٕ ايتُاٖٞ يف قٛض٠ ايٛبا٤ إمنا ٖٛ عٌُ ؾدكٝات ُٖٝٓت ع٢ً ايككل املدتاض٠، 

ع٢ً ١٦ٖٝ شتكٛق١ يتكسَٗا إىل املطٟٚ ي٘ يف قٛض٠ ٚضنبت ٖصٙ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط 
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تؿبٗٗا، ٚسُٝٓا تكسّ يٓا ا٭سساخ ع٢ً ١٦ٖٝ قا١ُ٥ ع٢ً املٓطل ايػبيب، إمنا جتعٌ 

يٛد١ٝ، ٚقٛاّ شيو إٔ تؿهو املٓطل ايػبيب يف اذتها١ٜ إمنا ٜٛايتب٦ري شا ٚد١ٗ أٜس

ؿدك١ٝ ٜكٍٛ: ٖٛ َٔ د١ٗ تكِٜٛ مماضغات شات غا١ٜ ٚق١ُٝ، ٚنأمنا يػإ ساٍ اي

 إٕ تأثري ٖصا ايٛبا٤ عُٝل ٚممتس باَتساز ايع٬قات اإلْػا١ْٝ ببعهٗا.

ٚإشا َا تتبعٓا ا٭سٛاٍ اييت تؿرتى ؾٝٗا ايؿدك١ٝ َع املٛنٛع املبأض )نٛضْٚا( اظززْا 

ٜكّٝٓا إٔ َا بسا يٓا ٖٛ تب٦ري شٚ ٚد١ٗ ْعط َؿع١ُ بايتكِٜٛ، ٚا٭سهاّ املبط١ٓ، 

 شيو: ٚسػبٓا ٖصٙ ا٭زي١ ع٢ً

"دطت عبا٤تٗا ايػٛزا٤ ط...ص تٓاٚيت ايعبا٠٤ أعازتٗا إىل َا٤ ايبشط املاحل! ْؿطت -

 ايعبا٠٤ ع٢ً غطض املا٤.. ٚضؾٝكتٗا تطاقبٗا عٔ قطب، َتأ١ًَ ؾعًٗا!!
 اغرتعتٞ ع٢ً ايؿاط٧، ٚغأنؿٝو ِٖ غػًٗا!!-
-"..ٖٞ ٌٍ نُٛز ايبشط أضخ٢ غسٚي٘ عً  ٫52.. زعٝين هلصا ايًٌٝ!! ٚيٝ

"سني قسّ إىل ايعطنٝات نإ عتٌُ ؾأ٫ً نبرّيا ط...ص ٜط٣ اذتػٔ َعضعت٘ يف -

قباسات٘ ارتهطا٤ تته٧ ع٢ً سًِ نبري، غطعإ َا تها٤ٍ ٚقاض يف ؾِ ايٛقت 

 .53أضدٛس١ً َٔ ظ٥بل"
ٚاسس ٖٛ إٕ َا جتتُع عًٝ٘ ٖصٙ ايؿٛاٖس استٛا٩ٖا ع٢ً َطادع تٓسضز يف دسٍٚ 

ٌ ؾأًيا، دسٍٚ ا٭مل ٚارتٛف ٚاإلسباط: )ايػٛزا٤، املاحل، ايًٌٝ، غسٚي٘، نإ عتُ

 تها٤ٍ، أضدٛس١ َٔ ظ٥بل(.

 -ٖصٙ املطادع اييت تتًؿغ بٗا ايؿدك١ٝ املب٦ط٠ اغتعاضات يًُٛنٛع املٛقٛف )نٛؾٝس

( ٖٚصا ٜ٪نس ٚد١ٗ ْعط شات طابع أٜسيٛدٞ شاتٞ، ٖٚصا ايتهطاض َٓعٍ يف عٌُ 01

ساضٖا إٔ ايكا٥ٌ املسضى َ Force Illocutionnaire)ٛيٞ ساٌَ يك٠ٛ َككٛز٠ بايكٍٛ )ق

 تٛنٝسّٜا يًُككٛز ي٘ بايكٍٛ إلؾعاضٙ بأثط قػ٠ٛ ايٛبا٤ ع٢ً اإلْػإ. ٜٓذع ع٬ًُ
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 عُل ٚد١ٗ ايٓعط:

غًب ايعُل ع٢ً َٓعٛض ايؿدك١ٝ يف ايككل املدتاض٠ َٔ ٖصٙ اجملُٛع١، ؾذا٤ت 

يؿدك١ٝ املهطًع١ بٛد١ٗ ايٓعط املسضنات ا٭ٚي١ٝ املٓب١٦ بٛد١ٗ عُٝك١ تتذاٚظ ؾٝٗا ا

 ايٓعط إىل ا٫طتطاط يف متجًٗا ٚتأًٜٚٗا.

ْكٌ ٚد١ٗ ايٓعط، ٚضنعت ع٢ً تب٦ري  ١ٝ املب٦ط٠ يف "شتطٛطت٘ ا٭خري٠"ؾتٛيت ايؿدك

ٚد١ٗ ْعطٖا عٔ املٛنٛع املبأض )نٛضْٚا(، ٚايؿدكٝات ٚاملٛنٛعات ا٭خط٣ 

خٌ ايكك١؛ ٚيصيو دا٤ املٓعٛض ايعُٝل، ٚجتػس شيو يف ؾهٌ ٜؿب٘ املتكاطع١ َع٘ زا

أس٬ّ ايٝكع١ بػطز املًؿٛظ ايػطزٟ يف قايب ختًٝٝٞ تطاثٞ، ٚتعَني ارتطاب بعَٔ 

ٜػبل ذتع١ ايكك١: "اغتطاع باسْح عطبٞ تكٜٛط املدطٛط١ ا٭خري٠ يبٝسبا!! ٚارتطٚز 

ؾٝٗا: "قاٍ زبؿًِٝ املًو  مبا تبك٢ َٔ أدعا٤ ايٓل ٚأيٛاس٘ املتٗايه١ سٝح دا٤

 يبٝسبا:

، ٖٚٞ َٔ ايتكٓٝات اييت 54"يٛبا٤ َٔ قبٌ، ؾ٬ٗ نطبت يٓا َج٬ًقس مسعت بأخباض ا

جتًٞ متجٌٝ اإلزضاى بعُل، ٚغرب أغٛاض املٛنٛع اييت عتٛهلا امل٪يـ إىل ًَؿٛظ غطزٟ 

بأض، ٚٚد١ٗ ْعطٙ اييت ٜٓٗض بتٛنٝض متجٌٝ إزضاى ايؿدك١ٝ ايػاضز٠ يًُٛنٛع امل

 ٜتبٓاٖا ظَٔ ايكك١، ٚتهؿـ ا٭بعاز ايٓؿػ١ٝ ايعُٝك١ يف عامل اي٬ؾعٛض.

عٓسَا تب٦ط ايؿدك١ٝ يف  ك١ٝ نصيو يف "ظٖٛض ايٓطدؼ"ٜٚبسٚ عُل َٓعٛض ايؿد

املانٞ َٔ خ٬ٍ ايتصنط، ؾتؿهض َؿاعطٖا ايكسمي١ ايػابك١، ٚت٪ٍٚ أؾهاضٖا 

ايػٝام ايعَين اذتانط إىل املانٞ، ٚشيو ٭ٕ ايكسمي١ يف ذتع١ تساٍع ٚخطٚز َٔ 

ايعَٔ املانٞ أقبض قاّضا ٚٚانض ايتُج٬ت: "سني قسّ إىل ايعطنٝات يًعٌُ َع 

نؿًٝ٘ ادتسٜس؛ نإ عتٌُ ؾأًيا نبرّيا بعس جتطبت٘ ايتعٝػ١ يف ا٭سػا٤!! ٜط٣ 

اذتػٔ َعضعت٘ يف قباسات٘ ارتهطا٤ تته٧ ع٢ً سًِ نبري، غطعإ َا تها٤ٍ 

، ؾرتتس ايصات َهػط٠ سسٚز ايعَإ 55يف ؾِ ايٛقت أضدٛس١ َٔ ظ٥بل"ٚقاض 

ٚاملهإ، ٚتٛقـ خط١ِّٝ ايعَٔ يرتتس إىل غرب أغٛاض ايؿدك١ٝ يف ايعَٔ املانٞ، 
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ٚتطبط بني ا٭سساخ املتبا١ٜٓ يف ايعَٔ، ٚيهٓٗا تتكاضب يف تأنٝس قش١ ٚعُل ٚد١ٗ 

ٛع، ٚجتُع ا٭سساخ املتباعس٠ يف ايعَٔ املتكاضب١ يف ْعط ايؿدك١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ املٛن

 ايس٫ي١؛ يتهؿـ عٔ ض١ٜ٩ عُٝك١، ٚت٪نس قش١ متج٬تٗا ايعُٝك١ يًٛبا٤.

إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايساخ١ًٝ عُٝك١ ٚقازض٠ ع٢ً غرب أغٛاض ايؿدكٝات ٚأؾهاضٖا يف 

بأض٠ َٛاطٔ َٔ اجملُٛع١، ٚجتاٚظت املػت٣ٛ ايعاٖط إىل ايػٛم يف أعُام ايصات امل

نُا صتس يف بسا١ٜ )َعًك١ ايؿكس(: ")ظًُات بعهٗا ؾٛم بعض( ٚأْا أغطم ْؿػٞ 

نٌ ي١ًٝ أَاّ ٖصا ايؿاط٧ يف َٓطكيت ايٓا١ٝ٥، ٫ أسس ٜػُعين، ؾًُٔ أقطر!! 

، ٚتتٛاتط ٖصٙ ايط١ٜ٩ يف ْٗا١ٜ ايكك١: "بهت 56ؾكطخيت ئ أخسف بٗا سٝا٤ ايًٌٝ"

ٍّ أثكًٗا ايطٌَ املبًٌ!! أزخًتٗا ؾأبهت ٖس٣، ؾٗازتٗ ا ضتٛ املٓعٍ، متؿٝإ بأقسا

ايػطؾ١، ٚععَت إٔ تبات عٓسٖا اي١ًًٝ!! ت٪ْؼ ٚسستٗا يف يٌٝ غطبتٗا!! أٟ غطب١ تؿعط 

إٕ ثبات ٖصٙ املؿاعط يف ْؿؼ ايصات املب٦ط٠ ٜٛقًٗا  .57بٗا ٖصٙ اجملطٚس١ بؿكس أَٗا"

ؼ اذتاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت بأضت املٛنٛعات بٓا٤ّ عًٝٗا، إىل َطس١ً ٜك١ٝٓٝ تعه

ٚنؿؿت عُل ْعطتٗا عٓسَا تب٦ط املٛنٛع )ايٛبا٤( َٔ َٓعٛض ايؿدك١ٝ بأعُل َا 

 ٜهٕٛ. 

 خامت١ ايبشح:

اضتبطت زضاغ١ ٚد١ٗ ايٓعط بعْٛني غطزٜني ُٖا: ايطاٟٚ ٚايؿدك١ٝ ٖٚصا ٜعين أُْٗا 

طاٟٚ، ٚختًٞ ايطاٟٚ عٓٗا يف عٓكطإ َتهاؾ٦إ، إ٫ إٔ غٝاب ٚد١ٗ ْعط اي

؛ دعًٗا قا١ُ٥ ع٢ً ٚد١ٗ "زتُٛعت٘ ا٭خري٠َٔ زتُٛع١ ايػُٗٝٞ " ايككل املدتاض٠

أْٗا اقطبػت  ؾٝٗا ٚقس نؿؿت زضاغ١ ٚدٗات ايٓعط ١ يف نٌ قك١.ْعط ايؿدكٝ

ناْت َطتبط١ بصات املب٦ط، أٚ  ١، ٚدعًت املٛنٛعات املبأض٠ غٛا٤بايكبػ١ ايصاتٝ

سساخ، ٚؾدكٝات، ٚاغتبطاْٗا، ٚايتعًٝل عًٝٗا َػه١ْٛ بصات١ٝ خاضد١ عٓٗا َٔ أ

املب٦ط، ٚسا١ًَ يٛد١ٗ ْعطٙ ع٢ً َػتٜٛات غًب عًٝٗا ايعُل، ٚناؾؿ١ ملٓعٛضٖا 

ٍٓ ع٢ً  ايصاتٞ يف ايصٚات ٚاملٛنٛعات اييت تب٦طٖا، ؾ٬ ٚدٛز يط١ٜ٩ ستاٜس٠، ٚقس ز
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عًٝكات ٚايتأ٬ٜٚت اييت تٓؿص شيو ايهجري َٔ املعٝٓات ايًػ١ٜٛ املؿبع١ بايصات١ٝ، ٚايت

إىل عُل املٛنٛع املبأض ٚتػرب أغٛاضٙ، ٚتهؿـ ايعامل ايساخًٞ يًؿدكٝات اييت 

تٓكٌ ٚد١ٗ ايٓعط ايساخ١ًٝ، ٚبصيو نؿـ تطبٝل َك٫ٛت يػاْٝات ايتًؿغ يف 

ايتب٦ري/ٚد١ٗ ايٓعط شات١ٝ ٚدٗات ايٓعط، ٚعسّ سٝازٜتٗا اييت قاٍ بٗا اإلْؿا٥ٕٝٛ، 

 اشز َهطض٠ َٔ ٚدٗات ايٓعط ٚإٕ تعسزت ايصٚات ٚاملٛنٛعات.ٚاييت تٓتر من
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 ّ.0191اذتٛاض ا٭نازميٞ ٚادتاَعٞ، . ايساض ايبٝها٤: َٓؿٛضات 0ط

  .تط: ستُس َعتكِ ٚعبس ادتًٌٝ ا٭ظزٟ ٚعُط سًٞ، خطاب اذتها١ٜدٝٓٝت، درياضز ،

 ّ.0223. ادتعا٥ط: َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، 3ط

  .ٛتٝعٟ ٚظٚ: ا٭ٌَ يًطباع١ 0، طيػاْٝات ايتًؿغ ٚتساٚي١ٝ ارتطاباذتاز، شٖٝب١ مح .

 ّ. 0200ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 ٜيبٓإ: َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، 0ط ،َعذِ َكطًشات ْكس ايطٚا١ٜتْٛٞ، يطٝـ. ظ .

0220.ّ 

  .دس٠: ايٓازٟ ا٭زبٞ ايجكايف، 0، طشتطٛطت٘ ا٭خري٠ايػُٗٝٞ، قاحل بٔ أمحس .

0202.ّ 

   .ٕٚتْٛؼ: 0، طٚد١ٗ ايٓعط يف ايطٚا١ٜ "عٛخ سته١ُ "ايعُاَٞ، ستُس صتٝب ٚآخط .

 ّ.0202يٓؿط، زاض ايتٜٓٛط يًطباع١ ٚا

  .ٕٚ0202. تْٛؼ: زاض ستُس عًٞ يًٓؿط، 0، طَعذِ ايػطزٜاتايكانٞ، ستُس ٚآخط.ّ 

 .بريٚت: املطنع 3، طايتب٦ري"-ايػطز-"ايعَٔحتًٌٝ ارتطاب ايطٚا٥ٞ  ٜكطني، غعٝس .

 ّ.0111ايجكايف ايعطبٞ، 

 :ايسٚضٜات

  5ّ، ع3131يًسضاغات ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ، زٜػُرب  اٯزابزت١ً. 




