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 :ايبشح ًَدص
 بني َا ايفرت٠ يف ١ٜايػعٛز ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ايسضاغ١ ٖصٙ تٓاٚيت

 ضٚاٜات عؿط َٔ ع١ٓٝ يف االغرتاب ظاٖط٠ أبعاز عٔ يًهؿف ؛(3002-3002ّ)

 ٚذبًٌٝ االغرتاب١ٝ ايطٚاٜات يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ تتبع إىل ٚغعت .غعٛز١ٜ ْػا١ٝ٥

 ٚفل ايٛصفَٞػتع١ٓٝ باملٓٗر  ٚغًٛنٗا، ايؿدصٝات اغرتاب تهؿف عٔ هلا مناشز

 ايسضاغات َٔ فٝس٠ػتَٚ ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ذبًٌٝ يف ِتػٗ اييت ٚتكٓٝات٘ آيٝات٘

 تتهٕٛ إٔ ايسضاغ١ طبٝع١ ٚاقتطت .ايؿدصٝات اغرتاب عٔ تهؿف اييت ايٓفػ١ٝ

 ٚيف ايعَها١ْٝ، َفّٗٛ ايتُٗٝس يف تٓاٚيُت .ٚخامت١ َٚبشجني ٚمتٗٝس َكس١َ َٔ

 املفتٛح بني املهإ سطن١ٝ سٝح َٔ بايؿدصٝات املهإ عالق١ األٍٚ املبشح

 سٝح َٔ املػرتب١ بايؿدص١ٝ ايعَإ عالق١ ايجاْٞ املبشح ٚيف عًٝٗا، ٚتأثريٙ ٚاملػًل

 َٔ صبُٛع١ إىل ايسضاغ١ ٚخًصت االغرتاب١ٝ، يًطٚاٜات ايعَين ٚايبٓا٤ ايعَٔ أؾهاٍ

 .ايٓتا٥ر

 .ايعَها١ْٝ ،ايتٛاتط ايعَين، ايبٓا٤ االغرتاب، :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article dealt with the Spatial-temporal structure in Saudi feminist 
novel in (2003-2013); to reveal the dimensions of the alienation 

phenomenon in a sample of ten Saudi feminist novels. It traced Spatial-

temporal structure in the alienation novels analyzing some models that 

reveal the alienation of characters and their behavior. This research 

adopted the descriptive approach. The preface discussed the concept of 

spatial-temporal. The first axis dealt with the relationship of place with 

characters. The second one dealt with the relationship of time with the 

alienated character. At the end, this article came to a set of results. 

                                                         
 ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ،دس٠ داَع١ ،ٚايرتمج١ ايًػات ن١ًٝ.  
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 َكس١َ: 

ْؿأت ايطٚا١ٜ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َتأخط٠ عٔ ْعرياتٗا يف ايبًسإ ايعطب١ٝ 

ذطب١ ايطٚا١ٝ٥ األخط٣، إال أْٗا غاضت خبط٢ َتٛاص١ً يًشام بايطنب، ٚأغُٗت ايت

يف تكسِٜ صٛض٠ ايؿدص١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚتصٜٛط ايتشٛالت ايهرب٣، ٚايكطاٜا 

ازبٖٛط١ٜ يف ايٛاقع ايػعٛزٟ ادتُاعًّا ٚثكافًّا مما أفطظ ظٛاٖط عسٜس٠ يف ايب١ٝٓ 

 ايف١ٝٓ يًطٚا١ٜ.

 ٠ايفرت يف ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ذبًٌٝيصا تتطًع ايسضاغ١ إىل 

 :بٗا ٜكصس اييت االغرتاب ظاٖط٠ أبعاز عٔ يًهؿف ؛(3002ّ-3002) بني َا

"ايٛضع١ٝ اييت ٜهٕٛ فٝٗا اإلْػإ َػًٛب اإلضاز٠، فاقّسا ظَاّ ايتصطف ٚايتشهِ 

يف َصريٙ ٚؾدصٝت٘، غطّٜبا عٔ شات٘، ٚعٔ صبتُع٘ باملع٢ٓ ايطٚسٞ، ٚايٓفػٞ، 

دٖٛطٙ، ٚتأنٝس ٚدٛزٙ اسبكٝكٞ، َٚٔ ثِ عسّ قسضت٘ ع٢ً ايتعبري عٔ  ،ٚاالدتُاعٞ

فهٌ أفعاي٘ تصبح خاضع١ يػًط١ أق٣ٛ َٓ٘، ٚيهٓ٘ يف اسباالت نًٗا، ظبسٙ 

عادّعا عٔ ايتالؤّ، ٚايتهٝف َع األٚضاع االدتُاع١ٝ، فٝٓػًذ عٓٗا، ًٜٚذأ إىل 

 .1ايٛسس٠ ٚاالْععاٍ"

 ايطٚاٜات يف االغرتاب يعاٖط٠ ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ تتبع يف ايسضاغ١ َؿه١ً ٚتهُٔ

 فطض١ٝ َٔ َٓطًك١ً ،ايؿدصٝات اغرتاب تهؿف عٔ اغرتاب١ٝ مناشز ٚذبًٌٝ املع١ٝٓ،

 وٚيصي ايطٚا١ٝ٥، ايؿدصٝات ٚاغرتاب ٚايعَإ املهإ ب١ٝٓ بني عالق١ ٚدٛز: َفازٖا

 :اآلت١ٝ األغ١ً٦ عٔ اإلداب١ خالٍ َٔ ايعالق١ طبٝع١ دب١ًٝ إىل ايسضاغ١ غعت

  االغرتاب؟ يعاٖط٠ ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٝ٥ ٚظفت نٝف -
 ايؿدصٝات؟ ْفػ١ٝ يف االغرتاب١ٝ األَه١ٓ تأثري َس٣ َا -
 ؟ االغرتاب١ٝ ايؿدصٝات َصري ذبسٜس يف ايعَإ تأثري َس٣ َا -

 األزب يف ٚايٓكس١ٜ ايػطز١ٜ ايسضاغات إثطا٤ يف اإلغٗاّ إىل سضاغ١اي ٚتٗسف

 .ٚغًٛنٗا ايؿدصٝات اغرتاب يف ايعَها١ْٝ ايب١ٝٓ تأثري ع٢ً ٚايٛقٛف ايػعٛزٟ،

                                                         
 اسبسٜح، ايهتاب زاض: ايكاٖط٠ .0ط ْػٞ،اايطَٚ ايعطبٞ ايؿعط يف االغرتاب. ضبُس اهلازٟ بٛطاضٕ، 1

 .00:ص ّ،3000
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ٜعس َصطًح "ايعَها١ْٝ" َٔ املصطًشات املٓشٛت١، ٖٚٛ َطنب َٔ َصطًشني 

(، ايصٟ Chronotopeايعَإ ٚاملهإ. ٖٚٛ َصطًح غطبٞ اؾتل َٔ ايًفغ ايالتٝين )

( فعٗط املصطًح عٓس تطنٝبُٗا، Topes( ٚاملهإ بـ)Chroonosٜعرب عٔ ايعَإ بـ)

 .2َٚا تطتب ع٢ً شيو َٔ تٛغع يف زالي١ املصطًح

بكٛي٘: "ايٓػ١ُ  (Chronotope)س بطْؼ" َصطًح ألَطٜهٞ "دريايٚقس عطف ايٓاقس ا

ايطبٝع١ٝ يعالق١ تطبط بني ايعَإ ٚاملهإ، َؤنّسا االعتُاز ايتاّ املتبازٍ بُٝٓٗا، 

 .3ٜعين سطفًّا ايعَإ ٚاملهإ"

ٜٚؿاض إىل إٔ "َٝدا٥ٌٝ باختني" َٔ أٚا٥ٌ َٔ اغتدسّ َصطًح ايعَها١ْٝ ايصٟ ٜكٝس 

اضتباط ايعَإ ٚاملهإ زاخٌ ايطٚا١ٜ؛ سٝح قاٍ: "َٚٔ ٚدٗتٓا غٛف ْطًل ع٢ً 

ّٝٓا اغِ  ايعالق١ املتبازي١ ازبٖٛط١ٜ بني ايعَإ ٚاملهإ املػتٛعب١ يف األزب اغتٝعاّبا فٓ

(Chronotopeَػ ،) تٛعّبا جملُٛع خصا٥ص ايعَٔ، ٚايفطا٤ زاخٌ نٌ دٓؼ

أزبٞ، عرب اْصٗاض عالقات املهإ، ٚايعَإ... ٖٚصا االَتعاز بني ايعالقات ٖٚٛ 

  .4ايصٟ ميٝع ايعَهإ ايفين"

 عالق١ املهإ بايؿدصٝات املػرتب١:

٥ّسا ٜعس املهإ ايبؤض٠ األغاغ١ٝ يًعٓاصط ايطٚا١ٝ٥ األخط٣، فاملهإ يٝؼ "عٓصّطا ظا

َتعسز٠، بٌ إْ٘ قس ٜهٕٛ يف بعض  ، ٜٚتطُٔ َعاْٞيف ايطٚا١ٜ، فٗٛ ٜتدص أؾهااًل

 .5األسٝإ، ٖٛ اهلسف َٔ ٚدٛز ايعٌُ نً٘"

                                                         

 َٓتٛضٟ، داَع١ :قػٓط١ٓٝ. َٓؿٛض٠ غري َادػتري ضغاي١ ،ازبعا٥ط١ٜ ايطٚا١ٜ يف ملهإا. فٝصٌ األمحس،2 

 .01:ص ت،.ز

 ّ،3002 ٚاملعًَٛات، يًٓؿط َريٜت: ايكاٖط٠. 0ط ،إَاّ ايػٝس: تط ايػطزٜات، قاَٛؽ. دريايس بطْؼ، 3

 .23:ص

 ايجكاف١، ٚظاض٠: زَؿل. 0،طاسبالم ٜٛغل: تط ايطٚا١ٜ، يف ٚاملهإ ايعَإ أؾهاٍ. َٝدا٥ٌٝ باختني،4 

 .6-0:ص ّ،0990

 ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: بريٚت .0ط ،(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ-ايفطا٤) ٥ٞايطٚا ايؿهٌ ب١ٝٓ. سػٔ حبطاٟٚ، 5

 .22:ّ،ص0990
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 َٞ فاملهإ يٝؼ ؾ٦ّٝا ٖٓسغًّا، ٚزٜهّٛضا صبطّزا، ٚإمنا حيٌُ يف طٝات٘ َعاْ

ادتُاع١ٝ ْٚفػ١ٝ َطتبط١ بايؿدصٝات؛ أٟ أْ٘ يف أغًب األسٝإ تكّٛ ايؿدص١ٝ 

مما تٛادسٕٚ فٝ٘، بطاٍ ع٢ً احملٝط ايصٟ ٜٓفػ١ٝ يألبـ"إغكاط اسباي١ ايفهط١ٜ أٚ اي

   .6املأيٛف، نسٜهٛض، أٚ نٛغط ٜؤطط األسساخ" جيعٌ يًُهإ زالي١ تفٛم زٚضٙ

ٕٓ نالًّصط املهإ بايؿدبٗصا املفّٗٛ ٜتطح اضتباط عٓ َُٓٗا ٜؤثط  صٝات، بٌ إ

ٜٚتأثط باآلخط؛ فايؿدص١ٝ ٖٞ اييت تعطٞ املهإ ق١ُٝ، باإلضاف١ إىل أْ٘ "قازض ع٢ً 

إٔ ميٓح يألَه١ٓ أبعازٖا ايص١ٖٝٓ، ٚقازض أّٜطا ع٢ً تػٝري َالضبٗا، ٚتؿهًٝٗا ٚفل 

 . 7أمناط طبتًف١"

َُٓٗا  ١ُ٥ ع٢ً االْسَاز ايتاّ؛ ألٕ نالًّفايعالق١ بني املهإ ٚايؿدص١ٝ عالق١ قا

ُٕ ْفػ١ٝ، ٚادتُاع١ٝ ٜعرب عٔ  حيطط عٓس سطٛض اآلخط، فاملهإ مبا حيًُ٘ َٔ َعا

غًٛى ايؿدص١ٝ، ٚايؿدص١ٝ تتكُص صٛض٠ املهإ،"ٜٚصبح غًٛنٗا تطمج١ 

 . 8يػ١ املهإ"يػًٛى املهإ، ٚيػتٗا َٔ 

فاألَانٔ املٛصٛف١ اييت اضتبطت بايؿدصٝات االغرتاب١ٝ زاخٌ ايطٚاٜات مبا ذبٜٛ٘ 

َٔ عالَات غاعست ع٢ً تععٜع االغرتاب يس٣ ايؿدصٝات؛ ألٕ املهإ ٜفػط َا 

ْفػٝات ايؿدص١ٝ َٔ عٛاطف، َٚؿاعط، ٚأظَات؛ أٟ أْ٘ "ٜعهؼ سكٝك١ جيٍٛ يف 

ايؿدص١ٝ، َٚٔ داْب آخط إٕ سٝا٠ ايؿدص١ٝ تفػطٖا طبٝع١ املهإ ايصٟ ٜطتبط 

ٚيًُهإ أثط باضظ يف ايع١ًُٝ االغرتاب١ٝ؛ سٝح أغِٗ يف "إسساخ ضؤ١ٜ ٚاع١ٝ ، 9بٗا"

يعصابات ايطٚح َٚعاْاتٗا عرب ضسًتٗا يف ٖصا ايهٕٛ؛ إش أسسخ املهإ يف نٝإ 

فذ٠ٛ ْفػ١ٝ، ٚسطق١ َؤمل١، عربت عٔ ايٛاقع غري املٓػذِ َع ايصات؛ إش  ]ايؿدص١ٝ[

                                                         
 . بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ،4ط . ب١ٝٓ ايٓص ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس األزبٞ،سبُساْٞ، محٝس 6

 .10:صّ، 5105

 .026:ص ّ،0991 ات،ؾطقٝ زاض: ايكاٖط٠. 0ط ايطٚا٥ٞ، املهإ قطاٜا.  صالح صاحل،7 

 .002:ص ٖـ،0230 ايُٝا١َ، َؤغػ١: ايطٜاض .0ط ،ازبسٜس٠ ايطٚا١ٜ يف املهإ ؾعط١ٜ.  خايس سػني،8 

ايكاٖط٠: اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ  .0ط، -زضاغ١ َكاض١ْ يف ثالث١ٝ ظبٝب ضبفٛظ-بٓا٤ ايطٚا١ٜ غٝعا.  قاغِ، 9

 .12:ص ،0984ّيًهتاب، 
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مبعاْا٠ ايتٛتط، ٚاالضططاب، ًُْؼ خًف أغتاض املهإ صٝشات زف١ٓٝ تٛسٞ 

 .10ٚايكًل"

  :ٚاملػًل املفتٛح بني االغرتابٞ املهإ سطن١ٝ

 فتٛس١:األَانٔ امل

ٖٞ "سٝع َهاْٞ خاضدٞ، ال ذبسٙ سسٚز ضٝك١ حبٝح ٜؿهٌ فطا٤ ضسّبا، ٚغايّبا 

 ايكط١ٜ، ٚايؿٛاضع. ، َجاٍ شيو: املس١ٜٓ، 11َٚا ٜهٕٛ يٛس١ طبٝع١ٝ يف اهلٛا٤ ايطًل"

باألَه١ٓ املفتٛس١ اييت ععظت َٔ  -املع١ٝٓ بايسضؽ-ٚقس سعٝت ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ 

َس٣ اغرتاب ايؿدصٝات، فؿدص١ٝ "ضِٜ" يف ضٚا١ٜ "سني ضسًت" ٚصفت َس١ٜٓ 

ايطٜاض بأْٗا َس١ٜٓ خاْك١، ميًؤٖا ايؿٛى، ٜٚهػٖٛا اسبعٕ، ٚتبح اشبٛف. فكس 

 اغتدساّ املْٛٛيٛز ايساخًٞ:  دا٤ ع٢ً يػإ ايؿدص١ٝ عرب

ْٕ َطٜب، يف ٜاض بعس ضسًٝو ٚدستٗا َُٛؾ١َٛ بو"سني ظضت ايط ... ٜهػٖٛا سع

... عطفت نٝف ذبتاٍ املس١ٜٓ ايٓؿٛى يف عٝٓٝو ؾٛاضعٗا ُتؿاُٖس دفاًفا ٜهاز ٜعضُع

َّا بأْٗا صبٓطز  ع٢ً نبسٖا، ٚأدٗع٠ ايطقاب١ فٝٗا، َٚجايٝتٗا امُلٓسعا٠، أٜكٓت متا

... إْٗا َس١ٌٜٓ ؽ ٚقفاظٜٔ ٚتصًٍٞ ٖٚٞ ع٢ً دٓاب١!تطتسٟ عبا٠٤ ع٢ً ايطأ عاٖط٠ٕ

 . 12خاْك١"

فايؿدص١ٝ مل تؿعط بايػعاز٠، ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚاألَإ ملس١ٜٓ ايطٜاض؛ يعسّ تهٝفٗا 

تُع؛ فٗٛ َهإ ٜعٗط ايصالح، ٜٚبطٔ ايفػاز؛ أٟ أْٗا َع ايكٝٛز اييت ٜطعٗا اجمل

َصسض ايتٓاقطات. ٚنصيو اسباٍ َع َس١ٜٓ بطٜس٠، فٗٞ األخط٣ َهإ تٓفط َٓ٘ 

ايؿدص١ٝ شاتٗا ضغِ أْٗا َػكط ضأغٗا، َٚهإ قطت طفٛيتٗا فٝ٘؛ بػبب َا تًكت٘ 

                                                         

 ادتُاع١ٝ زضاغ١) اهلذطٟ ايػابع ايكطٕ يف ايعطبٞ ايؿعط يف االغرتاب. إبطاِٖٝ عًٞ أمحس ايفالسٞ،10 

 .10:ص ّ،3002 ايػٝسا٤، زاض: ايفًٛد١. 0ط ،(ْفػ١ٝ

 ٚايٓؿط يًطباع١ األٌَ زاض: ازبعا٥ط. 0ط ايجٛض١ٜ، ازبعا٥ط١ٜ ايكصري٠ ايكص١ يف املهإ. أٚضٜس٠ عبٛز، 11

 .00:ص ّ،3009 ٚايتٛظٜع،

 .01-06:ص ّ،5100. بريٚت: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ،0. طسني ضسًتغٗاّ.  َطضٞ،12 
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انطتٗا َٔ ايعٓف األغطٟ، ٚايعٓف اجملتُعٞ، فأصبح َهاّْا تٓفط َٓ٘. فدًٍصت ش

 َٔ شنطٜات َسٜٓتٗا ايعذٛظ:

ٞٓ ٚتٓتعُط املٛت أَاّ  ٌُ ضباع َُصاب١ٕ بؿً ٘ٔ عذُٛظ  َُتدٓؿّبا نٛد ّٗا  "ناْت بطٜس٠ُ ٚد

َٔ فٝٗا، ٚال غٓا٤، ٚال  َُػًك١ مل ترتى بطٚسٞ أٟ ؾ٤ٕٞ َٓٗا، فٗٞ َس١ٜٓ ال سب ْافص٠ٕ 

 .13ْػا٤، فهٝف استًُت ْفػٗا؟!"

بطٜس٠" يف ْعط ايؿدص١ٝ َس١ٜٓ با٥ػ١ تطع ايكٝٛز زٕٚ االٖتُاّ بطغبات ْػا٥ٗا! فـ"

ٖٚصا َا ظاز َٔ تعُٝل ؾعٛض ايؿدص١ٝ باغرتابٗا. ٖٚٛ ايؿعٛض شات٘ ايصٟ اْتاب "غاض٠" 

يف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ قصض٠" دباٙ َس١ٜٓ ايطٜاض خاص١ "سٞ ايػالّ"، فٗٛ اآلخط نإ سًّا 

 دا٤ ٚصف٘ ع٢ً يػإ ايطاٟٚ ايعًِٝ:َٓفّطا؛ بػبب َا عاْت٘ فٝ٘. 

"شيو اسبٞ ايصٟ ْؿأت فٝ٘، ٚتٝتُت، ٚتعصبت، ٚشقت فٝ٘ طعِ اهلٛإ، ٚاألمل، 

 .14ٚايٛسس٠"

فاضتبط ٖصا اسبٞ بايصنطٜات املؤمل١ ايكاغ١ٝ يس٣ ايؿدص١ٝ اييت تعرب عٔ األمل 

 فػٞ ايصٟ ٜهُٔ يف زاخًٗا.ايٓ

نُا متجٌ َسٜٓتا "َه١ ٚدس٠" عٓس "سػني" يف ضٚا١ٜ "َالَح" َهاّْا طاضّزا؛ فٝكطض 

 اهلذط٠ إىل يٓسٕ، ٖاضّبا َٔ أٚداع٘، ٚشنطٜات٘ املؤمل١، ٜكٍٛ َصّٛضا ضس١ً ايطسٌٝ:  

"قبٌ غٓٛات ط١ًٜٛ، ٖذطت َه١ إىل دس٠، ععَت سبع١ ضسًت عٔ َه١، إٔ أيكٞ 

ٚداعٞ يف ٚاسس َٔ أٚزٜتٗا ايػشٝك١، طاضّزا عٔ دػسٟ نٌ ايعصابات اييت حبُٛي١ أ

دبطعتٗا َٔ سطَإ ٚسػطات، ٚأذبطض َٔ ايعكس املرتان١ُ يف زاخًٞ، ٖٚا أْا أعٛز 

ثا١ْٝ، أقطض ايطسٌٝ، يهٔ إىل َهإ بعٝس، ال تطصسْٞ فٝ٘ ايعٕٝٛ، ٚال ذباصطْٞ 

ٖٞ ايك  . 15سض٠ ع٢ً عبٛض احملٝطات..."األيػٔ بايػؤاٍ إىل بكع١، ال ميًو َاض

                                                         
 .02:ص .ضسًت سني. غٗاّ َطضٞ، 13
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فايؿدص١ٝ ذباٍٚ اهلطٚب َٔ املهإ؛ ألْ٘ نإ باعّجا يصنطٜات شيو املهإ 

ٚاملؿاعط ايساخ١ًٝ، َٔ آالّ املاضٞ َٚا حيًُ٘ َٔ ايتٛتط ٚايكًل، باإلضاف١ إىل َا 

 ايتهٝف َع ٚاقعٗا.تعٝؿ٘ ايؿدص١ٝ َٔ عسّ 

ٚيف ضٚا١ٜ "ايبشطٜات" متجٌ َس١ٜٓ بريٚت أسس األَه١ٓ ايطاضز٠ يـ"ضساب"، بعس إٔ 

فؿًت يف عالقتٗا َع "عًٞ"، ٚفؿا أَطٖا بني ايٓػا٤، فأصبشت بريٚت مبا فٝٗا َٔ 

"سُٝٓا ناْت تفط َٔ املهإ،  ؾٛاضع َهاّْا خاًْكا ٦ًَّٝا بايصنطٜات اسبع١ٜٓ:

ٗا ٚضناَٗا، ظٓت إٔ ايكط١ٝ أظ١َ َهإ، ٚأظ١َ ٖصا ايؿاضع ناْت تفط َٔ ٖؿُٝ

ايطٌٜٛ يف )بريٚت(... ٚيهٔ مل تعًِ إٔ املهإ ٖٛ ايٛاد١ٗ ايعداد١ٝ فكط، أَا 

 .16اسبعٕ فٝػٛض بعّٝسا نُعٍٛ حيفط ب٦ّطا غشٝك١"

طآ٠ اييت تعرب عُا جيٍٛ يف ْفػ١ٝ "ضساب"؛ ملا ي٘ َٔ شنطٜات أي١ُٝ فأصبح املهإ امل

خًٍست يف ْفػٗا االْهػاض ٚايطعف، ٖٚٛ َا تٛسٞ ب٘ عباض٠ )ناْت تفط َٔ 

ٖؿُٝٗا ٚضناَٗا(؛ فػاعس املهإ مبا حيًُ٘ َٔ َالَح ع٢ً تععٜع اغرتاب 

 ايؿدص١ٝ.  

ًؿدصٝات، تتٛاتط يف َٛاطٔ إٕ َؿاعط ايٓفٛض َٔ املسٕ اييت متجٌ شنطٜات َؤمل١ ي

َتفطق١ َٔ ايُٓاشز، فـ"غعاز" يف ضٚا١ٜ "ايبشطٜات" تعرب عٔ غطبتٗا يف ايطٜاض، َٚا 

ٖٚٞ املؿاعط شاتٗا اييت تٓتاب "غسِٜ" يف ضٚا١ٜ  17ٜعرتٜٗا َٔ ايٛسس٠ ٚاشبصالٕ فٝٗا

اشبرب" بػبب ٚدٛز "فطاؽ" "بٓات ايطٜاض"، اييت ناْت تٓفط َٔ ايعٝـ يف "َس١ٜٓ 

 .18 ايصٟ تطى يف ْفػٝتٗا دطّسا مل ٜرَب

 األَانٔ املػًك١:

"اسبٝع ايصٟ حيٟٛ سسّٚزا َها١ْٝ تععي٘ عٔ ايعامل اشباضدٞ، ٜٚهٕٛ ضبٝط٘  ٖٛ

، َٔ أَج١ً شيو: املٓعٍ، ٚايػطف١، ٚايػذٔ. 19أضٝل بهجري بايٓػب١ يًُهإ املفتٛح"

                                                         
16
 .020-022:ص ّ،3002 . زبٞ: زاض َساضى يًٓؿط،5، طايبشطٜاتأ١َُٝ.  مخٝؼ، 

 .369-302:ص ،ْفػ٘ املصسض 17

 .321:ص ،5116ّ. بريٚت: زاض ايػاقٞ، 4، طبٓات ايطٜاضضدا٤.  ايصاْع،18 

 .01:ص .ايجٛض١ٜ ازبعا٥ط١ٜ ايكصري٠ ايكص١ يف املهإ. أٚضٜس٠ ،عبٛز19 



 اجليل اجلديد 55                                               ...البنية الزمكانية يف رواية االغرتاب

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللػوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يناير                       5ج/ – 01ع 

 ٖٚصٙ األَه١ٓ قس تهٕٛ داشب١، أٚ طاضز٠ سػب ْفػ١ٝ ايؿدص١ٝ االغرتاب١ٝ.

ٚناْت األَه١ٓ املػًك١ َٔ أنجط األَانٔ اييت ععظت اغرتاب ايؿدص١ٝ، 

ٍ عٔ ايعامل اشباضدٞ. ٖٚصا َا ٜعٗط عٓس ايؿدص١ٝ ٚؾعٛضٖا بايٛسس٠، ٚاالْععا

اتٗا غري ايػ١ٜٛ )يف "اآلخطٕٚ"، فكس ناْت متاضؽ غًٛن ايط٥ٝػ١ يف ضٚا١ٜ

اسبُاّ(، فهاْت تط٣ ايععي١ ٖٞ املهإ اآلَٔ ايصٟ ال ٜػتطٝع أسْس ضباغبتٗا؛ 

ممطات سٝح دا٤ ع٢ً يػاْٗا: "أْتكٌ إىل عامل أع٢ً، أغٝب، ٚأتتبع زٖايٝع ٚبٛابات ٚ

غطٜٓ٘ ال تٛدس إال يف عكًٞ، أتتبع تفاصًٝٗا َٚٓعطفاتٗا؛ ضباٚي١ إٔ أيتصل بٗا، إٔ 

 .20أفطى عًٝٗا أصابعٞ فأدًٛ سكٝكتٗا..."

فأصبح اسبُاّ ٖٛ املهإ ازباشب ايصٟ تٗطب إيٝ٘ ايؿدص١ٝ؛ يتدتًٞ بٓفػٗا، 

 .21 أٖٚاَٗاٚتعٝـ يف

بُٝٓا ؾهًٍت ايػطف١ يف املػتؿف٢ يس٣ ايؿدص١ٝ َهاّْا طاضّزا؛ ملا ي٘ َٔ شنطٜات 

يف  -يف ايػطف١-تطبطٗا ب٘، فٗٛ ٜؿعطٖا باشبٛف ٚايٛسؿ١. نُا أغِٗ ايًٕٛ األبٝض 

 تععٜع اغرتابٗا؛ فٗٛ ضَع يًهفٔ خاص١ بعس َٛت ؾكٝكٗا "سػٔ":

شتٌُ! يهين أضضُذ ملؿ١٦ٝ ضبُس، ٚأضتسٟ قُّٝصا أبٝض ؾب٘ عاُض، "ايبٝاض ٖٓا ال ُٜ

ٚأْاّ يف غطٜط مبال٤ات بٝطا٤، يف غطف١ دسضاْٗا بٝطا٤، ٚغتا٥طٖا بٝطا٤، ٚأبٛابٗا 

بٝطا٤، نٌ ؾ٤ٞ ٖٓا أبٝض حبٓس٠ دبًب ايػجٝإ، ٚاشبٛف، ٚايهٛابٝؼ ايكا١ُ٥! 

َٔ ٖصٙ ايػطف ايبٝطا٤ ْبتت األبٝض ايصٟ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إال َّٛتا، ٚيف ٚاسس٠ 

 .22سبػٔ دٓاسات ٚطاض"

نُا تػاعس ٚدٛز املطآ٠ زاخٌ ايػطف١ ع٢ً اغتػطام ايؿدص١ٝ يف أٖٚاَٗا 

ٚاْهؿافٗا ع٢ً شاتٗا، نؿدص١ٝ "طفٍٛ" يف ضٚا١ٜ "غرت" اييت دعًت دػسٖا يف 

َّا أَاّ شاتٗا، املطآ٠ ؾدّصا آخط رباطب٘ يتعٝـ ٚسستٗا أَاَٗا. ٚست٢ تٓهؿ ف متا

 تعطٟ دػسٖا ٚتتأٌَ تفاصًٝ٘، قا١ً٥:  
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"ٖٓا صاضت ئو سذط٠ ٚصاضت يو طفٍٛ نا١ًَ بال ؾطٚر، ئ تؿتهٞ ايعساّ بعس 

اآلٕ بكسض َا تؿتهٞ ٚسستٞ َعو يف املطآ٠ ... ٚضباٚض٠ ٖصا ايٛد٘ يف املطآ٠ بصٛت 

ٍُ، ال ترتى ع٢ً دػسٖا َٔ غتا٥ط، ٚتكف ملطآتٗا تتأٌَ يف  .23 اسبٓٝات"عا

ٚمل ٜكتصط االنتؿاف ع٢ً ايؿهٌ اشباضدٞ، ٚإمنا ايٛيٛز إىل ايعامل ايساخًٞ 

ايصٟ ٜعهؼ املؿاعط ايٓفػ١ٝ يًؿدص١ٝ دباٙ شاتٗا َٔ استكاض، ٚيّٛ يًٓفؼ، 

 ٔ سٝا٠ "طفٍٛ" بكٛهلا:  ٚضباغب١ هلا. تصٛض ايػاضز٠ تًو ايًشعات َ

ُّ، ٚاستكاض،  "ؾعطت بػطب ٜعرتٜٗا صٛب صٛضتٗا يف املطآ٠ ٖصٙ اييت تتدبط بني يٛ

 .24ٚؾفك١"

ايصٟ جيُع ايكٗط، ٚايصٍ،  اغرتاّبا بعٓسٙ املهإٜٚعس ايػذٔ أنجط األَانٔ املػًك١ 

إلضاف١ إىل أْ٘ ٜكٝٓس سط١ٜ ٚاإلٖا١ْ. تعٝـ فٝ٘ ايؿدص١ٝ ذبت ضػط ْفػٞ ٚبسْٞ، با

اإلْػإ ٜٚعٝس بٓا٤ٙ ألْ٘ "ٜصبح ٖٛ ايػٝس ايصٟ ٜعٝس صٝاغ١ ايٓعٌٜ فٝ٘، يٝؼ ع٢ً 

ٚيهٔ  -مبا خيًف٘ َٔ ايؿعٛض، ٚضبسٚز١ٜ اسبطن١-َػت٣ٛ اسبٝع املهاْٞ فشػب 

ٚيف ايػذٔ ٜؿعط ايفطز بإٔ اسبٝا٠ ثابت١ قس ، 25ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ أْعُت٘ ٚقٛاْٝٓ٘"

تٛقفت عٔ ايػري، ٖٚصا َا سسخ يؿدص١ٝ "غاض٠" يف ضٚا١ٜ "ْػا٤ املٓهط"، فكس 

 ٚصفت اسبٝا٠ زاخٌ ايػذٔ بكٛهلا:

عس تسٚض، ٚنٌ ؾ٤ٞ "يف ايػذٔ ٜؿعط اإلْػإ بإٔ اسبٝا٠ قس تٛقفت، ٚاألضض مل ت

ٜتػري، ست٢ أْا مل أعس أتصنط َالضبٞ؛ إش ال تٛدس َطآ٠ ميهٔ َٔ خالهلا إٔ 

 .26أغتعٝس َالَح ٚدٗٞ اييت ؾعطت بأْٗا تػٝٓطت..."

يطٝاع، ٚايطٖب١ ٚتعس األبٛاب ٚاملُطات َٔ األَه١ٓ اييت تععظ إسػاؽ ايؿدص١ٝ با

ٕٓ "سطن١ اْػالم األبٛاب ٚاْفتاسٗا، ٚطٓني املفاتٝح يف األقفاٍ  زاخٌ ايػذٔ؛ سٝح إ
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ٖٚصا َا ٚصفت٘ ايؿدص١ٝ  زاخٌ ْفػ١ٝ ايػذٓا٤ 27ميهٓٗا إٔ تؿهٌ َٛضٛع ضٖب١"

 بكٛهلا:

ُط إىل ٖٛا٤ يف شيو املُط ايطٌٜٛ، ٚذبٛيت عت١ُ شيو امل "طاضت غاقاٟ َع ٖطٚييت

 .28"أخصت٘ مب٤ٌ ض٥يٓت...

ٚباغتعطاض َا غبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ يًُهإ أثّطا بايّػا يف تععٜع اغرتاب 

ايؿدص١ٝ؛ سٝح نؿف عٔ َعاْاتٗا مبا محً٘ َٔ شنطٜات َطتبط١ بٗا، 

ُٖٜٛتٗا. فاألَانٔ سططت بعً  ُتٗا، ٚصُتٗا، ٚصطاَتٗا، ٚقػٛتٗا، ٚضٝاع 

 :عالق١ ايعَإ بايؿدص١ٝ املػرتب١

ٜعس ايعَٔ أسس األضنإ امل١ُٗ يف بٓا٤ اشبطاب ايطٚا٥ٞ، ايصٟ ٜؤثط يف بك١ٝ ايعٓاصط 

األخط٣، بٌ ٜػاعس يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ بٓٝتٗا ايػطز١ٜ، فٗٛ ٜٓعِ ايبٓا٤ ايػطزٟ؛ ألٕ 

 .29تٟٛ ع٢ً ظَٔ إَا َاُض، أٚ ساضط، أٚ َػتكبٌأ١ٜ ضٚا١ٜ ال بس إٔ ذب

ٜٚعس ايعَٔ أسس احملاٚض اييت ُتؿٍهٌ ظاٖط٠ االغرتاب، بعٓسٙ "ق٠ٛ فاع١ً َٚؤثط٠ يف 

ع١ اييت اإلْػإ، ٚشيو َٔ خالٍ فكسإ ايتٛافل ايٓفػٞ ٚاالْػذاّ ايصاتٞ َع ايًش

، فعٓسَا تفكس ايؿدص١ٝ إسػاغٗا بايٛدٛز، تبشح عٔ شاتٗا إَا 30حيٝاٖا ايفطز"

، َٚا بايطدٛع يًُاضٞ، أٚ ايتٓبؤ باملػتكبٌ. نٌ شيو يف غبٌٝ اهلطٚب َٔ َعاْاتٗا

 تؿعط ب٘ َٔ قٗط، ٚتُٗٝـ، ٚعٓف.

ٚقس ٚظفت ايطٚا٥ٝات ايػعٛزٜات أؾهاٍ ايعَٔ؛ يًهؿف عٔ َعاْا٠ ؾدصٝاتٗٔ، 

ٚاألظَات ايٓفػ١ٝ اييت َطضٕ بٗا، ناغتدساَٗٔ ايعَٔ املتساخٌ ايصٟ خيتًف فٝ٘ 

املاضٞ، ٚاسباضط، ٚاملػتكبٌ؛ حبٝح ٜٓتكٌ طتٝب األظ١َٓ عٔ ايٛضع ايطبٝعٞ: ت

ٖٚٛ َا ظٗط ، 31ني األظ١َٓ زٕٚ إٔ ًٜتعّ بتػًػٌ األسساخ بؿهٌ َٓطكٞايطاٟٚ ب

                                                         

 .01:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ-ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ. سػٔ حبطاٟٚ،27 

 .02:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ، 28

 .001:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ-ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ.  سػٔ حبطاٟٚ، 29

 ادتُاع١ٝ زضاغ١) اهلذطٟ ايػابع ايكطٕ يف ايعطبٞ ايؿعط يف االغرتاب. إبطاِٖٝ عًٞ أمحس ايفالسٞ، 30

 .10:ص .(ْفػ١ٝ

 .392:ص ّ،0910 ،ايجكاف١ زاض: ايبٝطا٤ ايساض. 0ط ،ٚايتذطب١ ايكطا٠٤. غعٝس ،ٜكطني 31
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ّٝا عٓس "قُاؾ١ ايعًٝإ" يف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ ١ ٖٚٞ ٚدٛز قصض٠" اييت بسأت بايًشع١ اآلْٝ دً

ايطا٥ط٠ املتذ١ٗ إىل يٓسٕ، ثِ قفعت ايؿدص١ٝ إىل املاضٞ ايبعٝس عٔ ططٜل  "غاض٠" يف

ايتصنط سبسخ طالم ٚايسٜٗا ٖٚٞ يف َطس١ً ايطفٛي١؛ يتعٛز يًشاضط َط٠ أخط٣ 

بًكا٥ٗا بأخٝٗا، ثِ تعطز ثا١ْٝ إىل املاضٞ، ٚتػرتدع سبعات ظٚاز ٚايستٗا بعس 

ًٞ َع أخٝٗا "فٝصٌ". ٚتسخٌ اْفصاهلا عٔ ٚايسٖا، يتسخٌ بعس شيو يف سٛاض زاخ

ايؿدص١ٝ يف تساعٝات ظ١َٝٓ َتفاٚت١ بني َاضٝٗا ٚساضطٖا، ست٢ تصٌ بٓا إىل 

 ظٚادٗا َٔ ابٔ عُتٗا، ٖٚٞ سطن١ ميهٔ متجًٗا َٔ خالٍ اشبطاط١ اآلت١ٝ:

 
 ""عٕٝٛ قصض٠ ضٚا١ٜ غري ايٓعاّ ايعَين يف( 0ؾهٌ )

فايؿدص١ٝ ضغِ ٚدٛزٖا يف اسباضط إال أْٗا تعٝـ يف املاضٞ مبا فٝ٘ َٔ صسَات 

عٔ سًٍٛ سباضطٖا َٚػتكبًٗا.  ت، ٚقٗط، ٚسطَإ يف ضباٚي١ ايبشحْفػ١ٝ، ٚأظَا

 . 32ضططاب ايصٖين ايصٟ تعٝؿ٘ ايؿدص١ٝ"ٖٚصا ٜعهؼ أّٜطا "َس٣ ايتؿتت ٚاال

ٚباغتكطا٤ مناشز غري ايعَٔ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ ميهٔ اغتدالص اسبطن١ 

 ت:ايع١َٝٓ يف ايطٚاٜات عرب ثالخ صبُٛعا

ايعَٔ ايطبٝعٞ، ٖٛ ايعَٔ ايصٟ ٜػري يف ادباٙ ٚاسس َٔ املاضٞ إىل املػتكبٌ،  : أٚاًل

، ٚقس ٜٛسٞ ٖصا ايعَٔ إىل ٚعٞ 33حبٝح ٜهٕٛ غِٗ ايعَٔ حباي١ طبٝع١ٝ

ؿهٌ جيعًٗا تتشهِ يف يػ١ ايكص. ٚقس بطظ ٖصا ايٓٛع ايؿدص١ٝ مبعاْاتٗا ب

"بٓات ايطٜاض"، ٚ"ْػا٤ املٓهط"، ٚ"سني ضسًت"، ٚ"اآلخطٕٚ"، ايصٟ يف ضٚاٜات 

 ميهٔ متجً٘ يف ايؿهٌ اآلتٞ:  

                                                         
 االْتؿاض َؤغػ١: بريٚت. 3ط ،ايػطز ٚتؿهٌٝ املطأ٠ خطاب: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ. غاَٞ دطٜسٟ، 32

 .300:ص ّ،3003ايعطبٞ،

-31:ص ّ،0913 ايعطب، غذٌ َؤغػ١: ايكاٖط٠. 0ط ،ضظم أغعس: تط األزب، يف ايعَٔ. ٖاْع َريٖٛف، 33

12. 
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 غري ايعَٔ ايطبٝعٞ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ( 0ؾهٌ )

ّٝا:  ايعَٔ املتساخٌ، ٖٛ َا اختًف فٝ٘ تطتٝب األظ١َٓ عٔ ايٛضع ايطبٝعٞ املاضٞ،  ثاْ

ألظ١َٓ زٕٚ إٔ ًٜتعّ بتػًػٌ ٚاسباضط، ٚاملػتكبٌ؛ حبٝح ٜٓتكٌ ايطاٟٚ بني ا

، ٖٚٛ َا ٜتٓاغب َع اسباي١ ايٓفػ١ٝ اييت متط بٗا 34األسساخ بؿهٌ َٓطكٞ

آخط. ٜٚعٗط ٖصا  ايؿدص١ٝ املػرتب١ َٔ اضتٗإ يًُاضٞ سّٝٓا ٚايطباب١ٝ سّٝٓا

ٕٝٛ قصض٠"، ايصٟ "ايبشطٜات"، ٚ"َالَح"، ٚ"دا١ًٖٝ"، ٚ"ع ايٓٛع يف ضٚاٜات

 ميهٔ متجً٘ َٔ خالٍ ايؿهٌ اآلتٞ:

 
 غري ايعَٔ املتساخٌ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ( 3ؾهٌ )

ايصٟ ٜبسأ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ يٝٓتٗٞ عٓس ايٓكط١  ايعَٔ ايسا٥طٟ، ٖٚٛ "ايعَٔ ثايّجا: 

، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ نإ ايعَٔ يف بسا١ٜ ايطٚا١ٜ قس بسأ بعَٔ 35ْفػٗا"

ؿٌ يفاملاضٞ فإْ٘ ٜتٛقف يف ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ عٓس ايعَٔ شات٘، ٖٚٛ َا ٜععظ ؾعٛض ا

"غرت"، ٚ"غف١ٓٝ ٚأَري٠ ايعالٍ"، ٚميهٔ  عٓس ايؿدص١ٝ. ٜٚعٗط يف ضٚاٜات

 متجً٘ َٔ خالٍ ايؿهٌ اآلتٞ:

 
 غري ايعَٔ ايسا٥طٟ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ( 4ؾهٌ )

                                                         
 .392:ص .ايكطا٠٤ ٚايتذطب١غعٝس.  ٜكطني، 34

35
 .301:ص .ايػطز ٚتؿهٌٝ املطأ٠ خطاب: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ. غاَٞ دطٜسٟ، 
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ع٢ً َا غبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايطٚا٥ٝات ايػعٛزٜات، ٚظفٔ اسبطن١ ايع١َٝٓ  ٚبٓا٤ّ

ػ١ٝ يًؿدصٝات االغرتاب١ٝ؛ ٚبصٛض٠ يف ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ مبا ٜتٛافل َع اسباي١ ايٓف

 دبعٌ َٔ ايعَإ تك١ٝٓ تػِٗ يف ضغِ َعامل االغرتاب عٓس ايؿدصٝات. 

  :االغرتاب١ٝ ايطٚاٜات يف ايعَين ايبٓا٤

ِْ يف تععٜع إسػاؽ ايؿدص١ٝ بعسّ تهٝفٗا َع ايٛاقع َٔ خالٍ  يب١ٝٓ ايعَإ أثْط َٗ

ساخًٗا. ٚميهٔ ايٓعُط إىل أقػاّ ايبٓا٤ ايعَين يف ايطٚاٜات ايتالعب يف األظ١َٓ، ٚت

 االغرتاب١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 

 ايتٛاتط ايُٓطٞ: 

ٜكصس ب٘: "ساي١ ايتهجٝف ايػطزٟ يًعَٔ ايطٌٜٛ املُتس، ايصٟ تؿعط ب٘ ايصات، 

يهٔ ايػاضز خيتعي٘ يف ايع١ًُٝ ايػطز١ٜ يف مجٌ، أٚ فكطات، أٚ تعبريات َٛدع٠. 

ألسساخ ايُٓط١ٝ يف ايطٚا١ٜ، ٖٚٞ األسساخ املأيٛف١ اييت َطت بٗا ايصات ٜٚكرتٕ با

مبع٢ٓ إٔ ايؿدص١ٝ االغرتاب١ٝ تؤَٔ ، 36نٌ ّٜٛ، ٚنٌ أغبٛع، أٚ نٌ ؾٗط..."

 َعاْاتٗا ايسا١ُ٥ زٕٚ تػري ٜصنط طٛاٍ األٜاّ، أٚ األغابٝع، أٚ ايؿٗٛض. باغتُطاض١ٜ

ٜٚعٗط ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "َالَح" ع٢ً يػإ "ثطٜا" اييت عاْت َٔ أمل فطام 

ابٓٗا بعس إٔ ْفاٙ ٚايسٙ إىل األضزٕ، فعًت ؾّٗٛضا َتتابع١ تبهٝ٘ ٚتػرتدع شنطٜاتٗا 

 ض١ٜ ايسا١ُ٥ ملعاْا٠ ايؿدص١ٝ:  َع٘، نُا ععظ ايفعٌ "ظٌ" االغتُطا

ِٖ ضا٥شت٘ فٝٗا، أربًٝٓ٘ يف  ِٓ َالبػ٘، ٚأؾ "ظًًت أؾٗط أبهٞ، نًُا زخًُت غطفت٘ أض

ُّا، أتصٍنط َؿاٖس ٚالزت٘، أٍٚ َط٠ سبا فٝٗا، أٍٚ َط٠ ْطل فٝٗا ن١ًُ  غطٜطٙ ْا٥

 .37َاَا، صطاخ٘ يف أضدا٤ ايبٝت"

ف َعاْاتٗا ايٓفػ١ٝ دباٙ ٚضعٗا املازٟ، ٚاملعٟٓٛ، ٚذبطِ ٚيف َٛضع آخط تص

 طُٛساتٗا يف ايعٚاز:

                                                         

 يًهتاب، ايعا١َ املصط١ٜ اهل١٦ٝ: َصط. 0ط املعاصط٠، ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤ . ايطمحٔ عبس َربٚى،َطاز36 

 .026:ص ّ،0991

 .00:ص .َالَح. ظٜٓب سفين، 37
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"نإ قس َط عاَإ ع٢ً ظٚادٞ َٔ سػني، َطًع نٌ ّٜٛ، ال أنف عٔ غؤاٍ 

ْفػٞ! ٌٖ أْا غعٝس٠؟ ٌٖ ٖصٙ ٖٞ اسبٝا٠ اييت نُٓت أسًِ بٗا؟ ٌٖ تٛقف طُٛسٞ 

 .38عٓس سسٚز ٖصٙ ايؿك١ ايطٝك١، ٚاألثاخ ايطخٝص؟"

نُا دا٤ ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "اآلخطٕٚ" ناؾًفا َعاْا٠ ايؿدص١ٝ ايط٥ٝػ١ َع 

ٕٓ ملطضٗا مسع١ غ١٦ٝ يف ْعطِٖ،  َطضٗا ايصٟ ذباٍٚ إخفا٤ٙ عٔ أعني ايٓاؽ؛ أل

 ٚعّٝبا جيب إخفاؤٙ: 

َّا نإ َطضٞ غطًّا، ٚيفرتات ط١ًٜٛ، نإ صبطز اسبسٜح عٓ٘ فعًًا ؾا٥ّٓا  "زٚ

 . 39..."شْْب بال َػفط٠، ٚعٝب جيب إخفاؤٜٙػتٛدب ايعدط يف َٓعيٓا، نإٔ املطض 

ٚاملالسغ إٔ ايطٚا١ٝ٥ قس اختعيت نجرّيا َٔ املؿاٖس يف بعض األيفاظ ٚايتعابري 

َّا( ٚ)يفرتات ط١ًٜٛ(؛ يٝٓعهؼ شيو ع٢ً املس٠ اييت اغتػطقتٗا ايؿدص١ٝ َع  نـ)زٚ

 اتٗا؛ ست٢ أصبشت تسعٛ اهلل قبٌ َْٛٗا أال ٜٓفطح أَطٖا: َعاْ

"نٌ ي١ًٝ، نإ زعا٥ٞ األخري قبٌ إٔ أغُض عٝين أال ُٜفتطح أَطٟ، أال أَط ذبت 

 . 40"بٞ ْٛبيت يف َتا١ٖ ايعطف املطٖل... َكص١ً ايؿفك١، أال تعز

ع٢ً ايهؿف عٔ اسباي١ ايٓفػ١ٝ نُا غاعس ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "ْػا٤ املٓهط" 

اييت متط بٗا ايؿدص١ٝ، فـ"غاض٠" بعس إٔ ُظٖز بٗا يف ايػذٔ، أصبشت متط عًٝٗا األٜاّ 

 زٕٚ َعطف١ َصريٖا؛ فتػ٤ٛ أسٛاهلا ايٓفػ١ٝ؛ سٝح ٚصفت ساهلا قا١ً٥: 

"نًُا َٓطت األٜاّ، ٚأْا ال أعطف أ١ٜ دطمي١ اضتهبت، ٚال أٟ عكاب غٝٓايين، 

 .41"ايٓفػ١ٝ أنجط ٚأنجطغا٤ت أسٛايٞ 

فعباض٠ "نًُا َٓطت األٜاّ" تسٍ ع٢ً ايتٛاتط ايُٓطٞ املؿبع بايكٗط، ٚايتُٗٝـ. نُا 

تكاطعِت ؾدص١ٝ "غاض٠" َع ؾدص١ٝ "َايو" يف ضٚا١ٜ "دا١ًٖٝ" ايصٟ اعتاز ع٢ً مساع 

 .42عباض٠ )ٜا أغٛز( َٔ ايبا٥ع ايبانػتاْٞ

                                                         
38
 .21:ص ْفػ٘، ملصسضا 

 .000:ص .آلخطٕٚا. صبا اسبطظ، 39

 .92:ص ،ْفػ٘ املصسض 40 

41
 .01:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ، 
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ٜٚربظ ايتٛاتط ايُٓطٞ يف ضٚا١ٜ "سني ضسًت" يف اختعاٍ "ضِٜ" َعاْاتٗا َٔ بعس ظٚادٗا 

اإلدباضٟ َٔ أبٞ ساَس ايطدٌ املػٔ يف عباضات طبتصط٠ َجٌ )قطٝت أنجط َٔ غت 

 . 43اْا٠غٓٛات( َعرب٠ عٔ املس٠ املػتػطق١ يف اغتُطاض١ٜ ٖصٙ املع

ٚيف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ قصض٠" بطظ ٖصا ايٓٛع أّٜطا يف َعاْا٠ "فٝصٌ" بعس اْتٗا٤ عالقت٘ 

 بـ"ناتٝا"، ٚاْهؿاف أَط خٝاْتٗا ي٘:

 . 44"َطت أٜاّ ط١ًٜٛ نٓت فٝٗا أغطز خاضز ايػطب.. َّٝتا ٜعٝـ ع٢ً قٝس اسبٝا٠"

دا٤ َعرّبا عٔ اسباي١ ايٓفػ١ٝ اييت ميط بٗا "فٝصٌ" يف عسّ  -ٖٓا-فاختعاٍ ايعَٔ 

إسػاغ٘ بايٛدٛز ٜتذطع َطاض٠ اشبٝا١ْ، يف سني دا٤ ايعَٔ ثكًًٝا طًًٜٛا ع٢ً "فٝصٌ" 

 ايطفٌ ايصػري بعس ايٛزاع األخري َٔ "ي٢ًٝ":

ٍُ ط١ًٜٛ قطٝتٗا بانّٝا َٓتشّبا أخؿ٢ أال أضاٖا بعسٖا أ  . 45بّسا""يٝا

ٟ ٜعرتٟ "فٝصٌ"، ٜعٗط عٓس "َطِٜ" يف ضٚا١ٜ "غرت" بعس ٖٚصا ايؿعٛض ايٓفػٞ ايص

 .46فكساْٗا محًَٗا، ٚإسػاغٗا بايفطاغ زاخٌ سٛضٗا ط١ًٝ أغبٛع ناٌَ

عَٔ يف ع٢ً َا غبل ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايؿدصٝات قس تًذأ إىل اختعاٍ اي ٚبٓا٤ّ

عباضات تهطاض١ٜ؛ يتعهؼ َس٣ إسػاغٗا بايفؿٌ، ٚايطٝاع، ٚاغتُطاض١ٜ آالَٗا 

 غري املتٓا١ٖٝ.  

 ايكفع ايعَين: 

ٜكصس ب٘: "االْتكاٍ فذأ٠ َٔ سسخ َعني إىل سسخ آخط بُٝٓٗا َػاف١ ظ١َٝٓ 

إ االْتكاٍ عٔ ططٜك١ اإلؾاض٠ ايع١َٝٓ أٚ عسَٗا، ٖٚٛ يف نٌ أن ، غٛا47٤َع١ٓٝ"

 .48األسٛاٍ ٜفِٗ َٔ غٝام األسساخ

                                                                                                                                           

 .023:ص ّ،3001اآلزاب، زاض: بريٚت. 3ط ،دا١ًٖٝ. ي٢ًٝ ازبٗين،42 

 .00:ص .ضسًت سني. غٗاّ َطضٞ، 43

 .321:ص .قصض٠ عٕٝٛ. قُاؾ١ ايعًٝإ، 44

 .206:ص ْفػ٘، املصسض45  

 .006:ص .غرت. ضدا٤ عامل، 46

 .90:ص .املعاصط٠ ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤. ايطمحٔ عبس َطاز َربٚى،47  

 .000:ص ْفػ٘، املطدع 48
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ٜٚعٗط ايكفع ايعَين يف ضٚا١ٜ "عٕٝٛ قصض٠" يف َؿٗس ٚدٛز "غاض٠" يف ايطا٥ط٠ املتذ١ٗ 

سبع١  49ع"إىل يٓسٕ يتعٛز ايؿدص١ٝ بصانطتٗا إىل ايٛضا٤ باغتدساّ تك١ٝٓ "االغرتدا

 تدساَٗا املْٛٛيٛز ايساخًٞ:اْفصاٍ ٚايسٜٗا، فكس عرٓبت عٔ شيو باغ

"تًبػتين ايطف١ً ايال١ٖٝ يف أعُاقٞ، ٖٚٞ تفتح عٝٓٝٗا ع٢ً ايٓٗا١ٜ املفذع١ بني 

ٚايسٜٗا.. مل تػُع غ٣ٛ ايصطار، ٚمل تط إال ايسَٛع.. تتهّٛ ٚؾكٝكٗا األنرب يف 

صطاّخا، ٚضطّبا، ٚبها٤ّ، سذط٠ َٔ سذطات املٓعٍ يٝتًكٝا أٍٚ دطعات اسبٝا٠ 

 .50"ٚعبّٝبا...

أخط٣ إىل ظَٓٗا اسباضط سبع١ غؤاٍ املطٝف١، ٖٚٛ: "ٌٖ  ثِ تعٛز ايؿدص١ٝ َط٠ً

 .  51ٜٛدس َٔ ٜٓتعطى يف اشباضز؟.. يكس غازض ازبُٝع ايطا٥ط٠ عساى.."

ًو ايًشع١ اييت فهإ ايكفع ايعَين َٔ اسباضط إىل املاضٞ "َطس١ً ايطفٛي١" ٜعٛز يت

تعطضت فٝٗا ايؿدص١ٝ يصس١َ ْفػ١ٝ، تطنت أثطٖا يف شٖٔ ايؿدص١ٝ. ٚيف َٛضع 

آخط عازت ايؿدص١ٝ شاتٗا إىل ايٛضا٤، ٖٚٞ يف ايتاغع١ َٔ عُطٖا سبع١ تفٛقٗا 

 ايسضاغٞ، ٖٚٞ ايًشع١ اييت خصيت فٝٗا َٔ ٚايستٗا، ٚعُتٗا، ٚظٚد١ أبٝٗا:

ٚأملٞ نٓت إسس٣ املتفٛقات يف املسضغ١.. "يف ايتاغع١ َٔ عُطٟ نٓت.. ٚيؿكا٥ٞ 

قايت يٞ املع١ًُ: يتشطط ٚايستو غّسا سفٌ املتفٛقات، ٚغتًبػٝٓٗا عكس ايٛضٚز ٖصا.. 

ساضت طفٛييت ٚسطت َعٗا أٟ أٍّّ فٝٗٔ اييت غتشطط سفٌ تفٛقٞ، ٚغتفطح 

 .52يٓذاسٞ، ٚغأطٛقٗا عكس ضببيت؟..."

ٚقفت بني مجٛع ايطايبات ٜػؿاٖا اشبصالٕ، ٚاالْهػاض، ٚميًؤٖا  ،ا١ٜ األَطٚيف ْٗ

ٔٓ. فعٛز٠ ايؿدص١ٝ يف  َٗٓ ٟٓ اسبعٕ، ٚخيًس ٖصا املٛقف يف شانطتٗا، فًِ ذبطط أ

                                                         
 َٔ ٚحيًٝٓا اشباص، ملاضٝ٘ ب٘ ٜكّٛ اغتٓهاّضا يًػطز، بايٓػب١ تؿهٌ، يًُاضٞ عٛز٠ نٌ: "االغرتداع 49

-ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ .سػٔ حبطاٟٚ، ."ايكص١ ٚصًتٗا اييت ايٓكط١ عٔ بك١غا أسساخ إىل خالي٘

 .  030:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ

 .9:ص .قصض٠ عٕٝٛ. قُاؾ١ ايعًٝإ، 50

 .00:ص ْفػ٘، املصسض 51

 .321:ص .قصض٠ عٕٝٛ. قُاؾ١ ايعًٝإ، 52
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أغًب ايطٚا١ٜ إىل أسساخ َاض١ٝ ٜهؿف يٓا عٔ َٛقف ايؿدص١ٝ َٔ َاضٝٗا األيِٝ؛ 

 ايصٟ ٖٛ أغاؽ اغرتابٗا.

؛ نُا دا٤ 53ين عبٛ املػتكبٌ باغتدساّ تك١ٝٓ "االغتؿطاف"ٚقس ٜهٕٛ ايكفع ايعَ

يف ضٚا١ٜ "دا١ًٖٝ" يف َؿٗس اعتسا٤ "ٖاؾِ" ع٢ً "َايو" ٖٚطٚب٘ إىل ٚايست٘. فهطت 

"يني" يف "َايو"، ثِ ْعطت إىل تعاٌَ أَٗا َع ابٓٗا املسٍيٌ، ٚقايت باغتدساّ املْٛٛيٛز 

 ايساخًٞ:

ٍٖٛ ايٓاؽ "إٕ َا ت غُٝٛت ٖٛ أّٜطا، أدٌ غٝكتٓصٕٛ َٓ٘، ٚعٓسَا ٜؿٝع اشبرب غٝتك

نجرّيا، ٚغٝهٕٛ قس أضاف إىل ايػ٤ٛ ايصٟ اضتهب٘ غ٤ّٛا آخط: ايفطٝش١! ... إٕ 

َٓ٘. يكس دعًت َٓ٘ عُٛز سٝاتٗا، ... يهٓٓٗا مل تسَض بعس َا ايصٟ فعً٘ ...  َات غتُٛت أ

َِ فعٌ َا ف  .54عٌ، ٚتػاضب٘"ٚست٢ إٕ عطفت فػتفِٗ ٔي

ٍٖٛ، غٝهٕٛ، غتُٛت، غتفِٗ( ع٢ً  فسيت األفعاٍ )غُٝٛت، غٝكتٓصٕٛ، غٝتك

ايكفع ايعَين َٔ اسباضط إىل املػتكبٌ نٓٛع َٔ تٓبؤ ايؿدص١ٝ مبا غٝشسخ َٔ ضز٠ 

 فعٌ ٚايستٗا ٚاجملتُع.

الغرتداع اييت بطظت يف غايبٝتٗا. ٖٚصا ايٓٛع قًٌٝ يف ايطٚاٜات املع١ٝٓ خبالف تك١ٝٓ ا

فايكفع إىل املاضٞ ٜعرب عٔ َس٣ ايرتزز، ٚايكًل، ٚاسبري٠ ايصٟ تعٝؿ٘ ايؿدص١ٝ، 

نُا أْ٘ قس ٜهٕٛ "ضباٚي١ إثبات اسبكا٥ل ٚتصطحيٗا ظًَّٓا نٓٛع َٔ االعرتاف َٔ 

، ٚنإٔ املاضٞ مبا فٝ٘ َٔ شنطٜات ٖٛ املػؤٍٚ 55ْاس١ٝ، ٚاإلزا١ْ َٔ ْاس١ٝ أخط٣"

 األٍٚ عٔ َعاْاتٗا.

                                                         
 َػتكبٌ الغتؿطاف اشبطاب؛ ٚصًٗا اييت ايٓكط١ ٚدباٚظ ايكص١، ظَٔ َٔ َا فرت٠ ع٢ً ايكفع: "االغتؿطاف 53

 ايٝكني غبٌٝ ع٢ً يٝػت املتٛقع١ سساخاأل ٖٚصٙ" ايطٚا١ٜ يف َػتذسات َٔ غٝشسخ َا إىل ٚايتطًع األسساخ

   .022-023:ص .(ايؿدص١ٝ -ايعَٔ- ايفطا٤) ايطٚا٥ٞ ايؿهٌ ب١ٝٓ. سػٔ حبطاٟٚ،. ٚاالْتعاض ايتٛقع ٚإمنا

 .1:ص .دا١ًٖٝ .ي٢ًٝ ازبٗين،54  

 .312:ص .ايػطز ٚتؿهٌٝ املطأ٠ طابخ: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ. غاَٞ دطٜسٟ،55  
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 ايتٛافل ايعَين:

ٜكصس ب٘ "تٛافل اسباالت ايؿعٛض١ٜ ٚايٓفػ١ٝ يًػاضز، أٚ ايؿدص١ٝ ايطٚا١ٝ٥ َع ظَٔ 

 اسباالت األسساخ املػطٚز٠؛ إش إْٓا ظبس تٛافًكا بني اإلٜكاع ايعَين يًشسخ، ٚبني

 .                 56ايؿعٛض١ٜ ٚايٓفػ١ٝ يًصات ايطٚا١ٝ٥، ٚشيو َٔ سٝح غطع١ اإلٜكاع ٚبط٦٘"

ببعض املؿاٖس ايطٚا١ٝ٥ اييت ٜتفل فٝٗا  -املع١ٝٓ بايسضؽ-ٚقس سعٝت ايطٚاٜات االغرتاب١ٝ 

اسباي١ ايٓفػ١ٝ يًؿدص١ٝ، َٔ شيو َا ظٗط يف ضٚا١ٜ "ْػا٤ املٓهط" َٔ تٛافل  ايعَٔ َع

ؾعٛض ايؿدص١ٝ "غاض٠" َع ايعَٔ؛ سُٝٓا عربت عٔ ٚضعٗا زاخٌ ايػذٔ، َٚا ذبًُ٘ 

 ايٓفٛؽ َٔ دطٚح ٚآالّ: 

"صباح ازبُع١ نإ ٚاضّشا َٔ بساٜت٘. ناْت ايػُا٤ ًَبٓس٠ بايػباض، ٚايٓفٛؽ 

ّ، ٚعٓسَا مسعت صٛت ازبطؽ اشباضدٞ ؾعطت بؿ٤ٞ َا تعزسِ بازبطٚح ٚاآلال

، فايؿدص١ٝ تؿعط بعسّ صفا٤ أٜاَٗا امل١٦ًٝ باألسعإ، 57جيجِ فذأ٠ ع٢ً صسضٟ"

 ٚاآلالّ، نصباح ازبُع١ امل٤ًٞ بايػباض.

ي١ ايٓفػ١ٝ نُا ٜربظ ٖصا ايتٛافل يف ضٚا١ٜ "َالَح" ايصٟ ٜعرب فٝٗا ايعَٔ عٔ اسبا

اييت ميط بٗا "سػني" بعس طالٔق٘ "ثطٜا"؛ فكس ناْت أٍٚ ي١ًٝ َٔ فطاقٗا ثك١ًٝ ٚبط١٦ٝ 

 ع٢ً "سػني": 

"اي١ًًٝ األٚىل اييت خال فٝٗا ايبٝت َٔ ثطٜا، ناْت بايٓػب١ إىل ثك١ًٝ، عسُت َٜٛصاى 

 .58"ايًٌٝ، قازتين خطٛاتٞ إىل غطفتٗا...عٓس َٓتصف 

ٚيف ضٚا١ٜ "غرت" دا٤ ايعَٔ َتٛافًكا َع اسباي١ ايٓفػ١ٝ يـ"َطِٜ"، َٚا تؿعط ب٘ َٔ 

 ٚسس٠، ٚضٝاع، ٚسعٕ دباٙ ٚاقعٗا بعس اْفصاهلا عٔ ظٚدٗا "بسض": 

ُِ يف عتِ سذطتٗا تتتبع َتِهات َٔ ايٛقت  ايعكطب يف ٚسست٘... عكس٠ "َدًََػِت َطٜ

فٝٗا بسض، ّٜٛ أٚ َا١٥ متطٞ ال ِٜٗ يٛال ٖصا ََٚقَفِت يف ؾطٜاْٗا األٚضطٞ َٚتَذًِط 

                                                         
 .001-001:ص .املعاصط٠ ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤ . ايطمحٔ عبس َطاز َربٚى،56 

 .60:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ،57 

 .90:ص .َالَح. ظٜٓب سفين،58 
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ت إال سني ُتػابك٘ زاخًٓا ضغب١، أٚ ايتذٜٛع، ٖصا ايبرت عٔ دصع بسض، ال جيطٟ ايٛق

 .59، ٚإال َتَشٖذط ايٛقُت َٚات، خاضز ايػبام ال سٝا٠ يًعَٔ"ُدطح، أٚ سًِ

١ اييت متط بٗا "َطِٜ" بعس طالقٗا، فبط٤ فذا٤ ايعَٔ ٖٓا َتٛافًكا َع اسباي١ ايٓفػٝ

غري عكاضب ايػاع١، ٚايصٛت ايصازض َٓٗا بٛسؿت٘، ٜتٛافل َع اهلس٤ٚ ٚايٛسس٠ اييت 

تعٝؿٗا ايؿدص١ٝ، َٚٔ ثِ غريٙ بؿهٌ طبٝعٞ َطتبط بطغبات ايؿدص١ٝ 

 ٚأسالَٗا، ٚإال تٛقف ايعَٔ ٚاْت٢ٗ. 

 ايتٛقف ايعَين: 

ٚ إسس٣ ايؿدصٝات، أٚ صبُٛع١ َٔ ايؿدصٝات ٜكصس ب٘: "ؾعٛض ايصات ايػاضز٠، أ

ايطٚا١ٝ٥ بتٛقف ايعَٔ، ْتٝذ١ ٚقٛع سسخ َفاد٧ ي٘ تأثريٙ املباؾط ع٢ً ايؿدص١ٝ؛ 

 . 60فتؿعط ايصات أٚ ايؿدص١ٝ إٔ ايعَٔ قس تٛقف تتابع٘ عٓس ٖصا اسبسخ"

 " تعطضت "َطِٜ" يصس١َ ضؤٜتٗا "ظاٜس"، ٖٚٛ ضُٔ َٓع١ُ إضٖاب١ٝ ففٞ ضٚا١ٜ "غرت

 قطضت ايتفذري أَاّ احمله١ُ؛ سٝح دا٤ ع٢ً يػإ ايػاضز:

... ٗا نإ شاى ايٛد٘ ٜطري يف اهلٛا٤"تٛقف ايعَٔ بطأؽ َطِٜ، متسزت ايًُش١ُ ٚبكًب

 .61ايسٟٚ ادتاح بٛاب١ احمله١ُ"

ض٠" يف ضٚا١ٜ "غرت" أسػٔ ساًيا، فٗٞ األخط٣ ؾعطت بتٛقف ايعَٔ ٚمل تهٔ "غا

زاخٌ ايػذٔ؛ ْتٝذ١ إسػاغٗا بفكسإ آَاهلا، ٚطُٛساتٗا املػتكب١ًٝ اييت با٤ت 

 بايفؿٌ ع٢ً أضض ايٛاقع: 

ألضض مل تعس تسٚض، ٚنٌ ؾ٤ٞ "يف ايػذٔ ٜؿعط اإلْػإ بإٔ اسبٝا٠ قس تٛقفت، ٚا

الضبٞ؛ إش ال تٛدس َطآ٠ ميهٔ َٔ خالهلا إٔ ست٢ أْا مل أعس أتصنط َ ٜتػري،

أغتعٝس َالَح ٚدٗٞ اييت ؾعطت بأْٗا تػٝٓطت، ٚنجرّيا َا نٓت أذبػؼ ٚدٗٞ 

 .62بٝسٟ ألتأنس َٓٗا"

                                                         
 .21:ص .غرت. ضدا٤ عامل،59  

 .93:ص .املعاصط٠ ايطٚا١ٜ يف ايعَٔ بٓا٤ .ايطمحٔ عبس َطاز َربٚى،60  

 .302:ص .غرت. ضدا٤ عامل،61  

 .01:ص .املٓهط ْػا٤. مسط املكطٕ،62  
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فتٛقف ايعَٔ ٜعطٞ إؾاض٠ إىل تٛتط ايؿدص١ٝ، ٚاْهػاضٖا، ٖٚعميتٗا ايٓفػ١ٝ أَاّ 

تعطضت هلا؛ ألٕ ايتٛقف مبجاب١ إعالٕ االْتٗا٤، ٚزالي١ ع٢ً عسّ ٚاقعٗا ْتٝذ١ صس١َ 

 اغتُطاض اسبٝا٠ ٚغريٖا. 

 :ايبشح خامت١

بتشًٌٝ ايب١ٝٓ ايعَها١ْٝ يف ايطٚاٜات ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ يف  ايسضاغ١ ٖصٙ اٖتُت

( يًهؿف عٔ ظاٖط٠ االغرتاب يف ع١ٓٝ َٔ عؿط 5103-5113ايفرت٠ َا بني )

 ُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:ضٚاٜات، ٚخًصت إىل صب

-  ٕ ٔ  بعـض  َجًـت  سٝـح  ؛نؿفت ايب١ٝٓ املها١ْٝ عٔ عالق١ ايفطز باملهـا  األَـان

ــات( اسبــسٚز خــاضز ٚاألَــانٔ  -اسبُــاّ) نـــ ــ١، ب٦ٝ ــت بُٝٓــا داشب ــ َٓجً  انٔأَ

 عًـ٢  شيـو  ٚتٛقـف   املػرتبـ١،  يًؿدصٝات طاضز٠ ب٦ٝات( ايػطف١-املس١ٜٓ) نـ أخط٣

 .ٚشنطٜاتٗا ايؿدصٝات دباضب

 ٚاألظَــات ايساخًٝــ١، اسبٝــا٠ عــٔ ايتعــبري -املعٓٝــ١ ايطٚاٜــات يف- ايطٚا٥ٝــات ساٚيــت -

 املٓطكٞ ايتػًػٌ ٚاْعسّ بايػُٛض، تتػِ بًػ١ بايؿدصٝات ذبٝط اييت ايٓفػ١ٝ

 .ٚاملؿاعط ايطؤ٣، ٚضباب١ٝ ايٛعٞ تٝاض تسفكات َع ٜتٓاغب مبا ايع١َٝٓ يًشطن١

ــ١ ايؿدصــٝات عــربت - ــات يف املػرتب ــ١ا ايطٚاٜ  اسباضــط، يٛاقعٗــا ضفطــٗا عــٔ ملعٓٝ

ٟ  ٚاهلصٜإ، األسالّ عامل إىل األسٝإ َٔ نجري يف فًذأت  املؿـاعط  عهـؼ  ايـص

 .ٚٚاقعٗا ْفػٗا دباٙ املطططب١

ٚختاَا آٌَ إٔ ٜهٕٛ َا ططست٘ قس أغِٗ يف تكسِٜ قطا٠٤ ْكس١ٜ ادتُاع١ٝ يًُٓذع 

دٗٛز ايسضاغات ايػابك١ ايػطزٟ يًطٚا٥ٝات ايػعٛزٜات. َٚا ٖٛ إال دْٗس ٜطاف إىل 

 يف ضغِ أبعاز ٚاقع ايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ.

 املصازض ٚاملطادع:

  .ٌقػٓط١ٓٝ: (ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠)، املهإ يف ايطٚا١ٜ ازبعا٥ط١ٜاألمحس، فٝص .

 َٓتٛضٟ، ز. ت.داَع١ 

  .ٌٝزَؿل: 0ط ،: ٜٛغل اسبالمتط، أؾهاٍ ايعَإ ٚاملهإ يف ايطٚا١ٜباختني، َٝدا٥ .

 ّ.0991ٚظاض٠ ايجكاف١، 
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  .ٔبريٚت: املطنع 0ط ايؿدص١ٝ(، -ايعَٔ-)ايفطا٤ ب١ٝٓ ايؿهٌ ايطٚا٥ٞحبطاٟٚ، سػ .

 ّ.0991ايجكايف ايعطبٞ، 

  .ايكاٖط٠: َريٜت يًٓؿط 0ط ايػٝس إَاّ، :تط، قاَٛؽ ايػطزٜاتبطْؼ، دريايس .

 ّ.5113ٚاملعًَٛات،

  .ايكاٖط٠: زاض 0، طْػٞا ايؿعط ايعطبٞ ايطَٚاالغرتاب يفبٛطاضٕ، اهلازٟ ضبُس .

 ّ.5101ايهتاب اسبسٜح، 

  .َٞبريٚت: 5، طايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ: خطاب املطأ٠ ٚتؿهٌٝ ايػطزدطٜسٟ، غا .

 ّ.5105َؤغػ١ االْتؿاض ايعطبٞ،

  .5118.  بريٚت: زاض اآلزاب، 5، طدا١ًٖٝازبٗين، ي٢ًٝ.ّ 

  .5116ريٚت: زاض ايػاقٞ،. ب0، طاآلخطٕٚاسبطظ، صبا.ّ 

 ،ايطٜاض: َؤغػ١ 0ط ،ؾعط١ٜ املهإ يف ايطٚا١ٜ ازبسٜس٠خايس.  سػني .

 ٖـ.0450ايُٝا١َ،

  .5116. بريٚت: زاض ايػاقٞ،3ط ،َالَحسفين، ظٜٓب.ّ 

  .5104. زبٞ: زاض َساضى يًٓؿط، 5، طايبشطٜاتمخٝؼ، أ١َُٝ.ّ 

  .0997ط٠: زاض ؾطقٝات،.ايكا0ٖط ،قطاٜا املهإ ايطٚا٥ٞصاحل،صالح.ّ 

  .5116. بريٚت: زاض ايػاقٞ،4، طبٓات ايطٜاضايصاْع، ضدا٤.ّ 

  .5117. بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ،5ط ،غرتعامل، ضدا٤.ّ 

  .ازبعا٥ط: زاض األٌَ 0ط ،املهإ يف ايكص١ ايكصري٠ ازبعا٥ط١ٜ ايجٛض١ٜعبٛز، أٚضٜس٠ .

 ّ.5119يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 5104. بريٚت: زاض ايهفاح،5، طعٕٝٛ قصض٠يعًٝإ، قُاؾ١. ا.ّ 

  .ِٖٝاالغرتاب يف ايؿعط ايعطبٞ يف ايكطٕ ايػابع اهلذطٟايفالسٞ، أمحس عًٞ إبطا 

 ّ.5103. ايفًٛد١: زاض ايػٝسا٤، 0)زضاغ١ ادتُاع١ٝ ْفػ١ٝ(، ط

  .اغات . بريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسض0، طغف١ٓٝ ٚأَري٠ ايعالٍايفٝصٌ، َٗا

 ّ.5113ٚايٓؿط،

  .ايكاٖط٠: اهل١٦ٝ 0ط ،-زضاغ١ َكاض١ْ يف ثالث١ٝ ظبٝب ضبفٛظ-ايطٚا١ٜ بٓا٤ قاغِ، غٝعا .

 ّ.0984املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، 

  .بريٚت: املطنع 4، طب١ٝٓ ايٓص ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس األزبٞسبُساْٞ، محٝس .

 ّ.5105ايجكايف ايعطبٞ، 
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 ،َصط: اهل١٦ٝ املصط١ٜ 0ط ،بٓا٤ ايعَٔ يف ايطٚا١ٜ املعاصط٠. ايطمحٔ َطاز عبس َربٚى .

 ّ.0998 ،ايعا١َ يًهتاب

 ،ّ5100. بريٚت: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ،0، طسني ضسًتَطضٞ، غٗا.ّ 

  .5118. بريٚت: زاض ايػاقٞ،3، طْػا٤ املٓهطاملكطٕ، مسط.ّ 

  .ايكاٖط٠: َؤغػ١ غذٌ ايعطب، . 0ط ،: أغعس ضظمتط، ايعَٔ يف األزبَريٖٛف، ٖاْع

0975.ّ 

  .بريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ 0، طمجايٝات املهإ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝايٓابًػٞ، ؾانط .

 ّ.0994يًسضاغات ٚايٓؿط، 

  .0985. ايساض ايبٝطا٤: زاض ايجكاف١. 0، طايكطا٠٤ ٚايتذطب١ٜكطني، غعٝس.ّ 




