


...الشرد الروائي ما بني الزعزعة والثبات يف الرواية  اجليل اجلديد 9                       

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             2122يونيو   -يناير                       5ج/ – 01ع 

 

ع٢ً "ضٚا١ٜ ايػطز ايطٚا٥ٞ َا بني ايعععع١ ٚايجبات يف ايطٚا١ٜ ايؿًػط١ٝٓٝ؛ 

 " أمنٛشّداضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ٚضٚا١ٜ  "ؾٛاط٧ ايرتساٍ

بطاْػٞ دابط أبٛ ضميا. ز
 
Email: rimabransi@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
ٍٓ ع٢ً  ب املطأ٠"، ٚ"أزب ا٭ْج٢"،"، ٚ"أزأتت ايتػُٝات "ا٭زب ايٓػٟٛ ٚغريٖا يتس

٢ُٓ ٚاسس ٢ُٓ ٖٛ فٓطز إضاؾات ٫ ق١ُٝ هلا؟ ملاشا َُٜػ صٓٓـ ا٭زب إىل ، ؾٌٗ ٖصا املػ

عُاض٠ ٫ٚ جنس ٖصٙ ايتصٓٝؿات يف ؾٕٓٛ أخط٣، نايٓشت ٚاي ْػٟٛ ٚغري ْػٟٛ

ٓاى ؾطٚم صؿتٗا أْج٢؟ ٌٖٚ ٖصٟ أضاؾت٘ ا٭ْج٢ يٮزب بٚغري شيو؟ َا اي ٚاملٛغٝك٢

١ بني إبساع املطأ٠ ٚإبساع ايطدٌ؟ ٌٖ يًُطأ٠ أغايٝب ُٚطُطم تعبرٍي ٚخطاب دٖٛطٜ

 متٝٓعٖا عٔ ايطدٌ؟ 

 "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"ُٖٚا ني ١ يطٚاٜتصا ايبشح إىل تكسِٜ قطا٠٤ ؼًًٜٝٝػع٢ ٖ

ايٓػ١ٜٛ َٔ بٗسف تػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً َا تكّٛ عًٝٗا ايهتاب١  "ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ٚ

)املْٛٛيٛز(، ٚططح  ساخ١ًٞ ٚتؿٓطز، َٚا تتٓبع٘ َٔ أغايٝب ناؿٛاض ايٝخصٛص

١ ايجٛابت ايػطز١ٜ ايصنٛضٜ ٚغري شيو َٔ أزٚات تعععع ٚاؿؼ ايؿعطٟ ا٭غ١ً٦،

 يٮسساخ. املػاض ايعَين ٚاملٓطكٞ يًهتاب١، ٚؽًدٌ

 .زايًػ١ ايؿعط١ٜ، املْٛٛيٛايػطز، ا٭زب ايٓػٟٛ، أزب ايػ٪اٍ،  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The nomenclature "feminist literature", "women's literature", "female literature", and 

others came to denote the same genre. My question is: Is this genre worthless? And why 

has the literature been classified into feminist and non-feminist, and we do not find these 

classifications in other disciplines. What did the female add to literature as a female? 

Are there essential differences between writings of women and men? Do women have 

their own ways and means of expression that differs from those of men? 

This article seeks to provide an analytical reading of two novels, by Rawya Jarjoura 

Barbara and Hiam Mustafa Qabalan, with the aim to focus on the specificity and 

uniqueness of feminist writing, and the methods it follows, such as monologue, 

argumentations, poetic narrative and other tools that disrupt the temporal and logical 

course of events and narrative. 

                                                         
 ِإغطا٥ٌٝ يًرتب١ٝ، أٚضاِْٝ ن١ًٝ ايًػات، تسضٜؼ قػ. 
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 َكس١َ: 

َهاغب عسٜس٠ يف املعاضى اؿٝات١ٝ اي١َٝٛٝ يف  ا سّككت٘ املطأ٠ َٔع٢ً ايطغِ مم

٥ٓٛٗا ا، ٚع٢ً ااجملاٍ ايجكايف ٚايعًُٞ ٚايػاغٞ ملٓاصب ايػٝاغ١ٝ يطغِ َٔ تب

ٞٓ، صٛض٠ ايكٗط ٚايعًِ ايص ٟ تؿعط ب٘؛ ٚا٫دتُاع١ٝ؛ إ٫ إٔ شيو مل ٜػٝٓط، بؿهٌ نً

ٌٓ سًعا َٔ اؿطٜ٭خٓص املطأ٠ ايؿطقٝإش بكٝت املطأ٠، ْٚعين با ١ يف ١، تؿعط بأْٗا أق

ٌٓ املػًُّات ا٫دتُاعٝ ١َٓ، ٚاملطأ٠ ايهاتب١ بؿهٌ خآص ُتػُع ظ ١. ٚأخصت املطأ٠ عا

 خًد١ً ايٓعاّ ايصنٛضٟ ايطاؾض يٛاقع اؿاٍ، ايػاعٞ إىل ايتػٝري، ٚإىل صٛتٗا

ٌٓ ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ املتاس١ بني أٜسٜٗا، مبا ؾٝاملتػً ؾعٌ  ٗاط، َػتدس١َ ن

 :"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"٬ٍ ضٚاٜتٗا يف اغتٗ 1تكٍٛ ضا١ٜٚ دطدٛض٠ بطباض٠ايهتاب١. 

ٟٓ يػ١ أنتبٗا، أمل تكٌ إٕتٓا، يهٔ مل أ"نإ ٫ بٓس يٞ إٔ أنتب قص ايًػ١  زِض بأ

١ٜٖٓٛ!.. ٚأْا أضعت ٖٜٛٓيت َعو. قبٌ اختٓاقٞ بو ٜا غٓص١ ايعُط ٫ بٓس إٔ أطًل صطخ١ 

ِٓ تتابع ٚتكٍٛ "غ. 2سربٟ ٭ؼٓطض َٔ سٝاتٞ َعو" ٚبصيو،  .3..."تٓا ٭ؼٓطضأنتبٗا قصث

 ٚمتطز، ٚقاضب١ اجملتُع ايصنٛضٟتعًٔ ايهاتب١ عٔ زٚض ايهتاب١ نؿعٌ َٛاد١ٗ 

ٌٓ تبعات ع٬قتٗا بايطدٌ، ؾتكٍٛ: ٚغًط١ ايطدٌ. ٖٞ تًذأ إىل ايهتاب١ يت تشٓطض َٔ ن

ٌٓ"ست ٖٞ إٔ أؼٓطض َٔ ن  ايهتاب١، سس َٓو إ٫ؾ٤ٞ...، ئ ذنٓطضْٞ أ ٢ أنتبو عً

ح تٛاد٘ ب٘ يهاتب١ مبجاب١ غ٬. ٖٚهصا، ؾايهتاب١ بايٓػب١ إىل ا4ؾايهتاب١ ايهتاب١"

                                                         
1

١ٓٝ، سضا١ٜٚ بطباض٠ َٔ َٛايٝس َس١ٜٓ ايٓٓاصط٠، تػهٔ ٚعا٥ًتٗا يف قط١ٜ أب  اص١ً ع٢ً ايًكب ٛ غٓإ اؾًًٝ

١ٓٝ تعٌُ َؿٓتؿ١ َطنع٠ يًػ١ ايعطب١ٓٝ ٚقاضط٠ يف نً ايح َٔ داَع١ سٝؿا.ايجاْٞ، ٚايجٍ، اؾاَعٞ ا٭ٚ

فُٛع١  -َٚٔ َؿ١٦ٝ دػس(، 7002ّفُٛع١ قصص١ٓٝ ) -١؛ ؾكا٥ل ا٭غٌَٝٔ أعُاهلا ا٭زبٝٚأٚضاِْٝ. 

قٓص١ يًؿتٝإ  -ط٠ ٫ ؽبٛٚمج(، 7000ّفُٛع١ قصص١ٓٝ ) -ٚخط١٦ٝ ايٓطدؼ(، 7002ّقصص١ٓٝ )

ٝٓاض(، 7002ّقٓص١ يًؿتٝإ ) -ٚصٌٗٝ ايٓٓاٟ(، 7002ّ) ٚايؿعط ايؿاطُٞ (، 7002ّقٓص١ يٮطؿاٍ ) -َٚع ايٓت

ٌٓ ؾ٤ٞ، ساٍع٢ً ؾٛاط٧ ايرتٜٓعط: بطباض٠. (. 7002ّ) عكا٥س١ْٜٓٛٝ١ٜ ٚايبني املعاْٞ ايس . سٝؿا: َهتب١ ن

 .ّ، ايػ٬ف ايساخًٞ ا٭َا7002َٞ

 .2ص: ْؿػ٘، املصسض 2

 .2ص: ْؿػ٘، املصسض 3

 .2:ص ْؿػ٘، املصسض 4
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ايهتاب١ تػاٟٚ اؿٝا٠،  ٚتعٓبط عٔ نٝاْٗا ٚٚدٛزٖا، ٚنإٔ ،فتُعٗا ايصنٛضٟ

ؾ١ ٝا٠ ْؿػ٘، إٔ أسٝا باملعطنُا تكٍٛ غشط املٛدٞ: "ايهتاب١ عٓسٟ ٖٞ ؾعٌ اؿ

١، َٔ خ٬ٍ ايهتاب١، ٚإٔ أْكٌ ؾش١ٓ اؿٝا٠ ٖصٙ إىل اٯخطٜٔ َٔ عك١ًٝ ٚٚدساْٝ

 .5خ٬ٍ ايهتاب١"

ٚيف ْٗا١ٜ ضٚاٜتٗا، تعٛز ا٭زٜب١ ضا١ٜٚ بطباض٠ إىل اجملاٖط٠ بػ٬سٗا؛ أٟ ايهتاب١، 

 ٟٓ ٕٓ ٚاقعٗا غري ايعاز ٚتتػا٤ٍ إٕ ناْت ايهتاب١ قس سٓطضتٗا َٓ٘ نُا ت٪ّنس ع٢ً أ

 ٖٛ َا أسٛدٗا إىل اغتدساّ أزاتٗا اـآص١ يًُٛاد١ٗ. ٖٚصا َا ْكط٩ٙ ع٢ً يػإ

ايبط١ً غاض٠ يف ايطٚا١ٜ: "يٛ نإ ايٛاقع عازٜ٘ا ملا ؾّهطت يف اهلطٚب... ملا ؾّهطت يف 

ٌٓ آ٫َٞ ٚآثاَٞ ٚأختؿٞ َٔ سٝاتو"قص نتاب١  . 6تٓا ٭ْؿَض عٓٓٞ ن

 ايكٗط، تتشٓس٣ ثٝاباملطأ٠ ؼاٍٚ َٔ خ٬ٍ نتابتٗا إٔ ؽًع عٓٗا  ْؿِٗ َٔ ٖٓا إٔ

تٗا، نُا تػع٢ إىل ظععع١ ناّؾ١ ايجٛابت ٚاملػًُّات يف فتُع ٚؼاضب ٚؼّكل سطٜ

ٚبٗصا، ْطاٖا ؽتاض َطاَٝٓٗا اـآص١ ٫ ٜؿتح ضساب أؾك٘ يًُطأ٠.  غًطٟٛ شنٛضٟ

بٗا، ٚػعٌ َٔ ْؿػٗا َطنّعا َٚٔ أزبٗا آي١ سطب، ؾرتؾض إٔ ُٜٓعط إيٝٗا ْعط٠ 

ٚايسٜٔ ٚػاٖط ٝٛز، ؾتدطم باب اؾٓؼ َػاٜط٠، نُا تطؾض إٔ تطع يٓؿػٗا ايك

٠ ٚاؿه١ُ ايتاضٜذ بايكٛيت ٜؿٗس هلا اي١ ٗٞ املطأ٠ ايكٜٛز؛ ؾبسعٛتٗا إىل ايتُط

، اضط١ ٚؼسطٜيت تعترب ايهتاب١ ا٭ْجٟٛ. ٖٚٞ ايهاتب١ اي-يتُٝٓع ايٓػا٥ٞٚايؿذاع١ ٚا

يتايٞ خطٚز ٚايهتاب١ با ٚٚغ١ًٝ إلْصاف ايصات ٚإعطا٥ٗا سّكٗا يف قٍٛ َا تؿا٤ قٛي٘،

اـاضم يهاّؾ١  ػًِّ بٗا َٔ خ٬ٍ ايططح املطُْٛٞعٔ املأيٛف ٚظععع١ يٮعطاف امل

١، نُا غٓبٝٓٔ َٔ خ٬ٍ َٓاقؿتٓا ابٖٛات، ٚا٭غايٝب ايًػ١ٜٛ غري ايُٓطٝايت

 ."ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ٚ "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"يًطٚاٜتني 

                                                         
ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اـبا٤"، يف: ُؼ ٚقطا٠٤ يف ضٚاٜيت عباز ايؿ ٓم املُػٛح:ايهتاب١ ع٢ً ايط"املٛدٞ، غشط.  5

 .027-062، ص:إ غٛغ١ ايسٚيْٞؼ: زاض نتابات َٚٗطد. تٛاتايٓػا١ٝ٥: املًتك٢ ايجايح يًُبسعات ايعطبٝ

 .022:صع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ. بطباض٠،  6
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 ":ٔ ايعاضٟضا٥ش١ ايعَ"ٚ "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"ًَدص ايطٚاٜتني 

ٞٓ َػًِ ُٜسع٢ إبطاِٖٝ  "ساٍع٢ً ؾٛاط٧ ايرت"تسٚض أسساخ ضٚا١ٜ  َٔ بني ؾآب عطب

َٓٗا ١ املبااض١ٜ ايتٛٓد٘ ُتسع٢ غاض٠، أمم١ٝ ٜػإسس٣ قط٣ اؾًٌٝ، ٚؾتا٠ ٜٗٛزٜ ز٨، أ

ٍٚٓ يف َس١ٜٓ سٝؿا يف ١ ٚٚايسٖا َػطبٞعطاقٝ . ًٜتكٞ إبطاِٖٝ ٚغاض٠ يكا٤ُٖا ا٭

ُّا ٭طؿاٍ اؿذاض٠َعاٖط٠ ؾاضنا ؾٝٗا ز  ٠ أضّضا بتأثري. ٚذنسخ إٔ تػكط غاض7ع

يتكسِٜ اإلغعاف هلا ٜٚطاؾكٗا ست٢ ذنني َٛعس  َٛع، ؾٝػطع إبطاِٖٝايػاظ املػٌٝ يًس

ٜكع  صٟ غٝكًّٗا إىل تٌ أبٝب سٝح تػهٔ َع عا٥ًتٗا. َٚٔ ايًشع١ ا٭ٚىل،ايكطاض اي

 طؾني. ب إىل ظٚاز ضغِ َعاضض١ أٌٖ ايطض ٖصا اؿغاض٠، ٜٚتطٛ إبطاِٖٝ يف سب

يت استطٓت سٓبُٗا َٓص ا٫ثٓإ يف َس١ٜٓ سٝؿا اي، ٜػهٔ ١يف بسا١ٜ سٝاتُٗا ايعٚدٝ

مل ٜػتطع إدناز عٌُ يف ١َٓٗ  ١ صعب١؛ ؾإبطاِٖٝا١ٜ، ٜٚٛادٗإ َّعا ظطًٚؾا سٝاتٝايبس

ات٘ بعس ٫ٚز٠ ابٓت٘ ٓا٤ يٝعٌٝ عا٥ًت٘. ٚتعزاز َػ٪ٚيُٝطٜض، ٚاضطٓط ٭ٕ ٜعٌُ يف ايبايت

ٌٓ سطب اـًٝر "يٓا"، نُا تتؿاقِ صعٛبات املعٝؿ١ ُٚتػًَل أبٛاب ايع ٌُ يف ٚدٗ٘ يف ظ

صٟ ايٓاؽ؛ ا٭َط اي عب يف قًٛبايب٬ز هلذُات صاضٚخ١ٓٝ ظضعت ايطٚتعٗطِض  8ا٭ٚىل

١ ي٬ستُا٤ َٔ ١ٜ إبطاِٖٝ ايؿػٝؿػا١ٓٝ٥ اؾًًٝٝقاز ايعا١ً٥ إىل ا٫ْتكاٍ َٔ سٝؿا إىل قط

صٟ ٫ ا٫ْتكاٍ ٜطاعـ أعبا٤ إبطاِٖٝ ايٖصا  ضٜذ ٚمحا١ٜ ايطؿ١ً "يٓا". ع٢ً إٔايصٛا

 َعاًَت٘ يػاض٠؛ ٜؿتُٗا ٜٚططبٗا يف ، ؾًٝذأ إىل ؾطب اـُط، ٚتتػري٬ًدنس عُ

ٜؿعط بأْٓ٘ ٫ ت َٔ ايػهط ٚاي٬ٚعٞ. نُا تتػٝٓط َٛاقؿ٘ ٚتعزاز غ٤ّٛا سني سا٫

ٟٓ؛ "ؾ٪از" َٔ ٚادب ا ٜػتطٝع محا١ٜ ابٓ٘ ـس١َ يف اؾٝـ ٭ْٓ٘ يف ْعط ايػًط١ ٜٗٛز

َٓ٘ ٜٗٛزٜ ٔ، ٜٚبسأ بايطػط ع٢ً غاض٠ بإٔ ٓا، ًٜذأ إبطاِٖٝ إىل سٝا٠ ايتس١ٜ. ٖٚ٭ٕ أ

صٟ ٜٛصٌ ع٬قتُٗا إىل َؿرتم ططم، ٜٓتعط ا٭َط اياإلغ٬ّ ٚتطتسٟ اؿذاب؛ تعتٓل 

                                                         
اْت ا٭زا٠ ايط٥ٝػ١ ؾٝٗا، اؿذاض٠ ن اؿذاض٠ ٖٞ ا٫ْتؿاض١ ايؿًػط١ٝٓٝ ا٭ٚىل. مٓسٝت نصيو ٭ٕ اْتؿاض١ 7

"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ ٚاملس١ٜٓ  : صّؿٛضٟ.ٓعطصٜٔ ؾاضنٛا ؾٝٗا بأطؿاٍ اؿذاض٠. ُٜٚعطف ا٭طؿاٍ اي

 .2ايؿاض١ً"، ص:

ٌٓ ا٭ضاضٞ ايهٜٛت0220ٝاْٞ َٔ أغػطؼ عاّ ٖٛ ادتٝاح ايعطام يًهٜٛت يف ايج املكصٛز 8 ١ ّ، ٚاست٬ٍ ن

 .67ص:ساٍ. ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتبطباض٠.  :١. ٜٓعطٍ َٜٛني عٓذ١ أْٓٗا أضاٍض عطاقٝخ٬
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ٌٓ َُٓٗا اٯخط يٝبازض ٜٚصاحل ٜٚتٓاظٍ. ٚتٓتٗٞ ايط ٚا١ٜ إش تكًب غاض٠ غاعتٗا ن

 ١ ٚتعًٔ ا٫ْتعاض.ايطًَٝ

 ١ايؿدصٝ ١قص يٓا تٓكٌؾ، 9يٮزٜب١ ٖٝاّ َصطؿ٢ قب٬ٕ "ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ا ضٚا١ٜ أَ

 بابٔ ايعٚاز ع٢ً ُٜٚطغُٗا ٓب،ُتش مبٔ ايعٚاز َٔ ٚايسٖا ميٓعٗا اييت "ٖعاض" ١املطنعٜ

 ٚايسٖا يعٓـ ٖعاض تػتػًِ ؾعب٘. بعًِ آب٘ غري إغطا٥ٌٝ، زٚي١ يصاحل ٜعٌُ صٟاي عُٗا

 ًَٚذأٖا؛ ٚطٓٗا تعتربٙ ايصٟ "ْبٌٝ" سبٝبٗا ُٜٗادط بُٝٓا ُتشٓب٘؛ ٫ ضد٬ً ٚتتعٚز ٚصؿعات٘

 خاْع١ً َػامل١، اَطأ٠ ٚتعٝـ يبٝت٘، اجملاٚض٠ ايت١ٓٝ ؼت ٚتسؾٓٗا ؾػتاْٗا ١ططس ؾتأخص

 ٭دًٗا سٝاتٗا ٚتهٓطؽ مسط، ابٓتٗا ٚتطٓبٞ ظٚدٗا ؽسّ قاٖط، غًطٟٛ شنٛضٟ جملتُع

ٚٓع. ططم سازخ يف ظٚدٗا ٚؾا٠ بعس  بعس سبٝبٗا عٛزٜ إٔ إىل اؿاٍ ٖصٙ ع٢ً ٚتبك٢ َط

َّا عؿطٜٔ ٍٚٓ سٓب٘ سا٬ًَ عا  ؾكستٗا يتاي ايػعاز٠ اَت٬ى بإَهاْٗا بإٔ ؾتؿعط هلا، ا٭

ٌٓ خصهلا إٔ بعس ٝبٗاعب تطتبط ٚإٔ غ١ٓ، عؿطٜٔ  تٗا؛سٝا يف عطؾتِٗ صٜٔاي ايطداٍ ن

 عب٘ٓ أُٖٚٗا ايصٟ أزِٖ ايؿٓٓإ ٚصسٜكٗا ٚاؾٓٓإ ظٚدٗا ٢ٚست ٚأخٝٗا ٚايسٖا َٔ بس٤ّا

ٚٓز ثِ غٓتني َٓس٠  أخٖٛا هلا ٜكـ إش ٖعاض؛ تتُٓٓاٙ َا بػري ا٭سساخ تسٚض غريٖا. َٔ تع

ٛٓ سٝت ،زضاَٞ َؿٗس يف ْبٌٝ عبٝبٗا قتٗاع٬ ٜٚٓٗٞ باملطصاز،  حنٛ ايطصاص بٜص

  ايٓاصط٠. يف ا٭ضض ّٜٛ َعاٖط٠ يف َؿاضنت٘ أثٓا٤ قت٬ًٝ ٜٚطزٜ٘ ضأغ٘

 :قاٚض ايعععع١ ٚايجبات يف ايطٚاٜتني

 :ٚايتُطزدسي١ٝ ا٭َه١ٓ، َا بني ايػًٛى ايُٓطٞ يًؿدصٝات 

ني ١ ٚاسس٠؛ ْتابع ؾٝٗا سطن١ٓٝ ا٭ؾداص َا بإ إىل ب١٦ٝ دػطاؾٝتٓتُٞ ايطٚاٜت

اتٗا ٚع٢ً ا٭سساخ؛ ؾُس١ٜٓ سٝؿا ؼتطٔ اؿٓب ا٭َانٔ ٚتأثري شيو ع٢ً غًٛن

 ايكط١ٜ اـٓام عًٝ٘ ٚتكتً٘. تكٍٛ بطباض٠ عٔ َس١ٜٓ سٝؿا:تطٝٓل ٚتطعاٙ، بُٝٓا 

                                                         
9

ِٓ أنًُت تعًُٝٗا أْٗت زضاغتٗا ا٫بتسا١ٓٝ٥ يف اي  ٍ يف  ايٓاصط٠. ساص١ً ع٢ً ايًكب ا٭ٚيف ايجاْٟٛكط١ٜ، ث

١ٓٝ ٚآزابٗا ٍٚٓ يف ايًػ١ ايعطب ّٓ َٔ داَع١ سٝؿا، ٚايًكب ا٭ َٚٛضٛع ايرتب١ٝ اـآص١ َٔ  َٛضٛع ايتاضٜذ ايعا

١ٓٝ ايعطبٝ ١ٓٝ؛ آَاٍ ع٢ً ايسضٚبهلا ايعسٜس َٔ ا٭عُا١ٚ يف سٝؿا. ايهً  ُٖٚػات صاضخ١ ّ(،0222) ٍ ا٭زب

١ٓٝ -بني أصابع ايبشطٚ ّ(،7007) ٚاْعع قٝسى ٚاتبعين ّ(،0227) ٙ ٚغؿطٚٚدٛ ،ّ(0220) ْصٛص أزب

ٗا . (7002ّ) ٫ أض٣ غري ظًّٞٚ ّ(،0222) قٓص١ قصري٠ -طؿٌ خاضز َٔ َعطؿ٘ٚ ،(0226ّ)ٚؾًػؿ١ٓٝ  إْ

 ٠ مجعٝٓات.ط١ يف عسؾػًت َٓاصب عسٜس٠ يف ايصشاؾ١ ٚاإلشاع١، ٖٚٞ ؾٓعاي١ ْٚاؾ
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ٌٓ "عٓسَا يؿعتٓا يٓا )ٖٞ  ؾَتَشِت سٝؿا، إ٫ تبَل مل ايرب٤ٟ، إمثٓا بعس ٚايكط٣ املسٕ ن

ُِٓتٓا ايٓػٓاؽ، ٚازٟ يف ٖٓاى ؾٝٗا، يٓعٝـ َػتأَدط٠ ؾّك١ سٝؿا(  ايكسِٜ، بأثاثٗا ض

 ٭ًٖٗا ُؾتأتٗا ؾٛم ؾؿاٖو ضِٚت َٓٗا سذّطا ٜساى ٫َػِت نًُّا اييت عذاضتٗا

 .10 "...قٛٔيَو سٓس ع٢ً ايعٛز٠، أٌَ ع٢ً ايطاسًني

ُٚيس اؿب ، ٚيف سٝؿا منا ٚتطعطع، ٚيف سٝؿا أّٜطا ْطذت بصاضٙ )ب٫ٛز٠ يف سٝؿا 

ايطؿ١ً يٓا(. ٚع٢ً ايطغِ َٔ َصاعب اؿطب َٚصا٥بٗا ٚعٛاقبٗا ٚعكباتٗا؛ ع٢ً 

ػٞ ٚا٫قتصازٟ ايطغِ َٔ ا٭مل ٚاؿػط٠، ٚايؿعٛض بايٛسس٠، ٚعسّ ا٫غتكطاض ايٓؿ

ٕٓ ٚا٫دتُاعٞ؛ إ٫ املػتُٓس َٔ أ١ََٛ سٝؿا  بطاِٖٝ ٚغاض٠ ناْا ٜٓعُإ باؿبإ أ

ٚاستطاْٗا، َٔ َٝاٙ عطٖا ٚخطط٠ غٗٛهلا. ٜػتُٓسإ ا٭ٌَ َٔ إؾطاق١ دباهلا، 

 ع٢ً إٔ ،بطبٝعتٗا ؾٝتدطٝإ ايعتباتٗا ٚس٤ٚ َٔ غؿٛسٗا. ناْا ذنتُٝإ عبٚاهل

٠ٓٛ اختؿت، سني قٓط ي٬ستُا٤ َٔ ايصٛاضٜذ.  ١ضا ا٫ْتكاٍ إىل ايكط١ٜ اؾًًٖٝٝصٙ ايك

ٛٓبت  ٚإٕ استُٝا َٔ صٛاضٜذ اؿطب؛ إ٫ إٔ ُٖٚا، دب١ٗ أخط٣ َٔ ايصٛاضٜذ ُص

حنُٖٛا؛ ؾصاى ايطسٌٝ نإ ايهؿٌٝ بكًب ا٭سساخ، ٚقًب ا٭ؾهاض ٚقًب 

تعس غاض٠. يف تًو ايكط١ٜ املؿاِٖٝ؛ ؾإبطاِٖٝ، تسضدنٝ٘ا، مل ٜعس إبطاِٖٝ، ٚغاض٠ مل 

١ََٔ ؽتًـ اؿهااؾًًٝٝ  سٝؿا َٔ أخصْا ايصٟ ١ٜ، ٚتتػٝٓط َػاضاتٗا!. تكٍٛ غاض٠: "

١ُٓ ١اؾًًٝٝ قطٜتو يف ٚأغهٓٓا ِٓ املٓؿًت١ اـٛف، ؾٛاط٧ ع٢ً املػتذ  َٔ ايػٓابٌ تً

 .11سهاٜتٗا؟" يتعذٔ ايػٌٗ

ت يف تًو ايكط١ٜ ؽتًـ املٛاظٜٔ، ٚتتؿابو ايع٬قات، ٜعٛز إبطاِٖٝ إىل سطٔ ايعازا

، ٫ دنس ٚخٝباتٗا، ضٓب أغط٠ ٫ ميًو َا٫ً ٚايتكايٝس، ٜعٝـ ؾا٘با ٖعَت٘ اؿطب

، ٚرنذٌ َٔ ٚايسٙ إٕ اٗتِٗ بايؿؿٌ. ٜعٝـ إبطاِٖٝ ٚغاض٠ يف بٝت َػَتأدط ٫ ع٬ًُ

ت املت٬سك١. يف تؿاضم ايب١َٛ ؾذط٠ ايتني يف غاست٘؛ ؾتٓصضِٖ بايؿ٪ّ، ٚباملؿه٬

ٍٛٓ إبايكط١ٜ اؾًًٝٝ دنعٌ ع٬قت٘ ا ممطاِٖٝ إىل َسَٔ ع٢ً ايػٗط ٚاملؿطٚب، ١، ٜتش

١ أّٜطا، ٜعٛز إبطاِٖٝ، بعس ؾرت٠ ًًٝٝدص َػاّضا آخط. ٚيف ايكط١ٜ اؾَع ظٚدت٘ تت
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ٔ، ٜٚػع٢ إىل ؾطض اؿذاب ع٢ً ايتٛب١، ؾٝعهـ ع٢ً ايص٠٬ ٚايتسٜض٬ٍ، إىل 

ٙ، ا٭َط ايصٟ ظٚدت٘؛ ٫ غُٝٓا بعس إٔ أصبح ي٘ ابٔ، ٫ٚ ميهٓ٘ إٔ ٜكبٌ بتذٓٝس

َٓا إٔ ٜتُٜٛصٌ ايع٬ق١ إىل خّط ايٓٗ َُؿرتم أخري إ دص ؾٝ٘ إبطاِٖٝ َػاض ا١ٜ، إىل 

ن١ْٛٓٝ اإلْػإ، أٚ إٔ ٜػًو ا٫ػاٙ ١ ٚٛز٠ إىل َباز٥٘ ٚإمياْ٘ بايتعسزٜايرتادع، ٚايع

 صٟ ٜػري ؾٝ٘ ٚسّٝسا زٕٚ "غاض٠" ٚزٕٚ "يٓا" ٚزٕٚ "ؾ٪از".اٯخط اي

ات باضظ٠ أّٜطا يف ٚايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني غًٛى ايؿدصٝانٔ ١ بني ا٭َٖصٙ اؾسيٝ 

. ٖٞ املًذأ ٚاملتّٓؿؼا٭ْج٢ بُٝٓا سٝؿا  ؛ سٝح ايكط١ٜ قات١ً"ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ضٚا١ٜ 

ٗا يف قط١ٜ ٫ تطسِ أْج٢ تعٝـ "ْػٝت ٖعاض ابٓتٗا مسط، ْٚػٝت أْتكٍٛ ايطا١ٜٚ: 

 نُا دا٤ يف ايكط١ٜ تكٓسؽ ايصنط ٚتعتربٙ بط٬ . ٖص12ٙٚسسٖا زٕٚ ضدٌ ذنُٝٗا"

 ٍٓٚ طًك١ ٚصـ ٫ٚز٠ ْعاض؛ أر ٖعاض: "إْٓ٘ ايصنط ايٛسٝس يف ايعا١ً٥، ٚي٘ ُأطًكت أ

 . 13 ٚؾطّسا بكسّٚ ا٫بٔ ايصنط، ساٌَ اغِ ايعا١ً٥!"ضصاص١ يف غاس١ ايساض، ت٬ًٝٗ

ٌٓ ٖصا ا٫ستؿ ٗا أغري٠ قهّٛ عًٝٗا ايصنٛض تؿعط ا٭ْج٢ يف ايكط١ٜ أْا٤ بَٚكابٌ ن

. تكٍٛ ٖعاض، ٖٚٞ َبسع١ أَاَٗا يًتعبري ٫ٚ ملُاضغ١ ايؿٔبايػذٔ امل٪ٓبس، ٫ فاٍ 

ايطغِ يًؿتا٠ يف  تٞ ٜأنًٗا ايػباض يف املدعٕ، ٭ٕؾٓٓا١ْ يف فاٍ ايطغِ: "ضغَٛا

 متاضؽ أض١ًَ  سّكٗا يف ايعٝـ، أٚ َٚٔ قٛاْني ايكط١ٜ أ٫. 14قطٜتٓا خطٚز ع٢ً ايكٛاْني"

: "أْت أض١ًَ  ٚيو ا٭ر ْعاض ٜعاتب ا٭ر ٖعاض قا٬٥ فٓطز اـطٚز َٔ ايكط١ٜ؛ ؾٗا ٖٛ

ٌٓ ؾعطٖا؟ امسعٞ.. يف  اب١ٓ، ؾُاشا غٝكٍٛ ايٓاؽ؟ أض١ًَ ٚزاٜط٠ يف املس١ٜٓ ع٢ً س

 َا ٜكٍٛ أٌٖ ايكط١ٜ! أْت يػت سٓط٠.. عا٥ًتٓا ٫ تٛدس سطِٜ ؾٓٓاْات... أْت ٫ تعطؾني

ٌٓ اؿطِٜ" اؿًِ دطمي١،  ٖصٙ ايكط١ٜ ٫ ؼًِ ايؿتٝات، ٭ٕيف  .15أْت سط١َ َجٌ ن

ٍٓٛ ٔٓ، ؾٗا ٖٞ ٖعاض اييت أؾكسٖا ايكسض ظٚدٗا تتش إىل قّط  ٫ٚ تطسِ ا٭يػٔ أٜٓا َٓٗ

ٌٓ ايعٕٝٛ ُُٗا ست٢ يعًِ يت اْتشطت بػبب اختٗا ايٚأ ،أْعاض ن َٗـ ؿ ايصنٛضٟ ُٜٓ
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ؼ ع٢ً ١َ بأقاٌٜٚ سجٝج١ ايتؿٜٛ٘ املتهًَٛتٗا، "يكس ُقتًت ؾٗٝس٠ ايرتاب، َطدٛ بعس

. ٫ٚ ػس ا٭ْج٢ َتّٓؿّػا غ٣ٛ يف املس١ٜٓ، يف سٝؿا؛ سٝح 16ضخاّ عؿ١ْٛ إؾاعات"

ٛٓض إٔ ط ٚايبشط ؾٗٛز ع٢ً اؾتعاٍ ايػُا٤ ٚسسٖا ٚايٓذّٛ ٚايكُ ايطقٝب ٜػٝب ٚإٔ تتص

اؿٓب. يف سٝؿا، ٜكٍٛ ْبٌٝ )ايعؿٝل( هلعاض: "ُأعًٓو ظٚد١ يٞ أَاّ اهلل، ٚأَاّ ايبشط.. 

 .17 أَاّ ايػُا٤، ٚأَاّ ايًٌٝ ٚايٓذّٛ ٚايكُط.."

ٜٚأتٞ تٛظٝـ َس١ٜٓ سٝؿا يف ايطٚاٜتني ٚغ١ًٝ يعععع١ املػًُّات املؿطٚض١ ع٢ً 

إش تكّٛ ايهاتبتإ َٔ خ٬هلا غطم تابٛ اؾٓؼ ؾتػرتغ٬ٕ ع٢ً يػإ ا٭ْج٢، 

عؿل، ٚغطز تؿاصٌٝ ايًكا٤ ايعاطؿٞ ٚاي ١ يف ٚصـ َؿاعط اؿب١ٝ املطنعٜايؿدص

ٟٓ سػاب يًكٝٛز ٚاحملط ضا٥ش١ "َات. يف َس١ٜٓ سٝؿا تٓػ٢ "ٖعاض"، يف ضٚا١ٜ زٕٚ أ

ؿل يٕٛ ايعؿل ع٢ً دػس ، ٬ََح ٚد٘ أبٝٗا ٚغًط١ أخٝٗا، ٚ"متت"ايعَٔ ايعاضٟ

سبٝبٗا ايجا٥ط بايؿ٠ٛٗ ٚايطدٛي١، ٚايػاخٔ بايسٖؿ١ ٚايصنٛض٠! عازا َّعا ٜتصٓببإ 

عطّطا، ٚمل تًبح ا٭ؾٝا٤ يف ايػطؾ١ تػٓبط ضٚسني تتُٓطغإ ظػسٜٔ اَتطٝا غطٜط 

 بٗصا، إٔٚجنٌُ . 18ع١، ٚغابا يف غبات عُٝل عٔ ايعَإ ٚاملهإ"ايسٖؿ١ املًٛ

١ َٔ ١ٓ ايعععع١ )نٌ َا ذنسخ يف املسٜا٭َانٔ يف ايطٚاٜتني ٜعهؼ ثٓا٥ٝتٛظٝـ 

أٚ  ٚاغتػ٬َٗا ايتاّ خطم يًُأيٛف( َكابٌ ايجبات )خطٛع املطأ٠ يف ايكط١ٜ يٮعطاف

 هلا(. ؾب٘ ايتاّ

   :ايؿدصٝات ايصنٛض١ٜ ٚا٭ْج١ٜٛ، َا بني ايُٓاشز ايُٓط١ٝ ٚايُٓاشز امُلد١ًّ با٭عطاف

يف َا متٓجً٘ ايؿدصٝات ايصنٛض١ٜ  ًٛطا َؿرتن٬ٜ١ًسغ قاض٨ ايطٚاٜتني خط

١ ١ َػاملا ايهاتبتني ػع٬ٕ ا٭ْج٢ إَا تكًٝسًٜتؾه١ َٔ أسساخ ٚقطاٜا، ٚا٭ْجٜٛ

. ٖصا صز٠ ضاؾط١ تػع٢ إىل بٓا٤ عاملٗا اـاخاْع١ يكٛاْني اجملتُع ايصنٛضٟ أٚ َتُط

 ١ يف ايطٚاٜتني؛ات ايصنٛضٜايؿدصٝ ايتأضدح بني ايُٓطني، جنسٙ أّٜطا يف

ٛٓضإ ايطدٌ  ط ست٢ يٛ اختًـ  ا٭ْاْٞ املٗٛٚؽ بعكس٠ ايتػًايػًيبؾايهاتبتإ ُتص
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َكابٌ ايطدٌ املجايٞ  ١ٜ٘، أٚ تػٝٓطت َهاْت٘ ا٫دتُاعٝايسٚض ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜ٪ٓز

 ع٢ً غبٌٝ- أشنط نُٓٛشز يًطدٌ ايػًيبصٟ ؼًِ ب٘ ا٭ْج٢ ؾطًٜها ٚعؿًٝكا. ٚاي

 صٟ ٚقـ باملطصاز بٛد٘اي "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"٠ يف ضٚا١ٜ آؾٓط ابٔ خاي١ غاض -املجاٍ

، نُا ٚقـ أَاّ جناح ظٚدٗا ٚإدنازٙ ايعٌُ، ظٚادٗا ٚأضاز ؽًٝصٗا َٔ ايعطبٞ

ا٭بٛاب ٚاملٓاؾص، ٚنصيو إبطاِٖٝ يف بعض َٛاقؿ٘ يف ايطٚا١ٜ؛ ٫  نٌ ؾأغًل أَاَ٘

٭ب، ٚا٭ر ْعاض، ميٓجٌ ا "ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ". ٚيف ضٚا١ٜ غُٝٓا بعس ا٫ْتكاٍ إىل ايكط١ٜ

صٟ ميٓجٌ ايطدٌ اـا٥ٔ املػتعٓس يبٝع ْؿػ٘، أًٖ٘ ٚأضض٘ ٭دٌ إضضا٤ ٚايعٚز نطِٜ اي

ا٭ْج٢ بايعٝـ.  صٟ ٫ ٜ٪َٔ علايطدٌ املتػًط، ايعٓٝـ ٚامُلكٝٓس اي ايسٚي١، نُا ميٓجٌ

احملهّٛ  ايؿٗٛاْٞ ؿاّ ميٓج٬ٕ ايطدٌٚإىل داْب ٖ٪٤٫ جنس اؾٓٓإ، ٚايؿٓٓإ ٖ

 .19ايطغبات ٜعترب املطأ٠ دػّسا َازٜ٘ا يػس صٟبايػطٜع٠ ٚاي

َات ٚاخرتام َجاٍ آخط يعععع١ ايكٛاْني ٚاحملطات ٖٞ ٙ ايُٓاشز َٔ ايؿدصٖٝص

طأ٠ مسشت يٓؿػٗا بايبٛح مبهْٓٛات ْؿػٗا، ْٚكٌ َا تعٝؿ٘ َٔ ظًِ ا٭عطاف، ؾامل

ٚنبت زٕٚ إٔ ؼػب سػاّبا يطٓز ؾعٌ ايكاض٨ ايصنط. تساؾع عٔ ْؿػٗا ٚتطؾض إٔ 

ؾعٌ،  إنطاٙ ايؿتا٠ ع٢ً أٟ ز ضس َ٪غػ١ ايعٚاز، ضسَُٜٓعط إيٝٗا نذػس، ؽط

ُٓـ ايطدٌ ُٚتذاٖط بػًبٝت٘ ٚٚسؿٝت٘ ٚبسا٥ٝ ٗا يف ايتشطض َٓ٘. ٚتعًٔ ضغبت ت٘،تٗ

طداٍ؛ إمنا ايهاتبتني ٫ تهتؿٝإ بعطض ٖصا ايُٓٛشز َٔ اي ٚاملًؿت يف ايطٚاٜتني إٔ

ع٢ً ؾٛاط٧ "ٟ ؼًِ ب٘ املطأ٠؛ ؾػاض٠، يف ضٚا١ٜ جنس َكابً٘ ايطدٌ املجايٞ ايص

ِٕ ُتٓصـ ايٖصَنط ايعطبٞ اي٫ تٓػ٢  "ايرتساٍ ٝ٘أ ُّا أْاْ ُ٘  ا؛ إش ُتؿٔػحصٟ َٜبسٚ ي١ًٖٛ ظأي ي

ُِّؼ يًػ٬ّ، ٖٛ  ٗا١ٜامَلذاٍ يف ايٓ ِٛي٘، نُا َتٔصؿ٘ بأْ٘ ايعطبٞ امُلتش إٔ َٜكٍٛ ق

ٕٓ اهلل خًل اإلْػإ يف أبعتكس ايعطبٞ ايصٟ نإ ٜ مَجٌ تكِٜٛ، أٟ يف إْػاْٝت٘، أ

بعّٝسا عٔ ٚسؿ١ٝ اؿٝٛإ ٚايتؿطٜل ايُعٓصطٟ ٚايطا٥ؿٞ، ٖٛ ايعطبٞ ايصٟ عؿَكت٘ 

 ١، َٚتعتربٖا َدُا٫َا أمجًو ٚأْت ُتشب ايتعسزٜ٘ بكٛهلا: "١ غاض٠ ٚخاطَبتايٝٗٛزٜ

 ِ امُلتتابع١ ضسَا َتططس٘ ا٭زٜب١ َٔ غطز ٭ؾعاٍ إبطاٖٝ ، ؾإٕٚعًٝ٘ .20 ٚدٖٛط٠"
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َُ ٝ٘ا  َُشٓب  ا ٖٛ عطبٞتػًًّطا ٚقاغّٝا، إمنغاض٠، ٚظًُ٘ هلا ٫ ٜعطض عطبٝ٘ا ؾطقٝ٘ا بسا٥

َُشرِتّ يًتعسزٜٝ٪َٔ بإْػاَُْ َُطتبط بٛطٔت٘  َٕ ست٢  ١  ٚؾعب ٚٔؾهط ْٚبض، مل َٜتٛا

َا نإ ٔيُٝهَتب ي٘ اإلمثاض يف أضض  بٖصا اؿ  أ٫ٕيػاض٠؛ إ٘ ؼ ا٭خري عٔ سبؿايٓ

ٌٓ قٝٛز ائعِطم ٚايس قاس١ً، ٚيف  .ٔ عكبات ٚعتباتٜٔ ٚا٫ْتُا٤ ٚغريٖا َعامل ؾٝ٘ ن

١ ايعؿٝل ْبٌٝ ايصٟ ُٜطايعٓا ايطدٌ املجايٞ يف ؾدصٝ "عاضٟٔ ايضا٥ش١ ايعَ"ٚيف ضٚا١ٜ 

عاز إيٝٗا بعس عؿطٜٔ غ١ٓ. ٖصا  بعس َٓع٘ َٔ ايعٚاز َٔ سبٝبت٘ ثِغازض ايكط١ٜ 

ٟ ُغًب َٓٗا نُا ُغًبت ا٭ضض َٔ أًٖٗا "غاؾط ايٛطٔ َع ٖٛ ايٛطٔ ايصايعؿٝل 

ا١ٖٓ ٚايعٜـ، ٖٛ ايؿٓٓإ صٟ ضؾض ايػزن ٚاملسٖٛ ايطدٌ اي ،21ْبٌٝ يف سكٝب١ ايػؿط"

صٟ رنطٓط يف عٝٓٝٗا، "ٖٛ ِ اياملطٖـ ايصازم، ٚايهاتب ٚايؿاعط ٚاؿً شٚ اؿؼ

... ٚغٓابٌ ايكُح اييت ٛسٝس، ٚٚطٓٗا ايٛسٝس، ٖٚٛ ايٓطاٍسٖا ايسبٗا ايٛسٝس، ٚغٝ

 .22منت ٚنربت بني ايطًٛع"

َٓا صٛض٠ ١، إش ْطاٖا ا املطأ٠ يف نٌ ايهتابات ايٓػٜٛاملطأ٠ يف ايطٚاٜتني ؾٗٞ نُ أ

ٝٓتٗا؛ ساخ سٛهلا يت٪ّنس ع٢ً زٚضٖا ٚأُٖا٭س تسٚض نٌ قٛض ايطٚا١ٜ َٚطنعٖا،

ٖٚعاض يف  "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"١ أْج٢ )غاض٠ يف ضٚا١ٜ ؾٓط٣ إٔ ايؿدص١ٝ املطنعٜ

س َٔ ايؿدصٝات ا٭خط٣ أْج١ٜٛ، ٚمتٓجٌ (، نُا إٔ ايعسٜ"ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"ا١ٜ ضٚ

ايجك١ بايٓؿؼ ٚايتٝ٘ َٚا إىل ٚايطغب١ ٚايطنٛز، ٚز ٚاـطٛع، ايتأضدح َا بني ايتُط

ز تتذ٢ًّ يف تػ٬ّ ٚايتُطَٚٔ اؾسٜط با٫ْتباٙ إٔ ثٓا١ٝ٥ ا٫غ .23شيو َٔ َتٓاقطات

يت ُتعًٔ َٔ خ٬ٍ ْؿؼ ايؿدص١ٝ؛ ؾدص١ٝ غاض٠ اي "ٛاط٧ ايرتساٍع٢ً ؾ"ضٚا١ٜ 

ِٓ بعس إٔ ُتػًل  ٚابٔ خايتٗا ٚفتُعٗا يتشع٢ عب ز ع٢ً أًٖٗاايتُط سٝاتٗا، ث

َُؿهِّو بٗا. َٚٔ أَج١ً املطأ٠  َُعِّـ، ٚ ا٭بٛاب يف ٚد٘ غعازتٗا ُتعًٔ اغتػ٬َٗا يعٚز 

 :"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"١ املػتػ١ًُ يف ضٚا١ٜ اـاضع
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ٌٓ دبٌ ؾٝٓا ٜأب٢ إٔ ٜتعسعح "نإ يكا٩ْا ايج٬ثٞ - ١ُٓ، ن ٫ بًٗب باطٓ٘  نًكا٤ ق

ايٛسٝس٠ املػتعٓس٠  ٖصا ايًكا٤ ؾب٘ ايصاَت، ايػٓب١ً ت٘، نٓت يف٫ٚ بٗٓع٠ إْػاْٝ

ؿس٠ ايًكا٤  . ؽطع غاض٠ يف ٖصا املٛضع24 إٔ تطأط٧ ضأغٗا سٓت٢ متٓط ايعاصؿ١!"

س ٫ٚ ؼاٍٚ إٔ تجٛض يف ٚد٘ بني سبٝبٗا ايعطبٞ املػًِ ٚابٔ خايتٗا ايٝٗٛزٟ اجملٓ

ٟٓ َُٓٗا.  أ

. تػتػًِ غاض٠ ٖٓا 25"ساٚيت إٔ أَطؼ يٛعيت ٚسعْٞ ٚأؾهاضٟ َع طعاَهِ"  -

اٖا، ٚتؿعط بايًٛع١ ٚبايطغب١ يف ؾطِٗ إٜكباٍ أٌٖ إبطاِٖٝ هلا، ٚضؾؿاف اغت

 ا٫يتكا٤ بأًٖٗا أّٜطا.

"مل أؾأ إٔ أقتشِ سعٕ إبطاِٖٝ أنجط ؾآثطت ايصُت، ضأُٜت يف عٝٓٝ٘ ْعط٠ً  -

 .26دسٜس٠ مل أؾِٗ غٓطٖا ٚمل أؾِٗ َعٓاٖا"

ٖٛٓت إٔ أدطح صُت٘.. إٔ أدطح قًب٘.. َاشا يٛ سسخ  - ي٘ "نٓت أخاف إشا تؿ

  .27 ".َهطٚٙ ٚتطنين ٚ"يٓا" ْتدٓبط يف قطٜت٘ ايؿػٝؿػا١ٓٝ٥ ٫ ٜػأٍ عٓٓا غا٥ٌ..

٣ٓٛ يف صُت، سطقتٗا أصابع٘" - ٚؾهٛن٘، شٚت ٚشبًت يف ّٜٛ  ٚغاض٠ تتً

...، ناْت ايػطؾ١ اّزا، ٫ ٜػُض هلا دؿٔ ْعاؽغٗ ٚي١ًٝ...، باتت ٫ تٓاّ إ٫ّ

ٌٓ صٛبشا٬َشٖا سٓت٢ اقتشُٗا  ...، ٚايصطار ت غهط٠ ٚؾطضٙ ٜتطاٜط َٔ ن

 .28ٚايبها٤ ٚايعٌٜٛ ٚا٭ْني ٚايططب تطنٛا آثاضِٖ ٤ٌَ ايطٚح ٤ٌَٚ اؾػس"

ٌٖٚ هلا ٬َش غري َػاقت٘، أبعس إٔ ؽًّت عٔ أًٖٗا ٚفتُعٗا ٭دً٘ تتد٢ًّ " -

 .29اٯٕ عٔ ٚيسٜٗا؟"

ٔٓ "ٚتت - هٓطض اؿها١ٜ ٚتهٓط ايًٝايٞ اجمل١ْٛٓ املػٗس٠، ٚغاض٠ ٫ تٓاّ، ٚعكًٗا ٦ٜ

ـٓ َٚٔ ا٫ٓتٗاَات املٛٓد١ٗ علٚدػسٖا ٜطتعـ َٔ ا٭  .30عصضٜٓتٗا" ن
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َٓا املٛاقـ اي  يت ُتعًٔ ؾٝٗا غاض٠ متٓطزٖا ؾٗٞ:أ

 .31و"َٔ سٓب َٔ أدًو إبطاِٖٝ ٚأْا عع٤٫ إ٫ّ "بسأُت سطبٞ -

ٕٓ دػسٟ ٜتّٓهط هلصٙ امل٠٤٬ ايجك١ًٝ، إشا أضزتين إٔ أبك٢ َعو، غأنٕٛ يف  - "إ

ٛٓزتين" . ٖٚصا ضؾض ٫ضتسا٤ اؿذاب ٚاؾًباب؛ ٚتصطٜح 32أمجٌ تكِٜٛ نُا ع

ٕٓ إصطاض إبطاِٖٝ ع٢ً ٖصا ايطًب ٜعين اْتٗا٤ ايع٬ق١.  بأ

ٞٓ ؾشاشض."قٓب١ً َٛقٛت - ساشض َٔ اْؿذاض أملٞ  ١ أْا يف اْتعاض احنساض ايعَٔ ايطًَ

ٛٓٙ سٓب"  أصبشتٚهلؿيت ٚإ٫  .33َؿ

َٓٞ ٖٚٞ ت - ُٓين أ ٌٓ يَٛٗا ع٢ً ٚايسٟ اي"مل تٗ صٟ عًُّين أممٝٓت٘، صٝح ٚتطع ن

ُٓٗا إٔ ت ٖ ٌٓ ٞٓ، نإ ن  يفعطف ٚاعتربْٞ َٝٓت١ ٭ْٓين ٚاؾكُت ع٢ً ظٚادٞ َٔ عطب

ٟٓ َكرب٠ غأزؾٔ، ٌٖٚ غٝصًّٞ ع٢ً قربٟ ضاْب أّ ؾْٝذ؟!"  .34أ

ٞٓ إٔ أ - ٌٓ ايصسَات، أْا اي"نإ عً يت اخرتت ططٜكٞ ٫ٚ أسس نٕٛ أق٣ٛ َٔ ن

 .35غريٟ غٝساؾع عٓٗا"

ٚدٛزٟ! "أْا يػت ًًَها ٭سس. أْا َػ٪ٚي١ عٔ ضٚسٞ ٚعٔ دػسٟ ٚعٔ نٝاْٞ ٚ -

ٚايب٬ز يٝػت ًًَها يًبؿط، إْٓٗا ٖب١ ايطٓب يٓا يٓػهٔ ٚحنٝا، ٫ يٓتكاتٌ 

ٟٓ اي. ٚيف ٖصا املكطع تتُٓطز غاض٠ 36ٚمنٛت" صٟ ٜعازٟ ع٢ً ابٔ خايتٗا آؾٓط ايٝٗٛز

 املػًِ ٜٚتٗٓذِ عًٝ٘. ايعطبٞظٚدٗا 

- "ٓٞ  . 37ضنطت حنٛ أًٖو اٯٕ" ٫ّ، اغهت ٚإئ أمسح يو ٖصٙ املٓط٠ إٔ تتٗٓذِ عً
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َٓا يف ضٚا١ٜ  ١ ٠ ؾدصٝات ْػا٥ٝايهاتب١ تّٛظـ عٓس " ؾ٬ٓسغ إٔضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"أ

اٯخط ايطؾض، نُا قس  ْػتؿعط َٔ خ٬ٍ بعطٗا ا٫غتػ٬ّ َٚٔ خ٬ٍ ايبعض

ِٓ تجٛض ٚتتُٓطز س١ّٓٝ ْؿػٗا تػتػًِ سّٝٓجنس ايؿدصٝ ا٭َج١ً ع٢ً املطأ٠ ا آخط. َٚٔ ا ث

 :"ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ"اـاضع١ املػتػ١ًُ يف ضٚا١ٜ 

 .38 "دنب إٔ ٜعًِ أْٓٗا مل تػتطع ايكطاض، ؾؿٞ أغطتٗا ضٓب ايعا١ً٥ ٖٛ ايٓصٟ ٜكٓطض.." -

ِٓ عػب أعطا - ٚٓدت َٔ "نطِٜ" ابٔ ايع ف "ساْت ايًشع١، ٚنإ َا أضاز أبٞ.. تع

ايكب١ًٝ، ٚضؾض ٚايسٟ طًب ْبٌٝ بايعٚاز َٓٓٞ. بهُٝت.. اْتشبُت.. صطخُت، 

ٔٓ عا١ً٥ بأنًُٗا اؾرتنت يف ا٫غتٝاٍ، ٚيف اختٝاض ايعٚز  ٚطًبُت ايطمح١.. يه

 .39املٓاغب"

 .40أْا ا٭ْج٢ املطش١ٝ نُا نإ ٜطٓزز أبٞ: "املطٝع١ تطٓشٞ َٔ أدٌ أ٫ٚزٖا"" -

َٓا أَج١ً املطأ٠ املتُٓطز٠ يف ايطٚا١ٜ ؾٗٞ أنجط عسّزا، َٚٓٗا:  أ

ٌٓ ايٛصاٜا اّييت ؾطضٗا ضدٌ ايػاب عً - ٝٗا.. متٓطزت ٚأباست "ٚٓزعت ٖعاض ن

 .41يت ؾكستٗا إٔ تػتبػٌ ٚتصطر يف يٝايٝٗا املع١ًُ"ؿٓذطتٗا اي

٢ ضؿاف ايطٜح ا ٖٓبت ايطٜح، ٚمل ْعس منؿٞ عًعصّضا أبٞ.. ضَٝت ٚصٝٓتو سُٝٓ" -

ًَُو ايٓؿ٠ٛ...، مل ٜعس دػسٟ ًَنُا نٓٓا بأس٬َٓا ...، و أسس ٫ٚ يٞ؛ إْٓ٘ 

 .42دػسٟ اٯٕ َؿٓطع١ أبٛاب قصٛضٙ َٚعابسٙ ٭ْؿاؽ اؿٝا٠"

َٓٞ "أسػسى ٜا ز٫ٍ، بٌ أغبطو ٜا ايؿذاع١ املتُٓطز٠. نًُّ   - ا ؾٓست أ

يف ٚدٗٗا: أْا اإلْػا١ْ ٚيػت ايٓعذ١، ؾايٓعاز تٓاّ  طؿريتو، نًُّا صطختب

 .43بصُت ٚز٫ٍ مل تَٛيس يًصُت"

َٓٞ عطض اؿا٥ط""دطسٞ ٜٓعف زٕٚ تّٛقـ -  .44...، ٚيهٓٓٞ غأضطب ٚصٝٓتو ٜا أ

                                                         
 .02ص: ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟ.قب٬ٕ.  38
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ٌٓ "ْعِ أْا سط١َ.. أْج٢.. أض١ًَ ٚؾٓٓا١ْ، ٚيػُت أخ - ط٧ بٗصا، ٚيهٓٓٞ يػت نه

ٌٓ ايٓػا٤! ٚأقٛهلا بصٛت عاٍ: "ٚزاّعا ٜا سطِٜ"!  .45اؿطِٜ، ٚيػت نه

ٕٓ َا  ز، بؿهٌ خآص، ٖٛ ظععع١ يًُكبٍٛ تكٓسَ٘ ايهاتبتإ َٔ مناشز ايتُط٫ٚ بٓس أ

ظًِ ٘ ، ٖٚٛ إؾٗاض غ٬ح ايهتاب١ يف ٚداملتعاضف عًٝ٘ يف اجملتُع ايؿطقٞ ايعطبٞٚ

، ٚتأتٞ مناشز املطأ٠ املػامل١ يف املكابٌ صٛض٠ ثابت١ منط١ٓٝ تعطض اجملتُع ايصنٛضٟ

تأتٞ ايهاتب١ بٗصٙ ساٍ ايهجريات مّمٔ ٫ ميتًهٔ اؾطأ٠ ع٢ً قٍٛ "٫"، ٚضٓبُا 

 ١ املػامل١ إلظٗاض بؿاعتٗا ٚزع٠ٛ ايٓػا٤ يًشطاى ٚايػعٞ يًتػٝري.ايصٛض٠ ايُٓطٝ

  :قاٚض ايعععع١ -١ يف ايطٚاٜتنيٜا٭غايٝب ايؿ١ٝٓ ٚايًػٛ

أغايٝب ػعًٓا يف غ٢ٓ عٔ نؿـ دٓؼ ايهاتب قبٌ ايكطا٠٤، إش  يًٓص ايٓػٟٛ

ِٓ َا ميٝٓع ايٓص ايٓػٟٛ يًُطأ٠ سٓؼ ٜسيٓا عًٝٗا ٚيػ١  ْهاز ٫  :خنط٦ٗا. َٚٔ أٖ

١ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتصازٜ ١ ٚا٭ٚضاع ايعا١َاـصٛص١ٝ ايٓػٜٛايتأضدح َا بني 

١. ٚنٌ ٖصا اْعهؼ ع٢ً نتابات املطأ٠، ٚمنٓجٌ يصيو َٔ ٫دتُاعٝٚايؿهط١ٜ ٚا

. ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ِ ايصاتٞ ٚاهلِع ايتأضدح َا بني اهلْتتبخ٬ٍ ايطٚاٜتني، نُا 

 ١قاٖط٠، إ٫ أْٓٗا قه١َٛ بايعطٚف ايػٝاغٝ تعطض بطباض٠ يف ضٚاٜتٗا قص١ سب

ني َٔ إسس٣ ايكط٣ املٗٓذط٠ ب١ ٚغري َؿصٛي١ عٓٗا، ؾُذٓطز َطٚض اؿبٝٚا٫دتُاعٝ

ا ٜجري ٜٚػٝٓط هلذت٘ َع سبٝبت٘ غاض٠؛ مماض٠ ُٜؿعٌ هلٝب اؿطب يف قًب إبطاِٖٝ، بايػٝ

 ايعذب يف ْؿػٗا. 

 46)نٜٛهات(، َتأٓغـ ٖصٙ )بٝت ٖعُٝل( ٚتًو... ٜكٍٛ إبطاِٖٝ: "ٖصٙ )عُك١( ٚتًو

ِّزِت!"، ؾتػأٍ غاض٠: " ٚأٜٔ غّهاْٗا ايعطب؟. تػأيٝٓين؟ إْٗا ايكط٣ ايعطب١ٝ اييت ٖ

                                                                                                                                           
 .62املصسض ْؿػ٘، ص: 44

 .20املصسض ْؿػ٘، ص: 45

ٍٚٓ َٔ عاّ ز يف ايؿأقاّ ايٝٗٛ 46 يت ُٝل( ع٢ً أضاضٞ قط١ٜ ايهٜٛهات ايَػتعُطتِٗ )بٝت ٖع 0222ّٗط ا٭

َٓطٖٚ ِٓ ٚصٌ عسزِٖ  0222ّ/ 07/ ٢20 تاضٜذ ا ٚؾٓتتٛا أبٓا٤ٖا، ٚنإ ؾٝٗا ستز ث٬ث١ ٚتػعٕٛ ٜٗٛزٜ٘ا، ث

ايػابػ١ٓٝ. ٜٓعط:  ٜٗٛزٜ٘ا. َٔ ايكط٣ ايكطٜب١ َٓٗا؛ أبٛ غٓإ، خطب١ دٓسٜٔ، عُكا، 022إىل  0260ّعاّ 

 .260-222:، ص0222ًّٝع١، . بريٚت: زاض ايط00ز، ًػطنيب٬زْا ؾٓباؽ، َصطؿ٢ َطاز.  ايس
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تات، اغأيٞ املتعاقب١، اغأيٞ املدُٝٓات ٚايؿ)دنٝب إبطاِٖٝ( اغأيٞ سهَٛاتو 

 .47 ٚايسٟ، ٫ تَٓػٞ غاض٠ إٔ تػأيٞ ٚايسٟ!"

إبطاِٖٝ ٚغاض٠ يٝػا فٓطز شنط ٚأْج٢ ذنا٫ٕٚ  ٖصٙ اؿازث١ ٚغريٖا ع٢ً إٔت٪ّنس 

ٌٓ َُٓٗا ا٤ عا١ً٥ ٚاحملاؾع١ ع٢ً اغتُطاضٜبٓ تُٗا؛ بٌ ُٖا ميٓج٬ٕ ؾعبني ُٜشاٍٚ ن

سكٝك١ زٚض ٖصا اؿسخ تًُٝح إىل  ٜٚط٣ قُس صّؿٛضٟ إٔايتعاٜـ َع اٯخط ٚايبكا٤. 

بعس إٔ ناْٛا  بني غّهإ ايب٬ز ع٢ً صعٝس طا٥ؿٞيف بٓح اـ٬ؾات  ًط١ايػ

  .48ٜعٝؿٕٛ َّعا سٝا٠ َؿرتن١ َتآيؿني ٫ ٜؿٓطقِٗ عطم أٚ زٜٔ

َػطّسا يططح قطاٜا غٝاغ١ٝ مل ْعتس ع٢ً  ٚبٗصا ْط٣ إٔ ايطٚا١ٜ تتدص َٔ اؿب

بني ايؿدصٝات  ، تٛاظٟ ايهاتب١"ضا٥ش١ اؾػس ايعاضٟ"مساعٗا َٔ املطأ٠. ٚيف ضٚا١ٜ 

ٖا ُا ٚايسعؿٝكٗا )ْبٌٝ( ٖٛ ايٛطٔ، بٝـٓ ٚأططاف ايصطاع ايػٝاغٞ، ؾتعترب إٔ

َٓا  ٚأخٖٛا ٚظٚدٗا نطِٜ ِٖ احملتٌ، اـا٥ٔ، املػتػٌ ايصٟ ٜٓتٗو سط١َ ايٛطٔ؛ أ

َُٗا١ْ ٜا أبٞ،  ٚٓا١َ ا٭ضض املتٓاظع عًٝٗا، املػًٛب١: "أضضٓا  ٖعاض ؾتُٓجٌ يف ٖصٙ ايس

٘ يف ي١ًٝ ٭صشاب ايٝاقات.. يًٓذّٛ اي٬َع١.. ملٔ اغتصبٛا ا٭ضض يعطض ايصٟ ٔبِعتنا

ٚٓا١َ ايسؾاع عٔ ايٛطٔ. ٜا أبٞ.. دٗاّضا، ٚاغ ِٓ ضَْٛا يف ز تأصًْٛا َٔ دصٚضْا، َٚٔ ث

ٟٓ ٚطٔ ٖصا ايأْت نَٓت ايؿطٜو املػاِٖ يف دطمي١ ضٝاع ا صٟ ٭ضض ٚغًب ايٛطٔ! أ

. ٚيف َٛضع غابل ؽاطب ا٭ب قا١ً٥: "نٝـ ٜا أبٞ 49ؼُٝ٘ اٯٕ ٚأٜٔ شاى ايٛطٔ؟"

 .50ٝع أضضو ٚتبٝع عطضو؟ نٝـ تبٝعين ملٔ باع ؾطف ْؿػ٘؟"تب

ٟٓ َٔ خٛض ايهتاب١ يف اجملا٫ت  ٚيف ٖصا ايصسز أؾري إىل َا ٜتُٝٓع ب٘ ا٭زب ايٓػٛ

ٞٓ؛ ؾايهاتب١ ٫ ترتٓزز يف ططم ٖصا ايباب ٚاجملاٖط٠ بطأٜٗا  ايػٝاغ١ٓٝ بؿهٌ غري منط

 . ا٭سساخ ٚتؿاصٌٝ ا٭َٛضٚؾهطٖا ٚؼًًٝٗا جملطٜات 

                                                         
 . 20. ص:اط٧ ايرتساٍع٢ً ؾٛبطباض٠.  47

ُٓس. "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ ٚاملس١ٜٓ ايؿاض١ً". 48  َكا٫ت يف ايػطز ايؿًػطٝين -ؾطؾات غطز١ٜٓ  صّؿٛضٟ، ق

 .  2:، ص7070ّيٓؿط، ض غٌٗٝ عٝػاٟٚ يًطباع١ ٚآَسا: زانؿطاؿسٜح َص١ًٜٓ بسضاغات أنازمي١ٓٝ، 

 .72-72. ص:ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟقب٬ٕ.  49

 .02-02:املصسض ْؿػ٘، ص 50
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  :قاٚض بني ايعععع١ ٚايجبات -ايػطز يف ايطٚاٜتني

 ١ عٓس٠ َؿرتن١ بني ايطٚاٜتني، َجٌ:ميهٓٓا إٔ ْؿري إىل َٝعات ْػٜٛ

ايطقٝك١  ٚايتعابري ايػ١ًٗ، ا٭يؿاظ نتابتٗا يف املطأ٠ : اغتدسَت١ايًػ١ ايؿعطٜ

ٖصٙ املطأ٠  .ايؿعٛضٟ ٚا٫ْؿعاٍ ا٭غًٛب، ٚسػٔ ايرباع١، ع٢ً اؿطص َع ١،ايؿاعطٜ

ََٛطٞ مبا ذنٜٛ٘ َٔ ق ػٓات َتُٝٓع٠ عٓػٗا ٚقٛهلا ٚؾعٛضٖا ٚؾعطٖا. بُٓطٗا اي

يهاتبتني تًذإٓ إىل ايػطز ا ٚيف قطا٤تٓا يًطٚاٜتني ٬ْسغ أ١ٕ ٚضَٛظ! ٚصٛض ؾعطٜ

١ُٓٝ ٝا٠. ٚتتذ٢ًّ ٖاؿ يف زٚضٖا ٚؾت١ٓ ضٚسٗا، ٚعصٚب١ املطأ٠، صٟ ٥٬ِٜ ضّق١ايؿعطٟ اي

"ضاق١ٝ  س صّؿٛضٟباض٠ يف نٕٛ يػتٗا، نُا ٜكٍٛ قُعٓس ضا١ٜٚ بط ايػطز ايؿعطٟ

١ عسٜس٠ ت٪ّنس غع١ ىل تطعُٝٗا بعٛاٖط ب٬غ١ٝ ٚيػٜٛ...، تػع٢ إَٓشٛت١ بط١ٜٓٚ ٚزضا١ٜ

. ٚميٓجٌ يصيو 51يت أجنعتٗا"ٚاّط٬عٗا ايػعٜط، َتأٓثط٠ بايسضاغات ا٭نازمي١ٝ اي أؾكٗا

بكٍٛ ايطا١ٜٚ ع٢ً ططٜك١ ايه٬ّ املػذٛع: "ٚغهتٓا عٔ ايه٬ّ املباح، ٚتطنٓا 

ٌٓ بٛح، ٚغ52يًػ١ ايعٕٝٛ إٔ تطتاح" َُِت أشَْو عٔ ن َُ ٌٓ ، أٚ "ص سزت مّشو عٔ ن

ُا تًذأ بطباض٠ إىل أغًٛب ا ٜربظ زٚض اؾٓاؽ ٚايػذع ٚأثطٙ يف غطزٖا. نمم ؛53ؾٛح"

١ يًؿاعطٜٔ ْعاض قٓباْٞ ٚقُٛز زضٜٚـ؛ نكٛهلا إش تعٝسْا إىل ْصٛص أزبٝ ايتٓاص

. ٚيف ٖصا تصنري 54ع٢ً يػإ إبطاِٖٝ ٖٚٛ ٜكٍٛ: "أْا إبطاِٖٝ املتَعُب بعطٚبيت"

 عْب بعطٚبيت"، نُا ٜتذ٢ًّ ايتٓاصبكصٝس٠ تْٛؼ ٚؾٝٗا ٜكٍٛ ْعاض: "أْا ٜا صسٜكيت َت

 ٛضا٠ايتَٔ  إىل داْب ٖصا جنس ايتٓاص ايسٜينيف ٚصـ إبطاِٖٝ يػاض٠ بأْٓٗا بًكٝػ٘. ٚ

ُل ؽ )إش تكتبؼ آٜات تعٓبط عٔ عاملكس اإلجنٌٝ ١ٔ ٖادط ٚغاض٠ ٚإبطاِٖٝ(، َٚ)قص

 .55عط ايعطبٞايكطإٓ ايهطِٜ، ٚاؿسٜح ايؿطٜـ، ٚايؿ اؿب ٚقسغ١ٓٝ ايطباط(، َٚٔ

                                                         
ُٓس. "نٝـ صاضت ايًػ١ صّؿ 51 ، َساضاتقطا٠٤ يف فُٛع١ َٔ َؿ١٦ٝ دػس يطا١ٜٚ بطباض٠". -بط٬ٛضٟ، ق

 .720-722ص:، 2ع، 7000

 .72ص: ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ.بطباض٠.  52

 .062املصسض ْؿػ٘، ص: 53

 .020ؿػ٘، ص:املصسض ْ 54

، ٚأغايٝب ايػذع ٚاؾٓاؽ ٚايتٓاص، "ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"١ يف ضٚا١ٜ يًتٛغع يف ايُٓاشز ايًػ١ٜٛ ايؿعطٜ 55

 .06-00"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ ٚاملس١ٜٓ ايؿاض١ً"، ص: .ُٜٓعط: صّؿٛضٟ
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بني  ١، نُا تسَر َااملؿبع١ با٭غايٝب ايؿ١ٝٓ عٔ ايًػ١ ايؿعطٜبتعس ٖٝاّ قب٬ٕ ٫ٚ ت

ٛٓٙ بٗا اؿبٝبإ ٖعاض ْٚبٌٝ عٓس يكا٥ُٗاايػطز ايؿعطٟ َٚكاطع َٔ ايؿعط اي ؛ إش يت ٜتؿ

. نُا يت تعٓبط عٔ ايؿٛم، ٚتطٓز ٖٞ مبا ٜعرب عٔ ؾشٓات ايكًبٜػتكبًٗا بكصا٥سٙ اي

يت ٜصعب اي ١زب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايسٜٓٝٚاإلؾاضات ا٭ يػتٗا َؿٓبع١ بايتٓاص ْط٣ إٔ

 .56سصطٖا ٖٓا

أزب بٛح مبهْٓٛات  : ميهٓٓا إٔ ْعترب ا٭زب ايٓػٟٛاملْٛٛيٛز ايساخًٞ - يػ١ ايبٛح

 تؿطٜؼنتك١ٓٝٓ ي ض، ٚع٢ً اؿٛاض ايصاتٞط َٔ اؿٛاايٓؿؼ، ُٜعٓطز ع٢ً ايػطز أنج

ؾشٓات ايٓؿؼ، ٚتأضدشٗا َا بني ا٫غتػ٬ّ ٚايتُٓطز، َا بني املٛدٛز ٚاملٓؿٛز، َا 

أ٠ املبسع١ يف ايهتاب١ عٔ بني ايٛاقع ٚاـٝاٍ، َٚا بني ايصات ٚاٯخط. ؾكس خاضت املط

ٟٓ َكابٌ اٯخط/اـاضز/  ايطدٌ.ايصات/ايساخٌ/ا٭ْجٛ

يت تعتُس ع٢ً ايبٛح ٚططح ا٭غ١ً٦ يتكٓسَا ؾّٝطا َٔ املْٛٛيٛدات ايٕ ٚتأتٞ ايطٚاٜتا

ست٢ تهاز ٫ ؽًٛ صؿش١ َٔ صؿشات ايطٚاٜتني َٔ ٖصا ا٭غًٛب. ؼاٚض غاض٠، يف 

 سٍٛ اؿب ، ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ ايهتاب١، تططح أغ٦ًتٗا"ع٢ً ؾٛاط٧ ايرتساٍ"ضٚا١ٜ 

سٛهلا  اتٚصسم ايؿدصٝطٖا َٚؿاعط إبطاِٖٝ ٚاؿطب ٚاؿٝا٠، سٍٛ صسم َؿاع

ا ُٜعطف بأزب ٚتتػا٤ٍ عٓٗا مما دنعٌ ايطٚا١ٜ أقطب مم ؾ٬ ترتى نبري٠ ٚصػري٠ إ٫

 . 57ايػ٪اٍ

؛ إش تػأٍ ايطا١ٜٚ عٔ "ٔ ايعاضٟضا٥ش١ ايعَ"ٚتهجط ا٭غ١ً٦ ٚاملْٛٛيٛدات يف ضٚا١ٜ 

٘، عٛزت٘، ظٚدت٘، صسم سب ٝب ايػا٥ب،َا ٜسٚض سٛهلا َٔ أسساخ، عٔ اؿب نٌ

١ً با٭ر. نُا تًذأ إىل تتػا٤ٍ عٔ ضزٚز ايؿعٌ املتٛقع١ يًؿ١٦ املعاز١ٜ املتُجنُا 

ٚٓا١َ ايبشح عٔ شاتٗا؛ ؾٌٗ ٖٞ املػامل١ اـاضع١ يٮعطاف  قاٚض٠ ايصات تعبرّيا عٔ ز

 ١ يتذػس ايع٬ق١ بنيٞ اؿٛاضات ا٭سازٜأّ ٭ٖٛا٤ ايكًب. ٚع٢ً َساض ايطٚا١ٜ تأت

                                                         
 .007، ٚأّٜطا: 007-000ص: .ضا٥ش١ ايعَٔ ايعاضٟميهٔ قطا٠٤ املكاطع ايؿعط١ٜ يف ايطٚا١ٜ يف: قب٬ٕ.  56

 ع يف ايكطا٠٤ عٔ أزب ايػ٪اٍ يف:ُُٜهٔ ايتٛغ 57

 Abu Jaber-Baransi, Rima. "Employment of the Question as a Transition Mechanism from 

the Existing to the Desired in Rawiya Jarjoura Birbara's Collection of Short Stories". 

IJLLS journal, 2021, v. 3, n. 2, pp.188-204. 
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. ْبٌٝ، ٖٚعاض ْٚعاض، َٚا بني اهلِ ايصاتٞ ٚاهلِ اؾُعٞايٛطٔ ٚأًٖ٘، بني ٖعاض ٚ

متٓح ايطا١ٜٚ  ٚتتذ٢ًّ ظععع١ ايجٛابت يف املْٛٛيٛدات امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايطٚاٜتني؛ سٝح

 ١ يف ايتعبري، ايكٍٛ، ايطؾض، ايصطار، ا٫عرتاف َٚا إىل شيو.ْؿػٗا َطًل اؿطٜ

 خامت١ ايبشح:

خ٬ٍ ضٚاٜتني َٔ َا بني ايعععع١ ٚايجبات َٔ  يتأضدح ا٭زب ايٓػٟٛإطاض عجٓا  يف

ٚايعؿطٜٔ ْكٍٛ إْٓ٘ ثابت يف نْٛ٘ أزّبا، خاضّعا  ا٭زب ايؿًػطٝين يف ايكطٕ اؿازٟ

يب١٦ٝ ٚثكاؾ١ ٚفتُع ٚظطٕٚف سٝات١ٓٝ ٚغٝاغ١ٓٝ، ٚيهٓٓ٘ َٓتٗو بططٚسات٘، ظطأت٘ 

ٞٓ يًطٚ ا١ٜ إش تػُح املطأ٠ يٓؿػٗا غطم َٛاضٝع ٚأغايٝب٘؛ ؾٗٛ ٜعععع ايٓػٝر املطُْٛ

ُٓـ ايصنط يػٝاغ١، نُا ٜعععع املب٢ٓ ايُٓطٞ يًؿدصٝاؾٓؼ ٚايسٜٔ ٚا ات إش ٜٗ

ٜعععع ايتػًػٌ ع٢ً سػاب تب٦ري ا٭ْج٢ ٚزعٛتٗا إىل أخص سّكٗا ٚسٝٓعٖا، ٚبايتايٞ 

 يٮسساخ؛ إش ٜكّٛ ع٢ً غطز ٫ٖح، َتكطع نجري ا٫ْتكاٍ َا بني ايعَين املٓطكٞ

ٟ يًطٚا١ٜ إش اؿاضط ٚاملاضٞ. ٚإىل داْب ٖصا ؾإٕ ا٭زب ايٓػٟٛ ٜعععع املب٢ٓ ايًػٛ

ا ١، ٚايتٓاص ٚاملْٛٛيٛز ٚا٫غتؿٗاّ؛ مم١ املؿبع١ باحملٓػٓات ايب٬غٜٝعتُس ايًػ١ ايؿعطٜ

 دنعً٘ أزّبا ي٘ طابع٘ اـآص َٚعاٜريٙ اـآص١.
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