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 :ايبشح ًَدل
 ي٘ ضمستٗا اييت ايكٛض٠ خ٬ٍ َٔ بايطدٌ املطأ٠ ع٬ق١ إؾهاي١ٝ ايبشح ٜسضؽ

 خ٬ٍ َٔ ايطدٌ قٛض٠ ايطٚا١ٝ٥ تٓاٚيت إش ،"ايؿشاش٠" ضٚاٜتٗا يف بٝطاض ٖٝفا٤ ايطٚا١ٝ٥

 يف اجملػس٠ قٛضت٘ يف ايٓفػ١ٝ ٬َضب٘ ٜعهؼ ايصٟ باملٛقف َكرتًْا ا٫غِ شنط

 .ٚإزاْت٘ َٓ٘ يًتٓفري َتد١ًٝ أفعاٍ

 ناْت اييت بٝطاض ٖٝفا٤ ايطٚا١ٝ٥ طبٝاٍ يف ايطدٌ قٛض٠ زضاغ١ إفب ايبشح ٜٗسف

 َٚس٣ َطآتٗا، يف ايطدٌ قٛض٠ تبست نٝف ٭بـب اي٬شق١ٝ، َس١ٜٓ يف عٕٝٛ طبٝب١

 إؾهاي١ٝ ايبشح ٜٚططح .عٓ٘ ابتعازٖا أٚ املعطٚف١ ايؿدكٝات ٚاقع َٔ اقرتابٗا

 ايؿدكٞ املٛقف أثط ٚنٝف. ٚاملطأ٠ ايطدٌ بـب ايٛاؾذ١ ايع٬ق١ عٔ بايكٛض٠ ايتعبري

 ايهؿف يف ٜعـب ايصٟ دتُاعٞا٫ املٓٗر ايبشح ٜٚعتُس .قٛضت٘ ذبسٜس يف اآلخط َٔ

 عٔ ايبشح يف ايٓفػٞ املٓٗر َٔ فاز٠ا٫غت َع يًُٛقف، ا٫دتُاع١ٝ ا٭بعاز عٔ

 ايصٟ ايٛقفٞ باملٓٗر ا٫غتعا١ْ َع ضبسز٠ ١٦ٖٝ ع٢ً ايكٛض٠ أخطدت اييت ايسٚافع

    .ايتشًٌٝ يف ٜعـب

 .ايٛط١ٝٓ املٛت، ايكٛض٠، ايطدٌ، ايػٛض١ٜ، اسبطب :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article studies the problem of the woman’s relationship with the man 

through the image that the novelist Haifa Bitar painted for him in her novel 

“The Beggar”.The novelist dealt with the image of the man by mentioning the 

name in conjunction with the situation, which reflects his psychological features 

in his image embodied in imaginary actions to alienate and condemn him. 

Although the image of the man in the novel was determined by mentioning the 

name only in many parts of the novel, his image was faint indeterminate. The 

article adopts the social method, which helps reveal the social dimensions of the 

situation, taking advantage of the psychological method in searching for the 

motives that took the image in a specific form, with the help of the descriptive 

method that helps in the analysis. 

                                                         
 ِايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ فٝكٌ، بٔ ايطهبٔ عبس اإلَاّ ١داَع اآلزاب، ن١ًٝ ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػ. 
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 َكس١َ: 
 ض٩ٜتٗا خبكٛق١ٝ ايعامل ٚٚادٗت قسمًبا، اشبام خطابٗا ايعطب١ٝ املطأ٠ اَتًهت يكس

 تًؾّهٚ ،ايعَٔ عرب تطانُت ي٘، قٛض٠ فطمست ،اسبٝا٠ ٜكامسٗا ايصٟ يآلخط

 ٫ٚ ٜهتؾب فُٝا ايطدٌ قٛض٠ ضغِ ع٢ً سطقٔ ايًٛاتٞ ،املعاقطات يًهاتبات غٝاًقا

 ٜتٝح ايصٟ اجملاٍ نْٛٗا املطأ٠ ؾػًت اييت ايفٕٓٛ أِٖ َٔ غست اييت ايطٚا١ٜ يف غُٝا

 .ٚايعامل اسبٝا٠ يف ض٩ٜتٗا ططح هلا

 َػاس١ استٌ يصٟا ايطدٌ/يآلخط ض٩ٜتٗا عٔ يًتعبري َػاس١ املطأ٠ ايطٚا١ُٜ َٓشت ٚقس

 ؾهٌ خ٬ٍ َٔ ي٘ ض٩ٜتٗا املطأ٠ مبٓح ايصٟ اآلخط نْٛ٘ ٚأزبٗا ٚعٝٗا يف ٚاغع١

 .  ٚايتػري ٚايتشٍٛ يًتكسع تتعطض قس اييت بٗا، ع٬قت٘

 ايجكايف املؿٗس يف سهٛضٖا أثبتت إٔ بعس َ٪خًطا املطأ٠ بأزب ا٫ٖتُاّ تعاٜس ٚقس

ًٝا ؾه٬ً فٝ٘ ٚدست ايصٟ خباق١، ايطٚا١ٜ صباٍ ٚيف بعا١َ ايعطبٞ  ع٢ً قازًضا فٓ

 ع٬قتٗا ٜػِ َا غُٝا ٫ٚ تفاقًٝٗا، بهٌ اسبٝا٠ يف َٚعاْاتٗا دباضبٗا اغتٝعاب

ُّل سٝاتٗا، يف إؾهاي١ٝ ؾدك١ٝ ؾهٌ ايصٟ بايطدٌ،  ٚأزخًٗا بايػؾب، إسػاغٗا ع

 ١َكاضْ اجملتُع إيٝٗا ٜٓعط اييت ايعازي١ غري ايٓعط٠ ْتٝذ١ ٖٜٛتٗا عٔ ايبشح أظ١َ يف

 ٚايتكايٝس ايعازات ضٚاغب يف فٛدستٗا ب٘، ع٬قتٗا ؼبهِ َا فِٗ فشاٚيت بايطدٌ،

 يف ٚايطغب١ ايتُطز يف بطغبتٗا ضٚاٜاتٗا سفًت يصيو إيٝ٘، تٓشاظ اييت ٚا٭عطاف،

 ا٭عِ يف غًيب بؿهٌ ٚقسَتٗا ايطدٌ، ؾدك١ٝ فذػست ايًػ١، خ٬ٍ َٔ ايتػٝري

 . ضٚاٜاتٗا َٔ ا٭غًب

 ايطدٌ قٛض٠ تؿهٌٝ عٔ ايبشح يف املطأ٠ أزب تٓاٚيت اييت غاتايسضا اٖتُت ٚقس

 ايع٬ق١ إؾهاي١ٝ َا: َٓٗا َتعسز٠ أغ١ً٦ شاى إش ٚؾػًتِٗ أزبٗا، يف دبًٝ٘ ٚنٝف١ٝ

 ايكٛض٠ ع٢ً أزبٗا يف سافعت ٌٖٚ سٝاتٗا، يف زٚضٙ َٚا باملطأ٠، ايطدٌ تطبط اييت

 ي٘ ضمست أّ ٚقاٜاٖا، يف أّ أؾعاضٖا يف غٛا٤ ايكسِٜ َٓص ي٘ ضمستٗا اييت ايُٓط١ٝ

 ايتش٫ٛت أثط يف ايبشح إفب أسايت ا٭غ١ً٦ ٖصٙ احملعٛض؟ فٝٗا تتذاٚظ دط١٦ٜ قًٛضا

 قًٛضا ي٘ تكٜٛطٖا ٚيف ايطدٌ، إفب املطأ٠ ْعط٠ يف ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ
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 ٚايفشٛي١ ايتػًط قٛض َٔ ايصٖٔ يف ي٘ ٚقط َا فتٗع يػًٜٛا، ٖعمبت٘ فٝٗا ذباٍٚ

 .ٚايتفٛم

 باسبطب اضتباطٗا ا٭ٍٚ يػببـب؛ فٝٗا ايطدٌ قٛض٠ يسضاغ١ ايؿشاش٠ ضٚا١ٜ اخرتْا ٚقس

 طاس١ٓ سطب إطاض يف ايطدٌ قٛض٠ فٝ٘ قسَت ايصٟ اشبام ايٓشٛ ٚايجاْٞ ايػٛض١ٜ،

 اييت ايُٓط١ٝ ايكٛض٠ ع٢ً املطأ٠ فٝٗا ٚخطدت َٝعات٘؛ َٔ نجري َٔ ايطدٌ دطزت

 ٚايػٝاغ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ اسبٝا٠ يف فاع١ً ٚبطظت يًطدٌ، سادتٗا ُتعٗط ناْت

 يف ٚزٚضِٖ َِٓٗ َٛقفٗا ٚٚفل أ٫ٚ، شاتٗا ضبسزات ٚفل فٝٗا ايطدٌ قٛض٠ فأّططت

ًٝا ايػٛض١ٜ اسبطب  .ثاْ

 اسبطٚب َفاِٖٝ نٌ ع٢ً خطدت اييت ايػٛض١ٜ، باسبطب ايطٚا١ٜ اضتباط أثط ٚقس

 إؾهاي١ٝ ٚططست ايٓٛع، ْعط١ٜ ع٢ً أًٜها خطدت اييت ايطٚا١ٜ؛ َفّٗٛ يف ٚاملآغٞ،

 ٜكّٛ ْجطٟ اغتعازٟ سهٞ"  ايػري٠ ٭ٕ شات١ٝ، غري٠ ٖٞ ٫ٚ ضٚا١ٜ ٖٞ ف٬ ايتذٓٝؼ

 ٚع٢ً ايفطز١ٜ، سٝات٘ ع٢ً ٜطنع عٓسَا ٚشيو اشبام، ٚدٛزٙ عٔ ٚاقعٞ ؾدل ب٘

 ٫ٚ. ا٫غتعازٟ يًُٓعٛض افتكست إشا َٜٛٝات إفب ايػري٠ تتشٍٛ ٚقس ،1"ؾدكٝت٘ تاضٜذ

 بٓؿطٖا ٚايػط١ٜ اشبكٛق١ٝ ربرتم فٗٞ ٚاسبسٚز، يًكٛاعس ايَٝٛٝات نتاب١ ربهع

 ٚنَع إٔ" إ٫ ضٚا١ٜ، أْٗا ع٢ً ايػ٬ف ع٢ً ُقٓفت ايطٚا١ٜ إٔ َٚع ّٜٛ، نٌ تفاقٌٝ

 ايككس١ٜ َٔ عاٍ قسض ع٢ً ٜٓطٟٛ أَط ايهتاب، غ٬ف ع٢ً َع١ٓٝ دبٓٝػ١ٝ قف١

 فشك٘ ٜتفاز٣ ٚإٔ املٝجام ٖصا ٜتذاٚظ إٔ املتدكل يًكاض٨ مبهٔ ٫ٚ ٚايتعٝـب،

 ايهتاب ٚقف٘ ٚقس ايهتاب زفيت بـب املؿب َعطٝات إفب اغتٓاًزا زقٝل عبٛ ع٢ً

 فها٤ ايطٚا١ٜ يف دبس ٭ْٗا ضٚا١ٜ تػُٝتٗا قكست فاملطأ٠ ،2"َع١ٓٝ إدٓاغ١ٝ بكف١

 بعض َٔ ٚا٫غتفاز٠ ايهجٝف١، اسبذب ظ٬ٍ بعض َٔ ايتدًل" هلا ٜبٝح َتاًسا

 تاض٠ ٚايتكطٜح تاض٠ ايتًُٝح ططٜل عٔ تايصا قبهْٓٛات يًبٛح احملسٚز٠، اإلنا٠٤

                                                         
 ّ،1994 ايعطبٞ، ايجكايف عطنامل: بريٚت. 1ط ٞ،ا٭زب ذٚايتاضٜ املٝجام ايصات١ٝ ايػري٠. فًٝٝب دٕٛ،يٛ 1

   .22:م

 زاض: ١ٜغٛض .1ط ،ايػطزٟ ايؿهٌ كبعٗطات يف اسبهٞ َتا١ٖ تأٌٜٚ .قابط ضبُس نتٛضايس عبٝس، 2

 .23:م ّ،2007 اسبٛاض،
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 اإلنا٠٤ ذبت ٜٚهعٗا املدب٤ٛ، قُكُٗا َٔ ؽبطدٗا ايصٟ ٖٛ ايطٚا٥ٞ ٚايفعٌ. أخط٣

 أضازت ايهاتب١ ٚيعٌ. 3"ايطغبات ٚٚطأ٠ ايهًُات ضَع١ٜ بـب ايًػ١ تهعٗا اييت

 ع١َ٬ ٚتهٕٛ ايػٛضٜـب؛ سٝا٠ تؿعٞ ذبانٞ دسٜس٠ يطٚا١ٜ يت٪غؼ ضٚا١ٜ؛ تػُٝتٗا

 ايطٚا١ٜ" إٕ ايطٚا١ٜ َؿب يف اضز٠ايػ يػإ ع٢ً بٝطاض تكٍٛ اسبسخ، َٓطك١ٝ ٫ ع٢ً

 سٝا٠ تؿب٘ ايػٛض١ٜ ٚا١ٜايط ايتكًٝس١ٜ، ايطٚا١ٜ ؾطٚط عًٝٗا تٓطبل ٫ ايػٛض١ٜ

 ٚتػًػٌ سبه١ ٚشات َرتابط١ تهٕٛ إٔ ِٜٗ ٫ َفّهه١ َتؿع١ٝ ايػٛضٜـب،

 ايػٛضٟ يًهٝاع يًشسخ، َٛاظ١ٜ بكٛض٠ أؾب٘ تهٕٛ إٔ ػبب ايهتاب١ أسساخ،

. َتُاغه١ ضٚا١ٜ نتاب١ بهطٚض٠ ٚتكًكٗا ْفػٗا تعّٓف تعس مل يصا. ٚاإلسباط ٚايٝأؽ

 . 4"ٚايهٝاع ايتؿعٞ ٖصا ٌظ يف َتُاغه١ تهٕٛ إٔ ٜػتشٌٝ

 ،تاضؽب١ًٝ َطس١ًً ايهاتب١ فٝٗا غّذًت بايَٝٛٝات، أؾب٘ ايطٚا١ٜ دعٌ َا ٖٚصا

 بسق١، ٚتسٜٚٓٗا املٛاقف َتابع١ ع٢ً ايًشع١ٝ ٚايكسض٠ امل٬سع١ ع٢ً فٝٗا اعتُست

 ا٭سساخ نتاب١ ايػٌٗ َٔ إش ايطٚا١ٜ، إفب بٗا تطتكٞ ف١ٝٓ تكٓٝاتب تًتعّ ٫ فايَٝٛٝات

 َٔ َؿتك١" فايَٝٛٝات. ايػطز ذبهِ اييت ٚآيٝات ايكٛاْـب َٔ تتفًت نْٛٗا اي١َٝٛٝ

 يف ي٘ ٚقع َا إ٫ َط٠ نٌ يف قاسبٗا فٝٗا ٜسٕٚ ٫ٚ باْتعاّ، ًَٜٛٝا تهتب ّٜٛ،

 . 5"ايػابل ايتسٜٚٔ عٔ تفكً٘ اييت ايككري٠ ايفرت٠

 سٛهلِ، َٔ إفب ْعطتِٗ ٚؾٖٛت اسبطب ضٚعتِٗ ايصٜٔ ايػٛضٜـب َٔ ٚاسس٠ ٚايطٚا١ٝ٥

 غٜػتٝك سٝح ايًٌٝ" ٚقت يف ايهرب٣ احمل١ٓ آ٫ّ َٔ تتٓاغٌ يطداٍ قًٛضا فطمست

 ايػطٜب١ ايٛدٛٙ ٚتبسأ ايًٌٝ قًب َٔ ايفذط ٜطًع سٝح ايطٚح، ثٓاٜا يف ايٛطٔ

 ايطاسٔ، املعٝؿ١ ٚغ٤٬ أ٫ٚزِٖ، ع٢ً ٚقًكِٗ ٚؾهٛاِٖ ا٭قسقا٤ ٚدٛٙ بايتكاطط،

                                                         
. 1ط،املع٢ٓ ٚدبطب١ ا٭ْجٟٛ ايػطز سطن١ٝ يف قطا٠٤ ايًػ١ ٚغطاب١ ازبػس غطز. ا٭خهط ايػاٜح، ابٔ 3

 .44:م ّ،2011 اسبسٜح، ايهتب عامل: ضزٕا٭

 .174: م، 7112ّايطباط: زاض ا٭َإ،  .1، طايؿشاش٠بٝطاض، ٖٝفا٤.  4

 يًٓؿط ض١ٜ٩: ايكاٖط٠ .ط.ز قٛي١، اهلل ٚعبس ايكانٞ ضبُس: تع ،ايصات١ٝ ايػري٠. دٛضز َاٟ، 5

 .222:م ّ،2017،ٚايتٛظٜع
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 ا٫غِ فهإ ٚإدطاّ، ٚسؿ١ٝ بهٌ ٜٚػشكِٗ ٜتباطأ فايعَٔ ،6"املٛت٢ ٚأمسا٤

 شعط َٔ زاخًٗا يف هبًت٘ َا بهٌ َعاملِٗ تؿٜٛ٘ يف قًُٗا أَعٔ يؿدٛم قٛض٠

ٍَ َهططب١، َؿٛؾ١ فٗٞ ٚايتفهري، اسبٝا٠ عٔ ٚأعذعٖا ضٚسٗا، غهٔ ّٛ  املُٛت ذب

 . غٛا١ٜ إفب يسٜٗا

 أْٝاب بـب ٚٚقعٛا املٛت، َٔ أفًتٛا ايصٜٔ ايػٛضٜٕٛ ٜعٝـ ظاٍ َا ازبشِٝ ٖصا يف

 ايؿباب ٚأٖاْت ايطداٍ، أعٓام أشيت طٚفظ يف ٚايكٗط، ٚايع٬ّ ٚايعٛظ ايفكط

 تػتطٝع ٌٖٚ قٛضِٖ؟ ُتطَغِ إٔ مبهٔ فهٝف ايطنع، ٚأداعت ا٭طفاٍ، ٚؾطزت

 ايطٚا١ٝ٥ ٚقفت نُا سٝازًٜا ايؿدل ٜهٕٛ إٔ مبهٔ ٌٖ ايٛاقع؟ ْكٌ ايًػ١

 َا ٖٚصا. ٚاسبسخ يًٛاقع ايطغاّ ض١ٜ٩ ذبطنٗا بطٜؿ١ ُتطغِ عاز٠ فايكٛض ْفػٗا؟

 ايباض٠، غٛض١ٜ اب١ٓ بٛقفٗا ٖٛ نُا ايٛاقع تٓكٌ أْٗا ايكاض٨ إٜٗاّ يف ١ٝايطٚا٥ زت٘اأض

 قًٛضا فكسَت ٚاسبعٕ، ا٫نت٦اب َٔ ساٍ يف ٚأزخًتٗا نٝاْٗا، املأغا٠ ٖعت اييت

 سس ع٢ً ٚتبسزٙ ايٛقت ع٢ً تتشاٌٜ خطبؿات أْٗا ع٢ً ٚقفتٗا طبٝف١، غٛضٜاي١ٝ

 . 7قٛهلا

   :"ؿشاش٠اي" ضٚا١ٜ ًَدل

 فٝٗا تطٟٚ ايػٛض١ٜ، اسبطب َطاسٌ َٔ َطس١ً ٭سساخ تػذٌٝ ايؿشاش٠ ضٚا١ٜ

 اختاضت يصيو أخط٣، تاض٠ً َع٘ ٚتعأَ ،تاض٠ً اسبهٞ ظَٔ غبكت أسساًثا ايػاضز٠

 ايهاتب١ ايطٚا١ٜ يف ٜٚتطابل. اسبهٞ ظَٔ عٔ اسبها١ٜ ظَٔ يفكٌ ايػا٥ب نُري

 يتعرب ايػا٥ب بهُري سهاٜتٗا تطٟٚ ايهاتب١ إٔ ٚشيو ٚايطا١ٜٚ، ٚايؿدك١ٝ ٚايػاضز٠

 بايصات، إيكاقٗا زٕٚ ٜط٣ٚ َا إظا٤ ْعطٖا ٚد١ٗ ٚتبسٟ أفهاضٖا، عٔ حبط١ٜ

 آضا٤ٖا ٚبػطت ايؿدك١ٝ أفعاٍ ايطٚا١ٝ٥ فعطنت يًٛقف، ايؿدكٝات ٚأخهعت

 .فِٝٗ

 يػإ ع٢ً ايػٛض١ٜ بايجٛض٠ مسٞ ملا ١َٜٝٛ أسساًثا "ايؿشاش٠" ضٚاٜتٗا يف ايهاتب١ تّٛثل

 اييت ا٫ْتشاض، يف ضغبتٗا َٔ إ٫ -ايعٓٛإ ٜٛسٞ نُا- َعًٜٓٛا املفًػ١ ايطٚا١ٜ بط١ً

                                                         
6

 .85:م .ايؿشاش٠بٝطاض، ٖٝفا٤.  

7
 .51:م ْفػ٘، املكسض 
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 فتتُاغو أَاَِٗ، قٛضتٗا تتكسع ٫ نٞ اآلخطٜٔ عٔ إخفا٥ٗا ع٢ً ذبطم ناْت

 ْفػًٝا ٚاْٗٝاًضا كبعقا تعٝـ ٖؿ١، ٜا٥ػ١، ايساخٌ، َٔ ضبط١ُ ٖٞ بُٝٓا ظاٖطًٜا

  .اشباضز يف يًسضاغ١ ٚسٝستٗا غفط ُٗافاق ايػٛض١ٜ، اسبطب اْس٫ع َٓص

 مبٓشاٖا مل املهاْـب ٚن٬ ٚاي٬شق١ٝ، باضٜؼ بـب َٜٛٝاتٗا ايهاتب١ غذًت يكس

 َٓشتٗا اي٬شق١ٝ ٫ٚ املفكٛز، ا٫ط٦ُٓإ هلا أعازت باضٜؼ ف٬ تٓؿسٙ؛ ايصٟ اهلس٤ٚ

 تٓهأ ٚغست َعاملٗا، اختًفت َس١ٜٓ ٚاي٬شق١ٝ ايهٝاع، دبػس فباضٜؼ ا٭َإ؛

 ايفكط زضٚب تطقس اي٬شق١ٝ  ؾٛاضع فُٔ ايػٛضٟ، ازبشِٝ أبٛاب هلا ٚتفتح دطاسٗا،

 اييت اسبطب عكس٠ يف ٚتًتكٞ نًٗا، ايب٬ز يف تتؿابو اييت ٚاملٛت، ٚايػذٔ ٚايعٛظ

 ٚاشبٛف ايصعط َٔ سا٫ت يف أزخًٗا َا ٖٚصا اسبٝا٠، زضٚب عرب ٝاَآغ تتفطع

 يعًٗا امل١َٛٓ ٚاسببٛب ٚايهشٍٛ ٚاملٗس٥ات ١ٜا٭زٚ ع٢ً اإلزَإ إفب زفعتٗا ٚايكًل،

 ببػٝتٗا، تفع مل ٚيهٔ ؼبسخ، قبا ايتفهري عٔ ايعكٌ فٝٗا ٜتعطٌ بطاس١، هلا تأتٞ

 نُا ؼبسخ َا تسٕٚ ايعكط، ع٢ً ؾاٖس٠ إفب َتشٛي١ باشبطاب، َػه١ْٛ فبكٝت

 ٚفل ٚتتؿهٌ بساخًٗا، كبتعز ناْت ٚايكٛض فا٭سساخ شاتٗا، َطآ٠ يف اْعهؼ

 ا٭َط ايعا١َ، اتِٗغًٛن يف َٓٗا اْطبع َٚا اسبطب، يف ايؿدٛم يسٚض ضاتٗاتكٛ

 ايهاتب١ ساٍ ٚيهٔ. ايتاضٜذ ضبه١ُ إفب يتكسَٗا املػتٓسات دبُع بأْٗا ٜٛسٞ ايصٟ

 قساق١ ب٘ تطبطٗا ناْت ْفػًٝا طبًٝبا تعٚض إٔ إفب فتهطط ؼبسخ، َا دطا٤ ٜتسٖٛض

 اسبطب، أفطظتِٗ ايصٜٔ ايػٛضٜـب، َٔ ايٓفػاْٝـب املطن٢ بعسز فتتفادأ قسمب١،

 أْٗا ع٢ً احملاٜس ايطبٝب بعٝين ْفػٗا تكسِّّ إٔ تٓؼ مل َعاْاتٗا، ع٢ً ٚيهٓٗا

 ايٓفٛؽ يف تبح نبري٠، إػباب١ٝ طاق١ َكا٫تٗا تٗب ق١ٜٛ، ٚناتب١ قشاف١ٝ

 .ايعاي١ٝ املعٜٓٛات

 َٔ زٖاٜطاٚ قبا يتعرتف ايهٓٝػ١ فتككس ا٫ْتشاض، فهط٠ ايهاتب١ ع٢ً ٚتهػط

 ايهاتب١ فتدطد٘ ٖٛا، إغٛا٤ٖا ؼباٍٚ ٚيهٓ٘ ايهأٖ، أَاّ ا٫ْتشاض فهط٠ غٛا١ٜ

 ايٓفٛؽ، عِ اشبطاب إٔ يتجبت ملكاَ٘؛ تطغدت اييت ايٓك١ٝ، ايكٛض٠ تًو َٔ بصيو

 ضداٍ ست٢ َٓ٘ ُٜٓر ٚمل بازبُٝع، أسام ا٭خ٬قٞ ٚا٫عبطاط ايٓفػٞ ٚايتؿٜٛ٘

 .ايسٜٔ
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 ٫ٚ سبه١ ٫ٚ سسخ ف٬ ٖس٣؛ غري ع٢ً تػري ايطٚا١ٜ دعٌ ا٫نططاب ٖٚصا

 "ايتٛسس"ٚ" باضٜؼ"ٚ" فطْػا"ٚ" ايرتٜٚع: "عٓاٜٚٔ هبًت َتتابع١ فكٍٛ بٌ ؾدكٝات،

" املػًذ سًب"ٚ" ايهأٖ"ٚ" ضاٟ نافٝ٘"ٚ" ٖٚٓاى ٖٓا"ٚ "دسٜس ّٜٛ..  آخط ّٜٛ"ٚ

" ايجاْٞ تؿطٜٔ"ٚ" ايًٌٝ َٓتكف ز٢َ"ٚ" تساخٌ"ٚ" ٖٛا١ٜ"ٚ" ايطٚح قكٝع"ٚ" ٖصٜإ"ٚ

" ٖطٚب"ٚ" ايػٛضٜـب أسبا٥ٞ"ٚ" اْٗٝاض"ٚ" ؾ٤ٞ ٫"ٚ" ايبسا١ٜ ْٗا١ٜ...ايٓٗا١ٜ بسا١ٜ"ٚ

 أيكت اييت ايػٛض١ٜ، املأغا٠ َٔ داًْبا تطٟٚ أبٛاب ٖٚٞ ،"ؾٗٝس٠"ٚ" املٛت غٛا١ٜ"ٚ

 اييت ايبس١ًٜ، ا٭ٚطإ ٚيف املٛت، قٛاضب يف فتفطقٛا نبًٝعا، ايػٛضٜـب ع٢ً بجكًٗا

 بٌ ٚاهلس٤ٚ، ايطاس١ كبٓشِٗ فًِ ْفٛغِٗ، يف ايصنطٜات ٚأهلبت َٛادعِٗ عُكت

 َٚٔ ايعَٔ، َٔ ٖطٚب إفب ذبٛيت باضٜؼ يف ايهاتب١ سٝا٠ ست٢ دطاسِٗ، عُكت

 قٛض٠ تطغِ" ايطا١ٜٚ"فـ ٖصا ٚع٢ً. ايصات َٔ اهلطٚب ٚا٭ِٖ ا٭ٌٖ، َٚٔ ا٭قسقا٤

 أسس ف٬ ٚاشباضز، ايساخٌ َٔ ايػٛضٜـب نٌ سٝا٠ خّطبت اييت اسبطب يٛاقع قاغ١ٝ

 ْػٝإ ٜطٜسٕٚ فايٓاؽ أسس، َع دسٜس٠ ع٬ق١ بٓا٤ ع٢ً ؼبطم أسس ٫ٚ بأسس، ٜبايٞ

 َٔ ٖطٚب فُٗا باملٛت أؾب٘ فايّٓٛ ب٘، ايعفط تعصض ايصٟ ايّٓٛ، عرب ٚيٛ ايٛاقع

 دب٢ً فهٝف ايػاضز٠، بطٜؿ١ يًطدٌ قٛض اضتػُت ايٛاقع ٖصا قُِٝ َٚٔ. ايٛاقع

 ؟"ش٠ايؿشا" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ

 :"ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠ أ١ُٖٝ

 نُا ايطٚا١ٜ، ٭ٕ ٚتٓاَٝ٘، باسبسخ "ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠ تطتبط ٫

 َٛقف ايطداٍ قٛض هبًت يصيو ا٫غِ، إ٫ ايطٚا١ٜ خكا٥ل َٔ ذبٌُ ٫ شنطْا،

 َٔ َٚٛقفٗا ايػٛض١ٜ، املأغا٠ َٔ َٛاقفِٗ خ٬ٍ َٔ نْٛت٘ ايصٟ َِٓٗ، ايهاتب١

 .بعا١َ يطدٌا

 ايطداٍ قٛض نٌ أزاضت أغاغ١ٝ ب٪ض٠ ا٫ْتشاض غٛا١ٜ َٔ ايهاتب١ اربصت يكس

 ض١ٜ٩ ٚفل قٛضِٖ ضمست بطداٍ ٚا٫يتكا٤ يًطسٌٝ زفعتٗا ا٫ْتشاض فػٛا١ٜ سٛهلا،

 َِٓٗ يهٌ ٚقسَت ايهأٖ، ٚظٜاض٠ ايٓفػٞ ايطبٝب ظٜاض٠ إفب زفعتٗا نُا خاق١،

 . خاق١ قٛض٠
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    : "ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠

 تساعٞ عرب َٜٛٝاتٗا بٓا٤ يف ٚٚظفتٗا ٚاقع١ٝ ؾدكٝات ايهاتب١ اغتشهطت

 مسات َٔ ق٬ًٝ تػّٝط فهاْت ب٘، ٚايتعَت اربصت٘ ْفػٞ ملٛقف اغتذاب١ شانطتٗا،

 ايكٛض٠ اغتهُاٍ بػ١ٝ ايػُات بعض إيٝٗا ٚتهٝف املدتاض٠، ايٛاقع١ٝ ايؿدكٝات

 ايعامل يف فعًٞ ٚدٛز" ايؿدكٝات يتًو نإ سٚق اآلخطٜٔ، يف إثباتٗا تطٜس اييت

 .8"ايتدًٝٞ ايعامل يف ايتشٜٛطات يبعض تتعطض أْٗا ضغِ مبٝعٖا امًسا ٚذبٌُ اسبايٞ،

 أؾب٘ فٗٞ ا٫غِ، إ٫ ايطٚا١ٜ َٔ ذبٌُ ٫ "ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ إٔ َه٢ فُٝا أغًفٓا

 إْتاز أدٌ َٔ هبٛيتٗا تٓعِٝ ٚإعاز٠ ايػٛض١ٜ املأغا٠ ضغِ يف ايصانط٠ تعتُس بَٝٛٝات

 ايتش٫ٛت ع٢ً تٓفتح َٓػذ١ُ غري ٚسسات ؾهٌ ع٢ً فذا٤ت سسخ، قبا ٚعٞ

 اسبسخ، لبٛ يف زٚض أٟ ايؿدٛم ت٪ز مل ٚيصيو. ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

. غٛض١ٜ يف ٚايعٓف ٚايتؿعٞ يًدطاب عطنتٗا اييت ايكٛض نُٔ َٔ ناْت ٚإلبا

 .احملػٛغ١ اسبكٝك١ٝ ايٛاقع١ٝ ايكف١ فذػست

 اشبام ايطا١ٜٚ َٛقف غٝام يف ايٛاقعٞ امس٘ خ٬ٍ َٔ ايطدٌ قٛض٠ سهطت يكس

 ٝبٚايطب ٚايطفٌ ٚاملؿطز ٚايؿٗٝس ٚايػذـب ايػٝاغٞ، ايطدٌ فشهط َٓ٘،

 دع٤ًا فهإ ،"ايؿشاش٠" ضٚا١ٜ يف مبٝعٙ َا يًطدٌ ٜعس ٚمل. ايعِ ٚايكطٜب ٚايهأٖ

 غٓٛات يف ايػٛضٟ اجملتُع ٭فطاز ايهاتب١ ضمستٗا اييت املؿ١ٖٛ، ايكٛض٠ َٔ

 ٚيهٓٓا بعس، تهتٌُ ملا فايكٛض٠ ٚيصيو تتعاظِ ظايت فُا بعس، تٓت٘ ملا اييت املأغا٠،

ًٝا ايكٛض٠ غٓ٪طط  .7102ّ عاّ ٖٚٛ ايؿشاش٠، ضٚا١ٜ ٚضقس بعَٔ ظَٓ

 َٔ ٚيٝؼ سكٝك١ٝ فع١ًٝ ١ٜٖٛ شٟٚ ناْٛا ايٛاقع، َٔ ؾدًٛقا ايهاتب١ اغتشهطت

 أٟ ايٓاؽ، عامل إفب ا٫ْتػاب ع٢ً تطًل ن١ًُ" فايؿدل ٖصا ٚع٢ً اشبٝاٍ، عامل

 ظَاًْا ضبسز ٚاقع يف ٜٚعٝـ فع١ًٝ ١ٜٖٛ شا ٜٚهٕٛ ٚزّ، سبِ َٔ سكٝكٞ إْػإ ع٢ً

                                                         
 ٚايٓؿط يًسضاغات ضبانا٠: غٛض١ٜ. 1ط ،ايهْٛٞ إبطاِٖٝ ضٚاٜات يف ايتد١ًٝٝٝ ايعٛامل. عجُإ املًٝٛزٟ، 8

 .167:م ّ،2013 ٚايتٛظٜع،
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. 9"ٚايفين ا٭زبٞ اشبٝاٍ عامل َٔ ٫ اسبٝاتٞ ايٛاقع عامل َٔ إشا فٗٛ ،َٚهاًْا

 يهبط ايتاضؽب١ٝ املطدع١ٝ اشبًف١ٝ ٖصٙ َعطف١ إفب" ايؿدكٝات ٖصٙ َجٌ يف تازٚعب

 .10"ٚايفٔ ا٭زب أَط َٔ ٖٛ َٚا ايٛاقع أَط َٔ ٖٛ َا بـب اسبسٚز

 :"ايؿشاش٠" يف ايطدٌ ض٠قٛ دبًٝات

 ٚاختًفت ايػٛضٟ، اجملتُع أفطاز نبٝع فٝٗا ٜٓهٟٛ إْػا١ْٝ لباشز ايهاتب١ اختاضت

 ٖٞ َٚٛقفٗا ايػٛض١ٜ، اسبطب َٔ َٛقفِٗ: اثٓـب ضبسزٜٔ ٚفل َِٓٗ يهٌ ض٩ٜتٗا

 قٛض أنجط ايبشح ٖصا يف اخرتْا ٚقس. ا٭ٍٚ املٛقف ع٢ً املرتتب املٛقف ٖٚٛ َِٓٗ

 ٚقا٥ع فٝٗا اْعهػت اييت ايٛاقع١ٝ، اسبٝا٠ يف تأثرًيا ٚأنجطِٖ ٚنًٛسا ايطداٍ

 . اسبطب

 :ا٭َٔ نابط قٛض٠

ًَا؛ تٓاقًها يسٜٗا ايكٛض٠ ٖصٙ تٓاقهت  ايب٬ز سسٚز خاضز إػباب١ٝ فهاْت تا

 دشِٝ َٔ ابٓتٗا تٗطٜب ذباٍٚ أَا بٛقفٗا قًبٗا يٓسا٤ ٚاغتذابتٗا َعٗا، يتعاطفٗا

 يف ايػٝاضات ٦َات ناْت ايًبٓا١ْٝ ايػٛض١ٜ اسبسٚز عٓس: "ايهاتب١ تكٍٛ اسبطب،

 َٔ تعطف ٫ٚ يػٛضٜا، ا٭َطٜه١ٝ ايهطب١ َٔ ٖٚاضب خا٥ف ايهٌ ضٖٝب، اظزساّ

 بإسباح ٚطًبت ايًبٓا١ْٝ اسبسٚز َب٢ٓ إفب أغطعت إش املتٗٛض٠؛ ايؿذاع١ تًو أتتٗا أٜ

 بأملٗا ؾعط ٚيهٓ٘ بسا١ٜ، طًبٗا َػاعسٙ ضفض ايصٟ املػ٪ٍٚ، ايهابط تكابٌ إٔ

 اْتعطٟ.. سبع١: هلا قاٍ ثِ عٝٓٝ٘، يف ايؿفك١ فكطأت يًشعات، تأًَٗا سٝح ايعُٝل،

 َٔ ٜؿع نإ عُٝل أمل أٟ تط٣: "ايهابط َػاعس قٛض٠ ضغِ َعطض يف تكٍٛ. ٖٓا

.. املػ٪ٍٚ ايهابط تكابٌ ايػٝاضات اظزساّ ضغِ ٚدعًٗا ايؿاب يف أّثط ست٢ عٝٓٝٗا

 ايكًك١ ضٚسٗا ٚقطأ -أسػت ٖهصا- يكًبٗا اغتُع طًٝفاي يبًكا ضد٬ً ايهابط نإ

 غري إفب غتػافط اييت ابٓتٗا ع٢ً َ٪كب١ٓ ٚسٝس٠ أّ فٗٞ ظطفٗا ٜكسض إٔ ضدت٘ املعصب١،

                                                         

 ايػطزٜات، يف َكاضب١ -فاغٞ ملكطف٢ ٚازببٌ ٚازبُادِ عبسٚ سها١ٜ يف ايؿدك١ٝ بٓا٤. دٜٛس٠، هباف 9 

  .79:م ّ،2007ا٭ٚضاؽ، َٓؿٛضات: ازبعا٥ط .ط .ز

 فٗس املًو َهتب١: ايطٜاض .ط.ز ،ٚايس٫ي١ ٚاشبطاب احملت٣ٛ ايػطز عًِ. ايٓاعؼ بٔ ايكازم قػ١َٛ، 10

  .191:م ّ،2009ايٛط١ٝٓ،
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 ٫ٚبٓتٗا هلا زاعًٝا هلا مسح بػاط١ ٚبهٌ ،"باملطٚض يٓا امسح! "أضدٛى: ي٘ قايت ضدع١،

 .11"بايتٛفٝل

 قٛضت٘ فهاْت املُعم، زاخًٗا يٓسا٤ اآلخط ٚاغتذاب١ قبؿاعطٖا، تتأطط ٛض٠فايك

 ضد٬ً قٛضت٘ ٚيصيو اشباق١، ض٩ٜتٗا ٚفل بٓتٗا ٚقس َعٗا، إلػبابٝت٘ ٚفًكا إػباب١ٝ

 َا ٖصا ا٭قٌ ع٢ً- ْفػٗا ٜكًل َا اغتبطإ ع٢ً قازًضا نإ َتعاًْٚا، َتعاطًفا زًَجا

 ٖصٙ  نٌ بـب َٔ سكًطا ٖٞ َػاعستٗا ٢َٓع فُا ٚإ٫ -أضازت٘ َٚا ب٘ سسغت

 ايعبٛض بٛاب١ نإ ايصٟ يبٓإ، ْٚعين اسبٝا٠، نف١ إفب املٛت يعبٛض املٓتعط٠ ايطٛابري

 غٛض١ٜ بـب اسبسٚز ع٢ً ايعابط٠ ايػٝاضات تتعاسِ ٚيصيو ايعامل، زٍٚ إفب يًػٛضٜـب

 نإ ٚيصا ط،ٚايكٗ يًصٍ ٜتعطنٕٛ ِٖٚ ٚاملطن٢، ٚاملػافطٜٔ اهلاضبـب تكٌ ٚيبٓإ،

 .ايًبٓا١ْٝ اسبسٚز خربْا ايصٜٔ عبٔ ْعطفٗا نجري٠ تكسٜطات ايعبٛض ٭ٚي١ٜٛ

 نجري٠ قٛض نُٔ ا٭َٔ يطدٌ اإلػباب١ٝ ايكٛض٠ تًو ع٢ً ايهاتب١ أسبت يكس

 ا٭َٔ ضدٌ قٛض٠ َكابٌ يف يتهعٗا ا٫ْتعاض، يف اإلْػا١ْٝ ايهطا١َ ٫غت٬ب

 نجرًيا عًٝٗا أسبت ايكٛض٠ ٖٚصٙ ٌ،ايساخ يف املطتؿٞ ايفاغس ايعٓٝف ايٛسؿٞ

 بًذر ٚأغطقٗا غٛض١ٜ عِ اشبطاب إٔ يتبـب اسبسٚز، نفيت تعرب ناْت عٓسَا

 ايهجري٠ اسبٛادع عٓس ٜتٛقف ايػا٥ل نإ: "بكٛهلا عٓ٘ عربت َا ٖٚصا ايفػاز،

 نٌ ٜٚطؾٛ ايؿبٝش١، سٛادع إفب ازبُاضى، سٛادع إفب عػهطٟ، أَٔ َٔ املتٓٛع١

 اشبًكٞ يًدٛا٤ قٛض٠ تعطٞ ٚيهٓٗا صب١ًُ ايكٛض٠ ٖصٙ. 12"اسبٛادع عٓاقط

 . ايسٚي١ ضداٍ غبط ايصٟ ايٓفػٞ ٚاشبطاب

 َٔ ايسٚي١ أْكاض بٗا ٚعٓت ايؿبٝح، قٛض٠ ٖٚٞ با٫غِ آلخط قٛض٠ قسَت نُا

 -اسبكٝك١- ٚيهٓٗا يًػًط١، عبًٝسا نِْٛٗ ٚبطـ ٚربًف دٌٗ َٔ ذبًُ٘ َٚا ايطعاع

 ٚا٫دتُاع١ٝ ايع١ًُٝ زضداتِٗ اخت٬ف ع٢ً ايسٚي١ َؿطٚع أْكاض ع٢ً أطًكت مس١

 َعاضًنا َٛقًفا اربصت ايهاتب١ إٔ ٚقبا ايفهطٟ، َكاَِٗ َٔ يًشط ٚايٛظٝف١ٝ

                                                         
 .8:م .ايؿشاش٠ .ٖٝفا٤ بٝطاض، 11

   .18:م ْفػ٘، املكسض 12
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 تكفِٗ إٔ ايبسٖٞ َٔ فهإ ايعسا٤، َٛقف َ٪ٜسٜٗا َٔ َٛقفٗا نإ يًسٚي١

 . ٚاملٛت ٚا٫عتكاٍ ايتعصٜب ٚظض ذبًُِٗ نُا بايتؿبٝح،

 :ايفاّض املٗادط قٛض٠

ًُا ايػٛض١ٜ املأغا٠ أسسثت يكس  أدٌ َٔ ايتهش١ٝ َفّٗٛ ع٢ً أتت نجري٠، غًب١ٝ قٝ

 َفّٗٛ بٓا٤ يف تٓذح مل ايػٛض١ٜ ايسٚي١ إٔ يٝتهَح املٛاط١ٓ، َفّٗٛ ٚأيػت ايٛطٔ،

 َػٛغات ايهاتب١ ٚقسَت ا٭بٓا٤، ٚتٗطٜب اهلذط٠ فهط٠ اْتؿطت يصيو املٛاط١ٓ،

 ايكسٜكات بعٜاض٠ غ٣ٛ هلا ععا٤ دبس ٚمل: "فكايت ضٚاٜتٗا يف يفهط٠ا هلصٙ َتعسز٠

 ايػٛضٟ بازبٝـ إسباقِٗ ٜتِ ٫ نٞ تٗطٜبِٗ ؼباٚئ ٖٚٔ أبٓا٥ٗٔ ع٢ً املطٚعات

13"ايٛفا٠ ؾٗاز٠" تػ٢ُ ٚضق١ صبطز أٚ دجح، بكاٜا أٚ دجًجا أٜاّ بعس يٝعٛزٚا
 فاشبٛف .

. سًٛا أُٜٓا ٬َقِٝٗ نإ املٛت ٚيهٔ أبٓا٥ِٗ تٗطٜب إفب ٜٔاملكتسض بايٓاؽ زفع

َّع، خا٥ف، اهلاضب فايطدٌ  املهإ ػبس يعً٘ اهلطب فاختاض ضدٛيت٘، اشبٛف قتٌ َط

 .املٛت ب٬ز عٔ بعًٝسا فٝ٘ ْفػ٘ بٓا٤ ٜعٝس إٔ مبهٓ٘ ايصٟ

 ريَٙك تبـب إٔ أضازت باشبٛف، َػهًْٛا ايفاّض ايطدٌ قسَت عٓسَا ايهاتب١ ٚيعٌ 

 تكطط ايٛطٔ َٔ ايفاض يًُٗادط قًٛضا فكسَت أًٜها، إيٝٗا ٚقٌ اييت ايػطب١ ب٬ز يف

 ططٜل عرب فطْػا إفب فٛقٌ ايتعاغ١، إفب املٛت/ازبٓس١ٜ َٔ ٖطب قس فٗٛ ب٪غا،

 َهإ يف ٜعٝـ" نإ بٌ ٖٓاى، املفكٛز فطزٚغ٘ ًٜل مل ٚيهٓ٘ ٚا٭ٖٛاٍ، اآل٫ّ

 َػتع١ًُ أيبػ١ آلخط سـب َٔ هلِ تكسّ ايسٚي١ ٚإٔ املٗادطٜٔ َٔ ؾ١ً َع يًػا١ٜ با٥ؼ

 ايفطْػٝـب ع٢ً ؼبكس دعً٘ َا ٖٚصا ،14"ضز١٦ٜ ٚأدبإ ٚغطزٜٔ طٕٛ ٚعًبات

 ططٜل عٔ ا٫ْتكاّ فهط٠ ٚيس ايهطٙ ٖٚصا إيِٝٗ، ايًذ٤ٛ إفب انطط ٭ْ٘ ٜٚهطِٖٗ

 بٗصا ٜٚعرتف ػباٖط ٖٚٛ ،ايفطْػٝـب َع ٜٛاظٜ٘ إٔ مبهٔ َا ع٢ً يٝشكٌ ايػطق١؛

 ع٢ً ايهاتب١ ٚيهٔ أَطٙ، انُتؿف يٛ فُٝا ؼبسخ إٔ مبهٔ قبا آب٘ غري

 ايعًِ ظطٚف نش١ٝ نْٛ٘ غطقت٘ ي٘ بطضت أْٗا إ٫ ٚعٛاقب٘ ايػطق١ فعٌ اغتٓهاضٖا

 .غاضًقا ٜهٕٛ إٔ إفب انططت٘ قعب١ ظطًٚفا ٜعٝـ با٥ؼ فاملٗادط. ٚاملٛت ٚايكٗط

                                                         

   .19:م ،املكسض ْفػ٘ 13 

 .70:م ،املكسض ْفػ٘ 14 
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 ْفػ٘ أناع َٓٗا نٌ زاخًٗا؛ املؿطز قٛض٠ عٔ ايب٬ز اضزخ املؿطز قٛض٠ ربتًف ٫ٚ

 يٝ٪َٔ املسضغ١ تطى عُطٚ بابا سٞ ابٔ -املجاٍ غبٌٝ ع٢ً- فُطاز اسبطب، فها٤ يف

ًَا غكفٗا ٜطؾح با٥ػ١ غطف١ يف أغطت٘ َع" ٜعٝـ ٖٚٛ أغطت٘، قٛت  إْٗا ،15"باملا٤ زٚ

 قٛض٠ املؿطز فكٛض٠. بٝٛتِٗ تٗسَت ايصٜٔ ٜـبايػٛض َٔ نجري ساٍ عٔ تعرب قٛض٠

 ،َتػ٫ًٛ غسا ست٢ اسباد١ ضٖٔ تعًٝػا ٜعٝـ ٚسانطٙ، َػتكبً٘، خػط با٥ػ١؛

 اييت املأغا٠ أفطظت٘ ناٌَ دٌٝ ع٢ً ٜٓػشب ٖٚصا ايكُا١َ، أنٛاّ ايبكا٤ يف ٚغًٝت٘

 . قٛضِٖ ع٢ً ايكامت بعًٗا أيكت

  :ايٓفػاْٞ ايطبٝب قٛض٠

 بايػٛضٜـب عٝازت٘ تهتغ ايصٟ ايٓفػاْٞ، يًطبٝب لبط١ٝ قٛض٠ ايهاتب١ قسَت

 بهٌ َٗٓت٘ ٜ٪زٟ ٚا٫نت٦اب، ايكًل َٔ ٜعإْٛ َطن٢ إفب نبًٝعا ذبٛيٛا ايصٜٔ

 إفب فانطط ا٫نت٦اب، َٔ ٜعاْٞ دعًت٘ املطن٢ َع اي١َٝٛٝ َعاْات٘ ٚيهٔ أَا١ْ،

 ٚزًٚزا نإ ٚيهٓ٘ ،16"ايطباع غٛزاٟٚ" فكاض َطناٙ، نُا املٗس١٥ ايعكاقري تٓاٍٚ

 يف أٚقس مما قبكا٫تٗا إعذاب٘ أبس٣ بٌ َعٗا، قساقت٘ ا٭سساخ تٓػ٘ مل َعٗا،

 .ٚايعٖٛ ايػعاز٠ ؾطاض٠ ْفػٗا

 فٗٞ خ٬هلا، َٔ ْفػٗا يرت٣ َطآ٠ املعاجل ايطبٝب ن٬ّ َٔ ايهاتب١ اربصت يكس 

 ع٢ً ٚأث٢ٓ قشف، عس٠ يف بٗاتهت اييت َكا٫تٗا عٔ بايتشسخ ايه٬ّ ابتسأ: "تكٍٛ

 نٌ ٚنإ ٚؾذاع١، َطَٛق١ قشاف١ٝ ناْت.. ػبطٟ ملا املٓطكٞ ٚذبًًٝٗا سٝازٜتٗا

 .17"َٓو ايؿذاع١ ْػتُس: هلا ٜكٛيٕٛ سٛهلا َٔ

 أْٗهت ايصٜٔ اآلخطٜٔ ٜتكبٌ ٖاز٨ قبٛض، ْاقس، قاض٨ ،ٚيف ،َتعٕ فايطبٝب

 يجكتِٗ ازبُٝع ٜككسٙ نإ ٚيصيو غٝاغٞ، َٛقف أٟ ٜتدص مل أضٚاسِٗ، املأغا٠

 .اغتطاعت٘ قسض آ٫َِٗ َٔ ؽبفف يعً٘ ب٘،

                                                         
   .95:م ،ْفػ٘ املكسض 15

  31:م ،كسض ْفػ٘امل 16

 .30:م ،ْفػ٘ املكسض 17
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 :ايعِ قٛض٠

 املطأ٠ إفب ٜٓعط ايصٟ ايؿطقٞ ايطدٌ قٛض٠ بٗا اختعيت يعُٗا تكًٝس١ٜ قٛض٠ ضمست

 أغًٛب عٔ سٝاتٗا أغًٛب ٚاخت٬ف يتُطزٖا، ضفهٗا يصيو ضبافع١، تكًٝس١ٜ ْعط٠

 ٖٚٛ ٚتكايٝسٙ، اجملتُع ٭عطاف ٜطنذ غًب١ٝ ؾدك١ٝ شٚ فايعِ. أغطت٘ ٚسٝا٠ سٝات٘

 فتا٠ َٔ ابٓ٘ ٜعٚز إٔ ضفض عٓسَا غُٝا ٫ٚ املطًك١ أخٝ٘ اب١ٓ دطاح ٜٓهأ فت٧ َا

 ناْت اييت ٖٚٞ ،َطًك١ ٭ْٗا هلا ٫ستكاضٙ خفٞ بططف َؿرًيا غابًكا، خطبت

 ٚقاطعٗا، نً٘، يصيو تٓهط ٚيهٓ٘ عًٝ٘، أبٝٗا ٭فهاٍ ْعًطا خرًيا فٝ٘ تتٛغِ

 ٚآزاب ايبؿط١ٜ بايٓفؼ ؾ٦ًٝا ٜفكٕٗٛ ٫" ٚأغطت٘ ٭ْ٘ ايكطٝع١ هلصٙ تأغف ٫ ٖٚٞ

 َٔ ٚايػدط١ٜ اي١ُُٝٓ إثاض٠ ا٭نجط َتعتِٗ ناْت... اآلخط اسرتاّ ٚدٛب َٔ ايه٬ّ

 بٝتِٗ يف نإ َٔ إٔ ٜبايٕٛ ٫ ٜعاؾطِْٚٗ، ايصٜٔ ٚا٭قسقا٤ ٚاملعاضف ايٓاؽ

 ايٓاؽ نٌ ٜهٕٛ إٔ ٜطٜسٕٚ فِٗ َٓ٘، باهلع٤ ٜبس٩ٚا ٢ست ٜٓكطف إٕ َا قسٜل،

 ايطسِ، ق١ً ٚقطع ايكطب٢، يصٟٚ تٓهط ايصٟ يًعِ غًب١ٝ قٛض٠ إْٗا. 18"َِٓٗ أز٢ْ

ًَا، ٜتفكسٖا إٔ ايعِ بباٍ ؽبطط ٚمل .ايػٛض١ٜ ا٭سساخ ط١ًٝ عًٝٗا ٜط٦ُٔ فًِ ٜٛ 

 .استكاض إفب ا٭مل ٖصا ذبٍٛ إٔ إفب ٚا٭مل ايعصاب هلا غبب َا ٖٚصا

 َا ٚأظٗطت اسبطب، ؾٖٛتٗا اييت ا٭غط١ٜ يًع٬قات اْعهاًغا ايعِ قٛض٠ ناْت يكس

 أقٓع١ ب٬ يًعٗٛض ايفطق١ ٜتشٕٝٓٛ ناْٛا ايٓاؽ ٚنإٔ ٚنطٙ، سكس َٔ ايٓفٛؽ يف

 خٝاهلا يف تٓعهؼ تتكطع اييت اسبباٍ قٛض ناْت يصيو فطق١، اسبطب فهاْت

ًُ  .ازا٥

 ٚاخت٬ف املعع١َٛ، يًجٛض٠ ض٩ٜتُٝٗا تبأٜ َٔ ؾهًتٗا يًعِ ملطغ١َٛا فايكٛض٠

 يف قًُٗا أعًُت ٚاقع١ٝ، أْٗا أُٖٚتٓا اييت ايعِ قٛض٠ إٔ ٜ٪نس مما َٛقفُٝٗا،

 تكٍٛ فٗٞ ايتػٝري، نطٚض٠ ٜعٞ ٫ فاغس َتدًف ايجٛض٠ ٜ٪ٜس ٫ َٔ إٕ يتكٍٛ تؿٜٛٗٗا

 ايجٛض٠ بسا١ٜ بعس تا١َ قطٝع١ اطعٖٛاق ٚقس: "ايػاضز٠ يػإ ع٢ً عُٗا بٝت عٔ َتشسث١

 قاّ سكٝك١ ثٛض٠ ٖٞ ا٫ْتفان١ تًو إٔ ت٪َٔ ناْت َتعانػ١، فُٛاقفُٗا ايػٛض١ٜ؛

 عُٗا أغط٠ أَا ٚسطٜت٘، نطاَت٘ ع٢ً اسبكٍٛ ٚ٭دٌ ايعًِ نس ايػٛضٟ ايؿعب بٗا
                                                         

 .35:م ،املكسض ْفػ٘ 18



 اجليل اجلديد 41                           صورة الرجل يف رواية "الشحاذة" هليفاء بيطار

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يرينا                       5ج/ – 01ع 

 تفػري إعاز٠ ايهاتب١ ساٚيت فٌٗ. 19"ضعاًعا ٚتػُِٝٗ ايجٛاض ٖ٪٤٫ َٔ تػدط فهاْت

 قٛض٠ تًدل ايعِ فكٛض٠. دسٜس٠ بكٛض٠ عُٗا فطأت ؼبسخ، َا ن٤ٛ يف املانٞ

 ٚا٭ظٚاز خ٠ٛاإل ٚتفطم ايبٝٛت، ٚاْكػاّ غٛض١ٜ، يف تفههت اييت ايعا١ًٝ٥ ايع٬قات

 .َٚػبباتٗا اسبطب َٔ ططف نٌ َٛقف ع٢ً بٓا٤

  :ايهأٖ قٛض٠

 ٚضبطت عطٜض، بعٓٛإ ٚخكت٘ ٚاغع١ َػاس١ ايهأٖ يكٛض٠ هاتب١اي أفطزت

 ْعع يف فؿًت إٔ بعس إيٝ٘ زبأت يصيو تطاٚزٖا، فت٦ت َا اييت ا٫ْتشاض بػٛا١ٜ قٛضت٘

 اي٬شق١ٝ زاخٌ ايتٓكٌ ٚإزَاْٗا ايعكاقري، تٓاٚهلا عرب شٖٓٗا َٔ ا٫ْتشاض فهط٠

 .ٚخاضدٗا

 ٚايػٝبٝات بايهٓػ١ٝ إمباْٗا عسّ ٢ًع ايهأٖ إفب تًذأ بطًتٗا دبعٌ فايطا١ٜٚ

 عٓسَا َفَٗٛ٘ غٝتبـب ايصٟ بايِٖٛ، ايهأٖ أمست يصيو ايس١ٜٝٓ، ٚاملعتكسات

 تػا٤يت ؾفا٤ٖا عٓسٙ دبس يعًٗا ظٜاضت٘ ع٢ً ععَت عٓسَا فٗٞ. يسٜٓا قٛضت٘ تهتٌُ

َِ: "ايطا١ٜٚ يػإ ع٢ً َِ ايِٖٛ؟ دبطب ٫ ِي  كباضؽ إٔ إيٝ٘ ٜٚطًب نآًٖا تككس ٫ ِي

ًَا تهٔ مل.. ا٫عرتاف غط  فايهأٖ ،20"ٚاملعتكسات املػًُات ٖصٙ َٔ بأٟ َكتٓع١ ٜٛ

 يتجبت ٚتعطٜ٘، قٓاع٘، يتُٝط ظاضت٘ يعًٗا ؟إًشا قكست٘ فًُاشا يسٜٗا، ِٖٚ مبجً٘ َٚا

 ٚهلصا ايٛاقع، يف يًعف١ َهإإل إٔ ٚتربٖٔ ،ْاس١ٝ َٔ زٜين َكاّ َٔ مبجً٘ َا يف ضأٜٗا

 يس٣ اسباٍ فهٝف يًعف١ ْفػ٘ ْصض ايصٟ ايهأٖ، ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ بطأؽ بسأت

 .َطتبت٘ يف ملٔ األبٛشًد دعًت٘ قكست٘ ايصٟ فايهأٖ اآلخطٜٔ؟

 قٛض٠ ؾهًت اييت املعتكسات، َٔ َٚٛقفٗا ايعٜاض٠ قبككس١ٜ ايطا١ٜٚ َٗست إٔ ٚبعس

: اآلخطٜٔ يس٣ تطغدت اييت قٛضت٘ بتشسٜس بسأت ،بايِٖٛ ٚمستٗا يًهأٖ َفرتن١

 َٖٛب١ ٚمبتًو امل٪َٓـب، َٔ ضببٛب ايػازؽ عكسٙ بسا١ٜ يف نأٖ ٖٓاى نإ"

 ٜػُع نإ ٚبايتأنٝس خبؿٛع، ملٛاعع٘ ٜٓكت ازبُٝع نإ إش ايه٬ّ؛ غشط

 ٜٚططٟ بٛى ايفٝؼ ع٢ً قسٜكٗا ٚنإ ٚنتبٗا، َكا٫تٗا َٔ بعًها ٜٚكطأ عٓٗا
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 قٓع١ مبتًو ايؿٝدٛخ١ َطس١ً يف ضدٌ فايهأٖ. 21"آلخط سـب َٔ عباضاتٗا

 ٖصٙ ايتٛاقٌ، يٛغا٥ٌ َتتبع ايػاضز٠، ملكا٫ت قاض٨ ايتأثري، ع٢ً قازض ايه٬ّ،

 تؿّو اييت ٖٚٞ َكساقٝتٗا، َس٣ يتعطف تػتبطٓٗا إٔ أضازت اييت اشباضد١ٝ امل٬َح

 نجرًيا ذبٌُ أغ١ً٦ شٖٓٗا يف فتساعت َع٘، زاخًٞ سٛاض تعاٍاف فشاٚيت أق٬ً، فٝٗا

 أدٛبتٗا تعس أغ١ً٦ نآًٖا تػأٍ إٔ بباهلا ؽبطط نٝف ٚإ٫ ٚايػدط١ٜ، اهلع٤ َٔ

 أدٌ َٔ ازبػس بطغبات ايتهش١ٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايهٗإ سبٝا٠ لبًطا املفرتن١

  تؿهو ناْت ٚيهٓٗا إيٝ٘، تٓتُٞ ايصٟ زٜٓٗا َعتكسات َٔ دع٤ًا ٚكبجٌ اشبايل،

 يػإ ع٢ً ايهاتب١ تكٍٛ. نآًٖا نإ أغاغٗا ع٢ً اييت ا٫زعا٤ات َٔ نجري يف

 أباْا، غأيت يٛ َاشا: ٚغاخًطا َطًسا تفهرًيا إيٝ٘ تصٖب ٖٚٞ فهطت: "ايػاضز٠

 ا٭غ١ً٦ َٔ شيو غري إفب " 22...اَطأ٠؟ استهإ إفب تتٛم أ٫ عاظًبا؟ سٝاتو تعٝـ نٝف

 اختباًضا بساٜت٘ َٔ ايًكا٤ فهإ إسطاد٘، ضاَت ٚيهٓٗا دٛابٗا، تعطف اييت

 َٚعطف١، ٚثكاف١ عًُا َٓٗا أقٌ تطاٙ نُا فايهأٖ قسضٙ؛ َٔ ٚسطا َباز٥٘ ملكساق١ٝ

 َٓ٘، حبطن١ بصيو أٚس٢ إٔ بعس ٜسٙ تكبٌٝ يف ضغبت٘ تًب١ٝ ايبسا١ٜ َٓص ضفهت

 ٖٛ قبٌ أْ٘ ٚايططٜف ا٫عرتاف، ٛؽيطك َتٓهط٠ َكابً٘ ٚدًػت دباًٖتٗا، ٚيهٓٗا

 قس٠ٚ عّسٖا عٓسَا زٚضٖا ٜٚططٟ َكا٫تٗا، عٔ فٝ٘ ٜػأهلا َعٗا اسٛاًض ٚأزاض بٗصا،

 عٓ٘ أخفت يصيو ا٫ْتشاض، بػٛا١ٜ ا٫عرتاف َٔ َٓعٗا اإلططا٤ ٖٚصا ازبسٜس، يًذٌٝ

 يف َتُاغه١ فعًت ايهأٖ، هلا ضمسٗا اييت ايكٛض٠ تهػط ٫ نٞ فٝ٘ ضغبتٗا

 بـب مبٝع إٔ ٜػتطٝع ٫ ايصٟ املدسٚع، بكٛض٠ ايهأٖ ٚأظٗطت ا٭ٍٚ، ٥ُٗايكا

 ضٚسٗا غجٝإ ٜػتكط٨ مل ٚيصيو خربت٘، خ٬ٍ َٔ اسبكٝكٞ ٚطايبٗا املػاعس٠ َسعٞ

 نؿف ع٢ً قازًضا ٜهٔ ٚمل ب٘، ثكتٗا ع٢ً ؾهطٖا ٭ْ٘ َٓ٘، املػاعس٠ طًبٗا َٔ

 بٗا َأخًٛشا نإ أْ٘ بـبيت ايهاتب١ َٔ بككس ٖصا نإ ضقبا َٓ٘، غدطٜتٗا

 .اسبٛاض تكِٝٝ يف قسضت٘ ع٢ً أثط َا ٖٚصا أْج٢ بٛقفٗا
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 فبك٢ فهطٙ، دبسٜس عٔ ايعادع ايتكًٝسٟ ايٛاعغ زٚض ْعطٖا يف ايهأٖ َّجٌ يكس

 .ايسْٝا َآغٞ نٌ فٝشًُ٘ ايؿٝطإ، بٛغٛغ١ ايبؿط خطاٜا ٜعًٌ

 ن١ًُ فٗٞ كا٫تٗا،َ اَتساح خ٬ٍ َٔ بٗا اإلٜكاع ،أخط٣ َط٠ ،ايهأٖ ؼباٍٚٚ

 ٚيهٓٗا َعٗا، اسبسٜح يٝطٌٝ ؾدكٝتٗا؛ إفب َٓٗا ايٛيٛز ٜػتطٝع اييت ايػط

 َتشطًؾا، فعست٘ َٓٗا، ايٌٓٝ يف ْٛاٜاٙ ع٢ً َ٪ؾًطا ٚزاع٘ ططٜك١ فهاْت ٚزعت٘،

 ٚيبت ظٜاضت٘، إفب فسعاٖا ايتٛاقٌ، ٚغا٥ٌ يف فٛدسٖا إلغٛا٥ٗا، ايفطم ٜتشـب

 ٚيصيو ٜطٜس، َاشا تعطف ْفػٗا قطاض٠ يف فٗٞ جط،أن تهتؿف٘ إٔ ٖٚسفٗا ايسع٠ٛ

 صبطز فٗٛ ،23"اسبكٝك١ٝ ْٛاٜاٙ تهتؿف إٔ تعطٜ٘، إٔ بطغب١" تؿعط ٭ْٗا إيٝ٘ شٖبت

 اإلظبٌٝ َفّٗٛ َٔ ذبًٌ فكس اشبساع، إ٫ ايهأٖ مس١ تهػب٘ مل ْعطٖا، يف ضدٌ

 فساعب ايفعٌ، إفب ايٓعط٠ دباٚظ إش ْا،ظ أْ٘ ع٢ً يٝؿتٗٝٗا اَطأ٠ إفب ايطدٌ يٓعط٠

 َا ٜفعٌ ٚتطنت٘ املؿاعط، تبازي٘ مل ٚيهٓٗا ٚدٗٗا، ع٢ً أقابع٘ َٚطض ؾعطٖا

 ٫ إش املؿـب، فعً٘ َٔ تعذبت ٚعٓسَا أباْا، ٜػ٢ُ ملٔ ايػطٟ ايعامل يتعطف ٜؿا٤،

 نإ سكٌ َا" اإلظبٌٝ ْل يٞ َتعًُسا فعًت٘ َربًضا أداب بُٝٓٗا، ؾطعٞ ضابط

 ٜعاجل أْ٘ يٝكٝٓٗا يػدطٜتٗا صبا٫ ْفػ٘ َٔ فذعٌ ،"اسبب ٜباضى ٚاهلل سب، ١سبع

 .  شاتٗا بايططٜك١ باسبب ا٫عرتاف غط يف ٜككسْ٘ ايًٛاتٞ ايٓػا٤

 املتًبػ١ ايؿدك١ٝ تًو أنجط يتهتؿف ايطا١ٜٚ بإضاز٠ بُٝٓٗا ايًكا٤ نإ يكس  

 بايعف١ ت٪َٔ ٫ ٖٚٞ ايسْٝا، يف سكٝك١ عف١ ٫ إٔ فهطتٗا يت٪نس ايسٜٔ، بًباؽ

 َٚا ٚأفهاضٖا اعتكازٖا ع٢ً زيٌٝ خري ايهأٖ ؾدك١ٝ يف ٚدست ٚيعًٗا ،أق٬ً

 أِْٗ ع٢ً أْفػِٗ ٜكسَٕٛ ايصٜٔ ايهٗإ يس٣ غُٝا ٫ٚ ايعف١ اْتفا٤ سٍٛ ب٘ ت٪َٔ

 ايكِٝ ع٢ً أتت قس ايػٛض١ٜ اسبطب إٔ تبـب إٔ ايهاتب١ أضازت فٌٗ. يًعباز٠ املٓكطعٕٛ

 ٚأفهاضٖا َعتكساتٗا قش١ ع٢ً تربٖٔ إٔ أضازت أّ ايسٜٔ؟ ضداٍ ٣يس ست٢ نبٝعٗا

  ايس١ٜٝٓ؟ امل٪غػ١ إفب ْٚعطتٗا

 زٜين َكاّ َٔ مبجً٘ َٚا قٛضت٘ ضغِ يف ايهأٖ َع أزاضت٘ ايصٟ اسبٛاض أغِٗ يكس

 َتؿهه١ فبكٝت ْفػٗا، يف ٚقع يهًُات٘ ٜهٔ فًِ ٚيصيو فٝ٘، اشبام ضأٜٗا هلا
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 ايهاتب١، ع٢ً ايًػ١ تتُطز ٖٚٓا ايهأٖ، ٚغٛا١ٜ اضا٫ْتش غٛا١ٜ غٛاٜتـب يف

 . يًُٛت نبسٌٜ يًطدٌ ا٫غتػ٬ّ أٚ املٛت بـب ربتاض إٔ عًٝٗا َػتػ١ًُ ٚتعٗطٖا

ًٝا َتشطًؾا َطاًٖكا َٓافًكا عابًجا ايهأٖ بسا يكس  ذبطن٘ ،صباز٫ً طبازًعا ؾٗٛاْ

 ٫ املهبٛت١ ؾٗٛات٘ ٚضا٤ آَسفًع ٚايبتٛي١ٝ، ايعف١ مبجٌ ايصٟ قبكاَ٘ َباٍ غري غطا٥عٙ

 ضغبت٘ إلظٗاض أَاَ٘ عا٥ًكا ٜهٔ مل فاملهإ ز١ٜٝٓ، ق١ُٝ َٔ مبجً٘ َٚا املهإ ُٜٗ٘

 تػكط أسٝاًْا ايه١ًُ إٔ ٜعتكس ايصٟ ٖٚٛ ْعٚت٘، َكا١َٚ ٜػتطع مل إش املطأ٠، يف

 ايػاضز٠ يػإ ع٢ً ايهاتب١ عٔ عطف َا ايهأٖ اغتػٌ يكس. َٓعيت٘ َٔ ايهأٖ

 .يٓعٚات٘ غتػتذٝب أْٗا ٚاعتكس اح،اْفت َٔ

 ايصٖٔ، يف ايكاض٠ املػٝشٞ ايسٜٔ ضدٌ قٛض٠ سطُت يًهأٖ ضمستٗا اييت فايكٛض٠ 

 عٓس غكط ايصٟ ايهأٖ، نشاٍ ا٫ظزٚاد١ٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ ٚعّطت

ًُ فبسا ايتذطب١، ًُ آَفك  إلؾباع ايهٓٝػ١ ٜػتػٌ ٚايٛدسإ، اسبؼ بـب آَكػ

 . غًطا ا٭َط َازاّ قبكاَ٘ آب٘ غري ؾطع١ٝ غري َػايو إفب زبأ يصيو ٓػ١ٝ،ازب ضغبات٘

 أّ اسبطٚب، َعقت٘ بًس يف يًهأٖ خاق١ قٛض٠ ٖٞ ٖصٙ ٌٖ املكاّ ٖصا يف ْٚتػا٤ٍ

 ٖٞ اسبطب ٌٖٚ املػٝش١ٝ؟ ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ َٔ يتٓاٍ عا١َ قٛض٠ ايهاتب١ أضازتٗا

 ٫ ايطدٌ يس٣ اسبٝٛا١ْٝ ايطغب١ إٔ ّأ ايهأٖ، يس٣ ايكِٝ تسَري يف أغُٗت اييت

ًَا، ٫ٚ اظَاًْ أٚ اَهاًْ تعطف  بطبٝعت٘ ؾٗٛاْٞ املطأ٠ ْعط يف ايطدٌ ٖٛ ٚايطدٌ َكا

 يكس ْكٍٛ ٚيًشكٝك١. نآًٖا نإ ٚإٕ ست٢ ٚايتسٜٔ ٚا٫يتعاّ بايجكاف١ ػ٢ٜٓت نإ ٚإٕ

 ٖصٙ يف غٛض١ٜ عٔ ايسفاع يف َِٗ زٚض هلِ نإ يًه١ٓٗ، قًٛضا ايهاتب١ أغفًت

 .اإلضٖاب١ٝ ازبُاعات ٜس ع٢ً اَطًٚع اَكرًي َِٓٗ نجري يكٞ ٚقس اسبطب،

 :املعاضض قٛض٠

 َٓفط٠، قٛض٠ عِٓٗ قّسَت أْٗا إ٫ ايػٛض١ٜ ايسٚي١ َعاضنٞ َع ايهاتب١ تعاطف ع٢ً

 غري فِٗ ايفاسـ، ايجطا٤ ع٬َات عًِٝٗ ٚظٗطت ايجُٔ ٚقبهٛا ٚطِٓٗ، باعٛا فكس

 إفب ايٛقٍٛ غاٜاتِٗ نٌ ٚإٔ ٚط١ٝٓ، شض٠ ٚب٬ إسػاؽ ٬ب ذبػِٗ: "تكٍٛ َبايـب،

 ب٬ ايٛطٓٝـب غري فاملعاضنٕٛ ،24"بأنًُ٘ ايػٛضٟ ايؿعب َات يٛ ست٢ ايػًط١
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 خطابِٗ ع٢ً ٜػًب اسبكس، مبً٪ٖا قًٛبِٗ أنجط، ٜسفع ملٔ ٤٫ِٖٚ ٜعًٕٓٛ إسػاؽ،

 ٚقس عًِٝٗ، فطنت َعطن١ يف ٓٛزازب َٔ ٜػتؿٗس قبٔ ؾاَتٕٛ فِٗ ايتؿفٞ، طابع

 ناْٛا ٭ِْٗ عًِٝٗ؛ ْٚبٍٛ ّٜٛ شات قبٛضِٖ ْٓبـ يٛ أكب٢ٓ: "أسسِٖ قٍٛ أٚضزت

 قسٚضِٖ، يف ٜػًٞ ايصٟ ٚايتؿفٞ، اسبكس َبًؼ ٜعٗط ايصٟ ،25"املتعاٖطٜٔ ٜكتًٕٛ

 مس١ ِعٓٗ تٓفٞ ٚيصيو ٚطٔ، بٓا٤ عٔ غٝعذعِٖ َا ٖٚصا تكطفاتِٗ، ٜٚٛد٘

ًَا دباًضا ٚدبعًِٗ ايٛط١ٝٓ،  املٓانًـب اغِ عًِٝ ٚأطًكت أنجط، ٜسفع ملٔ ٚخس

 فطبطت ضهب١، ب٬ ٜصحبٕٛ ايصٜٔ ايٛطٔ، أبٓا٤ نس ناْت َعطنتِٗ ٭ٕ اشب١ْٛ،

 ايكٛض٠ فهاْت ٚايجط٠ٚ، ٚاملاٍ ايػًط١ ٚسب اي٤٫ٛ بتػٝري اشبا٥ٔ ايطدٌ قٛض٠ بصيو

 فطق١ أٍٚ يف ايٛطٔ بٝع عًِٝٗ غٌٗ َا ٖٚصا ١،ايٛطٓٝ َٔ اجملطزٜٔ يًد١ْٛ إزا١ْ

 .هلِ أتٝشت

 :يًطدٌ َتفطق١ قٛض

 قهٛا ايصٜٔ نايؿٗسا٤، ايؿدكٝات يبعض َٛدع ٚقف إفب ايهاتب١ عُست نُا

 ع٢ً" َعًك١ تصناض١ٜ بًٛسات قٛضِٖ، تتأٌَ ٖٚٞ ٚقفتِٗ ٚقس ايػٛض١ٜ، اسبطب يف

 أٚضام إفب ٚذبٛيٛا َاتٛا، ايكبا بعُط ؾبإ نًِٗ أغٛز، ؾطٜط ٜعربٖا ازبسضإ

 .ْعٞ ٚضق١ ايٓٗا١ٜ يف فايؿٗٝس ،26"ايبطٌ ايؿٗٝس" ْعٞ

 عًٝ٘ غًب ست٢ ايعبا٥ٔ، ع٢ً ٜطٛف ٖٚٛ ايٓطد١ًٝ يكيب قٛض٠ ايهاتب١ تطغِ نُا

 ع٢ً فٝكبٌ اإلؾاض٠، ذبطن٘ آيٞ ضدٌ إفب ذبٍٛ ٚنأْ٘ ،27"ٜاٚيس ْاض٠" اغِ

 ايؿباب َٔ زبٌٝ ألبٛشًدا يٝهٕٛ ،مس١ ٫ٚ اغِ ب٬ فػسا طًباتِٗ، ًٜيب ايعبا٥ٔ،

 شٖٓٗا يف َؿطق١ قٛض٠ اغتعازت نُا. بعس َآهلا ٜعطف مل سطب يف ايتا٥٘ ايػٛضٟ

 فِٗ" اسبط١ٜ ؾعاضٙ غٛض١ٜ، يف سعًبا أغػت اييت ايؿٝٛعٞ ايعٌُ ضابط١ يؿباب

 ٚناْٛا ايفاغس، ايٓعاّ ض٩ٚؽ سٚآٜتك إٔ ٚػبط٩ٕٚ ٚؾذعإ َٚجكفٕٛ سكٝكٕٝٛ
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 فكسَتِٗ ،28"ايهُري تأْٝب َٔ شض٠ ٚزٕٚ سط١ٜ بهٌ اسبب ٚمباضغٕٛ أًٜها عؿاًقا

 َا مباضغٕٛ فِٗ ايؿباب، تهبٌ اييت ا٫دتُاع١ٝ ايعكس َٔ ذبًًٛا أسطاض، أِْٗ ع٢ً

 ْاس١ٝ، َٔ املانٞ َٔ نْٛٗا اإلػباب١ٝ قٛضتِٗ ناْت ٚقس خٛف، زٕٚ ب٘ ٜعتكسٕٚ

 .أخط٣ ْاس١ٝ َٔ بأفهاضِٖ ت٪َٔ ٚنْٛٗا

 تؿهًت ٚا٫ْتُا٤ات، املؿاضب طبتًفٞ يطداٍ ايهاتب١ ضمستٗا اييت ايكٛض ٖصٙ َٔ

 ٚأثط فٝٗا، ازبُٝع أزٚاض ٚسسزت اسبطب، أْٗهتٗا اييت يػٛض١ٜ ايه١ًٝ ايكٛض٠

 اعإنب إ٫ ؾ٤ٞ، نٌ اسبطب غريت فكس ٚتفطقِٗ، ايٓاؽ ْفٛؽ يف اسبطب

 . بٗا ٚإعذابِٗ َكا٫تٗا قطا٠٤ ع٢ً ايؿدٛم

 :ايبشح خاكب١

 إفب ض٩ٜتٗا مبجٌ َٜٛٝاتٗا يف ايهاتب١ زْٚت٘ َا إٕ ايكٍٛ َٔ بس ٫ املطاف ْٗا١ٜ يف

 اَطأ٠ بٛقفٗا غٛض١ٜ تاضٜذ َٔ تاضؽب١ٝ ملطس١ً ت٪ضر إٔ أضازت ٚنأْٗا ٚايعامل ايصات

 اشبطاب َٓعط فآملٗا ٚب٪ًغا، ٚقًًكا اأمًل زاخًٗا يف ٚاْعهػت املأغا٠ عاؾت َجكف١

 تطٜس ايصٟ املع٢ٓ بـب تطابل إٔ ٚساٚيت ا٭سساخ فػذًت ببًسٖا، أسام ايصٟ ٚاملٛت

 .عٓ٘ تتشسخ اييت ايؿدل ٚقٛض٠ إٜكاي٘

 ضدا٫ فاختاضت ايػٛضٟ، اجملتُع ؾطا٥ح ربتعٍ قًٛضا تكسّ إٔ ايهاتب١ أضازت يكس

 غًٛنِٗ قبشسزات قٛضِٖ ٚضمست ايجكاف١ٝ،ٚ ا٫دتُاع١ٝ طبكاتِٗ مبجًٕٛ ٚاقعٝـب

ًٛا تٓشٛ ايطٚا١ٜ فذعًت َِٓٗ، َٚٛقفٗا عًُِٗ ٚألباط َٚٛاقفِٗ  َا أؾب٘ غطًٜبا عب

 ٚبكاٜا بًس سطاّ أن٬ع٘ بـب س٣ٛ ايصٟ اإلطاض إ٫ ػبُعٗا ٫ َٗؿ١ُ بكٛض٠ ٜهٕٛ

 بكاٜا حبٍل فهاْٛا املهإ، ٚؾتتِٗ ايعسا٤، ٚفطقِٗ ايػٛزا٤، ايعؿط١ٜ َعقتِٗ أْاؽ

 ٬َضبِٗ، فتكشطت تتكاشفِٗ، اييت املأغا٠، زبر يف ٬َضبٗا تاٖت قٛض

 .َٓاظهلِ َٔ ٜػكط سذط نٌ َع أضٚاسِٗ ٚذبطُت

ًَا" ٠ايؿشاش" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ تبس٣ يكس  إضازت٘ عٔ خاضد١ قاٖط٠ بعطٚف ضبهٛ

 فاْعهػت ايػٛض١ٜ اسبطب فطنتٗا اييت اسبٝا٠، نطا٠ٚ َع ايتهٝف ع٢ً صبرًبا

                                                         
 .172:م ،ْفػ٘ كسضامل 28



 اجليل اجلديد 47                           صورة الرجل يف رواية "الشحاذة" هليفاء بيطار

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يرينا                       5ج/ – 01ع 

ًَا فبسا ا٫دتُاعٞ، َٚكاَ٘ ٚثكافت٘ غًٛن٘ ألباط ع٢ً  َٔ مبًو ٫ َٓهػًطا َٗعٚ

 فهاْت ايسٚي١، ٚضداٍ ايعازٟ ايطدٌ شيو يف ٜػتٟٛ ب٘ ٜ٪َط َا عسا َا ؾ٦ًٝا أَطٙ

 اختعْت٘ َٚا َؿاٖستٗا عرب ايهاتب١ زْٚتٗا ايػٛض١ٜ، اسبطب َٜٛٝات ايطٚا١ٜ

 فٝٗا تٗؿُت املعاقط، ٛض١ٜغ تاضٜذ َطاسٌ َٔ َطس١ً يف قٛض َٔ شانطتٗا

 .ٚقًُٝٝا ْفػًٝا اسبطب سطُتِٗ ضداٍ يكٛض إطاًضا ايَٝٛٝات َٔ دعٌ مما اإلْػا١ْٝ،

 املكازض ٚاملطادع:

 ٔٚدبطب١ ا٭ْجٟٛ ايػطز سطن١ٝ يف قطا٠٤ ايًػ١ ٚغطاب١ ازبػس غطز.  ا٭خهط ايػاٜح، اب 

 .7100ّ اسبسٜح، ايهتب عامل: ا٭ضزٕ. 0ط املع٢ٓ،

 ،7102ّ ا٭َإ، زاض: ايطباط ،0ط ،ايؿشاش٠. ٖٝفا٤ بٝطاض. 

 فاغٞ ملكطف٢ ٚازببٌ ٚازبُادِ عبسٚ سها١ٜ يف ايؿدك١ٝ بٓا٤. دٜٛس٠ ،هباف-

      .7112ّا٭ٚضاؽ، َٓؿٛضات: ازبعا٥ط. ط.ز ايػطزٜات، يف َكاضب١

 ،ايػطزٟ، ايؿهٌ كبعٗطات يف اسبهٞ َتا١ٖ تأٌٜٚ. قابط ضبُس ايسنتٛض عبٝس 

 . 7112ّ اسبٛاض، زاض: ض١ٜغٛ. 0ط

 ،ايطٜاض. ط.ز ،-ٚايس٫ي١ ٚاشبطاب احملت٣ٛ- ايػطز عًِ. ايٓاعؼ بٔ ايكازم قػ١َٛ :

 .7112ّ ايٛط١ٝٓ، فٗس املًو َهتب١

 ٛايساض. 0ط سًٞ، عُط: تط ،ا٭زبٞ ٚايتاضٜذ املٝجام ايصات١ٝ ايػري٠. فًٝٝب دٕٛ،ي 

 .0221ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤

 َ،ٟض١ٜ٩: ايكاٖط٠. ط.ز قٛي١، اهلل ٚعبس ايكانٞ ضبُس: تع ايصات١ٝ، ايػري٠. دٛضز ا 

   .7102ّ،ٚايتٛظٜع يًٓؿط

 ،ٟضبانا٠: غٛض١ٜ. 0ط ،ايهْٛٞ إبطاِٖٝ ضٚاٜات يف ايتد١ًٝٝٝ ايعٛامل. عجُإ املًٝٛز 

 .7102ّ ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًسضاغات




