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 :٢غاءة في ال٣هت الؿىعٍت اإلاٗانغة:  جغاجُل مدؼهت في صًغ مهجىع 

 دمحم ِبذ الشخمً ًىوغ / د

 ، َىلىضحالخٗلُم اإلاٟخى ، هاثب عثِـ ظامٗت ابً عقض

ت الٗغبُت ،عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  الىمؿا، ُٞىا، الجامٗت الىمؿاٍو

 

دمحم ؤخمض ؾىؾى ًٞاءاث للًُإ و  الؿىعي اإلاٗانغ بّن ًٞاءاث مضن ال٣ام 

ى ال ًخىاوى، في مجمل ؤٖماله، بصاهت  ًٖاإلاىث واإلاؿدى٣ٗاث والخىاء ؤلاوؿاوي، َو

ت، جىمى م٘ همى َظٍ الًٟاءاث بجغؤة الطٖت ًدّملها بدمىال  ُّ ث بًضًىلىظُت مٗٞغ

ت م٘ الخُاب ؤلاًضًىلىجي،  م٩ّىهاث الخُاب ال٣هصخي. و ًتزامً زُاب السخٍغ

ت َظٍ الًٟاءاث  و التر٦حز  صَخً الٗباعة ال٣ههُت ببٗض بقاعي صا٫ َضٞه حٍٗغ
ُ
ٞد

خه  ٖلى ٢خامتها، وبالخالي حٗم٤ُ بخؿاؽ اإلاخل٣ي بٗم٤ الٟاظ٘ واإلاإؾاة. وفي مجمٖى

ههُت الجضًضة "جغاجُل مدؼهت في صًغ مهجىع"، جدك٩ل ًٞاءاث ظضًضة، ؤ٦ثر ال٣

ت، بط ؾُجزاح زُاب الىا٢٘ وؤلاًضًىلىظُا بضعظاث ٦بحرة واضخت لُتر٥ لخُاب  ُّ م٣ا في خ٣ىلها اإلاغظٗ بٗضا ٖو

ل، وجخدى٫ ال٨خابت بلى هى  ُّ ٕ مً الٟلؿٟت وألاؾُىعة والغمؼ ٞسخاث ؤ٦ثر احؿاٖا ًىٟظ مجها الخلم والخس

ل، وؤؾُىعي ومغّمؼ في آن. ُّ ٤ اإلاؼط بحن ما َى وا٢عي وما َى مخس ب الجمالي ًٖ ٍَغ  الخجٍغ

ًّ الك٩ل ألا٦ثر بغوػا ٞحها  بهىا في "جغاجُل مدؼهت في صًغ مهجىع" ؤمام ههىم طاث ججاعب وؤق٩ا٫ مخىّىٖت، ل٨

ت اإلاخضازلت م٘ ألاؾاَحر والل٣ُاث الاؾ الغئي، ٟٞي ترظاُٖت، وألاخالم و َى ق٩ل اإلا٣اَ٘ الهىجُت الكاٍٖغ

ل ٢هت ٢هت "
ّ
ت مً اإلا٣اَ٘ ال٣ههُت، و٧ل م٣ُ٘ ٢هصخي ٌك٩ ؤنٟاع ٖلى َامل الؼمً" جدك٩ل مجمٖى

ت مىٟهلت ًٖ ال٣هت ألازغي، ل٨ً زُُا ظامٗا ًغبِ مٟانلها وجىّظهاتها في  ُّ ٢هحرة ظضا، جبضو في بيُتها الك٩ل

 ًُ برػ زُابا ٞلؿُٟا متزامىا م٘ زُابه ال٣هصخي، وجاعة ًبضو َظا وؿ٣ها الضاللي الٗام، وال ًيسخى ال٣ام ؤن 

الخُاب الٟلؿٟي خ٣ال مغظُٗا ًخضاعى ٖلى ق٩ل جإّمالث وعمىػ وؤ٩ٞاع ججهل مً ال٨ٟغ الٟلؿٟي بك٩ل ٚحر 

ت واضخت جدمل عئي و صالالث ٞلؿُٟت واضخت ٦ما في اإلا٣ُ٘ اإلاىؾىم بـــ  ُّ ت هه ُّ مباقغ، وجاعة ًبضو الخُاب بي

ُت، بل جهبذ م٘ الؿغص )جضا ُٖاث ٞلؿُٟت(، وال جبضو َظٍ البيُت الىهُت مىٟهلت ًٖ ؤلاًضًىلىظُا ٦بيُت مٗٞغ

ل َظٍ 
ّ
ا وخُاجُا ججاٍ مك٨الث الخُاة اإلا٣ّٗضة واإلادكاب٨ت، وحك٩ ال٣هصخي عئٍت للخُاة والٗالم، ومى٢ٟا ٨ٍٞغ

٤ ظضلُت جخم اهي م٘ الغمؼ و ألاؾُىعة، ومً زّم حٗىص َظٍ اإلاىا٠٢ وظها وحؿائال م٘ الٗالم والظاث لدؿاثلهما ٞو

ش و الؼمان بهحروعتهما، ولخا٦ض ٖلى يغوعة حك٨ُله ت لخُٗض ٢غاءة الخاٍع ا حك٨ُال ظضًضا، ماإلاىا٠٢ ال٨ٍٟغ

ت ال٩الخت، ومً زال٫  ولخهل بلى مُُٗاث ظضًضة بٗض ٢غاءة الىا٢٘ ٢غاءة ظضًضة، اهُال٢ا مً بىِخه الؿىصاٍو

ّٟجغ آالمه في ؤٖما١ الظاث مؿاءلت الىا٢٘ ومداو  عجه ؾىهل بلى الجغح الٗم٤ُ الظي ًىّؾ٘ ال٣ام ًٞاءاجه، ٍو

ظا الجغح الٗم٤ُ َى ؾضاة الٗمل ال٣هصخي ولخمخه. ٠  ؤلاوؿاهُت، َو بن ًٞاءاث آالمه هي ًٞاءاث: الٍؼ
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اث، وامخىإ الكمـ ًٖ الكغو١، اإلا٣ٝغ ظّىت في ؤن وعٚبت ألا ً ووؤص اإلاُامذ وآلامال، واإلاضاَىاث واإلاغاٚو

جهٌ ٢بل الىالصة
ُ
 .(0)وال٣مغ املخخجب زل٠ الُٛىم الؿىصاء، والٟكل، ج

وهي ًٞاءاث الظاث ؤلاوؿاهُت التي ج٠٣ مؿخُٛشت بالخُاة َالبت الٗض٫ والغخمت والخالم والى٣اء، ل٨جها ال 

ىت، خّضاَا ألاسخى والضمٕى  والخُبت ، ومىث الىىاعؽ ججض ؤي ٧ىة ؤمل ؤو ٞغح. بهىا ؤمام ههىم قُٟٟت خٍؼ

بن الىهىم ال٣ههُت اإلاٗانغة، مهما بلٛذ صعظت خّضتها في مهاظمت وخل الىا٢٘، ب٩ل مٟاؾضٍ  وألاخالم.

ت والخلم والؿمى ٖلى الىا٢٘.  وعطاثله، ٞةّجها ال جخسلى ًٖ خؼجها الٗم٤ُ، بل هي جلىط به ٞاعصة مىه ًٞاء للخٍغ

ه البداع  بن الخؼن َى الهٟهاٞت الباؾ٣ت التي جخ٩ئ ٖلحها
ّ
الخُاباث ال٣ههُت اإلاٗانغة في ؾاٖاث الىظض، به

ُا لال  ت البُٗضة اإلاغجدلت والىىاعؽ، و٧ل ما َى ظمُل ق٠ُٟ، ولظا ًبضو مٗاصال مىيٖى عج٩اؾاث التي وألاقٖغ

 حكغر الظاحي و اإلاىيىعي في بيُت الؼمان و اإلا٩ان، ٞالخؼن َى ًٞاء لخى١ الغوح واوٗخا٢ها مً ٞاظ٘ الخُاة، بهه

ى الهىث الغاجي اإلاخّٟغص اإلاى٨ؿغ الظي ًهغر بالؼمان  ت هىؾخالجُت ٖاعمت في ال٣هت الٗغبُت اإلاٗانغة، َو هٖؼ

هبذ  ؿاثل الصخىم ال٣ههُت، ٍو ت، ٌؿاثل الىظىص، َو ّٗ ش، َالبا ْال وه٣اء وقمىؾا، وؤ٢ماعا مك والخاٍع

 ًٞاء هٟؿُا زّغ الضاللت في الخُاب ال٣هصخي الٗغبي اإلاٗانغ.

ؼ ٖلى ْاَغة الخؼن في ًٞاء وبطا ٧ا
ّ
ت الخضًشت واإلاٗانغة في ال٣ّهت ال٣هحرة لم جغ٦ ًّ هذ الضعاؾاث الى٣ض

ت التي وؾمذ َظٍ الضعاؾاث  ُّ الىهىم ال٣ههُت، ٞةّن طل٪ ٖاثضا بلى ؤلاوكاثُت اإلاضعؾُت والاهُباُٖت الظاج

ال٣هصخي، واجهما٦ها في ٢ًاًا  ، والبخٗاص َظٍ الضعاؾاث الى٣ضًت طاتها ًٖ بيُت الٗملامىظ بضاًاث حك٩له

ُا ًجهل مً  ٓي، ٢بل ؤن ٩ًىن زُابا ببضاُٖا ومٗٞغ الخىٓحر، واٖخباع الى٣ض زُابا مد٩ىما بخىّظه مضعسخي ٖو

ت ٖم٣ُت للٗالم والىظىص. ت ، وعٍئ  ٖلم ومٗٞغ

ت ال٣ههُت )جغاجُل مدؼهت في صًغ مهجىع( حٗٝؼ بكجى ٖم٤ُ ٖلى ؤوجاع ٖم٣ُت وبُٗضة في  بّن َظٍ املجمٖى

مىمها م٘ ٦شحر مً مٓاَغ الهّم الٟغصي والجمعي،  ت  َو ُّ ما١ ال٣ه الىٟـ ؤلاوؿاهُت، لخخٟاٖل ؤبٗاص َظٍ ألٖا

ت بوؿاهُت جدخّل باعة الىعي "وججلُاجه في مٓاَغ الخُاة املخخلٟت، و ُّ ٧ّل هّو ؤصبي ال بّض ؤن ٌّٗبر ًٖ ٢ً

ن ؤٖما٫ ال٣ام دمحم ؤخمض ؾىؾى ججّؿض في بٗضَا ب .(0")الجماعي، ولِـ له مضلى٫ طاحي مؿخ٣ل ًٖ َظا الىعي

ش، وججّؿضاث َظٍ الهحروعة في وا٢٘ مإؾاوي  ذ حٗب ألاًام ال٣اؾُت، ونحروعة الخُاة والخاٍع الغمؼي والهٍغ

ت و  ٟا صاثما، ب٩ل ما جدمله ألابٗاص ؤلاقاٍع بضو الؼمان ُٞه زٍغ ب، ًبضو الخالم ُٞه يغبا مً املخا٫، ٍو ومٖغ

ت للٟٓت ٠ الغمؼٍّ  .الخٍغ

ب٣اتها الاظخماُٖت  ٤ زُحن: ؤ٣ٞي وقا٢ىلي، لخٗبر مٟانل الخُاة َو ىمى حك٨ُل ال٣هت ًٖ ال٣ام ٞو ٍو

ت ؤخُاها،ـ ومً زال٫ َظا الىمى ال ًم٨ىىا ؤن هٟهل الظاحي ًٖ  ت البىعظىاٍػ ال٣ٟحرة واإلاخىؾُت، والثًر

ت بلى حهاَكحر بلُه بلٛت ال ح٣ُٗض ٞاإلاىيىعي، ٩ّٞل مجهما ًٟصر ًٖ آلازغ، و  ، بال بطا اؾخصىِىا امخضاص اللٛت الغمٍؼ

ىضما جمخّض الغمىػ و جخضازل في ٢هت "ؤنٟاع ٖلى  ؤٖما١ سخ٣ُت، ًهٗب الىنى٫ بلى مجاَلها بؿهىلت، ٖو

ت ،الىمًت، الخٍغ٠، الشٗبان، َامل الؼمً"ــ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ـــ ومجها : اليؿغ ىضما جخضازل الهىع الكاٍٖغ : ٖو

                                                           
1

 ٚٔـــ  ٗٔــ  ٕٔــ  ٓٔــ  ٜم ، ص ٕٓٓ،  ٔط، سوراي، الالذقية، ر مهجور، قصص قصَتة، دار ادلنارةدمحم أمحد سوسو: تراتيل زلزنة يف دي   

2
 م.ٜ٘ٛٔ ،ٔ، طد. دمحم الكتاين: مقدمة كتاب: الرواية ادلنربية ورؤية الواقع االجتماعي، حلمداين محيد، دار الثقافة ، ادلنرب  
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ي.. اهُل٣ي بلى ؤبٗض ه٣ُت في َظا الٗالم ؤًتها الىمًت"
ّ
ت.. احؿعي.. حكٓ ّٗ ، ٞةّن ال٣ام ال ًيسخى ؤن ٣ًى٫ (0")اإلاك

ت ؤو ظمالُت ؤئمً بها.   لؿاعصٍ: ٢ل خ٨مت ؤحها الؿاعص، ؤو ٢غع قِئا، ؤو ؤصٕ بلى جشبُذ م٣ىلت ٨ٍٞغ

ا  ى ؤًًا ًٖ زُاب ؤلاًضًىلىظُا باٖخباع َظا الخُاب وؿ٣ا ٨ٍٞغ
ّ
ى ال ًخسل في ٢ههه ًىا٦ب الًٟ وؤلابضإ. َو

ل والخلم مشالحن  ُّ ىا ًبضو الخس ان ما ًدًغ، َو بخٗض الىا٢٘، ل٨ىه ؾٖغ ل ؤخُاها، جىٟخذ َا٢ت الخلم،  ٍو ُّ ًخس

ت، ؤو الخُاب ؤلاًضًىلىجي. ٣ًى٫ ال٣ام:  اثُٟحن الخخًان الغئٍت ال٨ٍٟغ اء ًدخًغ جدذ ج٣ّضم و٢٘ "ْو بّن الٞى

لىا ؤهٟؿهم امخضاصا َبُُٗا إلاؿحرة ؤلاوؿان ٖبر الٛضع و الًٍٛى اللئُمت اله
ّ
اصعة مً ؤقباٍ البكغ الظًً مش

 (.0")الؼمً

ا  اء للًٟ، ٞةّن بيٍُى ٌ ؤلاًضًىلىظُا ٧ٖى بطا ٧اهذ بٌٗ اإلاضاعؽ الى٣ضًت الخضًشت ٧الؿُمُاثُت والخ٨ُ٨ُٟت جٞغ

ت للىو ألاصبي، بط ٣ًى٫:  جها يغوٍع
ّ
ى : عوالن باعث، ًغي ؤ ، لىخت( ال ّْل له، بًٗه"مكهىعا َو

ً
ض هّها ) ٞىا م ًٍغ

ضون هها ال زهىبت ُٞه، وال بهخاظُت، هها  م٣ُٕى الهلت بـــ" ؤلاًضًىلىظُا الؿاثضة". ول٨ً طل٪ ٌٗجي ؤجهم ًٍغ

ظا الّٓل َى ٢لُل مً ؤلاًضًىلىظُا، ٢لُل مً الظاث: ؤقباح، ظُىب،  ه، َو
ّ
٣ُٖما ... بّن الىو في خاظت بلى ْل

 .(2")تهشاع، ُٚىم يغوعٍّ 

وبك٩ل ٖام ٞةّن ؤلاًضًىلىظُا ٖىض ال٣ام دمحم ؾىؾى هي بًضًىلىظُا البدض ًٖ الخحر والٗض٫ والجما٫، 

وعٌٞ ال٣بذ والٛضع والخُاهت، و ٫ ما َى ٚحر بوؿاوي. ومً زال٫ زُاب ؤلاًضًىلىظُا ال ًيسخى ال٣ام ؤن 

ت قُٟٟت جيبٗض مجها عئي وجضاُٖاث وآالم، ُّ وخؼن ٖم٤ُ، ٦ما في ٢هت" جغاجُل مدؼهت  ٌٗٝؼ ٖلى ؤوجاع عوماوؿ

ت ٖلى ؤٚهان شجحراث "في صًغ مهجىع"، وفي َظٍ ال٣هت، ٣ًى٫ ال٣ام:  ّٟ وؿُماث اإلاؿاء ما ٞخئذ جخالشخى بس

٣ها هدى البدغ مإواَا اإلاؿاجي  اإلاؼعٖت الهٛحرة التي ػعٖها طل٪ العجىػ شجغة شجغة... الكمـ الٛاعبت في ٍَغ

 .(0")ٖبر الؼمً

ت هالخٔ  وباإلياٞت بلى ألاوؿا١ ؤلاًضًىلىظُت، وبٌٗ مُُٗاث اإلاضعؾت الغوماوؿُت التي جخىّػٕ في َظٍ املجمٖى

ظا الخُُٗم ؾُجٗل الخُاب  بنغاع ال٣ام ٖلى جُُٗم الخُاب ال٣هصخي باألؾُىعة و لٛت الغمىػ، َو

ت ؾخإزظٍ الخحرة في  امًا ؤخُاها، ومً َىا ٞةّن ٢اعت َظٍ املجمٖى مىاي٘ ٦شحرة، وج٣ىصٍ ال٣هصخي مؿخٛل٣ا ٚو

ت بلى ح٣ّٗض ؤػمت الصخىم في ال٣هت، ومً زّم ح٣ّٗض الخب٨ت هٟؿها، ب جدىاٚم اللىخاث ال٣ههُت  طاللٛت الغمؼٍّ

ا قُٟٟا. وؾُدؿاء٫ َظا ال٣اعت:  ا ٖٞؼ اعجُت التي ٌٗٝؼ ال٣ام ٖلى ؤوجاَع لت مً ألاؾاَحر ألاٚو م٘ م٣اَ٘ ٍَى

 ٣هت ٚاًخه؟ َل ألاؾُىعة ٚاًت الؿغص ال٣هصخي، ؤم ال

٨ظا  ٟٞي ٢هت "الخ٣ُ٣ت الهٗبت"، جبخضت ال٣هت بؿغص الخ٩اًت، زم ج٣ُ٘ الؿغص لخبخضت بؿغص ألاؾُىعة، َو

لت ألاولى ؤن  بضو للَى ًتزامً الؿغص ال٣هصخي م٘ الؿغص ألاؾُىعي، ٢هت زم ؤؾُىعة، زم ؤؾُىعة زّم ٢هت، ٍو

 ؤن َظٍ الؿغصًاث
ّ
ت مغجبُت ُٞما بُجها، و٢ض  اهٟهاما ؤو اه٣ُاٖا في خغ٦ت الؿغص، بال ٍّ ال٣ههُت و ألاؾُىع

بضو ؤن  ا، ٚحر ٖم٤ُ و ٚحر واضر، ل٨ّىه في بىِخه الٗم٣ُت ًىٟهل لحرجبِ مّغة زاهُت، ٍو ٩ًىن َظا الاعجباٍ ْاٍَغ

ل ال٣اعت، والٗمل  ُّ ُٟي ٚاًخه زغاء اللٛت، وحٛل٠ُ الخضر بٛاللت الغمؼ، وػٍاصة ؤ٤ٞ جس اهٟهاله َى اهٟها٫ ْو
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٣ت ٞهم الىهىم ٖلى اؾ ىا ًم٨ً ال٣ى٫ بن ٍَغ دىٟاع ٢ضعاجه الاؾترظاُٖت بالغظٕى صاثما بلى اإلا٣اَ٘ ألاولى. َو

ألاصبُت، و٢غاءتها لِؿذ وخُضة وال جهاثُت، بجها مخٗضصة، و٧ل ٢غاءة ج٨ٟ٪، و٢ض جلػي التي ؾب٣تها، ٞالٗمل ألاصبي 

 .(0)باعثًم٨ً ؤن ٌٗاص جٟؿحٍر بلى ما الجهاًت ٖلى خّض حٗبحر عوالن 

ب٣ى  ت وبق٩الُت في آن، ٍو ُّ بّن ٢غاءة الخُاباث ألاصبُت، ومجها ال٣ههُت، بُبُٗت الخا٫، هي ٢غاءة  الخباؾ

ىاٍ، "ها ٚحر جهاجي ًسخل٠، بالخإ٦ُض، مً مّٟؿغ ؤو ٢اعت بلى مّٟؿغ ؤو ٢اعت آزغ. ولجدلُ صعاؾت زغوة هٕى ؤصبي ٚو

ُت قاث٨ت، و 
ّ
س ٣ت جاٍع ٍغ الت، َو ّٗ سُت الكاث٨ت (0")ولىظا ؾ٩ُىلىظُا ٖم٣ُاجخُلب صعاؾت ٞ ٣ت الخاٍع ظٍ الٍُغ . َو

غ٢ها املخخلٟت، وبالخالي بلى ٢ضعاث  ل جباًىا في ٢غاءة الىهىم، ٖاثضا بلى َبُٗت مىاهج الخدلُل، َو
ّ
ؾدك٩

 املخللحن، ومضي ٞهمهم و اؾدُٗابهم و بياٞاتهم لهظٍ اإلاىاهج.

ىا لً هجض ؤّي خضر ًد٨م مٟانل ال٣هت وجىّظهاتها، بل بن وبطا اهخ٣لىا بلى ٢هت "الخ٣ُ٣ت الهٗبت"، ٞةه

اعجُه لخخىّػٕ صازل الخُاب ال٣هصخي،  ٨ظا جخ٨ٟ٪ ألاؾُىعة ألاٚو اعجُت، َو الخضر ًخضازل م٘ ألاؾاَحر ألاٚو

في الخٗل٤ُ  وجخضازل في ال٣هت ألاؾُىعة ؤعبٗت حٗل٣ُاث حكحر بلى اإلاغظُٗاث الش٣اُٞت التي ؤٞاص ال٣ام مجها.

ً. وفي الخٗل٤ُ الشاوي ٌؿخُٟض مً اإلالخمت البابلُت ) ملخمت ٧ل٩امل(، بط  ألاو٫  ٌؿخُٟض ال٣ام مً ؾٟغ الخ٩ٍى

اعجُت "صاهُِل وابىه ؤ٢هاث"، وفي الخٗل٤ُ الشالض ٌؿخُٟض مً الىو  ًدُل َظا الخٗل٤ُ بضوعٍ بلى ألاؾُىعة ألاٚو

م، وجدضًضا مً )ؾىعة ًىؾ٠(، ا وعم ال٣غآوي ال٨ٍغ ا بسُابه ال٣هصخي، زّم ٌٗىص في الخٗل٤ُ لترجبِ بيٍُى ٍؼ

)َامل ال بّض مىه(، ٌكحر  الغاب٘ بلى ألاؾاَحر واإلاالمذ البابلُت، وبٗض الخٗل٤ُ الغاب٘ ًشبذ ال٣ام م٣ُٗا بٗىىان

. وفي جهاًت ال٣هت ًشبذ ال٣ام زاجمت ألؾُىعة (2)اث(ٚبه بلى بٌٗ ؤبُا٫ ألاصب الخىعاحي: )حهٍى ــ ظىصًذ ــ ٞى 

ىصة البُل ألاؾُىعي بلى الخُاة لخسًّغ اإلاغوط، "ؤ٢هاث  ض صالالث الخهب والىماء، ٖو
ّ
دُت" التي جا٦ اٍع ألاٚو

بّن الخإ٦ُض ٖلى خًىع َظٍ الصخىم ألاؾُىعٍت مً ؤؾاَحر ٖضًضة في َظٍ ال٣هت، ٢ض ٌٗجي  وجسهب اإلاغاعي.

ا باهبٗار  ا، في بٌٗ صالالجه، الخإ٦ُض ٖلى اهبٗار الخُاة وازًغاَع البُل ألاؾُىعي جمهُضا إلجهاء خالت بقاٍع

 ال٣ٗم والجضب اإلاٗانغة. 

ت  ُّ ت والىنٟ ًّ ه ٌٗخمض في ج٣ىُاجه الؿغص
ّ
بطا ٧ان الًٟاء اللٛىي في ال٣هت ال٣هحرة، في ؤَّم محزاجه وزهاثهه، ؤه

ماػط ال٣ام  دمحم ؾىؾى بح ًُ ت ٖلى الا٢خهاص والتر٦حز، ٞةّن َظا الا٢خهاص ًٓهغ ظلُا ٖىضما  ن الخ٩اًت والخىاٍع

اث. و ًغي   ج٩ىن في الٗمل ٧له "ؤهه ًجب  (اصظاع آالن بى)وألاؾُىعة، ولٛت ال٣ُ٘ والىنل والخضاعي والظ٦ٍغ
ّ
ؤال

٤ ٚحر مباقغ للخهمُم الىاخض ٓهغ َظا الخهمُم ٖىض ال٣ام (0")٧لمت واخضة ال جسً٘، مباقغة ؤو بٍُغ . ٍو

اء البُٗض، ولٛت ألاخالم وألاؾاَحر وبسانت في ٢هتي في اؾخسضامه الجملت ال٣هحرة اإلاصخىهت بالغمؼ وؤلاًد

 )ؤنٟاع ٖلى َامل الؼمً( و:) الخ٣ُ٣ت الهٗبت(.

ومً زال٫ الخ٣ىُت الك٩لُت في الًٟاء اللٛىي ٖىض ال٣ام هالخٔ ؤهه ًمُل بلى ما ٌؿمُه مُساثُل بازخحن بـ 

الخٛاًغ ًإزظ الخُاب ال٣هصخي مىخى )حٗضص اللٛاث(، ٞاللٛت لها صالالث مسخلٟت ومخٛاًغة ؤخُاها، ومً َظا 

ؤبُه، ُٞدؿاء٫: َل ًإزظ اجلي )جغاجُل مدؼهت في صًغ مهجىع((، ًغي البُل هٟؿه مدانغا ب٣ ؾازغا ، ٟٞي ٢هت

                                                           
1

 ٘ٔم، ص  ٜٚٛٔقاربة الواقع يف القصة القصَتة ادلنربية، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء) ادلنرب(، الطبعة األوذل عن /صليب العويف: م     

2
 .ٖٕم، ص ٜٛٚٔماريوس فرانسوا  غواير: األدب ادلقارن، ترمجة ىنري زغيب، منشورات عويدات ، ابريس/ بَتوت، الطبعة األوذل      

3
 ٖٙير مهجور، ص تراتيل زلزنة يف د     

4
 ٔ٘عن / د. شكري دمحم عّياد، القصة القصَتة يف مصر، دار ادلعرفة، القاىرة، الطبعة الرابعة ، دون اتريخ، ص      



 

 

      __________________________________________8108    – الّاؼش مجلت الّاـمت : املجلذ  44

___________________________ 

44 Majalla al-Aasima, Vol. 10, 2018, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ا في ال٣خلت؟ وإلااطا ًلجإ بلى ال٣ًاء؟.  ومً زال٫  خ٣ّه ت و جٟجحَر باللجىء بلى ال٣ًاء؟ ؤم باؾخسضام ٢ىبلت ًضٍو

م ال٣ًاء، ل٨ىه ٢بل ؤن ًضًىه ٌسخغ به مً زال٫ ج٣ىُت )حٗضص اللٛاث َظا الدؿائ٫ ًضًً ال٣ا

Polyhonique :ٓهغ. ٣ًى٫ ال٣ام ًُ ًمً الخُاب ال٣هصخي ٨ٖـ ما  ًُ  (، ومً زال٫ َظٍ الخٗضصًت 

ؤال ًىظض ٢ًاء؟.. ٞهى اإلاغظ٘ املخخو إلاشل َظٍ الخاالث، بالُب٘ جىظض ماؾؿت ال٣ًاء. جل٪ التي ٦ّغمتها "

ت مً زال٫ اؾخسضامه ٖالماث التر٢ُم  .(0")ت، و ؤزظث بُضَا خ٩ام الٗالم بإؾٍغال٣ٗى٫ البكٍغ وجبضو السخٍغ

ؼ ٢ىاٖاجه بإن ال٣ًاء قاث٪  ا ًٞاء ٦خابُا مهما جضٞ٘ ال٣اعت بلى حٍٗؼ ُُٟت باٖخباَع التي جخإ٦ض ٢ُمتها الْى

حر مسخو بة٢امت الٗض٫. وألن الخُاب ال٣هصخي ؤصان ماؾؿت ال٣ لت، ٚو ٣ه ٍَى ٍغ ٣ت جسلى مً َو ًاء بٍُغ

ى ٞٗل الٗى٠ الظي ًخجاوػ ال٣ًاء،  ؤي اٞخٗا٫ مباقغ، ٣ٞض ؤبٗض ٞٗل ال٣ًاء، وخّل مدله الٟٗل اإلاٛاًغ، َو

 ألن َظا ال٣ًاء بُٗض ظضا ًٖ ؾاخت الخد٤٣. 

ت ال٣ههُت ؤمام ههىم مخضازلت، ختى بجها جبضو مؿخٛل٣ت بخضازالتها وشخهُاتها  بهىا في َظٍ املجمٖى

ال٢اتها بالغئٍت ألاؾُىعٍ ت، وؤمام َظٍ الخضازالث جبضو ٖملُت ّٞ٪ قٟغاث الغمىػ ال٣ههُت ٖو ت والغمؼٍّ

ض مً الخإمل. بجها  ال٣ههُت ٖملُت نٗبت ظضا، ولظا ٞةن َظٍ الىهىم جضٖى  ال٣اعت  ألن ٌٗاملها بمٍؼ

َبت جُالب ٢اعئها بالغظٕى بلى ٦شحر مً الخلُٟاث الش٣اُٞت : ألاؾُىعٍت  ِٗ ا بيُاث ههىم ُمخ ت، باٖخباَع ُّ س والخاٍع

ُت ًخ٩ئ ٖلحها الخُاب ال٣هصخي. وختى ًم٨ىىا ؤن هٟهم ٞىُاث الخُاب ال٣هصخي ومًامُىه في  مٗٞغ

ت  ض مً اؾدىٟاع َا٢اجىا ال٨ٍٟغ ت، ًجب ٖلُىا ؤن ه٣غؤ ٢ههه ٚحر مغة، وؤن وٗامل ال٣هو بمٍؼ املجمٖى

ت للبي ت وألاؾُىعٍت التي جضزل في جغ٦ُب الؿغص والجمالُت ختى ًم٨ىىا ؤن ه٨دك٠ ألابٗاص ؤلاقاٍع ُاث الغمٍؼ

ب جاعة ؤزغي .   ال٣هصخي، و٦ظل٪ اللٛاث اإلاخضازلت التي جىحي ٌك٩ل مغّمؼ ق٠ُٟ وبُٗض جاعة، و٢ٍغ
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