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 لص: امل

ُيعج األدب وسيمة مغ الػسائل التي يدتخجميا االنداف لمتعبيخ عّسا يجػؿ في خاشخه مغ افكار 
جارب تحاكي تجاربو الحياتية ، وقج يختمف أسمػب األدب ومذاعخ وفدحة روحية يمجأ الييا بحثًا عغ ت

بإختالؼ الفغ الحؼ يمجأ إليو األديب لمتعبيخ عغ أفكاره ومذاعخه تجاه السػاقف الحياتية التي يتعخض 
ليا ، ولكل فغ في األدب العخبي عشاصخ ومقػمات يختكد عمييا ويتذكل في مجسػعيا ىحا الفغ ، 

ي تحتػؼ عمى عجيج مغ العشاصخ التي مغ دونيا تفقج الخواية ؾيستيا وقجرتيا وتعج الخواية مغ الفشػف الت
 عمى إيراؿ األفكار.

مغ الخوايات السػصمية التي تدخخ  سمصاف صالح سالع لمكاتب البخجذ( رواية )سكاكخ وُتعج  
واسعًا  والذخرية( مسا جعل مشيا ميجاناً  والحػار بعجيج مغ السطاىخ الفشية الستساسكة ومشيا )الػصف

 لمبحث السستع والجقيق .
 شيجىا التي الحخب مغ وجعل روايتو، ألحجاث مكاناً  )السػصل( مغ مجيشة الكاتب وقج جعل

ـ االحجاث، ىحه لديخ زمشاً  (ٖٕٓٓ) عاـ بعج العخاؽ وانعكاساتيا  الحخب ىحه نتائج في أثشاء روايتو فقجَّ
 بعشاصخ كافة وذلظ واإلقترادية واإلجتساعية ةالشػاحي الدياسي مغ سكانيا وعمى السػصل مجيشة عمى

 .مغ الشاحية االجتساعية والثقاؼية بديصة معطسيا في كانت التي الذخريات والسيسا السختمفة الخواية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05/62/0202؛ تاريخ قبػل الشذخ:  66/8/0202تاريخ تدميع البحث: 
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Written by Salim Salih Sultan 
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Abstract: 
Literature is one of the means that a person uses to express what he has 

in mind, including thoughts, feelings, and a spiritual space that he uses in 

search of experiences that mimic his life experiences. In Arab literature there 

are elements and components that underpin and in its entirety this art, and the 

novel is formed from the arts that contain many elements without which the 

novel loses its value and its ability to communicate ideas. 

The novel (Candies of Burgess) by Salem Saleh Sultan is one of the 

conductive narratives that abounds in many coherent artistic aspects, 

including (description, dialogue, and personality), and this has made it a wide 

field for interesting and accurate research. 

The writer has made the city of (Mosul) a place for the events of his 

novel, and made the war that Iraq witnessed after the year (2003) a time for the 

conduct of these events. The various elements of the novel, especially the 

characters, were mostly simple socially and culturally. 
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 ....السطاىخ الفشية في رواية

 مشكلة البحث 
في رواية سكاكخ البخجذ  عمى بعس السطاىخ الفشية التي بجت في التعخؼ مذكمة البحث تكسغ

 لمكاتب سالع صالح سمصاف.
  البحث : ىجف
  الخواية . فيوعخضيا  الفشية السطاىخ بعس بياف ىػ     

  البحث: أىسية
 والحػار بالػصف والتي تتسثل الخواية في البارزة الفشية السطاىخ إبخاز البحث في أىسية تتسثل     

  والذخريات .
  البحث: ليكمية

  السقجمة
 :  االول السبحث

 الػصف 
  واصصالحاً  لغةً  الػصف
  لمسكاف . الجاخمي الػصف
 لخارجي لمسكاف .ا الػصف
 الحػار  الثاني : السبحث
  واصصالحًا . لغةً  الحػار

  الخواية . في الحػار دور
  الذخريات الثالث : السبحث

  واصصالحًا . لغةً  الذخريات
  الذخريات أنػاع

 ة .الذخريات الخئيد .ٔ

  الثانػية . الذخريات .ٕ

 . اليامذية الذخريات .ٖ

  الخاتسة
  البحث مكتبة
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 : السقجمة
 إنتذاراً  الخواية ؼيو وإنتذخت ،أدبيًا ميساً  جشداً  الحجيث العخبي األدب في الخواية تأصبح

 فشية الػشغ العخبي بصخيقة يذيجىا التيكافة  القزايا كػنيا تصخح العذخيغ؛ القخف  بافأ واسعًا وميساً 
في  االكاديسييغ ساـباىت الخواية حطيت حاول ،الػشغ ىحا ألبشاء والشفدية الفكخية االشكاليات فييا تعالج

بسا فييا كافة األخيخة، واىتست نطخيات الدخد الحجيثة بجراسة عشاصخ الخواية مغ كافة جػانبيا  الدشػات
 .مػضػعات بحثشا ىحاالػصف والحػار والذخريات 

 نطخاً  لمبحث مػضػعاً  (ٔ)سمصاف صالح سالع )سكاكخ البخجذ( لمكاتب لخواية ختيارناإ جاءو 
 الدياسية لمشػاحي كذف   حالة عغ تعبيخاً  مشيا جعمت عجيجة فشية مطاىخ مغ الخواية ىحه بو لسا َحفمت

، السػصل مجيشةال سيسا و  العخبية االمة بيا مخَّت التي العريبة السخحمة ضل في واالجتساعية والثقاؼية
 ات .الذخريو  الحػارو  الػصف ىي: فشية بثالثة جػانب ججدَّ لتت بعيشيا مطاىخ عمى وسيتع التخكيد

 الشرػص وتحميل أساسا امرجر بػصفيا  الخواية عمى فقج اعتسج، البحث مشيج يخز ما أمَّا
 البحػث السشذػرة بعس مع االنتخنت عمى السشذػرة الجراسات مغ اإلفادة الى سعيشا وقج فييا، الػاردة

 وبيغ ما شيابي الخبط ومحاولة والذخريات لمشرػص التحميمي الجانب تعديد في الشفدي وُأسذ السشيج
 .عميو تجؿ

 
 االول : الػصف السبحث

 لمقاص البخجذ( )سكاكخ رواية في الػصف بسطاىخ التعخيف قبل : واصصالحا   لغة   الػصف     
 . واصصالحاً  لغةً  الػصف مفيػـ عغ مخترخة نبحة تقجيع مغ البج سمصاف صالح سالع

السرجر  وقيل : الػصف َحالَّه، َفة :وص   وْصفا   وعميو لو   الذيء )وَصفَ ) ىػ : لغة   فالػصف     
(ٕ)(الػصف( مغ الذيء وتػاصفػا ونْعتو، بحْميتو  

 مغ ندقا   أو )نطاما  ) فيػ: إصصالحا   الػْصف أمَّا .
 بيا يقػم التي العسميات مجسػع أي الذخريات، وترػيخ العسارات لتسثيل يدتعسل والقػاعج الخمػز

(ٖ)(رؤيتو الفشية( لتأسيذ السؤلف
.  

الخوية،  عشاصخ ببؿية عالقتو في أىسيتوُ  وتبخز الخوائي العسل في كبيخة أىسية فممػصف لحا
 الخواية لتربح معمػمات مغ يحتاجوُ  ما كل لمقارغ  يقجـ أف الػصف شخيق الخوائي عغ يدتصيعو 

  لجيو . واضحة ومفيػمة

                                                 

( ُيعج الخوائي سالع صالح سمصاف مغ الذخريات األدبية التي ليا مكانة مخمػقة ومتسيدة في الخواية السػصمية، اذ ُوِلج ٔ)
ـ، وُيعج عزػًا في رابصة مشتجيات وإتحادات أدبية عخاؾية ومػصمية، ناؿ جػائد قصخية عجيجة وكـخ بجرع االبجاع ٜٗٙٔعاـ 

ـ( و)تدابيح الخيػؿ ٕٔٓٓـ، لو عجة مؤلفات قررية مشيا: )االسػار البعيجة ٜٕٔٓمغ مغ مخكد دراسات السػصل عاـ 
 ـ(.ٕٕٓٓـ( و)قخيقافٕٛٔٓـ( و)أوثاف لدجة   ٜٕٓٓ

 .ٖٙٗ/٘ٔمعجع لداف العخب إبغ مشطػر/ مادة )َوَصَف(، ( ٕ)
 .  ٕٚٔ( ضحظ كالبكاء/ ادريذ الشاقػرؼ/ ٖ)
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 شخرية ختفدي عمى يعسل أو بخمتيا الخواية تفديخ)) عمى الخواية في يعسل الػصف إذف
 سكاكخ رواية ضيخ واضحًا في ما لحا (ٔ)((ليا السؤشخة البيئة وتحجيج السسيدة سساتيا خالل مغ معيشة

مجيشة مغ  االماكغ معطع أحجاثيا في تجور الخواية فأل السكاف بػصف يتعمق ؼيسا السيسا البخجذ
داخل مجيشة  ألماكغ أوصاؼ وجػد البخجذ في سكاكخ رواية في السكاف وصفالسػصل، ويتجمى 

 وصف في ىشا شعتسجهمسا س ونػاحي، أقزية مغ خارجية ةكشمأل وأوصاؼ السجيشة( )مخكد السػصل
 لػجػد ؛ الخواية في ةكشاالم مغ ىحه وروداً  واألكثخ واألشيخ ذكخ األىع عمى نقترخ وسػؼ ةكشاالم

  سابقًا . أشخنا كسا فييا األوصاؼ ىحه مغ عجيج
  : لمسكان الجاخمي الػصف -6

 الخواية مغ االوؿ الفرل في جاء ما لمسكاف الجاخمي الػصف في تبخز التي السعالع أولى لعلَّ 
 العتيق بساضييا مقتخناً  ليا الخوائي وصف أتى اذ الحجباء، مشارة ذكخ في (االلػاح ناسظ) والسعشػف 

 وقػية الجقة عالية بريغة الػصف جاء فقج الخيح، بفعل يػـ بعج يػماً  تدداد التي ميالنيا ودرجة
 بخماديةالدساء  أكدت ىػجاء ريح   تتعكد عمى وىي الحجباء مشارة وتبخز)) بعبارة جةومجدَّ  االسمػب

(ٕ)((زلوالدال  العػاصف السجيشة لعخبجة بعجىا وخشعت مشحرة بالمػيل والثبػر قاتسة
. 

الحؼ  السشارة ىحه ميل عمى السشاخي أو البيئي الجانب تأثيخ أو فعل عمى داللة الكالـ ىحايجؿ 
  .السجيشة أىالي بيغ والسحبة لفآالت روح يعكذ

 التػضيف مغ تشتج ، كسا السعساري  التشطيع مغ قيسا  تشتج شياتو في السكان يحسل)) ىشا
(ٖ)((إليو يمجػن  الحيغ الشاس عمى خاصا   سمػكا   مكان   كل فيفخض االجتساعي

 جاء ما يصابق مسا 
 مكانيغاذ يحكخ الكاتب  باشصابيا، مغ القخيب الحجيجؼ الجدخ عمى السشارة بإتكاء الخوائي لداف عمى

 التي السػصمية الذييخة القمعة باشصابيا( و)قمعة الحجيجؼ( )الجدخ القجيع السػصل جدخ ىسا آخخيغ
جت  مياه تالشست)) بقػلو الخوائي أّكجهُ  ساوم السػصل، لسجيشة التاريخ َمخِّ  عمى مغ الغدوات عجيجل ترَّ

 الكػن  يذيج أسصػري  كحيػان الحجيجي الجدخ تياوى  عشجما ىائجة مػجات ضفتيو مغلتب الشيخ
 أحجارىا وتشاثخت باشصابيا قمعة تجاعت الغدوات وجو في الرسػد مغ قخون  وبعج نيايتو األخيخة،

(ٗ)((السياجخة الى الذسال الدشػنػ كصيػر
.  

 السصمة القمعة ججراف عمى ء السشارةإتكا الخوائي شّبو زروالتآ التالحع عمى الدابق الشز يجؿاذ 
 الحؼ بالسجيشة الخاص السكاف وحجة لشا بإجتساعيا الثالثة العشاصخوتجدج ىحه  الحجيجؼ؛ الجدخ عمى

 يحاوؿ شخز أؼ أو غخيب شخز أؼ ضج الػقػؼ في القجيسة( السجيشة )اىالي تالحع لشا يعكذ
                                                 

 . ٜٚ( قزايا الخواية الحجيثة/ جاف ريكاردو/ تخجسة: صياح الجييع/ ٔ)
 . ٙ( رواية سكاكخ البخجذ/ سالع صالح سمصاف/ ٕ)
 . ٕٓٔاء السكاف(، د. شجاع مدمع العاني ( البشاء الفشي في الخواية العخبية في العخاؽ )الػصف وبشٖ)
 .  ٚ-ٙ( الخواية ٗ)
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ؼيو عالقة متبادلة يؤثخ كل شخؼ فييسا عمى  جيتػاج الحؼ والسكاف االنداف بيغ لحا تكػف  بيا، السداس
     .خخاآل

 فيالخئيدة  الذخرية ؼيو تذعخ مكاف وىػ الجاخمي، السكاف مغ آخخ نػعاً  الخوائي ذكخ وقج
ية والشفػر وعجـ البصل شخرية وىي الخواية  مشوُ  السخور عشج بالخاحة االحداس )عبج بخجذ( بالكخـا

 الذارع يرف لو؛ فيػ بالشدبة سمبية ومؤلسة وذكخيات وحادثة ػقفبس إرتبط الحؼ الشجفي( )شارع وىػ
 إستياءىع عغ يعبِّخوف  كانػا الحيغ االشخاص مغ وغيخىع األححية وصباغي بالربية االزدحاـ دائع بأنو

 شارع الى الجخػل يتجشب بخجذ عبج كان)) العفشة والفػاكو بالحجارة رميوِ  خالؿ مغ لوُ  وكخىيع
 أناس يخونو   ذلظ الى يجفعيع العفشة، والفػاكو بالحجارة يقحفػنو باغػ األححيةوص فالربية الشجفي
 االندان بيغ تتع ال األلفةو)) بالخاحة فاإلحداس، (ٔ) (والبجع( الخخافة عغ البعيج الجيغ لسعالع تذػييا
(ٕ) ((السكان يقصشػن  الحيغ البذخ عغ األلفة ىحه تشجع بل السجخد، والسكان

.  
 يػحي عادؼ أمخ وىػ السجيشة القجيسة، شػارع في بتجػالو لدكاكخه عبج بخجذ بيع وكاف يتع

 مدارات تذكل نياعغ ا فزالً  لسجيشة السػصل، الجاخمي التكػيغ مغ جدءاً  بػصفيا الذػارع ىحه بؿيسة
 عسمِو. محل أو دارهِ  الى واآلتي لمحاىب شخيقاً  تسثل ومتعامجة متقاشعة

 تل الشبي ىػ آخخ مكاف الى ذكخ يعسج الخوائي نجج الخواية، يف األمكشة مغ عجيج ذكخ لػجػدو 
 كبيخ تأثيخمغ  لوُ لسا  الجيشية بالؿيسة يحكخهُ  فيػ بخجذ ؛ عبج عشج صجػ لوُ  الحؼ الدالـ( )عميو يػنذ
 فعشجما، إمتجادًا حؿيؿيًا لوُ  لإلنداف بالشدبة السكافويعج  الحقًا، عميو شغى الحؼ الجيشي سمػكوِ  عمى

 )عميو يػنذ الشبي مخقج في مخيجاً  كاف بخجذ فعبج االنداف،معو  نِرف خاللو مغ فإنشا لسكافا نِرف
ىحا السكاف  ذكخ الى الخوائي لقج ،كبخه في حتى السكاف بيحا متعمقاً  وقج ضلَّ  صبياً  كاف عشجما الدالـ(

 جبيتو خه عمىمتجب   الذسذ ما زالت)) :بقػلوِ  لوُ  وصفوِ  ذلظ مغ الخواية، في مػضع مغ أكثخ في
 كأنيع وجساعات فخادى برست وخذػع يديخون  التػبة تل تتدمق الراعجيغ مغ جسػع الخالية

 انتذخوا التػبة تل يػنذ في الشبي جامع باحة مأل األسػاق صخبا  ولياثا ، امتألت بيع مغ ليدػا
 السجيشة، عمى بخج يصل كأنو بجبكاتيع العخبية والكخدية في االعياد يزج لعبيع مكان التل، عمى

(ٖ)((بيمعيع مثقل بدرقتو، لكشو  اليػم يستج ونيخىا خزخاء وبداتيشيا بشيانيا فتبجوا
.  

 لمسكان : الخارجي الػصف -0

 بو ونقرج السجيشة خارج ىػ السختبط بسا لمسكاف عاماً  وصفاً  الخوائي كالـ خزع فينجج 
متدامشًا مع  جاء ، اذالخوائي بأسساء هُ يحجد لع عاـ نز ىػ ىشا يعتخضشا نز وأوؿ، األقزية والشػاحي

                                                 

 .  ٖٓ( ـ. ف ٔ)
 . ٕٓٔ( البشاء الفشي في الخواية العخبية في العخاؽ )الػصف وبشاء السكاف( ٕ)
 . ٜٔٔ-ٛٔٔ( الخواية ٖ)
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 أحج أخحت أنيا حتى مجيشة السػصل عمى تسخ التي الفرػؿ أحج يذكل الحؼ الصبيعي وصف السشاخ
 وتسازج ىػاءُه بإؾبالو عمى الخبيعي السػصل الخوائي صباح فخبط الخبيعيغ(، )اـ وىػ مشوُ  أسسائيا

 إيجابية برػرة الخيف أىل تجاه ميل لوُ  كاف الخوائي أف وىي ميسة داللة نجج لحا أقزيتيا ونػاحييا،
 العالية أصػاتيع نبخة وتشبئ الخيف، أىل وحيػية نذاط وفخة عمى الػاثقة خصػاتيع تجل)) بقػلو

(ٔ)((والسخاعي الحقػل عمى محيصيع وإنفتاح فزائيع، بفدحة
.  

 )قزاء ىي لخوايةا ىحه أكثخ مغ مخة في ذكخىا ورد التي األخخػ  الخارجية مكشةاأل ومغ
 سكاف وأحج الخواية شخريات مغ لذخرية الجاخمية السكشػنات في أثخ السكاف ليحا كاف وقج سشجار(

 وقػبل نفدوُ  القزاء سكاف مغ أيديجية فتاة َأَحب الحؼ األيديجؼ الذاب -يدداف -وىػ السكاف ىحا
 أصبح غ ىحا السكاف ألنوعميو اليخوب م لداماً  فأصبح خصفيا الى مّسا إضصخه أىميا مغ بالخفس
 ىحه عشج العسيق باأللع حداساً إو  نفديًا صاخباً  يقاعاً إ السكاف ىحا فأصبح ، لحا يخمقاىميا لجػ مصمػباً 

 ؼيو مغ ما الخوائية بكل الذخريات إحجػ مع ذكخهُ  أمامو أو إستعاد السكاف ذكخ مخّ  كمسا الذخرية
 يدداف. عشج بالغخبة االحداس ادةزي في أثخ لو كاف وغيخىا وأشجار ماء وعيػف  جباؿ

 يكػف لحا ال ومذاعخهُ  أحاسيدوُ  فتتغيخ بأجػائيا يتأثخ يجعموُ  واإلنداف الصبيعة بيغ فاإلمتداج
 الخوائي عبَّخ ويتأثخ بيا، وقج يعيذيا نفدية حالة ىػ بل فحدب، يذغميا مداحة الحالة ىحه في السكاف

 الييا يجيو يسج السذتت تيتف لمفتى البرخ خمىم عمى كانت سشجار)) :بقػلو روايتو في ذلظ عغ
ميخولة  أمامو مغ وتسخ تباعا   الديتػن ترصف أشجار مغ اآللف .خائختيغ كانتا لكشيسا

(ٕ)((القاسي جبميا صخػر بيغ الستعثخة احالمو   محعػرة...تؤرقو
.  

الخواية  أبصاؿ في وتأثيخىا مطاىخىا ووصف بالصبيعة اإلحداس يرف أفْ  الخوائي إستصاع لحا
 عغ الكذف في اساساً  جدءاً نفدو  الػقت فييعج و  السكاف، مغ اساساً  جدءاً  الصبيعية البيئة مغ فجعل ؛

  فقط. الػصف لسجخد وليذ الذخريات في تأثيخىا
 
 الثاني :الحػار السبحث

 واصصالحا : لغة   الحػار
 لغةً  الحػار معشى معخفة مغ البج البخجذ( )سكاكخ رواية ولغتو في الحػار عغ الحجيث قبل

  .وايةالخ  بجراسة ُعشيت المغػية واالدبية التي السخاجع بعس في ورد كسا صصالحاً او 

                                                 

 . ٛ( ـ. ف ٔ)
 .  ٜٜ( الخواية/ ٕ)



 

 

ٕٔٗ 

 

 م.م. فشار خميل مجيج الحامج

 لداف في ورد كسا الكالـ، َتخاُجع يعشي الحػار أفّ  ورد وقج محاورًة، ُيحاور َحاور غمِ  :لغة   فالحػار
(ٔ)مشطػر إلبغ العخب

 يفيج ما )َحَػَر( المغػؼ  الجحر معاني ومغ الكالـ، يتخاجعػف  أؼ وىع يتحاوروف   .
(ٕ)حْيخاء وىي وحائخ حيخاف لدبيمو، فيػ ييتج لع َحيخاء مغ )حار( بجاللة الحيخة

.   
 التي والبخاىيغ والحجج األدلة الستحاوروف  ُيقجـ ولفطي عقمي نذاط فيػ االصصالح: في الحػار أمَّا

 ما. لقزية ػضيحت أو لسذكمة حل الى مػصػؿل تامة بحخية نطخىع وجيات تبخزُ 
 

 .  الخواية في الحػار دور
الذخػص  العسل ويشصق عبخىا الييا يدتشج ججارية)) االدبي العسل أو الشز في الحػار ُيعج
(ٖ) ((اإلندانية الشفذ وحكاية مكشػنات القزية داخل السخدون  والتألق الحب بكل مفخدات

. 

 الذخريات شبيعة عغ الكذف في الخوائي ميايدتخج التي السيسة الػسائل مغ وسيمة فالحػارلحا      
 ولسعخفة جية مغ الذخريات ىحه سمػؾ لسعخفة والسادية كافة؛ واالجتساعية الشفدية الشػاحي مغ

  أخخػ. جية مغ الدمػؾ الى ىحا دفعتيا التي االسباب
 أداة)) الحػار لغة مغ الخوائي جعل فقج البخجذ( )سكاكخ رواية في واضحاً  نججهُ  ما وىحا

 مغ الدارد ويخخج الذخريات عغ تعبخ التي لألفكار داللة تحسل ألنيا القارئ  مع الحكيكية التػاصل
(ٗ) ((نفديا بتقجيع الذخريات لتقػم الرػرة

 -راعيتو -مخدانة وبيغ عبج بخجذ بيغ دار حػار   ففي .
 ، ال لي عحاب   حاى إن   انقاذه   أستصيع وال خصاياه ، في يفخق  العالع أرى  شاقتي، فػق  االمخيقػؿ ))

 قجمي مغ سكاكيشو   تستج متجسج شتاء في دافئ بساء أو أستحع واحجة، لداعة العالع أندى ان أريج
 وال ونست متى شبعت أذكخ وال واالمصار. والذسذ لمخيح دوما   السشكذف رأسي الى وصػال   الحافيتيغ،

(٘)((االمانة ألداء نيتجعػ  والتػقعات بالرػر الفائخ رأسي في اليػاجذ ىجأت يػما   أذكخ
.  

 دار الحؼ الحػار في لمقارغ  نفديا تقجـ أف لمذخرية الحخية الشز ىحا فيأعصى الخوائي 
الحػار بػ)) يدسى الحػار أساليب مغ أسمػب بإستخجاـ الخواية في أخخػ  شخرية وبيغ بيشيا

 ال فانو اآلخخ عم الحػار خالل مغ يأتي)) االدبي الشز في الذخرية وصف كاف واذا (ٙ)((الػاصف
 األسمػب بيحا ، ألن والدمػكية الشفدية السكػنات عغ فزال   والسكان، الدمان قشصخة عبخة اال يتع

 حػليا لسا ووعييا الخارجية وأزماتيا إتجاىاتيا عغ والكذف الذخرية أغػار سبخ مغ الخاوي  يتسكغ
                                                 

 .ٕٙٗ/ٖ( معجع لداف العخب، مادة )َحَػَر( ٔ)
 . ٘ٔس السحيط، مادة )َحَػَر( ( معجع القامػ ٕ)
(ٖ )https://www.startimes.com .لغة الحػار في الخواية العخبية: غالب ىمدا أنسػذجًا/ د. عبج هللا أبػ ـيف 
 ( ـ. ف .ٗ)
 . ٚ٘( الخواية ٘)
 . ٖٗ( قزايا الدخد عشج نجيب محفػظ، وليج نجارٙ)

https://www.startimes.com/


 

 

 

ٖٔٗ 

 

 ....السطاىخ الفشية في رواية

 في بعيج حج الى أفاد فقج الخاوؼ؛ والي َعَسج سا، ل(ٔ)((تفكيخىا في تدتكغ التي االمػر وفيسيسا ألدق
 مغ الخغععمى ا بخجذ فعبج ليا، )الجدسي( الخارجي البعج في ومكشػناتيا الذخرية عمى التعخؼ
 الػصف ىحا أكجَّ  وقج - السكذػؼ ورأسو الحافيتيغ وقجميوِ  الخثة ىيئتو عمى السشعكدة الذجيجة بداشتو

يع الجكتػر االستاذ لعبج بخجذ  مغ ىحه الخغعفعمى  (ٕ)ىحه بسالمحو حؿيقة ه آ ر  حؼال العالؼ إبخـا
 يخاهُ  ال ما يخػ  أف يدتصيع إال أنُو )عبج بخجذ( تفكيخىا بداشة عغ التي تعبخ لمذخرية السالمح
 وأوجاع مخاشخ مغ يحيصيا وما السجيشة بسدتقبل يتشبأ أف ويدتصيعبحدب قػؿ الخوائي،  كثيخوف 
 أفكار األمخ حؿيقة في واليػاجذ االفكار ىحهتسثل و  وسالـ، بخاحة العير مغ تؤرقو وتحخموُ  ألىميا

 مجف كأفزل تكػف  أف ليا يتسشى التي الخبيعيغ أـ مجيشتو عمى وخػفو سمصاف صالح سالع الخوائي
 َأحالما   يخسع جعمتو  )) معوُ  ُأجخيت مقابمة في الخوائي عشيا يقػؿ كسا بخجذ عبج فذخرية العالع،
(ٖ) ((السػصل لسجيشة وردية

 ذات الخواية تكػف  لمذخريات يتزاعف عشجما الفكخية باألبعاد فاالىتساـ .
  ىحه . كخوايتشا فكخؼ  مشحى

 في وتاريخيا، وانفعاالتيا لألحجاث رؤيتيا الخاصة عغ بمغتيا)) تتكمع الحػار في فالذخرية
(ٗ)((الذخرية خصاب ويبجأ يتػقف، الخاوي  أن خصاب بسعشى الخاوي، فيو يختفي الحي الػقت

.  
 ليا العشاف وأشمق لذخرياتو الحخية أنُو أعصى( البخجذ )سكاكخ رواية في الخوائي أف َنمحعو 

 اآلخخيغ، مع حػارىافي  أو مباشخة بشفديا نفديا عغ بالحجيث سػاء وأفكارىا نفديا عغ التعبيخ في
 مغ بالعجيج ةالخواي إثخاء في الحخية مصمقكاف لُو و الشز،  مغ ضسشاً  ال شكالً  ىػ إختفى بيشسا

 وكتابة عام بذكل االبجاعية الكتابة في وحخفيتو وميارتو قجرتو مجى)) عغ عبَّخت التي الشرػص
(٘) ((خاص بذكل الحػار

.  
 الخواية نجاح وسائل يكػف مغ حتى لوُ  معيشاً  فكاف دؾيقاً  تػضيفاً  الحػار الخوائي وّضف فقج
 زعفلم اعشرخ  )الحػار( يكػف  وال القارغ  مدتػػ  مغ أعمى يكػف  فال األخخػ؛ العشاصخ فزال عغ

                                                 

(ٔ )nayef.nawiseh.com إرادة الحياة  -الجبل  لغة الحػار في العسل الخوائي بيغ اإلشكالية والجسالية/ مػقع إقحػانة
 وبشاء السدتقبل،  نايف الشػايدة .

(ٕ )www.youtube.com.  يع العالؼ/ عمى قشاة حمقة مغ بخنامج مػصميات بعشػاف )عبج البخجذ(: القاىا أ.د ابخـا
 . ٜٕٔٓ/ٕ/ٕٛمخفػعة عمى )اليػتيػب( بتاريخ السػصمية الفزائية وىي 

(ٖ )www.youtube.com   حػار مع الخوائي سالع صالح/ أجخؼ معو مغ خالؿ بخنامج )أحمى الكالـ(: حاورُه عبج
 . ٕٛٔٓ/ٙ/ٚاليػتيػب بتاريخ  الشاصخ العبيجؼ/ لقشاة نيشػػ الفزائية/ وحػؿ نز السقابمة الكامل نججه مخفػعًا عمى

(ٗ )nayef.nawiseh.com إرادة الحياة  -الجبل لغة الحػار في العسل الخوائي بيغ االشكالية والجسالية/ مػقع أقحػانة
 وبشاء السدتقبل / نايف الشػايدة .

(٘ )https://www.takween.com  وائي/ د. نجع عبج هللا كاضع/ أستاذ الشقج واألدب السقارف إشتخاشات الحػار الخ
 والحجيث/ كمية اآلداب/ جامعة بغجاد .

http://www.youtube.com/
https://www.takween.com/
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 م.م. فشار خميل مجيج الحامج

 عمى ؼيجب قجيسة، مػصمية ومشاشق بديصة شخريات عغ غالباً  تتحجث الخواية ألف الخواية؛ في
 وال سيسا الذخريات لصبيعة مالئع غيخ الحػار معو ؼيأتي حػاره لغة في متكمفاً  يكػف أال  الخوائي
 .الخوائي العسل يفخضوُ  الحؼ والػاقع األجػاء ضسغ

لو   نز وكل العامية، المغة في خرػصية الذخػص يسشح)) أفْ  الخوائي عمى يجبو 
(ٔ)((الفرحى المغة اآلخخ وبعزيا العامية المغة فييا يفزل الشرػص وبعس لدومياتو

.  
 مدتػػ  بياف في لوُ  شػاعية الحػار لغة مغ جعل فقج روايتو؛ في الخوائي إتَّبعوُ  ما وىحا
 السجيشة عغ أو الذخريات عغ )ىػ( يتكمع حيغ الفرحى المغة جاموإستخ اذ يبجو الذخريات؛

 لتسكيشو خرب ومرجر الخوائي، إلبجاع معيغ العخبية المغة)) فكانت وتخاثيا، معالسيا وبياف ووْصِفيا
 وبيئيا   تاريخيا   التعبيخ عجد تجاوز عمى والسقجرة يغشيو بالخرػصية الخوائي، الحػار لغة مغ

(ٕ)((الكثيخة وعسمياتو بالتاريخ بالػعي السباشخة المغة طإلرتبا وإجتساعيا  
.  

 خالؿ مغ واضح وىحا وبتاريخيا بيا يتعمق ما بكل عالِ والعَ  السػصل إبغ ىػ والخوائي كيف ال!
  العخاؾية . السجف مغ سػاىا دوف  السػصل بيا تختز التي األثخيةو  التاريخية السشاشق مغ لمعجيج ذكخه

 العامية لّمغة واضحاً  استخجاماً  الخواية في الفرحى المغة الخوائي اـإستخجوتبخز فزال عغ 
 ،نفديا عغ التعبيخ عمى وقجرتيا الذخرية ثقافةالو  الشز، شبيعة تقتزيو ما حدب االنكميدية حتى
 مجيشة بيا تختز التي األلفاظ مغ وغيخىا شذت،...( صاج، )عتيق، مثل: عامية ألفاضاً  فشجج

  .العخاؽ مجف مغ سػاىا دوف  مغ السػصل
 إحجػ لداف عمى جاءت العبارة التي ىحه الخواية، في االنكميدية المغة استخجامو أمثمة فسغ
 لُو  ؼيقػؿ السجيشة دخمػا الحيغ االجانب الجشػد أحج مع حػارىا خالؿ الذخريات

((look  ،look  االرىاب عمى قزيتلقج))(ٖ)
.  

 والشفدية الذعػرية الحالة عغ لمتعبيخ الخواية يف الحػار عشرخ تػضيفإلى  الخوائي لحا عسج
 الػصف، عمى االعتساد عغ فزالً  تسثيمي بأسمػب الفكخية السدتػيات عغ التعبيخ ، فزاللمذخريات

 ما بقجر والشفدية والسادية االجتساعية الشاحية مغ الذخرية شبيعة عغ لشا يكذف ال)) فالحػار
 قجمتأ لساذا نجرك بل فحدب، الذخرية سمػك نعخف ال فسشو   الثالثة بعاداأل ىحه وراء اعسَّ  يكذف

(ٗ)((سػاه دون  الفعل ىحا عمى
.  

 
                                                 

(ٔ )https://www.startimes.com .لغة الحػار في الخواية العخبية، غالب ىمدا أنسػذجًا، د. عبج هللا أبػ ـيف 
(ٕ )https://www.takween.com  إشتخاشات الحػار الخوائي، د. نجع عبج هللا كاضع، استاذ الشقج واألدب السقارف

 والحجيث/ كمية اآلداب/ جامعة بغجاد .
 . ٜٙ( الخواية ٖ)
 . ٜٔ( الحػار في القرة والسدخحية واالذاعة والتمفديػف، د. شو عبج الفتاح مقمج ٗ)

https://www.startimes.com/
https://www.takween.com/
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 ....السطاىخ الفشية في رواية

 الذخريات: الثالث السبحث
 صصالحا  : االذخرية لغة  و 

 في الذخرية عغ بالحجيث البجء وقبل الخواية، في ساً مي وعشرخاً  اساسياً  مكػناً  الذخرية عجتُ      
 الذخرية . لكمسة صصالحيواإل المغػؼ  السفيػـ عخفةم مغ البج البخجذ( )سكاكخ رواية

 بعيج، مغ تخاه وغيخه   نداناإل  دسػا الذخز)) مشطػر بغإل العخب لداف في جاء لغة  : الذخرية
 شخاصأ وجسعو   وضيػر رتفاعإ لو جدع كل والذخز،  شخرو   رأيت فقج جدسانو رأيت شيء وكل

 زوشخ   يصخف، فمع رفعو   يأ برخه   خ زوش اليبػط ضج والذخػص رتفعإ يعشي زوشخ   وشخػص
(ٔ)((ا سػاه  وميده  عسَّ  عيَّشو الذيء

.  
 الجراسات، في الكبيخة ألىسيتيا الذخرية تعخيفات تعجدت فقج :صصالحا  ا الفشية الذخرية أما     

 السحاؿ ومغ لمخواية، ربعَ ال ةبسثاب فيي والتقشية االبجاعية الفشية الداحة تذيجىا التي والتصػرات
 غيخ مغ رواية تخمق أن تدتصيع ال إنظ)) بقػلو لػرنذ ذلظ د.ىػ جدونيا، ولقج أكَّ مغ  رواية وجػد

 ويتػج بخازإو  ومػاقفو أفكاره لشقل الكاتب عمييا يعتسج التي ىي الػسيمة فالذخرية ،(ٕ) ((بذخية كائشات
 رسسُو لياكاد الحؼ  ألساسا وأ الريغة عمى كميا فعالياأ وتقػـ ،معخفة تامة لجيو معخوفة تكػف  بحيث

 السبجع الخواية فالكاتب حجاثأ عمى ايجاباً  وأ سمباً  تشعكذ وسمػكياتترخفات  مغ عشيا يرجر وما
 مختمفة . بػسائل لمقارغ  وتقجيسيا الذخرية رسع في دورًا ميساً  يؤدؼ فْ أ بخيالو يدتصيع الحؼ ىػ

 خارج مغ مفخوض يارمع ىػ مس ا أكثخ بتذييجه الشز يقػم بشاء)) الذخرية ذفإ
 شبيعتيا وتتحجد الذخريات، بباقي متأثخة الخوائي الشز داخل الخوائية الذخرية، وتعير (ٖ)((الشز

 . صخاع أو تعاير كخه، او حب عالقة تكػف  فقج بيشيا؛ التي تقػـ العالقة خالؿ في
 يةؤ ر  الى بحاجة القارئ  الن)) االدبي لمعسل االىسية غاية في الذخرية رسع لحا يعج

 الحكيقة روعة خالليا مغ فيتحدذ والحخارة بالرجق عخوقيا الشابزة الشاشقة، الحية الذخرية
 عمى القرة يحفد مس ا والتعاشفالػد  جػ مغ تػلج بيا واقتشع معيا، تفاعل ما واذا الحياة، وحخارة

(ٗ)((الشجاح
.  

 
 العػاشف جسعي ومتفخجا   مالحطا   بيا ويصػف الحياة يختبخ أنْ ))في  الخوائي ميسة تطيخلحا 
(٘)((الفشي عسمو فيعمى عالتيا  يرفيا ثع وقمبو حافطتو في ويختدنيا والحػادث والسذاىجات

 ساوم .
                                                 

 . ٘ٛ/ٚمعجع لداف العخب ، مادة )َشَخز( ( ٔ)
 . ٜٙ( أشكاؿ الخواية الحجيثة، ولياـ أوكػنػر/ تخجسة: نجيب السانع ٕ)
 . ٜٗٔ( سيسيػلػجية الذخريات الخوائية/ فيميب ىامػف، تخجسة: سعيج بشكخاد ٖ)
 . ٜٗٔ( في الشقج االدبي الحجيث، د. مجج دمحم الباكيد البخازؼ ٗ)
يع اليػارؼ ( مرادر نقج الخو ٘)  . ٜ٘اية في األدب العخبي، د. احسج ابخـا



 

 

ٔٗٙ 

 

 م.م. فشار خميل مجيج الحامج

 جةجدّ مُ  روايتو شخريات )سكاكخ البخجذ( فجاءت روايتو في سمصاف صالح سالع الخوائي بو قاـ
 خالؿ في يعبخ أفْ  فاستصاع (سػصل)ال مجيشتو وتجاه )العخاؽ( وششو تجاه ومذاعخه ألفكاره سةومتخجِ 
ورغبتيع في العير بدالـ ومحبة  ومعاناتيع اآلميع في اىعيَّ إ مذاركاً  مجيشتو اىل معاناة عغ روايتو

 ناحية مغ الذخريات بػساشة كافة فئاتوب السػصمي السجتسع ر شبقاترػَّ يو  ناحية، مغوتدامح 
 كاف وليحا .)الحجباء( نيشػػ  ارض ىي واحجة أرض وتجسعيع بيشيع فخؽ  ال أّف الجسيع غبيّ لي اخخػ 

 ترػيخ في كبيخة جادةإ الخوائي فأجاد ومقرػدًا، ومجروساً  دؾيقا اختياراً  الخواية في لمذخريات ختيارهُ إ
 معالشذأة والعِ  في الذخريات ىحه بيغ السػجػد الكبيخ االختالؼ مغ الخغععمى  شخرياتو

 احياناً  تجسعيا ولكغ قميل،و  في كثيخ بعزيا عغ ذخرياتلحا تختمف ىحه ال الشفدية؛ واالستعجادات
 شخ، أو خيخ مغ الحياة بو تأتي دراؾ الرحيح لساالسذاعخ واإل في تجاىيا تختمف التي وحجة الحادثة

 االجتساعية والثقاؼية الشاحية مغ ومتػاضعة بديصة شخريات فيي والدحاجة القمب شيبة تجسعياو 
وفق ما  عمى تمظ ويشتقج الذخرية بيحه معيا تعاماًل مػضػعيًا ؼيذيج الخوائي تعامل وكاف والسادية،

ألبشاء  يتسشاىا التي السثمى الحالة الى بذخرياتو الػصػؿ الى يرجر عشيا مغ سمػكيات سعياً 
 ىحا خمق نْ إ  )) بقػلو بخجذ( )عبج وىػ الخواية شخريات مداف احجػب ذلظ الخوائي جأكَّ  مجتسعو، وقج

 .(ٔ)((بعزو  بعزا   يحب   ان يشبغي -يطغ كسا -الكػن 
 وقجميا بيا الخوائي عمى بعس الذخريات التي عشي الزػء لقاءإ السبحث ىحا في وسشحاوؿ

 الخارجي الذكل العيغ، تخاه   ما ويذسل عقميا  ، ى خ ي   ما وفق وعمى العيغ تخاه ما وفق عمى)) لشا
(ٕ)((لمذخريات والذعػرية الشفدية الةالح عقميا   يخى  ما ويذسل والسيشة العسخ عغ فزال   واالسع،

.  
 الخواية أحجاث في مذاركتيا حدبب البخجذ( )سكاكخ رواية في الذخريات تقديع يسكغلحا 

  :وفق ما يأتي عمى
 ةرئيد شخريات  
 ثانػية شخريات  
 ىامذية شخريات  

 الى وتجفعو   الفعل تقػد التي)) وىي حػلُو األحجاث تجور الحؼ السخكد : وىيالخئيدة الذخريات. 6
 الذخرية ولكشيا دائسا   العسل بصلالخئيدة  الذخرية تكػن  نْ أ الزخوري  مغ وليذ االمام

فزال  تافرئيد عجافشخريتاف تُ  اذ تبخز البخجذ( )سكاكخ رواية في، مسا نججه (ٖ)((فيو السحػرية
 كبيخ تأثيخ ليسا كاف اذ -عمى ذكخىسا الحقًا  سشأتي - بخجذ( )عبج وىػ الخواية بصل شخرية عغ

                                                 

 . ٛالخواية   (ٔ)
يع جبخا الخوائي: فاشسة بجر حديغ، رسالة ماجدتيخ، جامعة بغجاد، ٕ)  .ٕٔ، ٜٜٜٔ( الذخرية في أدب جبخا ابخـا
(ٖ )https//www.blogs<alantologia.com. ( ٜٚٗٔتصػر البشية الفشية في القرة الجدائخية السعاصخة-ٜٔٛ٘ ،)

 . ٕٛٔٓشخيبط احسج شخيبط 
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 ....السطاىخ الفشية في رواية

 عسال نساإو  االولىالخئيدة  الذخرية يا عمىػولكشيسا لع تص وعمى أحجاث الخواية البصل شخرية عمى
 .لشا اضيارىا الخواية كاتب رادأ التي بخاز الفكخة االساسيةإ ثع ومغ صفاتيا بخازإ عمى معيا

 عجتُ اذ  جذ(بخ  )عبج الخواية بصل شخرية ىي الخواية ىحه في االولىالخئيدة  الذخريةف
 الذخرية ليحه الخوائي عصىأ فقج ؛  الذخرية ىحه لعبتوُ  الحؼ الجور خالؿ في الخوائي جّدجهُ  نسػذجاً أُ 

 نعكاسإ التي ىي لمقارغ  يرالياإ الخواية كاتب أراد التي الفكخة عغ لمتعبيخ الشز داخل الكاممة الحخية
 رجل   قمب عمى مجتسعيغ بشاء السجتسعأ يجج أفْ  في ورغبتو السػصل( )مجيشة مجيشتو ووقائع ألحجاث

 بشاءأ فيع بيشيع الصائؽية التفخقة جحور يغخس أفْ  أحج يدتصيع وال البعس االخخ بعزيع يحبُ  واحج  
 .الحجباء السػصل رضأ وىي واحجة وأرض ىػ الذعب السػصمي واحج شعب

 لداف عمى الخواية، ومشيا قػلو نرػص نز مغأكثخ مغ في  فكختو ىحه الخوائي وقج نقل
(ٔ)((بيشيع الحب وزعأ فإني الدكاكخ عشجما أوزع)):  )عبج بخجذ( البصل شخرية

 في قػلو وكحلظ .
(ٕ)((بحاجة ليحه الدكاكخ لتدعج البذخية ان  )) آخخ نز

.  
 اإلنداف نذاركُو إحداسُو الكبيخ والعسيق تجاه أف يجعمشا الشريغ ىحيغ ستصاع الخوائي فيإ

 يدتصيع)) في شكل شخري ولكشو الحياة الخوائييجج ؼ، يديخ بذيء ػلو  هُ سعادإ يحاوؿ الحؼ البديط
 السخئيات ترػر في تداع الخيالإو  والسيػل العػاشف رسع في بالعسق الذخرية رؤياه يقخن  أن

يدتعيغ بيحا كمو عمى إعصاء صػرة  ثع مغ قػانيغ عامة الجدئيات ىحه خمف غسيك وما وجدئياتيا
 كل يسكغ أن يحذ بو كل فخد في شبيعي مذيج أو اندانية خريةصادقة لعاشفة بذخية أو ش

(ٖ)((شعب
.  

 مجيشتو تجاه - شاه في مػاضع عجيجة مغ الخوايةتمسدّ  الحؼ -إحداسو الرادؽ  الخوائيويشقل 
 بشاءأ بيغ زرع الفتغ ومحاولة العرػر خِ مَ  حاؾ ضجىا عمىالتي تُ  والسكائج ليا تتعخض التي والسخاشخ

يؤكج  سبق ما الخغع مغ كلذلظ وعمى  مع لكشوُ  بأخخػ، أو بصخيقة بيشيع يتشاحخوف ؼيسا عوجعمي السجيشة
 نياإ فييا، سػارأ وال بػابات ال)) نياأو  صامجة، تبقى السػصل مجيشة دائسًا عمى لداف )عبج بخجذ( أفَّ 

(ٗ)((مشح أن خمقيا هللا مجيشة واحجة
 الذارع تخاثية معخوفة لجػ شخرية ىشا الخوائي لحاوضف .

 فقج ؛ خالؿ روايتو السعاصخة ىحهفي   الحجاثة لشا في اشار مغ يشقميا فْ أَ  ستصاعإالسػصمي قجيسًا و 
 الحؼ أو االحداس الفكخة لشقل مشوُ  محاولة في بخجذ( الذخرية التخاثية )عبج ىحه الخوائي ستخجـإ

السػصل  حياءأ بيغ التشقل ودائسة والحخكة بالحيػية تذع شخرية فعبج بخجذ السجيشة، تجاه بو يذعخ
يع: جسيعبشاء السجيشة ال سكاكخه ببيع بخجذ( )عبج ويقػـ رمق العير، وسج لكدب الخزؽ  يا؛شػارعو 

                                                 

 . ٖٙ( الخواية ٔ)
 . ٜ( ـ . ف ٕ)
 . ٓٙ(: مرادر نقج الخواية في االدب العخبي الحجيث ٖ)
 . ٙٔٔ( الخواية ٗ)
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 م.م. فشار خميل مجيج الحامج

 أؼ الى الجخػؿ مغ أحج أف يسشعو يدتصيع وال مشيع، احج بيغ فخؽُ يُ  وال ، والييػدؼ،والسديحي، السدمع
أثشاء تشقمو في في يتعخض ليا  كاف لتياكميا  السخاشخ مغ الخغع مشاشق السجيشة عمى مغ مشصقة

  .إيرالو لمقارغ  الخوائي ما يخيج تساماً  صابقيُ  مساشػيمة،  شػارع السجيشة ولسجة
 بالفدع حداسوإ ومغ بخجذ( )عبج نطخات مغ زحشي كاف الحؼ االبجؼ واليع الحدف  خيط ولعلَّ 

 مدتقبل عمى الخوائي لقمق اً رمد  كافاذ  سكاكخه ليعصييع الشاس وراء يخكس وىػ والتػجذ والقمق
 . شيجتيا التي الحخوب سمدمة بعج اليو ستؤوؿ وما السجيشة

 ليا تعخضت التي لمشياية ذخرية رمدًا أيزاً ىحه ال ليا تعخضت التي السأساوية الشيايةوتسثل 
 لوالجي يزاً أ الشاس خالؽأو  نفديات وفيكميا  الحياة مجاالت في وعطيع جحرؼ  تغييخ مغ السجيشة ىحه

  مكاف. كل مغ العالعَ  يقرجىا خًا لمعمعبمش كانت أف بعج بشائياأ عمى خيَّع الحؼ
 ىحه ليا تعخضت التي بالشياية بخ الخوائي عغ ىحه الشياية السفجعة لمسجيشة وَقَخَنياوقج عَّ 

اؿ ػ واالى لالوجاع حجاً  يزع فْ أ بحلظ الخوائي وأراد حياتيا نيىأ ومأساوؼ  خوع  مُ  حادث خثْ إ الذخرية
 االصػات تتعالى عمييع، يشذخ الدكاكخ)) فييا يقػؿ التي الشياية بيحهكميا التي تتعخض ليا  مجيشتو 

 مدخعا ، ليبمل يافػخو  انداح مغ حارا   الجم فجخ صمبشيء  أذنيو المذ مغ كل الجيات حفيف
 تتذكل مد مغ بل بقعة الجدخ، عشج مشتربا   بخجذ عبج يكغ لع الغخوبعشج  جبيتو خصججائمو ويم

(ٔ)((الطالم بجاية مع االرض بعج أن شخبتيا لتختفي ثع وقػفو مكان عمى
.  

)عبج       الخواية  بصل شخرية فزال عغ الثانية في ىحه الخوايةالخئيدة  الذخرية أّما
ىػ  –في إبخاز احجاث الخواية وتصػر أحجاثيا فيي شخرية )حّشػشي(  والتي كاف ليا دور بخجذ(

وسبب ىحا الحقج الغيخة السفخشة التي يذعخ بيا حشػشي تجاه  –مى عبج بخجذ شخز حاقج ججا ع
في الػقت الحؼ يعير ىػ في فقخ  عبج بخجذ وىػ يخاه يبيع الدكاكخ لمشاس ويطشو يكدب مااًل كثيخًا ،

 بال و سمصاف بال ؛ فيػة ضعيفة لفقخهِ مجقع وحياًة بائدة مع زوجتو )العشػد( التي جعمت مشُو شخري
 كانت ما وغالباً  مشدلوِ  في فيػ أشبو بخئيذ شخؼ   بيتو في والشيي القجرة عمى االمخ لوُ  وليذ نفػذ

، في حيغ لمدكاكخبيعو  لقاء - يطشاف كسا -  تقارنُو زوجتو بػ)عبج بخجذ( الحؼ يجشي االمػاؿ الكثيخة
 جيجة معاممة موُ تعام زوجتو ويجعل وسعيجة، شيبة حياة ليعير الساؿ مغ )حشػشي( ما يكؽيو ال يكدب
 .  بخجذ( ؾياسًا بػ)عبج يداوليا كاف التي االعساؿ كثخة مغ بالخغع ومحتخمة

اتكأ ))بقػلو  روايتو مغ نز و)عبج بخجذ( في زوجتو تجاه الخوائي مذاعخ )حّشػشي( ويرف
 دائسا  تأتيو األحاسيذ متزادة دائسا ، يطغ أن سػء البخت ىػ بة، ىكحافاجأتو كآ الحائط عمى

                                                 

 . ٖٔٔ( ـ . ف ٔ)
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 ....السطاىخ الفشية في رواية

حيل عبج بخجذ، كان ذكخه   العشػد وال ذكاء يسمظلع مغ الشحذ يعتخف انو   مخمػق  كأنو   زمو ،يال 
(ٔ)((يدعجو  ويذتت ىجوءه

.  
 الػسيمة ألنيا أف الخوائي قج أعصى أىسية لسالمح حشػشي الخارجيةفي الشز الدابق محع نَ 

ية الكبيخة في بشاء العسل األىسألف البعج الفكخؼ لمذخرية يحسل  ليا؛ الفكخؼ  البعج التعخؼ عمى في
  .األدبي

 ؿالسا عمى ليحرل سخقة )عبج بخجذ( محاولة بحشػشي الىاالسباب السحكػرة انفا  دفعت لقج
 بقي ما اذا تيجدُه دائساً  كانتو  الذارع في تصخدهُ  أف زوجتو )العشػد( خذية الحؼ يجعمو مقبػاًل لجػ

االستغشاء عشيا فال ممجأ وال مأوػ لو إال  يدتصيع ال فيػ مالزمًا لُو وصفة ثابتة مغ صفاتو؛ الفقخ
 في ذلظ الخوائي جأكَّ  وقج بيو،أ ضل زوجة يف يعيذيا كاف التي التذخد حياة الى يخيج أف يعػد بيتيا، وال

 جاثسة عمى نفدو، كانت التي الستكجرات االماني ىحه أزاحت بسمئ فسو، كخكخ)) ؼيو يقػؿ شػيل نز
عشيا أبجا ،  لع يدتصيع االستغشاء لكغ ترخفاتو د كانت تذعخه بزآلتو وتفاىةالعشػ  أن مغ وبالخغع

 يعػد أو في حجيقة عامة، السآرب في الميل ويشام والسقاىي، فعشجما تصخده  كان يخخج الى األسػاق
 مغ مذػار خخج إليو تػا ، أقحستو   عاد كأنو   فتدتقبمو   نادما ، تائبا   والجػع البخد مغ وقج ىدل بعجىا

 عاد وكمسا آلخخ، مػقع كقصعة شصخنج مغ تشقمو   سكخاب، ود الل بدصة في عامل االعسال، كل في
 وىػ حتسا ، سيتذخد رجعة ؟ بال شخدتو   لػ ماذا فكخ حش ػشي بالخحالن، ريبيات قميمة، نقجية بأوراق

مثل  أبيو، وجةز  أقجام يغدميا، ثع تخكمو   ان قبل الرسػن  شعام بقايا يأكل سشيغ، اليػان ذاق الحي
(ٕ)((البيت أمام ىخ  متذخد يشام

.  
 االنفعاالت ضخوب وعخض دؾيقاً  ترػيخاً  الذخرية ىحه لشاالدابق  الشز فييرػر الخوائي 

 حجود الرجؽ أبعج الى تحمياًل صادقًا ودؾيقاً  ذلظ كل تحميل في ماىخاً  كاف ، وقجشتى االندانية لمشفذ
 صصمحتإو  بػَ الشُ  عمييا لبتآت التي واليائدة السشكػبة الحديشة فأبخز لشا صػرة تمظ الذخرية والجقة
 االجتساعية في مطاىخىا رؤية نافحة لتحميل التحػالت يستمظ)) الحؼ وىػ فالخوائيرزاء،األ عمييا

(ٖ)((والخوحية السادية
.  

السدؤوليات  الى يخجع الشفدية الحاالت مغ االوفخ القدط)) أف أخخػ  ناحية مغونجج 
في أعساق نفدو مغ  الفخد ية واألعباء العائمية الثقيمة ومذكالت األسخة وما يعانيواالجتساع

(ٗ) ((العائمية بحياتو تراال  وثيقا  إمذكالت تترل 
. 

                                                 

 .ٗٛ( الخواية ٔ)
 .٘ٛ( ـ. ف ٕ)
يع ٖ)  . ٕٓٔ( البشاء الفشي لخواية الحخب في العخاؽ/ عبج هللا ابخـا
 . ٖٙٔقرة السرخية القريخة/ سيج حامج الشّداج  ( اتجاىات الٗ)
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 م.م. فشار خميل مجيج الحامج

 العائمية التي كاف ضخوفوُ  الحؼ مشذأهُ  )حشػشي( سا يػضح الدمػؾ الحؼ يرجر عغ شخريةم
صجره شتى  في القشػط، ويجير آيات مغ آية متوُ فجع وترخفاتوِ  شباعو خت سمبًا عمىوالتي أثّ  يعيذيا

  .يثيخه ترخؼ ؼأ ماـأو  ألدنى مػقف االنفجار يحاوؿ بخكاف وكأنو الثائخة االنفعاالت
 فيي )حّشػشي( وشخرية بخجذ( )عبج شخرية فزال عغ الثالثةالخئيدة  الذخرية امَّ أ
 مطمػمة بأنيا نفديا ألقشاع ةذريع تتخح مغ فقخىا مخأة إ وىي ،)حّشػشي(  زوجة )العشػد( شخرية

 وأنا بالسال، تشعع الشاس الغيخة تأكمشي،)) نفديا عغ فتقػؿ عميو ىي مّسا حاؿ بأفزل تكػف  أف ويجب
كل  قتل دفعيا ىحا االحداس الى اذ (ٔ)((الدعادة عشو   تبحث غمَ  كػن أ أن يشبغي محخومة، عيرأ

فقخىا  مرجر -بشطخىا-ألنو يغ؛دائسَ  اعوند  شجار حالة في فيسا زوجيا )حّشػشي( نحػليا  عاشفة
 مشيا ػشي()حشّ  ُيغزب كاف ما وىحا كانت؛ شخيقة ةبأي الساؿ لكدب وتدعى شسػح فتاة فيي وبؤسيا؛

 ضخوب عغتتػرع  وال شيء اؼ عسل عغ تتػارػ  ال فيي الجائع؛ اسارىُ جَ شِ  في آخخ سبباً  أحيانًا ويكػف 
 الشاس عمى تحتاؿ كانت انيا حتى االمػاؿ كدب في امآربي لتحقيق الحيل والػسائل السدتيجشة مغ

 جالدة بو كشت عشجما)فتقػؿ ) السػصل مجيشة اسػاؽ في وتذحح بيع مياتيعأ مغ شفاالً أ بأف تخصف
 آه،رَ مغ  كل شفقة بػجل، أثار حزشي الى يمجأ عػرحم كأرنب خائف والصفل الشجفي، شارع في

(ٕ)((الشقػد عميو عشجه  ويخمػن  الشاس يتػقف
.  

 عمييا يزحكغَ  فكاـية عساؿأ السجيشة مغ خجمة ليغَّ و  نداء كانت تقػـ بأعساؿ أخخػ معاذ 
 حياتيا. يغيخ وىػ الحرػؿ عمى الساؿ الحؼ واحج مدعى في ىؤالء الشدػة وكميا أعساؿ ترب

يمجأف  المػاتي الشرػص الدابقة مثااًل لمشدػة الجاىالت تػضح كسا )العشػد( شخريةوتعج 
 الداذجة، الدحخ لػ احتجَغ لتحقيق أشساعيغ، وكل ما تفعمو ال تخخج ؼيو عغ شبيعتياحتى الى 

الخخوج  رادتأ وإفْ  حتى قاتالً  ويأساً مسزًا لسًا أشج ما تكػف أدائسًا تعػد الى  ياتجعم التي السخة والخيبة
 بيغ تكف ةمدخع تخخج الدقاق، في جمبة ترجر عشجما الباب إلى وتشط كانت تفخح))مغ حالتيا تمظ 

 صفائح بيشيغ، تتصايخ السعخكة تشذب ود تمظ ىحه لتكدب عمى المػم تزع الستذاجخات، الشدػة
(ٖ)((باليالك الصخفيغ البيت تجعػ عمى الى تعػد الخجال مع بعزيع ثع يذتبظ واالححية، التشظ

. 
أقل  دواراً أ وتحسل الخئيدية، لمذخريات مداعجة تعج شخريات وىي : الثانػية الذخريات -0

 عغ كذف عػامل إما تكػن الخئيدة  الجػانب الخفية لمذخرية تزيء)) التي ييف فعالية،
بإسسيا فػق أنيا تمقي  وتشصق تجور في فمكيا تابعة ليا لدمػكيا وإما وتعجيل السخكدية الذخرية

(ٗ) ((أبعادىا عغ الزػء عمييا وتكذف
.  

                                                 

 . ٓ٘( الخواية ٔ)
 . ٙ٘( ـ. ف ٕ)
 . ٓ٘( الخواية ٖ)
(ٗ )https://gobikers.cz ،ٕٓٓٓغداف كشفاني، جساليات الدخد في الخصاب الخوائي، صبيحة عػدة زعخب . 
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عغ الذخريات الخئيدة  خرياتالذ فرل ستحالةإ عبج السمظ مختاض اتبالكَّ  أكج قجو 
 بفزل إال السخكدية في العسل الخوائي الذخرية تكػن  أن يسكغ ال)) بقػلو الخوائي الثانػية في العسل

 أن   االعتبار، فكسا عجيسة الذخريات ايزا  لػال ىي تجور أن ليا كان ما التي الثانػية الذخريات
(ٔ) ((شاى كحلظ األمخ فكانَّ  االغشياء يرشعػن مجج الفقخاء

.  
 و )يدداف( ىسا بخجذ( )عبج الخواية ببصل مباشخ تراؿإ ليسا كاف شخريتيغ ىشا سشتشاوؿو 

  )مخدانة( .
 لو بالشدبة أصبحت االيديجؼ الحؼ ىخب مغ مجيشتو )سشجار( التي الذاب فيػ )يدداف( اأمَّ 

 الستعة مغ فييا يجج وال و،عمي الحياة بػشأة يحّذ  جعمتوُ  التي والتدمت الكبت مميئة بألػاف صارمة بيئة
 عجده نتيجة لجيو في إحداس القمق زاد سام جسل؛أ بغج   واالمل الصسأنيشة مغ شيئاً  نفدو في يبعث ما

 تقاليج وبيغ مشيا راد الدواجأأحبيا و  التي الفتاة مغ الدواج في الصبيعية رغبتوِ  بيغ السالءمة عغ
 مجيشة مخكد الى عشيا بعيجاً  يخحل و كثيخاً  يحبيا يالت مجيشتو تخؾ الى دفعوُ  سال عخافو؛أ و  السجتسع
 والسجيػؿ بالغخبة احداسوُ  شاشخهُ  مع )عبج بخجذ(الحؼ لقاء لو كاف السجيشة( وفي )مخكد،  السػصل

 ونطخة بخؤى ذاتية يعير)) كحلظ بخجذ عبج كاف فقج يزاً أمشدلُو  شاشخهُ  كسا شيء، كل مغ سىواأل
(ٕ)((والذاذة بعيػن الغيخ الغخيبة حياتو   يسارس ػجبياسب راح خاصة

.  
 وعبج بخجذ يددان تآلف)) بقػلو بخجذ( و)عبج )يدداف( بيغ المقاء ىحا الخوائي قوقج وثّ 

مدمػبة مغ مكان ممغػم بالصقػس والسعتقجات، يشبر  وحداسة رقيقة كتمة يددان غخيبيغ، ديغغكم
 )جػانا(؟ لع ىل لعذقو عميو اآللية غزب سبب االن الى يعخف لع في االسئمة السكبػتة بأعساقو،

(ٖ)((بدػء ليثمع يقيشو أو يسدو الحب ىحا يكغ
 ليا تعخض والسػاقف التي االحجاث ىحه دفعت إذ .

 ماض  جسيل، لو بالشدبة الحياة فأصبحت بالشاس؛ والثقة الى فقجانو االيساف بالحياة في مجيشتو )يدداف(
  مجيػؿ . لومدتقب معو والخضا بو التأقمع يحاوؿ وحاضخ

 لجيو الى الصبيعة التي تبعث اليخوب وىي الخوماندية سسات مغ سسة ذلظ لجيو اضيخ وقج
ىحه السجيشة  بو لسا تدخخ -عاشيا في )سشجار(  التي والخاحة والحكخيات الجسيمة االحداس بالجساؿ

شة الى مكاف كسا أنيا مدكغ َمغ يحب فتحػلت ىحه السجي –قمب كل مغ يخآىا  خالبة تأسخ مغ شبيعة
(ٗ) ((والحشيغ الحكخيات لػاعج يخثوي الحدن  الشفذ يخمق مذاعخ الغخبة ويبعث في))

ويرف الخاوؼ  .
 فخاشو أيغ ىػ االن مغ قخيتو ومغ،ويحر الحدن ىذيع الحكخى )) :إحداس يدداف وذكخياتو بقػلو

 ب مػاشغ اليػى،واد  تتذابظ فيو أشجار التيغ كانت إيديذ تالع عمى السصمة غخفتو الجافئ! في
                                                 

(ٔ ) e-biblio—univ-mosta.dzٕٓٓٓلسمظ مختاض، في نطخية الخواية بحث في تقشيات الدخد، عبج ا . 
 . ٜٕ( الخواية ٕ)
 . ٜٕ( ـ. ف  ٖ)
 . ٕ٘ـ ٜٜٔٔ، ٕ، العجد ٜ( داللة السكاف في مجف السمح لعبج الخحسغ مشيف، دمحم شػابكة، مجمة أبحاث اليخمػؾ، مجمج ٗ)
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 م.م. فشار خميل مجيج الحامج

ممجأ  تعجالصبيعة عشجُه وكانت  (ٔ) (الكػاجظ باغتو   عشجما بعذقيا الحىبي الذقخاء لحيتو   وتخزب
تكاد تكػف قج انتيت  التي عشجُه عالع يشبس بالحياة فيي وقيػده بذخوره عالسُو ومجتسعوُ  يعتدؿ ؼيو

  بخخوجو مغ بمجتو وفخاقو لحبيبتو .
 بصل عشج بشةبسثابة اإل عجتُ  الفتاة التي )مخدانة( شخرية فيي خخػ األ الثانػية الذخرية اأمَّ 

 والدعادة، االمل لجيو تبعث فيي لجيو؛ يجابيإ تأثيخ لو كاف حياتو في فػجػدىا بخجذ(؛ )عبج الخواية
 )عبج مغ بالقخب )مخدانة( ، إذ تعيرحػلوُ  غمسّ  الكثيخيغ عشج يججىا ال التي ةبالصي مرجر وىي

 في بقاءه ياـأ يخيجه الحؼ الجافئ الدكغ مشدلو مغ وتجعل وتخاعيو تخجموُ  ضفارىاأ مةنعػ  مشح بخجذ(
 تجعل مخدانة كانت)) عشج )عبج بخجذ( )مخدانة( مكانة عغ الخوائي يقػؿ لمعسل، خخوجو وعجـ مشدلو

 الدػق  الى فيو يحىب ال الحي الػحيج اليػم إنو بخجذ، عبج حياة في مغ يػم الجسعة يػما  شيبا  
 الديج   خجمة مغ ليسشعانيا والجاىا  يكغ ولع بيتيا، في كأنيا تعسل وىي االنػثة، سحخ البيت يتشفذ

(ٕ)( ((الذي ج بابا) بعبارة تمثغ داره عتبة عمى االولى خصػاتيا حبت فقج
.  

 فْ أ تحاوؿ فيي االيثار؛ مغ عاؿ   قجر   وعمى خىفًا،مُ  حداساً إ )مخدانة(لحا تستمظ شخرية  
 لبيت خجمتيا في تجج)) كانت ىتساميا باآلخخيغ، وقجإ قجر  لشفديا تيتع تكغ ولع حػليا، غمَ  تدعج كل

(ٖ) ((بحاجتيا الييا وتذعخ فاتيا عس ا وتعػيزا   راحة بخجذ( )عبج
.  

ي دبغ عمييا أبػة حانية وىػ يذعخ ))عمييا ويحبيا كأبشة لُو ؛ فكاف  كاف )عبج بخجذ( يحغُ و 
(ٗ)((الكبيخيغ والجييا إلعالة حياتيا في م قتشعةوىي عة تتعاقب مدخ  شبابيا بدشػات

 آثخْت  لقج .
في  الكبيخيغ رغبًة مشيا ومحبًة لػالجييا - لخصبتيا كثيخيغ تقجـ بالخغع مغ -فكخة الدواج  عغ التخمي

راحتيسا وتخجميسا بكل حب  وتفاف  تجفعيا شيبة قمبيا، ورغبتيا الرادقة بشيل  عمى الدغ، تديخ
السذمػلة، وأبي العاجد، تفتح أمامي سشػات  ن نطخة إمتشان  مغ أميإ))بقػليا  وُ حا ما أكجترضاىسا وى

(٘) ((متججدة مغ العسخ لغ أشاليا بكل الدعادات السديفة
. 

ة، بل ًا عغ أىسية دور الذخريات الخئيدكثيخ  خريات الثانػية في الخوايةدور الذلحا ال يقل 
والسداىسة معيا في  الخواية حجاثأ زابخ إداء مياميا في الشز و أفي الخئيدة  نيا تداعج الذخرياتإ
 . يراؿ الفكخة أو السغدػ مشياإ

                                                 

 .ٖٗ( الخواية ٔ)
 . ٘ٙ( الخواية ٕ)
 . ٙٙ( ـ. ف ٖ)
 . ٘ٙ( ـ . ف ٗ)
 . ٗٓٔ( ـ. ف ٘)
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 السػاقف في فعاال   ليذ كائغ)) :الذخرية اليامذية بأنيا تعخيف يسكغ :اليامذية الذخريات -3
(ٔ) ((والسخويات واالحجاث

ر الحؼ لجو حجع ا لىإ الفشي العسلىحا  في الذخريات ىحهوال يقل دور  .
 الذخريات مغ ما قرة أو رواية تخمػ اف يسكغ في الػقت نفدو الو ة، تذغمو الذخريات الخئيد

 الذخرية ارةغاية الزخورة إلن في فيحه الذخريات بمغة التسثيل )الكػمبارس(، يدسى ما وأ اليامذية
 الخواية أو القرة أو السدخحية . فيالخئيدة 

الشز؛  داخل لدج فخاغ أو مكاف ذغاؿنإل الذخريات ىحه االدبية تأتي االعساؿ بعس وفي
 االحداس دوف مغ  سخيعاً  وتتالشى حياناً أ نريغ او نز عمى ضيػرىا الطيػر ويقترخ قميمة فيي
 بيا.

 مع مشيا البعس عشج الػقػؼ اليامذية سشحاوؿ الذخريات مغ عجيجة بخوايىحه ال متفِ حَ  وقج
 . ذكخىا تعدز التي الخوائية الشرػص ذكخ

 سكاكخه بخجذ( بأكياس )عبج الخواية بصل يحتفع الحؼ التػابيت( )بائع الذخريات ىحه غوم
 ؼيو:  يقػالف الخواية مجار عمى واحج مػضػع في بيشيسا حػار عشجُه، وقج دار

  بيتو . في تابػتا   كل واحج مشا يستمظ أنْ  يشبغي -))
  السحل صاحب ضحظ

  معي الخاديػ يزعػن  ليتيع -
 : بخجذ عبج إليو نطخ

(ٕ)((هللا وجو ويبقى زائل كمو   -
. 

 عبج صجيق - الرسػف( بػأ )متي وبيغ ػش(عالش )صاحب بيغ جسع آخخ نز متي في يقػؿ
 . فػالذ مغ أعرابظ تجعل أنْ  عميظ الدػق  في تعسل عشجما)) بخجذ:

 :الشعػش  ابػ قاؿ
(ٖ)((امخىع مغ عجمة عمى النيع يداومشي مغ فقميل انا اما-

.  
 الِسَيغ ببعس الخوائي لمتعخيف ذكخىا قج فييسا الػاردة الذخريات أفّ  الشّريغ ىحيغ فينجج 

 مالزمة متضّ بل  بعج، ؼيسا االحجاث سيخ في حكخيُ  تأثيخ ليا يكغ معف فقط مجيشة السػصل في الستجاولة
 لمعسل محػراً  الخوايات أو القرز بعس الفكخة في أو الحجث ويكػف ، الخواية نياية حتى واحجة لحالة
 جىاوتجدّ  تطيخىا الفكخة عمى ضػاءاأل مقيتُ  وأ الحجث ىحا غشيتُ  شخريات لػجػد الحاجة تبخزلحا 

 . ودـ لحع مغ كائشاً  وتحخكيا جاعمة مشيا

                                                 

(ٔ )https://waqfeya.com  ٖٕٔٓاالدب وفشػنو دراسة ونقج، عد الجيغ إسساعيل . 
 . ٘ٔ( الخواية ٕ)
 . ٖٛ( ـ . ف ٖ)

https://waqfeya.com/
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 السػصل مجيشة في تجػالو ثشاءفي أ جخجذ( قابميسا )عبج المحاف الذخراف ذلظ عمى ومثاؿ
 معسارية تغييخات ومغ متػالية معارؾ مغ بالسجيشة فتَر عَ  التي االحجاث جخاء شاليا الحؼ التغييخ بعج
 غخيب نوُ أوك معيا يبجو فكاف وترػرىا، ستيعابياإ عمى بخجذ عبج قجرة فاقت تال ىحه السعارؾ ؼيسا
 شيجتو الحؼ والتحػؿ التغييخ فكخة الذخراف لتػضيح ضيػر ىحاف عالسيا، فكاف وعغ السجيشة عغ

 ىحا مع تتشاسب ال التي ىيئتوُ  والحطا بخجذ بعبج اَمخَّ  عشجما حجىساأ فقاؿ الدشيغ َمخ عمى سجيشةال
 شكمو ومغ مشوُ  الدخخية الى دفعيسا سام ومالبديع الشاسمالمح  حتى شيء كل شسل الحؼ التغييخ

  لآلخخ : احجىسا فقاؿ الخواية، مغ وحيج نز في وترخفاتوِ 
  . القجيسة الحزارات ارشيف مغ انو))

  صاحبو: سألوُ 
  بو ؟ جاء الحي وما-
(ٔ)((جشب الى جشبا   وسارا الدمان، تزاحكا نداه   ربسا-

.  
 

 :الخاتسة
 عغ الحجيث مػاقع حدبب رصجىا تع التي الشتائج مغ جسمة الى البحث ىحا زمُ خَ  لقج

 اآلتية : بالشقاط الشتائج ىحه جسلنُ  أفْ  ويسكغ الخواية، تشاولتيا التي السػضػعات
 الذخرية رؤية مغ يشبع وصفاً  الخواية في الخارجي والسكاف لجاخميا السكاف الخوائي وصف .ٔ

 والشابعة ليا الشفدية لمحالة لمذخرية معادية مكشةأ نياأ عمى االمكشة بعس وصف فجاء لُو؛
 لجػ ليفاأل السكاف وصف جاءو  مكشة،األ تمظ في ليا تعخضت التي السػاقف بعس مغ

 لػصف وكاف اليو، لمعػدة وتتػؽ  ا، فيي تحغلي االصمي السػشغ عتبارهإب الذخريات بعس
 لمذخريات الشفدية الحالة وتحميل بخازإ في الفّعاؿ الجور االمكشة لبعس العائجة الصبيعة
  مكشة .األ لتمظ القاششة

 الغالبة ىي فكانت )الفرحى( األـ توغل ثخػ أ وقج ندانيًا،إو  حياً  عالساً  روايتو مغ الخوائي جعل .ٕ
 طيختُ  التي العبارات بتشحيف والعشاية،  المغػؼ  الجانب في التفشغ لىفدعى ا الخواية، عمى

 بعزيا مع الذخريات حػار في اليػمي والسأثػر العاميب سمػبوأُ  ويتجاخل سمػبية،األ بخاعتو
 وفي االجشبية لفاظاأل بعسفزاًل عغ  الثقافة، دةو ومحج بديصة شخريات كػنيا البعس
 ججًا مغ الخواية . محجودة مػاضع

 تيجؼ دالالت مكشػناتيا في وبارزة وتحسل كبيخة مكانة الخواية فيالخئيدة  الذخريات حتمتإ .ٖ
 امَّ ، أ واالضصياد القسع مطاىخ مغ يداؿ يعاني وال كاف الحؼ السػصمي السجتسع ترػيخ الى

                                                 

 .ٕٗٔ( الخواية ٔ)



 

 

 

ٔ٘٘ 

 

 ....السطاىخ الفشية في رواية

 الخواية داخل خمق الرخاع فيالخئيدة  لمذخريات مداعجة كانت فقج الثانػية الذخريات
 والبعس يجابيةإ كانت ؼبعزيا سمػكيا في مختمفة كانتو  الحجث، وترعيج ػيةالحي ثارةإو 

 بياف في الخوائي مشوُ  فادأ والحؼ الػاضح حزػرىا اليامذية مذخرياتول سمبية، اآلخخ
 . السػصل مجيشة بشاءأ يداوليا التي السيغ بعسالقارغ ب وتعخيف

 كشسػذج السػصمي السجتسع بيعةش عغ ختعبّ  مختمفة روائية نساذج بخازإ في الخوائي نجح .ٗ
 مغ بعمسا يش ىسػمًا مذتخكة؛ تعير التي البديصة الذعبية السالمح ذات بخجذ عبج شخرية

 يقتخب فْ أ ستصاعإف مجتسعو، بشاءأ مغ لمفقخاء نحيازهإو  واالجتساعية الفكخية الخوائي لتداماتإ
 . اضخوالح الساضي بيغ بأسمػب السداوجة ويشقميا ومعاناتيع ىسػميع مغ
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