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 اإلهداء

 لوع ما حييت.ة تخفق خلف سلض  ضة حي  إلى فلسطين سلحبيبة سألم سلحانية سل ي ة بقى نب

ان سلظ  امسين سلوسقفين  قفة عر  في  جه سإلى أ لئك سألبطال سلص   الم، إلى ة ااج لعس   سلغاشم،  سلس   

 ة  زي ونها سألخضر.فلسطين سألبي   شقسسلحرية، 

 .أن ري ب وفيق ربي  دعائهقاما ، أبي  أمي، سللاين يسرس أمري، سلفضل علي   إلى صاحبي  

هم  مشوس ي بحق  اين سح قلوس تقصير سل ،: عقر  عبسهللا  حقرة أ الدي فلاسي كبسيناجي  إلى ز جي

 .بخطوةخطوة  سربمعي في  اس سل

لفرحي طفول ي  شبابي، سلاين يفرحون درب صسقاج سلقخلصين رفقاج أخوستي، سألإلى أخوتي   

 : نسرين  ياةقين  أحقس  أم س  أشرف  بهاج.ا يسعقوناي د م  

 ةليقان. هيس أةعسإلى ر ح أخي سلش  

  معين  مسير: ناصر ديرية.  كان خير دسعم   مني، لي لم تلسل أم   إلى أخ  
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 رارـــــــــــــــــإق

ة  ،أن ها قس مت ل امعة سلقسس لايل درجة سلقاجس ير ،ةالةم سلر  أقر  أنا مقس    أن ها ن ي ة أبحاثي سلخاص 

باة ثااج ما تم  سإلشارة له حيثقا  رد،  أن   ال سلرةالة أ  أي  جرج ماها لم يقسم لايل أي  درجة عليا ألي  

 جامعة أ  معهس.
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 شكر وتقدير

دتاي   تتتتتتتتتتعتسك ورة باان صتتتتتتتتتتاح سلسين، سل ي أشتتتتتتتتتتكر مشتتتتتتتتتترف ي سلفا تتتتتتتتتتلة سل  لي خط ة سلبحث،  ز  

 فلها ماي كل  سلحب  سالم اان. ، صسيقة   ا أخ    مشرفة  شيسة  سلاصائح سلسسيسة،  دعق اي بال وجيهاي سلر 

، سل ي أعط اي من  ق ها  ماح اي ائشتتتتة عودة، تلك سلقامة سلعاليةعكقا أشتتتتكر سلقاا تتتتلة سلقاتبة سلقسيرة 

 .مقابل هاشرف 

 أخص  بالاكر عامر  ،ا، أتوجه لهم بخالص سالم اان  سل قسير لن أنسى رفاقي  أصسقائي سلسسعقين د م  

 ةحر جبرين. رفيق ي سلغالية  سلسك ور شبلي سلعر ة،  ،ومحقس ديرية ، م سين ديرية ، شريف سلفر خ ،حق اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 صالملخ  

من أدب  ر سئي ة اقاذجة لتحليلي  درسةتتة ) ا في أدب سلستت ون تحت عاوسن اس سلبحث مو تتوع    اا لي     

 ون نقاذج ك بت ما بعس سأللفين، رغم أن  أحسسثها  قعت في سلقرن سلقا تتتتتتي في سلستتتتتت    ي  ،(سلستتتتتت  ون 

 ين سلوطاي ن للستت  سةتتة أربعة نقاذج م او عة، أنقوذجير بالس  إذ تاا لت سلباحثة سلعربية  ةتت ون سالح ال. 

هيوني    قا: )أحام بالحرية( لعائشتتة عودة،  )ةتت ائر سلع قة( لوليس سلهودلي،  في ةتت ون سالح ال سلصتت 

 ون سلعربي ة   قا: )سلقوقعة( لقصتتتتتتتطفى خليفة  )تلك سلع قة ياةتتتتتتتي  في سلستتتتتتت  ن للستتتتتتت ين سلستتتتتتت   أنقوذجي

لوقوف بهسف س،  ذلك سلباية سلر سئية في تلك سلاقاذج عااصتتتردرةتتتت سلباحثة  سلبا رة( للطا ر با لون. 

إلى شتتتتتتتخصتتتتتتتي ة سألديب  ة، كقا  سفت سلسرسةتتتتتتتة إلى سل عر ف خصتتتتتتتائصتتتتتتته سلفاي   ذلك سألدب رسيعلى مي  

انه  مح  .ذلك في ن اجه سألدبي  يطه  ظر ف ة اه،  كيفية سنعكاس سلس  ين،  عاق ه بس  

 كثرة سإلن اج سألدبي  سلخاص  به، باإل افة إلى ما  ،ذلك سألدبأفق  تعود أ قي ة سلس رسةة التساع      

ا على سلسياةة سلققعية س حي  يبقى شا س  ن   اس سألدب إذ إ ،قةل  يح ويه من رةالة مهق ة في كشف سلظ  

ة  سالح ال سلغاشم.   سلظالقة سل ي تا ه ها تلك سألنظقة سلقس بس 

 ن سلسياةي في سلر سية سلعربي ة()سلس ، مثل  سألبحاث رسةايسلس   من عسد    قس تاا ل  اس سلقو وع      

لس ون( ل قيل ،  )أدب سجادهللاسلقان ل )ماابع أدب سلحركة سألةيرة سلوطاية(،  سقر ر حي سلفيصلل

  وي  نريه أبو نضال.سلسلح

قت سلبحث إلى ثاثة فصولثم   ،ب قهيس مخ صر قو وع سلسرسةةمه سي سلباحثة ل       ستبعت فيها  ،قس 

ةسلقاهج  ن من ماا ج عس  قاذج سألربعة بعس قرسجة سلا ،سل حليلي  سلوصفي  كالقاهج  ،سل قاملي  سلاي ي قو 

 خصائصهاأبرز ،   صفها،  ذكر أمثلة عليها، باإل افة إلى سة خرسج ة كافةعااصر ا سلباائي   تحسيس 

 .سلفاي ة



 د
 

رغم ، ،  مح وياتهفي سلخاتقة إلى ن ائج أ ق ها: تشابه مضامين  اس سألدب خلصت سلباحثة         

 ه كل     سإل انة، عايب  سل   حقيق سلقاةي، فهااك ظر ف سلس  ن سلقا رة،  سل   اي، سخ اف سلبيئاي  سلقرجعي  

س للس ين سألدب ماذ  فقان ، سفض لاح ال  سل  سل طسلقاا ل سلر  ف   سلقثق   ين محاربة فقر سلس  يهسف إلى  

 خلصت كالك إلى   سلقح ل  سل ائر. ق سلطةسألنظقة سلل ه  ةاحه سلوحيس سلاي كشف به طغيان  رةا

رسةة، لقا فيه من قيقة توثيقي ة تقف سألدب بالعااية  سلس  إحاطة  اس سلاوع من  ر رة توصياي أ ق ها: 

م.س حي  شا س    ا في  جه سلظلم  سلظ ا 
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Analytical Study of Prison Narratives Literature 

 

Prepared By: Shireen Mohammad Hasan Suliman 

Supervisor: Dr. Banan Salah Ad Din 

 

Abstract: 

 
This research is an analytical study of prison narratives literature written after the 

year two thousand despite the fact that the depicted events took place in the last decade in 

Arab and occupation prisons. The researcher studied four different genres of which two 

genres written by patriotic prisoners in the prisons of the Zionist occupation namely, (Ahlam 

Bilhuriyya) by Aisheh Odeh and (Satair Al Atmah) by Waleed Hodali. The other two genres 

are by political prisoners in Arab prisons namely, (Al Qauqaha) by Mustafa Khalifa and 

(Tilka Al Aitmah Al Bahira) by Tahir Binjlun. The researcher studied the narrative structure 

in these genres in order to identify their elements and characteristics. The study aimed to 

identify the   imprisoned writer’s personality, relationship with the warden, surrounding 

environment and how these are reflected in his literary work.  

The significance of this study comes from the fact that it has an expanded horizon 

and prolific production as well as the message to remove injustice. This literary genre is a 

live witness to the suppressive and unjust policies of the despotic regimes and cruel 

occupation.   

This research studied a number of studies like (Al Sijin Al Siasi fi Al Riwaiya Al 

Arabia) by Samar Rawhi Al Faisal and (Manabi Adab Al Haraka Al Asira Al Wataniya ) by 

Salman Jadallah and (Adab Al Sujun) by Jamil Salhut and Nazih Abu Nidal. 

The research began with a short preface in which the definition, beginnings, causes 

and themes of prison literature were discussed. The researcher divided the research into three 

chapters in which the integrated methodology of analytical, and  descriptive  methods were 

followed after she studied the four genres and identified their structural elements, 

description, and examples in addition to their main artistic characteristics.  

The researcher had the following concluding outcomes. The subject matters of this 

literature are similar despite differences in settings and references. There are gruesome 

prison conditions, harsh interrogation, torture and humiliation. All this aims to fight the 

thoughts of the educated, defiant and rebellious prisoner against occupation and hegemony. 



 و
 

Literature, therefore, was the prisoner’s sanctuary, message and only weapon to reveal the 

tyranny of the despotic regimes and unjust occupier.  The study also recommends that it is 

essential to pay more attention to this kind of literature since it has a documentary value that 

bears witness to injustice and tyrants.  
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 المقدمة

 محقس  على آله  صحبه أجقعين.ا سلقريم، اعالقين،  سلصاة  سلسام على نبيهلل رب سل سلحقس

 ،أم ا بعس

يعلق في سلافس ماها ما  قليل   سألدب،  ك ب فيها سألدباج،  لقنقثيرة  ي سلقو وعاي سل ي عال ها ف     

 يقس  شغاف سلقلب.  لعل  أدب سلس ون أحس ا، ذلك سألدب سلاي تبرز فيه سلا رعة سإلنساني ة في أجلى 

من  اا جاجي  ن مهقا سخ لفت أشكاله  أماكاه،  ن  و سلس  ا،   ي صور سلقعاناة  سلعاسب. فالس  صور 

من أدب سلس ون"،   ي درسةة تسل ط سلضوج على ر سئي ة اقاذج عاوسن "درسةة تحليلي ة لرةالة ب ال سل

هيوني  في فلسطين.نقاذج ما قاة،  قعت أحسسثها في سلس ون  أقبية سل  حقيق سلس  ون في    ، لاح ال سلص 

في  قاذجسلا   ال  بت ك  قس    .سلقغربة ن ترماماري في ةوريا   ة ن تسمر في س في تحسيس   ،سلعربي ة

،  ذلك بسبب صعوبة ك ابة سل   ربة في حياها، أ  ألةباب أ سئل  اس سلقرن، أي ما بعس عام ألفين ميادي  

ي ة سل  عبير،  لقل  من يحا ل فضح ةياة ها سلققعي ة لطاي  سألنظقة لحر  ،  سلاقاذج أخرى كقطاردة سلس 

س سلهودلي، )سلقوقعة( لقصطفى خليفة، )تلك )ة ائر سلع قة( لولي ي: )أحام بالحرية( لعائشة عودة، 

  سلع قة سلبا رة( للطا ر با لون. 

 اس سألدب، من خال  في درسةةإلى  ر رة  سل عقق  تعود سألةباب في سخ يار  اس سلقو وع       

 عة  بيئاي مخ لفة،  سل  عر ف إلى عالم سلس  ن م  قعه  مح وياته  نظامه، كالكسلوقوف على نقاذج م او  

ان   ان، كقا تهسف  ال محا لة درسةة بعض سآلرسج سل ي تقي ر بين ة ن  آخر، أ  تفضل ة   ا على ة  

ان سلقع سي   سلحقائق سإلجرسمي ة سلس رسةة إلى سلقشف عن بعض سألحسسث  سألةرسر  سل ي يحا ل سلس   

 .طقسها ةوسج في ة ن سالح ال أ  في سلس  ون سلعربي ة

تربوي ة  ، فهو أدب ذ  رةالةسلس ر سلاي يؤديه  اس سألدبتو يح في  لس رسةة تققن أ قي ة  ال س     

ة بعس ست ساع أفقه فيه من ت ارب  قصصجاج  تعبوي ة،  ال بس  من لفت سالن بال إليه  سإلفادة مقا  ، خاص 



 ح
 

نازين صامسين خلف جسرسن سلر  قفة عر  . كقا ال بس  من سلوفاج أل لئك سلاين يقفون  كثرة سلقؤلفاي فيه

قلم  سلقلقة ةاحها سلوحيس  قضبان سلس  ن، تلك سلفئة سل ي سة قر ي بالاضال رغم سلقيود، فوجسي في سل

.سلاي  د  سلقح ل  سلغاشم  سلاظام سلقس بس   توسجه به عصا سل ا 

 قس،"سلس ون  أثر ا في سآلدسب سلعربية" لوس ح سلص   ماها ، قس تاا لت كثير من سلسرسةاي  اس سألدب     

  ي درسةة تاا ل فيها سلقاتب تاري  سلس  ون عاس سلعرب ماا سل ا لي ة  ح  ى سلعصر سألموي،  ألقى 

، قر ر حي سلفيصلفي سلر سية سلعربية" لس   ياةي   ن سلس  "سلس    سلضوج على ما ك ب فيها من شعر  نثر.

، ويلحدب سلس  ون" ل قيل سلس  "أ ،  سلاي تاا ل فيه مامح سلس  ن  سلس  ين سلسياةي  في سلر  سية سلعربي ة

سلاي تحس ث فيه عن أدب سلس  ون بشكل عام، ثم سخ ار بعض سلا قاذج سلر سئي ة،  درةها درسةة تحليلي ة 

في سلر سية سلعربي ة   ين سلسياةي  بعاوسن "سلبطل سلس   سلسك ورسل .  أطر حة لايل شهادة  فاي ة مخ صرة

لخضر في سل رسئر ةاة  سلحج   ك ور محقس سلعبس تا رتة في جامعةسبإشرسف سلسلقعاصرة" لعلي ماصوري 

ياةي  2008 خصي ة،   ي شخصي ة سلس  ين سلس  رسةة بالس رجة سأل لى على عاصر سلش   م،  قس رك ري  ال سلس 

 قاذج سلر  سئي ة.في بعض سلا  

رسةة فهو سلقاهج سل  قاملي      ة ماهاسلاي يع قس ع ،أم ا سلقاهج سلق  بع في  ال سلس  سلقاهج : لى ماا ج عس 

خصي اي   سلوصفي  سلاي يقوم على  صف  انن   أماكن سلس  سلش   سلقاهج ،  سلحسث سلرمان  طبيعة سلس   

 . سئي  سلخصائص سلفاي ة  سللغة  سألةلوبسلاي يعاى بعااصر سلبااج سلر   حليلي  سل   

 سمخ صر  ففي سل قهيس قس مت سلباحثة ة في تقهيس  ثاثة فصول  خاتقة، ة سلسرسة قس جاجي خط       

، ثم  خ قت سل قهيس ب قسيم  موجر  مخ صر لقح وى ألدب سلس  ون، تعريفه  أةباب ظهورل  أ م مو وعاته

ة في أدب سلس  ون"،  في  اس  سئي  بعاوسن "عااصر سلباية سلر   جاج سلفصل سأل ل سلر  سياي سألربع.  بعس ا

 ن،  سلقكان في مان في سلس   سئي،  سلر  سلشخصي ة،  سلحسث سلر  سلفصل درةت سلباحثة خقسة مباحث: 

 .قاذج سلقخ ارةكل  ذلك بأمثلة من سلا   ، دسعقة  رد  سلحوسر ن،  سلس  سلس  



 ط
 

 جاج  ،أم ا سلفصل سلثاني، ف اج بعاوسن "م  قع سلس  ن  سألبعاد سلافسي ة  سالج قاعي ة على سلس  ين"      

 سل عايب.  حاجاي سلس  ين سل سسية  سلافسي ة،   ا في ثاثة مباحث: سلس ين  م  قع سلس  ن، أيض  

"سلخصائص سلفاي ة ألدب سلس ون"  سل ي جاجي في مباحث ثاثة   في سلفصل سلثالث درةت سلباحثة     

 .بأمثلة ا،  دعقت كل  ذلك أيض  سل  ااص    سلخصائص سللفظي ة  سللغوي ة،    ي: سلخصائص سلقعاوية، 

ها: صعوبة سخ يار سلاقاذج، فق ال  اس سألدب م  سع، دة، أ ق  م عس    قس  سجهت سلباحثة صعوباي      

رسةاي  دة لان قاج ماها، باإل افة إلى قلة سلس   مؤلفاته غريرة، لاس كان من سلقهم سالطاع على نقاذج م عس 

ة فيقا ي علق بالر سياي سلقخ ارة،  اس إلى جانب صعوبة  سلحصول توسفر ا   سل حليلي ة في  اس سلق ال، خاص 

 ا.بعضهعلى 

دة، من سلقصادر: سلاقاذج سلر سئية سألربعة سل ي كانت  سة عانت سلباحثة بقصادر  مرسجع م عس       

 من سلقرسجع: "سلبطل في سلر سية سلعربي ة في باد سلشام" لحسن عليان،  "بااج سلر سية"  أةاس سلسرسةة، 

 وي.حل "أدب سلس ون" ل قيل سلسس قاةم، ةير لااقسة سلقبيرة ل

 قة تضق ات أ م سلا ائج  سل وصياي.  سن هت سلسرسةة بخات     

سسأخير          لي يس سلعون كل  سلشكر  د، فإن أصبت فلله سلحقس،  لقن مس  س أرجو من هللا سل وفيق  سلس 

 . سل قسير،  إن قصري فقن نفسي،  سلققال هلل  حسل
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 مهيد الت  

 وموضوعاته تعريفه ونشأته :جون أدب الس  

جن       ،  سلس  ان: صاحب ا أي حبسه سلسَّ ن بالف ح: سلقصسر، ة اه يس اه ة ا   ،لغًة: الحبسالس ِّ

قال رب ِّ سلسَّ ن أحب  ": في سلقرآن سلقريم  جاج ة ااج  ة اى. :سلس ِّ ن.  رجل ة ين: مس ون،  سل قع

" إلي 
  .(2)على أن ها سةم  تعاي سلقحبسخرى في قرسجة أ سلقصسر،  كسر ابف ح سلسين على أن ها . (1)

سألحكام على سألشخاص   و ذلك سلقكان سلحرج سلضيق، سلاي تافا فيه" جن اصطالحا:والس         

.   اا (3)"عسسم بحقهمسة، أ  ل افيا حكم سلقوي أ  سإلدة، أ  مؤب  ة محس  ة زماي  ذ ي م سع قالهم لقس  إسلقانبين، 

رسةة تاا لت سلحسيث عن ة ااج  طايين سح وى سل  عريف  كلقة "سلقانبين"،  من سلقهم  سإلشارة أن   ال سلس 

 أبطال،  ة ااج ةياةيين أ دعوس سلس  ن ظلق ا  به ان ا، فهاس سل  عريف يحوي تعقيق ا م حف ا.

ة مرسي اتها  ن  مشتتت ق  فظة سلستتت   قس  ردي ل        ةعس   في ةتتتورة يوةتتتف، قال تعالى: في سلقرآن خاصتتت 

ِسنِني َفِيَفَلَبِث َ} ْضعَ  جْنَِبِ ِسِّ بِيَإِذَْأَخْر ج نِي} ا:،   رد أيضتت  (4){ال نَ  س  جْنَِمِن َو قَدَْأَحْ ِسِّ ة ةتت ن .  عن قصتت  (5){ال

 ن:  ال ماازل سلبلوى ك ب يوةف على باب سلس   "... يوةف عليه سلسام جاج في سلقحاةن  سلقسا ئ:

: سللهم سعطف عليهم قلوب قاج.  دعا أل ل سلحبس ت ربة سألصتتتتتتتتتتتتتتتس قبور سألحياج  شتتتتتتتتتتتتتتقاتة سألعسسج 

 .(6)"خيارسأل
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عرسج  سلق  اب سلاين نقلوس سلقسم ماا نشأي سلس ون، فهااك   قس نشأ أدب سلس  ون ماا         كثير من سلش 

كونه يعبر عن  س،  لعل   اس سلا وع من سألدب كان سألكثر إنساني ة   شعر  س ت رب هم دسخل سلس  ن   ثقو ا نثر  

ة  ت ربة شخصي ة عانى ماها سلس  ين فعبر عاها بأةلوبه ت  .ا  شفافي ة  ا  صسق  س يفيض ألق  عبير  حالة خاص 

على ةلب ة سل ي تقوم ن  تلك سلعقوبة سلقاةيإإذ  كان ألزمة سلس  ن أثر كبير على سلس  ين سإلنسان،     

 للس ن آثار بي اة على  ،س مع سلا سي  محاةب ها  لومهاتعاي سل وح   عر  ما يقلقه سلبشرسلحرية   ي أ 

ري كالك في فقرل  قيقه  قااعاته، لاس كانت تلك سل  ربة من بين أقسى جسس سلس ين  نفسي ه،  ربقا أث  

سيس من سلس ااج ، سنطلقت أحاةيس سألدباج سل   ارب سل ي يب لى بها بشر،  لق ا كان لها  اس سلفعل سلش 

ا مس قا    سةع  قامهم ما سع قل في قلوبهم  أذ انهم، فقان أدب سلس ون حقا  ظت ملقاتهم  خطت أ تيق  

 بين حقول سألدب سلق اوعة بشعرل  نثرل، فقا  و أدب سلس ون؟

 :تعريف أدب السجون 

اقس عبس نط  سألديب سلا  برس يم سلر  إ  سئي  فالر   ون رغم ستحاد مضتتتتتتتتتامياها، دي تعريفاي أدب سلستتتتتتتتت  تعس       

ا ما يك ب عن أم   ،سخل سلقع قايدما ك به سألديب   ون  و كل  ب سلستتتتتتتتتتتت  دأ ستفقا على أن   سلخالق سلعف  

ب دشتتتتتتعبان حستتتتتتونة أن  أ  رأى سألديب  سلر  سئي   .(1) ون ب عن سلستتتتتت  د ااج فهو أ ن من غير سلستتتتتت  سلستتتتتت  

 ن،  يس ثاي سألدب سلعاطفي   سلبوليسي   غير ا  ن  يه م بقضايا سلس  ما يك ب في سلس    ون  و كل  سلس  

 ون  و كل  ما ر فاير أبو شق الة أن  أدب سلس  يب سلقحر  دفي حين رأى سأل .(2) نى لو ك بت في سلس  ح   

عر  سية  سلقصتتتتتت   سلاي يعبر عاه من خال سلر   ،له عاقة بالوجسسن  سلعاطفة ل س سلخاطرة،   و عاة  سلشتتتتتت 

ر عا ه سألدباج خارج  ن،  شتتتق  ي علق بقا عب   ااج أنفستتتهم  ما ك بول دسخل سلستتت  شتتتق ان: شتتتق  ي علق بالستتت  

ن يعيشتتتتتتتو ا بوجسسنهم  ثم عبر س فحا ل سألدباج أ  ربة ن من بعس أن سةتتتتتتت قعوس لقن خال تلك سل   سلستتتتتتت  
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مثل ةلقان جادهللا مؤلف ك اب ماابع أدب سلحركة  قاد بعض سألدباج سلا  مخيل هم.  فق ما صورته  اعاه

 سية  سلقصة  يشقل سلر   ، ن ين دسخل سلس   ون  و سلاي يا رل سلس  أدب سلس   رأ س بأن   سألةيرة سلوطاي ة، 

ة ياةتتتتتتي   يستتتتتت ثاى من ذلك سلققاالي سلستتتتتت   ،سلقرةتتتتتتومة ى سللوحاي سلفا ي ةة  سلر جل  ح   عر  سلقستتتتتترحي   سلشتتتتتت  

 إن از أدبي  يك به سلستتتتتت  ااج أن  كل  ك ور خضتتتتتتر مح ر رأى س  سلستتتتتت ين سألديب سل   أن   في حين . سل  اري 

أن  " : ليس سلهودلي  سلر  سئي  ن  و أدب ةتتتت ون.  قال سلستتتت  ين ى لو لم يكن عن سلستتتت  خال سع قالهم ح   

أ  ما  ،رحر  أ  ما يك به من ماكرسي بعس سل    ، ين دسخل سلقع قايأدب سلستتتتت  ون  و كل  ما يك به سلستتتتت  

رسةتتاي  سألبحاث  سلق ب ف ،سس  نثر   ون من غير م شتتعر  ك ب عاهم  عن سلستت   ي م االي من  يستت ثاي سلس 

غير سإلن اج سألدبي  
 من جانب آخر ن س سألديبة  سلستتتتتتت ياة سلقحررة عائشتتتتتتتة عودة ترفض سل ستتتتتتتقية  .(1)

بأدب  دبتستتتتقية  اس سأل ل تفضتتتت   ،  سلاستتتتبة للقكانلها من داللة  تتتتيقة محس دة أ ا ون، لقبأدب سلستتتت

  .(2)سلققا مة أ  سألدب سلققا م

قتتتت في مضتتتتتتتتتتتتتتتتامياهتتا ن هتتتا ستف  فتتتإ دبتتتاج حولهتتتا إن سخ لفتتتت آرسج سلا قتتتاد  سأل ،فتتتايعريسل   بعض تلتتتك       

،  عليه توصتتتلت سلباحثة إلى تعريف لها كيرة سألةتتتاسسلر   - ن  و سلستتت  -كان سلقكان  حيث ،ةتتتاةتتتي ةسأل

 ن ةتتتوسج أك به عقل أدبي  له عاقة بالستتت   كل  أدب سلققانعة  سلر فض،   و  ون  و أدب سلستتت  )مفادل أن  

ب حياة بقلم أديب لم ي ر   م ين أرل،  ةوسج أك ب بقلم سألديب سلس  بعس تحر   م ين من دسخله أسألديب سلس  

سألدبي ة سل ي س من سألعقال فادي أن  كثير  يسة أ ي ة بعس قرسجسي عس.  كان سلوصتتتتتتول إلى  ال سلا  ( نسلستتتتتت  

تصتتتتايفها على أن ها أدب ةتتتت ون، ح  ى أن    سلقع قاي تم   ون  ن من خارج سلستتتت  ك بت عن ت ربة سلستتتت  

 في ةتتت ن مسني    ةتتتكار  سيلس عن ةتتت ين جاائي  ة مثل ك اباي سألديب سإلن ليري أبعض سألعقال سألدبي  
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 ي أ ل  مثا   سلر حقن مايف ن  ر سية شرق سلق وةط لعبسن، كقا أصافت  قن أدب سلس  و  ،ةياةي   ال

 .أشهر ة ون، رغم أن  كاتبها لم ي ر ب سلس  ن ةوى بضعذس طرح مو وع أدب سلس   ن إما ي بادر للا  

جون   :أسباب ظهور أدب الس 

عيس سلستتتتت   عرل لها ة سل ي يسلحرب سلا فستتتتتي    ون لعل  أبرز أةتتتتتباب ظهور أدب سلستتتتت         ين على سلصتتتتت 

، تلك  سخلي   سلخارجي  انه سلاي يستتعى بكل  سلطرق  تتسل م سلحرب سل ي تشتتن  سلس  عور دفعه لإلى  ن ةتت   لشتت 

اقة سلقبيرة من سلقشتتتتتتتتتاعر  جسي في سلق ابة سيس. تلك سلط  ة  تبخيس سلا سي  سإلحباط  سليأس سلشتتتتتتتتت  بالس  ني  

 ةتتتتتى  سلحقس ين سلوحيسة ليبصتتتتتق كم  سألسلق اح أمامها ل ظهر  تاف ر، فهي  ةتتتتتيلة سلستتتتت   سسلط ريق سلوحي

ري تلك حستتتتتتتتتتتتاس سلوجسسني   تحر  اوسي  سلعاسباي، ف ف ر ذلك سإلعه ن ي ة ترسكم سلستتتتتتتتتتتت   سلقرسرة سلاي ت ر  

فصتتتتاري سلقلقة  ي م افس  .(1)  نثرو تتتتع سلقائم  ترجقت على  يئة شتتتتعر أسةتتتت  ابة للاماة اقة سلقسلط  

لت ألفا   قضتتايال ن ة بالستت  ة خاصتت   ظهري ن ي ة لالك قوسميس لغوي   ، ين  تستتري ه سلوحيسةسلستت   ،  تشتتك 

 ةمثيرة لانفعال بستتتتتبب تعبير ا عن مضتتتتتامين إنستتتتتاني ة  ثوري   ،يسة سلخصتتتتتوصتتتتتي ةسدالالي جسيسة شتتتتت ذ 

 .(2) نفسي ة

ذ تركت إ ،سة جس  سلق ابة آثار مهق   ب سلستتتتتتتتت  ون  مقارةتتتتتتتتتة كثير من سلستتتتتتتتت  ااج لفن  دكان لظهور أ       

ا يطرأ س  س ح  ر  س  تغي  ا كبير  ، فااحظ فرق   فقرل  ينسلس   ثقافةري  طو   ، نة على  سقع سلس  ي ابي  بصقاي إ

عبير  إدسرة دف ة ة من عقرل في سلستتت  ن، حيث ت طور سلقسرة على سل    ين سلقاتب بعس قضتتتائه مس  على سلستتت  

 ن رغم قسوة ظر فها كانت كفيلة بالرجوع ف  ربة سلس   ،ة سل ي ياطلق ماهاسلحوسر مهقا كانت سأليس لوجي  

ة  تحقتت   ،سلتتا سي إلى أري  لقثير من إلى جتتانتتب سل تت   ،ةل سلقستتتتتتتتتتتتتتؤ ليتت   زيتتادة سلوعي  إغاتتاج سل   ربتتة سلتتا ستيتت 

 .(3)بلغة  صفي ة تفصيلي ةسلقوسقف  سألحسسث 
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ذ كانت سلق ابة بقثابة  ين، إاي سلقفقودة  سلقستتتلوبة من سلستتت  لقثير من سلحاج اتعويضتتت  ب دف اج سأل     

أدبه  قه كاف ة في ظلقة سلقع قاي، فقان ين بعس سن هاك حقو سلستتتتتتتتتتتتتت   سل ي أحرز اة سلقا رع   سلحري   سلحق  

 طويل. س بقا أتيح له من أد سي قليلة  من زمن مق س  ا للحرمان  سلققع  سإلر اب مس فيس  سنعكاة  

 قس ي بادر إلى سلا  ن أن  ت ربة سلستتتت  ن  فاي ة سلق ابة فيه، حكر على سلفلستتتتطيايين بحكم   تتتتعهم      

ضتتتتتتتا خا تتتتتتتها ة أي ن ت ربة عربي ة  عالقي  ف  ربة سلستتتتتتت   ،وسب،   اس م انب للصتتتتتتت  لس ن تحت سالح اسلر  

 لى: من ك ب في ورة سألدباج  ك بوس فيها،  جاجي سلق ابة فيها على صورتين، سلص  سلقثير من سلقادة  سأل

عر ت ربة سلشتت  "  ، اا"حقن مايف في ر سي يه "شتترق سلق وةتتط"  "سآلن  ون  موس تتيعها مثل عبس سلر  سلستت  

كقا  ألحقس مق از سلبررة، "في شتعر سلعرب أثر ا   ون سلست  "لرشتا عبسهللا سلخطيب   "نسلستي  دب سألفي سأل

ي  صتتتالح  انية سل ي ورة سلث  ا سلصتتت  . أم  "أدب سلستتت  ون  سلقاافي في ف رة سالح ال سلفرنستتتي  "ك ب يحيى سلشتتت 

ا أكثر من أن تعس   تحصتتى قسيق    ين نفستته،   يبقلم سلستت  فهي س س أ  نثر  جاجي عليها ت ربة سلق ابة شتتعر  

 مي اي أبي فرسس ر ،   قسيقا قصائس سلحطيئة في سة عطاف عقر بن سلخطابماها  ،اا  عالقي  ا عربي   حسيث  

.  من لقحق   "في سلليلخطوسي "ألحقس صتتتتتافي  ر سية  " نحصتتتتتاد سلستتتتت  "ا  حسيث   ،سلحقسسني   س سلحستتتتتاا ي 

اعر سل  ركي  ن س ناظم حك  ون سلعالقي  دب سلستتتتتتتتت  سألمثلة على أ  امضتتتتتتتتتى خقستتتتتتتتت  سلعظيم سلاي أ قت سلشتتتتتتتتت 

جل ة "سلر   ك اباي عسيسة ماها مستتتتتترحي   سأصتتتتتتسر خالها أشتتتتتتعار   ، عشتتتتتترين ةتتتتتتاة في مع قاي سةتتتتتتطابول

ديستتتتت وفستتتتكي   ةتتتتتي  سلر   سلر  سئي   فن تقون على قيس سلحياة". كقا أل  ظيم أه لشتتتتتيج عإن  " "  ر سيةسلقاستتتتتي  

ة اقة لقس  عقال سلش   ن  سألفي ةيبيريا حيث قضى حكقا بالس  موسي" سل ي ك بها في مافال  سي ه "مارل سألر 

ك ب ت رب ه في ماكرسته  سلاي  ،ل شتتتتتتتتتاعر تشتتتتتتتتتيلي بابلو نير دس سلحائر على جائرة نوب أربع ةتتتتتتتتتاوسي،

 إرسدتهم صتتتتتتامسة  دباج ااج سأل ما زسلت أقام سلستتتتتت   زسلت قائقة ون مافالستتتتتت   .(1) سف ه سلقاية في سلقع قل  

  شامخة شقوخ سل بال.

                                                           
 .10وت، أدب السجون، صلحينظر: جميل س (1)
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 :جون موضوعات أدب الس  

،  يقكن تصايفه على اا خاص  ا فاي  ل فيقا بياها نقط   ون فصاري تشك  دب سلس  عت مو وعاي أتاو       

ثت  عن أن ه ظا رة  سج قاعي ة، ذلك أن  أغلب مو وعاته تاا لت جوسنب ا سج قاعية بالس رجة سأل لى،  تحس 

ك ور  س ح سلص   قس صا  . (1)سلاسي  سإلنسان  سلق  قع قس في ك ابه سلس  ون  آثار ا في سآلدسب فها سلس 

 (2).باأل للطة  سلعاقة سلعربي ة إلى أربعة أصااف: سل وسنب سلا ستي ة  سلقع قاي  سل  عايب  سلعاقة بالس  

مور جقيعا ياالها  نفسي ه  عاطف ه  فقرل،  ال سألن  يما ي علق باسي سلس   فال وسنب سلا ستي ة  ي كل       

دب مكامن نفس سلس  ين في حياة سلس  ين، ف طفو على ةطح سألفي   سل أثرغيير كبر من سل   سلحظ سأل

 سل ي باتت مسلوبة سلحرية  ،ما القتذالل سلقعابة سل ي القت من سلهوسن  سإلفس تلك سلا   ،صور ا أصسق

ن يوصلها ليل ثم ما تلبث أ ،بر  سل رعس  سألمل  بين سلص  بين سليأ ف  ردد بين ليلة   حا ا، سإلرسدة 

 ين عن ر حياها سلس  يعب   ،ار ر سق سلليل بكاج   نحيب  ف ف    ،سلحاين إلى أقصى مرسحل  عفها   شاش ها

سئقة ة حيل ه  قهرل   جعه سلق  سد قل    يوم. كل    قومه سلس 

س بين أ لئك سلاين ك بوس عن سلقع قاي، إذ ن س فرقا كبير  قود  و سالم حان سألصعب في  سلص       

فر ت عليهم، في حين   ن سل يفي معيشة سلس   محقيق أحقل ةوسج في سل   صقود م  قسرتهم على سل   

  بر على سل  قيف أقود  سلص   لئك سلاين يعوز م سلص  ر من تعرل لانهيار سلا فسي   م أأكث ن  ن س أ

د.  ك  ين في خلوسته صفحاي طوسل طفت على ةطحها ل  ذلك ظهر فيقا ك به سلس  موسجهة عصا سل ا 

 ،حباط  سلعريقةسإل ،سلقلق  سالة قرسر ،سليأس  سألمل ،سلخوف  سلامباالة: أعقق سلقشاعر ب ااقضاتها

 قود  سالنهيار.سلص  
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 .203ينظر: واضح الصمد،  السجون وآثارها في اآلداب العربية، ص (2)
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فهو سلبيئة عايب، حظي  اس سلقو وع بكم ك ابي   ائل  ن سلقع قاي  سل    من مو وعاي سلس       

 ااج  قس  صف سلس   ، ين د ر سلبطولة فيهمان  سلحسث سلاي يقثل سلس    و سلقكان  سلر   ، ينسلقحيطة بالس  

ق   حسي اا عايب  صف  دباج سلقع قاي   ةائل سل   سأل س. و وعاي مؤثرة جس  ما جعل ماها م ،ةبقا هى سلس 

لطة  ون تطر  دب سلس   قسم كبير من أ  طبيعة سلعاقة بها إلى جانب سلحسيث عن ق للحسيث عن سلس 

 .(1) ل  سألصحاب  سلعائلةسأل ، نسلعالم خارج سلس  

 صف    ، ن ين  سلس  ظا رة سلوصف سل  فصيلي  لحياة سلس   ، يغلب على مضقون  اس سألدب     

 ين لي س سلس  ذ يصحو من فقرل  لغ ه  حياته سليومي ة. إس  ربة سلقريرة سل ي صاري جرج  تلك سل    ، ربةلل   

ضي  قف ،   ة ين من غير تهقةأ ،هم ب رم  و ماه برسج  و إم ا م    ،رسدةة  سإلنفسه مسلوب سلحري  

  أ  سلاي ربقا كان ن ي ة  شاية حاقس ،ةاوسي عقرل د ن أن يعلم جرمه سلاي كفل له سلقعاناة سلطويلة

 .معار ة مسؤ ل أ  فعل ثوري    أي أسخ اف بالر  

ان مسو   هم ال سل         ا  ين، تعايب جسسي  جاب  عايب بالس  ا إلنرسل أقسى أنوسع سل   غ   غير ا ي س ا سلس  

ة،  ةلب ألقل  حقوق سإلنسان، فا س  حرمان من أبسط سلحاجي اي سإلنساني   ،عايب سلا فسي  إلى جاب مع سل   

ان فيها سن هاك لحرمة سل سس فهااك تسلب سلحري ة ، عاوي ةسلق  ح تحطيم  للر   ،فس إذالل للا   ،مقارةاي سلس  

ظافة عام أ  سلا  ة سلقام  سلحركة،  تقارس صاوف من سلعاسب مثل سلحرمان من سلط  حري   ،بأشكالها كاف ة

اة محصورة بين أربعة جسرسن   سلا وم، فيا قل سلس  ين من حالة إلى حالة أخرى مغايرة  صادمة، حيأ

ا على سلعيش مرغق   ين إلى كائن مسلوب سلحقوق دنى بكثير من ةقف طقوحاته، ي حول سلس   ةقف أ

انه كان من كان ،ةبطريقة مال     سنحطاط سألخاق. سلشأنمن  آلة  -لقا عهس عاه– يفر ها ة  

عبير عن خل اي  ين سل   ا  حيسس ي يح للس  س   ون م اف  دبي  دسخل جسرسن سلس  عبير سألمن  اا جاج سل        

 ربة سلقريرة سلقاةية بأبسط ما يقلك، فهااك من خط ها باعل حاسئه فأخا يس ل تلك سل    ،نفسه سلقكلومة

                                                           
 .204الصمد، السجون وآثارها في اآلداب العربية، صينظر: واضح  (1)
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  ااك من سع قس  ،نرسنة،   ااك من  ربها في بطون زمائه إلى خارج كهوف سلس  نعلى جسرسن سلر  

س ديس ا مرسر  يس تر  يع ،سكرةوسري  في تابيب سلا  حسسث  سألةقاج  سلوجول  سل   ة  أخا يحفظ سألسلق ابة سلا  اي  

 ،سم اك ذسكرة  ذكريايا بسيطا في من، فيحفظ لافسه حق  كي ال يبليها ت ابع سأليام  تسحرج ع لة سلر  

 .أ  تلح ف ةقف بي ه س حضن أمهفي سلوقت سلاي حرم فيه من توة   فها ي لح   ،ليلة س ا كل  ي وة  

 وايات:تعريف بالر  

 :تاا لت سلس رسةة أربعة نقاذج ر سئي ة،   ي      

     : ة من قرية دير جرير قضاج ر سية أحام بالحري ة لت)عائشة عودة(،   ي كاتبة  ماا لة فلسطياي   أ  ال 

سلقاتبة ،  سجهت فيها سلشهر  نصف ي، تاا لت ر سي ها أحام بالحرية ف رة سل  حقيق سل ي سة قر  رسم هللا

، على أثر مشارك ها في   ع سلقاابل في )سلسوبرةول( في سلقسس سلعاسب سل سسي   سلا فسي  أقسى أنوسع 

ثم  ليحكم عليها بالس  ن سلقؤبس، قضت ، هاياةم، تلك سلعقلية سل ي ق ل فيها سثاان من سلص  1969عام 

ري بعس عقلية تبادل عام  سلق ابة  ،  جسي أن  فعائشة عودة .م1979ماها سلقاا لة عشر ةاوسي،  تحر 

ة، كان سلهسف ماها  وج لخسمة إ سجب  طاي    ر رة ملح  يصال سل   ربة  نقلها من سلخصوصي ة إلى سلض 

،  فالظ ر ف سل ي سع قلت  فيها سلقاا لة سلقاتبة، كانت ما بعس (1)قضي ة عادلة  ي سلقضي ة سلفلسطياي ة

، سموي ة سلق ازر سل،   سل ه ير سلقسري  سلا قسة،    ةسل ي قامت بها عصاباي سلقيان سلصهيوني    بخاص 

 ا.أي بعس حوسلي ثاثين عام   ،بعس ف رة ليست بالقصيرة ك بت عائشة ت رب ها  قس ، نم ررة دير ياةي

ا ف رة سل     ي ت اا ل ر سية ة ائر سلع قة لت) ليس سلهودلي( ثاني ا:       حقيق سل ي سة قر ي تسعين أيض 

ر من مخيم سل لر ن قضاج رسم هللا،سلةير سألديب   سأل ليس سلهودلي ك بها يوم ا.  على لسان سلبطل  قحر 

وج على تحكي قصة سلقعاناة سل ي ي عر ل لها ب هقة مشارك ه في سالن فا ة، فهو يسل ط سلض  ،   (عامر)

وثائق ر  سية من سلما يحس ث في أقبية سل  حقيق،  على أةاليب سلقحققين سلصهيونيين  مقالبهم.  تعس   ال سل

                                                           
 صباحا ةالساعة الحادية عشر 11/11/2017السبت  ،رام هللا ،مقابلة شخصية، مقهى زريابعائشة عودة،  (1)
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س، بسبب كشفها لقثير   باب  حي  ها  سلقهق ة جس  من سألةاليب سلقاكرة سلق  بعة في سل  حقيق، سل ي يقع سلش 

نفسها لقاع تقرسر سألخطاج  في مصيسة سالع رسف  أحيان ا سلعقالة،  قس  ر بت  ال سلر  سية من قلب سلع قة

 (.1)عاس أغلب سلقع قلين سل سد في ة ن عسقان

لحقبة خاف  خت أر  تلك سلر  سية سل ي ، (مصطفى خليفة)لقاتب سلسوري  تر سية سلقوقعة لثالث ا:       

سلقثير ن من سلق ابة عاها،  كشف تفاصيلها، حقبة ماسثرة من سل  اري  سلحسيث لسوريا، عر ي سلا ظام 

وري سلقائم ف رة سلث قانيا وري   جقاعة أثااج في اي من سلقرن سلقاصرم، ي  سلس  رسع سلقح سم بين سلا ظام سلس  سلص 

سلر  سية مرحلة من حياة سلبطل)مصطفى خليفة( سلاي ةق ى نفسه بت)موةى(، ت اا ل .   (2)سإلخوسن سلقسلقين

 20،   و تاري  سع قاله في سلقطار في  طاه ةوريا قادم ا من فرنسا لىب حسيس تاري  عودته إ سأ ا ب

وري عام   ، ليقضي بعس ا ثاثة عشرسلقا ي من ثقانياياي سلقرن  نيسان ا في ة ن تسمر سلس  ن سلس 

حرس ي   ، تحس ث فيها سلقاتب عن معاناته  معاناة سلس  ااج،  عن طرق سل  عايب سلوحشي ة سل ي مورةت سلص 

 .ة عشرة عام ا س م على سم سسد ثاث

ا:         قلوس قصة م قوعة من سل اود سلاين سع تحكي، (لط ا ر با لون ت)ر سية تلك سلع قة سلبا رة لرسبع 

قاتب بسأ سلخيرسي، ظام سلحاكم  سله وم على قصر سلص  نقاب على سلا  في سلقغرب ب هقة محا لة سال

 على سم سسد  يسرد بعس ا سألحسسثم، 1971في سلعاشر من تقوز عام  ،ماا لحظة سالنقاب أحسسثها 

حرسج سلقغربيةا في ة ن ترماماري في ثقانية عشر عام   ،  قس ك بها با لون على لسان أحس سلس  ااج سلص 

 .ا سين على سلفاجعة،   و )عرير بابين(،  سلاي أطلق عليه سةم )ةليم( في سلر  سية سلش  

            

 

                                                           
لكتروني إللحوار، موقع  وليد الهودلي في ستائر العتمة، شبكة فلسطينينظر:   (1)

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=19856. 
هنيبعل، القوقعة، من عتمة الّسجون الّسوريّة إلى الّضوء، موقع إلكترونّي  ينظر:  (2)

/https://hanibaael.wordpress.com/2010/05/26لضوءا-إلى-السوريّة-السجون-عتمة-من-القوقعة. 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=19856
https://hanibaael.wordpress.com/2010/05/26/القوقعة-من-عتمة-السجون-السوريّة-إلى-الضوء
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ل  الفصل األو 
 جون ة في أدب الس  عناصر البنية الروائي  
 

 خصي ة ل: الش   المبحث األو 

  الروائيالمبحث الثاني: الحدث 

 المبحث الثالث: الزمان في السجن 

 المبحث الرابع: المكان في السجن 

 المبحث الخامس: السرد والحوار 
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 المبحث األول
خصي ة  الش 

ئيسي ة( خصي ة الر   أو ال: شخصي ة البطل )الش 

 )شخصي ة عائشة )أحام بالحري ة 
 )شخصي ة عامر )ة ائر سلع قة 
 )شخصي ة موةى )سلقوقعة 
 خصي ة ةليم )تلك سلع قة سلبا رة(ش 

خصي ات المساندة للبطل  ثانيا: الش 

 في سلقوقعة  
 في تلك سلع قة سلبا رة 
 في أحام بالحرية: 

 شخصية سألم
 شخصي ة سألخت
 شخصي ة سلر فيقة

 (في ة ائر سلع قة )رفيقا سلا ضال إبرس يم  نبيل 

خصي ات المعادية-ثالثا  الش 

دسلقحق ق   : أ( شخصياي خارج سلس  ن  سل ا 

 :ب( شخصي اي دسخل سلس  ن

 )دة )أبو سلقعقاع خصي ة سلق شس   سلش 
 )لبي ة )عشار خصية سلس   سلش 
 )خصي ة سلقخادعة )سلعصافير  سلش 
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 ي ةالشخص

فهي  ةيلة سلقاتب ل  سيس ر ي ه في سلقشف للشخصي ة أ قي ة  د ر أةاةي  يوسزي أ قي ة سلحسث،         

ها ديااميكي ة سلحياة  تفاعاتها، كقا أن ها تقشف سلوسقع من حولاا،  تبرز من خال عن سلقوى سل ي تحرك

اي بين سلقامح سلفردي ة  سلقضايا سلعام ة سل ي ت اا لها سلر  سية، فالر  سية  ي  صف لطباع  عن سلص 

خصي اي سل ي تشك ل سألحسسث قت إلى شخصي اي . تقه س لها سلش  رئيسة أ    للشخصي ة أنوسع،  "إذ قس 

خصي ة سلرئيسة  (.1)محوري ة،  شخصي اي ثانوي ة  مك فة بوظيفة مرحلي ة" ق يها سلبعض سلا امي ة، يسأ  كقا فالش 

خصي ة سلثانوي ة،  سل ي ةق ا ا  ت طور  تاقو  ت غير أحوسلها، مع ت ابع سألحسسث  تطور ا، في حين أن  سلش 

على حالها في سلر  سية غالب ا، ذلك ألن  تفاعلها مع سألحسسث  بعضهم بالقسطحة أ  سلثاب ة تقريب ا، ف س قر  

 (. 2)بسيط

ة أ ق         خصي ة ال بس  من سإلحاطة بأمور عس  خصي ة سلخارجي ة، تلك  :ها عاس درسةة سلش  مامح سلش 

لوك. كالك ال بس  من درسةة مامح  خصي ة سل سسي ة  سلقظهر سلعام  سلس  سلقامح سل ي ترك ر على باية سلش 

سخلي ة،  سلققصود بها ما يف عل بسسخلها من مشاعر  أحاةيس،  ما يقود ا من فقر  خصي ة سلس  سلش 

رسع سلاي ياشأ عن  ال س ال بس   ،إ افة إلى ذلكقشاعر في دسخله. الت  ا اي  تلك سل ست  ا اي،  سلص 

خصي ة سالج قاعي ة،  عاق ها مع سآلخر،  مسى تأثير ا فيه  تأث ر ا به، إي ابي   ا من معرفة مامح سلش 

 .(3)ا ةلبي  

 

                                                           
 215حسن البحراوي، بنيّة الّشكل الّروائي، ص (1)
 115، ص395التحوالت النفسية في الّشخصيّة الّروائية، مجلة المعرفة، عينظر: خليل الموسى،  (2)
 .103ص ،4مجلة فصول، ع علي عباس العلوان، الرؤية المأساوية في الرواية العراقية،ينظر:  (3)
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خصية الرئيسي ة( -الً أو    :شخصي ة البطل )الش 

لت سلشتتتتتخصتتتتتي ة مركرية      ظهري شتتتتتخصتتتتتي ة سلبطل في سلر  سية سلعربي ة بشتتتتتكل جلي    س تتتتتح. إذ شتتتتتك 

ة تلك سل ي تعب ر عن سل سلر  سية، ة سألكبر من  سلخيباي،  سلاي ياال سلبطل فيها سلح قعاناة خاصتتتتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتتتت 

لطة سلط اغية غاشم أ  للس  . مرد  ذلك أن   اس سألدب  يقوم على مقا مة سلفرد للقح ل  سل(1) اقيلسل  سسعي  سل

ث عن قسر كبير من إذ تعب ر سألحسس ،ا أم  طاي اةتتتتياةتتتتي   اةتتتت يا     اس سلبطل ةتتتتوسج أكان دسخل م  قعه،

 ،  فيقا يلي  صف ألبرز مامح شخصي ة سلبطل في سلر  سياي سلقا قاة:سلقهر  سلعاسب

ي ة(  عائشة عودة )أحالم بالحر 

عائشتتتتة عودة تلك سلف اة سلريفي ة سلشتتتت  اعة، سلشتتتتخصتتتتي ة سإلي ابي ة، ف حت عيايها ماا طفول ها على       

أثر عقيق على سلط فلة سل ي ركضتتتتت حافية  ي حشتتتتي ة سالح ال  عس سنه،  كانت م ررة دير ياةتتتتين ذس

"توسلى  ب  سألحب ة  ااكسلقسمين، تقستتتتتتتتك بثوب أم ها، ل صتتتتتتتتل إلى سلقرية سلق ا رة،  ل رى ما حل  باألقار 

ةتتتتتتتتتترد سلقصتتتتتتتتتتص  كان سل قيع يا حب،  أذني  تاف ح على أقصتتتتتتتتتتى إمكاناتها،  أدخل كل  كلقة إلى بئر 

.  ااك تشتتتتتتر بت سلط فلة سلقلقاي سل ي  صتتتتتتفت بشتتتتتتاعة (2)لقس سةتتتتتت قر ي  ااك" عقيق في قلبي  ذسكرتي.

ب   سلقع سي، فحقلت ماا صتتتتتتتتتتتتتتغر ا فقرة ا حقلها على عقس سلعرم على أخا سلث أر  مقا مة سلق ررة تشتتتتتتتتتتتتتتر 

ي سلقوسنين ا تحس ي به سلبيئة سالج قاعي ة ذا   سعي  س حاةتتق  سلققا مة، ثم  كبري  ال سلفقرة معها، فقانت قرسر  

ارمة.    سلعادسي سلص 

ا من س مهق  ا للبطولة سلا ستتتتائي ة سلباةتتتتلة، سل ي شتتتتكل ت جرج   ت فر د شتتتتخصتتتتي ة عائشتتتتة بكونها أنقوذج         

خصتتي ة جاب  سلا   خصتتي اي سلقستتاعسة، ضتتال سلوطاي   تتس  سالح ال،  تبرز  ال سلشتت  ا إلى جاب مع بقي ة سلشتت 

خصتتتي ة  خصتتتي اي سل ي رسفقت عائشتتتة في رحلة نضتتتالها  في ت ربة سلستتت  ن. إذ أثب ت سلشتتت    ي تلك سلشتتت 

                                                           
 .13نجوى الريحاني القسنطيني، األبطال وملحمة االنهيار، صينظر:   (1)
 .42عائشة عودة، أحالم بالحريّة، ص (2)
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قود  تحس ي خصتتي اي سلقستتاعسة أن  سلقرأة لها سلقسرة على سلصتت  د، فا  سلرئيستتة إلى جانب سلشتت  عصتتا سل ا 

فرق بين رجل  سمرأة في سلا ضتتال  سلقسرة على سلثباي   سلقيم سلر سةتتخة  سلقبادئ، فإيقان عائشتتة بقضتتي ها 

قود  سل  غل ب على  عف سل سس. سلعادلة أمس  ا بالقو ة  سلقسرة على سل  ص 

امة في نضتتتتتتتتاله يستتتتتتتتعى بطل سلر  سية سلفلستتتتتتتتطياية في أدب سلستتتتتتتت  ون إلى تحقيق سلقصتتتتتتتتلحة سلع       

اله بهم  موسجهة ، إن قا مصتير شتعب ت علق آم(1) تضتحياته، فهي ليستت طقوحاي فردي ة ت علق باستي هم

د، سلق قر د على كل  شيج، فعائشة عودة  ا في  شخصي ة سلبطل سلققا م سلق قر  جلي   اس بسس مح ل غاشم.   

ان فحستتتتتتتتتب بل تقر دي على عادسي سلق  قع،   سل  بعي ة،  ثاري عليها، ما أدى إلى خلق لم ت حسَّ سلستتتتتتتتت   

ثقافة   عي جسيس،   اس ما يؤكس كالك خر جها من إطار سلا ستي ة  سلفردي ة. إن   اس سلس  ر سلبطولي  سلاي 

قامت به عائشتتتتتتتتتة قس تضتتتتتتتتتاجلت أمامه عادسي سلقبيلة، إذ إن   تلك سل  ضتتتتتتتتتحية  ي فعل يباركه سلق  قع 

 ققابل.  ل مهقا كان سلث قن في سل سأل

 قس يقود تحس ي سلق  قع إلى أشتتتتتكال من سلقعاناة، كاالغ رسب، لقن  عائشتتتتتة  ةتتتتترعان  ما كانت        

ت غلب  ت فوق على  ال سألزمة سلعائقة، ألن  سلقضتتتتتتتتتتي ة سل ي تحقلها على عاتقها أعظم من أن تخضتتتتتتتتتتع 

خصتتي اي سلا ستتوي ة لق يم م  قعها  عادسته، لعادسي سلق  قع  مقاوعاته. " ن س  اس سالغ رسب في ر ية سلشتت 

خصتتي اي،  ذلك  لوك سالج قاعي  على سخ اف بيئاي  ال سلشتت   في ةتتلوكهن  حيال  ال سلقيم،  أنقاط سلستت 

" لو تتتتتتتع سلقرأة سالج قاعي 
يق من  ال سلا ظرة سالج قاعي ة، فا س عق ها يثاي على  . يا اب سلبطلة(2) سلضتتتتتتت 

ها بات! كقا نقرأ في ك ابها سلث اني ل  ربة يستتتتتتتتتت سرك ذلك سلث ااج ب اكير ا أن   شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتي  ها  تفوقها  لقا ه

زيارتها، أخاي تسعو لها أثااج في تلك سلا ظرة، فعاسما سل قت بإحسى قريباتها "ثقاا للشتتتتتتتتتتتتتقس"  سلستتتتتتتتتتتتت  ن

،  سلا ظرة سالج قاعية(3)"هللا يس ر عليك" بالس  ر، لبي  يقة ت ال  ، أدركت عائشة مسلول تلك سلعبارة سلس  سلض 

                                                           
 .31ينظر: حسن عليان، البطل في الرواية العربيّة في بالد الّشام، ص (1)
 .86ص المرجع نفسه، (2)
 .58عائشة عودة، ثمنا للشمس، ص (3)
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 لل  ضحية  سلبطولة سل ي أقسمت عليها عائشة، بقسر س  قامه بقضايا سلس  ر سلف اة، فلم يلق سلق  قع  باال  

ا "ليطقئن قلبك يا ا  قاةتتي   سلح ب، بستتبب تلك سلا ظرة سلق  قعي ة سلقور ثة،  كان رد  عائشتتة عليها حازم  

 .(1)إال  سلقبر، فح  ى سلطير ال يس طيع ر ي ي"س أكثر مق ا أنا فيه سباة سلعم ، لن أجس ة ر  

فاع عاها، ي با ى تلك سلا ظرة سل ي يس قس  ا من سلق  قع إح  ى       ن  سلقحامي أنطون جاةر سلقكل ف بالس 

رقي   هسلقحافظ، م  قع عائشة،  فقأن قا سلش  "ما كان لك أن صفعة لاضالها  تضحي ها،  حا ل أن يوج 

ي اةة  تسخلي سلس  ن،  كان من سألفضل لك سلبقاج في بي ك، ل عيشي حياتك مثل ترج ي بافسك في سلس 

 . (2)باقي سلف ياي، فالك خير من أن تقوني ة ياة"

، سلاي كان يسعى إلى تثبيطها بكل  سلط رق سلق       قكاة، لل  قليل من  مثلهم تحس ث سلقحقق سإلةرسئيلي 

ياةة؟ أنت شأن بطول ها، " ياةة، بس سلحق  على سلر جال ما شأنك أنت بالس  صبي ة حلوة ال شأن لها بالس 

. رأيت فيه ماطقهم سلق ااقض،   جستها فرصة ألك شف ذلك سل  ااقض، كأن  .سللي بورطوكم   م ب خبوس.

 . (3)هم مخ بئون"سلقاطق  و ةي س سلقوقف! إذن لقاذس تحارب بااتقم في جيشكم؟ أال يوجس رجال عاسكم أم أن  

       ، رقي  ثت بلسان  سحس،   و سة اقار تقر د سلف اة على  سقع سلق  قع سلش  ي احظ أن  أكثر من جهة تحس 

ا ت ال س  قوي  ا جاد   سإلقسسم على سلعقل سلا ضالي  سلث ورة  سلققا مة، إال  أن  عائشة عودة كانت ت  خا موقف  

 رد  سلظلم، رة   في نفسها سإليقان بحق ها  حق   ال سلفقرة، ألن  سلعقل سلبطولي  في مقا مة سلقح ل  

عي من أجله، ما أدى شع ها تبسيس تلك سلغربة سل ي تقاثفت عليها سلظر ف إلغرسقها بها. فعائل  إلىبها،  سلس 

 ترسجع سلقحامي سإلةرسئيلي  عن  سم سلبيت  سل  شر د  سلعقوباي، رغم  باتت تسانس ا  تشس  على يس ا،

سيس.أقوسله،  أكن    لها سالح رسم سلش 
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 شخصي ة عامر )ستائر العتمة(

،  في ر سية ةتتت ائر سلع قة       ف مامح شتتتخصتتتية سلبطل "عاملوليس سلهودلي  ر"،   و أحس أبطال ت قشتتت 

تققن أ قي ة شتتتتتخصتتتتتي ة عامر في سلقشتتتتتف عن   سع قل ب هقة سلقشتتتتتاركة في سالن فا تتتتتة،   قسسلققا مة، 

عايب  ساليقاع بالستتتتتتت ااج، إذ تق  عت شتتتتتتتخصتتتتتتتية سلبطل بقسر كبير من أةتتتتتتتاليب سلقحققين في سلققع  سل 

سلوعي  سلا كاج  سلحرص،  عرل سلقاتب من خالها كل  سألةتتاليب سل ي يا ه ها سلقحق ق سإلةتترسئيلي مع 

باب، إذ سةتت افس س مع سلبطل أةتتاليبهم كاف ة ، قصتتس بالك مقالب (1)"سآلن ةتتوف تبسأ مستترحي هم معي" سلشتت 

  سل  حقيق.

، كونه يقبع في زنازين سلس  ن،  بقعاا ا         قس عانى عامر من سلعرلة في سلس  ن، بقعاا ا سلحقيقي 

ك  سلاي ةيطر عليه ت ال سألشخاص سلاين شاركول زنرسن ه، كان كفيا   بإثارة جانب  سلقعاوي، ذلك أن  سلش 

في ةتتتتتتتتتتتتتت اه إلى أن  يخ لي باسته  سلحار سلقبالغ فيه،  بال  الي ت ا ب سلقام، ما دفعه في أغلب  ق ه

ك   عسم سلث قة باآلخرين،   يعرل نفسه،  سألمر سلاي  أد ى إلى إحساةه بالغربة،    اس سغ رسب ماشؤل سلش 

 .(2)فانسحب سلبطل إلى دسخل نفسه  حل ق في عالقها  ر حاني اتها

س ما تسفع أةتتتتتتتتاليب سلعس    طبيع ه سلقعر فة بالغسر  رصتتتتتتتتس سلقكائس  سلقصتتتتتتتتائس  سلحيل إلى  كثير         

، فالعس   سإلةتتتتتترسئيلي  يقارس كل  أنوسع سالح يال لييقاع بالستتتتتت  ين سلقاا تتتتتتل،  سلا يل ماه  رصتتتتتتس  ك  سلشتتتتتت 

سيس سلل ين أبسس ق ا عامر في موسطن  تتعفه،  نلحظ  اس سل انب من خال حال ي  سلحيطة  سلحرص سلشتت 

ي  أحس ح  ى  إن أظهر سل قوى  بسي عليه مامح سل  عايب،  قس كان ألةتتتتتتتتتت ائر سلع قة، فلم يكن يطقئن 

ه في مكانه، إذ سك شف الحق    على يس أخبث ا  سح ياال  ا محا الي عسيسة  لييقاع به بأكثر سلطرق خبث  شك 

 سلققثلين  سلعقاج. 

                                                           
 36وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص (1)
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 شخصي ة موسى )القوقعة(

 ااك قضتتتتايا م عسدة شتتتتغلت بال سلبطل في ر سية سلستتتت  ن سلعربي  ماها قضتتتتايا سألمن  سالةتتتت قرسر       

. فالبطل  اا ال ي ر  على سلا قس أ  (1) سألزماي سالج قاعي ة  سالق صتتتتتتتتتتتتتتتادي ة  سلعاقة باألنظقة سلحاكقة

لطة سلحاكقة،  ذلك بستتتتتتتتتتتتبب غياب سألمن    خرية دسخل حس د سلستتتتتتتتتتتت  فبطل سلقوقعة . (2)بيرحرية سل  عسلستتتتتتتتتتتت 

م  ،  حرية كانت ت يح له إطاق  سلا قاي  سل  هك  "موةتتتتتتتتتتتتتتى"  تق  ع بحري ة مطلقة في سلق  قع سلفرنستتتتتتتتتتتتتتي 

خرية على نظام سلحكم في بادل، لقا ه ةرعان ما دفع ثقن  ذلك حال  صوله إلى مطار بلسل.    سلس 

س، يودع سلستتت  ن تحت ا ملحس  كونه مستتتيحي  بستتتبب سلستتت  ااج معه بقي ة  ت فر د شتتتخصتتتي ة موةتتتى عن       

اب سلقاف ح سلاي أمضتتتتتتتتتى كثير  تهقة سالن قاج ليخوسن سلقستتتتتتتتتلقين س من حياته في ، فالبطل  و ذلك سلشتتتتتتتتت 

،  لق ا قرر سلعودة إلى  طاه قبض عليه ب هقة مستتتتتتتتت حيلة، إذ كانت  ياقائي  فرنستتتتتتتتتا يسرس سإلخرسج سلستتتتتتتتت 

انيه، إال  أن هم تصتتتتتتتام وس ت اافى تلك سل هقة مع دياه  فقرل،  قس ح ا ل أكثر من مر ة أن يشتتتتتتترح ذلك لستتتتتتت  

.  تق قل سلقأةتتتاة لبطل سلر سية عاسما ي ابه  عاه  رد  س بالعاف  سل  اقيل،  سال تتتطهاد سل ستتتسي   سلا فستتتي 

بعسسج مشتتتتتتتتتابه  س تتتتتتتتتطهاد من سلقستتتتتتتتت ونين سلاين رسحوس يفر تتتتتتتتتون عليه عرلة،  يحر مون عليه سلقام، 

ة  ان  سلستتتتتتتتتتتتتت  ااج،  قع سلبطل ن ي  ه بين  يقاطعونه مس  طويلة من سلر من. فهو عسسج مرد ج من سلستتتتتتتتتتتتتت   

رطة  ةاسيان سإلخوسن.   مطرقة سلش 

ص إلى خارج سلس  ن من خال ف حة في  موةى تفر دكقا         عن غيرل من سلس  ااج، أن ه كان ي لص 

قات في سل سسر،  ل  يح له ر ية ما سلحائط، إذ تستتتتب ب سلعاف في قفل سألبوسب، بستتتتقوط قطعة من سإلةتتتت

سخل  ي لصتتتتتتتتتتتتص على  ، فهو في سلس  يحصتتتتتتتتتتتتل خارج سلستتتتتتتتتتتت  ن  كاإلعسسماي  سلعقوباي  سلعالم سلخارجي 

، فا يستتتت طيع سةتتتت يعاب سلوسقع،  ال يا ح في سلستتتت نر من ا عاسما ي حر  سلخارج. ثم  ل أتي سلقفارقة الحق  
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حلم بها في سلستتتتتتتتتتتتتت ن، فيهرب من ذلك سلوسقع  يغلق كل   مخالطة سلا اس أ  سل  اع م بالحرية سل ي طالقا

يط به  بالخستتتة ا كل  ما يح،  سصتتتف  من كل  شتتتيجا ا ما يحيط به، محبط  ماافال  ي قوقع إلى دسخله رسفضتتت  

يشعر بالوحشة  سلغربة أثااج حضور سلااس  سألقارب، يقول: " ل ةأحقل ة اي ، (1) سلو اعة  سلغثاثة

 . (2)معي إلى سلقبر؟"

 يقكن أن نعس  شتتتخصتتتي ة موةتتتى  ي شتتتخصتتتي ة سلبطل سلقغ رب عن ذسته  عن سآلخر، فاالغ رسب       

ل ن ي ة توسفر شتتتتتتر ط معياة  ترتبط بق  قع معين ة سل ي فر تتتتتتت عليه ، فهال سلعرل(3) و ظا رة ت شتتتتتتك 

يحقق سلستتتتتت  ن، فلم يستتتتتت طع أن   دسخل إطار م  قعه،   و م  قعا  فاعا  حرم ه من أن يكون مشتتتتتتارك  

احة مكر ا،  سنستحب دسخل نفسته،  سك فى ب ذسته قع  سلبل ترك سلست  ،   رب إلى أحامه سل ي  لصتصالست 

ال يط لع عليها أحس،  تبس  مظا ر  اس سالغ رسب في بعض عبارسته ك ستتتتتتتتتتتتتتتا له بين سلحين  سآلخر "من 

آ ،(4)أنا؟  ل أنا؟ أنا؟  إلى أين؟" ياع  سلض  لة  سإلحباط سلا اجم عن سلا با. فهاس سل  سا ل يفسر شعورل بالض 

بب شتتتتعورل  يقود سالغ رسب إلى سلعرلة، فالعرلة  ي سل ي أد ي أيضتتتت   ياع سلا فستتتتي  للبطل،  سلستتتت  ا إلى سلضتتتت 

ا على سلبطل ان  . كقا تفرل سلعرلة أحي(5)إلى سل  قر د  سلث ورة سإلنستتتتتتتتتتتان  بانعسسم فاعلية سلس  سفع سل ي تحس 

بك رةلس سفع كثي فيه سلاي يعيشمن جانب سلق  قع   .(6)االنغاق  سل  عص 

ة سل ي مكثها سلبطل في سلستتتتتت ن جعل ه يشتتتتتتعر بأن  سلحياة سالج قاعية  ااك ما  ي إن  طول سلقس         

ياع كقا   لس لسيه سلحيرة إال  حياة م اونة ترتع فيها سألشتتتتتباح سلبشتتتتتري ة، مق ا  لس في نفستتتتته سلخوف  سلضتتتتت 

،  في " تتتوج  ال سلر ية سلقضتتتطربة للحياة  سإلنستتتان  سلرمن، فقسي شتتتخصتتتياي سلر سية (7) سال تتتطرسب

                                                           
 .383مصطفى خليفة، القوقعة، صينظر:   (1)
 .380المصدر نفسه، ص  (2)
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 تول س عن  .سألمل بالحياة  باآلخرين، في ظل سلق  قع سلقائم،  لم تبس أي مقا مة لعوسمل سلستتتتتتتتتتلب فيه..

لبي ة في ذ اها ر ية سآلخرين م رد أشتتتتتباح قادتها إلى سالةتتتتت ستتتتتام لفقرة سليأس من سلحياة سل ي   ال سلستتتتت 

 .     (1)ف ري فقرة تقاي سلقوي"

سل سلبطل تحسيس            ل ظر ف سلستتتتت  ن  اس سلحال سلبائس سلاي ي ستتتتت  س  سلستتتتت  ااج سلقحيطون به، مرد 

ليقة إلى ، باإل افة فقسسن عاصر سلر منسلقاةية  فقسسن سلعاقاي سإلنساني ة سلس 
، سألمر سلاي دفعه إلى (2)

، فقثا   ،   جس نفستتتته في ظل  سةتتتت خسسم لغة مصتتتتطاعة ال تعب ر عن ثقاف ه سلغربي ة  ال   تتتتعه سالج قاعي 

أبي سلقعقاع  حسيثه بالفصتتتتتتحى  باألةتتتتتلوب  ةا آخر ال يعرفه، كقوقفه في موسجهتلك سلظر ف شتتتتتتخصتتتتتت  

س ألتقلم ا من سأليام،  لم أقف أبس  ا يوم  لم أكن خطيب  جقاعة سإلخوسن في سلستتتتتتتتتتتتتت  ن، يقول "سلاي يا ه ه 

 .(3). لم أدر لقاذس كات أخاطبهم بالفصحى".أمام مئاي سلعيون.

 شخصي ة سليم )تلك العتمة الباهرة(

ةتتتتتتتتليم في تلك سلع قة سلبا رة سلشتتتتتتتتخصتتتتتتتتي ة سلاي يحقل سلر قم ةتتتتتتتتبعة،  و  سحس من بين عسد من        

ب اط، ثم  حكم عليهم بالستتتتتتت  ن في حفرة أشتتتتتتتبه ما تقون سل اود سلاين قاد س سنقاب   ا تحت إمرة بعض سلضتتتتتتت 

بورة كانت تعي م خصتتتتتتتتتتتي ة سلقوي ة سلصتتتتتتتتتتت  ي  ا ز   سلبطلا ي ربص بها من موي،  لقن  بالقبر.   ال سلشتتتتتتتتتتت 

ا أن  فهو يعي تقام   ة مظا ر سلحياة سل ي صتتتتتتتتتتتتتتودري ماه،محا الي سلق ل سلبطيج بققع ذسكرته عن كاف  

سةتتتتتتتتتتتتتت سعاج سلا كرياي  سل  شتتتتتتتتتتتتتتب ث باألمل  و سلقوي سألكيس.   و يحافظ على عقله بقاأى عن سلقكان 

له إلى عوسلم أخرى، ي س فيها خاصه ك دين،  يقر ن فقرل  يرح  اة  سلسعاج  سألذكار  سل  حليق  سل ا  الص 

عر  سلا ثر،  اس سل جعله يرى    صتتتتتالح سلاي عاشتتتتته ةتتتتتليم مع  سقعه،فيقا سةتتتتت قر  في ذسكرته من ك ب سلشتتتتت 

                                                           
 .107ص اية العربيّة في بالد الّشام،: حسن عليان، البطل في الروينظر (1)
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ورة سلا قطي ة، فهو يرى ملك سلقوي شتتتتتتتخصتتتتتتت   ا ا م لبب  ا م وس تتتتتتتع  للقوي صتتتتتتتورة أخرى مخ لفة عن سلصتتتتتتت 

 . سل ي كانت ترمر للشؤم في ذ اهم طيور سلخبلس، يابئه بق يئه صيحاي س صبور  باألبيض  قور  

ر ةتتتتتتتتليم من فقرة سلحقس  سالن قام  سلقرس ية لقن تستتتتتتتتببوس له بهاس سلعاسب        اس سل  صتتتتتتتتالح أيضتتتتتتتتا، حر 

،  يستتتتتتتتتير إلى آخ  عاسما تلوح بعض إال  أن   اس سلا هج ياحرف قليا  ر سلر  سية على سلا ستتتتتتتتتق ذسته، سألبسي 

م  سلقهر  تأنيب  يقع فريستتتتتة سلا س  يضتتتتتيق خلقه  يؤذي رفيقه بكامه، مستتتتتارل بوسدر سألمل، ف حرفه عن

قير.  سلض 

ترةتتتتم ر سية تلك سلع قة سلبا رة مامح شتتتتخصتتتتي اتها من خال رةتتتتقها لطبيعة سلقكان، حيث تقيم        

ون: يقول با ل   فرقا بين سلشتتتتتتتيج  نقيضتتتتتتته، فقن سلبيوي فوق سألرل إلى سلحفر تح ها، با نور أ  أمل

فاا، أقصتتتتس حيث   رياا تحت سألرل" ، ما يستتتت سعي إعادة تشتتتتكيل (1)" لقن ما جس ى سلعقل  اا حيث د 

خصياي مادي   خصي اي من خال  ا، فيصفا  ر حي  ا، جسسي  ا  معاوي  سلش  قامة مقارنة بين إسلقاتب تلك سلش 

يعيشتتتتتتتتتتونه كل  يوم،  في فقرة طرسئق تفقير م  توجهاتهم  موسقعهم  أةتتتتتتتتتتاليبهم في موسجهة سل اون سلاي 

خصتتتتتتتتتتتي اي سلق حركة  تتتتتتتتتتتقن خطوط سلر  سية سلفاي ة،  من خال تلك (2)تقب لهم للقوي . "فقن خال سلشتتتتتتتتتتت 

سلعاقاي سلحي ة سل ي تربط كل  شتتتتتتتخصتتتتتتتية باألخرياي، يستتتتتتت طيع سلقاتب سإلمستتتتتتتاك برمام عقله  تطوير 

ي،   تتتاس ال ي تتتأت ى من غير سلعاتتتايتتتة سلحتتتسث من نقطتتتة سلبتتتسسيتتتة ح ى لحظتتتاي سل اوير في سلعقتتتل سلر سئ

 .(3) بصورة مسققة  ةليقة في رةم كل  شخصية  تبيان أبعاد ا  جرئي اتها"

، إذ (4) في  ال سلر  سية  ي قا ى سلرس ي مع سلر سئي  ياسرجان معا في تسسخل مستتتتتتتتتتت قر  ال نهائي       

ا في سلحسث فحستتتتتتتب بل مشتتتتتتتارك   ايلقي سلقاتب مهقة سلقص  على عاتق سلر س ي ةتتتتتتتليم، فهو ليس  سصتتتتتتتف  
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س على سلفاجعة.   و يرتبط بهقوم معياة  يقيم في بيئة معياة  يحا ل من خال ما يك ب أن  شتتتتتتتتتتتتتتتا س  

 يكون له أثر فيها، فهو سلقا ج للر سية بقا فيها من أحسسث   قائع  شخصياي. 

خصتتتتتتتتي ة، سالغ رسب عن سآلخرا لسى   يظهر سالغ رسب أيضتتتتتتتت           ن ت ظهر ر سية سلستتتتتتتت  ، إذ ال سلشتتتتتتتت 

سلعربي  حالة كبيرة من سل  قر ق  سلقلق سلاي يعاني ماه سلبطل في م  قع سلستتتتتتتتت  ن، مقا يؤدي إلى غرب ه 

عن نفستتتتتتتته  عن سلق  قع سلقحيط به،  تؤدي حالة سل  قرق تلك إلى سنستتتتتتتتاخ سلبطل عق ا يحيط به بفقرل 

ن  ظر ف سلستتتتتتتتتت ن سلخانقة أتلك إلى حالة من سل  قر د، إال  .  يابغي أن تقود حالة سالغ رسب (1) ةتتتتتتتتتتلوكه

مثل سل  قرد على نظام سلر تين سليومي سلاي  ك،  لقا ها  ظهري على صتتتتتتتتتتتتتتور بستتتتتتتتتتتتتتيطة،حالت د ن ذل

ياي ة  سألذكار، سل ي د  أب عليها أكثر من خقس عشرة ةاة. سن ه ه ةليم،  على أدسج سلفر ل سلس 

ا س سج قاعي  إذ ي س سلبطل نفستته محاصتتر   سالغ رسب عن حالة غير صتتحي ة، اس ا ما يصتتسر  غالب           

ا، فهو م بر على سلخضوع لآلخرين،  سالنسياق لرغباتهم  أفقار م  أةاليبهم، ما يؤدي إلى ا  نفسي   فقري  

عور باإلذالل،  س ، سلش  قوط في أزمة سلس ن سلسسخلي  ان،  سل عايش  سلقسري  لس   مع  سلخضوع سلقهين للس   

ل سلبطل  ال سلحالة سلقررية إلى حياة طبيعي ة ليستت طيع سلقضتتي(2)بقية سلستت ااج فستتليم  ست فق  ،.  قس يحو 

ا  لرحل ه سلط ويلة في تلك سلحفرة،  رةتتتتم مخط ط   ية ةتتتت اه على سلا هج سلاي ةتتتتيعيشتتتته،مع نفستتتته ماا بسس

حالة من سإلحباط إن قا كانت حالة  ف ر د نفستتته من كل  سلر غباي،  حارب فيها سألمل، فلم تقن لسى ةتتتليم

لقي  مع نفستتتتته  سلوسقع، فقرر سل عايش  سل   وحس مع هللا، فلم يبق من عالم خارج سلستتتتت  ن  من سل  عايش سلستتتتت 

س من سلا كرياي، فاستتتي خطيب ه  أةتتترته  ك به  طقوحاته،  اس سل  عايش  سل  قا ي فيه إال  أم ه  شتتتيئا يستتتير  

بر  ةقةاعسل على س  بر حه  حفظ له عقله.  الص 
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، سلعرلة سل ي سن ه ها ةتتتتتتتتليم في        لبي ة أقل لاس كانت ن ائ ه حفرته كانت بفعل سالخ يار سلحر  ا سلستتتتتتتت 

فطبيع ه سلهادئة سلقستتتتتتتتتتالقة ةتتتتتتتتتتاعسته في ست خاذ  اس  ،(1)ذلك ألن  سلعرلة كانت بإرسدته ا على سلبطل، قع  

يلوذ إلى أ  تتامتته  تخي اتتته  إلى فقرل سلختتاص  ح  ى ي حول  عليتته  سل  عتتايش معتته. إذ كتتان بتتايسلاهج  سلث  

سلو م إلى  سقع ن ي تتتة لعتتتسم قتتتسرتتتته على تحقيق حري تتته. لقن   تتتال سلعرلتتتة عن سلق  قع سلقحيط أ رث 

خصتتتي ة شتتتيئ   خصتتتي ة سلر ية سلوس تتتحة لحقيا من سال تتتطرسب،   تتتعف  سلشتتت  قة ا في سلعريقة، كقا فقسي سلشتتت 

،  لقامح شخصي  ها ن ي ة سلش   آلة  سل   ر د  سلا با جود ا سإلنساني   .(2)عور بالض 

خصي ات المساندة -ثانًيا  :الش 

خصتتي اي سلقستتانسة أ  سلقستتاعسة، ثم  تأتي سل       ا من رفاق سل ي تعس  مكق لة لس ر سلبطل،  تقون غالب  شتت 

ورة سلقك قلة    مهق ة  ال سلشتخصتي اي ن سلست  ين بطل سلر  سية سلاين شتاركول مأةتاة سلست ن، تقام إقل سلصت 

خصتتي اي سلقستتانسة في كل   من  أحسسث سلر  سية.ةتتير   قس خصتتصتتت سلباحثة عاوسناي فرعي ة ألةتتقاج سلشتت 

ة ائر سلع قة لوليس سلهودلي،  أحام بالحرية لعائشة عودة،  ذلك بسبب عسد ا سلقحصور  أثر ا سلقبير، 

لقصطفى خليفة،  تلك سلع قة سلبا رة للط ا ر با لون، فاك فت باإلشارة إلى أبرز  أما في ر سي ي سلقوقعة

خصي اي، من خال تو يح أ م ةقاتها  أثر ا في حياة سلبطل.   ي على سلاحو سآلتي:    تلك سلش 

 القوقعة

خصتتتي اي في ر سية سلقوقعة بعس أن قضتتتى سلستتت  ين أكثر من نصتتتف إقام ه في        ظهر د ر  ال سلشتتت 

ا النف اح س على ق له، ةتتتتتبب  سلستتتتت  ن ال ياطق كلقة،  كان دخول شتتتتتخصتتتتتي ة أبي سلقعقاع سلاي كان مصتتتتتر  

خصتتتتتي اي ا.  لقن في بسسية ةتتتتت اه،  خر جه من قوقع ه بعس عشتتتتتر ةتتتتتاوسي تقريب   ،سلبطل على بقي ة سلشتتتتت 

خصي اي سل ي تركت فيه أثر   س، مثل  شخصي ة سلشي  محقود سلاي دسفع عاه لق ا نلحظ حضور بعض سلش 
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حا ل بعض أعضتتتتتاج تاظيم سإلخوسن سلقستتتتتلقين سلق شتتتتتسدين ق له،  لقا ه ةتتتتترعان ما ق  ل  تتتتتقن سألربعة 

 ا للس  ااج. م مسير سلس  ن تر يع   سلاين أعسمهعشر ق يا  

 دسفع عاه ل ةاعة مر ه، ى بحياته، فقس ةانس تطالعاا شخصي ة سلسك ور زس ي سلاي يسين له موة     

حايا  ماي بعس مر ر ةتتتتتا ين  ، في  جه سلق شتتتتتسدين  حال د ن ق له، إال  أن ه أصتتتتتيب بعس ى مرل سلستتتتت 

خصية إذ س كبير  على ة ن سلبطل،  قس ترك ذلك في نفس موةى أثر   س، كان سلسك ور زس ي يق از بقو ة سلش 

"مشيت  :س ي تأثير فقس زس ي عليه قائا  ، يصف سلر  (1)ا رزيا   ا صارم   اا في سل يش، قوي  ا قسيق  كان  ابط  

إلى حيث يرقس زس ي، ركعت إلى جانبه  رفعت يسل إلى جبياي،  أجهشتتتتتتت بالبكاج بصتتتتتتوي عال، بكيت 

ا، زس ي  و سلوحيس سلاي س، بقوته أحستتتتتتستتتتتتت أن ي قس فقسي آخر ةتتتتتتاس لي  ااك، أصتتتتتتبحت عاري  بكاج مر  

ا بياي  بياه،  طالقا قرأي في عيايه كات أشعر أن   ااك تفا قا خفي  أة طيع سلا ظر إلى عيايه مباشرة، 

 .(2)س، بكيت  بكيت"ا كبير  ا، إنسان  أن ه لن ي خل ى عا ي، زس ي كان إنسان  

رر سلاي         خصي ة مقسسر سلض   شخصي ة يوةف سلق اون، أ  سلاي جن  مقا رآل، إذ تعكس  ال سلش 

لحق ببعض سلستتتتتتتتتتتتتت  اتاج فأ صتتتتتتتتتتتتتتلهم إلى سل اون،  سلهتايان بألفتا  لهتا عاقة بالس  لة  سلقيتادة  سلا ظام 

ثه أحاديث عشوسئ سلس    ية أخرجت موةى انين. كان يوةف أ ل من سق حم على سلبطل قوقع ه  أخا يحس 

  ااج د ن  صول يوةف إلى موةى.  من عرل ه، لقن ةرعان ما حال بعض أفرسد سل  اظيم سلس  

محقس رئيس سلقه ع سلاي ق ل تحت سل عايب بسبب تلفظه بكلقة "شهيس" تلك  ي تأتي شخصي ة أب      

خصتتتتتتتتي ة سل ي تركت في نفس موةتتتتتتتتى أثر   إباج، إذ كان أحس به من عرة نفس    ا ستستتتتتتتتقتس، لق  س كبير  سلشتتتتتتتت 

د  ماي  خصي اي سل ي  سجهت عصا سل ا  بب عسم تقافؤ سلخصقين، إذ تحس ى أثااج سلقوسجهة بسفي سلش 

رطة في ةتتتتتتاحة سلستتتتتت  ن، سس كبير  عسد   ا ر أال  يقوي موت  "قر   لق ا أيقن أن ه مق ول ال محالة،   من قو سي سلشتتتتتت 
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ا، سلر قيب  سلعاصتتتتر سآلخر ماتا، أبو ةتتتتقط أبو محق س أر تتتت   ،.  سلقثرة غلبت سلشتتتت  اعة.ا.  رخيصتتتت  ةتتتتها  

احة سلسادةة" محقس ماي.. من سألشياج سل ي ال يقكن أن أنسا ا ش اعة أبو محق س في سلس 
(1)  . 

يكية ت ستتتم ا ألبي محقس في رئاةتتتة سلقه ع،   و شتتتخصتتتية دياامحستتتين خلف   ي تأتي شتتتخصتتتي ة أب      

ان   و مف وح  شتتتتتتخصتتتتتتي ة بالاكاج  بعس سلا ظر،  سلسك ور ةتتتتتتقير سلاي سةتتتتتت طاع أن ي وسصتتتتتتل مع سلستتتتتت   

ا سة طاع صبح لسيه معلوماي كثيرة عن سلو ع  عن سلس  ااج كقل  ،سلعياين،  أن ي  ول دسخل سلس  ن

 أن يحقق بعض سإلن ازسي.

خصتتتي ة سلقستتتاعسة سألبرز في أحسسث س  تعس  شتتتخصتتتي ة نستتتيم        سألثر أكبرلر  سية، فهو سلاي ترك سلشتتت 

طرنج، يث بالفرنستتتتتتي ة،  يقضتتتتتتيان أكثر سلوقت ةتتتتتتوي  ادحفي نفس موةتتتتتتى، كانا ي بادالن سأل ا يلعبان سلشتتتتتت 

 ي حسثان عن سلفن  فرنسا  سلا كرياي، شخصي ة نسيم كانت بقثابة سلخاص لقوةى، كانت كقا  صفها 

ا ا نقي  ني أرسل أمامي ةتتتتتتاطع   ارق ه جعل  اي مقا أنا فيه، بستتتتتتاط ه "أكبر من كل  أحامي  أماياتي، سن شتتتتتتل

ع اها بر حه   ،  حي خال أيام قليلة صتتتتتتتهر اةتتتتتتتطوع صتتتتتتتفحة بيضتتتتتتتاج تحت أنوسر قوي ة، دخل إلى ر 

ر سلحرن ا  قاتا  .  لقن ةتتتترعان ما كان سن حار نستتتتيم محطق  (2) جستتتتسل، ست حس بها!"  لر ح موةتتتتى، إذ ف  

 أ سسني موته،  ل يقكن أن يكون سلقوي في دسخله، "سليوم سن حر صتتتتتتتتسيقي  توأم ر حي، سن حر أمامي 

 سية... إن  سإلنستتتتتان ال يقوي دفعة  سحسة، كلقا ماي له قريب أ  صتتتتتسيق، فإن  سل رج سلاي كان يح له 

سيق أ  سلقريب يقوي في نفس  اس سإلنسان،  أنا أحقل مقبرة كبيرة في دسخلي، تف ح  ال سلقبور   اس سلص 

 .(3)يحادثوناي  يعاتبوناي" ، ياظر إلي  نرال  ا،أبوسبها ليا  
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 تلك العتمة الباهرة 

خصتتتتتتتتتتتتتي اي لم ياكر سلرس ي أي  في تلك سلع قة سلبا رة،         ماادسة أرفقها برقم، إال   -اتقريب  –ا من سلشتتتتتتتتتتتتت 

خصي اي   قيشهم،  سل  قليل من إنساني  هم.بأرقام، كان ةياةة تهسف إلى سإلمعان في تهسلش 

ا في تلك سلحفرة، ماي معظقهم رسفق ةتتتتتليم بطل ر سية تلك سلع قة سلبا رة خقستتتتتة  عشتتتتترين ةتتتتت يا       

ار  ةتتتتتتليم بطل على سم سسد ثقانية عشتتتتتتر عام   ا،  لم ياج  ماهم إال  خقستتتتتتة،  سكرين  عب اس  عقر  عشتتتتتت 

ة تلك سل ي تعكس س خصتتتتتتتي اي سلقستتتتتتتاعسة، خاصتتتتتتت  لقأةتتتتتتتاة في سلر سية. تاا لت سلر  سية بعض جوسنب سلشتتتتتتت 

 أ  ح  جو ها.   

خصتتتتتتتي ة سل ي سم ازي (4)فقثا ظهري شتتتتتتتخصتتتتتتتي ة لعربي رقم          -كقا يصتتتتتتتفه سلر س ي –، تلك سلشتتتتتتت 

نهاج حياتها  سالن حار، إةبيل أمامها لهاس سل  قر د إال  بالطيبة  سلساسجة ب قر د ا على سلوسقع،  لم يكن من 

 في سلحصول على ةي ارة، ال بل على سة اشاق أما  لقس أصيب بال اون  كان يصرخ  يقرق ققيصه 

بب  ا عن سلطعام  قضتتى بعس شتتهر  تترسب  إفي ذلك حرمانه من سلس خان فأعلن دخان سلستت ائر،  كان سلستت 

، (1)ا أي ها سلر فاق! إن ي رسحل،   ااك ةتتتتتتتتتتتوف أدخن ةتتتتتتتتتتتي ارة ال تا هي"ا أي ها سلث و سر  دسع  "إن ي آرسل،  دسع  

ة لعربي، تعكس رخ اه بستتتتبب حرمانه من ص حياة سإلنستتتتان سلعربي سلستتتت  ين، سلاي يا حر في ةتتتت قصتتتت 

 أتفه سألشياج.

"رجل  ديع  من أبرز ةتتتتتتقاته أن ه: قضتتتتتتى عليه سلحقس  سلققس، سلاي (23) شتتتتتتخصتتتتتتي ة رشتتتتتتسي رقم      

سمة خال سق حام سلقصتتر  كان ياوي سالةتت ستتام، لم يكن ، (2)  ادئ، فطن   مر ف" ةتتيطري عليه سلصتت 

 أن  محا لة سالنقاب كانت غلطة  ،ابطبيعة سلعقل سلاي أقحم فيه، كان يقستتتتتتتتتتتتم أن ه لم يفعل شتتتتتتتتتتتتيئ   يعلم

                                                           
 .53الطاهر بنجلّون، تلك العتمة الباهرة، ص  (1)
 .56ص مصدر نفسه،ال  (2)
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فظيعة  أن ه لم يكن بوعيه،  كان ي وعس بق ل كل  من تستتتتتتتتب ب في ةتتتتتتتت اه، سلحر سس  سلقضتتتتتتتتاة  سلقحامين 

 القة،  فهو دخل سلس  ن با ذنب.  سألةرة سلق

ة، إذ كان يضتتتطلع ( 10سلرقم )  تعس شتتتخصتتتي ة غربي       خصتتتي اي سلقستتتاعسة سلحا تتترة بشتتتس  من سلشتتت 

ة عاسما يحل  سلقوي  تتيف   ا في سلحفرة،  قس ترك ب ا ة سلقرآن بصتتوي عال في بعض سلقااةتتباي، خاصتت 

ا في نفس سلبطل. كقا كان كريم حارس سلوقت، ذس حضور مهم، إذ كان ةبيلهم في معرفة س بالغ  موته أثر  

اعة ع ق ة،  "لقبول بالر زنامة أ  سلباس ل سلااطق"  قضتتتى كر سلوقت  سلفصتتتل  سلستتت  يم قبل لى  جه أقرب للس 

  .(1) تحقيق سلحرية بف رة قصيرة

ا بام صاص ا،  كان ي يس سصطياد سلعقارب  مخ ص  س ذكي  ، كان  د د  (21) شخصي ة  سكرين سلرقم     

ا في أ قي ة  سكرين في كونه ةتتتتتتتتتبب  ةتتتتتتتتتق ها، سةتتتتتتتتت طاع أن يحافظ على ثباته إلى نهاية محكومي ه،  تبرز 

ا، عاسما سة طاع أن ي وسصل مع سلس  ان مفا ل  يكشف أمر سلس  ن سلخاص من ظلقة سلس  ن الحق  

 ا. ا حاةق  ة من تبقى في سلس ن قلب  لر ج ه.  سلاي سة طاع بقصاصة  رقة مهر بة أن يقلب حيا

خصتتتي ة سل ي أ رثت سل       قير، إذ بطل كثير   تأتي شتتتخصتتتي ة لحستتتين، تلك سلشتتت  س من سلا سم  تأنيب سلضتتت 

كشتتتفت عن جانب سإلنستتتان سلضتتتعيف، سلقابل لانهيار سلا فستتتي  مهقا بلغت قوته  قسرة سح قاله،  سةتتت فر  

ج،  سنهال عليه لو سما بستتبب تخلي أبيه عاه، ىلحستتين  ةتتليم  في ف رة كان بها ةتتليم عر تتة للقرسج سلستتي

ك   ةذالل لق ا أ قعه في دسئر صتتتفعاي من سإل انة  سإلأن  جه له  فقا كان من ةتتتليم إال    سلقهر  ست هام  سلشتتت 

 س.إلى سنهيارل  بكائه  موته قهر   ز ج ه بخيان ه، سألمر سلاي أدى

ب  نهشتتتتتتتتتتت سلاي ماي بلسغة عقرب ثم سج قعت عليه بقي ة سلعقار  (8) سلستتتتتتتتتت  ين مصتتتتتتتتتتطفى رقم      

ا، فأمضتتتتتتتتى ف رة ةتتتتتتتت اه يهاي  يحس ث أمه، إلى أن ، سلاي كان طب اخ  (1)جستتتتتتتتسل،  سلستتتتتتتت  ين موح رقم 

ه، لسلاي يا حر بعسما توق ف ةتتليم عن ةتترد سلقصتتص  (2)خاري قوسل   لك.  شتتخصتتي ة عبس سلقادر رقم 

                                                           
 .96الطاهر بنجلّون، تلك العتمة الباهرة، ص (1)
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م،  مثله ماجس رقم  ، سلاي (6)تلك سل ي كان يبرأ بها من سلهاك، فأقسم على سب اع أدسة حادة  تقيأ سلس 

 س عقله. نفسه بقابسه، بعس أن فقشاق 

مها،        خصي اي سلقساعسة في عرل أ جه سلفاجعة من خال سألد سر سلفظيعة سل ي تقس  ثم  تس قر  سلش 

ليأس أ  سل اون،   اس ما كان فقلها أد سر يأتي عليها سلقوي سلر  يب في أبشتتتع صتتتورل بعس أن ي قل قهم س

ان، ت ريعهم سلقوي يهس يقوي من  (13)على ف رسي طويلة، فبورسس رقم على جرعاي   ف إليه سلستتتتتتتتتتتتتت   

من سإلةهال  (19)سإلمساك بعس أن يشق  نفسه في محا لة لل  خل ص من سلفضاي،  يقوي عبسهللا رقم 

ان يقوي من سلغرغرياتتة سل ي  (14) سل فتتاف،  يقوي فاح رقم  ل،  صتتتتتتتتتتتتتتبتت  من عتتسم قتتسرتتته على سل بو 

رسصير.تاا له آالف  بعس يقوي  (5)سن شري في جسسل،  عبس سلقلك رقم   ا من بيول سلص 

ية  أحالم بالحر 

حفلت ر سية أحام بالحري ة بأحسسث تضتتتتج  عافوسن ا  قو ة، فهي تعكس مرحلة سل  حقيق سلصتتتتعبة سل ي      

خصتتي اي سل ي أثري بها،   اا،  س ملف  ا،  كانت تستت حضتتر في ذ اها تلك سلشتت  صتتقسي فيها سلبطلة صتتقود 

خصتتتتتتتي ايكان حضتتتتتتتو   مامح تلك  ،،  يقكن تلخيص تلك سألد سرا س تتتتتتتح   سلا ستتتتتتتائية سلقستتتتتتتاعسة ر سلشتتتتتتت 

خصي اي كال  الي:  سلش 

 شخصي ة األم  

امسة، صتتاحبة سلقلب سلاي يفيض حب         بورة سلصتت  ا عكستتت أم عائشتتة شتتخصتتي ة سلقرأة سلفلستتطياي ة سلصتت 

خصتتتي ة عائشتتتة عودة في سلقرسحل كاف ة.  برزي سألم في أكثر من موقف، إذ  حاان   ا،  قس رسفقت  ال سلشتتت 

فاع  كل فت نفستتها بحرسةتتة سلبيت  سألبااج، فهي سألم  سلحاون سل ي تف سي أبااج ا بافستتها،  تستت قيت في سلس 

ي ارة سلعستتتتتتتكري ة، أفل ت من بين سل  اود، جاجي مستتتتتتترعة إلى عاهم: "جن  جاون أم ي حين رأتاي في سلستتتتتتت 

ي ارة قبل أن ت حرك، بقيت تاسفع نحوي كستتتتتتهم  شتتتتتتس  قوةتتتتتته في لحظة سنطاق   ي تردد: بخليها   سلستتتتتت 

، كانت مف وعة  تر ح لوحس ا، بر ح معها! كانت أشتتتتتتتتتتتتتتبه بلبؤة تحا ل أن تخل ص أطفالها من فم عس  
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خ صرخة ريق سل اود كاللبؤة، تصر .  اا، ت  ل ى أةقى صور سألمومة عاسما تع رل سألم  ط(1) مرلرلة"

 .(2)ا"ال فش تاخا  ا، أ  تاخا ني معه " ين بسكم تاخا س با ي؟ سلر فض:مقر جة باالة اقار   

يتتك رح  برزي كتتالتتك في  ثوب سألم  سلقؤن بتتة البا هتتا، سلختتائفتتة من سلعوسقتتب، "أنتتا مش قتتادرة عل        

..  تصتتتتتتتتف  ،(3)أخليك تعرفي سألرل سللي أنا فيها"رح أ ج  من عاسك  ما . أجيبلك رجالك يحطولك حس 

ها بعس  ن سق حقت قو ة من سل اود مارلها، تقول: "لم أنظر في  جه أم ي سلاي كان أعائشتتتتتتتتتتتتتتتة مامح أم 

.  قس كانت سألم  ذس (4)"عيونها في  جهي: من تقون عائسة؟ ا، كانت تستتتتتتتتتتتتتتتألاي   ي تغرزس  مقطب  جاد  

ثها حسس مصتتتتتتتيب،  كان قلبها على حق   بشتتتتتتتأن ما آلت إليه سألمور، "ماا أكثر من أةتتتتتتتبوع  قلبها يحس 

، "قسرة أم ي على سالةتتتتت شتتتتتفاف تحي رني، أع قس أن ها تقرأ (5)   ي تاحقاي كظل ي  تحا رني، ةتتتتت ستتتتت اين!"

 زسد سة غرسبي عاسما قالت: ديري بالك يقا من سألحرسب، في بااي بورطوك. سح ري في أمري  .سلغيب..

سك شفت أم ي ةر ي"  في أمر ا  ل
(6). 

كقا عكستتتتتتتت سألم  شتتتتتتتخصتتتتتتتي ة سلقرأة سلفلستتتتتتتطياي ة سلقاا تتتتتتتلة سلقوي ة، فهي تح قر  سلقح ل   توسجهه        

رفة  ل،  تب هج لخبر سلعقلي ة سلفسسئية سل ي نفا ا سلفسسئيون،  ال تعلم أن سبا ها سل ي ت قسد في سلشتتتتتتتتت   تصتتتتتتتتتس 

 يسعس م! خلي ةقعي يا عيشة سلفسسئيين شو عاملين. هللاسرأةها في حضاها  ي من قام بالك " تضع 

 .(7) م فاكرين يظل وس يضربونا  ما يصيبهم أذى؟ هللا يسعس م سلفسسئيين هللا يسلم إيسيهم"سليهود ياكلو ا، 

                                                           
 .34عودة، أحالم بالحرية، صعائشة   (1)
 .33المصدر نفسه، ص  (2)
 .37ص المصدر نفسه،  (3)
 .21ص ،المصدر نفسه  (4)
 .36ص المصدر نفسه،  (5)
 .38المصدر نفسه، ص  (6)
 .87ص ،المصدر نفسه  (7)
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 شخصي ة األخت

قود، كانت تفيض أمومة  حاان        ا، فقس ةتتتتتتتتانسي تأتي سألخت م ق قة لس ر سألم  في سلشتتتتتتتت  اعة  سلصتتتتتتتت 

تسس م على   كانت " زياة" " زياة" عائشتتتتتتتتتتتتتة في كل  مرسحل حياتها،  رسفقت عاسباي صتتتتتتتتتتتتتقود ا  ثباتها،

زيارتها في سلستتتتتتت  ن،  في مركر سل  حقيق.  قس برزي موسقفها سلشتتتتتتت  اعة عاسما  سم بي ها، فقانت تعكس 

ع ف، " قفت أخ ي شتتتتتخصتتتتتي ة سلقرأة سلحاةتتتتتقة سلقوية، ذسي سلقبرياج  سلعر ة، سل ي ترفض سلخضتتتتتوع  سلضتتتتت 

تاظر إلى ركام سلبيت، لم تصرخ، لم تبك، لم تشق  ثوبها، كانت صام ة كقا فعل سلر جال! كانت حاةقة 

يف، حاةتتتتتقة حس  سلقستتتتتوة، أح ار في شتتتتتخصتتتتتي ة أخ ي. كثير   س ما كات أغار من شتتتتت اع ها  جرأتها كالستتتتت 

فاي؟ عاسما كان أخي يغ. قسرتها على سلحستتتتتتتم. يب عن سلبيت، كانت تقوم . من أين جاجي ب لك سلصتتتتتتت 

رع.. ت ابع  تحاةتتتتتتتتب، لم تقن ل خ ل من  . ي بس ر رجل سلبيت، تحرث سألرل  تررعها  تحصتتتتتتتتس سلر 

 .(1)أحس، ت لف ظ بكلقاي لم أكن أجر  على تلف ظها، تلعن من تشاج  ترفض سل  وبة"

فيقة  شخصي ة الر 

رةتتتتتتقي ة رفيقة سلا ضتتتتتتال، شتتتتتتخصتتتتتتي ة قوية م قاةتتتتتتكة،  شتتتتتتريكة عائشتتتتتتة عودة في سلعقلي ة سلفسسئية،       

 رفيق ها طيلة ف رة سلستتت  ن. برز د ر رةتتتقي ة في أحام بالحري ة لق ا سةتتت غل  سلقحق ق سإلةتتترسئيلي مشتتتاعر 

عائشتتتتة لاع رسف  عائشتتتتة ت ال صتتتتسيق ها  خوفها عليها، فات خا من تلك سلقشتتتتاعر  ةتتتتيلة للضتتتتغط على

رب على رةتتتقي ة،  أخا يسل ل عائشتتتة، سألمر سلاي أ صتتتل  بقخبأ سألةتتتلحة سلقهربة، فقث ف سل  عايب  سلضتتت 

لل أ  سلقوي "رةقي ة نقر ها  ةاضربها سلبطلة إلى حاف ة سالنهيار،  سالع رسف خوف   ا على رفيق ها من سلش 

ت أفق ر في نفستتتتتي، أية ةتتتتتاذجة  غبي ة كات يا . رح.ح  ى سلقوي، أم ا أنت يا عائشتتتتتة نحب ك  ةتتتتتاسل لك.

عائشتتتتتة؟  بسأي أنسم حيث ال يافع سلا سم، كيف لم أحستتتتتب إمكاني ة سةتتتتت غالهم للعوسطف سإلنستتتتتاني ة حين 

                                                           
 .102ص ،عائشة عودة، أحالم بالحرية (1)



30 
 

عب ري ب لقائية عن خوفي على حياة رةتتتتقي ة، كأن اي لستتتتت في غابة من سلعسسج؟   ا  م يقستتتتكوناي من 

 .(1)سليس سل ي توجعاي"

 الن ضال إبراهيم ونبيل" "رفيقا ستائر العتمة

، أحس سلقشتتتتاركين في سلعقلية  ،كان لبطل ةتتتت ائر سلع قة رفيقان        نبيل  إبرس يم. نبيل طالب جامعي 

خصي ة،  سثق من نفسه ذ   ق ة عالية" ، قوي  سلش  سلفسسئية سل ي أقسم عليها عامر، "ذكي 
.  قس كان نبيل (2)

،  كان دل بقا حسيث عهس بالعقل سلا ضتتتتتتتتتتتتتتتالي  به،  ير   قس  ي لق ى توجيهاته من بطل سلر  سية، إذ كان يسر 

 يحصل معه في معركة سل  حقيق.

أم ا إبرس يم فهو "ةائق عايس، قوي  سلباية، شسيس سلقرسس، يقلك نظرسي ثاقبة"        
، يعكس شخصي ة (3)

امس،  قس ةتتتتتتتبق له أن جر ب سلستتتتتتت  ن،  سك ستتتتتتتب من ذلك خبرة  قو ة.  قس  قع كل  من نبيل  سلبطل سلصتتتتتتت 

 إبرس يم  تتحي ة خسسع "سلعصتتافير" سلاين أ  قوس نبيل بأن هم جرج من سل  اظيم سلفسسئي يقول: "عر تتوس علي  

سلعقتتتل في سل هتتتاز سألماي  لل  اظيم، ترد دي بتتتسسيتتتة،  لقا ي تحتتتت  قع سلحيتتتاج من معتتتاماتهم سللطيفتتتة 

ت لهم كر سةتتتتتة  بعض سل  قارير،   جسي فيهم ر ح  عشتتتتترتهم سلط يبة، لم أةتتتتت طع رد   اس سلط لب،  نستتتتتخ

خصتتتتتتتتتتتتتتي ين . (4)سل  اظيم د ن أدنى فرق"  قس ةتتتتتتتتتتتتتتاعس سلحوسر سلاي دسر بين بطل سلر  سية "عامر"  سلشتتتتتتتتتتتتتت 

ا للشتتتباب سلاين سلقستتتاعستين "إبرس يم  نبيل"، في تقييم سلو تتتع،  تحسيس موس تتتع سإلخفاق،  جعلها در ةتتت  

  ي مسيرتهم سلقفاحي ة.ة سأل لى فيخو ون سل   ربة للقر  

                                                           
 .94ص ،عائشة عودة، أحالم بالحرية  (1)
 .13ستائر العتمة، ص وليد الهودلي،  (2)
 .13ص المصدر نفسه،  (3)
 .167المصدر نفسه، ص  (4)
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خصي ات المعادية -ثالًثا  :الش 

لم ت اا ل سلباحثة كل  شخصي ة على حسس، إن قا تاا ل ها باالع قاد على  ،خصي اي سلقعاديةفي سلش       

خصي اي  ي ذستها في كل  مكان  زمان، فهي شخصي اي  ظيف ها   رمري  ها،  ةبب ذلك أن   ال سلش 

ر  سل  سل ط، كقا أن ها أد ي سلس ر ذسته في سلر  سياي سلقا قاة، لاس ت شابه في كونها ترمر  إلى سلعاف  سلش 

 سة حقت سل  هقيش،  سل قع تحت عاوسن  سحس،  فيقا يلي أبرز مامحها  ةقاتها:

جن  أو ال: شخصي ات خارج الس 

ان ج  د( الس   )المحق ق والجال 

تعكس شخصي ة سإلنسان سلقاةي  أدب سلس  ون في صورتين، سأل لى يظهر سلقحق ق في ر سياي       

ا ا قاةي  ا نفسي  سلفظ ، سلاي يسعى إلى ةحب أي  سع رسف من سلس  ين بكل  سلط رق سلققكاة، يقارس  غط  

رسخ  سل  هسيس  سل  حقير، كقا أن ه يقارس بحق  سلس  ين ما ي اح له من  ةائل  على سلس  ين، من خال سلص 

. يصف خليفة سلقحققين في أكثر من موقف، ماهاسل    . .ثاثة رجال في ما صف سلعقر." :عايب سل سسي 

 ةجقيعهم صام ون، ة  ة عيون تحسق في  مباشرة، يفحصوني من ققة رأةي إلى أخقص قسمي. ة   

سخل، ة    عيون يسيل ماها مريج من سلس  اج  سلا كاج،  ةعيون قاةية ثاقبة، أحسست أن اي أتعر ى من سلس 

طوة، مريج من سل  رفع  سلعا هي ة.  .(1). عيون   رة ملولة".مريج من سلقسوة  سلس 

ورة سلث انية،  ي صورة سلقحق ق سلقاكر سلقرس غ، سلاي ي قق ص شخصي ة سإلنسان سلود د            سلص 

لقرس غة  سلودسعة.  قس يعرل على سلس  ين صفقاي سلحريص على مصلحة سلس  ين،  سلاي ي قن مهق ة س

كاذبة  س ية،  غاي ه سلا  اح بقهق  ه، ليثبت لر ةائه أن ه سألقسر  سألفضل،  برز  اس سلا وع من سلقحققين 

، سلاي يغس  ثعلب   هس ليوقع بضحي  ه، فقأن  ا يس ن لسانه بالش  بشكل كبير في شخصي ة سلقحق ق سإلةرسئيلي 

ا، إذ ي قق ص بعضهم شخصي ة سإلنسان سلود د سلر حيم، سلق ها ن، قس  زعت بين سلقحققين مسبق    قايسلقه

                                                           
 .95مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (1)
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فقاي،  قس كشف زيف أةاليبهم  لقي ة سلقائقة على سلحوسر أ  سلص   سلاي يرفض سلعاف  يؤيس سلط رق سلس 

يحقل في طي اته  سلهودلي في فصل كامل من ر سي ه ة ائر سلع قة تحت عاوسن "مقالب سل  حقيق"، عاوسن

ان،  مهارة سلس  ين في كشف أةاليب سلقحققين  د ائهم،  خرية من سلس     اس سلس  ر سلقحقق  أد ى قس سلس 

فرسج  سلر ق ة سلقف علة، يصفه سلهودلي قائا   بدسني صاح "إن ه ذلك سلقحق ق سلاي يقثل  :سالب سامة سلص 

 . (1)ج"سألةلوب سلا اعم، إذس ةوف تبسأ مسرحي هم معي بهس  

س  اس سلس  ر "أبو         يصلح  "كان في سألربعين من سلعقر،سلاقر" في ر سية أحام بالحرية: كقا جس 

قين أ  سلا حيف، أةقر سلبشرة حليق سلوجه.ا، م وةط سلط ول، أن يكون أب   .  جهه  د د مثلقا . ليس بالس 

ا، قال إن ه من سلاين يرفضون تضاما   صوته، أخاي أشكو قسوتهم   حشي  هم، كان يحسن سالة قاع  يبسي

ة" رب  سل  عايب بشس  ا، ا كابه  زيف سد عائه، إذ كان من أكثر سلقحققين قسوة  عاف  ، لي ضح الحق  (2)سلض 

بق في سل  ثباي مهارتهم.إحصول على سع رسفاي من سلس  ين،    كان  سفهم تحقيق قصب سلس 

كقا ظهر  اس سلا وع من سلقحققين في ر سية سلس  ن سلعربي  عاس سن هاج محكومي ة سلس  ين،  كان       

 سفهم أخا تعه س من سلس  ين بعسم سإلفصاح عق ا جرى معه، أ  سلعقل معهم  نقل سألخبار لهم، أ  تقسيم 

ل  اسر عن جرمه في معار ة بحق  سلس ين، أ  ك ابة سع وطة سلحاكقة على تقرمهم بإصسسر عفشكر للس 

لطة سلقائقة،  سلقساس بأمن سلس  لة  سرتقاب ف عل سلخيانة. كقا حسث مع موةى بطل ر سية سلقوقعة، سلس 

أن يطلقوس  .سلقساعس أحقس، نظرته لرجة سب سام ه لرجة، كلقاته لرجة عرل علي   بطريقة لرجة كريهة.."

ال سل  قارير سل ي أرفعها لل هاي سألماي ة سلقسؤ لة، ةرسحي  يعيس ني إلى باريس،  أنا أخسم  طاي من خ

. يحا ل أن يكسب ر ا ر ةائه با احه في مهق ه، .ا لهم عن أعسسج سلوطن من أبااج سلوطن.كاشف  

                                                           
 .36ص،وليد الهودلي، ستائر العتمة (1)
 .73، 72عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص  (2)
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..  بقيت أرفض، أ صل ه ... حا ل  حا ل، لر ج ه  نعوم ه تسعوسن للغثيان.اس ذستي  يحا ل أن يباي م س  

ر عن أنيابه، رسةة" لليأس، فقش   . (1)غابت سلا عومة ل ظهر سلهق ي ة  سلش 

تعه س من سلس  ااج حال إطاق ةرسحهم، بعسم سل  صريح عق ا حل   حرص سلقحق قون على أخا          

حافة   ةائل سإلعام، ح  ى ال تف ضح س تام  بهم أ  جرى معهم،  إنقارل إنقار   ا،  رفض سل  حسث إلى سلص 

د  م بإعادتهم إلى سلس  نة، بجرسئقهم بحق  سإلنساني   حال خالفوس ذلك سالتفاق، كقا حصل مع موةى  ل  س 

د، سلاي يسعى ألن يقارس  حشي  ه  ةادي  ه في  في سلقوقعة  مع ةليم في سلع قة سلبا رة،   اس دأب سل ا 

، إن قا  ي  ليسة د ل أجابي ة ال  تققع سلحري اي، سلخفاج.   ال سلق ب  سلر  سياي سل ي تصف سلس  ن سلعربي 

له في ذ اه طيلة ف رة ة اه.سة قت مادتها من مخر ن سلا سكرة للس  ين،  مق  ا ة  

د ن أ  سلحرس أ  سلقكل فون         انون أ  سل ا  في م  سخ يار م  بال  عامل سليومي  مع سلس  ااج،أم ا سلس   

سلط بقة سلفقيرة  من محس دي سلا كاج،   فق أ  اعهم سالج قاعي ة  سلا فسي ة  سلث قافي ة، بحيث يكونون من

د  ل،   و سلخائن للوطن،   جودل يهس  لقي يسهل مسح أدمغ هم  إقااعهم بأن   اس سلس  ين  و سلعس   سأل  

ان إلى أدس  ل سلس    ان في ر سية تلك سلع قة سلبا رة ة طي عة ل افيا أ سمر ر ةائه. فأمن سل قيع، في حو  الس   

لطة سلقطل" س سلس  قة سلقادرة على إ فاج سلعاسب  مقارةة سلق ل د ن شعور بأدنى ذنب  د ن ي س 

ا ، بل إن  تلك مهق  هم،   ي ت ريع سلقوي للقس ونين على جرعاي زماي ة تق س  لساوسي، إمعان  (2)محاةبة"

ي رقبونه، في سلقهر  سإلذالل  سل  عايب، لسرجة أن  سلس  ااج سلقسفونين في تلك سلحفرة، كانوس ي قاون سلقوي   

ة أ وسل سلظ ر ف سل ي عاشو ا،من  لوحيس، فالقوي أحن  مقا  م  كأن  سلقوي  و خاصهم سألخير  س شس 

 فيه.

                                                           
 .314، 313ص ،مصطفى خليفة، القوقعة (1)
 .http://alriwaya.net -الرياض  ،نداء أبو علي، االقتصادية، الرواية نت  (2)
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ان  اا له ةلطة مطلقة، يحا ل م        ت ريس م   تعايبهم، سلقساجين لن خالها سإلبسسع في إذال سلس   

 سإلمعان في تهقيشهم كقاادستهم بأرقام أ  سل  سبب ب اونهم،  نساني  هم بل محا لة شيطا هم، أ من إ

ا ل اسيهم أةقاج م، كاألبرص أ  سألةود أ  سلخائن أ صاف، كااية عن سل  حقير،  في محا لة أيض  

نا من كل  شيج،  لم يبق لاا ةوى سل لس  سلرأس. ليس جقيعاا. فالرقم  : غير ا، يقول مصطفى خليفة "جرد 

ل من فقس عقله"12) ( أ  
سلس  ن تقثر سإلشارة إلى سلس  ااج بأرقامهم ال بأةقائهم، كقا كان ، ففي (1)

ااج في سلقوقعة ماادسة بعضهم س على سلس  امحظور   باألةقاج  سلقاى، ح  ى أن ه تم تافيا حكم سإلعسسم  بعض 

بحق  أحس م ألن ه أخطأ  أطلق لفظة شهيس على أحس سلس  ااج سلاين قضوس من سل  عايب.  قس  صف خليفة 

انيه، تلك سلوجول سلغليظة سل ي جر دي من كل  معاني سلر حقة   " ؤالج سلاين أرس م أمامي، ذ    :جول ة  

 جول مسلوخة، أي ة قوة ةلخت  ال سلوجول؟ كيف ةلخت؟ لقاذس؟ أين؟ لست أدري، لقن ما أرسل أن  سلوجول 

ري ة،  ي غير مرئي ة، صحيح سلبسيلة، ال تشبه  جول باقي سلبشر.  جول أ لاا  أصسقائاا، مسحة غير بش

 .(2)ا موجودة" لقاها قطع  

انين في ر سياي سلس  ن سلعربي  على إخفاج  جو هم خلف أقاعة، في  كثير قس حرص         من سلس  

ا من ذستهم، مق ا يق رفونه من  حشي ة،  جاون ت ال ا من سلس  ااج أ  خري  محا لة إلخفاج  وياتهم، إم ا خوف  

سإلنسان سلس  ين
ان )سلققاسسر( حين قال: " ااك من  م على غرسر (3) .  أبسع با لون في  صف سلس   

م أفرغت بعااية  دربة، هسلققاسسر في أنحاج سلعالم كل ه. إن هم رجال لهم  جول بشري ة، لقن أجساد م  أر سح

ر ن أن ي . إن هم غريبون عق ا  و بشري  فيهم، على غرسر سلاين يقر  فقس س دماج م با من كل  طابع إنساني 

د با شبهة ةؤسل. كان سلققاسسر مقيقا على د رل  يحيال ب لقائي ة  ببساطة مفرع ا مع ين. كان ماس ق   ترد 

ا،  لعاسباي مسر ةة بإتقان. لم يكن غير ذلك، ا  محسوب  ا للقوي سلاي يحل  بطيئ  د ر من ةيكون  ةيط  

                                                           
 .16ص ،مصطفى خليفة،  القوقعة  (1)
 .40ص ،المصدر نفسه  (2)
 .http://alriwaya.ne -الرياض  أبو علي، االقتصادية، الرواية نت،نداء  (3)
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م ا بالقهق ة  سإلرسدة سلل ين أنيط ا به، مفعق  ماسم    ، مغشي  سلعين بالس  ا بالقيح، م ور م سألحشاج بحقس آلي 

س سألصفر لانصياع. كان سلققاسسر يحسب نفسه سلققاسسر، ي خفى ي اعب بأعصاب سلا اجين، يرعق  حيس  

 .(1). لم أكن أفقر فيه قط ".مثل  بع مسعور. لقس كان ذلك سلوحش في حس  ذسته حفرة ةحيقة.

ان في كل          مرة يطلق تهسيسسته سل ي ياف ا ا الحقا ل ر يع سلقساجين،   اس ما حرص عليه كان سلس   

قت سلاي كان كفيا   ان "مفا ل" حين نق ل بالس  ااج بسبب إ رسبهم عن سلقام، ذلك سلص   بإفقاد سلس   

ان انين رشس م، يقول با لون على لسان سلس    ا، فيها إ رسب  "في سلقر ة سلققبلة سل ي تعلاون  :سلحر سس  سلس   

 بالفعل نف ا تهسيسل  أطلق  .(2)"...ا ا، أنت أم أنا  و سل ا ي  حق اةوف أطلق سلعقارب،  عاسئا ةارى من م

 حفرة سلس  ن سلقثير من سلعقارب. في

أطلقت عائشة عودة على أحس م سةم "عررسئيل"،  في  ال سل  سقي ة ما يكفي ل خي ل مقسسر سلر عب      

ا، كأن قا يهم  بالر قص،  سلهاك سلاي ي سب ب به  ؤالج، "عاد من كان يسحب سل ث ة ما صب سلقامة ما شي  

دس سن حادتا سلاظرة كقخلب كان فارل سلط ول ذس  جه صفرس ي  كالقوي، يضع نظارتين خلفهقا عياان ةو 

م نحوي مثل عررسئيل قابض سألر سح، ةحباي إلى سلغرفة سل ي أخرج ماها سل ث ة"  .(3)سلا سر، تقس 

جن -ثانياً    :شخصي ات داخل الس 

دة )أبو القعقاع(ال خصي ة المتشد   ش 

ة، تاظيم سإلخوسن          شخصي ة أبي سلقعقاع في سلقوقعة، أحس أمرسج سل قاعة سإلةامي ة سلق شسد 

سلقسلقين،  كان مق ن خط طوس  نف ا س لعسد من سلعقلياي سل ريئة سل ي ألقت سلر عب في قلوب رجال سألمن 

ريعة تحت س سلقخابرسي،  لقاه كان جبان   ل  عايب، كان شسيس سإلدالج بافسه، ا، إذ ذكر سلبعض سع رسفاته سلس 

به  سة طاع أن يكسب عسسج سل قيع بسبب تحسيه  ة االته أثار ز بعة في سلقه ع  توتر   س  بسبب تعص 

                                                           
 .181بنجلون، تلك العتمة الباهرة، صالطاهر   (1)
 .59المصدر نفسه، ص  (2)
 .123عائشة عودة، أحالم بالحريّة، ص  (3)
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ين  تعاليقه،  لقن  دخول  ال سل شخصي ة كان ةيف   بة سل ي ت اافى مع جو ر سلس  ين،  ف ا يه سلق عص  ا ذس حس 

"توجهت م بعس صقت طويل دسم عشر ةاوسي، ع ه، إذ دفعه لل قل  ا في خر ج موةى من قوقفقس كان ةبب  

سلقعقاع تريس أن  ا، أنا نفسي سة اقرته، قلت: يا أبباظري  يسي إلى أبي سلقعقاع  صرخت بصوي قوي 

ل  ا أنا ذس عاري    عن هللا في سألرل؟ أنت تريس ق لي ا أمامك. تريس أن تق لاي بصف ك  كيا  تق لاي؟ تفض 

يا جقاعة أكثر من عشر ةاوسي ، (1)سس موتور  ا حاقس  و أن ال تقون شخص  سلق ل لسيك، أرجإلر اج شهوة 

كوي، لقس ةقع قم سلس  ال  سلخاف سلاي  اس  (2) ."..س  سآلن سةقعوني لسقائق فقطكثير   حكق م علي  بالس 

 .(3)سلقعقاع أتى من زمن طويل" اة سلبطل، "قلت في ةر ي لو أن  أبا في كسر عرلقام بياهم كان ةبب  

 أبو سلقعقاع  سحس من أفرسد جقاعة سإلخوسن سلقسلقين سلاين تشابهت شخصي اي أغلبهم مع          

شخصي  ه، إذ كانوس يكا ون سلعسسج لقوةى،  ي  ابون سالق رسب ماه،  ي هقونه بالقفر  سلا  اةة،  يود ن 

يصف أحس م  قس طردل من جانب جث ة سلسك ور زس ي يقول: "لقرني أحس م بقسمه، رفعت رأةي  ،ق له

هسسج"  .(4) من خال سلس موع، رأيت أحس م صر  على أةاانه  قال: قوم  الك، ال تا س سلش 

ار( لبي ة )عش   الشخصي ة الس 

ار في "تلك سلع قة سلبا رة" ل عكس بؤة          من نوع آخر يضاف إلى بؤس ا تطالعاا شخصي ة عش 

وقي ة، يصفها سلر سي  صف   لبي ة سلقؤذية، سل ي ت صف بالحسس  سلحقس  سلس  ا سلس  ن، تلك سلشخصي ة سلس 

زني""كائن يقيم على حافة سلط بيعة سلحيوسني ة، كأن ه حيوسن يقل س طبائع سلبشر، كان لئيق   :ادقيق   . (5)ا كان يقر 

ار تور ط في محا لة سالنقا ا بين سلس  ااج،  كان ب سلعسكري بقحض سلقصادفة، "كان سألكبر ةا  عش 

ل، كان أمي    . (6)س بفظاظ ه"ا فخور  ا  فظ  ا  ةوقي  برتبة رقيب أ  

                                                           
 .217مصطفى خليفة، القوقعة، ص (1)
 .218ص ،المصدر نفسه  (2)
 .219ص  ،المصدر نفسه  (3)
 .110ص  المصدر نفسه،  (4)
 .164الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (5)
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خصي ة بانشغاله في تعكير أجوسج سلا قا  بين سلقع قلين، كان ما ر            س في  تققن ةلبي ة  ال سلش 

من سلهقوم  سلبؤس إلى عيشهم سلبائس، كان دسئم سل  امر  سلحسس  إثارة أعصاب سلس  ااج  إ افة مريس

لسيه شعور عال بالاقص،  صل به سلحسس إلى حس  سلققارنة بين قسرة سح قالهم على ظر ف سلس  ن 

عي   ر عبارسي تحقل في طي اتها معاى سلحسس  سلغيرة مثل: "لم أن م ا أن هم أحسن حاال   قسرته، مس   ماه، يكر 

ا، ماذس "لم  يكلقك سلحارس أنت؟  يخ ارك أنت؟  ليس أنا؟ أنا سألكبر ةا  ، (1)أنا أيضا إنسان" ليس أنا؟ 

، كقا  صل به سلحسس إلى سن قاد سلعصفور سلاي (2)تفعل ل قون أنت سلقاظور بيااا؟  ه؟ قل لي؟ أجباي؟"

ب ه لقي ال يغرد لي، لم حط  في حفرة ةليم  لم يحط  في حفرته "لم ير رك أنت؟  ال ير رني أنا؟ أنت در  

بر، ال يسرك كاه س(3) اس سالح قار؟  لم  اس سللؤم؟"  ألمور  ليس لسيه . كان كالك قليل سل  ركير  سلص 

 سلا كاج سلقافي.

خصي ة المخادعة )العصافير(  الش 

سلعصفور  و مصطلح يطلق في سلس ون سإلةرسئيلية على سلعقيل، سلاي ي عا ن مع سلقخابرسي        

في سلوصول إلى سع رسفاي سألةرى.  تعس   ال سلظ ا رة سلقا شرة في سلس  ون سإلةرسئيلية  ي سألن ح بين 

ر سلع قة فا حة طرق سلقحققين في سإليقاع بالس  ااج في مصيسة سالع رسف.  قس جاجي ر سية ة ائ

 اليبهم،  ماب هة لحيلهم  خبثهم. ألة

 عسم سلوقوع في مصيستهم.  ن ح في كشف حيلهممن  ال سلفئة،  قس  ينلقس  سجه بطل سلر  سية كثير        

يصف  ليس سلهودلي أةاليبهم بالاكي ة  أد سر م بالق قاة، فالعصفور سأل ل بسس "أشعث أغبر تبس  عليه آثار 

، (4)إال  أن ه بسس كها نا ر سألربعين" .رغم أن ه في ريعان شبابه.. .ا..ا  حرن  ي قط ع  جهه ألق   .سل  عايب..

يطان سألبيض  ة سلش  مع  قس أد ى  اس سلعصفور د ر سإلنسان سل  قي سلعابس سلخاشع، ما ذك ر عامر  بقص 

                                                           
 .166الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (1)
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ه كاثم  يك شف عامر الحق   برصيص سلر س ب،  كيف أ قع به، أخبث محل ه،  أن ه سصطسم بن في ا أن  شك 

س، إال  أن  عامر ن ا بافسه بسبب سإلبقاج   صبر  عصفور، إذ أتقن تقثيل سلس  ر،  كل فه ذلك  ق ا طويا  

على أ وسج سلحار سل ي كانت مش علة كل  سلوقت في ذ اه. "سظهر على حقيق ك أي ها سلعصفور سلقبير، 

فور رأي ه أ  ةقعت عاه، عصفور مح رف مع .  خرج أغرب عص.س لقس  صلت إلى ما تريس.أخير  

ثهم به  ؤالج سلقاافقون"  .(1)سالع اسر ل اس سلعصافير سلبريج مق ا لو 

ل إلى عصفور رغق         ا في ا عاه،   اس ما بسس جلي   قس يقع سلقاا ل نفسه في ف   سلقخابرسي لي حو 

سلبلس كقا  صفه سلر س ي، من أةرة شخصية توفيق ذلك سلشاب سلبريج سلقها ب،   و من خيرة شباب 

. ذكا ل يلقع في عيايه، .م رفة، "معر ف ب سياه   طاي  ه  صسق سن قائه، نشيط سلوجه، باةم سلث غر.

ة في قلب من ي عرف عليه" طويل عالي سلهق ة، مرفوع سلرأس، ةرعان ما يح ل  مكانة خاص 
،   لقن (2)

،  حرمانه من سلسفر، لم يكن ةرعان ما سع رف لعامر بأمر ت ايسل تحت سل هس يس  سلوعيس بالس ن سإلدسري 

"سلث قة ال تلغي سلحار، توفيق!! سلحقس هلل سلاي ثاب إلى حظة في توفيق  أخاقه   طاي  ه، عامر ليشك  ل

 .(3)رشسل   و في بسسية سلط ريق معهم"

، بعس أن أد س د ر م بحرفي ة  قس ن ح د ر  ؤالج سلعصافير في سإليقاع بشريكي سلبطل إبرس يم  نبيل      

رسصير.مهارة  د اج سنطلى على إبرس يم،    . صرسصير ذكي ة  مسربة، ت قن د ر ا ."سلعصافير أ  سلص 

. يا حسرتك سل ي تاوج عن حقلها سل بال .بقهارة فائقة، تاقض  على فريس ها بكل  أد سي سلقكر  سلس  اج.

دتها بالقعرفة سألماي ة سلقطلوبة، سلعااصر سلقا قاة على أفضل يا عامر، سلق قوعة سل ي درب ها بيسيك،   ز  

 .(4)  جه، تصقس تحت سل  عايب سلقخابرستي  صقود سألبطال،  تاهار عاس سلعصافير نهاية سلقطاف!"

                                                           
 .29ص وليد الهودلي، ستائر العتمة،  (1)
 .115المصدر نفسه، ص  (2)
 .125المصدر نفسه ، ص  (3)
 .169، 168صالمصدر نفسه،   (4)
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خصي اي بأنوسعها سلثاثة قس أد ي         م  ظائفها د ر ا بصورة م قاة، عكست من خالها أ   ال سلش 

ت ابع  ، كقا أن  برزي أ م  ةقاتها  نرعاتها  حاالتها سلا فسي ة مع تطور سألحسسث  نقو  اثر ا،    تأثير ا  أ

ة شخصي ة سلبطل  . تلك سألحسسث  طول سلر من في سلس  ن، قس غي ر مامحها  نفسي  ها  بخاص 
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  الحدث الروائي  

خصي ة في أي ر سية           ااك سرتباط عضوي م ين بين عااصر سلبااج سلر سئي كاف ة، فا  جود للش 

خصي ة  ي من يؤدي سألد سر  بال الي  د ن  جود للحسث أ  للرمان  سلفضاج سلاي تقع فيه سألحسسث، فالش 

خصي ة، إذ ت وسلس سأل خصي ة جقاد ةاكن ال ي إحسسث،  سلحسث  و سلش  حرك لوال سلحسث، فهو سلاي ن  سلش 

ماهقا بقعرل عن سآلخر، فقل  عاصر فيهقا يكقل  قو  سل  طو ر.  ال يقكن درسةة أي   يبث  فيها سلحياة  سلا

خصية بأد سر ا بشكل م سلسل م  ابع، سألمر سلاي يخلق سنس ام  . (1)سلعاصر سآلخر ا ا  ترسبط   تقوم سلش 

 يق ها سلفاية.ا يبرز جقالي ها  قبين عااصر سلر  سية م

في في سلاقاذج سلقخ ارة  بااج على تشابه سلقح وياي فيها، فا شك    يقكن تحليل  سلحسث سلر سئي        

توثيقها،  بال الي ةكبها في قوسلب ر سئي ة،   ال سلر سياي تس اس إلى  قائع حقيقي ة،  تم  أغلب أحسسث  أن  

يح وي  ما قل ل حضور سلخيال أ  سلقبالغاي فيها،  حرص أصحابها على ك اب ها بأةلوب قصصي  

 سلس  ن مكان مغلق أمضى فيه أبطال سلر سياي ةاين طويلة،   و عالم ها. كل   ر سئي  عااصر سلبااج سل

ئية سلقا قاة سلاقاذج سلر سسألحسسث في  صورة عة، لاس جاجي يضج  باألحسسث سل سيقة،  سلاكرياي سلقوج

 سلاحو سل الي:على 

 :االفتتاحي ة -أو ال

تعس  سف  احية سلر  سية سلط ريق سلققه س للس خول إلى مضقونها  مح وس ا،  أخا فقرة عام ة عن أبرز        

في حياة  امهق   س  سل رئي سلاي يعلحسث سلر ماي  ف بسسية على  صف سلقكان  سشخصي اتها، فهي ت وق  

ة سلر من  خصي ة، إذ ت رتب عليه فيقا بعس سألحسسث كاف ة.  يخ لف سلر  سئيون في طرسئق سف  احياتهم،  مس  سلش 

ا بالوصف س مكث ف  ا مخ صر  سل ي تلرمهم إلدخال سلقارئ إلى صلب سلحسث سلر ئيس، فقاهم من يس غرق زما  

                                                           
، موقع إلكتروني، جلة العربيةلحدث الروائي، مشرحبيل المحاسنة، بنية الشخصية واينظر:   (1)

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?Id=1662. 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?Id=1662
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رعة للس خول إلى جو   قيق في سأل سلس  حسسث سل ي تسبق سلحسث سلحسث،  ماهم من يس رةل بالوصف سلس 

 .سلر ئيس

يعطي سلقاتب فقرة  س حة  مخ صرة عن أبرز عااصر سلر  سية ففي )سلقوقعة( لقصطفى خليفة،       

خصي ة سث ثم يرجع بعس ا إلى بسسية سألحس سلقحوري ة، في حس د صفح ين فقط، سلقكان  سلر مان  سلحسث  سلش 

،   ت طور أحسسث سلر  سية  لي بع أةلوب سل  سلسل، مع قسس في ترتيب سألحسسث  عاون ها على سل قويم سلرماي 

د، يبسأل من   تاقو مع ةير أيامه  شهورل  ةاوسته. فأحسسث سلر  سية مؤطرة بإطار زماي   س ح  محس 

 .(1)...سل لحظة عودته من فرنسا   دسع ةوزسن  سق يادل من قبل عاصرين

،  تعكس سالف  احي ة مامح سلر س ية في صفحة  سحسة، تبرز  في )تلك سلع قة سلبا رة( للطا ر با ل ون      

فا ا،   لقن ما جس ى  صفة سلر مان  طبيعة سلقكان، "من خالها سلحسث سلرئيسي    رياا   سلعقل  اا حيث د 

ن سلليالي، ما يكفي لل  قفير عن تحت سألرل،  ترك لاا ثقب لقفاف تاف ساا، لقي نحيا من سلوقت، م

سلبشر سلاين ما  س كل   قت سلبشر،ي تأنيه، مس افس  ا فا م قادي  ذنباا،  جعل سلقوي في بطئه سلر شيق موت  

ل أعسسئاا،  في نسيانهم سل  ام. آل من سلبطج!عسنا ماهم  أ لئك سلاين ما زسلوس يحرةوناا،  أ الج سلاين حللاا  أ  

،  بعس  ال سالف  احية (2)جلودنا سلققر حة، فا يل ئم سل رح سلفاغر إال  بعس  قت طويل"ذسك سلاي كان يغلف 

 من عااصر خلوا ال تيعود سلر س ي إلى نقطة سلبسسية سل ي تشكلت ماها سألحسسث، ليسرد ا مرتبة زماي  

 سالة اكار  سالة باق.

قيق  ا ت أرجح ر سي      سلس  ن سإلةرسئيلي  بين سلس خول سلقباشر إلى سلحسث، أ  بين سل  قهل  سلوصف سلس 

أحسسث ذسك سليوم  تفاصيل تلك سلعقلية قبل في )ة ائر سلع قة( قبل سالف  احية، إذ يصف  ليس سلهودلي 

قبل  زماني ة  سفية في )أحام بالحرية( لوحة مكاني ة   سع قاله بأةطر قليلة، في حين أن  عائشة عودة ترةم 

                                                           
 .7القوقعة، ص ،خليفةمصطفى   (1)
 .7الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (2)
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سع قالها، ما يسهل عليها سة سعاج تلك سلقعطياي بين سلحين  سآلخر في أحسسث سلر  سية، فهي تسهب 

  و ت ربة سل  حقيق معها  ة اها.     ية قبل سلس خول في سلحسث سلرئيسبالوصف، ح ى تبلغ ربع سلر س

، بعس أن يكون قس أخا سث، أ  سلحسث سلرئيسإلى صلب سلح سلقارئ    بعس سالف  احية، ي سخل سلر س ي       

ر   ، بعس ا يس طيع سلقاتب سل  اق ل بحري ة أكثر دسخل تفاصيل سلر مان  سلقكان. س شاما  فقرة عام ة  تصو 

 ي عااصر شبه م قررة من سلق اب  في ر سياي أدب سلس  ون، كالك ن س أ ن  سلعااصر سل ي ي اا لها 

شكل يقيل إلى سلثباي من حيث سلر تين سليومي   أنوسع سلطعام  سل افس  بسسية سلر سية إلى نهاي ها في

،  كأن   ع سلس  ين دسخل  ال سلبوتقة باي حياة طبيعي ة، كسير تلك سلحيوسي خارج سلس  ن، (1) سل عايب

سماي،  ال تخلو  ال سألحسسث سلق رة من أحسسث  لقن بإيقاع مخ لف، إذ سع اد تلك سألزماي  سلص   قر 

ما يبث  في ثاايا سلر سياي عاصر سل  شويق، ك قرد ة ين أ  محا لة  ر ب أ  سنف اح ئة  صادمة، مفاج

قاح بالر يارسي، أ    تسر ب أخبار سلس ن  سف ضاح أمرل.ف وة في سلحائط أ  سلس 

يرة الذاتي ةحدث _ثاني ا  :الس 

ناحظ أن  سلاقاذج سلقا قاة ألدب سلس ون، قام سلقاتب فيها بإلقاج سلقهق ة سلر سئية على عاتق        

يسرج نفسه في ةياق سألحسسث بصف ه بطل سلر سية، إذ يحقل ه  فا س أن  سلر س ي في كل  أنقوذج سلر س ي،

ردي ة سلوصفي   رد  سلوصف،  من خال  ال سللغة سلس  ة ت  ابع أحسسث سلر سية على لسان سلقاتب مسؤ لية سلس 

خصياي فيها،  حسلر س ي،  سصف   ،  ربقا يعود ذلك سل أز م قيقة سلقكان،  ةير سلرمان،  لحظايا طبيعة سلش 

 .لقحا لة تخل ص سلقاتب من مسؤ لية سالع رسف  تبعاته

أجرسج سلحسث سلر  سئي، إذ يصف سلرس ي مرسحل  س منباع بار ا جرج  يرة في تلك سلر  سياي  تبرز سلس       

س ما يرتس  باسكرته إلى طفول ه،  من خال  اس ا سألةلوب،  كثير  س سألةباب   سصف  ة اه بال فصيل ذسكر  

                                                           
 .34سيزا قاسم، بناء الّرواية، صينظر:   (1)
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سلوصف ت رسبط سألحسسث  تبرز سلشخصية نفسها في ةياق م قامل   س ح.  يكاد سلقارئ يلم  بكل  تفاصيل 

، ما يساعس في مشاعرل  تفقيرل  طباعه  مرجعياته،   رغباته  توجهاته،   ، ةيرة سلبطل، ما يه  حا رل

 . تحليل شخصي ه  فهم مامحها

يرة على شخصي ة سلر          خصي اي سألخرى  ال تق صر سلس  س ي فحسب، بل ي  بع سلر س ي ما ي سلش 

لوكاي سلغريبة سل ي تاطلق من أزماي نفسية  قسيقة، أ  من أزمة ليكشف بعض سلقوسقف سلغامضة  سلس 

م خاص سلس ن  عاسباته، ما يساعس في تفسير ةلوكاتهم  موسقفهم   تصرفاتهم.  فلقل  شخصي ة تقسي

أثااج عر ها، فأحيانا تع قس أةلوب سلسرد  أحيانا صيغة في سألةاليب  يها سف  احية خاصة، ت اوع ف

خصي اي ي تقوم بقهق ة سل  عريف بها   صف   ي سل  ،سلحوسر،   ال سألةاليب  ي سل ي تقشف طباع سلش 

ة، إذ يع قس ا ي ة قس تلي سالف  احي ة سلر ئيس،   اس ما يفسر سح وسج سلر  سية على سف  احي اي فرع(1)حضور ا

خصي ة  سلقاتب عاس تقسيم شخصي ة جسيسة، فيوظف مبسأ توسلس سلقص  بعض من بعض،  يعرل للش 

سلس  ين في سلقوقعة، كان يصف سلبطل ، موةى سلر س ي   ثا  ق، ف(2) يصفها  يسقق في طباعها  خلفي اتها

قت سق حم عليه  كل  شخصي ة جسيسة تسخل إلى أحسسث ر سي ه بالر جوع إلى ما يها، فبعس ةاوسي من سلص 

خصي ة قائا م لهال سلش   سألطباج سألربعة من خري ي سلس  ل سأل ر بي ة، أحس م  ."..:نسيم قوقع ه،  يقس 

أ ي لس عاسي،  من ثاني جلسة سق رح أن يكون حسيثاا بالفرنسي ة، سك شفت أن ه قس عا  خريج فرنسا بس

ياية إال  في شهر رمضان ففيه كان يصوم  يصل ي  حياته طوال  عر ا  أن ه لم يكن ي بع سل  عاليم سلس 

 . (3) فقط..."

سلفرعي ة، يقول في  صف سلس  ين تلك سلع قة سلبا رة، أكثر من  ال سالف  احي اي  ةليم بطل ر سية        

ة " :ماجس  بعس أن  صف حوسرل مع سلس  ااج كان من بربر أغادير، قصير سلقامة  امر ا،  في نظرته حس 

                                                           
 .48ص سيزا قاسم، بناء الّرواية،ينظر:   (1)
 .49ص ،المرجع نفسهينظر:   (2)
 .220مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (3)
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ي ارة" بالغة، فقس عقله بسبب سلس 
 اس ما ةاعس سلر س ي على سلربط بين سالف  احية  بقية أحسسث سلر  سية،  ،(1)

يصال معالم كل  شخصي ة بالر جوع إلى ما يها،  ال إر سي ه، لي سا ى له ها في ثاايا  أكثر من سلعودة إلي

 ألحسسث د ن سلر جوع إلى تاريخها.تقاد ت اكر شخصي ة جسيسة في م رى س

 :الحدث المخيف -ثالًثا

رسع بياها  بين سلقوة سلقعادية         خصي اي دسخل سلس  ن،  سلص  لبي  سلاي تحيال سلش  إن  سلوسقع سلس 

ان"، قس جعل أحسسث سلر  سية تضج  ب  سلقلق  سم هان سلقرسمة.  كل أشكال سلعاف  سلشر ر  سل عايب"سلس   

ا من س  سةع  حير  س قاةية لالك سلوسقع، فهي تشغل  قس عكست أحسسث سل  عايب سلقخيفة أثااج سل  حقيق صور  

ا في تبس ل  سلاي يبس  جلي   ،مساحة سلحسث سلر سئي، ذلك بسبب عقق سألثر سلاي خل ف ه في سلس  ين

ان ما بين شخصي ة سلس ين قبل سلس  ن  بعسل، إذ يؤ ب بعس قضاج ف رة طباعه  قااعاته  مامحه، فش   

كقا ت بس ل مامح شخصي ه  ا آخر غير سلاي كان، ت بس ل نظرته للحياة  سلوسقع  سلااس،حكقه إنسان  

ل سلس  ن سلس  ين سلاي سع اد ر  شكله فا ية سلعيش، إلى شخص آخر قوي  يوسجه أقسى سلظر ف ، فربقا حو 

يب  ن وج عظام سلوجه  غير ا كل، كسرعة ظهور سل   اعيس  سلش   . أغلظها، باإل افة إلى تغيير سلش 

ا مخيفة، فهي تشبه سلس ن بال اون س من ذلك سلقشهس موظفة ألفاظ  تصف عائشة عودة جرج         

بالقوي نفسه، "جاج د ري، قلت في نفسي،  تيقا ت أن ي  القة سلليلة ال  سلس  ان بقلك سلقوي  سل عايب 

إذس كان ال بس  من سلقوي، فقوتي بشرف يا عائشة. لن أنطق بحرف لن يأتي أحس عن طريقي  :محالة!

 .(2)إلى  اس سل اون، لن أدع إرسدتهم تا صر، كات أة عس للقوي"

ر سي ه عن ح م سلقأةاة   فسسحة سلحسث، فيرى أن   يعبر سلطا ر با ل ون في كثير من صفحاي      

هم ذسقوس سل حيم في ظلقاي سلس  ن "مهقا بلغ إيقان سلر فاق سلاين ن  إج تلك سلحفرة يس حقون سل اة، إذ ة اا

                                                           
 .123الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (1)
 .123عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص (2)
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ا، ا، فإن هم يس حقون سل ا ة، كانوس ي عر ون الن قام مفرط في قسوته، ح  ى لو سق رفوس ذنوب  ا  حرن  قضوس ألق  

.  على (1)أةا  س سل  صر ف، فقا قاةول في تلك سلحفرة تحت سألرل  كان أبشع أشكال سلبربري ة"ح ى لو 

سم سسد فصول سلر سية يصف سلقاتب بال فصيل أشكال سلقوي سلقخيفة  سلق اوعة سل ي ذسقها معظم نرالج 

 قاس، على سم سسد ثقاني عشرة ةاة.سلس  ن ببطج 

يصف  ليس سلهودلي سل عايب على لسان سلقحقق "إم ا سلقصة كاملة، أ   (ة ائر سلع قة) في         

سلقوي سلر سم، أتسري شيئا عن  اس سلقوي سلاي يقف بان ظارك؟ إن ه سلقوي باأللوسن،  ل ةقعت أذنك 

ثاايا ا معاى  اس  . ثم  يصف سلقاتب أةاليب سل حقيق سل ي حقلت في(2)أ  رأي عياك مثل  اس سلقوي؟"

  سم.سلقوي سلر 

فصل ألوسن  أشكال من سألحسسث سلقخيفة سل ي تصرخ فيها  ، ففي كل  (سلقوقعة)أم ا في ر سية       

سلقلقاي بقعان م اونة، تس ارف قسرة سلقارئ على سل  حق ل،  تعرل أمامه أقسى ما سة عقله سلبشر من 

سلقثال، أبسط تصر ف من كل  أحسسث  ال سل   ربة مخيفة  مرعبة، فعلى ةبيل ةائل سل عايب  سلعاف،   

، كانت ت م   ةسلس  ين دسخل ة ن تسمر كان يكل فه حياته، فاإلعسسماي سلقيسسني    سلق قررة بشكل شبه يومي 

لت سل رج سألكبر من أحسسث سلر سية،  ان شك  بالخفاج  بس ن محاكقاي،  أشكال سلققع سل ي مارةها سلس   

ظهر كثير يع سلعام للحسث سلر سئي فيها.  ةغلبت على سلطابس إن قا أحسسث كثيرة ا  سحس  فهي ليست حسث  

 سسث سلقرعبة في سلفصول سلاحقة. من مامح  ال سألح

  :أحداث النهاية والخروج من السجن -رابًعا

سلر  سية تشكل نهاية يضعها سلقاتب ألحسسث سلس  ن،  كلاا يا ظر نهاية  من سلقعر ف أن  خاتقة      

ةعيسة تاصف سلبطل  تريح قلوباا، إال  أن  طبيعة سألحسسث سلر  سئية في أدب سلس  ون،  ي أحس تلك 

                                                           
 .110الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (1)
 .62وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص (2)
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عبة، فالبطل سلاي يا و من سلقوي  سلعاسب  سلس  ن، يوسجه الحق   ا آخر، فقأن قا  و ا  سقع  سلا هاياي سلص 

ان،  مولود جسيس  لقن بفقر  مشاعر أخرى،  يخ لف أثر  ال سل   ربة بين ة ين  آخر، تبعا لطبيعة سلس   

ة سلحكم  ظر ف سلس ن. فحين يبحث سلقرج عن صورة سلس  ن في سلر  سية فإن ه يقف "  ما ي ة سل هقة  مس 

صورتهم ليست صورة نقطي ة، فهااك ة ين يع رف  كثيرن،   ي م عسدة، فثقة ة ااج أمام صورة سلس  ي

ة سل عايب،  ثالث يصقس ح  ى سلاهاية،  يسفع  ل لحظة،  آخر يصقس إلى حين، ثم  ياهار من شس  من أ  

ان. كقا يقف سلباحث أمام صورة سلس  ان سلاي يبس  ةادي  حياته ثقا   ا،   ي ا د ن أن يضعف أمام سلس   

 .  (1)" يقف كالك أمام سلعالم سلخارجي   تأثير سلس  ن عليه تقون  سحسة، صورة نقطي ة تقاد

ة عاس سل قائه بالااس  سألماكن، بعس سلخر ج من سلس ن ت شكل لسى بعض سلس ااج  صسمة حاد         

ر سل سس، فا س   و ة ن سلاسي رغم تحر   ،خرا من نوع آتاقت لها نفسه تصبح ة ا  فهال سلحرية سل ي 

 ت ذكرياي سلس نذ ظل  ، إر من ة ن ذستهن ي حر  بعس تحررل من سلس ن لم يس طع أعة موةى في سلقوق

 .خرى ة أن ياس م بالق  قع مر  ا أ  أ ابي  يإن يكون س عن أ كوسبيسه تطاردل،  ظل  عاجر  

ليخلص نفسه سل ي ع ري عن  ،قسم صسيقه نسيم على سالن حار ناحظ تردي  اس سلو ع عاسما أ      

سل أزم ،   سخلي  ع سلس  ذ لم يس طع ترميم سل صس  ي سلقاةية سل ي شهس ا في سلس ن، إسالنع اق من قيس سلاكريا

ه، فقا سلس ن باست كأنهامكاة خارج سلس ن لااجم عن سلع ر من سل وسصل مع سآلخرين جعلت من سألس

أن حياة سلس ن باتت  ي سلحياة سلطبيعية  ما د نها لم ت حرر ماه أنفسهم،  ك زسل سلس ن قابعا فيهم

ا ه من ر ية سلقوي حياة غريبة  عاقاي تافهة. إن  كثرة سل لصص من خال سلثقب في سلس ن قس مك  

ا سلقسرة على سل وسصل أ  سل فاعل مع محيطه أكثر  عن كثب،  ال سلقااظر  سألحسسث سلقرعبة أفقسته الحق  

عور بكرسم ه أ  بقيقة سألشياج سل ي يقلقها، فقانت نهاية سلقصة تحكي عن سلش     ن، كقا أفقستهخارج سلس  

شيج، إال  أن ه تقك ن  بعس ف رة ليست  ا من كل  شخص ماعرل مصس م مسمن على شرب سلقحول  ارب  

                                                           
 م الخميس، الساعة الواحدة مساء.15/3/2018جامعة النجاح، نابلس، بتاريخ  عادل األسطة،الدكتور مقابلة مع  (1)
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بالقصيرة من سة حضار ذسكرته  ك ابة ت رب ه، لي ساى له كشف  جه من  جول سلظلم  سل سلط  سلقوي 

زمان  مكان،  لعل   ال سلخطوة  ارس بالخفاج من أجل ة ااج سلحرية  حقوقهم سلقا هكة  في كل  سلاي يق

من عبج تلك سلساوسي سل ي دفعها من عقرل  سسل ريئة سة طاعت أن تريح  قيرل  تلقي عن كا له جرج  

 .(1)اا  به ان  ظلق  

عاسما ع ر سلبطل بعس خر جه  ،في نهاية سلر سية (تلك سلع قة سلبا رة) تظهر أزمة سلس  ن في        

"فيقا كات  ، يقول:لى  جه مخيف كوجه سلعفريتذ سة حال إإ ،له في سلقرآة معرفة  جهه حين تأم  عن 

ق ا ما فوق، من كان ذلك سلغريب سلاي يحس  أة لقي على كرةي طبيب سألةاان سلق حرك أبصري شخص  

يكشر حين أكشر، يقطب حين أقطب. كسي أصرخ لقاي تقالقت ا بالسقف، بي؟ كات أرى  جها معل ق  

نفسي، إن  ذلك سلوجه سلقلثم سلق عوك سلقخطط بال  اعيس  سلغقول، سلقاعور سلقرعب، كان  جهي أنا! 

سلرسئغ ين، من تلك سلاظرة سل ي أفل ت بقشق ة من  أغقضت عياي أحسست بالخوف، خفت من عياي  

ي س مشقة  يا في ذلك سلعالم سلا، كقا يبس   ائع  (2)قس ةيقا إنساني ه"سلقوي من ذلك سلوجه سلاي شاخ  ف

د على رفا ي ه  فه ما وال  و وم على سلقرتبة أ  سلوةادة،   ق أمورل يسيرة سلقاال كع رل عن سلا   ،في سل عو 

أ   سخلي  فالس ين   و في سلس ن كان له خصم  سحس   و سلخصم سلس   س  قاماتهم. أمام مشكاي سلااس 

 .(3) ان  لقاه بعس مغادرة سلس ن حظي بخصم خارجي آخر   و سالصطسسم بالوسقعسلس  

يح قلها سلس ين سلوطاي   يصطسم بها سلس ااج دسخل ة اهم،  سلظر ف سلقاةية سل ي  ياحظ أن           

ضي ه، على  عي بق طويلة،  ألن ه  ، ح ى لو مكث فيها من عقرل ةاينمن غيرل صاحب سلقضية أكثر

  اس سإليقان ب لك سلقضية  و ما يقاحه سلصبر  سلحرم  دل، تقر    غاياته،  بقا ي رتب على نضاله  رفضه

 ، سلقيم بالوطن  سالن قاج سلعقر فسسج للوطن " تق رج سلقبادئ ح  سل سس    يسفع عن نفسه سلقاوط، فالر  

                                                           
 فسحة،القوقعة السورية: تفاهة الشر وفظاعة التعذيبعيد ربيع، موقع ينظر:  (1)

https://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%D9%88 
 .243الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (2)
 .26في الرواية العربية، ص إلنسانيااالتجاه  ي،عبد الغنينظر: مصطفى  (3)

https://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%D9%88
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طريق قضي ه  رةال ه،  أكثر  ال سلفئة ، لاس فهو مال في (1)"س من سلوجسسن سلوطاي  فيصبح سلس ن جرج  

 ي من  ة ااج سالح ال، ذلك سلعس   سلغاشم سلغاصب سلقا هك لحقوق سلوطن، فقهقا حا ل د ن ةق ه 

 سياي حسث من أحسسث سلر    ه  إجرسمه  ثقافة سلعاف  سالع سسج لسيه، بادية في كل  بالشهس، فإن  عاصري  

 ا ما. يوم   فا بس  أن ير ل جبر ته قا بلغ عس سنه  سلاقاذج سألدبي ة،  مه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .36أدب السجون من خالل نماذج قصصية فلسطينية، ص فوزية سعيد،  (1)
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 المبحث الثالث
 جنالزمان في الس  

 

 وائي  ن الر  امأنواع الز  : و الأ

 ص  زمن خارج سلا   (1

 :ص  زمن دسخل سلا   (2

 ي  سلحا ر  سلقس قبلاث سلقا من سلث   حسسي سلر   -

 ماي لألحسسث  سالة رجاع  سالة باقرتيب سلر  سل    -

 

 مني ةاألبعاد الز   ا:ثانيً 

 فسي  سلا   نساني  من سإلسلر   (1

 سلقو وعي   بيعي  من سلط  سلر   (2
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 مانالز  

 سلوجود م رسدفان،  نمفالر   ،نم بالر   أدرك أن ه ال  جود إال   نسان ماا  جودلة عرفها سإل و ظا رة حقيقي       

لاس فأي  جود خارج  ،نم سلحركة  ي سلر   ،سلحركةغير  و  سل    ،غير سلحياة  ي سل    ،سلوجود  و سلحياة ن  أل

ن  و  جود   قي  مسلر  
ا ا زماي  ا فا   نه سية يعس  فبسأ دسرةو سلر   ، سيةمان في سلر  ة سلر   قي  أ  ةتتقر   س ق .(1)

 من  جودل سلحقيقي  عطى سلر   مقا أ  مخ لفة، ة في مس ويايخصي  سلقكان  سلش  مان   سلر   تاا ل عااصر

ة على  ون من ناحية زماني  دب سلس   سياي في أحسسث سلر  إذ بايت أ ، سالة قرسريةيقومة صف ا سلس  ةه  كر  

من د ن يقومة  ي سلر   سية، فالس  في سلر   دبي   سأل فسي  من سلا  ةاس سلر    قا أ ،يقومةسكرة  سلس  سلا   عاصري 

 .(2)حسسث سلقا يةي  سأل ا  حافظ سلس    سكرة فهي سلقس ودع أا سلا  م  أ ،توق ف

 ربة ة بين سل   ة مق س   ااك مساحة زماني  أن   يلحظ لس ون ب سدص لر سياي من أسلقارئ سلق فح    لعل       

ذلك  جوع باسكرته فيقا يسقى زمن سالة اكار،  مرد  سلقاتب للر    ينكانت بقثابة تهيئة للس   ، سلق ابة

 .اا  معاوي   ربة مادي  طار سل   صعوبة سلق ابة دسخل إ

كلقا سزدسد  عيه  ، عيشه للحسث ،لقامه سلقامل بالقكانسزدسدي خبرسي سإلنسان  ت اربه  إ قا كل         

نسان سلقاتب سلاي يس غل  اس سلعاصر في ا سإل إنسان خصوص  ن كامن في  عي كل  امفالر   ،نامبالر  

 ،ة  حسي  ة أنفسي  نسان سلوسعي ظا رة مان عاس سإلعور بالر  فالش   ، سيةة ألبطال سلر  عوري  ت سيس سلحاالي سلش  

م ا كان أثرل د ما ةلبي  ة كبيرة  تأثير عظيم ي رك أذ  فعالي   هإن  ، إذ   مع ذستهافس باستها أتسركها سلا  

 ا.ي ابي  إ

                                                           
 .43الزمان الداللي. ص ،كريم حسام الدينينظر:  (1)
 .8ص  ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية،ينظر: يوسف حطيني  (2)
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 وائي  ن الر  امأنواع الز  اًل: أو  

للرمن ف .من  أبعتتادلسلر   بتتأنوسعسإللقتتام فاحن بحتتاجتتة إلى  ، سيتتةمن في سلر  ردنتتا سلحتتسيتتث عن سلر  إذس أ     

 . بيعي  سلط   من سلفلقي   سلر   فسي  سلا   من سإلنساني  سلر    له بعسسن  ،سخلي  من سلس  من سلخارجي   سلر  سلر   نوعان

 من سإللقتتام   اتتا ال بتتس   ،  و زمن سلق تتابتتة صخــارج الن   زمن ال:أو  ، ففي أي ر سيتتة  اتتاك زماتتان     

ر داللة سلقفردسي  ربة  سلق ابة مرتبط ب طو  سلفاصل بين سل    ألن   ، سئي    يعيشه سلر  بالعصر سلاي عاشه أ

 .(1)فقيرر نقط سلحياة  طرق سل    تغي  

 كشتتتتف  ،خت بشتتتت اعة لحقبة خاف سلقثير ن من سلق ابة عاهاأر  لقصتتتتطفى خليفة، فر سية سلقوقعة      

اي من ي  قانياسلقائم ف رة سلث  وري ظام سلستتتتتتتت  اري  سلحسيث لستتتتتتتتوريا، عر ي سلا  حقبة ماسثرة من سل    ،تفاصتتتتتتتتيلها

سأ ا .  قس ب(2)خوسن سلقستتلقين  جقاعة سإلوري  ظام سلستت  رسع سلقح سم بين سلا  ثااج سلصتت  أفي سلقرن سلقاصتترم، 

من ثقانياياي  نيستتتتتتتتتتتتتتان 20ع قاله في سلقطار في   و تاري  س  ،لى سلوطنسلقاتب ب حسيس تاري  عودته إ

 .حرس ي  وري سلص   ن سلس  عاما في ة ن تسمر سلس  ، ليقضي بعس ا ثاثة عشر سلقرن سلقا ي

ا ر با لون،  ر سية تلك سلع قة سلبا رة        ا ا سلقاتب ب اريخها ماا لحظة سالنقاب سل ي نف   بسأللط 

في سلعاشتتتر من تقوز عام  ،في سلقغرب سلقلك في قصتتتر صتتتخيرسي باط  سل يش  تتتس  م قوعة من سلضتتت  

 .حرسج سلقغربيةماري في سلص  ا في ة ن ترماشر عام  ثقانية عسلبطل ، ليقضي بعس ا 1971

من ةتتتتتتتتتتتتتت ون سالح ال  اسنبثق تت سلل ين ،(ةحام بتتالحريتت  أ)  (ةتتتتتتتتتتتتتت تتائر سلع قتتة) من ر سي ي ا كا  متت  أ      

، قصتتتتتير طار زماي  فة في إحسسث مكث  سألتي تلك ل أ ،حقيقحسسثهقا على ف رة سل   أ فقس ركري، ةتتتتترسئيلي  سإل

 ،خرى بأعقال أ ربة  عر تا تلك سل    ، ن عشتر ةتاين لقل ماهقا ياان في سلست  مضتى سلقاتبان سلست   قس أ

ل، فعتائشتتتتتتتتتتتتتتتة عودة كاتبتة )أحام بالحري ة( قةجاجي م ق    سلق تابة  سجب  طاي   ،  جسي أن  للعقتل سأل  

                                                           
 .http://www.startimes.com/?t=26742335د.صالح  ولعة، اشكالية الّزمن الّروائّي، موقع إلكترونّي  ينظر:   (1)
هنيبعل، القوقعة، من عتمة الّسجون الّسوريّة إلى الّضوء، موقع إلكترونّي  ينظر:  (2)

/https://hanibaael.wordpress.com/2010/05/26لضوءا-إلى-السوريّة-السجون-عتمة-من-القوقعة. 

http://www.startimes.com/?t=26742335
https://hanibaael.wordpress.com/2010/05/26/القوقعة-من-عتمة-السجون-السوريّة-إلى-الضوء
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ة لخسمة قضتتتتتي  وج لى سلضتتتتت  إة  ربة  نقلها من سلخصتتتتتوصتتتتتي  يصتتتتتال سل   إكان سلهسف ماها  ،ة  تتتتتر رة ملح  

 ،قستتةكانت ما بعس سلا   ،فيها سلقاا تتلة سلقاتبة سع قلت ر ف سل يفالظ   ،(1)ةة سلفلستتطياي  سلقضتتي  عادلة  ي 

ةة م ازر دموي     ،عرلعب سألسلشتتتتت   ته ير بحق  لها من  ما تخل   سل ي  ، وسل م ررة دير ياةتتتتتينأ   بخاصتتتتت 

 موسجهة عصتتتتتتا  ،قاليسم  ا زة سلعادسي  سل    ،ضتتتتتتال دفع ها للا  في ريعان شتتتتتتبابها ة ري ف اة فلستتتتتتطياي  حف  

 سلقح ل   ة ال سلوسقعة ل ؤكس  حشتتتتتتتتتتي  سلقاتبة تستتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتر  ف ظل   ،خرزقتوسجه سل سلقف   ل ثبت أن   ،دسل ا  

ة ردني  احة سألة سلستت   قي    أ ردني  ت اا ل  سقع فلستتطين في سلعهس سأل  سيةسلر   كقا أن   ، هنستتاني  سنعسسم إقاسرته     

 سجهت صف،  نهر حقيق سلش  اا لة ف رة سل    جود سلق ، سة قر  (2)ةماي سلققا مة سلفلسطياي  في تسعيم مقو  

 قس ستخاي سلقرسر م، 1979م، إلى 1969ثم  سلستتتت  ن ماا ، فستتتتي   سلا   نوسع سلعاسب سل ستتتتسي  فيها أقستتتتى أ

 ا.ثاثين عام  رة ليست بالقصيرة أي بعس حوسلي بالق ابة بعس ف 

، ورقلب سلع قة ل رى سلا     ربت من ، ن ليسة سلستتتتتتتتت   )ةتتتتتتتتت ائر سلع قة(جاجي ر سي ه    ليس سلهودلي       

ب هقة تافيا  2001 قس جرى سع قاله عام   ااج،يقاع بالستت  حقيق  سإلفي سل    ةتتاليب سلقح ل  بهسف كشتتف أ

انية سل ي قصتتتتتتى سلث  أحسسث سن فا تتتتتتة سأل م  ة مع م قوعة سلققا مة، في خضتتتتتتةتتتتتترسئيلي  ة إ  وم على د ري  

 يلول من ذسك سلعام.اغية شتتتتتتتتتتار ن إلى باحاي سلقستتتتتتتتتت س في أدخول سلط   س على، رد  2000سنسلعت عام 

 ،غلب سلقع قلين سل سد في ة ن عسقانعاس أ نفسها سألخطاج  لقاع تقرسرم 2003ةاة ف اجي سلق ابة 

ة ، ةي خاصتتتتت  مع حاال حقيق إال  ةتتتتتاليب سلعاف في سل   سةتتتتت صتتتتتسسر قرسر محكقة سلعسل بقاع أبعس   خاصتتتتت 

 .(3)كقة بهاس سلخصوصسلقح ذن من بعس سة صسسر إ

                                                           
 صباحا ةالساعة الحادية عشر 11/11/2017السبت  ،رام هللا ،عائشة عودة،  مقابلة شخصية، مقهى زرياب  (1)
 4973العدد،رائد الحواري، الحوار المتمدّن ينظر:  (2)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=490963. 
ر، موقع الكتروني وليد الهودلي في ستائر العتمة، شبكة فلسطين للحواينظر:   (3)

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=19856. 
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من حيث ترتيب  ،ر سية حسسث في أي  ة سل ي ت ري فيها سألماي   و سلف رة سلر   اخليد  المن ز  الثانيا:        

من سلر   رسةتتة عاصتتردة قي  ى أ س سية،  ال يخفى م م للر  من سأل  و سلر   ،ث  ترسماها  ت ابع سلفصتتولحسسسأل

نسان اي كونه غير مفصول عن سإلخصي  سث  سلش  سحسألقوى ب شكيل سأل فهو سلعاصر ، سئي  في سلبااج سلر  

  و  ،يقومةس  يقاع  سلشويق  سإلسلاي ت رتب عليه عااصر سل    ،ةاةي   سية سأل و محور سلر     ،سلقكان  عن

 .(1)زماة سلفعله سلقصة من تسسخل أة سلاي ت شكل ماةاةي  ة سألسلهيكلي  

ةعلى درسةة  سلباحثة سطاع سبع         ة ماي  ة سلر  سلباي   للااقسة سلقبيرة ةيرس قاةم في بااج سلر  سية،  بخاص 

من سلر   قت سلباحثةقستتتتتتتتتتت    تقستتتتتتتتتتتيقها للرمن سلر سئي،  ،سلقكونة  ترتيبها ا سية من حيث عااصتتتتتتتتتتتر في سلر  

 :لىإنة من حيث عااصرل سلقكو   سخلي  سلس  سلر  سئي  

 والحاضر والمستقبل الث الماضي من الث  وحدات الز   -أ

 ون دب سلستتتتت   ر سياي أ لعل   ، لقن باستتتتتب مخ لفة ،عقل ر سئي   ألي  لة ماية سلقشتتتتتك  ة سلر  د   ي سلقا       

 ،ةفسي  ة سلا   سئي   ذلك نابع من س  قام سلقاتب بحياة سلبطل سلر   ،من سلحا رس للر  ا جس  س  س ح  شهسي حضور  

كا ي ة  أثر ل لك  ، ن ما بعس سلستتتتتت   ، ن جودل في سلستتتتتت  ثااج ى ما يكون أقو  كان حضتتتتتتور  ال سلحياة أ

عور اي سلشتتتتتت  خصتتتتتتي  تستتتتتتيطر على سلقارئ كقا على سلشتتتتتت   ، سيةحسسث سلر   من خال ةتتتتتترد أ ،ربة عليهسل   

ش سلقا تتتتي يصتتتتبح سلحا تتتتر سلقعي ن  إحيث رغم توظيف سلفعل سلقا تتتتي،  ،سةتتتت قرسرلسلحسث    بسيقومة

من ر مصتتتطفى خليفة عن سلر   قس عب   .(2)حسسثها سية سلاين صتتتاعوس أسلر   ألبطالستتتبة  بالا   ،ستتتبة للقارئ بالا  

 ين أن يغوص في  ن  و سلوقت،  اس سلفائض ي يح للستتتتتت  في سلستتتتتت   ئيسسلفائض سلر  " : ن بقولهفي سلستتتتتت  

 ين سلحثيثة للهرب من سلحا تتتر محا الي سلستتت   بب في ذلكشتتتيئين سلقا تتتي  سلقستتت قبل،  قس يكون سلستتت  

 .(3)ا"تام  ا  نسيانه نسيان  

                                                           
 .38سيزا قاسم، بناء الّرواية، صينظر:   (1)
 .41، 40، صينظر: المرجع نفسه  (2)
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ن يعسم ، د ن أمنسلر   بين سألزماة سلثاث،  ت ابع سألحسسث  فق تستتتتلستتتتل ا ااك ترسبط    ياحظ أن        

 ة سلقاتبلوقائع  سألحسسث سل ي تثير ذسكر ا لتبع   ،  سةتتتت باقهمن أفي كثير من سلفقرسي سةتتتت رجاع سلر   سلا ص  

ر ح  ص  سلا   سن يفق، د ن أالى ما ةتتتتيحسث الحق   سالةتتتت باق  و سإلشتتتتارسي إ .ابؤ  سلحلم  قسرته على سل   أ

ن جقع  كيف تقك   ، ة دي  سئسة سلس   ااج من سل هاب سلر  حس سلس  يسرد معاناة أ نفهاس خليفة بعس أ .(1)شويقسل   

ن  بعس أ ،بسط سلقوسدمس فيسين من أ ،ة الة ئصالهاة جرسحي  جرسج عقلي   ااج بقا فيهم من أطباج من إسلس  

اة ةتتتتيعسم بعس حوسلي سلستتتت   ين "ذلك سلستتتت   ن  ا   و أس سةتتتت باقي  ، يستتتترب إلى سلقارئ خبر  ة با احت سلعقلي  تق  

اخرة بين مع رة عاس لقس سلقفارقة سلستتتتتتت   ،ثارة ر ع سلقارئ  يهسف إلى إماي    اس سالةتتتتتتت باق سلر   .(2)ا"شتتتتتتتاق  

 .عسسمأال   و سإل لقسرل سلقح وم سالة عسسد  بين ،لم،  سلقضاج على سألة ن بقوسد بسسئي  ن اح عقلية بالس  

ستتتتتتلستتتتتتل  ستباع سل    ،(تلك سلع قة سلبا رة)من سلقا تتتتتتي في ر سية ي لصتتتتتتيغة سلر  س   رغم توظيف سلر         

ماها إشتتتارته إلى أن ه ةتتتيخرج من سلستتت ن قبل، لى سلقستتت تخل  من سإلشتتتارسي إها لم أن  ف، غلبها في أ ماي  سلر  

ماا تلك سللحظة " يقول:،  كالك عاسما (3)إال  بعس خر جي من سلس ن ببضعة أشهر""لم يبلغاي كل   اس 

حاةقة... كانت ة قضي خقس ةاوسي  ة  عل حياتاا عر ة النقاباي ،قصاصة سلورق تلك ن  بسس أ

 .(4).".ا ما ستبع ه من جهس.   س، مقو  د  مل م س  ك يلوح فيها سألخقس ةاوسي من سلش   ،خرى أ

 سلاي  ،ةردي  من سلقا تتتتتتتتي كالك في لغ ها سلستتتتتتتت  سلر  فت عائشتتتتتتتتة عودة ظ     )أحام بالحرية( في ر سية    

أي سةتت باق  ،سلقستت قبل يلى بعض ما ةتتي ري فستتبة للقارئ، كقا أشتتاري إبالا    صتتار سلحا تتر سلقعيش

،  تعود إلى اي بشكل ةريعخصي  حس سلش  ل اهي حضور أ  :مثا   ،ةعس   أل سسفمن في بعض سلقوسقف سلر  

حس رفاق ، صتادفت أثااج عودتهاثت عن مسس قة سالح ال لبي ها  أا، فعاسما تحس  حسسث ت ابع  سةت ققال سأل

فقرة سلقوسجهة سل ي  وسر حول فقرة سلهر ب  سالخ باج أ  ةردي ما دسر بياهقا من ح ،ضال   و خالسسلا  

                                                           
 .43، 42ص بناء الرواية،يزا قاسم، س ينظر: (1)
 .174، صقوقعةمصطفى خليفة، ال  (2)
 .41الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (3)
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لقي سلقبض عليه  حكم أ ثم   ،ة ثاث عشتتتتتتتترة ةتتتتتتتتاةفة سلغربي  ا في سلضتتتتتتتت  بقي يعيش مهرب  " رفضتتتتتتتتها خالس،

كس   كشتتتف زيف سدعائه عاسما أةتتترسئيلي  ف ه أيضتتتا بهسف سلقشتتتف عن غسر سلقحقق سإل،   ظ  (1)ةتتتا ين"

حس سلاين كان  و أ ،حقيقة بعس سن هاج سل    في حسيث مع رةتتتتتتتقي  ..". رب، تقول:عايب  سلضتتتتتتت  رفضتتتتتتته لل   

ة صتتتتتتفعة قوي  " :نقار سلعس  سلغاشتتتتتتمعايب  إ صتتتتتتفت عاف سل    كالك عاسما  .(2)ة"كانوس يضتتتتتتربونها بشتتتتتتس  

سلعسكرية  سلقحكقةةي بالحائط سلق ا ر، )في لى سلقرةي  خبطت رألطق اي على  جهي طيرتاي من ع

سلهسف كان ماها تهسئ ي  ، قائلين أن  فعة فقط سع رفوس بهال سلصتتتتتت   ،عايبرب  سل   شتتتتتتكال سلضتتتتتت   أأنقر س كل  

 .(3)جاج" طالبوس ب غريقي ثقن سلر   ،ججاى كسر سلر  ، سلاي أدى إلسيسمن سالنفعال سلش  

 واالسترجاع واالستباق لألحداث مني  رتيب الز  الت   -ب

بستتتتتتتتتتتتتتبتتب دخول  ،ن  ذلتتك يبتتس  مستتتتتتتتتتتتتت حيا  ب على سل رتيتتب سلرماي لألحتتسسث فتتإرغم حرص سلقتتاتتت     

 ،سالةتتتت باق  بقامحها، أ ليلقاملى تاريخها جوع إما يستتتت سعي سلر   ، سيةسلر   لى نص  اي جسيسة إشتتتتخصتتتتي  

  كشتتتتتف بعض أ -كقا ةتتتتتبق - بها شتتتتتارة عقا ةتتتتتيحل  إعطاج إ مأ باألحسسث سلق علقة بها،ةتتتتتوسج بال ابؤ 

ة بت في أباي  اي ثعب سلقحافظة على نستتتتق ترتيبي زمالصتتتت  سلالك كان من  ا.سلعااصتتتتر سلق علقة بها الحق  

 .(4)ةماي   سية سلر  سلر  

ا بكل  ماي  سلر  رتيب كان سل    (سلع قة سلبا رةتلك ) ن مثل بعض ر سياي سلستتتتتتت   كقا أن           فيها خاصتتتتتتت 

بالقعاى  الم يكن ةتتتتتتتتياقها زماي  ف، ، مع  جود سل رسبط  سالنستتتتتتتت ام مع سلفصتتتتتتتتول سألخرى فصتتتتتتتتل على حسة

 ور،في قلب حفرة ماع فيها سلا   ،يام  سلليالي سسد لثقاني عشتتتتتتتتتترة ةتتتتتتتتتتاة م شتتتتتتتتتتابهة سألها سم، رغم أن  سلقامل

                                                           
 .25أحالم بالحريّة، ص ،عائشة عودة (1)
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 ين طوسل  ال با ن سلستتتتت   سل ي علقت ،ودس يةحسسث سلستتتتت  تشتتتتتكلت على أةتتتتتاس سألبب أن  فصتتتتتولها  سلستتتتت  

 .(1)خرى ليك قل  جه سلف يعةا بالفصول سأل، مرتبط  بف يع ه فصل مس قا   اوسي، ف اج كل  سلس  

 سالةتتتتتتت رجاع سلخارجي   ،نوعان  سالةتتتتتتت رجاع ،بين ر سية  أخرى سالةتتتتتتت رجاع  يخ لف حضتتتتتتتور زمن      

سخلي   سالةتت رجاع سلس  
لظر ف با سلعربي ة  ون دب سلستت  بعض ر سياي أ في ، فاالةتت رجاع سلخارجي مرتبط(2)

س بام سسدل  سزدحامه س كبير  حير   ح ل   سئي سلاي يمن سلر  يردحم فيها سلر   فر سية )سلقوقعة( ، نسلقائقة في سلستتتت  

فرغت فيها أ ثقاني عشرة ةاة، زمة ةاوسي ت  ا ز سل ن أفالس   ،ما يقلل سالة رجاع سلخارجي   باألحسسث،

على شكل  ،ة نادرةشارسي سلخارجي  ي سإللاس جاج ،اوسي سلقثير سلقثير مقا في جعب هاهور  سلس  يام  سلش  سأل

 ،(3)، أ  في سالف  احيايجل تفسيرل، أ  ربط حسث بحسث من أ  حلم يقظةأ ،  ذكرى عابرة، أنوبة شوق 

 ،(4)ا"يها  حشتتتي  قانية سلقا تتتية يكاد يكون حاياي إلهور سلث  "ةتتتوزسن خال سلشتتت   :موةتتتى بطل سلقوقعة يقول

 ،لى ذلك سلقا تتتتي.  مثلها إشتتتتارسي إزماةسأله قريب عهس من تلك أي  أن   ، قس كان ذلك في بسسية ةتتتت اه

 خرى.بين سلفياة  سأل عايف ل جسيس ي ه بكبسبب سزدحام ر س ،ها مق ضبة لقا  

بب سلستتتت    لعل   ،سكثر حضتتتتور  يبس  أ (تلك سلع قة سلبا رة)في ر سية    اس سلا وع من سالةتتتت رجاع لقن         

اوسي، فا على سم سسد سلستتتتت   ، نويلة سل ي تغقر حفر سلستتتتت  كون سلط   حالة سلستتتتت   ،يعود إلى حالة سلاشتتتتتيج

، لاس  ال أحسسث طارئة تقستتتر رتابة سأليام ،ةتتت ااج جسد  ال ،لى ةتتت ون أخرى ،  ال نقل إتعايبجلستتتاي 

كات أغالي  ،يشفي عهس سلط  " يقول:كثير من سلقوسقف، ه سلقسيقة في س ي من سة حضار ذكرياتأكثر سلر  

 رغم  .(5)ةتتتتتتتتوى بسس ة جقيلة" لي  ستتتتتتتتبة إفي تقسير نفستتتتتتتتي كات أحرق سلقرسحل، يومها لم تقن سلحياة بالا  

ه سنفصل ه أيقن أن  ن  أل ،ر  و سلقوي بعياهاك   اس سل    يرى أن   فإن ه، س ي كرياي بقوة في ذ ن سلر  حضور سلا  

                                                           
قراءة في رواية تلك العتمة الباهرة للطاهر بن جلون، جسد الثقافة، موقع إلكترونّي ينظر:  (1)
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، لقس سةتتتتتتتتتتتتتت غرقاي بعض سلوقت اكر  و سلقويسل   " د،ل غير محس  عن تلك سلحياة ألج   ،عن ذلك سلعالم

 .(1)س"يقت تو   ،ذكرياته فقن يس سعِّ  اكر  و سلعس   سل    درك أن  كيقا أ

حسسث ، فأ(ةبالحري  حام أ) مثل ،ةترسئيلي   ن سإلسلست   في ر سية سلخارجي   في حين يكثر سالةت رجاع       

موقف فيها بقا سةتتتتتت سع ه ذسكرة سلقاتبة  سرتبط كل   ،حقيقا من سل   ن يوم  يربع ي أحسسث خقستتتتتتة  أ سية سلر  

مثل  ،حسسث بعضتتتها ببعضأ  لربط سأل ،ة ا بالقو  قود لسيها  مس  ا ل عرير فقرة سلصتتت  ، إم  من موسقف ةتتتابقة

ل مرد   ،ةتترسئيلي   ن  سإل سلستت    ن سلعربي   اس سالخ اف بين سلستت    لعل   .ة  م ررة دير ياةتتينسلهرسئم سلعربي  

 ة،  يبال في ةتتتتتتبيلها سلقثيريستتتتتت اس إلى جسسر سلقضتتتتتتي   ، فالفلستتتتتتطياي   حقيق ه سلو تتتتتتع سلقائم لى معرفة إ

سنبثق في  عيي بأن  إرسدتي،  ي إرسدة سلققا مة سلقطلقة  تقول عائشتتتتتة عودة: "  يهيئ نفستتتتته لقا  و آي

، ي هل في أغلب ة ين في بطون ة ون سألنظقة سلعربي  سلس   ، في حين أن  (2)"لقل  سلقظلومين من سلبشر

   حيان.ياع تقودل إلى سل اون في بعض سأل يعيش حالة من سلض   ،حيان تهق هسأل

 ، سية ماا بسسي هاحسسث سل ي حصلت في ةير سلر  سة اكار بعض سأل  قس  يعسخلي   سالة رجاع سلس         

ة ،  غايلألحسسث ماي  ستتتتتتلستتتتتتل سلر  سل    تقيل إلى سية ة في سلر  ورة سلعام  سلصتتتتتت   ن  إ ا إذ  و قليل سلور د أيضتتتتتت  

ة  قي  ا أن  أ ، كقما يستتتت سعي سةتتتت رجاعهاادثة بستتتتلستتتتلة حوسدث ةتتتتابقة مقاثلة ربط حسالةتتتت رجاع سلسسخلي 

ة سلقكان   ي محس دي   رغم ،(3)وع من سالةتتتتتتتتتتت رجاعلى  اس سلا   ين  ي ما دفعه إفي حياة سلستتتتتتتتتتت  سلقوقف 

فيها مطار بلسل  سق ادل  لى سللحظة سل ي  صتتتتتتتتتتليشتتتتتتتتتتير إ ، فهاس موةتتتتتتتتتتى بطل )سلقوقعة( نغرفة سلستتتتتتتتتت  

ة تلك لى فيصتتتتتتتتتلي   تعود تلك سإلشتتتتتتتتتارة إ ،كان قس بسأ قصتتتتتتتتت ه من تلك سلحادثة ان بعس أنماي  عاصتتتتتتتتترسن أ

في شتتتتتتتتتتتتتتاري  ن س كالك أن  عائشتتتتتتتتتتتتتتة عودة قس أ ب عليه الحقا.،  ما ترت   خطورة ذلك سلقوقف، ةسللحظ

  سةتتت رجاع ، إلى حادثة سالغ صتتتاب. أحقيق معهال    س ،بها في بسسية سع قالها لى ما مر  معرل ر سي ها إ
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مامه د ر أ  ن أحس عااصتتتتتتتتتتتر م سلاي مثلسلستتتتتتتتتتت   ي دعوس معه فسلهودلي لقوقف ماا يومين عاسما أ  ليس

ة ذسك سلعصفور قس خرجت من خط    أن   ،رني بالعصفور سلقح رفذك  " :ابرةحية سلص  ب  سلض  سلقعا   قي  سل   

مهارة ذلك سلعصتتتتتتفور "سلعقيل" في  صتتتتتتابت سلقاتب مننبهار سل ي أبب حالة سال،  سلستتتتتت  (1) اس سلقستتتتتت اقع"

بقي " : أخا سلعبرة أملسل   سخلي سلس   قس يكون غاية سالةتتتتتتت رجاع   تقان د رل  ةتتتتتتتهولة سلوقوع في شتتتتتتتباكه،إ

من خال  ال  ،ري بهم سلقخابرسيخوة سلاين غر  يغرف من جعبة ذكرياته قصص بعض سألعامر  حسل 

يستتتتتتتيل لعابه على سلعرل سلقغري في  ،ذكى من رجال سلقخابرسية يظن  أحس م بأن ه أفقاي سلو قي  سلصتتتتتتت  

 س على كلقة رجال  كأن  . مع قس  ..ي س نفسه ي فق معهمة فسي  حقيق  سلا   تحت  غوط معاناة سل    ،فقةسلص  

،  فظاعة سلقوقف ة سلحسثقي   عائس إلى أ سخلي  سالة رجاع سلس   ذن مرد  إ، (2)..".رلم ال تقسط سألحكق ه

  كثر من مرة.ابيه ألاة رجاع  سل    ما جعله قابا   ، ينثر سلاي تركه على سلس   إلى بالغ سأل

 د ن أن ،ردي  سلستتتتتتتتت   ة سالةتتتتتتتتت رجاع بقستتتتتتتتت وى سلقص  عقلي    سياي مهارة دمجفي تلك سلر   ي قس ظهر       

ه قا يرد سالةتتتتتتتتتتتتتت رجاع باوعي  إن   ، غير مريح  يا قل باا سن قاال  أ ،ة  مكاني  ة أزماي    ف وة رخ أيحسث شتتتتتتتتتتتتتت

  سلبعيس أمن سكرة بقوقف مشابه من سلر  عاس موقف يس سعي سلا   ،حسسثة ماس قة  ةير  سألبصورة عفوي  

  .(3)ردف ليكقل سلس  ،  ةرعان ما يعود من حيث توق  سلقريب

 (سلقوقعة) في قثا  ف ،(4)  طعمأ  رسئحة أ  صوي أ  صورة  أعلى حسث مرئي   سالة رجاع مباي           

، خال ةتتتتامر كبير ألى حس  لى ةتتتتاحة ةتتتت ن تسمر كان يشتتتتبه إإ ماي  دخول عاصتتتتر أ لى يشتتتتير سلقاتب إ

رد بعض صتتتفاته  يستتت رجع ما كان من ما جعله يستتت ،خيهلى سلقاتب ذكرياته مع أأعادي إورة ف لك سلصتتت  

ر أن   ااك ذ تاك  إ ،ثاري في نفس سلقاتب من مشتتتتتتتتتتتتتتتاعر،  ما أكرسئحة سلخيار   رسئحة معياةأ .اأيامهق

اي بادل بين معطي عرل ذلك سلقوقف من خال سل   بيعة سل ي حرموس ماها، ها رسئحة سلط  حياة أخرى  أن  

                                                           
 .39وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (1)
 .108ص المصدر نفسه،  (2)
 .63سيزا قاسم، بناء الّرواية، صينظر:   (3)
 .64ص ،المرجع نفسهينظر:   (4)
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 ،خضتتتتتتتتتتتررني كان سلخيار، سلخيار بلونه سألةتتتتتتتتتتتك"ما أ كرياي، يقول:سئحة بالا  ف سسخل سللون بالر   ،سلحوسس  

، قوم به  أعي بقا أ أ د ن أن أفقر   ..لقه ع. رسئحة سلخيار مألي س.نفيلى أر سئحه  عطورل إ سنستتتتتابت

ها رسئحة إن   ،رسئحة سلطبيعةها إن   ،، سنحايت  شققت بعققخضرسلخيار سأل مشيت  جلست إلى جانب تل  

غقضتتت أ  ،ق ها بعققفي  تاشتت  أمستتكت  سحسة  أدني ها من أن ،سخضتترسرل  و سخضتترسر سلحياة ذستها ،سلحياة

وي  للص   .(1).".ه.كياني كل   سرتج   ،شبه برلرسل  اس أها كانت تب سم، كان كل  مامحي كل   ع قس أن    أ عياي  

على  ئكقرقعة سلقف اح  ما لها من  قع ةتتتتتتتتتتي ،اا  سي اب  ةتتتتتتتتتتلب  قس يكون ثرل  أ، في سالةتتتتتتتتتت رجاع أثركالك 

في  ة،عايب سلقاةتتي  بقا كان ي بعه من ةتتاعاي سل    ، ااجذ سرتبط صتتوي سلقف اح عاس سلستت  ، إةتت ااج تسمر

في من  سةتتتتت هوى كل   ،لايا ائقة  قع موةتتتتتيقي  حين كان لخشتتتتتخشتتتتتة سل ريسة سل ي علقت باألةتتتتتاك سلشتتتتت  

 . تس سعيها ،كريايسكرة سلا   ي سل ي تثير في سلا   ف لك سلحوسس   .(2)سلقكان

 :مني ةاألبعاد الز   -ثانًيا

ر سلاي يرك   و  فسي  من سلا  ، فالر  بيعي  من الط  والز   فسي  الن   نساني  من اإل الز   :اني  زمابعسسن   سيةفي سلر        

فهو يقثل سلخيوط سل ي تاسج   ،ستي   سلا   خصي  سلش   من سلخاص  سلر  ،   و ةخصي  للش   سخلي  على سلعالم سلس  

سلاي ال يطابق  ،من سلخارجي  سلقافصم عن سلر   ، فالبشر يعيشون طبقا لرماهم سلخاص  ص  لحقة سلا   اماه

من من ال سلر  حساس بقر ر سلر   سئيين من أن يحا لوس ت سيس سإلللر    ال بس   .(3)يقاعه زماهم سلخاص  إفي 

 اعاي معاا ا سلقعياري،  بسأيوسري   سلس      فقسي سل ، م و سأل عاس م فسي  من سلا  لالك كان سلر   ،نفسه

كثر سللحظة أ فأصبحت ،ة سلعريضةقليسي  مكانة سلوحسسي سل    تح ل   ،غيرة غير سلقحسدةة سلص  ماي  سلوحسسي سلر  

                                                           
 .187ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .266ص المصدر نفسه، (2)
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،   و ن اج ةستي  نسان   جسسنه  خبرته سلا  من م صل بوعي سإل. فهاس سلر  (1)اةس من سلس  كبر خطر   أ داللة

 فرسد سلاين يخ لفون فيه فيقا بياهم.حركاي أ  ت ارب سأل

ة تقاد تعادل شطر ما سنقضى ثاثة أيام في ذسكرته مساحة زماي   تح ل   ،فهاس موةى في )سلقوقعة(      

يام ف ه في نفسه، إذ بلغ أ ج  عفه في تلك سأل ذلك بسبب كبير سألثر سلاي خل   ، نمن عقرل في سلس  

عة ة من ش الوال بقي   ،بشيج  و بريج ماه  يقر   ، صبرل  نما قضال في سلس    كاد يضيع عااج ،ةاثسلث  

تاكري  نسا ا ما حييت..."ثاثة أيام لن أ :، يقولفسي   سلا   ل سل سسي   صابة غشي ه في ةاعاي سنهيار 

عس كقا عريق ي أنا لم أ ت قوي ..لم يق رفو ا. بأعقال سياي عن سلاين  عفوس  سع رفوس مئاي سلر   ،سلقه ع

  .(2) ربة". لقس صلب اي سل   .ا.كات قبل سثاي عشر عام  

ال يخضع لقياس  فسي  من سلا  ة، فالر  ستي  ف على حرك ه  خبرته سلا  ا ي وق  ا خاص   سحس زما   لقل   ن  إ إذ     

 ال يوجس لحظة تسا ي ي تقسيرل لاس يخ لف ف ،ةعوري  قا يقاس بالحالة سلش  ، إن  من سلقو وعي  كالر   ،اعةسلس  

ة ويلة سلخا ياوسي سلط  ،   ااك سلس  سل ي تاقضي بسرعة ةشو فهاالك سللحظة سلقشرقة سلقليئة بالا   ،خرى سأل

 ين يعود سلس   ،خر، فبين سلحين  سآل(4)من ثقيل ثقيل..."، "سلر  (3)ها عسمسل ي تقر بطيئة رتيبة فارغة كأن  

 ة. فسي  على تردي سلحالة سلا   من ما يسل  كااية عن تباطؤ سلر   ،هوريام  سلش   سأللى عس  إ

فيها بالرنرسنة  رج  سلبائسة سل ي ت قاي  تصف سأل، س صقود   ةترى في سلقوسجهة قو   سل ي  مثله عائشة       

ن يثلج صسر ا أمن ي غير  قعه بعس  اس سلر   في حين أن   .(5)يااصور"زمن بطيج سلخطو كالس  ا "بأن ه  حيسة

سع عالقي ست   ،من  سلعرلنهى ثقل سلر  خبر عائسة أ" ة نفاتها ف اة تسعى عائسة ةعس:ة في غر  خبر عقلي  

فسي  بقسرته على من سلا   قس سن صر سلر   .(6)د سلع قة من حولي"فيبس    نور عائسة  يشع   ، رسح يقوج بالحياة

                                                           
 .66ص ،سيزا قاسم، بناء الّروايةينظر:   (1)
 .308مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (2)
 .18الّزمن في الرواية العربية، ص ،مها القصراويينظر:  (3)
 .15ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (4)
 .112عائشة عودة،  أحالم بالحّرية، ص  (5)
 .116ص المصدر نفسه، (6)



62 
 

 ةني  من أن يق لك في لحظة  سحسة آ نسانسإلن الي مك   بال    ،ةقسيقاي سلخارجي   سل    ،ةماي  ت ا ز سلحس د سلر  

ة.  قةأزماة م فر     قس  ،من بطيج  ثقيل جسسسلر   خص بأن  ب تشعر سلش  رق  لم  سالن ظار  سل   قوسقف سألف عس 

 سلقوقف ، فقثا  (1)ه ال ي حرك،   صف ه بال قود  بأن  ةير سلوقت تباطؤلى أشاري في أكثر من موقف إ

من في عب تقسيرل فالر  زمن من سلص   مر  " تقول: لى سل سسر،ا إههذرسعيها   ججبري فيه على رفع سلاي أ

كقا  ،(2)".فس، تعبت ذرسعاي تعبت قسماي.. ليثقل على سلا  ، ال ي رحرح إال  ةمثل ذلك سلو ع ثقيل سلهق  

 سلاشعور ياع حالة من سلض  في خول لى سلس  ، قاد ا إعايب  سل لسغيابها عن سلوعي بعس جولة من سل    أن  

، من غائبحساس بالر  ، سإلكثر،  ربقا أدقيق ان ربقا خقس دقائق  ربقا ةاعة" :تقول ال برمان  ال بقكان،

  .(3)رل با حرسك"،  أنا على سأللأللم  ال حضور إال  

ة مة سلعربي  ب اري  سأل سل ي  سجهت فيها أقسى ليلة عاسب، قائقتلك سلس   عائشة عودة  قرنت قس         

كان ل لك سلبر ة  ،حقةمعاني سلر   د من كل  ت ر   ،ع ى جا د طاغيةا  سجهت به أ ا صعب  كان زما   ،سلقهر ز

  ما لسيهاتس سعي كل   بت ماها أنلحظاي قاةية تطل   ، ياةة في حياة سلس   قية مفصلي  من أ سلقليلة من سلر  

 قس كان   ،يل ماهامن سلا    تقاعه، الك سلوحشل  صس ىل    حوسةهاكل   تس حضر  أن ،ة  صقودمن قو  

ل سلرمن ا جاوني  صرسع   منمع سلر  صرسعها  س باي عس    قاكأن   ،ببطج فظيع إلى شيج ثقيل يسير ا، إذ تحو 

قائقان،    لها تقاما كقا سلس    ..قا مت. ..عررسئيل يحا ل بالعصا سخ رسق رحقي." :تقول  سصفة تلك سلس 

سلقظلومين  كل   ،عااصر سلحياة للققا مة سة حضرتها مفردة في كياون ي كانت تقا م، كل   ة كل  خلي   كل  

 كبرق سنبثق  ،في مقا م ي رسدة ت ري كاهر يصب  لوس إلى إ تحو   ،اري  سة حضرتهمفي سلقون  عبر سل   

 عبر كل   ،رسلقظلومين من سلبش رسدة سلققا مة سلقطلقة لقل  ،  ي إرسدتي في تلك سللحظةفي  عيي بأن  إ

 سة كل  موح   ،سلعصور اري   عبر كل  س ماا ف ر سل   ا مق س  كانت لحظاي تعادل زما   ،ماكنسألزمان  سأل

                                                           
 4973العدد،الحوار المتمدن ،رائد  الحواريينظر:   (1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=490963. 
 .63عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص (2)
 .72ص ،المصدر نفسه (3)
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 ثم   ،وكي ت ري في نخاعي سلش   ،دفعة  سحسة في جسسي  في ر حي تصب   ،عاسباي سلبشر من سلبشر

  ...صرخت ...قا مت ...اصعحقر سلا  ة بلونه سألر ي  فيغقر سلقرة سأل ،تاف ر في قلبي رفضا يفيض

 .(1)ي ها ت قاثف في ذلك سلو ع  تلك سللحظاي"ة رأة كانت حا رة بقو  سلهرسئم سلعربي   ،السسسسسس

نرسنة يخ لف عن فالوقت دسخل جسرسن سلر   ،بيعيمن سلط  بالر   نساني  من سإللى مقارنة سلر  إ  يل أ عامر      

لى ظر إس...  كان عامر يس رق سلا  سلخقيس سلوقت عصر  "كان ذلك سليوم  و يوم  يقول: سلوقت خارجها،

قة؟ ي  ةود  سلقحشور بين  ال سل سرسن سلض   اس سلعالم سأل ين عصر، يقارن: أفيعرف سلوقت ،ةاعة سلقحقق

من  فيا له ،ا عصر سلعالم سآلخر. أم  ..قطع من سلليل ها كأن   ، على  ال سلوجول في  اس سلعالم إال  ال يطل  

  .(2)صيل"عالم رحب ت وب حاايال شقس سأل

 صار ةيرل  ئصس من د الب قسن سلر  فقأ ،كثر من مو عف بطج خطوسي سلر من في أكقا يص      

، ببطج شسيس امه تقر  ي  ،  أصبح مثقل سلقا للقس أ" يقول: ،حيلكضيف ثقيل يرفض سلر    سلليل يحل   ،سعسير  

ال  ،نرسنةاعاي جامسة جقود  ال سلر  ، سلس  ن ت وقف أ شكت حرك ه أ ،سلصسأصابها  كأن د البها قس أ

 ،زعاجمرعج أي قا إام ، سلظ  جانب ي حرك فيها إال   اس سإلنسان سلاي تاا ش ه مخالب أحقاد م من كل  

في تلك سلرنرسنة  ساةكسليوم  فعامر يرى  .(3)حيل"كضيف ثقيل يأبى سلر   ،نهار ليل طويل ال ي خلله أي  

يقة "بعس تسعة أيام شعر فيها عامر أن  ةاين قس مري عليه   و ي رق ب  يا ظر  ال سللحظة  :سلض 

 .(4)سلقباركة، لحظة سنف اح  ال سلبوسبة  سنطاقه ماها"

من سلاي يسير   و سلر   .سلاي يقاس بققاييس سلوقت الموضوعي   بيعي  الط  من الز  اني  و سلبعس سلث           

 ،ى بالوقت  ما يسق  ، أائعزمااا سلعام  سلش   إن ه ،بسس،  ال يعود إلى سلورسج أتيمة نحو سآلبحرك ه سلق قس  

 ركيب سلقو وعي  مطابق لل    كقا أن ه ،لقي نضبط مسار حياتاا ،قا يماعاي  سل   ة سلس  طةا نس عين به بو 

                                                           
 .142عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص (1)
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 ،من في تعاقب سلفصولى  اس سلر   ي  ل   ،ةنساني  ة للخبرة سإلة ذستي   ليس نابعا من خلفي   ،بيعةسلقوجود في سلط  

 .(1) بسج سلحياة  نهاي ها ،هار سلليل  سلا  

كقا   ن،ما يقلقونه في سلس   فهو كل   ،ة في حسابهق   سلس   ،ركير عليه ون من سل   باج سلس   أكثر أد      

كات  -" :يقول موةى بطل )سلقوقعة( اعاي،من كالس  آالي سلر  ة معرف ه رغم سف قار م على دق   حرصوس

 دخن ةي ارة.ا  ةبعة أشهر  سثاي عشر يوما لم أثاي عشر عام   لقن ماا س ،نأدخ  

 : نبعس خر جه من سلس   يقولكالك   ، (2)وسني"قائق  سلث  اعاي  سلس  ك نسيت أن تحسب سلس  يبس  أن   – 

  .(3)ا"شهر  ثاثة عشر يوم  ا  ثاثة أ"ثاثة عشر عام  

ثاث عشرة ةاة " :يعبر عن دق ة حساب سلس  ين للوقت قائا    ةليم بطل )تلك سلع قة سلبا رة(       

إحسى أفظع ليالي  1991أيلول  3لى إ 2يلة  "كانت ل ،(4)سنقضت على إقام اا في ذلك سلقع قل"

  .(5)سع قالي"

ثر سلقااخ  ذلك ليسل على أ ،ماي  قويم سلر  لى قياةه ب عاقب سلفصول ك رج من سل   عقس بعضهم إ اكق      

حرسج نا  اا  ةط  ال سلص   س  أمر   ،"صيفان  ش اج  سحس :يقول خليفة ،سلس ين باإلنسان فعله  ،سلعام

 .(6)خر"،  ال نسري أي هقا أشس  قسوة من سآلصيف  ش اج :قا فصان، إن  ربعة اا ال توجس فصول أ ،سلق رسمية

 ن من في سلس  سلر  " :ماين عاسما قالبط بين  اين سلر  سلر  في قوقع ه في مصطفى خليفة أبسع   لعل        

من سلقا ي ما مضى من أيام  سلر   ،س ن ثقيل بطيجمن سلر  حساةان م ااقضان، سلر  زماان يس  بعهقا إ

                                                           
 .17ص الرواية العربية. ، الزمن فيمها القصراويينظر:   (1)
 .324مصطفى خليفة، القوقعة، ص (2)
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 .79ص ،القوقعة ،مصطفى خليفة (6)
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 تسأل نفسك: ماذس؟ أصبح لي في سلس ن خقس  ة، تا به ف أزمن خفيف ةريع ، ن شهور  ةاين سلس  

 .(1)اون بسرعة سلبرق؟"لهي كيف مضت  ال سلس  ، يا إمنشعر بهاس سلر  ةاوسي، ةبع، عشر؟ سلحقيقة لم أ

تقيير سلوقت من خال  جباي  يس طيع سلس ين في ة ن سالح ال ، ة سية سلفلسطياي   في سلر        

،  عامر ال هار" ي اا ب سلليل  سلا  :(ة ائر سلع قة)في  مثل ما جاج، عام سل ي تقسم بقوسعيس محسدةسلط  

ةعف أما  ،سصوي سلقاياع سلقرتفع كثير  ،  كالك من خال (2)عام" من خال تاا ب  جباي سلط  يسري إال  

ف أة ةرسئيل سنطلقت س... إشارة سلوقت من إذسعة صوي إ" سلوقت عصر  :ةق  من بس  عائشة عودة ب حسيس سلر  

 .(3) ".صف..الثة  سلا  لى سلث  إ  أشاري

ه ناجم عن زحقة أن   ،من سلقاقضي  س ن  سلر  من سلر  حساس سلق ااقض بالر  ع سلقاتب ذلك سإل يرج      

  عايب أاوسي، تقاما كحال سل   يام  سلس   سألتيح له سلوقت ليعس  قا أ ن، فقل  ة في ذلك سلس  فاصيل سليومي  سل   

عف لى سلض   ين إيام ةيقود سلس  ،  مثلها عس  سألا ةوف يضعفق  ح    ،ربايسلض   ذس بسأ عس  ، إسل لس بالقرباج

 .  سل اون أ

، ن ي ة سلظ ر ف سل ي فر ت عليها لسير سلر من سلط بيعي أثر  س ح في حياة سلشخصي ة  تغي ر ا       

ال نحن  بقرسحل،  حياة سلبطل موةىي ، إذ مر  (سلقوقعة) من سألمثلة على ذلك شخصي ة موةى في 

ة ذ تبسأ من شخصي  ي بها: إة سل ي مر  ماي  حسسث  سلقرسحل سلر  ، إن قا نعرفها من خال سألنعرفها دفعة  سحسة

 ما نلبث ثم   ،ذسته إلثبايفي محا ل ه  فسي  قو سلا  تاحسر من  اس سلس   ثم   ،قوح سلعاشق للحياةاب سلط  سلش  

، ثم  ذلك سلس  ين فقي   صعوبة في سل    ،سج قاعي  نسان سلاي يعاني من بعس ة سإللشخصي   سن ن س سم سسد  أ

يقول موةى في سلققابل بين سلحالة قبل سلس ن  بعسل:  ا.  مضقون  سلاي غيرته سلظر ف سلقاةية شكا  

                                                           
 .184ص ،القوقعة ،مصطفى خليفة  (1)
 .127وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص (2)
 .115حالم بالحرية، صأعائشة عودة،  (3)
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"أنا إنسان، كات خوسف ا  رعسيسس   جبان ا، إلى درجة أن اي قس أتبول في ثيابي من سلخوف... أنا ش اع 

 .(1)اي أصقس أمام أقسى أةاليب سل  عايب" صلب  عايس، إلى درجة أن  

مقا ةبق، ست ضحت بعض معالم عاصر سلر مان سلر سئي  بأنوسعه  أبعادل في تلك سلر  سياي،  بسس أثر      

خصي ة،  بال الي تغي ر طباعها  مامحها  مشاعر ا، سة  ابة  للرمن سلحقيقي   سلافسي   ةيرل في حياة سلش 

 على حس   ةوسج.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .351مصطفى خليفة، القوقعة، ص (1)
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 المبحث الرابع
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 المكان الروائي  
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   سلقكان سلهاسةي 

   سلقكان سل غرسفي 

   سلقكان سلق ازي 

    اريخي  سلقكان سل 

   سلقكان سلوسقعي 
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 الروائي المكان

، "فالعقل  ون بشكل خاص  دب سلس  ،  في أ سية بشكل عامة في سلر  سلقظا ر سل قالي   سلقكان أ م   يعس        

  جود سألشياج في سلقكان ، كقا أن  (1)صال ه"الي  أ بال    ، هه يفقس خصوصي  ، فإن  ةحين يفقس سلقكاني   دبي  سأل

سلحا ي " في رأي أفاطون  قس كثري آرسج سلفاةفة  سلا قاد حول سلقكان  ما ي ه، فهو   .يعس  أقوى  أرة 

. فا يقكن (2)وس ر سلحقيقي"عالم سلظ   ،غيير  سلحركة في سلعالم سلقحسوسسل     محل   ،للقوجودسي سلق قاثرة

  جود سلقكان مرتبط بوجود  .بل ي شكل بها  ي طور  ي  سد من خالها ،شياج سلقكان عن سألأن يس قل  

مان مان...   و باق ببقاج سلر   ض ه  ر رة  جود سلعالم كالر  سق ،ابل حادث   ا سلقكان ليس قسيق  "سلرمان، 

 .(3)"ا  ز سال   مصيرل مرتبط بقصير قا د م   ،قاج سلس  

كل  مكان يحوي موجودسي تسرك باللقس  سلبصر،   ال سلقحسوةاي  ي سل ي يقوم سلقاتب        

ل ه سلااقسة ةيرس قاةم في بااج سلر  سية، إذ تقول:  تقوم "بوصفها  ت سيس ا في نص  سلر  سية،   اس ما فص 

كقا ، (4)الفه" سية على تشكيل عالم من سلقحسوةاي قس تطابق عالم سلوسقع  قس تخدرسةة سلقكان في سلر  

،  ي نسان اية للقكان لسى سإلور سلا   ي ةقة سلص    سلحسي ة" ، ليس سإلحساس بأن هسلقكان  صف سلبعض 

يقثل سلقكان من  اا . (5)ة"  موسقع لها خصائص عاطفي  صورة مظا ر محسوةة تشير إلى أماكن أ

خارج  ألحسسث ال  جود  ،حكاية بس ن مكانر رد، بحيث ال يقكن تصو  ا في بيئة سلس  ا محوري  ن  مكو   سئي "سلر  

 .(6)حسث يأخا  جودل في مكان محسد  زمان معين" كل   ، ذلك أن  سلقكان

                                                           
 .6جماليّات المكان، ص ،غاستون باشالر  (1)
 .124قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، ص ،محمد علي عبد المعطي  (2)
 .28ص ،العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سيناحسن مجيد   (3)
 .103سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (4)
 .18حنان محمد موسى، الزمكانية وبنية الّشعر المعاصر، ص  (5)
 .99ص  يل النّص السردي،محمد بو عزة،  تحل  (6)
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، تخييلي ن لغوي  مكو  ، إذ ي حول فيها سلقكان إلى " سئيةاس سلقكان سلر  ردية أ تشكل سللغة سلس         

يقوم على سع بارل   سئي  سلقكان سلر   أن   .  رغم(1)لفا  ال من موجودسي  صور"ة من أبي  تصاعه سللغة سألد

 ون ال دب سلس  في ر سياي أ ن ه فإة، ة  سلوظائف سلفاي  الالي سل قالي  من سلس   سكثير  تحقل  (2)س لغوية""رموز  

على  لوسن سلقخ لفة.   اس يسل   عن سألشكال  سألح ام  سلقساحاي  سلقااظر  سألظر إليه مافصا  يحسن سلا  

 فق آرسج سلباحثين   سئي  ة. فالقكان سلر  بعاد فيريقي  ، بفعل ما ت وسفر عليه من أةسلحسي   بأصولهاسرتباط سللغة 

،  سية بعضها ببعضجرسج سلر   سلاي يربط أسلعقود سلفقري  " له خصائصه  ةقاته  يقثل ، و مكان قائم باسته

ة  سئي  حسسث سلر  د قبل أن تلسل سألر  سلقكان يلس سلس   ،ة في سلعقق سئي  حسسث سلر    و سلاي يسم سألشخاص  سأل

 .(3)س"ثر   بشكل أعقق  أكثر أ

ة كقا أن ها تفيس من ردي    اس د ر سللغة سلس   ،سلقكان في خيال سلقارئ  تأةيسلى إ سية تسعى فالر         

 اة مبر  قثيل للعالم سلوسقعي  شكال سل   ت عل من سلقكان سلر  سئي  شكا من أحين  ،نسان بالقكانعاقة سإل

ذكر أةقاج    ،ةن مساحاتها  موسقعها سل غرسفي   تبيا ،ةق  س  صفها ب لألمكاةسلحقيقية  باألةقاجعلى ذلك 

 ن على سلفور مهارة مكاة يس حضر في سلا   تلك سألمشا سة صور تخص   سلقسن سل ي تح ل ها. لسرجة أن  

 .(4)نصف ها أسللغة سل ي  صف ها 

حسسث فيه سأل ة، فهو سلفضتتتتتتتتتتتتتتتاج سلاي ت م  بعادل سلخارجي  عن أ  سئي   ال يقكن فصتتتتتتتتتتتتتتتل سلقكان سلر         

ة ليعطي دالالي خاصتتتتتت   ،ة سئي  ناي سلر  ة سلقكو   ي طور مع بقي   ص   سئي ياشتتتتتتتأ مع سلا  فالقكان سلر   ، ت طور

ال بل أن  بعضتتتتهم  جس أن  سلقكان  و سلاي يلعب سلس  ر سألةتتتتاةتتتتي  في  .(5)خرى لى أتخ لف من ر سية إ

                                                           
 .127عالم النّص، ص ،سليمان كاصد،  (1)
 .94روايات نجيب محفوظ،صعثمان بدري، بناء الّشخصية في  (2)
 .5يسين النصير، إشكالية المكان في النّص األدبي، ص  (3)
سية البوعلي، أهمية المكان في النص الروائي، الموقع اإللكتروني لمجلة نزوة، ينظر: آ  (4)

3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%http://www.nizwa.com/%D8%A. 
 المرجع اإللكتروني نفسه.ينظر:  (5)

http://www.nizwa.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%25
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، فهو يقوم بتتتس ر "سلقف ر لطتتتاقتتتاي سلقبتتتسع"خلق  ا في مهقتتت  س د ر   ؤد يمكاتتتة ت. فهتتتال سأل(1)سلا ص سألدبي 

تعكس سلحالة  . كقا أن  تلك سألمكاةا  ا مفصتتتتتتتتتت  يصتتتتتتتتتتفها  صتتتتتتتتتتف  ن س ي إلى أما يسفع سلر   ،حسسثسأل تأطير

 .(2) سيايئيس في تلك سلر   ن  و سلقكان سلر  ، فالس  اخوص سلقاثلين فيهة للش  فسي  سلا  

 :أنماط المكان -أوالً 

 ة ماها:عس  أنقاط لى ة إ سية سلعربي  كان في سلر  يقكن تقسيم سلق

 المكان الهندسي  

 سية بأبعادل "  و سلقكان سلاي تعر تتتتتتتتتته سلر   ب سلستتتتتتتتتت  ون، اس سلا قط  بقوة  في ر سياي أديظهر        

ذ  صتتتتف إ، (3) سئي بصتتتتفة حياد سلقهاسس" يل رم فيه سلر   ،ةفصتتتتيلي  بعاد سل   ،  يكون خاليا من سألةسلخارجي  

غلب سألحيان لقاطق قياس ، حسس بهم إلى سلخضتتتتتتتتوع في أ اا دقيق  ة  صتتتتتتتتف   ن سلقكاني   سئيون بيئة سلستتتتتتتت  سلر  

ة بالك، إذ ، ح  ى ل ي يقيم فيها محا لة  تتتتتتبط سلقستتتتتتاحاي س ،سلقستتتتتتافاي إن لم يق لك سألد سي سلخاصتتتتتت 

ةقا ي يح للقارئ ةتتهولة تخيلها م ،لى صتتور مبستتطة لها طابع  اسةتتيت ريس ا إ يحا ل سلرس ي    بخاصتت 

 ، كالق ر  سلا رسع  سالرتفاع.يا يايمع سإلكثار من سة خسسم سلقفردسي سلقادمة من حقل سلهاسةة  سلر  

 ن، بحيث صتتتتقيم سلباائي للستتتت  ة سل    ون خصتتتتوصتتتتي   ناحظ بعس قرسجة عسد من ر سياي أدب سلستتتت         

  أ ى حار ة كالصتتتتتتتتتتتت   ن في مااطق نائي  ما يح ويه، إذ يباى  اس سلستتتتتتتتتتتت   امة بكل  مرسقب ه  سإلحاطة سل   يقكن 

 صتتتتتغر ح م  ،يقستتتتتم بالضتتتتت  سلاي ي    ،سخلي  صتتتتتقيم سلس  لى سل   باإل تتتتتافة إ يحاط بأةتتتتتوسر عالية،  ،سل بال

ت عل من  ،ةةتتتتتتقف على  سجهاي زجاجي  باإل تتتتتتافة إلى سح وسج بعض سألقف،  سل صتتتتتتاقها بالستتتتتت   ،وسفاسلا  

  ان  بطشه.    ااج كائااي م حركة تحت ناظري سلس  سلس  

                                                           
 .60مصطفى الضبع، استراتيجية المكان، ص (1)
 .150الداديسي الكبير، أزمة الجنس في الّرواية العربيّة، صينظر:  (2)
 .13شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص (3)
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ى   ح   س، أقة جس  ي  ة سلضتتتتتتت  نازين سلفردي  حقيق أ  سلر   ن عالم قائم باسته، ةتتتتتتتوسج أقبية سل   سلستتتتتتت   فقأن          

 ما دسم سلقكان  ن ببستتتاطة  و نقيض سلحري ة "سلستتت   ألن   - إن ستستتتعت– ن احاي خارج غرف سلستتت  سلستتت  

ة  ي حرية ة في أكثر صتتتتتتتتتتتتتور ا بسسئي  سلحري     مقا ال شتتتتتتتتتتتتتك فيه أن   ،ةا بقفهوم سلحري  ا  ثيق  يرتبط سرتباط  

 .(1)سلحركة"

ل سلاي أصتتف سلستت  ي فقوةتتى في )سلقوقعة(          علقت بعس قليل من خال " :فيقول  دع فيه ن سأل  

مستتتتتاح ها ال تريس عن  ري أن  عايات ةتتتتتقف سلغرفة  قس  ، ة  ثقانين رجا  ا ةتتتتت   اا كا  أن   ،فقس  سلعس  ة سل   عقلي  

 ، يقول:ة ةتت اهمضتتى فيه مس   سلاي أحرس ي  سلصتت   ن يعود ليصتتف سلستت   ، ثم  (2)خقستتة  عشتترين م رس مربعا"

في أعلى سل سرسن  ،أةود م ار. باب حسيسي  ة أ عر ه حوسلي ة    ،سيبلغ طول سلقه ع خقسة عشر م ر  "

افاة خقستتتتتين ة ةتتتتتقيكة، ال ي  ا ز عرل سلا   مستتتتتلحة بقضتتتتتبان حسيسي  قف نوسفا صتتتتتغيرة ماصتتتتتقة للستتتتت  

قف ة.   ي ف حة في ما صتتتف سلستتت  قفي   م ما في سلقه ع  و سلف حة سلستتت  سلق ر. أ ةتتتا يق رس  طولها حوسلي 

 ،رسقةة م ياة.  ال سلف حة يستقونها سلشت  حة أيضتا بقضتبان حسيسي  م ار  عر تها م رسن، مستل  طولها أربعة أ

ما ي ري دسخل  ن يرسقب  يعاين كل  ،  سلاي يقف على ةتتتتتتتتتتتطح سلقه ع أةح بباسقي  سلقستتتتتتتتتتتل   ت يح للحارس

  .(3) ..". على مسسر ةاعاي سلليل  سلاهار ،سلقه ع

اني، ابق سلث  دخلاا سلط  " :، تقولحقيقماكن سل    سلوصتتتتتتتتف أل سلقاحظة كانت عائشتتتتتتتتة عودة دقيقة        

ل على سليستتتار، غرفة  سةتتتعة  مك ب عر تتته سلق رين، دخلاا سلقسخل سأل    كان له مقر طويل ال ي  ا ز

وقيف سلق ا ر لى مركر سل    نقلي إبعس سالع رسف تم  " :  ي كالك تربط  صتتتفها للقكان بال شتتتبيه، (4)فخم"

ال ي  ا ز طول  ،.. مربعة سلقستتتتتتتتتتتاحة.س في زس ية أعسي كقخرن ا شتتتتتتتتتتتاغر  مكان  حقيق...   جس س لقباى سل   

ال يريس سرتفاعهقا على م رين، بياقا  ،ان لعها طول سلفرشة، مع قة، يفصلها من جه ين جسسرسن خشبي  

                                                           
 .94الشعر العربي،ص حبيب مونسي، فلسفة المكان في (1)
 .21مصطفى خليفة، القوقعة، ص (2)
 .60ص ،المصدر نفسه  (3)
 .52بالحرية، ص أحالمعائشة عودة،  (4)
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 ، ثم  (1)لى سلقكان"وج إقف فارغة، ما ي يح  صتتتتتول جلبة سلقكاتب  بعض سلضتتتتت  ى سلستتتتت  بقيت سلقستتتتتافة ح   

ا، ي رس ح سلغرفة سل ي ن وسجس فيها  سةتتتتعة نستتتتبي    ا، "سلرنرسنة أ ن سلاي نقلت إليه الحق  تا قل ل صتتتتف سلستتتت  

 يصتتف ةتتليم حفرة سلستت ن في )تلك . (2)ا"م ار تقريب  م ار أ  يريس،  عر تتها أربعة أطولها بين خقستتة أ

س  نصف سلق ر، أم ا ةقفها كان سلقبر زنرسنة، يبلغ طولها ثاثة أم ار  عر ها م ر  سلع قة سلبا رة( يقول: "

 .(3)س"تفاعه بين مئة  خقسين  مئة  ة ين ةا ق ر  فوطيج جسس ي رس ح سر 

 المكان الجغرافي  

 ،هولحاري  سل بال  سلس   ون كالص  في ر سياي أدب سلس   كالك ظهري جغرسفيا سلقكان بشكل جلي        

فاصتتتتتيل، ففي  ها في ةتتتتترد سل    سية   سقعي  ة سلر  ما زسد من مصتتتتتسسقي   ،ةتتتتتقاج سلباد  سلقسنى جانب ذكر ألإ

لطاي ن ي ة من خوفه من سلس   رذ تحر  ، إفاصيلة في ةرد سل   س ي جلي   ون بسي جرأة سلر  دب سلس  أر سياي 

  .بها  ن سلقاةية سل ي مر  ظر ف سلس  

لى سلقوقع ، أحس قا أقرب إةتتتتتتتتتتتتتتتاةتتتتتتتتتتتتتتيينرق لبعسين أطسل    من  سئي ال بس   عاس تحليل سلقكان سلر         

خصتتتتتتتي اي سلوس تتتتتتتحة يقة سآلخر سلقكان ذ  سلحس د سلضتتتتتتت   ،سل غرسفي   ل  و "  ،سلاي ت حرك فيه سلشتتتتتتت  فاأل  

اني  و رد،  سلث  عالم سلستتتتت    ةتتتتتع سلاي يضتتتتتم  ة بوصتتتتتفها سإلطار سألئيستتتتتحسسث سلر  سأل اسلقسن سلاي تقع فيه

ة سلقكان بسي  س تتتتتتتتتتتتتتحة جسس في ر سية . ف غرسفي  (4)"ص  ماكن سلقحس دة سل ي تظهر مباشتتتتتتتتتتتتتترة في سلا  سأل

س ي ماا  صوله عاصقة ذ بسأي رحلة عاسب سلر  ظام سلقائم، إسلا   صريح في ظل  رغم خطورة سل    ،(سلقوقعة)

تسمر  حرس ي   ن سلص  لى سلس   رحل إثم   ،في سلعاصقة  ن سلقركري  لى سلس  ،  من  االك سق يس إبلسل دمشق

، سنطلق سلقايكر باص  ن سل بلي  ... عالستتتتتت  ل على هللاتوك  " : ن سل بلي، يقوللى سلستتتتتت  ا إ شتتتتتتقاال،  بعس

                                                           
 .97بالحرية، ص أحالمعائشة عودة،   (1)
 .146المصدر نفسه، ص  (2)
 .10الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (3)
 .104دراسة أدبية، صأيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني  (4)
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 ،من ةتتتتتاعة  صتتتتتلاا بين سل بال في مكان ماعرل قل  س، خال أصتتتتتعود   قال سلغربي    سلشتتتتت   ال سلغرب أبات  

 .(1)" ن سل بلي  ه سلس  وسفا، إن  مئاي سلا    ربعة طوسبق ي ألف من أبااج حسيث  خم 

 ،غيرةةتتتتتتكرة سلصتتتتتت  تلك سلس  " :قائا  ،  ن سل غرسفي  س ي موقع سلستتتتتت  د سلر  يحس   (سلع قة سلبا رةتلك ) في        

لت عائشتتتتتتتتتتتتة مامح س ما فصتتتتتتتتتتتت  كثير  .   (2)ة  ريش، على خارطة سلقغرب"ترماماري، سلوسقعة بين رشتتتتتتتتتتتتيسي  

" صتتتتتتلاا أمام ةتتتتتت ن رسم هللا سلاي  :، ماهالى موسقع بعياها،  أشتتتتتتاري إة على سلورق سل غرسفية سلفلستتتتتتطياي  

 .(3)"سلعسكري  س لقيادة سلحكم صبح بعس سالح ال مقر  أ

حرسج فالص   ،ة معياةة  رمري   ون له داللة خاص  حاري ل قون حا اة للس   ربقا كان سخ يار سلص           

ائية تلك سلقااطق سلا   ،جساد،  حرسرة صيفها تايب سألش اج ش ا  ا ليس كأي   ،ياع ي سلقفر  سلغربة  سلض  

نستتتان من  سالح ال سلغاشتتتم ل فريغ سإلنظقة سلقامعة   اس ما تستتتعى إليه سأل ، حلها فعلها في سل ستتتس  سلر  

 نهاك جسسل.ر حه  إ

  المكان المجازي  

ه "       ،  ن تتسل في ر سيتة سلقكتتان سلقف رل ذ  سلوجود غير سلقؤكتتسيقكن تعريف سلقكتتان سلق تتازي  بتتأنتت 

سلع قة تلك )يستتتتتتتتافر ةتتتتتتتتليم بطل ر سية . فقثا، (4)شتتتتتتتتويق،  ر سية سلفعل سلقحض"حسسث سلق  الية  سل   سأل

ةتتتتتتتة كثيرة ماها لى ا اه إب (سلبا رة ،  يبسأ بوصتتتتتتتف تلك سأبس   ، سل ي لم يستتتتتتتبق له أن زسر اةمك  أمكاة مقس 

يصتتتتتتتتتتتتتتير ذ اي  ،رسحل يكأن  " :حفرته له داللة م ازي ة، يقول سلريارة، فالقكان سلاي رحل إليه   و في

ة سلققفرة . كات أجسني ليا في سلقعب.صتتتتتتتبح سلفقرة عياها.ى أةتتتتتتت غرق في إعقال سلفقرة ح   أ ...اصتتتتتتتافي  

ى سلف ر... قضتتتتي ليل ي في سلقعبة ح   . أ.ق رب ماه على مهل  أالمستتتته.أس، قبالة سلح ر سألةتتتتود،  حيس  

س..  علي  أن أعود إلى سلحفرة، إلى جستتتتتتتتتتتتتتتسي كثير  ة مثل  ال ال ت قرر  حس ا ر حي كانت  ااك، حري  

                                                           
 .322القوقعة، ص ،مصطفى خليفة (1)
 .65الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (2)
 .47حالم بالحرية، صأعائشة عودة،  (3)
 .13شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  (4)
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أجوب جهاي سلقوكب  ،رلمستتتتتتتتتتتافر حول سلعالم تحت سال، أنا مستتتتتتتتتتتافر" :ا يقول أيضتتتتتتتتتتت   ،(1) جاعي" أ

  .(2)ل قائس ثقل"  ع على ع اي  ي ر  ا دسخل زنرسنة على  يئة قبر  سلبحار  سل بال ماحاي  

س  سةتتتتت عار س لالك كل  أشتتتتتكال  قس أةتتتتتهب ر سئيو أدب سلستتتتت ون في  صتتتتتف سلقكان حقيقة   م از         

ر سلحكي سلصور  سلخيال سلر  سئي، إذ "إن   صف  سألمكاة في سلر  سياي سلوسقعي ة مهيقن، بحيث نرسل ي صس 

في معظم سألحيتان،  لعتل   تاس متا جعتل " اري مي رسن" يع بر سلقكتان  و سلتاي يؤةتتتتتتتتتتتتتتس سلحكي، ألن ه 

ة سلق خيلة ذسي مظهر سلحقيقة"   .(3)ي عل سلقص 

د س أ م ةقاته          "حسد س سلعالم سلحسي  سلاي تعيش كقا س  قوس كثيرس بخصائص سلقكان سلحسي   حس 

ق ة، .(4)"س مفصتتتتتتا  فيه شتتتتتتخصتتتتتتياتهم  جستتتتتتس ل ت ستتتتتتيس   "إذ يقسم  يعرل   كان  اس سلوصتتتتتتف بقا هى سلس 

سلقوجودسي سلقوصتتتتتتوفة بطريقة م رسماة بوجود ا في سلقكان سلقحسد،   و مهم  أيضتتتتتتا إلدخال سلعاصتتتتتتر 

رسماتيكي  في سلر  سية  من ثم إلظهار   .(5)سلا قاذج سلبشري ة  سالج قاعية" سلس 

"ال توجس أي ة عامة تسل  على أن  لهال  :ففي )ة ائر سلع قة( يبسع سلقاتب في  صف سلقكان، يقول     

بعس أن أطبقت عليها بكل  دق ة  إحكام،  قس سنشتتتتتق ت فاح وته بين أحشتتتتتائها، ا،  كأن  سألرلسلرنرسنة ةتتتتتقف  

ام ة؟ باب للعاسب أ  للقكر  سلخسيعة" اقة سلشتتتتتتتتتتتتتتت   يقول كالك  .(6)لقاذس جعلوس فيها  اس سلباب   ال سلط 

رس سلقحق "أربع ز سيا ةودسج تحيط به من كل جانب، أية زنرسنة بشري ة  :قين بالرنرسنة سلبشري ة سلخانقةمصو 

 .(7)تلك سل ي أحاطول بها"

                                                           
 .111ص ،الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة (1)
 .219ص مصدر نفسه،ال (2)
 .65ص ،حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي (3)
 .106سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  (4)
 .22أثر الواقعية الغربية في الرواية العربية، ص ،محبة معتوق  (5)
 .91وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص (6)
 .69ص المصدر نفسه، (7)



75 
 

 اريخي  المكان الت  

خا يعيشه اه أع  بعس أن سب عس  سئي    و سلقكان سلاي عاشه سلر   ،شةي ربة سلقع و سلقكان ذ  سل   "       

س مأذ نياي م اكر   يقول ةتتتتتتتتتتتتتتليم . (1)"ثارة ذكرى سلقكان عاس سلقارئ   و سلقكان سلقادر على إ ،في سلخيال

حيث  ، ح رسي من حوله ، ادا مغطى بالستتتتتتت   فااج دسخلي   ،قوعدسرة مضتتتتتتتاجة بالشتتتتتتت   ذكر"أ ،ةسلقضتتتتتتتاجع

 .(2)ةت ة اجيس بعضها فوق بعض"كس  

كثر من صتتتتفح ين، ل ستتتت حضتتتتر من تصتتتتف سلبيت سلقسيم في أفي )أحام بالحرية( عائشتتتتة عودة         

كثر  سأل ة بي اا،"سلبيت سلقسيم  و در   :قولت سلاي  سمه سلقح ل   الحقا ، اريخي حقيقي هذلك سلقكان سل   

.   و سلبيت سلاي باال .ر للحياة.ل نو يم  و سلبيت سلاي رأيت فيه أ   . سلبيت سلقس.لياا جقيعا.ة إحقيقي  

 .(3).."ح اني.سلبيت سلفوقاني  سلبيت سل    ،ن من غرف ين كبيرتين فوق بعضهقااثيااي، مكو   سئل سلث  أبي أ

 المكان الواقعي 

 و سلقكان سلقعادي "  و سلوةتتتتتتتتتتتتتتط سلاي  قعت فيه سألحسسث، سلوسقع،     اس سلقكان  و سلحقيقة        

ه  عافه سلقوج   ،لطة في دسخلهبهرمية سلستتت   بوي  خا صتتتفة سلق  قع سألسلاي ي    ،سلقعبر عن سلهريقة  سليأس

مكاة سلغربة  سلقاافي  ون  أ مثاله سلس   ،فه سلاي يبس   كأنه طابع قسري  عليقاي  تعس  من يخالف سل    لقل  

حقي أ  سلقكان س للقكان سلر  لاس فقس كان  تتتتتتتتتتتتتتس   ،نستتتتتتتتتتتتتتاني   سلفعل سإلا رد    اس سلقكان كان ياقصتتتتتتتتتتتتتته دسئق  

ر تتتتتتي ها ثاثة تخوي حسيسية،  فيها في أ . ثبت."سلرنرسنة. تصتتتتتتفه عائشتتتتتتة عودة قائلة: .(4)..".موميسأل

 جانب سلباب،س ية إلى ذسي رسئحة ن اة، لها مرحال صتتتتتتتتتتتتتتغير يار ي في سلر   عسد من فرشتتتتتتتتتتتتتتتاي سلقش  

                                                           
 .13المكان في الرواية العربية، صشاكر النابلسي، جماليات  (1)
 .147الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (2)
 .28حالم بالحرية، صأعائشة عودة،  (3)
 .13شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص (4)
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يصتتعب سلوصتتول لها الرتفاعها ة ةتتقيكة كثر من شتتبك  قضتتبان حسيسي  للرنرسنة طاقة با زجاج، عليها أ

 . (1)"اقف  علقت بهها حا لت سلهر ب فاصطسمت بالس  كأن   ،رلعن سأل

 اس سلقكان قس صتتتتتق م تحت  إذ يع قس أن  ، ( حفرة سلستتتتت نسلع قة سلبا رة)تلك في  كقا يصتتتتتف ةتتتتتليم     

ين، ليقوم بقهق ة سلق ل سلبطيج لستتتاكايه ة مقكاة  إشتتترسف أطباج  مهاسةتتتين  مخ صتتت  مع إبقائهم أطول مس 

ر تتتتتتتتية أتعف ن... في حفرة  قع سلرأس، سألسلرأس إلى أةتتتتتتتتفل، أةتتتتتتتتير على يسي، إن ي على قيس سلعاسب، "

 .(2)"سنحات.. ألقى  ةط سلفااج.. تاادياي أم ي.. صوتي مك وم

  :المكان المفتوح والمكان المغلق -اثانيً 

سلقف وح، فالقكان ، سلقكان سلقغلق  سلقكان  سئي  سلر   مكاة في سلفن  أشتتتتتتار سلباحثون إلى نوعين من سأل     

ا ن يكون مكان  أ  ن، لاس كان من سلطبيعي   سياي مو تتتتتتتتتتتتوع سلبحث  و سلستتتتتتتتتتتت  حسسث سلر  سلاي حسثت فيه أ

ة سل ي ياعم بها بيعي  سالنعرسل سلقطلق عن سلحياة سلط  سلحصتتتار   حالة من  .  سالنغاق  اا يفرل (3)امغلق  

ياع  سلقوي سلبشتتتتتتتتر ،  اس سلقكان يعكس حالة من سل وتر  سلضتتتتتتتتياع "فهو مكان غير مألوف يقثل سلضتتتتتتتت 

،  و لقوقعة مثا  ة بالقكان، فااي جسيسة خاص  .   اا تظهر مسقي  (4)"ة سلخوف بالاسبة للشخصي ة سلر  سئي  

و ا من سي، بهسف سلهر ب نحقوقع على سلا  دالالي سالنغاق، حيث سل    يحقل كل   يسلا سلقكان سل سيس

بل يحبس نفستتته  ، ن فحستتتتب ين في ر سية سلقوقعة ال يودع سلستتتت  سلستتتت   ن  إلقحيط سلقليج بالقخاطر، إذ س

 نوسع سلحصتتتتتتار سلبصتتتتتتري  أعاف أ هبحق   ن مورس، بعس أ ي قوقع فيه،    و ةتتتتتت ن سلا سي في ةتتتتتت ن آخر

نازين لى سلر  حقيق إقبية سل   ل من أ ين عاسما يحو  سلستتتتتتتتتتتتت   من.  سلقعر ف أن  لقسة طويلة من سلر   ، سلقامي  

كان ي عرل لاوع آخر  ،سلبطل في سلقوقعةإال  أن   ، اة سلا   باألمانن يشتتتتعر ، فقن سلقف رل أ ون  سلستتتت  

                                                           
 .146حالم بالحرية، صأعائشة عودة،  (1)
 .138الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (2)
 .http://www.aljabha.org/index.asp?i=88078 ،لكترونيإل القوقعة، موقع الحياة داخ ،فياض هيبي ينظر:  (3)
 .288مراد عبد الرحمن مبروك، آليّات السرد في الرواية العربية المعاصرة، ص (4)

http://www.aljabha.org/index.asp?i=88078
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 ه مسيحي  ح أن  صر   بعس أن، ف  و ة ن سلافس ،كبر ن سألسلس  ا من كثر  يق  ،  ة ن آخر أر يعمن سل   

د س بق له غير ذسي مرة، فهرب من ذلك   س   ،بعسسئهم ق شتتتتتتتتتتتسدينسل سلستتتتتتتتتتت  ااج بعضله  ، جا ربل ملحس

ة ةتتتتتته إال  حاةتتتتتت  حوس ل كل    و ذسته  لبث فيه بضتتتتتتع ةتتتتتتاين، فعط   ،لى ةتتتتتت ن دسخلي   إسلقحيط سلخارجي  

لى حيث يقبع سلعالم ص من خاله إا ي لصتتتتتتتتت  ي س لافستتتتتتتتته ماظارس ةتتتتتتتتتري  ن سلستتتتتتتتتقع، ثم سةتتتتتتتتت طاع الحقا أ

 ،صجلس دسخل قوقع ي، أتلصتت  وقع ها، أ،  سنستتحبت دسخل قت بالخطركستتلحفاة أحستت  " يقول:، سلخارجي

  .(1)ا" أن ظر فرج   ، أرسقب، أة ل

لى جانب إ ،في سلوسقع ة سألنظقة سلقائقة على ةودس ي  دليا   ص  كقا تعطي طبيعة سلقوقعة في  اس سلا        

اسيان، يقارس فالبطل يقكث في ة اه بين سلقطرقة  سلس   ،خوسنبة كحرب سإلحرسب سلق عص  ة سألةودس ي  

سخل، لى سلس  فقس بسأي رحلة  ر به من سلخارج إ ا من دسخله،يض   ن،  أه مقن  م خارج سلس  هسيس بحق  سل   

طا، هسيس ال زسل مسل  سل    ،ةحت مقاطع هم لي تام  "أ  ،لى دسخل ذستهسخل إثم سك قلت عاسما  رب من سلس  

تاقو حولي قوقعة  بسأيد، مع سأليام  ال محس  ست   لى أي  ظر إجلست على فرسشي ةا قا أتحاشى سلا  

س لحقس  سالشقئرسز،  حا لت جا س  ة  سةبح في بحر من سلقرس ي  جسسر صاغه كر هم لي، كات أ ب سسرين:

 ،اني صاغه خوفي ماهم، ف حت نافاة في جسسر سلقوقعة سلقاةيسلث   غرق في  اس سلبحر،  سل سسرأال  أ 

 .(2)سخل،   و سألمر سلوحيس سلاي سة طع ه"من سلس   ص على سلقه عأتلص    بسأي

 ااج سةم طلق عليه سلس  ، فهي كقا أ(سلقوقعة)في ذ ن بطل  كان للبيئة سلقحيطة حضور قوي          

قس لى سلش  س يف قر إجس   ئوم، فهو مكان ةيوي  سلا   في  اس سالةم داللة مقصودة على ك م سلص   ،"سلقه ع"

، اس فيها ة ة  ثقانون ة يا  س ي قس  مساح ه ال تريس عن خقسة  عشرين م ر    بالس  ااج، إذ أن   سلهوسج  يعج  

سلقرحال سلوحيس  و جرج  كقا أن   قرحاي  سألنفاس سلقثيرة،م  سل    سئح مابعثة من سلس  فالر   ،سئحةكريه سلر  

                                                           
 .78القوقعة، ص  ،مصطفى خليفة (1)
 .72ص المصدر نفسه، (2)
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ة، مكاةأ ج  سحسة،  سلقكان نفسه يحوي من سلغرفة ملحق بحافية ما ،  ناحة سل ي تحيط بالس  فهااك سلس   عس 

قا لل عايب ، إن   سلفسحة ها لل افسر سلبعض أن    ي جرج من  اس سلقكان سلقغلق، فهي ليست كقا ي صو  

 .سل ائرة عسسم، ال بل ل افيا أحكام سإل ش اجياط ليا نهارس صيفا  سل لس بالس  

لبة سلق ياة سل ي شبه بالقوقعة سلص  ، ة ن أةياحسر من داللة مكاني    سية بشكل عام ر  سلاةم ف        

 اا لقكان فل  تضاريس سألرل.ة سلقابوذة من كل  حرسج سلق رسمي   ربت على من فيها قبة في قلب سلص  

بل صار يعكس  ،اجغرسفي   فضاج حرس ي   ن سلص  ، فلم يعس سلس  سنغاقه سل  امفر ت من خال ة جلي  ةلطة 

اوع ما ةاعس على ذلك سل    ،فرسد ذلك سلقكان أاي كل  ت شخصي  شكل   ،ةعة  بيئة نفسي  ثقافة سج قاعية م او  

ها  ق  ، أ فرسدب بأزماي كبرى لسى سألتسب    خاقهم، ر في طباع سلس  ااج  أث  أ سألمر سلاي ،فيه سأليسلوجي  

،  مشاعر سلحقس  سلعرلة  سالصطسسم بالوسقع ،في ذسته بعس تحررل  ة ينسلاي حقله كل   سخلي   ن سلس  سلس  

 فر ت  ، ااجحكم بوعي سلس  سلقفر  ة على سل    ةلوكي  كقا ةا قت ةياةة سلقكان  سلقوسنين  سلقوسعس سلس  

       .ظي   سللف اته كالققع سلبصري  ةلبي   بكل   عايش سلقسري  عليهم سل   

، بسبب عسم ا من غيرلبهام  ا  إأكثر سنغاق   (تلك سلع قة سلبا رة)ان في ر سية  يكاد يكون سلقك          

عور باالخ ااق، فهو كقبر تحت يسفع سلقارئ للش   بأةلوبه موصوف تحسيس سلقسياة سل ي أقيم  فيها، إال  أن  

ة صغيرة ي سرب ماها سلهوسج خرل كو  بصلة، في آ للحياة ما يقت   قف معر ل عن كل  ماخفض سلس   ،رلسأل

وج سلقافي ة تسريب سلض   ال تس طيع تلك سلقو   ،اب  ا معا  ليبقى حي   باألكس ينمن فيه  خلسة بالقسر سلاي يقس  

ا سلهوسج من قف جعلت بحيث يسخل ماهى ف حة سلس  حالقة. ح    ة. سلع ق.سلحفرة.، "بسبب عققه   يقها

بطريقة  فهو مكان معس   ،ام ن تلقس  ال ترى من شسة سلظ  جسرسن ذلك سلس   ،(1)"د ن أن نبصر سلضوج

على باائه طاقم من أشرف  فقأن قا، أجسامهمل قبل تشو   ،لقساجينسفوس نل كي يضقن تشو  ة سح رسفي  

 . أصعبها ةنساني   ف سإلر سلظ   ،  قن أقسى ين فيهطالة عقر سلس  إطباج سلاين رسعوس سلقهاسةين  سأل

                                                           
 .43ص ،الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة (1)
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سلهاسةية  سل غرسفي ة  سلق ازي ة  سلوسقعي ة  ،من خال ما ةبق بسي مامح سلقكان جلي ة بأنقاطه كاف ة      

  .غاية في سلخصوصي ة  سل   ربةمغلق مكان   و ،   ي ةمكانداللة  سل اريخي ة، فقلقة سلس  ن بحس  ذستها  ي 
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 :السرد -الً أو  

رد  و نقل سلحادثة من صتتتتتتتورتها سلوسقعي ة إلى صتتتتتتتورة لغوي ة"       "سلستتتتتتت 
. " سلا ص سلر  سئي في جقل ه (1)

ردي ة سألحسسث .ا إلى حوسر.ياقستتتتتتتم إلى مقاطع  صتتتتتتتفي ة  مقاطع ةتتتتتتتردي ة  أيضتتتتتتت   .  ت اا ل سلققاطع سلستتتتتتت 

أم ا سلققاطع سلوصفية ف  اا ل تقثيل سألشياج سلساكاة" .سلر من..  ةريان
(2) . 

رد في معاال سلعام يبس   س تتحا في سةتت عرسل سألحسسث   صتتفها  م ابعة نقو  ا، كقا يبس           فالستت 

أن    .  كقا(3)ا في سلقاكرسي  سليومي اي  سلر ةتتتتتتائل  سالةتتتتتت رجاع  سلا كرياي سل ي ترد في ثاايا سلر سيةأيضتتتتتت  

رد سخلي أحس طرق سلس   .(4)سلبعض عس  سلقونولج سلس 

ردية في ر سياي أدب سلستتتتتتت  ون على  يئة  صتتتتتتتف ل لك سألحسسث سل ي ةتتتتتتتعى         جاجي سللغة سلستتتتتتت 

سألديب إلى نقلها من مخر ن ذسكرته إلى سلورق بأةتتتتتتتتتتتتتتاليب م عسدة، كاةتتتتتتتتتتتتتت رجاع سلرمن  ما تخلله من 

خصي اي.سلقكان،  سل  عريف با أحسسث،   صف  لش 

ارد  و نفستتتتتتتتتتتتتتته سلبطتتل،   و سلعتتالم  ة ناحظ أن  سلر س ي في ر سيتتاي سلستتتتتتتتتتتتتت  ن سألربعتت        أ  سلستتتتتتتتتتتتتتت 

ردي ة  تتقير سلق قلم، فهي  م لها،  قس  ظ فت كل  تلك سلر  سياي في لغ ها سلستت  خصتتي اي سألخرى  سلققس  بالشتت 

تق رب من سل  رجقة سلا ستي ة، سل ي يقيل فيها سلقاتب إلى سلق ابة بضتتتتتتتتتتتقير سلق قلم ليضتتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتته مكان 

خصي ة سل ي مر  بها س. ذلك أن ها تعكس سل   (5)سلبطل  لقاتب.  ربة سلش 

"موةى"،  في كل تتتتتتتتتتتتحس ث مصطفى خليفة عن ت رب ه في ر سي ه،  لقا ه ةق ى نفسه في سلر  سية  ب     

مرسحل سلر  سية،  ظ ف مصتتتطفى خليفة  تتتقير سلق قلم، مثا: "كات  أنا في فرنستتتا قس ةتتتقعت أنباج عن 

 .(6)أعر  ال سألنباج أي ة أ قي ة" .  لقا ي لم.س طرسباي ةياةي ة تحصل  اا.

                                                           
 .187ص،عز الدين اسماعيل، األدب وفنونه (1)
 .82بناء الّرواية، ص ،سيزا قاسم (2)
 .45ص ،طه وادي، دراسات في نقد الروايةينظر:  (3)
 .332فتحي األبياري، عالم تيمور القصصي، صينظر:  (4)
 .332ص ،المرجع نفسهينظر:  (5)
 .22مصطفى خليفة، القوقعة، ص (6)
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 ك بت ت رب ها باةتتتقها، فهي بطلة في )أحام بالحري ة( أم ا عائشتتتة عودة، فقس عب ري عن نفستتتها       

سلر  سية سل ي خا تتتتتتتتتتت سل   ربة،   ي سألقسر على صتتتتتتتتتتياغة أحسسثها   صتتتتتتتتتتفها، فقل  موقف فيها،  كل  

فقر ا، لاس نرس ا تقثر من توظيف  تتتقير سلق قلم  صتتتفحة،  كل  عبارة كانت تعبر عن شتتتخصتتتي  ها  عن

)أنا(، أ  سلضتتتتتتتتقائر سلق  صتتتتتتتتلة  سلقستتتتتتتت  رة سلعائسة إليها، تقول: " حسي أنا بياهم،  أنا نس  لهم، إحستتتتتتتتاس 

 .(1)يقلؤني بقسؤ لية حقلي لقضي ة شعبي، نعم  حسي أنا سآلن،  حسي أحقل سلقسؤ لية"

، ه لم يخض سل  ربة، رغم أن تتتتتتتتتتتتتتقير سلق قلم( فالقاتب  يوظف تلك سلع قة سلبا رة) في ر سية       

 تتتقير سلق قلقين  سلاي يعود على سلستتت ااج كاف ة، يقول:  "كات  أقول في ةتتتر ي، ا كثيرة، يوظف  أحيان  

ا ر با لون (2). سلقرسمة  ي ما ي بقى لي،  ي ما ي بقى لاا".سإليقان ليس  و سلخوف. .  قس أبسع سلط 

سلبطل، فهو كاتبها سلاي لم يخض سل   ربة، إذ ر س ا با لون على لستتتتان سلستتتت  ين في تقق ص شتتتتخصتتتتي ة 

اين  ف ، سلاي(3)"عرير بابين" دل بأحسسث سلس   .اجعاتهاز  

ردية سخ لفت نوعا ما لقن           ، إذ سن قل سلر س ي من  تتتتتتتتتقير (ةتتتتتتتتت ائر سلع قة)في ر سية   سللغة سلستتتتتتتتت 

نفستتتتتته باع بارل شتتتتتتخصتتتتتتي ة أخرى،  ل أ إلى توظيف  تتتتتتقير سلق قلم إلى  تتتتتتقير سلغائب،  تحس ث عن 

لهاتبعاي بعض سالع رسفاي سل ي ا من سلغائب في ر سي ه، ربقا  ر ب   ل كان  ةتتتتتتتتت   في ر سي ه.   اس سل  حو 

. أخرجاا فو  اي باادقاا من .ا.أصتتتتتتتتتبح سل   ا ز مقكا   .ا، يقول: "بستتتتتتتتتطت لاا سلط ريق نفستتتتتتتتتها.. س تتتتتتتتتح  

.  لقا ه ةرعان ما يغير (4)اب؟ نبرة حاةقة. جا رين قلت  لسائقاا سلهقام إبرس يم"جا رين يا شب .سلا وسفا..

س ليافي عن ا مستتت عار  ا نفستتته سةتتتق   بين  تتتقائر سلق قلم  سلغائب  سلقخاطب، مانح  صتتتيغة سلضتتتقير م اق ا  

س، ال يسري،  لقا ه ةتتتتتتترعان ما يعود إلى  أ  قصتتتتتتتير  " يغيب عامر، طويا   ، يقول:نفستتتتتتته تهقة سالع رسف

                                                           
 .52عائشة عودة، أحالم بالحرية،  ص (1)
 .36الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (2)
 رواية تلك العتمة الباهرة الطاهر بنجلون، المكتبة كوم، موقع إلكترونيينظر:   (3)

 http://www.maktbah.com/جلو/-بن-الطاهر-الباهرة-العتمة-تلك-رواية 
 .7الهودلي، ستائر العتمة،  ص وليد (4)

http://www.maktbah.com/رواية-تلك-العتمة-الباهرة-الطاهر-بن-جلو/
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ل. . كيف  صتتتتتتتلوس إلياا؟ عس يا عامر إلى تستتتتتتتلستتتتتتتل سألحسسث، فأنت بحول هللا أقوى من أن .سلقربع سأل  

 .(1)صقودي". أنا  سثق من قوة .يضعفوك.

  :الحوار -ثانياً 

خصتتتتتتي اي في     سسرة،  ي خي ل سلق لقي أن ه يشتتتتتتارك سلشتتتتتت  خصتتتتتتي اي في سلصتتتتتت  "تأتي أ قي ة سلحوسر بين سلشتتتتتت 

خصتتتتتتي ة إلدسرة سلحسث، أ  يستتتتتت خسمه سلقاص  (2)أفعالها" . فالحوسر  و " ةتتتتتتيلة سللغة سل ي تستتتتتت خسمه سلشتتتتتت 

خصتتتي ة"   أكثر حول قضتتتي ة أ ا سلقاتب بين طرفين ؤ و أحس أةتتتاليب سل  عبير سل ي ياشتتتفه ،(3)لوصتتتف سلشتتت 

 ما،   و نوعان:

 الحوار الخارجي  

،  غالب          ثها   و سلحوسر سلاي يرد في سلر  سية بشتتتتتتتتكل موجر  مو تتتتتتتتوعي  ا ما يرد باللغة سل ي ي حس 

 . (4)سألشخاص في  سقعهم سلقعيش كالله ة سلعامي ة،  ب  ر د  س ح، بعيس عن أي ة تسخ اي من سلقاتب

يرد بصتتورة قليلة في سلر  سية بشتتكل عام،  ر سياي أدب سلستت  ون  - كقا ةتتبق –سلخارجي   سلحوسر       

، فطبيعة  اس سلقكان سلقغلق،  أةتتتاليب سال تتتطهاد،  كبت سلحري اي بقا فيها حري ة سلقام،  بشتتتكل خاص 

ة سلعامية كانت ةتتتتتتتتتتتتتتببا في قل ة  ر دل.   و إذ يرد فإن ه يأتي على سلهيئة سل ي قيل فيها، من حيث سلله 

 صتتترسحة سأللفا  رغم إةتتتفافها،  سالخ صتتتار،  سلقاتب إذ ذسك إن قا ي حر ى سلقصتتتسسقي ة  سلوسقعي ة، في نقله 

   تحر ج. ا، د ن خوف أللحقائق كقا كانت في سلوسقع تقام  

بين سلبطل   سلقستتتتتتتتتتتتتت ونين سآلخرين من جهة،  أ  بياهم  بين  (سلقوقعة) ماه ما  رد  في ر سية       

ان من جهة أخرى، مثل ما دسر من حوسر بين موةتتتتتتتى بطل سلر  سية،  صتتتتتتتسيقه نستتتتتتتيم بعس إعسسم  سلستتتتتتت   

                                                           
 .9وليد الهودلي، ستائر العتمة،  ص (1)
 .13معرفة الوجه اآلخر، ص ،عبد الرحمن إبراهيم (2)
 .383دبي الحديث، ص، النقد األعلي جابر المنصوري (3)
 .9الحوار في القصة والمسرحية، ص ،طه عبد الفتاح مقلهينظر:  (4)
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قت، سل فت إلي  سألخوة سلث اثة، يقول: "بعس حوسلي عشتتتتتتتترة أي ام كان جالستتتتتتتت   ا إلى جانبي   و مل رم سلصتتتتتتتت 

 أين يسفاون جثث سلا ين يعسمون أ  يق لون؟ ببطج  قال بالفرنسي ة:

   س من سلس  ااج يعرف!ال أعرف.  ال أع قس أن  أحس 

 حسب رأيك  ل تقون جثث ةعيس  ةعس  أةعس قس تحل لت؟ 

 "!ودسج يا أخي يا نسيم دعك من  ال سألفقار سلس 
 (1) 

ة سلا قتتل، دسر في سلقكتتان بين جه ين م حريتت   سثم  و ياقتتل حوسر         فيورد تتا كقتتا جتتاجي بتتالله تتة ا دقتت 

 طيب.. أصبح أنت بس ك تصير رئيس سلقه ع. :سلعامي ة، يقول: "قال سلقساعس

 .بس في عاسنا تاتة مي ين..م ل ما بس ك ةيسي . 

 مي ين؟  ال شهسسج؟ 

 .مي ين..مي ين ةيسي . 

 .قول نفقوس  ال جحش 

 ..نفقوس. . نفقوس ةيسي 

 ..(2)طالعو م لبرل" .يلا. 

ة سل ي ما كانت ل صتتتتل لوال  اس          ابقة أ صتتتتل سلقاتب كثيرس من سألفقار سلخاصتتتت  في سلحوسرسي سلستتتت 

سماي من  ان،  يعرل أثر سلصتتتتت  سل  وظيف، فهو يظهر مأةتتتتتاة سلستتتتت  ن من خال حوسر سلستتتتت  ين  سلستتتتت   

سلحوسر ليؤدي خال طرح سل  ستتتا الي سل ي ال إجابة لها، فأةتتتلوب سالةتتت فهام  سلخطاب يستتت سعي توظيف 

ياق سللغوي سلفصتتتتتتتتتتيح، إلى له ة عامي ة تقر ب سلفقرة لا ن  سلغرل بطريقة أم ع، ثم إن ه يخرج عن سلستتتتتتتتتت 

 ا.ا مق ع  ا  فاي  س حيوي  لا ص  بعس  سلقارئ،  تقاح س

                                                           
 .257مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (1)
 .140المصدر نفسه  ص (2)
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خرية  سلقرسح سل ي حا ل سلستتتتتتت  ااج نستتتتتتتيان (تلك سلع قة سلبا رة) في       ، عكس سلحوسر مر ة حالة سلستتتتتتت 

رنا أن نطلق  ،م من خالها، لق ا ةتتتت ن معهم كلبمصتتتتيب ه "كلب محكوم بالستتتت  ن لخقس ةتتتتاوسي!.. قر 

أن:  عليه سةقا،  لم ن فق بهاس سلش 

 !أنا أةقيه ققاسسر 

 .ال، إن ي  سثق أن   اس سلقلب إنسي  أكثر من سلققاسسر 

 !إذس لاسق ه طوني 

 .لم طوني! فهاس سةم رجل 

 وحي بال  حضر، ثم  إن ه على  زن "بوبي". كاس، ألن ه سةم إيطالي  سلوقع،  ي 

 .ال، ةاسقيه سلقلب، ببساطة كْلب أ  ْكلِّْب، كقا يقول سلفرنسي ون 

 لم ال نسقيه "كيف كيف"؟  

 أتقصس أن ه شبيه باا؟ 

 !ال فرق عاسنا ،  أجل  كا 

 ي؟  ليكن "كيف كيف"  ل نصو 

 "ي  (1)حساا، لاصو 

دين عاي غياب سإلنستتتتتتتتتتتتتتاني ة، إذ توسجه عائشتتتتتتتتتتتتتتة ،  في ةتتتتتتتتتتتتتتا(أحام بالحري ة) في           قاسرة سل ا 

وم، سرفعوس أيسيكم عاها.. ،   حشتتتتتتتتي  هم، يفا  تتتتتتتتونها على سالع رسف مقابل توقيف سلعاسب "يا عيب سلشتتتتتتتت 

 قولي فقط مين سللي نظق يهم  درب يهم ليش ت عابي علشان غيرك؟

 .ال أحس عاسي 

 سألةلحة سل ي ما زسلت عاسك؟  

                                                           
 .89، 88جلون، تلك العتمة الباهرة، صالطاهر بن (1)
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 .ال أةلحة عاسي 

 ".(1) ذنبك على جابك، أنا بسي أةاعسك فقط 

ه عتامر  :بين عتامر  سلقحق ق (ةتتتتتتتتتتتتتت تائر سلع قتة) من سألمثلتة على  تاس سلحوسر متا جتاج في         " جت 

 عيونه سلغا بة سلا ظرسي، كأن ها نار حامي ة، ثم  رد  على سلغضب بغضب مقابل:

 .أنت تصطاد في سلقاج سلعكر، صاحباك أفصح  أمهر ماك.. 

 ..تفسر كلقاتي بقاطق أعوج. 

 .أنا باخ صار بريج برسجة سلا ئب من دم يوةف 

 "(2)أنت تلعب بالا ار يا عامر. 

اخلي      الحوار الد 

ردي ة، فهو يع         سخلي أ م مكوناي سلر  سية سلستتت  ل سلحوسر سلس  خصتتتي ة يشتتتك   يكشتتتفها، ب ر عن خبايا سلشتتت 

ارد لل عبير عن مشتتتتتتتتتتتكاي  توق  كقا يفصتتتتتتتتتتتح عق ا يا ابها من أفقار   وسجس  عاي.   و  ةتتتتتتتتتتتيلة سلستتتتتتتتتتت 

خصتتتتتتتي ة من  ن سلشتتتتتتت  سخلي  تقك  ردي ة للحوسر سلس  خصتتتتتتتي اي سلا اجقة عن سلظ ر ف سلقحيطة.  سلباية سلستتتتتتت  سلشتتتتتتت 

ف ك ثير من سلخبايا سلحوسر مع نفسها باة خسسم  قير سلق قل م  سلقخاطب،  من خال  اس سلحوسر ت قش 

خصتتتتتي ة  أيسلوجياتها هاي توج   م رياي سألحسسث  ا  يستتتتتق ى  اس سلحوسر "سلقونولوج"،  يبس  أحيان   .(3)سلشتتتتت 

على  يئة صرسع في ذ ن سلبطل، يعكس من خاله حال ه  ذكرياته  توقعاته  فلسف ه، أ   و من خاله 

قود  سلث باي، كقا أن ه يحلل فيه سلط بائع سلبشتتتتتتري ة للشتتتتتتخصتتتتتتي اي  يوسةتتتتتتي نفستتتتتته  يبرر لها  يقس  ا بالصتتتتتت 

سلقحيطة به في سلستتتتتتت  ن،  يستتتتتتتعى به للقشتتتتتتتف بقعي ة سلقارئ عن سلحقيقة،  عرل سألةتتتتتتتباب  سلا  ائج. 

 سسج  سالة فهام  سألمر  سلا هي. كالا  سر كثيرس من سألةاليب سإلنشائية  يوظ ف سلقاتب في  اس سلحو 

                                                           
 .126أحالم بالحريّة، ص ،عائشة عودة (1)
 .46ستائر العتمة، ص ،وليد الهودلي (2)
 .432معجم الّسرديات، ص ،محمد القاضيينظر:  (3)
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قتتا تتتألقتتت من ، عاتتسمتتا ي وجتته موةتتتتتتتتتتتتتتى إلى ذستتته  يختتاطبهتتا: "مه(سلقوقعتتة) من أمثل تته في ر سيتتة      

ص من سأللم، ألن  سالع رسف مهقا كان صتتتتغيرس ةتتتتي علهم يعرفون سل  عايب فا تع رف بشتتتتيج لقي ت خل  

إذس طلبوس ماك أن ت عا ن  س الن رسع سلقريس من سالع رسفاي.أن ك  تتتتتتتعفت، لالك فإن  كقي ة سل  عايب ةتتتتتتت ري

ا، ألن ك إن قبلت تقون قس تور طت ق  س لسيهم مقابل أن يطلقوس ةتتتتتترسحك، فا تقبل مطلمعهم  تصتتتتتتبح مخبر  

إيا ا عن ا نرى  اا أن موةتتتتتتتتتى يو تتتتتتتتتح طرق سلقحققين  يشتتتتتتتتترحها لافستتتتتتتتته نا ي   (1) رطة مسى سلحياة."

 ذعان لهم.سالنسياق  سإل

عبة، تقول: "إذس         من سألمثلة على ذلك مخاطبة عائشتتتتتة عودة لافستتتتتها في ةتتتتتاعاي سل  حقيق سلصتتتتت 

أن  خطابه مع  (سلع قة سلبا رة)تلك .  صر ح ةليم بطل (2)كان ال بس  من سلقوي فقوتي بشرف يا عائشة"

يغوص في سل  فاصتتتيل، من س كان ي ردد في رأةتتته سلقصتتتس ع،   و إذ يحس ث نفستتته فإن ه س  تقرسر  نفستتته مرسر  

خال تستتتتتا الي أرسد بها سلقشتتتتتف عن سدعاجسي سألجهرة سلظ القة، "أطرق عظامك، أ رس لحقك، أرميك 

في قبر، أدعك تقوي ب رعاي قليلة با نور، با حياة ثم  أنقر كل  ذلك:  اس كل ه لم يحصتتتتتتتتتتتتتتتل. ماذس؟ 

فيق سلاي ي  رأ على سل   فقير في أن  بلسنا قس سرتقب جريقة مع قل في ترماماري؟ من يكون ذلك سلصتتتتتتتتتتتتتت 

فيق! ماذس؟ إن ها سمرأة.. جاحسة! شتتتتاذ ة! ت ر  على سالشتتتت بال  مثل  ال، فظاعة ال توصتتتتف؟ فليغرب سلصتتتت 

ة! يا للغطرةتتتتتتتتتتتتتتتة! إن ها صتتتتتتتتتتتتتتايعة أعسسج بلسنا.. حقوق  بأن اا تسبرنا آلي ة سلقوي سلبطيج في سلعرلة سل  ام 

رطة  سإلنستتتتتان؟ إن ها غير ماقوصتتتتتة.. ةتتتتت ااج ةتتتتتياةتتتتتي ون؟ ال، ال  جود لقثل  اس عاسنا. مفقود ن؟ سلشتتتتت 

. أجرى ةتتتليم  اس سلحوسر (3) تبحث عاهم،   ي تستتت حق ما ا سل  حية ألن ها تؤدي  سجبها على أكقل  جه!"

ن  سلباغي ةتتتيستتتعى إلى إل  سف ضتتتاح أمر سلستتت  ن، إذ  ما ةتتتيكون عليه سلحال بعس تحرر  في ذ اه م خيا  

 ققكاة، حفاظا على كيانه  صورته. ط رق سلسإلنقار بكل  سل

                                                           
 .293، 292مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (1)
 .123عائشة عودة، أحالم بالحريّة، ص  (2)
 .239، 238ون، تلك العتمة الباهرة،  صالطاهر بنجل (3)
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  يرسجع مع نفستتتتته كل  سل  فاصتتتتتيل عل ه يضتتتتتع يسل س  طويا  ، يحلل عامر كثير  (ةتتتتت ائر سلع قة) في       

"كيف  صتتتتتتتتتلوس إلياا؟ عس يا عامر إلى تستتتتتتتتتلستتتتتتتتتل سألحسسث، فأنت بحول هللا أقوى من أن  حقيقة:على سل

بأي   جه أعود إلى  .آل.. .آل.. .إن ه سلقؤبس يا عامر... .. أنا  سثق من قوة صتتتتتتتتتتتتتتقودي..يضتتتتتتتتتتتتتتعفوك.

 سألماي ة،  قس كات   أقول ألصتتتحاب سلخبرسي سالع قالي ةماذس  .سلستتت  ن..  أنا أحقل على كا لي سلقؤبس..

ماذس أقول ألم ك سل ي حفيت قسما ا   ي تطارد عليك من  .ا..أحستتتب نفستتتي أحس م أ  من أعا م شتتتأن  

. إن ها صتتتتتتتتتتتتتتورة ال أةتتتتتتتتتتتتتت طيع .ال. .ال.. .تقول لر ج ك؟ ألخوتك؟ ألخوسنك..ةتتتتتتتتتتتتتت ن إلى آخر؟ ماذس 

. عونك .. يا هللا... يا للفظاعة!! تعود ةتتيرتك سأل لى يا عامر،  كأن ك لم تخلق إال  للستت  ون..تصتتور ا.

سلحسيث،  يعر تتتان تفاصتتتيل ن، ي  اذبان أطرسف ان  شتتتخصتتتا. فقأن قا في سلا ص  سلستتتابق صتتتوت(1)ربي"

 سلقشكلة.

، تاو عاا   من خال  اس سألمثلة، نلحظ أن  أ قي ة  سلحوسر تققن في  أن ه يقاح سلر  سية حيوي ة  عقق       

 افة إلى إ فاج مسحة من سلقصسسقي ة  سل  شويق إ. (2)رر مباش يعر ف بطباع شخصي اتها بأةلوب غي

. ة سل ي كتتان   سل  اويع على  سلعقتتل سلر  سئي  من خال متتا ةتتتتتتتتتتتتتتبق ي  ضتتتتتتتتتتتتتتح لاتتا أن  تلتتك سألعقتتال سألدبيتت 

مو تتتوعها سلرئيس  و سلستتت  ن  سلستتت  ين، قس سةتتت وفت عااصتتتر سلباية سلر  سئية كاف ة، ح  ى إن غلب على 

  بعضها فن سلسيرة سلاستي ة.

                                  

 

 

 

                                                           
 .10، 9ليد الهودلي، ستائر العتمة، صو (1)
 .396، 395ي، النقد األدبي الحديث، صعلي جابر المنصورينظر:  (2)
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 الفصل الثاني

 فسيّة واالجتماعيّة على الّسجينمجتمع الّسجن واألبعاد النّ 

 

 جنمجتمع الس  جين و الس  : أو اًل 

   ةسي سلفردي  سلا   ين، سلس 

 م  قع سلس ن 

جين ) :اثانيً   (جسدي ة والن فسي ةالحاجات الس 

   ينجسس سلس  

   ينة للس  فسي  سلحالة سلا  

 عذيبالت  ا: ثالثً 

    عايب سل سسي  سل 

    عايب سلافسي  سل 

    عايب سللفظي  سل 
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جنو جين الس   -أو ال   :مجتمع الس 

 :الذ ات الفردي ة -جينالس  

أحس أ م  حاجاي سإلنستتتتتتتتتتتتان، رغب ه في إثباي ذسته.   ال سلر غبة تشتتتتتتتتتتتتير إلى "مسى إيقان سلقرج         

بافسه،  بأ لي  ها  قسرتها  سة حقاقها للحياة.  ببساطة، تقسير سلا سي  و في سألةاس شعور سلقرج بكفاجة 

ان، فإ ان(1)ذسته  بقيق ها"  ها  سلقستتتتتتتاس بها، كفيل ب حطيم ، لاس كانت  ال سلا سي مستتتتتتت هسفة من  سلستتتتتتت   

سلس  ين،  سيصاله إلى حالة من سلقلق  سل  وت ر  سلعصبي ة ثم  سل  س ور سلا فسي  سالنهيار
(2). 

، يؤثر في سل قتاعتة كقتا تؤثر سل قتاعتة فيته،          رغم سنغاق م  قع فتالستتتتتتتتتتتتتت  ين  و جرج من كتل 

في ذ ستهم، تستتتتتتتت صتتتتتتتترخهم ذستهم سلق فر دة، لقي تطفو ن  أفرسدل تظل  مامح سلقرسمة قائقة إسلستتتتتتتت  ن، إال  

ان إلى محاربة سلا سي لسيهم،  سلحط  من شتتتتتأنها،   تظهر  تعبر عن شتتتتتخصتتتتتي ة كل  ماهم.  ةتتتتتعى سلستتتتت   

 سلقستتاس بكرسم هم، من خال مصتتادرة حري هم  ةتتلب قسرتهم على سل  حكم بأبستتط سألمور، فا س موةتتى 

أي   :"أتستتاجل أحيانا :ناة تصتتل به إلى حس  سلضتتياع  سالنعسسم يقولفي سلقوقعة يعاني من  ال سألزمة معا

ياق يستتتت حضتتتتر قصتتتتة صتتتتسيق قسيم له (3)كائن أنا؟!  ل أنا إنستتتتان؟! حيوسن؟! شتتتتيج؟!" .  في ذلك سلستتتت 

هر،  يسل ل نفستتته، ح  ى عاسما كان يافق كل  رستبه في  ل سلشتتت  ة إن عا  عيشتتتة سلقفاف في آأ   خرل، بح  

هر،  :نستتتاني  ه من خال تسليل ذسته، يقوليشتتتعر بإأن ه يريس أن   هرة سل ي أقيقها مرة في سلشتتت  "إناي في سلستتت 

س، كي يشتتتتتتتتعر ك بأن ك أشتتتتتتتتعر أناي إنستتتتتتتتان، إن   ؤالج سلاين يعقلون في مطاعم أ  فاادق، مسر بون جي س  

م  أن أجوع إنستتتتتان مح رم، أنا يا صتتتتتسيقي في جوع حقيقي  كي أشتتتتتعر باح رسم سآلخرين، ال يه .إنستتتتتان..

ة شتتهر" عور بأناي إنستتان، يكفياي لقس  ان في سلستت  ن  .(4)بضتتعة أي ام كل  شتتهر، لقن  سلشتت   قس تعق س سلستت   

                                                           
 .2تعزيز تقدير الذات، ص ،رانجيت  مالهي (1)
 .10المرجع  نفسه، صينظر:   (2)
 .97ص،القوقعة ،مصطفى خليفة (3)
 .98ص،المصدر نفسه (4)
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،   تتتتتتع كلب في أحس سلر نازين مع سلستتتتتت  ااج، "كلب محكوم بالستتتتتت  ن خقس ةتتتتتتاوسي" سلقغربي 
،إل انة (1)

ع ف  سالنهيار، يلوم نفستتتته  ي لس ذسته، كرسمة سلستتتت  ااج. ثم ن س ةتتتت ين سلر  سية سلعربي ة في لحظاي سلضتتتت 

  عق ا يعانيه من تعايب  ة ن  ظلم.رغم أن ه في أغلب سلحاالي لم يكن مسؤ ال  

 سإليقان بالا سي،  سلث قة،  تقوي ة سلعريقة، ةتتتتتتاعسي عائشتتتتتتة عودة في تخط ي إخفاقها مع سلقحق ق،       

تحس ث نفستتتها بصتتتوي  فها  ي  سع رسفها بقكان سألةتتتئلة سلقخبوجة تحت سل  هسيس بشتتتل  صتتتسيق ها رةتتتقي ة،

ألةتتتباب سلقافية  سلقوي ة كل  تصتتتر ف أقسمت عليه،  ذلك سةتتت  سسج لرسحة سلا فس  سل قاس س عال،  تفستتتر 

ني سل  عليق بتتإحستتتتتتتتتتتتتتتتاس بتتالقبريتتاج أمتتام  :سل ي ح  قتتت عليهتتا سلقيتتام بقتتا كتتان يابغي سلقيتتام بتته، تقول "أمتتس 

م إحساةي باستي"عا هي  هم، إن ك ت فوقين عليهم يا عائشة، سإلحساس با  .(2)ل  فوق عليهم  خ 

س فيه، إذ كانت س جي س   يشتتتتعر سلستتتت  ين أن ه يحق ق ذسته بإن ازسي  سن صتتتتارسي صتتتتغيرة، لقا ها ت رك أثر       

ة س، س كبير  ين سن صتتار  س بالاستتبة للستت  سإلن ازسي سلصتتغيرة جس   ، كقيام سلستت  ااج  في   بخاصتت  سلستت  ن سلعربي 

اة سلعلاية  ي  في ة ن تسمر، بشكل عفوي  د ن خوف، بعس إعسسم أ - قس كانت محظورة-بالص  بااج سلش 

اة سل قاعي ة  سلعلاي ة، خالط سلحرن   :سلث اثة، يقول موةتتى بطل )سلقوقعة( من سلر  تتا  قليل   "بعس  ال سلصتت 

ان،  تبسيل سألرجل (3)صتتتتتار"عن سلا سي، شتتتتتعور غير مرئي  باالن  .  ح  ى أبستتتتتط سلقوسقف كقغافلة سلستتتتت   

ل موةتتتى سن صتتتارس  م سس ْبح، يعس  ، ةتتتأك شتتتف في بعس ةتتتاين طويلة من سلستتت  ن مستتت قبا  ذستي ا، " أثااج سلشتتت 

ان، أن  كل  سن صار  رسع سألبسي  بين سلس  ين  سلس    سي سلس  ين ة قون من  اس سلعيار"سلص 
(4). 

 

 

 

                                                           
 .88ص،الباهرةالطاهر بنجلون، تلك العتمة   (1)
 .55ص،عائشة عودة، أحالم بالحرية (2)
 .254ص ،مصطفى خليفة، القوقعة (3)
 .15ص ،المصدر نفسه  (4)
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جنمجتمع   الس 

حالة من حاالي سل  عايش سلقستتتتتتتتتتتري  في مكان مغلق، بين أناس مخ لفين أيسلوجي ا  سلستتتتتتتتتتت  نيعس          

من سلعاقاي تاشتتتتتتتأ على أر تتتتتتتي اي مخ لفة.  قس ةتتتتتتتعت  كثير سن  إي ا  ثقافي ا  حضتتتتتتتاري ا، إال   طبقي ا  ماد

تي ة سأنظقة سلستتتت  ون، إلى ةتتتت ن أصتتتتحاب سل  اظيقاي سلق شتتتتابهة في مكان  سحس، م أثرة بالقاعسة سلقخابر 

،  قس عكس صتتتسق  ال (1)ا، سةتتت اهم ةتتتوية""إذس أردي ألفرسد تاظيم ما أن يأكلوس بعضتتتهم بعضتتت   :سلقائلة

،  ما خل فه ذلك من إرباك (سلقوقعة)قعقاع إلى ةتتتتتتتتت ن تسمر في ر سية سلققولة دخول شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتي ة أبي سل

قاق  سلعاف، "عشترة أي ام تقريب   ا قستقت سلقه ع إلى للحياة دسخل سلست  ن،  سخ افاي  صتلت إلى حس  سلشت 

.  قس أجاد مصتتتتتتتتتتتتطفى (2)معستتتتتتتتتتتتكرين: أبو سلقعقاع  جقاع ه من طرف،  باقي سلقه ع من طرف آخر"

لها خليفة تلخيص  سألر تتتتتتتتي اي سل ي تاشتتتتتتتتأ  فقها عاقاي سلستتتتتتتت  ن، م أثرة بطول سلر من، فالعاقة في أ  

تقون قائقة على سلفقر  سأليسلوجي ة سلوسحسة، فال قيع يستتتتتتتتاس سل قيع،  يوسةتتتتتتتتيه، كونهم كل هم من جقاعة 

ة عقيتتاج إل هى ذلتتك سلوحيتتس سلقخ لف عاهم، سإلخوسن، في حين ياظر ن بتتازدرسج  كرس يتت  س حقتتل فقر  ي ألنتت 

، في هقونه بالقفر،  بال  الي يه ر نه   ر  إلحادي   ا  يقاطعونه، ف قضتتتي ةتتتاوسي تام   سا ال بل ألن ه مستتتيحي 

س، باإل تتافة إلى مصتتادرة حق ه في سلقام، إذ قضتتى أكثر من  نصتتف ه أبس  يعياهم ونال تل قي عي طويلة

 ة ة اه مقاوع من سلقام  سلا ظر إليهم.مس  

أبااج سلقاطقة في  قع ا  فق أر تتتتتتتتتتتتتي ة جسيسة   ي سل غرسفيا، بعض سلعاقاي تاشتتتتتتتتتتتتتأ الحق  ن  إثم         

يق إلى سأل ةتتتتتع، فلقل  شتتتتتخص عائلة أ  ع  ا حول شتتتتتيرة في تلك سألماكن، يل ف  أباا  سلوسحسة من سلضتتتتت 

بعضهم سلبعض، له  هم م قاربة  عادستهم  تقاليس م.  ةرعان ما تاققش  ت فقك بسبب حساةي ة بعض 

ائعاي،  بعس أن تقر  س اوسي، تاشتتتتتتتأ عاقاي أخرى  فق سلقيول  سلهوسياي  لقصتتتتتتتص  سلشتتتتتتت  سألشتتتتتتتهر  سلستتتتتتت 

                                                           
 .233، صمصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .212ص ،المصدر نفسه (2)
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تاف ر فيقا بياهم كقل ة سلا  ق أ   لقين،  لعل  بعض سألمور سلبستتتتتتتتتتتتتتيطة، سلقهن، كاألطباج  سلفاانين  سلقع

خير أ  ةتتوج سل  صتتر ف، ل اشتتأ بعس ا عاقاي تقوم على سلا  ق  سللباقة سالج  قاعي ة، كل   ال سلقوسقف سلشتت 

سسقاي سلث اائي ة سل ي تع قس  ت قاثف ل برز في نهاي ها عاقاي جسيسة على أر ي ة جسيسة، تخلص إلى سلص 

ا فقرة سل  شتتتتتتتتابه  سل  ااقض، فقن خال سلر من يعي كل  شتتتتتتتتخص من  و سألقرب لشتتتتتتتتخصتتتتتتتتي  ه الشتتتتتتتتعوري  

عف في ذسته، ما يؤدي في سلا هاية  نفستتتي  ه،  من  و سلقادر على إكقال نقاط سلا قص،  ت بسيس نقاط سلضتتت 

 .(1)قا سلطرفينإلى ذلك سالن اسب  سل  وسفق سلقريح ل

ا،  سلحياة سالج قاعي ة بحاجة إلى من ياظ قها،  يردع ا   تتتتتتي ق  إن كان مغلق   سلستتتتتت  ن م  قع ح  ى       

بلوماةي ة   يسل  قر د  سل  سب ب في سألذى فيها،   اس ما حرص عليه من توسفر  فيهم ةقاي سلقيادة  سل رأة  سلس 

انين  سلستتتت  ااج، يوصتتتتلون شتتتتكوس م  مشتتتتكاي سلستتتت  ن،  في سلستتتت  ون، فقانوس حلقة سل  وسصتتتتل بين سلستتتت   

ان ل   حقيق ما يس طيعونه من تسهياي.  ي فا  ون مع سلس   

عي ل اليل   رغم محس دي ة سلحياة  سلحركة، كانت حياة سلستتتتت  ن تح  م       على سلستتتتت  ااج  سل  عا ن  سلستتتتت 

عوباي،    دين  ظر ف سع قالهم، مثل ترقيع سلث ياب، أ  تقسيم إسلصت  ي اد سلحلول سإلبسسعي ة، م حسين سل ا 

بالة يثار  قس ظهري كثير من موسقف سإل ، أ  سل  غل ب على بر دة سلشتتتتتتتتتتتتتت  اج.سلط عام، أ  سل  خل ص من سلر 

رغم رغب ه -، أ  تقسيم أحس سلس  ااج لطعامه (سلقوقعة)ن يعسم بسل سباه في ب  أ سل  ضحية، كاة عسسد سأل

ن   اس سل  عا ن  سإليثار  صتتتتتتتتتتتتتتل إلى بر ز ما إن مابوذس من قبل سل قيع، ح  ى لقوةتتتتتتتتتتتتتتى سلاي كا -فيه

ل ي ح  ى سإلةتتتتتتتترسئيلي ة،  سسل ي ظهري في سلستتتتتتتت  ون سلعربي ة  يستتتتتتتتق ى بظا رة "سلفسسئيين"،   م أ لئك سلفئة

تحقل عن غير ا عقوبة معياة كال لس  سل  عايب، أ  تحقل تهقة غير ا، أ  ةتتتتتتتتتتتتتتاوسي سلستتتتتتتتتتتتتت  ن.  يقول 
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ق لي، ألناي كافر،  ين  سحس من سلق شتتتتتسدين سلاين حا لوس" ذ لت،  سحس من سلفسسئي:(سلقوقعة)موةتتتتتى في 

 .(1) يفسياي سآلن بافسه،  ي لق ى عا ي خقسقائة جلسة!"

ا من يقارس سلر يا تتتتتة سلفقري ة  سل ستتتتتسي ة،  تظهر مهارسي سلستتتتت  ااج  إبسسعاتهم،  كان  ااك أيضتتتتت        

س من كصتتاع رقعة شتتطرنج من قطع سلع ين، أ  مقارةتتة ريا تتة أ  تسريب بقي ة سلقستتاجين، كقا أن  كثير  

ن  بعض أشكال إر مس حيل، أ  تصر ف مرفول، ح  ى سلا قاشاي  سلحوسرسي كانت تقود إلى سإلقااع بفق

يققرسطية كانت تقارس في سلستتتتت  ن كاالح  اج أ  سإل تتتتترسب أ  سالن خاب أ  سالةتتتتت ف اج  سألخا برأي سل س 

" اي  ، ،  كيفي ة سل  صتتتر ف فيه(سلقوقعة)سألغلبي ة في قضتتتي ة مخ لف عليها، مثل قصتتتة سلخبر سلر سئس في 

كقان مستت حيل، أ  إن و نصتتر فها سلا عقة إم ا نطالعها لبرسي سلقه ع،   اس مستت حيل، أ  بااكلها كل ها   اس 

.  صسري ف وى بأغلبي ة أربعة .سألرل. تتتتتتتتتتتتتتاعن طريق سلقرحال،   و سلقافا سلوحيس إلاا  ون على  تتتتتتت

سلعادل للحقوق كأي  م  قع ماظ م، تعم  فيه بعض سلقرسيا سلحستتتتتتتتاة، كال  وزيع فالستتتتتتتت ن  . (2) تتتتتتتتس   سحس"

 لق ا قال: (سلقوقعة)في  لس ر س  غير ا، عب ر عن ذلك موةىكالط عام  سلقاا باي  س ق اي سلوسجباي  للقه

ور سلحياتي ة، كانوس  لقن في سألم ." م جقيعا يكر وناي،  م جقيعا يح قر ناي، بعضتتتتتتتتتتتتتتهم يريس ق لي..

 .(3)عادلين معي"

ل بفعل سلا ظام سلقائم فيه،  سلق  فق عليه من قبل أعضتتتتتتتتتتتتتتائه، إلى إيقكن سلقول         ن  سلستتتتتتتتتتتتتت  ن ي حو 

. فهااك تقسم سألد سر، فقاهم من يسرد سلر  سياي،  ماهم  مسرةة كاملة، فيها نظام كامل،  سنضباط تلقائي 

: ا عليه في حفرة سلستتتتت  ن في )تلك سلع قة سلبا رة(، مثا  من يعلم سللغاي، أ  يقرئ سلقرآن، كقا كان م  فق  

"أصغ إلي  يا صب ان، نحن  اا ماظقون،  يابغي أن أخبرك كيف نقضي أ قاتاا. في ف رة سلصبح نسرس 

سلقرآن،  ي خلل ذلك ةرد للقصص. ليوم  سحس في سألةبوع يحكي لاا عقر عن باريس.. أم ا ف رة ما بعس 
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صتتتتتة للاقاشتتتتتاي سل قاعي ة.  ماا شتتتتتهر تقريب   الةتتتتت عقار،  لك ا  نحن نااقش مستتتتتألة سسلظهر فهي مخصتتتتت 

مطلق سلحرية في أن تشتتارك في  ال سلاشتتاطاي أ  ال تشتتارك. سلقهم  و  سنة سلليل. بعس سلعشتتاج يابغي 

قت لاس ريح، أجل ح  ى  اا نح اج إلى سلر سحة"  . (1)أن نلرم سلص 

ام على سل ئ  من عائشتتتتتتتتتتة   عامررحلة سل  حقيق، ةتتتتتتتتتتاعس كا  كقا أن  سالن قال إلى سلستتتتتتتتتت  ن بعس م       

هقا، إذ عوملت عائشتتتتتتتة كبطلة،  سةتتتتتتت قبلت في يستتتتتتتفي نف مق ا خلف ه قستتتتتتتوة سل  حقيق  عاسباتهجرسحهقا، 

ا أحس أفرسد ذلك سلق  قع سلق ضتتتتتامن، سلستتتتت  ن بحفا ة  ثااج، أنستتتتتيا ا فظاعة سل   ربة،  كانت  ي أيضتتتتت  

سلست  يااي تحويل سلحياة دسخل سلقع قل من ةتكون  سنعرسل  اعتكان يؤثر غيرل على نفسته،  سةت ط سلاي

ان  ةخطه،  مسس ق ه للقكان " قسوة، إلى  حك  لعب  تقثيل، ما أثار خوف سل يف  شون سلفرشاي  س   

حكة،  يف  شون عن ةر  . سلبطاني اي. بيل". ال شك  أن هم يخافون سلض   .(2)ا، لقا هم كانوس يضل ون سلس 

ت كثير من سألمرسل سالج قاعي ة في سلستتتت  ن، كال  باعس  سلا فور           سل  طر ف  من جهة أخرى تفشتتتت 

سي في عشار، سلاي ما ف  سلحسس  سلقرس ي ة، كان أةو  ا شخصي ة سإلنسان سلحسود  يضايق  ئسل ي ت س 

أن ها أفضتتتل من عاسبه. سلستتت  ااج في تلك سلحفرة سلقظلقة،  يحستتتس م ح  ى على طبيعة عاسباتهم  يسعي 

لاا ثاثة: مخبر نيج، ففي سلقسرةتتتة كان في عسسد فصتتت"كل  م قوعة معر  تتتة ألن ياسس فيها عاصتتتر د

في شخصي ة كل  إنسان  . جبان  مرعج. لاس من سلط بيعي  أن يكون أحس  ؤالج سلث اثة بيااا في سلقع قل..

وقي ة.  كانت شتتخصتتية عشتتار مثا   وقي ة سل ي تفوق حس  سالح قال، كائن يقيم  على سليكقن قسر من سلستت  ستت 

زني.ا أيضتتتتتت  ا فحستتتتتتب، بل كان لئيق  ..  عشتتتتتتار لم يكن ةتتتتتتوقي  .على حافة سلط بيعة سلحيوسني ة . .ا، كان يقر 

 لقا ي فيقا بعس، تسسركت مشتتاعري، ذلك أن  سلامباالة ليستتت غياب سلقشتتاعر بل رفضتتها.. كان عشتتار 
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س إلى سلقع قل،  أتاح لهقا أن ياقو سلغيرة!.. تقك ن عشتتار من إدخالهقا ةتتي ئا فقن خاله سك شتتفت سلحستتس   

 .(1)ةقومهقا في تفاصيل عيشاا سلبائس" يبث ا 

، في سإلةتتتتاجة إلى سلعربي   كقا ظهري سلط ائفي ة  سلعاصتتتتري ة بشتتتتكل الفت في سلستتتت  ن سإلةتتتترسئيلي 

د سلقحق ق  ش قه من قبل سلقحق قين  سلس  يااي سإلةرسئيلي اي في سلس  ن  سل اائي  سلققابل، كالك عاسما  س 

. " أن هم م انين (2)ا إي ا م بأن هم "ال يعرفون سلر حقة"سإلةتتتتتتتترسئيلي  عائشتتتتتتتتة عودة بالقحققين سلس ر ز  سصتتتتتتتتف  

ة  ي ظتتا رة (3) م خل فين" ة سلقبرى سل ي ظهري في ةتتتتتتتتتتتتتت ون سلقح تتل  سإلةتتتتتتتتتتتتتترسئيليتت  .  سآلفتتة سالج قتتاعيتت 

هم بعس كستتتب ثق هم  عقاج سلاين من شتتتأنهم سالنبثاث أ ةتتتاط سلستتت  ااج،  خسسع"سلعصتتتافير" أ  سلخونة  سل

 لييقاع بهم. 

س،  رب قا بعضها كان مفيس   ن  فإ ،سالج قاعي ة في سلس  ن كثير من سألمرسلشيوع من رغم على سل         

ان مفا ل في كان ةبب   ان،  كانت رشوة سلس     (سلع قة سلبا رة)تلك ا في سلخاص، كالر شوة  شرسج سلس   

رعي  في سلقغرب  إغاقها في سنقاذ من تبق ى من سلستت  ااج،  سف ضتتاح أمر سلستت  ن غير سةتتبب   "سلفستتاد  :لشتت 

ي  رح سلقع رسي ح  ى في سل حيم!  للقرة سأل لى، رأيت في سلفستتاد بعض سلحستتااي! فقن كان ليحستتب 

أخرى تستتر بت من سلقع قل،  كان مفا تتل  أن  سلفستتاد ةتتيهم  في إنقاذ نفر من سلا اس! بضتتع قصتتاصتتاي

ا تحس ث فيه عن إنستتتتاني  ه  رحق ه  أن  "ألقى مسير سلستتتت  ن خطاب   :(، يقول سلرس ي سلقوقعة) في  .(4)يثرى"

يه أن يطلب كل  من تأتيه زيارة ماقم عل :ا عاسما يرى أبااج  طاه في  ال سلحالة!!،  قالقلبه يافطر ألق  

يعرفون من أ الي سلستتت  ااج سآلخرين، لقي يستتتعوس إلى زيارته،  بالط ريقة نفستتتها. خبار كل  من إمن أ له 

كل  زيارة!!.. الزم أم ك تر ح لعاس أم  مسير سلستتتتتتتتت  ن، تأخا معها  عن لقن ما  ي سلط ريقة؟.. كيلو ذ ب
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كيلو ذ ب،  أم  مسير سلستتتتتتتت  ن تعطي  رقة زيارة!"
تم  عقس س عن فائسة سلفستتتتتتتتاد، عاسما .  يعب ر ةتتتتتتتتاخر  (1) 

"إذس ةتتتألوس طبيب سلستتت  ن  يقول: صتتتفقة مع طبيب سلستتت  ن إلدخال سلس  سج سلخاص  بال رب مقابل سلقال،

لاي من شتتتتتخص جربان، إلى مليونير. بس يا  جشتتتتتي مر ة، كيف صتتتتتري مليونير، الزم يقول: سل رب حو 

 .(2)ي بعض سألحيان يكون مفيس  كوي س"أخي الحظ أن  سلفساد ف

جينحاجات  -اثانيً  ي الس   :كولوجي ة واالجتماعي ة()الجسدي ة والس 

، له سح ياجاته سل ي ي ب إشتتباعها،   ال سلحاجاي قس تقون جستتسي ة         سلستت  ين كأي  إنستتان طبيعي 

رسب ةتتتتتتتتتتتتيكولوجي ة  سج قاعي ة، فال ستتتتتتتتتتتتسي ة ت لخ ص بحاجة سلستتتتتتتتتتتت  ين إ  سل اس. أم ا  لى سلط عام  سلشتتتتتتتتتتتت 

يكولوجي ة فهي كل  ما  عور كالخوف  سألمن، سليأس  سألمل، سالطقئاان  سل  وت ر. سلستتتتتتتتتتتتتت  له عاقة بالشتتتتتتتتتتتتتت 

 سلط بيعة سلبشتتتتتتتري ة مهقا قستتتتتتتت عليها سلظر ف سلقحيطة، تظل  بحاجة إلى تحقيق سلا سي،  سلحفا  على 

كثير من سلحاجاي ر سلقرسمة  تقسير سلا فس،  سلعيش  تتتتتتتتتتتتتتقن م  قع مستتتتتتتتتتتتتت قر   ماظم، ما ي طلب توسف

 .(3)سالج قاعية

 :جينجسد الس  

ان، فهو  حسل من يحق  له تحسيس نوع       سع قس تحقيق م طلباي سل ستتس في سلستت  ن على مرسجي ة سلستت   

سلط عام  كقي  ه   ق ه،  قس سةتتتت غل   ال سلحاجة في تعايب سلستتتت  ااج، كستتتتاة سل وع سل ي مر  بها ةتتتت ااج 

ياوع  ك هم إلى  ياكل بشتتتري ة.لما حو  في )سلقوقعة( تسمر   في )تلك سلع قة سلبا رة( ئسلط عام سلا شتتتوي  سلستتت 

م لهم على مسسر خقس عشتتتتتترة ةتتتتتتاة. كالك تحك   ان بأ قاي نومهم  صتتتتتتحو م، فقثير  سلاي قس  س ما م سلستتتتتت   

انون في تسمر مضاجع سلس  ااج في ظلقة سلليل  قسوة سلبرد  أخرجو م عرسة لل  عايب  سإلذالل  قض  سلس   

اة، يصتتتتتتتتففي  "سل ستتتتتتتتس! سلخسر يردسد  يا شتتتتتتتتر، سأللم ي عق م : قائا  تلك سلحادثة  سلقاتب  ليلة رأس سلستتتتتتتت 
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، ت ستتتتتتتاقط سلس موع برد   .. .س  بكاج، ف   ق س على سلخسين  ز سيا سلفم سلقرت ف ي عق ق، سألةتتتتتتتاان تصتتتتتتتطك 

ب..يحسث سنفصتتتتتال تام  بين سلعقل  سل ستتتتتس. . لقس ..  تستتتتتقط سلقرسبيج على جقيع أنحاج سل ستتتتتس سلق خشتتتتت 

، لقن أن تستتتتتتتتتتتتتتتاط في سلبرد  أنت مبل ل.عاي . أمر ال يقكن .ات سلقثير من صتتتتتتتتتتتتتتاوف سأللم سل ستتتتتتتتتتتتتتتسي 

 . (1) صفه"

،  سألمرسل  سكثير  اج في أغلب ر سياي أدب سلستت  ون  قس عانى سلستت  ا       من أشتتكال سلعاسب سل ستتسي 

 سأل بئة سل ي نخري عظامهم  أجستتتتاد م، لقن  صتتتتافين من سلوجع ظا  محفورين في ذسكرة أغلبهم،   رد 

افين،  قا سألةتتتوأ على سإلطا إذ كانا ق،   جع سألةتتتاان  برد سلشتتت  اج، في أكثر من ر سية أن   اين سلصتتت 

ين كانا يااالن من جستتتتتأقستتتتتى عس   للستتتتت  ااج،   أكس  كل  من خ س سلستتتتت  ين ال سل   ربة، أن   اين سلعس  

، يوم  :برد سلشتتتتتت  اج في أكثر من مو تتتتتتع، يقول ر حه. يصتتتتتتف موةتتتتتتى بطل )سلقوقعة(  "سليوم سلشتتتتتت  ائي 

، سلبرد  اتتتا  قح،  حرس ي سلحتتتاد  ماققش، ثيتتتاب سل قيع قتتتس تهر أي،   ال يقكن أن تقي من سلبرد سلصتتتتتتتتتتتتتت 

سيس، يابغي عليه أن يظل  م يق ظ  .   لقي يقا م (2)صفيق" ا،  أن ي حرك ح  ى ال ت وقف سلس  ين سلبرد سلش 

قيع رسيين، ف   ق س  يحل  سلص  ماج في سلش  ماغ.في سلقل د رة سلس   ب  سلس 

نا سللس د.. :سلبرد بأن ه ف ةتتتتتتتتتتليم بطل )تلك سلع قة سلبا رة( يصتتتتتتتتتت       يهاجقاا بثباي فيصتتتتتتتتتتيباا  ."عس  

سيس يقاعاي .أيسياا تستتت حيل قطعا من سل قاد،  يستتتري فياا يباس سل ثث.. كانت .برعسة. . كان سلبرد سلشتتت 

، يحسث ثقوب  .من سل  فقير. ماج ألن  . كان يقحو كل  أثر كأن ه ثقاب كهربائي  ا في سل لس،  ال تستتتتتتتتتتتتتتيل سلس 

ماج جقسي في سلعر ق. للا عاس،  . سلقهم أال  تغقض عيايك، فقن يرين لهم   اهم أن يستتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتلقوس.سلس 

 .(3)عاي"يقوتون في غضون ةا

                                                           
 .179، 178مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (1)
 .80،81المصدر نفسه، ص  (2)
 .47ص ،الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة  (3)
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بر على سل  عايب، بل إن هم نه وس نه          ا   و سلهر ب بالر  ح من ا ناجح   قس سةتت طاع سلستت  ااج سلصتت 

يطرة على سلر  ح أ  فقسسن  يطرة عليها، لقن سأل م أال  ت م  سلس  سلقكان، ح  ى ليصبح سل سس مادة يقكن سلس 

"لم تقن آالم  : ب حطيم  اس سلا هج، يصتتتتتف ةتتتتتليم حال ذلك سلعاسبكان كفيا   سلعقل، لقن   جع سألةتتتتتاان

سألةتتتتاان تايقاي عاسب سلقر  فحستتتتب، بل كانت أيضتتتتا تهوي بي،  تحرفاي عن نهج رحل ي نحو سلقثال 

.. فقم حا لت أن .كانت عاسباا سلقشتتتتتتتت رك .سلر  حاني، كان يستتتتتتتت حيل معها سل  فقير  سل  عليل  سلققا مة..

ات من ا، أجابه بقو ة فيستتقط  معه قطعة من سللثة، حي ة، في ضتتاعف سأللم أ تتعاف   تترةتت  سن رع  ا، لقس تقك 

يطرة على جستتتتقي. آالم سألةتتتتاان،  . كقا  صتتتتف موةتتتتى (1). غير أن   جع سألةتتتتاان كان يهرماي".سلستتتت 

لحظي ة، أم ا ألم  "أةتتتتوأ من سل  عايب  سلقوي  سإلعسسم، فهال كل ها آني ة :بأن ها سألةتتتتوأ من كل  شتتتتيج، يقول

 .(2)وم  ال ي ركه يهسأ لحظة  سحسة"ا سإلنسان في سلليل  سلا هار، يقاعه من سلا  سألةاان، فيبقى مازم  

أم ا سل اس، فهو أحس سلحاجاي سألةتتاةتتي ة لينستتان،   و في سلستت  ن أمر يستت حيل تحقيقه، فالر غبة      

 ا عن أي  سل استتتتتتتتتتتي ة عب ر عاها بعض أدباج سلستتتتتتتتتتت  ن على أن ها حالة  ر بي ة من  سقع سلستتتتتتتتتتت  ن، أ  بحث  

بيل لالك، كقا أن  سل قوقف  ما سةتت سعى مصتتسر للحاان، ح  ى لو بالفقر  سألحام، فقانت سلقرأة  ي سلستت 

ا للخلفي ة سلث قافي ة  سلعادسي ،  تخ لف  ال سلحاجة من ة ين آلخر، تبع  س لبعضهممن ذكرياي، كان ماذ  

ين، إذ  ياةي ة ، ألةبهمبعضتقون م أز مة   في سلس  ن لسى   سل  قاليس  سلس  اب خارجي ة،   ي سلظ ر ف سلس 

ة،  فقوةتتتى  ، فهي لسى موةتتتى في )سلقوقعة((3)سل ي أد ي إلى سلستتت  ن  ةتتتلب سلحرية ليستتتت أزمة خاصتتت 

اة عادي إلى ذ اه ذكرياته سلحقيقة مع ةتتتتتتتوزسن،   صتتتتتتتف ذلك سلحاين أن ه كان  حشتتتتتتتي   ا ليلة رأس سلستتتتتتت 

إن  سلس  ن  و سلقرأة! غيابها سلحارق"ن ه يلخص سلس  ن بكلقة  سحسة، "ا، لسرجة أملح  
(4) . 

                                                           
 .144ص،تلك العتمة الباهرة ،بنجلونالطاهر   (1)
 .255ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (2)
 .145ص،الداديسي  الكبير، أزمة الجنس في الرواية العربيةينظر:   (3)
 .112القوقعة، ص ،مصطفى خليفة (4)
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 لقن ةرعان ما تا ح سلظ ر ف سلقا رة ب غيير فقرة موةى، إذ تقاثفت عليه أةباب سل وع  بشاعة      

اوسي،  ة فيسل  عايب  ترسكم سلستتتت  وسزياه،  تغير من ةتتتتاة سل وع، سل ي سةتتتت طاعت أن تقلب كل  م  بخاصتتتت 

ا عط لت كل  سلغرسئر سألخرى،  سنصتتتب ت أحامه على أكثر سلحاجاي إلحاح  ن  غريرة سل وع إأ لوياته،  إذ 

"ح  ى أحامي تغي ري، أحام سليقظتتة،  سل ي كتتانتتت قبتتل ةتتتتتتتتتتتتتتاتتة سل وع  :يقول    و سلط عتتام، العليتته، أ

اة على سلط عام.ماصب ة كل ها تقريب   . أحلم بوجبة .ا على سلقرأة، تغي ري،  سنصب ت بقعظقها خال  ال سلس 

.  إذس كات أةتتتتتتتتتتتتتت طيع معال ة سلحاجاي سل ي تخل فها أحام سليقظة سل استتتتتتتتتتتتتتي ة، فإناي لم .مليئة باللحوم.

 .(1)ة!"ف ها أحام سليقظة سلط عامي  أة طع معال ة سلحاجاي سل ي خل  

ن  إز سلحاجة سل استتتتتتتتتتتتتتي ة في حفرته، إذ أي  مشتتتتتتتتتتتتتتق ة في ت ا   ة(تلك سلع قة سلبا ر  لم ي س بطل )       

"بالا ستتبة  تهافت جستتسل قطعة قطعة بشتتكل ةتتريع،إلى  -كقا يقول–ظر ف سلحفرة سلباردة سلقاةتتي ة، أد ي 

ل ما ترسخى في جستتتتتتقي،  لم أجس مشتتتتتتق ة في إ قاله" ، كان إحليلي  و أ   إلي 
. كقا أن  صتتتتتترسعه  تتتتتتس  (2)

ج كل  طاق ه لصتتتتتتتتس  ا، غر  سلحياة،   تتتتتتتتس  م طلباي سلعالم سلخارجي  بالفقر، كانت تح  م عليه سةتتتتتتتت سعا

 قطع أي  صتتتتتتتتتلة بها، كالقرأة  سلعطر  سل اس  سألحام  سلخطط  سلر سج
"لم أةتتتتتتتتتع ألن أعرف كيف  :(3)

ي سب ر سآلخر ن أمر ذكر م، أنا، من جه ي، كات قس ةوي ت سلقسألة ماا سليوم سلث الث لحلولي في سلحفرة. 

ري أناي با عائلة،  ،  بال  الي حرمت با خطيبة، با مال، فققا قر  ري أال  أفقر في سلعالم سلخارجي  قر 

س، على نفستتتتتتتتتي كل  رغبة،  كل  سيحاج بها، لم سةتتتتتتتتت خسم ذكري إال  لل بول،  ما تبقى من سلوقت يبقى بارد  

 .(4)ا جاسي ة"ن ي لم أكن أرى أحام  إح  ى 

                                                           
 .157ص مصطفى خليفة، القوقعة،  (1)
 .147ص ،الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة (2)
 .221نفسه، صالمصدر  (3)
 .220المصدر نفسه، ص  (4)
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جين  الحالة الن فسي ة للس 

ستتتتتتتتي ة إلى أقصتتتتتتتتى سلحس د، فقس قاد كثيرين إلى سل اون  سالن حار، سلستتتتتتتت  ن كفيل ب رد ي سلحالة سلا ف     

ل سلخوف من سل اون  اجستتتت   ا لسى سلستتتت  ااج كل هم، يقول موةتتتتى بطل دسخل سلستتتت  ن أ  خارجه. لقس شتتتتك 

، كان  اس قرسري ماا سلبسسية، رغم ذلك كات أحس  أحيان  :(سلقوقعة) ا أناي على حافة "ي ب أن ال أجن 

"كان جاونه لطيفا ال أذى ال عسيسة  م او عة، فيوةتتتتتتتتتتتتتتف ، حاالي سل اون في ةتتتتتتتتتتتتتت ن تسمر (1)سل اون"

. فقط يريس أن يكلم سلقائس، لقس خرق سلا ظام سلعام  للقه ع، فلم يعس يصتتتتتتتتتلي، لم يعس يغ ستتتتتتتتتل". ياج.
(2) . 

ا دك ور سل يولوجيتا "فقتان ي لس على سألرل م رب عت    نفستتتتتتتتتتتتتتته كتاما  ا   جهته إلى سلحتائط، ثم  يغط ي أمت 

ل عالم جيولوجي من إنستتان(3)ا  شتت اج"س صتتيف    نهار  بالبطاني ة ليا   نشتتيط فاعل  ، أي  جحيم ذلك سلاي حو 

، إلى إنسان ماع  .يق اع عن سلا طق  سلا ظر لساوسيرل شبه مي ت،  ذكي 

ل ه سلاي أ صتتتتل ه أةتتتتئصتتتتسيق موةتتتتى كقا  قع كثير من سلستتتت  ااج فريستتتتة لاك ئاب، مثل نستتتتيم        

سلوجودية إلى حافة سلقفر، كقا أ صله سك ئابه إلى حس  رمي نفسه في سلهاك، بعس أن رفس باب سلقه ع 

رطة  سلبلسي اي،   وم   إن  ر ية  ا.أشتتتتتبه باالن حار،   وى عليهم  تتتتترب  ا ا جاوني     م على عااصتتتتتر سلشتتتتت 

من ست رسنه  سكثير  إلى حالة من سالنهيار، أفقسته  نستتتتتتيم لعقلياي سإلعسسم من سلف حة سل ي في سل سسر، قادته

،  بسال   ، (4)ا ما دسخل نسيم ماي""إن   ااك شيئ   ،خرج نسيم  موةى من قوقع ه، دخل فيها من أن ي  سلعقلي 

ا في نفستتتتتتته، ما قادل إلى   تتتتتتتع حس  لحياته  اس سالك ئاب لم يرل بعس خر جه من سلستتتتتتت  ن، إذ ظل  قابع  

   سالن حار! 

                                                           
 .111، صمصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .120صالمصدر نفسه،   (2)
 .122، صالمصدر نفسه  (3)
 .263ص المصدر نفسه، (4)
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ل سل       عائشتتتتتتتتتة عودة،  خوفها سلوحيس كان من سل اون خوف من سل اون عقبة في طريق كالك شتتتتتتتتتك 

رب  سل  عايب،  ناحظ أن  سلقحق ق سإلةتتتتتتتتتتترسئيلي  يرك ر جل   تتتتتتتتتتتربه على رأس  سلاي قس يا م عن سلضتتتتتتتتتتت 

امس.   سلس  ين، فقأن ه يحا ل أن يقضي على ذلك سلفقر سلق  ا ر في رأس سلفلسطياي سلص 

س آخر في )تلتتك سلع قتتة سلبتتا رة(، إذ كقتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتار لحكقتتة  متتاجتتس في حفرتتته تحتتت سألرل بعتتس          

 . (1)س ما ا،  لم يعس له عقل"أ صل ه حكق ه دسخل سلظ ام إلى سل اون سلقطلق "لم يعس  سحس  

ة ةتتتتتتتتلوكاي، ظهري في (تلك سلع قة سلبا رة)سلحالة سلا فستتتتتتتتي ة للستتتتتتتت  ااج في             محا لة ماها  عس 

ة غير س على تحقيق ذلك،  ترةتتتتتتتتتتتتتتي  فقرة أن ه ال توجس حياجا س   عقل سلبطلألمل،   سل  خلص من فقرة س

 حياة سلستت  ن، فلم يعس لسيه صتترسع للبقاج، إذ ةتتل م بأمر  جودل في سلستت  ن  كأن ه حياته سلط بيعي ة  مصتتيرل

سيس، أ صتتتتتتتتلهسلقادم سأل ،  اس سليأس سلشتتتتتتتت  بار أن  سلقوي قوي،  تقا يه على سع إلى سةتتتتتتتت عاسب فقرة سل بسي 

 أرحم مق ا  م فيه.

تخليص نفستتتتتته من دسج سلحقس، سلحقس على أبيه  على كل  من تستتتتتتب ب له بهاس  ةتتتتتتليم  حا لكقا         

ل عق ا  م فيه،  سلستتتتتتت  ااج ا ألن  سلقوي سلبطيج، ألنه ال فائسة ماه،  أيضتتتتتتت   ال يعرفون من سلقستتتتتتتؤ ل سأل  

س،  خي ل إليهم أن ه شتتتتتيج ليس ققاسسر، سلاي طالقا ةتتتتتقعوس به، فإن هم لم ير ل أبس  ح  ى مستتتتتؤ ل سلستتتتت  ن سل

انون سلاين ةتتعوس بكل  طاقاتهم  ،ابشتتري   م ر د من سلط بيعة سإلنستتاني ة، لالك كان خصتتقهم سلوحيس  م سلستت   

 سلقلك،  أن هم  إلى ت ريس أ لئك سلقستتتتتتتتتاجين من كل  معاني سإلنستتتتتتتتتاني ة، بعس سق ااعهم بأن هم خانوس سلوطن

م رمون يستتتتت حقون ما حل  بهم،  أن هم أيضتتتتتا مستتتتتؤ لون عن  جود م في ذلك سلقكان سلبغيض  بعيس ن 

عن أةتتتتر م  أ لهم،  كان رد  سلستتتت  ااج عليهم  و فقط محا لة ت ا ب أذس م،  ت ا ل  جود م. "ذسي يوم 

                                                           
 .123الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (1)
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. .ليس لغرل سالن قام. .ةتتتوف أك ب ما قاةتتتيت.. .مقبل ةتتتوف أكون با حقس، ةتتتوف أم لك حري ي..

 .(1)بل لقي أبلغ"

 سألمل،  رغم محاربة  بين سليأسلة سلا فستتتتتتتتي ة للستتتتتتتت  ين، تضتتتتتتتتطرب، ف  أرجح سلحاا كانت  أحيان          

يفإ، كاف ة مستتتتتب باي سألمل ةتتتتتليم ، سلاي ياال ماه ئن ه  كان يضتتتتتعف،  كان يقع فريستتتتتة لالك سلقرسج سلستتتتت 

يطرة على نفستتتتتتتتي،  أصتتتتتتتتبحت أحيان   ينهب   -بس ري –ا "كات فقسي سلستتتتتتتت   سلغضتتتتتتتتب  ثورة  ئا للقرسج سلستتتتتتتت 

ا مكامن . كانت لي أيضتت  ..  توق فت عن أدسج صتتلوستي،  فقسي سلر غبة في سل  أم ل  سلهر ب..سألعصتتاب.

 بعض  ( سكرين). ربقا سن قلت إلي  عس ى سألمل سلاي ير د ب وسر . تتتتتتتتتتتتتتعفي سل ي حا لت أن أخفيها.

قس ،رحت أتخي ل لحظة إطاق ةتتتتتتتتتتتتتترسحي ،سآلخرين د   ،عا دي سل  فقير بالشتتتتتتتتتتتتتت  س أنوسر  ترسجي لي م س 

 .(2).". سلا كرياي سل ي قطعت صل ي بها.، طفول ي

، سةتتتت طاعت أن تاقلب به (سلقوقعة)سل ي  صتتتتل إليها بطل ر سية كالك  سلحالة سلا فستتتتي ة سلق س ورة       

ادق سلق وةتتتتل،   و ذلك سلقستتتتيحي  سلقلحس من حالة سإللحاد إلى  حالة من سلخشتتتتوع  بوسدر سإليقان سلصتتتت 

يق  سنعسسم سألمل يعود فيها سإلنستتان إلى هللا، عسي إليه رسجي   ،سلاي طالقا تبا ى بإلحادل ا "ةتتاعاي سلضتت 

 .(3)يب  أعقق درجاي سإليقان  سلخشوع"س أن يا ياي من سألشرسر، كات في غاية سل  هاةر  

لت حالة سلخوف من سآلتي  اجستت         ا لسى عائشتتة عودة، عاسما ةتتيطر على تفقير ا سل اون  قس شتتك 

لل ن ي ة سل  عايب، فقان لالك سلوةوسس سلاي سن ابها أثر ةي على نفسها  حال ها، كقا  ئأ  سإلعاقة كالش 

لل. إذ كان تستتتب ب في سع رسفها للقحق ق عن أمكاة سألةتتتلحة سلقخبوجة، خوفا على صتتتسيق ها  من فقرة سلشتتت 

اس،  عف لسى سلستتت  ين من أجل سللعب على سلوتر سلحستتت  سلقحقق سإلةتتترسئيلي  يحا ل سصتتتطياد نقاط سلضتتت 

لل أمام عائشة عودة،   قا شيئان شكا  لسيها سلخوف سلوحيس "ة شل ين  فأكثر من ذكر قصة سل اون  سلش 

                                                           
 .63الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (1)
 .192ص المصدر نفسه، (2)
 .54ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (3)
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 أم ك" . لن ي عا ب أحس غيرك أنت.أ  ت اين أ  تصابين بالعقى.
. كقا نهج أةلوب سل هسيس بإحضار (1)

 أم ها  ز جة أخيها إلى سلس  ن  نسف بي هم.

س       ان سإلةتتتتترسئيلي   تهسيسل بالستتتتت  ن سألبسي   بالعاسب سلشتتتتت  يس سلاي يقود إلى سلقوي،  رغم كيس سلستتتتت   

قود  سل  حسي،  سلر د د سل ي تفوح ماها  فإن   ، رسئحة سل حس ي  سلثقةسلستتتتت  ين سلفلستتتتتطياي  ظل  ي ابهه بالصتتتتت 

أشتتبه بفرسةتتة سلقؤمن، إذ تيق ات عائشتتة عودة رغم سلقؤبسسي سل ي حكقت بها أن  ف ر سلحري ة  ت ثقة كان

 ا س رفس  ذلك سألمل سللاسن  ت تلك سلثقةإن تقادى سلظ لم  طال ظام سلليل، كانال بس  ةتتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتترق، ح  ى 

د ن يسل  حقيق  سلستتتتتت  ن، كفيل وسل حقبةط عليه. "لن يطول ليلاا  ةتتتتتت شتتتتتترق شتتتتتتقس  اسليأس  يأتي سبأن يبس 

حري  اا، نستتتتتتتتتتتتتاج فلستتتتتتتتتتتتتطين  ر د حري ة ت ف  ح  تاهض في رسم هللا  سلقسس  غر ة  نابلس. ال قيقة ألحكام 

 كالك عامر سلاي ظل  مؤما ا بالحق  سلفلستتتتتتتتتتتتتتطياي  سلاي ، (2)"ب س،  لن تطول إقام ي في سلستتتتتتتتتتتتتت  نسلقؤ 

 ةيس عاد ح قا،  بالحرية سل ي ش برغ شقسها ح  ى لو طال سالن ظار.

 :عذيبالت   -الثً ثا

ابق،  ي فضتتتتتتحها خيرة عن سلستتتتتت   ون في سلعقود سألر مضتتتتتتقون ر سياي أدب سلستتتتتت  أكثر ما يقي   إن        

دي على ذ تقر  ة كاملة، إلطاي تعريان  سلستتتتتت     ي سلستتتتتت  عر  لغة  ،ةعايب بلغة تفصتتتتتتيلي  سلققع  سل    ألةتتتتتتاليب

 ألن  "، ها لم تخطئ مو وعهاذلك أن   ائجن من ى حقيقة ما ي ري  ااك، فقان ري عل رك   ،مق    بة  سل   سلر  

ر سية سلققع تبقى في  لالك فإن   ،فاصتتتتتتتتتيل سل    سلقائم في سلقل   سلحا تتتتتتتتتر ،شيمو تتتتتتتتتوعها  و سلوسقع سلقع

   .(3)ا  شهادة"صورة  سنعكاة  اري  سل   

                                                           
 .80عائشة عودة، أحالم بالحريّة،ص  (1)
 .139ص المصدر نفسه،  (2)
 .141فيصل دراج، القمع في الرواية العربية، ص  (3)
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   سللفظي   فستتي   سلا   عايب سل ستتسي  نوسع سل    إلى إلحاق أقستتى أاةتتي  ي   ن سلستت  ان في سلستت     يستتعى سلستت         

حاطة سلقستتتتتاجين إانون    س سلستتتتت  ي عق  . ف(1)يل من مبادئه ين  سلا  ذالل سلستتتتت   إةتتتتتاةتتتتتي   ين، فهسفه سألبالستتتتت  

ة في، زيادة في تعايبهم بالغقول ، ، أ  ةتتقاع صتتوي سلعاسبلى ةتت نأثااج نقلهم من ةتت ن إ  بخاصتت 

 .قحفورةسلقبور مااظر قاةية  مرعبة كأد سي سل عايب  سلأ  مشا سة 

   ين أ  موته أسف سلستتتت   بعس سع ر ، إال  ت وقفعايب سل ي ال ة سل   ان مهق     ى سلستتتت   ن ي ول   في سلستتتت         

 ت س في  ،ةنستتاني  تف قس أبستتط معاني سإل ،ة مرعبةكائااي ةتتادي   لىإ ون ان   غيابه عن سلوعي، ي حول سلستت  

 ااج عاس  صتتتتتفهم تلك فها سلستتتتت  لفا  سل ي يوظ  ا في سألعب جلي  ،  يبس  سلر  عايب م عة  في سلق ل  وسيةسل   

ةتتتتتتتقاج  غير ا من سأل ...ا سلقستتتتتتتل ،  حفرة سلقوي،  سل حرفيطلقون عليه ،عايبماكن سل ي تق هن سل   سأل

 سلغاية  ،عصابان شكل حرب سأل   خا مقارةاي سلس   كثيرس ما ت     . ربةة سل ي تعكس فظاعة سل   عسلقر   

  بإنهائه.ع يل اته  سل    ين  تحطيم معاوي  تر يع سلس  

ايب  موسجهة ع سلقشتتتف عن  ةتتتائل سل    ، يب ن سلر   سياي ب صتتتوير عالم سلستتت  ري تلك سلر   قس تقي         

أثااج  في عايب عادةسل     ي م   ة للخاص من  ول تلك سلحياة.ماي  ليصبح سلقوي أى ح   ة، د سلقس قر  سل ا  

عايب  ين  ةحب سالع رسفاي ماه،   سف سل   الة اطاق سلس   ،ةسي خاص  حقيق في أماكن م هولة  مقر  سل   

  .س على بقائهاون خطر  هم يعار ونها  يشكل  لطة لقيانها   جود ا مقن تع قس أن   و حفظ سلس  

                                                           
 .34سمر روحي فيصل،  السجن السياسي في الرواية العربية، صينظر:   (1)



106 
 

 :التعذيب أنواع

 :عذيب الجسدي  الت   -أو اًل 

د  ين، فال ستتتتتتتس ألعوبة سل ا  د سلستتتتتتت   أ إلىق ،  ماه يافا سلقحق  نستتتتتتتانسل ستتتتتتتس نقطة  تتتتتتتعف سإل"       

شتتتويه عف  سلقرل  سل   شتتتكال سلضتتت   أفهاس سل ستتتس يعاب بحيث يورث كل   .(1) مقارةتتتة ةتتتطوته   يقا ه"

 .ةسلقامل  ياال سلعاسب من سلحوسس كاف  

سلقوسفقة  سل ي تقاحه بأمر من سلقحكقة سلعليا، ل ستتتتتتتسي  عايب سلى سل    إةتتتتتتترسئيلي  ان سإل   يل أ سلستتتتتتت         

 يعود  ."..اسب سلقاتب في )ةتت ائر سلع قة( ، يصتتف ذلك سلعفستتي   سلا   عايب سل ستتسي  شتتكال سل    أعلى كل  

 ،عليه سلوسحس تلو سآلخر قر عاوة، ثم ت س م ي اا بون ة يريس ماها سلث  عامر نخلة مستتتتتتت عصتتتتتتتي   ن  ،  كأللهر  

  خر  عوسج، كان يصتترخ  لة بين  ر  . ليلة كام.باع فريستت ها.حاطول  تاا شتتول كقا ت اا   سلضتت  خقستتة أ

 لى كرةتتتتي  أعاد س عامر إ ...ن تقون أ  ال تقون ا أإم   ،ها حرب  جود سآلنإن   .سيس..ا من سأللم سلشتتتتت  أحيان  

ظهرك  ماج في سلعر ق.ف سلس  ف  وق   ،س ية ت لس عليهسلر   له ظهر حاد   ،طفال ر  تتتتة أكرةتتتتي   ..بح.سلشتتتت  

ة نستتتتتتاني  ، تغيب فيها شتتتتتتقس إه عاسب بطيج لستتتتتتاعاي طوسلإن   .لى سلخلف..إلى سألمام مع تقييس يسيك إ

 .(2)لقاي"من سلظ   تاقسف  تغرق في بحر ل ي   ،نسانسإل

 يج سلاي  سر  سلضتتتت   يكاد سلقارئ يستتتت شتتتتعر ح م سلقارثة عاسما تصتتتتف عائشتتتتة عودة مشتتتتهس سلس         

،  ي بعهم صتتتتتتفعا بأنبوب ين حسيسي ين بقو ةةتتتتتتها ق يطرق رأخا سلقحق   في رأةتتتتتتها، إذ أفع  سلهر  فه سلصتتتتتت  خل  

،  " ل سن هى عالقي إلى   يج؟  ل يسكااي ذنينقفين في ست ا ين م صادمين على سألة بالشسيس سلقو  

هم ، فقأن  أس بشتتتتتتتتتكل خاص  عايب يستتتتتتتتت هسف سلر  سل    . ما ياحظ  اا أن  (3)قع؟"لى سألبس؟  ل فقسي سلستتتتتتتتت  إ

 ن يحاربوس صاحبه.قبل أ سلفقريحاربون 

                                                           
 .134نسان المهدور، صمصطفى حجازي، اإل (1)
 .140، 139ص ،الهودلي، ستائر العتمةوليد   (2)
 .58ص ،أحالم بالحرية ،عائشة عودة (3)
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ل بالحبس ل أكثر ما ي قث  ي قث   ،  سلفردي   سلفردي   سلعقاب سل قاعي   يظهر لاا  ن سلعربي   في سلستتتتتتتتتتت        

كال اة، يصف كاتب ا بها قياة   ةاةي   ن سألس  قارة، ح ى ليصبح سلس  قة جس  سالنفرسدي دسخل زنرسنة  ي  

 ،.ثاث مرسي في سليوم".. سل ي قيس لها ةتتتتتتتتتتت ين من سلقه ع نفرسديةسإلنازين سلر   إحسىظر ف  )سلقوقعة(

عام في صحن قار  ن، يو ع سلط  لى سلس   ين إل قس م سلس  ما تقون باالة قبال في أ    حفلة تعايب أشبه

س على أربع كقا  ين ةتتتتتتتائر  أن يخرج سلستتتتتتت   نرسنة، يف حون سلباب، ي بم ار من باب سلر  على بعس عشتتتتتتترة أ

 اس تقون  خال كل   .حن..يحقل سلصتتتتتتت    اب  في سإلياب بعس أنيابح في سلا   ن يظل  تستتتتتتتير سلقاب،  أ

 .(1)غطية  ال أي شيج"، ال بطاني اي  ال أ ةقاتوم على سإلا من لحم ظهرل، سلا  كلت قطع  أ سلقرسبيج قس

ل عب  تحو   ن تبعث سلفرع  سلخوف  سلر  في ر سياي سلستتتتتتتتتتتتتت    سلفردي   سل قاعي  عايب مشتتتتتتتتتتتتتتتا س سل         

.  ال ت وقف تلك (2)ب، مطارد بالقوسبيس  سلخوف  سلقعاناة سلقستتتتتتتت قرةل  معا  لى مستتتتتتتت  مشتتتتتتتتو  سإلنستتتتتتتتان إ

بل ت ا زي ذلك إلى  ، الب سلس  فع  سةتتتتتتت خسسم سلقهرباج كال لس  سلصتتتتتتت   عايب سل ستتتتتتتسي  سلقشتتتتتتتا س على سل   

في )سلقوقعة(  ااج تسمر أجبر س سلستتتتت   انوة كالقاسرة، فستتتتت   بيعة سلبشتتتتتري  تعافها سلط  بعض سلققارةتتتتتاي سل ي 

بقا فيه من  ،رب من ماج سلبالوعةسلشتتت   رغقو م على حالي سلقي ة،  أرسصتتتير  سلستتت  أكل سلفئرسن  سلصتتت   على

س س ،  تعق  سلفوري   رب سإلعسسم سلقيسسني   كان جرسج من يرفض سلشتتتتتتتت   ،ا في إذاللهمفضتتتتتتتتاي  مخاط إمعان  

 ة  سألنفة في نفوةتهم، ير ي موةىنستاني   معاني سإلل حطيم كل    سألطباج،فين باط  سلقثق  سلبسج باخبة سلضت  

،  تتتتتحي ه و نفستتتتته في نفستتتتته ذلك سلقوقف سلاي  قع   ا أثر سكان أشتتتتتس   ،س كثيرة من  ال سلقشتتتتتا سصتتتتتور  

سي،  د ن أن م ثاث مر  ة، تاخ  م بقو  ك لشتتتتتوف! ف حت فقي... تاخ  سرفع رأةتتتتتك  ال كلب! إف ح تق  " :يقول

.  بصتتتق .شتتتعري برأةتتته يق رب ماي. .فقه قس سم أل بالقخاط سلقستتت حلب.. ر ي ه أحستتتستتتت أن   أةتتت طيع

ق اي خلص من مح ويتاتته، تقلحتا ل فقي سل    فعتتل غريري   دسختل فقي. برد   ... متا يح ويته فقتته إلى كتل  

                                                           
 .270ص،مصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .63نزيه أبو نضال، أدب السجون، صينظر:  (2)
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 سم سي يسل سألخرى بستتتتتتتتتتتتترعة  ي  من فقي، أغلق فقي بيسه كان أةتتتتتتتتتتتتترع ما  ، لقا  ل قيؤة باحاجة ال إرسدي  

لم سلهائلة سل ي صعسي من موجة سأل ،  غط عليهقا بشسة ، أمسك خصي ي  ااةلي  لى جهازي سل   سلبرق إ

ن أب لع كانت كافية أل ،ن تفقسني سلوعي.. سنقطع تافستتتتي لثاني ين أ  ثاث إلى سألعلى كادي أخصتتتتي ي  

 بة س ا في نفس موةتتى،  ربطه بقصتتة تلك سلر  س صتتعب  .  اس سلقشتتهس ترك أثر  (1)تافس"خاطه  بصتتاقه كي أم

قا أفاقت من غيبوب ها كان يقلؤ ا سإلحستتتتتتتتاس بقاسرة جوفها ذ كل   تتتتتتتتت لاغ صتتتتتتتتاب، إا رة سل ي تعر  سلط  

خلص ا  لم يفلح في سل   ا فشتتتتيئ  نفستتتته شتتتتيئ   حستتتتاس بالقاسرة كان ي صتتتتاعس فيف ا هي إلى سل اون، ذلك سإل

 رب  سل لس سلاي ير ل أثرل بعس أيام.ا من سلض   قع   مس أشس  ه عاسب بعيس سأل  سغ سل، إن  ، مهقا تقيأ أماه

ة ةتتتتاةتتتتي   حاجة سإلنستتتتان سألمستتتت غا   ،عايبة  ةتتتتائل  أخرى لل    سية سلعربي  ان في سلر      قس سب قر سلستتتت       

ب باحول ا تستتتتتب   ااج، مق    ويع سلستتتتت  ب ست خاذ سلطعام  ةتتتتتيلة تعايب  إذالل، فقام لى   ي سلغاسج، فعقس إ

ى إلى حاالي ما أد   ،ث سلفاةتتتتتتتتسرسب سلقلو  عام  سلشتتتتتتتت  مس م بالط  أ أ  غاية، ةتتتتتتتتوج سل   ،   رسلها ،أجستتتتتتتتاد م

 با رة( في )تلك سلع قة سل   موي ةتتت ااج ترمامارين شتتتار سلقوليرس بين ةتتت ااج تسمر، أة مقي ة كامر تتتي  

من جهة - ن ان بعض غرف سلستتتت     رسصتتتتير  سلحشتتتترسي، كقا أغرق سلستتتت  ث ببيض سلصتتتت  من سلخبر سلقلو  

حيث  تتتيق عليهم سلقكان  ااج، سلستتت  في  بالها  عام إلى نققة غرق فانقلب سلط   ،خبركثير من سلب -خرى أ

نحن " :، يقولب فصيل دقيق (سلقوقعة). يصف تلك سلقرسحل بطل ب في سن شار سلقوسرل  سلحشرسي تسب  

 ن دسرة سلستتتتتت  مها لاا إعام سل ي تقس  اي سلط  شتتتتتتهر  بطت كقي  ة، ماا ثاثة أ جائعون بشتتتتتتس   .سآلن جائعون..

يصف سلوجه  -ال سلقاتبكقا ةق  -ل وع  بعس عام س .(2) !"جربعة ة اا أ... رغيف  سحس لقل  س بوطا حاد  

خص . نصتتتتتتتتتيب سلشتتتتتتتتت  .من سلخبر  سلبيض سلقستتتتتتتتتلوق. .. تل  .اقصسئس أخو سلا  سلر  "، سلاقيض لعقاب سل وع

                                                           
 .102، 101ص ،مصطفى خليفة، القوقعة (1)
 .122ص المصدر نفسه، (2)



109 
 

 ،صتتتتتتا   ألم يبق فرسغ في سلقه ع سلاي  و مك ظ   .رغفة مع خقس بيضتتتتتتاي مستتتتتتلوقاي..سلوسحس ةتتتتتتبعة أ

 .(1)لف رغيف زيادة"م يعاي حوسلي أيو  .. كل  .سة حالت . ثم  .صبحت سلحركة صعبة.ى أح   

ل سلرس ي ذلك ، ااجقثيل ب ثث سلستتتت  سل    حس   ان إلى   قس بلغ سلحقس أ جه لسى سلستتتت            سلوحش " :يستتتت  

  مع كل   ..ة.ا على سل ث  يقف أمام جثة رجل بسين، يقستتتتك سلوحش بيسل عصتتتتا غليظة، ياهال بها  تتتترب  

 ،حس طرفي سلعصتتا بين آلي ي سل ثة. يضتتع أ.ى(عا  سلرئيس سلقفس   تتربة عصتتا يصتترخ بصتتوي عال )

،  ها جيسس للوحش يثب   ،مامة من سألعوج   و يقهقه، يقستتتتتك سل ث  قيب سأل. ي قسم سلر  . يسفع بها إلى سألمام

  .(2)م نفسيك يا رئيس" ح بالس  بالر   :لي ين  يه ف سلوحش ي ابع  غط سلعصا بين سإل

  أن  كاالغ صتتاب    ك سلعرل،  ال شتتك   ، نعايب سل استتي  س تتحة في سلستت  كقا بسي مامح سل         

ب على ،  ما ترت  قستتوةا   لق  ا  أ  أقستتى سلقشتتا س عاف  شتتس  بالعصتتا كان من أغ صتتاب عائشتتة عودة مشتتهس س 

 ياة حين قام ن يهين سلستت  أ ،بان سلقعا     س سلستت  ،  قس تعق   ياةقاس رسفق سلستت   ذلك سلقشتتهس من أثر نفستتي  

 س في سةتتتتتت قر  " :تقول ،لى سلحائط جانبي سلققرإ س سةتتتتتت ااج قي   مرأىأمام  ،عايبخارج غرفة سل    بستتتتتتحبها

. أمستتتتتتتتتك أحس قا بقسمي .اوس من ذلك.ن ي قك  محا الي سخ رسق رحقي بالعصتتتتتتتتتا د ن أتف يت صتتتتتتتتتسري   

لى جانب باب أ قفو م إمن سلشتت   صتتف   ،لى سلققر  إرل ب ستتسي ثم خرجا بي ، مستتحا سألخر بارسعي سآل

 ،اكان بكا ل نشتتتي    ،اباب باكي  حس سلشتتت  ، سنف ر أعاد س ثم   ،ةتتتار س بي في سلققر   ،غقضتتتت عيوني، أ سلققر  

 .(3).".جر  على ف ح عيوني.ي لم ألقا  

ة، نستتتتتاني  عور بالقرسمة سإلفقسسن سلشتتتتت  لى إكانت تهسف  ةتتتتت ن تسمرعايب تلك في ةتتتتتياةتتتتتة سل              

إال  أن ها لم  ،هايةشتتتخاص ةتتتيعسمون في سلا  ى ت ال أح    ،ل  اته سلخضتتتوع  سلا  يحقل في طي   ،عور  اس سلشتتت  

 ن بقرسحل ، كانوس يقر  تفوق حس د سلخيال سلبشتتتتتتتتتري   بأةتتتتتتتتتاليببل كانت محفوفة  ،ةتتتتتتتتتريعةعسسماي تقن إ 

                                                           
 .162، 159ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .227، 226المصدر نفسه، ص (2)
 .125ص ،عائشة عودة، أحالم بالحريّة (3)
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ى مع ح    ، ااجة مع سلستتتتتتتتتتتتت  ك اتوري  ة سلس   هم،   اس مبسأ سألنظقة سلقستتتتتتتتتتتتت بس  نستتتتتتتتتتتتتاني  ، الم هان إسلعاسب تلك

 .(1)لطة  ذلك سلقائسعايب باةم تلك سلس  انين سلاين يقارةون سل      سلس  

 ،على تلك سلقآةتتتتتتتي ا س سلحي   ين سلشتتتتتتت  لى سلقوي في حاالي كثيرة،  ياال سلستتتتتتت  عايب إسل     يؤدي      

عسد لى سزدياد ى إ اس سل  عايب أد    ه،نستتتتتتتتتاني   ه  سنعسسم إقق     ه ج، عاسب  في أمن سلعاسب سا  سفر  نصتتتتتتتتتيب  

 ...ةسل قاعي   عسسماي ون سإلفي تلك سلس   ذ كانت ت م  إ ة. ون سلعربي   ااج في سلس  حاالي سلقوي من سلس  

ن ي  سلقبير بعس أعين  سلس م سلشتتتت  م أ أما ،اثة في ةتتتت ن تسمرخوة سلث   من موقف إعسسم سألشتتتتس  تر يع أ  ال

اس، جتتا  س   قفوس أمتتام سألب  سلتتاي ال يرسل  ...ان ب خييرل بياهم تت  قتتام سلستتتتتتتتتتتتتت   "سن هى سألخوة من  دسع سلاتت 

عاا؟ أبي هللا يخليك ال تحرق قلباا بآخر  مطرقا.. جلستتتتتتوس حوله، ةتتتتتتأله ةتتتتتتعس: أبي، يا أبي، ما بس ك تود 

الدل عقرنا، أبوس أيسك يا بو... رفع سألب  رأةه شقلهم باظرة ذس لة حارقة، رفع يسيه بات  ا هم، سل قط أ  

، عم  سلبكاج سلقه ع كل ه"سليسين  أخا س ب قبيلهقا،  أجهر سألربعة ببكاج ف  ائعي 
(2). 

   أبي   قال سلط    ن ي ة سإلأ ،عايبتحت سل    سإلةتترسئيلي ن  ااج في سلستت  كقا قضتتى عشتترسي سلستت         

سلقحكقتتة سلعليتتا ذن من إبتت ي م   ،عتتايتتب تتاس سل    ن  إ ون، إذ ار سلقبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر عليهم دسختتل سلستتتتتتتتتتتتتت  طاق سلاتت  إ

. يظهر من خال ةةتتتتترسئيلي  يعة سن رسع سلقعلوماي سل ي تؤدي إلى حقاية سألر سح سإلتحت ذر  ،ةةتتتتترسئيلي  سإل

مع تقييس سليسين  تعصتتتتتتتتيب  ، لى لاع قالماا سللحظة سأل يبسأعايب سل     أن  ةتتتتتتتترسئيلي   ن سإلر سي ي سلستتتتتتتت  

 ،عايبفي سل    ةرسئيلي  ان سإل   سل ي يقارةها سلس  ةاليب  سياي عن عشرسي سألسلعياين. كقا كشفت تلك سلر  

، غلب سألحيان في أ ةتتتتترسئيلي  إلان س   بالقرسمة.  رغم ذلك يقيل سلستتتتت   ة  سلقعاملة سلقاةتتتتتية  سلقهياة  سلحاط  

                                                           
 عيد ربيع، موقع فسحة، القوقعة السورية: تفاهة الّشر وفظاعة التعذيب، موقع إلكترونيينظر:  (1)

https://www.arab48.com/8. 
 .249ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (2)

https://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%D9%88
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ة، ى أكثر جس    سلاي يع قس أن ه ،فستتتتتتي  عايب سلا  لى سل   إ تعايب سل ستتتتتتس ال ياال من  اه أن  بعس تيق    بخاصتتتتتت 

 .(1) صبرل  تحسيه ين صقود سلس  

 ،اس رمري  عايب بوصتتتتتتتتتتتفها حضتتتتتتتتتتتور  حقيق  سل   مكاة سل   ان على إدخال سآللة إلى أ    قس حرص سلستتتتتتتتتتت        

ب إلى أقصى درجاي سلقعا   إليصالا يص  ة خص  عايب، ف لك سآلالي معس  فان في سل   رغب ه في سل    إلشباع

ة مهقتت   ن  إ اتتاج، إذ عتتب في نفوس سلستتتتتتتتتتتتتت  سلر   ر يع  زرعا،  ذلتتك زيتتادة في سل   لم مع سلحفتتا  عليتته حيتت  سأل

 يح  سلقرةتتتي   الب  بستتتاط سلر   من تلك سآلالي سلس   ة، سلقسرة سل ستتتسي   عبان يحكقها سل      عايب بيس سلستتت  سل   

سلقهربائي  
(2). 

 :فسي  عذيب الن  الت   -اً ثاني

 ،رغم سرتباطه بالعاف سل ستتتتسي  ، فستتتتي  أثر سلا   لى على سل   رجة سألعايب يع قس بالس  وع من سل    اس سلا        

، بحيث وعينما يق رج كا سلا   سحيان على سل ستتتس،  كثير   في كثير من سألفستتتي  عايب سلا  ثار سل   إذ تظهر آ

 ن،  ين للستتت  ى بعس مغادرة سلستتت  لم، ح   وتر  سألبعيس بستتتبب سلخوف  سل    ألمسة تستتت قر  تتترسر نفستتتي  تا ج أ

س.  طرق ا  حيس  ت س في سالن حار خاصتتتتتتتت   ،ق  سلقعاناةي تتتتتتتترسر إلى درجة من سلضتتتتتتتت   قس تصتتتتتتتتل تلك سأل

أ   بيئةحكم بالنعسسم سل    ها  إشتتتتتتتعار ا با شتتتتتتتخصتتتتتتتي   ،ةحي  لى تسمير نفس سلضتتتتتتت   تهسف إفستتتتتتتي  عايب سلا  سل   

عور  بالشتتتت   ،ةخصتتتتي   إلغاج سلشتتتت   ام  ب يورث حالة من سلع ر سل   تعاي ال ستتتتس، فهوب  بالوقت أ  بافستتتتها، أ

 .(3) غير ا وم  سلعرل سالنفرسدي  عر  سلحرمان من سلا   طريقة حاقة سلش   ،باإلكرسل   عري   نية كال   بالس  

لى وس بالعودة إ  ق   ، ااج من دفن أةتتتت اذ مبعس أن فرغ سلستتتت  يقول ةتتتتليم  (تلك سلع قة سلبا رة)في         

فت نحو سليستتتتتتتتار... ةتتتتتتتتبعة قبور قس  سل بأن ( سكرين) أشتتتتتتتتار علي  يقضتتتتتتتتون ف رة عقوب هم، "سلحفرة حيث 

                                                           
عوض رجوب، التحقيق والتعذيب في السجون اإلسرائيلية، موقع الجزيرة اإللكتروني، ينظر:   (1)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/26 
اإللكتروني،  22التعذيب في العالم العربي، موقع رصيف  ،عمار المأمونينظر:  (2)

prisons-arab-in-used-methods-https://raseef22.com/life/2015/06/25/torture/. 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/موقع ويكيبيديا اإللكتروني. ينظر:   (3)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/26
https://raseef22.com/life/2015/06/25/torture-methods-used-in-arab-prisons/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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 كاس مشتتتتتتتتهس قادر على تسمير سلحالة سلا فستتتتتتتتي ة  .(1)ة لاا"ا ةتتتتتتتتبعة، كانت سلقبور معس  حفري في سلفااج  كا  

 سلوحيسة سلحا رة في أذ انهم. ة،  جعل سلقوي سلقرعب  و سلفقر س كاما  تسمير  

عايب نفستتتتتتته، يسخل مسير جرجس من سل    ،عايب ين لل   سلستتتتتتت   أ  تهيئة ،عايبسل هسيس بال   كالك كان        

جاعلين  جو هم إلى سلحائط، ترتعس قلوبهم  ،سا  سحس   ااج صتتتتتف  سلستتتتت   ةتتتتت ن تسمر إلى سلقه ع  يصتتتتتطف  

د! ةتتأحولها إلى جهام، شتتعرة تهس  أنا أ ،"أنا :ر سلقغقوس بالحقسوت  ان سلاي يا ابه سل      ا من بطش سلستت  خوف  

م رمين، إن و لستتته ما  ، كاب:  ال  سالح قانصتتتاح بصتتتوي شتتتسيس  مقابلها... ثم   سحسة ير ح ألف م رم 

 .(2)ب عرفوني مايح، وهللا ألدبحكن دبح سلغام"

أ   سم بيوتهم أ    ك  ،هسيس باع قال أ لهمثل سل    ، ينكاب رسز سلستتتتتت   ،س كثيرةهسيس صتتتتتتور  سل     يأخا       

ق عامر د سلقحق  قير، يهس  سلضتت   ب أنيبعور سلشتت  سلقستتؤ لي ة    ين عبج ، في محا لة ل حقيل سلستت  أعرس تتهم

ل هسيس شك   اس سل    إال  أن   بأةاليبهم ن،  رغم معرفة عامر ه  ز ج ه للس  م  باة قسسم أ (ة ائر سلع قة)في 

ق معك  مع نحق   على  اس سلقو تتتتتتوع، "سلوقوف طويا   فطاب له ،قلفت سن بال سلقحق   ،اا مخيف  له  اجستتتتتت  

نت تستتتتتتتقع صتتتتتتترخاي ز ج ك،   ي تحت . كيف بك يا عامر  أ.. ز ج ك..ك.م  أ ..بين ماك.كل سلققر  

 سل هسيس  .(3)..".يف سلعالةاقول لك: ةبق سلس   ،تطاب علياا ،تس رحقاا ،حقيق، ترجونا حياهامطارق سل   

د ا بإحضار أم ها  شل  صسيق ها   سم بي ها.  ذسته مارةه سلقحق ق على عائشة   س 

ى صتتتتتار ح    ،بشتتتتتكل كبير ق قس مارةتتتتته سلقحق   ،ومسلحرمان من سلا   فستتتتتي  سلا  عايب شتتتتتكال سل    من أ      

وم.. شيج ةوى سلا   لم يعس  ااك طعم ألي  " :على لسان عامر يقول سلقاتب  ين سلعريرة،ة سلس  ماي  وم أسلا  

ويلة على ك ف يطرق بيسل سلط   ،ق سلهقامتحا ل بستتتتتط نفوذ ا فيهاجقها سلقحق   ،احيان  وم أ كانت ةتتتتتاة سلا  

 .(4)امر  يه ف: كيف ت رك  يفك  تاام"ع

                                                           
 .215ص ،الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة  (1)
 .94ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (2)
 .48ص ،ستائر العتمةوليد الهودلي،  (3)
 .52ص ،المصدر نفسه  (4)
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ا، عايب عاف  قباشتتر،   و من أكثر مشتتا س سل   سلغير عايب س من سل   ا جسيس  نوع   ان   ف سلستت  كقا  ظ         

، يقول (سلقوقعة) ماها ما جاج في   ين حضتتتتتتتتور جلستتتتتتتتاي تعايب ةتتتتتتتت ااج آخرين.ي ح م على سلستتتتتتتت   ذإ

لى ة  س حة إعايب سل ي تصل جلي  صوسي سل    مباشر، لقن ألى أي تعايب جسسي  أتعرل إ "لم :سلقاتب

ا أ  حا ل ت ا لها نستتتتتتتيانهأ ...وتر  سلخوفس  مسعاة لل   كثر سةتتتتتتت فرسز  ، تغس  مع سلوقت أجقيع سلقافردسي

 .(1)غا ي عاها ال أفلح"سل   

، أن عصتتتتتتتتتتابيعايب أنهكت أ أصتتتتتتتتتتوسي سل   " : في مكان آخر يعب ر عن قستتتتتتتتتتوة تلك سل   ربة قائا         

... يومان من سلوحسة مع (2)س نهار   ليا  نستتتتتتتتاني  رسخ سإلصتتتتتتتتوسي سلصتتتتتتتت  ، أ ون من أن تستتتتتتتتقع أنتت عاب أ

  محا لة ت ا ل كل   ،طفالأح  ى  رجال  نستتتتاج نستتتتاني  ر عن سأللم سإلرسخ سلقعب  سلصتتتت   ،عايبصتتتتوسي سل   أ

 .(3) ا ل"تحا ل سل    هاألن  سي توبي  سلا   ، ذلك

صتتوسي أ بسأي" :تقول ،عصتتابهاعايب بالقاشتتار سلاي يأكل أ صتتوسي سل   ري عائشتتة عودة أكقا صتتو       

جحيم  أي   ...مستتتتتتباي ... تتتتتترب ...جلس ..نين. أ..تعايب تسس م ةتتتتتتقعي من سلغرف سلق ا رة، صتتتتتترسخ

سلاي أةقعه عايب موسجهة ذلك سل    .. لقن د ن فائسة. ،اةقع شيئ  ي ال أك ذني   على أي    عت كف    اس؟

ارل على عتتايتتب سلتتاي كتتان يكثر من ذلتتك سل   ، أ قتتسرتي على سالح قتتال ،عصتتتتتتتتتتتتتتتابي يؤثر في أ  ،رسل  ال أ

 ،ا  اا.. أم  .ىتحس   كياون ي أقا م  أكات بكل   ،ثااج  تتتتربيأفي  مر كالكلم يكن سأل .جستتتتسي مباشتتتترة..

 .(4) رب ماها"ى أ   ح   أ سجهها أ،  ال أعرف كيف صوسي تعاباي. سأل.كة. ال مشار  فا مقا مة  ال تحس  

 ، لم يال ذلك من مقا م ها ، أعافها عايبجلستتتتاي سل    ل أقستتتتى قس سةتتتت طاعت عائشتتتتة عودة تحق        

، كان أقار سب رسز  أن ح ب في جاونهاستتب    سل   ها، أهسيس بشتتل  ة  سل   مشتتا سة تعايب صتتسيق ها رةتتقي   إال  أن  

 ،فستتتتتتي  لى سنهيار ا سلا  ى إد  أةتتتتتتلحة، ذلك سالع رسف سلاي سأل أمخب   و ، م سع رسف ماهاطريقة لستتتتتتحب أ 

                                                           
 .284ص،القوقعة مصطفى خليفة، (1)
 .303المصدر نفسه، ص  (2)
 .336ص المصدر نفسه،  (3)
 .82ص عائشة عودة، أحالم بالحريّة،  (4)
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 :، تصتتتتتتتف ذلك سلقوقف قائلةسيسيق  سلحرن سلشتتتتتتت  ي حالة من سلضتتتتتتت   دخولها ف ، زعرعة ثق ها بصتتتتتتتقود ا

ة من  اس سل حيم؟  رةتتتقي   ،اي من سلخر ج من  ال سلورطةة؟ أي ةتتتبيل يقكا  يسللوناي  يضتتتربون رةتتتقي  "

 .(1)"ن تشل  ،  لن أةقح بأعقاق نفسيخ ها في أ دي صسى صر ف رد   ...يسي  إسنشلوس . ....  ت ألمتصرخ

 سالنفرسدي  كالعرل  ،في صور أخرى كالك فسي  عايب سلا  على مقارةة سل    ةرسئيلي  ان سإل   حرص سلس       

، يارسيسلر  سمة ي هل فيها سلقكان  سلوقت،  يحرم عليه  ين في د   غرسق سلستتتتتتتت  ،  إ ام عن سلعالم سلخارجي  سل   

 .(2)ر كبيرة  توت   عصبي   ،ةلى س طرسباي نفسي  ما يقود إ

 :عذيب اللفظي  الت   -ثالثا

 سلقستتتاس  ،ة اناي سل استتتي  يئة  سإلسلستتت   باأللقابرسخ  سلقاادسة عن طريق سلصتتت  عايب  يكون  اس سل          

في عرل  ،م  بعاا  يصتتتبح ذلك نه    ،ان   سلستتت   تستتتيطر على لستتتانف قثر تلك سللغة    ، ينةتتتاي سلستتت  بققس  

س كثر حضور  ةلوب  و سأليكاد يكون  اس سأل ىح    ،خوستهم ااج  ز جاتهم  أسلس   هايألم   ائم سلقب الة بالش  

ة ااج، في حوسر م مع سلستتتتتتت   ،انين   لسى سلقحققين  سلستتتتتتت   عقس   لعل   ،في ر سية سلستتتتتتت ن سلعربي    بخاصتتتتتتت 

 ااج من خال ةتتتتتلط هم في سلستتتتت   إلفرسغهاقباج  ي ما دفعهم رقية لسى سلقحققين  سلر  سل اس  سلقبت سلشتتتتت  

ان سلعربي  ياادي سلستتتت  ين إال  باأللفا  سلقب الة،  أةتتتتقاج سلحيوسناي،  كيل  سل ي يقلقونها، فلم يكن سلستتتت   

ري  ال سأللفا  في سل  هم  سلقساس بكل  مقسةاتهم،  أعرس هم  سإلكثار من سلقساس بالا سي سإللهي ة.  كث  

رطة باب سلقه ع،  دخلوس بطريقة  كأن  (3)". كول خ...  ال." ال جحش. :ماها (سلقوقعة)ر سية  . "ف ح سلش 

رب بالقرسبيج، سلشتتتتت  م،  بين شتتتتت يقة  لستتتتتعة كر  ياح، سلضتتتتت  باج، مئة ثور  ائج قس دخل  اس سلقكان، سلصتتتتت 

 .(4)يصرخون:  جهك ع سلحيط"

                                                           
 .94ص عائشة عودة، أحالم بالحريّة،  (1)
عوض رجوب، التحقيق والتعذيب في السجون اإلسرائيلية، موقع الجزيرة اإللكتروني، ينظر:   (2)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/26. 
 .37 ،140مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (3)
 .93ص ،المصدر نفسه  (4)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/26
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ة سإل اناي سل استتي ة  لعل           ، خاصتت  ا، ا مسر ةتت  نه    كان ةتترسئيلي  ان سإل   لسى سلستت   سل  عايب سللفظي 

 ،ةعام   لسى سلعربي   ها أ ق  سلقيم  رف أعلىمن خال سع بار سلشتتتتتتتتتتتتت   ،ذاللهسلغاية ماه تحطيم سإلنستتتتتتتتتتتتتان  إ

 ،حقيق،  يرس غيكيل عبارسي بايئة لعائشتتتتتتتة خال ف رة سل    ،ةتتتتتتترسئيلي  ق سإلة، فارى سلقحق   سلقستتتتتتتلم خاصتتتتتتت  

"أنت  ،حرسجها إ إل ان هافي محا لة  ،ةة سلخاصتتتتتتتتتت   يستتتتتتتتتتألها عن حياتها سل استتتتتتتتتتي   ،هقها في شتتتتتتتتتترفها ي   

ك متتا زلتتت جتتال سلتتاين نقتتت معهم... أتريتتسين أن تقولي أنتت  نتتت تعرفين ذلتتك.. كم عتتسد سلر  شتتتتتتتتتتتتتترمو...  أ

 .(1)".ارسج؟..ع

. .شتتتتيج. ك كل  نحن نعرف عا  " :، يقول سلقاتبثااج تحقيقهم مع عامرظهر  اس سألةتتتتلوب أ كقا       

ق باب رسز عامر بصتتتتتتتور عاسما قام سلقحق   ،ةتتتتتتتلوب دناجته.  بلغ  اس سأل(2) نعرف كيف تاام مع ز ج ك"

م سسخل ان صتتورتان  .. صتتسر ا على صتتسرل. ،شتتف ا سللعياة على شتتف يه" ،ة مسبل ة مع ف اة يهوديةجاستتي  

ور على ز ج ك.. كيف يا رأيك بأن نعرل  ال سلص  .. ما . مامحه عامر يظهر بكل   ..بشكل فا ح.

ريقة سلوحيسة  و سلط   ،سلقخ لفة بأةتتتتاليبهعايب فهاس سل    .(3)ور عاسكم في سلبلس؟"عامر لو نشتتتترنا  ال سلصتتتت  

 يطيح بصتتقودل  ، ينرسدة سلستت  يخضتتع إ،  لقي لي عل من نفستته بطا   ان   أ  سلستت   ،قسلق احة أمام سلقحق  

  .(4)ة"عور بالعاف  سلع ر درجة حاد  عاسما يبلغ ماه سلش  " ،  ذلك ةخاص  

من  اا يقكن تخي ل ما يخل فه سلستتتتتتت  ن في نفس سإلنستتتتتتتان سلستتتتتتت  ين من آثار   تغي رسي، إذ فرل        

م في أدق خصوصي اته  تفاصيل  عليه سلعيش قسر س   قن م  قع  آخر م او ع سألفرسد  سألفقار، كقا تحك 

 سلقام  سلط عام. حياته،  عبث ب ستتتتتسل  نفستتتتته،  ةتتتتتلب حري  ه، بل ةتتتتتلب أبستتتتتط حقوقه كحق ه في سلا وم 

 عب ر سلق  اب عن كل  ما ةتتبق بلغة عايفة جرلة، تااةتتب سلقوقف سلعايف.  في سلفصتتل سلث الث ةتت  اا ل 

 سلباحثة أبرز مامح  ال سللغة  خصائصها سلفا ي ة.

                                                           
 .119، 118عائشة عودة،  أحالم بالحرية، ص (1)
 .58ص،وليد الهودلي، ستائر العتمة (2)
 .135المصدر نفسه،  ص (3)
 .39زيعور، قطاع البطولة والنرجسية، ص علي (4)
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 الفصل الث الث

جون   الخصائص الفن ي ة ألدب الس 
 

 

ل  الخصائص المعنوي ة: المبحث األو 

 الخصائص اللفظي ة واللغوي ة :المبحث الثاني

 الت ناص   :المبحث الثالث
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 األولالمبحث 

 الخصائص المعنوي ة
  

 الن زعة اإلنساني ة 
 اإلخالص 
 دق  الص 
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  :ةزعة اإلنسانيّ النّ  -الأوّ 

ها ةاعسي ة كل   طاقة سإلثارة سلغريري   ،بأشكالها كاف ة ،  كبت سلحري ايسيسةر ف سلققعي ة سلش  سلظ   إن        

 ين سألديب  سلاي ا في سإلبسسع سألدبي سلاي أن  ه سلس    اس ما بسس  س ح   ،على تثوير سلوجسسن سإلنساني  

قاي سإلنساني ة قاي(1)كان يضج  بالس   فإذس  كان سلفن  " ون، ة في ر سياي أدب سلس  قوي   . إذ بسي  ال سلس 

ة سل ي  ي فس سإلنساني  غوسر ا، فإن  سلقاص  سلقبسع يا ح في سلغوص في أعقاق سلا  ، لسبر أ فهقا للحياة

 ةعة  ،عور باإلنساني ة  إدرسكهاسلش   :هاة من خال أمور عسة أ ق  د مفهوم سإلنساني  ،  ي حس  (2)محور سلحياة"

 ااك من  م إنساني ون بطبيع هم،  من  م د ن  أفق سلقاتب  رحابة صسرل  تسامحه،  فهم سلقاتب أن  

 .(3)ذلك

ر         ا، فلهم  جول كالحة س م قا   انين تصوير  لسى سلس   سلس  ون غياب سل انب سإلنساني   أدباجصو 

. كقا صو   مسلوخة تخ لف عن كل   س يؤثر في نفس قيضة تصوير  ر س سل وسنب سإلنساني ة سلا  ما  و بشري 

ا ل طهير نفسه ا حثيث  ةعي   (تلك سلع قة سلبا رة)ر حه   جسسنه، إذ يسعى ةليم في ر سية  سلق لقي،  يقس  

. سلوياي ما عايشه في ة اه منفح، رغم سامح  سلص  من سلحقس ت ال خصومه  تر يضها على سل   

 إرسدي  إلى سلوقوف سلا (سلقوقعة)في  -سلقلحس سلقسيحي  –ما يسفع موةى  ، ت  ا ز سإلنساني ة حس د سلفقر

دفعت تلك سإلنساني ة سلاين أعسموس.    ةاثاة على سإلخوة سلث   سلص   ،اخاشع   اما حب  سلقصلين  في صف  

بعس أقسى  اأثااج تغطي هت بعطفه عائشة عودة إلى تس يل موقف لصالح سل اسي  سإلةرسئيلي سلاي أحس  

، كقا تفرح جرعة ماج :عليها ليلة عاسب تقر     .(4)حرسج"مسافر في سلص   "أفرحاي تعاطف سل اسي 

                                                           
 .77منابع أدب الحركة األسيرة الوطنية، ص ،سليمان جاد هللاينظر:   (1)
 .394المنصوري، النقد األدبي الحديث، صعلي الجابر   (2)
 .394ص ،المرجع نفسهينظر:   (3)
 .130عائشة عودة،  أحالم بالحرية، ص (4)
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  :اإلخالص -اثانيً 

ادق سلص   فاألدب، إلخاص و س  ون سم بها ر سياي أدب سلس  أحس سلخصائص سلقعاوي ة سل ي ت          

يكشف  يسلقخلص،  و سألدب سلاي يخسم سإلنسان  سلق  قع،  سلا  سلهادفسلخالس  و سألدب سإلنساني  

فاع بصسق، ها سألدب نحو سلس  سإلنسان، أ  سة غاله  سة عبادل، موج  عن "ظلم سإلنسان ألخيه  ار سلس  

ا عن سلقظلومين، إلزسحة سلعسف ا مسسفع  ليكون ةاح   ،اا،  أمق  س،  شعوب  عن مصالح سلبشر أفرسد   ، إحساس

 . (1)"س نبيا  ا  فقر  عن  جه سألرل، على أن يحقل ر حا،  حس  

م  سلق  برين، أصحاب سلس    ن سلعربي  فر سية سلس          ، سلط اغية ةلطة  سلقو  كانت تهسف إلى فضح سلظ ا 

أن لطاي سل ي حا لت رق، تلك سلس  طاقاتهم للايل من معار يهم بأقسى سلوةائل  سلط   سلاين ةخر س كل  

سألدباج كانوس هسيس  سلوعيس، إال  أن  أ لئك بال   ، أ  عق ا عايشول من سلس  ااج بعسم سإلفصاحس تأخا عهس  

الل سلعالم عن أةاليب سلبطش  إذ ليعرف كل   ،م عليهم ذلك سلق ابة عن ت اربهمأصحاب رةالة،  ح   

ص  ليس سلهودلي على حرْ  ن   سالح ال سلغاصب. كقا أ نظقة سلعربيةسإلنسان سل ي تا ه ها بعض سأل

ى ال يقعوس للشباب سلفلسطيايين ح    فها،  كشْ ق سإلةرسئيلي  سلقشف عن سألةاليب سلقاكرة  سلقح الة للقحق  

هسف إلى توعية ت ربة رصس ا لهم، كان ةببا في ك اب ه لر سي ه، فق ابة سل    ب لك سلقصائس سل ي ي قن سلعس   

 من ةيخو ها. 

:  عائشة عودة سل ي خا ت ت ربة سلق ابة كانت تؤكس فيها        ،سل   ربة سلعقلي ة إلى  عيتحويل " أن 

سغ سلاي يقاعها من سلا بول  سلقوي،  ألن ه )  اس  و  ربة ذستها، ألن ه زبستها،  ألن ه سلا  سل    م في  و سأل

بقا ي ااةب مع أيس لوجي ه  ا تصايعه ،يطرة على ر سية سل  اري في سلس   باالة قرسرسأل م( ال يسقح لآلخر 

 جرسئم سلحرب.  ألقول أيضا أن   سلعاصري ة.  ألن ه ال بس  من محاكقة سلق رم على جرسئقه،  ال تقادم على

                                                           
 .395دبي الحديث، صعلي الجابر المنصوري،  النقد األ (1)
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جال،  أن  سلوطن  سلقس قبل  سلحري ة  سلقرسمة ساج،  أن  سلا ساج لسن أقل  من سلر  سلر جال ليسوس أفضل من سلا  

  .(1)"ة سل قيعمسؤ لي  

 :دقص  ال -ثالثا 

ةبيل إلى ال بس  له أن يع قس على نفاذ سلبصيرة  ألقعي ة سلفقر، فإن ه ال سإلحساس "صسق          

دس بقو ة سلفهم للا  سإلحساس سلصادق،  سل    فس،  بالقسرة على ةبر عبير سلصادق، إال  إذس كان سلقاتب مر  

سل  عبير سللغوي   تأثيرل سق مطلقا من خال  بسس  اس سلص  . لقس (2)أغوسر ا،  بالحاق في تصي س خوسل ها"

 ،(3) ين، إذ  ردي سلقعاني بقا هى سلصسق  سلو وحسلقبير، أثااج نقل سل  ربة سل ي مر  بها سألديب سلس  

لقي تااةب سلققام سلاي قيلت فيه،  أي   س،    ت بالعاف،ة جس  قوي   في قوسلب لفظي ة  س عن سلقبالغة،بعيس  

ن ها فإ ،   وحها فرغم بساطة سلقعانيا من تعايب إنسان في أقبي ة سل  حقيق  حفر سلس  ون! مقام أشس عاف  

ي، سفي سلا   ري تلك سلقعاني  ألفا  ما قاة من حقل سلس  ن  سلظلم  سلعاسب، فأث  سرتقري على لغة عايفة، 

سل ي (4) ي تلك سلقوةبة، أ  تسس ل صوتي  فحسب، بل رد حر ف مرك  ليست م سي فيها، فهي سلا    تقا ت

 . (5)س عليا"ت داللة  معرفة  أفقار  "أةس  

ة تلك سلعوسطف سل ي اشة          قس برز سلصسق حيث برزي سلعوسطف سإلنساني ة بكل  ت لي اتها، خاص 

،  سل ي رسفقها تا كر سلا سي سإللهية  سلل وج إليها بكل  خشوع  صسق  سل ي رسفقت ةاعاي سلعاسب سإلنساني 

ن اي من بين ص، صاي، أنت سلقخل  "يا رب خل   :(سلقوقعة)كقول موةى في د ن تقل ف أ  تصا ع، 

كل  من سة غاثة تلك . كانت (7)كن بعوني يا هللا"ين أنت يا هللا؟! أيا هللا، "  كقول عائشة  .(6)أيسيهم"

                                                           
 .200ص أحالم بالحرية )تجربة الكتابة(، ،عائشة عودة (1)
 .134فن القصة، ص ،محمد يوسف نجم (2)
 .248السجون وأثرها في اآلداب العربيّة، ص ،واضح الصمدينظر:   (3)
 .171مقامات العنف، ص ،منير الحافظينظر:   (4)
 .172ص ،المرجع نفسه (5)
 .54القوقعة، ص ،مصطفى خليفة (6)
 .127أحالم بالحرية، ص ،عائشة عودة (7)
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 إلى   ح عن سل سس،سل ي  صلت إلى حس  سنفصال سلر   ،عبةعايب سلص  عائشة  موةى في لحظاي سل   

حسسث سألال يشوبه أي  تقل ف، أ  سخ اق سق، بالص   اتعبير قا فائض  جاج مرحلة سلاشعور فيقا بعس، لاس 

  سلقبالغة في تصوير ا. 

سلاي كان  سآلمن  سلسسفئ سلحسيث عن سألم  بوصتتتتتتتتتتفها سلقاذ سلقعاوي   سا عاسق جلي  كقا ظهر سلصتتتتتتتتتت       

ي؟ كيف "كيف أطقئن أم   :قائا   لك ةتتتتتتتتليميعبر عن ذ ين من عاسباي سلستتتتتتتت  ن  بردل، يهرب إليه سلستتتتتتتت  

ها؟ كات قا  رث ها عاأصتتارع  أقا م؟ كيف أفهقها أن  إرسدتي في أن أبقى  سقفا بكرسم ي، إن  أقول لها أني 

ل يسيك  أةتتتتتتتتتتتتتاس رأةتتتتتتتتتتتتتي إلى أثق بحسةتتتتتتتتتتتتتها، لاس أخاطبها  ي بالفقر... يقا سلغالية، مام ي حبيب ي أقب  

سق سلاي جعلاا ن يق  (1) .".ك فك. ابقة مسى سلصتتت  قس ذلك سل  وسصتتتل بالفقر  ن أن  ، ي ضتتتح في سألةتتتطر سلستتت 

 كان عامر يفيض  مبالغة تثير تع باا ت ال سلفقرة سلقطر حة. ه، فا أثر ألي   ين  أم   بين سلس   قع فعا  

ا، ا في لحظاي دعائه  ل وئه إلى هللا، ما جعله يحافظ على بايان معاوي اته شتتتتتتتتتتتتامخ  ا  صتتتتتتتتتتتتسق  خشتتتتتتتتتتتتوع  

  .(2)ماهم معه، فيس صغر سلاي يوسجهه  يس شعر  جود هللا

امية من  ، سلعاطفة سلقؤثرة ة،عليها سلارعة سإلنستتتتتتتتاني   طغت قاي  غير ا، ال سلستتتتتتتت          سألخاق سلستتتتتتتت 

س تأثيري ا قوي ا  جانب سلس  ين،   .ماحت سلر  سياي بعس 

 

 

 

 

 

                                                           
 .76الطاهر بنجلون، تلك العتمة  الباهرة، ص (1)
 .141ستائر العتمة، ص ،الهودليوليد ينظر:  (2)
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 الثانيالمبحث 

 واللغوي ة الخصائص اللفظي ة
        

 الوصف 
   الت صوير الفن ي 
   اللون البديعي 
 اإليقاع 
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 الخصائص اللفظية واللغوية

ة  سل قالي ة لثقافة معياة، ة  ي سلوعاج سلاي يح وي سلقضامين سلفقري  "إذس كانت سللغة بطبيع ها سالج قاعي  

"اطقين بها، فإن  تطور  ال سلقضامين ي س صسسل في إبسسع سلا    تبرز ةقاته في إن اجهم سلفا ي 
 لهال  .(1)

 سلرخرفة سلباغي ة  .  من ر سفس ا سل صوير سلفايسلوصف ، فقن أةاليبهاةعس  ر سفس دة   أةاليب م عس   سللغة

 .  سإليقاع سلقوةيقي

  :الوصف -أوالً 

كلي ة، كقا         خصي ة سلا فسي ة  سلش  للوصف أ قي ة بالغة في سلعقل سلر  سئي، إذ أنه يبين أحوسل سلش 

ل سال  قام بال قاية سل قالي ة  سلحسث. ياشأم سلرمان  سلقكان حيث ي عقق في  صف معال  كل ذلك مرد 

في تحسيس إطار سلحسث  تصوير  اقوم بس ر ت"  مفردستها. إذ إن  سللغة سلوصفي ة  للاص،  سللغة،  ترسكيبها

أن ه ال  -سلوسقعبفضل تشابهه مع عالم –ة،  خلق عالم يؤكس ئيساي سلر  خصي  كل سلفيريقي لألبطال  سلش  سلش  

 .(2)يفعل ةوى تصوير  اس سلوسقع  نقله"

ة اي  سلبيئة  سلر  خصي  سلقظا ر  سلش  بعض صف لى   يسعى سلقاتب إ       مان بشيج من سل  فصيل، خاص 

ة ةاةي  ،  سالخ يار يابع من فقرة أالوصف عاسل يخضع لعقلية سخ يارف" ،فق  مو وع ر سي هتلك سل ي ت   

شيج،  إن قا يخ ار من سأل صاف  "لهاس فهو ال يصف كل   ،(3)  نفيها" يحا ل إثباتها أسيطر على سلقاتب ت

 .(4)ما يسعم  سفه  يؤيس فقرته"

عور  اقلهيفهو يصتتتتتف سلوسقع   ، صتتتتتويرأشتتتتتبه ما يكون بال   ا تفصتتتتتيلي  ن  صتتتتتفا فقا        "من خال سلشتتتتت 

عور .في مشتتتتتتا سل  ألفاظه مباشتتتتتترةر معب ر، ف اج سلوصتتتتتتف ا في تصتتتتتتوي  سقعي   سلقعاناة نقا   ..  قو ة سلشتتتتتت 

                                                           
 .81منابع أدب الحركة األسيرة الوطنية، ص ،سليمان جاد هللا (1)
 .360أدب عبد الرحمن الشرقاوي، ص ،ثريا العسيلي  (2)
 .227االتجاه الواقعي في الرواية العربية في مصر، ص ،حلمي بيدر  (3)
 .227ص ،المرجع نفسه  (4)
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س معب رة قادرة على ساليحاج بأجوسج  سإلحستتتاس بالوسقع، كل  ذلك جعل من معطياي سلحبس سلعارية، صتتتور  

سلس  ن سلقوحشة  بعالم سلس  ااج سلغريب"
 ون قس أبسعوس في  صف سلقكان أدباج سلس   أن  في  ،  ال شك  (1)

خصتتتي اي  قس تألقوس كالك في  صتتتففهقا كل  ما يقلك سلستتت  ين  ااك.  ن، من في سلستتت   سلر    مامح سلشتتت 

فق س  خيال بعيس سألوع من سلوصتتتتتتتف يح اج إلى ذ ن م وق  ة،   اس سلا   حي ة  سلقعاوي  سألمور سلر    صتتتتتتتف 

 إلى عبارسي معبرة  موحية.   لقي ي رجم سألحام  سلخيال

ل ا يكاد يي ة إبسسع  في رةم صورل سلوصف (با لون )يبسع          )تلك سلع قة سلبا رة( ر سي ه صفحاي حو 

رس كل   ،اا دقيق  عور  صف  يصف سلقحيط  سلش   إلى لوحاي ناطقة، فهو ذلك ب صا ير مطابقة، قادرة  مصو 

وج؟ "كيف ي شعر بالض   :ا سلع قة  غياب سلضوجعلى تحويل سلقعاني إلى عااصر ملقوةة، يقول  سصف  

ا لسني بشرتي  يسفئها، أدرك أناي حظيت بريارته.  ما كات أفلح في سة بقائه، عو   عاسما يسسعب  ياج  

 ،مثل يس حانية على أك افاا قت. كان يطبق ف أة على أبصارنا سلقفيفة. يك افاا  يحط  عن ذلك يسود سلص  

فقس جعل من سلاور شيئا يلقس،  .(2)"ا بالغبار يريحاي  ال يثقل علي  ،  ما زسل مشبع  ى حين يكون ثقيا  ح   

قت، سلاي يحل  ثقيا     على أك افهم.ثم  يبسدل سلص 

رس، سلاي أدخلها سل ي أحس  ها بعس جولة من سلعاسب سلش    حي  قو  سلر   تصف عائشة لحظاي سلس         

"كقا نباتاي سألرل بعس ةباي ش اج طويل، صحوي. ر حي تسبح في عالم  ، تقول:بحالة من سلا عي

في ةقاج صافية كطائرة  رقي ة لطفل في  ور، ال تعرف سلحاجة  ال سلخوف. ترف  ة  سلا  فاج  سلحري  من سلص  

. ترى ما على سألرل بو وح،  تحافظ على مسافة بياها  بياه. حر   ة ال تخضع لقيود سل سس يوم صيفي 

عسسج. ة أ  أ أ  أصسقاج. ال أم     سن صار، ال أ لر! با حقس أ  سن قام، ال  ريقة أو أ  سلبشر. تغ سل بالا  

كانت حالة رسئعة من  ،ح ياجاي. جسسي با س.عالم مشرف  فوق أر ي.ر حي تا قي إلى عالم آخر. 

                                                           
 .250وأثرها في اآلداب العربية، صواضح الصمد، السجون   (1)
 .250الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (2)
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ع سلفقرة و  سة طاعت أن تط اا من تشخيص  تصوير  بسيع،  اتبةها سلق . أد سي سللغة سل ي  ظف(1)سلوجود"

نة  لها إلى شيج، إلى لوحة ملو    ة بالحياة. اج  بين أيسيهم  تحو 

 ة للض يج، تقاد تشعر سلقارئ باإلزعاج لق رد قرسجتها، يرةم مصطفى خليفة صورة  صفي          

ا، أ  بصوي . سل قيع ي قلم  سل قيع يسقع،  ألن  سلقام دسئقا يكون  قس  .. كام... كام.."كام. يقول:

ل إلى شيج، ال  و  اين، ال بالفحيح  ال باألزير  ال  و بالط  خافت، فإن  م قوع  ال سلهقساي ي حو 

ل آخر سليوم إلى ما يشبه أس سلاي ي حو  يسخل سألذنين  ماه إلى سلر   ، اس بالهسيس..  و شيج من كل  

 ،ى بعس أن ياام سل قيعنين، ح   بل، أنقر على رأةي بإصبعي فأةقع سلر  سلط اةة سلفارغة، شيج ما كالط  

إن  تاعب . (2)أس"ة سلقك ومة تحوم دسخل سألذن  تقرع جسرسن سلر     لض  ها تبقى  ال س تسكت سألصوسي كل  

ورة سلوصفي ة إس ح في ا، كان له أثر   ا مس ي  سلقاتب باأللفا   سل  قرسر سلاي ترك سيقاع   يصال تلك سلص 

 بسق ة م اا ية، أبسع سلقاتب في رةقها.

كوصفه ةاعاي حرمانه من  ،حقيق سل ي مر  بهاس من مرسحل سل   أم ا  ليس سلهودلي فقس  صف كثير         

سيس، يقول "إن ها حالة سة عاسب سلعاسب، أصبح عامر سآلن   و في  اس سلا وم،   صفه ةاعاي سلقرب سلش  

سيس، يشعر بأن ه ر ح با جسس، ي سامى إلى أعلى بسهولة،  ال شيج يشس    ل إلى سألرل،  ثقلسلقرب سلش 

ابق معاني قها بكل  مشاعرل، يشم  أري ها،  ي فيأ ة، أم ا سآلن فهي معان ي ا   نظري   سل سس، كانت في سلس 

 .(3)"بطقأنيا هاظالها،  يسعس 

 تظهر برسعة سلوصف حين يل أ سلقاتب إلى إجرسج تبادل بين معطي اي سلحوسس، ما يعطي         

 ااك حياة  ياكر ن أن    ااج عاسماا، فقصطفى خليفة يصف  جول سلس  ا قوي  ا  جرة  ا خاص  سلوصف  قع  

ة يصفها بأن ه "يسود ا  جوم  عاسما يا ب سلخيال إلى حيث سأل ل  سألحب   ،أخرى خارج  اس سلقكان

                                                           
 .131عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص (1)
 .182القوقعة، ص ،مصطفى خليفة  (2)
 .67وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (3)
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ق عم سلحامض سلاي ي ا   بالط   اكل سلقرئي سلاي يسرك بصري  ، إذ أن ه يعبر عن سلش  (1)حامض" رمادي  

عاسما  لقشاعر صفة سللون ماح س،   (2)"كلقاته لرجة" :يج سلقلقوسوي بالش  باللسان،  كقا يصف سلص  

وسد.(3)ةود""في دسخلي حرن أ قال: ة حرنه من خال ماحه صفة سلس   ،   و بالك يشير إلى شس 

"ال بس   سلق اون، ل لون للرسئحة في أعقاق ذلك سلقكانتخي   ( تلك سلع قة سلبا رة) يحا ل ةليم بطل     

 ها مائلة إلى سإلخضرسر،  ذسي بقع صهباج، أ  ربقا كان كل  شيج أةود تخيلا، فقس من أن  للرسئحة لون  

كقا أعطى سلقشاعر رسئحة،  .(4) كات أشقى في   ع سللون حيث ال  جود لغير سلعفن  سالكفهرسر"

أم يفوح ماه  خم سلققابر" "فالس 
،  سلقوي كالك له "رسئحة، مريج من سلقاج سألجاج  سلخل   سلقيح. مريج (5)

 .(6)،  لطالقا ترسفق صياح سلخبل مع تلك سلر سئحة سلاافاة"جاف   حاد  

سفئة ت       اان "يأتيك فيض من سلح ، يقولسرك بالعين في ر سية )ة ائر سلع قة( مشاعر سلحاان سلس 

ا قالت  سصفة فقسسن حري ها ا لق  حاةيس طعق  ا ماحت عائشة سألكق .(7)سلسسفئ با سنقطاع عن عيايك"

 .(8)ا"عم صار علقق  ف ذلك سلط  تقث   .. ذس طعم مر.ا ثقيا  حساة  خصية "خلق سلقاع إسلش  

 :صوير الفني  الت   -اثانيً 

ل سلقعاني سلقاماة في سلا  ن سلعقل سألدبي   صياغة في مهق اس د ر   ي  سل  صوير سلفا   ؤديي       ، إذ يحو 

ة  ور م قوعة من سلعبارسي  تخ صر تلك سلص  ق، بليغ مشو   بأةلوبإلى صور  سقعي ة  دالالي خاص 

                                                           
 .184مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (1)
 .313ص المصدر نفسه، (2)
 .368نفسه،  صالمصدر  (3)
 .55الطاهر بنجلّون، تلك العتمة الباهرة، ص (4)
 .157، صالمصدر نفسه  (5)
 .210، صمصدر نفسهال (6)
 .130وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (7)
 .32عائشة عودة، أحالم بالحرية ص (8)
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من خال إظهار جانب من سلقعاى  إخفاج جانب، ما يثير شوق سلقارئ  فضوله  يسفعه إلى  ،سلحرفي ة

 .(1)سالة عارسي  سلق ازسي  سلقاايايمن سلقعاى قشف عن سل أمل  محا لة سل

ن  غرسرة سألحسسث  عاف إإذ شبيهاي  سالة عارسي، ة  سل   ي  ور سلفا   ن بالص   تقاد تفيض ر سياي سلس         

 مثيرة للعوسطف من جهة  ،من جهة ة  سل قالق  سق ضى حضور تصويرسي  كااياي بالغة سلس   سلقوقف،

ور إلى بعض سلص    اا ع بكثير،  لقن ةأشيرور إلى م ال أ ة،  ربقا سح اج سلبحث في تلك سلص  أخرى 

 سلحصر. ازسي على ةبيل سلقثال ال سلق 

 سية ما جعل من سلر   ،ق سلفقرةتعق   ور سل يق فيها سلقثير من سلص  ت سف   (ةأحام بالحري  )فر سية         

من فقرة سإلبعاد عن سلوطن، ما دفعها  ماها خوف سلقاتبة اة رغم قسوة مو وعها، الحيب ة تضج  ي  لوحة فا  

، إذ صو ري سإلبعاد (2)"ياهض في دسخلي كشعور  بابي   إلى عسم سالخ باج لحظة سع قالها: "كان سإلبعاد

 لها حق   ،بالضباب،   ي بالك تشير إلى حالة من سلا جود  سلو م  سل  ضليل، حالة ترفضها كقاا لة

فقأن  مامح سلط بيعة تغي ري  ،اس خاص  كقا صو ري سللحظاي سل ي ةبقت سع قالها تصوير  رل. في  ال سأل

ا بسسخلها   ف لها أن ها ة حرم باهم ل فر س تلك سلقااظر، ألن  صوت    بهاج، ما دفعهاا  صاري أكثر حسا  

 ل  ..بيعة.سلبيضاج يح فل بعرس سلط   بأز ارل"ش ر سللوز   من  اس سل قال سلاي ترب ت في كافه،طويا  

.؟ .عاي.تود  كانت ؟ أليوم؟  ل كانت تبثاي رةالة ماا في ذلك سا خاص  بيعة تخاطباي خطاب  كانت سلط  

بيعة صاري في ذ اها ، فالط  (3)ريس سالف رسق عاها" ال أ ،بيعة شيج في سلط  ر حي تسخل في كل   شعري أن  

 كائاا حي ا له ر ح يخاطب  يرجي رةائله.

إال  أن  ذكرياتها سلقسيقة بسي  كأن ها نهر دسفئ يغقر ا "أشعر  أنا  ،نرسنة رغم سلبرد في غرف سلر        

.  أبسعت عائشة عودة في رةم صور فاي ة ألم ها في (4)ه ماج نهر دسفئ يغقرني"أك ب عن سلبيت كأن  

                                                           
 .327 ،326صلنقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، الصورة الفنيّة في التراث اينظر:   (1)
 .20أحالم بالحريّة،  ص ،عائشة عودة (2)
 .26ص ،المصدر نفسه  (3)
 .30المصدر نفسه، ص  (4)
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ة، تعكس من خالها عاطفة سألمومة سلق سف قة،  خوف سألم  على سبا ها  قو ة سلقرأة سلفلسطياي   ة، موسقف عس 

. إن  خوف سألم  على (1)قوةه في لحظة سنطاق" ي تاسفع نحوي كسهم شس  تقول ةاعة سع قالها: "بقيت أم  

هم  ،سبا ها دفعها لانطاق بكل  عفوي ة  ةرعة ل حقيها من أيسي سل اود، فشبهت ةرع ها بانطاق سلس 

ر أم ي كْ ب رسز قائلة: "ذِّ حقيق بغرل سالمن سلقوس، كقا صو ري مشاعر ا ةاعة ذكر س لها أم ها في سل   

بحيث لم  ،قود  سلقو ة بقكان، فقانت عائشة من سلص  (2)ككرة كغيرل من سلقام" لم يرتس   ،صاباي في مق لأ

 ذكر أمها كان أشبه بالقرةسلقر ة  يحقي مرمال، إال  أن  سلاي يصس   ق، كالحارس تال ماها تهسيسسي سلقحق  

 لصالح سلخصم.أحرزي  سفا أخطأ ا سلحارس فسل ي 

تحت  زي ات عائشة عودة صورة سالع رسف، لقا شرحت سلقاطق فيها، فاحن شعب مظلوم  سقع        

نوسجهه  نقاتله، فهي ترفض سإلنقار  ت قسك بحق ها، ثم  ي تصو ر شعور ا  ر مح ل  ظالم،  حق اا أن  ني

لى ، كأن ي سن قلت إخرجت من شرنقة ، كأن ي ثقيا  لقيت عن ظهري حقا  بعس سالع رسف قائلة:  "كأن ي أ

عن ظهر ا  ه ألق  ثقيا  ، إذ جعلت من سالع رسف حقا  (3)ن في  جو هم"، كأن ي ألقيت قابل ي سآلمسسر جسيس

جسيس  مسسر فشعري بالخف ة  سلقو ة،  صاري كالفرسشة سل ي تحل ق بحري ة، أ  كالقوكب سلاي ياطلق في

ة من عالم يضج  بالحري ة، عالم سلفرسشاي بعيس عن  يق سلقكان، ناحظ أن   تصويرستها لافسها كل ها مس قس 

ا لرغبة سلقاتبة سلحقيقي ة   ي ، إذن جاج سل صوير سلفا ي  عاكس   سألفق سلرحب يرسن  سلقوسكب  سلقسسرسي سلط  

خصي ة  حري ة سلوطن.  سلحري ة سلش 

ة فعل أخ ها سلقبيرة        د بي ها، كانت أشبه بعين لق ا  سم سل او   عين عائشة عودة   ي ترقب رد 

تها  رباطة جأشها، سلقاميرس ا ،  كأن قها تطرد نقالت كلق ها سألخيرة   ي تشير بيس ا كأن  "، فوصفت قو 

                                                           
 .34أحالم بالحريّة،  ص ،عائشة عودة  (1)
 .80ص المصدر نفسه،  (2)
 .86ص ،المصدر نفسه  (3)
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ة (1)رشقن بقاج بارد" ، إذ أبت أخ ها أن تس  يب لاوسح سلا ساج  نسبهن لحظة  سم سلقارل،  فاجأتهن برد 

 بارد ف فرقن إلى بيوتهن. قا رشق هن بقاجفعلها فقأن  

.. لم تعس بي طاقة لبكاج أ  غااج أ  تفقير .مة رمادصبحت كو ى أشيج على سلغااج ح   "يعلو سلا         

ور سلفا  (2)سلبكاج فرج  سلغااج نعقة  سلاوم رحقة" ...  توبي أ ي ة سلبسيعة، جاجي ،  ال سل  عبيرسي سلقوي ة  سلص 

ت قلب  ،  يظفر سلبطل  ليسة مشاعر في ا ة، مس  سلقاتبة  سة ارفت دموعها، فالحرب جوالي  كر   فر 

امسة، فأثري فيها تأثير  مرة  ياال ماه سلعس   مرة أخرى،  بعض سألمور ةاري بقا ال تش هي سلس   س  ياة سلص 

ل  ال سلحكقة س، جعلها من كثرة سلبكاج  سإلر اق تشعر  كأن ها كومة رماد، كقا أفضى بها إلى تس يكبير  

ة، فالبكاج فرج،  سلغااج نعقة،  سلا وم رحقة، أصابت سلقاتبة إصابة دقيقة في  ال سل  شبيهاي سل ي سلبليغ

 ع قسيم  سلس  عاب، من خال حسن سل    أفضت إليها ت رب ها،  رسفق جقال سل صوير  اا إيقاع موةيقي  

 سل قيل. سلعفوي  

حقر كان يبرق سي موجرة  مخ صرة، " وج أ قس كا ت عائشة عودة عن كثير من سلقوسقف بعبار       

ديبة جاون لة على نبا ة سلقاتبة.  أثاري سأل، كااية عن تحفير جانب سلحار  سلحيطة،  دال(3)في  عيي"

د سإلةرسئيلي بالا ازي ة، (4)"نازيون" لفظة د بكلقة  سحسة سة عاري فيها ان  سل ا     سلس   ، إذ شبهت فعل سل ا 

عقلي ة تاقيل  إبادة  بقا  صف بأن هبقا تعر ل له في سلقرن سلقا ي  مرتبطة  ي في ذ ن سليهودي  

 أ صلت فقرة  ،ا كاما  على يس قوسي   لر سأللقاني ة، فقانت كلقة  سحسة سخ صري بها تاريخ   ،عاصري ة

ان سإلةرسئيلي   س حة عن عاصر   ي غر رل. إر ابه،  سة فر   ي ة سلس   

                                                           
 .102ص ،عائشة عودة، أحالم بالحرية  (1)
 .98صالمصدر نفسه،   (2)
 .121ص ،نفسهالمصدر   (3)
 .127ص ،المصدر نفسه  (4)
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د س  قامها برةقي ةري عن أةفها  عب           بال ي قس مت سع رسفها إلنقاذ  ،إلخفاقها عاسما أظهري لل ا 

ة سلط  . (1)أي ةكين بلع ه؟": "تقول  سصفة ةوج سلقوقفين ،صسيق ها ين حاد  ك  ، ت رح كيفقا كانت رفينفالس 

 مشيرة بالك إلى طرفي سلقوقف سلاي  قعت في مصيسته.

ذسذ ه سلر  . فا ت ر حي ببكاج شفيف كأن  .لة لي.جفاف كانت سلرةارل يحييها سلقطر بعس  "كاأل        

كقا صو ري دموع بكاج سلفرح  بالر ذسذ سلعاب  ،،  صو ري  اا بؤس سلحال باألرل سل اف ة(2)في يوم قائظ"

 سلخفيف سلاي أثلج صسر ا،  أذ ب جفاف قلبها. 

خال صور بسيعة، تقول  سصفة حالها بعس  تاطق سألشياج في ر سياتها ل عب ر عن ذستها من           

ااني يصطك ة،  صوي أ"تركت ماقوعة بالقاج  مسكونة بالبردوم: جولة من سل  عايب  سلحرمان من سلا  

.. .طبقت جفوني. أ.ا.ة  لفف ها حول جسسي كأن قا أة حلبها دفئ  فت سلباطاي  . تلق  ..كصوي ماتور ةيارة قسيم

سصطياد ا  تم   ،حام يقظة. كانت أ. يس ولون على ةاح سل اسي  نهرب.، لت رفاقا يق حقون سلقكانتخي  

. صوي (3)"؟حامي سلقغقض ين، أكان سل اسي يرقب أحين ةلط سل اسي  وج ةاحه على عياي  

وتي ة، قر بت سلقشهس إلى أذ اناا  أةقاعاا  ورة سلص  سصطكاك سألةاان كصوي ماتور ةي ارة قسيقة،  ال سلص 

ر سلبطاني ة بالقائن سلحي  سلاي تا ظر ماه دفئ  بقا هى سلو وح.  ا، فاالة حاب رفيق ا  حاان  ثم   ي تصو 

يقاظها إة  ي تلك سل ي دفعت سل اسي  إلى   اس ما كانت تاشسل سلقاتبة  تحلم به.  أي مصادف ،سألمومة

عيشه  بي ه  من غفوتها في لحظاي سلحلم بالحري ة، إن ه سلعس   سلق طر ف سلاي يحاصر سلفلسطياي في

  ح  ى في أحامه.

لر  سي ة بحس  ذسته لقصطفى خليفة،  كان عاوسن س (سلقوقعة)ي ة في ر سية  كثري سل  صا ير سلفا          

،  ة ن سلا فس، اس فاي  تصوير   ، سلس  ن سلبااج سلقكاني  ،  معاال سلخفي  ، فالس  ن  و سلقوقعة، بقعاال سلحقيقي 

                                                           
 .95ص، أحالم بالحريّة، عائشة عودة  (1)
 .138ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (2)
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ةبح في بحر من ، كات أجسسر صاغه كر هم لي ،تاقو حولي قوقعة ب سسريني يقول: "مع سأليام، بسأ

ن،   قا ليسا س. فل لك سلقوقعة جسسر (1)اني صاغه خوفي ماهم".  سل سسر سلث  .ة  سلحقس  سالشقئرسز.سلقرس ي  

سلقسلقين أغرقه فيها تاظيم سإلخوسن ن، إن قا م ازيين، أحس قا كان عبارة عن سلقرس ي ة سل ي يجسسرين حقيقي

ن قا  و محاط ب سسر، ما جعله يحيا في عرلة تام ة، كأ ا،ا  دياي  ألن ه مخالف لهم أيسلوجي   ،دسخل سلس  ن

ان.  ، جسسر آخر فهو في ة ن دسخل سلس  ن. كان سلخوف سلاي تشك ل في قلبه من أذس م  أذى سلس   

ر نفسه بأن ه ةلحفاة  عيفة   كل قا دس قها سلخطر سنسحبت إلى قوقع ها الت قائه، خائفة،مابوذة فصو 

 . (2)"...رسقبأ ...صلص  ، أتجلس دسخل قوقع يقوقع ها، أ سنسحبت دسخل  ،ت بالخطرحس  "كسلحفاة أ

 قس  ظ ف خليفة سالة عارة سلقكاي ة بشكل كبير في ر سي ه، فشبه سل وع بالحيوسن سلقف رس سلاي له       

حاديث بالخقر سلاي يا ب سلعقل "كانت سأل ،الفرنسي ةب،  شبه سألحاديث (3)"سل وع يعضاا" :أنياب، لق ا قال

،   و  اا يركر في تشبيهاته على مظا ر سلحياة سل ي حرم ماها، كالط عام في ةاة (4)ة تسكرني"بالفرنسي  

 سل وع،  سلقام في ةاوسي سلا با.

ر سلحرن  سلقآبة بال بال سلث قيلة        سل ي  يرةم خليفة صورة قاتقة لافسه سل ي تع ر عن سلفرح، فيصو 

لس سلاي ال يقكن سخ رسقه،  يبس  أن  ق حياته، كقا يصور ا بال سسر سلعالي سلص  و ت ثم على صسرل،  تع

قاموةه سللغوي  بشكل  س ح،  رفسيبيئة سلس  ن ب سرسنها سلعالية  أبوسبها سلقغلقة  ظلقاتها سلحالقة، قس 

ن . ال يس طيع أ. ااك شيج في دسخلي يرفض سلفرح. .ت ثم على صسري.. ة سلقآب"جبال من سلحرن 

.  ل ماي سلفرح في دسخلي في .اوسي.يقفر فوق جسسر عال  صلس من سلحرن سلق رسكم طوسل  ال سلس  

 .(5)زحقة سلقوي تلك"

                                                           
 .72ص ،مصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .78ص ،المصدر نفسه  (2)
 .138ص ،المصدر نفسه  (3)
 .220ص المصدر نفسه،   (4)
 .328ص  ،المصدر نفسه  (5)
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فشبه سألصوسي  سلقام سلق سسخل سلقرعج مقاوع من سلقام،  و فقط يسقع،  (سلقوقعة)في  سلبطل       

 رسماي "بيادر  أ ا فوق بعضها سلبعض، ا صف  بالبيادر سلقثيفة  سأل رسماي سل ي سصطفت أح ار ا صف  

وتي ة سل(1)ةة من سلقام"مكس   موةى ح  ى كاد ياف ر، ح  ى بعس  قاتلة،  ج  بها رأس،  ال سلفو ى سلص 

"نظري حولي كل سلوجول مغلقة كل نوم سل قيع ظل ت أصسس  ا تقض  نومه،  تقصف ةكون أحامه. 

وي،   اا تظهر سلقفارقة، (2)سلعيون كابية" قت بإحسى صفاي سلص  "صقت ،   و بالققابل يصف سلص 

ت صوي سلر صاص سلث قيل؟ إن  ظر ف ، فقيف يكون للصق(3)ثقيل يخيم على سلفسحة سلصغيرة" رصاصي  

 سلس  ن سلقاةي ة قس جعلت من سلققكن سل قاج سأل سسد بل تسسخلها على نحو غريب. 

، فقس حضري صورة سلقوي بأكثر من مشهس  لوحة،   اس ما كان (تلك سلع قة سلبا رة)أم ا في        

ة تقرب  من عقسين،  أن  ذلك سلس  ن  و محل  يعكس قااعة سلس  ين، بأن ه في  يافة سلقوي سلبطيج لقس 

ة،  تفوح تلك سلر سئحة ، فهو مسرك لح قي ة سلقوي  م قب ل لهافيقة تلكسلضيافة سلص   . فللقوي رسئحة خاص 

ثم  يظهر  . (4)افاة  ال يسوي سلقشكلة"أر ياضح برسئحة سلقوي سلا  سلث  أر "مع مشاعر سلحقس  سلر غبة في سلث  

 ،ل على صفاج ر حهماق قة،  لعل ه سة عار سللون سألبيض  ليسل  ثيابا بيضاج  سلقوي كالقائن سلاي يرتسي

بالقرركشة،  ر من سألمل، بل إن ه ي قل ها عاسما يصفها بعس أن ةل م بقصيرل  تحر   ، تقب له لفقرة سلقوي

ص سل ي يح ويها يربطه كس على جاذبي ة سلقوي  نعقة سلخا.  ليؤ (5)"سلقوي في ثوب أبيض مرركش"

قس، سل ي ترتبط با ن سلس  ين بالحري   ة  سلس فج  سلحياة، فلم يكن ة ااج سلحفرة ير ن تلك بشعاع سلش 

  .(6)ا"سلشقس إال  عاسما يحل  سلقوي بحفرتهم  يخرجون ليسفاوس موتا م، "سة حال سلقوي شعاع شقس بهي  

                                                           
 .181ص ، مصطفى خليفة، القوقعة  (1)
 .189ص ، المصدر نفسه  (2)
 .71ص ،المصدر نفسه (3)
 .202بنجلون، تلك العتمة الباهرة، صالطاهر   (4)
 .138ص ،المصدر نفسه  (5)
 .20ص، المصدر نفسه  (6)
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 ذلك لق ا برغت خيوط سألمل ةرعان ما عادي صورة سلقوي سلقرعبة سلق وحشة إلى حقيق ها،          

في فضاج سلقلب، سألمل بالا  اة  سلحري ة، يقول: "كانت مخالب سلقوي ت اب قلبي لقي تا رعه، فيقا 

ض   و يكر  أجابه في سالت  ال سلقعاكس لقي سة بقي سلحياة، كات أتصبب عرقا  أرى  جه سلقوي سلق قب  

فالقوي  حش مف رس  .(1) سلقخالب ترسخت". شعري بأن  ... لن أة سلم..على أةاانه  يبصق غضبه

 أمل، ليا صر عليه، يكر  على أةاانه يريس أن يف ك به  يا رع قلبه،   و يوسجهه بكل  ما أ تي من إيقان 

  ذلك سلوحش سلقاةر. ف  رسخى مخالب

ور        في أنقاط م عسدة فهي إم ا حركي ة كقوله: "سلقوي يعبر عن  سلفا ي ة لسى سلقاتب  تبس  كالك سلص 

رخة أصسسج ، ي عل للص  اسحلون عا  فه سلر  "كان سلفرسغ سلاي خل  : ،  إم ا صوتي ة مثل(2)مقربة كأن ه مسرع"

ورة سلص   ،(3)ها قصف رعس م قاد في ةقاج مع قة"، كأن  رجاجت ردد في سأل وتي ة   اا يقرج سلقاتب بين سلص 

رسخ أن يقصفه بصوي رعسي  عايف  سلقرئي   ة، في عل فضاج سلس  ن غارقا في سلظ لقة، ثم  ما يلبث سلص 

ورة سللوني ة في عبارسي عسيسة يرد  صسسل ذلك سلفرسغ سلقوحش سلاي خل فه سلر   ، مرلرل سحلون. ثم  تظهر سلص 

 حك سليأس  سقعهم سألةود سلحالك.  "،   ي مس قاة من (4)ودسج"فقار سلس  ماها: "يخافون أن ترس دكم سأل

حك،  يابغي أن يكون للضحك لون سلحياة  رسئحة سلط بيعة، (5)ليس له لون  رسئحة" ، فلليأس صوي سلض 

قوم "كانت بطاني اي  لقا ه أفرغ من كل   ، ألن ه  حك مري ف فارغ،  كالك للبطاني اي رسئحة سلس  شيج حيوي 

 .(7)كون"ن بالس  و اا محكوم سلحال أن  في عبارته "  سلعاقة سلحالية ذسلقرةل  سلق از يظهر  .(6)مسقومة"

                                                           
 .228 ،227، ص طاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرةال (1)
 .139ص المصدر نفسه (2)
 .234ص ،المصدر نفسه (3)
 .244ص المصدر نفسه،  (4)
 .87ص ،المصدر نفسه  (5)
 .11ص  ،المصدر نفسه (6)
 .45ص ،المصدر نفسه (7)
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فقس أشار إلى سلقكان بالحالة، فهي مرة حالة ةكون،  أخرى حالة ةر ر "نحن، مقيقين على ةر ر 

 .(1) قلق"

ر ذسكرته       يج سلاي أفرغه من مح وياته  صو  سلقاتب محا ل ه  يصف  ،(2)"لقس أفرغت ذسكرتي" بالش 

في محطة ما، بأن ي  ،ي أ دع ها خرسنة أماناي"أتظا ر بأن   :تعطيل سلحوسس  ترحيلها عن سلحفرة قائا  

دين س عن م اا ل سل ا  ا، بعيس  س بالقطن أ  سلحرير، ثم حفظ ها جانب    ب ها في حقيبة صغيرة،  غلف ها جيس  

م قوعة من سألشياج سلقادي ة سل ي  فالحوسس  في تقسيرل . ..(3)س عن م اا ل سل قيع تعوياة مس قبل ما"بعيس  

س عن مكانه سلاي يقيم فيه، فهو ا بعيس   دعها مكان  سس كي ال تبلى،  أجقعها    عها في حقيبة،  غلفها جي  

ر   ، يسعى للحفا  على حوسةه  ميسعى للحفا  على كل  ما  و معاوي مصو  شاعرل س إيال بالشيج سلقادي 

 .لفياالها سل    ر حه كي ال 

،  في ذلك داللة على (4)، صو ر  ليس سلهودلي غرفة سل  حقيق "بالقسل  سلا قس"(ة ائر سلع قة) في        

ام ة سل ي قسوة سلقكان،  فظاعة سل  عايب.  ر سلقحققين باألفعى سلس  ر نفسه بالحقل سلوديع،  صو  كقا صو 

تحيط بفريس ها، ثم  صور م بق قوعة من سلا ئاب سلقف رةة سل ي تاهش لحقه بأنيابها، فصورة سألفعى 

ا، إحاطة أفعى ةام ة " قس أحاطوس به جقيع   سلا ئاب كل ها تشير إلى سل  وحش  سألذى  سلقوي، يقول: 

. ثم يعود (5)أخا س ي اا شونه من كل  جانب، كق قوعة ذئاب أنشبت أنيابها في حقل  ديع" .ها..بفريس 

ر سلقحققين بالر   ودسج يصو  "أربع ز سيا ةودسج تحيط  ،داللة على حقس م  حصار م له ،نرسنة سلبشري ة سلس 

 .(6)ة زنرسنة بشري ة  ال سل ي أحاطول بها؟"به من كل  جانب، أي  

                                                           
 .229ص، طاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرةال  (1)
 .151ص  المصدر نفسه،  (2)
 .10ص  ،المصدر نفسه  (3)
 .53وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (4)
 .67، صالمصدر نفسه  (5)
 .69ص  ،المصدر نفسه  (6)
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يصو ر صعوبة سن رسع أي  سع رسف ماه، بصعوبة نرع سلر  ح من سل سس، أ  نرعة شوكة من  ثم  و      

وك في سلعهن  ،صوف مافو  "سلقوي  نرع سلر  ح عن سل سس أ ون من نرع كلقة من صسرل، باتت كالش 

دة، ماها "دموع سل  قاةيح"، (1)سلقافو "  .(2) كا ى عن نفاقهم  كابهم بعبارسي م عس 

 :اللون البديعي   -ثالثاً 

سلبسيع  و أحس علوم سلباغة سلث اثة،   و "علم يعرف به  جول تحسين سلقام بعس رعاية تطبيقه         

اللة" .  بقا أن   اس سلعلم يشك ل ثلث حقل سلباغة، فا غرسبة أن يرد (3)على مق ضى سلحال    وح سلس 

، ال يخل سلقعاى،  ماه في ر سياي أدب سلس  ون جرج ماه   :بشكل عفوي 

،  لل  ورية أثر (4)"ن، قريب غير مقصود  بعيس مقصود:   ي "أن ياكر سلق قل م كلقة لها معاياالت ورية-أ

، إذ تثير سن بال سلقارئ،  تس سعي إعقال سلعقل،  تضفي جو   س من سإليهام سللطيف جقالي  في سلعقل سألدبي 

"أنا من ناحي ي ةري في بحر عقيق ال يقكن أن أفصح ( )ة ائر سلع قةعلى سلقعاى. مثل ما  رد في 

فلقلقة عصفور معايان، معاى قريب ، (5)"مير سلقؤماينال سلعصفور،  ال سلصقر  ال ح ى أل عاه ألحس،

ليف   و غير مقصود،  معاى بعيس   و سلقصطلح سلقعر ف سلاي يطلق على سلق عا ن ر سأل  و سلطائ

    و سلققصود.دسخل ة ون سالح ال ةرسئيلية مع سلقخابرسي سإل

)تلك سلع قة سلبا رة( "توقفت ةاوسي عقري،  لم أتقسم في سلسن،  لم أجسد صباي، من يومها   في      

ي، فلها معاى قريب   و ، إذس جاجي سل ورية  في كلقة ةا  (6)فقسي ةاي، فلم يعس باديا على محياي"

                                                           
 .112وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص (1)
 .94ص المصدر نفسه،  (2)
 442حسين الدراويش، بالغتنا، ص  (3)
 487المرجع نفسه، ص (4)
 .18وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص (5)
 .13الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (6)
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 كالك "بضاعة سلصبر نفسي من اين عقري،   اس ما قصسل سلقاتب.  رةي،  معاى بعيس   و ة

 ، فللصبر معايان، معاى قريب   و ثقرة سلصبر،  معاى بعيس   و خلق سلصبر   و سلققصود.(1)سلسوق"

جع -ب ق ل، : الس   كلقاي سألة اع مو وعة على أن تقون ةاكاة سألع از  و "توسفق أ سخر فوسصل سل  

"قصر كقا أن  ، (2)عليها، ألن  سلغرل أن ي انس بين قرسئن  يرس ج بياها  ال ي م ذلك إال بالوقف" اموقوف  

اعة،  أقل  ما تقون كلق ان"  مثلها قول عائشة عودة "سلغااج  ،(3)سلفقرسي يسل  على قوة سل  قكين  إحكام سلص 

"ما أطول  اس سلبون سلشاةع  ما أعظم نعقة سلاور،  تعبير  ليس سلهودلي:كالك    ،(4)نعقة  سلاوم رحقة"

  قت  ة،عة بغبطة  حبور،  ياظر إلى  جو هم في سلوقت نفسه كقطع ظامي  كان ياظر إلى سإلنارة سلساط

 ا.ا بسيعي  ا موةيقي  قق سلس ع إيقاع   يح .(5)نوسر سلبهي ة"حرمة  ال سأل

س ن من سلر  حساةان م ااقضان، سلر  إلرمن في سلس ن زماان، يس  بعهقا  كقول مصطفى خليفة "س       

كقوله "صف لاا  ا بعض تعبيرسي سلطا ر با لون .  أيض  (6)ثقيل بطيج،  سلرمن سلقا ي  خفيف ةريع"

،  كثيرس (7)م فا اي"س سي، لحيقاي أم نحياي،  سعرسي أعلم إذس كن  ةقرس سي أم شقر سلاساج. أريس أن أ 

  آخر من أشكال سلبسيع كال رسدف  سلطباق  سل ااس.سلس ع في طي اته شكا  ما يحقل 

،  قس ظهر سل ااس بأنوسعه في (8)"تشابه سللفظين في سلا طق  سخ افهقا في سلقعاى"   والجناس: -ج

سلقسؤ ل  ماه "أعسنا طعام سلظهيرة ثم  طعام سلعشاج. حضر سلضابط ،  اس سألدب، سل ااس سل  ام  غير سل  ام

شاج   و  قت سلليل.  (9)بعس سلعشاج" أ  كوصف  ليس فال ااس بين كلق ي ع شاج   ي  جبة سلطعام  عِّ

                                                           
 .122صبنجلون، تلك العتمة الباهرة،هر الطا  (1)
 .158دب،  صرب في فنون األ، نهاية األشهاب الدين النويري  (2)
 .164ص المصدر نفسه،  (3)
 .98عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص (4)
 .93وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (5)
 .184مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (6)
 .98الباهرة، صالطاهر بنجلون، تلك العتمة   (7)
 .502حسين الدراويش، بالغتنا، ص  (8)
 .148عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص  (9)
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" مع  ، فهاا أ رد سل ااس غير سل ام(1)سلهودلي عاسما قال: "سلقعلوماي ةيحصلون عليها عاجا  أم آجا 

  سلط باق، ما زسد في قوة سلقعاى.

، (3). كقول عائشة "لقس سن صري  قس  رموس"(2)أ  سلقطابقة   ي "أن ت قع بين  سين مخ لفين" الط باق:-د

 كقول  ليس سلهودلي "تس طيع بخبرستك  فهقك سألماي  تحصيل سلقصالح  ت ا ب سلقفاةس"
 قس ظهر  .(4)

كقا أن سل ااقضاي س إذس سق رن بضسل، سلطباق في كثير من صفحاي تلك سلاقاذج، فالشيج يكون أكثر بر ز  

،  سلصيف سلحار نقيضه ةفر بكثر سسلخطيرة سج قعت في ذلك سلقكان سلقغلق، فالحياة يقابلها سلقوي سلق و 

صف ي سللين  سلقكر، مقابل  عاسما جقع بين صف يسلش  اج سلقاةي، ح  ى في طرق سلس  ان  أةاليبه، 

سيس.  سلقسوة  سلعاسب سلش 

  :اإليقاع -ارابعً 

سلبااج سلر سئي  يح اج إلى سإليقاع بغية إكقال سل وسزن بين سلرس ي  سل رئي اي""إن        
، فهو ليس زياة (5)

فقط بل تاسيقا ل سس سلر سية  موةقة له،   و الزمة ت قرر ل اكر سلقارئ بالقؤثر سلرئيس في سلبطل 

كاإليقاع سلصوتي  سللغوي  سلبسيعي،  يعس  سإليقاع سلصوتي   و  كثيرةيبرز سإليقاع بصور .   (6)سلقحوري  

تقرسر   ال سلر  سياي ، إذ يكثر فيسل  قرسرعلى ةبيل سلقثال  ماها  س في سلر سياي سلقسر ةةسألكثر حضور  

 لعل  سل قرسر يشير إلى . (7)أصوسي معياة تعبر عن سلحالة سلقائقة،  ترمم سلاقص في عقل سلرس ي سلسارد

 ثر ما يثير س  قام سلس ين صاحب سل  ربة،  يؤرقه.أك

                                                           
 .124وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (1)
 .149رب في فنون األدب، صالنويري، نهاية األشهاب الدين   (2)
 .129عائشة عودة، أحالم بالحرية، ص  (3)
 .18صوليد الهودلي، ستائر العتمة،   (4)
 .214سمر روحي الفيصل، البناء والرؤيا، ص  (5)
 .214ينظر: المرجع نفسه، ص  (6)
 .215ينظر: المرجع نفسه، ص  (7)
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 جا  عكس بطا خاص  ،  اس سل قرسر أعطى سيقاع  (1)ثقيل" . مثاله في ر سية )سلقوقعة( "سلرمن ثقيل..      

س ل عكس  يق سلس ين من تلك ثير  ." تقرري  ال سلعبارة ك.. كام.... كام.."كام كالك ةير سلرمن، 

 كأن تقرسر ا قس تركسالة قاع  سلصقت،   فليس له إال   حق  حر مت عليه سلقام، سل يجوسج سلخانقة سأل

 ا.ا مرع   ا صوتي  إيقاع  

ة، تاركة يكثر با لون في )تلك سلع قة سلبا رة( من تقرسر كلقة       بالك  سلقوي، في ةياقاي م عسد 

لاي  ظفت فيه سللفظة، كقا  صف ر يال طبيعة سلققام سا ي ااةب مع ا عايف  ا موةيقي  ا،  إيقاع   قعا خاص  

"ةبعة رجال، ةبعة مقاماي، ةبع صلوسي. كات أعرف سأل لياج سلسبعة،  :على درب سلر حاني ة  قائا  

. لم تقن  ي سلوحيسة سل ي تقوم بقثل  اس .س.س  سحس  ففي صغري سع ادي أم ي أن تصحباي لريارتهم  سحس  

 سل قرسر  اا له ، (2)سل عساي  سألمهاي سلقف وعاي  سلف ياي سلعربا سي"سلطوسف، أعسسد  أعسسد من سلاساج 

 قيقة سل فصيل  سل أكيس،  ربقا يعكس س  قام سلرس ي بالرقم ةبعة لغاية في نفسه.

 ا، في داللة ل وكله على هللا  سة عان ه به، تارك   أكثر  ليس سلهودلي من تقرسر لفظ سل الة "يا هللا"       

، كقا عب ر عن رفضه ب قرسر كلقاي  حر ف أخرى لها سيقاع اا  س ح  ا  دياي  س ر حاني  ر أثر   اس سل قرس

. .. آل.."آل. كالك توجعه لقا قال:  ، (3)ا"ا إرب  اهم من أي سع رسف  لو قطعوني إرب  موةيقي قوي "لن أمك  

ري عائشة عودة  .(4)ر ا"إن ها صورة ال أة طيع تصو   . ..ال ... جه أعود إلى سلس ن؟ ال بأي   كقا كر 

 .، في محا لة لشحا سلهقم،  تقوية سلا سيبعض سلقلقاي بشكل  س ح مثل سصقسي يا عائشة سصقسي

ا من فيض،  لقحاي مخ صرة، لقا جاج في  ال سلر  سياي، إذ فا ت        كانت تلك سألمثلة غيض 

، كال صوير سلفاي  سلقااياي  سلقحسااي سلبسيعية  صفحاتها بكل ألوسن سلباغة من بيان   بسيع  معان 

 .     سألةاليب سإلنشائية  غير ا، مقا ماح تلك سلر  سياي قوة   حضور س  جقاال 

                                                           
 .15مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (1)
 .140الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص (2)
 .9وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (3)
 .9المصدر نفسه، ص  (4)
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 الت ناص  

 باسته، إن قا  و سم سسد طبيعي  "أن  أي  نص  ال يقكن أن يكون مس قا   يقوم سل ااص على أةاس         

لقا  و خارج عا ه، إن ه ر ين سلا صوص سألخرى، ففي أي نص  يقكااا أن نقشف عن عاقاي خارجية 

ا حركة  حيوي ة،  كقا يكسبها صسق   .   اس سل  ااص  أ  محا رة سلا صوص، يضفي على سلر  سية(1) س حة"

ا.  يع قس فهم سل  ااص  على معرفة مسبقة بالا صوص،  على ثقافة سلقارئ سلعامة "ألن  سلا ص  يع قس  عقق  

س، ي قع بين سلحا ر  سلغائب،  ياسج بطريقة ت ااةب  ابقة  تقثيلها باص  موح  على تحويل سلا صوص سلس 

 رد في ر سياي أدب سلس  ن ما يلي:وسع كثيرة،  أبرز ما   .  لل  ااص  أن(2) كل  قارئ مبسع"

  :يني  التناص الد   -أو اًل 

إن  سلقارئ لبعض ر سياي أدب سلس  ون يلحظ  بو وح حرص سلقاتب على توظيف سل  ااص بشكل       

ياي بشكل خاص،  لعل  ةبب ذلك  طبيعة سلفقر سلاي ياطلق ماه سلقاتب، كوليس سلهودلي  عام،  سل  رسث سلس 

، أ س جس  في ر سي ه )ة ائر سلع قة(، سلاي يبس  م أث ر   بب إلى محا لة  س باالت ال سإلةامي  قس يعود سلس 

ياي  عاس سلقارئ،  ، لاس ةعى   سلقاتب لقس سلوتر سلس  ين في حياة سإلنسان سلعربي  ذلك بسبب أ قي ة سلس 

ياي  لقا له من ةلطة  قوة  قسرة على سإلقااع.  قس يأتي توظيف سلقور ث  سلقاتب إلى توظيف سلقور ث سلس 

ياي بحاسفيرل،  إم ا أن يأتي إيحاسلسياي إم ا بشكل لفظي مباشر  قن ةياق م  ج  طابق، إذ يك ب سلا ص سلس 

 يعبر عن ذلك سلقور ث بالقعاى سلاي يسرك سلقارئ أبعادل  رمري  ه.ل

ياي  سللفظي   سلقعاوي  في ر سي ه، ففي حوسرل مع )سلعصفور(         قس أكثر  ليس سلهودلي من سل  ااص  سلس 

ة ، م أثر  (3) .".للهم قس بلغت، فاشهس.سلاي أ دع معه سلر نرسنة، يقول: "س ام في ح   س بقول سلابي عليه سلس 

                                                           
 .84ص، 3مجلة جامعة دمشق لآلداب، عوائل بركات، نظرية النقد الروائي عند باختين،   (1)
 .8مصطفى السعدني، التناص الشعري، ص  (2)
 .23وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (3)
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سلودسع.  في حوسرل مع نفسه إذ يقول "أم ا أنا،  فعلي  أن أ رم أر سحهم،  أن أجعل من معاوياتهم قاعا 

فَي ذَرُه اَقَاعًاَ}فهو  اا ي أثر باآلية سلقرآني ة في قوله تعالى: ، أي قاحلة خا ية، (1)ا، بإذن هللا"صفصف  

ا ملساج ال نباي فيها. (2){ص فْص فًا باإل افة إلى سالة شهاد بالقثير من سآلياي سلقرآني ة  سألحاديث  أي أر  

 سلابوي ة سلشريفة.

ياي   يبس  سل  ااص  سل       : " عوس صخوركم على صسري، ألهبوس جسسي بسياط أحقادكم، تهفي عبار  س 

س عن كابر.. أخرجوس مكر باي قريظة  باي سلا ضير  خيبر"،   و بهاس ل كابر  أخرجوس لي كل  مكر  رث قو 

خور على صسرل، ثم  يشير إلى قصة بال  يشير إلى نفسه من خال قصة بال سل  اريخي ة،    ع سلص 

ر عبارته سلشهيرة "أحس.. أحس" ، مسى (3)إشارة مباشرة، عاسما يكر  . ليفهم سلقارئ من خال  اس سل  ااص 

د، فقان كصبر بال على تعايب أةيادل له بالسياط،  بر سلاي أبسسل سلس  ين في موسجهة عصا سل ا  سلص 

خور على صسرل.  يشير إلى مكر سليهود  غسر م، من خال ذكر سل  اري   سلحقائق سل  اريخي ة،   بو ع سلص 

س بالك إلى زيف سلوعود عهس، مشير  فقبائل سليهود زمن سلابي عليه سلسام، عرف عاها سلغسر  عسم سلوفاج بال

خصي اي سل  اريخي ة، ليست م رد ظوس ر كوني ة عابرة،  سل ي يرياها سلقحققون له. "فاألحسسث سل  اريخي ة  سلش 

قولي ة سلباقي ة" ، فإن  لها إلى جانب ذلك دالل ها سلش  تا هي بان هاج  جود ا سلوسقعي 
(4). 

)تلك سلع قة سلبا رة( على لسان ةليم، سلاي يوسةي نفسه بأن  من  س في ظهر سل  أثر بالقرآن كثير        

. (5)ا  م أحياج عاس ربهم يرزقون"ا  عس سن  يقوي في ذلك سلس ن إن قا  و شهيس، "إن  سلاين يق لون ظلق  

يوصل سلفقرة سل ي يريس ا من خال  اس سل  وظيف، فقهقا بلغت ذنوب أ لئك سلس  ااج، فإن  ما نال ه   و 

                                                           
 .38ص ، وليد الهودلي، ستائر العتمة  (1)
 .20/106سورة طه،   (2)
 .141المصدر نفسه ص  (3)
 .120استدعاء الشخصيات التراثية، ص ،علي عشري زايد  (4)
 .124الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (5)
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هسسج  رتب هم.  ي أثر بقصة أجس اد م  أر سحهم من عاسب في تلك سلحفرة، كفيل بأن ي علهم بقصاف سلش 

 . (1)"ا ذرسعي  رل باةط  س على سألد  ا، "كات مقسا في كهفهم ةايا  أ ل سلقهف، سلاين لبثوس نيام  

ياي  لسى ةتتتليم، سلاي يستتت شتتتعر سل        ا ور من خال  تأتي سلقفارقة في صتتتورة من صتتتور سل  ااص سلس 

سلظ لقاي سلق رسكقة في تلك سلحفرة، في اكر سآلية سل ي تصتتتتتتتتتتتتتتف سلظ ام في ةتتتتتتتتتتتتتتورة سلا ور، قال تعالى: 

َ د لَُلَيََْ َْدََْ ر اه ا} يقول "تأملت ،  (2){نَُِّرَِمِنَو م نَلَِّيََْ جْع لَِاللَِّهَُلَهَُنَُرًاَفَم اَلَهَُۗ  َظُلُم اتٌَب عْضُُُُ  اَفََْبََب عْإَِإِذَاَأَخْر يَ 

اقط إلى أن تصتتتتير سلع قاي أقل  إع ام   أدركت أن ح ب   . (3)ا من نور"ا، إلى أن أبصتتتتر قبستتتت  ا م  الية تستتتت 

ياي  لق ا سةتتتت حضتتتتر قصتتتتص سألنبي اج  حلم بهم،  ماهم سلا بي أيوب، ليرك ر على فضتتتتيلة   رد سل  ااص  سلس 

بر، بر: أي ها  سلصتت  بر، يقول: "كأن  ع وزس يهقس في أذني،  كان يردد ذكر سلصتت   يستت قس  من قصتت ه سلصتت 

بر فضتتيلة من فضتتائل سإليقان.. ، سعلم أن  سلصتت  ر  ه سلضتت  أذكر سلا بي أيوب سلاي قاةتتى  .سلقائن سلاي مستت 

بر  و ةتتبيل سلخاص  م.ما قاةتتال، أتى هللا على ذكرل لقي ت عظ.  أن  هللا  .ف احه... أنت تعلم أن  سلصتت 

ابرين!"  .(4) مع سلص 

ياي سلقستتتتتتتيحي  لسى موةتتتتتتتى في سلقوقعة،  جاج ذلك في ةتتتتتتتياق تاكرل  لاظرة       كقا ظهر سل  ااص  سلس 

ؤسل )لقاذس تخل ى عاه(، سي  نسيم، تلك سلاظرة سلققلوجة بالع ب  سلس  صورة  سلقسيح لحظة له فقأنقا ت س 

 .إلهي..  ي عبارة آرسمية تعاي ). (5)"؟شتتتتتتتبق اي ا. لق.. سيلي..ي.تعايبه   و يستتتتتتت ا س   يصتتتتتتترخ:  "سيل

،ترك اي؟ اإلهي لق ياي  سلقستتتتتتتتتتتتتتيحي   ال  (، فالشتتتتتتتتتتتتتتبق  اا معاال سل رك  سل  خل ي كقا  رد في سلقور ث سلس 

ا بشتتتتتأن صتتتتتسيقه؟!. كقا ظهر على لستتتتتان سلا ظرة بالغت في تعايب بطل سلر  سية  لوم نفستتتتته، أكان مانب  

                                                           
 .50، صطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرةال  (1)
 .24/40سورة النور،   (2)
 .90الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ص  (3)
 .174ص ،المصدر نفسه  (4)
 .382القوقعة، ص ،مصطفى خليفة  (5)
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بهاي"رفاقه  ، في محا لة للسفاع عاه  حقاي ه من (1)" جادلهم بال ي  ي أحستتتتتتن،  ال تأخا س سلا اس بالشتتتتتت 

 سلق ل.

 اس  سح وي سلر  سياي كثير س من مظا ر  اس سل  ااص،  ذلك بستتبب ما لألديان من أ قي ة  تأثير في      

خصي اي،  في سلق  قع سلعربي  بشكل عام.   حياة سلش 

 :عبي  الش   الت ناص   -ثانًيا

ك أثر ا تعبر عاها.  ة سل ي سلخاصتتتتت  ة اريخي  ة  سل   عبي  سلشتتتتت  رصتتتتتيس من سلقسلوالي في سلر  سية سلعربي ة،       

ا ا لغوي  بحيث تشتتتتتتكل قاموةتتتتتت   بقو تتتتتتوعها، ة، أ  سةتتتتتت خسسمها أللفا  خاصتتتتتت  رسث، أ  سلله ة سلقحكي ةبال   

 ا.خاص  

ة مع سل  رسث،   اس مخ لف سلا  مع ا غالب   سي ة سلعربي ة ت فاعل سلر          صتوص مهقا كانت طبيع ها خاصت 

 قس بسس  اس سل  رسث  .(2)لفقر سلعربي سلحسيثرسث باة عاقة سل   ،  يعكس أ قي  ياطلق من تفاعلها مع  سقعها

ل ا ا  س تح  جلي   حصتيلة خل فها سلقستلقون أي ام حضتارتهم،  سلعرب قبل عصر في سلر  سية سلعربي ة، إذ تشتك 

كل حصتتتيلة جهس إنستتتاني  في سلق االي سلقخ لفة،  ليس حكر  (3)هضتتتةسلا   س على سلق  قع أ  ، كقا أن ه يشتتت 

 .(4)سل  اري  فحسب

رد في سلر  سية سلعربي ة،  ،خ اف أشتتتتتتكاله  مرجعي اتهتوظيف سل  رسث على س            و أبرز مامح سلستتتتتت 

بب في ذلك إلى سلر غبة في "  يعود للقصتتتتتتتتتتة  للر سية سلعربي ة،   و سألمر سلاي إي اد شتتتتتتتتتتكل مقي ر سلستتتتتتتتتت 

ال بس  من معرفة سألشتتتتتكال  ، اا  . (5)ا بالر من  سل  اري   سلوسقع"ا خاصتتتتت  سق ضتتتتتى م ا سة شتتتتتاق ة  إحستتتتتاةتتتتت  

ة سل ي برزي في ر سياي أدب سلستتتتتتتتتتتتتت  ون، إذ أن  كل   سحسة من  ال سلر  سياي تقثل ثقافة م  قع سل  رسثي  

                                                           
 .71القوقعة، ص ،مصطفى خليفة  (1)
 .7سعيد يقطين، الّرواية والتراث الّسردي، ص ينظر: (2)
 .47سعيد يقطين، الكالم والخبر )مقدمة للسرد العربّي(، صينظر:  (3)
 .8فرحان صالح، جدليّة العالقة بين الفكر والتراث، صينظر:   (4)
 .42التّراث العربّي، صمروة متولي، حداثة النّّص األدبي المستند إلى   (5)



144 
 

،  ي م  سةتتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتار ا من سلا سكرة تبعا (1)تظهر مامحه في ألفاظها  أمثالها  أغانيها  مع قسستها ،معين

س الرتباط تلك سلر  سياي بوسقع سلستتتتتتتتتتتتتت  ن على مستتتتتتتتتتتتتت وى  نظر  سل ي تقع في ذلك سلقكان سلقغلق.  للقوسقف

،  سرتبتاطهتا عقومت   س بين لغتة سلر  سية كبير   ا بوسقع سلبلتس سلتاي  قعتت بته أحتسسثهتا، فتإن اتا ن تس تفتاعا  ختاص 

 :تيةسل فاعل على سلقس وي اي سآل سلعااصر سلقحلي ة لل  رسث،  قس جاج  اس 

عبي  -أ  المثل الش 

يكاد يعكس طبيعة سلحياة سل ي  ،ه سألدباج من أمثال شعبي ة في ر سياتهم  ليسة سلس  نإن  ما  ظف          

 بأةتتتتتتتتتتتتلوبعاشتتتتتتتتتتتتو ا قبل خول سل   ربة، كقا يعكس مسى سالرتباط ب لك سلبيئة، إذ  ظ فت تلك سألمثال 

 يشتتونها في سلستت  ن، فاةتت حضتتار الطبيعة سلقرحلة سل ي يعصتتيل،  جاجي مؤكسة افمن سل    سكثير  يخ صتتر 

ما  ،له سرتباطان: سأل ل سرتباطها بالبيئة سل ي نشتتتتتتتتتتأ س فيها،  سلث اني بالقوسقف سل ي  سجه هم في سلستتتتتتتتتت  ن

 .(2)لطة سألدبي ة"مثال سل ي "يكاد يكون لها نوع من سلس  سلا سكرة على سالة شهاد ب لك سأل حف ر

 ن من قه في سلستتتتتتتتت  بعضتتتتتتتتتها مقا تعل  ة في ر سي ه،  كان عبي  سلشتتتتتتتتت   الس من سألمثأ رد خليفة كثير           

 لقن  ،ةعبي  ة  سلشتتتت  جوسج سلقر ي  عن سأل سجقاعة سإلخوسن سلقستتتتلقين، إذ عا  أغلب حياته في باريس بعيس  

" سآلن  :شتتتتيج بقا فيها سلفقر  سللغة، يقول ب غيير كل   كان كفيا   ، نقضتتتتاج ثاث عشتتتترة ةتتتتاة في سلستتتت  

  و  .(3)ةتتاميين ح  ى ملل ها"عبارة ةتتقع ها فيقا بعس من سإلة( جاج د رنا )إجاك سلقوي يا تارك سلصتتا

رب من سلبالوعة كقا عايب  في سلشتتتتتتت  ذ جاج د رل في سل   سل  عبير إلى موقف صتتتتتتتعب للغاية، إ يشتتتتتتتير بهاس

،   و موقف أشتتتتبه بخوف سإلنستتتتان لحظة شتتتتعورل بسنو  ةتتتتاعة سلقوي،  فوسي شتتتترب غيرل من سلستتتت ااج

"شو سلقصة؟ ا إيال بال اون ة كقول أحس م  سصف   أخرى لها دالالي خاص  اال  مثكقا ةقع ماهم أ  .سأل سن

وسب.، مشير  (4) سلط ابق سلفوقاني(" رسألة اذ ) أج   كقان  س بالك إلى محل  سلعقل  سلص 

                                                           
 .22ميخائيل باختين، ترجمة محمد برادة، الخطاب الّروائّي، صينظر:   (1)
 .1محمد سعيدي، صورة العمل وداللته االجتماعية والثّقافيّة، إنسانيّات، عدد   (2)
 .50مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (3)
 .131ص ، المصدر نفسه  (4)
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ان  ةتتاحاي  ،بعاوسي سلستت  يس على سلستت   سنستتحاب سلبطل دسخل قوقع ه لقسة تر        صتته على سلستت     تلصتت 

مثال، إذ  صتتتتتتتتفول تلك سأل  توظيف مثل ،ع بلل    كان مثيرس ، ااجمرل من سلستتتتتتتت  سنقشتتتتتتتتاف أ ثم   سلستتتتتتتت  ن،

ا حيان   أ ، نإن  سلظر ف سلقاةتية في سلست   .(1)قليل! يا ما تحت سلستوس ي د س ي" "وهللا تاريك مو س ية بالس  

، من خال ح م سلقارثة  ااك بإي از الفا  سل ي تخ صر  ااج إلى توظيف بعض سألسلققي ة دفعت سلس  

لخصتتها  ،دة لسى سلقاتب  سر صتتا  لى قااعاي لم تقن أ. ما دفع إ(2)سخل مفقود  سلخارج مولود""سلس   : مثال

، يوحي بال     سدعي عليها  ...بوةتتتتتتتتتها ...سليس سل ي ال تستتتتتتتتت طيع عضتتتتتتتتتهاالل  سلقستتتتتتتتتايرة، "بقثل شتتتتتتتتتعبي 

لطة من أجل  ،(3)بالقستتتتتتتتر" عبي  سلقور ث يحقل داللة سلقستتتتتتتتايرة للقوي  صتتتتتتتتاحب سلستتتتتتتت  فهاس سلقثل سلشتتتتتتتت 

في كثير من سلقوسقف سل ي تتتسل على  (4)ال تقتتا م سلقخرز" أ )سلقف( سلعين شتتتتتتتتتتتتتتتتاع سلقثتتل "سلخاص. 

عف  قل ة سلحيلة ستتتتتاج سللوستي كن يستتتتتعين ة سل ي يستتتتترد ا على لستتتتتان سلا  عبي  تظهر سألمثال سلشتتتتت   . ثم  سلضتتتتت 

يا آخس سلقرد على ماله بير ح سلقال  بيظل  تتتتتتتتياا بالهم  سلهم ما ر تتتتتتتتي فياا... ر  لم يفلحن: " ل ر ي ه

ن ها لم تثر حفيظة سلقاتب، فقا مر  به، فإبه  ال سألمثال من إ انة،  ، رغم ما توحي(5)سلقرد على حاله"

 ا.ا  كيف  ال يقكن أن يقاس مع إ ان هن كق  

، ربقا يعود ذلك إلى نشتتتتتتتتتأة كاتب أقل   (تلك سلع قة سلبا رة)في ر سية  عبي  سلشتتتتتتتتت   كان  ر د سلقثل        

إذ  .(6)اشف"س عن أجوسج سلقرى سلعربي ة،  من سألمثلة على  ر دل "حلقوس له على سلا  سلر  سية في فرنسا بعيس  

ا سلقثل مطابق  اموس بحلق لحا م بقطعة حسيس صسئة، فقان توظيف سة حضر سلس  ااج  اس سلقثل عاسما ق

 للحالة سلحقيقي ة سل ي سة سع ه.

                                                           
 .221صمصطفى خليفة، القوقعة،   (1)
 .265 ص ،المصدر نفسه  (2)
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عبي   ، ن سإلةتتتترسئيلي  أم ا ر سية سلستتتت             ة في ثاايا ا،  لعل  مرد  فقس حفلت بكثافة  ر د سألمثال سلشتتتت 

 أسنشتتت،  طبيعة سلبيئة سل ي  ليس سلهودلي  عائشتتتة عودة ذلك  و سل و  سلقر ي  سلاي  لس  نشتتتأ فيه سلقاتبان

 من  . (1)"فستتتتتتتتتتتتتتلطان سألمثال في سلقرى أقوى ماها في سلقسن" ، فيها، إذ ترعرعا في قرية ال في مسياة

حوير في أمثل ها في ر سية عائشتتتتتتتتتة عودة، توظيفها للقثل الخ صتتتتتتتتتار حكاية ما،  عقسي سلقاتبة إلى سل   

ةتتؤسل سةتت اقاري من أم   ،   اا  رد سلقثل على  يئة(2)"موسجهة سلقخرز " ل تستت طيع سلقف   :باي ه، تقول

قة في قسرة شتتتة على  اس سالةتتت فهام بيقين عائشتتتة على مقا مة سلقح ل  سلعاتي، ل رد  عائ صتتتسيق ها، مشتتتك 

س على لستتتتتتتتتتتتتتتتتان سلقحقق كقتتتا  ظ فتتتت سلقثتتتل كثير   .(3)" تتتا أنتتتا سلقف  سل ي توسجتتته سلقخرز"مطلق، تقول: 

 من   .(4)"ذنبك على جابك" ، كقوله:سيسسلاي مارس بحقها أصتتتتتتتتتتتعب طرق سل  عايب  سل  ه ،سإلةتتتتتتتتتتترسئيلي  

، كي تثبت (6)تقوياي" ،رباي سل ي ال تقي اي"سلضتتتت    .(5)احر"حر على سلستتتت  قولها "قلب سلستتتت   ،مثلة كالكسأل

 للقارئ أن  أعاف سل  عايب سلاي تعر ت له، ما كان إال  ليقوي ها ال أن ياال من صاب ها  صقود ا.

عبي ة في ثاايا سلر  (سلع قةة ائر )أم ا ر سية          سل ي   سية،، فااحظ ذلك سلحضور سلغرير لألمثال سلش 

سلحيطة  سلحار، كقوله: "لستتتتتتتتتتتتتتتانك جانبي ماها ما كان يحف ر عاس سلقاتب  مثا، عشتتتتتتتتتتتتتترينربقا فاقت سل

، في إشتتتتارة (8)لج  يبين سللي تح ه""يستتتتيح سلث   أيضتتتتا  . (7)در م  قاية خير من قاطار عاج" حصتتتتانك..

بر،  ترك سلفضتتول سلاي قس يوقعه في مصتتيسة سلعصتتفور سلخائن.  ماها أيضتتا ما  رد  إلى سةتت سعاج سلصتت 

، كان  اس سلقثل سلقوجر، كفيل (9)"ةتترك في بير" :على لستتان ذلك سلعصتتفور ليكستتب ثقة عامر لق ا قال

                                                           
 .240محمد الجوهري، دراسات في علم الفلكلور، ص  (1)
 .50عائشة عودة،  أحالم بالحرية، ص  (2)
 .51ص ،المصدر نفسه  (3)
 .56ص ،المصدر نفسه  (4)
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 .28ص  ،المصدر نفسه  (8)
 .29ص ، المصدر نفسه  (9)
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سيق  شتتير ثم ي .سل  قي  بأن يكشتتف ذلك سلخائن لعامر،  يكشتتف سألالعيب  سل ي أتقاها في تأدي ة د ر سلصتت 

سرج "بعس أن سة وي سلط بخة" ن هاج سلقهق ة بالا ضج،سإلى  عبي  سلس  من خال سلقثل سلش 
(1). 

أي ، (2)"أنت تصطاد في سلقاج سلعكر" ماها ما أشار به عامر إلى دناجة أةاليب سلقحققين بقوله،       

غط عليه  كيل سالتهاماي سلباطلة.  ماها ما أشتتتار به  محا ل سإليقاع بالستتت  ين من خال مقارةتتتة سلضتتت 

إلى محا ل هم تخويف سلستتتتتتتتتت  ين،  خلق سلقلق لسيه، مق ا ةتتتتتتتتتتيحل  به، بعس سةتتتتتتتتتت قسسم ز ج ه  أمه سلقاتب 

يف  ي  يف سلعال.. ةاقول لك "ةبق سلس  ، يقول: "لل حقيق ، ما يعاي أن ه (3)طر"عت سللبن يا شافي سلص 

 عاسما أجبر س عامر بالخضتتتتتتتوع لفحص جهاز كشتتتتتتتف  .لم يستتتتتتت غل سلفرصتتتتتتتة سل ي أتيحت له لاع رسف

 ، في ذلك إشارة  ل قيير صادق سلقول من باطله.(4)سلقي ة تقاب سلغط اس"سلقاب، قال سلقحق ق: "

 العامي ة اللفظة-ب

،  لقااا نلحظ في  ،سللغة سلعربي ة سلفصتتتتيحة أن  في  ك  ال شتتتت         ي سللغة سألةتتتتاس في أي  عقل أدبي 

أللفا  من د سلله اي،  توظيف بعض سإذ ن س فيها سلعامي ة،  تعس  س لهال سلقاعسة، ة ت ا ز   سي ة سلعربي  سلر  

 .كالعبري ة  سلفرنسي ة  سل  ركي ة خرى سللغاي سأل

"فا مانع من ذلك بحيث ال  سلستتتتتتتتتتتتتت  ون، س في ر سياي أدبة كثير  توظيف سلعامي ة كلغة محكي   ي م        

 يظهر  ،(5)ن تقون موسفقة لطبق ها،  عصتتتتتتتتتر ا،  بيئ ها"كقا أن ها ي ب أ .ى طريقة سلبااج..تستتتتتتتتت ولي عل

ق  سلستتتتت   ان ةتتتتترد سلقام سلقاقول على لستتتتتان سآلخر، أ  سلحوسر سلاي كان يقام مع سلقحق   سس عاذلك كثير  

ة ال يعتتس   وسقف ال يقكن إبرسز ن  بعض سلقإ ، إذا في سلا ص سلر  سئي  عيبتت    سلقستتتتتتتتتتتتتتتتاجين،  توظيف سلعتتاميتت 

ورة سل ي قيلت عليها، ما ي علها أكثر قرب  جقالي   ا للقارئ د ن أن تفقس  ها إال من خال ةتتتتتتتتتتتتترد ا بالصتتتتتتتتتتتتت 

                                                           
 .60وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (1)
 .46ص ،المصدر نفسه  (2)
 .48ص المصدر نفسه،  (3)
 .94ص ،نفسه المصدر  (4)
 .396النقد األدبي الحديث، ص ،علي جابر المنصوري  (5)
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"فهي لغة توصتتيل مستت عقلة  يومي ة  ةتتهلة،  يقكن  ،، إن قا تعكس سلوسقع ب قالي ه  عفوي هبعس ا سلث قافي  

 .(1)دي سلغرل"أن تؤ 

ة كثير          ة في ،  سل ي تفصتتتتتتتتتتتتتتح عن تعتتسد سلله تتاي سلقحكيتت  (سلقوقعتتة)س في ر سيتتة ترد سلله تتة سلعتتاميتت 

ة سل ي أتى ماها سلستت  ين، س ما كانت تقشتتف عن سلقاطقة سل غرسفي  سلله ة كثير   ةتتوريا، إذ يبين سلقاتب أن  

احل فله ة أ ل وري  سل اوب عن    ، تخ لف عن له ة سلوةط سلس  ان:  ،سلس  فقثا، يقول على لسان سلس   

. " ال ة تعاي )قصتتتتتتتتتتتتتتير(لقة عامي  فلفظة زمك  ي ك ،(2)ويل"" ال حقير يا زمك!  قف قسسم  القلب سلط  

، باإل تتتتتافة وري  سلستتتتت   بله ة أ ل سلر يف (سآلن)،  كلقة  لق تعاي (3)  لق بسك تعوي م ل كلب!" حقير،

ة أكثر شتتتتتيج في فت سلعامي    ظ  .  سل  أنيب ابيهل   يرسد به سر من سةتتتتت خسسم لفظة " ال" كأةتتتتتلوب إلى سإلكثا

 سلقبيرة كانت صتتتتتسيقة للوسلي "كةتتتتت   "ال توسخاني! صتتتتتحيح أن   ،عفوسل آ  "آ...مثل: سلحوسر بين سلستتتتت  ااج 

ايف شتت شتتوعلى ، "( يف خريغ ر  )،  كالك كلقة يعاطر  سل ي تعاي (4)س مو صتتحيح". أبس  .سلعثقاني؟  أل

خ يار   يصتتتتتتتتتتتتتتير يعاطر حاله  يك... يعاي   نعالستتتتتتتتتتتتتت   حاله؟ يعاي كل  سحس يسخل شتتتتتتتتتتتتتتي يومين 

،   ال سأللفا  تعكس تأثر سلقاتب بالقور ث  كلقة مكحكح سل ي تعاي )ع وز  تتتتتعيف( .(5))مكحكح("

عبي  من خال سلله ة سلقس خسمة في بلسل  .سلش 

 (6)مه لفظة "لعبط برجليه في سلهوسج"كاة خسسةردل، في ة سلقلقاي سلعامي  كقا  ظف سلقاتب بعض       

ا ماها ما كان ماافي  ،   ةورتها سلحقيقي  ص.  قس أكثر خليفة من توظيف سلقصطلحاي سلعامي ة ب(تأرجح)أي 

 د ن صتتتتتتتورة سلقشتتتتتتتهس سلحي  بحاسفيرل قي ة، ذلك أن ه كان ياقل فوس سلا   ماها ما كانت تعافه سلا   ،لألخاق

 اس  ن  فإة في ةوريا  لقن ناحظ في ر سي ه غياب سأللفا  سلط ائفية،  رغم تأجج نار سلط ائفي   ترييف، أي  

                                                           
 .104عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، ص  (1)
 .89القوقعة، ص ،مصطفى خليفة  (2)
 .88ص ،المصدر نفسه  (3)
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ماه في عسم تأجيج تلك سلاار،  ا،  ربقا قصتتتتتتتتتتتتتتتس سلقاتب ذلك، رغبةا عن ر سي ه تقام  سل انب كان غائب  

فقس كانت   ن سلقغربي  م ا في ر سية سلستتتت  أ  ظام  سلقعار تتتتة.ار سلقشتتتت علة بين سلا  ك فى باإلشتتتتارة إلى سلا  س  

ة إال   ،إلى سلفصتتتتتتتتتتتتتتحىأقرب  ه "يقتتا سلغتتاليتتة، متتام ي في محاي قليلتتة كخطتتاب أمتت    لم يوظف سلعتتاميتت 

 ، مريا بالك كل  سلحوسجر سللفظي ة  سلقعاوي ة بياه  بياها.(1)سلحبيبة"

 وظيف سلعسيس من سلله اي سل ي سل لبل تعس    ،ع سللغوي على سةتتتتتتتتتتتتتت عقال سلعامي ة لم يقف سل  او           

ة، كالق  بعياه  تقي   ام  قع تخص   ، أ  سلبس ي  رل عن غيرل،  لالك دالالي خاص  ، أ  سلقسني  ، قع سلقر ي 

صتتتوير،  لها ن  ل لك سلله اي "حيوي ها سلخاصتتتة في سل   إسقع من خال سللغة سلقك وبة، إذ فهي ت ستتتس سلو 

فهاس  .(2)قيقة"ة سلس  الالي سلوسقعي  ا من سلس  نوسع  سلقكررة، تقستتتتتتتتتتتتبها أ ؤ ن سلعاديةسلشتتتتتتتتتتتت  قرسئن سةتتتتتتتتتتتت عقال في 

لسياا في "  ن أربعة من سلبس ،خليفة يصف حسيث أحس سلبس  عن سلقرم، إذ توسجس معه في سلس  مصطفى 

 .(3). يا خوي ما يصير تح ي  يج".. له..له. ... له...سلقه ع أربعة من سلبس 

سل ي ن حت في    ،في ر سي ها )أحام بالحرية(ة توظيف سلله ة سلعامي    أكثري عائشتتتتتة عودة من       

س فت كثير  ، كقا  ظ  (4)بخليها  تر ح لوحس ا، بر ح معها"ة على لسان أمها "خاص   ،فقرة للقارئ سيصال سل

سلي يقة ،  سل ي تعاي سلف اة (5)مثل كلقة "قر طة" لقرى سلفلستتتطياي ة،لفا  سلغريبة سل ي تستتت خسم في سمن سأل

 "درسبرين".  عيفة سلحرياة بسبب ي قها.  كلقة "سلوجاق" " سلحاكورة"  "سلقوز"أ  سلض  

"ركبت علياا  دليت إذ يقول: في حوسر سلقحقق معه  سلله ة سلعامي ةا أيضتتتتتتتتتتتتتتت  سلهودلي  ليس ف   ظ       

باإل تتتتتتتتتتتافة إلى توظيف  . ""سلس    ا يش" أخرى غريبة ك "سلشتتتتتتتتتتت   ألفا   .(7)"مفيش مي"،  (6) "..رجليك

                                                           
 .76تلك العتمة الباهرة، صالطاهر بنجلون،   (1)
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 .31ص المصدر نفسه،  (5)
 .46وليد الهودلي، ستائر العتمة، ص  (6)
 .74ص ،المصدر نفسه  (7)
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، (1)خرس"س.. ."شتتيكت  ن سإلةتترسئيليمن سلقصتتطلحاي بلغاي أخرى كاللغة سلعبري ة في ر سية سلستت   كثير

 باإل افة إلى ألفا  تعود في أصولها إلى .(2)سلققرل" ..من حقي أن تحضر لي )سلحوفيش( كالك  "

 .سلقغربي   ،  بعض عبارسي سللغة سلفرنسي ة في ر سية سلس  نسل ركيةسللغة 

عبي ة األغنية-ج   الش 

كفيل  ،سلا ص   ك مشتتاعرل، ف وظيفها فيأثير على سلقارئ  جابه  تقل   ةتتائل سل    تعس  سألغاية إحسى       

من (3)ة سلا صبوسقعي  سلقبسع  و سلقادر على إقااع سلقارئ  الر  سئي  فل بطاقة  ائلة،  تقوية صتتتتتتتتتتتتتتلبه، بقس  

، تقارس في فضتتاج (4)ة رشتتيقة"اي سلورقي ة ف بس  حي  خصتتي  في عر ق سلشتت  ماج سلس   خال إةتتهامه في  "بث  

 سلر  سية ما يقارةه سإلنسان في سلوسقع.

غاني  معانيها كانت تفسر حاالتها في كقا أن  كلقاي سأل ،افي سلغااج فرج  أن  ترى عائشة عودة         

: ذسقت مرسرتها بعس سالع رسف بقكان سألةلحةسم سل ي  ي معادلة لحالة سألةى  سلا  ، قثا  ف موسقف عسيسة.

 "بكيت كقا لو أناي لن أن هي من سلبكاج. ثم  رحت أردد أغاية أم  كلثوم: 

 تفيس في إيه يا نسم يا نسم.. 

  تعقل إيه يا عاسب..

 طالت ليالي سأللم.. 

  ..قوس سألحباب تفر   

ي أغ ستتتتتتتتتتتتتتتتل في بحر من كتتأن   ،ه سألنهتتاربع ت ري ماتتمع كتتالا  يردسد بكتتائي فتتأكرر سألغايتتة،  سلتتس        

سم سلاي قس يعانيه إنستتتتتتتتتتان بعس إخفاق معين، فا كلقاي سألغاية تفصتتتتتتتتتتح بقوة عن ح م سلا    .(5)موع"سلس  

                                                           
 .74العتمة، صوليد الهودلي، ستائر   (1)
 .77ص ،المصدر نفسه  (2)
 .10ثائر زين الدين، قارب األغنيات والمياه المخاتلة، ص  (3)
 .35ص ،المرجع نفسه  (4)
 .98أحالم بالحرية، ص ،عائشة عودة  (5)
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كقا عادي إلى تقرسر ذسي سألغاية عاسما تاكري . افس  تعايبهة من جلس سلا  س ال فائ ،سم حياهامعاى للا  

  .(1)"طالت ليالي سأللم  تفرقوس سألحباب" ، غيرسي نهلةإحسى طالباتها سلص  

شتتتتتابه بين ما يحسث حقيقة في سلحياة،  بين سلقوقف سلاي يعكس مسى سل    ،لألغايةوظيف   اس سل         

ها تحا ل بس   كأن  غاي ب لك سلقلقاي تحسسث، إذ من خال سل   عاه سألغاية سل ي ترد في ةتتتتتتتتتياق سألتعبر 

خصتتتتي ة(2)خلف تلك سلقلقايسلقشتتتتف عن سلقعاني سل ي تقف   اي سلاي فرق فوسقع سلشتتتت   .،  عن حالة سلشتتتت 

كان مسعاة ل قرسر كلقاي تلك  ،ر م من أرس تتتتتتتتتتتتيهم      ،مالسلر  سلر ياح  نثر م كقا تاثر  ،نيسلفلستتتتتتتتتتتتطياي

 سألغاية، فالقعاى يقف خلف ألفاظها سلحرياة.

سل ي تاقي ر ح سلققا مة لسى سلقارئ،  ،ةعري  ة  سلشتتتتتتتتتت  أ ردي عائشتتتتتتتتتتة كثيرس من سلققاطع سلغاائي  كقا       

سر، مطرح ما نقشتتتتتتتتي يف ح سر، ثو  "ثو    ن تبلغ إلى مستتتتتتتتامعها أنشتتتتتتتتودة أم كلثوم فهي  رغم ظلقاي سلستتتتتتتت  

ة من ها آتي  ها رةتالة لي، كأن   تقول "خفق قلبي، أدركت أن   ا، تصتف عائشتة تأثير سلقلقاي عليه(3)سلاوسر"

.  ي أرل ..عربية . فلستتتتتطين..باألر سح. نضتتتتتحي ."باةتتتتتم سلحرية. يااي أنشتتتتتسي سلستتتتت    . (4)قاج"سلستتتتت  

 ضال. يااي إلى سلحري ة،  سلفخر بالا  لهفة سلس   كلقاي  مقاطع تقشف عن   ي ، (5)سلقفاح"

 سلقصتتتتتتتتتتتتتائس في حفرته  اج كثير من كلقاي سألغاني إلى إلقفي )تلك سلع قة سلبا رة( ل أ ةتتتتتتتتتتتتتليم         

 اا  يستتترد سلحكايا، ةتتتاعي  فيه ، سل ي يغاياعايقة ب لك سلستتت  سلباردة،  صتتتاري قلوب زمائه في سلحفرة معل  

فولة سليوم )...سلحياة.. ال( سلط   ، ماها "سليوم نور فريس ،ا ياقونه من بؤس سلعيش  ااكق  عخفيف إلى سل   

هار كل في   تتتتتتتتتتتتتتح سلا   .. سليوم حلم ليل....با غس   ...با مال . ور..محيلة سلحياة إلى سلا   .ها..كل  

                                                           
 .103أحالم بالحرية، ص ،عائشة عودة  (1)
 .35ص ،قارب األغنيات والمياه المخاتلة ،ثائر زين الدينينظر:   (2)
 .137ص ،عائشة عودة، أحالم بالحرية  (3)
 .137المصدر نفسه، ص  (4)
 .154المصدر نفسه، ص  (5)
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س بالعاطفة سل ي تبرز من خال حاج ه ا بعضتتتتتتها، مأخوذ  كان يردد سلقلقاي ناةتتتتتتي   . (1).".شتتتتتتيج ياع ق.

  ور.ماه أال   و سلا   ح رمكير سلقلقاي على أكثر شيج للاور، فقان تر 

ا من أغاية شتتتتتتتعبي ة شتتتتتتتائعة على لستتتتتتتان نستتتتتتتيم بعس خليفة مقطع  مصتتتتتتتطفى ،  ظ ف (سلقوقعة) في       

رطة  أفرغ طاق ه فيهم  تتتتتترب  ثر ا قو  أ اجم على  ،سلهي ان سل ي سن اب همن حالة لحظاي   ا  ركا  سي سلشتتتتتت 

ة ةتتتاع ين تقريب   قفر   ا  على ا  ةتتتط سلقه ع جيئة  ذ اب  ا يقشتتتي ةتتتريع  س، "بعس إغاق سلباب بقي نستتتيم لقس 

 ي:بكة   و يغا  رب سلخقس دقائق، يقف بعس ا  يبسأ سلس  دفعاي، كل  دفعة ما يقا

على  دلعونا   على  دلعونا       بي   بي   سلغربة سلوطن حاونا"       
(2) 

خرية، فالوطن سلاي يابغي أن يح ضتتتتتتتتتتتن أبااجل بحاانه بعس  تحقل سأل      غاية في طي اتها معاى سلستتتتتتتتتتت 

 هم  شربهم من كأس سلا ل  سلعاسب.ا في شقائةاوسي سلغربة سل ي قضو ا في سلخارج، كان ةبب  

 الخرافة -د

عبي ة سلخرسفي ة، كال  شتتتتتتا م من        عبي  في سإلشتتتتتتارة إلى كثير من سلقع قسسي سلشتتتتتت  كقا  رد سل  ااص  سلشتتتتتت 

ؤم  سل ي (تلك سلع قة سلبا رة)بعض سلط يور، كطيور سلخبل في  تاار بكارثة، " تطلق    ترمر إلى سلشتتتتتتتتتتتتتت 

،  أكثر با لون من سإلشتتتتتتتتتتارة إلى سل ن في ر سي ه (3)سلقشتتتتتتتتتتؤ مة، معلاة بلغ ها رحيل أحسنا"صتتتتتتتتتتيحاتها 

، صتتتتاح أحس سلحر سس قائا   قت  سلع قاي مرسج خصتتتتب النبثاق سل ن  : "سع صتتتتقاا بصتتتتقت مطبق، فالصتتتت 

 ؤالج  ا ذس عياين المع ين، لا ركقستتم لقم أن ي رأيت جاي  أا ب من  اا،   اس سلقكان مستتكون!  يا باا لا

الة نفسها"سأل غاد بصحبة سل  ، فهم من سلس  ن 
(4). 

                                                           
 .100الطاهر بنجلون،  تلك العتمة الباهرة، ص  (1)
 .261مصطفى خليفة، القوقعة، ص  (2)
 .176ص ،الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة  (3)
 .58ص المصدر نفسه،  (4)
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عبي   ظهري سلخرسفة (أحام بالحرية)في          ، من خال سإلشتتتتتارة إلى خرسفة )سلغول(،  ذلك لقا ةسلشتتتتت 

د  "كان  تتتخم سل ثة، ذس كر  ياسفع أمامه كأن ه عربة، له شتتتوسرب كثيفة  صتتتلعة   صتتتفت عائشتتتة سل ا 

م سلوجه مقط ب سل بين. سةعة سف رشت معظم   .(1)سلغول" ا. قلت في نفسي يق.مساحة رأةه، م  ه 

  لقن بصتتتتتتتتتتتتتتورة قليلتتتتة،  سألخرى ، ظهري بعض أنوسعتتتته إلى جتتتتانتتتتب  تتتتاين سلاوعين من سل  اتتتتاص     

.  قس أ تتتتتتتتتفى  اس سل  وظيف على سلر  سياي حركة  حيوية،  أكستتتتتتتتتبها صتتتتتتتتتسق ا  عقق ا،  كال  اريخي    سألدبي 

  تأثير س أكبر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .70أحالم بالحرية، ص ،عائشة عودة  (1)
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 الخاتمة

 بعس  اس سل طوسف في صتتتتتتتتتتفحاي سلاقاذج سلقا قاة من  اس سألدب توصتتتتتتتتتتل ت سلباحثة إلى عسد من سلا ائج

 :هاأ ق  

 رسةتتتتتتتة كشتتتتتتتفت عن  ا ن  سلظر ف  سألةتتتتتتتباب  سلبيئة، فإ  ال سلاقاذج فيبين سالخ اف  أن ه مع ل سلس 

ان ةوسج أكان في حقيقة ثاب ة   ي أن   ،  و أدسة في ة ن سالح ال سألنظقة سلعربي ة أم ة ون  سلس   

 . طي عة ألةيادل ي قن د رل  يلغي إنساني ه

  اعاي ثاب ة، عن سألةتتتتتتتتتتاليب سل ي يا ه ها سلقحققون لقحاربة فقر معين  قا ال سلسرسةتتتتتتتتتتة كشتتتتتتتتتتفت

ة إذس كان سلس ين مثقف   سياي  قس لوحظ كم سلصقود سلهائل سلاي أبسسل سلبطل سلس  ين في سلر  ا، خاص 

 غم قسوة تلك سلحياة سل ي مر  بها. فقرل ر  سلقا قاة،  سلثباي على مبسئه

  ن، تحصل دسخل أقبية سل حقيق  سلس و  ثق حقائق كثيرة مهق ة  خطيرةسة طاع سلس ين سلقبسع أن يو

 عا هية سلظلقة في كل زمان  مكان. ا علىس حي   تقف شا س  

   ةا خاص  شكل   اس سألدب ميسسن ، كقا سح وى على رةالة تربوية لها د ر ا ا له قاموةه  ألفاظه سلخاص 

  س ل وعية سلقر سج. سلقهم جس  

  ة  دفع بعضتتتتهم اس سألدب سألنفضتتتتح إلى موسجه ها  سل قر د عليها، فا يابغي  ظقة سلظالقة سلقستتتت بس 

، جسير بالاكر أن ر سية أن يقر  سلظالم د ن عقاب فا بس  للق رم من حساب  مساجلة  لو بعس حين

. كقا كشتتفت أةتتاليب سلقوقعة لقصتتطفى خليفة سةتت غلت في تأجيج نار سلحرب على ةتتوريا  تسمير ا

ان سإلةرسئيلي  بالشباب  سألطفال.يقاع  فضحت طرقهم في سإل ،سلس   

  أن ال خلود للقع تتتسي  ال بقتتتاج  ،ثب تتتت نهتتتايتتتاي تلتتتك سلاقتتتاذج سلقخ تتتارة أن  سلظلم زسئتتتل ال محتتتالتتتةأ 

  سج ثت من تحت ،فرة ترماماري قس طقر ا سل رسب ن. فها  و ةتتتتتتتتتتتتتت ن تسمر قس دمر،  حللستتتتتتتتتتتتتت  
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هيوني زسئلة يوم  سألرل،  فحستتتتتب بل نضتتتتتال ا ما. فهو ليس أدب  ال شتتتتتك  أن ةتتتتت ون سلقح ل سلصتتتتت 

 بالقلقة  سلقلم.

  ا رسةتتة عن ةتتقاي سللغة سلقستت خسمة  خصتتائصتتها، فهي لغة عايفة قوية تشتتك ل قاموةت  كشتتفت  ال سلس 

ا بها، إ افة إلى تاو ع أةاليبها  مفردستها  غرسرة صور ا  تشبيهاتها.  خاص 

 

 :ل وصياي سآلتيةسلباحثة باسلقرسجسي سلق عسدة في  اس سل انب خرجت  ال سلس رسةة   بعس وصياي: سل   

  بسسعاته  نشتتتتتتتتر ا، لقا لها من أ قي ة عظقى في ااج  سلستتتتتتتت ين سألديب خاصتتتتتتتتة،  تباي إدعم سلستتتتتتتت

  في فضح سلقع سين  سلطغاة. سل اريخي للحقائق  سألحسسث، سل وثيق

   س، ةوسج ما ك ب بقلم سلس ين أ  من ك ب سل  ربة لس ين آخرس  نثر   ر رة جقع  اس سألدب شعر. 

   ا،  تستتتتتتتتت يل ما يا ج عن تلك ا  عالقي  ا  عربي  أ قية عقل درسةتتتتتتتتتاي مقارنة بين سلستتتتتتتتت ون فلستتتتتتتتتطياي

   سخ افاي. سلسرسةاي من حقائق  فر ق 

س أرجو من هللا مرة أخرى سل وفيق في سلعقل  سع ار عقا  رد في درسةتتتتتتتتتتتتتت ي من أخطاج عن غير  أخير  

   .قصس
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( سلقا رة: سلهيئة سلقصتتتتتتتتتتتترية سلعامة دراســــــــة أدبية) الســــــــرد في مقامات الهمذانيبكر، أيقن،  .10

 م. 1992للق اب،
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، سل رسئر: ماشتتورسي سالخ اف، 1(، طتقنيات ومفاهيم) تحليل النص السردي بو عرة، محقس، .11

 م.2010

 م.1970، بير ي: دسر صادر، المحاسن والمساوئ سلبيهقي، إبرس يم بن محقس،  .12

أدب المواجهة منابع أدب الحركة ةتتتتتتتليم، من أجل تربية بح م سل حسياي،  أبوجادهللا، ةتتتتتتتلقان  .13

جقعية سألةتتتتتتتترى  سلقحررين، حستتتتتتتتام غرة،  إصتتتتتتتتسسر /1991، مخطوطة/نفحةاألســـــيرة الو نية

 .17/4/2000فلسطين 

 م.1992، سإلةكاسري ة: دسر سلقعرفة سل امعي ة، دراسات في علم الفلكلورسل و ري، محقس،  .14

ية سلحتتافظ، ماير،  .15 لدين والعقل الحداثي في األســـــــــطورة واألباديع األدب مات العنف في ا مقا

 .م2016، سلاذقية: دسر سلحوسر للاشر  سل وزيع، 1، درسةة، طوالفنية

 م.2006، سلسسر سلبيضاج: سلقركر سلثقافي سلعربي، 2، طاإلنسان المهدورح ازي، مصطفى،  .16

 دراســــــــة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة، الزمان الدالليحستتتتتتتتتتتتتام سلسين، كريم زكي،  .17

 م.2001 ،، سلقا رة: دسر غريب2، طالعربي ة

 ، بير ي: دسر سل يل،السياسة الجزائية في فقه العقوبات اإلسالمي  المقارن سلحصري، أحقس،  .18

 .م1993

، لباان، بير ي: 1ط بنون النســـــــــوة، -أزمة الجنس في الرواية العربيةسلسسديستتتتتتتتتتتتتتي، سلقبير،  .19

 م.2017مؤةسة سلرحاب سلحسيثة للطباعة  سلاشر  سل وزيع، 

، 1، ط)الحرية والديمقرا ية وعروبة مصر( موضوعة القمع في الرواية العربيةدرسج، فيصل،  .20

 م.1993لاشر، عقان: سلقؤةسة سلعربية للسرسةاي  س

ة،  سلتتسرس يش، .21 ، 1ط بالغتنـا )العمـدة في علوم البالغة العربيـة(،حستتتتتتتتتتتتتتين أحقتتس علي أبو ك تت 

 . 2009 /1429سلقسس: مك بة دسر سلفقر، 
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، سلقا رة: دسر اســتدعاء الشــخصــيات التراثية في الشــعر العربي المعاصــرعشتتتري،  زسيس، علي   .22

 .م1997سلفقر سلعربي، 

(، المســــتعلي واأل بري في التراث والتحليل النفســــي) والنرجســــية قطاع البطولةزيعور، علي،  .23

 م.1982، بير ي: دسر سلطليعة، 1ط

توظيف األغنية في نماذج من القصـــــــــة ) قارب األغنيات والمياه المخاتلةزين سلسين، ثائر،  .24

 م.2001( درسةة، دمشق: ماشورسي ستحاد سلق اب سلعرب، القصيرة والرواية
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 صـــــــورة العمل وداللته االجتماعية والثقافية في المثال الشـــــــعبي الجزائري ةتتتتتتتتتتتعيسي، محقس،  .26
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 م. 2012سلقسس: دسر سل اسي للاشر  سل وزيع  ،1ط ،6صسسرسي.سإل

(، بير ي: دسر سلحسسثة للطباعة )رؤية نقدية جدلي ة العالقة بين الفكر والتراثصتتتتتالح، فرحان،  .28
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 م.1984سل امعية، 
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 م.1987،سلعامة

 م.1995، سلقا رة: سلهيئة سلقصرية سلعامة للق اب، أدب عبد الرحمن الشرقاوي سلعسيلي، ثريا،  .33
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 ،  م.1992سلقركر سلثقافي سلعربي 

البطل في الرواية العربية في بالد الشــام منذ الحرب العالمية األولى حت ى عام عليان، حستتتن،  .35

 م.2001، بير ي، عق ان: ةاقية سل ارير، دسر سلفارس للاشر  سل وزيع، 1، ط1973
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سلهيئة سلقصتتتتتترية  سلقا رة:، 1ط، دراســــة في ثالثية نجيب محفو ، ، بناء الروايةقاةتتتتتتم، ةتتتتتتيرس .38

 م.1978 سلعامة للق اب،

ردي اتسلقا تتتتتتتتتتتي، محقس،  م قوعة من سلقؤلفين،  .39 ، تونس، لباان: دسر محقس 1، طمعجم الســـــــ 

 م.2010علي للاشر، دسر سلفارسبي، 
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 م.2003
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 م.2003سألدبي للطباعة  سلاشر، 
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 م2005جرير، 
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 الصحف والمجالت: ثالثاً 

 شتتتتتتتتتق لآلدسب  سلعلوم سإلنستتتتتتتتتاني ة،، م لة جامعة دمنظرية النقد الروائي عند باختين بركاي،  سئل، .1

  .م1998، 3ع ،84ص

، 812 ع، 8ص، سألدبيجريسة سألةبوع ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية. حطياي، يوةف .2

 م. 2002

 .م1979مايو  إبريل، 1، ع5صسلفقر، ، م لة عالم االغترابزيس، أحقس، أبو  .3

)تلك العتمة الباهرة أنموذجا(،  الزمن النفسي في رواية السجن السياسيسلشوسبكة، ةقية ةليقان،  .4

 م2015، 3ع ،784ص ،، سلبحث سلعلقي/سل امعة سألردنية سالج قاعية سإلنسانيةدرسةاي سلعلوم 

 ،4 ع، 103فصتتتتتتتتتتتتتتول، صم لة ، الرؤية المأســـــــــاوية في الرواية العراقي ة سلعلوسن، علي عباس، .5
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، سلستتاة سلرسبعة، 37ع ،20ص سلفيصتتل،م لة ، الشخصي ة في العمل الروائيمحقس، نصتتر سلسين،  .6

 .دسر سلفيصل سلثقافية، سلسعودية

، 395، ع115، م لة سلقعرفة، صالتحوالت النفســــية في الشــــخصــــي ة الروائيةسلقوةتتتتتتى، خليل،  .7

 م.1995

 

 رابعًا: الرسائل الجامعي ة

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهادة  )رةتتائل جامعية( ،أدب السـجون من خالل نماذج قصـصـية فلسـطينيةةتتعيس، فوزية،  .1

 .م1990، تونس، إشرسف: قوبعة محقس، ماوبة كلية سآلدسبسلقفاجة في سلبحث، جامعة 

طر حة دك ورسل، ، أالبطل الســــجين الســــياســــي  في الرواية العربي ة المعاصــــرة ماصتتتتتتوري، علي، .2

 م.2008 ،سل رسئر، إشرسف: محقس سلعبس تا رتةجامعة سلحج لخضر في 



164 
 

 اإلنترنت: خامًسا

سلبوعلي، آةية، أ قية سلقكان في سلا ص سلر سئي، سلقوقع سإللق ر ني لق لة نر ة،  .1

-http://www.nizwa.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 حقس نة، رأفت. أدب سلس ون سل عريف  سلققيرسي مقالة سلق ر نية .2

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/01/24/391920.html 

 4973. سلعسد2/11/2015سلحوسري، رسئس، سلحوسر سلق قسن،  .3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=490963 

رجوب، عول، سل حقيق  سل عايب في سلس ون سإلةرسئيلية، موقع سل ريرة سإللق ر ني،  .4

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/26 

دب سلس ون..سن صار سلقيس على سلس ان، موقع سل ريرة ساللق ر ني أةويلم، ةارة،  .5

/post-http://mubasher.aljazeera.net/blog 

خصي ة  سلحسث سلر سئي .6  ، موقع إلق ر نيسلقحاةاة، شرحبيل إبرس يم، باية سلش 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?Id=1662. 
 سلر سية سلعربية،نساني في عبس سلغاي، مصطفى، سالت ال سإل .7

https://books.google.ps/books?id=BVnLKjaMnpAC&pg=PT39&lpg=PT39&dq 

 سالق صادية، سلر سية نت، سلريال، موقع سلق ر ني علي، نسسج،أبو  .8

-http://alriwaya.net/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9 

 سلقوقعة سلسورية: تفا ة سلشر  فظاعة سل عايب عيس ربيع، موقع فسحة، .9

8%B3%D8%AD%D8%A9/%D9%88https://www.arab48.com/%D9%81%D 

لق ر ني  ايبعل  إلى سلضوج، موقع إسلس ون سلسورية سلقوقعة، من ع قة  .10
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http://www.aljabha.org/index.asp?i=88078 
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فلسطين للحوسر، موقع سلق ر ني  ليس سلهودلي في ة ائر سلع قة، شبكة  .16
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