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 ز الجراسةممخ
مبلمح الجيدتػبيا في ركاية ": بعشػاف دراسة ىحه

 -ٕٜٙٔ)يػتػبيا لمكاتب أحسج خالج تػفيق 
قج اقتزت شبيعة ىحه , ك "( عخض كتحميلـٕٛٔٓ

ا مقجمة سدبقيمبحثيغ يالجراسة أف تخخج في 
خاتسة, ثع ثبت بالسرادر  اسعقبييكتسييج, ك 

 لي:كالسخاجع, كفيخس لمسػضػعات عمى الشحػ التا
السقجمة: تحجثت فييا عغ أىسية السػضػع, 

اختياره, كالجراسات الدابقة عميو, كأسباب 
التسييج أما كخصتو,  ةجراسالكالسشيج الستبع في 

)يػتػبيا بيغ السرصمح  :عشػاففقج جاء تحت 
يػتػبيا,  تيتحجثت ؼيو عغ مفيػـ كمس, كالخكاية(

كأىع ديدتػبيا, كعخضت ؼيو تمخيًرا لمخكاية, ك 
 لذخريات الػاردة فييا.ا

مدتػيات الجيدتػبيا )كجاء السبحث األكؿ بعشػاف:  
, تحجثت ؼيو عغ: مدتػػ الخخاب الشفدي في الخكاية(
: تحػؿ العبلقة بيغ أفخاد لعجة قزايا مشيا مدتعخًضا

األسخة, السمل= االنتحار, ازدكاجية الذخرية = التجيغ 
ما مدتػػ الكاذب, كانتياؾ القانػف, احتقار اآلخخ, أ

الخخاب السادؼ فقج تشاكلت ؼيو قزايا: الفقخ: كفييا 
الذع ديدتػبيا عخضت ألىع السبلمح الجيدتػبية مثل: 

عخضت كالخائحة, ديدتػبيا البرخ, ديدتػبيا األكل, ثع 
 .القتلك السخجرات, انتذار فػضى الجشذ, ك  ايا:قزل

, كتشاكلت لمبشاء الفشيفخررتو  السبحث الثانيأما  
حجث, كأنػاعو, كأسمػب قز األحجاث في الخكاية, ؼيو ال

, ثع البيئة الدمانية وكشخيقة الكاتب في رسع شخريات
سسات األسمػب الدخدؼ, تحجثت عغ كالسكانية, كأخيخًا 

ثع جاءت الخاتسة؛ لتتزسغ أبخَز الشتائج التي تػصل 
 إلييا البحث. 

 

Study summary 

This is a study entitled: “The 

Features of Dystopia in the Novel 

Utopia by Ahmed Khaled Tawfiq 

(2693-3122) Presentation and 

Analysis”. The nature of this study 

required that it be produced in two 

papers preceded by an introduction 

and an introduction, followed by a 

conclusion, then it is established 

with sources and references, and an 

index of the topics is as follows: 

  Introduction: In it I talked about 

the importance of the topic, the 

reasons for choosing it, the previous 

studies on it, the methodology used 

in the study and its plan, and the 

preface was devoted to talking 

about: Introduction: its title (Utopia 

between the term and the novel), in 

which I talked about the concept of 

the word utopia and dystopia, and 

presented a summary of the novel, 

And the most important 

personalities contained in it. 

       The first topic entitled: 

(Levels of dystopia in the novel), in 

which I talked about: the level of 

psychological devastation, 

reviewing several issues, including: 

the transformation of the 

relationship between family 

members, boredom = suicide, 

personality duality = false 

religiosity, violation of the law, 

contempt for the other, and the level 

of material devastation It dealt with 

issues: Poverty: In it, the most 

important features of dystopia were 

presented, such as: dystopia of smell 

and smell, dystopia of sight, 

dystopia of eating, and then 
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presented to issues: sex disorder, the 

spread of drugs, and murder. 

As for the second topic, I devoted 

it to artistic construction, and dealt 

with the event, its types, the method 

of storytelling events in the novel, 

the writer's way of drawing his 

characters, then the temporal and 

spatial environment, and finally I 

talked about the features of the 

narrative style, and then came the 

conclusion To include the most 

prominent findings of the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السقجمة
كأستعيغ بو, سبحانو, إف الحسج هلل أحسجه 

كأستغفخه, كأعػذ بو مغ شخ نفدي, كمغ سيئات 
أعسالي, كأصمي كأسمع عمى أشخؼ خمقو, دمحم 

  كعمى آلو كصحبو, كالتابعيغ. ملسو هيلع هللا ىلص
 كبعج

استصاعت الخكاية أف تحتل مكانة مخمػقة 
في فزاء األدب، بعج أف أصبحت مخآة عاكدة 

ذكبلتو, كتجديًجا لػاقعو لحياة اإلنداف, كم
االجتساعي, كقج عبخت الخكاية عغ السدتقبل 
بأشكاؿ متعجدة مشيا ما ىػ خياؿ محس, كمشيا 

كأكضاعو  ة,الخاىش وأزماتبما اتخح مغ الػاقع 
إلى  النصبلقوكمذكبلتو سبيبًل , السشحرة بالخصخ

إصبلح ك , في محاكلة لخأب الرجع, السدتقبل
لخكاية )يػتػبيا(,  كقج كقع اختيارؼ  ,السجتسع
 لتكػف  ركايات الكاتب أحسج خالج تػفيقإحجػ 
الدخدؼ, أسمػبيا  يجحبش ي؛ إذبحث مػضػع

كمػضػعيا السدتقبمي, كقالبيا الفشي الحؼ 
 بيغ الػاقعيؼيو استصاع الكاتب أف يداكج 

تخصج السشاخ الجيدتػبي , كالخكاية كالستخيل
 ،ـيسشة فئة معيشة مغ السجتسعلمحياة في ضل 

كاستئثارىا بجسيع ألػاف الستع كالتخؼ, كمغ ثع 
مبلمح الجيدتػبيا " جاءت ىحه الجراسة بعشػاف:

في ركاية يػتػبيا لمكاتب أحسج خالج تػفيق 
الستعخاض  "( عخض كتحميلـٕٛٔٓ -ٕٜٙٔ)

 ةحاكلأىع ىحه السبلمح, كعخض قزاياىا, في م
فخضت نفديا مشح القخاءة  جابة عمى أسئمةلئل

ما  كأيغ؟يػتػبيا لسغ؟  اف الخكاية:األكلى لعشػ 
ما مبلمح ضاىخة  ؟كالجيدتػبيا ,اليػتػبيا مفيػـ



 م0202والثالثون  تاسع العدد ال          جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

7001 

 ككيف صاغيا؟ ؟الخكايةىحه الجيدتػبيا في 
أما عغ الجراسات الدابقة فمع أقف عمى 
دراسة أكاديسية ُخررت لسثل ىحا السػضػع, 

بخصج ضاىخة  الشّقاد بعس عمى الخغع مغ اىتساـ
التي تسثمو, خاصة  خكاياتكال الجيدتػبي, األدب

ـ, مغ خبلؿ السقاالت ٕٔٔٓبعج ثػرة يشايخ 
 الرحؽية, مثل: 

أدب السجف الفاسجة يجتاح الخكاية العخبية،  -
حشاف عقيل كنجاح غخبي, صحيفة العخب، ركغ 

ـ، الدشة/ ٕٚٔٓ/ ٕ/ٕ, ٖٔ٘ٓٔالثقافة، العجد/
ٖٜ. 

أدب السجيشة الفاسجة انتقاؿ مغ األدب  -
لػاقع الحؿيقي, نخميغ صبلح الخيالي إلى ا

, العجد/  ركغ الثقافةالقساح, صحيفة العخب, 
  ـ.ٕٛٔٓ/ ٕ/ ٕ٘, ٓٗ, الدشة/ ٜٔٔٓٔ

ليبيا كأدب الجيدتػبيا, سالع العػكمي,  -
 .ٜٕٔٓمارس  ٕٔجخيجة الػسط, ليبيا, الثبلثاء 

كمغ الجراسات األكاديسية التي أفاد مشيا 
 بعشػاف: یفاشسة پخچگانالباحث دراسة لمجكتػرة 

الجيدتػبيا )السجيشة الفاسجة( في الخكاية  - 
العخبية السعاصخة؛ قخاءة في ركاية )أكركيل في 
الزاحية الجشػبية( لفػزؼ ذبياف, فاشسة 

، ٜٕ، العجد ٛالدشة  ,پخچگانی, إضاءات نقجية
 ـ.ٕٛٔٓ -ىػٜٖٚٔربيع 

السشيج الستبع في ىحه الجراسة, فيػ  أما عغ
يمي الحؼ يقـػ عمى رصج السشيج الػصفي التحم

 كمطاىخىا الشفدية, كالسادية, جيدتػبيةسبلمح الال
كصف مغ خبلؿ  ,الخكاية في كانعكاسيا
الخمػص  كمغ ثع بشائيا,كتحجيج شخؽ  ,نرػصيا
 .إلى الشتائج

كقج اقتزت شبيعة ىحه الجراسة أف تخخج في 
مبحثيغ يدبقيسا مقجمة كتسييج, كتعقبيسا خاتسة، 

در كالسخاجع, ثع فيخس ثع َثَبت بالسرا
 لمسػضػعات عمى الشحػ التالي:

أىسية تحجثت فييا عغ  السقجمة: 
لسشيِج الستبع في , كاالسػضػع, كأسباِب اختياره

 , كخصِتو.ةجراسال
)يػتػبيا بيغ السرصمح  : كعشػانوالتسييج

يػتػبيا,  تيتحجثت ؼيو عغ مفيػـ كمس, كالخكاية(
كأىع كاية, ديدتػبيا, كعخضت ؼيو تمخيًرا لمخ ك 

 الذخريات الػاردة فييا.
مدتػيات )األكؿ بعشػاف:  كجاء السبحث 

, تحجثت ؼيو عغ: مدتػػ الجيدتػبيا في الخكاية(
الخخاب الشفدي مسثبًل في قزايا: تحػؿ العبلقة 
بيغ أفخاد األسخة, السمل= االنتحار, ازدكاجية 
الذخرية = التجيغ الكاذب, كانتياؾ القانػف, 

, أما مدتػػ الخخاب السادؼ فقج احتقار اآلخخ
كفييا عخضت ألىع تشاكلت ؼيو قزايا: الفقخ: 

الذع كالخائحة, ديدتػبيا  الجيدتػبية مثل: السبلمح
عخضت ديدتػبيا البرخ, ديدتػبيا األكل, ثع 

 .القتلك السخجرات, انتذار فػضى الجشذ, ك  ايا:قزل
, لمبشاء الفشيفخررتو  السبحث الثانيأما  

الحجث, كأنػاعو, كأسمػب قز  كتشاكلت ؼيو
األحجاث في الخكاية, كشخيقة الكاتب في رسع 

تحجثت , ثع البيئة الدمانية كالسكانية, كأخيًخا وشخريات
ثع جاءت الخاتسة؛ سسات األسمػب الدخدؼ, عغ 

   الشتائج التي تػصل إلييا البحث. لتتزسغ أبخزَ 
                                                                  كما تػؼيقي إال باهلل عميو تػكمت كإليو أنيب

 د/ محمود دمحم السعيد أبو زهرة

 في قسم األدب والنقدالمدرس 

 جامعة األزهر -كلية اللغة العربية بالمنصورة



 م(0222 -2690)للكاتب أمحد خالد توفيق  مالمح الديستوبيا يف رواية يوتوبيا
 حممود حممد السعيد أبو زهرةد/    

7070 

 التسييج  
 يػتػبيا بيغ السرصمح كالخكاية

 Utopia يػتػبيا مفيػـ  :أكاًل 
 :)السجيشة الفاضمة(

ػؿ السجتسع يجكر معشى )اليػتػبيا( ح
السثالي, الخالي مغ الذخكر كالسشغرات, كالحؼ 

و باليجكء, كالخاحة, دكشمغ ييتستع ؼيو 
كالصسأنيشة, كالعجالة, كاليػتػبيا نػع مغ التأليف 
األدبي, أك الفمدفي, يتخيل ؼيو كاتبو الحياة في 
مجتسع مثالي ال كجػد لو، مجتسع يدخخ 

خ, كإلى بأساليب الخاحة كالدعادة لكل بشي البذ
ىحا السعشى في اليػنانية يخجع استخجاـ 
السرصمح الحؼ اشتقو الكاتب اإلنجميدؼ 

في كتابو "يػتػبيا" الحؼ ألفو  (ٔ)"تػماس مػر"
ـ(, كىػ أكؿ مغ صاغ كمسة ٙٔ٘ٔعاـ )

يػتػبيا, أك )أكتػبيا( في نصقيا اليػناني, كقج 
( بسعشى ال, Ouاشتقيا مغ الكمستيغ اليػنانيتيغ )

بسعشى مكاف, كتعشي الكمسة في  Topos)ك )

                                 
ـ( كاف قائًجا ٖ٘٘ٔ -ٛٚٗٔالديخ تػماس مػر ) (ٔ)

سياسيًّا, كمؤلًفا كعالًسا إنجميديًّا, كىػ قجيذ حدب 
الكاثػليكية, عارض شبلؽ ىشخؼ الكشيدة الخكمانية 

الثامغ لكاثخيغ مغ آراغػف، كرفس االعتخاؼ بو 
كخئيذ لمكشيدة الخكمانية الكاثػليكية في إنجمتخا، 
فحبذ كقصع رأسو في بخج لشجف, كلج في مجيشة 
لشجف, كتمقى تعميسو في مجرسة القجيذ أنتػني, 
كأصبح محامًيا ناجًحا, كعيغ كشائب عسجة لسجيشة 

, ألف كتاب "اليػتػبيا" ٛٔ٘ٔإلى  ٓٔ٘ٔلشجف مغ 
 .ـ(ٖ٘٘ٔ) يػليػ ٙفي تع إعجامو ـ(, ٙٔ٘ٔ)

 تػماس مػر يشطخ: كيكيبيجيا، السػسػعة الحخة,  
https://ar.wikipedia.org. 

, (O)كلكشو أسقط حخؼ البلمكاف(,مجسػعيا: )
, (Utopia)ككتب الكمسة بالبلتيشية لتربح: 

ككضعيا عشػاًنا لكتاب لو ىػ أشيخ )يػتػبيا( 
في العرخ الحجيث, كاستخجـ المفع مشح ذلظ 
الحيغ في كل المغات األكركبية, كفي تخجستو 

ا لسجتسع خيالي جً العخبية أيزا ليعشي نسػذ
مثالي يتحقق ؼيو الكساؿ أك يقتخب مشو, كيتحخر 
مغ الذخكر التي تعاني مشيا البذخية, كلعل ىحا 
الشػع مغ التأليف يعػد إلى كتاب )الجسيػرية( 

 -ٕٚٗلمفيمدػؼ اليػناني السذيػر أفبلشػف )
ؽ.ـ(، الحؼ كاف يدتيجؼ إلغاء  ٖٚٗ

امة التشاقزات االجتساعية في السجيشة, كإق
مجتسع شبقي جامج, عمى عكذ الكتابات التي 
أتت بعج عرخ الشيزة حالسة بسجتسع ال 

فأشمق السرصمح ؼيسا بعج شبقي, كقج تصػر 
عمى كل إصبلح سياسي, أك أؼ ترػرات 
خيالية مدتقبمية, أك احتساالت عمسية كفشية, 
كلكغ تطل اليػتػبيا ترػًرا فمدؽيًّا يشذج اندجاـ 

ع اآلخخيغ, كمع مجتسعو, اإلنداف مع نفدو كم
فالفكخ اليػتػبي معشي في الجرجة األكلى بخمق 
أفكار, كترػرات لبلندجاـ االجتساعي, كيختمف 
كل االختبلؼ عسا يدسى في عرخنا بعمـػ 
السدتقبل التي تقػـ عمى التخصيط العمسي, 
كالخياضي لمسدتقبل عمى أساس اإلمكانات 

الشساذج الكامشة في الػاقع الخاىغ, كقج تشػعت 
اليػتػبية فتع التعبيخ عشيا في أشكاؿ أدبية 
مختمفة مشيا: السقالة, كالقرة, كالخكاية, 
كالقريجة, أك في شكل نطخيات سياسية تقجـ 
صػرة نطاـ سياسي نسػذجي بسؤسداتو 

https://ar.wikipedia.org/
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السختمفة, مع ترػر كامل لكل تشطيسات الحياة 
كسا عشج )تػماس مػر(, أك في بعس نطخيات 

كيمعب  ,(ٔ)سا عشج )كػنجكرسيو(فمدفة التاريخ ك
الخياؿ الجكر األكبخ في كل األشكاؿ 
كالسذخكعات اليػتػبية بجًءا مغ جسيػرية 
أفبلشػف, كىي الشسػذج األكؿ لكل اليػتػبيات, 
كانتياًء بخكايات الخياؿ العمسي, كلكغ األفكار, 
كالخياالت, كاألحبلـ اليػتػبية لع تكغ غيخ 

 ,التي نذأت فييا استجابات مختمفة لمسجتسعات
 ,فكانت تعبيًخا عغ الخغبة في تغييخ الػاقع القائع

بحياة كمجتسع أفزل كأكثخ  كالحمع ,كتجاكزه
كلع تجج الغالبية العطسى مغ السذخكعات  عجاًل,

اليػتػبية شخيقيا إلى التصبيق, كالقميل الشادر 
الحؼ شبق مشيا كاف مآلو اإلخفاؽ, كمع ذلظ لع 

غ الحمع بػاقع إنداني يكف الخياؿ البذخؼ ع

                                 
مارؼ جاف أنصػاف ـ(: ٜٗٚٔ -ٖٗٚٔ( كػنجكرسيو )ٔ)

ياضي كمػسػعي فخندي، فيمدػؼ كر  نيقػال كاريتا،
كأحج أبخز السذاركيغ في الثػرة الفخندية عاـ 

بسقاشعة بيكاردؼ  ، ُكلج في بمجة ريبسػف ـٜٛٚٔ
بفخندا, تدّمع العجيج مغ السشاصب اإلدارية الخؼيعة، 
كاف آخخىا رئيًدا لمجسعية التذخيعية في باريذ عاـ 

ـ, كعسل محخًرا في جخيجة أخبار باريذ, ثع ٜٔٚٔ
ة السجتسع, كقج نادػ كػنجكرسيو أسذ جخيج

بإصبلحات عجيجة عمى مدتػػ التعميع, كالجستػر, 
ـ ٖٜٚٔكالسداكاة, كالجيسقخاشية، لكغ اتيع عاـ 

بالخيانة, كالخخكج عمى مبادغ الثػرة، ؾبزت عميو 
الذخشة, كأكدع أحج الدجػف القخيبة مغ باريذ، 
كمات في الميمة نفديا، ربسا مغ اإلرىاؽ أك 

السػسػعة العخبية, ىيئة السػسػعة العخبية  مدسػًما,
 , عمى السػقع: ٕٔٙ/ ٙٔدمذق,  -سػرية
 http://arab-ency.com.sy/overview. 

 . (ٕ)أفزل, كلغ يتػقف عشو في يـػ مغ األياـ
كعمى الخغع مغ أف اليػتػبيا مرصمح 
اجتساعي، يتخجع عغ أفكار حالسة تتخصى الػاقع 
السادؼ، كتدعى إلى تحػيل الشطاـ االجتساعي 
الطالع, فإف أنػاًعا مختمفة لميػتػبيا قج ضيخت في 

لشساذج الستكاممة التي الفكخ اإلنداني، "باعتبارىا ا
 تدعى اإلندانية إلى تحؿيقيا كمشيا:

اليػتػبيا الفمدؽية: تقػـ عمى البحث عغ  -
ؾيع تجخيجية قادرة عمى إقامة نساذج لبشاء 
افتخاضي لجكلة مثل جسيػرية أفبلشػف, كدكلة 

 السجيشة ألرسصػ, كالسجيشة الفاضمة لمفارابي.
مى اليػتػبيا الجيشية: كىي التي تقػـ ع -

الترػؼ السشيجي، أؼ الخبط بيغ قػة الػسيمة 
كسسػ الغاية، بحيث تكػف قػة الصاعة في الجيغ 

كالجداء ىي الػسيمة لمػصػؿ إلى الغاية األسسى 
اإلليي. كتسثل فكخة "الجشة" غاية اليػتػبيا 
الجيشية التي يدعى إلى الػصػؿ إلييا كل 
الستجيشيغ عمى اختبلؼ عقائجىع، تاركيغ الجنيا 

 راءىع باحثيغ عغ الغاية األسسى.ك 

                                 
 لػيدا التاريخ, ماريا السجيشة الفاضمة عبخيشطخ:  (ٕ)

 :الدعػد, مخاجعة أبػ عصياتد/ :بخنيخؼ, تخجسة
, ٕٕ٘مكاكؼ, عالع السعخفة, ع/  ارالغف عبجد/

كيشطخ: معجع . ٛ, ٚـ, صٜٜٚٔسبتسبخ 
يع فتحي, السؤسدة  السرصمحات األدبية, إبخـا

ـ, ٜٙٛٔخيغ الستحجيغ, تػنذ, العخبية لمشاش
معجع مرصمحات األدب, مجسع كيشطخ:  .٘ٔٗص

 .ٚ/ ٔـ, ٕٚٓٓ -قٕٛٗٔية, القاىخة, المغة العخب
ة كالشقجية, د/ يشطخ: معجع السرصمحات األدبيك 

أسامة دمحم البحيخؼ, دار الشابغة لمشذخ, ط األكلى, 
 .۲۰۲ـ, صٕٕٔٓ -ىػٕٗٗٔ

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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يػتػبيا األيجيػلػجيا: كىي قائسة عمى فكخة  -
اليػتػبيا الجيشية نفديا, كلكغ بذكل مادؼ، 
الػسيمة كالغاية، كىحا الشػع مغ اليػتػبيا ىػ 

كغيخىا مغ ؼ بذخ بالساركدية, كالميبخالية, الح
كالسبلحع أف ىحه اليػتػبيات , (ٔ)األيجيػلػجيات"

الحمع كاحجة, ثقافة ة تتبلقى عمى ثقافة السختمف
يتستع بالدكيشة كالصسأنيشة, كيعير أىمو بسجتسع 

 . في ىجكء كسبلـ
 
)السجيشة   Dystopia ديدتػبيامفيػـ ثانًيا:  

 :الفاسجة(
إذا كانت )اليػتػبيا( تعتسج في األساس عمى 
الحمع الكامغ في أعساؽ الشفذ البذخية، 

فإف أسعج, حياة الستصمعة إلى عالع أفزل, ك 
)الجيدتػبيا(, أك السجيشة الفاسجة تأتي كشؿيس 

فالكمسة "تعشي في أصميا  ليا في كل شيء؛
اليػناني: السكاف الخبيث, عمى عكذ )يػتػبيا(، 
كفي األدب استعسل الشقاد ىحا السرصمح 
كقرجكا بو التأليف الخكائي الحؼ يرف الحياة 

ت في مجتسع أفدجتو السطاىخ السادية, كعرف
بو الشدعات الدياسية, كاالجتساعية الدمبية، 
فتبلشت الؿيع األخبلؾية الشبيمة لئلنداف أماـ 

 .(ٕ)عػامل الجذع كاالنحبلؿ كاآللية"

                                 
أدب السجيشة الفاسجة انتقاؿ مغ األدب الخيالي إلى ( ٔ)

الػاقع الحؿيقي, نخميغ صبلح القساح, صحيفة 
, ٓٗ, الدشة/ ٜٔٔٓٔ, العجد/  ركغ الثقافةالعخب, 

 ٓٔـ, صٕٛٔٓ/ ٕ/ ٕ٘
محات األدبية كالشقجية, د/ أسامة دمحم معجع السرص (ٕ)

 . ٕٓٓ, صالبحيخؼ 

فالجيدتػبيا مجتسع خيالي تدػده الفػضى، 
"ليذ لمخيخ ؼيو مكاف، يحكسو الذخ السصمق، 
كمغ أبخز مبلمحو الخخاب، كالقتل, كالقسع, 

باخترار ىػ عالع يتجخد ؼيو  كالفقخ, كالسخض،
اإلنداف مغ إندانيتو يتحّػؿ ؼيو السجتسع إلى 
مجسػعة مغ السدػخ تشاحخ بعزيا بعًزا, كقج 
ضيخت قرز مثل ىحه السجتسعات في العجيج 
مغ األعساؿ الخيالية، خرػًصا في القرز 
التي تقع في مدتقبل تأممي, كالجيدتػبيات تتسيد 

ية, كالكػارث غالًبا ... بالحكػمات الذسػل
البيئية, أك غيخىا مغ الخرائز السختبصة 

 . (ٖ)بانحصاط كارثي في السجتسع"
كالستأمل في أدب )اليػتػبيا كالجيدتػبيا( يجج 
أف السبجع يشصمق في كتابتو عشيسا مغ 
)السدتقبل(؛ فكبلىسا يتحجث عغ أمػر ستقع 

 الشطخة "كانت ؼيسا بعج, مع اختبلؼ السبجأ فإذا
أما  يػتػبيا, الشتيجة تكػف  ما عادةً ف أمل، نطخة

 العادة في الشتيجة فتكػف  خػؼ، نطخة كانت إذا
 .(ٗ)ديدتػبيا"

مغ الػاقع, إف الخكايات الجيدتػبية تتخح 
كمذكبلتو نقصة انصبلؽ نحػ الحجيث عغ 

في محاكلة لجؽ ناقػس مدتقبل أكثخ قتامة, 
الخصخ, مغ خبلؿ تدميط الزػء عمى ىحه 

                                 
سالع العػكمي, جخيجة الػسط, , ( ليبيا كأدب الجيدتػبياٖ)

عمى السػقع: , ٜٕٔٓمارس  ٕٔليبيا, الثبلثاء 
http://alwasat.ly/news/opinions   

ر سارجشت, تخجسة/ ضياء اليػتػبية, اليساف تاك  (ٗ)
كرَّاد, مخاجعة/ مرصفى دمحم فؤاد, مؤسدة ىشجاكؼ 

 .٘ٔـ, ص ٕٙٔٓلمتعميع كالثقافة, ط األكلى, 

http://alwasat.ly/news/opinions
http://alwasat.ly/news/opinions
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في الحاضخ مثل: التمػث,  القزايا السػجػدة
كالفقخ, كاالنييار السجتسعي, كالقسع الدياسي, 

الػصػؿ إلى  كمحاكلة تغييخ الحاضخ؛ لتبلفي
كقج بجأ الكّتاب كالخكائيػف ىحا السدتقبل الكالح, 

في تجديج تخيبلتيع عغ السجيشة الفاسجة "التي 
تتسّثل في الؿبح السعسارؼ, كاستبجاد األنطسة, 

ػية الدائجة في السجتسع نتيجة كالشطخة الدمص
لمعالع الجيدتػبي الحؼ عاشػا ؼيو, كيبجك أف 
الكّتاب مغ خبلؿ كتابتيع عغ الفػضى كانػا في 
الػقت نفدو يبحثػف عغ الشطاـ, كمغ خبلؿ 
الجيدتػبيا، يبحثػف عغ اليػتػبيا السفقػدة، أك 
عمى األرجح يتشّبؤكف بشياية اليػتػبيا, كيعّبخكف 

عغ رفزيع القاشع لمػاقع  بيحه الصخيقة
, ككأنيع بحلظ يخفزػف القبػؿ بحجكد (ٔ)السخيخ"

نيائية لمحخية كالدعادة، كيتجاكزكف بخياليع 
بسا ُعخؼ بػ)الخفس العطيع(, الػاقع السحجكد 

أؼ: االحتجاج ضج القيخ غيخ الزخكرؼ, 
كالشزاؿ مغ أجل ضخكرة قرػػ مغ الحخية, 

كف قمق(, كىع بحلظ يخفعػف شعار: )أف تحيا د
لكغ ىحه الفكخة تسكغ صياغتيا دكف عقاب في 
لغة الفغ كحجىا, أما الفمدفة, كالدياسات 
الػاقعية فإف فكخة الحياة دكف قمق سػؼ تتيع 

 . (ٕ)بأنيا يػتػبيا

                                 
الجيدتػبيا )السجيشة الفاسجة( في الخكاية العخبية  (ٔ)

السعاصخة؛ قخاءة في ركاية )أكركيل في الزاحية 
الجشػبية( لفػزؼ ذبياف, فاشسة پخچگانی, إضاءات 

 -قٜٖٚٔ، ربيع ٜٕ، العجد ٛالدشة  نقجية،
 )بترخؼ(. ٖٖـ, صٕٛٔٓ

نياية اليػتػبيا, الدياسة كالثقافة في زمغ ( يشطخ: ٕ)
البلمباالة, راسل جاكػبي، تخجسة/ فاركؽ عبج 

التي تسثل ىحا العالسية كمغ األعساؿ األدبية 
ركاية )عالع ججيج جخؼء( ألدكلف االتجاه: 
ب اإلنجميدؼ ـ، كركاية الكاتٕٖٜٔىكدمي 

التي تحسل  ـ(ٜٓ٘ٔ -ٖٜٓٔ)جػرج أكركيل 
ـ( )ألف كتدعسائة كأربع ۸۹۱ٗعشػاف )

ج درة أدب الجيدتػبيا ذات كالتي تعكثسانػف(، 
قج خيبات الػاقع يبجك أف ك , (ٖ)(الدياسيالصابع 

بطبلليا عمى الكثيخ مغ األعساؿ الخكائية ألقت 
تػبيا( العخبية, "التي نحا كتابيا إلى ثيسات )الجيد

تعبيًخا عغ خيبة أمميع، ربسا مغ كاقع يدداد سػًءا 
كليدػا بقادريغ عمى أف يججكا بريًرا لمشػر 
ؼيو, كربسا جاءت ىحه الثيسة في أحياف أخخػ 
كشػع مغ السحاكاة لشسط أدبي استصاع أف يحقق 
نجاًحا في الغخب, كاعتمت الكثيخ مغ مؤلفاتو 

السرخؼ  أكثخ القػائع مبيًعا..., كيخؽ الشاقج
يدخؼ عبجالغشي أف ثيسة الجيدتػبيا )أدب السجف 
الفاسجة( ليدت ججيجة في الخكاية العخبية، إذ 
نجج بعس مبلمحيا عشج نجيب محفػظ, 
كيػسف إدريذ, كالذخقاكؼ, كغيخىع, بل يسكغ 

كتب التخاث, كبالحات في أف نجج مبلمح ليا 
ت أكضح في التخاث الذعبي، لكشيا أضح

ف ىحا الشػع يدتجعي إ، حيث الدشػات األخيخة

                                               
 -ىػٕٕٗٔ, ٜٕٙالقادر, عالع السعخفة, ع/ 

 .ٜٚٔـ, ص ٕٔٓٓ
معجع السرصمحات األدبية كالشقجية, د/ أسامة دمحم  (ٖ)

, كلمسديج يشطخ: الخياؿ العمسي ٕٓٓص ,البحيخؼ 
ا, ديفيج ِسيج, تخجسة/ نيڤيغ عبج  مقجمة قريخة ججًّ
الخؤكؼ, مخاجعة/ ـبة عبج السػلى أحسج, مؤسدة 

ـ, ٕٙٔٓىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة, ط/ األكلى, 
 كما بعجىا. ٓٛص
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الذعػر باليأس كاإلحباط الحؼ يذعخ بو السبجع 
كمغ , (ٔ)في مػاجية العشف كالقيخ, كالبلأمل"

األدب الجيدتػبي:  تسثلالخكايات العخبية التي 
ركاية )الجميل كالرعمػؾ( لمكاتب دمحم سالع، 

ركاية يػتػبيا ك , كركاية )عصارد( لمكاتب دمحم ربيع
 -ٕٜٙٔ)سج خالج تػفيق أحلمجكتػر/ 

 , كىي محل دراستشا:(ٕ)ـ(ٕٛٔٓ

                                 
أدب السجف الفاسجة يجتاح الخكاية العخبية، حشاف ( ٔ)

العخب، ركغ الثقافة،  عقيل كنجاح غخبي, صحيفة
, ٜٖـ، الدشة/ ٕٚٔٓ/ ٕ/ٕ, ٖٔ٘ٓٔالعجد/

 .٘ٔص
أديب م(: 3122 -2693)أحمد خالد توفيق ( ٕ)

ـ, بسجيشة ٕٜٙٔيػنيػ مغ عاـ  ٓٔ, ُكِلَج في مرخؼ 
كتخخج في كمية الصب  -محافطة الغخبية -ششصا 
ـ, كحرل عمى الجكتػراه في شب ٜ٘ٛٔعاـ 

ك أف دراستو كيبجـ, ٜٜٚٔالسشاشق الحارة عاـ 
لمصب قج أثخت في شخيقة كتاباتو كخمق شخرياتو؛ 

تجكر حػؿ رفعت إسساعيل  ما وراء الطبيعة فدمدمة
ات مغ عسخه يعسل يأعدب في الدبعيش -شبيب-

محاضًخا ألمخاض الجـ, كسا أنو جعل أحسج عبج 
شبيًبا يعسل في  -سافاري بصل سمدمة -العطيع

حارة الكاميخكف, حيث يديصخ شب السشاشق ال
كالعجيج مغ األمخاض، كركد في ىحه الدمدمة عمى 

كسا ناقر , الكثيخ مغ األمخاض كأسبابيا كتاريخيا
فتخة التكميف لمصبيب في السشاشق الخيؽية في كتابو 

", بجأ أحسج خالج الطريف في طب الريفالداخخ "
تػفيق كتاباتو بأكؿ عجد مغ سمدمة ما كراء الصبيعة 

 ,ؤسدة العخبية الحجيثةـ, عغ السٖٜٜٔفي يشايخ 
ثل: ركاية )الدشجة( كسا كتب العجيج مغ الخكايات م

ـ، ٕ٘ٔٓكركاية )مثل إيكاركس( عاـ ـ، ٕٕٔٓعاـ 
ـ، كركاية ٕٙٔٓكركاية )في مسخ الفئخاف( عاـ 

ـ, باإلضافة لكتابتو سمدمة مغ ٕٛٔٓ)شآبيب( عاـ 

 ملخص الرواية: ثالًثا: 
أحسج خالج تقع ركاية )يػتػبيا( لمجكتػر/

ـ, ٕٛٓٓتػفيق, الرادرة عغ دار ميخيت, عاـ 
في مائة كاثشتيغ كتدعيغ صفحة, كتجكر أحجاث 

ـ, حيث ٖٕٕٓالخكاية في السدتقبل القخيب عاـ 
ي شبقتيغ: األكلى يشقدع السجتسع السرخؼ إل

بالغة الثخاء كالخفاـية, يتػفخ ليا كل مقػمات 
الخاحة كالدعادة, تدكغ مجيشة )يػتػبيا(, تمظ 

السجيشة التي تقع في الداحل الذسالي,  
كالسحاشة بدػر عاؿ, كيحخسيا جشػد مغ سبلح 
الساريشد األمخيكي الستقاعجيغ, كاألخيخة: الصبقة 

األسػار في الفقيخة, التي تعير خارج ىحه 
عذػائيات, انعجمت فييا أبدط الحقػؽ: فبل 

                                               
السقاالت مثل: دماغي كجه، كعذاؽ األدريشاليغ، 

قرز القريخة الخائعة مثل: قػس كمجسػعة مغ ال
قدح، كعقل ببل جدج, كلو أعساؿ أخخػ: كسقاالت 

اليـػ الججيج، كإضاءات، لجخيجة التحخيخ اإلخبارؼ, ك 
حتى مػسػعات مثل مػسػعة الطبلـ, ، أك أك تخاجع

الستخررة في عالع الخعب  ,كىادـ األساشيخ
باالشتخاؾ مع سشج راشج دخيل، كغيخ ذلظ الكثيخ 

كتػفي في الثاني مغ , فيػ غديخ اإلنتاج حًقاكالكثيخ 
ـ, عغ عسخ يشاىد خسدة ٕٛٔٓشيخ أبخيل 

 مػقعكخسديغ عاًما إثخ تعخضو ألزمة قمبية. يشطخ: 
ـ أحسج خالج ٕٛٔٓأبخيل  ٕمرخاكؼ, االثشيغ 
 ٖاليـػ الدابع, الثبلثاء  مػقعتػفيق في سصػر, 

ـ, نبحة عغ أحسج خالج تػفيق, سصػر: ٕٛٔٓأبخيل 
                                               ـ.ٕٕٓٓفبخايخ ٛٔ الحراف, دمحم
 كيشطخ      

:مػقع
https://www.arageek.com/bio/ahmed-

khaled-tawfik   
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شعاـ, كال سكغ, كال عبلج, باإلضافة إلى انعجاـ 
"ألف الجكلة أعفت نفديا تساًما مغ الخجمات؛ 

مدئػليتيع، كخرخرت كل شيء.. لع تعج 
ىشاؾ حكػمة, أك لع تعج ىشاؾ حكػمة تعبأ بشا, 
مع الػقت تػقفت الخكاتب, كتػقفت الخجمات, 

ابت الذخشة, كبالتالي لع تعج عميشا كذ
 .(ٔ)ضخائب"

كمع كجػد ىاتيغ الصبقتيغ تشعجـ الصبقة  
, فيشذأ عغ ذلظ الخمل كتختفي تساًما الػسصى

السجتسعي شبقة تسمظ كل شيء, كأخخػ ال 
 "أرضتسمظ أؼ شيء, كقج أشمق عمييا الكاتب: 

كإذا , كفييا تتراعج أحجاث الخكاية, األغيار"
ػتػبيا( يعشي: الجكلة الفاضمة, كاف مرصمح )ي

أك السثالية, بسا فييا مغ ؾيع: العجؿ كالسداكاة, 
البعيجة عغ قزايا الفقخ, كالبؤس, كاألمخاض, 
الخالية مغ الذخكر: كالشيب, كالقتل, كالفداد, 
كالطمع, كسا صػرىا تػماس مػر في ركايتو, 
فإنيا ىشا تعشي الشؿيس تساًما أؼ ديدتػبيا؛ ألف 

جـ لمستمقي مجيشة يػتػبيا السرخية زاخخة الكاتب ق
بكل ألػاف الدمبيات, كالفداد, كالبلأخبلؽ, كعمى 
الخغع مغ تػافخ أسباب الخغج كالتخؼ, كمطاىخ 
البحخ, فإف ساكشي ىحه السجيشة يعانػف خخاًبا 

شقػس ك ركحيًّا؛ فالجيغ عشجىع مجخد شكميات, 
 جػفاء ببل معشى. 

قتو لمخخكج الذاب اليػتػبي كصجي كباحتياؿ
في الػصػؿ إلى  كنجاحيسامغ مجيشة يػتػبيا, 

أرض األغيار متشكخيغ, تبجأ األحجاث في 

                                 
ركاية يػتػبيا، أحسج خالج تػفيق, دار ميخيت،  (ٔ)

 .ٚٓٔـ, صٕٛٓٓالقاىخة، ط األكلى, 

التراعج؛ إذ يحاكؿ الذاب اليػتػبي قتل فتاة 
يفذل في ذلظ, كيشكذف أمخه, لكشو مغ األغيار, 

فيتجخل أحج األغيار )جابخ( إلنقاذه, كمحاكلة 
ه يػتػبيا, كمغ خبلؿ ىحإعادتو كصجيقتو إلى 

لكاتب تجكر أحجاث الخكاية كميا كيقجـ االسػاجية 
كحيغ يشجح جابخ عالسيغ مختمفيغ مترادميغ, 

في الػصػؿ بالذاب اليػتػبي كصجيقتو إلى نفق 
, يقـػ اإلى أرضيس مغ خبللوسخؼ يربلف 

اليػتػبي بقتمو, كأخح التحكار السصمػب مشو 
)يجه(, كالعػدة بو ألرضو, في مذيج يجدج 

ع مػاقف الخدة كالشحالة, كقج كاف لمستمقي أبذ
مػت جابخ كاؼًيا إلشعاؿ فتيل الثػرة، كاستيقاظ 
)األغيار( مغ نػميع؛ ليتسخدكا عمى تمظ 

قػف كل ىحا خَ دْ "تخكػا أنفديع يُ األكضاع بعج أف 
الدمغ مغ دكف أف يحخكػا إصبًعا.. ىع بيحا 
انحجركا إلى درجة أقل مغ مختبة الحيػاف.. حتى 

حاكلت سخقة عدمو, كالججاج لػ الشحل يمجغظ 
فارؾ لػ حاكلت سخقة البيس.. بيشسا ىع ضيشقخ أ

 .(ٕ)ضمػا خائفيغ صامتيغ"
 ؛يػتػبيامجيشة كتشتيي األحجاث عمى بػابة  

 ,حيث يدتعج اليػتػبي, كأصجقاؤه األمخيكاف
كاإلسخائيميػف )حخاس يػتػبيا( لسػاجية ىحا 
 الدحف, كمحاكلة إخساد ىحا الغزب, كالقزاء

كدفاًعا مشو عغ أرض  عمى السصالبة بالثأر,
"ىحا لغ يكػف.. ىحه أرضي كىحا   يػتػبيا:

عالسي.. كلجت ىشا.. لػ كاف أبي قج سخؽ ىحه 
الحقػؽ فيي قج صارت لي بحكع الػراثة، كلغ 
أتخمى عشيا مغ أجل أمثاؿ )جابخ( كالستدػليغ 

                                 
 .ٜٛٔ, صنفدو( ٕ)
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 . (ٔ)كعاىخات األزقة"
مفتػحة كىكحا تشتيي أحجاث الخكاية نياية 

تحسل التذػيق لمقارغ, كتشقل لو ما يخيج الكاتب 
تقجيسو مغ تححيخات مغ الػصػؿ إلى ىحا 
السدتقبل البذع الحؼ يشتطخه إذا استسخت 
األكضاع عمى ما ىي عميو, كلع  نعج العجة 

 لسػاجية مذاكل الحاضخ.
 

 شخريات الخكاية الخئيدة:
لع يحكخ الكاتب اسسو, كإف : الذاب اليػتػبي

قج عخؼ نفدو باسع )عبلء(, كىػ ابغ  كاف
 )مخاد(, أحج شباب مجيشة يػتػبيا. 

و تشاركعبلء( التي ) ة: صجيقجخميشاؿ
 مغامخة الريج خارج أسػار مجيشة )يػتػبيا(.

أحج الفقخاء الحؼ أنقح عبلء كجخميشاؿ  جابخ:
مغ فتظ األغيار بيسا, كاستزافيسا في مشدلو, 

 كسا أعادىسا إلى مجيشتيسا.
كأخت جابخ, إحجػ فتيات األغيار,  :صؽية

 كىي فتاة مخيزة بجاء الجرف, تعير مع أخييا.
 الذخريات الثانػية:

)مخاد, كالريغ(: كالجا الذاب اليػتػبي, 
)الدخجاني, سسية, عبج الطاىخ, بيػمي, عدكز( 

 كغيخىع. 
******* 

 
 
 

                                 
 .ٜٓٔ, صالخكاية( ٔ)

 السبحث األكؿ
 مدتػيات الجيدتػبيا في الخكاية

التي نذأ  حجيج البيئة السكانيةتبجأ الكاتب 
فييا بصل الخكاية, كالتي كانت عشرًخا فاعبًل في 

كرسع الخصػط العخيزة تحخيظ األحجاث, 
ث يحجكذلظ مغ خبلؿ , االجتساعي ولػضع

الذخرية الخئيدة )البصل اليػتػبي( عغ الدبب 
الخئيذ الحؼ أدػ إلى نذأة مجيشة يػتػبيا, كالحؼ 

خمل "ىشاؾ االجتساعي: الخمل إلى أكاًل أرجعو 
اجتساعي أدػ إلى ما نحغ ؼيو, لكشو خمل يجب 
أف يدتسخ.. كل مغ يحاكؿ اإلصبلح يجازؼ 

 .(ٕ) بأف نفقج كل شيء"
 لخز لمستمقي سبب نذأة مجيشة يػتػبيا كسا

, في مذيج اعتجائو عمى )صؽية( أخت )جابخ(
حرخه في: حساقة األغيار, كغبائيع,  كقج

"ليذ فقخكع  لفخص:ا اغتشاـعجـ كخشػعيع, ك 
ذنبشا.... أال تفيسيغ بعج أنكع تجفعػف ثسغ 

عشجما كاف قتكع كغبائكع كخشػعكع؟....حسا
آباؤنا يقتشرػف الفخص كاف آباؤكع يقفػف أماـ 

ثع لع  بيخ الخكاتب في السرالح الحكػمية,شػا
لح حكػمية.. لع تعج ىشاؾ تعج ىشاؾ مرا

ليحا ىػيتع  أنتع لع تفيسػا المعبة مبكًخاركاتب....
ما ذنبشا ...مغ أعمى إلى حيث ال يػجج قاع.

عشجما ىب الجسيع ثائخيغ في كل  نحغ؟....
تع قصخ في األرض, ىدزتع أنتع رؤكسكع كتحرع

. تجيشكع زائف ..باإليساف كالخضا بسا قدع لكع.
أنتع أقل مشا في كل تبخركف بو ضعفكع.... 

                                 
 .ٙٔصالخكاية,  (ٕ)
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شيء.. ىحه سشة الحياة.. يجب أف تقبمػىا.. لع 
يعج أحج قادًرا عمى تغييخ أؼ شيء.. شيء.. 

 .(ٔ)"!..شيء..
 

األسباب السػضػعية فقج قجـ )جابخ(  أما
ي تكالكتخمف األغيار, , لشذأة مجيشة يػتػبيا

انييار الدج العالي, ككداد قصاع  في: تتسثم
الدياحة, كافتتاح إسخائيل لقشاة بجيمة لقشاة 

نزػب البتخكؿ الخميجي أك ك الدػيذ, 
غشاء عشو, مسا أدػ إلى شخد العسالة االست

الػافجة, كالزغط عمى االقتراد السرخؼ: 
"بالصبع ال تفيساف شيًئا عغ الػضع الحؼ صخنا 
إليو.. لكشي أكخه أال أخبخكسا بكل شيء.. 
الرػرة التي تخيانيا كانت مػجػدة مشح البجاية 
لكغ بذكل غيخ كاضح, ثع تزخست شيًئا 

شى كالفقخاء أفقخ.. ثع فذيًئا.. يريخ األغشياء أغ
تأتي لحطة يحجث فييا االنييار.. كيبجك لي أف 
ىحا حجث في العذخ سشػات األكلى مغ ىحا 
القخف.. فجأة انيار الدج.. لع تعج الدياحة قادرة 
عمى إشعاـ ىحه األفػاه.. إسخائيل افتتحت قشاتيا 
التي صارت بجيبًل جاىًدا لقشاة الدػيذ.. الجكؿ 

كليا أك تع االستغشاء عشو الخميجية نزب بتخ 
بعج ضيػر )البايخكؿ(, كشخدت العسالة الػافجة.. 
ىكحا كجج االقتراد عميو عبًئا قاصًسا, كانعجمت 
الخجمات لمفقخاء ألف الجكلة أعفت نفديا تساًما 

 .(ٕ)شيء" , كخرخرت كلمدؤكليتيعمغ 
استسخ الكاتب في عخض أسباب قج ك  

                                 
 .٘ٙٔ, ٗٙٔص( نفدو, ٔ)
 .ٙٓٔ( الخكاية, صٕ)

كنذأة حجكث الصبؿية في السجتسع السرخؼ, 
مجيشة يػتػبيا, مغ كجية نطخ )جابخ(, الحؼ 
أرجع نذأة مجيشة يػتػبيا ألسباب اتفق في 

اليػتػبي, مثل ذكاء الصبقة  الذاببعزيا مع 
الثخية في استخجاميع لمشفػذ, كاستغبلؿ الفخص, 

ا: إىساؿ أخخػ مشي اكسا زاد عمييا أسبابً 
ىع, كاختفاء العشرخ إياالحكػمة ليع, كتجاىميا 

: "لع تعج ىشاؾ حكػمة أك لع تعج ىشاؾ مشياأل
حكػمة تعبأ بشا مع الػقت تػقفت الخكاتب 
كتػقفت الخجمات كذابت الذخشة كبالتالي لع تعج 
عميشا ضخائب... كاف آباؤكع مغ شبقة 
استصاعت أف تدتخجـ نفػذىا لئلثخاء .. 
حدابات مرخؼية في الخارج .. قخكض مغ 

 .(ٖ)السرارؼ .. احتكار .."
يجة ليحه العػامل استصاع البعس أف كنت 

يشجػ بشفدو, كيتستع بالثخاء, في ضل عدلة 
في الػقت الحؼ ذابت ؼيو  -مختاًرا-فخضيا 

الصبقة األخخػ في قزايا الفقخ, كالقسع, 
"كل شيء  كاالستبجاد, كاستغبلليا مغ اآلخخ:

كاف في مرمحة آبائكع كضجنا عمى شػؿ الخط 
أف تتساسظ .. ىكحا استصاعت ىحه الصبقة 

كتدداد ثخاء بيشسا ىػيشا نحغ إلى الحزيس .. 
لكغ الحياة معشا صارت أمًخا مدتحيبًل... 
اضصخت ىحه الصبقات إلى أف تعدؿ نفديا شمًبا 
لؤلماف في تمظ السدتعسخات عمى الداحل 

 .(ٗ)الذسالي"
   

                                 
 .ٚٓٔ( نفدو, صٖ)
 .ٚٓٔنفدو, ص (ٗ)
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كسا بيَّغ الدبب في استقجاـ رجاؿ الساريشد, 
بجاًل مغ أفخاد كاالعتساد عمييع في حفع األمغ, 

: "كقج استعسمػا رجاؿ الساريشد أمغ مرخييغ
ألنيع يزسشػف كالءىع بيشسا ال يزسشػف كالء 
البػدؼ جارد السصحػف بجكره .. إف فكخة أف 
يثػر محيط الفقخ ىحا كانت تؤرقيع كل الثػرات 

  .(ٔ)الذعبية في التاريخ بجأت بحبح األثخياء"
خت شبقتاف كقج كانت نتيجة ىحا االنقداـ أف ضي

في السجتسع السرخؼ, شبقة ثخية فاحذة الثخاء, 
كأخخػ فقيخة ال تجج شيًئا مغ حصاـ الجنيا, تدتغميا 

"ىكحا تكػف  :الصبقة الثخية لتشسية ثخكاتيا فقط
مجتسعاف أحجىسا يسمظ كل شيء كاآلخخ ال يسمظ 
شيًئا.. أىسية السجتسع الثاني ال تديج عمى كػنو سػًقا 

بأس بو.. حتى لػ كاف يعاني الفقخ فإف استيبلكيًّا ال 
كثافتو الدكانية تدسح بكل شيء.. لػ ابتاع كل مشا 

 . ٕ()زيتػنة فمدػؼ يريخ بائع الديتػف مميػنيخًا.."
فإنيا  الخكايةالجيدتػبيا في  مبلمحأما عغ 

 الخخاب الشفدي :األكؿ :مدتػييغتطيخ عبخ 
كضيػر آفات مثل:  ,الخكحي كالعقميبػجييو: 

االكتئاب, ػد العاشفي, كجحػد حق اآلباء, ك الجس
, إلى االنتحار -عادة- افيؤدي كالسمل المحاف

كاحتقار  كالذخريات كازدكاجيا, كتشاقس 
أما السدتػػ الثاني: الخخاب السادؼ ، اآلخخ

 ,القتل, كالفقخ, كالخخاب, كشيػع قزايا: السشطػر
كاجتساع ىحيغ السدتػييغ  ,كالسخض ,كالعشف

ػد االنداني, ككجػدىسا في مجتسع انتياؾ لمػج
لى مجسػعة مغ السدػخ ىحا السجتسع إحػؿ ما ي

                                 
 .ٚٓٔ( نفدو, صٔ)
 .ٚٓٔ( نفدو, صٕ)

غ م كف كيتجخد ,قتليدتحمػف الالبذخية 
, فاإلنداف مغ خارج يػتػبيا ليذ عندانيتيإ

إنداًنا, بل ىػ خاضع إلرادتيع, كال يعجك مجخد 
 لعبة يتدمػف بيا, كيتمحذكف  بتعحيبيا!.

  .الخخاب الشفديأكاًل: 
تغيخ في تشامي األحقاد, ك ىحه السبلمح غ كست

شبائع السجتسع, كال شظ أف اإلنداف ربسا 
تعخض إلى ضغػط نفدية بدبب ما يحيط بو 
مغ ضخكؼ اجتساعية, كالغشى السصغي, أك 

شيػع  -عادة–يشتج عشو الفقخ الذجيج, مسا 
مطاىخ الخجاع, كعجـ االعتخاؼ بالسبادغ, 

الػلج قة عبلكذف عغ , كفي الخكاية كالحقػؽ 
الزػء الكاتب يمقي  ؛ حيثبػالجه في يػتػبيا

عمى العػامل السؤثخة سمًبا في تخبية األبشاء 
 الدائج, كحب الستعة كالغخؽ فييا. كمشيا: التخؼ

 
 تحول العالقة بين أفراد األسرة -2
يبجك أف التحػؿ الحؼ أصاب األسخة  

فة نتيجة السؤثخات الحزارية, السرخية الستخ 
تحػؿ العبلقة بيغ أفخاد األسخة, سبًبا في  كاف

 (ابشةـ, ابغ, أ, فقجت لفطة )أب, حتى ىاكفتػر 
"جخميشاؿ نائسة كصفل.. تتحخؾ  معشاىا:

شفتييا.. تيسذ مغ ركح معحبة: ليمى... 
ليمى... ليمى ىي أميا شبًعا )فبل أحج في 
يػتػبيا يدتعسل لفطة ماما أك بابا( .. لمسخة 

تخيج العػدة إلى  األكلى أراىا مجخد شفمة معحبة
أميا, لع أر جخميشاؿ إال ثائخة ممػاًل متعالية, ال 
بج مغ الشػـ عمى األرض كي تطيخ لي 
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كثيًخا مغ كقج استغل الكاتب , (ٔ)حؿيقتيا.."
الجسػد العاشفي بيغ أفخاد السػاقف لتأكيج فكخة 

بيغ البصل كأمو  يجسع حػارفي األسخة؛ ف
ثبًل في سبب ىحا الفتػر, متس كذف لمستمقيتي
بجسع  عج األب عغ أسختو, كانذغالو عشيابُ 

"لػ عجت لمكبلـ في ىحا  السديج مغ األمػاؿ:
 السػضػع سأخبخ أباؾ!"

)مخاد( ليذ ىشا؟؟ إنو في سػيدخا يخاجع  -
 أرقاـ حداباتو..

 قمت ليا في تحج:
")مخاد( ال يتجخل في شؤكني.. ىػ أذكى  -

 مغ ىحا.."
 ي:قالت كىي تمػح بإصبعيا في كجي

)بابا( "لمسخة األلف.. اسسو بالشدبة لظ  - 
باسسي كليذ مخاد.. أنا أسسح لظ بأف تشاديشي 

حتفع برجاقتظ, لكغ أبجاًل مغ كمسة )ماما( لكي 
ىشاؾ حجكًدا يجب أال تتجاكزىا... كأنا لغ أسسح 

 .(ٕ) لظ بيحا.."
ماما )ىكحا ال أحج في يػتػبيا يدتعسل لفطة 

أف  كسابأسسائيع مجخدة, , كإنسا يتشادكف (أك بابا
السديج شي جبالعسل لعغ أسختو  انذغاؿ الدكج

, أحجث نػًعا مغ الجسػد العاشفي, مغ الثخكة
عقػقيسا فزميسا, ك  جحػدك بيغ الػلج كأبػيو, 

الػلج أف يدسح  درجةعجـ احتخاميسا, إلى ك 
بأف يسج يجيو عمى أبيو, كيبادلو صفعة  لشفدو

.. حتى أقبل أف يسج أحج يج"ال  برفعة: ه عميَّ
)مخاد( ك)الريغ(.. لقج رددت الرفعة لػ )مخاد( 

                                 
 .ٜٓٔ( الخكاية, صٔ)
 .ٜٕ( الخكاية, صٕ)

ذات مخة.. أصيبت )الريغ( بشػبة ىدتيخية 
ألنشي مجدت يجؼ عمى أبي, فقمت ليا إف ىحا 
ليذ تفزبًل مشو.. أما كقج جاء بي لمعالع فعميو 

  .(ٖ)أف يتحسل مدؤكلياتو في شجاعة.."
  االنتحار السمل= -ٕ 

س يذعخكف بالسمل, فإف إذا كاف جسيع الشا
التعامل معو, كربسا تصػر بعزيع ال يدتصيع 
الكتئاب, كاستحداف فكخة األمخ ليرل إلى ا

كىحا ما في ضل البحث عغ اإلثارة,  االنتحار
"إنيا  شخحو الكاتب في ركايتو عمى لداف بصمو:

)يػتػبيا(... حيث يزشيظ البحث عغ شخيقة 
كيأتي  ,(ٗ)تدجي بيا كل دؾيقة مغ حياتظ..."

التداؤؿ في صػرة ساخخة, عغ سبب عجـ 
االنتحار, الحؼ أرجعو إلى أنو ال بج أف يكػف 

"لساذا ال  أنيًقا يتشاسب مع رقييع كتحزخىع:
نشتحخ؟ .. ال أعخؼ.. االنتحار يبجك سػؾيًّا 
ك)بمجؼ( جًجا .. يحكخؾ بكل ىحا الدخف عغ 
األغيار .. الفتى الفاشل في حبو يحخؽ نفدو .. 

دػؾية! ... كيخكسيغ كضػء خافت كحي يا لم
ج!.. كل ىحا شعبي كدجاج.. بالحات الججا

األب الحؼ فذل في يجعل معجتي تتقمز.. 
إشعاـ أشفالو... الفتاة التي تبتمع األسبخيغ.. 
نحغ أكبخ ك أرقى مغ ىحا اليخاء .. البج أف 

 .(٘)يكػف السػت أنيًقا مدخحيًّا"
ألغيار كالعجيب أف يحقج اليػتػبيػف عمى ا

كيتعخضػف  ,نيع يسخضػف ألال لذيء إال 

                                 
 .ٕٗٔ( نفدو, صٖ)
 .ٜٔ( نفدو, صٗ)
 .ٖٔ( نفدو, ص٘)
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"األغيار يسخضػف كيحىبػف  لمحػادث القاتمة:
لمعبلج في السدتذفى, فتتقمب بيع الديارة التي 
ما زالت تعسل بالكيخكسيغ في التخعة أك 
ترصجـ بذجخة .. ليت السػت متاح بيحه 
الديػلة ىشا!.. إذف لكانت اإلثارة عطسى... ال 

غ الحػادث نادرة عشجنا كعشجما أعخؼ الدبب لك
مغ حيغ آلخخ تخػ مصاردة  تقع ال تقتل أحًجا..

عشيفة بيغ سيارات الذباب .. غالًبا ما تشقمب 
سيارة أك اثشتاف كىحا يزفي إثارة غيخ عادية 
عمى الحياة، لكغ لؤلسف ال تدتصيع قمب سيارة 

...  .(ٔ)"كل ساعة في اليـػ
لعبة  لقج صار السػت بالشدبة لميػتػبييغ

يحمع بيا السخاىقػف, لعبة يتصمعػف دائًسا إلى 
"السػت.. المعبة العطسى التي لع  تجخبتيا:

"حيث يتػارػ السػت خمف , (ٕ)نجخبيا بعج.."
لعبة يحمع بيا  األسبلؾ الذائكة فبل يريخ إال

 .(ٖ)ػبيا "السخاىقػف في يػت
كقج أدػ ذلظ إلى إصابة سكاف ىحه السجيشة 

باأللع سػاء في إيقاعو باآلخخ,  بالدادية, كالتمحذ
"القرز  أـ مذاىجتو, أـ مجخد الدساع بو :

كثيخة بجًءا بالثػرة الفخندية حيث جاب الخعاع 
شػارع باريذ كىع يعمقػف ثجيي األميخة )دؼ 
المباؿ( عمى رمحيغ كانتياء بالثػرة االيخانية في 
سبعيشات القخف العذخيغ عشجما كجج مجيخ 

ذكخ سيارتو محسػلة فػؽ )الدافاؾ( عمى ما أ
األعشاؽ كىػ فييا كمغ ثع لع يجج حبًل إال أف 

                                 
 .ٖٔ( الخكاية, صٔ)
 .ٖٔ( نفدو, صٕ)
 .٘ٔ( نفدو, صٖ)

يجس السدجس في فسو كيزغط الدناد 
حتى كأنا أكتب ىحه الكمسة شعخت …رباه…

مدجس في فسظ .. معجف … بقذعخيخة لحة
 .(ٗ)بارد.. كضغصة تشيي كل شيء!"

التجيغ =  ازدكاجية الذخرية -ٖ
 , كانتياؾ القانػف الكاذب

أف التعامل مع اآلخخ ىػ الؽيرل في  معمػـ
 تكان  السرمحة الخاصةالحكع عميو, كيبجك أف 

كلحا لبدػا  لدكاف مجيشة يػتػبيا, السحخؾ الخئيذ
, كقج بيغ بصل , بالتجيغ السغذػشالػرعقشاع 

"ىػ كلع الكبار بأف يجسعػا  الخكاية سبب ذلظ ك
بيغ شابعي الثخاء كالػرع .. الثخاء كالػرع ثشائي 

فػر كسا يبجك في عقػؿ جيل اآلباء مح
السرخييغ مشح دىػر, صػرة الحاج )عبج 
الدسيع( الشازؿ مغ الصائخة العائجة مغ الحجاز، 
كالعباءة الػاسعة غالية الثسغ عمى كتؽيو كىػ 
يػزع الساؿ باليسيغ كالذساؿ, كعمى كجيو 
ابتدامة كقػر متئجة, رائحة عصخه الثسيغ الفاغع 

يبجك أف ىحه الرػرة  كمدبحتو الحىبية ..
محفػرة في أذىاف آبائشا فعبًل. أنا قخأت في 
األدياف قميبًل، كارتبصت فكخة الدىج بالػرع في 
ذىشي, دعظ مغ أنشا نعخؼ بعزشا.. كل ىحا 

ال يعاقخكف الخسػر بأنيع الػرع لغ يقشعشي 
كيغتربػف نداء األغيار كرجاليع شيمة الػقت.. 

غيار كأحبلميع لقج صشعػا ثخكاتيع مغ لحع األ
 .(٘)كآماليع"

                                 
 .ٕٕ, صدو( نفٗ)
 .ٕٔ(الخكاية, ص٘)
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كإذا كاف كلع الكبار بأف يجسعػا بيغ شابعي 
ىػ الجافع كراء ما يقػمػف بو, فإف  ,الثخاء كالػرع

ىشاؾ سبًبا آخخ ليحا التجيغ السديف, كىػ 
خػفيع مغ فقجاف ىحا الشعيع الحؼ يعيذػف ؼيو,  

كؼيو يتحرشػف مغ زكاؿ الشعسة, ككأنيع بحلظ 
 مة باهلل, كعجـ اليقيغ بو:دليل عمى ضعف الر

"عشجنا في يػتػبيا متجيشػف كثيخكف كالصائخات 
بة لمعسخة ال تتػقف لكغ الدبب كسا أعتقج  الحـا
ىػ خػؼ سادة يػتػبيا مغ أف يفقجكا كل شيء 
في لحطة أف يرحػا ليججكا أنفديع كسط ىحا 
الدحاـ يبتاعػف شصائخ مغ كبج الفئخاف كيذخبػف 

 .(ٔ)الكحػؿ األحسخ"
ف ىحا التجيغ السدعـػ أصبح معخكًفا إ

لمجسيع, حتى خارج يػتػبيا, فعشجما حاكؿ 
لدخقتيا  األغيار االعتجاء عمى )جخميشاؿ(

تخيج الياتف مغ البائع, أخبخىع جابخ أنيا 
كاف , فاالتراؿ بأخييا السخصػؼ في يػتػبيا

" لغ يعػد.. سػؼ يتدمػف عميو ثع  ردىع:
خاء, ثع يحىبػف يقصعػف يجه كيمقػف بو في الرح

  .(ٕ)ألداء العسخة سائميغ هللا أف يغفخ ليع.."
كعشجما اشسئد الذاب اليػتػبي مغ أكل 

ل جابخ كاف رد فع, السيت ببل ذبحالججاج 
غ كانػا يدتحمػف ذبح يالجىذة؛ ذلظ ألف اليػتػبي

األغيار ببل شفقة, متشاسيغ أنيع مذتخكػف في 
 ت؟" "قاؿ في اشسئداز: "دجاج مي :اإلندانية

 أشمقت صػًتا قبيًحا مغ حمقي كقمت:
ػمظ بالحبح الحبلؿ أييا "ىل حًقا يبالي ق - 

                                 
 .ٕ٘, صنفدو (ٔ)
 .ٖٕٔ, صنفدو (ٕ)

يجققػف جًجا في ذبح الججاج لكشيع .. الشراب؟.
ال يجققػف برجد ذبحشا.. ال يدسػف عميشا كال 

 .(ٖ)يحدشػف قصع الػريج"
اليػتػبي سبب تجيغ الفقخاء مغ كسا أكضح 

في حياة كجية نطخه, كأنو يكسغ في األمل 
بعس ىؤالء القػـ متجيغ, "أفزل بعج السػت: 

ألف الجيغ ىػ األمل الػحيج ليع في حياة أفزل 
بعج السػت.. ال يسكغ أف يتعحب السخء شيمة 
حياتو ثع يسػت فيتحػؿ إلى كخبػف ببل ثػاب كال 
عقاب.. عشجنا في يػتػبيا متجيشػف كثيخكف 

بة لمعسخة ال تتػقف"  . (ٗ)كالصائخات الحـا
 
 )العقمي( ضيخ مدتػػ الخخاب الشفدي قجك 

شعار كاف في انتياؾ القانػف كعجـ احتخامو, ك 
"افعل ما تخيج شالسا لع : الدائجمجيشة يػتػبيا 

تعتج عمى ماؿ باقي سكاف يػتػبيا.. كاألىع افعل 
ما تخيج لكغ أبقو سًخا حتى ال تزع عمى عاتقشا 
عبء أف نبجك حازميغ, كال تزع عمى ضسائخنا 

 .(٘)أف نتطاىخ بالذفقة"عبء 
بل إنيع ال يعتخفػف بالقانػف, كال يحكسػنو 
بيشيع, كإنسا يكتفػف باألحكاـ العخؼية التي تتع 
داخل مجمذ مغمق عمى الصخفيغ الستذاكميغ, 

ا محاكسيليا ك  ,خاصةقػانيغ  مجيشة يػتػبياففي 
"نحغ ال نقحع أؼ شخؼ في مذاكمشا ..  كحلظ:

ع ثسغ اؿ...إلخ.. سػؼ يتعيج )عداـ بظ( بجف
ابشظ ىػ ابشي كالعكذ .. الخ ... ك)عداـ بظ( 

                                 
 .ٖٗٔ, ٕٗٔص نفدو, (ٖ)
 .ٔ٘( نفدو, صٗ)
 .ٖٚ( الخكاية, ص٘)
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يتعيج في كقار بجفع ثسغ الػ... كىػ يجاعب 
جمدة عائمية تزع  حبيبات مدبحتو الحىبية...

عمية القػـ في يػتػبيا، فيحا السجتسع قج أفخز 
قػانيشو الخاصة كمحاكسو، ىشاؾ شاب قج أخصأ 

.. األخصاء أك فعل ما يػجب حشق الكبار عميو 
خخ مغ ىشا ىي أف تجمخ السمكية الفخدية آل

.. )راسع( قج أفخط في يػتػبيا أك تدصػ عمييا
الخاص  الذخاب فجمخ جدًءا مغ مػؿ )إليت(

.. ال أحج بحاجة بسرصفى بظ ربسا سخؽ شيًئا
لمدخقة، لكشظ بحاجة إلى إثارة كتػتخ كإثع 

ثخ الدخقة .. الكمبتػمانيا أك داء الػلع بالدخقة أك
الجخائع ىشا، كالباقي يحجث في لحطة سكخ بيغ 
أصجقاء لع يعػدكا كحلظ.. لحطة جشػف... ىحه 
الشداعات تتع تدػيتيا في مجالذ مذابية, 
كعامة يكػف الفيع حاضًخا كاالستعجاد لمتخضية 

يج لمخبلفات أف تخخج مغ متػافًخا .. ال أحج يخ 
 .(ٔ)يػتػبيا"

 
 احتقار اآلخخ: -ٗ

نفدي يجعل صاحبو يشطخ االحتقار شعػر 
الَحْقُخ ف" ؛كازدراكانتقاص, لآلخخ نطخة استعبلء, 
لَّة كالَحِقيُخ  ,ككحلظ االْحِتقارُ  ,في كل السعاني الحِّ

ما اترف بو سكاف كىػ , (ٕ)"الرغيخ الحليل
لسغ ىع  مجيشة يػتػبيا, مغ معاممة عشرخية

"لدبب ما ال أفيسو يرخ  خارج أسػار مجيشتيع:

                                 
 .ٕٗ( نفدو, صٔ)
لداف العخب: ابغ مشطػر، مادة )حقخ(، دار  (ٕ)

 . ٜٖٜ/ ٕالسعارؼ، )بجكف(, 

يعيذػا.. فعبًل ال أمدح ىشا أك  ىؤالء عمى أف
أبالغ, لػ كشت مغ األغيار لتخكت عجبلت 

 . (ٖ)الديارة تسخ فػؽ أحذائي"
احتقار األغيار,  قج ضيخت العشرخية, فيك 

ىل تعخفيغ " في أسسائيع:حتى كالتشجر عمييع 
يغ أنيع ىشاؾ ال يدتعسمػف أسساء الر 

مثل )باتعة( كجخميشاؿ..؟.. يدتعسمػف أسساء 
كانفجخت ضاحًكا ال  ,ة( ك)عصيات(.."ك)زكي

أعخؼ الدبب بالزبط لكغ األمخ راؽ لي 
كثيًخا.. قالت لي جخميشاؿ كىي تجخغ لفافة التبغ 
السحذػة الخامدة: أعخؼ ىحا.. نخاه أحياًنا في 
التمفديػف في تمظ التسثيميات العتيقة" الحؿيقة أف 
لشا تمفديػنشا الخاص الحؼ يعخض فقط ما تخيجه 

نطاـ الكابل كسيشسا السشدؿ.. ىشاؾ إؾباؿ أنت.. 
   .(ٗ)"عمى أفبلـ الجشذ كالعشف كالجخيسة.. عاؿ  

عغ دىذتيا كتداءلت )جخميشاؿ(  كقج أبجت
داخل مجيشة -األسباب التي تجعل العقػؿ 

تتفق عمى القدػة , كحب  -يػتػبيا, كخارجيا
  :العشف عمى الخغع مغ اختبلؼ البيئة

يقبمػف عمى ذات مغ الغخيب أف األغيار "
ألسباب األفبلـ في تمفديػناتيع الخخيرة لكغ 

تختمف.. حب العشف ىشا سببو السمل.. حب 
العشف ىشاؾ سببو الفقخ كالغل السكبػت.... 
لساذا كاف أباشخة ركما كعامة الذعب يحبػف 
مذاىجة العبيج يسدقػف بعزيع؟ .. لساذا لع 
يكدب الفقخ الفقخاء رحسة؟.. ليت أحج عمساء 

الجتساع يفدخ لي ىحا.. عمى قجر عمسي ا
                                 

 .ٖٔ( الخكاية, صٖ)
 .ٜٖ( الخكاية, صٗ)
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يختمف مداج األباشخة تساًما عغ مداج عامة 
الذعب، فمساذا يتفق السداجاف في شيء كاحج 

 .(ٔ)ىػ القدػة؟"
سكاف مجيشة  مخض الكاتب عمى كجكقج أ

 :كحب العشرخية ,يػتػبيا بالصبؿية
الحادية عذخ ترل الديارة التي تشقل "في 

ػائية نعع ىشاؾ عساؿ في العساؿ لسشاشقيع العذ
 ال ندتصيع الؿياـ بيا يػتػبيا ألف ىشاؾ أعسااًل 

يأتػف صباًحا بحافمة خاصة كيعػدكف بيا ليبًل 
كىع تحت السخاؾبة في كل الطخكؼ ال يتكمسػف 
كال يخفعػف عيػنيع لكشظ تذع مشيا خميًصا 
مدعًجا مغ السقت كالخبث كالتسمق كالغزب 

شػات مغ القيخ السكبػت كالخائحة الكخيية س
كفي ىحا تعخية , (ٕ)جعمتيع أقخب إلى الػحػش"

لمفئات السيسذة السصحػنة داخل مجتسعشا 
العخبي, ككأف  السرخؼ, كخارجو في عالسشا

"تقخب  غ ال ؾيسة ليع, كال إندانية:يىؤالء السيسذ
رأسيا مغ جخميشاؿ كأنيا تشيغ يصل مغ السقعج 

 "معظ سيجارة يا شابة؟" الخمفي.. تيسذ:
محعػرة تيد جخميشاؿ رأسيا أف ال .. يا 
لدحاجة انعكاساتظ!... لػ أف كمًبا مدعػًرا 

 .(ٖ)يتذسسظ لسا ترخفت بيحا الذكل..."
ظ األسخؼ, كالجسػد ف حياة التفككال شظ أ

العاشفي, كالتجيغ الكاذب, باإلضافة إلى التخؼ 
مجيشة  تدالدائج, إلى غيخ ذلظ مغ السداكغ التي سا

  الحؿيقي لسثل ىحه األمػر. فعاجال كانتيػتػبيا 

                                 
 .ٜٖ, ص( نفدؤ)
 .ٓٗص( نفدو, ٕ)
 .ٗٗ, صنفدو (ٖ)

, الجشذ, الخخاب السادؼ: الفقخثانًيا: 
  .القتل, السخجراتانتذار 

في ىحا الجدء يحاكؿ الكاتب تدميط الزػء 
عمى الػاقع الفعمي لمسجتسع السرخؼ نتيجة 
انقدامو إلى شبقتيغ, كإبخاز أىع القزايا التي 

ر كسا تتعمق بالصبقة السيسذة, أك شبقة األغيا
أشمق عمييا, ؼيكذف عغ ؾبح الػاقع بصخيقة 

 , تجدجاحادًّ  اجتساعًيا سياسيًّا نقًجا تحسل فشية
لمستمقي تمظ القزايا التي انحرخت في الخخاب 

مجيشة األغيار, أك مرخ  يدػدالحؼ ػاضح ال
الفقيخة, مرخ العذػائيات, كفي ذات الػقت 
تححيخ مغ ىحا الخصخ القادـ, كالسريخ 

, إذا استسخت األكضاع عمى ما ىي  السحتـػ
 عميو. 
  :كمطاىخه الفقخ -ٔ

 الػضع عمى الزػء الكاتب لقج سمط
)األغيار(, شبقة  خبلؿ مغ الديئ االقترادؼ

كقج التي يدتغميا اليػتػبيػف استغبلاًل شامبًل, 
الصبقة  مغالخئيدة الثانية  توشخري ختارا

كيف  نافأرا ،األغيار سجتسعل السسثمة الفقيخة
 في افالدك مغ كبيخةال ذخيحةال ىحه تعير

 الػضيع يرّػر بيتو فقخه، سجػا لإضيارً ك  خ, الفق
كانت حالة الكػخ مغ الجاخل " :بالفػضى السميء

أسػأ.. ىشاؾ إشارا سيارة يدتعسبلف كسقعجيغ، 
كىشاؾ مػقج كيخكسيغ صغيخ كىشاؾ أكػاـ مغ 
الكتب لع أر مثميا في حياتي الجليل الػحيج عمى 

خباء يأتي مغ مرباح كاىغ يترل كجػد كي
ببصارية سيارة عتيقة. كقج تع تعميق سمظ 
السرباح عمى عرا تبخز مغ الخذب.. إضاءة 
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لعل الطبلـ مشيا أفزل مشيا كأكثخ بيجة.. 
تشصق  كيإضاءة سؿيسة.. إضاءة خمقت 

كمساتظ األخيخة فييا قبل أف تخخج الخغػة 
في ىحا الجػ , (ٔ)البيزاء مغ فسظ كتسػت.."

في حالة مغ الفػضى, السػحر يعير جابخ, 
كىػ الدكغ إلى أكلػيات حقػؽ اإلنداف,  ختفتق

إذا كاف ذلظ حاؿ الدكغ, فإف شػارع ك , السشاسب
السجيشة تعسيا الفػضى كحلظ,  في ضل بشية 

  تحتية مدرية:
"اآلف نخخج مغ مشصقة الدػؽ ىحه كي 
نتػغل بيغ مجسػعة مغ العذر الرؽيح أك 

البامبػ كبقايا األخذاب.. السرشػعة مغ 
األرض مبتمة تغػص فييا قجماؾ.. مديج مغ 
الػحل كبقايا الغديل كالسجارؼ الصافحة.. أمذي 

 . (ٕ)"في ححر ألف التعثخ ىشا نػع مغ االنتحار..
كسا أف االزدحاـ الذجيج, معاناة أخخػ  

"ىكحا  تزاؼ إلى يػميات سكاف ىحه السجيشة:
إلى شػارع في غاية  غادرنا الكػخ الحقيخ لشخخج

االزدحاـ كالفقخ.. ىشاؾ لسدات تجؿ عمى أنو 
كانت ىشاؾ حكػمة يػًما ثع تخمت تساًما عغ كل 
شيء.. في األزقة كالذػارع الجانبية تحجث 

إنيا لسذاحشات ألؼ سبب كمغ دكف مبخر.. ا
أخبلؾيات الدحاـ.. ضع ست دجاجات في عذة 
 ضيقة كراقب كع تريخ ميحبة.. لػ أف دجاجة

رتيا أك تمتيع أحذاءىا فأنا قأ عيغ جافكاحجة لع ت
كنتيجة ليحا الفقخ السجقع الحؼ , (ٖ)"مخصئ

                                 
 .ٜٜ( الخكاية, صٔ)
 .ٗ٘( نفدو, صٕ)
 .ٚٔٔ( الخكاية, صٖ)

يعاني مشو األغيار, ضيخ نػع آخخ مغ الفػضى 
 :يتسثل في

 :يدتػبيا الذع كالخائحةد -أ 
 السجيشة، شػارع تفػح مغ الكخيية الخكائحف 

لجػ الدّكاف  الذعّ  حاسة أصاب الحؼ األمخ
أؼ  افمع تعج تمظ الخكائح تثيخ فييفأزكسيا, 

"خميط عجيب مغ الخكائح كاألصػات  اشسئداز:
كالسذاىج.. الخائحة األكلى كالخئيدة ىي رائحة 
العخؽ.. في ىحه الخائحة ذابت ركائح غخيبة مغ 
السأكػالت كالػحل كالفزبلت البذخية كربسا 

مغ  اكإذا كانت تمظ الخكائح خميصً , (ٗ)الجماء"
 ,كركائح السأكػالت, كالػحل رائحة العخؽ,

 كلفي  التبّػؿكالفزبلت البذخية, كالجماء, فإف 
 سسة مغ سسات مشصقة األغيار:كاف مكاف 

"غادرنا الدحاـ فتأخخت جخميشاؿ قميبًل جػار أحج 
حاجتيا.  األزقة, كقالت إنيا راغبة في قزاء

قاؿ )جابخ( ببل مباالة إف ىحا بػسعيا.. كل 
الرحية ال كجػد ليا .. الخجمات مكاف يرمح

ألف شبكة السجارؼ صارت تاريًخا.. في 
الساضي كانت الحكػمة تتذجؽ بتججيج شبكة 
 السجارؼ, لكشيا أىسمتيا عشجما صارت ىشاؾ

كسائل أخخػ لبلستيبلء عمى الساؿ كبعج ما 
صارت المعبة كاضحة: نحغ ال نبالي بكع عمى 

  .(٘)"اإلشبلؽ.. فمتأخحكع مريبة..
ليؤكج  الخكاية في كائح يتكّخرالخ  ىحه ككجػد
الدّكاف, كالسعاناة  يعيذيا التي األزمة عمى مجػ

 الفقخاء. االتي يكابجى
                                 

 .ٜٗ( نفدو, صٗ)
 .ٕٔٔ, ٕٓٔ( نفدو, ص٘)
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 :البرخ ديدتػبيا -ب
كقج كانت نتيجة شبيعية النتذار الفقخ؛ إذ 

في الدحاـ الخانق, كتكجس  تتجدجضيخت ك 
األشعسة السختمفة فػؽ العخبات, ككحا 

"ىشاؾ  سغذػشة:السذخكبات السشػعة, كالخسػر ال
عخبات تكجست فػقيا أشعسة.. خبلئط مغ 
األشعسة.. ىشاؾ كػمة أرز ككػمة مغ مادة 
عجيشية بيزاء أعتقج أنيع يصمقػف عمييا اسع 
)كدكدي( كبختقاؿ كيػسفي كمذخكبات ساخشة 
ال تعخؼ ما ىي.. مشح زمغ صار ىشاؾ باعة 
جائمػف لمخسػر, كلكغ أية خسخ ىحه؟.. زجاجة 

سشيا خسدػف جشيو مع كل ىحا بحجع الكف ث
التزخع!.. لػ كاف ىحا بػاًل لكاف سعخه أكثخ 

الذصائخ مذكمة أخخػ... كػمة مغ . مغ ذلظ..
الذصائخ.. شصيخة مميئة بسا يدعسػف أنو كبجة 
كثسشيا عذخكف جشيًيا!... لػ كانت ىحه أكباد 

 .(ٔ)"فئخاف لسا أمكغ بيعيا بيحا الدعخ...
كحلظ في رؤية  ضيخت ديدتػبيا البرخ كسا

أشفاؿ الذػارع, كفي أكػاـ الثياب الستدخة 
شفل ضاؿ "السدتعسمة التي تباع بثسغ زىيج: 

أجخب يمتقط شيًئا مغ عمى مشرة بيع كيفخ بو 
أكػاـ  فتبلحقو المعشات كتتصايخ الذباشب خمفو..

الثياب الستدخة السدتعسمة تباع بسائة جشيو 
 .(ٕ)"لمقصعة

خاض مطاىخ كقج أكثخ الكاتب مغ استع
أف قزية فكخة في محاكلة مشو لتخسيخ  ,الفقخ
كل  مفتاحاألكثخ قداكة, كسا أنيا ىي  الفقخ

                                 
 .ٓ٘( الخكاية, صٔ)
  .ٖ٘( نفدو, صٕ)

السجيشة, كسقػشيا في صف لمستمقي شخ, فػ 
 .(ٖ)القحارةمدتشقع 

 
 :ديدتػبيا األكل -ج
في أكل السيتة, كأكل مبلمحيا قج ضيخت ك  

 الفاسج:الصعاـ الكبلب, باإلضافة إلى أكل 
ؿ يجؼ في عربية فأنطخ إلى "تذج جخميشا

حيث تذيخ.. ىشاؾ قفز خذبي عميو أكػاـ مغ 
جمػد الججاج بذعة السشطخ.. السريبة أف 
الشاس يبتاعػف ىحه األشياء.. أقاكـ العرارة 
التي ارتفعت إلى حمقي كأجخىا بعيًجا.. سػؼ 

 تفزحشا بصخيقتيا االنفعالية اليدتيخية ىحه... 
.. مشح متى لع تصو البائع يشاديشا: "تعاؿ يا أخ
ىحه الجمػد تؤدؼ الخزار عمى )زفخ(؟.. 

يخفع سمخة مغ الجمج كيمػح بيا الغخض تساًما.. 
عمى سبيل التخغيب.... يبجك أف أرجل الججاج 
رائجة كحلظ.. الخؤكس.. األجشحة.. لكغ أيغ 
الججاج نفدو؟.. حتى دجاجيع تحػؿ ؼيسا يبجك 

كال  إلى عطاـ يكدػىا الجمج فقط.. ال عزبلت
 .(ٗ)أحذاء.."

تتجدج الجيدتػبيا األلفاظ بكفي مذيج مخسػـ 
في تراعج األبخخة, كتكجس الججاج الشافق, ؼيسا 

"مغ ساحة ميجاف يذبو السقابخ الجساعية: 
صغيخ, كىشاؾ نحػ خسديغ مغ أمثالشا يعسمػف 
ببل تػقف. ىشاؾ كػمة في الخكغ مغ الجكاجغ 

تقخيًبا.. ال الشافقة. كػمة ارتفاعيا خسدة أمتار 
رائحة ألنيا نفقت اليػـ فقط في مدرعة ما خارج 

                                 
 .ٜٙٔ, ٛٙٔ, ٔ٘لمسديج مغ الشساذج يشطخ: ص (ٖ)
 .ٖ٘( الخكاية, صٗ)
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القاىخة. عمى الكػمة الثانية تقف مجسػعة مغ 
الشدػة يقسغ بإزالة الخير.. ىشاؾ قيدانات ماء 
ساخغ يتراعج مشيا البخار.... تختفع الكػمة 
الثالثة مغ جثث الججاج العارية.. تختفع في كل 

كاف ىحا السكاف للحطة.. لػ كاف البذخ دجاًجا 
شجة الفقخ, كعجـ قج ألجأتيع ك , ٔ()"مقبخة جساعية

تغمبػا ك صبخىع عمى الجػع إلى أكل الصعاـ الفاسج, 
باإلكثار مغ كضع التػابل  , كرائحتوعمى شعسو

في شعع أؼ "نحغ نكثخ مغ التػابل ألنيا تخ عميو:
شيء.. تخفي شعع الججاج الفاسج كالفػؿ الحامس 

تػابل ىي الدمعة التي لع يددد كالبيس السسذر.. ال
 .(ٕ)سعخىا ألنيا ضخكرية كي نبقى أحياء"

ؤلزمة االقترادية التي كفي ترػيخ ل
مرخ في تمظ الفتخة  تفخض نفديا عمىس

قشغ الكاتب كانعكاساتيا عمى الفقخاء,  الدمشية,
ألمػر يسقتيا الصبع اإلنداني, كيخفزيا, كمشيا 

عجة خاكية "الس , كالسحخمات:أكل الكبلبمدألة 
كالجائع مجشػف.. بعج كل ىحا الجيج يزيع مشا 
الكمب الحؼ ضممشا نشرب لو الكسائغ ثبلثة 
اياـ؟.. متى يسكغ أف تجج كمًبا آخخ؟.. لع تعج 
ىشاؾ كبلب في الذػارع عمى اإلشبلؽ.. ال 

الخخائب قصط.. ال فئخاف.. نذػة الذػاء في 
( لع تحؽ نفاس الحذير.. ك)صؽيةكالسداح مع أ

ستخكف يا أكالد مة محتخمة مشح شيخ؟.... أك
الػػػ)...(!!.. ىحا الكمب لشا.. لشا كحجنا كسشسػت 

  .(ٖ)عمى جثتو!"

                                 
 .ٕٗٔ, ٔٗٔ, صالخكاية (ٔ)
 .ٙٓٔ( نفدو صٕ)
 .ٔٚ, صنفدو (ٖ)

 :الجشذ فػضى -ٕ 
برػرة  الجشدية الحياة الكاتب أضيخ 

سػاء في مجيشة )يػتػبيا( السجيشة –فػضػية 
صادمة, كىي صػرة  -الغشية, أـ مشاشق األغيار

 في عميو متعارؼ ىػ عساكل البعج  بعيجة
 ات العخبية, فزبًل عغ كػنيا مجتسعاتالسجتسع
 ففي )يػتػبيا( الجشذ مباح, ببل قيػد:ة, إسبلمي

كالعجيب أف ىحه , (ٗ)"عاشخت كل فتاة راقت لي"
الفػضى تتع تحت شعار قتل السمل, في انتقاص 

, ككأنيا في كؾيستيا في السجتسع كاضح لمسخأة 
 متخؼيو ال أكثخ:مجيشة يػتػبيا أصبحت كسيمة ل

")سػزاف(.. )كاتي(.. )مايا(.. )جخميشاؿ(... 
لكشي أفزل األخيخة لدبب ال أدريو.. ليذ 
الحب شبًعا.. مثيخة جشديًّا؟.. ربسا.. لكشي لع 
أعج أعخؼ إف كانت الفتاة مثيخة أـ ال ألنيغ 
يتذابيغ في كل شيء.. قالت لي الريغ في 

الشـػ ضيق: "أال تفعل شيًئا آخخ بحياتظ سػػ 
.....قمت:م كماذا  ع الفتيات؟ لقج صار ىحا مسبلًّ

بػسعظ أف تفعل في ىحه الجشة الرشاعية؟.. 
تشاـ.. تتعاشي السخجرات.. تأكل حتى يخىق 
الصعاـ أنفاسظ.. تقيء حتى تتسكغ مغ معاكدة 

 . (٘)لحة األكل.. نسارس الجشذ"
كسا أف عسميات اإلجياض تتع في حخية 

 نػع مغ االعتخاض:تامة, كال يذػبيا أؼ 
"اليػـ أخبخت )الريغ( أف )سػزاف( حبمى... 

ما مغ فتاة . لقج صار ىحا ركتيًشا في حياتشا..
فػؽ الثانية عذخة ىشا لع تجخب ىحه األعخاض 

                                 
 .ٙٔ( نفدو, صٗ)
 .ٜٔ, ٛٔ( نفدو, ص٘)
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كتألفيا.. كالشتيجة كاحجة عمى كل حاؿ.. سػؼ 
آخح مغ الريغ شيًكا كأعصيو لمفتاة.. كالفتاة 

مغ ىحا سػؼ تقرج السخكد الصبي لتتخمز 
الكابػس.. جخاحة يػـ كاحج تشتيي سخيًعا. فقط 
تزصخ الفتاة لمحياة ببل جشذ لسجة شيخيغ كىحا 

 .(ٔ)"مسل بحق...
فإف األمخ كاف  في مجيشة األغيارأما  

بسقابل مادّؼ أك  يتعنو إذ إ ؛عغ يػتػبيا اختمفً م
"مع كل ىحا الفقخ انيار حاجد  :اغتراب

يسكشظ األخبلؽ كصار الجشذ أسيل شيء 
الحرػؿ عميو.. الجشذ مقابل أجخ تافو فإف لع 

 .(ٕ)يكغ فيػ االغتراب"
 صار البغاء أقػػ مغ القانػف كالعخؼ: كلحا 

"عمى أبػاب العذر تقف نداء قحرات بذعات 
السشطخ يزحكغ لي في إغخاء.. أعتقج أف 
أصغخىغ تجاكزت الخسدة كالثبلثيغ مشح زمغ, 

ىا في الدكاج لكشيا ال تسارس ميشتيا بدبب تأخخ 
  (ٖ)بل مغ أجل الساؿ.."

"عمى قجر عمسي لع يرجر أؼ قانػف بإباحة 
البغاء, لكشو صار ضاىخة حؿيؿية.. صار أقػػ 

  .(ٗ)مغ القانػف .. أقػػ مغ العخؼ.."
ضيخت  مغ مبلمح اإلندانيةتاـ تجخد كفي 

فػضى الجشذ في مطيخ آخخ كىػ التعجؼ 
, ؼيسا جشديًّا عمى حخمة السػتى, كمعاشختيع

كألسباب كيحه يعبثػف " شمق عميو )الشكخكفيميا(:أُ 

                                 
 .ٛٔ( الخكاية, صٔ)
 .ٜٚ( نفدو, صٕ)
 .ٗ٘( نفدو, صٖ)
 .ٗ٘( نفدو, صٗ)

في السقابخ ليبًل.. )أكسل( تحجث عغ الشكخكفيميا 
أك مزاجعة السػتى, لكغ األمخ لع يبج لي 

  .(٘)مغخًيا"
 
 السخجرات:انتذار  -ٖ

ضيخت السخجرات عمى صفحات الخكاية مشح 
البجاية, كصقػس يػمية لذباب مجيشة يػتػبيا, 

خت عشج الحجيث عغ مشاشق األغيار, كسا ضي
إيراؿ رسالة لمستمقي في محاكلة مغ الكاتب 

مفادىا: أف ىحه اآلفة إنسا تطيخ في السجتسع, 
البيئة كتتفذى بفزل عػامل مداعجة, كمشيا: )

السداعجة, تػفخ السخجرات, الفداد, انعجاـ 
ففي يػتػبيا جسيع أنػاع  , العجالة االجتساعية

كفي متشاكؿ الجسيع, مسا السخجرات مباحة, 
"تزع قصخة مشو عمى جمج  أفقجىا متعتيا:

ساعجؾ. كعشجىا تخػ تمظ الشيخاف الفاتشة التي 
استسج مشيا اسسو.. تفيق بعج ساعات لتجرؾ أنظ 
بحاجة لمسديج.. كشت قج بجأت تجاربي 
بالساريجػانا.. ال بأس بيا.. جخبت عقار 

 .. مذكمة ىحا األخيخLSD)إكدتازؼ( كجخبت 
ىي أنظ بالفعل ال تزسغ أف تطل حيًّا حتى 
تفيق.. مغ كل مجسػعة ال بج مغ كاحج ال 

ه كي يخاقب اآلخخيغ, كيصمقػف عميو ايتعاش
)حارس الخحمة(.. عشجما تتدمل األيػفػريا إلى 
عقػليع يكػف الػثب مغ الذخفة أك إشعاؿ الشار 
في الشفذ أك التحجيق في قخص الذسذ حتى 

اقيخ كثيخة جًجا.. نبتاعيا العسى.... جخبت عق
مغ الحخاس األمخيكييغ, كلكغ مذكمة السخجرات 

                                 
 .ٕ٘( نفدو, ص٘)
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ىي أنيا تفقج إثارتيا ما دامت متاحة.. ثسة جدء 
مغ المعبة ىػ التحخيع كالشجرة.. أف تتعاشاىا 
خائًفا.. تتعاشاىا قمًقا برجد الجخعة الثانية.. 
عشجما تتاح السخجرات في كل كقت تفقج أية لحة 

ج أبػاؼ تمسمة سػؾية.. لع يعليا.. تريخ 
مخاقبتي بيحا الرجد.. ال أحج يتجخل في حياتي 
عمى كل حاؿ.. مغ حقي أف أتعاشى أؼ شيء 

 .(ٔ)كبأؼ ثسغ, كإال فسا كاف عمييسا أف يشجباني"
 

أما في مشاشق األغيار فيشاؾ أنػاع أخخػ 
مغ السخجرات الذعبية, يتشاكليا الذباب ىخًبا مغ 

بت جخميشاؿ في الدقاؽ لخبع غا"الػاقع السعير: 
 ثانية ثع عادت راجفة كىي تريح:

 " إنو مميء بالذباب الشائع!"  -
 قاؿ )جابخ( ضاحًكا:  -
"إنيع تحت تأثيخ )الكمة( كمدحػؽ  -

الرخاصيخ.. ال تخافي.. لػ أف ممكة جساؿ 
الكػف تعخت أماميع لسا حخكػا ساكًشا.. ىؤالء 
انتيى أمخىع كخجاؿ مغ زمغ.. ربسا انتيى 

 .(ٕ)مخىع كبشي آدمييغ أيًزا!"أ
 
  مصاردة األغيارالقتل =  -ٗ

مغ السفارقات العجيبة, كازدكاجية 
الذخريات, كتشاقزاتيا, أف تكػف مجيشة يػتػبيا 
التي تزج بكل مبلمح التخؼ, كتػافخ سبل 

محات: حبلليا كحخاميا, أف التذبع بالسك  الخاحة,
سكانيا مشاىزة لئلندانية! كأف  أفكارتكػف 

                                 
 .ٚٔ( الخكاية, صٔ)
 .ٕٔٔ( نفدو, صٕ)

خارج  -نطخ سكاف يػتػبيافي -كػف اإلنداف ي
كال يسمظ أسػارىع ال يختمف كثيًخا عغ الحيػاف, 

ال يػجج ىجؼ " أية حقػؽ, كال عرسة لجمو:
أكضح مغ رجل مجخد مغ الدبلح كسط رماؿ 
الرحخاء.. رجل أنيكو الخكس.. رجل أنيكو 

ال تقاكـ يا  …الجػع.. رجل أنيكو القشػط
اه لحطات أخخػ مغ أحسق! ما الحؼ تسشحظ إي

الحؼ لع تحققو في ؟ ما …العير مع األغيار
سشػاتظ العذخيغ الدابقة كتشػؼ أف تحققو لػ 
ضممت حيًّا؟ فخارؾ ىحا ال يختمف عغ فخار 

ا تشدلق لرخصػر عمى ججار السصبخ! أك أميبا
صخخة غخيدة ال أكثخ. … تحت عجسة مجيخ

إنو تفاعل التحاشي الحؼ زرعتو الصبيعة ؼيظ 
ظ أف تتعمع كيف تيسمو كي تطفخ بخاحة كعمي

...  انصمقت الخشاشات فشطخ استحققتيا
ألعمى.. نعع.. ىحه الصمقات مغ أجمظ 

اتب اإلنداف خارج صػر الكىكحا , (ٖ)أنت.."
صػر عمى ججار صخ "كأنو مجخد أسػار يػتػبيا 

" !ا تشدلق تحت عجسة مجيخالسصبخ! أك أميب
صيج فإف  و عجـ السقاكمة, كلحلظب مشػ صمكالس

ى بيا شباب يػتػبيا؛ لعبة يتدمأصبح األغيار 
الختيب الحؼ يعيذػنو,  لمتغمب عمى نسط حياتيع

 ببل مقجمات قمت ليا:" عغ اإلثارة:مشيع كبحًثا 
شيقت..... قالت  "أنا راغب في تجخبة الريج.."

"ىل يشقرظ  في ذعخ كقج اتدعت عيشاىا:
ما يكفي لتذتخؼ  شيء؟.. معظ مغ الساؿ

لجيظ مغ الفتيات ... كما حػليايا كميا... يػتػب
مغ سبلشيغ ألف  ما يذبع شيػات سمصاف فحل

                                 
 .ٕٔ, ٔٔ( الخكاية, صٖ)
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يدخؼ لجيظ مغ كسائل التدمية ما ليمة كليمة؟؟.. 
 عغ جير مغ اليتامى الباكيغ"

 "كأحفادىع كحلظ.."  –
 "إذف ما السذكمة؟" –
"السذكمة ىي ىحا كمو.. لجؼ كل شيء..  – 

ع أجخبو كلع حاف كقت الذيء الػحيج الحؼ ل
  .(ٔ)أضفخ بو.."

كفي حػار مع صجيقتو )جخميشاؿ( أخبخىا 
ؼيو عغ عدمو عمى تجخبة الريج, بحًثا عغ 

"لقج قخرت أف أخػض اإلثارة كالذعػر بالخصخ: 
شيقت في .. التجخبة.. أريج أف أحزخ تحكاًرا"

"نحغ  جدع كإف لع يبج أنيا محعػرة حًقا فأضفت:
مخ بو نيخكف  ىشا ذقشا كل الستع.. نفذ ما

ككالجػال.. لع يعج مغ شيء يزفي اإلثارة عمى 
 .." غالحياة مثل أساليب ىحي

لكغ ىحا خصخ.. أنت تعخؼ قالت ىامدة: "
ىحا..  ىشاؾ يكخىػنشا بجشػف كلػ رأكنا بيشيع 

 فدػؼ...." 
 .(ٕ)"ىحا ىػ ما أريجه.. الخصخ.. السػت"–

تعمل بأف صيج البذخ معخكؼ, بيغ كقج 
قجيًسا, بل كاف نذاًشا رياضيًّا في  بعس الؿبائل

ليذ صيج البذخ غخيًبا إلى " القخف الساضي:
ىحا الحج.. أنا قخأت عغ السػضػع كثيًخا.. ىل 

كاف نذاًشا  (1)تعمع أف صيج ؾبائل البػشسغ

                                 
 .ٕٛ( نفدو, صٔ)
 .ٖٙ( نفدو, صٕ)
( شعب بػشسغ مجسػعة عخؾية بجائية تعير في ٖ)

لتي تتػزع بيغ بتدػانا كنامبيا صحخاء كاليارؼ ا
كجشػب أنغػال، كتتػزع ؾبائل البػشسغ ما بيغ بتدػانا 

؟ كفي رياضيًّا مدسػًحا بو في القخف الساضي
انقخض آخخ البػشسغ مغ )الكيب( ـ ٓٚٛٔعاـ

.. بخغع أف الريج غيخ نتيجة لكثخة الريج..
قانػني في يػتػبيا فإف الكبار كانػا يتجاىمػنو ما 
دمشا ال نكذف عشو عمًشا.. كىػ شعار يػتػبيا 

 .(ٗ)العاـ"
 

كمع تصػر األحجاث, كالتقاء الثشائي اليػتػبي 
حكى ليسا عغ عدكز صجيقو الحؼ قتمو بجابخ, 

"كاف عدكز ضخع  ثبلثة شباف مغ يػتػبيا:
يدخػ تخؼ شيمة الػقت, كأنو الجثة لو عيغ 

يتػقع الذؤـ مشح كلج.. عدكز دخل الخخائب 
ليقزي حاجتو في تمظ الميمة عشجما ضفخ بو 
ثبلثة مغ يػتػبيا.. اضصخكا لقتمو عشجما لع 

ىخع الجسيع إلى الخخائب .. يتسكشػا مغ خصفو
عمى ضػء السذاعل.. كىشاؾ جػار ججار كججكا 

قط لع يكغ لو جثة عدكز كقج مدقتيا الصعشات, ف
ساعج.. لقج تعب فتية يػتػبيا كثيًخا حتى 

                                               
ألف ندسة،  ٕٛكنامبيا, يبمغ عجدىع اآلف حػالي 

كتذيخ الجالئل إلى أف مجسػعات البػشسغ عاشت 
ألف عاـ  ٕٕ في مشاشق جشػب أفخيؿيا مشح حػالي

مسا يجعميع مغ أقجـ السجسػعات العخؾية، إف لع 
األقجـ عمى اإلشبلؽ في أفخيؿيا، كيختمف شعب  تكغ

بػشساف عغ الدنػج ببذختيع البشية السرفخة كقاماتيع 
القريخة كجباىيع البارزة كعيػنيع الزيقة. حتى عاـ 

ـ  لع يكغ العالع يعمع عشيع شيًئا حتى كتاب ٜٓ٘ٔ
)لػرانذ فاف در بػست( كتاب مسمكة كاالىارؼ 

سػسػعة الحخة,  السفقػدة. يشطخ: كيكيبيجيا، ال
https://ar.wikipedia.org. 

 .ٖٙ( الخكاية, صٗ)

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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انتدعػه, كمغ الػاضح أنيع ال يسمكػف خبخة 
الجدارة في التذخيح, لكغ لػ لع يأخحكا تحكاًرا لسا 
 صجقيع أحج في يػتػبيا  عشجما يعػدكف..

ابتعجت الصائخة .. لكشيا تخكت السديج مغ الحقج 
ديل سػد الحؼ ال يجج قشاة لياألعسى األ

 .(ٔ)فييا.."
الكاتب صفات الصبقتيغ عمى كقج أجسل 

 :في بياف ألكجو التذابو بيشيسا ,)جابخ(لداف 
 "ال أريج دًما.. ال أريج قتمى..

األىع أف كل لحطة تذعخني بأف كجػه  
 التذابو بيششا قػية جًجا.. 

 كبلنا ىشا كىشاؾ نعذق العشف.. 
 كبلنا ىشا كىشاؾ نحب السخجرات.. 

كىشاؾ نخػ أفبلـ االغتراب في  كبلنا ىشا
 نيع..
كبلنا ىشا كىشاؾ نتكمع عغ الجيغ شيمة  

 الػقت.. 
 ىشاؾ يتعاشػف السخجرات ليفخكا مغ السمل.. 

ىشاؾ يحتخفػف الجيغ ألنيع يخذػف أف 
يزيع ىحا كمو, كىع ال يعخفػف لساذا كال كيف 

 استحقػه... 
ىشا نتعاشى السخجرات لششدى عحاب 

تخؼ الجيغ ألنشا ال نصيق أف المحطة.. ىشا نح
تكػف معاناتشا ـباًء ببل ثسغ.. العقل البذخؼ ال 

ال يتحسل فكخة مخكعة كيحه كإال جغ... ليحا 
 .(1)أريج دًما.. ال أريج قتمى..."

                                 
 .ٖٓٔ, ٕٓٔ( نفدو, صٔ)
 .ٕٖٔ, الخكاية( ٕ)

 السبحث الثاني
 لمخكاية البشاء الفشي

 أكاًل: األحجاث
في االستخجاـ العاـ  الحجث كمسةإذا كانت 

تعشي الػاقعة السيسة التي تخخج عغ السألػؼ, 
فإنيا في القرة أك الخكاية تعشي: االنتقاؿ مغ 

مجسػعة مغ عبارة عغ  ؛ إذ إنياحالة إلى أخخػ 
الػقائع الجدئية مختبصة كمشطسة عمى نحػ 

 .(ٖ)خاص
 أك ,كل ما يؤدؼ إلى تغييخ أمخ"الحجث ىػ ف

, كيبجأ الحجث عشجما شيءأك إنتاج  ,خمق حخكة
أك خػؼ )مػضػع  ,أك حاجة ,تشذأ رغبة

الخغبة( فتدعى إحجػ القػػ إلى تحقيق ىحه 
الخغبة )الحات( متأثخة بقػة محخكة أك 

 معاداًل , كلحا عّجه الجكتػر شو كادؼ (ٗ)"محخضة
لقزية فكخية يخيج السؤلف أف " امػضػعيًّ 

عمى ذلظ  يػصميا إلى الستمقي بذكل فشي, كبشاءً 
يكػف الحجث ىػ الحكاية الفعمية التي تقػـ بيا 
الذخريات, كيتكػف مغ أفعاؿ كأقػاؿ مدتسخة 

كاشتخاط  ,(٘)"مغ بجاية الخكاية إلى نيايتيا

                                 
( يشطخ: معجع الدخديات, إشخاؼ: دمحم القاضي, ٖ)

الخابصة الجكلية لمشاشخيغ السدتقميغ, ط األكلى, 
كفشػنو، د/عد . كيشطخ: األدب ٘ٗٔـ, صٕٓٔٓ

الجيغ إسساعيل، دار الفكخ العخبي, ط التاسعة, 
 .ٗٓٔـ, صٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔ

( معجع مرصمحات نقج الخكاية, د/ لصيف زيتػني, ٗ)
ـ، ٕٕٓٓدار الشيار لمشذخ، لبشاف, ط األكلى, 

 .ٗٚص
( دراسات في نقج الخكاية, د/ شو كادؼ, دار ٘)
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الجكتػر شو كادؼ الستسخار الحجث مغ بجاية 
؛ ؤكج عمى أىسية الحجثالخكاية إلى نيايتيا ي

اعتباره عشرًخا رئيًدا مغ عشاصخ البشاء الفشي ب
في جعل  لحا كاف لمحخكة أىسية كبخػ ك كاية, لمخ 

لكي تبجك  ؛كالسػقف مثيًخا كفاعبًل الحجث حيًّا, 
, متدسة كمشتطسة ,متخابصةالخكاية قرة 

ا في كقعً  شجبالحيػية, كسا تجعل الفكخة أ
 . (ٔ)الشفذ

كترشف األحجاث مغ حيث أىسيتيا كدكرىا 
في البشاء الخكائي إلى قدسيغ: أحجاث رئيدة, 

في ركاية )يػتػبيا(  كعشج التأملثانػية,  كأحجاث
 ا:ا بارزً جج لؤلحجاث بشػعييا حزػرً ن

 األحجاث الخئيدة:
السقرػد باألحجاث الخئيدة ىي تمظ 
األحجاث التي ال يسكغ ححفيا, أك االستغشاء 
عشيا؛ ألف ذلظ سيؤدؼ إلى خمخمة البشاء, 

 .(ٕ)كإحجاث فجػات يرعب ممؤىا, أك تفديخىا
كثخة األحجاث في ركاية  كعمى الخغع مغ

شيت عمى أربعة أحجاث بُ إنيا فكتشػعيا, يػتػبيا, 
 -دخػؿ مشصقة األغيار -: )فكخة الريجرئيدة

ىحه , قتل جابخ( -لقاء فتاة الميل كضيػر جابخ
الجافع  تكانك شكمت الخكاية, األحجاث األربعة 

                                               
 .ٜٕـ, صٜٜٗٔالسعارؼ, ط الثالثة, 

, د/ الدخدار الجيغ سعج فارسفي قرز الحجث  (ٔ)
مجمة دراسات مػصمية, ع/ نبياف حداف الدعجكف, 

 ٖـ, صٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ, رمزاف ٔٗ
 )بترخؼ(.

( يشطخ: البشاء الفشي في الخكاية الدعػدية, د/ حدغ ٕ)
الحازمي, دار الشابغة لمشذخ كالتػزيع, ط الثانية, 

 .ٜٗـ, صٕٙٔٓ -ىػٖٚٗٔ

 كالسحخؾ لباقي األحجاث.
ة تبجأ كيسكغ القػؿ إف البجاية الحؿيؿية لمخكاي

, إذ عخض مغ فكخة الريج كاإلعبلف عشيا
الذاب اليػتػبي فكختو عمى أمو أكاًل, مفرًحا 
عغ سبب رغبتو, في أنو يخيج أف يجخب شيًئا 

لجؼ كل شيء.. : "ججيًجا لع يطفخ بو مغ قبل
حاف كقت الذيء الػحيج الحؼ لع أجخبو كلع 

صجيقتو )جخميشاؿ(  أخبخ كعشجما, (ٖ)أضفخ بو.."
كأنو يخيجىا معو عمى تجخبة الريج,  عغ عدمو

 اعتخؼ ليا بأف ما يخيجه ىػ الذعػر بالخصخ:
 .(ٗ)ىحا ىػ ما أريجه.. الخصخ.. السػت""

قخر أف يتشكخا في كلحا رسع خصتو بعشاية, إذ 
كشػا كأف يدتقبل سيارتيع لكي يتس ,ثياب العساؿ

مغ دخػؿ السشاشق العذػائية, كقج نفحا ذلظ 
كامخأة مغ العساؿ؛ بعج أف  باالحتياؿ عمى رجل

"قمت لو في أغخاىسا بذيء مغ الصعاـ الذيي: 
 تخغيب: ىل تخيج قزسة؟

نطخ لي  في ححر كحئب يجعػه أحجىع  
.. نطخت حػلي ثع قمت لقصعة لحع, كلع يخد

ستصيع أف أعصيكيا ىشا.. تعاؿ ىامًدا: ال أ
أحج الحخاس لكانت لػ رآنا خمف ىحا الججار.. 

ا درات جخميشاؿ حػؿ الججار, ىش..  مذكمة لظ"
ثع ىػت عمى رأسو بقصعة قخميج أخفتيا في 
حقيبتيا.. كعمى الفػر تعاكنا في الطبلـ عمى 

تكخر الديشاريػ كىكحا , (٘)"ندع ثيابو كارتجيتيا أنا
كبعج نجاحيسا في , بحات الخصػاتمع جخميشاؿ 

                                 
 .ٕٛ( الخكاية, صٖ)
 .ٖٙنفدو, ص( ٗ)
 .ٔٗ( نفدو, ص٘)
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الجخػؿ إلى أرض األغيار, انصمقا بحًثا عغ 
فػقعت عيشاه عمى فتاة فخيدة يديل قشريا, 

ليل تغسد لو, فخاقت لو فكخة أف صيج الشداء 
أسيل, كأقل خصػرة مغ صيج الخجاؿ, كعشجما 

مغ انياؿ عمى جحكر رقبتيا بزخبة ابتعج معيا 
فدقصت عمى األرض ببل حخاؾ,  هسيف يج

يبو ليخخج السجية كي يشجد كعشجما مج يجه في ج
عذخة مغ الذباب  ميستو سسع حخكة كرأػ

"إنيسا مغ يقػؿ:  بو, كجخميشاؿ, كسسع صػف يحي
كعشجما ىعَّ , (ٔ)ليدا مشا!.. ىحاف مغ يػتػبيا!!"

إلنقاذ  تجخل جابخىؤالء الذباب بالفتظ بيسا, 
"ال تؤذكىع يا شباب.. إنيع أبخياء.. أنا  :الذابيغ

 رأيت الفتاة تدقط كلع يمسديا أحج.."
"أنا رأيتو يزخبيا يا جابخ" قاؿ  قاؿ أحجىع:

"أنت ال تخػ شيًئا يا بغ الػػ)...( لقج  جابخ:
كبعج إنقاذ جابخ , (ٕ)أشارت الكمة عقمظ كأعستظ"

ليسا, استصاع أف يػصميسا إلى يػتػبيا عغ 
شخيق نفق سخؼ يدتخجمو األغيار في التدمل 
لسجيشة يػتػبيا, كعشج فتحة الشياية مغ الشفق, 
كبعج أف استجار جابخ لمعػدة إلى مػششو, انياؿ 

صخخت " ميو اليػتػبي بحجخ فأرداه قتيبًل:ع
لساذا فعمت ذلظ؟ لقج  دتخيا:يجخميشاؿ في ـ

 ساعجنا!" 
قػـ بسا يجب أف أقػـ بو: "كانتيى قمت كأنا أ

دكره عشج ىحا الحج! إنو أحسق كيجب عميو أف 
لسغامخة يجفع الثسغ.. أنا لغ أقـػ بكل ىحه ا

                                 
 .ٛ٘, صالخكاية (ٔ)
 .ٜٙنفدو, ص( ٕ)

 .(ٖ)كأعػد مغ دكف تحكار.."
ث األخيخ سبًبا في إشعاؿ كقج كاف ىحا الحج

 نار الثػرة في صجكر األغيار ضج اليػتػبييغ:
شاثخ ىشا كىشاؾ... ت" ىشاؾ كبلـ ي-قاؿ مخاد: "

ثسة شيء يتحخؾ في أرض األغيار.. إنيع 
 يتحخكػف ضجنا.." 

" كما الججيج؟.. إنيع يفعمػف ىحا مختيغ في –
 العاـ كيخبػ حساسيع بدخعة.." 

كثخ ترسيًسا "ىحه السخة ىع أعشف كأ–
كتشطيًسا.. يقػلػف إف أحجىع ساعج اثشيغ مغ 
يػتػبيا عمى الشجاة مغ أرض األغيار كجعميسا 
يعيذاف تحت سقفو, لكشيسا قتبله كقصعا يجه بعج 
ما اغتربا أختو العحراء! كججكا جثتو في نفق 
يدتخجـ لمتدمل إلى ىشا.. القرة تدممت إلى كل 

. لقج كػخ ككل زقاؽ ىشاؾ كأشعمت الشفػس.
تحسمػا الكثيخ لكغ يبجك أف ىحه كانت القذة 

 .(ٗ)التي قرست ضيخ البعيخ.."
كقج الخكاية بأحجاثيا األربعة, ىحه ىي  

جاءت ىحه األحجاث متخابصة, كمتشاسقة, يفزي 
الػاحج مشيا إلى اآلخخ, بحيث لػ أسقط الكاتب 

يتزح أف  كساأحجىا ألدػ إلى خمل في البشاء, 
 نتيجة لفكخة كحيجة ىيىحه األحجاث كانت 

)لعبة الريج( كىػ الحجث الحؼ يسثل الحاضخ 
 , كسا كانت حافدا عمى متابعة القخاءة.الخكائي

ت إلى أجداء سكالسبلحع عمى الخكاية أنيا قد
متعاؾبة: الرياد, كالفخيدة: خسدة أجداء بجأت 

                                 
 .ٛٚٔ, صنفدو (ٖ)
 .ٚٛٔ( نفدو, صٗ)
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ككأف أكثخ أحجاث الخكاية  (7)بالرياد كانتيت بو
د )الذاب اليػتػبي(, يقجـ مغ كجية نطخ الريا

 كأخخػ مغ كجية نطخ الفخيدة )جابخ(.
 األحجاث الثانػية:

الحجث الثانػؼ ىػ الحؼ يسكغ ححفو, 
دكف أف يؤدؼ إلى إحجاث خمل كاالستغشاء عشو, 

في البشاء الخكائي, أك شعػر الستمقي بػجػد فجػة 
في أسمػب الدخد, كال يعشي ذلظ عجـ أىسية 

سخدىا في الخكاية مغ األحجاث الثانػية, أك أف 
باب اإلقحاـ, أك االفتعاؿ, كإنسا تكتدب ىحه 
األحجاث أىسيتيا مسا يسكغ أف تؤديو مغ 
كضائف؛ فقج تديع في بشاء الحجث الخئيذ 
بالتقجيع لو, أك تفريمو, أك يكػف الحجث الثانػؼ 

يكػف إضاءة تصػيخا يقػد لمحجث الخئيذ, أك 
يع لبعس جػانب الذخرية الخئيدة, أك تقج

شخرية ثانػية ليا دكر بارز في أحجاث 
الخكاية, مسا يؤدؼ إلى إغشاء الحبكة, كجعل 

 .(ٕ)مجاؿ الخؤية القررية أكثخ رحابة
كقج نجح الكاتب أحسج خالج تػفيق في 

؛ تػضيف األحجاث الثانػية في ركايتو )يػتػبيا(
مذيج قتل أحج ففي الدصػر األكلى نقخأ 

ارغ مع عشػاف مقا لدمً اص, الحؼ جاء األغيار

                                 
 .711, 711, 11, 17, 1ينظر الصفحات:  (7)

. ٓٙ( يشطخ: البشاء الفشي في الخكاية الدعػدية, صٕ)
الفغ القرري في كلسديج مغ التفريل يشطخ: 

عبج  ضػء الشقج األدبي: الشطخية كالتصبيق، د/
 -المصيف دمحم الديج الحجيجؼ، دار السعخفة

ـ، ص ٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔالسشرػرة, ط األكلى، 
ٔٙٗ. 

الخكاية التي ضغ أكؿ كىمة مغ اسسيا أنو سيقخأ 
أسيع ىحا الحجث في  كقج عغ مجيشة فاضمة, 

ترػيخ البيئة التي يعير فييا بصل الخكاية, كسا 
, ساديتو ُمطيًخا أضاء البعج الشفدي لذخريتو

عشجما يريخ السػت " ندانية:سذاعخ اإلل وكفقجان
لسػت ضخًبا أكبخ مغ الحياة.. عشجما يريخ ا

 .(ٖ)مغ الجساؿ الفشي"
بعس األحجاث إلى إجساؿ الكاتب  عسج كسا 

التي كانت مقجمة لمحجث الخئيذ كىػ لعبة 
ركتيغ محاكلة كدخ السمل, ك الشاتجة عغ الريج, 

 الحياة اليػمية:
"أصحػ مغ الشػـ.. أفخغ مثانتي.. أدخغ.. 
أشخب القيػة أحمق ذقشي.. أعالج الجخح في 

مخيًعا.. أضاجع الخادمة جبيتي ليبجك 
األفخيؿية.. أتشاكؿ اإلفصار... أصب المبغ عمى 
البيس كأمدؽ كل ىحا بالذػكة.. ألقي بالخميط 
السقدز في القسامة... أضحظ.. أبرق... ألتيع 
المحع السحسخ.. أدس إصبعي في حمقي.. أدخل 
غخفة نػـ الريغ ألفخغ ما بسعجتي عمى البداط.. 

ذني.. آخح زجاجة أضحظ.. أدس إصبعي في أ
كيدكي مغ البار كأجخع مشيا.. أرقز.. 
أتخنح.. أقف فػؽ أريكة.. أتقمب عمى البداط.. 
أقخأ الجخيجة التي ال تديج عمى اجتساعيات 
يػتػبيا... كل مدتعسخة ليا جخيجتيا الخاصة 
لكغ ىشاؾ جخائج عامة ال تدتصيع قخاءتيا مغ 
فخط ما فييا مغ سخف.. أخخج أنبػب 

يغ.. أصب قصخات عمى جمجؼ.. الفمػجدت
أنتذي.. أرػ الشيخاف الخزخ أضحظ.. أمذي 

                                 
 .ٔٔ( الخكاية, صٖ)
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عارًيا في الخدىة.. ألبذ ثيابي.. أرسع عمى 
الججار بقمع الفحع شعارات تقػؿ: اقتمػا البيس.. 
ال أعخؼ معشى ىحا كال مغ ىع البيس لكشيع 
ىكحا يفعمػف في الديشسا.. أشغل بعس مػسيقا 

.. اإليقاع الججي ج الحؼ ضيخ مشح األكرجاـز
أرقز.. أقيء.. آكل مغ ججيج.. .... عاـ

ساعة كاحجة فعمت فييا كل شيء كلع يبق شيء 
 .(ٔ)في الحياة ييسشي أك أريجه !!!!"

كيأتي حجث فقج )جابخ( إلحجػ عيشيو 
إضاءة لمبعج الجدسي لمذخرية, كتػضيًحا 

قالت لي إنو مفتخس.. "لمدبب الحؼ أدػ إليو: 
إنو يحسل مصػاة قخف غداؿ إنو يغار عمييا.. 

يسكشو أف يخشقيا في زجاج نطارتي. 
)الدخجاني( الزخع يذتيييا.. يعتقج أنيا لو. 
بعج أف يشاليا قج يزسيا إلى سسية.. كجاء اليـػ 
السحتػـ الحؼ انتطخناه في رعب.. أنا أردت أف 
أعخؼ.. ىي أرادت اف تعخؼ.. الدخجاني أراد 

يشفخ مغ أف يعخؼ.. ال أذكخ سػػ أنو كاف 
مشخخيو كالثػر.. ال أذكخ سػػ أنو كاف يسدؽ 
لحع ساعجيو كصجره بشرل مصػاتو ببل سبب 
كاضح, فقط ليخيشي أنو ال يخاؼ شيًئا.. ال أذكخ 
سػػ الصعشة.. شق يبجأ مغ الجفغ العمػؼ كيسخ 

 .(ٕ)"بالقخنية كيشتقل إلى الجفغ الدفمي..
كىكحا جاءت األحجاث الثانػية في الخكاية 

إذ أسيست في  محجدة؛ يق كضيفة فشيةلتحق
إضاءة بعس جػانب الذخريات, كسا ساعجت 

  في ترػيخ البيئة, كالتسييج ألحجاث رئيدة.
                                 

 .ٕٙ, صالخكاية (ٔ)
 .ٖٚ, صنفدو (ٕ)

 أسمػب قز األحجاث:
تسيدت ركاية )يػتػبيا( بالسغايخة سػاء في 
شخح الفكخة, كأسمػب الدخد؛ فالفكخة تحكي عغ 

سمػب الدخد ـ, أما أٖٕٕٓعالع مدتقبمي عاـ 
 إذ؛ الحاتية الديخةشخيقة تسج الكاتب عمى فقج اع

إلى سخد األحجاث بمداف شخرية  الكاتبلجأ 
ضسيخ  ، مدتخجًماالخكايةمغ شخريات 

جية ع الذخريات مغ خبلؿ ك يقجالستكمع، كت
, مسَّا يتيح االخاصة، ؼيحمميا تحميبًل نفديًّ  انطخى

لو التعخيف بأبعاد الذخرية الجاخمية 
جاث كالسػاقف، كترػيخ حكالخارجية، كقّزِ األ

فتؤدؼ دكر الخاكؼ كتتػلى حكاية  معاناتيا,
األحجاث بزسيخ الستكمع مغ خبلؿ مػقعيا 

 .(ٖ)كمذاركتيا مع بؿية الذخريات ,مشيا
تحكي في الجدء األكؿ مغ الخكاية ف 

تكذف عغ أحجاث حياتيا اليػمية, ك الذخرية 
شفدي, كالفكخؼ, في كال ,صخاعيا االجتساعيعغ 

اضح مغ الكاتب عمى إبخاز الُعَقج, تخكيد ك 
كاألفكار الغخيبة التي تكتشف شخرية الذاب 

كفي  ,(ٗ)اليػتػبي, كسا تسيج لمحجث الجرامي
الجدء الثاني يقجـ الكاتب شخرية )جابخ( مغ 

                                 
الرخاع الحزارؼ في اإلبجاع القرري يشطخ: ( ٖ)

الدعػدؼ, لمباحثة أمل عبج هللا زيغ العابجيغ أحسج 
ة اآلداب, جامعة أـ بخزنجي, مخصػشة دكتػراه, كمي

 -قٖٓٗٔالقخػ, السسمكة العخبية الدعػدية, 
 .ٖٜٗ, صـٜٕٓٓ

كلمسديج مغ كما بعجىا.  ٔٔ( يشطخ الخكاية, صٗ)
كما  ٛٔكما بعجىا, ص ٘ٔالشساذج يشطخ: ص

كما بعجىا,  ٕٛ, كما بعجىا,  صٕٙبعجىا, ص
 كما بعجىا. ٖٚص
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خبلؿ شخيقة الدخد الحاتي, إذ يقػـ جابخ بقز 
أحجاث حياتو, كتمسذ أبخز السحصات فييا, كمغ 

خز الشطخة الدػداكية, ك تعمػ خبلؿ السػنػلػج تب
الشبخة التذاؤمية ليحا السريخ السشتطخ لتمظ 

"أعخؼ أنشي سأمػت بعج يػميغ فبل الذخرية: 
تقل العكذ.. ال تكخر ىحا اليخاء كإال شعشتظ 

 .(ٔ)بسصػاتي"
عتسج الكاتب عمى ىحا األسمػب في كسا ا 

تقجيع بعس شخرياتو الثانػية, مثل شخرية 
ؼ كاف يخصط لدخقة البايخكؿ )عبج الطاىخ(, الح

مغ مجيشة يػتػبيا, كالحؼ نجح بعج ذلظ في تشفيح 
جي لكشو ججع.. "عبج الطاىخ بمص خصتو:

ثق ؼيو, خاصة عشجما ال أعتخؼ أنشي أحبو كأ
يداكره ذلظ الياجذ السخضي كيخكح يحكي لشا 

 . (ٕ)خصتو برجد البايخكؿ كيػتػبيا.."
ى يحا األسمػب الدخدؼ ركد الكاتب عمبك 

, إبخاز البعج الشفدي لمذخرياتالحات, ك 
كتػضيح العبلقات بيشيا, كمغ ثع الكذف عغ 
العبلقة السدتبجة التي تخبط اليػتػبييغ بسجتسع 

 األغيار.
 

 رسع الذخرياتثانًيا: 
إذا كانت الخكاية ترػر حجثًا متكامبًل لو   

كحجة, فإف كحجة الحجث ال تتحقق إال بترػيخ 
ف الحجث ىػ الذخرية كىي تعسل؛ أل

, الذخرية كىي تعسل, أك ىػ الفاعل كىػ يفعل

                                 
 ٜٙيشطخ: ص . كلمسديج مغ الشساذجٖٙ( نفدو, صٔ)

 كما بعجىا. ٙٚكما بعجىا, ص ٕٚعجىا, صكما ب
 .ٙٚالخكاية, ص( ٕ)

كانت الذخرية ىي التي تحخؾ مختمف  كإذا
ا كتتقاشع عشاصخ العسل الدخدؼ، كتجكر حػلي

عشجىا كافة العشاصخ الذكمية األخخػ, بسا فييا 
ية الزخكرية لشسػ اإلحجاثيات الدمشية، كالسكان

ىالخصاب القرري ا , فإف بعس الشقاد قج عجَّ
أف ك  أىع عشرخ مغ عشاصخ الخكاية, كالقرة,

خمق الذخرية السقشعة ىػ أساس بشاء الخكاية, 
قيل: القرة فغ  كلحا, اكسبب نجاحي

كقج كاف حزػر الذخرية في , (ٖ)الذخرية
ركايات القخف التاسع عذخ يطيخ بكثافة مغ 
خبلؿ اختيار أسساء الذخريات كجعميا عشػانا 

قج حجاثة فإف األمخ لمخكاية, أما في ركايات ال
تغيخ, بحيث ألفيشا البصل بجكف اسع, أك يخمد لو 

اتبعو الكاتب أحسج , كىػ ما (ٗ)بحخؼ, أك رقع
فمع يحكخ اسسا ؛ (يػتػبيا)خالج تػفيق في ركايتو 

صخيًحا لبصل الخكاية )الذاب اليػتػبي(، كإنسا 
اكتفى بالدؤاؿ الحؼ شخحو عمى لداف 

                                 
يشطخ: فغ القرة القريخة, د/ رشاد رشجؼ, مكتبة ( ٖ)

ـ, ٜٗٙٔاألنجمػ السرخية, ط الثانية, يشايخ 
. كيشطخ: بشية الذكل الخكائي, حدغ بحخاكؼ, ٖٓص

ـ, ٜٜٓٔالسخكد الثقافي العخبي, بيخكت, ط األكلى,
, ديفيج لػدج, تخجسة/ , يشطخ: الفغ الخكائيٕٓص

ماىخ البصػشي, السجمذ األعمى لمثقافة, القاىخة, ط 
يشطخ: في نطخية الخكاية, . ٛٚـ, صٕٕٓٓاألكلى,

بحث في تقشيات الدخد، د/ عبج السمظ مختاض، 
سمدمة عالع السعخفة, السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف 

 . ٜٓ, صٕٓٗـ, العجد ٜٜٛٔالكػيت,  -كاآلداب
دية الذعخ كشعخية الدخد, دراسة في ( يشطخ: سخ ٗ)

تجاخل األنػاع األدبية, د/ شارؽ دمحم عبج السجيج, 
 -قٖٙٗٔدار الشابغة لمشذخ كالتػزيع, ط األكلى, 

 .ٕٓٔـ, صٕ٘ٔٓ
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"مغ أنا... دو: الذخرية في سياؽ التعخيف بشف
دعشا مغ األسساء... ما ؾيسة األسساء عشجما ال 

البصل ىشا كأف ك  (ٔ)تختمف عغ أؼ كاحج آخخ؟"
يسثل شبقة بأكسميا, تتساثل في صفاتيا الثقاؼية 

خاصة –كالفكخية, كىي شبقة سكاف يػتػبيا 
كعشجا سئل بصخيقة مباشخة عغ اسسو  -الذباب

مى الحؼ يشادػ بو, استعار اسًسا يجؿ ع
 "ما اسسظ ؟" (:عبلء)استعبلئو, كاستكباره 

 قمت ببل اكتخاث: أنا عبلء"
شبًعا لػ حدبت أنشي  ابتدع في خبث كقاؿ:

سأصجؽ لحطة كاحجة أنظ عبلء فأنت تخػ في 
كجيي غباء، لكغ ال ييع.. ال ؾيسة لؤلسساء إال 

 .(ٕ)"في جعمظ تعخؼ أنشي أكجو لظ الكبلـ
ركايتو,  كقج اتبع الكاتب في رسع شخريات

كتقجيسيا بأبعادىا السختمفة, شخيقة التتابع؛ إذ 
قجميا كىي تتحخؾ داخل الخكاية, ككذف عغ 

ا لتدمدل األحجاث, كمغ ثع ال صفاتيا تبعً 
يدتصيع القارغ تكػيغ صػرة كاممة عغ 

ال بعج الفخاغ مغ قخاءة الخكاية, الذخرية إ
 حػؿ شخريتيغ رئيدتيغ:تتسحػر الخكاية ك 

كىػ  الذاب اليػتػبي,خرية األكلى ىي: ش
"ستة عذخ  شاب في الدادسة عذخة مغ عسخه:

عاًما مغ عسخؾ كأنت ال تشتسي إال إلى 
يػتػبيا.. أنت مػاشغ )يػتػباكؼ( ذكبتظ الحياة 
الستخفة كذكبظ السمل، فرخت ال تعخؼ 

 .(ٖ)"األمخيكي مغ السرخؼ مغ اإلسخائيمي..

                                 
 .٘ٔ( الخكاية, صٔ)
 .ٓٓٔ, صنفدو( ٕ)
 .٘ٔ( نفدو, صٖ)

قخأ في صغخه كل كتاب كقع في مثقف, 
 حتى تحػلت القخاءة بالشدبة لو ىػايةيو، يج

– تغيبو عغ الػعي كشػع رخيز مغ السخجرات
"أنت تقخأ  "قاؿ لي سالع بيو: :-كسا يجعي

 كثيًخا.. أنت مجشػف.."
قمت لو إف القخاءة بالشدبة لي نػع رخيز 
 مغ السخجرات. ال أفعل بيا شيًئا سػػ الػياب

لقج تجاكزت الدادسة عذخة .. . عغ الػعي.
 .(ٗ)كل كتاب كقع في يجؼ حتى اكتفيت.." قخأت

"أنا كذف عغ جدء مغ فكخه الثقافي: كسا 
أعتبخ مثقًفا في يػتػبيا.. أنا مغ القبلئل الحيغ 
قخأكا كل شيء كقع تحت أيجييع... ليدت الثقافة 
ديًشا يػحج بيغ القمػب كيؤلفيا، بل ىي عمى 
األرجح تفخقيا ألنيا تصمع السطمػميغ عمى ىػؿ 

الحيغ يعانػنو، كتصمع السحطػضيغ عمى الطمع 
ما يسكغ أف يفقجكه.. إنيا تجعمظ عربًيا ححرا.. 
دعظ مغ تحػؿ قشاعاتظ الثقاؼية إلى ديغ ججيج 
يدتحق أف تسػت مغ أجمو، كتعتبخ األخخيغ 

    .(٘)مسغ ال يعتشقػنو كفاًرا"
 

ىكحا بجأ الكاتب رسع شخرياتو, كبيئتيا 
عمى الدسات االجتساعية, مع إلقاء الزػء 

لخاصة لكل شخرية, كشخيقة تفكيخىا, ؼيقجـ ا
"أقف لمقارغ صػرة فػتػغخاؼية لمذاب اليػتػبي: 

ق بصخيقة أتأكج مغ أف شعخؼ حمي أماـ السخآة..
يكاف الذييخة .. أصمع عمى جانبي ىشػد السـػ

الخأس كالخرمة البشفدجية العالية في السشترف 
                                 

 .٘ٔ( نفدو, صٗ)
 .ٜٓٔ, صالخكاية (٘)
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عجة  مثل ديظ بخؼ ثائخ.. الرجر عار إال مغ
جساجع ك أيقػنات مغ  قبلئج عسبلقة.. ىشاؾ

.. لدت عابج شيصاف في الػاقع أنا سحخ الفػدكك
ال أصجؽ كجػد شيء عمى اإلشبلؽ، لكغ ىحه 

مثيخة عمى صجرؼ الػشع كحلظ  األشياء تبجك
.. الدخكاؿ غخيب.. إنو يخكؽ لمفتيات ىشا

السرسع بعشاية بحيث يطيخؾ في مطيخ أكثخ 
يطيخ ربمتي الداقيغ .. فحػلة، كىػ قريخ 

أحيانا أمارس الحفاء لكغ ليذ اليػـ .. أعمق 
القخط الججيج في غزخكؼ أنفي كالقخط اآلخخ 
في حاجبي.. لغ أضع حمية المداف اليػـ.. ثع 
بربخ أقػـ بتمػيغ أسشاني المػف األحسخ لمشابيغ 

أضع  .. كاألصفخ لمقػاشع.. األزرؽ لمزخكس
تي تجعل لػف العجسات السمترقة الججيجة ال

العيشيغ أبيس.. تأثيخ مثيخ  لمفتيات أف تخمقيغ 
بعيػف مبيزة كأنظ السػت.. ىحا يقيخىغ 
فعبًل... أتأكج مغ أف الجخح عمى جبيشي 
مفتػح.. أعالج حافتو بعشاية ليبجك دامًيا.. إف 
الجخكح مثيخة ببل شظ.. ضيخت ىحه السػضة 
مشح عاميغ كصار ليا متخررػف.. السيع أف 

الجخح بذًعا قجر اإلمكاف كيبجك صشاعًيا يبجك 
كحلظ حتى ال يذسئد مغ يخاه.. ىحا فغ 

 .(ٔ) حؿيقي.."
 

كمغ خبلؿ حجيث الذخرية عغ نفديا تبيغ 
عاني مغ اضصخابات نفدية ا تأني لمقارغ 

 إلى الدادية, كالتستع بتعحيب اآلخخ: اأكصمتي
"أف تسذي كسط شمقات الخصاص في صحخاء 

                                 
 .ٗٔ, ٖٔ, صنفدو (ٔ)

, (ٕ)سػتى!.. كع أف ىحا  رائع"جثث ال تتشاثخ فييا
ىسجيتو, كتجخده مغ أدنى مذاعخ  تتزحكا

عمى )صؽية( أخت  في اعتجائواإلندانية 
كسست فسيا فخخست ":الجرف )جابخ(, مخيزة 

كأراحشي ىحا مغ ؼيس بكتخيا الجرف السشبعث مغ 
أنفاسيا عمى كل حاؿ.. اغتراب مخيزة 
سل!.. سػؼ تجخل ىحه الػاقعة التاريخ. ربسا 
أحكييا مخاًرا لؤلصجقاء في جمدات الفمػجدتيغ 

   .(ٖ)لػ عجت سالًسا"
تمو جابخ بعج أف أنقحه مغ ق كسا اتزحت في

غيار, كآكاه في داره, كسا ساعجه في بصر األ
 .(ٗ)الػصػؿ إلى مجيشتو

 
فيي: جابخ، أحج  الثانيةأما الذخرية 

ييػػ قخاءة ، (األغيارالفقخاء في الخكاية )
في بيئة ال تعخؼ لمكتب قف مثالكتب, فيػ 

أنا ال ": بالػزف  يعيابؾيسة, إال ما يأتي مغ 
أفيسو.. أعتقج أنو مغ الصخاز السثقف في كسط 
ليذ كسصو.. الخخكؼ الحؼ يفكخ يريخ خصًخا 

 . (٘)"عمى نفدو كاآلخخيغ
, فإنو يتكذف عمى مرجر ثقافتوأما عغ 

لداف أختو )صؽية(؛ إذ إنو مغ الصبقة التي 
صة دخػؿ الجامعة, لكشيا لع تدتصع ُمشحت فخ 

"ىػ مغ شبقة  الحرػؿ عمى كضيفة حكػمية:
)التبلمحة(.. إنيع ىؤالء الحيغ دخمػا كميات أك 

                                 
 .ٗٔ( نفدو, صٕ)
 .ٗٙٔ, صالخكاية( ٖ)
 .ٛٚٔ, ٚٚٔ( يشطخ: الخكاية, صٗ)
 .ٜٓٔ, صنفدو( ٘)
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جامعات مشح عذخ سشػات ثع لع يججكا عسبًل, 
كلع يدتصيعػا أف يرشعػا شيًئا بسا تعمسػه.. لكغ 

كسا أف عبلقتو , (ٔ)عبلقتيع بالكتب ال تشتيي"
دراستو, كإنسا امتجت  بانتياءو لع تشتبالكتب 

شغػًفا بكل كرقة تقع تحت  صارحتى بعجىا 
يجيو, يبحث عغ الثقافة في صشاديق القسامة, 

"يرسع أف  كفي الكتب السمقاة عمى األرصفة:
يقخأ.. يبحث في القسامة عغ كل كتاب قجيع 
فيي أشياء لع تعج تباع.. ىحه مدية أف تيتع 

ى األقل لغ يدخقظ بأمػر لع تعج تيع أحًجا.. عم
اآلخخكف.. ىحه الكتب ممقاة ىشا مشح سشيغ بيشسا 
ال يسكغ أف تتخؾ عػد ثقاب مغ دكف أف يأخحه 

  .(ٕ)أحج.."
 

كقج أفرح )جابخ( عغ سسات شخريتو, 
ا.. "قخأت كثيًخا ججً  :وقػلب كشعػره باالغتخاب

قخأت كل شيء.. حتى أذابت الحخكؼ 
كال  بعزيا.. كحتى صخت ال أنتسي لؤلغيار

ليػتػبيا.. في كل مػضع أنا غخيب مختمف شاذ 
أحسق غيخ متكيف غيخ مشجمج.. ىل كاف في 
كسع أحجىع مشع ىحا؟ ال أعخؼ.. أنا لدت 
اقتراديًّا كال سياسيًّا.. دعظ مغ أنشي لع أتمق 
تعميًسا مشتطًسا مشح دخمت الجامعة 

ثقافة )جابخ( مغ  تضيخ كسا , (ٖ)السجانية.."
جتسعو, كتخػفو مغ انحجار خبلؿ تححيخاتو لس

"ىا أنتع أكالء يا كبلب قج انحجر بكع حاليع: 

                                 
 .ٔٔٔ( نفدو, صٔ)
 .ٔٔٔ( نفدو, صٕ)
 .ٖٛٔ( نفدو, صٖ)

الحاؿ حتى صختع تأكمػف الكبلب! لقج أنحرتكع 
ألف مخة.. حكيت لكع نطخيات )مالتػس( 

. ج. ػك)جساؿ حسجاف( كنبػءات )أكركيل( ك)ى
كيمد(.. لكشكع في كل مخة تشتذػف بالحذير 

ا أتأرجح كالخسخ الخخيرة كتشامػف... اآلف أن
بيغ الحدف عمى حالكع الحؼ ىػ حالي, كبيغ 

 . (ٗ)الذساتة ؼيكع ألنكع اآلف فقط تعخفػف"
 

قجـ لشا الكاتب شخرية )جابخ( مغ  كسا
, الذخرية السحػرية األكلىخبلؿ كجية نطخ 

"أذناه مميئتاف  :برػرة فػتػغخاؼية فاحرة
بالرساخ.. أصابع قجمو متقخحة تصل مغ 

عيشو .. ممحػمة بالشار صشجؿ حقيخ.. نطارتو
 أختو حيػاف مرجكر.. غجه أسػد .. تالفة..

 أحبلمو مػءكدة.. كتبو بالية.. شعامو فاسج..

شعخه مجعج  أضفاره مدػدة.. أفكاره عتيقة..
قػمو  اسسو )جابخ(... معجػف بالتخاب..

بخغع ىحا كمو يسذي  أصجقاؤه حثالة.. ..رعاع
لع يختع كيتكمع كالبذخ.. بخغع ىحا كمو  كالبذخ

 .(٘) لي كي أقصع ذراعو"عشج قجمي متػسبًل 
فقج قجميا الكاتب بمداف الذاب (, صؽيةأما )

اليػتػبي مغ خبلؿ الػصف السجسل الحؼ 
مبلمحيا السادية,  خىا, كبعسكذف عغ عس

التي كذفت بجكرىا عغ مدتػاىا االجتساعي: 
"سسعشا حخكة كدخمت الكػخ فتاة في العقج الثاني 

أنيا مميحة كإف كانت قحارة  مغ العسخ يبجك
أسساليا تخفي أؼ حدغ.. القحارة  جعمت ثػبيا 

                                 
 .ٗٛ, صالخكاية (ٗ)
 .ٕٗٔ, صنفدو (٘)
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صمًبا ال يخؼ كال ييتد كأنو مغ جمج 
سسح الكاتب لمذخرية أف كسا , (ٔ)"..مجبػغ

 تقجـ نفديا, كأف تزيئ أحج جػانبيا؛ فػ)صؽية(
 ال تدتصيع أف تجج لو عبلًجا: مخيزة درف,

القخف "ىحا درف.. إنو يعػد مشح تدعيشات 
الساضي.. ليذ لجيشا عبلج.. كىػ ال يججؼ 

 .(ٕ)"عمى كل حاؿ
 

تعامل اىتع الكاتب بخسع شخرياتو, ك لقج 
عمى أنيا دليل لو كجياف: داؿ, كمجلػؿ,  يامع

كصفات تمخز  ,ا تتخح أسساءمفيي )داؿ( عشج
ىػيتيا, كىي )مجلػؿ( عشجما تتكذف مغ خبلؿ 

في مجسػع ما يقاؿ عشيا بػاسصة جسل متفخقة 
, (ٖ)الشز, أك بػاسصة ترخيحاتيا, أك سمػكيا

مسا يجؿ عمى اىتساـ الكاتب بتقجيع شخرياتو 
ا تقجيًسا كامبًل يكذف عغ أبعادىا السختمفة, كفقً 

 لتصػر األحجاث.
******* 

 
 نية والمكانيةاالزم البيئةثالًثا: 

عمى الخغع مغ تبلـز ىحيغ العشرخيغ داخل 
شيسا كضيفتو العسل األدبي, فإف لكل عشرخ م

الخاصة, فإذا "كاف السكاف مغ خرائز 
األبعاد السادية لمحياة اإلندانية في العسل 
األدبي، فإف الدماف ىػ الحياة نفديا، أك ىػ 
الػعي بالحياة, كسا تختمف شخيقة تػضيف كل 

                                 
 .ٓٓٔ( نفدو, صٔ)
 .ٔٔٔ( نفدو, صٕ)
 .ٖٓٔ( يشطخ: سخدية الذعخ, كشعخية الدخد, صٖ)

مشيسا في الخصاب األدبي؛ فالسكاف يسثل 
الخمؽية التي تقع فييا أحجاث الخكاية، أما الدماف 

, (ٗ)يتسثل في األحجاث نفديا كتصػرىا"ف
باإلضافة إلى اختبلؼ شخيقة إدراكيسا؛ إذ إفَّ 

ا السكاف الدماف يختبط باإلدراؾ الشفدي، أم
عخض الكاتب قج ك فيختبط باإلدراؾ الحدي, 

أحجاث ركايتو في زمغ السدتقبل, كتحجيًجا في 
عذخ عاًما مغ  سبعة, أؼ بعج (ـٖٕٕٓ)سشة 

, كلع (ـٕٙٓٓ) سشة ة األكلىنذخه لخكايتو لمسخ 
تدتغخؽ تمظ األحجاث سػػ يػميغ أك ثبلثة 
فقط, تحخكت فييا األحجاث في زمغ متدمدل 

 ضيخا, أما الدمغ الشفدي الستقصع, فقج تراعجيً 
 مغ خبلؿ ندقيغ ىسا:

           االستخجاع. -ٔ
 .االستذخاؼ -ٕ

سعشاه العػدة إلى الػراء, كىػ ف عاالستخجاأما 
أت مع الحكي الكبلسيكي، خاصية حكائية نذ

كتصػرت بتصػره، ثع انتقمت إلى األعساؿ 
الخكائية الحجيثة, "فالقرػػػة لكي تخكػ, ال بج كأف 

في زمغ ما، غيخ الدمغ الحاضخ  تكػف قج تست
بكل تأكيج؛ ألنو مغ الستعحر حكي قرة أحجاثيا 
لع تكتسل بعج, كىحا ما يفدخ ضخكرة ؾياـ تباعج 

, (٘)لقرة كزمغ سخدىا"معقػؿ بيغ زمغ حجكث ا
تقشية سخدية تػضف في الخصاب  ىػك , (٘)سخدىا"

الخصاب لزخكرة فشية كجسالية تتكئ في 

                                 
بي القجيع, د/ ( الذخريات القررية في الذعخ العخ ٗ)

جسانة الجليسي, دار الشابغة لمشذخ كالتػزيع, ط 
 .ٕٓٔصـ, ٕٗٔٓ-ق ٖ٘ٗٔاألكلى, 

 .ٕٔٔبشية الذكل الخكائي, ص (٘)
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كالعػدة  ,تػضيفيا عمى فكخة مخالفة مدار الدخد
لدخد إلى حجث سابق لمشقصة الدمشية التي بمغيا ا

ككضيفتو غالبًا بػية إلقاء الزػء عمى الساضي, 
تفديخية, كىي تدميط الزػء عمى ما فات أك 

مغ حياة الذخرية في الساضي, أك ما غسس 
كقع ليا خبلؿ غيابيا عغ الدخد, كتقجيع 

 .(ٔ)معمػمات محجدة ضخكرية لفيع األحجاث
 
مػاضع كقج بخزت تمظ التقشية الدمشية في  

كمغ نساذجيا حجيث رجل  ,الخكاية مختمفة مغ
بعس األخصاء التي  الحؼ كضح ؼيوالساريشد 

"كانت غمصتشا  كقعػا فييا عشج غدكىع لمعخاؽ:
في العخاؽ أنشا تػاججنا كسط الشاس أكثخ مغ 

.. سخعاف ما صححشا ىحا الخصأ كاندحبشا بلال ـز
مغ السجف لشكثف كجػدنا في قػاعج مغمقة 

 .محرشة حػؿ مشابع الشفط.."
  ."معمػماتي أنكع ىدمتع في العخاؽ.."-
"أنت تتكمع مثل األكركبييغ.. بجأنا الحخب –

الديصخة عمى الشفط كتحػيل لئلشاحة بالصاغية ك 
ذلظ البمج الغشي إلى أشبلء.. حدغ.. فعمشا ىحا 

كفي , (ٕ)كمو حخؼيًّا فيل يػجج اسع آخخ لمشرخ؟"
ؿ التي يتستع بيا سكاف مرجر األمػاحجيثو عغ 

عتسج عمى تقشية االستخجاع؛ ليقز يػتػبيا, ا 
عمى الذاب كيف تسكغ رجاؿ يػتػبيا مغ تأميغ 

شجما "كاف ىحا ع البلزمة: مدتعسختيع بالصاقة 

                                 
, ٛٔيشطخ: معجع مرصمحات نقج الخكاية, ص (ٔ)

, الذخريات القررية في الذعخ العخبي ٜٔ
 .ٕٙٔالقجيع, ص

 .ٕٖ( الخكاية, صٕ)

"نعع.. لع يكغ ابتعتع كل اآلثار السرخية!".. 
لجػ السرخييغ ما يباع سػػ الساضي كقج 
اشتخيشاه, كدفعشا ثسشو بالبايخكؿ الحؼ احتكختو 
يػتػبيا كالسجتسعات السساثمة.. عقج لسجة خسديغ 

ع البايخكؿ البلـز لمحياة.. كيف كسشة يكفل ل
تكع ىحه تتحخؾ؟.. كل تكع كشائخااتحدب سيار 

الديارات كالصائخات تتحخؾ بالبايخكؿ مشح عذخة 
التي تتحخؾ  كالسحخكاتأعػاـ.. الديارات 

بالبتخكؿ قج انتيى عيجىا أك كاد.. لقج صار 
البتخكؿ رخيًرا كالساء, لكغ السذكمة ىي نجرة 

     .(ٖ)اآلالت التي تعسل بو!"
 

فيػ نػع مغ القفد إلى  االستذخاؼأما 
أك محتسل  ,تقبل ك"التصمع إلى ما ىػ متػقعالسد

ذكخ حجث لع  كأ ,الحجكث في العالع السحكي
  (.ٗ)يحغ كقتو بعج

كليحه التقشية الدمشية كضيفة ميسة في  
"كتسييج أك  الكاتب اإذ يمجأ إليي سياؽ الدخد؛

تػشئة ألحجاث الحقة يجخؼ اإلعجاد لدخدىا مغ 
لة ىي شخؼ الخاكؼ, فتكػف غايتيا في ىحه الحا

حسل القارغ عمى تػقع حادث ما, أك التكيغ 
بسدتقبل إحجػ الذخريات, كسا يأتي عمى 
شكل إعبلف عسا ستؤكؿ إليو مرائخ 
الذخريات, مثل اإلشارة إلى احتساؿ مػت أك 

                                 
ذج االستخجاع . كلمسديج مغ نساٖٖ, صنفدو( ٖ)

 .ٜٔٔ, ٙٚ, ٖٚصيشطخ: الخكاية, 
, معجع ٕٖٔبشية الذكل الخكائي، ص( يشطخ: ٗ)

 .٘ٔمرصمحات نقج الخكاية، ص
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كلع يأت االستذخاؼ في ىحه , (ٔ)مخض أك زكاج"
في إشار محاكلة ف ,الخكاية إال في مػاضع قميمة

خػض تجخبة صجيقتو ل اعالذاب اليػتػبي إقش
د عمى االستذخاؼ؛ اكتيجئة ركعيا, اعتسالريج, 

لسجيشة, اسغادرتيسا لخصة الرسع  مغ خبلؿ
كشخيقة دخػليسا مشصقة األغيار, كسبيميسا 

"ال  لمخخكج مشيا كالعػدة إلى يػتػبيا مخة أخخػ:
أحج يعخفشا في الحافمة ألف ىؤالء القػـ لع يعػدكا 

عشجما نخغب خحمػف.. يعخفػف مغ يأتػف كمغ ي
سيل ألنشي سأترل في العػدة سيكػف ىحا أ

بأبي شالًبا أف يخسل لشا مغ يعيجنا إلى 
  .(ٕ)")يػتػبيا(

كقج تجمت مطاىخ االستذخاؼ في األلفاظ 
؛ التي كردت في ثشايا الشز عمى لداف )جابخ(

كالتي تجؿ عمى االستؿباؿ: كػ)الديغ, سػؼ(: 
يع في صػرة يػًما ما سأمػت كلدػؼ أعػد ل"

عفخيت أك شبح كلدػؼ أجعل حياتيع جحيًسا.. 
في مأمغ ميسا تػارػ بعيًجا لغ يكػف أحجىع 

كسا استعخضت )صؽية( أحجاًثا , (ٖ)عشي"
عمى مدتػػ -ستحرل ليا مدتؿببًل, ككأنيا 

تجخل في نصاؽ الحقائق  -الذعػر الشفدي
قمت ليا كىي تسدح "السؤكجة بالشدبة ليا: 

 ..ميغ برجد ىحا الجرف؟"كجيي: "ماذا ستفع
"سػؼ أتعاشى  قالت كأف األمخ ال يعشييا:

أدفئ مشقػع األعذاب الحؼ تعجه أـ )عبيخ(, ك 
بخكة دـ..  طصجرؼ, كفي الشياية سأمػت كس

                                 
 .ٕٖٔ( نفدو, صٔ)
 .ٕٗ, صالخكاية( ٕ)
  .ٜٖٔ, صالخكاية( ٖ)

ىحا ىػ كل شيء.. لكغ )جابخ( ال يرجؽ ىحا 
 . (ٗ).. يعتقج أنشي سأشفى"

 
كىكحا تشػع أسمػب الكاتب في استعساؿ 

ية عغ شخيق تقشيتي االستخجاع، السفارقات الدمش
مغ الكاتب  كاالستذخاؼ، مع مبلحطة إكثار 

التي جاءت تفديخية؛ تقشية االستخجاع, ل وتػضيف
لتدميط الزػء عمى بعس جػانب الذخرية 
في الساضي, كبياف ما كقع ليا خبلؿ غيابيا 
عغ الدخد, كتقجيع معمػمات محجدة ضخكرية 

 اتسييجً جاء  لفيع األحجاث, أما االستذخاؼ فقج
غايتيا حسل القارغ عمى تػقع  ,ألحجاث الحقة

 إحجػ الذخريات., أك التكيغ بسدتقبل الحجث
 

 :المكان
السػضع الحؼ تقع ؼيو  ىػالسكاف في الخكاية 

كىػ مكاف , كتتحخؾ ؼيو الذخريات األحجاث,
, ذاتو الحكي يتػلج عغ شخيق ,لفطي متخيل

ا في ؛ لتػازؼ بو مكانا مػجػدً ترشعو المغةك 
كصف كقج جاء , (٘)الػاقع أك في خياؿ الكاتب

؛ متقصًعا (يػتػبيا)في ركاية كتحجيجه السكاف 
تتشاكب لحطات ضيػره مع الدخد أك مقاشع 

, كقج حخص الكاتب عمى إبخاز أثخ البيئة الحػار
السكانية في نفدية الذخرية بسا تحسمو مغ 

                                 
كلمسديج مغ نساذج االستذخاؼ في  .ٕٙٔ( نفدو, صٗ)

 .ٙٙٔ, ٜٚ, ٕٙالخكاية يشطخ: ص
الدخدؼ مغ مشطػر الشقج األدبي,  يشطخ: بشية الشز (٘)

د/ حسيج لحسجاني, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت, 
البشاء الفشي . كيشطخ: ٕٙـ, صٜٜٔٔط األكلى, 

 .ٜٕٗفي الخكاية الدعػدية, ص
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بارز لسجيشة خكاية حزػر الففي  ؛معاف كدالالت
تػبيا(, كمغ خبلؿ رسع جغخاؼية السكاف )يػ 

: الدبب في انعداليع تحجدك , أبعاد سكانو تتكذف
يػتػبيا السدتعسخة السشعدلة التي كػنيا األثخياء "

عمى الداحل الذسالي ليحسػا أنفديع مغ بحخ 
الفقخ الغاضب بالخارج كىي صارت تحػؼ كل 

 .(ٔ)"شيء يخيجكنو
ف معالع السجيشة عمى لداصف ك  كقج أتى

ضيخ ما رية الخئيدة )الذاب اليػتػبي(, فأالذخ
مغ بػابات مختفعة عسبلقة, كسمظ  تتستع بو

حيط بيا, كدكريات التي تأسػارىا  ىمكيخب عم
لمحخاسة ال تدسح ألحج مغ خارج أسػارىا 

"يسكشظ أف تخػ معي معالسيا.. بالجخػؿ إلييا: 
البػابات العسبلقة.. الدمظ السكيخب .. دكريات 

لتي تقػـ بيا شخكة )سيفكػ( التي ا الحخاسة
تكػف أكثخ العامميغ فييا مغ )ماريشد( ي

عمى -ثع تجػؿ الكاتب بالقارغ  ,(ٕ)متقاعجيغ"
داخل السجيشة: فأراه  -لداف البصل اليػتػبي

شػارعيا كمياديشيا, كحجائقيا, في استعخاض 
"بعج ىحا مشصقة شامل لسطاىخ التخؼ كالبحخ: 

رس السخررة إلقشاع الحجائق .. مشصقة السجا
ما زالػا كحلظ.. مشصقة دكر العبادة  عاآلباء أني

التي بيا أكثخ مغ مدجج ككشيدة كمعبج 
 . (ٖ)ييػدؼ.."

ثع انتقل بالقارغ مدتعخًضا معالع الفخامة 
 كالثخاء, حيث مشصقة السػالت, كالقرػر:

                                 
 .ٕٓ( الخكاية, صٔ)
 .ٕٓ, صالخكاية (ٕ)
 .ٕٔ( نفدو, صٖ)

"مشصقة السػالت .. ىشا يسكشظ أف تبتاع 
عس  رجاؿ الفمػجدتيغ بذكل غيخ رسسي مغ ب

األمغ .. ثع تخػ القرػر.. قرخ )عمػؼ( بظ 
 .. ممظ الحجيج.. قرخ )عجناف( بظ ممظ المحـػ
قرخ أبي ممظ الجكاء.. ثع السصار الجاخمي .. 
ىشاؾ مصار شبًعا حتى ال تزصخ 

 . (ٗ)لمخخكج.."
استصاع الكاتب أف كمغ خبلؿ ىحا الػصف 

، تأثيخ السكاف عمى نفدية قاششيويكذف عغ 
 إذالذخريات السبلئسة لو؛  خرائزكإبخاز 

تخصى األمخ حجكده الصبيعية حتى صارت 
أشبو ما  -بالشدبة إلى سكانيا-مجيشة )يػتػبيا( 

تكػف بالدجغ, عمى الخغع مغ تػافخ كل ألػاف 
التخؼ فييا, بل إف مطاىخ ىحا الشعيع كانت 
سبًبا رئيًدا مغ أسباب السمل الحؼ يدخؼ في 

ىشاؾ مغ ججيج يثيخ  "ليذ نفػس ىؤالء الذباب:
فزػلظ أك حساسظ في )يػتػبيا(... ال شيء 
يتغيخ.. أحياًنا يخيل لي أنشا معتقمػف كأف الحيغ 
بالخارج ىع األحخار.. يحكخؾ األمخ بسعدكخات 

, (٘)"االعتقاؿ الشازية التي تخاىا في أفبلـ الحخب
مغ جشجؼ الساريشد أف يدسح شمب الذاب  كحيغ

لتجخبة الريج كانت لو بالخخكج مغ يػتػبيا 
 .(ٙ)أسبابو تتمخز في: السمل الحؼ يذعخ بو

 
عشرخ السكاف حاضًخا بذكل  كحلظ كاف

ف بعج الخخكج مغ مجيشة يػتػبيا, كدخػؿ مكث

                                 
 .ٕٕ, صنفدو (ٗ)
 .ٕٓ( نفدو, ص٘)
 .ٖٖ( نفدو, صٙ)
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مشصقة األغيار؛ حيث البجاية الفعمية لؤلحجاث, 
, يعكذ (ٔ)فػججنا كصًفا دؾيًقا لبيت )جابخ(

ي نجح الكاتب ف كقجالبيئة التي يعير فييا, 
تجديج مبلمح الجيدتػبيا بأنػاعيا السختمفة, في 
صػرة سيشسائية كأنظ تذاىجىا عمى شاشة 
تمفاز؛ حيث أششاف السخمفات, كبقايا السجارؼ: 

كغادرت الكػخ مع الفتى ماشيغ كسط أششاف "
السخمفات كبقايا السجارؼ, كسط الربية الحيغ 

 .(ٕ)يتذاجخكف كيقحفػف بعزيع بالسخمفات.."
قحارة السجيشة:  الحارات كاألزقة تضيخ كسا أ

"كسط الطبلـ مذيشا في الحارات كاألزقة 
الستدخة التي ال يشيخىا إال مذعل ىشا أك 
ىشاؾ.. كسط باعة الدسظ الفاسج.. كسط باعة 
السخجرات الخخيرة.. كسط باعة األجداد.. 
كسط الذباب الحيغ يسدقػف بعزيع في 

بيغ مذاجخات ال تشتيي. كسط األفاقيغ كالشرا
كباعة األعذاب.. كسط بخؾ الساء اآلسغ كبقع 
الكيخكسيغ.. كسط التخنذات التي لع تكدح مشح 
شيخيغ.. كسط جثث الكبلب التي تع تجخيجىا 
مغ المحع.. كسط باعة األجيدة السدخكقة.. 
كسط الربية الجالديغ يمعبػف القسار عمى 
قفز  دجاج مقمػب.. كسط كل ىحا نبتعج.. 

ا ال تجمب الخعب بل تذعخ ثبلثة أشباح لكشي
كىكحا كاف كصف السكاف في الخكاية , (ٖ)بو.."
 ,فالذػارعا ال يتجدأ مغ بشائيا الفشي؛ جدءً 

مت مغ خبلؿ حخكة كالبيػت ُقجِّ  ,كاألزقة

                                 
 .ٜٜ( نفدو, صٔ)
 .ٓٗٔ, صالخكاية (ٕ)
 .ٜٙٔكيشطخ: ص .ٛٙٔ, صنفدو (ٖ)

أعاف  دكر تفديخؼ  لمسكافكاف الذخريات, كسا 
عمى فيع الذخرية, كمعخفة مدتػاىا 

عمى  هتأثيخ االجتساعي, باإلضافة إلى 
  عمى السدتػػ الشفدي. ذخرياتال

 الدخدؼ األسمػبسسات رابًعا: 
في تقجيع  (ٗ)تعتسج الخكاية عمى الدخد

الذخريات, كنقل األحجاث, كترػيخ األماكغ, 
كتجديج الدمغ, كسا يقجـ الدخد لمحػار, كيختسو, 
كربسا تغمغل داخمو تػجيًيا, ككصًفا, كتعميًقا, 

السخكدؼ كىحا ما يجعل لغة الدخد تسثل الذكل 
 .(٘)في الخكاية

كقج اعتسج الكاتب في تقجيع أحجاث ركايتو 
عمى ضسيخ الستكمع, لخصج الػاقع, كانتقاد 
, كالتححيخ مغ مدتقبل مطمع,  الػضع السأزـك
كقج استصاع الكاتب بتػضيفو لزسيخ الستكمع أف 
ُيكدب نرو ذاتية, كمرجاؾية تجعل القارغ يخػ 

كفخد مغ ما يحرل بعيشيو, كيعير التجخبة 
أفخادىا, كسا يتسيد ىحا األسمػب بالكذف عغ 

 خبايا الذخرية, مغ خبلؿ ترػيخ داخميا.
سمػب الدخدؼ في ركاية يػتػبيا كقج اتدع األ

مع تجاخل بيشيا كبيغ  مغة الفرحىلتدامو بالبا
جاءت متبلئسة  العامية  في مػاضع قميمة جًجا,

                                 
ْخُد في المغة َتْقِجَمُة شيء ِإلى شيء تْأتي بو  (ٗ) الدَّ

متَّدًقا بعُزو في إثخ بعس متتابعًا, َسَخد الحجيث 
كنحػه َيْدُخُده َسْخدًا ِإذا تابعو" لداف العخب, مادة 

 .ٜٚٛٔ/ ٖ)سخد(, 
ة كاإلبجاعية التي كفي االصصبلح: ىػ الخيارات التقشي

تتع مغ خبلليا تحػيل الحكاية إلى قرة فشية. معجع 
 .٘ٓٔمرصمحات نقج الخكاية, ص

 .ٜ٘ٗ( يشطخ: البشاء الفشي في الخكاية, ص٘)
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"حكيت ليا عغ كثيخ مع الذخرية كالسػقف: 
 .(ٔ)قالت لي: "اتشيل"عدة ف
تبايغ الذخريات, كسا جاءت المغة متبايشة ب 

مدتػاىا االجتساعي, كالثقافي, كقج نجح كاختبلؼ 
الكاتب في إدارة ىحا التشػع, إال أنو قج أخفق في 
بعس السػاقف التي شعخ القارغ فييا بػجػد 
الكاتب, كعمػ نبختو, كمغ ذلظ إقحامو 

قافتو ىػ؛ مثل ات الصبية التي تعكذ ثلمسرصمح
 الحػار الحؼ جاء عمى لداف جابخ:

"ماذا دىاؾ؟.. ىل سمصة يػتػبيا عميظ 
مصمقة إلى ىحا الحج؟.. ىل صارت يػتػبيا 
تديصخ عمى ىخمػناتظ كغجتظ الشخامية كغجتظ 
الكطخية كنديجظ الكيفي كجيازؾ الدسبثاكؼ؟.. 

 .(ٕ)ىل إلى ىحا الحج تغمغمت ؼيظ؟"
 الخكاية في الدخد أسمػب في البارزة الخرائز كمغ

انفتاح الخكاية عمى أكثخ مغ خصاب؛ فقج استجعت 
بو ؾيسة فشية, نرػًصا ساعجت عمى تعزيج الشز كإكدا

األسمػب  الػاقعية, كمغ ىحه الشرػص: ب توكسسكسا 
يػر بعس أشعار الذاعخ عبج ضالستسثل في  الذعخؼ 

, كتكخارىا الخحسغ األبشػدؼ عمى صفحات فرػؿ الخكاية
 .   ٖ()بعس السػاضعفي 

, األحجاث الػاقعية غ الكاتب ركايتو بعسضسَّ كسا 
ا مغ التي أكدبت الخكاية كثيخً  كالحقائق اإلحرائية

 .(ٗ) لجػ الستمقيغمشحت العسل قبػاًل ك السرجاؾية, 
****** 

                                 
 .ٖٚ( الخكاية, صٔ)
 .ٚٗٔ, صنفدو( ٕ)
 . ٛٛٔ, ٜٚٔ, ٙٚٔ, ٓ٘ٔصيشطخ الخكاية: ( ٖ)
 , كما بعجىا.ٔٛٔص, ٖٚٔص, ٕ٘ص يشطخ:( ٗ)

 الخاتسة
لقج حاكلت الجراسة أف تدتعخض مبلمح 

نتيت في ركاية يػتػبيا, كقج ا األدب الجيدتػبي
 :أبخزىا ما يمي , مغنتائج إلى

بشى الكاتب ركايتو عمى الصبؿية,  -
كاستذخؼ مغ خبلليا انقداـ مرخ إلى شبقتيغ 

 خبلؿ سشػات قميمة.
جاء عشػاف الخكاية خادًعا لمقارغ, فمع يجؿ  -

عمى السعشى السخاد, كإنسا دؿَّ عمى الشؿيس 
 تساًما.
نجح الكاتب في استعخاض السبلمح  -

بية, كقجـ لقزايا يعيذيا الذعب الجيدتػ 
 .السرخؼ, لكشو بالغ في عخضيا, برػرة خيالية

جػىخية لعبلج تمظ لع يقجـ الكاتب حمػاًل  -
السذكمة السدتقبمية, كإنسا اكتفى بالتحجث عغ 

 . عػاقبيا كآثارىا
اعتسج الكاتب في تقجيع أحجاث ركايتو  -

عمى ضسيخ الستكمع؛ لخصج الػاقع, كانتقاد 
, كالتححيخ مغ السدتقبل السطمع.الػضع   السأزـك

ُبشيت الخكاية عمى أربعة أحجاث رئيدة:  -
لقاء فتاة  -دخػؿ مشصقة األغيار -)فكخة الريج

قتل جابخ(, شكمت الخكاية,  -الميل كضيػر جابخ
 ككانت الجافع كالسحخؾ لباقي األحجاث.

اتبع الكاتب في رسع شخريات ركايتو,  -
ختمفة, شخيقة التتابع؛ إذ كتقجيسيا بأبعادىا الس

قجميا كىي تتحخؾ داخل الخكاية, ككذف عغ 
بتقجيع اىتع  صفاتيا تبًعا لتدمدل األحجاث, كسا

شخرياتو تقجيًسا كامبًل يكذف عغ أبعادىا 
 ا لتصػر األحجاث.السختمفة, كفقً 
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الكاتب مغ تػضيفو لتقشية أكثخ  -
االستخجاع, التي جاءت تفديخية؛ لتدميط الزػء 

بعس جػانب الذخرية في الساضي, عمى 
كبياف ما كقع ليا خبلؿ غيابيا عغ الدخد, 

 .كتقجيع معمػمات محجدة ضخكرية لفيع األحجاث
تسييًجا ألحجاث الحقة, االستذخاؼ جاء  -

التكيغ ك القارغ عمى تػقع الحجث,  تحسم
, كلع يمجأ  إليو الكاتب إال بسدتقبل الذخريات

 في مػاضع قميمة.
لسكاف حاضًخا في الخكاية عشرخ ا كاف -

بذكل مكثف خاصة بعج الخخكج مغ مجيشة 
يػتػبيا, كدخػؿ مشصقة األغيار التي تسثل 
البجاية الفعمية لؤلحجاث, فػججنا كصًفا دؾيًقا 

 يعكذ البيئة التي تعير فييا الذخريات.
نجح الكاتب في تجديج مبلمح الجيدتػبيا  - 

كأنظ بأنػاعيا السختمفة, في صػرة سيشسائية 
 .تذاىجىا عمى شاشة تمفاز

السكاف كصف استصاع الكاتب مغ خبلؿ  -
عمى نفدية قاششيو، كإبخاز تأثيخه أف يكذف عغ 

 خرائز الذخريات السبلئسة لو.
استصاع الكاتب بتػضيفو لزسيخ الستكمع  -

أف ُيكدب نرو ذاتية, كمرجاؾية تجعل القارغ 
يخػ ما يحرل بعيشيو, كيعير التجخبة كفخد مغ 

 . أفخادىا
اتدع األسمػب الدخدؼ في ركاية يػتػبيا -

مع تجاخل بيشيا كبيغ بالتدامو بالمغة الفرحى 
جاءت متبلئسة  العامية  في مػاضع قميمة جًجا,

 .مع الذخرية كالسػقف
جاءت المغة متبايشة بتبايغ الذخريات,  -

كاختبلؼ مدتػاىا االجتساعي, كالثقافي, كقج 

التشػع, إال أنو قج  نجح الكاتب في إدارة ىحا
غ فييا أخفق في بعس السػاقف التي شعخ القار 

  بػجػد الكاتب, كعمػ نبختو.
 الدخد أسمػب في البارزة الخرائز مغ -

انفتاح الخكاية عمى أكثخ مغ خصاب؛ الخكاية  في
حيث استجعت نرػًصا ساعجت عمى تعزيج 
الشز, كإكدابو ؾيسة فشية, كسا كسستو بالػاقعية, 

غ الكاتب ركايتو بعس يزست :ذلظكمغ 
األحجاث الػاقعية, كالحقائق ك  األشعار,

  .اإلحرائية
 

******* 
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 قائسة السرادر كالسخاجع
 أكاًل: السرادر:

 ـ.ٕٛٓٓركاية يػتػبيا، أحسج خالج تػفيق, دار ميخيت، القاىخة، ط األكلى,  -
 ثانًيا: السخاجع:

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔيل، دار الفكخ العخبي, ط التاسعة, األدب كفشػنو، د/عد الجيغ إسساع -
 -ىػٖٚٗٔالبشاء الفشي في الخكاية الدعػدية, د/ حدغ الحازمي, دار الشابغة لمشذخ كالتػزيع, ط الثانية,  -

 ـ.ٕٙٔٓ
 ـ.ٜٜٓٔبشية الذكل الخكائي, حدغ بحخاكؼ, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت, ط األكلى, -
مشطػر الشقج األدبي, د/ حسيج لحسجاني, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت, ط بشية الشز الدخدؼ مغ  -

 ـ.ٜٜٔٔاألكلى, 
ا, ديفيج ِسيج, تخجسة/ نيڤيغ عبج الخؤكؼ, مخاجعة/ ـبة عبج السػلى  - الخياؿ العمسي مقجمة قريخة ججًّ

 ـ.ٕٙٔٓأحسج, مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة, ط/ األكلى, 
 ـ.ٜٜٗٔة, د/ شو كادؼ, دار السعارؼ, ط الثالثة, دراسات في نقج الخكاي -
سخدية الذعخ كشعخية الدخد, دراسة في تجاخل األنػاع األدبية, د/ شارؽ دمحم عبج السجيج, دار الشابغة  -

 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػٖٙٗٔلمشذخ كالتػزيع, ط األكلى, 
لمشذخ كالتػزيع, ط  الذخريات القررية في الذعخ العخبي القجيع, د/ جسانة الجليسي, دار الشابغة -

 ـ.ٕٗٔٓ-ىػ ٖ٘ٗٔاألكلى, 
الفغ الخكائي, ديفيج لػدج, تخجسة/ ماىخ البصػشي, السجمذ األعمى لمثقافة, القاىخة, ط  - 

 ـ. ٕٕٓٓاألكلى,
 .ٖٓـ, صٜٗٙٔفغ القرة القريخة, د/ رشاد رشجؼ, مكتبة األنجمػ السرخية, ط الثانية, يشايخ  -
دبي: الشطخية كالتصبيق، د/ عبج المصيف دمحم الديج الحجيجؼ، دار الفغ القرري في ضػء الشقج األ -

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔالسشرػرة, ط األكلى،  -السعخفة
في نطخية الخكاية, بحث في تقشيات الدخد، د/ عبج السمظ مختاض، سمدمة عالع السعخفة, السجمذ  -

 . ٕٓٗـ, العجد ٜٜٛٔالكػيت,  -الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب
 , )د. ت(.ٖ,  ٕداف العخب، ابغ مشطػر، دار السعارؼ، ج/ل -
السجيشة الفاضمة عبخ التاريخ, ماريا لػيدا بخنيخؼ, تخجسة: د/عصيات أبػ الدعػد, مخاجعة: د/عبج الغفار  -

 ـ.ٜٜٚٔ, سبتسبخ ٕٕ٘مكاكؼ, عالع السعخفة, ع/ 
 ـ. ٕٓٔٓالسدتقميغ, ط األكلى, معجع الدخديات, إشخاؼ: دمحم القاضي, الخابصة الجكلية لمشاشخيغ  -
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 -ىػٕٗٗٔمعجع السرصمحات األدبية كالشقجية, د/ أسامة دمحم البحيخؼ, دار الشابغة لمشذخ, ط األكلى,  -
 ـ. ٕٕٔٓ

يع فتحي, السؤسدة العخبية لمشاشخيغ الستحجيغ, تػنذ,  -  ـ.ٜٙٛٔمعجع السرصمحات األدبية, إبخـا
 . ٔـ, جٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔخبية, القاىخة, معجع مرصمحات األدب, مجسع المغة الع -
 ـ.ٕٕٓٓمعجع مرصمحات نقج الخكاية, د/ لصيف زيتػني, دار الشيار لمشذخ، لبشاف, ط األكلى,  -
نياية اليػتػبيا, الدياسة كالثقافة في زمغ البلمباالة, راسل جاكػبي، تخجسة/ فاركؽ عبج القادر, عالع  -

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ, ٜٕٙالسعخفة, ع/ 
ػتػبية, اليساف تاكر سارجشت, تخجسة/ ضياء كرَّاد, مخاجعة/ مرصفى دمحم فؤاد, مؤسدة ىشجاكؼ الي -

 ـ. ٕٙٔٓلمتعميع كالثقافة, ط األكلى, 
 ثالًثا: الخسائل الجامعية.

الرخاع الحزارؼ في اإلبجاع القرري الدعػدؼ, لمباحثة أمل عبج هللا زيغ العابجيغ أحسج بخزنجي,  -
 .ـٜٕٓٓ -ىػٖٓٗٔمية اآلداب, جامعة أـ القخػ, السسمكة العخبية الدعػدية, مخصػشة دكتػراه, ك

 رابًعا: الجكريات كالسجبلت.
أدب السجف الفاسجة يجتاح الخكاية العخبية، حشاف عقيل كنجاح غخبي, صحيفة العخب، ركغ الثقافة،  -

 .ٜٖـ، الدشة/ ٕٚٔٓ/ ٕ/ٕ, ٖٔ٘ٓٔالعجد/
ألدب الخيالي إلى الػاقع الحؿيقي, نخميغ صبلح القساح, صحيفة أدب السجيشة الفاسجة انتقاؿ مغ ا -

 ـ.ٕٛٔٓ/ ٕ/ ٕ٘, ٓٗ, الدشة/ ٜٔٔٓٔ, العجد/  ركغ الثقافةالعخب, 
مجمة دراسات مػصمية, ع/ , د/ نبياف حداف الدعجكف, الدخدار الجيغ سعج فارسالحجث في قرز  -

 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ, رمزاف ٔٗ
جة( في الخكاية العخبية السعاصخة؛ قخاءة في ركاية )أكركيل في الزاحية الجيدتػبيا )السجيشة الفاس -

 -ىػٜٖٚٔ، ربيع ٜٕ، العجد ٛالجشػبية( لفػزؼ ذبياف, فاشسة پخچگانی, إضاءات نقجية، الدشة 
 ـ.ٕٛٔٓ

 ـ, أحسج خالج تػفيق في سصػر.ٕٛٔٓأبخيل  ٕمرخاكؼ, االثشيغ  مػقع -
  ـ.ٕٛٔٓيل أبخ  ٖاليـػ الدابع, الثبلثاء  مػقع -

 خامًدا: شبكة السعمػمات الجكلية )االنتخنت(:
                                                                  عمى السػقع: , ٜٕٔٓمارس  ٕٔسالع العػكمي, جخيجة الػسط, ليبيا, الثبلثاء , ليبيا كأدب الجيدتػبيا -

http://alwasat.ly/news/opinions  
 , عمى السػقع: ٕٔٙ/ ٙٔدمذق,  -ة السػسػعة العخبية سػريةئيىالعخبية,  السػسػعة - 

http://arab-ency.com.sy/overview. 

http://alwasat.ly/news/opinions
http://alwasat.ly/news/opinions
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/


 م(0222 -2690)للكاتب أمحد خالد توفيق  مالمح الديستوبيا يف رواية يوتوبيا
 حممود حممد السعيد أبو زهرةد/    

7011 

                     . https://www.arageek.com/bio/ahmed-khaled-tawfik:مػقع -
 ـ. ٕٕٓٓفبخايخ ٛٔنبحة عغ أحسج خالج تػفيق, مػقع سصػر: دمحم الحراف,  -
                              , كشعب بػشسغ.تػماس مػركيكيبيجيا، السػسػعة الحخة,   -

https://ar.wikipedia.org 
****** 

 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/
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 ػعاتيخس السػضف
 الرفحة السػضػػػػػػػػػػػػػػػع

 ٛٓٓٔ .السقجمة
 ٓٔٓٔ كالخكاية يػتػبيا بيغ السرصمح :التسييج

 ٓٔٓٔ مفيػـ يػتػبيا. :أكاًل 

 ٕٔٓٔ ثانًيا: مفيػـ ديدتػبيا.

 ٗٔٓٔ ثالًثا: ممخز الخكاية.
 ٙٔٓٔ مدتػيات الجيدتػبيا في الخكاية: السبحث األكؿ 

 ٛٔٓٔ :أكاًل: الخخاب الشفدي
 ٛٔٓٔ بلقة بيغ أفخاد األسخة.تحػؿ الع -ٔ
 ٜٔٓٔ االنتحار.  السمل= -ٕ
 ٕٓٓٔ ازدكاجية الذخرية = التجيغ الكاذب, كانتياؾ القانػف. -ٖ
 ٕٕٓٔ احتقار اآلخخ. -ٗ

 ٖٕٓٔ  :ثانًيا: الخخاب السادؼ
 ٖٕٓٔ :كمطاىخه الفقخ -ٔ
 ٕٗٓٔ ديدتػبيا الذع كالخائحة. -أ 

 ٕ٘ٓٔ .ديدتػبيا البرخ -ب
 ٕ٘ٓٔ ديدتػبيا األكل. -ج 

 ٕٙٓٔ .فػضى الجشذ -ٕ
 ٕٚٓٔ السخجرات.انتذار  -ٖ
 ٕٛٓٔ القتل. -ٗ

 ٖٓٓٔ السبحث الثاني البشاء الفشي 
 ٖٓٓٔ أكاًل: الحجث.  

 ٖٔٓٔ أنػاع األحجاث. -ٔ
 ٖٗٓٔ أسمػب قز األحجاث. -ٕ

 ٖ٘ٓٔ اتثانًيا: رسع الذخري
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 ٜٖٓٔ ثالًثا: البيئة الدمانية كالسكانية
 ٜٖٓٔ تقشية االستخجاع. -ٔ
 ٓٗٓٔ شية االستذخاؼ.تق -ٕ
 ٔٗٓٔ السكاف. -ٖ

 ٖٗٓٔ .رابًعا: سسات األسمػب الدخدؼرابًعا: 
 ٗٗٓٔ الخاتسة.

 ٙٗٓٔ فيخس السرادر, كالسخاجع.
 ٛٗٓٔ فيخس السػضػعات.

 
 
 
 
 
 


