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 ًاسين كتاوي

 ثلخيص:

في سأًىا ملاسبت مؼاًشة، هظًشا إلابىاها اإلاخمّحز الزي جلىم في ـلبه زىاةُاث مخماّدة مرافئ الوهم حعخذعي 

ت اإلاعخادة، بخالف مً ًشي بأن هزه ُّ ذ عً مداوالث  ومفاسكاث، جلللل اللشاءة الخى
ّ
الشواًت كذ جخل

ب في ألاؼياٌ واججهذ هدى الىخابت في مىلىعاث العالكت العاوفُت التي ظلذ الشواًت العشبُت  الخجٍش

عخخلق الذاللت في
ُ
مً خالٌ مرافئ الوهم  جخىك فحها. وعلى أظاط هزه اإلالاسبت التي هىشخها، ال ح

ٌ الفُؼت الخذازُت التي حعىً بيُت هزا العمل، اإلامامحن التي جىفى على ظىذ الشواًت، وئهما مً خال

 مً مفاسكاث ومىظىمت مً الشىاةُاث اإلاخماّدة.

ت للىّق جفُذ بأن ال ش يء في هزا العالم ًلُني. ظمُع الشواس ي جفحر هباًء، فالضمً لِغ  ُّ الاظخعاسة اليل

 آمًىا ال ٌعذو في الخلُلت أن ًيىن 
ً
وهًما. ًخخبىء الىاكع الفلعىُني  صمً الخّب ؤلاوعاوي، ووّل ما ًبذو مشفأ

ب وألاوهام اإلاخبّذدة.
ّ
 بعذ أوظلى خلف هزا اإلاؼضي: الىمأهِىت اإلاىهىمت، والذعت اإلاخاجلت، والعالم الخل

أٌو ما ًلفذ الىظش مً هزه اإلافاسكاث والشىاةُاث اإلاخماّدة في هزا الؽيل الخذاسي اإلاشاوغ هى العىىان 

ظُه اإلاخىاكمحن، باعخباس العىىان هى الىّق اإلاىاصي الزي ًىّىق الذاللت الزي ًىمً الخماّد في اظخماع لف

العاّمت، وجلفذ الىظش هزلً الخبذالث التي جشافم اللاسب خالٌ ظحروسة اللشاءة خٌى الخياًت الشةِعُت 

لخبغ على اللاسب أًًما اإلاؼضي في اخخُاس اإلايان، فُخىّهم للىهلت ألاولى أن الخخُاس لى ذن والبىىلت، ٍو

 
ً
ع وهم، وال ٌؼّحر ؼًِئا أن جيىن لىذن هي اإلايان الزي  امعشًخا لألخذار هذف

ّ
ومؼضي، فارا بزلً الخىك

 ججشي فُه ألاخذار أو مذًىت أخشي ػحرها.

ت مً خالٌ شخفِخحن سةِعِخحن حعخلّل وّل مجهما في عالم خاّؿ بها، فال ٌعذو أن  أما اهفشاه العمىٍّ

ت في هزه الشواًت جخدلم عبر كشاءة ًيىن جمىحًها ووهًما إلاً اعخا ت الخللُذًت، ألّن العمٍى ُّ د اللشاءة الخى

ي.
ّ
بت في الدؽظ ُّ  حعخلص ي ئمياهُاث الىّق وجخدّلم عبر اهدؽاف جلىُاث الخىاظش والخىاصي اإلاؼ

ت  ًّ العىفش ألاهم مً عىاـش اإلافاسكت والخماّد أن الشواًت هخبذ بدّغ فنّي مشهف، وبلؼت ؼعشٍّ لى

مىشفت وػىُت باالظخعاساث ووظىه اإلاجاص، على هدى مؼاًش للؽشة الىاكع الخللُذي الزي ًبذو في خذازُت 

 اإلاممىن.

ئرا وان لهزا اإلابنى اإلاشاوغ الللم مً مؼضي، فاهه عذم الُلحن، هما جلّذم، وػُاب الخّب واإلاشافئ آلامىت، 

 دب الشفُع.وهزا ما ٌعىغ واكع اإلاشخلت الشاهىت التي ًىخب مً وخحها هزا ألا 
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 املقّدمة. 2

( جدىاٌو ممامحن 3116وشػ )سام هللا،للُلى ألا  مرافئ الوهمزّمت مً ًشي مً الىلاد أن سواًت 

ت ًّ شي معظمهم أن هزا العمل ألادبي  عىلجذ 1جللُذ في أعماٌ سواةُت وظِىماةُت هشحرة، ٍو

باتهم ميسجمت مع هزا مً هىا ظاءث ملاس ، ًخمدىس في اإلاىظىس اليعىي باعخباسه الشُمت ألابشص 

ت مماّدة للشظل فه عىفًشا باسًصا مً عىاـش ؼلاء  اإلاىظىس: "في الشواًت هضعت وعٍى ]...[ بـى

ًّ كىاهِىه إلافلخت الشظاٌ في ألاظاط"  . 2اإلاشأة في مجخمع روىسي ٌع

ت ]...[ ألجها جىشح همىم اإلاشأة  مرافئ الوهمهاكذة أخشي جشي أن  "جدمل ـفت الشواًت اليعٍى

اًاها بؽيل واضح ]...[ فهي جخخز مً اإلاشأة مدىًسا للبىىلت ومدىًسا للفشاع لترظم ـىسة وكم

"ً  .3فىُت للمشأة في عالكتها بزاتها وباآلخٍش

ذ 
ّ
زهب الباخض مدمذ معخفم أبعذ مً رلً، ئلى أن لُلى ألاوشػ في هزه الشواًت "كذ جخل ٍو

ب في ألاؼياٌ واججهذ هدى الىخابت ف ي مىلىعاث العالكت العاوفُت التي عً مداوالث الخجٍش

 .4ظلذ الشواًت العشبُت جخىك فحها"

ق 
ّ
ت ليعاء الشواًت العاؼلاث الخاةباث؟ مرافئ الوهمهل جخلخ

ّ
 خًلا في خياًاث ظيخمىخالُت سز

هل هي سواًت حعالج "مجمىعت مً اللماًا التي جخعلم بالشلافت الزوىسٍت في اإلاجخمعاث 

 ؟ 5العشبُت"

ذ لُلى
ّ
 ألاوشػ في هزه الشواًت عً الخجٍشب في الؽيل؟ وهل جخل

                                                           
1
ذ، طاق الرواًة الفلسطييية املعاصرة. في استىخىاظت، علي.   ، :311سام هللا: ميؽىساث مشهض أوػاٍس

 .335ؿ
2
 http://mahmoudshukair.com/web1/modules/news/article.php?storyid=202 

3
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4565 

. 3118الشباه: داس ألامان، بىاء الحكاًة والشخصية في الخطاب الروائي اليسائي العربي. معخفم، مدمذ.  4

 74ؿ
5
ألادب  في: هلىن، معحن.)مدّشس(، مفلح، سوص. "ـىسة اإلاشأة في سواًت "مشافئ الىهم" للُلى ألاوشػ"،-ؼىملي  

 .87ؿ ،3121ظامعت بِذ لخم: ميؽىساث مشهض ألابدار، اليسوي في فلسطين. 

http://mahmoudshukair.com/web1/modules/news/article.php?storyid=202
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4565
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عخخلق داللت
ُ
في سأَي مً خالٌ اإلامامحن التي جىفى على ظىذ الشواًت مرافئ الوهم  ال ح

ل، الخطخُت والىفاء وما ئلى رلً(، فاّن لها في سأَي 
ّ
فدعب )الخّب الخاةب، خُاهت الشظل، اإلادل

ً في اإلافاسكاث التي حعىً بيُت هزا العمل وفي داللت أخشي مً خالٌ ـُؼتها الخذازُت التي جىم

 مىظىمت الشىاةُاث اإلاخماّدة فُه.

ت في الىّق هي في جلً الشىاةُاث اإلاخماّدة، ومفادها أن ظمُع الشواس ي جفحر  ُّ الاظخعاسة اليل

 
ً
هباًء، وأن ال ش يء في العالم ًلُنّي، أما الضمً فهى لِغ صمً الخّب ؤلاوعاوي، ووّل ما ًبذو مشفأ

 آمًىا ال ٌعذو في الخلُلت أن ًيىن وهًما.

عت اإلاخاجلت، والعالم ذالىمأهِىت اإلاىهىمت، واللعىُني خلف هزا اإلاؼضي: هل ًخخبىء الىاكع الف

ب وألاوهام اإلاخبّذدة؟
ّ
 6الخل

ل ألافم الذاللي في هّق 
ّ
بخالف ما ًشي معخفم، عبر الؽيل الخذاسي اإلاشاوغ املرافئ، ًدؽي

ت اإلاشجفعت اإلافاسكت للؽشة اإلاممىن ى الخماّد واإلافاسكت: بالزاث، اللاةم عل عبر اللؼت الؽعٍش

، وعبر الخبذالث التي جشافم اللاسب خٌى في العىىان مً خالٌ )ؤلاسداف الخلفي(و  ،العىدُت

ت  .الخياًت الشةِعُت والبىىلت، وعبر وهم اإلايان، ومً خالٌ وهم الخماظً والعمٍى

 ثقليدًة . لغة شعرية حداثية ملضامين2

على هدى مفاسق للممامحن الخللُذًت اإلاباؼشة التي ٌعالجها الىّق في  مرافئ الوهمجأحي اللؼت في 

بىِخه الفىكُت/العىدُت. فتهُمً على اللؼت في سواًت ألاوشػ ظماث خذازُت جىعش 

خّم رلً عبر مفشداث  ت، ٍو ع وججزاح عً لؼت الىثر العادًت اإلاعُاٍس
ّ
ت والخىك ُّ وجشاهُب ألاوجىماجُى

ت في  ت ًإزثها الخُاٌ والعاوفت وؤلاًلاع. ًدذر رلً الاظخذعاء للؼت الؽعٍش ىس ؼعٍش ت ـو لؼٍى

ف عزاباتهما  وّل مشة ًخّم فحها الىلىط ئلى عالم شخفُتي ؼادن وظالف الذاخلي، لـى

اث اإلااض ي التي جخفّجش في اللخظت الشاهىت.  ومعاهاتهما وزىستهما الذاخلُت، والبىح بزهٍش

                                                           
ألادب اليسوي في ساظع: خىاظت، علي. "في اظدىىاق عىىان: "مشافئ الىهم: أهمىرًظا"، في: هلىن، معحن.)مدّشس(، 6

في استىطاق وهزلً، خىاظت، علي.  ؛218ؿ. 3121ظامعت بِذ لخم: ميؽىساث مشهض ألابدار، فلسطين. 

ذ، الرواًة الفلسطييية املعاصرة.   .337-336، ؿ :311سام هللا: ميؽىساث مشهض أوػاٍس
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ت بحن الدؽىُل الفني اللؼىي الخذاسي واإلاممىن الخللُذي، والتي جدعاوق هزه  اإلافاسكت الظاهٍش

ا في جشظُخ الىّق الؼاةب الزي أؼشها ئلُه  ًُ مع الخىاكن بحن الذاخل والخاسط، حعهم بذوسها جلى

 واللاةم أظاًظا على الشىاةُاث اإلاخماّدة. ،في اإلالذمت

ت راث ؼشاةذ كفحرة، جففل بُجها الىلاه أو  لؼت اإلاشافئ هي لؼت مشجفعت عمىًما، ًّ ظملها العشد

عت في بعن ألاخُان فجىاث حعخذعي ًلظت اللاسب إلالئها  الفىاـل، وجيؽأ عً الىلالث العَش

ا بعمها ببعن. ًُ  وسبي الؽشاةذ مىىل

اث، ئلى الضمً الزي  ًدىاوب اإلااض ي واإلاماسع في جأوحر العشد، اإلااض ي مً أظل العىدة ئلى الزهٍش

م فُه الخّب أو الزي خذزذ فُه ألاصماث، وهى هزلً ألظل ئخذار الىللت في الضمان. أما 
ّ
جخل

ىوي،  ش بشهامج جلفٍض الخالش فهى إلاا ًدذر آلان للصخفُاث التي اظخمعذ في لىذن لخفٍى

عخذعى، في لخظت البىح واإلاىهىلىط، في لخظت الففاء أو 
ُ
ل أًًما في كلب اإلااض ي اإلا

ُ
والخالش ًمش

ىّل اإلاعخلبل أخُاًها الظدؽشاف ما ظُأحي، لختراهب عىذها ألاصمىت الشالزت.الخُ  بت، ٍو

ت خمىس باسص لخأبُذ لخظاث الخمىس، وفحها هعش للتراجبُت اإلاعهىدة فِعبم فحها  ُّ للجمل الاظم

الىعذ اإلاىعىث في مىالع هشحرة، اوسجاًما مع ظاهشة باسصة أخشي في هزه الشواًت هي الجمل 

 اإلاللىبت.

ت وألاظلىبُت اإلازوىسة في الففٌى التي ًشوحها الشاوي/الصخفُت بممحر  جىغى العماث اللؼٍى

اإلاخيلم، ظىاء وان رلً في الففٌى الخاـت بؽادن أو بخلً التي جشوحها ظالف. ولىً خحن 

ت العشد أو خحن جيىن الهُمىت في الىق للخىاس، جلّل 
ّ
م الشاوي الخاسجي بممحر الؼاةب دف

ّ
ًدعل

ت الخىاب.وعبت م ت وألاظلىبُت وجتراظع ؼعٍش  شل هزه اإلامحزاث اللؼٍى

ٌعىد اليعم اإلاىهىلىجي والخذاعُاث الىفعُت والضمً الخالش ولما واهذ الصخفُت هي مً 

حعشد كفتها، وجبًعا لزلً تهُمً اللؼت الخمُمُت التي جيسجم مع الاظدبىان والبىح الىفس ي 

ت. لهزا ف ان الففل ألاٌو الخاّؿ بؽادن هى أهثر لُىدعب الخىاب بزلً ظماث ؼعٍش

ت، ًلُه الففل الشالض الخاّؿ  الففٌى ػنًى بالعماث التي جشقى بالىّق ئلى معخىي الؽعٍش

 مً لمحر اإلاخيلم ئلى الؼاةب. أما ظاةش الففٌى 
ً
بعالف فالشابع، وئن وان ًشجّذ العشد فحهما كلُال

ت، على هدى ما هشي في ا لففل الشاوي والخامغ والعادط والعابع، فخىثر فحها اللؼت اإلاعُاٍس
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شظع رلً، هما أوضخىا، ئلى الاهخلاٌ مً الذاخل ئلى الخاسط ومً الاظدبىان ئلى العشد  ٍو

 الخاسجي ومً اإلاىهىلىط ئلى الخىاس. 

ل فُما ًلي بأسبعت همارط ألهم ما جلّذم الخذًض عىه، ساعُىا في اخخُاسها جمّمجها معظم 
ّ
همش

 :مرافئ الوهمت في ظماث اللؼت الؽعٍش

"وخادعت ولماث ألالم والجشح، مشاوػت جلاوم وأدها بؼفشان الخّب وجىبت العاؼم، حؼىؿ،  .2

ججزوي في زىاًا الىفغ هالعب في اظخؼماًت الفؼاس، جخخفي لىجها جىّل بشأظها وجمّذ لعاجها 

 .7إلاً ٌعخلذ مىتها، جدُا وجبعض بمىكف ممازل وخالف ظذًذ، جىـّض، فخدترق"

"ـىتها ًيبن باألمل واظمها. مشوط عُىحها على البعذ عخاب ـامذ داةم. ال جبىح وال جفصح  .3

ً أن اإلاعافت بُجهما  لىبان، وجذسن بعىىاتها العؽٍش مىز وعذ أن والذحها ًذوسان بعاكُت ٍو

اث، وكشاسها ًلتهم  حعملذ وجباعذث ففاسث هىة لً حعلفها ظعىس ألاماوي والزهٍش

جللى بها لعلها حؽبً في ميان ما، فال ججني ػحر الفذي، وال جني الخىاوُف وول خباٌ 

"  .8جداٌو

 بعًُذا، جشابه مجبٌى بذم كابُل، وأسله ظترث خضاةً الىعمان وأهبدذ  .4
ً
"وخذه الىوً ظّل أمال

ت  ُّ ؼلاةله، واخخملذ ظعذه وهدعه. وأها مىز بابل عشاكُت ُهّجشث في بلاع ألاسك، معب

الث اإلاذن و  ح العىاد هىذ في دٍو
ّ

خشوبها، أؼّم زُابي ًىم أؼعلىا بؼذاد، وأجفّجع وأجىش

مّضكه اللشامىت، مىىفئت ـابشة أهخظش في  بخزالن الخعحن، أهذب أؼالء فىش ًذوظه ٍو

 .9وىابحر أسامل خشوب ال جيخهي.."

"ظىاد ًمأل الفذس، ٌعخفش، ًلغي الهىاء فأخخىم، جمُذ ألاسك جدتي، جالخلني الجذسان  .5

 .10ال أجىفغ، أهشب ئر جيعّذ وّل مىافزي، أسهن!"وجىبم ف

                                                           
7
ذ الشلافي، مرافئ الوهم. ألاوشػ، لُلى.      )مً آلان ففاعًذا وؽحر:  78ؿ ،3116سام هللا: مشهض أوػاٍس

 الشواًت، ؿ...(
8
 .88الشواًت، ؿ  

9
 .:9الشواًت، ؿ  

10
 .91الشواًت، ؿ  
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م أو بممحر الؼاةب، معشودة مً مىظاس 
ّ
ا مجها بممحر اإلاخيل ًٍ اللىع ألاسبع اإلالخبعت، ما وان مشو

داخلي ًمتزط فُه ـىث الشاوي مع ـىث الصخفُت ووعحها. والشؤٍت الذاخلُت جيسجم مع 

ت. ظمُع اللىع اإلالخبعت جبذأ بالجمل  ظاهشة أخشي بالؼت الىلىح في اإلاشافئ، وهي الجمل ُّ الاظم

 الاظمُت:

 بعًُذا/ ظىاد ًمأل 
ً
)وخادعت ولماث ألالم والجشح/ ـىتها ًيبن باألمل/ وخذه الىوً ظّل أمال

 .11الفذس(

ض 
ّ
الجمل الاظمُت على ػحر مألىف اللّق، الزي ٌعخمذ الجمل الفعلُت التي جبذأ باإلااض ي، جشه

"هىا" . وهزا الترهحن ًدىاظب مع اإلاشاظعت الذاخلُت التي ججشحها  على الخمىس، على "آلان" و 

دىاظب هزلً مع ظاهشة اإلاماسعت التي جدىاوب بؽيل واضح مع  البىلخان في مؼاوس الىفغ، ٍو

ق في 
ّ
م اإلادصخ

ّ
ألافعاٌ اإلاالُت في اللفت، للخعبحر مً ظهت عً اللخظت الشاهىت للشاوي اإلاخيل

ت اإلاعترظع في اللخظت الشاهىت: العشد، ومً ظهت أخشي إلاىكعت ُّ  ماض ي الصخف

ًذا مً عىش ـاس لي مىز ظشبخه( أ) ظدعلم لذفم اإلااء/ أسظم عُنّي باهدباه ؼذًذ/ أسّػ مٍض

 (.22)ؿ

فت العخُم/ أظّشب هظشاث جإزش فًُ/ أسّد مداوالث اظخذساجي( )ؿ  (.27)أدّق بخىىي حجش ألاـس

(، )حسّح عُىن الىذم. حعابم الخىبت خضجها( 32ي( )ؿ)أهّض سأس ي، أهشه بذاًاث جفلذ هاـُتها منّ 

 (.73)ؿ

أما اإلاعخلبل، فُىّل مً آن ئلى آخش الظدؽشاف ما ظُدذر في كادم ألاًام، وكذ ٌعني رلً 

ي الضمىُت أو اخخجاًظا على عبصُتها:
ّ
 التراهب في ألاصمىت فُما ٌعني جخى

لاؤها الشاوي خًبا ًجشفني في )وظخىدؽف خحن أللان أهني ججملذ لً ختى بالؼذ/ وظُفحر ل

 (.7مؼامشة ظشخخني هشحًرا..( )ؿ

)ظُفطح ظّشها في باخت الفىذق! جفلذ وّل ألاؼُاء اعخباسها لخظت جفلذ أعفاب ظىاد( 

 (.81)ؿ
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ىذ له( 
ّ
ذ ظخاةش أظذلتها على ظشهما بفمتها... ظُفعذ ظىاد بخأخشه وّل ما خى )ظتًز

 (.223)ؿ

ذ هزه اللىخاث جشهًُبا هى   اإلابنى اإلاللىب للجمل، وهي ظاهشة ساسخت في هزه الشواًت: ما ًٍض

 بعًُذا(، فتهُمً في هزه اللؼت الىظُفت 
ً
)وخادعت ولماث ألالم والجشح/ وخذه الىوً ظّل أمال

 ، وللخذلُل على اإلافاسكت. ومً رلً أًًما:12الجمالُت التي ججزب الاهدباه ئلى الترهُب

 بىُذ وخذي ) ؿ
ً
ال (/ ـىث لً خمله 25(/ معلىبت أمص ي )ؿ23أها  )ؿ(/ وما بُجهما 8وٍى

 (/ :2الللب )ؿ

 (.78(/ بال سخمت جمضكني الخلُلت )ؿ 43مخىاظهحن ظلعا )ؿ

ت التي حعخبر مجاوصة  اح الترهُبي بالخأخحر أو الخلذًم هى مً اإلاالمذ ألاظلىبُت للؽعٍش الاهٍض

ا ـىب الخىاب الؽعشي.
ً
 مىخظمت واهدشاف

ا ح الترهُبي والاهدشاف الىدىي أزش واضح في الخىاب الؽعشي، فاّن وئرا وان لعىفش الاهٍض

فت واإلاخخالُت جأزحًرا على ؤلاًلاع والتردًذ الزي ٌصخً الىالم بهاظغ 
ّ
للؽشاةذ اللفحرة اإلاىش

 اإلاالخلت:

 )ظىاد ًمأل الفذس، ٌعخفش، ًلغي الهىاء، فأخخىم، جمُذ ألاسك جدتي( )اإلالخبغ الشابع(.

حرة اإلاخالخلت، جأحي أخُاًها لمً مىهىلىط داخلي، وهي جداوي في عذم وهزه الؽشاةذ اللف

 اهخظامها وعي الصخفُت وواكعها الىفس ي:

"جخىّىف فىشة ظارظت ئر أظخعّذ. أػلم علحها عُىن ألامل، أن أهدؽلً مً ظشوفً 

ا فىدُُه وحعىد لي")ؿ ًُ  .13(7وخُاجً...هىبؾ مال

ذخل في ؤلاًلاع واإلاىظُلى، التي حعم ال ت، جلً ألاوعاق الشىاةُت أو ػحرها التي ٍو خىاب بالؽعٍش

 جدعاوي ألاوىاٌ في فىاـلها، وججزب الاهدباه ئلى الفىعت ألاظلىبُت:
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ل وان" )ؿ ُّ عمع الىاةم ظاء،  بحن الىاكع واإلاخخ  (.243"فُما ًشي َو

 "مإلم أن جدّغ بأهً جافه خُض أسدث أن جيىن عمًُلا.  وأهً عيّي خحن افترلذ أن جباهي

 (.33ببالػخً" )ؿ

"جفشك الخُاة واكعها وظىىتها وؼشووها، فىلبل دون أن هفهم.  ججمع وجفّشق وجباعذ وحسخش، 

 (7فىىُذ بما هشظم")ؿ

اح الاظدبذالي عبر الاظخعاسة واإلاجاص،  اح ألاظاس ي الزي حعخمذه لُلى ألاوشػ فهى الاهٍض أما الاهٍض

ت هذف واخذ هى اظدبذاٌ  ،وهزا الاظدبذاٌ هى ما جلىم به 14اإلاعنى"فـ"لالظتراجُجُت الؽعٍش

ت للشواًت، اللاةمت على هظام مً اإلافاسكت والخماّد. ُّ  الاظخعاسة اليل

لي في العشف اللؼىي:  في اإلالىىعاث ألاسبع اإلالخبعت اهدشاف عً الاظخخذام ألـا

ب ـامذ/ )خادعت ولماث ألالم/ مشاوػت جلاوم وأدها.. ججّز فخدترق/ مشوط عُىحها على البعذ عخا

 ظىاد ًمأل الفذس.. ًلغي الهىاء/ جالخلني الجذسان(.

وفي مىالع أخشي: "ًفحر لذبابِغ الىكذ عُىن جىبر وجدملم"/ "جمىش ظماء لىذن لًُلا"/ 

 .15(223"الاهخظاس اإلاترّبق ٌعشي في العشوق فُفختها" )ؿ

ف لألظالُ
ّ
ا، والخىاجش اإلاىش ت هى ما ًمّحز لؼت فاليلماث فُما جلّذم جخعالم حعالًلا مجاصًٍ ب اإلاجاصٍّ

الؽعش اإلاشهفت والؼىُت بالفىس اإلاخىلذة، فخذّمش اإلاشظعُت اإلاألىفت في لؼت العشد التي جإدي 

ش وعي الصخفُت  ت، ووعثر في الاظخعاساث على ـفاث ػحر معهىدة فحها، بهذف جفٍى وظُفت خبًر

 ت.ومؼاوس الىفغ، وبؼُت الاسجلاء بلؼت الشواًت وأظىائها الخعبحًر

 العىوان.4

ت للىّق  ُّ ً اللاسب في بعن ألاعماٌ ألادبُت مً ؤلامعان بالخُىه ألاظاظ
ّ
 العىىان مذخل ًمى

وهؽف خباًاه. وعىىان الشواًت هى بمشابت الىّق اإلاىاصي أو الىّق اإلادُي عىذ ظُىِذ، وهى 
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ت داخلُت للففٌى  ُّ ً فشع ووّل ما ًخمّمً فُما ًخمّمً فماء الىّق مً عىىان وملّذمت وعىاٍو

م باإلاظهش الخاسجي للىخاب
ّ
ل للىلىط ئلى أػىاس الىّق 16ًخعل

ّ
ح به اإلادل

ّ
، ئهه "مفخاح أظاس ي ًدعل

لها"  .17العمُلت كفذ اظدىىاكها وجأٍو

ً كادسة على الخيبإ بالخلل الذاللي؟  هل ظمُع العىاٍو

ً ملام ؤلالافت أو الخلخُق أو الخبئحر أو ًلىم ملام اإلافا سكت أو اإلاداواة كذ ًلىم بعن العىاٍو

ل أو الاظخعاسة وػحرها فاهه ًىّىق الذاللت  مرافئ الوهم، أما عىىان 18العاخشة أو الخماّد أو الخأٍو

عهم في هؽف  العاّمت مً خالٌ اإلافاسكت والخمادّ  ل، فهى ًدُل ئلى العمل ألادبي َو والخأٍو

ت، "فاال  ُّ في العىىان كىب ظخعاسة الخلل الذاللي للىّق مً خالٌ الخلمُذ ئلى الاظخعاسة اليل

ا آخش  اظتراجُجي ًُ ]...[ حعمل على اظدُالد معان خاظمت داخل الىّق، هما جىجض معنى باوى

ي" –ٌؽيل الىىاة     .19البإسة للعمل ألادبي مً خالٌ ئمعاهه بمجمىع اليعُج الىص ّ

ه رلً ًىىىي عىىان الشواًت على مفاسكت، فلذ ألُف اإلادعىط وهى اإلاشافئ ئلى معىىي، فأهعب

ت مىخُت. فه بشمٍض
ّ
ت وػل ًّ  ؼعٍش فترك به أن ًيىن آمًىا، ولى ًُ واإلاشفأ هى مشس ى العفُىت الزي 

 هزا ألامان ًدبّذد مً خالٌ عباسة "الىهم"، وهزا ًيسخب على ظمُع أخذار الشواًت.

ًّ ئلى ماك مفعم بالخّب،  ئن اإلافاسكت وخُبت ألامل واهذ مً هفِب ؼادن بىلت اللّفت التي جد

ل ما اهلىع مىه هشًبا مً واكع ظلُم جىاًش فُه الخّب ؤلاوعاوي: "جلزفً أفياسي وج ذ أن جـى ٍش

                                                           
16

كبرؿ: مإظعت بِعان للصخافت الكرمل. إلاىاصي في الشواًت)اظتراجُجُت العىىان(" خلُفي، ؼعُب. "الىّق ا  

  93. ؿ3::57/2واليؽش، العذد
17

ذ: اإلاجلغ الىوني للشلافت والفىىن وآلاداب، عالم الفكر. خمذاوي، ظمُل. "العمُىوُلا والعىىهت"    اليٍى

 . 7:، ؿ8::2، 4، عذد36مجلذ
18

(، 3122-3121)5-4العذدان  املجمع.ت وظهاص الخىكعاث عىذ اللاسب"،ساظع: خمذ، مدمذ. "هظام العىىه  

 ؛ وهزلً:324ؿ

 Genette, Gerard. “Structure and Functions of the Title in Literature” Critical Inquiry. Vol. 

14,  No. 4, P. 709.  
19

كبرؿ: مإظعت بِعان للصخافت رمل. الكخلُفي، ؼعُب. "الىّق اإلاىاصي في الشواًت )اظتراجُجُت العىىان("   

 .94. ؿ3::57/2 واليؽش، العذد



 ًاسين كتاوي

 359 ـفدت، (3122) 6 اإلاجمع، العذد

ذة "اللذط" ومذًىتها. جذّق  ً عاًما في ظٍش ئلّي بال جخىُي، هما فعلذ كبل خمعت وعؽٍش

، "أهتّز وما صلذ أخّمش راحي إلاا خلمذ 20الزهشي ـفُذ الللب ، جدملني أظىدتها فىق اللخظت"

، ػحر أن 21، ًلظت ومىاًما، فُبعض اللذس بأخالمي خحن ًذفعني ئلًُ فجأة وبال جخىُي"به هشحًرا

. لم ٌعذ هفاح هى راث الشظىع ئلى رلً الضمً الجمُل وهم، فلذ اسجىمذ ؼادن بخُبت ألامل

الشظل الزي عشفخه، للذ جبّذٌ هشحًرا: "أجذسي ًا ظُف، مً أخببخه هى شخق آخش ػحر هزا. حؼّحر 

  .22ًبم مىه ئال أهاكخه" هشحًرا، لم

ذ في عالكتها مع ظىاد ئؼيالُت اخخالف الىاةفت، فخهجش 
ّ
وظالف هي ألاخشي، اإلاشأة التي جخى

العشاق ئلى لىذن لختزوط مىه لُعِؽا هىان بعًُذا عً الىوً. وألن الضمً ػحر الضمً فلذ جىاًش 

ا خاولذ أن جمخاح مً اإلااض ي الجمُل لترمُم الخالش، 
ً
فالىاكع بفالبخه ًلّىك الخّب، وعبش

وّل أمل: "ما الفاةذة مً هبؾ ماك ال ًمىً اظخعادجه أو ئـالخه؟ ال ظذوي... أسظىن أن جذسن 

 . 23أن ما بُيىا لً ٌعىد مهما امخّذ الضمان"

ٌى خاةب، وأن ألامل في ال خدّلم الُلحن الىخُذ في الشواًت أن اإلاشافئ مىهىمت، وأن وعذ الـى

أوهام، واإلاعشهت مً أظل جدلُم الزاث معشهت خاظشة، ألن الضمً والعالم الىفس ي ألؼار 

عهم في هؽفه. ىحي به َو  سديء، وهزا ما ٌص ي به العىىان ٍو

 . الالتباس في البطولة4

ت في زالزت  مرافئ الوهمجدظى شخفُت ظالف في سواًت  ـّ بدمىس مهُمً، وحعخأزش بعىاًت خا

ت أخشي في الشواًت.  ُّ ، أهثر مً أًت شخف حعشد ظالف كفتها في الففلحن الشالض والشابع ففٌى

م مً مىظىس الشاوي البىل، ظشد الزاث عً الزاث. وفي الففل العادط مً 
ّ
بممحر اإلاخيل
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خالٌ لمحر الؼاةب بالفىث اإلاضدوط ري الشؤٍت الذاخلُت، ـىث الشاوي الخاسجي اإلامتزط بىعي 

ت الذاخلي. ُّ  الصخف

ت التي جلىم بذوس  ًف وجفاعله معها، م  ال ًلخبغ على اللاسب بعذ الخعّشف على ظ ُّ الصخف

هزا الالخباط مشّده ئلى أن اإلاإلفت بذأث بخلذًم شخفُت ؼادن في  ؟البىىلت في هزه الشواًت

 في زالزحن ـفدت، ووان العاسد فحها أًًما ؼادن هفعها بممحر اإلاخيلم ري 
ً
الففل ألاٌو وامال

اتها مع هف ت، حعترظع رهٍش ُّ اح أبى ػلُىن وجمفشها باللخظت الشاهىت وهي بفذد الشؤٍت الجّىاه

ىوي معه.   حسجُل بشهامج جلفٍض

ت هؽادن في بذاًت اللفت له جأزحر الاهىباع ألاّولي   ُّ ت مهّمت وػى ئن جلذًم شخفُت مشهٍض

ق اللاسب مىه، فُظّل ٌعخبر ؼادن بىلت الشواًت، سػم 
ّ
الخاظم على اللاسب، اهىباع ًفعب جخل

 ما ظُلللل هزا الاهىباع لذًه خحن ًخعشف على ظالف.

في  ىّق ألادبي وهظام جىصَع اإلاادة الخياةُتأؼاس الباخض بحري في دساظخه عً دًىامُىُت ال

دىم علحها، الشواًت، ئلى أن اإلاخلّلي ال ًيخظش ختى ًفشغ  مً عملُت اللشاءة ليي ًفهم اإلاشظلت ٍو

ت الاظخيخاط ألافمل اإلامىً مـّما  ُّ ل في جلً اللخظت آلاه
ّ
وئهما ًفّعل فشلُاث مىز البذاًت، جمش

جُذ الىظش فُه. وبىا
ُ
 في الىّق في هظش اإلاخللي جّمذ كشاءجه وأ

ً
ًء علُه، فان الصخفُت اإلاعشولت أوال

ت التي جدظى بـ"البىىلت"، واإلاا لم ًلللل جفّذسها في اإلاشهض شخفُت أخشي  هي الصخفُت اإلاشهٍض

راث ظىىة وخمىس أجّم، رلً ألن اللاسب ًفترك أن هظام جىصَع اإلااّدة اللففُت ًخّم وفم 

ت وألاهمُت واإلاجزلت،  فترك أن واجب الىّق لم ًختر البذاًت أو الصخفُت ألاولى أو ألاولٍى ٍو

 .24بمدن الفذفت الففل ألاٌو هما اخخاسه

حعّبر لُلى ألاوشػ في ئخذي اإلالابالث معها عً ئفادتها بعن الص يء مً ظحرتها وججشبتها الزاجُت 

ت ؼادن: "ال ًمىً ففل الياجب عً خبراجه اإلاتراهمت" ُّ لت أخشي: ، وفي ملاب25في بىاء شخف

"ؼادن حؽبنهي في مؼامشاتها على الىسق فلي هدُجت مىسوثها الاظخماعي وظىىة الخلالُذ وزلافت 
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 Perry. M., "Literary Dynamics: How the Order of the Text Creates its Meanings" (in 
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العُب ]...[ الياجب ال بّذ وأن ًظهش بؽيل مخفاوث في شخفُاجه وعلى هدى ما، فالشواًت خفُلت 

 .26الخماّط بحن الياجب ومدُىه وخبراجه"

ت في اإلاشافئ، ال جىىش اإلاإلفت الؽبه اللاةم بُجها وبح ت اإلاشهضٍّ ُّ ن شخفُت ؼادن الشاوي، الصخف

. ما ومً زّم فان ولخا اإلاشأجحن جىخب الشواًت، وكذ وسد في الشواًت أن ؼادن كذ أـذسث سواًخحن

ت التي جخفذسها خياًت ؼادن وظشدها عً راتها وما ًشافم هزا  ُّ جلّذم ٌعّضص اإلاعىُاث الىف

 لها. الاهىباع ألاّولي مً جشظُخ البىىلت

ًّ ظهىس ظالف بالضخم الزي ظهشث فُه شخفُتها وحعاظمذ هًما وهًُفا، كللل ما جشّسخ في  ولى

ً الصخفِخحن هي ً م  ؼادن، فيؽأث عً رلً خحرة ولبغ، م  رهً اللاسب عً بىىلت 

ت ألاولى؟ فُجشي اللاسب جبًعا لزلً مىاصهت، أّي الصخفِخحن أودعتها الياجبت عفاسة  ُّ الصخف

ا، وفي أّحهما ًخمظهش اإلاإلف الممني؟ وهىان مً ًزهب أبعذ مً رلً ، خحن ٌعلذ سوخها وفىشه

مفاللت بحن هفاح أبى ػلُىن وظالف: "ولئن واهذ اإلاإلفت كالذ في الللاء ئن هفاح أبى ػلُىن 

ت ألاولى في الشواًت، فاهه ًمىً اللٌى ئن ظالف خالشة خمىًسا الفًخا ًىاصي  ُّ أًًما  هى الصخف

لذسظت ال هجافي الخلُلت خحن هضعم أجها الصخفُت ألاولى. خًلا ئن الشخلت ئلى خمىس هفاح، 

   .27ئظشاء ملابلت مع هفاح"لىذن هي مً أظل 

اعخماًدا على ما جلّذم، فان اللاسب ًلىم باظدبذاٌ ما علم في رهىه وجشّسخ بعذ الففل ألاٌو 

ت شخفُت ؼادن، على لىء اإلاعخجذاث في ظحروسة اللشاء ة، فُجشي ئعادة بىاء خٌى مشهٍض

وجمىلع في جفّىسه بعذ حعشفه على هفاح في الففل الشاوي، وبعذ رلً في الففل الخامغ. ػحر 

أن الصخفُت اإلاهُمىت الشالشت ظالف جذفعه بدمىسها اإلاخىاـل والؼني ختى الجهاًت ئلى ئعادة 

م.  ئظشاء الخلٍى
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ا، في وّل وىس ، اإلاادة العا ًُ شةذ إلعادة الىظش في اإلاهّم اللاسب ال ًني ٌعخذعي رهى
ُ
بلت التي ك

 
ً
 عً فعل رلً أهثر مً مشة. ولىً الاهىباع ألاخحر بعذ كشاءة الىّق وامال

ّ
ت، وال ًىف ُّ وألاهثر أهم

 فخخذ والخاجمت.ًدعم ـشاع ؤلامياهُاث خحن ٌؼلم الشاوي البّراوي الىّق مع ؼادن لخؼذو هي اإلا

م وا م اإلاجّذد هى مؼامشة اللاسب وسخلخه مع الىّق الالخباط وعذم الُلحن وعملُت الخلٍى . 28لخلٍى

ت ألام اإلاعخمذة في الشواًت، وهي الؽيل  ُّ البىاء والهذم، الالخباط، الخماّد، واإلافاسكت هي الخلى

 في الخدامهما مًعا لللٌى بأن ال زباث في ش يء، فجمُع الشواس ي جخىاًش. واإلاىلىع

 . الوحدة العضوية بين التماسك والاهفراط5

خُاٌ خبىخحن مىففلخحن، ال ًياد ًجمع بُجهما ظىي مرافئ الوهم  ًجذ اللاسب هفعه في سواًت

 . اإلادىس ألاٌو هى خياًت ؼادن الشاوي، أما اإلادىس الشاوي فخدخل مشهضه ظالف.سابي واه  

مش ووـلذ بحن اإلاشأجحن في خحن أخّعذ اإلاإلفت بالهّىة اللاةمت بحن الخبىخحن، جذاسهذ ألا 

حن مً خالٌ وسج عالكت بُجهما، فجعلذ ظالف مً ظهت حعمل معاعذة لؽادن الخياًخ

جشي على لعان وّل مجهما ئكشاًسا ؤلا 
ُ
ىن ؤلاماساحي، ومً ظهت أخشي ج عالمُت الباسصة في واكم الخلفٍض

ّذث أبىابها" ، أما ظالف فخلٌى عً 29بأن ألاخشي حؽبهها: "حؽبنهي ظالف. هالها دخلذ هفعها ـو

ً"ؼادن: "مشلي ه حجب عجها سؤٍت وّل آلاخٍش  .30ي، ٌعؽؾ في كلبها وعللها سظل جخفُه، ٍو

ت مً الاهفشاه، وكذ فىً ئلى رلً ًاظحن  ولىً هزه الفلت الىاهُت ال حعهم في ئهلار العمىٍّ

 مجهما كفت بدّذ راتها ال سابي بُجهما ئال في 
ً
سفاعُت: "ًبذو لىا هأن الجضأًً مىففالن، أو هأن هال

حرة مً الشواًت. وهزا خلل واضح وان ًمىً جالفُه في اإلاضط بحن اللعمحن على الففداث ألاخ

 .31هدى ال ًجعل اللاسب ًيس ى وظىد ؼادن هىا أو ظالف هىان"

 هل خًلا هىان خلل؟
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ت، وهل هدً ئصاء كفخحن مىففلخحن ال ًلّم ؼعثهما  هل جفخلش هزه الشواًت ئلى الىخذة العمٍى

 سابي أو ـلت؟

ًفا للمدىسًٍ هما ًبذوان في ظاهش الىّق:لىلّذم في البذاً
ّ
 ت ملخ

ىن ؤلاماساث. أخبذ في مىلع ؼبابها، في  املحور ألاول  خياًت ؼادن ؤلاعالمُت العاملت في جلفٍض

مذًىت اللذط، هفاح أبى ػلُىن خًبا ضخذ مً أظله باألعشاف وبفاسق الذًً، لىجها جشاظعذ 

خب عً كشاس الضواط مىه في اللخظت ألاخحرة خحن اه
ُ
له، ختى ه دؽفذ خُاهخه، فُزهب وّل ئلى وٍش

ً عاًما، بعذ أن ُعهذ ئلى ؼادن بخؼىُت خبر ًخعلم  لهما أن ًلخلُا في لىذن بعذ خمعت وعؽٍش

 بىفاح.

شحر ألاشجان واإلاؽاعش اليامىت:  اث ٍو لت ًبعض الزهٍش هزا الللاء اإلاجّذد بعذ هزه العىحن الىٍى

أػلم علحها عُىن ألامل، أن أهدؽلً مً ظشوفً  "جىّىف فىشة ظارظت عابشة ئر أظخعّذ.

ا فىدُُه وحعىد لي" ًُ ً عاًما، هىبؾ مال  .32وخُاجً بعذ خمعت وعؽٍش

ًّ مً جلخلُه ؼادن هى شخق آخش ػحر هفاح الزي عشفخه في اإلااض ي، سظل ًبّذٌ مىاكفه  لى

ا بضوظخه الشكُلت التي اظدبذ ًُ ععى للدؽفي بها مخباه لها بها، وخحن هما ًبّذٌ سبىاث عىله، َو

اث اإلااض ي هما فعلذ مً  خّبها له جلف على خلُلخه حؽفى مً وجمدى ما علم في رهجها مً رهٍش

 كبل مع صوظها مدمىد أبى وحر الزي وللخه بعذ عام واخذ على صواظهما خحن اهدؽفذ خُاهخه.

ت التي ًفل صواظها مً ظىاد الجبالي ا املحور الثاوي ُّ لؽُعي ئلى هى خياًت ظالف، اإلاشأة العي

م معذود، بعذ هشوبهما مً بؼذاد لُلُما في لىذن همشفأ آمً للخّب الزي سبي بحن كلبحهما.  وٍش

ت التي واهذ جيخاب ظىاد مىّىخت بيّل ش يء،  ُّ ًّ عالكتهما جخذاعى مً ظشاء الفىساث العفب لى

م ظالف لُعىد ئلحها وجلبله سػ
ّ
عُذ الىّشة زاهُت وزال مفُىل شت، فخلّشس هي أن جصبتها مً خُاهخه، َو

ا ًُ أّي  سػم وّل جىظالجه، وسػم ما ًىسثها رلً مً ألم بعبب أوالدهما، وال ًجذي لذحها جترهه جهاة

 .33]...[ ال ظذوي. فاث أوان العخاب.." وعذ بالخؼّحر: "أهذ جخمّعً بي ألهً ألعخني
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فاب ظىاد بالجلىت الذماػُت، جمخي ظالف بيل ش يء لخبلى ئلى ظاهبه: "ئ ًُ را واٌ ألامش وخحن 

 .34]...[ لً أجخلى عىه" هشحًرا ظأظخلُل، سػم خاظتي للعمل، لِغ لجىاد أخذ ػحري 

ت جبذو أظضاء الشواًت
ّ
عً بعمها البعن، فالخبىخان الشةِعِخان ػحر مترابىخحن، ولىً  معخلل

عىذ الخذكُم في الخفاـُل وعثر على الترابي مً خالٌ الخىاصي بحن أظضاء الىّق وخياًاجه 

ت، فيّل كفت مجهما الى ُّ ت اظخذعاة ُّ بري. فالعالكت بحن اللفخحن الشةِعِخحن هي عالكت اظدبذال

حعخذعي ألاخشي )وأخُاًها حعخذعي الخياًاث الفؼشي الهامؽُت( بدىم الخمازل، والخّب الخاةب 

، واإلاشأة التي حعاوي وحؽلى في مجخمع روىسي، ملابل اإلاشأة الزي أظهضث علُه الخُاهت وألازشة

ذ.  ائها الجٍش ت الفادكت اإلاخلفت التي جخمخع باللُم، والتي جخمشد في جهاًت اإلاىاف ألظل هبًر ُّ الىف

هزه العىاـش اإلاؽترهت التي جخىشس في الشواًت، جبعض كىة ئًداةُت إلاخخلف الىخذاث وجلخم أظضاء 

 الىّق ببعمها.

بت في جلىُت الخىاظش والخىاصي، بعذ ُّ ت ولها، زّم  ًخّم اظدُعاب الذاللت، اإلاؼ "اظدُعاب اإلاادة اللؼٍى

ئعادة سبي ألاظضاء في عالكاث ظذًذة لم ًىً الياجب كذ خّذدها في معاس اللّق، فالجضةُاث 

ل وخذاث كاةمت بدّذ راتها، مىففلت، ال جإدي وظُفت واضخت في البىاء الىلي لللفت"
ّ
. 35جمش

كف الفىان ئصاء ججشبخه الجمالُت وهزا الاهففاٌ اإلاخعّمذ ًيسجم مع الخدّىٌ الزي وشأ على مى 

الخذازُت، خُض جشجىض ججشبخه على ئؼشان اإلاخللي في ـىع العمل الفني هفعه، ال أن ًيىن مجّشد 

معتهلً، و"خحن ًأحي العمل في ؼيل ظضةُاث، ٌعخىُع اإلاخللي أن ٌؽيلها أو ًيسجها أو ًشبي 

 .36بُجها، وأن ًجذ هى هفعه خلىله وئظابخه"

اةب وساء بيُت اإلاشافئ، والزي ًيسجم مع وشوخاث هزه الىسكت، هى ران ولعّل الىّق الؼ

اإلاإلفت حعمذ ئلى ئخذار الاهفشاه في وخذة العمل  الخزبزب بحن عملُتي ؤلازباث والىفي.

ت مً خالٌ الاهففاٌ اإلاىهىم بحن خبىخحن سةِعِخحن، زم بعذ رلً  جىفي الاهفشاه العمٍى
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لُلى ألاوشػ واجبت خذازُت جإظغ في هخابتها للشاءة ظذًذة  ران الاهفشاه هى وهم ألن وجفادسه.

ت ولها، لُخّم ئعادة  حعخمذ الىظام الاظدبذالي الشأس ي، جدلم ظذواها بعذ اظدُعاب اإلاادة اللؼٍى

سبي ألاظضاء في عالكاث ظذًذة لم جدّذد في معاس اللّق. هزا الخزبزب بحن ؤلازباث والىفي 

وحعّمم فىشة الىّق الؼاةب، اليامً في  مرافئ الوهماّدة في ًيسجم مع ظاةش الشىاةُاث اإلاخم

ت، أّن الشواس ي جخىاًش. ُّ  اظخعاسة الىّق اليل

 . كلمة أخيرة6

ملاسبت مؼاًشة، هظًشا إلابىاها اإلاخمّحز الزي جلىم في ـلبه زىاةُاث مخماّدة مرافئ الوهم  حعخذعي

ت اإلاعخادة. أٌو ما ًلف ُّ ذ الىظش مً هزه اإلافاسكاث والشىاةُاث ومفاسكاث، جلللل اللشاءة الخى

اإلاخماّدة هى العىىان، باعخباسه الىّق اإلاىاصي الزي ًىّىق الذاللت العاّمت، والخماّد والاخخالٌ 

 ًىمً في ـلب العىىان.

لخبغ على اللاسب هزلً  وهما ًىىىي العىىان على مفاسكت، جلخبغ البىىلت في الشواًت أًًما. ٍو

ٌّ على اإلاؼضي في اخخُاس اإلاي ان، فُخىّهم للىهلت ألاولى أن في اخخُاس لىذن معشًخا لألخذار ما ًذ

ع وهم، وال ٌؼّحر ؼًِئا أن جيىن لىذن هي اإلايان الزي ججشي فُه 
ّ
هذف ومؼضي، فارا بزلً الخىك

 أو مذًىت أخشي ػحرها. ألاخذار

ت مً خالٌ شخفِخحن سةِعِخحن حعخلّل وّل مجهما في عالم  خاّؿ بها دون ئن اهفشاه العمىٍّ

ت جخدلم عبر جلىُت الخىاظش والخىاصي والترمحز.  سابي، هى آلاخش وهم ألّن العمٍى

ت  وأهّم عىفش مً عىاـش اإلافاسكت والخماّد أن الشواًت هخبذ بدّغ فنّي مشهف، وبلؼت ؼعشٍّ

خذازُت مىشفت وػىُت باالظخعاساث ووظىه اإلاجاص، بِىما مممىجها  ًبذو هما لى ًفّىس واكًعا 

ا. ًً  جللُذ

ئرا وان لهزا اإلابنى اإلاشاوغ الللم مً مؼضي، فاهه عذم الُلحن، وػُاب الخّب واإلاشافئ آلامىت، 

 ت الشاهىت التي ًىخب مً وخحها هزا ألادب الشفُع.وهزا ما ٌعىغ واكع اإلاشخل
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 ببليوغرافيا

ذ الشلافي، مرافئ الوهم. ألاوشػ، لُلى.  -  .3116سام هللا: مشهض أوػاٍس

كبرؿ: مإظعت الكرمل. )اظتراجُجُت العىىان("  في، ؼعُب. "الىّق اإلاىاصي في الشواًتخلُ -

 213-93. ؿ3::57/2 بِعان للصخافت واليؽش، العذد

ذ: اإلاجلغ الىوني للشلافت عالم الفكر. خمذاوي، ظمُل. "العمُىوُلا والعىىهت"  - اليٍى

 . 8::2، 4، عذد36والفىىن وآلاداب، مجلذ

-3121)5-4 العذدان املجمع.ظام العىىهت وظهاص الخىكعاث عىذ اللاسب"،خمذ، مدمذ. "ه -

 .343-:31(، ؿ3122
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