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 صامللخّ 
فاع عن ولوجي، وال يت هتدف إىل الد  ئأو االلتزام األید يجتااعاالة والن قد ز ابملوضوعی  ال يت تتای   ی ةاألدبإحدی األنواع  ی ةجتااعاالتُعد  الر وایة 

منیف وحماود  الر محنل عبد ميث   .وما إلیها من املواضیع ی ةجتااعاالمثل الفقر والغنی والعدالة  ی ةاجتااعنة أو تعين بقضااي معی   سیاسی ةفكرة 
رواايهتاا ال يتيت تيتدور أحيتدا ها وفارهتيتا حيتو   من أهم   .روائیني واقعیني یعاجلان قضااي اجملتاع وما فیه من األحداث واملشاکل دولت آابدي

یاسی ةمعاجلة القضااي  إلی الد راسةتسعی هذه . فراغ سلوتشو الن هاايتروایة  إلی مسائل اجملتاع ميان اإلشارة ترتبط  ال يت ی ةجتااعاالو  الس 
يف  تحلیلی ةال - ةوصیفی  اعتاد البحث علی الطریقة الت   .ني الفارسي والعريباألدبيف  ی ةجتااعاالالر واايت  کأهم    الر وایتني مبجتاع الر وائیني يف

 الش خصی اتیاة واملوضوع و من حیث الث   الر وایتنيعلی أن  هناک مشاهبات عدیدة بني  الد راسةتد   نتائج  .ودراسة عناصرمها الر وایتنيمقارنة 
ردی ةواملاان والت قنیات    .املاان ونوع البطل واقعی ةکاا أن  مث ة بعض الفروق بینهاا مثل الفروق يف   الس 
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 مةاملقدّ  .6
 البحث إشکالّية. 6-6

 فكيتيترة عيتيتن فاعاليتيتدّ  إىل یهيتيتدف اليتذيو  جي،و ولئدیيتيتاإل االلتيتيتزام أو يجتايتيتاعاال الّنقيتيتد ةابملوضيتوعیّ  زیتاّیيتيت أديب نيتيتوع ّیيتيتةجتااعاال الّروایيتة
 األحيتيتداث رتصيتوّ  «كيتامرا» صيتورة يف لیتاثيتيت اليتذي ،اليترّاوي جانيتب ميتيتن املطليت  احلیيتاد إىل ةاملوضيتوعیّ  وتشيتيتر ةنيتمعیّ  ةجمتاعّیيت سیاسيتّیة
 ریيتيت الطّ  فسيتيتح ام «الّروایيتيتة» دوجيتيتو  ویُغفيتيتل مطلقيتة، ةحبریيتيت نفسيتيتها عيتيتن ةمعيتيت ّ  العايتل شيتيتخو  ینطليتيت ف ه.منيتيت تيتيتد ل أدىن دون فقيتط

 مبعيتى األشيتخا ، ميتن جماوعيتة أو دةحميتدّ  ةّیيتاجتااع فئيتة متثيتل اّليت الّناطّیة الّشخصّیات ت ز ابملثلو  .واقعّیةال بصورهتا لت ز للحقیقة
 .اجملتايتع يف البيتؤس تقتصيتادايّ إ يجتايتاعاال الّنقيتد خييتدم فیاا للغایة، بسیطة احلبكة تكون املقابل، ويف .ةفردیّ  مسات حتتال ال آ ر
 استعباد مثل دةحمدّ  ّیةاجتااع مشكالت إبراز على موضوعاته رتكزوت يالوع استنفار إىل سعىوی احلقیقة عن املنحى ذلك بحثی

 .املثا  سبیل على املعاشات، ألصحاب الیائسة واحلیاة باّل الطّ  ومعاانة البؤسو  األجر العامل
 األحيتيتداث، ميتن فیيته وميتا اجملتايتع قضيتااي یعاجليتان واقعیيتني روائیيتيتني (5)دوليتت آابدي ايتودوحم (5)فمنیيت اليتّرمحنعبيتد  ميتن کيتلّ  ميثيتل 
 أن نسيتيتتطیع اجملتايتع مسيتائل حيتو  رهتيتافاو  أحيتيتدا ها تيتدور اليتيت رواايهتايتا أهيتمّ  نوميت لهمسيتيتائو  اجملتايتع حيتو  رواايهتايتا مواضيتیع وتيتدور
 .فراغ سلوتشو الّنهاايت روایة إلی نشر
 الّسیاسيتيتّیةو  ،ّیيتةجتااعاال املسيتيتائل طیاهتيتا يف وتاايتيتن عربّیيتة بليتدة يف قتصيتيتادیّةاال ةالقضيتیّ  عيتيتن الّنهيتاايت روایيتيتة يف منیيتف یتحيتّدث 

 .اإلماانیيتات ةوقّليت الفقيتر ميتن یعيتاين قيتروي جمتايتع أبميتور ویهيتتمّ  األحيتداث هيتذه روایتيته يف دوليتت آابدي یعاجل کاا املختلفة الثّقافّیةو 
  .الّدراسة هلذه موضوعا ا تیارمها یعل شجعتنا الّروایتني يف املوجودة ملشاهباتا

 واهلدف ّيةاألهّ و  رورةضّ ال .6-5
 املوجودة والعالقات للاواصالت ووفقا العريب اينالثّ  دبناوأ يالفارس أدبنا بني أدبّیة مقارانتو  ةتطبیقیّ  دراسات وجود لضرورة وفقا
 مقارنيتيتة دراسيتة هيتيتذه ا تيترت ،الثّقيتايفو  اإلسيتيتالمي ترا نيتا حیيتا إل ذلکوکيتيت األميتر هبيتيتذا االهتايتام وضيترورة لعيتيتريبوا الفارسيتي األدب بيتني
 ومعاجليتيتة ةتطبیقّیيت بطریقيتة ومقارنتهايتيتا ةتوصيتیفیّ  - ةحتلیلّیيت بطریقيتيتة ودراسيتتهاا و الّنصيت قيتيترا ة لیتنيتاو  الّدراسيتة هيتيتذه يف امليتنهج وجيتا 
 .فیهاا املشاهبات وذکر اخلالف مظاهر وبیان ومقارنتها الّروایة عناصر

 البحث سئلةأ .6-9
 ،ّیيتةاجتااع قضيتااي معاجليتة البيتاحثون یویسيتع مقارنيتة دراسة عربّیةالو  الفارسّیة نيالّلغت بني دبینّي أ نينصّ  دراسة إلی البحث هذ هتدف
 سيتئلةأ ةعدّ  علی اإلجابة البحث یسعی هنا ومن( لّنهاايتاو فراغ سلوتش) الّروایتني هلاتني ةتقارنیّ  ة،تطبقیّ  دراسة ضو  يف سیاسّیة
 منها:
  ؟الّروایتني هاتني من کلّ  تناولتها اّليت ّیةجتااعاالو  الّسیاسّیة القضااي أهمّ  هي ما -
 ؟الّروایتني کلتا يف الغالبة حداثواأل ائدةالسّ  یاةالثّ  ماهی -
 ؟الّروایتني يف الّسردیّة الّتقنیات استخدام کیفّیة هي وما ؟نيالّروائی لدی املستخدمة ةالّروائیّ  الّتقنیات هي ما -
 ئیسة؟الرّ  فارهتم إلی للوصو ( املاان  اّصة) الّروایة عناصر ونالّروائیّ  استخدم کیف -
 تقيتوم اليتيت حيتداثواأل الّروایيتة شخصيتّیات تعریيتف يف املوجودة املشاهبات هي وما ؟الّروایة فارة تاوین يف الّشخصّیة دور هو ما -
 ؟الّشخصّیات هذه هبا
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 البحث ةخلفيّ  .6-3
 ميتن وقصصيته رواايتيته شيتارحني ليتنيحملّ  أدبيته يف  األدابو  الّنّقيتاد  يتا  ،األديبّ  منیف الّرمحنعبد  عامل يفو  البحث، خبلفیة یتعل  فیاا

 دراسيتة لتعایيت  حماوليتة البحيتث هيتذا وكيتان ،الّروایيتة يف املتداوليتة ةّیيتالفنّ  اجلوانب أكثر على لركزوا ،عةمنوّ  ومدارس خمتلفة نظر وجهات
 يف جدیيتدة   الّدارسيتة هيتذه تُعيتدّ  وهليتذا والعيتريب الفارسيتي نياألدبيت بيتني ّیيتةاألدب العالقيتات لتعای  وکذلک الّروائي منیف أدب يف مقارنة
 .الّروائي املنیف دبأ معاجلة
فيتراغ  روایيتة عناصيتر يف دراسة» اعنواهن حتت ودراسة الفارسّیة لّلغةاب حوله عدیدة دراسات فتوجد دولت آابدي إلی سبةابلنّ  اأمّ  

فيتيتراغ ل» تطبقیيتي حتلیيتل» عنواهنيتيتا( 5419) زمالئيتهو  مشعيتي مليتيتیالد دراسيتةو  ،(2٢٢6) يأصيتغر  جليتيتواد «دوليتت آابدي حملايتود سيتلوتش
 ««دولت آابديليت کلیيتدرو فيتراغ سيتلوتش» روایيتيت يف ةانیّ الّضيت الالتاليتدّ »و ،«ابک ل   «األم» روایةو  دولت آابديل «سلوتش
 مشعيتيتيو  إصيتيتفهاين نصيتيتر لرضيتا ««دولت آابديليتيت فيتراغ سيتيتلوتش» ةروایيتيت يف الّشخصيتيتّیة عنصيتر حتلیيتيتل»و ،(5419) شيتيتري لقهرميتان

 أ يتيتری عربّیيتة وروایيتة الّروایيتيتة هبيتذه هتيتتمّ  مقارنيتيتة دراسيتة عليتی عثيتيتران ميتا نيتاأنّ  هيتيتو البحيتث هيتذا ةقیايتيت يف االنتبيتاه یسيتتدعي ومميتا .(5416)
 ةبروایيت ونقارهنيتا ومضيتاوهنا الّروایيتة عناصيتر وسيتنعاجل دوليتت آابدي أعايتا  أهيتمّ  من تعت  اّليت الّروایة هلذه  نتعرّ  املقا  اهذ يف وحنن

 عليتيتيتی احلصيتيتو  يف ویرشيتيتده ،ةتطبیقّیيتيت ةمعاجليتيت ّیيتيتةاألدب و الّنصيتيت ةمعاجليتيت یریيتيتد ميتيتن مييتيتدّ  البحيتيتث وهيتيتذا منیيتيتف اليتيتّرمحنعبيتيتد ل الّنهيتيتاايت
 .لروایتیهاا مقارنة دراسة ظلّ  يف وائینيالرّ  هلذین وائيالرّ  العامل عن معلومات

 يالّنظر ة البحث واإلطار منهجيّ  6-2
 األدب تفسيتر» یعيتين فهيتو ةالفايتر  حیيتث ميتن قيتدم لاّنيته نسيتبیا حيتدیث هو األدبيف الّروایة و  جتااعات االیّ وجتلّ  يجتااعاال الّنقد

 :دوشيتیه کليتود یعرفيته کايتا أو(  13 :1٩٩١ وغسيتان، برکيتات) «:وتسيتتهلاه وتسيتتقبله، تنتجيته، اّليت اجملتاعات يف ّیةاألدب ةالظّاهر و 
 العصيتور إيل یعيتود واجملتايتع األدب بيتني ةالعالقيت اتریيتخو  (13١ :نفسيته املصيتدر) «.کاايتان حلرکيتة اجملتايتع  نفسيته الّنص إيل الوصو »

 یايتون وقيتد ةختییلیيت بصيتوره أفايتاره عيتن یعيت ّ  فیيته نسيتاناإل بيتدأ اليتذي اجملهو  الزّمان ذلک إيل ترجع اإهنّ  القو  ومياننا ا،جدّ  ةالقدمي
 إ يتيترهم عليتي حقيتونالاّل  جيتا  مث ّیيتةاألدبو ة الفلسيتفیّ   طيتاابهتم يف ةالعالقيت هيتذه عيتيتن عيتّ وا ناليتذی أوائيتل ميتن هيتم القيتدم الیيتوانن حاايتا 
 وال عاوميتا   فيتنّ  دیتوليت وال ةمتااسيتا ةجذریيت ةعالق واجملتاع األدب بني ةعالق(. ف516: 5495)منتظری وزمالئها،  آ ر تلو واحدا
بل یوجد ارتباطا  وحده لیساعه شعرا   یقو  أو نفسه، به لیتاتع فّنا فالن یولد هإنّ  قلنا إذا یصحّ  وال ،ةاجلااع يف إاّل   صوصا   أدب
 آ را  لبعض.  حینا   الّضعفو  اا من أسباب القدرة إحیاان  واجملتاع حیث إهنّ  األدببني  ا  اتمّ 

 ميتاو  العايتل، هيتذا وليتد كیيتف فیبيتني ي،جتايتاعاال الّنظيتام ميتن جيتز  هأنيت أسيتاس على األديب العال دراسة هو يجتااعاال املنهجف 
 شي  أيّ  وقبل أّوال نیتكوّ  ا،جدّ  بسیط منهج هإنّ » :لوكاتش جورج یقو . و إلیها یرمي اّليت األشیا  ماو  األ رى، ابألنظاة عالقته
 لنيتيتا ریصيتوّ  األدب إنّ : »آ يتيتر ابحيتث ویقيتو  (504: 5003)اندرسيتون اميتيت ت، .« بعنایيتيتة واقعّیيتةال ّیيتةجتااعاال األسيتيت  دراسيتة ميتن

: 5003بیيتيتدي، )اللّ .« ةحميتيتددّ  ّیيتيتةاجتااع وقيتيتائع عيتيتن واضيتيتحة صيتيتورة یعطینيتاو  فیهيتيتا، كتيتيتب اليتيتيت الّتارخيّیيتيتة الفيتيتّتة يف ّیيتيتةجتااعاال احلیيتاة
504) 
 لنفسيته ینيتتجّ  ال انالفّنيتو  اجملتايتع،و  الّنيتاس  يتر فیيته ملا یوّجه أن جيب احلیاة، يف شي  ككلّ  الفن أنّ  جّتاهاال هذا أصحاب ویرى 
 الفيتن وهيتذا واألصيتالة، العايت ، جتربتيته مييتنح وذليتك مشيتاعرها، عن یع و  اجلااعة، إحساسات حي ّ  أن فینبغي أیضا، لغره بل فقط،
 أن دون علیهيتا ونفیايترّ  أميتامهم، البيتؤس منيتاظر یيترون والكثيترون. قيتيوالرّ  تطيتّورال سبیل يف ودفعها ،الّشعوب حتریك یستطیع املوجه
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 هتيتذیبا، كيتان ميتا العواطيتف أمسيتى أن عليتى یصيترون يجتايتاعاال امليتنهج وأصيتحاب كهم،حييتّر  اليتذي هيتو هبا الوعي ولكن إلیها، یلتفتوا
 (.506: 5915، )کاا  زکي للرقيّ  تسعى اّليت احلیاة لقانون منافیا كان وضیعة أو شاذة عواطف أاثر فإذا
  ةار بقيتي جتايتاعاال امليتنهج یيترتبط حیيتث، ّیيتةاجتااع ةظيتاهر  تبارهيتاعاب ّیيتةاألدب اا عاأل سةار دعلی  یاألدب جتااعاال منهج یعتاد 
 ةیيتاألدب ةالظيتاهر  عميت یتعاميتل بيتذلك وهيتوي اليتذي أنتجهيتا جتايتاعاال الوسيتط نعيت تعبرهيتا ميتدی منظيتور ميتن وحتلیلها ّیةاألدب و الّنص
 نعيت مسيتتقلة غيتر الفنيتون وسيتائر ةیيتاألدب و الّنصيت یعتيت  وامنيتا ،یيتةعاإلبدا وفراداهتيتا وخبصوصيتیاهتا بيتذاهتا مسيتتقلة رةظيتاه بوصيتفها ی ليت

 (.4: 5055طلبة،  أمحداّليت أنتجها ) ّیةاألدب املؤّسسةو  واجلااعة تاعاجمل آاثر دا لها وحتال ي،جتااعاال هاجإنتا شروط
ع ميتيت لبابلّسيت أو ابابإلجييت  سيتوا لعيتيتیتفا ال أو هفیيت شیعيتی اليتذي تايتيتعاجمل عيتن مبعيتز  األديب عيتهإبدا ینيتيتتج أن لألدیيتب ميكيتن فيتال 
 إنّ فيت بكاتيت أليّ  هاتعّددو  القضااي عر  رقط فالتا  عم هأنّ  القو  انميكن ولذلك .هدا ل الّتقالیدو  والعادات الفكریّة اتجّتاهاال
ات اجّتاهيتة عيت  والفّنّیيت ّیيتةجتااعاالو  الّتارخيّیيتةیعا  احلرکات  دائاا   األدبعن اجملتاع. ف تعبر یأب ر  أو ةبصور  یدیع أديب لعا أي
 خمتلفة. أدبّیة
 ویریيتد هيتو، ليته جتليتت كايتا نيتةمعیّ  حقبيتة يف للحیاة أو للاجتاع موّسعة صورة تقدم إىل روایة كتابة عند ابالكتّ  بعض سعىی 
 ظاهرة ولكل حكایة، أو حداث   احلیاة مشاهد من مشهد لكل خيّتع فّتاه ظواهره، بكل الواقع، ذلك عن یع  أن الّروائي الّنص من
 املتاهيتات فیيته تكثيتر املنعرجيتات، ميتن الكثر حيال متشعبا   طویال   سرده فیأيت ما، متثیال   فكرة ولكل إلبرازها، ظرفا   اجملتاع ظواهر من

 إعطيتا  إىل الكاتيتب یعايتد قيتد دة،اجلّیيت ةالّروائّیيت ايتاذجالنّ  يف .واضيتح سيتبي رابط هلا لی  اّليت احلكاايت عشرات أورد رمّباو  واألنفاق،
. علیهيتا  يتارجي حليتدث إقحيتام فیهيتا یظهيتر أن دون وميتن یرویهيتا، اّليت قّصةال مسار به یساح ما حدود يف للاجتاع شاملة صورة

یايتات الغالبيتة اليتيتيت امليتيتذکورتني حیيتث فيتد فیهايتيتا الثّ  اليتّروایتني إليتی يف الّروایيتة نسيتيتتطیع اإلشيتارة جتايتاعوميتن منيتاذج تصيتویر اجملتايتيتع واال
 يف حبث مقارن وتطبیقي. الّروایتنيا شّجعنا علی دراسة هاتني ممّ  وهذا یعدّ  ّیةجتااعاالفدها يف الّرواايت 

 البحث والّتحليل. 5
 الّروايتني عن سنبذة .5-6

 بنیيتة علیهيتا وتبيتين ةوالفرعّیيت ةاألصيتلیّ  الّروایيتة حيتداثأ منهيتا وتنبثيت  الّروایيتة مسيتار كيتلّ  توّجيته بكار يتة تبيتدأ «1٩١٩ فراغ سيتلوتش» روایة
 .الّروایيتيتة هنایيتة حّتيتی یوضيتح ال جمهيتو  مكيتان إليتی ليتیال   «جزمیيتن» قریتيته ميتن «شسيتلوت» رحليتة هيتي احليتدث، وأ الكار يتة هيتذه .الّروایيتة
 الفقيتر هيتو ببالّسيت اوهيتذ ذا.هيت عاليته ميتن الكاتيتب أهيتداف ویبيتنّي  الّروایيتة حتلیيتل يف ا  أساسيتیّ  عيتامال أیض ا سلوتش رحلة سبب یشكل
 أصيتیبت اليتيت ظروف  اّصة فیها مضارعة ظروف ا وأوجد ةیّ یراناإل القري غالبیة علی تسیطر اّليتو  القری يف املستتّبة والبالاي واملسكنة

 .واجملاعة الّشدید والفقر األهل بني تالّتعامال ةقلّ  من سلوتش أسرة هبا
 إیران يف  اّصة ،إیران يف القرویّة األسر ميّثلون – وابراو عّباسو  هاجر وأوالده مرجان زوجه – أسرتهو  سلوتش ان احلقیقة ويف 

 بليتة طيتني زادت اليتيت القيتری يف املدنّیيتة معيتامل وظهيتور الّتغیيتر ظيتروف ميضيتون كيتانوا ناليتذیو  املاضي، القرن من یناتتّ والسّ  اخلاسینات
 .األسر توتشتّ  الفقر وازدايد  راب إلی وأدت بظهورها
 بعلهيتا كاثيتل وتعايتل الفيتراغ متيتأل ان للايترأة البيتدّ  احليتا  هيتذا ويف القریيتة يف وحیيتدین والدهيتاوأ مرجيتان تبقيتی لفراغوا الّرحلة وهبذه 
 منهيتا ،الّرزق إلی الوصو  علیها الّصعب من جتعل العقبات جتابه أ ری جهة من ولكن واملوت والفقر اجلوع یغنی مبا بیتها وتزّود
 .عّباس ابنه وشذوذ الوحیدة ابنتها ويف فیها القریة رجا  وأطااع املذكورة الّتغیر ظروف



 99/ )مقارنة يف عناصر الّروایة )دراسة آابدي دولت حملاودفراغ سلوتش و منیف محنالرّ  لعبد النّهاايت روایة يف نظرة

 ميتا أّو  م.أصيتابته اليتيت لليتبالاي وميتواجهتهم وأوالدهيتا مرجيتان حيتو  تيتدور الّروایيتة يف األحيتداث نيتری لزمینج سلوتش مغادرة بعد 
 حینايتا .والعاطفيتة واحليترارة باسواللّ  الطعام حنو شي  کل من اخلالیة والغرف وال د اجلوع هو ته،مغادر  بعد سلوتش أهل منها یعاين
 فيتراغ سيتيتلوتش حتيت ّ  اليتيت الوحیيتيتدة الّشخصيتّیة ه.سيترتأ ميتع وعراکيته عّبيتيتاس أباننیيتة األسيترة أسيتاس کیفّايتيت بفراغيته، سيتلوتش أهيتل حييت 

 أبزاي  زمینج يف تظهر نریها فلذا حنو أبيّ  الاار ة هذه من و روجها األسرة مشل لتجایع تسعی اّليت مرجان هي ة،مرّ   ألوّ  بهاحتو 
 اجليتوع ميتن أهلهيتا یشيتبع اعّايت حتصيتل حّتيتی جهودهيتا کيتلّ  وتبيتذ  وصيتباغة البنيتا  إليتی  تتحيتوّ  فحینا زارعة زيّ  يف تظهر فحینا خمتلفة

 .ویطعاها
 القریيتة رجيتا  أطايتاع رأسها يف العدیدة املشاکل تواجه فراغ سلوتش بعد هبا أصیبت اّليت املصائب مع نزاعها يف مرجان ولان 
 ابنيته وشيتذوذ ليتزواج هاسيتنّ  ةقّليتو  جيتهتزوّ  ميتع «گنيتاو يبعليت» ،«هيتاجر» ابنتهيتا زواج وقضيتیة «رسيتاالو  دوشيتنبه کربالیيتي»  اّصة فیها
 ...و اوبرا اننیةإو  الّصحرا  يف املشاکل من صابهأ ما بعد عّباس
 راحليتة وهيتاجر عّبيتاس بنیهيتااو  زمیيتنج تيتّتک «أميتان ميتوال» أ یهيتا مبساعدة الّروایة هنایة يف مرجان نری األمور هذه کلّ  رغم یعل 
 يف وائینياليترّ  ميتن کيتل أفايتار مقاربيتة هيتو ،الّروایة هذه يف یهّانا ما .الّروایة ختتم احلدث اهبذو  علیه وتعثر سلوتش فیه جتد حیث إلی
 وتصنیعها راعةالزّ  آلیات وحتدیث األراضي صالحاتإ حو  نيالّسیاسی قبل من املخطئة یاساتالسّ  علي وهجومها روایتهاا کتابة

 مقيتيتارابت روایتيتني هيتاتني يف واألحيتداث واألمانيتة الّشخصيتّیات ميتن کيتلّ  يف فنيتری .احلدیثيتة آلیيتات مبجيتي  امليتدن إليتی القيتری وحتویيتل
 .فیهاا خمتلفة وعناصر حماور ومعاجلة نهاام کلّ  دراسة علی أقنعتنا اّليت عدیدة
 ني:قسيتا يف الّروایة وتقع ،«اجلسر تركنا حني» نشر على عام من أقلّ  بعد 5999 عام الّنهاايت ةاخلامس منیف روایة ظهرت 
 أرقيتيتيتام ميتيتن ختليتيتو الّروایيتيتة وهيتيتذه ،«العجیبيتيتة ةالّلیليتيت حكيتيتاايت بعيتيتض» بعنيتيتوان اينالثيتيت والقسيتيتم عنيتيتوان، أو اسيتيتم ميتيتن خيليتيتو ،ّو األ القسيتيتم

 أتيتو ،ا  تقریبيت صيتفحة نيوسيتتّ  وأربيتع مئة يف علیها اعتادت اّليت الثةالثّ  بعةالطّ  وتقع قسایها، يف ةودا لیّ  ةفرعیّ  عناوین أو للفصو 
 .حجاها قصر يف «ةجموسیّ  حبّ  قّصة» روایة بعد
 أتميتني يف الّصيتید عليتى اتّميتا   اعتااد ا یعتاد الّروایة جمتاعو  ،الّصحرا  يف طویلة جفاف حقبة أ نا  يف الّروایة هذه أحداث جتري 
 أبيتو» هوكنیتيت «فعسيتا» امسيته البنیيتة، قيتوي هلكنّ  ضامر صغرة، إحننا ة مع طویل واخلاسني، األربعني بني رجل الّروایة بطلو  ه.حیات
 رحالتيته يف یصيتاحبه أعيتور كليتب لدیيتهو  جیيتد ا، الّصحرا  یعرف وهو مي،والرّ  الّصید يف ملهارته ینصّیادال بشیخ یلقب وكان ،«لیلى
 فیضيتحي ة،قویيت ةرملّیيت عاصيتفة هتبّ  الّصید رحلة ويف املدینة، من القادمني الّصید هواة من مجاعة قیادة على عساف یواف  ه.صیدو 

 .العاصفة هذه يف وكلبه هو ميوت اجلااعة، لینقذ حبیاته عساف
 أسيتطورة عشيترة أربيتع ادبونالّنيت عوناملشيتیّ  یيتروي ه،كّليت الّلیيتل یيتدوم سيتهر ففيتي وجمرايهتيتا، الّروایيتة أحيتداث تتغيترّ  عسيتاف موت بعد 
 اجليتاح،، لغيتة ميتن مقتيتب  القصيتص هيتذه وبعض ودمارها، املخلوقات هذه مبوت مجیعها تنتهي حیواانت، أو طیور قصص حتكي
 .املستقبل يف القحط سنوات من یقیهم سدّ  بنا  على القریة أهل یتعاون عساف، فقدان وبعد
 یيتيتدین الفقيترة. واألسيتر ةالّضيتعیف وامليتدن القيتيتری إزا  وسیاسيتتها تهيتاالیّ وفعّ  الّسيتلطة عيتن ضيتيتانیة بصيتورة منیيتف یتحيتّدث الّروایيتة يف 

 کاواعیيتيتد مبواعیيتيتدها ویاّنيتيتی رةامليتزوّ  ابملواعیيتيتد الّنيتيتاس وخييتدع یفعيتيتل وال یقيتيتو  یعايتل، وال یتوعيتيتد اإهّنيتيت حیيتث الّسيتيتلطة أبفعيتيتا  الااتيتب
 اعّايت روایتيته يف دولت آابدي کاشارة «طیبة» امسها قریة يف والقحط الفقر تسّبب احداث إلی الّنهاايت يف منیف یشر العرقوب.

 .القری وتدمر البالد  راب يف القدرة ذوو یفعله
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 العنوان انتمكوّ  .5-5
 هيتو یتعيتاىل وقيتد إلیه، عودالصّ  عن القارئ یصغر قد أف ، ،الّنصك وهو ،...وأیقونیة ورمزیة داللیة أبعاد ذو سیایائي نظام العنوان
 الباحيتث تغيتري «ممكنيتة تل    فعالیة أعلى یوازي ممكن لغوي اقتصاد أعلى جيسد» كونه من تنبع وسیایائیته .قارئ أليّ  زو النّ  عن
 ة،داللّیيت أبعيتاد ذا ا  سيتیایائیّ  ا  نظاميت فیعيتدّ  العنوانو  .(6 :5005 قطوس،) الّتأویل منجزات من تیسر ما مستثار ا دالالته، عبتتبّ  الّناقدو 

 لدراسيتة عنایتيته جيتلّ  یایائيالّسيت البحيتث أوىل فقيتد هنيتا وميتن .اميتزةالرّ  تهافر شيت فكّ  وحماولة دالالته، عبتتبّ  الباحث تغري ة،رمزیّ  وأ رى
 مما ممكنة، تل    ةالیّ فعّ  أعلى لیفر  ممكن لغوي اقتصاد أعلى جيسد كونه من تنبع العنوان وسیایائیة ...األديب الّنصّ  يف العنواانت

 .(44 :املصدر نفسه) تلّقيوامل املرسل بني نوعي صا اتّ  أّو  العنوان یشكل كاا الّتأویل منجزات استثاار إىل یدفع
 الوقيتيتت ويف كتابيته، وسيتم حيايتل علیيته، بيته ویيتد ّ  إلیيته، بيته یشيتار یتيتداو ، وبفضيتله یعيترف بيته ي ،للّشيت كاالسيتم للكتيتاب والعنيتوان 
 ال ليته األوىل عریيتفالتّ  وهيتذا علیيته، تيتد ّ  لكيتي ليته  جعلت الكتاب من لیست عالمة - البدایة یناسب إبجياز - العنوان یساه نفسه
 لغيتواّي   هكيتذا ة،كتابّیيت ضيترورة والعنيتوان .بینهايتا واحيتد فيتارق ودومنيتا اصيتطالحیة، اةاملسيتاّ  املعرفیيتة، الّلغيتة يف عنيته عاّميتةال الّلغيتة يف خيتليتف
 .(51 :5991 اجلرار،) کكذل ا  اصطالحی وهكذا
 نسيتيتانواإل للاكيتان متتالیيتيتة أحيتداث هيتيتي الطّیبيتة هبيتا متيتيترّ  اليتيت الّنهيتيتاايتف حيتد ي، نمكيتوّ  ميتيتن الّنهيتاايت روایيتيتة يف العنيتوان فیتيتألّ  

ن عنيتيتيتوا یكيتيتون وبيتيتذلك واحيتيتد، «القحيتيتط» ثاحليتيتيتد أنّ  رغيتيتم ة،تعيتيتّددم كانيتيتت الطّیبيتيتة يف الّنهيتيتيتاايت أن یعيتيتين وهيتيتذا .روالطيتيت واحلیيتيتوان
 :5995 ،يالّنابلسيتيت) اليتّنص فضيتا  هيتو اليتيت «الطّیبيتة» املكيتان راهيتن عليتى ودااّل  عنونيته، اليتذي اليتّنص هيتذا حمتيتوى عيتن معيت  ا لّنهيتاايتا

 وجيتا  العنيتوان هليتذا أويل تفسيتر إجييتاد حماوليتة إىل تلّقيتيامل تدفع املواجهة هذه ولعلّ  ،الّنص عنوان هو القارئ یواجه ما أّو  نّ إ .(11
 معرف يتا العنوان وجا  ة.واحد كلاة من مكوان   عنواهنا أييت اّليت منیف رواايت من الوحیدة الّروایة وهي واحدة، كلاة يف العنوان هذا
 هلا تتعر  اّليت ةینامیّ الدّ  األحداث من سلسلة إىل احلد ي ناملكوّ  ویشر ا.حیاتن يف موجودة ومسألة أوسع ظاهرة منه لیجعل أب 
 ةاللّیيتيتالدّ  املسيتافة یقّصيتر العنونيتة، يف وحيتده ناملكيتوّ  هيتذا انفيتراد ويف ر.األسيتيتراو  لّنهيتاايتاب ملیئيتة بقعيتة العنيتوان ميتن جيتاعال ،الطّیبيتة بليتدة
 .(56 :5006 الشواباة،) ئالقار  لدى العنوان لفهم
 أو العنيتوان یيترادإ ةميترّ  ميتن أكثيتر نيترى ،الّروایيتة يف العنوان تتبعنا وعند .الّنهاايت من هنایة هوو  القحط، عن ابحلدیث الّروایة تبدأ 

 لكيتن (51 :5009 منیيتف،) .هلـا هنايـة ال صـوراا األذهـان يف توقـد األحاديـث هذه مثل وانللعن نصیة إشارة أّو  ويف مضاونه،
 ،(50 نفسيته: املصيتدر) هنايتهـا يف جتـف مث تضـمر، اقيةوالّاـ يرتاخـ  بـعالنّ  يبـدأ فحني ابلعنوان، ةداللیّ  صلة هلا لی  اإلشارة هذه
،ّمـ الكثـيين، علـ  وزّعوا هايةالنّ  یحتّ  لعبتهم يف ينجحوا لكيو  دالالت وتبيتدأ ،(55 نفسيته: املصيتدر) اخلرطـوش مـن اا عـدد اانا

 ،(44 نفسيتيته: املصيتيتدر) املطـر هطــل متاماــا آذار هنايـة يفو ،(45 نفسيتيته: املصيتيتدر) سنتهـ إ املوســم لكــن يف أكثيتر ابلوضيتيتو  العنيتوان
 ...احملـل سـنوات مـن سـنة وجـاتت الطيـور هـذه اسنتهـت إذا مسعـوا،إوزواهليتا، األشیا  هنایة هو لّنهاايتاب املقصود أن نفهم حیث

 اخلریيتف هنایيتة اليترّاوي ویيتذكر ،(49 نفسيته: املصيتدر) هنائياـا اسنقـر  وكأسنـ  ليبـدو حـّ   احلجيتل عيتن حدیثه ويف ،(49 نفسه: املصدر)
 .متاـاواين الظّـروف هـذه مثـل يف واحليـاة املـوت :ابالّشيت حيتدیث  يتال  ميتن ابلعنيتوان املقصيتود أنّ  لنيتا ویتبنّي  .أ رى الّنهاايتو 
 فلن نةالاّ  هذه مثل سنة جاتت وإذا ميوت، شيت كلّ  إنّ  البشر، وجوه يف واسنظروا .وابوالدّ  واألشجار األر  إىل سنظرواأ

 (31 نفسه: املصدر) .شيت يبق 
 بليتدة كانيتت اّليت ری الطّ  بنف  سائر ا ظلّ  هو إن العريب، العامل ستواجه اّليت الّنهاايت إىل» یرمز العنوان هذا أن يالّنابلس یرى 
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 احلیيتيتاة  نائیيتة عليتى تقيتوم اليتيتيت الّسيتردیّة وحيتداهتا هبيتا حتتفيتيتل اليتيت ابملعيتاين ینبيت  الّروایيتيتة عنيتوان أنّ  (11 :5995) «.علیهيتا سيتائرة الطّیبيتة
 الوحيتيتدات إلیهيتيتا تشيتيتر اليتيتيت الليتيتةالدّ  هيتيتو - الفعيتيتل عليتى القيتيتدرة وعيتيتدم اإلرادة انعيتيتدام أو اال تفيتيتا  أو امليتيتوت یكيتيتون حیيتيتث وامليتوت 
 حتايتيتل ميتا مبقيتدار والفنيتا  امليتيتوت حتايتل ال حیيتث هایيتة النّ  ابسيتيتتثنا  ،الّروایيتة أ نيتا  يف املدرجيتة القصيتيتص أو غرى،والّصيت الكيت ى الّسيتردیّة

 العنيتيتوان أي الّلفيتيت، اسيتيتتخدم الااتيتب أبنّ  نيتيتری هنيتيتا وميتيتن .(56 :5006 الشيتواباة،) الّنيتيتاس إلیيتيته سيتيتعى طامليتا عايتيتل إبفيتيتاز فيتال التّ 
 هنيتا وميتن وخميتادعتهم الفقيترا واسيتتثاار لمالظّ  هنایةو  واحلاومة الّسلطة مطاف هنایة إلی یشر حیث فارته وبسط غایته إلی للوصو 

 .ّیةجتااعاال فارته ی ز
 واحلجيتيتل، والكيتيتدري، والقطيتيتا، اليتيت ي، واليتيتوز الكركيتي، طیيتيتور هنایيتيتة هيتيتي الّنهيتيتاايتو  ،الطّیبيتة يف القحيتيتط هيتيتو ئی اليتيترّ  الّروایيتيتة وموضيتوع
 واب،واليتيتيتيتدّ  واألشيتيتيتيتجار، ،األر و  والقطيتيتيتط، والوعيتيتيتيتو ، ائب،واليتيتيتذّ  واألرانيتيتيتيتب، والغيتيتيتزالن، والكيتيتيتيتالب، واحلیيتيتيتواانت، اغ،واليتيتيتيتزّ  والغيتيتيترابن،
 هنایيتة ميتن أكثيتر بدا له ألن مفرد ا، ولی  مجع ا   جا  الّنهاايت الّروایة فعنوان ت.وما نتهىإ شي  فكل والعنزي، وعساف، والبشر،
 الّروایيتيتة بطيتل هنایيتة هيتيتي الّنهيتاايت هيتذه وحميتور عيتيتة،رج بيتال هابواليتذّ  والقحيتيتط والفقيتدان امليتوت هنيتا الّنهيتيتاايتو  واحيتدة، هنایيتة ولیسيتت

 :وكلبه عساف بني احلایاة العالقة وت ز أیض ا، وكلبه ین،صّیادال شیخ  «عساف»
 عاـاف بـني قـواّيا  اا شبه إنّ  وقالوا اخلبثات، بعض وجترأ واحدة، ثننياإل صورة بدت متالزمني، والكلب عااف أصبح أن فبعد

 .(51 :5009 ف،منی) ةالغرغر  إىل األقرب املكتوم الصوت ومن األذسنني، وكرب األسنف ضخامة حيث من والكلب،
 ذليتيتك ميتيتن أكيت  لشيتيتي  رميتزاّي   ا  امسيتيت عسيتاف یكيتيتون رمّبيتاو  ايتيتا ،والنّ  اخلصيتب هيتيتو بيتل فحسيتيتب، اصيتّیاد ليتيتی  عسيتاف ا أن الواضيتيتح وميتن
  :قوله يف جید ا هذا ونلاح ،(504 :5050 رشدی،)

 من ذلك ویظهر (15 :5009 منیف،) ويفقس؟ يبيض اّلذي هو هل جديد؟ مايح هو هل يفعل؟ أن عااف ياتطيع ماذا
 ،(11 نفسيتيته: املصيتدر) !يقـا  مــا كـلّ  ويفهـم شــيت، كـلّ  ياـمع  إسنّــ سنعـم ياـمع،  إسنّــ ال، :موتيته بعيتد عسيتيتاف عيتن املختيتار قيتو 
 مـو ا  ميـت مل عاـاف هیدالّشيت مرتبيتة إىل عسيتاف ویصيتل ،(19 نفسيته: املصيتدر) !مجيعاـا منـا حياة األكثر وهو ميوت، لن عاافو

 الّروایيتة يف جتليتی فيتالعنوان .السيتتقباله هتیيتأن الطّیبيتة نسيتا  حّت  ،(511 نفسه: املصدر) شهيداا مات ،الطّيبة أجل من مات ،اا طبيعيّ 
 يف رأینيتا اليتيت الّنهيتاايتو  وأهلهيتا الطّیبيتة الّنهيتاايتک عربّیيتةال اجملتاعيتات تنتظرهيتا اّليت الّنهاايت وهي فارته إلی لیشر به الااتب تیوأ

 املوت. إلی تنتهي وکلها الّروایة هذه
 ميتن أميتاو  حنویيتة انحیيتة ميتن مسيتنيإو  ظيترف   من ماوان   إضافیا   ترکیبا   یستخدم الااتب نری فراغ سلوتش روایة إلی نصل وحیناا 
 نصيتل الّنهيتاايت روایيتة يف ني اليتّروائی ميتن کيتلّ  فايترة يف ا تالفيتا نيتری ،الّنهيتاايت ةروایيت ميتع ومقارنتيته ليتّنصاب العنوان عالقة مدی انحیة
 يف حييتدث ميتا وکلّ  فراغ سلوتش ظاهرة نواجه وبدایة اأّوهل يف الّروایة هذه يف ولان القرا ة وبعد املطاف هنایة يف العنوان معنی إلی

 .الفراغ هذا ميأل وما فراغ سلوتش أعين املوضوع هذا حو  یدور الّروایة
 اليتيت الّنهيتاايت لروایيتة  الفيتا حوهليتا الّروایيتة أحيتداث تيتدور أ يتری شخصيتّیات ميتع ونواجيته األذهان من فراغه بعد سلوتش ميحو 
 العنوان عن القو  صلخّ م .الّروایة بطل عساف موت هي ،الّنهاايت وآ ر العنوان  معين تاال خمتلفة لّنهاايتاب الّنص يف نواجه
 روایيتة يف نيتالانّ  الّنهيتاايت إليتی هنایتهيتا يف نصيتل حّتيتی ةتعيتّددم لّنهيتاايتاب هانّصيت يف نواجيته الّنهاايت روایة يف هو: الّروایتني هاتني يف

 وميتا فراغيته ميتل  کیفّیيتةو  أميتر فراغيته بيتل ا  اتّميت ليتی  اإلیصيتا  هيتذا ولايتن تقریبيتا   الّروایة بدایة يف العنوان معنی إلی نصل ،فراغ سلوتش
 .الّروایة أحداث حوله تدور آ ر أمر هي هجره بعد حدث
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  الّشخصّيات .5-9
 کرميتز عندئيتذ   فیسيتتخدم احلیيتوان، ميتن الّشخصيتّیة تايتون وقيتد األحيتداث سيتیاق يف کیتحيتّر  اليتذي نسيتايناإل الايتائن هيتي الّشخصيتّیة»

 وقيتد .یاأُل يتر  التعلیاّیيتة والقصيتص ،ودمنة کلیلة يف، کاا واملوعظة، الع ة ورا ها من هتدف ّیةإنسان شخصّیة من ورا ه عّاا یشف
 وهي الّروایة تطّور أ نا  مراحل یعل وتقدم األحداث بناوّ  تناو أن ميانو » .اثنویة تاون وقد رئیسیة، قّصةال يف الّشخصّیة تاون
 بدایيتة تتغيترّ  طبیعتهيتا تايتاد ال تايتون رمّبيتاو  .ةامّیيتالنّ  يفتسيتاّ  اتالذّ  مع نفسي صراع حالة يف أو اآل رین، مع مستار صراع حالة يف
 .(51-59 :5993 ،الوادي) «.ةطحیّ السّ  یفتساّ  تفارقها ال تااد واحدة صفحة یعل تثبت وامنّا هایة،النّ  حّتی قّصةال

 :5466 ،مرصيتيتادقي) «.الّشخصيتيتّیة متثیيتل اّل ا الوقيتيتائع لیسيتتو  الوقيتيتائع وصيتيتف اّل إ الّشخصيتّیة لیسيتيتت» 1جیايتز هيتيتانري یعتقيتد 
 الّشخصيتيتّیة مهّايتات أكيت  ميتيتن نّ إو  .ووقائعهيتا الّروایيتة وأ قّصيتيتةال شخصيتّیات بيتني اداالحّتيتيت بيتل القيترب دیؤّكيتيت الكلايتات وهبيتذه .(599
 .(41 :5413 ،یونسي) ئالقار  يف فورالنّ  أو املعارضة أو املوافقة شعور بعث هي ةالّروائیّ 
 الّشخصيتيتيتّیات سيتيتلوک .اليتيتيتّروایتني يف الّشخصيتيتّیات بيتيتيتني کبيتيترة مشيتيتاهبة نواجيتيتيته ،سيتيتلوتشفيتيتيتراغ و الّنهيتيتاايت روایيتيتيتيت نيتيتدرس عنيتيتدما 

 الّشخصيتيتّیات فايتيترة ،الّروایيتيتة طيتيتوا  الّشخصيتيتّیات هبيتيتا تصيتيتیب اليتيتيت األحيتيتداث ،الّشخصيتيتّیات بعيتيتض هبيتيتا  صصيتيتت اليتيتيت واملواصيتفات
  املشاهبات. هذه أهمّ  من الّشخصّیة متلاها اّليت ومهارات وتقنیات الّروایة يف اهتاتصرّفو  اآل رین مع وتعامالهتا

 دلیيتيتل وهيتيتو ومسيتقیها اجمليتيتاعني مشيتيتبع فهيتو وأرضيتيته نفسيته حييتيتّتم اليتيتذي عسيتاف هيتيتو ،الّنهيتيتاايت روایيتة يف ةالّروائیيتيت الّشخصيتّیة أّو  
 ورغيتم الطّیبيتة يف والقحيتط اجملاعيتة ورغيتم والغيتزالن یيتوروالطّ  الّصيتید مايتامن یعليتم اليتذي ةالفيتذّ  الطّیبيتة صيتّیاد هيتو ،الطّیبيتة ومرشد ائرینالزّ 

 هيتو احلیواانت، من ا الّضعفو  غراتوالصّ  وفرا ها احلالی یورالطّ  ویرحم رحیم صّیاد هو عساف لانّ  ،الطّیبة يف نری الّذي اجلوع
 رميتزاّي   امس يتا عسيتاف یكيتون رمّبيتاو  ايتا ،والنّ  اخلصيتب هيتو بيتل فحسيتب، ا  صيتّیاد ليتی  فهيتو ذلک من رغم وعلی اوشهیده الطّیبة جمنون
 يبيض اّلذي هو هل جديد؟ مايح هو هل يفعل؟ أن عااف ياتطيع ماذا :قوله يف ا  دجیّ  هذا ونلاح ذلك، من أك  لشي 

 كــلّ  ياـمع  إسنّــ سنعـم ياــمع،  إسنّـ ال، :موتيتيته بعيتد عسيتيتاف عيتن املختيتيتار قيتو  ميتيتن ذليتك ویظهيتيتر .(15 :5009 منیيتف،) ويفقـس؟
 ویصيتل( 19 :املصيتدر نفسيته) عـامجي امّنـ حياة األكثر وهو ميوت، لن عاافو( 11 :املصدر نفسه) !يقا  ما كلّ  ويفهم شيت،
ا مـات ،الطّيبـة أجـل مـن مـات ،اا طبيعيـ مـو ا  ميت مل عااف :دهیالشّ  مرتبة إىل عساف  الطّیبيتة نسيتا  حيتّت ( نفسيتهاملصيتدر ) شـهيدا
 .الّروایة تقرأ عندما واحدا شیئا   هااوتظنّ  لطّیبةاب عساف امتزج کاا الطّیبة يف األشیا  کلّ  مزجت ه.الستقبال هتیأن
 هيتيتو زمیيتيتنج سيتيتلوتش أبن نظيتيتنّ  األميتيتر بدایيتيتة يف ،فيتراغ سيتيتلوتش روایيتيتة يف نيتيتد ل عنيتيتدماو  لّنهيتيتاايتا يف بطلنيتيتاو  عسيتيتافنا هيتيتو هيتذا 

 يف عسيتيتاف یيتدعی مبواصيتفات یصيتف کيتان وإن سيتلوتش ف.عسيتا عيتن متاميتيتا   خيتليتف األميتر ولايتن الّروایيتة بطيتل وهيتو الطّیبيتة عسيتاف
 مرجيتيتان هيتي بعسيتاف مقارنتهيتا نسيتتطیع اليتيتيت الّشخصيتّیة بيتل زمیيتنج عسيتاف یهنسيتاّ  أن نسيتيتتطیع وال الّروایيتة بطيتل ليتی  لاّنيته ،الطّیبيتة
 هألنيت الّروایيتة يف املخفيتي البطيتل هعدّ  ونستطیع فراغ سلوتش روایة يف ةاملخفیّ  الّشخصّیة هو وسلوتش الّروایة بطلةو  زمینج بطلة وهي
 تيتيتدور وبغیبتيته مرجيتان  اّصيتة العائليتة ذهيتيتن القریيتة، هيتايلأ أذهيتان يف ماانيته الااتيتب رصيتيتوّ  ولايتن الّروایيتة أحيتداث يف غائيتب هيتو وان
  .(561 :5416 ،ومشعي صفهاينإ نصر) ینظر حیث وتریه إلیه  یاهلا يف مرجان وتطر حوله حادیثاأل

 وبعيتيتيتض وسيتيتلوتش عسيتيتيتاف شخصيتيتّیة حيتيتيتو  قيتيتاطالنّ  بعيتيتيتض إليتيتی نشيتيتر أن بنيتيتيتا جييتيتدر مرجيتيتيتان و عسيتيتاف عيتيتيتن نبحيتيتث أن قبيتيتل 

                                                                 
1. Henry James 
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 بعيتض يف یبيتدو لاّنهو  الّرجا و  سوانوالنّ  والابر غرالصّ  یعرفه الطّیبة يف املعروف الّرجل هو عساف .اإل تالف ونقاط مشاهباهتاا
 هـو صـغاراا،و  کبـاراا  رجـاالا،و  سناـاتا  هـم،کلّ  يبةالطّ  أهل يعرف  ذیالّ  الّرجل عااف  اّصة اتتصرّف وله وجمهوال غامضا األحیان
 وسيتلوتش( 44 :5009 ف،منیيت) .دأحـ معـ  جیلـس أو يـراه مـاقلّ و  للجميع، ابةابلنّ  مهوالا و  غامضا يبدو ذیالّ  عااف سنفا 
 ینجيتز الوحيتدة، يف وأيکيتل وحیدا   ینام هو   اّصة اتتصرّفب تصّرفیو  خمتلفة أعااال یتقن وهو زمینج أهل مجیع یعرفه شخص هو

 األميتور هيتذه ويف( 554 :5465 ،دوليتت آابدي) ...و وبّنيتا    ومَغيتيّنّ، زارع، فهيتو ة والبنائّیيت ةراعّیيتالزّ  األمور کلّ  ویتقن مبفرده أعااله
 فيتيتد کايتيتا إاّيه إاّل  أحيتيتد یفعلهيتيتا ال اليتيتيت اّصيتيتةاخل األميتيتور بعيتيتض وافيتيتاز األميتيتور بعيتيتض يف وحذاقتيتيته ومهاراتيتيته بعسيتيتاف مقارنتيتيته نسيتطیع
 .الّنهاايت روایة يف عساف عند  اّصةو  املرموزة وافازات احلرکات
 فنهایيتة ه.وهنایتيت عسيتاف ميتوت ومشيتهد فيتراغ سيتلوتش مشيتهد هيتو بعسيتاف، سيتلوتش شخصيتّیة نقيتارن أن نستطیع آ ر مشهد 

 سيتني،واملقدّ  واألولیيتا  األنبیيتا  كنهایيتة عظیايتة هنایيتة اإهنّ  ،عاّمةال من عادي رجل موت ولیست ،عاداي   أو بسیط ا أمر ا لیست عساف
 تنجيتيتب أن ميكيتن ال ا  شيتيتعبی أسيتطوراي   بطيتال   منيتيته جيعيتل هكّليتيت فهيتذا عاليته، يف وجاهيتيتد ،الطّیبيتة ألهيتيتل عظیايتة رسيتالة عسيتيتاف محيتل لقيتد
 نری سلوتش شخصّیة إلی ننظر حیناا ه.وفراغ ظهوره عند الّناس حيّتمونه الّذي خصوالشّ  الطّیبة شهید هو فعساف ه.مثل الطّیبة
 مرجيتان إاّل  وأوالده أهليته حّتيتی اجلایيتع ینسيتاه فراغيته بعيتد فسيتلوتش لعسيتاف  الفا   .تنيشخصیّ  کال بني کبرا   وا تالفا   شاسعا   بوان  

 .أفعاله وینددون ویعیبونه زمینج أهل ویتهاه
 قبيتل وسيتلوتش موتيته قبيتل عسيتاف إلی سبةابلنّ  وزمینج الطّیبة أهل اتتصرّف ولیاأل املسألة  لّتنيأمس إلی نلفت أن جيب وهنا 
 کلتيتيتا يف  نيتدقّ  حینايتا ولايتنّ  رحیلهايتيتا وبعيتد أمرمهيتا عاقبيتة إليتی سيتيتبةابلنّ  وسيتلوتش عسيتاف بيتني شاسيتع بيتيتون یوجيتد قلنيتا نعيتم رحیليته 
 ،الطّیبيتيتيتة صيتيتّیاد هيتيتيتو وإنّ  عسيتيتاف إزا مهيتيتيتا  الّنيتيتاس عاّميتيتيتة فاتتصيتيترّ  کیفّیيتيتيتة حیيتيتث ميتيتيتن بینهايتيتا وکبيتيتيترة واضيتيتحة مشيتيتيتاهبة نيتيتری اليتيتّروایتني

 يف یسيتيتیئون ملايتيتّنهو  اجليتوع ميتيتن لیغنيتيتیهم ویسيتعی آ يتيترین ینفيتيتع اليتذي ةالفيتيتذّ  تهاوشخصيتيتیّ  مشيتاکلها  وحيتيتاّل  ومضيتيتیفها، ومرشيتدها،
  (51 :5009 ف،منیيتيت) بيته ویشيتيتبهونه ابلاليتب ویصيتيتفونه وفعليته وقوليته وباالميتيته بيته ونیهتّايتيت وال ابجلنيتون هاونيتيتهیتّ  معيته  معيتاملتهم
 ميتوراأل کيتلّ  یيتتقن هإنيت ميتع زمیيتنج تيترک املاذ هنا السؤا  ولانّ  الفنون مجیع ویعرف وبّنا    ومَغيّنّ، زارع، فهو زمینج سلوتش وکذلک

 ؟!عساف کان کاا
 بيته ونیهتّايت وال بيته یعنيتون ال الطّیبيتة أهيتل ولايتن شيتي  کلّ  یتقن وهو عساف ا تار فانیف الااتبني  فارة هنا الثّانیة املسألة 
 کیفّیيتةو  خنيتبهم ميتع الّنيتاس اتتصيترّف إليتی یشيتر أن یریيتد هنيتا وميتن یتبعونيته وقائيتدا بيته یقتيتدی اسيتوة   جيعلونيته موتيته بعيتد ولايتن موتيته قبيتل

 الثيتورة بعيتد الّنيتاس یعانیيته اومميت الّسيتلطة سیاسيتیات إليتی لیشيتر روایتيته يف خمفيتي کبطيتل سيتلوتش ا تيتار دوليتت آابديو  معهيتم معيتاملتهم
 حّتيتی احليتدث وهيتذا الّشخصيتّیة هبيتذه الااتيتب تيتیأ أو عيتیش   لقايتة جييتدو حّتيتی قيتریهم ميتن یرحلون الّناس أنّ  حیث إیران يف البیضا 
 .الّرحلة هو الّسلطة مضی  من خلروج الوحید ری الطّ  أبنّ  یشر
 القرویيتة امليترأة شخصيتّیة متّثيتل اليتيتو  سيتلوتش زوجيتة مرجيتان ،فيتراغ سيتلوتش روایيتة يف نيتری بعسيتاف مرجيتان شخصّیة نقارن عندما 
 نّ أ تيتدر  هنیهيتة وبعيتد فيتراغ سيتلوتشب فيتاجي وت امبكيتر  مرجيتان تسيتتیق، حیاهتيتا. ميتن اجيتز    الّرجيتا  ومواكبيتة العال تری اّليت یةیراناإل

 .املعيتا  رفّ تو  ان وعلیها ابنا ها مع منفردة بقیت وأهنا الظّروف تغیر عن اجمالنّ  ةعطل بسبب وعائلته البیت غادر سلوتش زوجها
 نفسيتها معاشيتها إليتی یيتلالنّ  يف ةميتدّ  بعيتد وتفيتوز وتصيتاد عابالّصيت ميتامأ تقيتف جمهيتدة جيتاّدة ةقرویيت اميترأة شخصيتّیة مرجان وجتّسدت

 حیاهتا. علی ظللحفا آ ر مكان إلی - كزوجها – الّرحلة إاّل  سبیال مامهاأ تری ال األ ر يف ولكن بنا هاأو 
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 وعاراهنيتيتا زمیيتنج ألهيتل تفعيتل الاّنهيت وأوالدهيتا، حیاهتيتا ألجيتل تفعيتل هيتي وإن زمیيتنج عسيتاف هيتي مرجيتان أبنّ   القيتو  فنسيتتطیع 
 ناليتذی امليتالكني كبيتار تصيتارع کايتا اهتملليتذّ  آليتة فیهيتا یيترون نالّذی القریة رجا  تصارع األم، ومرجان املالاني ختالف ا.ألجله وتسعی

 أمامهيتيتا وقفيتت الاّنهيتيتو  خبيت  بيتيتثان ویشيتّتوهنا األراضيتيتي کيتلّ  حيتليتيتون وکيتانوا واملیيتيتاه األر  یبتلعيتون وكيتيتانوا ا  ايبسيت وال رطبيتيتا   یّتكيتون ال
 والغيتيتزالن یيتورالطّ  ميتن حبليتيتی ویصيتیدون املدینيتة ميتن جيیئيتيتون کيتانوا ناليتذی أميتام عسيتيتاف وقيتف کايتا .(555 :5465 ،دوليتت آابدي)

 .(35 :5009 ف،منی) الطّیبة أجل من صیدها يف ویفرطون
 ميتن کثيترأ الااتيتب ذهيتن شيتغلت اليتيت وهيتي الااتيتب ذهيتن شخصيتّیة احلقیقيتة يف هيتي زوجهيتا، غیيتاب بعد کبطل مرجان تعیش 
 وحتقيتره جيتويلالرّ  اجملتايتع وتنيتازع ميتر  قلبيته يف ميتن وتقيتاوم هيتلاأل ألجيتل تعايتل ة وقویيت عفیفيتة ةقرویيت مليترأة رمز اأهنّ  حیث سنة  ال ني

 .(561 :5416 ،ومشعي إصفهاين نصر) ابستقامتها
 ميتن بابالّشيت  يتروج عنيتد عّبيتاس هبيتا أصيتیبت اليتيت احلاليتة مشيتاهبة هيتي فيتراغ سيتلوتشو الّنهيتاايت روایيتة يف األ يتری املشيتاهبات ميتن 
 (409: 5465 ،دوليتيتت آابدي) اليتيتّنص يف نواجههيتيتا عنيتيتدما اّصيتةاخل عسيتيتاف حباليتيتة مقارنتهيتيتاو  العايتيتل عيتن حتقیقيتيتا   املدینيتيتة إليتيتی القریيتة

 عّبيتيتاس نيتزاع مبشيتهد کبيترة مشيتاهبة نيتری ميتا الرّ  عصيتاراو  الّصيتحرا  بواسيتيتطة تيتهوکیفیّ  عسيتاف ميتوت مشيتهد إليتی نصيتل حینايتا وکيتذلک
 سيتيتاالرو  مرجيتان ميتن کيتال بيتني لحالّصيت یقيتيتع أن یریيتد اليتذي «نيتورو کد يتدا»يت بيت خمتيتيتار مقارنيتة وأیضيتا( املصيتدر نفسيته) ودا الّسيت ليتوکو 

 حيتيتو  تيتدور الّروایيتة أن ومبيتا الّشخصيتّیات هبيتيتا  صصيتت اليتيت مواصيتفات فيتيتراغ سيتلوتش روایيتة يف رینيت .(99 :املصيتدر نفسيته) عبيتده
 أ نيتا  ابليتبالد تميترّ  اليتيت التحيتوّ التّ  إ يتر ضيتعیفة حنیفيتة جائعيتة، الّشخصيتّیات نيتری االقتصيتادي، مضيتخّ والتّ  والفقر ّیةجتااعاال املواضیع
 عنيتد األوصيتاف هيتذه ميتن کثيترا   نيتری کايتا( 53 :املصيتدر نفسيته) «اهالّشيت» قبيتل ميتن األراضي صال إو  البیضا  الّثورة من األايم هذه
 .الّنهاايت روایة يف منیف

  ومجاليات  املکان .5-3
 ولطامليتا الث،الثّ  الّتقلیدیّة الوحدات إحدى وعّدت ،األدب نظریّة يف والفيّن  األديب العال وحدات من ةأساسیّ  وحدة املكان ُعرف
 بيتيتل احليتدیث، العصيتر يف األدب ارو منظيت یتجاوزهيتيتا ومل األوىل، رجيتةابلدّ  املسيتر  يف والفيتيّن  األديب العايتيتل حتقيت  يف جيتد  مثيتار كانيتت
 لوقيتوع ظرفيتان الزّميتانو  املكيتان إنّ  .(554 :5001 أبوهیيتف،) احلدیثيتة ّیيتةاألدب یيتةالّنظر  يف ومجالیاهتا یةواالرّ  ركائز من ركیزة إىل صارت
 یقيتدر ال حبیيتث الكلايتات  ال  من الظّروف هذه علی دتؤكّ  أن ميكنو  مكانیةالزّ  الظّروف يف حتدث الّرواايت كلّ و  الّروائي العال
 عن  الهلا من میقدّ  الّذي صویرالتّ  فإنّ  ومفّصلة دقیقة الكلاات كانت مهاا أ ری جهة منو  .التصویر آلة أو عدسة أيّ  فعلها
   .(555 :5003 م،قاس  43 :5050 م،معتص) القارئني أو املخاطبني بعدد یكون أن ميكن الزّمانو  املكان
 نيتيتری األميتر وهليتيتذا عاّميتة بصيتيتورة ...و واملدینيتة والقریيتيتة، کالبادیيتة، رواايتيته ألکثيتيتر ةاخلیالّیيتو  عاّميتيتةال األمانيتة ا تيتيتار روائيتيّ  منیيتف إنّ  

 . اّصيتيتة العيتريب العيتامل يف مايتان کيتلّ  عليتی هيتاإطالق ميايتن اليتيتيت األمانيتة وخيتيتار اجزئّیاهتيتو  األمانيتة بيتواطن يف یغيتو  ال أبنيته الااتيتب
 ومهيتا خمتلق يتا، أو خملوق يتا املكيتان هيتذا كيتان سيتوا  الّروائي للحدث العام شكیلالتّ  على ابملساعدة یقوم الّذي البطل دور املكان یلعب
 ميتن توجد وما الطّیبة) املاان لی  الّروایة هذه يف فلذا .(549 :5991 د،ملرشا) منیف أدب يف األمكنة أنواع من وحیدان نوعان
 ملّ یع أن أراد هألنّ  هذا انتخابه يف منیف وتعّاد العريب العامل يف وماان بلد أيّ  علی هإطالق ميان  یايل بل ا  واقعیّ ( احوهل األمانة
 نظيتيترة یسيتوق أن األميتر هبيتذا وأراد نّي الّسیاسيتی قبيتيتل ميتن اإلدارة وسيتو  اآلالم ميتن  اّصيتة القرویيتة عربّیيتيتةال األمانيتة منهيتا یعيتاين مبيتا القيترآ 

 يف اليتواقعیني ميتن هيتو) منیيتف واقعّیيتة فيترغم .عيتريب کاواطن هبم أو مبااهنم سوا  ا الّضعف مع القدرة ذوي معاملة کیفّیة إلی تلّقيامل



 501/ )مقارنة يف عناصر الّروایة )دراسة آابدي دولت حملاودفراغ سلوتش و منیف محنالرّ  لعبد النّهاايت روایة يف نظرة

 يف حتيتدث اليتيت واألحيتداث واملعنيتی املضيتاون حیيتث ميتن ولايتن سيتایةالتّ  حیيتث ميتن واقعيتي غيتر عنيتده املايتان أبنّ  نيتری( الّروایيتة کتابيتة
 .ةالیومیّ  حیاته يف معها ویعامل نساناإل جيرهبا اّليت األمور ومن اتواقعیّ  هاکلّ  نری املاان هذا
 هلايتا سيتبیل ال الّليتذان الواقعیيتان املكيتانو  الزّميتان مهيتا( األحیيتان أکثيتر يف) واقعّیيتةال اليتّرواايت يف واملكيتان الزّمان أبن نعلم األمر هذا رغم
 دوليتت آابدي أنّ  مليتاو  وصيتفه،و  الواقيتع  دميتة يف مهيتا بيتل  یالیيتة كآلة رفانالظّ  هذان یوظف وال واقعّیةال حدودمها وهلاا اخلیا  إلی
 يف تقيتع هيتذه الّروایيتةو  الّروایيتة يف واليتواقعي احلقیقيتي أ رمهيتا هلايتا واقعيتني بوصيتفهاا مكانیيتةالزّ  الظيتروف اسيتتخدم اليتواقعیني الكّتاب من

 املوضيتوع نفيت  حيتو  الّروایةو  إ رها، برزت اّليت واآلالم املصائبو  البیضا  الّثورة أو ياألرض صال إ عن «اهالشّ » نأعل الّذي الزّمن
 إليتی أضيتف .شيتعوره بكاميتل وكوار هيتا مصيتائبها ومليت  دوليتت آابدي فیهيتا عيتا  اليتيت  راسيتان قيتری إحيتدی واملكيتان .اليتزّمن تليتك يف

 القرویيتون لیهيتاإ یهجيتر اليتيت املدینيتة وهيتي القریة غر آ ر مكان إلی ویلّاح الّروایة يف املكانیة الظّروف من یوّسع الكاتب أنّ  ذلک
 یكشف ال آ ر مكان الّروایة يف هنا  أیض ا .ومصائبهم آالمهم لتنكیل مصدرا   فیها یرون أو وطاوحاهتم آماهلم عن فیها ویبحثون

 أو اليتبالد منيتاجم إحيتدی أهيتو املكان  هذا عن ا  دائا ذهنه يف یسأ  ئوالقار  سلوتش لیهإ رحل الّذي املكان وهو هایةالنّ  حّتی عنه
 يف ةاملكانّیيت اتاجلاالّیيت طيتارإ يف الغايتو ، وهيتذا ئالقيتار  ذهن ضان املثبت ؤا السّ  هذا ویندرج .إخل ...و سلوتش فیه یعال سوق
 تسيتایته جهيتة ميتن  یيتايل الطّیبيتة يف املايتان ان.واقعّیيت مهيتا الااتبيتان وإنّ  اليتّروایتني يف املايتان واقعّیيتة حيتو  ا  جزئیّ  ا تالفا فنری .الّروایة
 نيتواحي يف اأّميت للاايتان واقعّیيتةال أم ةاخلیالّیيت احیيتةالنّ  ميتن هذا .ومعناه بتسایته واقعي زمینج يف املاان ولانّ  معناه جهة من وواقعي
 :بعضها إلی نشر کثرة مشاهبات فنری أ ری
 یفيتاج  امليتا  ةوقّليت اجملاعيتة اليتّروایتني کلتيتا يف م.معیشيتته کیفّیيتةو  الّنيتاس حیيتاة عيتن کثیيتف وصيتفو  دقی  حبدیث نيالّروائی من کلّ  أتی
 ،دوليتت آابدي) .بکنهی  فکهر  بایه، کنه،  غافلگیرمها  آبه به  آنکه  از پیش :امليـاه ةبقلّ  يفاجئون زمينج لأه :الّناس
 املصيتدر) .األر و  اهلـوات بـرودة تشـدد الّـيت املرتاکمـة حبوالّاـ البـارد اهلوات من منقلب؛ زمينج يف شيت کلّ ( 53 :5465
 الّصـحرات( نفسيتهاملصيتدر ) .وشـجية   شـجر وأیّ   موجـود أي مـن خاليـة صـحرات   إلـی متلوسنـة کحّية املمتدة الطريق( 59 نفسه:

 واملطيتيتر املیيتاه ةقّليتيت عيتن آابديدوليتت  ثیتحيتيتدّ  (نفسيتهاملصيتدر ) .اجلافيــة الّرجـل واليــأ ، الوحـدة والبـاردة؛ اجلافــة الـراي  وهبـوب
 هم املطر، نزو  عونویتوقّ  إلیها وینظرون اا السّ  یّتبصون وکانوا حماصیلهم لزرع املطر انتظار يف کانوا نالّذی نيراعالزّ  رویصوّ  لزراعة
 أهيتيتل هيتم املیيتيتاه، ةقّليت ابجملاعيتة، یصيتيتیبون هيتم .الطّیبيتيتة أهيتل تفيتاج  هيتيتاکلّ  األحيتداث هيتيتذه ینيتر  .(43 :املصيتيتدر نفسيته) املطيتر انتظيتار يف

   .(59 :5009 ف،منی) ةحارّ  الّصحرا و  الّصحرا 
 ف،منیيتيت) حلاهيتا ميتن وتطعاهيتم أهلهيتا حتليتب کيتأم وهيتي القحيتط زميتيتن قبيتل الطیيتور أبنيتواع وممتلئيتة ألهلهيتا رزق مصيتدر هيتي طیبيتة 

 ميتيتن فیهيتا ميتا بايتلّ  ألهلهيتا رزق مصيتدر وزمیيتنج اليتّرزق ميتن فیهيتيتا مبيتا وترزقهيتا أهلهيتا حتليتب اليتيت کطیبيتة زمیيتنج فتايتون .(16 :5009
 يف نيتيتری مبيتا متاميتا   یشيتبه طیبيتة يف نرآهيتا اليتيتذي احلیيتوان .(553 :5465 ،دوليتت آابدي) ...و ليتوجوالثّ  واألمطيتار واألشيتجار األعشيتاب

 هيتي زمیيتنج أهيتل ارتيتزاق ومصيتدر الّنهيتاايت يف الطّیبيتة أهيتل ارتيتزاق منبيتع هيتي یيتوروالطّ  طیبيتة بغيتزا  زمیيتنج مجيتل مقارنة ونستطیع زمینج
 .األر  بطون من تنبت وما األعشاب

 متيتتأل الطّیبيتة صيتحرا  .روایتيته يف دوليتت آابدي عنهيتا یتحيتّدث اليتيت بصيتحرا  متاميتا   تشيتبه منیيتف عنيتد الّصحرا  يف الوحدةو  الغربة 
 نتظيتاراال ميتن ،احليترارة من الوحو ، من األحداث، من فیها مبا مأموان   فیها أحد ولی  املوت ميثّل فیها شي  وکلّ  والوحدة ابلغربة
 وأنيته یيتد،وح الّصيتحرا  يف أنيته حييت ّ  ،اآل يترین مع نساناإل یكون اّليت األوقات يف حّت  .أ ری ومفاجئات والغاو  الوحشة ومن
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 إىل واإلذعيتيتان علیيته االحتیيتا  أو همصيتادقت روريالّضيت ميتن لكيتن میقيتاو  أن ميكيتن ال العيتدو وهيتذا تميترا آالف منيته أقيتوى عيتدواا یواجيته
 ،(ةهنایيتيتيت ليتيتيته ليتيتی و  بدایيتيتيتة ليتيتيته ليتيتی  اليتيتيتذي القاسيتيتي البحيتيتيتر هيتيتيتذا يف هالّتیيتيتو  الّصيتيتيتحرا  ميتيتيتن وفاخليتيت) .(16 :5009 منیيتيتيتف،) شيتيتروطه

 الّصيتيتحرا  هيتيتذه يف امليتيتوت انتظيتيتار) ،(القيتيتوانني هيتيتذه لتثبيتيتت الطبیعيتيتة قيتيتوانني تتجيتيتاوز املفاجئيتيتة املوحشيتيتة القاسيتيتیة الغامضيتيتة الّصيتيتحرا ف)
 یكشيتر وإمنما ي ،ش كلّ  على ویقضي بسرعة أييت وال ا،متنكر   أييت الو  ة،فجأ أييت ال هنا فاملوت .اتاملرّ  آالف املوت من أصعب
 الثّاسنيــة ة،صـغي  اتذرّ  إىل يتحـّو  خــر،آ معـى يكتاـب الّصـحرات يف الــّممن حـّ   .نسيتاناإل یعليت یقيتيتف مث البدایيتة يف أنیابيته عيتن
 وبعيتد واجلايتا  اقيتةالنّ  کشيتبان عّباس عن حدیثه يف دولت آابدي إلی نصل حیناا (96 :املصدر نفسه) .الّممن كلّ  هي قيقةوالدّ 
 وغاوضيتيتها ووحشيتتها کغربتهيتا األوصيتاف بيتنف  الّصيتحرا  یصيتف الااتيتب ونيتيتری هيتاکلّ  املشيتاهد هيتذه نيتری اجلايتا  أحيتد ميتع عراکيته

-450 :5465 ،دوليتت آابدي) امليترات آالف امليتوت ميتن وأميترّ  أصيتعب امليتوت انتظار وأبن فیها نتظاراال ومرارة فیها مما وکاخلوف
455). 
 ّيةجتماعاالو  الّاياسّية األبعاد .5-2
 لتبّشيتر جيتا ت رواايتيته معظيتم وإنّ  عربّیيتةال ةواالشيتّتاكیّ  ،عربّیيتةال ةیّ واحلرّ  ،عربّیةال ابلوحدة كبر ا إمياان   یؤمن أیدیولوجي، كاتب منیف ا إنّ 
 فانیيتف إذن، احلاضيتر، وقتنيتا وإىل 5915 عيتام ةاملصيتریّ  الثيتورة منذ العريب، - العريب راعالصّ  يف رئیس ا سبب ا كانت اّليت األفكار هبذه
 هليتم مویقيتدّ  امليترآة، يف وجههيتم یيتریهم لكيتي هلم، یكتب كاتب ولكّنه ویسّلیهم القرّا  عن یرّو  أن أجل من یكتب ا  ذاتیّ  كاتب ا لی 

 فانیف إذن، اهب تؤمن اّليت املبادئ أجل من وتعذیب ا سجن ا ومتوت تها،یّ حرّ  أجل من وتناضل اوجوده عن تدافع ةروائیّ  شخصّیات
 (.443 :5999 ،القسنطیين  46-45 :5995 ،يالّنابلس) أیدیولوجیا اروائیّ  أداب   لنا میقدّ 
 أبفعيتا  الّروایيتة ميتن خمتلفيتة مواضيتع يف الااتب نّددی .الّنهاايت روایة يف منیف مقاصد أهمّ  من الّسلطة وضدّ  الّسیاسي اخلطاب 

 قبيتل ميتن ةالقومّیيت الّنعيتراتو  طهاد،ضيتواإل الااذبيتة، واملواعیيتد األکاذیيتب، ویفضيتح القریيتة يف احلدیثيتة اآللیيتات اسيتتخدام وینايتر الّسيتلطة
 .الّسلطة نظام
 یعيتدّ  مل اجملتايتع اهيتذ ويف ک.اهليتال  مسيترة يف انزليت  تقلیدي جمتاع مصر حيكي دولت آابدي نّ إ فراغ سلوتش بروایة یرتبط عّاا 
 الواقيتيتع قليتيتب ميتن ینبثيتيت  ال اجلدیيتيتد الّنظيتامو  - فرحيتيتل سيتيتلوتش إليتی حيتيتيتاج ميتيتن یوجيتد ال وهليتيتذا - فعالیيتيتة ائدالّسيت يجتايتيتاعاال ظيتامللنّ 
 وحتيتاو  وتنهیهيتا جاف يتا القنيتاة ميتا  جتعيتل ولكيتن املیيتاه مضيتّخة ویظهر جهاز مصلح له یوجد وال جرّارة أتيت فاثال اجملتاع. اتحاجو 

 واهلرب الّنقود لسرقة «نحس مرزا» کيتيتيت ألشخا  الفرصة مينح ری الطّ  هبذا نولك الّنقود بتطعیم اجلدید الّنظام« لتكری  احلكومة
 (13٣3:٣٦٣ مرعابدیين،) «.داملسدو  ری الطّ  إلی اجلدید الّنظام یصل تیجةوابلنّ 
 الّروایيتة وهيتذه اليتزّمن تليتك يف «الشيتاه» انتهجيته اليتذي صيتال اإل حصيتیلة كانيتت یفرزهيتا اليتيت الظيتروفو  الّتغیيتر أن كرابليتذّ  جيتدیر   
 ناليتذی القریيتة رجيتا  تصيتارع األم، فارجيتان .ةاالنتاجّیيت ووظیفتهيتا ةّیيتیراناإل القری اهنیار بسبّ  الّذي االصال  هذا علی احتجاج مبثابة
 رميتيتز ا ایض يتا ویعتيت  وجهيتد عايتل بيتيتال الّنقيتود ورا  یعيتدو الهیيتة كسيتولة شخصيتيتّیة ميثيتل اليتذي عّبيتاس ابَنيته وتنيتيتازع اهتملليتذّ  آليتة فیهيتا یيترون
 عيتن وأعيتر  الّتغیيتر طریقيتة بيتعاتّ  اليتذي أبيتراو ابنيته ميتع األم مشاكسيتة ذليتك، إليتی أضيتف .العيتدم إاّل  هلا مصر ال اّليت الّتقلیدیّة للحیاة
 .احلدیثيتة الّتقنیيتات مسيتتخدم ا فیهيتا یعايتل لكيتي األر  ميتن هقسيتا هأمّ  من وطلب القریة يف امعنيالطّ  اإلقطاعیني إلی وانضمّ  أسرته
 یّتكيتيتون ال ناليتذی امليتيتالكني كبيتار لصيتيتاح القریيتة يف لدیيته ايتيتاكلّ  فقيتد هألنيتيت القریيتة ميتيتن الّرحليتة يف هأّميت یيتيتالزم الّروایيتة هنایيتيتة يف هيتذا، وأبيتراو
 أصيتيتیبت اليتيت مرجيتان ألنّ  سيتلوتش رحليتيتة ضيتحااي إحيتدی مرجيتان، ابنيتيتة هيتاجر وكانيتت .واملیيتاه األر  یبتلعيتيتون وكيتانوا ا  ايبسيت وال ا  رطبيت
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 .هلا ومثرة ألیاة أحداث وتقع قسر ا القریة رجا  أحد «اوگن علي» إلی ابنتها هاجر تعطي ی والضّ  ابلفقر
 :التالیة املواضیع إلی نشر أن نستطیع الّروایتني هاتني يف ةواالنتقادیّ  الّسیاسّیة األفاار أهمّ  ومن
 إنّ  وأ» دالفسيتيتا ميتيتن فیهيتيتا وميتيتا واملدینيتيتة ارةیّ والّسيتيت ة،کبندقّیيتيت صيتيتنیعالتّ  وآالت احلدیثيتيتة احلضيتيتارة مظيتيتاهر تندیيتيتد نيتيتری الّنهيتيتاايتروایيتة يف

 ال ال الّاـ مـن أسنواعـاا  معهـم وحیضـرون».(55 :5009 ف،منیيت) «مالکـال هـذا مثل يتکلمون وجعلتهم متاماا  أفادهتم املدينة
 سيتيتو  آاثر بیيتان( 95 نفسيتيته: املصيتدر) «.الطّيبــة أقفـرت أخــری بعـد وســنة ة،الّطريقـ وهبــذه صـخر، يقاومهــا وال عقـل رهايتصـوّ 

 مل القطـارات، ياـّيون وهـم مث احلديـد، ةسـکّ  يبنـون وهـم األتـرا  کـنل» ت:والقطيتارا احلدیيتد ةکسيتاّ  احلدیثة اآللیات استخدام
 ناليتذی ونصيتّیادالو  املدینيتة ميتن أتيتت اليتيت ةوالبندقّیيت ائماليتدّ  الّصید إن الااتب رأي.(53 :املصدر نفسه) «اقطعوهو  إاّل  شجرة يرتکوا
   .(555 :5009 منیف،) ا.و راهب الطّیبة ضعف أسباب أهمّ  من هم احلیواانت من واحلبلی والابار غارالصّ  یرمحون ال کانوا
 اآلالت جميتيتی  نيتری  املدنّیيتيتةو  اجملتايتع حيتيتو  تيتدور اليتيتيت املواضيتیع کهيتذه دوليتيتت آابدي روایيتة يف ینيتيتر  ،منیيتف روایيتيتة يف رأینيتا کايتا 

 االفقيتيتر  عليتی األغنیيتا  وظليتم اضيتيتطهادو  القریيتة أهيتالی بيتني واال يتتالف واجليتيتدا  الفقيتر ميتن وعواقبيته القریيتيتة إليتی احلدیثيتة املدنّیيتة واملايتائن
 ناليتيتيتذی ا والعّايتيت الفقيتيترا  عليتيتی وظليتيتم األميتيتوا  هتریيتيتب وأیضيتيتا   عاّميتيتةال واألميتيتاکن واألشيتيتجار والغيتيتاابت ياملراعيتيت ختریيتيتب وکيتيتذلک عيتيتاايرّ وال

 هيتاوحلّ  احلدیثيتة راعیيتةالزّ  اآلالت جميتي  کيتذلک.(555 :5465 ،دوليتت آابدي)  احلقيتو و  امليتزارع يف وجييتروهنم املصانع يف یستثاروهنم
 وختریيتب واجملاعيتة الفقيتر إليتی يتيتؤدّ  اليتيت اخلسيتارات ميتن ورائها وما للقری اهتاومضرّ  املدنّیة .(553 :املصدر نفسه) الیدي العال حملّ 

 احنيتيتةالطّ  .(595-511 نفسيته:املصيتيتدر ) الطّیبيتة يف احلدیثيتيتة واآلالت املايتائن د يتيتو  إ يتر حيتيتدث مبيتا ومقارنتيتيته وغيتره القيتيتروي اجملتايتع
 مقارنيتة( 406نفسيته: املصيتدر ) ابملیيتاه تعايتل اّليت احنةالطّ  عن تعویض وهي القریة حیاة يف احلدیثة الظواهر من کاتابحملّر  تعال اّليت
املصيتدر ) فعالیاهتيتا إ يتر العیيتون جفافو  زمینج يف واحنالطّ  کاتمبحّر  وختریبها الغاابت تدمر من الطّیبة يف فعلوا وما العثااين تراکأ

 .(401نفسه: 
 اتم قحيتط يف الطّیبيتة تايتون أن وتریيتد ةاحليترّ  الفايترة ختالف األحداث، تيتَعّتمو  األمور علی تغطي الّسلطة نری الّنهاايت روایة يف 
 مثــل لنـا قيـل دلقـ ة:الااذبيت املواعیيتد ودأهبيتا العرقيتوب مواعیيتد هيتي الّسيتلطة مواعیيتد ة.الفاریيت احیيتةالنّ  ميتن أم یيتةاملادّ  احیيتةالنّ  ميتن سيتوا   
 دالّاـــ سناــيان دواتعــوّ  ذينالّــ يبــةالطّ  وأهــل يتغــيّ  شــیت وال ســنة، ورات ســنة نوات،الّاــ وتنقضــی کثــية، اتمــرّ  الکــالم هــذا

  سنتهتا ذاإ إمسعوا، (19 :5009 ف،منی) ت.شی کلّ  رونيتذکّ  القحط مواسم يف فإهنم... اخلي مواسم يف والکهرابت الّطريقو 
 يبــةالطّ  هـلأ نأ دوافتأّکـ ّد،الّاـ تبنـی وال سـنة بعـد سـنة تکـذب احلکومـة وإذا احملـل، سـنوات مـن سـنة وجـاتت يـورالطّ  هـذه

 ارقنيالّسيتيتيت عيتيتن أغفليتيتوا ناليتيتذی زمیيتيتنج أهيتيتايل عنيتيتد أبمجعهيتيتا األحيتيتداث هيتيتذه نيتيتری (39 :املصيتيتدر نفسيتيته) .أبــيهم بکــرة عــن ســيموتون
 يف فاریيتة مواصيتفات أهيتمّ  .الّنقيتود وسيترق األهيتالی غفليتة من استفاد الّذي «مرزا حسن»يت ک أشخا  أبکاذیب وأصیبوا واحملتارین

 نقيتيتيتد اليتيتيتوطن، عيتيتن دفيتيتيتاع د،جيتيتدّ والتّ  ةنّ الّسيتيتيت معارضيتيتيتة امليتيترأة، حقيتيتيتوق عيتيتن دفيتيتيتاع» الیيتيتيتة:التّ  ميتيتوراأل يف تسيتيتيتتخلص فيتيتيتراغ سيتيتلوتش روایيتيتة
 ة،األزمویيت املناسيتبات يف ةوجّیيتالزّ  العالقيتات نقيتد ات،اليتذّ  إليتی جيتوعالرّ  واملضيتطهدین، الفقيترا  حقيتوق عيتن دفاع یة،األرض اإلصالحات

 منیف. وعند الّنهاايت روایة يف نریها فااراأل هذه وکلّ ( 505 :5411 اصفهاين، نصر) «احلیاة... ألجل واجملاهدة الفقر
 ةالّروائيّ  اتالّتقنيّ  .5-1

 أهيتمّ  وميتن اليتّنص مضيتاون وحتايتیم الّشخصيتّیات وأفايتار األحداث لسرد املختلفة اتالّتقنیّ  دولت آابديو  منیف من کلّ  استخدم
 :الیةالتّ  األمور إلی نشر أن نستطیع الّتقنیات هذه
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 .واملّتاکم قی الدّ  الوصف -
 .الورا  إلی جوعوالرّ  ةوالقصصیّ  ةالّروائیّ  ستباقاتواال اتسّتجاعاال -
 .مونولوغو  دايلوج نوعیه من احلوار استخدام -

 .وأهلهيتيتا وهوائهيتا وطقسيتها، وجوهيتا وزمیيتنج مرجيتان الااتيتب یصيتف حینايتيتا وماثفيتا  دقیقيتا   وصيتفا   نيتری فيتراغ سيتلوتش روایيتة يف 
 اصیبت وما آالمها ترسم  طوط وجهها ويف أربعني إلی یصل عارها کان مجیلة کانت ولان شابة کانت ما اأبهنّ  مرجان یصف

 ودا الّسيتيت عرهَشيت  نيتيتا أ عرّشيتال بیضيتيتا   يتراأ ظهيتيترت ولايتن عارهيتيتا يف کانيتت امميتيت کثيترأ رهایصيتيتوّ  األميتر وهيتيتذا سيتلوتش غیيتيتاب عنيتد بيته
دوليتيتت ) بابالّشيت ربیيتيتع وذهيتاب یخو ةالّشيتيت جميتي  وتنيتيتذر وتشيتر ةااحلیيت يف مصيتيتائبها حتايتي ظریفيتيتا  طوطيتا عیوهنيتيتا أطيتراف وظهيترت
 وميتيتا وسيتيتلوتش مرجيتيتان عيتيتن یتحيتّدث حینايتيتا اليتيتورا  إليتيتی جيتوعوالرّ  ةوالقصصيتيتیّ  ةالّروائّیيتيت اتسيتيتّتجاعاال نيتری .(550 :5465 ،آابدي
 ميتيتع مرجيتان واراتحيت غ مونوليتيتو و  دايليتوج نوعیيته ميتيتن احليتوار اسيتتخدام نيتيتری کيتذلک( املصيتيتدر نفسيته) املاضيتیة األايم يف بینهايتا حيتدث
 .الّنص من کثرة أماکن يف قّاار عند زمالئه مع عّباس وحوار اوبرا مع عّباس وحوار اوالدها
 القحيتط وصيتف األحيتداث  ميتن فیهيتا تقيتع ميتاو  املوجيتودات ميتن فیهيتا وميتا الطّیبيتة عيتن ماثفيتا   وصيتفا الّنهاايت ةروای يف نری کاا 
 يف انتشيترت اليتيت کثيترة واراتحيت ف،وعسيتا الطّیبيتة أهيتل ايتوحتيتدّ  وحتيتدايهتا وخمتيتار عسيتاف وصف ،منیف) طیبة يف اتهوتغرّ  والبشر
  اّصة الطّیبة أهل بني حد ت اّليت ومونولوغات ودايلوجات أنفسهم ومع بابالشّ  من یوخالشّ  کحوارات الّنص مواضع من الاثر

 سعادة زمن إلی الااتب یعود حني الّنهاايت روایة يف خمتلفة اتاسّتجاع نری .نفسه مع ومونولوغاته رفاقه مع عساف دايلوجات
 .القحط عنو  الطّیبة مستقبل عن یتحّدث حیناا عدیدة واستباقات عساف طفولة زمن وإلی الطّیبة
 تيجةالنّ  .9
 القضيتااي معاجليتة  اّصة واقعّیةال األمور من خمتلفة مظاهر آاثرمها ويف ،األدب عامل يف الواقعیني نيالّروائی دولت آابديو  منیف من کلّ  یُعدّ 
  الرّوایة وأحداث یاةالثّ  حیث من اأمّ  .الرّوایة عناصر يف اخلالفات بعض إلی وصلنا کاا عةمنوّ  مشاهبات رأینا وایتنيللرّ  جولتنا يف .ّیةجتااعاال

 أهل هبا أصیبَ  اّليت واآلالم اجملتاع مشاکل حو  أحدا هاا تدور وهلذا اجملتاع، اتواقعیّ  عن ثتتحدّ  اّليت الّرواايت من وایتانفالرّ  ونوعها،
 ونظيتام یاسيتینيللسّ  املخطئيتة یاسيتاتالسّ  إ ر القری يف لموالظّ  واجملاعة الفقر رانیصوّ  الااتبني أنّ  ونری عربّیةالو  ةیّ یراناإل اجملتاعات يف القري
 .القری يف صنیعالتّ  نظام واجرا  احلدیثة ناعیةالصّ  اآلالت استخدام وإ ر الّسلطة
 مااان نواجه فراغ سلوتشة روای يف .األحداث من فیه حيدث وما املاان، هو الّروایتني يف الّنظر یلفت ما أّو  الّروایة عناصر حیث من 
 غر «طیبة» ناملاا نری النّهاايت روایة يف ولان «واقعّیةال» الّروایة من وعالنّ  هذا يف الّروائي اجلن  یقتضي کاا الّروایة يف «زمینج» اواقعیّ 
  .عربّیةال البالد يف ماان کلّ  علی نطلقها أن نستطیع حیث املعنی يف واقعي لاّنه سایةالتّ  يف واقعي
 علی أ ره حیث من الّروایة يف نواجهه اّلذي الوحید خصالشّ  هو «عساف» طیبة يف الّروایة بطل نری ،الّروایة شخصّیات حیث من 

 ونراه الطّیبة يف واجملاعة القحط ملواجهة جهوده قصاری ویبذ  الطّیبة أجل من کثرة أبمور یقوم اّلذي البطل هو فعساف .الّروایة أحداث
 يف ةالظّاهر  لةالبطو  فيّ اخل البطل نری فراغ سلوتش روایة يف البطل إلی ننظر عندما لان ة.واحد شخصّیة ااکأهنّ  لطّیبةاب اتما   امتزاجا   امتزج
 هو «سلوتش» .العال حیث من ختتلفه کاا اجلن ، حیث من النّهاايت روایة بطل من ختتلف زمینج يف البطل ینر  احلیث هذا ومن الّنص
فيتراغ  يف ةالظّاهر » روایة بطلة «مرجانو  وأسرته القریة أهالی ذهن يف  الد لاّنه قریته وترک الّنص أحداث عن غاب اّلذي اخلفي البطل
  مثلاا املطاف، هنایة يف زمینج عن ترحل الاّنه کثرا زمینج ألهل تعال وإن وهي وفراغها سلوتش هجرة بعد أسرهتا أجل من التع «سلوتش

 .زوجها فعل



 509/ )مقارنة يف عناصر الّروایة )دراسة آابدي دولت حملاودفراغ سلوتش و منیف محنالرّ  لعبد النّهاايت روایة يف نظرة

 اجملتاع يف الثّقافّیةو  ّیةجتااعاال القضااي عن البحث ي:ه املشاهبة حیث من الّروایتني هاتني يف رأیناها اّليت األ ری اجلوانب أهمّ  من 
 التواآل صنیعالتّ  استخدام سو  وأ ر نيالقرویّ  إزا  وضعفها الّسلطة نظام اتیسیاس ومعاجلة ومشاکلهم القریة أهل أبمور االهتاامو  القروي
 ،(ومونولوغ دايلوج) احلوارو  کالوصف، خمتلفة اتتقنیّ  نيالّروائی کال فاستخدم ةالّروائیّ  الّتقنیات حیث من اأمّ  ی.القر  يف احلدیثة ناعیةالصّ 
 .األحداث لسرد ةالّروائی واالقتباسات اتسّتجاعواال
 . اهلوامش9
ة یّ التح  بكلّ  ة، مثّ انویة يف العاصاة األردنیّ عراقیة، أهنى دراسته الثّ  من فد وأمّ  ألبن يف عاا( 5944م )منیف يف عا الّرمحنولد عبد ( 5)

ب العرب بعد مع عدد كبر من طالّ  (،5911م )وبعد عامني من انتقاله إىل العراق طرد منیف منها يف عا (،5915ام )احلقوق يف بغداد ع
غراد، وحصل يف جامعة بل( 5911م )منیف دراساته العلیا منذ عا الّرمحناتبع عبد رة، فواصلَ دراسته يف جامعة القاه (،لف بغداد)ح یعتوق

بسوریة، يف  الّنفطوعال بعدها يف جما   الّنفطت ة ويف ا تصا  اقتصادايّ كتوراه يف العلوم االقتصادیّ على درجة الدّ ( 5965م )منها يف عا
« غتیا  مرزوقاألشجار وا» ة بعاله الشهرالرّوائیّ ة وبدأ الكتابة بنانیّ حافة اللّ انتقل منیف لیقیم يف بروت حیث عال يف الصّ  (.5994م )عا

اّلذي غادر فیه العراق إىل فرنسا حیث تفرغ للكتابة ( 5915ام )ع حتّ نایة والتّ  الّنفطة وتوىّل حتریر جملّ  قأقام يف العرا( 5991م )يف عا
 مرزوقاألشجار واغتیا  »أشهرها منیف عدد من الّرواايت  الّرمحنة أ رى إىل دمش  صدر لعبد عاد منیف مرّ ( 5916م )ة ويف عاالّروائیّ 

 سيتباق املسيتيتافات(، 5999) النّهيتاايت(، 5999) سيترحيتني تركنيتا اجل(، 5991) رق املتوسيتطشيت(، 5993) ةیّ جموسيت قصيّتة حيتبّ ( 5994)
 يف فنّ (« 5913) هالّتی(، 5915) حمدن املل مخاسیة (،5915ا )كتبت ابالشّتا  مع ج ا إبراهیم ج  ) طعامل بال  رائ (،5999) ةالطویل
 (.50-59: 5001ه، نبی) الرّوایة
 تصدرا مل أهناا إال الكاتب، حیاة يف جتریبیة مرحلة اجملاوعتان هااتن كانت رمّباو ، قصصیتني جماوعتني إال منیف الّرمحن عبد یكتب ومل 
 الكثر وملنیف(. 5006) عام« املفتو  الباب»و «مستعارة أمسا »: ومها ،ّیةاألدب حیاته يف األوىل البداايت كوهناا من الرغم على متأ ر ا إال
 ةالثّقاف بني»و( 5991) عام «دائاا ميقراطیةالدّ  ال،أوّ  ميقراطیةالدّ »و( 5995م )عا« واملنفى الكاتب» منها الّسیاسّیةو  ّیةاألدب الدراسات من
  :العراق»و( 5005) عام «الغیاب لوعة»و(، 5005) عام «للاستقبل ذاكرة»و (،5005) عام «ضو  رحلة»و (،5999) عام «یاسةوالسّ 

 عيتيتام« العيتيتريب البيتيتّتو  أتميتيتیم»( و5994) عيتام «العيتيتريب البيتيتّتو  وأتميتيتیم املشيتيتاركة مبيتدأ»و (،5004) عيتيتام «واملقاوميتيتة الّتيتيتاریخ ميتيتن هيتوامش
 موسيتيتیقا: عليتوان جيتيت »و (،5996) عيتام« واحلیيتاة الفيتيتن رحليتة: ابشيتيتي قّصيتاب ميتروان»: ومهيتيتا یتيتان،فنّ  دراسيتيتتان ملنیيتف وصيتدرت(. 5996)

 األعلى اجملل  نظاه اّلذي وایةللرّ  ّو األ املؤمتر يف عربّیةال الّروایة جائزة على منیف حصل(. 51: 5050)رشدی،  (5000) عام «األلوان
 ةروجيیّ والنّ  ةواألملانیّ  كاإلنكلیزیة لغة، عشرة مخ  إىل كتبه معظم ترمجت وقد. األ رى ّیةاألدب اجلوائز من عدد إىل إضافة مصر، يف قافةللثّ 

وعلى جائزة القاهرة لإلبداع ( 5919م )وایة عاللرّ  الثّقافّیةالعوی   يحاز على جائزة سلطان بن علکاا   .وغرها ةوالفرنسیّ  ةوالّتكیّ  ةواإلسبانیّ 
 ( )املصدر نفسه(.5911م )ة األوىل عااّليت منحت للارّ  الّروائي

يف  (.5914) حّتیو تم هذه املرحلة ( 5939م )املدرسة عا(. د ل 5930م )يف احدى قرى  راسان عا دولت آابديولد حماود ( 5)
ن امليتّداحو ن و قصص  کيتان ینقلهيتا املتجّوليتو  إلی اثیل فیها وما التّ و « عزیةالتّ »يت ة اّليت تسّای بیّ یراناإل الّتقلیدیّةات تعّرف علی املسرحیّ ا نائها 

 إنسيتانمصيترة » ومشاهدة افالم كاثل «نصفهاإرابطة »ع املعاصر بدأ م يلفارسا ألدبعالقته الو یقة اب أنّ  دولت آابديوغرهم. یری 
 .یرايناإل« صادق هدایت»وسي والرّ « فتشخو »  قرا ة أعاا  اّصة « عندما تطر اللقالو 

 ةوصل اىل مرحلة كتابة روایته اهلامّ  حتّ  ل  جماوعات وقصص أ رى  مثّ  ةحراویالقشور الصّ  ما ظهر منه يف القّصة هو جماوعة أّو  
 ك  الّرواايت الفارسيتّیةأبدع أمث  م اخلوايلاملسنّون واالايّ  كتب روایته الكبرة  الّتقلیدیّة واقعّیةالوبعدها ابالنصراف عن املدرسة  فراغ سلوتش

ه ة لكنّ احلدا یّ  الّروایةىل إع فیها واّليت تطلّ  کسلو  طبع منه روایةحریة وا ر ا السّ  واقعّیةالة و رايلیّ واستخدم فیها االجوا  السّ  ركلید مجلها وهيأو 



نة املقارن،األدب  يف حبوث /550   5496 ربیع ،51 العدد ،الس ابعة الس 

 .جا  فیهاما كسب الن  
( م 1٩١١) ملكسیم جوركي عام« عااقيف األ» والفنیة هي اعتقاله علی منصة املسر  لدی تقدميه مسرحیة الفكری ةحدی منعطفات حیاته إ

العتقيتا   ا  اا نيتد ل بیتيتملاذا فد كتبك كل  ت:  نا  االستجواابأقولون يل کانوا ی» عتقاله:عن ا دولت آابديیقو   .ةاالسالمی   الث ورةقبل 
حنا  العامل منها زايراته من هولندا وسوید أ إلی سافر كاتبنا كثر ا( 1٩٣٢و 1٩١٩) يف عامني (555: 5495 ،حما دعلي) .«االشخا 

و طاابته يف ( 5915ة )ة يف برلني سنات العاملی  الث قافوإجابته لدعوة معهد ( 5915ة )وأملانیا وبریطانیا وفرانسا و طابه يف ندوة أمسّتدام سن
 (5913ة )الثيتيتة سيتيتنعيتيت  األلفیيتة الث   األدبونيتدوة میيتيتونیخ حيتو  ( 5914ا )حيتيتدة وجامعيتة كيتيتوییّت يف كنيتيتدجامعيتة میشيتيتیغان يف اليتوالايت املت  

شولو وف » يتر کني العاملیني الابالر وائیعااله ابأر يف وأت    إیراناقعیني يف ك  الو أمن  دولت آابديحماود (. یعت  11: 5415، اسحاقیان)
 :عااله فهيأوأم ا  (55: 5419، دستغیب) .«وتلقی منهم دروس ا كثرةي وغرهم واتلستو  جوركيوبلزاک و زوال و 
حراویة، بقات الص  عبة، الط  ال  الت  سلیاان، الظ   ر، القید، لدی مأذنة ولد االمام شعیب، رحلةاألداب، الل یل هنایة :قصص قصرة وطویلة .5
 ق.و سطورة األب سبحان، مع شوبرو، راعي البقر، الفتی، عقیل عقیل، من انحیة الط  أفر، الس  
 .کسلو وا ( جز أيف  ال ة ) م اخلوايلاي  املسن ون واأل (،جزا أيف عشرة ) كلیدر، فراغ سلوتش :الر واايت .5
 .غزالة حظي غوز ، اهلرم نساناإلو باالش  ار الن   :االطفا  کتب .4
 (.9: 5411)اصغري،  الققنوس، املوقف احلرج :اتاملسرحی   .3

الفارسی ة  الر وایةالكبر مكانة علیا يف  يالر وائن خنص  هلذا أإبمكاننا و الفارسی ة الر وایة  يف عامل ل  یتأ «دولت آابديحماود » ن  أالشكم  
یعت  أبرز روائي  دولت آابديذلك أن حماود  إلی أضف لیدرکيتالفارسی ة املسا ی ب الر وایةك  أیني أعااال وله یرانني اإلالر وائیكثر أوهو من 

العريب، یعاجل يف غالبیة أعااله أوضاع القری واالنقسام بینهيتا وبيتني امليتدن  األدبحماود يف  أمحدجانب  إلی يالفارس األدباشّتاكي يف 
 .ةمن أهم  املواضیع يف الر واايت االشّتاكی   ة وخت لفها وهيی  یراناإل

من  ال   «.1٩٦٣ حراویةبقات الص  الط  » إلی لوص حت یقصصه  واستار «راألدابو  الل یل هنایة»ة مع ی  حیاته الفن   دولت آابديبدأ  
 ا يفأم يت. يف القيتری البعیيتدة وامليتدن احیيتاان    اص يتة یيترايناإل ل اجملتايتعوحتيتد ث عيتن مشيتاك واقعی يتةالابملدرسة  دولت آابدينني متس ك هذه الس  

االشّتاكي وبقي علی هذا  األدبوسي مكسیم جوركي زعیم االشّتاكیة متأ ر ا ابلكاتب الر   إلی دولت آابديما  « ةحراویبقات الص  الط  »
 کلیيتدر يتکيت ولكيتن يف اليتر واايت الكبيترة والشيتهرة وميتع شيتوبر و سيتلیاان رحليتةو راعيتي البقيترو سيتبحانسطورة األب أ األیدیولوجیا يف قصص

ة يف الر وائیيتعايتا  لی جانيتب هيتذا  ليت  أكيت  األإو  إیراناالشّتاكي يف  األدبظهر الكاتب كزعیم  فراغ سلوتشو يلاملسن ون واالايم اخلواو
ت إلی الفارسی ة الر وایةغ هبا وأبل ركلیدي الفارسی ة أ بقی ة االشّتاكي وهي الط   األدبة میزات األ رة علی غالبی  ال ة الر واايت الث  شتال ها. اقا 

 .ةیاسی  الس  ة و ینی  عااي والقضااي الد  ة العالقات بني االقطاعیني والر  يف القری واملدن ونوعی  
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 الکتب الف:

 .العريب القلم دار :حلب ،األولی بعةط  ال ،منيف رواايت يف یالفنّ  املنظورو  املکان  (5991) مرشد ،أمحد .5
 .آذینگل :تهرا   قعش و حماس  رما   كليدر؛(٢٨٣2) جواد اسحاقیا   .2
 ة.اجلامعی   املعرفة دار :وی الس   ي،مك   اهرالط   ترمجة ،األديب الّنقد مناهج  (5003) انریك أم ت، أندرسون .4
 اب.للكت   عام ةال ةاملصری   اهلیئة :القاهرة ،األديب صا االتّ  وسيميوطيقا العنوان  (5991) فكري حما د اجلزار، .3
 .ایما :شیراز  دولت آبادي محمود آثار نقد ؛(٢٨3٣) عب،العل  دستغیب  .5
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 وزان.الرّ  مطبعة :انعاّ  ،منيف الّرمحن لعبد الّنهاايت رواية يف املؤطر ردالاّ   (5006) علي حمّاد وابكة،الشّ  .9
 .األسرة ماتبة :القاهرة ،حمفوظ جنيب «ثالثية» يف مقارسنة دراسة الّرواية بنات  (5003) سیزا قاسم، .1
 .شروالنّ  باعةللطّ  اهلدى دار :بروت ،األولی بعةطّ ال ،منيف الّرمحن عبد عند الّروائي الفنّ   (5001) نبیه القاسم، .9
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 ة.الثّقاف وزارة ان:عاّ  ،العنوان سيميات  (5005) بسام قطوس، .55
 .العربّیة هضةالنّ  دار :بروت ،احلديث الّنقد األديب(  5915) أمحد، كاا  زكي. 55
 ة.اجلامعیّ  املعرفة دار :وی السّ  ،األدب اجتماع علم  (5003) حمّاد بیدي،اللّ  .54
 .قطره :تهرا   ثالث اخوان مهدي ،آباديدولت محمود شاملو، أحمد با گفتگو ؛(٢٨32) محمّ، عل   محمّ، .٢1
 العربیيتيتة دار :بيتيتروت األوليتيتی، بعيتةطّ ال ،املصــي ســؤا  إلــی الواقـع ماــألة مــن العــريب ردالّاـ بنيــة  (5050) حمّايتيتد معتصيتم، .51

 .انشرون للعلوم
 :ةاملغربّیيتيت ملالايتةا ،شيترالنّ و  راسيتاتللدّ  العربیيتيتة املؤّسسيتة :بيتروت ،عشيتر الثّانیيتة بعيتيتةطّ ال ،الّنهـاايت  (5009) اليتّرمحن عبيتد منیيتف، .56
 .وزیعالتّ و  شرللنّ  العريب یالثّقاف املرکز
 .شفا :تهرا  اوّل  چاپ  (كوتاه داستان رمانس، ه،قصّ) داستانیادبيّات  ؛(٢٨66) جمال  میرصادق  .٢3
 .شروالنّ  راساتللدّ  عربّیةال املؤّسسة :بروت ،األولی بعةطّ ال ،الّصحرات مدار  (5995) شاكر ي،الّنابلس .51
 املعارف. دار :القاهرة الثة،الثّ  بعةالطّ  ،الّرواية سنقد يف دراسة  (5993) طه الوادي، .59
 .نگاه :تهرا   چهارم چاپ  نویسیداستان هنر ؛(٢٨31) ابراهی   یونس  .22
 اجملاّلت ب:
 والبحـوث راساتللدّ  تشرين جامعة ةملّ  ،«املعاصر العريب األديب الّنقد يف املكان اتمجالیّ »  (5001) عبداللّ  هیف، أبو .55
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 نةالّسيت ،وآداهبـا عربّيـةال الّلغـة ةمّلـ ،«دوليتت آابدي حملايتود فيتراغ سيتلوتش روایيتة عناصر يف دراسة»  (5411) جواد اصغري، .55
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 .595-515 صص ادس،السّ  العدد ،ةسنقديّ 
 اثهر «سلوچ خال  جا » رما  در شخصیت عنصر تحلیل» ؛(٢٨٣6) شمع  میالد و رضامحمّ،  إصفهان  نصر .25
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 .221-٢٣5 صص  ٢٨ شمارة  فارسیادبيّات  و زبان پژوهش نامةفصل  «آباد دولت

 األطروحات ج:
 بـني»و  لاـتوي لليـف «فولـةالطّ » روايـيت علـي تطبيقا) الّرواية يف األديب يجتماعاال املنهج  (5055) ولید طلبة، أمحد .59

 مش . عني جامعة :القاهرة ،(حمفوظ لنجيب «القصرين
 ،(ةحتليلّيـ ةسنقديّـ دراسـة) ّيـةاألدب منيـف الـّرمحن عبـد أعمـا  يف املـوازي الـّنصّ   (5050) حمّاد دریدي، اراجلبّ  عبد رشدي .51

 .الوطنّیة الّنجا  جامعة :فلسطني
 

  



 
 ( فارسٖ - عربٖ تطب٘قٖ هطالعات) تطب٘قٖ ادبّ٘ات ًاهٔكاٍش

 كرهاًطاُ ،رازٕ داًطگاُ ٖ،ًساًا علَم ٍ ادبّ٘ات داًطکدٓ

 113-95 صص م، 2017 ق/ ّـ. 1438 ش/ ّـ. 1396 بْار ،25 ضوارٓ ،ّفتن سال

جإ هٌ٘ف ٍ رهاى  الرّحوياز عبد  ْاٗاتٌّالبررسٖ تطب٘قٖ عٌاصر داستاى در رهاى 

 1آبادٕ دٍلتاز هحوَد خالٖ سلَچ 

 2ًست التٖػذ ػلٖ
 اٗشاىآهَصش ٍ پشٍسش   هذسّس ٍصاست  اَّاص چوشاى ذ٘ضْ داًطگبُ  ٖػشث ادثّ٘بت ٍ صثبى ٕدکتش ٕداًطمَ

 3سشاج ػلٖ ذسّ٘
 اٗشاى  ًَس بم٘پ داًطگبُ  ٖفبسس ادثّ٘بت ٍ صثبى گشٍُ بسٗاستبد

 چک٘دُ
اع ادثٖ دس ادثّ٘بت هؼبصش است کِ ًقذ   ٖاجتوبػسهبى  ٖ اص اًَ ژٕ ٍٖ  تؼّْاجتوبػٗک َل گشاٖٗ اص  هَضَع ذ ِث ٗک اٗذَئ

ع سهبى صِهطخّ فقش  ثشٍت   ّوچَى ٖٖ خبصّاجتوبػص ٍ ٗب هَضَع ٗک فکش س٘بسٖ هطخّ  ّبٕ ثبسص آى است. اٗي ًَ

ٖ هٖاجتوبػػذالت  ٍ هبًٌذ آى سا ثشسس ٗسبى ٍاقغ اص سهبى آثبدٕ ٍلتدحوَد هٌ٘ف ٍ ه الشّحويکٌذ. ػجذ  ٖ  دس ادة  گشا ًَ

ٍ ػشثٖ ِث ضوبس هٖ  ٖ ٍ حَادث آى سا دس آثبس خَد ثشسسٖ کشدُ فبسس ِ ٍ هطکالت  تشٗي  اًذ. اص هْن سًٍذ کِ هسبئل جبهؼ

ٍ « ّب : پبٗبىْبٗبتٌّال»تَاى ِث دٍ سهبى  است  هٖ ّبٕ آى چبلصصهٌ٘ٔ جبهؼِ ٍ  آثبس اٗي دٍ کِ حَادث ٍ هَضَع آى دس

ٖ سلَچ ٕ خبل ُ کشد. اٗي پژٍّص جب ٖ هسبئل هختلف هبًٌذ حَاد  اضبس ٖ هشتجط ثب جبهؼٔ دٍ اجتوبػث س٘بسٖ ٍ ِث ثشسس

ٍ سهبى هزکَس هٖ ٗسٌذُ دس د ٓ تَص٘فٖ   پژٍّصاٗي پشداصد.  ًَ ِ ضَ٘ ٖ ػٌبصش آى دٍ  ٔتحل٘لٖ ِث هقبٗس -ث ٍ سهبى ٍ ثشسس د

ٍ ًتبٗ هٖ ٖ اص آى اپشداصد  ِ ضجبّتج حبک ٕ اص ًظش تن  هَضَع  ضخصّ٘ ست ک ٕ ثس٘بس ّبٕ سٍاٖٗ ٍ  ّب  هکبى  تکٌ٘ک تّب

ٍ سهبى ٍجَد داهَضَػبت هَسد تَجّ ٍ سهبى اختالفِ دس د ِ دس د دى سد  کوب اٌٗک هکبى  ّبٖٗ هبًٌذ ٍاقؼٖ ٗب غ٘ش ٍاقؼٖ َث

ن ِث چطن هٖ ع قْشهبىّ   خَسد. ٍ ًَ

 .جبٕ خبلٖ سلَچ  الٌّْبٗبت  آثبدٕ دٍلتهٌ٘ف  هحوَد  الشّحوي  ػجذ ٖاجتوبػ ادثّ٘بت تطج٘قٖ  سهبى ٍاژگاى كل٘دٕ:
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