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ممخص البحث:
ج ػػاخ اخر ػػار الرلار ػػ( النرال(ممح) ػػف الرمم ػػ(ل إط ػػا ارر لمبح ػػث لم ػػا رحممػ ػ رلا ارػ ػ اعر(ػ ػ م

حدارق الرر س ،الفريت المبنثر ،ذربة الحب لالكرب ،رمػر اعاػاب ل مػف رات ػات ت ػة مرما)ػاة ،لػذا

لل ػ اتخر ػػار دمػػة د ار)ػػة النربػػات التا ػ ة ػػ( رلا ار ػ  ،لكػػلف النربػػات رحظػػة بميم ػػة باليػػة ػػ(
الد ار)ػػات التاد ػػة الحديثػػة بنػػد اف اديػػد اتدربػػار الا اررػػ( لمنربػػات التا ػ ة الرػػ( اتفمراػػا الد ار)ػػات

التاد ة الاد مة ،لذا اابحت النربات ذات رمثير ابير ( بتاخ شنرية التص ،مما يللد أ)مل( ة ت ػة
جمال ػة لرشػايم ة خااػػة باػا لػػذا جػاخ يػػذا البحػث ليػػدرس النربػات ػػ( يػذ الرلا ػػات د ار)ػة رحميم ػػة
ركشف دف الا ـ الفت ة لالجمال ة لالرشايم ة لركشف الدتتت الر( رمخضت دتاا ،لاـ البحث دمة

مدخل لثالث مباحػث ،رضػمف المػدخل الحػديث دػف النربػات التاػ ة ػ( حػيف جػاخ المبحػث اتلؿ
بنتػلاف دربػػة النتػلاف مػػا جػػاخ المبحػػث الثػػات( بنتػلاف دربػػة ا يػػداخ لجػػاخ المبحػػث الثالػػث بنتػلاف

دربة ات)راالؿ.

Text thresholds in the novels of Muhsin al-Ramli Dr. Mohammed
Muhammad Ibrahim Abdullah College of Primary

Saleh Rashid

Education/ University of Mosul

Abstract
The choice of the Iraqi novelist (Mohsen al-Ramli) a framework for the
search to afford four Royate (Gardens President, Afattat scatter, lupus love books,
passing the fingers) of a coherent artistic techniques, so the choice fell on the study
of text thresholds for being are of paramount importance in modern critical studies
after re mind reading scripts for thresholds that omitted critical studies ancient Alkadih,
so it has become the threshold of the title together with other thresholds significant

impact in building a poetic text, which generates stylistic artistic aesthetic
and plastic arts of its own, so was this research to study sites in these
four groups analytical study reveals values technical and explore
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connotations that resulted, the search at the entrance of the four sections,
which included talk about the text thresholds entrance while the first part,
titled the threshold of the title, as regards the second part, titled initiation
threshold, as regards the third section entitled gifting threshold.

مدخل إلى تحديد مفهوم العتبات النصية :

النربات التا ة :

رند النربات التا ة مف أيـ مالتات التص ال)ردي اليلـ ،لكلتاا رمثل مجاتر لرار ار ،لما
رتطلي دم مف أيم ة ابيرة ( الكشف دف حداثة دمل اتدلات ( رشايل التالص ،إذ ربيف

ضاخ )رد ار يامار دمة اثر )طلة ل ادم ة لرمثير
لتا مدى لد( الكارب لحداثر لرؤير ا( رمثل"
ر
المتايج التاد ة الحديثة الر( أدمتت دتاا اشل ات جيرار جيتيت لزمالر  ،إذ رـ الررايز دمياا
بلافاا ملجاات خارج ة بالية الرمثير لالركليف ( اتادة الخطاب ال)ردي ،رحرـ دمة الدارس
أف حدديا بال ما يرال بالتص مف ضاخات

لرلج مدارا تحل ا ية لرار ة منيتة ،دم
ّ
الخارج لرؤا  ،ليزيح الاراخة دمة يذا الم)رلى إلة نل )ردي مرجلير ،مرد

الخارج إلة

الداخل لالداخل إلة الخارج ( حراة لللب ة م)رمرة  ،ل ماف اتلرااخ دتد يذ الفنل ( تاطة
مرازية جامنة رض(خ جلاتب مامة مف داللة التص باذ النربات ،لركشف دف لظ فة يذ

النربات ات)ا) ة ( رشييد المنمار الجمال( لمتص ال)ردي الرلار("م1ل ،لذا أضحت اليلـ ذات

ايم ة ابيرة لحظيت باحرفاخ أتمب التااد المحدثيف دمة م)رلي( الرتظير لاتجراخ ،إذ إف النربة

التا ة ( )رراريج ة يذ الاراخات الجديدة بمثابة تاطة ذياب لا اب إلة التص ،مف أجل رنديل
الملالف الابم ة الر( رللدت تريجة الاراخة اع ا ة الب) طة لاعلل ة ،رمايدار لبتاخ ملالف جديدة ر)اـ
لاجبار ) م ار ار بالغ الرمثير

( ا اتراا النربة بما رمرمك مف للة حضلر تاّة ت رة ،رؤدي
لالخطلرة بحيث مف الخطم رجالز ال إيمال ال الرياض( دف حضلرم2ل ،لذا ا( اتطار
الرشايم( الخارج( ،يد اا الرنريف بالتص لا)رتطاؽ جمال ار لآل ات اشريال لرف)ير لرحميم

تاد ار ،أي اتاا الج)ر الملال إلة ج)د التص الرلار( أي المرف التا(.

إف النربات التا ة دمة يذا اع)اس ل )ت زخر ة لفظ ة ،أل جمال ة يترجاا المؤلف رحت

ضيط الااجس الد الري المحض ،بل اتاا دالمات ردخل ( الررايب الدتل( لمتص الرلار(
لرحيل دمة مجملدة مف الناللات المشامة لمناللة ممالااةلل امنتة ،رحدد جممة مف اللظارف

الر( رنيف النمل اعدب( لمضملت  ،أل رمتح التص ل مر متج ارز بذلؾ ثالث لظارف مامة ي(
الر)م ار ة ،لالرنيت ة  ،لاعشاارية م3ل ،لما لاا مف أيم ة ( رشايل التص اعدب( الناـ.
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لاد لض التالد دبد الفراح الحجمري ددة للادد أ)ا) ة ( درا)ة النربات التا ة  ،ليذ

الالادد رارـ بظايرة حضلر أل ت اب النربة التا ة ليذ الالادد ررمثل دمة التحل اتر(

)4ل

.1الااددة اتللة  :راف يذ الااددة دتد المظار الررايب( لمنربة التا ة دبر لدرراا الرمثيم ة

دمة احرلاخ شرلط ا تراج التا( ل(دارم  ،أي اتاا رتظر إلة النربة ( أطاريا الناـ اتص مل ٍاز

ل) اؽ النمل اتدب( لالتادي لالفاري .

 .2الااددة الثات ة  :رنربر الناللة التا ة داللة رضميت ة رحاق تلدار مف الرجالر لالرحالر ،بيتاما
ل(يف با ة مالتات يذا النمل أل ذاؾ ،لالرضميف يل ماررح مرازي )رفاد مت رفايل الحديث
دف جممة مف المادمات ،الر( رحاق تلدار مف الرحميل ال) ال( الذي يجنل مف النربة بت ة تا ة

ضرلرية ر)ايـ ( إتراج المنتة.

.3الااددة الثالثة  :لرمراز يذ الااددة بخاا ة الاراخة المرنددة الر( ررربط برلظيف النربة
بادربار ) الاا التا( ،ال التص الملازي المتفرح دمة ماااد المؤلف لامااتات الكرابة.

إف اللظ فة اع)ا) ة الر( رتاض دمياا النربات التا ة ( يذا ال) اؽ ي( اـ التص

لرداخالر لرنالاار ضمف متظلرار الداخم ة البادثة لممنات( لالدتتت لالرؤى لاع اار ،بمنزؿ
دف ماااد المؤلف ( راريحار الخارج ة دف التص المارلب أل المارلخ دمة التحل الذي

تاب
رر ّ

الاراخة مامة ا)راااخ الماااد المشرراة لاا ( ،ال)بيل إلة ادراؾ مااديراام5ل،

لذا حرات دمة الخلض ( يذ النربات لا شارة إلة البنض متاا لمنايتراا لرمثيل
خالايراا ل ادميراا البتيل ة ح)ب لجلديا ( التص الرلار(.

المبحث األول  :عتبة العنوان
ند النتلاف ( اعدب النر(( الحديث دتا ارر أ)ا) ار ت رخمل مت التالص اعدب ة ،لذا

حظ( النتلاف" بميم ة ابيرة ( الدرا)ات التاد ة الحديثة الر( رتاللت مجمل اعدماؿ الفت ة مف

شنر للاة لرلا ة لم)رح ة ل)يرة لتيريا مف تلف الالؿ ،لراح الكثير مف التااد يربارلف (

الد اع )مطة النتلتة لمرازيراا ( التالص اعدب ة ،لدلريا ( نال ة الاراخة إذ ت ماف ػ ػ ػ
ر(ما ػ ػ لراخة دمل ت( لراخة اح حة لمركاممة مف دلف رمثّل ٍ
ااؼ لطب نة النتلاف ل) م ارير
لراثير ( رلج الاراخة ،لمف ثـ حص داللة النتلاف بالمرف لالنربات اعخرى
المالت ل "م6ل،
ّ
ا( ألؿ دربة اف دتديا الاارئ ل اطدـ بار الارار( الرار( باا ،لي( الؿ ما يثير اترباي ،
بلافااا يل ة التص ل)مر المميزة لثريا المنماة ( )اف التص ،لذا أكد جيرار جيتيت (

اتمب طرلحار النربار ة دل ضرلرة إلامة داللة رابطة بيف النتلاف لالتص الذي يتضلي رحر ،
ثمة رؤ ة تاد ة ماف أف ت)رشف متاا أح اتا لامف التص يرشال مف النتلاف لما يدلر
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حلل م7ل ،لذا النتلاف دالمة ليل ة رنمل التص لر)م لرحدد  ،لريري الاارئ باراخر  ،ملت
النتاليف لظمت اثير مف الكرب ماد)ة ( ر لؼ الماارب ،اـ مف اراب ااف دتلات )ببار (
ذيلد لاترشار  ،لشارة ااحب  ،لاـ مف اراب ااف دتلات لباتر دم لدمة ااحب م8ل ،لذا ت

ارف( النتلاف بدلر الجزر( ( المتطاة المحالرة بيف الاارئ لالخطاب لالر)الة ،بل يتفرح

دمة م)احة ال) حيف يذي النتلاف ػ ػ ػ بلاف ر)م ة الش(خ ػ ػ ػ ال ر)م ة لمتص المارلب،
ضالر دف الت دالمة ) م ار ة رمارس الردليل ،لررملل دمة الحد الفاال بيف التص لالنالـ،

ل ابح تاطة الرااط ات)رراريج ة الر( نبر متاا التص إلة النالـ  ،لالنالـ إلة التص لرترف(
الحدلد الفاامة بيتاما ليل دلر ا)رثتار( يجنل مف تشاط النتلتة تشاطار إت)ات ا اشف دف

طب نة اللجلد لمايير لداللار لاجراخار م9ل.

رتاض دربة النتلاف ممحدارق الرر سلل باشرياؿ مؤثر ( المرف التا( ،يدا اات أحد

دبارات التص ،إذ اابح النتلاف جزرخ ت يرج أز مف التص لكلت أابح مخب ارر دف اتحداث
اللالنة رحت مرت يتفنل باا ليرفادل مناا ،إذ بدأ النتلاف بػممحدارقلل الر( جاخت با ية جم

الرك)ير جم حد اة ،لي( رحمل افة اعخبار ،الف الرادير مميذ لل لرنرب الجممة اع)م ة

أما دمة
ممحدارق الرر سلل خبر لمبردأ محذلؼ مضا ة إلة الرر س ،يذا مف التاح ة التحل ةّ ،
الانيد المضملت( النتلاف أدطة لمرلا ة ل مة ادربارية لرلا ف ة لجمال ة لثاا ة ،أي أف النتلاف
أدطة لمتص ل مة ادربارية ل ق ما )رحا  ،إذ رماتت دربة النتلاف مف إدطاخ التص شنرية

جمال ة دبر رشايل ال) اؽ المضملت( دمة انيد الرما( الباري لات حاخ الذيت( لالمحرلى

ال) م ار( ،دبر رلج الاارئ إلة لض

رلض لرار ة ألل ة لرم) س رلا ق يتال الاراخة مف لض

الر)م ة إلة لض البحث الرمليم( ،إذ ركرتز شنرية النتلاف شباة مف ا ضاخات الخالّلة الر( رثير
أدلات الاراخة اا ة لرحفزيا دمة الررايز لاتيرماـ ،لرحثاا دمة نال ة أكبر لأل) لمنملم10ل ،إف
اخر ار النتلاف جاخ تريجة اخر ار الكارب ضال دف الثاا ة الر( رشامت لد  ،الكارب رماف مف

رالير اللال النرال( لالنر(( دملمار بمف لمحاكـ الرة خااة إذ أت ظل هللا ( اعرض ،لحام
لا) دمة ال الرلاب ،لذا رشامت يذ الالرة دبر ا ح)اس المراب لالمرتالض لد

ػ ػ ػ أي

الحب لالخلؼ ػ ػ ػ الرر س ل ق يذا ا ح)اس المراب يل شخا ة دتيل ة لكت بمثابة إل ايير

دمة اعرض يتفذ مشيرر الخااة بح)ب ما شاخ ،لذلؾ يجب الطادة ل دف طيب خاطر أل

بالتنف ،ليذ الالرة رج)دت لرشامت ل( دبر رطابق النتلاف م مضملف الرلا ة ،لمف خالؿ

ما)بق مف النتاليف الرلار ة" رحراج إلة درا)ات مرخااة ،إذ ت ماتتا الافز دمياا بدلف إ الراا

اعيم ة الر( ر)رحااا ( اـ التص ا( بمثابة دربات )م اة يرنذر رفا ااا أح اتار دلف الرجلع
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إلة مجملدة مف ا حاتت لالمرجن ات المخرمفة"م11ل ،دبر الدرا)ات التاد ة لالثاا ة الر( رتاللت

)لخ دف طريق الاراخة أل الكرابة أل الرما(.
درا)ة النربات ر
أما دتلاف رلا ة ممالفريت المبنثرلل ال دتلاف يركلف دمة الم)رلى الررايب( مف جمة
أ)م ة الفريت مبردأ ،لالمبنثر افة ،لالجممة اع)م ة ردؿ دمة ات)رارار لالد ملمة لالثبات،

( حيف ردؿ الجممة الفنم ة دمة الحراة لالرييير لالرجددم12ل ،لالنتلاف باذ الا ية اع)م ة

فرار إلة الزماف لالمااف ،لدمة يذا اع)اس ابح النتلاف اخرزات تا ار ماتتار لمبرمجار دمة

ل ق ال ة رتاض باللظارف الرشايم ة لالجمال ة لالدتل ة الر( رند مدخالر ابي ارر ( إطار الكشف
دف شباة مف الدتتت المرازية المتبثاة دبر النتلاف لالمضملف ،لأذ أردتا الرجلع إلة المنجـ

تجد إف لفظة الفريت ي( للف مف اللاف الطناـ ،ليل الخبز الحار مبمل بال)مف الحيلات(

ممالديف الحرلل ليذر دم ال)ارم13ل ،النتلاف يل اتزياح دف المنتة اعام( يريد ب الكارب

يتا اعشالخ المبنثرة تريجة الحرلب لالرشرد الذي ن ش ا ت)اف النرال( لالنر(( ،لمدى حجـ

يذ المم)اة الر( مر باا اتت)اف النر(( دملمار اما ا)مفت اتمر الذي د

الكارب إلة اخر ار

يذا النتلاف تبر اـ طب نة المم)اة اتجرماد ة ،إذ رماف الكارب مف رحايق ادم ة النتلاف م

المضملف ،لتشؾ ( اف " لد( النتلاف ل ق يذ الرؤ ة يل لد( ضرلري بالغ الضرلرة،
لذلؾ ت)ر ناب ح)ا) ة اتشرباؾ لالرفادل لالمجالرة لالرلازي بيف تص المرف لالتص الملازي

ل "م14ل ،ل(ذلؾ يتا يدؿ النتلاف دمة أكرماؿ ادمير ل متح الاارئ الر)الة الجامنة بيف ما يل
لالن( لما يل خ ال( ل ق الرالر الذار( لالح)( لالذيت( لرحايق الرطابق ما بيف بت ة النتلاف

لالمضملف لرنط( أ اادار باريار ممالفريت المبنثرلل لرنط( رشا الر يت)جـ م الداؿ المدللؿ
لدضل ة المفظ لالمنتة ،لدبر ذلؾ رماف الكارب مف خمق مفار ح أخرى ر)ادد دمة ا)رتطاؽ

النتلاف دبر الرفا ؾ لات)رتطاؽ ل ق لنبة )رد ة رتطلي دمة لدر ٍ
داؿ مف الرات ة لالحر ة
الاارمة دمة خمق مرن مف الرشليق لجذب المرما(.

رادرت دتلاف الرلا ة رالـ دمة رشايل دربة دتلات ة
أما رلا ة ممرمر اتااب لل الر( ّ
رحيل دمة الحا( ،محرفمة بال ما ماف أف رترج يذ النربة مف ضاخات محمللة ( ذاكرة

مجرد ررؾ النربة النتلات ة لاذا الداؿ ات)م( مرمر اتااب ل
الاراخة الر(
ّ
ررادى لاا ،إذ ّ
إف ّ
ال الذخيرة ال)رد ة لالكتز الحاار( الكامف (
إف الذاكرة الارار ة )رالـ مباشرة با)رحضار ّ

ررحدر مف ثريا النتلتة ،لذا رنرمد رل ة ممرمر
اعدماؽ ،لرايرر ت)راباؿ مالحاا ةل الر(
ّ
اتااب لل دمة النرض ال)ردي لم)رحة الحدث الرلار( ،لذلؾ با)رنماؿ أ)مل( ة الملحات
ثـ رتفرح ام ار دمة
ال)رد ة الر(
ّ
ر)رال ( درجة مف درجات ّ
ركلتاا داخل ال للحة ،لمف ّ
الملحة الالحاة لر)اـ ( إتراجاا لريذيراا بالحا( لاللاف ،لالتر إلة رحايق لحدة ت ة
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مرما)اة رر(ط الملحات اماا بخ ط )ردي مشررؾ،

م15ل

اما رشريل الرلا ة ( ح)ا)يراا

ال) م ار ة دمة رمثيل رجر(ة الاار لاتضطااد لالماادرة لالتف( ،ماابل البحث دف الحرية

رمل المااف لالزمف لالحادثة ضمف رؤ ة
لالكفاح ا ت)ات( مف أجماا ،بم)مل( ة رشايل رمزية ّ
أي ظرؼ ،بالرتـ مف إماات ة ل اـ الاارئ
أي مااف لرحت ّ
أي زماف ل ّ
شاممة ماف أف رحدث ( ّ

جل
با حالة دمة الزمف الرايف لالمااف الرايف لذلؾ تحرلاخ الرلا ة دمة إمااتات دارية ( ّ
الحاا ة لمتاخاا .
أما رلا ة مم ذربة الحب لالكربلل جاخت دم اة الرلاال لالرفادل م رمظارات المرف

الرلار( جاخ النتلاف مشحلتار بطالة رنبيرية دال ة مف اتترماخ ،لشد الطالة البارية

االاا

عدمة درجات الرميب لالجايزية ،ا)رندادار لمرنامل م أي منطة رفرز يذ النربة ،ل ماف اف
ركلف
الملاجاة اريحة لمباشرة دبر الملرلث الحاار( الذي رخرزت مػػفردة النتلاف،

لرخض بت ة النتلاف ( رشايماا الميلي لالررايب( للد( الرلار( الميلي لالتحلي لأدراك النميق
ع)رار المفردة لل مراا الرنبيرية ( ا راد لا )تاد ،للدرر دمة ضخاا باثا ة ردليل لرنبير
ررتا)ب م رؤير لنمم بحيث يدرؾ درجة رمثير

م16ل ،ليتاض الم)رلى الررايب( لاذ النربة

دمة الا اتة التحل ة الم)رتدة إلة الجممة ات)م ة الر( ررخذ مف دمم ة الحذؼ مررك ارز ا)ا) ار
لاا لالراديرمميذ ذربة الحب لالكربلل  ،الرشايل النتلات( يذا )ردد( رفنيل زالير( التظر
اعللة :خارج ة ر)ردد( ثاا ة الاراخة لمنايتة الالرة ال) م ار ة لمفردة النتلاف ( مشاديا
الثاا ( لاتجرماد( ،لالثات( :داخم ة ررجح لراخة الرشايل النتلات( مف داخل المرف الرلار(،

ت) ما حيف ررردد دربة النتلاف ( ارجاخ المرف الرلار( – الرار لادى -دمة تحل ضاتط
لمثير مراز النتلاف مب البؤرة ال)رد ة ل حرضاا دمة اتتبثاؽ المرلالد الم)رمرم17ل ،لمف

الجدير بالذار إف الالرة الم)ات ة لنربة النتلاف ركررت بالمرف الرلار( أكثر مف مرة ل (
محالر اثيرة مف الرلا ة ،لذلؾ لرلايد شال الالرة لرثبيراا ( الذاكرة الم)رد مة لماراخة ،
ضالر دف راثيريا التلد( الميدات( ( الرحلتت ال)رد ة داخل البت ة النم اة لمحاا ة ،ماف

لافاا بالطرياة الحالار ة الر( رخمص اخالاار ابي ارر لجلير الحاا ة لرفاايماا  ،لذا اف

النتلاف مخذ جاتبار مامار مف جلتب الرحميل ال)ردي ،لر(ما يخفق النتلاف ذار

( إ ااؿ ما

يريد الكارب ،ات إف يذا الحاـ ت يتطبق دمة رلا ات الرمم( ،ثمة داللة لل ة ما بيف لالنتلاف
لالمرف التا( ،لر(ما يرفل النتلاف بال ما يريد أف الل الكارب ،لبل اف الـ المرما( باراخر

لراخة تاد ة احاة دمة التحل الذي يرحلؿ

المرف الرلار( إلة مامل )ردي لنالمة النتلاف،

لبالتريجة رؤدي دربة النتلاف دل ارر بالغ اعيم ة ( اتررفاع با مة النمل الرلار( إلة درجة
دال ة مف الرما)ؾ التا( بيف التص لالمرف الرلار( لالنربات دملمار ،تير إف النتلاف يباة يل
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النربة اعبرز ( داللراا اللطيدة بطباات المرف التا( لداللار  ،لذلؾ عف النتلاف دمة تحل

ما يل التص الممخص لالماثف لمتص الطليل الميملر دم اار ( باطف المرفم18ل ،لمف يتا

رتاشف طالة المنب دتد الكارب ( ركليف الناللة بيف النتلاف لالمرف ،دبر الم)رل ات المرنددة

الر( ماف لمرلار( اتشرياؿ دمياا ( ررريب يذ الناللة لرملتاا با)رمرار الكثير مف دتاار

د ملمراا لاشااليراا ل)بل إتراجاا دمة تحل مت)جـ يلارـ إضاخراا مف زلا ا دديدة دبر المرف
الرلار( .
المبحث الثاني  :عتبة اإلهداء
مثل ا يداخ راميدار ثاا ار درياار ( رػاري ادداب ا ت)ػات ة ،فػ( اعزمتػة ال)ػالفة لدتػدما اػاف

الكارب يرلجس خل ار أل لماار مف جراخ ما لد يرررب دمة تشر دمم  ،دمة الخاػلص دتػدما نػالج
لضػػا ا ح)ا)ػػة لماػػيرية ،إتػ دػػادة مػػا اػػاف يمجػػم إلػػة ا حرمػػاخ بػػددـ أحػػد التػػبالخ الػػذي حرضػػف
دمم  ،لدادة ما الف يػذا الػددـ ماد ػار أل منتل ػارم19ل ،لػذا رتفػرح دربػة ا يػداخ دمػة ل مػة )ػ م ار ة

لاخالل ػة مامػػة  ،بلاػػفاا إشػػارة إلػػة لاديتػا رتطمػػق دمػػة تحػػل لاػػدي لمباشػػر مػػف متطاػػة المؤلػػف
إلػػة متطاػػة الاػػارئ ممالخػػاص لالنػػاـلل لركشػػف دػػف جػػزخ ادػػل مػػف لاػػد المؤلػػف بمتظػػلر النػػاـ
الػػذي ر)ػػنة الا ػراخة إلػػة حا ػ لات)ػػررتاس ب ػ ػػ( دمم ػػة الا ػراخةم20ل ،لدمػػة يػػذا اع)ػػاس ماػػف

التظػػر إلػػة دربػػة اتيػػداخ بلاػػفاا بت ػػة حيل ػػة دالػػة رتطػػلي دمػػة لػػلة ررميػػز دال ػػة بلاػػفاا مفراحػار
مامار مػف مفػار ح الػتص ،لػذا يجػري الرحاػق مػف جػدلا الرػدليم( لالررميػزي دبػر ر(ػط ضػار بفضػاخ
النربات اتخرى لمف ثـ بالمرف التا( ،إف لإليداخ ايم ة ابيػرة بلاػف محفػل آخػر يربػيف الاػارئ
بلا)طر مالمح الذات الكاربة ،ليلاجس الكرابة ليملماا ،الكارب دبر ا يداخ حػالؿ خمػق ج)ػر

رلااػػم( بػػيف الػػتص لالاػػارئ ،لػػذا ػػمف دربػػة ا يػػداخ رػػتاج تاجػػيف أ)ػػمل(ييف مخرمفػػيف دمػػة اػػنيد
البت ة لالالاتيف المرحامة ( لحظة ارابة ا يداخ ،يرحاـ ( ال متاا جممة دلامل تا ة لتف)ػ ة

لاجرماد ػػة لثاا ػػة لادرباريػػة ليمػػا ا يػػداخ الخػػاص بالنمػػل ااػػل ،ليػػل إيػػداخ يثبػػت دمػػة الت)ػػخة
اعللة لبل الطبادة ،لدبارات ا يداخ الر( ارباا المؤلف دمػة الت)ػ الماػداة بخػط يػد  ،أمػا دػف

المتاجيف اعلؿ المرمثل بنربػة ا يػداخ الرػ( رنػد جػزخار مػف لحمػة الخطػاب لرشػايم التاػ( النػاـ
لػػذا رخض ػ

ػ بت ػػة ا يػػداخ إلػػة رؤ ػػة منيتػػة مراػػمة بطب نػػة الػػتص لظرل ػ ل) ػ الار لأشػػاالاف

لرمػػزـ المؤلػػف دمػػة تحػػل مػػا راػػد ـ دمػػل ماػػدى إلػػة شػػخص ،أل مجملدػػة أشػخاص أل ماػػاف  ،أل

زماف  ،أل حدث ....ال بال مػا يتطػلي دم ػ ذلػؾ مػف ح)ا)ػ ة لداطف ػة لاتفنػاؿ لرفايػر لمتطػق
ل م)ػػفة لجمػػاؿ لخ ػػاؿ للالن ػػة لضػػرلرة  ،أمػػا المػػتاج الثػػات( المرمثػػل بنبػػارات اتيػػداخ الرػػ( ارباػػا

المؤلف دمة الت) الماداة بخط يػد لررخػذ طابنػار شخاػ ار مريلتػار بالمحظػة الزمات ػة لالماات ػةم21ل،
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لبالرػػال( ػػاف ا يػػداخات يػػ( تمػػط رمايػػدي )ػػادد دمػػة اػػـ المضػػملف ،لر )ػػر الػػدخلؿ إلػػة دػػالـ

الكرػػاب بيػػض التظػػر دػػف دػػالـ الكرابػػة ،مماػػدار بػػذلؾ طريػػق الرلااػػل بػػيف بػػيف الاػػارئ لالػػتص مػػف

جاة ،ل(يف المؤلف لالمرما( مف جاة أخرى.

لررج دربة ا يداخ ( رلا ةمم رمر اعااب لل ارجايار ت يخرمف دمػا يػل ملجػلد ػ( رلا ػات

الرممػػ( اعخػػرى ،ا يػػداخ جػػاخ دمػػة شػػال بت ػػة ) ػ ال ة خػػارج تا ػ ة ،ا يػػداخ )ػػح ارر خاا ػار ػػ(
التفلس ،بادربار م)احة تا ة جاذبة لمثيرة لمفضلؿ  ،يتراػل دبريػا الاػارئ إلػة لرلػة ب ضػاخ تا ػة
رارط ػ

ياػػا الػػرلح الػػذات الكاربػػة لحظػػة خاطفػػة مػػف اجػػل ممار)ػػة بػػلح متفمػػت مػػف )ػػطلة الػػزمف،

ا يػػداخ يػػل خطػػلط منب ػرة مفنمػػة با ح)ػػاس الر ػلاؽ إلػػة رخميػػد بنػػض لحظػػات اللجػػلد الرلحػػ(

النالاة ( الباؿ .

ممإيداخ ..

 ..إلة النراؽ ،ماد طفللر( لماد الحضارات

 ..إلة إ)بات ا محطر( لم)الـ بند طريا( المارظ بالحرلبلل

م22ل

اشف لتا يذا ا يداخ دف مدى رنمق الرمم( لحب لمنراؽ ممإلة النراؽلل إذ رتطلي بت ة ا يداخ

دمة بت ة راابم ة مم إلة النرؽ ل إلة إ)بات الل اللطف تنمة ت شنر بميمير ات الذيف ادل ،
ال االاحة الر( ت شنر با مراا ات المرضة ،لذلؾ حالؿ المبددلف الذيف يجرلا الطاتاـ

لمتاـ الرمم( بالحتيف إل  ،لذا حمل يذا اتيداخ طابنار مف ات)رذاار الماات( لالزمات( ،تف

المادى ل د حمل ماات خااة دتد الكارب  ،للذلؾ جم الكارب بيف النراؽ لا)بات ا ( إيداخ
لاحد لك( ير)تة لماارئ مف الماارتة بيتاما لما ي( المتا)بة بيتاما دمة م)رلى الخطاب لالحراة
لالرؤ ة ،النراؽ يل الملطف اتام( لمكارب لذلؾ تجد إف ااربتا ادطا اعللل ة رتـ ال ش(خ ،

اما ا)بات ا ا( رمثل الملطف الثات( ل ا( ملطف الير(ة ،لذا تجد إف يذا اتيداخ لد أتطلى دمة
ح)ا) ة دال ة مف اللد( لدى الكارب عت يتطلي دمة رشايل )يرذار( لاضح لدى المرما( ،تجد

إف مرحمة الطفللة لدى الكارب شامت متبنار مرازيار لجليريار لمرشايل لال)يرلرة  ،لدتدما يرنمق
اعمر بالمبدع أل الفتاف اف الطفللة رباة الميذي اعلؿ عي ميامرة إبداد ة ،إذ دف الكثير مف

اعدباخ لالفتاتيف يديتلف باللتخ اتبداد( لمرحمة الطفللة بلافاا المتطاة الخابة اعكثر رراي ارز
لالر( ت ماف عي مبدع أف يرجالزيا عتاا متطاة أثيرة لثرية ( النالـ اتبداد( لممبدع.م23ل،

أما ( رلا ة ممحدارق الرر سلل يبد ا يداخ بالل :

مم  ..إلة أرلاح ألار(( الر)نة الذيف ُذِبحلا ( الثالث مف رمضاف 2006ـ.
 ..إلة ال المظملميف ( النراؽ:

المر دم اـ ..لارلدلا ب)الـ.
أياا اعملات ..ادذرلا حزتتا ُ
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أياا اعح اخ ..ا نملا ال ما بل)ناـ مف أجل الر)امح لال)الـ.لل

م24ل

رتطلي دربة اتيداخ ( التص ادتف الذار دمة جدل ة الاراع ما بيف اتضداد ممالح اة
لالملتلل ل مم الر)امح لالظمـلل الجم ما بيف اتضداد أدطة الالرة البارية دل ارر بالغ
حا)ة ذات ل مة
ا)(  ،بلافاا ّ
اعيم ة ( رحريض الحلاس اعخرى لرفنيماا لا)تاد حراكاا الحل ّ
مرازية ( ربريريا ل ا)ار بالحلاس اعخرى  ،إذ ررلا ر دمة طالة ّنالة مف ا ثارة لالجاذب ة بحيث
ت يرللف أداؤيا دتد حدلد م)ح المتاظر الر( رنررض النيف  ،بل مرد تشاطاا إلة الرااط إ ااع

الالر دمة م)احة الملحة لا ااع الكممات دمة الم)احات الب ض لملرلة  ،دمة التحل الذي
ناس ح)ا) ة خااة رترجاا اثا ة الرنبير الارار( الباري الذي رمار) النيف م25ل ،دبر الركرار
المرمثل بجممة التداخممأياا اعملات  ،أياا اعح اخلل لأ ناؿ اعمرممأدذرلا  ،أرلدلا ،أ نملالل،
بمنتة اف الرة الملت ل) ماخ لحضلر التف)( الفارق ااف ل حضل ارر بار ارز ( )يرة الرمم( ،
اد اتطلت يذ النربة دمة مدى الناللة الحم م ة الر( رر(ط بملار( ،
بجم

رجم ار

الملت ااف حاض ارر

ال لاحد ماما رنددت أ)باب  ،لذا لظف الكارب اتيداخ بشال يتد)( لدزز

مالتر الر( متحت المرما( راة أكبر ل )حة مف الرممل الثاا ( لالمنر ( دبر جمال ة الرشايل
لالردليل .
اما جاخ اتيداخ ( رلا ة مم الفريت المبنثرلل دمة يذ الشاكمة :
مم ..إلة رلح شا ا( ح)ف ُمطَمؾ.

عت  ..بنض مف يذا الفريت ..المبنثرلل

إف يل ة المادى إل

م26لل،،،،،،،،فململ090ملململ

لاضحة شاخاة المنالـ محددة ت تملض يااممإلة رلح شا ا( ح)ف

مطمؾلل ،ال شايق الكارب لااحب الرلا ة المشالرة ممدابادالل الرمم( الؿ ( رلا ة ذربة
الحب لالكرب :مم ال مف نرؼ ح)ف مطمؾ نرؼ بمتت( شا ا  ،لالماملـ بحمل الر حرة

آخر دمري ،متذ إددام للام بالخ اتة لمتنتا مف إلامة دزاخ ل لمت ِذار ( الاحا ة أل
حرة ( المااي( الثاا ة ،شنرت ( داخم( بطنتة ت شفاخ متاا .آترذ طرأت ل( ارة اتترحار
رماما ..امتاا إلااـ ،لي( ارة:
علؿ لآخر مرة ( ح ار() ،رداف ما طردراا ارة متالضة ر
مضادفة الح اةٍ .
ار دزمت دمة رحا ا مدى الح اة؛ أف أد ش لشخايف،
برحد دجيب أضمرت لررا
مف أجم( لمف أجم  ،أف أتشر ال ما ررا مف مخطلطات تالص للااات مالحظات

لر)لـ ،أف أجم لأديد تشر ال ما ُارب دت  ،أف أكرب دت بتف)( لأحث ادخريف ،أف أدمل
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ااربا
دمة الرنريف بتف)( ( اعل)اط الثاا ة بيرض إ ااؿ الر يل ألرت؛ أي أف أابح ر

ج)ر
لمجرد أف أكلف را

ااؿ ارابر  .للاذا أللؿ ،لل لـ أكف شا راا لح)ف مطمؾ لكربت ضنف ما

اربر ؛ ذلؾ أتت( خاات تاف جادي لللر( لكرابار يل ،لأللؿ ،لل لـ أكف شا راا لح)ف

شيرا؛ عف أيـ دلا ن( لرلرط( بالكرابة لرنريف( با)م( ،ما يل إت ل)يمة
مطمؾ ر(ما لـ أكرب ر
ضا أللؿ لل لـ أكف شا ا لما ايرممت باذا
لمرنريف ب  ،الكرابة رام أكثر مت(
ر
أاال .للاذا أ ر

الكرابللم27ل ،لدبر يذا التص ت)ردؿ إف الرمم( ل س اخار لح)ف مطمؾ ح)ب ،بل يل أخ

لاديق ضالر دمة الملالف الثاا ة لالفارية لاتبداد ة الر( رر(طاما ( ات اار لالرؤى ،ل (
رلا ة ممذربة الحب لالكربلل تا أر يذا اتيداخ:
الكرب.
الحب ل ُ
مم  ..إلة ُال الذيف ُحبلف ُ
ظرلؼ.
 ..إلة الذيف ُح ِرملا ِمف ُحباـ ِب َ) َبب ال ُ
م28ل
ِ
ِ
الم)رَنارةلل
الاريحة أل ُ
ُشار .. :إلة اعادلاخ الذيف ُذارلا يتا بم)ماراـ َ
يتطلي يذا اتيداخ دمة دبارات مشحلتة بالناطفة لالتشلى ،ا يداخ أدطة لممرما( الرة رتطلي
دمة رؤ ة دم اة لتاررة ( باطت ة اتح)اس لالرفاير لالطملح دبر ا ية الجملع المشريمة (

) اؽ رنبيري ل دتل( لاحد ممإلة ال الذيف ،إلة الذيف حرملا ،إلة اعادلاخلل ا يداخ جاخ
بمية ات اة لرش اة اشب بماطلدة شنرية  ،رناس مدى ايرماـ الكارب براد ـ دمم ااد ة لمف

حب ،لبالرال( مف دربة اتيداخ رند مرا ارز أ)ا) ار ( الرشايل التا( لمخطاب الرلار( لكلتاا

مفراح ماـ مف المفار ح الر( رشريل دمياا الاراخة مف أجل ا)رجالخ البطاتة الداخم ة النم اة

لجلير التصم29ل ،لذا مف ا)راراخيا لاتلرفات إلة للة حضلريا ( دمارة الخطاب الرلار( مف

شمت أف الد نل الاراخة إلة راا( متاطق جديدة  ،يرماف المرما( دبريا مف أدراؾ ) م ار ة

التص لل مر  ،دمة التحل الذي يجنل ضاخ النربات محط أتظار الاراخ دمة الدلاـ.
المبحث الثالث  :عتبة االستهالل
رند دربة ات)راالؿ لاحدة مف ايـ دربات الكرابة الرلار ة ،لما لاا مف دلر بارز ( رلج

الرلا ة لرشايل رؤيراا ل( اف تملذجاا الجمال(  ،ليذ النربة ي( المفراح الثات( مف مفار ح الاراخة

بند مفراح در ة النتلاف الر( تبد لاا أف ركلف بيف النربريف امة لث اة  ،نربة ات)راالؿ الر(
رمر( ( مطم

الرلا ة بند التزلؿ مف دربة النتلاف لا يداخ الر( رمثل ألؿ دخلؿ ميدات( إلة

أرض التص لمرت الكراب( ،عف دربة النتلاف ي( دربة مااحبة رنمل بلافاا ثريا أل مظمة

خارج ة رحم( المرف التا( لرلجا  ،اذا ااتت دربة النتلاف لاتيداخ رثير لابم ة ( اثارة الاارئ
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لممارلخ لالدخلؿ من

ٍ
لمجد دمة انيد اللالؿ إلة جلير الخطاب
( حلار حر لمثمر

ا بداد( ،اف دربة ات)راالؿ رند دمة ل ق يذا المتظلر أ ضار مف المفار ح الرر )ة الر( رزيد
مف جردات اعثارة لالددلة إلة مزيد مف الرممل إذ إف " ال)طلر اعللة مف الرلا ة رمتح المرما(
راة اتلرااخ بالتص لاتتدماج

لداد أللة حماات الحلار من  ،لا)رشراؼ الرؤ ة الارار ة

الر( ماف أف ض حدلديا لرال ارراا دبر لض اليد الارار ة دمة اشارات مرازية لأبناد رؤيل ة
بل)ناا ح)ـ لضا ا مامة مف متاج الاراخة "م30ل ،إف الطاب الناـ لال)راالؿ الرلار( لت) ما (
الرلا ات الطليمة مثل رلا ة ممحدارق الرر سلل يرحدد ياا ات)راالؿ دمة تلديف :اعلؿ
ات)راالؿ الرر )( الذي مف خالل يرحدد الطاب

الناـ لمرلا ة ل ماد لظالر الشخا ات

لاتحداث لالفضاخ الزمات( لالماات( ،لالثات( :ات)راالؿ الفام( الخاص بالفالؿ ل

ررخذ

الشخا ات )رد اتحداث دمة دارااا بالرتالب ،ال بمثابة شريط )يتمار( نرض اتحداث

مفاالر ،ال شرط ضرلري ( اي تص ادب( لت) ما ( التص الرلار( لرمر( ضرلرر دبر
م)ايمر

( اتحاطة بالجتس اتدب( ل ؾ بنض رملز الر( لد ت مرة لمكارب رب) طاا داخل

التص اعدب( .

لرتدرج اللظارف اع)ا) ة الر( رشريل دمياا دربة ات)راالؿ ( " إطار مترخب لمنػ ػػالـ

ال)ردي المالف لماص لر)نة دبر يذا الراد ـ إلة رمطير ( أطار محدد لداس ماادير
الخااة ،ضالر دمة ال)ن( الحثيث ثارة

ضلؿ الاارئ لرحريؾ ح)ا)ير  ،لد ن تحل مرابنة

لالى لطباات الرلا ة لمجريات أحدثاا"م31ل ،لذا اشف ات)راالؿ دف شنرية خااة رشريل
دمة ادم ة الررايز النالم( لربريريا ( متطاة حيل ة مرازة دمة اخرزاؿ الفادم ة اعدب ة لمرملز
( ظالؿ يذ المتطاة لضماا بطالة إشناع اث فة رشريل ( متطاراا لرمرد إلة اعدمة حيث

دربة النتلاف لالة اع)فل حيث طباات المرف التا( ،إذ إف إدراؾ ل مة المفررح ات)راالل( لدلر

( رلج الاراخة دبر طرح اع)رمة التا ة لالرحريض دمة ا م)اؾ بمفار ح ات)راالؿ الر( رنلد

إلة المتطاة التا ة ال)اختة مف شمت أف يتشئ داللة رلرر مثال ة لضرلرية بيف الاراخة لالتص

ال)ردي متذ المحظات اعللة لمملاجاةم32ل ،ل ماتتا الالؿ بمف دربة ات)راالؿ لاحدة مف أيـ

النربات التا ة ،لكلتاا رارر ماير التص ( تجاح أل أخفال  ،ا( المفراح اعيـ لاعبرز
لاعكثر حيل ة ل) م ار ة الذي ضادف رمييل الاراخة ،ل شحذ أدلاراا ،ليخاباا ،ل )ال مرلر
اادريا ات)ركشا ( الحر مف دربة النتلاف المنماة ( رأس التص إلة م اديف المرف التا(،
الرلار( مح)ف الرمم( فررح رلاير المل)لمةممحدارق الرر سلل ل الؿ ياامم ( بمد ت ملز

،

ا)ر اظت الارية دمة ر)نة اتاديق ملز ( ،ال لاحد متاا رأس ماطلع عحد أبتاراا ،لم ال

رأس بطالر الشخا ة الر( ردؿ دم عف بنض اللجل رشليت رمامار بفنل رنذيب )ابق لاطناا
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أل ب)بب رمثيل باا بند الذبح .مـ رند مالمحاا الر( ُدر ت باا ،دمة مدى أدلاـ ح اراا المترا ة،
اا ة لمدتلة دميااللم33ل ،إف دربة ات)راالؿ الرلار( دمة ل ق يذا الرالر لدمت لتا مالف
تا( لرشايم( يبردأ بالرنبير لالردليل دمة مدى حجـ الكارثة ا ت)ات ة ،دبر لد( رشايم(
لجمال( ٍ
داؿ لبارع  ،للدرة مرميزة دمة ر)خير لية شنرية نالة لمترجة دال ة الررايز ،رتاض

دمة جمال ات الرشايل ال)ردي بالرة دال ة مف الكثا ة دبر الرؤ ة الشملل ة لمرلاي ام( النمـ
الذي لدـ لتا الحدث ببضنة أ)طر دبر حشد اع اار لرلظ فاا مف اجل د

حدث الرلا ة إلة

اعماـ لشد حزاـ المرما( دبر رؤ ة جمال ة ( يذا التطاؽ الضيق لالمحدلد لالماثف ،لجاخ

ات)راالؿ ( ملض اخر مف الرلا ة ذاراا إذ الؿ ممااتا ح)باف اع اـ الاالرل المربا ة دمة
اترااخ خدمراما الن)ارية ،نداتاا ال يلـ حاذ يف الذي يـ

مف ألؿ طملد  ،لال متاما حدث

ااحب دف تبطة الحرية الر( )يتنماف باا ( الارية لالمشاري الاادمة لدف اعبتاخ الذيف

)يتجباـ .رنايدا أف )م( ال متاما ابت البار با)ـ ااحب  ،ل ناباف :ات)ـ اعلؿ بالطب

اط.

نت( مدبدهللال لل س مدبدهللا اا اال لمإبراي ـل لل س مإبراي ـ ل)مةل ل ضحااف .حر) اف الشاي،

ما ) ااتاـ رردلة مف أدمة برج الحرا)ة ( الميتاخ الباري ليما يتظراف إلة ال)فف البنيدة (

المايل
البحر مرتا)يف أ)محراـ دمة أكرا اـ لمتظار المرالبة ،يتنشاـ ت) ـ أيملؿ لالشاي
ّ
لاعحالـللم34ل ،لاد جاخت دربة ات)راالؿ ( يذا الماط دبر للة ردليل اشارية دال ة الركثيف
لالرمحلر دبر ايم ة الملل الذي جاخت ب  ،اللحدات الدتل ة الفادمة ( الرلا ة رمحلرت حلؿ

بتاخ أتملذج الشخا ة الرر )ة ( الرلا ة ،بحاـ رؤ ة الرالي لرؤيرة الديتام ا ة دبر د

احداث

الرلا ة بالرة )رينة ل)م)ة دبر اتلرفارات إلة المرما( لرلجيا لرحفيز دبر طرح اع اار مف

خالؿ التص لشد لحث دبر المية الشنرية المنبرة البالية الكثا ة الررايز.

اما جاخ ات)راالؿ ( رلا ار اعخرى متااممرمر اعااب لل إذ الؿ ياامم اتطمق تلح

طرت ثل(اا ،ل اال بند )ادة إلة مديتة
الابح ػ ظا ارر ،ماطحبار ابتر الر( د ّ
مف لريرتا اعللة ػ ُ
ركريت للبل أف يدخال إلة د ادة أحد اعطباخ ،حيث ااتت إ)ربرؽ رمش( خمف دمة م)ا ة خطلة
ليل شق لاا الطريق دمة رايف ال)لؽ ،مرت ) ارة مر)يد س )لداخ دمة مال لامردت مف
تا ذراا يد إلة مؤخرة إ)ربرؽ لدبارة ":خلش طيز" .ااحت البتت زدة لا)ردار إلياا اعب الذي
)رداف ما يب تاضبار )احبار ال)ارق مف رلبر  ،اارخار بلجا  ":ا ابف الكمب" ،ل ار نار إ ا امف
ير جرة مف دتااا ،حرة أخرج مف تا ذة ال) ارة .ااف شابار تح الر ض تظارات زرلاخ لؽ
شلير( الجديد ليرردي دشداشة ب ضاخ دريضة ،دمة ل)طاا /ل)ط حزاـ جمدي دريض يردلة
مت م)دس دتد الخاارة .ال) ارة ال)لداخ لاامت )يريا البط(خ خال ة حرة اررطمت ب) ارة
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لالفة لرللفت ،ما اتااؿ تلح بالر دمة الفرة ضر(ار لشرمار لالفرة ا ح ":أرنرؼ ابف مف أتا؟".
لتلح يردد بال يل ادة أل اكرراث لبال اتاطاع دف الضرب ":تنـ ..أدرؼ؛ أتت ابف امب ..أتت
ابف لحبة" .رمط أب ض الدشداشة بمحمر الفرة الذي حالؿ أف مد يد إلة م)د)  ،ملى تلح
ذراد لحمم دال ار ثـ ضرب اعرض ب ) ،اف الشاب بال حراة ،بيتما اليضب يجراح تلح دمة
ألج اتحتة لأخذ الم)دس مف الحزاـ لا)رخرج مشط الراااات لاضنار ثالثار متاا ( اف لألاة
بالم)دس إلة رحة المجاري ،ثـ درى مؤخرة الفرة ال)الط دمة لجا لراح ُيدخل الراااات (
ا )ت دتلة ،أدخل اثتريف ثـ لجد تف) مطللار بماحاب المحالت لدلاب ال)لؽ ػ اما )مياـ ػ
رر ن جمادة ليل اثلر مااردة ،اارحة ب  ":يل أتت مجتلف ..يذا ابف أخت )اررير تارب
الرر سلل

م35ل

( يذا الماط

حالؿ الرالي أف يزالج بيف اللال ال)ردي لاللال الخ ال( مف اجل

الغ دربة ا)راالؿ ت ر  ،إذ اف المشاد ات)راالل( ال)ردي بطرياة رتطلي دمة لدر ابير
مف الح)ا) ة لالدلة لالناطفة ،إذ )مط الرالي اامي ار شديدة المالحظة ( راليريا لممشاد،

ل ض المرما( ( لمب الحدث مف جاة ،لمف ٍ
جاة أخرى اشف دف مدى رن)ف رجاؿ الدللة _
رجاؿ اعمف _ت اللؿ اماـ بل أكثريـ ( رطبيق اعملر الم)تدة إلياـ ،دبر الثاا ة الر( رشامت
لدى الملاطف النر(( لت) ما النرال( متذ تشمر اعللة الر( رارض( باف الحاكـ يل خم فة هللا (
اعرض لحام لا) ٌ دمة ال الرلاب حق ل ما حق ليير  ،لدبر يذا المشاد رماف الرالي مف
الكشف دف طب نة يذ الطباة ل)ا املجيراا ،التف) ة  ،لاتجرماد ة دبر رؤ ة لاضحة اشفت
ل(يتت لتا ال) اؽ إت

مثل حالة مف المفارلة بيف ا ت)اف الفاير لرجل ال)مطة .اما جاخ

ات)راالؿ ( رلا ة مم الفريت المبنثرللإذ الؿ
يااممتادرت بمدي ُمرّبنار خطلات محملد ،باحثار
ُ
دت  ،حالمار بمف تفنل شيرار ما ،لتابح رجاتر )رحالف اتحرراـ ا( ربحث دتا ،مف بند ت)اخ مثل
لردة؛ ابتة دمر( الر( رتامت بيف اعزلاج حرة اترات رحت إ)ماديل الك ّذاب.
للما تادريا لتادر البمد مر)مالر دبر الشماؿ،
لـ اف محملد نت( شيرار عحد ،حيف ااف ( الارية ّ
اضلمةل.
مالم
إلة الخارج ،حيث ت َخبر ،لحيث يت)ا الجم رماما با)رثتاخ لالدر
ارلدة/الم ُ
َ
َ
دمر( الر( ط أر محملد دمة ذاكرراا ( لحظات مرباددة .لر(ما لـ ركف لررذار للت أت لد اّمفاا

آتـ َحمل للتدة ،لم)ح لمؤخرر بمطراؼ لماش الماد حيف ااف طفالر ..بل لحرة رمؾ الذاريات
دت رض دمة دم ر( بحاـ رشابااا م ذارياراا دف طفللة )بنة ألتد ألجنليا ...ثـ

اخرفلاللم36ل ،لاد مثمت دربة ات)راالؿ ( يذا الماط
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لاتلار تحل اتتد اع ( رما( الرلا ة دبر اماات ة الرالي ( إذداف المرما( دبر الررايز الفت(
لالجمال( الذي يرتـ الاارئ دمة ملاامة الرما( لاتتد اع تحل الطباات الاادمة ( الرلا ة ،اما

رماف الرالي مف راد ـ الرة الشخا ة الرر )ة دبر رتاماا ( اعماتة الر( مثمت دالمة )رد ة
ح ة دمة إضاخة دالـ الشخا ة الرر )ة لرمثيل رؤيراا ال)رد ة ( المرف الرلار( ،اما جاخ

ات)راالؿ ( رلا ة مم ذربة الحب لالكربلل بمتماط مخرمفة إذ الؿ الراليممأأتا مح)ف مطمؾ
لكربت
الرمم( ،مؤلف ال الكرب الر( رحمل ا)م( ،با)رثتاخ يذا ،للل لـ أكف شا راا لح)ف مطمؾ
ُ
أاال لت حرة ايرممت باذا الكراب الذي
اربت أًّا متاا
ضنف ما تشرر حرة ادف ،أل لما
ر
ُ
يير ح ار( اماا ،لجرت إلة إ)بات ا بحثرا دف المرأة الر(
لجدر اد ة حيف ُ
اتت ( اعردفّ ،

الحب لأتا أبحث دتاا.للم37ل ،رفررح دربة ات)راالؿ براريح ر)م(
اربر  .إتاا امرأة ربحث دف ُ
مف لبل المؤلفمماتا مح)ف مطمؾ الرمم(لل ،إذ ربملرت دربة ات)راالؿ ربمل ارر حاار ار مرجلي ارر (
داررة )رد ة ر)نة إلة رمثيل حاؿ الشخا ة الرلار ة ،إذ اجرادت الشخا ة الرر )ة ( التاا
( أحداث الرلا ة ل ق رؤ ة ذار ة رد

المرما( إلة ال)ن( الحثيث إلة طباات المرف التا( ،اما

جاخ ات)راالؿ ( ملض آخر مف الرلا ةمممضة الللت لأتا أل أر بذيلؿ لأديد الاراخة ،أل أرتال

ماطنا لمف رمؾ آخر ،أل رمخذت( إحدايا ااممة مترال إلة
بيف الر)ارل ،بال ررريب ،لارررا مف يذ
ر
الر( رمياا.
أحدا
إلة أف أ اظت( الت الاب( ر
لارال إف لحظة إتالؽ المااة لد حاتت .رمّف ُت حلل( مـ أر ر
مف الز(ارف )لاي .رطمنت إلة ال)ادة الجدارية أمام( لجدراا لد رجالزت الثات ة دشرة .حاللت
الرفاير دمة دجل بالذي دم( نم  .أخشة أف أتمق بريديا للف أرماف مف رح تحراا .طمبت
ّ
ض ِج رار مر(ات( أكثر .نمت ألؿ ما ربادر إلة
مت بضنة دلارق ،لكت ظل ل ر
الفا أمام( اامررا َ
ذيت( دمة دجل .لمت بإدادة إر)اؿ ال ما ( يذ البريد مف ر)ارل إلة بريدي الخاص.

أدطيت الجااز أمر ا طفاخ .د نت لماب( لخرجت إلة الميل.

اتفاات دما أ ار  ..امتت( لادـ مف دالـ آخر ،لما أف مشيت بض خطلات حرة
اتت أشد تر(ة ل
ر

ابير مف الفلؿ
احتا را
شنرت بلطمة الجلع ،دلفت إلة ألؿ مطنـ شنب( ايير لجدر  .طمبت
ر
بزيت الزيرلف م رأس بال ل)مطة لرت ف( خبز ،لرحت ألراـ بشا ة اراة للذة ،لحاؿ اتراار(

مفرلحا دمة الرايف .طمبت شارا لأرجيمة .رتف)ت بنمق.
مف ذلؾ ،جم)ت ( ألرب مااة با(
ر
تدا مف ألؿ
أدخف لأرح)س اللرلة المطبلدة ( جيب( ،أخرجاا ،أديد لراخراا لأ ار) .آر( ر

ضا ،أف أطبناا اماا دمة لرؽ ،للل بالرا) ط
الاباح إلة مااة ا تررتت عل أر المزيد،
دم( ،أ ر
ّ
بنيدا
لدي مف تالد ،لياذا )مرماف مف حمماا من( للراخراا دمة مال ،ل(دلة ،ر
ح)ب ما يرل ر ّ
دف ح)ابات ثَمف الللت ( المااةللم38ل ،لاد اشف ات)راالؿ ( يذا الماط خالا ات نل
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الحا( لما )رالـ ب الشخا ة الرر )ة مف أ ناؿ لأللاؿ دبر الاضاخ الرلار( الذي يرحرؾ دبر

الحدث  ،إذ رتحل الذات ال)اردة ( يذا الماط متحف )رد ار مياي ارر دف الماط ال)ابق دتدما
رررؾ المجاؿ لمشخا ة الرر ) ة بالحديث دف تف)اا  ،الف الم)رلد ( يذا الماط أكثر
خالا ة لالرااؽ بالذات الم)رلدة ،راراة لاا المجاؿ لرطرح لضيراا المايرية بتف)اا المرمثمة
بإثبات اللجلد ،لدبر ذلؾ ت)رترج إف دربة ات)راالؿ دربة خابة لمرما)اة م مرف التص

الرلار( للادرة دمة رثلير شباة مف المفاي ـ ال)رد ة داخل المرف ال)ردي الرلار( ،دمة التحل

الذي حاق رناضدار بالغ الايرلرة لالرشايل بيف م)احة النربات التا ة ( الرلا ة.

الخاتمة
بنػػد اتتراػػاخ مػػف الد ار)ػػة الرحميم ػػة لمنربػػات التا ػ ة ػػ( رلا ػػات مح)ػػف الرممػػ( رلاػػمت إلػػة

الترارج ادر ة :

إف يذ الدرا)ة ياد ة لراد ـ لػراخة ماػف أف رلاػف بمتاػا إحػدى الاػراخات المماتػة  ،لأحػد
ّ 
ألجػ الرماػ( الػذي ر)ػرتطق مػف خاللػ محفػزات الػتص ال)ػردي ػ( الرلا ػة المنااػرة ،امػػا
راػػدؼ يػػذ الد ار)ػػة إلػػة الم)ػػايمة ػػ( اػ اتة متاج ػػة لتاػػد الرلا ػػة منرمػػدة دمػػة ا)ػػرثمار

الرحفيز اآل ة مف آل ات الرشايل ال)ردي ،الر( ر)اـ ( )ػبر مفاػلـ الرلا ػة النرال ػة مػف
حيػث المبتػػة لالمػرف الحاػػار( م)ػرنيتة بمنط ػػات الد ار)ػات ال)ػػاباة لم)ػرفيدة مػػف الرات ػػات

البتار ة الحديثة لتاد الرلا ة.

 أخ ػػذت النربػ ػػات ر)ػ ػػرحلذ دم ػػة ا ػ ػ ٍـ يارػ ػػل م ػػف الد ار)ػ ػػات مؤ)) ػ ػ رة لفض ػػاخ خػ ػػاص لملل ػ ػ
ا)رش ار ( لنلالـ التص لرفاايم الدل اػة للضػا ا الكبيػرة ،لمػف ث ّػـ اػد ُدػدت مفاػالر بػالغ
اعيم ػة ػ( الػدرس التاػدي ل ارحػت الاػراخات ررنامػػل مناػا دمػة أتاػا تمػط رشػخ ص لاتػراخ
مػػا بيتاػػا باػػدر دػػاؿ مػػف

لات ػلاخ لرج)ػػير يػػاـ نمػػل ملجا ػار لداتر لرار ػار ررفادػػل مالتار ػ
الرحابػػة ،ل ػػ( الناػػديف اعخي ػريف مػػف يػػذا الاػػرف لػػـ نػػد النمػػل التاػػدي مراللب ػار ػػ( متطاػػة
الػػتص لداللر ػ بالخػػارج مػػف حيػػث :المؤلػػف /الػػتص /الظػػرلؼ المح طػػة ،للػػـ نػػد المػػرف

ال ػػتص ي ػػل الفري) ػػة اللحي ػػدة لماػ ػراخة ب ػػل أث ػػرت آل ػػات الرملي ػػل ػػ( اتش ػػرياؿ دم ػػة طب ن ػػة

النربات بماار(ات تاد ة ادمة ( الرشايل لالردليل.
الالامش :
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م0ل البت ة الرلار ة ( تالص أل اس رالح  :رندد الدتتت لركامل البت ات  ،د.دمحم اابر دبيد لد) .ل)ف
الب ار( ،دار لارل لمتشر لالرلزي ،ط،1اعردف . 13 :2011،

م2ل يتظر :ال رلا ة الرار ة  ،لنبة الاص )رد الح اة ل)رد الحاا ة  ،د .دمحم اابر دبيد  ،دار تالش در( ة ،
رلتس .81 :2013،
م2ل يتظر :التاد اعدب( النر(( الجديد،دبدهللا أبل ييف ،متشلرات أرحاد الكراب النرب ،دمشق 2000 ،
.442 :
م3ل يتظر :دربات التص البت ة لالدتلة  ،دبد الفراح الحجمري ،ط ،1متشلرات الرابطة ،الدار الب ضاخ:1996 ،
.11-10

م4ل يتظر :الااة الرار ة  ،يتد)ة الرحلتت ال)رد ة  ،د .دمحم اابر دبيد ،متشلرات شر ات ،مطبنة الد ار،
النراؽ ط.32-29 :2013 ،1
م5ل الذات ال)اردة ) :مطة الراري للنبة المرخيل ،لراخات ( الرؤ ة اتبداد ة ل)مطاف بف دمحم الاا)م( ،د .دمحم
اابر دبيد  ،دار تيتلى لمدرا)ات للتشر لالرلزي  ،ط) ،1لريا.409 : 2013 ،

م1ل يتظر :البت ة الرلار ة ( تالص ال اس رالح .15 :
م1ل يتظر :دمـ النتلتة ،دبد الاادر رح ـ ،دار الركليف لمرمليف لالتشر لالررجمة  ،ط ،1دمشق.45 : 2010 ،
م1ل يتظر :الذات ال)اردة .410 :

م01ل يتظر :الفضاخ الشنري اعلدت )( ،د .دمحم اابر دبيد ،دار الزماف لمتشر لالرلزي  ،دمشق ،ط2012 ،1
.206 -205:

م00ل النتلاف ( الرلا ة النر( ة ،دبدالمالؾ أشابلف ،تا ا لمدرا)ات لالتشر لالرلزي ،ط.69 : 2011 ،1
م01ل يتظر :منات( التحل  ،د .اضل االح ال)امرار( ،دار أح اخ الرراث النر(( ،بيرلت ،ط.62 : 2007 ،1

م02ل يتظر :المنجـ الدتل( بيف النام( لالفا ح ،د .دبدهللا الجبلري ،ماربة لبتاف تاشرلف ،ط ،1الجزخ الثات(،
.122 : 1998

م03ل ال)رد الر)ارم( ،لراخة ( )يرة الج)د لاايل المطر الجريح لدمحم اابر دبيد ،دمحم مطمؾ االح الجميم(،
دار رملز لمطبادة لالتشر لالرلزي  ،ط55 : 2014 ،1
م04ل يتظر  :التص لالال ة الحضلر ال)ريات( ( اتدب النرال( الحديث  ،أ  .د  .دمحم اابر دبيد  ،المديرية
النامة لمثاا ة لالفتلف ال)ريات ة ،ل ازرة الثاا ة ،الم ـ ارد)راف النراؽ  ،ط.113 -112 : 2013 ،1

م05ل يتظر : :الميامرة الجمال ة لمتص الرلار( ) ،م)مة ميامرات التص ا بداد(  ،د .دمحم اابر دبيد  ،دالـ
الكرب الحديث  ،جدار الكراب النالم(  ،اعردف  ،الطبنة اعللة .160 :2010 ،
م71ل يتظر :الميامرة الجمال ة لمتص الااا( ) ،م)مة ميامرات التص ا بداد(  ،د .دمحم اابر دبيد  ،دالـ
الكرب الحديث  ،جدار الكراب النالم(  ،اعردف  ،الطبنة اعللة .168: 2010 ،

م18ل يتظر  :الرلا ة ال)يرذار ة المرخيمة – مف حدلد اللالن( إلة ضاخ النجارب(  ،أ  .د دمحم اابر دبيد ضمف
اراب مميامرة الكرابة ( رمظارات الفضاخ التا(ل أدداد لراد ـ لمشاراة :د .دمحم اابر دبيد ،دالـ الكرب
الحديث لمتشر لالرلزي  ،ط،1ار(د  ،اعردف.141 :2012 ،
م01ل يتظر  :دربات الكرابة ( الرلا ة النر( ة .200:

م11ل يتظر  :شنرية الحجب ( خطاب الج)د .41 – 40 :
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م10ل يتظر  :ـ  .ف .42 – 41 :
م11ل رلا ة رمر اتااب

م12ل يتظر  :الميامرة الجمال ة لمتص ال)يرذار(  ،أ .د دمحم اابر دبيد ،دالـ الكرب الحديث  ،ط ، 1أر(د -
اتردف . 193 : 2011 ،
م13ل رلا ة حدارق الرر س .
م14ل يتظر  :الميامرة الجمال ة لمتص ال)يرذار( ،مذيل بمنجـ ماطمحات ال)يرة  ،أ  .د .دمحم اابر دبيد ،ط،1
أر(د  ،اعردف . 25 :2011 ،

م15ل رلا ة الفريت المبنثر

م11ل رلا ة ذربة الحب لالكرب .17 :
م11ل رلا ة ذربة الحب لالكرب
م11ل يتظر :م ار ا ال)رد لجمال ات الخطاب الااا(  :لراخة ( لاص دبد ا ل دبد الاادر  ،د .دمحم اابر
دبيد  ،د) .ل)ف الب ار(  ،دار النيف لمتشر لالرلزي  ،ط ،1الاايرة .214-213 :2008 ،

( )21جمال ات الرشايل الرلار(.44 :

م 31ل بالتة ات)راالؿ الااا( دتد )ندي المالح ضمف اراب مأ)رار ال)رد مف الذاكر ة إلة الحمـل  :لراخة
( )رد ات )ندي المالح :إدداد لراد ـ لمشاراة ،د .دمحم اابر دبيد.41-40 :
م32ل يتظر :الرجر(ة لالنالمة الااا ة ،د .دمحم اابر دبيد . 49 :
م33ل رلا ة حدارق الرر س.7:
م34ل حدارق الرر س .39 :

م35ل رلا ة رمر اعااب .8 -7 :
م25ل رلا ة الفريت المبنثر .9 :
م21ل رلا ة ذربة الحب لالكرب .2 :
م21ل رلا ة ذربة الحب لالكرب .9 :

لمصادر والمراجع

أوالً  :الروايات
ثانياً :الكتب والدوريات والرسائل الجامعية .
أوالً  :الروايات.
 تمر االصابع  ،رواية  ،محسن الرممي ،منشورات االختالف ،ط ،1الجزائر.2002 ،
 حدائق الرئيس ،رواية ،محسن الرممي ،ثقافة لمنشر والتوزيع ،ط ،1االمارات.2012 ،
 ذئبة الحب والكتب ،رواية  ،محسن الرممي ،منشورات األختالف ط ،1الجزائر.2012 ،
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 الفتيت المبعثر ،رواية ،محسن الرممي ،مسعى لمنشر والتوزيع ،ط ،1البحرين.2012،

ثاني ًا  :المراجع
الكتب والدوريات والرسائل الجامعية

.

 بالتة ات)راالؿ الااا( دتد )ندي المالح ضمف اراب مأ)رار ال)رد مف الذاكر ة
إلة الحمـل  :لراخة ( )رد ات )ندي المالح :إدداد لراد ـ لمشاراة ،د .دمحم اابر دبيد.

 البت ة الرلار ة ( تالص أل اس رالح  :رندد الدتتت لركامل البت ات  ،د.دمحم اابر
دبيد لد) .ل)ف الب ار( ،دار لارل لمتشر لالرلزي ،ط،1اعردف .2011،
 الرجر(ة لالنالمة الااا ة  ،د .دمحم اابر دبيد ،دالـ الكرب الحديث  ،أر(د  ،دماف ،
.2011

 جمال ات الرشايل الرلار(  :درا)ة ( الممحمة الرلار ة ممدارات الشرؽل  ،لتبيل )م ماف ،

د .دمحم اابر دبيد  ،د) .ل)ف الب ار(  ،دار الحلار لمطبادة لالتشر لالرلزي  ،ط،1

الالذل ة .2008 ،


الذات ال)اردة ) :مطة الراري للنبة المرخيل ،لراخات ( الرؤ ة اتبداد ة ل)مطاف بف

دمحم الاا)م( ،د .دمحم اابر دبيد  ،دار تيتلى لمدرا)ات لالتشر لالرلزي  ،ط) ،1لريا،

. 2013

 الرلا ة ال)يرذار ة المرخيمة – مف حدلد اللالن( إلة ضاخ النجارب(  ،أ  .د دمحم اابر
دبيد ضمف اراب مميامرة الكرابة ( رمظارات الفضاخ التا(ل أدداد لراد ـ لمشاراة:
د .دمحم اابر دبيد ،دالـ الكرب الحديث لمتشر لالرلزي  ،ط،1ار(د  ،اعردف.2012 ،
 ال)رد الر)ارم( ،لراخة ( )يرة الج)د لاايل المطر الجريح لدمحم اابر دبيد ،دمحم مطمؾ
االح الجميم( ،دار رملز لمطبادة لالتشر لالرلزي  ،ط.2014 ،1
 شنرية الحجب ( خطاب الج)د ،أ  .د .دمحم اابر دبيد ،المراز الثاا ( النر((- ،الدر
الب ضاخ الميرب ،ط.2007 ،1
 دربات الكرابة ( الرلا ة النر( ة ،دبدالمالؾ اشابلف ،ط ،1دار الحلار لمتشر لالرلزي ،
الالذل ة) ،لريا2009 ،
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 دربات التص البت ة لالدتلة  ،دبد الفراح الحجمري ،ط ،1متشلرات الرابطة ،الدار
الب ضاخ.1996 ،
 دمـ النتلتة ،دبد الاادر رح ـ ،دار الركليف لمرمليف لالتشر لالررجمة  ،ط ،1دمشق،
. 2010
 النتلاف ( الرلا ة النر( ة ،دبدالمالؾ أشابلف ،تا ا لمدرا)ات لالتشر لالرلزي ،ط،1
. 2011
 الفضاخ الشنري اعلدت )( ،د .دمحم اابر دبيد ،دار الزماف لمتشر لالرلزي  ،دمشق،
ط. 2012 ،1
 الااة الرار ة  ،يتد)ة الرحلتت ال)رد ة  ،د .دمحم اابر دبيد ،متشلرات شر ات،
مطبنة الد ار ،النراؽ ط.2013 ،1
 م ار ا ال)رد لجمال ات الخطاب الااا(  :لراخة ( لاص دبد ا ل دبد الاادر  ،د.
دمحم اابر دبيد  ،د) .ل)ف الب ار(  ،دار النيف لمتشر لالرلزي  ،ط ،1الاايرة .2008 ،
 منات( التحل  ،د .اضل االح ال)امرار( ،دار أح اخ الرراث النر(( ،بيرلت ،ط،1
. 2007
 المنجـ الدتل( بيف النام( لالفا ح ،د .دبدهللا الجبلري ،ماربة لبتاف تاشرلف ،ط،1
الجزخ الثات(.122 : 1998 ،
 الميامرة الجمال ة لمتص الرلار( ) ،م)مة ميامرات التص ا بداد(  ،د .دمحم اابر دبيد
 ،دالـ الكرب الحديث  ،جدار الكراب النالم(  ،اعردف  ،الطبنة اعللة .2010 ،
 الميامرة الجمال ة لمتص ال)يرذار(  ،أ .د دمحم اابر دبيد ،دالـ الكرب الحديث  ،ط1
 ،أر(د  -اتردف . 2011 ،
 الميامرة الجمال ة لمتص ال)يرذار( ،مذيل بمنجـ ماطمحات ال)يرة  ،أ  .د .دمحم اابر
دبيد ،ط ،1أر(د  ،اعردف .2011 ،
 الميامرة الجمال ة لمتص الااا( ) ،م)مة ميامرات التص ا بداد(  ،د .دمحم اابر
دبيد  ،دالـ الكرب الحديث  ،جدار الكراب النالم(  ،اعردف  ،الطبنة اعللة .2010 ،
 التاد اعدب( النر(( الجديد ،دبدهللا أبل ييف ،متشلرات أرحاد الكراب النرب ،دمشق ،
.2000
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م0ل البت ة الرلار ة ( تالص أل اس رالح  :رندد الدتتت لركامل البت ات  ،أ  .د .دمحم اابر دبيد لد.
)ل)ف الب ار( ،دار لارل لمتشر لالرلزي ،ط،1اعردف . 13 :2011،

م1ل يتظر :الرلا ة الرار ة  ،لنبة الاص )رد الح اة ل)رد الحاا ة  ،د .دمحم اابر دبيد  ،دار تالش در( ة ،
رلتس .81 :2013،
م3ل يتظر :التاد اعدب( النر(( الجديد،دبدهللا أبل ييف ،متشلرات أرحاد الكراب النرب ،دمشق 2000 ،
.442 :
م4ل يتظر :دربات التص البت ة لالدتلة  ،دبد الفراح الحجمري ،ط ،1متشلرات الرابطة ،الدار الب ضاخ:1996 ،
.11-10
م5ل يتظر :الااة الرار ة  ،يتد)ة الرحلتت ال)رد ة  ،د .دمحم اابر دبيد ،متشلرات شر ات ،مطبنة الد ار،
النراؽ ط.32-29 :2013 ،1
م6ل الذات ال)اردة ) :مطة الراري للنبة المرخيل ،لراخات ( الرؤ ة اتبداد ة ل)مطاف بف دمحم الاا)م( ،د .دمحم
اابر دبيد  ،دار تيتلى لمدرا)ات للتشر لالرلزي  ،ط) ،1لريا.409 : 2013 ،
م1ل يتظر :البت ة الرلار ة ( تالص ال اس رالح .15 :
م8ل يتظر :دمـ النتلتة ،دبد الاادر رح ـ ،دار الركليف لمرمليف لالتشر لالررجمة  ،ط ،1دمشق.45 : 2010 ،
م9ل يتظر :الذات ال)اردة .410 :
م70ل يتظر :الفضاخ الشنري اعلدت )( ،د .دمحم اابر دبيد ،دار الزماف لمتشر لالرلزي  ،دمشق ،ط2012 ،1
.206 -205:
م77ل النتلاف ( الرلا ة النر( ة ،دبدالمالؾ أشابلف ،تا ا لمدرا)ات لالتشر لالرلزي  ،ط.69 : 2011 ،1
م72ل يتظر :منات( التحل  ،د .اضل االح ال)امرار( ،دار أح اخ الرراث النر(( ،بيرلت ،ط.62 : 2007 ،1
م73ل يتظر :المنجـ الدتل( بيف النام( لالفا ح ،د .دبدهللا الجبلري ،ماربة لبتاف تاشرلف ،ط ،1الجزخ الثات(،
.122 : 1998
م74ل ال)رد الر)ارم( ،لراخة ( )يرة الج)د لاايل المطر الجريح لدمحم اابر دبيد ،دمحم مطمؾ االح
الجميم( ،دار رملز لمطبادة لالتشر لالرلزي  ،ط55 : 2014 ،1
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م 75ل يتظر  :التص لالال ة الحضلر ال)ريات( ( اتدب النرال( الحديث  ،أ  .د  .دمحم اابر دبيد ،
المديرية النامة لمثاا ة لالفتلف ال)ريات ة ،ل ازرة الثاا ة ،الم ـ ارد)راف النراؽ  ،ط.113 -112 : 2013 ،1
م76ل يتظر : :الميامرة الجمال ة لمتص الرلار( ) ،م)مة ميامرات التص ا بداد(  ،د .دمحم اابر دبيد  ،دالـ
الكرب الحديث  ،جدار الكراب النالم(  ،اعردف  ،الطبنة اعللة .160 :2010 ،
م71ل يتظر :الميامرة الجمال ة لمتص الااا( ) ،م)مة ميامرات التص ا بػداد(  ،د .دمحم اػابر دبيػد  ،دػالـ
الكرب الحديث  ،جدار الكراب النالم(  ،اعردف  ،الطبنة اعللة .168: 2010 ،
م01ل يتظر  :الرلا ة ال)يرذار ة المرخيمة – مف حدلد اللالن( إلة ضاخ النجارب(  ،أ  .د دمحم اابر دبيد

ضمف اراب مميامرة الكرابة ( رمظارات الفضاخ التا(ل أدداد لراد ـ لمشاراة :د .دمحم اابر دبيد ،دالـ

الكرب الحديث لمتشر لالرلزي  ،ط ،1ار(د  ،اعردف.141 :2012 ،
م79ل يتظر  :دربات الكرابة ( الرلا ة النر( ة .200:
م20ل يتظر  :شنرية الحجب ( خطاب الج)د .41 – 40 :
م27ل يتظر  :ـ  .ف .42 – 41 :
م22ل رلا ة رمر اتااب
م 23ل يتظر  :الميامرة الجمال ة لمتص ال)يرذار(  ،أ .د دمحم اابر دبيد ،دالـ الكرب الحديث  ،ط ، 1أر(د -
اتردف . 193 : 2011 ،
م24ل رلا ة حدارق الرر س .
م25ل يتظر  :الميامرة الجمال ة لمتص ال)يرذار( ،مذيل بمنجـ ماطمحات ال)يرة  ،أ  .د .دمحم اابر دبيد،
ط ،1أر(د  ،اعردف . 25 :2011 ،
م26ل رلا ة الفريت المبنثر
م21ل رلا ة ذربة الحب لالكرب .17 :
م28ل رلا ة ذربة الحب لالكرب
م11ل يتظر :م ار ا ال)رد لجمال ات الخطاب الااا(  :لراخة ( لاص دبد ا ل دبد الاادر  ،د .دمحم اابر
دبيد  ،د) .ل)ف الب ار(  ،دار النيف لمتشر لالرلزي  ،ط ،1الاايرة .214-213 :2008 ،
( )30جمال ات الرشايل الرلار(.44 :
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م 31ل بالتة ات)راالؿ الااا( دتد )ندي المالح ضمف اراب مأ)رار ال)رد مف الذاكر ة إلة الحمـل  :لراخة
( )رد ات )ندي المالح :إدداد لراد ـ لمشاراة ،د .دمحم اابر دبيد.41-40 :
م32ل يتظر :الرجر(ة لالنالمة الااا ة ،د .دمحم اابر دبيد . 49 :
م33ل رلا ة حدارق الرر س.7:
م34ل حدارق الرر س .39 :
م35ل رلا ة رمر اعااب .8 -7 :
م36ل رلا ة الفريت المبنثر .9 :
م31ل رلا ة ذربة الحب لالكرب .2 :
م38ل رلا ة ذربة الحب لالكرب .9 :

050

