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 مٜٕٔٓ/ٜ/ٖٕتاريخ قبغله لمشذح:  مٕٛٔٓ/ٗ/ٔتاريخ تدمظ البحت: 
 

 ملخص

تقدوألظ الشاقوث أل ويوع  يتشاول هجا البحت نوغ  الوحاوف  وو روا"وب أل يواواألز واوووغلأل ونوطمه ونسشوه   بوح      
اووغثأل  و ووع موو ل  ووث   ذووارفب الووحاوف  ووو الووشر و زووغر  و  قتووه يسووا يووحوف  وتتب ووه  ووع موو ل الرووأل  
الدحل"ب الكانفب  شه  و الشر  آمجيع ي يع اال تبار الترّغرات الشقث"وب اوموح  لسوا تحغيوه هوج  التروغرات 

لكذووع  وووع الووحاوف ونوووطمه و غق ووه. إ  تحفوووخ يشحيقووب وأمووح   مووو   ووحاما  وووو السساروووب الشقث"وووب ووو ة إلووو  ا
الحوائألب  ع م ل تقشألب الحاوف السسدحح  م  االهتسام يقزيتها الخاصب  والتو تذولمها وتسلوت تذوضو الوجات 
لثيها   بح صحا  لاممو وجثانو  و حتبط  و آن وا ث يقزألب  ا ب  ع م ل سبأل ته الغجثانألب والذسغلألب  

ثااتوا   و وو الغقوة نفدوه  تليوحا   مو  السدوتغ  الوسوالو  و لوط الرتباسوه يؿألسوب  سا ج ت  دوتغ  الدوحل  اتألوا  
وجثانألب   ارضا  ساي ا  ماصا   م  ال سمألب الدحل"ب  التو نوطمة نسوط الوحاوف والحؤيوب الدوحل"ب السشبلقوب  شوه  

 هألسشوا  يوحتبط يححفوب  والستسّلت يالحاوف السسدحح ال مألظ الوجف يوح   وع الخموع   سّلوت اوحوا ألاونواأل ندوقا  ووحل"ا  
الذخرألب   سا ج ت الحغار الثاممو والسشاجاة الشفدألب وسب ياراة  وو تذوطيت ال سمألوب الدوحل"ب   اتدوظ يشواي  

 البغح الجف تغلث  بح  غار الشفد والحغار الثاممو والحغار    اآلمح. 
 وغل  الدحل.الحوا"ب اورلنألب  الحاوف  جسيمب  سايحة  ياواألز واو الكلسات السفتاحية:

 
Abstract 

      This research deals with the style of narration in the novel “Black and White”. This 

study seeks to address the narrator in the proposed novel, the topic of the study and its 

form through the segmentation of the critic „Wayne Booth‟. This segmentation will be 

done through the narrator‟s range of participation and presence in the text and through his 

connection to what is being narrated and will follow him through the narrative forms used 

to reveal him in the text. Other perceptions of criticism are taken into consideration due to 
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the fact that these perceptions contain -in one way or another- the wish which is sought in 

the critiquing process to reveal the narrator in his form and location. Through theatrical 

narrative techniques, the narrator concentrated on her own personal cause which 

represents her self- fragmentation in an internal and emotional conflict. This conflict is 

connected to a more general issue in its emotional and comprehensive nature which makes 

the level of narration self-contained but at the same time it varies aesthetically due to its 

link to a sentimental value. This has given the narration process and the narrator‟s 

theatrical knowledge a special touch.  

      The “ego” and its control over the narration process was an orchestrated narration 

linked to the characters movements which made the internal spiritual dialogue a 

prominent feature in the formation of the narrative for it was characterized as a revelation 

which is born through self-dialogue, internal dialogue and in dialogue with others.  

Key words: Jordanian novel narrator, Jamilah Amairah, black and white, narration. 

 
 .خطة البحث

ووبقهسا تسهيوث تشواول أهسألوب  شروح الوحاوف   جاء البحت ضسع مشب تسلمة يسحغريع رئألدييع
كتقشألووب  ثيلووب أ مووجت ي وويع اال تبووار  ووو لراوووات الشقووث الحووثيت. ثووظ  ّروومة  ووو الحووثيت  ووع تقشألووب 

ول جهوغل ليتشوا  الحاوف  و السحغر اوول  بح تحتيب الشقال  دب أوبؿألب الشاقث  وو تشاولوه لمسغضوغ 
وتومووة هوج  الوهوغل اثراوووتهظ   و ووا يوحتبط يوه ويشوت   شووه  وع  فواـألظ وتقشألوات  الشقوال اثراووب الوحاوف 

  وووووائمه  وتومألاتووه   غضووحا أن لراووواتهظ تشاولووة أنووطال الووحاوف   الووحاوف وأنغا ووه وآلألووات انووتلاله
والجف تتب ة ؼأله نسوط و  قاته يالذخرألات الحوائألب. ولألطا ت  غضغ  الثراوب جاء السحغر اللانو 

الحاوف و ا يشبلق  شوه  وع رؤيوب ووحل"ب ووائثة  وو روا"وب أليواواألز واوووغلأل لوسيموب  سوايحة وسبأل وب 
  قتووه يالتقشووات الدووحل"ب اومووح  وأثبووةل  ووع موو ل  لووط اوووتخثام الكاتبووب الووحاوف السسدووحح الحاضووح 

فسوا أثبوةل   لحؤيوب  وع م لهواونخروألب  حغريوب تذوطمة ا  والسذارك  و أ وثاث الحوا"وب وجوخء  شهوا
والستسلوت يزوسيح السوتكمظ والسخاسوب   وجغل تقانب الت  ب  و الزسيح الدحلف  وو الوسموب الغا وثة

 لألفحض ضسيح الستكمظ ـألسشته  م  ال سمألب الدحل"ب يأكسمها.  واللائب
 

 .متهيد
طاله وسبأل وب وجوغل   قوث ت وثلت أنو  ا تش  الشقث الحوائو اتقشألب الحاوف ولراوب أنساسوه وأنوطاله

تب ا ل  قته يسا يحوف و ا يشبلق  وع هوج  ال  قوب  وع تفوا  ت وأثوح  وو ال سوت    و الشر الحوائو
 الحوائو.
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بووط هووجا اال تشوواء  ووع الشّقووال يووالحاوف فتقشألووب يوسمووب  ووع التدوواؤالت التووو ترووب  ووو جووغهح     ر 
 غر   و الشر؟كألف يحوف؟  ع يحوف؟  ا  ثلهظ؟  ا  غق ه  و الشر؟ و ا  ث   ز

اغصووفه اووارة التحتيووب   تت اضووث   قووب ارتبوواو الووحاوف يليووح   ووع التقشألووات اومووح   ووو الحوا"ووب 
 تتكا وووت اولوار اووويع الووووحاوف والذخروووألات الحوائألوووب. وهوووجا يشبشووووو  مألوووه تروووغر أن إ ا فانووووة   لهوووا

 وو ن   لو السروغرالذخروألات ألتقوغم يروشا ب او  وال واوقوغال واو كوار التووو توثيح ل وب ال والظ الخألوا
لور الووووحاوف يتووووواوا  لووووط فمووووه إلوووو   ووووحض هووووجا ال ووووالظ  ووووع ااويووووب   يشووووب ثووووظ وضوووو ه  ووووو إسووووار 

اوت جواء هوجا   يه ارتباسوا وثألقوايحتبط     سفهغم ألوجهب الشضحألالحوائو( )ٕٗٓ: ٜٜٙٔ  ماصأل) غتغ
 و حتبشا  يسث  تلّيح هجا االن طاس  و الشر.  السفهغم ان طاوا  لغضعألب الحاوف 

الحووثيت  ووع الووحاوف "قتزووو تحثيووث  غق ووه لامووت ال سووت الدووحلف  و ووث    قتووه يال شاصووح إن  
السطغنووب لمدووحل  لووألد يسووا "قث ووه الووحاوف  ووع  زووا يع  ووو ال سووت  قووط  اووت جوواء أ"زووا  لأل شووو ال سووت 
هغيته ويحثلها  أل الدحل ال يشفرت  ع الحؤيب يتذطت و ق القزا"ا السشحو ب  و الشر الحوائو  وبوه 

لس  ووا السذووتحفب والسسيووخة  ووو تكشألووط الحوا"ووب   ووالحطو "ضهووح لشووا  ووع موو ل الحوا"ووب فأ ووثاث تتزووا ا
 دوووحولة و تتاي وووب  مووو  لدوووان الوووحاوف السوووتكمظ  أو اللائوووب السوووتكمظ  وووو آن وا وووث  و وووع مووو ل ال سمألوووب 

  ص: ٕٓٓٓ) بوووحوك   اإلنتاجألوووب لا وووثاث والذخروووألات والدوووألاقات الحوائألوووب يتذوووطت الوووشر الحوائوووو
   تقشألب الحاوف ت ث ألالخوألط السحنوث لمدوحل وهوو فاؼألوب لتحثيوث اشواء ال سوت يطا موهأل )تغ انفدوطو  (ٔ)(ٜٕ

 الدارل هغ ال شرح الجف ال "قترح  سموه  مو  نقوت او وثاث وأ  وال الذخروألات   ٕ()(ٜٓٔ  ص:ٕٜٛٔ
 ات اتسغض ه فسشضظ لم ست الدحلف  ع اثايته  ت  نهايته.

 

 أمناط الراوي ووجهة الهظر: 
اثأت جهغل الشقال  و الت ا ت    الفع الدوحلف اثراووب الوحاوف و وا يوحتبط يوه ويشوت   شوه  وع  

وتومووة هووج  الوهووغل اثراوووتهظ الووحاوف   يسووا  يهووا  ووع أ ووثاث ونخرووألات ووقووائ    فوواـألظ وتقشألووات
 كانووة لراووواتهظ ونووطال الووحاوف وتومألاتووه وووووائمه و  قاتووه يالذخرووألات   وأنغا ووه وآلألووات انووتلاله

 .(ٖ)(ٖٚص :ٜٜٚٔ  )الثرة وأواليبه  ونطمه  فانفب  ع  غق ه  الحوائألب
 و فتايه أل صش ب الحوا"بأل  ششمقوا  وع   قوب الوحاوف   Percy Lubbock ثل ايحوو لغبغك 

نووطت الووحاوف وت ووثل   ووو القرووب ألاغجهووب الشضووحأل.  (ٗ)(ٕٕ٘: ٕٓٓٓ  )لغبووغك يالقرووب التووو يحويهووا
سد فسووا أ مووع  ووو اثا"ووب فتايووه  إ  " تبووح اوووومغ   ووو صووش ب وهووغ اووجلط "دوويح  موو  مشوو  هشووحف جووأل

 الحوا"ب  حطغ ا  ألاغجهب الشضحأل والتو تحثل اثورها نغ  الحاوف ونطمه  فسا تحثل   قب الحاوف يسا يحويه
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 .٘()(ٕٗٛ: ٜٜٚٔ)"قشيع  
يششمق أل لغبغكأل  ع تمط ال  قب  و تحثيث الحاوف الجف "ز ع وومشانه  وو أ"وب لحضوب أ وام  

   الفووا   وووحلا  أ ا ووه -والووجف "ليووب ؼألووه الووحاوف  - دووتثاألا  اووثور   ووع السذووهث  ووو القرووب   لقووار  ا
سار وووا  ووووااله يسوووث  تقوووث"ظ ألوجهوووب نضوووحأل لتكوووغيع راوا جثيوووث قوووالر  مووو  تحسوووت وسوووأة تأ وووت القوووار  

وي وخو ووبب   لأل مع انحألواا  لموحاوف أل السسدوححأل السذوارك  وو القروب (ٙ)(ٕٕ٘: ٕٓٓٓ  هج )لغبغك
  لط إل  ممق راوا جثيث تق   داولألب الدحل  مأله ليتشرت السالع  شها.

 ويحثل لغبغك ضسع إسار   قب الحاوف يسا "قر اشاء  م  ث ث وجهات نضح:
 البانغرا ألب: ويستمط الحاوف )الدارل(  يها الس ح ب السشمقب يسغضغ ه. ويقث ه  مخرا  لمقار . .ٔ
 وتقثم او ثاث  بانحة لمقار  أو الستمقو.     السذهث"ب: ويطغن غألا  الحاوف  يها فا  .ٕ
الست ثلة: ابارة  ع لغ ات يتظ  ع م لها تحفيخ او ثاث وتكلألفهوا  وو  هوع الوحاوف أو  بوح  .ٖ

 .ٚ()(ٖٕٙ -ٕٕ٘: ٕٓٓٓ)لغبوغك   إ ث  الذخروألات  وتكوغن  ت وثلة و حفوخة  وغل  وثث وا وث
ا   وو الغقوة نفدوه  مو  أن   ح وب  افوث   قث اش  أللغبغكأل  لط  ع تسييخ  اويع ال وحض والدوحل

  وأن  طووو القرووب "حققووه ال حض)احونووغ   الووحاوف السشمقووب  ووو فووت نوووء يتحقووق  ووو الدووحل
 .(ٛ)(ٕٚٛص-ٕٙٛ: صٜٜٚٔ  "قشيع  ٕ٘: ٜٜٔٔ  أوئيمأله

 و فتايه ألالخ ع والحوا"وبأل تروغرا  جثيوثا  " شوو  J. pouillonويقثم لشا الشاقث الفحندو ألجان اغيعأل  
الووجف  ووث  ألووو يث "قشوويعأل  ووع أهووظ الثراوووات  -ف و طانووه رؤيووا  تكا مووب ال شاصووح والسحتووغ    غقوو  الووحاو 

 ششمقووا ألاووغيعأل  ووو  -التووو تشاولووة الووحاوف و غق ووه  ووع موو ل الحؤيووب الدووحل"ب يرووغرة  شدوووسب و تكا مووب
لشوا   ثيله  ع رؤيب الحاوف يذطت ماص والحوا"ب  سغ ا  ع م ل الحبط ايشهسوا وبويع  موظ الوشفد  سار وا  

 ث ثب أنطال لحزغر الحاوف ورؤيته  ع م ل   قته يالذخرألات:
الووحاوف "دوواوف الذخرووألب(: وتكووغن  يهووا الحؤيووا )الووحاوف " مووظ  ووا ت مسووه الذخروألب( ) الحؤيوا  وو  .ٔ

لمووحاوف هووو نفوود رؤيووب الذخرووألب   وو  " مووظ الووحاوف إال  ووا ت مسووه الذخرووألب  يووح  ت ووث  ووثول 
 الس ح ب إال  بح   ح ب الذخرألب.

)الووحاوف أكبووح  ووع الذخرووألب(: ويطووغن  يهووا الووحاوف السحووحك  الحؤيووا  ووع الخمووع )الحؤيووا  ووع الووغراء( .ٕ
لمذخروووألات  فسحوووحك الوووث     وووالحاوف هوووغ ال وووالظ يطوووت نووووء  أو فسوووا "دوووسأله أل"قشووويعأل راوف  وووغ  

. و زوووغر  لائووظ ف لوووه تتحوووحك الذخرووألب يسذوووي ته وقانغنوووه  ٜ()(ٜٕٛ: ٜٜٚٔ)"قشووويع   نخرووألاته
 فهوغم الوحاوف ال والظ يطوت وتدس   ا "دس  وال ت مظ إال  ا يحيث  أن ت مسه ألويقغم  مو   تح   ا يح  
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أو الووووووجف نوووووووث التحفيووووووخ ؼألووووووه  شووووووث لرجووووووب   ويسطووووووع تدووووووسيته القوووووور أل يووووووح  حفووووووخأل  نووووووءأل
 .(ٓٔ)(٘ٛٔ: ٜٗٛٔ  الرفح)قاوظ

يطووغن الحؤيووب  ووع الخووارج )الووحاوف " مووظ أقووت  سووا ت مسووه الذخرووألب( )الووحاوف أقووت  ووع الذخرووألب(: و  .ٖ
  الذخرألب.)قاووظالحاوف  يها  مو   دوا ب  سوا يوحوف  أو أي وث   والحاوف "طوغن  مسوه أقوت  وع  موظ 

 .(ٔٔ)(ٜٕٓ-ٕٛٛ: ٜٜٚٔ"قشيع   ٚٛٔ-ٗٛٔ: ٜٗٛٔ
تحووة  فهوغم السدوا ب ووجهوب الشضووح  وو يحوت لووه  - Wayne C.Boothويسيوخ ويوع اوغث        

الوجف هوغ ووارل  سدوحح أو  يوح   الدوارلاويع السالوع الزوسشو و   ألكحوه  وو الغاقو  لقزوا"ا الروغت
 ايع نغ يع  ع الحواة: (ٕٔ)(ٕٓٓ: ٜٜٚٔ  أل)جشية  وثقب أو  يح ثقب   سدحح
الووحواة السذووارفغن  ووو القرووب السحطألووب   موو  ا تبووارهظ نخرووألات  ذووارفب  ووو الحووثث الدووحلف   األول:

ت لوه  دوتغيات     وا نخرألات  طائألب  غجوغلة لاموت الحطوو  وهوغ راو  سلوت لاموت الحطوو  وهوجا التسليو
أن "طغن الحاوف  وحل ناهث  تتب  لسدوار الحطوو  توشق   بوح او طشوب  لون  ذوارفته  وو او وثاث  و  وا 

 أن "طغن نخرألب رئألدألب  و القرب.
وانش قوا  وع هوجا التسييوخ  قوث قوثم ث ثوب   أف مارج القرب السحطألوب  الحواة  يح السذارفيع والثاني:

 ال  قب ايع الحاوف و ا يحويه. وهج  اونطال هو: دتغيات  ثل  ع م لها 
: إن أف روا"ووب تخمووق صووغرة Implied Authorالسالووع الزووسشو )نخرووألب السالووع اللانألووب(  .ٔ

ضسشألب  ع السالع الجف "قع وراء الكغالألد  إ ا اغصفه  ثيحا لمسدحح  أو فسححك لموث  . إن 
 غ ندخب أمح  ونخرألب ثانألب.هجا السالع الزسشو لائسا "ختمع  ع السالع الحؿألقو   ه

وهوووغ راو  يوووح   وووحو  أو   الووحاوف  يوووح السسدوووحح: وهوووجا الشوووغ  "ذوووتبه  ميشووا  ووو  الشوووغ  اوول .ٕ
  سدحح  و الشر. 

الحاوف السسدحح: وهغ الحاوف الجف " مع  ع نفدوه يزوسيح اونوا أو ضوسيح الوسو  أو السالوع  .ٖ
 كليوح  وع الحوا"وات ت سدوحح    الذخروألب هشوا ت وحض نفدوها اهوج  الروأل   وع الزوسائح  نفده

 . (ٖٔ)(ٛٚٔ-٘ٚٔ: ٜٜٗٔ  صان ب  شهظ نخغصا تشبز يالحألاة)اغث  رواتها يرغرة فمألب
 ضسع   قب الحاوف يسا يحويه:  ويشثرج تحة الشغ  اللالت  شث اغث أنغ  أمح   ع الحواة 

: وي سوت (ٗٔ)(ٛٚٔ: ٜٜٗٔ  فسوا "دوسأله هشوحف جألسد)اوغث الرااو  الارا ) )الاا(ر ( هشاك 
" سووت اثقووب ي سووت    هووغ " طوود التوحبووب ف يووغن الكووا يحا  جا الووحاوف  موو   طوود او ووثاث اغضووغحهوو

 الحواة السخمريع.
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يشتوغن ي ز التوأثيح   (11)(ٜٚٔ: 1991، الااو  السذاه  ووكالء رواة)بوث، وهشاك أيزا
   وواالووجف "سطووع ؾألاوووه  ووو وووألا  او ووثاث ف سمألووب اومووج والووحل إلوو  لور رئألدووو  ووو أ ووثاث روا"ووب 

مذه ( أو على شكل تلخيص أو )مشظا وبرأللب اللائب. وهشاك الحاوف الجف "ضهح لشا  م  نطت 
الوجف تقوو    الرااو  السذراركأو الوسو  ايشهسوا. وهشوواك أ"زوا ، علرى شركل (رورة كسررا يدرسيك لو روك

 .(ٙٔ)(ٓٛٔ-ٜٚٔ: ٜٜٗٔ   مأله  وحيات او ثاث فذخرألب  ذارفب  و الحثث)اغث
يسوث    قتوه يسوا يوحوف  G. Genetteحوا"ب و غق وه  شوث جيوحار جشيوة ويتحّثل الحاوف  و ال

 يذطميع:
ويرووشما  مألووه جشيووة يالدووارل موووارج   الدووارل الووجف "حطووو القرووب و يووح  ذوووارك يأ ووثاثها األول:

 الحطو. راوا يحاقب او ثاث  ع الخارج. وهغ راوا يتذطت  و نسشيع:
 راوا ناهث "حطو قرب البشت. .ٔ
 القرب  ع الخارج )السالع(. راوا  يح  ذارك "حطو .ٕ

الدوارل الوجف "حطوو القروب وهوغ  ذوارك  وو أ وثاثها  ويروشما  مألوه جشيوة يالدوارل لاموت الحطوو   :الثاني
 راوا "حمت او ثاث  ع الثامت. وهغ يتذطت  و نسشيع:

 راو "حطو قرته وهغ  ذارك  يها. .ٔ
 .(ٚٔ)(ٜٛٔ: ٜٜٚٔ  )جشية السالع()وراوا  مألظ "حطو القرب  ع الخارج ويحمت  .ٕ

لقث  يخت الثراوات الدحل"ب ايع السالع الحؿألقو الجف "قع وراء ال ست الحوائو اح توه وبويع الوحاوف 
الجف "زشم  ي سمألب الدوحل  وو الحطا"وب  ويوشضظ  سمألوب الدوحل  يهوا   والحاوف الوجف "قوغم اهوج  ال سمألوب لوألد 

الحألوواةأل  والووجف "طتووب لووألد هووغ هووغ الكاتووب نفدووه  أل الووجف يووتكمظ أل ووو القرووبأل لووألد هووغ الووجف "طتووب  ووو أل
 .(ٛٔ)(ٖٚ  ص: ٖٜٜٔالجف ألكانأل)يارت  

"حست إنارات للغيوب تحوثل   لقث نضحت الثراوات الدحل"ب الحثيلب لمحاوف ألاغصفه تذط   نرألا  
  فغنه  شت  السبشو  الحوائوو   والحاوف هوغ الروغت أو الذوخر الوجف يوحوف الحطا"وب   غق ه وأومغبه
ألظ وغاء أكانة  أو "خبح  شها  .(ٜٔ)(ٕٗٔص  ٕٛٓٓ   ؿألؿألب أم  تخيمبأل)إاحـا

وتختموع   إن  ع م ل الرأل  الدحل"ب ندتشأل  تتب  الحاوف والكذع  شه  وو الوشر الدوحلف
  صأل  الحطو  ع صأل  الخشا    اوول  تت مق يالشحيقب التو يتظ  بحها إلراك القروب  وع الوحاوف 

لتوو يتب هوا الوحاوف  وو تقوث"ظ القروب و حضوها واللانألوب ت شيشوا الشحيقوب ا  أف وجهب الشضوح  وو الوشر
   الرووأل  الدووحل"ب ألتسلووت اولاة الفا مووب والحئألدووألب  ووو الووشر الحوائووو (ٕٓ)(ٕٚ: ٜٜٚٔ  لشووا)"قشيع
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  ) بوحوك وتحوثل هغيوب الوشر وأي وال  الخ انألوب والسطانألوبأل  كسا أنها ت ث اولاة الشأل ب لمحاوف والستكمظ
و مو  ضوغئها   لرولح  التوو يتذوطت  شهوا الوشر الحوائوووألت ث أول  البشو  ا (ٕٔ)(ٜٖ: ص:ٕٓٓٓ

 .(ٕٕ)(ٖٚص  ٕٓٓٓ  ) بحوك يتظ تحثيث السانحات الكبح   و الدحلأل
 

 باألبيض واألسود" يف رواية( الراوي املشارك احلاضر) الراوي املمشرح:" 
  تتدووظ   قووب الووحاوف يالدووحل يشبأل ووب جثلألووب تفا مأّلووب   ووالحاوف "قووغم ي سمألووب الدووحل وي سووت  موو

  وهوج  الحؤيوب "طذوع  شهوا الدوحل  تقث"ظ او ثاث والذخروألات والخ وان والسطوان انش قوا  وع رؤيتوه
وتتذوطت و ووق   وهووو  وا "قووث ها الخشوا   وع   مغ ووات   هوو تذوطت رؤيووب الكاتوب لم ووالظ السحوألط يوه

  تكذع ال  قب ايع ال والظ الحوائوو الستخيوت و وع "حطوو  وو الوشر )"قشويع   شضغر أو وجهب نضح
 ووالحاوف هووغ الووجف   ولووظ "طووع الغقووغ   موو  تقشألووب الووحاوف  حووز صووث ب  (ٖٕ)(ٕٛٛ-ٕٗٛ: ٜٜٚٔ

تشبلق  شه الحؤيب والتو تذّطت رووالب الكاتوب لمستمقوو  بوح قشاتهوا. ويت وثل  زوغرالحاوف  وو او سوال 
 أو  وحل    ظ أو  م  ها ذ او ثاث.  الحوائألب   قث "طغن البشت أو  حغر الشر فا  

ب ال سايحة  غضوغ  الثراووب جواء الوحاوف السسدوحح  اضوحا  و ذوارفا   وو ووألا  الحوا"وب و و روا"
وأ ووثاثها   ووع موو ل اوووتخثا ه ضووسيح السووتكمظ السشفرووت والسترووت   سووع موو ل الووحاوف تروومشا او ووثاث 
والرغر والسذاهث  وهغ  ذارك  يها  ونخروألب  حغريوب. لقوث نوطت هوجا الشوغ   وع الوحواة  مسحوا  يواراا   وو 

 الحوا"ب اورلنألب  وماصب روا"ب ياواألز واووغل لوسيمب  سايحة  غضغ  البحت.
 م  وحل أ ثاث وق وة  وو الساضوو  جواءت  -وهو روا"ب قريحة -تقغم روا"ب ياواألز واووغل 

)البشوووت( ألجسيموووبأل  يوووت تذوووطرت الوووحاوف  بوووح ضوووسيح اونوووا   وووواء الوووحاوف   مووو  لدوووان الذخروووألب الحئألدوووألب
يووب والبشووت. تقووغم او ووثاث  موو  ؾألسووب وجثانألووب تسلمووة يفقووث البشت)الذخرووألب: الووحاوف( الذخرووألب السحغر 

أللا أل و غته  وع مو ل تغصألوف تقشألوب الوجفح . وجواءت جسألو  أ وثاث الحوا"وب لت بوح  وع  الوب وجثانألوب  
ووانأل. لقووث جوواءت  تسلمووة ي  قووب البشووة ألجسيمووبأل يأايهووا الووجف ر ووت ولووع " ووغل  تقوو  أ ووثاثها  ووو  ثيشووب أل سر

الحوا"وووب  وووو ووووة  قش وووات ووووحل"ب   شغنووووب: أليووواواألز واوووووغلأل  ألأاوووألزأل  ألأووووغلأل  ألأاوووألزأل  ألأوووووغلأل  
ألأاألزأل  و بح سحح هجيع المغنيع فؿألسب لاللألب لمروغرة الزوبااألب  وو ووحل  ذواهث قا وة  مو  الساضوو  

 واترالها يؿألسب وجثانألب   اكتدة الحوا"ب  بح تسااج هجيع المغنيع وتمغنة اهسا. 
روا"ب ألياواألز واووغلأل  ا تسثت الحوائألب  م  تقشألب الحاوف الستكمظ يزوسيح اونوا  لألذوطت اوح  و  

او ووان لمسالووع الحؿألقووو  أو الزووسشو  و سا"ووب لووه  ووع اإلمفووا   ووو ال سمألووب الدووحل"ب   حققووا لرجووب  الألووب 
 لدحل الجاتو.  ون هجا الزسيح يشتسو إل  ا(ٕٗ)(ٜٔٔ: ٕٜٜٔ ع الفشألب والحثاثب واوصالب )ثا ح  
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 وع   " مع الحاوف ألجسيمبأل  و روا"ب ال سايحة  ع نفده  و الدشغر اوولو  فذخروألب  حغريوب
واألدررو  لرر   ، األبرريو لرري· أ ترر ، برراألبيو واألدررو تقووغل أل  موو ل اوووتخثام ضووسيح السووتكمظ ألأنوواأل

ام واوووتخث  (ٕ٘)(ٚص:  ٕٚٓٓ  أل) سووايحةوأنررا امرراأة مررا زالرر  (ررا تي بيزرراء، رجررلع عت رر فأنرر  
  الزسيح السشفرت أو السترت لمستكمظ "و ت السدا ب ايشه وبيع القوار  قحيبوب جوثا إلو   وث التسواهو

ونخروألب  اضوحة  وو الحطا"وب التوو يوحوف   ماصب وأن هجا الوحاوف أو الدوارل  ذوارك  وو او وثاث
ح ووب  و  "سطووع      تكووغن   ح وب اونووألاء وتفاصوويمها و ذواهث أ ووثاثها  بوح هووج  الذخرووألب  أ وثاثها

إ  أن أل الوجف   وهجا  ا نووث   وو فوت  روغل روا"وب ال سوايحة  نوء أو  ذاهثته لون هج  الذخرألب
يتحووووثث  ووووع أ كووووار  اشفدووووه "طووووغن أكلووووح إقشا ووووا  ووووع الذووووخر الووووجف يتحووووثث  ووووع أ كووووار نووووخر 

ولوووواا  إلووو     قوووث نوووّطمة الحوا"وووب ارتوووثالا   وووع الخوووارج إلووو  الوووثامت  (ٕٙ)(ٜٚ: ٖٜٜٔ  ثالوووتأل)احيع
و  حاولوووب الحفوووات  مووو  تساووووط يشووواهز   و  حاولوووب الووووتحلال الوووغ و يالوووجات وبال وووالظوهووو  الوووجات

 .(ٕٚ)(ٖٕ٘: ٕٔٔٓ  )أاغ لبع التذتة جحاء اترالها يال الظ والخارج
 السالع ال "ذوطت    و هج  الحوا"ب قث "ذتبه  ميشا الحاوف أو الدارل    السالع الزسشو  يها

ولكووع الزووسشو أو السزووسح   هووغ ال يووحوف وقووائ  أو  غاقووع    شرووحا  وووحل"ا   فووجلط الفرووت اوويع السالووع
 هغ الس شت والسححك و داول  ع امتألار او ثاث وتغاي ها وتحتيبها ا انألا.

 ويتذطت لشا الحاوف الضاهح والسذارك السسدحح  ع م ل صغرتيع:
ألالفا وت  لامت الحطو:  يت تسارس الذخروألات ووحل او وثاث  واصوشما  مألوه وو يث "قشويع اوو األولى:

 .الثامموأل
: ٜٜٚٔ  الفا وت الوجاتو)"قشيع  الحطوو الوجاتو: وتقوغم نخروألب  حغريوب ي سمألوب الدوحل ؼألوهالثانية: 

 وهجا التقدألظ أسمق  مأله جيحار جشية او ألالتب يح الثامموأل. (ٕٛ)(ٖٓٔ
 ت تسوث  مو  إيهوام الستمقوو  لقث ج مة ال سايحة  ع راويها  حويا له امعبوب ووحل"ب  ليوحة لمووثل 

اتغجأله الدحل لمسحوف له  و الدحل وهغ والث الحاوف ألجسيمبأل ثظ تتوه الروأل  الدوحل"ب لو وت السوحوف لوه هوغ 
أحراول أن أ رون نفدري، كسررا أرانري، .......أللت ري بري، واتفحررشي  ون تو رر ، نفدوه الوحاوف. تقوغل: أل

 .(ٜٕ)(ٚ  ص: ٕٚٓٓ) سايحة   و ون موار ة"
كذع لشا  حاولب الذخرألب الحاوف البحت  ع الجات  و هج  الرأل  الدحل"ب  ع قبت الحاوف ت

هوغ  وو الغقوة نفدوه   و ع الجات  و اآلمح  بح  حاولتها إ"وال  غار    الوجات  وو او   الجات
أل اشسشألوب ألاونواأل والتوو تمتوبد  مو  (**)انفحال الدحل يشحيقب الحوغار الوثاممو ألالسشغلوغج أو تألوار الوغ و

 الستمقو يأكلح  ع أنا وا ثة.
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إن  سمألب ألتقميب اونا أو تقمبها ايع  ثل "ر ب  رح   ع المبغوات التوو "سطوع لكوت  شهوا  
 بوووح احهووب ووووحل"ب   أو ونووا ماصوووب يوواومح  ثووظ " وووغل لانووا الدوووايقب نفدووها  أن يتخووج لبووغس اآلموووح

أو فووحة ي ووثة    كووأن الدووحل اهووج  الشحيقووب "ذووبه إ ووث  ل ووب اوسفووال التووو تتذووطت  ووع  مقووب  وا ووثة
و وويع يووثيحها الشفووت تمتووبد اولووغان ؼألسووا ايشهووا لتذووطت لغنووا وا ووثا  طغنووا  ووع ا تووخاج اولووغان   نألووغا

ثوظ ت وغل اولوغان إلو  تسايخهوا  وع    و  الب التثويح يدح ب  شاووبب   يخيائألا ولألد فألسألائألا  جسأل ها
أو ال طود و وق   وت وغل ل لتبواس واال توخاج ؼألسوا ايشهوا  أو التثويح البشئ  ي زها  و  الب التقميب
 يس شوو  أن راوف ال سووايحة أثشوواء  سمألووب التووجفح لألدووة هووو (ٖٓ)(ٔٚ  ص: ٖٕٓٓوووح ب التثويحأل)صووالا  

  ال سايحة  و المحضب اآلنألب.
  لقووث قرووحت ال سووايحة  سمهووا الحوائووو اوول  موو  نخرووألب وا ووثة تدووحل نفدووها وتدووحل وووغاها

ت يأا وب  قووث او   لقووث تساهوة الكاتبووب  وو  تتسلوو  واضو ب الذخرووألب الحاويوب  ووو  روة توحبووب وجثانألوب
تروووا ألظ ووووحاليب ووووحل  سمهوووا   وووالحاوف يزوووسيح اونوووا ج وووت اآلموووحيع السوووجفغريع  ووووحل آموووحيع أو 

 أو االنث اج ياونا إل   ث التساهو.   تحغليع يذطت أو يأمح إل  أي ال  سألقب لانا
السشمقوب  وتتومو  اووتوايب الحوا"وب لقث  وشا تألوار الوغ و  حيوب فبيوحة لمسالوع تقتوح  إلو   وث الححيوب 

 ال حبألب واورلنألب يذطت ماص  و الدحل لمححيب التو "سشحها تألار الغ و يذطميع: 
تدووحل نفدووها   اكتفوواء ال سووت يدووارل وا ووث  ووع موو ل الذخرووألب السحغريووب  ووو ال سووت الحوائووو األول:

 وتدحل وغاها وفت  ا يمغح لها اغاوشب ضسيح اونا.
أو أكلوووح  وووو الحوا"وووب  يوووتظ ووووحل  يروووغرة وجثانألوووب أو هج"انألوووب  وووع مووو ل وضووو   : وجوووغل  روووتوالثررراني

 الوشوووغن الذخرووألب الدووارلة  ووو  روة توحبوووب وجثانألووب  أو  ألاتألووب  شألفوووب تووث  ها  غضووغاألا إلووو   ووا "ذووبه 
 . (ٖٔ)(ٕٚص:   ٖٕٓٓ  )صالا
"انألووب أو وهوجا  ووا  سووثت إلألووه ال سووايحة يذووطت  ختمووع قمووأل    هووو لووظ تذووطت الووحاوف  ووع  الووب هج 

جشغنألووب  ولكووع ندووتشأل  أن ندووسيها  الووب هج"انألووب وااألووب  ووجثانألووب  تث قووب لكوو م قووث تكووغن  يووح قووالرة 
 مووو  البوووغح يوووه  وووو وقتوووه  و يوووح قوووالرة  مووو  البوووغح يوووه ل وووثم  وووووء وقتوووه   الفقوووث الوووجف "حدوووه الدوووارل 

ب  ووع وووحل الووجات الذخرووألب ج ووت  شووه  الووب هج"انألووب وجثانألووب وااألووب ت سووث لمدووحل اهووج  الشحيقووب   الوو
لآلمح وتجوية اآلمح  بح  سمألب ووحل"ب جثلألوب قوالرة  مو  التسواهو  و  هوجا اآلموح   قوث ج موة ووارل 

 ألالحوا"ووب نخرووألب وا ووثة  وقدووسة الحوا"ووب إلوو  أكلووح  ووع  رووت أو  قشوو    رووت أليوواواألز واووووغل
 قووووب اوووويع و رووووت أليوووواواألزأل و رووووت ألياووووووغلأل  هووووو ج مووووة  ووووع اآلمووووح أي ووووالا  سألقووووب لانووووا   ال 

الذخرألب الدارلة وبيع او )السحوف له(   قب تسا  واتحال    قب ايع اواألز واوووغل  وو الروغرة 
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التو أرالتها لها    م  الح ظ  ع تقاات هجيع المغنيع واقعألا  إال أن ال  قب ايع اونا واآلمح  و ال سوت 
  قوب البشوة يأايهوا   وع سحيوق ووحل  كانة   قب  تساـألب  ع سحيق تجوية ال سمألب الدوحل"ب اح تهوا 

اومووح وتجويتووه  و وووحل الووجات لمووجات  هووو   قووب ال  رووت ايشهووا هووو  شووه وهووغ لهووا    قووب صووغرة ال 
تكوووغن واضوووحب إال اهوووجيع الموووغنيع   فوووو الوووشر الحوائوووو قوووث أل تسحووو  الفغاصوووت اووويع  شاصوووح الوووشر 

  ٕٜٛٔ)مووغرف   رووألب الحئألدووألبألالقررووو السختمفووب فسووا تسحوو  الفغاصووت اوويع الكاتووب والووحاوف والذخ
( وماصوووب أن السوووحوف لوووه )او ( "حسوووت صوووغرة فوووائع اجتسوووا و  شوووتظا ويتروووت يوووالحاوف ٕٖ()ٗ٘ص: 

جلحاؼألا  واجتسااألا  ويحست    ا نفدألب و كحيب  وي ست  م  رل الف ت  م  الخشا  السغجوه إلألوه  إ وا 
 .  م  وبيت السلال:يالسغا قب والتأييث لك م الحاوف أو  رغبا  أو  حتوا   مأله

 عرري · }علررى لدرران األ {وليدرر  أفاررا ا ، ت ررول ّنه هرردو ر و  أفاررال }علررى لدرران الررااو  {"
ر  ماهة واح ة ولألب ، الطفلة في  ا ل  تكبا  .(ٖٖ)(ٔٔص  ٕٚٓٓ  ) سايحة أللتتحاه

 .  (ٖٗ)(ٕٔ  صٕٚٓٓأل) سايحة  تأمل هسا· انظا  ج  اا · ع شا  لونهسا أدو  }على لدان األ {"
ررا أبرريو أو أدررو · ا بررا  يلرريالا  }علررى لدرران األ {" يس ررل ّلررى ·ي تررا · هرردا لرري) وار اا ، ّمه
  ٕٚٓٓ  ) سووايحة "·  تؤ ررد السوا رر  فرري الحيرراة بهرردو الدررهولة، أو يس ررل ّلررى األبرريو· األدررو 

 .(ٖ٘)(ٕٔص
وؼأله ارتوثاء لزوحو    ل ت تغصألف ضسيح الستكمظ  و الحوا"ب ج ت  شها أقح  لمديحة الجاتألب 

ون    وو فليوح  وع هوج  الزوحو  التوو توتمسد الوحاوف ال موألظ  لحاوف ال مألظ ومحوج  ع تقاليث الدحلا
السالووع  البووا  ووا يتووثمت يرووغرة  بانووحة  ووو ووويح او ووثاث وي مووق  موو   ووا "وووحف أو "قووتحظ صووفاء 

   قث وصفة ال سايحة نخرألب الحاوف   (ٖٙ)(ٛٙ-ٚٙ: ٖٕٔٓ  نخرألاته الحوائألب اتشفمه الثائظ)ثا ح
و ووغاسع الخفوواء    ووحاوف ال سووايحة جوواء  مألسووا  يطووت  ووا "خوور ال سمألووب الدووحل"ب  وَ ْدووَح ْته   ووو الووشر

 وهجا الزح  الحوائو " ث محوجا   م  او حا  والتقاليث الدحل"ب والتخيمألب.   يها
ول وت القوار   شوج البثا"وب  وو روا"وب ال سووايحة "ووث نفدوه موارج المعبوب الدوحل"ب ولاممهوا  ووو آن  

ولاممه   الحاوف يبغح لشفده ولا   و   إ  "وث نفده  تفحجا   م   ذهث لرا و مارج السذهث  ثوا 
 وتبغح يسا لظ "دتش  اإل راح  شه  هو اغح  ع الغجثان  و لحضات الجفح .  آن ولكت الفاقثيع

إن اإلوووحا   ووو السطانووفب والبووغح  ووو روا"ووب أليوواواألز واووووغلأل وبزووسيح اونووا يمتووبد لووثيشا  
و لط أن راوف ال سايحة الدارل يزسيح اونوا فوان قوالرا    ويربا الفرت ايشهسا صعبا    اونة ياوناألأل

  وقالرا   م  الكذع  و أ سا  السخاسوب   م  الغلغج إل  أل  التفاصيت وأكلحها  سغضا  وانل قا  
 وو  سمألووب  قوث ج موة  وع اونوة أل السخاسووبأل  ووحل جدوحا "و وت  وع البووغح صوألا ب أوومغبألب  سيوخة 
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 كووان الدووحل يزوسيح السووتكمظ اونووا و  تو  أثشوواء اوووتخثام ضوسيح السخاسووب أل أنةألووو السهووألسع   الدوحل
 ووالحاوف ي ووث أن "دووحل يزووسيح اونووا ويشتقووت الخشووا   موو    والسدووألشح  موو  ال سمألووب الدووحل"ب اح تهووا

دوألب  وو ال سوت ؼألطوغن الدوحل  مو  لدوان الذخروألب الحئأل  لدان او   ع اونا  و الدحل إل  اونوة
  أف  موو  لدووان او   ثووظ يتحووغل الدووحل  موو  لدووان الووحاوف يزووسيح اونووة  ووغرا    الحوائووو أل جسيمووبأل

  يتحغل  ع  تمقا إل  وارل.
لتتحررار  مرراة ، وليدرر  أفاررا .:  عرري الطفلررة فرري  ا لرر  تكبررا، "ت ررول ّن هرردو ر و  أفاررال

 .(ٖٚ)(ٔٔص:   ٕٚٓٓ  ) سايحةواح ة ولألب "
ا أن الوووحاوف يشقوووت الدوووحل  مووو  لدوووان او  يوسموووب تحيوووت إلووو   لوووط صوووحا ب. وقوووث نووووث أ ألانووو 

.  الحاويب تذوو اهوجا القوغل صوحا ب وتشقموه  وع ي ول أبي، ار طيك بخرلت ن (غ ات ن فوق األذن نو
  أايهووا. و ووو الغقووة نفدووه لووظ "طووع هووجا الشػألووان لزووسيح اونووا  شألووا   ائقووا  ل ووحض السووغال السدووحولة

ضسائح الدحل اومح  ألكاونة والو هغ أو الو هووأل فانوة انتقواالت جسيموب و فألوب   خحوج ال سايحة إل 
وت غل إل  اونا  ع  يح إن ار القار     يع تحتاج السدألب إل  البغح والشفا  إل  أ سا  الذخرألب

 يأف إرباك فان  ع السسطع أن يشوظ  شه اضشحايات  و  سمألب الدحل أو اإلمفا   يها. 
وهووجا "حيمشووا إلوو    ايحة الذخرووألب السحغريووب هووو نفدووها الووحاوف و تساـألووب   ووهلقووث ج مووة ال سوو 

و لط  بح تثامت للب   لقث احا لور الحاوف  و أومغبه الحح  يح السبانح   وسغ ب ترغرات نقث"ب
 ووووع موووو ل جس ووووه اوووويع اوووووومغ  السبانووووح واوووووومغ   يووووح   الووووحاوف  وووو  للووووب الذخرووووألب البشووووت

والجف  ع نأنه إ شاء الكاتب  حيب فبيحة  و ند  ف م   (ٖٛ)(ٓٙٔ-ٜ٘ٔ: ٕٗٓٓ  السبانح)قاوظ
 الذخرألب لامت ف م الحاوف.

وهووغ يسووا " وووح     يتووثامت ايشهسووا  وهووغ أووومغ  قووائظ  موو  نشووق الذخرووألب يروووغت الووحاوف  
 شوث   إ  يت دح الفرت ايع مشا  الحاوف    مشا  الذخرألب الثاممو  يأومغ  اإللراك الستسلت

 يت جر  م  القوار    ح وب  وا إ ا فوان الخشوا    ت إل   ث التساهو ايع الخشاايعهجا التثامت "ر
  وهوووغ أوووومغ  اوووحا جمألوووا  وووو الحوا"وووب ال حبألوووب الوثيوووثة وتسوووايخت يوووه.)الوخرف   لموووحاوف أم لمذخروووألب

ٕٕٓٔ :ٖٔٛ- ٕٗٓ)(ٖٜ) 
صووح اغصووفها فائشووا  إندووانألا   تغانوووا   وو   شا   الذخرووألب  ووو الحوا"ووب  ا مووب لدووسات إندووانألب

وهوجا  (ٓٗ)(ٛٗ: ٕٜٛٔ  الدحل اوموح  لاموت الوشر الدوحلف  وو تكوغيع السذوهث الدوحلف)تغلورو 
أ"زا   ا ندتشأل  تحسيمه لوحاوف الوشر الدوحلف  وو روا"وب ال سوايحة  إ   سوت ووسات إندوانألب  مالروب 

و  تغانووا   و  فا وب ال شاصوح   وصهوح  لوط جمألوا   وو أروقوب الوشر الدوحلف  يبغح اغجثانألوب  حزوب
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 تروثر الوحاوف يؿألوب ال شاصوح وتكاتفوة   سا  يها او وثاث السحويوب ضوسع اوسوح الخ انألوب والسطانألوبي
 ومم  وجثانيته الستشاقزب  ميها.  م  وبيت السلال ال الحرح:  لث ظ  زغر   و الشر

وتغرررراق فرررري درررر ات    ررررل ، مشررررد أول الاتسررررات وحتررررى أول الفجررررا، "عسرررران تشررررام بررررا ااا  
"فري الخرارج كرل شرريء رمرا  . أدرو . وفري الر ا ل أيزرراا.  (ٔٗ)(ٗٔص:   ٕٚٓٓ  ) سألوارة   رل"

كأنهرا تبتدرف فري ، عسان على غ ا مرا عهر تهاأل (ٕٗ)(ٕٖص:   ٕٚٓٓ  ) سايحة ئ  ة هي عسان"
وغ اهررا  (ٖٗ)(ٖٗص:   ٕٚٓٓ  ) سووايحة ألالل ررل. ل ررل عسرران كررراحبها   يذرر ك ل ررل م  شررة أ ررا  

 . الكث ا من الشساذج التي ياج بها الشص
وفسووووا لوووووأ راوف ال سووووايحة الوووووتخثام ألالسشغلووووغج الووووثامموأل  سووووث أ"زووووا  إلوووو  اوووووتخثام أل شاجوووواة  
فتقشألات قالرة  م  تغصيت روالب السذا ح واو كار السترمب يالحبطب الفشألوب وبالف وت الفشوو   الشفدأل

  الوثاممووتغصيت الهغيب الجهشألوب  وتختموع السشاجواة  وع السشغلوغج   السشاجواة نوغ   وع أنوغا  الحوغار 
 إ  فوووان لوووه أهسألوووب فبيوووحة  وووو  دوووحح الفتوووحة اإليميخاايلألوووبأل  الوووجاتو وهوووغ  روووشما جووواء أل وووع السدوووحح

للووووب   وا تووووحا  الوووجات لمووووجات  وهووووو أل وووثيت الووووشفد لموووشفد (ٗٗ)(ٕٙٔص:   ٜٜٜٔ  ) بثالدووو م
وتسلووت الحسألسألووب والرووث     سألسألووب تشووثس ضووسع الملووب ال ا ووب السذووتحفب اوويع الدووارل والذخرووألات

 (٘ٗ)(ٕٛٔص:   ٜٜٛٔ   تحا  والبغحأل) حتاضواال
وتختمووع أ"زووا  ووع السشغلووغج  ووو اللووحض الووجف جوواءت  ووع أجمووه   السشاجوواة ت سووث لتغصوويت  

ايشسوووا نووووث السشغلوووغج الوووثاممو "خوووتر   السذوووا ح واو كوووار السترووومب يالحبطوووب الفشألوووب وبالف وووت الفشوووو
يب يالترحيا ال مشو لمدارل امفظ "فيث وتتسحغر ضسع الرأل  الدحل"ب والملغ   اتغصيت الهغيب الجهشألب

أو    لووط فووو ألقمووة لشفدوووأل أو  ووع سحيووق تذووطمها يحووغار  اتووو يووتظ  ووع سحيووق  ووغار الووحاوف  وو   اتووه
وقووث تكووغن يزووسيح السخاسووب    شوووثها تضهووح يزووسيح السووتكمظ ألأنوواأل  التشغيوو   ووو اوووتخثام الزووسيح

وتذووبه الكوو م    ووو الحووغار الخوارجو وقوث تووأتو  موو  نوطت جسمووب قروويحة  لوت  ووا نوحا    اللائوب ألأنووةأل
 . (ٙٗ)(ٕٛٔ-ٕٚٔ: ٜٜٜٔ  الضاهح ال مشو) بثالد م

للوب  سألسألوب ت طود سبأل وب   لقث فانة السشاجاة  ع الدسات الباراة  و  ست ال سايحة الحوائوو 
ا تحا ووات  ووع الووجات   و الووب وجثانألووب تتشمووب الرووث  والبووغح  ال  قووب اوويع الدووارل الذخرووألب واو 

 سوا  وخا اووتخثا ها إلو  ل و  ال سمألوب الدوحل"ب إلو    بح  ع   قوب تسوا  اويع اونوا واآلموحلمجات ت 
والووجف " بووح  ووع    شوووثها وووسب  غجووغلة  ووو   ضووظ هووجا ال سووت الحوائووو تقحيبووا    او ووام لون ت شيووت

  ث  أهسألب تمط الجفحيات الحسألسألب ايع البشة وأايها. و شها: 
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 :آو·· في ب   الاائلرة، وأنا وح  ة في غافتي، في الكوان ن،  ار ةالذتائية ال، "في الليالي الطويلة
  .(ٚٗ)(ٜص:   ٕٚٓٓ  ) سايحةالاائلة"· هل يل  عائلة؟ آو 

 "هل دت ول ّنشي من ابت أ هدو الطاي ؟
ص:   ٕٚٓٓ  ) سوايحةولرف أ رن ألعراي شر ئاا"، لد  أنا من ابت أ هردو الطاير · أح ه أن أطسئش 

ٔٓ)(ٗٛ). 
 "·م  شتي شابهة، "  ت ولي هامة :" ائساا تاتاض

 هل دتت  ل في رأ ي أيزاا؟· رر ش ك م  شة وهامة
 ما هو الح ؟

 ·أدألها با  اا عن شبهت ،  ث ااا ما كشُ  أدأل نفدي هدا الدؤال
 ·الح ه 

 .(ٜٗ)(ٕ٘  ص: ٕٚٓٓ) سايحة   الح  هو نفدك الح ،    ى ح هاا، في ال ان الاذاين يبل السيال 
حوائو  و تقث"ظ السذهث الثرا و  بح قشاة الحاوف السسدوحح "حيمشوا أ"زوا إلو  تقواس  وهجا الذطت ال

هووجا الووحاوف اهووجا الذووطت إلوو   رووشمحات تخوور  مووظ السدووحح والشرووغص السدووح ألب  فالسغنغلرا ووا)  
بوووه  ٙ٘ٔ   سوووالة    ت: ٜٓٙ: ٜٗٙٔأ وووارفغ     ووول   وهوووجا السروووشما  (ٓ٘)(ٜٕٖ: ٜٗٚٔ  ـو

إلاووثا و اولاووو  موو  نووطت ت بيووحف تووحو  يووه او ووثاث  بووح هسووغم الووجات  أو "شووحح  كووحة ؾألووام ال سووت ا
اآلمووح يذووطت وووحلف  يشحيقووب اوتحزووار  اكووحة الذخرووألب  وو  الذخرووألات اومووح   وتتسيووخ او سووال 
اولاألووووب والسدووووح ألب  ووووو هووووجا الشووووغ  اتحفيخهووووا  موووو  الشوووواي  الشفدووووو ومموووووات الووووجات و طووووا ع الووووشفد 

روغيح تمووط السطووا ع والخمووات الشفدووألب لمووجات  و  ا"ذوب اال تووحا  الشفدووو اإلندوانألب  وارتكااهووا  موو  ت
  وهوووجا  وووا "طذوووفه ؾألوووام ال سوووايحة  وووع مووو ل  دوووح ب راويهوووا (ٔ٘)(ٚٔٗٔ: ٕٙٔٓ) موووألا   اتقوووث"ظ  كحتهوووا

ال موألظ واوو وث  وتذوطيت ال سووت الحوائوو اتقشألوب  دوح ألب  غنغلرا ألووب يا تألواا   والحاوف الذخرووألب)جسيمب( 
تدتحزوح  اكووحة نخروألب  وو  نخروألب او   وتحفووخ  مو  الشوواي  الشفدوو و ووا "خوتم   ووو   شوج البثا"ووب

الشفد  و اوتحزار الساضو  وتت ا"ذ    ا تحااهوا الشفدوو  وع مو ل تقوث"ظ  كحتهوا  بوح قشواة الوحاوف 
 السسدحح  غنغلرا ألا   والتو اشة  مأله  سمها الحوائو فا  . 

"شوحح   يالكألؽألوب التوو "روت  يهوا إلو   ائقوب الستمقووهجا االهتسام  ع الكاتب  و  سمه وواألوه 
أل يتا وحلأل أو  يتا روا"ب   الحوائو أصبا  شهسطا يذوطت وا  وقروثف يطتايوب  خشغسوب أو أ"زا  رشما 

الدوووحلف الغاجهوووب  وووويحة  اتألوووب أو نووور ووووحلف آموووح لاموووت نروووه الحوائوووو والقرروووو   يتروووثر الهوووظ
وهغ  و جغهح  و وو   لغاجهب او ا ألب  و الشر الذ حف او ا ألب لمشر الحوائو  لمسا تحتت الملب ا
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 اتو  قرغل يالكتايب الحوائألب يتسلت أ ألانا  و االنذلال  وو إنوواا  سوت فتوااو "طذوع  يهوا الوحاوف 
  لووت انهسوواك الووحاوف اووتمسد سبأل ووب الكتايووب الحوائألووب  أو البشووت  ووع انذوولاالت  شألووب يذووحوو الكتايووب

 ا  سثت إلأله ال سايحة  ع أول الشر إل  آمح .وهجا   (ٕ٘)(ٙٙ-ٖٙ: ٖٕٔٓ  )ثا ح
لووظ تكووع التحووغالت التووو  سووثت إليهووا ال سووايحة  ووو تشوواول قزوويتها الذخرووألب إال تحفيووخا  موو  الت بيووح 
الغا و والسقرغل الوتكشا  الوغهح الثاممو لمسفاـألظ والؿوألظ والخشايوات  وهوغ ألو وو  اتوو  قروغل يالكتايوب 

انا  و االنتلال  م  إنواا  ست فتااو و البوا  وا "طذوع  يهوا الوحاوف أو القررألب أو الحوائألب يتسلت أ أل
البشوووت   وووع انذووولاالت  شألوووب يذوووحوو الكتايوووب  لوووت انهسووواك الوووحاوف اوووتمسد سبأل وووب الكتايوووب الحوائألوووب)ثا ح  

 وهجا  ا " مشه راوف ال سايحة  و أول جسمب  و الحوا"ب  تقغل: (ٖ٘)(ٖٕٔٓ
وأنرا امراأة مرا زالر  ، واألدو  لر   فأنر  رجرلع عت ر ، ياألبيو ل· أ ت ، باألبيو واألدو أل

 (ٗ٘)·()مكار(1ص، 1111، (ا تي بيزاء")عسا اة
 تروووحيا الوووحاوف يف وووت الكتايوووب  وووو البثا"وووب لليوووت واضوووا  مووو   شا"وووب ال سوووايحة يف وووت الكتايوووب  

 سوايحة وانذلالها الفشو يذحوو الكتايب وهوجا فموه لليوت  مو  تحقوق  روشما ألالسيتاروا"وبأل  وو روا"وب ال
 والستسلت فسا  فحنا يانهساك الحاوف اتمسد سبأل ب الكتايب الحوائألب والمعبب الدحل"ب  يها 

ويضهوووح جمألوووا  وووو روا"وووب ال سوووايحة الغصوووع الخوووارجو لمذخروووألب  ووقغالهوووا وأ  الهوووا  واونوووألاء  
الضووواهحة   شووووث الوووحاوف "روووع  وووا "دوووس  و وووا يوووح    تدوووهب  وووو الغصوووع الخوووارجو يطوووت  وووا يتروووت 

رووألب  ووو الووشر )السووحوف لووه  ووو الووشر(   ووو  مبدووها ونووطمها وسحيقووب األذووها   تخووجة  ووع تمووط يالذخ
  (٘٘)(ٕ٘ٚ: ٕٕٓٓ) بووووث    ال  قووووب اوووويع او  واالاووووع وووووبأل   لهووووجا الدووووحل   كانووووة الحؤيووووب لاممألووووب

 ووالحاوف  ووو الغقووة نفدووه يتوووه إلوو  وصووع الذخرووألب وصووفا  لاممألووا   يحاهووا تتستوو  يطليووح  ووع الس ح ووب 
مقب   كان الحاوف  م  قثر  ع   ح ب  ا يثور  و ممث الذخرألب  و مو  الوح ظ  وع هوجا الغصوع السش

لسوا يوثور  ووو مموث الذخرووألب إال أن ال سوايحة ال تكذووع لشوا  وا هووغ  غقوع الذخرووألب الشفدوو أو يعبووارة 
أل  نوووث  يووحة  ووو  غقووع الذخرووألب ورؤيتهووا  لون اإل روواح  ووع  غقووع الذخرووألب والسووحوف لووه  شألووا 

 (  ووو الووشر الحوائووو   وو  ندووتشأل  رؤيووب نوووء أو   ح ووب نوووء إال  ووع سحيووق  ووا يبلووه الووحاوف )او
 والجف اثورة فان نخرألب  سدح ب و ذارفب  و او ثاث.

وقووث   وقووث "ختووار الووحاوف أن "طووغن راويووا رائألووا  ألإن الووحاوف والذخرووألب  حووغرا الحؤيووب ال ووالييع 
  ٕٔٓٓ  ال سوووا و)ع رؤيتوووه ورؤيوووب الذخروووألبألوقوووث يوووحاوح اوووي  "فوووغض أ وووح الحؤيوووب إلووو  الذخروووألب

و ن وجوثنا   و و روا"ب ال سايحة تختمط رؤيب الحاوف    رؤيب الذخرألب وتتساه    هوا  (ٙ٘)(ٜٙص
إال أن هوووجا التشووواقز صووواهحف   ي وووز التشووواقز الوووجف يبث"وووه الوووحاوف  ووو  او   وووو ي وووز السغاقوووع
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موو  التسوواهو  ووو الحؤيووب اوويع الذخرووألب وال يوواثح    تفحضووه سبأل ووب ال  قووب اوويع الووحاوف والسووحوف لووه
والحاوف.  زسيح الستكمظ الجف  سثت إلأله ال سايحة لليت مفو "ذيح إلو  قوح  الوحاوف  وع الذخروألب 

   سا يث غ القار  إل   ذاسحتها هجا القح .
 

 .اخلالصة
 ع أ ثاث وا ان و طوان ونوخغص   لقث جاء الحاوف فتقشألب وألاة  تحطسب  و ال سمألب الدحل"ب

و وع هشوا ت وثلت وتذو بة الثراووات   يب.  هغ يتغل    ت التحتيب والتقوغيظ لاموت ال سوت الحوائووورؤ 
 الشقث"ب  و تشاولته اغصفه  شرحا  تحطسا  و الشر و شاصح .

)ال والظ يطوت نووء(  "السسدراح والسذرارك الحا"را"و و روا"ب ألياواألز واووغلأل جاء الحاوف 
 تحطسوووا يال سمألوووب   ذخروووألب الحئألدوووألب  وووو الوووشر ألجسيموووبأل ووو أ وووثاث ال سوووت الحوائوووو  مووو  لدوووان ال

لتكذع لشا التشاقز لاموت   والتو سح ة قزألب وجثانألب  تسلمب يفقث او  والػألا   الدحل"ب اح تها
ولكغنهوا  تغانووب  و    الترالها يقزوألب وجثانألوب  وع نا ألوب  الذخرألب  و المحضب الدحل"ب الغا ثة

لتتسوواه  ال شاصووح الدووحل"ب  وو  تقشألووب الووحاوف    نا ألووب أمووح   التهووا و تذووضألب  ووو الغقووة نفدووه  ووع 
 تو    و لط  بح ضسيح الستكمظ السهألسع لألفحض ضسيح اونا ووشغته  مو  ال سمألوب الدوحل"ب اح تهوا

 كانووة تقشألووب الووحاوف   والووجف  حضووته الشبأل ووب الغجثانألووب لا ووثاث الستثااألووب  ووو ال سووت   ووو اآلمووح
 وبأل  لها  و وحل تفاصيت او ثاث.  تخجة  ع التقشألب ألالسغنغلرا ألبأل

إن الت  ب الدحلف  ع م ل تقشألب الحاوف اغصوفه اوارة ال سوت الحوائوو و تفا وت  وو ال  قوب 
  بووح التشقووت  ووو الزووسيح وتساـألووه  ووو ضووسيح وا ووث   وو   شاصووح  والسشبلقووب  شووه  ووو الغقووة نفدووه

 شاجوواة الووشفد ليتشاوووب  وو   الووب و ووا لوووأ إلألووه  ووع اوووتخثام الحووغار والسغنغلغجووات و   ) غنغلرا ووا(
 ولتخيث  ع تساوط البشاء الحوائو.  التذتة والتذضو التو تترار  لاممألا  و الذخرألب فحاوا 

 
 .اهلوامش

                                                 

(  ، آليات السشهج الذكلي في ن   الاواية الاا ية )التحف ز نسوذجا تطبيقيال  بثالح سع  بحوك حا( ٔ)
 .ٜٕ  صٕٕٓٓلار الغ اء لمشبا ب والشذح  القاهحة  

ألظ  نظاية السشهج الذكلي )نروص الذكالن  ن الاوس(اغريد تغ انفدطو وآمحون   (ٕ) تحجسب: إاحـا
 .ٜٓٔص  ٔالخشيب   اودب اويحاث ال حبو  و
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  إنحا : الدا ية في الش   الاوائي الااايي)ردالة ماجدت ا(انضح: أ سث رنيث وها  الثرة  ( ٖ)
 .ٖٚ  صٜٜٚٔنوا   دمظ ال انو  فمألب التحبألب لمبشات  جا  ب يلثال.ل.أ

  ٕ  تحجسب:  بثالدتار جغال  لار  وثالوف لمشذح والتغاي   و(شاة الاوايةانضح: ايحوو لغبغك   (ٗ)
 .ٕٕ٘ص  ٕٓٓٓ

السحفخ اللقا و ال حبو لمشبا ب )الزمن الدا  التبئ ا(  تحل ل الخطا  الاوائيانضح: و يث "قشيع   (٘)
 . ٕٗٛص  ٖو  ٜٜٚٔوالشذح والتغاي   ايحوت/الثار البألزاء  

 .ٕٕ٘  ص(شاة الاوايةانضح  ايحوو لغبغك   (ٙ)
 .ٖٕٙ -ٕٕ٘ص (شاة الاواية، انضح: ايحوو لغبغك   (ٚ)
  روالن اغرنغ  وريال اوئيمألب  تحجسب: نهال التكحلو  لار الذاون اللقاؼألب ال ا ب  عالف الاوايةح: انض (ٛ)

 .ٕٚٛص-ٕٙٛ  صتحل ل الخطا  الاوائي. و يث "قشيع  ٕ٘  صٜٜٔٔ  ٔو
 .ٜٕٛ  صتحل ل الخطا  الاوائيانضح: و يث "قشيع   (ٜ)
(  الهي ب السرحيب ال ا ب لمكتا     محفوظبشاء الاواية) رادة م ارنة لثال ية نج ويخا قاوظ   (ٓٔ)

 .٘ٛٔ  صٜٗٛٔالقاهحة  
  ، بشاء الاواية. ويخا قاوظٜٕٓص-ٕٛٛ  صتحل ل الخطا  الاوائيانضح: و يث "قشيع   (ٔٔ)

 .ٚٛٔص-ٗٛٔص
  تحجسب: دمحم   ترظ وآمحون  السومد او م  بحث في السشهج  طا  الحكايةجيحار جشية   (ٕٔ)

 .ٕٓٓ  صٜٜٚٔ  ٕلملقا ب  و
  تحجسب: أ سث مميت  حلات  و مو اع أ سث اللا ثف  بالغة الفن ال رريانضح: ويع اغث   (ٖٔ)

 .ٛٚٔص-٘ٚٔ  صٜٜٗٔجا  ب السمط و غل  
 .ٛٚٔ  صبالغة الفن ال رريويع اغث  انضح:  (ٗٔ)
 .ٜٚٔ  صبالغة الفن ال رريانضح: ويع اغث   (٘ٔ)
 .ٓٛٔص-ٜٚٔ  صبالغة الفن ال رريانضح: ويع اغث   (ٙٔ)
 .ٜٛٔ  ص طا  الحكايةانضح: جيحار جشية   (ٚٔ)
  تحجسب:  شجر األانو   حفخ اإلنساء الحزارف م  ل ّلى التحل ل البش و  لل رصروالن يارت   (ٛٔ)

 .ٖٚ  صٔ  ؤٖٜٜلمثراوات والتحجسب والشذح  
ألظ   (ٜٔ)   ص ٕٛٓٓت    الساودب ال حبألب لمثراوات والشذح  ايحو مودوعة الدا  الاا ي بث   إاحـا

 .ٕٗٔ  صٕٜٜٔ  ٔ  السحفخ اللقا و ال حبو  ايحوت  الثار البألزاء  والدا ية الاا ية. وٓٔ
 .ٕٚ  صتحل ل الخطا  الاوائي )الزمن، الدا ، التبئ ا(انضح: و يث "قشيع   (ٕٓ)
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  الهي ب آليات الدا  في الاواية الاا ية الساا(اة الاواية الشو ية نسوذجاا  حال  بثالح سع  بحوك   (ٕٔ)
 .ٜٖ   .و  صٕٓٓٓال ا ب لقرغر اللقاؼألب فتايات نقث"ب  

آليات الدا  في الاواية الاا ية الساا(اة "الاواية الشو ية نسوذجا"،  حال  بثالح سع  بحوك   (ٕٕ)
 . ٖٚص

 .ٕٛٛص-ٕٗٛ  صتحل ل الخطا  الاوائيانضح: و يث "قشيع   (ٖٕ)
  لار الذاون اللقاؼألب ال ا ب  حوار  للخطا  األ بيالروت اآل ا الجوها الانضح:  اضت ثا ح   (ٕٗ)

 .ٜٔٔ  صٔ  ؤٕٜٜيلثال  
 .ٚ  صٕٚٓٓ  لار الذحو   باألبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٕ٘)
  ٖٜٜٔ  تحجسب:  ويث "اويع  لار الذاون اللقاؼألب ال ا ب  يلثال  ، الاوايةانضح: جغن احيع (ٕٙ)

 .ٜٚص
  تححيح وتقث"ظ: واية األر نية على مذاري ال ان الواح  والاذاينلا انضح: ايال أاغ لبع وآمحون  ا (ٕٚ

   ع أورا  نثوة أقا تها جسعألب الشاقال ٔ  ؤٕٔٓ بث  رضغان  صشا  التلييح   سان  
 .ٖٕ٘اورلنييع  ص

 .ٖٓٔ  صتحل ل الخطا  الاوائيانضح: و يث "قشيع   (ٕٛ)
 .ٚ  صأبشاء الايحجسيمب  سايحة   (ٜٕ)
 رشمحان  تحال ان  و السساروات الشقث"ب  اوول  حندو واللانو أ يحفو   لج وتيار الوعيالسشولو   ** 

إال أن أول  ع اوتخثم السشغلغج الثاممو هغ أللو جارلنأل و ح ه  م  أنه: الخشا   يح السدسغ  
و يح  ششغ  الجف " بح يه نخرألب  ا  ع أ كار الحسألسب القحيبب  ع ال و و   شه مشا  لظ 

 ست السششق  ....  قث امتمع ت حيفه  ع ت حيف جألسد جغيد لتألار الغ و  انضح: لشألف "خز  ل
السرطلح . و جيحالث احند  ٖٙٔ  لشألف ايتغنو  صماجف مرطلحات ن   الاوايةايتغنو  
 .ٖٙٔ  صالدا  

 .ٔٚ  صٖٕٓٓايحوت   -  السحفخ اللقا و ال حبو  الثار البألزاء دا  اآل اص ح صالا   (ٖٓ)
 .ٕٚ  صٖٕٓٓايحوت   -  السحفخ اللقا و ال حبو  الثار البألزاء دا  اآل اح صالا  ص  (ٖٔ)
  لراوات  و القرب الكات ( -الاهاو   -)اللغة  مالحظات حول الكتابة ال رريةإلألاس مغرف   (ٕٖ)

 .ٕٜٛٔ  ايحوت  ٔال حبألب نثوة  طشاس   اودب اويحاث ال حبألب  و
 .ٔٔ  ص باأبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٖٖ)
 .ٕٔ  صباألبيو واألدو جسيمب  سألارة   (ٖٗ)
 .ٖٔ  صباألبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٖ٘)
 .ٛٙ-ٚٙ  صم تا دا  ما با  الح ا ةانضح:  اضت ثا ح   (ٖٙ)
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 .ٔٔجسيمب  سايحة  أاشاء الحيا  ص (ٖٚ)
 .ٓٙٔص-ٜ٘ٔ  صبشاء الاوايةانضح: ويخا قاوظ   (ٖٛ)
في الخطا ،  رادة ت اولية دا ية في نساذج من الاواية الاا ية الحوار انضح: الشاهح الوخرف   (ٜٖ)

السرطلح . وجيحالث احند  ٕٓٗص-ٖٛٔ  صٕٕٔٓ  ٔ   طتبب آ ا   الكغية  والج   ة
  ٖٕٓٓ  تحجسب:  ااث مخنثار   حاج ب: دمحم احيحف  السومد او م  لملقا ب  القاهحة  الدا  

 .ٜٚٔص
  تحجسب: الحديع وبحان و اال الرفا  اتحال فتا  الدا  األ بي م و تأنضح: تخ تألان تغلورو    (ٓٗ)

 .ٛٗ  صٕٜٛٔالسلح   الحباو  
 .ٗٔ  صباألبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٔٗ)
 .ٕٖ  صباألبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٕٗ)
 .ٖٗ  صباألبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٖٗ)
  ٔ  ؤٜٜٜب لمثراوات والشذح  اورلن    الساودب ال حبألالحوار ال رري اتا  بث الد م   (ٗٗ)

 .ٕٙٔص
  ٕٓٗ  يحت  و تقشألات الدحل  ومدمب  الظ الس ح ب  رقظ: في نظاية الاواية بثالسمط  حتاض   (٘ٗ)

 .ٕٛٔ    صٜٜٛٔالسومد الغسشو لملقا ب والفشغن واآللا   الكغية  
 .ٕٛٔص-ٕٚٔ  صالحوار ال رريانضح:  اتا  بث الد م   (ٙٗ)
 .ٜ  صباألبيو واألدو  سايحة  جسيمب  (ٚٗ)
 .ٓٔ  صباألبيو واألدو جسيمب  سايحة   (ٛٗ)
 .ٕ٘جسيمب  سايحة  ص (ٜٗ)
وت شو الغا ث أو  فحل  Mono رشما يتكغن  ع جخئيع:  غنغ : Monodramaالسونو راما  (ٓ٘)

ثف   وهو فمسب إ حيؿألب يحج  انتقاقها الملغف إل  الف ت  انضح: دمحم  سDramaأ الف  و لرا ا 
ألظ   . وهو: السدح ألب ٖٔ  القاهحة   .ت     ل  ص رادة في نظاية ال راما اإلغايقيةإاحـا

الستكا مب ال شاصح التو تتشمب  سل  وا ثا  أو  سلمب وا ثة لكو تاليها فمها  غ  الخذبب  أو 
ألب يتقسر  سلت وا ث  ثة ألوار  وتشمق  م  تمط السدح ألات السبشألب  م  نغ  ألالسغنغلغجأل لذخر

ألظ  سالة     لار الذ ب  القاهحة   .ت  ماجف السرطلحات ال رامية والسداحيةوا ثة. انضح: إاحـا
بب  ٙ٘ٔص . و ٜٕٖ  صٜٗٚٔ   طتبب المبشان  ايحوت  ماجف السرطلحات األ  . و  وثف ـو

 .ٜٓٙ  صٜٗٙٔ  تحجسب:  قيت ج فح   . ن   غوطغ  السودوعة السداحية  ا ارفغ   
الدات الفاوي ية وتحو تها في الذخرية السداحية هذام  بث العباس  مألا  انضح: أ يح  (ٔ٘)

 .ٚٔٗٔ  صٕٙٔٓ  ٖ   ثلٕٗ   ومب جا  ب ياات  جا  ب ياات   ومثالسونو رامية
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  ٖٕٔٓ  ٕ   ومب الكغ ب  يلثال   ثلم تا دا  ما با  الح ا ةانضح:  اضت ثا ح   اضت ثا ح   (ٕ٘)
 .ٙٙص-ٖٙص

 .ٖٙ  صٖٕٔٓ  ٕ   ثلم تادا  ما با  الح ا ة، مجلة الكوفةانضح:  زت ثا ح   (ٖ٘)
 .ٚجسيمب ال سايحة  ص (ٗ٘)
انضح: دمحم  بث   القرب القريحة  و  مدشيع واورلن  شج نذأتها  ت  جيت او ق الوثيث  واارة  (٘٘)

 .ٕ٘ٚ  صٕٕٓٓاللقا ب   سان  
  لار دمحم  مو اية الثسان شات بتون)الااو  في الدا  الاا ي الساا(ا رو دمحم نويب ال سا و   (ٙ٘)

 .ٜٙ  صٕٔٓٓالحا و لمشذح والتغاي   صفاقر  الوسهغريب التغندألب  


