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الملخص
تقوم الدراسةةةة ل( أل اابعاد الدةلية اليم ية رو رااياب لدالعييي الم)ةةةرى ف ل( ركرة من اليمع مويةةةو و رو
مطواره؛ لكع التعاطو مع ال ص بطريقة ما يحوله إل( زمع ذاتوف ما منّ الدراسةةةةة تعم
الذاب امعطياب الم ظومة اةجتما ية االثقاريةف االك)ةة ة
للك) ة

ل( اسةةةةت ال اقة اليمع ال دلية مع

ع تمثياب اليمع الدةلية ف متمذة مع م ي الم)ةةةةرى الراااو موذجا

ع مبعاد اليمع الدةلية ال يسةةية ااةجتما ية االكو ية اااسةةطوريةف امع مذا الم طل تم تقسةةيم الدراسةةة إل( ا ة ملا

ملةا ة ؛ الملحة ااال اليمع ال يسةةةةو رو برعةديةه تةةةةراز الةذاب مع اليمع بيع مةامو ةااع امةاة ي لغو من يكون؛ ارو مزمةة الةذاب
اا ثوية؛ رو يع ت اال الثا و اليمع اةجتما و رو مبعاده ألااسةرية – اإلقطا ية – الثقارية – ااةقتصةادية – اتةراز ااجيال ف رو
يع اختص الثال باليمع الكو و الذى تمث ظرة اإل سةةةةان القراى إل( بيوته اتصةةةةالحه معحاف اتويةةةةف الدراسةةةةة ي
ال)مصياب مع اليمعف ا

تيا ل

ذلك ار الم حج الوتيو.

الكلمات المفتاحية  :اابعاد الدةلية .اليمع ال يسو .اليمع اةجتما و ..اليمع الكو و .الم)رى

Time Semantic Dimensions in Abdul Aziz Al-Mishri’s Novels
Dr. Faizah Ahmed Al-Harbi
Dept. of Arabic Language / University of Jeddah / KSA
drfaizah@hotmail.com

Badha Diab Mabkhoot Al-Doosari
University of Jeddah / KSA
badah.dls.1433@gmail.com

Abstract
Study on ( time semantic dimensions in Abdul Aziz al-Mishri’s novels) based on the idea that
time is objective in all its stages, however dealing with text in some way turns it into psychological-
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time .The study also explores the relationship of dialectical time with self and realities of social and
cultural system, detection of semantic time representations taking fiction achievement’s Al-Mishri a
model for revealing psychological, social, and cosmic time dimensions. In this sense, the study was
divided into three topics. The first topic is psychological time in both dimensions of self-struggle with
time between what is an object and what should not be and the crisis of feminine self; the second topic
)deals with social time in its (family - feudal - cultural - economic - and generations conflict
dimensions. While third topic is the global time, which represents the view of rural man to his
environment and reconciliation with it. The study shows how characters interacted with time, all this
according to descriptive approach.
Keywords : semantic dimensions, psychological -time, social time, universal time and Al-Mashri.

المقدمة:
الحمةد

ر العةالميعف االصةةةةاة االسةةةةام ل( سةةةةيةد

ااارعوا ية المسةلو ة مع ال سةو ااةسةترجا اب االتعاريةاب

المرسةليعف لي ا محمد تةل( ع ليه اسةلم ا ل( له اتةحله

اتحريياب الواقع"...أل. 4

مجمعيع.

راليمع رو المقام ااال مقولة زم ية رلسةةيية إة م حا تتقاطع

لقد ا تسةةةةز اليمع مممية خاتةةةةة رو الدراسةةةةاب ال قدية
الحةديثةة؛ تج
المطةا

ي
مشةةةةكاة متعددة ألزمع يسةةةةو –
مع اليمع اادبو الذى يتمذ

حةا رحور مصةةةةطلحةاب قةديةة متعةددة رو

زمةع مة ةتةمةعةو – زمةع ةو ةو – زمةع سةةةةطةورى – ازمةع

السةةةةردىف رةالراايةة رع زم و يصةةةةعةز رحمحةا ما

تةاريمو – ازمع دي و...الوأل 5ف اتيخر راايةاب الم)ةةةةرى

دراستحا دان دادما اليم ية.
"الرااية تر يلة معقدة مع قيم اليمع"

أل1

بةالةدةةب اليم يةة دةلةة الةذاب االيمع ادةلةة الم تمع االيمع

التو تت)ةةةةك مع

االطليعة الكو ية...ف رالذااب رو رااياب الم)ةةةةرى اشةة ة

م مو ة وام سةةياسةةية ااجتما ية ا قارية ا يسةةيةف اي تج

تةةةةرا ةي ا زم يةيا ذاتيةيا امةذا مةا جعلحةا تتطلع ليمةان خر ير

ع مذا الت)ةةةةكية اليم و مبعةاديا دةليةة إيحةاايةة تتمةذ تةةةةوريا
تمتل

ايةرماف سةوال ذااب ااجداد الذيع يررنةون المد ية ام ر

مع راايةة إل( مخر يرجع ذلةك إل( طليعةة الراايةةف

اارضف ما من اا ياد اشةوا مم ااخران تةراز ا سةياقحم

"رك رااية جيدة لحا مطحا اليم و اقيم اليمع الماتةةة بحاف

ارال ر لاب اابال للعيش ار مسةلو

اتسةةتمد متةةالتحا مع ياية تعليرما ع ذلك ال مل اتلك القيم

ياتحم المايةية التو

ة تاام العصةةر ايةةياز جيلحم بيع ر لاب ااجداد ااا يادف

اإيصةةةةالحةا إل( القةار "أل 2ف مةا من مذه اابعةاد تت)ةةةةكة ار يقةا

اةبةد من تغةاير ظرة ااجةداد اا تقةادممف للطليعةة الكو يةة

للظراف اليم يةة التو ت )ةةة ة ريحةا االتحوةب التو تمر بحةا

اا تمادمم رو معي)تحم ليحاف تمتل

اباختاف زااية معال تهف اتتمث اابعاد الدةلية رو تراز
الذاب االيمعف ا دمية الذاب االديمومةأل 3ف ما من "...دةلة

ع ظرة اا ياد.

ارو مذا سةةتتمحور الدراسةةة ع تمثاب اليمع اإل سةةا و ف

العم الي و ة تت سس إة رو ااب ية الملتيْة االمعقدة

ليكون

وان الدراسة بةةةة ألاابعاد الدةلية اليم ية رو رااياب

لدالعييي الم)ةرى ف ا ليه رقد تم تقسةيم الدراسةة إل( مقدمة
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يمتل

ألاليمع ال يسةةو -االيمع اةجتما و -ا

اليمع الكو و –  ,اخاتمة

اليمع ال يسةو ع المويةو و بات امه إل( اامام

اقدرته ل( ت ااز الحداد اليما ية اتقسيماب اليمع ألمايو

االدراسةة تقوم ل( الم حج الوتةيو التحليلو للك)ة

ةةةةةة ايةةر ةةةةةة مسةةتقل ف ابت)ةةظو اللحظة ا ية إل( دة

ع

مزم ة"أل. 9

اا سةةةال اليم ية للصةةةرا اب اةجتما ية االثقاريةف ااابعاد
الدةلية لتلك اا سةةالف اذلك مع خال جمع ااسةةتقرال ماذ

"رو المايةو ا

لتلك الدةةب رو رااياب الم)رى.
ايعمة مةذا اللحة
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اليترة اليم ية التو يسةتغرقحا مى تغيير

محم مطول ثيريا مع مر الكااع الل)ةةةرى...مما اليوم رهن مذه
اليترة اليم ية متةلح مقصةر ثيرا مع مر اليرد"أل 10فا ِم ْع

ل( دراسةةةةةة اابعةاد الةدةليةة لليمع رو

َّم الةذاب رو راايةاب الم)ةةةةرى التو ةاشةةة ة

رااياب لد العييي الم)ةةرى التو )ةةرب بعد اراتهف اقد قام

صةةةةريع

مت اقنةيعف صةر قراى شةعلوف ا صةر مد و دي لم تحي

ب معحا تةةديقه ال)ةةا ر لو الدمي و رو تا أل تا ا ار

له القرية اتستعد قاريا ا يسييا لحذا التغيير المياجئ رو ياتحاف

الكاملة لعلدالعييي م)ةةرى الصةةادر ع دار رراديس لل )ةةر

رابد من ي )ةةة و يا مع الصةةةراز ال يسةةةو ا دم التكي

2010م امو:

مع

اليمع الحايةةةر رو الحرا م ه إل( اليمع المايةةةو االي
ال)ةةةة رأل

ةسةيما زمع الطيولة لتسةترجع ذ رياب دري ة اختمرب بك ما

ال يل ااال مع الم لةد الثةا و :الغيوم ام ةابة

1989م ف ا راايةةة ريةةف الةةكةةادى أل1992م ف اراايةةة

تحملةه مع ت ةاقنةةةةاب ل( شةةةةكة

واراب امو ولوجةاب

الحصونأل1992م ف ارااية تالحة أل 1996م .

ام)ةةةةامد اتةةةةيية رو محاالة م حاف إل ادة بع الحياة التو

ال يل الثا و مع الم لد الثال  :الوسةةةةمية أل1984م ف ارااية

مليتحةاف ا يمكع تمثية تةةةةراز الةذاب رو زم حةا المةا

رو ) أل1996م ف ارااية المغيال أل2005م أل. 6

رااياب الم)رىف تح مسمييع جا لييع:

اقةد تم اة تمةاد ل( اا مةال الرااايةة مع م مو ةة ا ةار

رو

أوال :صراع الذات مع الزمن بين ماهو كائن وماال ينبغي

الكاملة لما تتميي به مع ترتيز زم وف اسةةحولة الوتةةول إل(

أن يكون :

جميع م ماله الراااية مع مرجع اا د.

ي)ةةةةغة تةةةةراز الةذاب االيمع رو راايةة ألالغيوم ام ةاب
ال)ةةةة ر

المبحث األول :الزمن النفسي:

ي ييا ليريا رو الراايةةةف بةةد يلا بصةةةةراز الرااى

الم)ةةةةار ألال رمع ( م باقو ال)ةةةةمصةةةةيابف ا ِمع م ا يتعدد

لل يس الل)ةرية زم حا ال يسةو الذاتو الذى تعي)ةه ايت)ةك

ايت وز تةةراز الذاب اسةةللهف إة من مذا الصةةراز يدار رو

ب ال ل( تواتةةةله اةجتما و اب اله الييسةةةيولوجو اخلراته

رلةك التحوةب اةجتمةا يةةف رراايةة الغيوم ترتةةةةد التحوةب

ات اربه العاطيية امعتقداته ا قاراتهف االيمع ال يسةةةو يمتل

اما بعد التحوةبأل. 11

باختاف اارراد ب ال ل( ماسةةةةل ف لذا تمتلك

ذاب زم حا

" قةال ال رمع ّ( -ارددمةا رو مطلع م يةاتةه – إن الع ةال قةد مخةذ

ال يسو الذى تعي)ه ايطلعحا ع يرماف اة يقاس مثلما يقاس
اليمع الطليعوأل 7ف "ريمتل

م ةه بكة مة خةذف رغةدا ألتةةةةةا ةز المثة

رو تقديرهف ا ه ي)ةعر به شةعوراي

الحكمة االمث  ..ا ان بقولهف يو

ير مت ةا سف اة توجةد لحظةة ريةه تسةةةةااى ااخر ف رح ةا

ألامقول القول رو

لرقصةة الي ود السةالية رو

مدار اايام الواردةف رقالف اقال".أل. 12

اللحظة الم)ةرقة المليوة بال )ةوة التو تحتوى ل( مقدار العمر

يمتةار ألال رمع ّ(

لهف ام ا السةة ة واب الطويلة المااية التو تمر رتيلة رار ة

رااى م)ةةةةةار رو اا ةدايف السةةةةيةال

اليم و السةةةردى الم اسةةةز لذاب ألال رمع ّ( ؛ اليمع المايةةةو

حا دم"أل. 8

المتللس بالحايةرف ت( يصةعز التمييي بيع اليم يعف رعاشة
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الذاب تةةرا يا بيع زم يع مت اقنةةيع زمع الطيولة اما يمثله

تقول ممو :اذمةزف خلع مابسةةةةةكف اتعةال تغةدّف طلم ةا اليوم

مع قلةة زم يةة قرايةةف ازمع الحةايةةةةر الواقعو تي ةة لمةا

ألالرز .

يعي)ةةةةه مع معا اة ا ربة ا دم ملية مع زم حا الحايةةةةرف ا
تةةةةراز ألال رمع ّ( تر

 ...تكون متةةةةابعو الممس اليم ( قةد ا غمسةةةة

رو الراايةة بعةديا دةليةا زم يةي ا ل(

م سةةةةلحةاف املح ب ةدى امخوتوف إل( الوادى لمعةاا تحم رو

الصيا ة اليم ية اشك الرااية ة ة الذى تكون مع ارذة ا اي

مشةةةةغةال اليرا ةةف امعو تةا

م)امد.
ركا

ت( الك ف

ألالتو يةد ما ألالت ويةد ما

ألالمحيوراب ...أل. 16
تيا ته اليم ية ا تقااية تراا

بيع اا ا الحايرة

يذمز ألالمع ّ( إل( اسةتحنةار مايةو الطيولة بما يحمله

ا اا ا المايةةية ركان الرااى ي تقو اسةةترجا اته ااسةةتلاقاته

مع تةةةةراز الةذاب االيمع الةذى يرطره الت ةاق

بما يت اسةز مع الصةراز ال يسةو الذى تعي)ةه الذاب مع زم حاف

ةااع امةا ي لغو من يكونف مةذا الت ةاق

ريسةتح ألالمع ّ( السةرد به ان تةريف ع معا اة الذاب التو

معحودةف ألالمع (

م خذ

مع مذا الواقع المعاش المياجئ لتعود لليمع المايةةةو االي

إذن لمةاذا مةذه المعةا ةاة التو مخةذب بةالمع ( ة مة خةذ " إن

الذى م دب يسةةةحا من تعيش المسةةةتقل

اقة الذاب السةاردة بمايةيحا ال)ةعلو تع ّد اقة جذرية متي ة

القراى متكرر لكةة

ريحا

يواب اشةةةةمو

ل( مسةةةاس ال موذ
القريةةةف بةةالتةةالو

اسةةةةترجةا ةه ذاب لليمع المةايةةةةو ية تو معةادل يسةةةةو رو

السةارد ل( من يتغ ( بمايةيه ما طيولته اةجتما ية ال)ةعليةف

الحايةةرف ام ا يظحر تةةراز اا ا المايةةية مع اليمع مينةةا

بصةةةيت حا قيمة قارية إ سةةةا ية ا نةةةارية...أل 13ف امذا مادرع

رو تةةةةورة الت ةاق

الرااى إل( اختيار اسةةم ألالمع ّ( ف الذى يحي اليلكلور اليم (
ألقال ال رمع َّ( سمع
ِ

ةةذاب تعةةا و مع ةةدم توار زمةةا و مع

ايةةةرما ال ديد المغاير تماما للم لوف الذى اشةةةهف رتحر

ر لة مع الذاب به يال اايام المايية رو مدار اايام القادمة ف

مو يما؛ امو اقة ت)ةةةكل رو ذا رة شةةةعليةف يحر

يت سةةةةةد رو اا ةا

الحايةةرة التو تصةةارز اليمع الحايةةر بحلته ال ديدة الغير

ت اية ة اج قنةةةية محسةةةومة م ذ اةسةةةتحال ااال ا ان
المحيي لحذه القنةةية ما إ ان التو ي الذى مخذ م ه

بيع مةا مو

بيع مةامو ةااع امةا ي لغو من يكون "

يةرب و ااسةتاذف ما ق "ررشة و" رو اليديع مذا اليوم لسةلليع

الطَّيةةةةر يتر َّةةةةم أل 14ف اتر ألالمع ّ(

ظيميع:

التحوةب التو شحدب ا قا رو المعايير اةجتما ية االثقارية
دهف

لم م يظ جدال النةةةةر

ما ي ز  ..الم م ارظ ل( تا

ةوتة ةا مر لة الطيولةف
ركثيريا ما يسةةةترجع المايةةةو اخصةة ي

الحسةةةةةا ف رقةد التصةةةةقة

بةه سةةةةرا خلي اليسةةةةحةة امو

المحملةةة بةةالكثير مع الوقيةةاب مع ال يس االتسةةةةةا ةب ع

سةةةةاخ ةةف"...أل 17ف ا ثيرا مةا تة تو اةسةةةةترجةا ةاب ل( ميوةة

االسةكا يةف امذا اة قا المياجئ مشةع جذاة تةراز

الت ةاق

بيع مةامو ةااع امةا ي لغو من يكونف امةذا الت ةاق

ي ع المع ( ي)عر بالنياز ت اه المتغيراب اليم ية

أل 15ف

ةيقولون ع مذه صةةةة ألالريايةةةة "أل 18ف "...رو الت ويد
مشيال ةف الع يحمحا لك ا حيظحاف امذا مو المطلو "...أل. 19

مة ي تظر ةاف بعةد ودت ةا مع المةدرسةةةةةة ة يوم...

كون قد توية ا رو العلز اليار ة التو خذما مع

د ررة

ا ل( ال قي

ألااسةةتاذ المقاال  ..ماما مع أل يية المدرسةةةف ا تويةة
ايةولاي خارجي يف صةلو ل ا خل مدير المدرسةةف صةرف

ية تو تةةةةراز الةةذاب المةةد يةةة التو ترر

الم ظومة القرايةف ايرمثّ مذا الصةةراز رو الرااية شةةمصةةية
أل مةدان بع رةارر الةذى اختةار يةاة المةدي ةةف الةه رمى رو

إل( بيوت ا.
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مة ا
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ليةي ا سةةةةوةي رو صةةةةةة
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وا ةد مع مب ةال القريةة الةذيع ير ون مح ةة ابةااحمف الم يكع مع

رو الورقة ااال( التو جسدب معا اة مبو زيد مع روبيا السيرف

مريةدى الياا الملكرف ري )ةةةة الصةةةةراز بةهر ةامةه مع االةده

ا ةدم تكييةه مع الحةايةةةةر ير المة لوفف اا عةدام ال)ةةةةعور

بةالعودة إل( القريةة قسةةةةريا ا ةه ير من المةدي ةة تمر رطرة

بةاامةان الةذى يمثلةه الم يلف لةذا رو ة مرة يحرز إليةه مةاربةيا

مةدان بةالعيش رو القريةة مع

مع الم حولف رمر اليمع ال يسةةةو بطيويا قياف امع َّم ة مير

اجةابةاتةه الممتصةةةةرة لمع ةان يسةةةة لةه ع السةةةةير مع ممةالو

للةذاب المنةةةةطربةة إة اة كيةال داخليةيا إل( والم ا كةايةا رو

ي
طويا م سةةةةةاه
القريةةأل 21ف ايلةدا من يةابةه ع القريةة ةان

واراب امو ولوجاب يسية " مربع ا )ران سا ة ا سحق

مماطلة ال اسف يقول رو رسةةالته لصةةديقه " :بدمب متعلم ي

وا يحةا بيع جوا حةهف اسةةةة ل ذاتةه ير مرة :ألمةاذا تريةد م حةاف

متمةاطةز مع ال ةاس"أل 22ف امع َّم مو يةدر الصةةةةراز الةذى

اال حةايةة "... .أل 27ف يير إل( داخلةه مع الميلةاب ال يسةةةةيةة التو

مينةةا مماطليا تةةديقه رو رسةةالته" :
يعي)ةةه مع ذاتهف ريقول ي

مرة يرمي رو لقال أل ت( ف امع

مب ةال القر

أل 20ف

ايلةدا يةةةةي

تصةةطدم بحا ذاته

ب قللو إل( الديار رهن ديار
تعز الم)ةةو مع قدمو ...اإن لم ي ِ

المحيواب ال سةةةدية اال يسةةةية ااة تياطيةف إة إن

القلةةز مورقةةة بةةاا وارف ملتلةةة بطلة الو ود"...أل 23ف ي ح(
مدان تةةةرا ه مع اليمع القراىف رلم تط

ربته القرايةف

ذلك

يردى إل( ر)ةةةةلةه اا كسةةةةةاراتةه ا ودتةه مع ية

جةالأل 28ف

اتتصةا د ذراة الحدي ال يسةو رو الورقة الثا ية

د اتةول

محاتية مع أل ت( تطموع ليه "سةةةتة )ةةةر شةةةحراي ب يامحا

ري حيه لصالف المدي ةف ب ن م ر القرية إل( اابد.

الياليحا ااختاط بيايةةحا بسةةوادما  ..منةةيع بالر م مع

سةةةال الرااى م)ةةةامد تةةةراز مدان مع القرية رو تلرم

قمم ال لال اتةراز مموا المحيطاب ...يتلق( تةا ل ا محاتية

اسةةمل تةةامتيع ات ارر يسةةو اسةة م امل ف ا ل( ال قي

قصةةةةيرة  ...ميادما من السةةةةيدة المل لة سةة ة ل ف بعد معررتحا

يسةول الرااى م)ةحد م رة مدان ال حااية" :مما مدان ركان
يلتسةةةةم ايحي رمسةةةةهف اي ّد رو شةةةةر القحوة مع ال دف

د رو

بظرره الصةةةحو"...أل 29ف سةةةتة )ةةةر شةةةحرا مع اة كسةةةار

ه

االصةراز مع مذا اليمع المحددف إقرار م ه مسةل ب ن )ةقه

يت مز ل)ول يماف من ييوب اة يعود".أل. 24

أللحت( ج ون ات ااز د المعقولف إة من الح يع درعه للسةير

ي)ةك اليمع ال يسةو رو رااية ألرو )ة مع ت( داريا

لمدي ة أل ت( مرة مخر أل 30ف ي)ةةةةتد به الصةةةةراز مع اليمع

رايسةةةةييا ريحاف إن لم يكع مادماف رال)ةةةةمصةةةةية الرايسةةةةية

ااةيةةةطرا مع الة السةةةيرف الكو ي د الة مع التوازن

ألشةمصةية مبو زيد تعا و ايةطراباب يسةية تت سةد بداية رو

ال يسو االعقلو يذمز رو مو ولوجاب ا واراب مع يسهف

روبيا السةير الذى مو بطليعة الحال )ةاط زم وف امع َّم ي خذ
السةةير مبعادا يسةةية

د ألمبو زيد ف ريو

" ةاار يسةةةةه طوياي ول تسةةةةا ةبف ة مةا تلةدا لةه للمرة

مرة يحيم قااله

ااال(...

للسةةير لقال محلوبته أل ت( رما من يصةة تةةالة المطار ت(
يير ماربيا إل( م يله يدرعه رو ذلك يع ريز إليهأل 25ف امذا

ة لماذا تحلحا بالر م مع اللعد اليات رو المكان...

ال ح يع مو يسةةةه ما يدرعه للسةةةير للقال محلوبته " ت(" التو

ة لماذا مذا الحز الم ا وف ام

اختار لحا اسةةةما زم ييا يييد ا تحال الغايةف رك ن اسةةةم المحلوبة
يعطو ميثةا يقةا بةاسةةةةتمرار مبو زيةد بحلحةا الةذى مو ةايتةهف مةا

ة لماذا تمتار ذابك اللذيذ المرف امامو ال حاية ...

يا ظ من مةا بعةد ت( يقلة اجوه اإل را الثا ةة ألال صةةةةز

رم تةةا ل ا م ه يت له مع لمف امن لمه تسةةر

اال ر االكسر ف ابال تي ة تعطو إيحا يل خر بتوقع مصير مبو
زيةد رو حةايةة قصةةةةة لةه أللحت(

تيارقه دان ر ٍد م تظر...

مقواس ميلعه .ركر من يذمز خل

ل( ا ةة ماجةهف مةا يقةدم

اتطياد ااجوبة ..ااجوبة

التو ربما اجد بعنا م حا بيع يديه دان

الرااى راايته رو اي ارقاب تت اسةز مو ااخر مع دد

ميقيا رو

ال"أل. 31

ماجه اإل را الثا ةأل 26ف يظحر تراز الذاب مع اليمع جلييا
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المف اتغير زمان أل طية ب سةوم م ه ي ة ي لغو من يكونف

لحةا لت ةاازهف إة تلةك المو ولوجةاب االتسةةةةةا ةب الةداخليةةف

رقد "تلدل الكام بيع ال اس باإلشةةةةارة مع مبوال السةةةةيارابف

اليمع ال يسةو قد يطول ايقصةر تلعيا للحالة ال)ةعورية للذابف

ادار مر س مع مم ة ال ي ة الوقور رمةةا لقو م ةديا ...ألرمةةا

راللحظاب القصةةيرة تطول ات)ةةغ زم يا يسةةيا طويا قد تمتد

متةةةةعلةك مع يةاةف بقو مع حةاراتحةا القلية رو مذا الر ع مع

لصةةيحابف ريمع ا تظار م مد لمالة أل ت( رو مقصةة( د ة

الح ر االطيع "أل. 37

تت ةااز السةةةةا تيع بيع السةةةةيةارة االطةاب الثةال ف ا لكع مدة

امع تةةور تةةراز الذاب مع اليمع بيع مامو ااع اماة

ي
طويا خيم ل( الةذاب
ا تظةار م ألا زيةد ةا ة زم يةا يسةةةةيةيا
التو لم تط

ي لغو من يكون رو راايةة ألريف الكةادى تةةةةراز الةذاب التو

ةالةة اة تظةار االترقةز االتوقعف اقةد شةةةةغة مةذا

تعا و مع تسةةةلل اا ف رتكون الذاب م لرة ل( العيش تح

اليمع ال يسةو م ثر مع مربع تةيحاب مع الرااية الذى جسةد

ر اا ف ايرمثّ مذا الصةراز رو الرااية شةمصةية أل امد ف

باسترجا اب ا واراب اتسا ةب امجوبهأل. 32

الذى ا ( تةرا يا مو ا خر رو ذابان شةمصةيته ممام االدهف
اتحكم الوالةد ت( رو تربيةة اب ةااةه ا

ممةا رو راايةة ألراايةة ريف الكةادى رقةد ةان تةةةةراز الةذاب

يه ع

ااذ

ع

مع اليمع بيع مةا مو ةااع امةاة ي لغو من يكون أللل)ةةةةةايةز

زاجتةهف ل( الر م تيةا يةه رو العمة ف اال صةةةةيةز اا لر مع

طيةّة صةةةةيةز لير م ةهف رحيةاتةه اليم يةة مرب بعصةةةةريع

مع م لةال

صةةةةيلةه رو العمة ف رعمة ألملقيةا للل ةال للتميي
ااسرة.

زم يع مت ةاقنةةةةيعف ةاش طيةة رو زم ةه ااال رو ت ةا م
اتمامو تام مع معطياب صةةةرةف رعاش السةةةلطة االسةةةيطرة

بي ما يت)ةةةةك تةةةةراز الذاب اإل سةةةةا ية مع الطليعة رو

ل( م يله امم بيته امريةةةةهف ايسةةةةير رو خطواب زم ية

تةةراز ذاتو جمعو رو رااية ألالوسةةمية ف تةةراز مع قو

مةدراسةةةةة امعرارةةف مةذه المطواب خطةامةا مةا خطةامةا مبوه

الطليعة رو زمع محم باة تظار االقل ف رحياة الذاب القراية

اجةدهف اييترض بةاب ةه ا ييةده من يمطومةاف ةاش أل طيةة رو

خصةوتةا بما ت ود به السةمال
ي
م)ةراطة بما ت ود به الطليعة

اليمع ااال مةا ي لغو بةه من يعي)ةةةةةهف إة من لةديةه مةاجس

مع مطر ارياح موسةةةةميةف راليمع ال يسةةةةو يدار مع ر ة

الموف مع اليمع القادمف اتقلز م واله اسةةلله وابته الثقاريةف
اةريةز من اليمع ا قللة

اليمع الطليعو الكو وف امع ّم

جةاللةا معةه
ي
معةةاييره ل( طية ة

قلي الموسةةم المطرى يت دد اليمع ال يسةةو رو تةةراز الذاب

معةايير امتغيراب جةديةدة ل( طيةة الةذى ير من الحيةاة

مع قو الطليعةف راليص ة ااال مع ألالوسةةمية الذى اسةةم بة

مستمرة اال)لا مت دد اة ي)يو قلله مادام ييرز مريهأل 33ف

ألا تظار ي سةةةد تةةةراز اإل سةةةان القراى مع قو الطليعةف

الكع داام الحال مع المحال رو اليمع المايةةةةوف تموف مع

رحياة الذااب اة سةةةةا ية رو قرية ألالوسةةةةمية با تمادما ل(

جليةا رو واره مع ةةامةةد الةةذى
تعليم الل ةةابف ايظحر ذلةةك ي

الطليعةةف تكون رو ةالةة ترقةز زم و يسةةةةو اا تظةار محمة

يسةةتح ع ليه إرسةةال ب اب القرية إل( المدرسةةةأل 34ف ابقدام
اليمع ال ديد درسةةةة مريم ب

بةالقل "  ...ةان القةا ةدان معةه يغوتةةةةون رو معةان ثيرة

امد رو المدرسةةةةةف يقول:

لا تظار .را

"اسةمع يا ا و  ..مر اليمان بسةول ب ب اا ا ا حع م يال  ..قل

المحت ةةز رو مةةذا اليمةةان"أل 38ف ايظحر الصةةةةراز الة ذاتو

اتةةةةار الصةةةةغير يحيم بالكلير  ..تقول لو دخ ب ات اف ل(

ال معو رو مويةع خر "منة ميام طويلة اقاسةية امحاطة

ةز يةا زمةان"أل 35ف "ا لم اا

ال)ةةايز ت( اسةةتقر رو قلله اليقيع م ه ياة ا

بةال يةافف تحولة ريحةا ة مةال ال ةاس إل( رجةال يسةةةةتعط

تسةةير ل(

ر مةة السةةةةمةال"...أل 39ف ا يل المطر ...لكع تةةةةراز الةذاب

الةدابةة رو المتةاز االر ةز تتعطة ف بة تلةاز اتةذبف اليومف اتي (
الحياة الحية رو تةةةةدره إل( ياة مخر رو رى الولد"...
Vol. 1 Issue 1 2020 1st Year

تصةوراتحم رو اللعيدف تعدب مع ( اة تظارف

ااسةةةةتوب جميعحةا ةد سةةةةقوط المطرف مطر "الوسةةةةميةة"

لةك جةالب المةدارسف اتةةةةررة ماةد ةا ع مة اارضف
خر اليمةان المةدارس .

موسم مطرى ما باا ر

اإل سةةةةا يةة رو قرية ألالوسةةةةميةة ة ي تحو بم رد يال مطر

أل36
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الوسةميةف رما إن ي يل مطرما ت( يكو وا رو سةلال مع اليمع

السةيارابف امذا اةسةت)ةراف يصةور قلية ال)ةيو رو اة يتاح

"مرب ميام سةةلعة ا ما يةف بذراا ال)ةةعير االقمف االعدس رو

دما ت ول السةةةيارة دا سةةةيطاللون الدالة

مديم اارضف طوا طوا ليحةا بةالترا

للمسةةةتقل ف رغدا

بيتف مدارس اب ااحم ليتعلمونف امع يةةمع ما يتعلمو ه

ال ةدى بةالمحراي.

ع

قعداا زما ا يعدان ريه ااسابيع"...أل 40ف رما إن تستوى الح طة

المليف ايتعلمون دي حم د ياممف ي
بدة مع الع ال الذى ا اه مب ال

اال)ةعيرف اي نةج العدسف ت( ي لع اليمع ال يسةو لا سةان

القريةة رو الةذمةا للمةدرسةةةةة التو تلعةد صةةةة

يوم م)ةةةةيةياف

القراى رتكلر ريةه التوقعةاب المحملةة بةا مةال ااا ظةار المعلقةة

امايتعريحم مع مماطر المرض االسي االرسو أل. 45

رو مام السةمالف " اسةتمرب الحال ايام سةلعة ...يكلر التوقع

ي تو اليصة الموسةوم بةةةةة ألم مد يتعلم مشةيال جديدة لتتو

ايكلرف لما تةةةار لون الغيم حاف "ةبد مع سةةةقوط المطر

اليمع ال يسةةو رو رااية الوسةةمية ر مد الذى يعيش تةةرا يا

االغمةام دلية يعلع م يوةه"أل 41ف رةهذا مةا مر ةدبف م ممطربف

يسةةةة ييةا مرمو ييةا يتيامع ايحمة ر لةة مرام رو الك)ةةةة

ا"امتاب المل ةةان االسةةةةواقوف اجرب الميةةاه إل( مواطئ

ااةسةتك)ةافف لكع القيود اةجتما ية ا اجي العيز يم عه مع

اليرز اال) ر"أل 42ف ت( يلدم زمع يسو مع خرف رةةة ة "أللو

اشةةلاز رنةةولهف ما اةرصةةاح

زاد ع مذا الحد ينةةر باليرز  ...توارد الموف رو القلو :

حاف "منةة ميام .ان م مد

ي)ةعر ريحا بحاجة إل( شةول ة يمك ه اإلرصةاح

سينر بثمار اللوز االم)مش"أل. 43

يسةةةه متمورا :أللو م حم يعررون "

ايحنةر سةيال زم و يسةو خر إل( جا ز تةراز الذاب

أل46

الطليعو الذى سة ة له امه التو اجد
السةرال شة ّك

مع القو الطليعيةف تراز اإل سان مع جدّب اايام اترارحا

ه ...قال رو

ف ب إن سةةةراله العيوى
دما الرر

ااسةةةت كار

ده تةراز يسةوف مما د به إل( اللح

ع

القادمةف مذا اليمع ابتدم بحنةةةةور المل إل( قرية الوسةةةةميةف

إجاباته

يت ل( مذا الصةةةراز رو والم ال)ةةةيو الذى شةةةار رو رتف

العيال ..تلمح ريه اقال لو ..يز اسةةةةتف ..العيال ي ون...

الملف ية

مع رتحة السق "أل. 47

ةاش تةةةةرا ةيا ذاتيةيا يسةةةةيةياف امةذا مةا درعةه إل(

اة كيال داخلييا يدرعه إل( ذلك الصةراز الذى يعي)ةهف رامتيج

يسةةوف ي
زمع ذاتو
مما رااية ألالمغيال رت)ةةكل مع
ٍ
ٍ

ا ة ممور المايةةو االحايةةر االمسةةتقل بمقار ة بي حاف رو

راح زامر يتحةاا بيع الواقع ا و الممتي بةالحةذيةان ابيع

ااال اسةةةةترجع يةاة ا بةال اااجةداد الةذيع ّملوا الحمير
اال مال م مالحمف التو ت ّغذب ل(

المايةةو الذيع ت سةةدا داخ السةةرد الذى تمثَّ بتذ ر م داي

مخنةةةر رو اللادف الم

رةاتةةةةلةة مع يةاتةهف مةا تمثة بةاا ام االحوار ال يسةةةةو

يحتةاجوا خطية ما سةةةةكةةف بي مةا مجال ركره رو الثةا و ريمةا يقةال

االمو ولوجوف تة تو تلةك التمثتاب معةادل مويةةةةو و ع

ع ميايةا اخةدمةاب السةةةةيةارةف التو تحمة اا مةال الكثيرة
اتقطع المسةةةاراب الطويلة رو اق قصةةةير ممتصةةةرة

تةعوبة يش اللحظة ا ية محوة ةمه إل( سةميو ية يسةيةف

ال

ليصةة ع ل يسةةةه رلسةةةية للتغلز ل( االم ا ل( الموب "إذ م ه

السةةةةير الذى ا اه ااجدادف مذه السةةةةياراب جلل معحا زم يا

نةا؛...إ ه يحتقر مة يعرف ال اس من
ي سة( رو العادة و ه مري ي

جديديا ي اللعيد مقتر ف اابتعد القريز اتكلم الحديدف اسةاا

قص الصةحة ما رقرما ريحم؛ ممي

السةةةيارة ريز ع القرية ي تو رو ميام معدادة امجرته م ل(
الةيةلةوس مةو الةتةو تسةةةةو

إل( م)ةارف القل  .مليس

الملة رو مواز ةاب الطليعيةة االحيةاة؛ رلمةاذا ة يكون الملة

مع مجرة ال مالف امع م ئ المير "قل اللر ة ...امتةةلح
الةرجةةال ...خةر

د تةةةديقه أل رم "..مرة سة ة ل ممو  ..مع ميع تلد

الصةةةةحو رو اابةدان جي يلا ااق ةيع ا رو شةةةة ن الملة ف المةاذا

الةيرز اقةلةة

يحيران ذااتحم للوقوز ما اة صياز بموف اا حيام".أل. 48

اللر ة ...تةةار اللترال ي خذ ال اس ...ان ي ز من يتف دربيا
للسةةةةيةارابف ا ئ بمواطير ل يز المةال اررعةهف ا )ةةةةترى

ت)ةظ( اليمع رو رااية المغيال بحي اختلط اازم ة

الح طة اامريكية ...مرة نةةةيع ..امرة صةةةلف رجاة"أل 44ف

الثاي بةالميةال االحةذيةان ت( ةدا اليمع سةةةةرمةديةيا ة ي تحو

مما الثال رقد اسةةةت)ةةةرف اليمع القادم با تحال المل ام ول

اإليمان
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ب قية اسةتمراريتحا رو الحياة مع يقي حا من معر تحا مع الوق

لو قو ..مثلكم ام ثر مع بعنةةةةكمف م مو ميار و التو

مسةة ة لة زمع محسةةةةومةف ات تو مذه ال رمة رو م ابحة زامر

تكرم و يع بالذاد االعرل م رمحا.

للموب لتمده بيخم ي)ةةةعره بالقوة االقدرة مقاب ما اشةةةه مع
ي بلتر مطرارهأل 49ف بمرار اايام تصةةةةالحة

رحةاب

ذاب ألزامر
مع مرارة الته

امسةةرتهف الم تطل مسةةر الحمارة ت( تعوض بما رقدتهأل 54ف

ايرر

لكع مذه الحالة اليردية مع سةة المرمة اسةةتردب قحا بالقول

ليحم بكام مسةةة( ال)ةةةيقة..

من تم ف له ب ية تةية مع ا خريع"

درعتةه إة التصةةةةةالف مع االم ية

أل50

االيع الذى ت سد ب سر الحمارة.

الة ال كران

امع اجود مذا المقيةاس العةادلف إة من مزمة الذاب اا ثوية

" ...من "زامريا" رف

تتيامع رو دة سياقاب رو رااية ألريف الكادى :

ابتة يةد الم ّر  ..من ال ةاس اا ثر تموّرةا مع المرضف مم
مالوك الذيع يرمون م يسةةحم مسةةلقيا اباسةةتعداد طرى لل)ةةيقة
اةسةةةةت ةةدال ر ةةايةةة ا ط

طيةةف التو لم تق

مكتورة اايدى رقد لسةة الحمارة ا ا تةةوتحا ل( طية

ا نف امويت ّمع رو السرير قلنة بطرف اقص.
لماذا يت لم لاخريع ايعط

كم إن تم مع الح م تقصةةةةيع"أل 53ف امذا ال

المرمة التو تة ذ زر حةا مع أل مةارة

مع االم ب ن دب رو الة كران تام لمريةةه با تنةةان ةم
ا خريع ت( م حا تسةالل "لماذا ة يتعاط

صفحات 171- 152

ال ةةاس"...أل 51ف يرر

•

زامر

التعليم :الم تمع القراى رو راايةة ألريف الكةادى
يمايي رو التعليمف رالتعليم

م)ةراز للذ ور دان

اإل اي "لم يكع لااةد الثا ة الذ ور صةيلايف م لر

.

ظراب ال)يقة معتلريا المرض تحمة ش يعة ير ادلة

مع مختحم رو اللي ة ف لحم ي ة لون مع الكلير رو

ثانًيًا :أزمة الذات األنثوية:

تةةةحع اا دف يلعلون جميعاي ايسةةةا دان الوالديع
اال ةديعف ير من مييتحم ذمةابحم للمةدرسةةةةة"أل 55ف

تسةةةةتح ة راايةةة ألريف الكةةادى مزمةةة الةةذاب اليرديةةة
باسةةتحنةةار ااية الرج االمرمة لر مقياس ميايةةلة ادل

اب ةال ل( مةذا التمييي الةذى ميمةه اليمع الحةدية

امو اارض التو تسةةةااى بيع الذاتيعف يقول السةةةارد " :باليد

ان ةبد من تعيش اا ث( تةةةرا يا للحصةةةول ل(

الوا دة مع الصةةةةحع ي لونف اباليد الوا دة رو شةة ة ن الحياة

قحةا رو التعليمف لكع تةةةةراز الةذاب اا ثويةة م ةا

يعملون ...اارضر المعطةالف تسةةةةةااى بيع ذاب المرمة اذاب

ان تةرا يا يةم ييا مسةقل السةارد تياتةيلهف ان ما

الرجة االكة لةه ل( قةدر التعةز صةةةةيةز"أل 52ف امع مةذا

يحم م ةةا ال تي ةةة ال حةةاايةةةف رصةةةةراز اا ث( رو

اةسةةةةتحال الةذى ير ةد المسةةةةاااة بيع الةذاتيع بةا تلةار مقيةاس

الحصةةةةول ل( قحا رو التعليم ان تي ة تمية

اارضف إة من تةةةراز الذاب اا ثوية تكرر رو الرااية ثيم

سةةةةمحةا اليمعف لكع السةةةةارد قةدّم ملم ةيحا مع ذلةك

لمعا اة اا ث( مع اليمع المايةةوف رالسةةارد يسةةتحنةةر قول

الحوار الذى دار بيع

الصة راز سةاقه رو تنةا ي

الذاب اا ثوية المايةةو رو اليصةة السةةادسف بتمثت تةةوتحا

طيةة ااب ةه ةامةد ":اسةةةةمع يةااب و ..مر اليمةان

لر لغة شةةةعرية للمطاللة به صةةةارحا ل( مسةةةاس صةةةر

يسةةةةول ب ب اا ا ا حع م يال...تقول لو دخ ب ات اف

الميايلة اارضف

ل( خر اليمةان المةدارس .

ةز يةا زمةان ..الم

تكع مةدرسةةةةة الل ةاب التو ارتتحة رو النةةةةا يةةف

" اقال المرمة خليلتحا مير تحا:

اسةةةةال بع

م ا امرمة مثلكم يا ب و قوموف ة ي قصة ة و ز دف لع رو دة

اامالو ب اتحم إليحاف إة ملعثيا ل دال

ار اشديد بي ه ابيع اب ه"أل. 56

لسا و ي
بدة ع ألج ابو الرجال.

•

تةةةراز زاجة اةبع إل لاب مكا تحا :رحليمة تمث
موذ تةةةةراز الياجةة رو ااسةةةةرة السةةةةعودية
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صفحات 171- 152

القراية التو تسةةلز مبسةةل قوقحا بالحصةةول ل(

اتسةةةليل النةةةول ل( مزمة الذاب اا ثوية اتةةةرا حا لر

استقاليتحا رو تربية مب ااحاف رحو ت)ق( مع الصلاح

اازمعأل. 59

إل( المسةةةةةال رو الم يل ارو اارضف ارول مةذا

تسةةةةع( بطلةة الراايةة رو السةةةةيةال ااال إل( إ لةاب ذاتحةا

الع ةال تعةا و مع تسةةةةلل ال ةدة ررعةة اال ةد طيةةف
اة تملةك

ااسةةتقاليتحا الذى ة سةةلي لحا رو تحقيقه إة بت ردما مع

الرمى ما اة تراض ا ة مةا ي تظر

مظامر زي ة الذاب اا ثويةف اتحم

م حةا الطةا ةة العميةالف ا ة ذلةك يحةدي ممةام زاجحةا

ت)ةةةةق( مع اللية

ذى ال)مصية السلليةف

ةامة بولةد ذ رف ارو يةدمةا ب ة

حاف امو

تةةةةغيرةأل 61ف ام رمةا

ات ردمةةا مع ة زي ةةة اا ث(ف ا لةةذمةةا ركرة الياا مرة

ة أليا يال المير) ..يتّم الحال

مخر ف ارو مقاب مذا السةةيال ي تو سةةيال خر يمث تةةراز

 ...زاجحةا ة يسةةةةمع لحةا ثيرياف مثلمةا تيعة ال ةدةف اة يع لةه
ماتيعله مع م بر م إخاتةةةحا ا ااحا...ركا
ت( الرد ليه ...ارو

إل( الوادىف امع الوادى إل( اللية أل 60ف

تةةةةالحة ذرب يسةةةةحا لطيليحا بعد موب زاجحا

" دخ ال)ايز طية سا ة الدار..

الف رليس م ا

زل العم ال)ةالف رحو

تةالحة مع امر الذى طمع رو مريةحا ا الحا اة سةلي له

تتحاشةةة(

لاسةةةةتحواذ ليحةا ا ل( مةا تملةك إة بيااجةه م حةا ف ارو ة

ير لس الكامف

مرة يقةابة

ةامر رر

تةةةةالحةة مراريا اتكراريا ل( الر م

االطةا ةة العميةال ...ا ةا ة ال ةدة شةةةةديةدة رو التقريعف اداامةة

مع ة المكةااةد التو ردبّرب ل( يةد أل ةامر إلخنةةةةةا حةاف

ال)ةةةةكو ف ا ريمةة جةديا رو الما ظةة ااة تقةاد ..رحو ت يرد

ا تي ة ذلك من مذاقحا اياب ج)ةةةعه مع قت بقرتحاف اسةةةرقة

بتقريعحاف امرة تصةا ز زاجحاف امراريا تلقو ب)ةرارة رتوقد

م يلحةةاف ة بتواطئ اليقيةةه

ار الكام ايتحر لسةان ال)ةايز "...أل 57ف ليمة تمث

طتحةةاف اإ رال ال ةةار خل

موذ

االتةةاجر رابف المرابو الةةذى طمع مو ا خر رو الياا مع

المرمة المةايةةةةع للعةادابف رحةدة تةةةةوتحةا ما اجوده م ةاق

سةةعيدة اب ة تةةالحة ف مقطا ال)ةةر الثا ة التو تملك السةةلطة

لصةوب المرمة تةا لة ألالحمارة التو اسةتعادب قحا بالقوة ف

االمالف لم تكسةةةةر تةةةةالحة الذاب الم ينةةةةع

بي ما تةةةوب ليمة تةةةوب معدامف ت( رو شةةةكرما يكون

تةةةالحة اقوتحا رو الوقوف ممام مذا ال لراب ف مما السةةةيال

ألمليحة ف ثير

الثال رير سةةد تةةراز تةةالحة المرمة المسةةرالة ااام العاملة

توتحا ا حياميا "اميار رو توب م مي
مع ال)كر ل( ليز الرييع الص ا و"أل. 58

مع ييمة

التو تسةةةع( لتورير الغذال االمعي)ةةةة الكريمة ااةدماف امما
يييد اامر سةو يلا تةعوبة المكااد التو ةقتحا مع مقطا ال)ةر

بي مةا ت سةةةةد راايةة ألتةةةةالحةة مزمةة الةذاب اا ثويةة رو

رو قريتحةا التو ل راا إلخنةةةةةا حةا لر لةاتحم اقة

تةةةةراز المرمة رو الم تمعاب الذ ورية المتسةةةةلطة التو

ال وز

االقحل ااة تظةارف ي
مما م حم رو من ت كسةةةةر اتليعف ت( ة

مثلحا ة رو الرااية ة رابف االيقيه ا امر.

ي وز مطيةالحةاف الكع ألتةةةةالحةة لةديحةا ا تيةاطةاتحةا لمثة مةذه

تةةةراز الذاب اا ثوية رو رااية تةةةالحة يلدم مع الع وان

اااقاب "امتدب يد ألتةةالحة إل( يس الحلو ف الذى ا
القادمف رعمل م ه طعاماي رو الصةةةةلاح

إل( السةياقاب السةردية التو تصةور تةالحة اا ث(ف اتةالحة

تحيظه بذارا للمري

اامف اتةةةالحة اارملةف اتةةةالحة اليتيمةف اتةةةالحة المرمة

االمسال ..قال ف اليوم ف يوم ةيمل ريه ع ال وز شول"أل 62ف

العاملة رك مذه السةةياقاب اا ثوية اجتمع رو ذاب تةةالحة

امكذا تسةةاام تةةالحة مع اايام "الم ي قصةةحا ع ا خريع

بطلة الراايةف امذه الذاب جسدب معا اة اا ث( رو الم تمعاب

ةةاقص ..تيرز مثلمةةا يير ون ف اتسةةةةكع رو دار الح ر

الذ وريةف امما يز تمثي تةةةةالحة بطلة الرااية إل( جا ز

االطيع ...ب إ حا ربما تمييب ع بعنةةةحم ف ب ن تح يديحا

تعدد السةةةياقاب اا ثوية تيرد الرااية ااسةةةمحا باسةةةم اللطلة

بقرة لم تيرط رو اقت ةااحةا"أل . 63رو م تمع تةةةةةالحةة تقةاس

ااال ير متلوز باسةةم اا ما العاالةف مما يييد رو تصةةوير

اامور ايمنةةةةع إ سةةةةان القرية لمييان اللي االوادىف ريو
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صفحات 171- 152

الحال االمرا ةةةف ارو الوادى اارضأل 64ف "اذلةةك

لحاف ما من اللعد الدةلو لصةراز الذاب اا ثوية رو تةرا حا

مييان تقعد ألتةةالحة رو يتيه ف مثلما يقعد مى موزان"أل 65ف

اابدى رو التمييي يةةدماف ابطليعة الحال رهن تةةراز الذاب

ا ل( الر م مع تسةةةةاايحةا مع ظرااحةا مع رجال القرية ل(

اليردية التو تعيش يةةةمع م ظومة اجتما ية ةبد امن ي عكس

يرماف لكع

ترا حا ل( الم تمعف ريتيامع اليمع ال يسو مع اةجتما و

تةةةةالحةة رو حةايةة المطةاف ةذاب ا سةةةةحقة ممةام اا راف

الذى يتمذ مسةةاريعف مسةةار يسةةير مع الم ظومة اةجتما يةف

اةجتمةا يةة أل 66ف رمةة رو م يع مالوةك الرجةالف الةذيع لحم

امسار يحار مقولة الك لليرد .

الليةة

مسةةةاس مقياس التياية ة السةةةاب ؛ ب ربما راق

تةةراف ابراتو وةب ذ ورية ة يسةةمف أللصةةالحة

ذاب

المبحث الثاني :الزمن االجتماعي:

م ثوية بتمطيحا إذا ما اجتمعوا رو م لس الم)ةورة القراى رو

يعود تحةديةد ميحوم اليمع اليلكو إل( تعري

اتمةاذ ممريا يمص م تمع القريةة الةذى لةه اربطةه بيةد الرجةال

اا ةد ي لث

دان ال سةةةالف رهذا مااسةةةتوجز نةةةورما رو م تمعحمف رهن

مع ةدة تعرييةاب تمتل

مكا حا بطليعة الحال يكون خار الم لسأل 67ف ايتو السةةارد

لكع " ...مةة تعري

بم)ةةةحد الديك الذى طارد الدجاجة محاتةةةريا إياما رو الر ع

رو اسةةةتمدامه العام يويةةةف من الظوامر اةجتما ية الليا ما

امو تصةةةةيف مةاربةة ف لكع رو حةايةة المطةاف تم ع لةهف امو

يكون لحةا إطةار مرجعو بمةا يع و من ا ةداب اليمع ةاللةيا مةا

بحذا ييرض سلطته القحريّة ليحا .ايصدف من يحدي مذا رو

يحةددمةا إيقةاز الحيةاة الم تمعيةة  ...ايمتل

اليمع اةجتمةا و

الم لس الةذى مجلسةةةة ريةه تةةةةالحةة ةامريا تتظلم م ةهأل 68ف

و ييةا ما يي ييةا ي
طلقةا للمعتقةداب االعةاداب العةامةة لل مةا ةة ما

ايسةول الرااى مذا الحدي الثا وى ليعيز دةلة تةراز اا ث(

الم تمع"أل. 71

للذ ر الذى يعطو ل يسةةةةه الح ب ن يمارس سةةةةيادته القحرية

شةحدما الم تمع السةعودىف رك رااية تمييب ب سة اجتما و

إقةامةة الح ةة ل( ةامر ممةام ال ميعف اية تو سةةةةيةال مخير رو

تةاريمو تل ةيع ا للمر لةة ترمثّلحةا الراايةةف امةذه التغيراب الثقةاريةة

رااية ألتالحة يرطر ما سل مع سياقابف ركان ل( تالحة

المادية االمع وية ترحدي تةةرا يا بما تسةةتتلعه مع اختاف رو

من ت ابه ال ظرة الدا ية للمرمة بمقولة م حا اقصة ي
قا ادي ياف
رلو تياجة

اجرااو للتعلير ع اليمع اةجتمةا و

مثّل رااياب الم)رى سلسلة مع التغيراب اةجتما ية التو

ليحةاف مةا من مةذا الحةدي يردى ارييةة سةةةة رديةة محمةة امو

ةامريا ا لتة

تلعةي ا للحقول العلميةة التو

تعررةهف

م مةاط العاقةاب اإل سةةةةا يةة االعةاداب االتقةاليةد اتلةادل ااداار

ل( يسةةةةحةا مةذه المقولةةف ةدمةا

اةجتما ية ارر

اارض الحيةة االلية الحالف ابةال تي ةة ليسةةةة بحةاجةة إل(

العم ااادااب االطعامف امذا الصةةةراز

يحةدي بيع جيليع ة جية ي تمو إل( زمع اجتمةا و معيعف

ةامر ما يرهف يمطيحةا مع ماةدمةا ت( ةيقول المت)ةةةةدقيع

ا

" سةوان اقصةاب العق االديعف ذمل ارال ر لتحا"أل 69ف مذه

جي يصارز صره ليم ه الذى ي تمو إليه.

الذاب لم ت سةةةح ممام تلك الصةةةرا اب مثلما ا سةةةحق ممام

يتّمذ مذا الصةةراز اةجتما و مسةةاريعف مسةةار ي اق

اليمع ال ةديةد الةذى مثلةه المل ال ةديةد الةذى ة بةد من يمر بليتحةا

ال ديد ة ي ليه ةةةةة متةحا مذا المسةار ااجدادةةةةة اير ريه

امةذا يسةةةةتوجةز إزالةة بيتحةاف ا ِمع َّم ا حيمة تةةةةالحةة ممةام

ا سةةا اإل سةةان ع متةةله اجذاره امخاقه ام تمعهف امنّ

اليمع القادمف رسةةةةللحا بيتحا اا سةةةةحال ذااتحا الاتو ارب

ااب ةال ااا يةاد رو طري النةةةةيةاز ااة صةةةةحةار رو اليمع

لا تصار لحاأل. 70

ال ديدف مما المسةةار الثا و امتةةحابه جي اا ياد الذى يحتيو

ب ال ل( ماسةل

اليمع

باليمع ال ديد بك متغيراته ارراميتهف ذامليا إل( من التمسةةةةك

ريةه يظحر من اليمع ال يسةو مخذ مبعاديا

بالمايو منيعة للوق ف اي خذ اليمع اةجتما و رو رااياته

دةلية رو رااياب الم)ةةرى تتمث رو تةةراز الذاب ريما مو

دة مبعاد دةلية:

ةةااع ف امةةاة ي لغو من يكونف ي ةةا ت ةةد يسةةةةحةةا مقحورة
امر مة ل( قلول رراف امابسةاب ة ي لغو بحا الريةو
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اللعد ااسرى :ي تو اليمع ال ديد رو رااية ألالغيوم

ممةا السةةةةيةال ااسةةةةرى ةبع د التحوةب رتمثلةه مسةةةةرة رةارر

ام اب ال)ة ر بك متغيراته المغرية المريحة الذى

ال موذ القراى المتكةامة

مةدان

اسةة ةتّوجز ل( اإل سةةةةان القراى درع مع متغيراته

اةبع ل( يةاة القريةة االمعةايير اةجتمةا يةة الت( ترب( ليحةا

الطةاراةةف رلةاز الثور االلقرةف امع م م ر اارضف

مبوه الذى ان لديه رمى ول اب ه رةةةةةةة "ير م ه الد ممال

ابح ره مريةةةةه تمل( ع مويتةه اةجتمةا يةةف امع

لعةاداب مبيةهف رلم يكع بةالةذى يحةز اليرا ةة ...اليس بةالةذى

م ا ةبد من يحدي تراز اجتما و بيع ااجيالف رك

يةعةطةو ع ااجةةز الةيةراض...ايةر من الةمةةدية ةةة زادتةةه

جي يمث زم يا اجتما ييا يتصةةةةارز ايتيايةة ة

الةذى بلِ ذراتةه رو ا قا

صةيا اي"أل 74ف امذا الرمى درعه إل ادة مدان إل( القرية التو

ل(

لم ي ل

ال يليع ا خريع.

العيش ريحا اة مسلو الحياة الم تمعوف رالقرية مسرة

ليرة تتكون مع مسةةةر متيرقةف االك يعرف تياتةةةي ا خر

يت سةةد الصةةراز ل( الصةةعيد الم تمعو رو ماذ ااسةةر

ايعطو ل يسةةةةةه الح بةالسةةةةرال االتطية بةاسةةةةم الواجةز

رو سةقيع زم ييع مت ارريع لاسةر التو سةاقحا الم)ةرى رو

اةجتما و.

راايتةه ألالغيوم ام ةابة ال)ةةةة ر قلة ابعةد التحوةب متمة يذا

ابتكر السةةةةارد ألالمع ( لي سةةةةد ل ا ذلك الصةةةةراز

شةةكليع داخلييا اخارجيياف الداخلو يصةةور الصةةراز اما م د ته

ااية

التحوةب ل( الصةعيد ااسةرى مع ت)ةظو رو العاقاب ف مما

طرييةة بيع بية الح ر مع الصةةةةلةز االم يل اإلسةةةةم توف

المارجو ريصةور ما م د ته التحوةب مع ت)ةظو ل( تةعيد

رةااال( ترمثة ااسةةةةرة القةديمةة قلة التحوةب امةاتتسةةةةم بةه

الم ظومة اب ااا راف االتقةةاليةةدف يسةةةةول الرااى رو ة

اقةاتحةا مع تةةةةابةة بية الح ر رو لةاتةه ممةام ريةاح اليمعف

راايةةاتةةه موذ ااسةةةةرة ااالو الةةذى لم تطلةةه يةةد اليمةةان

بي مةا تمثة الثةا يةة ااسةةةةرة بعةد التحوةب امةا ةالةه مع تغيراب

االتحوةب متةدر ةيج ا رو ت ةا ٍم يوى مصةةةةوريا مةا ة ب مةاذجةه

جذرية ااقعية رو م ماط العاقاب ااسةرية بما اشةتم

ليه مع

ااسةةةرية مع تحوةبف امال مذه العاقاب الصةةةورة ال مطية

تصميم ا ما ا تواه مع مدااب خلملة متا ة الراابل ااسرية.

لعاقةة اةبع بةاا ريحةدد المع ( لتلةك العاقةة بقولةه " :لا
رو الذمع تةةورة المعاقز الغاازف بعي يع

ة يمتل

مرتيعف السةةان

ال موذ ااسةةةرى رو رااية ألريف الكادى ف ع

ال ماذ المقدمة رو رااية ألالغيوم ام اب ال)ةةةة ر

رو قلي "...أل. 72

ي قدّم

السةارد سةياقيع اسةرة ألال)ةايز طية قل التحوةب ابعدماف
السةةةةيةال ااال – قلة التحوةب – يمثة ال موذ ااسةةةةرى

ت تو اقة مطر بياجتيه بصةةةورتيع مت اقنةةةتيع موذ
للعاقةة الياجيةة المقلولةة ما المررويةةةةة اجتمةا يةيا ف رحليمةة

ال مطو القراى ية

زاجتةه ااال( موذ للعاقةة الياجيةة المقلولةةأل 73ف م دارب

اااخير رو الم يل االمير ة ا ل( ال ميع السةةةمع االطا ة

ليمةةف ركةان ل( مطر من يموض

بمةا ريحم اب ةه ةامةد ازاجتةه اللةذان ة يملكةان ممةام قرار ال ةد

ت ربةة الياجةة الثةا يةة ا ةه ا تةا ةمرمة تر ( م يلةه امطيةالةه

اتماذ قرار مب ااحماف مما بعد التحوةب رتتملم تلك السةةةيطرة

لِ من يكونف رقد سةيطرب
لكع مطر اش تةرا يا زاجييا لم ي ِ

بتحرر امد ب سةرته ع سةيطرة مبيه ايتمذ قرار تدريس اب ته

شول ملغيةي شمصيته تما يماف

امد مح ة

لةة اليمع اقنةةة ة

رنة ة ة الياجة الثا ية ة ة ل(

ةان ال)ةةةةايةز طيةة مو المتحكم ااال

ألمريم الذى دّه ال د قيصةةة اسةةول زمعف اتر

امةذا رو العرف القراى ة ي لغو من يكون ممةا ةدا ب ةاره

اليرا ة ااة تقةال إل( اللية الحةدي ر م ا ت ةا االدهف ارو

ألراح إل( اجت ابه ان طليعته القراية ت ب( سةةةةيطرة المرمةف

سةةةةيةال مةابعةد التحوةب تتلةدل مخاقةي اب القوم بتغير اليمةان

اا تصةةاريا مع مطر لرجولته طل رنةةةف رقد اش تةةرا يا

جاللة معحا تةة ة وريا مع الحياة لم ي ليحا طيةف اي تو م)ةةةةحد

ةاقنةةةةا بيع مةا مو ةااع امةا ي لغو من يكونف ركةان ي لغو
ي
ات

الحطز الذى اشةتراه طية الم يمد م د يده رو المسةا دةف رو
مقار ة يم يةف يعكس تلدل م وال ال اسأل. 75

ليه من ي تصر لذاته امن يتملص مع ذلك العيز اةجتما و.
Vol. 1 Issue 1 2020 1st Year

162

Kut University College – All Rights Reserved

بدحه و د .فايزة  -األبعاد الداللية الزمنية في ........

•

مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم اإلنسانية

ل( ممة القريةةأل 82ف الكع مةذا لم يم عةه مع درع الح

اللعد اإلقطا و  :مما رو رااية تالحة يت سد اليمع

ي
اما.
لصالحة

اةجتما و رو الصةراز بيع الح االلاط ف بيع اليوة
السلطوية الربحية االسياديةف ابيع روة السواد اا ظم

يللِ تراز قو المير االلاط جذاته رو رااية تالحة

اللسةيطة الكاد ةف االيوة السةلطوية تر يب رو رااية

بةةا تةةدال ةةامر ل( مرزال التومو الةةذى ي تمو إل( رري

ألتةةةةالحة رو المثل السةةةةيادى امر االيقيه اابع
رابفف رقد ا

المير رحو رجة

المصةةالف م)ةةتر ة بيع مقطا مثل

مخةذ ااجرة لصةةةةالحةة بقولةه.." :يةا ب ة الحالف ماةد القريةة

ايلدان الصاح االتقو أل. 76

ماةدىف م ةد ية خةذ ل( ماةده طةا يل ".أل 83ف امع امتا ةه

يسةةةةول الرااى تحول أل ةامر مع مقة ال ةاس م ي
ةاة إل(

للطليعةة الميّرة االعطةالف إة م حةا لم ترد ةه مع اق

تعةدى

امر ل( مريةةه التو ا تصةةلحا ب)ةةحادة شةةحود اليار لعدم

م ( رجة رو القريةة ف بةاد ةااة ِه الصةةةةاحف ابةاإليقةاز بيع
ري)ةةاز

ريم لم ية خةذ مع تةةةةالحةة مجرة اجةه ليةد

ي
معلا ررنه
سعيدة المكسورة ا ه ير من ماةد القرية ماةده

ال)ةةةةرف ا ة مرةل يميون ال)ةةةةر االمكةااةد االطمع

المت از يع بحل
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امتا ه

اليميع ت( يقتطع مع قول ال اسأل 77ف

ة مكتوبة

أل84

مرزال التومو تر (

ه رو القرية م ه طيز يسةةاب اإلمام إل( الصةةاة

ف اتعاقل اايام اذاب يوم ا
محا ا تد

اب

ليه امر ب)ةةد شةةعرما

السةةةةا ه ةمج بذ ر ع ابالتسةةةةليف ا الحوقلةأل 78ف إة من

ايةةةربحا ممام ال اسأل 85ف ارو لحظة شةةةيطا ية ا تد

امر

لصةةةالحة رمييا ريه مسةةةرته رو يسةةةحا "رحذا رج ةيمي(

ل( اب ة ألمرزال التومو بالنةةةر ر بو إة من يقت

امريا

لرمةه ل( م ةد...الم ية ب يعرض ليحةا يةد العون...إة

ي
مسدة الستار ل( شراره التو طال ال ميع بما ريحم تالحة

االميارز االحال ..ينةةةةييةه إل( مةاملةك

بطلةة الراايةةف ا ةان التومو مع القوة بتقللةه مةا اقتررتةه يةداه

ر لةة رو اللية

مع قول القوم مع اايةام"أل 79ف الكعألاارملةة تةةةةالحةة
تق

امر بقرة

ابك قوة اجسةةارة يسةةلم يسةةه األج ليته التو اقتص بحا مع

بحا " ميا ا ن لو مع ال دم

ةامر ةه

بصةةةةابة الم ت طلو ليحا يلهف لذا يقت

تةالحة السةا ه شةامتيا بما

بح

ةامرف اي و مرزال التومو بت ةازل أل ية اب ة
التو ا

يسكف قولو :ميع يوم جال و ر ليا رو الياا ريه امر "
أل 80ف "ذمةز أل ةامر إل( مةاذمةز إليةه مع روح المةاطرف

اتةةةراز المير اال)ةةةرف يراى المحدي للصةةةا ز " ..كاية

تقيةا رو يع ال ةاس ة تعر رعلتةه ةبةد من تمي( خطوتةه

ألبةةايع العليةةد ف الةةذى ةةان يقتطع م رار ال يوسف ريطليحةةا

واياه"أل 81ف ام ا ي تو دار ألاليقيه الذى اال ي
ماة شةرال

بالقطران ايليعحا رو ااسةةةوال"أل 86ف مذه الدةلة تقدّم السةةةيال

بقرة تةالحة بهيعاز مع امرف الذى اال ااخير تحسةيع

االص راز بيع المير
ة
الطلقو اةجتما وف ما تليّع تي ة الظلم

تورة امرف بعدما ررنح شرارهف الكع اليقيه ان مع

اال)ةةةةر "رو قليلةة ب و ران ...جةار الةدمر ل( اا ةد م حمف

ع م السةته ت( ة يطاله ما طال امرف

ا

ايللِ تةةةراز قو المير اال)ةةةر مداه بمواجحة تةةةالحة

اليقر ي)ته...

قوتةا رو ال ماا ...
ي
بسةيرته رو الم السف اقد يكون ااال م

ااجةه ممة

االثةا و ألجواديا طوي ذراز "أل 87ف يسةةةةترسةةةة المحةدي رو

القرية امريا به مةاله ال)ةةةةريرة اتحميلةه ذ ز مقتة اللقرة

قصةة ألبايع العليد رو رلم قومه له ب ن سةللوه باليار االمكر

ر م محااةته اليااسةةة بالت ص ة مع الح اتعداده جمااله

مرايةةةةيةه اليرا يةةف اقةد ارتحة ألبةايع العليةد
قليلةة مخر
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ملكف رهن ملك ران مقم ا له سةةةيرت ا مقامايف اإذا دم تسةةةليما

ةامريا بمقتة بقرتحةا ممةام ممة القريةة رو م لس اليقيةه
رتحول الصةةةةراز مع ذاتو إل( جمعوف ية

قينيا ابيحا االتو ت تمو ليري المير با شك.

امع اابعةاد الةدةليةة اإلقطةا يةة رو ألراايةة الحصةةةةون

اقاس اامور بموازيع الربف االمسةارةف ارع من تةال يحا

المل ب ن

ةامر بة ن ذمةز لمر ي الحكومةة بعةد من ةدّل م ةدامةه
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ا ةار توتةةةةم بةه المرمة ا ةاالتحةاف مةا تر ّسةةةةد ظرة الرجة

ل( زبااع

قريته ب ن يصةط ع المودة ريمطيحم ايطليحم بالقطران ايليعحم

ال)ةةةرقو للحز "ريليف ل يسةةةه مث ذلك الينةةةال ايقطعه ل(

عليدف الك ه يلق( تيه بعد من اسةتيح رو اة تقام ام ر قا ون

ج س ممله"أل 92ف ارو المقاب مشةةةةارب مذه الل ية رو إشةةةةارة

مخذ الح باليدأل 88ف ما يرقدّم ال موذ السةةاب بعديا دةلييا رمي يا

يةةةةم ية إل( ل الرج ال)ةةةةرقو الذى ي ب( الينةةةةف امتك

بيترة زم ية مايةةية امو ت ارة الرل الم ت)ةةرة ذا "اتعلم

اا راض اج حةه إل( السةةةةترف اتحققة

مةذه الةدةلةة بحيظ

يا تةةا لوف من ت ارة العليد تسةةود ااقوام الذيع تسةةيطر ريحم

الرجال اسم اليتاة التو بادل التر و الحزأل. 93

م لليةة مقتةدرة...رية خةذان الصةةةةلو مع مملةه بحكم لو ةه ...م

مينةا رو رااية ألالوسةمية رو
ي
ايتواجد اللعد الدةلو السةاب

يليعو حم ايلقون مرقةال دان مد ( اازز ممع بةالظلم اال ةايةة

ي
رجا رو القرية ا دما لل سةةيا يا
قصةةة اليتاة التو م ل

يملكحم"أل. 89
•

اختةارب ل يسةةةةحةا ميتةة اة تحةار رو اللور؛ رةاليتةاة لم تملةك مع

اللعةد الثقةارو  :ايتمثّة مةذا اللعةد رو الميحوم القراى

القوة لمواجحةة العةار الةذى لطمة بةه يسةةةةحةا ا ةاالتحةا ف بتقةديم

لاسةلو اامث للتعليم االتربية مو النةر ف اي تو

السةةةارد اا كام ليحا ل( لسةةةان ال سةةةال اللواتو ذملع إل(

مةذا اللعةد رو راايةة ألالغيوم ام ةابة ال)ةةةة ر رة مة

إتةةدار باسةةتحقاقحا الموب مسةةميّاب المذ ز بحسةةز رمى

القرية يكيلون

لةاراب الث ةال ااإل ةا

اا دة م حع:

ل( مدرس

الحسةا ة لسةلز سةو م ه يذي طابه م واز العقا

"قلع خااية اتستام الموب.

اللد و الذى ة يقتصةر ل( العصةا رحسةز ب يتعداه

قلع :ة ..العيز مع مبوما"

إل( يةةةر رمس الطا بلوح السةةةلورةف ما تعقلحم
بالح ارة ممام ال اس "مدرس ألالحسةةةا

ماره م ثر

أل94

.

راللعد الدةلو الثقارو السةاب يرمثّ قسةوة الذاب اا ثوية ل(

مما ماف بال ا ألمذه مو الحقيقة الصةعلة ف لقد ان

ج سحاف اإمعا حا رو الحكم ل( ب اب ج سحاف ما يتيامع برعديا

يعةذب ةا بصةةةة وف النةةةةر  ...مع يراه مع المةارةف

قةاريةيا ممةا يا ف يتمثة ريحكم الم تمع الةذ ورى الةذى سةةةةيكون

يقول:

كمه يةةم يّا مقسةة( .ما من اليتاة باختيارما الموب رو اللور
الذى يعد مصدر للمال الذى به يحيون اتحيا داابحم اميار حم

"يا سام ف مذه التربية ..مذا التعليم"..

يو و با تقام اليتاة مع الم تمع الذى بسةةةةلله م ح

مذ ر من مبا زمي ل اف قال لمدرس الحسا :

ياتحا ب ن

سللتحم ذلك المصدر.

"مذا الدى ..مع يدى إل( يد  ..خذه لح يماف ارده لو ظ يما با

اي تو اللعد اةجتما و الثقارو رو اسةةةتحنةةةار تةةةورة

لحم"".أل. 90

الرجة ال)ةةةةرقو رو راايةة ألرو )ةةةة
مع)ةوقة اللط ألمبو زيد أل ت(

ي تو اللعد الثقارو الم ظومة الثقارية القراية تر من الحز

ت( ف رع ةدمةا ت ةد

م رو شةر ة إ ان ب سةلة

االعاقةاب خل م مر ا ةار توتةةةةم بةه المرمة ا ةاالتحةاف رو

موويةة رول الراتةزف م ةا تظحر قةدة الرجة ال)ةةةةرقو الةذى

رااية ألالحصةون يرمث ذلك اللعد رقصةة الحز التو )ة ب يع

يعيش رو تةةةةراز رو ا عتاقه مع قيود الم تمعاب ال)ةةةةرقيةة

ال ةار التر و ا اليتةاة القرايةة لترمثّة ف ا تي ةة لحةذا الحةز ةارب

المثقلةة بةالعيةز اال)ةةةةكو ف رعل( الر م مع ألمبو زيةد مع

ةاارة رجةال القريةة رة بوا إة قتة التر و ا ةه ت ةااز ل(

م اتةةرى المرمة ر مم إ ازاته ال ظرية

المرمة الم)ةةراز

المحايةةير اةجتما ية القرايةف م إ حم سةةتراا اليتاة الم ير ب
ل( تسةةةةميتحةا ت( مرشةةةةيع م حةا تياجة ام لة الةديا.أل 91ف

نةا مع بقايا
رو الحياةف راللط يعيش رو جذاره الورا ية ف بع ي
الرجة ال)ةةةةرقو رو

ره ل( اا ث(ف إة م ةه رو المقةابة

رالم ظومة الثقارية القراية تر من الحز االعاقاب خل م مر
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لمتمومم طرد الذبا ات اال الطعام بال)ةةةو ة االسةةةكيع...
مطيال ال)عو ال امية"أل. 101

االحكمأل. 95

زامر ينةةع يده ل( م)ةةكلة ويصةةة يلوم العالم مجمع ل(

ي سةةةد م)ةةةحد قت التومو لعامر دةلة ارييية لل موذ
ال ّمطو اةجتمةا و مع تقةدير الثقةارةة القرايةة لمع ية خةذ قةه

مةا يحةدي رو مرريقيةا االةدال ال ةاميةة مع تةدمور اقتصةةةةةادى

بيةده رلسةةةةان قوم التومو يقطر إ ةابةيا "...رةالرجةال ية خةذان

اتةةةةحةوف يةلةوم اإل ةام الةةذى يةةدرةع الةكةثةيةر رةو إ ةا ةةاب

قوقحم بةة يةةديحم اة ي تظران م ةةديا يم ححم"أل 96ف ا ِمع َّم

المسةةةا داب اتغطيتحا ييول ثيرا ما يقدم لح تلك الم)ةةةكلة

متةةةلف مرزال اللط الذى "...ي)ةةةار إليه لما لمحته العيع:
مةذا الةذى قتة

التو يلغ( مع ارااحا التطلي .

ةامريا اخلصةةةة ةا مع شةةةةراره"...أل  97ف ي ةدم

•

مرزال التومو ل( قتله امريا معتلريا إياما لحظة شةةةةيطا ية

ألرو راايةة الغيوم ام ةابة

" ..باامس بهيمان سةا ة تنةر ريحا الرقلة التو تحم رمسةا

التو قدما بيع ياته رو المايةةةو التو اشةةةحا رو

يسةةةةةه ب مةال اارض"أل 98ف ام ةا تة تو ةاايةة الحيةاة االموب

تملل بسةةةةلةةز رويةةةة( اقةةاتةةه الياجيةةةف ابعةد

معادل مويةةةةو و ليكير التومو ع ذ له ركما سةةةةلز ياة

التحوةب التو ةان لحةا اليةد الطول( رو تلةك المعةا ةاةف

سةةيحز الحياة لارض بير حا مسةةت)ةةعريا اتةةية الرسةةول

رةمةطةر اارمةة ذا الةقةةدم الةمةلةتةورة يةعةيةش الةقةطةيةعةةة

باليرا ةأل. 99

االغربة اشةةحما داخ مسةةرته التو اسةةتلدل اللي

اللعد اةقتصةةةادى :تميّيب رااية ألريف الكادى

ع

القديم بي

رااية ألالغيوم ام اب ال)ة ر بتسةليطحا النةول ل(
م)ةكلة اللطالة اشةف ااجورف يقدم السةارد مذا السةيال

القادم الذى

اشةهف ركان يتحسةر ل( تةوب النةي

ارلة الل اب الذى دي

ة ّ محلّةه جرس اللةةا ف اإل( الراديو القةةديم الةةذى

يسةةةةه" ...اماذا رو المدي ة لقد تغيرب مع ما تغيرف

اسةةةةتلةدل بةالتليةاز...ركثيرا مةا ةان ي ر يسةةةةه بعيةديا

الم يعةد ةبع القريةة ريحةا صةةةةيةزف اجةال ااجةا ةز

ايسةةةةرح ب ظره حو ال لة الصةةةةةامةد ممةام الريةاح

المتعلمون امتةةةلف تةةةا ز العم ي)ةةةترط التحدي

اال)ةةمس االيمع الذى لم يكع له صةةيز اة لقريته

باإل لييية ...ايعطو مجريا ي
قليا"أل. 100

رو تةمود ال ل ممام ريف التحوةبأل 102ف ا

اليمع اةجتمةا و رو ألراايةة المغيال

ةداد قريةة

ل( ة مةا مو ااجةز اسةةةة ةة اجتمةا يةة رةالصةةةةغةار
يتمةةادان رو اللعةةز امتةةابعةةة ملةةاريةةاب رة القةةدم

امريةةه يسةةت)ةةعر مزمة الغذال االيقر االمرض اال ح رو
دال العالم الثال

ي
خارةا لمةا ةان ليةه مطيةال
اال لوس ممةام التليةازف

ا الدال اارريقية " ..تصةحّر ا تلاس يال

ااجيال السةابقة الذيع يعدان اللعز يةربيا مع العيز

اامطةار رو القةارة السةةةةودالف ام حومم ةمق مع الد اية بثا ة

ة يلي بحم ما م حم يتحملون زل ااجز المسةةا دة

م الصورة اإلخلارية ..رقرال جو ( مري( بطو حم

االعمة يةديا بيةد مع الكلةار رو اليرا ةة ا يرهأل 103ف

ليرة امطرارحم حيلةة ...ا ظراا مة يسةةةةتحقون ال)ةةةةيقةة...

ةةان م ةةا ر وة م تمعيةةة بيع جيليع زم ييع جي ة

م ي ومم بالغذال يامم الياقاب اللينةةةال ...ة مر كم رايةةةون

ااجةداد ااا يةاد الم يكع ممةام جية ااجةداد ألمطرف

ع م( المارياف ترح)ةةةةم دمال اارارقة السةةةةتم بملوميع لو
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مذا

– بحسز رمى مطر -بسلز يياز مذا ال ي با قابه

الم)رى إل( الم تمع اإل سا و العالموف ريامر رو قمة معا اته

مرباز

ر الصةةةةلز بلي إسةةةةم تو دي مذه

الغربةة االقطيعةةف سةةةةللحةا اليمع ال ةديةد المغةاير لمةا

ملاشةةةرة ل( لسةةةان سةةةاا

يتعةد

ال)ةةةة ر بعةد التحوةبف

رت ةامة اا ةداي رو يةاة مطر بةالمقةار ةة النةةةةم يةة

دلته ل( القت ف االيوم ي)ةةع رو تةةدره ز الحياة ...ايو د

•

تةراز ااجيال يت سةد تةراز ااجيال داخ ااسةرة

اابع زايد سو العيش ل( مطال اليمع الغابر رو
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صفحات 171- 152

اسةةةةترجةاز ذ ريةاتحم االت ةدر ل( ال ية اليةاسةةةةةد.

االعدل ااامع اةجتما و ااةقتصةةادىف ا يابه يع و الموب

ا صةةةةحر م تمع القرية رو بوتقةة اليمع الحةدي بك

اال وز االحلع االمصااز ا ثرة ال)رار االذ ز.

تحوةته اةجتما ية االسةةةكا ية ااةقتصةةةاديةف رممليا

رااية ألالوسةمية مقر إل( من تكون ملحمة و ية بداية مع

القرية شةله خااية مع قاط يحا خا مبا مدان ارنةةف

سةةةةيال الع وان إل( السةةةةياقاب السةةةةردية المطرية التو رل

اتلك الح رة امتدب لت)ةةةةم م رة را ية امخاقية

مسةةةيطرة ل( رنةةة ال الرااية اليم و رو ال نةةةوره ما

ممليي حا ارااحم رو بيوب تلز الح رأل. 104

يةابةهف ريو اليصةةةة ااال بحلس المطر بةدم التموف اربل

مع دراسةةةة اليمع اةجتما و رو رااياب الم)ةةةرىف يتليّع

ا قطا ه بالحقد االنةغي ة "قالوا بعد تةاة ال معة إن سةلز

م ةه يطغ( ل( ال و العةام بعةد اليمع ال يسةةةةوف ا ِمع َّم رةهن

ال ياف ..قلو ال اس ممتلوة بالحقد ابالنغي ة اة يظحرا حا.

اليمع اةجتمةا و مخةذ مبعةاديا دةليةة مسةةةةريةة ا قةاريةة اطلقيةة

رماا من يقرماا "الراتةز" ة يقرم إة

ةدمةا يكون رو القريةة

ااقتصةةةةةاديةه ات ةديةديةة رو راايةاب الم)ةةةةرىف مةذه اابعةاد

خااع ما ممر لم يعترف بذ له...

اتةةةةطلغة بصةةةةلغةة اليمع الةذى تواجةدب ريةهف رةالم ظومةاب
الثقارية ااةجتما ية ااةقتصادية تمتل
اترتهف بت ير وام

قةال اليقيةه :يةا جمةا ةة المير ..قرم الراتةز ااا مةال بةال يةاب.

باختاف اليمع الذى

أل. 106

و ية اطليعية.

يحمة المطر رو الوسةةةةميةة دةلتيع مةاديةة اا تقةاديةة ف
رالتيكير القراى يحكم ب ن المذ ز الذى لم ي
المبحث الثالث :الزمن الكوني:

النغي ة سلليا لغنز السمالف ما يعتقد من اليمع المد و الذى
ز

"اليمع الكو و ما اليلكوف مو إيقةةاز اليمع رو الطليعةةة
ايتميي بصةية خاتةة بالتكرار االا حااية"

أل105

ف إذن يتمث

واراب رو م تمع القرية.

اليصةةةةولف اريمةا يحويه الكون مع اا ةاب امملوقاب مذا مع

"قال مسير:

اقةة اإل سةةةةةان بتلةك التمثاب

" كم ل سةةةعود جال بمير ..لكع قّل اللر ة ..اق المير مع

الكو يةف اطريقة تعاطيه مع القو الكو ية.

السمال ..اشح اارض...

يسةةيطر المطا الكو و ل( رااياب الم)ةةرى لت سةةد ل ا

قال "مبو تالف"

ت ا م اتصةةةةالف القراى مع بيوته مرم يا بالتوازن الليوو رت تو
المظةةامر الكو يةةة رو ت ةةا م مع السةةةةيةةال اليم و الراااو

ل( م تمع القرية م معه نةةةز السةةةمال اشةةةف

اارض ا ِمع َّم قلةة اللر ةة ا الموبف امةذا اة تقةاد يمل

اليمع الكو و رو المظةامر الطليعيةة ةاامطةار االريةاح تعةاقةز
جحةةف امع ال حةة ااخر

قابه ما ا ت)ار

-

"المسةةةة لةة مسةةةة لةة قلو اتعةاا حم مع بعنةةةةحم ..يةد ع مع

للم)ةةرى لت)ةةك مبعاديا دةلية ااية مو يةف يت)ةةك المطا

ال مةا ةة ..االلر ةة معحم ايع مةا لوا ..لة "أل 107ف اتعيز

الكو و لر اسةةةةتد ال اليمع المايةةةةو إل( الحايةةةةر بعم

مذه ال ظرة الكو ية رو م تمع الوسةةمية رو تقديم السةةارد قصةةة

مقار اب سياقية.

موب رر ةان بسةةةةلةز المةاطورأل 108ف الةذى يرمثّة ز

اليمع

ال ديد.

رةا تة ّ المطر ظةامرة و يةة مكةا ةة خةاتةةةةة رو راايةاب
ي
اما مح يمةا رو جريان اا داي ل(
الم)ةةةةرىف رالمطر ان

اسةةةتحنةةةر السةةةارد الدةلة اليم ية الكو ية لغيا المطر

المستو اليم و للراايابف ا ل( المستو المعي)و القراىف

باسةتد ال اللحظاب الثقيلة الممثلة للموف االسةكون ااة تظار

رحنةةةةور المطر يحمة مبعةاديا مرتلطةة بالحيةاة اال مةال االمير

ااة تيال بال لوس االسةةكوب رو اليصةة ااال مع الوسةةمية
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دما ا حلس المطرف ما اسةةتحنةةر اليرح ا الحر ة ادبيز
الحياة االعم ب يال المطر.

زاد ع ةدهف إة من ليحمةا مصةةةةدر رزل اخيرف رةهذا ةا

أل109

المطر نةةةر ال راد ليطلو رو ماقاب ال)ةةةدةف ا ِمع ّم يحم

مةا يت)ةةةةكة المطةا الكو و رو رااية ألريف الكةادى

ال راد االمطر بعةديع دةليَّع يرحيان بطليعةة الحةال إل( المير

لر

االرزلف ارو المقةابة إل( الموف رو ةال زادا ع ةدممةا

اسةتد ال دةلة اليرح بالمطر ااةسةتل)ةار به اال ظرة إليه بيع
المايةةو االحايةةرف رسةةاا اللا
سةةةةةا ف ريو العةام اليةااة

صفحات 171- 152

المطلو

" ان يحسةةز للمطر مل

يل مطر قوى ...ااجترف معةه

ية تو المطر رو راايةة ألالغيوم ام ةابة ال)ةةةة ر ةدةلةة

طري السياراب الممتد ...اما اد للمطر رو القلز رر ة تلك

تحية إل( اليرح االلِ)ةةةةرف رة طيةال القريةة ي ةدان رو مطولةه

ميةام اليرز"أل 110ف رةال ةدة ررعةة تر منّ

ررتةه للتملص مع المدرسةة ف "...رالمطر ذر لمع ة ذر..

المير قة مع اارض بقةدام اليمع ال ةديةد إة م حةا تر م حةا

المطر يم ع ا مع الذما إل( المدرسةةةةة"أل 115ف امع ما يحمله

رو اللي ف "اتغير م)ةزّ ال ارف امتةلف للطلو مطحاة

ال

التو ةا ة ترج
ارتا

نا مع تةور
المطر مع دةلة الحياة لكع السةارد سةال بع ةي

ديثة  ...با دخان"أل. 111

اإل سةةةةان القراى بعد مطول اامطار "اق من تصةةةةلف د يا
القر رو ال و ...يةةةةلا

يكةاد يتسةةةةةاا سةةةةيةال التوازن الليوو مع دةلةة المطر

المعيَّر بةاليحم ف امسةةةةت قعةاب ةالمرايةا تت ةا ر ف اطيع ل(

الكو يةةف را سةةةةان القراى ير الكون م ظومةة متكةاملةة تقوم

ااقدام...ي خذ ال حر رو ال حوض بحواره المنةرالف اي خذ رو

ل( التلةادل ال يعو بيع جميع الكةاا ةابف رةاختيةال اللرا ية

الحلوط"أل 116ف ا "مةذا ال حر رو اقة اامطةار يق

االل االقم االيوران دلي مو ا خر ل( اختيال خير السمال

جسَّد السارد اقة المما لة االمازمة بيع ال راد االمطرف

ةذلةك تة تو الةدةلةة الكو يةة رو راايةة ألتةةةةالحةة رو ةاايةة
ذلك دلي

ريصةةةةور ال راد غيمة مرال "ر ة امتاب السةةةةمال بغيمة

ما ان

ليرة مرال ...امدم)ةةةةت ةا قل ةا للعنةةةة ةا إ حةا القيةامةة"

ل( شةف اليمانف ره سةان القرية رو اليمع المايةو

الغيوم بقةدام ال راد "قةال لو جةدى مةذا خير يرسةةةةلةه ع

بوتلة اليمع تململ تلك العاقةف رال راد رو رااية تالحة
الذرةف ام

تال
لعلةاده"أل 119ف يمةة رو رااياب الم)ةةةةرىف ريو مويةةةةع ٍ

ميراز ال ةاس ..ر

ل ظرة ال د لل رادف يتع ز الرااى مع قدرة اإل سةان ات ا مه

ت( رراز الطلف االعرزأل 113ف ريسةةةول الرااى

مع بيوته "يار المسةةةلميع .مامذا الذى ة يلقو مخنةةةر اة

رمى ألتةةالحة بعد تذمر سةةعيد بكثر ال راد الذى رال المطر

يةذرف امةا مرةل ال ةاس الةذيع ة يتر ون لةه رو اارض رمةاي

"يا ب تو ..عف يعطو مع ال راد ..المير اال)ةةةر"أل 114ف ظرة
تةةةةالحةة اإلي ةابيةة للكون مع ولحةا تمثة

ميسةةةةا
ي
يار العلةاد اجعة ل ةا مع تةةةةيةد ا طعمةاي الحمةايف األ

ظرة جية زم و

لةذيةذاي"أل 120ف مةذه ال ظرة اإلي ةابيةة تة تو بت ةا م القراى مع

للكون ولهف رو مقاب تغذى ال راد ل( محاتةةي اإل سةةان
القراىف رهن ااخير يصةطاد ااال ليكون مصةدر ذال

الليوة مع وله ب ن ا تيع مع

دما

ي)ةف اليمان اتكثر الم ا ة لذا تمر تةالحة اجارتحا ليملوا

اةتحا.

يحمة اليمع الكو و رو راايةاب الم)ةةةةرى مبعةاديا دةليةةف

اا ياس بال راد.

تتلمص رو ظرة اإل سةةةةةان القراى اةي ةةابيةةة حو بيوتةةهف
اا تقةاده بةالتوازن الليووف بتلةادلةه ال يعو مع الكون بمظةامره

المطر اال راد دةلتان متازمتانف ركامما تصوره الرااية

ا اا اته التو ي تو م حا المير اال)ر.

امو يحط مع السةمالف ما م حما يمثان مصةدر قل رو ال
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أل118

ف

اتة تو ال ظرة اإلي ةابيةة للكون بةاسةةةةتل)ةةةةار ال ةد رو ألراايةة

يعيش اقةة إي ةابيةة مع الليوةة مع ولةهف ا ةدمةا تغيرب
الذى م م ب داده الغييرة فمت( ل(

يحول بيع

ممالو القرية االسول"أل. 117

ااارضأل. 112

نةةةور ا يا ف ركلما اب تلك التمثاب الكو ية

ثي

ام وار اسةةةةحز القطع
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أل5

الخاتمة:
ت)ةك اليمع رو رااياب الم)ةرى رو دة مبعاد ادةةب

صفحات 171- 152

رابف ااطرش أل مفهوم الزمن في الفكر واألدب مجلــة

العلوم اإلنســـانية جامعة رر اب لاس – سةةةطي

– قسةةةم

زم يةة تعكس إيقةاز اليمع الةداخلو رو تةةةةراز الةذاب رو

اللغة العربية ا دابحاف 2006مارس .

الم تمع القراىف اتعكس الواقع المةةارجو رو تتلع مظةةامر

أل6

الم تمع الثقارية اااسرية ااةقتصادية ف رت ل رو رااياته:

"ممتاراب اليصةةول" المصةةرية ام 1989مف بي ما تةةدرب

• اليمع ال يسةةو :الذى لز ل( باقو اازم ة متمث يا رو

الطلعةة ااال( مع راايتو ريف الكةادى اراايةة الحصةةةةون

تةراز القراى مع معطياب الحايةر ال ديدف ا ان ازمة

ام 1992م ع دار اارض بالرياضف م رااية تةةالحة رقد

تةةةةدرب طلعةة الغيوم ام ةابة ال)ةةةة ر ااال( يةةةةمع

الذاب اا ثوية رو الم تمعاب القراية صيزٌ لي ٌر م ه.

تةةدرب طلعتحا ااال( يةةمع سةةلسةةلة "ممتاراب رصةةول"

• اليمع اةجتمةا و :م ي تو بعةد اليمع ال يسةةةةو مكةا ة رو

الصةةةادرة ع الحيوة المصةةةرية العامة للكتا برقم  116رو

راايةاب الم)ةةةةرىف اقةد مخةذ مبعةاديا تةةةةرا يةة قةاريةة

يوليو 1996مف مما الوسةةمية التو تةةدرب ع دار "شةةحدى"

ااقتصاديةف اترا ية.

القامرة ام 1984مف ا تةةدرب رااية رو ) ة " ت(" رقد
تةةةدرب طلعتحا ااال( ع المرسةةةسةةةة العربية للدراسةةةاب

• اليمع الكو و :م الةذى تمثة رو ظرة اإل سةةةةان القراى

اال )ر ام 1996مف ارااية المغيال التو تدرب بعد اراته

ات ا مه مع بيوته.

ام 2005م.
أل7

توصي الدراسة بـ :
•

ةمةةان
]2000ف مطةرا ةةة د ةتةوراهف الة ةةامةعةةة اارد ةيةةةف ّ

تتلع اابعةةاد الةةدةليةةة اليم يةةة رو مةةاذ رااايةةة

أل2002م :

سعودية مخر .
•

دراسة رااياب الم)رى رو يول الم حج السميااو.

م  .م م ةداةف "الزمن والروايـة"ف ترجمةة :بكر لةاسف

أل11

ير الةد تور سةةةةع ال عمو رو تةابةه رجع اللصةةةةر من

أل12

د .مةةراد مةةلةةرا ف "بــنــاز الــزمــن فــي الــروايــة

المصرية العامة للكتا ف1998م ف

.195
أل13

.157

ا دا – قسم اللغة العربية ا دابحا 2015م ف

ترجمة :محمد معتصةةةةم ا لدال لي اازدى ا مر ل(ف ط1

أل14

.9

.158

 -متةاح ل(  https://fnanen.netف تةاريو الةدخول /16

2018/9م.
أل15
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د .سيع الم اترةف "تجليات في النص األدبي (دراسات

في األدب الســـعودي" ف ألالرياض :جامعة الملك سةةةعود لية

"خطـاب الحكـايـة بحـث في المنه "ف

ألمصر :الم لس اا ل( للثقارة ف1997م ف

لد العييي الم)ةةرىف "اآلثار الكاملة األعمال الروائية

ج 1م "2ف ألاللحريع :رراديس لل )ةةةر االتوزيعف 2010م ف

المعاصــرة رواية تيار الوعي نموذجاً"فط1فألالقامرة :الحيوة
أل4

أل10

م داةف مرجع ساب :

.14

الكادىف ا ظر.74 :

المرجع الساب .

ا ظر جيرار جي ية

أل9

المرجع الساب .

التحوةب اذلك رو الوسةةةمية االغيوم ام اب ال)ةةة ر اريف

.75
أل3

أل8

المرجع الساب .

التحوةب اذلك رو رااية الحصون اتالحةف امابعد

مراجعة :إ سان لاسف ط1ف ألبيراب :دار تادرف 1997م ف
أل2

.18

الم)ةةةةرى تعةامة مع التحوةب اةجتمةا يةة مع ةا يتيع مةاقلة

الهوامش
أل1

ا ظر :محا القصرااىف اليمع رو الرااية العربية [-1960

168
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.168
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الم)رى ف مرجع ساب :
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أل48

الم)رى .389 :2010

أل49

الم)رى.432 :

أل50

الم)رى .425 :2010

أل51

الم)رى .425 :2010
الم)رى .301 :2010

أل17

المرجع الساب :

.201

أل18

المرجع الساب :

.202

أل19

المرجع الساب :

.204

أل20

المرجع الساب :

.260

أل52

أل21

المرجع الساب :

.267 :

أل53

الم)رى.333 :2010

أل22

المرجع الساب :

168 :

أل54

الم)رى.333 :2010

أل23

المرجع الساب :

.201

أل55

الم)رى .308 :2010

أل24

المرجع الساب :

.286 :

أل56

الم)رى 380 :2010

أل25

الم)رى 245 :2010

أل57

الم)رى 305 :2010ف 307ف. 306

أل26

ا ظر :لو يييوأل2004م ف النةةم و االمرج رو رااية

أل58

الم)رى 308 :2010ف .368

ةةةتةةة(" لةةةلةةةم)ةةةةةةرىف مةةةتةةةاح ةةةلةةة(

أل59

"رةةةو

)ةةةةةة

/http://www.alyaum.com/articles/208796
أل27

الم)رى 255 :2010

أل28

الم)رى 286 :2010

أل29

الم)رى 289 :2010

أل30

الم)رى 290 :2010

أل31

الم)رى .291 :2010

أل32

الم)رى 177 :2010ف 178ف 279ف 280ف .282

أل33

الم)رى .329 :2010

أل34

الم)رى 380 :2010ف 381.

أل35

الم)رى .380 :2010

أل36

الم)رى .389 :2010

أل37

الم)رى .423 :2010

أل38

الم)رى .89 :2010

أل39

الم)رى .99 :2010

أل40

الم)رى .118 :2010

أل41

الم)رى .203 :2010

أل42

الم)رى.204 :2010

أل43

الم)رى . 204 :2010

أل44

الم)رى .212 :2010

أل45

الم)رى 211 :2010ف 212ف .213

أل46

الم)رى  193 :2010ف

أل47

الم)رى .194 :2010
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ا ظر :د.تالف زيّادف (صالحة :من العنوان إلى الحكاية

الجزيرة المجلـة الثاـافيـة العةدد 358ف المميس  ,4تةةةةير
1433مة
أل60

الم)رىف مرجع ساب :

425

أل61

الم)رىف مرجع ساب :

.425

أل62

الم)رى ف مرجع ساب :

أل63

الم)رى ف مرجع ساب :

أل64

الم)رى ف مرجع شاب :

أل65

المرجع الساب .

أل66

ملرا ف مرجع سل :

أل67

الم)رىف مرجع ساب .568 :

أل68

ألالم)رىف مرجع ساب .575:

أل69

الم)رىف مرجع ساب .535 :

أل70

الم)رىف مرجع ساب 624 :ف 625ف .627

أل71

م .د .تةةةةاح لةد المتعةالف "أبعـاد الزمن االجتمـاعي" ف

.536
.532
.568
.172

ألمصر :مر ي الدراساب المعرريةف 2016م ف

.23

أل72

الم)رى ف مرجع ساب :

أل73

الم)رىف مرجع ساب :

أل74

الم)رىف مرجع ساب :

أل75

الم)رىف مرجع ساب :

أل76

ا ظر :د .سيع الم اترةف "مااربات في السرد (الرواية

.198
236ف

.238

.260
.404

والاصـة في السـعودية" ألااردن :الم الكتز الحدي لل )ةر
االتوزيعف 2012م ف
169

.8

Kut University College – All Rights Reserved

بدحه و د .فايزة  -األبعاد الداللية الزمنية في ........

مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم اإلنسانية

صفحات 171- 152

أل77

الم)رى ف مرجع ساب :

أل78

الم)رىف مرجع ساب 537.

أل112

أل79

المرجع الساب .

أل113

الم)رىف مرجع ساب :

أل80

الم)رى ف مرجع ساب .563 :

أل114

المرجع الساب .

أل81

المرجع الساب .563 :

أل115

الم)رىف مرجع ساب :

.223

أل116

الم)رى ف مرجع ساب :

.226

أل117

الم)رىف مرجع ساب :

.227

أل118

الم)رىف مرجع ساب :

أل119

الم)رى 2010ف مرجع ساب :

.538

أل82

المرجع الساب

أل83

الم)رىف مرجع ساب :

544

أل84

لم)رىف مرجع ساب :

.653

أل85

لم)رىف مرجع ساب :

.654

أل86

الم)رىف مرجع ساب :

.493

أل87

الم)رىف مرجع ساب :

.494

.576 :

أل88

المرجع الساب :

أل89

الم)رىف مرجع ساب :

.495

أل90

الم)رى ف مرجع ساب :

.205

أل91

الم)رى ف مرجع ساب :

.461

أل92

الم)رىف مرجع ساب :

.462

أل93
أل94

الم)رىف مرجع ساب :

أل95

الم)رىف مرجع ساب .306 :

أل97

الم)رىف مرجع ساب .654 :

.208
.208

209

] [1م .م ةدالف اليمع االراايةةف بكر لةاس أل1997م ف دار
تادرف بير.
] [2ج ية ف جيرارأل1930م ف خطةا رو الحكةايةة ألبحة رو
الم حج ف محمد معتصةةةةمف مر لّوف لدال لي اازدى
أل1997م ف الحيوة العامة للمطابع ااميريةف مصر.

.665

الم)رى ف مرجع ساب :

] [3زيّادف د .تالف ألالمميس , 4تير 1433مةةةة
.358

.668

أل100

الم)رى ف مرجع ساب :

أل101

الم)رىف مرجع ساب :

.434

] [4سةةةلمف م مد سةةةعيد أل1999م موسةةةو ة اادبال االكتا
السةةةةعودييع خال مااة ام 1419/1319مةةةةةةةة ف :2
مرسسة المدي ة للصحارة دار العلم ف جدةف ط.2

الم)رىف مرجع ساب .291 :

أل103

الم)رىف مرجع ساب :

.292

أل104

الم)رىف مرجع ساب :

.291

أل105

قاسمف مرجع ساب :

أل106

الم)رىف مرجع ساب :

.99

أل107

الم)رىف مرجع ساب :

131.

أل108

الم)رىف مرجع ساب 143 :

مر ي الدراساب المعرريةف مصر.
] [6لو يييوأل2004م ف النةةم و االمرج رو رااية "رو
)ةةةةةة

أل109
أل110

الم)رىف مرجع ساب :

.408

ةةةتةةة(" لةةةلةةةم)ةةةةةةرىف مةةةتةةةاح

ةةةلةةة(

./http://www.alyaum.com/articles/208796

.

الم)رىف مرجع ساب :

109

] [5لد المتعالف تةاح أل2016م مبعاد اليمع اةجتما وف

.74

89ف ا
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تالحة:

مع الع وان إل( الحكةايةةف ال ييرةف الم لةة الثقةاريةةف العةدد

.668
.409

أل102

الم)رىف مرجع ساب :

.529

المراجع:

.171

أل96

أل99

أل120

.462

الم)رى ف مرجع ساب :

المرجع الساب :

المرجع الساب .

.494

المرجع الساب :

أل98

أل111

الم)رىف مرجع ساب 413 :

.

.117
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] [7قاسةةةمف سةةةييا أل2004م ب ال الرااية دراسةةةة مقار ة رو
ا يةة

صفحات 171- 152

] [12الم اتةةةةرةف سةةةةيع أل2012م ف مقارباب رو السةةةةرد
ألالرااية االقصةةةةة رو السةةةةعودية

الع امةة للكتةا ف
يةز محيورف الحيوةة المصةةةةريةة ة

القامرة

الم الكتز الحدي

لل )ر االتوزيعف ااردن.

] [8القصةةةةرااىف محةا أل2002م اليمع رو الراايةة العربيةة

] [13الم ةاتةةةةرةف الم ةاتةةةةرة أل2015م ت ليةاب رو ال ص

[]2000-1960ف مطرا ةة د توراهف ال ةامعةة اارد يةةف

اادبو ألدراسةةاب رو ااد السةةعودى ف جامعة الملك
سةةةةعود ليةة ا دا

ّمان.
] [9ملرا ف د .مراد أل1998م ف

الرياض.

ب ةةال اليمع رو الراايةةة

المعاترةف الحيوة العامة المصرية للكتا ف القامرة.

] [14الميلوف ملةار بع محمةد ألطلع ةدة طلعةاب تةاريو
ال ياار رو القديم االحدي ف ال يل ااالف المرسةةسةةة

] [10الم)ةةةةرىف لدالعييي أل2010م اا مال الرااايةف مج

الوط ية للكتا ف ال ياار.

الثا و االثال ف دار رراديس لل )رف اللحريع.

] [15ال عموف سع محمدأل 1439مةةةةة رجع اللصر قرالاب

] [11الم)رىف لدالعيييأل2010م ا ار الكاملةف مكاشياب
السةةةةي

– قسةةةةم اللغةة العربيةة ا دابحةا ف

رو الرااية السعوديةف ط2ف ال ادى اادبو الثقارو ب دة.

االوردةف الم لةد الثةا وف اا مةال الرااايةة 1

دار رراديس لل )ر االتوزيعف الدمام.

.
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