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"مـفاركـة اًحٌـَة اًرسدًة يف دـفااي وب رسار املايض ًصواًة"حوتة 

 ورحٍك اًححر ؾن املِسي امليخؼص" ًـز ادلٍن جالويج.
 صفِلة ؿاصور:  تال س خاذ

 كــسـم اٌَـلـة وال دة اًـصتــي

  لكَة الآداة واٌَلاث                                    

 )اجلزائص(  -جباًةجامـة 

 ط:    ــــــمَر
حؼي اًزمن اًرسدي ابُامتم هحري من اًيلاد         

ذ ب سِموا يف اس خجالء مـاملَ  واًفالسفة، ا 

وثوضَحِا، فاس خعاع "جريار جٌَت" من ذالل 

" دعاة احلاكًة" ب ن ًرتمج اجلِود املض خلٍك  مٌجٍز

ؿىل كضَة اًزمن وهَفِة اًخـامي مـَ يف اجلاهة 

ن زمن اًصواًة زمن اًصوايئ، مدخسءا تيؼصثَ اًلائٍك تب  

ف ال ًـىس اًزمن احللِلي ٌٌَلدت اًلععَة  مًز

اًفـََة، فًسـى من ذالل ُشٍ ادلراسة ا ىل حتسًس 

مس خوى اًرتثُة اًزمين يف رواًة "حوتة"، وال 

هسؾي اال ملام جاكمي اجلواهة اًيت ٍىذيفِا ُشا 

ال ذري، حفسخٌا فلط ب ن هدٌاول اجلواهة املِمة اًيت 

ٍهيا املح سع اجلزائصي " ؾزادلٍن جالويج" اسدٌس ا 

 يف نخاتخَ اال تساؾَة.  

 

   Abstract: 

The narrative period has been  

given a great importance thanks to the 

interest of a great number of philosophers 

and critics. They have participated in the 

ellucidation of its features ‘’Gerard 

Genette’’ was able to clarify the problem 

of time and show how to deal with it in 

the narrative side though his work ‘’ 

speech of story’’ .  

      He has started through his point of 

view that says that the time of any novel 

is not real  it does not reflect the real time 

of the novel. 

     We approach through this study to 

limit the level of chronological 

classification in the novel ‘’ Hoba’’ , we 

do not claim familarity with all the sides 

that include this later , but we are just 

dealing with the important sides that the 

Algerian creator’’ Azzdine Djlaoudji’’ 

has dealt with in his book creativity. 
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ن ملوٌك اًزمن ملوٌك مذـسدت املؼاُص خمخَفة اًوػائف اس خزنفت       نثري من اجلِود يف  ا 

درانَ، تسًءا من اًضالكهَني اًصوس اذلٍن درسوا  ىل ماَُخَ وا  ملوٌك اًزمن سخِي اًخـصف ا 

ة ال دة. وثالمه "ًوتوك وموٍص ا ان ب صذ لذ " اlubbockpercy et mouèreٌمضن هؼًص

 . ؿىل ب مهَة ودور اًزمن يف اًرسد

" كضَة اًزمن Roland Barthesاثر " روالن ابرثب  ب ما ؿىل اًعـَس اًحيوي فلس      

ذ ب ؿَن  ب ن "ب زمٌة ال ف ـال يف صلكِا اًرسدي يف مؤًفَ"درجة اًعفص يف اًىذاتة"، ا 

منا كاٍهتا حىثَف اًواكؽ  يب ال ثؤدي مـىن اًزمن املـرب ؾيَ يف اًيط وا  اًوجودي واًخجًص

 . 1وجتمَـَ تواسعة اًصتط امليعلي"

ذ كسمَ ف " Todorov Tzvetanب ما "ثودوروف   ِيلَيا هلٍك هوؾَة يف اًخـامي مؽ اًزمن ا 

ىل زالزة ب ظياف يه  : 2ا 

 . ًـامل اًخرًََل: اًزمن اخلاص اب زمن اًلعة -

 . : اًزمن املصثحط تـمََة اًخَفغ زمن اًىذاتة )اًرسد( -

 . : اًزمن اًرضوري ًلصاءت اًيط زمن اًلصاءت -

ضَف "ثودوروف ىل ُشٍ ال زمٌة ادلاذََة ب زمٌة ب دصى ذارجِة TzvetanTodorovًو " ا 

 : 3 حمتثي يف

ٍهيا املؤًف: ب ي املصحٍك اًثلافِة وال هؼمة اٍمتثَََة ا زمن اًاكثة -  . ًيت ًًمتي ا 

  وُو املسؤول ؾن اًخفسرياث اجلسًست اًيت ثـعي ل ؾٌلل املايض: زمن اًلارئ -

َذ  اًزمن اًخارخيي - ؼِص يف ؿالكة اًخر  . ي ابًواكؽ: ًو

واملالحؼة اجلسٍصت ابالُامتم ب ن ُشا اًخوزًؽ اًثاليث ل زمٌة اًصواًة ًُس جسًًسا فلس ب كام 

ثعيَفا مضاهبا ًِشٍ ال زمٌة،وجـَِا حمتثي  0691" س يةMichel Butor"مُضال توثور

 : 4يف

: ؾيسما ًلوم اًاكثة تخلسمي ذالظة وجزيت ل حساج وكـت يف  زمن امللامصت -

 .   س يدني مثال ب و ب نرث

 . اًوكت اذلي اس خلصكَ اًاكثة يف نخاتة ُشٍ ال حساج : زمن اًىذاتة -
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 . ئ يف كصاءهتا: اًوكت اذلي ٌس خلصكَ اًلار  زمن اًلصاءت -

ٍن ب سِموا ري من اًيلاد واًفالسفة اذلحؼَت ابُامتم ه مما الصم فَِ ب ن ملوٌك اًزمن ملوٌك ح  

"من ذالل Gérard genetteيف اس خجالء وثوضَح مـاملِا، وكس اس خعاع"جريار جٌَت

"دعاة احلاكًة" ب ن ًرتمج اجلِود املض خلٍك ؿىل كضَة اًزمن وهَفِة اًخـامي مـَ يف  مٌجٍز

ف ال ًـىس اًزمن احللِلي اجل اهة اًصوايئ، مدخسءا تيؼصثَ اًلائٍك تب ن زمن اًصواًة زمن مًز

   . ٌٌَلدت اًلععَة اًفـََة

 : 5" فامي ًب يتGérard genetteحمتثي حمسداث اًزمن حسة مٌؼور " جريار جٌَت

ن ؿالكاث اًرتثُة اًزمين تني ثخاتؽ ال حساج يف املادت احلاكئَة وتني حصثُة اًزم -

 اًزائف وثيؼاميهتا يف احلًك.

ؿالكاث املست ب و ادلميومة املخلريت تني ُشٍ ال حساج ب و ملاظؽ حاكئَة، واملست  -

 اًزائفة )ظول اًيط(، وؿالكهتا يف احلًك ؿالكة اًرسؿة اًيت يه موضوع مست احلًك.

 ؿالكة اًخواحص )اًخىصار( تني اًلسرت ؿىل اًخىصار يف اًلعة واحلًك مـا.  -

ىل اًححر يف هوؾَة  Gérard genette ى" جريار جٌَتٌسـ " من ذالل ُشا اًخحسًس ا 

ىل دراسة مس خوى اًـالكة اًاكمٌة تٌُاًلعة)املسًول( واخلعاة)ادلال (. ب ما حنن فًسـى ا 

، وال هسؾي اال ملام رواًة "حوتة ورحٍك اًححر ؾن املِسي امليخؼص"اًرتثُة اًزمين  يف 

ُشا ال ذري، حفسخٌا فلط ب ن هدٌاول اجلواهة املِمة اًيت اسدٌس  جاكمي اجلواهة اًيت ٍىذيفِا

ٍهيا املحسع اجلزائصي "ؾزادلٍن جالويج" يف نخاتخَ اال تساؾَة  . ا 

  اًزمين اًرتثُة : 

ىل "  Gérard genette"جريارجٌَتب صار  اًخفاوث احلاظي تني حصثُة زمن "ا 

حسزت يف اًواكؽ ب و نٌل ًفرتض ب هنا احلاكًة وزمن اخلعاة فب حساج احلاكًة نٌلدت ذام نٌل 

ىل حصثُة مٌعلي، وتـسما ٌس خلَِا اًاكثة وًضفي ؿَهيا ملسة فٌَة ًلَة  حسزت، حتخمك ا 

آدص ُو مٌعق اخلعاة. وهؼًصا ًىون زمن اخلعاة دعي  ذكل امليعق وحيرض مٌعق ب

ىل اس خًذاح"حصنخني ب ساس َدني حت، وب دذ 6وزمن اًلعة مذـسد ال تـاد" ساثن ث ُشٍ امللارهة ا 

شا اًخيافص تني زمن اًلعة  ابسدداق واكـة س خحسج الحلا ب و اسرتجاع وكائؽ ماضَة، ُو

 . 7وزمن احلاكًة ُو ما ٌسمى ابملفاركاث اًزمٌَة"
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سـى ًىضف ب زماهَ فب حِاان ًـود"  ن كارئ اًيط اًرسدي ًخحصك يف لك اجتاُاثَ، ٌو ا 

احلارض، حِر اًرصاؿاث حنو املايض حِر ثؼي ال حساج صاُست ؿىل احلارض، ب و حنو 

. ذلا جنس 8املدضاجىة وال ظواث املخساذٍك ب و حنو املس خلدي، حِر افرتاض اًخوكـاث"

ر، ابؾخحار ُخني ًيخين ؿىل زيائَدني رئُس َدني ٌُل الاسدرشاف والاس خشاك اًرتثُة اًزمين

ىل املايض ًلااي ث مـَية، ال ذريثني حمور ادلراسة واًححر يف امللال؛ فاملحسع ًـود ب حِاان ا 

آوان حسوهثا. فِشٍ اًيلعة هممة ٌَلاًة، ومن ُيا  وب حِاان ب دصى ًخًدب  توكوع ب حساج كدي ب

ثيعَق ب مهَة ُشا امللال ب ال ويه كاًة املحسع من الاس خحضاراث املاضوًة واخلوض يف 

؟ ابؾخحار ُشا ال ذري/احلارض اًضب ن  مذاُاث اًخارخي؟ ب ال ًوجس يف احلارض ما ٌضلي فىٍص

اذلي صلي ابل اًلارئ واًلمل؟ ب م ب ن ًِشا الاهسفاع حنو املايض ب ُساف مـَية مفا اًىدري 

 يه؟. 

 : الاس خشاكراث املاضوًة يف رواًة "حوتة" -0

نذ  ىل املايض جضلك ابًًس حة ٌَسارد اس خشاكرا ًلوم تَ ملاضََ اخلاص  ا  لك ؾودت ا 

ىل ب حساج ساتلة ال ؿالكة ًيا هبا، فاالسرتجاع صت اًيط ب و مفىصت ُو "ذاه وحيََيا ا 

ىل حسج  9اًرسد" ذا ب ردان ب ن هدساءل حول ظحَـخَ كَياملاذا ًـود اًسارد ا  ٌُلهل  ، وا  كعس ا 

 ؟. ب ظال؟ ب ًُس من امليعلي ب ن ًـَس اًسارد ذاهًصا احلسج يف ماكهَ املالمئ

ىك ؛(Analepseاال رجاع) ، ذلا 10ًـين اس خحضار حسج ساتق ؾن احلسج اذلي حي 

ىل حس ن فلضَة اًـودت ا  ج ما يف اًصواًة "ال ٍىون ابًرضورت وس َاان هل مث ثشهصا، تي ا 

ٍهيا اًوؾي اًفين ب زياء اًرسد ُو اذلي حيتذ   ؿىل اًسارد جتاُي ب حساج يف ب وكاهتا مث اًـودت ا 

يف اًوكت اذلي ٍصاٍ مٌاس حا، مفثال كس ٍىون اًخواظي احلسيث ًرسد كضَة ما ًخعَة من 

متام ُشا احلسج ومن مث اس خشاكٍر اًاكثة جتاُي ال حساج ال دصى اً يت ميىن ب ن ثـَق ا 

،ونشكل اس خحاٌك ذهص حسزني مـًا ل ن حزامن ال حساج ًخعَة ذهص حسج كدي 11جمسدا"

ىل ُشا الآدص. آدص ومن مث اًـودت ا   ب

ٍهيا  ىل املايض ب و ذاهصثَ، وحبسة املادت املـاد ا  ًلس سَف اذلهص تب ن الاسرتجاع ُو اًـودت ا 

 ب مناط ؿست ماها)داذًل، ذاريج، كرسي، ثَلايئ، اؾخحاظي...ا(خ(، ثيىضف ب هواؿَ، وهل

 الاسرتجاؿاث التس من حتسًس زمن اًصواًة ب واًل املمتثي يف: وحض وهحنيذ وكدي ب ن ه
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 اًخًدؤ        0611             اًزمن ادلاذًل       0671         اًزمن اخلاريج

                                                 

 زمن احلاكًة                                              

 وتــــة"زمن اًـــخارخيي فــي رواًة "حاً

 : الاسرتجاع ادلاذًل 0 – 0

و  اًعَلة ُو اذلي ٌس خـَس"ب حسااث وكـت مضن زمن احلاكًة ب ي تـس تساٍهتا ُو

)اًخشهص(، من كدَي)ثشهصث، ، ومن ب جصز وسائهل اًخساؾي 12ًالسرتجاع اخلاريج" املضادت

ب ثشهص،ٌس خحرض...ا(خ(، فِشا اٍمنط اترت ٍىون حمسد مبست زمٌَة مـَية وفىصت مـَومة 

ؾٌلل اذلُن وممارسة  واحضة، واترت ب دصى ىل ا  صارت دكِلة، وحيخاح ا  ٍىون قفال ؾن ب ًة ا 

ىل مصاؿات اًس َاق اذلي ي، وذلكل حنن حباجة ا  ة حيَط ابًالكم.وب مثٍك من رواً اًخب ًو

 : "حوتة" ثوحض ذكل

لِا،..." " ... فًص  .13فصحاث ؾحاس من مؤسيس مجـَة اًعَحة املسَمني ًضٌلل ا 

ًلس ب ؿَن ب مس اخلامس من صِص ماي تيادي اًرتيق ابًـامصة ؾن ثب سُس مجـَة  " ...

ني، وكس ب س يسث اًصئاسة ًـحس اذلَس جن ابدٌس، وادذري الاجصاُميي  اًـٌَلء املسَمني اجلزائًص

 . 14هل"انئحا 

ًَمك ب هيا اال دوان هحب  ثب سُس حزة اًضـة اجلزائصي" س ب ن ب زف ا   .15" ب ًر

متيحيا ُشٍ اًخلٌَة اًزمٌَة من مـصفة حِات خشعَة من اًضرعَاث اًيت مل ًدسن ٌَسارد 

ًذا ما ُشٍ اًخلٌَة  ىل ذَزٍك اًيؼام اًزمين يف اًيط، ا  ًضاهحا يف اًرسد، ل ن ُشا ًؤدي ا  ا 

الذ  ٍهيا اًاكثة ت لَة اًخفسري واال ثصاء املـصيف وس ٍَك من وسائي ا ا  ًزمن احلاكيئ اًيت ًـمس ا 

جصاز اًخحوالث اًيت ثعصب  ؿىل  اذلي ًسمع تَ اًاكثة احلسج اًرسدي، من ب جي ثعوٍٍص وا 

ىل  ذا ب ردان اال صارت ا  اًضرعَاث احلاكئَة من ذالل حضور املايض مؽ احلارض، وا 

ي ال س حاة اًيت جتـي اًصوايئ ًوػف ُشٍ اًخل  ىل ثفسري وثب ًو ٌَة، فِشا ًـود ب حِاان ا 

 كس ثـرتي  خشعَة من اًضرعَاث . ب س حاة اًِزمية اًيت 

 :  الاسرتجاع اخلاريج -7 -0

ىل ما كدي تساًة احلاكًة" ، ومن رواًة 16ُو ذاك اذلي "ٌس خـَس ب حسااث ثـود ا 
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 : نياًخاًَ نيًا"حوتة" ىصظس املث

ف، من ب صِص ذكل املـصنة  "وكس صِسث امليعلة تب رسُا صاؿا هحريا تني اًصومان وال ماًز

ياس اذلي  ا زورت اتنفاًر وس، نٌل صِسث وضوة زوراث، ب صُِص اًفاظٍك تني ًوقصظا وماًر

 .17اكن ؾضوا يف اجلُش اًصوماين، مث اهلَة ؿَهيم"

"ظسكت زورت ُشا اًضـة اي ذََفة مل ثخوكف حلؼة، مٌش سلوط س َسي فصح، مصورا  

ىل ىل الالذ   ابل مري ؾحس اًلادر ا  ىل  ب محس ابي ا  ىل اًض َخ احلساد وامللصاين ا  فاظمة وسومص ا 

 .   18توؾٌلمة،..."

اخلاريج فصظة ُامة ثخاخ ٌَضرعَاث احلاكئَة)املاضَة( احلضور  حضارًـخرب الاس خ

ذ  ف ومس متص يف اًزمن اًرسدي احلارض ًىون اًسارد ًسرك متام اال دراك تب هنا ثضلك مىث

واًِسف املًضود مٌَ ُو رمس ظور مىمتٍك ٌَضرعَاث خشعَاث ب ساس َة )حمورًة(، 

اًخارخيَة اًيت اسرتجـت من زماهنا املايض ًحياء اًزمن اًصوايئ احلارض)ال مري ؾحس اًلادر، 

فاظمة وسومص...ا(خ(، وكس ًـرث اًلارئ ؿىل اس خشاكر ذاريج مدين ؿىل  ب محس ابي، الالذ 

يف موكف احلوار ادلاذًل،  املوهوًوح، من ذالل رظس تـغ اًضرعَاث اًخارخيَة

 . )فاًضرعَة اًخارخيَة جيـَِا املؤًف ثخحاور مؽ ذاهتا(

 : الاس خحضار اًخَلايئ -0-3

اذلي ًخعوع فَِ اًسارد ًخوضَح ب مص ُام حان  ُو ذكل اًيوع من الاسرتجاؿاث"

 سريورت اًرسد، ل ن الاسرتجاع ٍىون ال متام وثريت احلسج وكذَ،فال ٌضـص املخَلي تخلريذ 

ُس اًلافا ذلكل، وكس ٍىون داذََا ب و ذارجِا ؿىل حسة املـَومة اًيت  ًو

 : ،ومثال من رواًة"حوتة" ًوحض ذكل19ٍصظسُا"

 كال اًخضري:

 اصِس حىت ال ثلول اس خب ثص هبا اًخضري. "

 : يس راحب ابحرتام صسًس ردذ 

 . حاصا ب ن ثب لك ب موال املسجس

آلك اًورق ُي حصاين فب را؟. ين ب  ومن كال ا 
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دلَؽ يف اًضحم، واهعَق يس راحب ًودؾِم مل ًفِم اًـصيب املوس خاش صُئا، سوى وقصق ا

 ب ن ُشا اًصجي امسَ اًخضري.

ق وضف هل يس راحب ؾن حلِلة اًصجي،امسَ اًاكمي اًخضري الاجصاُميي، من هحار  يف اًعًص

 .20اًـٌَلء، ظاف نثريا من ادلول اًـصتَة مكرص واًسـودًة وتالد اًضام"

ذا ب ردان ثخ  ِان ب مهَة ُشٍ اًخلٌَة اًزمٌَة جنسُا ثـمي ؿىل ثوضَح احلسج اًرسدي، دون وا 

دصق ٌَوثريت احلاكئَة، يف اًوكت اذلي حيرض فَِ الاسرتجاع اًخَلايئ، سواء اكن داذََا ب و 

ذا  ىل ذكل ظوؿًا، ت لَة ثوضَح ب مص ؿاجي حان وكذَ، وا  ذارجِا، حنس تب ن اًاكثة ًَجب  ا 

ىل ما كام تَ اًاكثة يف ُشا امللعؽ ال ذري يف ىزؿَ ب ردان اًخوضَح ب نرث وسدٌس ًلعاء  ا 

يس "، فدخسذي "اًخضري الاجصاُميي" ثضرعَة اٌَخس واحلريت اذلي راود اًـصيب املوس خاش

واثضحت ب ًضا ٌَمخَلي ظورت ُشٍ  "ٌَـصيب املوس خاش"واال فعاخ ؾاها اثضحت  "راحب

فرتضيا ب ن مدسع اًيط ذهص امس "ثضري" اًضرعَة اًخارخيَة اًيت ظافت اًحالد اًـصتَة،ًو ا

 . فلط سُضـص اًلارئ تب ن اًالكم مدخور والتس من مـصفة ُشٍ اًضرعَة اًعارئة

 : الاس خحضار اًخـسفي -0-1

ُو اسرتجاع "مفاجئ، المربر هل، وال حيمي كمية فٌَة، وال ًعصخ مـَومة ممتمة،  

 : ة "حوتة"من رواًىصظس مثال ،و 21والًؤثص حشفَ يف سري احلسج..."

ُس من اًسِي الآن ب ن ٍصوي  آدص حدَ ب ًضا، ًو "اكهت حَمية حدَ ال ول، واكهت حَمية ب

ُس من  لك حاكٍهتا،لك جزء ماها ُو حاكًة، ولك جزء ماها ُو فاجـة متزق اًلَة، ًو

ىس ُو حة زائف، حة ٌ سددسل ُو حة ملضوش".  اًسِي ب ن ًًساُا، حة ًً 

مٌَة ؿىل الاس خحضار الاؾخحاظي )اًخـسفي( اذلي كس ًـمتس اًاكثة يف ُشٍ اًخلٌَة اًز 

ىن من هجة ب دصى جنسٍ خيسم ب قصاًضا رسدًة ب دصى ًخفاؿي  خيي تيؼام اًوثريت احلاكئَة، ًو

مـِا اًلارئ ب زياء معََة اًلصاءت، ك ن اًاكثة ًفاجئ املخَلي هبشٍ الاس خحضاراث اًيت ثضفي 

ٍهيا جٌلًَة اًلصاءت اًيت دؾتذ  ؿىل اًيط ظحلة جٌلًَة وفٌَة، ويه هفس املحادئ  .    ا 

ووس خزَط مما س حق ذهٍص تب ن الاسرتجاع مييح اال جناز اًرسدي كميًا ووػائف متيحَ 

اس خلالًَة ثلٌَة، فِو ًـمي ؿىل سس امليافش)اًثلصاث( اًيت خيَفِا اًرسد يف كعط ساتلة، 

اًخارخي(، وما مييحيا ُشا املًيس) ًَب يت اًاكثة هبشٍ اًخلٌَة اًيت متيح هل فصظة اس خحضار
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ب ًضا فصظة اًخـصف ؿىل ب مناط حمورًة من اًضرعَاث اًخارخيَة اًيت ًـمس الاسرتجاع ؿىل 

ا،ب و ًيلي فصظة ب دصى حيؼىهبا اًلارئ ملـصفة ُشٍ ال ؿالم اًخارخيَة اًيت  اس خحضاُر

مست ـمي ب ًضا ؿىل جسََط اًضوء يف حِات اًضرعَة من ذالل  ظ  من ذاهصت احلارض.ًو

ذا فِو مبثاتة حمصك ٌٌَليض اذلي ًدساكط ؿىل ذاهصت احلارض  اس خـادت املايض جلك جمصايثَ، ا 

ىل جاهة ذكل ًـرث اًلارئ ؿىل مسة  جىٌوزٍ ادلفِية)ذهصايث، ب فـال، وكائؽ...ا(خ(، ا 

تني املايض واحلارض، جاؿًٍك اًضرعَة ثـُش تني ؿاملني، ؿامل اًخحول)اًخب رحج( اًيت ثيسرح 

آين وؿامل اترخيي، من ذالهل ثلف اًضرعَة ؿىل تواتة مـصفة اذلاث من ذالل مـصفة  ب

 . املايض اذلي ٍ مكي ظورت اًضرعَة

ال صم ب ن ًِشٍ الاس خحضاراث وِكؽ وثب زري ؿىل هفس َة املحسع تعورت ذاظة     

ق، اذلي سامه جيذ اًفصد اجلزائصي واًفصد اجلزائصي تعفة  ا اترخيِم اًـًص ؿامة، ابؾخحاُر

يَ يك ال ًضَؽ  وحتفؼَ ال جِال اًلادمة. ففي تـغ احلاالث جنس اًصوايئ  ًرتس َزَ وثسًو

ىل ختفِف الآالم  ثب ثص وثربذم من اًخب زماث وحاالث اًَب س اًيت اؿرتث صـحَ ساتلا، فُسـى ا 

ىل اًدسوال حزان ؾيَ تيؼصاثَ املس خلدََة  شا ما ًلودان ا  َة. ُو اؤل ؾن كاايث اًخفاًؤ

ًَِم اسدداق حسج كدي ب   واهَ؟ ب ًُس من ال جسر وامليعلي رسد ال حساج وب ُساف اًخًدؤ؟ و

 يف ماكهنا املالمئ؟.

 : ثًدؤاث واسدرشافاث اًرسد يف رواًة "حوتة" -7

من اًلعة وجتاوز الاسدرشاف ُو اًعَلة املضادت ًالسرتجاع فِو"اًلفز ؿىل فرتت ما من ز 

ىل ما س َحعي من  اًيلعة اًيت وظَِا اخلعاة السدرشاف مس خلدي ال حساج واًخعَؽ ا 

؛ ًـين اًخًدؤ توكوع ب حساج مل حين وكهتا تـس، نٌل ب هَ"مفاركة 22مس خجساث يف اًصواًة"

ىل ال مام ثعور حساث مس خلدََا س َب يت فامي تـس" ، وٍمتزي تـسم اًَلِيَة ًىون 23زمٌَة ثخجَ ا 

ىل هوؿني: اسدداق حساج مل ثت ابًفـي والال   يلسم  ا   ًوجس دًَي ًثخت حصة وكوؾِا، ًو

ؿالين  . متَِسي واسدداق ا 
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متَِسًة اًخًدؤاث 0 – 7  : ٍا

حياء ب ويل ميِس حلسج ب نرب مٌَ س َلؽ  ما ميزي ُشا اٍمنط ب هَ"حسج ب و مَحوػة ب و ا 

وحض ًرواًة "حوتة" ل من امثو . 24الحلا، وكس ًب ذش صلك حمل ب و حسج ؿاجص جمزوء"

 : ذكل

  . 25" "... اًـصيب املوس خاش ... رب ى يف مٌامَ ب ن يس راحب ب ؾعاٍ مفذاحا ذُحَا 

آدص س َلؽ الحلا، واًياػص يف ُشا امللعؽ ًـرث ؿىل حمفز   ىل حسج ب اكن  ميِس ُشا احلسج ا 

و احلمل اذلي ًلوم تسورٍ ؿىل رمس وكائؽ  اًسخة يف ظيؽ ُشا الاسدرشاف، ب ال ُو

ًََ ال حساج، مذرٍَك هنا مبثاتة فصظة ًدس ىن ٌَلارئ من ذالًِا مـصفة ما س خؤول ا  ، ا 

ونشكل ًـمي الاسدداق اٍمتَِسي ؿىل ثلسمي احلسج اًرسدي يف تساًة جضالكثَ؛ ب ي ميىن 

ذا ب ردان اًخوضَح ب نرث  ًََ ال حساج، وا  اؾخحاٍر الفذة )تواتة( ثوحض ٌَلارئ ماس خؤول ا 

ىل رشخ ُشا امللعؽ ا ىل ب ن ب مًصا ساًرا س َمل ة"اًـصيب وسدٌس ا  حياًء ا  ذلي ًلسم متَِسا/ا 

الث؛ رمبا سريزق "اًـصيب  ىل ؿست ثب ًو املوس خاش"، واذلي ميىن ب ن ًؤوهل اًلارئ ا 

املوس خاش"مبوًود، ب و سُذلَة ؿىل اًلاًس "ؾحاس" وخيَط ؾصش ب والد س َسي ؿًل من 

الث اًيت من حق ا ًلارئ ب ن ًؤوًِا س خحسدُا اًضمي اذلي ًـُضوهَ، كري ب ن ُشٍ اًخب ًو

ي اال هبام واًلضاوت وحصفؽ اًس خار ؾن الآيت وذكل تخـٍزز  ب حساج اًصواًة اًالحلة اًيت حًز

ي"تَزري" ختََسا المس جسٍ  فصاش" يس اًـصيب" مبوًود س َحمي اخلري ل تََ وكدََخَ، مس 

زري" كاُص وثرباك ًعفاثَ وكوثَ، وحضورٍ ادلامئ يف املواكف اًعـحة ب ماًل ب ن ٍىون "تَ

هَ املفذاخ اذلي س َفذح ال تواة ؿىل مرصؾهيا يف وجَ "اًـصيب"فدَ س خفذح  الاس خـٌلر. ا 

سذ  خلَة ؿىل اًلاًس ؾحاس  يف اٍاهاًةال تواة اًيت س   . ث يف وهجَ ًو

آدص مصذ  ٌس خوكٌا يف ُشٍ املصت اسدداق متَِسي حسى خشعَاث اًصواًة، ب ال ويه ب ث تَ ا 

...ًرتاءى هل اٍهبًل خلرض من تـَس واكفا ؾيس هحؽ ماء ""ول خشعَة" اًـصيب املوس خاش"، ًل

وكس ب حاظت تَ ُاٌك ؾؼمية، رسى اًفصخ واًخرش يف هفسَ، ثلسم مٌَ، تسا هل كاضحا، وكف 

ًَم ب مامَ مذشًال، جثا ؿىل رهحدَِ، كدذ  هل ؿىل ػِص ميياٍ، وكال:ب ؾصف ب ين ب دعب ث، ب ؾخشر ا 

 .26، خمَفا ذَفَ ثَارا من اًيور،..."س َسي، هفغ اٍهبًل خلرض جفب ت جٌاحَِ وظار

"...تسا هل كاضحا..."  ًويح ُشا امللعؽ تب ن " اٍهبًل خلرض" كاضة ؿىل سىون "اًـصيب 
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ابًفصار مؽ حمحوتخَ اتراك وراءٍ ؾصصَ ًخرحط يف احملن، تي ًويح تب هَ  املوس خاش"  اذلي الذ

ي ػيًا مٌَ ب ن حضن حدَخذَ ي اًصحِانمق ؿىل "اًـصيب" اذلي فلس رجوًخَ ب مام "حٌلمة"،فضذ 

ب وسؽ رحدًا من ؾصش ب والد س َسي ؿًل.ب ًـلي ب ن حىون"حٌلمة" سخدًا يف رحِي 

ـًا يف رحِهل؟ ههبصجة  "اًـصيب"ؾن ؾصصَ؟ ب م ب ن ُياك اس خـساداث ب دصى اكهت داف

املسًية مثال؟ ب ًـلي ب ن ًخزىل "اًـصيب" ؾن وؿسٍ ل تََ وكدََخَ ب مام حسص حٌلمة وضوضاء 

يـم وكدََخَ يف اًضلاء وثيلم؟.املسًية؟   ُي حيمتي "اًـصيب" اًِياء ًو

"...خمَفا ذَفَ ثَارا من هور..." ُشا امللعؽ ميِس ل حساج الحلة حتمي اًخضارت واًسالم 

ىل ؾصصَ، واًخزَط من اًلاًس "ؾحاس" رمز اًرش  اذلي محهل "اًـصيب املوس خاش" تـودثَ ا 

ِشا ظار اًرش مؽ ب جٌ اخلري واًيور مؽ "  حة "اٍهبًل خلرض"،وحيذ واًؼالم واًضَاع، ًو

احللِلي ُو دئف اًوظن وب ذاً ين ب ن ُشا اًيور  اذلي ب درك ب ن ادلفء اًـصيب املوس خاش"

س َـم اًحالد، وذكل ابًلضاء ؿىل اًلعصسة احللِلِة والاس خسمار اذلي ؿاج اًفساد وورش 

 . اجلزائص اًؼالم يف ب رض اًعِارت واًيلاء/

ن ب مه ما ثلوم ؿَ  ذ ثـس ا  ََ الاسدرشافاث اٍمتَِسًة يه اال حاالث فِيي معََة المذياَُة، ا 

ي اًالمذيايه  لكِا ؾفوًة وحصت وال حتمكِا ب ًة كاًة  وال جسري حنو ب ي مسًول تـَيَ، فاًخب ًو

و  "مـياٍ ب ن لك ال فاكر حصَحة حىت ًو ثياكضت فامي تُاها، ولك اال حاالث ممىٌة حىت ًو

هخاح مسًوالث ؾحث  ىل ا  الث اًالمذياَُة حزرع دلى اًلارئ روخ  27ِة"ب دث ا  ، فِشٍ اًخب ًو

ًََ ال حساج، ًىوهَ " ة اًححر واًىضف ؾن ما س خؤول ا  اكًـعا اًيت جضق  اس متصاًر

وجس خزسم الندضاف املـاين اًاكمٌة املصموزت يف اًيط اًيت جساؿس ؿىل اًخواظي مؽ 

َ ابملضارنة يف لك من ثوًَس ملزى ، ومن ُيا 28اًـمي اًفين وفِمَ" اًلارئ، مبـىن ب هنا ثلًص

خًدب   ىل ثفعني اًلارئ، وجـهل ًرتكة ًو الث اًيت ٍصوم من ذالًِا املحسع ا  هفِم كاٍهتا/ اًخب ًو

 . ما س َب يت من ب حساج

ثصاء اًخجصتة ال دتَة ادلاًَة مبفِوماهتا  الث وكؽ فين جٌليل، مفصماُا ا  ما من صم ب ن ٌَخب ًو

ماكن املؤول ب ن ٍىضف داذهل سَسٍك املخـسدت ٌَيط، ابؾخحار ُشا ال ذري  "هون مفذوخ اب 

آدص، ل ن لك "كصاءت 29من اًصواتط اًالهنائَة" ي اًيط وفِمَ ًخفاوث تني كارئ وب ، فذب ًو

آدص" آدص وثفسريا ب  . 30ٌَيط من اًلارئ هفسَ، كس جيس مـىن ب
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 : اال ؿالهَة /الاسدداكاث اًخًدؤاث 7 – 7

شا اًيوع من الاسدرشاف ًضعَؽ"مبِمة ا   ة حامسة ثعصخ ثضلك مدارش ُو دداًر

.ويف رواًة 31حساث س َجصي ثفعَهل فامي س َب يت كري كاتي ٌَيلغ ب م امذياع احلسوج"

و  ددار ؾن حسج س َجصي ثفعَهل الحلا ُو "حوتة" ىصظس ُشا الاسدداق اال ؿالين ًال 

 ثب سُس "حزة اًثوار".

 : كال يس راحب

 . فىصمت فَِ ب ؾخلس ب ن مـؼميا كس حرض، وهيمين ب ن ب مسؽ مٌمك ما "

 : كال ب ملصان وكس اكن واكفا وراء اًـصيب املوس خاش اذلي اكن جيَس ؿىل هصيس دض يب

 . ال داؾي ب ن هـَس احلسًر يف اًفىصت، حنن مجَـا موافلون، تلي ب ن هخفق ؿىل امسِا

 : ب رسع اًـصيب املوس خاش ملاظـا 

 . ت يه الاس خـساد ٌَثورتمترصا ؿىل جسمَهتا "حبزة اًثوار"، ل ن هممهتا اًوحِس ب ان مازل

  : وضؽ ذََفة رجال ؿىل رجي وكال

آدص كري اال ؿساد ٌَثورت"وب ان مـم يف ذكل، ىل ب ي ُسف ب س ب ن ثيحصف جٌلؾخيا ا   .32ال ب ًر

ة حامسة ثعصخ ثضلك مدارش حساث س َجصي  دداًر ًضعَؽ ُشا اًيوع من الاسدداق مبِمة ا 

ذا ب ردان احلسًر ؾن اً وػَفة اًرسدًة اًيت حمتخؽ هبا ُشٍ اًخلٌَة ثفعَهل فامي س َب يت الحلا، وا 

ؿالانهتا اًيت ثـعي ٌَلارئ اسدرشافا ًـىس هل ظحَـة  جنسُا ثـمتس ؿىل اًخوزَق من ذالل ا 

ِشا جنس اًلارئ هيت هبشٍ اال صاراث اًرصحية اًيت متيح ب مهَة كعوى  احلسج املخوكؽ.ًو

 ٌَحسج اًرسدي . 

ظالًخيا اًزمٌ        َة ُشٍ، ب ن املحسع ب مه ما رنذز ؿَََ ُو ؾيرص ما وسدضفَ من ذالل ا 

الاس خحضار ًىون اًوكائؽ جصث يف اًزمن اًلاجص وال حساج مس خلات من اًخارخي. ومن ب مه 

ٍهيا ما ًب يت:  اًيخاجئ اًيت ثوظَيا ا 

كاث اًخب زم  - ُسف اًصوايئ من الاهسفاع حنو املايض ُو اًىضف ؾن ب س حاة اًِزمية ومسوذ

 ي اجملمتؽ وال جسمح هل ابالهعالكة حنو املس خلدي. وحاٌك اًَب س اًيت حىد

اس خشاكراث ثـسفِة ًلصض  اس خحضار املحسع يف تـغ ملاظـَ اًصوائَة -
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اًخيفُس والاسرتاحة، ًىوهَ ماهاك من رسد اًوكائؽ، فِجـَِا  وس ٍَك ملسح اًلكي ل ن 

 . حشفِا ال ًؤثص يف سري ال حساج

و اًىضف ؾن املسىوث ؾيَ؛ تـمََة كاًة املحسع من اًخساؾَاث املاضوًة ُ -

صهجا من دائصت احللائق  ًَا خي  ًحاسِا زاًي فٌ خَ رفؽ اًس خار ؾن ثكل اًواثئق وا  اًىذاتة و حماًو

 .  اًخارخيَة املسجٍك، وتشكل ًعحح املايض/اًخارخي صفافا  حصى من زلوتَ اًوكائؽ

 . زائصياس خزسام املحسع اسدرشافاثَ هوس ٍَك ٌَخرفِف ؾن ىىداث اًفصد اجل -

 . مسة الاسدرشافاث تـسم اًَلِيَة ًلَاة ما ًثخت حصة وكوؾِا -
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