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جصاُمي  جضلك اًفضاء واًزمن الأسعوري يف رواًة ؾضة اٌََي لؤ

 اًىوين
 ىهوال مسور:  تالأس خاذ

 والأدة اًـصيبكسم اٌَغة  

  لكَة الآداة واٌَغاث                                    

 )اجلزائص(  -ثخسةخامـة 

 ط:    ػػػػػػمَر
ًلس ثفاؿي اًيط اًصوايئ "ؾضة اٌََي" 

جصاُمي اًىوين ة لؤ  مؽ روادس مـصدِة ودىًص

خمخَفة، بأسِمت يف مِالد هط مىذزن تعاكاث 

حيائَة ثّصت، مهنا اًصادس الأسعوري اذلي  اؤ

بأهسة اًيط تـسا دٌَا وحٌلًَا ذاظة ؾيسما 

ىل ملوماثَ اًحيائَة هبسف ذَق بأحواء  جرسة اؤ

مفاركة ودق مٌعق الأسعورت واًيت اذرتان 

ٌل حِر مٌحهت(اًفضاء واًزمن )  امن تُهن

دىِف جضلكت الأسعورت ىزوُا مفاركِا 

 داذي املىون الأسعوري؟ ذزل مفصداث

 

Abstract: 

‘The grass of the night,’ a 

novel written by Abderrehmene 

Elkououni, where a deep interaction 

is experienced different epistemic and 

ideological sources, the latter had 

contributed to the birth of a rich text 

in matter of allusions, especially the 

mythic source which gave the text on 

artistic and aesthetic dimension by 

shaping the novel’s structure in order 

to establish an ironic context 

underlying the logic of myth. In this 

respect, we came to select in this 

study two textual aspects: space and 

time, to explore how they contributed 

to mythic structure ingredient? 
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 :  جضلك اًفضاء الأسعوري.  0

ًلس محي املاكن الأسعوري ؿىل ؿاثلَ احذضان احلسج واًضرعَاث نٌل دذح 

دػ)املاكن الأظًل يف امليؼور الأسعوري ٌَخىون  ،اجملال ٍمتثالث اًزمن وبأتـادٍ اخملخَفة

ىٌَ ًفلس كسسُذَ الأظََة تلسر حزمٌَ ذالل مساراث ظوًةل من  اًلسيس، ماكن ملسس، ًو

منا ٍىديس ظفة اًلساسة من اًخسوس  واحلالل. دامللسس بأسعوراي، ًُس ملسسا تشاثَ، اؤ

 1. حسج بأو من كسر مـني

ىل  يف اًفضاء الأسعوري ثؤدي الأمىٌة دورا اثهواي هون الأسعورت ل جسدٌس اؤ

 2. املاكن مبلسار اًـالكة اًيت ًلميِا املاكن اًخرََي بأو مؽ اًالواكؽ

دراك اًفصد/ادلاؿة وخيخَف املاكن الأسعوري ؾن امل اكن احليس وذزل تخسذي اؤ

ذ اًخجصتة ادلاؾَة دلى اًضـوة ثضفي ؿىل املاكن مـاين ذاظة  وؿاظفهتم يف رمس املاكن؛ اؤ

ن اكن ًلك ماكن كمية يف ذاثَ ٌس متسُا من ظَخَ ابمللسس  ىل ؿسم جتاوس املاكن، واؤ حصد اؤ

ىل مٌاظق وذل، 3بأو غري امللسس، تي وهل دلةل ذاظة وحِات بأسعورًة، ا داملاكن)ملسم اؤ

ٍهيا من دللث  ة من كدَي اًلساسة واًسـس واًيحس واًضفاء واًيـمي، وما اؤ ذاث كمية رمًز

ة تني اًاكئياث ؿىل ادذالدِا، س امي  ،4ذاث اًعةل ثض حىة من اًـالكاث، واًرتاتعاث اًصمًز

 مضمون تال صلك، ومسًول ًححر ؾن -حسة كامس ملساد -وبأن اًفضاء الأسعوري

 5داهل. 

ىشا ارثحعت تـغ الأساظري ابملاكن، واؾمتسث ؿَََ ًحياء وس َجهيا احلاكيئ  ُو

يف امللاتي جنس بأن اًىذاتة اًصوائَة كس  6مضفِة ؿَََ ُاةل من اًلساسة ومن مثة بأسعورًخَ،

آدص يف اًخـامي مؽ احلزي ودعوظا حني اغخسى اًصوائَون ٍلكفون  اختشث ًِا مٌحى ب

ؿادت ما ل جيوز هل ؾلال تخـوميَ يف الأسعورت  ىل اًوؾي واؤ ومحهل ؿىل اًيعق وددـَ اؤ

 7.وسَواك

 ّ ف مذرَي اًصواًة تـوامل حاكئَة من غشث اًعحصاء ؿامل املخرَي اًصوايئ، دذىث

ذ ثـس  تُهنا ؿامل اًعحصاء تبأتـادٍ اًثلادِة املخـَلة ابلأسعوري واًـجائيب واملصوايث اًضـحَة اؤ
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هخاهجا اًزراؾي واملادي، )اًعحصاء حزء من حصازيا اًعح  ذا اكهت اًعحصاء دلريت يف اؤ َـي، واؤ

هخاهجا اًصمزي(  ٍهيا ؿىل بأهنا غيَة ترتاهثا اًثلايف وابؤ هَ ًيؼص اؤ  8داؤ

ًلس ادذريث اًعحصاء توظفِا اًفضاء غري احملسد اذلي ثخىن ؿَََ الأحساج 

جصاُمي اًىوين ابًفضاء اًعحصاوي حماول ذَق بأسعو  ذ حيخفي اؤ رثَ اخلاظة هبشا اًصوائَة، اؤ

عحح "تـسا ل مٌاص مٌَ من الأتـاد ً عَ ؿىل اكمي اًفضاء اًصوايئ حىت اًفضاء حِر ًخس

اًفٌَة وادلاًَة يف اًيط، حيخضن احلسج دَِ، واًضرعَة، ومييح لك ؿامل رسدي ظاتـا 

ذ ثفِغ  ،9خيخط تَ دون سواٍ، وتَ ٍمتزي ؾيَ" . اًعحصاء تبأسعورت املاكن وبأرساٍر اؤ

ذ ورت "دالأسع ضالكن مـا وحست ل ثخجزبأ، اؤ يه تًت اًعحصاء ثخواخس وثـُش مـِا ٌو

وداذي ُشٍ اًوحست ذاث اًلواهني اًعارمة ثخودل حصنة درامِة ثخحسد من ذالًِا معائص 

من ًـُضون داذي دضاء اًعحصاء من خشوص واكئياث ثخوحس حِواهتا ومتزتح تفضاء 

ي اًفواظي دامي  -اًعحصاء -املاكن ًلاظ ذاهصهتا املًس َة واس خغالل  10تُهنا" اذلي ًٍز تغَة اؤ

ا تَعف وذزل تيرث بأس اًعحصاء ثؼي مامتَُة يف و اظري اًعوارق وبأايهمم يف رمحِا "بأرساُر

ىل ؿاملِا، واًىوين ل  ا املغَلة، حبَر ل متىن املحسع من اًوًوح اؤ ا وبأرساُر بأساظرُي

ًََ". ٌس خجمؽ ظاكاثَ لذرتاق اًعحصاء، اًعحصاء يه اًيت ثيفش  11اؤ

ويف رواًة ؾضة اٌََي ثسور بأحساج اًصواًة يف اًعحصاء جلك ما ثيعوي ؿَََ 

آدص بأسعوري معَق وغري  ىل ب من بأوظاف املاكن ورموز ختصح اًفضاء من تـسٍ اًواكـي اؤ

وف  حمسد، ماكن ًيعوي ؿىل اًىثري من الأًغاز واملخاُاث اًغامضة اًيت ل متت ٌَفضاء املبًأ

 . تعةل

ذ ًخـزر املض  ِس املاكين الأسعوري ابهعالق الأحساج من مـحس ثُهنَيان ًُس متس اؤ

ًِة ثُهنَيان وثـم حٌلٍهتا ؿىل ساكن اًعحصاء دِو مالذ اًحعةل ذ دَِ ثلسس الؤ  .  كساس خَ، اؤ

ني مبا حيخوي من مشحب ًخلسمي  ًـج دضاء املـحس جصموز ثلسٌس َة حـَت مٌَ مالذ اًواًو

ذ ثلوم اًـصادة ؿىل ذسمة اًزائٍصن، داملاكن اًلصاتني، ودَِ حيصق اًحرور وثـلس  اًيشور اؤ

ئاث ُشا املاكن  ِة ثُهنَيان، داًىوين ٍصمس تسكة حًز ماكن ثـحس وجرشًف ًرضحي الًآ

ِة  ذ رظس ثفاظَي حِات اًعوارق ومـخلساهتم مس خٌَِل بأسعورت الًآ الأسعوري امللسس، اؤ

ني  ي، واذلثُهنَيان ًضحن اًفضاء تبأحواء ملسسة يف حرضت رضحيِا دصضخَ ظلوس اًواًو
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ذ  مما  12يه "معسر الأص َاء، وس يس الأحِاء، وماًئة اًىون ابخلعة وبأس حاة اًامنء" اؤ

دضلك د من اًغصاتة واًـجائخِة اًيت اندس هبا من اهغالكَ ؿىل بأرساٍر  هحري تلسرحـهل ٍمتخؽ 

هَ دضاء  مفصداث ُشا اًـامل الأسعوري من ذالل ذَلَ ًلأسعورت ومـاٌض هتا اؤ

َ مـحس ؾض خار رمز اخلعة وادلال اًيت ثغصي  اذليار،الأرس  ًـىس يف تـغ وحُو

تفذيهتا، دُس َعص ؿَهيا ابدوس/الأة وجيصدُا من كواُا وكسرهتا ؿىل الؤغصاء دذحلى مسَوتة 

ىل املياتؽ ىل مـحس ثُهنَيان دِىون ثـَلِا ابملـحس ؾودت اؤ ىل رس اًحساايث  ،الؤرادت ذلا ثَجبأ اؤ اؤ

ا بأظغص مصثحعا ثرس بأن،ر، رس اكمن ذَف لك اًخحسايث يف اًعحَـة اكهت املصبأت رس  حِر"

والأهوان، دوراء لك ذزل بأهىث هوهَة ؾؼمى، يه مًضبأ الأص َاء ومصدُا. ؾهنا ثعسر 

ىل رمحِا ًؤول لك يشء نٌل ظسر..."        13املوحوداث واؤ

ن اًصواًة لكِا ثحسو وكأهنا امل اكن ًلس بأدمغ املاكن يف ثفاظَي الأسعورت حىت اؤ

صاراث ذاظفة ؿ،ر اس خحضار املـحس/اًرضحي والأزكة مث اخلحاء ،اًعحصاوي ذ كسم اؤ حِر  ،اؤ

وف واملـلول. وس َعصت كوى اخلوف  ًؤسس اًفضاء بأسعورًخَ من ذالل الاىزايخ ؾن املبًأ

حِر ًحسع  ،دِغسو تشزل دضاء ذارح اًـامل يف موازات ؾوامل بأسعورًة ،واًخلوكؽ واًوحست

مث  ،سعوري اخلاص )دضاء اًعوارق( اهعالكا من مذىئ ؾوامل الأسعورتاًصوايئ ؿاملَ الأ 

َِا كٌاؿاثَ من دون بأن ًامتس مؽ ؾواملِا دذخحلق بأسعورًخَ ٌَفضاء من ذالل ؿالكة حيمّ 

ِعور ذزل تلوهل: "صاءث الأكسار بأن ًخحصك املٌلًَم د اًحعي تَ وجمصايث الأحساج داذهل 

ء ؿىل حادة واد بأظَق ؿَََ اًـاجصون امس وادي اجلن، يف ذالء اًغصة، ًَيعحوا رنزيت اخلحا

، ؿ،ر اًخارخي من مضاًلاث اًلدََة اخلفِة. اىزوى يف رهن  ئم اذلٍن ىًزٍو ثسخة ما ؿاانٍ بأًو

  14دداء مًسوح من وجص دامح ..."

جصاُمي اًىوين ًسثّ  ن اؤ ص املاكن تساثر الأسعورت واًواكؽ دغاًحا ما ًخجاوز ثسل اؤ

هيامٌا تواكـَة املاكن، داخلحاء ُو املـادل املوضوؾي ٌَـامل/ اجملمتؽ الأسعورًة يف حماو ةل اؤ

اًعاريق، واًضرعَاث مه ساكن اًواو احللِلِون، ودضاء اًواو ُو دضاء مٌزتع من مصمي 

واكؽ اجملمتؽ اًعاريق دِجـَيا هدرسة مـَ وهخرَي ماكن اخلحاء اذلي ميارس سَعاهَ ؿىل 

ص الأحساج وؿىل ثساظَ ختحو، ُشا اًفضاء الأسعوري  بأحساج اًصواًة وحيخوهيا دفَِ حُز
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ِة  املخحّول كس اسدمثص بأسعورًخَ يف س َاق تيائَ اًصوايئ بأصاكل مضِسًة من مـحس الًآ

ىل بأدق اًعحصاء اًعاركِة املمخست ىل دداء وان حهياي اؤ  .  ثُهنَيان اؤ

ذ متصد دضاء ا خلحاء ؿىل ثلرتة يف ظَاغهتا اًفٌَة من ظَغة اًحياء الأسعوري اؤ

دضاء املـحس وؿّس اًفضاء امليادس هل، دلس اس خعاع ذَق بأسعورًخَ ثسحة جمصايث 

ِة ثُهنَيان مـعي اًوػَفِة دفي ػي حصم  الأحساج وثفـََِا وسط بأراكهَ دغسا مـحس الًآ

ًَيا اًىوين حوار مسوسا ًسحغ من ذالهل كساسة املاكن وحصاحؽ  اًرضحي امللسس ًيلي اؤ

ٍ دضاء اخلحاء خلَق ثوازن تغَة سّس اًفصاغ اذلي ذَلَ ضـف املـحس بأمام وػَفذَ ًَلفز ابجتا

ا الأول ذُحت  اًوضؽ اًلامئ ؿىل مٌعق الاسددساد واًخىمت، ذزل ما ثـَيَ اًصواًة:"يف دصاُر

آلك اًيشور  ًالحامتء تخٌاء احلصم. ابثت ًََهتا الأوىل يف دار اًلصاتني، وبأظـمهتا اًـصادة من مب

هفاكِم ؿىل بأهفسِم وؿىل ذوهيم. ظادت اًيت جيود هبا ا ون ؿىل اًرضحي ثسزاء ًفوق اؤ ًواًو

 تحرصُا تـَسا، تـَسا، جساءًت تَفغ همموس:

ًَم اثهَة؟ -  ُي ؿاد اؤ

 : خاء حواة اًفذات حاسٌل

ًَم! يل ملا ؿسث اؤ  ًو مل ًـس اؤ

راء ثزنل اًعمت، ازداد اًحـس تـسا يف ترص اًاكُية، وثـَلت اًعحَة ابًحـس يف ملَيت ؿش

ن ثـامي دضاء املـحس مؽ ما ًلؽ داذهل من بأحساج وخشعَاث ً،رز اًخحول 15الأتس" ، اؤ

اذلي حلق اًفضاء ًفلساهَ حصارت كساس خَ، وؾلمَ بأمام ثيايم الأحساج دمل ًُمثي بأمام اًحعةل 

ؿادت ثفسري رّس اًعحصاء من بأخي ثوًَس حمىِاث  سوى ظَي بأحوف. كعس اًىوين تشزل اؤ

ىل اًيط وذَق بأسعورت حت لق بأسعصت اًفضاء حسة بأداكر وثوهجاث املؤًف اذلي ٍصهو اؤ

تياء دضاء ًـاهق بأدلا اسدهيامِا وختَََا ًومه تواكـَة وحودٍ من ذالل حضور بأسٌلء ًِا 

هل اًعوارق  مصحـَاث اترخيَة وبأسعورًة ظاركَِ مبا ًامتىش واًيحوءت املـ،رت ؾن ؾودت اؤ

 واًِميية اٍهنائَة ًلواٍ.

ًَِة ثُهنَيان واضـا انموسَ  من ذالل همامجة اًلواهني واًيوامُس اًيت متجس الأم الؤ

ىل  ؿىل حمم جتًصيب مصاُيا تشزل ؿىل دصق املوازَق وذَزَهتا، وُو اًخحول اذلي ًسؾو اؤ

ذ جضلك امللوةل اًيت ػي ٍصّددُا املصحىز الأساس اذلي بأكام  ثلسٌس الأة/الؤهل بأمٌاي ،اؤ
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اًسٌلء، بأن ًفوز ابحلّة غري الأة؟" جساؤل حصّدد ؿَََ انموسَ: )من ٌس خحق حتت كدة 

ىل ضَاء  يف اخلالء نثريا مٌش ثسل اٌََةل اًيت بأدصخَ دهيا سََي الأدغال من ػٌَلث اخلحاء اؤ

صاراث ذاظفة يف ظًصلة الاكرتاة والاتخـاد ؾن دضاء 16اًعحصاء...( ىل اؤ ، هنخسي اؤ

الهل ثخىن مغامصاث اًصوخ اخلحاء اًيشء اذلي حـي مٌَ دضاء املخرلذ اخلَايل مفن ذ

 واًخرَي واحلمل.

ىل الأسفي "اخلحاء"  لة ثعوٍص اًفضاء اًعحصاوي  اهخلال من الأؿىل املـحس اؤ دعًص

ُشا املسح ٌَماكن ًلرتة ثسرجيَا من ذالل رتط الأؿىل املـحس ابلأسفي اخلحاء لؤهخاح 

 احلسج املصّوع "اًفٌاء".

ثسَعان اًيعَني اًرشُني، داض املزجي اًغامغ  "امزتح ادلم ابدلم، وثالمح اجلصم ابجلصم

ش الأكسمني، وثسدق  ىل بأسفي وـادت لك سائي. مغص مفارش احلصم اجلدلًة، املوسومة تخـاًو اؤ

ابسرتذاء، تخاكسي غامغ، ًريوي حضَغ اًرضحي حِر اس خلصث ؾؼام احلىمي 

 .17اًلسمي"

خني ثضفي ثواحصا من ًلس مّت اهسماهجٌل يف دضاء ٌسودٍ اًخيادص تني وضـَخني مضعصت 

هوع ذاص، لؤؿادت ثعور اًفضاء اًعاريق ودق هؼام خسًس من ذالل متجَس دضاء اًعحصاء 

هل اًعاركِني، ًخيؼمي  الأرض املوؾودت، اًيت س َحسج دهيا الاهلالة واىىضاف اًّصة اؤ

ذ ل وحود  َّة لأُي "واو"، ددـودت اًّصة/الؤهل س خـود الأرض اؤ اًفوىض وؾودت اًوؾي املغ

ِة، مل اكن غري اًعحصاء ًرسد كعة الؤهل امليخرص، اذلي س َـود حامت ًالهخعار ؿىل املصبأت/الًآ

وكأن لك ُشٍ الأحساج ثخَرط يف "واو" املاكن اجلسٍص تخعّور حاكًة ؾودت الؤهل 

امللسس، خفارح "واو" اًعحصاء ل ميىن احلسًر ؾن ؾودت الؤهل لأّن اًعحصاء يه تدل 

ملياسة لحذواء كسس َة ُشٍ الأسعورت، دـيس احلسًر ؾن الأسعورت، ويه الؤظار ا

 اًعحصاء حسًر ؾن اًـامل توظفِا مصنز اًـامل حسة هؼصت اًىوين اًفٌَة الأدتَة.

 : . جضلك اًزمن الأسعوري7

هل  ًدٌاسق مفِوم اًزمن الأسعوري مؽ ما حصوًَ الأساظري اًَوانهَة اًلسمية ؾن هصوهوس "اؤ

ىل اسدِـاة اًزمن ًلك الأحساج،اًزمن" وثعوٍٍص ًَهتم بأتيا صارت اؤ ذا اكهت  18ءٍ اؤ واؤ

الأسعورت حصظس وكائؽ حسزت مٌش زمن تـَس، ويه من اٍمنط اذلي ًُس هل زمن حمسد، بأو 
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داؤن  19، ًعَح ًخفسري احلارض واملايض ونشزل املس خلدي،Timelessُو منط تال زمن 

اتي ذزل زمن من هوع اًزمن الأسعوري اذلي ًخجىل دَِ امللسس واًالملسس ُو يف مل

ا جتس َسا ًلأساظري وحىصارا لأحساج  آدص. ثحني خمخَف الأساظري واًعلوس. ابؾخحاُر ب

آدص لأهَ لاترخيي رسمسي -ملسسة هَ زمن من هوع ب وكس صلكت الأسعورت ثعورُا  20اؤ

اخلاص ٌَزمن داملَثِوًوحِا ثخـامي مؽ اًزمن ؿىل بأهَ سَسةل من الأحساج اًيت ل ثًهتيي 

 21من حمسد، دفىصت اًزمن الأسعوري ثلوم ؿىل اًخجس مي.بأي س َاق ز 

هَ اًزمن املوغي يف اًلسم حس اًالمذيايه اًلاتي ًالس خـادت "داًزمن الأسعوري  اؤ

ذ ميىن اس خـادثَ من ذالل اًعلوس ذزل بأن من ميارس صـريت من اًضـائص  زمن معَق اؤ

خجاوز كسميا مثي احلَق واًعواف بأو الأصـار واذلحب ٌسمو ؿىل اًزمان و  اًفضاء ادلهَوي ًو

ًًَدغ تسدق اًزمن الأول زمن اًحساايث دِحـر اذلهصايث اخلادلت جصوخ احلارض  22اًخارخي"

مما مييح تـغ الأايم واًخوارخي بأًق اًلساسة رمغ بأن ثسل الأايم واًخوارخي ًُست ملسسة 

  23تشاهتا.

ذ حتَي ؿىل ا ِشا خاءث امللاظؽ اًصوائَة مَوهة تعَغة بأسعورًة اؤ لأزمٌة ًو

ىل  جصاُمي اًىوين ومن ذالل الاس هتالل اؤ الأسعورًة، بأزمٌة اًحساايث الأوىل، دلس سـى اؤ

حقامٌا داذي دوائص اًزمن الأسعوري ؿ،ر ثلٌَة الاسدداق اًيت ادذخح هبا بأول مضِس يف  اؤ

اًصواًة، وكودا ؾيس تساًة اًصواًة لس خجالء ما حتمهل من توادر اًرتدد وادلُضة تعسد 

ىل اٍهناًة من ذالل املضِس الادذخايح اذلي خيزتل بأحساهثا دِلول: "يف بأحساهثا،  ذ ًيلَيا اؤ اؤ

ا الأول ذُحت ًالحامتء تخٌاء احلصم. ابثت ًََهتا الأوىل يف دار اًلصاتني، وبأظـمهتا  دصاُر

آلك اًيشور هفاكِم ؿىل  اًـصادة من مب ون ؿىل اًرضحي ثسزاء ًفوق اؤ اًيت جيود هبا اًواًو

 هيم. ظادت تحرصُا تـَسا، تـَسا، جساءًت تَفغ همموس:بأهفسِم وؿىل ذو 

ًَم اثهَة؟ -  ُي ؿاد اؤ

 : خاء حواة اًفذات حاسٌل

ًَم! يل ملا ؿسث اؤ  ًو مل ًـس اؤ

ثزنل اًعمت، ازداد اًحـس تـسا يف ترص اًاكُية، وثـَلت اًعحَة ابًحـس يف ملَيت 

ـي املضاحـة تني وان ، حِر مثي اٌََي زمن ممارسة اخلعَئة ممثةل يف د24ؿشراء الأتس"
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هَ زمن مذـَق ابخلعَئة، نٌل اكرتن زمن اٌََي ُِيا تؼالل اًفىصت  حهياي واحلفِست، اؤ

الأسعورًة، اًيت حصظس وكائؽ مٌحوذت ارثحط حسوهثا ابٌََي ؿىل سخِي املثال "بأسعورت 

ِة ًآ و ظغري دذَت ب ِة مؽ دًوىزوس دػ"مٌش جرشدٍ ُو  اًىرتا"، نٌل ارثحط اٌََي ترصاع الًآ

ِة Holderlinاًَوانن يف حِات مؼَمة بأو ما ٌسمََ ُودلًرني " ِة" لأن الًآ " تػ "ًَي الًآ

بأظححت اكئياث ؿاكةل ومـلوةل ل ثلدي ابٌََايل اًساُصت، حصدغ وسخ احلَات، وتشزل 

ذا اس خـمَيا ثـحري جصغسون" l’élan vitalكضت ؿىل الاهسداع احلَوي " وُىشا  25" اؤ

شا ما ؾىسَ ؿامل وان حهياي اًثائص ؿىل زمن مثّي دًوهزيوس زمن اجليو ن واًالؾلي ُو

هنا زورت زمن  اًـلي ؿامل املثي اذلي مشهل زمن اًياموس املخلادم اًثاتت ؿىل مسى الأزمٌة، اؤ

اًالؾلي اذلي ًامتس مؽ اًزمن الأسعوري يف صلكَ املعَق امليحسر يف مواهجة مؽ اًزمن 

ىشا كصر وان حهياي بأن اًثاتت )الاهعَويج( يف حماوةل خلَزةل ا لأزمٌة وثفجري رهودُا، ُو

ٍمتصد ؿىل اًزمن وخيَق حلَاثَ زمٌا مغاٍصا اكن مثار خسل كدََخَ وثضارة الآراء ثضبأن احلَات 

اجلسًست اًيت اتخسؾِا وان حهياي وذزل تخفضَهل حِات اًؼالم بأي ثـَلَ جزمن اٌََي، 

آدص  ؾيسما بأنّسوا بأن ل يشء حيسج لجن واس هتخاٍر ابًياموس ذلا رّحح اًـصادون "ربأاي ب

َةل نٌل ًـخلس اًحَِاء، وحىت ثسل الأظوار اًيت ٍصاُا اًياس غًصحة،  الؤوس تني ًوم ًو

ىل اًعفوةل، واىل اترخي بأتـس من  هٌّل حصحؽ، يف احلّق، اؤ وثخىضف ٌَىثرٍين يف بأرذل الأؾٌلر، اؤ

ىل اً  مياء اًىِية اؤ خارخي الأتـس من اًعفوةل. وظاة هلم اًعفوةل. وجصمغ بأّن اًخسعاء مل ًفِموا اؤ

ىل رحةل ؿ،ر الأزمٌة تلوت  26بأن ًخجادًوا يف بأمٍص مصارا..."  يف حماوةل من اًصوايئ خشتيا اؤ

س هبا مواهجة  آدص كس مىض لؤؿادت كصاءت بأسعص اًغَة املايض بأًر اخلَال حنو بأجبسايث زمن ب

ًلاظ اًصواسة املخـمَلة تفـي ثياكضاث اًواكؽ واسدٌعاق اذلُيَة اًـصتَة املس خغَلة  ؿ،ر اؤ 

ىل ثَرَط الأزمٌة وتـر  اًزمن اًثاتت اٍمنعي، دلس سـى اًىوين يف ُشا اخلعاة اًسادص اؤ

شا  اًغائحني من ذالل اس خَِام مىوانث وؾوامل اًسحص واًضـائص واجلن واًلوى اخلفِة، ُو

ّمي ابلس خفزاز ادلادؽ ًَفذح بأمام املخَلي هوت ممَوءت ابلأًغاز املثريت ؿ،ر اًزمن املايض احمل

آدص دلكٌل زاد املخَلي خنصا يف املايض  ىل اًوراء داًوراء داًزمن اًحسيئ حبثا ؾن ؿامل ب ٌَـودت اؤ

هـاش اذلاهصت ابحلسًر ؾن مواظفاث داذي زمن اًحسء  اًالؾلي -لكٌل زادث احلاخة لؤ

ٍهيا حِر اكهت احلَات/اًزمن مذحصرت م  -اجليون ًلاظ اًضوق اؤ ن انموس اًـلي اجلية واؤ
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ني مةل دلسث واو ًوما مث دلسث اًياموس  داكن حسًر وان حهياي حلفِسثَ تبأن "اًعحصاًو

ىل اًواحة اًضائـة"، ق اًـودت اؤ ىل رّس اًّسَف واىل ظًص خي،ران  27بأًضا دفلسث اًس حي اؤ

ًة املايض اًصاوي بأن اًزمن اذلي ُو تعسد احلسًر ؾيَ زمن ضائؽ ذارح من رساد

ني مذـَق ابًياموس دضَاع اًياموس اس خوحة ضَاع اًزمن اًسـَس  مذوادل يف بأحالم اًواًو

املخسدق من اس خحضار بأسعورت اًحسء، ؾىس زمن احلارض املَؤوس مٌَ ادلال ؿىل 

ايٍ  . اًضلاء من ذالل حَول زمن اًياموس مَفّق واملخيامغ اؤ

ًََ تعوث اًصاو  صارت اؤ ىل دائصت اًخحولث اًيت داًزمن اذلي ثخىصر اًالؤ ي ثومئ اؤ

تـس بأن اسدٌفشث اذلاهصت اًعاركِة وثحسًت مالحمَ مل ًـس  -اًصاُن-ثؤثص ؿىل اًزمن احلارض 

ُو هفسَ نٌل ؾصدَ بأُي اًعحصاء، لأهنم بأضاؾوا اًياموس داهلىض  زمن الاس خلصار وحَّت 

ىل ماكهَ بأزمٌة اًضلاء واًخََ حِامن اؾخيلوا اًياموس اذلي ٍصاٍ مَفل ا ُشا ما ًسدؽ ابًصاوي اؤ

اًلفز حنو زمن اًحساًة تسء اخلََلة من دون بأن ًفَت اًزمن الأسعوري اًسحصي 

 واًخارخيي.

ًريظس ًيا رصاؿَ مؽ اثًوج الأزمٌة زمن اًياموس احلامي ٌَسـادت مث ًَََ زمن 

ضاؾخَ وصلاءمه توضؽ انموس حمّصف ٌَياموس الأول بأي حِات اًصهون والاسدسالم واذل ل اؤ

ًََ واحلامي ًخحاصري مِالدٍ اهَ اًزمن امليخؼص زمن  ىل اًحسء اذلي اُخسى اؤ مث زمن اًـودت اؤ

ىل دجمِا مـا خلَق زمن خسًس  ىل املسًية اًفاضةل مسًية اًـسل ًِشا ًَجا وان حهياي اؤ اًـودت اؤ

داذي دائصت اًزمن احلارض وُشا اًزمن مل خي،ر ؾيَ تـس تي ُو زمن مًضود ُو زمن 

ىل زمٌَ اًَوثوتَ ٍهيا ؿ،ر ثياوهل ٌَـض حة اًـجَحة اًيت ًدرسة توساظهتا اؤ ا اًيت اكن ٍصحي اؤ

ـُش بأسعورًخَ )ثشّوق اًسائي تعصف اٌَسان دوخس ظـمَ غامضا ذنٍّص تعـم  اجلسًس ًو

بأؾضاة نثريت، بأو تعـم ذََط من الأؾضاة، ظـم كسمي بأصـي يف ظسٍر اًفضول واحليني 

ىىفاءُا لؤدفاء رّسُا، دزتؾزع هنش هعَحا من اًوركة امليمكضة  حول هفسِا كأهنا جتاُس ابؤ

ىٌَّ مل  جفبأت ودصح.. دصح ٌَمّصت اًثاهَة دصح من اًعحصاء ًَعوف ممازل حمل  هبا نثريا ًو

ـّم هبياء مل ًـصدَ  ًحَغِا بأتسا، وىزل بأكواما ؿاصوا دَِ ظوًال، ومل ًعّسق توحودمه ًوما وثي

 دلس اًوزر، وحتّصر من بأراكن اًعحصاء الأرتـة، ،ومل ًشق هل ظـٌل، ومل ًسرك هل اسٌل

آماد س حلت املَالد وس حلت  بأراكن  واس خـاد صُئا بأضاؿَ مٌش بأمس تـَس خسا . مٌش ب
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ورواًة ؾضة اٌََي كامئة ؿىل ُشا اًزمن الادرتايض اذلي  28اًعحصاء الأرتـة..."  

.  ٌسرٍص

من ذالل حىصار الأحساج ثضلك حملامكة انموس اًعوارق داًزمن ادلائصي يف اًصواًة ًددَور 

دائصي يف حتاورٍ مؽ احلىمي توتو اذلي ميثي روحا من بأرواخ املايض اًخََس،دػ )يف ؾًََِ 

مصخ بأظَي، ويف تيُذَ حِوًة ل ثدٌاسة مؽ كسمذَ يف اًزمان، جصمغ اهَ ًحسو ولك بأتياء 

ما اكن ظفال ًسّرتَ الأدغال بأكي جىثري من معٍص احللِلي ول ٍزال ًشهٍص ابملالمح هفسِا ؾيس

ماء بأن ميازحٌَ  صوق ًالؤ لال بأهَّ محي الأة ؿىل ػٍِص بأًضا... ٍو ؿىل ظَس اًعَور...ًو

 دَِححن ؿَََ يف اًسؤال "ما رّس ذَودك اي توتو"؟...

دٌّسر تـغ اًـحَس دريّوحون ًلول مفادٍ بأهَ محي ؿىل اًّؼِص اجلّس، وخّس اجلّس،  ًو

ىل اًعحصاء كادةل من  نٌل محي ؿىل اًّؼِص بأحِال بأدصى يف تالد الأدغال كدي بأن ثبأيت تَ اؤ

  29كوادي اًخجار( 

مفن ذالل اس خسؿاء خشعَة توتو "احلىمي" كام تخَرَط بأحساج وبأزمٌة نثريت دلس 

ىل غاًة زمن خّس اجلّس مث بأتـس  مثّي "توتو" مايض وان حهياي ومايض وادلٍ مث ًيفذح اًزمان اؤ

ة موغةل يف  ىل بأزمٌة حسًص الأدغال ُشا اًوظف ادلائصي ٌَزمن داٌََي لزمة زمٌَة من ذزل اؤ

، ثخىصر تعورت جتسس معق اًـالكة اًيت حصتط تٌَُ وتني وان حهياي دفي ؾمتخَ خيخئب يف 30

سًف مـَ ؿ،ر  رحَخَ املميوؿة ابجتاٍ اًوظن املفلود ًَىون غعاءٍ وردِلَ ؿ،ر اًعحصاء، ًو

 ثلٌَة

ىل بأزمٌة حسَلة يف حصنة هواس َ ىل حارض احلوار اؤ ة ثرتحن تني املايض اًسحَق اؤ

ن بأمىن اًلول زمن املثال، مما بأهسة اًزمن  وان حهياي مث ثخساذي مؽ اًزمن اجلسًس بأو اؤ

ذ الأحساج يف رواًة ؾضة اٌََّي ل ُجسملُّ ابٍهناًة تي اكهت  ة اؤ الأسعوري ظفذَ ادلائًص

اترخي اًعوارق اًلسمي زمن  اٍهناًة تساًة ملصحةل بأدصى ذلا اكهت هناًة زمن توتو اذلي مثّي

الأدغال ُشا اًزمن اذلي ٍمتثي يف اًصواًة دورت اًزمن احللِلِة املمتثةل يف املَالد واًودات، 

ًخيعَق دورت بأدصى ثحسبأ نشزل تحـر املايض وثًهتيي مبحامكخَ، مفثٌَل تـر اًصاوي احلىمي 

ور اًثلادة واًـاداث "توتو" اذلي مثّي اًخّارخي اًسحَق ٌَعوارق، نٌل ًـّس ظورت من ظ

واًخلاًَس اًعاركِة املوغةل يف اًلسم واىهتيى مبحامكخَ وددن ُشا املوروج اًلسمي، ثحسبأ دورت 
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ذا اكن اٌََي ردِق 'وان حهياي'  ذ ًخّجَ ثضلك ثعاؿسي داؤ داهة بأدصى اؤ زمٌَة خسًست مؽ اؤ

ًََ ذهصايث ماض كس جححخَ الأزمٌة ُو  ذ حيمي اؤ هَّ معسر اًـشاة واًضلاء اؤ زمن واو داؤ

اًضائـة يف امللاتي مثّي اٌََّي ٌَحفِست زمن اخلعَئة واًفـي امليحوذ رمغ اصرتاوٌِل يف اًفـي 

حَ ًلة اجلّس  َُ اكن بأصّس ؿَهيا )هـم .مل ٌس خح ومل ًـجز رمغ اًزمان اذلي ُو ّل بأّن وكـ هفسَ اؤ

اٌَّـَية اًيت ل مل ٌس خح دبأىت مؽ احلفِست مٌىصا ومل ًـجز لأهَّ ل ٍىف ؾن بألك ثسل اًـض حة 

ذا مل ثفـَوا صُئا دسوف ًلذَين يف اٌََّايل!  ًـصف رّسُا سواٍ .دامسـوا اي بأُي واو! اؤ

مسـوا  دامسـوا! اؤ

ويه ؾحارت اسدرشادِة ملا س َحسج يف املس خلدي )اٌََّايل(  31اي بأُي واو...( 

ا احملخو   م.وكأهنا ثخَخس اًـحاراث اًيت ظّصز هبا الأسعورت وكأهّنا ثخًدبأ تلسُر

ذا اكن زمن اًعحاخ احلامي ٌَيور واًوجه، مبثاتة زمن الاهخعار، داحلفِست ثـُش اهخفاءٍ  داؤ

ّل ضَاؿا يف صوارع اًعحصاء )اس متّص املسري وثـاىل اًيساء .حىّصر اًيّساء  سُا اؤ ذزل بأهَّ ل ًٍز

، اجلس مي دفلس، ابًخّىصار وكؽ اًحسء .ثَلفَ بأُي واو اًفضول، دصّددٍو دامي تُهنم، جت اذتٍو

ن اكهت احلفِست نشزل يف حلؼاهتا الأوىل  32وثيّسروا تَ، واتخشًٍو دضاع دَِ اًِول...(  واؤ

ا يه ثخحول يف حلؼاث اخلسر املضؤوم  هنا رسؿا ما  منت مؽ مصور اًزمن وثضرمت ُو داؤ

ىل وحش دصايف ل ميىن مصاوغخَ ًخخعارع حسسا جبسس مؽ "وان حهياي" )احذواُا تني  اؤ

ُست حوااب ؾن سؤال ذراؾََ اكن ما  ُست متامئ، ًو زال ًغمغم تبأكوال ًُست بأصـارا، ًو

 :  كاًت

 ُي ػيًت اي مولي .بأن مثة ما ميىن بأن خيفى يف ُشٍ اًعحصاء؟ -

بأظَق ظوات وحرشخة صات ثشحب .حتسست امللدغ .بأمسىت ابمللدغ .كاًت: 

دفاء اًرّس؟  ُي ػيًت بأن ىزع بأًس ية اًـحَس ميىن بأن ًفِس يف اؤ

........................... 

نئ .رصلت  ىل اجلصم احملموم اذلي ًـَو وهيحط ًو ىل اجلسس .اؤ جسََّت ابملسًة اؤ

 33امللدغ...(

هَّ زمن احلفِست اذلي خيرتق بأزمٌة ظوًةل ثَخمئ يف زمن واحس ًغصف من زمن بأسعوري  اؤ

ِة الأم ثُهنَيان رتّة اًعوارق اًيت حسهثم ؾهنا اًياموس واًيت ًي  ٍهيا حسَق زمن الًآ دسة اؤ
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ًياموس  -احلارض–ًىن اس خحضار زمهنا تغَة اًيَي مهنا وؿسم دضوع اًزمن  34اًعوارق

اًعحَـة و ادذالدَ مـَ تي و متجَسٍ وحماوةل اًلفز ؿَََ ًرّصخ )مفن بأي رهن خاء اٌَّئمي 

س بأن ثلَة الأمص ربأسا ؿىل ؾلة دذرصح اًـصادة الأم من ؾصوش اًيحوءت،  تحسؿَ اًيت حًص

ىل الأم ًخلعؽ داجص اًًسي اًعحصاوي، وختسف ابًّصتة: "اتن ًت"  وثلعؽ وسة اًسالةل اؤ

ىل ثلسمي  35)اًيت مل حىن بأًضا سوى بأّم( اًسٌلء ًخزًنِا بأرض اًحَساء؟( داًصاوي ًـمس اؤ

ثٍص الأزمٌة وحصثسي املَمح  بأزمٌة غري حمسدت، وؿسم اًخحسًس ُشا دـي مذلعس ثيـخق ؿىل اؤ

ََلي تؼالهل ؿىل اًضلك اًـام ًلأحساج اًيت ثخزش من الأسعوري يف معومِخَ اذلي س  

ذ حىدسة الأحساج ظفة رصاؾِا ادلاذًل  اًزمن الأسعوري حمورا ًخحَورُا وثعاؿسُا اؤ

هل اًرّش من ذزل  يف ظورت اًرصاع تني احلفِست ثُهتَيان رتّة اخلري و'وان حهياي 'بأمٌاي اؤ

 كمي اًرش.اًرصاع الؤوساين اذلي ٌضِسٍ اخلحاء تني كمي اخلري و 

ىل ثلٌَة اًخَرَط لدذعار اًزمن دِلسمَ جبمي كََةل بأحساج حدىل  معس اًىوين اؤ

تبأزمٌة نثريت من اخي ذَق حمىِاث اًيط داكن دمج اًزمن الأسعوري ابملايض واحلارض 

يف حماوةل خلَق زمن مثال ٍصوق ًخوهجاثَ ومواكفَ من الأزمٌة املخـاكدة ؿىل اًعحصاء نٌل بأهنا 

هتا ومتيح اًلارئ دصظة اًخيلي تني اتـاد اًزمن اًصوايئ يف ثـ،ر ؾن مض اؾص اًضرعَة ورٍؤ

حصنة ثَلائَة ظحَـَة دون بأن ٌضـص ابلهـعاف املفاحئ وثغري مسار اًزمن اًصوايئ وابًخايل 

منا ُياك حمفزاث  ًُست بأحساج املايض جمصد كواًة خامست خاُزت ًمت ثوػَفِا يف اًيط واؤ

حود املايض واس متصاًرخَ يف امللعؽ اًرسدي احلارض داًحاؾر بأو ثَـة دورا بأساس َا يف و 

املَِج املثري ٌرلاهصت ًَـة دورا يف وضط غضاء اًزمن ؾن اٌَحؼة املغَحة املاضَة ومٌحِا 

  36ظفة احلضور يف اًيط. 
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 :واملصاحؽ واملعادر اًِوامش

 
                                                                        

 (86) ،مضمون الأسعورت يف اًفىص اًـصيب ،ذََي بأمحس ذََي.  1

ل دار اًسؤا ،كامس امللساد. ُيسسة املـىن يف اًرسد الأسعوري املَحمي خَجامش.  2

 81ص ،0ط ،0861 ،ٌَعحاؿة واًًرش

 .471 ،موسوؿة بأساظري اًـصة ؾن اجلاََُة ودللهتا ،محمس جعَة.  3

 474،املصحؽ هفسَ.  4

 .81ص ،ُيسسة املـىن يف اًرسد الأسعوري املَحمي ،كامس امللساد.  5

ؿامل  ،داروق دورص َس، بأدًة الأسعورت ؾيس اًـصة خشور اًخفىري وبأظاةل الاتساع.  6

 88ص ،0ط ،7117،اجملَس اًوظين ٌَثلادة واًفٌون والآداة اًىوًت ،ـصدةامل

ة اًصواًة اجملَس اًوظين ٌَثلادة واًفٌون والآداة، .  7 ؾحس املازل مصاتض، يف هؼًص

 .047، ص0886اًىوًت 

وان .  8 سَامين كوراري، جتََاث حاةل اًعحصاء يف اًيط اًصوايئ اجلزائصي )ممَىة اًًز

 . 7102/07/04الاهرتهُت اًخوكِت  بأمنوذخا(، موكؽ

جصاُمي اًىوين اًصوائَة ،بأمحس اًياوي . 9 آاثر اؤ  ،دعول ،دعوظَة جضىِي املاكن يف ب

 .768ص ،اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة ،7112حٍزصان ظَف   87ع،اًلاُصت

، ، دط7118 ،اًلاُصت ،جمَس اًثلادة  اًـام ،ذاهصت اًىذاتة ،بأدٌرس املسٌلوي . 10

 .82ص

ف . 11  .002ص، 2ط  ،0887 ،دار اًخيوٍص ٌَعحاؿة واًًرش، ًحيان ،احلجص ،اًىوين ىًز

ة املؤهثة وبأظي ادلٍن والأسعورت ،دصاس اًسواخ. ًغز ؾض خار . 12 دار ؿالء  ،الأًُو

 .41ص ،8ط ،0888 ،دمضق ،ادلٍن

ة املؤهثة وبأظي ادلٍن والأسعورت . 13 دار ؿالء  ،دصاس اًسواخ. ًغز ؾض خار، الأًُو

 .74ص ،6، ط7117ن، ادلٍ

جصاُمي . 14  .72 -78ص ، ؾضة اٌََي، اًىوين اؤ
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جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص 15  .01 -2ص  . اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  16  .26. اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾ  17  . 081 -082ة اٌََي، ص ض. اؤ

ًرش، اًزمن يف اًصواًة اًـصتَة املؤسسة اًـصتَة ٌدلراساث واً ، . هما حسن اًلرصاوي18

 .02، ص 0، تريوث، ط7111

ًلاع ،. بأمحس محس اًيـميي 19 اًزمن يف اًصواًة اًـصتَة املـارصت املؤسسة اًـصتَة ٌدلراساث  اؤ

 .48-46ص ،0،7111واًًرش، ط

ة ح ،. بأروست اكسرير 20  ،هلال ؾن محمس جعَية 026-021، 7دَسفة الأصاكل اًصمًز

 .424موسوؿة بأساظري اًـصة، ص

جصاُمي ؾحس شل 21  غَوم، اًخوػَف الأسعوري يف جتصتة اًلعة اًلعريت يف الؤماراث . اؤ

 .728، ص0887، 0، ع00مج  ،اًـصتَة املخحست دعول، اًلاُصت

 .422موسوؿة بأساظري اًـصة ؾن اجلاََُة ودللهتا، ص  ،. محمس جعَية 22

 .22ص ،. ذََي بأمحس ذََي، مضمون الأسعورت يف اًفىص اًـصيب 23

جصاُمي اًىوين 24  .01 -2ص  ، ؾضة اٌََي، ص. اؤ

ة( ع 25 ، 7. محمس مزوز، بأزمة احلسازة وؾودت دًوهزيوس، مج دىص وهلس )جمةل زلادِة صًِص

 .7، ص 7111ماًو، ًوهَو، اًصابط، 

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  26  .72. اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  27  .004. اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  28  .22. اؤ

جص  29  .10اُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص . اؤ

اًزمن يف اًصواًة اًـصتَة، املؤسسة اًـصتَة ٌدلراساث واًًرش، ، . هما حسن اًلرصاوي 30

 .061ص ، 0، ط7111 ،تريوث

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  31  .07. اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  32  .02. اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  33  .072. اؤ
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جصاُ 34  .61مي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص . اؤ

جصاُمي اًىوين، ؾضة اٌََي، ص  35  .60. اؤ

. هما حسن اًلرصاوي، اًزمن يف اًصواًة، املؤسسة اًـصتَة ٌدلراساث واًًرش،  36

 .717ص  ،0، ط7111تريوث، 

 

 : كامئة املعادر واملصاحؽ

 

جصاُمي ؾحس شل غَوم، اًخوػَف الأسعوري يف جتصتة اًلعة اًلعريت يف ا .0 لؤماراث اؤ

 .0887، 0، ع00مج  ،اًـصتَة املخحست دعول، اًلاُصت

جصاُمي اًىوين اًصوائَة ،بأمحس اًياوي .7 آاثر اؤ  ،دعول ،دعوظَة جضىِي املاكن يف ب

 .اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة ،7112حٍزصان ظَف   87ع،اًلاُصت

ًلاع ،بأمحس محس اًيـميي .2 ـصتَة اًزمن يف اًصواًة اًـصتَة املـارصت املؤسسة اً اؤ

 .0ط ،7111ٌدلراساث واًًرش، 

 .، دط7118 ،اًلاُصت ،جمَس اًثلادة  اًـام ،ذاهصت اًىذاتة ،بأدٌرس املسٌلوي .1

ة ح ،بأروست اكسرير .4  ،هلال ؾن محمس جعَية 026-021، 7دَسفة الأصاكل اًصمًز

 .موسوؿة بأساظري اًـصة

ف .8 ص ٌَعحاؿة واًًرش، ًحيان ،احلجص ،اًىوين ىًز  .2ط  ،0887 ،دار اًخيٍو

 .ذََي بأمحس ذََي، مضمون الأسعورت يف اًفىص اًـصيب .2

وان  .6 سَامين كوراري، جتََاث حاةل اًعحصاء يف اًيط اًصوايئ اجلزائصي )ممَىة اًًز

 . 7102/07/04بأمنوذخا(، موكؽ الاهرتهُت اًخوكِت 

ة اًصواًة اجملَس اًوظين ٌَثلادة واًفٌون والآداة،  .8 ؾحس املازل مصاتض، يف هؼًص

 .0886اًىوًت 

 الؤتساع،داروق دورص َس، بأدًة الأسعورت ؾيس اًـصة خشور اًخفىري وبأظاةل  .01

 .0ط ،7117،اجملَس اًوظين ٌَثلادة واًفٌون والآداة اًىوًت ،ؿامل املـصدة
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ة املؤهثة وبأظي ادلٍن والأسعورت ،دصاس اًسواخ. ًغز ؾض خار .00 دار ؿالء  ،الأًُو

 .8ط ،0888 ،دمضق ،ادلٍن

ة املؤهثة وبأظي ادلٍن والأسعورت دصاس اًسواخ. ًغز ؾض خار، .07 دار ؿالء  ،الأًُو

 .6، ط7117ادلٍن، 

دار  ،كامس امللساد. ُيسسة املـىن يف اًرسد الأسعوري املَحمي خَجامش .02

 .0ط ،0861 ،اًسؤال ٌَعحاؿة واًًرش

 .موسوؿة بأساظري اًـصة ؾن اجلاََُة ودللهتا ،محمس جعَة .01

مج دىص وهلس )جمةل زلادِة صًِصة(  محمس مزوز، بأزمة احلسازة وؾودت دًوهزيوس، .04

 .7111، ماًو، ًوهَو، اًصابط، 7ع

اًزمن يف اًصواًة اًـصتَة، املؤسسة اًـصتَة ٌدلراساث ، هما حسن اًلرصاوي .08

 .0، ط7111 ،واًًرش، تريوث


