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parlent et agissent de leur propre chef
plutôt que l'écrivain intervenant pour
les commenter en utilisant la
description ou le récit direct.

ً
ػهد الىلد ألادبي عامت واإلاظسحي خاؿت جوىزا
ً
ملحىًا بعد أن ابخعد الىلاد عً اإلاإلف وجىاولىا الىف
ألادبي بالدزاطت والخدليل بحن مىاهج عدة زبى بعلها
ً
الىف باإلاجخمع ،وابخعد بعلها عً ذلً ،وؿىال ئلى
اللازب اإلاخللي خيث دازث معٌم الدزاطاث الىلدًت مىر
ً
بداًاث اللسن العؼسًٍ وؿىال ئلى آلان خىٌ عمليت اللساءة
والخفظحر والخللي والاطخجابت وولها مـولحاث أؿبدذ
ً
جوسح بحن أوزوبا وأمسٍيا وؿىال ئلى اإلاخللي العسبي 1.و ًخمحز
الخواب اإلاظسحي عً ػحره مً ألاحىاض ألادبيت واللـت
والسواًت بيىهه مىفخدا على العسق اإلاظسحي ولى على
طبيل الافتراق ،فهى ًجظد كـت وال ًدىيها ففيه
جخددر الشخـياث و جخـسف بىفظها عىق أن ًخدخل
الياجب للخعليم عليها باطخعماٌ الىؿف أو الظسد اإلاباػس.
Résumer
la critique littéraire générale et le
théâtre a connu un développement
particulièrement remarquable après
qu'il a marché loin des critiques au sujet
de l'auteur et a mangé l'étude de texte
littéraire et l'analyse de plusieurs
approches pour lier une partie du texte à
la société, et loin certaines d'entre elles,
vers le bas au lecteur destinataire où les
études Dart les plus critiques depuis le
début du XXe siècle et jusqu'à présent
sur
le
processus
la
lecture,
l'interprétation et de recevoir et de
répondre à tous les termes sont devenus
élevé entre l'Europe et l'Amérique,
conduisant à 1. destinataire arabe et se
caractérise par le discours théâtral
d'autres genres roman Kalgosh être
ouvert au théâtre même pour
l'hypothèse, il incarne l'histoire et
redites est soumise à Les personnages

ئن ًهىز اإلاىهج الظيمياتي في الىلد
اإلاظسحي حاء مخأخسا ،ئال اهه اطخواع أن ًخلم
لىفظه شاوٍت مخمسهصة للىٌس ئلى الٌاهسة
اإلاظسخيت ،و أن ًـىغ أطئلخه و
كلاًاه الخاؿت ،مخىطل بجهاش مفهىمي دكيم .و
كد اهـسف اهخمام هرا اإلاىهج ئلى جدليل الىف
الدزامي و العسق مسهصا على جىٌيمها الداخلي ،و
على دًىامىيت العملياث الدالليت التي ٌؼازن فيها
ول مً اإلامازطحن و اإلاخفسححن .فظيميىلىحيا
اإلاظسح مىهج ًىـب على جدليل الىف /العسق و
يهخم بالخىٌيم الؼىلي للىف أو الفسحت ،هما ٌعنى
بدًىاميىيت طحروزة الداللت و باهخاج اإلاعنى
2
بىاطوت جدخل اإلامازطحن و الجمهىز.
"هاطيليا" كـيدة موىلت للؼاعس عص الدًً
ميهىبي ،هي عىىان لدًىاهه ،جتربع على 127
ؿفدت مً مجمىع الدًىان( 198ؿفدت) مً
الحجم اإلاخىطى.
هي عمل ػعسي جلع على مظسح ئوؼادي
أطوىزي ًأخر عىاوٍىه وأطماءه و أبواله مً
ألاشجاز في هصعت ميثيىلىحيت إلخياء العىاؿس ،هي
أؿىاث ألبواٌ ميثىلىحيحن بؼسا وآلهت ،ال حؼيل
خىازا مظسخيا فهي جأخر ػيل اإلاظسح دون
ملمىهه وعلكاجه ،جسبى بحن أبوالها علكاث
خب وهسه وخسب وؿساع.
ٌظحر بىا الؼاعس في فلً اطخعازي أطوىزي ،وهى
فلً ئوؼادي و مىشون ،وال ًلدم الؼاعس لهرا
العمل ؤلاوؼادي بأي ئػازة جىمئ ئلى اإلايان أو
الصمان أو ألاشخاؾ فليع زمت أي حعسٍف ولى
مىحص لألؿل ألاطوىزي لألشخاؾ و ألاطماء،
مً هي هاطيليا؟ مً هى ػيلض؟ مً هى أهصاز؟...
ومً خلٌ اللساءة ًٌهس لىا اإلاظسح اإلاياوي(ازق
هىميدًا) ،وٍفخخذ اإلاؼاهد الساهب على زبىة
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بعـاه خيث ًيؼد ػيئا على البرق و البدس و
اإلااءً ،...ليه ػيلض الري ًٌهس اهه الساعي العاػم
الري ال ًملً ػحر الىاي همهس لواطيليا ،أما
هاطيليا فهي فخاة هىميدًا وال جٌهس على اإلاظسح
ئال بعد ؿىث ًىهيظا العسافت طيدة اإلاجهىٌ ،و
أهصاز طيد اإلااء و السٍاح و ألامواز و اإلاىثً ،ىافع
ػيلض على خب هاطيليا و الاطخئثاز بها وهى ما
حعل هاطيليا جلخي بدبها لؼيلض مً احل
ئهلاذ هىميدًا مً العوؽ ،فخلدم هفظها هلسبان
الهصاز عله ًخىسم على ألازق بلوسة ماء خبظها في
3
ألابساج اإلااةيت.
ًٌهس أهصاز هسمص أطوىزي وخسافي كىي في بلد
هىميدًا وٍخدىم في العىاؿس الوبيعيت ،و الـساع
وفم هرا كاةم بحن كىة أهصاز و خب ػيلض
لييخـس العؼم أخحرا بعد ئكساز أهصاز بلىة الحب
على كىة اللىة.
و هما هى معسوف ًلىم اإلاظخىي الخوابي
على حملت مً اإلافاهيم ؤلاحساةيت التي حظاعد
اإلادلل الظيمياتي على بظى الىف ،ئذ ًلدم
ملمىن الىف هما لى اهه ؿىز مىٌمت ومسجبت
وفم مظازاث ؿىزٍت ًددد فيها الخمفـل
الخـىص ي للليم اإلاىكىعاجيت ،وهره اإلافاهيم
هي :الـىز اإلاظازاث الـىزٍت ،الدوز
اإلاىكىعاحي ،اإلامثل ،زىاةيت الخفليت والتزمحن.4وما
يهمىا في هرا اإلالاٌ ألادواز اإلاىكىعاجيت و اإلامثل و
جأزحرهم على اإلاخللي.
ًدخىي الىف "هاطيليا" على مجمىعت مً الـىز
التي حؼيل مظازاث جـىٍسٍت خيث هجد الـىز
الخاليت:
 البرق – الىجىم -اللمس -اإلااء -النهس -الجبل-الىباث -كىض كصح -العـافحر -الؼمع :حؼيل
هره الـىز مظازا جـىٍسٍا ًجظد معنى الوبيعت
التي جدوز فيها أخدار اإلاظسخيت .وٌٍهس للمخللي
مدي حماٌ أزق هىميدًا التي جدوز أخدار
اإلاظسخيت على أزكها .وهجد اًلا:

 الىاي -الخساف -ألاخساغ -الجبل :حؼيلهره الـىز مظازا جـىٍسٍا ًجظد
للمخللي معنى الحياة البدوٍت التي ٌعيؽ
فيها ػيلض الفتى الساعي.فمً خلٌ هره
الـىز ٌظخويع أن ٌظخيخج اللازب
(اإلاخللي) شخـيت وهمى خياة الفتى
ػيلض .
 ومً خلٌ شخـيت العسافت ًىهيظا والساهبٌ :ظخيخج اإلاخللي أنها حؼيل
مظازا جـىٍسٍا ًجظد معنى اإلاعسفت.
 طيليا-جىحا -ماطيليا -جىحيا :ؿىزحؼيل مظازا جـىٍسٍا ًجظد معنى
الـداكت.
 ػيلض -هاطيليا :ؿىز حؼيل مظازاجـىٍسٍا ًجظد معنى الحب.
 ػيلض -أهصاز :ؿىز حؼيل مظازاجـىٍسٍا ًجظد معنى العداةيت.
هما جبرش في الىف "هاطيليا" عدة ادواز
مىكىعاجيت وذلً مً خلٌ ججميع حملت مً
الـىز كمً مظازاث ؿىزٍت ،فمثل  ( (:الىاي-
الخساف -ألاخساغ) جلدم ؿىزة الفاعل ػيلض
وجىظبه دوزا ػسكيا ًخمثل في ؤلاوظان البدوي
البظيى العاػم لواطيلياٌ .ظعى ػيلض ئلى
الحـىٌ على هاطيليا مً خلٌ الدخىٌ في
ؿساع مع أهصاز وجخليـها مىه بعد أن خبظها في
ألابساج اإلااةيت.
في البداًت وان ػيلض ذاث خالت مالىت للحب زم
جدىٌ في لحٌت معيىت مً الظسد ئلى خالت ػحر
5
مالىت،غيالس:
لً أزخل ًا أهصاز
في كلبي ما ٌؼبه خسبا ودما وخيىال وزماخا
وعيىها جفسح خحن أعىد
هري هىميدًا حعسفني
وحعلم أوي العاػم.
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زم كام أهصاز بفعل الخدىٍل فاهخلل ػيلض مً
خالت الاجـاٌ مع اإلاىكىع(هاطيليا) ئلى خالت
الاهفـاٌ،و ذلً بدبع هاطيليا في الابساج اإلااةيت
 .زم خدر جدىٌ آخس اطخواع مً خلله ػيلض
أن ًيخلل مً خالت الاهفـاٌ ئلى خالت الاجـاٌ
وذلً بدخىله في ؿساع مع أهصاز ًيخهي باهخـازه
على أهصاز وجدسٍس هاطيليا مىه.
6
أنزار:
هم هىذ ػبيا ًا أهصاز..
الؼيمت حعسف ػيل الحب
وأهذ جساكف هري الوفلت
وهي جساكف هفل في ألاخساغ
هم هىذ ػبيا
للحـىٌ على اإلاىكىع (هاطيليا) ًدخاج ػيلض
ئلى مدسن أو دافع ،جمثل في الحب،فدبه
لواطيليا حعله في خالت ئؿساز وجددي ألحل
الحـىٌ عليها فيدخل في ؿساع مع أهصاز
ألحلها.وٌٍهس ذلً مً خلٌ مجمىعت مً
اإلالفىًاث :
7
غيالس:
ًا هري ألازق
هم خسبا خلذ ألحل هىميدًا
لم اهصم..
ًا طيفي العاػم للدم ال جـمذ..
هم خسبا خلذ..
ًا هري ألازق دعيني اهسب مىً ألحعل مً أهصاز
وليمت
هىميدًا..
ًديلىا الىف ئلى مجمىعت مً اإلامثلحن الرًً
وعخلد أنهم ًمثلىن الفاعل اإلاظاعد
للراث(ػيلض) مً أبسشهم شخـيت الساهب الري
طاعد ػيلض عىدما اخبره أن اإلااء طيولع مىه
وطييخـس على أهصاز.
8
الراهب:
اإلااء طيولع مىً..فل حظاٌ.

هً ػيمت هاطيليا
أو مذ.
مً حهت أخسي ًديلىا ئلى شخـيت اإلاعازق أهصاز
الري اخر هاطيليا وخبظها في ألابساج اإلااةيت ،
فيان عاةلا ًلف في وحه ػيلض وٍمىعه مً
الىؿىٌ ئلى هاطيليا.
9
أنزار :
ًا هفل هىميدًا..
أزخل عً ازق حعسف ماتي..
ألازق طماتي..
والوفلت لً حظمع ؿىث الىاي
الـىث ألاوخد
اطمي..
وعبر جىامي أخدار اإلاظسخيت ًخددر البول
ػيلض عً خبه لواطيليا وعً ئؿسازه على
اطخعادتها مً أهصاز  ،هما ٌعيؽ معه اإلاخللي
زخلت البدث عً هاطيليا و ؿساعه مع أهصاز
ٌعيؽ اإلاخللي ول أخدار الىف ووله ئزازة
وحؼىٍم إلاعسفت النهاًت التي طيـل ئليها الظسد.
هرلً هجد (الجبروث -ئله اإلااء -ألابساج اإلااةيت-
خب الخملً )..ؿىز ججظد شخـيت الفاعل أهصاز
اإلاعازق الؼسٍس .خيث ٌظعى أهصاز للحـىٌ على
هاطيليا مً خلٌ خبظها في ألابساج اإلااةيت و
ئزػامها على خبه ،ففي بداًت اإلاظسخيت وان أهصاز
في خالت اهفـاٌ مع اإلاىكىع ومً اإلالفىًاث
الظسدًت التي جدٌ على خالت الاهفـاٌ:
11
طاشيليا:
لً ًأخروي أهصاز..
هىميدًا حعسف كلبي فلماذا جـمذ خحن أؿيذ؟
ػيلض طيأحي مثل السٍذ.
زم ًخم الخدىٌ و الاهخلاٌ مً خالت الاهفـاٌ ئلى
خالت الاجـاٌ بعد أن ًأخر أهصاز هاطيليا ئلى
أبساج اإلااء وبهرا ًيىن ماليا للمىكىع ،ومً
اإلالفىًاث الظسدًت التي جمثل خالت الاجـاٌ:
11
ًىهيظا:
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في كـس العاػم
جيخفم ألاػىاق
زكـذ هاطيليا
واهوفأث في البرج الظابع ول مـابيذ ألاخداق
12
أنزار:
ًا هفلتهم
عىدي ئلى بسحً
هرا الساعي لً ًمل كلبً بالخؼسٍد
لً ٌعسف هيف ًجيء ئليً
خدر الخدىٌ بىاطوت ملفىي الفعل وذلً
عىدما كدمذ هاطيليا هفظها ألهصاز في ملابل أهصاز
13
اإلاوس على هىميدًا ،أنزار:
ًا أهل هىميدًا
أخببذ الوفلت
هرا اإلاهس طماء جموس ختى ؿباح الؼد
جخؼحر ألاخدار مسة أخسي بدادر مفاجئ خحن
ًدخل ػيلض مع أهصاز في ؿساع ألحل هاطيليا،
املمثل

الدور العاملي

الدور
املوضوعاتي

فيخدىٌ أهصاز مً مالً للمىكىع(هاطيليا) ئلى
فاكدا له مسة أخسي.
ًددر هرا الخدىٌ مً خلٌ الفاعل الىليم
ػيلض وذلً خحن ًدخل معه في ؿساع ألحل
جدسٍس هاطيليا.وهىرا ٌظخمس الظسد بالخدفم على
وجحرة ئزباث علكت جازة وهفيها جازة أخسي ختى آخس
الىف ،خيث هجد اهه في النهاًت الفاعل أهصاز
ًيخهي وكعه ئلى فلدان اإلاىكىع(هاطيليا) خحن
ازبذ ػيلض الفتى العاػم أن الدمعت جيخـس على
الجبروث وهي الفىسة التي أزاد الؼاعس ئًـالها مً
خلٌ هـه هرا.
 و لدًىا(اإلاعسفت-الحىمت) جمثل شخـيتالظيدة التي لها زؤٍت للمجهىٌ وهي
شخـيت العسافت ًىهيظا.
 ولدًىا الجدوٌ الخالي ًلخف ألادوازاإلاىكىعاجيت اإلاىحىدة في الىف:
الصور
العـفىزة-العاػلت -فاجىت ألاكماز -وزدة هىميدًا-خظىاء
هىميدًا

طاشيليا

فاعل ذاث البولت الحبيبت

غيالس

فاعل ذاث
اإلاظاعد

العاػم/الساعي

أنزار

فاعل ذاث
اإلاعازق

الؼسٍس/اله اإلااء

أها طيد الحىمت-الوفلت لي -ال جلسب عسغ اإلااءً-ا أهصاز كوسة
ماء

يونيصا

فاعل مظاعد

الحىمت

ًىهيظا عسافت أمي-لخلسا هفً ما ػاءث-مً علمً الحىمت كبل
اليىم-هاطيليا كادمت في مىهبها اإلافخىن.

الراهب

فاعل مظاعد

زاوي

الساهب على زبىة بعـاه وٍيؼدً-مش ي بحن وظاء هىميدًا وٍيؼد-
الساهب ًخسج مً بىابت في أعلى اللـسً-مش ي الساهب وهى
ًضحً..

توجا شيليا
ماشيليا دهيا
ارتان

فاعل مظاعد

وظاء هىميدًا

هاطيليا لً ًأخرها ػحري-هاطيليا ًا فاجىت ألاكمازً-ا كمسي
اإلادصون/ألاخساغ-الىاي-الخساف-الجبل

جسكف وظاء هىميدًاً-ا أهصاز اهف هري الىاز-هدً بىاجً
هىميدًا-هدً وزودن هىميدًاً -ا أهصاز مً ماءن جسوي ألاكماز
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مً اإلاعسوف في العمل اإلاظسح اهه مً الـعب
الاطخؼىاء عً اإلامثل ليىهه عىـسا حماليا فاعل
في الفسحت الدزاميت و ميىها أطاطيا و حىهسٍا في
عمليت الخىاؿل بحن الىف اإلاظسحي واإلاخللي.
في الىف اإلاظسحي "هاطيليا" ًمىً ئخـاء
العدًد مً اإلامثلحن الرًً كامىا بأدواز عامليت،
فمثل أهصاز هى فاعل أطاس ي في الىف ًلولع
بدوز عاملي هفاعل ذاث باخثت عً اإلاىكىع ،هما
اهه ًخلمف أدوازا ػسكيت جخمثل في دوز اإلاظدبد
ودوز العاػم.هرلً هجد ػيلض ًجظد دوز
-

عاملي هفاعل ذاث باخثت عً اإلاىكىع هاطيليا
ئال اهه ًخلمف أدوازا ػسكيت جخمثل في الفتى
الساعي واإلادازب و العاػم ،أما هاطيليا فهي
فاعل أطاس ي ججظد دوز عاملي باخثت عً
اإلاىكىع "الحب" هما أنها جخلمف ادواز أخسي
هدوز ألاطحرة و الضحيت.
 هما أهىا هجد في الىف عامل واخد ًخمٌهسداخل الخواب مً خلٌ ممثلحن مخعددًً مثل
مداولت أهل هىميدًا اطخعواف أهصاز لولب اإلااء.

هلب اإلااء مً أهصاز

العسافت الساهب وظاء هىميدًا هاطيليا
ألحل هىميدًا فأؿبدذ هي الفاعل وهي
 هما أهه كد ًجخمع عدد مً العىامل فياإلاىكىع.
ممثل واخد ،مثل هاطيليا فلد احخمعذ
عدة عىامل فيها خحن ضحذ بىفظها
عامل-مىكىع
عامل-فاعل

هاطيليا(ممثل)
ئن الدزاطاث الحدًثت واإلاعاؿسة ـ أعادث
الاعخباز ئلى الجمهىز اإلاخللي  ،وأولخه عىاًت
واهخماما أهثر باعخبازه علمت جىاؿليت حد هامت
في العمليت اإلاظسخيت .فاذا وان أزطوى كد جىكف
عىد عمليت الخوهحر في جددًد هبيعت العلكت بحن
العمل اإلاظسحي واإلاخللي فان زوبازث ًاوض ٌؼحر
ئلى زلزت أهمان مً اللرة الجماليت في هبيعت
حعامل .

اإلاخللي مع العمل اإلاظسحي والتي ًمىً أن
14
هىحصها في:
 1ـ إلابداع :وجىمً اللرة الجماليت هىا في ئعادة
اإلاخللي لـياػت العمل الفني في خد ذاجه  ،وهأهىا به
ٌعيد ؿياػت العالم مً حدًد  ،هما لى وان عاإلاه
الخاؾ به.
 2ـ إلادراك الحس ي :وجىمً اللرة الجماليت
هىا في أن اإلاخللي ًدزن العمل اإلاظسحي بدىاطه
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الخمع فيظخويع أن ًجزٌ بحن العالم الداخلي
الري ًجسي أمامه والعالم الخازجي عىه.

 3ـ التطهير :وجىمً اللرة الجماليت فيه في
اللدزة على حؼيحر ذهً اإلاخللي وجدسٍسه  ،وجبدًل
مؼاعسه وعىاهفه مً خاٌ ئلى خاٌ.
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