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 معلومات المقال الملخص

ً والى٣اص ، في مداولت يطِ مٟوىموا و حٗخبر الغواًت حيؿا أصبُا قٛل اإلا ىٍٓغ

ىانغها ، باٖخطاعها ٞىا ؾغصًا مخمحزا في اإلاجا٫ الىثري  ؤلاخاَت بدضوصها ٖو

ت ألازغي مثل : اإلا٣ا٫ و  وا وجضازلوا م٘ الٗضًض مً الىهىم الىثًر ب٨مُت جىٖى

ت ٞخذ الطاب  الخُطت و والؿحرة الظاجُت.هظا الخماًؼ الحانل بحن الٟىىن الىثًر

ٖلى مهغاُٖه لضعاؾت ما ٌؿمى بخضازل ألاحىاؽ ألاصبُت ، ومً بحن ألاحىاؽ 

التي جضازلذ مٗوا الغواًت هجض الؿحرة الظاجُت ٦جيـ ٞجي أصبي مسخل٠  ٞخذ 

٤ ما ج٣خًُه الٗىانغ  اإلاجا٫ لل٨خاب لدسجُل ؾحرهم وججاعبهم اإلاايُت ل٨ً ٞو
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ت للىو  مً ؾغص وشخهُاث وجسُُل وػمً  وم٩ان وون٠ . الٟىُت الىثًر

 ٞسل٤ هظا الخجاوـ ما ٌؿمى ب ًٞ الغواًت الؿحرة أو الغواًت الؿحرة طاجُت.

وحٗخبر عواًت "ًا ناخبي السجً"واخضة مً بحن الىماطج الغواةُت التي ٌؿدك٠ 

ٞيها عاوحها " أًمً الٗخىم"ججغبخه الٗم٣ُت زل٠ ٢ًطان السجً وهي التي و٢٘ 

لُه ٞالوضٝ اإلاغاص الطلٙى ٖليها ازخُاعي للخُط٤ُ ٖليها ٦ىو ع  واتي ؾحر طاحي.ٖو

ئلُه مً زال٫ هظه الضعاؾت ، هى بُان الٗال٢ت بحن الغواًت والؿحرة الظاجُت 

٦جيؿحن أصبُحن حم٘ بُنهما ما ٌؿمى بخضازل ألاحىاؽ ألاصبُت، م٘ ٞ٪ عمىػ 

ت في الىو الغواتي الظي بحن أًضًىا، وال٨ك٠ ًٖ جمٓوغاث  اإلاهُلحاث الىٍٓغ

الظاجُت صازل الىو : )الؼمً، اإلا٩ان، الصخهُاث، جُاب٤ الؿاعص و الؿحرة 

 اإلاإل٠ والصخهُت الغةِؿُت ، مُثا١ الؿحرة الظاجُت.

 بيُت الىو 

 .مُثا١ الؿحرة 

Abstract :  Article info 

The novel is considered a literary genre that has occupied 
theorists and critics in trying to control its concept and make 
aware of its limits and elements. As a distinct narrative art in 
the field of prose in the amount of its diversity and 
overlapping with many other prose texts such as: essay, 
sermon, and autobiography. 
This distinction between the prose arts has opened the door 
wide for studying the so-called overlapping literary genres, 
Among the races with which the novel intertwined, we find 
the autobiography as a different literary genre, which opened 
the way for writers to record their biographies and past 
experiences, but according to the requirements of the prose 
technical elements of the text of narration, characters, 
imagination, time, place and description. 
This homogeneity created what is called "the art of 
autobiographical novel" or "autobiographical novel." 
The novel, "Oh My Prisoners," is considered one of the 
fictional models in which its narrator, Ayman Al-Atoum, 
discovers his deep experience behind prison bars, which I chose 
to apply to it as an autobiographical fictional text. 
Accordingly, the aim to be achieved through this study is to 
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clarify the relationship between the novel and the biography 
as two literary genres between them, which is called the 
overlap of literary genres, with deciphering the theoretical 
terms in the fictional text that is in our hands, and revealing 
the manifestations of the autobiography within the text: 
(Time, Place, characters, narrator, author and main character 
match, biographical charter. 

 جمهيد:

ً حٗخبر الغواًت الٗغبُت حيؿا أصبُا عاسخا في مجا٫ ال٨خابت الٟىُت، و٢ض قٛ ل اإلاىٍٓغ

والى٣اص لٟترة ال ٌؿتهان بها في مداولت منهم لًطِ مٟوىموا، وجغؾُم خضوصها، وزهاةهوا 

ت ألازغي. ت منها والكٍٗغ  وممحزاتها، التي جخٟغص بها ًٖ ب٣ُت الٟىىن ألاصبُت الىثًر

ٞطاليؿطت للٗغب، ٧ان للكٗغ ؾُىجه ال٨بري ٖلى اإلاجا٫ ألاصبي والٟجي الخٗطحري، ولم ًخم 

ضًث ًٖ مسخلجاث الىٟـ وججاعب الحُاة ) اإلاٗاع٥، خُاة ال٣طاةل، الُطُٗت اإلادُُت الح

 بالكاٖغ...الخ( ؾىي بالكٗغ اإلاىػون اإلا٣ٟى.

بر الاخخ٩ا٥ الث٣افي الظي وكأ م٘ ب٣ُت ألامم والتراحم والؿحر، ٖٝغ اإلاجخم٘ الٗغبي  ٖو

ت ٚحر الكٗغ، ومً بُنها الغواًت خؿب ما ح بي الظي ًدُل ٞىىها مؿخدضزت هثًر اء في الخُاع الخٍٛغ

 حظوعها ألاولى ئلى الٛغب.

و٢ض ٧ان للغواًت اعجطاَاث ٖضًضة م٘ ٚحرها مً ألاحىاؽ ألاصبُت ألازغي، وطل٪ عاح٘ 

ت مسخلٟت مثل اإلالحمت،  وا ٧ىجها أنطدذ جمخل٪ وقاةج م٘ أهىإ هثًر لخجاوػها خضوص هٖى

 هغ في والؿحرة، والح٩اًت وبهظا ٞالغواًت لم حٗض جىد

اتها  ذ مىيٖى ق٩لوا الخ٣لُضي ألاخاصي، بل ل٣دذ م٘ ألاحىاؽ ألاصبُت ألازغي، وجىٖى

الة٣وا وأزظث مً ج٣ىُاتها ووْٟتها في مخنها وبهظا ٖٝغ ما ٌؿمى بخضازل ألاحىاؽ ألاصبُت،  ٖو

حن والظي زل٤ أهىاٖا ٞىُت أزغي مثل الغواًت الؿحرة  الظاجُت والتي ججم٘ بحن ٞىىحن أصبُحن هثًر

بُا جضازلذ ُٞه  هما )الغواًت والؿحرة( وحٗض عواًت " ًا ناخبي السجً" أهمىطحا عواةُا ججٍغ

ت والؿُاؾُت  ؾماث الغواًت م٘ الىو الؿحر طاحي، في مىا٦طت إلاؿخجضاث الحُاة ال٨ٍٟغ

والاحخماُٖت، ومٗاٌكت الخجاعب اإلاسخلٟت التي ًضوجها ال٨خاب ٖبر ههىنوم، ٦مثل ججغبت 

 ًغوحها ال٩اجب في هظه الغواًت الؿحرةالسجً التي 
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ومً هظا اإلاىُل٤ جخأحى هظه الىع٢ت الطدثُت لدؿدك٠ الخجغبت الغواةُت الؿحر طاجُه، مً زال٫ 

، والتي مً زاللوا ؾى٠٣ ٖلى أبغػ " ًاصاحبي السجً"ججغبت ال٩اجب " أًمً الٗخىم" في عواًخه 

حن مسخلٟحن، هما الغواًت والؿحرة الجىاهب الٟىُت في ههه، والظي ًجم٘ بحن حيؿحن أصبُ

لُه ٧ان البض مً َغح حؿاؤالث الضعاؾت آلاجُت إلاداولت ؤلاحابت ٖنها ٖبر ؾُىع هظه  الظاجُت، ٖو

الىع٢ت الطدثُت: ماهي مدضصاث الؿحرة الظاجُت؟ وما الٟغ١ بُنها وبحن الغواًت؟ و٠ُ٦ جمٓوغث 

لسجً"؟ وماهي أهم الخهاةو الٟىُت ج٣ىُاث الؿغص في الغواًت الؿحرة الظاجُت" ًا ناخبي ا

 والجمالُت التي جمحزث بها هظه الغواًت؟

 مىهجيت البحث:

ج٣ىم مىهجُت الطدث ٖلى اؾخ٣غاء الغواًت، واٖخماص ألاصواث ؤلاحغاةُت والخ٣ىُاث اإلاٗخمضة 

ُٟي  في جدلُل الخُاب، والى٢ٝى ٖلى مالمذ الىو الغواتي مً خُث اللٛت والخٗطحر الْى

٠ُ الؼ  مان، واإلا٩ان، والصخهُاث(، مخطٗت في طل٪ ٧له أؾلىب الخدلُل لل٨ك٠ ًٖ )جْى

 الطىاء والخدىالث الؿغصًت في هظا الىو الغواتي الؿحر طاحي الجضًض.

٠ بالغواًت، والؿحرة  و٢ض اٖخمضث في هظا الطدث ٖلى زُت مبؿُت هي ٧الخالي: الخٍٗغ

ا مؿخدضزا ممحزا ٖلى الهُٗض الٟجي،  الظاجُت، وجضازلوما ٦جيؿحن أصبُحن مسخلٟحن زل٣ا هٖى

وبيُت الخُاب الؿغصي وجُط٣ُاجه ٖلى الىو الغواتي " ًا ناخبي السجً"، وفي النهاًت زاجمت 

 ججم٘ الىخاةج اإلاخدهل ٖليها ٦احاباث لإلق٩الُت، و٢اةمت اإلاهاصع واإلاغاح٘.

 مفاهيم ومصطلحاث: .1

 الظيرة الراجيت: .1.1

وعواًللت الؿللحرة الظاجُللت ٦مهللُلش أصبللي وكللأ ٖللً ٢طللل الحللضًث ٖللً مٟوللىم الؿللحرة الظاجُللت 

جللللضازل ألاحىللللاؽ ألاصبُللللت، البللللض مللللً ؤلاخاَللللت بمهللللُلش الغواًللللت ويللللطُوا مٟوىمللللا باٖخطاعهللللا هللللي 

لللاء الكلللامل اللللظي ًجملل٘ل ٧لللل هلللظه اإلاهلللُلحاث يلللمنها لخلللل٤ أهلللىإ ٞىُلللت مؿلللخدضزت ، خُلللث  الٖى

ً والى٣للاص لٟتللرة ال ٌؿللخ اهً بهللا فللي مداولللت يللطِ مٟوىموللا حٗخبللر الغواًتحيؿللا أصبُللا قللٛل اإلاىٓللٍغ

ت  لللت والكللللٍٗغ ىانلللغها و٧للللل ملللا ًمحزهلللا ٖللللً ٚحرهلللا ملللً ألاهللللىإ ألاصبُلللت الىثًر وؤلاخاَلللت بدلللضوصها ٖو

 ٞطاليؿلللللطت للٗلللللغب ٣ٞلللللض ٧لللللان للكلللللٗغ ؾلللللُىجه ال٨بلللللري ٖللللللى اإلاجلللللا٫ الٟجلللللي للللللضي ال٨خلللللاب .ألازلللللغي 

ت حؿدكلل٠ مٛللاوع ألاصبلاء، وال ًللخم الخٗطحللر ٖللً مسخلجللاث الللىٟـ ؤلاوؿللاهُت ؾللىي ب٣هللاةو ض قللٍٗغ
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ش ٢ىمللللله  سللللله وجلللللاٍع لللللضون جاٍع اللللللىٟـ، ُٞٗبلللللر الكلللللاٖغ ٖلللللً مخُلطاجللللله وبُىالجللللله ومٗلللللاع٥ ٢طُلخللللله ٍو

 .وبُىالتهم بكٗغ مىػون وم٣ٟى

و٧ان ٌٗخبر الىثر و٢تها ٦ىٕى هاصع الٓوىع  وفي الٗهغ الٗطاس ي الظي جم ُٞه الاخخ٩لا٥ بط٣ُلت 

ٝغ اإلاجخملل٘ الٗغبللي و٢تهللا الىثللر ٖلللى قلل٩ل الخُابللت ألاصبُللت ٖللو ألامللم والنهللل مللً مهللاصعها الٗلمُللت

ه في بضاًخه.  ومً ػمنها جُىع لِكمل ال٨ثحر مً ألاهىإ ونىال ئلى الك٩ل الغواتي الظي وٗٞغ

ٟوللللا الثابللللذ  ً خللللى٫ حٍٗغ للللذ الغواًللللت حللللضال بللللحن اإلاىٓللللٍغ و٦للللأي هللللٕى أصبللللي مؿللللخجض ٣ٞللللض ٖٞغ

اث الغواًللل ت وجلللضازل ألاحىلللاؽ ألاصبُلللت ُٞملللا واللللظي ال ػا٫ للللم ًًلللطِ  بكللل٩ل جلللام لخىؾللل٘ مىيلللٖى

سُت والغواًت الٗلمُت.  بُنها بحن الغواًت اإلالحمُت والغواًت الؿحرة والغواًت الخاٍع

ٟللللاث اإلاسخلٟلللت لجلللليـ الغواًلللت، خُلللث ٌٗخ٣للللض ٦ثحلللر مللللً  هلللظا الخىلللٕى زللللل٤ ال٨ثحلللر ملللً الخٍٗغ

"هُجل" ًللللغب ً بللللأن الغواًللللت حلللليـ أصبللللي ْوللللغ فللللي الٗهللللغ الحللللضًث، ٞالُٟلؿللللٝى ِ ْوللللىع اإلاىٓللللٍغ

الغواًلت بخُلىع اإلاجخمل٘ البرحللىاػي، وفلي صعاؾلخه للكلل٩ل الغواتلي ٣ًلُم حٗاعيللا بلحن الكل٩ل اإلالحمللي 

للللللت الٗال٢للللللاث  ت ال٣لللللللب بِىمللللللا جخمحللللللز الغواًللللللت بىثًر والكلللللل٩ل الغواتللللللي، خُللللللث جخمحللللللز اإلالحمللللللت بكللللللٍٗغ

ؼة،  ؤلاحخماُٖت  (18، نٟدت 2010)بٖى

ىيلللا ئن الغواًلللت ٧اهلللذ ٢طلللل ال٣لللغن الثلللامً ٖكلللغ أ٣ٞلللغ ألا  لللضث حيؿلللا مٞغ حىلللاؽ ألاصبُلللت ٖو

خطلاع ٞؿلمذ بهلا ئللى أٖللى هلغم  لضي ٖاملت ال٣لغاء وختلى الى٣لاص بُلض أن الغوماوؿلُت " أٖلاصث لولا الٖا

للت ألاحىللاؽ ألاصبُللت ل٩للىن هللظا الجلليـ ًًللم ٧للل ألاحىللاؽ ألاهللىإ ألازللغي يللمً بىج٣للت ٞىُللت و هٍٓغ

ُا. ا ومىيٖى  (59ٟدت ، ن2019)ألاؾضي،  واخضة مترابُت جغابُا ًٍٖى

للا مثحللرا للخمحللز ٧ىجهللا "ججللٕز ٖنهللا ٧للل الؿللطل الخ٣لُضًللت فللي  حٗخبللر الغواًللت الٗغبُللت اإلاٗانللغة هٖى

للضث  للب والخجضًللض، ٖو للا حمالُللا ًجللٕز هدللى الخجٍغ الطىللاء والهللُٜ اإلاٗخللاصة لخجتللرح لىٟؿللوا مخىللا لٍٛى

٨ًخملللل قللل٩له  الغواًلللت الجللليـ الاصبلللي الىخُلللض اللللظي الػا٫ مؿلللخمغا فلللي ٖملُلللت الخُلللىع وبالخلللالي للللم

لُله ٞلان الغواًلت الٗغبُلت الػاللذ مٟخىخلت اإلاجلا٫ فلي يلطِ  (59، نٟدت 2019)ألاؾضي،  لالن" ٖو

للضا مللً  ٟوللا بؿللبب ْوللىع مللا ٌؿللمى بخللضازل ألاحىللاؽ ألاصبُللت والللظي ٌٗللض بابللا واؾللٗا ًسللل٤ مٍؼ حٍٗغ

لت اإلاسخلٟلت ٞخيكلأ منهلا مؿل مُاث مؿللخدضزت ؤلاهخلاج الغواتلي اإلاخلضازل مل٘ الٗضًلض ملً ألاهللىإ الىثًر

الؿلللحرة الظاجُللله واللللظي وكلللأ منهلللا ملللا ٌؿلللمى و  للغواًلللت وملللً بُنهلللا هلللظ٦غ الخلللضازل ال٣لللاةم بلللحن الغواًلللت

 بالغواًت الؿحرة طاجُت والتي هي مجا٫ بدثي في هظه الىع٢ت الطدثُت، ٞماهي الؿحرة الظاجُه؟
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خهلُت الؿحرة الظاجُت حيـ أصبي هثلري ٢لاةم ٖللى ؾلغص أخلضار جخٗلل٤ بالصلخىم ؾلىاء ش

ال٩اجللب طاجلله أو شخهللُاث أزللغي، وأزللظث الؿللحرة الظاجُللت ٖىللض الٛللغب فللي بضاًللت حكلل٩لوا مٗىُلللحن 

آلازلللللغ بىنللللٟوا ههلللللا ٌٗبللللر مإلٟللللله ٖلللللً و ئخللللضاهما حٗلللللض الؿللللحرة خُلللللاة م٨خىبلللللت مللللً َلللللٝغ ٞللللغص ملللللا

 أخاؾِؿه .ى خُاته

ٞالؿلللحرة الظاجُلللت جخأؾلللـ ٞىُلللا ٖلللللى ججؿلللُض خُلللاة ملللا وملللا ًدٟللللل بهلللا ملللً أخلللضار لخللللضزل 

 اٖل ٦طحر م٘ ال٣اعب الظي ؾدخٟٗل لضًه حمالُت الخل٣ي مً عؤٍخه لىٟؿه في جل٪ الؿحر.بخٟ

والؿحرة الظاجُت خ٩ي اؾخٗاصي ٌؿترح٘ ُٞه ال٩اجب أخلضازا ملغث بله فلي خُاجله الؿلاب٣ت أو  

ججغبللت مدللضصة" ٦مثللل ججغبللت السللجً لللضي " أًمللً الٗخللىم" فللي عواًخلله " ًللا نللاخبي السللجً" التللي 

دثللللي هللللظا خُللللث ٌؿللللخُغص ٞيهللللا ٞتللللرة ػمىُللللت مللللغث بلللله وهللللى وعاء ٢ًللللطان السللللجً، اٖخمللللضتهما فللللي ب

ملُللت الح٩للي هىللا فللي هللظا الىللٕى الٟجللي ألاصبللي ٣ًللىم بلله شللخو وا٢ للي ٖللً وحللىصه الخللام وطللل٪  ٖو

ش شخهلللِخه بهلللٟت زانلللت للللى جلللاٍع ، نلللٟدت 2019)ألاؾلللضي،  ٖىللضما ًغ٦لللؼ ٖللللى خُاجللله الٟغصًلللت ٖو

70) 

 ملللً أقللل٩ا٫ الؿلللغص اللللظي ًد٩لللي ُٞللله نلللاخطه جٟانلللُل ئن الؿللحرة الظاجُلللت لِؿلللذ ئال قللل٨ال 

وا ألاصب، ٞللؿحرة الظاجُت مإل٠ ٨ًخبهلا وؾلاعص ٌؿلغصها  مً خُاجه . و٩٦ل أق٩ا٫ الؿغص  التي ٖٞغ

 و٢اعب ًٞىلي ٣ًغؤها.

وزمت م٣ام ؾغصي وم٣ام ٦خابي، وملا جخمحلز بله الؿلحرة الظاجُلت وجخٟلغص بله ٖلً الىلٕى الغواتلي  

 صبي هى هظا الالخطاؽ ال٣اةم بحن اإلا٣امحن الؿغصي وال٨خابي .اإلاٗغوٝ ٖلى الهُٗض ألا 

ا لِـ ٧اةىلا وع٢ُلا أو زُالُلا ملً نلى٘ اإلاإلل٠ بلل ٧لاةً أهُىللىهي خ٣ُ٣لي هلى  ٞالؿاعص هٍٓغ

ال٣اعب لِـ ٢اعةا مٟتريا ًساَطه الؿاعص بل هى ٢اعب خ٣ُ٣ي ًساَطه اإلاإلل٠ ًبلرع و  اإلاإل٠ طاجه

وللللا فللللي خُاجلللله للللله خُاجلللله ٦مللللا أؾلللللٟىا أو ٌٗللللغى ٖ لُلللله قللللواصة أو ٌٗتللللٝر للللله بأزُللللاء ٧للللان ٢للللض ا٢تٞر

 الخانت .

لُه البض لوظا الىو أن ٣ً٘ جدذ ٢ىاهحن الىهىم الؿغصًت والغواًلاث اإلا٨خىبلت بملا ًدلُِ بهلا  ٖو

مً ًٞ ٦خابي جخمحز بله ٖلً ب٣ُلت الىهلىم ألازلغي، وبالخلالي ٞلىدً فلي الؿلحرة الظاجُلت ئػاء م٣لامحن 

 (02، نٟدت 2005)الطاعوصي،  م٣ام الغواًتو  مخُاب٣حن: م٣ام الؿغص

ؾلللحرة طاجُللله ملللً زلللال٫ الخ٣لللضًم ل٨خابللله بلللأن ملللا ؾلللُىعصه هلللى ملللً ٢طُلللل الحُلللاة الىا٢ُٗلللت للمإلللل٠ 

دُا بلللأن الغواًلللت هلللي ملللً مؿلللخسلو خُاجللله أو ًم٨ىللله ؤلاقلللاعة ئللللى طلللل٪  ثبلللذ طلللل٪ ٦خابُلللا وجهلللٍغ ٍو
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ًٗه في ٢اللب الح٣ُ ل اللبـ ًٖ طهً ال٣اعب ٍو ٣لت ال٨خابُلت لولظا اللىو أي أهله للِـ يمىُا لحًز

 مً وسج الخُا٫ بل ٧ل أخضازه مً الىا٢٘ اإلاٗاف.

لُه ٞالؿحرة الظاجُت هي :" حيـ أصبي هثري ٢اةم ٖلى ؾغص أخضار جخٗل٤ بالصخىم،  ٖو

غح٘ الطٌٗ  (291، نٟدت 2010)زلُل،  ؾىاء شخهُت ال٩اجب طاجه أو شخهُاث أزغي" ٍو

م ٖلى ًض الىا٢ض والكاٖغ ؤلاهجلحزي " عوبغث 1809لى ٖام ْوىع مهُلش الؿحرة الظاجُت" ئ

م، خُث اؾخٗمل اإلاهُلش ألو٫ مغة في اخض 1797ؾىػي"، وهىا٥ مً ًظهب ئلى الٗام 

الضوعٍاث ألاصبُت بِىما ًغبِ آزغون اإلاهُلش بٓوىع اٖتراٞاث " حان حا٥ عوؾى" في ال٣غن 

 وألاوصٌؿت لوىمحروؽ." ا ملحمخا ؤلالُاطةالثامً ٖكغ. ولٗل أ٢ضم الؿحر في ال٨ٟغ الُىهاوي هم

 (02، نٟدت 2005)الطاعوصي، 

ولٗل أبغػ مً هٓغ إلاهُلش الؿحرة الظاجُت هى "ُٞلُب لىحىن"، " ئط ًغي أن الؿحرة 

الظاجُت هي خ٩ي اؾخٗاصي هثري، ٣ًىم به شخو وا٢ ي ًٖ وحىصه الخام، وطل٪ ٖىضما ًغ٦ؼ 

ش شخهِ م٨ً  (71، نٟدت 2019)ألاؾضي،  خه بهٟت زانت"ٖلى خُاجه الٟغصًت، أو ٖلى جاٍع ٍو

ٖض الؿحرة الظاجُت، أ٢غب أهىإ ألاحىاؽ ئلى عوح ال٩اجب، " ٞهي أ٦ثر جى٢ضا وجأزحرا بىنٟوا ج٨خب 

ًٖ ججغبت طاجُت، ٞال ًدخاج اإلاإل٠ ٞيها ئلى ئقٛا٫ زُاله لخل٤ أخضار ٚحر مىحىصة ومداولت 

بل ٨ًخٟي باؾترحإ ألاخضار  (72، نٟدت 2019ضي، )ألاؾ جد٣ُ٣وا ٖلى أعى الغواًت ٦خابُا"

نها ٦خابُا في مخىه الغواتي، صون  مً طا٦غجه بخٟانُلوا ونٟاتها وأص١ زطاباها، ومً زم جضٍو

الحاحت ئلى ئٖما٫ الخُا٫ لؿغص ألاخضار بك٩ل مترابِ، وزل٤ مكاهض ٢ض ال ج٩ىن مىحىصة، 

اصة زل٣وا ؾغصًا.  وجدخاج ئلى زُا٫ واؾ٘ إٖل

م٨لللً جلللأزحرا و  ٖلللض الؿلللحرة الظاجُلللت ا٢لللغب أهلللىإ ألاحىلللاؽ ئللللى عوح ال٩اجلللب ٞهلللي أ٦ثلللر جى٢لللضا ٍو

بىنلللٟوا ج٨خلللب ٖلللً ججغبلللت طاجُللله" ٞلللال ًدخلللاج اإلاإلللل٠ ٞيهلللا ئللللى ئقلللٛا٫ زُالللله لخلللل٤ أخلللضار ٚحلللر 

ل٪ طا٦غجللهو  مىحلىصة ومداولللت جد٣ُ٣ولا ٖلللى أعى الغواًلت ٦خابُللا اؾللخسغاج و  ئهمللا ٌؿترؾلل فللي جدٍغ

الخللأزحر مللا ًدطللب ال٩اجللب فللي هللظا الىللٕى و  وا مللً نللمُم خُاجلله وفللي هللظا مللً اللللظةألاخللضار بخٟانللُل

هل٠ مكلاٖغه ٦ملا  الٟجي ا٦ثر مً ٚحره مً ألاهىإ ألازغي ٞوى ٌؿدك٠ مٛاوع هٟؿله وملضازلوا ٍو

غخوابخٟانُلوا، ٖاقوا   أإلاوا.و  بدؼجها ٞو
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٠ ُٞه ٧اجطه ٖهاع  لُه ٞالؿحرة الظاجُت، هي ٖطاعة ًٖ ٖمل ؾغصي ًْى ة خُاجه، ٖو

ٟوا في ٢الب مٗحن بهضٝ طاحي، ئما ألزظ الٗبرة أو جصحُذ  وأخضار وججاعب ٖم٣ُت مغث به ًْى

 ٨ٞغة، أو جىِٟـ ًٖ الظاث أو صٞاٖا ًٖ ٢ًُت احخماُٖت أو ؾُاؾُت ٌٗخى٣وا.

 السواًت الظيرة ذاجيت وجداخل ألاحىاض ألادبيت:  .1.1

ن ه٣لاء الجليـ وجلضازل ألاحىلاؽ وفلي لح٤ ؤلابضإ ألاصبي حملت مً الخدىالث جأعجش ٞيها بح

طدلث فلي أؾؿلوا،  ٧ل الخدىالث ٧لان ؾلإا٫ الى٣لض خايلغا صاةملا، ٞولى ٌؿلاء٫ الٓلاهغة ؤلابضاُٖلت ٍو

دللللاو٫ ال٨كلللل٠ ٖللللً أبٗاصهللللا وحمالُتهللللا، وباإلا٣ابللللل ٧للللان ٞٗللللل الخجللللاوػ اإلاؿللللخمغ لحللللضوص الجلللليـ  ٍو

لللت ؤلابلللضإو  ألاصبلللي ، ختلللى نلللاع بمثابلللت اٖخ٣لللاص أن الثلللىعة ٖلُللله، وجدُلللُم ٢ُلللىصه مجلللاال عخطلللا لحٍُى

 ؤلابضإ الجضًغ بالط٣اء هى ؤلابضإ اإلاخٟغص، الظي ٨ًدس ي جٟلغصه بخٟاٖلله ؤلاًجلابي مل٘ زىاةُلت الخلغ١ 

خٗللللل٤ بالحغ٦للللتو للللت بم٣للللضاع مللللا و  ؤلاجطللللإ. ٞوللللى ًخمحللللز بالؿلللل٩ىن والوامكللللُت بم٣للللضاع ئجطاٖلللله، ٍو اإلاغ٦ٍؼ

للت حضًللض كلل٩ل لوٍى خجللاوػ مللً خللضوص، َو )ٖللغوؽ، جللضازل ألاحىللاؽ ألاصبُللت  ة.ًسللغ١ مللً ٢ىاٖللض، ٍو

 (2014في الى٣ض اإلاٗانغ، 

ً لللت ألاصب وحٗلللضص مٟلللاهُم اللللىو ؤلابلللضا ي، ٣ٞلللض جدىللللذ جىٓحلللراث اإلا٨ٟلللٍغ  مللل٘ ج٣لللضم هٍٓغ

حن الظًً زايىا في مجا٫ الخأؾِـ للخٟاٖل ألاحىلاؽو  الخلضازل ئللى آزلاع ههلُت مخضازللت، و  اللٍٛى

 خضازالث ٖلى مؿخىي الىو ألاصبي...لِـ ٣ٞض أبغػث آلازاع ؤلابضاُٖت الٗضًض مً ال

لت ٣ٞلِ بلل ٖلللى مؿلخىي ازلخالٍ ملا هللى ؾلغصي بملا هللى  ٖللى مؿلخىي جلضازل ألاحىللاؽ الىثًر

 ألاحىاؽ  وازخالٍقٗىعي 

 التللللي هللللي طاث مغحُٗللللاث ٚغبُللللت ملللل٘ ألاحىللللاؽ ألازللللغي التللللي جمخللللل٪ أنللللال ٖغبُللللا فللللي ألاقللللُاء

 حلللر مللً ال٣هللاةض قللل٩ل الغؾللالت فللي الٛلللغىالخأؾللِـ والخىٓحللر، ٟٞللي الٗهلللغ الحللضًث" ازللظ ال٨ثو 

اثو   الخُلللللاب ٦ملللللا جُلللللىعث الغؾلللللاةل فلللللي ألاهلللللضلـ بلللللال٣غن الخلللللامـ للهجلللللغة ملللللً خُلللللث اإلاىيلللللٖى

لللللغاى ٣ٞلللللض جُلللللىعث ملللللً " الىاخُلللللت الٟىُلللللت أًًلللللا ئط اؾلللللخُإ ال٨خلللللاب أن ًغج٣لللللىا بأؾلللللالُب و ألٚا

 هله ٚحلر اللىػن وال٣اُٞلت.٦أجهلا مىثلىع ال ًى٣و  أن ًخٟىىىا ٞيها ختلى لخطلضوا بٗلٌ عؾلاةلومو  حٗطحرهم

 (103، نٟدت 2019)ألاؾضي، 

ًجب أن وٗتٝر بأهه ال وحىص ألي ٞاع١ بحن الؿحرة الظاجُت وعواًت الؿحرة الظاجُت، ئطا ما 

٢غعها الطدث ٞيهما ٖلى مؿخىي الخدلُل الضازلي للىو، " ٩ٞل ألاؾالُب التي حؿخٗملوا الؿحرة 

لُه ٞان الغواًت الؿحر  الظاجُت مً أحل ئ٢ىاٖىا بىا٢ُٗت مد٨يها، ًم٨ً أن ج٣لضها الغواًت " ٖو
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م ؾحري لخجغبخه الغواةُت،  طاجُه حٗٝغ ٖلى أجها: " ؾغص هثري ؾحر طاحي ًخىحه ُٞه الغاوي ئلى ج٣ٍى

 (73، نٟدت 2019)ألاؾضي،  ٌكخمل ٖلى ه٣ل خ٩اًخه م٘ الغواًت، وال٨خابت الغواةُت ئلى ال٣اعب"

اث جغبِ حيـ الغواًت باإلاخسُل، وباإلا٣ابل ومما ججضع ؤلاقاعة ئلُه، أن   مٗٓم الىٍٓغ

ذ ال٩اجب بأهه ًد٩ي خُاجه  جغبِ الؿحرة الظاجُت بالىا٢٘."خُث جدطجى الؿحرة الظاجُت ٖلى جهٍغ

ٗغى مؿاع أ٩ٞاعه ومكاٖغه." ذ ٌك٩ل ما ٌؿمُه "  (38، نٟدت 1994)لىحىن،  َو هظا الخهٍغ

إلا٣ابل جدطجى الغواًت ٖلى مُثا١ جسُُلي ًهغح ُٞه ُٞلُب لىحىن" "بمُثا١ الؿحرة الظاجُت. با

الغواتي بأن ما ًد٨ُه هى مً نى٘ الخسُُل، وأي حكابه بحن ألاخضار والىا٢٘ هى مدٌ 

 (38، نٟدت 1994)لىحىن،  نضٞت."

ومً زال٫ ما ؾط٤ ههل ئلى أن الضاعؾحن خضصوا ٖىانغ أؾاؾُت جيطجي ٖليها الغواًت 

 ٫ الىمىطج الخالي:الؿحر طاجُه، وؾأصعحوا مً زال

 

 : عناصر السيرة الذاتية1شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحثتني
 جحليل زواًت ًا صاحبي السجً:. 

 هبرة عً الساوي:  .1.1

ٌٗخبر الكاٖغ ص. أًمً ٖلي خؿً الٗخىم مً الكٗغاء ال٨طاع في ألاصب ألاعصوي الحضًث 

كاٖغ ٖلى قواصة الض٦خىعاه مً ألاعصن، خهل ال -م بمى٣ُت حغف1972والظي ولض ؾىت 

 العناصر األساسية في الرواية السير ذاتيه
 

التطابق التام بين  الميثاق
السارد و المؤلف

 والشخصية
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م في ٕٞغ اللٛت الٗغبُت وآصابها. ٦ما ٖمل الكاٖغ في مجا٫ الوىضؾت 2007الجامٗت ألاعصهُت ؾىت 

 اإلاضهُت خُث ناع ًٖىا بهُئت ألاصباء اإلاوىضؾحن.

له ئهخاحاث أصبُت ٢ُمت ًمذ مٗٓموا بهلت وز٣ُت ئلى ٨ٞغة الهمىص واإلا٣اومت وججؿُض 

 ؾالمُت زانت ٞلؿُحن اإلادخلت مً ه٨طاث وزىعاث ومجاػع بكٗت.ما خل بالطلضان ؤلا 

جب ٖلى ٧ل مث٠٣  ٣ًى٫ " أًمً الٗخىم" ًٖ مومت ألاصب: " عؾالت ألاصب اإلا٣اومت، ٍو

خبىاها. ٞاإلاث٣ٟىن الٗغب مُالطىن بأن ج٩ىن ٢هاةضهم و٦خاباتهم مىحوت يض  ٖغبي أن ًدملوا ٍو

 (04، نٟدت 2019)ٞاعؾاوي،  عؾالت اإلا٣اومت الاخخال٫ ويض الخُطُ٘، وم٘ اإلا٣اومت وم٘

 حىل زواًت ًا صاحبي السجً: .1.1

ل٩اجبها " أًمً الٗخىم" في زالزماةت وزالزت وأعبٗىن  " ًا صاحبي السجً"حاءث عواًت 

ُاء إلادت صًيُت  نٟدت، خىث ؾطٗت ٖكغ ٞهال مٗىىها با٢خطاؾاث ٢غآهُت، اٖخمضها ال٩اجب إٖل

اجه في ٧ل ٞهل،  ا وؾغصًا، ٞال٩اجب ًٖ مىيٖى وما ًالخٔ ًٖ جل٪ الٟهى٫ هى جغابُوا ٨ٍٞغ

ًغوي ألاخضار التي مغ بها في زال٫ ٞترة سجىه، وما ٢طلوا، وما بٗضها في ٞهى٫ مخ٣اَٗت 

نها، ونٟداتها ومترابُت بدؿلؿلوا ال٨ٟغي.  بٗىاٍو

عاؾاث حٗض عواًت ًا ناخبي السجً، ألاولى ل٩اجبها و٢ض نضعث ًٖ اإلاإؾؿت الٗغبُت للض

واليكغ، وأٚلب نٟداتها جضوع خى٫ مظ٦غاجه في مغخلت سجىه، وبهظا ًم٨ً ونٟوا بأجها عواًت 

ه٠  اجه، ٍو ؿترح٘ ط٦ٍغ ؾحر طاجُت، ٞهي ؾحرة طاجُت مً هاخُت أن ال٩اجب ًخدضر ًٖ هٟؿه َو

" أها شاعس بظيط ًحاول أن شخهُاث خ٣ُ٣ُت ٖاٌكذ مٗه ججغبخه خُث ًهغح بهظا ٢اةال

لصمً ليرحع براكسجه إلى الىزاء كليال فيكخب ما غيبخه سجىن ألاًام ًبخلع آلت ا

وهي عواًت ألن ٞيها ٧ل م٩ىهاث الىو الغواتي اإلاٗغوٞت (07، نٟدت 2016)الٗخىم، والظىين..."

ٖلى الهُٗض الٟجي ألاصبي، و٢ض خملذ في جًاُٖٟوا " ؾبرا لٛىع الىٟـ ؤلاوؿاهُت، ومً هظه 

خُث وؾموا  " ًلص الحم، ادخلىا مظاكىكم، اكسأ كخابك..."الٟهى٫ ه٣غأ الٗىىاهاث آلاجُت: 

ٛطاع اإلاخىازغ في ألاحىاء زٍُى خ٩اًت أٖاص وسجوا ال٩اجب بُا ناخبي السجً، ٞطضأ ًجم٘ مً ال

ش الظي ما عخم  لُسغج زىبا حضًضا، و٢ض ٚام ال٩اجب مخئضا في طا٦غجه، مخىحؿا مً لؿان الخاٍع

 (1442عبُ٘ الاو٫  18)الؿبُل،  اإلاؼاًضًً ولم ٌٟٛغ لل٨ظبت"

ج يمً ما و٦ما ؾط٤ ط٦غه ًٖ ٧ىن الغواًت مجخم٘ الطدث جىضع  حعسيف أدب السجىن:. 2.1

ج لًطِ مٟوىم هظا اإلاهُلش،٨ٞخاباث السجً عاٞض  ٌؿمى بأصب السجً، ٧ان البض مً الخٍٗغ
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هام مً عواٞض ألاصب الٗغبي الحضًث، اؾوم ُٞه بضعحاث مخٟاوجت عحا٫ ووؿاء، لُبرالُىن 

ُىن و ئؾالمُىن و أٞغاص لم ًيخمىا ألي مً هظه الاججاهاث الؿُاؾُت، و٦خاب مومتهم  وقُٖى

ت، و٦خاب ٧ان هو السجً هى ههوم الىخُض، سجلىا ُٞه ججغبتهم زم مًىا ئلى أقٛالوم ال٨خاب

و الغواًاث و  الظاجُتوجسههاتهم ألازغي ،وحكمل هظه ال٨خاباث ًٞال ًٖ الُىمُاث والؿحر 

 ال٣هاةض و اإلاؿغخُاث ، قواصاث ال خهغ لوا وم٣ابالث وقظعاث.

ٟدهوا وجدلُل زُابها وجدط٘ ؾماتها و بازخهاع لضًىا ماصة هاةلت جُالب الطاخثحن ب

سُت و الؿُاؾُت و الاحخماُٖت و  خي، مً مىٓىع الضعاؾاث الخاٍع أق٩ا٫ خىاعها م٘ وا٢ٗوا الخاٍع

، نٟدت 2014)ًىؾ٠،  الى٣ضًت أو بضعاؾاث بُيُت ججم٘ في م٣اعبتها بحن أ٦ثر مً مجا٫ بدثي.

٨ًخطه ألاؾغي في اإلاٗخ٣الث ،  خُث ًغي ألاصباء والى٣اص أن أصب السجىن ، هى الظي.(11

ؿخىفي الحض ألاصوى مً الكغوٍ، وما ٨ًخب ًٖ السجىن و ألاؾغي زاعج السجً مً ٚحر  َو

ألاؾغي أو مً اإلادغعًٍ ال ٌٗض أصب سجىن، ومم٨ً حؿمُخه " أصب ًٖ السجىن"، هىال٪ ال٨ثحر 

مًمىجها و أنىلوا، مً ألاصباء ممً احتهضوا في حٍٗغ٠ " أصب السجىن" ، وحمُٗوا مدكابهت في 

 (11، نٟدت 2014)ًىؾ٠، ومسخلٟت ٢لُال ٖلى الحضوص واإلاؿاخاث، وألاحىاؽ والخهيُٟاث. 

 جحليل زواًت ًا صاحبي السجً: -

الطدث ًٖ لٟٓت الٗىىان ٦ما هي بلٟٓوا في معجم لؿان الٗغب البً  عخبت العىىان:.3.1

أٖىيخه  و لى ٣ًهض بها "ٖىيذ ال٨خابمىٓىع هجضه في ماصجحن ألاولى "ٖجن"والثاهُت "ٖىا" وألاو 

لىهخه بمٗجى واخض  ىىه: ٦ٗىىهخه ٖو ً ال٨خاب ٌٗىه ٖىا ٖو خه ئلُه. ٖو ل٨ظا أي ٖغيخه ونٞغ

ئطن ٞالٗىىان هى "بىابت الٗمل الغواتي ومً . (486، نٟدت 1988)مىٓىع،  مكخ٤ مً اإلاٗجى"

خضار في الغواًت، ٞال٣اعب ًطضو زالله جٟخذ ألابىاب اإلاٛل٣ت،ٞوى اإلاطحن والكاعح إلاا ًضوع مً أ

أخُاها مىضهكا بظل٪ الٗىىان ، ول٨ً خُىما ٌٗٝغ م٣هضه وما ًغمي ئلُه و ئقاعاجه ًىٟغج طل٪ 

 (12، نٟدت 2017)خؿحن،  .الاهضهاف

و٢للللض ؾلللللل٪ أًملللللً الٗخلللللىم مللللً زلللللال٫ ٦خابخللللله لٗىلللللىان عواًخلللله هلللللظه بهلللللظا الكللللل٩ل والًلللللطِ 

ال صازلللل السلللجً وججلللٕغ و  ٍالجللله وحٗللٝغ ُٞللله ٖللللى الٗضًلللض ملللً السلللجىاء ٖللللى اللٟٓللي، مؿلللل٩ا َلللٍى

ازخالٝ أنىاٞوم ومٗلاًحرهم الصخهلُت واهخملاءاتهم الؿُاؾلُت ٖللى اإلا٣لام ألاو٫ خُلث للم ًخلىاوى 

مللللللً زللللللال٫ نللللللٟداث الغواًللللللت ٖلللللللى ؾللللللغص أونللللللاٞوم الجؿللللللضًت والىٟؿللللللُت وط٦للللللغ ممحللللللزاتهم وختللللللى 

لىو أن أ٢غب السجىاء ئلى الٗخلىم هملا مؿاوئهم  و٢ض ًدطاصع ئلى طهىىا مً اللحٓت ألاولى ل٣غاءة ا
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للاصع ُٚاهللب  "ٖلللي" و" ٨ٖغمللت" وأًًللا هللظ٦غ مهللٗب الؼع٢للاوي السللجحن الللظي هللا٫ الٟٗللى اإلال٩للي ٚو

السللجً ٩ٞللان ألامللل الللظي ٖللل٤ ٖلُلله ب٣ُللت السللجىاء باع٢للت ٞللغحوم مللً السللجً ٞدملللىه عؾللاةلوم 

الٗخللىم ونللاخطُه ٖلللي  –ا وقل٩اوحهم ئلللى اإلاؿللإولحن للىٓللغ فللي ْللغوٝ سلجنهم، ٩ٞللان خللالوم حمُٗلل

٨غملللت، ومهلللٗب الؼع٢لللاوي  لللؼ مهلللغ، ٞجلللاء  -ٖو ٦دلللا٫ ًىؾللل٠ ويلللحطه خلللحن ػج بللله فلللي سلللجً ٍٖؼ

ٖىللللىان الغواًللللت" ًللللا نللللاخبي السللللجً" "مخىانللللا ملللل٘ ٢هللللت ًىؾلللل٠ ٖلُلللله الؿللللالم، والخىللللام ٖمللللل 

 جثللا٢ٟي ملللً َطُٗخللله الخمثلللل والحلللىاع والخٟاٖلللل ملل٘ آلازلللغ، والاهخملللام بُا٢لللت الٗىلللىان الؿلللُمُاةُت

جضٞٗىا ئلى ٢غاءة مؿخىي الٗىىان في مؿخىي الٗىىان في جىانلاجه مل٘ اإلالىعور: ال٨خلب اإلا٣ضؾلت أو 

ً مخىانللللت ملللل٘  اإلاللللىعور ال٨ٟللللغي وألاصبللللي الٗغبللللي والٗللللالمي، و٦ثحللللرا مللللً الللللغواةُحن مللللً أحللللى بٗىللللاٍو

 (13، نٟدت 2016)الٗخىم،  اإلاىعور ألاصبي والث٣افي والضًجي"

ُت ً الٟٖغ لوظه الغواًت بغمىػ ٦ثحرة وجلمُداث حاطبت لالهدطاه، ئط جيطجي  ٦ما جدٟل الٗىاٍو

٧لوا ٖلى ق٩ل ا٢خطاؾاث ٢غآهُت جدُل مجضصا بىٓغ اإلاخل٣ي ئلى الجاهب الضًجي في الىو، و٢ض 

ُت مؿخجضة مً َٝغ ال٩اجب، محز بها ههه  ٣ت اإلاٗخمضة في الٗىىهت الٟٖغ ج٩ىن هظه الٍُغ

، عبما لجظب الاهدطاه ألاصبي لظهً اإلاخل٣ي مً حوت، و الغواتي ًٖ ٚحره مً الىهىم الؿاب٣ت

ده  خه الضًيُت والتي ًخجلى بأهه أهم ؾبب أصي ئلى اٖخ٣اله، وبهظا ًٓوغ الخدضي بخهٍغ لخبُحن هٖؼ

ُت لىهه الغواتي، بأهه الػا٫ مخمؿ٩ا بجاهطه  ً الٟٖغ الهاعر مً زال٫ الٗىىان الغةِس ي والٗىاٍو

ذ به  ُت " ْلماث بًٗوا ٞى١ بٌٗ الضًجي، وال ًسش ى الخهٍغ ً الٟٖغ ٖلىا .هظ٦غ مً بحن الٗىاٍو

ئطا أزغج ًضه لم ٨ًض ًغاها" وهى ٖىىان م٣خبـ مً آلاًت ع٢م أعبٗحن مً ؾىعة الىىع، " وما 

هإزغه ئال ألحل مٗضوص" وهى ٖىىان م٣خبـ مً آلاًت ع٢م مئت  وأعبٗت مً ؾىعة هىص، والٗىىان 

ؾبُل" وهى م٣خبـ مً آلاًت ع٢م أخضا ٖكغ مً ؾىعة الظي ًسخم به "ٞول ئلى زغوج مً 

 ٚاٞغ.

 الفضاءالسوائي لسواًت ًا صاحبي السجً: -1-4

ت مً ألاقُاء اإلاخجاوؿت أ/املكان: ٌٗٝغ الطاخث الؿُمُاتي "لىجمان" اإلا٩ان ب٣ىله:" هى مجمٖى

اة٠، أو ألاق٩ا٫ اإلاخٛحرة...( ج٣ىم بُنهاٖال٢ت قطيهت بالٗال٢اث  )مً الٓىاهغ، أو الحاالث، أو الْى

ت/الٗاصًت)مثل الاجها٫، اإلاؿاٞت...(" ؼة،  اإلا٩اهُت اإلاألٞى  (99، نٟدت 2010)بٖى

ً الصخهُاث الظي جخجؿض ُٞه نٟاتها و أبٗاصها الؿغصًت.٣ًى٫"ٚاؾخىن باقالع"  "ٞوى مَى

وانٟا اإلا٩ان في الٗمل ألاصبي "لِـ م٩اها هىضؾُا زايٗا ل٣ُاؾاث وج٣ؿُم ألاعاض ي،وئهما هى 
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طل٪ اإلا٩ان الظي ٌِٗكه ألاصًب ٦خجغبت ، واإلا٩ان ال ٌِٗل ٖلى ق٩ل نىع ٞدؿب بل ٌِٗل 

ت مً عصوص الٟٗل.  (97، نٟدت 2020)٦كخى،  صازل حواػها الٗهبي ٦مجمٖى

لُه ٞاإلا٩ان في عواًت " ًا ناخبي السجً" ًأزظ مى٢ٗا موما مً ؾغصألاخضار، ألهه  ٖو

٣ُت. ٞيؿخُُ٘ أن همحز ًمثل ئلى حاهب الؼمان " ؤلاخضازُاث ألا  ؾاؾُت التي جدضص ألاقُاء الٟحًز

ش  ُٞما بحن ألاقُاء مً زال٫ ويٗوا في اإلا٩ان، ٦ما وؿخُُ٘ أن هدضص الحىاصر مً زال٫ جأٍع

وا في الؼمان" ؼة،  و٢ٖى ٠ في الغواًت، هى م٩ان وا٢ ي  (99، نٟدت 2010)بٖى واإلا٩ان اإلاْى

ط٦غ أما٦ً حٛغاُٞت مىحىصة بأص١ جٟانُلوا في  مؿخىحى مً مٗاٌكت الٗخىم الح٣ُ٣ُت له خُث

ق٩ل اؾترحا ي إلاايُه، وهظا مً ممحزاث الؿحرة الظاجُت التي حؿخىحب ط٦غ ألاما٦ً وألاخضار 

حن مً ألاما٦ً التي  سوا.ومً زال٫ الغواًت وؿدك٠ هٖى والؼمان بد٣ُ٣تها وحٛغاُٞتها وجىاٍع

 أصعحوا ال٩اجب:

كمل أولها: الفضاء خازج السجً:  ٧ل مً :َو

ٗخبر الطِذ ٦ًٟاء مدطب لغوح  البيت: والظي ق٩ل خًىعا م٣خًطا في الغواًت، َو

"وألامخاز اللليلت التي جفصلجي ال٨خاب ٖلى ازخالٞوم ٧ىهه ٌٗبر ًٖ الغاخت والؿ٨ُىت وألامان 

، نٟدت 2016)الٗخىم، عً البيت جخفف مً غلىاء العسق الري ال ًفازكجي مع كل مشىاز"

" خطىاث أخسي وطخكىن الطِذ باألم وباهخٓاعها ألوالصها ولى ٖلى ٦برهم ٣ُٞى٫ ٦ما اعجطِ (11

 (12، نٟدت 2016)الٗخىم، أمي على الشسفت جيخظسوي"

ت لُدؿامغ هىا٥ م٘ أوعا٢ه و٦خطه  الغسفت: وهي اإلا٩ان الظي ًجض ُٞه ال٩اجب عاخخه ال٨ٍٟغ

ت ٣ُٞى٫  اث، جخلى مً كل ش يء عدا "كاهت غسفتي مخىاضعت ألاجو٧ل ما ًغوي جهامخه ال٨ٍٟغ

مكخبي الري جىاجسث فىكه بعض الكخب وألاوزاق،ومكخبتي التي جحىي مً هثازاث كصائدي 

زم هجض ًٞاء ٢لٗت عجلىن وهي  (16، نٟدت 2016)الٗخىم، أكثر مما جحخىيه مً الكخب..."

ت و  الخٗطحر ًٖ م٩ان مدطب ئلى عوح ال٩اجب خُث ًهٟوا باألم الطاعة بأبىائها. بأجها مالط الحٍغ

مٗاهاث ال٣ٟغاء واإلآلىمحن باليؿطت لوا، هي ٢طلخه ألاولى التي نضح ٞيها ب٣هُضجه اإلاٗاعيت 

والتي ٧اهذ ؾبطا في سجىه الخ٣ا و٦خابت هظه الغواًت، ئطن ٣ٞلٗت عجلىن حٗخبر هي الًٟاء 

"شعسث هاإلاىُل٤ الظي ًلُه ٧ل الؿغص الغواتي في ب٣ُت هو ال٩اجب ِٞؿترؾل وانٟا ئًاها ب٣ىل

بللعت عجلىن حشدوي مً ًدي إلى شاويت مً شواًاها اللصيت، حيث حشكلت الللعت أهثى في 

 (09، نٟدت 2016)الٗخىم، ذلك املظاء، وزاحت حظألجي بعض الىكت معها..."
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وبلللضوعه ًدللىي ٖلللى م٩لللاهحن مسخلٟللحن هملللا "الًٟللاء اإلاٛلللل٤ جاهيهااا: الفضاااء داخااال السااجً:

للللت الخد٣ُلللل٤( و" الًٟللللاء اإلاٟخللللىح صازللللل السللللجً" صازللللل السللللجً" مثللللل: )السللللجً وال ٞغ ؼهؼاهللللت ٚو

مثللل:) اإلا٨خطللت، اإلاللؼاع، الٟسللحت( ٞالسللجً مللً زللال٫ ونلل٠ ال٩اجللب للله، هللى طللل٪ الًٟللاء الخللاه٤ 

ظابللله  ل٣لللي بٓالمللله ٖللللى اللللىٟـ ؤلاوؿلللاهُت، وب٣ولللغه ٖو اإلادهلللىع اللللظي ٨ًطلللذ الهلللىث والكلللٗىع ٍو

ان ْلملللللله وؾلللللُىجه ٖلللللللى اإلاؿلللللاححن. ٣ًللللللى٫ ٖللللللى ؾلللللا٦ىُه، ئهلللللله اإلا٩لللللان الللللللظي ًملللللاعؽ ُٞلللللله السلللللج

ىلللا مللً لؿللٗاجه ئللللى هللظا ال٨وللل٠"  كىاااال٩اجللب" ٦أيلللحاب ال٨ولل٠، حملل٘ بُيىلللا ؾللٍى الؿلللُت، ٞأٍو

ٞالسللللجً فللللي عواًللللت "ًللللا نللللاخبي السللللجً"٧ان ٞتللللرة مإإلاللللت ومغه٣للللت  (69، نللللٟدت 2016)الٗخللللىم، 

الىٓللام وال ججغبللت  لللظل٪ الُالللب الجللام ي الُللاٞ٘ الللظي لللم ٌؿللط٤ للله صزللى٫ مٗتللر٥ اإلاىاحوللت ملل٘

ت اإلالللإزغة ٣ٞلللض ٧لللان فلللي السلللجً ٖطلللاعة ًٖ"قلللاٖغ  ٢طًلللخه ال٣لللاهغة التلللي َالخللله بٗلللض ججغبخللله الكلللٍٗغ

ا١ الجامٗت و ألاهل.  جإع٢ه الٗؼلت ًٖ ٞع

حن مىه:  ً ًٞاء السجً ٌؿترؾل ال٩اجب في ون٠ هٖى  ٖو

٣لللت مطاقلللغة وجلللاعة ب الصهصاهااات: ٣لللت ٚحلللر مطاقلللغة، ًدىلللٕى ال٩اجلللب فلللي َلللغ١ بىاةللله للم٩ان،جلللاعة بٍُغ ٍُغ

ُٟالدكلبُه ئللى  ول٨ً ما ًمحز ونٟه لألم٨ىت جلل٪ اللٛلت ألاصبُلت الؿلاخغة فلي الدكلبُه والؿلحر فلي جْى

 ٖىالم أزغي ، ًهٗب لإلوؿان أن ًخسُلوا 

مومللا خللاو٫ أن ًخأمللل باألم٨ىللت اإلاطيُللت، أو أن ٌؿلللِ الًللىء ٖلللى أقللُاء ًخًللمنها اإلا٩للان وح٨ٗللـ 

 (109، نٟدت 2020)٦كخى،  ا الصخهُت.الحالت الىٟؿُت التي حِٗكو

الؼهؼاهللللت الاهٟغاصًللللت باٖخطاعهللللا م٩اهللللا مٛل٣للللا يللللاُٚا و٧اجمللللا ل٩للللل نللللىث وقللللٗىع ُٞهللللٟوا  

"في الصهاشيً الاهفسادًت لم ًكً أمامي غيار أن أكاسأ الجادزان ووطايلتي الىحيادة للخىاصال ب٣ىله 

، 2016)الٗخللىم،  "كات...معهاا، كاهات بااأن ألصام وحااي أهااا، وأطاخخدم إصابفي كللاام، وفماي كىز 

والىلٕى الثلاوي هلى ًٞلاء اإلاؿلخىصٕ خُلث ٌٗخبلره أ٦ثلر ٞسلحت وع٣ٞلت وأًٞلل ب٨ثحلر ملً  (68نٟدت 

ً مٗه.  الؼهؼاهت الاهٟغاصًت ل٩ىن ًدىي هؼالء آزٍغ

ً التلللي  وممللا ججللضع ؤلاقللاعة ئلُلله أن الٗخللىم اٖخمللض عؤٍخللله الٟىُللت فللي ونلل٠ الطىللاء الوىضسلل ي للؼهللاٍػ

هؼاهخه ألاولى التي أَلا٫ فلي ج٣لضًم نلىعتها اإلا٩اهُلت ب٩لل ص٢لت ملً زلال٫ التر٦حلز ٖللى أ٢ام بها . ٞطحن ػ 

لت  ُاء اإلاخل٣لي هٓلغة وا٢ُٗلت ٖلً ملضي يل٤ُ اإلا٩لان ٦سلجً ٨ًطلذ الحٍغ غيا إٖل اإلاؿاٞاث َىال ٖو

سىلل٤ ال٨ٟللغ وختللى ًرجللب هللىع الكللمـ و٧للل مٓللاهغ الحُللاة الُطُُٗللت للبكللغ. ىلله  ٍو زللم ًلللج ئلللى ػهاٍػ

ً ٦طحلللرة اإلاؿلللاخت جًلللم الٗضًلللض ملللً اإلاىالُلللت والتللل ي ج٩لللىن فلللي ٚالبهلللا ٖطلللاعة ٖلللً مؿلللخىصٖاث أو ػهلللاٍػ
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للللت وججللللاعب ًىمُللللت فللللي ؾللللبُل مللللىذ  اإلاؿللللاححن ممللللً اخخلللل٪ بهللللم الللللغاوي وزللللل٤ مٗوللللم خللللىاعاث ٨ٍٞغ

.ً ت و الحغ٦ُت لحُاتهم صازل هظه الؼهاٍػ  الحٍُى

ً الًٟاءاث اإلاٟخىخت صازل السجً، ًه٠ ال٩اجب الٟسحت وص٢       اة٣وا ال٣لُلت، بأجها ٖو

الموا،  ً ْو " كاهت الظاحت التي ججاوز ؾدخدى٫ ئلى مخٗت خ٣ُ٣ُت ومخىٟـ له مً ٢ُض الؼهاٍػ

مً ٧ل ما  (169، نٟدت 2016)الٗخىم، مهجعىا ججظد في جلك املسحلت مفهىم الحسيت ..."

ٗغى اإلا٩ان ب٩ل خُثُاجه، ل٣ُغب اإلا ٗاهاث ؾط٤ هجض أن ال٩اجب ًض٤٢ في جٟانُل سجىه، َو

ً الىٓام، وطل٪ مً زال٫ اٖخماصه الىن٠ الض٤ُ٢  التي ٌِٗكوا مؿاححن الغأي صازل ػهاٍػ

٨دك٠  ت مً حوت،ٍو والخٟانُل الٗم٣ُت لألما٦ً لُطحن ٖم٤ ججغبت السجً ال٩ابذ للحٍغ

 السجحن أٚىاع هٟؿه ومىاًَ ٢ىتها وزىعتها مً حوت زاهُت.

٤ بحن ػمً ال٣هت، وه ب/الصمً: ى الؼمً الظي اؾخٛغ٢خه ألاخضار اإلاخسُلت في البض مً الخٍٟغ

، أو اإلا٨خىب، الظي ٌٗغى الغاوي ُٞه لخل٪  وا الٟٗلي، وػمً الح٩اًت، وهى الؼمً اإلالّٟى و٢ٖى

، 2016)الٗخىم،  الحىاصر، ٖغيا ًجٗلوا ٢ابلت لل٣غاءة في الحضوص التي ٌؿمذ بها الى٢ذ"

ت ؾغصًت، بظ٦غ الخخاب٘ الؼمجي ٞالؼمً مً زال٫ الغواًت ًخجلى ٖلى ق٩ل  (100نٟدت  اؾخمغاٍع

 لألخضار مىظ لحُت ئل٣اء ال٣هُضة في ٢لٗت عجلىن طاث مؿاء. 

مً زال٫ الغواًت ًخجلى لىا أن ال٩اجب اٖخمض ػمً ال٣هت  الظي ًخمثل في الخخاب٘، أو ما 

ًُل٤ ٖلُه باؾم الؿغص الىمُي، و٢ض ْوغ ما ٌؿمى باالؾترحإ مً زال٫ ٖضة مىاًَ في 

"حلظت متربعا، وحدكت في العخمت، أزدث أن أزي فيها أو مً خاللها ما اًت خُث ٣ًى٫ الغو 

أزيد، لم جخرلجي في جلك الليلت...اطخحضسث العائلت بأكملها...أبي وأمي وإخىاوي وأخىاحي، 

ومما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن ال٩اجب اٖخمض ٖلى  (27، نٟدت 2016)الٗخىم، حلظىا مً حىلي.."

٦ثحرا في الغواًت مً زال٫ اؾخسضامه للمىىلىج الضازلي، خُث اؾخمغ ٖلى َى٫ الؼمً الىٟس ي 

غح ألاؾئلت وؤلاحابت ٖنها وهظا ما ًإ٦ض اؾخسضام الؼمً الىٟس ي،  الىو في الحىاع م٘ هٟؿه َو

" بسجابت الصمً هىا، شمً السجىاء البطيء، وظيت كيف حظير الظيازاث...بليت ٣ًى٫ ال٩اجب 

كثيرا مً ألاشياء التي مس الصمً طىيل علي دون أن أعيش  في جلك الليلت أجركس 

ل٣ض ٧اهذ ٞهى٫ الغواًت مخضازلت ألاػمىت ٞخاعة ٌٗىص . (300، نٟدت 2016)الٗخىم، مخعتها..."

بظا٦غجه ئلى الُىم الظي أل٣ى ُٞه ٢هُضجه لخ٩ىن هي ػمً الاهُال١، زم اٖخمض ػمً الاؾترحإ 
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أخضاثها، والؼمً الحايغ مً زال٫ الخدضر ًٖ و٢خه مً زال٫ جظ٦غ خُاجه ٢طل السجً و٧ل 

 صازل السجً.

الصخىم هم ألاٞغاص الخُالُىن، أو الىا٢ُٗىن، الظًً جضوع خىلوم الغواًت، أو  ج/الصخصياث:

اإلاؿغخُت" " وؤلابضإ في الغواًت، والابخ٩اع ٞيها، عهً ب٣ضعة ال٩اجب اإلاطضٕ ٖلى ئياٞت وحىه 

سىا ألاصبي"حضًضة لهالت ٖغى )الطىعجغحه ، نٟدت 2010)زلُل،  اث( التي ًخأل٠ منها جاٍع

، وهي الصخهُت الطاعػة "شخصيت أًمً"هلمـ في الغواًت شخهُاث مخٗضصة هظ٦غ منها (173

في الغواًت، أو الصخهُت اإلادىعٍت التي جضوع خىلوا ٧ل ألاخضار، ٞوى ًمخاػ بالصجاٖت في 

ئت وال  :"لظتتي ٧اهذ ؾبطا في ػحه صازل السجً ٣ًى٫ مىاحوت الؿلُت، مً زال٫ ٦خاباجه الجٍغ

 (10، نٟدت 2016)الٗخىم، أخاف..لم أزجكب ذهبا غير الشعس..هل هى خطيئت؟" خائفا..وملاذا

لُه ٞاهىا وؿدك٠ الخُاب٤ الخام بحن شخهُت الغاوي أو الؿاعص، والصخهُت الغةِؿُت.  ٖو

اًت، مً زال٫ ط٦غ اؾمه بلٟٓه ٞال٩اجب أًمً الٗخىم ًضعج اؾمه مهغخا به ٦طُل عةِس ي للغو 

ده في الطضاًت بأن ألاخضار خ٣ُ٣ُت، جغوي جٟانُل سجىه هى مإ٦ضا ٖليها  ومً زال٫ جهٍغ

ش وألاما٦ً الح٣ُ٣ُت.  بالخىاٍع

، وهى شخهُت أزغي باعػة صازل الىو الغواتي، خُث ًهىعه عكسمت زم هجض شخهُت

ٖلى حم٘ ألالٛام، والتي ٧اهذ  الغاوي ٖلى ق٩ل شخو ي٠ُٗ الطيُت ٧ان ٌٗمل زاعج السجً

خه٠ أًًا بأهه قضًض اإلاجاصلت والى٣اف وهجض أًًا شخهُت  هي تهمخه لضزى٫ السجً، ٍو

هٟه الغاوي ب٣ىله " عيىاه ًىؾ٠ وهي مً بحن الصخهُاث اإلادىعٍت في الغواًت ٍو

)الٗخىم، هادئخان...دافئ املىدة إذا حادجك شعسث بلسبه مىك كأهك حعسفه مً أمد بعيد"

ت والتي ج٣ضم بك٩ل بؿُِ بُٗض ًٖ الخ٣ُٗض . (70، نٟدت 2016 وهىا٥ الصخهُاث الثاهٍى

وط٦غ الىن٠ الض٤ُ٢ لوم ولصخهُاتهم والخماهي في ؾغص أخضاثهم، ٞهي شخهُاث آهُت 

الحًىع جأحي إلاؿاٖضة الصخهُت الغةِؿُت ٖلى ئجمام خط٨ت الؿغص، هظ٦غ مً بُنها شخهُت 

ان ٣ًضم له الُٗام في ػهؼاهخه ألاولى ٢طل الخد٤ُ٣، الظي ٧ الحجيوشخهُت  الشاويش

 وشخهُت اإلاد٣٣حن الظًً جضاولىا ٖلى الخد٤ُ٣ مٗه.

ٌٗخبر الخُاب٤ الخام بحن اإلاإل٠ والؿاعص  الخطابم الخام بين املؤلف والظازد والصخصيت:

غها في الىو، ختى ًخم اٖخطاعه هو عواتي  والصخهُت أهم الكغوٍ ألاؾاؾُت التي ًجب جٞى

ؾحر طاحي. و٦ما الخٓىا مً زال٫ الؿغص لصخهُت أًمً، والظي هى ٧اجب الغواًت " أًمً 
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الٗخىم" ٦ما ًخجلى هظا في الٛالٝ ئياٞت ئلى اٖخماصه ٖلى يمحر اإلاخ٩لم" أها " والظي ًدُل به 

ذ باؾم أًمً ٦طُل للغواًت، وهى ما ًىحي بأن اإلاإل٠ والؿاعص والصخهُت  ٖلى هٟؿه، والخهٍغ

 في الغواًت واخض. الطُلت

 

 : تطابق المؤلف والسارد والشخصية2الشكل 
 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثتين
 

بٗض ولىحىا مً زال٫ هظه الىع٢ت الطدثُت ئلى صازل الىو الغواتي الظي بحن ًضًىا،  الخالصت:

ي لغاوحها أًمً الٗخىم هجض أجها جضزل يمً ٖمل ٞج"ًا صاحبي السجً" واإلاخمثل في عواًت

مخضازل ألاحىاؽ، بحن الغواًت والؿحرة الظاجُت لُيخج ًٖ هظا الخضازل ما ٌؿمى بالغواًت 

٠ ال٩اجب ما ٌؿمى باإلاُثا١ اإلاغح ي، والظي ٣ًغ بخُاب٤ الؿحرة م٘ الىا٢٘ في  الؿحرة، ٣ٞض ْو

جأ٦ُض ٖلى ٖمله الٟجي اإلاؿخجض، ومً زاللوا ون٠ ججغبت السجً ب٩ل ص٢ت ومكاٖغ جىنل 

غاعة ألاًام ٞيها، و٢طًت السجان ٖلى اإلاؿاححن وؾُىة الىٓام ٖلى ٧ل ناخب ٧لمت للمخل٣ي م

، ل٣ض ٧اهذ هظه الغواًت ؾحرة ل٩ل سجىاء الغأي ألجها ٢ضمذ مٗاهاتهم ٖلى نٟداث  وخٝغ

ظابها.لٖم٣ُت اإلاٗجى لُضع٥ ال٣اعب ماهُت ا  خجغبت ٖو

 

 : كائمت املساحع

 الكخب

 )ؤلانضاع الُطٗت ألاولى(. الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون. الغواتيبيُت الىو (. 2010ئبغاهُم زلُل. )

 (. بحروث: صاع الجُل، صاع لؿان الٗغب.1)اإلاجلض الجؼء  لؿان الٗغب ج٣ضًم ٖطض هللا الٗالًلي(. 1988ابً مىٓىع. )

ت لليكغ والخىػَ٘. ًا ناخبي السجً.(. 2016أًمً الٗخىم. )  صاع اإلاٗٞغ

 والسارد والشخصية التطابق التام بين المؤلف
 

ضمير 
 المتكلم)أنا(

صريح جليا الت
 باالسم وتطابقه



 

 

 
 

 

 

402 

 

            أ ، جحــــــــــــــــــــــــاب خــــــــــــــــــوةل 

)ؤلانضاع الُطٗت ألاولى(. صاع امجض  جضازل ألاحىاؽ ألاصبُت وأزغها الجمالي في الىو اإلاؿغحي. (2019خُضع ٖلي ألاؾضي. )

 لليكغ والخىػَ٘.

ت الٗامت لل٨خاب. أصب السجىن.(. 2014قٗطان ًىؾ٠. )  مهغ: الوُئت اإلاهٍغ

ش ألاصبي(. 1994ُٞلُب لىحىن. )  . اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي.)ؤلانضاع الُطٗت الاولى( الؿحرة الظاجُت، اإلاُثا١ والخاٍع

صمك٤: ميكىعاث اجداص  ٖىضما جخ٩لم الظاث في الؿحرة الظاجُت في ألاصب الٗغبي الحضًث.(. 2005مدمض الطاعوصي. )

 ال٨خاب الٗغب.

ؼة. )  الجؼاةغ الٗانمت: ميكىعاث الازخالٝ. جدلُل الىو الؿغصي، ج٣ىُاث ومٟاهمُم.(. 2010مدمض بٖى

 املجالث

اح الضاللي في قٗغ أًمً الٗخىم صًىان "زظوي ئلى اإلاسجض ألا٢ص ى"همىطحا. 2019اعؾاوي. )ٖطاؽ ًض اللهي ٞ (. الاهٍؼ

 .1ألاصب الٗغبي، 

 .15/14مجلت ٧لُت آلاصاب واللٛاث، (. جضازل ألاحىاؽ ألاصبُت في الى٣ض اإلاٗانغ. 2014مدمض ٖغوؽ. )

 طائل وألاطسوحاثس ال

جغ٦ُا: مٗوض اللٛاث الحُت، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  ًاث ال٩اجب "أًمً الٗخىم".ج٣ىُاث الؿغص في عوا(. 2020ًمان ٦كخى. )

 وز٣اٞتها حامٗت ماعصًً أعج٩لى .

نى٘ هللا ئبغاهُم( صعاؾت ونُٟت  -اللٛت والؿغص في عواًت السجىن )أًمً الٗخىم (. 2017أؾامت مدمض ٖلي خؿحن. )

 مهغ: حامٗت َىُا. -َىُا  جدلُلُت.

 الجسائد

ضة الؿبُ  (.1442عبُ٘ الاو٫  18ل. )حٍغ

 


