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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    الملخص باللغة العربية : 

.ذمػػ ذمتهع يػػ  لذ ااعةأػػ ذ ةعيوػػ ذيعلػػ ذا عاػػ  يعػػ ضذاػػلاذا أشػػلذألػػاعؿذا وػػ اعذغذر ايػػ ذ ذ ػػ ؼذ
ذ جه ذنظ ذا س دذا نسعئ لذدبعذةيهذم ذمععجل ذأحعليسذا نسعءلذ ععيفته ذا نسعئي لذ مععنعهت .

 ا   ايػػ ذةتنػػػع ؿذا وػػ اعذا عػػػعئا لذ معيتوػػػيذ ػػهذمػػػ ذا ضاػػعيعذاةجتوععيػػػ ذ ثاػػػعيعذا ػػ أة.ذ يهػػػت ذا أشػػػلذ
ذ–ا وػػ اعذ ا ا ػػ ذذ– ضاػػعيعذاػػلاذا وػػ اعلذعػػرذا عنعيػػ ذا سػػ دي ذا فنيػػ ذغذا   ايػػ وذ منهػػع ذا وػػ اعذ ا ػػ ثذ

لذشػوي ذا ػنهاذا سعلػيعجل  يتأعذا أشػلذا ػنهاذا تشاياػ لذ يذلا و اعذ ا زماعفذ–ا و اعذ ا شخويعتذ
ذ ا نهاذا نفس . ا نهاذا فينلذ

ذ
 

 الملخص باللغة اإلنجليزية :
This research presents the forms of conflict in the novel 

"Decaying Chambers", by the writer "Fatima Yousef Al-Ali". From 
the point of view of the feminist narration, including dealing with 
women's feelings, their feminism, and their suffering. 

Desire in family conflict, and other social and social issues. The 
research is concerned with the issues of this conflict, through the 
narrative technical elements in the novel. The third: Conflict and 
Event - Conflict and Language - Conflict and Personalities - 
Conflict and Space, and follows the analytical approach, the 
primary approach to the sociological approach, the artistic method, 
and the psychological approach. 
 
 
 

 



 

3 
 

 

.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    "متهاوٌة غرف"صراع فً رواٌة ـالأشكال  

 العلً .. قراءة فً السرد النسائً ٌوسف لفاطمة

جل تذا   اي ذا اعيتي ذااتوعـذا نضعدذمنلذأ ائيذا سأعينعتذم ذا ض فذا عش ي .ذ منلذذ كذا نيذ ض ذ
ذايذةةت.حضضتذا   اي ذا اعيتي ذةطعراًذماشعظًعلذكوعذ  أذاألدبذا نسعئ ذيظه ذغذا   ايعتذا اعيتي ذ ش

ـذلذكتأػػػػتذةعيوػػػػ ذيعلػػػػ ذا عاػػػػ ذر ايػػػػ ذ ذ جػػػػع ذغذا زحػػػػعـ .ذ لػػػػااتذأعوػػػػعؿذ1971ةفػػػػ ذعػػػػعـذ
ذ%ذم ذإمجعيلذا   ايعت.43ا   ائيعتذغذلأعينعتذا ض فذا عش ي ذ

ربتػيذماعنػ ذم معثػ ذ ػنيذا اعةأػػعتذغذذاػ كعيتيػ لذ كعةأػ ذثوػػ لذ ذيػشفي ذذذ ذ1 ةعيوػ ذيعلػ ذا عاػ 
 ثػػ ذ  عػػػتذغذكتع عهتػػعلذغذمععجلػػػ ذلػػػاذأحعلػػيسذا نسػػػعءذ انفعػػعةهت لذ عػػػعايفه .ذكوػػػعذذا ػػعي ذا عػػػ  .

أثعرتذاةنتأػع لذ توػعي اعذا  ائػعذ اشضػعئنذا نفسػي ذا عويضػ ذلػراتذا نسػعءلذ مععنػعهت ذ معيقثينػهذمػ ذثسػعةذ
ذ مععنع .

عئا .ذ اػػلاذا عضػػععذ معضػػععذا   ايػػ ذاػػعذا وػػ اعذا عػػلذ  ػػ ؼذمتهع يػػ  ذتهػػع يتنػػع ؿذاػػلاذا أشػػلذر اي
ذهتت ذا   اي ذ ضاعيعذا  أةلذ ا ضاعيعذاةجتوععي .كوعذعانذ ع يعةذا يعمي ذ شايذعوين.ذذيت

ذلا ػ ثا فنيػ ذ اسػ دذغذا   ايػ وذ منهػع ذرذا عنعيػ ذعػذل ا أشلذياجأذإىلذرباييذثاػعيعذاػلاذا وػ اع
ذ.ا زماعف ذذا شخويعتل ذذل ا ا  
ذذذ3 ا ػػػػنهاذا سعلػػػػيع عج 2ا ػػػػنها ذ يتأػػػػعذاػػػػلاذا أشػػػػلذا ػػػػنهاذا تشاياػػػػ لذ يشػػػػويذعػػػػ ةذمنػػػػعااذ-ذ

(Sociology)–ا نهاذا نفس .ذ–ا نهاذا فينذذ 

                                                           

لذ  أتذدمعرل ذا عويذا وشف ذغذل ذمأا ةلذ لاذأيانذعايهعذ1953ا ذيشفي ذكعيتي ذ كعةأ ذثو ذم ذمعا ي ذععـذ1 
ذغذ1987   ذع  ي ذغذجعمع ذا ضعا ةذععـذذ- ضبذا وشفي ذا و ريةلذحواتذعاىذ يسعنسذآداب .ذحواتذعاىذد اـع

ذ تض ي ذجي ذج ا.ذذ1989األدبذا ع  ذم ذجعمع ذا ضعا ةذععـذ
 سبانتذةعيو ذيعل ذا عا ذم ذا وعؿذعاىذع دذكأريذم ذاجلعائزذاهلعم لذ كعفذ ينهعذجعئزةذأهبعذ اضو ذا ضوريةذععـذذذذ

.ذا  أةذثعدرةذعاىذا تعأريذ2٠٠8لذكل كذةعزتذجبعئزةذا  أةذا تويزةلذ كعفذذ كذع ذا اتع  ذغذثاعيعذا  أةذغذععـذ1995
ذعراهتع.ع ذمشعع اعذ أحقمهعذ يوعحعهتعذ اناس

ـلذصذ2٠16رباييذا نصذاألد ذثقث ذم اخيذنض ي لذإ  ااي ذأمح ذماش لذععملذا اتبذا  يلذ انش ذ ا تعزيعلذاألردفلذ 2
 .ذذ75
ذ.96ـلذص2٠1٠وعدر لذلعث ذضي لذدارذا ععرؼلذا ضعا ةلذ ماألد ذ ذيأيعتهذ منعاجهذ أيع هذا أشلذ 3
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    تعرٌف الصراع: - 

.ذ يعتضػػػػػ ذ4ا وػػػػػ اعذيعػػػػػرذعػػػػػ ذلػػػػػايذمػػػػػ ذألػػػػػاعؿذا ػػػػػ ة لذأ ذا توػػػػػ دلذأ ذحػػػػػاذا   أػػػػػ ذغذا تويػػػػػز
 Bagotذ.ذذ5غذعواي ذا تطعر ذأفذا و اعذضمتيذأشمي ذخعي ذ

ذ ذا و اعذم ذا فعاي ذاحملعري ذلذا يتذةتع دذةيهعذاآلراءذ تع دذا تخووعتذغذمي افذا عاـع  يع ذمفهـع
  اةجتوععي لذ ةأععذ ل كذةض ذةع دتذا تععري  

 ردذغذمعجػػ ذعاػػ ذا ػػنفسذةع يػػ ذا وػػ اعذعاػػىذأنػػه ذحع ػػ ذإنفعع يػػ ذما ػػ ذلذةنػػتاذعػػ ذا نػػزاعذ ػػنيذذ-
ذ.6ا تاعدةلذ ع ـذثاعءذا عجعتذلذأ ذع ـذا سوعحذغذر أ ذماأعة ذلذ ع تعأريذع ذذاهتعذلععريعا   أعتذ
ذاةجتوععي ذةع ي ذا و اعذعاىذأنه  ذيشريذإىلذا عث ذا ليذياتسبذذذ- كوعذ ردذغذمعج ذا عاـع

 .ذ7ةيهذمنأهذمعذثيوتنيذمتنعثاتنيوذأح اشمعذإصمع ي ذ األخ ىذلاأي  
ا ف  ي يذعاىذا و اعذغذةفسريذاجل ظم .ذ اعتر ذحع  ذةتنعزعذةيهعذ  ىذا ف دذثعةعفذ ركزذاةذبع ذذ-

ذ سبنعذ ربلر.ذ ال ذا ع  ذزبتا ذ متنعثاتعف ذثعةذة ةعذ ربلذعاىذاإلث اـذعاىذةعيذمعنيذلذ أخ ىذةضعـ 
ذ.ذ8لععريذأ ذةذلععريلذداخا ذ خعرج ذلم ذحيل ذا أسعي ذ ا تعضي 

 اعنهذيعينذا ع  ذا نعمج ذع ذةعاج ذنشعينيذمتعازينيذمتاعدي لذظما ذأفذذلكوعذيع ؼذا و اعذأيًاع
زمتعرذم ذ ينهوعذاةلتجع  ذ.ذةياعفذا و اعذ سأبذر أعتذمتنعثا ذلذةع  ذغذا ف دذإحسعلعتذج ي ةذ

 مثيذ ذا شععرذ ع  معفذلذأ ذ عإلخفعؽذلذأ ذاإلحأعط...ذ
 طبٌعة الصراع:  -

معنعيذمًععلذ الاذراجعذإىلذأشمي ذا  اةعذ ع نسأ ذ اف دلذةااوعذازدادتذمعديذأ ذمعنعيلذأ ذمعديذ
ذ ل كذح ةه.ذ ذةاعء تذأشميتهذةاعء تذةأًعع ذا و اعذ.ذ  ع ضع يذكاوع ذازدادتذح ة ذا  اةعذلذكاوع أشمي 

ذ9 ارم اةه.ذ- اعذعوعًمعذيتجاىذغذلاعؾذا شخصذ درج ذاضط ا ه

                                                           
ا تضاي ي ذ ا سعليع عجي لذنعدي ذلعي ذعيشعرلذدارذجم ة يذ انش ذ ا تعزيعلذاألردفلذا و اعذاةجتوعع  ذاةذبعاعتذا تنظريي  ذ 4

ذ.7لذص2٠13
ذ .56ا  جعذا سع نلذصذ5 
      27معج ذعا ذا نفسلذةعخ ذععثيلذدارذا قينيلذ ري تلذد فذةعريخلذصذذ6

 .1٠لذص1999م خيذإىلذعا ذا نفسلذموطفىذعشعيلذديعافذا طأعععتذاجلعمعي لذاجلزائ لذذ7
ذ.25ـلذص1998لياع عجيعذا طفيذ)عا ذنفسذا طفع  (لذأ فتذحض لذم كزذاةلان ري ذ ااتعبلذاإللان ري لذ8
ذ2٠لذص2٠13لعرلذدارذجم ة يذ انش ذ ا تعزيعلذاألردفلذعةجتوعع لذنعدي ذلعي ذع و اعذااذ 9 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    أوالً: الصراع المادي: 

 ػػنيذ  ع نسػػأ ذإىلذر ايػػ  ذ ػػ ؼذمتهع يػػ  لذةهنػػعؾذيػػ اعذمػػعديذ ػػنيذا شخوػػيعتذا ختافػػ لذخعيػػ ذذ-
 يتجسػػ ذا وػػ اعذا ػػعديذ ػػنيذ ذموػػ ذ أرلػػي اف وذغذمػػرياثذاألب.ذأمػػعذ ػػنيذ ذموػػ  ذ   ػػعزة ذ  أرلػػي اف .ذ

ذ ذمو ذ  عزة وذةيتجس ذغذا تج .ذ
 صراع نجمة ولوزة : -

ذل حًبعذغذا أ اي لذ انهذخس ذخس انعذمأينًػعلذ أيػأشتذحوػيا ذمػعذيأػععسبتاكذ ذمو  ذا تج لذ كعفذم
ةذةاف ذ إلصمعرذ أجعرذا ععماني.ذ  ل كذةهىذةضػ رذمأعلػ ةذح كػ ذا أيػعذ ا شػ اءذلذ متع عػ ذا وػعدرذ ا ػعاردذ

ذ نفسهع.ذ
 ع ضػػتذ  ػػعزة ذأةاػػعرًاذج يػػ ةذعاػػىذ ذموػػ  لذ  اةضػػتذذموػػ ذعاػػىذأفذةسػػتعنيذ ػػعزةذ ز جهػػعذ  ػػي  ذ

 فاسطيينذغذا عويلذ  ع ذأثيذم ذله ذم ذا عويذ ع تج لذةتشتذ عزةذعينيهعذ تج ذنفسهعذمتشاو ذغذا
إدارةذا عوي.ذ ث ذحضضتذاألر عحذم ذا أيععتلذمنلذأفذةع تذمسئع ي ذاإلدارة.ذ يوأ ذاهل ؼذ اوتج ذاعذ

ذا    ذا اثريذم ذا أيعذا ضايي.ذ
رم ذ اعػبذعاػىذا اشػعؼلذةأ عحػتذ ػعزةذ نفسػهعذأفذا تج لذكعفذ يعبذذموػ ذعنػهذة يػ ذلػعغذ ذذذذ

فعجئهػػعذةسػػتضأيذعوقءاػػعذةيػػهلذ ةستاػػيفه ذد فذخػػعؼذأ ذخشػػي ذدبعع نػػ ذ ػػي ذ مػػ ي ذا فنػػ ؽلذمػػ ذأفذة
  ع ذثاييذم ذاأليعـلذكعفذا تج ذيعاجهذخسعرةذةعدح ذم ةذثعني لذ ث رتذذموػ ذأفذذمو ذ زيعرةذ ريذمتعثع .ذ

لذ ةش ؼذعاىذح ك ذا أيعذ ا ش اءذ ا وعدرذ ا عاردذ.ذ أ  تذكيذاةرةأعيػعتلذةأعل ذا عويذ ع تج ذ نفسهع
ذردبعذة رؾذل ذالسعرةذا يتذ ضتذهبعلذ ةويذ ع تج ذإىلذلعيئذا نجعة.ذ

 اػػ ذةعااػػتذ ػػعزةذ ػػأفذا أيػػعذهبػػل ذا ط يضػػ ذأةاػػيذمػػ ذعػػ ـذا أيػػعلذ أ  ػػتذذموػػ ذا أيػػعذهبػػل ذا ط يضػػ لذ
ذ اجهتهعذ عزةذ  ي ذ طابذإجعزةذم ذا عويذاعرتاًضعذعاىذث اراع.ذ أخريًاذلعة تذ عزةذ  نذهبعذ ي .ذ

 ذا سػئع ي ذثأػيذأفذ ةأك تذذمو ذأهنوعذ  ذيععداذإىلذا عويذ ػع تج لذ أهنوػعذااػلاذاختػعراذاهلػ  بذمػ
ذيت ذةعجيهذاإلدان ذإ يهوعذ تهو ذزب يبذا عويذ ع تج ذ خيعن ذاألمعن .ذ

غذرأيذذموػػػ لذأهنػػػعذاػػػ ذيػػػعحأ ذا تجػػػ لذ مػػػ ذحضهػػػعذاحملعةظػػػ ذعاػػػىذمعهلػػػع.ذ انػػػعذمػػػ ذا عاضػػػ ذأفذذذذ
ذا و اعذا عديذ نيذذمو ذ  عزةذاعذي اعذكأريلذ م ذا وعبذأفذضماهذكيذمنهوع.ذ

ةتوػ ذذكعنػتلضيض ذذمو ذم ذاألبذةضطلذ ذ ا ذأمعذأرلي افلذذوأرشٌدان :صراع نجمة  -
ذ ةعا ذأرلي افذأفذمهوتهعذلتاعفذع ض بذمنهعذ ا رياثذم ذاألب. ذععًذعلذة ي ذمش  ذمتج اذمثيذذمو ذأياًذ
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   يعأ لذ انهعذ يستذمستشيا لذإهنعذةذةع ؼذا ستشيي.ذةه ذةذربػبذ ا ػ اعلذ كػيذةوػ ةعهتعذةفاػشهعلذذ 

ذأفذنظ هتعذإىلذا عا  لذ يستذإةذمثيذنظ ةذاجلعئعذا ش  ذإىلذيأنذم ذا طععـذا شه . ةاش ذ
ملذةا ذذمو ذةعتض ذأفذيوػيذاألمػ ذ شػضيضتهعذإىلذاػلاذا ػ لذ أفذةطع ػبذدبرياثهػعذغذأمػعاؿذ ا ػ اعلذذ

غذعوػ  لذذةضعؿذذمو  ذايذنسيتذأفذ ا  ؾلذأيعؿذاهللذ لذ اعذةذيزاؿذعاىذثي ذا يعة.د فذمعاراةذأ ذسباي
.ذكيػ ذنطع ػبذ ا ػ نعذ ػع رياثذلذ اػعذ1٠معذزاؿذعاىذثي ذا يعةلذةقذضمنذ نعذأفذنتعجػيذا تفاػريذغذا ػرياث

ةضػعؿذأرلػػي اف ذأنػتذةذة يػ ي ذيلذالػػريلذ ينوػعذذ11عاػىذثيػ ذا يػػعةذذمػعذاذيضػعؿذا نػػعسذذاػيذنعجػيذمعةػػهذذ
ذ12أمعا ه.ذأنتذةا اينينلذ  ذأةنعزؿذع ذحض لذلعؼذأثي ذدععىذا ج ذعاىذ

ذحعؿذا رياثذمأعل ة.ذللذ ذ كذكعفذلأبذا و اعذا عديةاعفذ ايذمنهوعذةا ةذمتععرض ذسبعمعًذ
  اذرةاتذا  ععىلذ اشج ذعاىذمعذظمااهذعأ ذاهللذا ف جذم ذأمعاؿذ ع ـذا سفه. أخريًذ

ا : الصراع االجتماعً: ًٌ  ثان
لذإىلذعوايػػػ ذا ت ػػػريذ ا تطػػػعرذا اقلػػػياينيتذ ةػػػنذآراءذا فاػػػ ي ذثاػػػي ذا وػػػ اعذاةجتوػػػعع ذألػػػعرذإفذ

يشايذا و اعذاةجتوعع ذمعضعًععذث ظمًعذ ج يً اذغذآفذ اح لذةهعذثػ  ذألنػهذظهػ ذ ظهػعرذ ذذاةجتوعع .
ا يعةذاإلنسػعني ذعػرذكػيذم احاهػعذا تعرطميػ لذ ج يػً اذألنػهذاكتسػىذيػع عذا  ظمعمػ ذ اةلػتض ارذ ا ت ػريلذ تعػ دذ

ذ13ة ذإىلذالاذيع ذمعضعًععذغذ عي ذاألشمي ذ ا تعضي .ذألاع هذ مظعا  .ذ اعذإضع
 مػػ ذا عػػ  ؼذأفذكػػيذا توعػػعتذا ػػيتذ جػػ تذحػػاذاآلفذلػػه تذأ عانًػػعذمػػ ذا وػػ اعلذخعيػػ ذا وػػ اعذ

ذعذ شايذظعا ذ أحيعنعذ شايذمسترت.ا طأض .ذ كعفذ نيذا نعسذي اًععذمستو ًالذأحيعنًذ
وععيػػ ذا ف ثػػ ذغذعاػػ ذاةجتوػػعع.ذ اػػعذعاػػػىذا وػػ اعذاةجتوػػعع ذاػػعذأحػػ ذأاػػ ذا عوايػػػعتذاةجت  ذ-

عاسذا تعاةنذ اةلتض ارذيعز ذإىلذ جػعدذا تنعثاػعتذا عض يػ لذ ةعػعرضذا ػلاابذا فا يػ ذ ةوػعدـذا وػع ذ

                                                           

46لذص2٠17ا ضعا ةلذ  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذاهليئ ذا و ي ذا ععم ذ ااتعبلذذ 10 
12٠ا  جعذا سع نلذصذ 11 
ذذذ47لذصنفسهذ 12 
8لذص2٠٠8ا و اعذاةجتوعع لذنعدي ذلعي ذعيشعرلذدارذهبعءذا  ي لذثسنطين لذذ 13 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    األاػػػ اؼلذ انتشػػػعرذمظػػػعا ذاةلػػػت قؿذ ا ظاػػػ ذ ا فسػػػعد.ذ اػػػلاذكاػػػهذمػػػ د ذإىلذا   أػػػ ذغذربوػػػييذأثوػػػىذ 

 .ذ14 تعقءذ ا سأنذ األةااي درجعتذاإللأععذا عديذأ ذربوييذاةل
اعذعأعرةذع ذ ضعذأ ذمعث ذانفععيلذيعيشهذا  ءذلذيعاسذنععنيذ  ثالًثا : الصراع النفسً:

 ذعنػػػ ذةعػػػعرضذا   أػػػعتذ األاػػػ اؼذا شخوػػػي ذمحررر  -صرررراا لا لررر  ذ15مػػػ ذأنػػػعاعذا وػػػ اعذشمػػػع
 ا و اعذمعذنفسه.ح اشمع.ذةهعذإا تاعةئ ذم ذحيلذا ضعةلذحيلذيفض ذا  ءذا ض رةذعاىذاختيعرذ

ذ ػػػ  رذا ػػػ دعذذصرررراا  رررا     ذعنػػػ ذةعػػػعرضذا   أػػػعتذ ا يػػػعؿذا شخوػػػي ذلذ مأػػػ أذا عاثػػػعذا ػػػليذيضػػػـع
 ا ضع مػػ .ذ ثػػ ذياػػعفذا وػػ اعذا نفسػػ ذلػػععريًعذأ ذةذلػػععريًعلذ سػػيطًعذأ ذمعضػػً اذةأًعػػعذ ضيوػػ ذاػػل ذا   أػػعتذ

ذ.نيذأة ادذاألل ةذغذا   اي ذاعذا و اعذمعذاآلخ ي لذمثيذا و اعذ 16 أشميتهعذ ع نسأ ذ او ء.ذ
ذ االالذةإفذا و اعذ معذينشأذعنهذلذيععدذغذاألييذإىلذةععرضذا نزععتذا   يزي ذمعذا أيئ .ذ

 فً الرواٌة:قضاٌا صراع األخوة 
ويوي ذ نيذا  جػيذ ا ػ أةذا عقث ذا لذةذغذإيعرذإن  واية "غرف متهاوية" ى   واية غنية بالصراعات

ذةشسبلذ يذغذإيعرذا شضيضتنيذ األي ثعءذأيًاع.ذ
 اعاثػػػػعذا عػػػػيئذلذ خػػػػ ائطذيأع  اةيػػػػ ذ اشػػػػععبذا ع  يػػػػ ذ  اػػػػعي .ذمثػػػػيذلخوػػػػي ذذ ةضػػػػ ـذا   ايػػػػ ذيػػػػعرة

)أرلي اف(ذ لضيضتهع)ذمو (لذ حضعئنذا أع ذا تشخيو ذا سعليع عج ذىفذا   اي ذأفذكػيذةػ دذلذصمػ ذلػاًقذ
عؿذاحملوا ذ ع سيعل ذلذ ا فه ذاةجتوعع ذلذ ا تشاييذا تأ يا ذاجل يللذحعؿذثاعيعذةفج اعذنػعاةذم ذاأللا

ةست يذ أرلي اف ذكيذدثيض ذ وع هعذخعي ذا ػرياثلذ كػعف ذلػعمل ذأكثػ ذإذذ17ا ا ذلذغذمعاثعذا  ث.
رلػػي اف ذلػػتهزذأركػػعفذ إثعمػػ ذعقثػػ ذمػػعذا شػػضيض ذ أأ ذإ يهػػعلذةتاجػػأذإىلذالػػتخ امهع.ذاأللػػاش ذةتًاػػعذ ع نسػػ
 ينعاسذا و اعذاةجتوعع ذ  عث ةذأركعنهذمعذألقءذلعكنيه ذسأبذغذلضعيهذا   يلذت يتذاألل ةلذ يذة

ذذ.18عذغذا يعةذا يعمي ذا أش ي لذ خعي ذحينوعذيتعانذ    ذا عؿدائوًذ

                                                           

صذلذ1989ةعريخذعا ذاةجتوععلذا   ادذ اةذبعاعتذا ععي ةلذحمو ذعا ذحمو لذدارذا ع ة ذاجلعمعي لذاإللان ري لذ
      ذ51314

39توعع ذ نيذا نظ ي ذ ا تطأينلذنعدي ذعيشعرلذصا و اعذاةج 15 
21لذص جعذا سع نا  16 
18 عأ ذا فعضىذ مجع ي ذا اتع  لذزينبذ عتلذصذ 17 
154ا  جعذا سع نلذصذ 18 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   ذا اثرية.ذ كعفلذ األمعاؿذموضوا الصراا اال تماع  ىو ميراث األبغذر اي ذ   ؼذمتهع ي  لذ 

ذغذإح اثذا و اعذاةجتوعع .ذذاعًمعذجزءًذذيشايا ععميذاةثتوعديذ
من ذا ع ذ ذ ا   نجو ذاألرضذإلثعم ذةن ؽذا اعةسذةعثهعلذ  ل كذحع  تذ أرلي اف ذأفذسبه ذ -

األرضذ عضػػععذا رياثل اػػ ذسبنػػتذمتجػػ ًاذمثاهػػعذأيًاػػعلذكوػػعذثع ػػت  ذيػػعذعػػ ذ اػػ لذأريػػ ذأفذأثػػي ذمشػػ  ًععذ
ذ.19ظمنشينذا ض بذمنكلذ يأًععذلعؼذيسعع ينذ ا  يذ ع توعيي 

ذأفذ أرلي اف ذة عرذم ذ ذمو  لذ ة ي ذكيذل ءذسبااه ذمو  لذا تج ذ األمعاؿذا اثرية.ذذن رؾو ذانعذة
 ث ذكعفذا تج ذم حًبعذغذا أ اي لذ  اػ ذذ.... سبتاكذ ذمو  ذا تج ذا ليذةأيعذةيهذا ق سذا نسعئي ذذ-

س ذخس انًعذمأيًنعلذ أيأشتذحويا ذمعذيأػععذةذةافػ ذ اعةػعءذ عة تزامػعتذا ع يػ ذوذمػ ذإصمػعرلذ ع ذذ كذخ
ذ.ذ2٠ أجعرذععماني.ذ الاذكعفذماث ًاذغذا و اعذا قحنذ نيذا شضيضتني

لذ  عاجه ذخسعئ ذمتج اعلذث رتذ ذمو  ذمأعل ةذح ك ذا أيعذ ا ش اءذلذ متع ع ذا وعدرذ ا ػعاردذ نفسػهع
ذع ضتذ  عزة ذأةاعرًاذج ي ةذ تنشيطذا أيععتلذ زيعدةذا  خي. ذذا سيط ةذعاىذا تج لحاذظمانهعذ

  اةضتذذمو ذعاىذأفذةستعنيذ  عزة ذ ز جهػعذ  ػي ذا فاسػطيين ذغذا عوػيلذحبيػلذةوػأ ذمسػئع يتهعذذ
ذ21ا ذداخاي ذلذغذا تععميذمعذا عوقءلذ مسئع ي ذ  ي  ذخعرجي ذلذغذا تعري ذ ا شرتيعت. 

  ع ذذ كلذاألم ذة ريذكأفذ عزةذاكتشفتذث  ةذكأريةذغذا عويلذسبانهػعذمػ ذربضيػنذا ثػ اءذمػ ذخػقؿذذذذ
إدارةػػهذ سػػعهبعلذ عػػ ذأفذة كػػتذذموػػ ذهلػػعذا سػػئع ي لذ تػػتشا ذغذكػػيذيػػ ريةذ كأػػريةلذ منشتهػػعذا ثضػػ .ذألفذغذ

ذرأيذ عزةلذا ذةذةس ؽذم ذذمو ذليًئعلذا ذةشسبذةعويذ سعهبع.
 ا عضػػعع لذمأتػػ ئعذمػػعذنشػػعبذا نػػزاعذ ػػنيذ ذموػػ  ذذ اخا حػػعؿذا وػػ اعذا ػػذالتهرراوي يتوشػػعرذذ -

 أختهعذ أرلي اف لذم ذأجيذ ا  شمعذا س لذا ػليذة يػ ذ أرلػي اف ذا جػ ذعايػهلذ تتػز ج  ذانػعؾذمػ ذي يػ ذ
ا تضػػ ـذلطأػػيتلذعنػػ معذة كتػػكذ ػػعألمسذجػػعءينذخعيػػب.ذربػػ ث ذمػػعذ ا ػػ يذعػػ ذحضػػ ذغذا ػػرياثلذأنػػعذغذ

ذ22ج ذإىلذأمعاؿذ ت  ريذأم ذا ز اج. ا ع

                                                           

74ص عأ ذا فعضىذ مجع ي ذا اتع  لذزينبذ عتلذذ 19 
11لذصا  جعذا سع نذ  20 

.39نفسهلذص 21 
44  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذص 22 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   ملذةػػنج .ذ غذ ذ اػػ ذاحملاوػػ ذةذربجػػ ذعاػػىذاألبذ عػػ ـذا سػػفهلذةتسػػ عذ أرلػػي اف ذحملع  ػػ ذا تيع ػػهلذذذذ 

ا نهعي ذسبعتذحبعدثذليعرةذغذ يا ذدمط ةلذكوعذةتهع ىذعقث ذ ذمو  ذمعذم ي ةذأعوعهلعذ  ػعزة ذا ع اثيػ ذا ػيتذ
ذطيينذا ليذةتز جهذةحًضع.ذة  رذ أمعاهلعذمعذ  ي  ذا فاس

ذ

 : فى الرواٌةصراع األخوة 
ينعاسذا و اعذا نفسػ ذ شػايذعػعـذغذ  ػ ؼذمتهع يػ  ذغذعقثػ ذا شػضيضتني  ذذموػ  ذ  أرلػي اف لذذذذذذ
ثفهوعذا ختاف ذع ذا رياث.ذةع عقث ذ نيذا شضيضتنيذكعنتذراك ةلذكيذمنهوعذمش ع  ذحبيعهتعلذ ملذةا ذا معذ

أرلػػي افذهتػػت ذ ػػأحعاؿذذموػػ لذغذ عػػ ذاألحيػػعفذكعنػػتذأرلػػي افذةشػػعا ذذموػػ ذةتشػػ ثذعػػ ذنفسػػهعذعاػػىذ
فػ ذا عويػنذداخػيذ ةذةسػو ذ ع ػ يلذغذا ذلع عقثػ ذ يسػتذمحيويػ ةلعل ذا تايفزيعفذغذحعاراتذأد يػ .ذ

 نػعدرًاذمػعذهتػت ذأرلػي افذحبػعؿذلػضيضتهعذذموػ لذإةذلي افذا ذا شضيض ذم ذاألبذةشسػب.ذا و  ر.ذألفذأرذ
ذأفذهتت ذ ع رياث ذذ

ثع ػػتذأرلػػي افذ نجوػػ  ذ ذأنػػعذأيػػأشتذمهوعمػػػ ذ ػػكذأنػػتلذأريػػ ذأفذأيوػػئ ذعايػػكلذأراؾذمشػػػ دةذذذذ
ال ذا  ث لذأنتذراثي ذ رثيض ذيعذذمو لذ ا ذا سػااؿذذملذأك ذأدريذأنكذ اي...ذاألةاعرلذمأعث ةذاهلعاجس.

ذ23ايذال ذيأيعتكذلذأـذأهنعذحع  ذماثت ذألنكذغذحا ةذا ضو ذ ذ
 مػػ ذجعنػػبذآخػػ لذا عقثػػ ذ ػػنيذ ذموػػ  ذ ذ أرلػػي اف ذ  نػػعاؿ ذمعضػػ ةذجػػً الذةهنػػعؾذيػػ اعذاألخػػعةذذذذ

ة مجػػ ذا ا اايػػ ذ نجوػػ لذ أثوػػ ذ يػػنه .ذ نػػعاؿ ذ ذ أرلػػي اف ذ اهلػػ ؼذ احػػ لذ لػػهوهذا عضػػ ذ ا ثعثػػبذاػػعذ
ا ط ؽذ أاعغذا سه ذاهل ؼلذاعذا عألذ ضابذ عضيذا خ  عذ لعمل لذ  ع تعيلذربضيػنذاهلػ ؼذاأل ػىذ اػعذ

ذا عؿلذ ا وعؿذعاىذا رياث.ذ نعاؿذةذرببذذمو ذمطاًضع.ذ
ذأع ائ ذزاد اذاثنتنيلذنعاؿذ ذأرلي افذلضيضيت.ذذ-ذ ا تسوتذذمو ذ عايعءذغذلخ ي  ذذذ
ذرةاتذا  ععىلذةذحج ذعاىذمعذظمااهذعأ ذاهللذا ف جذم ذأمعاؿذ ع ـذا سفه. ذذ-ذثعؿذا ضعض  ذذذذ
 الاذيظه ذأفذ ض ذنطضتذاحملاوػ ذدبػعذاػعذعػعدؿ.ذ خسػ افذ  طػقفذا ػ ععىذا ضاػعئي ذا ػيتذأثعمتهػعذذذذ

 أرلي اف ذعاىذ ا  اعذ اشوعؿذعاىذحضهعذم ذا رياث.ذخس تذ أرلي اف ذا رياثذ عط ذ دؼءذاألل ةذ
فػػعزلذ ػػ أتذة لػػ ذمًعػعلذ رحبػػتذ ذموػػ  ذمتعجػ ذ ػػعر دذاأليػػع  ذ ا وػػ ؽذ اةنتوػعءلذ  انهػػعذدبفػػ داتذاػلاذا 

                                                           

1٠3صذنفسهذ 23 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   خ يطػ ذ ػ بذج يػ  ذحػ بذضػ  سلذ اػيذألػاشتهعذا  ئيػػ ذ  ػريذا  ئيػ لذ لػهعـذاةنتضػعـذ اػ ذةنطاػنذمػػ ذ 

ثػػعسذ ذموػػ  ذلػػتاعفذعاػػىذ نػػعاؿ ذأ ًةلذ  عػػ اعذا شػػضيض ذا توػػ دةذ أرلػػي اف لذ أ ؿذاػػل ذا سػػهعـذا ضعةاػػ ذ
ذ نعاؿذةسعي ذا عقث ذا ز جي ذ ينهعذ  نيذ لعمل .ذ

 افذةسعىذةذ تفاكذأل ةذذمو ذةشسبلذ يذ تنعؿذم اداعلذ ربضينذأمعنيهػعلذ اػ ذذبػ اعذ كعنتذأرلي
ذيعأ ذا نعؿلذإذذكيذمعذةسعىذإ يهذاعذا رياثلذيعؿذزم ذا اعئ ذأـذثو  ذ

 يعذم ذةثضنيذغذز جكذثض ذعويعءلذلعملذينعـذاآلفذ نيذأحاعفذي يضتكذنعاؿذغذلضتهعذ عجلع  ي لذذذذ
ذذا ع اؽ.ا اعذبذملذيسعة ذإىل

أحستذذمو ذهبأعطذمفعجئلذ ةعثفتذا ااوعتذعاىذ سعهنعلذ يذارمش تذا   ؼذغذحاضهعلذذ -
ا شػػهينذ ا ػػػزةريذآ يػػػ ذيػػعحأهعذهنجػػػعفذملذةعهػػػ  ذمػػ ذثأػػػيلذأرادتذأفذةعػػػ ؼذا  لػػع  ذدمػػػ لذةتشػػػتذ يعنػػػعتذ

ذ24ا  لع  ذغذاهلعة لذملذذب ذأيذ يعنعت. ذ
ذنفػسذا عثػتلذةتاػكذا ثنعئيػ ذذبعانػعذنػ ىذا وػ اعذعنػ اعذ ايذا عضعحلذ ذموػ  ذاػ ذا ز جػ ذ األـذغذذذ

 اضًشعلذاػ ذا ز جػ ذةعػيئذحيػعةذالػتض ارذمػعذز جهػعذ ػنيذظهػعرذلػضيضتهعذ أرلػي اف ذ يػ يضتهعذ نػعاؿ .ذ
 انهػػعذةاػػ ذا عثػػ ذ اثػػريذمػػ ذا وػػوتذ ا تسػػرتذحػػاذ عػػ ذاكتشػػعؼذخيعنػػ ذ لػػعمل ذحفعظػػعذعاػػىذألػػ هتعلذ

دب كػػػز ذغذا   اعمعلػػػي لذ غذحػػػنيذ احػػػ لذاػػػ ذاألـلذةنتظػػػ ذجمػػػ ءذا نهػػػعذ خعةًػػػعذمػػػ ذا فاػػػيش ذا ػػػيتذلػػػتطي ذ
ذ مح  ذ التض ار .ذ خمع ؼذاألمعم ذة بذ ع ذث ار ذاةرةأعط.

 الكاتبة فاطمة يوسف العل  تدافع تا ة عن حقوق المرأة، وتا ة أ رى عن الوطن ومكاسبو. 
 المٌراث:  بشؤنالشقٌقتٌن  الصراع بٌن 

 ةه ذةظ ذأةذحوعؿذعاىذا رياث.ذذأمعذذمو لسبعًمعذذبع ذمرياثذاألب.ذذعخمتافًذذعكعفذ  يهوعذمعثفًذ
 ذكي ذةفا ي ذهبل ذا ط يضػ ذذاػيذ يػاتذ ػكذا ضسػعةذعاػىذ ا ػ ؾذإىلذاػلاذا ػ ذذكػعفذعايػكذأفذذذذ

ةفا يذأ  ذم ةذثأػيذأفذةضػعيلذكاوػ ذ احػ ةذدمػعذ عػتلذكػعفذعايػكذأفذةفاػ يذأ ػ ذمػ ةذلذثأػيذأفذةظػينذ
ذ ؾذغذا وعؿذعاىذمعذة ي ي . ذأنينذلألعع

 اػػيذنسػػيتذأفذ ا ػػ ؾلذأيػػعؿذاهللذغذعوػػ  لذمػػعذزاؿذعاػػىذثيػػ ذا يػػعةلذعيػػبذ أ ػػ ذعيػػبذأفذةنسػػ ذذذذ
  ا  ؾذم ي ذ مس لذ  يسذذ..ةضع ي ذجمتوعنعذا يتذة  ينعذعايهعلذ ةذضمنذ نعذأفذنتعجيذا تفاريذغذا رياث.

                                                           

22٠  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذص 24 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   نعجيذ عةعةهذذمثذكيػ ذةتقعأػنيذ ذغذأمػ ذز اجػكذذمػ ذاػعذذاذم ذا رذ هذأفذنفعربهذغذأم ذكهلالذ كأننعذ 

ذ25ا ليذةض ـذلطأتكذ ي ي ذا ز اجذمنكذذايذةظننيذأنهذلينطاىذعاّ ذالاذاأللاعبذ ذ
 ةعض ذال ذا ساسا ذم ذاأللئا ذمععرض ذذمو ذغذا سع ذإىلذمرياثذاألبذمثيذأرلي اف.ذةه ذةذذذذ

 ةظ ذأرلي افذأفذذمو ذ يستذغذحعج ذم ةذ حي ةذعن معذةا تذغذا ع س.ذهتت ذ ع عؿذأ ذا    ذلذلعىذ
إىلذالاذا رياثلذدخاهعذكأػريلذ اػ ذأديأػ ذمشػهعرةذ ز جهػعذد اعمعلػ ذمشػهعر.ذ ذأرلػي افذ ػ ذةتنػعزؿذعػ ذ

 حضهعلذ لعؼذةضي ذدععىذا ج ذعاىذأمعا ه.ذ
ذ  تجاه الميراث.إن شجا ىما يدو  حول الميراث، والصراا يتجسد ف  موقفهما النفس

 ػػأفذةتاػػعم ذمعهػػعذغذإثعمػػ ذدعػػعىذحجػػ ذضػػ ذذل حع  ػػتذأرلػػي افذأفذذبػػرذلػػعملذعاػػىذإثنػػععذذموػػ ذذذ
 ا ػػػ اع.ذ اػػػ ذمشػػػ ع  ذةفاػػػ ذغذمرياثهػػػعذلذ ةشػػػع ذ أهنػػػعذزبطػػػعذغذا ط يػػػنذا وػػػشي ذرمػػػعذربضيػػػنذاهلػػػ ؼلذ

 احػ ةذلذحػنيذةفاػ ذذ ةسته ؼذةس ي ذأا اؼذيػشيش ذغذم مػىذذموػ .ذ اػ ذةذهتػت ذ ػعآلخ ي ذإةذمػ ة
ذغذا و يضعت ذنعاؿلذ عايعءلذ ا  كتعرةذرحعب.ذ

 معذاذ عذكعفذا عؿذث ذ ض ذعاػىذمػعذكػعفذعايػهذذمػعذاذ ػعذملذةاػ ذيلذأخػتذا هػعذأرلػي افذمػ ذذ -
ذ26ام أةذأخ ىذ ريذأم لذمعذاذ عذكنتذمشع أ ذ مشعكس ذأيانذاهلليعفذحًقذعشعائًيعذ ذ

ذالشرقيقتين، والصرراا المريرزي ا  رر بينهمرا ىرو النسر ىذا التساؤل يردل علرا الخربف برين 
 م ذنفسذاألبذلذ  يستذنفسذاألـذ.ذ الاذياديذإىلذا و اعذعاىذنويبذا رياثذ.

 :الصراع والحدث أوالً: 

لذأ ذاػعذ ذجموػععذا عثػعئعذا ػاذةاػعفذخػطذا ضوػ ذعاػىذمسػتعىذىو سلسلة أفعال ووقراعع ذالحدث
أ ذمجا ذأح اثذمتشع ا ذمرتا ط لذيسعثهعذا اعةبذ فني ذعع يػ لذ ذ.ذ اعذح ثذ ذ اح ذ27ا فعيذا س دي

ذ.ذ  يعًةذهبعذإىلذا ةهذأ ذإىلذةا ةهلذا يتذي ي ذأفذياعهعذةيع ةهعذا ضعرئ
ذ)ا زم لذا اعفلذا شخوي (.ذذوإن الحدث يمثل العمول الفقري لمجمل العناصر الفنية

عذمػػ ذا عاثػػع.ذا يعميػػ لذ إفذانطاػػنذألعًلػػذ ا ػػ ثذا   ائػػ ذ ػػيسذسبعًمػػعذكع ػػ ثذا ػػعاثع ذغذا يػػعة -
ذ ػػػكذألفذا   ائػػػ ذ)ا اعةػػػب(لذ حػػػنيذياتػػػبذر ايتػػػهذطمتػػػعرذمػػػ ذاألحػػػ اثذا يعةيػػػ لذمػػػعذيػػػ ا ذمنعلػػػًأعذ اتع ػػػ ذ

                                                           

46لذصا  جعذا سع ن 25 
1٠٠  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذصذ 26 

1٠1عا ذا س دلذم خيذإىلذنظ ي ذا س دلذيعفذمعنف ي لذص 27 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   ر ايتهلذكوعذأنهذينتض ذ ضملؼذ ياي ذم ذخمز نهذا ثضعغذ م ذخيع ػهذا فػينلذمػعذصمعػيذمػ ذا ػ ثذا   ائػ لذ 

ا عػػػيئلذيػػػعرةذيأػػػنذاأليػػػي.ذاألمػػػ ذا ػػػليذينشػػػأذعنػػػهذظهػػػعرذعػػػ دذمػػػ ذذلػػػيئعذآخػػػ لذةذذمػػػ ذ ػػػهلذغذ اثعنػػػع
ا تضنيػػػعتذا سػػػ دي ذا ختافػػػ ذوذكعةلػػػرتجععذ ا عنع ػػػعجذا ػػػ اخا لذ ا شػػػه ذا ػػػعاريذلذ ا ضفػػػزلذ ا تاخػػػيصذلذ

ذ .ذذ28 ا عي لذ معذإىلذذ ك
 تهع ي ذا ذا ويوي ذا طذ نيذا  أةذ ا  جيلذ ا عقثعتذةتعانذ ع ضاي ذا ويوي ذا يتذة ذذ  اي ا ذ ال ذذذ

ةع و اعذملذيع ذ نيذا  أةذ ا  جيذةشسبلذ يذ نيذأختنيذأيًاعلذ نيذاألختذا و  ىذمعضععذال ذا   اي .ذ
 األختذا ارى.ذ األ ىلذا ذا ػيتذةسػعىذإىلذةػ مريذا ثعنيػ ذلذمػ ذأجػيذأفذةسػتف دذ ػع رياثذا ػعديذ ػ بلذ

ذ ععتأعر ذثيو ذعاًيع.غذحنيذرب صذاألختذا ارىذعاىذا نظ ذإىلذاألبذ
إفذةعيوػػ ذيعلػػ ذا عاػػ ذثػػ ذجعاػػتذر ايتهػػعذسمعذًجػػعذ ػػ دبذا نسػػعيلذةطأيعػػ ذأفذاألحػػ اثذةيهػػعذذذذ

أحررداث مهمرررة برررين الشخصررريات فررر  ىرررذه انػػػعؾذعػػػ ةذ ذ.ذ29 عحػػعتذم لػػػعم ذعاػػىذلػػػايذحيػػػعةذا نسػػعء
ذ.ذ منهع ذالرواية

 : خٌانة أرشٌدان -
ةثػػػريذاليعنػػػ ذغذر ايػػػعتذ ذةعيوػػػ ذيعلػػػ ذا عاػػػ  ذذحمػػػعرًاذةػػػ  رذغذم كػػػز ذاألحػػػ اثذلذ ةتعوػػػنذغذذذذ

ةشػػخيصذا شخوػػيعتذلذا ػػيتذةتضػػعيعذ.ذ الطػػ ذاحملػػيطذ ع شخوػػي ذا  ئيسػػ ذا ػػيتذذبوعػػتذةيهػػعذمنػػعزؿذا نأػػيذ
جعاتهػعذزبػرذذ غذنفػسذا عثػتذة دداػعلذ اػ ذ قدهتػعذتحاول "أ شيدان" سرقة زوج أ تهرا.ذ3٠ اإلنسعني ذ

 نػػػعاؿ ذعػػػ ذحعدثػػػ ذاإل ػػػ اءذةتسػػػتع ذاألخػػػ ىذ تاػػػ ذخيػػػعطذأنعثتهػػػعذحػػػعؿذ لػػػعمل ذجم  ػػػ ذحظهػػػعذغذيعػػػ ذ
ذ.ذذ31 ذمو  
 راحػػػتذأرلػػػي افذغذنع ػػػ ذ اػػػعءلذةسػػػعثطتذخقهلػػػعذدمػػػععذتبعررر  "أ شررريدان" بعواطرررف "سرررال ": ذ-

وػػنععذمػػ ذا  يػػ لذ مػػ  ذمن ياػػهذا ا توعلػػي لذأحػػ ثتذإر عًكػػعذج يػػً اذ سػػعمللذاثػػرتبذمنهػػعذجعذ ًػػعذمػػ ذجيأػػهذ
 ذةنه تذحب ك ذخ ثعءذم اعن ذ ع عا  لذأرجعؾذةذةأا ذ-ذس ذ هذدمععهع ذإ يهعذ تو

                                                           

37ةضنيعتذا س دذغذا نظ ي ذ ا تطأينلذآمن ذيعل لذص 28 
245  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذص 29 

48 ي ذا اتع  لذزينبذ عتلذص عأ ذا فعضىذ مجع 30 
48لذصا  جعذا سع ن 31 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   كػػػػ ذأنػػػػتذنػػػػعع ذ رثيػػػػنذ ر معنسػػػػ لذمػػػػعذسبنيػػػػتذغذحيػػػػع ذأكثػػػػ ذمػػػػ ذذ ػػػػكلذذذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

ذ ا ...ذ
 التآمر:  -

 يتذربعؾذحعؿذلخوي ذ ذموػ  ذهبػ  ءذ لقلػ لذيش ذا ضعرئذحأا ذا اعةأ ذغذزبييذا اام اتذلذاذذذ
لذةت ػريذ32لتشاػ ذإىلذا تجػ لذةعاػ ذحع ػ ذا طػعارئذةلػتضأعهلع ذ ذموػ  عاىذعاػ ذ ػأفذذ  عزة  حنيذةاعفذ

ا عضعيعتذم ذا شععرذ ع لنبذإىلذةري ذا  عي لذةعةحتيعجذ ا  نبذجسَّ ذث رةذا ز جنيذغذاةختقسلذ ا ذ
 ذإ يػػهلذ اػػ ذةاتشػػ ذ ضػػعًيعذ عػػ ذظهػػعرذ ذموػػ  ذىفذا تجػػ لذ ردذاهلػػ  ءذ ا يعيػػلػػ ععفذمػػعذضمػػ ثعفذانضق ًػػعذ

ذ.ذ33ةعيبلذ ةتشس ذعاىذييأتهعذا يتذيضع اهعذا نعسذ ع  لعئسلذ ا نعايعذا سيئ  ذمو  ذةاكذاأل
 مػػعذاذاةةفػػعؽذعايػػهذ ػػنيذ ػػعزةذ ز جهػػعذ ػػي ذاذةنفيػػل ذحبػػلاةري لذدخػػيذ  ػػريذخاػػ ذاهللذ ذمػػ ي ذذذذ
لذ اػػيذظماػػ ذأفذيتػػدم ذأحػػ ذعاػػىذرزؽذأحػػ ذ ا ػػ زؽذمػػ ذعنػػ ذلعبررة التررضمر ضررد  زق نجمررةاعأػػ لذا فنػػ ؽذا 

ذذ عنػ ذ  ػػعزة ذا تفسػػريذا   يػػبذغذمعضػػععذا ػػ زؽلذكعنػػتذحجػ ذ ػػعزةذأهنػػعذةذةسػػ ؽذمػػ ذذموػػ ذلػػيًئعلذ34اهلل 
ذا ذةشسبذةعويذ سعهبع.ذ

 الخٌال:  -

كذا عاثػػعذأيًاػػعلذ ا عػػعملذ ا عاثػػعذكقشمػػعذلذ مهوتػػهذةفايػػالخيررال ىررو إحرردى ألوات الكتابررة الواقعيررة
ذ-ةعنتػػػعزيذ  عيػػػ ذا  ػػػعرذ  ػػػعم .ذ اػػػلاذا وػػػفعءذا تعأػػػرييذاػػػعذر حذا اعةأػػػ ذا سػػػعردةلذ  ضػػػ رذمػػػعذغذا اػػػ 

ذا اع عسذم ذثانذ رعبلذةيهذداش ذ متع لذ  لعمل ذ ح  ذمو رذا  اش   ذ
سػػضعطذمػػ ذةػػعؽذجأػػيلذلػػع تذذموػػ ذ وػػ اعذ د ارذغذرألػػهعلذكػػأفذ راءاػػعذمػػ ذيػػ ةعذهبػػعذإىلذا  -

ذ.ذ35 انعؾذعاىذجعنيبذا ط ينذييعد فذصمي  فذايطيعدذاأليعئيذا  ا ا ذغذاأللجعر 
كعنتذ ذمو  ذغذا وع لذ ربع ؿذالػ  جذمػ ذا وػع لذمايئػ ذ ع  اشػ .ذ  عػ ذالػ  جذمنػهلذاػ ذذذ -

ا وػ يض ذةتسعءؿ ذايذأيأ ذذ كذجم دذكػع عسذغذاليػعؿذذ لػعمل ذ حػ  ذموػ رذا  اشػ لذخيعنػ ذا ػز جذ ذ
ذا ذاألثسىذمهوعذكعفذا عؿ.ذ

                                                           

154لذصنفسهذ 32 
53 عأ ذا فعضىذ مجع ي ذا اتع  لذزينبذ عتلذص 33 

155  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذص 34 
256ا  جعذا سع نلذصذ 35 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    والملفت لبعتبا  ف  الرواية أمران:  

يل األحداث سبثيذا  أةذانش عًةذجعا يًعذغذةفاريذ إ  اعذا اعةأ ذةعيو ذيعل ذا عا لذ ل كذذأواًل:
ذ.ذالرعيسية حول البطلة "نجمة"

 ميررع األحررداث فرر  الروايررة ىرر  تسررليا الضررو  علررا الموضرروا: الصررراا بررين "نجمررة" ثانيًررا: 
 وا  رين، وعلا الرغ  أن سب  الصراا مختلف.   

 
 

ا : الصراع واللغة  ًٌ  :ثان
ذا   ايػ ذعاػىذألػعسذا ا ػ ذذذ    ػ  فذا ا ػ ذذلا ا  ذثعاـذاجلوعؿذغذا عويذاإل  اع لذلع  ذ نث  .ذ ةضـع

 ث ذةاعفذا ا  ذغذا   اي ذاػ ذأاػ ذمػعذيػنه ذعايػهذذ.ذ36كوعذةذيعج ذة ذأد ذ   هنعذذةذةعج ذر اي ذأيًقذ
 نعؤاعذا فينلذ يضس ذاأللاع يعف ذاأللاعب ذإىلذأر ع ذأنعاعذلذةععدذإىلذا تو ؼذ ع اوعئ ذ أزمن ذاألةععؿلذ

ذ.ذ37ا  ذاأللاعبذا أعل لذاأللاعبذا ن  بلذاأللاعبذ ريذا أعل لذاأللاعبذ ريذا أعل ذا  
تنعلػػبذ لذلبرر  الرواعرر  بتعرردل المسررتويات اللغويررة لا ررل الررنص األلبرر ولقررد اىررت  النقررد األ   

لػػبذكػػيذا ػػيتذةنعذلأ ضػػععذا شخوػػيعتذا ثضعةيػػ ذ اةجتوععيػػ ذ ا فا يػػ لذ عاػػىذا اعةػػبذأفذيسػػتعويذا ا ػػ 
إفذا   ايػ ذاػ ذا تنػععذاةجتوػعع ذ ا ػعتذ أحيعنًػعذ ا ػعتذ  ذيقول با تينلخوي ذم ذلخويعتذا   ايػ .ذ

عذمنظًوػػػػعذأد يًػػػػعلذ ةضاػػػػ ذا سػػػػاوعتذا اػػػػ  ري ذ ػػػػأفذةنضسػػػػ ذا ا ػػػػ ذا ضعميػػػػ ذإىلذهلجػػػػعتذ األيػػػػعاتلذةنعًعػػػػ
ذ38. اجتوععي 
إفذا ضوػػ ذةػػزا جذ ػػنيذألػػاع نيذخمتافػػنيذمػػ ذحيػػلذا رتكيػػبذأ ذاألداءذأ ذي يضػػ ذا تعأػػريلذشمػػعذا سػػ دذ ذذذذ

دةذغذنسػػأ ذحمػػ ذ ا ػػعار.ذ ةذصمػػعزذ ااعةػػبذمطاًضػػعذأفذيسػػت ينذ عاحػػ ذمنهوػػعلذكوػػعذأنػػهذ يسػػتذأليذمنهوػػع
نتػػعجذةػػ ديلذ خقيػػ ذمع ةػػ ذاألديػػبذ ا تػػهذ مػػ ىذسبانػػهذاػػعذا ػػنصذا   ائػػ ذ ذ ذا جػػ ذ ع ضيػػعسذإىلذاآلخػػ .

ذ.39 منهعلذ اعذنتيج ذإلحسعلهذ ع فا ةذ مععيشتهعلذ ياتهذ رلع تهذ اضعرئ
                                                           

35ةضنيعتذا س دذغذا نظ ي ذ ا تطأينلذآمن ذيعل لذص 36 
76ريعؼلذنعا ذا شع ا يلذصةضنيعتذا س دذا   ائ ذغذيعميعتذنعئبذغذاأل 37 

39لذص1987الطعبذا   ائ ذة مج ذحمو ذ  ادةلذميخعئييذ عختنيلذدارذا فا ذ ا رالعتلذ 38 
167درالعتذنض ي ذغذا   اي ذا ع  ي لذلش ذحسنيذل ي لذص 39 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   تذلذإذذياض ذا اعءذعاػىذا شخوػيعيلع  الحوا  ألوا ًا مختلفة ف  النص  عإلضعة ذإىلذذ كلذذذذ 

ذ يعض ذيأيعتهعلذ ياش ذع ذةفارياعذ خافيعهتعذاةجتوععي .ذ
 ذاعذمعذي  رذم ذح يلذ نيذا شخويعتذغذثو ذأ ذمسػ حي لذ اػعذيشػايذجػزًءاذةنيًػعذالحوا  -

اعًمػعذمػػ ذعنعيػػ ذا ضوػ ذألنػػهذيعضػػ ذيأيعػػ ذا شخوػي لذ ا ط يضػػ ذا ػػيتذةفاػػ ذهبػعذ مػػ ىذ عيهػػعذ ع ضاػػي ذأ ذ
غذطمتافػػػػعفذذ-غذا يػػػػعةذا ضيضيػػػػ ذأ ذغذا عوػػػػيذاألد ذ- ا نػػػػعسذ.4٠ا ألػػػػعةذا ػػػػيتذةشػػػػايذحيعهتػػػػعذا تخياػػػػ ذ

يظهػ ذذل  ل كذعاىذا اعةبذأفذصمعيذح يلذكيذمػنه ذخمتاًفػعذاختقةًػعذ اضػًشعذلا ستعىذا فا يذ ا ثضعغ
ذا ف  ؽذا ف دي ذ ينه ذغذا تفاريذ ا تعأري.ذ

إفذ ذ ػػنيذنضػػعدذا   ايػػػ ذحػػعؿذا فوػػشىذ ا ععميػػػ لذذا ضػػػ  ذالػػقؼذعجػػ  مػػ ذجعنػػبذآخػػػ لذيذذذ
أػريةذمػ ذا اتع ػ ذا نض يػ لذ أثػعرتذجػ ًةذ الػًععذ ػنيذأي  ح ذا فوشىذ ا ععمي ذثػ ذاحتاػتذمسػعح ذك

ةذا ضػػػعؿذ ضتاػػػىذا ػػػعؿلذ مقءمػػػ ذا شػػػايذعا نضػػػعدذيتعاػػػنذدبسػػػتعيعتذا ا ػػػ ذغذا عوػػػيذاألد ذلذ م اعػػػ
 اواػػػػوعفلذ اخػػػػتقؼذا اهجػػػػعتذا ععميػػػػ ذغذأثطػػػػعرذا ػػػػعي ذا عػػػػ  لذ ػػػػيذاختقةهػػػػعذداخػػػػيذا ضطػػػػػ ذ

ذ.ذ41ا عاح 

   :الصراع واللغة فً الرواٌة -
ذ عيػ ذا شػعا لذذذذ     ذا   ايػعتذعنػ ذ ذةعيوػ ذيعلػ ذا عاػ ذ ذةػرتددذ ػنيذا سػ ديلذا ػليذيضػـع

ذ األح اثلذ ا عارذا ليذيعرذع ذأةاعرذا اعةأ .
ذذ  مثػػعؿذذ ػػكذ ربػػ صذا ا فػػ ذعاػػىذأفذياشػػ ذا ػػعارذعػػ ذأةاػػعرذا شخوػػي لذ ثضعةتهػػعلذ خافيتهػػع.

ذأنعذأةشيذلي ةذأعوعؿ.ذضشاتذذمو ذم ذثاأهع ذذ.. ذمو ذا اعةأ لذلي ةذأعوعؿ.
اعػػػػرتغلذكيػػػػ ذسبااػػػػنيذربعيػػػػيذ  ػػػػ ذاألرثػػػػعـذإىلذمشػػػػعع ذغذذردتذأرلػػػػي افذ ػػػػ  حذأنثػػػػىذمعوػػػػ ة ذذذذ

ذذ42ر ايعةك 
ذ.وىكذا نرى أن الحوا  السابق ل  يؤثر ف  األحداث، بل أنو مشهد ا تبف الشخصيات

                                                           

47لذص1989نض ذا   اي لذيهذ ادىلذاهليئ ذا و ي ذا ععم ذ ااتعبلذدرالعتذغذ 40 
ذ47صذا   اي لذيهذ ادىلنض ذدرالعتذغذذ41
ذ15  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذص42
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   ا يتذةسػريذعاػىذأ سػن ذلذ اف ذكثريًاذم ذاأل فعظذ نقحظذأفذا ا ف ذةاعذعاىذ سعفذ ذمو  ذ  أرلي 

ذي ؿذعاىذلخوي ذاإلنسعفذا تعا ذا ثض .ذذذذلا ثضفنيلذةجعاتذا اقـذا وعدر
ذأاانيذحأيأيت .ذذذ أاانيذحأيبذمعمع .ذذذ
ذ43 أاانيذأرلي افلذكيفك ذذذذ.ذذذ أاانيذ لهاني ذذذ
علرا لسران الشخصريات  ،اليوميرةمما سبق يتضح أن المؤلفرة تسرتخدم العاميرة فر  التحيرة  -

اسرتخدام الحروا  الفصريح الممترزج بالعاميرة، أو بالعاميرة  ،الشعبية. وتحسن فاطمرة العلر  يعالتهرا
 ذذذإذا اقتضا الموقف. ،الخالصة

ذم ذأي ذ كذال ذا ثض ذ..ذ  ذةفعا .ذيفضتذنعاؿذ ثض  ذ أةذزبشنيذأفذأخراعلذإنينذلضيضتهعذذ
ذ يسذأدؿذعاىذاألنثىذم ذاألنثى.ذذذذردتذأرلي اف ذم ذأدراؾذ..ذأنتذأيًاعذةذربأينهع.ذ-ذذذ
ذ44لعمل. ذذ-ذذذذذذ معذاألا ذ كذذذذ-ذذذا رياثذ  يكذأا .ذ-ذذذذذذذذذذذذذ انهعذلضيضيت.ذ-ذذذ
ا ػػػػليذيعتوػػػػيذغذيػػػػ رذذيوضررررح الصررررراا النفسرررر ةػػػػع عارذا سػػػػع نذ ػػػػنيذ أرلػػػػي اف ذ  نػػػػعاؿ لذذ-
ذةاػ ذةذةع ؼذإةذموػاشتهعلذ ا عقثػ ذ ينهػعذ  ػنيذ لػعمل ذكعنػتذلػ ًاذغذثاأهػع.ذ  اػ ذملذا يتذأرلي افل

ذنعاؿذأهنعذملذرببذذمو ذمطاًضع.ذ أرلي اف ذةتخييذأفذةسوعذاعرتاؼذ
ذ أيًاعذالاذا عارذ نيذذمو ذ ا نهع ذ-
ذميسعف.ذذ  ذأةز جذ ريذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أي ذمح  ذذذ
ذ  ذةتز جهع.ذذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذأي تذذمو  ذذذ
ذ  ذظما ذأح ذعاّ ذإرادةه.ذذ-ذذذذذذذمح ذا تش ي ذ أعاذ-ذذذ
ذ  ذسبا ذأنتذعاينعذإرادةك.ذذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ عد تهذذمو  ذذذ
ذأنعذا ليذلأةز جذ  يسذأنت .ذذ-ذذذذذذذداةعذمح ذع ذنفسه ذ-ذذذ
ذ.45 رم ذا لي ذلنختعرذز جتكذ  يسذأنت ذ-ذذذداةعتذذمو ذع ذاألل ة ذ-

                                                           
 61صذذلا  جعذا سع نذ43

193صذل  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا  44 
217-216لذصا  جعذا سع نذ 45 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    اجلػػ ؿذذيلهررا حرروا ات طويلررةنػػ ىذأفذا ػػعارذا سػػع نذ ػػنيذ ذموػػ  ذ ا نهػػعذ محػػ  ذعػػ ذز اجػػهلذةذ- 

ذ.ذذذويلها بالفصحا ا يتذةاش ذةا هتوعذ ي اعهوعلذذل نيذاألـذ اة  ذةا عاراتذا  ائ ذةه ذثعي.ذ
ذم ذخقؿذمعث ذ نيذ  ي  ذ   عزة  ذلا  اخا  ن ىذسمعذجعًذ اشعارذ  الحوار الداخلً:

 مػػعذلػػ يذةفاػػريذ ػػي ذ اػػعذيتنػػع ؿذيععمػػهلذاػػعذكيػػ ذهلػػل ذا ػػ أةذا ع اثيػػ لذأفذذبوػػعذ ػػنيذاألنعثػػ ذذذذ
ذ ا نععم لذكأحاىذام أةذع ةهعذغذحيعةهلذ  نيذعضيذا  جعؿلذغذآفذ اح ذذ

معهعذذايذم ذاألةايذأفذياعفذارةأكذ ي ذحنيذملذصم ذرًداذعاىذلاا هذ نفسهلذكي ذلياعفذذذذ
أ سطذم ذأفذيأ  ذ عمًاعذأمعمهعلذدبعذةذصمعاهذمستعوًيعذعايهػعلذأـذصمراػعذعاػىذا ػريةذغذةضييوػهذذاثتنػعذ
ذ أهنعذة ي ذأفذةتشا ذةيهذ ة ةعذ هذإىلذمعذطمع  ذضوري لذ إفذكعفذا اوريذأمعـذا واش ذةذحميذ هذم 

ذ كلذأـذيتو ىذهلعذحاذةعا ذمنلذا أ اي لذأنهذ  ذياعفذإمعػ ذاإلع ابذعن  ذأحيعنًعلذايذيطع عهعذغذذ
ذ46ينفلذمعذسبايهذعايهذد فذمنعثش  ذ

حأًػعذمجًػعذذل اػعذضمػبذا ػ أةذا ع اثيػ   عزة ذ،تكشف المنا راة السرابقة عرن فكررة نفسرية "سرميح"ف
م ذثاأه.ذاعذيفه ذأفذمواش ذا تج ذمهػ ذ اػعزةذلذ يفاػ ذغذعقثتػهذمعهػعذأيًاػع.ذ اػ ذةػ ةعذ ػهذإىلذمػعذ

ذطمع  ذضوري .ذ
عػػػ ذعقثتهػػػعذمػػػعذ لػػػعمل ذ عػػػ ذذل اػػػ ذربػػػع رذنفسػػػهعذغذمنعجػػػعةذداخايػػػ ذ ذموػػػ  ذ كػػػل كذمعثػػػ  -

 ةتوعع ذحػ ةلذةتػلك ذنػعاؿلذ رحػعبلذ عايػعءلذ ذأرلػي افلذاػيذكاهػ ذخعئنػعتلذذرجععهعذم ذا   ب ذ
مػػػنه ذيػػعدث ذغذيػػػ اثتهعذذاػػػيذةفاػػ ذهبػػػ ذمجيًعػػػعذذمػػعذا عيػػػعرذا ػػليذظماػػػ ذأفذربػػػ دذ ػػهذ عػػػ ذذ ػػػكذمػػ ذ

ذا و ينذم ذا ع  لذ عذاذععدهتعذنعاؿذ ا ذا يتذكعنتذةععماهعذ ايذا عدذ اإلخقص ذذذ
 ذمو  ذإىلذا ستشفىذموع ًعذجب حذثطع لذا ش ي ذةعضأتذاجلنعةلذةضانذأهنعذذ ع ذنضيذ ا  أيًاعذ ذذ-ذذ

ردبعذا ضوعدةلذ ةاضػ ذ عأػ ذاهللذا فػ ج ذا اػ   ذماعهنػع ذ مػعذاذلػيفعاعفذ لذاػيذلػيشع  عفذا تيػعيلذكوػعذ
ةعاعاذمعذ ا  يلذايذلتاعفذا نهعيػ ذحػعدثذةوػعدـلذةوػع ذةيػهذر حػ ذإىلذ عرئهػعلذمػعذأثسػىذأفذصمتوػعذ

ععفذ اش لذاأل ؿذلػ ذمػ ذأجػيذا ػعؿذ ا ثػعينذلػ ذمػ ذأجػيذاةنتضػعـلذإفذكيػ ا ذعظػي لذاػيذلػأمعتذمنأ
ذ.ذ47 إيقؽذا  يعصلذايذ علتوع  ذأح ذا ععمانيذ ع نزؿذ ي سذا س ذغذل ا ذأ ذيععم  

                                                           

55لذصنفسهذ 46 
27٠صذذل  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا  47 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   ذ".يوضح النص السابق الصراا النفس  الذي يعتمل ف  صد  "نجمةف - 

لذ اشػ ذأكثػ ذا نعايػعذأمػعـذا ضػعرئلذأعماق النفس البشرريةوالمونولوج يستطيع أن يصل إلا ذ-
ذةنع ؼذأفذمواش ذ  عزة ذأا ذم ذا وا ذمعذ  ي  ذكز جني.ذ

لذةيػػػرتا طذمػػػعذةضع ػػػهذ ررربل السررررلويسرررمح المونولررروج بنقرررل الحيررراة الدا ليرررة يمرررا تجرررري ذ-
  اخايػػػ لذ إليضػػػععذا ااوػػػعتذ ا رتاكيػػػبذمػػػعذا ط يضػػػ ذا ػػػيتذةضػػػعؿذهبػػػعلذكأسمػػػعذاػػػعذنضػػػيذمعضػػػعع ذ  ةاػػػعرذا

ذإىلذ ا ػ اخا ذا ػليذياسػػعذا اػقـلذكوػعذغذاػػلاذا ضطػع ذ كيػ ذة فػػعذعينػع ذعاػىذلػػن ذمػ ذ فاػ لذةػػريـ 
يػػ يضتهعذذأملذياػػ ذذلذأفذينطاػػنذإىلذنػػز ةذعػػع  ةذمػػع ع شػػ لذكيػػ ذ  جػػيذصموػػعذ ػػنيذنوػػفنيامػػ أةذمتعرمػػ ذ

يضتهعذذكػعفذاألمػ ذأاػعفذإذاذكعنػتذ عذاةتا ذأم  ذذ عذاذ  ذ نفسهذ أفذطمعهنعذمعذيػ ذايسأؿذنفسهذمعذ
ذ.ذ48اليعن ذمعذ رياع 

 الصراع والشخصٌات :ثالًثا: 
ض ذااتوتذا   اي ذا تضاي ي ذ ع شخوي ذااتوعًمعذكأريًالذةه ذا يتذربويذا لاابذ   الشخصٌات: -

يأػػعئعذذلغذسمعذجػػهذا أشػػ ي ذبلررزاك األيػػ يع عجيعتذ ا ثضعةػػعتذ ا اػػعراتذ ا طأػػعئعذا أشػػ ي .ذ  ضػػ ذيػػعرذ
 ا نعسذغذجمتوعهلذ عيعهب ذ ععايفه ذ ل  را ذ آثعمه .ذ

 محّاعاػعذذذ،واىت  الرواعيرون علرا مردى ترا ير الروايرة بخلرق الشخصرية مرن الردا ل والخرا ج -
ذ.ذ49كثريًاذم ذاألعأعءذاةجتوععي ذ ا تعرطمي ذ ا سيعلي ذلذ اجته  اذغذاإليهعـذ عاثعيتهعذ ي ثهعذا فين

لذعاػىذألػعسذا شخوي ذد رًاذكأريًاذغذا   ايػ لذ ةاعبذالشخصية لدى المؤلفينطرق بنا   ةع دتذ
لذ أاعاؤاػعذلذعلذ يعهتعلذ مق سهعلذ لشنتهعأهنعذكعئ ذح ذ هذ جعدذةيزيض لذةتعي ذمقحمهعذلذ ثعمته

ذ.ذ5٠ اعاجسهعذلذ آةمهعذلذ لععدهتعذلذ لضع هتع.ذذ كذألهنعذكعنتذةاعبذا   رذاألكرذغذا عوي
ة ةأطذةيهعذا شخويعتذا   ائي ذلذهبيون ذا نزع ذا ثضعةي ذ اةجتوععي ذم ذجه ذلذذغرف متهاويةو واية 

ذيون ذا نفسي ذم ذجه ذأخ ى.ذاهل ذ

                                                           

226ا  جعذا سع نلذص 48 
ذ.14٠لذص2٠11حسنيذل ي لذدارذا ع ة ذاجلعمعي لذاإللان ري لذنض ي ذغذا   اي ذا ع  ي لذلش ذدرالعتذذ49

 50 .86لذص1988حبلذغذةضنيعتذا س دلذعأ ذا اكذم ةعضلذدارذا ع ة لذا اعيتلذ-نظ ي ذا   اي 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   إن  وايرة" غررف متهاويرة" تتميرز بعردل ىاعرل  :الصراع والشخصٌات فً غررف متهاوٌرة 

مقمػػ ذذلأةعػػعؿذلخوػػيعهتعذ أثعاهلػػعذكسػػأتلذرجػػعًةذ نسػػعًءلذ كأػػعرًاذ يػػ عرًالذ ا اعةأػػ ذأمررن الشخصرريات
 اإلنسعفذا ععديلذ جعاتهعذةتوعثيذمعذ اثعذا يعةذا يعمي .ذ

األيػػاي ذ ا ف عيػػ .ذا اتزمػػ ذ ػػع ضي ذ  ػػريذا اتزمػػ ذهبػػعلذذذلذةونهػػع لخوػػيعتذا   ايػػ ذتعػػ دذمقمػػ  ةذذذ
ذذ.ةلذ معذإىلذذ كا عضعي ذ ا تضاي ي لذا توثياي ذأ ذا نععي لذا أسيط ذ ا عض ةلذا ثع ت ذ ا ت ريذ

 ونقف عند معال  الصراا عند أبرز شخصيات الرواية :  -
  او أةذحاعراعذا   ائ ذا فععؿلذدمعذذباىذغذلخوي ذا اعةأ ذذمو .ذغذال ذا   اي ذنشه ذ

 ا ذز ج ذا   اعمعل ذا شهعرلذ لي ةذاألعوعؿلذ األـ.ذذذ  نجمة: -1

ربػػبذذموػػ ذا ضوػػ ذحأًػػعذمجًػػعلذ أيػػ رتذر ايتهػػعذ ذذ.الشخصررية الرعيسررة فرر  الروايررةو ىرر  البطلررة و  -
األ ىل ذثو ذا ايي .ذيوأ ذا ضو ذكعئًنعذيفي ذدبشعع ذ أحعلػيسذةذةعػ ذ ةذربوػىلذيسػأؿذ صميػبلذ

 نظ تذذموػ ذإىلذا ضوػ ذدبػيءذا عػنيلذ نظػ ذ ذذ 51 يام ذ يفعيلذ يفو ذع ذععيف ذ عل   ذهن ذريف 
ةعجأاعذ شعععذةا لذأرلاهذإىلذ ح هتعلذحعؿذمػعءذا ركػ ذإ يهعذدبيءذا عنيلذا تسوتذ هذةع تس ذهلعلذ

ذ52.ذ إىلذخيعطذم ذضيعء
ا ثضػػعغذلذ ماعنتهػػعذداخػػيذا ػػاسب اتذلذتوعذةوػػعرذةعيوػػ ذيعلػػ ذا عاػػ ذعقثػػ ذ ذموػػ  ذ ػػع كوػػعذ -

إلررا حررد   ذصررو ة نجمررة قريبررة إلررا المزايررا الدا ليررة ألحاسرريس الكاتبررةتعررد و  . ا اضػػعءاتذاةجتوععيػػ 
 شخوػػي ذلذ ي يضػػ ذةعيػػي ذةشػػرتؾذمعهػػعذغذا اتع ػػ ذلذ يػػعتذا ا فػػ ذينػػ ماذمػػعذثػػ اراتذاةهػػ ذلذيبيررر

 ماعنػ ذذموػ ذةأخػلذنفػسذا ػعازعذا يػع لذ.ذ53وذا سي ذلذ ا فا يػ ذلذ ا ثضعةيػ ذلذ أحيعنػعذم كزيػ ا ستعيعت
ذا تاض ذحبضيضتهعذإلثنععذل أةنذا توييزذ سمطذالوعيي لذدمعذلهيذ اعغذا ع ي ذم ذا شعا ذا عاري ذا اعةي 

 ا   اي .ذذغ

ةعتوػػ ذ اػػيذمػػ ذ ػػعزةذ  ػػي ذراةأًػػعذ لذ يانررت نجمررة يريمررة سررخية، معطررا ة محمررولة الشررماعلو  -
لػػه يًعذ امتيػػعزاتذأخػػ ىلذمنهػػعذةػػلك ةعذلػػف ذ إثعمػػ ذعاػػىذنفضتهػػعذكػػيذعػػعـلذغذإحػػ ىذا ػػ فذا    يػػ ذ ػػ ةذ

                                                           

43.لذص2٠19ةعيو ذيعل ذا عا ذأيضعن ذا س دذالايج ذا ععي لذعلابذا  كع لذآةعؽذ انش لذا اعيتلذ 51 
7-6يعل ذا عا لذص  ؼذمتهع ي لذةعيو ذذ 52 

147لذصا  جعذا سع ن 53 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    ةاسطنيلذ زيعرةذاألايذ األي ثعء.ذ  ع تذألأععلذ ةلك ةعذذاعبذ ععدةذإىلذ ا يذكيذمنهوعلذا ع اؽذ 

ذ.ذ54 ذمو ذأياعذ أفذةاي ذإىلذا تلك ةنيذةلاك ذأخ ىذ ع دذاأل نعءذغذحع  ذاإلذمعب
ذ مع ةتهعذ أنعاعذا نأعةعتلذ ثيوتهع.زراع ذا نأعةعتذا نعدرةلذذلذ منهعاعايعتذذمو ذ أ ردتذا اعةأ 

لذ ضػػ ذايونػػ ذا  جػػيلذ لػػطعةذا فشع ػػ ذونجمررة ىرر  حاملررة لرروا  الجهررال مررن أ ررل نصرررة المرررأةذ-
 عاػىذذ ػكذةشخوػي ذذموػ ذلخوػي ذامػ أةذييأػ ذا ضاػبلذ لػعمي ذذكعرةذلذعاىذا اتع  ذ عاػىذا عاثػع. ا لذ

ذاألخقؽ.
ا ذذلغذنفسذا عثتذأخ ىذغذا   اي لذلخوي ذم كأ ذ متنعمي نسعئي ذلخوي ذا ذ ذ أرشٌدان: -2

 حضهعذغذا رياثذلذ حنذأمهعذا رتكي ذ ا يتذة ا ذمه  رًالذ ا ذةسعىذإىلذا عؿلذمعؿذاألبذلضيض ذ ذمو  .
ذ اػػيذألػػاشتهعذا  ئيػػ ذ  ػػريذا  ئيػػ لذا سػػاوي ذ ا ع ائيػػ ذمًعػػعلذ  نوػػيأهعذمػػ ذا ػػرياثلذذتنػػعؿ ةذ ػػ ذأفذةضػػعـ 

 .لعاءذأكعفذاألبذحًيعذأـذميًتع.ذ ربع ؿذإثأعتذ جعداعلذأمعـذلضيضتهعذ ذمو  ذ ي يضتهعذ عايعء 

دائًوػػػعذمشػػػ ع  ذةفاػػػ ذغذمرياثهػػػعذلذ ةشػػػع ذ أهنػػػعذزبطػػػعذغذا ط يػػػنذا وػػػشي ذرمػػػعذربضيػػػنذأرلػػػي افذ ذذذ
ذاهل ؼلذ ةسته ؼذةس ي ذأا اؼذيشيش ذغذم مىذذمو ذ لعمل.

ذ والصراا الحال بين "أ شيدان" و"نجمة" مو ول ف  عدة معا ك   
مػػرياثذاألبلذر ػػ ذا تجػػ لذا ػػز جذ لػػعمل ...ا ذةاعػػبذ ع نػػعرذمػػعذ لػػعمل ذةضػػطذ تشضيػػنذمػػعذةسػػعىذذ

 ةاضتذذموػ ذذأـذملذي ضلذميًتعذكعفذأـذحًيع ذذإ يهلذ اعذا وعؿذعاىذا رياثلذرض ذاألبذا س ذا  ي 
 ىذاجلنػعفذا ػليذاةوعًةذاعةفًيعذمػ ذأرلػي افلذجعءاػعذيػعهتعذهبػ ؼذاةةوػعؿذمأعلػ ًالذكأهنػعذةطاػعذمػ ذجمػ
ذأيعهبعذ عألمسلذياععذاإلمعـذم ذحم ابذا عأعدةلذأ ذكأهنعذةاض ذحج ًاذغذا يع ذا  اك ة ذ

لذ55رب ثتذإىلذا عا  ذمنلذثاييذغذأم ذحوػعيلذعاػىذمرياثػ لذ اػبلذأخشػىذأفذربػ ثذأزمػ  ذ-ذذذ
ظػػ ةذاجلػػعئعذةاشػػ ذأفذنظ هتػػعذإىلذا عا ػػ لذ يسػػتذإةذمثػػيذن كػػيذةوػػ ةعتذأرلػػي افذةفاػػشهعلذذ كعنػػت

ا شػػ  ذإىلذيأػػنذمػػ ذا طعػػعـذا شػػه لذملذةاػػ ذذموػػ ذةعتضػػ ذأفذيوػػيذاألمػػ ذ شػػضيضتهعذإىلذاػػلاذا ػػ لذ أفذ
ذ.56ةطع بذدبرياثهعذغذأمعاؿذ ا  اعلذد فذمعاراةذأ ذةاوي لذ اعذعاىذثي ذا يعة 

                                                           

.8٠نفسهلذص   54 
39ص  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذذ  55 

.45ا  جعذا سع نلذص  56 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   لاذ.ذ هبػغذمسػعءذدمطػ ذف  نهاية الرواية، تتعرر  " نروال" و"أ شريدان" لحرالث لا رل السريا ة    

د فذا  جػػععذذلةاعثفػػتذخطعيػػع لذ عػػ معذا ػػليذينع ػهذا شػػخصذا ػػلنبذمػػ ذخع ضػهذلةعاػسذا اعةأػػ ذاجلػػزاء
ذعنهعذأ ذا تع  .ذ

ز جذ ذموػ  ذلذ د اعمعلػ ذمشػهعرلذ كػعفذيعوػيذغذا ػعزارة.ذ دائوػعذاػعذإمػعذغذمهوػ ذاعذ ذ  سالم: -3
ا ػػػػػعزارةذأ ذمػػػػػعذأعشػػػػػع هذا طأيػػػػػ ذذد اعمعلػػػػػي ذخػػػػػعرجذا أاػػػػػ لذأ ذغذمهوػػػػػ ذد اعمعلػػػػػي ذداخػػػػػيذا أاػػػػػ لذأ ذغ

 ا اوأيعة ذ اةنرتنت.ذ اعذيع ؼذا ع اؽذ شايذدثيػن ذ  عػ ذلػضعطذا نظػعـذا ع اثػ ذعاػىذأيػ يذا ضػعاتذ
األم يايػػػ لذعػػػعشذلػػػعملذمهوعًمػػػعذ ػػػأم ذا عػػػ اؽلذيػػػ يلذ اثػػػريذمػػػ ذا عاعمػػػعتذغذأيذحػػػعارذحػػػعؿذا شػػػئعفذ

عواهلذ هذا اثريذم ذا أشػعثذ ا  رالػعتذ شػأهنعلذا ع اثي لذ عيفهذمتخوًوعذغذمتع عتهعذ رباياهعذحبا ذ
 مطأععذعنهعذخبعاذذيذ عفذأزرؽذمجا ذ ل يذ ا عي  .

ذ.ويقع البطل "سال " ف  فر الجسد، وتمثلو "أ شيدان"    
عقثػػ ذذر معنسػػي لذذغذةإنػػهذلػػضطذمعحػػهذا   اعمعلػػ ذغذا عوػػيذ ا سيعلػػ ذ ا عقثػػعتذا   يػػ لذةػػر  ذ

ذ57ررذ ةنذحاو ذا   اي ذعاىذأنهذجم دذنز ة.مععيفي ذلأع ي لذ ساعؾذ
ا ذي يض ذذمو لذييأ ذ حنعفلذمعاع  ذذاتذمعاأ ذغذا اتع  .ذا ذ  ذأرلػي اف ذنفػسذنوال:  -4

 اهل ؼلذ ا سه ذا عض ذ ا ثعثبذاعذة مج ذا ا ااي ذؿذ ذمو  .
 أرلػػي اف لذةتسػػانذمػػ ذذػػػػػلذ يسػػتذأكثػػ ذمػػ ذلػػا ذ "نرروال" المنكسرررة حياتيًررا والفاشررلة عاطفيًررا

خق هذإىلذمعذة ي لذ ةنفلذكيذ ز اهتعذحاذغذ ض ذا نهعرذاألل يلذمستخ م ذكيذألاشتهعذا  ئي ذ  ريذ
ذا  ئي .

 لذ  نػػػػعاؿ ذرأتذأفذا ضررررد "نجمررررة"أ شرررريدان"  أت أن "نرررروال" يمكررررن أن تكررررون لهررررا سررررندً 
غتيررررال، وممولهررررا األيبررررر و"نرررروال" منفررررذة  ريمررررة االذي اف ذظماػػػػ ذأفذةععضػػػػهعذعوػػػػعذةشػػػػعء . أرلػػػػ

 ةاػػكذردةذةعػػيذ شػػع ذعاػػىذثػػ ارذاحملاوػػ ذا ػػليذازبلةػػهلذ ػػ دذ رةػػ ذا ػػ ععىذا ضاػػعئي ذا ػػيتذذ"أ شرريدان"،
ذ.أثعمتهعذا شضيض ذ أرلي اف ذض ذ ا  اعلذ اشوعؿذعاىذحضهعذغذا رياث

فف   لذ ضسطذععدؿذم ذا طأيع لوشخصيتا "نوال" و"أ شيدان": تحايمهما أفعالهما الدنيئة   
ليلة شتوية با لة وثلجية ممطرة ومظلمة، وىما يحاوالن الهرب بأفعالهما إلا ترييا، سبقتهما إ الة 

                                                           

63ةعيو ذيعل ذا عا ذأيضعن ذا س دذالايج ذا ععي لذصذ 57 
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.  701. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   اهلل، وعقوبة الخالق، وعدالة حكمو وقضاعو، أعدل من أي قضا  ومحكمة، وينراالن  زا ىمرا فر   

 حالث سير. 
   ذ   عزة .ذع ذ يشمذإفذا شخويتنيذا فععاتنيذغ ذ  ؼذمتهع ي  ذ سمٌح ولوزة: -5

 سميح ىو فلسطين  مسئول المشتريات، ولوزة زو تو. ويعمبن ف  المتجر. 
 أثنعتذ عزةذنفسهعذ أفذة ي ذا عويذا ػيتذ ة اػعذ ػي ذهلػعلذردبػعذةاػعفذلػاًوعذةوػيذ ػهذإىلذمػعذة يػ ذذذذ

الخيانرة ، وقرا ىمرا مًعرا ذلأفذربضضهلذ اعذا ذالطعةذاأل ىلذث ذ  أتلذةقذمػعنعذمػ ذالػتاوعؿذا سػرية 
ذذ. 58وسرقة أموال مما أتمنتهما عليو "نجمة"، واالثنان المايران ماضيان ف  لىاليز الخيانة

مثريةػػعفذلذ يعاسػػعفذيػػ اًععذمعديًػػعذ ينهوػػعذ  ػػنيذا أطاػػ ذ ذموػػ  لذهوػػعذلخوػػيتعفذة شػػايذعػػعـلذ ذذذذ
ذ هلوعذاجل ؿل معضععذاجل ؿذاعذخيعن ذاألمعن .ذ

ي رسذخعرجذا أا ذ ح  .ذانتهىذم ذامتشعنػعتذا فوػيذا  رالػ ذاعذا  ذذمو ذ لعمل.ذكعفذحمد:  -6
ذةانع عجيعذا علبذاآليللذ يستع ذ اععدةذإىلذ ا  ذا اعيت.ذ اػعذغذلػعؽذألمػهذ أةػ ادذ األخريذغذد اـع

ذ.59أل ةهلذ يذ ا وقةذغذكيذرك ذم ذأركعفذا أيتذا ليذضمتفظذ هذ لك يعتذيفع ته
 ع ذلقم ذ يع هذإىلذا عي ذا أيبلذ ج ذاجلويعذأنهذة ريتذمقحمهلذملذيع ذمح ذا و ريلذ ث ذ ذذذذ

ذأيأ ذاآلفذم ااًضعذكأريذا ضابلذمتفت ذاألحعليسذلذمش ؽذا عج اف.ذ
 ث ذل ؽ ذمح  ذثابذ ميسعف ذمنلذأ ؿذنظ ةلذل ث ذةذرجع ذةيهعلذ أيًاعذأك تذإحسعلػهعذحبأػهذ 

 ذإهنػػعذمػػ ي ةذذ ذملذةعاةػػنذ ذموػػ  ذعاػػىذز اجهوػػع احتاػػعفذحػػعر.ذ يأًعػػعذغذا أ ايػػهلػػعلذ  ذموػػ  ذرأهتوػػعذغذ
لذ6٠ا نػػزؿذلذ اػػ ذ يسػػتذا نػػ ذعوػػكذلذأ ذا نػػ ذخع ػػكذلذأ ذزمياػػ ذا  رالػػ ذأ ذا عوػػيلذإهنػػعذمػػ ي ةذا نػػزؿ 

ذ.61 لذ أفذيتز جذم ذلفري  ينوعذأمهذ)ذمو (ذكعنتذةتو ذأفذيارذ ظيفًيعلذ يشت يذد اعمعلًيعذمثيذ ا   
ةشػػريذإىلذد نيػػ ذذا ػػيتذكاوػػعتذذموػػ مػػ ذذ لذوىنررا يبرردو الصررراا الطبقرر  بررين "نجمررة" و"ميسررون -
إىلذذا وػ اعذا طأضػ ذ ػنيذيػعحأ ذا نػزؿذ العدمػ لذ شمػعذةنتويػعفذ.ذ اػلام ي ةذا نزؿذةعينذخعدم ذهلع سبييز.ذ

                                                           

56صذذلةعيو ذيعل ذا عا ذأيضعن ذا س دذالايج ذا ععي ذذ 58 
12  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذصذ 59 
215ص  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذذ  60 
218لذصذنفسهلذا  جعذا سع نذ 61 
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2022لعام   ذ مح  ذ ز اجهذ حيعةهذيأضتنيذخمتافتنيذم ذاأليي.  لن أتزوج غيرر   ذثعئقًذلذ  ا ذغذنفسذا عثتلذثعـ 

ذ.62 ميسون
مػعا ةذغذا طػأخلذ إدارةذا نػزؿذ حسػ ذإنفػعؽذ ألهنػع، نهاية، وافقت "نجمة" علا زوا هماوف  ال

ذا يزاني لذ اىذرثيض لذ ةعؽذكيذالاذا ذع اثي لذألفذ ذمو  ذرببذا ع اؽذكوعذرببذا اعيت.ذ
ا ػ ذ ذموػ  ذ  لػعمل ذ ينتوػ ذغذاعايتػهذإىلذأمػهذذموػ لذكقشمػعذيهػعىذزراعػ ذالاػ ا ات.ذذاػع بدر: -7

  اعذا عحي ذا ضعدرذعاىذةشجيعذأمهذ اخ  جذم ذاحملن ذا يتذسب ذهبعذلذ ذبع زذاألزم ذ شجعع .

.ةسػعىذيرويت  والرد نجمرة و أ شريدان، وغنر   رًدا. وىرو   رل أصريل  ىروو  عبد هللا الفرج: -8
 أرلي افذإىلذمرياثهذ ايذي يض .ذ  هذي ينذث  ذا هذ ا ع ذ ا  ذ.ذ

 ايذيشي ذأفذ ا  يذةرعذ اشاعم ذا ع اثي ذا اثت ذخبوسنيذمايعفذد ةرلذحبج ذدعوهعذحػاذذذذ
ذمعذاذ عذكعفذث ذح ثذذ-ذذسال   فأ ابهاةستض ذاأل ضععذ يت ذانتخعبذا اعم ذا  ائو ذذ

و ذلذة63سااؿذا ليذأجعبذ هذلعملذع ذلااهلعذلذيعينذاإلجع  ذ عإلثأعت أدركتذأرلي افذأفذا ذ-
ا عارذا سع نذظماننعذأفذنع ؼذأفذ عأ ذاهللذا ف جذ ذي ي ذأفذيترعذ ػأمعاؿذكثػريةذ اشاعمػ لذ  ػع طأعذاػل ذ

ذث.ذاإلرادةذةاديذإىلذمععرض ذأرلي افلذ ا و اعذ ينهعذ  نيذ ذمو ذلذ سأبذمعث ذخمتا ذسبعًمعذذبع ذا ريا
موػع ًعذجبػ حذثطعػ ذعويػنذ ع فخػلذاألظمػ لذ عػ ةذجػ  حذذالمستشرفال رل ولسو  الحظ أنرو   -

 خػػػرذاة تيػػػعؿذاػػػلاذثػػػ ذعػػػ ضذغذا تافزيػػػعفلذ ا شػػػ ي ذةعضأػػػتذذلػػػطشي ذغذا ػػػلراعنيذ ا سػػػعؽذا يسػػػ ى.
 "نروال" ىر  التر  لبررت للجريمرة والشرقيقة "أ شريدان" ىر  التر  مولرتاجلنعةلذ ا تهوػعفذاعرتةػعذ ػأفذ

 .ذتنفيذىا
 فً الرواٌة:الصراع والزمكان رابًعا: 

 يتػػأث ذاإلنسػػعفذ ع اػػعفذةػػأث ًاذكأػػريًالذةهػػعذا ػػ ذ يئتػػهلذ يتشػػايذ ةًضػػعذ عطيعهتػػعذمػػ ذاجلعانػػبذا شػػااي ذ
لذمثذةػػأ ذوقرد تمتلررأل األمرراين فر  النصرروة السرررلية الرواعيررة مر عيرة واقعيررة.ذ64 ا نفسػي ذ ا سػػاعكي 

ذا خيا ذاألد ي لذةتض ـذاألمعك ذغذا نوعصذا   ائي ذ تاديذ ظعئ ذةني .ذ

                                                           

216لذصنفسه 62 
62-61لذصذنفسهذ 63 

53درالعتذنض ي ذغذا   اي ذا ع  ي لذلش ذحسنيذل ي لذص 64 
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2022لعام   إفذا زمعفذ ا اعفذشمعذعنو افذيعرثعفذا   ذغذا أنعءذا فينذ ا  اي لذحيلذظمانهوعذأفذيعطيعذدةةتذ ذذذ 

ذ.65متنعع ذكثريةلذةزي ذا  ثذا ضوو ذمنطًضعذ معضع ي 
ذ)ا زمعفذعح ةيًذذ(ذا عض ةلذ ةع Bakhtin)ذمفعاي ذ)ا زماعني (ذأح ذأا ذ يع ذموطا 

ذا زمعفذ ا اعف.ذذلذ اعذموطا ذصموعذمععًذ66 ا اعف(ذألهنعذم كأ ذعاىذا تعايلذم ذا ف دةنيذمًعع
غذكعهنػػعذأداةذربايػػيذاجتوععيػػ ذ ةعرطميػػ ذ الػػع ذلذ  رالػػ ذا عقثػػ ذ ػػنيذا فػػ ذذوظيفررة الزمكررانةاوػػ ذ ذ

 ا يعةذلذ أشمي ذا زماػعفذةاوػ ذغذة لػيخذا عقثػ ذ ػنيذا ػنصذ ا اعةػبذ ا ضػعرئذلذحيػلذةاػعذا ػنصذغذ
ذاإليعرذا اعينذ ا زمعينذ ا تعرطم ذمًعع.ذ

 لزمان واضحة ومحدلة. عبقة المكان با تبينت، لروايةلالتطبيقية  ةد اسالوف    
 الصراع والزمكان فً رواٌة" غرف متهاوٌة": -

غ ذ  ؼذمتهع ي  لذهتت ذةعيوػ ذيعلػ ذا عاػ ذ تش يػ ذا اػعفذلذا ػليذةػ  رذةيػهذأحػ اثذر ايتهػعذلذ
 يتجاػػػىذاػػػلاذغذ يػػػفهعذ افنػػػ ؽلذ ا نػػػزؿلذ ا  يضػػػ لذ ا سػػػعؽلذ ثععػػػ ذاحملاوػػػ لذذ ةوػػػفهذ يػػػًفعذدثيًضػػػع.

كوػػػعذااتوػػتذا اعةأػػػ ذ عيػػػ ذمعثػػعذاألحػػػ اثذثأػػػيذدخعهلػػعذغذ يػػػ ذةفعيػػػييذذذ.67 نيػػػ  ا ػػعزارةلذ ا  يعا
ذذا  ث.

 :النتائج
 

 ااػػلاوذةضػػ ذذمشػػتذةعيوػػ ذيعلػػ ذا عاػػ ذ إ ػػ اعهعذا   ائػػ لذ لػػ داعذاجلوػػعيللذأفذةعػػ ضذذ-
جعانبذم ذثاػعيعذا ػ أةذا ع  يػ لذخػقؿذر ايتهػعذ  ػ ؼذمتهع يػ  .ذاػل ذا   ايػ ذا ػيتذازبػلتذا وػ اعذ ػنيذ

ذاألخعةذمعضععهعذا  كزي.
ي مزذ تاػكذا  ػ ؼذا  اخايػ لذا ػيتذرمػتفظذةيهػعذ ػعإلخعةلذذ إفذعنعافذا   اي ذ ذ  ؼذمتهع ي  ذ-
ذ األي ثعء.
 ثػػػػػ ذلػػػػػااتذا   ائيػػػػػ ذع يػػػػػً اذمػػػػػ ذا شخوػػػػػيعتذا نسػػػػػعئي ذغذا   ايػػػػػ لذ أ ععداػػػػػعذا نفسػػػػػي ذذ-

تػػزجذ عليػػعؿذا   ائػػ لذيػػ  رذ اةجتوععيػػ لذ ذمشػػتذغذعػػ ضذيػػ اعذا شخوػػيعتلذمػػ ذمنظػػعرذ اثعػػ ذدم

                                                           

ذ.ةضنيعتذا س دذا   ائ ذغذيعميعتذنعئبذغذاألريعؼلذنعا ذا شع ا يلذاإللان ري  65 
72ا ع  ي لذلش ذحسنيذل ي لذصدرالعتذنض ي ذغذا   اي ذذ 66 

5  ؼذمتهع ي لذةعيو ذيعل ذا عا لذص 67 
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2022لعام    حعؿذثاعيعذإجتوععي ذععئاي ذغذأل ةذكأرية. 

 ع ضذاػلاذا أشػلذأللػاعؿذا وػ اعذا عػعئا لذمػ ذخػقؿذا سػ دذا نسػعئ ذ ااعةأػ ذ ذةعيوػ ذذ-
ذيعل ذا عا  لذ أ عانه ذا عدي لذ اةجتوععي لذ ا نفسي ذ.

ا تضنيػػعتذا فنيػػ ذ ا  ايػػ لذكوػػعذعػػ ضذا أشػػلذثاػػعيعذيػػ اععتذاألخػػعةذغذا   ايػػ ذمػػ ذخػػقؿذذذ-
ذ منهع ذا  ثلذ ا ا  لذ ا شخويعتلذ ا زماعف.

ذ
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