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 مستخلص البحث
ددددل ة ندددي  الحقددددور والغيدددداب  وم ا  دددة الع  ددددة الجدليددددة نددددي   هددددل البحددددث إلددددز دراسدددة مركن ددددة السل
ال صوص الحاقرة والغائبة  و د است د البحث علز إحدى المقوالت الفكر ة للتفكيكية  وهي مقولة الحقور 

ر البحدث روايدة   والغياب التي تكسب ال ص  نيعة جدلية ني  ما ُيصرح بد  ومدا لدم ُيفصده ع د   و دد ا تدا
 ددجرة اللددنلك للكاتبددة  عددنة ر ددادك  والتددي تفصدده ن يتعددا ال صددية الُمعل ددة عدد  ن يددة  لقددة متددوترة  تحتددا  إلددز 
 راءتعددا للك دد  عدد  الغائددب الدد ب لددم تصددرح بدد  نددي ن يتعددا الُمعل ددة  و ددد ا تعددز البحددث ن اتمددة تقددم  هددم 

دددل ة   ر دددم  يانعدددا عددد  الف لددد   لعندددت دور المحدددر  ال فدددي ال تدددائو  والتدددي م عدددال    السل قددداء ال صدددي الُمعع
 لألحداث وال  صيات  وكا ت   د حقورا وتأثيرا .

  مركن ة السل ة  الغياب  الحقور  الني ة ال صية   راءة تفكيكية: الكلمات المفتاحية
 

Centralization of Authority Between Presence and Absence 

(A Deconstructionist Reading of Azza Rashad’s ''Shagarat Allabkh”) 
Dr. Shaimaa Mohamed Hamdy Hassan Mohamed 

Lecturer of Modern Literature – Department of Arabic – Faculty of Arts – 

Suez University 

Abstract 
 

The current study investigates the centralization of authority between 

presence and absence and displays the debatable relationship between present 

and absent texts. The study is based on one of the intellectual deconstructionist 

sayings that presence and absence make a text debatable in relation to its 

connotations and denotations. The researcher chooses Azza Rashad’s novel 

''Shagarat Allabkh” because its overt textual structure is tense and it needs to be 

thoroughly read to reveal what is absent in its overt structure. The study comes 

to the conclusion that authority is the most present and effective hidden motif of 

events and characters despite its absence from the overt textual space. 

Keywords: Centralization of Authority; Absence; Presence; Textual 

Structure; Deconstructionist Reading 
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الم دداهو ال قديددة واالسددتراتيجيات القرائيددة   ددعدت مرحلددة مددا بعددد الحداثددة  و مددا بعددد الن يويددة ت ولعددا نددي
 التي سعت إلز مقاربة ال صوص األدنية  والتعامل مع لغة ال  اب األدني ب كل مغاير. 

ندددت التدددي وظعدددرت التفكيكيدددة كالحددددى االسدددتراتيجيات القرائيدددة المثيدددرة للجددددثو بحكدددم تمردهدددا علدددز الثوا
  سسعا الفكر الغربي  وا ع  عا لمجموعة م  المرتكنات  التيمّثلت صدمة  وية لع ا الفكر.

و د ا  لقت التفكيكية م  نكر نلسدفي  لك عدا سدرعا  مدا تعاملدت مدع ال صدوص األدنيدةو حيدث سدعت 
  بك ددد  إلدددز تقدددديم  دددراءة مغدددايرة للددد ص األدندددي  تعتمدددد علدددز الددد ص  اتددد   الددد ب يفكددد   فسددد  ن فسددد وو ل

ل دة  وصدوال إلدز  الغائدب  ممدا يفسدس لفقداء حدر مد   الت ا قات والتوترات التي تعترب الن ية ال صية الُمعع
 المعا ي ال مت اهية  التي ُت عتو مع كل  راءة جديدة لل ص  ات .

  الدد ب ا  لدد  نددي تأسيسدد   للتفكيدد  مدد  الثددورة علددز  جاااد درياادا(ارتب ددت التفكيكيددة بال ا ددد الفر سددي  
المقددوالت الفكر دددة الغربيدددة  التدددي  ّدسدددت سدددل ة العقدددل والم  دد   داعيدددا إلدددز هددددمعا  وال ددد ص م عددداو بغيدددة 

وكمدا ثددار علدز مرتكدنات الفكدر الغربدي وثوانتدد    الوصدوث إلدز التعامدل مدع نقداء حددر مفتدوح  ال حددود لد .
جاونهدا لرفيدة مدا يقبدع  لفعدا ثار  يقا علز الن يوية  ني اعتمادهدا علدز الن يدة الدا ليدة للد ص  اتد  وعددم ت

 م  معا  متعددة.
علدددز نلسدددفة )دريااادا(مددد  المرتكدددنات األساسدددية للتفكيكيدددة  حيدددث ثدددار وتعدددد مقولدددة الحقدددور والغيددداب

الحقور  التي تمركدن حولعدا الفكدر الغربدي  ووجددها تحددل مد  الوصدوث إلدز المعدا ي المتعدددة التدي ت تجعدا 
ا هدو إال إنصداح عد  مع دز  ائدب  و مفجدل لدم يصدرح بد  الد ص  راءة الد ص  لد ا نقدد  كدد    الحقدور مد

 وعمل علز تغييب .
وتجدر اإل ارة إلدز     الد ص المفجدل  و الغائدب ال ي دكل  بغيابد    لد  ندي الن يدة ال صدية  ندل إ  
ل ة  مما يستدعي البحث ع  المع ز الغائب    ياب   د يكو  ك فا وتعر ة لت ا قات ني الن ية ال صية الُمعع

 ال ب بغياب   د يكو    د حقورا وتأثيرا ني الفقاء ال صي .
إ   نيعة ال ص األدني تجعل  ال يفض  سراره بسعولة  نل إ  التعامل مع  يحتا  إلز رف ت  ب ر قة 
مغايرة ألب  ص آ ر  نكو    دنيا  ُيملي علي  التستر علز  ائب  و  ير مرئي  ليكو  ه ا ال ص الغائب 

را م  ال ص الحاقر  ات   وم  ثّم ي كل الحاقر بحقوره إ ارات وع مات تحيدل إلدز   د تأثيرا وحقو 
ل ة.  النفر الم مورة  ل  الن ية ال صية الُمعع
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وه ا ال يع ي الوصدوث إلدز مع دز عميد  محددد  ندل إ  التفكيكيدة تثدور علدز الثاندت المحددد  وتسدعز 
 معاٍ  المت اهية  مع كل  راءة جديدة لل ص  ات . إلز القيام بعملية التفكي  ب كل حر ومفتوحو وصوال إلز

ولعل دي اميكية ال ص األدني وامت ك  القددرة علدز إ تدا   دراءات مت وعدة بدا ت ل القدارو  وم نو د  
الثقدداني  ومدد  ثددم إ تددا  معدداٍ  ال مت اهيددة  كددا  الددداعي إلددز االهتمددام بالتفكيكيددة كاسددتراتيجية  رائيددة  تمدد ه 

 إ تا  المع ز م    ث تفكي  ال ص  ات .الحر ة لقارئعا ني 
نددي قددوء  لدد   يسددعز هدد ا البحددث إلددز االعتمدداد علددز إحدددى المقددوالت الفكر ددة التددي اعتمدددت عليعددا 

التددي  ُتكعسددب الدد ص  نيعددة جدليددة  نددي  مددا ُيفعصدده ع دد  ومددا لددم  التفكيكيددة  وهددي مقولددة الحقددور والغيدداب 
ل دةو ر بدة نددي ُيصدّرح بد    اصددا مراو دة  ارئد   وم حد  القدد رة اكت ددال التدوتر الحدادث ندي ن يدة الد ص الُمعع

 الوصوث إلز ال ص الغائب. 
و عدل البحث إلز م ا  ة جدلية الع  ة ني  ال صدوص الحاقدرة والغائبدة  مد   د ث اال فتداح علدز 

م مدورة  الفقاء ال صي  والتعامدل مدع ع ماتد و للوصدوث إلدز  المعدا ي ال مت اهيدة  التدي ُت دكل  الندفر ال
وم  ثّم اال فتاح علز نقاء واسع م  المدلوالت  م    ث تفكي  الد ص وسدنر   دواره والك د  عد  ن يتد  
المتوترة التي تك   ع   ائب لدم يفصده ع د  الد ص  وهدو ندي  يابد    دد حقدورا وتأسيسدا مد  الحاقدر 

  فس .
 سدباب ا تيدار هد ه الروايدة    ولعدل مد  )عزة رشااد(للكاتبة  ) شجرة اللبخ(و د ا تار البحث رواية 

ل دة إال ب كل يستعصي علز م  يتعامدل مععدا ت اب   يو عا وتتدا لعا   الوصدوث إلدز ن يتعدا ال صدية الُمعع
بعد ا تعاء  راءتعدا ب دكل كامدل  نعلدز الدر م مد  تدونا نقدائعا ال صدي علدز  ربعدة ع در نصد   وات ا هدا 

حدددداث تت ددداب  ب دددكل معقدددد  بحيدددث ُتفصددده عددد  كدددل  سدددماء ال  صددديات ع او  دددا دا ليدددة لعدددا  إال    األ
  صية ني قوء تفاعلعا مع الحدث الرئيس وتعاملعا مع  يرها مد  ال  صديات  نت لد  ثغدرات ونجدوات 
نددي كددل نصددل مدد  نصددولعا  تلدد  الثغددرات تفدد   ددفراتعا نددي نصددوث   ددرى  ممددا يحتددا  إلددز ندد   يو عددا 

 لُمعل ة.المت ابكة  حتز يمك  الوصوث إلز الن ية ال صية ا
 ق  إلز  ل      بمجرد الوصوث إلز المعل  الحاقر ني الفقاء ال صدي للروايدة  تفاجئ دا نثغدرات 
ونجوات  تك   ع  ن ية  لقة متوترة  ير متجا سة  تحتا  إلز  راءتعا م  جديد  لتك   عد   ائدب  لدم 

 تصرح ب   ني ن يتعا اللغوية الظاهرة. 
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يسددددة هددددي   صددددية لرقددددوا  نيدددد  النلنيسدددديل عمدددددة درب وتددددتل ص  حددددداث الروايددددة نددددي   صددددية رئ
السوالمة  وال ب يت   م  سل ت  و فو ه وسيلة لقعدر كدل مد  حولد   وتك د  الروايدة  ندي كدل نصدل م عدا  

 ع  ع  ة ه ه ال  صية  نالحدى   صيات الرواية  ومدى تأثيرها علز  نعالعم.  
يسو حيث إ     د المحاور حقورا وتجليا ني ل ا نقد ا تار البحث مركن ة السل ة لتكو  محوره الرئ

الن ية ال صيةو و ل  للك   ع  مدى تأثير تل  السل ة ندي حقدورها علدز   صديات الحكدي  والوصدوث 
ل . إلز   كاث المقاومة والتمرد علز تل  السل ة  وم  ثم الوصوث إلز  ال ص الغائب  ير الُمعع

 جرائية،  منها:من هنا حاول البحث طرح مجموعة من األسئلة اإل
ل ة ني الرواية؟ وما تجليات التمرد وال رو  عليعا؟ -  ما  رائ  حقور السل
كي  است اعت دواث الن ية ال صدية  ومدا تم حد  مد  ع مدات  الك د  عد  الت دا ض الكدام  وراء  -

 تل  الن ية المعل ة؟
ر نددي الفقدداء ال صددي مددا التق يددات والوسددائل الف يددة التددي  سددعمت نددي الك دد  عدد  الت ددا ض والتددوت -
 المعل ؟
 كي  است اا ال ص الغائب    يعل  ع  حقوره وتأثيره علز مسار الحكي؟ -

و دد ا تقدز  لد  تقسدديم البحدث إلدز مدد ل  ظددرب ومبحثدي  و اتمدة   مدا المددد ل ال ظدرب  نقدد ت دداوث 
لددد  يفكدد   فسددد  التفكيكيددة كاسدددتراتيجية  رائيددة تعددددل إلددز التعامدددل مددع الددد ص اإلنددداعي ب دددكل مغدداير  لتجع

ن فس   ويك   ع  توترات  وت ا قات   كما ت داوث مقولدة الحقدور والغيداب كالحددى المقدوالت الرئيسدة التدي 
ثددم يددأتي المبحددث األوث ليت دداوث الحددديث عدد  مركن ددة السددل ة وسددي رة   دد اص  اعتمدددت عليعددا التفكيكيددة 

عالمعا ال اص والتأسيس لحقورها ني بعي عا علىمسار الحكي  باإلقانة إلز  درة ه ه السل ة علز  ل  
الفقاء ال صي  ومدى تأثيرها علدز ال  صديات األ درى   مدا المبحدث الثدا ي نيت داوث مظداهر التمدرد علدز 
السددل ة  ومددا تعا يدد  ال  صدديات نددي ظددل حقددور تلدد  السددل ة ونددي ظددل  يانعددا  يقددا  ثددم ي تعددي البحددث 

 ن اتمة تقم  هم ال تائو التي توصل إليعا .
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 ل نظري:مدخ
كثددرت االتجاهددات الفكر ددة وال ظر ددات والم دداهو ال قديددة نددي مرحلددة مددا بعددد الحداثددة  وكا ددت التفكيكيددة 
 تاجددا لتلدد  الفتددرة النم يددة  حيددث تمتددد جدد ور التفكيكيددة نددي ال قددد المعاصددر  إلددز ال دددوة التددي  ظمتعددا جامعددة 

م  حيدث كدا  هد ا 6611وبر مد  العدامو  هوبك ن حوث موقوا ل اللغات ال قدية وعلوم اإل سا ل ندي  كتدچ
 6التار ل  وث إع   لمي د التفكيكية.

و ددد نددد ت التفكيكيددة نددي الفكددر الفلسددفي  وال ثددم ا تقلددت إلددز ميددادي  ومجدداالت  ددتز  حيددث ل اسددتمدت 
اسددددتراتيجية التفكيدددد  ع اءهددددا ال ظددددرب نددددي  ددددراءة ال صددددوص األدنيددددة وال  ابددددات اللغويددددة  مدددد    روحددددات 

ل  مدد    روحددات اللسددا يي  نيمددا يتعلدد  بددالثورة علددز نلسددفة الحقددور والتمركددن حددوث سددل ة الف سددفة  وكدد 
العقل والم     وك ل  األ   بفكرة الت اص ني ن اء وا  تا  الكتابات الجديدة و ا فتاح المع ز وتعدد الداللة 

 2ع   ر   اال ت ل والغياب المفجلل 
تل  األسس  التي تعتمد ني المقام األوث علز هدم سدل ة ك استراتيجيت  القرائية علز دريدانقد  سس  

العقل والحقور واإلع   ع  اال فتاح الحر ني التعامل مدع ال  ابدات المتعدددة  حيدث الحد      لسدل ة 
العقل وسل ة الحقور وحتز المقوالت الن يوية  د ساهمت ني تقيي  ال  اق علز المع ز و يدت  بقيود ال 

 3يسنب  وعا م  الجمود وال حركية  ني األعماث األدنية والفلسفية علز حد سواءل  يست يع تجاونها  مما
نقد  كلت تل  المرتكنات األسس الفكر ة التدي  دادت نعدا التفكيكيدة  واعتمددت عليعدا ندي  دراءة الد ص 

 األدني ومقاربت   واست  اق الدالالت المتوترة والك   عما لم يصرح ب  ال ص.
  دددد  الثبددددات   و وجددددود مركددددن ثانددددت يسددددتحيل هدمدددد   نتبحددددث عدددد  تعارقددددات  نالتفكيكيددددة تددددرنض م

 وت ا قات  الكام ةو وصوال إلز هدم  وا  تا  جديد مغاير .
و د كا ت التفكيكية  كثر االتجاهات إثارة للجدثوحيث ا تلفت ال ظرة إليعا باعتبارها م عجا  و تحلي  

بدة واال دت لك    عدا ليسدت تحلدي  وال  قددا وال م عجدا وال   ندي كتابد    الكتا)جاد دريدا( و  قدا  حتز  كدر
 4يمك  تحو لعا إلز م عو   و ا تنالعا إلز  دوات م عجية  و إلز مجموعة م  القواعد واإلجراءات . 

واستقر األمر علز   عا لممارسة ت در  قدم  سديرورة اسدتراتيجية مفتوحدة وال متو عدة  وال ت تعدي  وال 
 5توبلتحد بحّد ما هو مك
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وهددد ا يحيدددل إلدددز اهتمدددام التفكيددد  بالقدددارو  وم حددد  مسدددفولية التعامدددل مدددع الفقددداء ال صدددي ندددي قدددوء 
ع ماتدد  وا  ددارات و باعتبدداره م تجددا للدد ص  يتعامددل مددع دواث الدد ص    اصدددا الوصددوث إلددز مددا يت فددز  لدد  

لددواث علدز نقداء حدر مد  ه ه الدواث  ليصل إلز تقديم  راءة جديدة مغدايرة للن يدة المعل دة  مد  ه دا ت فدته ا
 المعا ي المتعددة. 

وتجدددر اإل ددارة إلددز مددا يترتددب علددز  لدد  مدد   لدد  ع  ددة تفاعليددة نددي  الدد ص والقددارو  ل نددال ص ال 
يستمد وجوده وكي و ت  م  مفلف  وا  ما يستمدها م  القارو. والمع ز ليس كام دا ندي الد ص وا  مدا هدو كدام  

 ب المع ز  ثمرة الع  دة التفاوقدية التدي ت  دأ ندي  القدارو والد ص ني     ة القارو و نرت  بال ص. إ     
والتي ليس لعا ع  ة بالمفل   و مقاصده  ع  ة يكو  نيعا التركين علز الوجود اآل ي للد ص و ثدره اآل دي 

 1علز  ارئ ل
 ك سددر إقدعانعا لدددور المفلد  ويقددوثل بااارتوندي هد ا السددياق  دادت التفكيكيددة بمدوت المفلدد   ويعلدل  

 7لإ   سبة ال ص إلز المفل  مع اه إيقال ال ص وحصره وا ع افه مدلوال  عائيا.  إ عا إ  ق الكتابةل 
ل دة  واالسدتغ اء عد  مفلفعدا   وتجدر اإل ارة إلز    م ه القارو سل ة التعامل مع الن يدة ال صدية الُمعع

ز دور حر للغة  نوصدفعا متواليدة ال إل )دريدا( دت إلز تعامل التفكيكية مع اللغة تعام  حّرا  حيث ليدعو 
 عائية م  ا ت نات المع ز   وال يمك   تقر ر  رجحية  مٍر إال است ادا إلز  رائ  ُتعّومعا القراءة الحفر ةو إ  

ر علز      و مغنى محدد بصورة  عائية  إ  المعا ي ت تجعا القراءةل   8ال مع ز يظل حنيس دوال   وُيفسَّ
ك يتجدد  إلددز القددوث  بفكددرة )درياادااللغددة يك دد  عدد  ا فتدداح المدددلوالت  ممددا جعددل إ  التعامدل الحددر مددع 

ل ياب المع ز وقدياا الداللدة داعيا إلدز ا فتداح الد ص المكتدوب وتوسديع مجالد  المع دوب إلدز مدا ال  عايدة  
ى   ائبة ويظل القارو ني حالة م اردة لع ه المعا ي الغائبة التي كلما اعتقد      حاط نعا  وجد معاٍ    ر 

 6ومرجأة وم تلفة  تفاجئ ل 
وب ل  يتحوث ال ص  م  الم ظور التفكيكي  إلز مجموعة م  الدواث  التي تتعدد تأوي تعدا وتتك د  
مددع كددل  ددراءة جديدددة  ل حيددث يكددو  توالددد المع ددز مسددتمرا وتتحددوث ندد ل  الكلمددة الحاقددرة والمجسدددة بفعددل 

 60ما يجعل المعا ي  ير ثانتة و ير مستقرةل الكتابة ني ال ص إلز   رى  ائبة ع    وه ا 
نلم يعد ه ا  مع ز تأتي ب  الن ية ال صية المعل ة  وا  ما مجرد دواث تحيل إلز مدلوالت مت وعة  ممدا 

 يع ي تفكي  المع ز ال ب يحصل علي  القارو م  القراءة األولز لل ص.
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  و روحاتددد   بقددددر مدددا يلتفدددت إلدددز إ  التفكيددد ل ال يعدددتم بدددالم  وق والمصدددّرح بددد    وال يع دددي بدددالمت
 66العوامش والحوا ي  وُيع ز با ت ل ال ص وتوترات ل

 62م  ه ا الم  ل  تعدل التفكيكية إلز لإيجاد  رخ ني  ما يصرح ب  ال ص وما ي في  ل 
إ عا تبحث ع  ل اللن ة القلقة  ير المستقرة وتحركعا حتز ي عار الن يا  مد   ساسد  ويعداد تركيبد  مد  

. ونددي كددل عمليددة هدددم وا عددادة ن دداء  يتغيددر مركددن الدد ص وتكتسددب الع اصددر المقعددورة  هميددة جديدددة  جديددد 
 63يحددها  بال بع   ن  القارو الجديد. وهك ا يصبه ما هو هام ي مركن ا وما هو  ير جوهرب جوهر ال
كت ونددي هدد ا السددياق يددرى   علددي حددرب ك    التعامددل مددع الدد ص ال بمددا يقولدد   نددل بمددا يقددمره ويسدد

ع د   و لدد  لأل  الدد ص ال يدد ص ب نيعتد  علددز المددراد   وأل  الددداث ال يدددث مبا درة علددز المدددلوث. هدد ا هددو 
سر ال ص ل إ  ل  صمت  و نرا ات  ول   اّلت  و عراق   ول  ظ ل  و صدافه  نعو ال يأتمر بأمر المددلوث  

يمدارس آلياتد  ندي الحجدب والمحدو وال هو مجرد  ادم للمع ز. وم  ه ا يتص  ال ص بال داا والم اتلدة  و 
جراءات  ال فيةل  64 و ني الكنت واالستبعاد. با تصار لل ص  العيب  السر ة وا 

إ  التفكيكيددة تمدد ه الدد ص  هميددة كنيددرة  حيددث ال يسددت يع القددارو الوصددوث إلددز الغائددب  يددر المصددرح 
سدت يع إ تدا   دراءة جديددة ع    إال بالبحث ع  التوتر والت ا ض الحادث ندي الد ص  اتد   وبددو   لد  ال ي

لل ص  حيثجداءت التفكيكيدة لتفكدد  يمدة الد ص و هميتد   و  د  محدور ال ظدر  وال وجدود ل ديء  دار  الد ص  
وأل  ال  دديء  ددار  الدد ص  نددال  التفكيكيددة تعمددل مدد  دا ددل الدد ص لتبحددث عدد  األثددر وتسددت ر  مدد  جددول 

 65ال ص السيميولوجية الم تفية ني . 
ص  اتد   للك د  عد  التعدارض  الد ب سديقود إلدز تعر دة الد ص واإلنصداح نالبحث يتم ندي دا دل الد 

عدد  الغائددب  يددر الُمصددّرح بددد   لوحي مددا يصددل الدد ص إلددز  ر ددد  مسدددود وتظعددر العددوة الموجددودة دا لددد   
الع صدددر الددد ب يعدددرب مددد   بقدددة كدددل الددد ظم المعرنيدددةك  ع دئددد  يظعدددر عددددم تماسددد  الددد ص وا عددددام اتسدددا   

 61الظاهر و ت اثر  بعد    كا  متماسكا  ول  مركنه الواقهل  الدا لي  نيتعثر المع ز
ويحددددد  در ددددا ك آليدددات للقدددراءة التفكيكيدددة ألب  دددص  حيدددث ل ينتددددو  راءتددد  للددد ص بالق دددرة ال ارجيدددة 
السدد حية  التددي هددي وحدددها المرئيددة   مددا ال بقددات األ ددرى نكلعددا مغمددورة وم مددورة تحددت  عمدداق السدد ه  

 67 ...ك ال بقات التحتية لل ص ل  ...ك  ثم يستك   بعدئ 
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تل  ال بقات التحتية هي النفر المسكوت ع عا  التي يحاوث الوصوث إليعا م    ث ال ص  ات  وما 
 يحمل  م  ع مات.

نالقددارو  نددي حقددور التفكيكيددة  ال يقدد  ع ددد المع ددز الدد ب يم حدد  الدد ص نددي  راءتدد  األولددز  وا  مددا 
 ر المتجا سة ني ال صو حتز تفصه ع  الغائب  ير المصرح ب .يحتا  إلز  راءة تك   ع  الن ية  ي

وعددد  ميتانين قدددا الحقدددور  نقدددد عرنعدددا  عندددد العن دددن حمدددودةك بأ عدددا ل القدددوث نوجدددود سدددل ة  و مركدددن 
 ددارجي يع ددي الكلمددات والكتابددات واألنكددار واأل سدداق مع اهددا  و فسددس مصدددا يتعا  وحيددث إ  اللغددة  ددار  

ب مصدددا يتعا مدد  إحالتعددا إلددز هدد ا المركددن  و تلدد  السددل ة ال ارجيددة  نددال  الدد ص األدنددي  و دا لدد  تكتسدد
 68الكلمات ني است داماتعا  ار  ال ص  و دا ل  تع ي حقورا لتل  السل ة ال ارجية ل

ندددال ص ال يملددد  مع دددز معل دددا نحسدددب  ندددل ثمدددة مع دددز  ائدددب يت فدددز وراء الن يدددة اللغويدددة الُم دددّكلة  
 كد    تل  السل ة تقيدد المع دز وتحّجمد   لد ا نعدو ندعوتد  هد هل يكدو   دد  و در داك ن قده لسل ة الحقور 

 ناث  ل  الحاجن ال ب عمل لمدة  و لة علز كنت المع ز والحد مد  ا    د  وتعددده  نعدو بمقولدة الغيداب 
التي دعا إليعا  جعل م  مع ز ال ص المكتوب  و ال  اب اللغوب دائما مفج   ائبا م تلفا مت وعا حسب 

 66  صية وثقانة كل  ارو وكل متل ل 
ومد  ثدم كدا  اهتمددام التفكيكيدي  بالغائدب المفجددل الم تلد   ال الحاقدر المرئدي   ندددل  ند  الغيداب هددو 
 ن   لفي للحقور  وبدر م     رندي الث ائيدة ال يكدو  لعمدا حقدور متدنام  دا دل الدوعي  إال    حقدور 

 20ائبل  حدهما  مام الوعي يفدب إلز استدعاء اآل ر الغ
نم   هم ما تقوم ب  استراتيجية التفكي    عا لتستميت م   جل المغيب و رائ  تعويم   إ   بقا ل ل  
يكو  كل مع ز مفج  ب كل ال عائي  وكل كلمة تقود إلز  يرها ني ال ظدام الدداللي للغدة دو  الدتمك  مد  

سددتمر للمعددا ي  بسددنب ك دد  الو ددول ال عددائي علددز مع ددز محدددد واقدده  ...ك  وهدد ا يفقددز إلددز توالددد م
 26ت ا قات تل  الن ية  مع تركعا تك   ع  تل  الن ية ن فسعال 

إ  رنض سل ة الحقور والبحث ع   ائب  يفسس للك   ع  المعدا ي المتعدددة  التدي يستعصدي 
 الوصوث إليعا بالو ول ع د ما يصرح ب  ال ص.
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دوالد  عد  مددلوالت المت اهيدة  ر بدة نال ص ال ي كل كيا دا محدددا  إ مدا يك د  مد   د ث ع ماتد  و 
ني الك   ع  ال  اب المسكوت ع    والد ب يفصده عد  جماليدات الد ص مد   د ث تفاعدل المتلقدي مدع 

 ع مات  .
ا    دددا مددد   لددد  يحددداوث البحدددث الك ددد  عددد  الت دددا ض ندددي الن يدددة ال صدددية التدددي تعل عدددا الروايدددة ندددي 

 درت  علز التدأثير ندي مسدار الحكدي  ر دم مدا تملكد  نقائعا ال صيو ر بة ني الوصوث إلز الغائب ومدى 
الن ية المعل ة م   درة علز المراو ة  تحتا  إلز  راءتعا والتعامل مع دوالعا  ب كل ُيمّك  م  الوصوث إلز 
تجليات الغياب  باعتبدار    القدراءة تفدته  مدام القدارو آنا دا بعيددة للك د  عد  ت ا قدات   ومد  ثدم الوصدوث 

 الفقاء ال صي للرواية. إلز الغائب ني
وتجدر اإل ارة إلز     ع  تي الحقور والغياب ت ير إلز الن ية ال صية المعل ة التي ت في وراءهدا 
ن ية   رى  ائبة  يمك  الوصدوث إليعدا مد   د ث اسدت  اق  الددالالت وال دفرات والع مدات التدي يتقدم عا 

م يصدرح نعدا الد ص  وا  مدا ُم حدت للقدراءة الفاحصدة ال ص الحاقر  والتي تحيدل إلدز مددلوالت المت اهيدة  لد
الحددد  ندددي التفاعدددل مدددع دواث وع مدددات الددد صو للوصدددوث إلدددز ن يدددة الغيددداب  التدددي  علدددز الدددر م مددد  عددددم 

 حقورها   د تكو    د تأثيرا م  الن ية ال صية المعل ة.
بك  و    تجدداون لدد ا ندد ح  م ددالنو  لبمحاولددة اسددتثمار   الددداثض الحاقددرك إلحقددار  المدددلوثض الغائدد

 22المقوث بحثا ع  المسكوت ع  ل
نددالقراءة التفكيكيددة تت لددب جعدددا نددي اسددتثمار المعلدد  وصددوال إلددز المسددكوت ع دد   حيددث ل إ  المسددانة 
لكنيددرة نددي  مددا تظعددره الرمددون ومددا تحجبدد   نددي  مددا تددوم  إليدد  ومددا تسددتره. إال     لدد  التباعددد  اتدد  هددو مددا 

ل  المسانة ومدا تت لبد  مد  ع دت وجعدد  ومد   د  وتسدافث هدي التدي ترندع يجعل عملية التأو ل ممك ة  وت
 23القراءة إلز مرتبة تجعلعا ن ا م  الف و ل

وتعدددد السدددل ة  كثدددر المحددداور ندددرونا ندددي الروايدددة  لددد ا حددداوث البحدددث التعامدددل مععدددا السدددتج ء ن يتدددي 
يانعددا نددي الفقدداء الحقددور والغيدداب مدد   دد ث تفاعددل ال  صدديات مددع السددل ة ومدددى حقددور السددل ة و 

 ال صي للرواية   نالرواية صراا ني  السل ة وبي   رائ  مقاومتعا.
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وعلددز هدد ا األسدداس سي قسددم البحددث  نددي جا بدد  الت نيقددي  إلددز مبحثددي   تحدداوث الك دد  عدد  الن يددة 
 الم مورة التي لم يفصه ع عدا الحكدي والتدي   فاهدا وراء ن يتد  الُمعل دة  وتدر  مجموعدة مد  الع مدات التدي

 تحيل إليعا.
 تتحدد تل  المباحث نيما يلي ل

 المبحث األول : تجليات حضور السلطة ، وتتضمن :
لطة المركزية  أوال: السُّ

لطة المساعدة    ثانيا : السُّ
لطة ، وتتضمن :  المبحث الثاني : تجليات التمرد على السُّ

لطو   ي أوال : الخروج عن القوالب الجامدة وخلق عالم بديل للعالم السُّ
 ثانيا:البحث عن الحرية الُمْستلبة

لطة   ثالثا: االنتقام من السُّ
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 المبحث األول : تجليات حضور السلطة  
ندايددةت تمثددل السددل ة  ددك  مدد    ددكاث الددتحكم والسددي رة علددز اآل ددر  وهددز  ددد تكددو  مدد   جددل تحقيدد  

ال ا ارتب ددددددت  بالمصددددددلحة التماسدددددد  وت ظدددددديم المعددددددام  و ددددددد تكددددددو  ندددددددانع تحقيدددددد  مصدددددداله   صددددددية  ندددددد
ال  صددية    ت  ر دد  العيم ددة والتسددل  والع دد  والقعددر  ممددا يع ددي    السددل ة تكتسددب  ابعددا سددلنيا كلمددا 
ارتب ددت بددالع   واإلكددراه  وكلمددا انتعدددت ع عمددا ا تربددت مدد  المقددمو  اإليجدداني لعددا  الدد ب يددرتب  نت ظدديم 

 المعام وتحقي  الغايات.
يتجلددز الددرب  ني عددا وبددي  القعددر  حيددث  كددرت المعدداجم    لالّسدد  ة ل  وا  ا  الع ددا المعدداجم اللغويددة 

 24القعر  و د سّل   هللا نتسل  عليعم  واالسم ُسل ة بالقمل
وبدد ل  تتأسددس  السددل ة مقرو ددة بالتسددل  والقعددر نددي مع اهددا اللغددوب  ممددا دنددع إلددز تحديدددها ل قددم  

عدة مد  األندراد بحكدم   عدم   ويداء جسدديا  و مفعوم  و  ابع واحد وهو مفعدوم التسدل  أل د اص علدز مجمو 
 25عقليال

وتدرتب  السدل ة بددالقوة  نمد  يمتلدد  السدل ة الندد    يكددو   ويدا  نددالقوة تم حد  القددرة علددز العيم دة والسدديادة  
سدواء  كا دت هد ه القدوة م نثقدة مدد   دوة ال  صدية والقددرة علدز الددتحكم والقيدادة ال اجحدة  م كا دت م نثقدة مدد  

 ددد  والقعدددر  إ عدددا ل القدددوة المركن دددة  ات السددديادة المعيم دددة علدددز  يدددة ع  دددة  بمدددا يسددداعد علدددز اسدددت دام الع
 21 قوا اإل سا  لقوة  كنر م  ل

وتجدددددر اإل ددددارة إلددددز    مركن ددددة السددددل ة  التددددي ي ددددير إليعددددا البحث يقصددددد نعددددا تمركنهددددا نددددي  يدددددب 
صددديات  كمدددا تملددد  التصدددرل ندددي   صددديةواحدة  تمتلددد  القددددرة علدددز الدددتحكم والعيم دددة علىغيرهدددا مددد  ال  

مجر ات األمور ندانع تحقي  المصلحة ال  صية  معما  دى  ل  إلز إلحاق األ ى باآل ر    و ل  بحكم 
    م  يمتل  السل ة يمتل  القوة  وم  ثم القدرة علز التحكم والعيم ة علز اآل ر.
ل  صدديات  ناألحددداث  قد  إلددز  لدد     مركن تعددا تددأتي مدد  هيم تعدا علددز مسددار الحكددي ومصددير ا

 وال  صيات تدور ني نلكعا لتكو  محورها الرئيس المسي ر.
وتتمثددل السددل ة المركن ددة نددي روايددة    ددجرة اللددنلك نددي   صددية رئيسددة   هددز   صددية لرقددوا  بدد  
النلنيسدديل عمدددة لدرب السددوالمةل  التددي تنددد  الروايددة بحدددث وناتدد   وم ددعد الج ددانة الدد ب ي ددعد علددز صدد ح 
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" الانع     م نلة عاليدة  تأكدد م عدا  هدل القر دة ع ددما ر وا الد عش يسدن  الم ديعي   نيدردد  حددهم  مره وبلو 
 (.5طار" ) شجرة اللبخ، 

تنددو هد ه الجملددة المفتداح الدرئيس الدد ب ت سداب مد    لدد  الحكايدات واألحدداث  ومدد  ثدم تك د  عدد  
تعم  ندل و دد ترسدم حيداتعم ب دكل تفاعل ال  صيات مع ه ه ال  صية  التي ت كل مسار سلوكعم وتصرنا

 كامل. 
وتجددددر اإل دددارة إلدددز    الفقددداء ال صدددي يمتلددد  سدددل ة علدددز ال  صددديات   ال ت تلددد  عددد  سدددل ة 
ال  صية الرئيسة  وتتأسس تل  السل ة م  تغييب ال  صية الرئيسة  لتر  المجاث للراوية العليمة لتتحكم 

 ني مجر ات األمور .
يدب ال  صدية يمكد  اعتبداره حيلدة  لجدأت إليعدا الراويدة حتدز تسدي ر  ق  إلز  ل    اللجوء إلز تغي

علدددز الحكدددي  وتدددتمك  مددد  إقدددفاء حقدددورها علدددز ال  صددديات ندددي تفاعلعدددا مدددع األحدددداث  نقدددد  سسدددت 
حقورها وهيم تعا علز تغييب ال  صية الرئيسة واستحوا ها علز الحكي  نعز تعلم  كثر م  ال  صيات 

وتعلدددد  علددددز األحددددداث  نددددل و ددددد تك دددد  عدددد   حددددداث لددددم تسددددترجععا وتتددددد ل نددددي مسددددار الحكددددي  لتحلددددل 
 ال  صيات ع   فسعا.

ويفرض موت ال  صدية الرئيسدة علدز القدارو تصدورا    هد ه ال  صدية لد  تكدو  مدفثرة علدز مسدار 
الحكدي  إال    تلد  ال  صدية تمتلد  السددي رة والعيم دة ال علدز   صديات الحكددي ندل علدز سدير األحددداث 

لدد   نعددز المسددفولة عدد   نعدداث وسددلوكيات ال  صدديات تجدداه األحددداث  التددي تدددور نددي ومسددار الحكددي بأكم
نلكعا  نعلز الر م م  وناة تل  ال  صية  التي تمثدل رمدن السدل ة  إال   عدا ال تمد ه ال  صديات الفرصدة 

 لل رو  ع  دائرتعا وال التو   ع  الدورا  ني نلكعا.
رئيسة  مما يحمل ت اصا مع   صدية لرقدوا ل  دان  و د ا تارت الرواية اسم لرقوا ل لل  صية ال

 الج ة  وه ا يدّعم الجملة المفتاحية التي تحيل إلز ص ح  مر ه ه ال  صية.
و ياب تل  ال  صية الممثلة للسل ة  استدعز توظي  تق ية االسترجااو السترجاا  حداث ماقية  

ئ  الدا لية  التي تفصه ع   ائب لم ترب  ني  ه ه ال  صية و يرها م  ال  صيات ني  بكة م  الع 
 يصرح ع   الحكي. 
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علددز هدد ا األسدداس نال  صددية السددل وية إ  لددم تتمتددع بحقددورها ال صددي  نقددد حقددرت ب ثارهددا التددي 
تركتعا علز ال  صيات  وكأ  توظي  استراتيجية الغياب جعلعا   د حقورا علز مسار الحكي  ومد  ثدم 

 الحاقر  فس .  صبه لل ص الغائب حقوٌر يوانب ال ص
ل دة  سديجعل ال  صديات عداجنة عد    ق  إلز  ل     حقور ال  صدية السدل وية ندي الن يدة الُمعع
اإلنصدداح عمددا ندددا لعا  لدد ا نقددد تعمدددت الراويددة تغيينعددا وا  صدداءهاو لمدد ه الفقدداء ال صددي نرصددة اإلنصدداح 

 ع  المسكوت ع   .
اءة التفكيكيددة تقتقددي البحددث عمددا هددو  فددي   و   القددر 27وبمددا    التفكيدد   ل تكمدد   ايتدد  نددي دا لدد  ل

و ير ظاهر  و ما يتسم بالغموض  سيحتا  األمر إلز الولو  للفقاء ال صي  ات و للتعامل مع ال  صدية 
 المسي رة علز الحكي.

يك دد  العددالم الروائددي عدد    صددية سددل وية  هدددنعا تحقيدد  ال فددو  والمصددلحة ال  صددية  واسددتغ ث 
ال  صددي  وتو يددد دعددائم  وتعددا وهيم تعددا علددز  يرهددا مدد  ال  صدديات   نددد كددل مدد  حولعددا لن دداء مجدددها 

لرقددوا  نيدد ل ن ددر ال سدداء  ال يعددوى إال ال سدداء واسددتغ ث الف حددي  إلددز   صددز حددد ممكدد   وجمددع المدداث  
والتسل  علز تصرنات الغير  باإلقدانة إلدز التعداو  مدع االحدت ث النر  دا ي  ندي نتدرة وجدوده ندي مصدر  

رهبالموت مد  ال دول ندي صدومعة مدع إحددى ال سداء   ثدم ُيددن  بعدد  يدام مد  موتد   حتدز    و  تعي مصدي
 رائحة جثت   ر م المحاوالت المق ية ني إ فائعا   غت علز المكا   كال ارة إلز ظلم  وتجنره .

إ  امددددت   ال  صددددية السددددل وية للقددددوة والعيم ددددة  يجعلعددددا تفقددددد حياتعددددا بمجددددرد انتقادهددددا لتلدددد  القددددوة 
ح ساسعا بالقع  وعدم  درتعا علز إ قداا اآل در   لعدا   نال د ص الد ب يملد  السدل ة   دد تعدّود   د  وا 

يمتلدد  القددوة والقدددرة  وع دددما ي ددعر بقددعف   و تملدد  م دد  ال ددول  نعددو ال يسددت يع الحيدداة  ن عايتدد  با تعدداء 
علدز سدلو   د ص  وت  وسدي رت و أل  القدوة لهدي الوسديلة التدي مد    لعدا يسدت يع  د ص مدا    يدفثر 

 28آ رل 
إ  تفكيددد  الددد ص ليك ددد     مدددا ينددددو عمددد  مت اسدددقا وبددد  ت ا قدددات هدددو ن ددداء مددد  االسدددتراتيجيات 
 26والم اورات الب  ية. إ  نقه  ل  الن اء ي س  االنتراض نوجود مع ز متماس   ير مت ا ض ومفعومل 

ا ض نددي الن يددة ال صددية  وعلددز هدد ا األسدداس نددال  لجددوء الحكددي إلددز المفار ددة السددا رة ك دد  عدد  ت دد 
و عل  ع  ن ية  ائبة   د تأثيرا م  ن يت  المعل ةو نلم يك   يرا  الد عش داال علدز صد ح  مدر ال  صدية 
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السددل وية ولددم يكدد  لرقددوا ل نددي الروايددة إال  ان ددا لج ددة نائفددة  تقددوم دعائمعددا علددز الظلددم والقعددرو تحقيقددا 
 لمصالح  ال  صية.

سدددعا ال  صدددية السدددل وية  تفسدددس وتددددعم  دددعورها بدددالقوة والعيم دددة  إ  سياسدددة اإل قددداا التدددي تمار 
و دعم  ل  ما  هب إلي   مي يل نوكو ك م     الجسد ي غرس ني ع  ات سل وية  و   لع  ات السل ة 

 .  30تعمل ني  عم  مبا او نعز توظف  وت ّبع   وتقّوم   وتعّ ب  وتجنره علز  عماثل 
ظعددار القدددوة يفسددس  لدد  للقددوث بددأ  إ قدداا الج سددد األ ثدددوب يددرتب  بالسددي رة والر بددة نددي العيم ددة وا 

الجسدية  التي تجعل ال  ص السل وب ي عر بفو يت   نالسل ة ال كور ة ت عر بكيا عا مد   د ث السدي رة 
علدددز األ ثدددوب  لددد ا نممدددا يمعدددد ال تعددداء ال  صدددية السدددل وية  دددعورها بعددددم  ددددرتعا علدددز إ قددداا الجسدددد 

يفهلعا إلز الوصوث لل عايةو أل عا و دت دعائمعا علز  ساس القدوة الجسددية ومحاولدة  والسي رة علي   مما
  عر األ ثز. 

تأتي حقيقة تل  ال  صدية متونعدة علدز مددار الروايدة  لك عدا تت داب  لت لد    صدية  ال ع  دة لعدا 
 بالولي الصاله ال ب مّجده  هل درب السوالمة.
مل مع ال س  الدا لي لل ص  وصوال للمسكوت ع   ك   ع  إ  تجاون التفكيكية للمصرح ب  والتعا

ن ية متوترة ني ال ص  وبمجرد  ل لتعا  نصحت ع    صية ال ع  ة لعا بال  صية التي  عل عدا الد ص 
 ني المفتته.

 
 ثانيا : السلطة المساعدة 

إلدددز مددد   القيدددام بالعيم دددة والتسدددل   بمفردهدددا  إ عدددا تحتدددا  إ  السدددل ة ك ددد ص ال تسدددت يع بمفردهدددا
يدددعمعا و فكددد  قددوا اآل ددر   لعددا  ونددي هدد ا ال ددأ  تتولددد مدد  السددل ة المركن ددة لرقددوا  نيدد  النلنيسدديل 

   صيتا   عم  علز تدعيم  وت  واستمرار إ قاا اآل ر   ل .
نال  صددية السددل وية تحتددا  إلددز ال فددو  لتدددعم بقاءهددا واسددتمرار تعا  وتمثددل ل صدداني ان هددا مل نوجتدد  

حبة الدددم األ اقددولز  الدد ب يعددود لجددد  معددا  ال  صددية التددي  سددعمت نددي  لدد   فددو ه ونددي األولددز   صددا
 إحساس  بالقوة و درت  علز العيم ة.
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إ  سعي ال  صيات المسا دة لل  صية السل وية لتحقيد  مصدالحعا ال  صدية هدو المندرر لمسدا دة 
ل أقل بكثير مما تستحق، فساعت " أجبرتها الظروف على الزواج من رجه ه ال  صية  ند لصان يان ها مل

بكاال قوتهااا لتغييااري وتطااويري.. لتكبيااري ليدااب، "علااى قاادها"، تحتضاانب ، تحتويااب، تسااحري بمشاااريعها ، 
 (.862أحالمها فينقاد لها طائعا" ) شجرة اللبخ، 

و يدددام كددددل   صددددية ندددي ع  تعددددا بغيرهددددا علدددز المصددددلحة ال  صددددية  يدددفدب إلددددز اإلحسدددداس بددددالقوة 
صدديات المسددا دة للسددل ة  ددد تتمتددع بمميدددنات ال تتددونر نددي ال  صددية الرئيسددة التددي تمثدددل والسددي رة  نال  

السل ة  وأل  ه ه ال  صية تتمتع ن فو  يفهلعا لمكا ة  اصة ني دا ل ال  صية السل وية  نال   عورها 
اويدددة بسدددقوط هددد ه المكا دددة  و  ل لتعدددا  يجعلعدددا تحددداوث هددددم هددد ه السدددل ة   و تم دددي نوالعدددا  لددد ا تقدددوث الر 

" كيف سيعتدل حظب وهى تدعو هللا ليل نهار أن يخسف بب األرض العليمةني حديثعا ع  لصاني ان ها مل
ويعيدي إليها ذليال، يطلب غفرانها على خطيئتب في حقها، في حق امرأة أحبتاب ودعمتاب" ) شاجرة اللابخ، 

822.) 
تقددير مد  لرقدوا  نيد ل  ممدا ور م    ل صاني ان ها مل هي ال  صية الوحيدة التدي كا دت تحظدز بال

يفكد مسا دتعا القوية للسل ة  نل إ عا المسفوث األوث عد   لد  تلد  السدل ة ندا لد   إال     نعاثلرقدوا  
نيدد ل تجعلعددا تحدداوث    تن ددي سددل تعا دا ددل مدد  حولعددا  وا  ع  ددررت ن دداء سددل تعا بسدديرتعا الحسدد ة  حتددز ال 

غل بددالتفكير نددي تو يددد سدديرتعا الحسدد ة نددي  فددوس كددل مدد  ت تعددي حياتعددا كمددا ا تعددت حياتدد   لدد ا نعددز ت  دد
حولعدددا  حيدددث تستحقدددر جددددتعا ل  فيسدددة النيقددداءل التدددي  لددددت  كراهدددا بأعمددداث ال يدددر  وتحددداوث    تكدددو  

" ستشيد في قطعة األرض المجاورة دارا لأليتام وتجعل تحتها سبيال مثلعا  حيث تقوث الراوية العليمة ع عا
 (.866للمارة" ) شجرة اللبخ، 

وكما تحتا  السل ة لم  يقوب  فو ها و ددعم هيم تعدا  نعدز تحتدا  ليدد  ويدة تدب ش نعدا  وتدفدب كدل 
م  تسوث ل   فس  المساس بالعالم السل وب  و محاولة نعنعت   وه ا تأتي   صية لحس ي  ال وليل  نعو 

" يشارف علاى يدام بد   نعدو يد السل ة ني الب ش بالف حي  وني إ عاء كل ما يترنع ل رقدوا  نيد ل عد  الق
العمال اليااومي، بينمااا يبقااى وجااب البيااب نائيااا ومضاايئا، ويااداي إحااداهما رادعااة ألعااداء السااوالمة، واألخاار  
محسنة بيضااء ألهاليهاا ، يتكفال بالماداحين فاي اللياالي المفترجاة ، وياوزح الاذبائ، علايهم فاي المواسام 
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ذا الساخاء " مان دقناب وافتال لاب" ، يتماتم حسانين واألعياد ، فيتلقاى الادعوات مان قاوم ال يفهماون أن ها
 (.832ضاحكا " ) شجرة اللبخ، 

"كشاوف الجهادياة أو فارك مكافحاة الجاراد أو وحس ي  يفدب الف حي  ع دما يأمره الني  ن ل   ليعد 
مواجهة الفيضان أو األوبئة، يملي على موظف المركز ، بعد االتفاك مع سالم الكبيار، أساماء مان يثيار 

 (832تن من شباب السوالمة ضد البيب، ليضعهم في مقدمتها " ) شجرة اللبخ، الف
وتل  ال  صية المسا دة للسل ة  ت عر هي  يقدا بسدل تعا علدز مد  هدم   دل م عدا  لد ا نعدز تعدرل 
   حياتعددا مرتب ددة بحيدداة السددل ة  و ددوة  فو هددا مرتب ددة نوالئعددا للسددل ة  لدد ا ع دددما تفصدده وتصددرح الن يددة 

" هااو الراجاال دة عاملااد عماالأ، تعاارف أنااب يحبااب حددب لحسد ي ل لدددلرقوا ل علددز لسدا  نوجتدد  ال صدية عدد 
ياراجال دة لاو  -ويجلب، رغم اإلهانات التاي يتلقاهاا مناب، باين الحاين واوخار، وال تتاورح عان المبالغاة : 

 (.822عيل من عيالد م  هتحمل همب كدة" ) شجرة اللبخ، 
كي ني ت كيلعا اللغوب  تجعل القارو يبحث ع  ن ية   رى تت فدز تل  الن ية ال صية التي يعل عا الح

وراءها  لتثنت  فرات ال ص عنر تفتيتعا    ل حس ي  ل ال يحب رقوا  ولك   ي ال المجعوث  إ   ي ال 
 ياب السل ة التي عملت علز وقع  ني مكا ة ممينة  وبغيانعا سديفقد مكا تد   التدي تعدّود عليعدا  ند هاب 

" فطالمااا فكاار أن لحظااة مااوت البيااب سااتلقي بااب إلااى مدااير مصدديرا مجعددوال بال سددبة لدد    لرقددوا ل يمثددل
 (.832مجهول" ) شجرة اللبخ، 

إ  الن ية المعل دة للد ص ومدا تصدرح بد  مد  إصدرار لحسد ي ل علدز إ امدة قدر ه لددلرقوا  نيد ل  ر دم 
 وند  مد  قدياا هينتد  وانتقداد علم  بحقيقت  وبمصيره ال ب ا تعز إليد   تحيدل إلدز ن يدة  ائبدة  تتمثدل ندي 

مكا تدد   لي دددكل القدددر ه ع مددة رمن دددة علدددز حقدددور ال  صددية السدددل وية ر دددم  يانعددا  نفدددي بقائعدددا بقددداء 
 واستمرار لم  يسا دها.

إ  الع دددوا  الدددرئيس الددد ب تعل ددد  الروايدددة علدددز   نعدددا ال دددارجي ي دددكل الدعامدددة الرئيسدددة للبقددداء علدددز 
" شااجرة الع وا  ي ددكل  قددوعا كليددا للسددل ة وتثنيتددا لعددا  ن ددجرة اللددنل السددل ة وبقدداء  ثرهددا ندديم  حولعددا  ندد

عتيقة يذكر أبناء الدرب أنها عادرت ندير الدين بيب البلبيسي، )...(، أنجب بنات كثيرات، عدا أنب لام 
 (. 882يرزك إال بولدين اثنين : "نعمان ورضوان" ثم جاء حفيد واحد " فارس" ")شجرة اللبخ، 
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التددي يعل عددا الحكددي والمفار ددة السددا رة التددي تك دد  عدد   ددجرة قدد مة ونروععددا كثيددرة  وتلدد  المراو ددة
اال ت دار  وتلدد  العائلدة التددي لدم تكدد  نروععدا ممتدددةو ن عمددا  تدونز وهددو صدغير   مددا رقدوا  نلددم يددرنق إال 

 نروععا. بفارس  ونارس  يقا لم ُيرنق بأوالد  نال جرة نروععا ممتدة والعائلة ال تحمل  ل  االمتداد ني
حياث تمثال " دعاماة أساساية يبناي عليهاا وستقوم ه ه ال جرة ندور رئديس ندي   صدية ل حسد ي ل  

 (.832حسنين حلمب" ) شجرة اللبخ، 
تلددد  الن يدددة ال صدددية المعل دددة تفصددده عددد  ن يدددة  ائبدددة مفجلدددة تحيدددل إلدددز قدددع  السدددل ة و وائعدددا مددد  

ا جعلعدا ت لد  ن يدة ه دة قدعيفة  يسدعل الققداء الدا ل  نلم تست ع بأنعالعا    تجعدل نروععدا ممتددة  ممد
 عليعا  نالسل ة القائمة علز القعر تمتل  ني الو ت  ات  س حا لتح يمعا.

 
لطة  المبحث الثاني : تجليات التمرد على السُّ

إ  وجود السل ة القائمة علز القعر والع   قد اآل ر  ي ل  مقاومدة لعد ه السدل ة  و تمدردا عليعداو 
 ص م  س وتعا.لل رو  وال  

والن ية ال صية الُمعل ة للرواية تفصه ع  محاوالت للتمرد علز السل ة  وبقددر المأسداة التدي تعا يعدا  
 ال  صيات  ت تل   رائ  التمرد وال رو  ع  السل ة. 

وم  ثم نقد تعددت  رائ  حقدور التمدرد ندي الن يدة ال صدية المعل دة  باإلقدانة إلدز   عدا ك دفت عد  
نددي محدداوالت تمردهددا  والسددت  اق الدد ص الحاقددر والك دد  عدد  الغائددب الدد ب لددم تفصدده ع دد   ن يددة الغيدداب

 الن ية المعل ة  يمك  تحديد   كاث التمردنيما يليل
 

 أوال : الخروج عن القوالب الجامدة وخلق عالم بديل للعالم السلطوي 
لم السددل وب  عددالم إ  السددل ة تفسسددلمحاوالت ال ددرو  عدد   النعددا  و لدد  عددالم آ ددر نددديل عدد  العددا

 ت عت  ني  ال  صيات م  السج  ال ب ت لق  السل ة  والقيود التي الند م  االلتنام وال قوا لعا.
إ   العالم ال ب تقرر ني  ال  صية     ت لق  ل اتعا حتز ت عر نوجودها حرة  ليقة وليست لعبة ني 

 يد السل ة.
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  التي تنوجعا بمباركة نوجت  األولز ل صداني انل ني ه ا ال أ  تتجلز ل سعادل النوجة الثا ية لرقوا
 حتز ي جب م عا الولد  بعدما يئست م     تأتي ل  بالولد ال ب ي لد  كراه.

ومثلما ند ت الرواية بالج انة تند    صية لسعاد ها مل م  م عد العناء الد ب يجعلعدا تجلدس لتسدتقنل 
" م تل ددة تجاهدد   تجمددع نددي  الحددب والكددره   نقددد العددناء نددي نوجعددا لرقددوا ل الدد ب تندددب الروايددة م دداعر 

أحبتب وكرهتب ، وخافتب وتمنت رضاي وأحيانا موتب، ال تددك أنها لن تجدي بقربها مرة أخار ، ال تدادك 
أنها حرمت منب إلى األبد، وأنها لن تكون مضطرة للنهوض مبرا لإلشراف على ترتيب البيت، والتأكد مان 

بنظرة أو كلمة، لن تكون مضطرة النتزاح الضحكة من فمها قسرا، حتاى لاو شراء الطلبات حتى ال يؤنبها 
كانت في غاية الكآباة، حتاى يسار لمر،هاا، لكنهاا أيضاا ساتفتقدي، بال بادأت تفتقادي بالفعال .. أرنباة أنفاب 
الطويل التي تكون أول ما يالمس جلدها عندما يقترب ليدس رأسب بين ثادييها، اإليقااح المناتظم لشاخيري 

 (2يطمئنها على استقرار العالم فتغط في النوم" ) شجرة اللبخ، الذي 
ثمة ت ا ض ني الن ية ال صية المعل ة يك   ع    ص  ائب   صدت الن ية ال صية تغييب   ندلسعاد 
ها مل انتقدت سل ت  واستحوا ه عليعا  ور م تل  العيم ة التي يفرقعا عليعا  إال    وجود السدل ة ُي دعرها 

 لراحة واستقرار العالم.باألما  وا
والت دددا ض الحددداد ندددي  حياتعدددا  ندددل نواجعدددا مددد  لرقدددوا  نيددد ل ندددي نيدددت صدددغير مدددأله   واتعدددا بدددالفرح 

"التااي تجلااس فيهااا علااى كرسااي الدااالون والقددحكات  وحياتعددا بعددد نواجعددا مدد  لرقددوا  نيدد ل نددي السددرايا
 (22ن على األرض" ) شجرة اللبخ، المذهب لتأخذ العزاء من زوجات المزارعين الالئي أبين إال أن يجلس

ه ا الت ا ض يفصه ع   ائب  لم يصرح ب  الحكي  يتجسد  لد  ندي   عدا ر دم انتقادهدا السدعادة ندي 
السرايا  إال   عا تستمتع بالمساحة  و الحين ال ب تفسس  السل ة ني عا وبي  نوجات المنارعي   مما يك   

   ُتوجدد لد اتعا مكا دة مميدنة ندي   يرهدا مد  ال سداء   حتدز ع  حنعا للسل ة والعيم ة التدي اسدت اعت نعدا 
وا   كا ت مكا ة وهمية  بحكم نواجعا م  رجل السدل ة  لرقدوا  نيد ل  وحتدز إ  كدا  لرقدوا  نيد ل  فسد  

عرها ن ل   نل يراهدا  "تستكثر على نفسها "عيشة الهوانم"، وينبهها إلى ضرورة الحفاظ على مساافة ال ُي ع
(، فقااد " أخفقاات ، رغاام ذلااد، فااي الااتخلص ماان الشااعور 22الخاادم" ) شااجرة اللاابخ،  ،منااة بينهااا وبااين

 (.22بالمهانة من أنب اعتبرها أقرب إلى الخدم" ) شجرة اللبخ، 
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تل  الصور المت ا قة التي تحملعا الن ية ال صية ت في وراءها ن ية   رى  ّينتعا  وهدز ر بدة لسدعاد 
نة ُت عرها بالسل ة  نعز ال ترنض السل ة وال تحاوث ال  ص م عا ها مل ني إيجاد مساحة لعا ومكا ة ممي

 ر م تعاستعا  ولك عا ترنض  عورها بالمعا ة وعدم تقدير لرقوا  ني ل لعا .
و ندو الفقاء المكا ي لالسرايال سج ا لعا ال ت عر ني  نوجودها  نع ا الحيدن لدم يم حعدا العديش كعدا م 

تدت إليد  لتدفدب معمدة واحددة وهدز إ جداب الولدد الد ب سدي لد  كدرى ل ولك  جعلعا ت حصر ني دور  ادمة  
" السيدة األولى بالساراي رقوا  ني ل   ما لصاني انل نوجت  األولز نعز تحتف  بمكا تعا ني السرايا  نعدز 

 (.82كما بحياتب" )شجرة اللبخ، 
القددحكات إلددز حيدداة وكمددا يندددو المكددا  سددج ا  يندددو الددنم  كدد ل   اسدديا  نتحولعددا مدد  حيدداة تمألهددا 

 تمألها الدموا واألحنا .
ور م  توا و ال  صية السل وية مع المكا  والنم وسل تعم ني تحّوث ال  صية و عورها بالتعاسة  
إال    الت ا ض ني  ه ه الصور يفصه ع     التعاسة تتمثدل ندي ن دلعا ندي الحصدوث علدز مكا دة مميدنة  

 ُت عرها بامت كعا السل ة.
مددات الدد ص ودوالدد  نددي التأكيددد علددز الدد ص الغائددب  نع دددما  ردهددا   وهددا   سددمت    وتتقددانر ع  

"وتقسم ماع أول خطواتهاا أنهاا ساتأخذ تأ   حقعا ن فسعا وال تست جد بأحد  حيث تقوث الراوية العليمة ع عدا
أقارب  من الدنيا حقها "تالت ومتلات"، ولان تعاود ساعاد" العيلاة" قليلاة الحيلاة، ولان تساتنجد بأحاد.. حتاى

 (26الناس إليها " )شجرة اللبخ، 
ددم سدديجعلعا ت لدد  لدد اتعا عالمددا بعيدددا عدد  السددل ة  عالمددا ُي ددعرها  ه ددا يصددل القددارو إلددز    هدد ا القهسه
بمكا تعددا المفقددودة  ولكدد  مددا تقددوم بدد  يفسددس للدد ص الغائددب و دددعم حقددوره ر ددم تغييبدد  نددي الن يددة اللغويددة 

راتها القتالية كي ال تنهزم أماماب أو أماام غريمتهاا . تبحاث عان "راحت تشحذ قدالم كلة بالكلمات  حيث 
شيء يميزها عن هذي المميزة في كل شايء تقريباا، تجهاد نفساها فاي قاراءة أخباار السياساة والبورداة، 
كي  تسردها عليب، متحفزة بارتاداء أكثار ثيابهاا أناقاة لتداب، فاي مثال رقاي سايدات الداالونات الثقافياة 

 (.22الجرانين" ) شجرة اللبخ،  الالتي تمأل دورهن
إ  انتقددداد الن يددددة ال صدددية للتماسدددد  وا ددددت ث اتسدددا عا الدددددا لي يقدددود إلددددز وهددددم المع دددز المصددددرح بدددد   
نالمفار ددددة السددددا رة التددددي تمتلدددد  نعددددا الن يددددة المعل ددددة  مدددد  اسددددت دام  دددددراتعا القتاليددددة لقددددراءة   بددددار السياسددددة 
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ص الغائب  يقدا المتمثدل ندي ر نتعدا ندي إيجداد حيدن لعدا ندي والنورصةو كي تسردها علز نوجعا  ُتدّعم ال 
 العالم السل وب  يفهلعا لل عور بكو عا ها م وليست  ادمة ني السرايا. 

إ  الصددور المت ا قددة  التددي تتددواتر نددي الن يددة ال صددية المعل ددة  اسددت اعت    ُتحدددث  لدد  نددي تلدد  
لل ص م  الدا ل  إ   يك   التعارقات التي تعو نعدا ما  امت ب  لسعاد ها مل يمثل العنة القوية الن ية  ن

الن ية المعل ة  لتجعل القارو يستجمع ع مات ال ص لي دكل الن يدة الغائبدة  التدي تدأنز الغيداب  والتدي تقدوم 
 ندور المحر  ال في ألنعاث وسلوكيات ال  صية.

ة  وبدي  مدا تقدوم بد  بالفعدل  نالت ا ض القوب ني  ر نتعا ني    تأ   حقعا   كما  عل ت الن يدة ال صدي
يعد مف را  ويا لن ية  صية  ائبة تت فز وراء الن ية المعل ة  تل  الن ية الغائبدة هدي    مدا تقدوم بد   صددت 

 م   إرقاء السل ة وال قوا لعا نالرادتعا ع   ر   البحث ع  وسائل ُتمينها وُتقربعا م  السل ة.
ة الحقدددور والغيددداب  دددد  ظعددرت ن يتدددي     حددددهما حاقدددرة إ  القددراءة التفكيكيدددة وا دددتغالعا علدددز ث ائيدد

تمتلدد  بالت ا قددات و  ددرى  ائبددة ت تجعددا تلدد  الت ا قددات  ندددلالحقور رهي ددة مرئيددة ومددا الغيدداب إال ظ لعددا 
الكثيفة الغائرة ني محي  مق رب واسع ال  اا ل  وال  وا    وه ا المحي  هو المدلوث الم فته  ندا بفعل 

 36القراءةل 
المحدداوالت التددي  امددت نعددا للتقددرب مدد  السددل ة يددفدب نعددا إلددز التفكيددر نددي نددديل نعلددي لت ددعر ون ددل 

نتمينها  نا تقالعا م  سج  السل ة ض السرايا إلز نيت ني  ارا محمد علي  مّعد لعا    تن ي عالما  اصا 
لمكددا  كا ددت سددل ت  نعددا  عالمددا انتقدتدد  نددي  ربعددا مدد  السددل ة  جعلعددا ال ت ددعر بمكا تعددا وال بأهميتعددا  نا

 عليعا   وى بكثير م   ب سل ة   رى  وب اصة بعدما ن لت محاوالتعا ني تحسي  وقععا ني السرايا.
و ل  ال رخ القوب ال ب ت لق   نعاث ال  صية وال ب يت دا ض مدع مدا تصدرح بد  الن يدة ال صدية  يلده 

ب ا تارتدد  كنددديل للسددل ة  وهددو علددز ن يددة عميقددة مفجلددة لددم يصددرح نعددا الحكددي  يندددو  لدد  نددي العددالم الدد 
ي حصددر نددي التلصددص علددز  اعددة الرجدداث  نقددد  حسددت نوجودهددا وهددي تتلصددص علددز  اعددة الرجدداث  والتددي 
ي ا  ددو  نيعددا مغددامراتعم باإلقددانة إلددز تع ددت سددل ة االحددت ث و مددردة الف حددي  ومددنادات األراقددي والعنيددد 

 والمجوهرات و حواث النورصة.
لسددل ة ال كور ددة بالحددديث عدد  موقددوعات لددم يكدد  لأل ثددز د ددل نعددا  و نددالحكي يك دد  عدد  ا فددراد ا

 وجود نيعا.
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إ  ن ددلعا نددي إيجدداد مكا تعددا جعلعددا تحدداوث البحددث عدد    وثتعددا المفقددودة  لت لدد  عالمددا جديدددا  ت تددار 
"العاواد   صيات  ن فسعا  ني محاولة ل  عتاق م  السل ة التي  نقدتعا مكا تعا  حيث اكت تفت م    ث 

لذي ضمب البيب إلى سهراتب األسبوعية من باب التغيير والتسالية،)...(، أن الرجاال ليساوا كلهام أناانيين ا
ومتكبرين مثل زوجها، فلد  بعضهم نبل ورقي وشهامة، وجدتهم في نتف أحادياث وحكاياات العاواد عان 

 (22عشقب المستحيل" ) شجرة اللبخ، 
سل ة المتمركنة ني يد لرقوا  نيد ل إال ع ددما تأكددت نعز لم ت عر باحتياجعا  إلز اال فصاث ع  ال

   عليعددا    تجددد ل فسددعا حيدداة ت ددعرها نوجودهددا الحقيقددز نددي ا فصدداث عدد  السددل ة وتحكماتعددا  لك عددا لددم 
تستمر  وي   نل ت تعز الن ية ال صية نبحثعا عما ي عرها بحقور السل ة بعد موت نوجعا  لتجدد ال داتم 

" ل يسددتغ ي ع د   و ي لعدد  مدد  إصدبع   لي تعددي الحكددي ع عدا  حيددث تقددوث الراويددةالد ب لددم يكدد  لرقدوا  نيدد 
انحنت منفعلة لتلقطب ، فوجدتب خاتم رضوان ذا الفص األزرك، فندت عن قلبها ،ااااهة طويلاة" ) شاجرة 

 (22اللبخ، 
وب  إ  ما تقوم ب  ال  صية يح م المع ز المبا ر الصر ه ني البحث ع  عالم نديل لعالمعا السل 

حيث ي تعي الحكي بما يددعم حقدور تلد  السدل ة ر دم  يداب رمنهدا  إال   عدا مانالدت تعديش ندي ك فعدا وال 
تر د    ت ر  عد  دائرتعدا  وهد ا هدو الد ص الغائدب الد ب  علد  الحكدي حقدوره  وا   لدم يصدرح بد  حاقدرا 

كددد ر بددة ال  صددية نددي نددي  ث ايدداه  ولكدد  التددوترات التددي  حدددثت  ددرو ا نددي الن يددة المعل ددة  تقددانرت لتف 
 اإلحساس بحقورها  ليمثل ال اتم رمنا لبقاء ال  صية وم  ثم دوام دولتعا وس وتعا.

وتعامددل التفكيكيددة الحددر مددع اللغددة  يك دد  مددا تحملدد  تلدد  اللغددة مدد   دددرة علددز المراو ددة  تتك دد  نددي 
عمعدددا مت ا قدددة  و   الن ددداء اللغدددوب الددد ب ي دددكل الن يدددة ال صدددية المصدددرح نعدددا  حيدددثل إ  المعدددا ي التدددي تن 

عي  ما هو إال وهمل  32االتساق الم  قي ال ب تدَّ
نندددي  تأكيددددها علدددز   عدددا لدددم تعدددد تتوسدددل إلدددز هللا لكدددي يغفدددر لنوجعدددا  تنددددو ندددي العدددناء تددددعم سدددل ت  

 لا " تدعو لب بالغفران وتتمتم : ماحد  معدوم ، ثم تتذكر لحنا في جوارحها ..وترنض  يانعا   
 هللا يدون دولة حسند                           

 على الدوام من غير زوال                          
 ويدون فؤادي من جفند                           



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            611

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  م     0202-يناير/  عشر  السابعالعدد  
 

 (22ماضي الحسام من غير قتال " ) شجرة اللبخ،                           
الحيدرة  ممدا يك د  عد   هميدة  نالن ية ال صدية بمدا ت لقد  مد  مت ا قدات  تجعلعدا ن يدة مراو دة ت لد 

ك د  م ددا   الصددمت التدي  ّينعددا الدد ص وتدر  ت ا قددات  تحيددل إلدز تلدد  الم ددا   التدي تتمثددل نددي الر بددة 
نيبقددداء السدددل ة  ر دددم سددد وتعا وهيم تعدددا  ممدددا يك ددد  عددد     محددداوالت ال  صدددية لدددم تكددد  لل ددد ص مددد  

اتدد  ر بددة نددي بقدداء تلدد  السددل ة وعدددم السددل ة  و دددعم  لدد  اللحدد  الدد ب تستحقددره  والدد ب  يحمددل نددي   ي
 تغيينعا.

وتتف    صية ل  فاعةل مع لسعاد ها مل ني رفيدة  ددر الدنم   وا   لدم ت دعر لسدعاد هدا مل بمكا تعدا 
واهتمددام لرقددوا  ل نعددا  نددال  ل ددفاعة ل علددز ال قدديض مدد   لدد   إ عددا تعلدد  عدد  اهتمددام لرقددوا  نيدد ل نعددا  

الر م م     السل ة المتمركنة ني لرقوا  ني  ل هي المسفولة ع  وب اصة بعد وناة نوجعا وان عا  وعلز 
 نقدا  نوجعا وان عا  إال   عا  لحقت ما حدث بالقر ة و هلعا .

نعددز تلددوم القر ددة ع دددما  كتنددوا اسددم نوجعددا لمحمددودل نددي القائمددة التددي  لنتعددا السددل ة كمت ددوعي  نددي 
إال هدو   مدا ان عدا ليدو س ل مدات  يدام الفيقدا   وتدرى  نرق مكانحة الجراد  وبعد ا تعاء المعمة عاد الجميع

" بحفاار    القر ددة  يقددا المسددفولة عدد   لدد و أل عددم ع دددما اجتدداحعم الفيقددا  كلفوهددا  وكددل  سدداء السددوالمة
األرض وكب  التراب وعجنب بالماء في القداح وتقديمب للرجال الذين يددون الفيضان بأجساادهم، كاي 

التي غرسوها لدد المياي، تنهمد في العمال وتساهو عان ياونس، ثام تعاود  يدعموا بالطين أعواد البوص
 (32فال تجدي، تبحث وتبحث ، بينما يجدي أحدهم غاطسا في حفرة الطين" ) شجرة اللبخ، 

إ  الن يددة المعل ددة ت فددي وراءهددا ن يددة  ائبددة  نال  صدديات التددي ت قددع للسددل ة نالرادتعددا تقددع عليعددا 
ليدد  السددل ة علدديعم بدداإلكراه  نعددز   صدديات تعددودت ال قددوا وارتقددت بدد   المسددفولية نددي ال قددوا لمددا تم

نعلز الر م    ل رقوا  ني ل يجسد السل ة وتتمركن ني  السل ة ومد  حولد  هدم  يداٍد لت فيد   وامدره  إال   عدا 
 ر تعم هم السنب ني نقدا  ان عا ونوجعا  ني حي    عا لم ت س نقل لرقوا  ني ل عليعا حي ما    ها إلدز

 السرايا و كرمعا كواحدة م  العائلة.
نالمع ز المفجل يفصه ع   اتد   وتجسدده تصدرنات ال  صديات  اتعدا  نال  صديات تدرنض العديش 
بعيدا ع  السل ة  نل وت عر باألما  ع دما تعيش ني ك فعا  نفي قياععا قياا لعا  وني وجودها  ما  

 لز إ فائ .لعا  وه ا المع ز الغائب لم يصرح ب  ال ص نل عمل ع



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            611

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  م     0202-يناير/  عشر  السابعالعدد  
 

نغيداب سددل ة الددنو  جعلعددا ت ددعر بأ عددا نددي احتيددا  إلددز سددل ة   ددرى تعدديش نددي ك فعددا  نلددم تسددت ع  
ال ددرو  مدد  حالتعددا التددي وصددلت إليعددا بعددد انتقدداد نوجعددا وان عددا إال ع دددما وّنددر لعددا ل رقددوا  نيدد ل  رنددة 

 صغيرة ني السرايا.
حساسددعا بقددعفعا يجعلعددا ت ددعر ولكدد  لسددل ة الجسددد سدد وة م تلفددة  نالجسددد يمثددل الكيددا   لأل ثددز  وا 

" تتحساار علااى جساادها الفتااي الااذي كااان يحماال أحااالم روحهااا باحتياجعددا إلددز مدد  يبقددز نجوارهددا  نعددز 
ورغباتها وهواجسها، ثم لم يعد كما كان، بل تحول إلى عبء علاى هاذي الاروح تتاوك إلاى الخاالص مناب 

 (82واالنطالك " ) شجرة اللبخ، 
رفية السرايا كفقداء آمد  بال سدبة لعدا إلدز رف تعدا كسدج  يم ععدا عد  ل م صدورل ل ا نعز تتحوث م  

" أخبرتهاا ساعاد أن البياب أراد أن يريحهاا مان الخاروج ال ب  حنت و أل عا  عرت بكيا عا األ ثوب ني وجوده
.حائرة ، هل تخرج وتخسر الفدان وتخاطر بالزواج من عربجي ال يضمن قوت يومب؟ خافت، ثام تحايلات 

ة وخرجت، كان مندور في انتظارها، لم يكن قد يئس بعد من خروجهاا، ركبات وشاد سارج جاوادي، ثام مر 
جااذبها إلااى داادري عناادما دااارا ودهمااا، فاارددت أشااهد ربااي أنااد زوجااي، ردد مثلهااا، وعااادت بعااد ساااعة 

 (52للسجن" االسم الذي أطلقتب على السراية بعد تلد الساعة" ) شجرة اللبخ، 
نقد تحدوث المكدا  مد  نقداء واسدع ت دعر نيد  بالراحدة إلدز نقداء قدي    دب  بالسدج و أل د  يحرمعدا 

 م  إحساسعا بكيا عا و  وثتعا ويم ع ع عا م  تحب.
والتددأرجه نددي  ال ددول مدد  انتقدداد األمددا  وبددي  انتقدداد الحددب  جعلعددا تفكددر نددي االحتفددا  بالفدددا  الدد ب 

    ما ا لحياتعا  وكأ عا ت  ز  ياب السل ة مرة   رى.سيترك  لعا لرقوا ل بعد موت  وترى ني
لك عدددا لدددم تسدددت ع االسدددتغ اء عددد  حنعدددا  و االسدددتغ اء عددد  المددداث   ن سدددرتعما معدددا  نددد  تدددر  لعدددا ل 

 رقوا ل الفدا   وال استمر مععا ل م صورل  لتكو   د  سرت السل ة والحب معا.
قدددي  لل  صددديات التدددي ترقدددز نددد ل   إ  محاولدددة التدددأ لم وال قدددوا للسدددل ة  تك ددد  عددد  م ظدددور 

وع دددما تحددداوث تلدد  ال  صددديات  لدد  عالمعدددا ال دداص نعدددا  و التحددوث  إلدددز عالمعددا األ ثدددوب الدد ب  ينتددد  
السل ة  تتحوث  ظرتعا للسل ة م  مصدر  م  إلز سج  و عر  وبالتالي ت عر بظلم السل ة و درها نعا  

يفمدا ت داء  وع ددما تددر  ال  صديات  لد  يتقده لعدا و  عا لم تكد   كثدر مد   داة ندي يدد السدل ة تحركعدا ك
وهم السل ة وحقيقتعا التي كا ت  ائبة  حتز    الن ية ال صية المعل ة تند  بامت دا   دفاعة لددلرقوا  نيد ل  
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" يال. هنخاف من تعباان .. علاى وت تعي ع دما سمعت ع  دن   تحت ال جرة  بقوث الراوية علز لسا عا  
 (.822لبخ، تعبانأأ " ) شجرة ال

ومد   صدددق ال  صدديات بحثددا عدد  عالمعددا ال اصلجميلدةل الف حددة البسددي ة التددي تحددب لنددارسل اندد  
النيدد  ويحنعددا  وع دددما ُيصددّرح ندد ل   تددرنض  مدد   ر ددم   عددا تعجددب نعددا وبجدددتعا التددي ال تعتمددد علددز  حددد   

 ني ان ها مل .لك عا ترنض نواج  م عاو حتز ال يغقب لرقوا  ني ل  و ت مت نيعا قرتعا لصا
وتجدر اإل ارة ه ا إلز    ال  صيات التدي تربدت علدز  يداب السدل ة ال تبحدث عد  سدل ة وال تجدد 
نيعددا  ما ددا لعددا  نانتقدداد لجميلددة ل لسددل ة األب جعلعددا ال ت ددعر بأهميددة وجددود سددل ة نددي حياتعددا  نعددز مدد  

 ال  صيات التي ت عد انتعادا ع  مركن ة السل ة. 
مدد  مركن ددة السددل ة جعلعددا  كثددر حر ددة  نددل إ عددا ر ت    المددر ة تسددت يع     ن  ددأتعا نددي نيددت ي لددو

 تتولز المسفولية  نقل م  الرجل.
وت عد الرواية  يقا  وعا م  السل ة  ثرت علز   صية لجميلةل وجعلتعا تدرنض العيم دة وال قدوا 

لجادح مان دول يبقاى " جدتد سات أبوهاا مادوباهم أربعاة.. شارعي، تقهقاب، اللسل ة  ناعترال جدتعا لعا 
مياات فاال وعشاارة قباال الجااواز، وقااال بعاادي يظهاار ويبااان علااى حقيقتااب أقولااب : بااالمعروف ياخويااا دخلنااا 

 (.328وبالمعروف نفترك" ) شجرة اللبخ، 
إ  المق ع السردب  ي عد تراجعا للسل ة ال كور ة  بحيث ينددو الدنوا   م داركة ندي  الد كر واأل ثدز  

قعددر والع دد   و ددد  ّهددل هدد ه ال  صددية لدد ل   دددرتعا علددز تحمددل مسددفولية  اتعددا  وال مكددا  لسددل ة  وامعددا ال
"البركة في دول . عطية ربنا. رزقي على حيث جعلت سل تعا علز  اتعا   وى م  سل ة الغير  ل ا تقوث 
 (.323هللا وكلمتي من راسي. عشت كدة وهموت كدة" ) شجرة اللبخ، 

ت و نعداث ل جميلدةل  التدي ندد تعا ندرنض السدل ة األنويدة  ن  صية الجدة هز المحر  ال فدي لتصدرنا
وب اصددة بعدددد ت لددي والددددها عددد  مسددفوليتعا ومسدددفولية والددددتعا  حتددز   ددد  ال يظعدددر إال للحصددوث علدددز مدددا 

 تمتلك  والدتعا  ثم ي تفي.
 و ندو إع   استغ ائعا ع  السل ة ني الحوار ني عا وبي  والدتعا ل 

 اطردي الراجل دة. -"
 دة مهما كان أبوكي. يا بت-
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 أبوياأ شي هللا يا بوياأ -
أين كان أبوها في الليالي التي كانوا يبيتونها دون عشاء؟ كفا جدتها يتورمان من العجين ، وظهر 
أمها ينحني علاى القماا  باالخيط واإلبارة، وأول ماا تقابض قار  يظهار حساب هللا علاى البااب" ) شاجرة 

 (326اللبخ، 
مة ني الحكدي يحمدل ندي حدد  اتد  سدل ة علدز الحكدي  نعدز وا   تركتلل  صدية إ  تد ل الراوية العلي

الفرصة لإلنصاح ع  حقورها  إال   عا ت تار الو ت الم اسب لتظعر  علدم مد  ال  صدية  اتعدا  نتدد لعا 
بددالتعلي  علددز مسددار الحكددي  وا   كا ددت  نيعددة الراويددة العليمددة نددي سددي رتعا م اسددبة لفقدداء روائددي  ي ددعد 

 حقورها م  المفتته حتز ال اتمة.للسل ة ب
"تحيااا مداار حاارة مسااتقلة" ) شااجرة اللاابخ، وتراجددع السددل ة األنويددة  يتقددانر مددع  الجملددة المفتاحيددة 

 نعز تر ب ني    تعيش حرة مستقلة  تبحث ع  حياتعا وحر تعا بعيدا ع  وجود سل ة نائفة . (325
العدامة فاي إيادي" )  -بالضاربة القاضاية :  " فاجأتب ل ا نعز ع دما يتقدم ل  نتعا لسيد ال جار ل 

 (322شجرة اللبخ، 
 مما يك   ع  محاولة ال تناا السل ة المركن ة واالحتفا  نعا حتز ال يتحكم ني   حد.

" تحلم بمدينة ،منة ال تسمع فيها كل يوم عان مظلماة ل ا نقد  ررت  ل  عالمعا ال اص نعا  حيدث
جلياااز، فاااي البداياااة دفعتهاااا الشااافقة للمشااااركة فاااي تحضاااير فعلهاااا الملاااد أو وقعااات بسااابب عسااااكر االن

الضمادات إلسعاف الجرحى ثم تغلبت على خوفها ذات ليلة، واعتلت سط، البيات تراقاب الطرياق لتاأمين 
الشبان الذين تسلقوا العمدان ليقطعوا أسالد التليفون ، ويحطموا أعمدة التلغراف، ثم وجادت نفساها فاي 

لحارة بحفر خندك بعمق مترين وعرض ثالثة كما فعلت حاارات أخار ، حماياة اقتراح طرحتب على أهالى ا
 (325من اجتياح عسكر اإلنجليز الذين التاثوا فزعا من الزخم الشعبي" ) شجرة اللبخ، 

نالحقور ه ا ني عدم بحثعا ع  سل ة نديلة ولك عا بحثت ع  عالم نديل تستندث ني  سدل ة اآل در 
 الما جديدا تعي   بحر تعا بعيدا ع  مركن ة السل ة.بسل تعا علز  اتعا  لتن ي ع

ور م ا ت ل ه ه ال  صية ع   يرها ومحاولتعا ن اء نقاء  اص نعدا  إال    تلد  الن يدة المعل دة 
ما نالت تراوغ  ارئعا  حيث ت في وراءها ن ية   د حقورا  تدأنز ال فداء  نمحاولتعدا ن داء عدالم  داص نعدا  

ص م  إحساس بالعجن وال قص  مام سل ة  نقددتعا  دبانعا  وم عتعدا مد  الدنوا  لم يك  إال ر بة ني ال  
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" تقف أماام بيات رضاوان بياب العتياق اون وتار  أعمدتاب تطاول مم  تحب  حيث تقوث الراوية ع  جميلدة
نحو السماء، بينما تشعر بقامتها تقدر تحت ثقل البادن الاذي بادأ يتهادل ويفضا، كهولتاب وتعاساتها" ) 

 (388بخ، شجرة الل
إ  البحددث عدد  عددالم آ ددر بعيدددا عدد  السددل ة  كددا  لدد  حقددوره ال صددي المعلدد   ولكدد  حقددوره كددا  
بغرض ن ية  صية   رى عمل الد ص الحاقدر علدز تغيينعدا  وا   ظلدت ع مدات الد ص تسدتدعيعا  بحيدث 

 تسي ر وتعيم   ر م  يانعا  علز مسار الحكي.
لددم يكدد  بحثددا حقيقيددا  ولك دد  كددا  بحثددا وهميددا   يمكدد  القددوث ل إ  بحددث ال  صدديات عدد  عددالم نددديل

ندلسعاد ها مل بحثت ع  مكا تعا دا ل السل ة  كما    ل فاعةل بحثت ع  عالم نديل  لكد  السدل ة كا دت 
  ددوى مدد  حنعددا للحر ددة  ممددا جعلعددا ترقددل للعدديش نددي السددرايا  لتددفم  حياتعددا   مددا لجميلددةل ن ددعورها بددأ  

إلز لنارسل استدعز محاولة تغييب السل ة الحقيقية واستندالعا بعدالم آ در السل ة مثلت عائقا ني وصولعا 
 تتولز ني  هز نمام السل ة .

إ  السل ة تعلد  عد  حقدورها ندي توجيد  مسدار األحدداث وب داء ال  صديات لعوالمعدا  وتفكدد    مدا 
 تفعل  ال  صيات يمثل هروبا م  السل ة إلز السل ة  اتعا.

 
 ة المستلبةثانيا : البحث عن الحري

نددي ظددل مركن ددة السددل ة وتجمععددا نددي  يدددب  دد ص واحددد  كددا  النددد    ي لدد   لدد  بحثددا عدد  حر ددة 
مفقودة  عملت السل ة علز است نعا  ليصدبه اسدترداد تلد  الحر دة ع مدة علدز حقدور مسدتقل لل  صدية 

 بعيدا ع   يود السل ة. 
  النلنيسديل  الد ب  ثدرت سدل ة والدده ني ه ا المحور تتجلدز   صديةل ندارسل االند  الوحيدد لدد لرقدوا

علز حيات   حتز حاوث القيام بمحاوالت للتمرد علز سل ة  ني   ليدأتي الحكدي بمحداوالت م تلفدة لل د ص 
 م  ه ه السل ة  وهو ما يعل   الحكي ويك   ع  حقوره بقوة.

وا   كدا  سدفره تند   ولز محداوالت البحدث عد  الحر دة واالسدتق ث عد  السدل ة مدع سدفره إلدز بدار س  
 بأمر م   ني   ولك   حاوث    يجعل ه ا الحدث نداية لتحرره م  السل ة.
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يعل  الحكي ني ن يت  ال صية عد  محداوالت لندارسل المتكدررة لل د ص مد  القيدود السدل ويةو نتفكيدره 
العليمة لنارسل ني النوا  م  نتاة  ج نية  ال ي تارها ل  والده  كا ت  ولز محاوالت  للتمرد  وتص  الراوية 

 " فارتعشت شفتاي وهو يهمس : ائلة
 سوزان . تتجوزيني؟ -

 (222أحس بوجهب يتقشر مع نطق الكلمتين، وقع عنب بقايا سطوة أبيب" ) شجرة اللبخ، 
علز الر م مد  الر بدة الواقدحة ندي ال د ص مد  سدل ة  نيد   إال    ندايدة الحكدي تحيدل إلدز مع دز 

ة  التدي تعلد  الر بدة ندي البحدث عد  الحر دة المسدتلبة  نارتعداش  دفتي  مدع  ائب يتجلز  ل  الن ية ال صدي
 العمس  ع مة علز القع  وا  ارة إلز  ائب لم تعل  الن ية ال صية ع  حقوره.

وا    ا م  كو  التفكيكية ت عض علز ل م عجية التعارض ني  المكو ات التي ت كل كيا  ال  اب 
   ب ني  المعل  الواقده ندي الد ص وبدي  الكدام   33 قاتعا الدا ليةل وتركعا تعم  ا ت ناتعا وتك   ت ا

  ل  ه ا ال ص.
ا    ا م   ل  يتجلز لنارسل  ير  ادٍر علز تحقي  تل  الحر ة ني  بس  تفصي تعا  ولك   اكتفز 
 ناليعددام  فسدد  ندد ل   ليجددد  فسدد  يتحدددى والددده نددي  لدد  الندددروم السددرب  الدد ب ي تندد  نيدد  المتظدداهرو  مدد 

" فااي ذلااد الباادروم السااري نتااف فااارس ماارارا رأس أبيااب، بأفكاااري العتيقااة، عسددكر اال جليددن  لتقددوث الراويددة
 (.252وأضحد أدحابب، عدا أنب لم يجرؤ على تحدي هذي الرأس في الحياة الواقعية" )شجرة اللبخ، 
ولدددم تعلددد  تلددد  المحاولدددة  يقدددا  علددد  الحكدددي حقدددورها وا   كا دددت محاولدددة دا ليدددة لدددم تظعدددر لل دددور  

 كمحاولة للتمرد العل ي ني وج  السل ة.
و ندددو للمكددا  سدد وت  نددي إ قدداا ال  صددية إلددز السددل ة  و هروبعددا بعيدددا عدد  مجالعددا  نددال ا كددا  
ندارس لددم يسددت ع البحددث عد  حر تدد  نددي نلدددهو  ونددا مد  ب ددش والددده  ن ددوارا بدار س  سددمحت لدد  بفعددل مددا 

الاذين ال يكفاون عان  –ؤهاا وحرياتهاا ومقاهيهاا ومثقفوهاا " منحتاب شاوارح بااريس وهواتم اه وعجن  نقد 
الشااجاعة لفعاال مااا تمناااي وعجااز،)...(، فنضاا، دااوتب بالبهشاار والحيويااة وهااو يخااوض  –العااراد الفكااري 

 (252نضاال في التليفون، لكي يقنع أمب التي يعتمد عليها في انتزاح موافقة أبيب " ) شجرة اللبخ، 
اولدة ل لدد  حيدداة م تلفددة وتكددو   عقليدة مسددتقلة والعدديش نددي حر ددة إ  الحقدور ال صددي يحيددل إلددز مح

بعيدا ع  السل ة وتحكماتعا  ولك  كما يعل  الحكي  ات  ع   لد   يعلد   يقدا   د  اكتفدز ن دوض  قداث 
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ني التليفو   وحتز ه ا ال قاث التليفو ي لم يك  مع والده ولكد  مدع والدتد و حتدز تق دع  بداه بالموانقدة علدز 
 سونا ل.نواج  م  ل

 نالمفار ة السا رة تعل  ع  ن ية  ائبة  ت ا ض الن ية ال صية المعل ة.
إ    صية لنارسل اعتمدت   ني الحصوث علز حر تعا المستلبة  علز   صية لسدونا ل  نلدم يكد  
ب نواج  م عا إال أل عا تحمل الوج  اآل ر ل   وج  الحر ة واالستمتاا بالحياة و نيعتعا كما تراها وكما تح

باساام  -"هااى التااي شااجعتب علااى دااوي أفكاااري فااي مقاااالت راح ينشاارها فااي الجرائااد     تسددتمتع نعددا  نددد
مسااتعار حتااى ال يغضااب أبااوي ماان كتاباتااب عاان تناااقض الساالطة البريطانيااة بااين الحريااة التااي تمنحهااا 

 (.253لشعوبها والقيود التي تستميت في فرضها على شعوب البلدان المستعمرة" ) شجرة اللبخ، 
ل نال دداس يفتقدددو  حر ددة التعنيددر وحر ددة الكدد م  و الكتابددة   ...ك  نعددم مسددلوبو الحر ددة جنئيددا  و كليددا 

 34بسنب سل ة اآل ر   و س وتعمل 
إ   يعل  ع  مساعدتعا إياه ني إحساس  بالحر ة التي يبحدث ع عدا  وا   كدا  اسدت دام اسدم مسدتعار  

  كدا  مدا يفعلد  لدم يصدل لتحددب السدل ة نعليدا  و التمدرد يحمل  قاال  يدر نعلدي  حيدث يفعدل مدا ير دد  وا  
 عليعا ب كل ظاهر.

وعلددز الددر م مدد     الدد ص الحاقددر يعلدد  عدد  ر بددة دني ددة نددي الحصددوث علددز الحر ددة والبحددث عدد  
االستق ث ع  السل ة  لك  ع مدات الد ص تعلد  عد   دص  ائدب لدم تصدرح بد  ب دكل ظداهر  وا   ظلدت 

   نل إ  وجوده كا    وى م  ال ص الحاقر  ات .ع مات ال ص تحيل إلز وجوده
إ  ال ص يفك   فس  ن فس   نك   التوترات والت ا قدات دا دل الد ص  تدفدب إلدز ل تعدديدة المع دز 

 35واال فتاح الكامل   بحيث يفقد ال ص حدوده الثانتة ويصبه جنءا م  الصيرورة ولعب الدواث ل
" عمااا ساايفعل مسااتقبال؟ كددي ع دددما سددأل  صدددي  والدددوه ددا ينددد  الدد ص الغائددب نددي السددي رة علددز الح

أربكب السؤال ولم يستطع أن يدرح بأناب ال يعارف شايئا علاى اإلطاالك، فبعادما دفان أبااي بيدياب، لام يعاد 
 (.63العالم، بعينيب، كما كان" ) شجرة اللبخ، 

د يسعز ل يء   إ  البحث ع  الحر ة لم يك  حقيقيا  نبموت السل ة تغيرت الد يا ني عي ي   ولم يع
 إ عا حر ة وهمية  راد    ي عر نعا  حتز ت لص  م    ب اتباع  للسل ة .
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تسددتمر الن يددة ال صددية المعل ددة نددي التصددر ه بمحدداوالت لنددارسل للتمددرد  حتددز نددي تعاملدد  مددع صددديقي  
الد ص لمتوليل وسيد ال جارل  ر م   عما   ل م    وكأ   يحاوث ال  ص م   يود السدل ة  ولكد  ع مدات 

تك   ع   ياب ن ية   د تأثيرا  حيث ُتظعر ر نت  الدني ة ني السي رة علز م  هدم   دل م د   إ د  يبحدث 
عدد  سددل ت  عليعمددا  تلدد  السددل ة التددي يسددت كرها ويحدداوث ال دد ص م عددا  ولك دد  ير ددد    ي ددعر بامت كدد  

 السي رة علز م  حول .
ثدل  نيد   و راد    يدرث  درتد  علدز العيم دة إ  ال ص الغائب يفصه ع  ر بة لنارسل ني    يكدو  م

والسي رة  نكل محاوالت  لم تك  لل  ص م  السل ة بقدر ما كا ت محاوالت ي عر نيعا بامت ك  السل ة  
" ر م    ال ص بحقوره يعل  مع دز م ا قدا لد ل   و ددعم  لد  تحليلد  ل  صديات صدديقي   ع ددما يقدوث 

شخديات أددقائب، يشهد لفؤاد بعقالنية مميازة، تشاربها مان  يضحد فارس من نفسب، من ولعب بتحليل
معلمين بريطانيين حازمين، لم ُيقلل تعلقب بهم من اعتزازي بمدريتب، )...(، وير  في دماثة خلق متولي 
تدالحا عفويا بين المتناقضات،)...(، تدالحا يعرضب لالتهام بالساطحية والالمبااالة، أماا سايد القااهري 

فمسكون بالوطنية، عدا أن وطنيتب معجونة بشيء من التطرف، )...(، ينتباب فاارس  من أدل دعيدي،
لكل تدرف أو نظرة أو لفتة من أددقائب، ويستمتع بمحاولة فهمهم وتوقع ردود أفعالهم، بينماا هاو فاي 

 (.28نفس الوقت ال يفهم نفسب، وال ينج، في توقع ردود أفعالها" ) شجرة اللبخ، 
ف تدد  للسددل ة ناليجانيددة  تلدد  اإليجانيددة تتجلددي نددي العقليددة المميددنة التددي ي ددعدها إ  الحكددي يعلدد  عدد  ر 

لففاد ان  صدي  والده  وعلز ال قيض م   ل  لم ي كر  يئا إيجانيا ني   صية متولي  و سيد  مما يعل  
 ع   ص  ائب  يتجسد ني إ صان  للسل ة ورمونها. 
 صد ائ   ر م عدم  درت  علز نعم  ات   مما يع ي باإلقانة إلز إع        يتل   نتحليل   صيات 

    يعّوض عدم  درت  علز نعم  ات  بفعم م  حول  ومحاولة السي رة عليعمو أل عم   ل م   وسيمك و   م  
 ه ه السي رة.

و ندو ال ص الغائدب   دد حقدورا ندي موانقتد  علدز الدنوا  مد  ل در دةل وال ر قدة التدي لجدأ إليعدا والدده 
نعا  والتي تعل  تأييده للسل ة و نعالعا  يأتي  ل  علز لسدا   در دة التدي تحداوث معا نتد  علدز حتز ينوج  

" اسأل الحكيم اللي كاان بيعرضانا علياد زي بضااعة باايرة بيادللوا عليهاا فاي الساوك ،  ر قة النوا  م عا
نهن، يعياد الحكايم إحنا مهما كنا بني ،دماين ياااا .. ياا ابان رضاوان بيابأ )...(، وبعاد اداطفاء ثالثاة ما
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الكشف فيما تلتدق عين فارس لى ثقب في الجهة األخار  للساتار، يتاي، لاب أن يختاار مان يريادها مان 
 الثالثة،)...(، 

 اختار . يهمس أبوي. -
 التالتة حلوين. -
 خالص .أجوزهم لد التالتة . يقهقب البيب. -
 (.222الوسطانية وخالص " ) شجرة اللبخ،  -

ة إ تا  نل يم ي ني  وععا ويعيش حياتعدا و  فد  مدا تقدرره لد   وال يجدد صدعوبة ندي إ   ال يكره السل 
" مان خداعاب إياهاا  ل   وه ا مدا يحيدل إلدز اسدتمتاع  بالسدل ة  و ددعم  لد  إحساسد  بالغقدب مد   فسد  

بزعم النضا  واالساتقاللية، ثام يفاجاأ بسايري مغماي العيناين وراء " رضاوان بياب البلبيساي" )شاجرة اللابخ، 
222) 

يدعم ه ا ال ص الغائب تعامل  مع لسونا ل نوجت  األولز النول دية  التي ننواجعا  راد    يثنت بحثد  
الدوهمي عد  الحر دة  نعدو لدم يقد  نجا نعدا ع ددما حاولدت ال درو  مد  سدل ة وسد وة النيد  والسدرايا  نع ددما 

ات  رنددض نددارس    ت ددر  دار حددوار ني عمددا عدد  ر نتعددا نددي ال ددرو  السددتكماث بحثعددا عدد  علددم الحقددار 
 بمفردها وك ل   م   ل ا نكا  رد لنارسل علز اعتنامعا علز ال رو  بمفردها 

 لوحددأأ يقهقب  ثم ،سفا  ما ينفع  خالص. –"
 تهدهدها سعاد :: خايفين عليكي يا حبيبتي .

 ماتخافو  . أنا أقدر أحمي نفسي. -
 قلتلد ماينفع  . تكرر سعاد. -
 زهقت . -
 (.256ودي . ) شجرة اللبخ، بكرة تتع -

إ د  يدددعم سدل ة  نيدد   نقدد  قددال للسدل ة   صددا جديدددا تسدي ر عليدد   ولدم يكدد  ي تلد  عدد  والددده  
ممددا دنععددا إلددز    ت لددب اال فصدداث وترحددل إلددز نلدددها   ويعلدد  لنددارسل ت ليدد  ع عدداو أل عددا حاولددت التمددرد 

قدمها أرضية الباخرة، كان هو يفكر فاي  " فريثما علقت سوزان حقيبتها على تفها ولمستعلز السدل ة  
 (252"جميلة" فيما يرفع ساعدي ملوحا لسوزان التي تلوح لب بمنديل دموعها" ) شجرة اللبخ، 
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إ دد  لددم يتمسدد  بال  صددية التددي جعلتدد  ي ددعر بحر تدد  وآدميتدد   نددل ت ّلددص م عددا علددز الفددور  مجددددا 
مد  بداب السدي رة وا عد   سد وت  مثدل  نيد   و فكدد تفكيره ندي ل جميلدةل   وحتدز تفكيدره ندي ل جميلدة ل كدا  

 -"همات باالكالم فقاطعهاا :  ل  الحكي  اتد   نع ددما يجدد جميلدة ندي ال عايدة يدرنض االسدتماا لعدا  حيدث 
عندي كالم أكتر من كالمد . بس ورايا مشوار ضروري. لوتركها لقالت لب : وال يهمد . إنت تقدر تبناي 

 كل الناس. )...( يهمس متعجال : نفسد. إنت بالنسبة لي أحسن من
 ساعة زمن وراجع. -

 تراقبب وهو يمشي ويبتعد وتفكر في ضغطة يدي بوجل : 
 راجع ؟ -

مدباح الكيروسين الذي أضاء دفترها لتحضر درس اليوم التالي ، ألقت في ناري رساائل فاارس " ) 
 (.385شجرة اللبخ، 

كددي  يعلدد     تعاملدد  مععددا  ددوا مدد  التمددرد إ  توظيدد  نددارس لل  صدديات التددي تفاعددل مععددا نددي الح
الوهمي والتحايل للحصوث علز حر ة وهمية  يسعز ليق ع  فس  نعا  وال  ر م    الغياب   وى حقورا  إ   
يك   ع  ت نث  بسل ة  ني  ومحاولة    يكو  مثل   ل ا نقد ا تار   صديات  بع ايدة  حتدز ي دعر ند ل   

" أوي أ تاأخر الوقات. الدوهمي ندي    يلدبس ندلدة  نيد  إال   د  يقدوث  واستمر ني  ل  األمر حتدز مدع رنقد 
 (862)...(، ثم  يفرد جذعب ويرفع هامتب استعدادا ألداء دوري في طقوس العزاء " ) شجرة اللبخ،

إ  الحكي يعل  ع  تحجيم لدوره  وكأ   يعيش حتز بعدد ونداة والدده دا دل   در محدددة يدأنز ال درو  
   ر م موت السل ة  ني القيام ندوره المحدود وال ي ر  ع    ننعم    الو ت تأ ر.م عا  ل ا نعو يستمر

إ  إعددددددد   ال  صددددددديات ال سدددددددائية عددددددد  ر نتعدددددددا ندددددددي التحدددددددرر   دى إلدددددددز انتعددددددداد لندددددددارسل ع عدددددددا  
ندلالنول ديةلع دما  عل ت التمرد ت لز ع عا  ول در ةل عّرت  وك فت حقيقت   مام  فس   نتركعا ولم يرجدع نعدا 

سدددرايا حتدددز علدددم بموتعدددا ندددي اليدددوم  اتددد     مدددا لجميلةلنقدددد تركعدددا ع ددددما  دددعر   عدددا تدددأنز ال قدددوا للقيدددود لل
السل وية  و  عا   ر م نقرها  ليست ال  صية الم اسبة التي تجعل  ي عر بقوت  وهيم ت   مما جعلعا تنتعدد 

 ع    وت  غل بحلمعا وتلقي نرسائل  ني ال ار. 
 صيات م    ى  فسي مد  تلد  القيدود السدل وية  إال    هد ه ال  صديات ور م ما تعا ي  بعض ال 

 د تدعم وجود السل ة وترنض  يانعا  ندل كثيرو  هدم الد ي  نتأسدفعم علدز قدياا السدل ة  يحّقدو  ا علدز 
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إحيائعدددا   و بعبدددارة   دددرى علدددز اسدددترجاععا إلدددز حالدددة االعتبدددار  و االحتدددرام اللددد ي  يجدددب    تتمتدددع نعمدددا. 
 .31ي ا ني الو ت  فس  العودة إلز  مو   مفقود واستعادة اعترال ب   د تم الت لي ع  ليتوجب عل

ندددلسعاد هددا مل ر ددم معا اتعددا مددع لرقددوا ل إال   عددا تم ددع لسددونا  ل مدد  ال ددرو  مدد  السددرايال التددي تعددد 
" بأن البنات نقاء مغلقا كالسج   كما    رنقعا لنوا  ان عا م  لجميلة ل ن ت العجا ةل ر م   عا تعتدرل 

جميلة، شهادة حق، ال عيب فيها، وال حى في جدتها العجانة التي كانت ساعاد تعطيهاا أجرهاا وتحسادها 
ألنها ال تحتاج ألحد ، بال تتمناى لاو أن لهاا مثال هااتين اليادين السااحرتين اللتاين تخماران العجاين دون 

 ( .26جرة اللبخ، خميرة، تمنت لو تمتلد مهارة أو تحترف عمال تكسب منب رزقها " ) ش
يك ددد  هددد ا الدددرنض عددد  حدددب للسدددل ة والعيم دددة  و    يدددود السدددل ة تجعدددل تلددد  ال  صددديات ت دددعر 

 نوجودها ونو يتعا  كما يك   ع  تأثيرتل  السل ةعلز سلو  وتفكير ال  صيات.
إ  وهدددم السدددل ة وحدددب السدددي رة يتملددد  مددد  ال  صددديات  لتجدددد    السدددل ة التدددي تقدددوم علدددز الع ددد   

الم اسبة لن اء مجتمع متماس   نع دما  لنت لسدعاد هدا مل مد  لندارسل ن دارة المصداني  قدحايا والقعر هز 
" كي يطمئن الناس بأن كل شيء سيمضاي ، كماا كاان دائماا، علاى خيار ماا يارام" ) شاجرة  نوة ال حل  

 (855اللبخ، 
" نفس ر   الفر سي  ور م    الجملة استو فت  وب اصة مع مقار ات  المستمرة ني  ديار الف حي  وال

الااديار الدااغيرة المتهالكااة ، بدائيااة قومااات الحياااة المنااذورة للشااقاء التااي أدااابتب بغدااة عناادما قارنهااا 
بالريف الفرنسي، والسخرية التي تملكتب وهو يكرر عبارة أمب : كما كان دائما ، على .. خير ماا يارام" ) 

 (.855شجرة اللبخ، 
نعددا الفقدداء الروائددي  عدد   يدداب كلمددات ولك عددا ر ددم  يانعددا نال عددا تك دد  ال قدداط الصددماء التددي امددتأل 

حاقرة بقوة ني  فوس كل م  يعدايش  حدداث الروايدة  إ عدا  نصدحت عد  كلمدات مسدكوت ع عدا  ائبدة ندي 
الفقدداء ال صددي المعلدد   لك عددا حاقددرة بغيانعددا  تك دد  ع عددا األحددداث  نقددد  ددكلت اسددتراتيجية الغيدداب  ددوة 

 عل  المصرح ب .حاقرة تت فز وراء الم
نددد لثمددة ع اصددر  ائبددة نددي الدد ص وهددز علددز  دددر كنيددر مدد  الحقددور   ...ك  إلددز درجددة    ددا  جددد 

 37  فس ا عمليا إناء ع  ات حقور ةل
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نال ص الحاقر يك   ع  ن ية  يدر متجا سدةو حيدث إ  ال  صديات التدي عا دت مد  السدل ة هدي 
مثلددة لعددا  ممددا يحيددل إلددز    ندددا ل ا  ددول مدد  التددي تدددعم بقاءهددا حتددز بعددد مددوت ال  صددية الرئيسددة الم

 هدداب السددل ة وا تعائعددا  إ دد   ددول مدد  نقددد األمددا  الدد ب ي ددعر بدد  كددل مدد  يتعددود علددز العدديش نددي ك دد  
 السل ة  نالسل ة هي األما  بال سبة أل  اصعا  وحتز لو  ظعروا  ير  ل .

ما وجدد ل حسد ي  ال دوليل واألمدر الد ب يظعدر الد ص الغائدب بصدورة واقدحة هدو مدا نعلد  ندارس ع دد
يفكددددر نددددي ن دددداء قددددر ه لددددد ل رقددددوا  نيدددد ل رمددددن السددددل ة  يعلدددد  الدددد ص نددددي حقددددوره  لدددد  الددددرنض ب ددددكل 
"  ددا ع نيقرر  تددل ل حسدد ي ل لددو لددم يقلددع عدد  نكددرة إ امددة القددر ه  ثددم يعلدد  الحكددي  يقددا األمددر  اتدد  بقولدد 

بيب لم يعد موجودا ليهناأ هاو بالراحاة أكمل فارس الليلة يفكر، حتى استقر على ما سيبلغ بب حسنين، فال
اتكاااال علااى قراراتااب، حتااى لااو أوجعااب بعضااها)...(، واون عليااب وحاادي أن يتخااذ القاارار" ) شااجرة اللاابخ، 

858.) 
إ  الحكددي ه ددا معددد لمع ددز آ ددر معمددش  نقددد مّعددد بأ دد  لددم يكدد  يكددره السددل ة بقدددر إحساسدد  بغيانعددا  

 القرارات ندال م عا. ال ب سيفدب إلز االعتماد علز  فس  و   
" يحاس ل ا نبعدما نكر نيما يقول  لددلحس ي ل يعلد  الحكدي عد  مفار دة سدا رة يقدوم نعدا لندارسل حيدث 

فااارس بالااذنب تجاااي الشاااب المتااوفي الااذي راح ضااحية مقااام البيااب، أو مطااامع حساانين" وماان أجاال هااذا 
 ينعس قبل أن يقول لب ماا لدياب" يحتسي كوب شاي ثقيال " يوزن الدماي" استعدادا للقاء حسنين، كي ال

 (.825) شجرة اللبخ، 
وه ا يدعم  ظرة التفكيكية لل ص لنوصف   ظاما  يدر م جدن إال ندي مسدتواه اللفظدي   ب ندي التمظعدر 

 38ال  ي ال ب  وام  الدواث  لتع ي ن ل     ال  اب ُي تو باستمرار وال يتو   بموت كاتب ل
ن مثلمااا رتااب طااوال اللياال، ساايكتفي برسااالة يخبااري فيهااا " لاان يااذهب إلااى حساانيإ دد  بعددد كددل هدد ا 

 (.868بالتوقف عن هذا الهراء، وسيذهب في دباح الغد إلى شارح محمد علي" ) شجرة اللبخ، 
نالمفار ة عملت علز كسر  ن  التو ع ال ب يرتقب  القارو  ممدا  سدعم ندي إندران الت ا قدات ندي الن يدة 

معم دة  التدي  سدس الدد ص الحاقدر نت ا قدات  لحقدورها وسددي رتعا ال صدية  ومد  ثدم البحدث عدد  الن يدة ال
 ر م  يانعا.

 36إ  الن ية ال صية المعل ة تعمل علزل بعث  ا ة التعنير الحية ني المع ز اآل ر  المعمشكل
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نالسددل ة ت لدد    صدديات قددعيفة  حتددز تسددتمر نددي امددت   السددي رة بمفردهددا  نفددي  لدد  القددوة نددي 
  ل ا نعز تستمر ني إ قاا ال  صديات لعدا وامدت   السدل ة بمفردهدا  نقدد ال  صيات  هاب لقوتعا هي

تربز لنارسلعلز    يكو   قعيفا  نل و د سعز إلز    يرث م  والده سل ت  علز  يره  لك   لم يست ع 
   يكددو  مثلدد  وال اسددت اا    ي لدد  ل اتدد    صددية مسددتقلة ي فددرد نعددا عدد  سددل ة  نيدد     لي تعددي الحكددي 

يبحث ع  حر ة وآ ر  ائب ي غي علز الحكي ود ائق  يعل  تدعيم  للسدل ة وقدياع  مد   ن ص حاقر
 دو عا .

 
 ثالثا : االنتقام من السلطة

إ  القعددر الدد ب تقددوم بدد  ال  صددية السددل وية  يددفدب إلددز اإلحسدداس بددالظلم   ممددا ي لدد  العددداء نددي 
 م عا وال  ص م  ظلمعا. فوس ال  صيات التي ت عر بظلم السل ة   وم  ثم تسعز ل  تقام 

تأتي   صيةل اند  مبدارن لهمدامل لتجسدد دور ال  صدية اال تقاميدة  وهدو الع دوا  الوحيدد الد ب تقددم  
ني  األب علز االن و أل  الثأر ي ص األب  الد ب  تلد  لرقدوا  النلنيسديل وبسدنب  تلد  ت دّرد ان د  لهمدامل 

 ل نتركوه وانتعدوا ع  .م  مكا  آل ر  حتز  هل القر ة  انوا م  ب ش لرقوا 
ل ة  نقدد  " كان إ  سعي ال  صية لأل   بالثأر  سيترتب علي  حقور اال تقام ني الن ية ال صية الُمعع

يحلم بزمارة رقبتب بين يديب، يضغطها على مهل ويتلذذ بتعذيبب قبل قتلب، برؤية عينيب تجحظان ولسانب 
 (.228يتدلى عندما تبلغ روحب الحلقوم" ) شجرة اللبخ، 

 ما تل  الن ية ستفاج  القارو نن ية   رى تغيب وراء الحكي وت تفدي  تلد  الن يدة  الغائبدة تتجلدز بعدد 
مددوت لرقددوا  نيدد ل  لي ددعر بعدددها لهمددامل    السددل ة لددم تظلمدد  بقتألنيدد  نحسددب  وا  مددا  قددت عليدد  هددو 

  عدا ا تعدت بموتدد  هدو ولدديس  يقدا  إ عدا  نقدتدد  مع دز الحيداة و نقدتدد  اإلحسداس بددالنم   ليكت د  بعدد  لدد  
مدوت السدل ة نحسدب  نقدد صد عت  السدل ة ورسدمت معالمد  وجعلتد  ال يدرى  يدر اال تقدامو ممدا  نقدده مع دز 

" تلفااا، عينياااب اون الحيددداة  لددد ا نع ددددما يمدددوت لرقدددوا  نيددد ل  تتجلدددز الحيددداة  ر بدددة عليددد    نيقدددوث الدددراوب 
ن أنب لام يرهاا مان قبال، )...(، تبادو هاذي الليلاة اإلضاءة الالمعة لمحالت متفاوتة المستو  ، ينده  م

كال األشاياء غريباة ، يشااعر بغرابتاب عان نفساب منااذ لحظاة ماوت رضاوان، أن شخدااا ،خار ولاد فاي تلااد 
اللحظة، )...(، يمشي في النور ،)...(، غير راغب فاي شايء، )...(، لان يعباأ اون لاو داساب أتومبيال، 
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ى مان طبنجاة األفنادي ، )...(، انتهاى األمار، )...(، انتهات أو أدابتب طلقة من بناادك الباوليس أو حتا
 (.222لعبة العسكر والحرامية") شجرة اللبخ، 

نقد ك   الحكي ع   دص  ائدب  لدم يفصده  و يصدرح بد   ندل تدر  لع مدات يقديئعا الحكدي  كدي 
حتز     بس  تفصه ع عا  وهو     عاية السل ة وال  ص م عا تبعتعا  عايةلم  وهب حيات  للثأر م عا  

 األ ياء لم يرها علز مدار حيات   نل إ   لم يعد يعبأ نوجوده علز  يد الحياة.
مدددا نالدددت السدددل ة تعلددد  ن نثعدددا ودهائعدددا   عدددا اسدددت اعت    تدددراوغ   صدددياتعا  ننددددال مددد     يثدددأروا 

 .أل فسعم عا وا  ني ظلعا واست اعت    تبقز لتمل  حينا كنيرا ني حياتعم نل حياتعم بالكامل
حتز  يرى     كدا  يتلد   بمراو دة السدل ة وبدالجرب ورائعدا  نددال مد   تلعدا  نفدي  تلعدا  تدل لد  وا  عداء 

" المتعة في االقتراب ، فاي لحيات  التي جعلعا و فا للوصوث إلز السل ة وال  ص م عا  حتز يكت      
لااب" ) شااجرة اللاابخ، اإلرهاااب ، فااي تنغاايص عيشااب وتاادمير حياتااب وهااو حااي ألطااول فتاارة ممكنااة قباال قت

222.) 
إ  انتقاد الحياة هو ما  لفت  وراءها نقد السل ة  نحياتعا تساوت مدع حياتد   ونقددها  ودى إلدز نقدده  

" وأداادك مااا يحسااب هااو أنااب بمااوت رضااوان لاام يعااد مكانااب هنااا، "مكاناابأأ" يدهشااب رنااين لدد ا تقددوث الراويددة
ن يضع عليهاا رأساب، أو دك مسامارا فاي حائطاب الكلمة، فما من مكان ر  أرضيتب بالماء وسواها قبل أ

وعلق عليب جلبابب كي يشير إليب باعتباري مكانب، كلها استراحات توقف فيها اللتقاط األنفاس ، ثم عاود 
 (.222الجري بسرعة" ) شجرة اللبخ، 

إ  ال ص الغائب بع مات  كا    وى ني الظعور م  ال ص الحاقر  نال  كا  ال ص بحقوره  عل  
تحق  هدل همام وا تقام  م  السدل ة  نال د   علد  ب دكل   دوى   د  لدم يعدد لد  حيداة و  د  مسدتعد إل عداء ع  

 حيات  بأية وسيلة وال يبالي بأب  يء  نالسل ة م ادعةو إ  جعلت  ي تعي مععا .
 ل ا نع دما سأل  لمتوليل ني حوار دار ني عما ل

 وناوي على إيب يا همام؟ -"
 عب؟ -
 البلبيسي مات يعني؟ بعد ما رضوان -
 (.222م  عارف. ما عاد  لها طعم العيشة هنا" ) شجرة اللبخ،  -
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إ  مجرد التفكير ني اال تقام جعل  ي سز  ات  وجعل  ظ  لعد ا السدل ة دو     ي دعر  حتدز   د  نقدد 
حياتدد  ع ددددما نقددددت السدددل ة حياتعدددا  واكت ددد     حياتددد  ندددي مراو تعدددا  نقدددل بكثيدددر مددد  ال ددد ص م عدددا  

 نالحياة  صبحت ب   عم ندو  السل ة.
إ  ا إ تا م   ص ع السل ة وم  يدعمعا وم  يجعل لعا  هميتعا و جعلعا تتحكم وتعيش ندا ل ا  وتفثر 
علز سلوكيات ا  وه ا األمر يدعم  حديث  هل القر ة ع  لالم ار دل والتي يفكد همام     صعد الجنل كثيرا  

 (222ين تدور عن جبروتهم ندف حكايا السوالمة " ) شجرة اللبخ، " دون أن يجد أثرا للمطاريد الذ
" فعندما وقاع طفال و هل القر ة  يقا هم م   لقوا لعفر ت مبارنل و لصقوا إلي  كل حادثة تحدث لعم

أحدهم في بئر الساقية قالوا : عفريت مبارز هو الذي جذبب، وعندما درخت تمرأة مذعورة من قط أسود 
 (.228لى مارد أشعل الحريق في الجرن، داحوا : عفريت مبارز" ) شجرة اللبخ، يتحول في الليل إ

إ عم  لقوا السل ة و لقوا ال ول م عا ندا لعم حتز تصدبه السدل ة عددوهم و مدا عم ندي الو دت  اتد   
 نعز عدوهم ال ب يعانو    وهي  يقا  ما عم ني إحساسعم بأ عم علز  يد الحياة.

   ل  تقدام مد  السدل ة  يقدا  وهدز ان دة رقدوا   وا   كدا  الد ص يعلد  وتأتي   صية لليلزل ك مدو 
ني حقوره ع     ا تقامعا سيكو  م  لمدكورل نوجعا ال ب     م عا ان عا وتركعا وحيدة  ولك  ع مدات 

 الحكي ت ير إلز  بعد م   ل .
لدم يعدتم ألمرهدا م د  إ  ليلز يند  الحكي ع عا بالتصر ه ب عورها بال ول والقل و بسنب والدها الد ب 

"ال يمكاان لليلااي ذكاار السااالم دون التفكياار الصدغر نل تركعددا مددع والدددتعا وحيدددة  حيدث تدد كر الراويددة العليمددة
 (222بنقيضب ، فالقلق من كل شيء ومن أي شيء ال يفارقها" ) شجرة اللبخ، 

" ال تعدا المععدودة نالسل ة  نقدتعا ال عور باألما  واإلحسداس بالثقدة  حتدز    الحكدي جداء ليدردد جمل
 ك.208  201   جرة اللنل  يهتمون ألمري" 

وا   كا ت تل  الجملة سيك د  الحكدي   عدا المفتداح الدرئيس لمعا داة تلد   ال  صدية  والتدي ستك د  
 ع  ن ية عميقة مفجلة  لم يصرح نعا الحكي.

ة  ولددم يسدداعدها  و فددت لليلددزل حياتعددا علددز اال تقددام مدد  لمدددكور ل الدد ب سددرق رقدديععا وتركعددا وحيددد 
والدها ني استرداده لعا   ونا مد     يفقدح  لمددكور ل بالرسدائل التدي وجددها مععدا  و دد تأكدد لعدا قدرورة 
اال تقددام ع دددما علمددت بمددوت ان عدداو أل  لمدددكورل لددم يكدد  يعددتم بددأمره  ولك عددا لددم تسددت ع اال تقددام  لدد ا نقددد 
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مدد  لمدددكورل  نعددز  قددع  مدد  الثددأر لدد اتعا لدد ا عرقددت موانقتعددا علددز الددنوا  ممدد  يسدداعدها نددي اال تقددام 
 (.822" اللي يساعدني أنتقم من مدكور هو اللي أتجوزي" )شجرة اللبخ، تقوث 

ولك  ال ص الغائب دوما يت فز بحرنية  ل  ال ص الحاقر  حيث يعل  احتياجعا للسل ة المركن ة 
الوحيدددد الددد ب يسدددت يع   ددد  الثدددأر مددد  المتمثلدددة ندددي األب  و   انتقددداده لدددم يجعلعدددا تحصدددل علدددز حقعدددا و  ددد  

يقااح الهزيماة باب إن لمدكورل  لتقوث الراويدة " رضوان بيب هو الوحيد الذي كان بإمكانب مواجهاة مادكور واق
 (885أراد، غير أنب أراد أن يحافظ على مكانتب وهيبتب" ) شجرة اللبخ، 

ة المفقدودة  ور دم إعد   نالحكي يعل  ع   ص  اب وراء ع ماتد   يتجلدز ندي احتياجعدا إلدز السدل 
الحكي    السل ة  نقدتعا الثقدة ندي كدل مد  حولعدا  إال   د  يفكدد عندر ع ماتد   يقدا   عدا ندي احتيدا  إلدز 

 السل ة  ر م   عا ر ت   عا ظلمتعا   لك  اإلحساس نوجود السل ة يحمل لعا اإلحساس باألما .
"يثيرهاا اتعدا وتصدحيه مسدارها  حيدث إ    صية لليلزل ر م إحساسعا بالقع  لم تست ع تغيير حي

ن بدرجة أقل ، مشهد السايدات المحترماات زوجاات وبناات ووجهااء وأعياان البلاد ، وهان ينازلن  كذلد، واق
من األوتومبيالت كي يدخلن لالجتماح بمقر" االتحاد النسائي"، أو يتجمعن ويسرن ، بوجوههن الساافر، 

اواة الماارأة فااي الحقااوك السياسااية" ) شااجرة اللاابخ، فااي تظاااهرة حاشاادة ضااد االحااتالل أو للمطالبااة بمساا
825) 

نقددد اكتفددت بم دداهدة الم تلدد  ع عددا  ولددم تفكددر إال نددي اال تقددام مدد  لمدددكورل  وهددو مددا  عل تدد  الن يددة 
 ال صية الصر حة للحكي.

 مددا الن يددة الغائبددة يفسددس لحقددورها محدداوالت لمتددوليل المسددتمرة نددي االهتمددام نعددا والو ددول نجا نعددا 
" تعارف أنهاا لان تقدام مد  مددكور  ند ل  االهتمدام المفقدود يعيدد إليعدا مع دز الحيداة التدي ظ دت انتقادهدا  ل  

تجد من يهتم بأمرها ويحبها مثلب، وأنب تعّرض بسبب األراجوز، لكثير من مداهمات ومالحقات الباوليس 
 .(885لألماكن التي يعمل بها، ينجو منها بأعجوبة" ) شجرة اللبخ، 

لم يساعدها ني اال تقام إال   عا  عرت مع  باألما  المفقود  مما جعلعا تتحوث مد  التفكيدر  ر م     
باال تقام إلز االهتمام ب   نقد  نصه الحكي ع     بحثعا لم يك  إال ع  االهتمام المفقود  و األما  الد ب 

ال يعتمدو  ألمدرب ل  كثدر لم ت دعر بد  سدواء مدع والددها  و نوجعدا  والد ب جعدل الحكدي يدردد علدز لسدا عا ل 
 م  مرة.
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إ  ال ددعور بعدددم االهتمددام هددو الدد ب دنععددا إلددز التفكيددر نددي اال تقددام  هددي ت ددتقم مدد  كددل مدد  يسددلنعا 
االهتمددام واألمددا    لدد ا نع دددما  ددعرت نعمددا  تلو ددت حياتعددا نلددو  الحيدداة وانتعدددت عدد  اال تقددام ونكددرت نددي 

 الحياة نحسب.
وهنددت  فسددعا وحياتعددا ل  تقددام مدد  السددل ة  اكت ددفت    وجودهددا يمكدد  القددوثل إ  ال  صدديات التددي 

معلٌ  بالسل ة  وبمجدرد  يداب السدل ة  دعروا بالقدياا وا تعداء حيداتعم  التدي رسدمت السدل ة مسدارها دو  
    ي عروا ن ل .

 ق  إلز  ل     ال  صيات التدي ُم حدت الفرصدة لتدرى الحيداة حولعدا  دار  حددود الثدأر واال تقدام  
 عت    تت لص م   يود السل ة وس وتعا عليعا وم  ثم است اعت    تحيا بحر ة .است ا

إ  السل ة  عل ت حقورها المسدتقر ندي  فدوس ال  صديات  ر دم مدا صدرح بد  الحكدي مد  محداوالت 
لل  ص م عا بقتلعا  و بالبحث ع  نديل لعا  إال    الغياب كا    د تأثيرا  نقد ك فت استراتيجية الغياب 

 سل ة مكا تعا المركن ة ني حياة ال  صيات  حيث تفثر ني تصرناتعم وترسم لعم معالم حياتعم.   لل
وبعد رصد سل ة الحقور والغياب ني الرواية م    ث المحاور السابقة  يتجلدز الد ص الغائدب ندي 

 دددت    محاولدددة ال  صددديات االنتعددداد عددد  السدددل ة و لددد  عدددالم ندددديل  لدددم تكددد  محددداوالت حقيقيدددة  لك عدددا كا
محداوالت وهميدة لجدد ب السدل ة واالسددتمتاا نوجودهدا  ونددي محداوالتعم  يقددا لل د ص مدد  السدل ة والبحددث 
عدد  الحر ددة المسددتلبة  يك دد  الحكددي عدد  إحساسددعم باألمددا  نددي وجددود تلدد  السددل ة و ددونعم مدد  المجعددوث 

رثدددت حددددودها بمجددرد  يانعدددا  باإلقدددانة إلدددز    األحدددداث ت دددعد      صدديات الروايدددة ت دددّربت السدددل ة وو 
و صددبحت تمليعددا علددز مدد  حولعددا  يقددا  إ عددا حر ددة وهميددة حدداولوا البحددث ع عددا إرقدداءت لدد واتعم  باإلقددانة 
إلز    ر بة بعض ال  صيات ني اال تقام وال  ص م  السل ة  يحمدل  صدا  ائبدا  يقدا وهدو     عايدة 

 لسل ة ا تعت حياتعم.السل ة يحمل  عايتعم  يقا وحياة السل ة تدعم وجودهم  نع دما  انت ا
ل .  ل ا ي تعي الحكي بأ  ال ص الغائب كا  حقوره   وى بكثير م  ال ص الُمعع
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 خاتمة:
بعددد التعامددل مددع الدد ص الروائددي نددي قددوء رصددد ال صددوص الحاقددرة والك دد  عدد  الت ا قددات التددي 

م يصدرح نعدا  يمكد  ت تاب الحكي وتعر تعا  وم  ثم الوصوث إلز ال صوص الغائبة التي   فاهدا الحكدي ولد
 رصد  هم ال تائو التي توصل إليعا البحث  وم عا ل

ل دة تتمتدع بالمراو دة  حيدث إ عدا ت فدي وراءهدا ن يدة   درى مفجلدة  لك عدا   دد  - إ  الن ية ال صية الُمعع
ل ة.  تأثيرا م  الن ية ال صية الُمعع

لددد   دور- المحدددر  ال فدددي لألحدددداث  لعندددت السدددل ة المركن دددة  ر دددم  يانعدددا ندددي الفقددداء ال صدددي الُمعع
و نعدداث ال  صدديات  وكا ددت ندد ل    ددد حقددورا وتددأثيرا علددز ال  صددياتو نال  صدديات تسددتمر بعددد مددوت 

 السل ة ني تأدية األدوار التي رسمتعا لعا.
 كلت المفار ة حقورا  ويا ندي الفقداء ال صدي  وب اصدة ندي  سدماء ال  صديات  نددلرقوا ل لدم  -

ل جسدد الجحديم األرقدي بقعدره وظلمد  لكدل مد  حولد   ولسدعادل لدم تكد  يومدا يك   ان ا للج دة األرقدية  ند
سعيدة ني ظل وجود السل ة  ولنارسل لم يك  نارسا بأنعال    ولليلزل ظلت تبحث ع  ل ديس ل الد ب يعدتم 
ألمرهددا  ولهمددامل لددم يمعلدد  القدددر    يأ دد  نثددأره  ول ددفاعةل لددم تسددت ع    ت ددفع للنيدد  الدد ب تركعددا دو     

 م  لعا مستقنلعا  ولم صورل لم يك  م صورا ولك   مات مظلوما ني السج .يف 
لعب القدر بال  صيات حتز  نرن المفار ة ندي األحدداث  يقدا  نددلهمامل لدم يسدت ع  تدل رقدوا    -

ولكدد  مددات بفعددل ال ددول والصدددمة و لنددارسل لددم يسددت ع بال لقددة التددي   فاهددا    يقتددل همددام  ولك دد   تددل 
 سددعم القددر نددي إندران حدددة المفار دة السددا رةو ليظعدر ال  صدديات بحقدورها  يددر  دادرة علددز لمددكورل  نقدد 

 محو السل ة  و ال  ص م عا.
جسد المكا  المغل  لالسرايال صورة م  صور اال غ ق علز ال  صيات  سواء ال  صديات التدي  -

يدوحي بالسدج   وكدأ  السدل ة  تعيش ندا ل   و ال  صيات التي تراه مد  ال دار    نالمكدا   ر دم اتسداع  
 تفكد وجودها وتدعم س وتعا باال غ ق علز م  حولعا.

 كلت   ماط المقاومدة والتمدرد علدز السدل ة   ما دا وهميدةو إ عدا جسددت السدعي المسدتمر إلرقداء  -
 السل ة والعمل علز التقرب م عا.
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اسددي   و التددي تعتمددد علددز  دددمت الروايددة صددورا مت وعددة للمددر ة  سددواء التددي ت ددار  نددي العمددل السي -
 اتعددا  كمددا  دددمت المددر ة  التددي تعددتم نتثقيدد   اتعددا  باإلقددانة إلددز تقددديم المددر ة التددي ت مدده إلددز اسددتكماث 
دراستعا  وعلز الر م م  ت وا تل  الصور إال   عا اتفقت علدز    االنتعداد عد  السدل ة هدو السدنيل الوحيدد 

 إلز الوصوث وتحقي  العدل.
حقدددورها ال صدددي ع مدددات واقدددحة تحيدددل إلدددز مسدددكوت ع ددد   نالثعبدددا  وال حدددل  دددكلت ال نيعدددة ب -

والغبددار وال ددمس الحار ددة  كلعددا ع مددات تحيددل إلددز رنددض ال نيعددة ن دداء نقدداء رمددنب للسددل ة بعددد موتعددا  
باإلقانة إلز تقانر تل  الع اصر مع حاسدة ال دم ندي رائحدة جثدة لرقدوا ل التدي علدز الدر م مد  محاولدة 

   عددددا ظلددددت عالقددددة بدددد   نعددددز ع مددددة علددددز بقدددداء السددددل ة ب ثارهددددا التددددي نرقددددتعا علددددز  ال دددد ص م عددددا إال
 ال  صيات.
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 الهوام :
 

                                                 
التأصيل واإلجراء النظري(، دار الكندي للنشر والتوزيع، مؤسسة أربد، األردن،  –ينظر :بسام قطوس: ) استراتيجيات القراءة 6

 .61م، ص6111
كشكاتات النظرية دراسة في األصول والمالمح واإل -بشير تاوريريت ، سامية راجح: ) التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر1

 .11م، ص1111،دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 6والتطبيقية(، ط
 .11المرجع نفسه، ص1
، ترجمة : كاظم جهاد، تقديم: محمد عالل سيناصر،  دار توبقالللنشر، الدار البيضاء، 1ينظر :جاك داريدا : )الكتابة واتاختالف(، ط1

 .16م، ص1111المغرب،، 
الهدم والبناء( ، مجلة تبيُّن للدراسات الفكرية والثقافية، المركز العربي لألبحاث  -مر التاور : )استراتيجية التفكيك عند جاك داريداع1

 .1م، ص 1161، الدوحة، قطر، صيف 1ودراسة السياسات، ع 
قدديم: أحمدد الشديمي، مراجعدة : محمدد ، ترجمدة وت6ستانلي فِش : ) هل يوجدد ندف فدي هدلا الف دل ة سدلطة الجماعدات المفسدرة( ،ط1

 .1م ، ص1111بريري، المشروع القومي للترجمة،المجلس األعلى للثقافة،القاهرة، 

 
، ترجمة : عبد السالم بنعبد العالي، تقديم عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال للنشر، المغرب، 1روتان بارت : ) درس السيميولوجيا(،ط1

 .11م، ص 6111
م، 6111، مجلة مدارات، جمعية مدارات معرفية، تونس، كشتاء ، ربيع 1، مج1هيم: )التفكيك وفاعلية اتاختالف(، ع عبد هللا إبرا1

 .11ص
دراسة في األصول والمالمح واإلكشكاتات النظرية  -بشير تاوريريت ، سامية راجح: ) التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر1

 .11، 11والتطبيقية(، ص
 .11، 11المرجع نفسه، ص61
 .16م، ص 1111، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، 1نقد النف(، ط  -6علي حرب : )النف والحقيقة 66
، 1كمال عبد الرازق: )الحضور والغياب في ضوء النظرية التفكيكية لجاك دريدا ق يدة يطير الحمام لمحمود درويش أنموذجا(، ع 61

 .11م، ص1161لمستن رية، مجلةكلية التربية ، الجامعة ا
عبد العزيز حمودة: )المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية (، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 61

 .111م، ص6111
 .61_ نقد النف ( ، ص 6علي حرب:  ) النف والحقيقة 61

، الهيئة الم رية العامة 1قراءة نقدية لنموذج معاصر(، ط –ن البنيوية إلى التشريحية يُنظر عبد هللا الغلامي : )الخطيئة والتكفير م61

 .11، 11م، ص 6111للكتاب، القاهرة، 
 .611م، ص1161، دار الفارابي ، سلسلة أوراق فلسفية ، بيروت، لبنان، 6أحمد عبد الحليم عطية : ) جاك داريدا والتفكيك(، ط 61
، مركز 11تفكيك : مدخل ولقاء مع جاك دريدا (، حاوره : هاكشم صالح، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع جاك دريدا: )التأويل / ال 61

 .611م ، ص  6111اإلنماء القومي، بيروت، أغسطس 
 .111عبد العزيز حمودة: )المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية (، ص61
دراسة في األصول والمالمح واإلكشكاتات النظرية  -اب النقدي المعاصربشير تاوريريت ، سامية راجح: ) التفكيكية في الخط61

 .11والتطبيقية(، ص 
 .111عبد العزيز حمودة: )المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية (، ص11
 .11عبدهللا إبراهيم: )التفكيك وفاعلية اتاختالف(، ص  16
 .11راء النظري(، ص التأصيل واإلج –بسام قطوس: ) استراتيجيات القراءة 11
،  ترجمة : عبد العزيدز العيدادي، المؤسسدة الجامعيدة للدراسدات والنشدر والتوزيدع، بيدروت، 6ميشال فوكو : ) المعرفة والسلطة( ، ط11

 .1م، ص6111لبنان، 
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يروت، وتادة السجن(، ترجمة :علي مقلد، مراجعة وتقديم: مطاع صفدي، مركز اإلنماء القومي، ب -ميشيل فوكو : ) المراقبة والمعاقبة11

 .11م، ص6111
 .11عبدهللا إبراهيم: )التفكيك وفاعلية اتاختالف(،ص 16
 .61ستانلي فِش : ) هل يوجد نف في هلا الف ل ة سلطة الجماعات المفسرة(  ، ص11

 .11عبد هللا إبراهيم: )التفكيك وفاعلية اتاختالف(، ص11
مراجعدة وتقدديم: عمداد عبدد اللطيدف، المركدز القدومي للترجمدة، ، ترجمدة : غيدداء العلدي، 6توين فان دايك : ) الخطاب والسدلطة(، ط11

 .11م ، ص1161القاهرة ، 

 .611أحمد عبد الحليم عطية : ) جاك داريدا والتفكيك(، ص11
ترجمة سايد مطر، مراجعة : موريس أبو ناضر، المنظمدة العربيدة  6بحث في السلطة(، ط -ميريام ريفولت دالون: ) سلطان البدايات 11

 .61م ، ص1161، بيروت، لبنان، للترجمة

، ترجمة :كشكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ، المغرب، 1تزفتيان تودوروف : ) الشعرية(، ط11

 .11م، ص6111
 .11التأصيل واإلجراء النظري(، ص  –بسام قطوس: ) استراتيجيات القراءة 11
 .11ص جاك داريدا : )الكتابة واتاختالف(،11
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوال : المصادر

 م.1161، الكتب خان للنشر والتوزيع، القاهرة، 6عزة ركشاد : )كشجرة اللّبخ(، رواية، ط -6

 ثانيا : المراجع

 هـ. 6161، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور : ) لسان العرب(، ط .6

، دار الفارابي ، سلسلة أوراق فلسفية ، بيروت، 6، ط أحمد عبد الحليم عطية : ) جاك داريدا والتفكيك( .1

 م.1161لبنان، 

، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، 1الجوهري: ) تاج اللغة وصحاح العربية(، ط  .1

 م.6111بيروت، 

مؤسسة  التأصيل واإلجراء النظري(، دار الكندي للنشر والتوزيع، –بسام قطوس: ) استراتيجيات القراءة  .1

 م.6111أربد، األردن، 

دراسة في األصول والمالمح  -بشير تاوريريت ، سامية راجح: ) التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر .1

 م.1111،دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 6واإلكشكاتات النظرية والتطبيقية(، ط

لمبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، ، ترجمة :كشكري ا1تزفتيان تودوروف : ) الشعرية(، ط .1

 م.6111الدار البيضاء ، المغرب، 

، ترجمة : غيداء العلي، مراجعة وتقديم: عماد عبد اللطيف، 6توين فان دايك : ) الخطاب والسلطة(، ط .1

 م .1161المركز القومي للترجمة، القاهرة ، 

 جاك دريدا :  .1

، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1يم : منى طلبة وأنور مغيث، ط)في علم الكتابة(، ترجمة وتقد          

 م. 1111

، ترجمة : كاظم جهاد، تقديم: محمد عالل سيناصر،  دار توبقال للنشر، 1)الكتابة واتاختالف(، ط       

 م.1111الدار البيضاء، المغرب، ، 

بد العالي، تقديم عبد الفتاح كيليطو، دار ، ترجمة : عبد السالم بنع1روتان بارت : ) درس السيميولوجيا(،ط .1

 م.6111توبقال للنشر، المغرب، 

، ترجمة وتقديم: أحمد 6ستانلي فِش : ) هل يوجد نف في هلا الف ل ة سلطة الجماعات المفسرة( ،ط .61

 م.1111 القاهرة،  الشيمي، مراجعة : محمد بريري، المشروع القومي للترجمة،المجلس األعلى للثقافة،

زيز حمودة: )المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية (، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة عبد الع .66

 م.6111والفنون واآلداب، الكويت، 
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، 1قراءة نقدية لنموذج معاصر(، ط –عبد هللا الغلامي : )الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية  .61

 م.6111رة، الهيئة الم رية العامة للكتاب، القاه

بحث في الواقع السياسي واألدبي( ، دار الهالل،  -عفاف عبد المعطي : ) المرأة والسلطة في م ر  .61

 م.6116 القاهرة،

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، 1نقد النف(، ط  -النف والحقيقةعلي حرب : ) .61

 م.1111

ترجمة سايد مطر، مراجعة : موريس  6في السلطة(، طبحث  -ميريام ريفولت دالون: ) سلطان البدايات  .61

 م1161أبو ناضر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 

 ميشال فوكو : .61

،  ترجمة : عبد العزيز العيادي، المؤسسة الجامعية للدراسات 6) المعرفة والسلطة( ، ط             

 م.6111والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

وتادة السجن(، ترجمة :علي مقلد، مراجعة وتقديم: مطاع صفدي، مركز اإلنماء  -والمعاقبة) المراقبة 

 م.6111القومي، بيروت، 

 ثالثا : الدوريات:

إحسان عبد الهادي النائب : ) مفهوم السلطة وكشرعيتها : إكشكالية المعنى والدتالة ( ، المؤتمر  .6

 م. 1161مايو  انية، العراق،كلية القانون، جامعة السليم الدولي األول للعلوم،

 

مجلة الفكر  ، حاوره : هاكشم صالح،جاك دريدا: )التأويل / التفكيك : مدخل ولقاء مع جاك دريدا ( .1

 م. 6111أغسطس،  مركز اإلنماء القومي، بيروت، ، 11العربي المعاصر، ع 

 

جامعة  ،يةترب، مجلة األستاذ، كلية ال111حنان علي عواضة: ) السلطة عند ماكس فيبر( ، ع .1

 .م1161 بغداد، العراق،

، مجلة مدارات، جمعية مدارات 1، مج1عبد هللا إبراهيم : )التفكيك وفاعلية اتاختالف(، ع  .1

 م.6111معرفية، تونس، كشتاء ، ربيع 

، مجلة تبيّنللدراسات الفكرية  (الهدم والبناء -استراتيجية التفكيك عند جاك داريدا )عمر التاور :  .1

 .م1161، الدوحة، قطر، صيف 1ركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ع والثقافية، الم

كمال عبد الرازق: )الحضور والغياب في ضوء النظرية التفكيكية لجاك دريدا ق يدة يطير الحمام  .1

 م.1161، مجلة كلية التربية ، الجامعة المستن رية، 1لمحمود درويش أنموذجا(، ع 
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