
تسنيم عبد الرحمن النمر: بقلم                        6 من  1   إني راحلةتحليل رواية    

 
 

 

!إٟٔ سادٍخ: سٚا٠خ  

٠ٛعف اٌغجبػٟ: ٌٍىبرت  

!لؼ١خ فزبح ظٍّٙب اٌّجزّغ  

رغ١ُٕ ػجذ اٌشدّٓ إٌّش: رذ١ًٍ  

 

:                           ػٓ اٌشٚا٠خ      

 سٚا٠خ إٟٔ سادٍخ ١ٌٛعف اٌغجبػٟ ِٓ     

أجًّ ِب لشأد ثظفخ ػبِخ ٌٍٚغجبػٟ 

رذىٟ اٌشٚا٠خ ػٓ فزبح رذػٝ ػب٠ذح رمغ فٟ دت اثٓ خبٌزٙب أدّذ ثؼذ ع١ٕٓ ِٓ . ثظفخ خبطخ 

ٌٚىٓ ٠شفغ . اٌجؼذ ٚاإلػـــشاع غ١ش اٌّجشس ِٓ اٌطشف١ٓ وّب رشٚٞ أدذاس اٌمظخ فٟ ثذا٠زٙب 

فؼب٠ذح ِٓ ػبئٍخ صش٠خ ١ِغٛسح ، ٚأدّذ ال٠ضاي فٟ . ٚاٌذ٘ب صٚاجّٙب ٌؼذَ اٌزٛافك اٌّبدٞ 

ٚرىْٛ إٌز١جخ أْ ٠زضٚط أدّذ ِٓ اثٕخ اٌج١شاْ ، . ثذا٠خ د١برٗ ، ٠غؼٝ ثٕفغٗ ٌجٕبء ِغزمجٍٗ 

 .ٚرزضٚط ػب٠ذح ِٓ أدذ أثٕبء اٌطجمخ ا٤سعزمشاؽ١خ ٔضٚال ػٕذ سغجخ ٚاٌذ٘ب

فىـبْ أْ رذطّذ .      صُ رىزشف اٌّغى١ٕخ فٟ إٌٙب٠خ أْ صٚجٙب لذ خبٔٙب ِغ اِشأح ِزضٚجخ 

ٔفغ١ب ٚأطٍمذ إٌـــٝ ث١ذ صٚط رٍه اٌؼش١مخ ، فّب وبْ ِٓ اٌضٚط إال أْ ساٚد ػب٠ذح ػٓ 

فبٔطٍمذ ػب٠ذح ٘بئّخ فٟ اٌطشلبد إٌٝ أْ اٌزمذ دج١جٙب أدّذ اٌزٞ ِبرذ صٚجزٗ . ٔفغٙـــب 

. ٚ٘ىزا لشسا أْ ٠ّؼ١ب فٟ ِب دشِب ِٕٗ ثبٌذالي ثغجت ججشٚد ا٤ة ٚظٍّٗ . أصٕبء اٌٛالدح 

ٌىٓ ٌُ ٠مذس هللا ف١ّٛد أدّذ ثؼٍخ اٌضائذح اٌذٚد٠خ ، ٚرمشس ػب٠ذح أْ رٕزمُ ٌٕفغٙب ٚدج١جٙب ِٓ 

 !اٌّجزّغ اٌزٞ ظٍُ دجّٙب ، ٚرشؼً إٌّضي فزّٛد ِغ دج١جٙب ٚعؾ ا١ٌٕشاْ 
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 :فىشح اٌشٚا٠خ

     رم١ٍذ٠خ غ١ش ِجزىشح ، فٟٙ لظخ ِذجخ ِٚذت ٌُ ٠شأ هللا أْ ٠جّغ ث١ّٕٙب ف١ّؼٟ وً 

ِّٕٙب فٟ ؽش٠ك ، صُ رفشع ػ١ٍّٙب ظشٚفّٙب اٌٙشة ِؼب ١ٌجزّغ اٌّذجبْ ثؼ١ذا ػٓ أػ١ٓ 

٠ٚخزبس اٌغجبػٟ ٔٙب٠خ دض٠ٕخ ٌى١ٍّٙب ف١ّٛد اٌذج١ت ٚرٕزذش . إٌبط ٚاٌّجزّغ اٌّزشطذ 

 .دج١جزٗ ٌزٍذك ثٗ 

 ؟ِب اٌزٞ ٠جؼً ٘زٖ اٌشٚا٠خ ِٓ أوضش سٚا٠بد اٌغجبػٟ ر١ّضا إرا

 :    اجزّؼذ فٟ ٘زٖ اٌشٚا٠خ ػذح أِٛس جؼٍذ ِٕٙب ػّال أدث١ب ِز١ّضا ِّٚزؼب

 :ط١غخ اٌّزىٍُ: أٚال

ٚوّب ٘ٛ ِؼشٚف .     فبٌجطٍخ ػب٠ذح ٟ٘ ٔفغٙب سا٠ٚخ لظزٙب ثىً رفبط١ٍٙب ٚآالِٙب ٚفشدٙب 

فئْ ٌظ١غخ اٌّزىٍُ خبطخ فٟ اٌزجبسة اٌشخظ١خ اإلٔغب١ٔخ عذش ٚٚلغ خبص ػٍٝ ٔفٛط 

. وّب رّٕخ ط١غخ اٌّزىٍُ اٌزجشثخ ِظذال١خ ٚاٌىبرت لشثب ِٓ اٌمشاء . ٚلٍٛة ٚػمٛي اٌمشاء 

فذ١ٓ رغّغ اٌمظخ ِش٠ٚخ ػٓ اٌشخض فئْ ٚلؼٙب ػٍٝ إٌفظ ِخزٍف رّبِب ػّب إرا سٚا٘ب 

ٌٍؼمبد ٚاٌزٞ " أٔب"ٚسثّب ِٓ أدي ا٤ِٛس ػٍٝ طذخ ٘زا اٌزذ١ًٍ ٘ٛ وزبة . اٌشخض ثٕفغٗ 

 .٠ذىٟ ف١ٗ رفبط١ً د١برٗ ثظ١غخ اٌّزىٍُ ِّب أػطٝ لظخ د١برٗ ِظذال١خ وج١شح 

 !اٌجطٍخ رغزجذٞ ػطف اٌمشاء فٟ اٌّمذِخ: صب١ٔب 

ِبرا دذس ٚو١ف ثذأد أٚ دزٝ و١ف أزٙذ صُ :    ػبدح ِب رجذأ اٌشٚا٠بد ثغشد أدذاس اٌمظخ 

ٌٚىٓ اٌغجبػٟ اخزبس أْ رجذأ ػب٠ذح ثطٍخ ٚسا٠ٚخ اٌمظخ  ثزجش٠ش . ٠ؼٛد اٌىبرت ثٕب إٌٝ اٌجذا٠خ 

 :ِٛلفٙب ٚسغجزٙب فٟ وزبثخ لظزٙب ١ٌمشأ٘ب اٌّجزّغ أِال ِٕٙب فٟ اعزجذاء ػطفٗ فزمٛي ػب٠ذح
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اػزشاف ِذزَؼش ٠جت أْ ٠ٍمٟ ػٓ أوزبفٗ ــ لجً ... رٌه ٘ٛ اٌذبفض ٌٟ ػٍٝ اٌىزبثخ    "

.. ال إٌٝ وب٘ٓ فٟ خٍٛح .. اػزشاف طش٠خ ػٍٕٟ .. اٌشد١ـــً ــ ػجئب أصمً ٚٚصسا أٔمغ ظٙشٖ 

 ".ثً إٌٝ إٌبط ج١ّؼب

ٚرٛاطً ػب٠ذح دفبػٙب اٌّغز١ّذ ػٓ فؼٍزٙب ٚاٌزٟ ع١أرٟ عشد رفبط١ٍٙب ػٍٝ ِذاس اٌشٚا٠خ 

 :فزمٛي

 اٌّظ١ٍِٛٓ ِٓ عٛاٜ ٚػٓ ٔفغٟ ػٓ دفبػبًا  ف١ٗ أجذ فئٟٔ .. اػزشافٟ ِٓ أخجً ال أٔب   "

 ٚارّٙٛا فشادٛا ػذ١زٙب اٌمذس ػجٍخ ؽٛرُٙ ٚاٌز٠ٓ ، أعشاسُ٘ ػٍٝ طذٚسُ٘ أطٛد اٌز٠ٓ

 رشُِٛ٘ ٚأال ، ٌٍٕبط اٌّؼبر٠ش رٍزّغٛا أْ ٠ؼٍّىُ دسعبًا  ف١ٗ  ٚأجذ ...ٌُٙ رٔت ٚال ثبٌزٔت

ةَّب  ... خج١ئزُٙ رؼشفٛا أْ دْٚ ... ثبٌخط١ئخ  وبْ فّب اٌزجشثخ ثٕفظ اٌمذس سِبٖ ِٕىُ ٚادذ فشُر

 ".ُِٕٙ خ١شاًا 

فٕجذ أْ اٌشٚا٠خ اػزّذد ػٍٝ ػ١ٍّخ اإلسعبي وّب عّب٘ب اٌذوزٛس ػجذ هللا إثشا١ُ٘ فٟ وزبثٗ 

  :(ا٤دث١خ  اٌظب٘شح رأ٠ًٚ فٟ ثذش ) اٌضمبف١خ ٚاٌغ١بلبد اٌزٍمٟ

اٌّزىٍُ ٚ٘ٛ لطت إسعبي إر ٠ؤٌف سعبٌخ : ػ١ٍّخ اإلسعبي الثذ أْ رزُ ث١ٓ لطج١ٓ     "

٠ٚشعٍٙب ، ٚلطت صبٟٔ ٚ٘ٛ اٌّزٍمٟ ٠فه شفشارٙب ٠ٚؼ١ذ ثٕبء٘ب ثظٛسح ػبٌُ ِزخ١ً ِغ ِب 

 ".٠زشرت ػٍٝ رٌه ِٓ رفؼ١ً ٌذالالرٙب إٌفغ١خ

     فىبٔذ ػب٠ذح ٟ٘ اٌّزىٍُ ٚاٌمشاء ُ٘ اٌّزٍمْٛ اٌز٠ٓ أسدد ُِٕٙ ػب٠ذح أْ ٠فىٛا شفشاد 

 .لظزٙب ٚأٌّٙب 

 ط

 :ٚطف ثٛاػش إٌفظ ٚاٌّشبػش اإلٔغب١ٔخ: صبٌضب

     ٚطف اٌغجبػٟ اٌّغٙت ٌٍّشبػش اإلٔغب١ٔخ ٚلذسرٗ ػٍٝ رذ١ًٍ ِٛالف ٚٔفغ١بد 

ٚلذ ثشع إٌٝ دذ ثؼ١ذ خبطخ " . إٟٔ سادٍخ"اٌشخظ١ــبد ٠ؼزجش ِٓ أُ٘ ػٕبطش ٔجبح سٚا٠خ 
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ثزٍه اٌّمذِخ اٌّغزذسح ٌٍؼطف ٚاٌجطٍخ اٌّض١شح ٌٍشصبء ثجزة ػذد ال ثأط ثٗ ِٓ اٌمشاء إٌٝ 

 :طفٙب ، وّب أفبدد إدذٜ اٌمبسءاد فٟ ِمذِخ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ

وبْ إلثذاػه ِب أخز ثّجبِغ لٍجٟ ٚأشؼشٟٔ أْ ٘زا ١ٌظ ثبٌخ١بي ، ٚإّٔب ٘ٛ طبدس ػٓ     "

اٌٛالغ ، ٚػٓ اٌشؼٛس اٌظبدق اٌشل١ك ،ٚأٔٗ رشجّخ ثبسػخ طبدلخ ٤جًّ ِب ٠ّىٓ أْ ٠خفك 

 ".ثٗ لٍت

 ٚرىّٓ إدذٜ ٔمبؽ لٛح أعٍٛة اٌغجبػٟ فٟ دشطٗ ػٍٝ عجش أغٛاس إٌفظ اإلٔغب١ٔخ ِٚب 

٠ؼزًّ فٟ ٚجذاْ اٌشخظ١خ اٌزٟ 

ٚرجذ ٘زا فٟ وض١ش ِٓ . ٠زٕبٌٚٙب 

اصٕب : سٚا٠برٗ ٚوزجٗ ا٤خشٜ ِضً

ػشش سجال ، ٚاصٕزب ػششح اِشأح 

٘زٖ اٌذ١بح ، ... ، ٚ٘زٖ إٌفٛط

ثبإلػبفخ إٌٝ سٚا٠زٗ اٌزٟ وبْ 

سد : عججب سئ١غ١ب فٟ شٙشرٗ 

  .لٍجٟ 

دىب٠خ ... لظخ رأ١ٌف اٌشٚا٠خ 

 !ؽش٠فخ

      ٠ذىٟ اٌغجبػٟ فٟ ِمذِخ 

 ٚاعزغشق ػشش٠ٓ ٠ِٛب فذغت 1949اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ أٔٗ وزت ٘زٖ اٌشٚا٠خ فٟ ط١ف ػبَ 

ف١ذىٟ أٔٗ وبْ . اٌطش٠ف فٟ ا٤ِش أٔٗ وبْ وبس٘ب ٌٍشٚا٠خ ٚوزبثزٙب فٟ اٌجذا٠خ . ٌىزبثزٙب وٍٙب 

٠مؼٟ ػشش عبػبد فٟ ا١ٌَٛ ٌىزبثزٙب ، ٌّٚب ثذأ ٠مشأ ِب وزت أدظ ثغخبفزٙب ٚأٚسد ٘زا فٟ 

فٛجذرٕٟ ... ٚدبٌٚذ أْ أعزؼ١ذ فٟ رٕٟ٘ ِب وُرزت ٚأٔب ِجٙذ ِزؼت : "ِمذِخ اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ 

ٌٚىٓ سٚح اٌىبرت فٟ داخٍٗ أثذ . ، فىبْ أْ رشن وزبثزٙب ٠ِٛب ٚادذا " ٌُ أوزت عٜٛ عخبفبد
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إال أْ رججشٖ ػٍٝ االعزّشاس ، فبعزأٔف اٌىزبثخ ، ٚ٘ىزا اللذ اٌشٚا٠خ  إلجبال وج١شا أٚسد 

 .اٌغجبػٟ رفبط١ٍٗ فٟ ِمذِخ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 

  :٘ذف اٌشٚا٠خ

    أسٜ أْ ٘ذف اٌغجبػٟ ِٓ اٌشٚا٠خ فٟ اٌّمبَ ا٤ٚي ٘ٛ أْ ٠ٕجٗ اٌّجزّغ ثٛجٗ ػبَ ٚا٢ثبء 

ٚاٌذ ػب٠ذح ٌُ . ثٛجٗ خبص ٌخطٛسح ٚأ١ّ٘خ اٌمشاساد اٌزٟ ٠زخزٚٔٙب فٟ دك أثٕبئُٙ ٚثٕبرُٙ 

٠ٍك ثبال ٌّشبػش٘ب رجبٖ اثٓ خبٌزٙب ، ٚرجبٖ اٌجبٔت ا٤خاللٟ عٛاء ٤دّذ أٚ اٌشبة اٌضشٞ 

ٚوبْ ِذٛس رشو١ضٖ ػٍٝ جبٔت ٚادذ فذغت ٌُٚ ٠زضدضح ػٕٗ أال ٚ٘ٛ . اٌزٞ رضٚجزٗ ػب٠ذح 

ٚال شه أٔٗ جبٔت ُِٙ ٚػشٚسٞ فٟ اٌضٚاط ِٚب ٠غ١ّٗ اٌجؼغ ثبٌزٛافـــك . اٌجبٔت اٌّبدٞ 

ٌٚىٓ رىّٓ اٌّشىٍخ ٕ٘ب أْ ا٤ة ٌُ ٠ىٓ ِٕظفب فٟ رم١١ُ ا٤ِش ف١ّب ٠خض اٌجبٔت . االجزّبػٟ 

ٌٚىٓ ا٤ة . اٌّبدٞ وزٌه ، فمذ وبْ ِغزٜٛ أدّذ ِٕبعجب إللبِخ ث١ذ ٌٍضٚج١خ ٚإعؼبد اثٕزٗ 

أساد ٌؼب٠ذح أْ رزضٚط ِٓ رٌه اٌشبة اٌضشٞ ٌؼمذ طفمخ ساثذخ ِغ ٚاٌذٖ ِزجب٘ال سغجخ اثٕزٗ 

فىبٔذ إٌز١جخ أْ اجزّغ اٌذج١جبْ ثؼذ أْ ػبلذ ثّٙب اٌغجً . ثبٌضٚاط ِّٓ رذت ٚرشغت 

ٚألبِب ػاللزّٙب ٚدجّٙب ثطشق غ١ش ششػ١خ ، ٚوبْ أْ أزذشد االثٕخ فٟ إٌٙب٠خ ٌزٍذك 

 . ٚاطفب ٌذبٌزٙب" اٌٍّذذح"ٚأزٙٝ ا٤ِش ثٙب ٍِذذح وّب جبء ػٕٛاْ اٌفظً ا٤ٚي . ثذج١جٙب 

     وزٌه أساد اٌغجبػٟ أْ ٠ٍفذ االٔزجبٖ ٌذىُ اٌّجزّغ اٌؼج١ت ٚغ١ش إٌّظف فٟ ثؼغ 

فٕشٜ فٟ ِجزّؼبرٕب ِضال أْ اٌّشأح ِذأخ ِٚزّٙخ فٟ . ا٤د١بْ ٌزظشفبد ٚعٍٛو١بد إٌبط 

وض١ش ِٓ ا٤د١بْ ِٓ ٚجٙخ ٔظشٞ ، فئرا رضٚجذ ثئسادرٙب ٚوبْ اٌضٚاط رؼ١غب ارّٙذ ثغٛء 

مذ ل١ً ِطٍمخ ٚوأٔٙب ٚطّخ . االخز١بس ٚاٌخؼٛع ٌججشٚد اٌشجً ٚػذَ ؽٍجٙب اٌطالق  ٚإرا ؽٍُر

ٚإرا ٌُ رجذ اإلٔغبْ إٌّبعت فمشسد ػٍٝ أعبعٗ أال رزضٚط ل١ً ػبٔظ ٚٔظش إٌبط . ػبس 

ٚإرا رضٚجذ ِججشح ِٕٚؼٙب ٘زا ِٓ اٌٛفبء ٌضٚجٙب ٚؽبػزٗ ل١ً . إ١ٌٙب ٔظشرُٙ ٌغٍؼخ ثبئشح 

 . ٔبشض أٚ خبئٕخ وّب ٘ٛ اٌذبي ِغ ثطٍخ سٚا٠زٕب 
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    ٕٚ٘ب ٠ىّٓ ٌت اٌّشىٍخ ، فىض١ش ِٓ إٌبط ٠ؼ١شْٛ ٔبلذ٠ٓ ٣ٌخش٠ٓ ، ٚٔمذُ٘ غبٌجب ِب 

٠ٕزمذْٚ اٌّزضٚجخ ٚاٌّطٍمخ ٚاٌزٟ رأخش صٚجٙب ٚاٌزٟ لشسد ػذَ . ٠ىْٛ ٘ذاِب ال ثٕبء 

ٚسثّب ٌٛ !! ال شٟء : اٌضٚاط ٚاٌزٟ ٌٙب ػش١ك ٚاٌزٟ ١ٌظ ال ػش١ك ، ٚاٌذً فٟ إٌٙب٠خ 

َّّبٓ ٠ٕزمذُٚٔٙ ل١ذ أٍّٔخ  ٚ٘ىزا ، أساد اٌغجبػٟ أْ . وبٔٛا فٟ ِىبُٔٙ ِب اخزٍف رظشفُٙ ػ

٠شلٝ ثزفى١ش اٌّجزّغ ِٓ ِجشد ٔبلذ ٚعبخؾ ػٍٝ رظشفبد اٌجشش ١ٌغذٚ ِجزّؼب ثٕبء ٠مزشح 

   .اٌذٍٛي أٚ ٠ٍزّظ اٌّؼبر٠ش ػٍٝ ألً رمذ٠ش 

    فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف لذ ال ٠ؤ٠ذ ٠ٛعف اٌغجبػٟ ػب٠ذح ف١ّب فؼٍزٗ ٚال وض١ش ِٕب ، ٌٚىٓ ٘ذف 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌشٚا٠بد ٚاٌمظض ١ٌظ رأ١٠ذ اٌجطً أٚ إدأزٗ ، ٚإّٔب سعبٌخ ٚ٘ذف اٌىض١ش ُِٕٙ 

ٚأسٜ أْ اٌغجبػٟ أوذ فٟ . وبْ ٚع١ظً ِٕخ فشطخ ٣ٌخش ٚإٌظش إٌٝ اٌجضء ا٢خش ِٓ اٌّشآح 

٘زٖ اٌشٚا٠خ أٔٗ وّب أْ ٌٕب اٌذك وأفشاد فٟ اٌّجزّغ فٟ لجٛي أٚ سفغ اٌـــظشٚف أٚ 

 ! اٌّجشساد ، فئْ ِٓ دك رٌه اٌفشد ػ١ٍٕب أْ ٕٔظفٗ ٌٚٛ اعزّبػب

 :اٌّشاجغ

  ٌٍذوزٛس ػجذ هللا إثشا١ُ٘ا٤دث١خ اٌظب٘شح رأ٠ًٚ فٟ ثذش : اٌضمبف١خ ٚاٌغ١بلبد وزبة اٌزٍمٟ

 .إٌمذ٠خ ٚاٌغشد٠خ اٌذساعبد ِجبي اٌّزخظض فٟ


