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صورة المكان الروائي عند سهيل إدري  باري  في رواية الحي الالتيني 

 أنموذجًا 

Picture of story place in Suhail Idris Novel Tripl The 

case of Paris image in "Al Hay Allatini "novel 
                                             Dr.Abdullah Hosseini(4)أ.م.د.عبداهلل حسيني 

(2)أ.م.د.هومن ناظميان
 Dr.Hooman Nazemian                                         

  
 الملخص 

اصــطبغت احليـــا  الباريســية يف رواات ســـهيل ادريـــس ابألخــ  يف احلـــ  الالتيـــ، حيــا  اجملـــون والفـــرح 
والنســـاء العـــارات الـــي تشـــنل منعطفـــاً خطـــرياً يف حيـــا  العـــرب املهـــاجرين اىل العريقـــة واملقـــاه  الباريســـية 

األوىل ابلروائـــ  اللبنـــاين العريـــ  أن ينتقـــد تلـــك احليـــا  املاجنـــة الـــي ال تـــتالء  وحيـــا  ابريـــس للدراســـة.وكان 
 االنسان العري احملافظ.

كما وأتثرت رواات سهيل ادريس مبنا  ابريس املمطر والنئي  يف فصل اخلريف وال ي ميلئ قلوب 
دون من يعود اىل بالد  بالد اش اص  ك بة وتبع  فيه  الغربة فريتقبون يو  عودهت  اىل بالده  وحيس

ومياننا أن نقوك أن وصف مجاك ابريس ونساء ابريس و بيئتها عل   الشمس والربي  واخلريف الدافئ.
 أساس رؤية البطل اإلدريس  وصف يغل  علي  نوع من عقد  النق  أما  الغرب والسيما ابريس.

                                                        
  كلية االداب والعلو  االنسانية  /جامعة اخلوار م ايران /  -2
 .كلية االداب والعلو  االنسانية  /جامعة اخلوار م ايران /  -1

http://abu.edu.iq



 
 

234 

 11 :العدد

 

Abstract 
The purpose of this paper is to examine the image of the city in a 

novel triple Suhail Idris, contemporary Lebanese author who wrote 

novels and stories of his term because he has a special place 

among contemporary scholars and fiction. Tale of a romantic life and 

the Al Hay Allatini that traces the events during the Suhail Idris Al 

Hay Allatini in Paris tells and has significant impact on the lives of 

this lebonanese literary scholar and the novel of Al Hay Allatini which 

represents the return of Arab intellectual life of Paris in the heart of 

the political, social, Lebanon. This paper examines the effects of 

images of Paris in the famous story Suhail Idris, the Al Hay Allatini 

explains. Also we study the world Al Hay Allatini hero to Paris as the 

city of light and beauty and one of the manifestations of Western 

Civilization in contemporory Arabic literature and we study thematic 

and semiotic story trying to study the evolutionary the criticism of the 

approach.  

 المقدمة

ـــات النقـــد االدّي احلـــدي  يف دراسة)صـــور  املنـــان ـــة مـــن ج ئّي  اجتهـــت تلـــك الدراســـة للتأمـــل يف ج ئّي
 الروائّ  يف ثالثّية سهيل إدريس، صور  ابريس يف رواية احل  الالتي، إمنوذجا(.

العديــد  مــن األمــاکن اجلديــد  وصــورها و يشــتمل علــ  العناصــر  تعــّد الروايــة العربيــة املعاصــر  حبــراکبريا
ناصـر مانـة القصصـية، فاـل هـ   العش صياهتا و وجهات نظر خمتلفة من األبطـاك العديـد  تتبلـور يف األ

خاصـا ومتفـردا ب اتـ  للدراسـة بسـب  أتيتـ  بـن عناصـر الروايـة، ولقـد حصـل  عاً و سـتح  أن تاـون موضـت
املاان الروائ  عل  أتية خاصة عند النقاد والباح ن وک رت البحوث يف موضوعات  وصور  وکيفية تقدمي  

ل للتحقي  وهو:التحليل املضموين إل  القار  وإلقاء األفاار املتعدد  الش صية إلي . اخت ت دراستنا سبي
 ويف کل البح  کان الرتکي  عل  صور  ابريس يف رواية احل  الالتي،.

 ولعّل أه  أسباب إختيار املنان الباريسّ  لتلك الّرواية يتمحور يف االيت:
. يبدو أن أه  خصائ  املاان الروائ  يف رواية احل  الالتي، ه  أن ابريـس ماـان روائـ  واسـ  و 2

مفتــوح وفيهــا ش صــيات و أمــاکن کبــري  و صــغري  تشــتمل علــ  املســارح واملطــاع  والســينما واجلامعــات و 
مراکـ  العلـ  واألســواق والشـوارع و هــ ا املاـان لـيس ماــان خيـا  بــل ماـان واقعـ  وصــف  سـهيل إدريــس 

ا معــربا عــن نفســية واقعيــا کمــا ياــون، ومبــا أن هــ   الروايــة، روايــة رومانتيايــة يظهــر املاــان الباريســ  فيهــ
 الش صيات الشرقية والغربية فيها.

. يبــدو أن ابريــس انفــردت بــبعض األوصــا  مــن أم ــاك احلضــار  وتعــدد احلضــارات والعلــ  واملعرفــة 1
واألبنيــة املرتفعــة الاــربی والســماء الداکنــة والطقــس احلــ ين واملطــاع  والســاحات اجلميلــة والنســاء العــارات 
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ــ   ابملســارح الغربيــة وقصــور امللــوك املدهشــة. وهــ   تبــدو حتــ  يف العنــوان ة ومملــوءالغربيــة واملتــاحف ال قافي
الراوئـــ  لســـهيل إدريـــس ثاحلـــ  الالتيـــ،ث الـــ ي يـــدّك کمجـــا  جـــ ء علـــ  الاـــل علـــ  ماـــان إقامـــة الطلبـــة 

يف ابريس ال ين يعجبون خالك صفحات الرواية مبظاهر ابريس اجلميلة واخلالعيـة والعلميـة م ـل  جان األ
 معة السوربون.جا

. يبدو أن البطل اإلدريس  شـديد التـأثر ببيئـة ابريـس وصـور احليـا  الغربيـة فيهـا لـ لك يصـور البطـل 7
ابريــس کمدينــة التحريــر مــن القيــود الشــرقية ومدينــة اجلمــاك والعلــ  و التقــد . ومياننــا أن نقــوك أن وصــف 

يس  وصف يغل  علي  نـوع مـن عقـد  مجاك و تقد  ونساء ابريس و بيئتها عل  أساس رؤية البطل اإلدر 
 النق  أما  الغرب والسيما ابريس.

حتليلّيـــة تضـــّمنت  علـــ  وفـــ  دراســـة وصـــفية مـــن هنـــا يتجّســـد مســـوّ  علمـــّ  للتأّمـــل يف هـــ ا املوضـــوع
 االجابة عل  االسئلة االتية: 

 ماه  أه  خصائ  املاان الروائ )قصد  ابريس( يف رواية احل  الالتي، لسهيل إدريس؟ .2
 ا ه  أه  أوصا  انفردت هبا ابريس وأماکنها احلضارية يف رواية احل  الالتي، لسهيل إدريس؟م .1
 کيف يصور البطل اإلدريس  جتليات املاان الروائ )ابريس( يف رواية احل  الالتي،؟ .7

کل ه   األسئلة تشغلنا لا  نسـع  هـ ا البحـ  لإلجابـة عنهـا لنقـد  إسـهاما يف الدراسـات األدبيـة 
 ر .املعاص

ا ابالســــتقراء نــــاه  ملناســــبت  لنــــوع البحــــ  واســــتعنوأســــلمنا حتقيــــ  هــــد  الدراســــة إلــــ  اتبــــاع عــــد  م
واالستنتاج لطبيعة املاد  العلمية منها الت اوج بن منه  التحليل املضموين ومنه  التحليل البنيوي التاوي، 

.  نفسـ  الااتـ ئيـة إلـ  العـام وهـو صـية الرواال ي يهت  بدراسة أثر البيئـة علـ  الـن  و دراسـة رؤ يـة الش 
رمـو  الـن  الروائـ  اإلدريسـ  وعـن طريقـ   ائ  يف حتليل عنـوان الروايـة کأحـدکما است دمنا املنه  السيم

يف هـــ ا ج هـــ   املنـــاه  النقديـــة نقـــرتب اســـتطعنا تفايـــك رمـــ  العنـــوان الروائـــ  للحـــ  الالتيـــ، ولـــ لك مبـــ  
 البح  املنه  التاامل .
البح  يف هـ   املقالـة علـ  عينـة واحـد  وهـ  روايـة احلـ  الالتيـ، لسـهيل إدريـس  وقد حدد  عينات

الااتــ  اللبنــاين. إن األســباب الــي دفعتــ، الختيــار هــ ا املوضــوع تتــو ع علــ  نــوعن: ذاتيــة وموضــوعية. 
اکن فالــ ايت منهــا هــو حبنــا الشــديد للدراســة والبحــ  يف الــرواات املعاصــر  العربيــة وعناصــرها وصــور األمــ

   الـرواات العربيـة املعاصـر  ابعتبارهـاقـراءواف  املوضوعية ه : االشـتياق لوالش صيات واأل منة فيها، والد
 نوع أدي جديد وممتا  واحملاولة عل  فه  خصائصها وعناصرها الروائية ومضامينها.

لعربيــة املعاصــر  و وجيــدر بنــا أن نصــرح أمــا قليلــة تلــك األقــال  التــ  تناولــت صــور  ابريــس يف الروايــة ا
تناولـــت الااتـــ  ابلدراســـة، والتحليـــل النقـــدي اجلديـــد يف املقـــاالت والاتـــ ، إال أن هـــ   الدراســـات يف 
معظمهـــا مـــوج  ، إمـــا أن أصـــحاهبا کـــانوا يرکـــّ ون علـــ  دراســـة ســـريت  الش صـــية، وعالقاتـــ  االجتماعيـــة، 

ديـة االجتماعيـة. مـنه  د.عبـدهللا حسـي، ومسري  حيات  األدبية، وإما أم  يرک ون علـ  بعـض اجلوانـ  النق
مشرتکا م  د.حامد صدق  ال ي تناوك يف مقالت :ث مشـالة االغـرتاب الروائـ  يف املاـان الضـد؛ قـراء  يف 
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، اجلوانـــ  االغرتابيـــة اإلجتماعيـــة الـــي حـــدثت للبطـــل اإلدريســـ  خـــالك (7)روايـــة احلـــ  الالتيـــ، أمنوذجـــاث
تي، ومـنه : خليـل الشـيخ:ث ابريـس يف األدب العـري احلـدي  دراسـة حضور  يف ابريس يف رواية احل  الال
 نقدية يف اشنالية العالقة بن املرك  

واألطـــرا  ثيف القســـ  األکـــرب مـــن حب ـــ  إلـــ  ابريـــس وأثرهـــا علـــ  األدب العـــري احلـــدي  علـــ  مجيـــ  
 ي تناوك يف إحدی فصوك املستوات، السياسية منها واالجتماعية وال قافية واحلضارية. وحامد الّنّساج ال

دراست  ثابنوراما الرواية العربية احلدي ةث أبعاد الفار الوجودي يف رواات سهيل إدريـس وإبـراهي  السـعافن 
ال ي تناوك يف فصل من دراست  ثتطـور الروايـة العربيـة يف بـالد الشـا ثرواات سـهيل إدريـس بصـفتها منـط 

. ولعـل هـ   واملع ولـة عـن الظـرو  االجتماعيـة واملعطيـات التارخييـةمن الرواات الفردية، املغرقة يف ال اتيـة 
هتا ودراستها مبا شجعت، للمحاولة واالستمرار يف حب   اجلديد. ل لك بعد متابعتنا العناوين استعنت بقراء

يتنـاوك لالهتما  النقدي والفاري بفار  ابريس يف الرواات العربية اللبنانية املعاصر  م نع ـر علـ  موضـوع 
 صور  ابريس يف رواية احل  الالتي، موضوعيا وفارا ومضمونيا.

  االّوك سـهيل إدريـس حياتـ  وقد إقتضت ضـرور  البحـ  تقسـيم  علـ  ثالثـة مباحـ  تضـمن املبحـ
اّمــا املبحــ  االخــر فتضــّمن ملّ ــ  روايــة احلــّ  الالتيــّ، ونقــد العنــوان والغــال  وجتّســد املبحــ  وأدبــ ، 

 ر  ابريس يف رواية احلّ  الالتي،ّ ال ال  خالك صو 
 . ذاك البح  في  ما ينف  الباح نولعّل يف

 المبحث األول:أسمه ووالدته: 

مــن أب اتجــر يرتــدي الــ ي الــدي،   2917ولــد ســهيل إدريــس يف بــريوت )حــ  اخلنــدق الغميــ ( ســنة 
، ولاــن تــ کر  2917کمــا يقــوك نفســ : ولــدت يف بــريوت يــو  الســاب  والعشــرين مــن تشــرين ال ــاين عــا  

اســ  أي: شــريف إدريــس، کــان أي، »  يقــوك:  (6).«.2917هــوّيي احلاليــة تقــوك إين کنــُت مــن مواليــد 
م  عّم  جتار  ثماك  يرطقة املرفأ ابلعاصمة، حي  کان يدعل  ما يروي األقرابء، من أغنياء التجار يف من

تب ير... وکان أي يرتدي ثياابً جتّم  بـن الـديّ، قّبانث ولان  کان يتجاو  الار  واألرحيية إل  اإلسرا  وال
واملــديّن: فهـــ  تتــألف مـــن بنطـــاك کالبناطيــل املدنيّـــة، وإن کــان أوســـ ، وســـرت  کجبــ  املشـــايخ، وإن کـــان 

 (5)«أقصر.
 دراسته وثقافنه:

سهيل إدريس هو أديـ  يف الدرجـة األولـ ، روائـ ، وکاتـ  قصـة، و قـد أدي. وهـو واحـد مـن الـ ين 
ا عـن الفرنســية رواات ومسـرحيات وســري ذاتيـة وکتــ  نقـد لابــار الاتـاب، ويف مقــدمته  جـان بــوك ترمجـو 

سارتر. لان ال ين يعرفون سهيل إدريس معرفة کاملة وشاملة ينظـرون إليـ  أک ـر مـن روائـ  وکاتـ  قصـة. 
متعــددا،  هــو توقــف عــن الاتابــة يف هــ ا اجلــنس األدي منــ   مــن طويــل، وتفــرع للعمــل ال قــايف نشــاطا»إذ

                                                        
 58-75ص ، مسنان، ايران، 2789/1122شتاء  ،6ينظر: جملة دراسات يف اللغة العربية و آداهبا، فصلية حمامة، العدد  -7
 .5ذکرات األدب واحل ، سهيل إدريس اجل ء األوك، ص  -6
 .8و  23املرج  نفس : ص  -5
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قبـل صـفت  الـي  –ومنابر متعدد ، وموقعا يف هيئات ثقافية متعدد . ول لك فإن أهل ال قافة ينظرون إليـ  
کمنشئ لواحد  من أه  اجملاّلت األدبية العربيـة )جملـة   –حيبها کمبدع رواية وقصة وکمرتج  ألعماك کبري  

ربيــة )دار اآلداب(، وکصــاح  معجــ  اآلداب(، وکمؤســس لــدار نشــر هــ  واحــد  مــن أهــ  دور النشــر الع
 .(4)«العري( هو من أه  القواميس –)املنهل الفرنس  

 نتاج  االدي والفنري: 
وقد کت  الدکتور سهيل إدريس عديد البحوث واملقـاالت يف األدب والسياسـة والفاـر کمـا کتـ  يف 

 القصة واملسرحية وترج  الا ري من الات  واملقاالت. يف الرواية: )أ( الرواات والقص : 
 (3)«.يف صحيفة بريوت املساء 2968مسلسلة سنة »نشرت « سراب» -

 رواات :ثالثيت  الروائية و ه  من أشهر 
صـدرت سـنة « اخلنـدق الغميـ » -عن دار العل  للمالين.  2957صدرت سنة « احلّ  الالتي،» -
 عن دار اآلداب.  2941صدرت سنة « أصابعنا الي حترتق» -عن دار العل  للمالين.  2958

   لقـد بـدأت کتابـة القصـة وأ  م أجتـاو  اخلامسـة عشـر ، ونشـرت»يف القصة: يقوك سـهيل إدريـس: 
 ول  ست جمموعات قصصية ه : (8)«.اجملاّلت والصحف بعض األقاصي  يف األربعينات

 الـــــــــــــــــدم »(،2969« )کلهــــــــــــــــّن نســــــــــــــــاء» (،2968«)نــــــــــــــــريان وثلـــــــــــــــــوج»(،2963«)أشــــــــــــــــواق»
 (.2937«)العراء»(،2945« )رمحاك ا دمش »(،2954«)املرّ 

 2933ســنة «نيـةأقاصـي  اث»و« أقاصـي  أولـ »وقـد طبعـت هـ   اجملموعـات القصصـية يف کتــابن 
،  هر  من د ، القاهر ، 2957أقصوصة.)ب( دراسات ومسرحيات: القصة يف لبنان،  68وحيتوان عل  

« حماضــــرات عــــن القصــــة يف لبنــــان»، مســــرحية يف ثالثــــة فصــــوك يف األدب:2949دار الااتــــ  العــــري، 
( ويف هــ ا 2933« )يف معــرتك القوميــة واحلريــة»(. مقــاالت:2933« )مواقــف وقضــاا أدبيــة»(،2953)

مواقفــ  مــن احلــوادث املصــرييّة الــي واجههــا العــام العــري ولبنــان خــالك »ل إدريــس إلــ  الاتــاب يشــري ســهي
العقــود احلامســة بــن بدايــة اخلمســينات حتــ  الربــ  األوك مــن الســبعينات، والــي نشــرها يف جملتــ  اآلداب. 

 (9)«ر محاست  آن اك.ومجعها الحقا يف کتاب  يف معرتك القومية واحلرية إل  مقدا
ج( ترمجات وقواميس: أقبل الدکتور سهيل إدريـس بطاقـات اآلخـرين، ومـن التـأثر هبـا واالقتبـاس عنهـا 
واستيالء قدرات کامنة يف ذواتنا تتيح لنا خل  إبداع ش صّ  جديد اليقّل غنً ، وأتية عن إبـداع الـ ين 

، الطاعون ألبري کامو، بريوت، املنشورات 2957، وترمجات  ه : سارتر والوجودية أللربيس(21)«.نتأثّر هب 
، الـــ ل  يشـــتعل لـــرجييس 2932، مـــ ّکرات برجـــوا ي صـــغري بـــن  ريـــن وأربعـــة جـــدران، 2959العربيـــة، 
 .امو والتمرد، لروجي  دولوابي، ک2938، َمن أکن يف اعتقادك؟ لروجي  غارودي، 2938دوبرية، 

                                                        
 .225ذکری سهيل إدريس، کرمي مرو ،ص  -4
 98حماضرات عن القص  يف لبنان، سهيل ادريس، ص -3
  .2ص  سهيل إدريس، أقاصي  أول ، -8
 2ادبنا والرتمج ، ضمن جملة االداب، سهيل ادريس، ص -9

 6ابن اخلندق الغمي  ذه  ليبح  عن نفس  الضائع ، رفيف رضا صيداوي، ص -21

http://abu.edu.iq



 
 

281 

 11 :العدد

 

عــري( ابالشــرتاك مــ  الــدکتور جبّــور عبــد -اموس فرنســ ومــن نتاجــ  االدي والفنــري ماتركــ  املنهــل )قــ
. يعتــرب املنهــل معجمــاً شــاماًل يضــّ  آال  2931النــور يف ثالثــة أجــ اء وقــد صــورت طبعتــ  األولــ  ســنة 

الالمات الي أمعن املؤّلف يف تدقيقها مسـتنداً بـ لك إلـ  عـدد الحُيصـ  مـن املصـادر )ابللغتـن الفرنسـية 
اسـتها عـن ک ـ . واحلـ  أن ت بيـت املعنـ  الـدقي  واختيـار املـراد  لـيس ابألمـر اهلـّن والعربية( الي قـا  بدر 

بــــدأت بتــــأليف قــــاموس  2943ويف عــــا  »يف العمــــل املعجمــــ  وقــــد حتــــّدث عــــن ظــــرو  أتليفــــ  قــــائاًل: 
الــي  رعــت يف نفســ  مأســا    2943العــرّي مــ   ميلــ  جّبــور عبــد النــور بعــد کارثــة  -الفرنســ ّ « املنهــل»

 (22)«.حسبت أّن، أضعف حّدهتا ابالنصرا  إل  عمل معجمّ  يستغرق، بال حواّس  کبري ً 
 المبحث الثاني:الحي الالتيني الدالالت االساسية:

 سيميائّية العنوان يف رواية الحّي الالتينّي: -أ 
متّتعت عناوين الاتـ  إبهتمـا  البـاح ن يف األحبـاث الـي تعـ، ابملـواد واملاـو ت. فعلـ  سـبيل امل ـاك  

.التعـــر  علـــ  العمـــل األدي وحتديـــد مضـــمون    إبـــرا  . فـــبعض (21)وظـــائف العنـــوان عنـــد جـــريار جينـــت 
  فيهـا وبعضـها تـدلنا عناوين الات  والتأليفات هتدينا إل  مضامينها وبعضها عل  وجهات النظر املوجود

علـــ  ماــــان الروايــــة وأتيتــــ  للاتـــاب واســــت دا  الش صــــيات واألحــــداث عليـــ  ويف عنــــوان روايــــة ثاحلــــ  
الالتي،ث لسهيل إدريس کلمتان تدالن عل  ماان الرواية و أحداثها فيها، أو رمبا احل  الالتي، مب ابة جما  

 ن أکرب للرواية وهو ابريس.اجل ء ابلال يع، أن  ن  أصغر يدك عل  مضمون و ماا
إن احل  الالتي، يف الواق  عنوان يدّك عل  ح  الطلبة األجان  ال ين يسافرون إل  ابريس الستمرار 
الدراســـة يف املراحـــل العليـــا اجلامعيـــة ويشـــتمل هـــ ا احلـــ  علـــ  جامعـــة الســـوربون ببـــاريس، وهـــ  قريبـــة مـــن 

کان عنوان الاتاب کما يعتقد الباح ون والنقاد املعاصرون ماکن احلضارية والتمت  والعلو  يف ابريس إذا  األ
، فــإن عنــوان  (27)«ياــون أوك مالمســة تصــافح عــن املتلقــ  وتســاه  يف حتديــد توقعاتــ  و رؤيتــ » عــاد  مــا

کتــاب ســهيل إدريس)احلــ  الالتيــ،( لريشــد  النتمــاء حمتــوی أثــر  الروائــ  األدي وال قــايف واحلضــاري إلــ  
ويف الواقـــ  هـــ ا العنـــوان کبنيـــة ســـطحية حتيلنـــا علـــ  أبنيـــة عميقـــة، إبعتبـــار  الـــن   الغـــرب وخاصـــة ابريـــس

 األصغر يدك بطريقة عل  مضمون ثالن  األکربث.
 سيمائية الغالف يف رواية الحي الالتيني: -ب 

بعــد أن قــرأ  ســيميائة العنــوان، ســو  نقــرأ يف هــ   الفقــر  غــال  الروايــة قــراء  ســيميائية ومــن اجلــدير 
کر أن الغال  يعد عتبة اثنية للن  بعد عتبة العنوان، وعن طريق  يعرب الناقد السـيميائ  عـن أعمـاق ابل  

مــا يصــن  ابلـن  مــن نفســ  کتــااب، »الـن ، ويــدخل الــن  املــوا ي، والـن  املــوا ي عنــد جــريار جينـت هــو
ياج أو  وعتبات ويقرتح ذات  هب   الصفة عل  قرائ ، وعموما عل  اجلمهور، أي ما حييط ابلاات  من س

                                                        
 . 277ل ادريس: سهيل الشمل ، صالبطل يف ثالثية سهي -22
21- Genette, Gerard, palimpsests, p72. 
، نقال عن جنيـ  النـيالين و بلقاسـ  دفـ : التحليـل السـيميائ  للبـى السـردية يف روايـة 93الرواية واملنان، اسن نصري، ص -27

  85محامة السال : 
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يطلــ  جـريار جينــت علــ  الغــال  (26)«.بصـرية و لغويــة
اس  الن  احمليط والـن  الفـوق . ويشـمل الـن  احملـيط 
أو الفـــــوق  کـــــل مــــــايتعل  ابلشـــــال اخلـــــارج  للاتــــــاب  

أو األلـوان الـي يتشـال (25)کالصور  املصاحبة للغال  
منهــا الغــال .إن الطبعـــة الــي نعتمـــد عليهــا يف دراســـتنا 

ث الصـــــادر  عـــــن دار 1114طبعـــــة الرابعـــــة عشـــــرثهـــــ  ال
اآلداب البريوتيــة الــي أسســـها ســهيل إدريـــس نفســ  مـــ  
ن ار قباين. والصور  اخلارجية لغال  رواية احل  الالتيـ، 
ه  صور  ابريس وبنااهتـا ومسائهـا الداکنـة وعـد  ظهـور 
الشمس ولوما ال هيب يف السماء ولوحة رجـل يبـدو هـو 

الشــرق  جلــس علـــ  طاولــة عليهـــا نفــس البطــل الروائـــ  
أکــواب القهــو  والصــحيفة الباريســية و يف جانبهــا إمــرأ  

ابريســية شــقراء مجيلــة جالســة علــ  الطاولة.هــ   اللوحــة تشــري إلــ  احلــ  واجلمــاك واملغــامرات بــن البطــل 
س ولون شـعر اإلدريس  وجانن صديقتها الباريسية والفضاء الباريس  يف بناات  وإمرأ  ابريسية کاشفة الرأ

اإلمــرأ  الباريســية أشــقر وحيمــل اللــون األشــقر ســيميائيا داللــة القــو  والربيــ  والفــرح والفــو  وأيضــا دالالت 
  الباريسـية الـي تبقـ  وحيـد  يف صة حيا  جانن صـديقة البطـل الروائـالضي  والوحد  والفرا  کما توجد ق

رجوع إل  بريوت. أما لتحليل سيميائية است دا  ماية الرواية بعد ترکها من جان  البطل و ترك ابريس لل
يرمــ  يف الــدا ت الغربيــة للمــاء أو لل مــر أو » اللــون األمحــر علــ  الغــال  علينــا أن نقــوك أن هــ ا الــون

. لــ لك نســتنت  أن االمحــر (24)«ســ  أو لاــل أنــواع الشــهو ناط اجلشــن  أو للحــ  أو للعاطفــة والللحبيــ
الرواية وخاصة البطل وجانن، اإلمرأ  الباريسية ويرم  إلاثر  اهليجا ت لون اإلغراء واحل  بن ش صيات 

 واملشاعر واحل  واحلرار  والشوق بن الش صيات الروائية خالك الن  الروائ .
ال مــا أنــت ابحلــام، وقــد آن األوان »تبــدأ روايــة ثاحلــ  الالتيــ،ث ابلالمــات التاليــة املرتعــة ابلــدالالت: 

أو ما تشعر ابهت ا  الباخر ، وه  تش  ه   األمواج، مبتعد  لك عن الشاط ء،  لك أن تصدق عينيك.
تلــك املدينــة الــي مــا فتئــت متــر يف خيالــك، خيــاال غامضــا کأنّــ  املســتحيل؟ ال، لــيس هــو  متجهــة صــوب

 (23)«.ابحلام
حلرمـان يغادر بطل الرواية بريوت مدينة الابت واحلرمان کما يری، ويقصد ابريـس لتتحـّرر مـن عقـد  ا

ـــاك ياابـــد نـــ عتن متناقضـــتن: الناـــوص إلـــ  املاضـــ  والتشـــب  بصـــور  األمومـــة  واخلـــو  مـــن املـــرأ ، وهن
التقليديــة،   االنفتــاح علــ  احلاضــر واملســتقبل واإلقبــاك علــ  األنوثــة بوصــفها ســبيال للــت ل  مــن التبعيــة 

ال اين من العمر، يغادر بـريوت عـا   واجلمود. وأما بطل احل  الالتي، الغفل، فشاب لبناين يف بداية العقد

                                                        
26- Gerrare, genete, seuil, p6.  
  85 السردية يف رواية محامة السال : جني  النيالين: التحليل السيميائ  للبى -25
 .246 اللغة و اللون، أمحد خمتار عمر: -24
 .5: سهيل إدريس احل  الالتي،، -23
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ليـدرس يف الســوربون... أو هـو، ابألحــری، اليعـر  متامــاً ســب  مغادرتـ . ولانــ  حـن يصــل إلــ   2969
احل  الالتيّ، يتمان من معرفة السب : إنّ  املرأ . غري أن حب   عنها الحيالف  النجاح خالك الشهور القليلة 

)البطـــل( مـــ  بطـــالت خمتلفـــة يف ابريـــس، هـــّن فتـــا  الســـينما، وفتـــا   األولـــ ، تعاملـــت الش صـــي ة احملوريـــة
الرصــيف، وليليــان، ومارغريــت تعــامال فاشــال تــن  عـــن جتربــة وعالقــة  قصــة، ويعــيش الع لــة داخــل نفســـ  

 ويواري الفشل ال ري  ال ي أصاب  من املرأ  بينما ينجح معها کل من صبح  وعد ن. 
لـوي »، وهـو شـاب سـوري تعـر  عليـ  البطـل يف مطعـ  «فـؤاد»مـن ّ  أنّ  يبتعد عن صديق  ويقرتب 

 ، وتّ  األوك هو املرأ  فصارت يف ما بعد أحد توم . 2936وقد  إل  ابريس سنة « لوغران 
بعضا من قلق  والحظ عند  هدوء أو عمقا يف التفاري، وشعورا أبه  القضاا « فؤاد»وجد البطل يف 

أک ر من جمرد صدي . إن  املناضل، بل رم  النضاك وروح . امل اك الـ ي » القومية. وفؤاد يف احل  الالتي،
ويطــــرح فــــؤاد يف قولــــ  فاــــر  اســــتعمار خميــــف، هــــو  (28)«علــــ  م لــــ  جيــــ  أن ينحــــت کــــل شــــاب عــــري.

ولاننــا ســنظل »االســتعمار االقتصــادي الصــهيوين واليهــودي، ومــدی ســيطرت  علــ  الفاــر العــري بقولــ : 
ولـو بـ لنا ماليـن الفرناــات، مـادا  اليهـود هـ  الـ ين يسـتولون، بـرؤوس أمــواهل   مقصـرين يف هـ ا السـبيل،
فما اك البطـل ينـد  علـ  تـرك بـالد  ويقضـ  أامـ  مـ  أصـدقائ : صـبح ، (29)«.عل  أه  املراف  الفرنسية

عــد ن وفــؤاد وهــو يبحــ  عــن املــرأ ، إلــ  أن يلتقــ  جــانن. وهاــ ا أصــاب مــ  جــانن غــري املعــاين الّلــ   
ارتقــت التجربــة اجلســدية إلــ  جتربــة متتــ ج فيهــا الــروح مــ  اجلســد وفيهــا املــرأ  جبــانن الواقــ . مضــت مخســة و 

بل حّت  »أشهر عل  تعّر  البطل إل  جانن، عر  فيها التوا ن الفردّي واکتسبت حيات  معنً  جديداً، 
ابلّصــغار والتفاهــة، وعالقتــ     متجــّرداً مــن کــل شــعورطابعــاً خمتلفــاً فصــار يلقــ  اصــدقاء صــداقات  اخّتــ ت

 (11)«بفؤاد صارت أک ر متانًة من  تعّر  إل  جانن.
أحّبهـا وهـو اليـ اك يف شـرق  يصـّورها يف »الـي « احلبيبة املنشـود »يف الواق  لقد وجد البطل يف جانن 

.  12«اكجـانن.. قبـل أن يلتقـ  هبـا أبعـوا  طـو  –حلم  ويعاشرها يف خيالـ  ويناجيهـا يف وحدتـ . أحّبهـا 
نقطـ  عالقتــ  السـعيد  ولاــن  قصـة هبــا حيـ  يعــود إلــ  بـريوت بســب  حبّـ  ألّمــ  وشـرق  ووطنــ  لقضــاء ت

عطلة فصل الصيف ويف بـريوت، يف أحضـان عائلتـ  القويـة األواصـر، يتلقـ  رسـالة مـن جـانن تعلمـ  فيهـا 
تطبـ  علـ  عقـل البطـل الشرق،  –املاض   –أن ه ا األ  »حبملها، فيصد ، لان  ي عن لضغط والدت ؛ 

وضمري ، وجتعل  يات  إل  جانن الرسالة اخليانة الي أشعرت  فيما بعد، ابل ك واجلبانة وشارکت ث هد ث 
احلل ال ي تقدم  التقاليد أو اجملتم  ]الشرق [ أو األ  األعلـ  ليصـر  »وه   (11)«األ  يف مت يل املاض 

، لاـــــن ينـــــدم  مـــــن جديـــــد يف جمتمعـــــ ، وينســـــ  البطـــــل عـــــن خروجـــــ  عليـــــ . هـــــ  الرشـــــو  الـــــي يقـــــدمها
وحتت ضغوطات أم  وأخت ، اضطر البطل أن ينار أن ياون اجلنن من  أما  حبيبت  املنشود  (17)«.فرديت 

                                                        
 .216 :رجولة وأنوثة، جورج طرابيش  شرق وغرب -28
 216ن:  .  -29
 37البطل يف ثالثية سهيل ادريس: سهيل الشمل :  -11
  58نرجس يف احل  الالتي،، ضمن جملة االداب: يوسف الشاروين:  -12
  93سهيل ادريس يف قصص  ومواقف : جورج ا وط:  -11
 58احل  الالتي،، عرض وحتليل، جملة االداب: يوسف الشاروين:  -17
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، غري أنّ  اليلب  أن يند  عل  ک ب ، ويتمّرد عل  إذعان ، ويعود إل  ابريس سريعاً ليقرتح علـ  «جانن»
ي  کانت، وليس مثة من يساعد  يف الع ور عليها. فيقّرر أن يارس حيات  جانن ال واج. ولانها م تعد ح

لدراسات  يف األدب، ولرف  الوع  السياس  لدی  مالئ  الطالب العرب. وقبيل عودت  النهائية إل  بريوت 
يع ر عل  جانن، وقد غدت ثإمرأ  ضـائعةث وهـ  قـد أجـرت عمليـة جراحيـة إلسـقاط اجلنـن، وعانـت يف 

ار  واألم الشديد وتغرّيت صحتها وأصبحت بعد ذلك فقري  معدمة ليس هلا مـن يعيلهـا وال عمـل ذلك املر 
يســاعدها علــ  مواجهــة أعبــاء احليــا  مادامــت م تســتط  احلصــوك علــ  شــهاد  يف معهــد الصــحافة الــ ي  

لـة لـ : کانت تدرس في . فيطل  البطل ال واج منها بعـد أن عاتبـ  ضـمري  احلـ ، ولانهـا تـرفض طلبـ ، قائ
ال ا حبييب لسنا عل  صعيد واحد. لقـد وجـدت أنـت نفسـك بينمـا أضـفت نفسـ . فايـف تريـدين أن »

أسـتطي  السـري إلـ  جانبـك، قـدماً واحـد ، يف الطريــ  الشـاق الـ ي ستسـلك؟ إنّـ، الأنتمـ  إلـ  جــيلا ، 
  أن ينسـلخ ألن جـانن تعـر  أّن البطـل اليسـتطي(16)«.جيلك وجيل فؤاد وربي  وأمحد وصـبح  وعـد ن

عــن شــرق  وجــ ور  ومــا نشــأ عليــ  مــن أعــرا  وتقاليــد، وقــد اســتوعبت جــانن هــ ا االخــتال  احلضــاري 
جيــدا. لــ لك تطلــ  مــن البطــل الرجــوع إلــ  مجيــ  أجيالــ  الســابقة وإلــ  شــرق  وماضــي  وجمتمعــ  وتقاليــد  

الشــّبان العــرب الضــائعن، لاــ  يتنــاوك قضــاا اإلنســان العــري يف إحيــاء القضــاا والعناصــر القوميــة لــدی 
ـــ ين يفتشـــون عـــن ذواهتـــ  أبنفســـه  علـــ  مقاعـــد اجلامعـــات، يف املقـــاه  واملتن هـــات العامـــة وبـــن ذراع  ال

عــد أنــت ا حبيــيب العــري إلــ  شــرقك البعيــد الــ ي ينتظــرك، وحيتــاج إلــ  شــبابك ونضــالك... »النســاء: 
  ه   النهايـة املفتعلـة املشـؤومة، فـال شـك يف فإذا افرتضنا أن املؤلف م يتدخل قسراً يف وض (15)«.جانن
ــــــا املا وشــــــية الــــــي تــــــ ين هلــــــا هــــــ ا الوضــــــ  »أن  جــــــانن يف قبوهلــــــا الشــــــقاء والعــــــ اب تعــــــاين الدونيــــــة ورمّب

ك بطـــل الروايــة عــن جــانن وهـــ  مــن الصــع  تفســري انفصــا»ويــری إبــراهي  ســعافن أنـّــ   (14)«.املأســاوي
سحر الشرق وعوامل  األثريية. ويضيف أن املؤلف جعل جانن ترفض سة للقضية العربية، الغارقة يف محاملت

عل  أي حاك يف األخري نری أن البطـل يعـود إلـ  بـريوت حـاماًل شـهاد   (13)«.البطل دون مسوّ  معقوك
 الدکتورا  يف األدب العري... والت اما راس ا بقضية القومية العربية.
 الرواية:المبحث الثالث:تمثالت الصورة الباريسية في 

حن نقرأ وندرس رواية احل  الالتي، لسـهيل إدريـس، جنـد أنّـ  يف روايتـ  احلـ  الالتيـ، يشـري إلـ  سـفر 
بطلــ  الروائــ  إلــ  ابريــس للحصــوك علــ  درجــة الــدکتورا  يف األدب. لــ لك کــان يف رؤيــة ســهيل إدريــس 

يـة؛ ومنبـ  العلـو  والفنـون و الروائية فرنسا والسـيما ابريـس هـ  يف املرکـ  األوك مـن األتيـة، ألمـا مرکـ  احلر 
 رم  التقّد  ومدينت  الفاضلة وماان حتقي  ذات . 

ــة کــربی علــ  صــعيد  ــة يف األدب العــري فحســ ، فلهــ   املدينــة أتّي أّمــا ابريــس فالحتتــّل ماانــة مهم 
عيد علـ  الصـ(19)وموتيفـاً (18)فبـاريس مـن العواصـ  القليلـة يف العـام الـي ظلّـت موضـوعاً » األدب األوروي. 

                                                        
 .141سهيل إدريس: احل  الالتي،، -16
 141 . ن:  -15
 .111 :ن نعو  طنوسجا صور  الغرب يف األدب العري املعاصر، -14
 .669و  656 :، إبراهي  سعافن،2943-2831تطور الرواية العربية احلدي ة يف بالد شا   -13
18- Stoff 
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ــ  مــن قــي  مجالي ــة وحضــاري ة. فقــد تعامــل األدب معهــا، بغــض النظــر عــن تقييمهــا ســلباً أو  األدي، ملــا مت ّل
قـــــادر  علــــ  اســـــتيعاب شــــت  احلضــــارات. لتصـــــبح مصــــدر إشـــــعاع  (71)إجيــــاابً، علــــ  أمـــــا مدينــــة عامليــــة.

 (72)«حضاري.
وإّما قبل أي ش ء آخـر بنيـة حتـّوك وتغـرّي، وتتبّدی بنية نّ  رواية احل  الالتي،، بنية متحرّکة أو قلقة 

 ه   واحد  من أه  السمات املمّي   هل ا العمل الروائ .وصّنف تلك الّدراسة عل  وف  التا : 
 رؤية البطل الروائي إىل العالم:  -أ 

أمــا يف موضــوع رؤيــة البطــل اإلدريســ  إلــ  العــام مماــن أن نقــارن روايــة ثعصــفور مــن الشــرقث لتوفيــ  
واختالفهــا مــ  روايــة ثاحلــ  الالتيــ،ث يف قضــية رؤيــة بطلهمــا إلــ  العــام )ابريــس( فمــن املماــن أن احلاــي  

صـحيح أن کـال مـن حمسـن ]بطـل »نشري إل  قوك الناقد السوري الشهري، جورج طرابيش ، حيـ  يقـوك: 
 - بـــدأمـــن حيـــ  امل -عصـــفور مـــن الشـــرق لتوفيـــ  احلاـــي [ وبطـــل ثاحلـــ  الالتيـــ،ث قـــد  إلـــ  ابريـــس طلبـــاً 

ــة ظاهريــة لــيس إاّل. فبطــل ثعصــفور مــن الشــرقث م أيت إلــ   للدراســة اجلامعيــة والعليــا، بيــد أن هــ   کعّل
ثعاصــمة النـــورث إاّل ليغــرق  اد  الروحـــ  مــن متاحفهـــا ومعارضـــها وماتباهتــا، وعلـــ  األخــ  مـــن قاعاهتـــا 

عاصـــمة النـــور، وإمّنـــا بصـــفتها املوســـيقية. وابملقابـــل، فـــإن بطـــل ثاحلـــ  الالتيـــ،ث م يقصـــد ابريـــس بصـــفتها 
تبحـ  عنهـا.. عـن املـرأ .. تلـك هـ  احلقيقـة الـي تنسـاها.. »يقوك البطل خماطباً نفس : 71«عاصمة املرأ 

أسبوع طويل »  يقوك خماطباً نفس  يف ماان آخر:  (77)«بل تتجاهلها. لقد أتيت إل  ابريس من أجلها
إاّل اإلخفاق إ اء املرأ . أية مرأ ... ال، الحتـاوك أن حتـتّ  أو  ينقض ، ُمنُ  قد مَت إل  ابريس، م تـَْلَ  فيها

تناــر. أجــل شــرقك ذلــك، م يُغــرك ابهلــرب منــ  ســوی خيــاك املــرأ  الغربيــة، ســوی اختفــاء املــرأ  الشــرقية يف 
  نــــری أن البطــــل الشــــرقّ  العــــري  (76)،«حياتــــك، إاّل أن ُتطــــّل يف بســــمة الت يــــد احلرمــــان إاّل حرمــــا ...

تطي  أن ي وق األبعاد اجلمالية لباريس، قبل أن يصل إليها ويراها، إاّل عرب ربطها مب يالهتا يف بـريوت اليس
أحنـن حقـاً »أو بلد عري آخر. فحن وصلت سـيارت  إلـ  ثاحلـ  الالتيـ،ث يف ابريـس يقـوك خماطبـاً نفسـ : 

ّيلتـ  صـور حـ  مـن أحيـاء بـريوت يف احلّ ؟ حن کان يُ کر أمام  اسـ  ثاحلـ  الالتيـ،ث کانـت تنفـر إلـ  خم
ومــادا  رؤيــة ســهيل إدريــس يف  (75)«القدميــة، تقــو  فيــ  بيــوت متواضــعة، أغلــ  الظــن أمــا مــن اخلشــ ...

ه   الرواية إل  ابريس )العام الغري( تعتمد عل  مجاك ابريس ومستمد  من طبيعتها املوضوعية الي تنشأ 
 من ال اکر  األدبية للمؤلف. 

ويف األخــري نــ کر قــوك ســهيل إدريــس يف رؤيتــ  للعــام إلــ  اإلنســان والبطــل الشــرق  يف الغــرب وأعمالــ  
 الي يرتا  هبا إذ يقوك: 

                                                                                                                                            
19-. Motif 
71-:. Wettstadt 
 .23خليل الشيخ ص : ابريس يف األدب العرّي احلدي  -72
 .31-37جورج طرابيش : : شرق وغرب، رجولة وأنوثة -71
  17ادريس:  احل  الالتي،: سهيل -77
 .15املرج  نفس : ص  -76
 9املرج  نفس :  -75
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وبعــد، فــإن إنســان روايتنــا احلدي ــة، وبطلهــا يف آن واحــد، هــو کــائن يبحــ  عــن ذاتــ  احلقيقيــة عــرب »
يال يف املاضـــ  ]کمـــا نـــری البطـــل يف احلـــ  جتـــارب ک ـــري ، يبـــدو فيهـــا اتئهـــا قلقـــاً غـــري مســـتقر، يســـافر طـــو 

الالتيـــ،[ ويشـــطح إلـــ  املســـتقبل، ويبلـــو ک ـــرياً مـــن النســـاء، وأي  وخيـــون ويتع ـــر، وحيـــ  احلـــ  العـــاطف ، 
واحلـــ  الشـــهواين وخييـــ  فيهمـــا کليهمـــا، ]إّمـــا يف الغـــرب وابريـــس وجتربـــة فتيـــات ابريـــس ومجـــاهلن، إّمـــا يف 

 (74)«ولاّن  يبدأ من جديد، وحياوك مرّ  أخری... الشرق وبريوت وجتربة فتيات الشرق.[
 :() تفّوق باريس على الشرقباريس لدى الشخصية الرئيسة للرواية-ب

يتحدث سهيل إدريس عن الفرت  الي قضاها يف ابريس کفرت  ال قافة والعلو  األدبية العظيمة وه  الي 
هبت إل  ابريـس مبنحـة مـن و ار  الرتبيـة... إن، ذ» شالت َأساس فار  وأدب  فيما بعد يف الوطن العري:

ولان، يف تلك الفرت  التحقت ابلسوربون وعشـت ذلـك اجلـو العلمـ  العظـي  يف ماتبـة السـوربون الاـربی 
الفــرت  يف العاصــمة الفرنســية،  الشــباب العــرب الــ ين کــانوا يف تلــك وعقــدت صــاليت األدبيــة وال قافيــة مــ 

تتبّدی  (73)«سرّي دفة الفار  واألدب يف الوطن العري کل ... ثقايف مه  لوا فيما بعد نوا  جليلوال ين شاّ 
بنيــة الــنّ  يف ذلــك املســع  الــ ي تــنغمس فيــ  الش صــية الرئيســية )الطالــ  البــريويت املســافر إلــ  ابريــس 
للدراسة ونيل شهاد  الدکتورا ( لتحقي  والد  جديد  انطالقـاً مـن التعـارض احلـاّد الـ ي تقيمـ  بـن مـاض 

رفض ، وحس  راي النات  يتجّسد يف حيا  قدمية جامد  وخانقـة جتعلهـا شـيئاً اتفهـاً ال قيمـة لـ ، وبـن ت
مســتقبل هتفــو إليــ  آملــة أن يفــتح هلــا أفقــاً جديــداً خيلصــها مــن الغفلــة والعدميــة ويعطــ  لايامــا وجــوداً ذا 

هـــن إلـــ  فرنســـا مـــن أجـــل معنـــ  أمـــا يف هـــ   الروايـــة فالبطـــل وعـــد ن وصـــبح  الـــ ين غـــادروا لبنـــان متج
ــــة. بيــــد أن  ــــدکتورا ، وکــــل هــــ ا علــــ  نفقــــة و ار  املعــــار  اللبناني ــــا وحتضــــري ال اســــتاماك الدراســــات العلي
الش صــية الديناميــة هــ  ش صــية البطــل الــي اســتقّر هبــا املقــا  بعــد وصــوهلا إلــ  ابريــس يف احلــ  الالتيــ، 

 لتاون قريبة من جامعة السوربون.
ريــــس( منـــ  بدايــــة وصـــول  إلــــ  ابريـــس حيــــاوك مقارنـــة مجاليــــات هـــ   املدينــــة کـــان البطــــل )ســـهيل إد  

جبماليات الرتاث الشرق ، ليؤکّ د تفّوق ابريس. فالبطل يعرت  أبن  ه ا ال ي يرا  يف ابريس کان  ما رآ  يف 
تظامهـــا، األحـــال . فتم ّـــل ابريـــس لـــ ، املدينـــة الفاضـــلة أببنيتهـــا املرتفعـــة الف مـــة، ونظافتهـــا، ومجاهلـــا، وان

فيحاوك أن ينظّ  خمّيلت  اخلاطئة من ابريس، من جديـد، وأن يطبـ  الصـور الواقعيـة هلـ   املدينـة علـ  ذهنـ  
الــ هاب إلــ  ابريــس کــان غايــة عنــد الا ــريين مــن مفّاــري وأدابء مرحلــة مــا قبــل احلــرب العامليــة »ومبــا أن 
حلـ  لـألدابء واملفاـرين العـرب م ـل سـهيل فإننا نری أن الوصوك إل  ه   املدينة تبّدلت إل  (78)،«األول 

عّمـا قليـل، »إدريس )بطل الرواية( وأصبح نقطـة حتـوك مهمـة يف حيـاهت  األدبيـة، والفاريـة، واالجتماعيـة: 
سياون يف احل  الالتي،. سيتحّق  احلل  املستحيل. بعـد روح قصـري، سـتبدأ احليـا  الـي مـا انفـّك يعيشـها 

أســباب الســفر إلــ  ابريــس... حــن کــان يُــ کر أمامــ  اســ  ثاحلــ  الالتيــ،ث  يف اخليــاك، منــ  أن هتّيــأت لــ  
کانت تنفر إل  خمي لت  صور ح  من أحياء بريوت القدمية، يقو  في  بيوت متواضعة، أغل  الظّن أما من 

                                                        
 226 (: 1111)1مواقف وقضاا ادبية: سهيل ادريس، دار االداب، بريوت، ط -74
 83-82قط  من حوار يف جملة املقاصد: سهيل ادريس:  -73
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لــ  اخلشــ ، مــادا  ســاکنوها طــاّلابً فقــراء قــد موا إلــ  العاصــمة الفرنســّية مــن خمتلــف أحنــاء الــدنيا طلبــاً للع
واملعرفة. أما اآلن، فليس هو شعور االطمئنان ال ي يغمر  إذ متّر مب ّيلت  ه   الصور الي اخرتعها خيال . 
ــ ، م لهــا مجــااًل، ونظافــة وانتظامــاً، وأبنيــة ف مــة مرتفعــة   شــوارع فســيحة لــيس يف بــالد ، وال يف الشــرق کّل

 الرئيسّية من عاصمة وطن .  کأحداث األبنية الاربی الي بدأت من  حن تنتص  يف الشوارع
أّمـا مــن جهــة أخـری مــن املماــن أن نقـوك أّن حلظــة رکــوب السـفينة مــن أجــل الـ هاب إلــ  ابريــس يف 
رواية احل  الالتي،، کانت تع، بداية حتقي  احلل  ال ي کان غاية عند الا ريين من مفّاري وأدابء العرب 

س يف نظــر اولئــك املفّاــرين املنــار  الــي تضــ ء للعــام. يف مرحلــة احلــرب العامليــة األولــ  وفقــد جّســدت ابريــ
ال، مـا أنـت ابحلـام، »وه   ما نرا  ماثال يف العبارات األول  من أقواك بطـل احلـ  الالتيـ،، حيـ  يقـوك: 

وقد آن لـك أن تصـّدق عينيـك، أَومـا تشـعر ابهتـ ا  البـاخر ، وهـ  تشـّق  هـ   األمـواج، مبتعـدً  بـك عـن 
أمـا (79)«وب تلك املدينة الي ما فتئت متّر يف خيالك، خياال غامضاً کأنـ   مسـتحيل؟الشاطئ، مت جهة ص

سهيل إدريس کانت يف ه   القضية )رکوب السفينة من أجل ال هاب إل  ابريس( مشرتکة ومتشاهبة م  
ــة »طريقــة تعــّر  ووصــوك طــ  حســن ببــاريس:  فلــ  ياــد طــ  حســن يصــعد إلــ  الســفينة حتــ  خلــ  اجلّب

ن وارتدی ال ياب األوروبّية، فاان تغيري ال ي هب   السـرعة إعـال ً عـن اسـتعداد  لقبـوك مـا سـُيقد  والقفطا
 (61)«علي  من حتوالت فيما بعد.

 

 ابريس مدينة اإلعياب   اجلما   الرمرع: .3
 ستل أّما جي  أن ن کر أن البطل اإلدريس  ينبهر ويعج  ببعض معام احلضار  الباريسية وميدحها وي

ی أنـ  يرسـ  مالمـح ابريـس علـ  ضـوء عـام حضـاري جـّ اب ومـا ر منها، ويار  بعضها اآلخر، فا رياً ما ن
م اخلـارج  فيها من مجاليات واألماکن خيلو منها الشرق وه ا البطـل بسـب  أنـ   يواجـ  التنـاقض بينـ  والعـا

م اخلــارج ، يرغــ  إلــ  فــ  کــل أســباب التنــاقض وبســب  اصــطدا  ذاتــ  هبــ ا العــا)ابريــس(، حيــاوك أن خي
االغرتاب والع لة، وسوء الظن ابآلخرين. فمن املي ات احلضارية الباريسية الي يعج  هبا البطل اإلدريسـ  
مــــن املماــــن أن نشــــري إلــــ  األمــــاکن اآلتيــــة: مقهــــ  ثديبــــونث عنــــد ملتقــــ  ثرودي ياــــوكث و ثبولفارســــان 

عنـ  الا ـري  ديبـونث هـ ا الـ ي مسـ »ثويقـوك:  ةاملقهـ  يف الروايـ ميشاكث، حي  حيّ  ويشيد البطل هبـ  
مــن رفــاق هلــ  ما ــوا يف ابريــس ردحــاً مــن الــ من: ملتقــ  املتحــّررين أبعــد حــدود مــن فتيــان احلــ  الالتيــ، 

 (62)«وفتيات ...
الـي يراهـا يف احلـ  الالتيـ، ومـن مظـاهر مجـاك  ن  أخ   العج  من السـاعات الـ الث  نری البطل أ
 (61)،«لدائر  اخلامسـة جتـا  ثالبـانتيونث، وسـاعة السـوربون، وسـاعة کنيسـة ثنـوتردا ثا»ابريس، ه : ساعة 

تالشـت األصـداء، أخـ   ]البطـل[ العجـ  مـن »وه   الساعات تدّق دقّات أقوی وأشد وحن تنتهـ  و 
                                                        

 5احل  الالتي،: سهيل ادريس:  -79
 79(: 2982يف الصيف: ط  حسن ) -61
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ة، أن ــ  م يتنب ــ  قبــل اآلن إلــ  هــ   الســاعات الــ الث. أفاانــت معطّلــة أ  أّن نفســ  کانــت: قبــل هــ   الليلــ
 (67)«ماتظة ابألصوات؟

وک رياً ما يعجب  ال هاب إل  سينما ثالبانتيونث يف احل  الالتي،، فحن غادر فندق ، بعد أسبوع کامل 
م تاــن الرغبــة امللحــة يف » - وکــان أوك خــروج ثقــايف لــ  -مــن قدومــ  إلــ  ابريــس، ليشــاهد فيلمــا ســينمائياً 

اخليبـة الـي متـأل نفسـ  الفارغـة » ولينسَ (65)«الع اء والتفريح»س وإمّنا ليلتم(66)،«رؤية الفيل  ه  الي تدفع 
ويف الواق  يهـرب مـن أفاـار  الـي يلسـعن جسـد  ومـن جراحاتـ  الـي توجـد يف دنيـا  الشـرقية،  (64)«ابملرار 

و ر  الـــي تلتهـــ  يف جســـد  ويريـــد أن يـــری نســـاء ابريســـية عـــارات، ويتمتـــ  ويتلـــّ د هبـــن. وتوکيـــداً علـــ  
ال قافـة، الأبس أن نتوقّـف مليـا عنـد بعـض  -املرأ  رجحا ً مطلقاً عل  کفة ابريس -ة ابريس رجحان کف»

ما حدث يف داخل دار سينما. فقد کان الفيل  املعروض ليلتئ  فيلماً ثقافياً رفيعاً، وقـد أاثرت قـراء  أمسـاء 
جـــان روســـتان،  مم ليـــ  يف نفـــس بطلنـــا اإلعجـــاب والعجـــ : جـــان بـــوك ســـارتر، أندريـــ  جيـــد، بيااســـو،

لوکوربو يي ، وغريه  من األعال  من ثأدابء فرنسا وعلمائها وفنانيهاث. ويف البداية، أخ  بطلنا ابلفيل  بال 
مــا يف الالمــة مــن معنــ ، وأمضــ  دقــائ  مســحور  مــ  ســارتر وروســتان وغريتــا... حتــ  انقطعــت دائــر  

ر  إلــ  يســار  قــد امــتأل لبســاطة ألن املقعــد الفــاهتمــا  والســحر ال قــايف لــدی بطلنــا ابلفــيل ، وإمّنــا باــل ااال
ور امرأ . فقد شغلت فتا  املقعد اليساري ثفار  ووجود ث، وأنسا  حضورها کل شـ ء آخـر، حلظتئ  حبض

 (63)«مبا في  الفيل  ومم لو الفيل .
 ابريس مدينة املسارح الغربية احلضارية: -1

املتـاحف واملسـارح ومن العوامل األخری الي جعلت ابريس مهمة عل  الصعيد ال قـايف للبطـل، وجـود 
تـوفّ ر لـ  مـن متعتــ  الفاريـة، وهنـا يشـعر أبن حـ   ابريــس  تظـل  مؤمنـاً أبن املســارح کانـ الا ـري  فيهـا وقـد

قافــة فنيــة، وحتــّ  الشــرق يتغلغــل يف دمــ ، وإضــافة إلــ  هــ ا کانــت حبيبتهــا الفرنســية جــانن، فتــا  ذات ث
أن مــــا کتبــــ  فلــــوبر خاّصــــة قــــد أاثر حنينهــــا يومــــاً إلــــ   ار  الشــــرق ورؤيــــة اجلمــــل والن يــــل »وقالــــت لــــ  
فاملتاحف واملسارح والفتا  الباريسية امل قفة م ل جانن ميأل صدر  من ح  ابريـس، وإن   (68)«والصحراء.

املسارح م ل ، حيسن البطل کّل السعاد  الي تبح   کان يف غياب حبيبت  املنشود : حبيبت  الفرنسية حت 
 عنها يف ابريس ويف غياب حبيبت  املنشود : 

وقد اقرتحت علي  جانن يوماً أن ي ور بعد ظهر يو  األحد متحف ثرودانث الدائ . وهناك اکتشف »
ا فتا  ذات ثقافة فنّية، وأّما تت ّوق األثر ت ّوقاً مرهفاً... وظل مؤمناً أب ن  املسرح کان يوفّ ر ل  من املتعـة أم 

ّن علي   أن يؤثر  عل  سوا ، أو يف أن يظالفارية حظاً التبلغ  يف نفس  سائر الفنون، وهو الي کر يوماً يف

                                                        
   16 . ن:  -67
  15 .ن:  -66
  14 .ن:  -65
 13 . ن:  -64
  35شرق وغرب، رجول  وانوث : جورج طرابيش :  -63
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مبالــ ، علــ  قلّــة مالــ . واحلــ  أن ــ  بــدأ يشــعر أبن حــّ  ابريــس يتغلغــل يف دمــ  وهــو قــاب  علــ  إحــدی هــ   
 (69)«مت ج  األنظار إل  خشبة املسرح... الاراس  غري املرحية غالباً،

ميدح ويقارن البطل يف رواية احل  الالتي،، املسارح الباريسية الي حيـ  رؤيتهـا ک ـريا مـ  بـالد  الشـرقية 
الي احملرومة منها وه  نعمة عظيمة ينع  هبا الغرب وتشري إلـ  أن ابريـس هـ  منبـ  الفنـون ورمـ   للجمـاك 

 واحلضار  اجلديد . 
صا ليو  األحد »رأ يف الرواية لتوکيد عل  حدي نا: فنق تبّن هلما )البطل وصبح ( أن بوسعهما أن خيصّ 

مـــن کـــل أســـبوع نفقـــة اســـت نائية يصـــرفان بعضـــها يف مشـــاهد  مســـرحية مـــن هـــ   املســـرحيات الا ـــري  الـــي 
ن نعمـة عظيمـة يـنع  هبـا تعرضها املسارح الباريسية، والي أشـعرهتما أبن بالدتـا، بـل الشـرق کلّـ ، حمـرو   مـ

 (51)«.الناس يف الغرب وينشدوما وحيرصون عليها، حت  لقد غدت حاجة حيويّة من حاجات معيشته 
 صور  الغربة  الکآبة يف املکان الر ائي الباريسي: -1

يودّع صديق  سام  وحياوك مّد ذراعيـ  لاـ  يعانقـ  يشـعر ابلغربـة والوحشـة  لبطل اإلدريس  حنأما ا
اب يف ابريــس ويتمن ــ  لــو کــان ماــان ســام  يف الطــائر  ويعــود إلــ  وطنــ ، ألن ــ  طــواك األســابي  واالضــطر 

ال الثة األول  يف ابريس م تظهر يف ذهنـ  إاّل صـور  جـدران کئيبـة سـوداء وطقـس ابريـس اخلريفـ  ومساءهـا 
تبـدو ح ينـة ووحشـة  الغائمة املمطر ، ل لك م يُعج  بطقس ابريس اخلريف ، ألن املدينة يف ه ا الطقـس

ـــــ  جـــــدران ابريـــــس،  ـــــي تطـــــّل علـــــ  »وکّلمـــــا ينظـــــر إل يستشـــــعر الوحشـــــة مـــــن هـــــ   اجلـــــدران املســـــّود  ال
وحن يودّع سام  خلف  ف   الطائر ، يشعر ابألحاسـيس الغامضـة احل ينـة متـأل صـدر  يف  (52)«الشوارع.

ت.. هــ   أســابي  ثالثــة.. ولــيس يف وأنــ»الفــرار، أو يف االبتعــاد عــن جّوهــا الغــري، فيقــوك خماطبــاً نفســ : 
ذهنـــك إاّل صـــور  جـــدران کئيبـــة ســـوداء، ومســـاء غائمـــة ممطـــر ، ولـــيس يف صـــدرك إاّل رغبـــة يف الفـــرار، يف 

 (51)«االبتعاد. إّنك تااد اآلن حتسد ، سام  ه ا ال ي يعود، وتتمّن  لو أّنك کنت أنت يف الطائر ..
  الفرنســية، وملّــا ميــض علــ  غيبتهــا يومــان، وهــ  وحينمــا تضــي  بــ  ابريــس، يف غيــاب جــانن، حبيبتــ

غــادرت ابريــس إلــ  مقاطعــة ثاهلــوت ســافويث لقضــاء أســبوع املــيالد لــدی خالــة هلــا هنــاك، فيقــرتح البطــل 
علــ  صــديقي  صــبح  وعــد ن أن يقومــوا برحلــة إلــ  قصــور ثاللــوارث األثرية.وحســ  راي الناتــ  فهــ   

واملــدهش، تاشــف عــن مشــاعر لــ  م تاــن موجــود  قبــل التعــّر   األن ويــة احلاملــة لبــاريس وطقســها اجلميــل
جبــانن وطــواك إقامتـــ  يف األســابي  ال الثـــة األولــ  ببـــاريس. هلــ ا بــدأ يعجـــ  بــبعض عـــادات أهــل ابريـــس 
وابتهاجـــاهت  غايـــة االبتهـــاج ويتـــ ّوق طبيعـــة التيســـري والتبســـيط والـــرت  عنـــده ، ألمـــ  يتجنبـــون اإلطنـــاب 

وکان الطقس مجيال يَع ـد أبّا  َصـْحٍو ممتعـة، وکـان ذلـك غريبـاً يف تلـك الفـرت  مـن : »والتعقيد فيقوك البطل
العـــا ، ولاـــن ه  رأوا الباريســـّين مبتهجـــن غايـــة االبتهــــاج بـــ لك اجلـــو، خـــارجن إلـــ  الغـــاابت واحلقــــوك، 

 (57)«مستقلّ ن القطارات إل  الضواح  واألقالي .
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ن کــان يعجبهــا صــديقيهما صــبح  وعــد ن، يف  ارهتــ  ولــيس کــل أمــاکن ابريــس يعجبهــا البطــل، وإ
قصـــرين أو ثالثـــة مـــن قصـــور ثاللـــوارث يف ابريـــس، م تاـــن هتتـــّ  وتعجـــ  أبي شـــعور أمـــا  تلـــك القصـــور، 

أحـّس »وتشبها ابلص ور الي صامتة والتع . فيقوك خماطباً نفس  ويصف حالت  من رؤية قصور ابريس: 
عور أما  تلك القصور، فاأمّنا ه  ص ر  من ص ورها التع . ولاّن  هو أبن  نفس  م تان لتهتّ  أبي ش

 (56)«م يشأ أن يعرّب عن ذلك، خو  إفساد اجلو عل  رفيقي ، وقد سحرهتما بعض ه   القصور.
 : اخلمص مت احلرمان ابريس مدينة الرحرر -4

منعقـد  الـ ن  القدميـة، و حيـاوك يف سـفر  إلـ  ابريـس التحـرر « احلـ  الالتيـ،» مياننا القوك إّن بطـل
يف حـــــن أن بـــــريوت تبـــــدو ماـــــان احلرمـــــان  علـــــ  هـــــ ا تـــــؤدي املدينـــــة اجلميلـــــة دور امل لصـــــة واملســـــاعد 

تبحـــــ  عنهـــــا... عـــــن املـــــرأ  تلـــــك هـــــ  احلقيقـــــة الـــــي » لـــــ لك يقـــــوك البطـــــل يف الروايـــــة:  (55).والابـــــت
 (54)«تنساها..بل تتجاهلها.. لقد أتيت إل  ابريس من أجلها.

 مدينة العلوم  اجلامعات الرصينة: ابريس -5
ولقد تبلـورت جمموعـة مـن العوامـل جعلـت ابريـس مهمـة علـ  الصـعيد العلمـ  وال قـايف واألدي للبطـل 
اإلدريســـ . ولـــو بعـــض هـــ   العوامـــل، کانـــت النتـــاج الفاريـــة، والنقديـــة الـــي تولّـــد مـــن حماضـــرات جامعـــة 

وشغل ساعات مابعد الظهر کل ها »انبهاراً وإعجاابً هبا:  السوربون الي ک ريا ما يستم  إليها البطل وحتمل 
ابلعمل..فاســتم  إلــ  حماضــر  يف )الســوربون( عــن مجاليــة الفــّن، و ار قريبــاً لــ  شــاعراً يــنظ  ابلفرنســية فــَنغ َ  

ويف ماان أخری نرا  يقصد  (53)«ابإلصغاء إل  بعض قصائد کان جّوها الشعري الغامض أمجل ما فيها.
وهـبط إلـ  ابحـة الفنـدق ابکـراً يف صـباح »واالستماع إلـ  حماضـر  أخـری يف جامعـة السـوربون: يف التوج  

 (58)«.اليو  التا ، وکان علي  أن يتوج   إل  السوربون لسماع حماضر  عن الشعر الفرنس  احلدي 
 ابريس مدينة الساحات  املطاعم اجلميلة -3

هبـــا البطـــل طـــواك إقامتـــ  يف ابريـــس، هـــ  ســـاحة ومـــن اجلماليـــات أالخـــری هلـــ   املدينـــة الـــي يعجـــ  
ثاألوبراث وجاّد  ثالشان لي  ث فت ل  ساحة األوبرا وواجهات امل ا ن فيها واالجتيا  من جاّد  ثالشـان لي  ث 

فغادر غرفتها عند الغروب إل  ساحة ثاألوبـراث ويف نّيتـ  أن يشـاهد واجهـات »يف نفس  ل   غريبة وج لة:
اســـبة املـــيالد، باـــل رائـــ  فتّـــان مـــن املعروضـــات. وقـــد ظـــّل ســـاعة ينتقـــل أمـــا  احلوانيـــت امل ـــا ن امل دانـــة ملن

ـــ  أســـلمت  قـــدما  إلـــ  جـــاّد  ثالشـــان لي  ث، وکـــان قـــد اجتـــا   مـــرّ  مـــن أد هـــا إلـــ  أقصـــاها،  املضـــاء ، حّت
 (59)«.فاستشعر ل لك لّ   غريبة

س أســهمت يف صــياغة رؤيتــ  هاــ ا تــرتبط ابريــس يف وجــدان البطــل )ســهيل إدريس(أبمــاکن يف ابريــ
الفارية للعام الغري وتشـايل منظـار  السـياولوج  لألشـياء، وهـ   األمانـة هـ : الوحـد  الـي توجـد بـن 

                                                        
   215 .ن:  -56
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شــّبان العــرب والشــبان الباريســين واحلــ  الالتيــ، وجامعــة الســوربون. والوحــد  الــي کانــت يف أحــد مطــاع  
بطائفـــة مـــن مواطنيهـــا الســـورين واللبنـــانين، ومـــن الطـــالب تـــدع ، مطعـــ  ثلـــوي لـــوغرانث والتقـــاء البطـــل 

العــراقين واملصــرين والتونســين. والبطــل وصــديق  فــؤاد کــا  ميضــيان إلــ  ثالاــابوالدث ليحتســيا فنجــا ً مــن 
وقــد کــان البطــل اإلدريســ  يف (41)«القهــو . وهنــاك کــا  يلتقيــان طائفــة مــن مواطنيهــا الســورين واللبنــانين

ـــبه ، ويعتقـــد أّن ينفـــر مـــن لقـــاء  مـــن اخلـــري أن يعـــيش يف غـــري أجـــوائه ، فـــإن يف »هـــؤالء املـــواطنن، ويتجّن
 (42)«أحادي ه  ه راً ک رياً، ويف وقته  ساعات ک ري  مهدور .

بعض املقاه  واجملتمعات،  وحن حتد ث م  فؤاد عن بعض املظاهر املؤذية الي يظهر هبا مواطنوتا يف
رين علـ  الطـاوالت يف ثالاـابوالدث وغريهـا مـن املقـاه  يف ابريـس طنيـ  املنتشـخطأ  يف رؤيت  إلـ  موا وجد

ة إلـ  مواطنيـ  وأعمـاهل  اطئـوحن وض ح البطل إحساس  يف التجّن  عنه ، حاوك فـؤاد تصـحيح رؤيتـ  اخل
 يف البح  عن هوّاهت  وذواهت  يف ابريس: 

 فأجاب فؤاد هبدوء، وهو ينظر يف عيني : »
فأ  أحس  أّنك عل  خطأ. إم   اليوحون ابلنفور، وأنت لن تنفـر مـنه  إذا أدرکـت ال ا ع ي ي.  -

ــ  شــّبان قلقــون، يبح ــون عــن أنفســه . إنّنــا مجيعــاً، حنــن الشــّبان العــرب، ضــائعون يفّتشــون عــن ذواهتــ   أم 
 (41)«أبنفسه . والبد  أن نرتا  ک رياً من احلماقات قبل أن جند أنفسنا...

 الن ص  االسرعمء عند زائريباابريس صور   -6
إن صور  ابريس لدی  ائريها امل تلفن تااد تتاّرر م  فروق بسيطة بن رؤية  ائـر وآخـر، »يف الواق  

يـة، وه ا يرج  إل  أن أک ر أولئك ال ائرين کانوا حيملون يف نفوسه  ثعقد  الـنق ث جتـا  احلضـار  األوروب
فعقـد  الـنق   (47)«اً من ثقافة قدمية أو حدي ـة.هري م تنل حظوثعقد  استعالءث جتا  من ورائه  من مجا

والشعور ب  م يفارق البطل اإلدريس  يف معظ  فصوك رواية ثاحل  الالتيـ،ث کأنـ   رجـل منعـ ك يف ابريـس، 
الخيــرج مــن انع الــ ، ونقصــ  وقلقــ  الشــرق  وخوفــ  واضــطراب  إآّل إذا اجتمــ  البطــل بفتــا  غربيــة مــا أصــاهبا 

 ا . االحنر 
ومنهـا  (46)«شعر  أبن   يتضاءك، حت  يصبح حشر ، ذاببـة، قـ ر .»فمن مشاعر نقص  يف الرواية، هو

 : الرجاك والنساء يف الشرق ما يستشعر ويقوك خماطبا نفس  يف عقد  نق  وخو  وحرمان
رجـل فتيات بلـدك اللـوايت جعلـت مـنهّن التقاليـد أرواحـاً مـ عور  بشـبح الرجـل،  ّ نشـأت يف نفـس ال»

عقــد  أبن ــ  خييــف املــرأ ، فلــ  ياــن لديــ  بــّد مــن أن يتــواری.   أصــبح بــدور  خيــا  املــرأ . وانشــّقت اهلــو  
بينهمــــــا، وعمقــــــت وعمقــــــت وکانــــــت متتلــــــئ کــــــل يــــــو  برکــــــاٍ  جديــــــد مــــــن أحاســــــيس الابــــــت واحلرمــــــان 

 (45)«واخلو .
                                                        

 81 .ن: :-41
 81 .ن::-42
  82 .ن: -41
 8ابريس يف االدب العري احلدي : خليل الشيخ:  -47
  241احل  الالتي،:  -46
  69 .ن:  -45

http://abu.edu.iq



 

 أمنوذجا   ينياحلي المت ةييف ر ا سيابر  سيإدر  آلسبي عند الر ائي كانصور  امل 

292 

اـر، وإمّنـا ابلفعـل. ومـن هنـا  فصفعة ال ك ال متّح  ابلفوالنق  .دراء   وال األولان ال التعا  ياف ، 
   جنســ الــ ي يســتهلك املــرأ  کموضــوع  ، أي طريقــة الرجــلکــان التصــمي  علــ  االنتقــا ، وعلــ  طريقتــ 

يلفظها، أو ابألحری يلفظ البقية الباقية منها أما يف روايي اخلندق الغمي  وأصابعنا الي حترتق النری ذکراً 
. منهــا مــا جــاء يف أصــابعنا الــي حتــرتق وســام ، بطــل هــ   الروايــة، لبــاريس وأورواب إال أقــواك حمــدود  قليلــة

يســع  أن يــرتبط برفيقــة شــاکر، وهــ  فتــا  ســورية مجيلــة تعمــل مدّرســة يف مدرســة صــغري  يف مشــاك ســورا، 
عالقة احل  الفانية السريعة. فه ، مـن فـرط حّبهـا لبطـل ثعلـ  ضـفا  السـنث أوثاحلـ  الالتيـ،ث کانـت 

  جتربة عل  منواك جتارب  م  فتيات ابريس من أم اك سو ان وليليان ومرغريت، وکانت ترغ  أن تعيش مع
م ـــل ســـو ان وليليـــان »س نســـن صـــن  احلـــ ، أو ابألحـــری صــن  اجلـــتريــد رفيقـــة شـــاکر تعـــر  هـــل هــ  حت

وهــ ا مــا أرادت معرفتــ  مــن ســام  ولانــ  م جيبهــا ألنــ  شــعر ابالميــار والتالشــ  وکانــت (44)، «ومارغريــت
تــ  مــ  رفيقــة شــاکر وفتيــات ابريــس، جتربــة ابرد ، ُمــرّ  هــ  أيضــا طالبــة لــ   م لهــا والتبحــ  عــن جتربــة جترب

احل  احلقيق . فيقوك سام  خماطباً نفس  أن فتيات ابريس يشبهن بشياطن يف خياهلا ورفيقة شاکر ه  
 يس: يف ابر  البطل فتا  شرقية من أم اهلّن تلتح  بقائمة النساء الاليت قد جتّرهبن

سو ان وليليان ومرغريت.. أشباٍح يف عينيهـا. خيـاالت يف ضـمريها. شـياطن يف جسـدها... سـو ان »
ابريس، ليليان ابريس، مارغريت ابريس، وأنت  أيضا؟ تعيشن يف ابريس، متوتن يف ابريس، سو ان وليليان 

تلـك من هنا خنلـ  اىل القـوك ان  (43)[«.البطل ومارغريت... ورفيقة ]شاکر متوتن يف ابريس ويف جسد
 الفنرية للعام الغري عل  وف  تشنيل مناظر  السينولوجية لألشياء الرواية اسهمت يف صياغة الرؤية

 الخاتمة:

 توّصل البح  للنتائ  االتية: 
ماا  رفيعا للحضار  الغربية، ول لك حتولت رؤية صورهتا إل  جنة جت ب البطـل  أوال: أن ابريس تعد  

جت ب الش صيات الروائية يف ه   الرواية،  يف احل  الالتي،، أو کأما قط  استعماری الراوئ  اإلدريس 
 وه   تبدو يف قراء  الن  وحتليالت  کما أشر  إليها يف صل  املقالة.

أسهمت يف صياغة رؤيتـ  الفاريـة  معينة يس يف وجدان )سهيل إدريس( أبماکناثنيا: ترتبط صور  ابر 
للعــام الغــري وتشــايل منظــار  الســياولوج  لألشــياء، وهــ   األمانــة هــ : الوحــد  الــي توجــد بــن شــّبان 
العرب والشبان الباريسين واحل  الالتي، وجامعة السوربون. والوحد  الي کانت يف أحـد مطـاع  الطـالب 

ع ، مطعـــ  ثلـــوي لـــوغرانث والتقـــاء البطـــل بطائفـــة مـــن مواطنيهـــا الســـورين واللبنـــانين، ومـــن العـــراقين تـــد
 واملصرين والتونسين.

اثل ــا: لقــد تنونــت جمموعــة مــن العوامــل انفــردت مظــاهر وصــور ابريــس مهمــة علــ  الصــعيد العلمــ  
أدابء العرب املعاصرين ال ين سافروا إليهـا اإلدريس  يف رواية احل  الالتينية وبعض للبطل وال قايف واألدي 

و بعض ه   العوامل، کانت النتاج الفارية، والنقدية الي توّلد مـن حماضـرات جامعـة السـوربون الـي ک ـريا 
ما يستم  إليها البطل وحتمل  انبهاراً وإعجـاابً هبـا والسـينما واملسـرحيات والباريسـية والنسـاء العـارات فيهـا 

                                                        
 58ادريس: اصابعنا الي حترتق، سهيل  -44
   59-58 .ن:  -43
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  واملقــاه  والســاحات الباريســية م ــل ثاألوبــراث وجــاّد  ثالشــان لي  ث فت لــ  ســاحة األوبــرا يف الفضــاء الغربــ
وواجهات امل ـا ن فيهـا واالجتيـا  مـن جـاّد  ثالشـان لي  ث يف نفـس البطـل و الش صـيات الروائيـة الالتينيـة 

 .ل   غريبة
ية احل  الالتي، بسب  رؤيـة رابعا: تنونت نوع من مشاعر الغربة و الوحشة عند البطل الروائ  يف روا

الطقس الباريس  الائي  واملمطـر وصـور  بنـاات ابريـس الداکنـة والسـماء الغائمـة فيهـا کمـا يشـعر البطـل 
ابلغربة والوحشة واالضطراب يف ابريس ويتمن   لو کان ماان صديق  سام  يف الطائر  ويعـود إلـ  وطنـ ، 

ة ســـوداء وطقـــس يـــس م تظهــر يف ذهنـــ  إاّل صـــور  جــدران کئيبـــألنـ ـ  طـــواك األســـابي  ال الثــة األولـــ  يف ابر 
 اجلـوها الغائمة املمطر ، ل لك م يُعج  بطقس ابريس اخلريف ، ألن املدينة يف هـ ا ابريس اخلريف  ومساؤ 

يستشــعر الوحشـة مـن هــ   اجلـدران املسـّود  الــي »حشــة وکّلمـا ينظـر إلــ  جـدران ابريـس، تبـدو ح ينـة ومو 
 .«تطّل عل  الشوارع
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