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 اللهإست
 

 هم. نفسهللا ل يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبن إ
 ( 11)الرعد : 
 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan mereka sendiri 

(Ar-Ra’du : 11) 



 ه  
 

 اإلهداء
 

 :إىل اجلامعي  البحث هذا أهدي
 ." احلاج صوغيطا أيب " .1

 ." احلاجة  رةحس  ر و ن أّمي " .2

يف    همخل عسى هللا يغفر ذنوهبم ويدواألصدقاء الذين ساعدوين  ،  لكبريأخي ا .3
 . ابرك هللا هلم اجلنة.
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 ستخلص البحث م
الظ .  2020.  الدين   ء أمحد، عال الرئيسى يف رواية صاحب  الشخصية للشخص  الطويل ل  تنمية 

وبس أدبي  رتجلني  سيكولوجية  سيغمون)دراسة  نظرية  ضوء  على  فرويد(ة   .د 
العلم وآداهبايالبحث  العربية  اللغة  قسم  اإل،  العلوم  جامعة انيةسن، كلية   ،

 . جكومية يف مالنراهيم اإلسالمية احلإبك  مال انمول
 كيم ،املاجستريا عارف رمحن ح :      ف مشر 

 سيكولوجية أدبية.  ئيسيلر ا خص الش  . خصيةلشا  .ةتنمي:    الرئيسية   الكلمة 
 

، ميكن حتليل األعمال سي. لذلكنفلاب  " له ظواهر تتعلق ةنفسي  األدب الذي يعترب "عرض
مال األدبية األع  ز على علم النفس األديب هو حبث يرك يف  نفسية. البحث لاابستخدام النظرية  ةاألدبي

ني الذين ذا البحث حتليل املؤلف هل  كن، ومياألدبية  الاليت تستخدم املراجعات النفسية يف هذه األعم 
  األدبية  ل ايف األعمال األدبية ، أو قراء هذه األعمأدبية ، واألرقام الواردة   يقومون أبعمال

البحث   هذ أهداف  رواالية  الشخص التنمية    فةملعر هو  البحث    امن  يف  احب ص  يةرئيسية 
الطويل و  الرئيسية  تأثري  الالظل  الطويل.  ة صاحب  اييف رو الشخصية  بحث يستخدم  ال  اذهالظل 

   .كل وصفيحتليلها يف شجبمع البياانت و  متيفى اليت تيقة البحث الكطر 
ذا البحث ه يف    ستخدم مل. ومنهج البحث اكتبيةملو الدراسة اه ذا البحث  هنوع البحث يف  

اه بطريقة    نهج امو  البياانت  بصع  وطريقة  والوصفي.  لتح  راءة القالكيفي  البليوالكتابة.   ،تانايل 
ع البياانت، ج ي:  هوىوبرمان اليت تتكون من ثالث مراحل، و ميلس  ي طريقة  ه  ستخدمةملالطريقة ا

 ج.البياانت، واستخالص النتائ  يلوتقل
البحثهذ   نتائج التحل  استنتاجها  هو  ا  الذ من  مت   وجدهتاي  يل  اليت  البياانت  إىل  استناًدا 

هي  احل عليها  جصول  على  حيتواين  جودي  دإلا  بن اشيئان  حتتو   3و،  من  جانب أشياء  على  ي 
 جودي.   ن مغا  السوفري اإلي  وي على جانب يء واحد حيت، وشإيغا من جودياإل
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Literature that is considered a "psychiatric symptom" has phenomena 

related to psychic / psychiatric. Therefore, literary works can be analyzed using 

psychological theory. Literary psychology research is research that focuses on 

literary works that use psychological reviews in these literary works, this research 

can analyze the authors who make literary works, the figures contained in literary 

works, or readers of these literary works. 

The purpose of this study was to determine the personality development of 

the main character in the novel الطويل  لصاحب الظ  and to find out the influence of the 

personality of the main character influencing a story in the novel صاحب الظل الطويل. 

This research is a descriptive qualitative study using a literature review.  

This study uses qualitative research methods that collect and analyze data 

in descriptive form. The data collection techniques used were reading and note 

taking techniques. And the data analysis technique used in this study is the Miles 

and Huberman technique which consists of three stages, namely: data collection, 

data reduction, and drawing conclusions. 

The results of this study are through the theory of literary psychology 

developed by Sigmund Freud, it can be concluded from my analysis that based on 

the data obtained are 2 things that contain the Id Judy side, 3 things that contain 

the Ego Judy side, and one thing that contains the Superego Judy. Some Egos 

from Judy did well to reach Ed from Judy, this shows that Judy's development 

into a mature and more independent woman went hand in hand with time, but for 

some time she still needed the father figure of صاحب الظل الطويل.  
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  Sastra yang dianggap sebagai “gejala kejiwaan” memiliki fenomena-

fenomena yang berhubungan dengan psikis/kejiwaan. Oleh karena itu, karya 

sastra dapat dinalisis dengan menggunakan teori psikologi. Penelitian psikologi 

sastra merupakan penelitian yang berfokus pada karya sastra yang menggunakan 

tinjauan psikologi dalam karya sastra tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana mengetahui 

perkembangan kepribadian tokoh utama dalam novel الطويلصا الظل  حب  ?. 2) 

bagaimana mengetahui pengaruh kepribadian tokoh utama dalam novel   صاحب الظل

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui .?الطويل

perkembangan kepribadian tokoh utama dalam novel الطويل الظل   dan صاحب 

pengaruh kepribadian tokoh utama cerita dalam novel الطويل صاحب الظل .  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif . Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik membaca dan catat. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dapat disimpulkan dari analisis saya 

berdasarkan data yang diperoleh adalah 2 hal yang mengandung sisi Id Judy, 3 hal 

yang mengandung sisi Ig Judy, dan satu hal yang mengandung Superego Judy. 

Beberapa Ig dari Judy berhasil dengan baik untuk mencapai Ed dari Judy, hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan Judy menjadi seorang perempuan dewasa dan 

lebih mandiri beriring dengan jalannya waktu, tetapi untuk beberapa waktu dia 

masih membutuhkan sosok ayah dari صاحب الظل الطويل.  
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 الباب األول 

 املقدمة 
 

 خلفية البحث .أ
و  املؤلف  خليال  نتيجة  اجملتمع  وسط  يف  األدب  الظوااساتانعككان  على   رهه 

)جربوحيمالجتماع هذا59:    2003،  ية  يشري  صورً   (.  يكون  األدب  أن  إىل    ا الرأي 
يف الشخصيات  خالل  من  األدب للحياة  فإن  القصص.  اإلنس     عن  تعبري  الذي  هو  ان 

خيترب، واألفكار، واملشاعر، واحلماس، واملعتقدات يف شكل من الصور امللموسة اليت تثري  
 (. 3:  2009انتورو ، ي جدوات اللغة )نور السحر ابستخدام أ

التق شخصيف  األدمي  يف  مباو   وه دب،ية  من  علم  احدة  الاحث  ألديب. نفس 
ة هو مرآة  يف سيكولوجية أدبي   النفسية. األدب   ل الذي لديه األعمالالشخصية هو شك

، )إندراسوارا  اإلنسانية  والسلوك  املواقف  ه179:    2003بني  أدبية  سيكولوجية    ي (. 
 عمال النفسية. ألار إىل األدب كنظعلم ي

ابلنفسية متعلقة  ظواهر  له  نفسية"  "أعراض  يعترب  الذي  ميك   .األدب   ، ن لذلك 
حبث يركز    النفس األديب هو  النفسية. حبث علمظرية  لنا  األدبية ابستخدامحتليل األعمال  

وميكن   ،ألدبيةدم املراجعات النفسية يف هذه األعمال اعلى األعمال األدبية اليت تستخ
الب حيأ  حثهلذا  األدبيةن  األعمال  يصنعون  الذين  املؤلفني  يف لل  الواردة  واألشكال   ،

ي ةخصيالش   .األعمال األدبية  ، أو قراء هذهيةال األدبمعاأل فنا  كون لغة و اإلنسانية قد 
تتجزّ أداب. بني اإلنسان و و  بنفسه و عقله ليصب األدب هو وحدة ل  الكاتب يعمل  أ. 

ة ابألعمال األدبية من خالل الرموز. ما يعمل  ا يي يف احلعما رأد و شه  ماععما شعر و 
 .  (4:  2008ات ، وف)س يف األدب اة و احلي  الكاتب لتنشط بني شخصية يف

األ األدبيةعماتعرض  يا  ل  إظنليت  خالل أهنا    على  ليهار  من  النفسية  اجلوانب 
و  ابستخدام  ،  لذلك شخصياهتا.  األدبية  األعمال  األدب  ب  تقار تناول  علم  و نفسية. 
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ا. هذا  يً أن يكون نفس ن عمله  ، إل أجًدا. على الرغم من كونه كاتًبا نقدايً   قريبان  سالنف
هناك  مق النفس  وعلم  األدب  بني  ألنه  متقبول  وظروابط  غري  فياطعة  مبعين  .  مباشرةية 

العالقة ألن   النف كانت  الشياألدب وعلم  املؤلف  ءس هلما نفس  البشرية.  النفس  ، أي 
الو  من  النفس  احلالةاقالذي    بشرعلم  التقاط  على  نتائج    درون  بعمق.  البشرية  النفسية 

، وضعه  ف للمعاجلة والكشف عنها يف شكل عمل. فقط الختال  العتقال بعد خضوعه
أل عاملؤلف   شكل  أدى  النفسبية عمال  علم  بينما  خربته،  حسب  وضع،  شكل  ،  يف  ه 

 (88: 2003، إندراسوارا) نظرايت نفسية
. على الرغم من ل من احلياة الواقعياألص  قنسخ طب  وه  ألدب ا  أن  سألسايف ا

خيال شكل  يف  املثأهنا  سبيل  على  والرو الق  لا،  القصرية  والدرامااايصص  ميكن ت  ل   ،
املؤلف  اليتصل املشاكل  ف ا قدمها  الواقعية.الي  حلياةعن جتارب  األمر فقط هو أن    ومية 

وظر  أبساليب  يعبئها  ما  غالًبا  أخالقية  املؤلف  برسالة  خمتلفة  اإلنسانحلوف  د  )عبياة 
 (.2 :2003، الرمحن

يف شكل قصة  يكون األدب    املؤلف.  نمشكالً من أشكال التعبري    األدب يعترب  
اليالية من خالخ التجارب  التجريبية  و   ،التخيالت(خلية )األفكار و دال  التجارب  كذلك 

للم حقيقية  للمؤ )صورة  حوله(  يدور  الذي  الواقع  أو  إنساينلف.  ؤلف  ، األدب كائن 
 (.25:  2012، فاروقة ميكن دراستها أكثر )إنسانية قيحق

املكتوب  )امكتوابً ( و لساان  يكون األدب شفهًيا )أدابً  املألدب  ثال ، على سبيل 
  حتدث   اليت  مواقعي  عامل  لرواية كإحدى أعمال األدبية، هيا(.  قصرية والرواايتالقصص ال

األشخا   البشر  هلا   يتعرض  اليت  والسلوكيات   األحداث   فيها   .الواقع هبا  ويقومون   صأو 
  اإلشارة  عند غالبا نسمعها يتال ت ااملوضوع  هي الديين والواقع النفسي  والواقع الجتماعي

شيئان    حقيقة  أهنا  على  الرواايت   إىل القصة،  ىف  ضروري  شيء  هو  والصراع  احلياة. 
ة  و ر األساسان  لبناء خطة القصة مها الصراع والذروة. إذا مل يكن ىف القصة الصراع أو الذ

خالل   ظواهر نفسية ستقدم جوانب نفسية من  عتربيي  ذال  األدب   ة.فتلك القصة فارغ
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. يرتبط األدب وعلم  ستخدام هنج نفسياب  امل مع األدب عت، ميكن الشخصياهتا وابلتايل
ارتباطًا   رؤيتهالنفس  ميكن  نفسية  ظواهر  على  األدب  حيتوي  سلوك وثيًقا.  خالل  من  ا 

السلوك هذا  سيؤدي  امل  إىل  الشخصيات.  شكلها  نقلشخصية  يف  القصة ار  أفك  ؤلف 
 (. 96:  2003)إندراسوارا ،
ريوشا تعيش يف ملجأ أن هناك فتاة تدعى جة  لقصتقص ا  ة اليتالروايحد  أمن  

الكلية  تعليمها يف  تريد مواصلة  بعنوان  لأليتام  أيًضا مقاًل  جريوشا  النهاية أرسلت  ويف   ،
، لذلك جاء  أحدهم املقال وكان مهتًما ابملقال  ى"األربعاء األزرق". بعد بضعة أايم تلق

وط األيتام  دار  اإلذنإىل  ج  لب  عل ملساعدة  مواصودي  تبتعل لة  ى  الكلية.  يف  دأ  يمها 
 .(2000 ،)جني وبسرتذلك الشخصشة و القصة بني اجلري

اليت مي النفسية  الظواهر  استخدام  اجملتمع كم  ريتم  قبلهبا  إهلام من  انني فن  صدر 
 لظواهر النفسية الكتاب. مث يتم التعبري عن اإلهلام الذي ينشأ نتيجة ا لك ذ يف، مبا خمتلفني

 (.2 :2003محن لر اال أدبية )عبد جملتمع يف شكل أعمااليت حتدث يف 
علم   و النفس    األدب يهتم  النفسية  ابلعناصر  املتعلقة  الشخصيات ابملشكالت 

 األدب اف الرئيسية لعلم  هدألجودة يف األدب. هذه اجلوانب اإلنسانية هي ايالية املو اخل
علم    ية واستثمارها. يتم إجراء أحباث س فألنه يف البشر فقط يتم تطعيم اجلوانب النالنفس  

األ بطريقتنييبدالنفس  أولً   النفسية.  النظرايت  فهم  خالل  من  يتم  ،  إجراء ،  ذلك  بعد 
األديب للعمل  اثنيً حتليل  للبحثا .  أولً كموضوع  األديب  العمل  بتحديد  مث ،  ديد حت  ، 

 (.344: 2004، رتناالنظرايت النفسية اليت تعترب ذات صلة إبجراء التحليل )
النفسية علم  يستئيسيةالر   للشخصية  لدراسة  الدخ،  التحليل  ظر ن  باحثم  ية 

األالنفسي علم  حبث  يف  خاص  هو  النفسي  التحليل  النفس.  .  عددب  مهناك  ن  د 
االشخ مبا  صيات  العاملي  النفسي  التحليل  يف  أدلرجونغ  لك ذ  يفلبارزة  ومع   ،،  فرويد. 

سيغموندك ذل فإن  مباشر   ،  يتحدث  الذي  هو  الف  ةفرويد  إنشاء  عملية  نتيجة  عن  ن 
املغللض وأكوام  العق ا ش وط  يف  و كل  الباطن  تتل  إنشاء اليت  شكل  إىل  ذلك  بعد  حول 
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ة على التحليل النفسي الذي طوره فرويد  النفسيارابت  ملقيد من اتعتمد العدأعمال فنية.  
السوفري  و ،  اإليغا، و اخلية. هناك اإلدعليه طبيعته الدا الرجل هتيمن ، هذراء البحثجإ بعد

 ،، ومضطرب ، وقلقا ب يف حد ذاهتحالة حر يف    ئًما ادجتعل اإلنسان    يف اإلنسان  اإليغا
و ومكتئب وغريهم.  ذلك ،  إمع  يالثذا كان  ،  متوازنةعملون  الثة  تظهر  بطريقة  فسوف   ،

 .( 197-196:  2003 ،دراسواراشخصية معقولة )إن
سيغي  البحث  اهذ ونظرية  النفسي  األدب  علم  نظرية  على  فرويد  و معتمد  ند 

النفسي هو فر  الذي يرى سلوك شخص، وفيه جزء  األ  ع منالنفسية. علم األدب  دب 
من وجود الروح بسبب السلوك اإلنسان الذي خيتلف ابلتأكيد عن بعضها البعض. ميكن 

تناقش حول علم الل الدراسات النفسية اليت  خ  نملإلنسان أن يكون موضوع البحث  
: 2004،  عمال األدبية أحد األعراض النفسية )راتناألاالنفس البشري. عادة، ما تكون  

 املصنفات األدبية النظرية النفسية عند صنع عمل أديب. نؤلفو امل(. حيث يستخدم 62
عن   لبحث  فرويد  سيغموند  عند  النفس  حتليل  نظرية  الباحث    اع ر صاستخدم 

الطريق   أحد معنيني يعن   إىل  لح حتليل النفس نقصدمصطما  صية حسناء. أالباطين لشخ
االيت   ومعن  مرضاه  لعالج  فرويد  إلاتبعها  وصل  اليت  النظرايت  جمموعة  فرويد  ألخر  يها 

 هذا البحث نقصد إىل  (. ويف51:    2016)جالل،   س اإلنسانفيما يتعلق بتكوين نف
حتل  يشرح  الثاين.  فر  لنفسا  ليالتعريف  العناصرلسيغموند  النفس   الثةالث   ويد  علم  ىف 

بعضا وتشكيل جممل . ترتبط هذه الثالثة بعضها يغافري اإلسو وال  غايواإل  دالبشري وهي اإل
 (. 101:  2003يندراسوارا، بشري والذي هو نتائج تفاعل الثالثة )إالسلوك ال

:  2004، ألدب )راتنااو  فهم العالقة بني علم النفسثالث طرق ميكن القيام هبا ل
وهي:(343 املفه  1)  ،  نفس  علم  )كاتبف كؤلم  الش   2،  اخلصخفهم  ة  يالييات 

م النفس  فهم حول نفسية القارئ. يرى عل   3، )دبيةال األعميف األ  ةينفس ت الخصياللش 
يف الشخصيات  و   عالقة  الناألدب  علم  والشخصيات يف  الشخصية  عالقة  هي  فسي 

متثلوا اليت  للشخصيات  الواقع  نسانإلا  لعادات  وابيف  فإ،  دور  لتايل  يف ن  الشخصيات 
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 لرسائل منأن ينقل اف  ن للمؤلك مي اليت  خصيةن الش نه مية ألام للغعمال األدبية مهاأل
 .األعمال األدبية إليها

يف  د  ول فرويد  تس   1856مايو    6سيغموند  )اليت  فرايربغ  جهورية يف  اآلن  مى 
كان    صل يهودي.ولد يف عائلة من أ  ن.دلن، يف  1939سبتمرب    23يف يف  التشيك( وتو 

فر و  يعقوب  الصوف.  د  ويالده  فسيغم  نا كيعمل كتجار  شرويد  وند  حتلل ة  صيخأول 
النفس ة سيغموند فرويد النفسية لعلم  يظل طبيعة الالوعي. يف نظر   نفس يفعلم ال/ياةحلا

الشخصية  3هناك  اإلنساين    الثة  ثل  . ك السوفري اإليغااإليغا و اإلد و ، وهي  عناصر من 
ية  للغا  يقةثو القة  ة لديهم عالثالث، لكن  لكل منهم  ناميات وظيفة وديعمل و منهم دور و 

 .(54:  2012)سوسىطا،  اينالسلوك النفسي واإلنس  ةمعرف/مييقلت
إىل  ،1980السنة  يف   عائلته  مع  يف  هجر  وهو  فينا  امللك    4  ن س  العاصمة 

 هجر إىل  ولكن قبل موته،   . يعمل وقضاء حياتهسنوات من عمره. وفيها يسكن فرويد و 
عل  انزي  اجلند  هجم  ألن  املاجنليزي  أول  هي  وهذه  يفر يه.  قيصر   حلة  ليربايل  عصر 

ا فيها  اليت  و هابسبورك  ثقيلة  ضريبة  من  اليهوديون  حقوقهم،النظام  نطلق   عملهم،   اجملرب 
اليهوديون و  انل  الجتماعي.    عبوديتهم.  واستقبال  السياسي  واشرتاك  القتصادي  ارتفاع 
 . (12:  2007 يد،رو ف)

أشهر مع    1887سنة    يف  فرويد  تزوج مخس  بعد  برينيس.  اختبار   مارات  فتوح 
  هو،   هذا  املمارسة   يف  طريقتني  ابستخدام  عصاب ألا  أمراض  كأخصائي  فينا،   له يف  دفردي
 الطريقة  هذه   يف  .هسترياي  احلالت   يف  عمله   املغناطيسي  والتنومي   الكهرابئي   العالج  يبدأ
 طريقة ال  هذه  فرويد  اعترب  .حمليا  والعضالت   اجللد  على  الكهرابئي  فيزحتال  تطبيق  يتم

 .القرتاح  قوة  جملرد   احلقيقة  يف  هو  حجاان  يبدو  كان  لو  حىت   أنه  قائلني  وهو  ىدو جلا  عدمية
 اليت   هي  املمارسة  هذه  عند   من  .جدا  الغريبة   فرويد  أفكار   فيينا  بيئة   يف  ألطباء ا  يعارض

 (8:  2001نفسي.)بريري، حتليل ىلإ ت تطور   الالحقة األفكار تطور
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يف سى  خصية للشخص الرئية الش ميتنق، وصف الباحث  باس بناء على الشرح ال
حب  اص" يف قصة يف  ة الرئيسية  الشخصيتنمية  دف ملعرفة  هب  ويلب الظل الطرواية صاح

الش ، و "الطويلالظل   الرئيس التأثري  الطويل" "صاحب  يف  ية روايف  ية  خصية  . لذلك  الظل 
رواية  يف  سى  يئر لخصية للشخص اة الش "تنميأخذ الباحث موضوع البحث حتت العنوان  

ضوء نظرية سيغموند    ىعل   )دراسة سيكولوجية أدبية   ني وبسرت"ب الظل الطويل جلصاح
 .(فرويد

 
 ة البحث ئلأس .ب

قد   خل   بنيكما  المن  السابقة،فية  تركي  الباحث  داأر   بحث  البحث  يف  ة  "تنمي ز 
الرئيالش  للشخص  صاحيف  سى  خصية  جلرواية  الطويل  الظل  وبسرت"  ب    كز ر ني 

 يلي:ا كمحث  الب ةل أسئ الباحث
 ؟ "يل"صاحب الظل الطو ية  روايف مية الشخصية الرئيسية تن  كيف .1
  ؟ل"ويلظل الط"صاحب ارواية  يف  أتثري الشخصية الرئيسية كيف   .2

 
 أهداف البحث .ج

 كما يلي: ،  السابقةبحث لائلة أبس اسبةاملن داف الباحثهأ أما
 يل" و طلايف "صاحب الظل ية روايف ة الرئيسية الشخصيتنمية ملعرفة  .1
 الظل الطويل"  "صاحب يف يةروايف الشخصية الرئيسية  ريالتأث فةملعر  .2

 

 

 فوائد البحث  . د
  يقّية. ئدة الّتطبالفاة النظرية و الفائدة. مها  ئدفا  نيلبحث إىل إثنينقسم فوائد هذا ا 

 ما تفصيليا:  بياهنوسيأيت
 ظريةالفوائد الن -1
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ا (أ علزايدة  نملعارف  ضوء  على  أدبية  سيكولوجية  دراسة  وند  سيغم  يةظر ن 
 فرويد

الرئيسية  حث  بل (ب  الطويل"    روايةيف  الشخصية  الظل  ء  و ضى  ل ع"صاحب 
 نظرية سيغموند فرويد 

 ّتطبيقيةئد الالفوا -2
 ثاحلبا (أ

يل" ب الظل الطو اح"صة  يروايف    يةيس الشخصية الرئ  ثالبح  تعزيز (1
 ند فرويدعلى ضوء نظرية سيغمو 

"صاحب  ة  ياو ر   يفة  الشخصية الرئيسيالتأثري من  عن  ملعرفة  دة الزاي (2
 طويل"  الظل ال

 العامة (ب 
املعرفة  ايلز  (1 أددة  سيكولوجية  دراسة  نظرية  عل   ةي بعن  ضوء  ى 

 فرويد يغموندس
"صاحب    رواية  يفيسية  ة الرئخصيالش من    التأثري  عن  لزايدة املعرفة (2

 الظل الطويل"  
 .خر احثني اآلبل راجع  لكون املأن ييع طحث يستا البذه (3

 
 بقةلدراسات الساا .ه

"زينة" لنوال السعداوى صية بدور يف رواية  اع الباطين لشخصر ال(  2017زمزمي ) .1
ر يف يلشخصية بدو ثتهذه الدراساتعن صراع الباطنسيكولوجيا( .حب  ةلي)دراسة حتلي

"زينة"ر  النو   واية  الكيفي ال  البحث  املنهج  البحث  هذا  يستخدم  لسعداوى. 
بدور ىف الشخصية  يعن  البحث  البحث ىف هذا  نتائج  أما  زينة  وار   الوصفي.  ية 

ال الشخصيلنوال  من  أكثر  دور  هلا  الرئيسية  الشخصية   ات سعدوي  كأحد 
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الدو   وهرين د طمحمذكي والدهون و ائر احملرتمة، ولديها جسم قصرياألخرى، من 
دف هتد.غموند فرويخصية وفًقا للغزايل وسيلنظرية الش   نة، دراسة مقار (2018)

، وكالمها دوسيغموند فروي  يل زالغإىل حتديد نظرية الشخصية وفًقا ل  الدراسة   هذه
ش الخصيات  من  الشرقية  علم  الثقافات  من  خصائص غلوانفس  هلا  اليت  ربية 

ث على البحز هذا  (. يركةملكتبث ادب )حبلبحث هو األتلفة. هذا النوع من اخم
البحث   . طبيعة هذااسةالدر هذه  لة مبوضوع  لم األدب األديب ذي الصدراسة ع

هذا يهدف  وصفية.  معلومحبلا  حتليلية  جع  إىل  حالة  ث  حول  أ ات  و  املتغري 
وفًقا ملا كانت عليه    ضودة اليت تظهر األعراجو ملو األعراض أو الظروف االسمة أ

الدر  وقت  و اسةيف  هي  الطر   هذه،  املش يقة  منكال حل  الفعلية  جع   ت  خالل 
 ها. سري وتف  يلهاميعها وحتل البياانت وجت

2. ( مولتيك  ا(2016ألفياتني  الظروف  الرئيسيةل  يةلنفس ،  القصة   ،لشخصية 
""اهلة  القصري  القصرية  القصة  خمتارات  يف  الصافية"بلأو زمية"  من  من   الغرض  . اط 

ية يف شخصية الرئيس الا  نهاين ميت تعال  ةلنفسيف احلالت اذه الدراسة هو وصه
حتل املشكلة. هذا العنصر   ية الرئيسية صالشخ  يف أنازمة" وكالقصة القصرية "احل

لقصة القصرية  ألبة من تارات اودة يف خم" املوجلقصرية "احلازمةاة  قصهو الاملادي  
 نفسال  م طريقة علمحتليله ابستخداذي يتم  حسان الال عبد القدس إمعأ  السافح

اإلندونيقاللا  وفقً   ديب.األ الكبريموس  الطريقةسي  فإن  طريقة  ،  ة  منظم  هي 
اختست لتنفيذ  ألسادم  وفًقا  حتقيقها  أجل  من  اللوظيفة  أو املل  عمليب  رغوبة 
 ما لتحقيق األهداف احملددة. فيذ نشاطتسهيل تنهجية لاملن
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 البحث ج همن . و
 بحث منهج النوعّية  -1

تيب  حث املكهو الب  ه الباحثيستخدمالبحث الذي  نوع البحث يف هذا  
(library research) ابستخدام يقام  الذي  البحث  هو  املكتيب  البحث   .

أ املذكرة،  أو  الكتب،  مثل  مبي و  املطبوعات  البحث  إنتاج  البحث ان  ن 
)حسن،   ص.  2002السابق  البحث  (.11،  هذا  البحث    مدتخيس   ويف 

البياانت اليتتخاس  الذي  الكيفي م  شكل قي  ها يفعن  بريلتعجعها وا  تمي  دام 
ويتم تنفيذها بشكل عام يف   وعية ومؤقتةضها مو حتقيقئج املراد  ، والنتاةنسبي

 (.113  ، 2006ث الجتماعية )سوكنداركودي، البحو 
ليلها حتو   ت ااندم طريقة البحث الكيفى اليت تتم جبمع البيحث يستخهذا الب

 (30،   2014مد ،  )حمور يشرح بوغدان واتيل  يف شكل وصفي كما
 

 ثالبح  رمصاد -2

البياانت   بيا مصدر  مصدر  اهو  احلصالبحث  انت  مت  عليها.  ليت  ول 
الكيف البياانت  يتممصادر  اليت  البياانت  مصادر  هي  يفراإج  ية  شكل   ؤها 

  ، ت ياانر الب(. هناك نوعان من مصاد45  :2006،  سوكنداركودي)  ملخص
ا البياانت  مصادر  والثانويألمها  مصاولية  البة.  هواألول  ت انيا در    اية رو   ية 

الكتب واجملالت العلمية  حيتوي على    ية هولثناو ، وأما ايلظل الطو ب الصاح
ا  والواثئق واألطروحة  واجملالت  اجتما بة  لقتعملواإلنرتنت  األعلم  على دب  ع 

ا والدراسات  واألساليب  النظرايت  متت أساس  ،  )سيسوانتورو  ا ه تاسدر   ليت 
2005:  53.) 

 : تايلال كمالبحث  ا اهذ در يفاملصا
 ييس رئالدر صاامل (أ
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من  ال  انت بيا ال  و ه  رئيسيالدر  صاامل نفسه  املؤلف  عليها  جيد  يت 
، مصدر روكو ون(. رأي آخر وفًقا لك56  :2012،  سوانطااملصدر )سي

البيالبياان مصدر  هو  عليت  العثور  مت  اليت  احلصول  اانت  أو   هاعليها 
البياانت  من  األ  ابستخدام  الذي  صلية  حتاملصدر  )مت  ،  ور كونكو ليله 

صاحب  الرواية    هو  البحث  اهذيف    سياملصادر الرئي  .(145  :  2009
 الظل الطويل. 

 نوي الثصادر امل (ب 
الافية  بياانت إض  و ه  نوي الثصادر  امل علمية واجملالت الب  كتمن 

واجملالوالواثئق   املتعلقواإلنرتنت  واألطروحة  بت  األدب    معلة  اجتماع 
أ واألسا  ساسعلى    تها. دراس متت  اليت    ت والدراسا  بيلالنظرايت 

 (159 : 2007لونج، و م)
 

 ع البياانت يقة مجر ط -3
جيب   البحث،  جييف كل  طريقةأن  أما  حتليلها.  مث  مقدما  البياانت   مع 

احلصول  ث، ألن هدفها األول هو  ات يف البح هي أهم خطو   ت انالبيا   عيج
لئ بياانت  )و   قيقةدو و   قة على  ص.1999يجي،  قندلوشاملة   ،87) .  

يف اخلطوات التالية  إبجراء    اليت يتم لكتابةاو ة  قراءريقة الطب  باحثم الاستخدا
 جع البياانت:   

 ة القراءةريقالط (أ
حدد  و   الكائن  ت ايو تحم  كامل  قراءةالطريقة القراءة الصحيحة هي  

الببياانبلق  عيتء اليت  األجزا . (168-167  :  2012حث )كيالن،  ت 
تكون الباالط  وهذا  األويل  البثحريقة  جلمع  هذاياانت  ة  لبحث. ا  يف 

 ءة كما يلي:طوات طريقة قراخلا
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خاصة  ذي يتعلق بضوء البحث و البحث عن املشهد الرواية و القراءة   (1
 .يدو ر يغموند فرية س وء نظفيما يتعلق بض

 اانت حسب املوضوع  البي سيمقت (2
 كتابة قة الالطري (ب 

طري هي  البيااتبكقة  طريقة كتابة  الانت  بة  هبذا  ث حباملتعلقة 
تكو   (. 94  :   2016)مهزة،   اهذا  الطريقة  البلثالثون  جلمع  ة  احثة 

 طريقة كتابة كما يلي:البياانت يف هذا البحث. اخلطوات 

 بحثال ءو ات عالقة بضات ذلفقر كتابة البياانت من ا (1
صاحب    روايةيف    ند فرويدية سيغمو بضوء نظر   جع البينات املتعلقة (2

 .وبسرتني طويل جل لال الظ
 

 ت ل  البياانيطريقة حتل -4
حتمهمة    وظيفة  هية  طريقهذه   يف  جيدة.  للغاية  حبثية  نتائج  قيق 

يها ت اليت مت احلصول عل ول على صالحية البياان تخدام هبذه طريقة للحصاس
بتقليل البياانت    (. قام الباحث158  :   2010،  اينشةرد)ه  بل الباحثنيمن ق

البياانت وع (،كما  30.  ص،  1994ن،  )هوبرمائج  تالنا  صتخال واس  رض 
 لي:ت
 ت ياانالبليل قت (أ

أتيت  اانت املركزية اليت ل تزال  هي عملية فرز البي  هذه املرحلة األوىل
امليدا  السجل  بياانت  وتمن  ومركزها  و بسيطين  وتعاإلبالها  عنها  ا  لهديغ 

 : انت كالتايلطوات يف تقليل البيا(. اخل242 : 2011طوو، راس)ب
بفياانت بلا  جعبعد   (1 الباحث  يقوم  البياانت ر ،  ااملتع   ز  ة صيشخ للقة 

 يف رواية صاحب الظل الطويل. سية جريوشا آبوت رئيال
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 نظرية سيغموند فرويد انت املتعلقة بضوءيصنف الباحث البيا  (2
 اانت بيالض عر  (ب 

تظمة وتعطي إمكانية  وعة من املعلومات املني جمم ه ية اللتهذه املرحلة ا
  ئيسيةر الطريقة ال  العرض هو  رى. هذاألخا  ةطنش األوأخذ    سحب النتائج

  (. 244  :  2011)براسطوو،  ة مطلقة  يت هلا صالحيعية الت النو سااللدر 
 كالتايل:  قدمي البياانت اخلطوات يف ت

 ل الطويل ظلاب صاح   رواية الواقف يف أساسعلى يتم فرز البياانت  (1
  ب احة صيف رواي  غموند فرويد بضوء نظرية سيياانت  مث يتم حتليل الب (2

 ل الطويل الظ
 النتائج  استخالص (ج

سرتجع يو   ابلنظرية  البياانت   الباحث  رنقا ي  وه  النتائجص  خالتاس
يف   خلطوات ا (.308 : 2018و، وتكرارًا )هرطونقوم هبا مرارًا يالبياانت و 

 يلي:  تخالص النتائج كما اس
 نفيذهاي  فسري البياانت اليت متة تعجار م (1
ب (2 و حسب  اإلد  و ياانت  االسوفرياإليغا  من  غيإل  البالعر ا    ياانت ض 

 لها. يحتل و 
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 الثان الباب 

 ي نظر اإلطار ال
 

 دب النفسياأل  علممفهوم  .أ

العلوم الناس   يتال  هي  السيكولوجية من أهم  لة وهي تدرس ملعرفة الدل  . تدرس 
تم به للبحث عن حلول املشاكلة اخلاص يف  ي وهتلكرب ا  ية حاديث التارخالسيكولوجية لأل

العمل   ويف  املعقد  رسوتداحلياة  اإلنساين  السلوك  تفسري  علي  القدرة  إكتساب    . عن 
النفوس أو    وتدرس السلوك الشاذ أو املنحرف أو الشخصيات الشاذة كمرض العقول أو

والص املشكالت  أصحاب  ولكن  األطفال  النفسية  اإلعتقاعوابت  صواب  ال  أنبه جبد  هذا 
كذلك  دئ الناس    ةاذالش ألن سيكولوجية هتتم ابلشخصية السوي كاهتمامه ابلشخصية  

أو يف الصناعة أو الفن أو العلم أمنا عندما يعتقدون أن الشخصيات البارزة يف السياسة  
هناك الواقع  يف  ولكن  وحسب،  املنطقية  للمبادئ  طبقا  العوامل   ضاأي  يتحوكون 

 (6-5:  )عبد الرمحن  أتثريا واضحا يتلوكهم الاء سور   يتولوجية الالسيك
السيكولوجي و   نمبع  Psyche  لغة  أن  عميقا  نفسية  إهتمام  هتتم  الذي  العلم 
موضوع ابإلنسان  البحثشديدا  والنفس  .ا يف  السلوك  جبانب  تدوس  فمن   .وابخلولص 

 وكسل ن  ع   العلم يبحث(  أ  :مني موضوعياس هذا نفهم أن تعريف السيكولوجية ينقسم ق
 . (29 : نواسيسصارا) العلم يبحث عن نفس األنسان  (ب  ،اإلنسان

كتب  ةيضعو   قال اللغة    هيف  يف  النفسهالسيكولوجي  علم  النفس،  علم   و 
psychology  ني  كلمت  من  مشتقpsyche   ا  ينعي أو  العقل  أو   ،لذات الروح 

logos   وابلت   ينوتع الدراسة.  أو  النفس  العلوم  علم  يكون  الهايل  دراسة  كما ت  ذا و 
 ع(  : 1997، عويضة) كشف عن سفسها يف األداء والعمل والنشاط أي يف السلو تك

أبوسع معُب السيكولوجية هو العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان،  علم النفس أو  
تمل اإلنسان يف  يؤديو  نشاط  يشتمل كل  ٕبيث  السلوك،  الطبيعية صطلح  البيئة  فاعلو مع 
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)عبوا فرج.إلجتماعية  طو،  عل صو أ  دالقادار  ال  النفس  :   1426،  راءه)الز   حلديث.م 
25.)  

عل و  يد  مإن  الذي  النفس يس لل رس  النفس  الةياقات  ميكننا  درس  ،  يف  منه  ستفادة 
لنا  عوم والفنون. ولم اليت حتتضن جيع العل ة هي الرحنسانياإلفس  األدب، وذلك ألن الن

وأن يكشف ،  يةلعمل الفين من انحسر لنا تشكل اأنمل من البحث السيكولوجي أن يف
:   1997يونج،  )   يةاثن من انحية  شخص ما مبدعا فنيا  عل من  مل اليت جت لنا عن العوا

16.) 
األدبية أو    صطلح سيكولوجيةآوسًب وارن إىل أن تعرف املب رنيو وليك و هوذ

النفسي   الكاتب كمنط أو كفدر، أو دراسة عملية اخللق،  هاألدب  أو دراسة  و دراسة 
والقواناألمن أو  وليكالس   نياط  األدبية،  األعمال  داخل  ا-أأخري –وجية  اآلاثر    يت لدراسة 

ال يف  ناول احلالت الثالث األوىل كت وس  (. املستمع  )سيكولوجية  هى قرائدلب  ألدكها ارت ي
  أما .  األدبية  الدراسة  إىل  تنتمي   يتال  ابلتحديد  يه  فقط  الثالثة الة  رمبا كانت احلدورها. و 

   أحياان  يفيدان  أهنا   ورغم.  الفن  سيكولوجية  من  عات ريتف  فهما  والثانية   ىلاألو   احلالتان
  لتقوم   حماولة  ينبغي أن نتحاشى أية   ه يف دراسة األدب، إل أن  نيبيجذا  نيتربوي  كمدخلب  

 .(113:  1995 وارن، ) األصول  اكذوبة)  اأصوهل  أساس على األدبية األعمال
ن األدب أبم  زعت  يتسة األدب الراي دهية األدب  وقالت إنداسورا أبن سيكولوج

النفسية. ويعترب األعمال األدبيةه النشاطة  الظواىر    و  اللو يكالس من  تقدم انحية    يتوجية 
  البحث   وه   األدب   أبن   زعم   الذي  ليلحت  أيضا   يهو (.  96:    2008)  النفسية عرب البطل

  أي (.  76:    1990  مسي،)  القصة  على  تويحت  يتال  اإلنسان  حياة  يف  احلوادث   عن
ث عن أي ركن من أركان األدب احدة، فاحلدي مسرية و ان يفكبتو ألدب السيكولوجي  ا

قالقا-يبد األ  العمل-)األدب  النفسيرئ(  احلالات  عن  احلديث  إىل  البضرورة  ة ضى 
 (.111:  2005ماض، ى املبدع والقارئ )لدوالوجدانية 
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الدستخدمة   األدب  دراسة  األدب كإحدى  سيكولوجية  أعمال  وولدت  لقراءة 
ا وتفسّبىا،  السيكولوجيا  قر وال  يبلداألدب  يف  النظري  واإلطار  الدفاىيم  ابستخدام  اء 

يف ا  تفهيم  إىل  األدب   سيكولوجية   هتدف.  ( 1:    2011،  يمت)واي النفسية  لنواحي 
و التفهيم إىل اجملتمع مباشرة عرب التفهيم هاألعمال األدبية. واألصل يف األعمال األدبية  

 (.342:  2011، رتنا) المن األبط
لبسيطة والواضحة ناك العالقة اهألدبية، دل تري إيغلتون أبن  ارية  نظالففي كتاب  

أبن  ولكيلس ا  نيب فرويد  نظرية  وغلط  اخلالصة.  يف  الدرجعة  النقدية  والدراسات  وجي 
اإلنسان   سلوك  الفلسفة هالعامل األساسي من كل  والتمتع: من  الوجع  لالبتعاد عن  و 

يكولوجي فحسب الذي توفر إىل متعة لس ا أبن عينذا ل يهو  كتدخل التمتع.هبذا الشكل  
حيتاج إىل التدليل يف الدراسة األدبية الدقيقة   نيقنطا  نيتصال الدتعدد بناك الهاألدب.  

 (.280:   2010، إيغلتوننة )عيامل
امل ساعد  األدب،  عمل  دراسة  بشكل  كبويف  األدب  سيكولوجية    .سر دخل 

  السيكولوجية   بعملية   تعلقةامل  ياءشألا و   األبطال  شخصية  ةلدراس  األدب   ةسيكولوجي  تاجحت
و   ب دواألجية  وللسيكولو .  ؤلفامل  حضراى  الذي أهنما  عالقة  يف  تساواين  ألهنما  ظيفية، 

امل )إنداسوارالدراسة اإلنسان كالصناعة اخليالية من    أيضا   ما وهل(.  96:    2006،  ؤلف 
  و هو   ضوعو امل  سفن  ماهل   ألن  مباشر  ريغ  ارتباط   يقال.  وظيفيا  أم   كان  مباشرا  واثق،  ارتباط

 (. 165:  1985ن )جتمان، ااإلنس  حياة
األخ  يقول أالقائل  الان  ر  هو  عشر سيكولوجية  سبعة  مند  تطوره  بدأ  قد  لعلم 

م يف أوله يف تقدمه مشهورا يف عشرين قران. كان هذا العل  ومثانية عشر قران ونشأ ازدهارا
أقسا من  الفلسفة كمأحد  العلوم  م  احلكم  رى  ألخاا  علم  و وطالمثل  اإلن  قتصادى  علم 

 .( 12ص ، 1983 ،ائهدقاويقوم )فاتى وأصأيضا. ولكنه أصبح انفصال بغريه 
من املؤكد أن  .  يكولوجيةعلم سعالقة بني علم األدب و   يسيكولوجية أدبية ه  أما

أو    ةيوانب النفس يف أمهية اجل  أعمال األدبية خالل النظرو حتليل  هعلم سيكولوجية أدبية  
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الوار  يفات، مع لتوصة واة ابلشخصية كبري له عالق  بيةأد  جيةو يكولعلم سيه.  ف  دةالنفسية 
الليل  ت للتحالجمة  الثث النفس من الشخصية يف األعمال نفس املؤلفهي علم  ، وعلم 

 .(46:   2014قارئ )سيهاندي، علم النفس ال، و دبيةاأل
أدبية   التحل سيكولوجية  نتهو  من  املتأكاألدائج  يل  العمل يب  على  إنعكس    ةي د 

تفاهمنشاو  هي  األدبية  السيكولوجية  هدف  التعريف،  انحية  من  اإلنسان.    ر و ماأل  ط 
حتلل أن  األديب  نتائج  متكن  األديب.  نتائج  على  تتضمن  الىت  بنظرية    النفسيىة 

نتائج    طيعتست  خيايل، . مع ذلك  خاص يف القصةشطبيعة األتظاهر  هنا  أل  ،السيكولوجية
 .(55-54:  2010)مينديراف،  كولوجيةسيالت يد من القضياالعد تظاهر ديب أناأل

 أديب ظر إىل ما هوهي ذلك النظام الذي ين يةدبأن السيكولوجية األ سيمي ويبني
يف النفس  يدقق قي الباطن أو    ى ألنا، يرق. وهذيث يشمل خياة اإلنسانحب  واصطانعي

أبعد املتنوع  ليعرف  تواجهاملشاكل  اليت  فحياإل  ة  نتحدث نسان.  السي   نما  جية  لو كو عن 
بعض جند  يعرب  األدبية،  الذي  سيسوانطارا  مثل  اخلصوص،  هبذا  عاألراء  أبن  أر ن    يه 

وجد يف نفسه وبيئته، وهلذا فإن  ظهر ما يالشخص األساسي يف اإلنتاج األديب حيرك وي
اإلنت يف  األشخاص  أدوار  خالل  من  معرفتها  ميكن  النفس  األديبظاهرة  ، ويناهي)و   اج 

2013  :5) 
در   يس نفال  ألدب الم  ع عكس  سةاهو  خالل  من  وأنشطة   األدبية  عمليات 

النفس أو األنشطة   عين علملة ، يحلاه ا (. يف هذ55-54  :  2011النفسية )منديروف،  
علم  ا من  اهلدف  أديب.  عمل  يف  دراستها  أو  فحصها  يتم  اليت  النفسي  ابحلال  ملتعلقة 

 1995ين )ور و ك  يل ا بو ق األديب. وفعلم النفس يف   بم بعض جوانهو فهديب  النفس األ
النفس األد90  : ينقسم علم  أربعة احتمالت مبا  (  ادراسة    ،ك لذيف  يب إىل  نفس لعلم 
اإل  اسةودر ،  ؤلفامل ابألديببداعيةالعمليات  املطبقة   النفسية  القوانني  ودراسة  ودراسة   ، 

 . س القارئأو علم النفأتثري األدب على القراء 
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عل  املتعل شكالابمل  النفس  األدب م  يهتم  لشخصيات او سية  النف  راصلعناب  قةت 
 األدب علم  سية لف الرئيداهاألية هي  انس نإلاب  انجودة يف األدب. هذه اجلو اخليالية املو 

ألنه يف البشر فقط يتم تطعيم اجلوانب النفسية واستثمارها. يتم إجراء أحباث علم  النفس  
بطر النف األديب  أولً س  من  يقتني.  النظخالل  ،  النفسيةراي فهم  إجراء   دعب  يتم،  ت  ذلك 

اثنيً  األديب.  للعمل  األديب  ا حتليل  العمل  بتحديد  للبحو وضكم  أولً ،  مث ثع  حتديد   ، 
 (. 344:  2004، رتناليت تعترب ذات صلة إبجراء التحليل )النفسية االنظرايت 

 أهنا  ىعل   األدبية  مالعاأل  ىر ي  يالذ  ألدب ا  دراسة  هو  أدبية  سيكولوجية  علم
 يف  .لالعم  يف  ويعمل  واألذواق  األعلى  املثل  لفؤ امل  يستخدم  سوف  .سيةفن  أنشطة
 كل   لوجيةسيكو   عن  يةاألدب  أعمال  تجابةسا  يف  ئار الق  فصل  نميك  ل  الواقع،

 النفس  من  جوانب  نفسية  أنشطة  أهنا  على  إليها  ينظر  اليت  األدبية  األعمال  .ستعرضمنها
إالشخصي  خالل  من   ص و صن  أو   درامية  نصوص  يف  الصدفة  طريق  عن  النص  كان  ذاة 
  اتفو صفامل   خالل  من  سيظهر   أنه  املؤكد   فمن  ،رشع  شكل  يف  كان  إذا  بينما   . ةنثري

أدبية  علم  هنج   نشأة   خلفية  أما  . الفريدة   الكلمات   ختيار او   النتشار  إىل   سيكولوجية 
 تفسري  وخاصة  ة،إلجنليزيا  ابللغة  نشرها  بدأ  اليت  فرويد  تعاليم  يف   األدبيني  للعلماء  الواسع

 العقد  يف  (اجلنس  نظرية   حول  مقالت   )ثالث   اجلنس  نظرية   يف  ت امهمسا  وثالث   احللم
 .(59:  1984، جانر ا)ه يةالعامل رب احل سبق يالذ

من . على الرغم  حلياة الواقعيألصل من انسخ طبق ا  وه  األدب   أن  يف األساس
ش يف  خيالأهنا  القصكل  املثال  سبيل  على  والروااي،  القصرية  واص  ميكن   ل،  لدرامات 
املشا  الواقعية.قدمليت  ا  لكفصل  اليومية  املؤلف عن جتارب احلياة    ن أ  هو  قطف  مراأل  ها 

أبساليب  الًباغ  ؤلفملا يعبئها  برسا  ما  خمتلفة  حلوظروف  أخالقية  اإلنسانلة  د  )عب  ياة 
 .(2: 2003، الرمحن

شكل قصة    يكون األدب يف  لف.شكالً من أشكال التعبري من املؤ   األدب يعترب  
التجار خيال الية من خالل  التجريبي، و )األفكار والتخيالت(  يةداخل ب  التجارب  ة  كذلك 
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أو  لؤ ملل ية  حقيق)صورة   حوله(    الواقعف  يدور  إنساينللمؤلف.  الذي   ،األدب كائن 
 (. 25:  2012فاروق ، دراستها أكثر ) حقيقة إنسانية ميكن

املكتوب مكتواًب )األ( و اانلس يكون األدب شفهًيا )أداًب   املثال عل ،  دب  ى سبيل 
والرواايت(.    لقصصا نفس   عترب يي  ذال  األدب القصرية  جيية  ظواهر    ة سيفن  نب واستقدم 

خال ا، ميهتا وابلتايلال شخصيمن  ابستكن  يرتبط  لتعامل مع األدب  نفسي.  هنج  خدام 
ال وعلم  عاألدب  األدب  حيتوي  وثيًقا.  ارتباطًا  نفسية  نفس  ظواهر  من  ميلى  رؤيتها  كن 

الشخصخال سلوك  الل  هذا  سيؤدي  نقل   سلوكيات.  يف  املؤلف  شكلها  شخصية  إىل 
 (.96 : 2003ارا ، راسو )إندالقصة أفكار 

استتي ام  اللخدام  النفسية  اجملتظواهر  هبا  فنانني   مع كمصدريت مير  قبل  إهلام من 
لنفسية أ نتيجة الظواهر اتم التعبري عن اإلهلام الذي ينش يف ذلك الكتاب. مث ي ، مباخمتلفني
 (. 2: 2003 ، )عبد الرمحنأعمال أدبية  شكل جملتمع يفدث يف االيت حت

ل   دةهو وح  األدب نسان و  اإل. بنياب أدا و نفو ة  لغ  يكون  اإلنسانية قد  الشخصية
بنفسه  تتجزّأ. يعمل  عمو   الكاتب  ليصب  و عقله  شعر  و ا  شهد  يف  عما  اة  ياحلعما رأي 

يف  و ياة  احل  شخصية يف  بني  تنشطالكاتب ل  الرموز. ما يعمل  لخالدبية من  ل األألعمااب
 . (4:  2008األدب. )سوفات ، 

التقد شخصية يف  عل مباحن  مة  حداو هي    األدب،يف    مي  اث  النفم  ألديب.  س 
سيكولوجية أدبية هو مرآة  فسية. األدب يف  شكل الذي لديه األعمال الن  هو  خصيةالش 

و علم  دبية هوجية أ. سيكول(179:    2003،اراسو راندنسانية )إاإل  لسلوكقف واواملبني ا
 ة.األدب كاألعمال النفسيإىل ينظر 

فسيغمولد   يف  وند  فر   1856يو  ما  6رويد  اآليت  )ال  غايرب يف  جتسمى  هورية ن 
ئلة من أصل يهودي. كان  لندن. ولد يف عا، يف  1939سبتمرب    23وتويف يف  (  ك التشي

ي يعمفروي  وب عقوالده  الصوفل كتد  أولسيغمكان  .  جار  فرويد  حتلل   شخصية  وند 
 لعلم النفس   النفسيةرويد  ف  سيغموندنظرية    يعة الالوعي. يف طب  ظل  علم النفس يف/حلياةا
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م  3اك  نه  سايناإلن وهيالشخصية  نعناصر  و   ،  و اإلد  اإلياإليغا  ثالثة  غاالسوفري  . كل 
ا، لمل منهلكت  وظيفة ودينامياعمل و هم دور و من للغاية  م عالقة وثيقيهلثالثة لدكن  ة 

    .(54 : 2012طا، سىو س) نساينلنفسي واإلرفة السلوك اعم/ييملتق
األ األتعرض  عل عمال  إليها  ينظر  اليت  أهنادبية  م نالب  ناو اجل  ى  خالفسية  ل ن 

األعم،    لذلك و   اهتا.خصيش األدبية  تناول  و تقارب  ابستخدام  ال  األدب  علم نفسية. 
ا فسًيا. هذأن يكون ن  مله ن ع أ، إلنقدايً غم من كونه كاتًبا  جًدا. على الر قريبان  لنفس  ا

وعلماأل  بني  نهألمقبول   متقاطعةهنالنفس    دب  روابط  مباشر وظيفي  اك  غري    مبعين.  ةة 
النب وعاألد  نقة ألالعال  تناك الشيءفس هلملم  املؤلف   ،ا نفس  البشرية.  النفس    أي 

البشر من  النفس  التقادرون  الذي    وعلم  احلعلى  البشري  الةقاط  نتالنفسية  بعمق.  ائج  ة 
، وضعه  تالف خ فقط ال  كل عمل. ش ها يفعنف  معاجلة والكش عه لل عد خضو عتقال بال

أد أعمال  شكل  على  بيبية املؤلف  حس نفسال  مل ع  نما ،  خ،  يف ربتهب  وضعه  شكل    ، 
 .(88:  2003، إندراسوارا) يةنظرايت نفس 

:  2004، ناعلم النفس واألدب )راتقة بني يام هبا لفهم العالثالث طرق ميكن الق
وهي(343  ،( علم    1:  املؤلفهم  اخليا  2)  ،ف ككاتبنفس  الشخصيات  لية  فهم 

  علم النفس   ئ. يرىالقار   ةسينف  لو م حفه  3، )ةدبيال األمللشخصيات النفسية يف األع
الشخصي و عالقة  األدب  يف  النفسي  ات  علم  عالقيف  الشخصيهي  والشخصة  يات ة 
للشخ اإلنساوالعادات  متثل  اليت  الصيات  يف  فإواقعن  وابلتايل  الشخصيا،  دور  يف ن  ت 

 من  ئللرسال اأن ينق  من الشخصية اليت ميكن للمؤلف  للغاية ألنه  مهم  ةيبداألاألعمال  
 . يهابية إلداأل لامعألا

الذي   النفسيةيعترب كاألاألدب  الظواهرني عراض  ابلن ال  يتوافق  فسية. الذين 
األدلذلك  يستطيع،  سيكول  ب  بنظرية  يبحث  دراسأن  و  ه   يةأدب  سيكولوجيةة  وجية. 

الذ اىلالبحث  يراكز  سيكولوجي  ختس ي  دب األ  ي  الكاتب  دم  عن  يبحث  البحث  فيه. 
 ارئ. القأو  هيفات شخصيال دب أواأل ي يصنعذال
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مل يف م الطاقة لإلنسان يعويد أن نظا ملعقدة. يرى فر الطاقة ا   اإلنسان هو نظام
ا الطاقة  لذلك   لنفسيةجمال  التفكري.  تكو ،  مثل  أن  طاقة    نميكن  تصبح  ية  نفس الطاقة 

خصية الش صر من  اعن  3الشخصية اليت تنقسم إىل    اقةدنية والطلبا  طاقةاللقاء بني النقطة  
 (. يغااإلفري السو و  اغياإلد و إلا)

 ي : يل الث نفسية كما  ة من ثأما الوظيف
الل  يف  األملانياغاإلد  املك.  Das esهو    ة  هو  شخصياإلد  لنفس  ابلدافع ان   ة 

دافالبدائي    فعداال  البدائي. لرييهو  بوقت  ع  إذا  د  فاصلو   اإلرادة سريع.  فهو  ،  رح، 
هو  اإلد  ذلك.  على  )إقف  ادةكإر   سيةأسا نيةاإلنساية  الشخص  والعكس  ،  ندرسورا ط 

2003  :101.) 
الواة الالوعي اخلاليمنطقيف    لغريزةمل اعي ، لذلك راف الجتماعيةاألعقع و ة من 

األ على  يتعرف  املفهل  األساخالق.  هووم  يعم  سي  اإلد  اأن  مبدأ  على  الذي ملل  تعة 
  ن ن ألالتواز   وازن. جيب حتقيقالت  يكونالتوترات. عندما خيرج التوتر، سليل  تق  يهدف إىل

هابلت  ورشعال املعاانة وتر  مأم  ،و  التخلص  يا  التوتر  من  أبنه  هناكشعر  طريقتان    تعة. 
يتم إجراؤها  تلقائية اليت  ت الالستجاابالتلقائية و ، ردود الفعل  للتخلص من التوتر .األول

سبيم على  الولدة  الثاين  ثالاملل  نذ  األالغمز.  العملية  واقعي  هي    ولية،  غري  فعل  يف  رد 
أخالقية.  له قيمة   ليسنطق و لعقل أو املط بقانون ابد غري مرتيل. اإلثل التخم  رتتو ال  تقليل

لذلك    ،تعة وفًقا ملبدأ امل،  ه الغريزيةالرضا لرغباتاإلد هو مدفوعة فقط إبعتبار واحد حيقق  
إهنا حاجة  آخرك  نظام  النظاخلويل  تحل  ىل  أن  حقيقة  إىل  هيال  اإلام  ، كلفن)   يغاو 

1995  :29-30). 
هو    ةغالل   يف  غايإلا يف   ل شك.  Das Ichاألملانيا  العمل  إجتمع  ألنه  اإليغا 

العقلية   قةير اإليغا هو الطاحلقيقية.  ل  عمالعمل أبسس العملية ب   ، ظائف للسيطرةاحلياة
 د. من اإل
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لتوازن.  قبل رح، فهو سيفعل  لفلإلد  يفعل ا  ام  د.متوازن لإلو  إليغا هسوفري اال
يف  جيب أن تسرتشدألنه    ،عنه   اإليغا سيتوازنوفريالس ف  ،ةققيحن  إلد سيكو إلرادة من اا

 (. 15:  2005، )كورياحمليطة  البيئة
الالشخصيةممارسة    وه  يغااإل وتدييي  ذ،  اإلتحكم  اإليسوفريالو   در  افظ  حيو ا  غ 

ا العالقا  على سعة.  ت الحتياجات الواجيع الشخصيات ذا  جلجي ألر خلات مع العامل 
 ا إليغإذا كانت ا  انسجام وتناغم.ك  ، فسيكون هنا كمةصدقة حبلا  سة ر ا مبم  يغااإل  إذا قام

أو  ي لإليؤدي  اإليغال  أو   دستسلم كثريًا  للعامل  ا  سوفري  فات خمالكون  يفس ،  اخلارجيأو 
 .(38-37 : 1995كلفن، ) مووعي غري منتظ

لدكا  إذا الشخعن  ينا ن  يف  فقط  لديناصرين  و صية  اإلمه،  فسنكو يغااإلو   دا  ن ، 
من الكائن البيئي  الحتياجات  بية فورية لونبحث عن تل   ،ينيوحيوان   نيمس حتا مأشخاصً 
الالصحيح الثالث للشخصية  وه   يغااإلوفري  س .  العملية أكثر جي،  املكون  تعقيًدا   عل هذه 
، واليت تعين das uber ichاألملانية  ة  ملكل )من ا  يغااإل  وفريس ال  ًما.احرتا  كثرولكنها أ

بشكل أساسي    يغااإلوفري  س التطور  ي، و يةشخصية لل قالخألا  "الذراع"  و ه"(  "أكثر من أان
د  ، يعتمالطفولة. مبعن آخرالعقاب اليت يستوعبها البالغون منذ  التقدير و من أمناط اخلربة و 

طفال أو لت عندما يفعل األاحلض ايف بع  علمها والديه. يم اليتالقيعلى    يغااإلوفري  س ال
جيًدا شيًئا  فسيت يقولون  عند"اماحرت "  اهنأى  عل مكافأهتم  م  ،  بينما  األشياء    ام،  تكون 

قيلها غري صحيحة القيام هبا أو  يتم  اليت  كل من أشكال ، فإهنم سُيعاقبون كش األخرى 
 (. 55-54: 2003، جنهانن وهري أولسو املسؤولية )
إىلمهقس  فرويد  و جمموعتني  ا  و مه،  الضمري  جي  يغااإلا  على   داملثالية.  احلصول 

ستخدام املثالية من خالل ا  يغااإلعلم  أما  ،  والدينال  لقب  منقاب  من خالل العالضمري  
 .(46  : 1995كلفن، ) رالتقدي

اإليغا   السوفري  أعببيئة   موضوعية  جيد  روحية  لذلك  لىعملية  سوفري لا  اعتبار، 
الت   يغااإل كحاكم من   السوفري اإليغا  الثقافية. يعمل    تقاليد ال  مع  تماعيةنشئة الجنتيجة 
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مث إ تخي  الداخل  يفيغااإل  هاجة مل  ت اءار جذ  مرة   ك.  اإلحيل  أعل   يغاتوي  حملاربة  ى  فكار 
ال  خالل   ن مالسوفري اإليغا  عامل حلياة    وه  يغااإل  ،. لذلك سلطة يف اخلارجشخص يف 

. هلذا يقال أن دالً يف اإلوت أصامل  يف  ةهلدف مثل الرغب هلا نفس اليتا  يغا اإلريمحماولة تد
 . (46 :  1995فن، ل ك) وت ملارائز عامل لغ  هو السوفري اإليغا

تنمي فيها  حيدث  مرة  ابلعيف كل  تقوم  اليت  الشخصية  اجليل مة  للنضج. يات  نية 
الطفولة،  األوىل  رتةالفخالل   تظهر  وهي  اهليالرتكيب،  و كليات  يتتكاثرتة  منتصف م.   يز 

،  ت األخريةيت ظهرت. خالل السنوااحملافظ للهياكل والوظائف الب  يكرت العمر إبعادة ال
تكعل   ةر قدلا  لتق الرتاكيبى  يزداداجلديدة  وين  بينما  والوظائف    ،  األشكال  ضمور 
ليت ليات النضج ااث السلوكية وجتارب عمانمج األحدلرب ور  كل فرتة هناك تط  الية. يفاحل

 . (313:  2003، ا )صابوريا وراثكم فيهتحتم الي
املخت  األفراد  الثالث بني  املناطق  تنمية هذه  ابلنس ختتلف  ، سانالض  علب  بةلفني. 

السوفري   ايتطور  بعد  فقط  لآلخرينةللطفو اإليغا  ابلنسبة  يس ؛  على ،  اإليغا  السوفري  يطر 
غا  يإلا  ، فإنينآلخر لنسبة للي. أما ابمن خالل الشعور ابلذنب والشعور السفية  شخصلا
يتح  السوفريو  اليف كم  اإليغا  بطريشخ  املزاج  تقلب  يف  يتسبب  حبيث  ابلتناوب  قة صية 

و متطرف وإحال   ن مة  ور در  تظهة  ابلنفس  الثقة  ابلعقاب  األفراد  يتذاساس  يف  ابلتناوب.   
مع احلد سجام  يعمل يف اناإليغا يف اإليغا العاملة و   فريلسو ا، يتم دمج اإلد و  ألصحاءا

الاألد من  ا  صراع.ىن  األوليف  اإللفرد  يهيمن  اع د  ،  و إللى  الضعيفة  اإليغا يغا  السوفري 
لإلد. ونتيجة لذلك ،    ةمر الب املستبني املط  ملوازنةا  ىعل ر  دري قااإليغا غإن  ، لذا فاملتقلبة

مل يست إرضاء  يف  الفرد  هذا  الشخص  بغ  اتهذمر  أحسن.  أو  ممكن  هو  عما  النظر  ض 
ابلذن   ،الثاين يشعر  وكالذي  الشعو ب  الضعيف  رذلك  واإليغا   رب تخسي،  الضعيف 

، رب ضاإلد ملتاو ا  يغري اإلبني السوف  بالصراعات ألن اإليغا ل يستطيع مراقبة يف املطال
حيتضن  و   وية س قف، الذي لديه نشخص الثالثبنفس القدر. يف حني أن ال  ويةنها قولك
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و  اإلد  من  اإليغمتطلبات كل  نفسيةيت،  االسوفري  بصحة  الس و   متع  على  على  قادر  يطرة 
 (35-34:  2010جرجياري، )فيث و الق  خاألأ املتعة ومبدأ مبد

 
 ةالتوصيف .ب

تن  صيفةو الت الهي  األدبشخصلان  مة  صفمية  يف  ستكون  ية  ر أكثلشخصية  ا. 
ذاتيته من تلك و   صفتهلشخصية يف موقفه و   التوصيفةالكاتب خيال عن    ليناإذا   حيا

ض و معر   فالن الذيال   ة احلقيقي عنأيضا هي الصور   التوصيفة  جنس أن  يالشخصية. رأ
  ة ف يصتو لا  ن( أ34  :   2009)  ةسيساأما رأي ق   (.165:  1995،  لقصة )ىورغيانطارا ايف

الك طريقة  ليهي  الاتب  طبيع  اإلبني  من  صطال شخصية.  م  التوصيفةح  عريض  ن أكثر 
ألهنا الشخصية،  و   إصطالح  هو  من  عن  و و   ته توصيف  كيفتبني  وضعه  يف كيف   صورته 

يحىت  األدب  أن  ستط  حقيعطيع  صورة  ىورغياصخالش من  يقيا  ي  رأي  للقارء.  نطارا  ية 
ه194:  1995) يففتوصين  صورات ناك  (  اتان  إكت  ،ب دأل  طريقة  و شا يعين  طريقة يف 

مبشرة. حاضر  ة بعطاء وصفي أو بّينها  إكتشايف هي تبني تصوير شخصيقة  درامي. طري
ا ة. أمصيفه مبشر تو وصفه و تب عن  لكا ها ابّين صعبا و  ن شرحا ارء دو الكاتب شخصية للق

الكاتب  مي  ادر   ةطريق سامح  بهي  شخصية  لفهم  األالقارء  فالقارءة  سيفهقار دب.  م  ء 
 . األدب  الشخصية يف يفصو تيف ك

 
 رواية ال .ج

 مفهوم الرواية  -1
مصالرواي من   : لغتا  "روة  فعل -ىيرو -در  وزن  على  رواية" 

احلكايعنم والصها  واملسرحية  والكتابة  والقصة  واألقة  واية  الر   الم.ورة 
الطوي القصة  الملكتالة  اصطالحا:  وذات  نثرا.  يف  امسياق  وبة  تمادى 
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يفو ،  الزمان املتشعبة  يف واملتنوع،  ناكامل  األحداث  اإلطار.  ة  وحدة   
و  احلياة.  عن  تقرير  هي  الرواية  أن  يلخص  أن  الباحث  أن  ويستطيع 

نوع   يتفاوت  الرواية  القصص  الطو من  ابلنثيف  ويكتب  )ل  ،  هيكلر. 
1979  :232). 

و جراين الداء،  هالعربية،    للغةايف  ن األصل يف مادة "روى"  إ
أو ظهوره    أو وجوده  نقل ا  نم  لشك  أي   تحتبغزارة،  أو    هألشكال، 

من حال إىل حال أخرى. من أجل ذلك ألفيناىم يطلقون على مزادة 
يضا  الرواية ا  ريالرواية، ألن الناس كانوا يرتوون من مائها، مث على البع

هبذاينقل  كان    هألن عالقة  ذو  فهو  على  اء.  دال  الداء،  أطلقوا  كما 
اا الشخص  على  أطلقوا  الداء. كما  يستقي  الذي   لذيلشخص 
 (.22:  1998، ض)مرات و أيضا الروايةهتقي الداء، س ي

األدب    ، يعيننيقال أريسطوتلس أن األدب ينقسم إىل قسم
ا بصفة  واألدب  القصة  بع صراحيةملبصفة  ولكن  ي.  األدب   نقسم ض 

ثالاأل إىل  و دب  أقسام  الهثة  و   شعري  النثر  صراحيةملاوالنثر  وأما   .
رو  أو  قصة  على  القصاتتكون  وقصة  الدين،   ذلك   ت  وغ   ةري ية  )زين 

2000  :84.) 
 على  توييت حتي النثر الهرواية  ال  (457:    2007)  د رتناعن

  سان اإلن  حياة  تعرض   يتال  والدكان  الزمان  القبحة،   الشخصية،  عناصر
  والتمثيل  القصة بتقنية  كاة ا حملا احلياة قيم على تويحتو  ؤلف،امل عند من

  لعرض  ناسب امل  ب داأل  ع و ن   يه  الرواية .  كتابتو  يف  أساسا  تكون  يتال
   .اإلنسانية  احلياة

النثر  هالرواية  (  11:    2012)  غيانطرا  نور  عند  أما نوع  ىي 
الطويل   الدسار    ربتع  الرواية .  يةاخليال  اإلنسانية  احلياة  على  تويحتمع 
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 الدشاكل   وتضيف  وأعمق  أدق،  ،ثركأ  اللحظات   وعرض  حراي،  شيئا
بط  . ةالداب 

يف اإليطالية    أما  ابألملانية:  )  هي  ية الروااللغة  هي 
Novelle .)    تعينNovella   ًاحرفًيا عنصرًا جديًدا صغريًا لحق  ،

، حتتوي املصطلحات  أنه قصة قصرية يف النثر. اليوم  يتم تفسريه على
ا   ية علىواية والرواالر  الروائي  ندإلا  نيلحعن مثل املصطملنفس  ونيسي 
، لالطو   يف  ف  اك ، مما يعين عمل نثر روائي  ( noveletإلجنليزية:  )اب

طوياًل  و  ولكجًداليس  جًدان،  قصريًا  ليس  أيًضا  يف  أم.  ه    الالتينية ا 
 تتشكل  "Novellus".  "Novellus"كلمة    من  روايةال

Novellu  ةن كلمم   novu   جديدة أو    يناليت تعوnew    ابللغة
و شكل من أشكال هجديد ألن شكل الرواية    هل أناق.ي  ليزيةنجاإلل

أي الذي  األديب  من قو   يف  يتالعمل  أخرى  أشكال  من  لحق  ت 
توضيح بعض األراء اليت  ميكن    الشعر والدراما.   أي   األعمال األدبية، 

 Novell كلمة حرفيا  تعين.  حتاول وصف الرواية على النحو التاىل
. يف  ة يف شكل نثرقصري   ةقص  را جديدا، مث يتم تفسريه على أنه عنص

األاي اإلصطالح  هذه  ى عل   ىحتتو   Novellaو    Novelleم 
، وهو ما يعين اخليال النثر طويلة  روايةا  ين مصطلح اندونيس س مع فن
الكفاية،  مب فيه  طويل ا  جداليست  قة  ليس  ولكن  جدا.  ،  صريا 
 (. 10 :1988 ،ا نورغيانطار )

لكل  و  مقالت   ،وزين  دو ابدو فقا  عن  شكل   يف  الروايةعبارة 
البشر  احلياة  هتم  اليت  األحداث  عن  اة  احلييف  األشخاص    ية كمانثر 

والكراىية، وعن شخصيتهم وروحهم، وما    ن احلزن واحلب مية، وعو يال
بعض   .من  ذلك  التعريفات، هإىل  تعريف    ذه  أن  الستنتاج  ميكن 
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شالروااي يف  خيالية  قصة  هو  نثر  ت  شخصيات  كل  مع  طويل 
للحياة  هووسلوكهم   واحدة.    يفاحلقيقية    انعكاس  بعبارات  مؤامرة 
فإن مع  ه جديدة  ليست  ن.أل  الرومانسية  نيشمل  سوى    الرومانسية 

.كان  نيسياإندو يف  ما قبل احلرب العالدية الثانية    ةمصطلح جديد لفرت 
امل ذلالروماصطلح  استخدام  يف  الكتاب  ين  ألن  طبيعا  أمرا  الوقت  ك 
، واليت داهلونإىل  ن عموما  وهجو يكانوا    ذلك الوقتيف    اإلندونيسني

عادة   عليها  ابلرومانسيةهيطلق  الشكل  صطلح ملاذا  هم  يستخد  . ذا 
يعرف    .أجزاء من الدول األوروبيةيف  ، وكذلك  فرنسيا وروسيا  يفيضا  أ

الروا أن  يف  ية  مصطلح  بعد  أي  الستقالل،  بعد  ول  حتإندونيسيا 
من اإلندونيسني  العديد  اإلل  الكتاب  ابللغة  القراءة   ليزيةنز إىل 

 (. 10 :1988 ،ا نورغيانطار )
جاسني   الرواية  قال  ترو أن  نثرية  قصة  تثنائيا  اس  داث ح  ىهي 
)ش الناس  حياة  ألمن  عادية  غري  جزاء(،  ركلة  قصصية  ن  خصيات 

وخاحل  ههذ صراع  ولد  الرواية ادثة  شكل  مصريهم.  حيول  الذي  الف 
،  وهكذا  .حامسةوالرتكيز واحلياة يف احلظة الواحدة يف أزمة    ث ارت كهو ا 

ج من  فقط  واحدا  جانبا  الرواية  من  انحتكى  احلياة    وانبجب 
ا تغييزة  مملالشخصية  إىل  تؤدى  جانب من   ريواليت  هذا  هل  املصري. 
طمع والنخوة واحلياة اليت متر هبا الشخصية ب واجلشع وال جوانب احل

عاحىت أنه  احل  طريقة  يف  تغيري  من  خيياةىن  هذا  القصص .  عن  تلف 
الش ى قصة واحدة  كاليت حتالقصرية   كن ل خصية فقط، وليف حياة 

 (. 19:  1989ا، راطو سو )و املصري  تغري طريقة احلياة أ 
لفاته.  كدروس للتفويض الذي مت تسليمه يف كل من مؤ وجود  

. كما نعرف  ذلك   ريوغلدراما  ار و نثلاعر و الش   وهنواع األدب  بعض أ
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و  أنواع  بعض  اىل  ينقسم  النثر  و أن  القصرية  القصص  اسالت ر املهو 
و او  الخلطب  إبدالرواايت.  هي  و رواية  املدينة  الشرعي  اع  النبت 

الايز للربجوا أنت  غري  خمتلف   صاعدة،  جعلت  التصالت  ثورة 
و  الداب  مباتنو الفأشكال  )انون   اجلميع   :   2006ل،  نضاو  بل 

هي أعمال فنية أنشأها املؤلف وفًقا للخربات اليت رآها   ةالرواي  (.155
  لعم، الور السريعبسبب التط  .(276:    1995ك،  )ويل   اختربها أو  

النيل ابإلنرتنت    هولة ميكنالس   بلعبة  إىل هذا النوع األدب ليس ابلص
مرة مع مؤالدب خيايل  ، فإن الرواية هي اابلطباعة. يف معن آخر أو  
ت يف احلياة  وتناقش التقلبات والنقالاب  ه الكفايةيلة مبا فيية طو لاخي

مشا  مع  املخالبشرية  )اتريغان،  كلها  ميكن (1984تلفة  لذلك   .
الرواياستنت أن  ا اج  هي  خيايل  لة  ببع  ايلخيصفة  بدب  ض  جمهز 

 . العناصر اجلوهرية
ا  (283:    1995)  ك ووارنويل  يقرتح أن  تشريأيًضا   لرواية 

فإن القصص اليت مت تبنيها    لك،. لذعمق نفسيو   أعلى  عقإىل واأكثر  
أو   الرواية هي أحداث  اإلنسانائعة يف  أحداث شيف  جس حياة   اد، 

تعاين  ف.  يفس نو  اليت  خمتلفةالصراعات  شخصيات  ص،  منها  ع  را أي 
 .  الصراع الجتماعي ،لداخليةشخصية اال

حلي وأوصاف  تعبريات  هي  االرواية  عإلنس اة  يف  يواان  جه  صر 
حيمشاك خمتلفة  ل  ااتية  املشاكل  لمن  أن  ملعقدة  ميكن  البشرية  لحياة 

و  الصراع  خالل  تولد  من  املؤلف  الروايةاخلالف.  عن  ،  يتحدث 
العمقجو  يف  البشرية  احلياة  يفانب  مبا  ذلك  ،  البشرية يات  وكالسل  

م التعامل  يف  اإلنسان  حياة  على  الرواية  حتتوي  مشاكل املختلفة.    ع 
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 أوقات ى حياة اإلنسان يفن تعمل للتعرف عل واايت ألر كن ل، مياحلياة
 (. 3:  1994)نورغيانطر،  معينة

  هي إل، ما   حقيقية، وهي قصة غرييلخيا  الرواية هي عمل
ن "الرواايت هي  لى أع  تنص   : (  2012)اخرتاع للمؤلف. بوجيهارتو  

ت كتابتها". رواية عن تطور شخصية وصف وسلوك حقيقي من وق
مواقواحدة اجتم،  مقدمعاعية  ف  العديد  تضم  واليت  ة  األطراف  ن 

بني دث  حت صلة  هلا  القصة  يف  واليت  سنوات  لعدة  بعضابلتفصيل  ها   
 عطاء انطباع عميق للقارئ. إ تكون قادرة على البعض حىت

إطهالرواية   اي  النار  القصص  ثر  من  سلسلة  يتضمن  لطويل 
بظهور طبيعة وصفة كل الفاعل. الرواية أو    هالشخص أبشخاص حول

، اليت تتصور نيي قصة نثرية خيالية طويل مع هيذكر ب"رومان"  ريثك
املمثل  احلر   الشخصيات، واملشهد  األ  يقيقاحلكات  يف يف  أو  خدود 

الفوضاحلا الرو ل  تكوم.  أو  القليل  مزيى  هلا  يعاية  ابتمة  ،  لشخصد 
حتضر أكثر من أتثري واحد، حتضر أكثر من عاطفة واحدة )تريغان،  

1991 :164-165.) 
)الرو  الفرنسية كلمة  يف  تتقابل  هي  هي  ف  (Romanاية 

م على  شخصيات  عدة  متثلها  التأثري،  خمتلفة  حوادث  صرح  جمموع 
  يعتربها بعض الباحثنياحلياة الواسع، شاغلة وقتا طويال من الزمان. و 

اصو ال القدرة  امللحمة  عن  تطورت  اليت  النثرية  )ابألدبية  سمية  د،  يعو 
1959  :60.) 

زيهن،  حممد  الغالظة  ا  عند  اليت  طويلة  قصة  هي  لرواية 
و تقريبا أربعون آلف  أ( صحفة  400)  على قدر أربع مائة  الصفحات 

(40.000( آلف  تسعني  حّت  األموم 90.000(  على  ( كلمة. 
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  م يف احلياة اليومية. ابلضبط صيتهشخاص و الرواية حتكى عن األشخ
 (.41:  2009مل، )كا إىل الناحية الغريبة من ذلك حمذ

ب الرئيسي  القصت ة    نيالفرق  وقصة  انحية  هالرواية  من  ي 
قصت طول  ومن  مثالهالشكل  م.  من  تتكون  الطويلة  القصة  ئات  ، 

ة لكن األوىل أن يقال  ري بقصة القص  يليق أن يقال  صفحة. فطبعا ل 
  نية. لكن بري أن تكون قصتها قص  لبد   هامس ة كاري القص  لقصةا  اية. برو 

على بناء  ا  هه  تساوية، ملا  ما هل األدبية    ة كأعمالري ية والقصة القصالروا
ي قصة،  ا  بينعناصر  عنصر  ،  نطرنورغيا)  والدخيلي  ارجيخلعلى 

2007  :10.) 
ايقرت  اللبعح  القصرية  ناس أض  القصص  تفس  الرواايت هلا  و ن 

لت ساوايمتائص  اخلص لديالقصري القصص  و ت  اياالرو ن  ك.  ها  ة 
ال ا مة بينهكثيؤ فات الالإت  ة ري ني القصص القصل يف طول بو رق األف، 
عطو   ،ت الرواايو  أقصر  قصص  هلا  القصرية  القصص  مقارنل  ها  تند 

الفت ايابلروا أما  الثا .  تلرواايا  أن  ،ينرق  و عت  أوسع  شيء  أكثر  رب 
  ف صرا. اإلختالخمتو ا  شيئ  رة القصرية تذكن القصلك. و حريةتفصيال و 

الر لالثا تقدم  اث  اواية  نطاق  خللعامل  على  ولكن  يايل  القصة  أوسع. 
تتعلقالق فق  صرية  جتبواحدة  من  أكثر  ارب ط  ول  ميكن احلياة   .

عناصر  اإلختال يف  الرابع  الر ف  حتتوي  عناأ  ةيواالبناء.  من  صر نواع 
مب احلبكة  البناء  ذلك  يف  و او ية  صخالش و ا  ية  لفاخلو املوضوع  لتوصيفة 

نطر،  )نورغيا ة  القصري   ةبة لقصها بنس د مقارتنعن  دايقتعكثر تفصيال و أ
2007 .) 
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 عناصر الرواية  -2
، ومها العناصر اخلارجية  تنقسم عناصر بناء الرواية إىل قسمني

ال هيوالداخلية.  اخلارج  خا  عنصر  األديبر عنصر  و ج  هذا  ،  لكن 
يف   خلارجار  عنصاملضمون يف األدب. ال للشكل و   العنصر يعطي أتثريًا

قة ابألخالق.  عل لقيم املت يساوي اقية أو األخال، القيم  ولال  يه  الرواية
أو   الدينية  القيم  املتعالثاين،  القيم  معينة.  يساوي  دايانت  بتعاليم  لقة 

ال القيم  أو  الثالث  املقبجتماعية  الرتباط أبفراد لة ألخالقيا و القيم  ت 
أخرىجمتمأو   الثقافعات  القيم  الرابع  امليى.  ا  تعلقةة  ملنطقة  بتقاليد 

 (. 85 : 2004ن، )أميندي

الداأو  العنصر  األدب هو    لخما  الداخل  املوجود  العنصر 
دب. تتكون العنصر الداخل من عدة عناصر والعنصر الذي يبين األ

ية  وجهة النظر اللغة و و الشخصية   و     الرسالةحلبكة  و اوضوع  و وهي امل
نورغي  (.84  :   2004)وحيد،    ةالقص ا  انطراعرب  الأبن  يت  لعناصر 

الداخليهالرواية  بن  تبب العناصر  ذلك،    ي  وبعد  اخلارجية.  والعناصر 
العناصر   ىي  الداخلية  أما    بن تببيت  الالعناصر  نفسو،  األدب  عمل 

اخلارجية   األدب هالعناصر  عمل  خارج  العناصر  غل  ي  تؤثره    ري كن 
امل على  الداخلية  العناصر  وتشمل  الشخصية  مباشرة.  وضوع، 

القصالشخو و  اللغة.   ،  وأسلوب  النظر،  وجهة  والدكان،  الزمان  بحة، 
السياسة   حالة   الثقافة،   على   تشمل   اخلارجية   العناصر   أما  

امل حياة  وغوالقتصادية،  موضوعا    ذلك.  ريؤلف،  اإلنسان  وأصبح 
ألهنم     وكان.  هحيات   نواحي  من  الظاىر  السلوك  من  ثيلمتلألديب 

 مظهر  من  سلوكهم  نظر  يدكن  ألن  سالنف  عاصف  من  قسما  السلوك
 بعلم   ودراستها  اإلنسان  نفوس  معرفة  كن متو .  ختلفةامل  نفوسهم
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  األدب   أعمال  أطلق  لذلك .  النفسية  يف  يبحث  الذي   السيكولوجيا
من   تفصيل  يفيما يل   (62:    2013،  رتنا)   النفوس   ظواىر   من  أبهنا 
 هي:العناصر و  تلك 

 ملوضوع ا   (أ
هو  املو  بني  رأفكاضوع  القة مضمو يف  ميصن  أن  ة.  كن 

القضا جبميع  مرتبطًا  املوضوع  أو  يكون  القوة  أو اي،  الرتاحم 
وبعبارة  60  :  2012ه،  سيذلك )كوسا  اإلنسانية وما غري  .)

ميكن  أخرى املوضوع  ،  أنه تفسري  خلفية    على  تكمن  فكرة 
 ، ولكنقصةيف جزء واحد من اللسمة  رؤية ا  يب. ل ميكناألد

 1998جيمان،  ي )سو ل ة الكى القصحمتو من    جيب رؤية السمة 
العن(.  50  : هو  املوضوع   فإن  ورمحنطوا  هارتوكو  فكرة  د 

ليل ديب وترد يف النص كهيكل ددد النص األاألساسية عامة م
:   2010،  و اختالفات ) نورغيانطور ويتضمن أوجه تشابه أو  

اعت68 لوكرب(.   ( الفكرة Lukensنس  هو  املوضوع  أن   )
الرئيسية   املعن  أو  ) بللكتاالرئيسية  (.  3:    2015لفيا،  صية 

املوضوع   الرئيسيهو  يصبح  القصة الشيء  يف  املوضوع  إذا   ،
 ، ابلتأكيد سوف يعطي قيمة أكرب لقصة. مهتمامثريًا لال

 احلبكة (ب 
هياحل قصة  بكة  تسلسالت  من  حدوث   أو  سلسلة 

(. ينقسم 2004، ة )وحيدة املتبادلة ذاخل القصماقابلة لالستد
احلبكهي يتكون ذلك   ا يفمب،  زاءة إىل عدة أج كل  البداية    ، يف 

من   األوسط  اجلزء  يتكون  والضغط.  والتحفيز  التعرض  من 
وذر تعق و يدات  استنتاجات  من  يتكون  النهاية  ويف  سوية توة 
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ثة  نورغينطر احلبكة إىل ثال  ينقسم  (.30  :  1998،  سوجيمان)
حبل   ة وينتهي شكل بدأ احلدث مبيمام أو  نواع هي احلبكة إىل األأ

احلا اثنيً   املشكلة. أو  ،  اخللف  إىل  احلدث بكة  يبدأ  ل  عندما 
يبدأ حبمبقدمة عن املشكلة أو  ، ولكنه  ،  اية. اثلثًا هن دث وسط 

أو   يتم  احلبكة  خمتلط  ز تحدث  ذلك منًيا شغيله  ومع  يوج،  د  ، 
تعود اليت  املشاهد  البد  بعض  أو  اإىل  )نورغيانطية  ،  العكس 

2007 : 153-163.)   

 لرسالة ا    (ج
الرواية  حت ر توي  و سعلى  أو  الة  وتعتمد أكثراحدة   ،

هي  تكمن وراء  التفاصيل على رغبة املؤلف يف نقلها. الرسالة  
القالقص إىل  ينقلها  أن  املؤلف  يريد  اليت  حتاة  األدبية  رئ.  توي 
ب  دائًما تتعلق  سانية )نورغيانط،  نطبيعة اإلعلى رسائل أخالقية 

2007 : 321.) 
 الشخصية   (د

الالشخص هي  يلعبية  الذي  األ  دوره  شخص  ديب يف 
الل إعطاء مسات وشخصيات وعادات خمتلفة يف القصة  من خ

ينقسم  206:    1994  )زيدان، قسمني(.  إىل  ، الشخصيات 
اخل ذلك  يف  )جيد()الصم  مبا  والبطل  األثناء شر(  هذه  يف   .  ،

للو  تقس ظيفةوفًقا  يتم  قسمنيي،  إىل  الشخصيات  ومهمه  ا  ، 
الرئيسيةا الشخ  لشخصية  األكثهي  اليت  تكر صية  ،  نًيااثرًا.  ار 

للشخص داعًما  وجودها  تكون  اليت  التابعة  ية الشخصيات 
 قسم إىلا إىل كيفية مظهر الشخصية فتأما إذا مستندً الرئيسية. و 

األسمنيق ومها  املست،  واألشكال  املسطحة  ديرة.  شكال 
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إل قلياًل.   طابعتها  ة هي الشخصية ل تتغريحاألشكال املسط 
األشكأو  هما  املستديرة  الش ال  طابعة هل  صيةخ ي  من  أكثر  ا 

 (.22-17 : 1998واحدة )سوجيمان، 
الشخصيات مي لتحديد  بذل اجلهود  ،  بثالث طرق  كن 

مب ذلك  يف  التك مبا  ومراردأ  اجلم،  الصراع  بدأ  ومبدأ  ع 
الت203  :  2007)نورغيانطر،   مبدأ  يتم  خالل ك(.  من  رار 

عرف على القارئ ميكن التللشخصية حبيث     ر الشخصيةراتك
دأ التجميع من خالل جع السمات الشخصية  تم مبي.  ولةبسه

 وواضحة.  ت من أجل احلصول على بياانت كاملةللشخصيا
 اللغة  (ه

هي   يستاللغة  املؤ ألة  إلخدمها  القصص لفون  حياء 
ل شيء كيتم توصيل    (.160  :  2007نطر،  ووصفها )نورغيا

الر  والتحكوايف  ابستخدام  ية  فيه  املؤ م  )نورغيانطر،  لغة  لف 
1995 : 272). 

 النظرية القصص  جهة ( و
تقني هي  القصص  النظرية  اليت وجهة  واسرتاتيجية  ة 

جهة النظرية  لقصص. و لف للتعبري عن األفكار وايستخدمها املؤ 
الراداأل لقصة  اهتماما  تويل  اليت بية  األحداث  وموقف  وي 

مؤلف على تطور    لشخصي لكلا  يؤثر الشكل  حتدث. فسوف
 (.246 : 1995ر، طيت يتم سردها )نورغيانالقصة ال
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 ث الباب الثال
 لها حتليرض البياانت و ع

 
 "صاحب الظل الطويل"  ايةرو يف ة الشخصية الرئيسية  تنمي .أ

مر يف حيدث   كل  الش تنميفيها  ة  تخصية  ة  للنضجاب  مقو اليت  اجلينية  مث    لعمليات 
سري هل البحث  ا كزذا  الرئيس خش لإىل  صاحبى  ص  رواية  ال  يف  يعفقط  طويلالظل    ين ، 

ك لذلته و يف رواي  شخصيةة الي تنمشخص الذي لديه  هو    الشخص  . هذابوت جودي آ
الشخص   هذا  الباحث  ال سريكز  البحث  يف  أسس الرواية  هلذه    يلوجكو سيفقط.   على 

فرويدض سيغموند  نظرية  و وء  اإلد  يعين  و ،  مياإليغا  اإليغا.  سيالسوفري  باحث  الجد  كن 
  اإليغا. لسوفريايغا و اإلد و اإل يعينصية، ات شختنمي الث ثو اثنني أ ا أو دواح

 
 وت وشا آبري جودي/ج -1

ي هو جود  ألولد آخر. أملمع ا  دار اليتامليت تسكن يف  ي البنت اجودي ه
بعد عدد  .دار اليتامألن حاهلا يف    احقيقولكن أملها لن    دراسةواصل التطيع أن تتس 

أيشخص  اك  هن  ،الوقت الإىل    يتالذي  جو ملساعد  ميتادار  فة  يدفع    ويساعد  دي. 
دراسية إىل  الة عن كيفية  برسل الرسمث جيب عليها أن    لدراسة يف الكلية.اصل او دي لتجو 

يساعدها  الرج الذي  العاميف كل  ق .ل  بدأت  هذا،  جو من  و صة  شخصدي   ذلك 
 . )صاحب الظل الطويل(

 
 صاحب الظل الطويل  -2

لف  املؤ  تبكي نل صةمن بداية قص.  شخودي لذلك يستعمل جب   هذا إصطالح
 لذلك شخص مبهم.   طالحصذا إه  جودي . فتعطيصيتهشخ
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 د يف اإل  بوتآ  جودي للمعرف ةالشخصية الرئيسي -3

لذلك   ، ما بدون وعي  يءيف ش  دةار يعمل على اإل  نسانية مكان للروح اإلهو  اإلد  
الفور على  شيئا  يريد  شيء  سبب  مت  بدون  إذا  عليها،  اب  لعثور  فيما    .ادةلسعفسيشعر 

  الفضولو   اصلة الدراسة لتكون الكاتبةمو   ينعي  ان،ئيشي  ، لدى جودباسا القتلق هبذتعي
 .لطويلالظل ا عن صاحب

 
 لتكون الكاتبة   لة الدراسةمواص (1

امل جودي  تكتب  أن  ققالقبل  لبيت  اهتمر أ  د،  مإلتذهب    سيد  تظن .  كتبهاىل 
  .تلبي ة السيدة عملها كيف أسئل  ا ل تعمل ألن جريوش بجريوشا أن السيدة لبيت تغص

 :واصلة الدراسة لتكون الكاتبة مبوم تقجودي   أن هريظذي لاة ايل من الرو القو هذا 
أن اخليال سيوفعها    بيتا السيدة ل أخربرهت-"رأت جريوشا خيال

ها أبعد  وقادا كهذا، مل يكن ليوصل ال  لكن خي  -مل حترسيف املتاعب إن  
لل   اقالرو ن  م جريوشستد  نازلليتماألمامي  الصغري خلها.  املسكينة  ا  ة 

املغ السبعةأ  بكل  رة، اماملتلهفة  تط  عوامها  مل  قدعشر،  منزل  مها  أ  أبدا 
البشر الذين يواصلون  ول إلىومي ألمل تستطع تصور الروتنيعاداب، و  ئك 

 ( 15 :  ." )صيتامأن يضايقهم األحياهتم دون 
 

مهتما   الرجل  هذا  مبع"كان  هلأن  دد  ت  ولدان.  ز  شارلتذكرين 
  -خآ -من السيدويل  مت ية بل لقد أرسل كالمها إىل الك  ري فريز؟هنبيننت و 

اجلاد   هذان املال الذي أنفق عليهما بسخاء ابلعمل  وقد رد ،هذا الوصي
ولد  لأل  إحسانه موجها  نجاح. ل يطلب السيد سوى هذا. لقد كانال  و

حىت اآلن،فحسب  أبو    أمتكن  فتييأب  اهتمامه  إاثرةمن    دامل  من  ت  اي 
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بغض   القو   النظر عنامللجأ،  ميكنين  أبمر   يكرت لإنه    لاستحقاقهن.  ث 
 لفتيات.ا

 
اي ما كانت  ل  إجابة  أن  ابعتبار  جريوشا،  مههمت  سيديت،   

 عند هذه النقطة.  نهاتوقعة مم
 

 ألة مستقبلك.س الدوري، طرحت ماليوم، يف الجتماع 
 
صمس للحظة  بيت  السيدة  أبسا و   مث  ،متحت  بطئ    لوب صلت 

 تمعتها املشدودة فجأة. عصاب مس هق للغاية أل، مر هادئ
 
تغك، ادةع ل  ما  برفني،  ابألطفال  السادسة حيتفظ  بلوغهم  عد 

لقد   استثناء.  لكنك كنت  معشرة،  من درسأهنيت  عشرة  الرابعة  يف  تنا 
وألنك ك دراسالعمر،  يف  حيدة  تكوين كذلو -ك تنت  سلوكك  مل  يف  ك 

القريةرتياد اثنويك ابالسماح ل  تقررفقد  -لو لقين اكندوما إن أم . وها  ة 
اآلن هذه  تنهني  ق ميكن    ول،  أنت  مسؤو للميتم  يكون  أن  عن طعا  ل 

فيتني أكثر إضاسنتني  دعمك بعد اآلن، فقد خظيت يف الوضع الراهن ب
 مما فعل معظم الطالب.

 
لبيت  جتاوز  السيدة  جاهدة مقابل يقة أن جريوشا عمحقت  لت 

ل مث تعليمها،  أتيت أو   مليتم كانتاحة اني، وأن ر لسنتاتني اه  خاللا  إقامته
 لفرك األرضيات. فظ هبا يف املنزل كان حيت  كهذه،  مأاي وأهنا، يف
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و  مستقبلك  مسألة  طرحت  قلت،  سنكما  نوقش جلّ وفش  لك، 
 مليا.

بعينني   لبيت  السيدة  انظرت  إىل  ففض لسجمتهمتني  يف  ينة 
ي  اجئ أر بشكل مفا تذكألهن  ك ليس ذل   م، وبدت السجينة مذنيةالتها

سو  سصفحات  يف  مداء  ذلك كان  ألن  ولكن  ت   ،عاتوقجلها،  بدو  أن 
 نة بشكل ما.مذب

 
اإل مإن  إىل  إبرساله  يكون  حالتك  يف  ألحد  املعتاد  كان جراء 

ويبدو  ها.  يف مواد بعين  ه العمل فيه، لكنك كنت متفوقة يف املدرسةكنمي
ضو شارد علسيدة برتانت اإذ ك  .قرايعبللغة اإلجنليزية كان  أّن عملك اب

معلمتك ملادة دث إىل  ، تتحة سر ملديف هيئة ا، كما أهنا عضو  الزائرة  جلنتنا
اخل مقالفن  عال  بصوت  قرأت  لقد  صاحبك.  يف  وألقت  ه  كتبت  طابة، 

 عنوان ’األربعاء الكئيب’. ب
 

 هذه املرة. يقيا وشا ابلذنب حقكان إحساس جري 
 

خرية من  هادك ابلس  اجتان يفنتمال أنك أظهرت قليال من  بدا يل
قد  املؤسسة لو  اليت  الكثري.  تكوينمت لك  انوا  أطنهم كة ما  كضح  ممل 

لكن   لك.  يبدو  ليغفروا  حظك،  وهو  حلسن  السيد...  الذي أن  السيد 
الوقحة، عرض    ، يتمتع حبس فكاهة مفرط، وبناء على ورقتك لتوادر لغ

 لك إىل الطلية.أن يرس
 
 ا. وشري ج ىل الكلية؟ اتسعت عيناإ
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 يت رأسها. السيدة لبهزن 

 
  ميكنين  ة. اديع  غري  قش الشروط معي. إهنا شروطمكث لينالقد  

األ غريب  السيد  إن  وهو  القول  ابألصابة،  طوار،  تتمتعني  أنك  يؤمن 
 مك لتكوين كاتبة. عليطط لتوخي

 
جريوشا ذهن  كان  ت  كاتبة؟  فلم  تخمدرا،  سوى  كرار  ستطع 

 ة لبيت.كلمات السيد
 

حقق إنه يتن أي من هذا سقبل إن كاملست اهر  يظس هذه رغبته. و 
قط الهتام ابلنقود.   جترب تاه ملفل جدامينحك خمصصات سخيه. سخيه 

احات. سيكون  قرت دمي اطط األمر بتفاصيله، ومل يكن متاحا يل تقلكنه خ
أثناء الصيف البقاء هنا  د بلطف أن  سيدة برتشار ، وقد عرصت العليك 

  تك مباشرة إىلرسوم دارستك و مإقاف  ي لى جتهيزك. ستدفع تكاتشرف ع
الثني دولرا يف ثسة و بلغ مخمب  انةستتلقني إىل جانب ذلك إع  لكلية، و ا

ستوى  مين يفسنواتك األربع هناك. سيتيح لك هذا أن كو   الشهر خالل
سيد  سر اخلاص لل عرب أمني ال  الطالبات األخرايت. سرتسل لك األموال

ة  تكتبني رسال هذه، بل سلشهر.  اف    ة ر ستكتبني رسالة امتنا مابملقابل  و 
مية، متاما مثل  إلىو تك  ياحاصيل  تقها عن تقدمك يف دروسك و ربينه فيخت

 نها لوالديك على قيد احلياة. رسالة تكتبي
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ال هذه  لعناية    ائلرسستوجه  وسرتسل  مسيت،  جون  السيد  ابسم 
الس سكرتري اسم  مسه.  جون  ليس  ايد  يفضل  لكنه  جمهول.  يت،  لبقاء 
لرسائل أنه  ب طلبه ا.وسب وى جون مسيتون أبدا سلن يك  ك،لىإ  ابلنسبة

ألنك ليس  ل. و بري األديب مثل كتابة الرسائالتعة  هار مينمى  يرى اّل شيء  
أن تكتيب هبذه الطريقة، كما أنه يرغب  غب  ر يلديك عائلة ملراسلتها، فهو  

  ه كر ييها أدىن أمهية، فهو لن يولك أبدا، و ن جييب رسائل تقدمك. ل  مبتابعة
 طرأت مسألة يتحتم فيها   عبئا. إنتصبحي  يريدك أن  ائل، ول  ابة الرسكت

فيمكنك مراسلة -ن حيدث  حالة طردك، الذي أثق أنه ليف كما  -ةإلجابا
سر  أمني  غريغز،  من   ه.السيد  إلزامية  السهرية  الرسائل  هذه  ستكون 

  ب فيه السيد مثيت، لذا الوحيد الذي يرغ  املقابلا هو  ا، وهذجانبك طبع
ددينها. آمل أن تكون  واتري تس كأهنا ف  ساهلا ويقة يف إر أن تكون دق ك ليع

مفرسائ ابعلك  و مة  نربهتا  يف  أثلحرتام  أن تعكس  عليك  تدريبك.  ر 
 اء امليتم. وصيتتذكري أنك تكتبني ألحد أ

 
ر  كان رأسها يدو هفة.  كانت عينا جريوشا تبحثان عن الباب بل 

و  اإلاثرة،  إذللمن  من  ابلفرار  و   ةسيدلا  رغبت   التفكري.  منلبيت، 
خطو و    هنصت مرتددةخطت  فأوق  ة  الوراء،  إيإىل  يدة  الس ن  مة  هاءفتها 

 ل جيوز إهانتها. صة هلا إللقاء خطبة و لبيت، فقد كانت تلك فر 
 
أأث اليت جاءت  نك ق  النادرة  الطيبة  الفرصة  هلذه  ل  ك؟  ممتنة جدا 

العامل،  و  وج حنخر وضعك بفرصة مماثلة لل   ن الفتيات يف مثلحتظى كثري م
 وما ..... ذكري دعليك أن ت
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هذا كل شيئ،  ان  ك  ن ظن، إا لك. أ. أجل، سيديت، شكر أان .. 
 خيط رقعة لبنطال فريدي بريكنز. أن على الذهاب أل

 
ا وظلت ب  لباأغلقت  مفتوح،  لبيتبفم  السيدة  وراقبتها  خلفها، 

 (22-18 :  اهلواء." )ص املنمقة معلقة يفها خطبت
 

 ملاأل جتد هذا  احلظ مل  ولكن  ،  بةكات  بحصجودي أن ت  دتري،  سابقةقصة  كما  
أن تستطيع  ل  و سافر م  تكون  ألهنا  التمويميف  هي  ة  يريد  أحد  يوجد  ول  فقط  ل  نزهلا 

االن   ط وضع فقرى  تيمها. كان  ملواصلة تعل    . ليومياس والعائالت الذين يقومون بروتينهم 
ب.  يف املكت  صلتوشا و ري تذهب جمث    ريوشا إىل املكتب.تدع السيدة لبيت جذات يوم،  

السيدة   أنّ خترب  تستيط  لبيت  دجريوشا  تستمر  أن  هناهراستع  يقرأ ك  ا.  الذي  شخص 
و  تستإنشاءها  فذلك  عن قصته.  دراسجري   عيطحيب  تستمر  أن  ،  تشرع سعادةو تها  وشا 

ن  راستها إىل السيد جو كيفية دعن    لة اأن ترسل الرسالشرط أن جيب عليها    اكن هنولك
ولو   امسيل  أهنا مسيت  اياقيقح  اس  نل.  يعرف  ل  الس فشخص  يف  السيدة ها  إىل  جتماع 

 . مواصلة الدراسة لتكون الكاتبةهو  داإل اليت يظهر ةذه القصهمن ف وشا.جري لبيت و 
 

 لظل الطويصاحب الن ع  الفضول (2

جودي عن نفسه ألنه ، قد سألت لل الطوي صاحب الظىل إدي و ترسل ج عندما
ي  دجو   أن  لذي يظهر ا  ول من الروايةهذا الق  . ل عنهو الفض  جودي  تشعرف  ،رب إمسهمل خي

 : للطوياالظل عن صاحب الفضول تشعر 
رغب أن يكون  لشخص يم  اف ميكن إظهار هذا الحرت "ولكن كي

مل  مسيت؟  رمبإذجون  خصوصية؟  أكثر  امسا  خترت  مل  أيصا  ا  ميكنين  كتابة  ا 
 عالقة الثياب(.ي مربط الفرس أو رسائل معنونة )إىل عزيز 
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حد ما يب بعد  اهتمام ألصيف، إذ جعلين  ا هذا اري كثيك  ففكرت  

مي  ئلة. بدا األمر كأين أنتعثرت على عاأنين  كشعر و لسنوات أكل هذه ا
م و لشخص  اآلن،  مريحا  إحساس  و ج  هذا  أقول دا.  أن  عليّ  ذلك  مع 

تمد عليه. هناك  يس لدى خيإىل سوى القليل ليعل ف حني أفكر بك،    إنين
 فها:ثالثة أمور فقط أعر 

 
 ويلطنت أ .1
 ين أنت غ .2
 تيات أنت تكره الف .3

 

هذا   يات، عدا أنالفت هد كار عزيز السي  رتض أن علي أن أمسيك أف
ما.   بشكل  العز   أو يهينين  هذيزي  لكن  القين،  الرجل  مسيد  لك،  ا  هني 

و  ابإلضافة إىل أن كونك غنيا ه  . يك الوحيد املهم فاألمر  وكأن املال هو  
غنيا   تبقي  ل  فقد  خارجية،  أفلس    ،اتك ي حطوال  مسة  من إذ  الكثري 

األذكيالرجا يف  ل  لكنو اء  األقل  سرتيت.  على  طوال    ويال طستظل  ك 
 طويل، وآمل أل متانع. إنهلظل الب ااحك! لذا قررت أن أدوك صحيات

 (26  :  سيدة لبيت." )ص اسم تدليل خاص، لن خنرب به ال
 

القفاإل هذه  من  هو صد  جوديكانة  تعر   األهن  ة فضولي  ت  أن  م  سالف  تريد 
ب  صاح   دير مل  ، و رسالتهكتب امسه يف  تعرف أن  ا تمل  ا، ألهنيثد جون مسقيقي للسياحل

إل الطويل  فضولخباالظل  جودي  لذلك كانت  نفسه،  عن  اعن    ةيره  لظل  صاحب 
 .الطويل
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 غا اإلي يف   آبوت جودي ة للمعرفالشخصية الرئيسي -4
ل من خال   ديم اإللى تنظ، مما يعين أنه قادرة عدالتفكري يف اإل  عملية  هوا  يغاإل

أبنشطةقياال العاموجودة    م  مبعيف  احلقيقي.  اخلارجي  آمل  اإلخرن  هيغ،  لتحقيق   وا  فعل 
اإل مبيعين  ،  أشياء  ثالثةلدى    جودي أما   د.رغبة  اعث  "األربعاء  بعنوان  ؛  "كئيبلقال 

عن  صاحب  حب استطالع  مث  كاتبة؛  تكون  ر لة الشعمسابقات كتاب  مشاركة يفارسة و مم
 ه. بلتقامل هتارادإو يل ل الطو الظ

 
 " كئيبربعاء النوان "األبع اقاهلم تبعث (1
و تهراسد  واصللت بكتابة  تا  جودي  تقوم  مث مقالكون كاتبة،  ا  ،   عدد   ىلترسل 

 : ترسل مقاهلادي جو  أن الذي يظهر ن الروايةلقول مهذا ا.  سةؤسامل
ال هذا  مهتما "كان  تشار   بعدد  رجل  تذكرين  هل  أولدان.  لز  من 

أ فري  هنريو    بيننت لقد  اسل كالمها  ر ز؟  بت لكإىل  السيد  لية  من  -مويل 
ابلعمل    ليهما بسخاءق عالذي أنف  املال  هذاند  قد ر هذا الوصي، و   -آخ

السياجلاد و   سوى النجاح. ل يطلب  لقد كان إحسانه موجه  د  ا  هذا. 
حىت فحسب  و لألولد  اآلن،  أمل  أمتكن  م  من   نبدا  أبي  اهتمامه  إاثرة 

ل يكرتث ول إنه  قنين الاقهن. ميكحقعن است  لنظر، بغض اات امللجأفتيي
 أبمر الفتيات 

. 
س  اي  جريو مههم،  يديتل  ابعتت  ما  بار شا،  إجابة  كانت    أن 

 متوقعة منها عند هذه النقطة. 
 
 مسألة مستقبلك.، يف الجتماع الدوري، طرحت ليوما
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السيد للحظة  مسحت  بيت  أبسلوب بطئ  مثصمت،  ة   واصلت 

 فجأة.  املشدودة هامستمعت عصاب غاية ألرهق لل هادئ، م
 

بة، عاد ابألطفال  حيتفظ  ل  تغرفني،  بكما  السادسة غهم  لو عد 
استثناء.  لكنشرة،  ع عشرةك كنت  الرابعة  يف  مدرستنا  أهنيت  من   لقد 

دراس يف  حيدة  وألنك كنت  تكوين كو -تك العمر،  سل مل  يف  وكك  ذلك 
ها  رية. و الق  اثنوية  رتيادفقد تقرر السماح لك اب-القول  مكنيندوما إن أ

تنهني اأنت  هذه  مسؤول  ول  آلن،  يكون  أن  قطعا  للميتم  عنميكن    
اهن بسنتني إضافيتني أكثر يت يف الوضع الر خظ  ، فقدبعد اآلنعمك  د

 الطالب. عظممما فعل م
 

لبيت ح السيدة  جاه  قيقة أن جريوشاجتاوزت  دة مقابل عملت 
  تعليمها، مث  أول    أتيتم كانت  امليتل هاتني السنتني، وأن راحة  ها خالإقامت

 يات. ألرضا لفرككهذه، كان حيتفظ هبا يف املنزل   ايميف أ وأهنا،
 

طقلتكما   مستقبلك ،  مسألة  نوقش و   رحت  سجلّلك،  نوفش 
 مليا.

 
الس النظرت   إىل  متهمتني  بعينني  لبيت  ففض سيدة  يف  جينة 

أي  ذلك ألهنا تذكر بشكل مفاجئ    ة ليسبدت السجينة مذنيلتهام، و ا
سو ص سجداء  فحات  أل  لها، يف  ذلك كولكن  متو ن  تبدو  قعان  أن  ا، 

 مذبنة بشكل ما.
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ا يفامل  اءإلجر إن  ألحد  إىلحا  عتاد  إبرساله  يكون  مكان لتك   

ويبدو    متفوقة يف املدرسة يف مواد بعينها.ت  ميكنه العمل فيه، لكنك كن
 عضو . إذ كانت السيدة برتشارد  ايعبقر   غة اإلجنليزية كانملك ابلل أّن ع
سة، تتحدث إىل معلمتك ملادة ر ئة املديف هيضو  أهنا ع  كما   ائرة، الز   جلنتنا
ا وأبةخلطافن  صاحب،  يف  لك لقت  مق.  عال  بصوت  قرأت  ال كتبته  قد 

 ’. يببعنوان ’األربعاء الكئ
 

 هذه املرة.  كان إحساس جريوشا ابلذنب حقيقيا
 

  نان يف اجتهادك ابلسخرية من تالم  أنك أظهرت قليال من  بدا يل
لو  الكثري  ت لك  قدماليت  املؤسسة أطنهم كانوا  ح تكوين مضمل  .  ما  كة 

لك.   ححللكن  ليغفروا  يبدو  سن  وهو  لس اأن  ظك،  الذي يد...  السيد 
، وبناء على ورقتك الوقحة، عرض  رطغادر للتو، يتمتع حبس فكاهة مف

 طلية.سلك إىل الأن ير 
 
 شا. و ا جري ىل الكلية؟ اتسعت عينإ

 
 . هزن السيدة لبيت رأسها

 
ية. ميكنين  عاد   شروط غريي. إهنا  شروط معش الليناقمكث  لقد  

غ السيد  إن  وهو  طوااألريب  القول  ابألصابة،    أنك يؤمن  ر،  تتمتعني 
 لتعليمك لتكوين كاتبة.  وخيطط
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سوى  تبكا تستطع  فلم  خمدرا،  جريوشا  ذهن  كان  تكرار  ة؟ 
 سيدة لبيت.كلمات ال
 

إنه حقق  سيتهذا  املستقبل إن كان أي من    سيظهرهذه رغبته. و 
د.  مل جترب قط الهتام ابلنقو لفتاه خيه جدا سخيه. س خمصصات  نحك مي
اقرتاحات. سيكون  ومل يكن متاحا يل تقدمي  ه،  صيل ط األمر بتفاه خطكنل

الب أثناء الصيف، وقد عرصت السيدة برتشاقاعليك  طف أن  رد بل ء هنا 
  ة إىلمتك ورسوم دارستك مباشر ايف إقرف على جتهيزك. ستدفع تكاتش 

ثالثني دولرا يف مخسة و مببلغ  ك إعانة  جانب ذل  قني إىلستتل ة، و  لكليا
يف مستوى . سيتيح لك هذا أن كوين  ناكع هنواتك األرب ل سخالشهر  ال

لسيد  . سرتسل لك األموال عرب أمني السر اخلاص لت الطالبات األخراي
لة  ساالشهر. هذه، بل ستكتبني ر   مرة ف ابل ستكتبني رسالة امتنا  ابملقو 

اتك إلىومية، متاما مثل ل حيتقاصيو  ك يف دروسك تقدم يها عنه فربينخت
 احلياة.  قيدلى لوالديك ع ينهاتبة تك رسال

 
الرس هذه  مسيت،  ستوجه  جون  السيد  ابسم  لعناية  ائل  وسرتسل 

جون   ليس  السيد  اسم  ي مسيت،  سكرتريه.  جمهول.  لكنه  البقاء  فضل 
ه  ئل أنالرسا  لبهبب طت.وسمسي، لن يكون أبدا سوى جون  ك ة إلىابلنسب

س  ألنك ليو   ائل.رسة الرة التعبري األديب مثل كتابى مهاشيء ينم  يرى اّل 
كما أنه يرغب    غب أن تكتيب هبذه الطريقة،ير عائلة ملراسلتها، فهو  ديك  ل

رسائ جييب  لن  تقدمك.  أبدامبتابعة  و  لك  فهو  ل،  أمهية،  أدىن  يوليها  ن 
سألة يتحتم  أت م. إن طر ئاي عبتصبح  أنتابة الرسائل، ول يريدك  كيكره  
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نك فيمك  -دث لن حيه  ق أنكما يف حالة طردك، الذي أث  -جابةفيها اإل
ية إلزامية من ر ه. ستكون هذه الرسائل السهلة السيد غريغز، أمني سر مراس

ا  ي يرغب فيه السيد مثيت، لذ د الذ ل الوحياملقابجانبك طبعا، وهذا هو  
كون  ا. آمل أن تدينهتري تسدواا فكأهنو  ا أن تكون دقيقة يف إرساهل ك علي

مرسائ و لك  نربهتا  يف  ابلحرتام  تدأثعكس  تفعمة  عل ر  أن يك  ريبك. 
 ( 22-18 :  وصياء امليتم. )ص تذكري أنك تكتبني ألحد أت

 
سابقة،   قصة  من  كما  جودياإلد  واحدة  لتكون  الدراسة  مواصلة  هي    من 

.  سةؤسامل  إىل  رسالهإلال  مقجودي  عمل  تهو    حقيقي  دعل اإلجيي  ذاليغا  فاإل،  بةالكات
بعمل مقاسيدة  ال  أمرت  جودي  إىلليبيت  جودي مقاًل د كتبت  قة.  سس  مؤ ل إلرساله 

مهتهناك  ".  كئيبال"األربعاء  ان  بعنو  ما كان  ابملقالمً شخص  إ  ،ا  جاء  دار لذلك  ىل 
 .من صاحب الظل الطويل تعليم جوديالويل كاتبة بتم  نتكو أن   األيتام وطلب جودي

 
 تبةكاتكون  لات كتابة الشعر يف مسابق ةركامش رسة و مما (2

اجلامعة،   يف  طالبة  جودي  جقامقد  كانت  و مبودي  ت  يف مشاركمارسة  ة 
 ومتقجودي    أنالذي يظهر  من الرواية    هذا القول.  كاتبةتكون  مسابقات كتابة الشعر ل

 : عر لتكون كاتبةالش ركة يف مسابقات كتابة مشامارسة و مب
ه حقا  رواايت اساسي،  رلشع من اكثريلوا اية؛رأت سبع عشر رو لقد ق"

و مث األضإلىل  سوق  فيل  وأريتشارد  العجائب. كبال يف  لس  قرل  ما  د 
املقالقرا ست  لإمىسن؛وحياه  لل ت  من   واجلزء،  رت وكهاكوت  الول 

الر  لغيبوناملرباطورية  الرومانيه  بنقينو ،  ومان  ،  تشيليينتو  ونصف )وسرية( 
  قبل الفطار.تل رجال يق   ويني اهلويلقد اعتاد أن ميش  إلىسا مسليا؟
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هذا عزي  لذا  ترى؛اي  ذكاالين  ،  زيأنت  مماكثر  اكتفيت  لو  ا  ء  كنت 
  :   " )صيه؟ن ارسب اثن لتك أنيناستغفر يل هذا وعدينية. هل  ابلالت

56-57 ) 
 

يف هذا اة. و لغيميع ألنين سعيدة للطيفة مع اجلعذبة و حلة و "سأكون صا
عظيمة.    صبح كاتبةأل  أ مسرييتأبدأكتب و أكتب و و   الصيف سأكتب

يال  قنط قل ا تإهنة!  مني شخصية جيل ، إنين أنبيال؟ أوه ا موقفا  أليس هذ
  :   )صق الشمس."  عا حني تشر ريستنمو  اجلليد، لكنها  و   ظل الربد  يف

75) 
 

عشرون ة و  مخس ة )جائزهتا  وشا أبوت مبسابقة القصة القصري "فازت جري 
تق اليت  الشهرية  دولرا(  اجمللة  عام.يمها  السنة  هيو   كل  يف    يف  الثانية 

حني  خرجز  التنة  ت ستسابقات من طالباعظم املها كانت ملية، بين الك
بة يف  ا سأصبح كات حقيقي. رمب  األمر  نشورا، مل أصدق أنيت امسي مرأ

لب. أمتين لو  هناية األمر كهذا، يبدو  فا  يت امسا سخيمل تنمحين السيدة 
 (.114 :  كذلك؟" )ص  اسم كاتبة أليس

 
لقداجمل   نماألول  " و   لة،  قصيت  يل  أر قبلوا  اي  مكافأ  دولرا  50سلوا  ة، 

 ة! اتبت كإهلي لقد صر 
 

إدار ية كانالثان من  حصل ت  لقد  الكلية،  على ة  ملدة   ت  عامني   منحة 
الدراسة، و   تغطي   الذين يظهرون متمصاريف  تنمح ألولئك  ريا يف هي 

 (155 :  واد األخرين." )صتفوقا يف املة اإلجنليزية و للغا
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سلتها  وأر   صص قصريةقت أربع  ية، إذ أهنلكتابا الصيف ابهذ  تقضي"

خم جمالت  أحو ألين ،  ةتلفأربع  أل    ترىكون كاتبة،  أن  لدي  كما   .
للكتاحة  مس  مخمصصة  زاوية  يف  حيث كان  ابة  العلية  السيد  ين  قضي 

 ( 137" )ص : .رةاطم امل جيفي أوقاته يف األاي
 

احل إبراديت  ارة  أؤمن كليا  الذي    داتقعالا هو  وهذ  از،إلجنوقدريت على 
ن  فصول م عة  بأر يت  لقد أهن  ! اتبة عظيمةح كسرتاين أصباجلبال.  حيرك  
 (198: )ص   .املسودةى عل  لدي مخسةزال  اجلديد، وما كتايب

 

كاتبة على   كونسة لتمار مبها  مل قق أقد أرادت جودي أن تتحا قصة سابقة،  مك
الشعر  ت واملشاركة يف  ااية الرو راءقي، مثل  جودي يف الدراسة يف اجلامع  مواصلةمن  غم  الر 
متارس  هو  جودي  من    ايغ، فاإلايغطة ابإلرتبت مكانإذا    ة.القصري   سابقات كتابة القصةوم

ودي  جاإليغا من  أن    تشري هذه القتباسات   لتصبح كاتبة.  ات الشعريةبقوتشرتك يف املسا
 .ًبا تاصبح كتل تجنحجد لتصبح كاتبة و لت ن جودي عملتح أ، ألهنا توضقد جنح

 
 قابلتهمل هتارادإو طويل الظل ال احبصعن استطالع ب ح (3

لن خيرب عن إمسه احلقيقي.    نه خب الظل الطويل ألصا  عن  وديأل جس ت  لاماز 
الطويل صاحب الظل  طالع عن  ب استحت  ي دو هر أن جالذي يظ  ايةالقول من الرو   هذا

 :  قابلته رادهتا ملوإ
هذا   إظهار  ميكن  يرغب  الحرتام"ولكن كيف  يكون    لشخص  أن 

ئل رسا ة  بكتاامسا أكثر خصوصية؟ رمبا ميكنين أيصا  مل خترت  ذا  إ؟ ملون مسيتج
 . (عالقة الثياب معنونة )إىل عزيزي مربط الفرس أو 
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 حد ما يب بعد كل م أاهتما  لصيف، إذ جعلينريا هذا افكرت فيك كث

ي لشخص ين أنتموكأنين عثرت على عائلة. بدا األمر كأوات أشعر  نهذه الس 
ك عليّ أن أقول إنين حني أفكر  مع ذل. و جدايح  مر   إحساس   هذاآلن، و اما  

فل  فقخي  لدى   يسبك،  أمور  ثالثة  هناك  عليه.  ليعتمد  القليل  سوى  ط  إىل 
 أعرفها:

 
 ويلأنت ط .1
 غين أنت  .2
 لفتيات أنت تكره ا .3

 

أأف أن  علي  أن  عز رتض  السيد  يمسيك  هذا  ز  أن  عدا  الفتيات،  كاره 
كأن  ني لك، و مههذا    لكنقين،  الرجل ال  دعزيزي السيما. أو  يهينين بشكل  

هو   فيك املال  املهم  الوحيد  هو  ضافإلاب.  األمر  غنيا  أن كونك  إىل  مسة  ة 
تبقي   ل  فقد  حياتك،غنخارجية،  طوال  أفلس    يا  الرجإذ  من  ال  الكثري 

و ذكياأل يف  لاء  عسرتيت.  األقل  ل كنك  لذا  ى  حياتك!  طوال  طويال  ستظل 
اص،  تدليل خ  اسم  . إنهانعمت  وآمل أل  ،لظل الطويلوك صاحب اقررت أن أد

 ( 26، ص 2000 رت،يبس لن خنرب به السيدة لبيت." )جني و 
 

ابي    بدي أدين اهتمام تول نك ل جتيب عن اي سؤال، إسيدي:  "
سبب  يضني، و اء البغصيو األ  ولئك أجتهما بني    كثرنك ال فعله. لبد أأ  شيء

 ليال.  قك هتتم يب ب، ل ألنرعايتك بتعليمي بدافع الواج
 



50 
 

نه لمر حمبط  إعرف حىت امسك.  أل  و دا عنك،  واحف شيئا  عر أ  ل
 سلة  ي إىلنك تلقى برسائل إن  أكتب لشيئ. ليس لدي شك يف  ن ته أغايلل 

 ول عن الدراسة. ن قعد اآلكتب بأهتا. ل ون قراءاملهمالت د
 
 الظل الطويل. صاحب ي ايزيز ع

 أان شخص سيء. 
 
تل أرجوك  أ الرسا نسى  األإليها  ترسل أاليت    املقيتة   ةلك  ع  بو سك 

و أ، كنت  املاضي ابلوحده  و شعر  ااحلل مل  أالبؤس  الليل يد  لشدق  حني    ةتلك 
لكأكتبتها. مل   وقتها،  اإل   ين كنتعرف  اللوزتني ابلتها  ةصابعلى وشك  ب 

ن، وكنت  . أان يف مشفى الكليه اآلمور األنياختلطت الكثري مو   نزالنفلو او 
س منذ  هذهنا  اايم،  املرهته  هي  يسمحونال  الوىل  ه  في  يت  ابجلل يل  وس ها 

رئيسة والقلم.  الورق  افكر سلطمت  ضات املمر   وامساك  لكين كنت  جدا.  ة 
 ( 62-61  :  " )صتعاىف حىت تغفر يل.ولن ا ابلمر طوال الوقت

 
 الظل الطويل  احبي اي صعزيز "

 ت؟أن ل اينئاتسا
 

مل أنك آ  أنت، لكين  مل يسبق يل أن عرفت يف اي مكان من العامل
ما  ن تكون على قمة جبل  أمل  آض. و قس البغيالط  يورك يف هذانيو ست يف  ل

فكر يب   تفكر يب.قرب(، تراقب الثلج و أويسرا بل يف مكان   سس يفلي  )لكن
ن لو متأيزي  عز   احدهم يب.اوه، ايكر  ن يفأ  حبأده متاما و ان واحرجوك، فأأ
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  ص   ").عاسةت نشعر ابلنا بعضاً حنيعرفك! عندها ميكننا أن نبهج بعضأنين  أ
: 221) 

 
يف  اك  سو   حدأل  منك و   حتاجها أأان حباجة ملشورة، و مر ما  و حدث أ"

ال  راك؟أس من املمكن أن  أليالعامل.   الكتابأ كالم  سيكون  ،  ثريه بكسهل من 
 (223 :  )ص" .ةسرك الرسال منيأيفتح ن أخشى أو 

 
مره طوال  كن اعلم أبأ   نين ملأتذكر مرضك و أن  أرجل العزيز، يؤملين  "

يف ئك  ئسوا من شفاهنم يأ،  ةالبارح  ةبيب ليل قاله الطين ما  ملآ ضيه، و املا  رتهفلا
ن أعلم  أ.  نطفأ نورا هذا العاملحدث ذلك إل. اي اهلي! لو  ةاملاضي   ة ايم الثالثاأل

،  حدان أن يغادر الخرأن على  يكو عيد، س املستقبل البا يفدث يومهذا سيح
 معها.  اليت حنيا ايتنا ينا ذكر لد عا، وسيكونعشنا سعادتنا ملكننا سنكون قد 

 
نفسي، فرغم سي  أوا ين  نألكين وجدت    حاول مواساتك،ألقد كنت  

ف على ذ جيثم اخلو إ.  يضاأ   ةنين اكثر رزانأري  نيت دوما غن مما متسعد األأنين  أ
ل ظل ثقيل، فقد كنت من قبلك طائشة ول  ثممكروه،    ن يصيبك أ من  قليب
ين سوق  ارته، لكتمال خس ق من احقل أي شخص غال  نه مل يكن لدأل  ةمبإلى

الكبري طوال حه القلق  بيايت. كلما كنذا  افكر ابلسيار أين  ا ععيدت    ة خذت 
ت قد  او  اليت  را  ةفتالالصدمك  تقع علي  املاو  سك  اليت  قد اليترعبة  اجلارثيم   

سف على ذلك ألن آبد، ولست  األ  إىل راحة البال  ينر ك. ستغادتدخل جوف
 ما!. مين يو هت  نملة مل تكامل  ةهذه الراح
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يع ستطأن  أو   ن تكوان بقريبأريدك  أء سريعا سريعا.  ثل للشفاجوك متار أ
و  من  أملسك  حقيقي.  أأتكد  نصنك  من  هلا  ساعاي  اليت  ة جيل   ة ف    تلك 

قرابئك )ابنة عم  أد  حأكنت  ! لو  كون ذلك حلمان يأخشى  أظينا هبا معا،  ح
  بصوت   ن أقرء لك أو   كل يوم،  القدوم لزايرتك بعيدة لك( لتمكنت عندئذ من  

لك جعأان  او   تجعيدتني يف جبينك،تك وامسد هاتني السادعدل و ن أأعال و 
ن  أل  قبس كذلك؟ كنت كذلك  إلىن  كنك مبتهج األتبتسم ابتسامه عريضه. ل

الطبه،  البارح غادرك  أ يل  لإيب  وقال  ماهر أ ن  أد  بنين  ممرضة  نك  أل  ة كون 
ر سنا  صغأع يبدون  يجلمل اجيع  ن احلب ل أمل  آات.  ر بعشر سنو غصأبدوت  

 ؟ةعشر يه اداحل سن إىلنين عدت ألو  مريكنت ستهتم أل  وات، فهلبعشر سن
 

عيش  أن  أ  ن كتب يلإيف حيايت، و   ةعكثر رو ىوم األإل  ةكان يوم البارح
اليت غادرت لوك ويلو   ةله! الفتا اصيتف  نسي أدقأ  التسعني فلن و   ةالتاسعحىت  

تكن مل  عاد  فجرا  اليت  نفسها  ليهلىإت  هي  أيقظتينالا  سيميل    .  يف  السيده 
وكانت  ةعالراب خميم   والنصف  تزال  ما  فو أو ة،  العتمة  ذهين   ةكر ل  يف  خطرت 

 ة علشمضوء ا  فطاري علىإ  ولتصاحب الظل الطويل( تنا  ةملقابل   ة  ذاهبنين  أ)
حماطة القطار    ةألصل إىل حمط  ةميال اخلمس ياره األالس  يب  خ مث قطعتطبامليف  

أكتوبرأب جلكا  لوان  وسطعتا ثر  يف    ل،  واان   ةاحملط  إىلطريقي  الشمس 
من   ملعت طبقة، و نني القرمزي والربتقإىلللو اب  نياشجار القيقب والقراأنت  تلو و 

،  ابلوعودال  ردا وحمم ان اهلواء اب. كةالذر   حقوليه و احلجر اجلليد على اجلدران  
ريق لطاتغين طوال    ةة احلديدين شيئا ما سيحدث! كانت السكأعلم  أكنت  

ا الظل، سرت قطار: سليف  صاحب  صاحين  الظل..( و رتين  هذا ما جعلين  ب 
ابألأ بقدر مؤ   كنتن،  ماشعر  الظل    ة منه  األصاحب  وضعك  يف  معلى  ور 

(  صاحب الظلكثر من  أ به  حأ)ان ما  خر يف مكآرجال  ن  أنصاهبا، وعرفت  
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ها  و   ةالرحل   ةيضا قبل هنايأ  راهأنين سأببرؤييت، وكان خيامرين شعور    ان يرغبك
 " ث!ى ما حدر نت تأ

 
  رماوحمماديسن بدإىل بنيا وضخما  زل يف جادة  املن  إىلعندما وصلت  "

لكن ملبن لستجماع شجاعيت،  جتولت حول الك  لذجرؤ على دخوله،  أ  ومل
ك رجال طيبا كبريا دم لدياخل  كان كبري  فقد  ةللحظ  ف ا خأن  أي  ن يكن عل مل

جعلين   العمر كاب  براحةش أيف  بييتأك  عر  يف  الفورع  ين  يل:  .لى  )هل    قال 
اآلأ و نسه  نت  بنعم  آبوت؟(  علي  اجبته  يكن  مل  عأسأن  ألذا  ال  د  لسين 

ذوق  عليها  يطغى  و   ةوكبري   ةبل داكناستق  ةر يف غرفنتظايت. طلب مين اإلمس
منج  حافه كرسي  علىجلست    رجل، و كبري  قو د  نفسي: واصلت  يف  يل 

 رى صاحب الظل(. أ)س
 

عاد   اثنيمث  إىل  منطلب    و  ةاخلادم  ، كنت  ةكتبملا  ة غرف  الصعود 
لدرجة  منفعل  ملأة  قدمي  قبلن  فعال،  جلي  على  تقواي  استدار  خل  دأ  نأ   

سمح  ل الذي يو م األإلىو نسيت وهذا هو  آجدا    نه مريضإهامسا:)  إىلاخلادم  
  ة ه حىت ل ينفعل( عرفت من الطريقكوث عندي امل, ل تطيل ه ابجللوسفي  له

 " طيف!لظنه شيخ أو ا، نه حيبك جدأدث هبا اليت حت
 
الباب و قر  اآلنس   قال لك ع  آبوت،:  الباب خلفيز    ة  ودخلت وأغلق 

  جة أنينضية اليت أتيت منها لدر ية إىل الغرفة املمتعمة جدا ابلنسبفة  لغر ت اكان
أ أر   مل أكنللحظة   النار رسيا كبري رأيت كمامي، مث  ى شيئا  أمام موقد  ا مرحيا 

شاي  و  جانبها كطاولة  إىل  وميزت  أص  رسيأتفية  جير غر،  على لس  جال 
ن أصله  ل أقبو ة.  من الوسائد يغطى قدمية ببطاني  ا بعددري مسنودالكرسي الكب



54 
 

أن    دون  نظر إىلو   دا نفسه على ظهر الكرسي،مقعدة مرتعشا مسنهنض من  
ظننت أن صاحب الظل هم و . لكين مل أفتك أنتعندها وجدكلمة، و ول  يق

 .جأيتمفانا ملقابليت أو دعاك إىل ه
 

أنين    جودي، أمل صفرييت احلبيبة  قائال:  ك  دكت ورفعت يقضح تعريف 
 أان صاحب الظل!

 
! أوه، كم كنت  عيين قي حلظة سريعة كلها أمام    داث ألحت القد مر 

مئة    غبية! كان  يأمر  هناك  لو  دلينصغري  بقليل  أنين متتع ،  الذكاء.  ت  ل  من 
إلىس  جيدة،  حمققة  أكون  أن  عزيزي؟    ميكنين  اي  مب  جري كذلك  أن  يف؟  علي 

قليتبدو    يك؟دأان وحدها  التهذجرييف  أكون كذلك    يبلة  أن  ميكنين  ول 
 معك! 

 
عذبةنص  انتد كلق ساعة  أييت  ف  أن  قبل  و   للغاية  خيرجين. طبيبك 

ان أستقل على وشك    أنين كنت  ة حىتطصلت احملني و ت مذهولة حلقد كن
و ال لويس.  سانت  إىل  مذهو قطار  أنت  فقكنت  أيضا،  جدا  نل  أن  د  تسيت 
 (223-229 :  )ص ي.اقدم يل الش ت

 
إىل  جو   أرسلت  حينما  رسائل  الطويلدي  الظل  دي جو   لدى، كان  صاحب 
لإلد    ودياإليغا من جهذا ينتج عن  . و الطويل  صاحب الظل  هوركيفية ظفضول حول  

ل  لظصاحب االسؤال عن  و   الظل الطويل  صاحبعرفة  مل  حب استطالعيها رغبة  اليت لد
جودي  ن  ا م اإليغالقتباسات أن    تشري هذه  .لظل الطويلصاحب اة  قابل مد  تريو   الطويل

   نفسه.عن لة جودي ليخرب الرسا يردلن يل صاحب الظل الطو  ، ألن غري انجح
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 يغافري اإل السو يف   وتآب  جودي الرئيسية للمعرفالشخصية  -5
ن  واز مهو  غا أيًضا  الشر. السوفري اإليتار بني اخلري و شخصية خت  وهفري اإليغا  السو 

هذا  و   لبيئة جمتمعه.  إرادته يغا إىل  اإلسوفري  ينظر الأما  ،  قطف  إرادته  إلداث يظهر  ، حيلإلد
 . يدربامك سايل مناسبة عائلية إىل تشرتك لمن جودي هو  اإليغا السوفري ن أ جنتي

 مكربايد سايلعائلية   مناسبةإىل شرتكتل  (1
صيف يف جودي لشرتاك إجازة المن يوين، أسرة مكربايد تريد أن تدعو  اين  الث

أدر يمخم يف  جودهم  ليست  و وندكس.  فقط،  مكربايد، ي  اسرة  من  احد  جيمي،  لكن 
خميمهم.ئدقااص  يدعو إىل  لشرتاك  الرواية    ه  من  القول  يهذا  ل   وديجأن  ظهر  الذي 

 :مناسبة عائلية سايل مكربايد إىلتشرتك 
 

 عزيزي؟  ملإذا، ملإذا اي"ملإذا،  
 

م السيدة  حتتا جين  األمر.  تفهم  ل  و عالفكربايد  أنت  ف.  ل    أان حقا، 
أي  أس يفبب  ليس  ال  متاعب  أساعدها.  بل    ، مخد  من  الكثريلديهم  بيت 

ة  يل  جيد  رصة ا أهنا فسايل القيام ابلكثري من األمور املفيدة. كم و ميكننا أانو 
يتعني على كل   املنزل.  تدبري  تتعل ألتعلم  أن  تدبري  امرة  أان هو  أعرفه  مه، وما 

 فحسب.
 

فتيات  هناك  ع  ليس  يفانمر من  املخيم،  ن  أ  مكربايد  السيدة  ترديينو    
سنقرأ كل الكتب املقررة ثري معا، إذ كال ءةاقر طنا للقد خطأكون رفيقة لسايل. 

قال األستاذ إننا    قدعلم الجتماع. و زية و لياإلجناللغة    للسنة القادمة يف ماديت
لنا، وسيك  إن أهنينا  ا هتذكر   ون قراءاتنا يف الصيف، فسيكون ذلك عوان كبريا 

 ( 132 : شاها سواي." )ص نقمعا و  ن قرأانها إن حن سهل بكثريأ
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ع . لكن جودي مل تستط إىل خميمهم  ااشرتاكتريد    وديجأن  ،  ةكما قصة سابق

لى ، عاحلدث   نهى عنه. كان قلًقا بشأن بيئة ي  الطويل  ب الظلصاح   ر املناسبة ألن حضو 
يغا فري الإلفالسو   .يللطو اظل  ب الصاحمل تكن متوافقة مع تقديرات  من أن البيئة    الرغم
 .خميمهم إىل كاشرت ل وديمنع صاحب الظل الطويل جلهي هذه قصة من 

 
 يف "صاحب الظل الطويل"  روايةيف ية الرئيسية شخصاللتأثري ا .ب

العوامل   أو  كل  حتدد  البشرياليت  السلوك  على  أهداف   تؤثر  من  أحد  هي 
الا نفس  علم  يف  والفهم  احللبحث  يطرح  ما  أبشخصية.  من  امل  ن دود  نظرية قصود 

ا يتعلق ها البعض فيمضببعق  ل اهيم اليت تتعاملفاضات أو  من الفرت   جمموعةو  صية هالشخ
البشري.لس اب سل   لوك  على  تؤثر  اليت  العوامل  ستحأما  املرء  هناك  وك  إذا كان  دث 

يؤثرون   آخرون  الشخصأشخاص  طبيعة  و ،  على  األم  بني  و طفلها سواء  القائد  ، 
اقاألصدء و قادحىت األص،  املرؤوسنيو  فإنلذ  آلخرين.اء  قادرًا على  الت  لك،  سيكون  أثري 

 شخص آخر.و  شخصابطة بني اك ر هنت انك  التأثري إذا
جودي من  اإلمث  من  شخصية  لديها  اليت  و ،  على اإلد  التأثري  على  قادرة  يغا 

ال الظل  بتحليلهابعض األش.ل  يطو صاحب  اليت قمت  اإلياإليغا و د و اإل  ياء  ،  غا السوفري 
على صاحب الظل الطويل حىت يفعل   ليت تؤثرجودي ا  وشخصية  ء شياعض األب  وهناك
يف   .لظل الطويله املشكلة أركز على شخصية صاحب اهذ  لك يفلذ  ي.ودج  معشيًئا  

أرا ال  هذا أان  صكبحث،  إىل  از  الطويل كشخصية  الظل  جيد  احب  من    لتأثريالذي 
 دي. و ا/جريوشج ينطويل"، يعة يف الرواية "صاحب الظل الية الرئيسيصالشح
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 جودي  إىليل و ط الظل الع صاحب من -1
داع مكربايد ت  قد  يف رت لش  جودي  أسرة  خميمهم  يف  الصيف  إجازة  اك 

ه  أدروندكس. ليست جودي فقط، ولكن جيمي، احد من اسرة مكربايد، يدعو اصدقائ 
خميمهم إىل  الطصاحب  ذن  أيول  نع  ميقد    ولكن  .لشرتاك  إلشرتاك جودي    ويلالظل 

الربان الق.مج  ذلك  الرواية و هذا  من  يظهالذ  ل  ال  أن  ري  إىل  نع  ميالطويل  ظل  صاحب 
 :  جودي

 مس من يوين ا"اخل
 الظل الطويل احبعزيزي اي ص 

 
يد مسيت يفضل أل أقبل دعوة ها إن الس ك رسالة يقول فيأرسل يل أمني سر 

الصيف    ها فغلتمثل لو  وي  رعة لوكز م  لعودة إىلالسيدة مكربايد، بل على ا
 اضي. ملا

 

 ؟ عزيزي "ملإذا، ملإذا، ملإذا اي
 
السيدة مكرب   تأن حتتا جين  األمر.  تفهم  و عفايد  ل  فأان ال.  ل    حقا، 

البأس يف  متاعب  أي  ليس  ب  أساعدها.  بل  خدم،   الكثريلديهم  بيت    من 
يل     ة جيد  رصة فا  ا أهن. كمسايل القيام ابلكثري من األمور املفيدة و ميكننا أانو 

تدب املنز ألتعلم  تتعل ري  أن  امرة  يتعني على كل  أل.  تدبري  ان هو  أعرفه  مه، وما 
 فحسب.

 
من فتيات  هناك  و   انمر ع  ليس  املخيم،  أا  ترديينيف  مكربايد  ن  لسيدة 

سنقرأ كل الكتب املقررة كثري معا، إذ راءة القطنا للقد خطأكون رفيقة لسايل. 
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ال األستاذ إننا  ققد  ع. و علم الجتما ية و ز لياإلجن  غةالل  ماديتللسنة القادمة يف  
لنا، وسيكون فالصي   قراءاتنا يف  إن أهنينا   هاتذكر   ، فسيكون ذلك عوان كبريا 

 ( 132 : نقشاها سواي." )ص أانها معا و ن قر  إن حنأسهل بكثري
 

ج.  هل مكربايد إلشرتاك الربانممن أ ، تريد جودي ملقابلة الدعاءالقصةيف هذه  
صاحب  ستإل  ةاسالر الفرتسل   من  الطئذان  ذلك ويل الظل  إلشرتاك  أيذن  ل  ولكنه   ،

ذلك   يف  لسنت جودي يف اجمد تق. قمزرعة لوك ويلو  ه إلنتقال إىلاتبر كمأيمج والربان
ا ولكن كأب  هو  الوقت،  الفتاة،  لديه  الربانمج.  إذا   مينعلذي  جودي    التأثري ف  ستشرتك 
إلشرتاك    منع صاحب الظل الطويل إىل جوديقصة هو  ال  يف هذه  لصاحب الظل الطويل

 .هل مكربايدمن أ جالربانم
 
 . لني جودي و صاحب الظل الطوياللقاء ب -2

يض. مث  مر   صاحب الظل الطويلن املستشفى أن  م  الة  الرسدي  جو قد وجدت  
الطويلإىل    تزور الظل  ال.  صاحب  م قو هذا  ال  يظهر  الذ  ةايرو لن  بنياي  جودي    للقاء 

 : صاحب الظل الطويلو 
مره طوال  كن اعلم أبأ   نين ملأتذكر مرضك و أن  أين  ز، يؤملرجل العزي"

من شفائك يف سوا  ئيهنم  أ،  ةالبارح  ةين ما قاله الطبيب ليل ملآ و املاضيه،    رتهالف
ن أعلم  أعامل.  ال  ذافأ نورا هنطحدث ذلك إل. اي اهلي! لو  ةاملاضي   ة ايم الثالثاأل

،  الخر  رن يغادحدان أأن على  عيد، سيكو  املستقبل البيفا  دث يومهذا سيح
 اليت حنيا معها.  ينا ذكرايتنالد عشنا سعادتنا معا، وسيكونلكننا سنكون قد 

 
نين أواسي نفسي، فرغم أجدت  ين و لك  تك،حاول مواساألقد كنت  

على   ف ذ جيثم اخلو إ.  يضاأ   ةزانر   نين اكثرأري  نيت دوما غن مما متسعد األأنين  أ
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قبلك طائشة ول    نكنت م  ل ظل ثقيل، فقدثمكروه، م  ن يصيبك أ من  قليب
ارته، لكين سوق  خس ق من احتمال  أقل نه مل يكن لدي شخص غال  أل  ةمبإلى

الكبري طوا القلق  بعيدا عين  . كايتي ل حهذا  افكر ابلسيار ألما كنت    ة خذت 
ت قد  او  اليت  تق  ةفتالالصدمك  املاو  راسك    عليع  اليت  قد اليترعبة  اجلارثيم   

سف على ذلك ألن آد، ولست  باأل  ىلإ راحة البال  ينك. ستغادر تدخل جوف
 مين يوما!. ن هت اململة مل تك ةهذه الراح
 
ستطيع أن  أبقريب و   كوانت  نأك  ريدأجوك متاثل للشفاء سريعا سريعا.  ر أ
و  من  أملسك  حقيقي.  أأتكد  نصنك  من  هلا  سااي  اتل   ة جيل   ة عف  ليت  ك 

عم    قرابئك )ابنةأد  حأكنت  ! لو  ون ذلك حلماكن يأشى  خأينا هبا معا،  ظح
  ن أقرء لك بصوت أو   القدوم لزايرتك كل يوم،دة لك( لتمكنت عندئذ من  يبع

جعلك أاان  جبينك، و يف    نيعيدتتج سادتك وامسد هاتني الن أعدل و أعال و 
ن  أقبل    ذلك ك  كذلك؟ كنتس  إلىن  كنك مبتهج األتبتسم ابتسامه عريضه. ل

الطبوقال  ه،  البارح غادرك  أ لإيب  يل  ماهأ ن  أد  بنين  ممرضة    ك نأل  ة ر كون 
نا  ر سصغأجلميع يبدون  ل ان احلب ل جيعأمل  آات.  ر بعشر سنو غصأبدوت  

 ؟ةسن احلاديه عشر  إىلعدت  نينأ لو مريبعشر سنوات، فهل كنت ستهتم أل
 

عيش  أن  أ  يلتب  ك  نإيايت، و يف ح  ةعكثر رو ىوم األإل  ةكان يوم البارح
وك ويلو لغادرت  اليت    ةاصيله! الفتا تف  نسي أدقأ  ني فلن التسعو   ةالتاسعحىت  

تكن مل  عادت    فجرا  اليت  نفسها  أيقظتين  هلىإهي  ليال.  يف  الس ا  سيميل  يده 
وكانت  ةالرابع و تزا  ماتمة  الع  والنصف  خميمة،  فكر أل  ذهين   ةول  يف  خطرت 

 ة عشملضوء ا  طاري علىفإولت  تنا(  ظل الطويلصاحب ال  ةملقابل   ة  ذاهبنين  أ)
حماطة القطار    ةل إىل حمطصأل  ةمس ميال اخلالسياره األ  يب  خ مث قطعتطبامليف  
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اأب أكتوبر  وسطعت  لكلوان  جال،  طريقي  الشمثر  يف  واان   ةاحملط  إىلس 
من   ملعت طبقة، و والقرانيا ابللونني القرمزي والربتقإىليقب  لقار اشجأنت  تلو و 

ابلوعود،  ال  ردا وحمم اب  ن اهلواءا. كةالذر   حقولو جريه  احل  انعلى اجلدر اجلليد  
ريق الطتغين طوال    ةة احلديدييحدث! كانت السكسئا ما  ن شيأعلم  أكنت  

القطار: س صايف  الظل..( و رتين  صاحب  الظل، سرتين    علين هذا ما جحب 
بقدر ابألشعر  أ مؤمنه  الظل    ة مان، كنت  األصاحب  وضعك  يف  معلى  ور 

(  صاحب الظلن  كثر مأ ه  ب حأ)ان ما  يف مكخر  آ  رجال ن  أ، وعرفت  نصاهبا
ها  و   ةالرحل   ةيضا قبل هنايأ  راهأنين سأبعور  شامرين  ان يرغب برؤييت، وكان خيك
 " ث!نت ترى ما حدأ

 
وضخما وحمرما  نيا  ب  دإىلماديسن باملنزل يف جادة    إىلندما وصلت  ع"

ن لك  ،ماع شجاعيتملبن لستججتولت حول الك  لذجرؤ على دخوله،  أومل  
ا دم لديك رجال طيبا كبري اخل  كان كبري  قدف  ةللحظ  ف ا خأن  أي  يكن عل ملن  
ا جعلين  ليف  براحةش أعمر كاب  بييتأك  عر  يف  عين  يل:  قال  الفور.  )هل    لى 

اآلأ بنعم  نت  واجبته  آبوت؟(  ينسه  مل  علذا  السيد  أسأن  أ  ليكن  عن  ل 
  ها ذوق عليى  يطغو   ةبري وك   ةبل داكناستق  ةر يف غرفنتظامسيت. طلب مين اإل

منج  يحافه كرس  علىجلست    رجل، و كبري  نفسي: د  يف  قويل  واصلت 
 الظل(.  ى صاحبر أ)س

 
كنت منفعلة   ،ةملكتبا  ةالصعود إىل غرف  منطلب  و   ةاخلادم اثنيمث عاد  

 إىلدخل استدار اخلادم  أ ن  أ، قبل  فعالي  جل    تقواي علىن قدمي ملألدرجة  
مريضإهامسا:) و آ جدا    نه  هو  نسيت  األىو إلهذا  ام  يول  لهلذي    ه في   سمح 
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تطيل ابجللوس ل  امل,  ينفعل(  ي  ل  حىت  عنده  مكوث  اليت    ةالطريقن  عرفت 
 " ظنه شيخ لطيف! أو ا،  نه حيبك جدأدث هبا حت

 
الب آبوت،اب و قرع  اآلنسة   : يز  خلفب  الباودخلت وأغلق    قال لك 

ين  ة أنجر ت منها لدضية اليت أتيية إىل الغرفة املكانت الغرفة متعمة جدا ابلنسب
أمام مو رأيت كمي، مث  ماشيئا أ ى  أر   مل أكنحظة  لل  النرسيا كبريا مرحيا   ارقد 
شاي  و  جانبها كطاولة  إىل  جي  رسيأتفية  رجال  وميزت  على أصغر،  لس 
قبل أن أصله  ببطانية. و ية  دمطى قمن الوسائد يغ  لكرسي الكبري مسنودا بعددا

أن    نىل دو ظر إنو   الكرسي،  دا نفسه على ظهر مقعدة مرتعشا مسنهنض من  
الظل   ظننت أن صاحب . لكين مل أفهم و تك أنتوجدعندها  و   كلمة،ول  يق

 .جأيتمفانا ملقابليت أو اك إىل هدع
 

أمل  قائال: صفرييتقضحكت ورفعت يدك   أنين   احلبيبة جودي،  تعريف 
 !ظلب الأان صاح

 
! أوه، كم كنت  عيين قي حلظة سريعة لقد مرت األحداث كلها أمام  

مئناه  ية! كان غب أمرك  ي  ة  لو دلينصغري  بقليل  تع أنين مت  ،  الذكاء. ل  ت  من 
أكو  أن  حمققميكنين  إلىس ة  ن  عزيزي؟    جيدة،  اي  أن  جري كذلك  علي  مب  يف؟ 

التهذيب  جرييفتبدو    أانديك؟ قليلة  أكو   وحدها  أن  ميكنين    لكن كذول 
 ك! مع

 
عذبة ساعة  نصف  أييت  لقد كانت  أن  قبل  و   للغاية   خيرجين.طبيبك 

ان أستقل على وشك    تأنين كن   ة حىتطصلت احملو   حني  هولةمذت  لقد كن
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لو  سانت  إىل  و القطار  مذهو   تنكيس.  فقأنت  أيضا،  جدا  نل  أن  د  تسيت 
 (223-229 :  )ص تقدم يل الشاي.

 
ابلة  شفى ملقاملست  إىلي  جودت  هرع  ، جرحظل الطويل  صاحب البعد معرفة أن  
الطويل الظل  خمت  صاحب  هذلطة.  مبشاعر  أن  امن  أن  ميكن  أرجرى  األب  ن  الطويلة ل 

أن   بشأنتشعر  للغاية  قلقة  اصاحع  وض  جودي  الظل  الظل    صاحبن  أللطويل  ب 
تسامة  ليظهر جلودي اببالطويل  صاحب الظل  ، يف املستشفى جترأ  ا. أخريً ضمريالطويل  

،  ت سنوا  مرضه. لعدة   ل يزال يتعاىف منويل  لظل الطصاحب اأن  ن  م  لرغم، على امرحة
بعم  يرتابطان   انكا أخالبعضهما  ع  والتقى  يف  ض  حىت  ريًا  ظل ال  صاحباملستشفى. 

يف   صاحب الظل الطويلأسري لفالت  ة.ج جودي يف تلك اللحظنضن يرى  ميكن أطويل  ال
هو    هذه الطويل  يلقىالقصة  الظل  بعد    صاحب  جودي  يلق ت  واسنإىل  صاحب    لن 

 إىل جودي. الظل الطويل
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 بع الرا بابال

 تامختالا
 الصة اخل .أ

البياانت يفاعتماد ع الباحث    لى حتليل  الثالث، يفرغ  البحثالباب    نتائج هذا 
 كما يلي: 
النف -.1 علم  نظرية  خالل  األمن  الس  سي   يتديب  ميفرويدوند  مغطورها  كن  ، 

التاستنتاجه اإ  ناًدااستحليل الذي أجريته  ا من   احلصول  مت  ليتاياانت  لبىل 
اء حتتوي  أشي  3و،  من جودياإلد  واين على جانب  حيت  عليها هي شيئان

السوفري  ب  توي على جان، وشيء واحد حياإلإيغا من جودي  على جانب
جودي من  بعض  اإليغا  جو   إيغااإل.  جيتعم  دي من  بشكل  يق  لتحقد  ل 

ية اللتقر اسأة أكث امر إىل  أن تطور جودي  يظهر  هو  ، هذاد من جودياإل
الو   اونضجً  مرور  مع  ل  ،قتيتزامن  الوقت  لبعض  إىل   ولكن  حباجة  تزال 

اة أب من  شخصي الطويلصاحب  ، هناك  ااإليغاإلد و   مرتكز على.  لظل 
طبيعة   يف  التغيريو تغيري  اإليغا  السو ا  بينم  ،شخصية  ودي  ج  اإلدنع  ميفري 

إىل  ة  حباجدي ل تزال  عل جو جي  مما   ،جيدمل بشكل  ، لكنها ل تعغايواإل
 .حب الظل الطويلصاصية شخ

اثري  أت -.2 صاحب  على  هو  جودي  الطويل  سلظل  حيظر  صاحب  عمل  اقي 
الطويل. جعل هذان  لظل  صاحب الظل الطويل والجتماع بني جودي و ا

ين ، يعيود ج  معلقيام به  ر يف ما جيب ايل تفكالطو   شيئان صاحب الظل
الظل ب  صاحو قاء بني جودي  الل و دي  إىل جو   ل الطويل منع صاحب الظ

 .للطويا
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 رتاحات قاال .ب
 مزيد من  اجة إىلال حبصاحب الظل الطويل من جني ويبسرت ل يز   روايةال -.1

ألن  ،  حيتوي على قيم أخالقية عالية  ويلصاحب الظل الط  الرواية.  التحقيق
يفا يق  لبحث  الرسالة  ع هذه  فقط  لذلك ال  دب األ  لىتصر  فإننفسي.   ، 

لخالاأل  اجلوانب الظ  لروايةقية  الصاحب  مثري طو ل  ليل  للغاية  الة  هتمام 
 للدراسة.

أن  رجو  يو  -.2 نتيالباحث  قادر ائج  كون  البحث  وإضافة  هذا  املسامهة  على  ة 
سيكولوجية أدبية على   دراسةليت تتعلق ابة الاألدبي  معرفة جديدة يف دراسة

نضو  يكو ء  أن  وعسي  فرويد.  سيغموند  هذاظرية  مراجع  البحث    ن  أحد 
 البحث.  ا هبذ تعلقما ي ع  األخرينللباحثني
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