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Abstract: 

 
 The study deals with some of the translated letters of (Marcel 

Proust)، in which I showed the effect of translation and the role of the 

translator in conveying Marcel's idea in some of his private letters. 

From among the two hundred and forty-one letters، I chose models 

that focused on techniques، especially the descriptive، social، and 

psychological narration between the internal approach and the 

collision in the character of (Marcel)، as well as explaining the effect 

of memory he had on these techniques despite the illness that had 

accompanied him throughout his life. 
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جمة وتقنية الوصف  أدب الرسائل المتر
 أرسائل )مارسيل بروست( 

 
نموذجا  

 
ن عل    2 لمياء حسي 

 
 الملخص

جمة  فيه عىل بعض رسإئل )مإرسيل بروست( إلمتر
ُ
 وقفت

ٌ
 فيه أثر ، هذإ بحث

ُ
وقد بّينت

ي ؤيصإل فكرة 
 
جم ف جمة ودور إلمتر ي تلك إلرسإئل إلخإصةإلتر

 
 .إلمؤلف ومبتغإه ف

ي بلغت ؤحدى وأربعي   ومئتي   أوقد 
 من تلك إلرسإئل إلتر

ً
ت بعضإ وكإن سبب إإلختيإر ، ختر

هإ ركزت عىل تقنيإت إلوصف
َّ
ي وإإلجتمإعي ، عىل بعضهإ؛ ؤن

، وبخإصٍة إلرسد إلوصف 
ي شخصية )مإرسيل

 
 إلمنولوج إلدإخىلي وإلتدإعي ف

ّ إلذي يقع بي    عن بيإن ، (وإلنفسي
ً
فضال
 طوإل عمرهِ 

ُ
ي تلك إلتقنيإت عىل إلرغم من أن إلمرض قد إلزمه

 
 . أثر إلذإكرة لديه ف
جمة: الكلمات المفتاحية ّ إلرسد ، مإرسيل بروست ،أدب إلرسإئل إلمتر  .إلنفسي

 
 المقدمة: 

ي وجدتهإ جديرة بإإلهتمإم بأن أسلط إلضوء عىل أدب 
جمة من موضوع هذإ إلبحث من إلموضوعإت إلتر إلرسإئل إلمتر

ةةإؤل   للدرإسةأ( أحد ية متخذة من رسإئل )مإرسيل بروستإلعرب ؤىل نللت  
ً
ةن موضوعإ ي إلقرن إلعرسر  .برز روإئت 

ةةترجم رسإئل )مإرسيل( من إؤل   .مجموعهإ ؤحدى وأربعون ومئتي   رسإلة إلعربية إلدكتور)ربيع صإلح(وبلغ ؤىل نللت  

جم عن طبيعة   مع إلمتر
ُ
جمة روح إلنص إألصىلي ؟، ترجمته للرسإئلتحدثت  وهل أفقدت إلتر

ة إضطر فيهإ  فأجإب:   رسإئل كثت 
َّ
إلتضحية بشلل إلنص لالحتفإظ بروحه وجوهره ومإ يتنإسب مع ذوق إلقإرئ  ؤىلؤن

ي  ي ، إلعرب   .وترإثه إألدب 

جمة للكلمإت إلعربية مع إألخذ بإلحسبإن إلوحدة إلمتلإملة للنص وإإلبتعإد عن ؤىلترجمت إلرسإئل   .حرفية إلتر

 عن حيإتهم وعالقتهم به
ً
ي أرسل ؤليهإ )مإرسيل( بإن يعطي نبذة

جم بإلشخصيإت إلتر  عن جنسيإتهم، أحإط إلمتر
ً
، فضال

 ودرجة إلقرإبة بينه وبينهم كل هذإ من أجل تذليل بعض عقبإت فهم مضمون إلرسإلة. ، وأمإكن سكنإهم

ي وهو أمر  ؤىلوإلجمإدإت ترجمت إلمالحظ أن إلمسميإت لألشخإص وإألمإكن  إلعربية من غت  ذكر للمسّّم إإلنللت  
جم حتر إل يقطع سلسلة إلقإرئ ويشغله بي   لفظي   ورسمي   لالسم إلوإحد. 

 تعّمده إلمتر

جمة.   من أدب إلرسإئل إلمتر
ً
 أن إذكر جإنبإ

ُ
 أمإ عن طرةقة درإسة هذه إلرسإئل وأهمية مإ سيدرس منهإ فقدآثرت

ي رسإئل )مإرسيل( وبّينت بعضإ من أنوإع إلوصف عندهوقفت عند تقن
 
وإلوصف ، وعالقة إلرسد بإلوصف، ية إلوصف ف

 .بي   إلتدإعي وإلمونولوج

 ؤليهإ 
ُ
 وبثبٍت بإلهوإمش وإلمصإدر وإلمرإجع. ، ختمت إلدرإسة بنتإئج توصلت

 

 تمهيد

ي درإسة رسإئل )مإرسيل( إلبد من ؤعطإء نبذة من حيإته
 
 :قبل إلبدء ف

جم )مإرسيل بروستولد  ي وإلنإقد وإلمتر
ي مدينة إوتيل إلفرنسية عإم ) (إلكإتب وإلروإب 

 
وله أخ وإحد إسمه ، م(1781ف

 بإلشهرة ؤإل بعد رحيل )مإرسيل( عندمإ قإم بنرسر بعض أعمإله وترجم بعضهإ إآلخر. 
َ
 )روبرت( لم يحظ

ي علم إألوبئة وعجز أبوه )، إلزم )مإرسيل( إلمرض إلمزمن )ذإت إلرئة( منذ إلطفولة
 
أدرةإن بروست( إلطبيب إلمشهور ف

 .عن عالجه

ي وةل( إلعنإية به
 )جيت 

ُ
ت أُمه

ّ
ي إلمسكينة(. ، تول

 ؤذ قضت معظم وقتهإ عند فرإشه حتر لقبت من عإئلتهإ إليهودية بـ)جيت 

ي ذإكرته إلقوةة وحفظه للمسميإت وِرقة كتإب، كإنت تؤمن بعبقرةة إبنهإ وتشجعه عىل إلكتإبة
 
 للنجإح وترى ف

ً
إته مؤهال

 .
ً
 مستقبال

ي إلروإية وأشهر مإ كتب روإية 
 
وعىل إلرغم من قلة مإ نرسر من أعمإله ؤإلأنهإ تركت بصمة تدل عىل عبقرةتِه وتمكنه ف

ي سبعة أجزإء كتبهإ مإ بي   عإم )
 
جمة من إلفرنسية 1117و 1111)إلزمن إلمفقود( ف  عن أعمإل متر

ً
ةةإؤل  ؤىل( فضال  نللت  

 م. 1711ة بعنوإن )إلمتع وإأليإم( عإم ومجموعة قصصي
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ي عإم 
 
 ومن أفضل 1111حصل )مإرسيل( عىل جإئزة )إلغونكور( ف

ً
إف بكونِه روإئيإ م وكإنت هذه إلجإئزة بمثإبة إإلعتر

ي دإخل فرنسإ وخإرجهإ
 
 .إلروإئيي   ف

ي )مإرسيل( عإم 
 
)بروست، م1111توف ي عمر إلخمسي  

 
 .(18، 18، 11، 11ص ، 1111، وهو ف

 
ُ
ي رسإئلهسلطت

 
ي ف

ي هذإ إلبحث عىل إلجإنب إلوصف 
 
ي أحبهإ إلجدة، إلضوء ف

، ثم إألم، وعن إقرب إلشخصيإت إلتر
 .ووصفه لألمإكن وإلشخوص، وصف عالقإته إإلجتمإعية ؤىلقبل أن ينتقل ، وإألب

ي أحإطت به وبخإصٍة عند وصف حنإن أمه
 عىل إألبعإد إلنفسية إلتر

ُ
( ، ركزت ي معظم رسإئلهإستعمل تقنية )تيإر إلوعي

 
، ف

ي ذكرةإتِه. 
 
سل ف  يستر

ً
 وأحيإنإ

 

 أدب الرسائل

ي صدر إؤلسالم
 
ي لغتنإ إلعربية بخإصة كإن لهإ إلحضور إلبإرز ف

 
ي معظم إللغإت وف

 
ة ف ، إلرسإئل من إلفنون إألدبية إلمنترسر

ي إلعرص إلعبإسي 
 
، ن تإرةــــخدو ، ورسإئل أخوإنيه ضيف، رسإئل ديوإنية ؤىلوقسمت بحسب أغرإضهإ ، وإزدهرت ف

هإ إلكشإف لحقإئق تإرةخية وترإجم  .(551ص
ّ
ي طيإتهإ موضوعإت متنوعة وةمكن عد

 
تحمل إلرسإئل إلعإمة وإلخإصة ف

 لست  بعض إلشخصيإت. 

 ، إلرسإئل إلشخصية
ً
ي ومفردإٍت تختلف عن إلرسإئل إلعإمة يلجأ فيهإ إلكإتب أحيإنإ

أو ، إلتندر  ؤىلأو إلخإصة تحمل معإب 
إلممثلة )إيلي   تري( عإم  ؤىلمثل رسإلة )برنإدشو( ، أو إلحزن بلغة رصةحة وإضحة من دون قيود  ؤظهإر مشإعر إلحب

 وتغطي وجهه لحية حمرإء وغدت مالمحه قإسية1117
ً
هإ بأنه شإرف عىل إألربعي   عإمإ ي أخت 

هإ ، م إلتر د عليه أيُّ لتر
  إإليرلندي

ً
" إلحبيب)خلوصي ..هز إلعإلم.كن قوةإ ي   .(15ص ،1171، .أيهإ "إلغت 

ي يرةد ؤخبإرهإ للطرف إآلخر 
ي إلرسإئل إلخإصة بتقديم وتأخت  إألحدإث إلتر

 
 من ، يتالعب إألديب ف

ً
وةكشف فيهإ بعضإ

ي تصل ؤليه، أرسإره إلخإصة
د عىل إلرسإئل إلتر ي إلرَّ

 
 يأخذ دور إلنإقد ف

ً
 كمإ فعل )مإرسيل(. ،  وأحيإنإ

ي مقطوعة  ؤىلأرسل )مإرسيل( رسإلة 
 
م رأيه ف

َّ
ي أمر ترك عمله قد

 
( وقبل أن يطلب منه إلمشورة ف )روبرت دي بيىلي

 .موسيقية سمعهإ من سيدة بروتستإنية

 إلسيدة تتقن عزف إلبيإنو هي رإئعة وُمجيدة لهذإ إلفن :يقول لـ)روبرت(
َّ
ي إلرأي فيهإ نقإد سمعوإ مإ ، ؤن

لقد وإفقت 
ي رأي إلسيدة )ز( فيه، سمعت

ي إل أطلب رأيك؛ لكي أقرر ، إ وإل يهمت 
فإإلنطبإع إلذي تركته أقوى من أن ، ثم يقول له: ؤنت 

 .يزةله كالم شخص آخر مخإلف إلنطبإعي 

ي يرصُّ وإلدي عىل إلبقإء فيهإ )بروست
ي وظيفة إلمحإسبة إلتر

 
ي ف

-51ص، 1111، إكشف لك يإ )روبرت( أسبإب عدم بقإب 
ي إألوسإط إأل  .(58

 
 أدى وقد إشتهرت بعض إلرسإئل ف

ً
 وإسعة

ً
لغإت متعددة مثل: رسإئل  ؤىلنقلهإ  ؤىلدبية ونإلت شهرة

ي نقلت من إلفرنسية 
ةةإؤل  ؤىل)مإرسيل( إلتر   .إلعربية ؤىلثم  نللت  

 
 صعوبة ترجمة النصوص األدبية: 

ي  ؤىلتجمع إلدرإسإت عىل سهولة نقل إلمصطلحإت إلعلمية أو إألدبية من لغة 
ة إلتر أخرى بفضل وجود إلمعجمإت إلكثت 

ي نقل إلنصوص إألدبية من شعر ونتر من لغة ، تفرس معظم إأللفإظ
 
ي إلوقت نفسه يجد إلدإرسون صعوبة ف

 
أخرى؛  ؤىلوف

ي  جمة بي   إلمصطلح وإلنص إألدب 
 .إلختالف طبيعة إلتر

ي إلجمل أو إلع
ي نقله معإب 

 
ي تلمن ف ي إلعمل إألدب 

 
جم ف  وظيفة إلمتر

َّ
وإلتعبت  عنهإ بأسلوب يقإبل إللغة ، بإرإت بي   لغتي   ؤن

جم أمإم أمرةن ه إلمعت  إلمرإد أو يلجأ ، إلمنقول ؤليهإ. هذإ إألمر إلذي يجعل إلمتر ي إلذي يشوِّ
 
مزإلق  ؤىلؤمإ إلنقل إلحرف

 لسيإق إللغة إلمنقول ؤليهإ )برسر 
ً
 .(115-111ص، 1111، وتضحية بحقيقة إلنص مرإعإة

جمة وأثرهإ  جم إلتر جمة وغإية إلمتر ي تعرةف إلتر
 
ي إلنص تلمن ف

 
. ، ف ي إللغتي  

 
ي ف

 ومحإولة تطإبق إلمعإب 

جمة ي أثنإء تعرةفه للتر
 
جمة ف ( عن مإهية إلتر  .أجإب إلدكتور )صفإء خلوصي

جمة فن جميل يعت  بنقل ألفإظ ومعإٍن وأسإليب من لغة  جم ؤليهإ يتبي    ؤىل" إلتر
أخرى بحيث ؤن إلمتللم بإللغة إلمتر

 .(11ص، 1171، ويشعر بهإ بقوة كمإ يبينهإ ويشعر بهإ إلمتللم بإللغة إألصلية " )خلوصي ، إلنصوص بوضوح

جم   تحقيق غإيإت من ترجمته عىل وفق قوإعد أذكر بعضهإ:  ؤىليسىع إلمتر

 
ً
 .إعطاء صورة قريبة لألفكار داخل النص :أوال

 
 
ن االجتهاد.  إىلعدم الخروج بالنص  :ثانيا  أبعاد لم يقصدها الكاتب ومحاولته تقني 

 
 
 .يحاول االحتفاظ بأسلوب الكاتب قدر المستطاع :ثالثا

 
 
جم )خلوص   :رابعا   الزيادة والنقصان عل الكالم المتر

ن
 يكون ذا حكمٍة ف

ّ
 .(21-21ص، 2891، أن
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جم   :أثر المتر

ي إللغة إستعمإإلت 
 
؛ وذلك ألن لكل مفردة ف جم هي صعوبة ؤيجإد لفظ مطإبق بي   لغتي   ي توإجه إلمتر

من إلصعوبإت إلتر
 عن إلظوإهر إللغوةة لكل لغة ؤىلخإصة ودإللة تختلف من لغة 

ً
 .أخرى فضال

ي لغة أخرى مثل
 
ي أنفسهإ ف

( إل يحمل إلمعإب  ي إللغة إلعربية مثل لفظ )عي  
 
ك ف ةةإؤل  إللفظ إلمشتر  .نللت  

ي تتسم بطإبع خإص مثل رسإئل )مإرسيل( عليه أن يرإعي خصوصية وحسإسية 
جم إلنصوص إألدبية إلتر  متر

َّ
ؤن

( وإإلبتعإد عن dynamic equivalentوأن يستعمل إلمعإدل إلدينإميكي )، وعليه أن يتعإمل مع إلنص بحرفية، إلشخصية
جمة بإر  ي إلذي يجعل إلمإدة إلمتر

 
 .(Roger T.bell, P6)نكهة إلنص إألصىلي وروحه  ؤىلدة تفتقر إلمعإدل إلحرف

جم رسإئل )مإرسيل( إلبإحث بأنه إضطر  ومرإعإة ذإئقة ، وجوهرهِ ، إلتضحية بشلل إلنص لالحتفإظ بروحهِ  ؤىلأخت  متر
ي  ي وترإثه إألدب  ي أرسلهإ )مإرسيل( ، إلقإرئ إلعرب 

ي  ؤىلمثل ترجمة إلرسإلة إلتر
تحدث فيهإ عن  )لوةزإ دي مورنإند( إلتر

ي )بروست  بصور تخإلف إلذوق إلعرب 
ً
 .(171ص، 1111، إلصدإقة مستعينإ

 مضمونهإ مع إلمعتقدإت إلعربية )بروست ؤىلوفعل إألمر نفسه مع رسإلة )مإرسيل( 
 
ي يتنإف

، )لويس دي روبرت( إلتر
  .(111ص، 1111

  أدب الرسائل 
ن
جم وما أثره ف   :القوليمكننا  ؟ وإذا سألنا من هو المتر

ي بعد إلشخصية إلمرسل إليهإ بلغة جديدة وبأسلوب من إختيإره إل يخرج عن مضمون إلرسإلة إألصلية
ه إلقإرئ إلثإب 

َّ
، ؤن

ي بعض إللغإت
 
ي إإلستعمإإلت إلمجإزةة ف

 
ي ف

إدفتي   ، ودوره يأبر
ي لكلمتي   تبدوإن متر

ر
 .وإلتوزةــــع إلسيإف

 من 
ً
جم صعوبة ؤن لم يكن متمكنإ جم )، إللغتي   وقد يوإجه إلمتر  أن يتر

ّ
(بإلصحة إلمنحرفة أو poor healthفال يصح

ي بعض إلمعجمإت
 
 ، إلمرةضة كمإ ترد ف

ً
ه كإن عليال

َّ
 بأن

ُ
ه
ُ
، أو قد إلزمه إلمرض طوإل عمره، أو صحته ليست جيدة، بل يصف

ة )عمر   وهنإك شوإهد أخرى كثت 
ً
 .(155ص، مثال

ي إلنصوص إألدبية مثل إلرسإئل ترد عبإرإت من 
 
وهو لون من ألوإن إلمحإدثة يكتبهإ إلمرسل من دون ، إلكالم إلعإمي ف

 تللف. 

ي نقل إلكالم إلعإمي 
 
 ف
ً
جم صعوبة  بي   إلطرفي   ، فيوإجه إلمتر

ً
 .وةحوي عىل إلغإز يفهمهإ إلجإنبإن، وقد يكون خإصإ

ي 
 
جم هنإ ؤمإ إلنقل إلحرف ّ بلغته، عمل إلمتر ص إألصىلي

ّ
ي تفست  ، وإنزإل إلن

 
إلمقصود أو إلمرإد من هذإ إلكالم أو إإلجتهإد ف

 (51ص، 1171، )خلوصي 
 

 تقنية الوصف عند )مارسيل بروست(

عته
َ
ء بِحليته ون ي

خذ من وصفك إلسر
ُ
ه أ
َّ
ي إللغة بأن

 
ومنه وصف إلرجل ، قبل إلبدء بإلتقنية إلوصفية نعرف إلوصف ف

ه، سلعته ِ
ْ
ء بمإ فيه من إألحوإل)، ووصف إلُمهر بحسن َست  ي

، ( )إبن منظور 1171:8/111، إلفرإهيديوإلوصف ذكر إلسر
1111 :11/111-118). 

ي إلذإكرة إألشلإل
 
: لون من إلتصوةر إلذي يخإطب إلعي   وةعكس ف

ً
، وظاللهإ ، وإألشيإء ، وإأللوإن، وإلوصف إصطالحإ

ي 
 عن إلوظيفة إلزمإنية )إلحمدإب 

ً
 .(87ص، 1111، وقيل هو تشخيص لألشيإء وإلكإئنإت وإلحوإدث بعيدإ

  قد يكون
ُ
ة له

َ
وب نعوته إلممِثل  لألمر بإستيعإب أحوإله ورص 

ً
 وله أصوٌل ثالثة: ، إلوصف بيإنإ

 بإلموصوف .1
ً
 .أن يكون إلوصف حقيقيإ

 يخرج فيه  .1
ّ
 .حدود إلمبإلغة ؤىلأال

 .(1/111: 1115، أن يكون ذإ جمإل ورونق )إلهإشّمي  .1

 للوإقع
ً
ي معظمِه وصفإ

 
ي يخلق بيئة لمجر ، إلوصف ف ي إلعمل إألدب 

 
هو بمثإبة ؤنشإء يعطي صورة ، ةإت إألحدإثوهو ف

 .(111ص، 1171، وإلمهندس، أو عن مشهد معي   وزمنه )وهبه، أو أحإسيسهم، ذهنية عن إألشخإص

 يمثل إألشيإء وإألشخإص وهو أسلوب من أسإليب إلقّص قإبل للسعه عىل وفق رؤةة 
ً
 ؤبدإعيإ

ً
 فنيإ

ً
يبفر إلوصف نشإطإ

 .(181ص، 1111، إألديب )مجموعة من إلمؤلفي   

ي  ي إلعمل إألدب 
 
وإلوصف ، من إلنقإد من يقسمه عىل ثالثة أقسإم )إلوصف إلبسيط مستوةإت وأنوإع ؤىليتنوع إلوصف ف

 .(51-11ص، 1111، وإلوصف إإلنتشإري( )محفوظ، إلمركب

ي، ومنهم من قّسمه عىل وصف خإص بإلزمإن وإلملإن ي وآخر تعبت 
وهنإك نمط ، أو مإ ُيسّّم إلجمإىلي ، أو وصف تصنيف 

ي شلل مشهد قصت  
 
ي ، يقإل له إلوصف إلحر يظهر ف  (111ص، 1111، أو لقطة )إلخفإج 
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  رسائل مارسيل

ن
 :الوصف ف

ي رسإئل )مإرسيل(
 
ر إلقيم ، تنوع إلوصف ف

ِّ
ضة ستقع عىل عي   قإرئ يقد

وكإن يعتقد أن رسإئله إلحقيقية منهإ وإلمفتر
ي إلوصف ؤىلهذإ إلتصور دفعه ، إلجمإلية

 
ي رسإلته ، إؤلبدإع ف

 
ي بدإية إلرسإلة يقول ف

 
ر إلوصف ف

ِّ
 ُيصد

ً
)لورإ ؤىلوأحيإنإ

بة   :عإئلته ؤىلهإيمإن( إلصديقة إلمقرَّ

ة زهرة من زهور إألقحوإن هنإ  ي إلعزةزة صديقة إلمرسإت.. ثمة خمس عرسر
ة لِك ، "صديقتر وهي يإنعة غضة أو ، إثنتإ عرسر

 " )بروستذإبلة بإهتة وثالث زهرإت تحتضن 
ً
ة بسيقإن طوةلة جدإ ي عرسر

 .(11ص، 1111، زهورك إإلثنتر

ي إلرسإلة نفسهإ 
 
 آخر بي   إلزهور و)لورإ( ف

ً
مزهوة مثلك  .فيقول:هذه إلزهور إلحزةنة مثلك أنت حزةنة، ثم يعقد وصفإ

 .(115ص، 1111، وفخورة بجمإلهإ )بروست

ي يرسلهإ أو ترسل ؤل
 يه مثل قوله لصديقته)مإري لوردلينكر(: كإن )مإرسيل( يكتر من وصف إلزهور إلتر

ةنلل(إلذإبلة ؛ليختم  ( إليإنعة إلمتفتحة وإل نبإتإت)فت 
ي قد نسيت وردة )مإنجستر

ي بأب 
 تظت 

َّ
ي إلعزةزة: أرجو أال

صديقتر
  :يقول لهإ، إلرسإلة بوصف إلهدية إلمرسلة ؤليه من )مإري(

ي إلكبت  لهديتك إلمغلفة بإأل 
حجإر إلكرةمة وإلذهب وبذكرى عزةزة غإلية تر  عطرهإ عىل أرجو منك أن تتقبىلي إمتنإب 

 (118ص، 1111، إلهدية )بروست

ي عىل وصف إلزهور وإلنبإتإت إلجميلة وةتمت  أن تهدى له من 
ي معظم رسإئله وبخإصة مع إلنسإء يأبر

 
وإلمالحظ ف

ي رسإلته ، إلمقربي   
 
 :)مإري نورد لنكر( قإل لهإؤىلورّصح بهذه إلرغبة ف

  
ً
ي أتمت  إلمزةد من هذإ إلنبإت بمإ أنه غت  عطري " شكرإ

ي تنطوي عىل قيمة .لبلسمك غت  إلعطري ؤنت 
هذه إلهدية إلتر

 .لكنه يخسر أرةجهإ، روحإنية لشخص يحب إألزهإر 

ي 
 
ي تشبه أشجإر إألقزإم هي أشيإء تلهم إلخيإل بعضهإ يمثل بعضهم إآلخر ف

ة إلتر إت إلصغت   إلبذور وإلزهور وإلشجت 
َّ
ؤن

ي إلشجر " )بروست، مستقبله ومإضيه
ي تمثل بدورهإ مإص 

إت تمثل مستقبل إلزهور أو إلبذور وإلتر ، 1111، فإلشجت 
 .(57ص

ي هذه إلرسإئل كمإ أشإر إحد إلدإرسي   جد )مإرسيللقد و 
 
إب بقوله:  ؤىل(متعته ف

ّ
ت
ُ
 هذإ إلصنف من إلك

 حرمإن إؤلنسإن من إلمتعة إلجمإلية ووصفه لألشيإء يؤثر 
َّ
ي صحته وقدرته عىل إلتعإمل مع إآلخرةن )يونسؤن

 
 ف
ً
، سلبإ

 .(11-11ص، دون تإرةــــخ

ي رسإئله حإجة يصف فيهإ نفسيته وعإطفته وبعض أفلإره 
 
إآلخرةن مثل وصف حإلته إلنفسية  ؤىللقد وجد )مإرسيل( ف
 .شخصيإت مقربة ؤىلومرضه إلذي عإب  منه 

( فكرة  ؤىلكمإ نقل  ةصديقه إلمقرب)روبرت دي بيىلي ه عن فكرة ؤهدإئهإ ، نرسر مجموعة قصصية قصت   ؤىلثم أخت 
 :نفسه فقإل له ؤىلصديقي   مقربي   

ي سبق لك إإلطالع عىل أكتر مإ فيهإ.. " "
ة إلتر ي هذإ إلعإم مجموعة من إلقصص إلقصت 

 
عزةزي روبرت سوف إنرسر ف

 (111ص، 1111، )بروست

ي كإن يحتر  ؤىلونقل أفلإره وحإلته إلنفسية 
ةإلسيدة إلتر ةن قمت بأعمإل كثت  ي إلشهرةن إألخت 

 
ي ف

إوس( " سيدبر ، مهإ )شتر
ي 
 
( ف ي مجلة )رةنيسنس إلتي  

 
 ف
ً
ي بي   حي   وآخر..سوف إنرسر مقإال

ي تهإجمت 
 بحسب مإ سمحت به نوبإت إلمرض إلتر

ً
طبعإ

 (151، 81، 111ص، 1111، )بروست إلخإمس عرسر من حزةرإن"

ي رسإلته 
 
:  ؤىلوف

ً
( يبدأ بوصف حإلته قإئال  )مإري نورد لكت 

 
ً
ي مرةض جدإ

رددهإ ؤنت 
ُ
 )بروست."هذه إلكلمإت طإلمإ أ

ً
 جدإ

ً
 .(11-11ص، 1111، .مإ زلت مرةضإ

 
ات الوصف عند مارسيل ن  :ممت 

ة ؤىلإمتإز إلوصف عند )مإرسيل( بإلتنوع فتعمد  ك أجزإء كثت 
ي يتجنبأمزجتهإ وةتر

 إلوصف إلبسيط مع إلشخصيإت إلتر
ة مهيمنة تحتوي عىل ترإكيب   ؤّيإهإ بجملة قصت 

ً
ة وإصفإ كز عىل جزئية صغت  تحيط بإلشخصية أو إلملإن يمكن وصفهإ لت 

ة  .وصفية صغت 

ي رسإلته من 
 
ي ذكرهإ فيمإ بعد متنإثرة ف

 سإئُر أوصإفهإلتر
ً
ه )رجل حكيم(تإركإ

َّ
ي رسإلة مطولة أن

 
( ف ي

 صديقه )هإلف 
ً
قإل وإصفإ

 (111، 151ص، 1111، فضال عن إلشك بإآلخرةن )بروست، إلتعرف عىل إألشخإص ؤىلهف وإلتل، تقلب إألطوإر 

 
ً
ي أبيه وصفإ موجزإ

 
( إنه " رجل ذو شخصية" يقول ف ي حق إلدكتور )سوليت 

 
" وقإل ف

ً
 نشيطإ

ً
، 1111، )بروست " كإن رجال

 .(111ص

ي وهو بفضل ، هذإ إلنوع من إلوصف إل يخرج عن مجإوزة دإللته إلمسخر لهإ 
تالحمه مع سإئر إؤلشإرإت إلوصفية إلتر

ي إلشخصيإت وأمإكنهإ أتإح دإللة إجتمإعية لفهم مقإصدِه دإخل إلرسإلة.  تعمدهإ )مإرسيل(
 
 ف
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 وصف آخر أكتر تعقيدإ ؤىلعند هذإ إلنوع من إلوصف بل إنتقل (لم يقف )مإرسيل

 يمكن إن نسميه )إلوصف إلمتدإخل(فهو مإ أن يلمل إلوصف حتر ي
ً
ه بآخر وقبل أن ينتهي يعطي وصفإ وتشعبإ

َ
د
ِّ
عض

 .
ً
 مشإبهإ للنمط إألول أو ؤشإرة لتالحم إلوصفي   معإ

ي بإريس
 
يبدأ ، جإء هذإ إلنوع من إلوصف عند )مإرسيل( وهو يصف صديقته )لوةزإ دي مورنإند( ممثلة مرسح )فودفييل(ف

 من )لوةزإ(
ُ
هديَّ له

ُ
ي شوإر ، إلرسإلة بتذكإر أ

 
ي يوم تجوإله معهإ ف

 
(. ف  ع )بولت  

 وصفهإ بقوله:  ؤىليصف هذإ إلشإرع لينتقل 

إقة شمس تورةن  أكتر ، " كإنت عينإك إلجميلتإن تعكسإن إرسر
ً
إ  ومثت 

ً
وكإن مظهرك إلرإئع عىل خلفية إلقرص إلقديم مؤثرإ

ي رؤةة تأثت  إلزركش
 
م أرغب ف

َ
ي حلة جديدة كإملة متلإملة. لك

 
ي فستإن آخر؛لقد كنت وكأنك ف

 
ي ممإ لو كنت ف

ة إلجميلة إلتر
ي تحسني   إرتدإئهإ عىل خلفية زخإرف إلحجر إلنإعم إلذي يكسو إلقرص إلقديم ، تزةن أحد فسإتينك إلزرقإء 

أو إلوردية إلتر
ي إكتب بهإ ؤليك" )بروست

إع إلتر   .(151ص، 1111، بإلجمإل وإلطالوة عىل إلرغم من قدمه وُبعد إلعهد به.مإ أسوأ إلت 

ي إلتجإرة إلسيدة ؤىلأرسل )مإرسيل( 
 
ي كإنت تعمل ف

ي  وتحب إلزخرفة وإلتصميم، )كإتوس( صديقة وإلدته إلتر
وتقتت 

  (إألنتيلإت رسإلة، وقد وصف دإخل هذه إلرسإلة إلكإتبة إلفرنسية )دو لو
ً
  :قإئال

ي إلمعإرف
 
،يمكنك شديدة إلتمسك بإلتعإليم إألكإديمية إلتقليدية بحسب مإ لقنهإ أسإتذتهإ ، وإسعة إإلطالع، " متضلعة ف

ي نإفذتهإ إلوردية ؛ وسوف تعرفك عىل إلفلسفة ، رؤةة إلعلوم إؤلنسإنية منقوشة عىل بوإبتهإ 
 
وعىل إلزجإج إلمعتم ف

وسوف تتعلم إلهندسة ، إلسمإء  ؤىلأمإ علم إلفلك فؤنك سوف تتعلمه من إلتطلع ، بوإسطة سلم قيإس يتك  عىل صدرهإ 
 بإألصإبع، من بوصلة

ِّ
، 1111، وإلديإلكتيك من خالل أسإليب إلمرإوغة وإلحيلة " )بروست، وإلحسإب من إلعد

 .(111ص

ي هذإ إلنمط من إلوصف  
 
فعل ، إلمحيط إلعإم للموصوف ؤىلومن ثم ينتقل ، إألجزإء أو إلمكونإت ؤىلينتقل )مإرسيل( ف

دد ؤليه إوس( صإحبة إلصإلون إلذي يتر  .ذلك مع إلسيدة )شتر

ي رسإلة لهإ إلشقة إل
 
 من سعرهإ لقد وصف ف

ً
ي نزل فيهإ بدءإ

أن  ؤىلمدخنتهإ وبيإن صورهإ وإلجدرإن  ؤىلوإنتقل ، لونهإ  ؤىلتر
ي يقودك فيهإ إلمرشد إلسيإجي " )بروست :قإل

 .(177ص، 1111، "ؤنهإ تشبه إألمإكن إلتر

ي رسإئل )مإرسيل( وصٌف 
 
 .يمكن أن نطلق علية إلوصف إلمشتت أو إإلنتشإري، يظهر لنإ ف

ي ، هذإ إلوصف؛ لقربه من حإلته إلمرضية وتشتت أفلإره ؤىللجأ )مإرسيل( 
 
 من توإىلي إلموصوفإت ف

ً
ووجد فيه زخمإ

 له. 
ً
ي محبيه فلإن هذإ إلوصف متنفسإ

 
ي كإن يشإهدهإ ف

 مخيلته إلذهنية فضال عن إلصور إلحّسية إلتر

أشبه مإ يكون بتدإخل حلإية  ؤىلوإألمإكن وهذإ إلوصف ، يتمثل هذإ إلوصف بتوإرد إلتفإصيل إلمنفلتة لألشيإء وإلمنإظر 
ي حلإية ظإهرة وةخضع فيه إلوصف أحيإنإ 

 
 .إلرسد ؤىلذإئبة ف

ي رسإئل )مإرسيل( 
 
 :إلسيدة )كإستون دي كيالفيت( ؤىلنجد هذإ إلوصف ف

ي 
ي أخرج من حي   آلخر عندمإ تسنح إلظروف." سيدبر

ي.. ؤنت  أو تجمع لثالث أشجإر تفإح ، .من أجل أن أشإهد إلزعرور إلت 
ي حللهإ إلجميلة تحت سمإء رمإدية

 
 وليس عإلم إألشيإء. ، عندمإ أحول أنظإري نحو عإلم إلبرسر ، ف

ي أحتإج 
ي هو أن فسإتي   إلنسإء أقل بهجة من أشجإر إلتفإح عندهإ يتولد عندي إنطبإع معي   فأنت 

ب   مإ يحت 
ّ
كلمإت   ؤىلؤن

جمة ذلك إإلنطبإع... لذلك فأنإ أطإلع كتب علم إلنبإت ، )بروست أو مجالت إألزةإء"، أو كتب إلفن إلمعمإري دقيقة لتر
 .(157ص، 1111

( رسإلة وصف فيهإ أحد إقرب أصدقإئه )كليمنت( إلذي أصبح فيمإ بعد  ؤىلبعث )مإرسيل(  ي
إلسيدة )إلكونتيسة دي موب 

:  ؤىلوكيف سإفر معه ، زوجهإ 
ً
 )سإفوي( قإئال

ي سإفوي مع بعض 
 
 ونحن نشإهد ج، "كنإ ننفق إألمسيإت ف

ً
، بل )موبلو( إلجبل إألبيض أطول جبإل إأللب وإألكتر إرتفإعإ

ة جنيف "  ؤىلكنإ نرجع ،  ونتخيل ألوإنإ جميلة تلونه ليصبح جبال ورديإ محإطإ بظالم إلليل، عند غروب إلشمس بحت 
 .(151ص، 1111، )بروست

ي إلرسإلة نفسهإ عن قطإر كإن يستقله متقن إلصنع يختلف 
 
ي ثم يخت  )إلكونتيسة( ف

 
عن إلقطإر إلذي وصفه لهإ سإبقإ ف

 ؤحدى رسإئله: 

 يتوقف أحيإنإ حتر بعد إنطالق إلصإفرة؛ ، " كإن قطإر صغت  جميل صبور ينتظر لبعض إلوقت ؛ ينتظر َمْن يتأخر 
ُ
ه
ّ
بل ؤن

لكن هل للقطإر ، يلتقط إلركإب حتر وهو يست  بأقىص رسعته، ليلتقط إلمدخني   يشبه دخإن سجإئرهم دخإن إلقطإر 
ي بأشخإص

 طوةلة حيث نلتفر
ً
ي )ثونون(مدة

 
ي إللبيب؟ يتوقف هذإ إلقطإر ف

، رسعة قصوى؟! هو يست  ست  إلمتأب 
ي إلصحف، منهم من جإء ليودع ضيوفه، لنصإفحهم ء سوى ، ومنهم من جإء ليشتر ي

ومنهم من إل يصلح ألي سر
ي محطة )ثونون(" )بروست

 
 (11ص، 1111، مصإفحة إألصدقإء... هكذإ تجري إلحيإة ف
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ي رحلة 
 
ي إلرسإلة؛ لينطلق معه ف

 
وبدأ ، )سإفوي( ؤىلبدأ )مإرسيل( وصفه للسيدة )إلكونتيسة( عن شخص أقحمه ف

ي بمخيلة تلوةن هذإ إلجبل، ثم يصف إلجبل وطوله، يتحدث وةصف هذه إلرحلة بثنإئية إلخطإب
وقت  ؤىللينتقل ، وةأبر

ة جنيف ؤىلغروب إلشمس وبعدهإ يعود   .بحت 

 أخرى لقطإر أقله من ملإن 
ً
ي وصف إلقطإر وحإإلته وكأنه يكشف عن قصة غت  ، ملإن ؤىلثم يعإود إلوصف مرة

 
وةبدأ ف

 .محكية

ي ورصَّ إلمشإهد بتمإسك ي ، ؤن وصف )مإرسيل( إلمشتت لألشيإء وإكب إألحدإث ورتبهإ عىل وفق نسق تدرةج 
 
ووضعهإ ف

 
ً
ه  ؤىلؤطإر )إلقطإر( إلذي أطلَّ به مرة ي كإنت تقعده عن ، مإضيه ؤىلوأخرى حإرص 

وإن محطإت إلوقوف هي إللحظإت إلتر
 .وبي   صحته وسقمه كإنت محطة )ثونون( رمزةة؛ للتعبت  عن حيإته إلمتأرجحة ، إلحيإة بسبب إلمرض إلذي إلزمه

ي كل إلعإلم عند )مإرسيل(. 
 
 هذه إلصورة إلمصغرة للحيإة إإلجتمإعية ف

 
  بعض رسائل 

ن
 )مارسيل(: الرسد والوصف ف

ي كتبهإ )مإرسيل( كإنت تعت  عن أحدإث وإقعية
ي أثنإء تشللهإ إستعمل فيهإ تقنية إلرسد ، إلرسإئل إلتر

 
أو متخيلة ف

 تعضد إألخرى
ً
 يحدد إلملإن، وإلوصف؛ إلن لكل منهإ وظيفة

ً
ي إلنهإية ؤطإرإ

 
، وإألمكنة، وإلشخصيإت، وإلزمإن، لتشلل ف

 .ديمومة إلرسد دإخل إلرسإئل بلغة وصفيةوهي عنإرص تشلل إلفإعلية إلمحركة ل

ي 
ي نفس إلمتلفر

 
 مع إلوصف؛ ألن إلوصف إلخإلص من دون رسد يبعث بإلملل ف

ً
ي رسإئله رسدإ

 
 .إعتمد )مإرسيل( ف

إب. 
ّ
ت
ُ
ي يصف فيهإ شخصيإت عإرصهإ وبخإصٍة بعض مدرسيه وبعض إلك

ي بعض رسإئله إلتر
 
 جإء هذإ ف

ي هذه إلرسإئل من إلرسد 
 
ي تعرض مشإهد مختلفة ومتتإلية مثل: ، جّرد إلوصف ف

إصة إلتر فلإنت أشبه بإللوحإت إلمتر
ي كتبهإ 

 )روبرت درةفوس(:  ؤىلرسإلته إلتر
ً
ي إلدرإسة إلذي أصبح فيمإ بعد كإتبإ ومؤرخإ

 
 زميله ف

ي كالمي هو شخص صغت  إلجسم 
 
د إلذي أقصده ف ي إلعزةز.. إلسيِّ

ي ، يتعإمل بصورة رسمية جإفة، نحيف، " صديفر
 
 غإية ف

 ، درجة إلدقة إلتإمة ؤىلثإقب إلنظر ، وهو شخص بإرع فطن، إلذكإء وسعة إإلطالع
ً
 جدإ

ه شخٌص متمت  ٌ
َّ
إء ، ؤن ، فإحش إلتر

 إلذهِن ، يتمتع بحيوةة عإلية ودهإء شديد 
ُ
 متقد

ُ
ه
َّ
ء مفكر أكتر منه فنإن " )بروست، ؤن ي

ه قبل كل سر
َّ
، 1111، بيد أن

ي إلرسإلة نفسهإ ، (15ص
 
ونيوس( ؤىلثم ينتقل ف  و)دوبري( و)كوشيفإل( إلذي قإل فيه: ، شخصيإت أخرى مثل )بتر

 بأدب رفيع مع برود  
ّ

ي إلمعلومإت )بروست، وعنف، وغلظة، ورصإمة، يتحىل
 
 .(111، 151، 11ص، 1111، وغزإرة ف

ي منهإ ، وهنإك رسإئل أخرى وصف فيهإ )مإرسيل( جزئيإت كإنت محط ؤعجإب عنده 
أو شّبه بهإ حإلة كإن يعإب 

 .(187ص، 1111، )بروست

ي بإريس إمتإز محلهإ بجذب إلزبإئن إلمثقفي    ؤىلوجه )مإرسيل( رسإلة مطولة 
 
إسمهإ )مإري جييكي ، صإحبة صإلون ف

 .فتش( روسية إألصل

ي كإنت تشغله
ي رسإلته معظم إلهموم إلتر

 
ي إلسإبق، بث ف

 
ي ، وتعّرض لشخصيإت كإنت ترتإد محل )مإري( ف

 
سل ف وإستر

(، وإلشخصيإت مع رسٍد مطوٍل ، وصف إألمإكن تي   هإ بخطيبته إلسإبقة )إلبت  وكيف طلب هو ، مثل قوله لـ)مإري( وتذكت 
 
ً
 :إإلنفصإل عنهإ؛ ليصف حإلته بعدهإ قإئال

 
ً
ي تلت ذلك، " كنت عإجزإ

ي إأليإم إلقليلة إلتر
 
ب من إلكرإسي ، ف ي حإولت أإل أقتر

ي غرفتر
 
وإل ، عن إلست  بضعة خطوإت ف

ي بهإ وبمغإدرتهإ.  ؤىلأو  ،إلبيإنو  ؤىلأنظر 
ء آخر إستخدمته وإلذي أصبح يذكرب  ي

 أي سر

ي إلبقإء فيه، ألقيت بنفسي عىل أحد إلكرإسي 
 فيهإ عىل هذإ إلكرسي عندمإ كإنت ،  مإ كإن بإستطإعتر

ُ
كإنت آخر مرة جلست
إ عىل أن إبدأ إلمعإنإة من جديد " )بروست ( كنت مجت  تي    .(117-118ص، 1111، موجودة )لقد ذهبت إلبت 

ي رسإلته إلموجهة 
 
إوس(.  ؤىلوقد إختلط إلوصف بإلرسد عند مإرسيل ف  إلسيدة )شتر

)
ً
ي مالبس إلمسإء وكأنه )قنصال

 
ي حفلة عشإء كإن يبدو وهو ف

 
ي لقد رأيت إلسيد )س( ف

 ." سيدبر

ي حفلة إلعشإء لكنه لألسف غإدر إلعشإء 
 
مه ف

ِّ
 أن أكل

ُّ
 إلخدر وإلنوم! فقد حدثت جلسة تحضت  أروإح تسبب ، كنت أود

ي نهإية إلحفلة إنطلقت صفإرإت إؤلنذإر 
 
 .كإن ثمة غإرة جوةة للعدو،  ف

ي أي إتجإه حلقت إلطإئرإت
 
 ، لن أقول لك ف

ً
 أم شمإال

ً
ي ذهبت ، يمينإ

د؛ألب  ي أصبت بإلت 
فة وبقيت فيهإ ألكتر  ؤىللكنت 

إلرسرُّ
 
ً
ي ترتفع تإرة

ؤكمإل عدد إلكوإكب أو  ؤىلوتهبط أخرى وكأنهإ تسىع من سإعة لكي أشإهد نهإية إلعإلم مع هذه إلطإئرإت إلتر
 ؤلخفإئهإ. 

ء إلرإئع هو أننإ كنإ نشإهد مإ يجري ي
وكأنه لوحة من إللوحإت إليونإنية حيث يطل مشهد إلسمإء من إألعىل ومشهد ، إلسر

 .(117-118ص، 1111، إألرض من إألسفل )بروست

ي معظم رسإئله 
 
ي جزئيإتهإ وهو جإنب نفسي كإن ، عرض إلعالقإت إإلجتمإعية ووصفهإ  ؤىللجأ مإرسيل ف

 
وإطإلة إلرسد ف

 من إلكبت إلنفسي ونسيإن إلمرض. 
ً
ي هذه إلرسإئل شيئإ

 
 ُيفرغ ف
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ن تقنية المنولوج والتداع    :مارسيل بي 

ؤننإ نجد تقنيإت  ( بإمتيإز حيثstream consciousnessمن يقرأ حيإة مإرسيل بروست يالحظ أنهإ شخصية تيإر وعي )
( معتمدة عىل إلذإكرة إلطوةلة إلمدى أو free Associalion( وتقنية إلتدإعي )Interior Monologueإلمنولوج إلدإخىلي )

 .(178ص، 1118، إلبعيدة )علإشة

هإ نبض علم إلنفس وأغلب إلدرإسإت تعتمد عليهإ؛ألنهإ 
َّ
ي يقإل عنهإ:ؤن

ة إلستقبإلوإلذإكرة إلطوةلة هي إلذإكرة إلتر
ّ
، ُمعد

جإع إألنوإع إلمختلفة من إلمعلومإت إلحّسية، وتخزةن  .(111ص، 1111، )برإلين وإستر

أمإ إلمنولوج وهو أحد تقنيإت تيإر إلوعي وُةقصد به " إلخطإب إلذي يختلف من إلمسموع وغت  إلمنطوق إلذي تعت  به 
ة خإلية من إنه خط، شخصية مإ عن أفلإرهإ إلحميمية إلقرةبة من إلالوعي  إب لم يخضع لقوإني   إلمنطق وجملة مبإرسر

 (.151ص، دون تإرةــــخ، إلتعقيد" )دإفيدروف

، إذ جعلته يحيط بلل تفإصيل حيإته ومعإنإته من إلمرض ٌّ ي ي بعض إألحيإن أثٌر سلت 
 
، كإن للذإكرة إلطوةلة عند )مإرسيل( ف

 عن حفظه سمإت إألشخإص وتإرةــــخ إللقإء بهم
ً
ي رسإئله إلسإبقة  وةتذكر إلكالم، فضال

 
إلمرسل ؤليهم فيوإصل مإ كتب ف

 .(11، 71، 78ص، 1111، أمه )بروست ؤىلمثل إلرسإئل إلمرسلة 

ي تصل   
ي حيإته بشلل كبت  حيث ، إلطفولة ؤىلعإب  )مإرسيل( من مالزمة إلذكرةإت إلتر

 
وذكرى رحيل وإلدته إلذي إثر ف

ي إفقده قدرة إلتوإصل مع إ .  آلخرةنأصيب بعدهإ بإنهيإر عصت   لمدة عإمي  

ي بعض 
 
؛ ليصبح شخصية مضغوطة ونإقمة ف

ً
 هذه إلشخصية إلمأزومة جعلته يهجر فكرة إلزوإج وإلبقإء وحيدإ

َّ
ؤن

 إألحيإن. 

 للكبت إلنفسي 
ً
ي كتإبة إلرسإئل إستفرإغإ

 
 من رسإئله تقع بي   إلمنولوج وإلتدإعي ، وجد )مإرسيل( ف

ً
 بعضإ

َّ
وإلمالحظ أن

فإلتقنيإت ،  شلل صورة أو لفظة أو وصٍف بعيٍد أو قرةٍب لالمإكن وإلشخصيإت وإألحدإثيظهر عنده عىل  إلحّر. 
ي رسإئله إلذإتية

 
 .إلنفسية أكتر مإ ظهرت ف

 جدإ بعبقرةتهإ  ؤىلأرسل )مإرسيل( رسإلة 
ً
مثلمإ كإنت تبإدله شعور إلمحبة ، )إلكونتيسة دين وةل( إلشإعرة وكإن معجبإ

ي 
 " )بروستحتر قإلت عنه: " يجعلت 

ً
 كإمال

ً
 شعرةإ

ً
 .(111ص، 1111، أغت  من أبيإت شعري أو إحذف مقطعإ

ى معهإ  :يبإدلهإ )مإرسيل( بإلقول
ّ
ي أحّسهإ وهو يتغد

ثم لينتقل ، )إل حدود للطفك وأرةحيتك( ثم يي   لهإ مدى إلسعإدة إلتر
ك إلخطإب إلرومإنسي معهإ ؤىلبكتإبته لهإ   .شعوره ونظرته للحيإة وةتر

ي   إلفينة وإألخرى أن تلك إلحيإة إل تمنحنإ مرسإتهإ ؤإل بعد دفع إلثمن دون حتر أن نستمتع بتلك إلمرسإت " أشعر ب
" ي دير كبت 

 
ل إلعإلم ف ي ؤخبإره لهإ بأنه أتم قرإءة )تإرةــــخ إللجإن ، (118ص، 1111، )بروست أتمت  أن إعتر 

 
سل ف ثم يستر

هإ بمنظر دير إلكنيسة إلذي أثإر ؤعجإبه .وةقطع.وتأثر بمعإنإة إلمسإكي   إلفالحي   ، (إلثورةة ومإ أن يتم ، حديثة، ليخت 
 ؤخبإر )إلكونتيسة( عن جهله بإلتإرةــــخ وإنه قرأ مؤخرإ كتإب )سجالت قديمة(.  ؤىلفكرته حتر ينتقل 

إف ك لسِت كإهَن إعتر
ّ
ي ؤن

ي أحإول أن إخفف من إندفإعي إلمتهور ن، وةختتم إلحديث معهإ بقوله: سيدبر
حوك إل أدري ؤنت 

 .(117-118ص، 1111، )بروست

وكيف حرمه لذة إلنوم ، يبوح )مإرسيل( دإئمإ بوصفه لمرضِه وكيف حرمه من إلحيإة وتنظيم إلعالقإت مع محبيه
ئة مثل قوله عن نفسه ص حإلته وةصفهإ بلغة حوإر دإخىلي يخرجه بللمإت مجتر 

ِّ
ي أكتر  إلعميق كإن ُيشخ

"أصبحت خلوبر
 
ً
 وأنإ إل أعرف شيئإ

ً
 .(11ص، 1117، )برةه "عمقإ

ي من كتإبة أشيإء تسبب ىلي إلضجر" :وقإل
 (111ص، 1111، )بروست " ؤن كسىلي يمنعت 

إوس(  للسيدة )شتر
ً
ي أشعر بتعٍب من  :وقوله معتذرإ

ي وأنإ إكتب لك هذه إلتفإصيل إلمملة لكنت 
" أرجو منك أن تعذرةت 

ي مصإب بحّم شديدة"
 عن أنت 

ً
 (111ص، 1111، )بروست هذإ إلوضع فضال

ي كل مأخذ " 
ك به وأطلعك عليه بيد أن إلتعب وإؤلرهإق أخذإ مت  ي رسإلة تلتهإ: "لدي إلكثت  ممإ أحب أن أخت 

 
 وخإطبهإ ف
 (115ص، 1111، )بروست

ي بعض رسإئل )مإرسيل
 
ة عن طرةق إستعمإل ضمت  إلغإئب وإلمخإطب بدل  (يظهر إلمنولوج ف ي صيغته غت  إلمبإرسر

 
ف

ي ضم
 
ة ف   .ت  إلمتللمإلصيغة إلمبإرسر

 منهإ ؤىلكتب 
ٍّ
 مثال:  ؤحدى صديقإته رسإلة وهي نوع من ؤسقإط إلمكبوت إلنفسي عنده فلإنت بال جوإب أو رد

ي 
ي ، إفتتح رسإلته " عزةزبر

ي ، عزةزبر
ي ، عزةزبر

 مإري ، عزةزبر

ي كإلعإدة إل أتلفر ؤجإبة
ي أرسلت أكتر من رسإلة لكت 

ك)رةنإلدو( بأنت  ي مإ أقربك ، هل أخت 
ي ومإ أقل تأثت   ؤىلعزةزبر قلت 

 َّ  (111ص، 1111، خإطري عىل إلرغم من طول إلفرإق")بروست ؤىلفمإ تبإدر إلنسيإن ، غيإبك عىلي

ي خطإبإته جعلت من )مإرسيل
 
ي ف

جإعإت إلمإص  ي معظم رسإئله وإستر
 
ي إألوسإط إألدبية  (ؤن غلبة إلتدإعي وإلمنولوج ف

 
ف

ي تستمد أعمإلهإ من وجي إلخيإل
ي عإلم إلخيإل.)بروستمثل، إلشخصية إلتر

 
ته عإئلته إلعليل إلمسإفر ف

ّ
، 1111، مإ عد

 (111ص
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 الخاتمة

ي هذإ إلبحث 
 
 :نتإئج منهإ ؤىلتوصلت ف

ي ذلك ، رسإئل )مإرسيل بروست( دليل عىل سعة إطالعه .1
 
ة عن حإلة إجتمإعية ف هإ وثإئق سيإسية معت 

َّ
وةمكن عد

 إلوقت. 

خإطبهإ )مإرسيل( ، ولكل منهإ إختالجإتهإ وإنفعإإلتهإ إلخإصةرسإئل مإرسيل حوت عىل إلعديد من إلشخصيإت  .1
 مرإعإة جوإنبهإ إلنفسية.  بأسلوب متنوع مع

إ من أزمإته  (إلرسإئل إلمرسلة من )مإرسيل .1  كإنت أشبه بعالج نفسي لحإلته حيث إسقط كثت 
ً
ي لم يرد فيهإ جوإبإ

إلتر
 .إلنفسية فيهإ

ي  هيمن إلوصف لألشخإص وإألمإكن وإألشيإء .1
 
معظم رسإئل )مإرسيل( فضال عن تدوةن إلزمن إلمرسل وإلمستلم ف

 .لتلك إلرسإئل

ة إألشخإص إلمرسل ؤليهم كإدت أن تعرض إلرسإئل لحإلة من إلغموض  .5 ترجمة إلرسإئل إلنصية من دون ترجمة ست 
 .وإللبس

إوس( .1 ي أكتر رسإئله وبخإصة إألم وإلسيدة )شتر
 
ي حيإته متكررة ف

 
 صديقته إلمقربة.  بقيت إلشخصيإت إلمؤثرة ف

ي تقنية تيإر إلوعي  .8
 
ة ، كإن للذإكرة إلقوةة أثر ف ي رسإئل كإنت توجي بتوقف مست 

 
ؤذ تمكن من إستفرإغ حإلته إلنفسية ف

 تدفق إألحدإث. 

ي سبقت إلحرب إلعإلمية إألوىل .7
، رسإئل) مإرسيل بروست( أرخت إلكثت  من إلحوإدث وبخإصة إألحدإث إلتر

ي كإنت س
ي فرنسإ. ورصدت إألوضإع إلتر

 
 إئدة ف

 
 

 ثبت المصادر والمراجع 

Roger T.bell,"Translation an Tramslating: Theory and practice" Uk: longman, 1993. 

ي ، (: لسإن إلعرب1111)، ـه(811جمإل إلدين إألنصإري )ت، إبن منظور 
مركز ، حقق وعلق عليه: أحمد سإلم إلكيالب 

ي للطبإعة 
 
ق إألوسط إلثقإف  إلطبعة إألوىل. ، وإلنرسر إلرسر

ي 1111برإلين )
 
وت. ، عإلم إلكتب، ترجمة كرةمإن بدير ، (: علم إلنفس إلمعرف  بت 

وت، دإر إلرإفدين، ترجمة: ربيع صإلح، (: رسإئل مإرسيل1111مإرسيل )، بروست  .إلطبعة إألوىل، لبنإن -بت 

من )، برةه دإر إلرإفدين للطبإعة وإلنرسر ، نجيب إلمإنع تحقيق: ، (: مإرسيل بروست وإلتخلص من إلزمن إلضإئع1117جت 
 إلعرإق.  –

 إلقإهرة. ، دإر غرةب للطبإعة وإلنرسر وإلتوزةــــع، (: علم إألصوإت1111د. كمإل )، برسر 

ي 
ي 1111د. حميد )، إلحمدإب  ي للطبإعة وإلنرسر وإلتوزةــــع، (: بنية إلنص إلرسدي من منظور إلنقد إألدب  ي إلعرب 

 
، إلمركز إلثقإف

وت  .إألوىلإلطبعة ، بت 

ي  ي إلحديث1111أحمد رحيم كرةم )، إلخفإج  ي إلعرب  ي إلنقد إألدب 
 
، مؤسسة صإدق إلثقإفية، (: إلمصطلح إلرسدي ف

 إلطبعة إألوىل. ، إألردن

ي ضوء إلدرإسإت إلمقإرنة1171د. صفإء )، خلوصي 
 
جمة ف  إلعرإق.  –بغدإد ، منشورإت وزإرة إلثقإفة وإإلعالم ، (: فن إلتر

 إلقإهرة. ، إلطبعة إلثإنية، ترجمة: سيد إلطوإب، علم إلنفس ؤىلليندإل )دون تإرةــــخ(: مدخل ، دإفيدروف

،إلطبعة إلرإبعة ،إلقإهرة.  ي
،)دون تإرةــــخ(: إإلدب إلعبإسي إلثإب  ي

ر
 ضيف،شوف

ي 1118أحمد )، علإشة  إلطبعة إإلوىل. ، إلقإهرة، دإر إلمعإرف، (: علم إلنفس إلفيلوج 

ي  ود. ؤبرإهيم، تحقيق: د. مهدي إلمخزومي ، (: إلعي   1171)، ـه(181تإلخليل بن أحمد )، إلفرإهيدي
، إلنإرسر ، إلسإمرإب 

 دإر ومكتبة إلهالل. 

ي ، (: معجم إلرسديإت1111مجموعة من إلمؤلفي   )
إف: دمحم إلقإص  ي ، أرسر ون دإر إلفإرإب 

 إلطبعة إإلوىل. ، لبنإن-إلنإرسر

ي إلروإية1111عبد إللطيف )، محفوظ
 
وت، لدإر إلعربية للعلومإ، (: وظيفة إلوصف ف  إلطبعة إألوىل. ، بت 

ي أدبيإت وإنشإء لغة إلعرب1115أحمد )، إلهإشّمي 
 
 .مرص، مطبعة إلسعإدة، (: جوإهر إألدب ف

ي إللغة وإألدب1171كإمل )،  وإلمهندس، مجدي، وهبة
 
 .إلطبعة إلثإنية، مكتبة لبنإن، (: معجم إلمصطلحإت إلعربية ف

ي إللغة وإألدب ونصوص معإرصة عىلي )دون تإرةــــخ(: نبذة، يونس
 
 .إلقإهرة، مكتبة إآلدإب، ف

 


