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 فِِ رَجْؼَمْ ال ًنَنَب ًَنِإِخٌَْاَِنَب انَّزٍَِّ عَجَمٌََُب ثِبنْإِميَبٌِ 

 سَءًُفٌ إََِّكَ سَثَّنَب آَيَنٌُا نِهَّزٍَِّ غِالًّ لُهٌُثِنَب
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 اءُذَىْاإلِ
ب ًَيُهَخَدْؤًََ  -َبنَؼَرَ ب اهللًَُيًَُدِسَ-ب  ًَيِبَِنَدَب ًًََيِبئِطَشِ ػَذْثَ ٍْيِ اسرٌّْذُ ٍَُِّّْ انهزَانذًََ ًحِىل سُإِ

 .وِبرِنَّجَ ْخَغِفَ

 ، ًَانْإَىْمِ ًَانْإَلْشِثَبءِِارٌَِخَؤَِ ًَرٌَِخْإ0ِ َثَشْانمُ جِبئِشًََ ىِظَػْىل ؤَإِ

 بءَِْفًِْاألَ بءِلَذِصْإَانْ ، ًَخِاعَسَذِّانًَْ مًَِؼَانْ بءِهَيَصُ، ًَمِبضِفَإَانِْ رِزَبرِعَىل ؤَإِ

 0بوَِْاذلُ غِجََْ، ًَبوًَِدِ احلٌََْ صَنِإِ

 خَِْبنِغَِ انْزِصًَْجَ

 .حِشَآخِب ًَََْْذُّيف انْ بيِْْهَػَ اةٌََثَانْ مَّجًََ ضََّ ػَنًٌََْهًب انْبئِعَسِعَبنَزِِ ىَزِهِ  ْؼًبًِجَ ىْيِْْنَإِؤُىْذُِ 
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 بٌٌفَشْػًَِ شٌكْشُ

 َّوَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي(1) 

 ًجيوِجبالل ِ ْكُمحذًا ّهَ، انكثريحِ ؼًِوِػهَِّ يٍ َِ ؼىَشًا ػهَ  يب ؤَْب ًآخِاحلًذُ ؤًنً فههوِ

بَين ػهَ عهطبَِو، ًانشكشُ  نو دًيًب ًؤثذًا ػهَ يب ؤعجغَ ػهَِّ يٍ فضمِ ػهًِو، ًؤػَ ًػظْىِ

نكَ ًَو كهُّ احلًذُ ؤىمِ انؼهىِ ًطالثِو، فهكَ  يٍْ ، ًؤٌْ جؼهَينَىزا انجذثِ ًإجنبصِهإمتبو ِ

 .وُانشكشُ كهُّ

 ،(2)"اننبطَ ال ّشكشُ يٍْ اهللَ "ال ّشكشُ اننيبِّ  نمٌلًِايزثبنًب 

ؤثٌ َذٍ  حمًٌد ، انذكزٌس/ ًنْذألعزبرُ انفبضمِ ًانزمذّشِ شفبًٌِانؼِانشكش ِثٌافش ِؤرمذو ُ

ثبإلششافِ ػهَِّ انزُ رفضَّم َ  ،اإلعاليْخِ ؼخِثبجلبي ًاننمذِة ِاألد ؤعزبرِ‘‘ ًسػبهُ اهللُ وُظَدفِ‘‘ 

و يف ًإخالصِ، ىزا انجذثِ خٍ ًإسشبدٍ يف ؤثنبءِ كزبثخِصَُْ يل يٍْ ، ًيب لذَّيوُػهَ ىزه انشعبنخِ

، ثبإلضبفخِ إىل ادلنريحِ سائوِ انمًْخِ ًالرتادبرِو اننِّْشحِانجذثَ ثأ يب، ًإثشائوِطبءِ ًرمٌميِرصٌّتِ األخ

                                                           

 .27/19سورة النمل:  (1)
(، قال عنو شعيب األرناؤوط وآخرون إسناده صحيح، 7938، ح13/322أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ) (2)

(، المحقق: شعيب األرناؤوط، 241مسند اإلمام أحمد ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل )ت
 م.1997-ه1417، 1بيروت، طوعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، 
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 ًثبنغُ  األثشِ ػظْىُ ، فكبٌَ نوُانكزبثخِ ًحتذُ انصؼٌثبدِ يل ػهَ يٌاصهخِ انذائىِ ْوِرشجؼِ

 .هِيف إمتبوِ ىزا انجذثِ  ًإجنبصِ انفضمِ

0 ادلنبلشِ انذاخهِِّ دلنبلشٍِْْ انكشميٍِْْا إىل ًااليزنبٌِ ثبنشكشِ وُب ؤرمذَّكًَ

 انؼف، ػًْذِ كهْخِ آداةِ يف اجلبيؼخِ اإلعاليْخِ، انذكزٌس/ ػجذِ اخلبنكِ األعزبرِ

األدةِ ًاننمذِ يف جبيؼخِ انمذطِ  ًبٌ انغهجبٌ، ؤعزبرِْادلنبلشِ اخلبسجِِّ انذكزٌس/ عهً

 ًاننصبئخِ ،انغذّذحِ آساءِ ثمشاءحِ ىزا انجذثِ ًينبلشزِو ًإثذاءِ ػهَِّال انهزٍِّ رفضَّادلفزٌدخِ، 

يٌصٌلٌ  إىل اجلبيؼخِ اإلعاليْخِ انغشاءِ جبيؼيت ًثْيت انيت رشثْذُ يف . ًانشكش ُانمًْخِ انهطْفخِ

 انهغخِ لغىِ هْيب، ًؤخصُّ ثبنزكش ِ ؤعبرزحَيب، ًإىل ؤعبرزرِيب ًػبيِحبشِ ػهًِ هذُ يٍْؤدضبَِيب ًهنِ

 ؤعؼذ ثشاىْىَ/ إاألعزبرِ انؼضّضِ إىل صذّمِ اجلضّمِ ثبنشكشِ كًب ًؤرمذوُ. انؼشثْخِ

 يٍْنششاءِ ؤكثش َ انؼشثْخِ يصشَ إىل مجيٌسّخِ انغفشِيؼبَبحَ  انزُ جتشَّىَ ،ىبشى

 1كثريًا يف كزبثخِ حبثِ ىزااَزفؼْذُ  هبٍَّ  ًػششٍّ كزبثًبمخغخ ٍ

ؤدَّثين ثإخالقِ  ًٍْين دشفًب، إىل كمِّ يَػهَّ ٍْيَ نو فضمٌ ػهَِّ، إىل كمِّ ٍْيَ إىل كمِّ

 .انؼظْىِ اإلعالوِ

 .ًانذػبءُ ًااليزنبٌُ شفبًٌُانؼِ ِ مجْؼًب انشكشُنِّيِ ىْنكُ                       

 انجبدث
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 انؼشثْخِ ثبنهغخِ انجذثِ صُخَّهَيُ

 دساعخً رطجْمْخً ػهَ مخظِ سًاّبدٍ يٍْ انغشدِ ىزا انجذثُ دساعخَ "شؼشّخِ ّزنبًلُ

 انغشدِ  جٌاَتِ مجبنْبدِ شؼشّخِ ٍْثؼضًب يِ زْخِ )نْهَ انؼثًبٌ(، يجِّْنًب فْوًٌَِّْبلِ انكبرجخِ انكُؤػْ

 .ًانزذهْمِ فْيب ًرمنْبرِيب ثبنششح ِ

 يب.انغشدِ ، ًربسّخِ َشإرِيب ثبإلضبفخِ إىل اجتبىبرِ شؼشّخِ يفيٌوِ  إىلَظشًّب  فزطشَّلْذُ

يغَ – و، يزنبًنًب احلذّثَ ثإعيبةٍذًب يفيٌيَو ًًظبئفَانغبسدِ يٌضِّ  شؼشّخَذُ ثىَّ دسعْ

انغشدِ  نًب ضًبئشَ، يجِّْكًثبلٍ ػهَ ؤمنبطِوِ ،(انشاًُ يغَ)، ً(انشاًُ انؼهْىِ)ػٍ  -انزطجْكِ

 .يف انشًاّبدِ ادلٌُظَّفَخَ

 ًانغشدّخِ 0 انٌصفْخِانهغخِ يف انشًاّبدِ اخلًظِ مجبنْبدِ شؼشّخِ ًلذْ ؤثشصْدُ

 ٌاسّخِ.ًاحلِ

شؼشّخِ انزجئريِ  انغشدّخِ، ًػٍْ ؤٌَاعِ انصْغِ ؼشّخِشِ ٍْػَ ثبحلذّثِ ذُ انجذثًًَْخزَ

ًصٌسح ِادلشؤحِ ، ًصٌسح ِاجملزًغِ،  ،دساعخِ ثؼضِ انثًْبدِ ادلضًٌَْخ0ِ صٌسح ِانشجمِبألخصِّ ًث

 .فْيب ًثؼضِ شخصْبدِ سًاّبرِيب ًعبسدِّيب ،انكبرجخِسئٍ  يٌضِّذًب
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Abstract 
The purpose of this research is to study the narrative poetry in 

applied manner. It studies five novels of the Kuwaiti writer, Laila Othman 
and explains aesthetics and techniques of hese novels in details. 

This research consists of an introduction, four chapters and a 
conclusion. The preface illustrates the reasons behind the choice of this 
paper, its importance and objectives. Besides, it clarifies the scientific 
approach, the previous studies and the plan.  

The first chapter explains the concept of narrative poetry, its 
history and trends. 

The second chapter talks about the concept of the narrator, its 
functions, and shows in details the expert narrator and the narrator with. 
Also, the pronouns of the narrating are explicated. 

The third chapter shows the niceties of the poetical language in 
narrative novels, and dialogue aspects of the novels. 

The last chapter is about the formulas of the narrative poetry and 
some themes of the novel such as the image of women, man and the 
society in the novels. The study shows through the views of the writer 
pertaining the previous themes. 

The conclusion of the research is about the results of the study its 
references and indexes. 
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،  تم  ت   الذي بنعمتوه  ه  الحمد   ، الن هقم   زول  ت   وه ، وبعظمته عم  الن ه  م  عاظ  تت   وه وبفضمه الصالحات 

والسالم  عمى  عمًما. والصالة   شيء   بكل ه  حيطه ، الم  يعمم   اإلنسان  ما لم   بالقممه، عمَّم   الذي عم م   األكرمه 
، و أجمعين  وصحبه  ، وعمى آلوه النذيره  ، والبشيره المنيره  ، السراجه والسالمه  المحبةه  خيره األنامه، رسوله 

 ،ا بعد  ، أمَّ الدينه  و إلى يومه عمى دربه  سار   ن  وم  

، العالميةه  اآلدابه  عمى عرشه  -برأي كثير  من  النقاده كعبده الممكه مرتاض– الرواية   تربعته 
 ، بعد  العربيةه  األدبيةه  الفنونه  مةه عمى قه تتربع  له  ت  م  تقدَّ ، و  في العالمه  ةً يَّ وئه ر  ق  م   األكثر   -بنظرهىم  – فغدت  

 .قرون   رةه ش  ع   ن  مه  أكثر   وال  ط   العربي ه  لمشعره  السيطرة   كانته  أن  

 من   رهيٌّ يتخذ  س   ب  د  ، وأ  صوله األ   ، متداخل  ، متناىي التركيبه التعقيده  شديد   م  ال  ع   والرواية  
، السرده  واته أد   به حس  به  عدة   بألوان   يتشكل   سردية   ، ذو طبيعة  ج  بالخياله زه ت  م  ، م  األولى لو   المادة   المغةه 

 ،الراوي  عنه  السرد   . ويتولد  المتكممه  أوه  المخاطبه  ضميره  اصطناعه  أوه  ،الماضي عنه  كالحكايةه 
 .متعددة   في أزمان   مختمفة   ياز  أح   ر  الذين يتحركون عب   الرواةه  والشخصياته 

 الروايات   في البدايةه  رت  األخرى، فظي   األدبيةه  الفنونه  واىا من  كسه  الرواية   وتطورته 
إلى  ف  يد  التي ت   التاريخية   ىا فييا، والروايات  وجود   لَّ ق   أو   ،الروائيةه  العناصره  ن  مه  الخالية   التعميمية  
 داثه األح   ن  مه  جعل  التي ت   الرواياته  ظيور   بدأ   ، ثمَّ التعميمه  بجانبه  األوله  في المقامه  والترفيوه  التسميةه 

 ، وىذه الروايات  يا بدقة  فه ووص   يا بالشخصياته في اىتمامه  التي بالغت   ، والروايات  ا األكبر  ي  ىمَّ 
 الروايةه  ا عنه تمييًزا لي   التقميديةه  ييا الباحثون بالروايةه سمه  ي   يا المختمفةه واىتماماته  يا المتعددةه اته ي  مَّ س  م  به 

حتى  وعناية   أىمية   لَّ ك   فييا المغة   ت  ح  نه ، التي م  العشرين   القرنه  في منتصفه  التي ظيرت   الجديدةه 
جيميَّة  إلى لغة  شعرية ، لغت يا من  لغة   ت  تق  ، فار  ي   ده سر   عمل   له  ك  له  األول   ن  وه  ك  الم   صارته   أ  بد   ثمَّ تس 
، العشرين   نه القر   الثاني من   في المنتصفه  السرده  شعريةه  حول   والتطبيقيةه النظريةه  اساته ر  الده   ظيور  

 .والعشرين   الواحده  القرنه  عه م  ط  في م   ت  ر  ث  ك  و  

 اختيرت   حيث   بدعييا؛وم   الجديدةه  الروايةه  اده وَّ ر   ن  مه  ة  يَّ ته ي  و  الك   (ليمى العثمان) الروائية   وتعد  
يَّة  روايت   مه  ، وقد  والعشرين   الواحده  في القرنه  عربية   رواية   مائةه  أفضله  " ضمن  البحره  من   تخرج   يا "وس 



 

 د

 عامه  منذ   ةه المحميَّ  ـفه ح  في الص   النشر   بدأته  ، ثمَّ الدراسةه  عمى مقاعده  وىي   يا األدبية  محاوالته  بدأت  
يا قصصه  أولى مجموعاته  رت  م أصد1976 وفي عامه  ،واالجتماعيةه  في القـضايا األدبيةه  م1965
ولى أ   ت  ع  د  أب   إلى أن   القصيرةه  القصةه  في كتابةه  وواصمت   ،"الرحيل  " " ثمَّ في إناء   "امرأة  وىي  القصيرةه 
 ،البحر" من   تخرج   مية  وس  " رواية   رجت  خ  أ   ىا بعام  وبعد   ،"طة  لقه وا المرأة  " وىي م1985 يا عام  رواياته 

 الميمةه  مه م  ، وخذىا ال أريدىا، وح  الفراشاته  صمته ـ)المغة، ك القويةه ، يا القيمةه رواياته  توالى إبداع   ثمَّ 
 رد  عالية ، مصحوبة  بتقنيات  حديثة .س عريةه شه  ذات   وايات  ره  ، وىي  (األولى

ا في ج  و  ع  مه  ما تراه   ىا عمى كل ه بره حه  ء  و  ض   ، تسمط  جريئةً  كاتبةً  -أيًضا– (العثمان  ) عد  وت  
 ةه يَّ ته ي  و  الك   المرأةه  نصير   ، فيي  م   ع  أ   بشكل   والعربي ه  الخميجي ه  ، والمجتمعه خاص    بشكل   تي ه ي  و  الك   المجتمعه 
واألسرةه، والمجتمعه  ،والرجله  المرأةه، لنا رؤاىا حول   رسمت   وقد  يا، كتاباته  في أغمبه  المظمومةه 

ه في في تقريره مصيرهىا، وحقَّيا  ياحقَّ  ياالمرأة ، وسمب   اضطيد   -ىافي نظره  –الذي ، وعاداتهو وتقاليده
 نثوية  يا األ  ويت  ى   س  م  ، وط  عميوه  والموافقةه  الزوجه  يا في اختياره وحقَّ والحريةه، ، ، والتعميمه ، والحب ه الحياةه 
 .الحياةه  في ميادينه  وه ومنافسته  ،الرجله  مشاركةه  ن  م يا مه ر  يا، وح  وذات  

  الدراسة  أهميُة 

ن  مه  (ليمى العثمان)تناولت  رواياته  دراسة   وجوده  عدمه الله ن  خه تتضح  أىمية  البحثه مه و 
، والدراسات  السابقة  فه والمجالته ح  تهيا وتقنياتهيا؛ باستثناءه بعضه المقاالته في الص  عريَّ ناحيةه شه 
 ،وأناقةه أسموبهيا ،خالله شاعريةه لغتهيا ن  مه  المعةً  وائيةً ره ون يا ك ؛إبرازه قيمتهياالله ن  خه مه و . تؤكد  ذلك

يا.ع  وس   ا ا وجمالي  وي  غ  ل   :أجزاءه الرواياته الخمسه  ن  الكثيره مه  باإلضافةه إلى تحميله  ةه ثقافتهيا واطالعه
تذوقه جمالهيا بيًما واعًيا، واالستمتاعه مه الرواياته ف  األمر  الذي يساعد  القارئ  عمى ف ي   ؛اوتقني  

راسةه ده  الجامعةه اإلسالميةه عن  ب ن  طالبه وطالباته الماجستيره لكثيره مه زوفه ااًل عن  ع  فض   وأناقتهيا.
ه دراسة  شعريَّ  ، وباألخص  اتهيا؛ مما ت عد  ىذه الدراسة  حافًزا ليم عمى الخوضه في تهيا وتقنيَّ الرواياته

.  عممه السردياته
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  الدراسة  أهداُف 

 دراسًة تعريفيًة نظريةً  ىايا وتطوره نشأته  عن   بذة  ون   ،السرده  شعريةه  راسةه ده إلى  لرسالة  وتيد ف  ا
وه، الراوي  تقنيةه  دراسةه  باإلضافةه إلى .فقط  ردي ه السَّ  طابه بالخه  وتأثيرههه ه ره ومدى تأث   وبعضه أنماطه

برازه  ،يا في الروايةه أىميته  برازه إل المغةه  مقاربةه  بجانبه  .دراسًة نظريًة وتطبيقيةً   يا.أشكاله  ةه يَّ ده تعد   وا 
م يا الروايات  من  خالله دراسةه التي تحم الثيماته  بعضه  عن   الكشفه ، و السرديةه  الصيغه  أنواعه  دراسةه و 

ه في ا ره ظ  جياته النَّ وه  دراسة   ، أي  شعريةه التبئيره   .الروائي ه  لنص 

   أسباب  اختيار  الموضوع 

والدخوله  الرواياته  ره ح  بسه  م  ي الج  فه غ  ش   وقد  كان  الختياره الموضوعه أسباب  عديدة ، منيا:
 السردياته  بعممه  واإللمامه  في اإلحاطةه  الرغبة  و  .السردياته  خالله دراسةه  مهيا من  إلى أعماقه عال  

 البكالوريوس، وحتى في مرحمةه  في سنواته مرحمةه  المعرفة  الكافية  عنو   أنله  الذي لم   الحديثه 
 خالله دراسةه  في إتقانهوه من   ب  غ  ر  الذي أ   التحميله  بمنيجه  الشديده  باإلضافةه إلى اىتمامي الماجستير.

 الدكتور/ وليد مشرفي العزيزه  تشجيعه فضاًل عن   أخصبه العمومه التصاًقا بو. ن  د  مه التي ت ع   الروايةه 
ىا؛ لغنائهيا وثرائهيا  من   (ليمى العثمان) أبو ندى لي عمى دراسةه رواياته  محمود ناحيةه شعريةه سرده

 عمييا. من ىذه الناحيةه، وقمةه الدراساته 

   ُصعوباُت الدراسة 

زهىا؛ فأصبحت  في طي ه جاو  ت   وتوفيقهو تمكن ت  من   أما الصعوبات  التي واجيت ني فبفضله هللاه 
، ومن   :  ىذهه  النسيانه عممه السردياته قبل  الب دءه في بافتقاري إلى المعرفةه الكافيةه والوافيةه الصعوباته

يا لنا إال في مرحمةه الماجستيره  ؛ بسببه عدمه تدريسه ع  أيًضا في و  يره م  وبشكل  غ   كتابةه ىذا البحثه سَّ
، األمر  الذي ج   روعه في قبل  الش   راءةه عن  عممه السردياته ًتا طوياًل في القه ق  قضي و  مني أ  ع  مساق  وحيد 

. المصادره التي تتحدث  نظرًيا وتطبيقًيا عن  شعريةه السرده بشكل   بجانبه قمةه  كتابةه ىذا البحثه
ل  م   ت  ت  ؛ حيث  إنَّ أغمب  الك  نا الحبيبه طاعه قه  في مكتباته  ف صَّ معرفتي  إلييا لم  تروه ظمأ   به التي رجع 

؛ مما حداني إ جميوريةه مصر  العربيةه، باإلضافةه إلى وجوده  ن  مه  ب  ت  شراءه ك  ى لبيذا الموضوعه
الدراساته التي  ، ودراسة  وحيدة  من  )المرأةه والقهطةه( ، وىي رواية  الخمسه  الرواياته  رواية  واحدة  من  
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نا. في مكتباته قه  (ليمى العثمان)تناولت  إبداع   عاني وباته التي ي  ع  باإلضافةه إلى بعضه الص  طاعه
، كاشتداده الكثير  مه منيا  ضه عمى ي ه نتيجة  الحصاره الظالمه المفرو ائه ب  ر  ي  أزمةه التياره الك   ن  الباحثين 

، وعدمه  . قل  س  ر  ا ع  ؛ ممَّ ره البديله تواف   شعبهنا الفمسطيني ه الحربه  ونشوبه رعة  إنجازه ىذا البحثه
، األم  تابةه البكه  نا الحبيبه في أثناءه طاعه م( عمى قه 2114األخيرةه )  ع  عنه طه ق  ني أن  م  ع  ر  الذي ج  حثه

يداًء إلى دقاءه ش  ارتقاءه بعضه األص   ، فضاًل عنه الكئيبةه  النفسيةه  الكتابةه أشير  عدة  نتيجة  األجواءه 
ني ت  م  ع  ج   ؛أثر  بالغ   -مي  وأنا واحد  من  –في حكومةه غزة  ظَّ و  رواتبه م   زمةه أل وكان   تعالى. هللاه  رحمةه 

ر   ؛سمًبا: نفسًيا واجتماعًيا فيَّ أثَّرت   قة  مالية  خانقة  ضائه في عيش  أ   و  ف  عميَّ ص   األمر  الذي عكَّ
 رتي عمى التحميله د  لعدمه ق   أياًما؛كه الكتابةه األحايينه إلى تر   من  ت  في كثير  ر  ره ط  ءه الكتابةه؛ فاض  أجوا

.  واالستنتاجه

   منهُج الدراسة 

، كان  أىم يا المنيج  التحميميَّ اقتضت  طبيعة  ىذه وقده  الدراسةه استخدام  غير  منيج 
، ثمَّ  ،والمنيج  الجماليَّ  ،السرديَّ   ،والمنيج  اإلحصائيَّ  ،المنيج  التاريخيَّ  والمنيج  الموضوعاتيَّ

، مع  ا ، والمنيجه السيميائي ه والمنيج  النفسيَّ  بالمنيجه البهن يوي ه
 لدراسة .ا ب  ما تقتضيوه حس   الستعانةه

   أقساُم الدراسة 

ل   ع  سَّ و  م   السرده  شعريةه  موضوع   نَّ وأل   فقد   ؛وه مفرداته  بكل ه  اإلحاطة   ستطيع  ال أ ، بحيث  وم ط وَّ
ر ت  دراستي مت  ىذا البحث  إلى مقدمة  وأربعةه ف ،الرسالةه  وطول   بع ض  منيا؛ ليتناسب  عمى  ق ص  قسَّ

، وأىميتهو، وأىدافهو،  البحثه  اختياره  أسبابه  عمى اشتممت   فقده  المقدمة  ا ، أمَّ تمة  وأنييت و بخا ،فصول  
 وجعمت   .السابقةه  الدراساته ، و  عه ب  تَّ الم   المنيجه العممي ه  ني، إضافًة إلىالتي واجيت   وباته ع  ص  ال وأىم ه 

، فتحدثت  نظرًيا عن  م  ص   عتبًة لمولوجه إلى الفصل  األول   ، وتاريخه السرده  شعريةه  مفيومه  به البحثه
ًحا موضه   ؛السارده  شعريةه  الثاني دراسة   ت  في الفصله وتناول   يا.باإلضافةه إلى اتجاىاته  ،نشأتهيا
، كمثال  عمى (ع  م   الراوي )، و(الراوي العميمه ) اًل الحديث  بإسياب  عنه متناوه و ، و  ف  ووظائه  مفيوم و  
وه  المغةه في الرواياته  ز  جمالياته شعريةه بره الفصل  الثالث  لي   وجاء   .السرده  ًنا ضمائر  ، ومبيه  أنماطه
 أنواعه الصيغه  شعريةه  ث  عن  تحدَّ الرابعه أله  ت  إلى الفصله وانتقم   والحواريةه. والسرديةه  : الوصفيةه الخمسه 

ه من   ،شعريةه التبئيره  السرديةه، وعن    كاتبةه التبئير  فيو  ًحاموضه   ؛الناحيةه الموضوعاتيةه  وباألخص 
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وأنييت  البحث  بخاتمة   .المجتمعه  ، وصورةه الرجله  وصورةه  ،المرأةه  صورةه  :خالله  من  لبعضه القضايا 
، والمصادره  المراجعه  ته ب  ًفا ذلك بث  التي توصمت  إلييا، مرده  والتوصياته  النتائجه  ذكرت  فييا أىمَّ 

رهس    .موضوعاته الوفهي 

، طة  والقه  المرأة  : وىنَّ  ،األديبةه  رواياته  ن  مه  روايات   خمسه  دراسةه  عمى االختيار   وقع   وقد  
 ىا.يد  ره ىا ال أ  ، وخذ  اشاته ر  الف   ت  م  ، وص  ص  ع  ص  ، والع  البحره  من   تخرج   مية  س  و  و 

  ُالدراساُت السابقة 
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 الباحث                                                                        

 لع  ج  ال   دمحم وليد حامد   
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 تمييد
 ليمى العثماف: السيرة الذاتية -أوًل 

 ممخص الروايات الخمػػػػس -ثانًيا     
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 (ٔ)ليمى العثماف: السيرة الذاتية -أولً 

 والنشأة   لد  و  الم  -1

ـِ ليمى عبُد هللِا العثماف، ُكلِ  عائمُة العثماِف،  ِت ألسرٍة كبيرٍة هيَ يْ كَ الكُ في ـ، ٖٜٗٔدْت في عا
 الكقِت. في ذلؾَ  تِ يْ كَ الكُ في كالُدها عبُد هللِا العثماُف، أحُد الرجاِؿ األثرياِء المعركفيَف 

ـُ باألَ  دِب، فقْد كاَف كالُدها شاعًرا، كلُه بعُض االهتماماِت كاإلسهاماِت نشأْت في بيٍت يهت
مَؾ طريَق مُر الذؼ ساعَد الكاتبَة عمى أْف تسْ األ ؛لصالكٍف أدبيٍّ  ْف بيِنها افتتاُحهُ مِ  األدبيِة، كافَ 

ـِ كالجاهزيِة.األدِب بكثيٍر مِ   َف الدع

ـ  -2  التعمي

ـْ تُ  الُكَكْيتِ كاصمْت تعميَمها في  ْف تابْع تعميَمها بقراٍر مِ حتى نالْت شهادَة الثانكيِة، كل
 .مْت مْف مكتبِتهِ هِ كالِدها، فاكتفْت بتثقيِف نفِسها، كنَ 

 العائمية  يا حيات  -3

، الكاتبُة زمَف النكبِة الفمسطينيِة كزمَف النفطِ  عاصرتِ ًجا بغيِر امرأٍة، ك كاَف كالُدها متزكِّ 
ما فْت عمى المدينِة القديمِة، كعندَ ها؛ فتعر  بِ  يْت في البيكِت القديمِة، كعاشْت فيها فترًة ال بأَس كبقِ 

، كهربْت إلى  .طم ق أبكها أم ها فرِت األخيرُة بهف  ـْ يكْف كالُدها يعرُؼ مكاَنهف   الصحراِء، كل

                                                           

العثمػػػػػػػاف القصصػػػػػػػي قػػػػػػػراءات كشػػػػػػػهادات فػػػػػػػي عػػػػػػػالـ ليمػػػػػػػى –انظػػػػػػػرا جماليػػػػػػػات السػػػػػػػرد كببل ػػػػػػػة المعنػػػػػػػى  (ٔ)
، كلقػػػػػػػاء ٕٖٗ-ٖٖٚـ، صٕٗٓٓ، ٔكالركائػػػػػػػي، إعػػػػػػػداد كتحريػػػػػػػرا نػػػػػػػذير جعفػػػػػػػر، مطػػػػػػػابع الممػػػػػػػؾ، الككيػػػػػػػت،  

الكاتبػػػػػػة الككيتيػػػػػػة ليمػػػػػػى العثمػػػػػػاف لممجمػػػػػػة العربيػػػػػػة، بعنػػػػػػكافا )اإلعػػػػػػبلـ العربػػػػػػي مقصػػػػػػر جػػػػػػًدا تجػػػػػػا  الثقافػػػػػػة(، 
، ٖٔ٘عيػػػػػػػػة جامعيػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػددـ(، مجمػػػػػػػػة ثقافيػػػػػػػػػة اجتمإٙٓٓ)حػػػػػػػػكارا فاػػػػػػػػػيمة الفػػػػػػػػاركؽ(، المجمػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة)

 ، كالمكسكعة العالمية لمشعر كالنثر، ليمى عبد هللا العثماف، نبذة حكؿ األديب،ٖ-ٕص
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ها هذا التبلقُح بيَف البيئتْيِف؛ عاشْت جك  الصحراِء كجك  البحِر بكلِّ تفاصيِمهما، فصاَر عندَ 
هِنها، هذا ما زالْت خريطُة المدينِة القديمِة في ذِ فُّ كثيًرا إلى المدينِة القديمِة؛ لِ كلكن ها كما تقكُؿ تحِ 

 البيئاِت الثبلِث كااٌح في كتاباِتها األدبيِة. كأثُر هذ 

ـِ  ، عانْت مْف الجامعيِّ لقْد عانِت الكاتبُة كثيًرا في حياِتها، فبجانِب حرماِنها مَف التعمي
قسكِة زكجِة األِب، كزكجِة األِخ، كعانْت أيًاا مْف اغكطاِت كالِدها كأخيها؛ كلكن ها في المقابِل 

هاا قالْت أكثَر حناًنا مِ ، ككانْت تراها كمَ جر بْت حناَف زكجِة األبِ  عمًما أف  أباها متزكٌج مْف – ْف أمِّ
 قطْت تمَؾ الصكَر في أعماِلها األدبيِة.، كقْد أسْ  يِر امرأةٍ 

ما طالَ  ا تقكُؿ؛ إذْ ها كمَ ٌل عميْ تزكجْت مْف فمسطيني ْيِفا كاَف أحُدهما طبيًبا نسائًيا، لُه فْا 
َع سنكاٍت، كُعمُر ككاَف عُمُر أكبِر بناِتها سبْ  يَ كفِّ بأربِع بناٍت، تُ  هُ قْت منْ الكتابِة، كُرزِ ها عمى عَ شج  

مَع تربيِة األكالِد  ِت الكتابَة ال تتعارُض ها عِف الكتابِة، كلم ا كجدَ تكقفْت بعدَ  .سنتافِ  هف  أصغرِ 
 ها لها كالُدها.كَ ِة الكبيرِة التي ترَ ركَ ينًة بالتِّ تعِ سْ  ْت لهما مًعا، مُ تفر  

، كاَف  ،أما الزكُج اآلخُر فاسُمه )كليد أبك بكر( ـِ العربيِّ شاعٌر كناقٌد معركٌؼ في العال
صبل عْف فَ هما انْ في الصفحِة الثقافيِة حينما كاَف مسؤكاًل في جريدٍة؛ كلكن   ينشُر لها ما تكتُبهُ 

/ة جُد صكرَة الفمسطينيِّ جبْت مْنه ابنْيِف؛ لهذا نَ ، كقْد أنْ تِ يْ كَ ما بسبِب الغزِك العراقيِّ عمى الكُ بعِاهِ 
 .ةً بَ قًة خيِّرًة طيِّ في ركاياِتها صكرًة مشرِ 

 فكاَف لها ستُة أكالٍدا أربُع بناٍت كابناف.

 والعممية   يا األدبية  حيات  -4

ـ  بدأِت النشَر في الُص   ِف المحميةِ حُ بدأْت محاكالِتها األدبيَة كهي عمى مقاعِد الدراسِة، ث
ـِ  ببعِض الزكايا  الكقتِ  ـ في القاايا األدبيِة كاالجتماعيِة، كالتزمْت منُذ ذلؾَ ٜ٘ٙٔمنُذ عا
 حافِة المحميِة كالعربيِة.كاليكميِة في الص   األسبكعيةِ 

ـِ عاـَ مِ عَ  ـ   الُكَكْيتِ ـ في مجمِة ٜٛٚٔ مْت في كزارِة اإلعبل ْت في المذياِع مَ ، كعمِ تقالْت اسْ  ث
ـِا إذاعًة  مْت عدًدا مفَ رَة سنًة، كقد  لمدِة خمَس عشْ  البرامِج األدبيِة كاالجتماعيِة في أجهزِة اإلعبل
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ـَ أميِف سرِّ ْت مَ هما. كتكل  )حكار العمر(، ك يرِ  ، كبرنامِج )خميؾ في البيت(، كبرنامجِ اًزاكتمف ها
 ِة لدكرتْيِف لمدِة أربِع سنكاٍت.ي  تِ يْ كَ رابطِة األدباِء الكُ 

البمداِف العربيِة كاألجنبيِة لممشاركِة في المؤتمراِت كالندكاِت، فشاركْت في  َر مفَ زارِت الكثي
 محمًيا كعربًيا كعالمًيا. اتمًراْف ستيَف مؤْ مِ  أكثرَ 

ى )جائزة ليمى العثماف إلبداِع م  سَ مُ  صِت الكاتبُة جائزًة أدبيًة تحتَ ـ خص  ٕٗٓٓ في عاـِ 
ـُ لممُ الشباِب في القصِة كالركايِة(،  ييَف مَف الجنسْيِف كل  تِ يْ كَ الشباِب الكُ  دِد مفَ دعيَف الجُ بْ كُتقد 

 عامْيِف.

 والعضويات   الجوائز  -5

َف أفاِل مائِة ركايٍة عربيٍة في القرِف البحِر( امْ  كايُتها )كْسميُة تخرُج مفَ رِ  يرْت تِ اخْ -ٔ
ل . كقدْ الكاحِد كالعشريفَ  في مهرجاِف  تِ يْ كَ دكلُة الكُ  كْت بهِ شارَ  ازؼٍّ الركايُة إلى عمٍل تمف ْت هذ ِ تحك 

رجاِف المسرِح لمشباِب هْ ، كُقدمِت الركايُة ذاُتها عمى المسرِح امَف مِ -القاهرة–اإلذاعِة كالتمفزيكف 
 ـ.ٕٚٓٓ عاـَ 

 .لآلدابِ  تِ يْ كَ ( جائزَة الكُ ليمةٍ  مجمكعِة )يحدُث كل   نالْت عفْ -ٕ

ْف جهاٍت محميٍة مْف شهاداِت التقديِر كالدركِع كالميدالياِت مِ  العديدِ عمى  حصمْت -ٖ
 .تصُل إلى العشريفَ  كعربيٍة عديدٍة، قدْ 

ْت عاكيَة لجاٍف كاتحاداٍت كمنظماٍت كجمعياٍت كمنتدياٍت مارسَ  ا العاكياُت فقدْ أم  -ٗ
 اعديدٍة، مْف ذلؾَ 

 .الككيتيةِ  األدباءِ  رابطةِ  عاكُ -أ

 الكّتاِب العرِب. اتحادِ  عاكُ -ب

 .لمكّتاِب كالصحافييَف الفمسطينييفَ  االتحاِد العاّـِ  عاكُ -ت

 الثقافيِة النسائيِة الككيتيِة. الجمعيةِ  عاكُ -ث



 

٘ 

 .-بيركت–العربيِّ  ِع الثقافيِّ مَ جْ المَ  عاكُ -ج

 .ذلؾَ  . ك يرُ -الككيتِ  عُ رْ فَ –منظمِة حقكِؽ اإلنساِف  عاكُ -ح

 يا األدبية  ل  أعما مف  -6

 القصيرة   القصة  في 

 ذلؾَ  ك يرُ  

 في الرواية  

 ذلؾَ  ك يرُ 

 

 

 الطبعة   تاريخ   الطبعة   القصة   عنواف   ت

 ـ1976 1ط في إناء   امرأة   1

 ـ1979 1ط الرحيل   2

 ـ1981 1ط تأتي العيوف   في الميل   3

 ـ1982 1ط صور   لو   الحب   4

 ـ1987 1ط ياموت   تختار   فتحية   5

 ـ1989 1ط مجنونة   حب   حالة   6

 الطبعة   تاريخ   الطبعة   الرواية   عنواف   ت

 ـ1985 1ط والق طة   المرأة   1

مية   2  ـ1986 1ط البحر   مف   تخرج   وس 

ع ص   3  ـ2112 1ط الع ص 

 ـ1982 1ط الفراشات   صمت   4

 ـ2119 1ط ىاىا ل أريد  خذ   5



 

ٙ 

 الذاتية   في السيرة  

 

 المقاومة   أدب  

 

 .الميلِ  كردةُ : في الشعر                        .   اليمفِ  مفَ  أياـٌ : الرحالت   أدب  

، الركسيةُ  ا المغةُ ذلؾَ  مجمكعاِتها القصصيِة إلى لغاٍت عديدٍة، مفْ  كُترجمِت العديُد مفْ 
ْت مَ ، كُترجِ ذلؾَ  ، ك يرُ ، كالفرنسيةُ ، كاإلسبانيةُ ، كاليك سبلفيةُ ، كالبكلنديةُ ، كاأللمانيةُ كاإلنجميزيةُ 

 يطاليِة كالركسيِة.البحِر( إلى المغتْيِفا اإل ركايُتها )كسميُة تخرُج مفَ 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة   تاريخ   الطبعة   السيرة   عنواف   ت

ـ  بال قيود   1  ـ2111 1ط .. دعوني أتكم

 ـ2111 1ط الواقع   سيرة   مف   .. مقطع  المحاكمة   2

 الطبعة   تاريخ   الطبعة   العمل   عنواف   ت

 ـ2113 1ط ر   والم   الصبر   مف   يوميات   1
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 الروايات   خص  م  م   -ثانيًا

واية   -1 طَّة أة  ر  الم  م م خَّص  ر   والق 

ـِ الاعيِف كعمِتهِ  الظالمِة القاسيِة  تربى )سالـٌ( في بيٍت خاٍؿ مَف الحناِف مَع أبيِه المستسم
ـٍ( التي طردَ  برْت أخاها عمى تطميِق أِـّ القمِب، التي أجْ  ما طبلِقها مَف البيِت عندَ ْتها بعَد )سال

ْف تكراِر الزيارِة، باإلاافِة إلى أن ها أمرْته بتطميِق كمنعْتها مِ  ،جاءْت تزكُر ابَنها بعَد فراٍؽ طكيلٍ 
ـٍ( فحرمْتهُ أيًاا زكجتْيِه السابقتْيفِ  ها دكًما، )دانَة( المبلصِق لَ  طِتهِ ْف قِ مِ  ، كاشتد  ظمُمها عمى )سال

ـُ، كجعمْتهُ  الكحيدِة كهيَ  تسميِتهِ  فْ مِ  بلِء فماتْت خنًقا، ثـ  حرمْتهُ فقذفْتها في بيِت الخ يشتغُل  التعمي
َض ذلؾ بقراءِة الكُ في دكاِف أبيهِ  بزكجٍة )حصَة( فظف  أن ها  عمُتهُ  جاءْت لهُ  كُبرَ  ِب، كحيفَ تُ ، فعك 
ا بهَ  أهدْته بدًرا مميًئا بالرقِة كالحناِف، فتعم قَ  أف  عمَتهُ  َأ في ليمِة زفاِفهِ تفاجَ  عمِته؛ لكن هُ  عمى شاِكَمةِ 
ـِ قدرِتهِ ا، كبدأْت عُ ا جم  كأحب ها حب   رْت ثكيِة؛ لكف  )حصَة( صبَ نْ ِح بكابِتها األُ عمى فتْ  قدُة الركايِة بعد
أتيِه الميالي كانْت ت جدكػ، كفي كثيٍر مفَ  دكفَ  أياًما كشهكًرا كلكفْ  األمَل، كحاكلْت مَعهُ  كأعطْتهُ 

هاِر، كبعَد ما في الن  هِ ااِء حاجاتِ ها في قَ ـَ أف  عمَته ككالَد  يستغبلنِ فعمِ  ،ةً بَ عَ تْ ًة جسدًيا كمُ قَ هَ رْ مُ 
، فأخبَر بذلؾَ فتْ  فْ َف مِ ْف قبِل أْف يتمك  مُل )حصُة( مِ شهكٍر تحْ  أباُ  الذؼ  ِح بكابِتها، فساكَر  الشؾُّ
 ؛هُ في التحريِض أختُ  هُ تْ نيِنها، كشاركَ ِل جَ ِمها كقتْ عمى قتْ  ، كحر َاهُ أبك ُ  هُ الفاعُل، فكب خَ  هكَ  شؾ  بأن هُ 
إلى أْف  َي عمى حاِلهِ ، كبقِ ما، كقاطَع أبا  كعمَتهُ شرِّهِ  فْ لحمايِتها مِ  سدَ ا كاستأْ يستمْع إليهمَ  لكن ه لـْ 

َع زكجِته يكًما ركمانسًيا ى مَ ا فقَا البيِت فخبل لهمَ  مفَ  أبكُ  كعمُتهُ  جاَء اليكـُ الذؼ خرَج فيهِ 
ـ  ذهَب إلى السكِؽ ليشترَؼ العشاَء كمَ يقتَ  أفْ  جميبًل، استطاَع فيهِ  ا طمبْت حـَ بكابَتها األنثكيَة، ث

هِ   ربْت مفْ كْت كاستغْ حِ ، فَا كأخبَرها بكلِّ ما حدَث لهُ  ٌد إلى بيِتهِ كهك عائِ  زكجُته، كماَؿ إلى بيِت أمِّ
 ؛كهك أمٌر طبيعي   ،ُث أيًاا مَع بعِض البناتِ يحدُ  ِتهِ أَ أف  ما حدَث مَع امر  هُ ، كأخبَرتْ ذاجِتهِ سَ 

 ؛ فعاَد إلى البيتِ زرِعهِ  ، كتيق َف أف  الجنيَف الذؼ في بطِف زكجِته مفْ كهِدَغ باُلهُ  فاطمأَف قمُبهُ 
خنًفا  ؛ فكجَدها مقتكلةً ر كهاها كحػ عميْ فنادَ  ؛فظف  أنها نائمةٌ  ؛ةً دَ دِّ مَ تَ ًعا مسركًرا؛ لكَنه رآها مُ مسرِ 

ـ   ،ِر ذلؾَ ثْ َس عمى إِ َتها يا )سالـٌ(، كُحبِ ا قتمْ عميهِ  ْت التي صرخَ  كعمُتهُ  أبك ُ  بالحبِل، فجاءَ  دخَل  ث
 )حصَة(. ِل حبيبِتهِ صدمِة قتْ  فْ لمعبلِج مِ  ؛مستشفى األمراِض العقميِة التابعِة لمسجفِ 
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واية  -2 م  و  م م خَّص  ر   ر  بح  ال   ف  م   ج  ر  خ  ت   ة  يَّ س 

( الداّللِة التي  ـِ األِب ابِف )مريكـَ تنشُأ عبلقُة حبٍّ طاهٍر عفيٍف عفكؼٍّ بيَف )عبِد هللِا( يتي
تسترزُؽ مْف حياكِة ثياِب النساِء كخدمِتهف  في البيكِت، ك)كْسميَة( بنِت الحسِب كالنسِب التي 

ّـٍ مفْ   صغيٍر يرزُح تحَت أسكاِ  العاداِت كالتقاليِد. أسرٍة  نيٍة، في حيٍّ  تنتمي إلى أٍب تاجٍر كأ

ا دكًما يمعباِف، ما، فكانَ ما كثيًرا منُذ نعكمِة أظافِرهِ يتعمُق )عبُد هللِا( ك)كْسميُة( ببعِاهِ 
ما كبرا، خف َر األهُل َع أهمِهما؛ كلكْف حينَ البحِر مَ  ئِ كيجمساِف مًعا في بيِتها، كيذهباِف إلى شاطِ 

ـِ  ؛يكًما بعَد يكـٍ  بيَنُهماما مزركًعا يزداُد الشكُؽ في قمبْيهِ  الحبُّ  يَ ما، كبقِ هُ كفر قكا بينَ )كْسميَة(  لعد
ها بأمٍر مِ ما ذهَ ا، كحينَ مَ هِ ما عمى رؤيِة بعِا درِتهِ قُ  هِ َب إلى بيِتها يحمُل أ راًاا إلى أمِّ  ْف أمِّ

راالمرياِة التي أرسمْت ابَنها نيابًة عنها، التقيا كت ـَ الطفكلِة كحب   ذك  جا فتكاعدا أْف يخرُ  ؛هُ مًعا أيا
 ،زا كعَدهماجَ َر أبيها كأخيها في شؤكِف التجارِة، كفعبًل أنْ فَ ا ليبًل، مستغم ًة )كسميُة( سَ إلى البحِر سر  

ـَ الطفكلِة، كيرْ  فِ ذا يتبادالِف كبلـَ الحبِّ الرقيِق، كيتذكراكأخَ  ،البحرِ  ئِ ا عمى شاطِ يَ قَ كالتَ  اِف مَ سُ أيا
ما شرطُي العسِس؛ فتختبُئ َتهُ كَ مْ أحبلـَ زكاجِهما، كيبنياِف بيَتهما المستقبمي  السعيَد، كفجأًة يقطُع خَ 

، ذهَب هِ )كْسميُة( خمَف صخرٍة في البحِر، كعندما  ادَر الشرطيُّ المكاَف بعَد أْف أمَر )سالًما( بتركِ 
 فِ ا في البحِر خكًفا مِ هَ ها، كدفنَ ًقا، فأخذ عباَءتَ ماتْت  رَ  ًعا إلى البحِر فكجَد )كْسميَة( قدْ مْسرِ 

هِ  كأخذْت تفكُر في حلٍّ  ،هُ ْت منْ بَ ا كل  ما حدَث، فغِا عمْيهَ كقص   ،افتااِح أمِرها، كذهَب إلى أمِّ
ّـِ )كْسميَة(، كأخبرَ  لهذ ِ  حْت َث، كاقترَ ا حدَ ْتها بمَ المشكمِة العكيصِة، كفي الصباِح ذهبْت إلى بيِت أ
ّـُ )عبِد هللِا( بالصُّ   لهذ ِ ا حبل  هَ عميْ  ، فأخذْت أ ّـُ )كْسميَة( بالحلِّ راِخ إلى أِف اجتمَع المشكمِة فقبمْت أ

بل سِ غْ كا فجًرا إلى البحِر ليَ ِة في الميِل، كذهبُ ن  َر )كْسميَة( بالحِ عْ ا شَ غَ بَ ما َص هُ الناُس كأخبرْتهـ أن  
َتها دليبًل عمى صدِؽ كبلِمها، فصد ؽ عباءَ  ـْ رَقها، كأرْتهُ كأ ْ  شعَرها، ككاَف المدُّ قكًيا فسحَبها البحرُ 

ِـّ )عبِد هللِا( كأمانِتها.دْ تادكا عمى ِص اعْ  ـُ هُ الناُس كذَبِتها؛ ألن    ِؽ أ

عِت األحياُء، فانتقَل )عبُد هللِا( كأمُّه إلى بيٍت كتكس   ،الزمِف تطكرِت الببلدُ  كبعَد فترٍة مفَ 
ّـُ ِل المحدكِد، أّما أهُل )كْسميَة( فانتقمكا إلى بيٍت جديٍد كبيٍر، كبقِ خْ الد   كؼ جديٍد مْف بيكِت ذَ  يْت أ

هُ ـ كتكَ هُ ( تزكرُ )عبِد هللاِ  ـْ تُعدْ  ،ـْ دُّ َل في تخدـُ في البيكِت بطمٍب مْف ابِنها )عبِد هللِا( الذؼ عمِ  كل
 في األعياِد كاإلجازاِت لمصيِد.  كاَف يأتيهِ ، فالشديِد لهُ  يترِؾ البحَر لعشِقهِ  لـْ  كلكن هُ  ؛كظيفٍة حككميةٍ 
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ـ  تزكَج مفِ  ّـِ )كْسميَة( ك ْف حبُّها بعَد إلحاٍح مِ امرأٍة ال يُ  ث هِ أ  ؛ترػ أحفاَدها ْت أفْ التي تمن   أمِّ
، كرجَع يعمُل في الصيِد في ينجَب )عبُد هللِا(، كترَؾ )عبُد هللِا( كظيفَتهُ  أفْ  كلكن ها ماتْت دكفَ 

 .ا حكايَتهُ يسرُد لنَ  في سفِّ الخمسيفَ  اآلفَ  ، كهكَ بقرِب حبيبِتهِ البحِر 

  



 

ٔٓ 

واية  -3  ات  اش  ر  الف   ت  م  ص  م م خَّص  ر 

ُل عنَد هذا العجكِز مَ ا الذؼ يعْ أبيهَ  فْ ها بأمٍر مِ  ًما عنْ تتزكُج )ناديُة( مْف عجكٍز ثرؼٍّ رَ 
لحاٍح شديدْيِف مِ خكًفا عمى كظيفِتهِ  ها التي رأْت فيه كَ ْف ، كبإ راٍء كا  بعَد  الماِؿ سترُثهُ  فَ ًزا مِ نْ أمِّ

 .مكِتهِ 

ـِ كالقهِر كاإلذالِؿ أربَع  عاني مْنهُ ، كتُ ِر ِ ْص الزكاِج في قَ  تعيُش )ناديُة( بعدَ  كيبلُت الظم
فْت عمى العبِد )عطيَة( الذؼ فتَح بكابَتها سنكاٍت إال شهكًرا ثبلثًة، ُحرمْت فيها رؤيُة أهِمها، كتعر  

ْف أْف يقتاَت مِ  ذلؾَ  لمعجكِز الاعيِف بعدَ  هِّلَ سَ ليُ  ؛َف العجكزِ زكاجِها مِ  ألنثكيَة في أكؿِّ ليمٍة مفْ ا
 ا.جسِدهَ 

ـ   ـُ ذركَته، فيأتي العجكُز  فْ تهرُب )ناديُة( مِ  ث بيِت زكِجها إلى بيِت أهِمها بعَد أْف بمَغ الظم
ها؛ كلكف  أهَمها يرفاكفَ  ْت  بعدَ  كيتحدكَنهُ  ،لردِّ ـٍ، مْ عذاٍب كظُ  فْ مِ  )ناديُة( ما القْتهُ  عمْيِهـ أْف قص 

العجكُز، أم ا )عطيُة( فقْد  َع باقي الكرثِة ما ترَكهُ ُث )ناديُة( مَ عمى إْثِر ذلَؾ، كترِ  كيمكُت العجكزُ 
الماِؿ، كتشترؼ )ناديُة( بيًتا  صؾ  الحريِة كمبمًغا مفَ  العجكُز قبَل مكِتهِ  أْف أعطا ُ  ا بعدَ أصبَح حر  

حارًسا عمى  ُنهُ يِّ عَ )عطيُة( الذؼ تُ  ، ككذلؾَ شققهِ  فْ ٍة مِ ق  ُف أهُمها في شَ ، كيسكُ (ركَفهَ )جديًدا، كتسكُف 
سَ مَ بعَد ذلؾ يعْ  العمارِة، كتجعُمهُ   .هِ ها أبكها كأخكها بماِلها لمتجارِة بُل في الشركِة التي أس 

؛ ها كبيَف أستاِذها الدكتكر )جكادٍ كتنشُأ بينَ  ،ُق بالجامعةِ حِ تَ أم ا )ناديُة( فتمْ  ( عبلقَة حبٍّ
، كتبدُأ تجتهُد بدراسِتها إلى أْف مَعها فقط فتترُكهُ  التسميةُ  ك رُاهُ  ،متزكجٌ  هُ كلكَنها تكتشُف أن  

 درِّسًة لمادِة المغِة العربيِة في إحدػ المدارِس.ْت مُ كاشتغمَ  ،اْتهَ أكممَ 

ر ـَ  بُّها حب ا جم ا، كترا ُ حِ الكقِت تشعُر أف  قمَبها يميُل إلى )عطيَة( الذؼ يُ كمَع مركِر 
ـْ ترَ  لذيفرمًزا لمصدِؽ كالحناِف كاإلخبلِص ا عبكديِتهِ  حتى في كال  ،(في العجكِز كال في )جكادٍ  ـْ هُ ل

ها، فتعم   العكاقِب  ها مفَ ؛ فيحذرُ )عطيَة(كثيًرا، كيكتشُف أخكها عبلقَتها بػ كأحب ْتهُ  ،ْت بهِ قَ أبيها كأمِّ
 ـْ ، فتخسُرهُ هُ ها ستتزكُج منْ بأن   ـْ هُ تْ ، كأخبرَ يْت عمى حبِّها لهُ ها بقِ كلكن   ا؛هَ كيبصُق عمى كجهِ  ،الكخيمةِ 

ـِ  ها؛ خكًفا مفْ الشديِد لَ  ـِ مْف حبِّهِ ها عمى الر ْ جميًعا، كفي النهايِة يرفُض )عطيُة( الزكاَج منْ  كبل
ـ  ذلؾَ  ها كبيَف أهِمها أكثَر مفْ فرَؽ بينَ بّل يُ ئَ الناِس، كلِ    ها.يرحل عنْ  ، ث



 

ٔٔ 

ع ص  -4 واية  الع ص   م م خَّص  ر 

هِ  ، كأبيهِ كأكالِد ِ  تدكُر أحداُث الركايِة حكَؿ عائمِة )معيكٍؼ( كزكجِتهِ   ، يتزكُج أبك ُ كأمِّ
ـْ يستطِع حْ تَ  ْف )عائشَة(؛ لكن ها لـْ )جاسـٌ( مِ  ها التي الزكاَج مِ مْل أبًدا، كل ْف  يِرها إال  بعَد مكِت أمِّ

ْت مِ  ،ْت مَعهُ سكنَ  ـ  )معيكٍؼ(أزِر بنِتها عميهِ  فْ كشد   يَر مرٍة؛ كلكف   ، كحممْت . فتزك ج )شم َة( أ
شرِّ  ًقا مفْ َمها إلى أِف افتاَح أمُرها، كماتْت حرْ مْ َط حَ قِ سْ تُ  )عائشَة( استطاعْت في كلِّ مرٍة أفْ 

 بيِدها. عمِمها

ـ  حَ  ياطِة مْت )نكر ( في خِ ما عمِ مكِت كالدْيهِ  ممْت )شمُة( كأنجبْت )معيكًفا كنكر (، كبعدَ ث
جرِة التي نْ إاافًة إلى متابعِة شؤكِف المَ  ،َل )معيكٌؼ( أستاًذا لمريااةِ ها، كعمِ ثياِب النساِء في بيتِ 

ا أكلى تجارِبِه مَعهَ  جر بَ ف الفاجرِة )قمريَة(؛ ي ِصغِر  عمىف مْف خبلِلها، التي تعر ؼ أبك ُ  ا لهُ هَ تركَ 
ْف أهِمها؛ ا لمزكاِج مِ هَ فطمبَ  ؛)نكر ( ْف )سعاَد( التي رآها صدفًة عنَد أخِتهِ الجنسيِة قبَل أْف يتزكَج مِ 

 ا.ا بعَد مكافقِتهَ ، كتـ  زكاُج كمْيِهمَ )نكر ( ْف أخِتهِ الكبيُر مِ  ـُ يتزكَج ابُنهُ  كا أفْ اشترطُ  ـُ كلكن هُ 

ـْ تنجْب أخُتهُ  ْب أيًاا نجِ يُ  كلـْ  الزكاُج، ـِ زكِجها الذؼ سبَق لهُ قْ )نكر ( أبًدا بسبِب عُ  كل
 ًما ككاحَة(.ًما كسالِ ها. أم ا )معيكٌؼ( فأنجَب )جاسِ فطم قَ 

 الذيف كثُرْت  ِص الحيكاناِت كأذيَة جيراِنهِ اعتاَد قص  عصاعِ  ،ًباكاَف )سالـٌ( طفبًل مشا ِ 
 فطكـُ(، كزكجُ ) ها)فرزانُة(، كابنتُ مْف بيِف الجيراِف  جدكػ. ككافَ  لى أهِمِه كلكْف دكفَ إ ـْ شككاهُ 
ا بالكقاحِة كالفجكِر كأذيِة المتيِف اشتهرتَ  كابنِتهِ  عمى زكجِتهِ  الذؼ ال سمطَة لهُ  الحم اؿِ  )فرزانَة(
 الناِس.

المشاكِل،  فَ كتتسبُب لها بالكثيِر مِ  ،)كاحَة( أخِت )سمكـٍ( تغاُر كثيًرا مفْ  (فطكـُ )كانْت 
ها كحرَؽ كجَهها بالخبِز الساخِف، دكًما )سالـٌ( الذؼ يحقُد عميها كثيًرا، فمر ًة اربَ لها فيتصد ػ 

ا ا رآهَ ًبا عندمَ أكجَعها ارْ  يُتْب، فقدْ  لـْ  كلكن هُ  ؛أذيِة بنِتها أمُّها بقطِع رجِمه إذا لـ يُتْب عفْ  هُ تْ دَ فهد  
َر َص نا ي بائَع الطماِ  فعَ حِد الشباِب، كفي إحدػ المراِت رآها تُ بأبعَد صبلِة المغرِب  مبلصقةً 

كانكشَف  ،)كاحَة( ْت رسكماِت أخِتهِ قَ ا سرَ ها بالحجِر، كعندمَ فَ الطماِ  عمى كجِهها كرأِسها كقذَ 
 ؛اأمُّهَ  هُ منْ  ْت فانتقمَ  ؛ًعاكجِ ا، كارَبها ارًبا مُ ا في يكـِ المسابقِة في المدرسِة تكع َدها شر  رُّهَ سِ 



 

ٕٔ 

أبًدا،  َث )سالـٌ( أشهًرا في البيِت عمى إثِر ذلَؾ ال يغادُر ُ ْت باطَف كفي ِه بحجِر التنكِر، كمكَ قَ فحرَ 
ـِ مِ ا تعافَ كعندمَ   ْف بنِتها.ى خرَج كقْد بي َت النيَة لبلنتقا

ـَ باِب  بيِته كاشًفا عكرَته لمشمِس كذاَت يكـٍ كاَف )أبك هكاٍش( المصاُب بالجرِب يجمُس أما
ْف )فطكـُ( قْد مرْرَف مِ  ف  الصبايا كمَعهُ  )كاحُة( كمجمكعٌة مفَ  كما أكصاُ  الطبيُب، ككانْت أخُتهُ 

ا مًعا عمى عَ فكقَ  ؛ْت )كاحَة( عميهِ عَ فَ فدَ  ؛اَق بهَ حِ )فطكـُ( فمَ  فتكاقحْت مَعهُ  ؛جانِب )أبي هكاٍش(
كقص   ،كأسبَغها ارًبا ،اأمسَؾ بهَ ف ؛البيتِ  يترقُب خركَجها مفَ  فأخذَ  ؛)سالـٌ( بذلؾَ  ـَ مِ األرِض، فعَ 
ؾ  َص كَ  ،عميهافقفَز ه، ؛ لتشككُ  إلى أهِمِه كتاربَ فجاءْت أمُّها )فرزانُة( إلى بيِتهِ  ؛جديمَة شعِرها

 كعمُته إبعاَد  عفْ  تستطْع أمُّهُ  فمـْ  ؛ـِ كفِّهاحْ بمَ  َز أظافَر ُ كباليِد األخرػ  رَ  ،ِقهانُ بذراِعِه عمى عُ 
 ها.عنْ  كا كأبعدك ُ برجاِؿ الحيِّ فهبُّ  ، فصاحْت عمُتهُ هِ ًقا بسببِ )فرزانَة( التي كادْت أْف تمكَت خنْ 

عنَد بيِت )أبي  هُ كأهُل الحيِّ جميًعا، فيجدكنَ  كبعَد فترٍة يختفي )سالـٌ( كيبحُث عْنه أهُمهُ 
مقيَد القدمْيِف  ،ِمها. أّما )سالـٌ( فكاَف عارًيامقطكعٌة بكامِ  كعكرُتهُ  ،مقتكاًل  هّكاٍش( الذؼ رأْك ُ 

أف  الفاعَل هك  هُ ا، كقْد عَرفكا منْ َص مخطٌط جراَء الارِب بالعَ  كمكمـَ الثغِر، كجسُد ُ  ،كالذراعْيفِ 
، فأبمغكا الشرطةَ كهربْت مَع ابنتِ  ،)فرزانُة( التي تركْت بيَتها إلى لـٌ( بذلَؾ، كعاَد )سا ها خارَج الحيِّ

هِ  ،ًماسالِ  َد الجميُع هللَا عمى عكدِتهِ مِ أمِّه كأبيه، كحَ   ا.مَ ها كشرِّهِ )فرزانَة( كبنتِ  فْ مِ  ـْ كعمى تخمصِّ

  



 

ٖٔ 

يد ى ا-5 واية  خ ذ ى ا ل أ ر   م م خَّص  ر 

( كزكجُته كابنُته )بدرُة( كخادمُتهـ )مسعكدُة( في الكُ  يستقرُّ المهندُس )عباٌس   تِ يْ كَ الشكيحيُّ
في بيِت جدِة  ُؼ عميِه أبك )عبِد الكهاِب( الذؼ ُيسكُنهُ قادميَف مَف العراِؽ، فيتعر   ،انتقاِلهـ إليها بعدَ 

 عِتِه الطيبِة.مْ لسُ  يعمُل عنَد ُ  )عبِد الكهاِب( المهجكِر، كيجعُمهُ 

كَف؛ )بدرَة( ك)عبِد الكهاِب( الذؼ يطمُب الزكاَج منها مْف أهِمِه فيرفا تنشُأ عبلقُة حبٍّ بيفَ 
 أبك ُ  ها، فيطرُد ُ رُّ عمى الزكاِج منْ ُيِص  كلكن هُ  ؛ْف مستكاهـ االجتماعيِّ كا مِ ليسُ  -في نظِرهـ- ـْ هُ ألن  

االقتصاديُة، كينفُر  ـُ ػ أكااُعهُ َف العمِل؛ فتترد  كمِ  ْف بيِتهِ ُد عائمَة )عباٍس( مِ رُ ا يطْ مَف البيِت، كمَ 
ـ  تسافُر إلى بغدادَ زكيِجها لهُ إلى تفتاطرُّ أمُّها  ؛ًدا( كمَ ؛ فيمكُت )عباٌس الشكيحيُّ ـْ هُ الناُس منْ   ، ث

 .كتستقرُّ هناؾَ 

كخادمُتها )مسعكدُة( إلى بيٍت  كزكجُتهُ  ًدا، كينتقُل هكَ كمَ  ها يمكُت أبك ُ كبعَد زكاِجِه منْ 
بدأْت تشعُر ا، كال ُتنجُب  يَرها، كبسبِب مقاطعِة أهِل زكِجها لهَ  ،جديٍد، كتحمُل )بدرُة( بػ)لبنى(

هاتُ  فأخذْت  ؛بالمملِ  ْف شهٍر؛ فاجَر )عبُد كتمكُث هناَؾ أكثَر مِ  ،سافُر كثيًرا إلى العراِؽ عنَد أمِّ
أْف يشترَؼ لها ماكينَة خياطٍة تشتغُل بها في بيِتها، عمى ِل الممِل ا لقتْ فاتفقَ  الكهاِب( مْف ذلؾَ 

راَد أْف ُيعيَدها إلى سيرِتها األكلى بإيقاِظ  يرِتها، ْت )بدرُة( عمى الماكينِة كأهممْت زكَجها، فأفانكب  
، سطِح البيِت، كقْد تعم َد أْف تراُ  زكجُتهُ عمى فانفرَد قصًدا بامرأٍة كانْت تراكُد  كثيًرا عْف نفِسها 

عاِؿ  يرِتها إلى طمِب الطبلِؽ كاإلصراِر عميِه، كلكف  األمَر زاَد عْف حدِّ إشْ  ؛ا أرادَ مَ  ككاَف لهُ 
بعَد أْف عاشْت )لبنى( في حاِف  ،كخادمِتها )مسعكدَة( إلى بيٍت جديدٍ  َقها كانتقَل مَع ابنِتهِ فطم  

ها ست  سنكاٍت فق ها التي تزكجَ طأمِّ كها ا، أم ا أبُ بًل عراقي  ْت رجُ ، كبدَأ الحقُد يشتعُل في قمِبها عمى أمِّ
 فمـ يتزكْج أبًدا.

يَنها كبيَف )مارؼ( النصرانيِة عبلقُة صداقٍة قكيٍة تستمرُّ كتنشُأ ب ،كتمتحُق )لبنى( بالمدرسةِ 
ها تكبرا كتمكَت )مارؼ( بمرِض السرطاِف، كقبَل ذلَؾ ُيخرُجها أبكها مَف المدرسِة ألن   طكيبًل إلى أفْ 

ِقها باألدِب كاَف يأتي إليها بكتِب األدِب كالقصِص كالشعِر بتعمُّ  كبرْت كحاَف تزكيُجها، كلعمِمهِ 
ها فِ مِ  بالزكاجِ ا هَ أنِت منذكرٌة لؤلدِب، كُيمحُّ عميْ  اكيقكُؿ لها ،اياتِ كالرك   ،لكن ها ترفُض  ؛ابِف عمِّ
الثمانيَة  برجٍل يحمُل سنكاَتهُ  رَ شَ عَ  يها، فتتزكُج كهي ابنُة السابعةَ رُّ أْف يككَف الزكُج شبيًها بأبِص كتُ 
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ـ   ـ   يمكُت كالُدها قبَل أْف يرػ حفيدَتهُ  كاألربعيف، ث ني بابنِتها كثيًرا، يمكُت زكُجها فتعتَ  )عفاَؼ(، ث
ا عمى تكاصٍل ْت أمُّهَ يَ بصحبِة زميمِتها ابنِة )مارؼ(؛ حيُث بقِ  فِّ دُ رْ كتمتحُق ابنُتها بجامعٍة في األُ 

 .فِّ دُ رْ في األُ  ـْ هُ ا، ككانْت كثيًرا ما تزكرُ هَ )مارؼ( كزكجِ  شديٍد بينها كبيفَ 

ها التي عادْت إلى ر  ْت سِ جَ تزك  كأصبحْت )لبنى( كاتبًة، ك  ا، كبعَد مقاطعٍة طكيمٍة ألمِّ
ها، فُتبيُِّت النيَة لزيارِتها؛ كلكن  بِ خْ تُ ِت، يْ كَ الكُ  كتمكُت أمُّها قبَل  ،ها تتأخرُ ُرها إحدػ جيراِنها بعكدِة أمِّ

 .كبسرِد أحداِث تكفيِف أمِّها كدفِنها بدأْت أحداُث الركايةِ  ها.أْف ترا 
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 األوؿ   المبحث  

ـ      السرد   شعرية   مفيو

ـ   -األوؿ   المطمب    الشعرية   مفيو

ـ   -األوؿ   الفرع    لغةً  الشعرية   مفيو

... هُ ،... كمُّ "َشَعر به كَشُعر يشُعر ِشْعًرا في المغةِ  ، كهكَ رَ عَ شَ  بابِ  مفْ  الشعريةُ  ـَ ا َعِم
الشعَر بهذا  ى العربُ نى سم  هذا المعْ  . كمفْ (ٔ)"تُ مْ مِ ني عَ ليتَ  مي، أكْ مْ عِ  ليتَ  رؼ أؼْ عْ شِ  كليتَ 
؛ شاِعرٌ  ، كقائُمهُ أشعارٌ  ها، كالجمعُ ال يجاكزُ  بعبلماتٍ  القريُض المحدكدُ ا "ـْ هُ عندَ  ، فالشعرُ االسـِ 

 .(ٕ)"  أؼ يعمـُ ألنه يْشُعُر ما ال يشعُر  يرُ 

 ا ليتَ ـْ هُ قكلُ  هُ . كمنْ ِشْعًراا فِطْنُت لهُ  أشُعُر بهِ  بالفتحِ  ْرُت بالشيءِ كشعَ " احِ حَ كفي الصِّ 
ا ـْ هِ كلِ قَ  فْ كها مِ ا حذفُ كمَ  كا الهاءَ حذفُ  ـْ هُ ِشْعرٌة، كلكن   هُ ا أصمُ (سيبكيه) . قاؿَ تُ مْ مِ ني عَ تَ ليْ  رؼ، أؼْ عْ شِ 
 .(ٖ)بُعذِرها، كهك أبك ُعذِرها" هبَ ذَ 

كاا قالُ ا "(فارسٍ  ابفُ ) ه، يقكؿُ فطنتِ كا الشاعَر شاعًرا لِ ؛ كلهذا سمُّ نةُ طْ كالفِ  ا العمـُ فالشعرُ 
عمى البحِر  (عنترةَ ) عمى ذلؾ قكؿُ  كالدليلُ  اقالكا ، ُ  يرُ  فُ ا ال يفطِ لمَ  فُ يفطِ  هُ ؛ ألن  كُسمي الشاعرَ 

 الكامِلا

 .(ٗ)"نكا لهُ ركا شيًئا إال فطِ يغادِ  لـْ  الشعراءَ  ا إف  يقكؿُ 

                                                           

ـ، باب ٕٓٓٓ، ٔلبناف، المجمد الثامف،   -ق(، دار صادر، بيركتٔٔٚلساف العرب، ابف منظكر )ت (ٔ)
 .ٛٛشعر، ص

 .ٜٛالسابق، ص (ٕ)
ق(، تحقيقا أحمد عبد الغفكر ٜٖٛالصحاحا تاج المغة كِصحاح العربية، إسماعيل بف حماد الجكهرؼ )ت (ٖ)

 . ٜٜٙ/ٕـ، باب شعر، ٜٜٚٔ-قٜٜٖٔ، ٕلبناف،   –بيركتعط ار، دار العمـ لممبلييف، 
ق(، تحقيقا شهاب الديف أبك عمرك، دار الفكر لمطباعة ٜٖ٘معجـ المقاييس في المغة، أحمد بف فارس )ت (ٗ)

 .ٕٛ٘ـ، صٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔ، ٔلبناف،   –كالنشر كالتكزيع، بيركت

ـ   دَّ ػػػػػػف م ت ػػػػػػر  ػػػػػػع راء  م  ر  الش   ى ػػػػػػل  ػػػػػػاد 
 

ـ   فػػػػػػػت  الػػػػػػدار  ب عػػػػػػػد  ت ػػػػػػػو ى   أ ـ ى ػػػػػػل ع ر 
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ـ  الشعرية  اصطالًحا -الفرع الثاني  مفيو

 المصطمحاتِ  مفَ  كثيرٍ ، مثل العربيةِ  نا النقديةِ الغمكُض في بيئتِ  الشعريةِ  مفهكـَ  اكتنفَ  لقدْ 
  مكضِ  ، فابًل عفْ نا العربيةِ بيئتِ ل المباينةِ  الغربيِّ  النقدِ  بيئةِ  إلينا مفْ  األخرػ، الكاردةِ  النقديةِ 
 .ه الغربيةِ   في بيئتِ كتعددِ الشعريِة،  مفهكـِ 

 ؛ تجنًبا لمجدؿِ الغربيِّ  في النقدِ  الشعريةِ  مفهكـِ  عفْ  الحديثِ ب الباحثُ  سيكتفيكلهذا 
 نا؛ ليشملَ حديثِ  نطاؽِ  فْ ا مِ نَ عْ كس   لكْ  ؛هاراكِ في شِ  -حتًما– ، التي سنقعُ المرِهقةِ  ، كالتشعباتِ الكاسعِ 
 عفْ  لمكشفِ  فِ البيئتيْ  بيفَ  مقارناتِ ال في خكضِ  الباحثُ  إذ سياطرُّ  ؛العربيِّ  في النقدِ  الشعريةَ 
 عندَ  ، كالشعريةِ (الجرجانيِّ  القاهرِ  عبدِ ) عندَ  ـِ ظْ الن   نظريةِ  عفْ  ، كالحديثِ ماهِ في لشعريةِ ا أصكؿِ 

 .ذلؾَ   ، ك يرِ كتطكرِ  العربيِّ  الشعرِ  ، كمفهكـِ (حاـز القرطاجنيِّ )

 افِ لسببيْ  هُ عنْ  نا في  نىً أن   الباحثُ  يرػ  هِ ِلهذا كمِّ ك 

  ربي   هك مصطمحٌ  -السردِ  شعريةِ  مفهكـُ  انبثقَ  كمنهُ -، الحديثةِ  الشعريةِ  مصطمحَ  إف  -ٔ
ُج كمفهكًما، كسنعرِّ  كتبمكًرا تطكًراك  نشأةً  ااألصميةِ  هِ في بيئتِ  هذا المصطمحَ  سنتعقبُ  ؛ لذلؾَ بامتيازٍ 

 .الغربيِّ  لنقاٍد تأثركا بالنقدِ  الحديثةِ  العربيةِ  اآلراءِ  بعضِ عمى  القميلِ  لشيءِ با

؛ الشعريةِ  ؼ مفهكـَ ترِ عالمُ  الغمكضِ  لتجميةِ  ئةٌ إال تكطِ  ما هكَ  هِ بأكممِ  هذا الفصلَ  إف  -ٕ
 .-الرسالةِ  َمْقَصدُ – (ليمى العثماف) في ركاياتِ  السردِ  إلى شعريةِ  لَ نِص لِ 

ـ   -الغصف األوؿ   الشعر   يا بمفيوـ  وارتباط   الشعرية   مفيو

ّـُ  الشعريةِ  مفهكـُ  يتمخُص   تي، الاألدبيِّ  في العملِ  األدبيةِ  الخصائصِ  عفِ  في البحثِ  العا
 أكؿ   فإف   كعميهِ . اإلبداعَ  التي تحكـُ  العمميةِ  القكانيفِ  عفِ  البحثُ  ا، أؼِ بًل أدبي  عمَ  منهُ  تجعلُ 

اف ج) يقكؿُ  ، إذْ   عميهِ ، كاقتصارُ بالشعرِ  أمر ِ  في بادغِ  هُ ارتباطُ  هكَ  الشعريةِ  رػ مفهكـَ عَ   مكضٍ 
 .(ٔ)"رُ عْ الشِّ  هُ عمـٌ مكاكعُ  ا "الشعريةُ (فككه

                                                           

 -بنية المغة الشعرية، جاف ككهف، ترجمةا دمحم الكلي كدمحم العمرؼ، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيااء (ٔ)
 .ٜـ، صٜٙٛٔ، ٔالمغرب،  
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 "إف   ، إذْ األدبيةِ  العصكرِ    عبرَ كتطكرِ  الشعرِ  مفهكـِ  رِ تغيُّ  َكْفقَ  الشعريةِ  مفاهيـُ  تعددْت  لقدْ 
 بمفهكـِ  مرتبطةٌ  الكبلسيكيةُ  . فالشعريةُ (ٔ)"الزمفِ  عَ مَ  ، كهك يتغيرُ ثابتٍ   يرُ  الشعرِ  تكػ مفهكـِ حْ مُ 

 الحديثةُ  ا الشعريةُ ، أم  الركمانسيِّ  الشعرِ  بمفهكـِ  مرتبطةٌ  الركمانسيةُ  كالشعريةُ ، الكبلسيكيِّ  الشعرِ 
، الحديثِ  في العصرِ  الشعرِ  بمفهكـِ  مرتبطةٌ  ، فهيَ - ِ ها كتحديدِ مفهكمِ  التي نصبك إلى تداكؿِ -

فْ   .ا أكثَر ِمْف تمايِزهاا خصائَص تجمُعهَ لهَ  إال إف   فيهِ  الشعرياتُ  تعددْت  الذؼ كا 

الكبلسيكيِّ كانْت تعني جنًسا بلصُة القكِؿ في مفهكـِ كممِة الشعِر، أن ها "في العصِر كخُ 
مَع  بخاصةٍ ْت معنًى أكسَع )كلكْف كممُة الشعِر اليكـَ أخذَ  ؛ْظـِ أدبًيا يتميُز باستعماِؿ الن  

ـ  استُ  تكسًعا  الكممةُ  متِ عمِ الركمانسيِة(؛ لتعني اإلحساَس الجمالي  الخاص  الناتَج عِف القصيدِة، ث
"َف اإلحساِس الجَ ثيَر هذا النكَع مِ ْف شْأِنِه أْف يُ في كلِّ مكاكٍع مِ   .(ٕ)ماليِّ

 يَغ مفهكـُ الشعريِة الحديثِة.كعمى هذا المعنى األخيِر لكممِة الشعِر ِص 

ـِ البشرِ دايُة بِ  هدُفُه األكُؿ التكصيُل، كهكَ  ا كبلـٌ عادؼ  إف  الكبلـَ نكعافِ  . كالنكُع كبل
ٌر عْنه زمنًيا،فني   بشرؼ   ُرا كبلـٌ اآلخَ  ، متأخِّ ـِ العادؼِّ هدُفه األكؿُّ التأثيُر في المتمقي،  ، تاٍؿ لمكبل

ـ  يأتي التكصيُل كهدٍؼ في مرتبٍة أدْ اتمقي كيشعَر بهَ َسها المُ يممَ لِ ، كتحقيُق صفِة الجماِؿ فيهِ   نى. ، ث

، أم ا  يُرها مِ ف كُيعدُّ الشعُر الفف  األكَؿ مفْ  ـِ الفنيِّ حمِة الفنكِف، كالركايِة كالممْ  فَ نكِف الكبل
ْت بعَد تطكِر المجتمعاِت البشريِة، كهذا يعني فنكٌف الحقٌة، ظهرَ  كالقصِة كالمسرحيِة ك يِرها فهيَ 

ـ  اكتسبتِ أف  الخصائَص الفنيَة تمْظهرْت في البدايِة في الشعِر، كمِ  َؾ الفنكُف األخرػ تم ْف ُث
 ؛ ليتمي زَ جنٍس أدبيٍّ بخصائَص ثانكيٍة، كبشكٍل مختمفٍ  ِد كلِّ تفرُّ  معَ  ،الخصائَص الفنيَة العام ةَ 

ُل المسرحيِة الشعريِة كخصائُصها الثانكيُة األجناِس األدبيِة األخرػ، فشكْ  عِف الشعِر كعفِ  ابهمَ 
 شكِل الركايِة كخصائِصها الثانكيِة مثبًل. عفْ  فُ تختمِ 

                                                           

 -قاايا الشعرية، ركماف ياكبسكف، ترجمةا دمحم الكلي كمبارؾ حنكف، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيااء (ٔ)
 (. )نسخة الكتركنيةٜٔـ، صٜٛٛٔ، ٔالمغرب،  

-قٕ٘ٗٔ، ٕ، بساـ قطكس، عالـ الكتب، القاهرة،  -التأصيل كاإلجراء النقدؼ–استراتيجيات القراءة  (ٕ)
 .ٚٚٔـ ، صٕ٘ٓٓ
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األجناُس  كالتي بسبِبها ُمنحتِ شفافِة الشعِر، تحتكؼ عمى يُع األجناِس األدبيِة إذْف جم
،، األدبيةِ صفَة  ـِ أف  جميَع األجناِس األدبيِة  التي بدكِنها تستحيُل إلى كبلـٍ عادؼٍّ  تتبادؿُ مَع العم

ُد الشعَر في المسرحياِت. ، كنجِ ُد الحكاَر كالقصَة مثبًل في الشعرِ ، فنجِ الثانكيةَ  تمَؾ الخصائَص 
 النقاِد، كهيَ  المسألُة قْد تناكَلها الكثيُر مفَ  ه في الركاياِت الحديثِة. كهذ ِ كنجُد لغَة الشعِر كتصكيراتِ 

ـِ )األجناِس األدبيِة(.تُ   عرُؼ باس

ـ   -الغصف الثاني  اصطالًحا الشعرية   مفيو

 عندَ  ا كافَ كمَ  الشعرِ  في مفهكـِ  ينحصرُ  ايقٍ  طاؽٍ ذا نِ  الحديثةِ  الشعريةِ  مفهكـُ  يعدْ  لـْ 
 ا كافَ كمَ  كالقافيةِ  ذؼ الكزفِ  الكبلسيكيِّ  الشعرِ  قكانيفَ  تتناكؿُ  الشعريةُ  كانتِ  حيثُ  ؛الكبلسيكييف

 اإلحساَس  ثيرُ القصائَد التي تُ  تتناكؿُ  ؛ حيُث كانِت الشعريةُ الركمانسييفَ عنَد  كْ أ .(أرسطك) عندَ 
 كل   ؛ ليشملَ الحديثِ  في العصرِ  الشعرِ  مفهكـِ  باتساعِ  اتسعَ  بلِ  ؛ابهَ  اإليجابي   كاالنفعاؿَ  الجمالي  
ا، بهَ  ا اإليجابي  كانفعالنَ  نا الجمالي  إحساسَ  ثيرَ تُ  ها أفْ شأنِ  فْ مِ  ساحرةٍ  خبلبةٍ  طبيعةٍ  أكْ  فنيٍّ  مكاكعٍ 
 كالركايةِ  كالنثرِ  بأنكاعِه، كالشعرِ  ،اكسيمًة لهَ  المغةِ  مفَ  التي تتخذُ  الفنكفَ ذلَؾ الشعريُة لِ  فشممتِ 
ها كالمكسيقى التي كسيمتُ  ،الزمانيِّ  البعدِ  ذاتَ  هـ، كالفنكفَ ك يرِ  كالمقاماتِ  كالمقالةِ  كالقصةِ 
، كالنحتِ  كالتصكيرِ  ـِ كالرس ،المكانيِّ  البعدِ  ذاتَ  ، كالفنكفَ اإليقاعُ  هكسيمتُ  الذؼ ، كالرقُص الصكتُ 
 دُ ا نجِ ا؛ إننَ بهَ  ا اإليجابيِّ كانفعالنِ  ا الجماليِّ نَ إحساسِ  ها إثارةُ بمقدكرِ  التي الفنكفِ  مفَ  ذلؾَ  ك يرَ 

 االنفعاؿِ  ها إثارةُ شأنِ  فْ التي مِ  الطبيعيةِ  أكِ  الفنيةِ  المكاكعاتِ  مفَ  كثيرٍ  بيفَ  مشتركةً  "مبلمحَ 
 .(ٔ)"الجماليِّ  اإلحساسِ  أكِ  الشعرؼِّ 

 مفَ  التي تتخذُ  الفنكفِ  شعريةِ  مىالحديَث ع الباحثُ  رُ ، سيقُص بحِثنا مكاكعِ  بحكـِ  كلكفْ 
 .السردياتِ  إلى تعريفِ  الكصكؿِ  غيةَ ا؛ بُ كسيمًة لهَ  المغةِ 

ها جدٌؿ مفهكمِ  حكؿَ  ثيرَ ، التي أُ المهمةِ  الحديثِ  النقدِ  مرتكزاتِ  فْ مِ  الشعريةِ  مفهكـُ  عدُّ يُ 
 شعرياتٌ  ؛ فظهرْت يهامعانِ  كاشتباؾِ ها، تعريفاتِ  ؛ لتنكعِ كالعربِ  الغربييفَ  النقادِ  في أكسا ِ  كاسعٌ 
نا هذا كحتى يكمِ  (أرسطك) ها منذُ ا، إال إن  ها كرؤاهَ ماامينِ  ها في بعضِ ا بينَ فيمَ  تختمفُ  عديدةٌ 

 ها.عممِ  مجاؿِ  اختبلؼِ  معَ  قكانيَف اإلبداِع الفنيِّ  عاّـٍ  تعني بشكلٍ 
                                                           

 .ٛٚٔاستراتيجيات القراءة، ص (ٔ)



 

ٕٓ 

 ( تكدكركؼػ)، كحديًثا عمى أيدؼ نقاٍد  ربييفَ  التي تبمكرْت  المفاهيـِ  مفَ  كالشعريةُ 
فْ (ياكبسكف )ك الذؼ  (أرسطك) إلى زمفِ  يرجعُ  النقدؼِّ  في التاريخِ  لها جذكٌر عميقٌة ااربةٌ  كافَ  ، كا 
ها نشأتَ  نسبَ  قدْ  (جمعة حسيفَ ) الدكتكرَ  ، إال إف  النشأةِ   ربيةُ  -إذفْ –اها )البكيطيقا(، فهَي سم  

إلى  بْت سِ نُ  القدماءُ  ها العربُ التي اخترعَ  النقديةِ  المصطمحاتِ  مفَ  جممةً  "إف   اهِ بقكلِ  إلى العربِ 
 مفْ  عمى الر ـِ  كلكفْ  ؛(ٔ)"أصحاَبها الحقيقييف كالشعريةِ  الحديثِ  النقدِ  حركةُ  ، كتجاهمْت الغربِ 
 ، كشعريةِ عربيةٌ  شعرياتٌ نا لديْ  ها، فأصبحَ كدرسَ  بالشعريةِ  اشتغلَ  ا مفِ نَ نا كجدْ إال إن   ها الغربيةِ نشأتِ 
 عفِ  هي ترجمةٌ  الشعرياتُ  هذ ِ  هلْ  كلكفْ  هـ.ك يرِ  (رشيد يحياكؼ )ك (أبك ديب كماؿِ )ك (أدكنيس)

 ليس بصددِ  الباحثُ  ؟.اسًما كمامكًنا اعربيةٌ  ها شعرياتٌ أن   لها، أـْ  تكرارٍ  كا عادةُ  الغربيةِ  الشعرياتِ 
 .هذا المكاكعِ  طرؽِ 

التي  كالكيفيةِ  -المعاني المتعددةِ  أكِ  –ا المعنى عمى أساسْيفِ  يقكـُ  أدبيٍّ  عملٍ  أؼ   إف  
 هكَ  الشعريةِ  ، كمجاؿُ األدبيِّ  في العملِ  القار   نا الجمالي  إحساسَ  هذا المعنى التي أثارْت  ْت نقمَ 

 ةِ العام   القكانيفِ  إلى معرفةِ  بلْ  ؛نىالمعْ  ال تسعى إلى تسميةِ " ، فالشعريةُ الرسالةَ  التي تنقلُ  الكيفيةُ 
في  األدبيُّ  العملُ  ، كليَس هِ ذاتِ  األدبِ  داخلَ  القكانيفِ  هذ ِ  عفْ  ... تبحثُ عملٍ  لِّ كُ  كالدةَ  ـُ نظِّ التي تُ 
 الذؼ هكَ  النكعيِّ  هذا الخطابِ  خصائُص  هكَ  هُ ، فما تستنطقُ الشعريةِ  ه هك مكاكعُ ذاتِ  حدِّ 

 السؤاؿِ  عفِ  الجكابُ  هكَ " أعٍّـ  بشكلٍ  (ياكبسكف )  ُ دُ ا يحدِّ كمَ  الشعريةِ  فمكاكعُ  .(ٕ)"األدبيُّ  الخطابُ 
 الرسائلِ  بيفَ  زُ ميِّ الذؼ يُ  هكَ  أؼْ  ،(ٖ)ا"أثًرا فني   لفظيةٍ  رسالةٍ  فْ مِ  علُ ا الذؼ يجْ التاليا مَ 
بناًء  األصيلِ   ِ في جكهرِ  األدبِ  ككفُ  -كانْت  شكلٍ  بأؼِّ – األدبيةِ  المفظيةِ  كالرسائلِ  ،العاديةِ المفظية ِ 

الفرُع  ذلؾَ ها "ها بأن  فُ عرِّ يُ  ا حيفَ تعريًفا شامبًل كجكهري   لمشعريةِ  (ياكبسكف ) تعريفُ عدُّ كيُ . اا جمالي  كي  غَ لُ 
ّـُ عالُج الكظيفَة الشعريَة في عبلقاِتها مَ َف المسانياِت الذؼ يُ مِ  َع الكظائِف األخرػ لمغِة. كتهت

حيُث تهيمُف هذ   ؛بُ سْ حَ الشعريِة ال في الشعِر فَ بالكظيفِة   -بالمعنى الكاسِع لمكممةِ -الشعريُة 

                                                           

، حسيف جمعة، منشكرات اتحاد الكتاب دراسة في نقد النقد لؤلدب القديـ كلمتناص–المسبار في النقد األدبي  (ٔ)
 )نسخة الكتركنية(. ٕٔـ، صٖٕٓٓالعرب، دمشق، 

الشعرية، تزفيطاف طكدكركؼ، ترجمةا شكرؼ المبخكت كرجاء بف سبلمة، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار  (ٕ)
 )نسخة الكتركنية(. ٖٕـ، صٜٜٓٔ، ٕالمغرب،   -البيااء

 )نسخة الكتركنية(. ٕٗقاايا الشعرية، ص (ٖ)



 

ٕٔ 

ن   ّـُ بهَ الكظيفُة عمى الكظائِف األخرػ لمغِة، كا  ُس ها تدرُ إن   أؼْ  .(ٔ)"ا أيًاا خارَج الشعرِ ما تهت
احتفاِظ كلِّ  عَ ها، مَ األدِب كمِّ  بفنكفِ  مجمكعَة المبادِغ الجماليِة التي ال ترتبُط بالشعِر كحَد ؛ بلْ 

 ه ال يعني بأف  ، إال إن  الشعريةِ  أعبلـِ  بيفَ  عميهِ  ال خبلؼَ  كهذا التعريفُ  .الخاصِة بهِ  نيِنهِ نكٍع بقكا
، السابقِ  يفِ التعر  عمى جكهرِ  تتفقُ  الشعرياتِ  جميعُ  كلكفْ  ؛شعرياتٌ  ، فالشعريةُ كاحدةٌ  الشعريةّ 

 .كالفركعِ  في التفريعاتِ  كتبقى االختبلفاتُ 

؟( كالقاايا ا األدبُ . إن ها تعالُج قايَة )مَ "الدراسُة النسقيُة لؤلدِب كأدبٍ  إف  الشعريَة هيَ 
ا طبيعُة جنٍس ؟ كمَ *أشكاُؿ كأنكاُع األدبِ  ها، كػا ما الففُّ في المغِة؟ ما هيَ نْ الممكنَة المطكرَة مِ 

 ا هيَ ا؟ مَ قصٌة مَ  تتشكلُ  ا؟ كيفَ لغٍة خاصٍة لشاعٍر مَ  ففٍّ خاّصٍ أكْ  قُ ا؟ ما نسَ نزعٍة مَ  أدبيٍّ أكْ 
 تنتظـُ الظكاهُر  يُر األدبيِة امفَ  فٌة؟ كيفَ مؤل   هيَ  المظاهُر الخاصُة آلثاِر األدِب؟ كيفَ 

 .(ٕ)النصكِص األدبية"

 الشعريةِ  ى في الخكاّصِ تتجم   بلْ  ؛أدبيٍّ  ففٍّ  لكلِّ  الثانكيةَ  الخكاص   ال تتناكؿُ  الشعريةُ ف
، ، كالتصكيراتِ المجازيةِ  االنزياحيةِ  كالمغةِ  ،اإلبداعيةِ  الفنكفِ  فيها جميعُ  التي يشترؾُ  ةِ العام  

 صفةَ  العملَ  التي تمنحُ  الخصائصِ  فَ مِ  ذلؾَ  ، ك يرِ ، كالتجربةِ كالخياؿِ ، ، كاالستعاراتِ كالتشبيهاتِ 
 إلى أفْ  مثبًل فإننا نمجأُ  كالركايةِ  ،معيفٍ  لففٍّ  الثانكيةِ  الخصائصِ  نا دراسةَ أردْ  لكْ  . كلكفْ األدبيةِ 

 ةِ العام   الشعريةِ  الخصائصِ  دراسةَ  نستطيعُ  ، كبذلؾَ السردِ  شعريةَ  َس ، فندرُ الشعريةِ  مجاؿَ  ايقَ نُ 
 .لمركايةِ  الثانكيةِ  كالخصائصِ 

 بترجماتٍ  إلى العربيةِ  رجمْت تُ  ( كقدْ poetics) لمصطمحِ  ترجمةٌ  هيَ  الشعريةِ  كمصطمحُ 
 ا يأتيامَ  ( كهيَ الشعريةِ  مفاهيـُ ) هِ في كتابِ  (حسف ناظـ)ها ، ذكرَ عدةٍ 

                                                           

 )نسخة الكتركنية(. ٖ٘قاايا الشعرية، ص (ٔ)
 *أشكاُؿ األدِب كأنكاُعه. 
التخييل القصصيا الشعرية المعاصرة، شمكميت ريمكف كنعاف، ترجمةا لحَسف أحمامة، دار الثقافة، الدار  (ٕ)

 .ٓٔـ، صٜٜ٘ٔ، ٔالبيااء،  



 

ٕٕ 

 نظريةُ  -٘، اإلنشائيةُ  -ٗبكيتيؾ )تعريًبا(  -ٖالبكيطيقا )تعريًبا(،   -ٕ، الشاعريةُ  -ٔ
 -ٓٔ، األدبِ  ـُ مْ عِ  -ٜ، اإلبداعُ  أكِ  اإلبداعيُّ  الففُّ  -ٛ، ـِ ظْ الن   ففُّ  -ٚ، الشعرِ  ففُّ  -ٙ، الشعرِ 
  .(ٔ)بقااياها المهتميفَ  فَ مِ  اها الكثيرُ تبن   قدْ  هُ أن   اهاى عنْ ، كحكَ الشعريةُ 

ـ   -الثاني المطمب    السرد   شعرية   مفيو

ـ   -األوؿ   الفرع    و  وأنواع   السرد   مفيو

ـ  فم -األوؿ   الغصف    لغةً  السرد   يو

 لغًة ما يأتيا معانيهِ  فْ كمِ  ،َسَردَ  بابِ  مفْ  السردُ 

تعالى في  ، قاؿَ قِ مَ الحَ  لِ عمَ  فْ ا مِ هَ كما أشبهَ  جامٌع لمدركعِ  ا اسـٌ ، فالسردُ نْسُج الدرعِ -ٔ
ْر فِي السَّْردِ ﴿ا السبلـُ  عميهِ  (داكدَ ) شأفِ  الث ْقُب  ًرا، ال يككفُ مقد   ذلؾَ  يكفْ لِ  ، قالكاا معنا ُ  ﴾َوقَدِّ
 .(ٕ)عمى تقديرٍ  يككفُ  بلْ  ؛كاسًعا دقيًقا كالثقبُ  المسمارُ  ، كال يككفُ ًقا، كالمسماُر  ميًظايِّ َا 

 .(ٖ)يسُرُد صكَمه" كفرح صارَ  ، كسِردَ الصكـِ  متابعةُ "-ٕ

  .(ٗ)ه بعًاا"بعَا  تابعُ يُ  سْرًدا أؼْ   ُ دُ يسرُ  كالحديثَ  القراءةَ  "سردَ -ٖ

 السياؽِ  دَ جيِّ  ًدا إذا كافَ سرْ  الحديثَ  دُ يسرُ  ا "كفبلفٌ فقاؿَ  فيهِ  الجكدةَ  الجكهرؼُّ  اشتر َ  كقدِ 
؛ ككُف  .هك المتابعةُ  السردَ  ه أف  هذا كمِّ  نا مفْ كما يهمُّ  .(٘)له" الرتباِطه بالمعنى االصطبلحيِّ

 الركايِة ُسميْت سرًدا؛ ألف  أحداَثها كمعانيها متتابعٌة كمتتاليٌة في نَسٍق معيٍف.

 
                                                           

، حسف ناظـ، المركز الثقافي العربي، -ـدراسة مقاربة في األصكؿ كالمنهج كالمفاهي–انظرا مفاهيـ الشعرية  (ٔ)
 .ٙٔ-٘ٔـ، ص ٜٜٗٔالمغرب،  -الدار البيااء

كالقامكس المحيط، الفيركز آبادؼ، تحقيقا عبد الخالق السيد عبد  ٘ٔ٘انظرا معجـ المقاييس في المغة، ص (ٕ)
 .ٕ٘٘ـ، صٜٕٓٓ-قٖٓٗٔ، ٔ  -الخالق، مكتبة اإليماف، المنصكرة

 .ٕ٘٘القامكس المحيط، ص (ٖ)
براهيـ السامرائي، مؤسسة ٚ٘ٔ-ٓٓٔالعيف، الخميل بف أحمد الفراهيدؼ ) (ٗ) ق(، تحقيقا مهدؼ المخزكمي كا 

 .ٕٕٙ/ٚـ، ٜٛٛٔ-قٛٓٗٔ، ٔاألعممي لممطبكعات، بيركت،  
 .ٚٛٗ/ٕالصحاحا تاج المغة كصحاح العربية،  (٘)



 

ٕٖ 

ـ   -الثاني الغصف    اصطالًحا السرد   مفيو

ّـُ  المصطمحُ  ( هكَ narrative) "السردُ   أحداٍث أكْ  حدٍث أكْ  عمى قّصِ  الذؼ يشتملُ  العا
 .(ٔ)الخياؿ" ابتكارِ  مفِ  أـْ  الحقيقةِ  صميـِ  مفْ  ذلؾَ  أخباٍر سكاء أكافَ  خبٍر أكْ 

 عفْ  النظرِ  ، بغّضِ خياليةً  أـْ  حقيقةً  كانْت  اءٌ كَ قصًة سَ  دُ يسرُ  شيءٍ  هك أؼُّ  فالسردُ 
 ساطةِ بك  ، أكْ كاإلشارةِ  باإليحاءِ  أكْ  كتابةً  أكْ  شفاهةً  ،عاميةً  فصحى أكْ  االمغةُ  كانتِ  ا، سكاءٌ كساطِته
، ها حكايةً في طياتِ  أخرػ تحملُ  أداةٍ  أؼِّ  ، أكْ ذلؾَ  مفْ  خميًطا ، أكْ ثابتةً  أكْ  ا متحركةً الصكرةِ 
 كاألخبارِ  كالمقاالتِ  كاألساطيرِ  كالقصصِ  ، كالركاياتِ قصةً  دُ الذؼ يسرُ  الناسِ  بيفَ  العادؼِّ  كالكبلـِ 

 أكْ  لسانيٍّ  نظاـٍ  بأؼِّ  يرتبطُ  . "فالسردُ ذلؾَ  رِ ك ي كالنقشِ  كالنحتِ  كالرسـِ  كالتاريخِ  كالسينما كاألفبلـِ 
جًدا  عٌ عالـٌ كاسِ  . فالسردُ (ٕ)"فيهِ  عملَ الذؼ استُ  النظاـِ  باختبلؼِ  هُ تجمياتُ  ، كتختمفُ لسانيٍّ   يرِ 

 .شاءَ  كقتٍ  كبأؼِّ  مكافٍ  في أؼِّ  مكجكدٌ 

المااي  التتابعُ  هكَ  العربيةِ  في المغةِ  السردِ  أصلَ  إلى أف   (مرتاض الممؾِ  عبدُ ) "كيذهبُ 
ـ  االشتقاقيِّ  هذا المنطمقِ  فْ مِ  كالقراءةِ  الحديثِ  ، كسردُ كاحدةٍ  عمى سيرةٍ  في  قُ طمَ يُ  السردُ  أصبحَ  ، ث
ـ  الحكارَ  ما خالفَ  عمى كلِّ  القصصيةِ  األعماؿِ  نا هذ  عمى أيامِ  السردِ  مفهكـُ  تطكرَ  أفْ  يمبْث  لـْ  ، ث

 أكِ  الحكائيِّ  عمى النِصّ  قُ طمَ يُ  أصبحَ  كأشمل؛ بحيثُ  أهـّ  اصطبلحيٍّ  إلى معنىً  في الغربِ 
 عُ حتى المبدِ  ، أكْ القاصُّ  ها الراكؼ أكِ التي يختارُ  الطريقةُ  هُ ، فكأن  هِ تِ م  برُ  القصصيِّ  أكِ  الركائيِّ 
  .(ٖ)"يٍ حكْ  في صكرةِ  لكفْ  ؛الكبلـِ  نسيجَ  إذفْ  السردُ  إلى المتمقي، فكافَ  بها الحدثَ  ؛ ليقدـَ الشعبيُّ 

 السرد   أنواع   -الثالث   الغصف  

 ( بغّضِ المسركدةِ  القصةِ ) الحكايةِ  بَ حسَ  ثبلثُة أنكاعٍ  السردَ  أف   نستنتجُ  ما سبقَ  خبلؿِ  فْ مِ 
 كهَيا الكسيمةِ  عفِ  النظرِ 

                                                           

، ٕس، مكتبة لبناف، بيركت،  معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، مجدؼ كهبة ككامل المهند (ٔ)
 .ٜٛٔـ، صٜٗٛٔ

، ٔالمغرب،   -، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيااء-مقدمة لمسرد العربي–الكبلـ كالخبر  (ٕ)
 .ٜٔـ، صٜٜٚٔ

مككنات السرد في النص القصصي الجزائرؼ الجديد، عبد القادر بف سالـ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  (ٖ)
 .ٖ٘ـ، صٕٔٓٓ دمشق،



 

ٕٗ 

 حدثْت  ،ةٍ يحقيق قصةٍ  بسردِ  الكاقعِ  فَ مِ  شخٌص  يقكـُ  (ا كفيهُ لُ ي  خَ تَ )البلمُ  الحقيقيُّ  السردُ -ٔ
؛ ا الكاقعيِّ نَ عالمِ  فْ مِ  ذلؾَ  كلُّ  كالمكافُ  كالزمافُ  كالشخصياتُ  كاألحداثُ  ها، فالساردُ مككناتِ  بًل بكلِّ عْ فِ 

 مدػ  ، كتبيافِ هِ قصتِ  مصدرِ  فْ عَ  هُ نسألَ  ا أفْ لنَ  قُّ حِ ، فيُ هُ ا يقكلُ مسئكاًل عم   الساردُ  كلهذا يككفُ 
في  ها دليبًل، كالسردِ كنتخذَ  ،ابهَ  نستشهدَ  أفْ  يمكفُ أخرػ  ناحيةٍ ، كمْف ناحيةٍ  ها، هذا مفْ صحتِ 
 .التاريخِ 

 بكلِّ  الخياؿِ  عالـِ  فْ مِ  قصةٍ  بسردِ  الخياؿِ  فَ مِ  ساردٌ  ا كفيه يقكـُ المتخيلُ  السردُ -ٕ
 هُ لنا سؤالُ  قُّ حفبل يَ  ، كعميهِ كرؽٍ  فْ مِ  كالشخصياتُ  كالمكافُ  كالزمافُ  كاألحداثُ  هاا فالساردُ مككناتِ 
 أسماءَ  استخدـَ  نا حتى لكِ في كاقعِ  ها دليبًل كشاهًدا عمى ما حدثَ ، كال نتخذُ هِ قصتِ  مصدرِ  عفْ 

 .الكرؽِ  عالـِ  فْ مِ  تبقى في األخيرِ  ، فهيَ حقيقيةً  كأزمنةً  كأماكفَ  شخصياتٍ 

ـَ السرِد المتخيِل.-ٖ  سرٌد مزيٌج مَف الحقيقِة كالخياِؿ، كهَك يأخُذ في األ مِب أحكا

 .-الركائيُّ  السردُ خاصة ً  – النكعْيِف األخيرْيفِ  نا ستتناكؿُ دراستَ  فإف   كعميهِ 

ـ   -الثاني الفرع    السرد   شعرية   مفيو

 مفَ  التي تجعلُ  المسك اتِ  ؛ لتحديدِ الفنيِّ  اإلبداعِ  بقكانيفِ  ىتعن الشعريةَ  ا سابًقا إف  قمنَ 
 هي اختصاٌص  السردِ  شعريةَ  فإف   كعميهِ ، الشعرِ  بجانبِ  السرديةَ  الفنكفَ  عمبًل فنًيا، فدرستِ  العملِ 
ـ  ةِ العام   إلى الشعريةِ  بالنسبةِ  جزئي    ، يندرجُ (ٔ)اعام   اكمي   ااختصاًص  فأصبحْت  ذلؾَ  بعدَ  تطكرْت  ، ث
 -ا سابًقانَ مفْ ا أسْ كمَ – الذؼ أصبحَ  هِ كتكسعِ  السردِ  مفهكـِ  تطكرِ  ؛ بسببِ متعددةٌ  ها اختصاصاتٌ تحتَ 
 شعريةُ  هناؾَ  ...إلخ، فأصبحَ كالقصةِ  كالركايةِ  كالرسـِ  كالتاريخِ  ا السينما كالصكرةِ مكافٍ  في كلِّ  يكجدُ 
 السردِ  شعريةُ  الذؼ اقتصرْت - الخطابيِّ  السردِ  ، كشعريةُ السينمائيِّ  السردِ  ، كشعريةُ الصكرؼِّ  السردِ 

 األخرػ. السرديةِ  الشعرياتِ  مفَ  ذلؾَ  ك يرُ  -السردؼِّ  الخطابِ  دراسةُ  ، أؼْ هِ ها عمى دراستِ في بدايتِ 

                                                           

 .ٖٕانظرا الكبلـ كالخبر، ص (ٔ)



 

ٕ٘ 

 ىعنتُ  السردِ  شعريةَ  ، فإف  الفنيِّ  العملِ  أدبيةِ   اتِ مسكِّ  بتحديدِ  ُتعنى الشعريةُ  كما دامتِ 
 تدرَس  أفْ  "المفترضِ  فَ ها مِ فإن   لذلؾَ  ؛ه عمبًل فنًيامنُ  التي جعمْت  المسك اتِ  الستنبا ِ  السردِ  بدراسةِ 
 .(ٔ)التخييمي" إلى السردِ  تاٍّـ  شبهِ  بشكلٍ  اتجهْت  ها قدِ لكن   ؛التخييميةِ  ك يرِ  التخييميةِ  القصصِ  كل  

 ، أكْ سردؼٍّ  بناءٍ  ؛ لفحصِ نيكيةِ البِ  فَ مِ  المستكحاةُ  السرديةِ  البنائياتِ  نظريةُ  "هكَ  السردِ  مـُ فعِ 
ـ  لهَ  المككنةِ  إلى األجزاءِ  السردِ  ظاهرةِ  بتحميلِ  السردِ  عالـُ  ، يقكـُ بنائيٍّ  كصفٍ  لعرضِ   يحاكؿُ  ا، ث

فيه السرديكف العناصَر التي  الذؼ يستنبطُ  الركائيِّ  السردِ  ، كشعريةِ (ٕ)"كالعبلقاتِ  الكظائفَ  يحددَ  أفْ 
 ( كالمغةِ ؼ )الساردِ اك الر  ، كدراسةِ هذ  العناصرُ  بهِ  التي تنتظـُ  ، كالنظاـُ عميها السردُ  التي يقكـُ 
 الخطابِ  خبلؿِ  فْ مِ  ذلؾَ  ك يرِ  كالمكافِ  كالزمافِ ، الركاةِ  ك يرِ  الركاةِ  ، كالشخصياتِ السرديةِ 
 .السردؼِّ 

 خبلؿِ  فْ مِ  عميها السردُ  التي يقكـُ  القكانيفِ  يسعى إلى استنبا ِ  ـٌ مْ عِ  السردِ  ريةُ عْ شِ  إذفْ 
ـ  نمكذجيةٍ  أعماؿٍ  دراسةِ   محايثةٍ  األخرػ، فهي عمميةُ  عمى النصكصِ  المستنبطةُ يُف لقكانا ـُ م  عَ تُ  ، ث
 بهذ ِ  جميًعا تشترؾُ  السرديةَ  النصكَص  عني أف  ، كهذا يَ السرديةِ  النصكصِ  داخلِ  فْ مِ  داخميةٍ  مجردةٍ 
 ، أؼْ النصكصِ  بطبقيةِ  عرؼُ يُ  ا كافَ مَ  ْت مَ ها هدَ أن   بعُاهـْ ػ يرَ  ها، إذْ عميْ  يبَ ما عِ  ، كهكَ القكانيفِ 
ها جميعَ  النصكَص  ، إذ إف  السردييفَ  عندَ  انتفى هذا األمرُ  كلكفِ  ؛عٍ كاي كآخرَ  رفيعٍ  أدبٍ  كجكدُ 
، كال عميها النصكُص  التي تقكـُ  بالقكانيفِ  عني فقطْ تَ  العمميةَ  ؛ ألف  السردؼِّ  لمتحميلِ  الخاكعَ  تقبلُ 
ـْ تْأبهْ  ،فيها كالمحاسفِ  بِ العيْ  مكاطفِ  معرفةِ  ها، أكْ عميْ  جماليٍّ  حكـٍ  عني بإطبلؽِ تَ   بمعنى أن ها ل

الساحِة الدينيِة النصرانيِة،  فَ إلى النقِد الغربيِّ مِ  القانكِف، كهك مفهكـٌ  ربي  جاءَ  بمفهكـِ المعتمِد أكِ 
 -هـْ زعمِ  عمى حدِّ - اإلنجيلِ  نصكصِ  مثلَ  ،الصحيحةِ ستخدـُ لمتفرقِة بيَف النصكِص إْذ كاَف يُ 
 تراثٍ  مفَ ا المعتمدةِ  األعماؿِ  أكِ  النصكصِ  "مجمكعِ  عفْ  فيها، كهك عبارةٌ  المشككؾِ  كالنصكصِ 

 كحدةً  ؛ لتشكلَ نةٍ معي   ـٍ يَ قِ  أكْ  معاييرَ  امفَ  ها تنابطُ ، بكصفِ المعرفةِ  حقكؿِ  فْ مِ  ، كفي حقلٍ دٍ محد  

                                                           

معجـ السرديات،  إشراؼا دمحم القااي، دار دمحم عمي لمنشر، تكنس، كدار الفارابي، لبناف، كمؤسسة  (ٔ)
ـ ٕٓٔٓ، ٔاالنتشار العربيف، لبناف، كدار تالة، الجزائر، كدار العيف، مصر، كدار الممتقى، المغرب،  

 .ٕٕ٘ص
 .ٔ٘، ياف مانفريد، ترجمةا أماني أبك رحمة، دار نينكػ، د.ت، ص-ل إلى نظرية السردمدخ-عمـ السرد  (ٕ)



 

ٕٙ 

 ،النصكصِ  ركائعِ  عمى تمييزِ  المعتمدُ  فيعملُ  ،(ٔ)"ما مؤلفٍ  أعماؿَ  شكلَ ت ، أكْ متجانسةً  نصيةً 
 مفَ  العربيُّ  األدبُ  يخلُ  . كلـْ (شكسبير) كمعتمدِ  ،(دانتي) ها، كمعتمدِ ها عمى أترابِ كيفامُ 

معتمُد ك  ،(األصمعيات)معتمُد ، ك (المفامياتِ ) ، كمعتمدُ (قاتِ المعم  ) معتمدُ  فكافَ  ،المعتمداتِ 
 ها القصائدَ فيها أصحابُ  الذؼ ميزَ  العربيِّ التراث ِ  بِ تُ كُ  هاتِ م  أُ  فْ مِ  ذلؾَ  (، ك يرُ الحماسات)

ها عمى باقي كتعميمِ  القكانيفِ  باستخراجِ  هذ  المعتمداتِ  فْ مِ  النصكُص  فكها. فاستفادتِ كصن  
 األخرػ. النصكصِ 

 ساريةً  طةُ بَ المستنْ  السرديةُ  تبقى القكانيفُ  أفْ  المعقكؿِ   يرِ  فْ مِ  هُ أخرػ فإن   ناحيةٍ  فْ كمِ 
 -األدبيةِ  األجناسِ  تطكرِ  عفْ  نتحدثُ  كنحفُ  –التي حتًما  السرديةِ  عمى النصكصِ  المفعكؿِ 

 قكانيفَ  استنبا ِ  إلى عمى األقلِّ  ستحتاجُ  ، أكْ السرديةَ  كالقكانيفَ  ال تتناسبُ  ي سكؼَ البالت  ف، تطكرُ تس
 كتطكرَ  لتتناسبَ  باستمرارٍ  استنباطيةٍ  محاكالتٍ  السرديةُ  القكانيفُ  تشهدَ  أفْ  د  ال بُ  هُ ن  إ أخرػ، أؼْ 
 أكْ  ،قكالبَ  عفْ  عبارةً  ليسْت عممًيا ها اختصاًصا باعتبارِ  "فالسردياتُ  ،السرديةِ  النصكصِ 
ها ، إن  السردؼِّ  ها عمى النّصِ بتطبيقِ  نقكـَ  نا أفْ عميْ  كنهائيةٍ  ثابتةٍ  فاتٍ كْص  أكْ  ،جافةٍ  مصطمحاتٍ 

، كالمعارؼِ  بالعمكـِ  دقيقةٍ  ، كمعرفةٍ ميةٍ مْ عِ  بثقافةٍ  تدعي التسمحَ تسْ  ، كهيَ كالبحثِ  لمتفكيرِ  مشركعٌ 
 غيةَ بُ  الباحثُ بِه  الذؼ يشتغلُ  العمميِّ  التصكرِ  ها في أفقِ تحميمِ  بهدؼِ  النصكصِ  في قراءةِ  ككفاءةٍ 
 ه، كتكليدَ كمستمزماتِ  العمميِّ  البحثِ  إجراءاتِ  اتباعَ  ذلؾَ  ، كيتطمبُ كالسرديةِ  دِ بالسر  المعرفةِ  تطكيرِ 

 .(ٕ)"مبلئمةٍ  مصطمحاتٍ 

 

 

 

 

                                                           

، ميجاف الركيمي كسعد البازعي، -تياًرا كمصطمًحا نقدًيا معاصًرا ٓ٘إااءة ألكثر مف –دليل الناقد األدبي  (ٔ)
 .٘ٗـ، صٕٓٓٓ، ٕالمركز الثقافي العربي، الدار البيااء،  

 -، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيااء-الشكل كالداللة–السرديات كالتحميل السردؼ  (ٕ)
 .ٖ٘ـ، صٕٕٔٓ، ٔلبناف،   -المغرب، كبيركت



 

ٕ7 

 الثاني المبحث  

 ياواتجاىات   السرد   شعرية   نشأة  

 السرد   شعرية  ل التأسيسية   جذور  ال -األوؿ   المطمب  

 النقد   عممية   -األوؿ   الفرع  

 )نظريةِ  النقدِ  ميةِ مْ عمى عِ  -تكطئةً – جُ ، سنعرِّ السردياتِ  جذكرِ  عفْ  ِء في الحديثِ الَبدْ  قبلَ 
 في الدراساِت  العمميةِ  إلى ظهكرِ  التي دعْت  المسك اتِ  ها، كاستقصاءِ مفهكمِ  ؛ لتبيافِ (األدبِ 

المظهَر البارَز في المذاهِب النقديِة الحديثِة، كالشكميِة الركسيِة،  -العمميةُ  أؼْ –النقديِة التي كانْت 
 .ا لسانياُت )سكسير( المغكيةُ مَ هُ يكيِة ك يرِهما، كقبمَ نْ كالبِ 

ـَ بمكاكٍع ما يجُب أْف يشتمَل عمى قاايا كميٍة يمكُف أْف نسمَيها أحكاًما عامًة،  إف  "العم
أْك قكاعَد، أْك قكانيَف، تنطبُق عمى كلِّ حالٍة خاصٍة، يمكُف أْف تعرَض مم ا يدخُل تحَت هذا 

ميِة أْف يعتمَد عمى قكانيَف أْك قكاعَد أْك لذلَؾ عمى دارِس األدِب كحتى يتسـَ نقُدُ  بالعمْ ؛ (ٔ)المكاكِع"
ـٍ عامٍة مستنَبطٍة  ـَ عمى باقي النصكِص األخرػ. ؛ لْف أعماٍؿ أدبيٍة مختارةٍ مِ  -سابًقا–أحكا ُتَعم 

، عنيها تمَؾ القكانيُف؛ إْذ تقتصُر بُ يِة النقِد التي ال يَ بخبلِؼ فنِّ  غيُتها عمى استنطاِؽ جمالياِت النِصّ
 ْف محاسِف النّصِ كعيكِبِه الجماليِة.ِف عَ ْف خبلِؿ الكشْ كا عبلِء قيمِتِه التأثيريِة الجماليِة فيِه مِ 

؛ بحيُث ُتصبُح قكالبَ  عتماُد عمى تمَؾ القكانيِف جمكَد النقدِ االكلكْف ال يعني  عمميًة  العمميِّ
ميُة مْ النقصاُف مْنها، فَمْهما كانْت تمَؾ العِ  ها أكِ ثابتًة كقكانيِف الفيزياِء كالكيمياِء ال يجكُز الزيادُة عميْ 

َف الفرديِة يتمتُع بها الناقُد؛ لُيبدَؼ زئبقيٍة مِ ْف تكافِر مساحٍة الاابطُة لممقاربِة النقديِة إال إن ُه ال بد  مِ 
 .ميِة النقدِ الخركِج عِف القكانيِف الرئيسِة لعمْ  كلكْف دكفَ  ؛ذكِقِه الخاّصِ  فْ ما لديِه مِ 

ٌة )داخميٌة(، أهمُّها هاا مسك اٌت أدبي  لقْد كاَف لظهكِر العمميِة في النقِد مسك اٌت عدٌة، منْ 
كيٍة مْ طٍة عُ مْ ْف خبلِؿ سُ قٍة عمميٍة كاحدٍة مِ التطبيقيِة لؤلدِب؛ لتكحيِدها في ُبكتَ  ابُط المقارباِت النقديةِ 

 ميِة.ْف طغياِف الفرديِة في المقارباِت النقديِة بمكاكعيِة العمْ (؛ لمحدِّ مِ العمميةِ  عامٍة )قكانيف النقدِ 

                                                           

 .٘ٔ، شكرؼ دمحم عياد، دار إلياس العصرية، القاهرة، د.ت، ص-مقدمة في أصكؿ النقد –دائرة اإلبداع  (ٔ)
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ْف كانْت ال تَ - (، كهيَ كمْنها مسك اٌت  يُر أدبيٍة )خارجيةٌ  ذك  -اشرًة بحقِل الففِّ ُمتُّ مبكا 
، كالمسك اِت الفمسفيِة كاالجتماعيِة كالنفسيِة، ك يِرها مفَ   ارتباٍ  كثيٍق، كتأثٍر كتأثيٍر عميٍق بالففِّ

ْف دكِف كلكْف عمى أساِس الذكِؽ الشخصيِّ مِ  ؛ها المقارباُت النقديةُ العمكـِ األخرػ التي استفادْت منْ 
كاستفادْت  ،ا المقارباُت النقديةُ تأثرْت بهَ  -األخرػ  العمكـِ  قكانيفُ  أؼْ –قكانيِنها، التي  فْ االستفادِة مِ 

ها كتطكيِرها، "فالتطكُر في إنجاِح الدراساِت القائمِة عميْ  فاعِمي ِتهامْنها الحًقا بعَدما أثبتْت مدػ 
َف الكقائِع إلى المدهُش لمعمكـِ الفيزيائيِة الكيميائيِة بفاِل استعماِؿ منهٍج جديٍد في الشرِح يذهُب م

بْل بتسرٍع منهَج التكايِح العمميِّ عمى المؤلفاِت األدبيِة" ؛القكانيِف... كسُيطبُق النقاُد إذف بجرأةٍ 
(ٔ). 

 )السرديات( السرد   شعرية  ل التأسيسية   جذور  ال -الثاني الفرع  

 هكَ  ذلؾَ  عفْ  الحديثَ  أف  إلى  شيرَ نُ  أفْ  بُ ، يجِ السردياتِ  جذكرِ  عفْ  في الحديثِ  دءِ البَ  قبلَ 
 فْ ، كمِ ناحيةٍ  فْ هذا مِ  ةِ العام   الشعريةِ  فَ مِ  جزءٌ  سردياتُ ال، فعاّـٍ  بشكلٍ  ريةِ عْ الشِّ  فِ عَ  الحديثِ  بمثابةِ 
 كمتكاملٍ  كاعٍ  تصكرٍ  كرةِ إلى بمْ  الكصكؿَ ُننا مكنا ال يُ أن   بكاكحٍ  يَ نعِ  أفْ ا أخرػ ينبغي لنَ  ناحيةٍ 

 نا سكؼَ إال إن   ، ُ كرُ ا سنذْ مم   أكثرُ  ا، كهيَ لهَ  التأسيسيةِ  إلى الجذكرِ  الرجكعِ  بلؿِ خِ  فْ إال مِ  لمسردياتِ 
 في ظهكرِ  -نيكيةِ باإلاافِة إلى البِ –لَها تأثيٌر جميُّ ككبيٌر  كاف جذكرٍ  ثبلثةِ  عفْ  إلى الحديثِ  نمجأُ 
 لسانياتُ )، ك(أرسطكبكيطيقا ) كهيا، خاٍصّ  بشكلٍ  (السردياتِ ) كعمـِ  ،عاّـٍ  بشكلٍ  (الشعريةِ ) عمـِ 

 ٍز جًدا.كسنتطرُؽ إليها بشكٍل مكجَ  .(الركسيةُ  الشكميةُ )، ك(سكسير

 والسرديات   بويطيقا أرسطو -األوؿ   الغصف  

 جذكرِ  عدُّ أكؿَ ، التي تُ (بكيطيقا أرسطك)إلى  (الشعريةِ ) ظهكٍر لمصطمحِ  أكؿُ  يعكدُ 
منًة انتماَءها عْ السردياُت مُ  )سعيُد يقطيف( بقكِلِها "ابتدأتِ  ما يؤكُد ُ  كهكَ ، بمعناها العاّـِ  (الشعريةِ )

ّـٍ هكَ  " ،البكيطيقا إلى اختصاٍص عممٍي عا  ؛(ٕ)التي نجُد لها جذكًرا ااربًة في التاريِخ اليكنانيِّ
ـِ )السردياتِ   (.كلهذا كاَف مصطمُح )بكيطيقا السرِد( ِمْف أكائِل األسماِء التي ُأْطِمقْت عمى عم

                                                           

 -كفيممك، ترجمةا كيتي سالـ، مراجعةا جكرج سالـ، منشكرات عكيدات، بيركتالنقد األدبي، كارلكني،  (ٔ)
 )نسخة الكتركنية(. ٙٗـ، صٜٗٛٔ، ٕباريس،  

 .ٕٚالسرديات كالتحميل السردؼ، ص (ٕ)
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 خاصًة شعرُ – اليكنانيِّ  ْت )بكيطيقا أرسطك( لدراسِة خصائِص الشعِر التمثيميِّ اءَ كقْد ج
ـْ تكفْ  -القكانيفُ  أؼِ –ِة، التي كقكانيِنِه العام   -تراجيدياال كِؼ كُ ْف خبلِؿ العُ اكتشَفها مِ  مخترعًة؛ بلِ  ل

َد خصائَصها ْف عمى األعماِؿ األدبيِة التي كقعْت لُه، فدرَسها دراسًة دقيقًة فكشَف عَ  طبيعِتها، كحد 
ها فسُر طبيعَة األدِب، كالقكانيِف العامِة التي يقكـُ عميْ ِة التي تُ تمهيًدا الستخراِج المبادِغ العام  

تـ  عمى أساِسها بناُء نظريٍة مكُف أْف يَ الطريقُة الصحيحُة الكحيدُة التي يُ  الشعُر. كهذ  الطريقُة هيَ 
 .(ٔ)أدبيٍة بالمعنى الصحيحِ 

َل الحديَث عِف )التراجيديا(، كعر َفها بقكِلِها "فالمأساُة إذْف هيَ  ٍـّ، مُ  ففص  حاكاُة فعٍل نبيٍل تا
ْف هذ  لها طكٌؿ معمكـٌ، بمغٍة مزكدٍة... كُتثيُر الرحمَة كالخكَؼ فتؤدؼ إلى التطهيِر مِ 

ـ  تحدَث عْف أجزاِئها الستِة، كأسهَب في الحديِث عْف (ٕ)االنفعاالِت" ـ  كلِّ جزٍء مبيِّ ، ث ًنا ماهيَتُه، ث
، ك يِر ذلَؾ مَف الخصائِص كالقكانيِف المتعمقِة (المأساةِ )ْف ترتيِب األحداِث في تحدَث عَ 

ـِ بهَ  -القكانيفُ –بالتراجيديا. التي جاءْت  ا، بصيغِة الحزـِ كالصرامِة؛ كنايًة عْف كجكِب االلتزا
ذا كانِت المحاكاُة يقكـُ بها كقكِلِها  ْف أكاًل أْف تككَف تهيئُة المنظِر جزًءا مِ  فيمزـ  أناٌس يعممكَف "كا 

مَف  هاك يرِ  (ٗ)أْف تعتمَد عمى أمكٍر أربعٍة..." فينبغي، كقكِلِها "أم ا في األخبلِؽ (ٖ)أجزاِء التراجيديا"
َل إليها )أرسطك( بغّضِ النظِر عْف مد ػ األمثمِة التي تدؿُّ عمى صرامِة قكانيِنِه، التي تكص 

األدبيِة؛  كهي العككُؼ عمى األعماؿِ –صحِتها؛ إْذ ما يهمُّنا هك الطريقُة التي اتبَعها )أرسطك( 
التي اتبعْتها )الشعريُة( بمعناها  -كليس مْف خارِجها داخِمها التي ُتنظُمها، مفْ  ،الستنباِ  القكانيفِ 

ّـِ، ك)السردياُت( بعدَ   مَع اختبلِؼ مكاكِعهما. همافي استنباِ  قكانيِف كلٍّ منْ  ذلؾَ  العا

 

                                                           

انظرا فائدة الشعر كفائدة النقد، ت. س. إليكت، ترجمة كتقديـا يكسف نكر عكض، مراجعةا جعفر هادؼ  (ٔ)
-كانظرا مذاهب األدب في أكركبا  ٕ٘-ٔ٘ـ، صٕٜٛٔ-قٔٓٗٔ، ٔلبناف،   -ركتحسف، دار القمـ، بي
 .ٛٔ-ٚٔ، صٜٜٚٔ، ٕالكبلسيكية، عبد الحكيـ حساف، دار المعارؼ، القاهرة،   -دراسة تطبيقية مقارنة

فف الشعر، أرسطكطاليس، مع الترجمة العربية القديمة كشركح الفارابي كابف سينا كابف رشد، ترجمه عف  (ٕ)
 .ٛٔلبناف، د.ت، ص -عبد الرحمف بدكؼ، دار الثقافة، بيركت :يكنانية كشرحه كحقق نصكصهال

في الشعر، أرسطكطاليس، نْقُلا أبي بشر متى بف يكنس القنائي مف السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة  (ٖ)
 .ٓ٘ـ، صٖٜٜٔة لمكتاب، حديثة كدراسة لتأثير  في الببل ة العربيةا شكرؼ دمحم عياد، الهيئة المصرية العام

 .ٛٛالسابق، ص (ٗ)
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 والسرديات   المسانيات   -الثاني الغصف  

ًة عمى الدراساِت المغكيِة السابقِة، ثكرًة عارمًة عام   -حًقا–ُتعدُّ مجهكداُت )سكسير( المغكيُة 
التي تعاممْت بها مَع المغِة؛  هجةِ نْ مَ ْف نتائَج؛ بِل األهّـُ في الكيفيِة المُ مِ  إليهِ مْت ا تكص  فيمَ  طْ قَ ليَس فَ 

أكلى الدراساِت  يِر الطبيعيِة التي اتخذِت المنهَج العممي  المكاكعي  منهًجا  حيُث كانْت دراساُتهُ 
لها، فقْد كاَف سائًدا قديًما بأف  هناَؾ حاجًزا يفصُل العمكـَ الطبيعيَة الدقيقَة عِف العمكـِ اإلنسانيِة 

الطريقُة المنابطُة  كهيَ  ،بطريقِة العمكـِ الطبيعيةِ  لمغكييف أخذكا يشتغمكفَ إال إف  ا ،كاالجتماعيةِ 
ـ  انسحَب هذا المنهُج العمميُّ (ٔ)الممنهجةُ  كمْنها  ،عمى الدراساِت االجتماعيِة كاإلنسانيةِ  ، ث

عمى طريقِتِه كل  – *الرتباِطها العميِق بها، "فكبلهما ؛-ما )الشعريُة( مْنهاال سي  -الدراساُت األدبيُة 
را مًعا، كارتبَط الكاحُد منْ  يدُرسافِ  -ةِ الخاص   هما باآلَخِر في ظكاهَر المغِة كاألدِب. كِمْف هنا فقْد تطك 

ـٍ األخيرِة"  ؛ حيُث استفادِت )الشعريُة( بشكٍل كااٍح مفَ (ٕ)تطكِر  ارتباًطا كثيًقا عمى امتداِد المائِة عا
، كتحديِد مكاكِع -كما أْسمْفنا آنًفا–ميِة مْ ها كالعِ ارْت بعًاا منْ المبادِغ العامِة لمسانياِت، فاستع
َد )سكسير( هدَؼ المسانياِت بقكِلِها الدراسِة كهدِفها كمجاِلها، كمَ  ا فعمِت )المسانياُت(؛ حيَف حد 

ْف جميِع مِ  ةِ ٍة في جميِع المغاِت، كاستنتاُج القكاعِد العام  "تحديُد القكػ التي تعمُل بصكرٍة دائمٍة كعام  
َد بأن هُ (ٖ)الظكاهِر التاريخيِة الخاصِة" "المغُة في حدِّ ذاِتها كمْف أجِل  ، أم ا مجاُلها كمكاكُعها فقْد ُحدِّ

ألف  المغَة  ( بمعزٍؿ عِف األنساِؽ  يِر المغكيِة؛، أْؼ دراسُة المغِة دراسًة تزامنيًة )سنكركنيةً (ٗ)ذاِتها"
 .(٘)ٌل عنَد لحظٍة زمنيٍة"دراسُتُه مكتمِ  َف األدلِة تنبغي دراسُتُه تزامنًيا، أؼْ عنَد )سكسير( هك "نظاـٌ مِ 

                                                           

انظرا دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث، أحمد دركيش، دار  ريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاهرة،  (ٔ)
 .ٙٗص

 *المسانياُت كالشعرياُت.
المدخل إلى عمـ األدب، مجمكعة مف الكتاب الركس، ترجمةا أحمد عمي الهمداني، دار المسيرة لمنشر  (ٕ)

 .ٜٔـ، صٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ،ٔاألردف،   -كالتكزيع كالطباعة، عماف
عمـ المغة العاـ، فرديناند دؼ سكسكر، ترجمةا يكئيل يكسف عزيز، مراجعة النص العربيا مالؾ يكسف  (ٖ)

 .ٕٗـ، صٜ٘ٛٔؽ عربية، بغداد، المطمبي، دار آفا
، عبد القادر عبد الجميل، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، -نظـ التحكـ كقكاعد البيانات–عمـ المسانيات الحديثة  (ٗ)

 .ٕٕ٘ق، صٕٕٗٔ-ـٕٕٓٓ، ٔاألردف،   -عماف
، دمحم عزاـ، منشكرات اتحاد -دراسة في نقد النقد–تحميل الخطاب األدبي عمى اكء المناهج النقدية الحداثية  (٘)

 )نسخة الكتركنية(. ٕٙـ، صٖٕٓٓالكتاب العرب، دمشق، 
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ـْ يُعْد مكاكُع الدراساِت المسانيِة كهدُفها  يَر محدديْ   ، كما كاَف في السابِق، إْذ كانتِ فِ فم
ْف ناحيٍة ُس مِ تارًة ُتدرَ َف المغاِت، ك ُس بمقارنِتها بغيِرها مِ ْف طريقٍة، فتارًة ُتدرَ ُس بأكثَر مِ المغُة ُتدرَ 

ُل في طبيعِة هذ  الدراساِت يجُدها تغرِّ  ـِ ُد خارَج سِ تاريخيٍة، كدراسِة تاريِخ المغِة. كالمتأمِّ رِب عم
ـِ التاريِخ، أكِ  ـِ المقارِف، أكْ  المسانياِت الحديثِة، فطبيعُتها إم ا أْف تدخَل في نطاِؽ عم  يِرهما  العم

 لها. -طْ قَ فَ  دراسةٍ  كمادةِ –َف الممكِف أْف ُتخاَع المغُة مِ َف العمكـِ األخرػ التي مِ 

النصكُص األدبيُة  كهكَ  ،)السردياُت( بذلَؾ كمِِّه؛ فحددْت مجاَلهالقْد تأثرِت )الشعريُة( ك
ِة التي تشترُؾ بها النصكُص بهدِؼ تجميِة الخصائِص األدبيِة العام   ؛بمعزٍؿ عِف األنساِؽ األخرػ 

ذلَؾ  ا كافَ كمَ  ،اًل عِف النصكِص األدبيِة األخرػ عزِ منْ  ،َد ُ كليس النصُّ األدبيُّ كحْ  األدبيُة كمُّها،
كدراسِة حياِة الكاتِب –، كابتعدْت أيًاا عْف دراسِة النصكِص األدبيِة دراسًة تاريخيًة لقبْ  فْ سائًدا مِ 

 -في اآلداِب األجنبيةِ ًة خاص–دراسَة مقارنٍة مَع النصكِص األدبيِة األخرػ  ، أكْ -تاريِخ األدبِ  أكْ 
ِة في النصكِص األدبيِة، المااميِف السياسيِة أِك النفسيِة أِك االجتماعيِة ك يِر ذلؾ القار   أْك دراسةَ 

ـٍ مجاَلهُ  ، مكُؾ اإلنساِف كليَس مجاُلُه النصكَص األدبيةَ سُ  ِس هكَ فْ ـِ الن  مْ ، فمجاُؿ عِ بحجِة أف  لكلِّ عم
 في المقارباِت النقديِة. األساُس  بالعمكـِ األخرػ شريطَة أال  تككَف هيَ مَع جكاِز االستئناِس 

 والسرديات   الروسية   الشكمية   -الثالث   الغصف  

ـٍ مستقٍل َف الجذكِر األساسيِة المُ ُتعدُّ )الشكميُة الركسيُة( مِ  سْت لمسردياِت كعم همِة التي أس 
ـِ كالتكنكلكجيا إلى تبني صكرَة اآللِة  بذاِتِه كلهُ  أدكاُتُه؛ "فقْد دفَع انبهاُر الشكمييف بإنجازاِت العم

كمدخٍل لتحميِل النّصِ في محاكلٍة الكتشاِؼ الَعبلقاِت بيَف مككناِتِه، كمحاكلِة اكتشاِؼ المبادِغ 
ـَ األدبي  لمغِة"العام   ِة التي تحكـُ االستخدا

ْف خارِجِه إلى دراسِة األدِب مِ ِل مْت عمى نقْ ؛ فعمِ (ٔ)
 ْف داخِمِه.دراسِتِه مِ 

ـَ بالمامكِف كاَف لهُ  األكلكيُة الكبرػ في الدراساِت القائمِة عمى المحاكاِة، إلى  إف  االهتما
ـَ األكبَر، كالمُ أْف جاءِت الشكميُة فأعْ  ؛ إْذ رأْت أف  األدَبا ـْ هِ في نظرِ  ق  حَ تَ سْ طِت الشكَل االهتما

 ما، كٌل لُه عمـٌ مستقٌل خارج يَرهُ  ا أكْ تاريخي   ا أكْ كاَف سياسي   امكٌف، كالمامكُف سكاءٌ شكٌل كم
كا األدَب  ـ؛ لذلؾَ مكاكُع األدِب عنَدهُ  ْف خبلِلِه. أم ا الشكُل فهكَ مِ  األدِب ُيمكُف أْف ندرَسهُ  عدُّ

                                                           

 .ٗٛٔـ، صٜٜٛٔالمرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ، عبد العزيز حمكدة، مطابع الرسالة، الككيت،  (ٔ)
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الشكِل كالمامكِف، كمي زكا بيَف  محايًدا في جكانِبِه األيديكلكجيِة كالفكريِة، ففَصمكا بالتالي بيفَ 
كا بالشكِل ِل اهتمُّ ، كبعَد الفْص (ٔ)نيكؼِّ عرِاها البِ  بيَف المادِة الركائيِة كأسمكبِ  القصِة كالُحْبكِة، أؼْ 

كا فكرَة أف  الشكَل خااٌع لممكاكِع كما كاَف ذلَؾ سائًدا ِف العمكـِ األخرػ، كرفُا ٍؿ عَ زِ عْ مَ بِ  ك ُ كدرسُ 
ـْ يُعِد الشكُل  د ناقٍل لمعنى المامكِف؛ بْل إف  الشكَل مستقل  ر  جَ مُ  -ـْ هِ في نظرِ –في السابِق، فم

يٍل منتشرٍة خاص  فيه يستحقُّ الدراسَة؛ ألف  األدَب برأيهـْ "مسألُة تقنيٍة كحِ  معنىً  بذاِتِه كلهُ 
الحيُل كاالستراتيجياُت مكجكدٌة في الشكِل كليَس في  ، كهذ ِ (ٕ)ستراتيجياٍت ككسائَل تمثيٍل"كا

ـِ التي  المامكِف، كَفهُمها كدراسُتها  ايٌة في ذاِتها؛ لهذا كاَف مفهكـُ )األدبيِة( مفْ  أشهِر المفاهي
دُ  )نادْت بهَ  ـِ األدِب ليَس هكَ اكبسكف( بمقكلِتِه الشهيرِةا إف  يا الشكميُة، الذؼ حد   مكاكَع عم

َف األدِب دراسُة الخصائِص التي تجعُل مِ  ا يجعُل األدَب أدًبا، أؼْ مَ  األدُب؛ بِل األدبيُة، أؼْ 
، كليَس في مامكِنِه؛ "كحجُتهـْ في ذلَؾ أف   ،(ٖ)أدًبا المكجكدِة في البنيِة الشكميِة لمنّصِ األدبيِّ

طاِؽ َف الكجهِة النفسيِة أِك االجتماعيِة أْك  يِرهما تخرُج عْف نِ مِ  الدراساِت التي تتناكُؿ األثَر األدبي  
ـِ النفِس أْك  يِرهما"ـِ صناعِة األدِب أِك اإلنشائيِة لِ عمْ  ـِ االجتماِع أْك عم  .(ٗ)تدخَل في نطاِؽ عم

بمثابِة الاكابِط  -ـْ هِ في نظرِ -ْف ناحيٍة أخرػ فإف  هذ  الخصائَص ُتعدُّ هذا مْف ناحيٍة، كمِ 
ـِ  ، كعمـِ َف العمكـِ األخرػ المتداخمِة مَعهُ ْف  يِرِ  مِ عَ  -كعمـٍ –كالحدكِد التي ُتميُز األدَب  النفِس كعم

ف  الفمسفِة ك يِرهما، ك  كذكباَف  ،َع تمَؾ العمكـِ ئِص يعني تمازَج األدِب مَ عدـَ تحديِد تمَؾ الخصاا 
ـٍ مستقلٍ  ُهكيتهِ  ْف داخِل النصكِص ـ  استكشاُؼ هذ  الخصائِص بشكٍل مباشٍر مِ شريطَة أْف يت ؛كعم

 نفِسِه. دراسًة مجردًة كمحايثًة في الكقتِ األدبيِة دكَف افتراااٍت مسبقٍة، بمعنى دراستها 

 

 

                                                           

، فؤاد أبك منصكر، دار -ت، تطمعاتنصكص، جماليا–انظرا النقد البنيكؼ الحديث بيف لبناف كأكركبا  (ٔ)
 .ٕٚٗكص ٖٕٗ، صٜ٘ٛٔ، ٔالجيل، بيركت،  

نظرية األدب المعاصر كقراءة الشعر، ديفيد بشبندر، ترجمةا عبد المقصكد عبد الكريـ، الهيئة المصرية  (ٕ)
 . ٕٓٔـ، صٜٜٙٔالعامة لمكتاب، 

 .ٕٙٔانظرا المرايا المحدبة، ص (ٖ)
 .ٕٚٔ، د.ت، صٖالسبلـ المسدؼ، الدار العربية لمكتاب،  األسمكبية كاألسمكب، عبد  (ٗ)
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 )السرديات( السرد   شعرية   بدايات   -الثاني المطمب  

ـُ السردياتِ  َف القرِف أحُد العمكـِ الحديثِة التي بدأْت كازدهرْت بعَد النصِف الثاني مِ  ا هكَ عم
ـٍ مستقٍل لُه أعبلُمُه كتطمعاُتُه لمتطكِر كاالستقراِر مستقبمًيا كسائِر العمكـِ.العشريفَ   ، كعم

 بدايَة إعبلِف ميبلِد هذا َف القرِف العشريفَ تاى الباحُث أْف يككَف النصُف الثاني مِ كقِد ارْ 
ـِ، ِف الخبلفاِت القائمِة عَ  ِد الباحِث االبتعادَ بسبِب قْص  ؛ٍد بالابطِ كهك تاريٌخ مائٌع  يُر محد   العم

ـِ السردِ المؤسِّ  ْف هكَ بيَف الباحثيَف حكَؿ تحديِد سنٍة بعيِنها، كمَ  لذلَؾ سيكرُد الباحُث  ؛ُس الحقيقيُّ لعم
 بإيجاٍز رأيْيِف بشأِف هذا المكاكِعا

ـَ السرِد بدَأ "يتشكُل بصفِتهِ  -األكؿُّ الرأُؼ  ـِ  قكاعدُ  مًما لهُ عِ  يرػ أف  عم كأصكٌؿ في عا
ـِ الذؼ أصدرْت فيهِ ٜٙٙٔ) ا بعنكاِفا التحميِل الصحيفُة الفرنسيُة )تكاصل( عدًدا خاص   ـ(، العا

ـِ السرِد( فقدْ  ْف ِقبِل أحِد المساهميَف مِ  ُنِحَت بعَد ذلَؾ بثبلثِة أعكاـٍ  البنائيِّ لمسرِد، أم ا مصطمُح )عم
ا )تزفيطاف تكدكدكرؼ  )جيرار جكنيط( الذؼ قاَؿ  "كيؤيُد هذا الرأؼَ  ،(ٔ)ـ("ٜٜٙٔفي العدِد الخاّصِ

، كاستعممَ ـُ بصكرةٍ  يِر شيُع تدريجًيا كيتعم  بأف  المصطمَح بدَأ يَ  النقاُد بصكرٍة  هُ دقيقٍة إلى أِف استقر 
. (ٕ)ـ("ٜٜٙٔكليَس ) ،ـ(ٜٚٙٔجعَمها سنَة ) إذْ  ؛هـْ في تحديِد السنةِ اختمَف معَ  كلكن هُ  ؛ةٍ دَ رِ مط  
)تكدكركؼ( هَك مِف  كفَ دُّ يعُ  بعَاهـْ  الناقِد(، حيَف قاالا بأف   فا كتاَب )دليلأيًاا مؤلِّ  َد هذا الرْأؼَ كأي  

ـِ السردياِت يرػ ال(ٖ) (استعمَل مصطمَح ناراتكلكجي )عمـ السردِ  باحثكفا أف  انتقاَؿ . كفي معج
ـْ يتأخْر كثيًرا عَ  كا األستاَذ السردياِت إلى لساِف العرِب ل ْف زمِف ظهكِرها في المغاِت الغربيِة، فقْد عدُّ

ها في بدايِة السبعين )تكفيقَ  اِت في الجامعِة التكنسيِة ي  بكار( رائًدا في هذا المجاِؿ، إْذ كاَف يدرسُّ
ـِ المناهِج الحديثِة لطمبةِ  . فاألقكاُؿ السابقُة تؤكُد أف  )السردياِت( بدأْت في (ٗ)األستاذيةِ  باس

  اِت.ي  اِت كفي أكاخِر الستيني  َل السبعينالدراساِت الغربيِة قبْ 

دْت بأف  ًدا عمى رأؼ )ميؾ باؿ( التي أك  رأُؼ )سعيد يقطيف( مستنِ  كهكَ  -الرأُؼ اآلخرُ 
كما  ،ـ(ٕٜٚٔا قبَل )جكنيط مَ  المؤسُس الحقيقيُّ لمسردياِت، حيف تحدثْت عفْ  )جيرار جكنيط( هكَ 

                                                           

 .ٔ٘عمـ السرد، ص (ٔ)
 .ٕٚالسرديات كالتحميل السردؼ، ص (ٕ)
 .ٖٖانظرا دليل الناقد األدبي ، ص (ٖ)
 .٘انظرا معجـ السرديات، ص (ٗ)
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، عِ عْ اللِة عمى ميبلِد السردياِت الفِ ؛ لمدِّ بعَد ُ  )سعيُد يقطيف( قْد  ٌل يرا ُ مَ عَ  ، كهكَ ًما قائًما بذاِتهِ مْ ميِّ
 ( )عاـَ -ي المنهجِ ف مقاؿٌ – الحقيقيُّ في كتاِب )جيرار جكنيط( )خطاب الحكايةِ  َد ميبلُد ُ شهِ 

ناِت األساسيَة التي المككِّ  تِ دَ ِمَف أطراِؼ المكاكِع، كحد  ْت مختَ مَ مَ الدراسَة لمْ  ـ(؛ ألف  هذ ِ ٕٜٚٔ
 .(ٔ)اشتغمْت بها

 ِف ثبلثَة أمكٍراكنستخمُص مْف هذيِف الرأييْ 

ـِ اسـَ ناراتكلكجيعدُّ )تكدكركؼ( أكَؿ مَ يُ -ٔ )السرديات(، إْذ كاَف  ْف أطمَق عمى هذا العم
ـُ ُيعرُؼ مِ  ، كالتحميُل البنيكؼُّ كمنْ  ،بأسماٍء متعددةٍ  ْف قبلُ هذا العم هاا نظريُة السرِد، كالتحميُل السردؼُّ

 لمركايِة، ك يُر ذلؾ. ، كنقُد الركايِة، كالتحميُل المسانيُّ يِ ، كبكيطيقا الحكْ لمحكي، كبكيطيقا النثرِ 

ـٍ مستقٍل بذاِتهِ  مرحمةَ ـ( ٕٜٚٔ) عاـِ  ما قبلَ ُيعدُّ -ٕ  ، فهيَ ما قبَل تككيِف السردياِت كعم
ـْ تتآلْف مَع بعِاها ها ليتكلَد منْ  ؛المرحمُة الجنينيُة التي كانْت عبارًة عْف جهكِد سردييَف متناثرٍة ل

 .عمـٌ مستقٌل بذاِتهِ 

ـُ ميبلٍد حقيقٍي لمجنيِف )السردياتِ  ـ( هكَ ٕٜٚٔ)عاـُ -ٖ جكنيط( في ( عمى يِد )جيرار عا
ـَ أجزاَء السردياِت كحد  ( الذؼ لمْ )خطاب الحكايةِ  هِ كتابِ   َد مككناِتها.م

  

                                                           

 .ٕٛانظرا السرديات كالتحميل السردؼ، ص (ٔ)
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  السرد   شعرية   اتجاىات   -الثالث   المطمب  

 ي السردي   ك  ح  الم   مستويات   -األوؿ   ع  ر  الف  

 مستكػً  كل   بأف   مـِ العِ  عَ ، مَ السردؼِّ  يِّ كِ حْ المَ  مستكياتِ  لتحديدِ  تصنيفاتٍ  عدةُ  ظهرْت  لقدْ 
 ا يأتيامَ  هذ  التصنيفاتِ  فْ ، كمِ هُ دراستُ  كفِ مْ المُ  مفَ  (السردِ  عمـِ ) اتجاهاتِ  فْ مِ  اتجا ٍ  بمثابةِ  هكَ 

 اهُ ، كمثالُ السردؼِّ  يِّ كِ حْ لممَ  مستكياتٍ  ةِ ثبلث عمى تحديدِ  قائـٌ  تصنيفٌ  -أكاًل 

 اكهيَ  ،السردؼِّ  لممحكيِّ  مستكياتٍ  ةَ ثبلث فيهِ  دد  حَ  ا كقدْ (كنيطجيرار ج) تصنيفُ  -ٔ
 .عني المدلكؿَ ا كتَ القصةُ  - أ

 .السردؼُّ  الخطابُ  -ب

 .السردؼُّ  علُّ الفِ  -ج

)خطاب  هِ كتابِ  ترجمةِ  بَ ( حسَ )الحكايةِ  اسـَ  الثبلثةِ  عمى المستكياتِ  أطمقَ  هُ بأن   العمـِ  معَ 
 (يقطيف سعيدِ ) امثلَ  ،مغاربةٍ  لنقادٍ  ؽْ ترُ  لـْ  ترجمةٌ  ، كهيَ منهـْ  كاحدٍ  كلِّ  مدلكؿَ  حَ كا   الحكاية(، ثـ  
 .(ٔ)()الحكيِ  ها بمصطمحِ الذؼ أبدلَ 

 ، فجعلَ السابقِ  بالتصنيفِ  شبيهٌ  ، كهكَ (البصرؼِّ  الجبارِ  عبدِ ) الناقدِ  تصنيفُ -ٕ
 اكهيَ  ،ثبلثةً  المستكياتِ 

 .(ٕ)الدالليُّ  -ج                    السردؼُّ  -ب                  الحكائيُّ  - أ

، كمثاُلهالممح فِ مستكييْ  عمى تحديدِ  قائـٌ  تصنيفٌ  -ثانًيا  كيِّ السردؼِّ

                                                           

، فقد ذكر سبب عدـ راا  لهذ  الترجمة، كلماذا ترجـ ٖ٘-ٕ٘انظرا السرديات كالتحميل السردؼ، ص (ٔ)
 مصطمح جيرار إلى الحكي.

، ناهاة ستار، منشكرات -دراسة -المككنات كالكظائف كالتقنيات–انظرا بنية السرد في القصص الصكفي  (ٕ)
 .ٙٙـ، صٖٕٓٓاتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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جيرار ) عندَ  السردؼِّ  المكاكعِ  عفِ  هِ حديثِ  ا ففي إطارِ (يقطيف سعيدِ ) تصنيفُ -ٔ
لَ (كنيطج  ، فقاـَ (كنيطج) رَ قر   اكمَ  ثبلثةً  كليَس  ،السردؼِّ  لممحكيِّ  مستكيافِ  هناؾَ  يككفَ  أفْ  ، فا 

 كهماا ،  مستكيافِ دَ عنْ  ، فأصبحَ مستكػ السردِ  معَ  يِ مستكػ الحكْ  بدمجِ 

 .(ٔ)الداللةُ  كهكَ  ،مستكػ القصةِ  -ب           الخطابةُ  كهكَ  ،يِ مستكػ الحكْ  - أ

 دَ ُحدِّ  ، كقدْ (إلى التبئيرِ  النظرِ  جهةِ كِ  فْ مِ  السردِ  نظريةِ )ا   في كتابِ نجدُ  رُ آخَ  تصنيفٌ -ٕ
 ، كهمااالسردؼِّ  لممحكيِّ  فيه مستكيافِ 

 .(ٕ)(السردؼُّ  )الفعلُ  السردُ -.                          بالحكايةُ -أ       

 السرد   شعرية   اتجاىات   -الثاني الفرع  

 ،فِ مستكييْ  دُ يحدِّ  هـْ بعَا  أف   لهُ  ، كاتاحَ السردؼِّ  يِّ المحكِ  مستكياتِ  الباحثُ  دَ حد   أفْ  بعدَ 
عمى  السردِ  شعريةِ  اتجاهاتِ  في تحديدِ  الباحثُ  سيعتمدُ ، السردؼِّ  لممحكيِّ  مستكياتٍ  ثبلثةَ  كآخريفَ 
 السردَ  يدرُس  ا اتجا ٌ اتجاهافِ  هناؾَ  يككفُ  ، كعميهِ السردؼِّ  لممحكيِّ  فِ مستكييْ  بكجكدِ  القائلِ  الرأؼِ 
، كفيما يأتي المستكييفِ  بيفَ  ثالٌث يجمعُ  اتجا ٌ  (، كهناؾَ )الداللةَ  الحكايةَ  يدرُس  كآخرُ  ،(يَ )الحكَ 
 ايلُ التفص

، السرديةُ  ى عادًة السيميائياتُ م  سَ "المُ  ، كهكَ مستكػ الحكايةِ  ا يدرُس األكؿُ  االتجا ُ  -أكاًل 
 الحاممةِ  بالكسيمةِ  اهتماـٍ  دكفَ  الحكايةِ  بسرديةِ  ...إلخ، كيهتّـُ ( ريماس)، (بريمكف )، (بركب) هُ يمثمُ 
 ه يدرُس . إن  مختمفةٍ  بكسائلَ  هُ ترجمتُ  يمكفُ  الحدثِ  نفُس  ما داـَ  -رسكًما فيمًما أكْ  أكْ  ركايةً –ا لهَ 

 لمجماعاتِ  اعتبارٍ  ، دكفَ عادًة ككنيةً  عتبرُ التي تُ  ها العميقةِ بنياتِ  إبرازَ  ؼُ ، يهدُ سرديةً  مااميفَ 
سابًقا  كما كافَ  السردؼِّ  العملِ  خارجَ  تككفُ  المااميفِ  دراسةَ  هذا ال يعني أف   كلكفْ  ؛(ٖ)"المسانيةِ 

 يككفَ  أفْ  بُ يجِ  أيديكلكجيةٍ  ـٍ يَ لقِ  تناكؿٍ  "أؼ   إف   بلْ  ؛المحاكاةِ  عمى نظريةِ  القائمةِ  في الدراساتِ 

                                                           

 .ٕ٘سرديات كالتحميل السردؼ، صانظرا ال (ٔ)
انظرا نظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، جيرار جينيت )جكنيط( كآخركف، ترجمةا ناجي مصطفى،  (ٕ)

 )نسخة الكتركنية(. ٜٚ، صٜٜٛٔ، ٔمنشكرات الحكار األكاديمي كالجامعي،  
 .ٜٚالسابق، ص (ٖ)
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 هِ ارتباطِ  فِ مِ  ـِ  ْ بالر   – ، فهكَ خاص   كجكدٌ  لهُ  النص   ؛ ألف  النّصِ  عفِ  قةً منبثِ  تحميلٍ  ًطا بآلياتِ مرتبِ 
 .(ٔ)"تركيبي   استقبلؿٌ  لهُ  -المرجعيِّ  بالخارجِ 

 تمؾَ  بتفكيؾِ  قاـَ ، ك ركسيةٍ  خرافيةٍ  حكايةٍ  مائةِ  مفْ  أكثرَ  بنيةِ  بدراسةِ  (بركب) فمثبًل قاـَ 
 أنما ٍ  سبعةَ  دَ فيها، فعد   أساسيٍّ  شبهِ  بشكلٍ  رةَ كالمتكرِّ  المشتركةَ  كالكظائفَ  العبلقاتِ  البنى؛ ليستنبطَ 
 عني "عملُ   تَ عندَ  كالكظيفةُ ، إليها إحدػ كثبلثيف كظيفةً  ، كأسندَ الخرافيةِ  الحكاياتِ  لشخصياتِ 
 عدُّ تُ  رئيسةٌ  كظائفُ  كهيَ  ،(ٕ)"كةِ بْ الحُ  جريافِ  داخلَ  هِ داللتِ  زاكيةِ  فْ مِ  حددٌ عمٌل مُ  ما، كهكَ  شخصيةٍ 

 استثناءٌ  ةَ ، إنما ثم  الكظائفِ  لكلِّ  خرافةٍ  كلِّ  ال يعني هذا استغراؽَ  "كلكفْ  ؛الحكاياتِ  بنيةِ  ركائزِ  فْ مِ 
ـ   ،(ٖ)ها"ايف إليْ تُ ، في حيف أخرػ الكظائفِ  فَ بعًاا مِ  خرافةٌ  تفقدُ  ، فقدْ في ذلؾَ   ذكَر بعَد ذلؾَ  ث

 هاها بكظيفةِ كأنْ  ،ؼِ أْ الن   ها بكظيفةِ ، فبدأَ نى الحكاياتِ ها في بِ ترتيبِ  ها َكْفقَ بَ كرت   الكظائفَ  تمؾَ 
في معنى  كمها يدكرُ  أشكاؿٍ  ا عدةَ لهَ  ذُ تتخِ  بلْ  ؛طْ قَ فَ  كاحدٍ  بشكلٍ  الكظيفةُ  قُ ، كال تتحق  التمجيدِ 
 هذ  الكظائفِ  . كمفْ العرَش  هِ في ارتقائِ  ، أكْ البطلِ  في زكاجِ  تتشكلُ  التمجيدِ  ، فمثبًل كظيفةُ الكظيفةِ 

 االعتراؼُ  -ٕٚ، همةِ المَ  إنجازُ  -ٕٙ، عمى البطلِ  صعبةٍ  ةٍ هم  مَ  اقتراحُ  -ٕ٘ا يأتي "، مَ ةً بَ مرت  
 الزائفِ  البطلِ  اتخاذُ  -ٜٕ، الشريرةِ  الشخصيةِ  أكِ  الزائفِ  لبطلِ ا أمرِ  افتااحُ  -ٕٛ، البطلِ  بمكانةِ 

ـ  ، (ٗ)"العرَش  كارتقاؤ ُ  البطلِ  زكاجُ  -ٖٔ، الشريرِ  عقابُ  -ٖٓمظهًرا جديًدا،   بعدةِ  خرجَ  ذلؾَ  بعدَ  ث
لنا  يؤكدُ  ما سبقَ  . كلكفْ الباحثِ  اهتماماتِ  فِ مِ  ليسْت  ، كهيَ مبنى الحكاياتِ  تخصُّ  فراياتٍ 
 .الحكايةِ  لتمؾَ  الناقلَ  السردَ  كليَس  ،هانفسِ  بمبنى الحكايةِ  (بركب) اهتماـَ 

ـ   كثيًرا، كلـْ  الداللةِ  بعمـِ  ا الذؼ اهتـ  ( ريماس)ه كمثمُ   لمداللةِ  ةً مناق كيفيةً  ككُنهُ  بالسردِ  يهت
ـ   حيفَ  بلْ  ؛فقطْ  ـ   بالسردِ  اهت ا اآلتي عند  عمى السؤاؿِ  جيبُ ، الذؼ يُ الداللةَ  يحملُ  هُ به ككنُ  اهت
، كاعيةٍ  ذكاتٍ  عفْ  الناتجةِ  اإلبداعِ  في شتى مظاهرِ  متجميةً  اإلمكافِ  في حكـِ  الداللةُ  تصبحُ  "كيفَ 

                                                           

، ٔفي السرد الركائي، عادؿ ار اـ، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمـك ناشركف، لبناف،   (ٔ)
 .ٕ٘ـ، صٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ

، حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي، بيركت، كالدار -مف منظكر النقد األدبي–بنية النص السردؼ  (ٕ)
  )نسخة الكتركنية(. ٕٗـ، صٜٜٔٔ، ٔالبيااء،  

 .ٙٗٔبنية السرد القصصي الصكفي،  (ٖ)
النظرية األدبية المعاصرة، راماف سمدف، ترجمةا جابر عصفكر، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاهرة،  (ٗ)

 .ٜ٘ـ، صٜٜٛٔ
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 بعمميةِ  المقصكدُ  ها؟ فميَس لَ  ةُ سَ فيها كالمؤسِّ  مةُ المتحكِّ  كالقكاعدُ  األنظمةُ  -ًعا لذلؾَ تبَ – كما هيَ 
فْ المؤلفِ  ببيئةِ  مباشرةً  ... كما ال يعني الدارُس الكحيدةِ  اإلنتاجِ  الكقكَؼ عمى داللةِ  الدرسِ   ... كا 
إلى  ال يرمي الدارُس  عاٍّـ  ، كبكجهٍ النِصّ  إنطاؽُ  هُ ما يحتاجُ  ، كبمقدارِ ايقةٍ  ففي حدكدٍ  فعلَ 

، الداللةِ  ما يرمي إلى إنتاجِ  بقدرِ  هِ خبللِ  فْ مِ  المؤلفِ  هكيةِ  ؼِ تعرُّ  ، أكْ اإلنتاجِ  مامكفِ  استقراءِ 
في  مبالغةٍ  دكفَ  ها النصُّ ا ينطقُ مَ   ُ عندَ  فالداللةُ  ،(ٔ)"هُ لَ  المككنةِ  الكحداتِ  ها استناًدا إلى نظاـِ كتكليدِ 
 األدبي   النص   حملُ تُ  التي كانْت  ،النقديةِ  سابًقا في الدراساِت  ذلؾَ  كما كافَ  الخارجيِّ  العالـِ  محاكاةِ 

 تُّ ا ال يمُ مم   ذلؾَ  ك يرِ  ،تاريخيٍّ  أكْ  ،أيديكلكجيٍّ  أكْ  ،دينيٍّ  أكْ  ،اجتماعيٍّ  أكِ  ،نفسيٍّ  عمى أساسٍ 
 .اجمالي   الغكي   افن   األدبِ  ككفُ  ،األدبِ  أصبًل إلى دائرةِ 

ا لنَ  التي نقمْت  الكيفيةُ  أؼِ  ،السردؼِّ  الخطابِ  مككناتِ  الثاني، كيدرُس  االتجا ُ  -ثانًيا
ا، ًكا كترتيًبا منطقي  نحْ  لمحكايةِ  أف   ه عمى اعتبارِ ه كطرائقَ كأركانَ  السردِ  أساليبَ  ، فيدرُس الحكايةَ 
، ، كالزمفِ الراكؼ كالمركؼ لهُ  ، كمكاكعِ السرديةِ  البنيةِ  ي بمككناتِ نِ فيها؛ فعَ  السردِ  آليةُ  لهُ  تخاعُ 
 .(ٕ)ذلؾَ  ، ك يرِ السردؼِّ  ، كالصكتِ كالصيغةِ 

 (بركست) ه لركايةِ دراستِ  خبلؿِ  فْ مِ  (كنيطجيرار ج) هكَ  ػ لهذا االتجا ِ تصد   فْ مَ  كأشهرُ 
 ، كهيامستكياتِ  ثبلثةِ  فْ مِ  يتألفُ  السردؼ   العملَ  أف   فَ فبي   ،(الاائعِ  الزمفِ  عفِ  )البحثُ 

 .األحداثِ  سمسمةَ  أكْ  عني المدلكؿَ ا كتَ القصةُ -أ

 حدثٍ  بركايةِ  الذؼ ياطمعُ  السردؼ   عني المنطكؽَ ا كيَ المكتكبُ  أكِ  الشفكؼُّ  الخطابُ -ب
 .األحداثِ  فَ مِ  سمسمةٍ  أكْ 

 عمى أف   الذؼ يقكـُ  الحدثُ  هكَ  بلْ  ؛الذؼ يركؼ  الحدثُ  ليَس  ا كهكَ السردؼُّ  الفعلُ -ج
 .هِ ذاتِ  متناكاًل في حدِّ  السردِ  لُ ه فعْ شخًصا ما يركؼ شيًئا ما، إن  

                                                           

ـ، ٜٜٔٔفي الخطاب السردؼ )نظرية قريماس(، دمحم الناصر العجيمي، الدار العربية لمكتاب، تكنس،  (ٔ)
 الكتركنية()نسخة  .ٖٓص

 .ٜٜٔكص ٚٙانظرا بنية السرد في القصص الصكفي، ص (ٕ)
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عمى  ستتركزُ  هُ دراستَ  أف   دَ ها، حد  معنى كٍل منْ  فَ ، كبي  الثبلثةَ  المستكياتِ  سردَ  أفْ  دَ بعْ ك 
، كخصكًصا في الذؼ يبدك في األدبِ  السردؼِّ  عمى الخطابِ  بمعناها األكثر شيكًعا، أؼْ  الحكايةِ 
 .(ٔ)انا نًصا سردي  التي تهمُّ  الحالةِ 

 ، فيدرُس السابقيفِ  االتجاهيفِ  بيفَ  يسعى إلى الجمعِ  ا كهكَ الثالثُ  االتجا ُ  -ثالًثا كأخيًرا
 (شاتماف) ػ لهُ تصد   فْ مَ  أشهرِ  فْ (، كمِ )السردِ  يِ كالحكْ  الحكايةِ  خبلؿِ  فْ مِ  السردؼ   المحكي  
 .(ٕ)ـٕٜٛٔ (برانس)ـ كٜٛٚٔ

 دراسةِ  خبلؿِ  فْ مِ  السردؼ   الخطابَ  يدرُس ك ه، االتجاَ  األخيَر في دراستِ  الباحثُ  يعتمدُ كس
( )المدلكؿُ  ا الحكايةُ ، كأم  الثالثِ  في الفصلِ  الشعريةِ  الثاني، كالمغةِ  ( في الفصلِ الراكؼ )الساردِ 

 .الرابعِ  في الفصلِ  التبئيرِ  خبلؿِ  فْ ها مِ فسيدرسُ 

 

 

 

 

 

  

                                                           

، جيرار جينيت )جكنيط(، ترجمةا دمحم معتصـ كعبد الجميل -بحث في المنهج–انظرا خطاب الحكاية  (ٔ)
 )نسخة الكتركنية(. ٖٛكص ٖٚـ، صٜٜٚٔ، ٕاألزدؼ كعمر حمى، الهيئة العامة لممطابع األميرية،  

 .ٜٚسرد مف كجهة النظر إلى التبئير، صانظرا نظرية ال (ٕ)
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 اردػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعريػػػش    
 وػػػػػػارد ووظائفػػػػػتعريف الس -المبحث األوؿ             
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 األوؿ   المبحث  

 و  ووظائف   السارد   تعريف   

 توطئة: الراوي/السارد  -األوؿ   المطمب  

ّـُ بمامكِف الركايِة كمَ  َتُعدِ  لـْ  سائًدا في الدراساِت  ا كاَف ذلؾَ الدراساُت السرديُة الحديثُة تهت
الذؼ يحكؼ  -الكاسعِ  بمعنا ُ –أصبَح اهتماُمها ينصبُّ عمى الشكِل  النقديِة القديمِة لمركاية؛ إذْ 

يتفاكتكَف  هـ، كلكن هـْ عْف مكاكٍع معيٍف مشترٍؾ بينَ  مكِف أْف يكتَب  يُر ركائيٍّ َف المُ المامكَف. فمِ 
جا ( التي ْف خبلِؿ تمايزِهـ في الكيفيِة كاآلليِة )الشكلِ دِتها مِ كيتمايزكَف في درجِة إتقانِهـ لمكتابِة كا 

 المامكَف.  احتاَنتِ 

 كلكفْ  ؛حديًثا عِف الففِّ أبًدا )مارؾ شكرر( "في حدِّ ذاِته ليَس  حتكػ برأؼِ فالحديُث عِف المُ 
 أؼِ  -لمنَجزِ نا ال نتحدُث بكصِفنا نقاًدا إال حيَف نتحدُث عِف المحتكػ احديًثا عِف التجِربِة، كأن  

كالمحتكػ المنَجِز  -أك التجرِبةِ –عمبًل فنًيا. كالفرُؽ بيَف المحتكػ  . العمُل الفنيُّ بكصِفهِ -الشكل
 .(ٔ)التقنيُة. إذْف فحيَف نتحدُث عِف التقنيِة فإن نا نتحدُث عْف كلِّ شيٍء تقريًبا" هكَ 

ـْ يُعدِ  أصبَح مجمكعَة تقنياٍت كأدكاٍت  ؛ بلْ الشكُل مجرَد ِكعاٍء الحتكاِء المامكِف فقطْ  فم
؛ لذلؾَ  التقنياِت،  أصبَح عمُل المقارباِت السرديِة الحديثِة تحميَل هذ ِ  يقكـُ عميها العمُل السردؼُّ

ُف الركائيُّ عمَمهُ  ا نفرِّؽ بيَف الركاياِت ، كبهَ ْف خبلِلها عْف  يِر ِ ا، فيتميُز مِ السردؼ  بهَ  التي ُيدشِّ
ْف خبلِؿ قدرِة الركائيِّ اإلبداعيِة عمى استعماِؿ ِة إبداعًيا، مِ اإلبداعية، كالركاياِت الهش  ذكاِت القيمِة 

، إْذ إف  كل  عمٍل سردٍؼ يناسُبهُ  هذ  التقنياِت كتطكيِعها بشكٍل فع اٍؿ، يتناسُب مَع عمِمهِ   السردؼِّ
مًما؛ الذؼ ُيحيُط بهذ  اآلليِة عِ  المبِدُع هكَ  التقنياِت. كالركائيُّ المتمكِّفُ  آليٌة معينٌة في استعماِؿ هذ ِ 

، أم   فيكظُف التقنياِت تكظيًفا الئًقا كمفيًدا لعمِمهِ  الذؼ يستخدُمها  ا الركائيُّ الفاشُل فهكَ السردؼِّ
 إهماِلهِ  ها، أكْ بل فائدٍة ُترَجى منْ بالتقنياِت بِ  ْف خبلِؿا تكديِس عمِمهِ بشكٍل عشكائيٍّ ك يِر مكظ ٍف، مِ 

 عَض التقنياِت التي يككُف عمُمه السردؼُّ بأمّسِ الحاجِة إليها.ب

                                                           

نظريات السرد الحديثة، كاالس مارتف، ترجمةا حياة جاسـ دمحم، الهيئة العامة لشئكف المطابع األميرية،  (ٔ)
 . ٙٔـ، صٜٜٛٔ
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ـِ الدراساِت السرديِة الحديثِة هكَ  )ب.  ا أشاَر إلى ذلؾَ دراسُة التقنياِت، كمَ  فمحكُر اهتما
مكُف أْف نقكَؿ شيًئا مفيًدا حكَؿ يقكُؿا "ال يُ  إذْ  ،(ٖٕٚ-ٕٕٚ" )صالركايةِ  "ففّ  لكبكؾ( في كتاِبهِ 

ـ  بدراسِة الطريقِة التي ُصنِ  ركايٍة ما، ـْ نهت  بها، ففي كلِّ نقاشاِتنا حكَؿ الركايِة ُنعاني ِمفْ  عْت ما ل
يَ  المظهُر الذؼ َتِجُب دراسَته،  التقنيَة هيَ  تقنيَة الركايِة، كبالتالي فإف  هذ ِ  هُ َجْهِمنا بما ُيمكُف أْف نسمِّ

... ُفهُ فأْف تككَف )ج. أكستف( دقيقَة المبلحظِة، كأْف يككَف )ديكنز( ساحًرا كبيًرا... كلُّ هذا َنعرِ 
... كلكْي نستطيَع التحكـَ فيها ما َنطمُح إلى رؤيِتهِ  ا هكَ كما أنجزك  فعمي   ككذا مكاهُبهـْ  كلكْف كتُبهـْ 

 .(ٔ)مٌة كااحٌةا أْف ندرَس التقنيَة"كُنعيَد خمَقها، هناؾ كسي

، ، الحذؼِ ، التبئيرِ ، المغةِ ، الشخصيةِ ، المكافِ الراكؼ، الزمافِ  االتقنياِتا تقنيةُ  ْف هذ ِ كمِ 
في نظِر  التقنياِت الكثيرِة، كالتي هيَ  ،...، ك يُرها مفَ ، االستباؽِ الكعي، المناجاةِ  ، تيارِ التمخيصِ 

، كال يكتفي بالتقنياِت إف  الركائي  المبدَع يجدُد في التقنياتِ  ٍة، إذْ دٌة ك يُر منتهيالباحِث متجدِّ 
 .سابقيَف لهُ  ركائيِّيفَ  كالمكركثِة عفْ السائدِة، 

ّـُ دراسُة تقنيِة الراكؼ في هذا الفصِل، كتقنيتْيا المغِة كالتبئيِر في الفصمْيفِ   .البلحقْيفِ  كسيِت

ّـِ تقنياِت الركايِة؛ فهَي ِمَف المشكِّبلِت الرئيسِة لهَ  ُتعدُّ تقنيُة الراكؼ مفْ  ا، فبل ركايَة بدكِف أه
ًما لجميِع أنكاِع الَقّصِ منُذ عنصًرا فنًيا ُمبلزِ  بكصِفهِ  كأهميِتهِ  "حافَع الراكؼ عمى مكانِتهِ  سارٍد، فقدْ 

َفهيِّ إلى العصِر الحديِث؛ حيُث اتجهْت عنايُة ا ـِ في األدِب الش  لسرديِة إلى هذا العنصِر القدي
 .(ٕ)"المركؼِّ  أكِ  ُمنِتًجا لمَمحكيِّ  بكصِفهِ  الهاِـّ 

فهي ِة القديمِة دكٌر ُمهـ   فكافَ  ، كمنزلٌة مرمكقٌة، إْذ بدكِنه ال يكجُد لمراكؼ في القصِص الش 
ـٍ، يسُرُد قصَتهُ  فْ قصٌة، فهَك كائٌف حي  مِ  ـٍ كَد َيعِرفكَنه حق   ًها لكجٍه، فهـْ عمى ُمستمعيِه كجْ  لح

ُمبدِع  سِمَعها مفْ  ، أـْ َكحي خياِلهِ  ِة سكاء كانْت مفْ الخاص   المعرفِة؛ حيُث يصكُغ القصَة بطريقِتهِ 
ـ  راٍك مثِمهِ  سِمَعها مفْ  ، أـْ القصِة نفِسهِ  ، فغياُب الراكؼ هَك  ياٌب يقكـُ بسرِدها عمى ُمستمعيهِ  ، ث
 كمي  لمقصِة. 

                                                           

 )نسخة الكتركنية(. ٔٔنظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، ص (ٔ)
، فريدة إبراهيـ بف مكسى، دار  يداء لمنشر كالتكزيع، -راسة نقديةد–زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية  (ٕ)

 .ٕٚـ. صٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔاألردف،   -عماف
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المهّـُ لصيًقا بالراكؼ حتى بعَد ظهكِر الحكاياِت كالقصِص كالركاياِت كقْد بقَي هذا الدكُر 
بعَد ظهكِر السردياِت التي اهتمْت بالركاياِت بشكٍل أعمٍق، فاهتمْت  المكتكبِة، كازدادْت أهميُتهُ 

عْت مفْ  ،بتقنيِة الراكؼ  ـِ مفهكـِ الراكؼ، ككثيًرا ما لجَأ انُ ، "فتفن  دراسِتهِ  ككس  لكت اُب كا في استخدا
نا ؛ فبرَز لديْ (ٔ)سياُؽ السرِد" َق ما يقتايهِ الركائيكف إلى تنكيِع الراكؼ في العمِل الركائيِّ الكاحِد، َكفْ 

ـِ بكلِّ شيٍء(، ك)الراكؼ معَ  ـِ(، (، ك)الراكؼ باميِر المتكمِّ أنماٌ  عديدٌة مَف الركاِةا كػ)الراكؼ العمي
ِد(، ِؾ(، ك)الراكؼ الشاهِ ِب(، ك)الراكؼ المشارِ ِر المخاطَ ك)الراكؼ باميِر الغائِب(، ك)الراكؼ بامي

مِل(، ك)الراكؼ المراقِ  أنماِ  الركاِة، عمًما بأف  الراكَؼ في الركايِة  ِب(، ك يرِها مفْ ك)الراكؼ الُمحِّ
 هُ الكاحدِة قْد يتمظهُر بعدِة أنماٍ ، فيككُف راكًيا عميًما بكلِّ شيٍء، كتارًة ال يعِرُؼ إال ما تعرفُ 

ـُ بػ)اميِر المتكمِّ  ـ  الشخصيُة، كقْد يتكم ِب(، كقْد يككُف شاهًدا، كفي لػ)اميِر الغائِ  يترُؾ ذلؾَ  ـِ(، ث
 ِسياُؽ الركايِة. َق ما يتطمُبهُ مفاِصِل الركايِة ُيصبُح مشاِرًكا، كهكذا.. َكفْ  َمْفِصٍل مفْ 

 .اآلتيةِ ْف أنماِ  الركاِة في المباحِث كسكَؼ يدرُس الباحُث بعًاا مِ 

 

  

                                                           

ـ، ٕٓٔٓ، ٖلبناف،   -تقنيات السرد الركائي في اكء المنهج البنيكؼ، يمنى العيد، دار الفارابي، بيركت (ٔ)
 .ٖٙٔص
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 الراوي/السارد   مصطمح   تعريف   -الثاني المطمب  

 المصطمح   تعددية  أسماء   -األوؿ   الفرع  

عنَد  -الفرنسيِّ –"  narrater"ك، -اإلنجميزؼِّ –" " narratorَد تداكُؿ مصطمِح لقْد تعد  
في التداكِؿ، أم ا  ْيا السارِد كالراكؼ نصيُب األسدِ حَ المترجميَف كالدارسيَف العرِب، ككاَف لمصطمَ 

( فهَي نادرُة االستعماِؿ.  المصطمحاُت األخرػا كػ)الحاكي( ك)الراكيِة( ك)القاّصِ

فاستخدـَ بعُاهـْ مصطمَح )الراكؼ( فقْط، كػ)سامي دمحم(
ك)عبِد  (ٕ))فريد أنطكنيكس(، ك(ٔ)

، ك)نهاد (ٙ)إبراهيـ( ك)السيدِ ، (٘)يقطيف( ، ك)سعيدِ (ٗ)(الكردؼِّ  الرحيـِ  ، ك)عبدِ (ٖ)(المطمبيِّ  الجبارِ 
 ، ك)محمدِ (ٕ)مكسى( بفِ  إبراهيـَ  ، ك)فريدةَ (ٔ)الحباشة( ، ك)صابرِ (ٛ)إبراهيـ( هللاِ  )عبدِ ، ك(ٚ)التكرؼ(

                                                           

، ترجمة كا عدادا سامي دمحم، منشكرات دار الجاحع لمنشر، انظرا الركاية كصنعة كتابة الركاية، ادكارد ابمشف (ٔ)
 )نسخة الكتركنية(. ٖٗـ، صٜٔٛٔالجمهكرية العراقية، 

-انظرا بحكث في الركاية الجديدة، ميشاؿ بكتكر، ترجمةا فريد أنطكنيكس، منشكرات عكيدات، بيركت (ٕ)
 )نسخة الكتركنية(. ٙٙك ص٘ٙك صٖٙ، صٜٙٛٔ، ٖباريس،  

انظرا الكجيز في دراسة القصص، ليف اكلتبنيرند، كليزلي لكيس، ترجمةا عبد الجبار المطمبي، منشكرات  (ٖ)
. )نسخة ٙٗٔكص ٗٗٔك صٖٗٔـ، صٕٜٛٔالجمهكرية العراقية،  -دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر، بغداد

 الكتركنية(
، ٔالكردؼ، مكتبة اآلداب، القاهرة،  انظرا تطكر التقنيات السردية في الركاية المصرية، عبد الرحيـ  (ٗ)

 .ٓٔٔ-ٛٓٔـ، صٕٛٓٓ-قٜٕٗٔ
، ٖالتبئير(، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي،   -السرد -انظرا تحميل الخطاب الركائي )الزمف (٘)

. كالركاية كالتراث السردؼ )مف أجل كعي جديد بالتراث(، سعيد يقطيف، رؤية ٘ٙكص ٕ٘ـ، صٜٜٚٔ
، -مفاهيـ كتجميات–. كالسرد العربي ٗٔٔ-ٖٔٔكص ٙٓٔـ، صٕٙٓٓ، ٔقاهرة،  لمنشر كالتكزيع، ال

الجزائر، الدار العربية لمعمـك  -سعيد يقطيف، دار األماف، الربا ، منشكرات االختبلؼ، الجزائر العاصمة
 ٔٚ. كالسرديات كالتحميل السردؼ، صٙٚك صٖٙـ، صٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔلبناف،   -ناشركف، بيركت

 .٘ٛكص ٗٚك
، السيد إبراهيـ، دار قباء لمطباعة -دراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة فف القصة–انظرا نظرية الركاية  (ٙ)

 .ٗ٘ٔكص ٔ٘ٔـ، صٜٜٛٔكالنشر كالتكزيع، القاهرة، 
اكنيميه، ترجمةا نهاد التكرلي، مراجعةا فؤاد التكرلي كمحسف  رياؿانظرا عالـ الركاية، ركالف بكرنكؼ، ك  (ٚ)

 . ٖٚ-ٕٚـ، صٜٜٔٔ، ٔالعراؽ،   -دار الشؤكف الثقافية العامة، بغدادالمكسكؼ، 
مقاربات نقدية في التناص كالرؤػ كالداللة، عبد هللا إبراهيـ، المركز الثقافي العربي، –انظرا المتخيل السردؼ  (ٛ)

 .ٖٙ-ٔٙ، صٜٜٓٔ، ٔبيركت، الدار البيااء،  
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شاكر(، ك)سمير  )بدرؼ عثماف(، ك)حميد الحمداني(، ك)جميلِ ك (ٗ)، ك)يمنى العيد((ٖ)عزاـ(
 ،(٘)سكيرتي( كيميطيك(، ك)حسف بحراكؼ(، ك)محمدِ  الفتاحِ  المرزكقي(، ك)سيزا القاسـ(، ك)عبدِ 

.  ك يِرهـْ

، (ٙ)شكرؼ المبخكت( ك)رجاء بِف سبلمة()آخركف مصطمَح )السارِد( فقْط، كػ كاستعملَ 
جاسـ  ك)حياةَ ، (ٛ)حمي( األزدؼ( ك)عمرَ  الجميلِ  ك)عبدِ معتصـ(  )محمدِ ك ،(ٚ)نديـ خشفة( ك)محمدِ 
 ، ك)سعيد(ٕٔ)(مرتاض الممؾِ  ، ك)عبدِ (ٔٔ)مزياف( الرحمفِ  ، ك)عبدِ (ٓٔ)، ك)رشيد بنحدك((ٜ)دمحم(

                                                                                                                                                                      

قراءات في الركاية العربية مف المص كالكبلب لنجيب محفكظ إلى بنات الرياض لرجاء –انظرا  كاية السرد  (ٔ)
 .ٙٙ-٘ٙـ، صٕٓٔٓ-قٖٓٗٔسكرية،  -الصانع، صابر الحباشة، دار نينكػ، دمشق

 كما بعدها. ٕٚانظرا زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص (ٕ)
ـ، ٕ٘ٓٓنشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،، دمحم عزاـ، م-دراسة–انظرا شعرية الخطاب السردؼ  (ٖ)

 .ٖٛكص ٚٔكص ٓٔص
 .ٖٙٔ-ٖٗٔانظرا تقنيات السرد الركائي في اكء المنهج البنيكؼ، ص (ٗ)
انظرا المصطمح السردؼ في النقد األدبي العربي الحديث، أحمد رحيـ كريـ الخفاجي، مؤسسة دار الصادؽ  (٘)

 .ٜٕٔـ، صٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔاألردف،   -، عمافالثقافية، العراؽ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع
 )نسخة الكتركنية(. ٚ٘-ٙ٘كص ٗ٘انظرا الشعرية، ص (ٙ)
، ٔانظرا الكتابة في درجة الصفر، ركالف بارت، ترجمةا دمحم نديـ خشفة، مركز اإلنماء الحاارؼ،   (ٚ)

 )نسخة الكتركنية(. ٔٗـ، صٕٕٓٓ
 الكتركنية()نسخة . ٓٗكص ٕٙكص ٖٕانظرا خطاب الحكاية، ص (ٛ)
 . ٓٚٔكص ٕٔكص ٚانظرا نظريات السرد الحديثة، ص (ٜ)
انظرا النص الركائيا تقنيات كمناهج، برنار فاليط، ترجمةا رشيد بنحّدك، المجمس األعمى لمثقافة، ُطبع  (ٓٔ)

  .ٕٙ-ٕٗـ صٜٜٜٔبالهيئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، 
، ٔتكدكركؼ، ترجمةا عبد الرحمف مزياف، منشكرات االختبلؼ،   انظرا مفاهيـ سردية، تزفيطاف (ٔٔ)

  )نسخة الكتركنية(.ٛٚك ٙٙـ، صٕ٘ٓٓ
، عبد الممؾ مرتاض، مطابع الرسالة، الككيت، -بحث في تقنيات السرد–انظرا في نظرية الركاية  (ٕٔ)

 .ٖٕٓ-ٕٕٚـ، مثبًل صٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ
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السماكؼ(، ك)عدناف بف  العالي بك طيب(، ك)أحمدَ  )عبدِ ، ك(ٕ)ك)أماني أبك رحمة(، (ٔ)بنكراد(
 .(ٖ)عمي(، ك يِرهـ )عكادك)سعيد عمكش(، ك)فرياؿ كامل(، ك ذريل(، ك)راكز أحمد(،

، فتارًة يستخدمكَف مصطمَح )الراكؼ(، كتارًة نفِسهِ كاستعمل فريٌق المصطمحْيِف مًعا بالمعنى 
، ك)دمحم (٘)عبد العزيز زيد( ، ك)إبراهيـَ (ٗ)ار اـ( يستخدمكَف مصطمَح )السارِد(، كػ)عادؿِ  أخرػ 

 .(ٛ)مصطفى( )ناجي، ك(ٚ)القااي( كآخريف ، ك)محمدٍ (ٙ)عمي الشكابكة(

 ا في المعنى، كػ)إبراهيـَ مَ قيَف بينهُ َفرِّ استعمَل المصطمحْيِف مًعا مُ  َمفِ  كقميٌل جًدا منهـْ 
 .(ٓٔ)فال( ، ك)صبلحِ (ٜ)خميل(

ـَ )أحمُد رحيـ كريـ الخفاجي( بإجراِء تقريٍب ِمَئِكؼِّ الستعماِؿ مصطمِح  كقدْ  قا
((narrator  إصدارِ  ـ سنةَ ٕٕٔٓعنَد الكت اب كالمترجميف العرِب المعاصريَف )حتى سنة 

 اآلتيا( فكاَف عمى النحِك هِ دراستِ 

                                                           

المغرب،  -راد، المركز الثقافي العربي، الدار البيااءانظرا السرد الركائي كتجربة المعنى، سعيد بنك (ٔ)
 .ٓٚ-ٜٙكص ٘ٙـ، صٕٛٓٓ، ٔلبناف،   -بيركت

 .ٗٔ-ٕٔ، ص-مدخل إلى نظرية السرد–انظرا عمـ السرد  (ٕ)
 .ٜٕٔانظرا المصطمح السردؼ في النقد األدبي العربي الحديث، ص (ٖ)
 .٘ٚ-ٗٚكص ٖ٘-ٖٗانظرا في السرد الركائي، ص (ٗ)
، إبراهيـ عبد العزيز زيد، تقديـا أحمد -كتابات أبي حياف التكحيدؼ نمكذًجا–السرد في التراث العربي  انظرا (٘)

 .ٕٙ-ٕٗـ، صٜٕٓٓ-قٜٕٗٔ، ٔيكسف عمي، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية،  
، دمحم عمي الشكابكة، منشكرات -البنية كالداللة–انظرا السرد المؤطر في ركاية النهايات لعبد الرحمف منيف  (ٙ)

دراسات في المبنى الحكائي العربي، –. كثنائيات في السرد ٖٙٔ-ٖٗٔـ، صٕٙٓٓأمانة عماف الكبرػ، 
 ٕٔـ، صٕٕٔٓدمحم عمي الشكابكة، إصدارات مادبا مدينة الثقافة األردنية، الناشر كزارة الثقافة، عماف، 

 .ٕ٘كص
 .ٕٕٗكص ٜ٘ٔانظرا معجـ السرديات، ص (ٚ)
. حيث استخدـ مصطمح الراكؼ مف ٙٔكص ٗٔ-ٖٔانظرا نظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، ص (ٛ)

 ، كمصطمح السارد في باقي الكتاب.ٗٔبداية الكتاب كحتى ص
ـ، ٕٕٓٓثقافة، عماف، ، إبراهيـ خميل، كزارة ال-دراسات في الخطاب الركائي العربي–انظرا أقنعة الراكؼ  (ٜ)

 .ٜٙٔكص ٙٗٔص
، مصر، -لكنجماف -انظرا ببل ة الخطاب كعمـ النص، صبلح فال، الشركة المصرية العالمية لمنشر (ٓٔ)

ـ. حيث يقكؿا "فاختيار السارد لهذا الراكؼ ليس مجرد اختيار بيف أشكاؿ نحكية متعددة..."، ٜٜٙٔ، ٔ 
 .ٜٜٖص
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  Narrator(ٔ)  

  

السارد                                  كالسارد الراكؼ                  الراكؼ 
(ٗٓ(                                )%ٕ٘)%                                (ٖ٘)% 

َة في  إذْ ؛ كيميُل الباحُث إلى استعماِؿ )السارِد( ك)الراكؼ( مًعا بالمعنى نفِسهِ  ال ُمَشاح 
 .مًعا كا المصطمحْيفِ استعممُ  بالمراِد، باإلاافِة إلى أف  كباَر نقاِدنا قدِ  افِ يَ ما يفِ االصطبلِح، ككبلهُ 

 (narrateur-narrator) الراوي/السارد   تعريف   -الثاني الفرع  

ـ  الدارسكَف بتقنيِة الراكؼ، فتناكلُ  كا ، كدرسُ كبي نكا أنماَطهُ  ،كا تعريَفهُ بعَد ظهكِر السرديِة، اهت
ْف تعريفاِت الدارسيَف الغربييَف مَع تقنياِت الركايِة األخرػ، كسكَؼ يسُرُد الباحُث بعًاا مِ  َعبلقاِتهِ 

 ًة َكْفَق سنِة إصداِر الدراسِة تصاعدي اابَ كالعرِب، مرت  

 ها إطبلؽُ التي ينطمُق منْ َغ ُد المبادِ الذؼ يجسِّ  ... هكَ الفاعُل في كلِّ عمميِة بناءٍ  "هكَ  -ٔ
ـِ التقكيميِة. كهكَ   تصكَر ُ  نقاسُمهُ  كها، كيجعُمنا بذلؾَ يجمُ  الذؼ ُيخفي أفكاَر الشخصيِة، أكْ  األحكا

 ، أكِ الزمني   الخطاَب الَمْحِكي، كيختاُر التتاليَ  الذؼ يختاُر الخطاَب المباشَر، أكِ  لمنفسيِة. كهكَ 
 .(ٕ)قصٍة ببل سارٍد"االنقبلباِت الزمنيَة. فبل كجكَد ل

 .(ٖ)"نحفُ  كنجهُمهُ  هكَ  ـٍ يعرُفهُ عالَ  نا كبيفَ "إنه الكسيُط الاركرؼُّ بينَ -ٕ        

 .(ٗ)ِل، كال ينتمي لمحياِة الكاقعيِة"ـِ المتخي  العالَ  "السارُد يشكُل جزًءا مفَ -ٖ

 .(٘)"ْف خبلِؿ ممفكِظهِ ُد إال مِ الصكُت الخفيُّ الذؼ ال يتجس   "هكَ -ٗ

                                                           

 .ٖٓٔألدبي العربي، صانظرا المصطمح السردؼ في النقد ا (ٔ)
 )نسخة الكتركنية(. ٙ٘الشعرية، ص (ٕ)
 )نسخة الكتركنية(. ٜٛنظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، ص (ٖ)
 )نسخة الكتركنية( .ٕٓٔالسابق، ص (ٗ)
 .ٔٙالمتخيل السردؼ، ص (٘)
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 يقكـُ بصيا ِة تمؾَ  حاٌكر فاعٌل؛ ألن هُ  "الكاسطُة بيَف مادِة القصِة كالمتمقي، كلهُ  -٘
 .(ٔ)المادِة"

ما يككُف الصكُت  يُر المسمكِع الذؼ يقكـُ بتفصيِل مادِة الركايِة إلى المتمقي، كرب   "هكَ -ٙ
، مم   ـِ الركايِة، بكامِل تفاصيِل عالَ ْف يتكلى اإلدالَء الشخُص المكصكُؼ مظهًرا مخبًرا داخَل النّصِ

ْف ا أف  مِ ـَ الشخصياِت كسماِتها كمبلمَحها الفكريَة كَعبلقاِتها كتناقااِتها. كمَ يممُؾ قدرَة أْف يقدِّ  فهكَ 
ـَ الكقائِع المتعاقبِة أكِ  مهاِمهِ  المتكازيِة التي تؤلُف كياَف الحدِث في الركايِة، كيقكـُ  المتداخمِة أكِ  تقدي

ـِ الخمفيِة الزمانيِة كالمكانيِة لمشخصياِت كاألحداِث، كيسبُؾ جميَع هذ ِ  فابًل عفْ   هذا بتقدي
يككُف هذا الراكؼ إحدػ شخصياِت الركايِة فيقدـُ ما يشاهُد  العناصِر، كيقدُمها إلى القارِغ، كقدْ 

ٍد يككُف صكًتا خفًيا  يَر مكص ها. كقدْ منْ  ْف أحداٍث، كما يشارُؾ في صنِعهِ مِ  أماَمهُ  كٍؼ كال ُمجس 
ما كانْت ، كمهْ بها. بيَد أن هُ  هُ َؼ َعبلقتُ عر ـُ األحداَث دكَف أْف تُ يقدِّ  ـِ الركايِة، لكن هُ مادًيا في عالَ 

 .(ٕ)ةٍ ، ال ُبد  أْف ينطكَؼ عمى رؤيٍة خاص  كصفاُتهُ  أحكاُلهُ 

ـٍ آخرَ  قدْ  "كاحٌد مف شخكِص القصِة إال أن هُ -ٚ ـِ الذؼ تتحرُؾ  ينتمي إلى عاَل  يِر العاَل
بالحركِة في زماٍف كمكاٍف أكثَر  شخصياُتها، كيقكـُ بكظائَف تختمُف عْف كظيفِتها، كيسمُح لهُ  فيهِ 

ا تقكـُ الشخصياُت بصناعِة األفعاِؿ كاألقكاِؿ كاألفكاِر التي ُتديُر زماِنها كمكاِنها، فبينمَ  اتساًعا مفْ 
ـِ الخياليِّ المصكرِ  إلى  نحَك الصراِع كالتطكِر، فإف  دكَر الراكؼ يتجاكُز ذلؾَ  كتدفُعهُ  ،َدف َة العال

ـِ كمِّهِ  ـ  مِ  عرِض هذا العاَل نما تنتمي سائُر ، إْذ بيْ في إطاٍر خاّصٍ  كاِعهِ  ْف زاكيٍة معينٍة، ث
ـِ األفعاِؿ التي تصنُع الحياَة، فإف  الراكَؼ ينتمي إلى عاَلمْيف آَخرْيف، هماا  الشخصياِت إلى عال

ـِ الرؤيِة الخياليِة التي ُترَص  ـِ األقكاِؿ، كعاَل الحياُة. فالشخصياُت تعمُل، كتتحدُث  ها هذ ِ ُد منْ عاَل
ـ  ، كما تتناجى بهِ ، كما تفكُر فيهِ الشخصياُت، كما تقكُلهُ  كتفكُر، كالراكؼ يعي كيرصُد ما تفعُمهُ  ، ث

 .(ٖ)"يعرُاهُ 

                                                           

 .ٔٙالمتخيل السردؼ، ص (ٔ)
 .ٚٔٔالسابق، ص (ٕ)
ـ، ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، ٕالراكؼ كالنص القصصي، عبد الرحيـ الكردؼ، دار النشر لمجامعات، القاهرة،   (ٖ)

 . ٚٔص
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المؤلُف  ٌع خيالي  كمقالي  يصنُعهُ مكقِ  بْل هكَ  ؛صكرُتهُ  المؤلُف أكْ  "الراكؼ ليَس هكَ -ٛ
، قدْ  أكثُر مركنًة، كأكسُع مجااًل مَف  كقْد يختمُف، كهكَ  يتفُق مَع مكقِف المؤلِف نفِسهِ  داخَل النّصِ
ا َب الصكرِة التي يقتايهيتنكُع، كقْد يتطكُر حسَ  ُد في النّصِ الكاحِد، كقدْ قْد يتعد   المؤلِف؛ ألن هُ 

 أكْ  ،دكرٌ  مكقٌع، أكْ  بْل هكَ  ؛العمُل القصصيُّ ذاُته. الراكؼ إذْف  يُر الشخصيِة، ك يُر المؤلفِ 
... أًيا  أْك في صكرِة أؼِّ شيٍء لهُ  ،كظيفٌة، أك سمطٌة يجعُمها الكاتُب في صكرِة إنسافٍ  كعٌي إنساني 

تقنيٌة، يستخدُمها  ُر إليِه عمى أن ه أداٌة، أكْ يمكُف النظ الصكرُة التي يتبد ػ فيها الراكؼ، فإن هُ  ما كانتِ 
ِر... الراكؼ إذفْ  ـِ المصك  ـِ العاَل ، كأداٌة لمعرِض، باإلاافِة إلى أداٌة لئلدراِؾ كالكعيِ  القاصُّ في تقدي

عمى طريقِة اإلدراِؾ، كعمى  -سمًبا إيجاًبا أكْ –ا مقكماُتها الشخصيُة التي تؤثُر ذاٌت لهَ  فإن هُ  ذلؾَ 
المؤلِف كالشخصياِت، كالمنطقِة التي  بهذا يقُف في المنطقِة التي تفصُل بيفَ  طريقِة العرِض، كهكَ 

... كبيفَ  تفصُل بيفَ  ـِ نفِسهِ  القارِغ كالنّصِ ، كالصكرِة الخياليِة لمعاَل ـِ الفنيِّ المسجِل في النّصِ  العاَل
" جديدٍ  ما يتشكُل مفْ عندَ   .(ٔ)في ذهِف قارِغ هذا النِصّ

(  ، كهكَ داخَمهُ  سردًيايتجم ى  ،(ٕ)الخطابِ  أحُد طرفيِ  هكَ -ٜ صكٌت سردؼُّ )ترهيٌف سردؼ 
ـُ لنَ  ـْ يكْف محد   ا مفْ يقد  ْف ل ًدا بشكِل تشخيٍص )صفات معينة، خبلِؿ الخطاِب السردؼِّ حتى كا 

 .(ٖ)أْف يككَف اميًرا )هك، أنا، أنت(أسماء، ...( ك

، كيكجُد راٍك كاحٌد عمى األقلِّ لكلِّ سرٍد يتمكقُع في -ٓٔ "الشخُص الذؼ يركؼ النص 
 .(ٗ)"ا لهُ كيمكُف بالطبِع كجكُد عدِة ركاٍة في سرٍد معيٍف ُيخاِطُب كٌل منهـْ َمركي   ،...مستكػ الحكيِ 

ـٍ أشمَل مِ  ،"يمكف أْف يككَف شخصيًة مَف الشخصياتِ -ٔٔ ـِ إال أن ه ينتمي إلى عاَل ْف عاَل
 إلى عرضِ  بحيُث نجُد دكَر الراكؼ يتجاكُز ذلؾَ  ،ْف كظائِفهاالشخصياِت، كيقكـُ بكظائَف تختمُف عَ 

                                                           

 . ٛٔ-ٚٔالراكؼ كالنص القصصي، ص (ٔ)
 أؼا الراكؼ كالمركؼ له. (ٕ)
 .ٖٗٛ-ٕٖٛانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٖ)
ـ، ٖٕٓٓ، ٔنشر كالمعمكمات، القاهرة،  قامكس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة/ السيد إماـ، ميريت لم (ٗ)

 )نسخة الكتركنية( .ٖٗٔص
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ـِ مِ  ـِ يدكُر في عاَلمْيِف مختمفْيِف عَ  ، فهكَ في إطاٍر خاّصٍ  ْف زاكيٍة معينٍة، ككاِعهِ هذا العاَل ْف عاَل
 .(ٔ)مَة"ُل الحياَة المتخي  كِّ شَ تُ األفعاِؿ التي 

ـِ المادِة القصصيةِ  أسمكُب صيا ٍة، أكْ  "هكَ -ٕٔ كقناٌع مَف األقنعِة العديدِة  ،أسمكُب تقدي
ـِ عمِمهِ التي يتخف   " ى الركائيُّ خمَفها في تقدي  .(ٕ)السردؼِّ

ـْ متخيمًة. كال  ها، سكاءٌ الشخُص الذؼ يركؼ الحكايَة، أك ُيخبُر عنْ  "هكَ -ٖٔ كانْت حقيقًة أ
 .(ٖ)بحرٍؼ" ا، أك ُيرمُز لهُ أْف يككَف اسًما متعيًنا، فقْد يتقنُع باميٍر مَ  ُيشترُ  فيهِ 

ـِ كالقصِص كأنكاِع السرِد المختمفِة هكَ -ٗٔ  السارُد المتخيُل في الحكاياِت الشعبيِة كالمبلح
ذا كانتِ  شخصيٌة كهميٌة  راٍك يتكفُل بالسرِد، فإف  هذا الراكَؼ هكَ ما كنَ القصُة ال تكجُد دُ  تقنيٌة فنيٌة، كا 

... بيَد أف  السارَد قْد يككُف شخصيًة مْف شخصياِت العمِل بصفِتهِ   ال شكَل لها بمعزٍؿ عِف النّصِ
 .(ٗ)ًة متخيمًة في النِصّ السردؼِّ ردَ مف ًكا، كيظلُّ مَع ذلؾَ مشارِ  شاهًدا أكْ 

هِ نيٌة، يستخدُمها الكاتُب ليكشَف بهَ أداٌة تق كسيمٌة، أكْ  "هكَ -٘ٔ ـَ قصِّ ليبث   ، أكْ ا عاَل
 .(٘)القصَة التي يركؼ"

. فهكَ  "هكَ -ٙٔ ـِ المم ثِل كالقارِغ، كبيَف القارِغ كالمؤلِِّف الكاقعيِّ العكُف  الكاسطُة بيَف العاَل
باإلجابِة عِف السؤاِؿ  المؤلُِّف الكاقعيُّ بسرِد الحكايِة أساًسا. كُيهتدػ إليهِ  السردؼُّ الذؼ َيعهُد إليهِ 

ْف بصماٍت في الخطاِب مِ  -اركرةً – ْف خبلِؿ ما يترُكهُ مِ  صكرِتهِ  ؟( كيمكُف رسـُ يتكمـُ  فْ )مَ 
. كمِ   ا كتشكيُمهُ هَ ب َف األحداِث التي يركؼ، كدرجُة عمِمهِ الزمنيُّ مِ  البصماِت مكقُعهُ  ْف هذ ِ القصصيِّ

ها أيًاا اميُر السرِد ْف طرائَق الستعادِة أقكاِؿ الشخصياِت. كمنْ مِ  ا يمجُأ إليهِ الخاصُّ لمغِة كمَ 
 في الحكايةِ  بالحكايِة المركيِة )مشارؾٌ  كعبلقُتهُ  ،(الحكايةِ  داخلِ  فْ مِ  أكْ  الحكايةِ  خارجِ  كمستكاُ  )مفْ 

كبعُاها اآلَخُر  ،ْف كظائَف بعُاها إجبارؼ  ينهُض بِه مِ  اها أخيًرا مَ كمنْ  ،فيها( ؾٍ مشارِ   يرُ  أكْ 
                                                           

، ٕ٘ٓٓ، ٔشعرية السرد في الركاية العربية المعاصرة، أحمد جبر شعث، مكتبة القادسية، فمسطيف،   (ٔ)
 .ٕٚص

 .ٖٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٕ)
 .ٖٛالسابق، ص (ٖ)
 .ٗٔٔانظرا السرد المؤطر، ص (ٗ)
 .ٖ٘ٔئي في اكء المنهج البنيكؼ، صتقنيات السرد الركا (٘)



 

٘ٔ 

... كر ـَ أف  الراكَؼ عنصٌر قصصي  متخيٌل  شأُنه في ذلؾ شأُف سائِر العناصِر المككنِة –اختيارؼ 
 .(ٔ)فإف  دكَر  أهّـُ مْف أدكاِرها جمعًيا؛ ألن ه صانُعها الكهميُّ كعمُة كجكِدها" -لؤلثِر القصصيِّ 

 ذلؾ مَف التعريفاِت الَجم ِة القار ِة في بطكِف كتِب السردياِت.ك يُر 

بعَد استعراِض التعريفاِت السابقِة، كمبلمسِتها عْف قرٍب، يمكُف أْف نسجَل جممًة مَف 
 المبلحظاِتا

أْؼ –التجريديِة  إف  عدًدا مَف التعريفاِت اكتفْت بتعريِف )الراكؼ/السارِد( في حالِتهِ -ٔ
مثلا تعريِف )دمحم عزاـ(  -ك يِرها ،كأنماِطهِ  ،كصفاِتهِ  ،ككظائِف الراكؼ  ،الزيادةِ  فَ مجرًدا مِ 

 (.٘ٔ(، كتعريِف )يمنى العيد( )التعريف رقـ ٕٔ)التعريف رقـ

تكْف تعريًفا  مجرَد إشاراٍت كمكاصفاٍت لمصطمِح )الراكؼ/السارِد(، كلـْ  إف  بعَاها كافَ -ٕ
. مثلا )التعريف رقـ   (.ٖ(، )كالتعريف رقـ ٕلممصطمِح بمعناُ  الحرفيِّ

، ككظائِف أشياءُ  هِ كلكْف ِزيَد عميْ  ؛التجريديةِ  بعَاها عر َؼ المصطمَح في حالِتهِ  إف  -ٖ
ـِ الشخصيا ِت الراكؼ، مثلا )تجسيِد المبادِغ، إخفاِء أفكاِر الشخصياِت، قدرِة الراكؼ عمى تقدي

ـِ الكقائِع المتعاقبِة أكِ  ـِ الخمفيِة الزمانيِة كالمكانيِة  المتكازيِة أكِ  ككصِفها، تقدي المتداخمِة، تقدي
ـِ الراكؼ بكظائَف مختمفٍة عَ  ْف كظائِف لمشخصياِت كاألحداِث(. كصفاِت الراكؼ، مثلا )قيا

اِت كمكاِنها، أكثَر مركنًة ْف زماِف الشخصيالشخصياِت، يتحرُؾ في زماٍف كمكاٍف أكثَر اتساًعا مِ 
، دكِر  أهّـُ َف المؤلِف، متطكٍر حسَب الصكرِة التي يقتايها العمُل القصصيُّ ذاُتهُ كأكسَع مجااًل مَ 

ك...(. كأنماِ  الراكؼ، مثلا  كالشخصياتِ  كالمكافِ  أدكاِر العناصِر السرديِة األخرػا الزمافِ  فْ مِ 
اكؼ الحااِر  يِر المشارِؾ، الراكؼ الشخصيِة، تعدِد الركاِة(. )الراكؼ المشاهِد، الراكؼ المشارِؾ، الر 

 (.ٙٔرقـ  (، )كالتعريفِ ٙرقـ  مثلا )التعريفِ 

 ْف خبلِؿ قراءِتهِ لمصطمِح الراكؼ مِ  -مجرًدا-َر تعريًفا كقْد حاكَؿ الباحُث جاهًدا أْف يبمكِ 
، أكْ ٌة مِ "كسيمٌة فني   ػ أف  الراكَؼ هكَ أَ لمتعريفاِت السابقِة، فرَ  ـِ التخييميِّ  ٌع، أكْ مكقِ  أداٌة، أكْ  َف العاَل

ّـِ التقنياِت السرديِة؛ لحاكِر  الفاعِ تقنيٌة مِ  صكٌت، أكْ  دكٌر، أكْ  ِل في العمميِة السرديِة كمِّها، ْف أه

                                                           

 .ٜ٘ٔمعجـ السرديات، ص (ٔ)
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ا كعٌي أؼِّ صكرٍة لهَ  هُر في صكرِة إنساٍف، أكْ يستخدُمها الركائيُّ كيتكارػ خمَفها، كيجعُمها تتمظْ 
، كيظهُر بأنماٍ  متنكعٍة، كياطمُع بكظائَف متعددةٍ ككثيرٍة، -ا القدرةُ عمى السردِ لهَ –ي  إنسان

إلى  -مةً متخي   كانْت حقيقيًة أـْ  سكاءٌ –ْف خبلِلها حكايَة الركائيِّ أهمُّها الكظيفُة السرديُة التي يركؼ مِ 
باإلجابِة عِف السؤاِؿ  ػ إليهِ دَ تَ . ُيهْ بدكِف كظيفٍة سرديةٍ  ال سرَد بدكِف سارٍد، كال ساردَ  المتمقي؛ إذْ 
 (؟. )مْف يتكمـُ 
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 الراوي/السارد   وظائف   -الثالث   المطمب  

ْف مظاهِر ارتباِ  كلِّ كظيفٍة بمظهٍر مِ  بَ لمسارِد حسَ  َد )جكنيط( خمَس كظائفَ لقْد حد  
 ا(ٔ)كاآلتي (، كهيَ عنَد ُ  كاسعِ الحكايِة )بمعناها ال

"ألف  -الكظيفُة الرئيسُة لمسارِد؛  كترتبُط بمظهِر القصِة، كهيَ الكظيفُة السرديُةا -ٔ
ـٍ متخي  األحداَث ال تكتسُب صفَة السرِد إال إذا نقَمها الراكؼ مِ  "ْف كاقِعها إلى عاَل ، التي (ٕ)ٍل افتراايٍّ

الكظيفُة أيًاا  ى هذ ِ صفَة السارِد. كُتسم   َد في الكقِت نفِسهِ ها دكَف أْف يفقِ َيحيَد عنْ  مكُف أفْ ال يُ 
 .(ٗ)كالكظيفِة اإلخباريةِ   ،(ٖ)بالكظيفِة الركائيةِ 

، "فالراكؼ يأخُذ عمى عاتِقِه التنظيـَ -ٕ كظيفُة اإلدارِةا كترتبُط بمظهِر النِصّ السردؼِّ
ا يقكـُ بعمميِة االسترجاِع أِك االستباِؽ الداخمي  لمخطاِب، كتكجيَه الرؤيِة، كتكزيَع األصكاِت، كمَ 

 .(ٚ)، ككظيفِة التكجيهِ (ٙ)ى أيًاا بالكظيفِة التنسيقيِة أِك التنظيميةِ . كُتسم  (٘)ِط بينهما"كالرب

(؛ حيُث يتكج   ِع السردؼِّ نفِسهِ كظيفُة التكاصِلا كترتبُط بمظهِر الكْا -ٖ ُد ُه السارِ )القّصِ
(. )حقيقيٍّ أكْ  مَعهُ  إقامِة حكارٍ  بلْ  ؛بإقامِة صمٍة بهِ  ، كاهتماُمهُ إلى المسركِد لهُ   تخييميٍّ

أْك  خبَر ُ  تقي مْنهُ كظيفُة الَبيَِّنِة أِك الشهادِةا كفيها ُيشيُر السارُد إلى المصدِر الذؼ يسْ -ٗ
بمصادَر تاريخيٍة؛  يربُط ركايَتهُ  ، "أكْ هِ األحاسيَس التي ُتثاُر في نفسِ  ِة، أكِ الخاص   درجَة ذكرياِتهِ 

                                                           

 )نسخة الكتركنية(. ٕ٘ٙ-ٕٗٙانظرا خطاب الحكاية، ص (ٔ)
 .ٖٚزمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص (ٕ)
 .٘ٙٔانظرا نظرية الركاية، ص (ٖ)
 .ٖٚزمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص (ٗ)
 .ٖٚالسابق، ص (٘)
 .ٖٚالسابق، ص (ٙ)
 .ٙٙٔ. كنظرية الركاية، ص)نسخة الكتركنية(. ٔٓٔنظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، ص (ٚ)
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ـِ الراكؼ أن ه ير  ، كالكظيفِة (ٕ)ى أيًاا بكظيفِة التكثيقِ . كُتسم  (ٔ)ًقا"كؼ تاريًخا مكث  زيادًة في إيها
 .(ٖ)التصريحيِة اإلقراريةِ  أكِ  ،االستشهاديةِ 

الكظيفُة األيديكلكجيُةا كهي تظهُر في تدخبلِت السارِد المباشرِة ك يِر المباشرِة؛ حيُث -٘
ـٍ""يفسُر الكقائَع انطبلًقا مْف معرفٍة عام ٍة، مركزٍة  ا  .(ٗ)لًبا في شكِل ُحْك

 أخرػ كثيرٌة  يُر الكظائِف الخمِس التي ذكَرها )جكنيط(، مثلا كهناؾ كظائفُ 

 .(٘)الفعِل كالتأكيِلا حيُث يمكُف لمسارِد أْف يتصرَؼ كشخصيةٍ  كظيفتا-ٙ

ـِ مشاهدَ "الكظيفُة الكصفيُةا يقكـُ فيها الراكؼ بتق-ٚ كصفيٍة لؤلحداِث كالطبيعِة كاألماكِف  دي
ـَ عْف حاكرِ  ا ًدا حقيقي  ُب مشهَ ككأف  المتمقي يراقِ  ،ًيايظلُّ متخفِّ  بْل إن هُ  ؛ ِ كاألشخاِص، دكَف أْف ُيعِم

 .ال كجكَد لمراكؼ فيهِ 

في الثقافِة العربيِة كالتاريِخ  الكظيفُة التأصيميُةا كفيها يقكـُ الراكؼ بتأصيِل ركاياِتهِ -ٛ
، كيربُطها بمآثِر العرِب المثبًل، كيجعُل منْ  معركفِة في االنتصاِر عمى ها أحداًثا لمصراِع القكميِّ

 .(ٙ)"الخصكـِ 

ْف الخطاِب مِ  في أثناءِ "الكظيفُة االنتباهيُةا كيككُف فيها المتمقي حااًرا بصكرٍة كااحٍة -ٜ
 بممفكظاٍت محددٍة ِلَمْفِت انتباِهِه. خبلِؿ استحااِر الراكؼ لهُ 

 ،ُد في محاكلِة إقناِع المتمقي بمامكِف الرسالةِ التأثيريُةا كتتجس   الكظيفُة اإلفهاميُة أكِ -ٓٔ
ـِ الحكايِة" بإدماِجهِ  ْف أجِل التأثيِر عميهِ كالسعِي مِ   . (ٚ)في عاَل

                                                           

 .ٚٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٔ)
 .ٙٙٔنظرية الركاية، ص (ٕ)
 .ٖٚزمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص (ٖ)
 خة الكتركنية(. )نسٕٓٔنظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، ص (ٗ)
 .ٔٓٔانظرا السابق، ص (٘)
 .ٙٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٙ)
 .ٖٚزمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص (ٚ)
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أْف ياطمَع بها الراكؼ  يُر ك يُر ذلَؾ مَف الكظائِف المفتكحِة كالمتجددِة التي يمكُف 
 -كجكًبا–يككَف راكًيا أْف ياطمَع بالكظيفِة السرديِة لِ  ها؛ بْل يكفيهِ هَض بها جميعَ ُمْجَبٍر أْف ين

 يًفا عميها كظائَف أخرػ.ِا أْك مُ  ،ًيا بهامكتفِ 
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 الثاني المبحث  

 (النفسية   )األبعاد   لمسرد   الداخمي   اإلدراؾ  

 َف الركاِة، كهيامي َز )تكدكركؼ( ثبلثَة أنكاٍع مِ لقْد 

ـُ أكثَر مِ  -ٔ  َف الشخصيِة )الرؤيُة مَف الخمِف(.راٍك يعم
ـُ الشخصيُة )الرؤيُة مَع(. -ٕ ـُ بقدِر ما تعم  راٍك يعم
ـُ أقل  مم ا تعمُمهُ  -ٖ  .(ٔ)الشخصيُة )الرؤيُة مَف الخارِج( راٍك يعم

ـُ(، نكعْيِف مِ كسكَؼ يدرُس الباحُث في هذا المبحِث  َف األنكاِع الثبلثِة، كهماا )الراكؼ العمي
ـُ إال ما تعمُمهُ )ك ؛ كذلؾ لنهكِض ركاياِت )ليمى العثماف( الخمِس (الشخصيةُ  الراكؼ الذؼ ال يعم

 ا.مَ عميهِ 

ـ   -األوؿ   المطمب    الشخصية( >)الراوي  الراوي العمي

، (ٖ)خميل( ، ك)إبراهيـَ (ٕ)كػ)يكسَف حطيني( (ـِ مْ العِ  كميِّ بعُض النقاِد بالراكؼ ) يهِ كيسمِّ 
 .(٘)عبيد( ، ك)محمدِ (ٗ)الشكابكة( ك)محمدِ 

 .(ٙ)العارَؼ بكلِّ شيءٍ  privileged (الراكَؼ صاحَب االمتيازِ )ا )كيف بكث( فُيطِمُق عميهِ أم  

 .(ٛ)فال(، بػ)الراكؼ المحيِط بكلِّ شيٍء عمًما( ، ك)صبلحِ (ٚ)(إبراهيـَ  كُيعرُؼ عنَد )السيدِ 

                                                           

 .ٜٛانظرا شعرية الخطاب السردؼ، ص (ٔ)
، يكسف حطيني، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -دراسة–مككنات السرد في الركاية الفمسطينية  (ٕ)

 .ٕٕٗـ، صٜٜٜٔ
 .ٓٔٔأقنعة الراكؼ، ص (ٖ)
 .ٕٔٔالسرد المؤطر، ص (ٗ)
ق، ٖٔٗٔ-ـٕٔٔٓ، دمحم صابر عبيد، دار نينكػ، دمشق، سكرية، -المصطمح كاإلجراء–التشكيل السردؼ  (٘)

 .ٖٔص
 .ٙٔٔالسرد المؤطر، ص (ٙ)
 .ٜٗٔنظرية الركاية، ص (ٚ)
 .ٖٔٚببل ة الخطاب كعمـ النص، ص (ٛ)
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ـُ )أكِ  أكثَرها  -بدكِنها مقترًنا بػ)بكلِّ شيٍء( أكْ  –ـُ( العالِ  كيبقى مصطمُح الراكؼ العمي
 ، ك)عبِد الرحيـِ (ٔ)ذيكًعا، كاستخداًما بيَف النقاِد كالدارسيَف، كػ)محمِد سيد عمي عبد العاؿ(

ـَ (٘)إبراهيـ( ، ك)عبِد هللاِ (ٗ)، ك)عبِد العاطي كيكاف((ٖ)، ك)ناهاَة ستار((ٕ)الكردؼ( ، ك)إبراهي
 .(ٚ)، ك)محمِد عزاـ((ٙ)زيد(

ـِ" كُيعدُّ "هذا النكُع مَف الركاِة هكَ  ا في األدِب . أم  (ٛ)األكثُر انتشاًرا في السرِد العربيِّ القدي
، فقْد ُعرِ  ـِ؛ ألف  راكؼ الممحمِة ُيعدُّ كسيًطا بيَف شخصياِتها  َؼ "بصكرِتهِ الغربيِّ األكلى في المبلح

 الديكتاتكريةِ  بيفَ  النقادِ  بعُض  ربطَ  كقدْ ". (ٓٔ)في السرِد الكبلسيكيِّ  َب استعماُلهُ كُ مِ ، (ٜ)لقارِغ"كا
التي  المقدسةِ  بالكتبِ  التأثرِ  نتيجةَ  آخركفَ  كما رآ ُ  (؛شيءٍ  بكلِّ  العميـِ  الراكؼ الخبيرِ ) كظهكرِ 
عمى  الشخصياتُ  ، كتظهرُ كالمصائرِ  كالظكاهرِ  بالبكاطفِ  العمميةِ  الرؤيةِ  مفَ  عمى هذا النكعِ  تعتمدُ 
-. فالراكؼ (ٔٔ)ه"ها الذؼ ال تعممُ قدرِ  فْ تدنك مِ  كهيَ  فسدُ كتَ  تمهك كتمعبُ  جاهمةٌ  صغيرةٌ  ها كائناتٌ أن  

الكائناُت العميا  هللُا أكِ  هُ مُ مهِ يُ  شخٌص  هكَ  ًما، أؼْ مهَ مُ  يككفُ  سِ المقد   "في األدبِ  -الغربييفَ  باعتقادِ 
ـ  ا يرػ الحااَر تماًما، كمِ مثممَ  كالمااي، ، كيرػ المستقبلَ القمكبِ  أسرارَ  يسبرُ  ، فهكَ المعرفةَ  ْف ث
َؾ في حقُّ ألحٍد أْف يشكِّ ال يَ  ؛ لذلؾَ (ٕٔ)َف الخطِأ"ًما معصكًما مِ يستطيُع أْف ُيصِدَر حكْ  فهكَ 

ـْ يخبْرنا. كعمينا  أخبرَنا بهِ  سكاءٌ  ،معمكماِتهِ  ، كمصداقيِة المصدِر الذؼ استقى مْنهُ مصداقيِتهِ  ـْ ل أ
 ِر أ كاِر النفكِس، كالتنقِل بيَف األزمنِة الثبلثِة.، كسبْ عْف  يِر ِ  الجبارِة التي تميُز ُ  أْف ُنؤمَف بقدراِتهِ 

                                                           

، دمحم سيد عمي عبد العاؿ، مكتبة -دراسة نقدية في النثر العربي القديـ–محاصر المسككت عنه في السرد ال (ٔ)
 .ٜٚٔـ، صٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔاآلداب، القاهرة،  

 .ٔٓٔالراكؼ كالنص القصصي، ص (ٕ)
 . ٙٓٔبنية السرد في القصص الصكفي، ص (ٖ)
 .ٔ٘ـ، صٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ، ٔفي النقد العاـ، عبد العاطي كيكاف، مكتبة النهاة المصرية، القاهرة،   (ٗ)
 .ٜٔٔالمتخيل السردؼ، ص (٘)
 .ٜٓٔالسرد في التراث العربي، ص (ٙ)
 .ٛٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٚ)
 .ٖٚٔالسرد في التراث العربي، ص (ٛ)
 .ٜٔٔالمتخيل السردؼ، ص (ٜ)
 .ٛٔٔمؤطر، صانظرا السرد ال (ٓٔ)
 .ٛٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٔٔ)
 .ٙٚعالـ الركاية، ص (ٕٔ)
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ـِ( فهكَ أم   ـُ أكثَر مِ  ا تعريُف )الراكؼ العمي أكثَر بطريقٍة أدؽُّ  أؼِّ شخصيٍة، أكْ  فْ الذؼ "يعم
ـُ أؼُّ شخصيٍة"مم   ا تعم

َف الزياداِت، ٌد مِ ٌر كمجر  تعريٌف مختَص  هُ ُ  الباحُث؛ ألن  تعريٌف اختارَ  ، كهكَ (ٔ)
 .كقدراِت الراكؼ كصفاِتهِ 

ـُ بكلِّ شيٍء ُيقصُد منْ "كالعِ  َؼ الراكؼ ُمسكَح األمُر أْف يرتدِ  ُه مجازيَة العبارِة، كليَس م
ا األمِر أف  الراكَؼ ُيتاُح لُه اإلحاطُة عمًما بمَ  صفاِت األلكهيِة،  ايةُ  فِسهِ يخمَع عمى ن اإلنسانيِة، أكْ 

َف التفسيراِت النفسيِة كاالجتماعيِة كاألدبيِة، يمتمُؾ الكثيَر مِ  ا أن هُ يدكُر في َخَمِد الشخصياِت، كمَ 
 . (ٕ)ْف أعماٍؿ"إلخ؛ لما تقكـُ بِه الشخصياُت مِ 

القصَة كخباياها  امتبلُكهُ  نظِر الباحِث بكلِّ بساطٍة هكَ  إف  سَر ِعمميِة الراكؼ في
 .َدها إلى المتمقيفَ قبَل أْف يسرُ  ،كمفاِتَحها

( يتسِ  ـَ ـِ  ُنهُ مكِّ ـُ بقدراٍت عاليٍة، كبصفاٍت  يِر عاديٍة تُ إف  )الراكؼ العمي ـِ بِزما مَف التحك
ُض اكِف، إلخ( كأسراِرها، كسكَؼ يتعر  ) األحداِث، الشخصياِت، األزمنِة، األمدقائقِ  السرِد كمعرفةِ 

كاياِت )ليمى العثماف( الخمِس، كهماا ْف رِ ْف ركايتْيف مِ الباحُث إلى بعِاها مَع التمثيِل كالتطبيِق مِ 
 (.طةِ كالقِ  كركايُة )المرأةِ  -التي ُتعدُّ مثااًل كااًحا لمراكؼ العميـِ –( ركايُة )الُعْصُعصِ 

ـُ العمَل الركائي  برُّمِتِه دكَف أْف يشارَؾ في الفعِل، أْك يككَف "يُ  الصفاِت أن هُ  كأكلى تمؾَ  قدِّ
، كال يمتمُؾ حاكًرا فيزيائًيا إلى حدٍّ يستحيُل مَعهُ  َف األحداِث، كهكَ جزًءا مِ  تككيُف صكرٍة   يُر مرئيٍّ

 .(ٖ)ماديٍة لُه"

، أك صفاٌت كجكٌد فيزيقي  (، ليَس لُه طةِ كالقِ  (، ك)المرأةِ ا )الُعْصُعصِ فالراكؼ في ركايتيِ 
، إلخ. يسرُد األحداَث كال يشارُؾ فيها. كال نكُعهُ  كال شكُمهُ  كال صفاُتهُ  ركحيٌة، فبل ُيعرُؼ اسُمهُ 

 يُر  بهـْ أؼُّ َعبلقٍة، فهكَ  ، كال تجمُعهُ ، كيعمُق عمى حكاراِتهـْ ُهـْ فُ كيسرُد خمَف الشخصياِت، كيِص 
 ْف شخصياِتها.صيًة مِ ليَس شخ حااٍر في الركايِة؛ ألن هُ 

( يستخدـُ في سرِد  أسمكبْيفِ  إف  )الراكؼَ  ـَ  َف األساليِب المغكيِةامِ  العمي
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 .ٖٚٔالسرد في التراث العربي، ص (ٕ)
 .ٕٔٔالسرد المؤطر، ص (ٖ)



 

٘9 

؛ حيُث تختفي أصكاُت الشخصياِت، كيبقى صكُت الراكؼ  -أكلهما "أسمكُب التقريِر السردؼِّ
ـِ السرِد، كيسرُد خمَف جميِع (ٔ)الصكُت الكحيُد المسمكُع" هكَ  الشخصياِت، متِخًذا ؛ فيتحكـُ بِزما

ا ، كيرػ مَ كما ال تعرُفهُ  ًعا سامًيا يعمك فكَؽ مستكػ إدراِؾ الشخصياِت، فيعرُؼ ما تعرُفهُ مكقِ  "لنفِسهِ 
 .(ٕ)المتحدُث الرسميُّ باسِمها" ، كهكَ ا ال ترا ُ كمَ  ترا ُ 

ّـِ  (، سرَد الراكؼ خمَف شخصياِتهِ ففي ركايِة )الُعْصُعصِ  جميًعاا الرئيسِة كالثانكيِة، كاأل
"نثر قبالت سريعة ( ، كاألِب )معيكؼٍ (ٖ)".ما كادت تسترؽ لنفسيا لحيظات مف الراحة..( ")سعادَ 

لـ يزعجو ذلؾ "( )جاسـٍ  ، كالجدِّ (ٗ)"عمى الوجو المبموؿ بالدموع... شحف صوتو بنبرة ودود
ـٍ( (٘)"ينفذ منيا، تصنع المزاح الطعف برجولتو، بل وجدىا فرصة مؤاتية ، ك)عائشَة( زكجِة )جاس

ومف أظافرىا شوكات عقارب تصل لنساء... جعمت مف أصابعيا مقصات، اندست بيف ااألكلى "
ِـّ عائشةَ (ٙ)"وتقرص فخذي العروس  ك يِرهـْ ، (ٚ)"كمت عميو بكمتا يدييا. أكدت لو محذًرا( "، ك)أ

( امعيكفً )إال  الشخصياتِ  فَ مِ  أحًدا يسردُ  يدعْ  جميًعا كلـْ هـ خمفَ  سردَ  ، فقدْ الشخصياتِ  مفَ 
كنت  أناـ واألحالـ " االبفَ  (اجاسمً )ك (ٛ)"تصورت  أمي أف أبي سيسميني عبد الرحمف..."

ْف باِب االستذكاِر كاالسترجاِع ألحداٍث كقعْت مَعهما، أْك مَع ما مِ . كقْد كاَف سرُدهُ (ٜ)"تطاردني...
هِ  ، كعبلقَتهُ بأبيِه كعمَمُه ككفاَتهُ  ( عبلقَتهِ ما. فيستذكُر )معيكؼٌ بهِ  شخصياٍت لها عبلقةٌ  كحناَنها  بأمِّ

ها )سعادَ( لتككَف زكجًة لُه، كعبلقَته بػ)سعاَد( )نكر ( كزكاَجها، كاختيارَ  بأخِتهِ  ها، كعبلقَتهُ ككفاتَ 
( ا )جاسـٌ (. أم  العابرتْيِف بالفاجرِة )قمريَة( البصراكيِة، ك)نكشيفَ  مْنها، كعبلقتْيهِ  لها كزكاَجهُ  كحب هُ 
ْف ناحيٍة أخرػ فإف  مساحَة ْف ناحيٍة، كمِ . هذا مِ ( الاائِع كشقاكِتهِ بأخيِه )سمكـٍ  استرجَع عبلقَتهُ  فقدِ 

 ما في الركايِة بالنسبِة إلى مساحِة الراكؼ بػ)اميِر الغائِب( قصيرٌة جًدا.سرِدهِ 
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ىو فوؽ السرير رافًعا ( البطِل "( فقْد سرَد الراكؼ خمَف )سالـٍ طةِ كالقِ  ا في ركايِة )المرأةِ أم  
ـْ يسرْد كيرِك عنْ (ٔ)"ركبتيو ( البطِل، كالشرطيِّ هـْ إال بحاكِر )سالـٍ ، أم ا باقي الشخصياِت فم

شحف المحامي "، كالمحامي (ٕ)"توقف الشرطي بقربو وبحذر شديد مدَّ كفو، لمس كتفو، ناداه"
تحرؾ الطبيب بيدوء إلى حيث استدار وجو سالـ. نظر كالطبيِب " ،(ٖ)"جرأة في صوتو. واجيو

ـْ ُيشترْ  حاكُر بخبلِؼ ركايِة )الُعْصُعصِ - األخرػ  الشخصياتِ  مفَ  هـْ ك يرِ ، (ٗ)"إليو (؛ حيُث ل
( مساحًة الراكَؼ ترَؾ لػ)سالـٍ إال إف   -ـهُ يركَؼ السارُد عنْ شخصيٍة بعيِنها مَع الشخصياِت األخرػ لِ 

هِ باآلَخريفَ  ْف عبلقِتهِ ، كعَ َف الركايِة يسرُد فيها األحداَث، كيتحدُث عْف نفِسهِ كاسعًة مِ   ، كزكجِتهِ ، كأمِّ
 (.)دانةَ  طِتهِ ، كقِ ، كعمِتهِ (، كأبيهِ )حصةَ 

ـِ المباشِر؛ حيُث يترُؾ الشخصياِت تتحدُث بنفِسها، كيكت -آخُرهما  في هكَ أسمكُب "الكبل
ـِ أقكاِؿ الشخصياِت"  ها.، كالتعميِق عميْ (٘)بتقدي

ـَ السارُد كعم َق عمى حكاراِت الشخصياِت كمِّها، كالحكاِر كالقطةِ  ففي ركايِة )المرأةِ  ( قد 
( ك)سالـٌ  -طرفْيِه )سالـٌ  الذؼ كافَ  ( ك)سالـٌ  -كالشرطيُّ (  ُ كأبك  -سالـٍ  كالطبيُب( ك)عمةُ  -كالمحاميُّ
ـ كعم ق لحكاراِت الشخصياِت كمِّها، . كفي ركايِة )الُعْصُعصِ (، ك يِر ذلؾَ هُ كأمُّ  -سالـٍ  ك)عمةُ  ( قد 

هِ ك  -كحكاِر )سمكـٍ   جاسـٍ ك  -نكر  العمةِ ك  -سعادَ ك  -( ك)معيكؼٍ سعادَ  هِ زكجتِ ك  -( ك)معيكؼٍ أمِّ
داِث. كمَف األمثمِة َف الحكاراِت التي ترَؾ الراكؼ ألطراِفها مسرحَة األح(، ك يِرها مِ سمكـٍ ك  -االبفِ 

ـِ الراكؼ لمحكاِر، كالتعميِق عمْيِه في نهايِتهِ   ، الحكاُر الذؼ كاَف طرفْيِه )الجدُّ الكااحِة عمى تقدي
ّـُ  -جاسـٌ  َر الراكؼ قبَل الَبدِء في الحكاِر ر بَة )معيكؼٍ عائشةَ  كأ ْف أخرػ، ( في الزكاِج مِ (؛ حيُث بر 
د. فال النخمة العقيـ تطرح، ول ىو قادر  عمى اقتناء  ثماني سنوات مضت، وىو حسير الفؤافػ"

. كفي نهايِة الحكاِر، أعذَر (ٙ)"نخمة أخرى. ر بتو التي ل تكف تراوده تتكسر عند صخور الواقعية
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ـ  )عائشَة(  في رفِاها لهذا الزكاِج، فػ" مف يموميا؟ فعائشة التي تيتمت باكًرا مف حناف أبييا. أ
التي ل تصعد ول تنزؿ فكيف تسمح لو أف يكسر خاطرىا ويزعزع ىي وحيدتيا المدلمة 

 .(ٔ)"أمانيا؟؟

ـِ( بالحكاِر، كتدخمِّهِ كمْف أمثمِة الحكاراِت التي ُيستدؿُّ بهَ  ـِ )الراكؼ العمي ، بهِ  ا عمى تحك
يا تأمره. سمع(ا "عمِتهِ ك  -(، كالذؼ داَر بيَف )كالِد ْف )سالـٍ الراكؼ عمى َمسَمٍع مِ  نقَمهُ الذؼ الحكاُر 

. صرخت عمتو: يبإنيا ط-لـز تطمقيا. صوت أبيو مرتجًفا: – لكنيا تكرىني. دافع -ة، وخدـو
ل تنسي أنيا أـ ولدي. وقبميا طم قت –ل تدافع عنيا. –أنت  تعاممينيا بخشونة وقسوة. -أبوه: 

ف رد  كم يعني أنا المسؤولة؟ تذك ر زيف: األولى خانتؾ  مع "عبد الجيراف".-زوجتيف. زعقت: 
أنا ما شفتيا بعيني. تجاىمت دفاعو: أكممت. الثانية كا...، ... أنكرت عمتو الفضل -ينفي: 

ل. كاف ىميا أف تبعدني عف البيت حتى تعيش فيو بروحيا. وىزئت بضحكة. ارتفع -وفسرتو: 
يا بنت -ارتجف قمب الصغير... صوت أبيو محاوًل:  لكف أنا المي أخرجتيا.-صوتيا منتصًرا: 

أنا أراضييا؟؟ ىيو... وهللا ما ترجع. احتج صوت أبيو: –الحالؿ. كفي الشر... زمجرت عمتو. 
)خميا تذلف( مثمما ربيتؾ. أربي ابنؾ. زفر أبوه ولـ -وىذا الصغير، يتربى يتيًما بال ذنب؟ -

 .(ٕ)"ينطق، تحاشى شرىا، لكنو ترؾ الشر يزحف

شر عمتي كاف يالحق أمي. محاولتيا استمر ت ا "بقكِلهِ  فبعَد أْف أنهى )سالـٌ( سرَد ُ 
ـٍ( بقكِلهِ  .(ٖ)"لتقطع الوصل بينيا وبيف أبي صوت ا "تحكَؿ السرُد إلى الراكؼ، فسرَد خمَف )سال

ـٍ( إلى سرِد ْف سرِد مِ  ببراعٍة متقنٍة؛ حيُث ال يشعُر المتمقي بانتقاِلهِ  .(ٗ) "عمتو الشرير... )سال
بالعمكـِ، المتمثلِّ بمحاكالِتها  َث عْف شرِّ عمِتهِ الراكؼ، ككأف  السردْيِف لسارٍد كاحٍد. فػ)سالـٌ( تحد  

الِتها المتكررِة، ثااًل حااًرا عمى محاك ا الراكؼ فانتقى هذا الحكاَر ليككَف مِ الشريرِة المتكررِة، أم  
ْف محاكالِتها الشريرِة قكُؿ السارِد في نهايِة الحكاِرا محاكلٌة مِ  كَ عمى أف  هذا الحكاَر ه كالذؼ يؤكدُ 

 كالمحاكالُت مستمرٌة. ،فالشُر ما زاَؿ باقًيا ،"ولكنو ترؾ الشر يزحف"
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َف الحكاِر، جزًءا مِ  إحدػ محاكالِتها إلى انتقاِئهِ  ْف انتقاِئهِ لقْد تزايدْت سيطرُة الراكؼ لمحكاِر مِ 
صوت عمتو الشرير تيادى إلى مسامعو ذات يـو وىي تيذر بكالـ كثير بأف  "فقْد أخبَرنا السارُد 

ّـِ كثيٌر، كيترتُب عمى ذلؾَ  ، فالكبلـُ عفِ (ٔ)"عف أمو أْف يطكَؿ الحكاُر، إال إنن ا فكجْئنا بحكاٍر  األ
الكالَد أكثَر ِد أف  َف المفترِض كالمؤك  "، فمِ إنيا طيبة وخدـوقصيٍر، كعباراُته أقصُر، كقكِؿ األِبا "

ـْ يكتِف باإلشارِة إلى طيبِتها كخدمِتها فقطْ مِ  ّـِ، كل عمى األقلِّ دل َل بمكاقَف  ، أكْ ْف ذكِر مناقِب األ
المكاقِف يجُدُر  ها، كفي مثِل هذ ِ في مكقِف الُمناِفِح عنْ  تؤكُد عمى طيبِتها كخدمِتها، خاصًة كهكَ 

، . أم ا العم  مناقِب المداَفِع عْنهُ ْف ذكِر ِع اإلكثاَر مِ ِح كالمدافِ بالمنافِ  ُة التي تقُف في المكاِف الماادِّ
ّـِ كعيكِبها؛ لتبرَر صحَة طمِب طبلِقها، فقِد  فْ ها أْف ترسـَ لكحًة قبيحًة مِ ُع منْ كالمتكق   مثالِب األ

أْف ُتكِثَر في ها ، كقْد كاَف عميْ -قْل إف  السارَد اكتفى بذلؾَ  أكْ -"، لكنيا تكرىنياكتفْت بقكِلهاا "
 ْف َسكءاِتها.مكقٍف كهذا مِ 

ـ لمحكاِر بقكِلهِ يكتِف السارُد بذلؾَ  كلـْ  صوت عمتو الشرير تيادى إلى مسامعو ا "، فقد 
ـ  نقَل لنا الحكاَر، أْؼ إن هُ  ،"ذات يـو وىي تيذر بكالـ كثير عف أمو لبلستماِع  المتمقي كأعد  ُ  هي أَ  ث

ـٍ. فنقَمهُ  ًحا، مثلا "الجمي   لممتمقي بتدخبلِتهِ  إلى حكاٍر قاد صوت  أبيو مرتجًفا، ِة معمًِّقا كمكاِّ
ينفي، تجاىمت  دفاعو، أكممت، قاطعيا أبوه متوساًل،  فصرخت عمتو، دافع أبوه، زعقت، رد كم

 اتاَح الحكاُر، كباَف حاُؿ المتحاكريَف.  هذ ِ  كبتدخبلِتهِ  ،"...

ِة، كالراكؼ باألسطِر كالكمماِت، أقكاَؿ األِب، كالعم  كقْد أحصى الباحُث في هذا الحكاِر 
 الخطاطُة كاآلتيا يطرِة الراكؼ عمى الحكاِر، فكانتِ كمحاكلٍة إلثباِت س

 الكممات األسطر 
 النسبة المئكية العدد النسبة المئكية العدد

 %ٕٙ.ٜٕ ٛٗ %ٕ٘.ٖٕ ٛ األب
 %ٛٗ.ٖٔ ٔ٘ %ٔٗ.ٜٕ ٓٔ العمة
 %ٛٛ.ٖٛ ٖٙ %٘ٓ.ٚٗ ٙٔ الراكؼ 

 %ٓٓٔ ٕٙٔ %ٓٓٔ ٖٗ المجمكع الكمي
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سكاٌء عمى صعيِد الكمماِت  ،عمى الحكارِ  فالخطاطُة تؤكُد عمى استحكاِذ الراكؼ كسيطرِتهِ 
 عمى صعيِد األسطِر. أكْ 

ـَ السارُد الحكاَر بتعميِقهِ  زفر أبوه ولـ ينطق، تحاشى شرىا، لكنو ترؾ الشر ا "كقْد خت
 ".يزحف

بشكٍل كااٍح في الحكاِر  استطاَع الراكؼ ببراعٍة متمكنٍة أْف يرسـَ صكرًة لمشرِّ كيحُشَد ُ  لقدِ 
 أثناِئهِ في "، ك ترؾ الشر يزحف"ا بقكِلهِ  ، إلى نهايِتهِ "صوت عمتو الشرير...بقكِلِها " ْف بدايِتهِ مِ 

" أخرجتيا، أنا أراضييا؟؟تكرىني، خانتؾ، تبعدني عف البيت، أنا المي كػ" ،بأقكاِؿ العمةِ  كخبلِلهِ 
. فكلُّ ما سبَق ُيكحي "صرخت، زعقت، ىزئت بضحكة، زمجرتكػ" ،كبتعاليِق الراكؼ عمى أقكاِلها

ِب الذؼ انتصَر عمى سمبيِة األِب التي بدْت كااحًة بتحاشيِه شر  أخِتهِ  لُه  كترِكهِ  ،بالشرِّ المرك 
مثمما ربيتؾ، أربي ِة بقكِلهاا "لساُف العم   هُ السمبيِة يكاحُ  ػ. كسبُب تمؾَ يزحُف كيكُبُر كيتمادَ 

في تمؾ المحظة بكيت  أشفقت  عمى نفسي وعمى أبي. ا ")سالـٌ( في مكاٍع آَخرَ  كيؤكُد ُ  ،"ابنؾ
ىي أكبر منو بسنوات كثيرة، ربتو منذ توفى جدي "كالسبُب  ؛"عذرتو ر ـ كراىيتي لضعفو...
 .(ٔ)"وجدتي في حريق شبَّ في البيت

(، كهَك أمٌر األِـّ  -) األبِ  االحكارِ  لتدخبلِت لها صمٌة مباشرٌة بطرفيِ التعاليَق كا هذ ِ إف  
ا نَ أَ فاجَ  كلكف  الراكؼَ  ؛ا الراكؼ أحكاَؿ المتحاكريَف، فيتاَح الحكاُر كَيبيفَ ٌر؛ ليصَف لنَ ي  كمبر  منطقِ 
ـٍ( "بقطْ   ،"الصغير، عصف الخوؼ بطفولتو...ارتجف قمب ِع الحكاِر بتعميٍق لُه صمٌة مباشرٌة بػ)سال

طرًفا في الحكاِر؛ بْل هَك سامٌع لُه؛ ليؤكَد الراكؼ أن ه ُيحيُط بكلِّ  ( ليَس اْف أف  )سالمً ـِ مِ  ْ عمى الر  
( لمحكاِر أيًاا. َق كيصَف حاَؿ المتحاكريَف كحاَؿ المستمِع )سالـٍ شيٍء عمًما؛ فينقَل الحكاَر كيعمِّ 

، خاصًة كأف  الحكاَر الداخميِة بنفِسهِ  ( يكشُف عْف مشاعِر ِ ايدَع الراكؼ )سالمً  كقْد كاَف األكلى أفْ 
، قْد مارَس ( شخصيٌة ساردةٌ اْف ناحيٍة أخرػ فإف  )سالمً ْف ناحيٍة. كمِ ، هذا مِ منقكٌؿ عمى مسامِعهِ 

في   أْف ُتظهَر قدرَتهُ إال كلكْف سمطُة الراكؼ العمكيُة أبْت عميهِ  ؛َف الركايةِ السرَد في مساحٍة كاسعٍة مِ 
ـٍ( الداخميِة " ، خوؼ  عمى األـالكشِف عْف مشاعِر )سال " قمب مرتجف، خوؼ عاصف، برد قاس 

ّـِ القابعِة في مكاٍف سحيٍق جًدا عِف المكاِف الذؼ ُيسمُع منُه الحكاُر. في أن هُ  كقدرَتهُ  ـُ  اَب األ  يعم
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كيفَما شاَء، إال إف   يتحكـُ بالحكاِر، كيتدخُل فيهِ إف  كل  ما سبَق يؤكُد لنا أن ه راٍك عميـٌ 
يعرُؼ ما -الراكَؼ بذكاِئه حاكَؿ أْف يكهَمنا أن ه ليَس عالًما بكلِّ شيٍء، كأن ه راٍك ذك رؤيٍة مصاحبٍة 

ْف ذاِت الدالالِت السمعيِة المجردِة مِ  خبلِؿ تعاليِقهِ  مفْ  -الشخصياُت، فيسمُع ما تسمُعه فقطْ  تعرُفهُ 
صوت أبيو مرتجًفا، صرخت، زعقت، ىزئت بضحكة، ارتفع صوتيا منتصًرا، ؼِّ داللٍة بصريٍة، كػ"أ

،  ،فمثبًل االرتجاُؼ صفٌة لمصكِت المسمكعِ  ،"احتج صوت أبيو كليَس لجسِد األِب  يِر المرئيِّ
أف  كسيمَة  َف الجسِد  يِر مرئيٍة؛ لمتأكيِد عمىكليَس بحركٍة مِ  ،كاالستهزاُء كاَف باحكٍة مسمكعةٍ 

 كليَس البصَر. ،ِل الحكاِر هي السمُع مْف خبلِؿ ُأُذنْي سالـٍ نقْ 

ـِ الراكؼ بأن هُ  كمثاٌؿ آَخرُ  ـُ كل  شيٍء قكُلهُ  عمى إيها السكوف يخيـ عمى المكاف، ا "ال يعم
ظالؿ النافذة المحكمة بشبؾ الحديد تسقط حيث زاوية الفراش، فتنتشر زخارفيا فوؽ الوسادة 

ألشياء الموضوعة فوؽ الطاولة. كوب ماء مف البالستيؾ، قطع شاش، ومناديل، عمبة وعمى ا
ال يعرُؼ  حيُث أكهَمنا بأن هُ   ؛(ٔ)"شوكالتو، صحف فاكية بال سكيف، وأشياء أخرى صغيرة مبعثرة

يعرُؼ  الراكؼَ ؤكُد أف  يُ عمى حكاِر المتحاكريَف  ْف تعاليقَ بل هذا الكصَف مِ اسـَ المكاِف، إال إف  ما تَ 
يدخل الشرطياف، يحاصراف الشاب، يحمالنو إلى  رفة العالج. المحامي ا "اسـَ المكاِف، كتعميِقهِ 

 –الشرطياف ) االعناصرُ  ، فهذ ِ (ٕ)"بأثرىما بينما عيوف السجناء اآلخريف تتابع المشيد بصمت
في عمميِة قتٍل.  متحقيِق مَعهُ )سالـٌ( ل فيهِ  مكجكدٌ تؤكُد أف  هذا المكاَف سجٌف  (السجناء -المحامي

 .(ٖ)"وجو عمتو يالحقو في السجفَد اسـَ المكاِف صراحًة "قْد حد   في مكاٍع آَخرَ  فابًل عْف أن هُ 

ـِ في الكصِف "فبل َيرػ القراُء إال ما ُيريُد أْف ُيرَيُهـ  ( له القدرُة عمى التحك ـَ إف  )الراكَؼ العمي
كليَس بعيِف  ،، فجاَء كصُف السجِف بعيِف الراكؼ (ٗ)"ُيريُد أْف َيعممك ُ ، كال يعممكَف إال ما إيا ُ  هكَ 

ـٍ( الذؼ هكَ  فوؽ السرير رافًعا ركبتيو متكًئا عمييما بذراعيف تسنداف رأسو الممقى بكسل. " )سال
دِ  ، الحزيِف لفقبسبِب تهمِة القتِل المكجهِة إلْيهِ  ، المدفكِف بهمكِمهِ المنشغِل بنفِسهِ  (٘)"وجيو ساىـ

ّـِ أْف يشعَر بما حكَلهُ )حصةَ  كحبيبِتهِ  زكجِتهِ  ؛ فيصَف (، فأن ى لشخٍص أسيٍر لهذا الببلِء كاله
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 ،ناحيٍة أخرػ فإف  كاميرا الراكؼ جاءْت انتقائيةً  ْف ناحيٍة. كمفْ الدقِة، هذا مِ  بهذ ِ  المكاَف كمككناِتهِ 
ـْ ُتصكِر المكاَف كم ه، فصك رْت )ف ادة، وطاولة فوقيا كوب ماء، وقطع نافذة، وفراش، ووسم

أخرػ في المكاِف  ، كفي المقابِل أهمَل أشياءَ (فاكية شاش، ومناديل، وعمبة شوكالتو، وصحف
، أجبَرنا عمى رؤيِة ما يريُد أْف ُيرَينا إيا ُ  ن هُ إأْؼ  ،"وأشياء أخرى صغيرة مبعثرةا "كأجمَمها بقكِلهِ 

ـْ تكتِف سمطُتهُ ُيرَينا إيا ُ كعم ى أبصاَرنا عمى ما ال يريُد أْف  مى أْف حمَمنا ع بلْ  ؛العمكيُة بذلؾَ  . كل
ـَ النظَر في أشياءَ  فيجُب أْف يككَف  ،معينٍة، فالنافذُة محكمٌة بشبِؾ الحديِد؛ ألن ها نافذُة سجفٍ  ُنْنِع

ـُ؛ لتمنَع هركَب السجناِء، كالككُب مَف الببلستيِؾ كليَس مَف الزج اِج؛ لئبل  أهـ  صفاِتها اإلحكا
في االعتداِء عمى  في االبتزاِز، أكْ  ُيستخدـَ ككسيمٍة النتحاِر السجناِء، أْك في محاكالِت الهرِب، أكْ 

ـُ الزجاِج.  سجيٍف أكْ  ّـُ استخدا ، كصحُف الفاكهِة ببل سكيٍف؛ لئبل  ُيستخدـَ كما يت  شرطيٍّ

في  المكاِف، كبالتدقيِق أكثرَ صكصيِة الطريقِة يؤكُد عمى خ إف  كصَف هذ  األشياِء بهذ ِ 
 .الراكؼ باسِمهِ  ْف قبِل أْف ُيسمَيهُ نتكصُل إلى أف  المكاَف سجٌف، حتى مِ  ،كصِف هذ  األشياءِ 

( يمتمُؾ "المقدرَة ع ـَ ، كالحريَة المطمقَة في مى االنتقاِؿ مْف مكاٍف إلى آَخرَ إف  )الراكَؼ العمي
خصكصيَة لمكاٍف؛ إْذ تتكسُر عنَد صخرِة صبلحياِت الراكؼ ، فبل (ٔ)تتبِع الشخصياِت في األماكِف"

إذٍف مسبٍق،  دكفَ ، كخصكصيَتهُ  العميـِ البلمحدكدِة، فيحقُّ لُه الدخكُؿ إلى أؼِّ مكاٍف أي ا كاَف شأَنهُ 
يكجُد . فيدخُل الراكؼ مثبًل السجَف الذؼ ، كبأؼِّ مسمًى دخَمهُ أْف ُيخبَرنا كيَف دخَمهُ  -حتى– كدكفَ 
ـِ ِمْف أن هُ الر   ى، عمهُ سالـٌ( ِمْف دكِف أُف ُيعمَمنا كيَف دخمَ ) فيه مكاٌف ال ُيسمُح ألؼِّ أحٍد الدخكُؿ   

بِه َعبلقٌة،  السجناِء، أْك َمْف يربُطهـْ  ْف كاَف لُه صمٌة مباشرٌة بِه، كرجاِؿ الشرطِة أكِ إليِه إال لمَ 
 أصبًل بإذٍف مسبٍق. يف يدخمكَنهُ كالمحاميَف، كهيئاِت حقكِؽ اإلنساِف، كالزكاِر الذ

ـَ( ال يسرُد ِمْف مكاٍف كاحدٍ  ، فتنق َل بْل يتنقُل أيَنما شاَء خمَف شخصياِتهِ  ؛إف  )الراكَؼ العمي
ـٍ( في طفكلِة كالقطةِ  مثبًل في ركايِة )المرأةِ  لى بيِت أبي )سال ( مَف السجِف إلى المستشفى، كا 

لى  رفِتهِ األخيِر ك شباِبهِ  لى َج مِ كاَف كحيًدا، كحيَف تزك   حيفَ  ، كا  لى بيِت الخبلِء، كا  ْف )حصَة(، كا 
لى  رفِة أبيهِ  لى الشارِع، كا  لى السكِؽ، كا  ـٍ( المطمقِة، كا  ّـِ )سال بَل كصَل األمُر عنَد  أِف  ؛بيِت أ

( أمثمٌة صِ ـِ الجنسيِة. ففي ركايِة )الُعْصعُ في َخْمكِتهِ  اخترَؽ الجدراَف، كفتَح األبكاَب عمى العاشقيفَ 
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كقد تحاشى الباحُث بقدِر اإلمكاِف االبتعاَد عْف ذكِرها؛ ألنها تخدُش ، كثيرٌة ككااحٌة عمى ذلؾَ 
ـِ.  حياَء المسم

ْف أْف يحاَر في مكانْيِف مختمفْيِف في المحظِة نفِسها، فحاَر في  رفِة َف الراكؼ مِ لقْد تمك  
في الجانب اآلخر مف ا "، قاؿَ )سمكـٌ(، كبعَد أْف سرَد خمَفهـْ  )معيكٍؼ( ك)سعاَد( المذيِف يتكسُطهما

 حاَر في جانبيِ  ن هُ إ، أْؼ (ٔ)"السطح كاف جسـو ووضحة يتكوماف في فراشيما صرعى لمخوؼ
 السطِح في المحظِة نفِسها.

 كَمرفِأ السفِف ك يِرهما. ،هكاش( يكبيِت )أب ،هذا كقْد حاَر الراكؼ في أماكَف عديدةٍ  

، فإف  لُه أيًاا "حريًة ْف مكاٍف إلى آَخرَ ا كاَف لمراكؼ الحريُة المطمقُة في التنقِل مِ كمثممَ 
ـِ مِ  لقفزُ ا ، فيستطيُع العكدُة إلى الكراِء، أكِ ْف زمٍف إلى آَخرَ مطمقًة في االنتقاِؿ مِ  ْف خبلِؿ إلى األما

كالمكاحُق النصيُة تعايًدا لمكقِف الراكؼ ا "تأتي السكابُق حيثُ ؛ (ٕ)االسترجاِع كاالستباِؽ" تقنيتيِ 
ـِ، كتعظيًما ِمْف شأِنهِ   .(ٖ)"العمي

محدٌد بزكاِج  إف  زمَف القّصِ )الحكي( في ركايِة )الُعْصُعِص( التي ابتدأْت كانتهْت بهِ 
)جسكـٍ( أحَد عَشَر  ْف ُعُمِر ابِنهِ ْف )سعاَد( منُذ إحدػ عْشرَة سنًة؛ حيُث ماى مِ )معيكٍؼ( مِ 

ـْ يستمر  بشكٍل متسمسٍل كمرت   كلكن هُ  ؛ا، ك)كاحَة( تسُع سنكاٍت، ك)سمكـٍ( ستُّ سنكاتٍ عامً  ٍب؛ ل
ـِ الراكؼ لتقنيتيِ   االسترجاِع كاالستباِؽ. بسبِب استخدا

فاسُتخِدمْت مثبًل تقنيُة االسترجاِع بشكٍل متفاكٍت في الركايِة، فتارًة يرجُع الراكؼ بالسرِد 
لـ تنس  بعد كيف خاصميا عشرة أياـ كاممة حيف أخفت عنو ا "صيًرا، كقكِلهِ إلى الخمِف زمًنا ق

، فانتقَل بها إلى الخمِف قميبًل؛ (ٗ)"فعمة سمـو حيف دخل عمييا يؤرجح جزًءا مف ذيل الحمار
(، كالعقاُب التي ترتَب عمى ذلَؾ. كتارًة َيرجُع ليذكَرها بحادثٍة شبيهٍة بالحادثِة التي اقترَفها )سمكـٌ 

ـٍ( الجدِّ مْف )عائشَة(  بالسرِد إلى الخمِف زمًنا طكيبًل جًدا، فرجَع بالسرِد مثبًل إلى زمِف زكاِج )جاس

                                                           

 .ٖٔالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٜٕٔالسرد المؤطر، ص (ٕ)
 .ٜٚٔالمسككت عنه في السرد المحاصر، ص (ٖ)
 .ٓٔالُعْصُعص، ص (ٗ)



 

ٙ7 

لى ميبلِد )معيكٍؼ( ـٍ( مِ  كأخِتهِ  ،ك)شمَة(، كا  ـ  )نكر (، فبعَد زكاِج )جاس )شمَة( التي ْف )عائشَة( ث
تمنيا المزيد لكف هللا وىبيما المكتوب جاء معيوؼ، سنتاف وأطل وجو نوره، " ُرزَؽ منها األكالُد؛

ليما، عاش الطفالف بحضف أبوي ف حنوني ف. حتى استرد هللا أمانتو. وفارؽ جاسـ وشمة الحياة 
 .(ٔ)"تاركيف معيوؼ ونوره وحيديف

يِة، فمثبًل بعَد أْف قص  بشكٍل كااٍح أيًاا في الركا اسُتخِدمْت  ا تقنيُة االستباِؽ فقدِ أم  
وأمرتو أف يقبل يد أبيو، ويعده بالتوبة. " ُعَص ِقط ٍة، ثـ  جاءْت بِه عمُته إلى أبيهِ ( ُعْص )سمكـٌ 

وجد األب فرصتو، انقض بكفيو عمى أذنيو. قبض عمى شحمتييما. قرصيما بعنف. زعق الولد 
 ، ثـ  سردَ (ٖ)"ما تاب سمـو، استبَق الراكؼ األحداَث كقاَؿا "(ٕ)"مف األلـ: يبو أتوب.. يبو أتوب

قصًة أخرػ لػ)سمكـٍ( كهك يُحشُّ ُعْصُعَص كمبٍة، حدثْت بعَد أسبكٍع مْف سرِد قصِة حشِّ ُعْصُعِص 
 المفامِة ) قصُّ العصاعِص(. يِتهِ ( ما تاَب عْف هكااالقطِة؛ ليؤكَد عمى أف  )سمكمً 

مَع ِفا األكلى عندَما رآها ( مرتيْ ( عمى )فطكـَ ما اعتدػ )سمكـٌ حينَ  ، كهكَ كمثاٌؿ آخرُ 
كعصَرها  ،ها)الطما ( منْ  ا أخَذ كيَس عندمَ  فارَبها حتى أكقعَها عمى األرِض. كاألخيرةِ  ؛شبابٍ 

نجا سمـو مف فرزانة مرتيف. لكنو لـ ينج ا "هِ عمى كجِهها كرأِسها، فاستبَق الراكؼ األحداَث بقكلِ 
ـ  )فطكـَ  ، فالراكؼ عَرَؼ أف  (ٗ)"مف الثالثة التي تركت أثرىا األليـ عمى جسده ونفسو ( )فرزانَة( أ

 سكَؼ تعاقُبُه عمى فعمِتِه الثالثِة قبَل أْف يسرَد لنا الحادثَة بأكمِمها.

ا االسترجاِع كاالستباِؽ أافى عمى الركايِة "طاَبَع الحكايِة اعتماَد الركائيِة عمى تقنيتيِ  إف  
المااي كالحااِر، بيَف الزمِف المشكقِة التي ينُبُع فيها عنصُر التشكيِق مْف تردِد السارِد بيَف 

 كتجرؼ فيهِ  ،الشخكُص  تحلُّ فيهِ  القارُغ كآخرَ  البعيِد كالزمِف القريِب، بيَف مكاٍف يحلُّ فيهِ 
 .(٘)الكقائُع"

                                                           

 .ٓٓٔالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٜٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٜٔالسابق، ص (ٖ)
 .ٕٔٓالسابق، ص (ٗ)
 .ٜٙأقنعة الراكؼ، ص (٘)
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ا الزماِف كالمكاِف يحتاُج إلى دراسٍة مستفياٍة؛ لنجاِح الركائيِة إف  الحديَث عْف تقنيتيِ 
 ناجًحا.ا تكظيًفا كقدرِتها عمى تكظيِفهمَ 

( لُه القدرُة ع ـَ ، فيعرَؼ ما (ٔ)"مى أْف يخترَؽ "النياِت كالمقاصَد كاألفكارَ إف  )الراكَؼ العمي
َع عمى أحبلِمهـ كآماِلهـ. فقْد مِ ، كيط  ـْ كامائُرهُ  ـْ نفكُسهُ  هُ في خكاطِر الشخصياِت، كما تكنُّ  يدكرُ 

صحبة دانة، يخطر لو السؤاؿ إف كانت كاف حيف يحمـ حمًما جمياًل ب( "اأدرَؾ مثبًل أف  )سالمً 
، (ٖ)"حيف فاجأه الخاطر عصف بو الخوؼ" ، كأدرَؾ أيًاا أن هُ (ٕ)"عمتو تحمـ أحالًما لطيفة

يالمس جسدىا وتتدحرج كفو حتى ( حيَف كاَف "الكاسعِة أْف يسترَؽ همَس )سالـٍ  كاستطاَع بقدرِتهِ 
أف  الراكَؼ قْد أدرَؾ أحبلـَ  . أؼْ (ٗ)"تصل إلى بطنيا. ييمس في سره )ىنا يرقد ابف شريكي(

ـِ مْف أن هُ  ،كهمَسهُ  ،كخكاطَر ُ  ،()سالـٍ  ْف شخصياِت الركايِة فيككُف لرب ما شخصيًة مِ  ليَس  عمى الر 
 .)سالـٌ( بذلؾَ  قْد أخبَر ُ 

ْف كأشمَل مِ  ،(، فكاَف الراكؼ أكثَر إيغااًل في نفكِس شخصياِتهِ ا في ركاية )الُعْصُعصِ أم  
الراكؼ أ كاَر نفكِس  ( فقْط. إْذ سَبرَ الذؼ اكتفى بسبِر أ كاِر نفِس )سالـٍ  ،(كالقطةِ  راكؼ )المرأةِ 

ضـ الرأس الصغير. (؛ حيُث شعَر بخكِفه حيَف "، فسبَر أ كاَر نفِس )معيكؼٍ أ مِب شخصياِتهِ 
د لو ينثاؿ عمى وجييا و ، إْذ "الجنسيَة بامرأِتهِ  . كأدرَؾ ر بَتهُ (٘)"إحساسو بالخوؼ يتفاقـ بداخمو

. كاستمَع ألسراِر ، (ٙ)"الذي استعاد تورده؛ ليشـ الرحيق، ويقطف بعض وريقاتو الرطبة
في سره ضاحًكا ) وهللا يا الشيطاف ا ". كمثُمهُ (ٚ)"كالميا معقوؿ( قاليا في سره شاكًرا حنانيا")فػ

َفَخبَر إدراَكها بالذؼ يدكُر في ( . أم ا )سعادُ (ٛ)"لو حطوؾ عمى الحدود لطيرت الييود بشطانتؾ
ىذه إف كانت ساررت نفسيا: )، كسمَعها لم ا "(ٜ)"أحست بالذي يخالو(، فأدرَؾ أن ها "خمِد )معيكؼٍ 

                                                           

 .ٕٓٔبنية السرد في القصص الصكفي، ص (ٔ)
 .ٕٔالمرأة كالقطة، ص (ٕ)
 .ٖٕالسابق، ص (ٖ)
 .ٔٙالسابق، ص (ٗ)
 .ٕٛالُعْصُعص، ص (٘)
 .ٓٗالسابق، ص (ٙ)
 .ٜ٘السابق، ص (ٚ)
 .ٜٛٔالسابق، ص (ٛ)
 .ٓٗالسابق، ص (ٜ)
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، ككشَف (ٕ)"وفي سرىا. كل ىذا عند المالا "، كمثُمهُ (ٔ)"فعايل فطـو أخاؼ عمى بنتي منو(
سألت ( فشعَر بخكِفها حيَف "أم ا )كاحةُ  .(ٖ)"الخاطر المرعب يقفز لرأسيا )قد تسحر لبنتي("

، (٘)"متوعًدا فطـو بسره ) يا ويميا مني(( "سمكـٍ )سر   . كاسترؽَ (ٗ)"أميا والخوؼ يموج بصدرىا
قمبيا طيب. وأنا الذي ظممتيا. سارر ضميره " ا( الجدِّ كهك يسارُر اميَر ُ كاستمَع إلى )جاسـٍ 

تقرفصت ا "لم   ،(. كنقَل ما يدكُر في داخِل )عائشةَ (ٙ)"وىو يباشر بوضع الوصفة ويربط الذراع
)وما الذي أريد  ير ىذا( ثرثر ا ". كمثُمهُ (ٚ)"الكممات بداخميا )هللا يبارؾ فيؾ ول فييا يا النذؿ(

 امْف دكِف النساِء أْف يسمَعها كهي تسارُر نفَسها -كحَد –. كفي جمسٍة نسائيٍة تمكَف (ٛ)"عقميا
 .(ٜ)"ئيمة تعطيني فرصة مف ذىب) قالت عائشة في سرىا(ىكذا أحسف. أميا الم"

َف القدراِت المستعصيِة ، مِ إف  سبَر أ كاِر النفِس البشريِة، كمعرفَة ما يدكُر في امائِرهـْ 
ـِ(. ،عمى البشِر، ال يمتُمكها إال َمْف لُه قدراٌت هائمةٌ   كػ)الراكؼ العمي

( بفعِل رؤيِة المجاكزِة  ـَ ـُ أكثَر مم  إف  )الراكؼ العمي ، عمى (ٓٔ)شخصياُت القصةِ  ا تعمُمهُ يعم
ـِ مِ  اقترب الطبيب مف السرير ْف أف  األحداَث مرتبطٌة بالشخصياِت مباشرًة، فمثبًل حيَف "الر 

كأخبَرنا  ،ػ ابتسامَة الطبيبِ ، فالراكؼ رأَ (ٔٔ)"ابتسـ. لكف المريض الذي أشاح لـ يممح ابتسامتو
ـْ يَر ابتسامَتهُ ( الذؼ ا )سالـٌ ، أم  بذلؾَ  ـْ بذلؾَ ابتسـَ لُه الطبيُب ل ـْ يعم . كحيَف حممْت )شمُة( ، كل

أشرعت ابتسامة لو استطاع جاسـ وشمة كلكن ها تظاهرْت فػ" ؛جاءْت )عائشُة( كالشرُّ يزأُر مْنها

                                                           

 .ٚٗالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٜٗالسابق، ص (ٕ)
 .ٛٗالسابق، ص (ٖ)
 .ٔٗالسابق، ص (ٗ)
 .ٕٚٔالسابق، ص (٘)
 .ٜٚالسابق، ص (ٙ)
 .ٔٚالسابق، ص (ٚ)
 .٘ٚالسابق، ص (ٛ)
 .ٜٔالسابق، ص (ٜ)
 ٖٕٔانظرا بنية السرد، ص (ٓٔ)
 .ٓٔ-ٜالمرأة كالقطة، ص (ٔٔ)



 

7ٓ 

حقٍد. ْف  يٍع ك ، أم ا الراكؼ فأدرَؾ ما يحمُل صدُرها مِ (ٔ)"-أنياب الميث بارزة–سبر أ وارىا لشافا 
ا مض عينيؾ. -مالت بوجييا قريًبا مف وجيو: كانتهْت " ،(ا انتهكْت )قمريُة( بكارَة )معيكؼٍ كلم  

، (ٕ)"ل تسأؿ. افعل ما طمبت  منؾ–ابتسمت بال ر بة  ليش؟. -وافتح فمؾ. ضحؾ مستغرًبا :
مًنا. آه، فقاؿا "بنفسِ  هكَ ها يعرفَ  أفْ  قبلَ  قذارةٍ  فْ مِ  (معيكؼٍ ػ)ل (قمريةُ ) هُ أتْ الراكؼ ما خب   فأدرؾَ 

أ مض. فتح فمو باتساعو متصوًرا أنيا ستذيقو مف التفاحة أو ستعممو بدعة جديدة مف 
ًجا حد اليبل. فوجئ بيا تقذؼ بصقة كبيرة ذبدائعيا. لكف الذي فعمتو جعمو يدرؾ كـ كاف سا

 .(ٖ)"داخل فمو. فزع دفعيا عنو

( "يمتمُؾ قدرًة  يَر محدكدٍة لكسِب األبعاِد الداخميِة كالخارجيِة  إف  )الراكؼَ  ـَ العمي
وجو كالتفاحة، شيًيا ا "( لهَ ؛ فيصُف صكرَة الشخصياِت كخصاِلها، فػ)سعادُ (ٗ)لمشخصياِت"

فقد تمازجت فييا كل الخصاؿ ها "ا خصالُ ، أم  (٘)"بالخجل، عيناىا مسبمتاف وشفتاىا ترتجفاف
تصرؼ طاقات النيار لخدمة بيتيا بغير شكوى، ىي األـ حانية  الطيبة. ربة بيت

، ها القبيحةِ خصالِ  إيااحَ  ها الخارجيِّ شكمِ  فِ كْص  كراءِ  فْ ابتغى مِ  فقدِ  (فطكـُ )ا . أم  (ٙ)األعطاؼ..."
عند الباب. وقفت فطـو مائمة بجسدىا. ثوبيا المكرمش يرتفع فوؽ ركبتييا، وفتحة صدره فػ"

تف. شعرىا األحمر ىائج. تموي فميا وىي تمطق بعمكتيا البصرية مدلوعة حتى نصف الك
يدؿُّ  كلُّ ذلؾَ  فثوبيا المكرمش، وفتحة الصدر، وشعرىا اليائج، وتمطقيا بالعمكة(، )(ٚ)"الثخينة

 عمى فجكِرها ككقاحِتها.

ـِ( أْف يذكَر أسماَء بعِض شخصياِته كامبًل، فاسـُ )معيكؼٍ   ـُ )الراكؼ العمي ( كقْد بمَغ عم
)معيوؼ جاسـ عبد الرحمف سالـ(. ىكذا سمى جاسـ ولده معيوؼ؛ لتعف عنو " رباعًيا هكَ 

                                                           

 .٘ٛالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٙٗٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٙٗٔالسابق، ص (ٖ)
 .ٜٔٔالمتخيل السردؼ، ص (ٗ)
 .ٜٔٔالُعْصُعص، ص (٘)
 .ٖٗالسابق، ص (ٙ)
 .ٖٗالسابق، ص (ٚ)
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، كعرَؼ سبَب (ٔ)"العيف ويعافو الموت بعد أف حـر النسل مف زوجتو األولى )عائشة بنت راشد(
( كجسكـٍ  ككاحةَ  ْف ) سمكـٍ أيًاا، كعمى هذا يككُف اسـُ كلٍّ مِ  ( زكجِتهِ )عائشةَ  التسميِة، كاسـَ 

 معركًفا أيًاا بالكامِل، فهـْ أكالُد )معيكؼ جاسـ عبد الرحمف سالـ(. كقْد تحدَث عْف أعماِرهـْ 
.. ست سنوات: وجيو الصغير النحيل يميل إلى البياض. الجسمانيِة، فػ" كبعِض صفاِتهـِ  سمـو

عيناه مستديرتاف واسعتاف ذات رموش كثيفة ممتوية... جسـو في الحادية عشر: ورث لوف 
. (ٕ)"شرة أبيو السمراء... وضحة تسع سنوات: ورثت بياضيا الشفاؼ. شعرىا األسود الناعـب

ـِ مِ فبدَأ الراكؼ بكصِف )سمكـٍ  ؛ ألف  السارَد هُ ( األكبُر سًنا منْ ( ك)كاحةَ اْف أف  )جسكمً ( عمى الر 
َل الَبدَء بالشخصيِة ذاِت األهميِة األكبِر في الركايِة. ك يِر ذلؾَ  خصاِؿ الشخصياِت مْف  فا 

 ( في مغامرِتهِ ( مَع )قمريةَ لمناِس. كسذاجِة )معيكؼٍ  (، كمساعدِتهِ المتناثرِة في الركايِة كطيبِة )سمكـٍ 
 ( كفجكِرهما.( كأمِّها )فرزانةَ الجنسيِة األكلى. كشرِّ )فطكـَ 

( يمجُأ أحياًنا إلى إيقاِؼ السرِد لمتعميقِ  إف  )الراكؼَ  ـَ لمتعميِق عمى حكاٍر؛ ، أْك عميهِ  العمي
 ا، أْك يؤيَد تصرفاِت إحدػ شخصياِته، أْك ليمهَد لسرٍد تاٍؿ، ْف كبلِمه، أْك يكاَح مكقًفا مَ ليعاَد مِ 

إف " كردِت اآليُة في الركايِة بأخطاٍء إمبلئيةٍ -، (ٖ)"إف كيدكف عظيـ"تعالىا  بآيٍة قرآنيٍة، كقكِلهِ 
ـٍ مقتبٍس )آيةٍ  ، عمًما بأن ها كردْت بيفَ (ٗ)"كيدىف لعظيـ  عبلمتْي تنصيٍص )" "( التي تشيُر إلى كبل

َد أِف استحارْت )سعاُد( قصَص النساِء في فبعْ  -(كتابٍ  مفْ  ، اقتباسٍ ، مثلٍ شريفٍ  ، حديثٍ قرآنيةٍ 
، قررْت أْف تبتكَر أالعيَب جديدًة، ففكرْت بأْف تكِسَب التخريِب، كأدركْت نتائَج أفعالِهف  المذِ  لَة لهف 

ِتها، فعم َق السارُد عمى ذلَؾ بقكِلهِ   ". إف كيدكف عظيـا "ثقَة زكِجها، كثقَة َار 

، كقْد كُثرِت األمثمُة الشعبيُة في ركايِة )الُعْصُعصِ  يعمقُ  أكْ  منقكلٌة لنا  (، كهيَ بمثٍل شعبيٍّ
ًة عِف الشخصياِت. إم ا عْف طريِق الشخصياِت، أْك عْف طريِق السارِد، أْك أف  السارَد يحكيها منقكل

، كالمثل (٘)"المي أميا في الدار فعايميا كباركُيِهمُّنا هنا األمثمُة المنقكلُة بمساِف السارِد، مثلا "

                                                           

 .ٖٙالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٜٙٔالسابق، ص (ٕ)
 (.ٕٛ/ٕٔسكرة يكسف، ) (ٖ)
 .ٕٚالُعْصُعص، ص (ٗ)
 .ٗٙالسابق، ص (٘)
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ـٍ، حاكلْت َد أْف هجَر )معيكٌؼ( )سعاَد( عشَ ، فبعْ (ٔ)"بأذف مف طيف وأخرى مف عجيفالقائلا " رَة أيا
 .ذكَر الراكؼ المَثَل األخيَر لمتأكيِد عمى شدِة رفِاهِ رفَض، ف بكلِّ كسائِمها؛ كلكن هُ  أْف تراَيهُ 

الحكـُ في الركايِة، كمثاُؿ ذلَؾ أف  )سعاَد( ا تسمْت كزينْت  بحكمٍة، كقْد كُثرتِ  يعمقُ  أكْ  
ـِ مْف أن ها تعِرُؼ أن هُ  كلْك كانْت  ،ال ينِفُر منها نفَسها لزكِجها؛ حتى ال يُشـ  ركائَح النهاِر، عمى الر 

فالرجل حيف تستبد بو َد الراكؼ عمى صدِؽ معرفِتها بحكمٍة تقكُؿا "مشب عًة بركائِح النهاِر، فأك  
 .(ٕ)"الر ب ل ييمو إل أف يخرسيا...

ـٍ فمسفيٍّ مِ   ْف باِب استعراٍض لمثقافِة، فمثبًل، لقْد رسـَ الراكؼ لكحًة أْك أْف يقطَع السرَد بكبل
ِر ب (، كبدَأ األخيُر بالتركيِز كالتذكِر؛ حيُث قاَؿ الراكؼا ( ك)معيكؼُ عْد أْف صمتْت )سعادُ فنيًة لمتذكُّ

لألحدث شواطئ ترتاح عمييا. رمميا تضاريس الذاكرة. تختبئ ىناؾ. تنسى أو تيجر. ما إف "
تعبث األنامل بحبات رمميا. حتى تظل الرؤوس الدقيقة. تفوح ألوانيا تنتشر روائحيا. كل 

فؾ حزماتيا. في لحظة التذكر ل يستقيـ الحدث الرئيسي وحده. كل تفاصيمو تصحو الشرائط ت
 .(ٖ)"معو

ـِ( كتبييَف قدراِتهِ  يحتاُج إلى صفحاٍت أكثَر، كالحديِث عْف  إف  الحديَث عِف )الراكؼ العمي
سهاِبهِ لهَ  في تفسيِر األحداِث، كتقكيِمهِ  قدرِتهِ  لمسرِد  في بعِض المكاقِف، كاختزاِلهِ  ا كلمشخصياِت، كا 

 .في أخرػ، ك يِر ذلؾَ 

  

                                                           

 .ٔٔالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٓٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٖ٘السابق، ص (ٖ)
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 )الراوي= الشخصية( الراوي مع   -الثاني المطمب  

ـُ ما تعمُمهُ (ٔ)"(الراكؼ = الشخصية)هكذا  "كنجُد الَعبلقَة فيهِ   ، ك"تدُؿ عمى أف  الراكَؼ يعم
ْف سماِت القِصّ الحديِث، سمٌة أساسيٌة مِ  ِؼ الشخصيِة، كهذ ِ شخصياُته، كيتعرُؼ األشياَء مَع تعرُّ 

ـُ الركايِة في هذا النكِع عالـٌ ذاتي  يرتبُط بشخٍص مَ   كبمكاٍف كزماٍف محددْيِف، كنرػ ذلؾَ  ،اكعال
الطريقَة  ْف يمثُل هذ ِ ى مكقَف الشخصيِة ذاِتها. كخيُر مَ الراكؼ الذؼ يتبن   ًسا عمى شاشِة كعيِ منعكِ 

ْف كجهِة ـُ فيها الشخصياُت كاألحداُث كالمكاُف كالزماُف مِ فُتقد   ،()السفراءِ  )هنرؼ جيمس( في ركايةِ 
 .(ٕ)شخصيٍة معينٍة" نظرِ 

(؛ حيُث ال يعرُؼ الفراشاِت( مثااًل كااًحا عمى نمِط )الراكؼ معَ  كُتعدُّ ركايُة )صمتِ 
ـْ تعرؼِ  إال ما ُتخبُر ُ  السارُد فيها عْف شخصياِتهِ  اسـَ العبِد إال  -مثبًل –)ناديُة(  الساردُ  بِه إياها، فم

في الميل حيف لفني الصمت  الفج، تداعت إليَّ صورة العبد الذي حتى المحظة "بعَد أْف أخبَرها به 
ل أعرؼ اسمو. بدأت  أتخيل أسماًء تميق بو: مرجاف.. عنتر.. مصباح.. فرحاف..، لكني 

ـ  وفي اقترابي الثاني منو أف اسمو: عطية!   .(ٖ)"ولماذا أسموؾ بيذا السـ؟... –فوجئت بعد أيا
ْف خبلِؿ شخصيٍة أخرػ تعايشْت مَع أخباًرا عْف شخصيٍة معينٍة مِ  -()ناديةُ اردُ الس أؼِ – تعرؼُ  أكْ 

ـْ تعرْؼ أسراَر العجكِز الجنسيَة الخفيَة  الشخصيِة األكلى عْف قرٍب، كتعرُؼ أخباَرها جيًدا. فمثبًل ل
ـِ مِ  – مَع خادماِتهِ  ُل الطريَق كاَف يسهِّ ْف خبلِؿ العبِد )عطيَة( الذؼ إال مِ  -ْف أن ها زكجُتهُ عمى الر 

ىيا يا  –ػ عمى ذلَؾ "كَ البنِت البكِر؛ حيُث يبدك أف  العجكَز ال يقْ  ِؿ فّضِ َبكارةِ ْف خبلمِ  ،لمعجكزِ 
عطية.. فضفض عف نفسؾ، أطمق ىمومؾ التي تكاد تخنقؾ. كاف الذي قالو عطية أشبو 

فترة وأخرى! كيف لـ أحدس  بالحكايات الخرافية، ... كيف لـ ألحع ىوايتو بتغيير الخادمات بيف
أيف يكوف في الميالي التي ل يقارب فييا فراشي، ول يتمذذ بطعـ فاكيتي؟ كيف لـ أشعر 

                                                           

 .ٜٖٙببل ة الخطاب كعمـ النص، ص (ٔ)
البنية الركائية في ركاية األخدكد )مدف الممح( لعبد الرحمف منيف، دمحم القكاسمة، مكتبة المجتمع العربي  (ٕ)

 .ٕٛٔ. نقبًل عف بناء الركاية ، سيزا قاسـ، صٖ٘ص، ٜٕٓٓ، ٔ األردف،  -لمنشر كالتكزيع، عماف
 .ٖٗـ، صٕٛٓٓلبناف،  –ركاية صمت الفراشات، ليمى العثماف، دار اآلداب، بيركت (ٖ)
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، ميميالت  بأسماؿ بالدىف القريبة والبعيدة ثـ يصبحف  بتقمبات الخادمات م ف  يأتيف منكسرات 
 .(ٔ)"كالفراشات مم ونات بالثياب واألصباغ...

ها َح عنْ  يممُؾ رؤيَة الشخصياِت، كال ينقُمها لممتمقي إال بعَد أْف ُتفِص ( المعَ  إف  )الراكؼَ 
ّـِ حكَؿ تزكيِج بنِتها لمعجكِز عمى أن ه عريُس ماٍؿ فقطْ  سُيغني  ،الشخصياُت بمساِنها، كرؤيِة األ

بس ىذا عجوز  –"عنده مصاري كتير، بكره بتعيشي أميرة".  –" :باإلرِث، فقالت بنَتها بعَد مكِتهِ 
"طي ب بكره بيموت وترثي أموالو". عصفت بي الدىشة . لـ أكف أتصور أف  –عمى حافة قبر. 

أمي تممؾ شيوًة لمماؿ تجعميا ترسـ لغدي ما يفسد حاضري، كانت كمف  ترقص عمى أحالـ 
ـْ يستنتجُ (ٕ)"مجيولة فقصفت ظير حممي ّـِ استنتاًجا دكَف أْف تبكحَ  ، فم ها، األّـُ بِ  السارُد رؤيَة األ

 الراكؼ )كميِّ  خصائصِ  مفْ  "؛ ألف  ذلؾَ هِ ًعا في مالِ طمَ  ني أمي لمعجكزِ تْ جَ زك   كأْف يقكَؿ مثبًلا "لقدْ 
 ـُ رؤيَتها حكَؿ هذا المكاكِع بحريٍة كصراحٍة.(؛ بْل ترَؾ األـ  تقدِّ العمـِ 

ِر األخيِر عدـُ سبْ  ( هكَ معَ  ( عِف )الراكؼ العمـِ  الراكؼ )كميُّ  ا يختمُف بهِ ْف أكاِح مَ إف  مِ 
ـْ يتمكفِ أل كاِر نفكِس شخصياِتهِ  السارُد  ، كاالطبلِع عمى أسراِرها، ففي حكارْيِف منفصمْيِف مثبًل ل

وىل ينقصني شيء؟! أزعجني  -أنت سعيد  بحياتؾ؟  –ا أْف ُتدرَؾ سر  )عطية(. "( فيهمَ )ناديةُ 
وحريتؾ؟  -و شعور بضآلة مكانتو؟ سألت و: رده، ىل حًقا ىو مقتنع أف ل شيء ينقصو، أـ ى

ص؟ شعرت و ييزأ مني، ىل تراني عبًثا أحاوؿ قفىل ترينني محبوًسا في  -فجر بضحكة  ريبة :
إيقاظ سواكف روح مفقودة؟ ىل تراه ل يدرؾ أنو إنساف يعيش عمى ىامش الحياة... ىل 

 كالحكارُ  .(ٖ)"و واستسمـ ليا!؟يتخابث عميَّ أـ ىو حًقا ل يحس طعـ األسر بعدما اعتاد حيات
 قد   كاف   و إف  سواد  بشرت   ألجمي فقط؟ لـ ينبئ   -أنا مسرور ألجمؾ. تخابثت  أداعبو:  –" اآلخرُ 

د مف خجل أو فرح. فرَّ مف أمامي بعدما لحظت  ارتعاشو ُة عمى التساؤالُت الدال   . فهذ ِ (ٗ)"تورَّ
ِد بشرِة ْف سبِب تكرُّ ها مِ نِ تيقُّ  كعدـِ -إجابٍة يقينيٍة حيرِة السارِد التي سبُبها عدـُ الكصكِؿ إلى 

ـِ الفرحُ  هكَ  (، هلْ )عطيةَ   جهِل السارِد بأسراِر نفكِس شخصياِتها. ُتنبُئ عفْ  -الخجُل أ

                                                           

 .ٖ٘صمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٓ٘السابق، ص (ٕ)
 .ٖٖ-ٕٖالسابق، ص (ٖ)
 .٘ٗالسابق، ص (ٗ)
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ذا أراَد )الراكؼ معَ  "ال يستطيُع أْف  ا، فإن هُ ـَ تفسيًرا لحدٍث متعمٍق بشخصيٍة مَ ( أْف يقدِّ كا 
نا بتفسيٍر لؤلحد ـِ فتِح  ا جهُمها سببَ ، كمثاُلهُ (ٔ)الشخصياُت" اِث قبَل أْف تتكصَل إليهِ يمد  عد

ىو اآلف في سريري وبيف يدي، ليس خياًل بل حقيقًة مف لحـ ودـ ( لبكابِتها األنثكيِة ")عطيةَ 
ونبض. أمارس معو ما اعتدتو في أحالـ يقظتي مف مباىج العشق... وبكل إثارتي أراوده أف 

يغرس نبتًة منو في رحمي لتكوف  البوابة التي ا تصبيا في قصر العجوز؛ لعمويقترب مف 
األمر الواقع( الذي نواجو بو أىمي المتجمديف... لكنو ظل يبتعد كالمرة السابقة، والسر )

، (ٕ)"يحيرني: ىل يالحقو شبح  العجوز  فيخشى سوط و! أـ يريد أف يبقيني طاىرًة كطيارة حبو؟
ؾ أعدؾ.. لو أقنعني سبب   –" إلى أْف أراَحها )عطيُة( باعتراِفهِ  هاسًرا يحيرُ  مرُ هذا األ ظل   كقدْ 

تمؾ الميمة  -عمى الرحيل. أطرؽ برأسو وجسده ينتفض وكأنو أصيب بمرض الر عاش: أوافقؾ
ع ر بصوت  كمف  -في القصر ستبقى حائاًل. صرخت  فيو: لكنني نسيتيا يا عطية و فرتيا لؾ. ج 

. لكنني لـ أستطع أف أنسى أو أ فر لنفسي.  -يصفع نفسو ويبصق عمييا: أنت  نسيت 
 .(ٖ)"..تالحظيف كمما اقتربت منؾ.

أْف يستخدـَ  ِ  أْف يستخدـَ تقنيَة االسترجاِع، فميَس بمقدكِر ِ ( إذا كاَف بمقدكرِ معَ  إف  )الساردَ 
ـْ تحدْث بعُد؛ لككِنهِ  ؛ ليكشَف مفْ تقنيَة االستباؽِ  ال يمتمُؾ مقاليَد المستقبِل؛  خبلِلها عْف أحداٍث ل
ظل يحدؽ ا "ا سيحدُث مَعها في المستقبِل، كمثاُلهُ ( تجهُل م( )ناديةُ معَ  . فػ)الساردُ لمحدكديِة عمِمهِ 

رت و  بوجيي القمري بعينيف  منطفئتي ف  ل تسعفانو عمى استكشاؼ بضاعتو وتقييميا. تصوَّ
سينحني ليقبل جبيني كما يفعل العريس في األفالـ المصرية، ثـ يسري بشفتيو عمى بستاف 

و شفتيَّ دعًكا  ميًظا ظننت و يسعى لمسح وجيي الناعـ... لكنو لـ يحرؾ  سوى إبيامو. دعؾ ب
ىا  -أحمر الشفاه عنيما را ًبا في اكتشاؼ لونيما األصمي: لكف صوتو قطع كل توقع:

لف تمسني حتى تردَّ لي كرامتي  –ا ". كمثاٌؿ آخرُ (ٗ)"الشفايف الحموة لو نطقت بشيء سأقطعيا!
أنا الذي يقرر. الخادمة ستبقى. يا ليتؾ تصيري مثميا.  -وتطرد  تمؾ الخادمة. بدأ صبر ه ينفذ:

فقز مف الفراش... بعد دقائق دفع باب  رفتي، استويت  في فراشي فإذا بو مع جورجيت 
                                                           

 .ٜٔٔالسرد المؤطر، ص (ٔ)
 .ٕٕٛصمت الفراشات، ص (ٕ)
 .ٕٗٛالسابق، ص (ٖ)
 .٘ٔالسابق، ص (ٗ)
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، ىا بقميصيا األحمر الشفاؼ القصير. ر ـ ما سببو لي منظر ىا مف قرؼ   فإف الفرح  مب عميَّ
رت  أنني استطعت  ولو لمرة أف أحقق ر بًة  ىو يشدىا مف فراشيا لتأتي وتعتذر، فرحت. تصوَّ

ىا.. جبت لؾ جورجيت. تييأت  روحي الفرحة لتسمع اعتذارىا. لكنو قصـ  –في نفسي... 
مثالْيِف . كالمبلحُع في ال(ٔ)"عمشاف تعممؾ كيف تكوني أنثى –فرحتي وىو يواصل كالمو 

ًدا؛ ستحدُث في المستقبِل القريِب ج -تتعمُق بها مباشرةً -( تجهُل أحداًثا السابقْيِف أَف السارَد )ناديةَ 
، ك يَر مكافٍق لر باِتها؛ مما كل َد مخالفًة لَما كانْت تتكقُعهُ  ْف ذلَؾ؛ حيُث أتِت األحداثُ بْل كأكثُر مِ 

؛ لُتظهَر لممتمقي مدػ قْد قصَدْتهُ راكمِة المتزايدِة. كهك أمٌر زاَد مْف أكجاِعها المت ؛فيها حسرًة كألًما
ـِ التي تبلقِ  ـِ.اآلال  يها في قصِر العجكِز الظال

ا النظُر، ( "بمثابِة العيِف التي تكتفي بنقِل المرئيِّ في حدكِد ما يسمُح لهَ ؼ معَ ك فػ)الرا
بِه السمُع. إن ه آليٌة تقكـُ بعمميِة  كبمثابِة األذِف التي تكتفي بنقِل المسمكِع في حدكِد ما يسمحُ 

ْف أبيها بعَد . كمثاُؿ النقِل المسمكِعا نقُمها قصَة زكاِج أمِّها مِ (ٕ)( أْك تركيِب الصكِر")المكنتاجِ 
لـ أكف أدري كيف تزوج أبي بأمي، لكنيا ذات مرة كانت تتسامر ْف لساِف أمِّها "سماِع ذلؾ مِ 

كنت  عمى جانب األريكة أقرأ رواية األـ لمكسيـ وزوجة أخي وىي تحيؾ خيوط الصوؼ. 
. كمثاُؿ النقِل المرئيِّ المسمكِع مًعاا (ٖ)" وركي سمعتيا تطمق نيدة "آآآه عمى أيامؾ يا حمب..."

دخمي ا" –" هِ نقُمها الشجاَر الذؼ داَر بيَف العجكِز كأهِمها الذؼ رأْتُه مْف َشقِّ الباِب كسِمعْته مْف كرائِ 
، أبوؾ  سيتفاىـ معو"... ارتجت  صالة  بيت نا بصوت العجوز:أنت  رفة   وينيا الكمبة بنت -النـو

ل بقطعو"... مف شق باب  رفة النـو "ا -الكمب؟ صوت أمي يتحدى خوفيا: حفع لسانؾ وا 
كنت  أدس  عيًنا واحدًة أتمصص عمى حريق الصالة، عجيف الكالـ يترجرج منتفًخا وىابًطا... 

ه خاشًيا عميو مف السقوط، لكف قوة العجوز التي تولدت مف بارود كاف عطية  يحاو  ط جسد  سيد 
: "إف  ما ذبحتيا وشربت مف دميا ما  -الغضب كانت أشد، يحاوؿ اإلفالت وتيديده الصاـر

 .(ٗ)"أكوف رجاؿ ابف رجاؿ"...

                                                           

 .ٙ٘-٘٘صمت الفراشات ، ص (ٔ)
 .ٜٓشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٕ)
 .ٚٗ-ٙٗصمت الفراشات، ص (ٖ)
 .ٔٛ-ٓٛالسابق، ص (ٗ)
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ـْ تحدْث مَعهُ فػ)الراكؼ معَ  اِعها مْف ، إم ا مْف خبلِؿ سم( ينقُل لممتمقي األحداَث التي ل
ْف لساِف أمِّها، كتركْتها ْف أبيها التي سِمعْتها مِ ( مِ )ناديةَ  الساردِ  لساِف أصحاِبها، كقصِة زكاِج أّـِ 
 ؛حكَؿ الساردِ  ْف خبلِؿ رؤيِتها، كالمثاِؿ الثاني الذؼ دارْت أحداُثهُ تركيها لممتمقي بمساِنها، أْك مِ 

ـْ تكْف في الحدِث مباشرًة، فنقمْتهُ  ، كذلَؾ قبَل أْف عيُّ مْ ِفا المستكػ الس  لممتمقي عمى مستكييْ  كلكنها ل
ارتجت  صالة بيتنا اا "هَ ُل الحدَث سمعيًة، كقكلِ ْف َشقِّ الباِب؛ حيُث جاءِت األلفاُظ التي تنقُ تنظَر مِ 

مًعاا كذلَؾ بعَد أْف  البصرؼُّ  ". كالمستكػ السمعيُّ فويتحدى خو بصوت العجوز، صوت أمي
كاف َشقِّ الباِب؛ حيُث جاءِت األلفاُظ التي تنقُل الحدَث سمعيًة بصريًة مًعا، كقكِلهاا "ْف نظرْت مِ 

َف الناحيِة السمعيِة فكنقِمها كبلـَ َف الناحيِة البْصريِة، أم ا مِ " هذا مِ عطية  يحاوط  جسد  سيده
تيا وشربت  مف دميا ما أكوف رجاؿ ابف رجاؿالعجكِزا " ( يؤكُد لممتمقي معَ ". فػ)الراكؼ إف ما ذبح 

ـْ مِ  ْف خبلِؿ ذلَؾ عمى مصداقيِتِه؛ حيُث ُيخبُر  مْف أيَف يستقي المعمكماِت التي تتعمُق بأحداٍث ل
 .تحدْث مَعهُ 

 ،أْف يككَف الراكؼ مشارًكا في أحداِث الركايةِ  -( يتمظهُر في شكمْيِفا "األكؿُ إف  )الراكؼ معَ 
 ًكا، كهكَ ( راكًيا مشارِ الفراشاتِ  ( في ركايِة )صمتِ )الراكؼ معَ . كقْد جاَء (ٔ)أْك شاهًدا عميها"
منذ الميمة " اا كمَعهاتدكُر أحداُث الركايِة كمِّها حكَلها كبهَ  ،(نثكيٌة اسُمها )ناديةُ شخصيٌة مركزيٌة أُ 

األولى أراد تمقيني الدرس  األوؿ . كنت  ل أزاؿ  اطسًة في األريكة الوثيرة داخل  رفة النـو 
و األجرد  لمًعا قدر الستانمس ستيل. التفت  األ سطورية في قصره. سحب عقال و والغترة فباف رأس 

اسمعي. مف اآلف عميؾ أف تعتادي الصمت. أسرار القصر ل  -نحوي حاسًرا الرقة  مف صوتو:
ـْ يأِت )الراكؼ معَ (ٕ)"يجوز أف تتسرب ولو مف خـر إبرة ي الركايِة شاهًدا إال ف ( في هذ ِ . كل
( لمشجاِر الذؼ داَر بيَف زكِجها العجكِز كأهِمها مْف )ناديةَ  مكااَع محدكدٍة جًدا، كمشاهدِة الساردِ 

ـْ تكْف مشارِ   .فقطْ  ْف بدايِتهِ مِ  كًة فيهِ َشقِّ الباِب؛ حيُث ل

ْف شخصيٍة مرايا تعكُس ْف أكثِر مِ َذ مْف إحدػ الشخصياِت أْك مِ "كالثاني أْف يتخِ 
ْف أبي السارِد ا سرُد األِـّ لقصِة زكاِجها مِ كقْد جاَء هذا النمُط بشكٍل قميٍل جًدا، كمثاُلهُ . (ٖ)األحداَث"

                                                           

 .ٛٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٔ)
 .ٖٔصمت الفراشات، ص (ٕ)
 .ٛٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٖ)
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كاف فوؽ بيتن ا طابق  مفروش يؤجره مالكو كل صيف، وكاف ذلؾ (؛ حيُث قالِت األّـُا ")ناديةَ 
ود الصيف مف نصيب عائمة أبو محسف. زوجتو، ابنو الكبير، محسف، وثالث بنات، وآخر العنق

أخ صغير، كاف عمري حينذاؾ سبع عشرة سنة، أنييت  الثانوية بجدارة وأحمـ أف أنتسب إلى 
سرِدها،  في أثناءِ تعمِّْق عمى كبلِمها  ( األـ  تسرُد قصَتها، كلـْ )ناديةُ  الساردُ  تِ . فتركَ (ٔ)"الجامعة

ـِ لمقصِة كالتمهيِد لهَ   ا.كاكتفْت بالتقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٛٗصمت الفراشات، ص (ٔ)
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 الثالث المبحث 

 السرد   ضمائر  

كتمَؾ –ُفها الخاصِة في استخداِمِه لتعابيَر يألَ  "لقْد تراءْت طرائُق الكاتِب عبَر كسائِمهِ 
أخفى المؤلُف حاكَر  "كسكاءٌ ، (ٔ)"عمى صاحِبهِ  حض  عميها خطاٌب فرَض نفَسهُ  -خاصيٌة لهُ 

، أِك الاميِر )أنت( هُ نفسَ  ناجيالراكؼ كراَء )الاميِر الغائِبا هك( البلشخصي، أِك )األنا( الذؼ يُ 
، فإف  هذا االختياَر ُيشيُر إلى كبيَف مخمكقاِتهِ  ا بيَنهُ ُه كسيًطا مرئي  المميِء باألسراِر، أْك جعَل منْ 

 .(ٕ)"كالمقامِة بيَف الراكؼ كقراِئهِ  ،ٍس عمى نمكذِج العبلقاِت المر كِب فيها)قصٍد( دقيٍق، مؤس  

بحِث الامائَر السرديَة الثبلثَة، باإلاافِة إلى تداخِل كسكَؼ يدرُس الباحُث في هذا الم
 الامائِر. هذ ِ 

 ()ىو   الغائب   ضمير   -األوؿ   المطمب  

ى عميها أحُد األساليِب السرديِة الثبلثِة التي ُتبنَ  إف  أسمكَب السرِد بػ)اميِر الغائِب( هكَ 
كأكثَرها تداكاًل بيَف السراِد،  ،هذا الاميَر أْف يككَف سيَد الامائِر السرديِة الثبلثةِ  الركايُة، "كلعل  

ـِ لدػ القر  كأيسَرها استقبااًل لدػ المتمقيفَ  استعمااًل. كقْد  -إذفْ -يُع األشْ  اِء، فهكَ ، كأدناها إلى الَفه
ـ   يككُف استعماُلُه شاَع بيفَ   .(ٖ)اِد الكت اِب آخًرا؛ لجممٍة مَف األسباِب"السر  بيَف  الُسراِد الشفكييَف أكاًل. ث

، (ٗ)الراكؼ الغائبِ  منهاا سردُ  ،َي أسمكُب السرِد بػ)اميِر الغائِب( بأسماٍء عدةٍ كقْد ُسمِّ 
 مفَ  لجممةٍ  مرتاُض  عميهِ  الذؼ اعترَض – (ٙ)الثالثِ  الشخصِ  ، كاميرُ (٘)الممحميُّ  كالسردُ 

                                                           

 .ٕ٘في النقد العاـ، ص (ٔ)
 .٘ٚعالـ الركاية، ص (ٕ)
. كقد تجنب الباحث ذكر األسباب خكًفا مف ٚٚٔ، ص-بحث في تقنيات السرد–في نظرية الركاية  (ٖ)

 االستطالة.
 .ٜٜٖانظرا ببل ة الخطاب كعمـ النص، ص (ٗ)
 -الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عمافدراسات في الركاية العربية، إبراهيـ السعافيف، دار –انظرا تحكالت السرد  (٘)

 .ٕٔ٘ـ، صٜٜٙٔاألردف، 
، كالزمف كالسرد القصصي في الركاية ٖٛٔ، ص-بحث في تقنيات السرد–انظرا في نظرية الركاية  (ٙ)

. نقبًل عف= ٕ٘ٔـ، صٕٔٓٓ، ٔالفمسطينية المعاصرة، دمحم أيكب، دار سندباد لمنشر كالتكزيع، مصر،  
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 third- personتي ُتركػ بػ)اميِر الغائِب( اسـُ الركايِة الُق عمى . كُيطمَ (ٔ)-األسبابِ 
narrative(ٕ). 

(، فُبِدَأ بِه في طةِ كالقِ  (، ك)المرأةِ ا )الُعْصُعصِ كايتيِ طَر )اميُر الغائِب( عمى رِ سيْ  لقدْ 
عدا حمقِة  -%100التي سيطَر عميها بنسبة  –( ْف حمقاِت ركايِة )الُعْصُعصِ بدايِة كلِّ حمقٍة مِ 
ركايُة  . كانتهْت بهِ (ٖ)"أنا معيوؼ. ابف جاسـ وشم ةاألنا( " ( التي ُبِدأْت بػ)اميرِ عائمِة )معيكؼٍ 

 ا ابتدأْت بِه أيًاا.( كمَ طةِ كالقِ  )المرأةِ 

كلعل  إحصائي تْيِف بسيطتْيِف تؤكداِف عمى استحكاِذ )اميِر الغائِب( عمى الركايتْيِفا 
ْف خبلِؿ عدِد الصفحاِت التي هْيمَف عميها؛ عمى السرِد مِ  استحكاَذ ُ ُح فاإلحصائيُة األكلى تكاِّ 

حيُث بمَغ عدُدها )مائًة كثمانيَف( صفحًة مْف أصِل )مائتيف كثماني عْشرة( صفحًة، أؼ بنسبِة 
ْف أصِل )ثبلٍث %( في ركاية )الُعْصُعص(. كبمَغ عدُدها )أربًعا كستيَف( صفحًة مِ (82.56

التي تناكَب فيها اميراا (، طةِ كالقِ  %( في ركايِة )المرأةِ 77.10بنسبِة ) كثمانيف( صفحًة، أؼْ 
هك( ال( )الغائبِ  ، فكاَف أطكُؿ كجكٍد متكاصٍل لػ)اميرِ ( عمى السرِد بشكٍل مستمرٍّ )الغائِب كالمتكمـِ 

ا يرػ منفرًدا مَ َف الراكؼ بإنهاِء الركايِة كَف الركايِة؛ ليتمك  ( مِ عْشرَة( صفحًة )األخيرةِ  في )االثنتيْ 
ـِ(.( الشخصيِة الساردِة مشاركِة البطِل )سالـٍ  دكفَ   بػ)اميِر المتكم

تقديًما كتعميًقا  –كتؤكُد اإلحصائيُة األخرػ عمى استحكاِذ )اميِر الغائِب( عمى الحكاِر 
ي ( الت(، عدا حمقِة عائمِة )معيكؼٍ %( في جميِع حمقاِت ركايِة )الُعْصُعصِ 100) بنسبةِ  -كتدخبًل 

( حكاًرا. ْف أصِل )ثمانيَة عشرَ %( بكاقِع )ثمانيِة( حكاراٍت مِ 44.44ا )فيهَ  سيطرِتهِ  بمغْت نسبةُ 
 ْف أصِل )تسعٍة كعشريف( حكاًرا، أؼْ ( حكاًرا مِ ( استحكَذ عمى )ثبلثٍة كعشريفَ كالقطةِ  كفي )المرأةِ 
 %(.79.31بنسبِة )

                                                                                                                                                                      

literature with asmall I -John Macrae. P72= كنقد الركاية في األدب العربي الحديث في ،
 .ٕٕٙـ، صٖٕٓٓ-قٕٗٗٔمصر، أحمد الهكارؼ، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية، 

 .ٗٛٔ-ٖٛٔ، ص-بحث في تقنيات السرد–انظر األسبابا في نظرية الركاية  (ٔ)
 .ٔٙٔانظرا نظرية الركاية، ص (ٕ)
 .ٖ٘ٔلقطة، صالمرأة كا (ٖ)
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الحكاراُت بالطكِؿ، فبمَغ عدُد صفحاِت أطكِلها )ثبلَث صفحاٍت كُرْبَع  اتسمْت هذ ِ  كقدِ 
. كهذِ  النسبُة العاليُة مَف (ٕ)(، ك)سبَع( صفحاٍت في )الُعْصُعصِ (ٔ)(طةِ كالقِ  ( في )المرأةِ الصفحةِ 

الراكؼ ا بنمِط )عٌة؛ لظهكِر )اميِر الغائِب( فيهمَ االستحكاِذ في هاتْيِف الركايتْيِف طبيعيٌة كمتكق  
ـِ بكلِّ شيٍء(  ْف كاَف بإمكاِنهِ  كهكَ –العمي ـُ الذؼ يتسِ  -الظهكُر بأنماٍ  أخرػ  األكثُر ظهكًرا لُه كا 
 الركايِة.بتحكِمِه الكاسِع ب

(، السائُد فيهما، لقْد عاَد اميُر الغائِب في الركايتْيِف بجانِب المفرِد المذكِر العاقِل )هكَ 
مدت  ، إلى اميِر المفرِد المؤنِث العاقِل أيًاا )هي(، كػ"(ٖ)"يدور في الغرفة كذبابة انفمت  كػػػ"

، كاميِر المفرِد المؤنِث  يِر (ٗ)"عمتو  يدى ا، سحبت و، رفعتو  عف األرض  ثـ حذفتو إلى مكانو
كانت تموء بحضنو بصوت خفيض كأنيا تخشى أف تسمع عمتو صوت (، كػ"العاقِل )الحيكافِ 

(، ، كاميِر المفرِد المؤنِث  يِر العاقِل )الجمادِ (٘)"ا وتنقض عمييما بال رحمةتيامسيم
، (ٙ)"الميل.. سماء  صيف  صافية .. النجمات لمعة.. وكأنيا توضأت ألجل القمر منتصفكػ"

، كاميِر الجمِع المذكِر (ٚ)"ىما صامتاف. مًعا كانا يتشاركافكاميِر المثنى العاقِل )هما(، كػ"
. ساءىـ أف ت شي  ر  بالرجل الصالح. حاولوا (، كػ")هـْ العاقِل  سكاتيا. وحيف لـ إتجمَّع  الناس 

 .(ٛ)"تستجب دفعوىا عنوًة إلى بيتيا وأ مقوا الباب

إف  هذا التنكَع لػ)اميِر الغائِب( الذؼ تجم ى بحاالٍت إعرابيٍة متعددٍة، كالفاعِل، كالمفعكِؿ 
ُ  قدرُة كالم، كالمجركِر، ، كالمااِؼ إليهِ بهِ  أسمكِب السرِد البسيِط باستعماِؿ بتدِأ، ك يِر ذلؾ مردُّ

؛ فيسرُد خمَف جميِع الشخصياِت؛ (ٜ)ى مساحٍة بشريٍة كاسعٍة كمتنكعةٍ ِل عمَف التنقُّ اميِر الغائِب مِ 

                                                           

 .ٚٙانظر الحكارا المرأة كالقطة، ص (ٔ)
 .ٓٗٔانظر الحكارا الُعْصُعص، ص (ٕ)
 .ٛالمرأة كالقطة، ص (ٖ)
 .ٕٗالسابق، ص (ٗ)
 .ٕٔالسابق، ص (٘)
 .ٖٕالُعْصُعص، ص (ٙ)
 .ٖ٘السابق، ص (ٚ)
 .ٜٜٔالسابق، ص (ٛ)
ـ ٜٜٙٔ، ٔاألردف،   -انظرا عبلمات عمى طريق الركاية في األردف، نزيه أبك نااؿ، دار أرمنة، عماف (ٜ)

 .ٖ٘ٔص
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ْف ْف دكِف مبرٍر؛ حيُث يركؼ عخمَف أؼِّ شخصيٍة مِ  الظهكرُ  بإمكاِنهِ  راٍك  يُر مشارٍؾ، أؼْ  ألن هُ 
 ْف شخصياِت الركايِة.كليَس شخصيًة مِ  ،ٌب كشاهدٌ مراقِ  ؛ ألن هُ ، كال يتحدُث عْف نفِسهِ  يِر ِ 

متِ  . ككصِف (ٔ)الركايُة بصيغِة الغائِب كاَف الفااُء أكثَر حياديًة بالنسبِة لمراكؼ" "إذا ُقدِّ
ود متينة. ظيره مف  رفِة )قمريَة( " ـ  أ س  السرير العريض ينتصب أمامو مستنًدا عمى قوائ

الخشب الالمع المزخرؼ بدوائر زجاجية  بالموني ف األحمر واألخضر مؤطرة بخيوط رفيعة مف 
الموف الذىبي البارز. الشرشف مف الساتاف األبيض.. الوسائد كبيرة ذات كشاكش تتدلى مف 

رز المموف. عمى الحائط خمف السرير لوحة كبيرة لمرأة عارية جوانبيا كراكيش مشغولة بالخ
بدينة تضغط بيف ساقييا وسادة مخممية وتمسؾ بكفيا المستريحة عمى وركيا وردة حمراء 
قانية. أماميا طاولة مستديرة بساؽ واحدة في الوسط عمى شكل ناب الفيل. فوقيا طبق فاكية 

ـْ أؼ  عبلقٍة بيَنهُ . فجاَء الكصُف مكاكعًيا ك (ٕ)"وكأس شراب ـْ ُيِق ـْ يكشْف  محايًدا ل كبيَف الراكؼ، فم
َف الساتاِف بِّ الراكؼ لمشرشِف مِ كصُف المكاِف عْف شخصيِة الراكؼ، كأْف يكشَف مثبًل عْف حُ 

ْف كجكِد لكحٍة المرأٍة اشمئزاِزِ  مِ  ُأسكٍد متينٍة، أكِ  لمسريِر العريِض عمى قكائـَ  كرِههِ  األبيِض، أكْ 
بأف  كجكَد مثِل هذ  المكحِة في بيٍت كبيِت )قمريَة( الفاجرِة أمٌر  ى التعميِق عمى ذلؾَ يٍة. أْك حت  عار 

هُ  -إذفْ –متكقٌع. فالراكؼ  ـْ يذكْر شيًئا يخصُّ  في الكصِف. ل

ـِ مِ كلكْف "أحياًنا يأخُذ الركائيُّ دكَر الراكؼ، عمى الر   ْف أف  الركائي  يصُف كيصكُر  
، فُيعطي الحق  (ٖ)" الًبا ما يحلُّ محل  الركائيِّ  فإن هُ  ،األحداَث بػ)اميِر الغائِب( )هك(األبطاَؿ ك 

ـِ مِ أْف يتدخَل عمى الر   لنفِسهِ  ـٍ فمسفيٍّ  كقطِعهِ  تدخمِّهِ  لَ ، مثْ هُ َف الحياديِة المفتراِة منْ    السرَد بكبل
؛ ( ك)حصَة(ًماالتي جمعْت )سال ،عشِق الجسِد كالركِح األخيرةِ  هى الراكؼ سرَد ليمةِ بعَد أْف أنْ 

ىي لحظة الحب التي تمتص فييا ا "عمى جكِعها بقكِلهِ  الركائيُّ  بالجكِع، فعم قَ  فشعرِت األخيرةُ 
حيف تشبع الروح ويمتمئ القمب تتميف المعدة لقطرة  ،عروؽ  الجسد كلَّ مخزوف الجوؼ
ـ  أكمَل الركائيُّ ال(ٗ)"العيف. تغفو في بحار األحالـ عصير. لقمة خبز. بعدىا تتخدر سرَد. ، ث

سينفض الجمع.. "ا ( بقكِلهِ ركايِة )الُعْصُعصِ  ختاـِ تعميُق الركائيِّ في  ،عمى ذلؾَ  كمثاٌؿ آخرُ 
                                                           

 .ٖٔٔمككنات السرد في الركاية الفمسطينية، ص (ٔ)
 .ٜٖٔ-ٖٛٔالُعْصُعص،  (ٕ)
 .ٗٛشعرية الخطاب السردؼ، ص (ٖ)
 .ٜٚالمرأة كالقطة، ص (ٗ)
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ستمضي الحياة.. سيكبر الصغار.. ويكثر األحفاد. وستبقى المدينة الصغيرة لسنوات طويمة 
تتناقل الحكاية الغريبة. وسيظل الرجاؿ الذيف اقتحموا  رفة )أبو ىواش( يتذكروف المشيد 

 أحُد األمكِر التي تعمُل عمى . كهذا التدخلُ (ٔ)"الفظيع. وتالزميـ القشعريرات واليذيانات المختمفة
بطاِئهِ   .تمطيِط السرِد كا 

( إف  اعتماَد الركائيِة أسمكَب السرِد بػ)اميِر الغائِب( كاَف مبلئًما جًدا لركايِة )الُعْصُعصِ 
 ، كجيلُ هِ كأختِ  هِ كامرأتِ  معيكؼٍ  ، كجيلُ كزكجتْيهِ  جاسـٍ  الجدِّ  )جيلُ  ا( أجياؿٍ التي تتحدُث عْف )ثبلثةِ 

َف )اميُر الغائِب( السارَد مِ (؛ حيُث الثبلثةِ  معيكؼٍ  أبناءِ  َف الحااِر إلى َف التنقِل بحريٍة مِ مك 
لى المااي البعيِد، كالحديِث عِف الجدِّ المااي القريِب، كمَ  ا في الحمقِة األكلى )ليمُة الخكؼ(، كا 

 -ثبًل م –الركائيُة اميَر األنا  (. كلِك استخدمتِ جاسـٍ  في الحمقِة الثانيِة )عائمةُ  ( كزكجتْيهِ )جاسـٍ 
مْف سياطمُع بػ)السرِد  هكَ  يَف األجياِؿ إال إذا كاَف معيكؼٌ َلما استطاعْت أْف تتنقَل بحريٍة ب

َثهُ  ،ِه الحمقَة الكسطى بيَف الجيمْيِف، كبشرك ٍ باميِر األنا(؛ لككنِ   ْف أمِّهِ مِ  عْف زكاِجهِ  كالُد ُ  كأْف يحدِّ
ألنا( مبلئًما ألحداِث الركايِة كمبلءمِة )اميِر لذلَؾ لْف يككَف السرُد بػ)اميِر ا ؛كامرأِة أبيهِ 

 .الغائِب( لذلؾَ 

ـُ الفعِل المااي مَع )الاميِر الغائِب(، مثلَ  ما كادت تسترؽ لنفسيا ا "لقْد كُثَر استخدا
ىا جسـو بيجة صباحيا. اندفع إلى  رفتيا ىمًعا.  لحيظات مف الراحة. حتى أفسد عمييا ولد 

". كادت، أفسد، اندفع، انقضا "هيَ  الماايةُ  فاألفعاؿُ  (ٕ)"الخبرطائش النظرات. انقض عمييا ب
لـ يبد  أنو شعر بوقع الخطوات ر ـ أف صرير الباب سبقيا. توقف الشرطي  بقربو، كمثُمها "

شعر، سبق، توقف، مد، ا "فاألفعاُؿ الماايُة هيَ  (ٖ)"وبحذر  شديد مدَّ كفو. لمس كتفو، ناداه
ا بأداِة خدـُ  الًبا منفي  ُيستَ  خدـُ الفعُل الماارُع فإن هُ حيَف ُيستَ  إلى أن هُ ". باإلاافِة لمس، نادى

 .(ٗ)َف الماارِع إلى المااي"ِل مِ ُر زمَف الفعْ غيِّ "التي تُ  يِ النفْ 

                                                           

 .ٖٕٗالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٚالسابق، ص (ٕ)
 .٘المرأة كالقطة، ص (ٖ)
 .ٕٙٔالزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة، ص (ٗ)



 

8ٗ 

ـُ الفعِل )كافَ  ( مَع )اميِر الغائِب( في الركايتْيِف، ففي أكِؿ )سبِع( لقْد تفاكَت استخدا
ـُ الفعِل )كافَ كالقطةِ  طاَبِع الحكاِر في ركايِة )المرأةِ صفحاٍت الغالِب عميها  ( مَع ( قل  استخدا

، كاألخيرتيِف في (ٔ)عمى حكارٍ ا مرٍة في تعميٍق ـَ )ثبلَث( مراٍت فقطْ )اميِر الغائِب(؛ حيُث اسُتخدِ 
ـُ األفعاِؿ الماايِة كاألفعاؿِ (ٕ)بلقَة لُه بالحكارِ سرٍد ال عَ  ِة الماارعِة المنفي   . بالمقابِل كُثَر استخدا

ـُ بالشخصياِت؛ (، كَيقِ الحركُة )األفعاؿُ  ؛ ألف  الحكاَر تكُثُر فيهِ أمٌر طبيعي   (، كهكَ بػ)لـْ  لُّ االهتما
ـُ الفعِل )كافَ  ِت الركايِة. كلكْف في مكاٍع ْف شخصياشخصيٍة مِ عمى ( العائِد فَيقلُّ مَعُه استخدا

( في )صفحتْيِف( )ثبلَث عْشرَة( مرًة، أ مُبها ـَ الفعُل )كافَ خدِ يغمُب عميِه طاَبُع السرِد، استُ  آخرَ 
ـِ الراكؼ بػ)سالـٍ يعكُد إلى )سالـٍ  ، فكاَف التركيُز عميِه (، ككثرِة سرِدِ  خمَفهُ ( البطِل؛ كذلَؾ الهتما

 أكثَر مْف أؼِّ تركيٍز عمى شخصيٍة أخرػ في الركايِة.

ـِ بشخصيٍة بعيِنها ( فؤلف  الر ا في ركايِة )الُعْصُعصِ أم   إذ يركؼ –اكؼ ال يعبُأ باالهتما
ـُ الفعِل )كاف(؛ حيُث ُذكر )خمَس( مراٍت فقط في أكِؿ  -خمَف الشخصياِت جميِعها قل  استخدا

ـِ مِف اتساِمها بطاَبِع السرِد الذؼ يكُثُر فيهِ  ـُ الفعِل  )عْشِر( صفحاٍت مَف الركايِة، عمى الر  استخدا
ّـُ باألفعاِؿ كاألحداِث أكثَر مِ أف  سارَد )الُعْصُعصِ  )كاف(؛ كسبُب ذلؾَ  ِف اهتماِمِه ( يهت

 بالشخصياِت.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٚالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
 .ٜالسابق، ص (ٕ)
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ـ  ضمير   -الثاني المطمب    )أنا( المتكم

األسمكُب الثاني  . كهكَ (ٕ)الاميِر األكؿِ  أْك سردَ  ،(ٔ)الشخِص األكؿِ  ى أيًاا "سردَ ُيسم  ك 
ْف حيُث األهميِة بعَد )اميِر تي "في المرتبِة الثانيِة مِ مَف األساليِب السرديِة الثبلثِة الذؼ يأْ 

ُح فتتِ ا كانْت تَ ـِ، فػ)شهرزاُد( مثبًل كثيًرا مَ دَ َل في األشرطِة السرديِة منُذ القِ اسُتعمِ  هُ الغائِب(. ذلَؾ بأن  
ما ، ال سي  ُنهُ هَب )مرتاُض( في الحديِث ع. كقْد أسْ (ٖ)حكاياِتها في )ألِف ليمٍة كليمٍة( بعبارِة )بمغني("

َل )اميَر الغائِب( عميْ ، معترِ عْف مكانِتهِ  في دفاِعهِ   .(ٗ)هِ ًاا عمى )ركالف بارت( الذؼ فا 

ـَ هذا األسمكُب في الركاياِت الخمِس ك لقدِ  ، كاَف أقمُّها في مِّها؛ كلكْف بنسٍب متفاكتةٍ اسُتخِد
%(، (100 )صمِت الفراشاِت( بنسبةِ %(، كأعبلها في ركايِة (17.43 ( بنسبةِ ركايِة )الُعْصُعصِ 

ـِ( كحَد ُ  كهيَ  بالسرِد، التي جاءْت أحداُثها كجميُع  الركايُة الكحيدُة التي استفرَد فيها )اميُر المتكم
ـِ(، بعكِس ركايِة )الُعْصُعصِ هَ كمكج   ،أفعاِؿ شخصياِتها خادمًة لهُ  ( ًة صكَب الراكؼ بػ)اميِر المتكم

ـِ( "ْف شخصيةٍ كصكَب أكثِر مِ  دْت أحداُثها خمفَ التي ُسرِ  ْف أناُ  يحكي عَ . فالسارُد بػ)اميِر المتكم
المركُز كاَف  ا كانْت )أنا( هيَ مَعها، كبقدِر مَ  األنا كتعالِقهـْ  مَع هذ ِ  ِف اآلخريَف بقدِر ارتباِطهـْ كعَ 

ُد )صمِت الفراشات( . فقد حكْت سار (٘)نا"األَ  إلى هذ ِ  ُه أفعاُلهـْ َف الذيف تتجِ الفاعمك  اآلخركَف هـُ 
ْف رؤيِة أهِمها. كعْف )ناديُة( عْف زكاِجها مَف العجكِز الذؼ عذ َبها جسدًيا، كقهَرها نفسًيا، كحرَمها مِ 

، كممارسِتها لمحبِّ الزائِف مَع مْنهُ  مكِت العجكِز كاإلرِث الذؼ كرثْتهُ  ـَ الجامعي  ، كاستئناِفها التعمي
َف األحداِث الاائِع  يِر المقبكِؿ اجتماعًيا مَع العبِد )عطيَة(، ك يِرها مِ (، كالحبِّ أستاِذها )جكادٍ 

.  التي دارْت جميُعها حكَلها، حكَؿ )األنا( األنثكيِة المأزكمِة في المجتمِع الذككرؼِّ

ـِ بنمطْيِف اثنيْ  اا "األنا كشاهٍد، كيتصُل هذا الكاُع لكجهِة ِف، كهمَ يظهُر اميُر المتكم
ـِ( التي يختمُف فيها السارُد عِف الشخصيِة. األنا كمشارٍؾ كيمثُل النظِر بركايا ِت )اميِر المتكم

                                                           

 .ٕٓٔانظرا الزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة، ص (ٔ)
 .ٖٕٙانظرا نقد الركاية في األدب العربي الحديث في مصر، ص (ٕ)
 .ٗٛٔ، ص-بحث في تقنيات السرد–في نظرية الركاية  (ٖ)
 .ٖٙٔ-ٓٙٔانظرا السابق، ص (ٗ)
التقنيات السردية في ركايات عبد الرحمف منيف، عبد الحميد المحاديف، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  (٘)

 . ٕ٘ـ، صٜٜٜٔ، ٔاألردف،   -بيركت، كدار الفارس لمنشر كالتكزيع، عماف
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. كقْد جاَء اميُر (ٔ)الشخصيُة الرئيسيُة" هذا الكاُع حالَة الركايِة التي يككُف فيها السارُد أيًاا هكَ 
ـِ( ـِ كالنمِط األخيِر في الركاياِت كمِّها التي برَز فيها )اميُر المتكم كشخصيٍة مركزيٍة لها  المتكم

َف البدايِة كحتى النهايِة، عدا ركايِة )الُعْصُعِص( التي شارَكُه في هذا األمِر شخصياٌت البطكلُة مِ 
 أخرػ.

ـِ( السارَد هكَ  ـَ المتمقي بأف  )اميَر المتكم  لقِد استطاعْت )ليمى العثماف( أْف ُتزيَل إيها
 ا ْف خبلِؿ أمرْيفِ اِتها مِ ْف حي)ليمى العثماف( تسرُد جانًبا مِ  نفُسهُ 

ـِ( في الركايِة الكاحدِة، كػ)معيكؼٍ كجكُد أكثِر مِ  -األكؿُ   ( ك)جسكـٍ ْف سارٍد بػ)اميِر المتكم
 ها(.ها ال أريدُ (، ك)لبنى( كأبيها في ركايِة )خذْ ( في ركايِة )الُعْصُعصِ االبفِ 

ـِ( السارِد بشخصيٍة ذككريٍة، كػ)مع -اآلخرُ  االبِف(  ( ك)جسكـٍ يكؼٍ ظهكُر )اميِر المتكم
( في ركايِة (، ك)سالـٍ البحرِ  مفَ  تخرجُ  (، ك)عبِد هللِا( في ركايِة )َكْسميةَ في ركايِة )الُعْصُعصِ 

 طِة(.)المرأِة كالقِ 

( التي ظهرْت بسارٍد أنثكٍؼ كحيٍد، فهَي ليسْت سيرًة ذاتيًة الفراشاتِ  كحتى ركايِة )صمتِ 
ـْ تصنْفها سيرًة ذاتيًة كػ)المحاكمةِ ا أن ها صنفْتها عمبًل طالمَ  ( التي ركائًيا في صفحِة العنكاِف، كل

صنفْتها سيرًة ذاتيًة حكْت فيها عِف المحاكمِة التي حدثْت مَعها بسبِب القايِة التي رفَعَها 
ها  بتهمِة التحريِض عمى الفجكِر في كتاباِتها. ؛اإلسبلميكف اد 

ا، فمثبًل ها كبيَف شخصياِتها في أعماِلها الركائيِة كمي  بينَ  كلكْف ال يعني ذلَؾ انتفاَء التشابهِ 
ها في ركايِة )خذْ  أمٌر مماثٌل  ، كهكَ (ٕ)غرِ ها( كهَي في سفِّ الِص ها ال أريدُ انفصَل كالُدها عْف أمِّ

 .(ٖ)لكاقِعها الحياتيِّ 

                                                           

بحث في األنساؽ الخطابية لركاية مالؾ الحزيف إلبراهيـ أصبلف، عبد الفتاح الحجمرػ، –تخيل الحكاية  (ٔ)
  .ٕٚـ، صٜٜٛٔالمجمس األعمى لمثقافة، ُطبع بالهيئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، 

ـ، ٕٔٔٓ، ٕناف،  لب -انظرا ركاية خذها ال أريدها، ليمى العثماف، دار اآلداب لمنشر كالتكزيع، بيركت (ٕ)
 ، حيث كاف عمرها ست سنكات.٘ٙص

ربيع الثاني  ٛٔاالقتصادية، الككيتية ليمى العثماف تقدـ سيرتها الذاتية خبلؿ أمسية في راـ هللا، الثبلثاء  (ٖ)
، متاحا ٖ٘ٗٚ، العددا ٕٗٔٓفبراير ٛٔق المكافق ٖ٘ٗٔ

(http://www.aleqt.com/2014/02/18/article_826537.html) 
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ـْ يأِت بصيغِة الجمعِ  ـِ( بزؼِّ المفرِد )األنا(، كل الحياة إال نادًرا، كػ" لقْد تزؼ  )اميُر المتكم
لنصافح وجو )أـ  ارع  لنقطعو متسابقيف إلى نيايتوكانت أنيسة وحموة.. نخرج حفاًة إلى الش

 .(ٔ) عمي(...

ـِ مفْ "إف  )األنا( الساردَة صكٌت مهيمٌف فردؼ   الفرديِة كالهيمنِة تعبُر  هذ ِ  ؛ كلكن ها بالر 
ْف خبلِؿ تشكيِل في تعبيِرها عْف هذا المجمكِع مِ  عِف المجمكِع في إطاِر كجهِة نظٍر خاصٍة، كهيَ 

ن ما ُتشكُل أنماًطا، يمكُف أْف تككَف كاشفًة عْف كثيريَف الشخصياِت ال ُتشكُل شخصياٍت فقطْ  ، كا 
ا كابَد كثيًرا مَف ا عربي  ( يمثْمَف نمًطا أنثكي  ( ك)حصةُ يةُ . فػ)لبنى( ك)ناد(ٕ)يناككَف داخَل ذلَؾ النمِط"

ـِ كالقهِر كسمِب الحقكِؽ في مجتمعاِتنا العربيِة التي أرهقْتهُ   ظالمٌة. عاداٌت كتقاليدُ  الظم

ـِ( "الكقكَع في أسِر الذاتيِة؛ حيُث يغدك السارُد  إف  مْف أكاِح عيكِب السرِد بػ)اميِر المتكم
ا يغدك المتمقي أسيًرا لَما ـُ عِف الشخكِص كالمكاِف كالزماِف، كمَ معمكماِت التي ُتقد  مصدَر كلِّ ال
 ، أؼْ (ٖ)ْف معمكماٍت ال بد  أْف يتم كَف بمكِف مشاعِرها"مِ  -بكظيفِة السردِ  خبلَؿ قياِمهِ  –يقدُمُه السارُد 

الكاصِف )السارِد( تجاَ  َب تغيِر الحالِة الشعكريِة عنَد ٌر حسَ إف  كصَف الشخصياِت متغيِّ 
إلى  ،(ٗ)"العبد الشيطاني" فَ َر كصُف )السارِد( لػ)عطيَة( الذؼ ا تصَبها مِ المكصكِؼ، فمثبًل تغي  

ـِ كالمخمِِّص مِ  ـِ، ككظ  فارِس األحبل أهمَها،  َشق ًة، كحاربْت ألجِمهِ  فْتُه عنَدها كأسكنْتهُ َف القهِر كاآلال
صرا ـْ يُعْد )عطيُة( عبًدا  ،(٘)"أنا وعطية  نحب بعضنا وسنتزوجٍر "كأعمنْت لهـْ بكلِّ تحٍد كا  فم

شيطاني ا؛ بْل أصبَح حبيًبا ترجك الزكاَج منه. إف  هذا التغيَر قْد يككُف منطقي ا؛ ألف  )عطيَة( شخٌص 
 .هُ كتتبدُؿ صفاُته؛ فيتغيُر لذلَؾ الشعكَر تجاهَ  ،تتغيُر أفعاُلهُ 

 ،ُض أحياًنا لمحيِِّز الثابتِ الكصُف المتغيُر المتناقِ  الكصِف، هكَ كلكْف ما يؤكُد عمى ذاتيِة 
ق ِتها حيَف كصفْتها كهي فِرحٌة بها حيَف خرجْت مِ  ْف عباءِة الصمِت بعَد نجاِح العمميِة الجراحيِة كش 

شعرت  بيدوء نفسي مريح. وأذرع المكاف تتمطى مف حولي، يتسع في َحنجرِتها، بقكِلهاا "

                                                           

 .ٕٗ، صٕٕٔٓ، ٔلبناف،   -ركاية كْسمية تخرج مف البحر، ليمى العثماف، دار اآلداب، بيركت (ٔ)
 .ٗ٘في السرد الركائي، ص (ٕ)
 .ٕٚ، صٕٓٔٓ، ٔمرايا السرد، ربيع عبد العزيز، مكتبة اآلداب، القاهرة،   (ٖ)
 .ٕٕالُعْصُعص، ص (ٗ)
 .ٕٗ٘السابق، ص (٘)
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ار حديقًة متراميًة. صوت عصافيري ينطمق بغناء عجيب. شخوص الموحات، ويتسع حتى ص
أشجارىا و زلنيا تصدر ألحاف الكمانات والدفوؼ... كل شيء مف حولي يبادلني الرقص. 
الشبابيؾ المفتوحة. الجدراف النائمة، التماثيل الصغيرة، السجاد، األباجورات المضيئة وشراشف 

عْت خبَر بعَد كقٍت زمنيِّ قصيٍر جًدا سمِ  -في المقابلِ -. كلكْف (ٔ)"الطاولت القطنية والحريرية
ق ُة في عينْيها، كقالْتا " ؛انتحاِر )عائشَة( ْت الش  سقطت  سماعة  الياتف مف يدي، ارتطمت  فاسكد 

باألرض كما ارتطـ قمبي بالخبر. حامت أصوات  رباف وحشية تضرب بفراغ الغرؼ فتيتز 
نقمع وتنقذؼ في كل اتجاه تتبعيا مساميرىا الحادة. حجارة الجدراف تتياوى أركانيا. الموحات ت

 .(ٕ)"مثيرًة أتربًة سوداء قبل أف تحط عمى األرض وتتراكـ

(، فإف  كظيفَة الفااِء تغدك ـِ ـُ بمغِة )المتكمِّ "إذا كانِت الركايُة ُتقد   هذا باإلاافِة إلى أن هُ 
" ،كَة في كشِف شخصيِة الراكؼ المشارِ  شراِكِه في الفعِل الركائيِّ كا 

. ككشِف كصِف الشارِع عْف (ٖ)
صافحت  عيناي الشارع، ا "فرحِة )عبِد هللِا( بالكعِد الذؼ كعدْتُه بِه )كسميُة(، حيَف كصَفُه بمساِنهِ 

ت و يزىو بغاللة وردية.. جديًدا صار الشارع وكأنو اتسع، كأنو تندى بألف قطرة حب،  أحسس 
والمحالت قد ارتسمت عمييا تالويح حب وأمواج حب   وكممات  حب. كأف  كأف جدراف البيوت

الشارع  كمَّو بدؿ أف يغرؽ في  ميانو يعـو في بحر بارد يتسع أللف قمب. وفيو تسبح األبواـ 
وتشرَّع لميواء أشرعتيا البيضاء تدعو كل العشاؽ والمحبيف والحالميف المنتظريف أمثالي، 

 .(ٗ)"مق السعادة وحضف المستقبل الباسـ بعيًدا... بعيًداتدعوىـ لرحمة شفافة في ع

في أ مِبِه أسيٌر لذاتيِة  ُر جًدا في ركاياِتها، كهكَ إف  تقنيَة الكصِف لدػ )ليمى العثماف( تكثُ 
ككصِف الشكارِع كالبيكِت كالبحِر  -اا أْك حسي  كاَف كصًفا معنكي   سكاءٌ –السارِد كَما أسمْفنا سابًقا 

التكاصِل الجنسيِّ الذؼ كُثر في ركاياِتها، جاَء  كاألشخاِص ك يِر ذلَؾ، حتى كصفِ  كالحدائقِ 
ظهُر بصكرٍة محب َبٍة، كمقاِئها الجنسيِّ مَع ـُ بصكرٍة مقززٍة، كتارًة يَ أسيًرا لذاتيِة السارِد، فتارًة ُيرسَ 

  .)عطيَة(

                                                           

 .ٕٕٓصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٖٕٓالسابق، ص (ٕ)
 .ٖٔٔمككنات السرد في الركاية الفمسطينية، ص (ٖ)
 .ٕٛكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٗ)
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ـِ( القد ؛ رَة عمى استمالِة المتمقي نحَك ُ لقْد منحْت السمطُة الذاتيُة السارَد بػ)اميِر المتكم
، كُحُنكِّ السارِد عمى هِ ْف َحنا عميْ َف الشخصياِت ما يبغُاُه، كيْحنك عمى مَ بحيُث يجعُمُه يبغُض مِ 

إلى أذني مثل شيقة الموجة النعسانة صوت رخيـ  تسرَّب صوت و  " ْف خبلِؿ إبراِز حناِنهِ )عطيَة( مِ 
، كالتأكيِد عمى حياِة (ٔ)"الذبذبات حنوف ل يشبو صوت أبي الحاد ول صوت العجوز األجش

صار يحدثني عف أبيو وأمو وحيف يفعل كانت عيناه لمعجكِز " عبكديِتهِ مْف  ـَ ر  عمى ال إنسانيِتهِ 
 –كف الحمد هلل أنيما ماتا. لكثيًرا -ييما؟ إلتشتاؽ -غرورقاف بالدموع. جرؤت وسألتو: ت

و.  كاف سيدي يضربيما –مف أي شيء –لقد ارتاحا –معقوؿ ىل كنت تتمنى ذلؾ؟ طأطأ رأس 
لكنؾ فعمت بي ما كرىتو  –عيني... كنت أراىما يتألماف وىو يدمي جسدييما...  ـبالسوط أما

المشرقِة لدػ  ك يِر ذلؾ مَف الجكانبِ . (ٕ)"سامحيني سيدتي... لقد كنت أتوجع –ألمؾ وأبيؾ... 
مَع  ُر لُه ذنكَبهُ السارُد )ناديُة( عمى إبراِزها؛ لتجعَل المتمقي يعِطُف عميِه، كيغفِ  )عطيَة( التي سعتِ 

 ،، كطمِبها الزكاَج مْنهُ السارِد )ناديَة( التي أرادْت ذلَؾ؛ لتمهَد الطريَق لممتمقي؛ ليتقبَل فكرَة حبِّها لهُ 
 .أهَمها ألجِمهِ  كمحاربِتها

ـِ( لمساردِ ككمَ  منَحُه أيًاا قدًرا أكبَر مَف ، بأْف يْستميَل المتمقي نحَك ُ  ا أتاَح )اميُر المتكم
، فمثبًل جاَء السرُد في ركايِة )خذها ال أريدها( بػ)اميِر (ٖ)كِح يككُف أكثَر تشكيًقا لممتمقيالب

ـِ( )لبنى(، ك)اميِر المخاَطِب(، إال إف  ال ما " بنفِسهِ  ُد عْف نفِسهِ السارِد يسرُ  تركْت أبا ركائيةَ المتكم
كنت  أريد انتزاعيا وىي بعد طفمة. ىل أنتزع مف األـ حبة قمبيا؟ وىل كنت أريد فراؽ أميا وأنا 

 . (ٗ)"الذي عاديت أىمي وفارقتيـ ألجميا؟...

كألصَق  ،كأقكػ إقناًعا ،فالبكُح عِف المشاعِر المتفجرِة بصكِت صاحِبها تككُف أكثَر تشكيًقا
ـْ يتتب   داخَل  ْعها البطُل نفُسهُ بالمتمقي، كأدعى لمتفاعِل مَع صاحِبها؛ حيُث "ال تبدك مقبكلًة إذا ل

َة في المشاعِر يستكجُب )اميَر د  ال سيما كأف  الحِ  ،ذاِته. كتبدك أؼُّ تقنيٍة لراٍك خارجيٍّ مفتعمةً 
ـِ( )األنا( . فابًل عْف أف  هذا (٘)المشاعِر الباطنيِة كالتقاِ  دقائِقها" األقدَر عمى كصفِ  ،المتكم

                                                           

 .ٕٚتخيل الحكاية، ص (ٔ)
 .ٖٙ-ٖ٘صمت الفراشات، ص (ٕ)
 .٘ٛٔ، ص-بحث في تقنيات السرد–انظرا في نظرية الركاية  (ٖ)
 .ٖٛخذها ال أريدها، ص (ٗ)
 .ٕٚ-ٕٙالتقنيات السردية في ركايات عبد الرحمف منيف، ص (٘)
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خاصًة كأف  السارَد  ،الركايِة كاَف أكثَر مصداقيةً  البكَح عِف المشاعِر بصكِت صاحِبها في هذ ِ 
فال مسعودة حدثتني ول أبي سمح بفتح دفاتره القديمة. )لبنى( ال تعرُؼ الكثيَر عْف حياِة أبكْيها "

و ذات يـو عبس وتولى بوجيو وقاؿ: "أسرار الزوجيف ما لـز يعرفيا أحد" ولعل أمي حيف سألت  
 .(ٔ)"شعرت بانتيازيتي فأ مقت ىي األخرى دفاترىا بوجيي

كفي التجربِة الفنيِة بكجٍه  ،كلكْف أحياًنا يككُف "دخكُؿ الراكؼ بشخصيٍة كطرٍؼ في القايةِ 
 ،ْف خبلِؿ حكِمه...بَة مْف خبلِؿ عينْيِه، كنحكـَ عمى األشياِء مِ يجعمَنا نرػ التجرِ  ألفْ  (ٕ)خميًقا ؛عاّـٍ 

قْد يككُف رائًعا  ،كأْف ُيحيَمها إلى اختياٍر ذاتيٍّ  ،ْف مكاكعيِة التجِربةِ أْف َيِغَض مِ  ْف شأِنهِ كهذا مِ 
تعامَل مَعها  ، كتجربِة السارِد )ناديَة( مَع الطبيِب المتديِف الذؼ(ٖ)كلكْف بالنسبِة لصاحِبِه" ؛كصادًقا

، كسمكٍؾ  في حادثتْيِف متماثمتْيِف بسمككْيِف متناقاْيِفا سمكٍؾ  يِر الئٍق في المستشفى الحككميِّ
ذلؾ المقاء الماضي لـ يكمف نفسو حتى بالنظر مستنتجًة بعَد المقارنِة بينهما أن ُه في " ؛حسٍف لبقٍ 

وىنا في عيادتو ىو طبيب  أيًضا!! إلى وجيي. ما الذي تغير؟ ىناؾ في المستشفى كاف طبيًبا، 
ت ج  استغرابي إلى عصر  ذىني. األمر واضح، ىو ىناؾ طبيب حكومي يقبض راتبو  لـ يح 
فيصبح مف حقو أف يقبل أو يرفض، ىنا ىو صاحب مصمحة عيادة خاصة تدر  عميو مف آلـ 

. فالحكـُ عمى (ٗ)"تواآلخريف، مستعد  أف يقبل أمثالي ممف ل يمتزمف بالزي   الذي تقبمو قناعا
ْف قناعاِت )ليمى العثماف( الكظيفيِّ حكـٌ ذاتي  نابٌع مِ  الطبيِب المتديِف بالتقصيِر في أداِء كاجِبهِ 

رِة سمًفا عندَ  ،اإلنسانةِ  ها تجاَ  التديِف كالمتدينيَف؛ حيُث ظهَر كرُهها كعداؤها لهـْ ال )الركائيِة( المقر 
خيُر  -كهك ففُّ سيرٍة ذاتيةٍ -( كحياِتها الحقيقيِة، ككتاُبها )المحاكمةِ  بكاكٍح في كتاباتها المتعددِة،
ربَما يرفُض بعُض المتمقيَف تفايَمها لمطبيِب المصرؼِّ  يِر المتديِف  دليٍل عمى ذلؾ؛ لهذا كمِّهِ 

الذؼ يستقبُل المراى دكَف تمييٍز بكلِّ حٍب في المستشفى الحككميِّ كَما كصفْته الركايُة، عمى 
لطبيِب المتديِف؛ لككِنها ألصَقْت صفَة التقصيِر في أداِء الكاجِب الكظيفيِّ باألطباِء المتدينيَف ا

ـْ ُتمِ فقطْ  المتفشيَة بينهـْ حقيقًة دكَف تمييٍز بيَف متديٍف ك يِر  ،حْق تمَؾ الصفَة باألطباِء عمكًما، كل
  في مستشفياِتنا الحككميِة العربيِة. -إال ما رِحـ ربي–متديف 

                                                           

 .ٖٕخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 جاءت )خميق( بالرفع في المرجع، كلكف نصبها الباحث لتتكافق مع اإلعراب. (ٕ)
 .ٕٗٙنقد الركاية في األدب العربي الحديث في مصر، ص (ٖ)
 .ٔٚصمت الفراشات، ص (ٗ)
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ـٍ فمسفيٍّ استْخمصْتُه  كلـ تكتِف السارُد )ناديُة( بعرِض تجاِرِبها فقط؛ بْل ذي مْت بعَاها بكبل
ا ها زكاَج المتعِة؛ حيُث قالْت في نهايِة التجربةِ ( الذؼ طمَب منْ ها، كفمسفِتها تجربَتها مَع )جكادٍ منْ 
سيل أف تغرينا بحيرة مف العسل فنرتمي فييا، ننساب في سيميا الصافي، ننيل ما يفوؽ "

احتمالنا مف الشيد متمذذيف بطعمو حتى يبدأ السيل يتضاءؿ فيموح القاع، عندىا نسترد  وعينا 
الغائب، ونخشى مف الرتطاـ فتبدأ الحرب لنجذب أنفسنا مف البحيرة الدبقة، نتصور أننا نجونا 

ج   الرأس واىتراس الجسد، لكننا نفاجأ ونحف مدىونوف بالعسل بأف آلؼ الحشرات بكل مف ش
أشكاليا تنجذب إلينا لتتغذى مف بقايا عسمنا بالمسع والعقص والحكاؾ. نبقى تحت رحمة ىذه 
الحشرات النيمة مثابريف ومجاىديف كي نتخمص  مف األلـ ونكوف قادريف عمى مداواة جمدنا 

 .(ٔ)"لتي تمز قت  مف الجروحوترقيع روحنا ا

هي إحدػ التقنياِت التي استخدمْتها الركائيُة لكسِر الرتابِة، التي  إف  تقنيَة الفمسفِة هذ ِ 
بطاِئه. كمِ  ْف هذ  التقنياِت تقنيُة األسئمِة؛ حيُث دأَب السارُد عممْت أيًاا عمى إيقاِؼ السرِد كا 
ـِ( في التكجِه باألسئمِة إلى يجيَب عْنها، كهي كثيرٌة كمتنكعٌة،  دكَف أفْ  نفِسهِ  بػ)اميِر المتكم

ا ْف حادثٍة مستقبميٍة ال يعرُؼ السائُل ماذا سيحدُث فيها، مثلَ فبعُاها جاَء عمى شاكمِة أسئمٍة عَ 
رت  إلى بيتيـ تيزني الخيالت وتتقاذفني الظنوف ىل سأراىا؟... ىل ىي التي ستفتح " ط 

ارى؟ ىل ستمد يدىا وتالمس كفي التي داعبتيا وىي الباب؟... ىل ستفرح أـ تخجل وتتو 
صغيرة؟... ىل ستشـ رائحتي البحرية التي تحبيا؟... ىل ستحب عطري ىذا أـ تغضب ألنني 

مراجعِة النفِس  بابِ  فْ . كبعُاها يأتي مِ (ٕ)"دفنت عطر البحر تحتو؟... ىل؟.. وىل.. وىل..؟
ماذا قدمت  لعطية  ير وظيفتو كحارس لمعمارة؟... لماذا لـ أبادر منذ أف مات ا "لماايها، مثلَ 

العجوز فأمنح عطية صؾ حريتو الحقيقي؟... لماذا نسيتو كل ىذه السنوات؟... لماذا  فرت 
ـ   لعطية؟ لماذا لـ أحقد عميو وأكرىو وىو الذي ا تصبني وجمدني ولـ يساعدني عمى اليرب؟ ل

ـ  أطرده وأتركو يش ق لجج الدروب الغامضة والرياح المتقمبة؟ لماذا احتفظت بو وأنا التي كنت ل
 .(ٖ)"أريد أف أتخمص مف أعفاف الماضي كميا؟...

                                                           

 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .٘ٙكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
 .ٔٚٔ-ٓٚٔصمت الفراشات، ص (ٖ)
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ألقيت بنفسي عمى السرير أرسيت  رأسي المجيد عمى "ا ، مثلَ كقُف السرَد باألحبلـِ تُ  أكْ 
بموف السماء  الوسادة شعرت بجسدي يمتط بيف الصمت والصمت الذي انبسط مثل  اللة

الربيعية، تيطل عميَّ نجيمات صغيرات تتقافز... وفي المحظة التي ىجـ عميَّ جمعت كل صوتي 
دـ بالحجارة. فتحت عينيَّ فإذا  وأطمقتو بصرخة ضارية ىزتني فانتفضت  وكأنني أخرج مف قبر ر 
ى بالصمت األبرص يمطمني وقد  ابت عف الغرفة تمؾ النجيمات الضاويات ولـ أسمع سو 

ة كزئير مسعور. تحسست جسدي المرتعش الساقط في بركة  ق  صدى صرختي يتردد في الشَّ
 .(ٔ)"عرقي، حمدت  هللا أني صحوت قبل أف يمسعني سوط عطية وينكأ جراحاتي القديمات

تصرِؼ  عمى مشهٍد أكْ  بالتعميقِ  اها آنًفا، أكْ بالكصِف، كاألمثمِة التي ذكرنَ  هُ كقفُ تُ  أكْ 
ىناؾ تقاليد اا "لهَ  قالْت  ( حيفَ عمى كبلـِ زكجِة أخيها )إيمافَ  (ناديةَ )ها، كتعميِق كبلمِ  شخصيٍة أكْ 

ىو ذا السؤاؿ الذي يقمقيـ، ا "قْت عم  " إْذ وعادات عميؾ اللتزاـ بيا. ماذا سيقوؿ الناس؟
ينفخوف فيو حتى صار كاألسيـ النارية تطمق جعيرىا لتخشى صواعقيا. يتحججوف بالعادات 

التي يرضعونيا مف أثداء المجتمعات المتخمفة، ويطعموف حميبيا لعقوؿ أجياؿ  والتقاليد
 .(ٕ)"تتوارثيا جياًل وخوًفا

آه يا وجعي.. لو أصب ؾ اآلف أ نية طاؿ رقادىا. آه يا ا "، مثلَ بالمناجاةِ  هُ فُ كقِ تُ  أكْ 
آه أيتيا حزني.. أريد أف أفرؽ أكفانؾ التي تمفني أريد أف تحيي جثث فرحي التي انطفأت. 

نجرتي.. كـ أتمنى أف تنطمقي وتعصفي بالبحر فتخرج من  واأل اني المخنوقة داخل ح 
 .(ٖ)"حبيبتي

ْف ذاتيِة َق مِ ، كقْد جاءْت كمُّها؛ لتعمِّ السرَد كأبطأْتهُ  ذلَؾ ِمَف التقنياِت التي أْكقفتِ  ك يرُ 
الحكاُرا كهك كثيٌر، كقِد اُبتدأْت بِه  الركائيُة الحد  مْنها بتقنياٍت عدٍة، منهاا السارِد التي حاكلتِ 

ل -فوجئت  بالطبيب يخبرني:ركايُة )صمِت الفراشاِت( الذؼ استمر  )ثبلَث( صفحاٍت متتالياٍت "
طبيعة صوتي  وىل أسترد  –يسأؿ مذعوًرا  وصوتي المخنوؽ   بد مف العممية. تسمر ت  

                                                           

 .ٓٚٔ-ٚٙٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٖٕٙالسابق، ص (ٕ)
 ٕٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٖ)
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الرتابَة، كيقمُل مْف حدِة الذاتيِة بإشراِؾ الشخصياِت َف كلِّ سرٍد كسرٍد حكاٌر يقتُل . فبيْ (ٔ)"بعدىا؟...
 في أحداِث الركايِة.

 يا زوجة  سمعتيا تطمق نيدة "آآآه عمى أيامؾ يا حمب. سألت  أْك باصطناِع حكاٍر، مثلا "
أخي. "بعدؾ يا خالتي تحنيف لتمؾ السنوات؟ "نيدة أخرى مف أمي "يا بنتي الوطف  الي ر ـ 

 .(ٕ)"لكف سبحاف هللا يظل لموطف الطفولة والصبا عطره الخاص"... ىذا العمر في الكويت،

ْف سمطِة ذاتيِة السارِد مْف خبلِؿ تسرُد قصَتها بنفِسها مم ا يقمُل مِ  أْك أْف تترَؾ الشخصيةَ 
أمسكت  بسنارتيا تحيؾ وتحدثنا: كاف فوؽ بيتنا طابق مفروش ا "تنكِع مصادِر المعمكماِت، مثلَ 

 .(ٖ)"يف. وكاف ذلؾ الصيف مف نصيب عائمة أبو محسف...يؤجره مالكو كل ص

ْت مِ مِ ك يُرها   ْف سمطِة ذاتيِة السارِد.َف التقنياِت التي  ا 

  

                                                           

 .ٜصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٚٗالسابق، ص (ٕ)
 .ٛٗالسابق، ص (ٖ)
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( المخاطب   ضمير   -الثالث   المطمب    )أنت 

 ،األقلُّ كركًدا الثاني(، كهكَ  ُق عميِه منظرك الركايِة الفرنسيكف )اميَر الشخصِ كُيطمِ 
كربَما  ،بتألٍق في فرنسا اشُتهَر باستعماِلهِ  فِ م  كاألحدُث نشأًة في الكتاباِت السرديِة المعاصرِة، كمِ 

ـِ كمِّه الركائيُّ الفرنسيُّ )ميشاؿ بيطكر( في ركايتِ   .(ٔ)(التحكيرُ  أكِ  ه الشهيرِة )العدكؿُ في العاَل

الركاياِت الخمِس التي اسَتعممْت فيها َف ُتعدُّ ركايُة )خذها ال أريدها( الركايَة الكحيدَة مِ 
الركائيُة )اميَر المخاَطِب( )أنت( في السرِد، كقْد جاَء بصيغِة المؤنِث )أنِت( في )ثماٍف كثبلثيَف( 

 %(.17.04بنسبِة ) ْف أصِل )مائتيِف كثبلٍث كعشريف( صفحًة، أؼْ صفحًة مِ 

ـَ )اميِر المخاطِب( يأتي في كاقِع األمِر ل ـِ"إف  "استخدا ُد ؛ "حيُث ُيجرِّ (ٕ)متعبيِر عِف المتكم
ـِ(،  الكاتُب مْف نفِسهِ  شخًصا آخَر يتكجُه إليِه بالخطاِب بداًل مَف المجكِء إلى السرِد بػ)اميِر المتكم

ـِ( بقكٍة عمى الر   كهذ ِ  ـِ مِ الطريقُة تؤكُد حاكَر )السارِد المتكم ـَ شخٍص   ْف خداِع القارِغ بأن ُه أما
ست  سنوات  )لبنى( الصغيرُة " في الركايِة هكَ  . فالمخاَطبُ (ٖ)إليِه بالخطاِب كالسرِد" ثاٍف يتكجهُ 

)لبنى( الكبيرُة، كيؤكُد ذلَؾ  ( هكَ ، كالمخاِطُب )المتكمـُ (ٗ)"مرت يا لبنى. وباب  أمؾ موصد منسي  
 هاامنْ  ،عدُة أمكرٍ 

ّـِ )لبنى(  -أكاًل  ـِ( )أنا(، ككافَ لقْد بدأِت الركايُة سرَد أحداِث مكِت أ السارُد  بػ)اميِر المتكم
اة أمامي عمى الموح الخشبي )لبنى( الكبيرُة؛ حيُث قالْتا " هكَ  وصمت  متأخرة. أمي الجميمة مسج 

بعد أف ثابت روحيا إلى السكينة. عارية إل مف تواريخ حياتيا المغموسة بعائر الحزف ونتف  
اليكـِ الذؼ  ي َر شكَل عبلقِتها بأمِّها،  ِة التذكِر إلى ذلؾَ ، إلى أْف كصمْت بالسرِد بتقني(٘)"مف الفرح
فجأة صرخة  أمي )خذىا ل أريدىا(. تمؾ الصخرة التي شكمت   والصمت  الذي شقت و  فقالْتا "

                                                           

 .ٜٛٔ، ص-بحث في تقنيات السرد–انظرا في نظرية الركاية  (ٔ)
 .ٕٕٛمككنات السرد في الركاية الفمسطينية، ص (ٕ)
. نقبًل عف مدخل لدراسة الركاية، جيرمي ٕ٘ٔالزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة، ص (ٖ)

 . ٙٙهكنكرف، ص
 .ٖٙخذها ال أريدها، ص (ٗ)
 .٘السابق، ص (٘)
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؛ لتبدَأ )لبنى( الكبيرُة بعَد ذلَؾ مباشرًة بالسرِد بػ)اميِر (ٔ)"العالقة  بيني وبينيا عمى مدى السنوات  
ُرها باليكـِ نفِسهِ )أنِت( المكج   المخاطِب( ظممت  يا لبنى بقكِلهاا " كتبعاِتهِ  ِه إلى )لبنى( الصغيرِة ُتذكِّ

ت فسحيف لمستائر السوداء مساحات  شاسعة في ذاكرتؾ. كنت  بإصرار ترسخيف المشيد الذي 
بعاطفتيا. لـ  شرخ طفولتؾ ليبقى وقوًدا يشعل حقدؾ عمييا فتتشفيف بالنتقاـ منيا  ير آبية  

تحاولي حتى حيف كبرت  أف تستفسري منيا عف أسباب ذلؾ العراؾ الدائـ بينيا وبيف أبيؾ... 
، وىكذا رسمت  ليا صورة الظالـ  كاف صوت أمؾ ىو األحد  واألقوى ما دفعؾ  أف تتحيزي ألبيؾ 

تنفض  ىو ذلؾ اليـو الذي تصورت  أف أمؾ نفضتؾ  عف صدرىا كما ،وألبيؾ  صورة المظمـو
أمؾ  صرخت  بملء  ضبيا:  ،حشرة عالقة بجسدىا... أبوؾ  أطمق سيـ قراره: )سآخذىا معي(

 (ٕ).)خذىا ل أريدىا(

ا )اميُر لقِد استخدـَ السارُد بػ)اميِر المخاَطِب( تقنيَة المكنكلكِج التي ينفرُد بهَ  -ثانًيا
ـِ(، مم   آه  يا لبنى. لو ا "، يتحدُث مَع نفِسهِ ا يعني أف  المخاِطَب شخٌص حااٌر في الركايةِ المتكم

 أزحت  حقدؾ و ضبؾ  لتواترت  عميؾ  الصور األدىش، لرأيتيا في النيارات جالسًة إلى ماكينتيا
تخيط لؾ  أجمل الثياب وتطرزىا، وأنت  مثل قطة تحوسيف بقربيا تمتقطيف القصاصات وتمفيف 

 )لبنى( الكبيرَة تتحدُث مَع )لبنى( الصغيرِة." تؤكُد أف  آه  يا لبنى، فػ"(ٖ)"بيا ألعابؾ  

كهك أمٌر  ،لقْد أكثَر السارُد بػ)اميِر المخاَطِب( في سبِر أ كاِر نفِس المخاَطبِ  -ثالًثا
ـِ(، مم ا يدؿُّ عمى أف  المخاِطَب هكَ  كيتميُز بهِ  يتقُنهُ   ، أؼْ المخاَطُب نفُسهُ  السارُد بػ)اميِر المتكم

فتح بابيا فيبَّت  إلى صدرؾ  ا "، كمثاُلهُ قَف كتعم َق في ذلؾَ أتْ  خاصًة كأن هُ  ،هِ أنه يسبُر أ كاَر نفسِ 
، ماجت  األشياء  ؾ  ر  رائحة خالية مف رائحة األـ واأللعاب. تجمدت  عند العتبة، احتقنت  محاج 

ـ  مفزعة  تزورؾ  في الميالي التي يتعارؾ فييا أبوؾ  مع  أمامؾ  صانعًة أشكاًل  ريبة ت ذكرؾ  بأحال
 .(ٗ)"أمؾ  

                                                           

 .ٕٛخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٜٕالسابق، ص (ٕ)
 .ٜ٘السابق، ص (ٖ)
 .ٖ٘السابق، ص (ٗ)
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)لبنى( الكبيرُة؛  -عمى األرجحِ - مخاِطًبا حااًرا في السرِد فهكَ  طالَما أف  هناؾَ  -رابًعا
ال  َؾ معانيَ رِ ْف  يِر الممكِف أْف يككَف المخاِطُب )لبنى( الصغيرَة؛ إْذ ليَس بإمكاِنها أْف تدْ ألن ُه مِ 

طفولتؾ  ير المؤىمة بالوعي التقطت  " ادُ  قكُؿ الساردِ ما أك   ا عمًما إال الكباُر، كهكَ ُيحيُط بهَ 
 .(ٔ)"وءة وراء شحنة الغضبى وجييا وأ فمت تمؾ المعاني المخبصرامة العناد عم

ما يشؾُّ المتمقي في قدرِة )لبنى( الكبيرِة عمى سرِد ذكرياِت طفكلِتها؛ ألن ها قْد تككُف قْد لربّ 
ػ)اميِر المخاَطِب(؛ لذلَؾ السارُد ب تككَف )لبنى( الكبيرُة هيَ  ْف حظكِظ أفْ مم ا يقمُل مِ  ؛ْتهايَ نسِ 

خاصًة –)لبنى( الكبيرُة أْف ُتدحَض ذلَؾ بتأكيِدها عمى احتفاِظها لذاكرِة طفكلِتها  الساردُ  حاكلتِ 
ست  سنوات لكنؾ  احتفظت  بذكرياتيا. بقكِلهاا " -ذكرياُت السنكاِت السِت التي تركْتها فيها أمُّها

كانت تمر ببالؾ  مرور الطيف فتعصريف ذاكرتؾ  باحثة عف نمنات الوجو الذي نسج البعد  بينؾ 
 .(ٕ)"وبينو  اللت  لـ تكف شفافًة بالقدر الذي ييديؾ  حضوره كاماًل 

الكبيرِة مكف ًقا؛ لقْد جاَء سرُد ذكرياِت طفكلِة )لبنى( بػ)اميِر المخاَطِب( بمساِف )لبنى( 
 هاامنْ  ،لعدِة أمكرٍ 

ها؛ فدافعْت  -أكاًل  لقِد استطاعْت )لبنى( حيَنما كُبرْت، كأصبحْت أم ا أْف تجَد المبرَر ألمِّ
ْت فيها في صغِرها–ِتها عْف أمكمَ  كانت  ير قادرة عمى ها بقكِلهاا "بعْد أْف أدركْت معانيَ  -التي شك 

... كيف كاف يتسن ى لؾ  وأنت  الطفمة أف تفيمي أوجاع روحيا؛ كنت  فقط احتماؿ فراقؾ 
تشاىديف األـ التي تصرخ )خذىا ل أريدىا( وما كنت  لتدركي أنيا صرخة امرأة مطعونة تبحث 

ف قطعوا شرياف قمبيا الوحيد . كلكْف لْك جاَء السرُد بمساِف )لبنى( (ٖ)"عف خالصيا حتى وا 
ـِ إدراِكها الكامِل لَما يدكُر حكَلها.َما استطاعْت أْف تمتمَس الصغيرِة لَ  ِها عذًرا ِلعد  ألمِّ

أشدُّ مْف  فاعميةٌ ، لُه كقُعُه كأثرُ  عمى الشخِص المعاَتِب، ك إف  عتاَب شخٍص لغيِر ِ  -ثانًيا
كال يكشُف  ،عميها في عتاِبهِ  فيحنكَ  َف الممكِف أْف ينحاَز الشخُص لذاِتهِ ، إْذ مِ عتاِب الشخِص لذاِتهِ 

؛ لذلَؾ جاَء ْف عتاِبه لذاِتهِ كل  أخطاِئِه. إاافًة إلى أف  عتاَب الشخِص لغيرِ  أكثُر إقناًعا لممتمقي مِ 
ْف عتاِب )لبنى( الصغيرِة لذاِتها؛ فعاتبْتها لمقاطعِتها عتاُب )لبنى( الكبيرِة لػ)لبنى( الصغيرِة َأَحد  مِ 

                                                           

 .ٖٔخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٖٙالسابق، ص (ٕ)
 .ٖٔالسابق، ص (ٖ)



 

97 

مَعها  عناُد )لبنى( الصغيرِة الذؼ كُبرَ  األّـُ، كسبُب المقاطعِة هكَ  ْت إلى أْف ماتتِ أم ها التي استمر  
رْتهاا، ما حاكلْت )لبنى( الكبيرُة أْف تسامَح أم ها كتغفَر لهَ ، فكم  (ٔ)"كـ كنت  عنيدًة وقاسية"  ذك 

بالحقِد عمى أمِّها، ككأن ها حيَف قاطعْت أم ها  فتغتميَ  ،ها(ها ال أريدُ )لبنى( الصغيرُة بيكـِ )خذْ 
أرجعْت سبَب هذا الذنِب إلى عناِد )لبنى( الصغيرِة؛ لذلَؾ أخذْت تعاتُبها ككمُّها أسٌف؛ ألف  أم ها 

و ثقوب اليجراف ماتْت قبَل أْف تراها " استكثرت  عمى أم  ؾ كممات الحب والمتناف. لـ تحاولي رخ 
بي أكثر. ما كاف يضيرؾ لو استجمعت  رذاذ الحب مف جديد ونيمت  منو ولممة فتاتيا لتقتر 

ليعوضؾ سنوات الجدب والحرماف، لكنؾ وحيف شعرت  تعمقيا الشديد بؾ أردت بقسوة أف 
ل دت في داخم ؾ مشاعر  ريبة وعنيفة لتحطمي قمبيا وكأنؾ تريديف  تقصفي عمر العالقة. و 

أريدىا(... ما كاف أقساؾ  يا لبنى! كيف لـ تتعممي مف النتقاـ مف صرختيا الماضية )خذىا ل 
 .(ٕ)"أمؾ معنى األمومة ومجدىا؟ أي ضاللة ساقتؾ  لتفتتي رقائق قمبيا؟

فػ)لبنى( الكبيرُة ك)لبنى( الصغيرُة في حقيقِة  -االبتعاُد عْف أسِر الذاتيِة كلْك شكبًل  -ثالًثا
 .-األمِر شخصيٌة كاحدٌة 

َف المتمقي مَع لمحتمِل أْف يزيَد السرُد بػ)اميِر المخاطِب( تعاطُ َف امِ  -رابًعا كأخيًرا
؛ ْف حرماِنها ألمِّهامِ  )لبنى( الصغيرِة، ككأف  شخًصا آخَر يتحدُث عْنها كعِف األسى الذؼ القْتهُ 

ها.ربّ ، لَ كلكْف لْك كاَف السرُد بمساِنها  ما ظف  المتمقي أن ها ناصرْت نفَسها عمى أمِّ

بتذكِر يكـِ  ؛ إْذ بدأَ ُ لسرُد بػ)اميِر المخاَطِب( كاكتفى بتذكِِّر طفكلِة )لبنى( فقطْ لقْد بدَأ ا
ها التي عادْت مِ ا بطمِب أبيها منْ مار   ،ها(ها ال أريدُ )خذْ  َف السفِر، هذا الطمُب الذؼ ها مبلقاَة أمِّ

ييدأ األلـ ثـ يييج (، كمثاُلها "ْف طفكلِتها مَع أمِّها قبَل يكـِ )خذها ال أريدهاجعَمها تستذكُر شيًئا مِ 
ثانيًة وما بيف األلـ والراحة ىدنة تسمح لؾ أف ترجي ذاكرتؾ. تزيحيف عنيا الغالفات المتكمسة 
وتنبشيف ركاـ الصور القديمة فتممحيف ذلؾ البيت الذي رنَّت  فيو طفولتؾ األولى، وذلؾ الحوش 

ص الدجاجات الذي تستل كفؾ منو البيض الترابي الذي حفر النمل فيو أوجاره وتناسل فييا، فق
طازًجا ودافًئا، وتمؾ  رفة السطح التي تكدست فييا عفوشات قديمة والتي كنت  تحشريف نفسؾ 

                                                           

 .ٛٗخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٖٛ-ٕٛالسابق، ص (ٕ)
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هاا ". خاتًما السرَد بطمِبها مِ (ٔ)"وألعابؾ بينيا أثناء وجبة العشاء داىمت  ْف أبيها أْف يتزكَج كأمِّ
أباؾ  بالسؤاؿ فجمدت  المقمة في حمقو. تحولت حجًرا  الب ليزدردىا، لـ ترحمي  صتو، واصمت  
"مثمما ىي تزوجت  أنت لـز تتزوج" نفض يده عف الطعاـ و ادر إلى  رفتو وأ مق بابيا دوف 

 .(ٕ)"عنف

مِة السكداكيِة؛ لتشحَف نفَسها بالحقِد كقْد جاَء التذكُر عمى صكرتْيِفا صكرٍة لمذكرياِت المؤل
ىو ذلؾ اليـو الذي تصورت  أف أمَّؾ  هاا "ها كهي صغيرٌة، كقكلِ َر لماذا حقدْت عميْ عمى أمِّها، كتبرِّ 

نفضتؾ  عف صدرىا كما تنفض حشرة عالقًة بجسدىا. كاف صرير ثورتيما وحوارىما العاصف 
حتى دموعؾ استعصت  مفسحًة المجاؿ لعينيؾ   يدوي كالريح ويساقطؾ في الزاوية كزىرة مفتتة.

 . (ٖ)"كي تتربصا بيما بانتظار أف ييدآ ويرحما طفولتؾ الموشكة عمى التفتت

كاف حبؾ لمرتع طفولتؾ ورائحة األـ فيو وخوفؾ مف البيت كصكرٍة لمذكرياِت الجميمِة "
المجيوؿ يجعمؾ تقطعيف الشوارع المتعرجة والمستقيمة وأنت تحدقيف بكل شيء، أبواب البيوت 
المزخرفة بكتابات ورسومات األولد، المسجد ذو المئذنة القصيرة الذي كنتش تنتظريف أباؾ 

اره معؾ إلى السوؽ. عانقت  الدكاكيف الفائحة عند فيء حائطو حتى ينيي صالتو ويكمل مشو 
منيا شتى الروائح، وتمؾ الساحة الصغيرة المنصوبة  بيا )دوارؼ أبو عمي، ولعبة أـ الحصف( 

. كقْد جاءْت (ٗ)"تتذكريف كـ استمتعت  بيا وصتو الثخيف يغني )أـ الحصف دارت زقت ول بالت(
ـِ الجميمِة ال هذ ِ  ها أيًاا.الصكرُة كحسرٍة عمى األيا  اائعِة؛ لتشحَف نفَسها ببعِاها بالحقِد عمى أمِّ

السارُد )لبنى( الكبيرُة أْف ترسـَ ألبيها كالخادمِة )مسعكدَة( صكرًة مشرقًة حنكنًة  حاكلتِ  لقدْ 
حضف مسعودة كاف األرض اآلمنة بعد أف عصفت الرعود وأطاحت ْف مرٍة، كقكِلهاا "في أكثِر مِ 

ارست دور األمومة بجدارة، منساقة بذلؾ الحب الكبير الذي حممتو بأساسات البيت القديـ. م
ألمؾ  وجدتؾ. وىبتؾ  حناًنا عوضؾ فراؽ األـ. ووىبؾ أبوؾ  سنوات عمره، ما كنت  قادرة خالليا 
أف تتممسي رؤوس جراحو التي اجتيد أف يخفييا لعل الصبر يمئميا ويشفييا... اختار أف 
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، دلم ، يخطف المشط مف يترى بف في محراب طفولتؾ  ؾ  أحبؾ حبيف... كاف يرتب لؾ  فراشؾ 
 .(ٔ)"مسعودة ليمشطؾ، ويمسؾ بالخيط واإلبرة ليعيد تركيب أزرار  سقطت مف فستانؾ

كنت  تتأمميف أف تيرع نحوؾ ْت صكرًة قاتمًة قاسيًة لؤلِـّ، كقكِلهاا "كفي المقابِل رسمَ 
الت وداع عمى وجيؾ المموف بعفار تتمسؾ بؾ  وتصر عمى بقائؾ  في حضنياػ أو تزرع قب

المحظة. لكنيا لـ تحرؾ ساكًنا. طفولتؾ  ير المؤىمة بالوعي التقطت صرامة العناد عمى 
ّـِ بثكِب القسكِة؛ ليككَف  هُ . استمراًرا لمنهِج الذؼ سمكتْ (ٕ)"وجييا السارُد )لبنى( الكبيرُة في إبراِز األ

 يصَفها بالقسكِة كالعقكِؽ. بل  ئَ ا عنَد المتمقي؛ لِ عذًرا مقبكاًل لهَ 
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 األوؿ   المبحث  

 الروائي    في النسيج   المغة   قيمة  

أحُد أشكاِؿ التجديِد في الركايِة المعاصرِة،  التقميديِة هكَ  ْف عباءِة الركايةِ عَ  إف  الخركجَ 
. "كلعل  األداَة التي آزرْت قصَص هذا (ٔ)"القرِف العشريفَ  خاصًة في "العقكِد الثبلثِة األخيرِة مفَ 
 .(ٕ)مستكياِتها" المغُة بكلِّ  الجيِل لتحقيِق هذا التحكِؿ الفنيِّ هيَ 

 -فقطْ  الركايةَ  كليَس –األدُب  يتحدُد بهِ  العنصُر الذؼ رػ )ركالف بارت( أف  المغَة هيَ كي
ـِ  العنصُر الذؼ قامتِ  عمى كجٍه مخصكٍص. كهكَ  الشكبلنيُة الركسيُة بعزِلِه كمعالجِتِه بػ)اس
ا قكاُمُه المغُة؛ كانتقَل هـْ فن  الركايُة في نظرِ  ؛ فغدتِ (ٖ))الشعرية( األدبيِة(، ك)ياكبسكف( باسـِ 

ـُ  ـِ بأحداِث الركايِة كشخصياِتها في الركايِة التقميديِة إلى  فَ مِ  -عمى إْثِر ذلؾَ –االهتما االهتما
ـِ بالمغِة في الركايِة الجديدةِ  تكلُد الحكايُة مختمفًة  ،اْت "صيا ًة بنائيًة مميزًة بهَ التي صارَ  ،االهتما

كيَة ما يحدُد هُ الحكايِة خارَج ركايِتها. كمعنى هذا أف   كمفارقًة لمرجِعها حتى لكأف  ال كجكَد لهذ ِ 
. كلئفْ تميزُ  كائيُتها، أؼْ رِ  الركايِة هكَ  هذا التمييُز ال يتحدُد بالنظِر إلى  كافَ  ها كشكٍل ركائيٍّ فنيٍّ

بالنظِر إلى الحكايِة كحَدها.  ال يتحدُد كذلؾَ  هُ . فإن  ها الخطاُب الركائيُّ مجمكِع التقنياِت التي يتكسمُ 
 حيُث قدرُتها عمى رفِع ما تحكيهِ  إف  التمييَز يتحدُد بالنظِر إلى المغِة الركائيِة مفْ  اباختصارٍ  لنقلْ 

الحادثِة كشخكِصها  فَ بأبعد مِ  ْف مكاِنها كمرجِعها، أكْ َف الحكايِة، كبأبعد مِ مِ  كحي بأكثرإلى لغٍة تُ 
 .(ٗ)"الفاعميفَ 

ـُ الكبيُر بمغِة الركايِة النقاَد إ لى القكِؿ بأف  الركايَة تقكـُ عمى "عاممْيِف كقْد حدا هذا االهتما
اا المغُة كالتاريُخ. كهذاف العامبلِف كالعامبلِف همَ  ،هما...َق نجاًحا دكنَ حقِّ ِف يصعُب أْف تُ يْ أساسي  

                                                           

الحداثة كالتجريب في القصة القصيرة األردنية، عمي دمحم المكمني، دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزيع،  (ٔ)
 .ٖٕٓـ، صٜٕٓٓاألردف،  -عماف

 .ٖٔمككنات السرد في النص القصصي الجزائرؼ الجديد، ص (ٕ)
ـ، ٜٜٜٔ، ٔحمب،  انظرا هسهسة المغة، ركالف بارت، ترجمةا منذر عياش، مركز اإلنماء الحاارؼ،  (ٖ)

 .ٙٙٔص
ـ، ٜٜٛٔ، ٔفف الركايِة بيف خصكصيِة الحكايِة كتميِز الخطاِب، يمنى العيد، دار اآلداب، بيركت،   (ٗ)

 .ٙ٘ص
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 ها، مثل الشخصياتِ عزُز كجكَد كلٍّ منْ العكامِل الجزئيِة التي تُ  يستدعياِف العديَد مفَ  األساسيافِ 
ها األبعاُد األخرػ البؤرُة التي تنطمُق منْ  البعَد المغكؼ  هكَ  -ـْ هِ في نظرِ –؛ ألف  (ٔ)..."الركائيِّ  كالزمفِ 

ها النسيُج القصصيُّ شكُل منْ كيت ،فالمغُة القصصيُة تاّـُ البنيَة القصصيةَ  ،ها...كترتكُز عميْ 
"مادَة األديِب كأداَة تعبيِرِ   فقطْ لممحتكػ  ناقمةٍ  أْف كانْت مجردَ  المغُة الركائيُة بعدَ  ؛ فأْاحتِ (ٕ)هُ كمُّ 
أْف يتكفَر لديِه إلماـٌ كامٌل  إيصاِؿ فّنِه كاإلجادِة فيِه، ال بد   فْ . كحتى يتمكَف الكاتُب مِ ا يريُد قكَلهُ عم  

لغِتِه يتسُع له مجاُؿ  فْ ما يتمكُف الكاتُب مِ  ا، إاافًة إلى مكهبِتِه، كبقدرِ ككاٍع بالمغِة التي يكتُب بهَ 
 .(ٖ)كينجُح في أسمكِبِه كلغِتِه" ،الجمِل كالعباراِت كالحكاراتِ  اختياِر األكفِق مفَ 

لغاِت  بيَف لغتْيِف مفْ  -الكبيرِ  ـِ هِ المغُة باهتمامِ  تِ بعَد أْف حظيَ –مي َز األدباُء كالنقاُد  لقدْ 
في  ال  ايةً  ( فقطْ )أداةٍ  كسيمةٍ  ها مجردُ أن   الكتابِةا لغٍة عاديٍة يتكسُل بها لتكصيِل المعنى، أؼْ 

ال  كهيَ  -نظريِة األجناِس األدبيةِ  مستفيدٍة مفْ –ذاِتها، كلغٍة شعريٍة تتمتُع بخصائِص لغِة الشعِر 
ـ   ،تأتي  ايًة في ذاِتها أكاًل  كسيمٍة لنقِل المعنى؛ بلْ  تأتي كمجردِ  معنًى ثانًيا. كبعَد  ِلَما تحمُمُه مفْ  ث

الركائيِة كالقصصيِة؛ ألف   ـِ كا الكّتاَب إلى استعماِؿ المغِة الشعريِة في إبداعاِتهِ هذا التمييِز دعُ 
مبلمِح الحداثِة  مفْ  أاحْت مسألًة محسكسًة؛ بلْ  -ـْ هُ عندَ –"مسألَة الشعريِة في الركايِة الحديثِة 

 .(ٗ)األدبيِة"

ِتها، حكَؿ المغِة الشعريِة ؛ لتحديِد ماهي   ْـ كتفسيراُتهُ  باألدبِ  تغميفَ تعريفاُت المش كُثرْت  لذلؾَ 
ها نَ فيكظفك  الكاملَ  ا ييسُر عمى الركائييَف استيعاَبها االستيعابَ كسبِر أ كاِرها؛ مم   ،ِههاكتكايِح كنْ 

جافًة خشنًة،  التعريفاِت أف  المغَة الشعريَة "تصكيريٌة، ليسْت  هذ ِ  . كمفْ في إبداعاِتهـ خيَر تكظيفٍ 
ًة بشحناٍت عاطفيٍة تنفُثها في تراكيِب الجمِل كتحمُمها الجمُل مَ ا تعني أْف تككَف األلفاُظ محم  كمَ 

جمُل ال أيًاا حينما تتراكُح بيَف الِقصِر كالطكِؿ، كاألساليِب الخبريِة كاألساليِب اإلنشائيِة، كأف تشيَ 
                                                           

نحك دراسة تأصيمية لمركاية الفمسطينية المعاصرة، صالح أبك إصبع، منشكرات مركز أك اريت لمنشر  (ٔ)
 .ٚٚـ، صٕٓٓٓ، ٔكالترجمة،  

منذ نشأِتها حتى جيل األفق الجديد، دمحم عبيد هللا، كزارة الثقافة، –انظرا القصة القصيرة في فمسطيف كاألردف  (ٕ)
 . ٕٔ٘ـ، صٕٔٓٓاألردف،  -عماف

، عمي عكدة، المؤسسة الفمسطينية لئلرشاد القكمي، راـ هللا، -دراسة–الفف الركائي عند جبرا إبراهيـ جبرا  (ٖ)
 .ٔٔٔـ، صٖٕٓٓفمسطيف، 

ـ، ٕٓٓٓاألردف،  -قراءات نصية في ركايات أردنية، طراد الكبيسي، منشكرات أمانة عماف الكبرػ، عماف (ٗ)
 . ٕٓص
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(" حاجةِ  بَ أيًاا، كتصرَح أحياًنا أخرػ حسَ  . كذهَب )أدكنيس( إلى أف  "المغَة (ٔ))ِفْعِل القّصِ
، كبأف  عِف المستقبِل، كبأف  المستقبَل ال حد  لهُ  أؼْ  ،الشعريَة تكشُف عِف اإلمكاِف أْك عِف االحتماؿِ 

ـِ كتغيي ًعا لذلؾَ بَ المغَة الشعريَة تَ  ، "كهذ  كجهُة نظٍر (ٕ)ٌر دائـٌ لمكاقِع كلئلنساِف"تحكيٌل دائـٌ لمعال
كتخترُؽ المنطقَة  ،زاكيِة أف  المغَة الشعريَة تفتُح باَب التأكيِل عمى كلِّ االحتماالتِ  صحيحٌة مفْ 

. فالمغُة قريبًة عِف المعنى المرادِ  أكْ  ،بعيدةً  ؛ ليتناكَؿ معانيَ كالفكَر كالعقَل، كتخمُط الرمَز كحقيقَتهُ 
؛ "لذلؾ تنفُر المغُة (ٖ)ال لغُة الكاكِح كالشرِح" ،لغُة اإليحاِء كالخمِق كالغمكِض كالرمزِ  ريُة هيَ الشع

ـِ كالمباشرِة" األدبيُة مفَ   .(ٗ)التقريِر كالتعمي

 إلى الحداثِة أكِ  ال يرجُع فقطْ  إف  سبَب استبداِؿ المغِة الشعريِة في الركايِة بالمغِة العاديةِ 
"التعبيُر عِف الذاِت الذؼ أصبَح  ، كهكَ يرجُع أيًاا إلى سبٍب آخرَ  ب؛ بلْ التمرِد عمى الكاقِع فحسْ 

ال يمكُف  يسعى إليِه المبدعكف. هذا التعبيُر الذاتيُّ  القرِف العشريف هدًفا رئيًسا في الربِع األخيِر مفَ 
ـِ القاّصِ لمغِة الشع يصَل إلى مستكػً  أفْ  ريِة؛ لقدرِتها عمى اختراِؽ أعماِؽ النفِس مؤثٍر إال باستخدا

كالتعبيِر بالتصريِح كاإليحاِء كالرمِز عْف أسراِر هذا اإلنساِف الذؼ أصبَح مشغكاًل بالهمكـِ مَع 
ـِ المتكررةِ  العربيُّ  خاصًة اإلنسافُ  ،الشعكِر باالنسحاِؽ كالتبلشي  الذؼ يشعُر باإلحباِ  كالهزائ

 جراءَ  كاصًفا آماَلهُ  ،ينزكؼ بعيًدا شاكًيا أشجاَنهُ  هذا كمُّهُ  هُ مى أمِتِه، فجعمَ كع هِ عميْ  كالطغيافِ كالظمـ ِ 
 .(٘)التغيراِت االجتماعيِة كالثقافيِة كالسياسيِة"

كا عمى رتابِة التقميِد، دُ تمر   كُتعدُّ )ليمى العثماف( كاحدًة مف كت اِب هذا الجيِل الجديِد، الذيفَ 
 فْ ْت مِ رَ ا، ففج  المغِة في قصِصها كركاياِتها متكًأ لهَ  المكركثَة، فاتخذْت مفَ كتجاكزكا القكاعَد األدبيَة 

حُر لب  قارِئها قًة، ُتسْ ا ركاياِتها جمااًل بارًعا، كأناقًة متألِّ سبْت بهَ ، أكْ لغِتها لغاٍت أدبيًة متشابكةً 

                                                           

، ٔ، حسيف عمي دمحم، الشركة العربية لمنشر كالتكزيع، القاهرة،  -دراسات نصية–جماليات القصة القصيرة  (ٔ)
 .ٚٙـ، صٜٜٙٔ

صدمة الحداثة(، أدكنيس، دار العكدة، بيركت، -ٖالثابت كالمتحكؿ بحث في االتباع كاالبداع عند العرب ) (ٕ)
 . ٜٕٗـ، صٜٜٚٔ، ٕ 

 .ٜٕ٘الحداثة كالتجريب، ص (ٖ)
)نسخة . ٖٜـ، صٜٗٛٔ، ٖنجيب محفكظا الرؤية كاألداة، عبد المحسف طه بدر، دار المعارؼ، القاهرة،   (ٗ)

 الكتركنية(
 .ٕٔٔ، كصٕٗٓاثة كالتجريب، صالحد (٘)



 

ٔٓٗ 

ألفكاِر الركايِة، ناسًيا  المايئةُ  -الركايةِ  لغةُ  أؼْ –غرُقُه في بحكِرها ، كتُ كهكا ُ  كتستهكؼ عقَمهُ 
 فيها. كالمسجكفَ  المغِة المنبهرَ  بأسكارِ  -بالكميةِ –ًقا ها، متعمِّ أحداَثها كشخصياتِ 

نتاٌج لتفاعٍل كميٍّ ككيفيٍّ دقيٍق بيَف مختمِف مككناِتِه كأجزاِئِه ما  ا، هيَ مَ  إف  "شعريَة نّصٍ 
. كالنصُّ اإلبداعيُّ لذلؾ يُ قل  منْ  ِه كقايِاِه، كبًل ال يتجزأُ ها كجل  مقاربٍة  أيةُ  . لكفْ ؤخُذ بقاِّ

 .(ٔ)"تككَف إال جزئيًة كافتراايًة كمؤقتةً  ا يقكؿ )جاف بيير ريشار(، ال يمكُف أفْ نقديٍة، كمَ 

كباقي  ،كشعريِة المغةِ  ،كشعريِة المكافِ  ،فشعريُة السارِد مثبًل كثيقُة الصمِة بشعريِة الزمافِ 
،  -مجمكعة مف عناصِرها ال كاحد أكْ  –عناصِر الركايِة، فنتاُج مجمكِعها  يساكؼ العمَل األدبي 

ذا كانْت   نها إال كإجراٍء منهجيٍّ عناصُر العمِل األدبيِّ متداخمًة كمتشابكًة كال يمكُف الفصُل بيْ  كا 
احِد أكثَر تشابًكا كترابًطا، كعنصِر باِب أكلى أْف يككَف أجزاُء العنصِر الك  لتسهيِل المقاربِة، فمفْ 

 هما.ك يرِ  ،السردِ  كلغةِ  ،الحكارِ  لغةِ  مفْ  المغِة، الذؼ يتألفُ 

، الكصفِ  ا شعريِة لغةِ مباحثَ  المغَة في ثبلثةِ  ػ الباحُث أْف يدرَس شعريةَ لهذا ارتأَ 
 .لغِة الحكارِ  ، كشعريةِ لغِة السردِ  كشعريةِ 

 

  

                                                           

)صخب البحيرة كشعريتها لدمحم البسطامي(، نجيب العكفي،  -قراءات–لقاء الركاية المصرية المغربية  (ٔ)
 .ٜ٘ـ، صٜٜٛٔاإلشراؼ الفني كالغبلؼا محمكد القااي، المجمس األعمى لمثقافة، 



 

ٔٓ٘ 

 الثاني المبحث  

 الوصف   لغة   شعرية  

 ، سكاٌء لدػ األدباِء أكِ يكْف لمكصِف في النثِر القصصيِّ اهتماـٌ كبيٌر إلى كقٍت قريبٍ  لـْ 
ّـُ التعبيُر  الشعِر األكثَر خصكصيًة كخصكبًة. فمفْ  النقاِد؛ إْذ ُعد  "لفترٍة طكيمٍة أحَد مياديفِ  خبلِلِه يت

ن  حاِؿ مكاكِعهِ  حاِؿ الشاعِر أكْ  عفْ  أيًاا يجرؼ تأكيٌد عمى فحكلِة الشاعِر  هِ ما مْف خبللِ ، كا 
، أكافَ  بيدَ  ،كتفكِقِه... ـَ ـْ يعِط الكصَف هذا شعبي   ا أكْ إخباري   ا أكْ ديني   أف  النثَر القصصي  القدي ا ل

. فاألهميُة فيهِ  ـَ الخاص   .(ٔ)لذكِر الحكادِث كاألفعاِؿ كنسِق تركيِبها" ؛معطاٌة لمحكايِة كالسردِ  االهتما

ـُ  ، بدأَ الشعريِة إلى النثرِ  كلكْف بعَد ظهكِر نظريِة تداخِل األجناِس األدبيِة. كدخكؿِ  االهتما
خدمًة أل راٍض  أْف كاَف مجيُئهُ  مطمكًبا لذاِتِه بعدَ  لغُة الكصِف الذؼ أصبحَ  ذلؾَ  بالمغِة، كمفْ 

 -ِث، كالشخصياِت، ك يِرهـْ السارِد، كاألحدا–ْف مشكِّبلِت الركايِة الكصُف كغيِرِ  مِ  أخرػ، فأصبحَ 
ْف ًما كاعًيا ككامبًل إال مِ هْ ا أْف نفهـَ الركايَة فَ ا ال يمكُف لنَ نَ ؛ ألن  هُ ا ال يمكُف االستغناُء عنْ عنصًرا مهم  

 خبلِؿ المشكِّبلت األخرػ الرئيسِة. ، كمفْ خبلِلهِ 

في  سنكاُحهُ  ا خاصًة في لغِتِه، كهذا ماالكاتبُة الكصَف اهتماًما خاص   كقْد أعطتِ 
 .الصفحاِت اآلتيةِ 

   لغة  الوصف  بيف  الفصحى والعاميَّة 

ـْ يأِت بالمغِة العامي  لقْد جاَء الكصُف بالمغِة الفصحى فقطْ  ِة عمى اإلطبلِؽ في ، كل
أمي الجميمة مسجاة أمامي عمى الموح الخشبي بعد أف ا "الركاياِت الخمِس كمِّها، كمثاُؿ ذلؾَ 

ينة. عارية إل مف تواريخ حياتيا المغموسة بعصائر الحزف ونتف  مف ثابت روحيا إلى السك
 الفرح.

أتأمل سكونيا.. خيوط النور تتألأل عمى وجييا الذي لـ تدب  إليو صفرة الموت بعد. 
قت، جسدىا المستور بالغطاء األبيض ل ترؼ  بو ؤ عيناىا مسبمتاف كأنيما تغطاف في نـو م

                                                           

-ٙٔٔـ، صٕٓٓٓ، ٔلبناف،   -أبحاث في النص الركائي العربي، سامي سكيداف، دار اآلداب، بيركت (ٔ)
ٔٔٚ. 



 

ٔٓٙ 

ة الغسوؿ: )طاسة السدر(، )صابونة الرقي(، ليفة، مشط شعرة. بجانب الموح الخشبي عد
 .(ٔ)خشبي، خرطـو الماء موصوؿ بثغر الحنفية بانتظار أف يبدأ فقده"

قميٌل  كهكَ –كلكْف ال يعني ذلَؾ أف  ألفاَظ الكصِف كم ها جاءْت فصيحًة؛ بْل جاَء بعُاها 
، أ مُبها أسماُء أسماٌء فقطْ  األلفاُظ هيَ  بمغٍة عاميٍة، كهذ ِ  بمغٍة أجنبيٍة، كبعُاها اآلخرُ  -جًدا

كنت  ل أزاؿ مقمطًة بثوب  عرسي محسكساٍت، كمثاُلُها كصُف السارِد )ناديَة( لفستاِف فرِحها "
البارؽ مشغولًة فوؽ قماشتو  الستراساألثقل مف أكياس الرمل، مئات مف حبات  المؤلؤ و 

يمتد خمفي خمسة أمتار مرصوصة ىي األخرى بحبات  أكبر.  ذيمو الطاووسي الساتاف دوشيس.
محشوة بالفصوص الفضية. رأسي أيًضا يثقمو التاج  األور انزاتحيط كأشعة شمس بورود مف 

الماسي الذي يشع متأثًرا بأنوار الثريا الكريستالية المتدلية فوقي كخيمة مف شوؾ. موزعة 
، إسورةفخـ. جسدي  ير معفي مف األثقاؿ: عقد،  بريقيا عمى األرض والجدراف المكفَّنة بورؽ 

 .(ٕ)"جيتالباساعة، قرطاف، وخواتـ 

سكرة، كالباجيت( هيَ   فاأللفاُظ األجنبيُةا )الستراس، كالساتاف، كدكشيس، كاألك انزا، كا 
 .أسماٌء لمحسكساٍت، كعدُدها قميٌل جًدا بالنسبِة إلى عدِد األلفاِظ الفصيحةِ 

وفوؽ الطاولة تتناثر أوراؽ )الجنجفة(، باكيت سجائر، وصحف ِة "كمثاُؿ األلفاِظ العامي  
ة، والبيذاف: الموز الجاؼ(" دَّ  .(ٖ)بو بقايا )بيذاف(. )في الحاشية: الجنجنفة: الشَّ

أيًاا قميمُة العدِد جًدا بالنسبِة  كهيَ  ،ةِ ي  تِ يْ كَ ألفاِظ المهجِة الكُ  فاأللفاُظ )بيذاف، كالجنجفة( مفْ 
 أيًاا أسماٌء لمحسكساٍت. ، كهيَ إلى األلفاِظ الفصيحةِ 

   لغة  الوصف  التقريرية 

مرتبًكا وقف معيوؼ الشعريِة، كمثاُلُها " كيأتي الكصُف أحياًنا بمغٍة تقريريٍة خاليٍة مفَ 
اف مزخرفة جدرانو مف يتأمل. حوش فاخر ينـ عف ذوؽ رفيع في توزيع أحواض النبات. الميو 

رت سجادة األسفل حتى المنتصف بمكعبات البورسالف الصغيرة الممونة. في وسط الحائط تصد
                                                           

 .٘خذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٗٔ-ٖٔصمت الفراشات، ص (ٕ)
 .ٗٚخذها ال أريدها، ص (ٖ)



 

ٔٓ7 

أماـ جدوؿ ماء. في الناحية اليمنى لمسجادة عمقت حدوة حصاف  مخممية فييا رسـ لغزلف
جات فيروزية كبيرة وناحية اليسار مرآة ذات إطار ذىبي ثخيف. وليا قاعدة رصت عمييا زجا

صغيرة ممونة ومبخرة. ومرًشا مف الفضة. باقي الجدراف توزعت عمييا مسابح كبيرة وألعاب ذات 
 .(ٔ)أردية فاقعة األلواف بكشاكش متعددة"

َف التشبيهاِت ، كشبُه خاليٍة مِ أسمكبيٍّ  تعقيٍد لغكٍؼ أكْ  أؼِّ  فالمغُة كااحٌة، كخاليٌة مفْ 
العيُف الكاصفُة  التقريريُة مَع الكصِف البانكراميِّ "الذؼ تمتقُطهُ كاالستعاراِت، كعادًة ما تأتي المغُة 

، محاكِلًة تقديـَ عمى ص رؤيٍة شاممٍة كمختصرٍة لممكصكِؼ، بتشابٍه كبيٍر مَع ما  كرِة مسٍح حركيٍّ
قريبٍة ها بمقطاٍت ، كتتبعُ الكاشفةَ  الطكيمةَ  المقطاتِ  ا تأخذُ ، عندمَ ةِ عدسُة الكاميرا السينمائي   تقكـُ بهِ 
 .(ٕ)الكصِف" حيثياتِ  ظهرُ متنقمٍة، تُ 

ا دقيًقا ال يتحكـُ ِبه ا، كيأتي مكاكعي  انتقائي   ألف  الكصَف البانكرامي  كصٌف تكاممي  كليَس 
أـ وسمية مربوعة القامة، وشعر ىا أيًااا " تقريريًة، كمثُمهُ  ؛ لهذا تأتي لغُتهُ مشاعُر الكاصفِ 

الوسط وبعض شعيرات بيضاء... أـ وسمية ليا وجو مستدير  زير أجعد، تفرقو دائًما مف 
وجبيف عريض، أنفيا دقيق وثمة شامة ناتئة ترقد عند حاجبيا األيسر، فميا جميل.. شفتاف 

 .(ٖ)تاف"ممكتنزتاف مضمو 

هاا التشبيهاُت ْف مككناتِ مَف المغِة الشعريِة كمِ  لمغُة هنا كااحٌة كصريحٌة، كخاليةٌ فا
 الحق  في التدخِل في الكصِف؛ لذا جاءَ  يعِط لمشاعِر ِ  ( لـْ هللاِ  ألف  السارَد )عبدَ كاالستعاراُت؛ 

 انتقاٍء. ا دكَف تأثيٍر أكِ الكصُف مكاكعي  

 

 

 

                                                           

 .ٖٚٔالُعْصُعص، ص (ٔ)
مد خريس، أزمنة لمنشر كالتكزيع، ، أح-دراسة في السردية كتحكالت المعنى–ثنائيات إدكار الخرا  النصية  (ٕ)

 .ٜٚـ، صٜٜٛٔ، ٔاألردف،   -عماف
 .ٜٚكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٖ)



 

ٔٓ8 

   شعرية  لغة  الوصف 

 ببل يةٍ  ، كمميئٍة بػ"صكرٍ بمغٍة مشحكنٍة بالشعريةِ  -ٍف أخرػ في أحيا–كيأتي الكصُف 
ْف كاَف بعُاها يبدك طريًفا  يَر مسبكٍؽ"َف الكاقِع كعناصِر ِ مِ  مستقاةٍ  كسبُب طرافِتِه إم ا في  .(ٔ)، كا 

ـٍ أنيٍق كبديٍع. ككِنها صكرًة جديدًة، أكْ   في  رابِة تأليِف عناصِرها  يِر المتجانسِة بنسٍق محك

 فْ كحتى نصَل إلى هذ  المغِة الشعريِة في الركاياِت ال بد  أْف يككَف "مكقُف الراكؼ قريًبا مِ 
ها مجاكزٌة ْف حيُث مجاكزِة المغِة إلى ما كراِء  ايِتها األكلىا التكاصل. كلكن  مكقِف الشاعِر مِ 

 مفْ  نا سابًقا جزًءا ال يتجزأُ ا أْسمفْ تككُف كمَ  الركايِة كداللِتها؛ بلْ  بحيُث ال تنسمُخ عفِ  .(ٕ)محدكدٌة"
دِة لداللِتها.  مشكِّبلِت الركايِة المحدِّ

؛ لهذا سيكتفي ةُ الشعري لغُتهُ  -ًفاا آنِ نَ ا قمْ كمَ  -كصَف في الركايِة الجديدةِ إف  ما يميُز ال
ها في إليْ  ؽَ ا تطر  كمَ  يخكَض في تفاصيَل، أفْ  دكفَ  فاألمثمِة عمى ذلكَ  الباحُث بدراسِة بعٍض مفَ 

 ِف السابقيِف؛ تحاشًيا لمتكراِر كاإلطالِة.يْ حثَ المبْ 

يتباطأ المصعد بنا، كاف وىو يرتفع أشبو بجناح طير لـ كمثاُؿ لغِة الكصِف الشعريِةا "
 خرافي يحممني إلى السماء السادسة ثـ يفتح لي باب جنتي الصغيرة.

يا، كاف بيًيا دافًئا وكأف الشمس  اندفعت إلى الزجاج الممتد بطوؿ الصالة  وعرض 
وأرسيت اختبأت فيو ولـ ترحل. ألصقت وجيي بو، رسمت أنفاسي دائرة مف البخار. مسحتيا 

نظري نحو البحر، كاف شديد اإلثارة. ىائًجا، ترقص أمواجو وكأنيا تحتفل بقدومي. أذرع النخيل 
المرصوصة عمى الرصيف المحاذي لمبحر تدفعيا الريح تجاىي فأحس بيا تيديني تحيتيا 
وعطر قمبيا، والرمل الالمع يعدني بأف يكوف سريًرا ناعًما ألحالمي. تطايرت في الشقة مثل 

 .(ٖ)اشة ل تدري أيف تحط ..."فر 

                                                           

حكار مع الركاية المعاصرة في مصر كسكرية، حممي دمحم القاعكد، إشبيمية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،  (ٔ)
 .ٜٔٔـ، صٜٜٚٔ، ٔسكرية،   -دمشق

، ٔ، نبيل حداد، أمانة عماف الكبرػ، عماف،  -ة في الركاية األردنيةدراسات نصي–الكتابة بأكجاع الحاار  (ٕ)
 .ٖٛٔـ صٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ

 .ٜٓٔ-ٛٓٔصمت الفراشات، ص (ٖ)



 

ٔٓ9 

 جياشٍة يصُف هذ ِ  مْف مشاعرَ  عِ تأتي المغُة الشعريُة في الغالِب مَع الكصِف النابِ 
 ْف محسكساٍت كأشخاٍص.ما يحيُط بالكاصِف مِ  المشاعَر، أكْ 

السارَد  تِ ْف حالِة الفرِح الطا يِة التي أِسرَ ففي المثاِؿ السابِق جاَء الكصُف نابًعا مِ 
ها مفْ  ؛َة()نادي ـِ زكِجها العجكِز، كامتبلِكها )ركًفا( في عمارِتها الجديدِة. بسبِب تخمصِّ  ظم

ـْ تستطْع )ناديُة( أْف ُتبق ، كصد رْت ثكرَة فرحِتها عمى فرحِتها حبيسَة الامكِع، فثارْت  يَ ل
 أكَؿ الثائريفَ . فكاَف المصعُد حيُط كيمحُق ِبهِ إلى ما حكَلها )الركؼ( بكلِّ مككناِتِه، كما يُ 

ا، كالسعادِة إلى الحريِة التي ال حدكَد لهَ  كشكِقهِ –بشجاعِتِه  ؿَ (؛ فتحك  فرحَة )ناديةَ  المشاركيفَ 
-( رعَة عفريِت )سميمافَ سَ  هُ بِ شْ التي تُ  كسرعِتهِ  إلى جناِح طيٍر خرافيٍّ في قكِتهِ  -(الدائمِة )الجنةِ 
ٍة إلى مركبٍة ( ذاهبٌة إليْ ، ك)ناديةُ . كألف  السعادَة تمقُت االنتظارَ -عميه السبلـ ها؛ فهي بحاجٍة ماس 
 .ا بسرعٍة خرافيٍة إلى السعادةِ تطيُر بهَ 

ـِ هذ ِ  كقدِ  البديعَة بتشبيِه المصعِد بجناِح طائٍر؛ الشتراِؾ  الصكرةِ  استعانِت الكاتبُة لرس
ا الطابَق السادَس؛ بهَ ( كقصدْت في لفظِة )السماءِ  التصريحيةِ  ا، كباالستعارةِ بينهمَ  السرعةِ 

تهرَب مَف  أفْ  المخمكقاُت، فأرادْت  كاختارِت السماَء السادسَة ألنها آخُر مكاٍف يمكُف أْف يصَل إليهِ 
ـِ إلى أبعِد مكاٍف يمكُف أفْ   .َل إليهِ تِص  الظم

ـَ جنكِدِ  كقفَة الكاثِق بنفِسِه، دافًئا كأم ا زجاُج الصالِة فكاَف بهي   أف  ا كممٍؾ كاقٍف أما
ـْ ترحْل، كال يحقُّ لهَ  الشمَس قِد اختبأْت  ها، محتاجٌة إلى ترحَل؛ ألف  )ناديَة( متمهفٌة إليْ  ا أفْ فيِه كل

ْف ناحيٍة ناحيٍة، كمِ  سنكاٍت طكاٍؿ في قصِر العجكِز البارِد، هذا مفْ  حاِنها كدفِئها الذؼ فقدْتهُ 
بكامِل إرادِتها دكَف أْف يكقَفها أحٌد، قْد  إلى العالـِ  ُتشعُّ حريَتهاأخرػ فإف  الشمَس رمٌز لمحريِة، التي 

 .جاءْت إلى بيِت )ناديَة( لتشارِكها فرحَتها بحريِتها، ككأف  الرئيَس يبارُؾ المرؤكَس نجاَحهُ 

 في بيِتها. ئُ الشمَس رجبًل يختب الزجاَج برجٍل ذؼ طمٍة بهيٍة، كجعمتِ  هتِ كقْد شب  

ركاياِتها الخمِس  مَع )ليمى العثماف(؛ فيكاُد ال تخمك ركايٌة مفْ كلمبحِر ألُف حكايٍة كحكايٍة 
، الحاُف الدافُئ الذؼ ال تممُّهُ  ها هكَ . كالبحُر عندَ عمى األقلِّ ذكٌر لهُ  إال كلمبحِر حكايٌة مَعها، أكْ 

ـَ في أعماِقِه نكـَ المحركـِ مِ  ؛هاالقمُب الحنكُف الذؼ تمتدُّ أذرُعُه؛ لتربَت عميْ  هكَ  ْف راحِة البدِف. فتنا
ـِ مفْ كعمى الر   مَعها فَرًحا بقدكِمها  ترقَص أمكاُجهُ  أبى إال أفْ  فقدْ  ،جبركِت البحِر كعظمِته  



 

ٔٔٓ 

لنسافَر بأنفِسنا إليِه حيَف  عطينا ما نركـُ بِه حيَف نقُف أماَمهُ كيُ  ،ناال يبخُل عميْ  كبحريِتها، فهكَ 
كيرقُص  نا؛ فيطرُب لذلؾَ نا كيشاركُنا فرحتَ أفبل يفرُح بحريتِ  نا  أحراًرا،أتيْ  تحبسُنا الهمكـُ، فكيَف لكْ 

 ا.معنَ 

 ُع مفْ ، المشب  الباسُق المرصكُص عمى الرصيِف المحاذؼ لمبحِر، الناظُر دكًما إليهِ  كالنخلُ 
 ( فرًحا بحريِتها؛ ليهدَيها تحيَتهُ جاَء يركُض إلى )ناديةَ  ،ا، كالمدرُؾ ألهميِتها، المنتعُش بهَ حريِتهِ 

؛ ليككَف انام   ها قدِ بأن   هُ إعبلًنا منْ  ْت إلى نادؼ الحريِة كاألحراِر، ككانِت الهديُة رمَل البحِر الناعـَ
 ًما ألحبلِمها كلحريِتها.سريًرا ناعِ 

ا، بهَ  ـْ كالنخيِل كالرمِل، كاحتفاَءهُ  إف  مشاركَة المصعِد كالزجاِج كالشمِس كالبحِر كأمكاِجهِ 
قِة ال تدرؼ مِ  ؛َتهاجعمْتها ال تحتمُل فرح ْف شدِة فرحِتها فأصبحْت كالفراشِة المجنكنِة تطيُر في الش 

 تهبُط كتسكُف. أيفَ 

 ا ذهَب برفقِة حبيبِتهِ )عبُد هللِا( عندمَ  عمى شعريِة المغِة الكصفيِة، ما سرَد ُ  مثاٌؿ آخرُ ك 
ؿَ  ،)كْسميَة( إلى البحرِ  اًقا أماَمهُ طفبًل كبيًرا؛ خفيًة لمجمكِس مًعا  الذؼ تحك   .عش 

آآه... عطشاف يا بحر اليوى، ولياف يا بحر اليوى. ىا ىو ذا في حضف  الميل.. "
طفل  كبير  تتثاءب أصداف و وأعشاب و عمى الشاطئ فتصير  مثل عقود  تحيط بعنق و، وأساور تزي ف 

ذراع  تمتد  معصميو، ىو ذا يفرح وينتعش  ويرتجف  رجفًة حنونًة كأنو ي حي ينا، كأف  لو ألف  
نا، كأفَّ ثغر ه الضاحؾ  يزؼ  إلينا ز رودًة كتميا سنوات  بانتظار ليمة   لتحتوينا وتيد ئ  مف روع 

ىا"  .(ٔ)زفاؼ تأخ رت عف موعد 

 ما مفْ هُ إال ليحميَ  ، كما التجآ إليهِ ئِ ا في حاِف البحِر، كالبحُر في حاِف الميِل الدافِ همَ 
ـِ في نظرِ  مفْ ، كهرًبا عيكِف الناِس ككبلِمهـْ   الذؼ أكجَد الفركقاِت بيفَ  ـِ هِ حاِف المجتمِع الظال

(، إلى حاٍف أكبَر أمًنا )أكالِد تسعة شهكر(، فحّرـَ عمى الفقيِر االرتباَ  بامرأٍة  نيٍة، كػ)عبِد هللاِ 
ّـِ ذاِت الحاِف الدافِئ اًئا؛ ليكتمَل بدُر لقائِ كأكثَر دفْ  . كتشبيُه الميِل باأل َف ستعارٌة مِ هما العشقيِّ

 ستخدـُ في لغِة الكصِف الشعريِة كثيًرا.االستعاراِت المكنيِة التي تُ 

                                                           

 .ٖٓٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)



 

ٔٔٔ 

ا ( استعارٌة تصريحيٌة ُيقصُد بهَ لفظُة )الطفلِ  )طفل  كبير  تتثاءب  أصداف و وأعشاب و(،
باإلنساِف النعساِف  كالعشبَ  الصدؼَ  هَ ( استعارٌة مكنيٌة؛ حيث ُشب  تتثاءب أصداف و وأعشاب و. )البحرُ 
 .ائبِ تثالم

( التي رسمْت صكرًة بريئًة لمبحِر، هادئًة بِ تثاؤ ال، ك ، كالطفلِ )الميلِ  ما أجمَل اجتماعَ 
بأمٍر مفرٍح  ، كيقاكـُ الُنعاَس؛ النشغاِلهِ يتثاءبُ  كهكَ  الطفلَ  الطفِل، كما أجملَ  ناعمًة دافئًة كدؼءِ 

ـٍ ال يريُد أْف يبتعدَ   .هُ األطفاُؿ كُيكثركَف منْ  بالنكـِ الذؼ يعشُقهُ  كْ ى كلحت   هُ عنْ  كمه

حساِسهِ  البحُر طفٌل بقمِبهِ   هُ أن   فْ ـِ مِ  ْ ، كعمى الر  كبيٌر بحاِنهِ  هُ الصادِؽ الدافِئ؛ كلكن   كا 
ـَ كيرتاَح مِ  ،يرتمي متثائًبا بحاِف الميلِ  انتعاًشا  هُ مَ َض النكـَ كقاكَ رفَ  هُ ْف هديِر النهاِر؛ إال إن  لينا

 نفَسهُ  عقكًدا كأساكَر زي ف بهِ  كأعشاِبهِ  ْف أصداِفهِ (، كجعَل مِ كفرًحا بقدكـِ العاشقْيِف )كْسميَة كعبِد هللاِ 
ـْ يكتِف بذلَؾ؛ بلِ  بزينِتهِ  كُتسعُد لرؤيِتهِ  ،لتنشرَح عيكُف العاشقيفَ  ارتجَف رجفًة  الكاممِة األنيقِة. كل

مَع )ناديَة( في )صمِت  ا فعلَ كمَ –ما تحيًة كريمًة حنكنًة اِئهما، كحي اهُ ما بسعادِتِه بمقحنكنًة ليخبَرهُ 
 . -الفراشاِت 

الكشاِة،  ( بصكرٍة حنكنٍة تحمي العشاَؽ مفَ ا في )صمِت الفراشاتِ األذرُع كمَ  كجاءتِ 
 ـ.ْف ركِعهِ ُغ مِ كتهدِّ 

ما فرحَتهما بز ركدِة كيشارَكهُ  ما،عمَف عرَسهُ ى إال أْف يُ الااحِؾ لمقاِئهما أبَ  أم ا البحُر بثغِر ِ 
ـِ الذؼ حرَ  ليمِة الزفاِؼ، بدؿَ   الميمَة كيغرقكا في فرحِتها. أْف يعيشكا هذ ِ  ـْ َمهُ المجتمِع الظال

إحساِس  ارتبا ِ  بَ سمبًيا حسَ  كأحياًنا تأتي بعُض األلفاِظ تحمُل إيحاًء كمدلكاًل إيجابًيا أكْ 
 .المتمقيفَ  ًفا لشعكِر كثيٍر مفَ تي هذا اإلحساُس مخالِ السارِد بها في ركايٍة بعيِنها؛ كقْد يأ

أمي فرحت بانغماري عمييا وصارت تذر  حبات سكر عمى (ا ")النملِ  لفظةُ  كمثاُؿ ذلؾَ 
تتسمُل جماعاٍت إلى  ، فصكرُة النمِل كهيَ (ٔ)جروحي فيدب نمل الراحة إلى تجاويف يا الدامية"

كثيًرا؛ كلكْف بعَد معرفتي بارتباِ  السارِد )لبنى(  -اشخصي  أنا –الجركِح الداميِة يقشعرُّ لها جسدؼ 
( حكْت النملِ  )حكايةَ  يَ بًل ُسمِّ َد لمنمِل فْص القشعريرُة؛ فقد ُأْفرِ  بالنمِل ارتباًطا جميبًل عاطفًيا؛ ذهبتِ 

                                                           

 .ٖٕٔخذها ال أريدها، ص (ٔ)



 

ٕٔٔ 

أوجار النمل أنا عند ا. كقكِلهاا "ا جم  مَع النمِل الذؼ تحبُّه حب   ذكرياِتها الكدكدةِ  )لبنى( عفْ  فيهِ 
المتناثر باحًثا عف قوتو. تسممت  إلى المطبخ، فتشت  عف بقايا الخبز  اليابس  الذي تحتفع  بو 
أمي لتطبخو )محروؽ إصبع( سحبت  قرًصا ورحت  أفتتو لو. جمست  ومططت  ساقيَّ وحرارة 

-ثيًرا، كقالْت لهاا "كحيف قتمُت أمُّها النمَل كحرقْته انزعجْت منها ك .(ٔ)األرض  تمسعني فال أكترث"
 ي مَّو أل. هللا يخميكي نممي سيختنق...

-" . أنا ل أحبؾ   .(ٕ)سيحرقؾ  هللا بالنار 

ـِ شعكِر الكاصِف بالمكصكِؼ، تتغيُر لغُة الكصِف تارًة مفْ  لغٍة جميمٍة  كأحياًنا كبسبِب تحك
وحيف وضعت  ِؿ السارِدا "ٍة جميمٍة في قك إلى لغٍة قاتمٍة، ككصِف الصمِت؛ فقْد جاَء بصكرٍة بهي  

ـ  البحر أستحـ في فضائيا الرحب، وأجوائيا المأىولة  بصمت  عمييا آخر الممسات جمست  أما
، شكل، صوت وعافية لمصمت  لوف  ير ذلؾ الذي عانيت منو في القصر. ىنا صار  حنوف 

ييا ترسـ عم صمت الجدراف موسيقى، بصمت  النباتات  عطوًرا تفوح  ولذة ترعشني. أحسست 
 لـ يفقدف بكاراتيف بعد. صمت األثاث أنفاس عرائسلوحات متحركة، 

موجات البحر تتألأل بضياء الشمس المنثور عمييا  الئل .  رقت  في صمتي
 .(ٖ)شفافة"

قِة كمككناِتها، فصمُت اإليجابيِّ مِ  ينبثُق الصمُت الحنكُف ذك التأثيرِ  ْف كلِّ أركاِف الش 
قةَ نباتاِتها عطكٌر تفكُح  ؛ فتطرُب الجدراُف لرائحِتها الزكيِة فيتحكُؿ صكُتها نغًما كناًيا كتمؤُل الش 

لكحاٍت متحركًة عمى إيقاِع نغماِتِه؛  هِ أصابُع الجدراِف لترسـَ عميْ  ؛ فتتحرُؾ بسحِر ِ يخطُف اآلذافَ 
لرائحَة الزكيَة، فتثيُر األثاَث الذؼ ينقمُب صمُته إلى عرائس ترقُص مَع المكحات، كتتشمـُ أنفاُسها ا

 ثـ تندمُج أنكاُع الصمِت كأشكاُله في صمٍت كاحٍد لذيٍذ ليغرَؽ فيِه السارُد )ناديُة(.

ـٍ آخرَ  أعمف نبرة تيديدية (ا ")ناديةَ  تمّكَف الصمُت بالمكِف األسكِد مَع السارِد نفِسهِ  كفي مقا
ر. نظرت إلى الباب. أنو سيعود وكأنو يخشى إف ىو  ادرني أف  أتحوؿ فراشة وأفر  مف القص

                                                           

 .ٜٙخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٓٚالسابق، ص (ٕ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔصمت الفراشات، ص (ٖ)



 

ٖٔٔ 

تمنيت لو أنو يتجمد ول يفتح. تأممت النافذة المغمقة وتمؾ الستائر المعتمة التي حجبت الدنيا 
بأكمميا عني. ومثل دودة شبو ميروسة تعاني سكرة الموت ظممت عمى األريكة عاجزة عف 

ييطل  الحركة. كل شيء في الغرفة الفخمة يحاصرني بحباؿ   ميظة. وأحسست بصمت  مريب
مف السقف مثل بقايا رماد المواقد البائت ويتوزع في الغرفة سريًعا، ييبط عمى األضواء التي 
مت صوتي، أطمق  لـ تعد قادرة عمى وأد الظالـ الذي  مر روحي وتمازج بأنسجتيا. وددت  لو أ ف 
ف تيت فيو، لكف حنجرتي لـ تسعفني  ولو صرخة واحدة تدؾ القصر فأواجو الفضاء حتى وا 

تاه لساني حتى حسبت أنو قطعو قبل أف يغادر الغرؼ. ظمت كمماتو تطف في أذني "عميؾ أف و 
 .(ٔ)تعتادي الصمت"

 الذؼ مؤلَ  البائتِ  صمٌت مخيٌف كثقيٌل كالرمادِ  هكَ  ؛ بلْ ا ليَس حنكًنا كسابِقهِ فالصمُت هنَ 
 (.)ناديةَ ِس صكِت السارِد ها سريًعا ليمنَع بزكَغ األاكاِء، كفؾ  حبْ الغرفَة كم  

 دكفَ  ،حيُث فصاحِتها كشعريِتها فقطْ  كقِد اكتفى الباحُث بالحديِث عِف لغِة الكصِف مفْ 
  لباحَث سيتطر ُؽ إليها في المبحثْيِف اآلتيْيِف.الخكِض في التقنياِت المساعدِة؛ ألف  ا
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 الثالث   المبحث  

 السرد   لغة   شعرية  

   لغة  السرد  التسجيميَّة 

ى المغُة التسجيميُة بالمغِة سم  في السرِد لغتاِفا لغٌة تسجيميٌة، كلغٌة شعريٌة. كتُ  ُيستخدـُ 
 ،ُة في التاريِخ...مَ دَ خْ تَ سْ المغُة "المُ  كالمغِة المحايدِة، ك يِر ذلَؾ، كهيَ  ،التبميغيِة، كالمغِة المباشرةِ 

، كالتركيِز عمى جكهِر الحدِث، افيهَ  لغِة الصفِر، بكثافِة الكعيِ  بحيُث تقترُب بقدِر اإلمكاِف مفْ 
، بانفعاالٍت ككجدانياٍت معرقِ  التغميفِ  محاكلةِ  اعتداٍد بالمتمقي، كدكفَ  دكفَ  مٍة لسيِر الخطِّ المعرفيِّ
في الناحية الغربية مف . كمثاُلُها "(ٔ)التسجيميُة" هذ ِ  ٌة بكلِّ ما تعنيهِ تسجيمي   لغةٌ  . فهيَ لهُ  ةٍ مَ مامِّ  أكْ 

كثير  مف األبواب اليندية المحفورة بأشكاؿ دقيقة، ومزيَّنة بالزجاج الزاىي حوش البيائـ 
. كاف أبو وسمية يحضرىا مف اليند، ويأتي بتحف  خشبية مف األفياؿ والقرود واألبواـ  باأللواف 
الصغيرة يخزنيا تحت العريش في صناديق مف الخشب ويغطييا حتى ل يصميا ماء المطر إلى 

كااحٌة  الفقرةُ . (ٕ)بيعيا ىي واألبواب إلى التجار، وكانت تجارتو رابحة"حيف أف يتمكف مف 
يحضرىا، يخزنيا، يغطييا، التركيِب، كألفاُظهاا ) تعقيداتِ  كسهمٌة؛ فأسمكُبها سمٌس خاٍؿ مفْ 

القراِء؛ ألف  الشرَ  في هذا  مألكفٌة لمجميِع، كال يستغمُق فهَمها عمى أحٍد مفَ تجارتو، رابحة،...( 
إلى الركاكِة  قًة ال ترتفُع إلى التكعِر كالكحشيِة، كال تهبطُ المغِة أْف تككَف "كااحًة مشرِ  كِع مفَ الن

؛ كسبُب كاكِح (ٖ)التعبيراِت اإلنشائيِة الفافااِة" رصينٌة جزلٌة دقيقٌة خاليٌة مفَ  فهيَ  ،كالسكقيةِ 
يريُد السارُد فيها نقَل األفكاِر ما تأتي في المكااِع التي  -عادةً –ها أن   المغِة التسجيميِة هكَ 

الممكِف أْف تؤثَر عمى حياديِة  مفَ  أؼِّ مشاعرَ  خاليٍة مفْ  ،كاألحداِث بدقٍة ككاكٍح كمكاكعيةٍ 
 .كاألحداثِ  في مستكػ إدراِؾ هذ  األفكارِ  ُهـُ ػ القراُء كمُّ ؛ ليتساكَ النقلِ 

                                                           

 .٘٘ـ، صٕٓٓٓقراءات نقدية في القصة المعاصرة، ثناء أنس الكجكد، دار قباء، القاهرة،  (ٔ)
 .ٕٖكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
، إيماف عبد الفتاح، دار الكفاء لمطباعة كالنشر -عبقرية الفكر الركائي–دكتكر يكسف عز الديف عيسى  (ٖ)

 .ٗٙـ، صٜٜٛٔكالتكزيع، اإلسكندرية، 
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ـِ بعِض ال – تراكيِب الدارجِة بيَف العاّمةِ كتصُل أحياًنا درجُة الكاكِح في المغِة إلى استخدا
يا بنت الحالؿ. وبنت  الحالؿ  -بمغٍة فصيحٍة، كمثاُلُها " -بالعاميةِ  ها بالفصحى أكْ يستخدمكنَ  سكاءٌ 

كمثُمُها  ،(ٔ)ترفضو. فيشعر بالحقد  عمييا أنو صابر عمييا ولـ يتزوج بأخرى تنجب لو األولد"
فقد تمازجت فييا كل ، كمثُمُها "(ٕ)التي تخدمني" تشكرني وتدعو لي أف أكبر وأجد بنت الحالؿ"

ما ، كمثُمُه أيًااا "(ٖ)الخصاؿ الطيبة. ربة بيت تصرؼ طاقات النيار لخدمة بيتيا بغير شكوى"
بنت الحالؿ، فالعباراُتا ). (ٗ)أصعب يتـ األـ. بعد فراؽ أبي كانت تعوضنا عنو. وراح العوض"

وتدعو اليكميِة، كعبارُة ) كثيًرا في حياِتهـِ  يستخدُمها العاّمةُ ( صابر عمييا، ربة بيت، راح العوض
األدعيِة الدارجِة كثيًرا لدػ العجائِز لمشباِب  ( مفَ لي أف أكبر وأجد بنت الحالؿ التي تخدمني

ـٍ  ا تحمُمُه مفْ العباراِت مشحكنًة بعاطفٍة عميقٍة لمَ  الُعّزاِب. كتأتي أ مُب هذ ِ  مخزكٍف دالليٍّ متراك
 ها.أؼِّ عبارٍة بديمٍة عنْ  العبارُة أبمَغ في مكاِنها مفْ  تككفُ  ِة؛ لهذا قدْ ِة كالخاص  َد العام  عن

   شعرية  لغة  السرد 

مَع المغِة التسجيميِة في تشكيِل  -في أحاييفَ  كتمازجْت – أم ا المغُة الشعريُة التي تناكبْت 
، كيبطَئ إلى البنيِة السرديِة ليكسَر رتابَة السردِ  اا "الكهُج الشعرؼُّ التي يتسمُل فيهَ  لغِة السرِد فهيَ 

التحكالِت  (؛ حيُث تنتقُل مجمكعٌة مفَ بالتالي إهاَب الشكِل الركائيِّ )النقيِّ  ِه، كليفجرَ ديناميتَ 
. (٘)"مستكػ الحركيِة الحديثِة إلى حركيٍة كجدانيٍة تسافُر بالحكاِس داخَل األشياءَ  السرديِة مفْ 
البسو، رائحة البحر تفوح منيا، ود  لو ي مصقيا بأنفو ويظل يتشمـ زفرىا حتى نزع مكمثاُلُها "

،  طس فيو، أسبل جفنيو، تصور أنو  اطس في موجة  الصباح. مأل البانيو بالماء الحار  
حنونة تداعب جسده وتثير ر بتو، كيف ليذه الر بة أف تنطفئ وىي تعانده وترفض الستسالـ 

و مرىا بالصابوف، وبدأ يدعؾ جسده حتى أحسَّ بأنو يقشر  جمده  لو؟ أمسؾ بالميفة الخشنة
ويفتح كل  مسام ات و؛ حيف تأكد أنو صار نظيًفا  ادر الماء وخرج ىو يمتف بالمنشفة بعد أف 

                                                           

 .ٕٓكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٕٚالسابق، ص (ٕ)
 .ٖٗالُعْصُعص، ص (ٖ)
 .ٛٓٔالسابق، ص (ٗ)
جمالية النص الركائي، مقارنة تحميمية لركاية لعبة النسياف، أحمد فرشكخ، دار األماف لمنشر كالتكزيع، الربا ،  (٘)

 .٘ٓٔ-ٗٓٔـ، صٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، ٔ 
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صبَّ العطر عمى كل مساحات جسده. اقترب مف الفراش الذي سبقتو إليو، اندسَّ فيو، 
. إف  القارَغ (ٔ)ترب منيا، ىاجت وكأنيا بانتظار المحظة"وكالعادة أحسو بارًدا، ابتمع برده، اق

كيمارُس أفعاَلها كأحداَثها في مخيِّمِتِه؛ شاعًرا  ،هايتعايُش معَ  -تمقائًيا– السطكِر سيجُد نفَسهُ  لهذ ِ 
ككهِجها  ،شعريِة المغةِ  بسببِ  ؛كحيكيِة الركحِ  ،( بَرهافِة الحِسّ بما شعَر بِه )عبُد هللاِ  نتيجًة لذلؾَ 

 . الذؼ َصَهر القارَغ كاألحداَث في ُبكتَقٍة كاحدةٍ 

ـِ مْف  ْ ( مبلبَس البحِر الفك احِة برائحِة الزفِر التي عمى الر  ففي السطِر األكِؿ نزَع )عبُد هللاِ 
ياظِة )معي التصكيَر البميَغ في لف لْ ، كتأم  ُيمصُقها بأنفهِ  كد  لكْ  إال إن هُ  ،هاأف  النفَس تنُفُر منْ  ( ي مصق 

تصُل حد  الر بِة في االندماِج كاالنصهاِر فيها، كبفعِل متابعِة  ،التي تكحي بالحبِّ الكبيِر لمرائحةِ 
الشخصياِت تتحكُؿ في المغِة الشعريِة التي تجعُل  اقراءِة السطكِر يبدُأ القارُغ تدريجًيا بالَمْكِ  كمي  

 سكػ لغٍة يستعيُض بها الراكؼ عفْ  ما، ليَس كالزماَف كالمكاَف ال أثَر لهُ  ،-مجرد لكف –إلى لكٍف 
 ها مْف كراِء هذ ِ صكَؿ إليْ رًة يمكُف لمقارِغ الك عناصَر مامَ  ى ليسْت ها حت  عناصِر السرديِة كمِّها. إن  

ى كالزماَف، كحت   (،البانيو( كالمكاَف )وزوجت و   عبد  هللا  الشخصياِت ) -اهنَ –؛ فينسى القارُغ (ٕ)المغةِ 
ثيُر ْت دقائَق عمميِة اال تساِؿ بطريقٍة تُ في المغِة التي سردَ  كم هُ  الركايَة نفَسها، كيصبُّ تركيَز ُ 

الكقكَؼ عمى  هِ ُ  عمى السفِر بعيًدا مَع األلفاِظ كالعباراِت، محرِّمًة عميْ الر بَة كاالشتياَؽ. كُتجبرُ 
 .عتباِتها فقطْ 

 ؛ بلْ درجِة حرارِة الماِء فقطْ  ( ال يقُف عندَ مأل البانيو بالماء الحارفحيَف يقرُأ عبارَة ) 
استرخاٍء كمداعبٍة ألعااِء  اال تساِؿ بالماِء الحارِّ مفِ  ذلَؾ، إلى ما ينتُج عفِ  يذهُب إلى أبعَد مفْ 
 يشتاُؽ إليِه كُيثيُر . متاعَب النهاِر كأنصاَبُه، كتهيئِتِه لعمٍل آخرَ جسِدِ ، كنسياِنِه 

جفنيو، تصور أنو  اطس في موجة حنونة تداعب جسده  أسبلعبارُة ) كُتصكُر لهُ 
( االستعداَد الرقيَق وتثير ر بتو، كيف ليذه الر بة أف تنطفئ وىي تعانده وترفض الستسالـ لو؟

الذؼ  ،خبلِؿ إسباِؿ الجفكفِ  لمقاِء زكجِتِه مفْ  )عبُد هللِا( نفَسهُ  بهِ  كالحنكَف لمنفِس كلمركِح الذؼ شحفَ 
ـِ اليقظِة كالغكِص في تفاصيِل صكِر المقاِء  يزيُد مفَ  االسترخاِء، كيعمُل عمى االستغراِؽ في أحبل

                                                           

 .ٛٔ-ٚٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
، خيرؼ دكمة، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، ٜٜٓٔ-ٜٓٙٔانظرا تداخل األنكاع في القصة المصرية  (ٕ)

 .ٕٓٙـ، صٜٜٛٔ
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؛ إلشعاِؿ فتيِل الر ب  الحناِف الذؼ ُيمنِّي بهِ  فَ مِ  ِة كاالشتياِؽ داخَل أعماِؽ مكجةٍ قبَل المقاِء الحقيقيِّ
شٌف، أدكاُتُها عداَد الركحي  استعداٌد جسدؼ  خجِتِه؛ كيقابُل هذا االستيجُدُ  في زك  هُ ؛ لعم  ركَحهُ 

أدراِف البحِر كرائحِتِه  صابكٌف كليفٌة خشنٌة، ككيفيُتُها الدعُؾ الشديُد، كهدُفُها تنظيُف الجسِد مفْ 
ر بٍة تتكارػ  إثارِة كلِّ ؛ لتتفتَح كل  مسام اِتِه؛ بغيَة يقشُر جمَد ُ  تنظيًفا خشًنا يصُل حد  الشعكِر بأن هُ 

ـ  يكمُل هذيْ  ا؛ ليجذَب إليِه امرأَتُه التي تنفُر  ،ِف االستعدادْيِف بصبِّ العطِر صب اخمَفها. ث كليَس رش 
؛ كالمتنَع عِف التغسيِل؛ لتبقى بهِ  تمتصُق رائحَتهُ  ها؛ لكد  لكْ رائحِة البحِر الذؼ لكال نفكُرها منْ  مفْ 

 شدِة حبِِّه لمبحِر كرائحِتِه. مفْ  مبلزمًة لُه عمى الدكاـِ 

كاحتدـَ  ،ما تأججِت العاطفةُ مشحكنًة بالصكِر كم   بلحُع "أف  المغَة تصبُح شفافًة رائعةً كيُ 
التي ظنْت  ،( ككذِبهِ ا ُصدمْت )ناديُة( بانكشاِؼ حقيقِة أستاِذها )جكادٍ ، كمثاُؿ ذلَؾ عندمَ (ٔ)الصراُع"

. ف  هِ كتمت َع بِ  ساِء المكاتي خرجَ النِّ  كغيِرها مفَ  ،ا فقطْ كاَف يريُد التمتَُّع بهَ  هُ يحبُّها؛  يَر أن   هُ أن  
وجدتني دوف تردد أطرؽ باب  أمي  فائضة بخيبتي ودموعي، ل شيء يطفئ حاجتي لمراحة  إل "

و تظل مفروشة بالوسائد الرقيقة. ـ .. ميما حمل مف الشدة إل أفَّ أرض   قمب أ

ندفعت إلى صدرىا زىرة بال أ صاف، فراشة بال أجنحة شمعة بال ضوء، فتحت  الباب.. ا
تياىة في أممي أنيا سترمـ انكساري. لكف فزع يا الذي انبثق مف أعماق يا وصرختيا وىي 
تشدني إلى صدرىا جعمت ني أعزؼ عف مصارحت يا بالحقيقة . فادعيت  أنني تشاجرت  مع صديقة 

قت  بنظرتيا الشكوكة، شعرت بشيء ينبض مف صدرىا عزيزة. رف ع ت  وجيي المبتل حدَّ 
 .(ٕ)ويكذبني. بل ىو جواد. ممزوًجا بفرح  وكأنيا بانتظار لحظة خالصي منو"

ها تجْد مبلًذا يحنك عميْ  ها، لـْ ( عميْ ِب أستاِذها )جكادٍ ذِ كَ  ْتها مفْ عَ بعَد خيبِة الحبِّ التي تجر  
ّـِ الذؼ يستطيُع كحَد ُ  ،أْف فااْت خيبُتها كدمكُعها بعدَ   الجركَح؛ ألف  أرَاهُ  يأسكَ  أفْ   يَر قمِب األ

)ناديُة( راميًة نفَسها عمى  قسكٍة كعقكٍؽ. اندفعْت  فْ مِ  هُ ا بدَر من ا تجاهَ مَ مهْ  ،مفركشٌة بالرقِة كالحنافِ 
ِء كْ ْت أكصاُلها، كَا قالتي تمز   أجنحِتها ْصِنها الذؼ انكسَر، ك  بديبًل عفْ  ها الذؼ رأْت فيهِ صدِر أمِّ 

ـْ تُعْد تميُز بيَف األبيِض مَ ها الذؼ ينيُر الطريَق لها بعَد أْف أعْ عينيْ  ْتها دمكُعها، كاختمطْت أكراُقها فم
                                                           

، ٔاألردف،   -دراسات في الركاية كالقصة القصيرة، إبراهيـ الفيكمي، منشكرات كزارة الثقافة، عماف (ٔ)
 .ٕٔٚص

 .ٖٗٔفراشات، صصمت ال (ٕ)
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ـَ بمكراِت قمِبها الذؼ انكسَر كتناثَر بمجرِد االلتصاِؽ  كاألسكِد، هيَ  كحَدها القادرُة عمى أْف تممم
كحَدها األّـُ القادرُة عمى اكتشاِؼ  في ترطيِب الجرِح كتطبيِبِه. هيَ الذؼ يبدُأ عمى الفكِر  ،بصدِرها
بقمِبها ال بعيكِنها؛ كسبُب مجيِء  رُ ِص بْ ها تُ كاِرنا؛ ألن  عميًقا في أ ْ  ْأنا ُ ا خب  مَ نا مهْ كفْاِح أمرِ  ،خبايانا
 باألهميةِ  بإحساٍس مكثفٍ ُف "كجداِف المتمقي شحْ  شعريٍة هكَ  مكاقِف المكجعِة كالمصيريِة بمغةٍ ال هذ ِ 

ّـِ مكاقِف )ناديَة(  ، كالمكقِف السابِق الذؼ ُيعدُّ مفْ (ٔ)ها"االستثنائيِة لمحظِة التي يتحدُث عنْ  أه
ِت الطرَؼ عفِ  ،المصيريةِ  الزكاِج، كانصب  تركيُزها  الذؼ أث ر في مساِر حياِتها بعَد ذلَؾ؛ إْذ  ا 

 عمى إنهاِء دراسِتها الجامعيِة.

التشبيهاِت كاالستعاراِت  األخيرِة مفَ  المغِة التسجيميِة خمك   ميُز المغَة الشعريَة عفِ ا يُ مم  إف  
ـِ السمِة اإلبداعيِة ينطمقكا مِ النقاِد أْف  بعُض  التي تقكـُ عميها المغُة الشعريُة، كالذؼ حدا ْف تقيي

إليَّ صوت  األذاف  حنوًنا فائًضا  تناىىا ". كمثاُؿ ذلؾَ (ٕ)ْف أصالِة التشبيهاِت كحيكيِتهامِ لمقصِص 
بالنور  والرحمة . تسمل إلى عمقي، انفرش ىالت تضيء بداخمي فتشع  سعادًة  ريبًة في كياني 
، كاف  بش  الفجر   وروحي. أسرعت إلى النافذة، فتحت  الستارة وأطمقت  بصري إلى السماء 

ىمس بكل ما أوتيت مف احتياج كالغاللة  الفضية، ثمة نجمات تأخرف عف الرحيل، وجدتني أ
لخالق األرض والسماء "يا رب..." التمعت نجمة، كررت )يا رب(. ومع نياية األذاف "ل إلو إل 

 .(ٖ)هللا" شعرت وكأف ضفائر النور كميا مدلة نحوي"

ا الفقرُة السابقُة ثبلَث حاالٍت شعكريٍة متراكمٍة كمتراكبٍة، عاشْتها )ناديُة(، كهيَ  تِ دَ لقْد جس  
ـِ كالقهِر كالحبِس داخَل القصِر، كحالُة الشعكِر بالكحدِة في أثناِء كقبِل التخطيِط  حالُة الظم
لمهركِب، كحالُة الشعكِر بالراحِة كالسعادِة بمجرِد تخيمها نجاَح الخطِة، بمغٍة شعريٍة مميئٍة 

 بالتشبيهاِت كاالستعاراِت.

صكَت األذاِف بحناِف  هْت (؛ حيُث شب  وًناتناىى إلي  صوت األذاف حنا قكُلهاا )ذلؾَ  كمفْ 
ّـِ أكِ  هْت فيها صكَت األذاِف استعارٌة مكنيٌة شب   (، كهيَ فائًضا بالنور  والرحمة  األِب. كقكُلهاا ) األ

                                                           

 .ٗ٘ٔعبلمات عمى طريق الركاية في األردف، ص (ٔ)
انظرا اإلبداع القصصي عند يكسف إدريس، كسربر ب. ـ شكيؾ، ترجمة كتقديـا رفعت سبلـ، دار سعاد  (ٕ)

 .ٕٕٗـ، صٖٜٜٔ، ٔالصباح، الككيت،  
 .ٕٙصمت الفراشات، ص (ٖ)
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ا األكلى استعارتافِ  ( كفيهِ تسمل إلى عمقيفيُض نكًرا كرحمًة. كقكُلهاا )بالشمِس أِك القمِر الذؼ يَ 
الذؼ يتسمُل إلى البيكِت خفيًة، ككأف   بالمتخفِّي(؛ حيُث ُشبَِّه صكُت األذاِف تسملمكنيٌة في قكِلها )

ـٌ عميها الشعكرُ الرحمَة كالح ( عمقيا. كاألخرػ استعارٌة تصريحيٌة في قكِلهاا )بهمَ  ناَف جرـٌ كمحر 
ْت فيها صكَت األذاِف ( استعارٌة مكنيٌة شب هانفرش ىالتالذؼ ُشبَِّه بالبيِت أِك المخبِأ. كقكُلهاا )

أخَذ يتمدُد في  ،َف أمَر ُ َل كاطمأف  أْف ال أحَد كشَ بعَد أْف تسم   ُد في داخِمها، ككأّنهُ بالقمِر الذؼ يتمد  
السعادَة  تِ هَ ( استعارٌة مكنيٌة؛ حيُث شب  تشع  سعادةداخِمها تمدَد المطمئِف المشتاِؽ. كقكُلهاا )

هْت فيها البصَر ( استعارٌة مكنيٌة؛ حيُث شب  طمقت  بصري إلى السماءأبالنكِر الذؼ يشعُّ، كقكُلهاا )
ـِ الذؼ ُيطمُق في الفااِء بسرعٍة فائقٍة بعَد انفجاٍر رهيٍب، كقكِة دفٍع كبيرٍة جًدا، كهكَ  كصٌف  بالسه

جبارٍة  يتحقَق إال بعزيمةٍ  كالذؼ لفْ  ،كلِّ قيدٍ  ( التي تحنك إلى التحرِر مفْ نادية  ) ا تعانيهِ دقيٌق لمَ 
( استعارٌة مكنيٌة؛ حيُث كررت يا ربالذؼ سُيشعُل فتيَل االنفجاِر. كقكُلهاا ) بمثابِة الدافعِ  تككفُ 
، ( كثيًرا؛ لشعكِرها بالكحدةِ نادية  ) دعاٌء تحتاُج إليهِ  ، كهكَ جمَة باإلنساِف الذؼ يدعك رب هُ الن   هتِ شب  

ـِ. الجماِد؛ لمتخمِص مفَ  أكِ  البشرِ  مفَ  سكاء كافَ   الظم

 (؛ حيُث شب هتِ كاف  بش الفجر كالغاللة الفضيةفي قكِلهاا ) ا التشبيهاُت فتجمْت أم  
الافائَر بالعناقيِد  (؛ حيُث شبهتِ يا مدلة  نحوي كأفَّ ضفائر  النور  كمَّ الغبَش بالغبللِة. كقكِلهاا )

 .المدالةِ 

ِف خبلِؿ النداِء مرتيْ  قميبًل مفْ  ُب الخبرؼُّ فيها، كحاَر األسمكُب اإلنشائيُّ ك مَب األسمك 
عمقي، بداخمي، كياني، روحي، بصري، (. كظهَر السجُع في قكِلهاا )يا ربفي قكِلهاا ) فقطْ 

 مفَ  ذلؾَ  كجرًسا جذَب اآلذاَف لبلستماِع إلى صكِت األذاِف. ك يرُ  الذؼ أعطى مكسيقىً  ،(نحوي 
 ناحيٍة. االستعاراِت كالتشبيهاِت، هذا مفْ 

ـَ تكظيفُ  اءٍ ناحيٍة أخرػ، فإف  "شعريَة المغِة تقكـُ بدكٍر بن   كمفْ   ها، فهيَ في القصِة، إذا ُأْحِك
، كتجعُمُه مهي   ـِ المتخيلِّ ـِ الُحم ، شريطَة أْف ُتْسهـَ هذ ِ  أً ُتْدِخُل القارَغ في عال الشعريُة  لطقِس القّصِ

ـِ الشخصيِة، بمع ثراِء السرِد، كرْس  نى أْف تككَف لبنًة في البناِء القصصيِّ في بناِء الحدِث، كا 
ال انْ هُ يصُعُب انتزاُعها منْ    كهكَ اَل ايُف إلى شرِ  الكاتِب شرًطا أَ . كأَ (ٔ)أساِسِه" فْ هدـَ البناُء مِ ، كا 

                                                           

 .ٜ٘جماليات القصة القصيرة، ص (ٔ)
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ـِ هذ ِ  هِمِه لتكليِد المعاني الُحبمى، المغِة كفؾِّ سحِرها، كتكظيِف فَ  أْف يتفاعَل القارُغ في َفه
ال ستككُف المغُة الشعريُة كبااًل عمى أَ ي المخب  كاستظهاِر المعان ِة خمَف شفراِت المغِة الشعريِة؛ كا 

فقِد استطاعِت الكاتبُة أْف تأتَي  ،ا في المثاِؿ السابقِ ألغاَزها. كمَ  يحل   كعمى القارِغ إذا لـْ  ،الركايةِ 
ـِ كلِّ حالٍة مف الحاالِت الشعكريِة الثبلِث التي ذكرْ  ًفا، ناها آنِ بألفاٍظ كعباراٍت تنتمي إلى معج

حكاِمِه. ساعدْت في تشييدِ   بناِء القصِة كا 

ـِ كالقهِر كالحبِس داخَل القصِر، جاءْت  ، والرحبألفاِظ ) ففي حالِة الظم ، والنور  ، (مة  الحناف 
؛ فبل العجكُز زكُجها حنكًنا رحيًما ( فكَر دخكِلها القصرَ نادية  فقدْتها ) ككمُّها تتامُف معاٍف كبيرةً 

ْف كلِّ شهٍر في بدايِة تَرهما سكػ يكـٍ كاحٍد مِ  كها بالنكِر كالحناِف المذْيف لـْ بها، كال أهُمها أمدّ 
ـ  قم ْت زياراُتهـْ  أذاف  الفجر  )بػ ذلؾَ  نعدمْت بالكميِة. فاستعااْت عفْ ا ا إلى أفِ تدريجي   زكاِجها، ث

، فأخذْت ْت لهُ أزِرها، فعَزَمْت عمى الهركِب، كاستعد   الذؼ ألهَمها األمَل، كشد  مفْ  (الحنوف  
ـِ، فأبكها قدْ لِ لَها مجكهراِتها التي رأْت فيهـْ سبَب بيِع أهِمها  أْف  خاؼَ  هذا العجكِز الثرؼِّ الظال

 َذ لهـْ مفْ اها، كأمُّها رأْت في العجكِز المنقِ إي   رفَض أْف يزكَجهُ  لكْ  كظيفِتهِ  العجكُز مفْ  يفصَمهُ 
 أداةَ –الغبللَة  هذا كصفتِ مااًل كثيًرا كسترثيِه بعَد مكِتِه؛ لِ  الزكاِج بأف  عنَد ُ  الفقِر؛ فأخبرْتها قبلَ 

( نفَسها تكحي الغاللة  أف  لفظَة ) بًل عفْ . فا، كالفاُة إحدػ أنكاِع المجكهراتِ (الفضية  )بػ -الحبسِ 
ـِ الذؼ تعيُشهُ   .بالحبِس كالقهِر كالظم

 فِ ْف شدِة خكِفها مِ ا ألفاَظها. فكانْت مِ أم ا حالُتها في أثناِء التخطيِط لمهركِب فقْد حشدْت لهَ 
ـِ مفْ بل  لئَ  (تيمس  في دعائ ياافتااِح خطِتها )  هذا الخكِؼ إال    يسمَعها كاشك القصِر، كعمى الر 

ترُقُبها منُذ زمٍف طكيٍل في كياِنها  ،(تشيع  سعادة  بًل في إنقاِذ ركِحها األسيرِة لػ)أمَ  ها كانْت تمتمئُ إن  
 فَ أن ى لمخكِؼ مِ  حبٌس لمركِح؛ كلكفْ  هُ أن   فْ مِ  لمجسِد أكثرَ  ِسها حبًساكركِحها؛ فهي ال ترػ في حب

ـِ مِ الفشِل أْف يمكَت كيندثَر عمى الر   هذا بقيْت نتيجُة نجاِح ؛ لِ هِ هذا األمِل الذؼ تعيُش عميْ  فْ  
 (. بش  الفجر  المتمقي  يَر كااحٍة كػ) ها كعندَ الخطِة عندَ 

)يا  باالتكاِؿ عمى هللاِ  القصِر، فقْد بدأْتهُ  ا حالُتها في أثناِء تنفيِذ الخطِة كالهركِب مفَ أم  
ـ  رب ها أرادْت أْف تأنَس بأحٍد يشارُكها الهركَب فقْد أتْت بَنجمٍة كألن  ( بهدكٍء كَحَذٍر، التسمل  بػ) ( ث

ـِ كالقهِر  إعبلٌف عفْ  (. أم ا نهايُة األذاِف فهكَ يا رب  بقكِلهاا )ها الدعاَء كتكررُ تشاركُ  نهايِة الظم
بي نْت مْف . ثـ الكاحِد األحِد فقطْ  حيُث عبكديةِ  ،عبكديِة العجكِز، كالفكِز بالحريةِ  كاالنعتاِؽ مفْ 
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اإلمساِؾ  ( أف  السرعَة ستككُف سبلَحها األخيَر في الهركِب؛ خكًفا مفَ أسرعت  إلى النافذة  قكِلهاا )
قاتٍل؛ لتشعَر  ها هاربٌة مفْ قفْت سيارًة بطريقٍة مرعبٍة جعمِت السائقُة تظفُّ أن  بها، فأسرعْت كثيًرا كأكْ 

 (.ضفائر  النور  كمَّيا مدلة  نحوىا) القصِر بأف   نجاِح الخطِة كالهركِب مفَ  بعدَ 

   في السرد   شعريَّة  الجمل  القصيرة 

َف أسمكَب الجمِل القصيرِة في مكااِعها الصحيحِة؛ لتستفيَد الكاتبُة أْف تكظِّ  استطاعتِ  لقدِ 
تمَؾ الجمُل، كمثاُلُها  حيكيُة المغِة في إفادِة المعنى، بجانِب الجرِس المكسيقي الداخميِّ الذؼ أحدثْتهُ 

صحوت  قبل صياح الديؾ.. قبل الشمس.. قبل النسمة.. قبل أف يتنفس  تراب  الطريق عبقو "
اليومي بعد ليمة ندية.. صحوت قبل قمبي.. قبل أمي.. بدأت أتحرؾ. ور ـ حرصي أف تكوف 

ا "نبلحُع هنَ  .(ٔ)حركتي خفيفة إل أف أمي استفاقت. حك ت رأسيا وتقم بت، ثـ استدارت نحوي"
المغُة  ... كأتتِ ِقصَر جمِل السرِد ككاكَحها، كحاكًرا كااًحا لمفعِل المااي الذؼ ينقُل الحدثَ 

متكافقًة  . فالجمُل قصيرٌة جًدا، كجاءْت (ٕ)ها"كمعبرًة، تتبلحُق أفعاُلها فتجعُل القارَغ يمهُث كراءَ  قكّيةً 
فُة كالشكُؽ التي نتَج المه ، كهيَ ( المسيطرِة عميهِ هللاِ  مَع الحالِة الشعكريِة التي يعيُشها السارُد )عبدُ 

ها السطكِر حتًما سيقرأُ  (. فالقارُغ لهذ ِ لمقاِء المحبكبِة )كْسميةَ  عنها عنصرا السرعِة كاالستعجاؿِ 
كتقل   ،يستحثُّ خطى السارِد كيستعجُمُه؛ ليقصَر الزمفُ  -هللاِ  عبدِ ك–صِرها، ككأف  القارَغ بسرعٍة لقِ 

 كتهدَأ فكرُة العشِق ك مياُنُه. ،المسافُة؛ لتمتقَي األحبُة بسرعةٍ 

مَكث فَة األحداِث كالمعاني؛ تمخيًصا ألحداٍث كثيرٍة حصمْت  -أحياًنا–كتأتي الجمُل القصيرُة 
ثماني سنوات مضت وىو حسير الفؤاد. فال ا "في المااي، كعتبًة ألحداٍث تاليٍة، كمثاُؿ ذلؾّ 

العقيـ تطرح، ول ىو قادر عمى اقتناء نخمة أخرى. ر بتو التي ل تكف تراوده. تتكسر  النخمة 
و . فكمما ألمح بيا مازًحا أو جاًدا. تثور ثائرة  أميا" الفقرُة في  جاءْت هذ ِ . (ٖ)عند صخور واقع 

صًة أحداًثا لـْ جاسـٍ  ستهلِّ فصِل )عائمةِ مُ   حداٍث تاليٍة. كقدْ نقطَة انطبلٍؽ أل ُتذكْر؛ لتككفَ  (؛ ممخِّ

                                                           

 .٘ٓٔف البحر، صكْسمية تخرج م (ٔ)
القصة القصيرة عند عبد اإلله عبد القادر، سميماف سالـ الفرعيف، مراجعةا عبد هللا بنصر العمكؼ، منشكرات  (ٕ)

 . ٚ٘ـ، صٕ٘ٓٓالمغرب،  -المركز األكاديمي لمثقافة كالدراسات المغاربية كالشرؽ أكسطية كالخميجية، فاس
 .ٖٙالُعْصُعص، ص (ٖ)
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السطكِر  كتكليِفها في هذ ِ  ،السارُد في تكثيِف المعنى كاحتكاِئِه، كاستيفاِء جكانِب المشكمِة كمِّها نجحَ 
 (.ها )جاسـٌ مازًجا ذلَؾ بمكعِة الحرماِف التي يعيشُ  ،القبلئلِ 

   شعريَّة  الوقف  والحذؼ  

الكاتبُة في تكظيِفها تكظيًفا أفاَد المعنى، كأجبَر المتمقي  تِ قَ َف التقنياِت الرائعِة التي ُكفِّ كمِ 
ْف كانتا كثيقتِي الصمِة عمى مشاركِة السارِد األحداَث كالشعكَر، تقنيتاا )ال كقُف، كالحذُؼ(، كا 

 ،  إال إف  المغَة كاَف لها دكٌر بارٌز في إنجاِح تكظيِفهما، باإلاافِة أف  الباحَث لـْ بالزمِف الركائيِّ
؛ لهذا ارتأَ  بًل أْك مبحًثا يتحدُث فيِه عفِ فرْد فْص يُ  ما هُ يتحدَث عنْ  ػ الباحُث أفْ الزمِف الركائيِّ

 بعجالٍة، كال ايَر في ذلَؾ.

   في السرد   شعريَّة  الوقف 

أتعمد السرِد، فمثاُلهاا " ػ كليَس تكقفَ َف القراءةِ ا تكقُّ ( التي قصْدنا بهَ أم ا تقنيُة )الكقفِ 
اذ يشدني المرور مف  ىناؾ كمما ذىبت إلى السوؽ. وأستظل  تحت الشجرة  الوحيدة، وحنيف أخ 

لى...  إلى سنوات الطفولة  والصبا بكل حالوتيا وا 

 قصَد كقكَؼ القارغِ  يقصِد السارُد بالنقاِ  الثبلِث )...( الحذَؼ؛ بلْ  لـْ  .(ٔ)وجو وسمية"
شارُكُه كمماٌت أخرػ؛ لتسميِط تديٍد منفرٍد ال ( في سطٍر جكسميةَ  القراءَة بػ)كجهِ  برهًة؛ ليستأنفَ 

 السارِد عمى مكانِة )كجهِ  بِه؛ تأكيًدا مفَ  اهتماًماالقارُغ داَد ليز  ؛(كسميةَ  األاكاِء عمى )كجهِ 
، ( المحبكبةِ كسميةَ  ( لػ)كجهِ هللاِ  بعَد معرفِة القارِغ فقداَف السارِد )عبدِ  ؛ ليككَف لذلؾَ  ُ ( عندَ كسميةَ 

ـَ الذؼ يعيُشُه. القارِغ؛ ليتشارَؾ معَ  في نفسِ  حُ أثُرُ  الكاا  السارِد األل

جد بنت الحالؿ التي تخدمني، أنظر إلى ألي أف أكبر و  ودتشكرني وتا "كمثاٌؿ آخرُ 
 وسمية وفي عيني  األمنية التي تتالقي بأمنيتيا،

هللِا( كفّكر، كسافَر ( سرَح فيها )عبُد يقظةٍ  بمثابِة )حمـِ  الكقفُة هذ ِ  .(ٕ)و... أخرج سعيًدا"
ها عركًسا مَ بأْف يجَد بنَت الحبلِؿ، فتخي   أمُّهُ  دعْت لهُ  أفْ  في تفكيِرِ  مَع )كْسميَة( المحبكبِة بعدْ 

                                                           

 .ٕ٘حر، صكْسمية تخرج مف الب (ٔ)
 .ٕٚالسابق، ص (ٕ)



 

ٕٖٔ 

، كألقْت في ُركِعِه السعادَة بمجرِد أْف تصكَر أف  األحبلـُ كآنسْتهُ  هذ ِ  ، فداعبْتهُ بصحبِتِه، مْمًكا لهُ 
ـ   أمنيَتهُ   حمِمِه، كخرَج سعيًدا. ستفاَؽ مفْ ا قْد تحققْت، ث

وأنا أكبر مع ِع الجرِس عمى سمِع المتمقي "لقْد كاَف لمكقِف أثٌر بالٌغ في المثاِؿ اآلتي ككقْ 
األياـ والسنوات.. استطاؿ جسدي، واستطاؿ جسد وسمية.. وطالت بيننا المسافة. لـ تعد 

 الكقفُة )....( فاصمًة بيفَ  جاءتِ حيُث ؛ (ٔ)وسمية تذىب إلى البحر. صار البحر لي.... وحدي"
التأكيِد  الثانيُة تأكيًدا لؤلكلى؛ لتزيَد مفَ  ؛ فجاءتِ ما يحمبلِف المعنى نفَسهُ ككبلهُ  ،دؼ(حْ ككَ  -)لي

 ليَس  هُ ؛ ألن  مَعهُ  كاَف الناُس مكجكديفَ  ( التي يعيُشها في البحِر حتى لكْ عمى كحدِة )عبِد هللاِ 
 مًعا دكَف الكقكِؼ برهًة مفَ  فِ حشَة تفرِدِ  سكػ )كْسميَة(. فقراءُة الكممتيْ يزيَل كَ  أفْ  بمقدكِر أحِدهـْ 

 ؛ كلكفْ دؼ(، لها تأكيٌد عمى كحدِتهِ حْ لي كَ  البحرُ  هكذا )صارَ  رأَ قْ تُ  أفْ  أؼْ  ،الزمِف عمى كممِة )لي(
 كيِز عمى معنى الكحدةِ التر  يزيُد مفَ  ما كقفٌة يسيرٌة؛ ألف  ذلؾَ هُ ، كبينَ أْف ُتقرَأ الكممتافِ  كمثلِ  ليَس 
دؼ(؛ فيككُف التأكيُد حْ الكقكِؼ عمى كممِة )كَ  الكقكِؼ عمى كممِة )لي(، كمرٌة عندَ  ا مرٌة عندَ مرتافِ 

 ثقيبًل عمى سمِع المتمقي ككقِع الجرِس. دؼ( منفردًة، ككُقُعهُ حْ مااعًفا لكقكِع كممِة )كَ 

   في السرد   شعريَّة  الحذؼ 

ويثيروف في دواخميـ ، كمثاُلُها "ا التشكيقُ ذلؾَ  ، كمفْ أ راُاهُ  ْت دَ ا )الحذُؼ(، فتعد  كأم  
ر بات ممونة يغادر عمى أثرىا أحدىـ فيتغامزوف عميو، متصوريف أنو قد  أ ثير  إلى الحد   الذي 

ـِ فكِرِ   ؛ فجاءَ (ٕ)احتاج  بو إلى زوجت و  أو ... مف يدري!" الحذُؼ لتشكيِق القارِغ كحثِِّه عمى إنعا
 نفُس القارِغ كل   ذهبُ كسُب التركيَب جمااًل كمتانًة؛ لتا يُ مم  ْف تككُف  يَر الزكجِة؛ رفِة مَ معفي 

 .(ٖ)كفٍ مْ مذهٍب مُ 

                                                           

 .ٖٗكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٜالسابق، ص (ٕ)
، الشارقة، مكتبة  (ٖ) انظرا فف القصة عند دمحم سعيد العرياف، زينب دمحم صبرؼ بير  جكمى، مكتبة دار العمـك

ـ، ٕٔٓٓ-قٕٕٗٔ، ٔالبمد األميف، األزهر، طبعت بمطابع الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، القاهرة،  
 .ٓٛص



 

ٕٔٗ 

خو ضت  في الماء حتى نصفي، صرت  أضرب وجو كممٍة، كمثاُلُها " كقْد ُيحذُؼ شطٌر مفْ 
ـِ )كْسميةَ  . إف  حذَؼ جزٍء مفِ (ٔ)البحر وأصرخ: وسمية... وسمية... وس..." ( يدؿُّ عمى اس

، (؛ ليؤكَد عمى عمِق حبِّهِ ِه عمى )كْسميةَ هماا كثرُة ندائِ ماا أكلُ ، كهُ ما نتيجٌة لؤلكؿِ هُ ، آخرُ فِ أمريْ 
عمى  هِ كثرِة صراِخِه كندائِ  فْ هماا مِ ها. كآخرُ ها، كاهتماِمِه الكبيِر في البحِث عنْ كخكِفِه الشديِد عميْ 

 هُ رَخ، ككأف  صكتَ يُعْد بمقدكِرِ  أْف يْص  كصَل إلى درجٍة لـْ  ركيًدا ركيًدا إلى أفْ َد صكُتُه قَ ( فَ )كسميةَ 
. قدْ   ُبح 

   في السرد   شعريَّة  التقطيع 

الكاتبُة تقنيَة )التقطيِع(؛ كلكْف بشكٍل قميٍل جًدا؛ خدمًة لممعنى، كلتكايِح  استخدمتِ  لقدِ 
الزمف ي... ز... ح... ؼ... وأنا رىينة ذلَؾا " فْ الحاالِت النفسيِة التي تعيُشها الشخصياُت، كمِ 

عمى  لمقارغِ  ( يؤكدُ )يزحفإف  تقطيَع كممِة  .(ٕ)ألعتاـ األياـ والميالي متشبثة بالصبر والصمت"
ـِ الساردِ  إال شهكًرا  سنكاتٍ  ها في القصِر أربعُ )ناديَة(، كبطِء سيِرِ . فمدُة مككثِ  مدػ ثقِل مايِّ أيا

ْت ثبلثةً  كممَة  أشدُّ بطًئا؛ ألف   ها القاسي يزحُف كالسمحفاِة بلْ عاًفا مااعفًة، فزمنُ بهف  أْا ، أحس 
معاني االنبطاِح كاالنكساِر  ( مفْ الزحف  ( جاءْت مقطعًة، باإلاافِة إلى ما يحمُمُه )يزحف)

دكَف أنيٍس كاإلذالِؿ الذؼ عانْت مْنُه في قصِر زكِجها العجكِز بمياليِه المعتمِة الباردِة، كحيدًة 
قرَأ كممَة  ها القارُغ لكْ إليْ  َف الممكِف أال  ينتِبهَ مِ  المعاني األليمةُ  حقيقٍي يقتُل كحشَة أياِمها. فهذ ِ 

( تأخُذ في القراءِة كقًتا يزحف؛ كلكف  التقطيَع جذَب انتباَهه، كجعَل كممَة )تقطيعٍ  ( دكفَ يزحف  )
 (.يزحفطكِؿ الزمِف الذؼ ) قراءِة أؼِّ كممٍة أخرػ؛ لتتناسَب معَ  فْ أطكَؿ مِ 

بطني متوجعة  أذرؼ أنيني، أشتيي  فوة تنسيني الذي شاىدت وكابدت، ا "كمثاٌؿ آخرُ 
 .(ٖ) فوة تحممني إلى حمـ أو فضاء ليس فيو أحد يكتـ صوتي فأصرخ... أصر... أص... أ..."

إلى أْف تبدَأ قكُتها تاعُف تدريجًيا،  حريَة الصراِخ كاستمراَر ُ  حذٌؼ كتقطيٌع مًعا، كن ْت بهِ  كهكَ 
أخرجْت  ها ستككُف قدْ ، كحينَ يختفيَ  اعٌف في الصراِخ ركيًدا ركيًدا إلى أفْ  -ًماحتْ –الذؼ سيتبُعُه 
ـٍ مفَ مِ  كل  ما كتمْتهُ  ـٍ كأكجاٍع. ككأف  كل  صيحِة صراٍخ إعبلٌف لمكِت أل  .اآلالـِ  ْف آال

                                                           

 .ٕٚكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٕٛصمت الفراشات، ص (ٕ)
 .ٕٕالسابق، ص (ٖ)



 

ٕٔ٘ 

   في السرد   شعريَّة  التكرار 

يااِحِه، "كالتكراُر أكِ ك لقْد كاَف لتقنيِة )التكراِر( حاكٌر بارٌز كفع اٌؿ في تأكيِد المعنى   ا 
ـِ إذا كافَ  (  رٌض ببل ي  مفْ )اإلعادةُ  . (ٔ)لغرٍض معيٍف" أنكاِع اإلطناِب، يؤدؼ فائدًة في الكبل
َرُة، منْ  كهذ ِ  ٌر في مكاٍع كاحٍد مراٍت عديدةٍ  ها ما هكَ األلفاُظ المكر  مكااَع عديدٍة  في أكْ  ،مكر 

، كيككُف  رُاها إعادَة الصكِت كالتأكيَد عمى معناُ ، كمثاُلُها تكراُر لفظِة )آآآ ( تحمُل المعنى نفَسهُ 
في كلِّ المكااِع، خاصًة في ركايِة  المدلكَؿ نفَسهُ  رْت في مكااَع عديدٍة، كحممتِ التي تكر  
 (.البحرِ  مفَ  تخرجُ  )كْسميةَ 

 ؛ كلكن ها في هذ ِ كفي العادِة تأتي لفظُة )آآآ ( مَع السارِد باميِر األنا في المكنكلكجِ 
؛ لهذا -بجانِب مجيِئها مَع السارِد باميِر األنا– الغائبِ الركايِة جاءْت كثيًرا مَع السارِد باميِر 

السارَد باميِر الهك بسارٍد  ْلناياٍز، فمْك أّنَنا أبدَ الركايَة بركايِة المكنكلكِج بامت ُف الباحُث هذ ِ يِص 
صيغِة المسركِد إلى صيغِة المعركِض كالمسركِد )الذاتي(،  باميِر األنا؛ النتقمِت الصيغُة مفْ 

ـ  كل فمثبًل قكُلُها " ، سيشـ في ف آآآه..  ًدا سيعود  إلى الشبكة ، سيز رد قمبو، سيجمع الخير 
، خاتميا، عقدىا، أو نتًفا مف سمكة  رائحة يحبيا. وقد  تحمل إليو السمكات شيًئا مف القاع 
آآآه.. لْك ُحكؿ  السرُد إلى سرٍد باميِر األنا؛ ألصبحْت مكنكلكًجا " (ٕ)األلعاب. التي احتفظت بيا"

 ًدا سأعود إلى الشبكة، سيز رد  قمبي، سأجمع الخير، وسأشـ في فـ كل سمكة  رائحة أحبيا. 
، خاتميا، عقدىا...". وقد تحمل إليَّ   ، كمفْ كاألمثمُة عمى ذلَؾ كثيرةٌ  السمكات شيًئا مف القاع 

آه.. الواقع.. زوجتو.. الشرسة الطبع ومطارؽ صراخيا التي تعيده إلى الزمف الماضي ذلَؾا "
آه لو تعمـ كـ يعشق البحر!! حاوؿ ثانية أف يتودد كمثُمُها " ،(ٖ)فيستعيد ذلؾ الصوت الحبيب"

، (ٗ)في قمبو مرارة يود أف يطردىا حتى لو كاف الثمف التصاقو بجسد زوجة تكره رائحتو"إلييا، و 
آآآه... لو تدري! ىروؿ إلى الباب  وصفقو وراءه متمنًيا لو يصفق فميا... كمثُمُه أيًااا "

آآآه.. لو تعمـ أنيا بسؤاليا تحيي في قمبو وجو الحبيبة فتعود عيناىا مثل لؤلؤتيف 
                                                           

، نادر أحمد عبد الخالق، العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، -بحكث كدراسات تطبيقية–الركاية الجديدة  (ٔ)
  .ٗٔٔـ، صٜٕٓٓ

 .ٗٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
 .٘ٔالسابق، ص (ٖ)
 .ٕٓبق، صالسا (ٗ)



 

ٕٔٙ 

المكااِع كمِّها؛ لتعبَر عِف األسى كالكجِع الذؼ  جاءْت لفظُة )آآآ ( في هذ ِ  كقدْ  .(ٔ)صافيتيف"
أبًدا  هُ ، التي ال تنفؾُّ عنْ ها العالقِة بهِ ، كمْف ذكرياِتِه معَ ْف فراِؽ محبكبِتهِ ( مِ البطُل )عبُد هللاِ  يعانيهِ 

 زكاِجِه بعَد مكِتها ك رِقها في البحِر. حتى بعدَ 

م ا أْف تتكررَ  المكااِع  في هذ ِ  المعنى نفَسهُ  ها ال تحملُ الكممُة في مكااَع عديدٍة؛ كلكن   كا 
. كهكَ  بعُاهـْ  ما يسميهِ  كمِّها، كهكَ  كظيفًة  لُ يشكِّ  هُ كلكن   ؛حميًة شكميةً  "ليَس  بالمشترِؾ المفظيِّ

، كفي كلِّ  دالليةً  مثاُؿ ذلَؾ لفظتاا . ك (ٕ)مرة يتكرُر يحمُل بعًدا جديًدا" في سياِؽ النّصِ الركائيِّ
تكراُرهما في  كُثرَ  (؛ فقدْ الفراشاتِ  ا مًعا عنكاَف الركايِة )صمتِ حممتَ  (، كالمتافِ )الصمِت، كالفراشةِ 

الركايِة في مكااَع كثيرٍة بمعاٍف مختمفٍة؛ كلكْف ال يعني ذلَؾ حتميَة اختبلِؼ مدلكِلها في كلِّ  هذ ِ 
 مكااَع عديدٍة متشابهَة المدلكِؿ. تأتي أحياًنا في قدْ  مرٍة يكرُر فيها؛ بلْ 

بدت ا "ْف ذلؾَ ف مكاٍع بمدلكالٍت متعددٍة، كمِ ْت في أكثِر مِ فمفظُة )الفراشِة( مثبًل ُذكرِ 
النسوة المتمفعات بالسواد أشبو بفراشات معبآت بسنوف القدور القديمة. صامتات صمت 

الفراشُة  لمنساِء؛ كلكْف في مكاٍع ثاٍف جاءتِ ا صكرًة قاتمًة حمَل مدلكُؿ الفراشِة هنَ  .(ٖ)القبور"
. كمعادٍؿ مكاكعيٍّ لمحريِة " كاف الفرح الطا ي يردـ اليوة ما بيف األمس المضني وواقعي اليـو

شيء كالسحر ينفيني عف كل ما حولي، أصير مثل الفراشة التي ترقص في ميرجاف ألواف 
.. اندفعت  إلى صدرىا زىرًة بال " ياأم ا في المكاِع اآلتِ . (ٗ)يطمق أسيمو النارية" فتحت  الباب 

 فجاءْت كمعادٍؿ مكاكعيٍّ لممرأة المنكسرِة المأزكمِة. (٘)أ صاف، فراشًة بال أجنحة "

ْف لفظِة )الفراشِة(، كتعددْت مِ  (ٙ)ًرا كحاكًراكْ كانْت أكثَر ذِ  أم ا لفظُة )الصمِت( فقدْ 
َد. كمثاُلُها فِة لفظِة )الصمِت( كألكاِنها؛ لنممَس هذا التعدُّ َع عمى صمدلكالُتها أيًاا، كيكفي أْف نط مِ 

                                                           

 .ٕٕكسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
، مراد عبد الرحمف مبركؾ، -التحفيز نمكذًجا تطبيقًيا–آليات المنهج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة  (ٕ)

 .ٔٛـ، صٕٕٓٓ، ٔدار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية،  
 .ٜٛ-ٜٚصمت الفراشات، ص (ٖ)
 .ٛٛالسابق، ص (ٗ)
 .ٖٗٔالسابق، ص (٘)
، ٚٙٔ، كصٙ٘ٔ، كصٗٗٔ، كصٖٗٔ، كصٖ٘ٔ، كصٕٓٔ، كصٛٔٔانظرا السابق، مثبًلا ص (ٙ)

 ، ك ير ذلؾ.ٕٕٓ، كصٜٓٔ، كص٘ٛٔ، كصٗٛٔ، كصٔٛٔ، كصٓٛٔ، كصٙٚٔ، كص٘ٚٔكص



 

ٕٔ7 

جمست  أماـ البحر أستحـ في فضائيا الرحب وأجوائيا المأىولة بصمت  حنوف  ير ذلؾ الذي "
عانيت منو في القصر. ىنا صار لمصمت لوف، شكل، صوت وعافية ولذة ترعشني. أحسست 

ف موسيقى ترسـ عمييا لوحات متحركة، صمت بصمت  النباتات عطوًرا تفوح، صمت الجدرا
فمكُف الصمِت هنا  .(ٔ)األثاث أنفاس عرائس لـ يفقد بكاراتيف  بعد.  رقت في صمتي المذيذ"

 البحرِ  مدلكٌؿ إيجابي  كمريٌح لمنفِس، كمعبٌق بعطِر الحناِف، كمعّتٌق بماءِ  أبيٌض كمكِف الفرِح، لهُ 
فَ  ا في مكاٍع آخرَ الرحِب. أم   ظمت كمماتو تطف في أذني "عميؾ أف بمكِف سكاِد الميِلا " فقْد تمك 

ف  تعتادي الصمت". كميـ كاف يأمرني بالصمت. كانت أمي حيف تختمف معي عمى شأف حتى وا 
كاف يخصني، تضغط سبابتيا عمى شفتييا وتقوؿ "اصمتي واسمعيني". أبي لو طريقتو الخاصة 

كف أخي أرحـ... يصرخ في وجيي "اصمتي ول تتدخمي"... في إصدار األوامر بالصمت... لـ ي
حتى المعممة التي يفترض أنيا المربية الفاضمة ضاقت بجدالي المتكرر. عاقبتني بطرؽ  شتى 

ِز كالخكِؼ ا صمُت القهِر كالعجْ فالصمُت هنَ . (ٕ)فتعممت الصمت  في حضرتيا. كرىت  صمتي"
، صمٌت ممزكٌج بسمِب اإلرادِة، كمص ـِ كالمناقشِة، إن هُ  ادرِة الحريةِ كالذؿِّ  هُ صمٌت كرهتْ  في الكبل

 بإرادِتها. كعاشْتهُ  في المثاِؿ السابِق الذؼ أحبْتهُ  )ناديُة( بخبلِؼ الصمتِ 

    شعريَّة  الموروث  الديني   والموروث  الشعبي 

ـِ المغِة الشعريِة عنَد )ليمى العثماف( تكظيَفها المكركَث الديني  إف  مِ  ، كالمكركَث ْف معال
 الشعبي  المتمثَل باأل اني كاألمثاِؿ الشعبيِة.

    في السرد   شعرية  الموروث  الديني 

، كقْد تجم  أقلُّ تكظيًفا مِ  أم ا المكركُث الدينيُّ فهكَ  ى بأشكاٍؿ متنكعٍة، َف المكركِث الشعبيِّ
ٍ فَتَبَيَّنُوا يَا {خبلِؿ آياٍت قرآنيٍة، كقكِلِه تعالىا  ى مفْ فتارًة يتجم   أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإ

ا باآليِة رد   . كقْد جيءَ  (ٙ الحجرات:) (ٖ)}أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 
لها السارُد )ناديُة( كاتبًة فاجرًة في كتاباِتها، فسألْتها  عمى امرأٍة منقبٍة اّدعْت أف  الكاتبَة التي تقرأُ 

ها المرأُةا أن   تِ أْف تقرأؼ لها، فرد   قرأِت لها؟ فأجابْتا ال. فقالْت لهاا ال تحكمي قبلَ  )ناديُة(ا هلْ 
                                                           

 .ٖٔٔ-ٕٔٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٚٔ-ٙٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٕٜٔ-ٜٔٔالسابق، ص (ٖ)



 

ٕٔ8 

لمفترِض ا المنقبِة التي مفَ  ًما لممرأةِ ، فجاءْت )ناديُة( باآليِة لتككَف رًدا قاِص ها ذلؾَ سمعْت عنْ  دْ قَ 
ـٍ آخرَ  فْ ها ستتأثُر باآليِة أكثَر مِ أن    .يحمُل معنى اآليِة نفَسهُ  أؼِّ كبل

"قبل صالة الظير. دلف  ْف خبلِؿ تحديِد الكقِت بمكاقيِت الصبلِة، كمثاُلُها كتارًة يتجمى مِ 
. ارتدت  أجمل أثوابيا""، (ٔ)مف الباب  الفاصل بيف الحوشيف" ، (ٕ)بعد صالة العصر استعدت 
، "تسممت  بعد صالة الظير لحوش شمة مطمئنة أنيا (ٖ)"امتدت الجمسة حتى أذاف المغرب"

 .(٘)، "بعد صالة المغرب التصقت بالباب الفاصل تنصت أذنييا"(ٗ) ارقة في صالتيا"

في أكقاِت الايِق كالشدِة،  ْف خبلِؿ لجكِء الشخصياِت إلى ربِّهـْ ى تارًة أخرػ مِ كيتجم  
أبوه حضف رأسو بكفيف نادميف، وبشفتيف )سمكـٌ( " ما مرَض ابُنهُ حينَ  إلى ربِّهِ كمجكِء )معيكٍؼ( 

 اب نصف  لونيما يتمو آيات  مف القرآف، يبسمل. ويتعوذ مف الشياطيف التي خشي أف تكوف 
  رِؽ )كْسميَة(، الذؼ رأػ في نفِسِه سبًبا بعدَ  كمثُمُها لجكُء )عبِد هللِا( إلى ربِّهِ . (ٙ)مست  عقم و"

الموج يتنفس... المساجد تطمق األذاف... أصوات المؤذنيف تنساب إلى قمبي رئيًسا في  رِقها "
وتدفع إليو األماف وألف شيء مف محبة ربي. أردد بخشوع  مع الصوت: )هللا أكبر.. هللا أكبر( 

 يءَ كقْد جِ  (ٚ)دموعي تسيل ودعائي )يا رب ارحميا(. أثق  أفَّ هللا يحب وسمية وسيستر عمييا"
 (.دِة الشعكِر بالذنِب الذؼ يشعُر بِه )عبُد هللاِ ْف حِ بهذا المكركِث ليخفَف مِ 

    في السرد   شعريَّة  الموروث  الشعبي 

قميمُة الظهكِر  كهيَ  ،اا األ اني الشعبيةُ ، كهمَ فِ ى في أمريْ تجم   أم ا المكركُث الشعبيُّ فقدْ 
ا (، كهيَ تخرُج مف البحرِ  ثبلثٍة في ركايِة )كْسميةَ ا فقطْ  ًدا؛ حيُث كردْت في أربعِة مكااعَ ج
 ينطمق باأل نية: )يا ساىر الميل مثمي ما تناـ."

                                                           

 .ٛٙالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٕٚالسابق، ص (ٕ)
 .٘ٚالسابق، ص (ٖ)
 .ٔٛالسابق، ص (ٗ)
 .ٜٔالسابق، ص (٘)
 .ٕٗالسابق، ص (ٙ)
 .ٜٙٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٚ)



 

ٕٔ9 

 ذكرتني باألحبة يا حماـ(... انطمق صوتو يكمل األ نية:

 )يا لئمي في اليوى... زاد العتاب

 ما تدري إف اليوى ليمو عذاب

 وأشواؽ فييا انطوى عمر الشباب

 .(ٔ)وأسرار قمبي("

يغمق جفنيو.. يصد بأ نية (ا "ما )عبُد هللاِ غنيهُ يُ  ِف كافَ بدايٍة أل نيتيْ  عفْ  عبارةٌ  افِ يكاألخر 
 يحبيا

 ثنيف الضحى.. شفت لي  رو  عجيب..()يـو اإل 

 ويتذكر وجو وسمية.. كـ كانت تميق بيا عبارات أ نية البوشية

 .(ٕ))الخد يا ضي لي برؽ وسمية... والعيف تشبو ساعة الرباف("

جاءْت لتشارَؾ  قدْ  ،جنسيَة مغنيها الكاتبُة جنسيَتها أكْ  تحددِ  األ اني الشعبيُة التي لـْ  كهذ ِ 
 (.ـِ الحالِة الحزينِة الحالمِة الشاكيِة التي يعيُشها )عبُد هللاِ في رسْ 

اسـَ  ها ال أريدها(، ذاكرًة فيهِ الكاتبُة ركايَة )خذْ  ا المكاُع الرابُع كاألخيُر فقْد أنهْت بهِ أم  
  .المغني كجنسيَتهُ 

  ريبة مف بعد عينؾ يا ي مَّو"

 محتارة بزماني

 يا ىو اؿ.. يرحـ بحالي يا يمو

 .(ٔ)لو دىرني نساني. )في الحاشية: أ نية عراقية لممطربة زىور حسيف("

                                                           

 .ٖٔ-ٕٔكسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٗ٘السابق، ص (ٕ)



 

ٖٔٓ 

ّـِ كابنتِ  صراٍع طكيٍل بيفَ  بعدَ  األ نيةِ  بهذ ِ  كقْد جيءَ  الركايِة ها )ناديَة(؛ لتؤكَد في نهايِة األ
ّـِ العظيمِة كأهميِتها، كمدػ العذاِب كالشكِؽ األليميْ  ، َد أم هُ قَ ْف فَ ما مَ بلقيهُ ف يُ ِف المذيْ عمى مكانِة األ

ّـِ الحنكِف؛ فاإلنساُف  خاصًة في مكاقفَ  ا خاصًة األنثى، كمَ –ال ُيبرُد فيها الصدكَر إال قمُب األ
ّـِ مهْ يشعُر بالغربِة بعَد فقداِف ا -شعرْت )ناديُة(  األهِل كاألقارِب كاألحباِب. فمفْ  ما أحاَ  بِه مفَ أل

 ي؟!!!.ؾ يا أمُّ بعدَ  فْ ذا يداكؼ جركحي مِ 

، هكَ  في  متناثرةٌ  ، كهيَ األمثاُؿ الشعبيةُ  كاألمُر اآلخُر الذؼ تجم ى بِه المكركُث الشعبيُّ
 ( التي كُثرَ ركايِة )الُعْصُعصِ بكثرٍة، كباألخّصِ في  -كحكاِرها أيًاا–الركاياِت الخمِس في سرِدها 

الركايَة بأحداِثها كشخصياِتها كلغِة حكاراِتها تتسـُ بالمكِف  فيها االستدالُؿ باألمثاِؿ الشعبيِة؛ ألف  هذ ِ 
؛ لذلؾَ   ها في خانِة الركاياِت الشعبيِة.كِف أْف ناعَ مْ المُ  مفَ  الشعبيِّ

ّـُ  كيُتها أكْ ُد هُ فُيحد   ؛ها في الحاشيةِ ُق عميْ األمثاِؿ ُيعم   كبعُض هذ ِ  شرُحُه، كبعُاها  يت
حيف وصمت يا شماتة  فرزانة وقوليا: "مف بغى شري. ا ". كمثاُؿ ذلؾَ ُق عميِه بشيءٍ ال ُيعم   اآلخرَ 

ا كمثُمهُ  ،(ٕ)يطأ عباتي". )في الحاشية: مثل كويتي ويعني: لف يسمـ مف شري مف يدوس ثوبي("
"كل حب يطمع عمى بذره". )في الحاشية: كل حب.. الخ: مثل  -طالعة ألميا–أدركت  أف فطـو "

، (ٗ)المي أميا في الدار فعايميا كبار"كمثاُلُه أيًااا "، (ٖ)كويتي يعني أف البنت تشبو أميا("
 .هِ عمْق عميْ يُ  كاألخيُر لـْ 

 أكْ الشخصياِت،  تكاَح طبيعَة شخصيٍة مفَ  اآلراِء، أكْ  األمثاُؿ لتدعـَ رأًيا مفَ  كتأتي هذ ِ 
ـٍ( كقكَتها مستمدٌة مفْ المثاُؿ األخيُر ليؤكَد أف  افتراَء )عائشةَ  . فمثبًلا جاءَ  ير ذلؾَ   ( زكجِة )جاس

ها التي تعيُش معَ   ها في البيِت نفِسِه.أمِّ

 

 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٕٚخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٚٗالُعْصُعص، ص (ٕ)
 .ٚٗالسابق، ص (ٖ)
 .ٗٙالسابق، ص (ٗ)



 

ٖٔٔ 

 لغة  السرد  الفصحى 

كاَف السرُد  ْت بالفصحى في ركاياِتها الخمِس، سكاءٌ أف  )ليمى العثماف( نطقَ  عَ لقْد لكحِ 
أف يسيل  لعابو ويينأ بمقمتو. كمشت  ملء كفييا ممًحا وذرت و  كرىت  باميِر الغائِب، كمثاُلُها "

عمى نارىا ظمت تنتظر النتائج التي ستسر قمبيا . في القدر. حاستو بالمرؽ. ىرولت لحوشتيا
د بعض  ناره. ساعة.. وكاف جاسـ يقتحـ حوشيا ثائًرا..." ـِ، كمثاُلُها  أكْ  ،(1)وتبر  باميِر المتكم

وصمت  عمتي األدب وبال رحمة ىوت بدانة إلى الفتحة الصغيرة. انحشرت المسكينة في "
، كنت  أك باميِر المخاطِب، كمثاُلُها  (ٕ)عرضيا. حاولت القفز. صفعني المنظر..." اقترب أبوؾ 

، أ ؾ  ، شد  لصقؾ  إليو بقوة ي يديؾ  متكومًة عمى نفسؾ، مبممة بالعرؽ، والفزع، مسح عمى رأسؾ 
 .(ٖ)"كل  حضوره لييدئ روعؾ  ويطفئ جمراتؾ...

  َّة  واألجنبية  األلفاظ  العامي 

، هِ ْف ألفاٍظ  ر دْت خارَج سرِب الفصحى، جاءْت في أثنائِ كلكْف ال يعني ذلَؾ خمك  السرِد مِ 
يرادُ  كهيَ  األجنبيِة في  األلفاِظ العاميِة أكِ  بعضِ  إم ا أْف تككَف ألفاًظا عاميًة، أْك ألفاًظا أجنبيًة. "كا 

 المغِة الفصحى... فاأللفاُظ المفردُة ال تخمُق المغَة كال تميُزها، ذلؾَ  التراكيِب الفصيحِة ال يناُؿ مفَ 
 .(4)جماليٍة" دالالٍت مكاعيٍة أكْ  أف  خاصَة المغِة تتمثُل في تراكيِبها كما يتصُل بالتراكيِب مفْ 

   في السرد   األلفاظ  العامية 

أ مُبها عمى هيئِة أسماٍء كجاَء األلفاِظ األجنبيِة،  أكثُر حاكًرا مفَ  ُة فهيَ أم ا األلفاُظ العامي  
بيَف عبلمتْي تنصيٍص " "؛ لمداللِة عمى  كمصطمحاٍت، ُكاَع بعُاها بيَف قكسيِف ) (، أكْ 
َر معناها في الحاشيِة، كمثاُؿ ذلَؾا " فكانت تحجبو ببوشية )التور( التي أما وجييا عاميِتها، كُفسِّ

. في مكسكعِة المهجِة الككيتيِة (٘)تخفي جماؿ عينييا. )في الحاشية: التور: أي قماش التل("
                                                           

 .ٔٛالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٜٕالمرأة كالقطة، ص (ٕ)
 .ٖٓخذها ال أريدها، ص (ٖ)
النقد األدبي الحديث، دمحم  نيمي هبلؿ، دار نهاة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاهرة، مصر،  (ٗ)

 . ٕٙٙ، صٜٜٚٔ
 .٘٘كْسمية تخرج مف البحر، ص (٘)



 

ٖٕٔ 

أنكاِع القماِش يستخدـُ  أيًاا نكٌع مفْ  ستخدـُ لمشبابيِؾ... كهكُ شبٌؾ عازُؿ الحشراِت يُ  "التكرا هكَ 
  .(ٔ)لصناعِة أثكاِب"

ُر معناها  قكسيِف ) (، أكْ  كاُع بيفَ كبعُاها يُ  بيَف عبلمتْي تنصيٍص " "؛ كلكْف ال ُيفس 
في ذلؾ الحوش كنا نتراكض ونمعب مع بعض األصحاب لعبة في الحاشيِة، كمثاُلُها "

عبارٌة عْف نكٍع مْف أنكاِع الخرِز  كهيَ  ،. كالتيمُةا "الِبميةُ (ٖ)ويالعبو "التيمة""كمثُمُها " .(ٕ))المبيدة("
ـِ القاهريِة، أكْ  .(ٗ)ُب بها األطفاُؿ"التي يمع ـِ )الجمكؿ( بالجي ـِ  كُتعرُؼ بالمهجِة الغزيِة باس باس

 )البنانيِر(. 

رِة في الحاشيِة كااحٌة كمفهكمٌة، كػ) عمًما أف  بعَض هذ ِ  (، المبيدةاأللفاِظ  يِر المفس 
ال ينتمكَف إلى دكِؿ الخميِج  خاصًة الذيفَ –كبعَاها اآلخَر  يُر مفهكـٍ كمعركٍؼ لجميِع القراِء 

 ًما كامبًل ككاعًيا كدقيًقا.هْ فَ  ا يعيُق فهـَ النّصِ (؛ مم  التيمة، كػ)-العربيِّ 

َر معناها في الحاشيِة، أكْ  دكفَ ها في ثنايا السرِد كقميٌل جًدا ما يأتي منْ  ُتكاَع بيَف  أْف ُيفس 
ها مَف األلفاِظ المستعممِة أن   -الكاتبةُ  أؼِ –ها " "؛ ظًنا منْ  عبلمتْي تنصيصٍ  ِف ) (، أكْ قكسيْ 

كاف حممي ينحصر ا "، كمْف ذلؾَ هـْ ى معناها عمى أحٍد منْ فَ خْ الناِس، كالتي ال يَ  كالدارجِة بكثرٍة بيفَ 
ا أؼِ  .(ٙ)أمي" حزاوي أتذكر  . كمثُمُها "الدبمُة تعني الخاتـُ  ..(٘)متواضعة، وبيت صغيرة" دبمةفي 

 . كالحكاياتُ  القصُص 

جاءْت بالمهجِة  ِة التي كردْت في السردِ األلفاِظ العامي   مفَ  ىكقْد لكحَع أف  الغالبيَة العظم
الككيتيِة؛ ألف  الكاتبَة ككيتيُة األصِل كالنشأِة، كركاياِتها بشخصياِتها كأحداِثها كأماكِنها تنتمي في 

 يِر المهجِة الككيتيِة، كمثاُلُها  ٌة مفْ ي  . كفي أحاييَف قميمٍة جًدا تجيُء ألفاٌظ عاممجمِمها إلى الككيتِ 
                                                           

القادر عبد العزيز الرشيد، مراجعة كابط مكسكعة المهجة الككيتية، جمع كشرح كبحثا خالد عبد  (ٔ)
. )نسخة ٕٖٔـ، صٕٕٔٓ، ٖكتصكيبا الدكتكر/ خالد عبد الكريـ جمعة، دار ناشرؼ لمنشر االلكتركني،  

 الكتركنية(
 .ٕٖكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
 .ٖٙٔالُعْصُعص، ص (ٖ)
 .ٖٗٔمكسكعة المهجة الككيتية، ص (ٗ)
 .ٗٔصمت الفراشات، ص (٘)
 .ٖٖكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٙ)



 

ٖٖٔ 

أشرعت صدرىا. دست كًفا ناعًما بطرؼ "زخمتيا" أخرجت األنواط. )في الحاشية: زخمتيا: "
 .(ٔ)بالميجة العراقية : أي حمالة الصدر("

 ،ِة التي كردْت في السردِ األلفاِظ العامي   ( نصيُب األسِد مفَ )الُعْصُعصِ  كقْد كاَف لركايةِ 
ـ  كالقطةِ  يها ركايُة )المرأةِ تم الركاياُت الثبلُث األخرياُت المكاتي ندَر كجكُد األلفاِظ العاميِة في  (، ث

 سرِدها.

   في السرد   األلفاظ  األجنبية 

اسُتخدمْت  ، فقدِ أم ا األلفاُظ األجنبيُة التي جاءْت كمُّها عمى هيئِة أسماٍء كمصطمحاٍت فقطْ 
في نظِر الكاتبِة التي عكدْتنا –األلفاَظ  ِة، كيبدك أف  هذ ِ بشكٍل قميٍل جًدا بالنسبِة إلى األلفاِظ العامي  

ْر  معركفٌة كمفهكمٌة لدػ جميِع القراِء؛ لذلؾَ  -عمى تفسيِر األلفاِظ المبهمةِ  ـْ تفسِّ ـْ  ل معناها، كل
فباف رأسو األجرد لمًعا مثل قدر ٍص " "، كمثاُلُها "عبلمتْي تنصي قكسْيِف ) (، أكْ  تاْعها بيفَ 
األلفاِظ معركٌؼ لمجميِع،  ، فبعُض هذ ِ (ٖ)"بالماء الحار البانيومأل ، كمثُمُها "(ٕ)" ستيل الستانمس

 (.وستيل، الستانمس(، كبعُاها اآلخُر  يُر معركٍؼ لمجميِع، كػ)البانيوكػ)

   في السرد   األخطاء  الصرفية  والتعبيرية 

ـْ تنُج لغُة السرِد مِ  ها، مبيًِّنا ُت عمى بعٍض منْ فْ كقَ كقْد َف األخطاِء العديدِة كالمتنكعِة، ل
ـُ  لفظِة )الخطَأ فيها كصكاَبهُ  ( ـِ )الكحَ  فَ الفعُل المااي مِ  اُيقصُد بهَ  ،(توح مت، كمْف ذلَؾ استخدا

خطٌأ،  كهكَ  ،(ٗ)دب"فمرزوقة عبدة بف شرىاف التي حممت مف  سيدىا توحمت عمى رائحة األ"
م ت  عمى رائحة  األدبكالصكاُب أْف نقكَؿا ) ح  ـُ َكَحًما، إذا تِ َكِحمَ (؛ ففي المساِف و  اشتهْت  المرأُة َتْكَح

ـَ المرأةَ  ـَ لهَ  شيًئا عمى َحَبِمها... ككح  ( ، كعميِه يككُف الفعُل )تكّحمْت (٘)ا ما تشه ْت لهَ  اا ذبحَ ككح 
 كهذا يخالُف معنى الفقرِة السابقِة. ،(الفعِل المااي )كّحـَ  ًعا مفَ بًل ماارِ عْ فِ 

                                                           

 .ٖٗٔالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٖٔصمت الفراشات، ص (ٕ)
 .ٚٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٖ)
 .ٜ٘الُعْصُعص، ص (ٗ)
 .ٚٛٚٗ-ٙٛٚٗانظرا لساف العرب، ص (٘)



 

ٖٔٗ 

وفي المساء تداعبؾ " ،(عفاراتُع لفظِة )َعَفَر( عمى )جمْ  ،كمَف األخطاِء الكاردِة أيًاا
خطٌأ، كالصكاُب كما في المساِف  كهكَ  ،(ٔ)وىي تسكب الماء الدافئ لتغسمؾ مف عفارات الميو"

 .األخطاءِ  فَ ما مِ هُ . ك يرُ (ٕ)أعفار" عُ ، كالجمْ الترابِ  "عفَرا العْفر كالَعَفرا ظاهرُ 

كمماٍت. ُيشترُ  في اجتماِع الكمماِت  ُجمٍل، ككلُّ جممٍة تتألُف مفْ  "تتشكُل لغُة السرِد مفْ 
، فبل ينبغي أْف تخرَج معًنى مستقبًل بذاِتِه كمفيًدا... كلمكممِة مكقُعها في الجممةِ  في جمٍل أف تؤدؼَ 

 أحُد أسباِب تفاكِت الركائييَف في كتاباِتهـِ  ، كهذا األمُر هكَ (ٖ)"لسياِؽ المنساِب لمجممةِ ا كممٌة عفِ 
ـِ القرآنيِّ  األدبيِة، كمفَ  ـِ إال في النْظ ، أم ا الكتاباُت األدبيُة فبل. فمثبًل المستحيِل تحقيُقُه عمى الدكا

ـْ ُتكف   كنت  أتوىـ أنني سأخمد لتمؾ الغفوة، وما الكاتبُة في تكظيِف لفظِة )يحرُث( في قكِلهاا " قِ ل
خطر ببالي أنني سأكوف وجبة ثانية لعجوزي الذي انتظر حتى تفتح لو أبواب القمعة المحصنة. 
اقترب وقد تعرَّى كما فعل العبد... رأيت جسًدا بشًعا بدا جمده المترىل عمى عظامو التي نخرتيا 

ي  كي ل ينز إلييما صديد فمو... أسمع السنوات... واجيتني قتامة وجيو... زمم ت  شفت
الجثة التي سيل العبد  الشيطاني  فتح  قبرىا" يحرثطقطقة عظامو وىو 

تتسـُ الصكرُة السابقُة  .(ٗ)
جسد  بشع ، جمد  ها، كحْمِمِه عمى القيِء؛ فألفاُظهاا )قارئِ  بشدِة قتامِتها، تصُل إلى حدِّ قمِب نفسِ 

ـ  نخرت يا  السنوات، قتامة الوجو، ينز صديًدا، طقطقة العظاـ، الجثة، الشيطاف، مترىل، العظا
ـِ صكرٍة مؤلمٍة جًدا لػ)ناديَة( في ليمِة عرِسها؛ كقزازَة المعنى؛ لرسْ  ،سكداكيَة المنظرِ  ( تحملُ القبر
 ( التي تنتمي إلى قامكِس الخيرِ يحرثالصكرِة البشعِة جاءْت بمفظِة ) ها في أثناِء هذ ِ كلكن  
، الماِؿ كجمُعهُ  بُ ًسا... ككسُ  رْ  أكْ  ًعا كافَ العمُل في األرِض زرْ جماِؿ. فالحرُث في المغِةا كال

ها أْف تأتَي بمفظٍة ؛ فكاَف ينبغي عميْ (٘)يحرُث ليزرعَ  هُ ها كأن  كلُدُ  منْ  يككفَ  كالمرأُة حرُث الرجِل أفْ 
، الجثةَ  ؽُ لفظِة )يحرث(، كأْف تقكَؿ مثبًلا )يمزِّ  الصكرِة القاتمِة كتخدُمها، بداًل مفْ  هذ ِ  تتكافُق معَ 
 األلفاِظ القاتمِة. مفَ ها  يرُ  (، أكْ ، يمكُث الجثةَ الجثةَ  ، يفسدُ يهتُؾ الجثةَ 

                                                           

 .ٜ٘خذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٖٛٓٓلساف العرب، ص (ٕ)
، ٕٓٔٓ، ٔاألردف،   -ة لمنشر كالتكزيع، عماف، عدّؼ مدانات، األهمي-كجهة نظر كتجربة–فف القصة  (ٖ)

 .ٕٕٚص
 .ٕٕصمُت الفراشات، ص (ٗ)
 .ٕٓٛ-ٜٔٛانظرا لساف العرب، ص (٘)



 

ٖٔ٘ 

 المبحث   الرابع  

 شعرية   لغة   الحوار  

   جدلية  الفصحى والعاميَّة 

ـِ بهِ  َف مِ  ٍت متعددٍة كمتفاكتةٍ في دراسِة الركايِة أف  شخصياِتها تنتمي إلى مستكيا مَف الُمسم 
الناحيِة األيديكلكجيِة كالفكريِة كاالجتماعيِة ك يِر ذلَؾ؛ لهذا "تبدك المغُة الحكاريُة ذاُت مستكياٍت 

، إْذ يرتبُط المنهُج المغكؼُّ بالبيئ ِة كالعرِؼ كالتقاليِد التي متعددٍة تختمُف باختبلِؼ النمكذِج اإلنسانيِّ
. كنظَ  ها ذلؾَ ينتمي إليْ  فقِد  ؛ًرا الختبلِؼ المستكػ المغكؼِّ في الحكاِر كتعددِّ ِ النمكذُج اإلنسانيُّ

َف َة مِ د  المغَة الحكاريَة المستمَ  يؤيدكفَ  مفْ  اختمفِت اآلراُء النقديُة حكَؿ ماهيِة هذا المستكػ، فهناؾَ 
حى يدعكَف إلى الفْص  العاميَة، كآخركفَ  بذلؾَ  كيقصدكفَ  ،بالشخصيةِ الكاقِع كالمحيِط الخاّصِ 

ـِ الجنسياتِ  ،ها لغًة حكاريًة خالصًة؛ نظًرا الختبلِؼ المهجاِت العربيةِ كيتبنكنَ  ـِ إلما  كالقبائلِ  كعد
 .(ٔ)إلى العربيِة بالمهجاِت الدارجِة في مختمِف األقطاِر العربيِة" المنتسبةِ 

( كقْد مي َز )يكسُف  َف محاكلًة ثالثًة مِ  -باإلاافِة إلى المحاكلتْيِف السابقتْيفِ -الشاركنيُّ
ـِ الفصحى مَع  ـَ بها األدباُء لحلِّ مشكمِة المغِة الحكاريِة، "كتتمخُص في استخدا المحاكالِت التي قا

ـِ بعِض الكمماِت أكِ  محاكلٌة تتسـُ  يَ ِة في الحكاِر... كهالتراكيِب العامي   التعبيراِت أكِ  إباحِة استخدا
ّـٍ بمحاكلِة الكصكِؿ إلى لغٍة كسطى  .(ٕ)العاميُة" الفصحى كال هيَ  ليسْت هيَ  ،بكجٍه عا

ـِ  كتختمُف هذ  المحاكلُة األخيرُة عْف محاكلِة تبسيِط المغِة الفصحى مْف خبلِؿ استخدا
تعقيداِت األساليِب كالتراكيِب، األلفاِظ المألكفِة، كالتراكيِب السمسِة، كاالبتعاِد عْف  رابِة األلفاِظ، ك 

ـِ. كقْد باءتِ  ما ُيعرُؼ اليكـ بمغِة الصحافِة. فهذ ِ  كهكَ   لغٌة فصيحٌة بامتياٍز؛ كلكْف سهمُة الَفه
هـا دمحم  نيمي هبلؿ، كسبُب ، منْ المحاكلُة األخيرُة بالفشِل الذريِع، كاعترَض عميها كثيركفَ 

ى ُتراعَ  العاميِة كالفصحى في اختياِر المفرداِت ال بد  أفْ  التكافِق بيفَ  اعتراِاِه يكمُف في أف  "مراعاةَ 
الدعكِة  ُة؛ ليستطيَع القارُغ أْف يقرأَها بالعاميِة كالعربيِة عمى حٍد سكاء. ففي هذ ِ ي  فيه التراكيُب العامِّ 

                                                           

، نادر عبد الخالق، -دراسة مكاكعية كفنية–الشخصية الركائية بيف عمي أحمد باكثير كنجيب الكيبلني  (ٔ)
 . ٖ٘ٗـ، صٜٕٓٓالعمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، 

 .ٙٚ، نقبًل عف دراساٍت أدبية، يكسف الشاركني، مكتبة النهاة المصرية، د.ت، صٙٚتحكالت السرد، ص (ٕ)



 

ٖٔٙ 

 فبل نحُف في هذ ِ . (ٔ)"ِة في شيءٍ إ ناٍء لمعامي   إاعاٌؼ لمعربيِة في أخّصِ خصائِصها دكفَ  إذفْ 
ِة خالصًة بألفاِظها كتراكيِبها كأساليِبها، كال نتحدُث بالفصحى خالصًة الحالِة نتحدُث بالعامي  

ثرؼ كال يُ  الفصيحَة، ُف العربيةَ عِ الباحُث، ألنه ُيْا  أمٌر يرفُاهُ  ها، كهكَ بألفاِظها كتراكيِبها كأساليبِ 
َح  ذلؾَ ، كمَ بًل يزيُد األمَر تعقيًدا كخبَ  َة؛ بلْ العامي    الناقُد ) دمحم  نيمي هبلؿ(. ا كا 

ـِ المغِة العاميِة في  األخيرتاِف فكاَف لكٍل منْ  أم ا المحاكلتافِ  ها أنصاُرها. فمْف أنصاِر استخدا
مكقٌف  هُ َر القارُغ بأن  بالكاقعيِة؛ حتى يشعُ  "اإليهاـِ  في ذلَؾ تحقيقَ  ُ هـْ الحكاِر الذيف كاَف مسكّ 

، )محمُد يكسُف نجـ( الذؼ رأػ (ٕ)"َث في الحياِة  يُر مفتعٍل كال مفركضٍ يمكُف أْف يحدُ  طبيعي  
ـِ رسْ  إف  طبيعةَ  ِة في الحكاِر؛ بلْ استعماِؿ المغِة العامي   مبرٍر فنيٍّ يمنُع مفِ  ةَ ثم   ليَس  هُ "أن  

ـُ بكاقعيِة الحكاِر . ف(ٖ)اعتماًدا كبيًرا" هِ كتعتمُد عميْ  ،الشخصيِة في القصِة تتطمُب ذلؾَ   هُ ككأن  –اإليها
ـِ  هكَ  - في حياِة الناسِ بًل ُث فعْ يحدُ  السبُب الرئيُس في دعكِة بعِض الكت اِب كالنقاِد إلى استخدا
 ِة في الحكاِر.العامي  

ـِ الفصحى فقد رَأْكا أف  الكاقعيَة المنشكدَة ليسْت كاقعيَة المغِة كمَ  ى عَ ا اد  أم ا أنصاُر استخدا
ًما لمستكاها ا مبلئِ التفكيِر، بأْف يككَف إدراُؾ الشخصيِة كتفكيُرهَ  كاقعيةُ  ِة "بقدِر ما هيَ أنصاُر العامي  

، فبل يجرؼ عمى ألسنِة العام ِة مثبًل، مَ   ا يجرؼ عمى ألسنِة المفكريفَ االجتماعيِّ كالثقافيِّ
 .(ٗ)"كالمثقفيفَ 

ـِ الفصحى في الحكاِر  آراؤهـْ ك  ْت أسباُب أنصاِر هذا االتجا ِ دَ لقْد تعد   في اركرِة استخدا
ـِ العامي    .ِة، كالَعكِر كالُعكاِر الذؼ سيحلُّ بالحكاِر كالركايِة بشكٍل عاّـٍ كأفاميِتِه، كسكِء استخدا

ِة سيظلُّ سطحي ا قريَب كتَب بالعامي  ا يمكُف أْف يُ )محمُد مندكر( "أف  مَ  -مثبًل –فقْد الحَع 
ـِ الغكِر ال يخرُج  عِف المألكِؼ في الحياِة اليكميِة الدارجِة. كعمى هذا األساِس ال بد  مِف استخدا

ألنها  ؛الفصحى في التعبيِر عِف المعاني الفكريِة كاالجتماعيِة كاألخبلقيِة كالركحيِة الجديدِة العميقةِ 

                                                           

 .ٙٛـ، صٜ٘ٚٔفي النقد المسرحي، دمحم  نيمي هبلؿ، دار العكدة، بيرت،  (ٔ)
 .ٚٚتحكالت السرد، ص (ٕ)
 .ٕٕٔـ، صٜٜٚٔ، ٚلبناف،   -فف القصة، دمحم يكسف نجـ، دار الثقافة، بيركت (ٖ)
ـ، شفيع السيد، دار الفكر العربي، ٜٚٙٔإلى سنة  الثانيةاتجاهات الركاية العربية منذ الحرب العالمية  (ٗ)

 .ٜٗٔـ، صٜٜٙٔ، ٖمصر،  



 

ٖٔ7 

رداِت المغِة التي يعرُفها أحصْينا مف نا لكْ ِد أن  كحَدها التي تساعدُنا عمى هذا التعبيِر. كمَف المؤك  
 .(ٔ)َع مئاٍت مَف الكمماِت"ها ال تكاُد تتجاكُز بْا الرجُل العاميُّ لكجْدنا أن  

ـِ أم ا )شفيُع السيد( فقْد رأػ في االنتشاِر كالخمكِد سبًبا بارًزا كمهم   ا في اركرِة استخدا
الفصحى عمى الرقعِة العربيِة كمِّها مَف ا "إف  سيادَة المغِة المغِة الفصحى في الحكاِر؛ حيُث يقكؿُ 

اِء العرِب في مختمِف البقاِع ا االنتشاَر بيَف القر  لمعمِل األدبيِّ المكتكِب بهَ  تيحُ الخميِج إلى المحيِط يُ 
ُة محدكَد التداكِؿ بحدكِد البيئِة العامي   عمى حيف يظلُّ العمُل األدبيُّ الذؼ اسُتخدمْت فيهِ  ،العربيةِ 
الفصحى  لهجِتها، كالحقبِة الزمنيِة التي ظهَر فيها تقريًبا. كأيًاا فإف   بمغِتها أكْ  التي ُكتبَ  المكانيةِ 

ـِ. كاتساؽَ  فْ ا مِ لهَ  ا تكافرَ بمَ  ِة ِس العامي  القكاعِد اتسمْت بالرصانِة كالجبللِة عمى عكْ  كحدِة النظا
 .(ٕ)ِة إلى اعِفها كهكاِف شأِنها"كفقداُف التناسِق بيَف أبنيِتها التعبيري التي أدْت ركاكُتها

ـِ المغِة العامي   ا فيهِ لقْد عَدَؿ )محمكُد تيمكر( عْف رأيِه الذؼ دعَ  ِة في إلى اركرِة استخدا
ـِ الفصحى بداًل مِ عمى خطِأ رأيِ  كثيرٍة دلْتهُ  الحكاِر بعَد تجاربَ  َف العاميِة، ِه، فدعا إلى استخدا

ا "الهإكسبُب عدكِلِه كما يقكُؿ   ا إلى جنٍب، كاحدةٌ نبً اها جنَ اكيَة مكجكدٌة بيَف المغتيِف، فإذا استعممْ ف 
عنَد انتقاِلِه  ؛ يصدـُ القارغَ نا تنافًرا في الكتابِة، يكاُد يككُف مممكًسالؤلكصاِؼ كاألخرػ لمحكاِر كجدْ 

القصِة بالمغِة العربيِة  تَب كلُّ كمْف لغٍة إلى لغٍة، كال يكجُد هناَؾ إال كاحٌد مْف أمريِف، كهك إم ا أْف تُ 
األلفُة كالتناسُب. كبما أف  المغَة  هُ محم   حل  كتُ  ،عمى هذا التبايِف الشاذِّ  لتقايَ  ؛ةِ ها بالعامي  كمُّ  أكْ 

كتَب القصُة جميُعهاا أكصاُفها كحكاُرها بالمغِة أْف تُ  نا إذفْ عميْ  بَ لغُة الكتابِة كجَ  العربيَة هيَ 
 .(ٖ)العربيِة"

ـِ لغٍة كسْ  الرحمِف منيف( فقدْ  أم ا )عبدُ  ما ُيطمُق  طى في الحكاِر، كهكَ دعا إلى استخدا
ًفا في إطاِر حديِثنا عِف المحاكلِة الثالثِة لػ)يكسف نا إليها آنِ ها بمغِة الصحافِة، كقْد أشرْ عميْ 

كال  (حبذُ أُ )ني ال ا "ال شؾ  أف  مكاكَع العاميِة مغامرٌة خطرٌة، كهذا يعني أن  الشاركني(، فيقكؿُ 

                                                           

 .ٓٚالكبلسيكية كاألصكؿ الفنية لمدراما، دمحم مندكر، دار نهاة مصر، د.ت، ص (ٔ)
. ٔٓٔ، صٕٜٚٔميخائيل نعيمةا منهجه في النقد كاتجاهه في األدب، شفيع السيد، عالـ الكتب،  (ٕ)

 .ٜٛلبلستزادة، انظرا المرجع نفسه، ص
، ٜٓٛٔ، ٕتاريخ الدعكة إلى العامية كآثارها في مصر، نفكسة زكريا سعيد، دار المعارؼ، اإلسكندرية،   (ٖ)

ٗٓ٘. 
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نا أْف نبحَث نا كمُّ أنصاِر الفصحى التقميديِة. يجُب عميْ  لسُت أيًاا مفْ  أزكي العاميَة بالمطمِق؛ لكفْ 
فيها رشاقُة العاميِة  كلكفْ  ؛عْف لغٍة مْف نكٍع معيٍف... تككُف فعبًل لغًة قكيًة لها عبلقٌة بالفصحى

ميَة بمقداِر ما تستطيُع أْف تافَي نكًعا مَف الظبلِؿ، كمركنُتها، كأف تمثَل الناَس أيًاا... ألف  العا
كاإلاافاِت الصادقِة لمحكاِر إال أف  حدكَدها كقدراِتها عمى التكصيِل أك عمى الرصِد أك عمى البناِء 

 .(ٔ)في األمكِر األخرػ اعيفٌة"

 هااعدٌة، منْ  مسك اتٌ ِة في الحكاِر كالذؼ يرجُح رفَض تكظيِف العامي  

ـِ العاميِة في الحكاِر استجابٌة كامتداٌد لدعكِة إحبلِؿ العامي  إف  ال-ٔ َؿ ِة بدَ دعكَة إلى استخدا
ـِ كأبكاُقهـْ  المعادكفَ  الفصحى في الكتاباِت كمِّها التي أطمَقها المستشرقكفَ  َف الكت اِب مِ  لئلسبل

ِة إعبلٍء لشأِف المغِة العامي   فْ ـِ المغِة العربيِة الفصحى كاندثاِرها، كما يتبُعُه مِ العرِب؛ بهدِؼ هدْ 
 ا يزيُد مْف تمزيِق األمِة العربيِة كتشتيِت شمِمها.فيها، مم   الرسميةَ  كجْعِمها المغةَ  ،المحميةِ 

ـِ العامي   كلئلنصاِؼ فإف  بعَض الداعيفَ  المستشرقكف،   ُ ِة قصدكا ما قصدَ إلى استخدا
 فنًيا بحًتا. ككاَف مسكُ هـْ ْف ذلَؾ، مِ  ِممْت نيُتهـْ اآلخَر سَ  كبعَاهـُ 

ـَ الكاتِب بإنطاِؽ كلِّ شخصيٍة حسَ -ٕ َب ما تتحدُث في كاقِعها الحياتيِّ ُيثقُل كاهَل إف  إلزا
َب تنكِع كتعدِد ِة حسَ َف المهجاِت العامي  َف الكثيَر مِ الكاتِب نفِسِه؛ إْذ إف  هذا األمَر مدعاٌة إلى أْف ُيتقِ 

يحتاُج إلى سفٍر كتنقٍل كاختبلٍ  بأهِل  هُ ؛ ألن  ٌر مَف العسيِر تحقيُقهُ شخصياِت ركاياِتِه. كهك أم
 ِة.المهجاِت العامي  

ـَ العاميِة في الحكاِر يحجـُ انتشاَر الركايِة كتداكَلها بيَف قر  -ٖ ، اِء العربيِة كمِّهـْ إف  استخدا
ـَ ركايٍة مميئٍة بحكاراٍت تْنط فمثبًل يصعُب عمى الفمسطينييفَ  ًما كامبًل؛ ُق بالعاميِة المغربيِة َفهْ َفْه

ـِ يحتاُج إلى قامكٍس ُيفسِّ  نفكُر  ذلؾَ  ُر كيشرُح ألفاَظ المهجِة المغربيِة؛ فنتَج عفْ ألف  تحقيَق هذا الفه
ُة  يُر المفهكمِة ركَح الركايِة كمثيبلِتها التي تقتُل ألفاُظها العامي   ْف قراءِة هذ ِ كثيٍر مَف القراِء مِ 

 ِه.بجانِب تكسيِع مداركِ  قراءِتِه إيا ُ  فْ التي يبتغيها قارُغ األدِب مِ  ،قراءِة األدِب عندهـمتعِة 

                                                           

لركاية العربية، عبد الرحمف منيف، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، الكاتُب كالمنفىا همـك كآفاؽ ا (ٔ)
 .ٗٗٔ-ٕٗٔـ، صٜٜٗٔ، ٕ 
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ها؛ حيُث ُينطقكَف العامي  إف  أنصاَر العاميِة يخالفكَف كاقعيَة المغِة التي يدعكَف إليْ -ٗ
يتحدُث  المثقَف نفَسهُ  بالعاميِة، كالمثقَف كالمفكَر بالفصحى، كهك أمٌر مخالٌف لكاقِع الحياِة؛ ألف  

 هُ ْف مصطمحاٍت كتراكيَب فصيحٍة؛ ألن  ِة أيًاا في حكاراِتِه اليكميِة مَع الناِس إال ما نذَر مِ بالعامي  
ْف ناحيٍة أخرػ فإف  كاقعيَة المغِة ْف ناحيٍة. كمِ هذا مِ  ِة كالمثقفيفَ َف العام  يتعامُل مَع مجتمٍع خميٍط مِ 

ـُ عميهـْ إنطاَؽ الشخصيِة األلمانيِة  جدْت في الركايِة بالمغِة األلمانيِة، كالشخصيِة إذا كُ  -مثبًل –ُتحت
جيدؼ المغاِت مُ  يكْف مفْ  إذا لـْ  هُ أمٌر يصعُب عمى الكاتِب تحقيقُ  الفرنسيِة بالمغِة الفرنسيِة، كهكَ 

 هـَ القارِغ لمركايِة َفهًما كاعًيا أيًاا.األجنبيِة، كُيعيُق ف

 الباحثيفَ  ها في نظِر الباحِث، كفي نظِر كثيٍر مفَ إف  الكاقعيَة المنشكدَة كالكاجبَة تحقيقَ 
 اا ، كهمَ فِ في أمريِف اثنيْ  ، كتتحققُ كالفكرؼِّ  كاقعيُة المستكػ الذهنيِّ  كالنقاِد هيَ 

أْف َتنطَق جميُع الشخصياِت في حكاراِتهـْ كثيٌر مَف الباحثيَف  ما نادػ بهِ  -أكلهما
؛ فبل يجرؼ عمى ألسنِة العام   ـُ مَع مستكاهُ  ـَ كبلُمهـْ بشرِ  أْف يتبلءَ  ،بالفصحى ِة الذهنيِّ كالفكرؼِّ
 . كالمثقفيفَ  ا يجرؼ عمى ألسنِة المفكريفَ مثبًل مَ 

ـِ ًاا مِ تحقيُق الكاقعيِة أيْ  يمكفُ  -همارُ آخِ  الشخصيِة لقامكِسها الكظيفيِّ ْف خبلِؿ استخدا
.  كالمهنيِّ في حكاراِتها، فيستخدـُ الطبيُب مثبًل ألفاًظا كصكًرا مَف القامكِس الطبيِّ

   توظيف  العاميَّة  والفصحى في الحوار 

ِة بالمغِة العامي   ِة في الحكاِر، فجاَء تارًة كمُّهُ مَ لقْد نك عْت )ليمى العثماف( في المغِة المستخدَ 
          ، كمثاُلُها "                                   -ها في الركايات الخمِس بالمغِة الفصحىكمُّ  ثناِء مصاحباِت الحكاِر التي جاءْت باست–
 )يا بدرة يا عيوني ترى ىذي مو حالة(.-

 )يعني شموف؟ ما أشوؼ أمي(.-

 )أنا ما حرمتؾ مف أمؾ لكني زوجؾ ولي حقوؽ(.-

 تفكر فييا؟(.)وحقوقي؟ ما -

 )ما حرمتؾ مف شي  يا بدرة(.-



 

ٔٗٓ 

 )وعيشتي بيالبيت المي ما يدؽ بابو أحد. حتى أىمؾ ما يحبوني(.-

 )أنا أحبؾ.. ىذا ما يكفي؟(.-

)الحب ما يكفي، أنا مم يت مف ىالحبسة، عند أمي أحس  بحريتي، أشوؼ الدنيا -
 وأستانس(.

؟(-  )شنو المطموب حتى تستأنسيف وأنت  في بيتؾ 

 .(ٔ)"خميني أطمع. أشوؼ الناس وأكمـ البشر أو خميني أتميى في الخياطة مثل أمي()-

 صباح الخير.-عاممة  الستقباؿ مجبًة:  بالفصحى، كمثاُلُها " كتارًة يأتي كمُّهُ 

 وعميكـ السالـ ورحمة هللا وبركاتو.-

 أريد أف أقابل الطبيب.-لـ أستغرب  طريقة  ردىا عمى تحيتي، قمت: 

 أعبئ لؾ  البطاقة. لحظة..-

 أل.. لو سمحت  قبل أف تعبئي البطاقة أريد أف أراه.-

؟-استغربت:   ألـ تأت  لمعالج 

.–اضطررت  أف أكذب   بل الموضوع خاص 

 لو سمحت  انتظري.–ىز ت  برأسيا، تركت مقعدىا... 

انتظرت  وألف وسواس  يتناطح في داخمي، ىل إذا أعطتو تفاصيمي سيرضى أف 
 يقابمني؟

 :  .(ٕ)تفضمي"-فوجئت  بيا مبتسمًة تشير  إلي 

 وليش تتزيف الحريـ يا أمي؟-ِة، كمثاُلُها "الفصحى كالعامي   يأتي الحكاُر خميًطا مفَ  أكْ 

                                                           

 .ٜٗ-ٛٗخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٓٚ-ٜٙصمت الفراشات، ص (ٕ)



 

ٔٗٔ 

 ألف الرجاؿ يحبوف يشوفوف الحريـ الحموات.-فوجئت  بسؤالي وىي في ظرؼ تعبيا: 

 ريـ متزينات وحموات؟وأنت.. ما تحب تشوؼ البنات والح-وداعبت كفي وىي تسألني: 

 بس ليش أنت يا أمي ما تتزينيف ول أشوؼ الكحل في عيونؾ مثل أـ وسمية؟...-

 ىل كنت  تحبينو؟-

م يا(، تحبو وتخدمو وتتزيف لو وتخاؼ عميو، وأنا - مة( يا وليدي ماليا  ير )ر ج  ر  )الح 
 كنت أحب أبوؾ، كاف سدرتي التي تظممني، لكف  الموت خذاه من ي.

 .. ىل كاف يحبؾ؟وأبوي.-

 )عزة هللا( كاف يدلمني ويحبني مثل عيونو، هللا يرحمو ويغم د روحو الجنة.-

قـو يا عبد هللا، ل تفت ق جروحي النايمة، قـو ل تتأخر عمى -تنيدت  ونغزت ذراعي: 
 أـ وسمية.

 ىل زعمت  مني؟-

ؾ يتيـ"- رت عمى أبوؾ الم ي مات وخال   .(ٔ)ل وهللا، بس تحس 

( جاءْت في اتاَح بعَد قراءِة حكاراِت الركاياِت الخمِس أف  حكاراِت ركايِة )الُعْصُعصِ كقِد 
ِة مًعا. الفصحى كالعامي   ها بمغٍة خميطٍة مفَ ى منْ ا أتَ جًدا مَ  ِة الخالصِة، كقميبًل ي  أ مِبها بالمغِة العامِّ 
ِة حى كالعامي  الفْص  ها بمغٍة خميطٍة مفَ أ مُب حكاراتِ  جاءَ  ( فقدْ البحرِ  مفَ  تخرجُ  أم ا ركايُة )كْسميةَ 

ـ  يميهَ  ّـِ الحكاراُت بالمغِة الفْص مًعا، ث الحكاراِت بالمغِة  حى الخالصِة، كقْد خمْت مفَ ا مْف ناحيِة الك
الحكاراِت بالمغِة  تخُل تماًما مفَ  ها لـْ ها(؛ كلكن  ها ال أريدُ )خذْ  ِة الخالصِة. كمثُمها ركايةُ العامي  
 ( فجاءْت كالقطةِ  ا ركايُة )المرأةِ حاَر هذا النكُع كلكْف بشكٍل نادٍر جًدا. أم   ِة الخالصِة؛ فقدْ العامي  

ـ   ،حى الخالصةِ حكاراُتها بالمغِة الفْص  ـ  بالمغِة العامي  بالمغِة الخميطِة بالفصحى كالعامي   ث ِة ِة، ث
 ِة الخالصِة.الحكاراِت بالمغِة العامي   مفَ ( التي خمْت الفراشاتِ  ها ركايُة )صمتِ الخالصِة. كقريٌب منْ 

                                                           

 .ٗٙ-ٖٙكْسمية تخرج مف البحر،  (ٔ)



 

ٕٔٗ 

ِة في مًعاا الفصحى كالعامي   فِ بالمغتيْ  ْت إف  ما سبَق يكاُح أف  أ مَب الشخصياِت تحدثَ 
، كالتحكِؿ كالتغيِر الذؼ يصيُب المشهَد الحكارؼ  االركايِة الك  ـِ الثباِت المغكؼِّ حدِة؛ "مما يدؿُّ عمى عد

 ، كػ)كْسميَة( في ركايِة )كْسميةَ (ٔ)(")الشخصياتِ  دالًة عمى نمِط التفكيِر لدػ هذ ِ مما يُشكُِّل عبلقًة 
 ِة الخالصِة في بعِض الحكاراِت، أكْ بالعامي   حى الخالصِة، أكْ ( التي تتحدُث بالفْص البحرِ  تخرُج مفَ 

ها كبيَف )عبِد هللِا( اَر بينَ ِة مًعا في الحكاِر الكاحِد، كمثاُلُه الحكاُر الذؼ دُث بالفصحى كبالعامي  تتحد  
 أما زلت  خائفًة؟-هاا "الذؼ سألَ 

 ة(ػ)عامي                               ىا!.. شوية                         –تنبيت 

 وأنت  معي تخافيف؟-

...                                       )فصحى(-  معؾ ل أخاؼ لكفَّ الخوؼ موجود 

 )فصحى( أريده بيًتا صغيًرا يا عبد هللا                                               -

 ل.. أريده كبيًرا.-

 ة(ػليش كبير؟ احنا بس اثنيف                                 )عامي-قالت معترضًة: 

رتيا:   واألولد؟...-ذك 

 :  البنات.أنا أريد كثيًرا مف األولد  و -لـ تنطق فأكممت 

 ة(ػ)عامي                                        (ٕ)واي!! مف ويف نجيب ليـ أسامي"-

 ( التي تحدثْت ( في ركايِة )صمِت الفراشاتِ ـِ، كالسارِد )ناديةَ باميِر المتكمِّ  كالسارديفَ 
ِة بالفصحى في حكاراِتها َطكاَؿ الركايِة كمِّها؛ إال في مكااَع قميمٍة جًدا، تحدثْت فيها بالعامي  

ىل -. كمثاُؿ الفصحىا "-بًل مَ جُ  أكْ  عباراتٍ  ، كليسْت بمثابِة ألفاٍظ فقطْ  كهيَ –كالفصحى مًعا 
 تخاؼ مني ول تخاؼ مف أمي؟!

                                                           

فيصل  ازؼ النعيمي، دار  دراسة سيميائية في ثبلثية أرض السكاد لعبد الرحمف منيف،–العبلمة كالركاية  (ٔ)
 .ٜٕٔ، صٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ، ٔاألردف،   -مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع، عماف

 .ٕٖٔ-ٖٔٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)



 

ٖٔٗ 

 أنا عبدؾ أنت.-أجاب كـ وخزت و شوكة  مف أمي: 

. انس الماضي يا عطية .-ت  بو: خصر   لـ تعد  عبًدا ألحد 

 وأنت... ىل نسيتيو؟-حدؽ بي بعينيف  جريئتيف: 

 :  .(ٔ)بل ردمتو إلى  ير  رجعة "-قمت  بميجة  التأكيد 

 .(ٕ)ليش ما تقفيف معي؟"-"ِة كالفصحى مًعاا كمثاُؿ العامي  

 .(ٖ)بابا هللا يخميؾ.. خمصني منو"-"

 (ٗ)صار يا عطية؟" شنو-"

ـْ بالفصحى الخالصِة فهُ  ِة الخالصِة طكاَؿ الركايِة، أكْ تحدثكا بالعامي   أم ا الشخصياُت الذيفَ 
ّـِ )ناديَة( التي تحدثْت بالعامي   قميمكفَ  باستثناِء بعِض األلفاِظ  ،كاؿ الركايةِ ِة الخاصِة طَ جًدا، كأ

 نتصرؼ"..."خمينا نسمعيا بعديف -الفصحى، كمثاُلُها "

 "يا روح قمبي شو اتعذبتي"...-

 "ىذا حيواف. وهللا مابترجع"...-

 "بالوي؟ ىاي بتسواليا ألوؼ"...-

ليا حالؿ"...-  "صل   عمى النبي يا رجل كل عقدة وا 

 .(٘)"يا ابف الحالؿ صحتؾ بالدنيا.. ىم ق بيرتفع السكر عندؾ""-

كاَؿ الركايِة؛ ِة الخالصِة طَ تحدثْت بالعامي  كمثِمها، شخصيُة )مارؼ( النصرانيِة المرحِة، فقْد 
 لتتناسَب مَع بساطِة طبِعها كمرِحها. كحديِثها مَع زكِجها كالسارِد )لبنى( صديقِتهاا

                                                           

 .ٖٓٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٓ٘السابق، ص (ٕ)
 .ٗٛالسابق، ص (ٖ)
 .ٙٛالسابق، ص (ٗ)
 .ٚٚ-٘ٚالسابق، ص (٘)



 

ٔٗٗ 

 )بسيطة بيحط  نوني ة تحت كرسي و(.-"قالت ماري: 

)أيوه ىيؾ خم ونا نضحؾ، بال سيرة السرطاف -أفرطنا بالضحؾ فانشرحت ماري: 
 .(ٔ)"والموت(

ا لهَ  الركايِة شخصياٍت ثانكيًة، ليَس  كاؿَ بالفصحى طَ  الشخصياُت التي تحدثْت  كجاءتِ 
ا " توقف الشرطي  بقربو، وبحذر شديد مد  كفو، لمس حاكٌر بارٌز كفع اٌؿ في الركايِة، كالشرطيِّ

 .(ٕ)سالـ: معي ضيف  يريد مقابمت ؾ"–سالـ... -كتفو، ناداه: 

 سالـ... ىل ىكذا تستقبل ضيفؾ؟...-يبدو حانًيا: "بصوت  حاوؿ أف ا كالمحاميِّ 

 سالـ أنا المحامي الذي سيدافع عنؾ. ول بد أف تتحدث...-

 اىدأ. أعدؾ أف أساعدؾ. لماذا تريد عمتؾ...-

 .(ٖ)تريد أف تقتميا بالطريقة التي قتمت بيا زوجتؾ حصة!!"-

   توظيف  الميجات  المحمية  في الحوار 

نا ا أسمفْ كمَ – ِة هكَ إنطاِؽ الشخصياِت تارًة بالفصحى كتارًة بالعامي  كسبُب هذا التنكيِع في 
ـُ بالكاقعي   -سابًقا ـِ أنطقتِ  ِة، كحتى تزيَد الكاتبُة مفْ اإليها ثكا تحد   الشخصياِت الذيفَ  هذا اإليها
ـٍ( كأبيِه المذيْ ِة كبًل حسَ بالعامي    ثا بالمهجِة الككيتيِةاتحد   فِ َب لهجِتِه، كػ)سال

 ي بو . شموف ىذا صار؟-"

 شنو المي صار؟-بيت أبوه: 

 حمل حصة؟-

 مو أنت زوجيا؟-أطمق أبوه ضحكة. أشار إليو: 

                                                           

 .ٙٗٔخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .٘المرأة كالقطة، ص (ٕ)
 .ٚ-ٙالسابق، ص (ٖ)



 

ٔٗ٘ 

 أنا ما دخمتيا مف ليمة الزواج  حتى اليـو-دوف تردد ألقى باعترافو: 

 شتقوؿ؟ وشموف حممت؟–انتصب أبوه واقًفا قاربو... 

 أنا المي أسألؾ.-

 أنت ما تعرؼ!وشموف أعرؼ إذا -زمجر أبوه: 

 ما في البيت إل أنا وأنت؟-احتد  صوت و: 

"يا كمب" شوؼ -لـ يحتمل أبوه التيمة. رفع كف و وىو بالصفعة الحارة عمى صد و: 
 ىالفاجرة مف ويف جابت "ىالنقل".

 حصة مو فاجرة.-

و  قبل ما يكبر. اقتميا"-  .(ٔ)فاجرة ونص، اسمع. اقطع السَّ

ها(، كمَع )قمريَة( كحديِثها ها ال أريدُ )خذْ  لبنى( في ركايةِ  مَع )أّـِ كظهرِت المهجُة العراقيُة 
 (امَع )معيكؼٍ 

 أريد أسوي "كنتور" جديد. بيو "مناظر".-"

 حاضريف. "قاؿ أبي دوف أف يرفع رأسو".-

 أريد أحد يجي وياي ياخذ القياس. وأريد شغل زيف...-

 لؾ طيبة الخاطر. تاخديف شغل زيف. لكف اؿ..-

 بس شنو؟ أنا مستعدة أدفع لؾ "ىسو" كل طمباتؾ...-: قاطعتو

 .(ٕ)"لعاد شنو قصدؾ! ما تريد تخدمني؟؟"-أوحت أنيا  ضبت: 

ّـُ )ناديَة( بالمهجِة السكري    ِة، كمثاُلُهاكنطقْت أ

                                                           

 .ٖٙالمرأة كالِقط ة، ص (ٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔالُعْصُعصا ص (ٕ)



 

ٔٗٙ 

ي".-"أمي تفرح بشييتي ول تواري خوفيا:   "عمى ميمؾ يا بنتي ل تغص 

 فطورؾ رائع يا أمي.-

 "صحتيف عمى قمبؾ"–بفرح  يضاىي فرحي. 

مت  مني ضحكة  صغيرة  تثير اىتمامي:   "ليش عـ تضحكي؟"-تف 

 أحسني شرىة. أتخيل كيف سيكوف شكمي لو امتألت...-

 .(ٔ)"كمي" ل تخافي السمنة وراثة، وأنا وأبوؾ عودنا رفيع"-

المهجُة الفمسطينيُة مَع شخصياٍت ثانكيٍة جًدا في مكااَع قميمٍة جًدا جًدا، كمثاُؿ  كظهرتِ 
 اذلؾَ 

"يمو طولي بالؾ. كمنا عـ بندور عميو. -"أمسكا بيا كل  مف ذراع. أخذا ييدئانيا: 
 "ىالكيت" بنالقيو.

 .(ٕ)ما تفوليش عالولد" -"ولؾ صمي عالنبي-اقتربت منيا أـ رشاد: 

فاجأتني ذات يـو زميمتي الفمسطينية أمل وأنا سارحة عند شباؾ الفصل " كمثُمُه أيًااا
 )عـ تتأممي بنادر؟(.-المطل عمى الشارع  وأشارت بإصبعييا: 

 مف نادر ىذا؟-أفزعتني تيمتيا: 

 ابف مصمح الدراجات.-

 .(ٖ)")شوفيو حمو كتير دايًما بيط مع فيكي(–وأشارت إليو... 

َف المهجاِت األخرػ في الركاياِت يُة بالحاكِر البارِز كالكبيِر بيْ المهجُة الككيت تِ يَ حظِ  لقدْ 
لهف  حاكٌر فع اٌؿ كمهيمٌف كصَل حد  احتكاِر  ا كافَ بهَ  ثْت الخمِس؛ ألف  الشخصياِت التي تحد  

                                                           

 .ٗٔٔ-ٖٔٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٜٕٔالُعْصُعص، ص (ٕ)
 .ٚٓٔ-ٙٓٔخذها ال أريدها، ص (ٖ)



 

ٔٗ7 

 )كْسميةَ ها(، كػ)عبِد هللا ككْسميَة( في ركايِة ها ال أريدُ البطكلِة في الركاياِت الخمِس عدا ركايِة )خذْ 
ـٍ كأبيهِ البحرِ  مفَ  تخرجُ  سعاَد  ِة(، ك)معيكٍؼ كزكجِتهِ ط  ِتِه( في ركايِة )المرأِة كالقِ كعم   (، ك)سال

( في ركايِة كعطيَة كالعجكِز كاألستاِذ جكادٍ  ككالِدها (، ك)ناديةَ كأكالِدهما( في ركايِة )الُعْصُعصِ 
 (.)صمِت الفراشاتِ 

َف المهجِة الككيتيِة؛ ألف  الشخصياِت اقيُة فكانْت أقل  حاكًرا مِ كالعر  أم ا المهجتاِفا السكريةُ 
ّـِ ناديَة( السكريِة في ركايِة  فاعميةِ ا كانكا متكسطي الالتي نطقْت بهمَ  كالحاكِر في الركاياِت، كػ)أ
 (.(، ك)قمريَة كابنِتها العراقيتاِف( في ركايِة )الُعْصُعصِ )صمِت الفراشاتِ 

 بيِف المهجاِت السابقِة الذكِر؛ ألن ها جاءْت  األقلُّ حاكرًا مفْ  طينيُة فهيَ أم ا المهجُة الفمس
ِـّ رشادٍ حاكٌر إال في مشهٍد كاحٍد فقطْ  يكْف لهـْ  بمساِف شخصياٍت لـْ  ( في ركايِة ، كػ)أ

 ها(.ها ال أريدُ (، ككػ)أمَل( زميمِة )لبنى( في ركايِة )خذْ )الُعْصُعصِ 

ـُ المهجاتِ  المحميِة )الككيتيِة كالعراقيِة كالسكريِة كالفمسطينيِة( الكاتبَة عمى  لقْد أجبَر استخدا
ـِ معرفِة جميِع القراِء بها. كمفْ  تفسيِر معاني بعضِ   ا ذلؾَ  ألفاِظها؛ لعد

روح شوؼ أخوؾ. اسأؿ عنو. يمكف أحد شافو. أو عند واحد مف "رفجانو" )في -"
 الحاشية: رفجانو: رفاقو(...

شنو أسوي. أخرتو يرجع. وبدؿ العقاب عقابيف! )في الحاشية: "شنو أسوي": يعني -
 شنو أسوي: ماذا أفعل(.

هللا ييداؾ بس. قمبي ياكمني عميو. ويف " ط" )في الحاشية:  ط: -تنشقت دموعيا: 
  اب(...

 خميو "يولي: )في الحاشية: يولي: يترؾ بال اىتماـ(.-

 .(ٔ)الييس األربد: شتيمة(""الييس األربد" ما يجوز مف فعايمو )في الحاشية: -

                                                           

 .ٚٔ-ٙٔالُعْصُعصا ص (ٔ)



 

ٔٗ8 

ـُ ُيفهَ  ها في ظنِّها معركفٌة لمجميِع، أكْ َة؛ ألن  ُر األلفاَظ العامي  كفي أحاييَف كثيرٍة ال ُتفسِّ 
 ْف خبلِؿ السياِؽ، كمثاُلُهامعناها بسهكلٍة مِ 

 ل. ل تخميني بروحي-"انتفضت: 

 .(ٔ)ما اتأخر... لـز تشبعيف الميمة"-

أْف  ْف خبلِؿ السياِؽ دكفَ ـَ مِ . كقْد ُفهِ ني كحيدةً ركُ تخميني بركحي(ا ال تتْ فمعنى عبارِة )ال 
 َر.ُيفس  

مًة ك يَر مفهكمٍة بدقٍة، هَ بْ ِة مُ كلكْف في مكااَع قميمٍة جًدا تأتي بعُض األلفاِظ العامي  
مية )حميوة( وأميا بنت حالؿ، و)كافة -تتنيد أمي: كمثاُلُها "  .(ٕ)عافة("إيو يا عبد هللا.. وس 

الصفاِت الحسنِة؛  ها مفَ خبلِؿ السياِؽ أن   مفْ  فعبارُة )كافة عاّفة( ُيفهـُ معناها بشكٍل عاّـٍ 
ا ، كربمَ الطبيعيِّ أْف تككَف معركفًة عنَد الككيتييفَ  كلكْف ال َيعرُؼ معناها بدقٍة جميُع القراِء؛ إْذ مفَ 

 أهل الخميِج أيًاا.

رَة في الحاشيِة فتبي  عامي  كقْد أحصى الباحُث األلفاَظ ال  ( هيَ أف  ركايَة )الُعْصُعصِ  فَ َة المفس 
المغَة  مائِة لفظٍة تقريًبا؛ ألف  الكاتبَة استخدمتِ  ا؛ حيُث احتكْت عمى أكثِر مفْ األكثُر احتكاًء لهَ 

ثمانيِة ( بالبحرِ  مفَ  تخرجُ  في جميِع الحكاراِت. تميها ركايُة )كْسميةَ  -الككيتيةُ  خاصةً –َة العامي  
ـ  ألفاٍظ فقطْ  ِة فيها؛ كثرِة األلفاِظ العامي   ـِ مفْ  ْ عمى الر   ،( بخمسِة ألفاٍظ فقطْ ةِ ط  كالقِ  ركايُة )المرأةِ  . ث

ـ  الفْص  كااحًة كقريبًة مفَ  إال إن ها جاءْت  ـ  ها( بأربعِة ألفاٍظ فقطْ ها ال أريدُ ركايُة )خذْ  حى. ث  . ث
رْت ( الفراشاتِ  ركايُة )صمتِ  َب عمى حكاراِت مِ  ُ  هُ ؛ ألن  ٌة كحيدٌة فقطْ فيها لفظٌة عامي   التي ُفسِّ

 حى.الفْص  كااحًة كقريبًة مفَ  حى، كحتى ألفاظهما العامية جاءْت الركايتْيِف األخيرتْيِف المغُة الفْص 

 

 

                                                           

 .ٓٛالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
 .ٖٛكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)



 

ٔٗ9 

   ـ  الفكري  والثقافي  في الحوار   إنطاؽ  الشخصيات  حسب  مستواى

ـِ المغِة العامي   فِ مِ  -نا سابًقاا أسمفْ كمَ –إف  السبَب الرئيَس  ـُ بالكاقعيِة؛  ِة هكَ استخدا اإليها
ـْ ُتمزِ  في إنطاِؽ  ـْ نفَسها كما ألزـَ  يُرها مَف الركائييَف أنفَسهـْ كلكْف بنظرٍة فاحصٍة نجُد الكاتبَة ل

. ـُ هُ الثقافيِّ كمستكا  َب تحصيِمهـِ ِة حسَ حى كالعامي  ناحيِة الفْص  مفْ  شخصياِتهـْ   الذهنيِّ كالفكرؼِّ

ـْ ُتجْ  ّـِ عمى التحدِث بالعامي  بِ فم ـْ تُ ِة فقطْ ْر جميَع العكا بالنطِق  كالمتعمميفَ  المثقفيفَ  مزـِ ، كل
( )معيكؼٌ  هـِ بينِ  فْ ، كمِ ةِ ( تحدَث الجميُع ببل استثناٍء بالعامي  . ففي ركايِة )الُعْصُعصِ حى فقطِ بالفْص 

ـُ أستاُذ الريااِةا "  خير يا معيوؼ.-المتعم

 خير. ما عميو إل العافية. المال قرأ عميو. وعطانا "صحف الزعفراف".-

 تأخرتـ.-بعتاب  ودود: 

 زحمة عند المال. تالي اشترينا األ راض.-

 يم و أنا اشتريت الرقي ة والتفاح.-سمـو بفرح: 

ف سمـو فطيف. شاؼ تفاحة معطوبة. أخرجيا مف الكيس رفعيا أماـ عي-أبوه عمق: 
 .(ٔ)البائع"

ا  العبُد )عطيُة( األميُّ بالفصحى بجانِب حديِثهِ  كفي المقابِل تحدثَ   العاميِّ

 منذ متى وأنت تعمل بخدمة سيدؾ؟...-"

 مف يـو كنت في بطف  أمي...-

 أل–تمزح؟... -

 فسر لي كالمؾ-

يما. ىكذا كنت  عبًدا لو وأنا في بطف  أمي.- ج   ..كاف أبي وأمي عبدي ف  لسيدي. زوَّ

                                                           

 .ٔ٘-ُٓ٘عص، صالُعْص  (ٔ)



 

ٔ٘ٓ 

 تأمرينني بأي خدمة؟...-

 أنت سعيد  بحياتؾ؟-

 وىل ينقصني شيء؟!-

 وحريتؾ؟-

 فجر بضحكة  ريبة: ىل ترينني محبوًسا في قفص؟...

 تحب  سيدؾ؟-ألقيت  سؤاًل آخر: 

 .(ٔ)وليش ما أحبو؟!"-ارتسمت دىشة عمى وجيو: 

ـْ تمْ  ـِ بكاقعيِة المستكػ  ا دعا إليهِ التزاًما كامبًل بمَ  تزـِ حتى إف  الكاتبَة ل بعُض النقاِد بااللتزا
ـِ بكاقعيةِ  لكلِّ شخصيٍة بدؿَ  كالفكرؼِّ  الذهنيِّ  طُق جميُع ِة كالفصحى؛ بحيُث تنْ العامي   االلتزا

ـِ كلغِة كلِّ شخصيٍة مَع  كجكِب تكافٍق بيفْ  ِة كالمثقفِة بالفصحى، معَ الشخصياِتا العام   كبل
 .كالفكرؼِّ  مستكاها الذهنيِّ 

ـْ تمتزـْ مَع شخصيِة )عطيَة( األميِّ بذلؾَ ف ـٍ . الذؼ تحد  في المثاِؿ السابِق ل َث تارًة بكبل
منذ متى -ا )حيَف سألْتهُ فطمبْت تفسيَر  ُ  هْمهُ تفْ  عاٍؿ لدرجِة أف  )ناديَة( لـْ  كفكرؼٍّ  ذهنيٍّ  ذؼ مستكػً 

ر ُ كنت  في بطف  أميمف يـو -)ا ًفا جكاَبهُ ها مفمسِ ( فرد  عميْ وأنت تعمل بخدمة سيدؾ لها  (؛ كفس 
يما. ىكذا كنت  عبًدا لو وأنا في -بأسمكٍب منطقي كمقنٍعا ) كاف أبي وأمي عبدي ف  لسيدي. زوَّج 

ُع لهذا الجكاِب سُيْعجُب ا. كالمستمِ ٌف جًدا لممعنى، كمرتٌب ترتيًبا تصاعدي  (، فجكاُبُه مكثّ بطف  أمي
ـٍ، ال  أْف يفمسَف جكاَبهُ  استطاعَ  هُ ن  ؛ ألفكَر ُ  بشخصيِة قائِمِه كسيكقِّرُ  بأسمكٍب راٍؽ كمنطٍق محك

 .َئهُ طِّ خَ أْك أْف يُ  هِ يمكُف ألحٍد أْف يعترَض عميْ 

-ا )هُ ، حيَف سألتْ في الحكاِر نفِسهِ  الكاتبُة ببلدَة )عطيَة( كجهَمهُ  كلكْف في المقابِل أظهرتِ 
امتمَؾ )عطيُة( العقَل الذؼ فمسَف بِه  فمكِ  وىل ينقصني شيء؟!(-هاا )فأجابَ  أنت سعيد  بحياتؾ؟(

ينقُصُه  درُؾ حتًما أن هُ سيُ  هُ ؛ ألن  الطريقِة التي تفاُح جهَمهُ  إجابَة سؤاِلها السابِق َلَما أجاَب بهذ ِ 

                                                           

 .ٖٔ-ٖٓصمت الفراشات، ص (ٔ)



 

ٔ٘ٔ 

 أجاَب عفْ  َر جهُمُه أكثَر حيفَ . كظهَ ُط أساسياِت الحياِة اآلدميِة العزيزةِ ينقُصُه أبس الكثيُر؛ بلْ 
-) -يتهُمها بالغباءِ  هُ سؤاِلها ككأن   ياحُؾ كيسخُر كيعجُب مفْ  كهكَ –بقكِلِها  وحريتؾ؟(-)سؤاِلهاا 

َفْهـٌ  قفٍص. كهكَ  الحبُس داخلَ  ُ  هكَ . فمفهكـُ فقداِف الحريِة عندَ ىل ترينني محبوًسا في قفص؟(
فقداُف اإلرادِة التي ال  هكَ درْؾ أف  فقداَف الحريِة يُ  ؛ فمـْ كالفكرؼِّ  الذهنيِّ  ِر مستكا ُ يدؿُّ عمى فقْ 

 يمتمُكها.

ـِ الشخصيةِ  ـَ بيفَ تبلئِ  الكاتبُة أفْ  كلكْف في أ مِب األحاييِف استطاعتِ  كمستكاها  كبل
 كالذهنيِّ  الفكرؼِّ  ُج مستكا ُ المنااِل الذؼ باَف نْا  ( المثقفِ )يكسفَ  ، كشخصيةِ كالذهنيِّ  الفكرؼِّ 
 في حكاراِتِه، مثل حكاِرِ  مَع السارِد )لبنى(ا كالثقافيِّ 

 ما الذي ينقصني يا يوسف؟-"

ؾ فتغضبيف.-حدجني بنظرة  ثاقبة  كمف يتفحص داخمي وقاؿ:   أخشى أف  أصارح 

 ما سألتؾ إل ألسمعؾ. قل ولف أ ضب.-

 ل يكوف الكتماؿ إل بالحب...-

يا؟ أنا كيف؟ ىل ىو ثمرة تسقط العيف عمييا في لحظة جوعيا - فيقرر القمب  قطف 
 أتصوره قدًرا كالموت.

جميل ما تقوليف. لكفَّ الموت  يحتاج لقبر مفتوح ليحضف الجسد، والحب يحتاج لقمب -
مفتوح ليزرع فيو الوردة، وأنت  يا لبنى أىممت  قمبؾ  واحتكرت  عاطفتو لثنيف. في الماضي 

 .(ٔ)ألبيؾ  والحاضر لعفاؼ"

كالرمزيِة،  كاالستعاراتِ  إلى لغٍة شعريٍة مميئٍة بالتشبيهاتِ  ياًنا لغُتهُ ( هذا ترتقي أحفػ)يكسفُ 
لكفَّ الموت  يحتاج لقبر مفتوح ليحضف الجسد، والحب يحتاج لقمب مفتوح ليزرع فيو كقكِلِها )
ِها كدقيٍق، كقكلِ  كاألفكاِر النابهِة التي ينقُمها بأسمكٍب ببل يٍّ  ،(، فابًل عِف المعاني الراقيةِ الوردة

 (.ل يكوف الكتماؿ إل بالحب)

                                                           

 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔخذها ال أريدها، ص (ٔ)



 

ٕٔ٘ 

ـٍ كبميٍغ تناسبَ  الشخصياِت التي تحدثْت  مفَ  ك يُر ذلؾَ   الذهنيِّ  ـُ مَع مستكاهُ  بكبلـٍ محك
ا في سر   كتزكجْتهُ  ْتهُ (، كالرجِل الذؼ أحب  الفراشاتِ  ( في ركايِة )صمتِ )جكادٍ  ، كالدكتكرِ كالفكرؼِّ 

 ها(.ها ال أريدُ ركايِة )خذْ 

لكلِّ  َب المستكػ الذهنيِّ في كبلِمِه حسَ  المستكػ الذهنيِّ  حاكَؿ السارُد أْف ينكَع مفَ لقْد 
 .-المكاقفِ  في كلِّ  بذلؾَ  قَ ُكفِّ  ال يعني أن هُ  كلكفْ –شخصيٍة يتحاكُر مَعها. 

مَع أستاِذها  ما تحاكرْت حينَ  كالفكرؼِّ  مستكاها الذهنيِّ  ( مفْ فمثبًل، أعمى السارُد )ناديةُ 
، كُيمبَسهُ  ،()جكادٍ  كرِ الدكت ـَ  ثكَب الحبلِؿ؛ ليتناسَب ذلَؾ مَع مستكا ُ  الذؼ حاكَؿ أْف يزيَف لها الحرا

 .كالفكرؼِّ  الذهنيِّ 

 ل أفيـ  كيف تحبينني وترفضيف قبمة!-"

 وىل إذا أحببت  أندفع إلى الخطأ؟-تحديت و: 

... يبدو لي أنَّؾ امرأة باردة.-سخر مني:   ليس ىذا ىو السبب 

جميل أف تكتشف  بأنني امرأة قادرة أف أضع  رائزي كميا -يتحداني... لكنني صدمت و: 
 في الفريزر...

 أنت شابة وجميمة.. حراـ أف تدفني شبابؾ وتحرمي جسدؾ...-

 ومف قاؿ لؾ إنني أنوي حرماف نفسي؟-

لف -شع  وجيو بالنتصار. تصورىا دعوة لو لكنني صددت  حماست و وأذريت  فرحتو: 
 ردد إف جاء ابف الحالؿ الذي يستاىل جمالي.. و.. حرارتي.أت

 أنت مغرورة.-بصق ضحكة ساخرة: 

 أعرؼ.. ويحق لي ذلؾ...-بثقة أجبت: 

 إلى أيف!؟ بودي أف نختمي بمنزلي.-

 وىل تحسبني سأوافق؟-دفعتني النقمة عميو أف أصرخ: 



 

ٖٔ٘ 

 أمعقوؿ أف ل تكوف لديؾ الر بة في ذلؾ؟-

 أر ب في قبمتؾ.. فكيف أذىب إلى بيتؾ؟إف كنت لـ –ذكرتو.. 

 كثيرات يتمنيف ىذا.-بغرور وقح: 

 أعرؼ. ىناؾ المتردية والنطيحة و"طايحة الحع".-

 .(ٔ)تشكيف بذوقي!! ىا أنت  معي"-ابتمع ردي لكنو تقيأه إىانة مباشرة: 

لترد   ؛ـْ كلغِتهِ  ـْ هِ كأفكارِ  ارتقْت )ناديُة( بأسمكِبها كلغِتها كأفكاِرها إلى مستكػ أسمكِب المثقفيفَ 
 َف مفَ ِ  الذؼ تمك  عنَد حدِّ  هُ كتكقفَ  ،بردكِدها هِ لتتغمَب عميْ  ؛ردكًدا قاطعًة كحاسمًة عمى أستاِذها

 ْف خبلِؿ فكِرِ  رفيِع المستكػ، ككايِع المحتكػ.ها في آخِر الحكاِر مِ التغمِب عميْ 

الرفيِع ليتكافَق مَع المستكػ  هذا المستكػ الذهنيِّ  كلكْف في المقابِل تنازلْت )ناديُة( عفْ 
. الذهنيِّ   الباهِت لمعبِد )عطيَة( األميِّ

 ىل تحب البحر يا عطية؟-"

 كثيًرا... خاصة أنؾ تحبينو...-قاؿ دوف أف يمتفت نحوي: 

 ىل تتقفف السباحة ؟-

صة ألتعمـ عمي نايف لـ يترؾ لي فر -استدار نحوي. ابتسـ ابتسامًة ىازئًة وحزينًة: 
 أي شيء.

 بسيطة... تعمـ اآلف.-قمت وأنا أشير لو إلى البحر: 

 أخاؼ.-ضحؾ: 

 :  معقولة؟ أنت تخاؼ؟ لماذا؟-اندىشت 

 حيف أنظر إلى البحر أتذكر أحالمي، دائًما أحمـ أنني أ رؽ ول تمتد إليَّ يد  لتنقذني.-

                                                           

 .ٔٗٔ-ٜٖٔصمت الفراشات، ص (ٔ)



 

ٔ٘ٗ 

 حتى يدي.-

، وأكمل: - كنت  أنت مف تغرقيف لفعمت  لو-حتى يدؾ. قاليا بأسى وبنكية  مف يمـو
 .(ٔ)المستحيل ألنقذؾ، ربما عندىا أتقف السباحة"

 كالفكرؼِّ  المستكػ الذهنيِّ  تتناسُب معَ  ،كاأللفاُظ كااحةٌ  ،كاألفكاُر بسيطةٌ  ،األسمكُب سهلٌ 
.ػ)عطيةَ لِ   ( األميِّ

 سيولة  لغة  الحوار  ووضوح يا 

بغّضِ النظِر  ،كسهمًة كمفهكمًة لجميِع القراءِ  لقْد جاءْت لغُة الحكاِر في الغالِب كااحةً 
؛ ألن   تحصيِمهـِ  عفْ  األساليِب  األلفاِظ الغريبِة كالصعبِة، كخاليٌة أيًاا مفَ  ها خاليٌة مفَ المغكؼِّ

 ِة إال في مكااَع قميمٍة جًدا.المغِة الشعري   يكاُد أْف يككَف الحكاُر خالًيا مفَ  . إذْ دةِ كالتراكيِب المعق  

الحكاِر  ِة يككُف أكاَح مفَ األلفاِظ العامي   الغالِب الحكاُر الذؼ يأتي خالًيا تماًما مفَ كفي 
اإلشكاِؿ في  ُث نكًعا مفَ دِ المفسر ِة ُتحْ  األلفاِظ  يرِ  ألف  بعَض هذ ِ  ؛ةٍ المحتِكؼ عمى ألفاٍظ عامي  

ـِ كاكِحها عنَد جميِع القراِء، بيْ هْ الفَ  مَف األلفاِظ الفصحى في  العظمى الغالبيةُ  ما جاءتِ نـِ؛ لعد
 االحكاِر بسيطًة كسهمًة كمفهكمًة جًدا لجميِع القراِء. كمثاُؿ ذلؾَ 

 . تاكل وتنسى...ممساهللا يسامحؾ يا فرزانة! عمرنا ما قصرنا معؾ. ول "كبد -"

يف ولدكـ مثل الكمب -  ينيش  بنات الناس!... المغموثهللا ل يعطيكـ العافية. ىاد 

 ريولي.ما أروح. حتى أىرسو تحت -رض: تشبثت باأل 

 .(ٕ)قالو لؾ عن و زىيوي حتى تيريسنو! يا هللا..."-صرخ معيوؼ: 

ّـُ  رِة كااٌح؛ كلكْف بعُض األلفاِظ العامي   المعنى العا ْت بَ سب   -الفصحى كليَس –ِة  يِر المفس 
ـِ الحكاِر فَ  بًل كدقيًقا، كمفظِة )ممسا( في قكِلهاا )كبد ممسا تاكل كتنسى( ًما كامِ هْ إشكااًل في َفه
ّـُ لمعبارِة هكَ  لمجميع.  ممِة )ممسا( نفِسها  يُر معركؼٍ معنى ك إنكاُر المعركِؼ؛ كلكفْ  فالمعنى العا

                                                           

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٙٚٔ-٘ٚٔالُعْصُعص، ص (ٕ)



 

ٔ٘٘ 

المتيِف أعاقْت  -اها في المهجِة الككيتيِة الصرصكرُ نَ معْ –)زهكلي(  )ريكلي(، كلفظةُ  كمثُمها لفظةُ 
 هًما دقيًقا.النِص فَ  هـَ فَ 

 هُ مفنا سابًقا، يفهمُ ا أسْ ِة يككُف أكاَح كمَ األلفاِظ العامي   ا الحكاُر الذؼ يأتي خالًيا مفَ أم  
 الجميُع، كمثاُلُها

ـ  ل نتزوج ونرتادىا بحرية؟...-"  في العالـ مدف  كثيرة  تفتح قموبيا لمعشاؽ. ل

 الحمـ خارج أرضو يكوف حمًما لقيًطا.-

 ما الذي يربطؾ ىنا؟-ت و: احتد صو 

 اندفعت إليو بنظراتي الغاضبة. لـ يميمني. تنبو لخطئو، استدرؾ:

 ىل تتصوريف حمًما ينبت في أرض الخوؼ والبوار؟-

ىذا البوار الذي تتحدث عنو ىو بمدي وميدي. ولف أنزع نفسي منو ألجل -صرخت: 
 الحب...

-.  لف أحرمؾ زيارتيا كمما ر بت 

 وعفاؼ؟-ف فيو لؤلؤتو: رد  قمبي الذي تسك

 عفاؼ في عماف وحيف تتخرج ستتزوج وتتركؾ  وحيدة...-

 ربما ترفض فكرة زواجي...-

 .(ٔ)أنا متأكد أنيا ستفرح وتوافق"-

 أؼِّ  تراكيِبِه، كخاٍؿ مفْ  في ألفاِظِه أكْ  ا، كال صعكبةَ ٌس كمفهكـٌ جد  فالحكاُر كااٌح كسمِ 
ـِ النظِر لفَ ِة الغاماِة التي تحتاُج إلى إنْ الصكِر الشعري   ٍة كمفَ ٍة لغكي  إشكالي    ـِ مراِدها، كأجزـُ أف  هْ عا
المفرداِت الشعبيِة  يِر  فَ خاصًة الخاليُة مِ –يقرُأ هذا الحكاَر كأ مَب حكاراِت الركاياِت الخمِس  مفْ 

رةِ   ٍة.صعكبٍة لغكي   ٍة، أكْ أدنى مشقٍة فكري   أؼِّ  ها بسهكلٍة دكفَ مُ سيفهَ  -المفس 
                                                           

 .ٔٚٔ-ٓٚٔخذها ال أريدها، ص (ٔ)



 

ٔ٘ٙ 

تراكيٌب  ِةا كهكَ ، تفصيُح المغِة العامي  كمَف األمكِر التي زادْت في كاكِح الحكاِر كتسهيِمهِ 
ـَ السارُد بتفصيِحها، كتككُف في أ مِبها المحمي   ُة كثيًرا بمهجِتهـِ كعباراٌت شعبيٌة يستخدُمها العام   ِة، قا

 اِء. كمثاُلُهاذاَت مدلكٍؿ كااٍح كراسٍخ عنَد جميِع القر 

 .(ٔ)أف يكوف ابف عمؾ" كاف الود ودي–قاؿ بوجع لـ تخف عني تضاريسو" "

 ل تحتكرييا. محتاجة تعيش حياتياماما -عاتبيا يوسف برقة: أيًااا " كمثُمهُ 

لعل  -وضحؾ قبل أف يقوؿ–سافري، لف ي العالـ -ثـ نظر  نحوي نظرًة خبيثًة: 
 .(ٕ)وعسى"

 ما أشتيي يا عمتي-منكسًرا: صوت و أيًااا " كمثُمهُ 

  .(ٖ)".صب عنؾ تأكل -

خالص -كل ما كاف ييميف أف أرضي أمي العجوز وأسعدىا. قمت ليا: أيًااا " كمثُمهُ 
 يا أمي اختاري لي زوجة

سمرة، بيضة؟ كيف تريدىا؟ -عصفت الفرحة بيا خشيت أف تطو ح بجسدىا الضامر: 
 طويمة، قصيرة؟ نحيفة، سمينة؟

مي وأنا ألبسليس لي شروط، - ي وفص   (ٗ)"أنت قص  

 تحب اسمؾ يا عطية.-ا "كمثُمهُ 

 وليش ما أحبو؟-

 يعني ىل كنت تفضل أف يكوف اسمؾ دمحم.. شاىيف.. حسف؟–بالدة أخرى تثيرني... 

 .(ٔ)"ىو اسـ والسالـبالبالدة ذاتيا: شنو الفرؽ؟ 
                                                           

 .ٜٓٔ، صخذها ال أريدها (ٔ)
 .ٚ٘ٔصالسابق،  (ٕ)
 .ٖٔالمرأة كالقطة، ص (ٖ)
 .ٛٛ-ٚٛكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٗ)



 

ٔ٘7 

عنؾ، أنت  قصي وفصمي وأنا  الود ودي، لفي العالـ، لعل  وعسى،  صبفالعباراُت )
( ذاُت مخزكٍف ألبس، اسـ والسالـ، الصفات: سمرة، بيضة، طويمة، قصيرة، نحيفة، سمينة

؛ بمكنٍة عاميٍة، كقدْ لمجميِع، تستخدمُ  دالليٍّ معركؼٍ  ـِ العاميِّ ْتها أكردَ  ها العام ُة كثيًرا في حديِثه
كْقٌع  العباراتِ  العام ُة؛ ِلما لهذ ِ  الذؼ يقصُد ُ  نفَسهُ تقصُد بهف  المدلكَؿ  الكاتبُة في ركاياِتها كهيَ 

 .العباراتِ   يِرها مفَ  مفْ القراِء أبمُغ  كثيٍر مفَ  أشدُّ عندَ 

. الكاملُ  كاالستسبلـُ  كالطاعةُ  قصُد بها السمعُ ( يُ قصي وفصمي وأنا ألبسفمثبًل عبارُة )
 كافَ  كلكْ  ،الكامِل لمشيءِ  كالراكخِ  االةِ لمداللِة عمى البلمب ىو اسـ والسالـ(ستخدـُ عبارُة )كتُ 

 .بخًسا  يَر مر كٍب بهِ 

   شعرية  الحذؼ  في الحوار 

أيًاا  الكاتبُة تقنياٍت عديدٍة إلثراِء المغِة الشعريِة في السرِد، استخدمْت  ا استخدمتِ ككمَ 
دْت أ راُاها، تعد  ( التي في المغِة الحكاريِة، كتقنيِة )الحذؼِ  الغرِض نفِسهِ  لتحقيقِ  ؛هابعًاا منْ 

 اذلؾَ  كمفْ 

 اؿ...أمس لما سألني سيدي وهللا -"

 قاطعت و بإشارة  مف كفي لييدأ. أىديتو ابتسامًة...

قؾ سيدؾ.. وسمح لي أف أخرج كل يـو إلى الحديقة.-  صدَّ

أنا -انفمشت أسارير وجيو، تبدد ارتباك و وربما خوفو. نينو بضحكة  خافتة . قاؿ: 
 .(ٕ)مسرور ألجمؾ"

ا. )عطيُة( لهَ  هُ ما سيقكلُ  ؼُ ( تعرِ أف  السارَد )ناديةَ  -هماا أكلُ فِ ا ألمريْ هنَ  الحذؼُ  فجاءَ 
 هُ ُؼ أن  ها تعرِ أن   ، كتخبَر ُ كقمِقهِ  ركِعهِ  َغ مفْ ؛ لتهدِّ ( قطعْت كبلـَ )عطيَة( المتكترِ )ناديةَ  أف   -كاآلخرُ 
ـْ يُ   )زكَجها( شيًئا. خبْر سيد  ُ ل

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘-ٖٗصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٗٗ، صالسابق (ٕ)



 

ٔ٘8 

 أنا مسيحية.-ا "كمثاٌؿ آخرُ 

 كانت تحضر معنا دروس الديف وتحفع القرآف...

 الد...كيف إذف تحضريف دروس -

وشو الفرؽ كميا أدياف هللا ومش  مط أعرؼ شي عف -قاطعتني بصوت  عذب: 
 .(ٔ)اإلسالـ"

ها ؛ فقاطعْتها ألن  ْف تكراِر ِ فػ)مارؼ( النصرانيُة اعتادْت عمى سماِع هذا السؤاِؿ، كمم ْت مِ 
 .ذلؾَ  لَ مراًرا قبْ  رْتهُ . كأجابْتها أيًاا بجكاٍب كر  مِف قبِل أْف ُتكمَمهُ  ها بالكاملِ ُؼ سؤالَ تعرِ 

 ياِء، كمثاُلُهايأتي الحذُؼ بسبِب الحَ  كقدْ 

 لـز يفيـ أف ىذا ليس كعصاعص البيائـ!-"

 استخف بيا: ما شاء هللا، أليس عنده ما عندي؟

 سيػ...ر أدري. لكف يجب أف يعرؼ  أنو كمما كب-

 .(ٕ)بس والمي يرحـ والديؾ. كفى"-قاطعيا: 

 ما أحب القصص. ول الرسـ!-كفي المثاِؿ اآلتيا "

 وقػ...بس تحب الشطانة. -را مًة نفسيا. أ مطت  بصوت يا: 

 .(ٖ)قضمت الكممة و"قص العصاعص" خشيت أف تذكره بما تتصور أنو نساه"

 .السارُد ذلؾَ  حَ ا كا  ها، كمَ استدراِكها خطأَ  الكممِة بعدَ  حذفْت جزًءا مفَ 

 

                                                           

 .ٜٜ-ٜٛخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٜ٘الُعْصُعص، ص (ٕ)
 .٘ٙٔالسابق، ص (ٖ)



 

ٔ٘9 

   شعرية  التقطيع  في الحوار 

 إحدػ الكسائلِ  الكاتبُة أيًاا تقنيَة )التقطيِع(؛ كلكْف بشكٍل قميٍل جًدا. "كهيَ  استخدمتِ  كقدِ 
يستكعُب كجداناٍت  كتجعُمهُ  ،ِح طاقاٍت داخميٍة داخَل الحكارِ تْ ساعُد في فَ الفنيِة الصكتيِة التي تُ 

ىززت ليا الخكُؼ كاالرتباُؾ، كمثاُلُها " السبُب الغالُب في تقطيِع تمَؾ األلفاِظ هكَ  . ككافَ (ٔ)"مختمفةً 
رأسي. لـ أجد مقاومة في ذلؾ. كانت رقبتي المرتعشة تيز الرأس بسيولة حتى يكاد يسقط ول 

ر فيو الكالـ:  ـ  تكس   .(ٕ)"أمر... ؾ... ع... ـ... تي-يرتفع. خرجت  وعودي مف  ف

ـِ يخرُ ِة كقسكِتها جعَ ْف بطِش العم  ُؼ مِ فالخك  ـٍ( متقطًعا. َل بعَض الكبل ـِ )سال  ُج مْف ف

 أخذت  العباءة . ليش واقفة؟-كمثُمُه أيًااا "

 تريديف شيًئا آخر؟-تمكأت. أسعفتيا سعاد: 

 أر.. أريد.. أ.-عيناىا عمى سمـو الذي بحمق بوجي يا: 

 خمصينا-صرخ بيا: 

: ربتت أم و عمى كتف و.   .(ٖ)أريد فستاف مف وضحة أللبسو في العرس"-تشجعت فطـو

( لكبلِمها. )سمكـٍ( هكَ  فالخكُؼ مفْ   السبُب في تقطيِع )فطكـَ

 بماذا تفكر يا عطية؟-أيًااا " كمثُمهُ 

 بؾ...-اندفع وكأف الكممة كانت كالحصوة تسد حمقو فأراد قذىا: 

 بأي شكل تفكر بي؟–فاجأتني جرأتو... 

.. د.. -  تي.. أنا.. أنا.. أف...سي  

 .(ٔ)قل يا عطية.. ل تخف"-رفعت  عيني إلى وجيو تأممتو: 

                                                           

 .ٕٔٔ، ص-بحكث كدراسات تطبيقية–الركاية الجديدة  (ٔ)
 .ٕٓالمرأة كالقطة، ص (ٕ)
 .ٜٔٔالُعْصُعص، ص (ٖ)



 

ٔٙٓ 

 العبُد كهيَ  ا، كهكَ كاشتياٍؽ لهَ  بٍّ حُ  مفْ  افتااِح ما ُيامُر ُ  مفِ  أيًاا الخكؼُ  فسبُبهُ 
 السيدُة.

تنوح أمي نواًحا ا "سبِب الخكِؼ، كهكَ  لغيرِ  في مكاٍع كاحٍد فقطْ  التقطيعُ  كقْد جاءَ 
 موصوًل يخترق و سؤاليا المتقطع:

 ؟!ما... مات.. ماتت-

 .(ٕ)ألقيت  بآخر ما عندي!  رقت في البحر"

ّـِ مِ   ،السبُب في التقطيعِ  ( الشابِة صغيرِة السفِّ هكَ ْف خبِر مكِت )كْسميةَ فدهشُة األ
 باإلاافِة إلى النكاِح كالحزِف عمى مكِتها.

   شعرية  التكرار  في الحوار 

 أل تفكر كـ أشتاؽ أنا ألمي وأبي؟-(، كمثاُلُها "تقنيَة )التكرارِ  الكاتبُة كذلؾَ  فتِ ككظ  

-.  عميؾ  بطاعة  زوجؾ 

: لكف ىذا   .(ٖ)ىل تفيـ" ظمـ. ظمـ..صرخت 

ـِ الكبيِر الذؼ تعيُشهُ  درؾَ )عطيَة(؛ ليُ  ( الستعطاؼِ رْت كممَة )ظمـٍ كر   ؛ ()ناديةُ  مدػ الظم
 الخركِج لزيارِة أهِمها. نِعها مفَ كم بسبِب حبِسها في القصِر،

 أعرؼ يا سالـ. عمتؾ قتمت دانة. لكف مف  قتل حصة؟-أيًااا " كمثُمهُ 

أنا ما قتمتيا. ما أدري. -فارت ر وة  حزن و ، نواحو، صوت و الذبيح  صارًخا بيف النشيج: 
 ...ما قتمتيا

قتميا؟ أنت...؟ يا سالـ. انس دانة. كممني عف حصة. ماذا حدث آخر ليمة م ف  -
 أـ...؟

                                                                                                                                                                      

 .ٜٕٗ-ٕٛٗصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٖٙٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
 .ٖٙصمت الفراشات، ص (ٖ)



 

ٔٙٔ 

 شموف أقتميا؟صحة أحبيا. –اشتعل  ضبو... 

انفمت يدور في الغرفة كذبابة. في نزعيا األخير. يرتطـ بالجدراف والشرطي يالحقو 
. أنا أحبيا. أنا ما أقتل حصةأنتـ ظالموف. -ليمسؾ بو. صوتو متقطًعا ميترًئا مف الصراخ: 

 .(ٔ)"أنا... ل...

ما أقتميا، ما أقتميا، القتِل( في العباراِت اآلتيِة ) َر معنى )نفيِ تكر   في المثاِؿ السابقِ 
اا ، كهمَ ِف اثنيفِ جاَء التكراُر لمتأكيِد عمى أمريْ  ، كقدْ شموف أقتميا؟ أنا ما أقتل حصة، أنا... ل...(

االستهجاِف كاالستغراِب ا التأكيُد عمى حالِة . األمُر اآلخرُ هِ إليْ  ةِ هَ المكج   القتلِ  تهمةِ  يُ ا نفْ األكؿُ 
الذؼ يعشُقها كال  يقتُمها كهكَ  . فكيفَ ِل زكجِتهِ بقتْ  هُ المحامي الذؼ يتهمُ  ها )سالـٌ( بسببِ التي يعيشُ 

ُذ أْف عَرَؼ َمها منْ تَ قَ المدِة، كلَ  أراَد قتَمها لَما انتظَر كل  هذ ِ  يفكُر مجرَد التفكيِر في إيذاِئها، كلكْ 
ـْ يفتْح بكابَتها األنثكيَة، فمفْ  هُ الذؼ ُيدرُؾ تماًما أن   عمى قتِمها، كهكَ  أبك ُ  بحمِمها كحر اهُ  جاَء  أيفَ  ل
 شريُكُه؟. فْ هذا الحمُل، كمَ 

    شعرية  الموروث  الشعبي   والموروث  الديني 

ـُ بها الحديَث عْف شعريِة المغِة تِ خْ أم ا تقنيُة المكركِث الشعبيِّ كالمكركِث الدينيِّ التي نَ 
، َحهُ تكاِّ  المكاقِف أكْ  ـَ مكقًفا مفَ تخدِ لِ  -ا أسمْفنا سابًقاكمَ –كثيرُة الحاكِر. كتأتي  الحكاريِة فهيَ 

 اآلراِء. تدعـَ رأًيا مفَ  أكْ 

   شعرية  الموروث  الشعبي   في الحوار 

لكف يا وسمية أخاؼ مثل ما -حاكُرُ  في الحكاِرا " كمثاُؿ المكركِث الشعبيِّ الذؼ كُثرَ 
 المثل: )انطر يا حمار لما يجيؾ الربيع(يقوؿ 

 أل يا حمار.-

قصدي يا عبد هللا ىاليوميف إف شاء هللا. )في الحاشية: مثل -ضحكنا. وقالت بخجل: 
 .(ٔ)كويتي يعني طوؿ المدة("

                                                           

 .ٛ-ٚالمرأة كالقطة، ص (ٔ)



 

ٕٔٙ 

؟ ماء "خريج" وال "ممح أمريكاني"!-كمثُمُها "  بماذا طبخت 

يا:   بنفس المقداروهللا ممحتو -شمة التي لـ يتوقف سيل دموع 

خالص. "خبز خبزتيو. يا الرقمة كميو". )في الحاشية: مثل كويتي -نفض يده نحوىا: 
 .(ٕ)يعني: تحممي نتائج فعمتؾ والرقمة يعني المرأة الخائبة(

أتي أحياًنا ت َر مراُدها في الحاشيِة؛ كلكفْ األمثمِة الشعبيِة التي ُفسِّ  كالمثاالِف السابقاِف مفَ 
 ُر مراُدها في الحاشيِة، كمثاُلُهاجًدا، كال ُيفس   ااحٌة كمفهكمةٌ أمثمٌة شعبيٌة ك 

. يكفي الذي سكت و!-"  لف أسكت بعد اليـو

وهللا إذا فكرت -عيناه المفجوعتاف بصراخي ات قدتا. وقبل أف يفمت  لسان و كنت  أواصل : 
 أف تعيدني إليو سأقتل نفسي وأجمب لؾ مصيبة أكبر.

شفتي بيتؾ؟ "فوؽ شينيا قوات عينيا" تيددني. )في -التفت إلى أمي  اضًبا: 
 .(ٖ)الحاشية: مثل كويتي(

ـ   ،مًة قبيحةً عْ اإلنساِف فِ  ما يصدُر مفَ ُل عندَ ُيقاُؿ هذا المثَ  صاحُب حقٍّ  هُ يتكاقُح بفعمِتِه كأن   ث
 عبًل قبيًحا.فِ  يصدْر مُنهُ  كلـْ 

   شعرية  الموروث  الديني   في الحوار 

احُ  أقل  بكثيٍر مفْ  الذؼ كاَف حاكُر ُ  الدينيِّ كمثاُؿ المكركِث   اكِر المكركِث الشعبيِّ

 يمو ىذه ما تستحي. بعد شوي ترجع تطمب "جدرة" أو "فالس" وأنت تعطينيا.-"

 .(ٗ)"النبي أوصى بسابع جاريعني كيف أردىا. -عاتبتيا: 

                                                                                                                                                                      

 .ٚٚكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٕٛالُعْصُعص، ص (ٕ)
 .ٛٚصمت الفراشات، ص (ٖ)
 .ٖٗالُعْصُعص، ص (ٗ)



 

ٖٔٙ 

ى فيهِ  -ملسو هيلع هللا ىلص–معنى حديِث النبيِّ  كهكَ  عمى الجاِر دكَف تحديِد الجاِر، فعْف  الذؼ كص 
يني جبريُل كِص ا "ما زاَؿ يُ قاؿَ  -صمى هللُا عميِه كسمـَ –النبيِّ  عفِ  -هاعنْ  راي هللاُ –عائشَة 

 هُ أن   الحسِف، فعْنهُ  عفِ  فْ بالسابِع فمأخكٌذ مِ  الجارِ  ا تحديدُ ، أم  (ٔ)سيكرُثُه" ُت أن هُ ى ظننْ بالجاِر، حت  
 .(ٕ)" ِ يسارِ  عفْ  كأربعيفَ  هِ عْف يمينِ  كأربعيفَ  خمَفهُ  كأربعيفَ  هُ داًرا أمامَ  ا "أربعيفَ ؟ فقاؿَ عِف الجارِ  ُسئلَ 

اتحدت فكرة زواجي بموتو. صارحت  أمي بتصوري الذي يقمقني، فخفضت كمثُمُه أيًااا "
 عينييا بخشوع وقرأت بيدوء:

 )وما كاف لنفس أف تموت إل بإذف هللا كتاًبا مؤجاًل(.-

: ساءني  استسالميا. قمت وصوتي  ير مستقر 

 ل أريد أف يموت أبي.

. كمنا سنموت"-بذات اليدوء قالت:   .(ٖ)الموت في رقاب  العباد 

)لبنى( لشدِة حبِّها  . ككأف  هُ منْ  اآليُة لتؤكَد عمى حقيقِة المكِت الذؼ ال مفر   هذ ِ  جاءْت 
ْتهُ ما أقَ لِ  تستسمـْ  كتعمِقها بأبيها لـْ  ْت )أمُّها( معناها بكبلـٍ عادؼٍّ )المكُت في رقاِب رَ اآليُة فكر   هذ ِ  ر 

 (.ا سنمكتُ نَ العباِد كمُّ 

  

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننه كأيامه= صحيح البخارؼ، دمحم بف إسماعيل  (ٔ)
، ٓٔ/ٛ)ق، ٕٕٗٔ، ٔق(، المحققا دمحم زهير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة،  ٕٙ٘البخارؼ )ت

 ( ٗٔٓٙرقـ
ق(، حققه كقابمه عمى أصكلها سمير بف أميف ٕٙ٘رؼ )تاألدب المفرد بالتعميقات، دمحم بف إسماعيل البخا (ٕ)

. كقاؿ عنه اإلماـ ٜ٘/ٔـ، ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ، ٔالزهيرؼ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض،  
( حسف اإلسناد، صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارؼ، بقمـ ٙٙ/ٔاأللباني في كتابا صحيح األدب المفرد )

 ـ.ٜٜٚٔ-قٗٔٗٔ، ٗكتبة الدليل، السعكدية ،  دمحم ناصر الديف األلباني، م
 .ٕٜخذها ال أريدها، ص (ٖ)



 

ٔٙٗ 

 

 

 
 

 الرابعالفصل 

 شعرية الصيغة والتبئير
 المبحث األوؿ: شعرية الصيغ السردية

 المبحث الثاني: شػػػػػػػػػػػػػػػعرية التبػػػػػػػػػػػػئير

 

 

 

 



 

ٔٙ٘ 

 األوؿ   المبحث  

 السردية   الصيغ   شعرية  

ـ   -األوؿ   المطمب    السردية   الصيغة   مفيو

أكاَف  ْف خبلِلها القصُة، سكاءٌ مِ  ـُ الصيغُة السرديُةا "مصطمٌح ُيشيُر إلى الطريقِة التي ُتقد  
ـِ الشخصيُة" المرِسُل هكَ  ـِ المسانياِت؛ كذلؾَ مصطمُح الصيغِة مِ  اسُتعيرَ  . كقدِ (ٔ)الراكؼ أ  ْف عم
ْف كمقكلٍة مِ  . "كلعل  الصيغَة كمككٍف أكْ (ٕ)مماثمِة تحميِل الخطاِب لتحميِل الجممِة لسانًياْف انطبلًقا مِ 

بهاًما. كنبلحُع ... إجماًعا عمى صعكبِتها كتشعِبها كتعقِدها.  مقكالِت الخطاِب أكثُر استعصاًء كا 
جماًعا أيًاا عمى  ناها كأهميِتها... كتعكُد هذ ِ  ها كمقكلٍة إلى تنازِع التعقيداُت إلى خصكصيتِ  كا 
ـَ المنطقِ اختصاصاٍت عديدٍة حكَلها، كتكزيِعها بيَنها. مِ  كعمكـَ  ،ْف هذ  االختصاصاِت نجُدا عم

كالبكيطقيا، كيحاكُؿ كلُّ اختصاٍص احتكاَرها كطبَعها بطاَبِعِه العمميِّ  ،كالسيميكطيقا ،المسافِ 
"  .(ٖ)الخاّصِ

بالحديِث  التشعباِت أِك الدخكِؿ في تعقيداِتها، كاكتفى فقطْ  الباحُث أبكاَب هذ ِ  يطرؽِ  كلـْ 
 ها.عْف أنكاِع الصيِغ السرديِة، كالتطبيِق عميْ 

)جكنيط( إلى )أفبلطكَف( الذؼ  إف  الحديَث عْف أكليِة تداكِؿ مفهكـِ الصيغِة يعكُد برأؼِ 
 أكْ  خالصةٌ  ِفا حكايةٌ ( عِف الشاعِر حيَف يككُف بيَف صيغتْيِف سرديتيْ تحدَث في )جمهكريِتهِ 

الباحثيَف كػ)تكدكركؼ( ك)جكنيط( إلى النقِد  كفي العصِر الحديِث ُيرجُعها العديُد مفَ . (ٗ)محاكاةٌ 
ا ما جاَء بِه )أفبلطكُف( كْ يَ الذيف أحْ  )األنجمك أمريكي(، كباألخّصِ )هنرؼ جيمس( كأتباُعهُ 

ا الباحثُة (. أم  السردُ  أكِ  )الحكيُ   telling( ك)العرُض  showingاا بمصطمحْيِف جديدْيِف، همَ 

                                                           

 .ٖٕ٘ثنائيات في السرد، ص (ٔ)
 .٘ٚٔ-ٕٚٔانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٕ)
 .ٔٚٔ-ٓٚٔالسابق، ص (ٖ)
 . )نسخة الكتركنية(ٛٚٔانظرا خطاب الحكاية، ص (ٗ)
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 )جيمس( أكْ  ليَس ا )كيميؾ( ك)كاريف( ك )سكزاف رينمجر( فترػ أف  ُمدخميها إلى مجاِؿ النقِد همَ 
 .(ٔ))بيتش( )لكبكؾ( أكْ 

ـَ  ـَ  لقْد قس  ـٍ، قا النقاُد كػ)تكدكركؼ( ك)جكنيط( ك يِرهما الصيَغ السرديَة إلى عدِة أقسا
ها سبُع إلى تقسيِمها إلى ثبلِث صيٍغ كبرػ، تتفرُع منْ  خُمَص يف( بدراسِتها بإسهاٍب، ك )سعيُد يقط

ـِ اعتمَد الباحُث   هذا المبحِث. دراسةَ صيٍغ سرديٍة. كعمى هذا التقسي

 السردية   الصيغ   أنواع   -الثاني المطمب  

 المعروض   الخطاب   صيغة   -األوؿ   الفرع  

َها عبَر الحكاِر، كتنقسـُ لثبلثِة الصيغُة التي تمثُل فيها الشخصياُت أدكارَ  تمؾَ  "هيَ 
 ا(ٕ)أنكاٍع"

 )الحر( المباشر   المعروض   الخطاب   صيغة   -األوؿ   الغصف  

"(ٖ)ى األسمكَب المباشَر الحر  كُيسم    كهكَ ا (ٗ)، "كُيسميِه )ب. إيخنباكـ( بالسرِد المشهدؼِّ
، إذْ  ُة التيالطريقُة الدرامي   َيَهُب السارُد سمطَة  ُتشبُه المشهَد في المسرحيِة داخَل العمِل الركائيِّ

ـَ المتكمِّ الحكْ  كلْك  –ـِ في  فمٍة عِف الراكؼ الذؼ يتنازُؿ ِي لمشخصياِت، ُمكِهًما بتخّمِق األحداِث أما
، كتتبادُؿ مباشٍر كذلؾَ ـُ الشخصيُة بشكٍل مباشٍر إلى متمٍق ِي؛ حيُث تتكم  عْف سمطِة الحكْ  -مظهري ا

ا قاَلها قى الامائُر كمَ َف الراكؼ، كتبْ ما دكَف تدخٍل مِ الشخصياُت الخطاَب )الحكاَر( بينهُ 
ـِ القارِغ بأن   شاهُد مسرحيًة ا لْك كاَف يُ مكجكٌد في قمِب األحداِث، تماًما كمَ  هُ المتخاطبكَف؛ بهدِؼ إيها

 .(٘)عمى خشبِة المسرحِ 

                                                           

 .ٖٗٔة، ص. كنظرية الركايٗٚٔانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٔ)
مف سرديات الخطاب إلى سرديات الحكاية، عبد الحكيـ المالكي، منشكرات جامعة –جماليات الركاية الميبية  (ٕ)

 . ٖٗـ، صٕٛٓٓ، ٔأكتكبر، ليبيا،  ٚ
 .ٖٙٔانظرا السرد المؤطر، ص (ٖ)
 .ٖٙجماليات النص الركائي،  (ٗ)
 .ٔٓٔانظرا الزمف كالسرد القصصي، ص (٘)
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فقْط في الركاياِت  معركِض المباشِر في أربعِة مكااعَ خطاِب اللقْد جاءْت صيغُة ال
ـِ( ك)الراكؼ مَع( عمى الحكاراِت مِ ا يُ الخمِس كمِّها، مم   ْف خبلِؿ ؤكُد عمى سمطِة )الراكؼ العمي

و يجمس  أبو ىواش عمى حصيرت  . أحُدها مَع راٍك كميِّ المعرفِة يسرُد باميِر الغائِبا "ماتدخبلِته
ـ   . اعترض  بيت و. فاتًحا فخذي   أما يما وعورت و لحرارة  الشمس   و:الناس  عمي   و األجربي ف  ليعرض 

 .يا بو ىواش. ما يصير تؤذي الناس بمنظرؾ-

 الدختر قاؿ لـز الشمس تحوشؾ.-

 الشمس تدخل بيتؾ.-

 في البيت يضيق صدري. ىنا )أشوؼ الرايح والجاي(.-

 ررف في الطريق. عيب عميؾ.بس يا بو ىواش. الحريـ والبنات يم-

ف. أصؾ فخوذي-  .(ٔ)"إذا مرر 

ـْ يأِت بِه لغرٍض في ذاِته هُ بل مْف تدخبلِت الراكؼ؛ ألن  كيبدك أف  الحكاَر قْد خَ  كإبراِز  ،ل
يَء . كلكْف جِ ، كالتعميِق عمى ذلؾَ رؤيِة الناِس ك)أبي هكاش( في جمكِسِه في الشارِع كاشًفا عكرَتهُ 

( ابنِة ( ك)فطكـَ ( ك)كاحَة( )أخَت سمكـٍ )أبي هكاشٍ  سبًبا في كقكِع حدٍث يككُف بيفَ ؛ ليككَف بهِ 
قٌة إلى نهايِة الركايِة، كمقتِل )أبي هكاش(، كاختطاِؼ عميِه أحداٌث متبلحِ  نىبْ )فرزانَة الفاجرِة(، يُ 

(؛ ِل )أبي هكاشٍ تَ ا في مقْ مهُ ُه، كعْف )فرزانَة( كبنِتها؛ التهامِ اِس في البحِث عنْ (، كتكاتِف الن  )سمكـٍ 
ـْ يعمْق عميْ  ـ  السارُد بالحكاِر؛ فم ـْ يهت  .هِ لهذا ل

( باميِر األناا الحكاراُت الثبلثُة الباقيُة مجتمعًة في ركايٍة كاحدٍة مَع )سارٍد معَ  كجاءتِ 
األخيُر مَع شخصيٍة  . كجاءَ (ٕ)ها جاءا مَع السارِد المركزؼِّ )لبنى( خبلَؿ مكالمٍة هاتفيةٍ اثناِف منْ 

يا؟.. أنا أطمق  ( كالُد )لبنى(؛ حيُث قاَؿا ")عبُد الكهابِ  سردْت باميِر األنا، كهيَ  بدرة اؿ..  أطمق 
 ساطعًة في قمبي ساريًة في شراييني؟... ما تزاؿ  

                                                           

 .ٕٚٓالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٖٚٔ-ٕٚٔكص ٔٗٔ-ٓٗٔانظرا خذها ال أريدها، ص  (ٕ)
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 )يا بدرة يا عيوني ترى ىذه مو حالة(.-

 )يعني شموف؟ ما أشوؼ أمي؟(.-

 زوجؾ ولي حقوؽ(.)أنا ما حرمتؾ مف أمؾ لكني -

 )وحقوقي؟ ما تفكر فييا(.-

 )وعيشتي بيالبيت المي ما يدؽ بابو أحد. حتى أىمؾ ما يحبوني(.-

 )أنا أحبؾ.. ىذا ما يكفي؟(.-

)الحب ما يكفي، أنا مم يت مف ىالحبسة، عند أمي أحس بحريتي، أشوؼ الدنيا -
 وأستانس(.

 )شنو المطموب حتى تستأنسيف وأنت في بيتؾ؟(.-

 .(ٔ)"يني أطمع، أشوؼ الناس وأكمـ البشر أو خميني أتميى في الخياطة مثل أمي()خم-

ى قَ بْ ا قاَلها المتحاكركَف دكَف أْف يبدَلها السارُد؛ "حتى يَ ْت كمَ يَ فالامائُر في هذا الحكاِر بقِ 
؛ إْذ (ٕ)"بلِؿ إعادِة اإلنتاِج باميٍر آخرَ ْف خًعا،  يَر متراجٍع كال باهٍت مِ كهُج الشخكِص ممتمِ 

ـِ  ـْ ُتحَ عيوني، أمي، أنا، لي، حقوقي،...()جاءْت كمُّها باميِر المتكم ، ْؿ إلى اميٍر آخرَ ك  ، كل
ُه مكجكٌد في قمِب الحدِث. هذا ؛ ليشعَر المتمقي أن  عيونو بدرة، أميا، ىو، حقوقو،...()كأْف ُيقاَؿا 

ْف خبلِؿ أصكاِت ألحداِث كالمكاقِف إال مِ ال تتكشُف بعُض ا ُه "قدْ ناحيٍة أخرػ فإن   ناحيٍة، كمفْ  مفْ 
ـْ يكِف ال سي   (ٖ)بعِض الشخصياِت" ـْ يكِف الراكؼ كمي  المعرفِة، كالمثاِؿ السابِق؛ حيُث ل ما إْف ل

ْف خبلِؿ السارُد )لبنى الصغيرُة كالكبيرُة( كمي  المعرفِة؛ فتركْت كالدْيها يكاحاِف أسباَب الطبلِؽ مِ 
ها؛ حيُث كانِت األّـُ تشعُر بالَكْحدِة تعميٍق منْ  دُّ الِبذرَة األكلى لمطبلِؽ، دكفَ عَ هذا الحكاِر الذؼ يُ 

َل بالخياطِة في بيِتها؛ لتستأِنَس بالنساِء، َق األُب عمى رْ َبِتها في أْف تشتغِ ِة البيِت، فكافَ سَ بسبِب حبْ 
                                                           

 .ٜٗ-ٛٗخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٜٗالتقنيات السردية في ركايات عبد الرحمف منيف ، ص (ٕ)
، ٔاألردف،   -بناء الخطاب الركائي عند أحمد الزعبي، جهاد المرازيق، دار الكرمل لمنشر كالتكزيع، عماف (ٖ)

 .ٖٙصـ، ٕ٘ٓٓ
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األكلى، فغازَؿ امرأًة أخرػ، كقب مها ُه، فأراَد أْف يعيَدها إلى سيرِتها كلكن ها انشغمْت عنْ  ؛ففِرحْت 
 أؼِ –ها معي( ْت عمى الطبلِؽ، فصرَخ بكجهِها )سآخذُ كأصر   أماَمها؛ لُيثيَر  يرَتها، لكن ها عافْتهُ 

ْت عميِه )خذْ  -هُ تُ ابنَ  ـ  الطبلُؽ. فػ)السارُد معَ فرد  ( تركِت األُب يكاُح كُيَبئُِّر ها ال أريُدها( كت
ـْ تُ  ـْ ُيخبْرها بهِ غَ في الصِّ  دِرْؾ أبعاَد ُ المكقَف الذؼ ل ْف خبلِؿ َف لممتمقي مِ ي  أحٌد في الِكبِر؛ ليتبَ  ِر، كل

ّـِ كانشغاَلها عنْ  المتمقي السارَد  ، لئبل  َيتهـَ السبُب في الطبلِؽ كليَس هكَ  هكَ  هُ األِب أف  عناَد األ
هاأكثَر مِ  حبُّهُ ها تُ ٍع أن  ْف مكاْت في أكثِر مِ الذؼ أْعمنَ -بيها )لبنى( بانحياِزها ألَ   ؛ إذا هيَ -ْف أمِّ

ها؛ كأدانْت أم ها، ككأن ها أرادْت مِ  بر أْتهُ  ْف خبلِؿ إبراِز صكِت األِب أْف ال تنفرَد كحَدها في إدانِة أمِّ
ْف الخالي مِ –الحكاَر المباشَر  خبلِؿ مشاهدِتهِ  مفْ  -الحًقا–يشارَكها في ذلَؾ األُب، كالمتمقي  بلْ 
األـ ؛ لكْي َيْعِذَر  ْف خبلِلهِ الذؼ سُيديُف مِ  -ؤثُر في عاطفِة المتمقي كعقِمهِ بلِت السارِد التي قْد تُ تدخ

 المتمقي السارَد )لبنى( في مقاطعِتها أم ها.

  ير المباشر   المعروض   الخطاب   صيغة   -الثاني الغصف  

ّـُ فيهِ أقلُّ مباشرًة مِ  كهكَ  نقُل أقكاِؿ الشخصياِت بشكٍل  يِر  َف المعركِض المباشِر، كيت
ْد يتدخُل بالاميِر، كقْد ، كقبتدخِل الراكؼ بشكٍل جزئيٍّ بإشاراٍت خبلَؿ العرِض كقبَمهُ  مباشٍر؛ كذلؾَ 

 .(ٔ)ُيبقيهِ 

ـِ )أنا( كالحكاِر  ،لقْد جاَء تأطيُر الحكاراِت تارًة بػ)السارِد مَع( المشارِؾ بالاميِر المتكم
تأمريني بأي خدمة؟ ىززت  رأسي نفًيا. فتطمعت  –الذؼ داَر بيَف السارِد )ناديَة( كالعبِد )عطيَة(ا "

 مكتوـ ، عدت  أواصل  لعبتي: إليَّ عيناه بسؤاؿ  حائر  

 أنت سعيد  بحياتؾ؟-

ه، ىل حًقا ىو مقتنع  أف  ل شيء  ينقص  - ؟! أزعجني رد  ـ  وىل ينقصني شيء  ىو  و، أ
 و: و؟ سألت  مكانت   ور  بضآلة  شع

ر بضحكة   ريبة:-  وحريتؾ؟ فج 

                                                           

 .ٖٔ. كبناء الخطاب الركائي عند أحمد الزعبي، صٜٚٔانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٔ)
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 سواكف   إيقاظ   ؟ شعرت و ييزأ  مني، ىل تراني عبًثا أحاوؿ  ىل ترينني محبوًسا في قفص  -
 .(ٔ)"؟...روح  مفقودة  

؛ لتبياِف الحالِة الشعكريِة التي تغَشى األنا - الًبا–في هذ  الحالِة تأتي مصاحباُت الحكاِر 
ىل تراني عبًثا أحاوؿ  إيقاظ  سواكف  روح  مفقودة، ىل حًقا ىو )المحاِكَر في أثناِء الحكاِر، كػ

 ا حالُة حَنٍق كحيرٍة أصابتِ ، كالحالُة هنَ (مقتنع  أف ل شيء ينقصو، أـ ىو شعور  بضآلة مكانت و
ـِ مباالِة المحاِكِر اآلخِر. أكْ  ِز مبلمِح المحاِكِر اآلخِر تأتي المصاحباُت؛ إلبرا السارَد؛ بسبِب عد

ُل حد  ، تِص دكَف تك ٍل في أعماِؽ نفِسهِ  كهيئاِت جسِمهِ  كبلِمهِ  ساطةِ ، كاستبطاِف مشاعِر  بك كهيئاِتهِ 
ـِ، كمَ  استبطاٌف  فتطمعت  إليَّ عيناه بسؤاؿ  حائر  مكتوـ ()ا في المثاِؿ السابِق معرفِة الراكؼ العمي

ر بضحكة   ريبة). كلمشاعِر ِ   .كصٌف لهيئاِتهِ  (فج 

(، كالحكاِر الذؼ داَر بيَف ( بالاميِر الغائِب )هكَ التأطيُر تارًة أخرػ بػ)السارِد العميـِ  كجاءَ 
ؾ؟–)سعاَد( كزكِجها " ! تتصوريف  أنني أحب   ير   ىكذا يا سعاد 

أعذرني. طفح الكيل. ما عمرؾ ىجرت  الفراش أو استغنيت عني. أفاض عمييا مف -
 حنان و:

و : أظفرؾ-  يسوى كل الحريـ... ىزَّت يا الكممات  وأخافت يا. مسحت  عمى عيني 

اسـ هللا عمى عيونؾ. يا بعد عيوني... وهللا لو صرت لقمة يشيمونؾ ويحطونؾ. ما -
ـْ تأِت لتبياِف حاِؿ السارِد المعمِّقِ  (ٕ)".أعافؾ  ليَس  هُ ا؛ ألن  ا في اميِر األنَ كمَ  فالمصاحباُت ل

ـْ شخصياِت الركايةِ ْف شخصيًة مِ  ؛ بْل جاءْت إلااءِة الشخصياِت، كألف  السارَد عميـٌ بكلِّ شيٍء ل
ا في اميِر األنا. بْل إااءًة محدكدًة كمَ  ِتهاإااءَ حتى  يكتِف بإااءِة شخصيٍة كاحدٍة فقْط، أكْ 

و  )الظاهرَة  ها، فأااَء حركاِتهـِ َء أطراَؼ الحكاِر كم  أاا الدفينَة  َرهـُ ، كمشاع(مسحت  عمى عيني 
 أفاض عمييا مف حنان و(.)

                                                           

 .ٖٖ-ٕٖصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٕٔالُعْصُعص، ص (ٕ)
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ـْ يؤطِّ أم   ـِ  ْ  يِر مباشٍر(، عمى الر   ْر أؼ  حكاٍر )مباشٍر أكْ ا اميُر المخاطِب )أنِت( فم
ها بعَد طكِؿ ُمها حِ سيتخم   ي بأن هُ كحِ ْف أف  بعَض المكاِاِع تُ مِ  كاٌر، كمكقِف لقاِء )لبنى الصغيرِة( بأمِّ

ؽ  وفاح عطر  انقطاٍع " ؽ  ب ر  .. ب ر  ؾ  تواجييف  الباب  والمجيوؿ ... دنت  الساعة  وانشقَّ الباب  وحد 
ت  تمتقطيف  طمت يا إل وكاف صدر ىا كالجنة  يشفط ؾ  إليو   . ما كد  دارسيف وزنجبيل. ىي أم ؾ 

انة عميؾ(... وصوت يا ي مطر  ويبمل  سمعؾ  )لبنى! حبة قمبي. ماي  عيني. وخاطر هللا اشقد  ولي
، منذورًة لحضن يا الوالو ، لصوت يا المن دى باسمؾ   رًة مشدودًة لوجد  صدر ىا الالىث  كنت  محاص 
يا )لبنى. نظر عيني. ريحة قمبي. وردتي(... صوتيا اقتحـ دىشت ؾ  )عيني  بيف شيقات  دموع 

ؾ  أف ل تتذكري سوى لبنى. شوفيني. شوفي أمؾ. تذكرتيني والَّ بعد؟(... ر بة  راقدة  في قمب  
ـِ، حار  بالحناِف،  لمقارِغ أن هُ  ْت مقدمُتهُ حَ إْذ إف  هذا المكقَف أكْ  (ٔ)"العمقـ ينتظُر  حكاٌر ساخٌف بالكبل

 ،ا يعكُد ذلؾ ألسبابٍ مَ بصيٍغ أخرػ، كالمسركِد كالمنقكِؿ. رب   فكجَئ بصكِ هِ  كلكن هُ  ؛مشتِعٌل بالعتابِ 
التي تأتي مَع المعركِض  يِر المباشِر ال تكفي إلشباِع ر بِة السارِد هاا كأف  المصاحباِت منْ 

ا يربُض في أعماِؽ نفِسها، فاختارْت صيغَة المسركِد لساًنا لها؛ )لبنى الكبيرِة( في التعبيِر عم  
 ها. كمنْ ْف صيغِة المعركِض  يِر المباشِر كمصاحباِتهِ َع في التعبيِر أكثَر مِ سَ ليمنَحها مساحًة أكْ 

ْف خبلِؿ إبراِز صكِت )لبنى الصكِت مِ  -شبهِ  أكْ  –ـَ المكقُف بأحاديِة سِ أيًاا أف  السارَد أراَد أْف يت  
 َر عْف آالِمها كأكجاِعها بشكٍل أكاحَ ا المسركِد كالمسركِد الذاتي؛ لتعبِّ يِ ( بصيغتَ كالكبيرةِ  الصغيرةِ 
ّـِ الذؼ برَز في أربِع مراٍت ، ككتْ كأكسعَ  ْف ػ مجمكُعها أربعَة أسطٍر مِ ، ال يتعد  فقطْ ـِ صكِت األ

حُّ باستمراٍر عمى إبراِز صكِت المكقُف الذؼ ُيمِ  أمٌر يستدعيهِ  سطًرا، كهكَ  مجمكِع ثبلثٍة كأربعيفَ 
ّـِ عمى ابنِتها؛ ْف حناِف األِـّ أكثَر مِ الطفمِة المظمكمِة المحركمِة سنيَف طكاٍؿ مِ  ْف إبراِز لهفِة األ

ها.سْ لمسمسِل رَ  -نا سابًقاا أسمفْ كمَ –كاستمراٍر  ّـِ؛ لتبرئِة هجراِف السارِد )لبنى( ألمِّ  ـِ صكرٍة قاتمٍة لؤل

ا هَ ْف خبلِؿ االبتداِء كاالنتهاِء بِ لقْد كاَف لصيغِة المعركِض  يِر المباشِر حاكٌر كاسٌع مِ 
ًدا لزمِف القّصِ فيهِ (. باإلاافِة إلى ككِنها الفراشاتِ  (، ك)صمتِ ا )الُعْصُعصِ في ركايتيِ  ا، مَ محدِّ

فوجئت  بالطبيب  ( بػ"ركايُة )صمِت الفراشاتِ  المتْيِف ترتداِف كثيًرا إلى الزمِف المااي. فمثبًل بدأْت 
 يخبرني:

                                                           

 .ٛٙ-ٙٙخذها ال أريدها، ص (ٔ)
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ت  وصوتي المخنوؽ  يسأؿ  مذعوًرا..- هذا  خبلؿِ  فْ مِ  ،(ٔ)".ل بدَّ مف العممية. فسمَّر 
زمَف القّصِ يبدُأ بعَد مكِت العجكِز، كأف  األحداَث التي صارْت درُؾ أف  المعركِض  يِر المباشِر نُ 

 ( في قصِر )العجكِز( كما سبَقُه، جاءْت كمُّها بتقنيِة االسترجاِع.مَع السارِد )ناديةَ 

، ؛ إلااءِة المحاكريَف كالتركيِز عميْ -أحياًنا–تأتي مصاحباُت المعركِض  يِر المباشِر  هـْ
ـَ البحِر، كنَ جمسَ  فِ ( المذيْ )كْسميَة( ك)عبِد هللاِ  كالحكاِر الذؼ داَر بيفَ  ما؛ ا نفسْيهِ ِسيَ ا مًعا أما

، التصقت  بي كأرنبة  تخشى ِس، "سَ ما شرطُي العَ فبا َتهُ  ، ارتعشت  جاء الضوء  واىًنا مف البعيد 
، ىمست  لكف  اليمسة  أشبو  بالصرخة :  ة  -السكيف  د  عبدهللا!. التصقت  أكثر.. أحسست  بر ع 

. توترت  أعصابي، أصابني الشمل ...  ىا وانتقل  ذعر ىا إليَّ ىا بعنف  –جسد  ىيا... شددت يا مف يد 
ىي ا... ىي ا.. بكل   الرعب  –أفعم و، لكفَّ الضوء  الواى ف  المقترب  منَّا أر عب نا... ما تمنيت  أف  

 : ـ  يكف  أمام نا مف -المنتشر  في عمق يا تساءلت  ر  ببالي أيف.. ول أيف؟ أيف؟ أيف؟... لـ يخط 
رـ  إبرة   ، والوقت  أضيق  مف خ  ، والخوؼ  مكاف  سوى الصخرة ، أيف؟..؟ سؤاؿ  معقوؿ  لكنو محي ر 

. أيف...؟ والرعشة ..  ف  بأعطاف نا فتيتز  حتى لنكاد  نتساقط  ف تاًتا إلى األرض  زلزاؿ  يعص 
فة  ي نقذ ني؟  مية  المرتج  .. وصوت  وس  سأ طس  في الماء  حتى يذىبوا. ىم ع -والرعب.. والضوء 

مية...بس يا –ل وقت لدينا، إنيـ يقتربوف –قمبي.. ولكف... انفمتت  مف يدي!   .(ٕ)"وس 

ُة؛ لكثرِة لقْد طاَؿ الحكاُر الذؼ يعالُج حادثًة قصيرًة جًدا ال تتجاكُز مدُتها الثكاني القميم
عيكِف  ( الخائفْيِف مفْ الاكَء بعمٍق عمى نفسيِة )كْسميَة( ك)عبِد هللاِ  المصاحباِت التي سمطتِ 

ا صكرَة خكٍؼ المصاحباُت لهمَ  متِ أمسَؾ الشرطيُّ بهَما؛ حيُث رس العسِس، كافتااِح أمرَهما لكْ 
)كْسميُة( كاَف قراًرا  ذا قراًرا سريًعا، كحيَف اتخذْتهُ ما؛ فجعمهَما ال يعرفاِف أْف يتخِ نًة ممتدًة تمم َكهُ مهيمِ 

ا اقتنَع المتمقي بأْف ُتمقَي خطًأ كفاجًعا، كلكال صكرُة الخكِؼ الرهيِب التي رسمْتها المصاحباُت لمَ 
ها ال ُتجيُد السباحَة؛ المكَت عمى الفايحِة، مَع إدراِكها أن   لَ بنفِسها في البحِر، كُتفاِّ )كْسميُة( 

يا، فيي ل تجيد  السباحة ، ىي تحب  " ليذكَِّرها بذلؾَ  ا )عبُد هللا(ِ حيُث لِحَق بهَ  أردت  أف  أنبي 
، والمَّع ب  عمى شاطئ و... صوتي ينادييا لكنيا تسربت  إ فة ... الخوؼ  البحر  بالنظر  لى البحر  بخ 

                                                           

 .ٜصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٓٗٔ-ٖٛٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
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ط   خبل المعركُض  يُر المباشِر  ض؛ فمكْ (ٔ)"سوط ، تيرب  مف قسوت و إلى مجيوؿ  يحمل  ألف  سو 
ِب.مِ  َل )كْسميُة( المكَت عمى الخكِؼ المرك   ْف صكرِة هذا الخكِؼ المرك ِب الستبعَد المتمقي أْف ُتفاِّ

باألحداِث، إْذ تأتي ناظمًة لمحكاِر  لشخصياِت أكْ كأحياًنا تأتي المصاحباُت  يُر مباليٍة با
؟-"  ىل تشعر  بصداع 

-.  شيء  أكثر  مف الصداع 

. أشاح  بوجيو وتن يَّد:-  إذا جاء الطبيب  قل لو. وسيعطيؾ العالج 

 الطبيب  لف يزيل  عمتي. رتبت  عمى كتف و:-

ه في - . حيف لحع  ىدوء  . دخل الطبيب  السرير  أحسَّ ارتياًحا. ل تفقد األمل . تصبَّر 
 بادره:

 ىا يا سالـ. كيف الحاؿ؟ أجاب سالـ :-

و  في الغرفة :- د  الطبيب  ذراعي   ل أريد  أف أبقى ىنا... فر 

 ىنا ترتاح  أكثر. اعترض  صوت و. -

 . (ٕ)".تعطوني أبًرا. أصير  أحمـ. تالحقني كل الوجوه..–

ـَ الحكاَر، لتنظ فقطْ  جاءْت  (اعترض  صوت و، أجاب سالـ  ، دخل الطبيب  )فالمصاحباُت كػ
ـْ تأِت لغرٍض آخرَ   األحداِث.  ، كإااءِة الشخصياِت أكِ كل

 

 

 

                                                           

 .ٓٗٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٖٙ-ٖ٘المرأة كالقطة، ص (ٕ)
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 الذاتي    المعروض   الخطاب   صيغة   -الثالث   الغصف  

ـُ فيها إلى ذاِتهِ  تمؾَ  كهيَ  ـِ،  عْف فْعٍل يعيُشهُ  الصيغُة التي يتحدُث المتكم كقَت إنجاِز الكبل
ـِ  ُؼ سابًقا ُيعر  ما كافَ  الزمَف الماارَع، كهكَ  -النحكؼِّ  –أْؼ يشترُ  أْف يككَف زمُف الكبل

 .(ٔ)بالمكنكلكِج الداخميِّ 

ُه قاِتَل عرَؼ منْ الحكاَر مَع الطبيِب الذؼ حاكَؿ بشتى الطرائِق أْف يَ  (سالـٌ )هى بعَد أْف أنْ 
 الطبيُب. أخَذ يحدُث نفَسهُ  هُ عمُ فْ يما  َف الشرطيُّ كالمحاميُّ يفعبلِف مَعهُ كا ، كقبَمهُ )حصَة( زكجَتهُ 

ـٍا " ؟ حياتي كانت م رًة منذ  أف  فقدت  بأل لماذا يالحقونني؟ يريدونني آكل ألعيش. لمف أعيش 
 وجو  دانة . واآلف  ستكوف  أكثر  مرارًة بعد أف   اب  وجو  حصة ، لـ يبق  إل وجو  عمتي يطاردني
و. لماذا يريدوف نبش  ذاكرتي؟  كمما أ مضت  عيني، أراىا تشرع  مخالب يا وكأنني فأر  تريد  تمزيق 

و أمي الرائع  الذي  اب  عف  البيت  أـ وجو  دانة  الذي  يَّبت   ؟ وج  ـ . ماذا أتذكر  و  عمتي في الظال
 .(ٕ)".، حبيبتي ورفيقتي. أذكر لقاءنا األوؿآه  يا دانة

ـِ األفعاِؿ الماارعِة  يالحقونني، يريدونني، آكل، )لقْد جاَء المقطُع السابُق كعبَر استخدا
، أراىا، تشرع، تريد، أذكر،... المكحيِة باستمراِر  (أعيش، ستكوف، يبق، يطاردني، أ مضت 

 حياِة؛ لفقِد ِ ِق كالمتكجِس كالكارِ  لممِ ( القَ ، كمَع الصكِر العاكسِة لمشاعِر )سالـٍ الحدِث كديمكمِتهِ 
ـَ حياِتهِ  كركائَزها الكديعَة اآلمنَة )أمه، زكجته، قطته دانة(، كتفاعِل هذا المعركِض  ،الجميمةِ  معال

ـِ المحظاِت القاتمِة التي يعيُشها ؛ لرسْ -الذؼ جاَء أْصبًل نتيجًة لها-الذاتيِّ مَع حكاراٍت سابقٍة  
شعاِر المركؼِّ لهـْ بأزمِة في مستشفى السجِف؛ بغرِض "  )سالـٌ( في حااِر ِ  ، كا  رفِع التكتِر الدراميِّ

ْف خبلِؿ هذا مْف ناحيٍة. كمف ناحيٍة أخرػ استطاَع السارُد مِ  ،(ٖ)الشخصيِة المستمرِة  يِر المنتهيِة"
السابِق لممعركِض –المعركِض الذاتيِّ السابِق أْف ينتقَل بالسرِد بسبلسٍة بالاميِر الغائِب )هك( 

                                                           

 .ٖٗ. كجماليات الركاية الميبية، ٜٚٔانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٔ)
 .ٕٔالمرأة كالقطة، ص (ٕ)
 .ٜٛجماليات الركاية الميبية، ص (ٖ)
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ـِ )أنا(، حيُث قاَؿ بعَد االنتهاِء مِ  -الذاتيِّ  ا "إلى السرِد بالاميِر المتكم أذكر  َف المعركِض الذاتيِّ
نا األوؿ    .(ٔ)باميِر األنا(" )سردٌ  عادت  أمي مف السوؽ ( ذاتي   )معركٌض  لقاء 

؛ ليككَف نقطَة انتقاٍؿ سمسٍة  كفي مثاٍؿ آخرَ  ـَ المعركِض الذاتيِّ استطاَع السارُد استخدا
َف التكتِر. ، كيشعَل السرَد بمزيٍد مِ ْف أكجاِعِه كآالِمهِ نعٍة لممتمقي إلى المااي؛ ليرسـَ مزيًدا مِ كمق
َف َرها مِ َحها بإجراِء العمميِة، كحذ  هى السارُد )ناديُة( حديَثها مَع الطبيِب الذؼ نَص أْف أنْ  فبعدَ 

أخذت  أقمب  أموري. الحيرة  تتنازعني. ىل أ جري العممية  خاطُب نفَسها بقكِلهاا "التأجيِل، أخذْت تُ 
ـ  أفعل  سيتحوؿ  األمر  إلى عقبى  ير  حميدة ؟ لف أىرب   ؟ ىل صحيح  ما قالو إنني إف ل أـ أىرب 

رًة يعايُشها اآلف، فَرسـَ السارُد صكرًة متكتِّ  .(ٕ)"بيرمف قدري. ما أعانيو  شيء  بسيط  ل يدعو لم
ْف خبلِؿ االنتقاِؿ إلى الزمِف المااي لممقارنِة بيَف ألمْيِف )الهركب(ا الحااِر سابٍق مِ ربَطها بتكتٍر 

، ذلؾ اليروب  مف قصر  ا "كالمااي، حيَف أكمَل قكَلهُ  ما أعانيو شيء  بسيط  ل يدعو لميرب 
ؽ  الباب  العجوز  كانت  دوافع و ضروريًة، كاف يجب  أف  أحاول و منذ  الشيور  األولى... أخذت  أطر  

قة . تمنيت  في لحظة  أف تفتح   ت   ير  مصد   . حيف فتحت  أمي الباب  شي ق   بتالحق  مجنوف 
يا ـ  زاَد مِ  .(ٖ)"...ذراعي  ها كأبيهاا "َف التكتِر مِ ث يا ْف خبلِؿ الحكاِر الحادِّ الذؼ داَر مَعها كمَع أمِّ

. ...– مجنونة؟ شو سويتي؟ ألقمت يا ردتي بحن ق  وصراخ  مماثل  .. ىربت   .(ٗ)"ىربت 

 ميزٌة اتسمْت بها )ليمى العثماُف( في ركايِة )صمتِ  آخرَ ْف زمٍف إلى كاالنتقاُؿ مِ 
براعِة التخمِص دكَف تفكيٍؾ لمسرِد، كدكَف أْف يشعَر باالنتقاِؿ بسبلسٍة ك عمى (؛ لقدرِتها الفراشاتِ 

 .ْذ يجُد نفَسه فجأًة في زمٍف آخرَ المتمقي بهذا االنتقاِؿ، إ

 ا عمى نفِسهِ عمى هيئِة أسئمٍة يمقيَها السارُد باميِر األنَ  -أحياًنا–يأتي المعركُض الذاتيُّ 
َؽ صدُرُ  في ُأُتكِف ها تأتي بعَد أْف يحترِ ها، تكحي عادًة بالقمِق كاالاطراِب؛ ألن  أْف ُيجيَب عميْ  دكفَ 

َث مَع السارِد ا حدَ حيرِة كالت َيَهاِف، كمَ َف الالصراعاِت الداخميِة، كيهيـُ عمى كجِهِه في طيٍف الزٍب مِ 
ل أستطيع  إقصاء  الموتش عف )لبنى( التي تساءلْت عِف المكِت بعَد اشتعاِؿ فكرِتِه في ُمَخيِّمِتها "

                                                           

 .ٕٔالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
 .ٕٚصمت الفراشات، ص (ٕ)
 .ٖٚ-ٕٚالسابق، ص (ٖ)
 .ٖٚالسابق، ص (ٗ)
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تفكيري، ول مداىمة  األسئمة : ) ما ىو؟ ما شكم و؟ يقولوف عنو رحمًة وأ سم  يو الضربة  الغامضة  
ة  بنا في ال ؟ لماذا المترب  ص  . لماذا حيف خمق  هللا  الحياة  الجميمة  خمق  الموت  القبيح  مكاف  والزماف 

يـ؟ إف كانت الروح  ىديت و المقدَّسة   إلينا فمماذا يستر د   يخمق  البشر  ثـ يخطف  أرواح 
ـْ يتساءِؿ السارُد )(ٔ)ىداياه؟(" َف كالقمِق مَ لبنى( عِف المكِت إال بعَد كصكِلها إلى ُذركِة الخكِؼ . فم

ها ك)مسعكدَة( كصديقِتها )مارؼ( ككلِّ َمْف ُتحبُّهـْ  . هذا العمُق الكبيُر مَف المكِت عمى أبيها كأمِّ
رَج عْف عباءِة األدِب مَع هللِا؛ الحبِّ كالخكِؼ عميهـْ جعَمها ككأن ها بأسئمِتها الفمسفيِة كادْت أْف تخْ 

ـِ إال أْف يؤمَف بأن   إذْ  ٌر محتكـٌ عميِه، كال يعترَض عمى ذلِؾ؛ كلكْف شدُة الخكِؼ قدَ  هُ ال يميُق بالمسم
 الشؾِّ كهذياِنها. أدخمْتها في  يبكبةِ 

ا ُق بهَ فكرٌة معينٌة ينطِ  كقْد أتْت صيغُة المعركِض الذاتيِّ لتأسيِس شعكٍر جديٍد تسبُبهُ 
ِؿ شعكِر )عبِد هللاِ  ىذه الميمة .. ا "هِ إلى الترِح، بقكلِ َف الفرِح ( بسبِب البحِر مِ صاحُب الشعكِر، كتبدُّ

حدتي، ستكسر  حدة  الكآبة   التي  لو سمعتني األسماؾ  ستفرح ، ستأتي تتراقص  حولي وتؤنس  و 
يا، ستصير  بروًقا تيزني فتنسكب  مف داخمي كل األحزاف، وتحتفل  بي وكأنيا في ليمة   أحس 

ق . آه يا وجعي.. لو أصب ؾ اآلف أ نيًة طاؿ ر  ىا. آه يا حزني.. أريد أف أمزؽ  أكفان ؾ  عيد  التي  اد 
نجرتي.. كـ  . آه أيتيا األ اني المخنوقة داخل ح  تمفني، أريد  أف تحيى جثث  فرحي التي انطفأت 

في بالبحر فتخرج  منو حبيبتي . فقْد كاَف البحُر ُيكلُد شعكَر الفرِح في (ٕ)"أتمنى أف تنطمقي وتعص 
ـَ مهنِة الحدادِة كمهناٍت  ْف شدِة تعمُِّقِه بهِ الذؼ مِ   رِؽ )كْسميَة( فيهِ نفسيِة )عبِد هللِا( قبَل  رفَض تعمُّ

ـَ مهنَة الصيِد، عمى الر   ـِ مِ أخرػ؛ ليتعم  ُب أسماَكهُ حِ كتُ  ْف َزَفرِ ؛ ألف  الحبيبَة )كْسميَة( ُتحُبهُ  
ـٍ َع حزٍف كشؤـٍ كتبَ ا. كلكْف بعَد  رِقها أصبَح البحُر منْ مَ كرائحَتهُ  كـ أتمنى أف )ذكرٍة لماٍض ألي

في بالبحر  فتخرج  منو حبيبتي كِر بالفرِح إلى َف الشعمِ  فتبدَؿ الشعكُر بسبِبهِ (؛ تنطمقي وتعص 
 الشعكِر بالترِح.

 

 

                                                           

 .ٜٗخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٕٔ-ٔٔكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٕ)
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 المنقوؿ   الخطاب   صيغة   -الثاني الفرع  

السكيسرؼُّ ا "أسمكٌب كسيٌط بيَف األسمكِب المباشِر ك يِر المباشِر، اكتشَفُه المغكؼُّ كهكَ 
الصيغُة  ، "كهيَ (ٔ)بشكٍل منهجيٍّ الركائيُّ الفرنسيُّ )فمكبير(" ـ، كتمثم هُ ٕٜٔٔ)شارؿ بالي( سنَة 

ـِ أكْ  ّـُ فيها نقُل كبل  نكعْيِفاإلى  حكاراِت شخصيٍة أخرػ. كتنقسـُ  التي يت

 المباشر   المنقوؿ   الخطاب   صيغة   -األوؿ   الغصف  

ـَ معركٍض نجُدنَ  كفيهِ  ـِ األصِل، كهكَ لكْف يقكـُ بنقِمِه متكمِّ  ؛مباشرٍ ا أما ينقُمُه  ـٌ  يُر المتكم
 .(ٕ) يِر مباشرٍ  ( أكْ مباشٍر )مخاطبٍ  . كقْد يقكـُ بنقِمِه إلى متمقٍ كما هكَ 

" "، كركايِة )الُعْصُعِص(،  تنصيصٍ  عبلمتيْ  كيأتي الخطاُب المنقكُؿ المباشُر دائًما بيفَ 
 مفَ  بيَف قكسْيِف ) (، كركايِة )كْسميَة تخرجُ  ِة(، كركايِة )صمِت الفراشاِت(. أكْ ط  كركايِة )المرأِة كالقِ 

ـِ متكمِّ ها(؛ ألف  الكبلـَ المنقكَؿ نقْ ها ال أريدُ (، كركايِة )خذْ البحرِ  ـٍ معًنى بًل مباشًرا اقتباٌس لكبل
 كلفًظا.

ـُ بػ)الاميِر الغائِب( في ركايكمثاُلهُ  ( عْف )سعاَد( ِة )الُعْصُعصِ ا ما نقَمُه السارُد العمي
ـ  تنس  أف  تحشو  أذني  أخيو  جسـو بالتحذيرات  والوصاياقكَلهاا "  :ول

 ""انتبو ألخيؾ. ل تشيل عينؾ عنو

 "حط بالؾ ل يروح مني. منَّاؾ"

 .(ٖ)""بالؾ أف يغافمؾ ويفمت منو"... مر ًما حف ع  جسوـ  الوصايا

 هاامنْ  ،َف الحكاِر ألسبابٍ مِ أْف يككَف أبمَغ  -هنا–كيكاُد النقَل 

                                                           

 .ٖٙجمالية النص الركائي، ص (ٔ)
 .ٗٗ. كجماليات الركاية الميبية، صٜٛٔانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٕ)
 .ٖٙٔالُعْصُعص، ص (ٖ)
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ّـِ فقطْ -ٔ ُه ر بًة منْ  ؛، التي ستحمي بها ابَنها المريَض أراَد السارُد التركيَز عمى كصايا األ
بًل بالكامِل. أم ا لْك كاَف ْف خبلِؿ استيعاِب أخيِه لمكصايا كمِّها؛ ليترجَمها فعْ في تحقيِق  ايِتها مِ 
ّـِ.لُكزِّ  ؛ٌؿ بينهماهناؾ حكاٌر متبادَ  ـِ كمْيِهما، كقل  التركيُز عمى كصايا األ ـُ لكبل  َع االهتما

ـُ فقداٌف لحريِة اإلرادِة، ، مر ًما حف ع  جسوـ  الوصايا()ا ذي َل السارُد النقَل بقكِلهِ -ٕ كاإلر ا
 تفسيًرا أكْ  في المناقشِةا تعميبًل أكْ  ، كال حق  لهُ يستمَع كيحفَع فقطْ  إال أفْ  (جسكـٍ ػ)فبل كظيفَة ل

ّـِ المكصيِة بشدٍة، حت   رفًاا. فالصكُت المسمكُع هكَ  ( حريَة امنَح السارُد )جسكمً  ى لكْ صكُت األ
ـِ كالمحاكرِة؛ لكتمْت أمُّهُ  ها االستماَع كاالنتباَ  كالحفَع فقْط؛ ؛ إِذ المكقُف يتطمُب لديْ صكَتهُ  الكبل

 .حفًظا عمى سبلمِة أخيهِ 

"هللا! ريحتؾ فيمتو ريحاف. (ا "ا عْف شخصياٍت أخرػ، كػ)معيكؼٍ كقْد نقَل السارُد أيًا 
ما خميت مكاف ول "ا عاد  جسـو ثانيًة دوف أخيو(ا "االبفِ  . كعْف )جسكـٍ (ٔ)"هللا يا ريحة الجنة  

(ا " . كعْف )عائشَة زكجِة جسكـٍ (ٕ)"بيت" قاؿ ألمو وركض عساؾ قدـ السعد والوعد". "مبارؾ "الجدِّ
 . (ٖ)"حيا هللا بنت األوادـ. ىال و ال بزينة البنات". "منو الماؿ ومنؾ العياؿإف شاء هللا 

نقَل السارُد عْف شخصياٍت لها دكٌر كااٌح في الركايِة، كالشخصياِت السابقِة الذكِر،  لقدْ 
ـِ ْع لها صكٌت إال بالنقِل، كنقِل السارِد لكبلمَ ُيسْ  لـْ  كعْف شخصياٍت أخرػ لها دكٌر باهٌت جًدا، أكْ 

لـ تتردد إحداىف كعْف شخصياٍت مجهكلٍةا " .(ٗ)"لـ تيتـ. قالت "ىذا قدر هللا)ميته الخياطة(ا "
ـ  هللا  منيا  أف تصرح  بما اعتمج  بصدور  الناس  وألسنتيـ تعميًقا عمى موت  عائشة : " لقد انتق

 سارًدا عميًما بكلِّ شيٍء أْف يسمَيهُ ُه . القائُل مجهكٌؿ، ككاَف بمقدكِر السارِد ككنُ (٘)""ألنيا سحرت  لؾ
ـٍ، كػ)هديلَ  ( لْك سم اها بذلَؾ ألصبَح القكُؿ منسكًبا لػ)هديلَ  ؛ ألن هُ امتنَع عْف ذلؾَ  هُ كلكن   ؛( مثبًل باس

َف الشخصيُة أكثَر مِ  بما قالْتهُ  أخرياٌت؛ كلكْف الهتماِمهِ  ُهف  كيعترُض عميهِ بعُا  ، قْد يرتايهِ فقطْ 
المعاِصراِت  عْف تسميِتها أْف يككَف القكُؿ قكَؿ النساِء كمِّهف   أراَد بامتناِعهِ  ِسها، كأن هُ الشخصيِة نف

                                                           

 .ٓٔالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٗٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٖٚالسابق، ص (ٖ)
 .ٚٗالسابق، ص (ٗ)
 .ٜٜالسابق، ص (٘)
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؛ مم  ( فقطْ قكَؿ )هديلَ  كليَس  ،لمحادثةِ  ْف حدِة خفُف مِ ا يُ ، ككأف  الجميَع ارتَاكا العقاَب اإللهي 
 يجعُمهُ  بالعقاِب اإللهيِّ الجميِع  براا( زكِج )عائشَة( الميتِة حْرًقا، إْذ الشعكِر بالذنِب لدػ )جسكـٍ 

ـُ بِه كيرتايهِ   أيًاا. يسمِّ

ـُ باميِر الغائِب نقْ  ـْ يكتِف السارُد العمي ب؛ بْل نقَل ما الشخصياُت فحسْ  َل ما تجهُر بهِ ل
ساررت  نفسيا: "إف كانت ىذه فعايل فطـو أخاؼ ا النقُل عْف )سعاَد( "أيًاا، كمثاُلهُ  كَف بهِ ُيسرِّ 

َل عْف كنقَ . (ٕ)""كالميا معقوؿ" قاليا في سره شاكًرا حنان يا ها "زكجِ  . كعفْ (ٔ)"تي منيا"عمى بن
ِتها )شمةَ )عائشَة( في أثناِء تحاكِرها مَع زكِجها )جسكـٍ  ا بكجٍه كذكٍب (، حيَف دخمْت عميهمَ ( كَار 

طاب حالؾ. عقل وثقل. ما تصدقيف كـ أنا مستانس. -ىتف سعيًدا: يصطنُع البشاشَة كالفرَح "
أت  نار ىا فبل يمكُف لػ)عائشَة( أْف  (ٖ)"."هللا ل يتمـ عميؾ وناستؾ: بسر  ىا  مت  الكممات. أطف 

ايَء لنا حقيقَة )عائشَة(، كحقَدها ا ذلَؾ؛ ليُ تصرَِّح بذلَؾ، ككاَف ال بد  مَف السارِد أْف ينقَل لنَ 
؛ لظف  ااكتفى السارُد بالحكاِر فقْط دكَف أْف ينقَل كبلَمه مر  عمى زكِجها كعمى َارِتها. أم ا لكِ المست

 ا.مَ قْد صفا قمُبها نحَكهُ  االمتمقي أن ه

ـِ مِ  ِه عْف ْف إن ها ساردٌة، كنقمِ كقْد نقَل السارُد باميِر الغائِب عْف شخصياٍت عمى الر 
ـٍ( السارِد باميِر األنا  يا بيف ساقيو. "اندسي يا حموتي تدفئؾ ")سال مسح عمييا، نا اىا، دسَّ

" في تمؾ الميمة  الباردة   ف جعت  موئي بصوتؾ  الناعـ. سأخرج  ر ـ البرد  وآتيؾ  باألكل  جواربي. وا 
 ِه )دانَة(؛ ليتبيفَ طتِ ( عْف مشاعِرِ  الفي ااِة تجاَ  قِ . أراَد السارُد أْف يعبَر )سالـٌ (ٗ)"كاف الحدث  

التي رأْتها  لممتمقي مدػ حبِّه الكبيِر لهاػ كهكَؿ الفاجعِة التي ستمحُق بِه بعَد مقتِمها عمى يِد عمِتهِ 
ـٍ( رأِت  في هذ ِ  الميمِة مَع هرٍّ يجامُعها، فرمْتها خارَج البيِت؛ كلكن ها عادْت، كفي  فمٍة عْف )سال

مًئا يدؿُّ عمى حمِمها؛ فقذفْتها في بيِت الخبلِء فرأْت بطَنها ممت ؛فأمسكْت بها العمُة القطَة بجانِبهِ 
 ؛ خكًفا مْف أْف تتكاثَر فيمتمَئ البيُت بعياِلها.-كماتْت  –لتمكَت 

                                                           

 .ٚٗالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٜ٘السابق، ص (ٕ)
 .٘ٚالسابق، ص (ٖ)
 .ٕٕالمرأة كالقطة، ص (ٗ)
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ـِ نصيٌب في النقِل كالسارِد باميرِ  قَل السارُد الغائِب، فنَ  لقْد كاَف لمسارِد بامير المتكم
. كُيعدُّ  (ٔ)("ل تأخذ  عمري قبل أف أزو ج  لبنىيا رب )ها( عْف أبيها "ها ال أريدُ )لبنى( في ركايِة )خذْ 

في  هـ  حدٌث مُ  ألجِمهِ  ُبنيَ هذا الدعاُء حجَر أساٍس في انتقاِؿ )لبنى( مَف الطفكلِة إلى الِكبِر؛ حيُث 
فكرة " أمنيَتهُ  الزكاُج؛ إرااًء ألبيها، كشفقًة كخكًفا عميِه مَف المكِت قبَل أْف ُتحقَق لهُ  حياِتها كهكَ 

ـ  الذي يردد  بعد  كل   صالة  )يا رب ل تأخذ عمري قبل الزو  اج  كانت ت رعب ني؛ ألف دعاء  أبي الدائ
أف أزوج  لبنى( يثير مخاوؼ  تتقرفص بقمبي. لـ يكف الدعاء  يموح براية  العرس وثوب الزفاؼ. 

كنقمْت . (ٕ)"كنت  أحسو كوميض سيف  أسود يتجو إلى عنق  أبي، فقد اتحدت  فكرة  زواجي بموتو
وفي رسالة  كنْقبًل مكتكًبا "، (ٖ)"منخاري بيسبح الرب(أيًاا عْف صديقِتها )مارؼ( نقبًل شَفهي ا ")

أخرى كتبت  لي عف يوسف)أنا خطبت لشب متل القمر عيونو خضرا متمي، طويل متل رشدي 
 .(ٗ)"أباظة، وشواربو..! ياي ما أحمى شواربو(

)أنِت( فقْد جعَل صيغَة المنقكِؿ الكسيمَة الكحيدَة إلبراِز ا السارُد باميِر المخاطِب أم  
؛ فنَ  ّـِ )لبنى( كأبيها قكَلهماا "أصكاِت الشخصياِت كالتعرِؼ عمى كجهاِت نظِرهـْ أبوؾ  قَل عْف أ

ء   ضب يا: )خذىا ل أريدىا( كعْف . (٘)"أطمق  سيـ  قرار ه: )سآخذىا معي(. أمؾ  صرخت بمل 
( مسحت  عمى)مسعكدَة(ا " . (ٙ)"رأسؾ  وطمأنت ؾ  )باكر يجيبيـ أبوؾ  مع باقي األ راض  واليدـو

، صوت و امتط  إليؾ  خشًنا )ىالو  عيني لبنى(زكِج أمِّها " كعفْ  كعْف )لبنى . (ٚ)"لـ ترفعي ناظريؾ 
ت  بو أباؾ  ( "الصغيرةِ   .(ٛ)")ويف نروح؟( سؤاؿ  خائف  واجي 

مباشرًة قصيرٌة جًدا؛ لر بِة السارِد باميِر المخاطِب  المبلحُع أف  أ مَب العباراِت المنقكلةِ 
ـِ صكرٍة َف الحكاِر؛ لرسْ ؛ لهذا خبل الخطاُب مِ الصكُت المسمكُع فقطْ  هكَ  في أْف يككَف صكُتهُ 

 نا ذلَؾ سابًقا.ا قمْ مكجعٍة كأليمٍة لػ)لبنى( كمَ 
                                                           

 .ٕٜخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٕٜالسابق، ص (ٕ)
 .ٜٙالسابق، ص (ٖ)
 .ٚٓٔالسابق، ص (ٗ)
 .ٜٕالسابق، ص (٘)
 .ٖ٘السابق، ص (ٙ)
 .ٖٚالسابق، ص (ٚ)
 .ٖٖالسابق، ص (ٛ)
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تدؿُّ عمى أف  الكبلـَ  ،ها( في الركاياِت الخمسِ كأشباهُ  ا )قاؿَ عادًة ما تأتي كمماٌت مثلَ 
 ،(ٔ)"حيف وصمتيا شماتة  فرزانة وقول يا: "مف بغى شري. يطأ عباتي"قبَل المنقكِؿ " سكاءٌ  ،منقكؿٌ 
عاد  جسـو ثانيًة دوف أخيو: "ما بعَد المنقكِؿ " السارُد عْف )فرزانَة(. أكْ  مَثٌل ككيتي  نقَمهُ  كهكَ 

ها(، كأشباهُ  اصطحاِب )قاؿَ  دكفَ ياًنا يأتي المنقكُؿ كأح. (ٕ)"خميت مكاف ول بيت" قاؿ ألمو وركض
أشرع الباب  وافتعل  فرًحا ربما ليخفف عنؾ  وطأة  الغربة )ىذا كالنقِل عْف األِب )عبِد الكهاِب( "

، ككأف  السارَد أراَد بهذا (ٖ)"عيناؾ  صافحتا الحوش  الصغير بيتنا الجديد. شوفيو.. وايد حمو(
ها( السرعَة لتحقيِق عنصِر المفاجأِة؛ ليزيَل عِف الطفمِة )لبنى( الكدَر كالتعَب هُ كأشبا الحذِؼ لػ)قاؿَ 

ها كفي االرتحاِؿ منْ  كالهـ  الذؼ القْتهُ  المفاجأَة  ها(، فكانْت هديُتهُ ها ال أريدُ ه يكـَ )خذْ في بيِت أمِّ
 )البيَت الجديَد(، كالمفاجأُة تتحقُق بغتًة دكَف مقدماٍت.

 المباشر    ير   المنقوؿ   الخطاب   صيغة   -الثاني الغصف  

ّـُ  كفيهِ  ـِ أكِ  يت ـٍ مِ  الحكاِر مَع تغييٍر أكْ  نقُل الكبل ـِ  ْف ِقبلَ تنظي الناقِل الذؼ ال يحتفُع بالكبل
. كقْد جاَء بشكٍل قميٍل جًدا مقارنًة بالمنقكِؿ (ٗ)لخطاِب المسركدِ بشكِل ا ُمهُ يقدِّ  هُ كلكن   ؛األصلِ 
، (٘)"أخبرت ني بدرة أف أمي كممت  أميا ونبيت يا أفَّ أبي إف  ع ر ؼ سيغضب  ا "كمثاُلهُ  المباشِر،

 اا يحتكؼ المثاُؿ السابُق عمى منقكلْيِف  يِر مباشرْيِف ُأْدرجا امَف صيغِة المسركِد، كهمَ 

ا كاآلتي بالمنقكِؿ المباشرِ  ( أبك )لبنى(، كهكَ )عبُد الكهابِ  هُ مَ )بدرَة( نقَ  نقٌل عفْ -ٔ
(.)" ؼ  سيغضب   أخبرتني بدرة : "أمؾ كممت  أمي ونبيت يا أف أباؾ لو عر 

ّـِ )عبِد الكهابِ -ٕ لو عر ؼ زوجي كاآلتي بالمنقكِؿ المباشِرا )" (، كهكَ نقٌل عْف أ
.)"  سيغضب 

كمْف خبلِؿ ما سبَق يتاُح أف  هناؾ ثبلثَة فركٍؽ بيَف المنقكِؿ المباشِر كالمنقكِؿ  يِر 
 َياالمباشِر، كه

                                                           

 .ٚٗالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٗٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٖٗخذها ال أريدها، ص (ٖ)
 .ٜٛٔكتحميل الخطاب الركائي، ص ٗٗانظرا جماليات الركاية الميبية، ص (ٗ)
 .ٖٗخذها ال أريدها، ص (٘)
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ما في المنقكِؿ  يِر المباشِر في المنقكِؿ المباشِر يككُف المفُع كالمعنى لمشخصيِة؛ بينَ -أ
 كالمفُع لمناقِل. ،يككُف المعنى لمشخصيةِ 

 بيفَ  أكْ  ،التنصيِص " " عبلمتيِ  في المنقكِؿ المباشِر ُيكَاُع الكبلـُ المنقكُؿ بيفَ -ب
ُر الكبلـَ المنقكَؿ؛ العبلماُت التي تؤطِّ  قكسيِف ) (؛ بينما في المنقكِؿ  يِر المباشِر فبل تكجُد هذ ِ 

ـِ المسركِد. إذْ   يأتي في دَرِج الكبل

ما تتغيُر الامائُر في في المنقكِؿ المباشِر تبقى الامائُر كما قالْتها الشخصياُت؛ بينَ -ج
 مثاِؿ السابِق.كما في ال ،المنقكِؿ  يِر المباشرِ 

ـِ المنقكِؿ، كليَس  ـِ بالكبل ، هُ الذؼ ُنقَل عنْ  بالشخصِ  يأتي المنقكُؿ  يُر المباشِر؛ لبلهتما
ت ني أسرؽ  مال و ا "الكبلـُ قصيًرا كمختزاًل، كمثاُلهُ  كيككفُ  رفضت  أف آخذ  حقي مف إرثو، تصور 

ف عميَّ مؤ  م ت  بموت و. عمي ىوَّ ، وأخي بعد أف  سرق ت  راحت و، وعجَّ كًدا أف ىذا حقي الشرعيَّ
ع  عمى نفسي بعد الضيق    .(ٔ)"لفتني لوضعي وأصرَّ أف أوسَّ

ما السارُد يترْكهُ  فالعّـُ كاألُخ شخصيتاف مهم شتاف ال دكَر لهما في الركاية؛ لهذا لـْ 
ما بعجالٍة بصيغِة المنقكِؿ المباشِر؛ حيُث جاَء ذكُره أكْ  ،سكاء بصيغِة المعركضِ  ،يتحدثاِف مباشرةً 

َع عمى نفِسِه ليكسِّ  ؛يأخَذ ُ  ِه أفْ ، كعميْ مْف حقِّهِ  ( بأف  اإلرثَ لتمريِر حقيقٍة إلى السارِد )عبِد الكهابِ 
ـ  بعَد الايِق الذؼ   بِه. أل

 يصب  كأحياًنا يأتي قكُؿ الشخصيِة بالمنقكِؿ  يِر المباشِر مختزاًل كقصيًرا جًدا؛ لئبل  
أطمق  ا "ْف أحداٍث، كمثاُلهُ عمى المنقكِؿ؛ بْل عمى ما سيترتُب عمى المنقكِؿ مِ  المتمقي اهتماَمهُ 

" ، وحيف  اقتربت  ميرولًة؛ أمرى ا أف تنادي العبد  فأراَد  .(ٕ)صوت و بالصراخ  ينادي إحدى الخادمات 
؛ لهذا نادي العبد(أف ت) نفِسهِ  المنقكؿَ  كليَس  ،آٍت بعَد المنقكؿِ  ا هكَ مَ السارُد أْف ينتبَه كيستعد  لِ 

ـْ يأِت بالمعرك  ؛ فيخرَج ِض؛ لئبل  ينقطَع السرُد كيتكقفَ جاَء الخطاُب بالمنقكِؿ  يِر المباشِر كل
ْف عذاٍب مَع ِه ما يحدُث لػ)ناديَة( كما ينتظُرها مِ المتمقي عِف الحالِة الشعكريِة التي يعيُشها بقراءتِ 

عذاًبا  هُ كاكعًيا لمكحشِة كالتعذيِب، بعْد أْف القْت منْ قدكـِ العبِد )عطيَة( الذؼ أصبَح معاِداًل م
                                                           

 .ٚٗخذها ال أريدها، ص (ٔ)
 .ٕ٘صمت الفراشات، ص (ٕ)
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قدكـُ شٍر معركٍؼ مسبٍق  ا َيعني أف  قدكَمهُ ، مم  لعجكزِ ا عمى بكارِتها بأمِر اا كاعتداًء جنسي  نفسي  
 .ككيفيُتهُ  ينتظُر ماهي ُتهُ  هُ كلكن   ؛لممتمقي

ا ا قيَل سابًقا؛ تفادًيا لمتكراِر، كمثاُلهُ ِلمَ كتارًة يأتي المنقكُؿ  يُر المباشِر كإشارٍة كتمخيٍص 
ـ  أفعل  سيتحوؿ األمر  إلى عقبى  ىل أجري العممية  " ؟ ىل صحيح  ما قال و إنني إف ل أـ أىرب 

ـْ ينقْمُه بصيغِة (ٔ)" ير  حميدة ؟ . فنَقَل السارُد كبلـَ الطبيِب بصيغِة المنقكِؿ  يِر المباشِر، كل
يَء بِه لممقارنِة بيَف معاممتْيِف متناقاتْيِف جِ  هُ ِر ك يِر المباشِر؛ ألن  ِها المباشالمعركِض بشقيْ 

: الطبيِب بحقِّها، فقكُلهاا " صدرَتا مفَ  . وقف  وصوت و طمق  عذ ب  ، ودخم ت  أىاًل -طرق ت  الباب 
ِل لمحادثِة  ْف سرٍد ككصٍف ميقاُتُه هكَ بل ذلَؾ مِ ا تَ ، كمَ (ٕ)"وسياًل.. تفضمي... قبَل الحكاِر المفصِّ

ـ  –فوجئت  بالطبيب  يخبرني " ما في بدايِة الركايِة، كهكَ الذؼ داَر بينهُ  ل بد مف العممية... إف ل
: ت  ق  َـّ العممية  فقد يتطور  األمر  إلى.. ل سمح  هللا. شي  ، كالدليُل (ٖ)"ممكف...–سرطاف؟...  -تت

؛ فالحديُث (ٗ)"البتسامة  والترحيب  وما تالىا مف حديث  رقيق  ىذه الوداعة  و عمى ذلَؾ قكُلهاا "
المقارنَة لخ صِت الحكاَر  ا أرادتِ ناُ  آنًفا. كلكن ها عندمَ الحكاُر الذؼ ذكرْ  هكَ  الرقيُق الذؼ تقصُد ُ 

ـِ المنقكِؿ  يِر المباشِرا "، كاستخمصْت منْ كم هُ  ؟ أـ  ىل أجري العممية  ُه الحدَث األهـ  بالكبل أىرب 
ـ  أفعل  سيتحوؿ األمر  إلى عقبى  ير  حميدة ؟ َل  دكفَ  ،"ىل صحيح  ما قال و إنني إف ل أْف تفصِّ

 كباقي التفاصيِل ُذكرْت في الحكاِر؛ تبلشًيا لمتكراِر. العقبى، إْذ هيَ 

يقل أبي قاؿ  مالؾ والحمد هلل كثير، ولـ ِه "كيأتي المنقكُؿ  يُر المباشِر أحياًنا لمتعميِق عميْ 
ُؿ  فقك  (٘)"الماؿ... أمي قالت شوؼ ليا عمارة ولـ تقل شوؼ لنا عمارة. أشعراني بحقي وسيادتي

خالص.. وشوؼ ليا -" (ٙ)"سترثيف والحمد هلل ماًل كثيًرا -أبكْيِهما منقكٌؿ عْف حكاٍر سابٍق "
العدِؿ التي عمى ك  ،يِتها. فجاَء السارُد بالمنقكلْيِف لمتعميِق عمْيهما؛ لمتأكيِد عمى استقبلل(ٚ)"عمارة

                                                           

 .ٕٚصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٔٚالسابق، ص (ٕ)
 .ٓٔ-ٜالسابق، ص (ٖ)
 .ٔٚالسابق، ص (ٗ)
 .ٚٓٔالسابق، ص (٘)
 .ٙٓٔالسابق، ص (ٙ)
 .ٚٓٔالسابق، ص (ٚ)
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ْف حياِتهاا فترِة سمِب مكِت )العجكِز( زكِجها؛ لممقارنِة بيَف فترتْيِف مِ  حصمْت عميِهما بعدَ 
كفترِة االستقبلليِة كاالنفتاِح عمى الحياِة الجديدِة،  ،االستقبلليِة يتحدُد زمُنها بػ)ما قبَل مكِت العجكِز(

 (.مكِت العجكزِ  كيتحدُد زمُنها بػ)بعدِ 

ِل لمشخصياِت نصيٌب أيًاا في النقْ  ، كافَ الناقُل في األمثمِة السابقةِ  ا كاَف السارُد هكَ ككمَ 
حيف فاجأتو األزمة  أمرني أف  أفتح  الخزنة ، -كيف؟ بـ عوضؾ؟ -ا "كلكْف بشكٍل قميٍل، كمثاُلهُ 

و وقاؿ  ىذه شيادة  عتق ؾ  ومبمغ  كبير  باسم ؾ   . حيُث نقَل (ٔ)"في البنؾ  وأ حضر  لو مظروًفا. فتح 
 كبيَف السارِد )ناديَة(. )عطيُة( كبلـَ سيِدِ  )العجكِز( في أثناِء حكاٍر داَر بيَنهُ 

 المسرود   الخطاب   صيغة   -الثالث   الفرع  

 كينقسـُ إلى قسمْيفا

 ()الموضوعي    المسرود   الخطاب   صيغة   -األوؿ   الغصف  

األماكَف كالشخصياِت كاألشياَء، كيتحدُث عْنها كفيها يسرُد السارُد األحداَث، كيصُف 
، كُيرسُمها كهكَ   يِر مباشٍر.  مباشٍر أكْ  لهُ  إلى مركؼٍّ  عمى مسافٍة مم ا يقكُلهُ  امَف نسيِج النّصِ

 .(ٕ)صيغُة األكثُر شعبيًة كاستخداًماال كهيَ 

مَع  -أحياًنا–جاءْت  األكثُر استخداًما في الركاياِت الخمِس كمِّها، كقدْ  الصيغةُ  كهيَ 
. التيمت  حبتي ف  مف ا "السارِد باميِر الغائِب، كمثاُلهُ  يا نصفي ف  شعرت  بالصداع  يكاد  يشق  رأس 

. حيف  يا بالع صابة. وانطرحت  عمى السرير  عائمًة بيف الحيرة  والترقب  األسبريف. ربطت  رأس 
 .(ٖ)"وضحة  فتحت الباب  دخموا... سمعت  طرقات  الباب  ىبت  مستعيدًة كلَّ قواىا الخائرة. كانت

ـِ " حبكت  رأسي خطتي، بدأت  أخرج  إلى الحديقة ، أتجوؿ في كمَع السارِد باميِر المتكم
نيارات  الشمس  الربيعية ، أتسمَّى بمتابعة  البستاني   وىو يعتني بالزروع  المتنوعة ، حاذيت و يوًما 

، ويمقي ببعض  أ صان   ـ  صغار  األشجار  ، أحسست  كأنو يكسر وىو يقم يا إلى األرض 

                                                           

 .ٜٛصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٖٕ٘. كثنائيات في السرد، صٗٗ. كجمالية الركاية الميبية، صٔٙانظرا جمالية النص الركائي، ص (ٕ)
 .ٓ٘الُعْصُعص، ص (ٖ)
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. المذاِف )السارُد بصميِر الغائِب، كالسارُد باميِر األنا( كاَف استخداُمهما مَع صيغِة (ٔ)"أجنحتي
ـِ السارِد باميِر المخاطبِ المسركِد أكثَر مِ  ها ال الذؼ جاَء في ركايٍة كاحدٍة )خذْ  ،ِف استخدا

توقفت  ا "ْف أصِل مائتيِف كثبلٍث كعشريَف صفحًة، كمثاُلهُ مِ  ها( في حدكِد تسٍع كثبلثيَف صفحةً أريدُ 
ت  والتصقت  بمسعودة  م رتجفًة  ل أبوؾ  ومسعودة ، كالىما متخـ  بعذابو. انحدر  السيارة ، ترجَّ
. أشرع  الباب   ـ  أحد  األبواب  ويدس المفتاح  باكيًة، خطوات  قميمة  قطعتموىا قبل أف يقف  أبوؾ  أما

 .(ٕ)"ًحا ربما ليخفف عنؾ  وطأة الغريب  وافتعل  فر 

إف  األحداَث التي يسرُدها السارُد باميِر األنا في صيغِة المسركِد تتعمُق بِه كبشخصياِت 
ها( كعِف ها، تجكالها، تسميمَ الركايِة، كالمثاِؿ السابِق؛ حيُث سرَد السارُد )ناديُة( عْف نفِسها )خركجَ 

ا السرِد باميِر الغائِب، اَر األشجاِر،...(؛ بخبلِؼ صيغتيِ صغ هُ تقميمَ َءُ  بالزرِع، البستانيِّ )اعتنا
، المتْيِف تتعمُق أحداُثهما بشخصياِت الركايِة، كال عبلقَة ألحداِثِهما بِ كالسرِد باميِر المخاطَ 

)السالِف ْف شخصياِتها. فاألحداُث في مثاِؿ السارِد باميِر الغائِب شخصيًة مِ  ليَس  هُ بالسارِد؛ ألن  
( تتعمُق أحداُثه بػ)عبِد  ُ ( تتعمُق بػ)سعاَد(، كفي مثاِؿ السارِد باميِر المخاطِب )السالِف ذكرُ  ُ ذكرُ 

 سابًقا. ا ذلؾَ نَ تْ بَ ا أثْ باألصِل السارُد كمَ  هللِا( ك)مسعكدَة( ك)لبنى الصغيرِة( التي هيَ 

نِب ذلَؾ عمى إااءِة ؛ بْل تعمُل بجاال تكتفي صيغُة المسركِد بسرِد األحداِث فقطْ 
الشخصياِت، كتحديِد طبائِعها كمظاهِرها كميكِلها، كإااءِة شخصيِة )عبِد هللِا( بقكِؿ السارِد 

استمقى عمى ظير ه وتشمـ نفسو لعل شيًئا مف رائحة  البحر  تحد ى الميفة  والصابونة  وظلَّ "
وىو يتأمل زرقتو، يمشي إليو  صامًدا. آآه عمى البحر.. ىذا الساحر  الذي يعشقو وتذوب عيناه 

كالمنـو وحيف يتسرب الزفر إلى أنفو ورئتيو يعود إليو النشاط، وتدب  فيو الحياة، وحيف يمقي 
بجسده المتعب في أحضاف  الموج  ويحيط بو الزب د يشعر وكأف عرائس نشوى تغازؿ 

ِق حبِّ )عبِد عمى فكرِة عمْ  يِد ِ ديَة السارِد في تأكالسطكِر يستشعُر قْص  . فالقارُغ لهذ ِ (ٖ)"كيانو...
ِف عبلقِة )عبِد في سرِد األحداِث؛ حيُث بالَغ السارُد في كْص  ْف قصِد ِ هللا( لمبحِر )ميكله( أكثَر مِ 

 األكلكيُة عمى حساِب سرِد األحداِث. لهُ  هُ كااٌح أن   -العبلقةِ  كصفُ  أؼْ  –( بالبحِر، الذؼ هللاِ 
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ـِ يعمك في الخطاِب المسركِد صكُت  السارِد عمى صكِت الشخصياِت؛ فيتحكـُ في زما
"بعرِض أصكاِت  ( الذؼ يقلُّ اهتماُمهُ العميـُ  السرِد، ككصِف الشخصياِت، خاصًة )الساردُ 

ال يتسُق أساًسا مَع كميِة المعرفِة التي يتمتُع بها.. فالراكؼ يرػ أف  تمثيَل  ذلؾَ  ... ألف  ؛اآلخريفَ 
 ليَس  فهكَ  ؛ا يعرُؼ الشخكُص يعرُؼ أكثَر مم   ، كألن هُ في إطاِر دكِر ِ صكِت اآلخريَف يقُع تقنًيا 

ا . كمثاُلهُ (ٔ)الكميِة" بْل يقُع ذلَؾ في نطاِؽ معرفِتهِ  ؛ها مكاقَفها التي يصُفهايستمد  منْ  بحاجٍة أفْ 
مية .. وجرؤت إحدى النسوة. قصدت  منجرة  جاسـ " حكاية  تناقمت يا األلسف. وصل الخبر  ألـ   وس 

تفشي السرَّ وتحذره ليحافع عمى حمل شمة. جاسـ أصابو الذىوؿ  لـ يصدؽ. كاف ل بد أف 
يا. ذىب  إلييا. أخذ يقرعيا. يمعف أفعال يا ويذكرىا بقدرة الواحد   ـ   عوض نفس  األحد  يتأكد  مف أ

 ضب كالجحيـ  -بغضب  هللا–الذي سيقتص  منيا إف  آجاًل أو عاجاًل. خرج  مف بيت يا مشحوًنا 
فتكف َل السارُد في الخطاِب المسركِد بجانِب كظيفِة . (ٕ)جعم و يغذ  الخطى كي ل ي طفأ ول يتبخر."

ّـِ شمَة( أمٌر متكقٌع ككثيٌر مَع  ، كهكَ هما( نيابًة عنْ الجدِّ  كصكِت )جاسـٍ  ،السرِد بعْرِض صكِت )أ
ّـُ فيها السارُد بإبراِز األحداِث أكثَر مِ الراكؼ العميـِ  ْف إبراِز أصكاِت ، خاصًة في المكاقِف التي يهت

الشخصياِت؛ لتأتَي "الصكرُة السرديُة التي تتبلحُق فيها األفعاُؿ كالجمُل القصيرُة بسرعٍة؛ محِدثًة 
 ـِ مْف قمِة سطكِرِ  إال إن هُ  ْ فالمثاُؿ السابُق عمى الر   ،(ٖ)نتهاِء الحدِث"ا ال ينتهي إال باتكتًرا حاد  

تناقمتيا، وصل الخبر، قصدت منجرة ها تدؿُّ عمى حركٍة كفعٍل، كػ)يحتكؼ عمى أفعاٍؿ كثيرٍة أ مبُ 
(، فتناقمْتها جاسـ، تفشي السر، تحذره، ذىب إلييا، أخذ يقرعيا، يمعف أفعاليا، خرج مف بيتيا

(( فعٌل بالمشي، )أخَذ يقرعها( فعٌل بالمساف، )خرَج مْف ، )قصدْت منجرَة )جاسـٍ ثبًل فعٌل بالمسافِ م
ُمثِّمْت عمى خشبِة المسرِح  األفعاُؿ المزدحمُة في السرِد لكْ  بيتِها( فعٌل بالمشي، كهكذا. فهذ ِ 

جاءْت أ مُب جمِمها  لذلؾَ  ْف قراءِتها التي تميزْت بسرعِة إيقاِعها؛ألخذْت كقًتا أطكَؿ بكثيٍر مِ 
حكاية  تناقمت يا األلسف، وصل الخبر  ألـ   شمة، قصيرًة جًدا لتتناسَب مَع سرعِة إيقاِع السرِد، )

(، فالقارُغ لهذ  السطكِر وجرؤت  إحدى النسوة، ذىب إلييا، أخذ يقرعيا، خرج مف بيتيا مشحوًنا
بلحُق األفعاَؿ المتناقمَة المتسارعَة، بعكِس الكصِف ي يقرأُها بتكتٍر كأن هُ  -قصدٍ  دكفَ – يجُد نفَسهُ 

 السرُد كما يقكـُ بهِ  ما ينهُض بهِ  كهناؾ عبلقٌة متجاذبٌة بيفَ  ،الذؼ ُيعدُّ نمًطا مْف "أنماِ  السردِ 
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الكصُف. كيبقى الفرُؽ أف  السرَد حركٌة كالكصَف سككٌف. فالسرُد مرتبٌط بالحدِث كمرتبٌط بالزمِف؛ 
الَبْدِء  تأخيُر الحدِث في لحظٍة زمانيٍة ساكنٍة كمكانيٍة ساكنٍة، كالسرُد يتكقُف عندَ  هكَ  ما الكصفُ بينَ 

ـ  كْسميَة( "حينَ  ، كمثاُلهُ (ٔ)هما"لكف  العبلقَة كثيقٌة بينَ  ؛بالكصفِ  ت  عمى ما انتظَر )عبُد هللِا( )أ جمس 
ـ  مرَّ مف الوقت   .. ل أدري ك لحيف  جاءت  أم يا لتدخمني ثانيًة  العتبة ... سوؼ أنتظر.. وانتظرت 

ـ  أكقَف السارُد باميِر األنا السرَد؛ ليقارَف بالكصِف بيفَ (ٕ)"وتغمرني بكثير  مف الحناف   هِ  ، ث  أمِّ
ِـّ كْسميَة(ا " ىا الممتمئ  ينبئ  عف حياة  العز   ك)أ ، كب رت  قمياًل، جسد  مية  طيبة، كانت وظمت  ـ  وس  أ

ـ   ،(ٖ)و  القصموؿ..."بكجسد  أمي الذي يشالتي عاشت يا، ليس   انقطاِعهِ  يستأنُف السرَد بعدَ  ث
، وأشرقت  عمى وجي يا  يمة  باردة ... رحبت  بي بحرارة ا "لمكصِف بقكِلهِ  أىاًل –حيف رأت ني تيممت 

ـِ مِ ، فعمى الر  (ٗ)"يا عبد  هللا  حي اؾ هللا... تفضل. خدـَ  هُ ْف تكقِف السرِد بسبِب الكصِف إال إن   
تتاُح األمكُر، كتتكشُف األشياُء،  ْف أنماِ  السرِد، بهِ كَما أسمْفنا سابًقا نمٌط مِ  السرَد؛ ألف  الكصفَ 

 تعمًقا. كيزداُد السرُد بهِ 

 الذاتي    المسرود   الخطاب   صيغة   -الثاني الغصف  

ـُ فيها الشخصيُة لذاِتها، كيككُف زمُف الجمِل )النحكؼُّ  "كهيَ  ( المااَي، الصيغُة التي تتكم
ُث ها في ككِنها تؤسُس عندَ ؛ كلكْف تختمُف عنْ تشبُه لحٍد كبيٍر صيغَة المعركِض الذاتيِّ  كهيَ  ما تحدِّ

 .(٘)"الشخصيُة ذاَتها بالزمِف الماايِّ 

ىل سمعت  دانة  ذلؾ الوعيد؟ ىل قصدت  أف تيجرني وتموع  قمبي ولًيا وخوًفا كمثاُلها "
يا؟ ىل كاف الخوؼ  أكبر  مف حب  يا لي؟ ىل كانت  تحدس  بأنيا لو  عمييا؟ كيف طاوعت يا نفس 
. إيو يا حصة، لو تعمميف كـ عذَّبيا فراق يا.  عادت  فستمقى عقاًبا يؤلمني ففضمت البعد  والجفاء 
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يا ينتظر ىا.  ولو كنت   . كاف  حت ف  ـ  أفَّ عودت يا ىي نياية  عمر ىا لما تمني ت  أبًدا أف تعود  أعم
، لكف موت يا كاف  بعيًدا... بعيًدا" ت ؾ  ، ودع  ت ؾ   .(ٔ)وشتاف ما بيف موت كما. في لحظة  موت ؾ  عانق 

فْ فالسارُد هنا يخاطُب نفَسهُ   طُب زكجَتهُ ُه يخاكاَف في معرِض حديِثِه أكحى أن   ، كا 
 ُب نفَسهُ أك َد الحًقا أن ه يخاطِ  ( إال إن هُ إيو يا حصة، لو تعمميف كـ عذَّبيا فراق ياا ))حصَة( بقكِلهِ 

ت ؾ  ا )عمى مكِتها بقكِلهِ  )حصَة( بتأكيِد ِ  كليَس  (، هذا وشتاف ما بيف موت كما. في لحظة  موت ؾ  عانق 
ُث نفَسهُ ْف ناحيٍة أخرػ فإف  السار مْف ناحيٍة. كمِ  في الزمِف  قْد حدثْت مَعهُ  عْف أشياءَ  َد ُيحدِّ
الحااِر يجمُس في المستشفى تحَت حراسِة الشرطِة،  في زمِنهِ  ؛ فهكَ عايُشها اآلفَ المااي، كال يُ 

)دانَة( كمكِتها؛ لذا جاءِت الجمُل  طِتهِ )حصَة(؛ يستذكُر مكَت )حصَة( كفراَؽ قِ  مت َهًما بقتِل زكجِتهِ 
يا، ىل كاف ، ىل قصدت  أف تيجرني، ىل سمعت  دانة  بالزمِف المااي ) كيف طاوعت يا نفس 

ولو كنت  ، ىل كانت  تحدس  بأنيا لو عادت  فستمقى عقاًبا يؤلمني، الخوؼ  أكبر  مف حب  يا لي
ـ  أفَّ عودت يا ىي نياية  عمر ىا  (.أعم

ْف خزاِف الذاكرِة، مبمكرًة َف الخطاِب عمى رؤيٍة داخميٍة تمتاُح مِ ستكػ مِ "كينهُض هذا الم
لتجربِة الذاِت في عبلقِتها بالكاقِع كراصدًة لبلكعِيها كهكاِجِسها الداخميِة المتصارعِة عبَر مناجاٍة 

ـِ، ككقكِؿ )عبِد ( مْف ذاكرِة ماايِه األلي)سالـٌ  ا في المثاِؿ السابِق الذؼ امتاَح فيهِ ، كمَ (ٕ)حكاريٍة"
مية. يا ذلؾ الوجو الزاىي بسمرتو، يا نجمة  الميالي المتأللئة  هللِا( السارِد " كاف اسم يا وس 

، وأ اني )المالد(، وأىازيج األطفاؿ... أيف ىي اآلف خارطة  الحي   والمدينة  القديمة ؟ كل   بالنور 
ـ  الحضارة ، واحتمت  العمارات  الشاىق يا وحكايات يا شيء  نسفوه  باس ة  أماكف  الطفولة  ودكَّت  أفراح 

ط رت عمى الجدراف  الطينية... أيف زمنيا؟ أيف خبرىا؟ لقد حرموىا زمن يا، وحرمونا تمؾ  التي س 
ـ  إلى أعمال يـ... الحياة  كانت   النيارات  الساطعة  التي يتسارع  فييا الرجاؿ  مشًيا عمى األقدا

(  أنيسًة وحموًة.. نخرج  حفاةً  ـ   عمي   إلى الشوارع  لنقطعو متسابقيف إلى نيايت و لنصافح  وجو  )أ
بائعة  الباجالء... نحمل قدر الباجالء  الحار   الذي يتصاعد  ب خار ه إلى أنوف نا. أسراًبا.. أسراًبا 

، بالرحمة ... لقد ضاع  حي نا.. وبي ... حياة  ىادئة  وادعة ،  نية  بالحب  ت نا. أيف نعود  إلى البيوت 
يا وكأنيـ  ىو اآلف؟ وأيف بيت  وسمية؟ لـ يبق  منو سوى تمؾ الشجرة  التي كانت  تظمل  حوش 
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 . أرادوا أف يتركوا لي شيًئا حبيًبا إلى نفسي. أتعمد  المرور  مف ىناؾ كمما ذىبت  إلى السوؽ 
اذ  يشدني إلى سنوات  الطفولة   والصبا بكل   حالوت يا وأستظل  تحت الشجرة  الوحيدة ، وحنيف  أخَّ

مية   لى... وجو  وس  ُر لذاكرِة السارِد )عبِد هللاِ  ،(ٔ)"وا  شجرُة الحبِّ الشاهدُة عمى ذكرياِت  ( هكَ فالمفجِّ
، الباقيُة مَف الزمِف المااي الطفكليِّ الجميِل، الذؼ سَحَقْتُه  الحبِّ الطاهِر العفكؼِّ الطفكليِّ

ص  السارُد زمَف الطفكلِة دكَف  يِرِ  مَف األزمنِة األخرػ التي . كقْد خالحاارُة ك ي رْت معالَمهُ 
 غِر سنِّهما.بالتكاصِل مَع الحبيبِة )كْسميَة( لِص  زمٌف ُسِمَح لُه فيهِ  هُ عايَشها؛ ألن  

 هِ ِة؛ حيُث بدأَها بتذكِر حبيبتِ ِة كالعام  الخاص   ذكرياِتهِ  مزيًجا مفْ  كقْد جاءْت ذكرياُتهُ 
َر الحي  الذؼ جمَعهما، كأْحكاَشهُ )ذكرياٌت خاصةٌ  ككجِهَها المتؤللئِ ( )كْسميةَ  ـ  تذك  الكاسعَة  (، ث
كقَت الصباِح إلى  ، كخركَجهـْ ، كأعماَؿ الرجاِؿ كالنساِء فيهِ كأبقاَر ُ  كنهاراِتِه، كأ ناَمهُ  كليالَيهُ 

رَ  ، كتذك   (، ككاَف يعرُِّج كهكَ اها )ذكرياٌت عام ةٌ إي   التي شارَكهـْ  أطفاَؿ الحيِّ كمشا باِتهـِ  أعماِلهـْ
َة عمى بعِض األمكِر التي لها كْقٌع خاص  عميِه، كالجدراِف الطينيِة التي كاَف يسرُد الذكرياِت العام  
ت ب ت  لويكتُب عميها العشاُؽ " ـ  القمب  ل يعرؼ  مكان يا إل مف كتب يا ومف  ك  . (ٕ)"حكايات مكتوبة بد

ّـِ عميٍّ ككبائعِة الباج ـُ ذكرياِتهِ  ( التي تذكُرُ  بطفكلِتِه مَع )كْسميَة(. ثـ  بلِء )أ ا بدأَها بتذكِر كمَ  يخِت
َر الحي  كبيكَتهُ ْف خبلِؿ بيِتها الذؼ مِ كلكْف مِ  ؛)كْسميَة(  .ْف أْجمِه تذك 

ـِ تاريِخ إف  صيغَة المسركِد الذاتيِّ تظهُر بكثرٍة "عندَ  ـِ ما يميُل الراكؼ لرْس الشخصيِة، كرْس
كاألمثمِة السابقِة، أْك أْف يرسـَ شخصياٍت  ذاُتهُ  رَسـَ ماايِه هكَ  سكاءٌ  (ٖ)الخارجيِة" حدكِد عبلقاِتهِ 

ـَ صكرًة لحبيبِتِه ْف خبلِلها أْف يرسُ ( الذؼ استغل  كل  فرصٍة يمكُف مِ أخرػ، كالسارِد )عبِد هللاِ 
... أركض  بو  إلى لشيِء ُيذكُر(، كقكِلِها "ْف باِب )الشيِء با)كْسميَة(، حتى لْك مِ  كنت  أحب  البيض 

مية  تقف  عند   ـ  دموعي. ذات  مرة  كانت  وس  ر  مني وحممت  بدًل منو طع ت  وتكسَّ ـ  تعثر  ، وك البيت 
الباب  ورأت ني وأنا منكب  عمى البيض  المكسور  ألعق  صفار ه  المختمط  بالتراب  وبدموعي المالحة ، 

                                                           

 .ٕ٘-ٖٕكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٕٗالسابق، ص (ٕ)
 .ٛٛجماليات الركاية الميبية، ص (ٖ)
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استطاَع أْف يرسـَ صكرًة لحناِف  ، فمْف خبلِؿ هذا المكقفِ (ٔ)"ربت  مني ووبخت ني بحناف  ل أنساهاقت
 َمها.)كْسميَة( ُتااُؼ إلى ألبكـِ صكِرها التي قْد رسَ  حبيبِتهِ 

ـِ )لبنى( )فْص  ـَ السارُد باميِر المتكم َل الغسكِؿ( بصيغِة المسركِد الذاتيِّ بعَد أْف لقْد خت
ها كُ سَمها سردْت مكتَ  بأن اِتها كآهاِتها عمى  عمى خشبِة الغسِل، ماِزجًة ذلؾَ  ها كهيَ تْ ككصفَ  ،أمِّ

ـْ تكدِّ  ها، كندِمها عمى مقاطعِتها فترًة طكيمًة إلى أْف با َت المكُت أم ها فم ْعها، كاصفًة فراِؽ أمِّ
زع  الموت  تعطَشها لحناِنهاا " . لعلَّ عاصفة  صراخي ت ف  فييرب  لتعود  أمي ولو  أود  لو أصرخ 

، تشحف  حميمات  لسان يا الرقيق  فينطق  بشيادة   دقائق إلى الحياة ، تغمرني بحنان يا الشيي  
 فران يا، تمنحني راحًة ضن ت  بيا عمييا تيديني سالًما يضيئني فأواصل  الحياة  مرتاحًة 

لـ تسمع  أمي كممة  حب  مني. كنت  هاا "بقكلِ  بصيغِة المسركِد الذاتيِّ  ، ختمْت هذا كم هُ (ٕ)"الضمير  
يا شخًصا عادًيا تربطني بيا عالقة  خالية  مف  روائح  األمومة ، كانت  شيًئا مف  دائًما أحس 
، وكنت  أشعر  أنيا تفيـ  تمؾ  العالقة   ير   بوؿ  والرفض  ، بيف  الق  ـ  بيف  الود  والحذر  العتياد  العائ

يا حًبا ورأفًة. المقننة  وترضى بيا. ل أذك تني نظرات يا ألمنح  ر  أنيا اعترضت  أو عاتبت ني واستدرَّ
دت  شكل  الع القة   يا أنَّيا المسؤولة  التي حدَّ ـ  تراه  شعور ىا في قرارة  نفس  ىل كاف كبرياء  األـ   أ

ىا أف يأخذ ني منيا. صوت يا الجاؼ  مف  أمومت و  و  صرخت يا منذ  ذلؾ اليوـ  البعيد  وأبي ييدد 
ني )خذىا ... ل أريدىا(" الخاتمِة  أراَد السارُد )لبنى( بهذ ِ  ؛ لقدْ (ٖ)المجمجمة  في وجو  أبي تطارد 

حناَف قمِبها  كتؤكُد لهُ  ،ُر لممتمقي؛ فُتْظهِ ليعمَك صكُتهُ  ِل أْف يككَف بصيغِة المسركِد الذاتيِّ لهذا الفْص 
ها، كندَمها عمى هجراِنها ـ  بي نْت لهُ المتكجِع لفراِؽ أمِّ األّـُ التي  السبَب في المقاطعِة هيَ  أف   ، ث

ما ها، عندَ كمِة، كهَي السبُب أيًاا في إبعاِد بنِتها )لبنى( عنْ مُ َف األُ ِة مِ ارتاْت بالعبلقِة الجاف  
ى( ك بالمتمقي أْف يْرفَق بحاِؿ )لبنا يحدُ ها(؛ مم  ها ال أريدُ أعمنْت لزكِجها بكلِّ تحدٍّ كعناٍد )خذْ 

 َطكاَؿ الركايِة. ها أؼ  قسكٍة، فتبقى بصكرِة البريئِة أماَمهُ ْف كلِّ ذنٍب، كينفَي عنْ كيبرَئها مِ 

  

                                                           

 .ٕٛكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٙخذها ال أريدها، ص (ٕ)
 .ٜٔالسابق، ص (ٖ)
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 الثاني المبحث  

 التبئير   شعرية  

 نظري   مدخل   -األوؿ   المطمب  

ّـِ الدراساِت السرديِة الحديثِة كأ زرها كم ا، حيُث تناكَلها ُتعدُّ دراسُة التبئيِر مِ   الدارسكفَ ْف أه
 ا قدُرها؛ ككُف التبئيرِ قايٌة لهَ  الناحيِة التطبيقيِة، كهيَ  فَ َف الناحيِة النظريِة، كمِ بكثرٍة كبإسهاٍب مِ 

 ، َف األفكاِر عمٍل سردؼٍّ مِ  ال يخمك أؼُّ  إذْ يتناكُؿ الجانَب المنفعي  في العمِل السردؼِّ
بجانِب المتعِة كالتسميِة التي  ،ذلؾَ  ، ك يرِ فسيةِ الن كاالنفعاالتِ  كاأليديكلكجياِت كالرؤػ كاالنطباعاتِ 

ـُ المنفعِة. هيَ   قسي

محاكاِة  "يتحكـُ إلى حدٍّ كبيٍر في تجسيِد المجرداِت أكْ  -الكاتِب كالقارغِ –فإدراُؾ اإلنساِف 
ال  ، كاإلنسافُ المحكي   العملَ  هِ بميسمِ  التجسدات، فيظهُر البعُد الذاتيُّ النسبيُّ الخاصُّ الذؼ يطبعُ 

ن  ينقُل الحدَث )كما هكَ  ، كهذا هُ منْ  هُ المقداُر الذؼ استكعبَ  . أكِ .(.هكَ  )كما يشاهُد ُ  ما ينقُمهُ (، كا 
نكاحي الحياِة كمياديِف العمكـِ  مجملُ  هِ عميْ  )اختبلَؼ( الركاِة لحدٍث كاحٍد، كهذا أمٌر تتكفرُ  يسكغُ 

 .(ٔ)هِمها كتحميِمها كنقِمها"فَ اإلنسانيِة التي يدخُل االجتهاُد كالبعُد الذاتيُّ في 

ا تعريُف التبئيِر، سيحصُر الباحُث الحديَث عِف التبئيِر في أمكٍر ثبلثٍة، كهيَ  لهذا كمِّهِ 
 ها.كتااربِ  كتعدِد آرائهـْ  ،بلفاِت الدارسيف، محاكاًل بقدِر اإلمكاِف تجنِب خِ ، كمستكياُتهُ كأنكاُعهُ 

 (focalization) التبئير   تعريف   -األوؿ   الفرع  

ـِ أكْ هِ تكظيفِ  هذا المككُف بتسمياٍت عديدٍة منذُ  رؼَ عُ  في  كافَ  ذاؾَ  ... كاختياُر هذا االس
 ،الخاِصّ   ِ تصكرِ  قَ فْ كَ  ،ذلؾَ  هذا الباحُث أكْ  أبعاٍد يعطيها إيا ُ  أحياٍف كثيرٍة محمبًل بدالالٍت أكْ 

 نكاةٌ  هناؾَ  يظلُّ  كلكفْ  ؛ها اختبلفاتٌ يككُف بينَ  المصطمحاُت قدْ  ها. كهذ ِ التي ينطمُق منْ  هِ كنظريتِ 
 .(ٕ)الركائيِّ  العملِ  ها في تشكيلِ كدكرِ  ،بالرؤػ الفكريةِ  االهتماـُ  ها، كهيَ تجمعُ  دالليةٌ 

                                                           

 .ٖٕٗ-ٕٕٗبنية السرد في القصص الصكفي، ص (ٔ)
 .ٜٜ، كفي السرد الركائي، صٕٗٛانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٕ)
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، المجاؿِ  ، حصرُ السرديةُ  ، البؤرةُ ، المنظكرُ النظرِ  ، كجهةُ المسمياِتا الرؤيةُ  هذ ِ  كمفِ 
كعمى  ،شيكًعا األكثرُ  هيَ  النظرِ  كجهةَ  أف   ـْ هُ ، كيرػ بعُا (ٔ)التحفيزُ ، الرصدِ  ، نقطةُ الرؤيةِ  زاكيةُ 

ها الدراساُت تْ التي تبن   . كقْد رفَض )جكنيط( المصطمحاتِ (ٕ)الخصكِص في النقِد األنجمك أمريكي
 مفر ِ  بصرؼٍّ  مامكفٍ  ها ذاتُ أن   ، بحجةِ النظرِ  ، ككجهةِ الرؤيةِ  اها، مثلكاستبعدَ  السابقُة لدراسِتهِ 
َا  الخصكصيةِ  الذؼ  إيحاًء لمجانِب البصرؼِّ  تجريًدا، كأبعدُ  أكثرُ   ِ هما بالتبئير الذؼ بنظرِ كعك 

 .(ٖ)باقي المصطمحاتِ  هُ نُ تتام  

 تحميلُ ) كتابهِ  ( في عنكافِ )التبئيرِ  باسـِ  السردؼ   يقطيف( هذا المككفَ  سّمى )سعيدُ  قدْ ك 
لَ  تعرِاهِ  في أثناءِ  هُ ؛ إال إن  (الركائيِّ  الخطابِ   كرآ ُ  ،(السرديةِ  )الرؤيةِ  مصطمحَ  لممصطمِح فا 

، الباحثيفَ  مصطمِح التبئيِر أسكًة بكثيٍر مفَ  ِه ارتأػ الباحُث اختيارَ ، كعمي(ٗ)أفاَل المصطمحاتِ 
 الحديثِة. خاصًة في دراساِتهـِ 

 تعريفاِت التبئيِر. كاكتفى الباحُث بسرِد مجمكعٍة مفْ 

ها جكانبِ  إلى الحياِة مفْ  هِ كنظرتِ  هِ فمسفتِ  مجملُ  لممبدِع؛ أؼْ  المكقِف الفكرؼِّ  عفِ "التعبيُر -ٔ
 .(٘)"ةً كاف   كاالقتصاديةِ  كاالجتماعيةِ  السياسيةِ 

 .(ٙ)"الركائيِّ  في العملِ  المسركدةِ  لؤلحداثِ  خاص   تكجيهٌ  ، أكْ أيديكلكجي   "مكقفٌ -ٕ

 هيَ  التقنيةَ  أف   نؤكدُ  أهداٍؼ أكثَر طمكًحا، قدْ ، لمكصكِؿ إلى ، كسيمةٌ تقنيةٌ  "حيمةٌ -ٖ
ر التي يتكفُ  ها الكسيمةُ أن   ، أكْ ةِ نكايا  الخاص   عفْ  ليكشفَ  المبدعِ  في متناكؿِ  التي تكجدُ  الكسيمةُ 

                                                           

 -ـٕٔٔٓ، ٔانظرا التحميل البنيكؼ لمركاية العربية،  فكزية الجابرؼ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف،   (ٔ)
، كببل ة الخطاب ٕٜدؼ، ص، كشعرية الخطاب السر ٚٓٔ، كالتخييل القصصي، صٚٛٔق، صٕٖٗٔ

 .ٖ٘ٓكعمـ النص، 
 .ٕٜانظرا شعرية الخطاب السردؼ، ص (ٕ)
 .ٚٓٔ، كالتخييل القصصي، ص٘ٙ، كمعجـ السرديات، صٜٕٚانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٖ)
 .ٕٗٛانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٗ)
 .ٖٔٔالسرد المؤطر، ص (٘)
 .ٜٜفي السرد الركائي، ص (ٙ)



 

ٔ9ٖ 

 عفِ  نحكـَ  أفْ  ال نستطيعُ  األحكاؿِ  ا في جميعِ نَ ؛ إال أن  هِ ر باتِ  بَ في الجمهكِر حسَ  عميها لمتأثيرِ 
 .(ٔ)"هِ لتحقيقِ  دمْت خْ الذؼ استُ  كلؤلثرِ  ،األكثر عمكميًة لممعنى ها بالمفاهيـِ إال في عبلقتِ  التقنيةِ 

 المفهكميُّ  أكِ  اإلدراكيُّ  . الكاعُ كاألحداثُ  المكاقفُ  هِ خبللِ  فْ مِ  الذؼ ُتقدـُ  "المنظكرُ -ٗ
 .(ٕ))جكنيط(" كاألحداثُ  المكاقفُ  هِ خبللِ  مفْ  ـُ قد  الذؼ تُ 

 أكِ  العقميةُ  المكاقفُ  التي تككفُ  الشخصيةِ  كاالهتماماتِ  كاآلراءِ  المكاقفِ  مفَ  مجمكعةٌ -٘
 .(ٖ)"ـِ بالعالَ  هِ ما في عبلقتِ  لشخصٍ  العاطفيةُ 

 الشخصياِت العقميَة كالفكريَة، كانطباعاِتهِ  فعمميُة التبئيِر تكاُح كُتبرُز آراَء السارِد أكِ 
 .لرؤيِتهِ  شخصيٍة معينٍة، كأسمكَب تعبيِر ِ  حدٍث أكْ  العاطفيَة حكَؿ مكقٍف أكْ 

 و  ومستويات   التبئير   أنواع   -الثاني الفرع  

 التبئير   أنواع   -األوؿ   الغصف  

بسبِب تعدِد عبلقِة  ؛كتقسيماِتهِ  تعددْت تصنيفاُت الباحثيَف لمتبئيِر في أثناِء دراسِة أنكاِعهِ 
كانطبلِؽ  ،ْف منطمٍق معيفٍ مِ  بسبِب اختبلِؼ الباحثيفَ  أكْ  ؛التبئيِر بمككناٍت سرديٍة أخرػ، كالراكؼ 

ـِ النفِس في أثناِء حديثِه عِف التبئيِر. كمفْ  فْ )بكيكف( مِ  َب الترتيِب التصنيفاِت ما يأتي حسَ  هذ ِ  عم
ا  الزمنيِّ

ـِ  بكؾا "في إطاِر عبلقِة الراكؼ لك -ٔ بالقصِة مي َز )لكبكؾ( بيَف أربعِة أشكاٍؿ لتقدي
 التقديـُ -ٕا كفيها تككُف المعرفُة كالسيطرُة المطمقُة لمراكؼ. البانكراميُّ  التقديـُ -ٔاألحداِثا 
التقديـُ عمى  ما يتركزُ ا حينَ المعركُض  الذهفُ -ٖالراكؼ.   يابُ  ( حيثُ ا )الدراما الخالصةُ المشهدؼُّ 

ّـُ الراكؼ الممسرحُ -ٗشخصيٍة محكريٍة.   .(ٗ)"محكريةٌ  شخصيةٌ  كهكَ  هِ خبللِ  مفْ  التقديـُ  ا الذؼ يت

                                                           

 . )نسخة الكتركنية(ٖٛنظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، ص (ٔ)
 . )نسخة الكتركنية(ٓٚقامكس السرديات، ص (ٕ)
 .ٜٙٔنظريات السرد الحديثة، ص (ٖ)
 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛتحميل الخطاب الركائي،  (ٗ)
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، هِ عميْ  اآلراَء السابقةَ  َص لخ   ، كقدْ هُ سبقَ  فْ كاَف أكثَر تنظيًما ككاكًحا مم   فريدمافا فقدْ -ٕ
ـَ  . األنا الشاهدُ -ٖ. األحاديةُ  الكميةُ  المعرفةُ -ٕالمعرفُة المطمقُة لمراكؼ. -ٔكاآلتيا  هُ تصنيفَ  كقد 
الكاميراا -ٛ. الدراميُّ  النمطُ -ُٚة. المعرفُة األحادي  -ٙالمتعددُة.  المعرفةُ -٘. األنا المشارؾُ -ٗ

 .(ٔ)تنظيـٍ  أكْ  انتقاءٍ  دكفَ  ْت حياِة الشخصياِت كما حدثَ  عفْ  شريحةً  تنقلُ 

 ها ال تتجاكزُ كجعمَ  ،الرؤػ  )جاف بكيكف( الذؼ اختزؿَ  جاءَ  (فريدماف) بكيكفا كبعدَ -ٖ
 ـ  هِ مُ  دكرٌ  لهُ  ا كافَ كمَ  ،البلحقةِ  التصنيفاتِ  في العديِد مفَ  األكبرُ   ُ أثرُ  هِ لتصنيفِ  ، ككافَ رؤياتٍ  ثبلثَ 

قبكاًل الحتبلِؿ  أكثرَ  هُ ، كجعمَ أبعاًدا جديدًة ا تنى بها هذا المفهكـُ  السردؼِّ  هذا المككفِ  في إعطاءِ 
كالرؤػ  الركايةِ  عفِ  هِ )بكيكف( في حديثِ  انطمقَ  ، كقدِ الركائيِّ  الخطابِ  تحميلِ  امفَ  المركزؼِّ  هِ مكقعِ 
ـِ النفِس، كمفْ  فْ مِ    اكهيَ  ،رؤػً  ثبلثَ  استنتجَ  النفسِ  كعمـِ  الركايةِ  بيفَ  عمى الترابِط الكثيقِ  تأكيدٍ  عم
 .(ٕ)الخارجِ  مفَ  الرؤيةُ -ٖالخمِف.  مفَ  الرؤيةُ  -ٕ. معَ  الرؤيةُ -ٔ

مكفَ  كالدارسيفَ  أ مُب الباحثيفَ  )بكيكف( أصبحَ  كبعدَ  ـٍ، كمثاُؿ  يقسِّ الرؤػ إلى ثبلثِة أقسا
 اذلؾَ 

ـَ -ٗ  ًما العبلقاتِ تصنيَف )بكيكف(، كمستخدِ  مستعيًدا فيهِ  الثبلثي   هُ تصنيفَ  تكدكركؼا "قد 
 الشخصية، أكِ  >الراكؼ -ٕ. المجاكزةُ  الرؤيةُ  الشخصية، أكِ  <الراكؼ -ٔكاآلتيا  ، كهكَ الرياايةَ 
 .(ٖ)"المصاحبةُ  الرؤيةُ  أكِ الراكؼ= الشخصية، -ٖ. الخارجيةُ  الرؤيةُ 

مْف أفاِل  التبئيَر، كتقسيماُتهُ  َس درَ  فْ مَ  أفالِ  ُيعدُّ مفْ  جيرار جكنيطا كهكَ -٘
ـَ  التقسيماِت، كقدْ   في درجةِ  التبئيرُ  ا أؼِ التبئيرِ   يابُ -ٔكاآلتيا  ، كهيَ إلى ثبلثِة أنكاعٍ  التبئيرَ  قس 

 التبئيرُ -ٕ. ا تعرُؼ الشخصياتِ مم   كيعرُؼ أكثرَ حكي السارُد باميِر الغائِب يَ  ، حيثُ الصفرِ 
مَ الداخميُّ  التبئيرُ  -ٖ. معرفِة الشخصياتِ  السارِد أقل  مفْ  معرفةُ  تككفُ  ا حيثُ الخارجيُّ   هُ ا كقْد قس 

. كاحدةٍ  شخصيةٍ  نظرِ  كجهةِ  مفْ  األحداثُ  ؤخذُ تُ  ا حيثُ ثابتٌ  تبئيرٌ -)جكنيط( إلى ثبلثِة أنكاٍعا أ
ـِ كجهةِ ا عندمَ رٌ متغي تبئيرٌ -ب  تبئيرٌ -ها حكَؿ األحداِث. جنظرِ  ا تتناكُب عدُة شخصياٍت في تقدي

                                                           

 .ٕٚٛ-ٕٙٛ، كتحميل الخطاب الركائي، صٗٗٔ-ٖٗٔانظرا زمف المحنة في سرِد الكاتبِة الجزائرية، ص (ٔ)
 .ٜٕٓ-ٕٚٛانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٕ)
 .ٜٙٔنظريات السرد الحديثة، ص (ٖ)
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كجهِة نظِر شخصياٍت مترسمٍة  بَ في التصدؼ لمحدِث الكاحِد مراٍت عدٍة حسَ  ا كيتمثلُ متعددٌ 
 . (ٔ)عدةٍ 

ـٍ، كهيَ  ـَ قس   سعيد يقطيفا كقدْ -ٙ  كهيَ ا خارجيةٌ  برانيةٌ  رؤيةٌ -ٔا الرؤػ إلى أربعِة أقسا
 )جكنيط( التبئيرَ  عندَ  قابلُ تُ  ا كهيَ داخميةٌ  برانيةٌ  رؤيةٌ  -ٕ. الصفرؼ   )جكنيط( التبئيرَ  عندَ  لُ قابِ تُ 

فيها  يَ مارُس الحكْ كتُ  ،ًكا في القصةِ الراكؼ مشارِ  ا كفيها يككفُ داخميةٌ  جكانيةٌ  رؤيةٌ  -ٖ. الخارجي  
كتمارُس الحكَي فيها  ،ًكا في القصةِ الراكؼ مشارِ  ا كفيها يككفُ ذاتيةٌ  جكانيةٌ  رؤيةٌ  -ٗالشخصياُت. 

)جكنيط( التبئيَر  عندَ  تقاببلفِ  األخيرتافِ  . كالرؤيتافِ الذاتيُّ  الفاعلُ  شخصيٌة مركزيٌة كهكَ 
 .(ٕ)الداخمي  

ى ا المكاكُع المدَرُؾ فُيسم  كيطمُق الباحثكف عمى الذاِت المدِركِة اسـَ )المبئِّر(، أم  
 )المبأ ر(.

 التبئير   مستويات   -الثاني ف  الغص

 مفْ  جديدةٍ  بطرؽٍ  النظرِ  )أكسبنسكي( كجهةَ  السكفيتيُّ  الباحثُ  طرحَ  السبعيناتِ  "في مطمعِ 
 أربعةِ  خبلؿِ  فْ مِ  ها المؤلفُ التي يحتمُّ  المكاقعِ  ( ساعًيا إلى معاينةِ )بكيطيقا التكليفِ  ا ُ ما سم   خبلؿِ 

 ا، كهيَ (ٖ)"مستكياتٍ 

 القيـِ  مجمكعةُ  لمركايِة، أؼْ  ـِ المامكِف الفكرؼِّ هْ ا يؤدؼ إلى فَ األيديكلكجيُّ المستكػ -ٔ
 أفْ  الكاحدِ  لمنِصّ  يمكفُ  إذْ  ،أهميةً  النظرِ  كجهةِ  جكانبِ  )هنرؼ جيمس( أكثرَ   ُ ها، كيعدُّ التي تطرحُ 

 أكْ  ،الراكؼ  أكِ  ،هِ نفسِ  التي تنتمي إلى المؤلفِ  المختمفةِ  األيديكلكجيةِ  النظرِ  كجهاتِ  عدًدا مفْ  ياـ  

                                                           

العامة كسيمياء األدب مف أجل تصكر شامل، عبد الكاحد المرابط، دار األماف، الربا ،  السيمياءانظرا  (ٔ)
ـ، ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ، ٔلبناف،   -منشكرات االختبلؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت

 كمعجـ السرديات، ٜٕٚ، كتخميل الخطاب الركائي، صٜٙٔ، كالتحميل البنيكؼ لمركاية العربية، صٓ٘ٔص
 .ٙٙص

 .ٖٔٔ-ٜٖٓانظرا تحميل الخطاب الركائي، ص (ٕ)
 .ٜ٘شعرية الخطاب السردؼ، ص (ٖ)
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 أكِ  األصكاتِ  متعددةِ  يها )باختيف( بالركايةِ سمِّ يُ  الركاياتِ  مفَ  ، كهذا النكعُ إلحدػ الشخصياتِ 
 .(ٔ))المكنكفنيا( ، أكِ المنفردِ  الصكتِ  ى بركايةِ سم  تُ  الكاحدِ  المنظكرِ  ذاتُ  ا الركايةُ مَ )البكليفكنية(، بينَ 

ّـُ (ا المستكػ السيككلكجي )النفسيُّ -ٕ  .(ٕ)هِ كانفعاالتِ  المبئرِ  بذهفِ  كيهت

 .(ٖ)ها النحكيةِ ها كتراكيبِ ـِ أسمكِب الركايِةا لغِتها كألفاظِ هْ ا يؤدؼ إلى فَ المستكػ التعبيرؼُّ -ٖ

 .(ٗ)هاكشخصياتِ  القصةِ  الراكؼ زمانًيا كمكانًيا مفَ  مكقعَ  عايفُ ا يُ المستكػ الزمكانيُّ -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٜٗٔ، كالتحميل البنيكؼ لمركاية العربية، صٕٔٔانظرا البنية الركائية في ركاية األخدكد )مدف الممح(، ص (ٔ)
 .ٛٔٔانظرا التخييل القصصي، ص (ٕ)
 .ٕٔٔانظرا البنية الركائية في ركاية األخدكد )مدف الممح(، ص (ٖ)
 .ٜٜانظرا شعرية الخطاب السردؼ، ص (ٗ)
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 ليمى العثماف في روايات   المضمونية   الثيمات   -الثاني المطمب  

 الرجل   صورة   -األوؿ   الفرع  

ـ  الضعيف   الرجل   صورة   -األوؿ   الغصف    المستسم

، اتاَح لممتمقي كبيَف أخِتهِ  هُ سابًقا بينَ  نا ُ الذؼ أكردْ  (ٔ)(، في الحكارِ ا )أبك سالـٍ كمثاُلهُ 
، دكَف أْف يثبَت عميهف  أؼ  أذعَف لَها كطّمَق ثبلَث زكجاٍت لهُ  ا؛ لدرجِة أن هُ الكامُل لهَ  استسبلُمهُ 

، فدافَع عنهف  كذكرَ كاَف كاثًقا مِ  ذنٍب؛ بْل إن هُ  ، فمثبًل قاَؿ عْف )أِّـ محاسَنهُ  ْف براءِتهف  ـٍ(ا إن ها  ف  سال
ـِ مِ  مْنها ابًنا )سالًما(، كفابًل  ْف سيرِتها الحسنِة باإلاافِة إلى أف  لهُ امرأٌة خدكـٌ كطيبٌة، كعمى الر 

في رفِع  ، إال إف  محاكالِتهِ أخَتهُ  كليَس  هكَ  هُ كاألمُر يخصُّ  ،ه رجُل البيِت كصاحُب القرارِ عْف أن  
ـِ عنْ   لها. كاستسبلِمهِ  ها باءْت بالفشِل؛ بسبِب اعِفهِ الظم

زفر أبوه ولـ ا "اعَف األِب في آخِر هذا الحكاِر بقكِلهِ  الغائبِ لقْد بّأَر السارُد باميِر 
فعُل  ا كاَف بمقدكِر األِب إال أْف يْزِفَر، كهكَ ، فمَ (ٕ)"ينطق، تحاشى شرىا، لكنو ترؾ الشر يزحف

، كبعَدها سكَت عمى فعِل شيٍء، كتنفيٌس عِف الغاِب كالرفِض الرابِض بداخِمهِ  ْف ال قدرَة لهُ مَ 
 .بسبِب اعِفهِ كتحاشى المكاجهَة 

طمق أبي أمي. كرىت  ضعفو ا "كبعَد تبئيِر السارِد، بّأَر )سالـٌ( اعَف أبيِه بقكِلهِ 
 .(ٖ)"واستسالم و

كرىت  (؛ "َف السارِد ك)سالـٍ مِ  فمْف بدايِة الركايِة عَرَؼ المتمقي اعَف األِب كاستسبلَمهُ 
؛ كلكْف هذا الاعُف في نظِر (ٗ)"ضعفو واستسالمو... دوًما كاف مشموؿ المساف. فاقًدا إلرادتو

 لها ليَس  بعَد كفاِة كالدْيِه، كتحاشيهِ  احتراـٌ لؤلخِت الكبيرِة التي رب ْتهُ  هكَ  األِب ليَس استسبلًما؛ بلْ 
لتفادؼ اشتعاِؿ  ؛هُ منْ  ذكاءٌ  مَعها هكَ  عدـَ التصادـِ كعناَدها، كأف   شر  أخِتهِ  لمعرفِتهِ  ؛ بلْ هُ ًزا منْ جْ عَ 

 ي البيِت.النيراِف ف

                                                           

 .٘ٗانظر الحكارا بحثنا، ص (ٔ)
 .ٗٔالمرأة كالقطة، ص (ٕ)
 .٘ٔالسابق، ص (ٖ)
 .٘ٔالسابق، ص (ٗ)
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َل الذؼ كَص  ألختهِ  باحتراِمِه المبالِغ فيهِ  هُ ُيشعُل النيراَف، كأن   باستسبلِمهِ  هُ ال يدرُؾ أن   كلكن هُ 
ـٍ(. في نظِر ابِنهِ  اعٌف كسذاجُة تفكيرٍ  حد  تخريِب البيكِت هكَ   )سال

ـٍ(،  التحكـُ بعبلقِة األِب بابِنهِ  مبمًغا ال يمكُف أْف ُيطاَؽ كهكَ  كصَل استسبلُمهُ  فقدْ  )سال
لـ يعوضني فقداف أمي، وحيف يتقرب )سالـٌ( بقكِلِها " هُ كتحديِد كيفيِتها كآليِتها، هذا ما كّاحَ 

 ل تفسد الولد بيذا الدلؿ.-أحياًنا ليعانقني أو يداعبني تصرخ فيو عمتي: 

والضعف والمرارة، كل ىذا لـ  ترتخي ذراعاه، أنزلق  مف  بينيما، ألمح  في عينيو األسف
يدفعو مرًة واحدًة أف يصرخ  في وجييا ويعمف: )ىذا ولدي، يجب أف أعوضو حناف  أمو الذي 

 حرمت و منو(.

لكنو أبًدا لـ يفعل، دوًما كاف مشموؿ المساف، فاقًدا إلرادتو، كنت محروًما منو، 
 .(ٔ)"ؤ أبي أف يأخذني لزيارت ياومحروًما حتى مف زيارة أمي التي لـ يغب طعـ حنانيا، لـ يجر 

تصرخ فيو عمتي، ترتخي ذراعاه، ألمح في عينيو األسف والضعف ) العباراتُ  فهذ ِ 
ـِ لر بِة األخِت الكبرػ، أفْ  بيفُ ( تُ والمرارة  هُ أن   هُ كذنبُ  ،تصرَخ األخُت عمى أخيها مدػ االستسبل

، كهذا االرتخاُء ابِنهِ  عفِ  األِب كابتعاُد ُ  الكحيَد، كنتيجُة هذا الصراِخ ارتخاُء يدِؼ  داعُب كلَد ُ يُ 
ـِ الفكرؼِّ دكفَ  ـِ  تباطٍؤ، هذا مفْ  احتجاٍج، أكْ  السريُع داللٌة عمى االستسبل ناحيِة هيئِة االستسبل

ـِ فهذ ِ ، أم ا مِ ككنِههِ  لـ يدفعو مرة واحدة أف يصرخ، أبًدا لـ ) االعباراتُ  ْف ناحيِة زمِف االستسبل
ـِ دائمٌة كمستمرةٌ ( تُ وؿ المساف  يفعل، دوًما مشم في بعِض  كليسْت  ،ؤكُد أف  حالَة االستسبل

ـٍ( كالسارِد صكرٌة دائمٌة مِ  ـِ في نظِر )سال  ْف بدايِة الركايِة حتى نهايِتها.األكقاِت، فصكرُة االستسبل

ؿَ  عمى ابِنهِ  كاشتدْت قسكُتهُ  ـٍ( بعَد أْف تحك   لِ اعُف األِب إلى تحريٍض عمى قتْ  )سال
يفتَح بكابَتها  دكِف أفْ  فْ حامٌل مِ  )سالـٌ( أف  امرأَتهُ  لهُ  ا اعترؼَ كما في بطِنها، بعدمَ  ( زكجِتهِ )حصةَ 
 األنثكيَة.

 يا كمب شوؼ ىالفاجرة مف ويف جابت "ىالنقل".-"

 حصة مو فاجرة.-
                                                           

 .٘ٔالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
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 فاجرة ونص، اسمع "اقطع السو قبل ما يكبر. اقتميا.-

 ما أقتميا.-انتفض: 

 .(ٔ)"إذف طمقيا-

ـُ إلى ثائٍر كمحرٍض عمى القتِل، ليَس ألن هُ  َة الاعِف؛ عباءَ  خمعَ  تحكَؿ الاعيُف المستسم
في  )ابنه كزكجته(، فػ)حصُة( زكجُة ابِنهِ  هُ مارَس التحريَض عمى أشخاٍص أاعَف منْ  هُ بْل ألن  
تكْف  كحصَة، لـْ  الثبلَث كابَنهَ  زكجاِتهِ  كظممْت  التي ظممْتهُ  ا أخُتهُ مجرمٌة تستحقُّ القتَل، أم   نظِر ِ 

ـْ منْ  مجرمًة، كلـْ  في نظِر ِ  ، كثائٌر عمى أخِتهِ  اعيٌف عندَ  حتى مجرَد أْف يعاتَبها، ألن هُ  ها، أكْ ينتق
  يِرها.

 المكاتي دفعْتهُ  ،الثبلثَ  زكجاِتهِ  تظمـَ  أفْ  قبلَ  هكَ  هُ ها ظممتْ ، كأن  ظالمةٌ  هُ أختَ  أف   درؾُ "يُ  فهكَ 
 مًعا، يشجبُ  كالمستكػ االجتماعيِّ  عمى المستكػ الشخصيِّ  اعيفٌ  هُ كلكن  ؛ ف  هِ إلى تطميقِ 
عمى  كفي التسترِ  (،حصةَ ) لِ قتْ  إليها في جريمةِ  في االناماـِ  ذلؾَ  معَ  كال يترددُ  ،هِ أختِ  تصرفاتِ 
 االبفَ  ما ألف  كرب  ، لبلبفِ  الظالـِ  هذا االتهاـِ  عفْ  ، يسكتُ هِ التهمِة البنِ  إسنادِ  عفْ  ، كيسكتُ القاتمةِ 
 قدِ  ا(سالمً ) كألف   ؛هِ ألختِ  الدائـِ  هِ خنكعِ  إزاءَ  هُ يحسُّ  الذؼ كافَ  المكبكتَ  الغابَ  أبيهِ  في كجهِ  رَ فج  
 .(ٕ)"عمى زكجِتهِ  أيًاا باالعتداءِ  هُ اتهمَ 

ـِ عمى حمِل )حصةَ  ًفا أفْ المفترِض حتى يككَف منِص  ككاَف مفَ  ا ( كمَ يتأن ى في الحك
دْ   ،جبٌف في حقيقِتها هيَ  كزكجِتهِ  هِ ابنِ  التي ثارها اد   هذ ِ  ثائرُتهُ  ؛ كلكفْ مَع أخِتهِ  نا في معاممِتهِ عك 

ا )حصَة( لمَ  ال عقكبَة ستقُع بحقِّ  أفْ  حكمْت أخُتهُ  ، فمكْ أخِتهِ  ها بتأييٍد مفْ ؛ ألن  هُ كليسْت شجاعًة منْ 
 عمى القتِل. استطاَع أْف يحرَض ابَنهُ 

 

 

                                                           

 .ٖٙالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
لظمـ االجتماعي، عمي الراعي، جماليات السرد كببل ة المعنى، إعدادا نذير جعفر، المرأة كالقطة كاحايا ا (ٕ)

 . ٕٗٔص
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ـ   العاشق   الرجل   -الطفل   صورة   -الثاني الغصف    المحرو

 منُذ الصغِر مَع حبيبِتهِ  حالَة الحبِّ التي جمعْتهُ  ترَؾ السارُد )عبَد هللِا( أْف يبئَر بنفِسهِ  لقدْ 
 .)كْسميَة( إلى أْف ماتْت  رًقا في البحرِ 

ّـِ )كْسميَة( كانْت أمُّهُ  ـِ عمِمها تتردُد كثيًرا إلى بيِت أ ما عبلقُة ألفٍة منُذ هُ فنشأْت بينَ  ؛بحك
عبلقُتهما  ْت هما، كاستمر  ا بريًئا، يمعباِف مًعا كيجمساف بجانِب بعِا ا طفكلي  ، كاَف حب  الصغرِ 
كنت  أنا ووسمية نجمس بقربيا.. نر ي ا كبيًرا "هما، كأصبَح حب  دْت، ككبرا ككُبر الحبُّ بينَ كتكط  

في بالفقعات أنفخيا عمى وجو وسمية. فيدخل الرذاذ إلى ليا صابونة )الديؾ(، وحيف تمتمئ ك
عينييا الواسعتي ف الجميمتي ف تدعكيما حتى تدمعيا وتصرخ بي أمي ر ـ أف وسمية لـ 

 .(ٔ)"تعترض

 ذلؾَ  ا كافَ يمعبا مًعا كمَ  أفْ  ، أكْ بعضٍ  يستطيعا رؤيةَ  هما، فمـْ را فر ؽ األهُل بينَ كبُ  كحيفَ 
موا عميَّ  في المااي مباًحا "تكبر وسمية.. )يخفرونيا( وتتوارى خمف جدراف البيت.. حرَّ

 الدخوؿ إلى بيتيا، فقد كبرت  أنا اآلخر...

ـ  يرحموا الرفقة ول قمبي. صار مكاني عند عتبة الباب  أنا رفيق طفولة وسمية.. ل
 .(ٕ)"أجمس وتحرؽ مقعدتي لسعات العتبة التي صمتيا الشمس...

كػ سِ   رُاهُ  يكفْ  ( أْف يرسـَ صكرَة حبٍّ طاهٍر كعفيٍف كعفكؼٍّ كبرؼٍء لـْ )عبُد هللاِ  حاكؿَ 
ما؟، هُ بيتَ  سيككفُ  ا بها مًعا في صغِرهما، حمما كيفَ هما التي حممَ أحبلمِ  كتحقيقِ  كالزكاجِ  الحبِّ 
ـِ الكرديِة التي تغزلُ  ها مفَ ؟، ك يرُ كما أسماؤهـْ  األبناِء سينجبكفَ  عدٍد مفَ  ككـْ  قمكُب ها األحبل

 .العاشقيفَ 

، كاسعٍ  بشكلٍ  هِ ها لػ)عبِد هللِا(، كمدػ عمقِ حبِّ  لسارُد( لػ)كْسميَة( فرصًة لبتئيرِ )ا يترؾِ  كلـْ 
ـَ عِف الحبِّ العميِق الذؼ يكنُّهُ  ، الذؼ أخذَ كترَؾ لػ)عبِد هللِا( ذلؾَ   ُد هكَ لػ)كْسميَة(، كيحدِّ  يكشُف المثا

فْ مدػ حبِّ )كْسميَة( لهُ  بنفِسهِ  ؛ حتى ُتبيَف المفترِض أْف ُيترَؾ لها تبئيُر حبِّها لهُ  كاَف مفَ  ، كا 
ـَ الذؼ كن ْتهُ  ، خبلِؿ إنجاِزها كعَدها لهُ  المتمقي مفْ  َفهُ لػ)عبِد هللِا(، الذؼ عرَ  لممتمقي الحب  العظي
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ـُ يقيًنا نتيجَة افتااِح أمِر خركجِ  كهيَ  ،ليبًل إلى البحرِ  حيُث خرجْت مَعهُ  ، إم ا العذاُب ها مَعهُ تعم
 .( كثيًرا بسبِب فقِر ِ ( الذؼ يكرُ  )عبَد هللاِ أخيها )فهدٍ  بيِد أبيها أكْ  القتلُ  ، أكِ كالحبُس  الشديدُ 

 أىاًل عبد هللا.-"

 نسيت  عبد هللا؟-حمَّمت  صوتي كل الحزف: 

 رفعت كفيا: ل وهللا، بس... بس...

؟-  بس ماذا؟ ىل ندمت  و يَّرت  رأيؾ 

 أل... أل.-

 ذف؟إ-

 أنا خايفة.. خايفة.-قالت والصدؽ معجوف بصوتيا: 

 وأنا.. أل تدريف كيف مرَّت عميَّ األسابيع ؟ أنا ل أىمؾ يا وسمية.-

أنت تيمني لكني أفكر.. وأفكر، ساعة أوافق، وساعة أتردد ألني -دافعت  عف نفسيا: 
 .(ٔ)"خايفة

 ؛عمى الحبِّ  فصكُتها يدؿُّ  ا هيَ الكبيِر لها، أم   كاشتياِقهِ  عمى حبِّهِ  فصكُت )عبِد هللِا( يدؿُّ 
( ال يتناسُب مَع تبئيِر )عبِد هللاِ  هُ إن   معجكٌف بالخكِؼ، أؼْ  حب   (، فهكَ كحبِّ )عبِد هللاِ  ليَس  كلكفْ 
ـِ هذا الحبِّ في كبلِمها. نا ال نرػ أثرَ ؛ ألن  ها لهُ لحبِّ   ِعظ

ا عميًقا ككبيًرا، ، يككُف حب  حيَف يبئُر حب  )كْسميَة( لهُ ًفا نا آنِ ا أْسمفْ كلكف  )عبَد هللِا( كمَ 
طفولتي وطفولة وسمية متناقضتاف، كل شيء بيني وبينيا يختمف، يؤكد أف أي حمـ يجب أف "

ل يداعب خيالي... كل شيء يفرؽ بيننا، شيء وحد ل يعرؼ الفروؽ ول يعترؼ بيا، الحب.. 
وسمية تتغدى بحكاياتي األخيرة ) هُ ، يكفي عبارت(ٕ)"وسمية تحبني، تتغذى بحكاياتي الصغيرة
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 هكَ  الغذاءِ  لمتخمي عفِ  المكاكعيُّ  ى عِف الغذاِء، فالمعادؿُ يتخم   أفْ  ا يمكُنهُ من   فْ (، فمَ الصغيرة
 المكُت.

َ  )عبُد َع المتمقي أْف يكرَ ا تكق  المفترِض كمَ  مفَ  ما  رقِت المحبكبُة في البحِر، كافَ كعندَ 
 هُ كأحب   هُ مَ لزِ  المتمقي، فقدْ  هُ عَ ا تكق  ًرا لمَ البحِر )المكاِف( أخَذ منحًى مغايِ  البحَر؛ إال إف  تبئيرَ ( هللاِ 

أف  البحَر  هكَ   ُ عندَ  تبريُر ذلؾَ  الكظيفَة الحككميَة، ككافَ  ، كترَؾ ألجِمهِ يكـٍ في حياِتهِ  حتى آخرَ 
نظرت  ها، "يككَف قريًبا منْ  مْف أجِل أفْ  كيبلزَمهُ  أْف يحب هُ  )كْسميَة(؛ لهذا ااطر   يحتاُف حبيبَتهُ 

إلى البحر، ور ـ حقدي عميو توسمتو: يا بحر أودعت  في قاعؾ حبيبتي فكف رحوًما بيا.. 
 ستوًرا عمييا.

يا بحر.. ىا قد أعطيتؾ أمانة.. فصنيا، ل تفضحيا.. ول تمفع جسدىا إلى الشاطئ، 
.. وشوشيا دائًما  وذكرىا أنني أحبيا ولف أنساىا أبًدا. يا بحر 

... لف أىجرؾ.. ل أستطيع.. فأنت قبر حبيبتي أعدؾ أل أىجرىا وأىجرؾ.. أييا  يا بحر 
البحر.. سأحبؾ ر ـ كرىي لؾ... وسأصفح عنؾ ر ـ  ضبي منؾ.. ل ألجمؾ بل ألجل وسمية 

 .(ٔ)"التي في عمقؾ وستبقى في عمقي

ـِ محبكبَتهُ  يكًما مفَ  تخي لَ  أفْ إلى  مبلزًما لهُ  كفعبًل بقيَ  ، البحِر كتناديهِ  مفَ  تخرُج لهُ  األيا
 .آياِت التكحِد العشقيِّ  كآيٍة مفْ  فيهِ   ِ فألقى بجسدِ 

 المخادع   المثقف   الرجل   صورة   -الثالث   الغصف  

، الذؼ ا(جكادً )الجامعِة حيَف أحب ْت أستاَذها الدكتكَر/  مفَ  الثالثةِ  )ناديُة( في السنةِ  كانْت 
الخبلبِة  استطاَع بنظراِتهِ  الساحرِة جسَدها الخامَل، كقمَبها العطشاَف اآلمَل؛ حيثُ  بأالعيبهِ  أيقعَ 

 المخاتمِة، كلمساِتِه الخاطفِة لمقمِب، أْف يسيطَر عمى قمِبها كعقِمها.

لـ يكف بعد قد كاشفني بالذي يخفيو داخل قمبو، لكنني أحسست بو مف تمؾ النظرات "
ف في  فمة  منو. كاف احتضانو الرقيق  الوالية ولمسات الكف التي ل تضل طريقيا إلى كفي وا 
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لحضوري دوف كل الطمبة والطالبات يبيجني، يؤكد لي أنني األثيرة. فحيف يراني يميف وتغرد 
 .(ٔ)عيناه، وحيف أ يب يعاتب عتب مف استوحش الغياب، وكنت مثمو أعاني الولو والوحشة"

كؼ شْ يداعُب مشاعَرها، كيَ  لها، كهكَ  يعترَؼ بحِبهِ  تنتظُر أفْ  ما شهكًرا، هيِ هُ حالُ  كبقَي هذا
ـِ جسِدها الغِضّ  عمى ناٍر هادئٍة ليستمذ   فريسَتهُ  ـِ لح القادُر  ، كبكبلِمها المعسكِؿ، كهكَ بشبِق كنه

مي غْ َع )ناديَة( التي تَ م هُ بهف  ما سيفعمُ  ِء المكاتي كثيًرا ما كاَف يفعلُ بالنسا عمى ذلَؾ لخبرِتهِ 
 ا، كهكَ لهَ  الذؼ اعترَؼ بحبِّهِ  ا كل  يكـٍ إلى أْف جاَء اليكـُ ها، كتزداُد تعمقً ها، كتدمي بشككِ بشكقِ 

فؾ عقدة لسانو واعترؼ. لحظتيا شعرت بكل الغيـو تتمزؽ وترش ماءىا المخادُع، " الكاذبُ 
أحسست بسيقاف زىوري تخضر، الغدير عمى األرض  العطشى فتمتص الرواء بال شبع، 

تو قبمة عاجمة، أشيرت لو عواطفي،  بالبراعـ تنبت، صرت الوردة التي تفتح وريقاتيا كثغر مس 
، كبادرْت كاعترفْت بالحبِّ لهُ  ،(ٕ)نثرت عميو ضياء شموعي ورفيف مشاعري بال تردد ول خوؼ"

ما  الذؼ سيحصُد بهِ  سيأتي اليكـُ  هُ ها، ككاثٌق بأن  صْدقِ  متأكٌد مفْ  الصادقُة، كهكَ  العاشقةُ  كهيَ 
ـُ خبايا نفِسهِ فبقيْت بمْ  شهكًرا، أم ا هيَ  هِ عميْ  كصبرَ  هُ زرعَ  الزائِف  الدنيئِة، كمقصَد حبِّهِ  هاَء ال تعم

ـِ؛ حيُث بدأِت النكايا تتكشُف، كينسمُخ جمُد ُ   الطاهُر الزائُف لتظهَر حقيقَتهُ  إال مَع مركِر األيا
 السكداَء. هُ الماكرَة كسكَءتَ 

ابٌف،  ٌج كلهُ متزكِّ  هُ لها أن   السابقِة تبي فَ  عْف حياِتهِ  ها حيَف سألْتهُ أن   فكانْت أكلى صدماِتها بهِ 
 الحبُّ عمى قمِبها كعقِمها، إذْ  قبَل أْف يسيطرَ  يكْف قْد أخبَرها بذلؾَ  يعيشاِف مًعا في أمريكا، كلـْ 

َر أكثَر ما أرادْت أْف تستفسِ تتراجَع. كعندَ  ها أفْ فمَف الصعِب عميْ  ما فّكرْت في األمِر، أم ا اآلفَ لرب  
ـِ، كأمَرها أال   عْف حياِتهِ  الشخصيِة مرًة  َل في حياِتهِ  تتدخ  السابقِة نهَرها بشدٍة كجرَحها في الكبل

ـٍ عقاًبا لهَ  رةَ ها عشَ عنْ  أخرػ، كابتعدَ  ألجِل الحبِّ ْت صا رًة ا، كبقيْت تكتكؼ بناِر الحبِّ فجاءَ أيا
لتعتذَر، فاستقبَمها بكلِّ مهانٍة كاحتقاٍر، كحيَف اعتذرْت ابتسـَ ابتسامَة الرجِل المنتصِر  إلى مكتِبهِ 
َاها  فريسَتهَ  الذؼ أد بَ   بعَد ذلؾَ  ترفَض لهُ  ها لفْ ، كأن  ها لْف تخرَج عْف عباءِة طاعِتهِ َف أن  ، كتَيق  كرك 

وصار جواد أكثر جرأة، يدعوني إلى المقاىي ها، "أدرَؾ أف  الحب  قْد تمم كَ  هُ أؼ  طمٍب؛ ألن  
والمطاعـ فأستجيب، يطمب أف أصاحبو في زياراتو لبعض  أصدقائو المتزوجيف فأنساؽ لطمبو 
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بغية إرضائو، استسممت لو يذيقني بعض طعـو فاكية الحب، سمحت  بأف يحضنني، أف تتسمل 
 .(ٔ).."كفو تعبث بشعري وعنقي.

الجسِد، الر بُة في  ها لغةُ ها، إن  ها، كيرنك إليْ ( كيتقنٌ ها )جكادٌ لغُة الحبِّ التي يعرفُ  هذ ِ 
خبلِؿ العبلقاِت الطي ارِة  مفْ  -تقطُف في أمريكا ألف  زكجَتهُ -ها المحركـِ منْ  الجسديةِ  ر باِتهِ  إشباعِ 

 فريسٍة أخرػ، كعبلقِتهِ  بالبحِث عفْ  يبدأُ  ِتهِ التي ُينشُئها لهذا الغرِض فقْط، كحيَف يملُّ مْف فريس
 (.بػ)ناديةَ 

أبمُغ  ا؛ ككُف الرجِل هكَ بأ ر حقيقَة حبِّ )جكاٍد( لهَ  فْ مَ  أكؿُّ  لقْد جعمِت الكاتبُة أخاها هكَ 
العطكِؼ  كليَس بقمِبهِ  ،سينظُر إليِه بعقِمهِ  قدرًة عمى كشِف حقيقِة الرجِل اآلخِر؛ ألن هُ  ًما كأكثرَ َفهْ 
)ناديَة(  حسناٍت، فمْف خبلِؿ حكاٍر طكيٍل مَع أخِتهِ  ا تنظُر المرأُة العاشقُة لمرجِل فترػ سيئاِتهِ كمَ 

كيف -ا "، فسألْتهُ بيكَت أصدقاِئهِ  ها تدخُل مَعهُ أن   رآها  يَر مرٍة مَع )جكاٍد(، كعَرؼَ  أخبَرها أن هُ 
 عرفت؟

و زميمي في أظنو محرًجا لي أف تدخمي بيت أحد أصدقائ- و الذي ىو في الوقت  نفس 
.  العمل 

عندىا اضطررت إلى التحري عنو، وأحب فقط -أطرقت  برأسي شعرت  بخيبتي، أكمل: -
 أف ألفت نظرؾ  أنؾ لست  الوحيدة  التي يصحبيا في زياراتو، جواد يعرؼ كثيرات   يرؾ.

ب س  لكنو يحبني أنا.-ا لقمبي الراعد، حاولت  أف أدافع: يمً صوَّ

 نبعت مف عينيو نظرة  مشفقة .-

 .(ٕ)جواد رجل ل يعرؼ الحب"-

حب  زائٌف كمخادٌع، كأف   ا كلمقارِغ أف  حب هُ لهَ  ( تبي فَ خبلِؿ تبئيِر أخيها لحبِّ )جكادٍ  فمفْ 
 .حبٍ رجَل  كليَس  ٍد،)جكاًدا( هذا رجُل جس
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في كحِل الخطيئِة، الكبلـَ  مَعهُ لقْد كاَف سبلُح )جكاٍد( الخبيُث في إقناِع )ناديَة( لتنساَؽ 
المفمسَف كالمعسكَؿ كالمستِفز  لمشاعِرها كعكاِطفها كأنكثِتها كثقافِتها كاستقبلليِتها كحريِتها، فمثبًل 

الزيارِة،  برفِض أمِّها لهذ ِ  المعسكِؿ، أخبرْتهُ  ها بكبلِمهِ عَ يزكَرها في بيِتها كأقنَ  ها أفْ حيَف طمَب منْ 
أنت  ضعيفة الشخصية، تستبد بؾ أمؾ ول تدافعيف عمى التمرِد عمى أمِّهاا " لها يحرُاها فقاؿَ 

 .(ٔ)عف حقوقؾ"

ـ  ليقبَمها، كصد  اختبل بهَ  كحيفَ  ـٍ، كَه ل أفيـ كيف -اا "، قاَؿ لهَ ْتهُ ا في مكاٍف قصيٍّ مظم
 تحبيني وترفضيف قبمًة!

ت و:   وىل إذا أحببت  أندفع  إلى الخطأ ؟-تحدي 

... يبدو لي أنؾ امرأة باردة...-سخر مني:   ليس ىذا ىو السبب 

ؾ"-  .(ٕ)أنت  شابة  وجميمة .. حراـ أف تدفني شباب ؾ وتحرمي جسد 

( يصكَر لػ)ناديةَ  عمى اإلقناِع أفْ  كقدرِتهِ  كعْمِمهِ  ْف خبلِؿ ثقافِتهِ فكبلُمُه كبلـٌ يحاكُؿ مِ 
 الباطَل حق ا، كالرذيمَة فايمًة.

 ، بأ رْت حقيقَتهُ ها مَعهُ كانكشفْت عنَد )ناديَة( مْف خبلِؿ حكاراتِ  ،ءَتهُ اتاحْت سك  كبعَد أفِ 
ثـ ماذا يا جواد؟ عرفت  اآلف أنؾ أبعد ما تكوف عف حقيقة  الحب   الذي صار حقيقتي بقكِلهاا "

ووجودي. ىاجسؾ الجسد والمتعة وتريد أف تحرض األرممة  المحرومة  لتشق ستائرىا وتصير 
 .(ٖ)د أف تحوؿ عفة الحب إلى وحل الخطيئة ، وأنا لست قابمًة لالمتالؾ"عشيقًة لؾ، تري

 يستغمكفَ  الذيفَ  المخادعيفَ  المثقفيفَ  بعضِ صكِر  صكرٌة مفْ  هيَ  )جكاٍد( هذ ِ  كصكرةُ 
 هـِ ، كأطماعِ السياسيةِ  هـِ الجسديِة، كاستحقاقاتِ  في الحكاِر في تحقيِق ر باِتهـِ  هـْ كلباقتَ  ـْ ثقافتهَ 

 .باآلخريفَ  كانْت باطبًل كتارُّ  ى لكْ ، حت  االجتماعيةِ  هـِ االقتصاديِة، كهكاجسِ 

 

                                                           

 .ٖٚٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٓٗٔ-ٜٖٔالسابق، ص (ٕ)
 .ٗٗٔالسابق، ص (ٖ)



 

ٕٓٙ 

 المرأة   صورة   -الثاني الفرع  

 القاسية   المرأة   صورة   -األوؿ   الغصف  

ـٍ( في ركايِة )المرأِة صكرُة عم   ْف ذلؾَ الصكرُة في عدِة شخصياٍت، كمِ  ْت هذ ِ تجم   لقدْ  ِة )سال
 .مًعا التي قسْت عمى الرجِل كالمرأةِ ِة( ط  كالقِ 

كحتى النهايِة،  البدايةِ  مكتممًة منذُ  بعٍد كاحٍد، ظهرْت  "كانِت العمُة شخصيًة مسطحًة ذاتَ 
 الشراسةُ  عميها هيَ  التي  مبْت  الكاحدةُ  ، الصفةُ تغييرٍ  ها أؼُّ مكاقفِ  عمى تككيِنها أكْ  يطرأْ  لـْ 

 .(ٔ)"المطمقةُ 

ـٍ( منُذ البدايِة بقكِلِها "السارُد باميِر الغائِب قسكَة عم   رَ لقْد بأ   صوت  عمتو الشرير ِة )سال
ـ  كثير  عف  أمتيادى إلى مسامعو ذات ي ـٍ( أيًاا أْف (ٕ)"ياوـ  وىي تيذر بكال ، كترَؾ السارُد لػ)سال

الوصل بينيا  شر عمتي كاف يالحق أمي، محاولتيا استمرت لتقطعا "ِه بقكِلهِ يبئَر قسكَة عمتِ 
 خبلِؿ حديِثها كأفعاِلها. مفْ  بنفِسهِ  ، قبَل أْف يستنبَط المتمقي ذلؾَ (ٖ)"وبيف أبي

، في قسكِتها عمى زكجاِت أخيها الثبلثِ  ذلؾَ  كمثاُؿ قسكِتها، قسكُتها عمى المرأِة، كتمث لَ 
ـٍ(، كهكَ بينِ  كمفْ  ّـُ )سال ها كبيَف بينَ  ا الحكاُر الذؼ دارَ ْف مكاٍع، كمثاُلهُ أمٌر بيٌِّف في أكثِر مِ  هف  أ

 .(ٗ)"إنيا طيبة وخدـو-سمعيا تأمره: لـز تطمقيا، صوت أبيو مرتجًفا: أخيهاا "

َل بها قسكُتها أْف تطمَِّق ثبلَث زكجاٍت ألخيها، بحجٍج كاهيٍة، كببل دليٍل قاطٍع لقْد كَص 
، هَ تُ  فْ مِ  عيهِ يؤكُد صحَة ما تد   .التُّ  تمؾَ  ى عنهف  نفَ  هُ حتى إف  أخاها نفسَ ـٍ ألقْت بها جزاًفا عميهف   هـَ

ْف خبلِؿ أفعاِلها كأقكاِلها، باإلاافِة ها مِ قسكَتها بنفسِ  لعمَة تبئرُ كقْد تركْت )ليمى العثماُف( ا
ْف خبلِؿ أفعاِلها كأقكاِلها، كأم ا في هذا الحكاِر، أم ا تبئيرها فكااٌح كجمي  مِ  إلى تبئيِر الراكؼ لذلؾَ 

                                                           

 -خطاب النهاة كالتقدـ في الركاية العربية المعاصرة، رزاف محمكد إبراهيـ، دار الشركؽ كالتكزيع، عماف (ٔ)
 . ٔٛٔ-ٓٛٔـ، صٖٕٓٓ، ٔاألردف،  

 .ٖٔالمرأة كالقطة، ص (ٕ)
 . ٖٔالسابق، ص (ٖ)
 .ٖٔالسابق، ص (ٗ)
 



 

ٕٓ7 

ل. كاف ىميا أف –هما في المثاِؿ اآلتيا " نكاحُ  ،َل بحيمتْيِف لتبئيِر قسكِتهاتكس   ُر السارِد فقدْ تبئي
 تبعدني عف  البيت حتى تعيش فيو بروحيا.

 لكف أنا المي أخرجتيا.-وىزئت بضحكة، ارتفع صوتيا منتصًرا: 

 .(ٔ)"ارتجف قمب الصغير. عصف الخوؼ بطفولت و. أحس برًدا قاسًيا يمفحو

ىزئت بضحكة، ارتفع صوتيا ًيا )هيئاِتها كحركاِتها كصًفا قاسِ  ماا كصفُ هُ  فالحيمتافِ 
ـِ. (، هذ ِ منتصًرا، لكف أنا المي أخرجتيا  العباراُت تدؿُّ عمى القسكِة كالخبِث كالظم

عمى كتِر الطفكلِة البريئِة المعذبِة الذؼ تؤثُر  العزُؼ الحزيفُ  أم ا الحيمُة األخرػ فهيَ 
ارتجف قمب الصغير، عصف الخوؼ بطفولتيا، أحس برًدا قاسًيا في مشاعِر المتمقي، ) ألحاُنهُ 
 (.يمفحو

ّـِ )سالـٍ  كمفْ  يا بنت الحالؿ كفي –( إجباُر أخيها عمى تطميِقهاا "مشاهِد قسكِتها عمى أ
 .الشر. روحي خذي بخاطرىا وعودي بيا

 .(ٕ)"أنا أراضييا؟؟ ىيو... وهللا ما ترجع-زمجرت عمتو: 

قْتهُ  كمفَ   المشاهِد أيًاا التي بأ رها السارُد باميِر الغائِب المشهُد األمكميُّ الذؼ مز 
ـٍ( قسًرا عفِ  ّـُ )سال بقمِبها  َف الزمِف، جاءْت إلى بيِتهِ ها فترًة مِ نِ ابْ  مخالُب العمِة، فحيف  ابْت أ

، لكف المخالب التي مشتاِؽ إلى رؤيِة كلِدهاا "الممهكِؼ ال التحـ وأمو في عناؽ  دامع  محمـو
 فتحت الباب تبعت أمو.

-اقتربت لتبتر المحظة  بحدة وقسوة. سحبت العباءة المتيدلة عف رأس أمو وصرخت: 
؟ شنو حذفؾ عمينا  .(ٖ)"أنت 

ها الرحمُة لدرجِة ْت منْ التي ُنزعِ ِة القاسيِة كيكفي هذا المشهُد القاسي لتأكيِد صكرِة العم  
 إْرًبا إْرًبا. فمزقْتهُ  ؛ا كهذاتشاهَد مشهًدا حنكًنا أمكمي   تستطْع أفْ  ها لـْ أن  

                                                           

 . ٖٔالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
 . ٗٔالسابق، ص (ٕ)
 . ٙٔالسابق، ص (ٖ)



 

ٕٓ8 

ـِ الركايِة تزداُد مَع تقدُّ  بلْ  ؛الركايِة حتى نهايِتها بدايةِ  فْ ِة القاسيِة ثابتًة مِ صكرُة العم   كبقيْت 
كٌف مْف السبَب نفسٌي مك   ، كيبدك أف  قسكَتها سبَب ذلؾَ  رَ بأ   فْ يكاْح لنا أحٌد مم   في القسكِة، كلـْ 

ْت أخاها ممًكا لها ال يشارُكها في ذلؾ أحٌد، عقدُة الَغْيرِة ها عد  اا عقدُة التممِؾ التي بسببِ ، همَ فِ أمريْ 
 .تتزكجْ  ها لـْ َف النساِء ألن  مِ 

 الغيور   المرأة   صورة   -الثاني الغصف  

ثماني سنوات مضت وىو حسير " راشٍد(؛ كلكفْ  )عائشَة بنتِ  )جاسـٌ( الجدُّ مفْ  تزكجَ 
ببل  عمى ذلؾَ  ْت ، كبقيِ (ٔ)"الفؤاد، فال النخمة العقيـ تطرح، ول ىو قادر عمى اقتناء نخمة أخرى 

 ها )شمَة(.عميْ  جَ فتزك   ؛إنجاٍب إلى أْف ماتْت أمُّها

ُق بذلَؾ بصيغِة المنقكِؿ ها تنطِ َ ْيرَتها القاتمَة، كجعمَ كقْد بّأَر السارُد باميِر )الهك( 
وحيف  طس باستعدادات الزواج يبدَأ مسمسُل أعماِلها الشريرِة يظهُر اد  )شمَة( " أفْ  المباشِر قبلَ 

وتجييز العروس، لـ تعد تسمع صوتو في البيت ول تممح ظمو عمى جدار، انطوت حسرى عمى 
" يصب عمى جمرىا المتأىب، اشتعمت بيا النيراف، أزكمتيا  نفسيا ونثيث حقدىا "كالكاز

األدخنة وذر ت فوؽ سوادىا بمجاج األفكار: "لـ يتزوج بعد وعافني ىذا العوؼ، فكيف إذا تذوؽ 
فاكيتو الجديدة وأدمف طعميا؟ ثـ ماذا لو حققت لو المراد  وكر ت سبحة بطنيا؟ ستكوف 

يطمقني، أو يجعل مني عبدة لمعياؿ وأـ العياؿ" ىذا "المعزوزة المرزوزة" وقد تفرض عميو أف 
السديـ الذي أحاطيا، وألقى بيا في سورة الغيرة العاتية، حوليا ليمة عرسو إلى ذئبة ميتاجة 

 .(ٕ)"ل يكفي عواؤىا

ـَ، أخرػ ُتصبُح ال ترػ مِ  ها الَغيرُة مفْ تأسرُ  المرأُة حيفَ  َف األلكاِف إال المكَف األسكَد القات
 ها عبدًة لزكجِتهِ رُ ا كسيسخِّ هَ قُ حدَث بالابِط مَع )عائشَة( فقْد ُخيَِّل لها أف  زكَجها سيطمِّ  كهذا ما

 دكا.كلَ يُ  لـْ  ها الذيفَ الجديدِة كألكالدِ 

ْف سمكِكها الشريِر يسرُد بعًاا مِ  َتها القاتمَة بدأَ رَ يْ السارُد باميِر )الهك(  َ  بتَ أثْ  أفْ  كبعدَ 
مارسْتها في ليمِة  ِة إلى ما بعَد ليمِة الفرِح؛ بلْ رَ يْ َس طقكَس الغَ تنتظْر أْف تمارِ  ِتها. كلـْ رَ يْ نتيجَة  َ 

                                                           

 .ٖٙالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٙٙالسابق، ص (ٕ)



 

ٕٓ9 

لـ تحتمل "وزىا" الشيطاف أف تطفئ حرائقيا، التفعت عباءتيا، أسدلت "بوشيتيا" الفرِح نفِسها، "
 واندفعت لحوش العروس.

الوصوؿ  إلى  اندست بيف  النساء  ومثل سيخ النار شقت ليا طريًقا حتى تمكنت مف
كرسي العروس لحظة حممو، جعمت مف أصابعيا مقصات ومف أظافرىا شوكات عقارب  تصؾ 
وتقرص فخذي العروس التي تألمت وضاعت آىات وجعيا بيف دقات الطبوؿ وصقالت 

 .(ٔ)"الدفوؼ

 السارُد باميِر )الهك(، الذؼ ترَؾ لػ)عائشَة( أيًاا تبئيرَ  هاِتها يبئرُ ْيرَ  َ  أكلى كجباتِ  هذ ِ 
 ًرا فقطْ أف  الحكاَر كاَف مقتِص  ـِ مفْ  ْ ِتها في بعِض الحكاراِت، كحكاِرها مَع زكِجها، كعمى الر  رَ يْ  َ 
ِتها، كبدأْت  أْف ُتدخِ إال   رَة أبْت يْ إال إف  الغَ  ؛ها كعمى زكِجهاعميْ   ْف دكِف أؼِّ بشتِمها مِ  َل سيرَة َار 

 .سكػ دافِع الغيرِة فقطْ  ،مبرٍر لذلؾَ 

 ىا!! أل تقوليف لزوجؾ مبروؾ؟...-"

 بنت "بياع التمر"عمى ماذا أبارؾ لؾ؟ عمى -

آه ؿ شفت جماليا لحسبت كل دبس التمر صب -ابتمع اإلىانة وتمادى بإ اظتيا: 
 عمييا.

 المتفتحة."عشتو" نسيت يـو تزوجتني كنت مثل "نويرة" -لوت وجييا: 

 أي نويرة هللا ييديؾ! كنت مثل قصموؿ السعف.-أطمق ضحكاتو اليازئة: 

 ...ة التمررببجواآلف عفت قصموؿ السعف، استبدلتو -ثارت: 

 وهللا ما أحد فقد عقمو إل أنت، نسيت المي فعمتيو بالعروس البارحة؟-

 بنت اؿ... ...تستاىل -

                                                           

 .ٚٙالُعْصُعص، ص (ٔ)



 

ٕٔٓ 

ما أكوف بنت أمي وأبوي أف ما نغصت عميؾ عيشتؾ -بصوت حاذر أف يصمو: 
 .(ٔ)"معاىا

أف  الحكاَر  ـِ مفْ  ْ ها لغْيَرِتها، فعمى الر  نبلحُع في هذا الحكاِر التبئيَر الكااَح كالصريَح منْ 
، جربة التمر، بنت بياع التمر، بنت اؿ...( ها )تَ ـُ ّار  تشتِ  ْت ها أخذَ إال إن   ،ها فقطْ زكجِ  ها كبيفَ بينَ 
ـ   ْت كعَدها بأعماٍؿ شريرٍة متعددٍة أنجزَ  بكعِد التنغيِص عمى حياِتهما، كقدْ  حكاَرها مَعهُ  ختمْت  ث

أشدِّ  ها مفْ هذا األمَر بنظرِ   يَر مرٍة؛ ألف   الجنيفِ  ها إسقا ِ ها محاكالتُ الَغْيرِة، كأهمُّ  ها بشدةِ تكحي كمُّ 
دكاء شعبي  -المحاكالِت، كْاُعها )الهميمج هذ ِ  يُر  ْيرَتها، كمفْ ثِ َتها، كتُ ُد مكانَ التي تهدِّ األمكِر 

ّـُ )شمَة(، كمِ الهريِس التي صنعَ  مةِ مسّهل لمبطف( في أكْ   الهك خبلِؿ تبئيِر السارِد باميرِ  فْ ْتها أ
 رفت  بكفيا والتيمت عمى عجل خمس ىمزات منو، ثـ رشت الدواء وسـ حقُدها " كعائشَة بافَ 

ت السطح قبل أف تطبق  الغطاء خطرت ليا فكرة كافرة،  أصابعيا، خوصت و باليريس، وسو 
بصقت عمى النعمة عدة بصقات وأحكمت الغطاء وفحيح حقدىا: "حارج وسـ عمى قمبؾ إف 

 .(ٕ)""شاء هللا

ًقا حرْ  كماتْت  ،اكتشَف أمُرها لحمِل )شمَة( أربَع مراٍت إلى أفِ  ْت محاكالُت إْجهاِاهاكتكررَ 
 صدفًة.

حقِدها عمى زكِجها الذؼ  أف  الغْيرَة بنظِر السارِد باميِر الهك نابعٌة مفْ  ا سبقَ مم   يتاحُ 
 .أعماَؿ )عائشَة( الشريرةِ  بريئٌة كال تستحقُّ  ، فهيَ لػ)شمَة( في ذلؾَ  ها كال سببَ عميْ  تزكجَ 

ـِ الكاقِع أن   تظفُّ  )عائشُة( فهيَ  اأم   ها تفعُل الصكاَب، كترػ أفعاَلها رد  فعٍل طبيعيٍّ لمظم
ها في انهياِر السبُب في نظرِ  ها كبيَف زكِجها، كهيَ ِتها التي فّرقْت بينَ ر  ها كَا بِل زكجِ قِ  فْ ها مِ عميْ 

ـَ كانْت أمُّها حيًة تحيا بهَ  التي كانْت  مكانِتها المعزكزةِ   .كتعيُش مَعها في البيتِ  ،رزؽُ تُ ا أيا

 العفيفة   المكافحة   المرأة   صورة   -الثالث   الغصف  

هِ السارُد باميِر )الهك( )عبَد هللِا( أْف يبئِّ  ترؾَ  لقدْ   أفْ  لَ المكافحِة الصابرِة قبْ  َر صكرَة أمِّ
مريـو الدللة... وأنا ابف مريـو وأنا ابف ، "قكاًل يدؿُّ عمى ذلؾَ  ها مباشرًة فعبًل أكْ ى المتمقي منْ يتمق  

                                                           

 .ٔٚ-ٛٙالُعْصُعص، ص (ٔ)
 .ٕٜالسابق، ص (ٕ)



 

ٕٔٔ 

التي تؤجر  رفة كئيبة في حوش يضـ خالئق متنوعة مف البشر، وتنحشر في فراش  ضيق 
 تفسخ قطنو واىترأت أطرافو...

وأنا ابف مريـو التي تحمل بقشتيا، وتدور عمى البيوت لتخدـ ناسيا أو تبيع 
 بضاعتيا...

زلبية التي تصنعيا وتبيعيا وقد ل يأكميا كنت أرافقيا، أحمل بقشة ثانية أو طاسات ال
الناس لكنيـ يشترونيا ليساعدوىا عمى تحصيل الرزؽ. أدخل كل البيوت... لكنني كنت أحب 
بيت وسمية... وكثيًرا ما كنت أقضي النيار مع أمي في بيتيـ، أراىا وىي تنيمؾ في الغسيل 

 .(ٔ)"ختمط بالماء والصابوف تدعؾ المالبس فأحس عروؽ رقبتيا تنتفخ ويتساقط عرقيا لي

حيُث  )كْسميَة( مفْ  كبيَف حبيبِتهِ  هُ بالمقارنِة بينَ  ( لصكرِة أمِّهِ هللاِ  )عبدِ  تبئيرُ  ارتبطَ  لقدِ 
كفاِحها كمعاناِتها كطبيعِة  زاكيةُ  زكايا صكِرها، كهيَ  زاكيٍة كاحدٍة مفْ  اكتفى بتبئيرِ  النسِب، كقدِ 

 عمِمها.

تربَي كلَدها )عبَد  أفْ  ْف خبلِلهِ األّـُ لمعمِل بعمٍل شريٍف تستطيُع مِ ِت ماَت األُب فااطر  
ّـِ )عبِد هللِا( كحاِؿ الكثيراِت مفِ  هيَ  هللِا(، هذ ِ  ْف ْتها مِ ْت نفَسها كر ائَبها كحرمَ النساِء. دفنَ  حالُة أ

، تفعْل كما يفعُل بعُض الن ْت مهنًة شريفًة، كلـْ ِع الحياِة الحبلِؿ، كامتهنَ تَ مُ  ساِء في الكطِف العربيِّ
 مساعدِة األهِل. ًة كمهنِة الرقِص بحجِة تربيِة األكالِد أكْ مَ مهنًة محر   حيُث يمتهنكفَ 

 كانكا ال يريدكفَ  ها الزالبيَة حتى لكْ فكانكا يشتركَف منْ  ؛ساعَدها أهُل الحيِّ في ذلؾَ  كقدْ 
دُّ لها يَد يمُ  مقابَل أجرٍة، فالمرأُة العفيفُة ستجُد مفْ  هف  ف  لتخدمَ هُ النساُء لها بيكتَ  َمها، كفتحتِ أكْ 

 هُ هًنا محرمًة بحجِة أن  فِتها مْف أنياِب ذئاِب البشِر، كال حجَة لمكاتي يمتهف  مِ كيحافُع عمى عِ  ،العكفِ 
، فالخيُر مكجكٌد في كلِّ مكاٍف كفي كلِّ زماٍف، كلفْ يساعدُ  ال أحدَ   .هُ تنقطَع حبالُ  هف 

ـ  )عبِد هللِا( أْف تبئَر عمَمها آخرَ  كفي حكارٍ   كتؤكَد أف  كرامَتها مصكنٌة. ،ترَؾ السارُد أ

 ىل أنت  خادمة عندىـ؟-"

 أل.. لكنني أعاونيا وأعاوف  يرىا.-امتقع وجو  أمي وحاولت أف يبدو صوتيا عادًيا: 
                                                           

 .ٖ٘-ٖٗكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)



 

ٕٕٔ 

 ل تشتغمي عند الناس، أنت تتعبيف.-أتوسل إلييا: 

ل مف أيف نعيش؟أتعب وأترزؽ هللا وآخذ -  حق تعبي، وا 

 ل أـ وسمية تعطينا كل شيء.-

 ل يا عبد هللا، عيب أف نعتمد عمى الناس، لـز نتعب وناكل مف عرقنا.-

 طيب اشتغمي عند أـ وسمية وبس.-أترجاىا بصوتي الدامع: 

يا وليدي أريد أف أراؾ سعيًدا، تمبس الدشاديش الزينة، وتأكل -تضحؾ وتدلمني: 
 .(ٔ)"وىذا ل يصير إل إذا اشتغمت في بيوت كثيرةالدسـ، 

ّـُ )عبِد هللِا( طبيعَة عمِمها كلماذا تعمُل، كبي نَ  لقدْ  في هذا – البِنها الذؼ هكَ  ْت بأ رْت أ
ابُنها كبعُض  تشحُذ، كما يظفُّ  خادمًة أكْ  (، أن ها ليسْت ِة الناِس )المتمقيفَ بمثابِة عام   -المكقفِ 
تعاكُف أهَل البيكِت كتخيُط  عرِؽ جبيِنها، هيَ  النساِء كالرجاِؿ مفْ  تقتاُت كغيِرها مفَ  هيَ  بلْ  ؛الناسِ 
ّـِ كْسميَة( ها ترفُض أفْ إن   مقابَل أجرٍة؛ بلْ  لهف    ًبا.عيْ  ْت ذلؾَ د  كعَ  ،تككَف عالًة عمى أحٍد )أ

ِل أْف يمبَس ابُنها كألجْ ها لمناِس، كال تمدُّ يدَ  ،ى تحافُع عمى كرامِتهاأم ا لماذا تعمُل فحت  
قيمِتها كامرأٍة مكافحٍة كمتفانيٍة مْف أجِل  الدشاديَش الزينَة، كيأكَل الدسـَ، كهذا التكايُح ُيعمي مفْ 

، المكاتي يرفُع لهف  أمهاتِنا في كطنِ  فْ أجِل ذاِتها، كحاِؿ الكثيِر مِ  مفْ  ابِنها، كليَس   الرجاُؿ  نا العربيِّ
.القبعَة احتراًما كتقدي  ًرا لهف 

هِ  ّـِ )كْسميَة( بي فَ  كفي مقارنٍة أخرػ بيَف أمِّ هِ  كأ كحاَؿ جسِدها الذؼ  )عبُد هللِا( حاَؿ أمِّ
 سنكاُت التعِب. أرهقْتهُ 

ليس كجسد أمي الذي يشبو )القصموؿ، في الحاشية: عود النخمة الجاؼ العاري(... "
نجمات  ليالي الشقاء  الطويمة  كميا  شعر أمي ناعـ خفيف وشيب و أكثر، شيبيا التعب.. وانزرعت

                                                           

 .ٖٛ-ٖٚكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)



 

ٕٖٔ 

في مفارق يا... فـ أمي أوسع، وشفتاىا رقيقتاف جًدا وكأنيا كانت تقتات مف لحميما، عيناىا 
 .(ٔ)"أوسع، وبشرتيا بيضاء مصفرة في الغالب  

هِ ( مبالِ هللاِ  )عبدُ  يكفْ  لـْ  كثرِة الحركِة كالذهاِب كاإلياِب كالتعِب،  فْ ، فمِ ًغا في كصِف أمِّ
 .كجفاِفهِ  القصمكَؿ في نحافِتهِ  كقمِة الراحِة كاألكِل، أصبَح جسُدها يشبهُ 

 فْ مَ  ها تفتقدُ ا تفعُل النساُء؛ ألن  كمَ  تعتِف بهِ  التعِب كالتفكيِر، كلـْ  مفَ  ابيض   ا شعُرها فقدِ أم  
، كالشرابِ  بالغذاءِ  إلى الحيكيِة التي تتحققُ   ِ لغالِب الفتقارِ بشرِتها مصفر  في ا ، كلكفُ ذلؾَ  يستحقُّ 

 أجِل سعادِة ابِنها. فْ مِ  هِ كمِّ  ْت بذلؾَ اح   كبالراحِة النفسيِة، كقدْ 

بيُف مدػ الفقِر الذؼ هذا يُ  هما، كلُّ تقتاُت منْ  المِحـِ  جعمْتهما بديبًل عفِ  ا شفتاها فقدْ أم  
ّـُ )عبِد هللِا( كمدػ إصراِرها عمى التحدؼ هُ عاني منْ تُ  ـِ االستسبلـِ لصعكباِت العيِش بداًل مفْ  ،أ  كعد
ّـِ )عبِد هللِا( طكاؿَ  الناِس، كهذا هكَ  تتسكَؿ مفَ  أفْ   .الركايِة، فقٌر ككفاٌح حتى المماتِ  حاُؿ أ

 ، ككيفَ ذَ المنقِ  الفعلَ  رحُ تجت كيفَ  الطكيلِ  ها شقاُء العمرِ مَ التي عم   الفقيرةُ  األّـُ  ها "تمؾَ إن  
 في مصاؼِّ  (ليمى العثماف)ْتها أكقفَ  . لقدْ كالمسكفَ  كاألمفَ  المبلذَ  تككفُ  ككيفَ  ،التصرؼَ  تحسفُ 

 كالمسرحياتِ  في الركاياتِ  ف  هِ بفعمِ  فَ البلئي تحكلْ  ،الفقيراتِ  النقياتِ  الشريفاتِ  البسيطاتِ  األمهاتِ 
 مكريا( أّـِ  )األِّـ  إلى جانبِ  (ليمى)ْتها ... أكقفَ أسطكرياتٍ  إلى أمهاٍت رائعاٍت، أمهاتٍ  المتفكقةِ 

ا )راكبك (جكف ميمبختكف سينج) المتفكؽِ  المسرحيِّ  اإلرلندؼِّ  الكاتبِ  في مسرحيةِ  (بارتمي)
لى جانبِ البحارِ  ، العشريفَ  في القرفِ  مسرحيٍّ  كاتبٍ  أعظـِ  تيريزا جيرار( في مسرحيةِ  )األّـِ  (، كا 

لى جانبِ  األّـِ  )بنادؽُ  ا(برتكلد بريخت)  الفمسطينيِّ  الكاتبِ  ( في ركايةِ سعدٍ  )أِّـ  األّـِ  جيرار(، كا 
 .(ٕ)"(سعدٍ  ) ساف كنفاني(ا )أّـِ  المبدعِ 

 

 

                                                           

 .ٜٚكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
كسمية.. كأسطكرة الحب الخالد، عبد الرحمف يا ي، جماليات السرد كببل ة المعنى، إعدادا نذير جعفر،  (ٕ)

 . ٜٙٔص



 

ٕٔٗ 

 المجتمع   صورة   -الثالث   الفرع  

العاداِت كالتقاليِد التي يرزُح  َف سكِء عكراِت الكثيِر مفَ حاكلْت )ليمى العثماف( كشْ  لقدْ 
ٍـّ، ك خاٍصّ  بشكلٍ  الشعُب الككيتيُّ ها تحتَ  فاي في الغالِب إلى لتي تُ ا، كالشعُب العربيُّ بشكٍل عا

ـٍ شديدٍ   .مآٍس مبكيٍة كقاسيٍة كظم

راًرا في الركاياِت الخمِس، حاكَؿ الباحُث التركيَز عمى عادتْيِف سيئتْيِف تكررْت مِ  كقدْ 
ـَ المجتمِع كجهَمهُ  . فَ ، كالحرماُف مِ اا الزكاُج كالحبُّ ، كهمَ تكاُح ظم ـِ المدرسيِّ  التعمي

 والحب   الزواج   -األوؿ   الغصف  

 ها مفْ تناكلَ  )ليمى العثماُف( صكرَة الزكاِج كالحبِّ في  يِر ركايٍة، كحاكلْت  تناكلْت  لقدْ 
ـِ الزكاِج جكانَب عدةٍ  ، كتسميَط الاكِء عمى العاداِت كالتقاليِد السيئِة الظالمِة التي تتحكـُ بزما

.  كالحبِّ

ـَ عاداتِ البحرِ  مفَ  تخرجُ  )كْسميةَ  فمثبًل في ركايةِ   مفْ  المجتمِع كتقاليِد ِ  ( بّأرِت الكاتبُة ظم
ـِ المجتمِع إلى طبقاٍت متمايزةٍ  ،  بينهـْ  ، كالتفايلِ ناحيِة تقسي عمى أساٍس اقتصادؼٍّ كاجتماعيٍّ

. عمى أساٍس أخبلقيٍّ أكْ  كليَس   عمميٍّ

فقيُر الحاِؿ  ا، فهكَ ا كاجتماعي  اقتصادي   -المجتمعِ  بنظرِ –إلى طبقٍة فقيرٍة فػ)عبُد هللِا( ينتمي 
 مث لَ  هما، كقدْ مجتمعِ  ، بشهادةِ المكافحةِ  هِ كأخبلِؽ أمِّ  أخبلِقهِ  فْ مِ  ـِ  ْ ، عمى الر  تعمُل داللةً  كأمُّهُ 

ـِ بنظرِتهِ  المجتمعِ  )فهٌد( أخك )كْسميَة( صكرةَ  البدايِة،  منذُ   ُ نظرًة حقيرًة، فنبذَ ( إلى )عبِد هللاِ  الظال
 أمُّهُ  ، كأقر ْت بهِ )عبُد هللِا( منُذ ِصغِر ِ  ، هذا النبُذ أحس  بهِ ـْ لخطبِة أخِتهِ يتقد   لـْ  ْف إن هُ ـِ مِ  ْ عمى الر  

ا؛ نَ عميْ  ا كيعطفكفَ نَ كانكا يكدكنَ  ى لكْ األ نياَء حت   أف   لهُ  ْت صراحًة، كأعمنَ  -مغمكبًة عمى أمِرها–
 ها.نَ كبيْ  هُ في حكاٍر داَر بينَ  ، كذلؾَ ـْ هِ ا بناتِ ال يزكجكنَ  هـْ لكن  

 قمت  بأنيا عمة مف عماتي، وىذا الكالـ ل أحبو...-"

يا عبيد ىذه سنة الحياة، جعميا هللا عًما وخادًما،  نًيا وفقيًرا، حاكًما ومحكوًما، -
 الدنيا مختمفة، ووسمية فعاًل عمة مف عماتؾ...



 

ٕٔ٘ 

  يعرؼ  نًيا ول فقيًرا، كل الناس تحب، ولكف!الحب ل-

- :  يعني... أقوؿ...-ماذا؟ بميفة  سألت يا فتمعثمت 

 يعني األ نياء ل يزوجوف بناتيـ مف أولد فقراء؟...-

 .(ٔ)"إيو.. الغني لمغنية.. والفقيرة لمفقير. ىذا حاؿ الدنيا-

ّـُ )عبِد هللاِ  هذا ما بأ رْتهُ  ـِ؛ كلكفْ  ْت (، اتفقَ أيًاا أ باِب  فْ مِ  ليَس  مَع نظرِة المجتمِع الظال
ا نَ خمقَ  هللاَ  إف   ـْ عَ ناحيٍة أخرػ نَ  ناحيٍة، كمفْ  ، هذا مفْ هِ ا عميْ نَ أمٌر كاقٌع مغمكٌب أمرَ  بلْ  ؛تأييٍد براا

 التفايِل؛ بِل التقكػ هيَ  مقياَس  السمطةُ  نى أكِ الغِ  ليَس  ا كفقيًرا، حاكًما كمحككًما؛ كلكفْ  ني  
 المقياُس.

هِ   كلكفْ  ؛، كاألصلُ رْيِفا الماؿُ في أمْ  ( يقعُ فمشكمُة زكاِج )عبِد هللِا( مْف )كْسميَة( بنظِر )أمِّ
ظف  )عبُد هللِا( أف  المشكمَة تكمُف في الماِؿ فقط، فكجَد حبًل لذلؾ بكلِّ براءِته، في حكاٍر الحٍق مَع 

ه.  أمِّ

مية ؟-"  إذا صرت  نًيا، ىل يزوجونني وس 

 ل... لف يرضوا.-سحبت أمي آىة طويمًة وصدمتني: 

 قمت  إفَّ األ نياء  يريدوف  نًيا!-

ويريدوف أصاًل وفصاًل، حسًبا ونسًبا، وأنت ابف مريـو الدللة -نطقت أمي دوف رحمًة: 
 .(ٕ)"ميما صرت واستويت وا تنيت

ها باالجتهاِد ُف أْف نتجاكزَ خبلِؿ )عبِد هللِا( يمك ا بأ رْتها الكاتبُة مفْ نى كمَ فمشكمُة الغِ 
عاداِت المجتمِع  ظمماتِ  فْ هذا ظمـٌ مِ  ، أليَس كأم هُ  َؿ أبا ُ يبدِّ  لئلنساِف أفْ  كيفَ  كالكسِب؛ كلكفْ 
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ٕٔٙ 

، ْت أيدؼ أهِمهِ عمى ما كسبِ  ْت يداُ ، كليسِ بَ نحاِسَب اإلنساَف عمى ما كسَ  ُل أفْ ، فاألْص كتقاليِد ِ 
لدت  فقيرًةػ وىذا نصيبيا ونصيبي"الكاتبُة بصكِت )عبِد هللِا( " كهذا ما قررْتهُ   .(1)ما ذنبيا؟ لقد  و 

، كالفقيُر النصيبُ  هُ كلكن   ؛كاجتهاِد ِ  صاحُب األصِل الرفيِع ال ُيكلُد كذلَؾ بذكائهِ  فالغنى أكْ 
 .النصيبُ  هُ ، كلكن  كجهالِتهِ  بكسِمهِ  صاحُب األصِل الكايِع ال ُيكلُد كذلؾَ  أكْ 

الغنى  ـَ لخطبِتها هيَ أْف يتقد   فمشكمُة زكاِج )عبِد هللِا( مْف )كْسميَة( المرفكِض أصبًل قبلَ 
ـِ في حالتِ  كاألصُل مًعا، كلـْ  . هما أؼُّ تأثيٍرا سمبيٍّ أكْ يكْف لمعم  إيجابيٍّ

حيدُة العقبُة الك  ها( كانتِ ها ال أريدُ )عبِد الكهاِب( ك)بدرَة( في ركايِة )خذْ  كلكْف في حالةِ 
ـُ كال األخبلُؽ كال األصُل لػ)بدرَة(  يشفعِ  ، فمـْ العمـَ  أكِ  األخبلؽَ  أكِ  الغنى، كليَس األصلَ  هيَ  العم
بػ)عبِد الكهاِب( الذؼ ينتمي إلى عائمٍة  نيٍة،   -مشاكلَ  دكفَ –( أْف ترتبَط )عباسٍ  المهندسِ  بنتِ 

مستكػ  نى عائمِة )عبِد الكهاِب(،  فْ مِ  مستكػ  ناها أقلُّ  كهذا ال يعني أف  )بدرَة( فقيرٌة؛ كلكفْ 
، عمى دكَف مشاكلَ هما الزكاَج بينَ  تنجزِ  ( لـْ )عباسٍ  الميزاُت التي تميزْت بها عائمُة المهندسِ  هذ ِ 
ـِ مِ الر    كا ألهِمها بالخيِر.دُ )عبُد الكهاِب( شهِ  ا يقكؿُ أف  أهَل )عبِد الكهاِب( كأهَل الحيِّ كمَ  فْ  

الشويحي ميندس... تعامل معو الناس ووثقوا بو، فاحت سمعتو الطيبة "أبوىا عباس 
 وأمانتو فوح المسؾ، تعرؼ عميو أبي وسممو اإلشراؼ الكامل عمى العمل والعماؿ.

أميا بثينة الجوىري، امرأة جميمة فارعة ممتمئة بانسجاـ، ماىرة تتقف فنوف الخياطة 
ء  تطوعت بعمم يا..."وتزييف العرائس، خالؿ فترة قصيرة ذاع صيتيا.   .(2)في الب د 

، ذلؾَ   يرَ  ، كليَس الغنى فقطْ  الركايِة هكَ  فمقياُس جكاِز ارتباِ  الرجِل بالمرأِة في هذ ِ 
ـُ كاألصُل كاألخبلُؽ كُيسُر الحاِؿ لـْ  ترتبَط بػ)عبِد الكهاِب( بمكافقِة  يشفعكا لػ)بدرَة( أفْ  فالجماُؿ كالعم

ـ  الزكاُج  ِا  فحيفَ  -انا سابقً ا أسمفْ كمَ –لمزكاِج  ـْ هِ األهِل كمباركتِ   ، كظل   ُ كطردَ  أبك ُ  هِ َب عميْ ت
عمى  هُ ، كفي أكقاٍت كثيرٍة تحثُّ  ُ تزكرُ  ْت َض بهذا الزكاِج، كبقيِ ترْ  فمـْ  ا أمُّهُ ، أم  إلى أْف ماتَ  كذلؾَ 

 أخرػ. فْ الزكاِج مِ 

                                                           

 .ٔٗكْسمية تخرج مف البحر، ص (ٔ)
 .ٖٗخذها ال أريدها، ص (ٕ)
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ّـِ  ، فهكَ المجتمعُ  هُ يعيشُ مدػ التناقِض الذؼ  تكاحافِ  فالصكرتاِف السابقتافِ  يمجُد كفاَح أ
في  ـْ هِ شأنِ  يحقُِّر مفْ  هُ ؛ إال إن  ( كطيبِتهِ بأخبلِؽ عائمِة المهندِس )عباسٍ  )عبِد هللِا( كطهَرها، كيثقُ 
 طبقٍة  نيٍة. حاِؿ أرادكا أْف يتزكجكا مفْ 

 مْتها أرْ  السابقتْيِف، فقدْ ( في صمِت الفراشاِت فتختمُف عِف الحالتْيِف أم ا حالُة )ناديةَ 
 .رجٍل تريُد ُ  ، كحرمْتها الزكاَج مفْ ْف عجكٍز  نيٍّ ال تريُد ُ العاداُت كالتقاليُد عمى الزكاِج مِ 

ـ  بسبِب عاممْيِف اثنيْ  العجكِز )نايٍف( قدْ  ًة مفَ مَ  َ فزكاُج )ناديَة( مرْ  اا العامُل ِف، كهمَ ت
ـُ، الذؼ مث مهُ  -األكؿُ  عنَد  بكِؿ بهذا الزكاِج خكًفا عمى فقداِف عمِمهِ ها عمى القَ أر مَ  فقدْ األُب،  اإلر ا
ها التي سترثُ  رْتها بالكرثةِ األّـُ التي أ ْ  اإل راُء، كمّثمْتهُ  -العجكِز )نايٍف(، كالعامُل اآلخرُ  سيِد ِ 
بإجباِر  بلْ  ؛فقطْ َل األّـُ ال تكتفي بالحثِّ عمى الزكاِج ا يمكُت العجكُز، هذا الطمُع بالماِؿ جعَ عندمَ 
 عمى الزكاِج. ها أيًاا عمى المكافقةِ ابنتِ 

ـُ، كاإل راُء( عامبلفِ  هذافِ  ، كالمذاِف في بكثرٍة في كطنِ  منتشرافِ  العامبلِف )اإلر ا نا العربيِّ
ـٍ مفكٍؾ.هما يُ أحدُ  ما أكْ ، كبلهُ الغالبِ   فاياِف إلى زكاٍج ظال

 هُ كلكن   ؛ها الرافاُة لهذا الزكاجِ )ناديَة( كرؤيتُ صكُت  ها هكَ كقْد كاَف صكُت الكاتبِة كرؤيتُ 
 .كال قكةً  لهُ   يُر منَصٍف، ال حكؿَ  صكٌت اعيفٌ 

لكنني واصمتو حتى جاءت المحظة التي أعممني أبي قراره بتزويجي مف الثري العجوز. "
لف أتزوج. سألتحق -استطعت  مف ىوؿ اختياره أف أستجمع شجاعة موىومًة وأنطق: 

 بالجامعة.

 لف تدخمي الجامعة، ستتزوجيف.-

 ىذا العجوز؟-عويت  مف ألمي: 

 أبوؾ يريد لؾ الخير.-أمي تدخمت: 

بل ىو خائف أف يؤثر رفضي عمى وظيفتو عند ولي نعمتو. -جرؤت وقذفت بردي: 
 إنو يبيعني وأنت شريكتو في الظمـ.
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وأنا أتوسل لـ يحتمل أبي. ىاجت رياح  ضبو. أمسؾ بي وانياؿ عميَّ بالضرب المبرح 
 .(1)أمي فال يرؼ  ليا خيط أمومة"

)ناديَة( لممكقِف  ، يؤكُد عمى صحِة تبئيرِ هِ فِ مكقِ  تبئيرِ  كعدـِ  األِب بالاربِ  اكتفاءَ  إف  
 .الزكاجِ  فَ مِ  األبِ  ها مكافقةَ تعميمِ  . كصحةِ هِ بأكممِ 

 ها مفَ )ناديَة( عمى الزكاِج؛ كلكْف في حالِة حرمانِ  فقطْ  كاألّـُ  في الحالِة السابقِة أر ـَ األبُ 
ها، أم  ر بتِ  اد   هُ كزكجتُ  األخُ  كقفَ  كتريُد ، فقدْ  هُ رجٍل تحبُّ  الزكاِج مفْ   ا أبكها فقدْ ها فابًل عْف أمِّ

 ا.ميتً ها حينَ  كافَ 

 لعبِد المتحررِ ا )ناديَة( مفَ  أخِتهِ  عبلقةِ  فْ مِ  هُ مكقفَ  الذؼ فرَح بمكِت العجكِز، بّأرَ  فاألخُ 
،جديًدا )عطيَة( ـِ مِ ًقا كفجكًرا، عمى الر  فسْ  ، كعد  ُ هُ منْ  ها الزكاجَ كطمبِ  ، القائمِة عمى الحبِّ  لـْ  هُ ْف أن   

 هُ أن   اكتشفَ  أفِ  إال بعدَ –عمى الحبِّ أيًاا  القائمةَ  ،(ها )جكادٍ بأستاذِ  ها السابقةَ عارْض عبلقتَ يُ 
 فيهما. المتناقاةُ  ـُ هُ كنظرتُ  ،اِس عِف العبلقتْيفِ كبلـُ الن   بيَف العبلقتْيِف هكَ   ُ دَ ، كالسبُب عنْ -كذابٌ 

 أنا وعطية نحب بعضنا وسنتزوج.-"

نزلت عميو الصاعقة نزوؿ سيف  شجت قمة رأسو فتطاير الشرر وتقاذفت الحمـ. ىجـ 
وأطرافي المرتعدة عميَّ كوحش  جائع  ل يميز مف أيف يبدأ التياـ فريستو. أخضع وجيي، صدري 

 لخبط لكماتو. كاف ألـ الصفعات كفياًل بأف يخرس ىدير التحدي بداخمي...

 وجع يوجع قمبؾ.. ألـ يجد  ير عطية؟-زعق كالمجنوف: 

 أنا حرة.-قاومت زعيقو بزعقة أقوى: 

ر بصقة في حمقو وقذفيا بحجـ رصاصة، وبقرؼ  شد شعري، رفع وجيي المغدور، كوَّ
مف تسقط عيناه عمى سيوؿ حشرة مفقوءة، نبس بكممة واحدة قبل أف يوليني ظيره، ويخرج: 

 .(2)يا فاسقة"

                                                           

 .ٚٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘السابق، ص (ٕ)



 

ٕٔ9 

 أف  )ناديَة( الحرَة تزكجْت عبَدها. سيقكلكفَ  ؛ الذيفَ كبلـُ الناِس فقطْ  هكَ  فسبُب رفِاهِ 

 الزكاِج بقكِلهاا مكقفَ  رْت ا أمُّها فبأ  أم  

 "أىاًل بالست عبمة العاشقة عنتر"...-"

 "ميف بيعمل عممتؾ؟ مش عيب عميؾ؟"-

 الحب مش عيب.-ضغطت عمى أعصابي. قررت أف أجابييا بيدوء: 

 .(1)"حبؾ برص. بنت أصوؿ بتوطي رأسؾ لرأس العبد ىذا طمعاف فيؾ"-صرخت: 

ها، أصَل )عطيَة( العبِد ال يميُق ببنتِ  أف   -عيٌب لسببْيِفا األكؿُ ها فهذا الزكاُج في نظرِ 
ابنَتها لمعجكِز )نايٍف(  جتِ عندما زك   تقْل ذلؾَ  أف  )عطيَة( يطمُع في ماِلها؛ لكف  األـ  لـْ  -كاآلخرُ 

 . ًعا في ماِلهِ ها بسنيَف كثيرٍة، طمَ الذؼ يكبرُ 

 ردُّ الكاتبِةا ردُّ )ناديَة( عمى أمِّها هكَ  كافَ  كقدْ 

. أـ ىل نسيت  أنؾ  أر متني عمى الزواج  مف نايف؟ " عطية ل يطمع. أنت التي طمعت 
أمامؾ فيويت  عمى األرض   نسيت ما قمتو "بكرا بيموت وترثيو" نسيت  يـو ألقيت  بالمصا ات

بعينيف  زائغتي ف  تقمبيف الثروة؟ وىذه الشقة؟ وسيارات المرسيدس الفخمة التي أصررت  أف 
أشترييا ألبي وأخي؟ واليدايا التي أ دقتيا عميؾ  و يرىا التي تطمبينيا لتيدييا لمف تشائيف؟ 

 .(2)عمى األقل عطية لـ يطمب أنا التي أ عطيو"

 مفْ  ـْ هِ بمشاعرِ  ، كاالستخفاؼُ اآلخريفَ  كبيعُ  كالمهانةُ  اإلذالؿُ  هُ كاتبُة العيَب بأن  ال فقْد بأ رتِ 
 ها.أمُّ  عيهِ ما تد   كليَس  ،عمى الماؿِ  الحصكؿِ  أجلِ 

لها  ها ال سمطةَ أن   ـِ مفْ  ْ ، عمى الر  ( زكجة أخيها اعترات عمى هذا الزكاجِ حتى )إيمافْ 
 (ا)ناديةَ  ها كبيفَ بينَ  الذؼ دارَ  الحكارِ  خبلؿِ  ها مفْ مسكَِّغ رفِا  رْت ها، كبأ  عميْ 

 اسمعيني يا إيماف ىذا شأني الخاص ول أسمح ألحد بالتدخل فيو.-"
                                                           

 ٕٓٙ-ٜٕ٘صمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٕٓٙالسابق، ص (ٕ)
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الشأف ل يخصؾ وحدؾ. وليس مف حقؾ أف تقمبي -واجيت  ضبي بغضب  مماثل: 
 الدنيا عمى رؤوسنا. ىل جننت  لتتزوجي مف عبد؟ ىذا أمر عصي  عمى الحتماؿ.

 وأنا ل أستطيع أف أكوف عصية عمى قمبي.- تحديتيا:

ىناؾ تقاليد وعادات عميؾ اللتزاـ بيا. ماذا -صرخت وىي تيز ذراعيا في وجيي: 
 .(1)سيقوؿ الناس؟"

 العاداُت كالتقاليُد، كماذا يقكُؿ الناُس. فمسكُغ رفِاها هكَ 

 (ابصكِت )ناديةَ  بطبلِنهِ ألجِل هذا قامِت الكاتبُة بتمخيِص هذا المسكِغ كتفنيدِ  كتأكيِد 

ىو ذا السؤاؿ الذي يقمقيـ، ينفخوف فيو حتى صار كاألسيـ النارية تطمق جعيرىا "
لتخشى صواعقيا. يتحججوف بالعادات والتقاليد التي يرضعونيا مف أثداء المجتمعات 

الـ، المختمقة، ويطعموف حميبيا لعقوؿ أجياؿ تتوارثيا جياًل وخوًفا. لف أرضخ ليذا اإلرث الظ
 .(2)ليصرخ العالـ أو يحترؽ، أنا سأعيش ولف أحـر نفسي حقيا مف أجل ماذا سيقوؿ الناس"

 الزكاِج، كرفِض أشياءَ  مفَ  النكعَ  الناِس هذا السبُب الحقيقيُّ في رفِض كثيٍر مفَ  هذا هكَ 
 أخرػ أيًاا.

ـ    ها ليسْت زكاٍج مشابهٍة لحالِتها؛ لتؤكَد لممتمقي أن   حاالتِ  )ناديُة( بذكرِ  ْت ، أخذَ ذلؾَ  بعدَ  ث
أهَمها كالمجتمَع  ْت ( التي تحد  حاالٌت أخرػ أيًاا، كػ)صفاءَ  هناؾَ  نادرٌة؛ بلْ  حالٌة شاذٌة أكْ 

؛ كلكفْ سائقِ  ْت مفْ كتزكجَ  ْتها ، أجابَ هُ فترٍة منْ  ها بعدَ زكاجِ  سألْتها )ناديُة( عفْ  حيفَ  ها بدافِع الحبِّ
ّـُ  ،الزكاَج  يَر المتكافئِ  بأف   زكاٌج محككـٌ عميِه بالفشِل  هكَ  كالمجتمعِ  ر بِة األهلِ  اد   كالذؼ يت

ا " ، كهكَ ها تتزكُج زكَجهابالدافِع الذؼ جعمَ  تستهزأُ  قالْت  كالشقاِء، ثـ   يا شيخة.. بال حب -الحبُّ
 بال بطيخ، ل نكتشف ىذا اليراء إل بعد أف تقع الفاس بالرأس...

)مصيبة حيف يصبح الخادـ سيًدا، سوؼ يثأر لنفسو مف الميمة األولى، تصوري بدؿ -
أف ييمس بكممات الحب كاف يعض شحمة أذني وينفخ فييا: قولي يا سيدي.. يا أميري.. 

                                                           

 .ٖٕٙصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٖٕٙالسابق، ص (ٕ)
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وبعد أف كاف يركض ليمبي أوامري؛ جعمني أنا التي أزحف أللبيو. مرة قذؼ مفتاح السيارة 
يف احتججت  سخر مني وقاؿ تذكري كـ كنت  تقذفينو بوجيي.. بوجيي آمًرا أف أنظفيا، وح

 .(1)أشكاؿ النتقاـ كثيرة... ل تطاؽ الحياة مع رجل  كنت  يوًما سيدتو"

، ف  إال حالًة شاذةً هِ أزكاجِ  َف مفْ عانيْ  ف  ، ككمهُ ( المسيحيةِ ، ك)آماؿَ ( المبنانيةِ ها كػ)بهيةَ ك يرُ 
ها، كيبدك ها يحترمُ زكجُ  يَ سعيدًة، كبقِ  حياةً  عاشْت  ا، فقدْ طيني  التي تزكجْت فمس (سممى)حالُة  كهيَ 
 ْت مفْ جَ تزك   ها قدْ ؛ ألن  ، كالفمسطينيةِ الفمسطينيِّ  )ليمى العثماف( تجمُل دائًما صكرةَ  أف  

 .(2)فِ فمسطينييْ 

 ؛كالناجحِ  ا الفاشلِ المتكافئِ  صكٍر عدٍة لمزكاِج  يرِ  ( باستدعاءِ )العثمافُ  أرادتِ  كقدْ 
 .جكانِبهِ  كلِّ  مفْ  استيفاَء المكاكعِ 

ها نا العربيِة إال إن  في مجتمعاتِ  كالتقاليِد السيئةِ  ـِ مْف محاربِة )العثماِف( لمعاداتِ  ْ كعمى الر  
العاداُت كالتقاليُد  كانْت كاقعيًة جًدا في طرِحها لمكاايِعها، فمثبًل في حالِة الزكاِج كالحِب جعمتِ 

العاداُت  . ففي حالِة )ناديَة( انتصرتِ التي تنتصُر في الغالِب، كتقهُر ر باِت العاشقيفَ  هيَ 
االرتباِ  بػ)عطيَة( العبِد التي  العجكِز )نايٍف(، كحرمْتها مفَ   مْتها عمى الزكاِج مفَ كالتقاليُد كأرْ 

 ينتصرِ  اداِت كالتقاليِد. كلـْ الع الخكِؼ مفَ  ، بسببِ ها الغرؽَ مصيرُ  . كفي حالِة )كْسميَة( كافَ أحبْتهُ 
عمى  ْت أصر   حيفَ  ذلؾَ  ها بعدَ طّمقَ  هُ كلكن   ؛الحبُّ عمى العاداِت كالتقاليِد إال في حالِة )عبِد الكهاِب(

 .ذلؾَ 

ـِ  هـْ رسائَل خطيرٍة إلى المجتمعاِت، تحثُّ  ( أرادْت إرساؿَ كيبدك أف  )العثمافَ  فيها عمى عد
ا المكُت الحقيقيُّ كػ)كسميَة(، إم   هـْ القاِؿ كالقيِل؛ ألف  مصيرَ  خكًفا مفَ  كـْ ر باِت أكالدِ  الكقكِؼ أماـَ 

 كػ)عبِد الكهاِب(. ـْ كُ كعصيانُ  ـْ التمرُد عميكُ  كػ)ناديَة(، أكِ  المكُت المعنكؼُّ  أكِ 

 

 

                                                           

 .ٖٕٚ-ٕٕٚصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٖ-ٕ)مرجع سابق(، ص ٖٔ٘انظرا المجمة العربية، العدد  (ٕ)
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ـ  مف   الحرماف   -الثاني الغصف    المدرسي    التعمي

ـِ  تسمَط الاكَء عمى مسألِة حرماِف البنِت مفَ  الكاتبُة )ليمى العثماف( أفْ  حاكلتِ  التعمي
مككَث البنِت البالغِة  عدُّ كالتقاليِد التي تَ  العاداتِ  بسببِ  ؛(ٗٔ-ٖٔسف  البمكِغ ) تبمغُ  حيفَ  ،المدرسيِّ 
 . ها بأف  البنَت جاهزٌة لمزكاجِ أهمِ  ها إلى المدرسِة إعبلًنا مفْ ذهابِ  كعدـَ  ،في البيتِ 

رجٍل،  ها إال بالزكاِج مفْ سعادتَ  حققَ تُ  ها ال يمكُف لها أفْ ، كأن  لمزكاِج فقطْ  ُخمقْت  كأف  المرأةَ 
هاا كهذا ما بأ رْتهُ   )العثماُف( بصكِت )ناديَة( في أثناِء حكاِرها مَع أمِّ

 "شو!؟ بدؾ تعممي حساب لممستقبل. بكره تتزوجي وبتفرحي بشبابؾ"-"

كيربني افتراض أمي. لـ أكف شفيت بعد مف جروحي، ول الجسد أتـ ا تسالو مف 
 (1)وباءات ذلؾ السرير المريض، كيف تفكر األميات؟ ألف أفرح بشبابي إل إذا اقترف برجل؟!"

الزكاِج  خبلِؿ أمكٍر أخرػ  يرِ  ها مفْ سعادتَ  تحققَ  لممرأِة أفْ  فبرأؼ )ليمى العثماف( يمكفُ 
احي بر بِة البنِت في ها كانِت العاداُت كالتقاليُد تُ في ركاياتِ  مثبًل؛ كلكفْ  التعميـِ الرجِل، ك مفَ 

ـِ مفْ   .في دراسِتها متفكقةً  كانْت  ى لكْ أجِل عيكِف االرتباِ  برجٍل حت   التعمي

العجكِز )نايٍف( عمى  المدرسِة لتتزكَج مفَ  أجبَر األُب مثبًل )ناديَة( عمى الخركِج مفَ  فقدْ 
 ما فعمْتهُ  اعتراِاها الشديِد، كر بِتها الممحِة في إكماِؿ تعميِمها كدخكِؿ الجامعِة، كهكَ  ـِ مفِ  ْ الر  

 مكِت العجكِز. الحًقا بعدَ 

كرىت صمتي لكنني واصمتو حتى جاءت  المحظة  التي أعممني أبي قراره بتزويجي مف "
لف أتزوج، -مًة وأنطق: الثري العجوز، استطعت  مف ىوؿ  اختياره أف أستجمع شجاعًة موىو 

 سألتحق بالجامعة.

 لف تدخمي الجامعة ستتزوجيف.-

 ىذا العجوز؟-عويت  مف ألمي: 

 .(1)أبوؾ  يريد لؾ  الخير"-أمي تدخمت: 
                                                           

 .ٓٔٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
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ـِ الذؼ ينكُر العقك  العريُس، كليَس  ا كافَ الزكاُج أي   فالخيُر في نظِر اآلباِء هكَ  َؿ، في العم
ـِ المجتمِع بمعرفِة حقكِقها، ككيفيِة الحصكِؿ عميْ  مفْ  كيايُء الطريَق، كيحمي البنتَ  ها، ظم

 ها.كالدفاِع عنْ 

ـِ مفْ ها( فعمى الر  ها ال أريدُ أم ا )لبنى( في )خذْ  تصادقت  وماري، ا "ا قالْت تفكِقها كمَ   
، نتنافس  ونتناوب  عمى المركز  األوؿ  مما ، كنا أشطر  بنات  الفصل   وتالزمنا في المقعد  األمامي  

" أدركْت )لبنى( نيَة أبيها  المدرسِة، كقدْ  ها مفَ أخرجَ  إال إف  أباها قدْ . (2)كاف يثير   يرة الزميالت 
 مجتمِعهاا كتقاليدَ  ها تعي عاداتِ ؛ ألن  ْت كبرُ  المدرسِة بمجرِد أفْ  ها مفَ خرجَ يُ  أفْ  قبلَ 

 ما شاء هللا.. كبرت يا لبنى.-"

 وكانت فجيعتي التي لـ أصدقيا.كاف ىذا الكبر يعني أف أترؾ المدرسة 

 لبنى يا ي بو ؟!-

أخذت  مف المدرسة ما يكفي. البنت سترىا في -قاؿ برقة وكأف األمر مفروغ منو: 
 البيت.

 ماذا أفعل بالبيت؟-قمت بتوسل: 

أبي الذي تحسس موىبتي وعشقي لمقراءة والكتابة احتضف رأسي وقاؿ بفخر: أنت  
. ستقرأيف وتكتبيف ولف تشعري بالفراغ" منذورة  (3)لألدب، سأحضر لؾ  مزيًدا مف الكتب 

ما في النتيجِة، هِ حيثياِت حالِة )لبنى( مَع اتفاقِ  )ناديَة( عفْ  حالةِ  حيثياتُ  اختمفْت  كقدِ 
ا، سن   أصغرَ  ا )لبنى( فكانْت دخكَؿ الجامعِة، أم   ها إلى الثانكيِة، كتريدُ فػ)ناديُة( كصمْت في تعميمِ 

السبُب في  هكَ  كجاهزيُتهُ  كجكُد العريسِ  ناحيٍة ثانيٍة كافَ  في اإلعداديِة. كمفْ  ها كانْت كيبدك أن  
، أم   ْت ما أكممَ يكِف العريُس مكجكًدا لرب   لـْ  المدرسِة، كلكْ  إخراِج )ناديَة( مفَ  ا تعميَمها الجامعي 

جاهزٌة  األِب لممجتمِع بأف  ابنَتهُ  كا عبلًنا مفَ  ،المدرسِة انتظاًرا لمعريسِ  جْت مفَ ُأخرِ  )لبنى( فقدْ 

                                                                                                                                                                      

 .ٚٔصمت الفراشات، ص (ٔ)
 .ٜٚ-ٜٙخذها ال أريدها، ص (ٕ)
 .ٜ٘السابق، ص (ٖ)
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، بشدٍة كُاربْت نتيجَة ذلؾَ  ْت )ناديُة( قراَر أبيها كعاراْتهُ ناحيٍة أخيرٍة، قاكمَ  لبلرتباِ  برجٍل، كمفْ 
 مصيُر أ مِب بناِت جيِمها، ككافَ  ها تعرُؼ مصيَرها الذؼ هكَ كانْت مستسممًة؛ ألن   ا )لبنى( فقدْ أم  

 ها ماذا أفعُل في البيِت.ُف في استفسارِ يكمُ  ُاها فقطْ اعترا

ـُ إخراِج البناِت مفَ  ـِ سائًدا في مجتمعاتِ  هف  المدارِس كحرمانِ  كاَف ظم نا العربيِة مَف التعمي
تكْف سائدًة؛  ِت الكاتبُة الاكَء عمى حالٍة لـْ طَ طِة( سم  كالحالتْيِف السابقتْيِف؛ كلكْف في )المرأِة كالقِ 

ـِ المدرسيِّ  حالُة حرماِف االبِف مفَ  ها حالٌة مكجكدٌة، كهيَ كلكن   ـٍ(  ما حدَث معَ  ، كهكَ التعمي )سال
 ْت أجزاَء ُ ؛ ألف  الكاتبَة فن دَ -سأذكرُ  كمُّهُ -( في حكاٍر طكيٍل )شينةً  أشياءَ  المدرسَة تعمُمهُ  بحجِة أف  
ْت   ِه.عميْ  كرد 

 لـز يترؾ المدرسة.-"

 ليش؟-صوت  أبيو: ارتعش. وارتعش 

 المدرسة ستعممو الطبائع الشينة.-

 المدرسة تؤدبو وتعممو وباكر يأخذ الشيادات.-سخر أبوه منيا: 

 وماذا نستفيد مف شياداتو؟-

 يشتغل. يكد عمينا وعمى روحو.-تحمس صوت  أبيو: 

 ما نحتاج مكدتو.-رفضت عمتو: 

 ريـ؟ارتفع صوت أبيو: ماذا يفعل بالبيت؟ يقعد فيو مثل الح

يساعدؾ في - مره الفرح وأبوه يدافع عف حقو. لكف عمتو سرعاف ما وجدت الحل: 
 الدكاف.

 ل أحتاجو يساعدني. ما زلت  بعافيتي.-شو ح أبوه بذراعو: 

باكر إذا أخذ الشيادات يكبر رأسو عمينا. و رست إصبعيا -بحثت  عف مخرج  آخر: 
 عميؾ إنت بالذات.-في وجو أبيو: 
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 خل  يكبر رأسو. الميـ يتعمـ.-بوه: راضًيا ردَّ أ

 .(1)شوؼ عاد. يكفيو ما تعمَّـ. ما يروح يعني ما يروح"-تراكـ  ضب في صوت  عمتو: 

ـِ المتمثلِ  ا رؤيةُ تبرُز في الحكاِر رؤيتافِ  ـِ المنيِر بالعم   الجهِل كالظبل ِة، كرؤيُة العم
 نتيجِة الحكاِر. بغّضِ النظِر عفْ  -الكاتبةِ  صكتُ  كهكَ – باألبِ  المتمثلِّ 

ـِ، كرد    ُ ءَ الجهِل كآرا َد حججَ حاكلِت الكاتبُة أْف تفنِّ  خرَج الجهَل ها جميًعا؛ لتُ ْت عميْ في التعمي
القكَة مَع الجهِل في هذا المثاِؿ،  ألف   في النهايِة عارًيا مكشكَؼ العكرِة، خاسًرا خاسًئا؛ كلكفْ 

 في النهايِة. انتصرَ 

 ؛يقكُؿ عاقٌل بذلؾَ  (، فهلْ ـُ الطبائَع )الشينةَ المدرسَة تعمِّ  جهِل أف  آراِء ال رأٍؼ مفْ  فأكؿُ 
( عنَد الجهِل )الشينةِ  ا يككُف مفهكـُ الطبائعِ مَ رب   ، أكْ ، كتؤمُف بهِ حماقُة الجاهِل ترػ ذلؾَ  كلكفْ 

ـِ كالتصدؼ لهُ  ا عندَ مغايًرا لمَ   العقِل كالمنطِق، فيككُف معرفُة الحقكِؽ كالكاجباِت، كتحدؼ الظم
ـِ كدحُض الطبائِع )الشين كالتقاليِد السيئِة مفَ  كلمعاداتِ  الحجِة سهبًل  هذ ِ  ِة(؛ لهذا كاَف ردُّ العم
 ـُ الطبائَع الحسنَة.كتعم ،بُ ، بأف  المدرسَة تؤدِّ هُ بإثباِت عكِس ما قالَ  تكمٍف، كذلؾَ  دكفَ ا كبديهي  

الجهِل  اقتصرِت المنفعُة عندَ  العمميِة، كقدِ  الشهاداتِ  ال فائدَة مفَ  ا الحجُة الثانيُة فهيَ أم  
ـِ كاألفكاِر كالمبادِغ القيمِة كالصحيحِة التي يُ  ، كلـْ فقطْ  بالمنفعِة الماديةِ  مِق بااًل بالسمكِؾ القكي

ـُ، فجاءَ  ـِ من ردُّ  سيجنيها المتعم ، بأف  الشهادَة تمنُح ِه الايقِ الجاهِل كمفهكمِ  اسًبا لحجةِ العم
درُؾ درُؾ أف  الجهَل ال يُ يُ  هُ ؛ ألن  كالعقميةِ  ا الفكريةِ هَ يتطرْؽ إلى فكائدِ  الكظيفَة، كلـْ العمَل ك ها صاحبَ 
فْ األمكِر، حت   هذ ِ  ّـُ  ، فهكَ أدرَؾ ذلؾَ  ى كا   كمخالفًة لطريِقهِ  ،بًة الصكابَ مجانِ  هايعدُّ  ا؛ بلْ بهَ  ال يهت

ها أيًاا مثابَة تهديٍد لمكانِتهِ  ـِ، كيعدُّ  .ككجكِد ِ  المظم

ـِ؛ كلكف  األَب رفَض  أم ا الحجُة األخيرُة فهيَ  تفايُل العمِل الذؼ يجمُب الماَؿ عمى العم
ـَ عمى العمِل كالماِؿ. ل العم  ذلَؾ، كفا 

ُة في سبِب الحجُج الحقيقي   هيَ  تكفْ  حجٍج لـْ  فْ مِ  كرَ ما ذُ  كلُّ  ،في الحقيقةِ  كلكفْ 
؛ بلْ حرمافِ  ـِ المدرسيٍّ ـٍ( مَف التعمي باكر في النهايِةا ) -الجهل كالظبلـ–العمُة  ما بأ رْتهُ  هكَ  )سال

                                                           

 .ٓٗالمرأة كالقطة، ص (ٔ)
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ُة في الحقيقِة، القااُء عمى ظمِمها العم   ما تهاُبهُ  ( هذاإذا أخذ الشيادات يكبر رأسو عمينا
ّـُ  ـِ أكاًل الذؼ يجمُب القكَة كينتصُر لنفِسهِ  ذلؾَ  كسطكِتها كجبكرِتها، كال يت  مفَ  إال بالتسمِح بالعم

 .الظالميفَ 

ـُ حجَج الجهِل ككذَبهُ ما أدْ كعندَ   مَة أالَ المفا   ، استخدـَ الجهُل في النهايِة كسيمَتهُ حَض العم
ـُ ) كهيَ   لجهُل بقكِتهِ ا فانتصرَ شوؼ عاد. يكفيو ما تعمَّـ. ما يروح يعني ما يروح(، القكُة كالظم
 ال بالجداِؿ كالحكاِر كالفكرِة. هِ كظممِ 
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 الخاتمة  

الدراسُة بالتشريِح كالتحميِل كالتمثيِل شعريَة السرِد في ركاياِت )ليمى العثماف(،  قاربْت هذ ِ 
، فاستحق ْت  أسهمْت ٍة عديدٍة، ْف تقنياٍت سردي  مِ  بما تحمُمهُ  في ارتقاِء ركاياِتها كعمكِّ شأِنها الفنيِّ

 الدراسَة كالتحميَل. عمى إثِر ذلؾَ 

لَ   ِر مبلمِح شعريِة السرِد فيها، كهيَ الباحُث إلى عدِة نتائَج كتكصياٍت بعَد سبْ  كقْد تكص 
 كاآلتيا

 النتائج   -أولً 

ـِ َف الدراساِت النقدي  ُتعدُّ دراسُة شعريِة السرِد مِ -ٔ ِة الحديثِة، كُيطمُق عمى ما قبَل عا
ـُ بذاِتهِ  بحسباِنِه عمًما مستقبًل ـ مرحمَة ما قبَل تككيِف السردياِت ٕٜٚٔ ـُ  ـ فهكَ ٕٜٚٔ، أم ا عا عا

ـِ عمى يِد )جيرار جكنيط(.  ميبلٍد حقيقيٍّ لهذا العم

ـِ اسـَ  أجمَع الدارسكَف أف  )تكدكركؼ( هكَ -ٕ  (راتكلكجينا)مْف أطمَق عمى هذا العم
بكيطيقا )، ك(ِ بكيطيقا الحكي)هاا ُؼ قبَل ذلَؾ بأسماٍء عديدٍة، منْ (؛ حيُث كاَف ُيعرَ )السردياتِ 

 .(السردِ  نظريةُ )، ك(النثرِ 

ـْ يتأخْر -ٖ انتقاُؿ السردياِت إلى لساِف العرِب كثيًرا عْف زمِف ظهكِرها في المغاِت  ل
ها في بدايِة السبعيناِت في بكار( رائًدا في هذ الغربيِة، كُيعدُّ )تكفيقُ  ا المجاِؿ، إْذ كاَف يدرسُّ

ـِ المناهِج الحديثِة لطمبِة األستاذيِة، كاشتد  إقباُؿ الدارسيَف العرِب عمى هذا  الجامعِة التكنسيِة باس
ـِا تنظيًرا كتطبيًقا في أكاخِر تسعين  اِت القرِف المااي، كبدايِة القرِف الحالي.يالعم

ها تشعًبا كتفريًعا أهِـّ المككناِت السرديِة، كأكسعها دراسًة كأكثر  الراكؼ( مفْ ُيعدُّ )السارُد/-ٗ
ـِ السردياِت، كهكَ  ِه، كالصيغِة كالصكِت كثيُق الصمِة بمككناٍت سرديٍة أخرػ تقكـُ عميْ  في عم

 كالتبئيِر.

( كما في ركايِة )المرأِة كالِقطِة( كركايِة -٘ ـَ )الُعْصُعِص(، استخدمِت الكاتبُة )الراكَؼ العمي
 ك)الراكَؼ مَع( كما في ركايِة )صمِت الفراشاِت(.
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ْت  يَر اميٍر في مَ دَ كظ فِت الكاتبُة الامائَر الثبلثَة في ركاياِتها الخمِس، كاستخْ -ٙ
ـِ فقطْ مَ دَ الركايِة الكاحدِة عدا ركايِة )صمِت الفراشاِت( التي استخْ  )األنا(،  ْت فيها اميَر المتكم

(، )الُعْصُعصِ  ْفا ركايُة )المرأِة كالِقطِة(، كركايةُ اميُر الغائِب )الهك( في كلٍّ مِ  الذؼ شارَكهُ 
ها( )أنت( في ركايِة )خْذها ال أريدُ  اميُر المخاطبِ  )كْسميَة تخرُج مف البحِر(، كشارَكهُ  كركايةُ 

 ْف نسبِة حاكِر كلِّ اميٍر في الركايِة الكاحدِة.بغّضِ النظِر عَ 

ـِ في الركاياِت الخمِس كمِّها هكَ كاَف أحُد -ٚ ّـِ أسباِب حاكِر الاميِر المتكم ـُ  أه اهتما
ما في )صمِت الفراشاِت(، لسبِر مكامِنها المختبئِة، ك ؛الكاتبُة بالكلكِج إلى أعماِؽ النفِس البشريةِ 

ها بعاُّ  تخرُج مفَ  ك)كسميةَ   ركايَة مكنكلكٍج. هـْ البحِر( التي يعدُّ

ْف ككِنها ناقمًة لممحتكػ إلى ككِنها مادَة األديِب كأداَة الركايِة الجديدِة مِ  تحكلِت المغُة في-ٛ
 كليَس  ،ُد بِه األدُب كمُّهُ الذؼ يتحد   -ركالف بارت برأؼِ –العنصُر  ، فهيَ ا يريُد قكَلهُ عم   تعبيِر ِ 
 صياٍت.شخ كليسْت ركايَة أحداٍث أكْ  ،ركايُة لغةٍ  ، فالراكيُة الجديدُة هيَ فقطْ  الركايةَ 

لتصبَح لغًة شعريًة خاصًة في ركايِة )صمِت  ؛رفعِت الكاتبُة مْف مستكػ لغِتها -ٜ
ِت العديَد مَف التقنياِت، كالحذِؼ كالكقِف كالتقطيِع ها(. كاستخدمَ ها ال أريدُ الفراشاِت(، كركايِة )خذْ 

، كأسمكِب الجمِل القصيرِة.  كالتكراِر كالمكركِث الشعبيِّ كالدينيِّ

ـِ المغِة الفصحى في ركاياِتها الخمِس، فجاَء الكصُف  مالتِ -ٓٔ الكاتبُة إلى استخدا
ا لغُة حكاراِتها فقْد جاَء بعُاها بمغٍة كالسرُد بمغٍة فصحى عدا بعِض األلفاِظ القميمِة جًدا، أم  

ٍة ي  ِة كالفصحى، كبعُاها األخيُر بمغٍة عامالعامي   فصحى بحتًة، كبعُاها الثاني جاَء خميًطا مفَ 
 (.بحتًة كما في حكاراِت ركايِة )الُعْصُعصِ 

ـُ مْف خبلِلها القصُة، فاستخدمَ -ٔٔ ِت الكاتبُة صيغَة الخطاِب تعددِت الطرُؽ التي ُتقد 
، كصيغَة الخطاِب المنقكِؿ  المعركِض المباشِر، كالمعركض  يِر المباشِر، كالمعركِض الذاتيِّ

. كُتعدُّ صيغُة المباشِر، كالمنقكِؿ  يِر المباشِر،  (، كالمسركِد الذاتيِّ كصيغَة المسركِد )المكاكعيِّ
( األكثَر استخداًما في الركاياِت الخمِس، يَ  ميها صيغُة المعركِض  يِر المسركِد )المكاكعيِّ

 المباشِر.
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لُ تُ  -ٕٔ معركِض المباشِر صيغُة ال الكاتبُة التعميَق بكثرٍة عمى الحكاراِت؛ لهذا جاَءْت  فاِّ
 ْت بكثرٍة في ركاياِتها. ، بخبلِؼ صيغِة المعركِض  يِر المباشِر التي جاءَ فقطْ  بعِة مكااعَ في أر 

ّـِ الدراساِت السردُتعدُّ دراسُة التبئيِر مِ -ٖٔ ها كًما؛ حيُث تناكَلها يِة الحديثِة كأ زر ْف أه
سهاٍب مَف الناحيِة النظريِة كالتطبيقيِة؛ ككُف التبئيِر يت ناكُؿ الجانَب المامكني  الدارسكف بكثرٍة كا 

. الذؼ ال يخمك مُنهُ   أؼُّ عمٍل سردؼٍّ

امتؤلْت ركاياُت )ليمى العثماِف( بصكِر الرجِل كالمرأِة المتنكعِة؛ لهذا كشفِت الدراسُة -ٗٔ
ا صكرُة المرأِة القاسيِة، كصكرُة المرأِة الغيكِر، كصكرُة الرجِل ْف ذلؾَ ْف هذ  الصكِر، كمِ بعًاا مِ 
 ، كصكرُة الرجِل المثقِف المخادِع.المستسمـِ 

سمطْت )ليمى العثماُف( َاكَء حبِرها عمى عاداِت مجتمِع الككيِت كتقاليِد ؛ لهذا بي نِت -٘ٔ
زْت عميْ  ْف هذ ِ الدراسُة بعًاا مِ  ها الكاتبُة كثيًرا في ركاياِتها، كعادِة حرماِف البنِت العاداِت التي رك 

، كحرما مفَ  ـِ المدرسيِّ  حقِّ تقريِر مصيِرها في الزكاِج. فْ ِنها أيًاا مِ التعمي

 توصيات  ال -ثانيًا

دراسًة مستفياًة، كدراسِة الشخصياِت  (ليمى العثمافِ )في ركاياِت  دراسُة الشخصياتِ -ٔ
الركاِة، كالشخصياِت الثابتِة كالشخصياِت الناميِة المتطكرِة، كدراسِة الجانِب  الركاِة ك يرِ 
 .في الشخصيِة، ك يِر ذلؾَ  كالسيككلكجيِّ الفسيكلكجيِّ 

ا لممكاِف حاكٌر كااٌح خاصًة في دراسًة زمكانيًة، لمَ  (ليمى العثمافِ )دراسُة ركاياِت -ٕ
 ، ككذا الزماِف.كصِفهِ 

هِ  ْت بهِ هذا ما جادَ  الدراسُة في ميزاِف  أْف تككَف هذ ِ  الذؼ أسأُلهُ  قريحتي، بفاِل هللِا كمنِّ
 األدِب.بها دارسك  ينتفعَ  حسناتي، كأفْ 

 وآخرُ دعىانا أنِ احلمدُ هللِ ربِ العاملنيَ
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 املصادرُ واملراجعُ

، مراد عبد الرحمف -التحفيز نمكذًجا تطبيقًيا–آليات المنهج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة -ٔ
 .ـٕٕٓٓ، ٔمبركؾ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية،  

 ـ.ٕٓٓٓ، ٔلبناف،   -النص الركائي العربي، سامي سكيداف، دار اآلداب، بيركتأبحاث في -ٕ
اإلبداع القصصي عند يكسف إدريس، كسربر ب. ـ شكيؾ، ترجمة كتقديـا رفعت سبلـ، دار سعاد -ٖ

 .ـٖٜٜٔ، ٔالصباح، الككيت،  
لسيد، دار الفكر ـ، شفيع اٜٚٙٔاتجاهات الركاية العربية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة -ٗ

 .ـٜٜٙٔ، ٖالعربي، مصر،  
ق(، حققه كقابمه عمى أصكلها سمير ٕٙ٘األدب المفرد بالتعميقات، دمحم بف إسماعيل البخارؼ )ت-٘

 .ـٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ، ٔبف أميف الزهيرؼ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض،  
، ٕقطكس، عالـ الكتب، القاهرة،  ، بساـ -التأصيل كاإلجراء النقدؼ–استراتيجيات القراءة -ٙ
 ـ.ٕ٘ٓٓ-قٕ٘ٗٔ

 ، د.ت.ٖاألسمكبية كاألسمكب، عبد السبلـ المسدؼ، الدار العربية لمكتاب،  -ٚ
 ـ.ٕٕٓٓ، إبراهيـ خميل، كزارة الثقافة، عماف، -دراسات في الخطاب الركائي العربي–أقنعة الراكؼ -ٛ
-ريد أنطكنيكس، منشكرات عكيدات، بيركتبحكث في الركاية الجديدة، ميشاؿ بكتكر، ترجمةا ف-ٜ
 )نسخة الكتركنية(. ٜٙٛٔ، ٖباريس،  
، مصر، -لكنجماف -ببل ة الخطاب كعمـ النص، صبلح فال، الشركة المصرية العالمية لمنشر-ٓٔ

 ـ. ٜٜٙٔ، ٔ 
 -كالتكزيع، عمافبناء الخطاب الركائي عند أحمد الزعبي، جهاد المرازيق، دار الكرمل لمنشر -ٔٔ

 .ٕ٘ٓٓ، ٔردف،  األ
البنية الركائية في ركاية األخدكد )مدف الممح( لعبد الرحمف منيف، دمحم القكاسمة، مكتبة المجتمع -ٕٔ

 . ٜٕٓٓ ،ٔاألردف،   -العربي لمنشر كالتكزيع، عماف
، ناهاة ستار، -دراسة -المككنات كالكظائف كالتقنيات–بنية السرد في القصص الصكفي -ٖٔ

 ـ.ٖٕٓٓاب العرب، دمشق، منشكرات اتحاد الكت
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بنية المغة الشعرية، جاف ككهف، ترجمةا دمحم الكلي كدمحم العمرؼ، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار -ٗٔ
 ـ.ٜٙٛٔ، ٔالمغرب،   -البيااء

كت، ، حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي، بير -مف منظكر النقد األدبي–بنية النص السردؼ -٘ٔ
  )نسخة الكتركنية( .ـٜٜٔٔ، ٔكالدار البيااء،  

، ٕتاريخ الدعكة إلى العامية كآثارها في مصر، نفكسة زكريا سعيد، دار المعارؼ، اإلسكندرية،  -ٙٔ
ٜٔٛٓ. 

 -ـٕٔٔٓ، ٔفكزية الجابرؼ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف،   لتحميل البنيكؼ لمركاية العربية،ا-ٚٔ
 .قٕٖٗٔ

، دمحم عزاـ، -دراسة في نقد النقد–تحميل الخطاب األدبي عمى اكء المناهج النقدية الحداثية -ٛٔ
 )نسخة الكتركنية(ـ. ٖٕٓٓمنشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، ٖالتبئير(، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي،   -السرد -تحميل الخطاب الركائي )الزمف-ٜٔ
 ـ.ٜٜٚٔ

دراسات في الركاية العربية، إبراهيـ السعافيف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، –تحكالت السرد -ٕٓ
 ـ.ٜٜٙٔاألردف،  -عماف

بحث في األنساؽ الخطابية لركاية مالؾ الحزيف إلبراهيـ أصبلف، عبد الفتاح  –تخيل الحكاية -ٕٔ
 ـ.ٜٜٛٔ الحجمرػ، المجمس األعمى لمثقافة، ُطبع بالهيئة العامة لشؤكف المطابع األميرية،

التخييل القصصيا الشعرية المعاصرة، شمكميت ريمكف كنعاف، ترجمةا لحَسف أحمامة، دار -ٕٕ
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٔالثقافة، الدار البيااء،  

ئة المصرية العامة لمكتاب، ، خيرؼ دكمة، الهيٜٜٓٔ-ٜٓٙٔتداخل األنكاع في القصة المصرية  -ٖٕ
 .ـٜٜٛٔ

-ـٕٔٔٓ، دمحم صابر عبيد، دار نينكػ، دمشق، سكرية، -المصطمح كاإلجراء–التشكيل السردؼ -ٕٗ
 ق.ٖٔٗٔ

، ٔتطكر التقنيات السردية في الركاية المصرية، عبد الرحيـ الكردؼ، مكتبة اآلداب، القاهرة،  -ٕ٘
 ـ.ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔ

، ٖلبناف،   -لفارابي، بيركتتقنيات السرد الركائي في اكء المنهج البنيكؼ، يمنى العيد، دار ا-ٕٙ
 ـ.ٕٓٔٓ
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التقنيات السردية في ركايات عبد الرحمف منيف، عبد الحميد المحاديف، المؤسسة العربية لمدراسات -ٕٚ
 .ـٜٜٜٔ، ٔاألردف،   -لتكزيع، عمافكالنشر، بيركت، كدار الفارس لمنشر كا

، دار العكدة، بيركت، ، أدكنيس(صدمة-ٖند العرب )بداع عالثابت كالمتحكؿ بحث في االتباع كاإل-ٕٛ
 .ـٜٜٚٔ، ٕ 

، أحمد خريس، أزمنة لمنشر -دراسة في السردية كتحكالت المعنى–ثنائيات إدكار الخرا  النصية -ٜٕ
 .ـٜٜٛٔ، ٔاألردف،   -لتكزيع، عمافكا

 دراسات في المبنى الحكائي العربي، دمحم عمي الشكابكة، إصدارات مادبا مدينة–ثنائيات في السرد -ٖٓ
 ـ.ٕٕٔٓالثقافة األردنية، الناشر كزارة الثقافة، عماف، 

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننه كأيامه= صحيح البخارؼ، دمحم بف -ٖٔ
 ق.ٕٕٗٔ، ٔق(، المحققا دمحم زهير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة،  ٕٙ٘إسماعيل البخارؼ )ت

مف سرديات الخطاب إلى سرديات الحكاية، عبد الحكيـ المالكي، –الركاية الميبية جماليات -ٕٖ
 ـ.ٕٛٓٓ، ٔأكتكبر، ليبيا،  ٚمنشكرات جامعة 

قراءات كشهادات في عالـ ليمى العثماف القصصي كالركائي، –جماليات السرد كببل ة المعنى -ٖٖ
 .ـٕٗٓٓ، ٔإعداد كتحريرا نذير جعفر، مطابع الممؾ، الككيت،  

شر كالتكزيع، ، حسيف عمي دمحم، الشركة العربية لمن-دراسات نصية–جماليات القصة القصيرة -ٖٗ
 .ـٜٜٙٔ، ٔالقاهرة،  
جمالية النص الركائي، مقارنة تحميمية لركاية لعبة النسياف، أحمد فرشكخ، دار األماف لمنشر -ٖ٘

 ـ.ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، ٔكالتكزيع، الربا ،  
لقصة القصيرة األردنية، عمي دمحم المكمني، دار اليازكرؼ العممية لمنشر الحداثة كالتجريب في ا-ٖٙ 

 ـ. ٜٕٓٓاألردف،  -كالتكزيع، عماف
حكار مع الركاية المعاصرة في مصر كسكرية، حممي دمحم القاعكد، إشبيمية لمدراسات كالنشر -ٖٚ

 ـ. ٜٜٚٔ، ٔسكرية،   -كالتكزيع، دمشق
رار جينيت )جكنيط(، ترجمةا دمحم معتصـ كعبد الجميل ، جي-بحث في المنهج–خطاب الحكاية -ٖٛ

 )نسخة الكتركنية( ـ.ٜٜٚٔ، ٕاألزدؼ كعمر حمى، الهيئة العامة لممطابع األميرية،  
خطاب النهاة كالتقدـ في الركاية العربية المعاصرة، رزاف محمكد إبراهيـ، دار الشركؽ كالتكزيع، -ٜٖ

 ـ.ٖٕٓٓ، ٔاألردف،   -عماف
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 ، شكرؼ دمحم عياد، دار إلياس العصرية، القاهرة، د.ت.-مقدمة في أصكؿ النقد –بداع دائرة اإل-ٓٗ
األردف،  -ثقافة، عمافدراسات في الركاية كالقصة القصيرة، إبراهيـ الفيكمي، منشكرات كزارة ال-ٔٗ

 .ـٜٜٚٔ، ٔ 
التكزيع، دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث، أحمد دركيش، دار  ريب لمطباعة كالنشر ك -ٕٗ

 د.ت. القاهرة،
، إيماف عبد الفتاح، دار الكفاء لمطباعة -عبقرية الفكر الركائي–دكتكر يكسف عز الديف عيسى -ٖٗ

 .ـٜٜٛٔنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، كال
، ميجاف الركيمي كسعد -تياًرا كمصطمًحا نقدًيا معاصًرا ٓ٘إااءة ألكثر مف –دليل الناقد األدبي -ٗٗ
 .ـٕٓٓٓ، ٕ  ،الثقافي العربي، الدار البيااء المركزالبازعي، 

-قٚٔٗٔ، ٕالراكؼ كالنص القصصي، عبد الرحيـ الكردؼ، دار النشر لمجامعات، القاهرة،  -٘ٗ
 ـ.ٜٜٙٔ

العمـ كاإليماف لمنشر  ، نادر أحمد عبد الخالق،-بحكث كدراسات تطبيقية–الركاية الجديدة -ٙٗ
 ـ.ٜٕٓٓ، كالتكزيع

 ـ.ٕٔٔٓ، ٕلبناف،   -أريدها، ليمى العثماف، دار اآلداب لمنشر كالتكزيع، بيركتركاية خذها ال -ٚٗ
 ـ.ٕٛٓٓلبناف،  –ركاية صمت الفراشات، ليمى العثماف، دار اآلداب، بيركت-ٛٗ
 ـ.ٕٕٓٓ، ٔركاية الُعْصُعص، ليمى العثماف، دار المدػ لمثقافة كالنشر، دمشق، سكرية،  -ٜٗ
العثماف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، كالدار العربية لمعمكـ ناشركف،  ركاية المرأة كالقطة، ليمى-ٓ٘
 ـ.ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ، ٔلبناف،  

 .ٕٕٔٓ، ٔلبناف،   -ركاية كْسمية تخرج مف البحر، ليمى العثماف، دار اآلداب، بيركت-ٔ٘
، القاهرة، الركاية كالتراث السردؼ )مف أجل كعي جديد بالتراث(، سعيد يقطيف، رؤية لمنشر كالتكزيع-ٕ٘

 ـ.ٕٙٓٓ، ٔ 
الركاية كصنعة كتابة الركاية، ادكارد ابمشف، ترجمة كا عدادا سامي دمحم، منشكرات دار الجاحع -ٖ٘

 )نسخة الكتركنية(ـ. ٜٔٛٔلمنشر، الجمهكرية العراقية، 
، فريدة إبراهيـ بف مكسى، دار  يداء لمنشر -دراسة نقدية–زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية -ٗ٘

 ـ.ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔاألردف،   -كالتكزيع، عماف
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الزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة، دمحم أيكب، دار سندباد لمنشر كالتكزيع، -٘٘
 ـ.ٕٔٓٓ، ٔمصر،  

المغرب،  -السرد الركائي كتجربة المعنى، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيااء-ٙ٘
 ـ.ٕٛٓٓ، ٔلبناف،   -بيركت

، سعيد يقطيف، دار األماف، الربا ، منشكرات االختبلؼ، الجزائر -مفاهيـ كتجميات–السرد العربي -ٚ٘
 ـ.ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔلبناف،   -الجزائر، الدار العربية لمعمكـ ناشركف، بيركت -العاصمة

عزيز زيد، تقديـا ، إبراهيـ عبد ال-كتابات أبي حياف التكحيدؼ نمكذًجا–السرد في التراث العربي -ٛ٘
 ـ.ٜٕٓٓ-قٜٕٗٔ، ٔأحمد يكسف عمي، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية،  

، دمحم عمي الشكابكة، -البنية كالداللة–السرد المؤطر في ركاية النهايات لعبد الرحمف منيف -ٜ٘
 ـ.ٕٙٓٓمنشكرات أمانة عماف الكبرػ، 

، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي، الدار -لةالشكل كالدال–السرديات كالتحميل السردؼ -ٓٙ
 ـ.ٕٕٔٓ، ٔلبناف،   -المغرب، بيركت -البيااء

السيمياء العامة كسيمياء األدب مف أجل تصكر شامل، عبد الكاحد المرابط، دار األماف، الربا ، -ٔٙ
 ـ.ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ، ٔلبناف،   -منشكرات االختبلؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمكـ ناشركف، بيركت

، نادر عبد -دراسة مكاكعية كفنية–الشخصية الركائية بيف عمي أحمد باكثير كنجيب الكيبلني -ٕٙ
 ـ.ٜٕٓٓالخالق، العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، 

الشعرية، تزفيطاف طكدكركؼ، ترجمةا شكرؼ المبخكت كرجاء بف سبلمة، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار -ٖٙ
 )نسخة الكتركنية( .ـٜٜٓٔ، ٕالمغرب،   -البيااء

 ـ.ٕ٘ٓٓ، دمحم عزاـ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،-دراسة–شعرية الخطاب السردؼ -ٗٙ
، ٔشعرية السرد في الركاية العربية المعاصرة، أحمد جبر شعث، مكتبة القادسية، فمسطيف،  -٘ٙ

ٕٓٓ٘. 
الجكهرؼ، تحقيقا أحمد عبد الغفكر الصحاحا تاج المغة كِصحاح العربية، إسماعيل بف حماد -ٙٙ

 ـ.ٜٜٚٔ-قٜٜٖٔ، ٕلبناف،   –عط ار، دار العمـ لممبلييف، بيركت
، أللباني، مكتبة الدليل، السعكديةصحيح األدب المفرد لئلماـ البخارؼ، بقمـ دمحم ناصر الديف ا-ٚٙ

 ـ.ٜٜٚٔ-قٗٔٗٔ، ٗ 
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د التكرلي، مراجعةا فؤاد التكرلي كمحسف عالـ الركاية، ركالف بكرنكؼ، كرياؿ اكنيميه، ترجمةا نها-ٛٙ
 ـ.ٜٜٔٔ، ٔالعراؽ،   -المكسكؼ، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد

، ٔاألردف،   -منة، عمافز عبلمات عمى طريق الركاية في األردف، نزيه أبك نااؿ، دار أ-ٜٙ
 ـ.ٜٜٙٔ

مف منيف، فيصل  ازؼ دراسة سيميائية في ثبلثية أرض السكاد لعبد الرح–العبلمة كالركاية -ٓٚ
 .ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ، ٔاألردف،   -النعيمي، دار مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع، عماف

 ، ياف مانفريد، ترجمةا أماني أبك رحمة، دار نينكػ، د.ت.-مدخل إلى نظرية السرد–عمـ السرد -ٔٚ
صفاء لمنشر ، عبد القادر عبد الجميل، دار -نظـ التحكـ كقكاعد البيانات–عمـ المسانيات الحديثة -ٕٚ

 ق.ٕٕٗٔ-ـٕٕٓٓ، ٔاألردف،   -كالتكزيع، عماف
عمـ المغة العاـ، فرديناند دؼ سكسكر، ترجمةا يكئيل يكسف عزيز، مراجعة النص العربيا مالؾ -ٖٚ

 ـ.ٜ٘ٛٔيكسف المطمبي، دار آفاؽ عربية، بغداد، 
بر ٚ٘ٔ-ٓٓٔالعيف، الخميل بف أحمد الفراهيدؼ )-ٗٚ اهيـ السامرائي، ق(، تحقيقا مهدؼ المخزكمي كا 

 ـ.ٜٛٛٔ-قٛٓٗٔ، ٔمؤسسة األعممي لممطبكعات، بيركت،  
قراءات في الركاية العربية مف المص كالكبلب لنجيب محفكظ إلى بنات الرياض – كاية السرد -٘ٚ

 ـ.ٕٓٔٓ-قٖٓٗٔسكرية،  -لرجاء الصانع، صابر الحباشة، دار نينكػ، دمشق
، ترجمة كتقديـا يكسف نكر عكض، مراجعةا جعفر فائدة الشعر كفائدة النقد، ت. س. إليكت-ٙٚ

 ـ.ٕٜٛٔ-قٔٓٗٔ، ٔلبناف،   -هادؼ حسف، دار القمـ، بيركت
، عمي عكدة، المؤسسة الفمسطينية لئلرشاد القكمي، -دراسة–الفف الركائي عند جبرا إبراهيـ جبرا -ٚٚ

 .ـٖٕٓٓراـ هللا، فمسطيف، 
، ٔلخطاِب، يمنى العيد، دار اآلداب، بيركت،  فف الركايِة بيف خصكصيِة الحكايِة كتميِز ا-ٛٚ

 ـ.ٜٜٛٔ
فف الشعر، أرسطكطاليس، مع الترجمة العربية القديمة كشركح الفارابي كابف سينا كابف رشد، ترجمه -ٜٚ

 لبناف، د.ت.  -عبد الرحمف بدكؼ، دار الثقافة، بيركت :عف اليكنانية كشرحه كحقق نصكصه
 .ـٜٜٚٔ، ٚلبناف،   -قافة، بيركتالثفف القصة، دمحم يكسف نجـ، دار -ٓٛ
فف القصة عند دمحم سعيد العرياف، زينب دمحم صبرؼ بير  جكمى، مكتبة دار العمكـ، الشارقة، مكتبة -ٔٛ

 .ـٕٔٓٓ-قٕٕٗٔ، ٔالبمد األميف، األزهر، طبعت بمطابع الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، القاهرة،  



 

ٕٖٙ 

، ٔاألردف،   -مدانات، األهمية لمنشر كالتكزيع، عماف، عدّؼ -كجهة نظر كتجربة–فف القصة -ٕٛ
ٕٓٔٓ. 

دار العربية لمكتاب، تكنس، في الخطاب السردؼ )نظرية قريماس(، دمحم الناصر العجيمي، ال-ٖٛ
 )نسخة الكتركنية(. ـٜٜٔٔ

في السرد الركائي، عادؿ ار اـ، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمكـ ناشركف، -ٗٛ
 ـ.ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ، ٔناف،  لب

في الشعر، أرسطكطاليس، نْقُلا أبي بشر متى بف يكنس القنائي مف السرياني إلى العربي، حققه -٘ٛ
 ـ.ٖٜٜٔمع ترجمة حديثة كدراسة لتأثير  في الببل ة العربيةا شكرؼ دمحم عياد، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، 

عبد الممؾ مرتاض، مطابع الرسالة، الككيت،  ،-بحث في تقنيات السرد–في نظرية الركاية -ٙٛ
 ـ.ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ

 ـ.ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ، ٔفي النقد العاـ، عبد العاطي كيكاف، مكتبة النهاة المصرية، القاهرة،  -ٚٛ
 .ـٜ٘ٚٔؿ، دار العكدة، بيرت، في النقد المسرحي، دمحم  نيمي هبل-ٛٛ
، ٔكالمعمكمات، القاهرة،   ميريت لمنشرقامكس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة/ السيد إماـ، -ٜٛ

 . )نسخة الكتركنية(ـٖٕٓٓ
القامكس المحيط، الفيركز آبادؼ، تحقيقا عبد الخالق السيد عبد الخالق، مكتبة اإليماف، -ٜٓ
 ـ.ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔ، ٔ  -المنصكرة

األردف،  -قراءات نصية في ركايات أردنية، طراد الكبيسي، منشكرات أمانة عماف الكبرػ، عماف-ٜٔ
 .ـٕٓٓٓ

 .ـٕٓٓٓقراءات نقدية في القصة المعاصرة، ثناء أنس الكجكد، دار قباء، القاهرة، -ٕٜ
القصة القصيرة عند عبد اإلله عبد القادر، سميماف سالـ الفرعيف، مراجعةا عبد هللا بنصر العمكؼ، -ٖٜ

 .ـٕ٘ٓٓالمغرب،  -الخميجية، فاسمنشكرات المركز األكاديمي لمثقافة كالدراسات المغاربية كالشرؽ أكسطية ك 
منذ نشأِتها حتى جيل األفق الجديد، دمحم عبيد هللا، كزارة –القصة القصيرة في فمسطيف كاألردف -ٜٗ
 .ـٕٔٓٓاألردف،  -الثقافة، عماف
قاايا الشعرية، ركماف ياكبسكف، ترجمةا دمحم الكلي كمبارؾ حنكف، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار -ٜ٘

 )نسخة الكتركنية(ـ. ٜٛٛٔ، ٔالمغرب،   -البيااء
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كالمنفىا همـك كآفاؽ الركاية العربية، عبد الرحمف منيف، المؤسسة العربية لمدراسات  الكاتب-ٜٙ
 .ـٜٜٗٔ، ٕكالنشر، بيركت،  

، نبيل حداد، أمانة عماف الكبرػ، -دراسات نصية في الركاية األردنية–بأكجاع الحاار  الكتابة-ٜٚ
 ـ.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ، ٔعماف،  

، ٔالكتابة في درجة الصفر، ركالف بارت، ترجمةا دمحم نديـ خشفة، مركز اإلنماء الحاارؼ،  -ٜٛ
 )نسخة الكتركنية( .ـٕٕٓٓ

 .مندكر، دار نهاة مصر، د.ت دمحم الكبلسيكية كاألصكؿ الفنية لمدراما،-ٜٜ
 -، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيااء-مقدمة لمسرد العربي–الكبلـ كالخبر -ٓٓٔ
 ـ.ٜٜٚٔ، ٔالمغرب،  

، ٔلبناف، المجمد الثامف،   -ق(، دار صادر، بيركتٔٔٚلساف العرب، ابف منظكر )ت-ٔٓٔ
 ـ.ٕٓٓٓ

)صخب البحيرة كشعريتها لدمحم البسطامي(، نجيب  -قراءات–لقاء الركاية المصرية المغربية -ٕٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔالعكفي، اإلشراؼ الفني كالغبلؼا محمكد القااي، المجمس األعمى لمثقافة، 

مقاربات نقدية في التناص كالرؤػ كالداللة، عبد هللا إبراهيـ، المركز الثقافي –المتخيل السردؼ -ٖٓٔ
 .ٜٜٓٔ، ٔالعربي، بيركت، الدار البيااء،  

المدخل إلى عمـ األدب، مجمكعة مف الكتاب الركس، ترجمةا أحمد عمي الهمداني، دار المسيرة -ٗٓٔ
 .ـٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ،ٔاألردف،   -عماف لمنشر كالتكزيع كالطباعة،

الكبلسيكية، عبد الحكيـ حساف، دار  -دراسة تطبيقية مقارنة-مذاهب األدب في أكركبا -٘ٓٔ
 .ٜٜٚٔ، ٕالمعارؼ، القاهرة،  

 .ٕٓٔٓ، ٔمرايا السرد، ربيع عبد العزيز، مكتبة اآلداب، القاهرة،  -ٙٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔالمرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ، عبد العزيز حمكدة، مطابع الرسالة، الككيت، -ٚٓٔ
دراسة في نقد النقد لؤلدب القديـ كلمتناص، حسيف جمعة، منشكرات –المسبار في النقد األدبي -ٛٓٔ

 )نسخة الكتركنية(ـ. ٖٕٓٓتحاد الكتاب العرب، دمشق، ا
، دمحم سيد عمي عبد -دراسة نقدية في النثر العربي القديـ–المسككت عنه في السرد المحاصر -ٜٓٔ

 ـ.ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔالعاؿ، مكتبة اآلداب، القاهرة،  
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المحققا شعيب  (،ٕٔٗمسند اإلماـ أحمد ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل )ت-ٓٔٔ
 ـ.ٜٜٚٔ-قٚٔٗٔ، ٔاألرناؤك ، كعادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت،  

المصطمح السردؼ في النقد األدبي العربي الحديث، أحمد رحيـ كريـ الخفاجي، مؤسسة دار -ٔٔٔ
 ـ.ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ، ٔاألردف،   -الصادؽ الثقافية، العراؽ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف

ـ السرديات، دمحم القااي كآخركف، إشراؼا دمحم القااي، دار دمحم عمي لمنشر، تكنس، كدار معج-ٕٔٔ
الفارابي، لبناف، كمؤسسة االنتشار العربيف، لبناف، كدار تالة، الجزائر، كدار العيف، مصر، كدار الممتقى، 

 ـ.ٕٓٔٓ، ٔالمغرب،  
ككامل المهندس، مكتبة لبناف، معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، مجدؼ كهبة -ٖٔٔ
 ـ.ٜٗٛٔ، ٕبيركت،  

ق(، تحقيقا شهاب الديف أبك عمرك، دار ٜٖ٘معجـ المقاييس في المغة، أحمد بف فارس )ت-ٗٔٔ
 ـ.ٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔ، ٔلبناف،   –الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت

، ٔت االختبلؼ،  مفاهيـ سردية، تزفيطاف تكدكركؼ، ترجمةا عبد الرحمف مزياف، منشكرا-٘ٔٔ
   )نسخة الكتركنية( ـ.ٕ٘ٓٓ

، حسف ناظـ، المركز الثقافي -دراسة مقاربة في األصكؿ كالمنهج كالمفاهيـ–مفاهيـ الشعرية -ٙٔٔ
 ـ.ٜٜٗٔالمغرب،  -العربي، الدار البيااء

، يكسف حطيني، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، -دراسة–مككنات السرد في الركاية الفمسطينية -ٚٔٔ
 ـ.ٜٜٜٔدمشق، 

مككنات السرد في النص القصصي الجزائرؼ، عبد القادر بف سالـ، منشكرات اتحاد الكتاب -ٛٔٔ
 ـ.ٕٔٓٓالعرب، دمشق، 
مكسكعة المهجة الككيتية، جمع كشرح كبحثا خالد عبد القادر عبد العزيز الرشيد، مراجعة -ٜٔٔ

)نسخة  .ـٕٕٔٓ، ٖمنشر االلكتركني،  كابط كتصكيبا الدكتكر/ خالد عبد الكريـ جمعة، دار ناشرؼ ل
   الكتركنية(

 .ٕٜٚٔميخائيل نعيمةا منهجه في النقد كاتجاهه في األدب، شفيع السيد، عالـ الكتب، -ٕٓٔ
 .ـٜٗٛٔ، ٖنجيب محفكظا الرؤية كاألداة، عبد المحسف طه بدر، دار المعارؼ، القاهرة،  -ٕٔٔ

 )نسخة الكتركنية(
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لمركاية الفمسطينية المعاصرة، صالح أبك إصبع، منشكرات مركز أك اريت نحك دراسة تأصيمية -ٕٕٔ
 ـ.ٕٓٓٓ، ٔلمنشر كالترجمة،  

النص الركائيا تقنيات كمناهج، برنار فاليط، ترجمةا رشيد بنحّدك، المجمس األعمى لمثقافة، ُطبع -ٖٕٔ
 ـ.ٜٜٜٔبالهيئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، 

، كاالس مارتف، ترجمةا حياة جاسـ دمحم، الهيئة العامة لشئكف المطابع نظريات السرد الحديثة-ٕٗٔ
 ـ.ٜٜٛٔاألميرية، 

نظرية األدب المعاصر كقراءة الشعر، ديفيد بشبندر، ترجمةا عبد المقصكد عبد الكريـ، الهيئة -ٕ٘ٔ
 ـ.ٜٜٙٔالمصرية العامة لمكتاب، 

عصفكر، دار قباء لمطباعة كالنشر  النظرية األدبية المعاصرة، راماف سمدف، ترجمةا جابر-ٕٙٔ
 .ـٜٜٛٔكالتكزيع، القاهرة، 

، السيد إبراهيـ، دار قباء -دراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة فف القصة–نظرية الركاية -ٕٚٔ
 ـ.ٜٜٛٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاهرة، 

كف، ترجمةا ناجي نظرية السرد مف كجهة النظر إلى التبئير، جيرار جينيت )جكنيط( كآخر -ٕٛٔ
 )نسخة الكتركنية( .ٜٜٛٔ، ٔمصطفى، منشكرات الحكار األكاديمي كالجامعي،  

النقد األدبي، كارلكني، كفيممك، ترجمةا كيتي سالـ، مراجعةا جكرج سالـ، منشكرات عكيدات، -ٜٕٔ
 )نسخة الكتركنية(ـ. ٜٗٛٔ، ٕباريس،   -بيركت

دار نهاة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاهرة،  النقد األدبي الحديث، دمحم  نيمي هبلؿ،-ٖٓٔ
 .ٜٜٚٔمصر، 

، فؤاد أبك منصكر، دار -نصكص، جماليات، تطمعات–النقد البنيكؼ الحديث بيف لبناف كأكركبا -ٖٔٔ
 .ٜ٘ٛٔ، ٔالجيل، بيركت،  

نقد الركاية في األدب العربي الحديث في مصر، أحمد الهكارؼ، عيف لمدراسات كالبحكث -ٕٖٔ
 ـ.ٖٕٓٓ -قٕٗٗٔاإلنسانية كاالجتماعية، 

، ٔهسهسة المغة، ركالف بارت، ترجمةا منذر عياش، مركز اإلنماء الحاارؼ، حمب،  -ٖٖٔ
 ـ.ٜٜٜٔ

لكيس، ترجمةا عبد الجبار المطمبي،  الكجيز في دراسة القصص، ليف اكلتبنيرند، كليزلي-ٖٗٔ
 )نسخة الكتركنية( .ـٕٜٛٔالجمهكرية العراقية،  -منشكرات دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر، بغداد



 

ٕٗٓ 

 :المجالت
لقاء الكاتبة الككيتية ليمى العثماف لممجمة العربية، بعنكافا )اإلعبلـ العربي مقصر جًدا تجا  -ٖ٘ٔ

 .ٖٔ٘ـ(، مجمة ثقافية اجتماعية جامعية، العددٕٙٓٓالفاركؽ(، المجمة العربية)الثقافة(، )حكارا فايمة 
 

 المواقع اللكترونية:
 المكسكعة العالمية لمشعر كالنثر، ليمى عبد هللا العثماف، نبذة حكؿ األديب،-ٖٙٔ
متاحا 

http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=126
3 

ربيع  ٛٔاالقتصادية، الككيتية ليمى العثماف تقدـ سيرتها الذاتية خبلؿ أمسية في راـ هللا، الثبلثاء -ٖٚٔ
 ا، متاحٖ٘ٗٚ، العددا ٕٗٔٓفبراير ٛٔالمكافق  ،قٖ٘ٗٔالثاني 

http://www.aleqt.com/2014/02/18/article_826537.html  

http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1263
http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1263


 

ٕٗٔ 

 فِهرست املىضىعات

 رقـ الصفحة الموضوع
 ب اإلىداء

 ت شكر وعرفاف
 ج ممخص البحث بالمغة العربية

Abstract ح 
 خ مقدمة
 ٔ تمييد
 ٕ ليمى العثمافا السيرة الذاتية -أكاًل 
 ٕ المكلد كالنشأة-ٔ
 ٕ التعميـ-ٕ
 ٕ العائميةحياتها -ٖ
 ٖ حياتها األدبية كالعممية-ٗ
 ٗ الجكائز كالعاكيات-٘
 ٘ مف أعمالها األدبية-ٙ

 ٚ ممخص الركايات -ثانًيا
 ٚ ممخص ركاية المرأة كالِقطة-ٔ
 ٛ ممخص ركاية كْسمية تخرج مف البحر-ٕ
 ٓٔ ممخص ركاية صمت الفراشات-ٖ
 ٔٔ ممخص ركاية الُعْصُعص-ٗ

 ٖٔ أريدها ممخص ركاية خذها ال
 ٘ٔ شعرية السرد: النشأة والمفاىيـ -الفصل األوؿ
 ٙٔ مفهـك شعرية السرد -المبحث األكؿ
 ٙٔ مفهـك الشعرية -المطمب األكؿ
 ٙٔ مفهـك الشعرية لغة -الفرع األكؿ
 ٚٔ مفهكـ الشعرية اصطبلًحا -الفرع الثاني

 ٚٔ مفهـك الشعرية كارتباطها بمفهـك الشعر  -الغصف األكؿ
 ٜٔ مفهكـ الشعرية اصطبلًحا -الغصف الثاني



 

ٕٕٗ 

 ٕٕ مفهـك شعرية السرد -المطمب الثاني
 ٕٕ مفهـك السرد كأنكاعه  -الفرع األكؿ

 ٕٕ مفهـك السرد لغة -الغصف األكؿ
 ٖٕ مفهكـ السرد اصطبلًحا -الغصف الثاني
 ٖٕ أنكاع السرد -الغصف الثالث
 ٕٗ مفهـك شعرية السرد -الفرع الثاني

 ٕٚ نشأة شعرية السرد كاتجاهاتها -المبحث الثاني
 ٕٚ الجذكر التأسيسية لشعرية السرد -المطمب األكؿ
 ٕٚ عممية النقد -الفرع األكؿ
 ٕٛ الجذكر التأسيسية لشعرية السرد )السرديات( -الفرع الثاني

 ٕٛ بكيطيقا أرسطك كالسرديات -الغصف األكؿ
 ٖٓ كالسردياتالمسانيات  -الغصف الثاني
 ٖٔ الشكمية الركسية كالسرديات -الغصف الثالث
 ٖٖ بدايات شعرية السرد )السرديات( -المطمب الثاني
 ٖ٘ اتجاهات شعرية السرد  -المطمب الثالث
 ٖ٘ مستكيات المحكي السردؼ -الفرع األكؿ
 ٖٙ اتجاهات شعرية السرد -الفرع الثاني

 ٓٗ شعرية السارد -الفصل الثاني
 ٔٗ تعريف السارد ككظائفه -المبحث األكؿ
 ٔٗ تكطئةا الراكؼ/السارد  -المطمب األكؿ
 ٗٗ تعريف مصطمح الراكؼ/السارد -المطمب الثاني
 ٗٗ تعددية أسماء المصطمح -الفرع األكؿ
 ٚٗ (narrator-narrateurتعريف الراكؼ/السارد ) -الفرع الثاني

 ٖ٘ كظائف الراكؼ/السارد -المطمب الثالث
 ٙ٘ اإلدراؾ الداخمي لمسرد )األبعاد النفسية( -المبحث الثاني
 ٙ٘ الشخصية( >الراكؼ العميـ )الراكؼ  -المطمب األكؿ
 ٖٚ الراكؼ مع )الراكؼ= الشخصية( -المطمب الثاني
 ٜٚ امائر السرد -المبحث الثالث
 ٜٚ امير الغائب )هك( -المطمب األكؿ



 

ٕٖٗ 

 ٘ٛ )أنا(امير المتكمـ  -المطمب الثاني
 ٜٗ امير المخاطب )أنِت( -المطمب الثالث
 ٓٓٔ شعرية المغة -الفصل الثالث
 ٔٓٔ قيمة المغة في النسيج الركائي -المبحث األكؿ
 ٘ٓٔ شعرية لغة الكصف -المبحث الثاني

 لغة الكصف بيف الفصحى كالعامية ٔٓ٘ 
 لغة الكصف التقريرية ٔٓٙ 
 شعرية لغة الكصف ٔٓٛ 

 ٗٔٔ شعرية لغة السرد -الثالثالمبحث 
 لغة السرد التسجيمية ٔٔٗ 
 شعرية لغة السرد ٔٔ٘ 
 شعرية الجمل القصيرة في السرد ٕٔٔ 
 شعرية الكقف كالحذؼ ٕٕٔ 
 شعرية الكقف في السرد ٕٕٔ 
 شعرية الحذؼ في السرد ٕٖٔ 
 شعرية التقطيع في السرد ٕٔٗ 
 شعرية التكرار في السرد ٕٔ٘ 
  الديني كالمكركث الشعبيشعرية المكركث ٕٔٚ 
 شعرية المكركث الديني في السرد ٕٔٚ 
 شعرية المكركث الشعبي في السرد ٕٔٛ 
 لغة السرد الفصحى ٖٔٔ 
 األلفاظ العامية كاألجنبية ٖٔٔ 
 األلفاظ العامية في السرد ٖٔٔ 
 األلفاظ األجنبية في السرد ٖٖٔ 
 األخطاء الصرفية كالتعبيرية ٖٖٔ 

 ٖ٘ٔ شعرية لغة الحكار -الرابعالمبحث 
 جدلية الفصحى كالعامية ٖٔ٘ 
 تكظيف العامية كالفصحى في الحكار ٖٜٔ 
 تكظيف المهجات المحمية في الحكار ٔٗٗ 



 

ٕٗٗ 

 إنطاؽ الشخصيات حسب مستكاهـ الفكرؼ كالثقافي في الحكار ٜٔٗ 
 سهكلة لغة الحكار ككاكحها ٔ٘ٗ 
 شعرية الحذؼ في الحكار ٔ٘ٚ 
  التقطيع في الحكارشعرية ٜٔ٘ 
 شعرية التكرار في الحكار ٔٙٓ 
 شعرية المكركث الشعبي كالمكركث الديني ٔٙٔ 
 شعرية المكركث الشعبي في الحكار ٔٙٔ 
 شعرية المكركث الديني في الحكار ٕٔٙ 

 ٗٙٔ شعرية الصيغة والتبئير -الفصل الرابع
 ٘ٙٔ شعرية الصيغ السردية -المبحث األكؿ

 ٘ٙٔ مفهـك الصيغة السردية -األكؿالمطمب 
 ٙٙٔ أنكاع الصيغ السردية -المطمب الثاني
 ٙٙٔ صيغة الخطاب المعركض -الفرع األكؿ

 ٙٙٔ صيغة الخطاب المعركض المباشر )الحر( -الغصف األكؿ
 ٜٙٔ صيغة الخطاب المعركض  ير المباشر -الغصف الثاني
 ٗٚٔ صيغة الخطاب المعركض الذاتي -الغصف الثالث
 ٚٚٔ صيغة الخطاب المنقكؿ -الفرع الثاني

 ٚٚٔ صيغة الخطاب المنقكؿ المباشر -الغصف األكؿ
 ٔٛٔ صيغة الخطاب المنقكؿ  ير المباشر -الغصف الثاني
 ٗٛٔ صيغة الخطاب المسركد -الفرع الثالث
 ٗٛٔ صيغة الخطاب المسركد )المكاكعي( -الغصف األكؿ
 ٚٛٔ المسركد الذاتيصيغة الخطاب  -الغصف الثاني
 ٜٔٔ شعرية التبئير -المبحث الثاني
 ٜٔٔ مدخل نظرؼ  -المطمب األكؿ
 ٜٔٔ تعريف التبئير -الفرع األكؿ
 ٖٜٔ أنكاع التبئير كمستكياته -الفرع الثاني

 ٖٜٔ أنكاع التبئير -الغصف األكؿ
 ٜ٘ٔ مستكيات التبئير -الغصف الثاني
 ٜٚٔ المامكنية في ركايات ليمى العثمافالثيمات  -المطمب الثاني



 

ٕٗ٘ 

 ٜٚٔ صكرة الرجل -الفرع األكؿ
 ٜٚٔ صكرة الرجل الاعيف المستسمـ -الغصف األكؿ
 ٕٓٓ الرجل العاشق المحركـ -صكرة الطفل -الغصف الثاني
 ٕٕٓ صكرة الرجل المثقف المخادع -الغصف الثالث
 ٕٙٓ صكرة المرأة -الفرع الثاني

 ٕٙٓ صكرة المرأة القاسية -الغصف األكؿ
 ٕٛٓ صكرة المرأة الغيكر -الغصف الثاني
 ٕٓٔ صكرة المرأة المكافحة العفيفة -الغصف الثالث
 ٕٗٔ صكرة المجتمع -الفرع الثالث
 ٕٗٔ الزكاج كالحب -الغصف األكؿ
 ٕٕٕ الحرماف مف التعميـ المدرسي -الغصف الثاني

 ٕٕٚ الخاتمة
 ٕٕٚ النتائج -أوًل 
 ٜٕٕ التوصيات -ثانًيا

 ٖٕٓ المصادر والمراجع
 ٕٔٗ فيرست الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ٕٗٙ 
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