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 ـاءـــــدعـــ
اللهم ارشح يل صدري ويرس "

يل آأمري وآأحلل عقدة من لساين 

 يفقهوا قويل"
 



 
 

  

االعتراف بالنعم، إننا ال نملك أكثر ما يملكو عبد بائس، ضعيف، وىو  
والشكر علييا ف الحمد هلل رب العالمين، الذي بنعمتو تتم الصالحات، الذي  

 الضحى" وأما بنعمة ربك فحدثىدانا وقوانا وسيل لنا أمرنا، فيو الق ائل "

" وجب علينا أن نذكر  أشكر الناس هلل أشكرىم للناسوألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "
 البشر....  أصحاب الفضل من ذوي

ف أسمى معاني الشكر والعرف ان نقدميا إلى الذين يبنون النفوس وينشؤون  
 العقول، ولم يجنوا ألنفسيم غير الجيد والعناء.

 إلى كل األساتذة الذين تعلمنا على أيدييم أبجديات اللغة والحياة... -

ىذا الجيد حتى    الذي راقب" هزرشي"وشكر البد منو إلى األستاذ المشرف
 استوى عمال سويا.

على المساعدة التي    وشكر الى جميع االساتذة بكلية األداب واللغة العربية
 قدموىا.

 إلى كل من لم تحمل اسمو ىذه الورقة، فق لوبنا تحملو وتنحني شكرا لو.

 إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بالدعاء الصالح.

 



 
 

 

 

 

       

 

 حملتنً وهنا على وهن...إلى التً 

إلى من سهرت اللٌالً من أجل أن ترانً على هذه الجسور، نور 

 .رحمها هللا" أمــًالقلوب وضٌاؤها "

 إلى روح والدي رحمه هللا.

 زوجً العزٌز.إلى سندي فً الحٌاة وأنسً فً وحدة األٌام، 

 إلى ابنائً األعزاء: عبد السمٌع اسحاق، خٌرة ورود الحرٌر.

تصنع البهجة فً صدري وتبعث الراحة فً قلبً ... إلى إلى من 

 ."أفراحالمالك البشري "

 إلى جمٌع أفراد عائلتً وأخص بالذكر عمً )عمر(.
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الفترر  السااررر ف ف رص أررسحّ ةرّاص  الفشرؾي ابد ارة عر  مشراز ف لسرا تحتّل الرواية مكانة ىامة في 
 ليا مؽ قصر  على احتؾاء الؾاقع عكل أعاادهف الدااةاة و االجتساعاة والشفداةف واإليصيؾلؾجاة...

فسشذ أي حررر السؾطظا ارؾي مؾعرؾ  ابد ارة فري الخظراي ابد ريف انارّس الصارةرؾي علرى دراةرتو 
كل ما كاي يث ل الصراةات ال صيسةف عسا لاس لو ع قرة عرالشص ابد ري. فغيررت  وتحلالوف متسّلراؽ مؽ

  ذلػ مشاىج جصيص  تخصم الشغر  الجصيص  للخظاي ابد ي. 

إي للروايررة ورؾررراة تسازىررا عررؽ ةرراار الفشررؾي ابد اررةف فيرري عررالؼ ما ررصف يتررصاول فاررو الزمرراي 
اآلورررر. ف رررص أررررسل تحلارررل الخظررراي والسكررراي والذرررخؾص وابحرررصازف يرررراس عرررزن الؾاحرررص مرررشيؼ عرررؽ 

 الروااي يكذف أةرار الشص وطدتخرج مكشؾناتوف وباصه الجسالي الذي يشذأ عؽ تفاعل عشارره.

لررذلػ ف ررص وقررع اوتاارنررا علررى ىررذا السؾعررؾ ف فساررصما تظرقشررا إلررى مسرراد  ىررذا السررشيج فرري م ارراس 
الروايرة. وازداد تال شرا عالسؾعررؾ  "تحلارل الخظراي"ف أردنرا أي نتاررث أعثررر علرى ىرذه الظرط رة فرري تشراون 

عارررص مارفتشرررا أي التظسارررل ةررراكؾي علرررى إحرررص، أعسررران "مررري زطررراد "ف وىررري "رجرررؾ  السؾجرررة"ف ىرررذه الااتسرررة 
الغامزةف التي طالسرا أارارت فري نفؾةرشا الحارر  والتدراؤنف اللرذيؽ يرصفااي إلرى السحره عرؽ أةررارىا وفرػ 

 لغزىا. 

تساشررى وطسااررة السؾعررؾ ف تتسثررل فاسررا يلرري: الفرررل لررذلػ ف ررص انتيجشررا فرري مدررار عحثشرراف وظررة ت
ابون نغررريف والثرراني تظسا رريف وقسليسررا ارتأيشررا أي نسررصأ عسررصولف حررصدنا فاررو مرررظلل الخظررايف اررؼ  اشررا 
ع قتو  ساض السرظلحاتف التي كثارا ما يتصاول مايا: كالشص والجسلة وال رة. كسا تظرقشا فاو إلى 

 عتذاث أعاادىا."نغرطة تحلال الخظاي" محاولاؽ ا

في الفرل ابونف ررصنا أىؼ عشارر الخظاي الرواايف فارعشا إلى "الراغة" ومراحل عيؾرىا 
وأىؼ أنؾا  الراغ في الخظاي. اؼ " الرؤطة"ف وما دارت حؾليا مؽ ن اشراتف و مختلرف زوايرا الررؤ، فري 

ت"ف عإعظرراء لسحررة عررؽ ىررذا الروايررة. عاررصىا حللشررا اإلشرركان ال ررااؼ فرري عررصم التفرطررل  اشيررا و  رراؽ "الرررؾ 
السكؾي. فالرؤطة تتحصد عاإلجاعة عؽ الدؤان: مرؽ يرر،أ أو كارف يرر،أ. أمرا الررؾت فاتحرصد مرؽ ور ن 
التداؤن حؾن مؽ يتالؼ. عاص ذلػ تظرقشا إلى عشرر "الزمؽ"ف حاه قصمشا لرو مفيؾمراع عامراعف و  اشرا أىرؼ 

ابع م الذيؽ تسّشؾه. وأوارراع جراء الحرصيه عرؽ  أنؾاعوف اؼ تحصاشا عؽ الزمؽ في الخظاي الرواايف و أىؼ
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السكاي في الاسل الرواايف و أىساتو و أنؾاعوف كسا تظرقشا في ىذا الجزء إلى إشكالاة السرظللف وفرقشا 
  اؽ الفزاء و السكاي و الحّاز.

 وفي الفرل الثاني تارعشا إلى تحلال  شاة "الخظاي الروااي" في "رجؾ  السؾجة" و ذلػ  تظسارل
عل ما تشاولشاه في الفرل الشغريف على "الرواية". فتارعشا إلى اةتخراج أنؾا  الراغ السختلفة: راغة 
الخظررراي السدررررودف رررراغة الخظررراي السدررررود الرررذاتيف رررراغة الخظررراي السارررروضف رررراغة الخظررراي 

ردف حاره رّتسشاىا حدس رواجيا في "رجؾ  السؾجرة" ارؼ قسشرا عرالتسعار علرى السظرل و علرى الدراؾن. و السش 
وّعحشا ةااد  عسار الغااس على الاسل الفشري. كسرا قسشرا أيزرا  صراةرة "الرزمؽ"ف فحرصدنا "زمرؽ ال ررة" 
و "زمرررؽ الؾقرررااع"ف و حرررّصدنا السؤشررررات الزمشارررة التررري تحتؾطيرررا "رجرررؾ  السؾجرررة". عارررصىا درةرررشا مختلرررف 

دنا اإلةررررترجاعات الحركررررات الدررررردية الستسثلررررة فرررري السذرررريص و الؾقفررررة و الحررررذث و التلخرررراص. اررررؼ حررررصّ 
واإلةرررتساقات الرررؾارد  فايرررا عأنؾاعيرررا. كسرررا تظرقشرررا إلرررى الترررؾاتر السؾجرررؾد فررري الرررشص. و قسشرررا مرررؽ و لرررو 

 عإحراء ابفاان الستارر  في الشص و الحؾادز الؾارد  أعثر مؽ مر .

وأواراع درةشا عشرر الفزاء في "رجؾ  السؾجة" مؽ و نف الفزاء الشريف و الفزاء الجغرافي 
 شؾعاو. 

 وقص وتسشا السحه عحؾرلة لسا جاء فاو و الشتااج التي تؾرلشا إلايا مؽ و ن الصراةة.

ولاششا مؽ و ن ىذه الصراةرة لرؼ ندرتظع أي نلترزم عسرشيج واحرصف ف رص اةرتصعى مّشرا عحثشرا أي نّتسرع 
 عص  مشاىج مؽ  اشيا: السشيج الداسااايف و السشيج الشفديف و السشيج الؾرفي التحلالي.

اعترعررتشا عررص  مذرراعل و ررراؾبات فرري طرطررل ىررذه الصراةررةف و علررى رأةررياف ررراؾبة الحرررؾن 
علرى الروايرة مؾعررؾ  الصراةرةف و قلررة الؾقرّف ناىاررػ عرؽ رراؾبة التحلاررل الروااري أو الدررردي مرع قلررة 

غلرس السراجع في السصرةة الالاا. غار أي ىذه الاراقال لؼ تزد إاّل مؽ شيّاتشا في السحهف و اةرتظاشا الت
 علايا عاؾي هللاف عسجسؾعة مؽ السراجع ال ّاسة في مجان التحلال الدرديف و على رأةيا: 

 .تحلال الخظاي الروااي )الزمؽف الدردف التسذار( لدااص ي ظاؽ 
 .ع غة الخظاي و علؼ الشص لر ح فزل 
 .شاة الذكل الروااي لحدؽ عحراوي  
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  لحساصاني. شاة الشص الدردي مؽ مشغؾر الش ص ابد ي لحساص 
و ال نشدرررى أي نذررركر جزطرررل الذررركر ابةرررتاذ  السذررررفة التررري ذّللرررّ لشررراف عحكستيرررا و مارفتيرررا الظرطرررل 
لشسذي في ةسال السحره. ف رص الزمتشرا مرؽ السصايرة إلرى الشيايرةف فرصمّ لشرا و لخصمرة الظلسرة مرع دوام 

 الرحة.

ورد  يفؾح عاظرىا مجالس الالرؼ  عسا نذكر ابةتاذ  الارطسة "رقاة شروانة" على مداعصتيا لشاف فصامّ
 و ابدي.    
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 :الخطابتعريف  .1
 :لـغـة - أ

َو » إي مررررظلل "الخظررراي" يّتدرررع لاثارررر مرررؽ الرررصالالت. ف رررص شرررسل كررر م هللا فررري قؾلرررو تارررالى: 
َقـاَل » . و قؾلرو عرز و جرل: 19ةرؾر  )ص( اآليرة:« َشَجْدَنا ُمْمَكُو َو آَتْيَشاُه الِحْكَسـَة َو ََْرـَل الِخَصـاِب  ََ

َزِتي َِي الِخَصاِب ا ِِ . كسا اشتسل دالالت أور، في الساراجؼ اللغؾطرة 22ةؾر  )ص( اآلية « ْكِفْمِشَيا َو ِع
 أىسيا: 

  ياّرث ماجؼLe grand larousse ( الخظايDiscours أنو )« َي المدـانيات ىـػ
 (1)«تكخار لسجسػعة مغ الكمسات و الجسل، أيغ تطيخ َي شكل كتابي أو لفطي

  و يرررد فرري ماجررؼLe petit larousse  شــفاىي أو  -خصــابياســتطيار »عساشررى
  (2)«حػل مػضػع معّيغ، ممقى إلى جسيػر خاص -كتابي

  خصاب ج خصابات: كالم يػّجو إلى جسيػر مغ السدـتسعيغ »و ورد في ماجؼ السشجص
 (3)«َي مشاسبة مغ السشاسبات

   أما لداي الاري فاؾرد مررظلل الخظراي عرسؽ مراد   خ   يت التري اشرتل مشيرا عرص
خصــف َــالن إلــى َــالن َخّصبــو و أخصبــوو أل أجابــو. و الخصــاب و يقــال » اشررت اقات أىّسيررا: 

  (4)«السخاشبة: مخاجعة الكالم. و قج خاشبو بالكالم مخاشبة و خصابا. و ىسا يتخاشبان
 اصصالحـًا: - ب

إذا تجاوزنا الجانس الساجسي إلى الجانس االررظ حيف فإنشرا نجرص أي للخظراي تارطفرات عصيرص ف 
يشتسرري إلايررا. إذ ياّرفررو "ىررارطس" عررسؽ حررصود السجرران اللدرراني عأنررو  حدررس كررل دارس و السصرةررة الترري

ممفــػط شػ،ــل، أو ىــػ متتاليــة مــغ الجســل تكــّػن مجسػعــة مشغمقــة، يسكــغ مــغ خالليــا معايشــة بشيــة »
 (5)«سمدمة مغ العشاصخ، بػاسصة السشيجية التػز،عية، و بذكل يجعمشا نطل َي مجال لداني محس

 

                                                           
(1) Grand larousse de la langue française. Imp. Aubin- poitiers. Imprémé en France. P 1345 
(2) Le petit larousse illustré. Imp larousse, canada, 2001. p 338 

 . 396ص  .2000 1لسشاي.   -السشجص في اللغة الارباة الساارر ف دار السذرقف  اروت  (3)
 .855ا ؽ مشغؾر: لداي الاري السحاطف دار لداي الاريف  اروت. د  . ص   (4)
 .17. د  . ص 1989الرواايف السركز الث افي الاربيف الصار السازاءف ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي   (5)
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السمفــػط مشطــػًرا إليــو مــغ وجيــة آليــات، و عسميــات »اعتسرراره و يررذىس إلررى تارطررا الخظرراي ع
و  اشتغالو َي التػاصل... و بسعشى آخخو الخصاب بسعشاه األكثخ إتداًعا ىػ كل تمّفظ يفتخض متكمسـاً 

 (1)«مدتسعًا. وعشج األول ىجف التأثيخ عمى الثاني بصخ،قة ما
 -التري يختلررف عشيراف لرذاف ترةرؼ حررصوده وكثارراع مرا يارّرث "الخظراي" عس ارنتررو عسجسؾعرة السفراىاؼ 

عس ارنترررو  رررساض السررررظلحات التررري ترررّصعي مزرررارعتو فررري الساشرررى و االةرررتاسانف كالجسلرررة  و  -دااسررراع 
 الشص و ال رة.

 :عالقة الخطاب بالجملة و النص و القصة .2
 : . الخطاب و الجملة2.1

أوالع ماشى الجسلرة الساجسري. قسل أي نلج إلى التفرطل  اؽ الخظاي و الجسلةف ال عأس أي نؾّعل 
َالجسمة: واحجة الُجسل، و الُجسمة جساعة الذيء، و َأْجَسـَل الذـيء جسعـو عـغ تفخقـة، و أجسـل لـو »

 (2)«الحداب كحلظ. و الجسمة جساعة كل شيء بكسالو مغ الحداب و غيخه
الرشص و قص حغاّ الجسلة عاص  تارارطا اررظ حاة. ف رص أورد "روبررت دي  ؾجرانرص" فري كتاعرو: 

الجسمة عبارة عـغ َكـخة تامـة. أو تتـاب  مـغ عشاصـخ القـػل، »و الخظاي و اإلجراءف عص  تاارطا ليا 
 (3)«يشتيي بدكتة. أو نسط تخكيبي ذو مكػنات تذكيمية

سمدمة مغ السفخدات الشحػ،ـة السختـارة ُتزـّع »و في مجسؾعة أور، مؽ التارطفاتف الجسلة ىي 
 كي تقجم بيانًا عغ اإلّشخادات التػز،عية لسكػناتيا.       َي وحجة. أو وحجة مجّخدة، تؤسذ ل

و يسكغ أن تكػن بشاءًا لغػً،ـا يكتفـي بحاتـو، و تتـخابط عشاصـخه السكّػنـة تخابصـًا مباشـخًا أو غيـخ 
 (4)«مباشخ، بالشدبة لسدشج إليو واحج. أو ىي الػحجة التي تقجم معشى كاماًل َي ذاتو

ة عغ الفعـل و الفاعـل، و السبتـجأ و الخبـخ، و مـا كـان بسشدلـة الجسمة عبار »و في الشحؾ ال رصيؼ 
 . (5)«أحجىسا

ــة السفيــجة ذات تخكيــف مكتــو بشفدــو و تامــة اإلَــادة، و ىــي »عسررا تراررّرث الجسلررة عأنيررا  الجسم
 (6)«مؤلفة مغ كمسيغ أو أكثخ

                                                           
(1

 .19سعيذ يقطيي: تحليل الخطاب الرّائي. ص   (

(2)  
 .503اتي هٌظْر: لساى العرب الوحيط. ص 

رّترخ  (3)
 

88.ص1998، 1دي تْجراًذ : الٌض ّالخطاب ّاالجراء، تر توام حساى، عالن الكتة، القاُرج، ط 
 

(4) 
 .88عفيفي: ًحْ الٌض اتجاٍ جذيذ في الذرس الٌحْي. هكتثح زُراء الشرق، القاُرج. دط. أحوذ 

(5) 
 .17الورجع ًفسَ.ص  

(6)  
.95)الِاهش (. ص  2000: هثادئ في اللساًياخ العاهح، دار القصثح للٌشر.د ط.  اإلتراُيويخْلح طالة 
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ي ندتظاع ترشاف التارطفات الداع ة للجسلرة عرسؽ ار ز مجسؾعرات: السجسؾعرة ابولرى تركرز فر
تارطفيا للجسلة على مشظلل داللي محض. و السجسؾعة الثاناة ترتاز على مشظلل شكلي محض. أما 

 السجسؾعة الثالثة فتاتسص على االاشاؽ مااع؛ أي أنيا تسزج  اؽ الصاللة و الذكل.

يقّجم تحجيجه لمخصاب... عبخ تأكيجه عمى وجػد الخصـاب رىيشـًا بشطـام مـغ »و إذا كاي "ىارطس" 
قّجم بشية لمسمفػط. َإن "بشفشدت" سيكػن لتعخ،فو لمخصاب مغ مشطػر مختمـو، أبمـا األثـخ الجسل، ت

َي الجراسات األدبية... َيػ يخى أن الجسمة تخز  لسجسػعة مغ الحجود، إذ ىي أصـغخ وحـجة َـي 
 تعتبخ الجسمة، و ىي ابتكـار غيـخ معـّخف يّتخـح أصـشاًَا و ألػانـًا،»إذ ي ؾن " شفشدّ" :   (1)«الخصاب

نتخك مجال المدـانيات كشطـام لمعالمـات... و ». و مع السجلة (2)«جػىخ الكالم اإلنداني كػاق  لغػل 
 .(3)«نجخل إلى مجال آخخ، حيث المدان أداة لمتػاصل. نعّبخ عشو بػاسصة الخصاب

عإقامرررة ىرررذا التساارررزف يجالشرررا " شفشدرررّ" أمرررام مجرررالاؽف يختلرررف أحرررصىسا عرررؽ اآلوررررف و إي كانرررا 
َيشـــاك مـــغ جيـــة "المدـــان" كسجسػعـــة عالمـــات مدتخمرـــة بػاســـصة »الؾاقرررع الؾاحرررص  يذرررتركاي فررري

إجخاءات صارمة، و مغ جية أخخى، ىشـاك تجّمـي المدـان َـي عسميـة التػاصـل. و تبعـا لـحلظ، تغـجو 
فحررر اللدراناات السااررر   (4)«الجسمة مشتسية إلى الخصاب، و يسكغ تعخ،فيا بأنيـا وحـجة الخصـاب

حررصود الجسلررةف ياّسررر عررؽ محررصوديتيا و قرررؾرىاف فرررغؼ أّي الخظرراي مكررّؾي مررؽ  لسفيررؾم الخظرراي عشررص
جسررل تتررؾافر علررى شررر  الشغررامف فسررؽ الظساارري أي يكررؾي مؾعررؾعاع للدرراناات ااناررةف فالخظرراي يستلررػ 

 نحؾهف و قؾاعصهف و وحصاتوف و التي تفؾق حصود الجسلة.

 :. الخطاب و النص1.1

الررررشصف و تدررررتسصلو عسرررررظلل الخظررررايف مّسررررا أّد، إلررررى ترررررّر ابعسرررران الش صيررررة علررررى مرررررظلل 
 التصاول  اؽ السرظلحاؽف فلساذا اإللحاح على مدألة الشصأ و ما ع قتو عالخظايأ.

                                                           
 .18ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص   (1)
 .8مالز: الخظايفتر: يؾةف عغؾنف مشذؾرات مخسر الترجسة في ابدي و اللدانااتفجاماة قدشظاشة. ص  ةار   (2)
 .18ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص   (3)
 السرجع نفدو. ص ي.  (4)
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قسل الخؾض في ىذه السداالف نؾّد أوالع الرجؾ  إلى عاض السااجؼف لسارفة مؾقع مرظلل الشص 
 فايا.

عظ الذـيء، نـّز الحـجيث يش»في لداي الاري  عـو، و كـل مـا ُأضيـخ َقـج الشز َر ّرـو نّرـًا: َر
عو، و كحلظ نررتو إليـو. و نـّز الستـاع نّرـًا: جعـل  ُنّز. و يقال: نّز الحجيث إلى َالن أل َر
بعزو عمى بعس. و نّز الخجل نّرًا، إذا سـألو مـغ شـيء حتـى يدتقرـي مـا عشـجه. و نـز  كـل 

 (1)«ىاشيء مشتياه. قال األزىخل: الشّز مشتيى األشياء و مبما أقرا
 يسكؽ تلخاص السااني الداع ة و ترتاسيا في أرباة ح ؾن داللاة ىي:

 

 

 

أمررا فرري االةررتاسان االرررظ حي لسرررظلل "الررشص"ف فاثاررراع مررا يدررتاسل عساشررى الخظرراي. إذ أّي 
المفطـي لمحكـي... ي يسّيـدون بـيغ الخصـاب و الـشّز، إنيسـا  كل الدخدييغ الحيغ يقفػن عشج الحـجّ »

 (2)«يدتعسالن بالجيلة نفديا
يــجّل عمــى التدــجيل المفطــي لمحــجث »غاررر أي "ج ي.  ررراوي" يؤكررص أي الررشّص كسرررظلل فشرري 

و ىررذا مررا يجالشررا ن ررؾن أي الررشّص ىررؾ كررل أنررؾا  ابفارران التسلاغاررةف الترري تّتخررذ لغررة مررا  (3)«التػاصــمي
"رالل  لااص" ف رص اعتسرر الرشّص  أما، (4)ليا. و اعتسرت "جؾلاا كرطدتافا" الشّص وحص  إيصيؾلؾجاةوةالة 
 .(5)«كيان مغ الكمسات تتجاوز َيو مدتػ،ات التمفظ بذكل متشاسق» ابد ي

. إي ىرذا التارطرا قرص (6)«ىػ خصاب تّع تثبيتـو بػاسـصة الكتابـة»و ير، " ؾن رطكؾر" أي الشّص" 
اي الجاري اةتاسالو  اؽ السخاطساؽف فإذا كانّ اللغرة السكتؾبرة تشرتج نرؾرراعف فرإي يختلف عؽ الخظ

 اللغة السشظؾقة تشتج وظاعات.

                                                           
 .648ا ؽ مشغؾر: لداي الاري السحاط. ص   (1)

ف 2السغررريف   -لسركررز الث ررافي الاربرريف الررصار السازرراءةررااص ي ظرراؽ: انفترراح الررشص الرواارري )الررشص و الدررااق(. ا  (2)
 .12. ص 2001

 .06.ص1997ج ي.  راوي: تحلال الخظاي.تر: دمحم لظفي الزلاظيف نذر جاماة السلػ ةاؾدف الداؾديةفد  ف  (3)
 .295-294.ص ص1996ف 1ر ح فزل: ع غة الخظاي و علؼ الشص. الذركة السررطة لؾنجسايف ال اىر ف   (4)
 .263.ص 2002رالل  لااص: نغرطة الشغؼ. دار ىؾمةف الجزاارف د  ف   (5)
 .28ةااص ي ظاؽ: انفتاح الشص الروااي. ص   (6)

 الشّز 

 [ن. ص. ص]

 السشتيى ايستقراء الطيػر التقري
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تدــّػل بــيغ الخصــاب و الــشّز، عمــى اعتبــار أن كمييســا ممفــػط، قــج »و إي كانرّ ىررذه السفرراىاؼ 
بيشيسـا،  ي تسيديتكّػن مغ كمسة أو جسمة، أو مغ عجد كبيخ مغ الجسل، َيشاك بعس التػجيات الت

و  (1)«حيــث يــحىف "َــاولخ" إلــى أن الــشّز، ىــػ التجدــج الدــصحي، الــحل يسكــغ لمقــارئ إدراك بشيتــو
ماشررى ذلررػ أي الررشّص يتالررل وارررة عالجؾانررس السشاااررةف و الترري ترررتسط  سشاررات وارجاررةف  اشسررا يتساررز 

 الخظاي  ؾعافتو التؾرالاة.

مـغ خـالل مـا يدـّسيانو بالغـة الخصـاب و  و يسّيد "ليتر" و "شػرت" بـيغ الخصـاب و الـشّز » 
نجــج البعــج الــػضيفي... »و إعررافة إلررى الساررص الاتررا ي الررذي وجررصناه فرري ىررذه اآلراء  (2)«بالغــة الــشّز 

حيث يتّع ربط الشّز ببشيات خارجية تتّع مغ خالل القّخاء أو التشاص. أو السدتػ،ات القيسية لمطاىخة 
ـــش ـــد ال ـــو األســـمػبية... بيـــحه الرـــفات يتسّي ـــي عالقت ّز عـــغ الخصـــاب و يأخـــح مطيـــخه الســـادل َ

 .(3)«بالقارئ 
بإدخالي الشز كسفيػم »و يؤكص "ةااص ي ظاؽ" ىذا التسااز ال ااؼ  اؽ الشّص و الخظاي إذ ي ؾن 

متسيد عغ الخصاب، و إعصائو بعج السدتػى الجيلي، وججتشي أعصي الشّز دييت خاّصـة، عكـذ 
بخونو مخادَا لمخصاب... و عمى اعتبار الشّز مفيػمًا مختمفًا عـغ ما نججه م  الدخدييغ، الحيغ يعت

الخصــاب، َــإن لــو مكّػناتــو الخاصــة بــو، و التــي لزــسان ايندــجام ي يسكــغ إّي أن تكــػن تػســيعا 
 (4)«لسكّػنات الخصاب

 :. الخطاب و القصة2.1
ــة. يعشــي القــز َعــل القــاص إذا قــّز القرــز. و القّرــة معخوَــة، و يقــال َــي رأســو » ُقرَّ

الجسمة مغ الكالم... و القاص الحل يـأتي بالقّرـة مـغ َّرـيا. و يقـال قررـت الذـيء إذا تتبعـت 
و القّرة ج قرز: حكايـة نثخ،ـة شػ،مـة، تدـتسج مـغ الخيـال أو الػاقـ  أو . » (5)«أثخه شيئًا َذيئاً 

 (6)«مشيسا معًا،   و تبشى عمى قػاعج معيشة مغ الفغ الكتابي
 

                                                           
فتاحة كحلؾش: السكاي في الشص الذاري الاربي عشص ةاصي يؾةف و عز الصيؽ مشارر . عحه م صم لشال درجة   (1)

 .18الساجدتارف جاماة قدشظاشة. ص
 13تاح الشص الروااي. ص ةااص ي ظاؽ: انف  (2)
 .14 -13السرجع نفدو. ص ص   (3)
 .53ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص   (4)
 .103ا ؽ مشغؾر: لداي الاري السحاط. ص   (5)
 .1160السشجص في اللغة الارباة الساارر . ص   (6)



 الفرل األول:                                                       مكػنات الخصاب الخوائي

 

10 
 

ؾفدرركي" انظ قراع مررؽ تررؾر الذررك نااؽ الررروسف عرسؽ الاسررل الحكرااي  رراؽ السسشررى يسّارز "تؾماش
إّنشا ندسي متشًا حكائيـًا، مجسـػع األحـجاث السّترـمة َيسـا بيشيـا، و التـي »الحكااي و الستؽ الحكرااي 

يق  اخبارنا بيا خالل العسل... و َي السقابل السـتغ الحكـائي، يػجـج السبشـى الحكـائي، الـحل يتـألو 
 .(1)«نفذ األحجاث، بيج أنو يخاعي نطام ضيػرىا َي العسل مغ

دم ىسرا: ال ّررة و الخظراي إذ ي رؾن  رصر و يشظلل "تؾدوروث" مؽ ىذا التساازف و ي رّصم مررظلحاؽ جر
( تعشي األحجاث َـي تخابصيـا و تدمدـميا، و َـي عالقتيـا بالذخرـيات َـي histoireإن القّرة )»

غ أن تقّجم مكتػبة أو شفػ،ة، بيحا الذكل أو ذاك. أما الخصاب َعميا و تفاعميا، و ىحه الّقرة يسك
(Discours ،َيطيخ لشا مغ خالل وجػد الخاول الحل يقػم بتقـجيع القّرـة،  و بحيـال ىـحا الـخاول )

ىشاك القارئ الحل يتمّقى ىحا الحكي. و َي إشار العالقة بيشيسا ليدـت األحـجاث السحكيـة ىـي التـي 
الحل ييّع... ىػ الصخ،قـة التـي بػاسـصتيا يجعمشـا، الـخاول نتعـّخف عمـى تمـظ تيّسشا )القرة(. و لكغ 

 .(2)«األحجاث )الخصاب(

 إذي ندتظاع أي نسّاز في الاسل الحكااي  اؽ مدتؾطاؽ ااشاؽ:

 ال رة: مشظل ابحصاز و الذخراات و ع قتيا عازيا  ساض. -1

 لرؾت.الخظاي: الذي يحّلل مؽ و ن الزمؽف الرؤطةف الراغةف ا -2

الحكرري عساشررى الخظررايف ىررؾ وحررصه الررذي يسكششررا دراةررتو و تحلالررو تحلررا  » و يررر، "جشاررّ" أي 
نرّااف وذلػ لدسس عداط؛ ىؾ أي ال رة و الدرد ال يسكؽ أي يؾجصا إال في ع قة مع الحكريف وكرذلػ 

إّي الخظرراي الحكري أو الخظراي الدرررديف ال يسكرؽ أي يرتّؼ مررؽ ور ن حكارو قّرررةف و إال فلراس ةررديعاف 
 . (3)«ةردّي عدسس ع قتو عال ّرة التي يحكيف وبدسس ع قتو عالدرد الذي يرةلو

                                                           
 .29ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص   (1)
 .30السرجع نفدو. ص   (2)
 .40السرجع نفدو. ص   (3) 
 .40السرجع نفدو. ص   (3)
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ماشى ذلػ أي ال ّرة ىي الساد  الخام للاسل الحكاايف أما الخظراي فيرؾ الررؾر  التري ت رّصم فايرا 
ال ّرررة ىررذه السرراد ف وقررص تتاررصد الخظاعررات ل ّرررة واحررص   تاررصد طرررق تشاوليررا. كسررا يسكررؽ أي نساررز  رراؽ 

 والخظاي مؽ و ن عشرر الزمؽ.

 :. نظرية تحليل الخطاب2

للحصيه عؽ نغرطة تحلال الخظايف ن ؾن أو نخرّص عالحرصيه عرؽ الخظراي اللدراني. بي  شراء  
. و 1982مثل ىذه الشغرطةف كاي نتاجة جيص عصد مؽ الّلدانااؽ مثل الساحثة اللداناة "ديسؾرا تانؽ" ةشة 

لحرصيه و الرشصف داورل ىرذه الشغرطرةف أيرؽ ترصول الخظرا اؽ ماراع )وظراي التي تتحصز عؽ مرظلحي ا
 و الذفؾطة. مكتؾي و آور شفؾي(. و ت ؾن عأي مثل ىذا التصاول مؾجؾد في اللغة  شؾعايا السكتؾبة 

إي مسحه الخظاي السشظؾق اىتؼ عو عصد مؽ الساحثاؽ. أمثان الساحه اللداني "ولاؼ  رايرّ" ةرتة 
الخصـــاب السشصـــػق يدـــتعسل عالمـــات الـــشطع، التـــي تدـــع عـــادة الخصـــاب  أن»حاررره يسرررّيّ ي 1982.

. أيرررؽ يؤّكرررص 1981. و قرررص تحرررّصز فررري ىرررذا الررررصد اللدررراني "والرررس تذاف"ةرررشة  (1)«الذـــعخل السكتـــػب
السذررراركة السؾجرررؾد   ررراؽ اللغرررة السشظؾقرررة و السكتؾبرررةف و لارررؽ رغرررؼ تارررّصد إّتجاىرررات الاتّررراي حرررؾن درس 

يرصث ابّون وابواررر الرذي يدرراؾي إلارروف ىرؾ مارفررة ماىارة السسشررى  و الساشررى تحلارل الخظررايف إال أّي ال
 في الخظايف و كافاة عسليسا لحصوز ذلػ التجانس والتساةػ والتراعط السشظ ي  اؽ أجزاء الخظاي.

إّي قزّاة تحلال الخظاي تجالشا نتداءن عؽ ماىاة كذف مرا فري الارالؼ وكافارة السرىشرة علرى مرا 
اي. إلررى أّيررة درجررة علساررة مررث  يسكررؽ أي نررصرس اللغررة أ و إلررى أّي درجررة ندررتظاع أي قررص يكتذررفو اإلندرر

 .أيزا أ نؤّولو
إّنيررؼ حرراولؾا تظساررل السررشيج الالسرري فرري دراةررة اللغررة  شؾعايررا. بّي الالررؼ يرطررص أي يكتذررف الررراغ 

شررررو  والا قرررات ال ااسرررة فررري أشررركان الخظررراي.فيؾ يذررررحف وطحلرررلف وطدرررتخلص الشتاجرررةف وفرررل قارررؾد و 
 مااشة.

والح ا رررة يدررراى كرررّل السررراحثاؽ السيتّسررراؽ  تحلارررل الخظررراي ) علرررى اورررت ث اوترارررراتيؼ( إلرررى 
تح ارررل ىرررصث واحرررص: ىرررؾ كذرررف اب شارررة والرررراغ والا قرررات ال ااسرررة فررري لغرررة مرررؽ اللغرررات. وطس رررا لررررأي 

نطخ،ــة  ىــحه السيشــة ىــي ميشــة إندــانية مشاســبة، وأنيقــة، وىــي ميشــة»اللدرراناة اإلمرطكاررة "تررانؽ"ف 
 نغرطة تحلال الخظاي قص تشاولّ عص  مؾعؾعات نذكر مشيا:  . أي (2)«وتجخ،بية وحتى جسالية

 . ت ؾطؼ السيار  الذفؾطة.1
                                                           

(1)  http//www.google.com 
 السؾقع نفدو.  (2)
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.اةرررتثسار نترررااج تحلارررل الخظررراي وتظسا يرررا علرررى الاسلارررة التالاسارررة فررري ح رررل السشررراىج وأررررؾن 2
 التصرطس.
 . ترساؼ نساذج شكلاة كافاة للخظاي الظسااي.3
  :  Modeالصيغة. 2

ـــت" »تسّشرررى "ترررؾدوروث" مررررظلل "الرررراغة "  ـــو "الذـــعخ،ة " و أخـــخج مـــا اســـساه "جشي ـــي كتاب َ
تتعّمق بجرجة حزـػر » إذ ير، أنيا  (1)«بالسشطػر مغ مجال الريغة، حيث جعمو مقػلة قائسة بحاتيا

الـخاول القرـة أو  بالصخ،قة التي يقّجم لشـا بيـا» . فيؾ  ذلػ يربظو (2)«األحجاث التي يدتجعييا الشز
( لشـا األشـياء. أو أّن Monterيعخضيا، و إلى ىحه الريغة، نذيخ عشجما نقػل، أن الكاتف يعـخض )

، و représentation(. إّن الرــيغتيغ األساســيتيغ تبعــا ليــحا ىســا: العــخض Direآخــخ يقػليــا )
 .(3)(«narrationالدخد )

ة التــي يــخوى مشيــا الدــارد، و بــالسشطػر بالسدــاَ»أّمررا "جشاررّ" فتتحررصد الررراغة الدررردية عشررصه 
ا (4)«الحل يتبشاه أثشاء سـخده . و ي راؼ عارص ذلرػ تساارزعا  راؽ وظراي ابحرصازف و وظراي ابقرؾان. اعتسرادع

 على كساة اإلوسار الدردي مؽ جيةف و غااي أو قلة حزؾر السخسر مؽ جية أور،ف و علاو فإنو: 
 السخسرف و تت لّص كّساة اإلوسار الدردي. : يدؾد حزؾر الراوي َي خصاب األحجاث )الدخد( .1

: نجص درجة علاا مؽ اإلوسارف و درجة دنارا مرؽ حزرؾر َي خصاب األقػال )العخض( .2
   (5)الّراوي.

 (6)و في حكاية ابقؾان يسّاز  اؽ حاالت ا ز مؽ حكاية أقؾان الذخراات:

وىررررؾ ابعاررررص مدررررافة و ابعثررررر اوتررررزاالع للتفارررررال ف واّرررررة كّلسررررا كرررراي  :الخظرررراي السدررررّرد  -1
 السشظؾق متاّل عا عأفاار السظل ال أقؾالو. 

 و ىؾ ا اة أنؾا :  :الخظاي السحّؾن   -2

                                                           
. ص 1990ف 2تزفاظاي تؾدوروث: الذارطة. تر: شكري السسخؾزف رجراء  رؽ ةر مةف دار تؾب ران للشذررف ترؾنسف   (1)

 .46-45ص 
 .45السرجع نفدو. ص  (2)
 .172الروااي. ص ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي  (3)
إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي عشص واةاشي ابعرج مؽ و ن رواياتو ابوار ف عحه م رصم لشارل درجرة الساجادرتار  (4)

 .19. ص 2000/2001في ابدي الاربيف جاماة قدشظاشةف 
 .178ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص  (5)
 .20 -19ص ص إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي.  (6)
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 .)الخظاي السساشر )الساروض 
 .الخظاي غار السساشر 
 .الخظاي غار السساشر الحر 

عسل حكاايف فإّي تحصيص الراغة ةاشظلل مؽ كافاة و عسا أّي الدرد و الارض مؾجؾداي في أّي 
اشررتغان ىرراتاؽ الررراغتاؽ فرري الخظرراي الرواارري دوي تفرطررل  رراؽ الررراوي و الذخررراات. إذ يررر، "ةررااص 

وىـحا الدـخد يسكـغ أن يقـػم بـو الـخاول »ي ظاؽ" أّي الساّد  الحكاااةف ت ّصم لشا مؽ و ن الدرد والاررض 
فدـو عـغ العـخض، و ىاتـان الرـيغتان معـا، يسكـغ أن تػّجيـا أو إحجى الذخرـيات. و قـل الذـيء ن

باعتبارىسا خصابيغ إلى متمقّ  مباشخ أو غيـخ مباشـخ، و بحدـف نػعيـة العالقـة التـي يقيسيـا السـتكّمع 
ا على ىذيؽ السااارطؽ  (1)«م  خصابو، و نػعّية الستمّقي يسكششا مغ الحجيث عغ نػعية الريغة و  شاءع

 السختلفة في الخظاعات الرواااة و رتسيا كسا يلي:  ف ص أحرى أنسا  الراغة

 راغة الخظاي السدرود. .1
 راغة الخظاي السدرود الذاتي. .2
 راغة الخظاي الساروض. .3
 راغة الخظاي الساروض غار السساشر  .4
 راغة الخظاي الساروض الذاتي.  .5
 راغة الخظاي السش ؾن السساشر .6
  (2)راغة الخظاي السش ؾن غار مساشر .7

ي السدرود و الساروضف نجص الستلّ ري مساشررعا فري الاررضف و غارر مساشرر فري في راغة الخظا
اف لاّؽ متلّ او مساشرف كأي تحكي شخراة ماّاشة في الرواية عؽ طرطرل  الدرد. و قص نجص وظاععا مدرودع

 الدرد لذخراة مساشر  و ماّاشة في ال رة.

السساشر ىؾ الرذات السرتاّلؼ إلايرا. لارّؽ أما الساروض الذاتي و السدرود الذاتيف فإّنشا نجص متلّ ايا 
الّتسااز  اشيسا  ؾاةظة الزمؽف لو ع قة وطاص   شؾعّاة الا قة التي ت اسيا الذات مع مخاطسيا في إطار 

 السؾقع الدردي الذي تؾجص فاو. 
                                                           

 .197ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص  (1)
 .198 -197السرجع نفدو. ص ص  (2)
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أّما الساروض غارر السساشرر و السش رؾن السساشررف و غارر السساشرر فإّنشرا نجرص الستلّ ري فايرا جساارا 
 ساشرا و غار مساشر.م

  :vision. الرؤيـة 1
تارررّصدت تدرررساات ىرررذا السكرررّؾي الخظرررا يف ومرررؽ  اشيرررا: التسعاررررف الرؤطرررةف الّشغررررف وجيرررة الشغررررف 
السشغررؾرف إاّل أّنيررا جسااررا تتحررّصد عاإلجاعررة علررى الدررؤان: مررؽ يررر،أ أو كاررف يررتؼ إدرا  الدررارد لل رررةأ 

 يسّاز "ىشري جاسس"  اؽ أةلؾباؽ مختلفاؽ ت ؾم علايسا الرواية ىسا: 
 حاه يدؾد دور الراوي السياسؽ على الدرد. (:panoramiqueمي )األسمػب البانػرا

الذي يغاس فاو الراوي فاةرحاع السجران الةرت  لاة شخررااتو  (:scéniqueاألسمػب السذيجل )
 (1)عشو.

(ف و ةرررد objectifعسررا يساررز "تؾماشؾفدرركي"  ررصورهف  رراؽ نسظرراؽ مررؽ الدرررد: ةرررد مؾعررؾعي)  
 (.Subjectifذاتي )
األولى)الدــخد السػضــػعي( يكــػن الكاتــف مقــاباًل لمــخاول السحايــج الــحل ي يتــجّخل َفــي الحالــة »

ليفّدخ األحجاث، و إنسا ليرفيا وصفا محايجا، كسا يخاىا، أو كسا يدـتشبصيا َـي أذىـان األبصـال... و 
معّيشـا َي الحالة الثانية ي تقّجم األحجاث إّي مغ زاو،ة نطخ الخاول، َيـػ يخبـخ بيـا، و يعصييـا تـأو،ال 

  (2)«يفخضو عمى القارئ و يجعػ إلى ايعتقاد بو
 وطحّصد "لؾبؾ " وجيات الشغر على الذكل التالي: 

 في الت صيؼ السانؾرامي نجص الراوي مظلل السارفةف يتجاوز مؾعؾعوف و يلّخرو لل ار . .1
 سلتّ ي.في الت صيؼ السذيصيف كسا في الصراميف نجص الراوي غااساف و ابحصاز ت ّصم مساشر  لل .2
 (3)في اللؾحات تتركز إّما على ذىؽ الراوي أو على إحص، الذخراات. .3

عسرا ي رّصم "فرطررصماي" تررشافاع لؾجيررات الّشغررف أعثررر تشغاسراع و وعررؾحاع مرؽ ترررشاف "لؾبرؾ " وفررل 
 (4)الذكل التالي:

                                                           
 .21إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي. ص  (1)
حساص لحساصاني:  شاة الشص الدردي )مؽ مشغؾر الش ص ابد ي(ف السركز الث رافي الاربري للظساعرة و الشذرر و التؾزطرعف  (2)
 .47. ص 1991ف آي 1 
 .286ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص  (3)
 .287 -286السرجع نفدو. ص ص  (4)



 الفرل األول:                                                       مكػنات الخصاب الخوائي

 

15 
 

ـــة السصمقـــة لمـــخاول  .1 و ىشرررا نجرررص وجيرررة نغرررر السؤلرررف غارررر السحرررصود ف و غارررر  السخســـل: -السعَخ
 قسة و ىؾ يتصّول ةؾاء اترلّ تصّو تو عال رة و أحصاايا أو لؼ تّترل.السرا

ــة السحايــجة: .2 فررالراوي ىشررا يررتاّلؼ عزررسار الغااررسف و ال يتررصّول عررسشاعف و لاررّؽ ابحررصاز ال  السعَخ
 ت ّصم لشا إاّل كسا يراىا ىؾف ال كسا تراىا الذخراات.

ختلف عؽ الذخراة. و ترل ابحرصاز في روايات عسار الستالؼف حاه الراوي م األنا الذاىج: .3
 إلى الستلّ ي عسر الراويف لاّشو يراىا أيزا مؽ محاط متشّؾ .

 الراوي الستاّلؼ ىشا شخراة محؾرطة.األنا السذارك:  .4
ة الستعّجدة:  .5  ىشا نجص أعثر مؽ راٍو ف و ال رة ت ّصم لشا كسا تحااىا الذخراات.السعَخ
ـــة األحاديـــة: .6 نجرررص ىشرررا حزرررؾراع للرررراويف لاشرررو يرّكرررز علرررى شخرررراة مركزطرررة و اا ترررةف نرررر،  السعَخ

 ال رة مؽ و ليا.
ىشرررا ال ت رررّصم إاّل أفاررران الذخرررراات و أقؾاليررراف أّمرررا أفاارىرررا و عؾاطفيرررا فررراسكؽ  الـــشسط الـــجرامي: .7

 تلّسديا مؽ و ن تلػ ابقؾان و ابفاان.
رد و شخرراات عسلرو الدررديف و التري تتسّثرل فري و و فاع للّشغر  الت لاصية إلرى الا قرة  راؽ الدرا

فإّنشا ةرشتاّرض إلرى زوايرا الرؤطرة كسرا ررّشفيا  -و ىؾ عالزرور  أعلؼ مشيا -عؾنو يارث كّل شيء عشيا
 "جاي  ؾطؾي"ف حاه اوتزليا إلى ا ز زوايا:

الظرط رة.  و يدتخصم الحكي الا ةاكي غالساع ىذه (: vision par derrièreالخؤ،ة مغ الخمو ) .1
ي تعخف »و يكؾي الراوي عارفاع عأعثر مّسا تارفو الذخراة الحكاااة. إذ تاؾي في ىذه الحالة قارر ف 

ــّػق الدــارد عمــى  ــل شــيء... و يتجّدــج تف ــا ك ــث يعــخف الدــارد عشي شــيئًا عــغ مرــيخىا، مــغ حي
ـة متدامشـة  ة الخغبات الكامشـة لذخرـية مـا، و إّمـا َـي معَخ ألَكـار جسمـة الذخريات، إّما َي معَخ

 .(1)«مغ الذخريات، و إّما َي سخد الحػادث التي ي تقػم بيا شخرية واحجة
يشقـل مـا »و فايرا يررسل الدرارد مجرّرد واررف  (:vision de dehorsالخؤ،ة مغ الخـارج ) .2

يــخى و يدــس ، ي غيــخ، ي يدــتصي  أن يشفــح إلــى ضــسائخ الذخرــيات، بــل يكتفــي بػصــفيا وصــفًا 
 .(2)«الخارج حّديًا مػضػعياًّ مغ

و تارؾي مارفرة الرراوي ىشرا علرى قرصر مارفرة الذخرراة الحكااارة  (:vision avecالخؤ،ـة مـ  ) .3
إّنشا ىشا نختار شخرية محػر،ة، و يسكششا وصفيا مـغ الـجاخل، بتسّكششـا مـغ الـجخػل بدـخعة إلـى »

                                                           
 .287 -286ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص ص  (1)
عسررررص السالررررػ مرترررراض: تحلاررررل الخظرررراي الدررررردي ماالجررررة تفااكاررررة ةرررراسااااة مركسررررة لروايررررة "زقرررراق السررررصق"ف ديررررؾاي  (2)

 .22ص السظسؾعات الجامااةف د  . 
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و «. ،ـةسمػكيا و كأنشا نسدظ بيا. إّن الخؤ،ة ىشـا ترـبع عشـجنا ىـي نفـذ رؤ،ـة الذخرـية السخكد 
 يدؾد ىذا الشؾ  مؽ الرؤطات في رواية الارر الحصيه.

يشظلل "جشاّ" مؽ ىذا الترشاف للرؤطاتف لا ّصم ترّؾره لسا يدّساو "التسعار"ف في ا ارة أنرؾا  مرؽ 
 الحكاية: 

 (.Récit non focaliséالحكاية غار السسأر ف أو ذات التسعار رفر ) -
 (.Interneالحكاية ذات التسعار الصاولي ) -
 (.externeالحكاية ذات التسعار الخارجي ) -

و يؤّكص عاص ذلػ على أّنوف مؽ الشادر أي يلترزم السؤّلرف عذركل واحرص مشيرا أاشراء الحكايرة  رل غالسراع 
ما يزاوج  اشياف و يخلل مشيا كتلة واحص  متجاندةف أو غار متجاندرةف حدرس ميرار  الااترسف   و إت انرو 

 لرشاتو الرواااة.

  :  Voix. الصوت 2

إّي الرؾت ىؾ م ؾلرة ليرا ع قرة عالدرارد و السدررود لروف و ال ررة و أحرصاايا الؾاقارة. فالدرارد  
َيقـػم بانتطــام الخصابـات و اختيـار الّرـيا، إّنــو الفاعـل َـي نّرـو الخوائــي. »ىرؾ ال رااؼ عاسلارة للدررد 

      1«نـا أو الغائـفَيشقل مغ مكـان إلـى آخـخ، و مـغ زمـان إلـى آخـخ، أيـغ يسـارس حزـػره بزـسائخ األ 
 و تار  االاشاؽ مااع. 

و تغير أىساة الدارد عشصما يكؾي ىؾ السخاطس عزسار ابناف و ىشا تظرح إشكالاة تاسؽ فري  
التررصاول  رراؽ الدررارد و السؤلررف الررؾاقايف أو شخررراة مررؽ شخررراات الروايررة. و قررص تحررّصز "تررؾدوروث" 

مــا إن ترــبع الــحات »اةررتخصام عررسار ابنررا ع ؾلررو:عررؽ ىررذا التّررصاول السؾجررؾد  رراؽ الزررساار فرري حالررة 
 ألنّ :»ف اررؼ يكسررل قؾلررو فا ررؾن (2)«الستمّفطــة ذات لمسمفــػط، حّتــى ترــيخ الــحات التــي تــتمّفظ ذات أخــخى 

اليػ و األنا مػجػدان دومـا. و ىـحا األنـا الـحل يجـخل لـيذ ىـػ نفدـو الـحل يـتمّفظ، و أنـا ي أختـدل 
 (3)«ايثشيغ ثالثة اإلثشيغ َي واحج،  و إّنسا تجعل مغ

                                                           
 .56تزفاظاي تؾدوروث: الذارطة. ص   (1)
 السرجع نفدو. ص ي  (2)
 .23إليام علؾن:  اشة الخظاي الروااي. ص  (3)
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و قص كانّ لا قة الدارد مع السدرود لرو و نرص ال ررةف آراء متارّصد  و مختلفرة و ىرذا حدرس  
وجيات الشغر. فشجص "عارو" مث  يفرل  اؽ الدارد و السؤّلفف حاه يدتغّل كّل واحص مشيسرا فري دورهف 

ر جشاّ" فارذىس مرذىساع آوررف أيرؽ يسّارز أيؽ ي ؾم السؤّلف عا تاار دوره اؼ يذىس عاصىا لتسشاو. أّما "جارا
  اؽ الدارد و السؤّلف. مؽ و ن ع قة الدارد عالشص السدرود فش ّدسو إلى نؾعاؽ:

: و ىرررؾ الدرررارد الرررذي ال يشتسررري إلرررى الارررالؼ التخّالررري الرررذي تحكارررو الدـــارد غيـــخل القرـــة -أ
 الروايةف و يحكايا عزسار الغااس.

 ار الستاّلؼ في حكاية ال رة.: و يدتاسل عسالدارد مثمي القرة -ي

قسررل الحررصيه عررؽ الرررؾت داوررل الروايررةف يجررصر  شررا الاذررف عررؽ عاررض السسيسررات الترري وجررصنا  
أنفدشا أماميا في كثار مؽ ابحااي. و ىي مغاىر حزؾر الرراوي )الدرارد( فري الحكريف بّي مثرل ىرذه 

لروايرررةأ وأيرررؽ يؾجرررصأ و كارررف الصراةرررة ىررري  صايرررة القتفررراء أارررر الررررؾت داورررل الحكررري. فسرررؽ يرررتاّلؼ فررري ا
 يتسغيرأ ىل ىؾ واحص أم ااشاؽ أم أعثرأ و ما ع قة الدارد عالشص و عالسدرود لوأ 

( تشاولررو الاثاررروي أمثرران Le personnageإي الحررصيه عررؽ الدررارد أو الذخررراة الحكاااررة ) 
زرافررا" أيررؽ "غرطسرراس". أيررؽ يحرراون تحصيررص ىؾّطررة الذخررراة فرري الحكرري عرررؾر  عامررة. و كررذلػ "ماذرران 

يسّارررز  ررراؽ الذخرررراة الحكااارررة )الدرررارد (ف و ابورررر، الح ا ارررة. و قرررص قرررّصمّ عرررّص  تارررارطا عخررررؾص 
َيي ي تتسّت  بايستقاللية الكاممة »الذخراة الدارد  أو الداردف في كؾي ىؾّطتيا مشفرلة عؽ ذاتيا. 

"بشفشيدـت"، عمـى مـا ىـػ  داخل الشز، ألن الزسائخ السحسػلـة عمييـا تحيـل َـي الحقيقـة، كسـا يؤّكـج
و ىرذا مرا  (1)«ضّج الذخرية، أل عمى ما ىػ ليذ بذخرية محّجدة. مثال عمى ذلـظ ضـسيخ الغائـف

أّعصه " شفشادّ" عكؾنرو شرك ع لفغارا ماّسررا عرؽ الّ شخرراةف فترصّول ال رار  لرو إمكانارة فري الحرصوز عكرّل 
د  مغرراير  لترررّؾرات ابوررر،. أمررا ماارفررو و ترررؾراتو. فيررؾ يدررتظاع ترررؾطر شخررراة للّذخررراة الدررار 

أن عســل الدــارد تخكيــف ججيــج يقــػم بــو القــارئ أكثــخ مســا ىــي تخكيــف يقــػم بــو »"فلاررس ىررامؾي" يررر، 
 (2)«الشز. َي حيغ يعّخف "روينج بارت" الذخرية الحكائية بأنيا نتاج عسل تأليفي

                                                           
 .50حساص لحساصاني:  شاة الشص الدردي.  ص  (1)
 السرجع نفدو. ص ي. (2)
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و قص وجص تررؾر آورر للذخرراة الحكااارةف و ىرذا عالشدرسة لسحرؾر ال رار  عسرر عسلارة ال رراء ف  
 ؾاةظة مرادر إوسارطة ا اة. و ىشا تحزى ىذه الذخراة عخاراة التاصّدية في الؾجؾه عحدس تاّصد 

 ال راء و وجيات نغرىؼ.

 

 

 

 :Tempsالسمن  -3

َإشكالية الّدمغ قائسة َي شبيعة »عثاراع ما أاار مفيؾم الّزمؽف الجصن  اؽ الف ةفة و السفارطؽ  
و ىػ  -الّدمغ ذاتو... يحظ أرسصػ أّن األجداء التي يتأّلو مشيا الدمغ أحجىا: كان و لع يعج مػجػداً 

الثالث ي يسكغ اإلمدـاك بـو، ألّنـو َـي سـيالن و  -و ىػ السدتقبل -و الثاني لع يأت بعج -الساضي
 (1)«-و ىػ الحاضخ -و جخ،ان

بحيـث رأى »إّي ىذه الظسااة الي ماة للزمؽ ىري التري أّدت إلرى اورت ث مفيؾمرو لرص، الالسراء  
َخ،ق مشيع أّن ي وجػد لمـّدمغ. أّمـا الفخ،ـق الثـاني، َقـج اعتبـخ وجـػد الـدمغ وجـػدًا مػضـػعّيًا يسكـغ 

 .(2)«و. َي حيغ اعتبخه َخ،ق ثالث وجػدًا نفديًا يفمت مغ الّزبط و القياسضبصو وقياس

و شــّػره بــأن مّيــد َيــو بــيغ زمشيــيغ »و ياررّص " رجررؾي" مررؽ أ رررز الف ةررفة الررذيؽ اىتّسررؾا عررالّزمؽ  
الررّزمؽ ابون ي ررؾم  (3)«متــجاخميغ و مختمفــيغ اختالَــًا واضــحًا ىســا: الــّدمغ الخــارجي و الــّدمغ الــجاخمي

التااقررس. و ىررؾ زمررؽ رطاعرري قا ررل لل ارراسف أّمررا الررزمؽ الثرراني فيررؾ زمررؽ نفدرريف يختلررف عرراوت ث علررى 
 الّذاتاات.

                                                           
ابيرام للشذرر و اإلشريار    عسص الحساص وظاي: إشركالاة السكراي و الزمراي فري الفارر اإلةر ميف مجلرة السسررزف مؤةدرة (1)

 .56. ص 1999ديدسسرف  -/ جؾطلاة13و التؾزطعف  ؾزرطاةف الاصد: 
الدردف إفرط اا الذرقف  -الفزاء -دمحم ةؾطرتي: الش ص السشاؾي و الشص الروااي نساذج تحلالاة مؽ الش ص الاربيف الزمؽ (2)

 .9د  . ص 
 .16. ص 1988واية الارباة الساارر ف الصار الارباة للاتايف عسص الرسص زايص: مفيؾم الزمؽ و داللتو في الر  (3)

 السرادر اإلوسارطة

 ما يخبخ بو الخاول 

ذاتياما تخبخ بو الذخريات   

ما يدتشتجو القارئ مغ أخبار عغ 
 شخ،ق سمػك الذخريات
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أّما الّزمؽ ابد ي فاختلف كلاة عؽ الزمؽ الح ا يف مؽ حاه أّي ىذا ابوارف يخزع للّتدلدرل  
ؾحرررصات الّصولارررة السشظ ررري. و يختلرررف أيزررراع عرررؽ الرررّزمؽ الرطاعررريف و الرررّزمؽ الفازطررراايف الرررذي ي ررراس عال

عظرط ررة واحررص ف  و ىرري  -يررتّؼ ت رطسرراع  -الساروفررة. و قررص كرراي الّتاامررل مررع الررزمؽ فرري الروايررة الا ةرراكاة
 عرعو عرؾر  وظاةف أّما في الرواية الحصيثةف ف ص أرسل يتسغير في أنؾا  عصيص .

لحدراس و مؽ ىشا أرسل الزمؽ الروااري عالسراع فري حرّص ذاترو يجرس رررصهف ف رص ررار الاررس ا 
الذي يحّر  ابحصازف الذيء الذي جالو قزّاة ماّ ص ؛ إذ أررسل ال راّص الحرصيهف يتاّسرص تذرؾطو الرّزمؽ 

ــغ القــػل أّن »لغايررات عصيررص ف لاررّل أىّسيررا إحررصاز أاررر جسررالي لررص، الستلّ رريف ففرري الروايررة الجصيررص   يسك
ــا يحّصــ ــو ي يجــخل، ألّن الفزــاء ىش ــّدمغ، و الــّدمغ يشدــو الــّدمغ يػجــج مقصػعــًا عــغ زمشّيتــو، إّن ع ال

 «الفزاء، و الّمحطي يشكخ ايستسخار
َـدمغ القرـة عشـجه »و يسّاز "تؾدوروث" في الرّزمؽ الروااري  راؽ زمرؽ ال ّررة و زمرؽ الخظراي  

خّصي، يسكغ أن تجخل أحجاث كثيخة َي آن معًا َي القّرة، أما زمغ الخصـاب َستعـّجد األبعـاد، إذ يـتّع 
ا إلـى تختيـف معـّيغ ألغـخاض جساليـة متشّػعـة عـغ شخ،ـق اسـتعسال تحخ،فـات إخفاء ىحه األحجاث ذاتي

 (1)«زمانّية مختمفة
بدبف مغ الّتبايغ بيغ زمشّيـة »حاه ير، أّي إشكالاة اةتاسان الّزمؽ في الاسل الدردي تظرح  

و زمشّية الخصاب. َدمغ الخصـاب زمـغ شـػلي  Tomporalité de l'histoireالحكاية ]السدخودة[ 
عس الػجػه، عمى حيغ أن زمغ الحكايـة متعـّجد األبعـاد، إذ يسكـغ أن تجـخل جسمـة مـغ األحـجاث مغ ب

 (2)«َي الحكاية َي وقت واحجو و لكّغ الخصاب مخغع عمى تقجيع ىحه األحجاث واحجًا تمػ اآلخخ
و يرـبع زمـغ الكتابـة »اؼ ي اؼ تساازاع آور  اؽ زمشاؽ آورطؽ ىسا: زمؽ الاتاعة و زمؽ ال رراء   

)المفظ( عشرخًا أدبّيًا مشح المحطة التي يتّع َييا إدخالو َي القرة، أل حيغ يتحّجث الدارد َـي سـخده 
الخالز عغ الدمغ الحل يكتف َيو ىحا الدخد و يحكيو لشـا، أّمـا زمـغ القـخاءة: َيـػ مـا يحـّجد إدراكشـا 

. كسرا يسّارز (3)«اخـل القرـةلسجسػع العسل كسا قج يكػن عشرخًا أدبّيًا، إذا أخحه السؤلـو َـي اعتبـاره د
 .(4)«زمشية العالع السقّجم، و زمشّية الخصاب السقّجم لو»أيزا  اؽ 
( و التــي نعشــي بيــا السحتــػى histoireبــيغ القّرــة )»أمررا "جشاررّ" الررذي ي ّدررؼ الاسررل ابد رري 

(، و ىـػ الـشّز الدـخدل أو الخصـاب الـجاّل. أمـا مرـصمع récitالدخدل أو السجلػل، و بيغ الحكـي )

                                                           
 .89إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي. ص (1)
ف السجلرررس الرررؾطشي للث افرررة والفشرررؾي و اآلدايف 240عسرررص السلرررػ مرتررراض: فررري نغرطرررة الروايرررةف عرررالؼ السارفرررةف عرررصد  (2)

 .221. ص 1998الاؾطّف ديدسسر 
 . 89الروااي. ص  إليام علؾن:  شاة الخظاي (3)
 .47تزفاظاي تؾدوروث: الذارطة. ص  (4)
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فإّنو يسّاز  شاءاع على ىذا الت داؼ « ( َيعشي بو الفعل الدخدل السشتج لمخصاب ذاتوnarrationالدخد )
زمغ القرة الحل ىػ زمغ األحجاث، و زمغ الخصاب الـحل يسّثـل بشيـة ىـحه األحـجاث َـي ندـيج » اؽ 

 «قات بيشيسا َي: الّشطام، السّجة، الّتػاتخالعسل األدبي، ثّع يخصج العال

و قررص اةررتسّر االىتسررام عررالزمؽ مررع الشّ ررراد الدررردّياؽ السااررررطؽف إذ يررأتي فرري طلااررة الاشاررررر  
إذا صـّشفشا الفشـػن إلـى  -و إذا كان األدب يعتبـخ َّشـًا زمشّيـاً »السشااّاة التي تذّكل ماّد  الخظاي الدردي 

 (1)«القّز ىػ أكثخ األنػاع األدبّية التراقا بالّدمغَإّن  -زمانّية و مكانّية

َأمـا زمـغ القـز: ىـػ »اؼ تسّاز "يسشى الااص" في زمرؽ ال ّررةف  راؽ زمرؽ ال رص و زمرؽ الؾقرااع 
زمغ الحاضخ الخوائي أو الدمغ الحل يشيس َيو الدخد. و أّما زمغ الػقائ : ىػ زمغ مـا تحكـي عشـو 

يخول أحجاثًا تار،خّية أو أحجاثًا ذاتّية لمذخرـية الخوائيـة، و ىـػ الخواية، يشفتع َي اّتجاه الساضي، َ
 (2)«بيحا لو صفة السػضػعية و لو قجرة اإلييام بالحقيقة

 (3)أما "ةااص ي ظاؽ" فإنو ي ّدؼ الّزمؽ الروااي إلى ا اة أقدام و ىي:

ز : ىررؾ زمررؽ السرراد  الحكااّاررة فرري شرركليا مررا قسررل الخظررا يف إنررو زمررؽ أحررصازمــغ القرــة .1
 ال رة في ع قتيا عالذخراات و الفؾاعل )الّزمؽ الررفي(.

: و ىرررؾ الرررّزمؽ الرررذي تاظرررى فارررو ال ررررة زمشّاتيرررا الخاّررررة مرررؽ وررر ن زمـــغ الخصـــاب .2
 الخظاي في إطار الا قة  اؽ الراوي و السروي لو )الزمؽ الشحؾي(.

 ررراؽ : تارررالل زمرررؽ الاتاعرررة  رررزمؽ ال رررراء ف كسرررا يتجّدرررص مرررؽ وررر ن الا قرررة زمـــغ الـــشز .3
 الااتس     و ال ار  على السدتؾ، الّصاللي )الزمؽ الصاللي(.

غاررر أّي ماغررؼ الشّ رراد الررروااااؽ يجساررؾي علررى وجررؾد ا اررة أعررري مررؽ الررّزمؽف تتلررّسس عالحررصز 
 (4)الدردي ىي:

 زمؽ الحكاية أو الزمؽ السحكي. .1

                                                           
 26. ص 1985ف 1ةازا قاةؼ:  شاء الروايةف دار التشؾطرف للظساعة و الشذرف  اروتف   (1)
 .227. ص 1985ف 3يسشى الااص: في مارفة الشصف مشذؾرات دار اآلفاق الجصيص ف  اروتف   (2)
 .49ةااص ي ظاؽ: انفتاح الشص الروااي. ص  (3)
 .209عسص السالػ مرتاض: في نغرطة الرواية. ص  (4)
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تلرررف عرررؽ إفررررا  زمرررؽ الاتاعرررة و يّتررررل عرررو زمرررؽ الدررررد... إذ إفررررا  الرررشص علرررى ال رطررراسف ال يخ .2
 الخظاي الذفؾي على اآلذاي الستلّ اة.

 زمؽ ال راء ؛ و ىؾ الزمؽ الذي يراحس ال ار  و ىؾ ي رأ الاسل الدردي. .3
و مررؽ السّتفررل علاررو أيّزرراع أنررو لرراس مررؽ الزررروري أي يتظررا ل تترراعع ابحررصاز فرري روايررة مررا مررع 

يبـّج أن تخّتـف َـي البشـاء الخوائـي  َالػقـائ  التـي تحـجث َـي زمـغ واحـج،»الترتاس الظسااري بحرصااياف 
تتابعّيًا، ألن شبيعة الكتابة تفخض ذلظ، مادام الخوائي ي يدتصي  أبجًا أن يخول عجدًا مغ الػقائ  َـي 

مّسرررا يرررؤّدي إلرررى نذرررؾء ع قرررات متشّؾعرررة  ررراؽ زمرررؽ ال ررررة و زمرررؽ الخظرررايف مرررؽ وررر ن  (1)«آن واحـــج
 (2)الّتدلدلف الّتزساؽف و الّتشاوي

كؽ مؽ أمر حرؾن تارّصد ت دراسات الرزمؽف فرإّي الشّ راد السااررروي يجسارؾي علرى اوترزان و ميسا ي
 ىذه ابقدام إلى قدساؽ راادااؽ: الزمؽ الخارجي و الزمؽ الصاولي:

 الدمغ الخارجي: .1
 و يذسل ابزمشة التالاة:

أةرفل آورر مؽ التؾقاع التارطخي الذي يزراو الااترس  -عاد  -: و يؤوذ ىذا الزمؽزمغ الكاتف .1.1
 رفحة مؽ الرواية.

بغـّس الشطـخ عـغ الفتـخة »مرؽ ترارطا الشذررف ترارطا طسرع الروايرة  -عراد  -: و يسرصأزمغ القـارئ . 2.1
التي تدبق الّشذخ و تمي الكتابة، و التي يسكـغ أن يبـجأ َييـا زمـغ قـارئ اسـتثشائي، قـج يّصمـ  عمـى 

 (3)«الخواية مخّصػشة
 : السؤشخات الدمشية. 3.1

: و ىرررؾ عسثاعرررة اإلطرررار التّرررارطخي للروايرررةف و ندرررتصّن علارررو مرررؽ وررر ن ذكرررر مؽ الترررارطخيالرررز . 1.3.1
 عاض ابحصاز التارطخاةف أو ابعااد الدشؾطة الصاّلة علاو.

    (4): و الستسّثل في الفرؾنف ابةا اعف ابيامف الداعاتف...الزمؽ الفلاي. 2.3.1

                                                           
 .73حساص لحساصاني:  شاة الشص الدردي. ص  (1)
 .89إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي. ص  (2)
عسص الرحاؼ غراي: السشاء الروااي عشص عسص السالػ مرتاض رؾت الايف نسؾذجراعف عحره م رصم لشارل درجرة الساجدرتار  (3)

 .53. ص1999/2000يف جاماة قدشظاشةف في ابدي الارب
 .96إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي. ص  (4)
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 الدمغ الجاخمي: .2
بــالفتخة الدمشيــة التــي تجــخل َييــا يتاّلررل »و فرري م ا ررل الررزمؽ الخررارجيف ىشررا  نسررط زمشرري آوررر 

ــًا،       أحــجاث الخصــاب الخوائــي، و الســّجة الدمشيــة التــي تدــتغخقيا الخوايــة، و كيفّيــة تختيــف أحــجاثيا زمشّي
ايـة تقـجيسًا و تـأخيخًا، و مجى تدامغ تمظ األحجاث أو تتابعيا، و كيفّية الّتالعـف بـالدمغ التـار،خي لمحك

أو زمــغ الّتخييــل و ىــػ الــحل شــغل الكّتــاب و »ىررذا الررزمؽ ىررؾ الررزمؽ الررصاولي «اســتخجاعًا أو اشــتخاَاً 
 .«الشّقاد عمى الّدػاء، خاصة مشح ضيػر نطخ،ة "ىشخل جيسذ" َي الخواية

ز و يدررّسى ىرررذا الرررّزمؽ  ررزمؽ الخظررراي أو الرررزمؽ الدرررديف و قرررص جرررر، السحرره فارررو  صراةرررة اررر  
 (1)جؾانس أةاةاة ىي: الّشغام   و السّص  و الّتؾاتر.

 . الشطام الدمشي :2-1
بسقارنـة نطـام تختيـف األحـجاث أو السقـاش  الدمشّيـة َـي »و تتّؼ دراةة الّشغام الزمشي فري الروايرة 

ف ررص يترراعع  (2)«الخصــاب الدــخدل، بشطــام تتــاب  ىــحه األحــجاث أو السقــاش  الدمشّيــة نفدــيا َــي القرــة
اوي تدلدل ابحصاز طس اع لترتاسيرا فري الحكايرةف ارؼ يتؾّقرف راجاراع إلرى الساعريف لارذكر أحرصاااع ةراع ة الر 

للش ظة التي  لغيا في ةردهف كسا يسكؽ كذلػ أي يظا ل ىذا التؾّقف نغر  مدت سلّاةف ترد فايا أحصاز لرؼ 
م )اةررتساق( و إّمررا إلررى الررؾراء يسلغيررا الدرررد عاررص. إذي فالّشغررام عسررار  عررؽ ترتاررس أحررصاز إّمررا إلررى ابمررا

 )اةترجا (.
 . ايستخجاع : 2-1-1
"االةتذكار" و تظلل علاو  (4)ف و يدّساو "حدؽ عحراوي"(3)و يظلل علاو ةااص ي ظاؽ "اإلرجا " 

َالالحقـــة عسميـــة »"االةررترجا ". غارررر أّي السفيررؾم يس رررى مذررتركاع علرررى تاررّصد الّتدرررساات  (5)"ةررازا قاةرررؼ"
و ل ةرررررررترجا  وعافرررررررة جرررررررص  . (6)«إيخاد حجث سابق لمّشقصة الدمشّية التي بمغيا الدخدسخدية تتسّثل َي 

 (7)ىامة في الخظاي تتسثل في:
 / إعظاء مالؾمات عؽ ماعي عشرر مؽ عشارر الحكاية )شخراةف إطارف ع ص ف...(.1

                                                           
 .68ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص  (1)
 .78السرجع نفدو. ص  (2)
 .77السرجع نفدو. ص  (3)
 .119. ص 1990ف 1حدؽ عحراوي:  شاة الذكل الرواايف السركز الث افي الاربيف الصار السازاءف  اروتف   (4)
 .39ةازا قاةؼ:  شاء الرواية. ص  (5)
ةررسار السرزوقرريف جساررل شرراعر: مررصول إلررى نغرطررة ال رررة تحلررا ع و تظسا رراعف ديررؾاي السظسؾعررات الجامااررةف الجزاارررف  (6)

 .80. ص 1الصار التؾنداة للشذرف  
 .83 -82السرجع نفدو. ص ص  (7)
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 / ةّص اغر  حرلّ في الشص ال رريف أّي اةتصرا  متأّور إلة ا  ةا ل مؤّقّ.2

 عأحصاز ماعاة وقع إيرادىا فاسا ةسل مؽ الدرد./ تذكار 3

 و عاد  ما يسّاز نّ اد الدرد  اؽ ا اة أنؾا  مؽ االةترجاعات :

: ياؾد فاو الدارد إلى ماٍض ةا ل لسصاية الروايرةف و ال يؾشرػ فري . ايستخجاع الخارجي2-1-1-1
ىررذه ابواررر ف عررؽ طرطررل  أّي لحغررة أي يتررصاول مررع الحكايررة ابولررىف بي وعافتررو ابولررى ىرري إعسرران

 (1)تشؾطر ال ار  عخرؾص عاض ابحصاز الداع ة.

ــجاخمي2-1-1-2 : و ياررؾد إلررى مرراٍض الحررل لسصايررة روايررة تررأّور ت صيسررو فرري الدرررد      . ايســتخجاع ال
 (2)و ىؾ نؾعاي :

: و ىرررؾ الرررذي يتشررراون مزرررسؾناع قرررررااع يختلرررف عرررؽ مزرررسؾي أ .ايســـتخجاع الـــجاخمي الغيـــخل 
ولررىف كررأي يررتؼ إدورران شخررراة حصيثررة إلررى الدررردف و ي ررؾم الدررارد عررالتارطا  يررا عررؽ طرطررل الروايررة اب

الاؾد  إلى ماعراياف أو اةرترجا  الساعري ال رطرس لذخرراة غا رّ عرؽ ابحرصاز و تارؾد للغيرؾر مرؽ 
 جصيص.

ــي ــجاخمي السثم : و ىررؾ الررذي يتشرراون السزررسؾي ال رررري نفدررو الررذي تشاولتررو ب. ايســتخجاع ال
 ىؾ نؾعاي:  الحكاية و

: و ىؾ ال يسلرغ أعاراداع نّرراة واةراة إاّل نرادراعف ذلرػ أنرو يارؾد إلرى الرؾراء للتّرذكار عأحرصاز تكخارل  -1ب.
 ةسل الؾقؾث علايا.

 : و يتشاون الس اطع التي تأتي لدّص فجؾ  ةاع ة في الحكاية.تكسيمي - 2ب.

ّرررراة مرررؽ واّرررراات : و ىرررؾ اةرررترجا  مزجررريف و يحرررّصد عخا. ايســـتخجاع السخـــتمط2-1-1-3
الدراةف إذ ي رؾم ىررذا االةرترجا  علررى اةرترجا  وررارجي يسترّص حترى يررشغّؼ إلرى مشظلررل الحكايرة ابولررى و 

 يتاّصاه.

                                                           
 .124إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي . ص  (1)
 127 -126السرجع نفدو. ص ص  (2)
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 و الذكل السؾالي يسّثل تفرعات االةترجا  :

 

 

 

 

 

 . ايستباق : 2-1-2
و يتسّشرررررى ىرررررذا السررررررظلل "ةرررررااص ي ظررررراؽ"ف و "ةرررررازا قاةرررررؼ"ف و يظلرررررل علارررررو "حدرررررؽ عحرررررراوي" 

آٍت أو  "اإلةتذرررراث"ف غارررر أّي السفيرررؾم يس رررى واحرررصاعف و ىرررؾ: ةرررسل ابحرررصاز عرررؽ طرطرررل ت رررصيؼ حرررصز
لمّجيلة عمى كـل مقصـ  حكـائي يـخول أو يثيـخ أحـجاثًا »اإلشار  إلاو قسل أوانوف حاه يدتاسل االةرتساق 

و ال تختلرف االةرتساقات عرؽ االةرترجاعات إاّل فري كرؾي  (1)«سابقة عغ أوانيا أو يسكغ تػّق  حـجوثيا
يسـارس إزاءىـا مـا تبّيشـو مـغ »ةاة ابولى تتحّصد فاسا ةاأتيف أّما ةاة الثانارة فتتحرّصد فاسرا مزرىف إذ 

  (2)«خالل ايرجاعات تقديسًا و تػز،عاً 
 

 

 

 

  

 

                                                           
 .132حدؽ عحراوي:  شاة الذكل الروااي. ص  (1)
 .78ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص  (2)

 ايستخجاع

 خارجي مختمط داخمـي

 غيخ مثمي

 تكسيمي تكخارل 

ل غيخ   

 ايستباق

 خارجي مختمط داخمـي

 مثمي

 تكخارل  تكسيمي
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الشص:إمرررا كتسيارررص أو و يؾّعرررف اإلةتذرررراث عظررررط تاؽف علرررى حدرررس السيّسرررة السدرررشص  إلارررو فررري 
 عإع ي.
 . السجة :2-2

و تدررررّسى كرررررذلػ "الصيسؾمرررررة" أو "االةرررررتغراق الزمشررررري"ف كسرررررا يظلرررررل علايرررررا "حسارررررص لحسارررررصانيف أو 
و نحـّجدىا بـالّشطخ إلـى العالقـة بـيغ مـجة الػقـائ ، أو الػقـت الـحل » "االةتسرار"  تاسارر "رر ح فزرل

 .«توتدتغخقو، و شػل الشز قياسا بعجد أسصخه أو صفحا
متغّيخات عجيجة تصخأ عمى ىحا السدتػى بـيغ القرـة و الحكـي. و تتجّمـى ىـحه »و ةشجص عشصارذ 

( و السذيج ellipse( و الححف )pause( و الػقف )Sommaireالستغّيخات مغ خالل الّتمخيز )
(scène)»(1) ىررذه الستغّارررات يسكررؽ ت درراسيا عررسؽ طرررط تاؽ أةاةررّاتاؽ فرري الدرررد: تدرررطع الدرررد و .

 تاظال الدرد.
 . تدخ،  الدخد:2-2-1
 التمخيز : -

و ىرررؾ مرررا ندرررتظاع أي ناّسرررر عشرررو رطاعرررااع عالستراجحرررة زي   زحف علرررى اعتسرررار )زي( ىرررؾ زمرررؽ 
تقشية زمشية، عشجما تكػن وحجة مـغ زمـغ القرـة تقابـل »الشصف و )زح( ىؾ زمؽ الحكاية فالخ رة 

حاره (2)«يـة مخحمـة شػ،مـة مـغ الحيـاة السعخوضـةوحجة أصغخ مغ زمغ الكتابة، تمّخز لشا َييا الخوا
َي الحكي عمـى سـخد أحـجاث و وقـائ  يفتـخض أنيـا جـخت َـي سـشػات أو أشـيخ أو  الخالصة»تاتسص 

ــة دون التعــّخض لمّتفاصــيل و تاتسررر  (3)«ســاعات، و اختداليــا َــي صــفحات أو أســصخ أو كمســات قميم
 الدرد. الخ رة مؽ الؾةاال التي يلجأ إلايا الدارد في تدرطع

 الححف : -
و يكؾي في ىذه الحالة زي   زح. عساشى أي الرراوي ي رؾم عحرذث جرزء مرؽ الحكايرة   و يتجراوزهف 

يمعـــف و »و قرررص يكتفررري عاإلشرررار  إلارررو. ع ؾلرررو مرررث ع: و مرررّرت ةرررشؾات... أو: ان زرررى زمرررؽ طؾطرررل...  
ــي اقترــاد الدــخد و تدــخ،   ــف الخالصــة، دورًا حاســسًا َ ــى جان ــث الحــحف، إل ــو، َيــػ مــغ حي وتيخت

الّتعخ،ف، تقشية زمشّية تقتزي إسقاط َتخة، شػ،مـة أو قرـيخة، مـغ زمـغ القرـة، و عـجم التصـّخق لسـا 
. إي الحذث )ال ظع( يكرؾي فري الروايرات الّت لاصيرة مررّرحاع عرو و عرارزاع (4)«جخى َييا مغ وقائ  وأحجاث

                                                           
 .78ةااص ي ظاؽ: تحلال الخظاي الروااي. ص  (1)
 .145حدؽ عحراوي:  شاة الذكل الروااي. ص  (2)
 .76حساص لحساصاني:  شاة الشص الدردي. ص  (3)
 .156عحراوي:  شاة الذكل الروااي. ص حدؽ  (4)
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ي يرـّخح بـو الـخاول، و إّنسـا يجركـو القـارئ غيخ أّن الّخوائييغ الججد استخجمػا القص  الزسشي الـحل »
 .«َقط بسقارنة األحجاث بقخائغ الحكي

 . تعصيل الدخد:2-2-
 :  الػقف -

زي < زحف   و علررى عكررس الخ رررةف فررإّي الؾقررف أو االةررتراحة يسكررؽ التاساررر عشيررا عالستراجحررة
زمغ  أل زمغ وضيفي م ي يتصابق »أّي أّي زمؽ الشص أطؾن مؽ زمؽ الحكايةف أي أنو يتح ل عشصما 

التػّقــف الحاصـل مـغ جــّخاء السـخور مـغ ســخد األحـجاث إلـى الػصــو... »و يكرؾي نتاجرة  (1)«الخصـاب
 .(2)«َالػصو الّتقميجل يذّكل مقصعًا نّريًا مدتقالًّ عغ زمغ الحكاية

  السذيج: -
كساررر مررؽ زمررؽ و ناّسررر عشررو رطاعررااع عالساادلررة زي ّ زحف أّي أّي الررّزمؽ الدررردي ي تررري إلررى حررّص 

َالسذيج ىػ الحل يحّقق تقاباًل بيغ وحـجة مـغ زمـغ القرـة        و »الحكايةف إي لؼ يكؽ مظاع اع لو 
وحــجة مذــابية مــغ زمــغ الكتابــة... يكــػن ىشــاك نــػع مــغ التدــاول بــيغ السقصــ  الدــخدل والسقصــ  

 لسذيص.  و ةّساّ ىذه الت شاة عا (3)«الّتخييمي، مّسا يخمق حالة مغ الّتػازن بيشيسا
 : . التػاتخ2-3

و ن رص عالّتؾاتر ىشا دراةة ع قات الّتارار  راؽ الحكايرة والخظراي الدررديف وعلرى ىرذا ابةراس 
 ف ص اةتظاعّ الصراةات الدردية أي تّ دؼ ع قات التؾاتر إلى ا اة عروي:

 . التػاتخ اينفخادل : 2-3-1
و ىــحا الشــػع مــغ عالقــات »ؾ الاررادي وىررؾ أي يرررو، مررّر  واحررص  مررا حررصز مررر  واحررص ف و ىررذا ىرر

ــت ســخدًا قررــيًا  ــي الشرــػص القررــية، و،دــّسيو جشي ــخ اســتعساًي َ ــػاتخ، ىــػ دون شــّظ األكث الت
 .(4)«اع مفخد

 . التػاتخ التكخارل : 2-3-2

َشجـج خصابـات عجيـجة تحكـي حـجثًا واحـجًا، وقـج »حاه يررو، أعثرر مرؽ مرّر  مرا حرصز مرّر  واحرص  
 . (5)«واحجة أو عّجة شخرياتيكػن ذلظ مغ شخرية 

                                                           
 .49تزفاظاي تؾدوروث: الذارطة. ص  (1)
 . 90ةسار السرزوقيف جسال شاعر: مصول إلى نغرطة ال رة. ص  (2)
 .166حدؽ عحراوي:  شاة الذكل الروااي. ص  (3)
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يسكــغ أن يــخوى الحــجث الػاحــج مــّخات عجيــجة بتغييــخ »فرر  يذررتر  أي تتاررّرر الاسررار  ذاتيررا حارره 
 .(1)«األسمػب، و غالبًا باستعسال وجيات نطخ مختمفة

 . التػاتخ التكخارل الستذابو:2-3-3

الخصـاب الػاحـج الـحل حيـث نجـجه مـغ خـالل »و ىؾ أي يرو، مر  واحص  ما حصز أعثر مؽ مر  
ــة ــي مــخة واحــجة أحــجاثًا عجيــجة متذــابية أو متساثم و مررؽ الؾاعررل أّي ىررذا الزررري الدررردي  (2)«يحك

يدــعى إلــى اختــدال الــدمغ مــغ خــالل اإلشــارة الّدــخدية الػاحــجة التــي تدــتػعف مــّخة واحــجة مــا يتكــّخر »
 (3)«حجوثو مخات

و ىـحا َـي الػاقـ  »  ما حصز أعثرر مرؽ مرّر  و ىشا  نؾعاع راعااع و ىؾ "أي يرو، أعثر مؽ مرّ   -
شكل آخخ لمّدخد السفخد، ألن تكخار السقاش  الشّرية يصـابق َيـو تكـخار األحـجاث َـي الحكايـة، َـاإلَخاد 
يعّخف إذن بالسدـاواة بـيغ عـجد تػاجـجات الحـجث َـي الـشز، وعـجدىا َـي الحكايـات، سـػاء كـان ذلـظ 

« ع العجد َخدًا أو جسعا
(4) 

 :. الفضـاء4

 : . تحذيذ المصطلح4-2

إّي أىّساة السكاي في الاسل الدرديف ال ت ّل عؽ أىساة الّزمؽف إذ ياّص ركاز  مرؽ ركرااّزه التري ال 
يسكرررؽ أ رررصاع أي نيسليررراف و قرررص عشررري الروااّارررؾي السااررررروي عالسكررراي فررري أعسررراليؼف حترررى أّنيرررؼ أعدرررسؾه 

عررؽ ولفاررات الذخررراة الااطفاررةف   و ررراغةف تتاررّص، مفيؾمررو السجررّرد السرراّديف لادرراىؼ فرري الاذررف 
االجتساعاةف و الفارطةف و  ذلػ ال يرسل غظاءاع وارجاا أو شاعاع ىامذااعف  ل يرسل ىؾ ال الس الذي 

 تتزايص قاستو كّلسا كاي ملتحساع مع الاسل الروااي.
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و  ضائو، والرـػر مجسػعة األشياء الستجاندة مغ الطػاىخ والحايت و الػ »إّي السكاي ىؾ 
 .(1)«الجييت الستغّيخة، التي تقػم بيشيا عالقات شبيية بتمظ العالقات السكانّية السعتادة

إّي ىرررذا السفيررررؾم للسكرررراي يتاررررّص، الساشررررى السجرررّردف لاربظررررو عالررررّصالالت و الّرررررؾرف لتشذررررأ  اشيررررا 
ــ»ع قررات إلتررزامف واّرررة تلررػ الترري تشذررأ  رراؽ السكرراي و الذخررراة فرري الاسررل الرواارري. و لاررؽ  ى عم

الخغع مغ أّن تقجيع األمكشة َي الخواية يأتي مختبصًا بتقجيع الذخريات، َإن ىحه األخيخة ي تخزـ  
كّميًا لمسكان، بل العكذ ىػ الحل سيحرل، إذ أن األماكغ َـي ىـحه الحالـة ىـي التـي سـيػكل إلييـا 

ة بشـاء يـتّع مداعجتشا عمى َيع الذخرية. و مغ ىحه الشاحيـة يسكـغ اعتبـار السكـان الخوائـي بسثابـ
ـــج  ـــث يجـــخل الّتحجي ـــ  الذخرـــيات، بحي ـــي تصب ـــجات الت ـــدات و الّتحجي ـــى السسّي إنذـــاؤه اعتســـادًا عم
الّتجر،جي. ليذ َقـط لخصـػط السكـان اليشجسـية، و إّنسـا أيزـًا لرـفاتو الجيليـة، و ذلـظ لكـي يـأتي 

 .(2)«مشدجسًا م  التصّػر الحكائي

.. مشتو و غيخ مدـتسخ و ي متجـانذ، و ىـػ مكان الخواية.»غار أنو يجصر  شا أي نذكر أي 
يعير محجودّيتو، كسا أنو َزاء مميء بالحػاجد و الّثغخات، وغاّص باألصػات واأللػان و الخوائع. 

 (3)«و باخترار َإنو ليذ َيو أّل شيء إقميجل

و مؽ الراؾبة التي وجصناىا في تحصيصنا للسرظللف ىؾ تاّصد مفاىاسروف مرؽ كاترس إلرى آوررف 
ناقررص إلررى آوررر. و لدررشا ىشررا عرررصد ررررصىاف ع ررصر مررا نحررؽ عرررصد محاولررة إيجرراد مفيررؾم شررامل و مررؽ 

 للسكاي الروااي.

نجص في ىذا اإلطار عّص  محاوالتف لاّل أ رزىا تلػ التي قرام  يرا  "حسارص لحسارصاني" فري مؤّلفرو 
الفزاءو السكراي"ف " شاة الشص الدردي مؽ مشغؾر الش ص ابد ي". تحّ عشؾاي "نحؾ تسااز ندسي  اؽ 

و الذي ياتسر على حّص قؾلوف محاولة واّررة فري إطرار السحره عرؽ ح ا رة مفيرؾم الفزراءف و ع قترو 
 عسفيؾم السكايف ذلػ بّنو لؼ يجص عسؽ ابعحاز التي اّطلع علاياف أّي تسااز  اؽ السرظلحاؽ.

                                                           
 .34راوي:  شاة الذكل الروااي. ص حدؽ عح (1)
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ميسرا قّلرص الااترس  -كسرا يراىرا –و ي اؼ تسااز  اؽ السكاي و الفزاءف على أةاس أّي الروايرة 
مكانياف تاسل دااسا على ولل أمكشة أور،ف حتى لؾ كاي ذلػ في أفاار الذخراات. و مجسؾ  ىرذه 
ابمكشةف ىؾ ما يسكؽ أي نظلل علاو اةؼ: فزاء الرواية. فالفزاء إذي أشسل مؽ السكاي. إّنرو الارالؼ 

لاشاررر السكّؾنرة للفزراء ىري ابمراعؽ الؾاةع الذي يلّؼ عأحصاز الروايةف إذ يرل في الشياية إلى أّي ا
إن الفزاء َي الخواية ىػ أوسـ ، و أشـسل مـغ السكـان :»السترّدد  و ن مدار الحكي. حاه ي ؾن 

 إّنو مجسػع األمكشة التي تقػم عمييا الحخكة الّخوائية الستسّثمة َي سيخورة الحكي. 

لزـخورة، و بصخ،قـة ضـسشية سػاء تمظ التي تّع ترػ،خىا بذكل مباشـخ، أم تمـظ التـي تتـخك با
ــة، ثــّع إّن الخــّط الّتصــّػرل الدمشــي، ضــخورل إلدراك َزــائية الخوايــة، بخــالف  مــ  كــّل حخكــة حكائّي

 .(1«)السكان السحّجد. َإدراكو ليذ مذخوشا بالّديخورة الدمشية لمخواية

 ىررذا عررؽ رأي" حساررص لحساررصاني"ف الررذي لررؼ يكررؽ الؾحاررص فرري طرررح إشرركالاة مرررظلل السكررايف إذ
ورراض فرري ىررذه اإلشرركالاة الاصيررص مررؽ الّصارةرراؽ والشّ رراد الاررريف و انظلررل كررّل واحررص مررشيؼ مررؽ قشاعررات 
أد ّاة و ن صّية أو فشّاة. فإعافة إلى مرظلل "الفزاء"ف ف ص طفا أيزا مرظلل آور و ىؾ " الحّارز". 

" إذ ي ررؾن : و مرؽ  راؽ مررؽ ذىرس إلررى اّتخراذ مرررظلل "الحّارز"  ررصن السكرايف ىررؾ "عسرص السالررػ مرتراض
إن مرــصمع الفزــاء مــغ مشطػرنــا عمــى األقــل، قاصــخ بالقيــاس إلــى الحّيــد، ألّن الفزــاء مــغ »

الزــخورة أن يكــػن معشــاه جار،ــا َــي الخــػاء و الفــخاز، بيشســا الحّيــد لــجيشا يشرــخف اســتعسالو إلــى 
ي العسـل الشتػء، و الػزن   و الثقـل، و الحجـع و الذـكل... عمـى حـيغ أّن السكـان نخ،ـج أن نقفـو َـ

 . (2)«الخوائي عمى مفيػم الحّيد الجغخاَي وحجه

مرررؽ ىرررذا السشظلرررلف يتسرررّاؽ لشرررا أي "الحّارررز" يذرررسل السسشرررى الحكرررااي ككرررلف و يزرررّؼ  رررصوره عرررص   
فزررراءاتف ترررصور و ليرررا أحرررصاز الروايرررةف ومرررا السكررراي إاّل نرررؾ  مرررؽ الفزررراءات والرررذي يسّثرررل الفزررراء 

 لى أنؾا  الفزاءف التي يسكؽ أي يحتؾطيا الاسل الروااي.الجغرافيف و علاو ةشتظّرق فاسا يلي إ
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  :. أنواع الفضاء4-1
 . الفزاء الجغخاَي: 5-2-1

و ي رص عو اإلطرار السكراني الرذي ترصور فارو ابحرصازف و تتحرّر  فارو الذخررااتف و يشسشري عرؽ 
الخوائـي عمـى تحػ،ـل و يعكذ قجرة »طرطل إمكاي اللغة اإلييام عالسكاي الذي ترّؾره ال رة الستخّالةف 

الحل تجور َيو أحـجاث القرـة، مـغ وجـػد ذىشـي إلـى لغـة مقـخوءة،  -حقيقيًا كان أو خيالياً  -السكان
يدتصي  القارئ َّظ رمػزىا، و إعادة تذـكيل تفاصـيل السكـان الـحل يـػىع بـو الخوائـي، بشـاءا عمـى مـا 

لسختمفة. أو بتػضيع العالقات التـي قّجمو لو العسل السكاني مغ إمكانّيات َزائّية مغ خالل األماكغ ا
و يسكررؽ أي نسّاررز فرري وعافررة الفزرراء فرري الروايررةف  رراؽ وعافاترراؽ  (1)«تــخبط بيشيــا و بــيغ الذخرــيات

       (2)راادّاتاؽ ىسا: الفزاء وط ةارف و عرض مذاىص.
 . الفزاء الشري: 5-2-2

ا ش الحّيد» و ي رص عو  باعيـة عمـى مدـاحة الـػرق، الحل تذغمو الكتابة ذاتيا، باعتبارىا أحَخ
و يذسل ذلظ: شخ،قة ترسيع الغالف و وض  السصال ، و تشطيع الفرػل و تغّيـخات الكتابـة السصبعّيـة 

 .(3)«و تذكيل العشاو،غ و غيخىا
و مررؽ اررّؼ فررإّي الفزرراء الشررري ىررؾ أيزررا مكانرراف فيررؾ يتذررّكل عسررر مدرراحة ماّاشررةف ىرري مدرراحة 

ساما عؽ ذلػ الذي تتحّر  فاو الذخرااتف فيؾ فزاء تتحرّر  الاتايف غار أنو مكاي محصود يختلف ت
 فاو عاؽ ال ار .

و على الرغؼ مؽ أّي الفزاء الشري ال يتاّلل عالسزسؾي الحكاايف إاّل أنو ذا أىساة فري الّصراةرة 
الش صّية للروايرة. ذلرػ أنرو يحرّصد لشرا كافّارة تاامرل ال رار  مرع الرشص الروااري. كسرا يؾّجيرو إلرى فيرؼ وراص 

 للاسلف و يخلل  ذلػ جّؾاع مؽ التفاعل  اشو و  اؽ الشصف يخرجو مؽ الحاادية التي كاي يل اىا.

 . الفزاء الجيلي: 5-2-3

الحل يتذّكل مغ خالل قـجرة الّميـػ عمـى الخـخوج عـغ معشاىـا الطـاىخل، لمغـػص »وىؾ الفزاء 
. 2«و الّتأو،ـل ة كبيـخة لمقـخاءةَي دييت مختمفة، مـغ خـالل تشـّػع الّتخاكيـف المغػ،ـة، التـي تتـيع َخصـ

ي تقــػم بػضيفتيــا بصخ،قــة بدــيصة، إّي نــادًرا، َمــيذ لمّتعبيــخ األدبــي معشــى »فلغررة الرواارري عذرركل عررام 
واحج... إذ يسكغ لكمسة واحجة مثاًل أن تحسل معشييغ. تقػل البالغة عغ أحجىسا بأنـو "حقيقـي، وعـغ 

 .«يتأّسذ بيغ السجلػل السجازل و السجلػل الحقيقياآلخخ بأّنو مجازل، ىشاك إذن َزاء ديلي 
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غار أّي ىذا الفزاءف ال ندتظاع أي نجص لو مجاال مكانّاا ملسؾةاف بّنو فزاء ماشؾيف و يذتر  
 أي يكؾي مكانّاا.

و علاررو فررإي مررا ييّسشررا فرري دراةررة عشرررر الفزرراء فرري الروايررة. ىررؾ الفزرراء الجغرافرري والفزرراء 
 لصاللي.الشريف و ةشد ط الفزاء ا

أمررا "الفزرراء كسشغررؾر أو كرؤطررة" و الررذي يزررافو عاررض الشّ رراد. فإّنشررا ةررشتظّرق إلاررو مررؽ ورر ن 
 دراةتشا لس ؾلة "الرؤطة".         

 :. الرؤية1
و »" رواية تر ّصم لشا أحصاايا عأةلؾي عانؾراميف يدرؾد فارو الرراوي الارالؼ عكرل شريءف رجػع السػجة"

تو مصمقة باألحجاث و  األشخاص، إنو يعمع كل ما يجور َي صجور األبصال مغ ىػاجذ و تكػن معَخ
يخّكــد الشذــاط الدـخدل مــغ حــػل راو،ـة ي يكــػن إحــجى ». و فرري مثرل ىرذه ابشرركان الدرردية (1)«أَكـار

و إنسا يكؾي محايصاعف لاس لو أي ع قة عابحصاز أو الذخراات.      و أنسا يكتفي   (2)«الذخريات
عدردىا و ت صيسيا لشاف لاشو ّيخزايا في ذلػ إلى مشغؾرهف فالرؤطرة الدرااص  فري ىرذه الروايرة ىري الرؤطرة 

خ أغـػار و ميدة ىحا الشػع مـغ الخؤ،ـة أنيـا تسّكـغ الـخاول مـغ سـب»مؽ الخلفف أو الرؤطة مؽ ابعلى. 
. فسارفرة الرراوي (3)«الذخػص و اإلشالع عمى عػالسيع الشفدية، و ما تسـخ بـو مـغ رغبـات  و أسـخار

و حاعررررىاف و حترررى حرررصيثيا   أعسرررر مرررؽ مارفرررة الذخررررااتف إذ أنرررو يالرررؼ عشيرررا كرررل شررريء؛ ماعرررايا 
 .ل مغ مات؟إن لظ ولجًا تتدميغ بو َيل نذّتت شسمشا بيجنا مغ أج»الصاوليف كاي يدساو ك ؾلو مث  

 َيّست أن تقػل بأعمى صػتيا: ي لع يست. السيت ي يتألع و ألبيخ يتألع!     
 (4)«َأدرك روجخ َكخىا...      

مّكشرررّ نغرررر  الدرررارد الفؾقارررة لاحرررصازف مرررؽ مذررراىص  أعثرررر مرررؽ حرررصز فررري وقرررّ واحرررصف إذ نجرررصه 
شخرراة أورر، فري مكراي يتحصز عرؽ شخرراة مااشرة فري مكراي ماراؽف و فري الؾقرّ نفدرو يشت رل إلرى 

خخج روجـخ، و اضـجعت ىـي عمـى سـخ،خىا راغبـة َـي الشـػم، لكـغ عيشييـا كانتـا تشفتحـان »آور مرث  
فررالراوي ىشرا يتحررصز عسررا كانررّ تفالررو  (5)«عمــى رغسيســا، َمــع تجــج و الحالــة ىــحه إلــى الشــػم ســبياًل...

عؽ "ألسار" الستؾاجص في عارطس "مرغرطّ" و" روجر" في "مؾنتي كارلؾ"ف لاشت ل في الؾقّ نفدو للحصيه 
                                                           

.    ص 2000ف 1ةف  قدشظاش -إدرطس  ؾديسة: الرؤطة و السشاة في روايات الظاىر وطار. مشذؾرات جاماة مشتؾري  (1)
116 

عسص السا  مرتاض: تحلال الخظاي الدردي دراةة تفااكارة ةراسااااة مركسرة لروايرة "زقراق السرصق". ديرؾاي السظسؾعرات  (2)
 .195الجامااة فد  . ص
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عاد األمل إلى قمف ألبيخ رو،جًا، رو،جًا، بعج أن سحقو اليـأس، و قتمـو السمـل، و قـال إّن مخغخ،ـت ي »
 .«تقيع مجة شػ،مة خارج بار،ذ، ألن ذلظ ي يػاَق ميشة روجخ

ي"( فري " ي رؾم عدررد ابحرصاز مدرتاس ع عرسار الغاارس )"ىرؾ" أو "ىررجػع السػجةإي الراوي في "
أغلرررس الروايرررةف فيررررؾ يتحرررصز عرررؽ "مرغرطررررّ" و قررررة زواجيرررا ابون "عررررألسار"ف و عرررذاعاتيا الستارررررر  و 
الستااقسةف أوالع عسؾت "إيفؾي"ف اؼ رصمة الخاانةف اؼ محشة االنفران و أوارىا تسزقيا  راؽ حسيرا ابونف 

 و واجسيا ابةري.
فادحة ارتاسيا في ماعري حااتروف و ماانرا   و يدرد واقع "ألسار" السأةاويف الذي يصفع اسؽ غلظة

"روجررر" فرري ةررسال عحثررو عررؽ الدررااد  الزوجاررة مررع "مرغرطررّ". و الدررارد فرري كررل ذلررػ يارررث وسايررا كررل 
شخراة في الروايةف و يصر  أحاةادياف لذلػ فيؾ ال يترّدد في التا ارس أو التالارل علرى ابحرصازف أو 

ع الدرررد أحاانرراع  تررصول الذخرررااتف إذ يتررر  ليررا إطر ق عاررض الرررفات علررى الذخررراات. و قررص يش ظر
الدررارد السجرران لتتحرراور فاسررا  اشيرراف أو تاّلررؼ نفدررياف أو تررتاّلؼ عررؽ نفدرريا. لررذلػ نجررص إلررى جانررس عررسار 

 الغااس في الروايةف عساري السخاطس و الستالؼ.
 السخاطس ي تزي وجؾد متالؼ و مدتسع/ متل يف و يتجدص ذلػ في الرواية عظرط تاؽ: 

 إما أي يكؾي السخاطس شخراة مؽ شخراات الرواية. فاشتج حؾاراع وارجاعا. -
 و إما أي يكؾي الستالؼ ىؾ السخاطس نفدوف فاشتج ما يدسى عالسؾنؾلؾج.  -

ففري الحالرة الثانارةف تجرّزأ الذخرراة نفدريا إلرى قدرساؽ مرؽ أجرل التحراور مايراف ف درؼ يتدرراءن و 
 يدسع ليا رؾتاع. قدؼ يجاسف فتشاقش  ذلػ ذاتيا ةّراع ف  

أمرررا فررري الحالرررة ابولرررى فاكرررؾي الحرررؾار مدرررسؾععاف و يرررصور  ررراؽ ااشررراؽ فرررأعثرف مسرررا يجارررل عرررسار 
 ثع سأليا "روجخ" قائاًل: كيو أنت اآلن يا عد،دتي "مخغخ،ت" ؟»... السخاطس عارزعاف في مثل 

 أحدغ قمياًل، و إني أشكخك شكخا جد،اًل، ولع أزل أحذ ببعس التعف. -
عميظ، َألدمي سـخ،خك و خّففـي عشـظ قمـق الفكـخ و اضـصخاب البـال َإّنيسـا يزـشيان  ي بأس -

 (1)«الجدع كسا ي يخفى عميظ
فسررؽ ورر ن ىررذا الس ظررع الحررؾاري  رراؽ "مرغرطررّ" و"روجررر"ف تغيررر لشررا جلاررا ع مررات السخاطسررة 

 عالااثف و الزسار السشفرل" أنّ" و فال ابمر ) إلزميف وّففي(. 
لؼ فاشذررأ عشررصما تررتالؼ الذخررراة عررؽ نفدررياف ةررؾاءا كرراي ذلررػ عررراغة الدرررد و أمررا عررسار السررتا

صــادَت رجــال بــالصخ،ق َدــألشي باىتســام عــغ الػلــج، و بســا أن اآلداب تقتزــى :»مثررل كرر م السرعررع 
 (2)«عمي بسجاوبتو، جاوبتو، و ي أراني مخصئة َي ذلظ

                                                           
 .714نفدو. ص السرصر  (1)
 .724السرصر نفدو. ص  (2)
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ــج »نفدررو :  أو عررؽ طرطررل الارر م مررع الررشفس و مشاجاتيررا مثررل حررصيه "ألساررر" مررع ــخ" وق أمــا "ألبي
ــت نــار الغيــخة َــي َــؤاده أقدــع َــي نفدــو قــائاًل: و ك ألســتخجعّشيا و لــػ كمفشــي ذلــظ َقــجان  إلتيب

 .(1)«حياتي

(ف نررؾي السررتالؼ     ّر مررؽ ورر ن الس ظارراؽ يتجلررى لشررا مغرراىر السررتالؼ مررؽ ورر ن ترراء الفاعررل )رررادف
 حااتي(.و ياء الفاعل )ةألشيف عليف جاوبتوف اةترجاشياف 

إّي اةتاسان عسار السخاطرس يترال للاسرل الروااري أي يذرتسل علرى إمتارازات الدررد الحرصااي. أو 
إذ اصــصشاع ضــسيخ الغائــف، يعشــى أن الدــخد يكــػن مػجيــا نحــػ األمــام انصالقــًا مــغ »الروايررة الجصيررص  

القـا مـغ الساضي، عمى حيغ اصـصشاع ضـسيخ السـتكمع يعشـي أن الدـخد يكـػن مػجيـًا نحـػ الـػراء انص
 .(2)«الحاضخ، بيشسا اصصشاع ضسيخ السخاشف يقػم مقام "ىػ" و مقام "أنا" َي الػقت ذاتو

أي أي الاسررل الدررردي الررذي يحتررؾ، علررى عررسار السخاطررس ىررؾ عسررل يترررف عالحصااررة و  -
"ف ىرري روايررة مذرركلة مررؽ مررزطج الزررساار الث اررةف السخاطررس و رجــػع السػجــوي تررري مررؽ الاسرران و "

غااررس. فيرري  ررذلػ عسررل يأوررذ مررؽ الا ةرراكاة ت شاررة الدررردف و يأوررذ مررؽ الحصااررة ت شاررة السررتاّلؼ  و ال
 الحؾار و تاّلؼ الذخراات  شفديا و تخاطسيا.
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  :. الصيغة2

" روايرررة يسترررزج فايرررا الجصيرررص عالت لارررصيف ف رررص جسارررّ  ررراؽ وررررااص الروايرررة رجـــػع السػجـــةإي " 
أحصاز الرواية لااؾد  شا إلى أحصاز ةسل وقؾعياف  الحصيثة مؽ تذكر و اةترجا ف حاه أّي الراوي ي ظع

لاربظيا عالحاعرف إذ ياؾد  شا إلى حاا  "مرغرطرّ" ابولرى مرع "ألسارر"ف و تفاررال ط قيسرا السأةراوطةف 
 و كاف أنيا نصمّ على قداوتيا اّتجاىو في الساعيف لتصفع اسؽ ذلػف الاؾم.

ص  ورررااص أىسيرراف أنيررا ترررّؾر حسكررة و مررؽ جيررة أوررر، ف ررص أوررذت مررؽ الروايررة الت لاصيررة عرر 
 تتشامى تصرطجااع لترسل ع ص ف اؼ تدار إلى اإلنفراج الالي في الشياية.

تسصأ مؽ ل اء "ألسار" و "مرغرطّ" عارص فرراق دام ةرشؾاتف و ررادث ذلرػ الارؾم ذكرر، وفرا  ا شتيسرا 
تالل "مرغرطّ" عألسار مجّصداعف "إيفؾي"ف فاشتركا في الحزي و ت اةسا ابلؼف و تتظّؾر ابحصاز تصرطجااع فت

فاحارررا حّسرررو فررري قلسيررراف و ال تدرررتظاع تركرررو مرررؽ جصيرررصف غارررر أي الغرررروث تغاررررتف فيررري إي كانرررّ فررري 
الساعرري حررر  فرري االنفررران عشرروف فيرري الاررؾم م ّاررص  ع رانيررا  ررزوج آورررف و طفررل. ىررذه ال اررؾد زادت مررؽ 

ّل ليذه الا ص ف اقترح "روجر" على زوجتو تأّزم الؾععف ف ص أرسحّ مذّتتة  اؽ قلسيا و عسارىا. و كح
ف فسررا أي   ّ "مرغرطررّ" الدررفر عااررصاع لاشدررايا "ألساررر"ف و ي ظررع تاّل يررا عررو. لاررؽ ىررذا الحررل إي ىررؾ إاّل مؤقرر
رجاررّ مررؽ الدررفر عررادت ليررا ابحاةرراس نفدرريا  ررل أرررسحّ أعثررر إنف ترراع وارررة عشررصما ةرراءت حالررة 

صرطجااعف و ىي  رذلػ تف رص آورر أمرل ليرا فري الحارا . فتركرّ "ألسار" مؽ شص  السرضف فاانّ تراه يسؾت ت
زوجيا و  اتيا و حتى إ شياف لتااش مع "ألسار" آور ةاعاتو نادعة حغيا و نادمرة علرى انفرراليا علارو 

 في الساعيف متسشاة شفاءه لترحال أعسر وظأ ارتاستو في حااتيا.

يراف يرأتي الفررج الشيرااي و الستسثرل فري و عاص ىرذا الترأّزم فري ابحرصاز و وررؾن الا رص  إلرى قّست 
الحكؼ اإلليي الذي اقتزى وفا  "ألسار"ف و  ذلػ ان ظع أمل "مرغرطّ" في الاؾد  إلاوف و لؼ يسل أماميا 
إال زوجيا و ا شياف فرجاّ إلايساف لتجص زوجيا فري انتغارىرا عكرل حرّسف فأحسترو كسرا لرؼ تحسرو مرؽ قسرلف  

 نذصىا.و يااذاي في الدااد  التي طالسا 

إذي فالروايررة تجسررع  رراؽ الت شاترراؽف لاشررتج شررك ع فّشارراع مشدررجسا و محكررؼ السشرراء الرواارري. ف ررص  ررصأ  
الراوي ةرده عارصما انتيرّ ال ررةف و لاشرو لرؼ يسرصأىا مرؽ نيايتيراف  رل مرؽ  رصايتيا السفترعرة. و اةرتخصم 

 في ذلػ الت عس عالزمشااؽ الحاعر و الساعي.
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رده لاحصاز مشذ  صايتيا حتى نيايتياف و يلجأ إلى الحاعر لازرع فيؾ يدتاسل الساعي في ة 
ال رار  فرري أحرصاز ال رررة و يؾىسرو عسزامشتررو ليرا و لذخرررااتياف و  شراءاع علررى ذلرػ ف ررص تارصدت الررراغ 

"ف ف ررص إةرتاسلّ الااتسرة الظراعع الحرؾاري و ن ليررا كر م الغارر/ الذخرراات. غاررر أي رجـػع السػجـةفري "
د الراوي في التالال علاياف و تشغاسيا في إطار الخظاي السدرود الذي يرةلوف فيؾ ىذه الراغ ال يترد

 يياسؽ على راغة الرواية.

" علرى رراغ أورر، قرص تاثرر أو رجـػع السػجـةو إلى جانس راغة الخظاي السدرود ناثر في " 
وضف اررؼ ت ررل حدررس ابىساررةف إذ نجررص أي الخظرراي السدرررود يررأتي أوالع اررؼ يلاررو ررراغة الخظرراي الساررر 

السش ؾنف اؼ الساروض الذاتي. و ىذا راجرع ربسرا إلرى طساارة الروايرة التري ىري عسرار  عرؽ ةررد بحرصاز 
قرة مااشةف و ما يتخّلليا مؽ حؾار الذخراات مع عازيا الساضف و ما يش لو الراوي مرؽ كر م علرى 

شراجي عرو السظلرة نفدريا لداي الذخراات. و يأتي في ابوار الا م الصاولي أو الحؾار الصاولي الرذي ت
 عشصما تاجز عؽ اإلفراح عو.

و فاسررا يلرري ذكرررر ليررذه الرررراغف و ةررشحاون فررري كررل مرررر  أي ن ررف علرررى كررل واحرررص  مررؽ وررر ن  
 م اطع مؽ  الرواية و ىي مرتسة حدس ةاادتيا في وظاي الرواية :

 :. صيغة الخطاب المسرود 2 –2

تلّ يف مساشراع كاي أو غار مساشر. و يكرؾي و ىؾ الخظاي الذي يرةلو الستالؼ/ الداردف إلى الس
"ف و يسارز فارو رجـػع السػجـةعلى مدرافة مسرا يدررده. و رراغة الخظراي السدررود يكثرر ورودىرا فري "

 اؽ عصد مرؽ الخظاعرات السدرّرد  التري يل ايرا الدرارد/ الرراويف إلرى الستل ري/ ال رار  الزرسشيف فالروايرة 
 .عسار  عؽ ةرد بحصاز وقاّ لذخراات مااشة

مررؽ ذلررػ مررث عف ذلررػ الخظرراي السدررّرد الررذي يررروي ل رراء "مرغرطررّ" "عررألسار" عاررص فررراق طؾطررل : 
َاتجيا نحػ مقعـج كـان قخ،بـًا مشيسـا، و جمدـا عميـو، ثـع شـخعت مخغخ،ـت تحـجق َـي مالمـع ذلـظ »

الخجل الحل أحبتو مجة شػ،مة، َخأتو شاحف المػن ضعيو الجدع مـشحط القـػى، و عشـج ذلـظ مالـت 
السيل، و أحّدت بذفقة عطيسة عميو، حتى أّن قمبيـا كـاد يـحوب حشانـًا، لـع يكـغ إّي القميـل إليو كل 

 (1)«حتى تحّكخت خجاعو ليا بعج مػت ابشتيا "إيفػن" الػحيجة

                                                           
. 1982ف 1ةلسى الحفار الازبري: السؤلفات الااملة لر مي زطاد ف رجؾ  السؾجة. مؤةدة نؾفلف  اروتف لسشايف   (1)

 704ص 
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يّتزررل لشرررا مررؽ وررر ن ىرررذا السؾقررف تلرررػ الحالرررة السأةرراوطة التررري عاشرررتيا "مرغرطررّ" أاشررراء ىرررذا 
كراد قلسيرا يشفجرر  اشيسراف ففري السصايرة انساره فري قلسيرا ذلرػ الل اء. ف ص وقاّ  اؽ مرؾقفاؽ عراغظاؽف 

الحررس ال ررؾي لررر"ألسار"ف فحشررّ علاررو و علررى حالرروف فيررؾ الرجررل الررذي أحستررو و لررؼ تحررّس أحررصاع غاررره إلررى 
اآلي.  و فجرررأ  قظرررع ىرررذا اإلحدررراسف إحداةررراع آورررر قترررل ابّون. فسسجررررد أي ترررذّكرت وصاعرررو ليرررا فررري 

الخاانة التي ذعحّ قلسيا و تركتو دامااع طؾان ىذه الدشاؽ. واّرة أنيا  أراس أوقاتياف أحّدّ عسرار 
رررصرت مررؽ حساسيررا و رررصي تياف فلررؼ تدررتظع أي تحررذث ىررذا السذرريص مررؽ ةرراشارطؾ حااتيرراف بنررو كرراي 

 الدسس في تغاار مجراىا.
و قص اةتاسل الااتس زمشاؽ مختلفاؽ الساعي )جلداف أحسّف مالّ...( كسا اةتاسل السزار  

تحررذقف يررذويف يكررؽ...(ف ف ررص ربررط  رراؽ الساعرري و الحاعررر مررؽ ورر ن ىررذه السزاوجررةف لاررصّن علررى )
انساراز مذراعر الساعريف و اررظصاميا عسذرراعر الحاعرر. مّسرا وّلرص انفجررارا داولاراع فري قلرس السظلررةف    

دــت أمــا "مخغخ،ــت" َيّســت أن تتبعــو لكــغ قػاىــا لــع تصاوعيــا، و جم»و ىرذا مررا يسّاشررو ىررذا الس ظررع : 
عمى مقعج ىشاك و أجيذت بالبكاء يئسـة نفدـيا عمـى قدـاوتيا َـي معاممـة "ألبيـخ" بالساضـي إلـى 

 .(1)«ىحه الجرجة، و كيو أنيا شمبت الصالق، و اتخحت "روجخ" قخ،شًا ليا َيسا بعج
و قررص اةررتاسل الااتررس عررسار الغااررس السؤنرره "ىرري" داللررة علررى أي ىررذه السرررأ  الساذعررة تارراش 

ي الا لي عرؽ ىرذا الارالؼف فيري ترأ ى أي تاراش الحاعررف و ترحرل إلرى الساعري رغسرة حالة مؽ الغاا
في إر حوف و لاؽ دوي جصو،ف فالساعي يس ى ماعرااعف و الحاعرر يجرس أي نحاراه فري وقترو شرعشا 

 أو أ اشا.
إن »عسا ورد في وظاي مدّرد آور مااملة "روجر" اللظافة لزوجتروف مشرذ اقترانرو  يرا إلرى اآلي 

مى إثخ اقتخانو بيا، لع يصمـف مشيـا حبـا، ألنـو كـان عالسـًا بيسػميـا، و أحدانيـا، َـال معشـى روجخ ع
، ألن قمبيـا مذـغػل بغيـخ شـيء، و لكـغ كـان َـي أثشـاء الدـفخ يجتيـج غايــة  لتكميفيـا الحـف حيشئـح 

 .(2)«ايجتياد َي اكتداب قمبيا بكمّيتو، و اشتيى أن تحبو كسا يحبيا...
عاررررض الذخررررراات الترررري تسررررصي اةررررتاصادىا لتلّ رررري الخظررررايف فاكررررؾي عسررررا يغيررررر فرررري الروايررررة 

آه يـا مخغخ،ـت، إنـي »الخظاي السدرود مؾّجو لستل ي مساشرف مؽ ذلػ مرا يؾّجيرو "ألسارر" لرر"مرغرطّ" 
مغ حيغ َقجت أمي، لع أجج أحجًا يكمسشي عغ "إيفػن" عد،دتي، َيي ماثمـة أمـام عيشـي آنـاء الميـل       

 .(3)« تبخح مغ بالي لحطة واحجةو أشخاف الشيار، و ي
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يحاون "ألسار" مؽ و لو اةتاظاث "مرغرطّ"ف و جلس اىتسامياف  ذكره ال شتيسرا "إيفرؾي"ف فيري 
 السؾعؾ  الذي يربظيسا و يذغليسا مااع.

يغ، و صــشاعتي قائســة َــي أن »و مررا يؾجيررو "روجررر" إلررى مرغرطررّ" :  إنــي شبيــف كســا تعــَخ
بسعالجة جدع أزمشت عميو، إن لع يكغ لمعميـل الثقـة التامـة بـي،   أوج  لكي أشفي، لكشي ي أرتزي

و عميـو َــإن كــان ذلــظ كـحلظ يجــف أن تخبخ،شــي بأوجاعــظ و تصمعيشـي عمــى ســائخ آيمــظ ألداو،يــا. 
 .(1)«َإني أبحل حياتي دونظ إذا اقتزى األمخ

" الررررذي ىررررؾ "مرغرطررررّ"ف مدررررتاس ع السزررررار  الررررذي يررررصن ع ّي لررررى فالخظرررراي مؾّجررررو إلررررى "ابنرررر
االةتسرارطة مؽ الحاعر إلى السدت سلف فروجر متسدػ عسرغرطّ و حسياف و يؾاةايا فري ىسؾميرا  و 
أوجاعيررا الترري تاانايررا الاررؾمف لاررتسّكؽ مررؽ ماالجررة جروحيرراف فتارراش السدررت سل ماررو ةررااص ف فاحزررى 

حياتو عمـى و اعمسي أن لظ زوجًا حشػنًا لمغاية، قج وقف » ذلػ الحس السشتغرف و يؤّكص ذلػ قؾلرو: 
اىتظ  .(2)«رضاك، و ىػ ي يحمع بدػى سعادتظ و َر

 :صيغة الخطاب المعروض  .1-2
تغير راغة الخاطس السارروض فري الحرؾارات. حاره يدركّ الرراوي فايرا عرؽ الدرردف تاركرا 
السجان للذخراات لتتحصز  شفدياف و تتحاور فاسرا  اشيراف و ىرصه الحرؾارات قرص تظرؾن و قرص ت ررر 

" أنيررا تررأتي رجــػع السػجــةالس حررع عررؽ ررراغة الخظرراي الساررروض فرري روايررة "حدررس السؾقررف.و 
متشاوبة مع الخظاي السدرود.مؽ دلػ ما دار  اؽ "مرغرطّ" و الداص " فرارز" عشرصما أرةرليا "ألسارر" 

 يا سيجة مخغخ،ت ىل يدسعشا أحج ؟.» إلايا 
 ي أحج يدسعشا  تكمسي ىل مغ خبخ ججيج ؟ -
 ا، و األحخى... أر،ج أن أقػل لظ أمخا سخ،ّ  -
 قػلي َإني أعخف كل شيء  -
يغ ؟ -  و كيو تعَخ
 قمت لظ أعخف، و ماذا ييّسشي  -
 (3)« نعع ولكغ ي تفيسيغ غاية مجيء إلى ىشا .. أني آتية مغ قبل ألبيخ... -
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و ياكررس لشررا الحررؾار الفرّقررة  رراؽ وظرراي الدرراص  "فررارز"ف و وظرراي "مرغرطررّ"ف إذ نحررّس مررؽ      
ع م ابولى ليفتيا في إع   الرةالة التي حّسليا "ألسار" لياف و وؾفيا علاو لصلػ فيي تداى إلى أقشا  

حرصيثيا أحرصف "مرغرطّ" عاإلرغاء إلى ما ت ؾلو و تح ال رغستيراف و ىري تحررص فري ذلرػ أي ال يدرسع 
 حتى ال تدّسس ليا السذاعل.

 أما "مرغرطّ" فيي ت ا ليا عخظاي مليء عسذاعر الاره الستؾّلص عؽ الغار ف اتجاه الداص  "فارز".
 و مؽ ذلػ أيزا ذلػ الحؾار الذي دار  اؽ الداص  "فارز"ف و الصكتؾر "تؾري" عخرؾص" ألسار":

 و ىل ماتت زوجتو ؟»
 كاّل بل مصّمقة. -
 جعو؟أكانت تخ -
 بل كانت تعبجه. -
 إذا ىػ الخائغ. -
 نعع. -
 إّن ذلظ باد َي محياه... و أيغ زوجتو اآلن أي تخ،شيا؟. -
 اقتخنت بخجل آخخ، و ىػ الجكتػر "روجخ". -
 ىحا كان تمسيحا لي، وىل ىػ زوجيا اآلن؟. -
                  (1)«ي تمفظ ىحا برػت عال لئآل يدسعظ -

الدررارد يغاررس غااعررا كلاررا تاركرا شخررراات الروايررة تتحرراور فاسررا عسرا ن حررع فرري ىررذا الحررؾارف فرإي 
 اشيررراف فالرررصكتؾر" ترررؾري" يظررررح أةرررعلة علرررى الدررراص  "فرررارز"ف ييرررصث مرررؽ وراايرررا لسارفرررة أةررررار "ألسارررر" 
الذخراةف والداص  "فرارز" تجاسرو عإجاعرات محرصود ف يغيرر مرؽ و ليرا أنيرا ال ترغرس فري كذرف أةررار 

 رصي يا.
يتررردد فري الترصّول فرري عارض الحررؾارات التري ترصور  رراؽ شخرراات الروايررة   و  غارر أي الرراوي ال

بالتــأشيخ ليــا عــغ شخ،ــق تعميقــو عــغ كــالم الذخرــية، أو شخ،قتيــا َــي الكــالم أو األثــخ الــحل » ذلرػ 
وقرص   (2)« خّمفتو َي الشفذ أو غيخ ذلظ مغ تجّخالت الخاول السدساة" مراحبات الخصـاب" السعـخوض

ت في مدتيّل الخظاي أو في آوره وقص تتخّللو وقص ترد مجتسارو فري الحرؾارف مرؽ ذلرػ تأتي ىذه التصو 
 ىل تعمسيغ بساذا أَكخ؟ »مث  ما نجصه في الخظاي الساروض اآلتي  اؽ "مرغرطّ" و"روجر" : 

 ي أعمع قل لي إذا شئت. -
 مخادل ان أمزي بظ إلى جية الجشػب. -
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بل أَزل البقاء معظ ىشا، إن مخغخ،ت لـع وماذا ياتخى أَعل َي جية الجشػب! ي، ي  -
 تتسمق بقػليا ىحا، إنيا كانت تعمع حق العمع أن روجخ ىػ سشجىا الػحيج.

 كػني عمى ثقة بأني ذاىف معظ. -
 ولسغ تتخك السخضى الحيغ تعالجيع. -
 إني أوصي بيع أحج أصحابي األشباء. -
 ي بل أَّزل البقاء َي العاصسة بار،ذ. -
 ،ت، بسا أّني أنا اآلمخ وصاحف البيت!عميظ أن تصيعشي يا مخغخ  -
 قال ىحا باسسا، َرست وحجقت بو شػ،ال. -
 والحالة ىحه يشبغي أن تغادرل العاصسة. -
 (1)«إن كان كحلظ َأنا مخ،زة ججا، والدفخ يتعبشي -

فررالس حع مررؽ ورر ن ىررذا الس ظررع ىررؾ ذلررػ الحررس الررذي يكّشررو "روجررر" لزوجترروف فيررؾ يرغررس فرري 
اف غار أنيا تختر  ابعذار في ةسال ع اايراف فيري ال ترطرص الدرفرف وقرص جراءت ةفرىا لاساصىا عؽ أحزاني

 تصّو ت الراوي متخّللة الحؾارف مؾّعحة حان كل طرث و م رؾده.
 :. صيغة الخطاب المنقول 2-2
فررري ىرررذا الشرررؾ  مرررؽ الرررراغةف يخترررار الرررراوي حالرررة وةرررظا  ررراؽ الخظررراي السارررروضف والخظررراي   

ع الذخررراة كلّارراو و و ع و ف وال ياظايررا مجرراال للحررصيه عررؽ نفدرريا  شفدرريا. وقررص السدرررود ف أي انررو ال ي سرر
تشررراارت ىرررذه الرررراغة عسرررر فررررؾن الروايرررة ف غارررر أي الرررراغة الغالسرررة ىررري رررراغة الخظررراي السش رررؾن 

قـال ليـا وىسـا :» السساشر والذي يرأتي مشفرر  عرؽ كر م الرراوي ف عاةرتاسان ن ظتري ال رؾن . مرؽ ذلرػ 
حجيث ، بعج أن سعمت سعاي شجيجا: ي أر،ـج أن تـأتى إلـى ىشـا َيسـا بعـج َـاّن البـخد يتبادين أشخاف ال
إي ىرذا الخظراي مساشرر جراىز ف دار  راؽ "مرغرطرّ" و"ألسارر" يكذرف لشرا مذراعر  (2)«قارص ي يحتسـل

"مرغرطّ" ف التي لؼ تدتظع أي تخفايا . ف ص أدمشّ رؤطتو ف وباتّ ال تدتظاع أي تش ظع عؽ م قاتو . 
تأّمميـا القصبـان تػرسـي شـػ،ال ثـع قـال ليـا  »تغير راغة الخظاي السش ؾن كذلػ في الس ظع اآلتي: و 

يخال لي اليػم انظ مارغخ،ت األولى . نعع مغ حيغ دخػلظ بيغ روجخ ىحا تيسميغ نفدظ، وي تعتشـيغ 
 (3)« بسالبدظ كاألول
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مّاررزه  ش ظترري ال ررؾن. كسررا يررصن إذ ي حررع أّي كرر م "تؾرةرري" مدررت ل تسامررا عررؽ كرر م الدرراردف وقررص 
على ذلػ االوت ث ابةلؾبيف حاه انت ل مؽ راغة الغااس ) تأمليا ( إلى راغة الستالؼ ) يخان لي 
( الصالررة علررى الررذات الستالسررة . لاشت رررل إلررى السخاطررس ) دوؾلررػ ف تاتشررراؽف نفدررػ( الررصان علررى الرررذات 

 الستل اة السساشر ف وىذا ما يؤكص أي الخظاي مساشر.
وطسكررؽ أي يررأتي الخظرراي السساشررر مشصةررا فرري وظرراي الدرراردف فرر  ترررد أي مررؽ ع مررات ال ررؾنف 

وَى غج رجػع جان إلى السجرسة سألت أودت أمو. ىل عشجك :» الصالة على اةت  لاتوف في مثل قؾلو 
 (1)«مغ خبخ عغ ألبيخ

اشيسرا وبراؽ الار م فالجسلة السؾعحة في الس ظع لادّ للدارد ف وإنسا ىي"الودت ". فلؼ يفرل  
الدا ل ليا عا مة ال ؾنف وإنسا عؾض ذلػ  ش ظة ف إال أنشا ندتظاع التسااز مؽ و ن التغار ابةلؾبي 
الحارررل  رراؽ الس ظررع ابون والثررانيف ف ررص انت ررل مررؽ الساعرري الغااس)ةررألّ( الررصان علررى ررراغة الدررردف 

متلررل مساشررر إعررافة إلررى الخظرراي  إلررى السخاطررس) عشررص ( الررصان علررى الخظرراي السساشررر السؾّجررو إلررى
َـامتعس "روجـخ" :» السساشرف فإنشا ناثر على آاار للخظاي غار السساشرف ولاؽ على قلتياف مؽ ذلرػ 

مغ ىحا الكالم، ولع يحخ جػابا، بل قال ليا أّنو أسو عمى ىحه األوقـات العحبـة التـي بيـا ي يقـجر أن 
  (2)«. يفارقيا وي دقيقة واحجة
لراوي في ىذا الس ظع تصّول فري كر م الذخرراةف ف رص ن رل كر م "روجرر" عظرط رة ي حع اذي أي ا

غار مساشر ف محراوال فري نفرس الؾقرّ السحافغرة علاروف فشرتج أي غا رّ الا مرات السسارز  لل رؾنف إعرافة 
إلى راغة الغااس التي تصّن علايا الياء في )أنو( والااء في )ي صر( فلؾال عاض الا مات التي ندتظاع 

 ؾاةظتيا أي نشدس الا م "لروجر" ) قان لياف آةف( ل لشا أنو ك م الدارد. 
  :.  صيغة الخطاب المعروض الذاتي2-3

تتجدررررص ررررراغة الخظرررراي الساررررروض الررررذاتي فرررري السؾنؾلررررؾج أو الحررررؾار الررررصاوليف حارررره تحرررراور 
غ ىررذا الخظرراي الذخررراة نفدررياف وتشاقذرريا فرري قزرراياف أو قرررارات قررص تتالررل  يررا أو عغارىرراف وأعثررر رررا

ـو، والجسيـ  »  وردت مؽ " مرغرطّ" مؽ ذلػ :  قالت َي نفدـيا، إن مشدلتـو كبـخى بـيغ قػمـو ومعاَر
 3«أيحّبػنو و،حتخمػنو، َمساذا ي أحّبو

فسررؽ ورر ن ىررذا الخظرراي تلررؾم" مرغرطررّ" نفدررياف بنيررا تسخررل زوجيررا الحررس الررذي يدررتحّ وف فيررؾ 
 الجساعف إال أّنو يفت ص إلى حسيا.إنداي عغاؼ  اؽ قؾموف يحزى عسحّسة 

                                                           
 .795مي زطاد  : رجؾ  السؾجة . ص  (1)
 .746السرصر نفدو. ص  (2)
 .786السرصر نفدو. ص  (3)
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نطــخت إلــى ذاتيــا مشجىذــة وقالــت: ومــاذا تغّيــخ َــّي عــغ » عسرا تحرراور نفدرريا فرري مؾعررع آوررر:
الساضي؟ نعع إنو مريف َي كالمو. إن ماضّي ي ييجم، وما مغ قػة أرضـية تقـجر عمـى ىجمـو ألّنـو 

ارؼ تررصر حكسرا قؾطرا علرى ماعرايا فيي تحّلرل كر م ال سظراي" تؾرةري" فري نفدريا  (1)«حّي َي قمبي...
 الذي ال ييصم أ صا.

وفي لحغة ىؾسف اشتالّ نار الذؾق في داولياف فراحّ تداال نفدياف مشتغرر  جؾاعرا يرأتي مرؽ 
تخى ىل نديشي، بـل لـع » داولياف لالو يظفيء الشار التي تحرق قلسياف وطرطل فارىا السحتار الستاس : 

لع يكغ انذـغل عشـي بغيـخل؟ نعـع شالسـا تسشيـت اإلبتعـاد عشـو  ي يكتف لي و،دأل عشي؟ ومغ يعمع إن
فسرؽ ور ن ىرذا السّ ظرع  (2)«إتساما لػاجباتي، غيخ أني أصارع قمبي وَكـخل بـجون َائـجة عمـى مـا أرى 

يتزل لشا تسزق مرغرطّف  اؽ رؾت ال لس الذي يشادييا لحسيا اب صيف وررؾت عرسارىا الرذي يرذّكرىا 
 الررا ف وأرسحّ تترّجى رؾتا عادال يخرجيا مؽ دّوامتيا ال متشاىاة.  ؾاجسياف وقص أنيكّ في ىذا

» وتشاجي"مرغرطّ" طرفرا آورر وىسري" ىرؾ" الحرس" وتحراوره داولارا وتاترس علارو كأنرو إندراي :   
وأمــا أنــت أّييــا الحــف القــػّل الجّبــار، تــخى بــأّل عبــارات أكّمســظ، وبــأّل لدــان أخاشبــظ، بــل أّل ألفــاط 

سخل أنظ ألنت السمظ العطيع ايقتجار أنت السدتبّج بالحكع عمى شعبظ الكثيخ، لع أييـا أسػقيا إليظ، لع
  (3)«الحف ي ترّج ىجسات الكػن عغ عبادك، وتسش  اإليحاء عغ آلظ والتابعيغ شخعظ ومخادك؟

إعافة إلى الحؾار الصاولي "لسرغرطّ" فإنشا ناثر على وظاعات داولاة أور،ف ولاؽ علرى قّلتيرا. 
ػ حرؾار السرعرع مرع نفدررياف فيري تتدراءن فري نفدريا عررؽ ةرسس ارؾرتيؼ علايراف ولاشيرا ال تجرررؤ مرؽ ذلر

يطيخ أنو ي ثقة ليع بي، َأل شيء ارتكبت مغ  :»على رفع رؾتياف  ل تاتفي عسحاداة نفديا قاالة 
  (4)«أسػء األدب يا تخى 

أوقـات والرـست  إن الدـكػت ي يرـمع إي َـي بعـس»مؽ ذلػ أيزا ك م "روجرر" مرع نفدرو:  
 . (5)«َي غيخ وقتو يكػن ضخرا محزا، وىحا ي ججال َيو

  
                                                           

 793السرصر نفدو.ص  فمي زطاد  (1)
 .803السرصر نفدو.ص  (2)
 .724السرصر نفدو.ص  (3)
 .717نفدو.ص سرصر ال (4)
  750السرصر نفدو.ص  (5)
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 :الصوت -2
يسكررؽ ت دررراؼ أررررؾات الروايرررةف وذلرررػ حدرررس ابىسّاررة والسرررروز فررري الحرررصز الروااررري إلرررى قدرررساؽ: 

 أرؾات رااداةف وأرؾات اانؾطة.
  :. األصوات الرئيسية2-2
 وىؼ أرؾات أعظان الروايةف الذيؽ يشتسؾي إلى الاالؼ التخّاليف وىذه ابرؾات ىي:  

: يتاررّرر رررؾتيا فرري جررّل فرررؾن الروايررةف والس حررع أّي رررؾتيا يرررتسط كثارررا * صــػت "مخغخ،ــت"
عرؾت "ألسار"ف وأحاانا عرؾت زوجيا "روجر". وىذا لو داللة كسار  "فسرغرطّ" ترتسط عابون عالاؾاطف 

اعرف والترري يحسليررا قلسيررا لرروف مشررذ زمررؽ مزررى وال يررزان يحسليررا إلررى الاررؾمف والثرراني ترررتسط عررو عررؽ والسذرر
 طرطل الزواج.

وطغير لشا رؾت "مرغرطّ" عاّص  أشكانف فتار  ندسع ليا رؾت السرأ  الااش ة والساذؾقة التري  
ا فاسرا مزرىف وتجارل تتاسيا مذاعرىاف وتااش رراعا نفداا. وتار  ندرسع ررؾت ابم التري ف رصت ا شتير

ا شيا "مكداؼ" عزاءا لياف وأحاانرا ندرسع ليرا ررؾت الزوجرة الؾفّارةف التري تحتررم زوجيراف فيري تحراون أي 
 تاتؼ رؾت قلسيا في ةسال أداء واجسيا ابةري.

وىرؾ زوج "مرغرطرّ" ن حرع تؾاجرصه عكثرر  فري فررؾن الروايرةف ماعرصا تلرػ التري  * صػت روجـخ:
ف وىرذا ياكرس الارصاو  والارره  اشيسرا نتاجرة لرذلػ الشرزا  ال رااؼ علرى امررأ  يحراون يتؾاجص  يا رؾت "ألسار"

 عل واحص مشيسا أي يفؾز  يا. 
وطغيررر لشررا رررؾتو عاررّص  رررؾر تحسررل مايررا عررّص  دالالتف حارره يغيررر لشررا أحاانررا ذلررػ الرجررل  

بمرؾرف وطحدرؽ ت رصير الراللف الذي يتيّؼ عاسلوف وطؤّديو عذرث ونزاىةف ذلػ الرجرل الررزطؽ الرذي يرزي ا
 عؾاقسيا. وكثارا ما يغير لشا رؾتو في رؾر  ذلػ الزوج الذي يحّس زوجتو وط ّصس الحاا  الزوجاة.

" : يتاّرر رؾتو في عّص  فرؾنف لااكس لشا رؾر  الااشل الؾليرايف الرذي أماترو * صػت "ألبيخ
ف رص ا شترو الؾحارص ف وىرا ىرؾ الارؾم الاأس والشصم على ف صاي حساستوف وأحاانا ندسع مشو رؾت ابي الرذي 

 يسكايا وطتحرق لذكراىا.
 :. األصوات الثانوية2-1
 وىي ابرؾات التي ةاىسّ في تفاال الحصز الرواايف ولاؽ دورىا كاي أقل أىساة. 

ـــت ": يغيرررر لشرررا ررررؾتيا تلرررػ ابم التررري تحرررس ا شتيرررا الؾحارررص ف وترغرررس فررري * صـــػت أم "مخغخ،
ل عكررس مررا تظسررل إلارروف ف ررص دفاتيررا إلررى الّتااةررة  زواجيررا مررؽ شررخص ال ةرراادتياف ولاّشيررا عجيليررا تاسرر

تحّسرروف وىررذا مررا ندتذررّفو فرري الروايررةف فأحاانررا يالررؾ لررصييا رررؾت السرررأ  الستدررّرعة فرري إرررصار ابحكررامف 
 الفاقص  لرزانتيا.
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ــارز" : يغيررر رررؾتيا عاررّص  رررؾرف فأحاانررا نحّدرريا تلررػ السرررأ  السث فررةف ذات * صــػت الدــيجة "َ
لث افرررة السارطدررراةف وأحاانرررا نجرررصىا ررررصي ة طّاسرررة وفّارررة بررررصقاايا وواررررة ال رررصماءف فيررري ذات مارررارث ا

وأرررصقاء فرري شررّتى السجرراالتف وأحاانررا يالررؾ داوليررا رررؾت السرررأ  الترري تسحرره عررؽ الحررّس الررذي لررؼ تررذق 
 خّسؤه ليا.طاسو مع زوجيا الستؾّفىف فيي امرأ  مرىفة اإلحداسف تخاث مؽ السدت سل الغامضف وما ي

: ا شة الداص   "فارز" يحسل رؾتيا تلػ الفترا  السحّسرة بّميراف الّظسؾحرةف الفّشانرةف * صػت "أودت"
وأحاانرررا يالرررؾ ررررؾت السراى رررة ذات اإلحدررراس السرىرررفف التررري ترررصفايا مذررراعرىا إلرررى أي تحرررّس "ألسارررر"ف 

 وتاظف على حالو.

اإلندرانيف وأحاانرا ررؾت السحرّس  : يالرؾ داولرو أحاانرا ررؾت الررصيل* صػت الجكتػر "تػرل"
الذي وجص الحّس لص، الداص  " فارز" ف فتصفاو غارتو علايرا إلرى أي يفارل أّي شريء فري ةرسال الحررؾن 

 علاياف وإعااد الساجساؽ عشيا.

": والرص الدراص  " فرارز" شرراا مّدرؽف تارّصد ررؾتو مرا  راؽ الرجرل السّث ررفف * صـػت الجـج "دسـباس
 مذاعل ا شتوف والرصيل الظّاس الذي يحافع على أرصقااو.وابي الحشؾي الذي ياالج 

": يغيررر رررؾتو ذلررػ الرجررل الررذي يحدررؽ مااملررة الشدرراءف فيررؾ ي ررصس * صــػت القبصــان "ىشــخل 
 الجسان وطرّرح عإعجاعو لو.

 : يغير رؾتيا لااكس لشا شاؾر السرأ  الغاؾر  على زوجيا.* صػت "زوجة القبصان ىشخل" 

: يالررؾ داولررو رررؾت الرجررل الررذي ي ررؾم عررأداء واجسررو عكررل غ ألبيــخ"* صــػت "الصبيــف الــحل عــاي
 إنداناةف يحترم مرعاه وطتاامل عكل رراحة مايؼ.

 :الفضاء -3
 :الفضاء النصي   -3-2

 * الترسيع الخارجي لمكتاب: 
" رواية مأوؾذ  مؽ السجسؾعة الااملرة لسؤلفرات "مري زطراد " جسرع وتح ارل "ةرلسى رجػع السػجة" 
الازبرري" ف لررذلػ مرا ةشذررار إلارو فري دراةررة التررساؼ الخررارجي يتاّلرل ف رط عالرررفحة التري كتررس الحّفرار 

علايا عشؾاي الرواية مؾعؾ  الصراةةف بنشا ةؾث ن ع في السغالظة لؾ ربظشا رمؾز ومكّؾنات السجسؾعة 
 الااملة  رواية واحص .
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 رررل ياترطرررو نؾعرررا مرررا مرررؽ  عخرررّط أةرررؾد غارررر مدرررت اؼف رجـــػع السػجـــة"ل رررص كترررس عشرررؾاي الروايرررة " 
االعؾجرراجف وقررص تؾّةررط الاشررؾاي رررفحة  ازرراء فارغررة. وىررذا ياكررس أحررصاز الروايررةف الترري يستررزج فايررا 

 الاأس عابملف الررا  عالد م.
 * التذكيل الصػبػغخاَي لكتابة َرػل الخواية:

ط مزرغؾ  رفحةف مؽ ال ظع الستؾّةظة عكتاعرة أف ّارةف عخر 113" في رجػع السػجةت ع رواية " 
وىررؾ ي اررؼ التفارررال الدررردية بحررصاز الروايررةف فرري حرراؽ يتسّاررز وررط عشؾانيررا عحجررؼ أعسررر وبلررؾي أةررؾد. 
"مي زطاد " قّدسّ ىذه الرواية إلى فرؾن يرل عرصدىا إلرى أربرع وا ارؾي فرر ف حاره  رصأ كرل فررل 

   تجزاة ةردية مشفرلة على الفرل الثاني.
حع أي الاتاعة تؾزعّ في كامل أوراق الفرلف ماعصا الؾرقة فسث  في الفرل ابون للرواية ن  

ابواررر  الترري انحررررت فايررا الاتاعررة عررابعلىف وطتررر  فراغررا كسارررا عأةررفل الؾرقررة. اررؼ تشت ررل الروايررة فرري 
الفرل الثاني  تؾزطرع الاتاعرة علرى كامرل الؾرقرةف كسرا  صأترو فري الفررل ابونف ون حرع أي ىرذا التؾزطرع 

فرؾن الروايرة ولارؽ االورت ث يكرؾي ف رط فري حجرؼ ذلرػ الساراض الستررو  عارص نيايرة يتاّرر في أغلس 
عل فرلف حاه يختلف في كل مّر  وقص تتسع الفرؾن عازريا دوي أي تترر  فراغرا أ ازرا. كسرا ن حرع 
تررؾّز  ىررذا الفرررا   رراؽ الس رراطع الدررردية والحؾارطررة داوررل الفرررل الؾاحررصف غاررر أنيررا لادررّ عررالحجؼ الاساررر 

 نة  ذلػ السؾجؾد  اؽ الفرؾن.م ار 
إي ذلررػ الفرررا  السترررو  عاىرطرراف يخلررل لشررا جسالاررة فرري تؾزطررع كتاعررة فرررؾن الروايررةف أو داوررل  

الفرررل الؾاحررصف ولررؼ يؾجررص ىكررذا إنسررا  لررو مصلؾلاررة أوررر، أيررؽ يدررسل لل ررار  عسررا ذلررػ الفرررا   تخّا تررو 
و فري عراي الترأوط ت التري تحراون ربرط وترؾراتو للحصز ال رري الذي يلي الحرصز الدرا ل. فارصول عر

أحصاز الروايةف فاتحّؾن ىذا ال ار  إلرى مسرص  اراي عارص السسرص  ابون وىرؾ مؤّلرف الروايرةف أّمرا فري حالرة 
عصم وجؾد الفرا   اؽ عاض فرؾن الروايةف فاغّارس عسرل ال رار  وطشفررد ف رط إ رصا  السؤلرف فري الغيرؾر 

الثراني كالفررل الثراني والثالره مرث  أيرؽ يشتيري ابون  ؾررف بنو لؼ يتر  مداحة  اؽ الحرصز ابون و 
"روجر" زوج "مرغرطّ" وىؾ يجالس مرصام "مؾةرتل" يراقرس "مرغرطرّ" التري تتشراومف ارؼ يشت رل إلرى الفررل 
الررذي عاررصه  شيررؾض "مرغرطررّ" مررؽ الشررؾمف أمررا الفرررا  السؾجررؾد  رراؽ الس رراطع الدررردية والحؾارطررة السؾجررؾد  

فيري تترال لل رار  إطر ق واالروف لتررّؾر نيايرة الس ظرع ابون ارؼ يرتّؼ االنت ران إلرى داول الفرل الؾاحرص 
الس ظع السؾاليف ولاّل ىذا الفرا  يحصز أاشاء االنت ان مؽ حالة شاؾرطة أو اإلنت ان مرؽ حرصز قررري 

 إلى حصز قرري آور داول الفرل الؾاحص.
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 * عشػان الخواية:
عاللؾي ابةؾد في فزاء أ اض واةع وبخرط مسّارز عرؽ  " كتسرجػع السػجةعشؾاي الرواية ىؾ " 

وط الاتاعة في الفرؾنف إّي عشؾانيا لؼ يؾعع ولؼ يكتس اعتساطااف ولاؽ يحسل دالالت وإحاالتف وىؾ 
 " فيؾ مزاث ومزاث إلاو ومستصأ يشتغر الخسر السحذوث.السػجة" و "رجػعمش دؼ إلى شّ اؽ "

جرررؾ  شرررخص غاارررس أو رجرررؾ  الساعررريف أو رجرررؾ  وكلسرررة "رجرررؾ " ترررؾحي عرررالاثار قرررص يكرررؾي ر  
الررا . فلرجؾ  يثار في أذىانشا الغااي )رجؾ  /غااي(. أما كلسة "السؾجة" السزاث إلايا فليا دالالت 
ىي أيزاف حاه يسكؽ ال ؾن أنيا ترصنف علرى الترؾّتر والحركارةف بي السؾجرة فري حالرة غارر مدرت ّر ف مرّص 

  الذررطف وركررؾد فرري حالررة ةرركاشة السحررر. و مجاعيررا يكررؾي مررؽ عااررص وجررزرف انررصفا  ع ررّؾ  أيررؽ تلظررؼ حجررار 
 وفي وقّ غار محّصد .

فاشرررص ت ّلرررس فررررؾن الروايرررةف واإلماررراي فررري أحرررصاايا الحكااارررةف وال ارررام عاسلارررة ربرررط الاشرررؾاي مرررع  
الحررصزف ندررتظاع أي ن ا ررل  رراؽ أمرررطؽ "رجررؾ " ي ا ررل لشررا رجررؾ  الساعرريف إنررو مرراض يجسررع  رراؽ "ألساررر" 

رطّ"ف جسايسا على حس وتار  ألؼ وعذاي وفراقف والسؾجة ي رص  يا "ألسار"ف ىذا الذرخص الرذي و"مرغ
يحسرررل قصومرررو تغااررررا فررري مدرررار الحرررصز الروااررري. ف رررص قلرررس ترتارررس ابمرررؾر والا قرررات وأحرررصز ىرررّز  فررري 

 السذاعرف فاحتصم الررا  الشفدي الصاولي لص، ابعظان.
 ف ياكس لشا اةؾداد الشفؾس الشاتج عؽ الاأس والشصم.فدؾداوطة اللؾي الذي كتس  يا الاشؾاي

  :الفضاء الجغرافي -3-1
وىؾ الفزاء الظسااي الذي يحزؽ أحصاز الرواية وىرذا التارطرا الرذي تظرقشرا إلارو فري الفررل  

 الشغريف ونحاون اآلي التش اس على أشكان الفزاء السختلفة السؾجؾد  في الرواية.
ون رررص عفزرراء الاتسررة الذررؾار  والسسرررات والسزررايلف الترري تسررّر  يررا شررخؾص : * َزــاء العتبــة

ىذا ابوارر لدبػن، كيػسل وبخوني وباؽ شؾار   رامبخان،الرواية. حاه تاّصدت ىذه ابوار   اؽ شار  
لرراس عسظاررا وال زطرراد ف  الررذي ي ررع  اررّ "مرغرطررّ" فرري إحررص، زوايرراهف وإّي ىررذا الررذكر لسثررل ىررذه الذررؾار 

اد لتحررّر  وت قرري شخررراات الروايررةف مررؽ أجررل تفااررل الحررصز ال رررري وفرري تلررػ الذررؾار  ولاشررو ميرر
لحغررات الت ررراء الذخرررااتف أيرررؽ تررررسل اللحغررة لادرررّ مجرررّرد لحغررة ل ررراءف ولارررؽ رجررؾ  عالرررذاعر  إلرررى 
الساعي الذي يحسرل فري أحذرااو دمرؾ  حرزي ول راء أحّسرةف تحسرل تلرػ الؾحذرة الياالرة. ولحغرة ررسّف 

"ألسار" ىامص  تؾّد  الاالؼ وتذىس إلى اإللوف إنيرا عتسرة عراي "ألسارر" التري تذريص عرالاثار  أيؽ ترسل جثة
 مؽ الذىؾنف الرسّ والصمؾ .    
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ىذا السكاي الذي عسرص الرراوي إلرى وررفو عأشرجاره الاغاسرةف وأرعرو الخررسة : * َزاء الحجيقة
احاروف وطحكري قررة ابحّسرةف أيرؽ الل راء وابوراق الستساثر ف أيؽ كراي الغر م الحالرػ يغّظري السشظ رة عجش

الررذي رررّؾر  رراؽ "مرغرطررّ" وزوجيررا الدررا ل "ألساررر"ف وعلررى إحررص، م اعررص الحصي ررة تدررترجع الررذكرطاتف 
ذكرطات الساعي التي مازالّ والص ف وتزعجيرا مرؽ ترار  إلرى أورر، اليرؾاجس السؤلسرةف فارتجرف جدرسيا 

امتا كرالحجر فري لحغرات الحجراج. وفري ىرذا السكراي تار  وتصمع عاشيا تار  أورر،ف أيرؽ ي رف "ألسارر" رر
يكررؾي الل رراءف ل رراء الاّذرراق الررذي تارراش فاررو "مرغرطررّ" اعررظراعا نفدررااف ةررسسو الشررزا  الررصاولي  رراؽ حّسيررا 
بلساررر وإو ررريا لزوجيررا "روجررر" فالحصي ررة إذي تسّثررل مكانررا إلحارراء السذرراعر وعررؾد  الساعرري ومررأو،ع 

 تجص فاو متشّفدا تدكؽ إلاو.لّلشفؾس الياربة مؽ واقاياف ل
 * َزاء البيت: 
وقرررص عرررّؼ ىرررذا السكررراي الاصيرررص مرررؽ ابحرررصاز السفرحرررة والسحزنرررةف ففارررو تاررراش  * بيـــت مخغخ،ـــت:

"مرغرطّ" مع زوجيا "روجر" وا شيا "مكداؼ" وأّمياف وتشاؼ  اشيؼ عالصثء ابةريف وفي أحرص أركانرو وفري 
غرفتيا تااش لحغات مؽ الاذاي الشفدي والسرضف فاّلسا انفردت  شفديا داولوف غارّ فري عحرر مرؽ 

لسؤلسة فتتّذعر أياميا الخالاةف وا شتيا السف ؾد  إلى اب صف وحساسيا الذي فارقتو في لحغة يرأس الذكرطات ا
 والذي تتاّذي لفراقو.

فالساررّ إذي مكررراي ذو عارررصيؽف عاررص إندرررانيف يسثلرررو الجررؾ ابةرررريف وبارررص مأةرراوي يسّثلرررو مررررض  
 "مرغرطّ" وعذا يا مؽ جية أور،ف وعذاي زوجيا "روجر" مؽ جية أور،.

ىرؾ  ارّ تاراش فارو مرع ا شتيرا "أودت"ف يزرّؼ الث افرة عسختلرف أنؾاعيراف ىرؾ بيت الديجة َارز:  *
مكاي للا قات االجتساعاة الراقاةف  وفي زاوطة مشو نجص غرفة الداص  " فارز" التي تسّثل فزراء لسحراور  

فري ىرذه الحارا أ الشفسف ومداءلتيا عكّل رراحة. ىل "ألسار" ىرؾ حّسيرا الرذي تسحره عشروأ ومرا مررارىا 
 وماذا تفال إذا تزوجّ ا شتيا وتركتياأ

وبالتحصيرررص غرفترررو والتررري ت رررع فررري  ارررّ أمرررو الرررذي أعررراد ترتاسرررو وتزطاشرررو الةرررت سان * بيـــت ألبيـــخ: 
"مرغرطررّ". إّي ىررذه الغرفررة تسثررل لررص، "ألساررر" فزرراء لامررلف فظالسررا انتغررر فايررا عررؾد  زوجتررو الدرراع ةف 

 انّ تجسايسا ةاع ا.آم  أي تجسايسا ااناةف كسا ك
غار أي ابقصار شاءت أي تذيص تلػ الغرفرةف فراقيسرا اب رصي. ف رص جراءت "مرغرطرّ" فار  ولاّشيرا 

 جاءت لتؾّدعو الؾدا  ابوار.
فغرفة "ألسار" تسّثل ن ظة الشيايةف في كل مّر ف فساص الفراق ابّون  راؽ "مرغرطرّ" و"ألسارر"ف شريصت 

  اء.ااناة فراقيسا ولاؽ دوي أمل لل
ىرؾ فزراء تدركشو ابحرزايف يساره علرى الرذكرطات السؤلسرة ف سرر "إيفرؾي" يجسرع : َزاء السقبخة* 

مذاعر ابةى لص، "مرغرطّ" و "ألسار"ف ففاو يسكااي الساعي والحاعر. فأمامو تسكي "مرغرطّ" ا شتيا 
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السصفؾنة وحساسيا الساّذيف وعلاو يزع "ألسار" الؾرود السازاء السشصا   صمؾعوف ورودا تلال  ش اء وطيار  
 السصفؾنة تحّ الثر،ف حاملة  سااعيا ابمل الذي يحاا في قلسوف طساا في الاؾد  إلى "مرغرطّ".  

 : . السمن  4
 . زمـغ القرـة:  5-1
 .  زمـغ القــز: 5-1-1

الاساررل  رراؽ الساعررري والحاعررر فرري الروايررةف أّد، إلرررى ررراؾبة دراةررة الرررزمؽ  إّي التررصاول 
فايا. لذلػ ف ص لجأ الصارةؾي إلى ت داؼ زمرؽ ال ررة إلرى قدرساؽ: زمرؽ ال رصف و زمرؽ الؾقرااع. إاّل أنرو 
عثارا ما يتصاول الزمشااؽف و يتسراىى ابون فري الثرانيف و ىرذا مرا حرصز فري "رجرؾ  السؾجرة". إذ ال نجرص 

  واعحة تصن على  صاية عسلاة ال رصف فارل مرا ىشرا  ىرؾ ةررد لاحرصازف دوي الترررطل عغرروث إشار 
الدرد أو زمانو ف و ىذا راجع ربسا إلى أّي الراوي ال يلاس دورا في أحرصاز الروايرةف فيرؾ ال يشتسري إلايرا 

 أو لذخرااتيا.
 . زمـغ الػقائ : 5-1-2

جررؾ  السؾجررة"ف بّي الرواارري لررؼ يررؾرد أّي إشررار  يررراس علاشررا تحصيررص اإلطررار التررارطخي بحررصاز "ر 
تارطخاة محرّصد  )ةرشؾات(ف أو أحرصاز تارطخارة عرارز  ندرتظاع أي ندرتشتج مرؽ و ليرا زمرؽ الؾقرااع.    و 
عررّل مررا اعتفررى عررو ىررؾ ذكررر الذرريؾر. و السررص  الزمشاررة لاحررصاز الؾاقاررة. إذ تشررتغؼ أحررصاز ال رررة علررى 

أعتؾبر(ف لاتجو ابون حام ع ال رة ابولى إلى ابمرام مرص   8)يؾم  محؾرطؽف يشظل اي مؽ الش ظة نفديا
 ةتة أشير إلى غاية شير مارس.

أما السحؾر الثانيف فإنو يشظلل اّتجاه الساعيف و يغؾص مؽ و لو الرراوي فري الساعري الدرا ل 
 بحصاز ال رة ابةاةاةف عؽ طرطل االةترجا .

 يسكؽ تؾزطع أحصاز الرواية على ىذيؽ السحؾرطؽ وفل الذكل السؾالي:و 
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أعتؾبرف ىؾ الذي حاز على اىتسام الرواايف إذ ماغؼ ابحصاز  8ما ي حع أّي الجزء الؾاقع عاص 
أشررير( م ارنررة عالسررّص  الّدرراع ة  6السرذكؾر  فرري الروايررة واقاررة عاررصهف علررى الرررغؼ مرؽ قرررر السررص  الزمشاررة )

ةشة(ف إاّل أّنو كاي يذار إلايا ف ط عشص الرجؾ  عالذاعر  إلى الساعيف الةتحزار وقااع  11ليذا الاؾم )
 مااشة.

 أكتػبخ: 8قبل 
عرراي الررراوي ياررؾد إلررى ىررذه الفتررر ف لادررترجع مررؽ و ليررا أحررصاااع مزررّف يدررّص  يررا فجررؾات فرري   

كاي ي فز في كّل مر  إلى حادارة ماّاشرة تخرصم  الروايةف غار أّي ىذا االةترجا  لؼ يكؽ متدلد عف و إّنسا
 ما ىؾ عرصد الحصيه عشو.

و َي أثشاء ذلظ سـسعت صـػًتا كـان »إذ ياؾد في السصاية  ذاعر  السظلة إلى "انفراليا" عؽ ألسارر 
لالت اا عاص ىذه السص  في يؾم جسع  اشيسا فاو حزي عسال. حاه   (1)«قج غاب عشيا مشح خسذ سشػات

مـغ إحـجى عذـخة سـشة يـا »...عذرر ةرشة مزرّ  11  ا شتيسرا" أيفرؾي"ف و ذلرػ مرؽ رادث ذكر، وفرا
عارص ذلرػ ياسرل الرراوي علرى وعرع ال رار   (2)«مخغخ،ت... لػ عاشت ابشتشا لكانت بمغت إلى ىحا العسخ

في حالة مؽ الّتداؤن. فإي كاي "ألسار" و "مرغرطّ" يحّساي عازيسا إلى ىذه الصرجةف فلساذا االنفرانأ 
ف ص أورد الراوي مدألة االنفرانف و لؼ يذكر ابةساي السؤّدية لذلػ. لاصفع ال ار  لسؾاررلة ال رراء  عحثرا 

نعــع قــج تسّثمــت ليــا تمــظ الخيانــة الفطيعــة » و و الستسّثررل فرري "الخاانررة" عررؽ الجررؾايف إلررى أي ياثررر علارر
التــي تقذــعّخ مشيــا األبــجان، كيــو ي. و ىــي عشــجما كانــت تبكــي، و تشــػح و َــي حالــة يخثــى ليــا مــغ 

 .(3)«األحدان، رأت بيغ ذراعي زوجيا امخأة أخخى، ىي مغ أعّد صجيقاتيا
فيرري امرررأ  "متزّوجررة"ف و أّم لؾلررصف يشتغررر رجؾعيررا إلررى لاررذّكر فاسررا عاررص  ؾعررااة "مرغرطررّ" الاررؾمف 

لارذّكر اانارة  (4)«أّما مخغخ،ـت َفّكـخت بػلـجىا الـحل كـان يشتطـخ رجػعيـا إلـى البيـت»الساّف إذ ي ؾن : 
مـغ : » "عالحس" الاسار الذي جسع "مرغرطّ" "عألسار"ف ىذا الذي عّل يحسيا طالرة عذرر ةرشاؽف إذ ي رؾن

 .، و يبحل الشفذ و الشفيذ َي سبيل رضاك ألدت أناكان يحبظ مشج عذخ سشػات

 

 

                                                           
 .702زطاد  : رجؾ  السؾجة.ص مي   (1)
 السرصر نفدو .ص ي.  (2)
 .704السرصر نفدو.ص   (3)
 .706السرصر نفدو.ص   (4)
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  أكتػبخ: 8بعج  
مشررذ ذلررػ الاررؾمف و عاررص الل رراء الررذي اوررتلط فاررو ابمررل عالاررأسف و الفرررح عابةررى. عّلررّ "مرغرطررّ" 
تااش الاذاي الشفديف كانّ مذاعرىا تحاا في كل شيالف و مع كل دقا ة تتذّكر فايا "ألسار"ف لترررخ 

ا. فررغؼ محاوالتيرا كتسراي ىرذا الررؾت و إوسراده لارؽ في داوليرا طال سرة السدراعص  علرى االنساراز مجرّصدع
 دوي جصو،.

عاي ىذا الررا  الصاولي  اؽ الااطفة و الا لف يتاسيا و يرىل أعرا يا التي ما عرادت تحتسرلف 
أي  مّسرررا أّد،  يرررا إلرررى اإلرررراعة عسررررض أتاسيرررا و ألزميرررا الفرررراشف و لرررؼ يدرررتظع حترررى زوجيرررا الظسارررس

ياالجياف بّي داءىا متؾّلص مؽ الصاولف الذي لؼ ي صر أي يرل إلاو فاشّغفو مؽ الساعري الحرزطؽ. لا رّرر 
الدفر  يا ىروبا مؽ ابحزايف آم  أي يجص الدااد  عؾعا عشياف لاؽ ذلػ لؼ يتح ل عدسس ذلػ الل راء 

ا. السؤلؼ مع "ع نش"ف الرصي ة الاصّو ف التي كانّ ةسس تااةتياف فزادت  ابمؾر ةؾءع
ا للّصيار و للحاا ف ف ص اةرترجاّ "مرغرطرّ"  قّرر عاص ذلػ "روجر" الرجؾ  إلى عارطسف فااي رجؾعع

  أرصقاايا واىتساميا  شفديا.
غارررر أّي مررررض "ألسارررر"ف قلرررس مرررؾازطؽ ابمرررؾرف فسسجررررد أي رأت "مرغرطرررّ"ف ىرررذا الحسارررس طررررطل 

 اؽ ابراععف اةرتا ع فايرا اانارة الذراؾر عالّشرصمف غارر الفراشف يشداي مؽ الصنااف كسا يشداي الساء مؽ 
أّنو كاي أقؾ، و أعشفف إذ كاي مؾجة امتصت لتغظي كل شيءف فلؼ تاص تر،ف ال الزوج و ال اإل ؽ و ال 
رررا محرقرررة إلرررى  السارررّ و ال الا رررل  والؾاجرررس. وعرررادت إلرررى  اتيرررا ال رررصيؼف و زوجيرررا ابونف لتدررركس دمؾعع

 ت السااد.جانسوف تاّفر  يا عؽ ةشؾا
و لاؽ ّ ؾفاتوف كاي الجزر الذي يتلؾ السّصف حاره أورذت السؾجرة مايراف مخّلفرات الرزمؽ الساعريف 
تاركررة ابشررااء الث الررةف الترري ال يسكررؽ حررذفياف و ىرري الااالررة و الررزوج  و اال ررؽف لترجررع إلررايؼ "مرغرطررّ" 

 الرجؾ  اب صي.
 . السؤشخات الدمشية:5-1-3

أي يؾىؼ ال رار   ؾاقاارة عسلروف لرذلػ فيرؾ يزراوف عرسؽ إطرار زمشري  إّي الااتس الرواايف يحاون
 يحّصه عؽ طرطل السؤشرات الزمشاةف التي تصور فايا أحصاز الرواية.

 .  الفرػل:5-1-3-1
وّعفررّ عاررض فرررؾن الدررشة فررري الروايررة. و الترري تاتسررر زمشعررا فلااعررراف تجررري فاررو ابحررصاز وىرررذه 

 الفرؾن ىي: 
 ؾن الخسدة ابولى في الرواية.الذي يغّظي الفر الخرطا:
 و يغّظى أرباة فرؾن في الرواية. الذتاء:
 فر  في الرواية. 25و يغّظى  الرباع:
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وما ي حع على ىذا الت داؼ أنرو غارر متارافإف إذ يذرغل الربارع مدراحة أعسرر فري الروايرة. فلسراذا 
 يا تر، ىذا التؾزطعأ

ز الشياية في كل شريءف إذ تررسل الدرشة كيلرة يّتدؼ الخرطا عسغاىر الخرايف و الّصمارف فيؾ رم
عررراافةف أيرررؽ تف رررص ابشرررجار أوراقيرررا الررررفراء الااعدرررة. و يساررره ىرررذا الفررررلف الارررأس و اإلحسرررا  فررري 
 الشفؾسف عسا يحسلو مؽ مغاىر طساااة كعاسةف عدسااو السلّسص ف و رطاحو السستلعة عغسار ابرض الجافة.

دت فاروف ف رص كانرّ "مرغرطرّ" تاراش حالرة مرؽ الحرزي و و قص الءم ىذا الفرل ابحصاز التري ور 
ا مسظرررر ف و كانرررّ الرطررراح تاررررف ع لسيرررا  اإلحسرررا ف أحرررا   يرررا الارررأس و ابلرررؼف فاانرررّ عاؾنيرررا ةرررساءع

 الزااف.
ررصو جاذ ّاتررو و نغارترروف كسررا تف ررص الظسااررة حدررشياف و ذلررػ فرري قررؾن الررراوي:  ثــع »أمررا "ألساررر" ف ررص فو و

مع ذلظ الخجل، الحل أحّبتـو مـجة شػ،مـة، َخأتـو شـاحف المـػن، ضـعيو شخعت مخغخ،ت تحّجق َي مال
 .(1)«الجدع، مشحط القػى 
َإنو يمبذ الـحكخ،ات عسـًخا، و يحيـل عمـى مـاض  شػ،ـل... و مـغ أجـل ىـحه القـجرة »أّما الّذرتاء 

 .(2)«لمذتاء عمى الغػص َي الساضي، يػّضفو الخوائي لتشداب مغ خاللو الحاكخة
الفرلف ىؾ الرطاح التي تفدص ترتاس ابشااء على ابرضف و تاّكر رفاء السحر و ما يسّاز ىذا 

كشــت تخاىــا غارقــة َــي :»و ىصواروف فتيررّاج أمؾاجررو. و ىري حالررة "مرغرطررّ" الشفدراةف إذ ورد فرري الروايررة 
 )4(3«األَكار و اليػاجذ السؤلسة، و كانت كأمػاج البحخ، يالشع بعزيا بعًزا

و لاالارررو الظؾطلرررةف يساررره فررري الرررشفس الحاجرررة إلرررى الرررّصثءف و ت ررررار  و الّذرررتاء  سررررده ال رررارصف
ــالي » اللارراليف و ىررؾ مررا كانررّ "مرغرطررّ" تدرراى إلررى إيجرراده عجررؾار "ألساررر" :  و َــي مدــاء إحــجى لي

 (4)«ديدسبخ الباردة، قال ليا، و ىسا يتخاذبان أشخاف الحجيث... 

صف و تسزرى الؾقرّ مارو فري اةررترجا  ف رص كانرّ تجرص الرصثء الاراطفي عجرؾار ىررذا الحسارس الؾحار
الذكرطات السذتركةف و الّتي تاؾد  يسرا إلرى مراض ةرااص. و كراي عر م الّذرتاء الحالرػ الرذي يخرّاؼ علرى 
السكرايف يسترّص إلرى الشفرؾسف التري امرتات يأةراف ورغسرة فري تجراوز الؾاقرع و اعتشراه عرؾالؼ الارصمف التري لرؼ 

 ياص ليا وجؾد.

                                                           
 .704السرصر نفدو.ص   (1)
 .110إليام علؾن:  شاة الخظاي الروااي . ص   (2)
 .729مي زطاد  : رجؾ  السؾجة.ص   (3)
 .728السرصر نفدو.ص   (4)
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لة عذرارات كيرباااةف تترؾّىج عسجرّرد ترؾّفر السثاررف ىري أشرسو  تلرػ و كانّ نفؾس ابشخاص محسّ 
التي تحسليا الدحس الدؾداءف التي تسرق و ترعرص عسجرّرد اررظصاميا. فسسجررد أي إلت رى "روجرر" "عرألسار" 

وقػع نطخ الػاحج مشيسا عمى اآلخخ كػميس البخق، َتػّقـجت َـي قمـف كـل مشيسـا نـارا محخقـة، »عاي 
 .(1)«ادونيا جسخ الغز

أّما الرباعف عسا يحسلو مؽ مغاىر الحاا ف فإّنو يصول الشفسف و يخرجيا مؽ حالة ال مسراال . فيرؾ 
الفررررل الرررذي تدرررترجع فارررو ابرض حااتيررراف و الظساارررة جساليررراف و قرررص وردت إشرررارات إلارررو فررري الروايرررة 

ػن صـــفا الجــــػ و أشـــخقت الذــــسذ و ابتدـــست الصبيعــــة، و غـــّخدت األشيــــار عمـــى غرــــ»ع ؾلرررو: 
ــة بيّيــة، مدّ،شــة باألزىــار عمــى اخــتالف أنػاعيــا     »و قؾلررو :  (2)«األشــجار كــان روجــخ جالًدــا َــي غَخ

. و كرذلػف فرإّي الّربارع ىرؾ فررل عرؾد  (3)5«و أشكاليا، تفػح مشيا الخوائع العصخ،ة التي تسؤل الفزاء
الدرفرف اررؼ رجؾعيررا إلررى الظارؾر السيرراجر ف لررذلػ ف رص حسررل ماررو رجؾعررات متارّرر ف رجررؾ  "مرغرطررّ" مررؽ 

"ألساررر"ف و  اتيررا ال ررصيؼ الررذي ىجرتررو فرري ماعرري حااتيرراف و فرري ابواررر رجررؾ  إلررى زوجيررا    و حااتيررا 
 الؾاقّااة.

و قص اناكس ىذا الفرل على "مرغرطّ"ف فساص ةفرىاف انذرح رصرىاف  و اةت ّرت أحؾاليرا حاره 
يا، و َخط سخورىا، و ما ىـي عميـو مـغ حدـغ أن مخغخ،ت كتبت مخاًرا لػالجتيا تخبخىا بػَخة انذخاح»

و ىي حان "ألسار" أيزاف فساص الّل اءات الستاّرر   اشيساف عاد لو  (4)«الحال، و صفاء البال ماّدًيا وأدبيا
و حييـت آمالـو و  ي السخة األخيخة انتعر َؤاده،   و كان بعج أن اجتس  بيا َ»ابمل في اةترجاعيا 

 .(5)«لعير بجونيا، و ي اصصبار عمى ايَتخاق عشياشعخ بأّن ي شاقة لو عمى ا
 .  األيــام: 5-1-3-2

اةررتاسل الررراوي أةلرررؾي ابيررام فرري روايترروف إذ كثارررا مررا يذررار إلررى فتررر  زمشاررة ماّاشررة عاسررارات تررصّن 
 6(6).«و بعـج مخور عذخة أيام مغ اجتساعيـسا األخيخ.. »علايا مثل: 

                                                           
 .732ص مي زطاد  : رجؾ  السؾجة .  (1)
 .739السرصر نفدو.ص   (2)
 .762السرصر نفدو.ص   (3
 .744السرصر نفدو.ص   (4)
 .742السرصر نفدو.ص   (5)
 .739السرصر نفدو.ص   (6)
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و   ف(3)...«و َي أحـج األيـام»و  (2)...«و بعج بزعة أيام»و  (1)«و َي كل األيام الساضية...»
ىي تدتقبل يػمي األربعاء    :» عثارا ما يرّرح  ساض أّيام ابةسؾ ف راعظعا إياىا عسشاةسات حساساة مثل 

 و َي يػم » و قؾلو:  (4)« و الدبت...
ــخ... ــػم كــان دســباس يدــتقبل :»و قؾلررو  (5)«األربعــاء السعــّيغ، وصــل ألبي ــو ي ــو َــي مشدل زائخ،

 .(6)« األحج...
عسا وردت إشارات إلى أيام ماّاشة في الدشة رّرح  يا إّما مساشر   ذكر التارطا السؾافل ليا مثرل: 

. أو يرؾميء إلاروف عحاره يسكرؽ أي ندرتشتج الارؾم مرؽ و ليرا ك ؾلرو (7)« أكتػبخ باردا... 8كان مداء »
أعترؾبرف أي يرؾم  8و ىؾ في ذلػ ياشي الاؾم الرذي يلري يرؾم  (8)« عشج انبالج صباح اليػم الثاني...:»
 .(9)أفرطل مؽ كل ةشة 14الذي يؾافل يؾم   أعتؾبر. و مؽ ذلػ أيزا إشارتو إلى عاص الفرل 9

 . الداعات: 5-1-3-3
"ف إذ يلجأ الرراوي إلرى تحصيرص ابحرصاز عأوقاتيراف رجػع السػجةتاثر اإلشار  إلى وقّ الداعة في "

و  (10)»... َأخح ألبيخ الداعة، و نطخ إلييا و قال الػقت مشترو الداعة الدـابعة«لرو: tقؾفي مثل 
 . (11)« و َي أحج األيام عشجما ضخبت الداعة الخامدة...»قػلو: 

 

                                                           
 .723مي زطاد  : رجؾ  السؾجة.ص   (1)
 .700السرصر نفدو.ص   (2)
 .727السرصر نفدو.ص   (3)
 .779السرصر نفدو.ص   (4)
 .766السرصر نفدو.ص   (5)
 .788السرصر نفدو.ص   (6)
 .701السرصر نفدو.ص   (7)
 .715السرصر نفدو.ص   (8)
   ل" و ماشاه: الخظؾ و السررور و الاسرؾر. و طس راع لسرا جراء فري عاص الفرلف عاص ييؾديف يظلل علاو أيزا اةؼ "الفودم

)أ رطررل(  رراؽ الاذرراااؽ أي  رراؽ ةررفر الخررروج فررإي الايررؾد إنسررا يحتفلررؾي عفرررحيؼ ىررذا غرري الراعررع عذررر مررؽ شررير نادرراي 
 السغري و الاتسة.

مارس( أي فري لالرة  21و ي ع االحتفان  اؽ الغروي و الذروقف مؽ لالة السصر مؽ الذير التالي ل عتصان الربااي )في 
 الراعع عذر مؽ شير أفرطل )و بعثر تفارال انغر:  شؾ إةرااال الجزء الراعع(.

 .528. ص 1999ف دار السارفة الجامااةف اإلةكشصرطةف 4االف جدمحم  اؾمي ميراي:  شؾ إةرا  (9)
 .704مي زطاد  : رجؾ  السؾجة.ص   (10)
 .725السرصر نفدو.ص   (11)
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 (1)«و َي ذات يػم مغ أيام شيخ مـارس البييجـة و الدـاعة الخابعـة بعـج الطيـخ»و في مثل : 
 .(3)« لع تكغ الداعة الثانية بعج مشترو الميل...»و  (2)7«الداعة التاسعة مغ الميل... » و

و لاؽ الراوي كاي أحاانعا يكتفي  ذكر الفتر  مؽ الاؾمف الرذي وقرع فارو الحرصز دوي تحصيرص الدراعة 
والشيـار قـج »و قؾلو: » عشج انبالج صباح اليػم الثاني»و (4)« وعشجما أقبل أول الميل...»ع ؾلو مث : 

شاخ، و شسدو كادت تتػارى عغ األبرار، ثع أخح الفزاء يطمع شيئا َذيئا، إلى أن أقبل الغدق... 
»(5). 

إذ فرري كررل مررر  كرراي يحررّصد زمررؽ وقررؾ  الحررصز  ررذكره اللاررل أو الشيررار أو الرررساحف أو ذكررر م مررل 
 السحاط و اإلطار الزمشي للحصز.

   :. زمن الخطاب4-1
 . الشطام الدمشي: 5-2-1
 .  اإلستخجاعات: 5-2-1-1

يؾّعف الروااي االةترجا ف مرؽ أجرل كدرر ورّط ةرار الرزمؽف و ال يكرؾي االةرترجا  إاّل بحرصاز 
 حصاّ في الساعيف بّنو يتاّذر حكي قرة لؼ تاتسل وقااايا عاص.

يخ أنو لع يكـغ مـغ غ»" ما نجصه في الس ظع التالي: رجػع السػجةو مؽ ابمثلة التي وردت في "
سبف لسجيئيا سػى مخاقبة خيال... خيال َتاة ولجت َي ذلظ البيت مشـح إحـجى عذـخة سـشة إّي أنيـا، 

 .(6)«كانت مشح حيغ رقجت رقادىا األبجّل تحت السخمخ
إّي ىررذا "االةررترجا  الررصاولي" يرررل مررصاه إلررى إحررص، عذررر ةررشة مزررّف ل ررص رحررل  شررا إلررى ذلررػ 

 "مرغرطّ"ف فلذ  كسصىا لاربط ىذه الحاداة  ذكراىا الاؾم.التارطاف الذي ف صت فاو 
و لرؼ يكترف الرراوي عاةررترجا  ىرذه الرذكر، مرّر  واحررص ف و إنسرا كانرّ تلرّل علاررو فري كرل مرّر  لاااررص 
ذكرىررراف فررري مؾاقرررف مختلفرررةف أحاانرررا علرررى لدررراي "مرغرطرررّ"ف و أحاانرررا علرررى لدررراي "ألسارررر"ف فاررراي ىرررذا 

 "."االةترجا  داولي مثلي تاراري 

                                                           
 .780السرصر نفدو. ص   (1)

 .715السرصر نفدو. ص  7 (2)
 .825السرصر نفدو. ص   (3)
 .815السرصر نفدو. ص   (4)
 .744السرصر نفدو. ص   (5)
 .701نفدو. ص السرصر   (6)
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عسررا كرراي يلررّل علررى ذاعررر  السظلررة ذلررػ السذرريص الفغاررعف الررذي أ ررى أي يسحررى مررؽ الررذاعر ف و ىررؾ 
عمـى أّن مخغخ،ـت عشـجما رأت مـا كـان مـغ أمـخ زوجيـا ألبيـخ مـ  صـجيقتيا »مذيص الخاانرةف إذ ت رؾن: 

 بالنر،
كبــخ عمييــا و صــعف احتسالــو، َأســخعت إلــى أّميــا، وقّرــت عمييــا الخبــخ، مطيــخة ليــا عطــيع 
حدنيـا، و شــجيج كــجرىا، غيـخ أّن ىــحه لــع تكـغ ذات عقــل و رزانــة و حكسـة لتدــكيغ جأشــيا، وتيجئــة 

 .(1)« روعيا...
فاانررّ كلسررا رأت "ألساررر"ف أو تذّكرترروف و مالررّ نفدرريا إلارروف ةرررعاي مررا يسررّر أمررام عاشايرراف رررؾر  

الدراشارطؾ يتارّرر دااسراف فلرؼ الخاانة الفغااةف مّسا كاي يؤّدي  يا إلرى رررا  داولري يارّذ يا. و كراي ىرذا 
يرأن الررراوي جيرصا مررؽ تارراره تساررا لرذلػ. و مررؽ االةرترجاعات الصاولاررة ابورر، الررؾارد  فري الروايررة نجررص: 

مشــح أربــ  ســشػات مخضــت أودت َــجعي الــجكتػر تــػرل ىــحا لسعالجتيــا، و مــغ ذلــظ الحــيغ أضــحى »
 .(2)«شعام ىحه األسخة الّرجيق الّرجوق، و السدامخ و األليو، و الجميذ عمى مائجة

إي ىررذا "االةررترجا  الررصاولي الغاررري"ف وررّص عررو الررراوي شخررراة مررؽ شخررراات الروايررةف حارره 
وّعررل مررؽ و لررو ع قررة الرررصكتؾر"تؾري" عالدرراص  "فررارز" و ا شتيرراف و كارررف تظررّؾرت مررؽ ع قررة طسارررس 

 عسرطزةف إلى رصيل حساؼ للااالة.
ةف فلررؼ يررؾرد الررراوي أيعررا مشيرراف و كررّل مررا ىشررا  أنررو وقررص غا ررّ فرري الروايررة االةررترجاعات الخارجارر

اعتفررى عاةتحزرررار ذكرطرررات تخرررّص شخرررراات الروايرررة ف رررطف عدرررد مرررا وقرررع ليرررا فررري الساعررري و ربظرررو 
 عالحاعر.
 . اإلستباقات: 5-2-1-2

ا فري " " السػجـة رجـػعو ىؾ إيراد أحصاز قسل وقؾعيراف عرؽ طرطرل التشّسرؤ. و ىرذه الت شارة قلالرة جرصع
مشاصمررةف و ذلرػ راجررع إلرى ابةرلؾي الررذي وردت فاروف فيرري عسرار  عرؽ ةرررد بحرصاز وقاررّ  إي لرؼ تارؽ

 وانتيّ في زمؽ ماٍض.
و مرررا عثرنرررا علارررو مرررؽ تشّسرررؤ فررري الروايرررة ىرررؾ ذلرررػ الرررذي ورد علرررى لدررراي الظسارررس السارررايؽ لحالرررة 

أو  4يبقـى حيـا مـّجة ي أعمع بالتسام... مغ السسكغ أن يسػت َي ىحا اليػم أو أن »"ألسار"ف إذ ي رؾن: 
 .(3)«أيام ي غيخ 5
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إّي كرر م الظسارررس ىرررذاف ال يسكرررؽ أي نحكرررؼ علارررو عالسررررصاقاةف بّي السرررؾت و الحارررا  مرررؽ ابمرررؾر 
الغاساررة الترري ال يالسيررا إال هللا. و لاررؽ ىررذا التشسررؤ نتح ررل مشررو فرري السدررت سل و عالزررسط عاررص السررص  الترري 

 قّصرىا الظساس. 
ــغ الدــاعة »ثف ف ررص مررات "ألساررر" فرري تلررػ اللالررةف إذ ي ررؾن: و قررص رررصق ىررذا اإلةتذرررا ــع تك و ل

الثانية بعـج مشترـو الميـل إي سـسعت مـجام مػسـتل صـػتا زعـدع أركـان ذلـظ البيـت: وا مرـيبتاه ! وا 
 .(1)« لػعتاه ! لسغ تتخكشي...

لاشو  ىذا كل ما ورد في الرواية مؽ إةتساقات و قص ورد على رؾر  إع ي لحصز لؼ ي ع عاصف  و
 وقع الح ا.
 . الحخكات الدخدية: 5-2-2
 . الخالصة : 5-2-2-1

و فرري ىررذه الت شاررةف يلّخررص لشررا الررراويف مرحلررة طؾطلررةف ت ررّصر عالدرراعات أو ابيررام أو الذرريؾر أو 
و مغ الػاضع أنشا ي ندتصي  تمخيز األحجاث، إي »الدشؾاتف في عزاة أةظر أو رفحات محصود  

 .(2)«عشج وقػعيا بالفعل
قج شال الحجيث و اّتدـ  نصـاق » " نجص: رجػع السػجةو مؽ ابمثلة السؾّعحة ليذه الت شاة في "

الكالم َي ذلظ السداء. ولع يشفخط عقج اجتساعيع إي عشج مشترـو الميـل. و ىـع يـجعػن لسـجام َـارز 
 .(3)«بالعسخ السجيج و العير الخغيج

و ابحاديره السختلفرةف دامرّ أزطرص مرؽ ةرّ ف ص لّخص لشا الرراوي أحرصاز لالرة كاملرة مرؽ الدرسرف 
 ةاعات في ةظرطؽ.

 . الححف :5-2-2-2
اف و قرررص يذرررار إلارررو عاسرررارات ترررصّن علرررى تلرررػ السرررّص   فرررالراوي ي رررؾم عإةررر ا  جرررزء مرررؽ الحكايرررة عسرررصع

 الزمشاةف و قص ال يذار إلاوف و على ال ار  أي يصركو عس ارنة ابحصاز في الرواية.
و » " و مؽ ابمثلرة الصاّلرة علايرا قررؾن الرراوي :  رجػع السػجةكثارا في "و قص وّعفّ ىذه الت شاة 

ف رص أةر ط مرؽ   (4)« بعـج مـخور عذـخة أيـام مـغ اجتساعيسـا األخيـخ صـفا الجـػ و أشـخقت الذـسذ...
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الدرررد فتررر  زمشاررة م ررّصر  عاذررر  أيررامف عسررا تحسلررو مررؽ أحررصازف و ذلررػ ربسررا بنيررا لررؼ تحسررل وقررااع ميّسررة 
  اف فلجأ إلى حذفيا لتدرطع عسلاة الدرد. تدتلزم ذكرى

 . الػقفة:5-2-2-3     
إذ ياسص الراوي في ىذه الت شارة إلرى إي راث عسلارة الدرردف  ؾقفرات وررفاة قرص تظرؾن و قرص ت رررف 
فيؾ ير، أنو مؽ ابجصر قسل مؾارلة الدردف أي ي ّصم مالؾمات عؽ اإلطرار الرذي تجرر، فارو ابحرصاز. 

" ذلرػ الؾررف الرذي ورّص عرو "مرغرطرّ"  و ىاعتيرا فري أون رجـػع السػجـةفي " و مؽ ابمثلة عؽ ذلػ
و إذا بامخأة حجيثة الدغ، حدشة الييئة، جسيمـة السشطـخ، ممتحفـة بـخداء واسـ ، تعبـخ تمـظ »الرواية : 

الصخ،ــق بدــخعة، و ىــي تــحىف و تــأتي، ترــعج و تشــدل ناحيــة الخصــيو بــيغ شــارع ليــػن، و شــارع 
ة عمــى كػســل. إلــى أن وقفــت أخ يــًخا أمــام أحــج بيــػت الذــارع الثــاني، و نطــخت مميــا واجيتــو السذــَخ

 .(1)«الدكة
 : السذيج 5-2-2-4

مػقًعا متسّيدًا ضـسغ الحخكـة الدمشيـة لمخوايـة، و ذلـظ بفزـل... قجرتـو عمـى » إّي السذيص يحترّل 
؛ ففي ىذه الت شاة يتظا ل أو يكراد زمرؽ ابحرصاز  رزمؽ الدرردف  (2)«تكديخ رتابة الحكي بزسيخ الغائف

" إذ كثاررا مرا يتسّثرل رجـػع السػجـةفالسذيص عسار  عؽ قّص مفّرلف و قص كثر اةتاسان ىذه الت شارة فري "
لشا في حؾار وارجي  اؽ شخراات الرواية يغاس عشو الراويف مؽ ذلػف السذيص الذي جسع  اؽ الدراص  

 "فارز" و"ألسار".
 كيو تعير وحجك؟  -» 

 و لع ي أعير وحجل. -
لع ي تدورنا؟ إني أؤكج لظ بأّن خبخ انفرالظ عغ "مخغخ،ت" قج غّسشا جـًجا...  -

 و كشت أحّبيا مغ كل قمبي.
 ذلظ الحف مزى اآلن. -

أراىــا اآلن تبتعــج عشــي، و ي أزورىــا إّي مــّخة واحــجة َــي الدــشة، وأضــّغ أنيــا  -
 (3)«تفّزل قص  ىحه الدّ،ارة

و لرراس مررؽ الزررروريف أي يغاررس رررؾت الررراوي فرري السذرريصف كرري يتظررا ل زمررؽ ال ررص مررع زمررؽ 
 .الذي تجّدص في حفلة الداص  "فاروقؾعوف ف ص يتحّ ل ذلػ عحزؾرهف في مثل السذيص 
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 . التػاتخ: 5-2-3 
 رصورىا انظ قا مؽ كؾي حصاعا ماّاشعاف يسكؽ أي يتاّرر في الروايةف و أّي الاسارات الّصالة علاو ىري 

قص تتاّررف فإّنرو يشرتج لشرا عرّص  ع قراتف  راؽ الحرصز و السلفرؾع الرصان علارو. و قرص وجرصت ىرذه الا قرات 
 " كسا يلي:رجػع السػجةفي "

 . التػاتخ اينفخادل: 5-2-3-1
" حراؽ يتالرل ابمرر رجػع السػجـةأي ما حصز مر  واحص ف و روي مر  واحص ف و يحصز ذلػ في "

دور وظارر فري تظرؾر الفارل الحكرااي. مثلسرا ىرؾ الحران فري مررض "أودت" ا شرة  عحصز ارانؾيف لراس لرو
 الداص  " فارز"ف وماالجة "تؾري" ليا.

و مررؽ ذلررػ أيزرراف مررا كرراي  رراؽ "مرغرطررّ" و ةررلفتياف مررؽ ع قررات وّديررةف  و زطررارات متسادلررة إذ 
غخ،ـت تحـّف سـمفتيا    و لكغ َي إّبان الخبي ، كانػا يتداورون، عمى رغع البعج،  و كانت مخ »ي ؾن : 

 .(1)«أويدىا الثالثة
فيررذه ال رررة لررؼ يكررؽ ليررا أي أاررر فرري تحرطررػ ابحررصازف لررذلػ ف ررص وردت مررّر  واحررص  و غاررر ذلررػ 
عثاراف كزطار  "روجر" و "مرغرطّ" ل سر "إيفؾي"ف و قرة وفا  زوجة "دةاس"ف و زطرار  اآلندرتاي "ماةركا" 

 و أوتيا لساّ الداص  "فارز"... 
 .  التػاتخ التكخارل: 5-2-3-2

و ىرري الحررؾادز الترري وقاررّ مررر  واحررص ف إاّل أّي الررراوي يررذكرىا أعثررر مررؽ مررّر ف و ىررذا الشررؾ  مررؽ 
 رجـػع السػجـة"،. و يدرؾده فري "(2)«تكخار يؤّدل وضيفة التأّكيـج و اإللحـاح عمـى مـا وقـ »الدرد يكؾي 

 حاه ابدوار السيّسةف و الفّاالة في عسلاة الدرد.
ف و واانررة "ألساررر" "لسرغرطررّ"ف (3)مرررات فرري الروايررة( 9ذلررػ نجررص وفررا  "إيفررؾي"ف الررذي تاررّرر )مررؽ 
. إال أنيرا تارّررت عأةرالاس (5)مرات( فري الروايرة 5ف و انفراليا عشو الذي تاّرر )(4)مرات( 6وتاّررت )

يرطرص الرراوي التأّعارص مختلفةف و في مؾاقع متفّرقةف لسا تحسلو مؽ أىّساة في حاا  السظلة "مرغرطّ"ف حاره 
 على حصز ةا ل لزمؽ الدردف يدتحّل التأعاص.

رراف جاليررا تغرررق فرري  ررا  لاغع ف ررص كرراي تارررار أمررر وفررا  ا شتيررا أمرررا ميّسرراف بنررو تررر  فرري نفدرريا جرحع
أحزانيا و تيسل واجساتيا الزوجارةف مّسرا أّد،  زوجيرا إلرى الخاانرة. و ىرذه الحادارة كانرّ الّزرربة الثانارة 
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يّ "لسرغرطّ"ف فلؼ تدرتظع احتساليرا.  وأّد،  يرا إلرى اّتخراذ قررار اإلنفرران عرؽ "ألسارر"ف تحرّ التي وجّ 
 عغؾ  نفداة قاةاةف فجشّ نتااجو السؤلسةف ونصمّ علاو أشّص الشصم.

 . التػاتخ الستذابو: 5-2-3-3
الدرردف أي أي الراوي يدررد مرر  واحرص ف مرا حرصز عرص  مررات و فري أزمشرة مختلفرة وىرذا الشرؾ  مرؽ 

ييصث إلى اوتزان الزمؽ مؽ و ن اإلشار  الدردية الؾاحص ف التي تدتؾعس ما حرصز مررات متارّرر ف مرؽ 
" ك م "مرغرطّ" مرع السرعرعف و تؾرراتيا إّياىرا عارصم الترأّور فري الارؾد  : رجػع السػجةذلػ نجص في "

أو ورروج "مرغرطرّ" للتشرّزه  (1)«لقج قمت لظ غيخ مخة أن ي تتأخخل َي الخجػع عغ الػقت السعـيغ لـظ»
و الت رراء  (2)«و َــي أكثــخ األيــام كانــت تخــخج لمتشــّده مــ  السخضــ  و مكدــيع»مرع "السرعررع" و "مكدرراؼ" 
 .(3)«نعع أججه مخارا، لكّشي كّل مّخة ألسحو عغ بعج أسيخ َي شخ،ق آخخ: »السرعع "عألسار" حاه ت ؾن

ّت شارات الزمشارة التري تتاحيرا الصراةرات " روايرة إحترؾت علرى مجسرل الرجػع السػجـةو عسؾما فإي "
الدردية الساارر ف و وّعفّ فايا ع صر اإلمكاي. و قص حاولشا جاىصيؽ اةتخراج جسالارات ىرذا الّتؾعارف 

 الزمشي السحكؼ.   
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  :الملحـق
م مرؽ 1886ولصت مي زطاد  في  لص  الشارر ف عفلدظاؽ في الحادي عذرر مرؽ شرير شرسا  عرام 

ىررؾ "إلارراس فخررؾر زطرراد " و مررؽ أم فلدررظاشاة السؾلررص و السررؾطؽف ةررؾرطة ابرررل. ىرري "نزىررة أي لسشرراني 
ولاررل ماسررر" كرراي أ ؾىررا روماناررا و أميررا أراؾديكدرراة فدررسااىا يررؾم والدتيررا "مرراري"ف اررؼ رزقررا مؾلررؾدا ذكرررا 

 .(1)عاصىاف مات طف ع ا ؽ ةشة واحص ف فس اّ  وحاص  أ ؾطيا
ّ الثالثررة عذررر مررؽ الاسرررف أدولررّ مصرةررة راىسررات الزطررار ف فرري تالسررّ فرري الشارررر ف و لسررا  لغرر

( في ال دؼ الصاوليف و مشيرا 1903حتى عام 1899عاشؾطر   لسشاي حاه قزّ أربع ةشؾات )مؽ عام
اف رجاّ عاصه إلى الشارر . انت لّ إلى مصرةة الراىسات في  اروتف حاه قزّ عامعا دراةااع واحصع

(2) 
مع والصييا إلى ال اىر ف حاه عسل في جرطص  )السحروةة(ف    و ف انت لّ مي 1903و في ةشة 

فرري دار والررصىا زادت ا افتيرراف و نسررّ مؾىستيرراف عدررسس الساعررة ابد اررة و االجتساعاررة الترري أحاطررّ  يرراف      
 (3)و رعتياف حتى أرسحّ تجاص مع الارباة اللغات الفرنداة و اإلنجلازطة و اإليظالاة و ابلساناة.

زطرراد " تتساررز عكتاعررة الذررار عالفرندرراةف و حسيررا للالررؼف و شررغفيا عاللغرراتف كسررا كانررّ عانررّ "مرري 
ىاجرت أةرر  "مري" إلرى  1907تجاص الازث على الساانؾف و كاي والصىا يذجايا و يؾّجييا. و في عام 

مررف حاه احتررث "إلاراس زطراد " ميشرة الررحافةف و علارو ف رص أترال لسري أي ترروي عسأىرا عرالالؼ فري 
 اىر ف التي كانّ عارسة الفار في الذرق...ال 

والظّ ميف عحكؼ عسل ابيف كسار الاتاي و الررحفااؽف و  رذلػ تسلرؾرت مؾىستيراف ارؼ درةرّ 
اللغترراؽ اإلنجلازطررة و ابلساناررة. و عاررص أي نذرررت ديؾانيررا ابونف و م االتيررا ابولررىف فرري جرطررص  أ ايرراف 

 .(4)لفتّ إلايا ابنغار عسا تستاز عو مؽ مؾىسة
 
 
 
 

                                                           
.      1982ف 1ةررلسى الحفررار الازبررري: عررؽ م ررصمتيا لسؤلفررات مرريف السجلررص ابونف مؤةدررة نؾفررلف  اررروتف لسشررايف    (1)

 .8-7ص ص 
. ص 1969ف 1وداد لدرركاعشي: مرري زطرراد  فرري حااتيررا و آاارىررا. دار الساررارثف كررؾرناش الشاررلف ال رراىر ف مررررف    (2)
16. 

رقاررة شررروانة: التجربررة الشفدرراة فرري أدي مرري زطرراد ف عحرره م ررصم لشاررل درجررة الساجدررتار فرري ابدي الاربرريف جاماررة   (3)
 .03. ص 1998/1999قدشظاشةف 

 .4 السرجع الدا ل. ص  (4)
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و قرص تزرراعفّ عؾامرل عصيررص  لرر ل مؾىستيررا ابد ارة و دفايررا نحرؾ ابمررامف ف رص ةرراعصىا الؾةررط 
الذي نذأت فاوف و ما تلّ تو مؽ اىتسامف ةؾاء مؽ والصىاف أو مؽ كسار الاّتاي و اإلع مااؽف اؼ إرادتيا 

الدراص" فري تؾجاييرا الؾجيرة  و عكؾفيا على ال راء ف و الشيل مؽ مختلف الالؾمف اؼ دور ابةتاذ "لظفري
 (1)الدلاسةف نحؾ دراةة الارباةف و ىذه كليا عؾامل فدحّ الظرطل أمام "مي" للشسؾ 

 تتعجد األسساء، و السدسى واحج: 
مررؽ الساررروث أي كررل أديررس أو فشررايف يختررار لشفدررو اةررساع مدررتااراع يذررتير عرروف حتررى يكرراد اةررسو 

زطاد "ف ف ص عرفشاىا عاةؼ مدرتاار ىرؾ "مري"ف و ىرؾ اةرؼ  الح ا ي يشدى. و ىذا الا م انظسل على "مي
 أشارت علايا عو أمياف عأي تشحّ مؽ اةسيا ماري اةسعا عرباعا جصيصا فااي "مي".

و قسررل ىررذا االةررؼ كانررّ تسزرري أعساليررا عاةررؼ" إزطررس كؾباررا"ف فيررؾ االةررؼ الررذي وّقاررّ عررو عرراعؾر  
أنيا لؼ تحتفع  يذا االةؼ فري مؤلفاتيرا ال ح رةف و إنسرا أعسالياف و مّذعراتيا السدسا  "أزاىار حلؼ"ف غار 

عانرررّ فررري كرررل مرررر  ترشرررص إلرررى اةرررؼ آوررررف يحسرررل فررري اشايررراه أدلرررة  و ماررراني ترررؾحي عرررؽ الس ررران الرررذي 
 .(2)وّقاتو

فاوترارت اةررؼ "شررجاة" لسؤلفررات "الحرس فرري مصرةررة" و "الدررشصعاد". و اةرؼ "رأفررة والررص" فرري م رراالت 
ر"ف و "عااص " في م االت أور،. غارر أي "مري" ىرؾ االةرؼ الرذي عرفشاىرا عرو مؽ كتا يا " اؽ السص والجز 
 أعثر مؽ اةسيا الح ا ي.

 محشة "مي":
ررا عاطفاعرراف و نفدرراا. ف ررص تؾالررّ علايررا  ررا عررراسة فرري مررررف ةررّسسّ ليررا انتااةع عاشررّ "مرري" أيامع

اف إاّل و تراي ااناة عجرح أ لغ. فاانّ م حشتيا غار كل السحؽف ابحزاي و السرااسف ف  يظاس جرحع
ف لتفجرررع اانارررة عارررص شررريؾر 1928ف ررص مرررات مفّجرررر مؾاىسيرررا و مرشرررصىا ابةرررتاذ "يا رررؾي ررررروث" ةرررشة 

ارؼ  10/04/1930ف لتف رص عارصه الحسارس ابوحرص جسرراي فري 24/10/1929ماصودات عسؾت والصىا فري 
 .21/02/1932مؾت أميا في 

ؾّدت الررصناا فرري وجييرراف و اعتزلررّ السذرررف   فلرؼ يسررل ليررا عاررص ذلررػ مرؽ مررؤنس فرري ىررذه الحاررا ف فاةر
إي ىشررا  أمرررعا يسررزق »... و عاررص ذلررػ عاثررّ  رةررالة إلررى ا ررؽ عسيررا "جؾزطررا زطرراد  " ىررذا م ظررع مشيررا 

أحذرررااي و يساتشررري فررري كرررل يرررؾم و كرررل دقا رررة... ل رررص تراعسرررّ علرررّي السررررااس فررري الدرررشؾات ابوارررر ف        
شؾطة أعثر مشيا جدصيةف فجالتشي أتداءن كاف يسكؽ لا لي و ان ّزّ علي وحصتي الرىاسة التي ىي ما

 .(3)«أي ي اوم عذاععا كيذا
                                                           

 السرجع نفدو. ص ي.  (1)
 .32رقاة شروانة : التجربة الشفداة في حاا  مي. ص   (2)
 .230وداد لدكاعشي: مي زطاد  في حااتيا و آاارىا. ص   (3)
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 يررذه الرةررالة وقاررّ مرري فرري الفرراف ف ررص اّتخررذىا ا ررؽ عسيرراف الررذي ااتسشتررو علررى أةرررارىا و نفدررياف 
إلى مدتذفى ابمراض الا لارة و الاررساة فري  1932أيار  16دلا ع على جشؾنياف لتخرج مؽ  اتو في 

مرررو  لررؼ أشررير مزررربة عررؽ الظاررام تاسارررعا لرفزرريا لؾاقررع مررؤلؼ و عررالؼ  10قزررّ مرري فاررو »وت  اررر 
عرامتيا يؾم كانّ مرطزة  كانّ ع  رطس في الظاؽ عا ليا و "مي"السأةا  الح ا اة في حاا   .تتؾقايسا

 .(1)«عزالء مؽ أي ة ح لذص  حزنياف و
ر لاؽ عسداعص  ابرصقاءف أورجّ مرؽ السدتذرفىف و و رعايرةف مّكشاىرا مرؽ  ا وتلّ رّ مرشيؼ اىتسامع

 الرجؾ  إلى طسااتياف غار أي الازلة ع اّ طاعاة على نفديا. تجاوز محشتياف و
غار أي مرعيا الستشاويف الذي كاي يراودىا لؼ يتركياف تشتج مؽ إ صاعاتيا أعثر. ف ص تؾفاّ يرؾم 

 ال حفشة مؽ أرصقاايا ال صماء.ف و لؼ يدر وراء ناذيا إ1941تذرطؽ ابون )أعتؾبر( ةشة  19
 آثار مي:

عانرررّ مرري تتليررى عرررؽ نفدرريا وىسؾميرررا »إي أىررؼ مررا يرررذّكرنا  ررر"مي"ف ىررؾ ررررالؾنيا ابد رري حارره 
الااطفارة ابد ارةف عابشرراار و اإلشرتغان عالحركرة الشدرراااةف و حترى عالترألاف  والترجسررة و تالرؼ اللغررات. 

دعرراءف و مظارحررة ابديسررات... وىررذه ابلياررة قادتيررا إلررى  اررص أي ىؾاىررا ابعسرررف كرراي فرري التحررصز إلررى اب
 .(2)«اتخاذ مشزليا نصو  أد اةف يؤميا ابرصقاء و أع م الفار وابدي كل يؾم ا ااء مؽ كل أةسؾ 

و لر"مي" عص  آاار أد اة ذات قاسةف تشؾعّ  اؽ الذار و الس ان و الروايةف  ومشيا ما ىرؾ مؤّلرف 
 ا:ومشيا ما ىؾ مترجؼف وأىسي

ـــار حمـــع) كمســـات ف )1920( وعررراتو مررري ةرررشة باحثـــة الباديـــة(: و ىرررؾ شرررار عالفرندررراةف )أزى
( و ىري مجسؾعرة سػانع َتاةف )1922( و ىؾ مجسؾعة مؽ الخظس االجتساعاةف طساّ ةرشة وإشارات

( و ىررؾ ماالجررة ل زرراة الظس اررة االجتساعاررة. السدــاواةف )1922مررؽ الشغرطررات جساررّ و نذرررت ةررشة 
ــيغ الســج و الجــدرف ) 1924 ( ةررشةالرــحائو) ( ضمســات و أشــعة( م رراالت أد اررة و شررارطة وفشاررةف )ب

( و ىسرا محاعررتايف غاية الحـق( و)رسالة األديف إلى الحياة العخبيةم االت أد اة و شارطة و فشاةف )
 (.مخصػشات(ف )رسائل مي)

ىذا عالشدسة لآلاار السؾعؾعةف أما السترجسرة ف رص ن لرّ "مري" عرص  كترس مرؽ لغاتيرا ابررالة إلرى 
 الارباة و قص ةاعصىا في ذلػ إت انيا بعثر مؽ لغة و أىؼ ىذه اآلاار: 

( مش رررؾن عرررؽ الحـــف َـــي عـــحابف و ) 1911( مش رررؾن عرررؽ ابلسانارررة ةرررشة ابتدـــامات و دمـــػع)
 .(3)1925( مش ؾن عؽ الفرنداة ةشة لسػجة رجػع او ) 1925ابنجلازطة ةشة 

                                                           
 .- تررث -15ف14. ص ص 1ةلسى الحفار الازبري: عؽ م صمتيا لاعسان الااملةف ج  (1)
 .116ا. ص وداد لدكاعشي: مي زطاد  في حااتيا وآاارى  (2)
  - تررث – 257. ص 1986ف 1حشا الفاوؾري: الجامع في ابدي الاربي الحصيه. دار الجالف لسشايف    (3)
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و ىي الرواية التي تشاولشاىا عالصراةة و ن ما ت صم في الفرل الثاني مؽ ىرذا السحره وقرص ن لتيرا 
. و لاررل الدررسس فرري ذلررػف ىررؾ تأارىررا عسزررسؾي الروايررةف      1925"مرري" عررؽ الااتررس الفرندرري" رادا" ةررشة 

تررررجؼ جانسررراع مرررؽ الارررذاي الرررذي كانرررّ تحاررراه "مررري"ف إذ يرررصور و عالظرط رررة التررري رررراغّ  يررراف فأحرررصاايا ت
مؾعؾعيا حؾن "مرغرطرّ" تلرػ السررأ  التري عانرّ فري حااتيراف مرؽ اآلالم السختلفرةف ف رص ررصمّ عسرؾت 
ا شتيرررا و فلرررذ  كسرررصىا "إيفرررؾي"ف فغاررررّ فررري عحرررر مرررؽ ابحرررزاي جاليرررا تشدرررى مرررؽ حؾليررراف و ال تشتسرررو 

لترررصم ااناررة فرري حسيررا و كسرطاايررا ابنثررؾيف  تلررػ الخاانررة الفغااررة للسررؤامرات الترري كانررّ تحررا  حؾليرراف 
 التي ارتاسيا زوجيا "ألسار"ف مع رصي تيا التي ااتسشتيا "ع نش". 

لاتحررؾن ذلررػ الحررس الس اارري الررذي تاشررو "بلساررر" إلررى عغررض و كررره عساررلف أد،  يررا إلررى طلررس 
ناررة مررؽ ا ررؽ عسيررا "روجررر"ف غاررر أي االنفرررانف و ىررذا مررا وقررع فارر . و عزررغط مررؽ أميررا تزوجررّ اا

"ألسار" أوذ ماو قلسيا و ىؾاىا و عؾاطفيرا. وةركؽ مكانيرا الحرزي و الا عرةف لف رصه و لف رص ا شتيرا التري مرا 
ةشؾات مؽ االنفران أي تلت ي "مرغرطّ"  ر "ألسار"ف في ذكر، يرؾم  5نداتيا قطف لتذاء الرصث و عاص 

ل رراء  صايررة مأةررا  جصيررص ف ف ررص أحاررا فرري قلسيررا مذرراعر الحررس مررا د "إيفررؾي" الحررادي عذرررف فارراي ىررذا ال
ال صيسة و حشّ لذلػ الحساس الؾحاصف الذي رأتو فري حالرة يحرّؽ علايرا الحجرر. لارؽ الاؾاارل كانرّ أعسرر 
مشيرراف فيرري مرتسظررة عدررّشة الررزواج مررؽ رجررل آورررف و ا ررؽ ليسررا "مكدرراؼ"ف فحتررى لررؾ ةررامحتو و تشاةررّ 

 اىشة ال تدسل ليسا  ترلال السكدؾرف و إحااء الساعي.غلظتو الفغااةف فالغروث الر 
إي ىذا الذاؾر ةسس "لسرغرطّ" الاذاي و السرض الستاررف الذي أار علايا كثاراف و عالرغؼ مؽ 
ا اعتدراي حسيراف فلرؼ يرشجل  مااملة "روجر" الحدشةف و مداعصتيا على تخظي أحزانياف و محاولتو جاىرصع

ا "لسرغرطّ"ف لتادر كرل ال ارؾد التري تاّسليراف  و ترجرع في ذلػف ف ص كاي مرض "ألسار" ةس سعا قؾطعا و دافاع
إلاو لت زي ماو ةاعات كانّ ابوار  في حااتوف ف ص مات "ألسار" و ىي عجؾاره تسكاو  و تسكي حالياف 

 وحسيا الزااع.
وبسؾت السشاز  الاشاص "ألسار" كاي الفرج اإللييف حاه قزي على قظس مؽ أقظاي الررا ف و اوتفرى  

 ذلػ الاامل ابةاةي لاذاي "مرغرطّ". فاادت عاص ذلػ إلى  اتيرا و زوجيراف الرذي طران انتغراره علرى 
ا ذراعاو  و قلسو ليا. فارسل محسؾبا أ ص الصىر  .     جسر ابشؾاق و الغار ف لتجصه فاتحع
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مرؽ السغالظرة أي نجرزم عالؾررؾن إلرى نترااج حتسّارة في نياية عحثشا ىذا يجصر  شرا أي ن رؾنف  أنرو 
ونياااةف في نياية أّي عحه. فالساحه الح ا ي ىؾ الذي يفتل عاسلو آفاقا جصيرص ف تاسرل علرى اةرتسرارطة 

 السحه. وما عسلشا ىذا إاّل حل ة في ةلدلة السحؾز ابد اة التي تيتّؼ  صراةة الرواية.
فرري "رجررؾ  السؾجررة" "لسرري زطرراد " إلررى أّي ىررذا السررشيج فرري قادنررا عحثشررا "تحلاررل الخظرراي الرواارري" 

تشاون الروايةف يكذف عؽ جسالّااتيا و أد ّاتياف فيؾ ييتّؼ عالخظراي ابد ريف وطسارص عشرو كرل مرا لراس لرو 
ع قررة عررابدي. والررصارس فرري ذلررػ ال يخزررع الصراةررة لسررشيج واحررص. فررذلػ يجالررو يغفررل جؾانررس جسالاررة 

اشررو ال يتررؾانى عررؽ تؾعاررف أعثررر مررؽ مررشيج فرري الصراةررة الؾاحررص . عغرررض آوررري فرري الاسررل ابد رري. ول
 اةتثار  أعسر قصر مؽ مكشؾنات الاسل ابد ي. 

 وىذا ما حاولشا اعتساده في دراةتشا ىذهف وقص أفرز ذلػ عص  نتااج أىسيا: 
إي "رجؾ  السؾجة " رواية تسزج  اؽ ورااص الرواية الا ةاكاة والرواية الجصيص . ف رص  -

تسصت الرواااة طرط ة الرؤطة مرؽ الخلرفف والتري يغلرس فايرا دور الدرارد الارالؼ عكرل شريء. كسرا إع
 وّعفّ في راغة الخظاي أعثر مؽ نؾ .

يغير في الرواية اىتسام عالغ عاشرر الزمؽف ف ص وّعفّ أغلس الّت شاات الّزمشاةف  سراعرة ترشّؼ  -
 عؽ الس صر  الفشاة.

ىي رواية مترجسةف فإّنيا لؼ تف ص جسالّاتيراف ف رص أعدرستيا "مري عالرغؼ مؽ أي "رجؾ  السؾجة"  -
زطاد  " جساال فّشاا إعافااف يرجرع ذلرػ إلرى أةرلؾبيا الّراقري فري الترجسرةف فيري ال تتررجؼ الالسرات ف رط 
وإنسررررا تترررررجؼ مايررررا ابحاةرررراس. " فسرررري زطرررراد " تغررررؾص أّوال فرررري الاسررررل ابد رررري لررررتحّس عسررررا تحّدررررو 

 ػ إلى الاربي.الذخرااتف اؼ تش ل ذل
أعدرررسّ "مرررري" الروايررررة طاعارررا واّررررراف عإعررررافتيا عاررررض الالسرررات والاسرررراراتف الترررري تررررؾحي  -

 عذخراتيا وا افتيا الارباة.
 تتشاون الرواية قّرة تذسو جانس مؽ حاا  "مي" وتت ءم ورومانداتيا. -
  تجراري تتذاعو "مرغرطّ" و"مي" كثارا في عذا يساف ونفداتيساف ف رص عاشرّ "مرغرطرّ" عرصّ  -

نفدراة فري حاررا  "مري" كتجربرة الحررسف وعرذا يا الستارّرر فارروف وتجربرة السرؾتف مررؾت ابقراريف ومررؾت 
 الحساس.
اةتظاعّ "مي" و ن ترجستيا " لرجؾ  السؾجة" أي تادسيا طاعايا ابنثؾيف لغة ومزسؾنا  -

 إلى درجة أّنشا نااد نغفل مؤّلفيا ابرليف ونشدسيا إلايا.
ؾي قررص أنياشررا عحثشررا الستؾاعررعف الررذي نرجررؾ أي يكررؾي  صايررة النظرر ق دراةررات  يررذه الشتررااج نارر

تدررتحل االىتسررام عحااتيررا أوررر، فرري مجرران الروايررة كفررؽ أد رري. و"مرري زطرراد " عرررؾر  وارررةف فيرري 
 وأد يا.
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