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الشعري
جدليّة
ً ديوان سحيم لغازي القصييب أمنوذجا:والسردي
ّ
ّ
 محدان حمسن احلارثي.د

أستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب بباجلرشي يف جامعة الباحة
:امللخص
يسعععا الب ععر لدراضععة الععاي السع دم اللععع م مععن ّععتر جدليرعة ي يرعة ا ا ع حلععور ماليععاا السع د تب يتععي او يلععي ال رععو اللععع ية
ديوانعي (ضع ي ) حنعا ر مقاربعة حلعور السع دم يعج مع هي مليلعف معع اإليعاد معن
 من ّتر جت بة القرعي،كتج بة ماليرة هلا تهدايها غاايهتا
 يبين الب ر مدّت خمتر اً عن حلور الس د،م اهي نقدية اتيح تيقاً اضعاً للتلقف التأ يل بعد اوطئة عن اساؤالا الب ر ا ويعااي اقسيمااي
 يت ععا ر الب ععر حل ععور الس ع دم مععن ّ ععتر ععورين،ًال رععو الل ععع ية اإلإ ععار خص ئععايو ّراار ععها ه ععو مععا ال يتع ععارو م ععع اقاطعهععا ي ير عا
،  املكعا،  الومعا،يت ا ر (الع ا م
عتلمى معدى
 كمعا ن ر، او يلعي لعكل
.ّائة الم ت نتااي الب ر

، اآللياا الس دية لتخليج البىن الس ديرة: اثنيا،) املونولوج الداّلف، اجلمالياا الس دية (امللهد: أوال:تضاضيني
 مدى عف املبدع، يسعا الب ر لإلجابة عن اساؤالا ع د مدى الاي الس دم اللع م،)اللخرياا
 تعق ذل، خضاية خص ما د يثريه الت ا ر الب ثف من اساؤالا تّ ى،جناح الس د اكسري غ ااية اللع م
. الس د؛ اللع ؛ البطل؛ املونولوج الداّلف؛ امللهد؛ ال ا م:الكلمات املفتاحية

The Narrative vs. Poetic Dialectic in the Creative Discourse: Sohaim Collection of Poems as an
Example and a Case in Point
Dr. Hamdan Mohsen Al Harthy
Associate Professor of Literature and Criticism, Department of Arabic Language
Faculty of Science and Arts in Baljurashi at Al Baha University

Abstract:
This research paper seeks to study the synergy and coaction of the narrative and poetic styles through an artistic
dialectic that monitors the presence of narrative aesthetics, structures and its employment in poetic texts as an
aesthetic experience with its own goals and objectives. Through the experience provided by AlQasabi's collection
of poems (Sohaim), we will attempt to explore the narrative presence approach in accordance with an analytical
methodology drawing upon critical approaches that present broader horizons for reception and interpretation
following a preface including the questions, variations and sections of the current research. This research further
builds upon a brief introduction about the presence of the narrative style in poetic texts, indicating that its
distinctive characteristics aren’t conducive to artistic conflict, This research addresses the presence of the narrative
style in poetic texts from two basic perspectives, namely: Firstly: Narrative aesthetics and mechanisms (Scene and
interior monologue), Secondly: The narrative structure, addressing (Narrator, Time, Place and Characters), through
which this research paper seeks answers for questions related to the extent of synergy and coaction between the
narrative and poetic styles, the extent of the author's awareness and his employment thereof. The research further
seeks to assess how successful is the narrative style in breaking the poetic lyricism in addition to other questions
that this research approach may raise. This is followed by a conclusion including the research results.

Keywords: Narration, Poetry, Interior Monologue, Scene, Narrator
.

- 127 -

د .محدا

مقدمة:

دم :ديوا ض ي لغازم القري تمنوذجاً.
م الس ر
سن احلارثف :جدليرة اللع ر

ل القور ب قاء ال وع ئايو ال وع األديب موضوعاً مهماً كثري من املقارابا ال قدية للرت ليست
ابلقرري  ،لكن القور إبماع الت ا الا الب ثية علا يك احد ال يبتعد كثرياً عن مواع نقاء ال وع ،ال نعدم من
ّالف ال ال ظ  ،مارس إ ركاً مل عاً ان ش مقوالا التمييو بني اللع م الس دم علا تضاس ّرااري
تضاليبي ،هو ما تإار اليي بعض الباحثني بقولي " خ نظ ية األنواع حيمل معىن التعدد كث األنواع ،أل اللع
ليى نوعاً احداً خمنا هو عد تنواع ،منط من تمناط اخلطاب األديب الكم يل السماا اللغوية اجلمالية الت
()1
مققت بوجي ت آبّ ييما يطلج عليي اللع ".
يهدف اخلطاب اللع م حواره مع الس دم خص " ّلخلة الساكن خعاد ب اء لااي ال اهن املع
الوجودم ل تكو ريد ص اعية ابمتياز ،جدي ابإل امة الوجود الكي ونة اللع ية احلداثية ّارج االعتباراا
امل اكواا ال قدية التأ يلية اإلطت ية املتعالية ،ابعتبارها ض ر إ ط حيا كتاب( ، ")2هو مايعين ختليج
ّطاابا إع ية م لت ة علا األج اس األدبيةعلا اّتتيها ا روعها مما جيعلها تكث ث اء ّروبة خنتاج املعىن.
خ امله ليى جود الس دم اللع م ت العكى ،بل ط يقة او يلي اضتثماره.
يتغيرا الب ر دراضة الاي الس دم اللع م من ّتر جدليرة ي يرة ا ا حلور مالياا الس د تب يتي
او يلي ال رو اللع ية كتج بة ماليرة هلا تهدايها غاايهتا.
ديواني (ض ي ) حنا ر مقاربة حلور الس دم يج م هي مليلف صلف ،مع
من ّتر جت بة القر
اإلياد من م اهي نقدية اتيح تيقاً اضعاً للتلقف التأ يل بعد اوطئة عن اساؤالا الب ر ا ويعااي اقسيمااي،
يبين الب ر مدّت خمتر اً عن حلور الس د ال رو اللع ية اإلإار خص ئايو ّراارها هو ما ال
يتعارو مع اقاطعها ي يراً.
ع دما يو ف اللع م طا اا ال ث م يإني يليد من طا اا ال ث الت يعد الس دم تكث ها تمهية ،مع
ذل يت ميك ي الكهاب بعيداً د عف مايل يتجا ز اللكل خص اءاا ا ع التج بة اجلمالية انلتاحها علا
الوا ع حبموالاي التارخيية احللارية السياضية السيسيولوجية  socialحير ا لغل القريد ابألعماق اجلوه
كأضاس العملية اللع ية.
خ خدراك ا ا ب اخليوط الابكها بني الل و ال حيتاج خص الكثري من خمعا ال ظ لوضوحي أل الل و
ييما بي هما اتبادر التأثري ،د اؤث ييها العوامل االجتماعية نلسها" ( ،)2يع ى البعض ت األدب "إكل مايل
( )1ري يي ،يل  ،ملاهي نقدية ،ا مة :مد عرلور ،ضلسلة عامل املع ية  ،110الكويت (1987م).176 ،
( )2غوايل ،عبد القادر ،اللع م الس دم القريد املغ بية املعاص  ،جملة نو ى ،ع  ،87يوليو(2016م).85 ،
( )3ضارا  ،جا بور ،ما األدب ،ا مة مد غ يمف ،دار العود  ،بري ا ،لب ا  ،ط1984( 1م).2 ،
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()1

اعبريم لي ما يسوغ اعبريااي ،جيعلها جوءاً من الل و اجلميلة عامة"...

هو من املبالغة ليكو "اللع هو العامل

)2(.

د مور خص لغة "
يإ العمل الس دم "بوصلة والً يلتقف مع اللع هكا التوصيف ،مع نو ع ض دم ابتعاد عن الغ ااية
()3
عن اإلض اف التكثيف".
ذه ر ال ابرا ( )Roland Barthesاع يلي للس د خص كوني "ا اابية الع اص ت األركا
()4
املقتلياا".
تايً كانت ال التع يلاا العباهتا يإ مايهم ا م ها هو اضتثمار امكاانا الس دم علا مستويف
اجلمالياا الب ية.
خ ما تكدا عليي غالبية الب وث ت ه اك حد داً لللع م تّ ى للس دم ،غري ت ذل ال مي ع من
اقاطعاا مالية يلتقيا من ّتهلا ،من ه ا يت ا ر الب ر حلور الس دم من ّتر ورين تضاضيني:
أوال :اجلمالياا الس دية (امللهد ،املونولوج الداّلف .)Interior Monologue
ً

اثنيًا :اآللياا الس دية لتخليج الب ية ،يت ا ر (ال ا م ،الوما  ،املكا  ،اللخرياا) ،يسعا الب ر
نتلمى مدى
لإلجابة عن اساؤالا عن مدى الاي الس دم اللع م ،مدى عف املبدع او يلي لكل  ،كما ر
جناح الس د اكسري غ ااية اللع م ،خضاية خص ما د يثريه الت ا ر الب ثف من اساؤالا تّ ى ،تعق ذل
ّائة الم ت نتااي الب ر.
أوال :اجلماليات السردية:
أ-املشهد (:)SCENE
يعد امللهد اك يكاً م متً بني الل و الت اضتثم اي بط ق متلا اة ،خ كا اراباطي ابللن البر م
اروراً ي يَاً
كالسي ما هو األكث انتلاراً ابعتبار د ره احلاض ييها ،خال تني انتقل خص الس د ليل ركل عرب الوصف َ
ي هض علا الس د ك اجة ي ية مالية.
د اضتثم اللع م امللهد ضعياً م ي للتخلص من الغ ااف ،خذا يقدم امللهد ع ضاً لللعل الس دم يليي "
حيتج ال ا م يتتكل اللخرياا بلساهنا هلجتها مستوى خدراكها يوداد امليل خص التلاصيل ،خص اضتخدام
()5
تيعار املاضف ال اجو"
( )1خب اهي  ،علف جني  ،مالياا ال اية (دراضة ال اية الوا عية السورية املعاص ) ،دار الي ابيع للطباعة ،دملج ،ط1994(1م)
( )2صاحل ،صتح ،ض د اآلّ  ،األان اآلّ عرب اللغة الس دية ،املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،ط2003(1م).43 ،
( )3خي ليخ ،يكتور ،اللكتنية ال ضية ،ا مة :الويل مد ،املكو الثقا الع يب ،بري ا ،لب ا  ،ط2000( 1م).69 ،
( )4ابرا ،ر ال  ،ط ااج مليل الس د األديب ،م لوراا اماد كتاب املغ ب ،ط 1992(1م).13 ،
( )5زيتوين ،لطيف ،معج مرطل اا ال اية ،دار ال هار لل ل  ،لب ا – بري ا ،ط2002(1م).155 ،
- 129 -

.35

د .محدا

دم :ديوا ض ي لغازم القري تمنوذجاً.
م الس ر
سن احلارثف :جدليرة اللع ر

من ه ا يامللهد لدى بعض الباحثني "خيص احلوار ،حير يغي
صواني".

ال ا م يتقدم الكتم ك وار بني

()1
()2

ابلتايل يإ عت تي تضاضية ابحلوار خذا أييت كثري من ال اايا الاعيف الس د.
يلف ديوا (ض ي ) يتيح ال ص لل وار هاملاً لل كة ص اعة صوراي امللهدية كما ن ى ولي:
يعود بعد ليل
زما يطور يقر
لكن يعود
كف يقكيوين ال ار ،ال الت ال اوار اؤجي
ماكوم األإقياء عليها
العج ر
صغار احلساس!هل ذهبوا يقتلو اجلميتا؟()3
تم يك عو املويد من اخلم ؟
ميكن للملهد ت يتل ركل من ّتر املونولوج الداّلف  )2( Interior Monologueت تم اك ي
ض دم ممكن خذ اتداّل التق ياا اتعا لب اء اللعل الس دم ،يبد (الوصف) ملتبساً متداّتً مع امللهد
لك ها ال هاية اتظاي خللج ال سيي الدرامف للعمل ،لكن الغال علا الظن ت امللهدية خت ج من رح الوصف
الكم ميارس ييي اللعل الس دم ضكونية اض ة كما يليف امللهد حكة روى من ّتر (احلوار) ،من ّتر
امللهد السابج يظه صوا السارد ل ض امللهد املتخيل ت ما ميكن ت نسميي ختييتً داّل التخييل حير حيل
مستواي من األداء اللع م الس دم يرف حلظاا الرتر  ،التورع للبطل من جهة ،رحلة عود اخلروم
امللرتضني للبطل من جهة اّ ى ،مع خدانة اض ة لللعل بتلاصيلي من يعل االحرتاق أتجيي ال ار غياب

.84

( )1العيد ،ميين ،اق ياا الس د ال ااف ضوء امل هي ال بوم ،دار اللارايب ،ط1990( 1م)،
( )2حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف ،املكو الثقا الع يب ،ط1990( 1م).78 ،
( )3القري  ،غازم ،ض ي  ،املؤضسة الع بية للدراضاا ال ل  ،بري ا ،لب ا 2 ،ط (2002م).7 ،
( )4يعود الللل لرياغة مرطلح  Interior Monologueخص ليام جيمى( )William Jamesعام( 1890م) كتابي مبادئ عل ال لى .يعد تب ز
اك يكاا اجتاه (ايار الوعف ت اداعف الكاك ضيل الوعف) ال اية احلديثة ،يهت مب توى عف األبطار الداّلف يهت ييي علا اراياد مستوايا ما بل الكتم من
الوعف هبدف الكلف عن املك و ال لسف لللخرياا .كتاب هكا االجتاه يستخدمو عد اك يكاا لتقدمي توى عف تبطاهل بل ت خيلع للم ا بة الت ظي  ،بُغية
اقدمي احملتوى ال لسف لللخرية العملياا ال لسية لديها د التكل بكل علا حنو كلف ت جواف ..للمويد انظ  :زايد ،علف عل م ،عن ب اء القريد الع بية احلديثة،
مكتبة اآلداب – القاه  ،ط2002(4م).
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اإلنساين هو ما يهدف خليي التخييل ه ا من ّتر الوصف امللهدم السي مااف ملس ح اللعل ،مما يسه
الكيل صور ذه ية لدى املتلقف.
ملهد آّ يتك ر عرب مقاطع عديد :
ي هم الغير
حيملين السيل
حيملين
مث يقكيين ع د اد دمي حبي
...
ن د ال ايو
ه ا ر ضة األ وا
()1
ذل ر و اخلواما
يلف امللهد يت "اضتعمار املتكل من تجل طا تي الدرامية" ( )2التأليف بني ضكونية الوصف دي اميكية
الرور الت يلط ب ييها صور احليا املتديقة امل ديعة بقو لتخلص الرور خص حالة حلمية ا اض بداية اهنمار
الغير ابلتايل احلرور علا ال جا خص ٍاد مألوف دمي ما الرور من ئاهٍ مع املقدس لتعويو الوصف.
ملهد آّ يت اما الوصف لتلييد املو ف الدرامف مستثم اً آلياا الس د لتكثيف الرور :
يعود كف يلتموين
كف يل بوين
حني جييئو يبرج ت كره يوق جهف ي جتو
ي لد إع ره هجااف البكاءاا
مث جي نين ،مثل إا خص ال ار
حير تصري إواء
يربح هكا القوام اجلميل رماداً
يل ر الدّا دّاانً
()3
يعود الرتاب ا اابً
( )1ض ي .67-66 ،
( )2لوبوك ،بريضف ،صلة ال اية ،ا مة عبد الستار جواد ،دار جمدال م لل ل  ،عما  ،ط2000( 2م)،
( )3ض ي .8 ،
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علا امتداد الديوا اتجا ر مستوايا اخلطاب عرب الاعل األضالي

التك يكاا ،حير يبد امللهد

السابج مل ركتً صور بر ية للمجموع القمعف املؤضسف مواجهة الل دم ال ازع لل ية املؤمن هبا ،مع اوصيف
مكثرف لرري ر الر اع عرب امللهد الدرامف ،حير الطابع السكوين مللهد يعي ابحلكية الدي اميكية ،هو ما
يلاكل اللع م االنلعايل ما ره مع الس دم اهلادىء الساكن.
حيل الس د آبليااي املتعدد معتمداً علا ملهديتي الطاغية ،ييما يتكاء مقاطع تّ ى علا الب اء
الدرامف اإلياد القروى من املتاح الس دم مالياً ب يوايً عرب او يف الوما املكا ا روع اللخرياا اعددها
()1
كما "حيل صوا اللاع السارد هو املهيمن خحداث التلاكل بني ما هو إع م ما هو غري إع م"،
يلف خطار امللهد يست ل ال ص جك ره التروي ية لدى اللاع األ ر:
تال اكك ين ،د ك ت العل اخلمى حني م ضت.
جئن جئن جئن؟
احد حىت كملن مثانيا
" جتمعن من إىت ثتث تربع ععع
ا بلن من ت را اخليام يعدنين نواهد مل يع ين ّلقاً ضواايا
()2
يعد م يل ع ع ععا هن هيجن داءه تال خمنا بعض العوااد داايا"
يتواإي ه ا الوصف ال اهن مع ملهد القريد البيتية الت تيادا من القص لكس الغ ااية ،هو ما مسح
ب ض ملهد العجو املتداّل مع عجو امل و هبدف اكثيف امللهد م ي عمقي الدرامف صور ال ساء
العااداا لس ي بعلهن من تضباب م ضي ،هف رغ مو ف اللاع الرع اكلف إغف(ض ي ) ابمل ت
حساضيتي اللع ية.
خذا كا من الرع احلدير عن نقاء امللهد يرلي عن الوصف خال ت ذل ممكن نظ ايً بغ و
الب ر ،يإ يرل اجلمالياا الس دية ال يبد ضهتً ّروصا ديوا (ض ي ) الكم يتل ركل من نص طويل
هو ما يوحد تجواء ال ص د دية تضاليبي لك ا نلمى اقارابً اواإجاً بني امللهد املونولوج الداّلف
( ) Interior Monologueخنلص خص ت امللهد كا عوضا ي اقف للل ر عن الرور القدمية حبثا عن ا وي
التج ية اللع ية دعمها ب ايد اضتم اريتها داللة حيوية ملط د ض رية.
املونولوج الداخلي  : Interior Monologueمل يعد ال ص اللع م متاحاً بوعيي القدمي علا
مستوى الق اء الت ّ جت من كوهنا يعتً انجواً ملبدع ال ص خص صري رهتا اجلمالية الت يلارك ييها املتلقف حبس
( )1اللبع ،مود ،الس دم اللع  /اللع م الس د ،ضمن تضئلة الس د اجلديد (جمموعة تحباث) مت ع وا (الس د ال ااف اداّل األنواع) ،كتاب تحباث مؤئ
تدابء مر – م ضا مط ح ( 2008م).24-23 ،
( )2ض ي .25 ،
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ما خيتوني من عف تايً كانت درجتي ،هو ما يتقاطع مع محوالا ال ص طا تي الكام ة ييي القابلة لإلنق اء ،خذ
اغري اللخطة اللع ية حاجتها الداامة لإلياد من الل و االنسانية األّ ى ،حير تصب ت ال
يعود خص ر
الل ظة تكث كثاية عمقاً تكث الاركاً ملا ا طوم عليي التج بة اجلمالية اإلنسانية من مساحاا ال د د .
هتجيي حباجة خص معاي ة جتارب ابداعية نث ية مع الوعف آبلياهتا
لقد ابا االضتماع خص الروا اللع م ر
مآالهتا الداللية الت اععتجا ز املعىن املكوز ذاك هتا من بل.
خ خياد ال ص اللع م من م تي الس د بت وعااي يعمج تبعاد ال ص مي ي آيا اً حيرة،
دايً ابمتياز
من ال اجلماليراا حيل (املونولوج الداّلف  )Interior Monologueابعتباره م جواً ض ر
ليليف لللع ّتصاً من االنكلاء علا نلسي مما ضيلكل منطاً من املع ية اجلماليرة املغاي للسااد املتعالية علا
املستهلَ املط ق.
ُ
يكاد يكو ديوا ض ي مونولوجاً داّلياً جمملي خ اقاطعت مع مالياا ض دية مت وعة ،خذا كا
املونولوج الداّلف ثور علا السااد املألوف يإني يتجا ز ذل خص اضت داث إكل ختييلف مبتك علا حنو
ّا يستعرف علا امللاهبة التقليد ،إكل ال ض دم حبس (جيمى جويى  )James Joyceابعتباره
حواراً داّلياً جت بي اللخرية هو ما جيعل القارئ يعيش داّل يك اللخرية.
ي هض املونولوج الداّلف علا مسار درامف لب اء ال ص يج اضرتاايجية البوح ،يعمل كب ية ض دية ا صد
بواطن اللخرياا ،هو اكتي الكاا ال ااف ت يقور عن اللخرية ماال يقار ت ي ى القارئ م ها ماال
()1
ي ى".
خ ما يط حي نص ض ي م ك البدء يكاد يكو مونوجلاً داّلياً ابمتياز ال مي ع ذل من اضتثمار ماليراا
تّ ى ،كما هو احلار اإلياد من البىن الس ديرة او يلها ،يت ل يتا (ض ي ) كمتخيرل للبطل:
غاليت!.
كيف جئت؟
اقور ض ي ض ي ض ي
( )1بل ت يكو املونولوج الداّلف  interior monologueمالية ض دية يعد ط يقاً خص مع ية الكاا مكاإلاهتا بوهلا كما هف هبدف املراحلة مع الكاا هو
حوار األان مع ذاهتا ،ه اك ّلط بني املونولوج الداّلف interior monologueايار الوعف  Stream of consciousnessغري ت (د جارد )Garden
اعرب بي اللخرية عن تيكارها احلميمة الق يبة من الت عف...انظ  :زيتوين لطيف ،معج مرطل اا نقد
يع ف املونولوج أبني اخلطاب غري املسموع غري ال طوق الكم ر
ال اية ،دار ال هار لل ل  ،لب ا  ،ط2002(1م).163 ،
د حا ر (ر ب ا مهل م) معاجلة مرطلح "ايار الوعا" املستخدم ىف ال قد ال ااا جعلي ذا معىن ،ذل من ّتر إ ح مرطل اا مهمة مثل املونوجل املباإ غري
املباإ  ،مثل املونتاج الوماىن املكاىن من ّتر مليل تعمار ر ااية مهمة لد ر ثا رالاردضو  ،يريجي يا لف ،جيمى جويى ،كون اد ،انظ  :مهلوم ،ر ب ا ،ايار
الوعف ال اية احلديثة ،ا مة :مود ال بيعف دار املعارف ،القاه  ،ط1975( 1م).
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ضيأاو بعد الغ ب ...لكف حي وك

مسعت الكتم أبذين كانوا ضكارى
كانوا غيارى
ضيأاو !
ماذا ضتلعل حني جييئو ؟
()1
ل ك ت اككب ...ل تم إفء.
تض ُ  ...تض ُ  ....تض ُ
علا ما يبد اه ايً كم ولوج ّارجف (دايلوج) خال ا املقطع ككا الديوا يد ر حور تحادير السارد
م اإلنساين.
مع نلسي ابنتظار اإلعدام ،ييظه مكتوف األيدم حقيقية ال جمازاًُ ،مطلج اخليار اللع ر
من ه ا كانت احلواراا مع اللخرياا األّ ى ختيرتً داّل التخييل ،ت ما ميكن ت نطلج عليي
املونولوج املكثرف العميج.
مل بوبة اللاع من ّتر اضتدعااي هلا لتكسري األان الغ ااية ،كما ممل مدلور اهلومية علا املستوى
ال لسف بلوغ درجة من اللعف االنساين الطبيعف مواجهة املوا.
املتك ر (تض ُ  ..تض ُ  ...تض ُ ) ما يعين حلوراً للخيبة امل ار  ،حىت ت
ييخلص خص الل
ت ب ال ساء اليي ال ميك ها اللعل تكث من ت اكو ّياالً ال تكث .
لعل ما جيعل احلاجة ه ا إديد خص املونولوج الداّلف هو ّروصية الل ظة مدم ال اهن ،يإذا كا
حلور املوا حتمياً يليى ت ل من كتما األمل ،ت ابقا اللكوى مونولوجاً داّلياً ،حير يبد الكتم " غري
املسموع غري املللوظ الت اعرب بي اللخرية عن تيكارها الباط ية الت اكو ت ب ما اكو خص الت عف "( 2هكا
()3
يعين اقسيماً للمونولوج".
حيل مقطع آّ للمونولوج الداّلف:
ال ..ه د
( )1ض ي 68-67 ،
( )2ليو خي ر ،القرة السيكولوجية ،ا مة مود السم  ،املكتبة االهلية بري ا ،لب ا  ،ط1959(1م).115 ،
( )3يقس مهل م املونولوج خص منطني :املباإ الكم ميثل عدم االهتمام بتدّل املؤلف ،غري املباإ الكم يكو املؤلف مع ية كما لو تهنا من عف اللخرية ،د
اعددا اقسيماا املونولوج العبت يكك بعله امل ولوج الواعف الت اعف ،اإلنلااف :انظ  :مهل م ،ر ب ا ،ايار الوعف ال اية احلديثة.45-44 ،
 العو  ،جني  ،مقارنة الوا ع القرة املغ بية من التأضيى خص التج يى ،املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،ط 1987( 1م).518 ، مريهوف ،هانو ،الومن األدب ،ا مة :تضعد رز ق ،مطابع الع ب ،القاه  ،ط1972( 1م).29-28 ، تبو لنب ،زايد ،املونولوج الداّلف ع د جني لوظ ،دار الي ابيع لل ل  ،عما  ،األرد  ،ط1994( 1م). ض مليا  ،ليو  ،ايار اللك احلدير الل دم الداّلف ،ا مة :رضا مد رضا ،جملة الثقاية ،بغداد ،غ1982( ،3م).- 134 -
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بل ك ت حنلة ل

إلاه ا نيمة ال ط السك م
إع ك هكا هيدر الك اا
دك هكا مشوخ اجلك ع
ال خيل
ال خيل
ال خيل
ت تُربط ابحلبل ال خل؟ ك ت تان يارس ال خل
انته ُ اجلكع ثباً(.)1
المى ما يط حي اخلطاب من رؤى عرب الاصيل كثري
اكمن تمهية املعاي ة اإلج ااية هلكا املقطع ت غريه
ر
مللو اا تنساق ،هو عاد ما جيعل هكه ال رو ذاا ضيا اا (ابستمولوجية )Epistemology
محوالا (ضيسيولوجية  ) socialاقرتح آلياا الت ليل التأ يل من ّتر ّروصيتها بلكل عام ّروصية
مطولة (ض ي ) ،تمام مقطوعاا (املونولوج) ،تمام حلظة
الل ظة اللع ية املكثلة بلكل ّا  ،ي ن تمام ر
حير حيل ييها ال لسف بقو من ّتر اضتدعاء ام ت تّ ى (ه د) علا ضبيل ال كاية
ّاصة لتج بة السارد ُ
ابخلروم ،كلكل احتجاجف حىت لو كا حديثاً داّليراً ،حير ميثل هكا املقطع لقاً جودايً يتهدد اللاع هو
ما جيعلي مستلباً بت تد اا ذاا ياعلية ميك ها ت اغريامللهد.
لقد بدا الد ار ه ا مؤكد علا الللاهية من ّتر التك ار ال خيل ،هو ما جيعل ا ت را نقطة من
مساحة بوم ال ص انتاج مدلوالاي اللع ية.
خ العيل املونولوج م مبستوايا عديد مغاي لبعلها ،هكا ما مي ح كل حلظة ّروصيتها اللع ية مبا
مي ها اللاع من ر ح جتعل من املونولوج الداّلية ضبيتً مللاركة مقرتحة ت متخيلة من السارد ابلتايل ي كلف
القور اللع م عن حاالا مآالا ض دية ميك ها ا اسه السري الل ظة الت اتجا ز اللع م خص اإلنساين.
د كا املونولوج الداّلف حتً إع اي ادماً من الس د خللج مستوايا متعدد من احلل ،هو ما يعين
الكي ّطاب القمع عرب حلور بسيطة ،خ بدا ال اقدم حتً يعليا ألزمة السارد لك ها تيادا ختليف تمل
ال اهن من جهة اسجيل مو ف ما جتاه السلطة الت اقوده د ت اكث ا الحتجاجي الكم مور لروا
مكتوم.
( )1ض ي ،

.33 ،32
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خ اجلمالياا الت مت اضتثمارها ال اقتر علا امللهد املونولوج حس  ،بل اتمدد خص الق اع Mask

التك رك (يتش ابك  )flashbackغريها ،يعد الق اع من تب ز التق ياا الت تياد م ه (ض ي ) ألضباب
()1
متعدد عاجل اه حبر آّ ضمن جمموعة من اللع اء السعوديني.
مقطع يتمظه ييي املونولوج اضتدعاء اللاع (مسية):
تطلت مسية معلو ت
كيف جاءا مسية بعد الس ني الطوار؟ ال الواثق اغسل جهف
الث جهف؟ ادب احليا
ارجع ذاك اللىت الك ت بل ملي الوما
ك ت صبيا تضوق اجلمار
()2
كانت مسية ب تاً اسوق إياه تبيها.
ال يعد األم ه ا كوني حواراً داّلياً للسارد  /اللاع يستدعف ييي (مسية) الت ابد كمخلرص من تزمة
الغياب الكثيف لكل ما هو انساين من التككري بل ظاا ضابقة علا ضبيل اعوية الكاا اع ية اوحش السلطوم
ال ايك.
كا (ي الواثق) حلميراً لتبديد خما ف ال اهن ،هف الوصلة الت جلأ هلا السارد حلل تزمتي علا كاية
املستوايا.
اثنيا :اآلليات السردية:
ي لتح نص (ض ي ) علا الس د احلكااف علا مستوى اجلماليراا علا مستوى اآللياا الت اُللف
إلنتاج البىن الس دية ،هو ما يهدم يك نقاء ال وع الكم ار بي "ك اليي ميتد تث األج اس الكم خيتوهلا
()4
يتجا زها" ( )3هو ما ذه لي (ر ال ابرا) من كو الكتابة هف ّلخلة لألج اس األدبية.
اللع ليى اص ا علا اضتثمار الس دم لي مربرااي كما هو حار ال اية ايل ي ى (إاراييي) تهنا استعم
()5
ال امل اطج اجملا ر هلا ،تهنا استعيد ثيماا ط ااج الكوميداي التاريخ.
خ جلوء اللع م للس دم يل ركل م رلظاً من الغ ااية ،املباإ  ،السط ية ،ارالاع الروا اخلطايب
االنلعايل الثأا  ،الكم الزم ال ص الع يب علا مدى عقود طويلة ،مما جعل ال ص احلدير جيهد الب ر عن
( )1انظ حبث ا (الق اع بوصلي اق يرة ب يويرة (مقاربة

اللع السعودم) ،جملة كلية اآلداب ،جامعة األضك درية ،عدد2020 ،99م.

( )2ض ي .12 ،
( )3ييتور ،كارر ،آّ  ،نظ ية األج اس األدبية ،ا مة :عبدالعويو إبيل ،ال ادم األديب الثقا  ،جد  ،ط (1994م).8 ،
( )4ابرا ،ر ال  ،درس السيميولوجيا ،ا مة عبد الستم ب عيد العايل ،دار اوبقار ،الدار البيلاء ،املؤضسة الع بية للدراضاا ال ل  ،بري ا ،ط2006 ،1م،
( )5إاراييي ،بيري ،مدّل خص نظ ايا ال اية ،ا مة :عبد الك مي الل ا م ،دار اوبقار ،الدار البيلاء ،املغ ب ،ط2001(1م).13. ،
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م ها ،عرب اضتعار الس دم انستّي من اإليقاع اخلارجف ،هو ما جيعلي يبا من ال ث

مكواناي الب ااية يهو يسعا "للخ ج علا امللهوم املتوارث للقريد الغ ااية ت خلغاء احلد د بني األج اس األدبية
()1
ال ص".
ي ى البعض ت الس دية "ا قل ال ص خص اإلنساين يربح ال ص اللع م اروي اً لتلاعل تحداث ص اع
()2
إخرياا حوار يلاء زماين مكاين جيعلي ت ب ما يكو خص التلكيل الس دم".
هكا ما تياد م ي اللع "ابضتلاية مظاه الس د املختللة اق يااي األضلوبية...من غري ت ختس القريد
هويتها اللع ية" ( ،)3يتمظه الس دم ديوا (ض ي ) علا مستوى الب ية األحداث اللخرياا الللاء
الوماين املكاين هو ما حنا ر معاجلتي م ا بة تث ه مما يساعد علا الكلف عن مدى الوعف اجلمايل لدى اللاع .
أوال :االحداث:
ً
املطور يعلن عن نواايه الس دية رغ هويتي اللع ية ،ليى من ّتر اجلمالياا حدها ،بل
نص (ض ي ) ر
من ّتر او يلي للبين الس دية املت وعة يبدت ابحلدث ال ايسف الكم الزم ال ص أتثيثي ابللخرياا د راهن
حور البطل(ض ي ) الكم ميارس من ّتر السارد امللارك ( )2()Narrateurمن مث انتظام اخلطاب اللع م
ّط ض دم مت ٍام مستثم اً عدداً من األضى الب ااية اجلمالية:
يعود بعد ليل ..زما يطور يقر
لكن يعود كف يقكيوين ال ار ..ال الت ال اوار اؤجي
()3
العج ما كوم األإقياء عليها.
()4

( )1ب يى ،مد ،اللع الع يب احلدير ،ج ،4دار اوبقار ،الدار البيلاء ،املغ ب ،ط1991( 1م).40 ،
( )2زيدا  ،مد ،الب ية الس دية ال ص اللع م ،اهليئة العامة املر ية لقرور الثقاية ،نقدية إه ية ،ع2004(149م).20 ،
( )3عل م زايد ،علف ،ب اء القريد الع بية احلديثة ،دار ابن ضي ا للطباعة ال ل  ،القاه  ،ط 2004( 4م).218 ،
( )4احلدث هو موضع احلكاية مكو الب ية الس دية من ّتلي اتوالد بقية الع اص احلكااية ،انظ  :احلمداين ،محيد ،ب ية ال ص الس دم من م ظور ال قد األديب ،املكو
الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،ط 2000( 3م) .33-32 ،كما ا رتح اللكتنيو ال ضف بعد ب ب مرطل ف املنت احلقااف املبين احلقااف جملموع األحداث املترلة
ييما بي ها انظ  :جاكبسو  ،ر حا آّ نظ ية امل هي اللكلف ،ا مة خب اهي اخلطي  ،مؤضسة األحباث الع بية ،ال ابو ،ط1982( 1م)180 ،
مهماً داّل
( )2اهتمت الدراضاا الس دية ت
مكوان تضاضياً من للخطاب ال ااف بوصلي العباً ر
ر
مايسما بعل الس د ( )Narratologieاهتمت ابلسارد ابعتباره ر
جيسد املبادئ الت ي طلج م ها خطتق األحكام التمويهية هو الكم خيلف اللخرياا ت جيلوها ،هو الكم خيتار اخلطاب املباإ ت اخلطاب احملكف،
امل م ،يالسارد " ر
خيتار التتايل الومين ت االنقتابا الوم ية ،كما يساعده ختتليي راء حجاب ال قل" علا ا اي األحداث التررهبا ابحلكف الوايد الرتاي  ،يعد السارد امللارك مهيم اً
علا ال ص إ يكاً صياغة الس د..انط  :اود ر ف ،اويليتا  ،اللع ية ،ا مة :إك م املبخوا رجاء بن ضتمة ،دار اوبقار لل ل  ،الدار البيلاء ،ط1987(1م)،
.56
 القاضف ،مد ،اخلرب األدب الع يب؛ دراضة الس دية الع بية ،دار الغ ب اإلضتمف بري ا لب ا  ،كلية اآلداب م وبة ،اونى ،ط1998(1م).211 .(  ) 1ض ي .7 ،
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احلدث ال ايسف ال ايى الكم يلكل مكو الس د هو خح اق القبيلة لللاع الكم جتا ز الد ر االجتماعف
امل وط بي ،من مث يبين ال ص عواملي الس دية عرب جمموعة من الع اص األّ ى ،يتغيرا ذل مساءلة االجتماعف
 )socialالسياضف السلطوم ( ،)Authorityاتابع األحداث بعدها أييت اكثيلاً اعميقاً للخط األضاضف
لل ص ،ييت اعويوه عن ط يج اضتخدام آلياا التكك الوصف صوا السارد اعدد األصواا ،polyphony
اضت لار اللخرياا ،الع اية ابلوما املكا :
تغمض عيين ...تصبح عت إديد السواد
يطارده البيض
لك ي ي اقف اجلبار
ه ّللي يعث  ...يستمط ال ما
اطري السهام ...ادّل جلده
هو يرعد ...حىت ي اه علا السلح
هو علا ذر ال يح
يقلو ال يح...
يت اما الر اع من ّتر د ار (تغمض – تصبح – يطارد -ي اقف  /يعث  /يستمط /اطري  /ادّل
 /يرعد  /ي ى  /يقلو) ،هف ا تل علا امتداد ال ص لتم ح اللعل الس دم حلوره أتثريه اليرار مدلور
حكف لل دث ت احلكاية ( )Fableاملتعلج مبتوالياا ض دية Programmes marratifs.هوم ا عتربه
البعض تنوايحاً عن زم ية عادية من تجل أتضيى زم ية جديد هتيئ للتج بة الت ضرت ى بؤرهتا خطار جودها"
( )1مع صري ر األحداث اتلكل الر اعاا ،خ كانت (ض ي ) ص اعاا داّلية اد ر حور معاان البطل
اخلاصة الت ي قلها لتكو ص ّة ضد االضتبدادم الع ر م.
اثنيًا :الشخصيات:
ال ي هض ال ص الس دم د إخوصي الت اقوم ابللعل ادي الر اعاا انتقاهلا لللع م ضيا اا
ب يوية حتمية بوصلها جوء ال يتجوت من الب ية.
خذا كانت د اعددا ال ؤى ال قدية حوهلا يإ (ترضطو  )Aristotleاعتربها ملهوماً ّاصاً لللعل" (،)2
ئثل ت لألحداث ،هو ما يعين اكيوه علا اللعل ال ااي ع ها الكم مي ها جودها املوضوعف.
( )2ب ك اد ،ضعيد ،الس د ال ااف جت بة املعىن ،املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،املغ ب ،ط2000( 1م)،
( )2ترضطو ،ين اللع  ،ا مة :خب اهي محاد  ،مكتبة األجنلو املر ية ،ط1983(1م).97 ،
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كما اتبع اللكتنيو ال س االهتمام ابلو يلة يعل اللخرية كما هو احلار ع د(ب ب  )Proppهو
ما ذه لي (اوماإلسكف  ) Boris Tomashevskyحير ي ى ت البطل ليى ض راي لرياغة املنت
احلكااف( ،)1كما ت دراضة اللخرية البداايا ال قدية يعود لطبيعتها املطاطية الت جعلها ال استق علا
()2
اع يف احد".
غري ت ته املواصلاا لللخرية ما تإار خليي ييلي هامو  ) Philip Hammondالكم ي ى ت
اللخرية هف " حده داللية ،اولد من حداا املعىن ..ال ثبين خال من ّتر مل اتللظ هبا ت يتللظ هبا ع ها
()3
"
كما ي ى (تهنا ب اء يقوم ال ص بتلييده تكث مما هف معيار مل و من ّارج ال ص) ( )4كما يهت
(ر ال ابرا  )Roland Barthesمبا امساه مسامهي اللخرية الكيل ب ية ال ص حير اكو "جم د ع ر
()5
إكلف يساه الكيل ،بوصلها كاا ا موجوداً د ر اعتبار للجواه ال لسية"
خ الغاية ه ا ليست اتبعا للتع يلاا الت اتعدد ات وع بني تمهية اللخرية الرتكيو علا يعلها تث ها
ال ص ،ابلتايل اربح ض ر ض دية تياد م ها اللع م مدرجاا خمتللة.
خ كل إخرية داّل العمل األديب اكتس يمتها من ّتر ال ظ خص نسبة حلورها داّل األد ار
()6
املوكلة هلا".
تايم كانت الط حاا يإهنا ال خت ج من االهتمام ابللخرية تث ها ال ص ،ميك ا اء اللخرياا
ديوا (ض ي ) الكم يظه ييي البطل ورايً ياعتً بوصلي (السارد امللارك) الكم ال يسمح مبلاركة
اللخو األّ ى حلورها خال من ّتلي ،يتظه ل ا كوجهة نظ .
( )1جاكبسو  ،ر ما  ،نظ ية امل هي اللكلف.205-204 ،
ا وعت ال ؤى ال قدية حور اللخرياا يعلها اقسيمااي ييللها (هامو  )Philip Hammondإخرياا م جعية خإارية اضتككارية ،ييما ير لها
حب ام خص جاذبة م هوبة مكبة ،هو ما يعين ياس تث اللخرية الت حيدد اروران هلا ،انظ  :حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف 355 ،ما بعدها ،كما اتجر
الب يوية صف اللخرياا ،ابمللهوم ال لسف التارخيف ،اب ر عن ضاال تّ ى لل صد احلدير عن ملرتكني ياعلني ،د الجأ خص اضتخدام مقوالا
ضيميولوجية ،مثل امل ضل امل ضل خليي املعا امللاد امل تلع العااج ،ملل م اابه ب ية القرة ".انظ  :يرل ،صتح ،نظ ية الب ااية ال قد األديب ،دار
اآلياق اجلديد  ،بري ا (لب ا ) ،ط 1985(3م) ،ر ال ابرا ،ال قد الب يوم لل كاية ،ا مة :تنطوا تبو زيد ،م لوراا عويداا ،بري ا(لب ا )،ط1988(1م)،
هامو  ،ييلي  ،ضيميولوجية اللخرياا ال ااية ،ا مة :ضعيد ب ك اد ،دار ك م هللا ،اجلواا  ،ط 2012( 1م).
( )2حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف (الللاء ،الومن ،اللخرية) املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،ط2009 ،2م.207 ،
( )3هامو  ،ييلي  ،ضيميولوجية اللخرياا ال ااية.34 ،
( )4هامو  ،ييلي  ،ضيميولوجية اللخرياا ال ااية72 ،
()5ابرا ،ر ال  ،مدّل خص الت ليل ال يوم للقرص ،ا مة م كر عياإف ،مكو اإلمناء احللارم ،حل  ،ط2002 ،2م64 ،
( )6ج ييي ،اآل ر ب ،حنو ر اية جديد األداب األج بية ،ا مة :مرطلا خب اهي  ،دار املعارف ،مر (د.ط) 35 ،ي ى (ج ييي )Alain Robbe-Grillet
ت اللخرية جي ت هلا امساً علماً يلة اعاكى طابعها ماضياً تضه الكيل الطابع الوجي.
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خذا كانت الس د الكتضيكف يهت مللهوم البطل يإ اللع م ي ى ت اعالقي مع الس دم أييت من يك
البطولة الت لرت ع ده اد ر خطارها التقليدم الكم جتا زه الدرس ال قدم ليغد البطل عتمة اسه ب اء
مبسما السارد ت ال ا م ت حنومها ،هو مايتسج مع ال ؤى ال قديرة اجلديد .
الس د ،ابلتايل تمكن اضتبدار البطل ر
اظه اللخرية ال ايسة لديوا (ض ي ) البطل  /ال ا م /السارد ملارك (األان)(*) م ك بداية ال ص
اضتم ار اهليم ة عليي،
يعود كف يقكيوين...
اع ف ت تيب كا ض اً جتسدها
لك ين ص ا عبد اجلميتا..
ك ت تضأر امف..
()1
تان تع ف ت تيب مل يبح ابمسي ط
...
بت
بت ..إ ُ
بت ..إ ُ
إ ُ
()2
لت
كتُ ..
ض ُ
(*) ال ا م مرطلح يعين بب ساطة ال قد األديب« :العت ة بني املؤلف ال ا م موضوع ال اية» ي ى ميليل رميو (اق ية جهة ال ظ )ت ال ااف يتموضع بلكل ما
عف خحدى اللخرياا ،ليكلف الوا ع الكم ي ظ خليي من ّتر زا ية معي ة )1(.ملهوم ( جهة ال ظ )  point of viewمن تب ز لااي ال قد ال ااف الت كث
حوهلا ال قاش ،يعود الللل ييي ر(ه م جيمى , Henri Jamesالكم تكد علا تمهية هكا امللهوم ،إبرهي بد ر ال ضام ،ا ى «مارجورم بولتو » Marjorie
 Boultonكتاهبا «ال يح ال اية»  )The Anatomy of the Novelت ال ا م ال بد من جوده مكا ما ،ضواء داّل امللهد ت ّارجي ،ا ى
املدرضة اللكتنية ال ضية م ختر (بوريى اومااللسكف )Tomashevsky Borisت ه اك منطني من الس د( :ض د موضوعف) آّ (ذايت) ,يلف املوضوعف
مطلعا علا كل إفء ,حىت األيكار الس ية لألبطار ،تما نظام الس د الكايت ,يإن ا نتتبع احلكف من ّتر (ط ف مستمع) ،البد من خدراك اعقيداا
يكو الكاا
ً
املرطلح العبي ,ما حلقي من الويش ضوء يه ع د كثري من الباحثني ،يهو ضاال حيمل الكثري من الدالالا امللاهي  .لكل اعددا التع يلاا الت ا ا لتي...للمويد
انظ :
 تجنيل بط س مسعا  « ،جهة ال ظ ال اية املر ية» ،جملة يرور ،اجمللد الثاين ،العدد الثاين ،اهليئة املر ية العامة للكتاب ،القاه .104 ،1982 ، يقطني ،ضعيد ،مليل اخلطاب ال ااف (الومن ،الس د ،التبئري) ،املكو الثقا الع يب ،املغ ب ،الدار البيلاء ،ط1993(22م). دم ضوضري ،ي دي ا  ،در س األلس ية العامة ،ا مة :مد اللا ش آّ  ،الدار الع بية لل ل  ،اونى1985( ،م). كل  ،جواناث ي دي ا دم ضوضري ،ا مة مود محدم ،املل ع القومف للرتمة ،اجمللى األعلا للثقاية ،القاه 2000( ،م). جريار جي يتّ ،طاب احلكاية ،حبر ىف امل هي ،ا مة مد معتر عبد اجلليل األزدم عم حلا ،ط ،2املل ع القومف للرتمة ،اجمللى األعلا للثقاية ،القاه ،1997م).
 اوماإلسكف ،نظ ية األغ او (ضمن كتاب نظ ية امل هي اللكلف) ،ا مة خب اهي اخلطي  ،مؤضسة األحباث الع بية ،بري ا ط1989(1م). ضلد  ،راما  ،ال ظ ية األدبية املعاص  ،ا مة :جاب عرلور ،دار باء للطباعة ال ل  ،القاه 1981( ،م).( )1ض ي .37-36 ،
( )2ض ي .42 ،
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هككا ا تل د ار األان املستأث ابحلكاية ت ما ميكن اسميتي ابلديكتااور الكم ختلرا عن الس د من اخلارج

ذم الطابع املوضوعف ،هو ما جيعل تث الس د جتا ز الغ ااف يتعث مواضع كثري
احلوار ابديد األان خيساحها لتعدد األصواا ت (البلويي ية )*()poliphonyهاملاً مقبوالً.

ال ص رغ اضهاماا

الفضاء الكرنفايل  Carnivalاالحتفايل:
مهماً من ع اص الس د متعدد األصواا الكم او رلي
يل ركل الللاء الك نلايل  Carnivalع ر اً ر
() 1

ال اية متعدد األصواا (البلويي ية  ،)poliphonyت ما يُع ف بع ابلفضاء الك نلايل ،الكم يقوم علا التلويي،
القبح ،اقابل األضداد ص اع املت ا لاا ،امل ا حة بني اجلد اهلور ،احملاكا الساّ  ،او يف الل ،
ال قد التذع ،اإلياد من الق اع ال مو ،الت ر من الطبقية األع اف ريض هيم ة ال مسف السياضف ممثتر
تع اف نواميى السيسيولوجف القامع ،السخ ية م ي ،هو مامت او يلي من ّتر مطولة ض ي مع اروي املكا
امل ابط ابلساحة اللعبية مبت ا لاهتا االجتماعية (مبختلف الطبقاا غ يها يقريها نبيل ال اس تضايله ) .ت ه
(ض ي ) الللاء الك نلايل مبجموعة من السماا كالغ ابة ،اللك ذ ،الل تازاي ،االرجتار ،االحتلار ،اإلنسانية،
اللعبية ،احلوارية ،اجلدلية ،د اضتطاع اللع م من او يف اعدد األصواا حلور األجواء الك نلالية
االحتلالية علا امتداد ال ص ،املؤكد ت (ض يما) بعض جتليرااي هو ضخ ية من ملهوم البطولة نلسها.
اثنيا :الشخصيات الثانوية:
ال مل اللخرياا الثانوية من القاء نلسها ،بل من ّتر اضتدعاء البطل هلا يت ل القبيلة:
يعود بعد ليل
زما يطور يقر
لكن يعود
كف يقكيوين ال ار

(*) ه ا ال اية البوليلونية املتعدد األصواا بللل ميخاايل ابّتني ( .)Mikhail Bakhtineمن ّتر دراضتي لل ااف ال ضف د ضتيبلسكف يهف ع ده اعتمد
ارور ا وع احليا اعقيداهتا .كما ا يض اليفء اإلنسا  ،العت اا اإلنسانية كل
علا اعدد املوا ف اللك ية ،اّتتف ال ؤى اإليد لوجية اعكى صور اإلنسا  ،ر
القي اإلنسانية ل ال ظام ال تمسايل ،يهف اقوم علا اعدد امل ظوراا الس دية جهاا ال ظ (ال ؤية من اخللف  /من الداّل  /من اخلارج) ،ابإلضاية خص اعدد اللماا
الس دية ،اعدد ال ا ط ااج الس د الكين يعرب عن اّتتيه يك اي ،كما اتعدد املوا ف اإليديولوجية ،ختتلف جهاا ال ظ ابّتتف اللخرياا ،للمويد انط :
 ابّتني ،ميخاايل ،إع ية د ضتيلسكف ،ا مة :ميل التك يت ،اوبقار لل ل  ،الدار البيلاء ،املغ ب ،ط1986(1م). حلمداين ،محيد ،تضلوبية ال اية( ،م لوراا دراضاا ضار) ،مطبعة ال جاح اجلديد  ،الدار البيلاء ،ط1989(1م). -اض  ،ضيوا ،ب اء ال اية ،دار الت وي للطباعة ال ل  ،بري ا ،لب ا  ،ط1985(1م).

( )1ي ى ميخاايل ابّتني ت " الللاء ال ااف يكتسف من ّتر اداّل مكواناي-
الللاء املغلج الللاء امل لتح ،الللاء احلميمف الللاء املعادم "..انظ :
 ابّتني ميخاايل ،اخلطاب ال ااف ،ا مة :مد ب اد  ،دار األما  ،ال ابط ،املغ ب ،ط1987(2م).- 141 -
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د .محدا

دم :ديوا ض ي لغازم القري تمنوذجاً.
م الس ر
سن احلارثف :جدليرة اللع ر

تين كبار احلساحى؟

()1

هل ذهبوا يقتلو اجلميتا.
اروراً عن اجملموعة الت اترف ابإلنسانية ،يقار السارد بني يعلها معي ،يعلها
أييت اللعل الكم مي ح ر
مع اجلميتا ،يأصبح اللعل املتو ع م ه مت ققاً ع د البطل كما ا صف اجلميتا ،حيمل صلا ابلوحلية
هل هو ما جيل التعاطف مع البطل د ال ظ للعلي ،أتيت صور البطل ه ا منوذجية هو متو ع ابل سبة
لللع م ال جسف االنلعايل ،كما لع السارد د ر كما مل (مسية) جمموعة تّ ى حلدها السارد:
مسية ال الت را دا ع رت األضود العبد
عن جسمي يتأيب
أتيب الت لي هيت ل
جاء تبوه ...صاح مسية
إداد! عبدك هكا تراد ايرتاإف
()2
ج ت ضياط ..ضالت دماء
مسية  /ع رت  /تبو مسية  /مع اضت ل السيا اا التارخيية لتلكل عياً مع يياً ميتل رموه لتو يلي م ي
مساحة أت يل ّاصة ،مل اللخرياا ،الثانوية ا اصاً مع إخرياا ه ا ،امللهد احلوارم أييت علا ضبيل
التكك للخرياا اّ م ها الد الداي علا ضبيل التكك للخرياا تّ ى م ها الد الداي علا ضبيل
التكك  ،هوما يلعف تحياانً من اضتثمار احلوار لك ي يظل ياعتً ابعتباره يد ر ضيا اا ابستمولوجية
ضيسيولوجية الفء معامل ال ص ،يتظه األم ال اص ة املللقة حيل األب ككاك م دث متتإية ،رمبا عاد
ذل خص ريص السارد للسلطوم نو عي خص الت ر ،هو ما جعل من حلور األب هامليا رغ الوصف املثايل
لللخرية لك ها لت غاابة عن امللهد ا ضعيلة احللور:
جتهش تمف ض ي ض ي ض ي
تلست ا ى بعيون
ضوف جييئو بعد ليل.
يست ر الده:
تيب؟
ما رتيت تيب ط
( )1ض ي ،
( )2ض ي ،

.7
27-26
- 142 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)25ربيع الثاين 1442ه – ديسمرب 2020م

ك ك ت اضأر تمف اط ق تمف..

تع ف ت تيب كا تطور من كل خنلة اع ف ت تيب كا ض اً جتسد
()1
كا يغين يترغا الطيور..
يست ل ال ص إخرياا (تمساء/تبو معبد  /اللتياا  /ج در /تم معبد)
كل ال ال ؤى خت ج عن عف ابللغة خكساهبا إع يتها أل اللاع حبس (جا كوهن John
()2
" )Cohenال يستطيع ت يت قج يؤكد دراي لآلّ ين علا احللور اللع م ّارج اللغة".
خ عف اللاع ابللخرياا يتمظه ا ويعها او يلها ّ ق اجلاهو العادم ّلج ا اكي جديد
ابضتثمار الس د إلنتاج ممارضة نرية ا لتح علا الت د د داللة لغة.
التلقف
خ الت وع اللخو تعطا اخلطاب دالاللتي بر ف ال ظ عن مآالاي خذ ت ذل يسه
بدرجة كبري  ،لكن اللاع رلها لتكو صواتً يدع مو لي مواجهة املوا ،يظه ا متماهية مع مو لي ،يعود
جوء مه م ي خص كو السارد مدث نيابة ع ها.
ذل
الزمكانية Chronotope

()3

ه مؤّ اً مرطلح الومكانية ،هو ما يعين اضت الة اللرل بي هما خال علا ضبيل

من الوما املكا
خج ااف يتطلبي الب ر.
خ املرطلح حبس (ابّتني " )Mikhail Bakhtineيعين ت القرة اقتلف نقطة انطتق الومن
()4
نقطة خدماج املكا ".
يعد الومن ال اية تضاضاً الكيل الب ية الس دية أل إكل ال اية ي ابط اراباطاً مبعاجلة ع ر
الومن( ،)5يعد اوايل األحداث مؤإ اً لتوايل األزم ة اعا بها.

( )1ض ي 38-37 ،
( )2كوهن ،جا  ،ب ية اللغة اللع ية ،ا مة :مد الويل مد العم م ،دار اوبقار ،الدار البيلا ،ط1986 ،1م 37 ،ي ى كوهن ،ت اللغة ال اكتس إع يتها خال
ابلقو  ،كوهنا اللاعلة املمارضة ال رية بل كل إفء أل من ّتهلا يتميو اللع م عن ال ث م ،مما يعين ت اللغة ال ا هض خال ابلكتابة.
( )3ابّتني ،ميخاايل ،تإكار الوما املكا ال اية ،ا :يوضف حتق ،زار الثقاية ،دملج ،ط1990(1م).
( )4حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف.29 ،
يع ف البعض االراباط بني الوما املكا ت الومن ميثل اخلط الس دم املكا هو حيوم اللعل يلكل اطاراً اقع ييي األحداث ،انظ  :تمحد اض  ،ضيوا ،ب اء ال اية،اهليئة العامة املر ية للكتاب ،القاه  ،ط1984(1م).
( )5اض  ،ضيوا ،ب اء ال اية ،27 ،من ته املعاجلاا للومن ال ااف ،اقسي الومن خص نلسف ا عف ختييلف،اضاية خص ت دراضة الومن مق انً جبماليااي مثل
االضرتجاع االضتباق ،هو ما تمساه البعض ابلتكك االضتل اف ،عد البعض الوصف او لا للومن هو ما ال يعين انتلاءه بقدر ما هو معايلة ال اهن )*( ،االضرتجاع ت
التك رك ع د (جريار جي يت) ،اإلّبار البعدم ع د (ياي يش)  H.Weinrichهو ّاصية حكااية نلأا مع احلكف م ك القدم ،رسمي (جي يت) خص ثتثة تنواع:
ماو ٍ
اضرتجاع ّارجف يعود خص ما بل بداية ال اية ،اضرتجاع داّلف يعود خص ٍ
الحج لبدء ال اية ،اضرتجاع ّليط جيمع بني ال وعني ،للمويد انظ  :مريهوف ،هانو،
- 143 -

ميك ا معاي ة الومن

د .محدا

دم :ديوا ض ي لغازم القري تمنوذجاً.
م الس ر
سن احلارثف :جدليرة اللع ر

ديوا (ض ي ) من ّتر د ار األيعار مالياا الس د االضرتجاع االضتباق.

-1االسرتجاع(*):
رغ كوني اق ية خال تني ميك ا م ا بة الومن من ّتلي ،هو ما يعين الاي اجلمايل الب يوم ب اء ال ص،
ياالضرتجاع ذاك ال ص من ّتلي يت ايل ال ا م علا اسلسل الومن الس دم ،خذ يستدعف زمن الس د احلاض
()1
يستدعف املاضف جبميع م احلي يو لي احلاض الس دم.
كما يع ف االضرتجاع بكوني عملية خي اد حلدث ضابج يعود السارد خص بعض األحداث املاضية ،ي يها
()2
حلظة الحقة حلد ثها ".
رس بعض الباحثني "االضرتجاع خص اضرتجاع ّارجف يسبج الس د اضرتاجاع داّلف يعود ايل ماو
()3
الحج لبداية ال اية".
تايً كانت التقسيماا ال ؤى حور الومن يهف اتلج علا امهيتي الكيل ب ية ال ص ،يكاد ديوا
(ض ي ) ت ي هض علا االضرتجاع يهو ي طلج من كو السادر ي تظ حكما حب ي ييأيت ال ص اندايحاً للكاك ،
ضبيل الت بؤ يقور:
علا ال غ من ياعلية االضتباق الت لها السارد علا
الت مسية:
كيف م الوحوش؟
لت :مسية
هكا البعري صديقف
كبل هكا رييقف
ال املها زميلة دريب
بيين بني الكائب عهود ائم
()4
أتيت العرايري كل صباح.
الومن األدب ،ا مة تم ضعد رزق ،مؤضسة ضجل الع ب ،القاه  ،ط1972 ،1م ،م د ال ت.ت ،الومن ال اية ،ا مة بك عباس ،دار صادر ،بري ا،ط1997(1م)،
جي يت ،جريارّ ،طاب احلكاية.75 ،
(*) االضرتجاع ت التك رك ع د (جريار جي يت) ،اإلّبار البعدم ع د (ياي يش)  H.Weinrichهو ّاصية حكااية نلأا مع احلكف م ك القدم ،رسمي (جي يت) خص
ماو ٍ
ثتثة تنواع :اضرتجاع ّارجف يعود خص ما بل بداية ال اية ،اضرتجاع داّلف يعود خص ٍ
الحج لبدء ال اية ،اضرتجاع ّليط جيمع بني ال وعني ..انظ  :ج يت،
جريارّ ،طاب احلكاية.75 ،
( )1القر ا م ،مها ،الومن ال اية الع بية ،املؤضسة الع بية للدراضاا ال ل  ،بري ا ،لب ا  ،ط2004( 1م).192. ،
( )2تمحد اض  ،ضيوا ،ب اء ال اية.40 ،
( )3انظ احلسيين ،مود ،ايار الوعف ال اية املر ية املعاص  ،اهليئة العامة لقرور الثقاية ،القاه  ،ط1997 ،1م 86 ،ما بعدها.
( )4ض ي .25-24 ،
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أييت هكا التك رك ليكلف جانباً من ماضف البطل عرب د ار مثل ( الت – لت) خضاية ايل داللة (أتيت)
كلعل حف ال اهن لك ي يتك ر ابضتم ار ،أتيت "األمهية من عف الكاا ابلومن ضوء جت بة احلاض
اجلديد "( ،)1هو ما يليف خص ال ص اللع م عياً مالياً جديداً يُع رد من ّتهلا االضرتجاع اضتعاد للوعف ،كما
د يعين ه ابً من ال اهن املؤمل احتجاجاً عليي.
موضع آّ أييت االضرتجاع علا لسا تمي:
ض ي  !.تاكك ك ذا نرت ت ؟ ك ذا زج ا ؟
لت " ابتعد عن ّيام ال ساء "
ما ك ت اي تم تابعهن
ال ك ت اي تم تجربُهن
ت اي رتم ت عُهن
ال ك ُ
تال اكك ين ،د ك ت العل اخلمى
ضت (.)2
حني م ُ
عرب د ار تاكك  ،نر ت ،زج ا  ،لت ،ك ت ،اكك ين ،م ضت) ،من ّتهلا من ّتر عل اا
الد ر يسرتجع السارد حداث ضابقاً لومن القص ،يتغيا ه ا دع مو لي ،بوصف الطلولة ا وع للرباء املطلقة ،كما
يعني ذل علا اهل ب من الل ظة ،كما تياد االضرتجاع للومن ه ا يتح كوه يت لى م ها الس د ،هو ما مي ي
اضتم اراً للبوح مما ي ى ال ص ابلتأكيد ،ال يغي ت اضرتجاع الكك ايا يعترب ياعتً علا املستوى ال لسف كون ا
نتعايش مع زمن نلسف ابمتياز ،التكك ه ا يعيد ضع الل اغ األزم ة غري اللاعلة ،ان ا حني نتكك بت انقطاع
()3
خمنا ختلط الوما غري اجملدم غري اللعار ابلومن الكم تياد تعطف.
تاي كا يإ الومن ال ي هض بريغة املاضف حده ال احلاض حده ،خمنا يتكامل ابل بو االضتل اف.
(*)
االضتل اف  /االضتباق ()prolepse
هو ما ميكن اسميتي ابلت بؤ ت خي اد حدث ضي دث مستقبتً ت اإلإار خليي مسبقا ،أييت مبثابة ئهيد
اوطئي ملا ضيأيت من تحداث رايسة مهمة ،هو ما خيلج لدى القارئ حالة او ع انتظار ا بؤ مبستقبل احلدث،
( )1القر ا م ،مها ،الومن ال اية الع بية.193 ،
( )2القر ا م ،مها ،الومن ال اية الع بية.193 ،
( )3ابإتر ،غاضتو  ،جدلية الومن ،ا ّليل تمحد ،ديوا املطبوعاا اجلامعية ،اجلواا  ،ط1982( 1م).47 ،
(*) ي ى (جريار ج يت  )Gérard Genetteت االضتباق ي قس خص "اضتبا اا داّلية تُّ ى ّارجيرة" ،ياالضتباق اضتل اف ا بؤ ابملستقبل" ،هو خماللة لسري زمن
ٍ
حين تُي بعد"..انظ  :ج يت ،جريارّ ،طاب احلكاية ،77 ،زيتوين ،لطيف ،معج مرطل اا نقد
الس د الكم يقوم علا جتا ز حاض احلكاية ذك ِ حدث مل ْ
ال اية.15 ،
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دم :ديوا ض ي لغازم القري تمنوذجاً.
م الس ر
سن احلارثف :جدليرة اللع ر

د يكو جم د اضتباق زمين الغ و م ي التطلع ايل ما هو متو ع ت

تمل احلد ث

العامل احملكف ،د تياد

اللع م من اضتل اف مو ف البطل م ك البدء:
يعود بعد ليل
زما يطور يقر
لكن يعود
()1
كف يقكيوين ال ار.
كما يت بأ مبرري اجلسد بعد ح ي ما يراح ذل من طقوس احل ق:
يعود كف يلتموين
حني جييئو ...
ي جتو ...
مث جي نين مثل إاه
حير تصري إواء
يربح هكا القوام اجلميل رماداً (.)2
لقد مارس اللاع االضتل اف دعماً للت بؤ الكم حييط هبا اللاع نلسي تحياان ،د يكو ذل خمعاانً
الغ ااية الت مل يستطيع ال ص اخلت م ها رغ ا الا الس دم ه ا ،كما ت ال بؤاا بدا نوعاً من اخلت
من ال اهن الكم ميارس ييي السلطة تعلا درجاا الت كيل.
موضع آّ يقور:
تلست ا ى بعيون ؟
()3
ضوف جييئو بعد ليل لكف حي وك يهت اعتكرا؟
يبقا االضتباق االضتل اف ت ل حلوراً التو يف الس دم من االضرتجاع كو األّري تكث ياعلية
ال ص االضتباق علا ال اية الوا عية ،بي ما اوداد تمهيتي ال اية اجلديد " ( )4رمبا يعود ذل خص
اديقاً ييغل
كو ال اية مكف عن إفء ماو انتها ،يقوم ال ا م ابضتعاد ت ض د ما حيدث حلظة الس د احلاض
()5
نلسها.
( )1ض ي .7 ،
( )2ض ي .8 ،
( )3ض ي .27 ،
( )4حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف.133 ،
( )5القر ا م ،مها ،الومن ال اية الع بية.212 ،
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مهما كا من تم الوما يإني ال ميل ياعليتي مققي خص من ّتر املكا الكم يتلاب معي لتلكيل
البين الس دية.
-2املكان:
كمكو ب يوم مه اه من ّتر ا ا ر الدرس ال قدم للمكا مقاراباي
ع اية الس دم ابملكا
ر
العديد  ،مع ما مارضتي من يرل خج ااف مقبور بي ي بني ب ية الومن مع التأكيد علا طبيعة اللرل ال ظ ية
ألغ او الب ر.
املكا اض ملتج يدر علا ذااي ي طوم علا مع اه هو مردر للعل الكي ونة هف اخللج املاثل للعيا
()2

الكم مسي المسي( )1هو املوضع ،اجلمع تمك ي.
د ه اساؤالا للملهوم الللسلف بدء من تيتطو الكم ع ف املكا الكم حيوم اللفء ،هو ما
()3
ج ا عليي ا ا لت ابن ضي ا الك دم.
د بي ت الدراضاا للمكا تمهيتي القروى اخلطاب ال ااف ي ت بني املكا احلقيقف املكا
ال ااف التخييلف ،اإلياد من هكه امللاهي او يلها اللع ية هو ما جنده ديوا ض ي ضواء كا مكاانً ر ااياً
ختييلياً
يعود اّتتف تمهية املكا خص اّتتف ط يقة او يف ابلتايل اّتتف ملهومة بوصلي مكوانً ر ااياً
يلة اإلهبام ابلوا ع خص ااف تكث عمقاً مل ا بة الكتابة ال رية طبيعتها
ب يواي داللياً ،د جتا ز املكا
()4
اجتاهاهتا هوما يعين " ت اخلطاب بدت يلري خص نرو مكانية غري مكانية األدب "
الس د احلدير تصبح إ يكا ّلج الداللة د يكو يعض األحيا هو اهلدف
حىت ت املكا
()5
من جود العمل كلي.
()6
ابل غ من ملاهي املكا يقد ي ق كثري من الباحثني بني املكا الللاء اعترب ا األّري تكث مشولية.
.161

( )1يوغايل ،ابديى ،الوما املكا اللع اجلاهلف ،عامل الكت احلدير ،األرد  ،تربد ،ط2008( 1م)،
( )2ابن م ظور ،لسا الع ب ،دار صادر ،بري ا ،ط ،3ماد مكن.
( ) 3اّتللت الت ا الا لك ها ممل داللة هناايتي للمكا لر ف ال ظ عن ّرااري املتباي ة ،انظ  :الك دم يعقوب ،رضاال الك دم الللسلية ،دار اللك الع يب،
القاه  ،ب ،ط (1953م).32 ،
( )4حسنيّ ،الد ،إع ية املكا ال اية اجلديد  ،كتاب ال ايو ،عدد ،83تكتوب 2000م ،مؤضسة اليمامة الر لية ،ال ايو6 ،
( )5حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف33 ،
( )6ي ى البعض ت الللاء تكرب من املكا ابعتبار األّري دد ملكا وع احلدث ،الللاء تكث ااساعاً اتكلف ييي احداث ال اية ،جوه الل ق بي هما ت املكا
دار علا املكا امل ل د العمل الس دم ،داللة الللاء علا جمموع األمك ة العمل كوني مس حاً لللعل ،للمويد انظ اض  ،ضيوار ،ب اء ال اية77-75 ،
 جنمف ،حسن ،إع ية الللاء ،م اإد  ،عبد ال حي  ،الللاء ال ااف ،م لوراا زار الثقايية ،األرد 2002 ،م. م اتو ،عبد هللا ،ال اية ،عامل املع ية ،عدد ،240اجمللى االعلا للثقاية الل و اآلداب ،الكويت(1998م).142-141 ،- 147 -
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د تياد اللع م من مواصلاا الس د حور املكا

لي خلدمة ب يتي اللع ية مت اضتيعابي بط ق خمتللة

متعدد لعبت ييها تيج التل رقف د راً حامساً ،خيتلف التو يف من إاع آلّ يت ي هض املكا بو يلتي خال من
ّتر الاعلي اخلترق مع اللخرياا عت ااي مع مكوانا ب ية اخلطاب إكل عام ،د إكل املكانة
مهماً ابعتباره مس حاً لللعل الس دم ،كما تإار خص اخليمة ال مار اجلبار ،ا ا ر
مكوانً ر
الر ا م (ض ي ) ر
املكا الل تازم كالرار اجل ة ،مث املكا اللع م ت اجملازم كالقل العني هو مادرج عليي اخلطاب اللع م
عاد :
اكاد اكو األمك ة املقرتحة من بل ال ص يلاءً ص ا ايً كوني اخلللية املتو عة ،ي تمف املكا الر ا م
خص البيئة الع بية الت يد ر ال ص حلو اكمة جت م املكا  ،مع ذل يقد حايظ املكا علا ملامي ي احلاملة:
البعد حيمل ر حي
حل كل الر ارم بواجباهتا
()1
حل كل العبيد بلهاداهتا.
أييت الوجي الطواب م للمكا ابعتبار الواحاا اروراً للمعىن اللع م للمكا متغايتً عن ضلبيااي من
ملوهة
جلاف جوع ح ار الهبة ،ككا األم ابل سبة ألّط ما ميكن ت يل زه هكا املكا من إخرياا ر
ت صلت البطل ايل حالة ال اهن.
مكو آّ م ها (الغدي )
يبد اكيو البطل علا اإلجيايب بدايع اهل ب علا ر
أتّكين للغدي  ...اغسل جهف
الث جهف.
ترجع ذاك اللت الك ت بل ملي الوما
()2
ك ت صبياً ضوق اجلمار
من املكا امل تي للموا ح ييا خص مكوانا احليا  ،يالقدي مبااة ميكن ا اتوالد م ي دالالا احليا
اللباب متوالية خجيابية ،أتيت األمك ة امللتوحة علا اروراا ضلبية ،يالر اء امللتوحة كقلاء جغ ا
ض ،م لت ة بدرجة ال هنااية علا انتاج الدالالا داّل ال ص ،د مولت ايل لو ثقا مع مميو.
خ غىن الللاء الر ا م تغ ى ال ص ابضتثمار طا ااي الكام ة لتأثير ض ايداي ،ياخليمة مكا مغلج
جامد ئت تنس تي بلكل تكرب إبضايتي لل ساء :لت ابتعد عن ّيام ال ساء ،حيل املكا (الغي ):
()1
ايرب ..عبدك يطمع ابحلور ج ة احلور ايرب
( )1ض ي .24 ،
( )2ض ي .86 ،
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لقد مور املكا خص خملرص للبطل ،إ يكاً الس د بلاعلية ،حىت ت اجلان اإلجيايب للر اء ال يكلف
د اعليده ابلغي كمكا ّت حقيقف هنااف للبطل.
لقد كا اض اً ت يلاءاا املكا ممتلئة ابحلموالا الثقايية الداللية حىت األيدلوجية ،اتجا ز جم د
()3
همل ت
األيهام ابلوا عية ( (The Illusion of Realityخص أتدية يلة ب يوية داللية يما من مكا ُم َ
حيادم ت غري معبأ مب توم.
كما "ال ميكن خغلار د ر الب ية الس دية زما إخرياا العيل املكا م ة عمقي ال ص
()2
الداليل".
اخلامتة:

ديوا (ض ي ) مديداً احد من ته جتاربي اللع ية الت رف ييها ماميك ي من
• اعد جت بة القري
مالياا بىن ض ديرة ،يعود عمج جت بتي لكو جت بتي األدبية اتجا ز اللع خص جمموعة من األعمار
ال ااية ال اج ة.
• اضتثم (القري ) رؤى الس د ل قل نري اللع م من الغ ااية خص يلاءاا موضوعية مل ا لتي.
• معاجلة اإكاالا العت ة بني الثقا

السلطوم.

• م ت ع اص الس د القريد تيقاً اضعاً للتأ يل الكلف.
مور خص إ ي ياعل الكيل الداللة.
• الللاء املكاين ر
• تياد اللاع من اللخرياا محلها ملاهي مع يية ادع رؤاه تيكاره.
• جدليرة اللع م الس دم مس ت لللاع جبعل نري تكث حداثة من ّتر اضتعار الع اص الب ااية للس د
او يلي بلكل جيد.

()1ض ي .86 ،
( )3يعود الللل نلوء املرطلح ملواضعاا ارضطو للدراما حير ي ى تهنا اسعا اص ّداع حواس املتل ج أب ما يلاهده يسمعي ليى خال صورا متقطعة من احليا ،
يعد اإليهام ابلوا عية مسة لل اية الوا عية الت هتدف خص جعل عامل ال اية يبد جوءا من العامل احلقيقف اليعين ذل اكا الوا ع ،هو ضعف للموثو ية حبس ر ال
ابرا ..انظ :
 بوث ،اين ،املساية جهة ال ظ ( نظ ية الس د من جهة ال ظ خص التبئري) ،ا مة :انجف مرطلا ،م لوراا احلوار األكادميف ،الدار البيلاء ،ط1989(1م)،37
 يا ر ضو ،ي انسواز ،جهة ال ظ ت امل ظور الس دم (نظ ايا اروراا نقدية) ،دراضة ضمن كتاب "نظ ية الس د من جهة ال ظ خص التبئري" ،ا مة :انجف مرطلا،من م لوراا احلوار األكادميف ،البيلاء ،ط1989(1.م).
( )2اليا  ،نعي  ،تطياف الوجي الواحد ،م لوراا اماد الكتاب الع ب ،دملج ،ضوراي ،ط1997 ،1م.254 ،
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• خ األم  -ه ا  -ال نتغيا من ّتلي االضتقراء بقدر ما نطل ييي اضاء جان
السعودم ،ال يوار الباب ملتوحاً ملويد من الب ر الدرس الكم أنمل ت يتواصل.

من جوان

اللع

املصادر
القري  ،غازم ،ض ي  ،املؤضسة الع بية للدراضاا ال ل  ،بري ا ،لب ا 2 ،ط (2002م).

املراجع
خب اهي  ،علف جني  ،مالياا ال اية (دراضة ال اية الوا عية السورية املعاص ) ،دار الي ابيع للطباعة،
دملج ،ط1994(1م).
تمحد اض  ،ضيوا ،ب اء ال اية ،اهليئة العامة املر ية للكتاب ،القاه  ،ط1984(1م).
ترضطو ،ين اللع  ،ا مة :خب اهي محاد  ،مكتبة األجنلو املر ية ،ط1983(1م).
تجنيل ،مسعا  ،جهة ال ظ ال اية املر ية ،جملة يرور ،اجمللد الثاين ،العدد الثاين ،اهليئة املر ية العامة
للكتاب ،القاه 1982( ،م).
خي ليخ ،يكتور ،اللكتنية ال ضية ،ا مة :الويل مد ،املكو الثقا الع يب ،بري ا ،لب ا  ،ط1
(2000م).
ال اية ،ا :يوضف حتق ،زار الثقاية ،دملج،
ابّتني ،ميخاايل ،تإكار الوما املكا
ط1990(1م).
ابإتر ،غاضتو  ،جدلية الومن ،ا ّليل تمحد ،ديوا املطبوعاا اجلامعية ،اجلواا  ،ط1982( 1م).
ب ك اد ،ضعيد ،الس د ال ااف جت بة املعىن ،املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،املغ ب ،ط2000( 1م).
ابرا ،ر ال  ،درس السيميولوجيا ،ا مة عبد الستم ب عيد العايل ،دار اوبقار ،الدار البيلاء ،املؤضسة
الع بية للدراضاا ال ل  ،بري ا ،ط2006( 1م).
ابرا ،ر ال  ،ال قد الب يوم لل كاية ،ا مة :تنطوا تبو زيد ،م لوراا عويداا ،بري ا(لب ا )،
ط1988(1م).
ابرا ،ر ال  ،ط ااج مليل الس د األديب ،م لوراا اماد كتاب املغ ب ،ط 1992(1م).
ب يى ،مد ،اللع الع يب احلدير ،ج ،4دار اوبقار ،الدار البيلاء ،املغ ب ،ط1991( 1م).
حب ا م ،حسن ،ب ية اللكل ال ااف (الللاء ،الومن ،اللخرية) املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،ط2
(2009م).
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ابرا ،ر ال  ،مدّل خص الت ليل ال يوم للقرص ،ا مة م كر عياإف ،مكو اإلمناء احللارم ،حل ،
ط2002( 2م).
ابّتني ،ميخاايل ،إع ية د ضتيلسكف ،ا مة :ميل التك يت ،اوبقار لل ل  ،الدار البيلاء ،املغ ب،
ط1986(1م).
ابّتني ميخاايل ،اخلطاب ال ااف ،ا مة :مد ب اد  ،دار األما  ،ال ابط ،املغ ب ،ط1987(2م).
بوث ،اين ،املساية جهة ال ظ ( نظ ية الس د من جهة ال ظ خص التبئري) ،ا مة :انجف مرطلا،
م لوراا احلوار األكادميف ،الدار البيلاء ،ط1989(1م).
اود ر ف ،اوييتا  ،اللع ية ،ا مة :إك م املبخوا رجاء بن ضتمة ،دار اوبقار لل ل  ،الدار البيلاء،
ط1987(1م).
اوماإلسكف ،نظ ية األغ او (ضمن كتاب نظ ية امل هي اللكلف) ،ا مة خب اهي اخلطي  ،مؤضسة
األحباث الع بية ،بري ا ط1989(1م)
دم ضوضري ،ي دي ا  ،در س األلس ية العامة ،ا مة :مد اللا ش آّ  ،الدار الع بية لل ل ،
اونى1985( ،م).
جاكبسو  ،ر حا آّ نظ ية امل هي اللكلف ،ا مة خب اهي اخلطي  ،مؤضسة األحباث الع بية،
ال ابو ،ط1982( 1م).
ج ييي ،اآل ر ب ،حنو ر اية جديد األداب األج بية ،ا مة :مرطلا خب اهي  ،دار املعارف ،مر
(د.ط).
جريار جي يتّ ،طاب احلكاية ،حبر ىف امل هي ،ا مة مد معتر عبد اجلليل األزدم عم حلا،
ط ،2املل ع القومف للرتمة ،اجمللى األعلا للثقاية ،القاه 1997 ،م).
ال اية اجلديد  ،كتاب ال ايو ،مؤضسة اليمامة الر لية ،ال ايو
حسنيّ ،الد ،إع ية املكا
عدد ،83تكتوب (2000م).
احلسيين ،مود ،ايار الوعف ال اية املر ية املعاص  ،اهليئة العامة لقرور الثقاية ،القاه  ،ط1
(1997م).
احلمداين ،محيد ،ب ية ال ص الس دم من م ظور ال قد األديب ،املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء ،ط3
( 2000م).
ري يي ،يل  ،ملاهي نقدية ،ا مة :مد عرلور ،ضلسلة عامل املع ية  ،110الكويت (1987م).
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زايد ،علف عل م ،عن ب اء القريد الع بية احلديثة ،مكتبة اآلداب – القاه  ،ط2002(4م).
زيتوين ،لطيف ،معج مرطل اا ال اية ،دار ال هار لل ل  ،لب ا – بري ا ،ط2002(1م).
زيدا  ،مد ،الب ية الس دية ال ص اللع م ،اهليئة العامة املر ية لقرور الثقاية ،نقدية إه ية،
ع2004(149م).
ضارا  ،جا بور ،ما األدب ،ا مة مد غ يمف ،دار العود  ،بري ا ،لب ا  ،ط1984( 1م).
ض مليا  ،ليو  ،ايار اللك احلدير الل دم الداّلف ،ا مة :رضا مد رضا ،جملة الثقاية ،بغداد ،ع،3
(1982م).
ضلد  ،راما  ،ال ظ ية األدبية املعاص  ،ا مة :جاب عرلور ،دار باء للطباعة ال ل  ،القاه ،
(1981م) .إاراييي ،بيري ،مدّل خص نظ ايا ال اية ،ا مة :عبد الك مي الل ا م ،دار اوبقار ،الدار البيلاء،
املغ ب ،ط2001(1م).
صاحل ،صتح ،ض د اآلّ  ،األان اآلّ عرب اللغة الس دية ،املكو الثقا الع يب ،الدار البيلاء،
ط2003(1م).
اللبع ،مود ،الس دم اللع  /اللع م الس د ،ضمن تضئلة الس د اجلديد (جمموعة تحباث) مت
ع وا (الس د ال ااف اداّل األنواع) ،كتاب تحباث مؤئ تدابء مر – م ضا مط ح ( 2008م).
عل م زايد ،علف ،ب اء القريد الع بية احلديثة ،دار ابن ضي ا للطباعة ال ل  ،القاه  ،ط 4
(2004م).
العو  ،جني  ،مقارنة الوا ع القرة املغ بية من التأضيى خص التج يى ،املكو الثقا الع يب ،الدار
البيلاء ،ط 1987( 1م).
العيد ،ميين ،اق ياا الس د ال ااف ضوء امل هي ال بوم ،دار اللارايب ،ط1990( 1م).
غوايل ،عبد القادر ،اللع م الس دم القريد املغ بية املعاص  ،جملة نو ى ،ع  ،87يوليو(2016م).
يا ر ضو ،ي انسواز ،جهة ال ظ ت امل ظور الس دم (نظ ايا اروراا نقدية) ،دراضة ضمن كتاب
"نظ ية الس د من جهة ال ظ خص التبئري" ،ا مة :انجف مرطلا ،من م لوراا احلوار األكادميف ،البيلاء،
ط1989(1.م).
يلل ،صتح ،نظ ية الب ااية ال قد األديب ،دار اآلياق اجلديد  ،بري ا (لب ا ) ،ط1985(3م).
يوغايل ،ابديى ،الوما املكا اللع اجلاهلف ،عامل الكت احلدير ،األرد  ،تربد ،ط2008( 1م).
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ييتور ،كارر ،آّ  ،نظ ية األج اس األدبية ،ا مة :عبدالعويو إبيل ،ال ادم األديب الثقا  ،جد  ،ط
(1994م).
اض  ،ضيوا ،ب اء ال اية ،دار الت وي للطباعة ال ل  ،بري ا ،لب ا  ،ط1985(1م).
القاضف ،مد ،اخلرب األدب الع يب؛ دراضة الس دية الع بية ،دار الغ ب اإلضتمف بري ا لب ا ،
كلية اآلداب ،اونى ،ط1998(1م).
القر ا م ،مها ،الومن ال اية الع بية ،املؤضسة الع بية للدراضاا ال ل  ،بري ا ،لب ا  ،ط1
(2004م).
كل  ،جواناث ي دي ا دم ضوضري ،ا مة مود محدم ،املل ع القومف للرتمة ،اجمللى األعلا للثقاية،
القاه 2000( ،م).
الك دم يعقوب ،رضاال الك دم الللسلية ،داراللك الع يب ،القاه  ،ب ،ط(1953م).
كوهن ،جا  ،ب ية اللغة اللع ية ،ا مة :مد الويل مد العم م ،دار اوبقار ،الدار البيلا ،ط1
(1986م).
حلمداين ،محيد ،تضلوبية ال اية( ،م لوراا دراضاا ضار) ،مطبعة ال جاح اجلديد  ،الدار البيلاء،
ط1989(1م).
لوبوك ،بريضف ،صلة ال اية ،ا مة عبد الستار جواد ،دار جمدال م لل ل  ،عما  ،ط2000( 2م).
تبو لنب ،زايد ،املونولوج الداّلف ع د جني لوظ ،دار الي ابيع لل ل  ،عما  ،األرد  ،ط1994( 1م).
ليو خي ر ،القرة السيكولوجية ،ا مة مود السم  ،املكتبة االهلية بري ا ،لب ا  ،ط1959(1م).
م اتو ،عبد هللا ،ال اية ،عامل املع ية ،عدد ،240اجمللى االعلا للثقاية الل و اآلداب،
الكويت(1998م).
م د ال ت.ت ،الومن ال اية ،ا مة بك عباس ،دار صادر ،بري ا ،ط1997(1م).
ابن م ظور ،لسا الع ب ،دار صادر ،بري ا ،ط.3
مريهوف ،هانو ،الومن األدب ،ا مة :تضعد رز ق ،مطابع الع ب ،القاه  ،ط1972( 1م).
جنمف ،حسن ،إع ية الللاء ،م اإد  ،عبد ال حي  ،الللاء ال ااف ،م لوراا زار الثقايية ،األرد
(2002م).
هامو  ،ييلي  ،ضيميولوجية اللخرياا ال ااية ،ا مة :ضعيد ب ك اد ،دار ك م هللا ،اجلواا  ،ط 1
(2012م).
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د .محدا

دم :ديوا ض ي لغازم القري تمنوذجاً.
م الس ر
سن احلارثف :جدليرة اللع ر

مهلوم ،ر ب ا ،ايار الوعف

ال اية احلديثة ،ا مة :مود ال بيعف دار املعارف ،القاه  ،ط1

(1975م).
اليا  ،نعي  ،تطياف الوجي الواحد ،م لوراا اماد الكتاب الع ب ،دملج ،ضوراي ،ط1997( 1م).
يقطني ،ضعيد ،مليل اخلطاب ال ااف (الومن ،الس د ،التبئري) ،املكو الثقا الع يب ،املغ ب ،الدار البيلاء،
ط1993(2م).
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