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 :ملخص البحث
 البالغةمعصيات  تذكميا ّسخديةبريغ  عغ نفديا تعبخ التي بؤرة الّدخد السشطػر الّدخدؼيعّج  

عة تذتخؾ خدية مػسّ الى بالغة س تتجاوز سسة التدييغ ،ةفي القّر  معبارة المغػيةل امطيخ   بػصفيا
ثػابت حدية ب تتسػضع بيغ الػاقع الخارجي وذىغ الستمقي؛ لالحكي فيمع مصمق الّرػر 

بػصفيا  البالغة خدية ومكػناتيا في الحكي تخزع لسقػالتوالقّرة بأشكاليا الدّ  ،وعشرخ خيالي
خديا مثمت وضعا  س (رائحة الّديشسا)وقرة  ،ة في الّشز السحكيتقشية فشيّ بإجخاءات يتع تػضيفيا 

معو ذىغ السدخود لو  رحبامدت ،بكل تفاصيمو تخييميا يجلف مشو الكاتب ساردا عالسو القرري
ومدايختو في إحجاث مقاربة تخييمية بيغ واقع  ،ويحفده بستابعة الحكي يدتفّد ذىشو ،-الستمقي  -

   البصل التائو الغارؽ في وعي مديف بػصف تيكسي  يدخده لشا الّخاوؼ .
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Rhetorical technique of narrative perspective in a 
story 

(The smell of cinema) by Nizar Abdel-Sattar 
Assistant Professor Dr Azad Haedar Shekao 

Abstract:                                                                                           
            

The narrative perspective is the focus of the narration that expresses 
itself in narrative formulas, and rhetorical images as a narrative 
appearance in the linguistic term that transcends the attribute of 
embellishment to an enlarged narrative rhetoric that shares with the 
absolute images in the narration with sensory constants and a fictional 
element, located between the external reality and the mind of the 
recipient, and the story with its narrative forms and components in the 
narration Subject to the utterances of rhetoric and its procedure by 
employing and adopting it as an artistic technique in the spoken text, 
and the story (the smell of cinema) represented a fictional narrative 
situation from which the writer narrates his narrative world in all its 
details, accompanied with it the mind of the narrative for him - the 
recipient -, provokes his mind and stimulates him with death Seven 
storytelling and Msajrih in bringing about an approach Tejealah between 
the reality of the hero Drifter mired in false consciousness as a sardonic 
narrator Asrdh us. 
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 :الّدرد والمنظور الّدردي

ما لع يدتصع اخبارنا السؤلف  يدخد عميشا  عشجما لخوائي ا الّدخدعسمية اإلبجاع في تتذكل   
بصخيقة تدخد نفديا  ألحجاث فشياا عخض ليكػف فيي إذ ،بو أؼ شخز آخخ في الحياة الػاقعية

إّف مثل ىحه االنذغاالت تػضح لشا التقشية  ،لف القارغ بعسمو القرريالسؤ مغ غيخ أف يذغل 
كل ما يعخضو السؤلف ف، (ٔ)جاز الحؼ أتفق عميو بػجية الشطخالتي تحىب الى حّج أبعج مغ اإلي

غع وعمى الخّ  ،فاصل عذػائي الى حّج ما الّدخدألف الفاصل بيغ العخض و  ،الّدخديكػف في خجمة 
عمى  اختفاءهال يدتصيع أف يزسغ  معطع األحياف اختيار أقشعتو إال أّنو فيمغ قجرة السؤلف 

  .(ٕ)مدخح العسل القرري
عخض ودراما  :معا الّذكلفغ و ال تقجـ واحجة ،الى القارغ  القّرةىشاؾ صياغتاف في نقل 

ولى ياغة األفي الّر  ،سخد وذاتية ووعع وخسػؿ :وأخخػ ال شكل ليا وال معشى ،ومػضػعية
يعخض مغ وجية نطخ السؤلف بل يقجـ ضسغ نصاؽ السػقف والسشطخ، فبيحه الػجية الحجث ال 

بعيج عغ  عسل فشي  :الجيجة عمى حّج راؼ بعس الشقاد الّخوايةف ،قرريتحقق فشية العسل ال
الجيجة ىػ أخح القارغ وإغخاقو في األحجاث الى درجة ال  الّخوايةاليجؼ مغ و  ،الشتائج الصػباوية

ادخاؿ ، و (ٖ)ياية الى أف يقػؿ لقج كشت ىشاؾيعػد يذعخ فييا بذخرية السؤلف حتى يرل في الشّ 
غايتيا  ثانية في العسل األدبي (أنا) ولػ بذكل ضسشي يعجّ  نفدو بػصفو ساردا مذخرا الكاتب

، وىي تتػقف عمى تقجيخ السدافات بيغ ارغ عغ ىحا العسلنيا القالػصػؿ الى الخؤية التي يكػّ 
ى ، وىي مدافات ليدت فقط عمى مدتػػ فزائي وزماني وال حتالسذخز الّداردالقارغ وىحا 

ولى عمى مدتػػ فكخؼ وأخالقي رجة األأيزا بالجّ سا ىي إنعمى مدتػػ جسالي بشائي لمحكاية، 
   .(ٗ)الّداردذكل السدافة وثقة القارغ في ت

 ،الحؼ ليذ فيو سػػ الحكي الّدخدفي  :يتسثل األوؿبيغ قصبيغ متعارضيغ  الّخوايةتقع 
ويتسثل  ،بػاسصة ضسيخ السفخد الغائب حػؿ أحجاث متتابعةغيخ الذخري السخوؼ  الّدخدأؼ 

راما حيث ال حزػر لمكانب وىي تحيا باألحاديث الستبادلة فيسا بيشيا وىحه األخيخة في الجّ  :الثاني
ة أحجاثيا كل عسل أدبي وكل رواية تحكى مغ خالؿ مديخ ف، (٘)الّخاوؼ مػ مغ مجاخالت تخ ال

                                                           

تخجسة أ.د أحسج خميل عخدات  و د. عمي بغ أحسج  ،البخوفيدػر  ويغ بػث ،يشطخ: بالغة الفغ القرري( ٔ)
 .   ٜ،ٖ،ٛ :ىػ٘ٔٗٔ ،د.ط ،مصابع جامع السمظ سعػد ،الغامجؼ

 . ٖٕ :السرجر نفدو :يشطخ( ٕ)

 . ٖٖ:السرجر نفدو :يشطخ( ٖ)

دار الخصابي  ،تخجسة: ناجي مرصفى ،ت وآخخوف نطخية الّدخد مغ وجية الشطخ والتبئيخ، جيخار جشي: يشطخ( ٗ)
 .ٚٔ :ٜٜٛٔ،الصبعة األولى ،الجار البيزاء ،لمصباعة والشذخ

 ،حمب ،مخكد اإلنساء الحزارؼ  ،د. دمحم نجيع خذفة :تخجسة ،تديفتياف تػدوروؼ ،يشطخ: األدب والجاللة( ٘)
 . ٖٙ :ٜٜٙٔ ،د.ط
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ألف معشى العسل األدبي قائع في الحجيث عغ نفدو وفي حجيثو لشا عغ حكاية تأليفيا الخاص ؛ 
 .(ٔ)أف تدتجرجشا الى ذاتيا الّخوايةوىجؼ  ،وجػده الحاتي
الّدارد والكيفية مغ شخؼ  القّرةتتعمق بالكيفية التي يتع بيا ادراؾ ف الّدخدمطاىخ أّما 

ة يشاؾ قّر ف ،العخض والحكي أو يلالتسث :الّدخدوىشاؾ نسصاف مغ  ،لشا القّرة الّدارد التي يقجـ
ىج عمى نقل الػقائع ويخبخ حكي خالز والسؤلف يدخد شا :األولى ،ة دراماوىشاؾ قّر  تاريخية

أّما  ،ىشا ال تتكمع، والقػاعج الستبعة ىي قػاعج الجشذ األدبي ويخبخ بيا الّخوائيةالّذخرية ف ،بيا
يػجج  الّدخدو  ،ال تشقل خبخا إنيا تجخؼ أماـ أعيششا فميذ ىشاؾ حكي فيي الجراما ةقّر  :الثانية

 الّداردا يػضفي يشاؾ أساليب سخدية، ف(ٕ)بعزيا مع بعس الّخوائيةمتزسشا في ردود الذخريات 
ويأتي في مقجمة ذلظ  أسمػباف وصفيسا بيخسي لػبػؾ   لمقرة   -الحكي - الّدخدفي عسمية 
 الّدارديكػف فييا  ،غ الخمفوىػ الخؤية م الترػيخؼ  البانػرامي الّدخدف ،والسذيجؼ بالبانػرامي

ويسثل الخؤية السداوية أو الخؤية مع  الجرامي السذيجؼ الّدخدو  ،مغ الذخريات أعمع
أو  الّخاوؼ األحجاث عمى ذىغ  فييا تتخكد المػحات  آخخ عمى شكل أسمػب وىشاؾ ،الذخريات

  .(ٖ)عمى إحجػ الذخريات
، فتتبع الحكي يكػف مغ خالؿ عيغ عّج الحات الفاعمة لعسمية التمفع الحاتيي الّداردو 

 فزال عغ ،يشطع عسميات الػصف ويختب بعزيا مع بعس أو يقجـ ويؤخخوىػ الحؼ  ،الّخاوؼ 
 الّدارديبجو  الّدخدمغ  الػجيةبيحه  ،بعيشو يجعمشا نخػ تدمدل األحجاث بعيغ الذخريات أو أنو

لكل  خاصتاف وىاتاف الّرػرتاف ،صػرة مرحػبة برػرة القارغ  بل  عير في عدلةت ليذ حالة
 لمّرػرتيغ إّف ىحا التػقف الستبادؿ ،ذ وثيقةرواية ولي بػعييشا الى قخاءة تجفع ،يميعسل أدبي تخي

مياـ و ، (ٗ)يطيخاف دائسا معا ،( ومتمق ما )السدخود لو(الّدارديجلل بػضػح عمى مخسل ممفػظ )
 باالىتساـ الّداردفتػجو  ،نفدو الّداردو  ،السدخود لو :ؼ مغ جيتيغالّدخدمخاعاة الػضع   الّدارد

تتخافق  ،لمتأثيخ عميو وجمب انتباىو تخييمي معو حكيقي أو ر حػا أو ،السدخود لو قامة صمة معإل
مذاركة ي ال تقترخ عمى عالقة عاشفية بل تصاؿ الت االنفعاليةفي السذاركة وضيفة التػاصل  مع

  .(٘)يجلػجيةاآلفكخية وأخالقية تتبمػر في الػضيفة 

                                                           

 .ٖٗ :السرجر نفدو :يشطخ( ٔ)

الصبعة  ،الخباط ،السغخب ،مشذػرات اتحاد وكتاب السغخب ،روالف بارت وآخخوف  ،الّدخد األدبيشخائق تحميل ( ٕ)
 .ٕٙ-ٔٙ :ٕٜٜٔ ،األولى

 ،عّساف ،األردف ،دار مججالوؼ لمشذخ والتػزيع ،تخجسة د. عبج الّدتار ،بيخسيل وبػؾ ،يشطخ:  صشعة الّخواية( ٖ)
 . ٗٙ :؛ ويشطخ: شخائق تحميل الّدخد األدبي ٖٚ: ٕٓٓٓ  ،الصبعة الثانية

 .٘ٙ :يشطخ: شخائق تحميل الّدخد األدبي( ٗ)

الييئة العامة  ،تخجسة دمحم معترع وآخخوف  ،جيخار جيشت ،-بحث في السشيج  -يشطخ: خصاب الحكاية ( ٘)
 .ٕ٘ٙ – ٕٗٙ :ٕٜٜٔ ،الصبعة الثانية ،الخباط ،لمسصابع األميخية
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ألنيا ؛  الّخوايةؼ تعّج األكثخ أىسية لجراسة الّدخدإّف وجية الّشطخ التي تحجد السشطػر 
 الخؤية في الحكي تسثل أصػات الكاتب أفّ  ية فزال عغالّدخدتسثل مختمف األوضاع والتقشيات 

بالتشطيع الجاخمي لمعسل القرري وخرػصا  ُتعشى التي يةالّدخدالتي تعبخ عغ نفديا بالريغ 
الكاتب  وسائلوىي قبل كّل شيء  ،لذخريات فيسا بيشيابالذخريات وعالقة ا الّداردعالقات 

تقّجـ رؤيتيا مغ زاويتيا الخاصة  ،لكػنيا رؤية إدراكية لمسادة القررية ،بالتػاصل مع القارغ 
فزال عغ كػنيا السشصمق التعبيخؼ الحؼ يختاره الكاتب  ،أـ نفدية أيجولػجيةسػاء أكانت فكخية أـ 

إزاء  الّخاوؼ تكذف عغ مدتػيات عخض الحكاية مغ خالؿ  يةالّدخدفالريغ ، (ٔ)روايتويحكي ل
ىحه الػجية في الخؤية تدسح  ،في الػاقع ياثمبداوية رؤيتو ىػ ال كسا تس ،األحجاث والذخريات

ويتحكع في  ،يؤكج عمى داللة األحجاثو  ،بصخيقتو ليرػغيا الػقائع واألحجاثلمّدارد أف يختار 
 .(ٕ)وغيخ ذلظ ،أو يشفييا هيجعع معاييخ و  ،؛ ليؤثخ عمى اعتقادات القارغ  يعسعو  التذػيق

 ،و ال يسكغ اف يختفي أبجاشكخ في عخض حكايتو ولكشّ الكاتب يسكغ لو أف يختار التّ  إفّ 
تعكذ الخؤية التي يكػنيا في العسل القرري  ثانية  (أنا)فحزػره بذكل ضسشي بػصفو 

 –تتػقف عمى تقجيخ السدافات بيغ القارغ والكاتب الزسشي  االنعكاسوإف مجيات ىحا  ،القارغ 
، والسدافات ىحه ليدت متعمقة عمى مدتػػ فزائي وزماني وال حتى مدتػػ -السذخز الّدخد

 .(ٖ)خالقياألفكخؼ و السدتػػ العمى  متعمقة وإنسا ىي بالجرجة األولى ،جسالي بشائي
بصل   ،ا شخرية حاضخة في الحجثإمّ  الّداردف ،الّدخدبؤرة  ىػؼ الّدخدالسشطػر إّف 

ل شيء يحكي الحكاية . وىحا األخيخ عالع بك ،والحجثالّذخرية غائب عغ ا وإمّ  ،يحكي حكايتو
وال يسكغ  الّداردإذ يسّخ كل شيء عبخ  ،ا بجرجة الّرفختبئيخ  ويعّج  ،القّرةغيخ محكي في  سارد

داخميا يذكمو  يكػف التبئيخ القّرةالحاضخ محكيا في  الّداردفي حيغ أف  ،مغادرة وجية نطخه
ليذ قارا  بذكميو الخارجي والجاخمي التبئيخو  ،(ٗ)شخرية رئيدة محػرية أو شخريات متعجدة

 تعجدا بسقاشع سخديةو بل يتخمم ،ال يالـز عسال أدبيا كامال فيػ ،وثابتا شيمة مجة محكي ما
   .(٘)ي السحكيف  متغايخة

  

                                                           

 .ٔٛٔ: ٕٗٓٓ ،القاىخة، د.ط ،مكتبة األسخة ،د. سيدا قاسع ،بشاء الّخواية :يشطخ( ٔ)

 . ٛٔ -ٚٔ :نطخية الّدخد مغ وجية الشطخ الى التبئيخ :يشطخ( ٕ)

 . ٚٔ :يشطخ: السرجر نفدو( ٖ)

 . ٓٙ – ٚ٘: السرجر نفدويشطخ: ( ٗ)

 .ٕٙ :يشطخ: السرجر نفدو( ٘)
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 :وائيالرّ  الّدردتقنية البالغة في 
 ،الخصاب الّذفاؼ والخصاب الكثيف :يػجج قصباف لمػعي اإلنداني لمغة مخفي حكيقة األ

الخصاب الكثيف  :والثاني ،مغة تشحرخ فائجتيا في حرػؿ )التفاىع(ب يذف عغ داللتو :ؿاألو 
يي مكتفية ، فحكيقةعّسا وراءىا وال تسيل الى لغة ال السجعػـ بدخع مغ الّرػر التي ال تكذف

دنػ مغ  دانية تدبح في الفزاء الفاصل بيغ ىحيغ الخصابيغ في، وكل السشصػقات المّ بحاتيا
والبالغة بػصفيا مطيخا لػعي اإلنداف بمغتو تخقى لسختبة الّرفات  أحجىسا أو بعج عغ اآلخخ .

  .(ٔ)السسيدة لإلندانية ؛ ألنيا تداوؼ وعي اإلنداف بخصابو
بعجما كانت معيػدة بسفيـػ  الى آفاؽ أوسع واتدعت دائختياضيفتيا بػ  تشامت البالغة لقج
نفدو  امع فتسكشو فيكل ما تبمغ بو السعشى قمب الدّ )) تعبيخا جسيال غايتو بػصف البالغةالتػاصل 

 لطػاىخ الجسالية في نزا راسةجب في وجية نقجيةتتسحػر  ،(ٕ) ((مع صػرة مقبػلة ومعخض حدغ
 حميل تقديسات بالغة معياريةمخاعية في الت أو صػرة مفخدة جدئيةالسعشى الجدئي مشو تقتشز 

 عغ الكذف بقجرتيا لمبالغة الستشامية الػضيفةوتكسغ زبصة في السفاليع . شسرصمحات مب
 بالغيةا ّصػر  لجػ الستمقيغ بػجػد خصاب تتذكل فيو وعيا لتشذئ ،لمخصابلسطيخ السجَرؾ ا

 ،غيخ مخئيالخصاب الخالي مغ الّرػر ىػ خصاب تاـ الّذفافية ف ،تحيمو الى خصاب كثيف
ويزصمع بسياـ وضيفة  فيع الخصاب بحاتو وتتيح ،تخسع نقػشا عمى ىحه الذفافية والّرػر البالغية

  .(ٖ)شعخية فيجعمو كثيفا كالثياب فػؽ جدع مخئي
سسة  قج غادر شخنقتو وأصبح الّشزفي  تسػضعي اجخاء  تقميجيا مفيػـ البالغة بػصفو إفّ 

القجرة عمى فخض  البالغية التي يػضفيا الكاتب تسثل توإف التػسال ،مسيدة لمخصاب البذخؼ 
تػازف بيغ البالغة ))  ىي تقشيةنكميدؼ وايغ بػث الشاقج اإل كسا أشار ،عالسو الخيالي عمى القارغ 

البالغة التي  ،والبالغة التي تعمل وجػد اإلرباؾ في قصار الذخؽ الّدخيع ،خخية في رواية إّماوالدّ 
الغة التي تجعمشي الب ،ىػ تقخيخ عغ حػادث حكيكية تكيجا يجسجعمتشي أؤمغ بتاريخ بأف تأريخ 

 . (ٗ) ((ٜٗٛٔالجكتاتػرية في  أكخه أو أف اخاؼ
دراما  يا تحققال  الخيالية الّخاوؼ التسازج مع عػالع   الستحجاثوالتفاعل  االندجاـوحالة 

سعطع الحػادث الجرامية التي تدخد مغ قبل ف ،العخض التقخيخؼ  تعتسجائي رو  ّسخد فيصافية 
 القّرةتحيج بف ؛ لعخضيا عمى القارغ  البالغة ػػ  صػر – عجة البالغيةتحتاج الى السدا الّدارد

                                                           

 .ٓٓٔ :يشطخ: األدب والجاللة( ٔ)

دار إحياء الكتب  ،أبػ الفزل ابخاليعتحقيق عمي دمحم البجاوؼ  و دمحم  ،أبػ ىالؿ العدكخؼ  ،الّرشاعتيغ( ٕ)
 .   ٖٔ: ٕٜ٘ٔ ،الصبعة األولى ،العخبية

 . ٓٓٔ :االدب والجاللة :يشطخ( ٖ)

 .ٔٚٗ :بالغة الفغ القرري( ٗ)
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العخض التقخيخ الّرحفي الحؼ يخمف تجاوبا لصيفا وال مباليا مغ غ كػنيا رواية ّصامتة وتجانب ع
فاسسل عيشي ) :لذكدبيخ يعخض فيو معاناة أحج شخرياتو دراميا إف وصفا :يقػؿ بػث ،القخاء

ب الخشديخ في لحسو ليخ السدكيغ وال أريج أف ارػ شكيقتظ الستػحذة وىي تغخس أنيابا كأنيا
 في  فزال عغ زيادة ،ز جسيػره ضج الجالوزة والجالديغتعسل عمى زيادة اشسئدا (،السصمي بالديت
ل العيػف كانت حادثة سس أفّ  غع عمى الخّ نجفل مغ ىحا السشطخ عمشا يج مسا ،مقجار التفاعل

 .(ٔ)تحسل عشرخ السفاجأة لمقارغ  وال تاريخيامعيػدة 
 ة التي نجركيا بحاتياالعبارة المغػيب اسخدي   امطيخ   تذكل بػصفيا صػرا ػسائل البالغةف

وشاقة وفي الحالتيغ تعج تعبيخا لغػيا تخييميا  ،جديئة أو كمية :وسيصا عغ داللة فزال عغ كػنيا
في  تختبط بالذعخ الى بالغة سخدية مػسعة تذتخؾ مع مصمق الّرػر يشيةتدي سةبالغية تتجاوز س

مغ كػنيا سياؽ لغػؼ  الّخوايةػرة البالغية في الّر  وىحا ما يفخد ،ثػابت حدية وعشرخ خيالي
في حّدية تسثميا وجسالية  ػضيفة تسثيمية تتسحػربعقميا لسعصيات الػاقع فزال عغ كػنيا مطيخا 

عمى إثارة  ذىغ ، فال تقترخ (ٕ)قبل كّل ذلظ حريمة إفخاز خياليفيي  ،شاتيا البالغيةمحدّ  تبخز
حدية مجخدة بل تعيج تذكيل قجرات ذىشية الستمقي في إدراؾ وتحفيد احداساتو  برػرالستمقي 

  . السسكشة التي يكػنيا نديج اإلدراؾ اإلنداني ذاتو
إلى شكل الحكي  الّخوايةلمّرػرة البالغية تحعغ العبارة المغػية في حالة  وبيحه اإلمكانات

مع باقي  الّشزتجخل في وشيج  ،وديشاميةػتخ وإيقاع وتكثيف ت :مغ الّشزبسكػنات  الّدخدأو 
مغ  الّخوائيةفالّرػرة  ،(ٖ)ووقائع وفزاء وتذػيق وحػافدمكػنات الحكي مغ شخريات ومذاىج 

ومكػناتو بسا فيو البشية  الّشزتكػيشا متحققا خارح  وليدت ،لغػؼ وتقشية فشية ىحه الػجية إجخاء
والسذيج والسقصػعة والحػار والحػادث والفزاء  ةبل وجػد مستدج عزػيا بالفقخ  ،الحىشية

  .(ٗ)الحىشي والشفدي في الستمقي االنصباعوالسػضػع فزال عغ إثارة الّذخرية و 
لسقػالت البالغة  ية ومكػناتيا في الحكي كاف باإلمكافالّدخدبأشكاليا  الّخوايةأو  القّرةو 
السحكي  الّشزتقشية فشية لجراسة أحػاؿ الجسمة في  واتخاذىابتصػيعيا  أف تتعامل معيا وإجخائيا

صابق الكالـ لسقتزى الحاؿ بسا يقتزي السقاـ الحؼ ية الّخاويخريات في والكذف عغ مػاقف الذّ 
لحاؿ( يخاد مقتزى ا)مقػالت البالغييغ السعيارية كانت تقابل بالػاقع الخارجي فسقػلة  لػال أف

                                                           

 .ٖٔٔ -ٖٓٔ  :بالغة الفغ القررييشطخ: ( ٔ)

الصبعة  ،السغخب ،مكتبة اإلدريدي لمشذخ والتػزيع ،د. دمحم أنقار ،في الّخواية اإلسبانيةيشطخ: صػرة السغخب ( ٕ)
 .٘ٔ: ٜٜٗٔ ،األولى

 .ٙٔصػرة السغخب في الّخواية اإلسبانية:  :يشطخ( ٖ)

  . ٕٔ :السرجر نفدو  :يشطخ( ٗ)
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عادة تحيل الى واقعيا الخاص السشغمق ف الّخواية أّما ،مشيا تحقق معايشة أمخ أو حجث خارجي
 .  (ٔ)عمى نفدو

وضعا مغ  الّخوايةألنيا تكيع في  ،بحّج ذاتيا تذكل حالة مغ حاالت التذبيو الّخوايةف
 ، فتقتزي بالغةالفعمية الحكيكية ليا التجاخل الجسالي بيغ واقعة الكتابة الستخيمة وواقعة الكتابة

فدح السجاؿ تل ،ؼ ومألػؼ الّرػرةالّدخدؼ في العجوؿ عغ مألػؼ القػؿ الّدخد الّشزتعي آليات 
 مكػنا ابػصفيعمى سبيل السثاؿ  االستعارة، فجراسة (ٕ)يسمي أسئمتو الخاصةلمّشز الحكائي 

بتسثميا بالػاقع يؤدؼ إلى دراسة جسالية صخفة محرػرة  االكتفاء أولحاتيا  الّخوايةبيا في أسمػ 
ال يسكغ فيسيا  وضيفة تحفيدية الّخوايةفي  لالستعارة، في حيغ أّف نفديا االستعارةقيستيا في 

  .(ٖ) *بسقارنتيا بالػاقع الخارجي بل بسقارنتيا مع وسائل التحفيد
 :العنوان بوصفه سردا

قج و  ،دوف اختدالو الى مجسػعة جسل الّخوايةال يكػف قارا في شكل عشرخ حيػّؼ  الّدخد
 ،بسذخوع سخد صغيخيتسثل  أو ،ػف بصخيقة ما جسمة تقخيخيةيك بجسمة كبيخة أوالعشػاف يتذكل 

 ،وسياقية ،نحػية ،صػتية :ف تػصف لدانيا عمى وفق مدتػياتأفالجسمة بػصفيا سخدا يسكغ 
 .(ٗ)تشطسيا عالقة تخاتبية تشتج السعشى مسا يدتتبع وصفا مدتقال

فتخصيف الكمسات وتشزيج  ،التخاتبي يعّج بشاء   الّذكلالحكائي مغ ىحه الػجية وب الّشزو 
وال يسكغ  ،بشاء الّشزوكّل العسميات تجعمشا نخػ  ،فطية عسمية بشاءلمّ الجسل واصصفاؼ البشيات ا

ومغ ال يقف ويشتبو  ،فزاء محيط  شكمت عتباتو دوف السخور مغ  الّشزمغ فزاءات  االنتقاؿ
 ،فيسيا عجـ ئفيا فزال عغبيشيا وال يجرؾ وضايحدغ التسييد الى شبيعة ونػعية العتبات ال 

الحّيد ىػ و  ،ذلظ الفزاء الحؼ تتحخؾ فيو عيغ القارغ  ،(٘)ي لمخوايةالّشرويبقى خارج الفزاء 
                                                           

 :ٜٜٛٔ ،الصبعة األولى ،مشذػرات دراسات ساؿ ف الجار البيزاء ،حسيج لحسجاني ،اسمػبية الّخواية :يشطخ( ٔ)
ٕٔ-ٖٔ. 

 asjp.cerist.dz/en/article/1871 :أ. مخابصي صميحة ،بالغة الّدخد بيغ الّخواية والفيمع :يشطخ( ٕ)

يعسج القاص أو الخوائي الى   –الحبكة الحكائية  -وسائل التحفيد: مغ متصمبات تذكيل السبشى الحكائي  *
مشيا عجـ التقيج بالتختيب الدمشي والحجثي لمقرة أو يعسج الى التقجيع والتأخيخ  ،عخض القّرة  بالسدتػػ الفشي

والتحفيد الجسالي ما يتعمق بالبشاء  ،والػاقعي أو التخييمي ،التأليفي - :ومغ أنػاع التحفيد  ،والتالعب بالسذاىج
 ،السخكد الثقافي لمصباعة والشذخ والتػزيع ،د. حسيج لحسجاني ،بشية الّشز الّدخدؼ :يشطخ  الجسالي في الحكي .

 .   ٖٕ-ٕٕ :ٜٜٔٔالصبعة األولى  ،بيخوت

 Bernard valette: ésthétique du roman moderne. Nathanنقال عغ ٖٔ :أسمػبية الّخواية :يشطخ( ٖ)

1985. P: 120 ) 

 .ٕٔ :األدبييشطخ: تحميل الّدخد ( ٗ)

مشذػرات  –الجار العخبية لمعمـػ ناشخوف  ،عبج الحق بمعابج ،ج. جشيت مغ الّشز الى السشاص،يشطخ: عتبات( ٘)
 .ٗٔ :ٕٗٓٓ ،الجدائخ الصبعة االولى ،االختالؼ
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كػنو  ،الّشزجػىخيا في تأسيذ حخكية  يبقى عشرخال ،ذلظ العشػافبسا في الحؼ تذغمو الكتابة 
    .  (ٔ)عتبة يسكغ مغ خاللو أف نمج عػالسو

مسا يذكل تعالقا بصبيعة السعايذة مع  ،الّشزالعشػاف عالمة سخدية تحيل الى داخل ف
التي  ية الّشرمع باقي العتبات  يتكامل الّشزلعشػاف و يغ اب واالشتغاؿوىحا التعالق  ،الّشز

 الّشزأغػار  الستكذاؼيػضفيا الكاتب  إجخاء   تعّج مفاتيح مخفقات نرية محيصة :ىيبجسمتيا 
 .(ٕ)قرج استشصاقيا وتأويميا

تحكي أحجاث ا عغ شخرية ازدواجية تعير بيغ الحكيقة  التي (رائحة الّديشسا)قرة وفي  
في الجانب األيسغ مغ مجيشة السػصل  والخياؿ السؤمل في محيط اجتساعي بسشاشق شعبية مغ

شكمت بشيتيا ذلظ الجانب األصيل مغ السجيشة التي  ،زمغ الحرار عمى العخاؽ بعج غدو الكػيت
 (يشسارائحة الدّ ) فجاء العشػاف مخجعيات عخفية تقميجية  وتيارات عرخية فشية . الفكخية والثقافية

 بكل تفاصيمو عالسو القرري كاتب سارداال يجلف مشو تخييميا وضعا  سخديا عتبة لمقّرة مثمت
إيحائية يحسميا  ثيسةالى  وانتباىومدترحبا معو ذىغ السدخود لو  ما خفي مشو وما ضيخ،

 الستمقي ة رائحة لمّديشسا  ؟ يدتفّد ذىشيةىل ثس ، العشػاف بصاقتو اإلغخائية في غسػضو وغخابتو
بيغ واقع البصل التائو الغارؽ في وعي  ويحفده بستابعة الحكي ومدايختو في إحجاث مقاربة تخييمية

خاف مرصفى  )جشكيد :الّخاوؼ  لشا يدخده  سػػ بػصف تيكسيّ  الكاتب يدّسووالحؼ لع  مديف
متحل  واإلحداس بالجساؿ  باإلبجاع  مفعع وبيغ بصل متخيل مأمػؿ الغاية  عبج الغشي الخذاب(

 . في يػـ سيتحكخوف أسسظ الحكيقي( ،خاف ال تحدف جشكيد) :والشُّبل جاعةبالذّ 
رة الحؼ اختدلو العشػاف بتكثيف ايحائي مغ صػ  لتشاقسسذاىج ال ويدخد الّخاوؼ رؤيتو 

 :بيغ الػاقع السخيخ التشاقس أضيخت شكل ،رية بإشار التزاداستعا
لع يدتصع جالؿ جسيل معخفة سّخ رائحة الكاز التي مألت القاعة معدزة قشاعة الّشخبة )) 

كاف يطغ أّف عستو صبخية ستعخفو مغ ضيخه   ،التي شاىجت العخض بأف العالع سيحتخؽ 
 .(ٖ) ((ومؤخختو التي تذبو خارشة استخاليا

يقػؿ لعستو أنو يخػ  ،رائحة الديشسا لتطيخ في مالبدو عادت إليو)) :وبيغ الخياؿ السديف
 .(ٗ) ((الحياة بذكل مختمف ما إف بجأت عيشو اليدخػ تخيو الجانب اآلخخ ...

                                                           

 (،)د.ط ،القاىخة ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،دمحم فكخؼ جدار ،العشػاف وسيسيػ شيكيا االتراؿ األدبي( ٔ)
ٜٜٔٛ : ٗ٘ ) 

 – www. alnaked ،أ.د. نادية ىشاوؼ سعجوف  ،–الثيسة والبشية  –سيسيائية العشػاف في الّدخد الخوائي ( ٕ)

aliraqi- net  ) . 

 .ٕٛ :رائحة الديشسا( ٖ)

 .ٜٕ :السرجر نفدو( ٗ)
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 أحجىسا تخييمي  :بيغ مفيػميغ  بجوره يحقق تقابال   الّتزاد الحؼخ بسفيػـ مؤش إنو عخض
ع بيا ولّحة متعتو التي يجف ،الغارؽ فيو عالسو الّدحخؼ )رائحة الديشسا( عشػاف لفػ ،واآلخخ حدّي 

 . السخيخة بكل تجاعياتو بخائحة الكاز عالسو الّدفمي
السييجة لمفخح الخوحي  ... يسال يعير لّحة ذلظ الػقت بكل تفاصيمو )) :تزاد صػرة مغ  

صجره بتمظ الخائحة العرية عمى ساحبات اليػاء ويرغي شخبا الى شقصقة الكخاسي تحت 
الى اكتداب ))  :مغ يدعى صػرة ، وبيغ(ٔ) ((األشعة الفزية الستجفقة مغ ثقب الستعة الّدخؼ 
فيعػد الى  ال يجور ..زز متخسة وعجاد اليػػ السيارة في معاركو السفتعمة ... واسصػانة الغا

ثع يفقج وعيو عمى بخودة  عتبات والّجماء تشبع عغ وجيو ...عستو بدفة عطيسة تمصع ليا عػانذ ال
 .(ٕ) ((...  الكاشي

 :الوصف تقنية سردية
إلى كػف العالقة بيغ السفيػميغ  في القّرة والػصف الّدخدلحالتي  قج يشحاز الستتبع 

 ،الحكيحالة مغ التتابع السدتسخ ب الّدخدلكػف  ؛لتعارض في تخاتب الحكي قائسة عمى شكل مغ ا
ىحا التعارض  عمى الّخغع مغو  ،في حيغ أّف الػصف ىػ عسمية استبصاء لحلظ السدار التتابعي

إذ ال بج مغ لكل عسل سخدؼ مغ صػر وحخكات  ،الّدخدػصف في لدوـ لمفانو ثسة  ،الّذكمي
وىحا في يسثل وصػرا مغ األشياء الحادثة والسحيصة  الذخرياتحجاث فزال عغ أنو يذتسل وأ

 .(ٖ)حكيقة الػصف
السؤلف بعيشي الّخاوؼ  عسج إذ ،في بشية الحكي ( شكل سخديتويشسارائحة الدّ )والػصف في 

مفعع بحيػية التشاقزات  وصف في ؼالّدخد نرو الى تدميط اسقاشاتو الستشاوبة عمى وصػتو
  :بيغ وداعة البصل في سسػه الّخوحي *التيكع بسعصيات أسمػب

 ،قل احتخامو لشفدووىي ببياضيا العارؼ حتى ال يطخ إلى الذاشة لع يكغ يجخؤ عمى الشّ ))
يعذق الّدػاد الػقتي  ألضػاء التي ال يتخكيا تفّخ  ...ا انصفاءيحافع بقجسية عمى حزػر لحطة 

يعير لّحة ذلظ الػقت بكل تفاصيمو يسّخف الحػاس في ىخس األقجاـ ... الحؼ يػقف البرخ و 
 .(ٗ) ((السبيجة لمفخح الّخوحي 

                                                           

 .ٕٙ :رائحة الديشسا (ٔ)

 .ٕ٘ :السرجر نفدو( ٕ)

 . ٜٕٗ :ٜٜٛٔ ،د.ط ،الكػيت ،سمدمة عالع السعخفة ،د. عبج السالظ مختاض ،في نطخية الّخواية( ٖ)

وىػ خالؼ  خصاب اليدؿ الحؼ يكػف  ،الخصاب بمفع الجالؿ في مػضع التحقيخ  والسجح في مػضع الّدخخية *
 ،مصبػعات السجسع العمسي ،د. أحسج مصمػب ،ضاىخه ىدال وباششو ِججا . يشطخ: معجع السرصمحات البالغية

ٜٖٔٛ: ٕ /ٖٚ٘-ٖٚٙ . 

 . ٕٙ-ٕ٘ :رائحة الديشسا( ٗ)
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جاعال مغ قبخ رئيذ  ،يسدظ غرغ صشػبخ مدكة الجشجؼ لديفو)) :وبيغ سحاجة الستػىع 
أخح يصمق كمساتو الذكدبيخية مذشجا  عزالت وجيو وبصشو قائال   ،البمجية زوج أمو الخاكع لمرالة
صفق لو  ،وإنو لغ يخسل القاتل إلى الدساء وىػ بال ذنػب ،لالنتقاـإنيا ليدت الفخصة السشاسبة 

 .(ٔ) ((شفاء العسخؼ بإعجاب ...
إشار ب الػصف  احة التخيمية التي يحجثياذىغ القارغ بالسد في تقميب ػسل الّخاوؼ توقج 

 ابسقارنتيمػاقع الخارجي بل مقارنة ل اال يسكغ فيسي ،مغ صػرة تذبيو أو استعارة تحفيدؼ  بياني
 عخضباليدقط السؤلف رؤيتو ووجية نطخه ّسخدؼ مع وسائل التحفيد السػجػدة ضسغ ندق 

تعّج ضاىخة تػاصل بعالقة حػارية تتصمب مغ السخاشب أف يتبع  فالّدخخية ،السذػب بالّدخخية
عغ التيكع ُيعبخ  إّنو شكل مغ ،(ٕ)صل القرج األصمي بالتعبيخ عغ ضجهبإذ يُ  ،عسمية نفي مددوج

حيغ يشرخؼ الى األحجاث عمى أنيا  فالػصف ،في الػصف  سفارقةالوضيفة مجازية قائسة عمى 
بدبب حيػية  ؛ مع الػصف الّدخدوبيحا يتعارض  ،مذاىج يعمق مدار الّدمغ ويفزي الى تعميقو 

فال ؼ الّدخدز عشجما يكػف الػصف أكثخ ضخورة لمشّ  وقج يتزايفاف ،وتأممية الػصف الّدخد
ؼ الّدخدفي نرو بشكية الّدخخية  عسج الى الػصف السفخط  والّخاوؼ  ،(ٖ)غيخ وصفحكي مغ 

غ بالػصف السفخط فيػ يسع ،و خفتيامغ قبيل التحكع بحخكة إيقاع األحجاث بيغ كثافة الػصف أ
في شخريتو الستشاقزة بل السزحكة   ستذائعمعبخا عغ سحاجة البصل ال القّرةلسا حجده في أوؿ 

 :أحيان ا
مشح أف أضاع حطو فخصة الّدفخ مع كشعاف وصفي وىػ يحدج حدغ فاشل ويغار مغ ))ػػ 

يقزي أوقات انتطاره الرعبة في العمبة الخذبية  ،صبحي صبخؼ وال يتكمع  مع غازؼ فيرل
وتخصط مداميخ الباب  ،يحظ الّخؼ كخشو ،التي حرشتو مغ مخاوؼ الميمة األولى في القبخ

وأصابعو تقز البصائق لمجاخميغ إلى سيشسا  ،ت واشات الكمػبوىػ يدخ عخقو الجائسي تح ،ضيخه
 .(ٗ) ((أشمذ

 ،ارب القشفحؼوالذ ،وحفخيات الججرؼ  ،كاف كمسا نطخ في األشياء العاكدة إلى أنفو الباذنجاني))ػػ 
 .(٘) ((عمى األبػاب وضخامتو التي ترعب

                                                           

 .ٖٓ :رائحة الديشسا (ٔ)

 ،إعجاد وإشخاؼ جابخ عرفػر وعساد عبج المصيف ،تخجسة نخبة ،تػماس أ.سمػاف ،يشطخ: مػسػعة البالغة( ٕ)
 . ٕٖٚ/ٕ : ٕٙٔٓ ،الصبعة األولى، القاىخة ،السخكد القػمي لمتخجسة

 . ٕٔ٘-ٕٓ٘:نطخية الّخواية :يشطخ( ٖ)

 .ٖٕ :رائحة الديشسا( ٗ)

 .ٕٗ :السرجر نفدو( ٘)
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الػصف ويكتفي بعخض سخدؼ فيو تكثيف ايحائي في  مغ مبالغة وقج يخفف الّخاوؼ  
   :بسذيج تسثيمي تيكسية استعارة

، (ٔ)((ولػ مغ كمبة جخباء سأزوجظ :صة رأسيا السحسختقػؿ عستو وىي تحدؽ ممفعيا مقسّ ))
يػالف بيغ التخييل والتزاد السعشػؼ  متػسال االستعارات نفديا الّدخدبتعاقب  خيةويسعغ في الّدخ

يحتار بخجمو وىي تأخح مالبدو الستدخة بخائحة الديشسا )) :في شكل صػرة مغ الصباؽ الخفي
غ يكػف بحاجة الى مغ عشجما يرل الى الخسدي...  ،وتسدح عيشو اليدخػ بالقصغ السبمل بالذاؼ

يقتزي رجاحة العقل والترخؼ بحكسة فالخسديغ في العسخ ، (ٕ) ((فعالو الحساريةيعاقبو عمى أ
  ؟  (أفعاؿ حسارية) :ولكغ في شخرية البصل ىي

وقج يشرخؼ الػصف إلى األماكغ واألشياء لسجخد الػصف فيعسج مغ خالليا إلى تسصيط 
ليحػؿ بػصمة التخكيد مغ مجاؿ التشاقزات إلى مداحة التشاسق  الّدخدبطء حخكة يو  القّرة

واماـ مكػػ )) :فعستو صبخية تعسل حفافة :األشياء وفي شبيعة  في سمػؾ الذخريات والتشاغع
وفي الجػ رائحة رشبة  ،األنجلذ وقفت تقخأ السعػذات تحت مالبذ  الذتاء السعمقة فػؽ رأسو

 .(ٖ) ((أشمق عمييا األنبػب السصخوح عمى األرض البخار األبيس الكثيف ،تخخبر األنػؼ
 :مغ  الػصف شخرية البصل الستحبحبة الّذكلوقج شاؿ ىحا 

ا مغ مصعع فالفل بجر وحتى لحع  ،جشج عساؿ السصاعع عمى شخيط الذخقي لذارع الجواسة)) ػػ بجء 
عسارة القجس وحتى سيشسا سسيخ  واستخجـ بائعي الباقالء كشقاط مخاقبة بجّءا مغ ،بعجيغ السجيشة

دار الحجيث يشيسا حػؿ  ،استصاع اإلمداؾ بذفاء العسخؼ  (وأماـ تدجيالت)كمسة ونغع...  ،ذأمي
شجػف السخح الجاد ثع سارا باتجاه حجيقة الذيجاء وعمى رخامة خيخ الجيغ العسخؼ وقف شفاء 

يسدظ غرغ صشػبخ مدكة الجشجؼ لديفو ... صفق لو شفاء العسخؼ بإعجاب  ليذاىجه وىػ
 .(ٗ) ((خاف تساما وقاؿ ... أنو بيحه الييئة يذبو جشكيد

 :(ةيتقنية المخالفة )ّسرد الكنا
فزال عغ ما تفعمو   ،الّدخدعشيا ب في الحكي يتذكل مغ مجسػع ما يقاؿالّذخرية بشاء 

تمف عشاصخه  في بشاء ّف مجسػع الستغ المغػؼ الحؼ تأوإ ،بشائيا الحكائيفي وما تقػلو الّذخرية 
بيج السؤلف القرري لمتعبيخ عغ أفكاره يتحػؿ بجوره الى دليل أسسى الّرػرة الكاممة لمذخرية 

تأتي الكشاية وما تعتسجه مغ شخيقة في التعبيخ عغ السعاني ف ،(٘)الخاصة ووجية نطخه الستػخاة
                                                           

 .ٖٕ :نطخية الّخواية (ٔ)

 .ٕٗ :السرجر نفدو( ٕ)

 .ٕٚ :السرجر نفدو( ٖ)

 . ٖٓ-ٜٕ :رائحة الديشسا( ٗ)

 . ٛ٘ :اسمػبية الّخواية :يشطخ( ٘)
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رائحة )سيسا في مقاصج السؤلف وما يخمي إليو وال خفية( لتمعب دورا حاسسا فيال)سشية الّز 
قج عسج الى فزاء و  ،وليدت مدساة صخاحةالخئيدة فييا مػصػفة الّذخرية التي تعج و  ،الديشسا(

في سخده الحكائي بػصفيا مغ األساليب السحايجة التي تتجو الى التفاعل  أسمػب الكشاية
فيي تابعة لمطخوؼ  ،محايجة الّدخدفجخياف دالالت الّرػرة الكشاية في  ،في العبارةاإلسشادؼ 

ألف  ،(ٔ)ياالتي يبجع االستعاريةالرػرة  في تذكيل السػصػفة أكثخ مغ تبعية إرادة السؤلف
 ،في التخييل االبتكاروليذ  والبيئي والعخفي االجتساعيي اقتشاص داللة الكشاية الػاقع السخجع ف

وىحا  ،مجار الكشاية في التحقق في ذىغ الستمقي بكػنيا ال ترّخح بالسعشى بل تمسح وتػمئ إليوو 
وال  ،الّتمسيح يحيل إلى الّخمد الحؼ يحتاج الى شكل مغ الّتأويل لفيع السعشى السقرػد في السكشى

يسكغ أف يجرؾ ذلظ كّمو بسعدؿ عغ القارغ بسا لو مغ خمفيات ثقافية ومجارؾ اجتساعية معاشة 
تع الّشطخ إلييا إذ يسكغ لمّدامع حسميا عمى حكيقتيا فيتح ،يسو وتأويمو لمجالالت والسقاصجتػجو ف

 .(ٕ)عغ شخيق استعساالتيا وما تجؿ عميو مغ قبل مدتعسمييا
في  وعسقت الحبكة الحكائية في القّرة تذكيل السبشى الحكائي صػر الكشاية ثختلقج أ

 في، و (ٖ)تخابصيا بػصفيا وسيمة ألدراؾ الحجث والسيسا أنيا تػضف لتحجيج مالمح الذخرية
كانت األبخز في  الكشايات الّمػنيةو  ،عػالسيا الستشاقزةب أبعاد شخرية البصل ترسس القرة

الحؼ يقرج مشو ذكخ األلػاف كشاية  (تجبيج الكشاية)ؼ البالغييغ وما يصمق عميو في عخ  ،التذكيل
 .(ٗ) (السخالفة)ويدسى كحلظ عشج بعس البالغييغ بػ ،أو تػرية مغ باب السجيح أو اليجاء وغيخه

يف ا الزدواجية البصل تكث السكشية االستعارةبسدمظ  صػر الكشاية الّخاوؼ  ضايفوقج 
ىشا وىشاؾ جامعة لو أوالد أخػالو  تخكس خمفو)) :غيخ السعمغ خفيضيار ما ىػ إل اإلشكالية ؛

السػشػمة بخسػـ انجازاتيع في بانكػؾ ومػسكػ  ة محمة الشبي شيت لتشذخ سػاعجىعمغ شػارع أزق
خريات السعشية  بشدبة الذّ  الّخاوؼ وقج أخفى  ،(٘)((شيػخ السختاربيغ رجاؿ الّدقاؽ ومجمذ 

قػة الفكخ والسبجأ ندبة ومػسكػ داللة عغ رسػخ  ،عغ القػة وفشػف القتاؿ داللةأفعاليع الى بانكػؾ 
عية االستعارة التسثيمية عمى مداحة واق دجبتسػرية وتتعسق السزايفة الّر ، الى الفكخ الذيػعي

 فزال ،بخيالو بيا فخديا يخجع الى ابتكار الكاتبثيمية مكػنا اسمػ ستبػصف االستعارة ال ،الكشاية
التسثيمية  االستعارةفي صػرة  السذابية بػصف ،غ الكشاية نفدياكػنيا أكثخ إيحاء  وداللة م غع

                                                           

 . ٚ٘ :اسمػبية الّخوايةيشطخ: ( ٔ)

جامعة  ،السمتقى األوؿ حػؿ الّمدانيات والّخواية ،د. مدعػد بػدوخة ،اجتساعية الكشاية بيغ التخييل والّتأويل( ٕ)
 .Manifest.univ-ouargla.dz  :قاصج بغ رباح

 .ٜٖ :األدب والجاللة :يشطخ( ٖ)

 . ٜٔٔ -ٛٔٔ/ ٕ :د. أحسج مصمػب ،معجع السرصمحات البالغية :يشطخ( ٗ)

 .ٕ٘ :رائحة الديشسا( ٘)
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 ، (ٔ)ىي عشرخ تذكيل الّرػرة وأوجو الذبو فييا متعجدة وغالبا ما تكػف متعمقة بحادثة او مػقف
 مػبية في تذخيزمحاواّل اضيار قجراتو األسؼ فّعل ىحه التقشية الّدخدفي مزسار مداره  والّخاوؼ 

كانت صبخية تدتصيع رؤية الخالؼ القائع بيغ أنفو )) :بتشاقزاتيا الغخيبةصػرة البصل  السحكية  
وتمسح الزياع  ،الدكخؼ الصارغ عمى مثانتووذلظ الّذحوذ  ،وما تفعمو اليّج اليسشى باليدخػ  ،وفسو

ف ال يعخؼ لساذا ولحلظ كا ،تجج اليسشى تتقجـ واليدخػ تديخ الى الخمف ،االعسى عمى قجميو
 .(ٕ) ((دخل الى السصبخ 

بسجسػع  كثفت ،التسثيمية االستعارةتحت مطمة   وصف سخدؼ انجرجت صػرة الكشاية 
بخؤية  ،اليتيا السددوجة وتشاقزاتياالسداحة اإليحائية لذخرية البصل بكل اشك داللتيا وايحاءاتيا

عغ تأـز نفدية البصل وتأرجحو في قمق مدتسخ وصخاعو  معبخ ا الّخاوؼ أحادية الجانب مغ قبل 
  .الستجحر مع ذاتو فزال عغ فطاضة سمػكو

دلف مغ خالليا  ،الحكائي الّدخدفي  بجورىا أخحت مداحتيا مػز المػنيةكشايات الخّ و  
يقػـ عمى تتبع الحكي مغ  الحؼ الّدخدذلظ  ،الى أبعاد اجتساعية في شكل مغ ّسخد ذاتي الّخاوؼ 

ا  الّخاوؼ خالؿ عيشي  فيػ يخبخ بيا ويعصييا تأويال  ،يقجـ األحجاث مغ وجية نطخهبػصفو سارد 
ال و  ،(ٖ)ا يشدجع مع شخرية البصل اإلشكاليوىػ م ،بو يفخضو عمى القارغ ويجعػه إلى االعتقاد

تشدج واقعا خاصا  كل روايةف ،سمػكية متشاقزةسيسا في شخرية تعير تحت وشأة ازدواجية 
في ىحه الييئة اؿ وضعيات وميسا اختمفت أشك ،وفق مشطػر ىيئة مجركة وساردة لمعالع الحكائي

ألف استعساؿ  ،ال تكدخ الخابط الحؼ يشذأ بيشيا وبيغ األشياء والسخئيات فيي التخيمية ياشبيعت
ومغ بيغ ىحه  .(ٗ)عالمات يبشي عمييا ترػراتوة تسّكغ استبجاؿ عالع األشياء بنداف لمغاإل

أثخ عمى الكيع الجاللية  مغ ياسا لل ،األلػاف حكائي تػضيفال الّدخدالعالمات الستسثمة في 
 عغ مخجعياتوػف ال يشفرل فزال عغ كػف المّ  تحػالت عاشفية وانفعاالت متعجدة، ياتراحب

 .(٘)ؼالّدخدالتي تديع في تكثيف السدار السعخفية والثقافية 
 :ة األلػاف والسيسا في إقامة ثشائية بيغ لػنيؼ رمديالّدخدفي مداره  الّخاوؼ  وقج وضف

وىي ثشائية  ،في بشائيا اإلدراكي والدمػكيالّذخرية ثشائية قرجية عدزت أبعاد  ،األحسخ واألسػد
                                                           

 .  ٕٙ-ٜ٘  :يشطخ: اسمػبية الّخواية( ٔ)

 .ٖٓ :رائحة الديشسا( ٕ)

 .ٚٗ :د. جسيج لحسجاني ،يشطخ: بشية الّشز الّدخدؼ( ٖ)

 ،واقية بغ سعيج ()أىل البياض ػف واستخاتيجية الجاللة في روايةالم يشطخ: سيسائية( ٗ)
journal.openedition.org/insaniyat.، 

 ،واقية بغ سعيج ()أىل البياض ػف واستخاتيجية الجاللة في روايةسيسائية الم :يشطخ( ٘)
journal.openedition.org/insaniyat.، 
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عدز فكخة تت ثشائية اسبػصفي ،واألسػد األبيس :المػنيغ بيغ عشج الّشاس مغ اقتخاف ةمغايخة لمسعيػد
وىحا ماال يخوـ السؤلف إضياره  ،وبيغ الحدف التذاـؤ والسػت زف بيغ الفخح والتفاؤؿ والسدالسةالتػا

الّذخ والذيصشة  معصيات لتكثيف ؛في سخده الحكائي األحسخ واألسػد  :ثشائية ل مبخرا مغ تفعي
 :(ٔ)رمدييسا األحسخ واألسػد في :ومطاىخ الحدف واأللع الحؼ يتبارػ فييا لػنيوىػاجذ التذاؤـ 

ويقػد عرابة ما داـ السجـخ في  ،ويدخؽ  ،ويزخب ،يقػؿ في نفدو أّف عميو أف يقتل))
، وقج يكتفي (ٕ) ((حسخ واألسػداأل :أحب المػنيغ :تقار الّذخشيالشياية ال يدتصيع الفخار مغ اح

تبمل ممفعيا  ،تخفع عغ عيشيو الّشطارة الّدػداء)) :ػنيغفي احجاث ثشائية معشػية بيغ المّ  الّخاوؼ 
 سا يخمداف اليوفي فتذاركات وىي ثشائية تخالفية في األضجاد ،(ٖ) ((بمعابيا وتشطف ابتدامتو مغ الّجـ

 في بشاء شخرية البصل  اإلشكالية .
بخز مغ ؼ في معصيات يالّدخدمداره  الّخاوؼ غيخ بيا يُ جالالت ب الثشائية قج يشفخط عقج و 

ليذكل مغ  ،األحسخ حتى عمى ػف األسػد شاغيا عمى غيخهكاف المّ  خالليا رمدية لػنية معيشة
عسق  جسػعة الكيع السجتسعية والجيشية تسثلداللتو الخمدية كشايات ذات ُبعج اجتساعي أضيخت م

 :شخرية البصل سمب ا أو ايجاب ا انعكدت عمىف ،السجتسع وحزارتو
يحافع بقجسية عمى حزػر لحطة انصفاء األضػاء ... يعذق الّدػد الػقتي الحؼ يػقف )) 

، كشاية (ٗ) ((البرخ ويسخف الحػاس في ىخس األقجاـ وتمسذ االكتاؼ ... يعير لّحة ذلظ الػقت
  عغ الطالـ الحؼ تدكغ نفدو اليو.

أعصتو الشّطارة الّدػداء مطيخا لع يجج معو )) :القػة والّذجةوقج يسشحو  بالّدػاد  مطيخ 
جخؤ عمى وعستو ال ت... صعػبة في ابتكارات العجاوات وإحجاث التػتخ الحؼ ال يشطخ الى أحج 

 .(٘)((أف تشجيو برػتيا ىفػات خصػاتو أف تصمب مشو خمع نطارتو الّدػداء كبي ال تخدخ حدشات
 .(٘)((خصػاتو

 معادال شكمت ،واألحسخ واألصفخ األبيس واألزرؽ واألخزخ :ػنيةمّ لاكشايات ال أّما
  في شخرية بيغ السزي في  أحادية رمدية ؼالّدخد هلسشطػر  الّخاوؼ مغ خالليا  مػضػعيا وازف 
لع يكغ )) :تارة لخمدية البخاءة والجساؿ وتارة كشاية عغ الخسخ فبجاللة األبيس :اشكالية تخالفية

كانت تعثخ  حتى ال يقل احتخامو لشفدو ...  وىي ببياضيا العارؼ طخ الى الذاشة يجخؤ عمى الشّ 
                                                           

 :ٜٜٚٔ ،الصبعة الثانية ،القاىخة ،عالع الكتب لمشذخ والتػزيع ،د. أحسج خصاب عسخ ،يشطخ: المغة والّمػف ( ٔ)
ٕٕٔ،ٕٓ٘،ٕٓٔ. 

 .ٕٗ :رائحة الديشسا( ٕ)

 .ٖٚ :السرجر نفدو( ٖ)

 .ٕٙ :السرجر نفدو( ٗ)

 .ٖٙ-ٖ٘ :نفدوالسرجر ( ٘)
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العمع في  التسيد عغ ، وبجاللة االزرؽ (ٔ) ((يسبعذيقة األب ءالقاسي وقج أنيكو ما عميو في ليمو
بجا في سمػكو الججيج أكثخ ترسيس ا عمى الطيػر بأقدى وأعشف وأبذع ما يدتصيع )) :والحزارة

ا مع حقجه عمى  ، أو بجاللة األصفخ حيغ يجيب مخبخأ عستو (ٕ) ((الحزارة والحبخ األزرؽ متعايذ 
ولكششي استصيع اخبارؾ اّف قجح  ،ال أرػ اية سيارة تقف أماـ مخشبات العرفػرة)) :بالتمفػف 

 .(ٗ)صفخ في السجح والتحفد والّشذاط لخمدية المػف األ ،(ٖ) ((يجؾ أصفخالّذخبت الحؼ في 
في بعس الذخريات  واقع مجتسعي بعسقو الحزارؼ  لعخض ؼالّدخد همدار وقج يتجو   

وعمق اسساعيل الشعمبشج عمى فخنو فتػػ الذيخ دمحم ياسيغ التي اجازت استبجاؿ شحيغ )) :الّدػية
 ،كشاية عغ زمغ الحرار عمى العخاؽ، (٘) ((الحرة التسػيشية بالّرسػف األبيس ودفع الفخؽ نقجا

أخحتو صبخية مغ يجه وذىبت ))  : الشزارة والخرب والّخزؽ خزخ لمكشاية عغ لػف األ أو بجاللة 
ثع كدخت بيزة كبيخة  ،الى بيت عجلية الحكيسة التي فحرت عيشو ببخكة أولياء رأس الجادة

وضعت السديج في مشجيل أخزخ  ،أخحت مشيا بياضيا وخمصتو مع ممعقة شاؼ مغ الجىغ الحخّ 
 .(ٙ) ((شىزتو اسساء هللا الحدالمػف شخّ 

 : الّصورة مفارقة -تقنية الحوار
إدراكية  :إلضيار عػالع داخمية الّخاوؼ ؼ مغ التقشيات الفشية التي يػضفيا الّدخديعّج الحػار 

ة والحػار في قر ،ونفدية لمذخريات فزال عغ األبعاد الثقافية في السعتقج واألفكار والخؤػ 
ليسشت عمى غيخىا مغ   رئيدتيغرائحة الديشسا كاف حػارا خالرا  بسقاشع سخدية بيغ شخريتيغ 

 الّذكلىحا و  ،ػار الذخريات السباشخ في الحكي. فالحػار الخالز يقػـ عمى ح أشكاؿ الحػار
 الّخاوؼ معبخة ؛ ولحلظ فإّف كالـ  شكاؿ الػعي السترارعة بمغةمغ الحػار غايتو إضيار التعجدية أل

فذكل ، (ٚ)لكشو خميط مغ األساليب كل اسمػبا واحجا يعبخ بو عغ فخدية فكخيةال يسكغ أف يذ
ألنو يتجاخل  ؛ مع األصػات الستحاورة يعدز مػقفو الخاص أو يزاده الّخاوؼ الحػار الحؼ يطيخه 

وىحا يغايخ تػجو  ،في تذكيل الخؤػ والسفاليع الستػلجة عشيا ع السػاجيةتشط مع األساليب التي

                                                           

 .ٕٚ-ٕ٘ :رائحة الديشسا (ٔ)

 . ٖٔ :السرجر نفدو( ٕ)

 . ٖٖ :السرجر نفدو( ٖ)

 .ٜٕٕ-ٕٚٔ :المغة والمػف  :يشطخ( ٗ)

 .ٖٗ :رائحة الديشسا( ٘)

 . ٖٕٔ :المغة والمػف  :؛ ويشطخٖٕ :السرجر نفدو( ٙ)

 . ٗٛ :اسمػبية الّخواية( ٚ)
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بػصفيا وحجة اسمػبية يسكغ اسشادىا الى السؤلف  الّخوايةالحؼ يتعامل مع الشقج البالغي التقميجؼ 
  .(ٔ)دفخّ بسا لو وعي مُ 

 :واستغخؽ معطع مقاشع الحػار ،القّرةفتا في كاف اللحػار  بالخصاب اإلنذائي إشار او 
أحادية الخؤية  ،ة في سمػكيايعيشب بذخرية إحجاىا بيغ شخفيغ تسثل ،ة صبخية والبصلالعسّ 

ة البصل عسّ  (صبخية)كانت  ،بسشصمق العخؼ وتقاليج السحمة القجيسة فزال عغ بداشة العير
 كانت مخآتو التي تحاكي شخريتو الفحة الكامشة وراء بصػالتو ،عالسو السسمػء بالفصخة الرافية

 ،شخرية إشكالية خارجة عغ إشار السألػؼ  :مغ الحػار الّصخؼ اآلخخ إنو ،الفارغة السدخحية
 .تشاقس مع واقعو السخيخ م مددوج الخؤية

في  ،ستخيلالحكيقة وال :صػرتيغ تتجاذبافبتقشيتيغ  أبعاد إشار الحػار الّخاوؼ ّجد وح 
 أسمػبفي سجاز الّرػرة بو  ،ّدؤاؿ عشوعمى شمب الحكيقة بال السزسخ االستفياـريغة ب :الحكي

 التسثيمية .االستعارة 
مغ الػتداؤؿ في خسدة  الّذكليتكخر ىحا ، *ىل رأيت شفاء العسخؼ  :-صبخية –تدألو 

لساذا لع تسثل عمى   :ماذا(، وخالف في مقصعيغ بريغة )مقتزب وقريخ حػار مقاشع في
 ماذا جخػ لعيشيظ ؟   ،السدخح ؟ 

وقػع الذيء  الى بالشدبة  الترجيق يفيج بالّدؤاؿ عغ :ىل() ةبريغ  فأسمػب االستفياـ
 ،(ٕ)بخالؼ الّدؤاؿ باليسدة التي تفيج الترجيق والترػر لسالية الذيء  أؼ بحجوثو أو عجـ حجوثو

دوف االلتفات الى مالية ىحا  دخحية عغ حجوث المقاء بيغ البصل والسسؤاؿ عستو صبخيسبتغى ف
 فيي غيخ معشية عغ شخرية شفاء العسخؼ وحكيقة كػنو مدخحيا ،أو تفاصيمو حكيقتو الذيء

 ج عخض وصفي يخمخل زمغ اإلجابةاب بعيأتي الجػ . ليجلف البصل حالسا تحت عباءتو الفشية 
  :فيػ حػار الصخشاف ،في الحػاراليػة بيغ جيتي االتراؿ  عسقوي ، ويقصع سخد الحػار

 .عمييا بعج أف يشدف نرف الساعػف  يخدّ ػ ))

ريجو فيخت في مجيشة  ػػػ يقػلػف أنو ذىب ليخخج مدخحية أخػات زوجتي عمى مدخح دو
  .(ٖ) ((مػنتخياؿ 

                                                           

 . ٕٜ:اسمػبية الّخواية (ٔ)

ـ أسذ فخقة مدخح الفغ ولو مؤلفات ٜٖٜٔالعخاؽ سشة  –عسيج السدخح السػصمي مغ مػاليج مجيشة السػصل  *
 https//egcinema.comعاما . ٘ٚـ عغ عسخ ناىد  ٖٕٔٓمدخحية عجيجة في السػصل تػفي سشة 

وضع حػاشيو ابخاليع شسذ الجيغ، دار  ،اإليزاح في عمـػ البالغة ،الخصيب القدويشي ،اإليزاح :يشطخ( ٕ)
 .ٛٓٔ   :ٕٓٔٓ، ٕالكتب العمسية، بيخوت، لبشاف، ط.

 .ٖٕ :رائحة الديشسا( ٖ)
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والخياؿ الستخامي  ،الحكيقة ببداشة تداؤالت عستو صبخية :بيغ عالسيغ تبايغإّنو جػاب ال
الفارغة  البصل في صػالتو بيغ الحكيقة السدرية بكل تشاقزات ،دبح بو البصل متسالياالحؼ ي

 متخصي ا ابجاعات فشاني السػصل الى الّخيادة . خذبة السدخح اعتالء وبيغ حمع ،والػاقع السخيخ
 (دو ريجو فيخت)ولع تخػ مدخح  (،ت زوجتيخػاأ)تدسع عغ مدخحية فعستو صبخية لع 

 ،كشجا( عمى وجو األرض)فيي ال تعخؼ أصاّل دولة  (مػنتخياؿ)ولع تعخؼ أف ىشاؾ مجيشة اسسيا 
بػصفيا مكػن ا سخدي ا تخييمي يعبخ  ،تسثيميةباستعارة مؤشخة مفارقة  ،إنو جػاب السفارقة بامتياز

 ، كثفت بسجسػع داللتيا وايحاءاتيا الخيالية البعج اآلخخ(ٔ)السؤلف عغ فخديتو األسمػبية في الحكي
 لذخرية البصل بكل اشكاليتيا السددوجة وتشاقزاتيا .

ستفيامية مغ جية عستو اال ببشيتو الستعجدة ؼالّدخدالحػار شع اسقبباستسخار  ويتكخر
  :صبخية 

  رأيت شفاء العسخؼ ؟ يْ ػػ ىِ  / ػػ ىل رأيت شفاء العسخؼ ؟ 
في تشذيط وضيفة الػصف  الّخاوؼ ليعسج الييا  ،تشػع السقصع الػصفي في سخد الحػاروي

قجـ لي، (ٕ)وشبيعتيا السداجيةفدية كاشفة عغ حياتيا الشّ  خجـ شخرية البصلالتفديخية بسا ي
 :تيكعبرػرة مغ ال الستشاقزة شخرية البصل  القّرةفي  الػصف

عمى قشبة الحػش ادخاؿ اليػاء الى لباسو الجاخمي يخد وىػ يحاوؿ باستمقائو الكيرخؼ  -))
... 

 وىػ يخفع بشصمػنو الكاوبػؼ ... ػػ رّد الىث ا
 ػػ يخّد وىػ في الفخاغ ...

 وىػ بال يقيغ مثل فشار بال بحخ ...يخد عمييا مغ السصبخ  ػػ 
 .(ٖ) ((... يخد وىػ بال ضػء ػػ 

نقصة التػاصل  بغمػ باعجتتسثيمية  استعاراتالتخييل ب صػرمغعمى غخار  ليأتي الجػاب
أو حزػر   ثقافية مذتخكة البتة مداحة ةألي إذ ال وجػد ،بيغ أشخاؼ الحػار الى أقرى مجػ

 :(ٗ)بيغ صبخية والبصل الستبادؿمػعي ل
 لجشة التحكيع في ميخجاف كاف ...ػػ يقػلػف أنو سافخ الى فخندا ليخأس  

 ي كشت أحخؾ السخآة رقع واحج ...ػػ كيف لع أمثل ؟ أنا يا عست
 ..يقػلػف أنو ذىب ليعسل خبيخ متفجخات في فمع وداع ا بػنابخت . ػػ 

                                                           

 .ٕٙ :يشطخ: اسمػبية( ٔ)

 .٘ٔٔ :يشطخ: بشاء الّخواية( ٕ)

 .ٖٛ، ٖٗ، ٖٔ، ٕٛ، ٕٙ :رائحة الديشسا( ٖ)

 .ٖٙ، ٖٗ، ٖٔ، ٜٕ، ٕٙ :يشطخ: رائحة الّديشسا( ٗ)
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 ..ػػ يقػلػف أنو ذىب الى أمخيكا ليعسل خبيخ ديكػرات بحخية في فمع تايتشظ .
 .ػػ يقػلػف أنو ذىب الى دمذق ليديخ في جشازة سعج هللا ونػس

التعجدية ألشكاؿ الػعي  إلضيارمغ الحػار  الّذكلعسج الى ىحا  الّخاوؼ /  فالكاتب
ية في البشاء الحكائي لمقرة بتقشيات الّدخدوسائمو مع  تزايفت  بمغة تعجدية معبخةالستخالفة 

 تارةمفخدة  ،التزاد والكشاية الخامدة مغ شكلمتعجدة في صػر مغ التذبيو والسجاز و  بالغية
حاكي ا مغ خالليا  بأساليب سخخية تيكسية  ؼالّدخدمحققا تجاعيات مشطػره  ،ومخكبة تارة أخخػ 

نفديا فزال عغ واقعيا السخيخ أو سابحة في عالسيا متشاقزة مع  متأزمة شخرية اشكالية عغ
  .الدحخؼ السفتخض بشكية الديشسا 
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ٜٜٔٚ  

 . ٖٜٛٔمعجع السرصمحات البالغية، د. أحسج مصمػب، مصبػعات السجسع العمسي،   -ٚٔ

 مػسػعة البالغة، تػماس أ.سمػاف، تخجسة نخبة، إعجاد وإشخاؼ جابخ عرفػر وعسػاد عبػج  -ٛٔ
 .  ٕٙٔٓالمصيف، السخكد القػمي لمتخجسة ، الصبعة األولى، القاىخة، 

نطخية الّدخد مغ وجية الشطخ والتبئيخ، جيخار جشيت وآخخوف، تخجسة ناجي مرصفى، دار   -ٜٔ
 . ٜٜٛٔالخصابي لمصباعة والشذخ، الجار البيزاء، الصبعة األولى،
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السمتقى األوؿ حػؿ الّمدانيات  ،د. مدعػد بػدوخة ،والّتأويلاجتساعية الكشاية بيغ التخييل  -ٔ
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