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 الملخص

يظهر اإلبداع عندما يخلق المؤلف دالالت جديدة وموحية تهدف إلى غرض ما بحسبببببببط ما يخن  لي م  غايات 

يمررها للمتلقي الذي بدوره يبحث عما وراء الصبببببببور التي تبدو قعها والكية   لفنها تخيي مكاعي قعمق   ورسبببببببا   

فالتصببوير الليوي يتواوا الصببور المر ية فهو إيحاء ال عها ي صعي  ببورة فنية تمتاا بمعها نمرة اعتقاء وتهذيط للمادة 

إنارة االعيكال الومالي مرسبببوما بال بببوء والظ  متكديا  المحسبببوسبببة الممنواة م  النبيكة والحياة االعسببباعية وغايتي

 حدود الرؤية للمفان بمبكاده المادية إلى قبكاد مكنوية قنرى.
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Research Summary 

Creativity appears when the author creates new connotations and suggestive that aim at a 

purpose according to what he plans for goals and messages that he passes on to the 

recipient, who in turn searches beyond the images that seem realistic.  But it hides deeper 

meanings, the linguistic representation goes beyond the visual images, it is an infinite 

suggestion because it is an artistic image that is distinguished by being the fruit of 

selection and refinement to the tangible material taken from nature and human life and its 

goal is to stimulate aesthetic emotion, drawn with light and shadow, transgressing the 

limits of vision to the place with its physical dimensions to other intangible dimensions. 

 

Keywords: Light and shadow, Moral, place, Dimensions, The Novels  

 انتساب الباحثين
 واس    الكراق  كلية الفوت الوامكة 1

52001 
 52001  واس   الكراق  جامكة واس  2

 
1 Nazikalmalaika089@gmail.com 
2 alethary@uowasit.edu.iq 

 
   المؤلف المراسل 1

 

 معلومات البحث

  2022حزيران  تأريخ النشر :

 

 

 

 

 

Affiliation of Authors 
1 Kut University College, Iraq, 

Wasit, 52001 
2 University of Wasit, Iraq, Wasit, 

52001 

 

Nazikalmalaika089@gmail.com 1 
2 alethary@uowasit.edu.iq 

 
1 Corresponding Author 

 

Paper Info. 

Published:  June 2022 

 

 

 

 المقدمة:

رب الكالمي , والصبببباة والسبببباي على عبينا محمد  الحمد هلل

 سيد الخلق قجمكي  وآل بيتي و حبي اجمكي  وبكد:

إال ع  طريق وجهة عظر شخصية تتحرك  فالمفان ال يظهر

في ف ا ي قو تخترلي  وال يملك استقال إااء الشخص الذي يندرج 

هو  -على مسبببتوى السبببرد–فيي   فالمنظور الذي تتخذه الشبببخصبببية 

خا بببببببة  تي ال كاد المفان الروا ي  ويوكلي يحقق دالل لذي يحدد قب ا

 وتماسفي اصيديولوجي.

ي ببببببباء الروا ي دورا وتتخذ وجهات النظر في تشببببببفي  ال

حاسما في تنظيم الخناب والومع بي  قجزا ي عبر إلامة  ات بي  

المظاهر والمواد واصجزاء التي تت ببببببمنها البنية الحفا ية لتصببببببب  

كلها تكبيرا ع  كييية إعداد الي اء الروا ي وتنظيمي الذي ينشم ع  

ة : م   طريق وجهات عظر متكددة  صعي يقوي على مسببببببتويات عدن

رف الراوي صعي كا   مشببببببخص وتخييلي في اصسبببببببا    وم  ط

طرف آنر ليتي المسببببتكملة   التي لها  ببببياتها الخا ببببة في تحديد 

المفان )حي  منزل  غرفة(   نم م  طرف آنر الشببخصببيات البقية 

في ضبببم  إطار المفان  ويبقى في المقاي اصنير القارل الذي يدرج 

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة للعلـوم اإلنسانيـة
ISSN (E) : 2707 – 5648      II      ISSN (P) : 2707 – 563X    

www.kutcollegejournal1.alkutcollege.edu.iq 

  2022حزيران  ،   1  ،  العدد  3  المجلد

mailto:Nazikalmalaika089@gmail.com
mailto:alethary@uowasit.edu.iq
mailto:Nazikalmalaika089@gmail.com
mailto:alethary@uowasit.edu.iq


 

 
51 

 

 58 - 50  ، 2022حزيران    ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ الضوء والظل  –مروة و ثائر  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

الك فإعني ينظر إلى المفان  وجهة عظر ورؤية نا ة بي   وبناء على

بو بببيي شببببفة م  الكالات ووجهات النظر والرؤى التي تتواشببب  

مع بك ها لبناء الي اء الروا ي الذي توري على مسرحي اصحداث 

ليك  بالدالالت المختلية التي تتيق وميول المبدع  لذلك يفون المفان 

ا الكنا ببببببر كم–منظما في غاية الدلة   صعي يؤنر في بنية الرواية 

سا للمادة  -اصنرى ويقوي م  عيواها   ويمفني قن يصب  محددا ر ي

ن  الحفا ية ولتاحق اصحداث  لذا سببببيتحول في عهاية اصمر إلى مفون

 .(1)روا ي جوهري وربنما يحدث لنيكة مع ميهومي كديفور

 

 مدخل:

  ث وف بباء عقاعي لتمثات  اصنيلةيمث  المفان إطار الحد

هببد الببدنول إلى عوالم نيبباليببة م  إبببداع كلمببات فك  طريقببي يم

ع ويتحسببببببي فيي المتلقي بي ة (2)الروا ي ختيري , فهو منشببببببم نيالي مع

النص في قشببفالها الباراة ع  طريق المؤلف الذي يصببف مفوعات 

المفان المتظافرة مع عنا ببببببر قنرى تنت  البي ة والداللة المؤنثة 

 .(3)للنص

يك  الفينوعة صداء النقو  يكني المفان "االرتباط الوذري ب

اليوميبة للكي  وللوجود , ليهم الحقبا ق الصببببببييرة , لبنباء الرو   

والتراكيط المكقدة والخيية لصببببياغة المشببببروع اإلعسبببباعي ضببببم  

اصفكال المبهمة   لتنشببب ة المخيلة وهي تدم  كلية الحياة في  بببورة 

وية اات , وم  نم فإن المفان في النص الروا ي عامة لي(4)مفاعية"

قبكاد داللية   فالروا ي يكيد تشببفي  الكالم الوالكي ويهتم بخلق مفان 

فني بواسببببببنة اللية وبهذا يفون المفان في بنية الرواية مفاعا جديدا 

يديولوجية    ية ووجهاتي عظرو ق كادا دالل ية وقب حاما رؤية فلسببببببي

 .(5)ولصدا تمليييا يتوافق مع لصد الكم  الروا ي كلي

 ي إلى إضبببياء  بببيات طوبوغرافية على المفان يكمد الروا

الروا ي التي هي عبارة ع  مكانو و ببيية تدن  في تشببفي   ببورة 

بيية البرهنة على الكالة بي   (6)المفان والقيم الداللية المنبثقة عنها

المفان والشبببببخصبببببية في بنية النص الروا ي   وهذا يعظهر اليروق 

عند شبببخصبببيات الرواية وهذه االجتماعية واصيديولوجية والنيسبببية 

اليروق م  شبببببببمعها قن تخلق دالالت عميقة تكبيرا ع  شببببببخو  

النص للكالم وموليهم إاا ي  وتفشببببببف ع  الوضببببببع النيسببببببي لهم 

ا يثيره  وحياتهم الاشببكورية  بحيث يفون للمفان بكد داللي عات  عمن

المفان م  اعيكاالت إيوابية وسببببلبية بحسببببط ما يقت ببببي الحال م  

التي يسبببببلنها المبدع  -النوبوغرافية –, وهذه الصبببببيات  (7)مولف

على المفان تحدده م  حيث الشبببببف  والنوع  تؤكد مدى اسبببببتثماره 

لتلك الصببيات لخلق دالالت مكينة تيذي النص الروا ي  على شببف  

  ويستكم  المؤلف و يا (8)منكنيات وشكط مشكة في بنية الرواية

ية التي هي "عتاج غير مباشببببببر ع  طريق توصيف الصببببببورة الين

لياعلية الخيال. وفاعلية الخيال ال تكني عق  الكالم قو عسبببببخي   وإعنما 

تكني إعادة التشببببببفي  واكتشبببببباف الكالات الفامنة بي  الظواهر   

, وال (9)والومع بي  الكنا ببببببر المت ببببببادة قو المتباعدة في وحدة"

ية  فان " بببببب ما يفسبببببببط الم هذه إال عند ية  تتوافر الصببببببورة الين

وطيقيببة م  نال إعنببا ببي ليمببة دالليببة تميز بي  الظواهر سببببببيمي

  فالشببيء  (10)المفاعية التي ال تختلف بك ببها ع  بكف في الوالع"

في وجوده الخارجي ربما لي وصيية تشببببببير إلى حقيقة ما والكة في 

يا  كد ما  مت ن  النص يوط قن يحم  داللة  كالم إالن قنن وجوده دا ال

 .(11)كوعي مورد إشارة

حدود  -المرسبببومة بال بببوء والظ –لصبببورة الينية تتكدى ا

الرؤية للمفان بمبكاده المادية ومفوعاتي إلى قبكد م  الك   فيشببببترك 

ية ال تثير في اه  المتلقي  كٌد داللين آنر يؤكد قنَّ "الصببببببورة الين ب

سات   بورا بصبرية فحسبط  ب  تثير  بورا لها  بلة بف  اإلحسبا

وهنا  (12)اك اإلعسبببببباعي ااتي"الممفنة التي يتفون منها عسببببببي  اإلدر

تظهر سببببببمة اإلبداع عند المؤلف عندما يخلق دالالت جديدة موحية 

تهدف إلى غرض ما بحسببط ما يرومي م  غايات ورسببا   يمررها 

للمتلقي الذي بدوره يبحث عما وراء الصور التي تبدو قعنها والكية   

مر ية لفنها تخيي داللة قعمق , فالتصوير الليوي يتواوا الصور ال

قاء  ها نمرة اعت بمع ية "تمتاا  ها ي لفوعي  ببببببورة فن حاء ال ع فهو إي

وتهذيط للمادة المحسبببببوسبببببة , المسبببببتمدة م  النبيكة قو م  الحياة 

اإلعسبببببببباعيببة , وغببايببة هببذا االعتقبباء هو إنببارة التببمنير قو االعيكببال 

 .(13)الومال"

ال تكببدو وصييببة الفلمببات في المحي  الخببارجي ع  كوعهببا 

اء مكينة   لف  وجودها دان  المت  الروا ي يكنيها إشببببارات صشببببي

بكدا دالليا قعمق   فتخرج الفلمات هذه م  مورد كوعها إشببببببارات 

إلى قن تفون رمواا اات كثافة داللية منتقلة م  مكنى داللي مباشببر 

 إلى مستوى قعلى في الداللة.

م   –بال بببببرورة –ال تنبثق الداللة المسبببببتوحاة م  المفان 

متي   وإعما يمف  قن تنبثق م  قحد متكلقاتي قو مفوعاتي قو المفان بر

عنا ببببببره وهذا ما يفشببببببف عني ال ببببببوء والظ  عبر درجة كثافة 

ان بصبببببور مر ية للمفان , وإنن تحديدهما قو مكرفة  قحدهما   إا يمدن

كمية ال ببببببوء والظ  في مفان ما لي نقلي في الداللة   صن عملية 

رمزية كوعهما يرتبنان ارتباطا ونيقا الو ف باستكمالهما لها داللة 

بكمليات التيفير واالعيكاالت وإن الشببببببخصببببببية تتمنر بالمفان الذي 

بدوره يؤنر في اعنباعها بحسبببببط ما تحتويي م  كمية اإلضببببباءة قو 
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 -السبببببرداب مثا–الظال, فتصبببببور و بببببف الروا ي لمفان مكي  

ة قو القتامة بالظلمة والكتمة والقتامة وم  هنا يمف  القول إنن الكتم

المسببببببتوحتي  م  صال الحواجز التي تمنع تسببببببرب ال ببببببوء إلى 

السببببببرداب ممبببا يؤدي إلى الظاي فهبببذا لبببي داللبببة على اليموض 

والموهول والقلق واالكت اب والدال   هذه مستوحاة م  كمية ال وء 

 والظ  المهيم  على قجواء المفان.

 

نوية في رواية المبحث األول: الضوووووووء والظل وأبعاد المكان المع

 الطريق:

ومما تسببببببتولف م  روايات عويط محيوص ما تحملي رواية 

م  قبكببباد دالليبببة اعنالبببا م  الكنوان وعالتبببي  (14)"النريق"

بم ببببببموعها   فالنريق كلمة توحي إلى اإلطار المفاعي الييزياوي  

إال قعني في الرواية هذه لي مكنى قعمق يدل على االتواه الذي تسبببلفي 

رواية الر يسببة " ببابر الرحيمي" وهي طريق محيوفة شببخصببية ال

بالصبببكوبات والتكط النيسبببي والوسبببدي تنتهي بي إلى عهاية مناف 

مماومة وممساوية, فالنريق هذا ينقلي م  سيِّئ إلى قسوق بكدما كان 

ي في االسببببببفندرية لتكترف فيما بكد قن والده لم يم ,  وحيدا مع قمن

ي التي اعترف  لي بذلك فتبدق لي اعكنافة حادة في حياتي  بكد وفاة قمن

في آنر لحظبباتهببا مع الحيبباة   ليبببدق النريق الموهول بببمول ننوة 

بؤرة اإلشببببببكباع التي تننلق منهبا  -هنبا-بباحثبا ع  قبيبي, فبالكنوان 

, (15)مرحلة دنول النص السببببببتنناق قعسببببببالي وبناه واكتناه دالالتي

قو الرمز وبهببذا يفون الكنوان مرجكببا "يت ببببببم  بببدانلببي الكامببة 

وتفثيف المكنى بحيث يحاول المؤلف قْن يثب  فيي لصبببده برمتي قي 

قعني النواة التي ناط المؤلف عليها عسببببي  النص وهذه النواة ال تفون 

مفتملة ولو بتذيي  عنوان فرعي  فهي تمتي كتسببببببباؤل يويط عني 

الذي بدق في صاي مخيف يك  بالتسببببباؤالت بكد قن امت   (16)النص"

باصففار المتزاحمة فا يكرف م  قي  يبدق وهو وحيد  - ابر–اه  

ليقد –في صلمة مترامية اصطراف ودوامة متشببببببكبة م  الا طريق 

ففنر بها وكيف سبببتفون في عالم مييط ال يكرف عني شبببي ا فها  -قمي

لذي  -القبر–هو  قي   المفان اصول ا ية طري بدا بادر إلى اهني في  ت

ياه في موجة  تاركة إ تي ,  لد بي وا لذي حلبن   صعي المثوى اصنير ا

عنييببة م  ال ببببببيبباع ال مير منهببا ففبباعبب  صلمببة القبر الرهيبببة م  

ن دالالت عديدة تتاءي وما عليي  بببببببابر  مؤنثات النص الذي يفون

را هذه الرحيمي م  حالة بسبببببببط الحوادث التي قلمن  بي  ولك  قب

المؤنثات التي قطرت للوحة هذا المفان مكنويا وجكل  مني مثارا 

لل يق واالنتناق والتيي في محي  با حدود وهي )ال ور, التوق, 

الظاي, القبر, اعخياض اص ببببببوات  الحزن  الختاي( فاصدوات هذه 

ن طابكا شبببكوريا سبببوداويا ممسببباويا ملي ا بالظ  والك  كييلة بمن تفون

ته النص : " مما جاء في تاا ولد الوحدة في بي أدركه الضووووووجر ف

يه رغبة في أن يعيد النظر في كل شوووووويء. سووووووتحدا  وألحت عل

األسووووووملة المحرهة بأمه في ظبم القبر . ولن يسوووووواعد ا أحد من 

 ؤالء الشوويانين، ولكن يومكس سوويجيا. وانخفضووت األيوووات في 

وتقدم  نغمة حزينة موحية بالختام، ووقف الطابور في حال انتظار

 .(17)"الترابي منه خطوات

على الرغم م  عبببدي  -قعني القبر المظلم–فبببالمفبببان هبببذا  

امبة قففباره  ي تببادر إلى اهنبي في قول وهلبة م  دون مفونبي ببي إال قعبن

ولك  السببببط يفم  في عمق الداللة التي يحويها هذا المفان الممتلئ 

قحد مني باصسبببرار واليامف عند اصحياء فهو عالم موهول ولم يكد 

ليروي ما يحدث فيي  والحال هذا يننبق على  بببببببابر  ببببببباحط 

النريق الموهول  با عم  وقم  بكيد بالو ول إلى والده المزعوي 

  فا يكرف عني شببببببي ا غير  ببببببورة افاف تكود صكثر م  ناني  

عاما وونيقة اواج   ف ببببا ع  عقود مكدودة مصببببيرها النياد   ك  

تمم  هذه وهو يواري هذا بكثي الظاي المااي ل ية ال كد ول لقبر  وب

قمي تح  الثرى يكود إلى مسفني في شارع النبي داعيال في هالة م  

تدان  وانتاط ال ببببوء مع الظ  عند مولد اليروب  مما يبكث في 

عيسبي المماومة بصبيصبا م  الراحة الخيية والنممعينة التي تشبارف 

عاش فيي حقبة  -داعيالشبببارع النبي –على االعتهاء  صنن هذا المفان 

في نريقه ولد مسووووووكنه م  الزم  حياة عاعمة ميكمة بالبهوة : "

بأنفواس الخريف  بشوووووووار  النبي دانيوال لفحوه  واء منعن معبق 

وبدت السووماء غامضووة في مولد المغيب. مسووكن النبي دانيال الذي 

ناعمة من حياته، وال أثر للراحلة في مسووكنه وال  شوو د فترة ب يجة

ونارهيلة م ملة تحت فراشوووو ا الم جور. وهل  في  يوووووان كبير

شووورفة تطل علد ملتقد النبي دانيال بسوووعد يغلول يدخن سووويجارة 

فجذب بصوووورت اسووووتعداد قائس في شووووقة علد الجانب ا خر للطريق 

تسووكن ا أسوورة أفرنجية، فثمة بوفيه ريووت عليه القوارير وأوعية 

ية الب و تعوانق رهل وامرأة بحرارة ال تنواسوووووووب  الثلج، وفي ن وا

 .(18)"الوقت المبكر

ال وء الشحي  اآلي  إلى النياد وحلول الظاي  نلق شكورا  

بقدوي مرحلة جديدة موهولة المصببير  والك باسببتكمال ميردات دالة 

على الك منها )السببببماء غام ببببة  مولد المييط, الخريف, عهاية(   

يشبببببب ن هذا إيذان بمن المفان اآلم  الذي يشببببببكر فيي بالراحة لد بدق 

بنوره المنم   عليي وي ببببببيق بي  وكمية ال ببببببوء ال بببببب يلة هذه 

واعتشببببار الظاي يبكث على اليموض ومصببببير ميير مكلوي ووحدة 

لاتلة با عم  وقه  ومال باسببببببتثناء قم  غريط كالحلم  هو محم  
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بمسببببببؤولية لم يتحملها م  لب  , هي تممي  حياتي والبحث ع  قم  

ان الفورعي  المن  على البحر موهول. وفي مفانو آنري عند لسببببببب

تبكث صال غيوي سببماء الخريف احسبباسببا بتكط البحث الامودي , 

وكمن قجواء الخريف حلن  في روحي وليي في النبيكة فق , هذا ما 

وش  بي عبارة )سماء قصل  جو الظهيرة بقنع م  اللي ( والك مما 

وت، ولس ترتح عينات لحظة واحدة من الت ام الوهجاء في النص: "

ولس يشووووووعر في دوام االسووووووتطب  بخطد الخريف حتد أيقظه مطر 

مباغت عند لسوووان الكورنين الموغل في البحر فانسوووحب مسووورعا 

ولد الميرامار، ورفع عينيه ولد سماء أظلت هو الظ يرة بقطع من 

 .)19("الليل

فببالظبب  هنببا قفصبببببب  عنببي النص في ولبب  الظهيرة قي في  

نن هناك غيوًما عبنر عنها بالقول الوضع النبيكي ضوء ساطع   إال ق

)لنع اللي ( وهذه الظال تخاطط البصبببر قوال لتهيئ لدالالت بكيدة 

حملتها قبكاد هذا المفان الذي قنر بشف  واض  في الشخصية  ولك  

عظرة فاحصة صجواء المفان تحفم بمعي باعث على التمم  واالرتيا  

شببببيء سببببوى لنرات كوعي موغًا في لوة البحر   لفنني لم يشببببكر ب

ياء  المنر المباغ  وهذا يدل على قعي منيصببببببب  تماما ع  اصشبببببب

تمم  فيها  تدعيي لل تمنر بمي حافز قو طبيكة تسبببببب المحينة بي وال ي

امة ال ياع التي عصي  بي. وتح   واالستفاعة إليها  والك بيك  دون

صال سحط الخريف غادر  ابر الرحيمي االسفندرية متوجها إلى 

زاع مستمر دان  عيسي إلى الكودة  غير قعني استسلم لما القاهرة في ع

عزي عليي , وبكد و ببببولي لمننقة الميدان كشببببي  قشببببكة الشببببمي 

الذاهبة إلى ول  الكصببببببر ع  عزاع بي  الكودة والبقاء  وبحث ع  

مفببان ما م ورنيص, وتنببال ببببببببات عببدة قنببذت مببمنببذهببا منببي: 

نه أو" طار ولك نايعته نفسوووووووه ولد العودة في أول ق ته و د  حقيب

األمانات ثس خرج ولد الميدان والشوووووم  تميل ميلة العصووووور. ودار 

رأسووووه مع السوووويارات والبايووووات والعابرين. وترامد الميدان في 

غاية من االتسا  وبب شخصية، وتقابل فوا أديمه متناقضات من 

أشووووووعة حامية و واء لطيف، وشوووووووار  مزد رة وأخر  خربة . 

رخيص في الميدان وما حوله وقضوود سوواعة و و يبحث عن فندا 

حتد وهد نفسوووووووه في شوووووووار  الفسووووووقية  ي البواكي أمام فندا 

 .(20)"«القا رة»

كة الشببببببمي مفان يك ن  بمشبببببب تولنى ع  ال ببببببوء المتمث  

بالتنال بببات والميارلات بي  قشبببكة سببباننة وهواء لنيف وشبببوارع 

مزدهرة وقنرى نراب , لف  اصهم هو قبكاد هذا المفان   فهو على 

م  اتسبباعي وتنوعي وضببوء الشببمي الداف ة والمنم نة ضبباق الرغم 

يي المزعوي   بالبحث ع  قب هك التيفير  كط ومن ي مت بالرحيمي  صعن

فومع بي  االتسببببباع وال بببببيق ليشبببببف  لوحة فنية ميكمة بالدالالت 

ومؤنرة في المتلقي لفسبط التكاطف مع شبخصبية الرحيمي لوعورة 

عكبببدي م  وجود  طريقبببي و ببببببكوبتبببي وتوغلبببي في الموهول. وال

إحسباسبات جميلة تبكثها اصمفنة   فإعي ليي م  الحقن إغيال شبكوره 

بالسببببببكادة ونمالة محببة وتياؤل قحين بي في مفان و ببببببيي بالمظلم 

وهذا م  الميارلات الافتة  حيث عبنر ع  الك بـببببب)الرك  المظلم(: 

والتقووت عينووا مووا مرة ولكنووه لس يقرأ في مووا المعند الووذي يتل ف "

. وبسبب انفعاله وحدت راح يقنع نفسه بأن ا  ي  ي.. ولفحة عليه

 واء البحر في الركن المظلس و و نصووف عار، وم ت أنفه رائحة 

القرنفل المنبعثة من الشوووووعر المبعثر. وثمل بشوووووعور تفا ل عجيب 

 .(21)"فقال ونه علد نحو  لك سيعثر علد أبيه

لم يف  الظ  في النص هذا مصببدرا للبؤ  وال ببياع وإعنما  

قطنر لمفان مظلم بكث في عيي الشبببببخصبببببية اعكتاق م  الرواسبببببط 

المنهفة التي يكيشبببها  فشبببكر باصم  في دانلي بكد اليم  م  الكثور 

على اصب  وال شببببكن في قنن الظلمة الناعمة الصببببامتة هذه في رك  

يرعو إلى اوجة  بببباحط اليندق اليرفة سببببحرتي بمففار جميلة وهو 

 )كريمة(. 

مبكثا للمتكة  -في موضبببع آنر-كاع  قشبببكة شبببمي القاهرة 

وعشببببوة عابرة سببببخ  بها المدينة هذه  فلها بكد داللي عميق ومؤنر 

ولي ولع نا  في عيو  قهلي  على الرغم م  تمسببببيي على عيسببببي  

ع تمتصعي لم يف  ببال  بببافو يسبببم  لي بالنشبببوة  لفني عاشبببها : " 

بشوووم  ترسووول أشوووعت ا من سوووماء يوووافية ، في هو يتيه ببرودة 

لطيفة محببة ورغب في المشووي بن س فمشووي بب  دو و و يأسووف 

 .(22)"علد أنه ال يجد فراغ البال لمشا دة القا رة

ع الدالالت بتكدد اصمفنة وكمية ال ببوء والظ  بها وما   تتنون

إلامة  بببابر  مفان–يح ن م  قضبببواء مباغتة قو صال  فيي اليندق 

كان لولع ال بببوء تمنيٌر ناٌ  دال على اليم  والقنوط  -في القاهرة

وكآبة تزداد باادياد ال ببوء   صن الظ  يشببف  لي متنيسببا بكيدا ع  

اصعظار ويختلي بكشيقتي  وعلى الرغم م  افتقار قنالية سلوكي في 

المفان غير الم ببببباء إال قعني يكد بلسبببببما لروحي المنهفة والسبببببكادة 

الميقودة التي يتنلع إليها التي تتاشببببببى مع ضببببببياء قعوار اليندق   

ورهع ولد الفندا فتحصبببب  الفآبة ويتسببببل  اليم  إلى م بببباجكي: "

ويوت الشحا  يعلو بالمديح فكرت كل شيء ولد حد المرض. ولّما 

رأ  المرأة في مجلسوووووو ا المألوو امتزهت كرا يته برغبة عنيفة 

رة ثس مضوووووود ولد مجلسوووووووووه دمويوووة ... وخطف من المرأة نظ

باالسووووووتراحة من وى القو ، وتسووووووللت ولد المكان ك بة مسوووووواء 
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الخريف فووأئوووووويمووت األنوار . واختفووت المرأة فووايدادت الكوو بووة 

 .(23)"كثافة

لقد عبث ال ببببببوء بي وتداعاه إلى فراس اليم  وجملة م   

التسبببببباؤالت تكصببببببف بي  مااا بكد الموهول ومااا تعْخب ئ لي صال 

تكددت قطر اصمفنة الداللية بتمنير ما يفتنيها قو يشببببببع  اصمفنة  لقد

منها م  ضبببببياء قو صال متياوتة في الفمية  فال بببببوء قحياعا رمز 

شقاء والكناء ومصدر للقيد   صعي ال يتحرك بحرية وما تسوغي لي  لل

سلوكيات الهية  وقمفنة قنرى مظلمة لفنها متنيي عميق  سي م   عي

الثاعي م  اللي  نا ببة, فتكزف عيسببي , وما توود بي عتمة النصببف 

قلحاعا وقعياما م  اليايات عندما يسببببببود النسببببببيان المنلق صفاكي  

فظلمة اصمفنة واصركان الظليلة غذاء دسم للشخصية هذه وراحة ال 

مدن  كالقلق وعذاب البحث في النرق والمحنات وال ها, ال  ي  ل مث

قه م  بحث ع  التي تحتاج إلى ضبببببوء ليتحقق اإلبصبببببار ليتم ما بد

تي  لذي يتاشببببببى مع كثرة اصمفنة  –ضبببببببال الحلم الموؤد واصم  ا

والنرق الملتوية آنرها النريق الذي قودى بي إلى النهاية الممساوية 

ومصير غير مكروف قهو السو  اصبدي المظلم قو الموت والذهاب 

 إلى قماك  موهولة المكالم .

تنوعة جادت بها لقد قفصبببح  الرواية هذه ع  قبكاد داللية م

اصضببببببواء والظال المنبثقة م  اصمفنة, قو المسببببببلنة عليها  فلف  

مفان قنر على الشبببخصبببية  وتول  مكان كثيرة ومختلية بحسبببط ما 

 يحملي المفان م  درجة إضاءة قو ص .

 

المبحث الثاني: الضوووووووء والظل وأبعاد المكان المعنوية في رواية 

 أوالد حارتنا:

ا كبيًرا لدرجة ال ببوء والظ  والسبببط في نن ل مفنة اهتمامً إ

الببك يفم  في قهميتهمببا م  قجبب  تحقيق االعسببببببوبباي والتواان بي  

الدان  والخارج   فوجود ال بببوء في مفان مكي  ي بببيي ديناميفية 

وجمالية وبكد داللي يرعو إلى غايات مكينة ورسا   للمتلقي بحسط 

هي الحاسببة التي اليفر والرؤية لدى المؤلف   ف ببا ع  قن الرؤية 

يعفتشبببببف بها المفان وال بببببوء وسبببببي  يحقق اإلدراك م  قشبببببفال 

وغيرها   ب  يكم  على اسبببتح بببار حالة عاطيية مكينة واسبببتوابة 

تننوي  ببببببور  (24)نا ببببببة لحدث ما , فيي رواية "قوالد حارتنا"

ال ببببببوء والظ  الليوية على مكان بكيدة ودال   عميقة   فهي تكيد 

يا م توجبي المببدع ويحيب  إلى ففر مبا  تشببببببفيب  الوالع على عحو 

ة مكان في لية ال ببببوء والظ  المسببببتكملة تسبببباعد على  وتتولى عدن

مكرفة الكالات التي تتواشبب  بي  قجزاء المكنى والمكاعي ال ببمنية 

عندها تفتسببط الكبارات الليوية داللة نا ببة عند ورودها في عص 

نا  نا وهي تحم  مكنى  مة ه ياق مكي  فترد الفل   فليي قو سبببببب

المقصببود بـببببببببوملة: )النور وسبب  الخاء المظلم( المكنى المكومي 

تدلت ليلتذاى والحقيقي المكروف والك عندما وردت في النص: "

الكلوبات من غصووووون االشووووجار ومن فوا السووووور حتد بدا البيت 

بحيرة من نور وسووووخ الخبء المظلس. وأقيس سوووورادا فوا السووووطح 

تدت  يات . وام ئد الطعام والشووووووراب في الب و للمغنين والمغن موا

 .(25)"والحديقة والخبء المتصل مدخل البيت الكبير

بدا البي   فالصببببببور التي كوعتها عبارات النص م  مث  " 

بحيرة م  عور وسبب  الخاء المظلم" اعيتح  على توجهات شبباسببكة 

وتصبببورات تي بببي إلى مرتفزات مسبببتوحاة م  عوالم بكيدة باعثة 

وك  ما تهيو إليي اصعيي   وفي الليلة هذه  على البهوة والسببببببرور

بالتحديد وهي اواج )قدهم( م  المرقة التي قحبها   على الرغم م  

استياء قنيي )إدريي( إال قن اصمر هذا لم يمنع م  اإلحسا  بالير  

واصعي صلصى حد في عتمة اللي  التي  ار فيها بي  )الوباوي( 

ر وحشة وصلمة الخاء  فال وء بقكة م  عور كمعما لبي سماوي قعا

والظبب  في النص هببذا لم يسببببببتكما بمكنبباهمببا الحقيقي المكومي 

المكروف   وإعما كان يقصبببببد بهما مكان قبكد   فيي عبارات النص 

تتراءى  ببببببور وقنيلة مسببببببتوحاة م  قماك  النكيم والونة متمثلة 

بـببببببببب)غصبببون اصشبببوار  وموا د النكاي  وبحيرة النور( واصنيرة 

تحي  إلى هذا المكنى   وفي هذا إشبببببببارة إلى عكيم اآلنرة  وحدها

بات الوحيم  يا التي تؤدي إلى عذا لدع ومحاولة التخلص م  بران  ا

وهذا يتمث  باصخ )إدريي( الشخصية المكادية  و)قدهم( الذي يكي  

في هذا المفان الذي توفرت فيي وسببببببا   الراحة والسببببببكادة اصبدية 

لم تترك  -إدريي–ات السببكادة ونم  النكيم كلها  بيد قعننا عود منيصبب

ت   مة عني وق ق  الظل تي اصبه  واصجم  عندما اعشبببببب قدهم في ليل

وفجأة الح ودري  كارد انشوووقت عنه الظلمة في المصبببابي  بظلي: "

آخر الطريق . الح عند المنعطف المفضوووي ولد الخبء علد ئووووء 

عن السووووووير الكلوبات التي تتقدم الموكب فتوقف حاملو الكلوبات 

وانتشر الت ام  باسس ودري  . ولمحته أعين المنشدين فاعترض 

الخوو حنوواهر س فكفووت عن الغنوواء ، ورآت الراقصووووووون فجموودت 

أوسان س. وسرعان ما سكنت المزامير وخرست الطبول، وغائت 

الضووووووحكات. وتسوووووواءل كثيرون عس يفعلون، ف س ون اسووووووتكانوا لس 

 .(26)"ال ابن الجبوييأمنوا األ   وان ئربوا لس يضربوا و

ل إدريي مفان البهوة ووجوه السببببكادة إلى  ببببور   لقد حون

ا سببيحدث الحقا إا تسببيند الصببم   ة عمن ملي ة بالحنق وتسبباؤالت جمن

واصعوار الباعثة على السبببرور اشبببرقبن  وآل  إلى االعنياء وهذا ما 
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دلن  عليي الظلمة التي جاءت بإدريي في آنر النريق   ويت بببببب  

 ال ببوء والظ  لهما مكان ابتكدت ع  داللتهما المكومية م  الك قنن 

ال طابع المفان إلى شببببببيء متخي  في عالم آنر  المكروفة   فقد حون

ربما يفون عالما ما بكد الحياة الذي ينتهي إليي مصببببببير اإلعسببببببان 

 بالونة قو النار.

فالنور الذي في وسبببببب  الظاي يشببببببكر المتلقي بنكيم الونة  

مة التي جاءت ممسببببببباة  والظل بآنر إلى  ل  بمكنى قو  حا بإدريي ق

الوحيم , وبكد وسببببباو  إدريي صنيي قدهم ينتهي المناف باصنير 

في بقكة قرض ناء يحينها الظاي م  ك  الوهات وكوخ يلم شبببتاتي 

واوجتي  يحي  بهما الموهول المتمث  بظاي اللي  الذي توشببببببن  بي 

ا على المفببان: الخاء مفتنيببا كونهمببا  لقببد كببان اليموض مهيم نببً

يه وال ماء، وال عصوووووووافير " بت ف مجل  ال تخلو من الراحة. ال ن

تزقزا فوا الغصووووووون، لكن أرض الخبء الجرداء المشوووووواكسووووووة 

تكتسوووي في الليل حلة غامضوووة خال ا الحالس ما يشووواء . وفوقه قبة 

السوماء المريوعة بالنجوم والمرأة داخل الكو، ، والوحدة نانقة ، 

مدفون تحت الرماد . وسووووووور البيت العالي يعاند والحزن كالجمر ال

المشووتاا ، و ذا األب الجبار كيف السووبيل ولد اسوواعه أنيي . ومن 

الحكمة نسيان المائي ، لكن لي  لنا من يمن غيرت ، لذلك كر ت 

ئووووعفي ولعنت نذالتي ورئوووويت الشووووفاء رفيقاب وسووووألد له أبناء . 

عد من أحبمي ، والعصوووفورة التي ال نصووود ا قوة عن الحديقة أسووو

وعيناي احترقتا شووووووقاب ولد الميات الجارية بين شوووووجيرات الورد ، 

وأين عبير الحناء والياسوووووومين أين ، أين خلو البال والناي أين ، 

 .(27)"أي ا القاسي ، مضد نصف عام فمتد  يذوب ثلج قسوتك

فـبببببببببببب) الليبب , واليموض  والوحببدة, والخاء  والحزن ,  

حتراق  والقسبوة( قلياص لها دال   في تصبور والرماد, والشبقاء, واال

البقكة م  الخاء هذه التي نيي وضوحها واادحم  بمكاعي اصسى 

والبؤ   ولتتوشببببببى بشببببببيء م  التيفر والتمم  إلعمال الذه  في 

محاولتي كشبببببف الخيي  صن هذه المياتي   بببببور ورموا مشببببببكة 

ي هنا رمز لشيء باعيكاالت عيسية قننر فيها هذا المفان المظلم  فالظا

آنر يختيي وراءه ففر ورؤى عميقببة   حيببث ليبب  هببذه البقكببة م  

اصرض والظال التي حلن  بها رمز للشببببقاء الذي ح ن بمدهم بكد قن 

 -إدريي–بكد قن سببببم  لفاي قنيي  -الوباوي–نالف و ببببايا قبيي 

قن يؤنر فيي , وإ بببببرار اوجتي بمن يفشبببببف ما نبَّمه قبوه عنهم م  

ا قودى بي إلى عهاية ممسببببباوية نن  لها سبببببو  للمير اث واليك  ممن

إدريي رمز الخبث الذي و يي قدهم بـبببب)الشينان(   فوك  إدريي 

م  المفان الذي انتني قدهم لي وبنى فيي الفوخ مموى لحزعي وتمعيبي 

لنيسببي مثارا إلغاصة قدهم, والنار التي هي مصببدر لل ببوء والنالة 

باطنا محما باإليحاءات والدالالت  لم تف  بمكناها هذا وإعما تخيي

والتوجهات  وتشببببير إلى ضببببوء سبببباطع في صاهرها كما يبدو وم  

" : جاء في النصن ما  لك  ياب ا وعن بعود ترامي يوووووووت ادري  مغن

وا ا به يوقد ناراب أمام «. عجايب وهللا عجايب » بصوووووووت كريه : 

كوخه فاشووووتعلت كأن ا شوووو اب  و  فانغرس في األرض ، وكانت 

باب . يوهه  ماب او شوووووورا قدم نعا تدلي لت تذ ب وتجيء ببطن ا الم

ولطمته موهة سووكر فصوواح في السووكون موه ا الخطاب ولد البيت 

الكبير : و  ذا أوان الملوخية والفرا، المحمرة ، انفحو ا سووما يا 

» أ ل البيت ! ،، ثس عاد ولد الغناء . وقال أد س لنفسووووه متأسووووفاب : 

م هاء الشيطان فأشعل نارت و عربد كلما خلوت ولد نفسي في الظب

فأفسوود علي خلوتي !،. وظ رت أميمة عند باب الكو، فعلس أن ا لس 

 .(28)"تنس علد خبو ظنه

إن ال ببببببوء الذي تمثن  بالنار لم يسببببببتكم  بمكناه الحقيقي   

وإعما قراد اليتنة التي عشببببببب  بي  اصب وابني  حتى التشبببببببيي الذي 

ير  في اصرض" قضبببببيى على اسبببببتعكم  "كمعها شبببببهاب هوى فاع

المفببان بكببدا دالليببا آنر يوحي إلى ال محببدوديببة للنببار   كمببا قنن 

االعيرا  يببدلن على البكببد الكميق للشببببببيء  ومكروف قنن النببار ال 

تنير  وإعما تفون على سببببببن  اصرض  لفني شبببببببهها بالشببببببهاب 

ليس  النار  –كما اكرت -المنير  ليبي  مدى عمقها وكبرها وهي 

الحقيقة  ب  قراد بها اليتنة والمماق الذي ح ن بمدهم فنعرد  على وجي

م  جنتي النيبة  بي  قبيي الوباوي  وم  الميارلات في النص هذا 

كلما خلوت ولد قي بببا الت ببباد الداللي بي  الظاي واشبببتكال النار: "

نفسوووي في الظبم هاء الشووويطان فأشوووعل نارت وعربد فأفسووود علّي 

داللي نا  لم يف  لليموض والوحشبببببببة  " فالظاي لي بكدخلوتي

يي قدهم وينيف غبار الهم ع   يذا يتنيي ف كان من ما  مة , وإعن والكت

كاهلي ولو بنسبببببببة ضبببببب يلة, ليبتكد ع  ك  ما يراه ويهيو إليي  صعي 

منرود مني ومحري عليي  فاا بالظاي ليتخي  ما يحلو لي م  بي  

وعصببافير وغير  قبيي وما فيي م  قشببوار وقغصببان مثمرة ومورلة

الك م  قسببباب سببكادتي عبر تمماتي الكميقة  قما النار التي قشببكلها 

إدريي الذي و ببيي بالشببينان  فلم تف  إال مصببدرا للشببؤي والتكط 

والكناء ومصببببدرا لرؤية ك  ما يتحسببببر عليي وال يمفني الحصببببول 

عليي قو الو ببببول إليي. هذه ميارلة داللية كشببببف عنها المفان الذي 

ال ببببببوء والظاي وك  منهما عبر ع  مكنى قبكد م  مكناه اكتنيي 

الحقيقي  وم  الاف  للنظر قن الرواية بمبكاد قمفنتها الداللية عبر 

جاء ال ببوء وغموض الظال قمفنة موااية تحاكي لصببة الخلق  

فهي تشببف  ففرا للقا إااء الفون  وتسبباؤالت كثيرة طرحها محيوص 

لك  م  بي  كبير م ببببببباء ومترف في الرواية , واصمفنة مثار لذ

قشببببي ما يفون باليردو  اليسبببي   وناء مكتم ومقير وسبببني كوخ 
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ناوو يمث  بشببببببف  قو بآنر الحياة الدعيا الياعية, فالخاء مفان ميتو  

ينر  النويط فيي قسبببببب لة الفون : م  قي  ج نا  وقي  عذهط  وما 

لة وغيرها الذي يحدث للوميع بي  المويء والذهاب  وك  هذه اصس 

لدالالت التي  بالرموا وا هذه التي تك ن  ية  يثيرها محيوص في الروا

لكب  فيها قبكاد اصمفنة دورا كبيرا ومؤنرا في إيصببببببال ففر عويط 

محيوص إااء الخلق والدي  وحياة دعيوية مكاشببببببة وقنرى في عالم 

 .(29)ميينط و راع الخير والشر المتمث  بمدهم وإدريي اإلنوة

ف   تيشببببببي مما سبببببببق قن رواية )قوالد حارتنا( تتكدد فيها يعسببببببْ

اصمفنة بيك  ما كشببببيي ال ببببوء والظ  وتناوبهما في رحلة فلسببببيية 

تتنلط اسببببببتدعاء القارل عبر آلية التموي  للرب  بي  المتاامات 

ال ببببببوء والظ  بمكنى المكلوي والموهول م  قج  التو ببببببب  إلى 

المرتبنة بالخلق   حلول بكف اصلياا الفوعية والدينية واليلسببببببيية

ا كان ف   التموي  ولراءة النصو   ف ا ع  الفينوعة اإللهية   ولمن

علما يحرك النص فهو ال يتولف عند مسبببببتوى اإلحالة إلى المملوف 

ظار  ي  ف  طرق اصبواب واالسببببببت ذان واالعت تمو ب    صن ال ثا وال

 -تنافي رواية قوالد حار–والتولع حتى ييت  النص قبوابي , فالمفان 

إان غير نبباببب  على امتببداد النص بتيير وتحرك مسببببببتمري  إلى 

مشبببارف فلسبببيات الشبببخصبببيات التي تسبببف  الخاء قو الحي   فيي 

لصببة إدريي وقدهم يظهر المفان حديقة غنناء   تصببب  ناء مقيرة 

ل عحو الومود في  بببخرة هند وهماي عندما  بكد المكصبببية  نم يتحون

راه الثرى   وفي مشهد آنر يو ف لت  لدري قناه هماي بكد الك وا

المفان بشف  يحوطي الوال وي يي عليي ضوء المصبا  بالة قم  

وعور ومسببببببحة م  الييران والك عندما نرج الوباوي إلى لكيو 

ع  قدهم. الو ببببببف المتيير هببذا للمفببان   وف  التببمويبب  الومكي 

والك عند اسببببببتدعاء مدلوالت عدة تتكلق بالفون وجال  –للقارل 

يقترب بشببببببف  قو بآنر م   ببببببوفية اب  عربي في  -نور اإللهيال

ديواعي "ترجمان اصشببببببواق" حيث باغة اللية وجزالتها وتمويلها 

متكدد النبقات  وهذا الو بف والمشبهد المفاعي يكبران ع  بدايات 

الخلق في بسبببببببباطبببة المفبببان مع جال اللحظبببة التي يظهر فيهبببا 

 .(30)الوباوي

 

والظل وأبعاد المكان المعنوية في رواية المبحث الثالث: الضوووووووء 

 ثرثرة فوا النيل:

وتتولى اصبكببباد المكنويبببة للمفبببان في روايبببة "نرنرة فوق 

شف  فاحص  فقد اكتس  بملياص ال وء  (31)الني " بكد لراءة متنها ب

تي  كد تخييلي يقنع  ببببببل ظ  التي تحي  إلى ب يا–وال كده  -عسببببببب بب

ل هذا م  موال ال بكد الييزيا ي إلى اصدب يوك  الييزيا ي   والتحون

م  المفان متودد الدالالت   ليشببم  قبكادا رمزية وففرية تسببهم في 

بناء النص ككالم متخي  ع  طريق اللية  فيي مشببهد ولوف )قعيي( 

يتمدنى  -المفان الر يي في الرواية–نارج الشببببببرفة في )الكوامة( 

الظ  السببرد لو ببف المفان في شببف  يحوطي الخيال وي ببيي عليي 

المتمث  في تفرار قلياص )الظاي  الظلمة  اللي ( بالة م  الخياالت 

لك: " بة وم  ا قال ال تكتر  اليري خارج الشوووووورفة ف وتكلّس الظبم 

لشويء . انحدر يووته مع شوعا  نجس كابي االحمرار قطع المسوافة 

ولد غريتنا في مائة مليون سوونة ئوووئية. وقال أيضووا ال تجعل من 

رنا ولد الظلمة خارج الشوووووورفة فرأ  حوتا  ائب الحياة عبما ...و

يقترب في  دوء من العوامة . ونه لي  بأغرب ما رأ  في النيل 

عنوود هثوم الليوول . لكنووه فغر فووات  ووذت المرة كووأنمووا يعتزم الت ووام 

العوامة . وتوايل الحديث بين المسانيل بب مباالة فقرر أن ينتظر 

قف عن التقدم . وو ا به يغمز ما يحد  بب مباالة. وو ا بالحوت يتو

الوووذي نجد يون ا. ثس تراهع بعينوووه و و يقول اأنوووا الحوت 

 .(32)". وعند  اى ئحك أني واختفد

فالمتمم  للنص يتو بب  إلى حقيقة ميادها قن مصببادر الظ   

ياه  فاغر ال ها    ي  وصاي وهيمة لحوت  مة م  ل ا ل  الكون التي طون

للسفارى   ومكنى هذا قن هناك تمث  الخياالت اليريبة التي تتراءى 

فوضببببببى عارمة ونياالت با وااع قنالي قو ديني لموتمع عمن  

فيي اضببنرابات كثيرة قدت بي إلى قن يفون مسببنوال في مفان غير 

ناب  مترعًحا بيك  حركة الني  المسبببببتمرة  صنَّ الكوامة مرتبنة في 

ي    وترتب  الكوامة هذه باامة تتفرر كثيرا في الرو ية وهي الن ا

)اهتزت( التي تدل على عدي االسببتقرار والترع , وهي تشببف  مفاعا 

حميميا يكي  فيي موموعة م  اصشخا  تفاد تفون حريتهم منلقة 

طا   في  متوسبببببببدة في التكباطي للمخبدرات والخمر والثرنرة با 

محرمات السببببببياسببببببة والحط وهموي الحياة اصنرى  ويمث  هؤالء 

هذا يريد عويط محيوص قن اصشببببببخا  قعمواجا لبقية ا لموتمع, ول

يو بب  رسببالة إلى المتلقي والومهور فحواها قنن الموتمع المصببري 

تي وتوره عحو االعحراف  يا هدد قنال ماعية ت كارنة اجت ب  على  مق

واالعيات والامباالة واالسبببتسببباي واالعفسبببار والهزيمة في الحقبة 

ك  تخاال , وهذا توسبببيد العفسبببار مصبببر بي1967التي بكد عفسبببة 

 . (33)السلنة القا مة على الدولة في ولتها

 

 االستنتاهات:

لقد كاع  اصبكاد المكنوية للكوامة التي لكط الظ  فيها دورا 

مؤنرا ينمن ع  بكد آنر غير ما تيص  عني الفلمات مستودعا لدال   

ية  ها الحقيقي ليفتشببببببف المتلقي قنن الروا نا يي مك بدو عل كد مما ي قب
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تنتهي بالخواء واعتصبببببار الكبثية والا شبببببيء والموهول  وحفايتها 

وال يحرك الك غير اعتراف دانلي م  قعيي لنيسبببي ليصببب  إلى قن 

ق ببببببب  المتاعط في الدعيا هو الوعي  والوعي بمعنا عحيا في عفتة 

 .(34)سموة ال مكنى لها

 

 التوييات:

تحديد اصبكاد المكنوية المؤنرة في تشبببببفي  اصمفنة ع  طريق  -

 ء والظ  المسل  عليها قو المبتكث منها.ال و

البحث ع  مصببادر ال ببوء والظ  ومكرفة دورها في تشببفي   -

 اصماك .

 

 ال وامن:

 .33  32ينظر: بنية الشف  الروا ي:  (1)

 .74ينظر: بناء الرواية: ( 2)

ينظر: آليات السبببرد في القصبببة القصبببيرة في الكراق, د. سبببروة ( 3)

شر والتوايع  اإلسفندرية  ط يوعي البدراعي: دار النابية   1للن

2014 :129. 

إشببفالية المفان في النص اصدبي  ياسببي  النصببير: دار الشببؤون ( 4)

 .396  395: 1988الثقافية  بيداد  

ينظر: دراسببة في البناء اليني في نماسببية مدن المل   د. حسببي  ( 5)

  1حمزة الوبوري: دار الشببببببؤون الثقببافيببة الكببامببة  بيببداد  ط

, ولاسببببببتزادة ينظر: علم البببداللبببة   اف. آر. 106 :2004

, عقا 1985بالمرك   مويد ماشبببنة, الوامكة المسبببتنصبببرية  
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 . 109: 1986القاهرة, 

ينظر: قهمية المفان في النص الروا ي, آسببببببية البو علي : مولة ( 8)
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  بناء الرواية, د. سببببيزا لاسببببم: منابع الهي ة المصببببرية الكامة

 للفتاب.

  ,بنية الشببف  الروا ي, حسبب  بحراوي: المركز الثقافي الكربي

 .2009, بيروت, 2ط

  كالم في اليربة ية والرؤية لل تدان  البنى السببببببردية والتركيب

, 4/6لكبد هللا الكروي  النا ع الحداوي: مولة اصلاي   واليتم 

1987. 
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 2017, 5النريق, عويط محيوص: دار الشروق, القاهرة, ط. 
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