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 :ملخص

فبل يسكغ ، الجرامية التمفديػنية )السخئية( الخكيدة األساس لمسدمدبلت ُتعج الرػرة
سمة أف تتجمى الخؤى والترػرات التي يحسميا الشز بسعدؿ عشيا )الرػرة( كػنيا مح

وىػ ما أدركو السذتغمػف ، بسعاف وأنداؽ داللية عبلماتية تجعع فكخة الشز وشخوحاتو
تػضيف التقشيات السراحبة لمرػرة  بالتأليف واإلخخاج الجرامي مغ خبلؿ الحخص عمى

 بسا يعدز القزايا واألبعاد التي يحسميا الشز.
بغ( مغ خبلؿ الرػرة في السدمدل اليسشي )غخبة ال إذ يقف ىحا البحث عشج  

، بسا في ذلظ الػقػؼ عمى تقشياتيا وجساليتيا، الساثمة في سياؽ العخض رصج تذكبلتيا
وىحا ما استجعى االستعانة بسعصيات الجراسات ، وصػال إلى الشتائج التي خمز إلييا

 .الديسيائية الستشصاؽ تجميات الرػرة السخئية 
 الكلطات الطفتاحية:
 .العخض، الذخرية ،الرػرة، غخبة البغ، السدمدل

Visual Image Formations in Yemeni Drama 

 Popular series “Ghorbat AlBon” as a model 

ABSTRACT:  

The (visual) image is the main pillar of TV drama series, so the 

visions and perceptions that the scenario holds in isolation (the image) cannot 

be evident as it is loaded with meanings and semantic indicative formats that 

support the idea of the text and its narratives, which was realized by those 

concerned with dram authorship and direction by making sure to employ the 

techniques associated with the image to enhance the issues and dimensions 

that the scenario holds. 

As the current research investigates the image in the Yemeni popular 

series (Ghorbat AlBon) by observing its similar formations in the context of 

the show, including examining its techniques and aesthetics, and up to the 

findings concluded, and this is what necessitated the use of the data of 

semiotic studies to explore the manifestations of the visual image. 

Keywords: 

The series, Ghorbat AlBon, image, Abdel Wakeel, Nouriya, the hero of the 

scenario 
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 املكدمُ:

يمحظ أنيا كانت تتجو ، في بعس مخاحميا السختمفة مغ يتأمل الجراما اليسشية
فكانت ، نحػ ترػيخ الػاقع دوف التخكيد عمى أبعاد الرػرة بسا تبثو مغ رمػز ودالالت

وكأف حػار ، بترػيخ البخامج العادية السعخوضة شبيية في صػرىا أغمب السدمدبلت
 .رػرةالخكتو ىػ اليجؼ األساس في السسثل وح

مغ  وفي السخاحل الستأخخة مغ اإلنتاج الجرامي لع تخل بعس السدمدبلت
، لمرػرة حيث أضحت ليا رمػز وإيحاءات دالة عمى فيع السعشى تقشيات فشية وجسالية
وقج  سج الغخيب..إلخ(، مع ورور، بعج الغياب، الجسخة، الجالؿ، كسدمدل )ىسي ىسظ

كفانا التمبث عشجمدمدل ، سقاـ لػ استعخضشا شبيعة الرػرة لتمظ السدمدبلتيصػؿ بشا ال
بشاء  وذلظ لسا يتدع بو مغ خرػصية في، كػنو يسثل ميجاف الجراسة (1)) غخبة البغ( 

 .تبلمذ عجدا مغ القزايا، الرػرة إذ تشصػي عمى دالالت عسيقة

 ؤالت مظها:ضطن هحا اإلطار تأتي مشكلة البحث الطتطثلة بعجد من التسا
 

في مدمدل غخبة البغ ؟ ىل ىشاؾ تكامل بيغ الشز كجسمة  ما شبيعة الرػرة
اؾ سمصة وغمبة ألحجىسا عمى أـ أف ىش، والرػرة الستجمية عمى الذاشة حػارية مشصػقة

؟ ىل الرػرة الستجمية جاءت تابعة لسكػنات الشز الجرامي كأف تكػف وسيمة اآلخخ
بث الخمػز  وفق تكشيظ يفػؽ الشز الجرامي مغ حيثأـ أنيا جاءت ، لتقخيب السعشى

والجالالت التي غفل عشيا الشز ؟ ىل استصاعت الرػرة أف تفرح عسا أضسخه الشز 
. ؟ تمظ التداؤالت وسػاىا ىػ ما ستحاوؿ .أـ أنيا أغخقت الشز بالزبابية، قرجا

 الجراسة اإلجابة عمييا مغ خبلؿ دراسة تمظ الطاىخة.
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تسثل نرا مػازيا  فالرػرة ػ ضاىخة معيشة كػنو يتمبث عشج، وتكسغ أىسية البحث
فسغ خبلليا تتجمى األحجاث وتتحجد لغة الحػار وتربح عشاصخ ، لمشز السكتػب
، عبلمات وإشارات دالة عمى معاف متعجدة، ..مغ مكاف وزماف وحخكة العخض األخخى 

لجرامية لسثل تمظ فزبل عغ حاجة السكتبة ا، مسا يجعميا ججيخة بالتحميل والسشاقذة
 الجراسات.

 ويصعٌ البحث إىل عدد مً األٍداف ميَا:

تذكبلتيا  والػقػؼ عشج، غخبة البغمدمدل  الكذف عغ شبيعة الرػرة في
 مؤثخات أخخى..الخ(.، لػف ، وخرائريا وتقشياتيا الجسالية وفق مكػناتيا السخئية )كمسة

بػجو عاـ بسا  راما اليسشيةتشاولت الرػرة في الج أما عغ الجراسات الدابقة التي
فسا كتب ، ففي حجود عمع الباحث أف ىحه الطاىخة لع تجرس، فييامدمدل )غخبة البغ(

وفق ثشائية السجح أو القجح وىي محجودة  عامة مجخد انصباعات عغ ىحا السدمدل
فمع يجج دراسة مدتقمة ، نذخت في بعس الرحف أو شبكات التػاصل االجتساعي

 وىػ ما يعدز مغ أىسية ىحه الجراسة.، جروسة وفق رؤية مشيجيةتعشى بالطاىخة الس

 ولجراسة تلك الظاهخة ) الصورة ( اقتضت الجراسة أن تتكون من ثالثة مباحث هي:

، )الجراسة( عمى مقجمة جسالياتيا( كسا اشتسمت، تقشياتيا، )تذكبلت الرػرة 
 وصػال إلى الخاتسة والشتائج.، وتسييج لمسػضػع

الديسيائية  معصيات الجراسات السشيجي.. فدتتخح الجراسة مغوعغ اإلشار  
مع ، بسا أنتجتو مغ أدوات وآليات لمكذف عغ الجالالت اإليحائية لمرػرة شخيقا ليا

 .الشطخيات والخؤى التي قيمت في الجراما والسدخح اإلفادة مغ
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 التنَــًـد:

وذلظ لدعة ، عيغيعج مفيـػ الرػرة مغ السفاىيع التي ال تقف عشج حج معخفي م
فزبل عغ اختبلؼ السحاىب والحخكات والسشاىج ، ىحا السرصمح في عمـػ متعجدة تجاوؿ

 .(2)الشقجية التي اشتغمت عميو

 (3) ..مفيـػ الرػرة بسعشى الذكل أو الشػع أو الرفة ورد، في لداف العخبف
الذيء . وترػرت .وعشج الجػىخي الرػرة بكدخ الراد الييئة التي يتجمى بيا الذيء

قاؿ ابغ األثيخ : الرػرة في كبلـ ، والتراويخ التساثيل، تػىست صػرتو فترػر لي
والرػرة ، العخب عمى ضاىخىا وعمى معشى حقيقة الذيء وىيئتو وعمى معشى صفتو
وذىب  (4) شبيو أو مساثل تشعكذ فيو مبلمح األصيل أو أبخز ما في ىحه السبلمح

لو تعالى " وصػركع بغ كثيخ في تفديخ قػ السفدخوف أف الرػرة ىي الذكل يقػؿ ا
 .6))أي أحدغ أشكالكع. (5)فأحدغ صػركع "

حيث ، ومغ السجلػؿ المغػي ليحه الكمسة )صػرة ( تجمى السعشى االصصبلحي
)الرػرة( بأنيا "تسثيل وقياس لسا نعمسو بعقػلشا عمى الحي نخاه  جاء أقخب تعخيف ليا

فكاف بيغ إنداف ، ألجشاس تكػف مغ جية الرػرةبأبرارنا فسا رأيشا البيشػنة بيغ أحج ا
 (7)مغ إنداف وفخس مغ فخس بخرػصية تكػف في صػرة ىحا التكػف في صػرة ذاؾ..

وعشج السحجثيغ " ىي المقصة التي تدجل وضعا معيشا لذيء سػاء كاف حيا أـ ضػاىخ 
ابو أو تذ"وفي عمع البرخيات بأنيا  (8)آلة الترػيخب الفشاف رشعويشبيعية وىحا ما 

عمى أف ىيئة ، شكموفالرػرة :ىي الييئة التي يكػف عمييا الذيء أو (9) "عتصابق لمجد
التي نخاىا عمى شاشة  الذيء أو شكمو تتع معخفتو عغ شخيق حاسة البرخ كالرػرة

فيي تعشي الذكل السخئي في الرػرة السدخحية أو الديشسائية كعخض مػقف  (11)ضالعخ 
ي كأف تكػف شخريات أو مذاىج أو مشاضخ أو لػحات أو فكخة عغ شخيق تعبيخ حد
، ومشو تكػف عبلقة الرػرة بالػاقع عبلقة محاكاة مباشخة (11) زيتية أو ما يعخؼ باألوبيخا
 .(12)أو عبلقة انعكاس ججلي
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باعتبار أف الجراما  أحج أسخار تعج السخئية الرػرةمسا ُذكخ يسكغ القػؿ: أف 
كتمظ الرػرة السذيجية السخئية التي يتخيميا ، مخئيةالشز الجرامي كتب ليقخأ كرػرة 

، ألػاف، .حخكة.السذاىج والخاصج ذىشا وحدا وشعػرا مغ خبلؿ العشاصخ السحدػسة
فحيغ قيل أف السخخج ىػ الذخز البلمخئي الحي يخصف الشز مغ  (13) خصػط..إلخ

، اء العخضفإف ذلظ يعػد إلى حزػر الرػرة ومؤثخاتيا عمى الستمقي أثش (14)السؤلف
كسا ، فالستمقي قج يدتحزخ السسثل بفعل الرػرة ويغيب عغ ذىشو السؤلف و السخخج

بآالتيا السػسيقية حيغ يدتحزخ السصخب أكثخ مغ  ىػ شأف متحوؽ األغشية السمحشة
، في مدار العخض الرػرة وتقشياتيا وضيفةوىحا يعكذ  (15)استحزاره لمذاعخ..

مغ األشياء التي يشتقييا السخخج يصمق عمييا )المغة  اىافاأللػاف والسبلبذ والجيكػر وسػ 
ألنيا تدتصيع أف تجؿ ، السخئية( لسا تستمكو مغ إمكانات في تقخيب السعشى والجاللة عميو

الستمقي عمى رؤى وأفكار عجدت عشيا مكػنات الشز المفطية أو أنيا قج تتعاضج مع 
مسا يحقق ما يدسى ، راؿ الفكخةالستغ المفطي وفق ما يعخؼ بالسػازنة بيشيسا في إي

ف لغة الفغ لغة انفعالية واالنفعاؿ ال يتػسل إ ) يقػؿ نعيع اليافي (16)بالتكامل الزسشي
 وإنسا بػحجة تخكيبية معقجة حيػية ال تقبل االخترار يصمق عمييا اسع، بالكمسة فحدب

 (17) الرػرة"

سػاء  تيا وإيحاءاتيامتدعة في مكػنا وبالخغع مغ أف مكػنات الرػرة في الجراما
 خصجفإنيا في دراستشا ستكػف محكػمة ب (18) .الخ.لػف ، حخكة، صػت، كمسة كانت
فزبل عغ ، وفق مزاميشيا الستجمية في شخرية السسثل والجور السشػط بو ياتذكبلت

 لمرػرة(. التقشيات والجساليات السراحبة ليا)

سشي )غخبة البغ( بجدأيو ارتأت الجراسة أف يكػف السدمدل الي السشصمق ومغ ىحا
تفاصيل الرػرة السخئية التي نيس  رغبة في إيزاح األوؿ والثاني مادة ىحه الجراسة

 .عمييا
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 املبحث األول: تشكالت الصىرَ.

إذ ، الرػػػػػػػػرة السخئيػػػػػػػة تذػػػػػػػكبلتمعيشػػػػػػػا ال يشزػػػػػػػب ل تطػػػػػػػل قزػػػػػػػايا السجتسػػػػػػػع
قػػػػػػل تفاصػػػػػػيل وألف الػػػػػػجراما فػػػػػػي شبيعتيػػػػػػا تش، تتمػػػػػػػف بألػانيػػػػػػا وُتعػػػػػػخض وفػػػػػػق مؤثخاتيػػػػػػا

آمػػػػػاؿ وأحػػػػػداف متشػعػػػػػة تعكػػػػػذ  فإنػػػػػو قػػػػػج ُيػػػػػخى فػػػػػي مطػػػػػاىخ الرػػػػػػرة، الػاقػػػػػع السعػػػػػاش
 .شبيعة الحياة

مػػػػغ مبلمدػػػػة تذػػػػػىات الػاقػػػػع التػػػػي صػػػػشعيا ، ولػػػػع تخػػػػل السدمدػػػػبلت الجراميػػػػة اليسشيػػػػة
دوف أف يدػػػػػأؿ ، فثسػػػػػة مػػػػػخارات تعرػػػػػف بػػػػػو، السجتسػػػػػع نفدػػػػػو واكتػػػػػػى بشػػػػػار صػػػػػشاعتو

 (19)أو يفكخ في مدبباتيا

التػػػػػػي وضفػػػػػػت  )غخبػػػػػػة الػػػػػػبغ ( مػػػػػػغ أىػػػػػػع السدمدػػػػػػبلت اليسشيػػػػػػة ل مدمدػػػػػػلولعػػػػػػ
الرػػػػػػرة بأسػػػػػمػب درامػػػػػي يفرػػػػػح عػػػػػغ تمػػػػػظ التذػػػػػػىات وفػػػػػق صػػػػػػر متعػػػػػجد األبعػػػػػاد 

 يسكششا أف نخصج اآلتي :

 صىرَ العيف ـ1

ػػػػػػالس  ، يقرػػػػػػج برػػػػػػػرة العشػػػػػػف ، اىج الجراميػػػػػػػة التػػػػػػي صػػػػػػػرت أحػػػػػػجاثا فاجعػػػػػػػةذ 
فسشػػػػػػح ، لسدمدػػػػػػل فػػػػػي جدئػػػػػو األوؿوىػػػػػػ مػػػػػا تجمػػػػػػى فػػػػػي فاتحػػػػػة الحمقػػػػػػة األولػػػػػى مػػػػػغ ا

الػىمػػػػة األولػػػػى لصقػػػػػس الرػػػػػرة بػػػػجءا بحخكػػػػة اإليقػػػػاع والػػػػجخاف الكثيػػػػف الػػػػحي غصػػػػى 
السكػػػػػاف فزػػػػػبل عػػػػػغ اإلشػػػػػارة الدمشيػػػػػة )الميػػػػػل( تجمػػػػػت إيحػػػػػاءات الخعػػػػػب التػػػػػي ميػػػػػجت 

 لمحجث السأساوي )حجث القتل(.

حدب تعبيخ  ػعخؼ بالحجث السجمخأوما يُ  ىحا الترجيخ الفاجع لمسدمدل
أف عالع اليـػ  جاء ليجدج الرػرة في الػاقع كسا ىي بجوف رتػش باعتبار " (21)أرسصػػ

فكانت )صػرة  (21) يغسخ مجسػع مخافق الحياة وعبلئقيا" يػغل سخيعا في عشف شامل
القتل( بمغتيا السخئية الستسثمة بأداة القتل )الخشجخ( والحخكة الستدممة القائسة عمى 

 .تسثل مزسػف الخسالة التي يحسميا السدمدل، يسةالسفاجئة في تشفيح الجخ 
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لع ُتخحل إلى مشترف العخض ، أف صػرة العشف التي مثمت نقصة البجء البلفت
مسا يػحي ، وكأف الرػرة في ذاتيا جاءت لتكسل صػرا وقعت خارج فزاء السدمدل

ة كسا أف لسدات إخخاج الرػر ، السؤرقة ) تبعات حجث القتل ( باستسخار تمظ القزية
العشف  .( جدجت معاني.الساثمة في )صػرة العع قائج وشقػس تحزيخ القيػة اليسشية

إذ لع ، التي شالعتشا تسثل ثيسة فشية الستراعجة فكثافة الجخاف، عبخ أكثخ مغ عبلمة
بل ضيخت كخمفية لرػرة القتيل ، فحدب تعج في وضعيا الصبيعي كبلزمة لبلشتعاؿ

فسا أف تأتي الحمقة الثانية ، لعشف برػرتو التي ال تشتييإيحاء لجرامية ا ػ)العع قائج( وى
إذ نجج حجثا فاجعا مفعسا بالطمع ، مغ السدمدل إال ونجج صػرة العشف أكثخ ضخاوة

شتدع فخحة )فيداع يتعخض لسحاولة القتل بجخيخة ىخوب أخيو خميل مغ الدجغ( وتُ 
الجقيقة التي ترػر ولع تغب عغ فكخة السدمدل التفاصيل ، العخس لتتحػؿ إلى مأتع

جانبا مسا ارتدع في ذاكخة السجتسع حيغ يدتحيل البخيء إلى مجـخ مسا يذي بحالة 
وإف كانت إرىاصات البخاءة قج تجمت في الحمقة الخامدة حيغ تأتي ، الجيل السدتذخية
 ) مميو خميل ما يقتمر(. بالميجة السحمية عمى لداف مدعػد

 
تفرح عغ مرادرة واقعية ، ة حداسةفالرػرة في ىحا الدياؽ تشاقر قزي

لسزاميغ العبارة )الستيع بخيء حتى تثبت إدانتو( إذ يأتي ىخوب خميل مغ الدجغ 
ع قش  ت  دانتو إلبخاز فجػة قانػنية يتجمى قبحيا حيغ ي  إفزبل عغ سجشو بجوف دليل عمى 

سا ) قاسع ومخشجفي بحثيع عغ الجاني وى الزحية كسا في ضاىخ الرػرة السجـخ بقشاع
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.( كسا أف تخكيد اإلضاءة عمى العبلمات الجدجية لمقاتل .مغ خصصا لقتل والجىع
بسا ستشتيي إليو  السجيػؿ الحي شالعتشا بو الرػرة )الخنجمة( تعج عبلمة راىرة دراميا

 .أحجاث الرػرة 

لػػػػػػػع تمػػػػػػػق تفػػػػػػػاعبل كبيػػػػػػػخا فػػػػػػػي ، السبلحػػػػػػػظ أف صػػػػػػػػرة العشػػػػػػػف السذػػػػػػػار إلييػػػػػػػا
فقػػػػج ُتخكػػػػت الذخرػػػػيات التػػػػي ليػػػػا ، لرػػػػػرة الجراميػػػػةمجخيػػػػات األحػػػػجاث الساثمػػػػة فػػػػي ا

عبلقػػػػة بػػػػحلظ الحػػػػجث )قتػػػػل العػػػػع قايػػػػج( تتجػػػػخع السػػػػخارة برػػػػست شيمػػػػة السدمدػػػػل وىػػػػػ 
، إيحػػػػػاء بحالػػػػػة التسػػػػػدؽ السدتذػػػػػخية فػػػػػي السحػػػػػي  االجتسػػػػػاعي بفعػػػػػل ضػػػػػخوؼ متعػػػػػجدة

كسػػػػػا نمسػػػػػح فػػػػػي ىػػػػػحا الدػػػػػياؽ أف السخػػػػػخج اسػػػػػتغل الفمتػػػػػات الػػػػػػاردة عمػػػػػى لدػػػػػاف قاسػػػػػع 
فزػػػػػبل عػػػػػػغ أداة ، )الحػػػػػي أفزػػػػػل مػػػػػغ السيػػػػػت (: خشػػػػػج ومشيػػػػػا قػػػػػػؿ مخشػػػػػج وأخيػػػػػو م

 الدػػػػػبلح )الكبلشػػػػػشكػؼ( الساثمػػػػػة فػػػػػي الرػػػػػػرة مسػػػػػا أسػػػػػيع بخمػػػػػق حالػػػػػة مػػػػػغ التػػػػػػجذ
 باتجاه البحث عغ الحقيقية.

فػػػػػػي الجػػػػػػدء الثػػػػػػاني  لغػػػػػػة السدمدػػػػػػل )الحقيبػػػػػػة( وفػػػػػػق - كسػػػػػػا تخسػػػػػػع الذػػػػػػشصة
باعتبارىػػػػػػػا أداة دالػػػػػػػة عمػػػػػػػى ذاتيػػػػػػػا )الحػػػػػػػجث الفػػػػػػػاجع(  الرػػػػػػػػرة الجاميػػػػػػػة - لمسدمدػػػػػػػل

، بخمتػػػػػو إذ يشتيػػػػػي السدمدػػػػػل بشيايػػػػػة مأسػػػػػاوية شالػػػػػت السجتسػػػػػع (22)التػاصػػػػػل والتبميػػػػػ 
، ا فػػػػػي الجػػػػػدء الثػػػػػانيبآخخىػػػػػ فػػػػػي جدئػػػػػو األوؿ مسػػػػػا يػػػػػخب  أوؿ الرػػػػػػرة فػػػػػي السدمدػػػػػل

مػػػػػا ، فقػػػػػج عخضػػػػػت الرػػػػػػرة مػػػػػغ خػػػػػبلؿ احتػػػػػجاـ السعخكػػػػػة التػػػػػي انتيػػػػػت بتمػػػػػظ السأسػػػػػاة
الرػػػػخاع وكانػػػػت أداة ذلػػػػظ الكذػػػػف )الحقيبػػػػة( فحػػػػافظ  يقبػػػػع فػػػػي أعسػػػػاؽ كػػػػل شػػػػخؼ فػػػػي

وجساعتػػػػػو تحػػػػػخكيع  (مكػػػػػخد )وفػػػػػي السقابػػػػػل نجػػػػػج، تجفعػػػػػو أحػػػػػجاث سػػػػػابقة بأحقيتػػػػػو بيػػػػػا
بجاللػػػػة دعػتػػػػو لمػػػػجفاع ، ألىػػػػل قخيػػػػة السذػػػػقار ا( ممكػػػػحقيبػػػػةكػنيػػػػا )ال الشدعػػػػة السشاشقيػػػػة

ظ تمػػػػػ، والعاقػػػػػل تحخكػػػػػو الخدػػػػػارة فػػػػػي سػػػػػبيل الػصػػػػػػؿ إلييػػػػػا، ..عػػػػػغ األرض والعػػػػػخض
اجتساعيػػػػػا مفعسػػػػػة بالرػػػػػخاع األمػػػػػػر مثمػػػػػت إيحػػػػػاءات واخػػػػػدة تعكػػػػػذ مسارسػػػػػات واقعيػػػػػة 

 وسياسيا.
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 ـ صىرَ احلس2ٌ

ستتخؾ أثخا في ، الفاجعة الستجمية في الرػرة الجرامية الشظ أف األحجاث
، سارس ضجىافزبل عغ أساليب السكخ التي تُ ، الذخرية السفجػعة بتمظ األحجاث

فبالخغع مغ مخور ، مشح البجء إلى الخاتسة خرية ) نػرية(فيشاؾ صػرة باكية ال زمت ش
 مفعسة باألفخاح كصقػس العخس )زواجيا مغ مدعػد( نػرية ( بسحصات الذخرية )

أف حالة  إال، والتي تتصمب تبلشي صػرة الحدف ، .الخ.ومخورا بارتداقيا السػلػد )نذػاف (
لجرامية لع تأت في سياؽ فالرػرة ا، عمى الجور السشػط بشػرية الحدف ىي الصاغية

عسق الرػرة يشبس بالحدف القائع عمى التػجذ  ألف، الجاللة السصابقة لتمظ األجػاء
لرػرة اوتتدع صػرة الحدف مغ خبلؿ تػضيف بعس الثيسات في ، والخػؼ مغ القادـ

زد ، إذ يصالعشا السدمدل بدمدمة مغ صػر الحدف مشيا غياب األب الستػفى، الجرامية
فثسة ، عقبات التي تعتخض تحخكات نػرية في سعييا لمبحث عغ مدعػدعمى ذلظ ال

 تػضيف دقيق لسػاقف بعس الذخريات داخل السدمدل مسا خمق مكابجات متعجدة.

فالحدف ، تجمت في دائخة متاشبكة مغ اآلالـ والسعاناة إف شخرية نػرية
نذػاف الحي  فابشيا، فيي لع تتمفع بأنيغ فخاؽ مدعػد فحدب، يحاصخىا مغ كل اتجاه

 وقبل ذلظ يخسع حافظ خيػشا لسؤامخة دنيئة، يعج رمدا لؤلمل يتعخض لسحاولة اختصاؼ
فزبل ، وفي سياؽ آخخ تحاصخىا دوامة مغ التػجدات السقمقة، تيجؼ إلجياض جشيشيا

ولع يغفل ، عغ حالة الفقخ والبؤس التي ضمت تبلحقيا بفعل تمظ الجسائذ والسؤامخات
كأحج الخيارات التي تتجو إلييا نػرية لمبحث عغ  تساعية لمعاقلالػضيفة االج السؤلف
ومخزوؽ تحخكو ىػاجذ ، فالعاقل تحخكو ىػاجذ التعجد، غيخ أنيا تتعصل، مدعػد
وحافظ يدعى لترفية حداباتو تجاىيا كػنيا رفزت الدواج مشو....إال أف ، الصسع

، ب بقػة في وجو العاقلشخرية نػرية لع تميغ أو تشكدخ فجخػليا السشدؿ وشخقيا لمبا
ويتراعج الحدف  (23)يجعل الستمقي يدتحزخ شخرية نػرا في مدخحية بيت الجمية

فالرػرة ، برػرة أكثخ تعقيجا حيغ تصالعشا ثشائية ضجية تجسع بيغ الخياؿ والػاقع



 

 

  

 12 
 

 ٍالعفري صاحل د.عبدالكىٍ علٌ

 

سيسا السذيج الحي صػر  في الجدء األوؿ السدتػحاة مغ الحمقة الحادية عذخة ستخيمةال
في  ترصجـ وحػاره مع نػرية واحتداء القيػة في جػ مفعع بالحب...الخ( )عػدة مدعػد
فحافظ ومخزوؽ يحاوالف إقشاعيا بسػت )مدعػد( مسا أسيع ، برػرة ضجية مذيج آخخ

 وتتجفق صػرة متذابكة مغ الحدف الستراعج، بتكخيذ معالع الحدف وزاد مغ حجتو
الحمقة  وفي، ػاف يداؽ إلى الدجغفشذ، الدادسة والعذخيغ دائختو كسا في الحمقة وتتدع

لتفاجأ في نياية السدمدل مغ ، غ ُترجـ بالقخائغ الجالة عمى قتل مدعػديالثامشة والعذخ 
 ولكشو عاد وقج فقج الحاكخة وأصيب بالذمل...الخ. ، قتلالجدء األوؿ أف مدعػد لع يُ 

ـ مغ و لبلنتقايمحظ أف جدءا كبيخا مشو وج  ، الستأمل لمجور الحي أسشج لحافظ
فكانت الرػرة الجرامية تجدج تمظ األفعاؿ وفق مدارات متشػعة كسا حجث ، نػرية
  .لشذػاف

فعبج الػكيل يتدمل إلى أعساقو ، وتتابع صػر الحدف وفق رؤى وأحجاث مختمفة
فبالخغع مغ حالة الثخاء التي ، فيػ يعاني حالة التسدؽ الجاخمي، الحدف برػرة مختمفة

إال أنو تحػؿ إلى أنيغ داخمي يقس مزجعو في نػمو ، مذيجشالعشا بيا في أكثخ مغ 
 ػفتفخيصو باألمانة ػ، فقج جاءت الرػرة في سياقيا الشفدي لمبػح بالفصخة الشقية، هوصحػ 

 .والزائقة السالية التآمخ وإنسا بزغ  الػاقع ليذ بجافع السكخ أو ػكسا صػره السدمدل ػ

داؽ نعسة( تُ  نجج ابشة حافظ )إذ ، وتطيخ بعس السذاىج األخخى صػرا لمحدف 
وىػ ما جدجتو التقاليج العخفية في مخاسع ، إلى العاقل برػرة الصفمة البخيئة السكمػمة

 (.جخل العخيذ لمكذف عغ وجو العخوسةاألعخاس )حيغ ي

السبلحظ أف ىشاؾ وعيا في تقسز بعس التقاليج لذحشيا بعػاشف انفعالية وىػ 
تي الجمعة التي تدق  في ذلظ التػقيت الحي شالعتشا إذ تأ، ما أغشى عغ تفاصيل كثيخة

 قػلو فكانت الجمعة عبلمة تعبيخ واضحة عبخت عسا تخيج بو الرػرة لئليحاء بطمع مخيع
 .فيي تعكذ حدنا شاغيا اجتاح كيشػنتيا مغ الجاخل (24)برست الذخرية
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 شكمت صػرة الحدف حزػرا بارزا شيمة مذاىج، لسدمدلمغ اوفي الجدء الثاني 
التي تبػح  (جػاىخ)تحاصخه اليسـػ مغ زوايا متعجدة بجءا بدوجتو  فعبج الػكيل، عخضال

، الحي يحاوؿ اإلضخار بو (بسكخد).ومخورا .(صابخ)بأسخاره بسا في ذلظ مسارسات ابشو 
، بالدخشاف وسخقة خدنتو وانتياء بسا آلت إليو األمػر ليرل الحاؿ بو إلى إصابة ابشتو

تمظ الرػرة السثقمة بصابع الحدف ، افع تدجيج األمػاؿ التي ُسخقتليداؽ إلى الدجغ بج
لع تكغ بفعل األحجاث الستجمية في حمقات الجدء الثاني فحدب فثسة تػضيف لثيسات 

 .مغ السدمدل الجدء األوؿ تعػد جحورىا الجرامية إلى أحجاثدرامية 

خجت عغ خ، البلفت أف صػرة الحدف في الجدء الثاني في تجمياتيا السخئية
اإلشار الجرامي السعيػد أي أنيا لع تقترخ عمى السبخرات الجرامية الػاردة في خصة 

شبيعي يتخجع حاالت الشفذ في الػاقع وفق ما  بل كأنيا تسثل حالة انعكاس، السدمدل
ذلظ قج يفدخ بطخوؼ  أف إال، يعخؼ في ميجاف اإلنتاج األدبي بالسعادؿ السػضػعي

 وىػ ما أفقج الرػرة حخارة الجراما مقارنة بالجدء األوؿ.، سسثلخارجية أثخت عمى أداء ال

 ـ صىرَ الظله )املرأَ املظلىمُ(3

فقج ، الستأمل لرػرة الطمع يجج أف ضمع السخأة شكل ضاىخة بارزة في السدمدل
بحخماف السخأة  جػىخية تتسثل األوؿ اتجو نحػ تجديج قزية، مداريغ أخحت صػرة السخأة 
 والثاني مرادرة إرادتيا واضصيادىا.، اثمغ حقيا في السيخ 

في  ففي مػضػع السيخاث شالعشا السدمدل برػرة متبايشة ترل إلى حج التزاد
ضاىخىا إذ تجمت صػرة السخأة التي استأثخت بسيخاث واسع وتتسثل بذخرية )أمخية( 

خاث إذ يتحػؿ مي (نػرية)خمت مغ ميخاثيا وتسثميا شخرية مقابل الرػرة الثانية التي حُ 
قايج( وزوجيا األسباب التي أنيت حياة والجىا )( إلى مأساة كػنو كاف أحج أمخيةاألولى )

)ىداع( فيسا تحػؿ ميخاث نػرية الحي حخمت مشو إلى أداة بيج حافظ لكدخ إرداتيا كػنيا 
اختارت شخيظ حياتيا كسا في الرػرة السدتحزخة في )الحمقة الدادسة( حيغ يبػح 
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ىحا التبايغ الستجمي في ضاىخ الرػرة يذكل في ، نة مغ حافظمدعػد بقرة االستجا
فإذا كانت شخرية نػرية ، يقبع تحت سياشيا عالع األنثى بخمتو عسقو مأساة اجتساعية

قػية معانجة استصاعت أف تؤثخ في مجخى األحجاث  الرػرة السعخوضة قج بجت في
ال تختمف عغ شبقتيا الشػعية  أي أنيا، تسثل السخأة السدحػقة الػاقع فإنيا في، السرػرة
ولع تكغ بسبلمحيا في مذاىج السدمدل السخأة الججيجة العرخية كأف تحذ ، كأنثى

بل تجمت بسبلمح السخأة ، بقزيتيا الجػىخية وتمجأ إلى أروقة السحاكع والتسخد عمى الػاقع
ار عبخ أف لجييا أمػاال تج (أمخية)حيغ تفاجأ  وتدتثسخ الرػرة تقشيات رمدية، الرابخة

 شخكة في الخارج كسا جاءت بو خاتسة السدمدل.

 أمخية حيغ تحرلالبلفت في تمظ الرػرة أنيا وإف أضيخت حقا لع يزع )
ر ( فثسة إيحاء خفي يبػح بأف العمى ميخاثيا مغ ساؽ ميخاثيا بسعدؿ عغ السجتسع  ػىق ج 
العخفية كسا تثيخه الرػرة  زد عمى ذلظ حالة الزعف التي تزسخت بيا، وقشاعاتو

، إذ تسثل صػرة السذيج القائع عمى مػاجية الخرع عخفيا، الذائعة في مجتسع الرػرة
عبلمة قرجية دالة عمى غياب الجور االفتخاضي الحي يجب أف يكػف عميو )القزاء( 

 تجاه حقػؽ السخأة.

فانرجاـ ، يجج أف الرػرة جدجت معاناة ال تشتيي، لسػضػع السخأة  الستأمل
ال ، دم  العع )مخزوؽ( وابغ عسيا )حافظ ( وما لحقيا مغ مآسنػرية بت شخرية

فكبلىسا ، وسعي إخػانيا مغ حخمانيا لسيخاثيا يختمف عغ معاناة شخرية )أمخية(
 يسثبلف صػرة السخأة السطمػمة.

في مذيج زفافيا  وتأتي الرػرة الرامتة التي جسعت نعسة بػالجىا )حافظ(
خسة باألنيغ مسا شكل إيحاء بسدخ القيع وكأنيا مت وحخكة األيجي الستذابكة، لمعاقل

  .ا جدجتو الشياية السأساوية لشعسةوىػ م، جاءت بجور تػثيقي لسآسي الطمع والحخماف

وبالخغع مغ أف خارشة الرػرة قج أجمت معاناة مستجة تجاه شخرية السخأة 
سخأة فإف ىشاؾ صػرة أخخى المدت شبيعة ال، فكانت نسػذجا في قيع الربخ والػفاء
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ف( لع تعج و )كأنثى( فشػرية في خاتسة السدمدل في جدئو الثاني)الحمقة الدابعة والعذخ 
مسا جعميا تجدج  بل نججىا في مػاجية مباشخة مع مدعػد، كسا كانت في الدابق

إذ تأتي الرػرة التي رصجت حخكة اليج وبعثخة حمقات ، التفكيخ الشسصي لمسخأة بذكل عاـ
تحػؿ مختقبة تتزاد مع الرػرة الجرامية التي شالعشا بيا مدعػد ج لئليحاء بحالة ق  الع  

 وىي تقشية أعصت لمسدمدل شاقة درامية تجفع الرػرة باتجاه التعقيج، وىػ يتساثل لمذفاء
 مسا جعل الخاتسة تكتظ بعجد مغ التداؤالت التي ضمت إجاباتيا مفتػحة دراميا.

 ـ صىرَ اإلذالل4

خرػصا في السذاىج التي وضفت ، ياف والحؿلع يخل السدمدل مغ صػرة االمت
األولى جسعت بيغ السكخ والطمع كسا  الذخرية اليامذية )عتيق( فثسة ثشائية ضجية

فكاف ، بالبداشة وعجـ االكتخاث بسا يقػـ بو اآلخخ تسثمو شخرية )حافظ( والثانية تتدع
مخارة  تتجخع لع، فعتيق كذخرية رامدة لمحقيقة، مغ الصبيعي أف تتجمى صػرة اإلذالؿ

العشف  بل أف حخكة، روح يا عتيق( فحدب، الشسصية )خح يا عتيق برػرتيا السيشة
التي شالتو ىي الصاغية عمى الرػرة حتى أضحت مغ األمػر السألػفة التي اعتادت 

 )عتيق(. عمييا الذخرية

أيقػنة ، ( بمػازميا الستسثمة بالحجيج والشارلقج مثمت صػرة السكاف )الحجادة
أي أف الرػرة اإلخخاجية لجأت إلى ترػيخ السذيج الحي يجسع  الؿ بكل معانيواإلذ

 وىػ ما حقق نػعا مغ اإلسقاط بيغ حافظ وعتيق فيسا يعخؼ بقامػس السيغ )السحجادة(
ولع يغب عغ لغة الرػرة اإليحاءات ، االجتساعي والدياسي عمى واقع اإلنداف اليسشي

ػر مغ دوامة اإلذالؿ بجاللة التػدد ومحاولة الجالة عمى سعي الذخرية )عتيق( لمعب
البحث عغ إرضاء الذخرية الستدمصة )حافظ( إال أف تمظ السحاوالت ترصجـ بجيسػمة 

وىػ ، لتعصل حمقة التػاصل، إذ تأتي حخكة اليج وما تحسل مغ إيحاءات العشف، اإلذالؿ
لجانب الحاسع ىػ وا، ما يؤكج ما ذىب إليو "إسمغ" الجراما حخكة تسثل سمػكا إندانيا
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قج نجحت في تحقيق ما ، وكأف الرػرة مغ خبلؿ حخكة اليج (25)التخكيد عمى الحخكة
 .يعخؼ بالسذاركة الػججانية التي تعسق السذاعخ واألحاسيذ تجاه الذخرية السدتدمسة

 ويبجو أف الرػرة التي ضيخ بيا عتيق تشبئ مغ حيث الييئة الحخكية والمغػية
فيحه ، في نصقيا )حخؼ الخاء( ػ عغ البشاء الشفدي لذخرية عتيقكالمثغة التي يتعثخ 

الحخكة الشصقية وإف أضفت عمى الرػرة إيحاءات الرست السصبق في الػاقع تجاه ما 
فإنيا عمى السدتػى الخارجي لذخرية عتيق أسيست بإضفاء شابع كػميجي ، يحجث

كاف يسثل  الحي(26)مافسعج هللا ونػس الفيل يا ممظ الد  مغ شخرية مسا يكاد يقخبيا
وكأف ذلظ  (27)دور اإلنداف الرادؽ الحي يعير عمى فصختو وسجيتو حج الدحاجة

 التػضيف جاء قرجا ليجدج قبح األفعاؿ والدمػكيات التي اتدست بيا شخرية الستدم 
 )حافظ (.

ف مجلػؿ المثغة في حخؼ الخاء تحجيجا التي شكمت ضاىخة نصقية بارزة فزبل إ
ػار الػارد عمى لداف )عتيق( يػحي بالعبلقة الستذطية بيشو)عتيق( عغ شبيعة الح

الحي تجمى في  ومحيصو االجتساعي وكأنيا تسثل إشارة دالة عمى القبػؿ بالػضع
إذ نجج تحخكات الذخرية )عتيق( محرػرة في أضيق الحجود ، الرػرة السعخوضة

 .بسا يتدق والقيػد التي صشعيا السجتسع  االجتساعية

ففي )الحمقة الدادسة والعذخيغ( لع تعج ، ػرة اإلذالؿ لترل إلى نػريةوتتدع ص
 إذ نججىا تجثػ خاضعة متػسمة، نػرية تمظ الذخرية التي تػاجو حافظ بقػة وكبخياء

شبيعية كػنيا تختب  بسؤثخات عاشفية كأحج الذػاىج  تمظ الرػرة جاءت، أماـ حافظ
فجاءت ، لخبلص ابشيا مغ الدجغالشاشقة بسا يسكغ أف تقـػ بو األـ حيغ تدعى 

األوؿ تحخكو ىػاجذ ، في ىحا الدياؽ مؤثثة بأحجاث درامية تذكمت عبخ ندقيغ الرػرة
والثاني يقـػ ، صج األفعاؿ القائسة عمى السكخ الحات الباحثة عغ وسائل دفاعية باتجاه

أف  إال، عمى شعػر الحات الصاغية باالنتذاء وكأف ترفية الحدابات قج وصمت ذروتيا
فعتيق الحي شالعشا في الرػر ، تمظ الرػرة تختصع بتحخكات لع تكغ في الحدباف
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 يرشع تحػال في الرػرة إذ نججه في )الحمقة الخامدة والعذخيغ(، الدابقة ذليبل ميانا
 : صمب يج ابشة حافظ إذ يقػؿ مخاشباخرػصا في السذيج الحي ضيخ وىػ ي

إذ تحيمشا اختفاء لثغة الخاء في الشصق  واشتي أخصبيا عمى سشة هللا ورسػلو( ...)
إلى وعي التقاط الرػرة الجرامية التي يتخاوح  )خخوج حخؼ الخاء مغ مخخجو الرحيح(

مػقعيا بالشدبة لمسحكي الساثل في رؤية العخض مغ الرػرة التي تتخجع تػجيات 
حا في، التي تتجخل في خاتسة السدمدل إلى الرػرة االحتخافية السؤلف في اإلخخاج

مثل إرىاصا إشاريا  نصق حخؼ الخاء في كمسة ورسػلو( ) التحػؿ الشصقي السقتشز
إذ يأتي ، فزبل عغ تحػالت مختقبة لمرػرة، لمشياية الحتسية لمعشف الحي اكتػى بو

اإلفراح باليديسة واالنكدار عبخ مػنػلػج داخمي معمبل مدبباتيا)صح يا عع حافظ أنأ 
جالذ ىشا ألنشا معتقج أف الخزؽ بيجؾ مر بيج أرحع أكبخ ىيغ وأنا غبي أنا ساكت و 

لتفجيخ بؤرة مػاجية ججيجة جدجتيا الرػرة القائسة عمى  . لكغ وهللا ما تخوح(.الخاحسيغ
ال ، فكانت بعس األلفاظ الػاردة عمى لداف عتيق )ىحا الدارؽ الشراب، السكاشفة
تسثل إضاءة ، عمى اإلدانةوما تبلىا مغ أحجاث دالة  (..ىحه الجػاني يافشجـ ..ترجقػه

وكأف الرػرة الجرامية ، لمرػرة الستحػلة إذ يطيخ حافظ في نياية السدمدل خانعا ذليبل
 قج تسثمت عبارة )الجداء مغ جشذ العسل(.

 ـ صىرَ اخلًاى5ُ

لػػع يخػػل السدمدػػل مػػغ صػػػر خيانػػة األمانػػة كخيانػػة عبػػجالػكيل لسدػػعػد وخيانػػة 
فػي الجػدء األوؿ )حػيغ يقػجـ  الخاشفػة لرػػرة الجراميػةإذ تصالعشػا ا، حافظ ألخيو)محفػظ(

 ليتدػػػػػمسيا عبػػػػػج الػكيػػػػػل بفعػػػػػل  ىػػػػػداع حقيبػػػػػة مخسػػػػػمة مػػػػػغ مدػػػػػعػد إلػػػػػى زوجتػػػػػو نػريػػػػػة
 .الطخوؼ االجتساعية

أوكسا  إف السييسغ عمى انتباه الستمقي وىػ يتابع حمقات السدمدل ىػ الحقيبة
صفا دراميا غيخ مغ مجخيات فقج شكمت مشع، ورد في مشصػؽ الرػرة) الذشصة( بمػازميا

إذ نجج)عبجالػكيل( يخػض صخاعا داخميا أفرح عشو ، الرػرة في السذاىج البلحقة
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وإف كانت ، السػنػلػج القائع عمى انذصار الحات بيغ الحفاظ عمى األمانة ومرادرتيا
وىػ ما تجمى عبخ إيحاءات الرػرة التي  (28)الغمبة في آخخ السصاؼ لسصالب األنا

 باألبعاد الشفدية واالجتساعية لمذخرية. عيجدجت الػ 

وصفاء الشية تجاه ما  السبلحظ أف الرػرة ساقت تبخيخات تخجح نقاء الدخيخة
لػ ( الدحخية في  عغ أىسية ) عبج الػكيل وكأنيا تسثمت رؤية "ستاندبلفكي" فعمو

غ الجاخل تحخيكيا لمسخيمة الجامجة "ألف الصخيق الػحيج أماـ السسثل لكي يقجـ تعبيخا م
ىػ أف يدأؿ نفدو ماذا كشت سأفعل لػ أف ضخوفا معيشة ، والخارج عغ حجث مدخحي

إذ ، وىػ ما أسيع بتجمي الرػرة السيدوزة التي ضيخ بيا عبج الػكيل (29)كانت صحيحة
فمػ تأممشا مبلمح الرػرة التي ضيخ بيا ، تتحػؿ الحقيبة إلى كابػس يبلحقو كل لحطو

 ا بالتحدخ والشجـ.سشجج صخاعا داخميا مفعس

الجالة  عبخ إيحاءاتيا الدمشية فقج كانت الرػرة التي جسعت عبجالػكيل بيداع
مسا يجعل الستمقي قبالة صػرة تقػـ ، ا لشػازع الشفذيتسثل اختبارا حقيق، عمى التخفي

عمى السقارنة بيغ ما فعمو كٌل مغ مدعػد وعبج الػكيل حيغ يقع كل مشيسا تحت ضغ  
يشزح  الػكيل لع يعج ذلظ الذخز الحي عيجناه في الرػر الدابقةفعبج ، الػاقع

فقج أدت ترخفات زوجتة القائسة عمى التدم  ، بالصيبة والػفاء وتعاشفو مع اآلخخيغ
إلى تغييخ شخأ عمى سمػكو  واالبتداز وخخوج شاحػنو عغ الخجمة بدبب تعخضو لعصل

 .السعتاد

مسا يجعل الستمقي )السذاىج( ، خسالةوتتأثث الرػرة بثيسة أخخى تتعمق بمػاـز ال
يدتحزخ العبارة الستجاولة في تشاقل الخسائل في حقبة الثسانيشات حيغ ُيكتب عمى 

..)السخسل إليو( إذ يأتي شخي  الكاسيت لئلفراح .واجية الخسالة )يدمع أمانة إلى يج
ويبجو أف ، ةليكػف أحج القخائغ الجالة عمى خيانة األمان، عغ اختخاؽ معشى تمظ العبارة

السؤلف والسخخج استثسخا تػضيف تمظ الثيسة في الحمقة الخامدة عذخة عبخ حخكة تقػـ 
 عمى استعارة السدجل ألحج األعخاس وىػ ما خمق صػرة مغ اإليحاءات الجاللية
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 (عبج الػكيل) جـ الحات الداعية لصسذ الحقيقةصالسفعسة بالتػتخ خرػصا حيغ تر
بػىج الخػؼ بجءا مغ سعيو إلخفاء األمخ عغ زوجتو الستقجة  ذبكة مغ العقباتب

بسحشة العشف التي تعخض ليا حيغ يعػد نازفا وإف كانت الرػرة في  وانتياء، أنيدة
  .نياية السصاؼ تبػح بشجاح خصتو

وتػقظ اعتخافاتو الستجمية في الحمقة التاسعة والعذخيغ الػعي الحاد لسا آلت إليو 
في  تطيخمدعػد حيغ  حقيبةالجاللية لمخيانة التي تثيخىا األمػر مغ تذابظ االندياحات 

، مخدف )حافظ( لتدتجعي خمق صػرة ججيجة تتدمل عبخ أسمػب السرادفة باتجاه حافظ
 .فيأتي اعتخافو لمكذف عغ الصبيعة الحقيقية إزاء األمانة التي أوكمت لعبج الػكيل

يا الرػرة أول، عبخ سمدمة مغ الرػر وفي مذاىج أخخى تتجمى الخيانة 
الػاردة عمى لداف حافظ التي  إذ تفمح الػعػد، القائسة في ضاىخىا عمى األخػة الرادقة

والتػدد )الستثسار الغخبة في بشاء  قصعيا مع أخيو السغتخب )محفػظ( عبخ سياؽ الشرح
تة والشدوع عسارة( بأف تخمق إضاءة تسػييية تؤكج انفتاح الرػرة لخصج احتساالت مبي  

الثالثة والعذخوف( إذ تصالعشا الرػرة  وىػ ما جدجتو الحمقة )، خجاع والدمبباتجاه ال
"عسارة مػ مغ أوؿ ما جيت وأنت تجورني  كقػلو: الرادمة الساثمة في خصاب محفػظ

يا أخي أنا جالذ  رضيت يفتيع لظ ما بػش عسارة العسارة وال العسارة العسارة العسارة
شخيعة ومقاتمة عمى األرض حق أبػؾ كانػا يذتػا ىػنا جالذ أشارع الشاس أنا والشاس 

ىػذا رجعت لظ األرض  كمو شخيعة ما بر عسارة أخي راحت البيذ حقظ يا، يذمػنو
الذبابيظ واألبػاب  قع رجاؿ وروح أعسخ وأنا عميا الحجيج شرمح لظ حق أبػؾ
 عشجي..."

شيا السبلحظ أف تمكع الرػرة تشبئ بعجة احتساالت كاف يتػقعيا السذاىج م
إال أف تمظ التػقعات تبلشت بفعل اإلحداس بقيع ، السقاضاة كأف تكػف السػاجية مباشخة
وىػ ما جعل الرػرة الجرامية تأخح مدارا ، )محفػظ( أألخػة وإف كانت مغ شخؼ واحج

وإف كانت الرػرة مثخشة باالنكدار ، األخػي  آخخ يشزح بسبلمح الخشػع بجافع الػفاء



 

 

  

 11 
 

 ٍالعفري صاحل د.عبدالكىٍ علٌ

 

وقج أضاءت الرػرة مغ خبلؿ تخكيد اإلضاءة عمى مبلمح الػجو ، جخاء التجخبة السخيخة
ىػؿ الرجمة واستبصاف الحخقة التي تجتاح محفػظ مغ الجاخل بسا يشدجع مع  )محفػظ(

)..حافظ أنا  وىػ ما أفرح عشو البػح السفعع بأنيغ الغخبة (31)الجور الجرامي الحي يؤديو
  .فػضت أمخي إلى هللا..(..عع الكيل.حدبي هللا ون.تجخعت الحؿ والسيانة في الغخبة

تصالعشا ، وفي الجدء الثاني لمسدمدل سيسا الحمقة الحادية والعذخيغ وما بعجىا
متذابكة بعزيا ليا صمة بأحجاث الجدء  ُبشيت عمى مؤامخة كػنيا، صػرة معقجة لمخيانة

عػد فيسا البعس اآلخخ بشي بأثخ درامي ي، ناجي( الثاني لمسدمدل كسا فعل العامل)
وتجمى ذلظ ، كسا فعل حافظ في الحمقة الخامدة عذخة، ألحجاث سابقة مغ الجدء األوؿ

 التعقيج عبخ تعصل ثيسة الجالئل السدتػحاة مغ مفتاح الخدنة ليكػف الزحية ذاتو 
 )عبج الػكيل( حيغ يداؽ إلى الدجغ.

يا لع تتخجع وقع، أف األحجاث السراحبة ليا، تمظ الرػرة السعقجة فيالسبلحظ 
ى عبخ ردود األفعاؿ وكاف لغياب الػعي بيحا التعقيج أثخ تجم  ، الشفدي الستذابظ

إذ يجج الستمقي بخودا واضحا في األداء مقارنة بالرػر الجرامية ، والدمػكيات السخصػدة
 التي شالعتشا في الجدء األوؿ مغ السدمدل. 

 ـ صىرَ املكر6

خؽ السمتػية التي تسارس تجمت صػر السكخ في أكثخ مغ مذيج وتتسثل بالص
إذ تصالعشا الرػرة الجرامية األولى مغ خبلؿ ، لحخماف السخأة مغ حقػقيا كالسيخ واإلرث

فيي تجسع ، شخرية مخزوؽ التي امتمكت تكشيكا مسيدا في السبلمح التي شالعتشا بو
تمظ السبلمح أضحت بادية في الرػرة مغ خبلؿ حخكة الذخرية ، بيغ الجذع والذح

)أنيدة  سفزبل عغ السدافة التي قصعيا مػكب العخ ، لدخعة إنجاز العخسوسعييا 
وتغيخ تعامميا مع اآلخخ وفق ، ونػرية( كسا تجمى في الحمقة األولى مغ السدمدل..

لقج أفمحت العبلمات السدتػحاة مغ أشػاؾ الصبيعة الخيفية )حيغ تذتبظ ، السرمحة
وىي إشارة رمدية ال تقترخ إحالتيا ، ة( أف تجخح جسالية الرػر بسبلبذ العخوسة أنيدة
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إلى العقبات  ػأيزاػ ػبل تحيل ػ، عغ السبلمح التيُ شبعت بيا شخرية مخزوؽ فحدب
التي ستعتخض مخاسيع العخس وىػ ما أفرحت عشو الحمقات البلحقة مغ السدمدل وىحا 

 (31)يؤكج أىسية الشرػص غيخ الكبلمية حيغ تأتي واصفة لكل ما ىػ مخئي ومدسػع

ولكي يعدز السخخج حالة السكخ بجافع الذح لجى تمظ الذخرية )مخزوؽ( لجأ 
 إلى تقجيع عخضو في بيئة ريفية تتدع بػعػرة الصخيق مسا أسيع بتبخيخ مصالب العخوسة

االجتساعي في الػاقع  بزخورة وسيمة الشقل )الديارة ( وىػ ما حقق نػعا مغ اإلسقاط
 الحقيقي الحي رسساه السؤلف والسخخج.

السكخ عبخ الرػرة الحىشية السدتحزخة ) التي جسعت مدعػد  وتتشامى درامية
وإنسا ، ..( وىي صػرة لع تخد في حمقات السدمدل.بحافظ والعاقل بجافع العػز والحاجة

مسا شكل تجخيبا غيخ ، خزعت لترػرات تمتحع بجرامية الرػرة في واقع العخض
إلى استخجاع صػر معخوضة مجتدأة مغ فقج دأب الكثيخ ، مألػؼ في اإلخخاج الجرامي

إذ تتجمى إيحاءات السكخ ، مذاىج سابقة بسا يتشاسب وواقع الرػرة في سياؽ العخض
مغ خبلؿ الرػرة التي ضيخ بيا حافظ السدتػحاة مغ مبلمحو الصافحة بالحقج والسكخ 
يا فكانت تمظ السبلمح تسثل الستشفذ لمسذاعخ واألحاسيذ التي ال يدتصيع التعبيخ عش

فزبل عغ البػح السعمغ في مسارستو لمتجدذ واإللساـ بكل  (32)إال عغ شخيق الجدج
، التفاصيل التي تحي  بسدعػد كسا ورد عمى لدانو )حافظ ( في مصمع الحمقة الدابعة

)مغ يـػ بقي مدعػد السخزوؽ غخيسي وأنا أتذسذع كل  إذ يخد عبخ السػنػلػج قػلو:
وىي إشارة مشاسبة لػعي ، لتعبيخ اإليسائي لشطخاتوأخباره..( وقج انعكذ ذلظ عمى ا

 بسدعػد واكتػى بشارىا. بالطخوؼ التي أحاشت الرػرة

أف ضخوفا كيحه )حالة العػز( تستمظ أسبابا وجيية لتجمي صػر أكثخ مأساوية 
لحمػؿ لسػاجية ما يحاؾ إذ يقخر مدعػد الغخبة كأحج ا، كػنيا نتيجة شبيعية لمسكخ

 .ضجه
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 بُ:صىرَ الػر - 7

مشح العشػنة )غخبة البغ(  شكمت صػرة السغتخب حزػرا بارزا في السدمدل
فالرػرة داؿ مصابق ، وجاءت تذكبلت الرػرة وفق رؤية واقعية تتمػف بمػف األنيغ

إذ يحيمشا العشػاف )غخبة البغ( إلى أكثخ مغ معشى وفق  (33)يسشح السعشى بسقجار البشية
فرػرة ، ..اإلدراؾ/التبمج، االنفتاح /االنغبلؽ، رةالخبح /الخدا :ثشائيات متعجدة مشيا

الثخاء التي انعكدت عمى شخػص الرػرة كسدعػد في الجدء األوؿ وعبج الػكيل في 
بل ىي إشارات عابخة تجدج ، الجدء الثاني ال يعشي أنيا تعكذ صػرا ممسػسة في الػاقع

  .واقعا غائبا مخىػنا بالػعي السفقػد

( شكل ىاجدا ممحا في مادة السدمدل  البغ ) ىسيتوويبجو أف غياب الػعي بأ
مسا أعصى مبخرا لبلغتخاب في واقع  األساس التي بشيت عمييا الرػرة وىي الخسالة
 الرػرة. 

البلفت أف بعس الرػر جاءت في سياؽ درامي يشع عغ وعي فشي وكأف 
، مسا حقق نػعا مغ االندجاـ بيغ الشز والعخض مؤلف الشز ىػ ذاتو السخخج

لع تكغ وليجة المحطة الجرامية الساثمة في ، فتجميات الغخبة التي يتصمع إلييا مدعػد
حيغ كاف يتخدد ناصخ عمى خ)فقج تجمت إرىاصاتيا مشح وقت مبك، الحمقة الدابعة

( مسا جعل الستمقي يبحث عسا تزسخه تمظ الحخكة التي تجمت معالسيا في مدعػد
وؿ لمسدمدل حيغ يفرح مدعػد عغ سعيو الحمقة الدابعة والثامشة مغ الجدء األ

 .لبلغتخاب بجافع قزاء الجيػف التي تخاكست عميو

في  وىػ ما انعكذ، السبلحظ أف قخار الغخبة كاف أحج الخيارات السخة لسدعػد
إذ تحيل العبلمات السخئية السدتػحاة مغ مبلمح شخرية مدعػد ، البشاء الشفدي لمرػرة

كمحطات الفخاؽ وألع  بسا ستؤوؿ إليو األمػر دراميا ةكالذخود الحىشي وىػ يؤدي الربل
مسا يجعل الستمقي يدتحزخ قػؿ "سػيشدكي" مغ السسكغ حقا ، الغخبة كأحجاث مختقبة



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 11

 

 " غربُ النب ـ منىذجا مصلصل"  الصىرَ املرئًُ يف الدراما الًنيًُ تشكالت

 

 ..أف تعخض سياقات داللية كبخى في شكل إيسائي بحيث ندتغشي عغ المغة المفطية
 .(34)لتحقيق وضيفة داللية تكسيمية

الرػػػػػػػرة التػػػػػػي جسعػػػػػػت نػريػػػػػػة  ) مدػػػػػػعػدوتقتػػػػػػشز الرػػػػػػػرة مذػػػػػػيج مخاسػػػػػػمة 
بعبػػػػػج الػكيػػػػػل وأنيدػػػػػة أثشػػػػػاء فػػػػػخز اليػػػػػجايا..( تمػػػػػظ السخاسػػػػػمة وأف كانػػػػػت فػػػػػي ضاىخىػػػػػا 

فأنيػػػػػا سػػػػػخعاف مػػػػػا تتبػػػػػجد حػػػػػيغ تشقصػػػػػع ، تبػػػػػػح بتغييػػػػػخ وضػػػػػع أسػػػػػخة مدػػػػػعػد اقترػػػػػاديا
الخسػػػػائل فػػػػي الحمقتػػػػيغ التاسػػػػعة والعاشػػػػخة وىػػػػػ مػػػػا ألقػػػػى بطػػػػبلؿ التػػػػػجذ لمبحػػػػث عسػػػػا 

فيػػػػػػػحا االنقصػػػػػػػاع مثػػػػػػػل الفتػػػػػػػة تزػػػػػػػيء ، الػػػػػػػحي لػػػػػػػع تتزػػػػػػػح معالسػػػػػػػوالغيػػػػػػػاب  يزػػػػػػػسخه
تخاجيػػػػػجيا السغتػػػػػخب اليسشػػػػػي الػػػػػػحي تحاصػػػػػخه اليسػػػػػـػ أفرػػػػػػحت عشيػػػػػا الرػػػػػػرة الػػػػػػػاردة 

وىػػػػػ إيحػػػػاء يجدػػػػج ، فػػػػي نيايػػػػة السدمدػػػػل فػػػػي جدئػػػػو األوؿ حػػػػيغ يعػػػػػد مدػػػػعػد مذػػػػمػال
عػػػػػل مسػػػػػا ج، شػػػػػمل الػاقػػػػػع السعػػػػػاش بكػػػػػل جػانبػػػػػو اقترػػػػػاديا وسياسػػػػػيا واجتساعيػػػػػا...الخ

 الستمقي )السذاىج( يجرؾ حديا عسق الجمار الشفدي لمحات السغتخبة )مدعػد(.

فيػػػػػي فػػػػػي  لمغخبػػػػػة مشاقزػػػػػة وتبمػػػػػػر الرػػػػػػرة التػػػػػي ضيػػػػػخ بيػػػػػا ) شػػػػػاكخ( حالػػػػػة
 إال أنيػػػػػػا فػػػػػػي العسػػػػػػق، حػػػػػػيغ تكػػػػػػػف دوافعيػػػػػػا غيػػػػػػخ مقشعػػػػػػة ضاىخىػػػػػػا نػػػػػػػع مػػػػػػغ التقميػػػػػػج

مػػػػغ السغػػػػامخة حػػػػيغ  فزػػػػبل عػػػػغ البػػػػػح بحالػػػػة، لمػػػػحات السشغمقػػػػة تحسػػػػل تخميػػػػدات واخػػػػدة
 تتشازعيا ثشائية الحياة أو السػت عمى الحجود الجغخافية.

التػػي كػػاف نسػذجيػػا )عػػداـ( ، ولػػع يغػػب عػػغ صػػػرة الغخبػػة تمكػػع الخاتسػػة السحدنػػة
فيسػا تتحػػؿ الرػػرة التػي شالعشػا بيػا )محفػػظ ( ، حيغ ُترادر حقػقػة فػي بمػج االغتػخاب

حػيغ يػتحصع الحمػع عبػخ ، لػة اإلحبػاط والقشػػطمغ حالة التفاؤؿ واألمل في الغخبػة إلػى حا
   .شخؽ السكخ والخجاع مغ أقخب الشاس إليو )أخػه حافظ(

إذ ُبشيت الرػػرة ، وفي الجدء الثاني لمسدمدل أخحت صػرة السغتخب مشحى آخخ
 وفق دوافع أخخى تحسل رسائل تشػيخية لسا يجب أف يكػف عميو الػاقع.
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 )الصحًُ( الصىرَ اإلرشاديُ - 8

التي ليا صمة  ى الرػرة اإلرشادية مغ خبلؿ تػضيف بعس السذاىجتتجم
 كػرونا( كسا في )الحمقة الخامدة(، باألوبئة التي تدامشت مع إنتاج السدمدل )الكػليخا
وفي مػضع آخخ تجمت صػرة أخخى ، حيغ شالعتشا صػرة تححيخية بسخاشخ شفح البيارة

العتشا تقجح في ذىغ الستمقي سانحة تمظ الرػر التي ش، .إلخ.تػضح أىسية غدل اليجيغ
البحث عغ عبلقة الجراما بالصب سي سا وقج جاء تػضيفيا قي سياؽ درامي يحسل أكثخ 

 فتمظ الرػر ال تقف عشج الحجود الطاىخة لسا ُيعخؼ بالرػرة الجرامية الصبية، مغ بعج
ف بل أ (35)فحدب حيغ يكػف ىجفيا التعخيف بالسخض ومخاشخه وشخؽ الػقاية مشو

ىشاؾ تػضيفا دراميا يشع عغ وعي درامي قادر أف يسدظ بكافة الخيػط الجرامية لفكخة 
نجج  ففي مدتػى البشاء، السدمدل وتذعباتيا مسا يجعل الرػرة متذابكة البشاء والجاللة

حيغ يأتي  أف الرػرة في ىحا الدياؽ نأت عسا جخت عميو العادة في معطع السدمدبلت
أضيق الحجود فيختفي عغ السذيج دوف أف يدتثيخ الستمقي في  السسثل اليامذي دور

لمبحث عغ مدببات ذلظ الغياب خرػصا في السذاىج العخضية التي تقجـ رسالة 
 مقتزبة بسا في ذلظ الخسائل الرحية.

وفق سياقات درامية مستجة  البلفت أف مدمدل غخبة البغ وضف الخسالة الرحية
نتيى دورىا عشج نقصة معيشة في الحمقة في خارشة العخض فذخرية مخزوؽ التي ا

ضل خيصيا الجرامي مستجا في الحمقات البلحقة عبخ أكثخ مغ ، الخامدة عذخة تحجيجا
االستذياد ببعس العبارات التي كانت تأتي عمى لداف ابشتو )أنيدة( في  ثيسة مشيا :
كيل مغ إذ يصالعشا عبجالػ ، أضف إلى ذلظ الدياقات الجرامية الرحية، سياؽ الجعاء

الحبذة ويفرح في خصابو ألحج مختادي السصعع عغ مخاشخ مخض الكػليخا الحي كاف 
وىػ ما مثل إجابة عغ تداؤالت كانت تجور في ذىغ ، مغ ضحاياه عسو مخزوؽ 
بتػضيف مسا يػحي ، شخرية مخزوؽ مشح مشترف السدمدل السذاىج عغ سبب غياب

 .تمقي في الرػرة السعخوضةتديح الدتار عسا التبذ عمى الس درامية تكشيكات
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وفي الجدء الثاني لمسدمدل تجمت صػر إرشادية متشػعة ليا صمة بجائحة 
كػرونا تسثمت عبخ الرػر السشصػقة كتمظ الرػرة التي جسعت عبج الػكيل وأخيو عبج 

فيسا الرػر األخخى كاف ، أىسية التباعج االجتساعي في الدجغ والتي تحيل إلى الحسيج
الكفػؼ..( فكانت تمظ ، ؽ الػقاية عبخ عشاصخ مخئية متعجدة )الكسامةأغمبيا يجدج شخ 

 .(36)العشاصخ ػ حدب" مػكارفدكي" تسثل الجاؿ وما تحسمو مغ مزسػف ىػ السجلػؿ

 املبحث الثاىٌ: تكيًات الصىرَ

كسا ورد في بعس الجراسات ػػػ تعشي الصخيقة أو أسمػب األداء الحي  -التقشية
عسمو بحيث يصػع مفخداتو السكػنة لو لتكػف وسيصًا تعبيخيًا يتفاعل معو الفشاف في 

متخجسًا لمسذاعخ واألحاسيذ مسا يؤدي إلى تحقيق السزاميغ الفمدفية الكامشة وراء 
 .(37)العسل الفشي وتجديجه

فبل بج مغ األخح بسعصيات الشقج الحجيث في ، ولمػقػؼ عمى تقشيات الرػرة
ألنيا وضعت بذكل مقرػد تتجاخل  (38)عبلماتأنطسة ال التفاعل الحاصل بيغ تأمل

 أىع تمظ التقشيات: ومغ، وتتآزر داخل الجاللة الكمية لمرػرة لتحسل معاني سيسيائية

 تكيًُ الصنت -1

فإف ، وبقجر ما تتستع بو الكمسة السشصػقة مغ قػة، الرست نقيس الكبلـ
ليحا يعج الرست ، ةالرست أحيانًا يتجاوز قػة الكمسة ويربح أبم  في تػصيل الخسال

 .(39)فسغ خبللو عخؼ ما يدسى بالتسثيل الرامت، أحج الطػاىخ السألػفة في الجراما

فثسة صػر في السدمدل كانت عبارة عغ تأمبلت ونطخات إيسائية خمت مغ 
 (41)"..الرست ىػ قمب كل شيء"مسا يعكذ معشى العبارة ، المفطية السشصػقات

كسا في ، سػاقف القائسة عمى عشرخ السفاجئةتمظ الرػر الرامتة تجم ت في ال
وفقجانو لمحخكة والكبلـ( أسيع بتعصيل لغة ، نياية السدمدل )فعػدة مدعػدالسذمػلة



 

 

  

 11 
 

 ٍالعفري صاحل د.عبدالكىٍ علٌ

 

مشيا : أف اإلنداف تديخه ، فكانت لغة الجمػع وتدسخ الحخكة تبػح بسعاف عجة، الكبلـ
التداؤالت  أضف إلى ذلظ أف تمظ الرػرة تذعل في ذىغ الستمقي عجدا مغ، األقجار

فرػرة الرست وشيػعو في مذيج يتصمب الفعل ، يسكغ أف تتمخز بسكابجة الغخبة
 (41)الكبلمي يكاد يشاوش قػة الكبلـ

 
جاءت كشافحة يصل مغ ، في سياؽ درامي حديغ وردتف ىحه الرػرة التي إ

حيغ انقصعت أخبار مدعػد  سيسا، في مذاىج سابقة ما أشكل عميو خبلليا الستمقي عمى
وانتياء ، وىػ ما جدجتو صػرة البحث والتتبع بجءا بتحخكات نػرية، تػقف رسائموو 

 بالرػرة التي شالعشا بيا نذػاف في بخنامج مخساؿ األحبة )نجاء الغائبيغ(. 

، الرػرة التي جسعت نذػاف وأمو وأىل القخية بحافظ ومغ تمظ الرػر ػ أيزا ػ
فكانت لحطة الرست الجالة عمى  ،حيغ أضحت دالئل اإلجخاـ تحاصخه مغ كل اتجاه

يقػؿ مارتغ إسمغ مؤكجًا ذلظ "ليدت ، ليا وقعيا في بشية الرػرة، الرجمة والحىػؿ
 .(42)"الكمسات ىي السيسة بل السػقف الحي تقاؿ فيو

يقتزي الرست فكاف" أبم   ومػقف كيحا حيغ يداؽ حافظ إلى ساحة اإلعجاـ
مبي شعػر الستمقي حيغ تربح الكمسة في الجاللة مغ الحجيث االعتيادي وىػ ما ي

بالسدكػت عشو فشطخات حافظ  فقج نحذ في التذكيمة البرخية لمرست إيحاء (43)عقيسة
بحالة استغخاؽ تكتظ بتداؤالت مفعسة بالحيخة  التي تػزعت عمى أكثخ مغ اتجاه تبػح

مذاىج  مسا يتخاءى لمستمقي بأف األسئمة السقمقة التي كانت تذغل ذىشو في، وااللتباس
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الستشامية التي  جت مفاتيحيا عبخ صي  الرستسابقة لمبحث عغ إجابات مقشعة قج وج  
وىػ ما يجؿ عمى إسجاؿ الدتار عغ التعبيخ المفطي في السػاقف التي ، أكجتيا الرػرة

 .(44)يعجد فييا عغ الكبلـ

 تكيًُ املصادفُ )الَكَدر( -2

ا كاف سائجا في السدخح في سياؽ العخض مساثمة لس ثسة صػر جاءت أحجاثيا
إذ يبجو مغ  (45)األغخيقي حيغ كاف اإلنداف تديخه قػى غيبية ال سمصاف لو عمييا 

مدعػد تأتي  حقيبةف، أنيا جاءت بفعل السرادفة، بعس الرػر في مدمدل غخبة البغ
ثع يأتي القجر ليشيي حياة ، في الػقت السشاسب بجوف تخصي  مدبق مشو إلى عبج الػكيل

مدعػد مغ األمػر  حقيبةمسا يجعل مغ شسذ الخيػط الجرامية التي ليا صمة ب، ىداع
فقج جاءت الرػرة في ىحا ، إال أف السدمدل لع يغفل تػضيف اإلحداس بالحنب، الػاردة
محسمة بإيحاءات ديشية تحسل معشى اآلية "ويسكخوف ويسكخ هللا وهللا خيخ ، الدياؽ

نججه يتجخع مخارة األنيغ وتأنيب الزسيخ  ألمانةفعبج الػكيل الحي خاف ا (46)الساكخيغ"
، شيمة مذاىج السدمدل فكاف ذلظ الذعػر يقس مزجعو في حالة الرحػ والشـػ

.فإذا بو ُيداؽ إلى .لصسذ معالع الخيانة قج تييأت فبالخغع مغ أف الطخوؼ الخارجية
، مع والسكخوحافظ بفعل جخائخه القائسة عمى الط، ابشو حامج الغخبة والزياع بحثا عغ
فكانت اشتغاالت الرػرة تجدج معشى عبارة )الجداء مغ ، يداؽ إلى ساحة اإلعجاـ

 جشذ العسل(. 

 تداخل الصىر -3

تذابظ الرػرة الجرامية بالرػرة التذكيمية والفػتغخافية ، يقرج بتجاخل الرػر
صػرة  إذ تصالعشا، وىػ ما يسكغ إدراكو في الحمقة العاشخة، لتجديج األحجاث السعخوضة

مقخونة برػرة شائخيغ ، تذكيمية معمقة جاءت بريغة )حدبشا هللا ونعع الػكيل
تمكع الرػر ، ( فزبل عغ الرػرة الفػتغخافية التي التقصت لشذػاف في شفػلتومجتسعيغ
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بل جاءت لتحقق وضيفة فشية ، لع تأت عغ شخيق السرادفة كبلزمة لفزاء السكاف
، وىػ ما دلت عميو حخكة الكاميخا وتقخيب الرػرة، الرػرة الجرامية تعدز مغ إيحاءات

ال تختمف عغ صػرة العخض ، فالرػر السخئية )القابمة لمقخاءة( السعمقة عمى الججراف
كسا أنيا ، مغ حيث رصج األحجاث الجرامية التي مخت عمى السذاىج في حمقات سابقة

ساضي البييج الحي فرػرة الصائخيغ تسثل استحزارا لم، تسثل حالة متحػلة في الحاكخة
وىػ إيحاء يحسل حالة التبجؿ التي أحالت ذلظ الحزػر الستػىج ، لع يغادر شاشة العيغ

 إلى حالة أخخى تعبخ عغ الفخقة والذتات.

 الصىرَ احلركًُ - 4

ثسة صػر حخكية مفعسة باإليحاءات الجالة عمى أفعاؿ مختقبة كالرػرة الخاقرة 
فتمظ الرػرة لع تكغ بخيئة مغ ، حمقة الثانيةالتي شالعشا بيا حافظ ومدعػد في ال

فصبيعة حخكة الخقز ، اإليحاءات الجالة عمى األحجاث التي تجمت في الحمقات البلحقة
، السختبصة بحافظ فزبل عغ تػزيع نطخاتو كانت تعبيخا واضحا لمصخؽ السمتػية لبلنتقاـ

كسا تسشحو سانحة ، إذ يمسح الستمقي مغ تمظ الحخكة رغبة حافظ في خمق مػاجية خفية
فاالنفعاالت السمحػضة بسا تحسمو مغ مذاعخ جاءت لتؤدي  الكذف عغ أحجاث مختقبة

 .(47)وضيفة تأثيخية قرجىا السؤلف كسا يخى "ليتر"

فزبل عغ مبلمح العبػس السخافقة ، وتفزي حخكة حافظ في تعاشي الديجارة
مدمة مغ العقبات التي إلى تعصل خصة الذخ بفعل س، لتمظ الحخكة في أكثخ مغ مذيج

فالبيارات التي كانت تتعاشاىا نػرية وإف كانت مؤثخاتيا قج بجت ، تعتخض ذلظ السدار
، لع ترل إلى اليجؼ السخسـػ، متجمية مغ خبلؿ األعخاض السخضية التي لحقتيا

وتتبمػر مغ ىحه اإليساءات الحخكية حالة مزادة مفعسة بالفخح تػمئ بانترار وىسي 
 قيقة.يتزاد مع الح
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ج الػكيل ) بحخكة عب وتأتي الرػرة الحخكية في الحمقة الخامدة عذخة الستسثمة

( لتتخجع صخاعا داخميا بيغ اإلقجاـ عمى فتح الحقيبة بجافع الفػضػية وقمقو السدتسخ
وىي حخكة تجؽ ناقػس الخصخ السختقب الحي ، وبيغ الزسيخ نػازع الشفذ وإغػاءاتيا

 ا في الرػرة السعخوضة.وىػ ما تحقق درامي يشتطخه

 تكيًُ االشرتجاع  - 5

، عبػػػػػػػػػخ نسصػػػػػػػػػيغ(48)(Flash Baokيػضػػػػػػػػػف السدمدػػػػػػػػػل تقشيػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتخجاع )
بػػػػػل جػػػػػاءت ، السدمدػػػػػل لػػػػػع تكػػػػػغ مجتػػػػػدأة مػػػػػغ مذػػػػػاىج األوؿ: تجمػػػػػت صػػػػػػر مدػػػػػتخجعة

مسػػػػا أسػػػػيع بتجشيػػػػب السدمدػػػػل التخىػػػػل ، فػػػػي سػػػػياؽ ذىشػػػػي يمبػػػػي مػاقػػػػف معيشػػػػة لمرػػػػػرة
كتمػػػػػػػظ ، يصمػػػػػػػق عمييػػػػػػػا برػػػػػػػػر اإلحػػػػػػػاالت الجراميػػػػػػػةوىػػػػػػػػ مػػػػػػػا يسكػػػػػػػغ إف ، والتكػػػػػػػخار

الرػػػػػرة الػػػػػاردة فػػػػي الحمقػػػػة األولػػػػى مػػػػغ الجػػػػدء األوؿ )حػػػػيغ يدتحزػػػػخ حػػػػافظ حػػػػجث 
.( وىػػػػي الرػػػػػرة ذاتيػػػػا التػػػػي استحزػػػػختيا نػريػػػػة فػػػػي الجػػػػدء الثػػػػاني فػػػػي .رفػػػػس نػريػػػػة

التػػػػػػػي ، وكػػػػػػػحلظ الرػػػػػػػػرة الػػػػػػػػاردة فػػػػػػػي الحمقػػػػػػػة الحاديػػػػػػػة والعذػػػػػػػخيغ، مػاجيػػػػػػػة مدػػػػػػػعػد
وىسػػػػا يسخحػػػػاف و يتجػػػػػالف فػػػػي مشصقػػػػة ، ف برػػػػجيقو ورفيػػػػق دربػػػػو حامػػػػججسعػػػػت )نذػػػػػا

 تمػػػػػظ الرػػػػػػرة وإف وردت .(.وكبلىسػػػػػا مفعػػػػػع بالشذػػػػػاط والتفػػػػػاؤؿ كعػػػػػادة الذػػػػػباب، ريفيػػػػػة
لتجدػػػػػيج ، فقػػػػػج جػػػػػاءت فػػػػػي سػػػػػياؽ يخػػػػػجـ بشػػػػػاء الرػػػػػػرة دراميػػػػػا، مػػػػػغ خػػػػػارج العػػػػػخض

فكانػػػػػػت تمػػػػػػظ ، مفعسػػػػػػة بػػػػػػالحيخة جػػػػػػاءت بفعػػػػػػل ضػػػػػػخوؼ عاشفيػػػػػػة عارضػػػػػػة احتخاقػػػػػػات
 الرػرة نافحة لمحاكخة السذتخكة التي تجسعيسا معا.
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اشتغمت عمى ندقيغ ، البلفت أف الرػرة الحىشية السدتخجعة في ذاكخة حافظ
األوؿ يمخز أحجاثا وقعت خارج فزاء العخض مسا يجدج معصيات محكػمة بسا ارتدع 

يؤسذ والشدق الثاني ، في ذاكخة العخؼ االجتساعي تجاه زواج األقارب )ابغ العع(
لتػقعات درامية الحقة تفزح الحات الستستخسة بالزغيشة والحقج )حافظ( وىػما تجمى 

 .بػضػح في سياؽ العخض عبخ أكثخ مغ صػرة

، االستخجاع السجتدأ مغ صػر درامية سابقة في العخض، ويأتي الشس  الثاني
سابقة كتمظ الرػرة التي استحزخىا حامج ) حيغ تعػد بو الحاكخة إلى صػرة درامية 
وىػ  جسعتو بشذػاف وكل مشيسا يخيج أف يفخح اآلخخ عغ اختيار شخيكة حياتو السختقبة (

 فسا كاف يجيمو حامج تجاه ثخيا تجمى بػضػح مغ، استخجاع فخضو الدياؽ الجرامي
خبلؿ صيغة الخفس السشقػلة الػاردة عمى لداف أنيدة بالميجة السحمية )يا ابشي البشت 

راضييغ يعشي ماىػش بالرسيل البشت تذا نذػاف( مسا ما تذاكر وىع ما ىسر 
وىػ ما انعكذ عمى ، وجعا دامعا جعمو)حامج( يدتبصغ أحاسيذ كانت متػارية رسست

فكاف قخار الغخبة أحج ، خارشة األمل التي ارتدع شيفيا قبل تمظ المحطة الجرامية
 الخيارات في مقاومة ذلظ الػجع.

 : ففي الحمقة الدابعة والعذخيغ وثسة صػر أخخى تدتحزخ مذاىج سابقة
وىحا ، لحطة تػديع شػعي..كسا مخ في الحمقة الدابعة يدتحزخ عبج الػكيل

ػ وإف جاء بفعل الخؤية القائسة عمى السرادفة في سياقيا الدمشي ػ فأنو في االستجعاء
حيغ تكػف دوافع  بشية الرػرة يحسل الستمقي صػب مبلمح السكاف الجغخافي )اليسغ(

أضف إلى ذلظ أنيا تسثل ، ع اقترادية بجرجة أساس وأف تغمفت بإيحاءات عاشفيةالػدا 
 بارقة أمل تسيج لمقاء الغائب )حامج..(. 

وكاف لمرػرة السدتخجعة )التي جسعت مخشج بالسحقق( في نياية السدمدل في 
لتديح  فقج جاءت الرػرة، جدئو األوؿ تسثل حالة انفخاج لمتعقيجات التي رافقت الرػرة

  .الدتار عغ الخيػط الجرامية الغائبة
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خرػصا في السذيج الحي جسع بيغ ، في خاتسة السدمدل في جدئو الثانيو 
)مدعػد وثخيا( جاءت تقشية االستخجاع في سياؽ حكائي مسا جعميا تتدع بالصػؿ وىػ 

كػف الرػرة ، إال أف ىحا الصػؿ قج يكػف لو مبخره الجرامي، ما أفقجىا حخارة الجراما
كالخاتسة  دتخجعة تجيب عغ تداؤالت كاف يبحث عشيا الستمقي في الجدء األوؿالس

السفتػحة )العػدة السذمػلة لسدعػد( وألنيا أيزا جاءت في سياؽ يقتزي سخد الرػرة 
 .بتفاصيميا السحكية

 تكيًُ التىازٍ -6

كتمظ الرػرة التي ، ثسة صػر تكاد ترل إلى حج التصابق القائع عمى السذابية
فشػرية التي اكتػت بشار الفخقة والذتات )غخبة ، معاناة الذخرية أومبلمحياتخصج 
 فعبجالػكيل يقخر الغخبة وتعاني ػ أيزاػ لػعة الفخاؽ.، ىي الحالة ذاتيا ألنيدة مدعػد(

، وشاكخ في إقبالو عمى األكل بذخاىة تكاد مبلمحو تقتخب مغ مبلمح مخزوؽ 
وعبج الػكيل الحي كانت الغخبة ، ة الصعاـفكانت تجمياتيسا في الغالب وىسا في حزخ 

تذكل كابػسا في ذىشو يقع في شباكيا )الغخبة( حتى أف لحطات الػداع تكاد تتصابق 
وثسة تػاز أيزا في صػر أخخى فشػرية التي حخمت مغ ، مع لحطات تػديع مدعػد

  .ميخاثيا ال يختمف عسا تعانيو أمخية وحميسة 

بل ، في سيخ العخض يعشي أنو أحجث تكخارا ىحا التػازي في بشاء الرػرة ال
فأنيدة التي كانت تجفع عبج الػكيل ، كاف لو إيحاءات درامية في مدار األحجاث

وىػ ، تجج ذاتيا تتجخع مخارة غياب الدوج )عبجالػكيل(، لبلغتخاب بجافع االنتفاع والدمب
كانت في  وإف السبلمح تمظ، السبلمح السذتخكة بيغ شاكخ ومخزوؽ  الحاؿ ذاتو في

فشػرية  ) فإف لكل مشيا خيصا دراميا يقـػ عمى التزاد، ضاىخىا تبػح بتبلقي الرػر
تحاوؿ التأثيخ عمى مدعػد لتعصيل ىاجذ الغخبة بعكذ أنيدة حيغ تجفع بعبج الػكيل 

، ومخزوؽ الحي يشيسظ عمى األكل كانت تحخكاتو مفعسة بالشذاط لتحقيق ىجفو، إلييا
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ونػرية تحاوؿ جاىجة الحرػؿ عمى ميخاثيا وإف ، دل والخسػؿبعكذ شاكخ الستبمج بالك
فيسا أمخية تدتدمع لمطخوؼ التي حيكت ضجىا وإف ، كانت األبػاب مػصجة في وجييا

ى الرػرة ديشاميكية درامية لخ. وىػ ما أعصإ ..كاف القجر ىػ مغ ساؽ ليا ميخاثيا
 (49)لبيشيا وبيغ مكػنات العس ..نػعا مغ التجاور - أيزا -وحقق 

فإذا كاف ، وثسة تػاز في الرػرة تسثمت في الخاتسة التي انتيى إلييا السدمدل
فيي الحالة ذاتيا التي انتيى ، مدعػد في خاتسة الجدء األوؿ قج عاد مذمػال مغ غخبتو

ىحا التػازي يخبصيسا خي  درامي يتػارى ، إلييا عبج الػكيل في الجدء الثاني لمسدمدل
 لتو التي تتمخز بعبارة )الشيات واألرزاؽ(.خمفو مػضػع الشز ورسا

 تكيًُ اىشطارالصىرَ - 7

ما  في خصاب الحات أو ثسة صػر مشذصخة تكاد تتػازى مع االنذصار الدخدي
 عخؼ بالحػار الجاخمي )السػنػلػج(.

ففي الحمقة الخامدة عذخة )الجدء األوؿ( ُتطيخ الرػرة صخاعا داخميا يتخجسو 
جث عبج الػكيل مع ذاتو ) مر تعسل ياعبجالػكيل شتفتح السشصػؽ الكبلمي حيغ يتح

حق الشاس أستغفخ هللا العطيع.. ما دخمظ أنتو بحق الشاس استغفخ هللا العطيع( لتشتيي 
التي تخمق مشيا مػاجية مباشخة بيغ عبج الػكيل السثقل بالجيػف حيغ  بانذصار الرػرة

دعػد( وبيغ عبج الػكيل الحي يقجـ مبخرات تجفعو لبلستحػاذ عمى األمانة) أمػاؿ م
 .ليشتيي الرخاع بانترار نػازع الشفذ، يرغي لرػت العقل والزسيخ

فمع ، السبلحظ أف تغمب نػازع الذخ ألقت بطبلليا عمى بشية الرػرة الجرامية
الرػرة التي كاف يتػقعيا الستمقي )السذاىج( كأف يطيخ عبج الػكيل بسطيخ  تتجل  
فقج ُتخكت ، تزيء جػانب عجة لذخرية عبج الػكيل وىي إشارة مقرػدة، الثخاء

ضل ، فعبج الػكيل الحي استدمع لشػازع الشفذ، الذخرية لتخػض صخاعا أشج ضخاوة
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الكاسيت )شخي  سسعي( فكانت  شيمة السدمدل يخػض صخاعا صامتا مغ خبلؿ ثيسة
مغدى األقػاؿ واألفعاؿ السراحبة لمرػرة عمى السدتػى الخارجي تػحي بأحاسيذ ذات 

فيسا تطيخ العبارة  (51) اجتساعي تدتجيب لمعبلقات االجتساعية القائسة بيشو ومجتسعو
وإذا  الػاردة في سياؽ السذاعخ الجاخمية )السػنػلػج ( كسا في الحمقة الخامدة عذخة )..

آالـ  أشحشة ساع الصاحػف...( إلبخاز، أميت ضسيخي ، مات ىداع ؟.. هللا حي ال يسػت
تعبيخا واضحا عغ  لرػرة الجرامية في تػضيفيا لتكشيظ السػنػلػجفكانت ا، الخوح

 صخخات وتأوىات تعكذ أحاسيذ داخمية مفعسة بالتحدخ والشجـ.

 تىالد الصىرَ  - 8

ثسػػػػػػة صػػػػػػػر تخمقػػػػػػت مػػػػػػغ السبلمػػػػػػح التػػػػػػي اتدػػػػػػست بيػػػػػػا شػػػػػػخػص السدمدػػػػػػل 
فالذخرػػػػػػية الخاممػػػػػػة لػػػػػػع تعػػػػػػج كسػػػػػػا اعتػػػػػػادت عميػػػػػػو بعػػػػػػس السدمدػػػػػػبلت حػػػػػػيغ يكػػػػػػػف 

بػػػػػػل نجػػػػػػج فػػػػػػي مدمدػػػػػػل غخبػػػػػػة الػػػػػػبغ تخصيصػػػػػػا مجروسػػػػػػا فػػػػػػي بشػػػػػػاء ، مذػػػػػػيادورىػػػػػػا ىا
لرػػػػػػػر  وىػػػػػػػ مػػػػػػا أسػػػػػػيع بتػالػػػػػػج سمدػػػػػػمة مػػػػػػغ الرػػػػػػػر وفػػػػػػق اسػػػػػػتثسار فشػػػػػػي الرػػػػػػػرة
فالرػػػػػػػػرة التػػػػػػػي شالعشػػػػػػػا بيػػػػػػػا شػػػػػػػاكخ ذلػػػػػػػظ الذػػػػػػػخز الػػػػػػػحي يتدػػػػػػػع بالكدػػػػػػػل ، سػػػػػػػابقة

 ق مشيػػػػػػا صػػػػػػػرة أخػػػػػػخى تسثمػػػػػػتخم ػػػػػػت   والخسػػػػػػػؿ كسػػػػػػافي الحمقػػػػػػة الخامدػػػػػػة والعذػػػػػػخيغ..
، التػػػي حاكيػػػا حػػػافظ ضػػػج نذػػػػاف فػػػي شػػػحشة الػػػبغ التػػػي تػػػع ترػػػجيخىا لسػػػؤامخةبتسخيػػػخ ا

إذ تسثػػػػػػل تمػػػػػػظ الرػػػػػػػرة فتػػػػػػيبل أشػػػػػػعل عػػػػػػجدا مػػػػػػغ الرػػػػػػػر التػػػػػػي انذػػػػػػغمت بيػػػػػػا بقيػػػػػػة 
والذخرػػػػػػػية التػػػػػػػي اتدػػػػػػػست بالدػػػػػػػحاجة ) حميسػػػػػػػة ( تتخمػػػػػػػق مػػػػػػػغ ، حمقػػػػػػػات السدمدػػػػػػػل

 تؤكػػػػػج أف عػػػػػػدة السغتػػػػػخب ففػػػػػي حػارىػػػػػا مػػػػػع نػريػػػػػة، بدػػػػػاشتيا صػػػػػػر دراميػػػػػة أخػػػػػخى 
كسػػػػا فػػػػي الحمقػػػػة الثامشػػػػة مػػػػغ الجػػػػدء األوؿ  كحاليػػػػا مػػػػع محفػػػػػظ مخىػػػػػف بػجػػػػػد األوالد

وىػػػػػػػ مػػػػػػا أذكػػػػػػى جػػػػػػحوة  الخجػػػػػػاؿ مػػػػػػا يخجعػػػػػػػش إال عمػػػػػػى شػػػػػػاف الجيػػػػػػاؿ( إذ تقػػػػػػػؿ: )
إذ تدػػػػاؽ عػػػػغ  فػػػػي دخيمػػػػة حػػػػافظ )يسػػػػيغ مػػػػا أخمػػػػي حاجػػػػة تخبصػػػػظ بسدػػػػعػد( االنتقػػػػاـ

، ة واإلضػػػػخار بػػػػاآلخخشخيػػػػق تمػػػػظ الثيسػػػػة عػػػػجد مػػػػغ الرػػػػػر التػػػػي تقػػػػـػ عمػػػػى السػػػػؤامخ 
 وىػ ما أفرحت عشو مسارسات حافظ تجاه نػرية ومدعػد.
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ة وإف كانػػػػػت فػػػػػي ضاىخىػػػػػا ُترػػػػػشف فػػػػػي سػػػػػياؽ الرػػػػػػر  ػػػػػػ وتػػػػأتي صػػػػػػرة البيػػػػػارة
لتتحػػػػػؿ فػػػػي سػػػػياؽ العػػػػخض إلػػػػى خػػػػي  رابػػػػ   ػاإلرشػػػػادية مػػػػغ حيػػػػث أضػػػػخارىا صحياػػػػ

نيػػػػػا باسػػػػػع بخمديتيػػػػػا الفاضػػػػػحة لؤلفعػػػػػاؿ الذػػػػػخيخة بجاللػػػػػة اقتخا فيػػػػػي، بػػػػػيغ عػػػػػجة صػػػػػػر
بيػػػػػػػارة حػػػػػػػافظ( تفزػػػػػػػي إلػػػػػػػى غيػػػػػػػاب بعػػػػػػػس الرػػػػػػػػر وضيػػػػػػػػر الػػػػػػػبعس  صػػػػػػػاحبيا )

و زوجػػػػػػة العاقػػػػػػل..( قػػػػػػج ُغيبػػػػػػت بدػػػػػػبب  /)مػػػػػػخزوؽ  فػػػػػػإذا كانػػػػػػت الذخرػػػػػػيات، اآلخػػػػػػخ
شػػػػكمت حزػػػػػرا  )البي ػػػػارة( فػػػػإف ىشػػػػاؾ صػػػػػرا مخػػػػاشخ تمػػػػظ مػػػػخض وبػػػػأ الكػػػػػليخا بفعػػػػل

ػرة التػػػػػي بػػػػػارزا حػػػػػيغ أسػػػػػيست بإزاحػػػػػة الدػػػػػتار عػػػػػغ الرػػػػػػر السدػػػػػكػت عشيػػػػػا كالرػػػػػ
 الخنجمة( في تشفيح جخيسة القتل.، قاسع، جسعت )مخشج

أف ثيسة الحقيبة )الذشصة بمغة السدمدل( كانت تسثل ، واألىع مغ تمظ الرػر
ففي الجدء األوؿ نجج ، لعجد مغ الرػر الستػالجة شيمة السدمدل بجدئيو ديشاميكية درامية

تمظ الذخرية السدصحة السشذغمة  فمع يعج، أنيا ألقت بطبلليا عمى مبلمح عبج الػكيل
الخػؼ  إلى صخاع يجتاحو مغ الجاخل بجافع بل أفزت )الذشصة(، بسياـ الصاحػف 

وفي ، كسا أفزت إلى صػرة درامية أخخى جخت حافظ إلى ساحة اإلعجاـ، والقمق..
الجدء الثاني تتحػؿ إلى بؤرة لمرخاع إذ رسست تمظ الرػرة الفاجعة التي انتيى إلييا 

 ل.السدمد

 املبحث الثالث: مجالًات الصىرَ

فيشاؾ الكثيخ مغ ، تبلمذ وججاف الستمقي لع تخل الرػرة مغ إيحاءات جسالية
اإليحاءات الجسالية التي يدقصيا السسثل والسخخج في سياؽ الرػرة بغخض إحجاث 

عمى السدتػى الفشي  وىي ال تقف عشج حجود الذعػر بالجساؿ، تأثيخ في ذائقة التمقي
بل قج تزفي شابعا مغ الصخافة التي تديع بخسع االبتدامة عمى شفاه ، فحدب لمرػرة
تمظ اإليحاءات يعخفيػػػػا ) ىخبػػػػخت ريػػػػج ( بأنيػػػػا " وحػػػػجة العبلقػػػػات التػػػػذكيمية ، الستمقي

سالية ومغ استقخاء الرػرة نجج إيحاءات ج (51)بػػػػيغ األشػػػػياء التػػػػي تػػػػجركيا حػاسشا
 الستمقي. ىلج جحبا وإمتاعا وىع ما شكل ... متشػعة كاألغشية والصخافة
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 تىظًف األغيًُ  -1

إذ جاءت ، ثسة عشاية فائقة بتػضيف األغشية في مذاىج متعجدة مغ السدمدل
نابعة مغ السذاعخ الستجمية في الرػرة سػاء كانت فخحا أـ تخحا أـ تأمبل بجساؿ 

لحمقة الخامدة مغ الجدء األوؿ( تتجمى أغشية "حقػؿ البغ )ا ففي أحج مذاىج، الصبيعة
فثسة تعالق جمي  (52)الساؿ والشعسة ولظ وحجؾ أميل " تخكت في خجيظ مػاؿ جسيل /

بيغ مزاميغ الرػرة الجسالية السكتشدة بالجساؿ كسا تجدجه الرػرة التي جسعت مدعػد 
وىػ ، الحب الستبادؿ بيشيساومذاعخ ، بشػرية وتخصخىسا بيغ حقػؿ البغ ومبلمدة ثسختو

 ما جدجتو إيحاءات كمسات األغشية التي تمتحع دالالتيا بسزاميغ الرػرة.

)الحمقة الثامشة عذخة( تخد أغشية "بغ اليسغ يا درر/ ياكشد فػؽ الذجخ..  وفي
 .(53) اليـػ شاب الدسخ/ عمى شمػع القسخ.."

جاءت في سياؽ  نمحظ أنيا، أغاني البغ مغ تأمل السػضع الحي وردت فيو
زد عمى ذلظ أنيا ، يخجـ فكخة السدمدل دراميا كػنيا تمتحع بسزاميغ الرػرة السخئية

مثمت لػحة جسالية تدتثيخ مذاعخ الستمقي وتحمق بو في أجػاء زمشية تعػد بو إلى 
 (54)ألف اإلبجاع الفشي مديج مغ تأثيخ السشطخ وحذ السبجع ، الساضي السشفمت

نيغ ومخارة الفخاؽ حيغ تتجمى صػرة نػرية ونذػاف عبخ ويتعالق اإلحداس باأل
الشدوؿ والرعػد( يراحبيا أغشية برػت نذػاف في شفػلتو  حخكة عبػر متزادة )

ماشاش مكتػبظ وال  حيغ يرجح باجتداء الشرف األخيخ مغ أغشية أيػب شارش )
فمع تعج  ية...الخ( فتأتي حخكة عبػر القخية لتذكل عبلمة فارقة في حياة نػر .الرجارة

بل ىػ إيحاء بانصبلقة نحػ فزاء ، تحخكاتيا في فزاء محجود كسا كاف في الدابق
وىػ ما دلت عميو حخكة الرعػد وقج اكتسمت مبلمح شباب نذػاف ، أوسع مفعع باألمل

)ليرجح بالجدء األوؿ مغ األغشية )ارجع لحػلظ( ىحا التػضيف السجتدأ أو ما يعخؼ 
فالجدء األوؿ الحي ، ة فشية لحاالت الشفذ الستجمية في الرػرةيشبئ عغ مخاعا )بالجويتػ(
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فزبل ، ورد برػت نذػاف في شفػلتو تسثل حالة خػاء متدخبة مغ أعساقو بفعل الغياب
عغ كػنيا مكاشفة صخيحة لديف السخاسمة التي أفرحت عشيا الخسالة السقمػبة )الرػرة 

عػد ( فيسا الجدء الثاني مغ التي جسعت نذػاف بأمو وىي تػىسو بخسالة والجه مد
واألىع مغ ذلظ ، األغشية يحسل في شياتو معشى جساليا يعدز مغ صمة اإلنداف بأرضو

 أنيا مثمت لػحة معبخة عغ الػضيفة السختقبة لشذػاف تجاه حقػؿ البغ وبارقة أمل
 .لحياة واعجة

وربسا نجج إيحاء غشائيا يتدخب مغ اسع الذخرية )نذػاف( تجفع الستمقي 
فتذكبلت الرػرة ، ستحزار السادة الغشائية التي تحسل إيحاءات ذات شابع تآمخي ال

أي مغ ق ب ل حافظ وتخبرو بو ( تجخنا ػ إذا  التي شالعشا بيا نذػاف وما يحاؾ ضجه )
نذػاف ال تفجعظ خداسة "أخحنا بجاللة االسع )نذػاف( ػ إلى إيحاءات أغشية 

 .وإف كانت ذات شابع سياسي  55))"فالحشذاف...فكخ بباكخ وال تبكي عمى ما كا

وإذا كانت بعس األغاني مػصػلة بالذجغ ودعػة السغتخب لمعػدة وفق 
إذ تأتي ، فثسة تػضيف لؤلغشية الجالة عمى عػدة السغتخب، إمبلءات الرػرة الجرامية

لتعصي 56) )"يا مخوح البمج سمع عمى أىمي شيبتيع والػلج.... ..يا عع مشرػر"أغشية 
وىػ ما أفرحت عشو ،  عمى مزاميغ التػاصل الحدي بيغ السغتخب وبيئتوإيحاء داال

 .اليجايا التي كانت تأتي مغ مشرػر سعيج ألىل القخية

، كسا نجج األغشية تراحب حاالت التأـز واألنيغ الحي تتجخعو الذخرية
كالرػرة التي تحسل تزادا بيغ الخغبات فعبج الػكيل الحي يبحث عغ شخيقة إلصبلح 

( حيغ تجعػه أنيدة حػف باعتباره رمدا لمبقاء واالستقخار يرصجـ بسصالب )الصا
وىػ ما فصشت إليو الرػرة اإلخخاجية حيغ تبلشت الرػرة ليحل محميا ، لبلغتخاب

وىػ ما عدزتو األغشية السراحبة ، بتمخيز حياة مميئة بالعشاد ضبلـ سػداوي مسا يبػح
عس الحخيع ياناس بتكدخ الطيخ.... تخميظ لمرػرة برػت الفشاف العدكي )نذػاف( ) ب

 إلى بيخ اليسـػ والقيخ..(.
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جاءت استجابة ، السبلحظ أف مقاشع األغاني التي تخممت حمقات السدمدل
مسا يجعميا شبيية بالبخامج اإلذاعية حيغ تكػف األغشية ، لمخسالة التي تحسميا الرػرة

 .ممبية لمسػضػع السصخوح

، رػرة الفتة مشيا ما جاء معدزا لمدياؽ الجراميلقج كانت األغاني متجمية ب
فيسا تأتي بعس األغاني األخخى ومشيا التي وردت برػت ، كأغاني الفشاف العدكي

الفشاف أحسج الديشجار"ما أجسل الربح في ريف اليسغ حيغ يصمع ما أبياه وما أحمى 
ل وىػ ما خمق لتزفي عمى السدمدل شابع الرػرة الدياحية لبيئة السدمد 57))ىػاه..."

 نػعا مغ التشاغع بيغ داللة الكمسة والرػرة السعخوضة.

 تداخل الصىرَ الىاقعًُ بالصىرَ الدرامًُ -2

ثسة صػر تع اجتداؤىا مغ الػاقع بسا يخجـ فزاء الرػرة الجرامية ويتجمى ذلظ 
في الرػرة السخئية التي أفرح عشيا مخزوؽ عبخ إيساءاتو الػاردة في الحمقة الثانية 

بػ بيت ىشاؾ ششتغجي عشجه ونػاصل ( وىػ ما تحقق في فزاء  إشارتو لمػاـز الدفخ)ك
 فيي وإف كانت، حيغ تصالعشا صػرة الذخرية السزيفة بتفاصيميا الػاقعية، العخض

تؤكج سعي السخخج  إال أنيا، تحيل إلى تقاليج اجتساعية تجاه السدافخ في بيئة الرػرة
 يتفق و نديج العخض الجرامي الحي يشقل تفاصيل الحياةإلبخاز فزاء الرػرة دراميا بسا 

بسخجعيات واقعية  إلى تمػيغ أجػاء الرػرة الجراميةكسا نجج السدمدل يدعى ، الخيفية
وىػ أحج  ) مخساؿ األحبة فتخد الرػرة السدتمة مغ البخامج التمفديػنية اليسشية، أخخى 

 السحسجي ( حيغ يكػف ضيػفو تبث عمى قشاة اليسغ إعجاد وتقجيع دمحم البخامج التي
األسخة التي اكتػت بشار الفخقة )نػرية وابشيا نذػاف( فيحا التػضيف مثل إرىاصا بعػدة 

 مدعػد كسا شالعتشا الرػرة في خاتسة السدمدل.
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)في الحمقة الثالثة عذخة( حيغ يصالعشا عبج  وثسة صػرة واقعية مصعسة بالصخافة

ػف( إذ تقتشز الرػرة مغ مذيج مخاشبتو لمفبلح الػكيل مثقبل بزغ  الػاقع )الجي
البدي  )العع مقبل(عمو يحرل عمى مبتغاه )سمفة لقزاء ديشو( فيأتيو الخد بمغة غخيبة 
لئليحاء بالتيكع والدخخية وكأف تمظ الغخابة المفطية جاءت لمبػح بعػاقب القصيعة 

 الرػرة البلحقة. أثخ في بشاء التػاصل فكاف لفجػة، باألرض

األىازيج الذعبية في إثخاء الرػرة الجرامية إذ يػضف  دور عي السخخجوي 
وىػ ما يشدجع مع شبيعة الرػرة الػاقعية وأجػائيا  تعبيخات تخاثية )السيجل الدراعي(

  الخيفية.

 طرافُ الصىرَ -3

ومسا زاد ، يمحظ أنيا تدخخ بالصخافة، في مدمدل غخبة البغ مغ يتأمل الرػرة
فثسة شخريات معيشة اقتخنت بيا ، نت تأتي في سياقيا السشاسبمغ بخيقيا أنيا كا

الصخافة فسا أف تصل عمى الذاشة إال وتختدع االبتدامة عمى شفاه الستمقي )السذاىج( 
في مخاسع  الرػرة العاقل( فسذيج اإلرباؾ الحي شالعتشا بو، عبج الػكيل، مشيا: )مخزوؽ 

)ابغ العاقل( لع يكغ عفػيا كأف  يععخس عبج الػكيل) حيغ تذغمو حخكات بائع الدكخ 
بل جاء محسبل بأكثخ ، بأسمػب مدصح يكػف ىجفو إضفاء الصخافة عمى الرػرة الجرامية

تجديج حالة التيسير التي شالت عبج الػكيل بجافع التعامل العفػي ، مغ داللة مشيا
شخز حيغ يتخدد عميو أكثخ مغ  فالرػرة التي شالعشا بيا ليمة عخسو، الحي اتدع بو
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ذلظ مغ أجػاء صاخبة أخخجت الرػرة ) صػرة الُعخس( عغ وضعيا  وما رافق
وىي إشارة تشجرج ضسغ التذػىات ، الصبيعي إلى شابع مأساوي مغمف بالصخافة

 .االجتساعية لعادات األعخاس

 
فسا مغ صػرة يطيخ ، البلفت أف شخرية عبج الػكيل يمتقي عمييا الجج واليدؿ

وىػ ما ، روح الصخافة الستمقي)السذاىج( إال ويجج، غ العاصفةبيا حتى ولػ كاف في عي
 زمة الكبلمية التي تتكخر بل  مفكاف ل  ، تجمى في أكثخ مغ مػضع في السدمدل

فزبل ، وقعيا الشفدي في إضفاء شابع الصخافة عمى الرػرة السعخوضة وا عاقل..( )
 .ػاقف الرادمةعبج الػكيل في الس كانت تخترخ بعس ما يجب أف يقػلو عغ أنيا

في الرػرة التي يصالعشا بيا )مخزوؽ( إذ تخد بقالب يشدجع  كسا تتجمى الصخافة
فسشح الحمقة ، جعمو يطيخ بشس  واحج شيمة السدمدلفحبو لمساؿ ، مع مبلمح شخريتو

إذ تقتشز الرػرة ، تديخ وفق خصػط درامية متقمبة كانت تجميات شخريتو األولى
فتأتي تستسات الجعاء لآلخخ ".أندظ وندظ ، السرمحةسانحة العبلقات السخىػنة ب

هللا هللا ما أسعجه...أنا مانر داري لسػه سسػني ، .هللا هللا ما أرزقو.وأسعجؾ بعبج الػكيل
هللا هللا ما أحبو هللا هللا ييشو / السخة ، مخزوؽ أيشو الخزؽ ىحا مشي../ هللا هللا ما أسعجه

ىكحا لسة واحجة " مقابل الجعاء عميو )أي الجعاء  تقع حسير / هللا يحفطشا كمشا يحفطشا
عمى اآلخخ( كقػلو:" جدع الدكيغ عمى حمػقيع / جعمػا حتيف نتيف ال مذجة وال 

األولى أضفت عمى ، رديف" تمظ التجميات الجعائية قامت بػضيفيتيغ في سياؽ الرػرة
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ت جحبا وإمتاعا وىػ ما انعكذ عمى نفدية الستمقي كػنيا شكم، السذيج جػا مغ الصخافة
فيسا الػضيفة الثانية تتسثل بسا تحسمو مغ ، في تتبع الجور الحي أسشج لذخرية مخزوؽ 
وىػ ما أفرحت عشو الفمتات التي تخد ، أبعاد اجتساعية تفزح أشساعا ال حرخ ليا

حيغ يقػؿ: " اسسعي يا بشتي شيجي مدعػد  عمى لدانو كسا في الرػرة السدتحزخة
 يجفع الغالي والثسيغ.. / مدعػد حقظ باقي عشجه مغ حق السيخ.."يجفع ! وال ابغ عسظ 

وىػ ما دلت ، وفي سياؽ آخخ يزيق مخزوؽ مغ زيارة ابشتو أنيدة وعبج الػكيل
عميو بعس العبارات والحخكات الساثمة في الرػرة فسذيج الرػرة ػ حدب تػقعات 

الستقباؿ إال أف ىشاؾ يتصمب تبادؿ الحجيث القائع عمى التخحيب و حفاوة ا الستمقي ػ
ضيقا شافحا تجمى في الرػرة السشصػقة حيغ تخخج صيغة التخحيب مغ سياقيا السعتاد 

.فيخد مخزوؽ: تساـ حياؾ .كسا في الحمقة الخامدة عذخة"عبج الػكيل: حياؾ هللا يا عع
أنت وحقظ السجبخ ، . لسػه رجعظ لسػه ىػنا.هللا ياعع ! لظ العسى عسى الجبب

." لتأتي الرػرة الحخكية )حي يزع عبج الػكيل .وارب بده ضي يتيختع..جاء فا.ىحا
.آه حفطظ حافظ عميظ أدى لظ .بيغ يجيو فمػسا( فتتغيخ الرػرة السشصػقة " وارب رده

.هللا هللا ما أحبو.."وىػ ترػيخ يعدز أجػاء العبلقة السحكػمة .ىجسػه رجسو عجوؾ
 بالسرمحة.

) الميجة  لسدمدل وضف الميجة العاميةيبلحظ في لغة الرػرة السشصػقة أف ا
التعدية( فكانت في حج ذاتيا عبلمة وضفت قرجا كػنيا قادرة عمى أف ترف السذيج 

 .فكاف ليا أثخ جمي في إثارة الصخافة عمى الرػرة  (58) بجقة

حيغ تتجاخل  وتتدع مبلمح الصخافة بأسمػب يجسع بيغ الجج واليدؿ وذلظ
ففي ، الستسثمة بالغياب السختقب لسدعػد بجافع الغخبةمع الرػرة السأساوية  الصخافة

نػرية / مدعػد( إذا  ) إحجى المحطات السفعسة بأحاسيذ ألع الفخاؽ التي تجتاح شخفيو
 بسخزوؽ يصل مشتذيا برػرة الفخاؽ وفق مذاعخ تختب  بسرالح العصايا واليجايا كقػلو:

.. نػرية ىحه ال  ثبلث أربع أنت إال اشق اعسل لظ سشة سشتيغ .." أسعج أيامظ ومدعػد
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وارجع سالع غانع مكجس باليجايا بالعصػر والبخػر وافخح  .. تيسو شاشخحيا بعيشي
أصحابظ وصيػرؾ أفعل مثل السغتخبيغ سع ىحا مشرػر سعيج." إذ تجيج الرػرة التقاط 

 .السػاقف التي تكذف الحات السفعسة بالصسع دوف اكتخاث لسذاعخ اآلخخ

 فثسة شخافة حخكية تجمت في، فحدبعشج مشصػؽ الرػرة  تقترخ الصخافةولع 
تحسل في ضاىخىا ، )الحمقة األولى( إذ نجج العاقل يػزع قببلتو برػرة حخكية مقمػبة

إال أف اإليحاءات الستدخبة مشيا تبػح بتذطي العبلقة بيشو وزوجتو )قبػؿ( وىػ ما ، الػد
  .انعكذ بتعجد الديجات

شاص الصخافة مغ الرػر السستجة في خارشة البلفت أف ىشاؾ إدراكا القت
وىػ ما أفرحت ، السدمدل فالعاقل الحي اشتيخ بالتعجد يبجو مشيكا بفعل أعباء التعجد

فأحج أبشائو يشذغل ببيع الدكخيع وآخخ في بيع اليجايا التي ، عشو الرػر الستشػعة
  .مظ األعباءوتأتي لحطة استقباؿ ابشو السغتخب لتجدج صػرة ت، ترميع مغ مشرػرسعيج

عبخ تػضيف ، وفي الجدء الثاني مغ السدمدل تجمت الصخافة في حجود ضيقة
ففي الدياؽ الحىشي تتدخب الصخافة مغ الرػرة التي ، تقشيات ذىشية ولغػية دارجة

فمكل عالسو ، جسعت قايج بسكخد وفق خ  درامي يقـػ عمى السفارقة في الفيع والتفكيخ
كسا  يج جػا مغ الصخافة في سياؽ يمبي رغبة الستمقيوىػ ما أضفى عمى السذ، الخاص

 جدجتو الرػرة القائسة عمى التداؤالت الباحثة عغ حالة خػاء وىػ ما انذغل بو مكخد
وحالة الفدع التي تجمت في ، وشخقو لمسطمة وقايج ..) قايج في الرػرة التي جسعتو بقائج

في الحمقة الثامشة والعذخيغ"  الرػرة ( لتأتي اإلجابة لمدؤاؿ الستخيل عمى لداف قايج
الجخبة حق كخامة أنا ممير  ..صجمػا الخداف ..وهللا ما بيعو لػ يجوا ثبلثة مميػف 

دخل.."تمظ السفارقة الكبلمية لع تقترخ مغ حيث الػضيفة عمى إضفاء شابع الصخافة 
تكشيكا دراميا حيػيا يدانج دور  -أيزا  -فقج مشحت الرػرة ، عمى الرػرة فحدب

بيشسا ، وفي مذيج آخخ في الحمقة الخابعة والعذخيغ، لف والسخخج في رسع الرػرةالسؤ 
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عمى صة )الحقيبة( تأتي لدمات كبلمية مكخد في حالة استغخاؽ بغية الحرػؿ عمى الذش
جشي يشصبظ / لظ لعيرة تمعرظ / قمقمػا أضخاسظ..( تمظ المدمات ) لداف مكخد ومشيا

 لع تخل مغ اإليحاءات التي تتخجع حاالت الشفذ. الكبلمية مفعسة بالصخافة كسا أنيا

 الصىرَ الرامسَ - 4

ثسة صػر تحسل شابعا رمديا خرػصا تمظ التي تقتخب مسا يدسى 
ففي ، وىػ ما يسكغ إدراكو في أكثخ مغ جانب، بالسحطػرات في السجتسعات السحافطة

صية الجانب االجتساعي تبخز الرػرة بصابعيا االجتساعي في مبلمدتيا لخرػ 
إذ يأتي سؤاؿ السشذج في خصابو لعبج الػكيل بجافع الفزػؿ كسا في الحمقة ، العخساف
)سبع وال ضبع..؟( ليختدؿ عادات وتقاليج اجتساعية متشػعة مشيا ما ُيعخؼ بميمة  الثالثة
 الجخمة.

وفي سياؽ آخخ تتجمى الرػرة الخامدة لمػضع الدياسي السزصخب عبخ أكثخ 
أف زمغ السدمدل جاء في جػ مذحػف باالضصخابات الدياسية  فبالخغع مغ، مغ عبلمة
، فقج نأى السدمدل عغ الترخيح السباشخ بحلظ الػاقع باستثشاء إشارة عابخة، في الػاقع

كسا قي الحمقة الدابعة والعذخيغ حيغ يدألو أحج مختادي ، تجمت في صيغة الخفس
؟ فيو عشجكع حخب " أنت مغ اليسغ؟ السقيى عغ وضع اليسغ عبخ صيغة مشصػقة
يدجوا ىع أخػة ىي اال قمة  .وال عميظ.فيجيب عبج الػكيل بإجابة الستيخب "يشدلػا ممح

..( وىػ إيحاء يحسل أكثخ مغ معشى تجمت معالسو في الػاقع .عقل وشيخجع يدجوا 
فزبل عغ السجلػؿ السدتػحى مغ سياؽ األغشية الػاردة في مقجمة ، الدياسي الداخغ

كل السصارات تعخفشي إال  ) الرخاع الدياسي الجالة عمى الذتاتالعخض عغ آثار 
 .ناسيشا ( تمظ اإلشارات تسثل فمتات تحيل إلى ضغ  الػاقع برػرة رامدة الػشغ صار

ال يعشي عدوؼ السدمدل عغ ، إف غياب الرػرة الرخيحة لبعس الجػانب
دمدل مفعع فالس، شخح بعس القزايا السيسة التي يفتخض أف تبلمذ الػاقع السعاش
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فزبل عغ ، فالغخبة التي مثمت عشػاف السدمدل، باإليحاءات الخامدة لمػاقع بكل تفاصيمو
تسثل إيحاءات واخدة لسا حاوؿ السدمدل االبتعاد ، األحجاث التي نيس عمييا صػر

)شاكخ(  فعبج الػكيل الحي يدػقو الػضع إلى الغخبة بحثا عغ ابشو، عشو برػرة صخيحة
يسثل صخخة ، غ عقبات أثشاء الغخبة كسا في الحمقة الدادسة والعذخيغوما رافق شخيقو م

وربسا نجج قي خاتسة ، تزج بسا يكابجه السغتخب اليسشي جخاء الػاقع السزصخب سياسيا
فالسعخكة ، السدمدل في جدئو الثاني إيحاء لػاقع الرخاع السحسـػ في أكثخ مغ مدتػى 

، ة تفزح قبح الرخاعات بسختمف مدسياتياوكانت نيايتيا مأساوي التي تعجدت أشخافيا
 كسا أنيا تسثل مخآة رامدة لسا يحجث في الػاقع سياسيا.

 

 

 ـــــــُخلامتــــــا

 توصل البحث إلى مجطوعة من الظتائج أهطها:

 بسكػناتيا تسثل فكانت الرػرة، والرػرة ثسة اندجاـ واضح وجمي بيغ الشز -
فسؤلف ، فدخ ذلظ بفزاء اإلنتاج الجراميوربسا ي، انعكاسا لسكػنات الشز الجرامي

في التسثيل  ػأيزاػ ػبل قج يكػف لو دور ػ، الشز ال يشحرخ دوره في التأليف فحدب
واإلخخاج واإلشخاؼ وىػ ما أفرحت عشو الرػرة السقخوءة لصاقع العسل عمى شاشة 

خ إذ يسكغ أف يفد، وىحا االندجاـ قج ال يشصبق مع الجدء الثاني لمسدمدل، العخض
 . ذلظ التبايغ بطخوؼ شخأت عمى الخارشة السخسػمة لمسدمدل

إذا كاف مػضػع الرػرة في ضاىخ العخض قج ركد عمى قزايا اجتساعية تبلمذ  -
فإنيا في العسق مثمت إسقاشات ، العبلقات االجتساعية..إلخ، السخأة ، السغتخب

سة السدمدل وىػما جدجتو خات، لرخاعات متشػعة تحخكيا نػازع وأيجلػجيات متعجدة
 .في جدئو الثاني إذ تعكذ صخاعات واقعية
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وىػ ما أسيع بخمق حالة مغ ، ىشاؾ اىتساـ واضح بعشاصخ العخض البرخية -
 لجى الستمقي في تأمل الرػرة بسا تبثو مغ رمػز ودالالت. السذاركة الػججانية

تسثمة ّمث ل الػاقع االجتساعي ثخاء دراميا في بشاء الرػرة مغ خبلؿ مكػناتيا الس -
مسا يجعل مغ الػاقع البيئي اليسشي ، والميجة والحوؽ العاـ..الخ بالسمبذ والسيشة

 لمرػرة عبلمة بارزة ال تخصئيا العيغ.

تشػعت تذكبلت الرػرة الجرامية وفق مػاضيع متعجدة كالحدف والسكخ واإلذالؿ بسا ػ -
ز في الجدء في ذلظ الرػرة الجالة عمى ضمع السخأة وكاف لذخرية السخأة حزػر بار 

لمسدمدل فتعجدت معالع الطمع مشيا ما يعػد إلى الطخوؼ االقترادية كفخاؽ  األوؿ
 الدوج بجافع الغخبة وأخخى جاءت بفعل ما استقخ في ذاكخة السجتسع تجاه السخأة.

جاءت استجابة لمخسالة ، السبلحظ أف مقاشع األغاني التي تخممت حمقات السدمدل -
جعميا شبيية بالبخامج اإلذاعية حيغ تكػف األغشية ممبية مسا ي، التي تحسميا الرػرة
 .لمسػضػع السصخوح

 أضيخت الرػرة بعس الذخريات ضسغ بشائيا العاـ وفق أمدجة وشبائع متبايشة -
فحافظ يديخ وفق خ  التدم  والسكخ شيمة ، تديخ في خصػط درامية نسصية

ومدعػد يعير ، اتوالسدمدل باستثشاء مذيج تعاممو مع أسخة أخيو محفػظ بعج وف
ونػرية تدتسخ في معاناتيا فيسيا شيمة السدمدل ىػ زوجيا ، مآسي الغخبة ونكباتيا

 مدعػد في سفخه ومخضو وىػ ما شبع الرػرة بصابع نسصي مسل.

بل أف االستقخءات ، لع تقترخ تقشيات الرػرة عشج السحاور التي تزسشتيا الجراسة -
ة الرػرة والعبلمات الجاخمية الجالة عمييا الػاسعة تثبت أف التقشيات تستج إلى لغ

وكاف ، فتقشية الرست في الرػرة جاءت لئليحاء بحالة التخدد والحيخة أو الفجيعة
 ثسة استحالة في التػاصل ف، ذلظ في مػاقف معيشة كانكفاء الحات مع نفديا

 مع اآلخخيغ.
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 ىام اهل

ة متشػعة عخض جدؤه األوؿ في مدمدل ) غخبة البغ ( ىػ مدمدل يسشي يعالج قزايا إجتساعي .1
ـ وعخض جدؤه الثاني عمى قشاة 2119السػسع الجرامي الخمزاني عمى قشاة ) يسغ شباب( عاـ 

 ـ.2121)الدعيجة( عاـ 
، في الرػرة الذعخية دراسة تصبيقية عمى شعخ الحبذ في تخاث السذخؽ العخبي، صبلح، حشفي .1

 .21، 19ص، ـ2116، 2ط، الفيـػ، مكتبة دار العمػـ

 .2/492، د.ت، ص.و.ر.مادة، بيخوت، دار لداف العخب، لداف العخب، ابغ مشطػر .3
 .159ص، 1984، بيخوت، 2ط، دار العمع لمسبلييغ، السعجع األدبي، عبجالشػر، جبػر .4
 .64غافخ: .5
، 2ط، دار شيبة لمشذخ والتػزيع، تح: سامي دمحم سبلمة، تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ .6

 .156ص، 7ج، ـ1999
، 2ط، دار السجني بججة، مصبعة السجني بالقاىخة، دالئل اإلعجاز، عبج القاىخ، انيالجخج .7

 .365ص، ـ1992
، ـ2112، اإلسكشجرية، مشذأة السعارؼ، الرػرة الفشية في شعخ الستشبي، مشيخ، سمصاف .8

 .149ص
، 1ط، معجم الفن السينمبئي الهيئة المصرية العبمة للكتبة، مججي، وىبة، أحسج كامل، مخسي .9

 .176ص، 1111
، 1ط، خػارـز العمسية، الرػرة الرحفية دراسة سيسيػلػجية، عبيجة صبصي، ساعج ساعج .11

 .45ص، ـ2116
، رسالة دكتػراه ، ييغ واألسمػبييغالرػرة األدبية وخرائريا المغػية بيغ الببلغ، خالج، بػزيا .11

 .26ص، ـ2117، كمية اآلداب والمغات، جامعة الجدائخ يػسف بغ خجه
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، ـ2117، األردف، عساف، مؤسدة الػراؽ لمشذخ والتػزيع، سيسيائية الرػرة، هللا ثانيعبج، قجور  .12
 .24ص، 1ط

 .وما بعجىا192ص، تسييج في الشقج الحجيث، غخيب، روز .13
مؤسدة ، مكتبة األنجمػ السرخية، تخ:سامية أحسج أسعج، فغ السدخحمػسػعة ، أوديت أ، أصبلف .14

 .687، 1، 1971، د.ط، فخانكميغ
  .368ص، ـ1995، 3ط، دمذق، دار الفكخ، فشػف األدب الذعبي، عبجهللا، البخدوني .15
 .17ص، جخيجة الفشػف ، إالسدخح والرػرة ودكتاتػرية السخخج، دمحم، إبخاىيع .16
 .17ص، السدخح والرػرة ودكتاتػرية السخخج، دمحم، إبخاىيع .17
، الثقافي العخبي السخكد، غػاية الستخيل ػ مقاربات لذعخية الشز والعخض والشقج، عػاد، عمي .18

 .88ص، 87ص، ـ1997، الجار البيزاء
، دمذق، مشذػرات اتحاد الكتاب العخب، الشز السدخحي ػ الكمسة والفعل دراسة، فخحاف، بمبل .19

 .91، ـ2113
مكتبة لبشاف ناشخوف ػ الذخكة السرخية العالسية ، نطخية الجراما اإلغخيقية، دمحم حسجي، إبخاىيع .21

 .65، ـ1994، 1ط، لمشذخ لػنجساف
 .51ص، 2113، (نػفسبخ112العجد)، دبي الثقافية، الكتابة والعشف، دمحم، بخادة .21
 .72ص، 1987، 1الجار البيزاء ط، دار تػقاؿ لمشذخ، دروس في الديسيائيات، حشػف ، مبارؾ .22
، ـ2117، دمذق، دار السجى لمثقافة والشذخ، تخ: كامل يػسف، بيت الجمية، ىشخيظ، إبدغ .23

 .45ػ 43ص
اإلشارات الجدسية ػ دراسة لغػية لطاىخة استعساؿ أعزاء الجدج في ، كخيع، غحداـ الجي .24

 .69ص، ـ2111، 2ط، دار غخيب لمصباعة والشذخ، التػاصل
، عساف، 1ط، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع، تخ: أسامة مشدلجي، مارتغ : تذخيح الجراما، إسمغ  .25

 .15ص، ـ1987
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، بيخوت الجار المبشانية، غامخة رأس السمػؾ جابخالفيل يا ممظ الدماف وم، سعج هللا، ونػس  .26
1978. 

، دار الكشجي لمشذخ والتػزيع، بشاء الذخرية في العخض السدخحي السعاصخ، يحيى، البذتاوي  .27
 .82ص، ـ2114، 1ط، األردف

، تخ: مرصفى حجازي ، معجع مرصمحات التحميل الشفدي، ج، جاف و اليػنتايذ، ببلتر .28
 .78، ـ1987، 2ط، والشذخ السؤسدة الجامعية لمجراسات

، القاىخة، تخ:لػيذ بفصخ، فغ السدخح ػ بحث تسييجي عغ مشيج ستاندبلفدكي، دافيج، ماجارشاؾ .29
 .47ص، 1961، دار الكاتب العخبي لمصباعة والشذخ

بشية العبلمة في نرػص فيج ردة ، تفاصيل الصيغ ومحصات السغادرة، تخكية عػاض، الثبيتي  .31
 .212ص، ـ2117، 1ط، األحداء األدبيإصجارات نادي ، الحارثي

الييئة السرخية العامة ، مجخل إلى عمع العبلمات في المغة والسدخح، عراـ الجيغ، أبػ العبل .31
 .154، 153ص، ـ 2115، القاىخة، لمكتاب

، 1ط، القاىخة، دار الفاروؽ ، لغة الجدج ػ مجلػؿ حخكة الجدج وكيفية التعامل معو، بيتخ، كميتػف  .32
 .4ص، ـ1977

 .41ػ36ص، 1982بغجاد ، السشصق، الذيخ دمحم رضا، سطفخال .33
، ـ2117، القاىخة، 1ط، مكتبة اآلداب، العبارة واإلشارة ػ دراسة في نطخية االتراؿ، دمحم، العبج .34

 .111ص
رسالة ، دور الجراما التمفديػنية في تشسية الػعي الرحي لجى شمبة الجامعة، نايمي، سساح  .35

قدع العمـػ اإلندانية ػ كمية العمـػ ، ة العخبي تبدي ػ تبدةجامع، ماجدتيخ عمى اإلنتخنيت
 .ـ 2116، اإلندانية واالجتساعية

: تخ، في المغة والثقافة واألدب، ضسغ كتاب أنطسة العبلمات، كيخ: العبلمات في السدخح، إيبلـ .36
، ـ1986، القاىخة، دار إلياس العرخية، ونرخ حامج أبػ زيج، تحخيخ : سيدا قاسع، سيدا قاسع

 .241ص
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 ، 2117مايػ، 77العجد ، جخيجة الفشػف ، فغ التجييدات في الفخاغ السعج، أحسج.عبجالكخيع .37
 .53-52ص

عالع الفكخ السجمج ، سيسيائيات السدخح نذأتيا ومػضػعيا ووضعيا اإلبدتسػلػجي، دمحم، التيامي .38
 .261.ص2114ديدسبخ -العجد الثاني. أكتػبخ 33

مؤسدة حػرس الجولية لمشذخ ، ية ألصػؿ الشز السدخحيدراسة تحميم، شكخي ، عبج الػىاب .39
 .331ص، ، ـ2117اإلسكشجرية ، د.ط، والتػزيع

، الييئة العامة لمكتاب، عبجالػىاب السقالح، تخجسة، الرست كخياضة روحية، سػامي بخاما، نشجا  .41
 .93ص، 2111، صشعاء، 1ط

 .172ص ، ـ2111، ججة، 1ط، الشادي األدبي، نطخية التأويل، مرصفى، ناصف .41
 .49مارتغ إسمغ..ص .تذخيح الجراما .42
 .(114ص، دراسة تحميمية ألصػؿ الشز السدخحي، شكخي ، عبجالػىاب .43
. 1رؤية نقجية تحميمية مقارنة. دار الفكخ العخبي ط ..والبشاء الجرامي.الكمسة، سعج، أبػ الخضا  .44

 .39ص، ـ1981
دار دمحم عمي الحامي لمشذخ ، غخبيةالشقج العخبي الحجيث ومجارس الشقج ال، دمحم ناصخ، العجيسي .45

  .117ص ، ـ1998، 1ط، سػسة، كمية اآلداب والعمـػ اإلندانية، والتػزيع
 . 31األنفاؿ : .46
 .39ص، العبارة واإلشارة ػ دراسة في نطخية االتراؿ، دمحم، العبج .47
مكتبة ، معجع السرصحات العخبية في المغة واألدب، معجع، كامل، والسيشجس، مججي، وىبة .48

 .172ص، ـ1979، بيخوت، افلبش
، 1ط، الجار البيزاء، شخكة الخابصة، عتبات الشز ػ البشية والجاللة، عبج الفتاح، الحجسخي  .49

 .11ص، ـ1996
، عالع السعخفة، بيخوت، جسيل نريف التكخيتي.تخجسة، نطخية السدخح السمحسي، بختػلج، بخيخت .51
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الفزاءات السفتػحة ػ شػاشئ الجشػح  جساليات الدشػغخافيافي، حيجر جػاد كاضع، العسيجي .51
 .23ص، ـ2114يػنيػ/حديخاف 31، 1ع، 4مج، مجمة مخكد بابل لمجراسات اإلندانية، أنسػذجا

 .سعيج ػ غشاء الفشاف أحسج قاسع، كمسات : الذيباني .52
 .مصيخػ غشاء الفشاف عمي اآلندي ، كمسات : اإلرياني .53
 .256ص، فشػف األدب الذعبي، عبجهللا، البخدوني .54
 غشاء الفشاف دمحم مخشج ناجي.، سمصاف، مسات :الرخيسيك .55
 دمحم عمي.، كمسات وألحاف : السيدخي  .56
  .مصيخ، كمسات : اإلرياني .57
كمية اآلداب والمغات ػ ، أشخوحة دكتػراه ، التشطيخ السدخحي عشج تػفيق الحكيع، حسيج، عبلوي   .58

 .144ص، ـ2116، جامعة الجدائخ

 قائنُ املصادر واملراجع:
 الكخيع.القخآف  -
 مدمدل غخبة البغ. -
 .د.ت، ص.و.ر.مادة، بيخوت، دار لداف العخب، لداف العخب، ابغ مشطػر -
 ـ.1999، 2ط، دار شيبة لمشذخ والتػزيع، تح: سامي دمحم سبلمة، تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ -
 .ـ2117، مايػ ،77العجد، جخيجة الفشػف ، إالسدخح والرػرة ودكتاتػرية السخخج، دمحم، إبخاىيع -
مكتبة لبشاف ناشخوف ػ الذخكة السرخية العالسية ، نطخية الجراما اإلغخيقية، دمحم حسجي، إبخاىيع -

 .ـ1994، 1ط، لمشذخ لػنجساف
مؤسدة ، مكتبة األنجمػ السرخية، تخ:سامية أحسج أسعج، فغ السدخحمػسػعة ، أوديت أ، أصبلف -

 .ـ1971، د.ط، فخانكميغ
 .ـ2117، دمذق، دار السجى لمثقافة والشذخ، تخ: كامل يػسف، ت الجميةبي، ىشخيظ، إبدغ -
. 1رؤية نقجية تحميمية مقارنة. دار الفكخ العخبي ط ..والبشاء الجرامي.الكمسة، سعج، أبػ الخضا -

 .ـ1981
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الييئة السرخية العامة ، مجخل إلى عمع العبلمات في المغة والسدخح، عراـ الجيغ، أبػ العبل -
 .ـ 2115، القاىخة ،لمكتاب

، عساف، 1ط، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع، تخ: أسامة مشدلجي، مارتغ : تذخيح الجراما، إسمغ -
 .ـ1987

تخ : ، في المغة والثقافة واألدب، ضسغ كتاب أنطسة العبلمات، كيخ: العبلمات في السدخح، إيبلـ -
 ـ.1986، القاىخة، ياس العرخيةدار إل، ونرخ حامج أبػ زيج، تحخيخ : سيدا قاسع، سيدا قاسع

 .ـ2113، (نػفسبخ112العجد)، دبي الثقافية، الكتابة والعشف، دمحم، بخادة -
  .ـ1995، 3ط، دمذق، دار الفكخ، فشػف األدب الذعبي، عبجهللا، البخدوني -
، دار الكشجي لمشذخ والتػزيع، بشاء الذخرية في العخض السدخحي السعاصخ، يحيى، البذتاوي  -

 .ـ2114، 1ط، دفاألر 
، دمذق، مشذػرات اتحاد الكتاب العخب، الشز السدخحي ػ الكمسة والفعل دراسة، فخحاف، بمبل -

 .ـ2113
 .عالع السعخفة، بيخوت، جسيل نريف التكخيتي.تخجسة، نطخية السدخح السمحسي، بختػلج، بخيخت -
جامعة ، رسالة دكتػراه ، ألسمػبييغالرػرة األدبية وخرائريا المغػية بيغ الببلغييغ وا، خالج، بػزيا -

 ـ.2117، كمية اآلداب والمغات، الجدائخ يػسف بغ خجه
السؤسدة ، تخ: مرصفى حجازي ، معجع مرصمحات التحميل الشفدي، ج، اليػنتايذ، جاف و ببلتر -

 .ـ1987، 2ط، الجامعية لمجراسات والشذخ
عالع الفكخ السجمج ، اإلبدتسػلػجي سيسيائيات السدخح نذأتيا ومػضػعيا ووضعيا، دمحم، التيامي -

 ـ.2114ديدسبخ -العجد الثاني. أكتػبخ 33
بشية العبلمة في نرػص فيج ردة ، تفاصيل الصيغ ومحصات السغادرة، تخكية عػاض، الثبيتي -

 .ـ2117، 1ط، إصجارات نادي األحداء األدبي، الحارثي
 .ـ1992، 2ط، دار السجني بججة، لقاىخةمصبعة السجني با، دالئل اإلعجاز، عبج القاىخ، الجخجاني -
 .1984، بيخوت، 2ط، دار العمع لمسبلييغ، السعجع األدبي، عبجالشػر، جبػر -
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، في الرػرة الذعخية دراسة تصبيقية عمى شعخ الحبذ في تخاث السذخؽ العخبي، صبلح، حشفي -
 .ـ2116، 2ط، الفيـػ، مكتبة دار العمػـ

، لجدسية ػ دراسة لغػية لطاىخة استعساؿ أعزاء الجدج في التػاصلاإلشارات ا، كخيع، حداـ الجيغ -
 .ـ2111، 2ط، دار غخيب لمصباعة والشذخ

، 1ط، الجار البيزاء، شخكة الخابصة، عتبات الشز ػ البشية والجاللة، عبج الفتاح، الحجسخي  -
 .ـ1996

 .9111، ديناميك غرافيك للطباعة، تسييج في الشقج الحجيث، غخيب، روز -

، 1ط، خػارـز العمسية، الرػرة الرحفية دراسة سيسيػلػجية، عبيجة صبصي، داعج ساعجػ -
 .ـ2116

 .ـ2112، اإلسكشجرية، مشذأة السعارؼ، الرػرة الفشية في شعخ الستشبي، مشيخ، سمصاف -
رسالة ماجدتيخ ، دور الجراما التمفديػنية في تشسية الػعي الرحي لجى شمبة الجامعة، نايمي، سساح -

قدع العمـػ اإلندانية ػ كمية العمـػ اإلندانية ، جامعة العخبي تبدي ػ تبدة، عمى اإلنتخنيت
 .ـ 2116، واالجتساعية

 .ـ2117مايػ، 77العجد ، جخيجة الفشػف ، فغ التجييدات في الفخاغ السعج، أحسج .عبجالكخيع -

الجولية لمشذخ مؤسدة حػرس ، دراسة تحميمية ألصػؿ الشز السدخحي، شكخي ، عبج الػىاب -
 ـ.2117اإلسكشجرية ، د.ط، والتػزيع

الجار ، السخكد الثقافي العخبي، غػاية الستخيل ػ مقاربات لذعخية الشز والعخض والشقج، عػاد، عمي -
 .ـ1997، البيزاء

ػ جامعة اتكمية اآلداب والمغ، أشخوحة دكتػراه ، التشطيخ السدخحي عشج تػفيق الحكيع، حسيج، عبلوي  -
 .ـ2116 ،الجدائخ
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جساليات الدشػغخافيافي الفزاءات السفتػحة ػ شػاشئ الجشػح ، حيجر جػاد كاضع، العسيجي -
 .ـ2114يػنيػ/حديخاف 31، 1ع، 4مج، مجمة مخكد بابل لمجراسات اإلندانية، أنسػذجا

دار دمحم عمي الحامي لمشذخ ، الشقج العخبي الحجيث ومجارس الشقج الغخبية، دمحم ناصخ، العجيسي -
 . ـ1998، 1ط، سػسة، كمية اآلداب والعمـػ اإلندانية، التػزيعو 
 ـ.2117، القاىخة، 1ط، مكتبة اآلداب، العبارة واإلشارة ػ دراسة في نطخية االتراؿ، دمحم، العبج -
، 1ط، األردف، عساف، مؤسدة الػراؽ لمشذخ والتػزيع، سيسيائية الرػرة، عبجهللا ثاني، قجور -

 .ـ2117
، 1ط، القاىخة، دار الفاروؽ ، لغة الجدج ػ مجلػؿ حخكة الجدج وكيفية التعامل معو، خبيت، كميتػف  -

 .ـ1977
، 1ط، معجم الفن السينمبئي الهيئة المصرية العبمة للكتبة، مججي، وىبة، أحسج كامل، مخسي -

1111. 
 .1987، 1الجار البيزاء ط، دار تػقاؿ لمشذخ، دروس في الديسيائيات، حشػف ، مبارؾ -
، القاىخة، لػيذ بفصخ تخ:، شيج ستاندبلفدكيفغ السدخح ػ بحث تسييجي عغ م، دافيج، اجارشاؾم -

 .1961، دار الكاتب العخبي لمصباعة والشذخ
 .1982بغجاد ، السشصق، الذيخ دمحم رضا، السطفخ -

، ابالييئة العامة لمكت، ب السقالحعبجالػىا، تخجسة، الرست كخياضة روحية، سػامي بخاما، نشجاػ -
 .ـ2111، صشعاء، 1ط

 .ـ2111، ججة، 1ط، الشادي األدبي، نطخية التأويل، مرصفى، ناصف -
مكتبة ، معجع السرصحات العخبية في المغة واألدب، معجع، كامل، والسيشجس، مججي، وىبة -

 .ـ1979، بيخوت، لبشاف
 .1978، جار المبشانيةبيخوت ال، الفيل يا ممظ الدماف ومغامخة رأس السمػؾ جابخ، سعج هللا، ونػس -


