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-3002عبددا الدد جاا  بددان .ددلماء االبيددا  الويدد  لدد  ال يااددر ال)   ددر لدد  ال)دد اا  

 غااد : الجام)ر المستيص ار : كل ر اآلداب : قسم اللغدر  -م(  ن.الر ما ست  ( ا3002

  3002ال)   ر ،

 
بيرا  اشتملت الصفحات السابقة على محاولة لدراسة البناء الفني فيي الرواةية البربةية فيي ال 

( ، وقييد تم ييب البحييج عيي  م موعيية ميي  النتييا ن ةمهيي  لنييا    نو   ييا فييي  يي   3002-3002)
 ال اتمة، وعلى النحو اآلتي :

شهدت المدة موضع البحج تنوعاً هبةراً في النتيا  الروا يي، ففضيعً عي   هيور  عمياي روا ةية  -1
ي الصيقر، وعةسيى ألسماء مبروفة في الساحة الروا ةة البراقةة مثيي  حميد  ليع وعةسيى مهيد

حس  الةاسري، ولطفةة الدلةمي، وآ رة  ، فقد بر ت نصيو  روا ةية متمةي ة ألسيماء   ير  
 هرت في نهاةات القر  الماضي، وبداةات األلفةة الثالثة، مثي طي  حاميد الشيبةو، وعليي بيدر، 
ياو مبتيربة  مثيي    ةير وإلهام عبد الهرةم، وآ رة  ، هما اشتمي   ا النتا  عليى نصيو  لهتب

ال  ا ري، وشاهر األنباري، وعاتي البرهات ، ونصو    ر  ألسماء روا ةية ليم ت هير لهيم 
مثي ها م عرةبي الببود، وآماي هاشع البطاء، ومرتضى علي عاةد  3002 عماي روا ةة قبي 

. 
لم ته  نصو  المدة المدروسية ببةيدة عي  تنياوي الوضيع السةاسيي البراقيي، ورصيد تداعةاتي   -3

اال تمياعي، واالقتصيادي، بيي عليى البهي  فقيد ارتبطيت  مليو مضيامة   ي    على المسيتوةة 
النصييو  بتتبييع آثييار  يي ا الوضييع وانبهاسييات  علييى واقييع اذنسييا  البراقييي، و ليي  ميي   ييعي 
است دام  طاو مبسط شهد للمرة األولى تحرراً م  سطوة الرقةيو الصيارمة التيي  ةميت عليى 

لقيير  الماضييي، وت سييد  يي ا ال طيياو عبيير مسييتوةة ، واقييع اذبييدار الروا ييي منيي  ثمانةنييات ا
المسييتو  األوي اعتمييد الببييد عيي  المباشييرة باسييت دام الترمةيي  والتلمييةا واذشييارة، فةمييا اعتمييد 
 المستو  الثاني التصرةا والتقرةرةة والمباشرة، وبالصورة التي تسرر وصول  إلى المتلقي .

واسبة م  قبي روا ةي المدة موضع البحج م  م   عي دراستنا لبنصر ال م  و دنا اذفادة ال -2
تقنةتييي االسييتر ار واالسييتبا ، وقييد هييا  للتقنةيية األولييى الحضييور األهبيير فييي تليي  النصييو  ، 
وتمثي  ل  م   عي استر ار  ةام الطفولة، او است هار  حداج  و لح ات سابقة، تشبر عنيد ا 

ر المتسيم بيالح  ، والقلي ، وعيدم الش صةات بنيور مي  األلفية والسيبادةه ألنهيا تنياقب الحاضي
 االستقرار، والمت   نحو مستقبي م هوي مةر مضمو  . 

ولييم ةقتصيير اعتميياد  يي   التقنةيية علييى الطرا يي  التقلةدةيية الهعسييةهةة ، وإنمييا تمييت االسييتبانة      
بييالطر  المسييتحدثة لعسييتر ار مثييي  سييلوو الميي هرات، والرسييا ي، و لييط االسييتر ار بيي حعم 

ل ةاالت ال  نةة،   ا فضيعً عي  اسيت دام  سيلوو المونولو يات الدا لةية التيي قلميا  يع الةق ة وا
 منها ن  م  النصو . 

 مييا فةمييا ةتبليي  بتقنةيية االسييتبا  فقييد هانييت نسييبتها ميي  االسييت دام  قييي بهثةيير ميي  تقنةيية      
اسيت دام  االستر ار، و اءت  ملبها ح ةنة سوداوةة الن رة تؤهد حي   الحاضير وقتامتي ، وتيم

 ييي   التقنةييية عبييير عيييدة صيييةل  و قنيييوات ، مثيييي النبيييوءة، والتوقيييع، واذشيييارات، والحيييدو ، 
 والهوا  ، واألحعم، ومةر ا . 



وميي  دراسييتنا لسييرعة اذةقييار الروا ييي وبط يي  و ييدنا مةييي  ملييو روا ةييي المييدة موضييع       
ي ح ع األ منة الضامرة البحج إلى است دام تقنةتي )الح ع وال عصة( لتسرةع السرد م   ع

 فنةاً لترشة   سد الن  الروا ي، وذضفاء عنصر التشوة ، وبج النشاط في     المتلقي . 
 ما إبطاء السيرد فيتم مي   يعي اسيت دام تقنةتيي )الوقفية والمشيهد( ، وقيد شيهي الوصيع        

 ثنيياء السييرد، وتم هيير فييي وصييع المهييا ،  النسييبة األهبيير ميي  تليي  التوقفييات التييي تحصييي فييي
و يي  –والش صةة، واألشةاء، و د  و ا ع متنوعة منها ما ها  ألمراب تصوةرةة ت ةةنةية 

ومنها ما ها  ألمراب تفسةرةة، وإةهامةة، هما  سهمت تبلةقات الساردة   ةضياً  -النسبة البالبة
 في إةقاع ع لة ال م  السردي . 

مشهد( فقد  سهمت المشا د التصوةرةة والحوارةة في إبطاء السرد  ةضاً، وبالنسبة لتقنةة )ال    
وهانت نسبة األولى منها  هبر بهثةر م  الثانةة، حتيى    المشيهد التصيوةري الواحيد هيا  ةمثيي 

 في ببب األحةا  مادة الرواةة األساسةة، وعمود ا الفقري .
ا  فيي نصيو  الميدة موضيع البحيج قيد عند دراستنا للمها  الروا ي و دنا     نوار  ي ا المهي -4

 تم هرت في ثعثة  شهاي  ي )األلةع والمبادي والبتبة( .  
وتو ر المها  األلةع على  شهاي متبددة منهيا البةيت، و  ي اء البةيت، والمدةنية، واليوط ، 
و ملييو  يي   األمهنيية  ييي  ميياه  ماضييوةة تل يي  إلةهييا الش صييةات للهييرو ميي  ضييبط الواقييع، 

تييو ر المهييا  المبييادي  ييو اآل يير علييى عييدة  شييهاي منهييا البةييت، والسيي و ،  ومرارتيي  . فةمييا
والمبتقعت، و ماه  االمتراو ، و ي في  ملبها  ماه  آنةة مثلت الحاضر، و ر ت م  رحيم 
الواقييع المييؤلم اليي ي تبةشيي  الش صييةات . همييا شييهلت  ميياه  البتبيية حضييوراً واسييباً ومهثفيياً فييي 

 لى إبرا  الببب منها لصبوبة اذحاطة بها هلها .   النصو  المدروسة، واقتصرنا ع
وم   عي تتببنا وتفحصنا لألمهنة التي وردت في النصو  المدروسة و يدنا    المهيا   

 و عنصر محاةد قادر على حمي الدالالت والصفات هافة ، و   نوعةة   ا المها  إنما ةحيدد ا 
 ا لح ة و ود ا عند  .إحسا  الش صةة ب ، والحالة النفسةة التي تمر به

وعند دراستنا للسرد و نماط الرؤ  في النصو  المدروسة و دنا    نمط )الرؤةة م  ال لع(  -5
تبلو على النمطة  اآل رة  )الرؤةة مع، الرؤةية مي  ال يار ( فيي نسيبة الحضيور ، إ  ة يري 

عاميي  منيي  السرد فةها بطرةقة السرد الموضوعي والراوي البلةم ، و  ا االست دام لم ةحهمي 
بقدر ما ةحهم  عامي فنيه ألن   تاح لهتباو المدة المدروسة التحير  بةسير، وسيهولة ، مي  دو  
 ةة محددات،  و ضوابط فنةة، ذضاءة المناط  الم لمة ، واهتشاع الم هوي منها، والتيي هيا  

 التقرو منها، وإلى  م  قرةو، ةبد مساً بالمحرمات . 
د  ياء بالمرتبية الثانةية فيي نسيبة الحضيور ، إ  ة يري السيرد فةهيا  ما نمط )الرؤةية ميع( فقي    

بطرةقية السييرد اليي اتي والييراوي المشيار  فييي األحييداج، وميي   ييعي  ي ا اليينمط ميي  الييرؤ  تييم 
است دام عدد م  التقنةات المستحدثة في هتابة الرواةة مثيي )الرواةية دا يي الرواةية( ه )الرواةية 

 نتا ةا( و)البرا بةة( و)تدا ي الرؤةا مع الواقع( .متبددة األصوات(، وتو ةع )الفا
وبالنسبة للنمط الثالج )الرؤةة م  ال ار ( ، فلم ن د نصاً روا ةاً ُبني بشهي هامي باالعتماد      

 على     الرؤةة ، وإنما  اءت م اورة لـ)الرؤةة مع(.  
 نهميا قيد ةتيدا ع  فيي  وم   عي تفحصنا ألن مة السرد )ال اتي والموضوعي( فقيد و يدنا    

الن  الواحد وةتشيارها  فيي سيرد  حداثي  ، و ي ا ميا ةتببي  التبيدد فيي  نمياط اليرؤ  واليرواة، 
 واشترا   هثر م  ش صةة روا ةة في رواةة األحداج .

 
 
 



 

 


