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 مدخؿ:
ىػذا  ))عمػ  تمػؾ المغػة  افؿ والنقد ينصبالؿ لغتيا ، فاف التحميخكانت الرواية تتعدد مف  إذا     

 إشاراتوالمشير الذي خمؽ  إل  إليوالمدلوؿ ، أي المشار  إل لموصوؿ  النظاـ االشاري بكؿ داللتو
 . (1)(رمزه ( أنتجالرامز الذي 

  بوسػاطة المغػة ػوبما اف )) تصوير الرواية لمعالـ يتجسػد بصػيف فنيػة وكيتيػات تعبيريػة تتجمػ     
ف الحضور الشعري في لغة السياؽ الروائي يعد صيغة فنية وترسيمة لغوية ليا دالالتيػا ، فا (2)((

 الخاصة .
كثيػػر مػػف الصػػرامة والتزمػػت التػػي تحػػاوؿ التػػي ينتابيػػا  اآلراءوال يختػػ  اف ىنػػاؾ العديػػد مػػف       

 ؿاألفضػمػف  أجد آراءوتحصر وجودىا في الشعر فقط وىي  األدبية األجناسب الشعرية عف يتغي
 مف المرونة . ئا  تحمؿ شي آراءتجاوزىا إل  

قد التتت في كتابو ) بنية المغة الشعرية ( إل  التوظيؼ الشػعري فػي األنػواع " كوىف "  ولعؿ     
فوقػػؼ عنػػد الروايػػة ليتحقػػؽ مػػف توظيتيػػا لمػػا ىػػو شػػعري فػػانتي  إلػػ  اف ىنػػاؾ )) وقػػائ  األدبيػػة 

تتظا  بنتس المعيار الكمي لمجنس في حػالتي الكتابػة مقنعة ليذا الصدد فػ ) ىيكو ( نتسو يظؿ مح
 ( .3)نثرا  أو الكتابة شعرا  ((

وفي ىذا الرأي تأكيد بنية الحضور الشعري فػي الروايػة فضػال  عػف تركيػزه عمػ  عػدـ المغػاالة       
 يبيف الكيتيات المحققة لمداؿ والمدلوؿ بوصتيا ركائز لدرجة طمس معالـ النوع األدبي ويحاوؿ اف

لمشػػعرية فضػػال  عػػف تأكيػػده لمبػػدأ االنحػػراؼ واالنزيػػاح أو الخػػروج عػػف المػػألوؼ فػػي بنيػػة المغػػة أو 
إذا ما عرفت غير الشعر ، السيما  أدبيوىي ركائز ومبادئ قد تتمثؿ في لغة أي جنس  األسموب

يجعمنػا وىػذا مػا  (4)القوانيف التي تتحكـ بالتواصؿ المغوي التي مف شأنيا اف تسمح بانجاز الشعرية
نقػػػوؿ : اف الشػػػعرية ال يمكػػػف اف تتحػػػدد بجػػػنس دوف غيػػػره فيػػػي تػػػدخؿ فػػػي كافػػػة األجنػػػاس ولكػػػف 

 بحدود معينة وفقا  لقوانيف ذلؾ الجنس األدبي .



ت " فيقػوؿ : )) لػػيس الػنص ىػػو موضػػوع الشػعرية بػػؿ جػام  الػػنص ، أي مجمػػوع يػػينامػا " ج     
:  األنػواعنػص عمػ  حػدة ونػذكر مػف بػيف ىػذه كػؿ  إلييػاالخصائص العامػة المتعاليػة التػي ينتمػي 

دد الشػعرية ػ، وكما ىو واضح فانو يح (5)األدبية (( واألجناسالخطابات أو صيف التعبير  أصناؼ
كثيػر مػف " و  ؼ" تػودرو  أكدهوىذا ما كافة ة ػف األجناس األدبيػػويجعؿ منيا عنصرا  ميما  ينطمؽ م

فػي  أنكػرنجػد " بػاختيف " الػذي لنػاس األدبيػة ، حتػ  النقاد الػذيف اىتمػوا بموضػوعة الشػعرية واألج
البدء اف تكوف ىناؾ شعرية في األجناس النثرية السيما الرواية إال انػو سػرعاف مػا تحولػت قناعتػو 

 األبعػػادة نصوصػػو ، فقػػد درس ػ" دستويتسػػكي "موضػػحا  شعريػػ ألعمػػاؿوىػػذا مػػا يظيػػر فػػي دراسػػتو 
 .( 6)ت النص وما خمؼ النصالمغوية وما وراء المغة متعمقا  في دالال

مػػف جػػنس أدبػػي وىػػذا بػػدوره يحقػػؽ  ألكثػػروعميػػو يمكػػف القػػوؿ : اف الروايػػة تعػػد جنسػػا  جامعػػا       
اسػػتثمار المعطيػػات االنحرافيػػة التػػي  بإمكانػػوالروائػػي  فػػاف السػػياؽانحرافػػا  سػػياقيا  فضػػال  عػػف ذلػػؾ 

ة ىػػػو االنحػػػراؼ أو االنزيػػػاح أو الميمػػػة لمشػػػعري األساسػػػياتتجعمػػػو يمتػػػاز بالشػػػعرية ، اذ اف مػػػف 
العػػػدوؿ ، فمػػػا يصػػػاحب الػػػنص مػػػف تغيػػػر فػػػي التركيػػػب أو السػػػياؽ أو أي تصػػػرؼ فػػػي المعطػػػ  

  . إضمارهالنحوي أو الصرفي يؤدي إل  انحراؼ في المعن  سواء مف حيث توسيعو أو تكثيتو أو 
السػػيما عنػػدما لقػػارئ التػػي يمكػػف اف يتيػػد منيػػا ا األبعػػادفضػػال  عػػف ذلػػؾ ال يمكػػف اف نتجػػاوز      

شارية وعالمات رمزيػة ومرجعيػة الفتػة لالنتبػاه بحيػث تتسػمط عمػ  توجيػات يتضمف النص كثافة ا
ر المعػػاني بالمعػػاني المثػػارة لتحتػػز عمػػ  وظيتػػة التمقػػي لػػده القػػارئ وتحممػػو وتتجػػاوز بػػو مرحمػػة تػػد

إلػػ  رحػػػاب  الػػدخوؿالظػػاىرة ، إلػػ  التمتػػ  بالكشػػؼ الػػداللي والتػػأويمي ، وىػػذا بػػال شػػؾ جػػزء مػػف 
االنحػراؼ الشػعري داخػؿ الروايػة يمػنح الػنص بعػدا  تأويميػا  ويجعػؿ اف الشعرية ضمف الرواية ، أي 

 المتمقي يتحرؾ بذىنو في اتجاىات عدة ليصؿ إل  المعاني التي يثيرىا السياؽ .
مغػػوي الشػػعر وموسػػيقاه فػػي مػػنيجيـ ال أسػػاليبوال يختػػ  فػػاف بعػػض الػػروائييف قػػد اسػػتغموا        

فقػػد  األبعػػادلمحبكػػة القصصػػية مزيػػدا  مػػف  أعطػػواجػػاعميف منػػو عنصػػرا  مػػف عناصػػر االنتتػػاح . إذ 
بمضػػػموف القصػػة مػػػف خاللػػػو  إتيػػانيـمػػػف  أكثػػرطبيعػػة الشخصػػػيات  اوحػػػددو فعػػػؿ الصػػدفة  أطػػالوا

جبػػرا ( الػػذي امتػػازت رواياتػػو بالشػػعرية المتدفقػػة السػػيما فػػي وصػػتو وسػػرده  إبػػراىيـومػػنيـ ) جبػػرا 
ليػػا خصوصػػيتيا  اوصػػتي والسػػرد الحامػػؿ لرؤيػػة الشخصػػيات الداخميػػة . وشػػعرية المغػػة عنػػد جبػػر ال

يكشػػؼ عػػف خبايػػا الػػنص  أفوتتردىػػا ، فيػػو يحػػاوؿ مػػف خػػالؿ تمػػؾ المغػػة المجسػػدة لالنحػػراؼ ، 
ما ىي عميو فػي عتختمؼ  ا  أبعادليا  أشياءومكنونات الشخوص فيو يجعؿ الكممة وسيمة لتصوير 

دقػة اخترنػا روايػة ) السػتينة (  أكثػري نكػوف ػػػ، ولك أعمػؽدالليػة  أبعادتحمؿ  إنياظاىر النص أو 
جػػػاءت مػػػف تػػػأثره بالشػػػعر اذ تػػػتالقح فييػػػا تيػػػارات مختمتػػػة  ؛لالنحػػػراؼ الشػػػعري  أنموذجػػػا  بوصػػػتيا 

 إلػػ  جانػػب واسػػتعارةو تشػػبيوكتابتػػو لػػو فضػػال  عػػف ترجماتػػو المختمتػػة فبػػرزت التنػػوف البالغيػػة مػػف 
ة والرمز الديني والثقافي وذلؾ ضػمف انحرافيػة واضػحة لمسػياؽ فتجسػد فػي التركيػب بيعطلاتوظيتو 



والداللة والصوت وىي تيػارات امتزجػت بمغػة الروايػة فعػادت محممػة بنكيػة فييػا شػيء مػف التجديػد 
االمػر الػذي الػروائييف  أسػرابفػارؽ فيػو  أسموبا  حمؿ أي انو  ف جيمو ،ػكتاب الرواية م ال بالقياس 

 في مصاؼ المجدديف في األسموب الروائي . جعمو
ىذا األسػموب واسػتجالء خصائصػو وسػماتو .  فيالبحث عم   حتزولعؿ في ىذه المزية ما ي     

لكشؼ ىػذه الخصػائص المغويػة القائمػة عمػ  االنحػراؼ  األسموبيوعميو لـ أجد أفضؿ مف المنيج 
 ية ليذا السياؽ .والمؤدية لمشعرية واالنحراؼ عف المؤثرات التنية والنتس

تبن  المنيج األسموبي )) البحث في الوسائؿ المغويػة التػي تكسػب الخطػاب االعتيػادي ، أو       
األدبػػي خصائصػػو التعبيريػػة ، والشػػعرية ، فتميػػزه عػػف غيػػره وتتعػػده ميمػػة تحديػػد الظػػاىرة ، إلػػ  

سػيا ضػمف نصوصػيا دراستيا بمنيجية عممية لغوية وتعّد األسػموب ظػاىرة لغويػة فػي األسػاس تدرّ 
نقػديا  مػ  الػوعي بمػا  األسػموب التنػي إدراكػا  . فيي تمكف القارئ مف إدراؾ انتظػاـ خصػائص  (7)((

تحػػػػدد ىويػػػػة األسػػػػموب  أفظػػػػائؼ ، وىػػػػي بيػػػػذا تحػػػػاوؿ و تحققػػػػو تمػػػػؾ الخصػػػػائص مػػػػف غايػػػػات و 
 ه إل  النظاـ المغوي والجمالي .ؤ وتخصصو مف حيث انتما

 
، فػػػاف النظريػػػة األدبيػػػة تعكػػػؼ عمػػػ  دراسػػػة  واغثػػػارةتػػػو اغبػػػالغ وبمػػػا اف العمػػػؿ األدبػػػي غاي     

إلػػػ  تقديمػػػو لوظػػػائؼ  اغخبػػػاريوؿ بيػػػا الػػػنص األدبػػػي عػػػف سػػػياقو تحػػػالخصػػػائص المغويػػػة التػػػي ي
تأثيرية وجمالية وتصب في السؤاؿ عما يجعػؿ )) الخطػاب األدبػي التنػي المػزدوج الوظيتػة والغايػة 

غ المحتػػوه الػػداللي ويسػػمط مػػ  ذلػػؾ عمػػ  المسػػتقبؿ تػػأثيرا  يػػؤدي مػػا يؤديػػو الكػػالـ عػػادة وىػػو إبػػال
 .( 8)ضاغطا  بو ينتعؿ لمرسالة المبمغة انتعاال  ما ((

زؿ والتوزي  ، أي انتتاء ػوالتأثير يرتبط بالتأليؼ النصي الذي يراعي فيو الكاتب االختيار والع     
ت مػػف حيادىػػا وينتشػػميا مػػف مػػا يناسػػب مػػف صػػيف بالغيػػة وفنيػػة وتوزيعػػو عمػػ  نحػػو يخػػرج الكممػػا

) الكتابػػة فػػي درجػػة الصػػتر ( التػػي تتسػػـ بيػػا اغمػػب الكتابػػات النثريػػة ذات المنحػػ   المغػػة المعياريػػة
 التقريري إل  خطاب أدبي يحمؿ المعايير الجماليػة ويسيـ فػي خمؽ نص تميز بسطوتو .

النحػػراؼ الشػعري ضػػمف القائمػػة عمػ  ا األسػموبيةالمتغيػػرات  أىػـلػذا سػنعرض فػػي بحثنػا ىػػذا      
 -: أقساـرواية الستينة وىذا بدوره جعمنا نقسـ ىذه الدراسة إل  ثالثة 

 
 .مستوى األداء الصوتي     -1
 مستوى التحوالت التعبيرية وخصوصية الرؤية . -2
  المستوى الداللي -3

 
 



 مستوى األداء الصوتي
 
 

السػػتينة يتكػػوف مػػف وحػػدات كالميػػة يبغػػي مػػف إذا عممنػػا اف االنحػػراؼ الشػػعري ضػػمف روايػػة      
خالليا الروائي الوصوؿ إل  عمؽ الداللة فإننا ال يمكف اف ننكر الجانػب الصػوتي فييػا ودوره فػي 

 إنعاش القارئ .
وبمػا اف االنبثػػاؽ المسػػاني لمػػنص يمثػػؿ )) سمسػػمة مػف الحيػػؿ التعبيريػػة التػػي ينبغػػي اف يتعميػػا      

لػػػؾ التتعيػػػؿ ال يػػػتـ إال بعػػػد اف تصػػػمو األفكػػػػار واالنتعػػػاالت والرغبػػػات ، فػػػاف ذ ( 9)المرسػػػؿ اليػػػو ((
 بوساطػة نسؽ عرفي مف الرموز الصوتية المولودة توليدا  اراديا  .

فمو اقتربنا مف قوؿ ) ابػف سػناف ( فػي اف الكػالـ ىػو )) الصػوت الواقػ  عمػ  بعػض الوجػوه       
 صوت . أليقنا اف ال وجود لممتوظ لساني مف غير ( 11)((

وىنػػا البػػد مػػف التسػػاؤؿ إذا كػػاف كػػؿ ممتػػوظ لسػػاني لػػو خصائصػػو الصػػوتية فكيػػؼ الحػػاؿ مػػ       
 سياقات شعرية قائمة عم  االنحراؼ التركيبي والداللي ؟ 

وقػػد أشػػار العديػػد مػػف العممػػاء إلػػ  أف ) عمػػـ األصػػوات ( ىػػو أسػػاس كػػؿ دراسػػة لغويػػة سػػواء      
 عػػف تأكيػػدىـ أف الدراسػػة المغويػػة تعتمػػد اعتمػػادا  كميػػا  عمػػ  أكانػػت الدراسػػة نظريػػة أـ عمميػػة فضػػال  

دراسة األصوات والبد ألي لغػة متطرقػة أف تعتمػد عمػ  قواعػد صػوتية وأنمػاط تنغيميػة موثػوؽ بيػا 
 . ( 11)ومنيـ العالـ ) ىنري مويت ( و ) فيرث (

السػػػياقات وىنػػػا ال بػػػد مػػػف القػػػوؿ أف المسػػػتوه الصػػػوتي يحتػػػؿ بخصوصػػػية السػػػيما ضػػػمف       
الشعرية في رواية الستينة فقد توفر فييا إيقاع يدعـ شػعرية المغػة إذ تكػررت الصػيف التػي ليػا وقػ  
عمػػ  السػػم  فضػػال  عػػف الموسػػيق  الشػػعرية لمسػػياؽ التػػي منحتػػو بعػػدا  صػػوتيا  مميػػزا  ، ولعػػؿ ىػػذا 

تو عمػ  النتػوس  يذكرنا بقوؿ الناقد ) جورج دييامؿ ( : )) اف موسيق  األسموب شرط الـز لسػيطر 
 –. نعػػـ اف الروائػػي الحػػؽ ىػػو الػػذي يعػػرؼ قبػػؿ كػػؿ شػػيء بعػػض أسػػرار الحيػػاة لكنػػو أيضػػا  رجػػؿ 

يمجػػػأ فػػػي التعبيػػػر عمػػػا يعمػػػـ إلػػػ  موسػػػيق  لتظيػػػة يسػػػتخدميا بطبيعتػػػو فيتميػػػز بيػػػا كإمػػػارة ختيػػػة 
 .( 12)لخصائص نتسو ((

أسػموبية واضػحة اذ حػاوؿ جبػرا  ولعؿ أول  ىذه المظاىر الصوتية التكػرار الػذي يمثػؿ ظػاىرة     
اف يبػػرز ظػػاىرة تكػػرار الكممػػات وتكػػرار لمػػوزف وىػػي تتػػوافر لتحقيػػؽ ظػػاىرة صػػوتية تميػػز أسػػموب 

 الكاتب عف غيره وتميز الرواية عف غيرىا .
فتي النص اآلتي مثال : )) اف أكستورد أضافت إلػ  كبرىػا كبػرا  ، والػ  أنتتيػا أنتػة ، ولكنيػا      

برياء تذوب في الخجؿ ، وتتالش  عندما يستثار ىميا . لقد كانت كمف يجػاري في الوقت نتسو ك
عابري السبيؿ ثـ يوقتيـ عطش  عم  بابو . وال يتذمروف لمعطش غريب ! العطػش يػذكرني دائمػا  



بمم  . حت  اسميا يحرؾ أغوار العطش فػّي . وقػد كػاف حبنػا عطشػا  وبقػي فػي جتػاؼ العطػش . 
 13) تروي : عطش اليي ، تتحمؾ رغـ ذلؾ كمو في زمػرة المتصػوفيف ((تنتتخ مف شرب الماء وال 

 ). 
نالحظ التكرار عم  مستوه الجناس ) كبرىا كبرا  ( و ) أنتتيا أنتة ( فضال  عػف تكػرار لتظػة      

) العطػػش ( إذ حػػاوؿ بتعمػػو اف يركػػز عمػػ  مواقػػؼ معينػػة أثػػارت فػػي نتسػػو الشػػجوف والحنػػيف إلػػ  
 ؾ أسيـ التكرار في تكويف إيقاع لو اثر في نتس المتمقي .حبيبتو . إل  جانب ذل

ونقرأ في موض  آخػر : )) الكػؿ يعمػـ انػو يكػذب ، اكػذب عميػؾ وتكػذب عمػي والشػاطر مػف       
والظروؼ مواتية  –حسبما تقتضيو الظروؼ  -يجعؿ أكذوبتو أروع ، أو افض  ، أو افتؾ أو أتتو 

ؤمف بالحرية : انو يكذب انو يييػ  لػؾ زنزانػة وذاؾ يقػوؿ لخمسيف نوعا  مف الكذب ىذا يقوؿ انو ي
انو يؤمف بالشعب : انو يكذب، راج  حسابو في المصرؼ بعد مدة ، انظر إل  البيت الػذي ابتنػاه 
فػػي ىػػذه األثنػػاء . إلػػ  قنػػاني العطػػر التػػي تراكمػػت عمػػ  منضػػدة زوجتػػو أو خميمتػػو . وكممػػا انقمػػب 

ف والصػػادقيف ، فػػػي األلػػػؼ ، ضػػائ  متحسػػػؼ ، سػػػاذج ، األحػػواؿ ظيػػػرت فئػػػة جديػػدة مػػػف الكػػػذابي
حائر ، بائر ، ال يتيـ ماذا إال يتقدـ في الحياة .. ليكف ما يكوف لقد سئمت ، زىقت ، خرقت ... 

))(14 ). 
 
 

لنالحظ وفي نص واحد تكرار مف نوع آخر فيو إل  جانب تكراره لكممة الكذب ألتي يريد بيا      
وانحطاطػػػو . فيػػػو يكػػرر الصػػػيف الصػػػرفية التػػي سػػػاىمت فػػػي تمػػػويف  التركيػػز عمػػػ  زيػػػؼ المجتمػػ 

اغيقاع فنجده يكرر ) أروع ، افضػ  ، افتػؾ ، أتتػو ( وىػو وزف افعػؿ إلػ  جانػب تكػرار لػوزف اسػـ 
التاعؿ ) ضػائ  ، سػاذج ، حػائر ، بػائر ( وتكػراره ل فعػاؿ الماضػية ) سػئمت ، زىقػت ، فػررت ( 

قاع بسرعة في مقابؿ بطء السياؽ مما منح النص تموجػات ومواض  أخره كثيرة أضتت عم  اغي
موسػػيقية ،  لػػيس ىػػذا فحسػػب فقػػد كػػاف ضػػمير المخاطػػب المتوغػػؿ فػػي السػػياؽ لػػو اثػػر فػػي جػػذب 
السام  والمتمقي الف مف أىـ مكونات اغيقاع النثري ىي )) عناصر تركيبيػة لغويػة أوال والنبػرة أو 

 .( 15)وعناصر تتعمؽ بدرجة النغمة ثالثا  (( التموجات الموسيقية بيف شػدة وضعؼ ثانيا
فكانػػػت ىػػػذه الموجػػػات الموسػػػيقية والنبػػػرة المتغيػػػرة اسػػػموبا  واضػػػحا  لمكاتػػػب ارتػػػأه مػػػف خاللػػػو      

التخمص مف اغيقاع المستمر الذي يضتي الممؿ لرتابتو فقد لجأ إل  توزي  النبر بيف الميف والشػدة 
 النحراؼ . والبطء والسرعة ولـ يأت ذلؾ إال مف ا

ونطػػال  أيضػػا : )) فػػي ىػػذا المجػػاؿ المػػنغـ المػػوزع بػػيف أجػػواؽ كػػأجواؽ المسػػرح اغغريقػػي ،      
أره الحيػاة ، أره حيػػاتي ، أره ارضػي ، أره بػػالدي ، أره مػا أنجػػزت ومػا حققػػت فيػو وأخيػػرا  مػػا 



ويعنػي كػؿ شػيء  انا وأنت إال ىباء بيف ىذه األنعاـ ، ىباء في سديـ الكوف ، ىباء ال يعنػي شػيئا  
))(16 ). 

إذ يكرر ىنا التعؿ ) أره ( الذي يتكرر ضػمف جمػؿ قصػيرة يتسػارع فػي اغيقػاع بػيف تواترىػا      
إلػ  اف يصػؿ إلػػ  الضػميريف ) انػا وأنػػت ( ىنػا يتباطػأ اغيقػػاع  المتسػارع الػذي قبمػػو ، وعميػو فػػاف 

وه المعنػ  . فينػاؾ رغبػة الكاتب يحاوؿ اف يحقؽ موازنة عم  مستوه الصوت وموازنة عم  مسػت
 وأمؿ في العودة وىناؾ واق  ميشـ مناقض .

وفي موض  اخر نقػرأ : )) انػا ، اف كانػت لػدي عاطتػة حقيقيػة ، فيػي عاطتػة دينيػة صػوفية      
اف شػػئت عػػػواطتي تتحػػػرؾ بموسػػػيق  الكنيسػػة فاأللحػػػاف التػػػي تتصػػػاعد أليمػػة جريحػػػة مػػػف حنػػػاجر 

ي السقوؼ الشاىقة ، وىػذه اغشػارات الضػارعة كاشػتة إلػ  ا  المرتميف ، ألحاف األرغف ليا دور ف
ىػػػذه كميػػػا تغمرنػػػي بأحاسػػػيس  –ورب األربػػػاب وممكػػػوت السػػػماء وحمػػػؿ ا  كامػػػؿ خطايػػػا العػػػالـ 

 –أتمػػزؽ فرحػػا  وطربػػا  واسػػ  وحزنػػا  ، الف الجمػػاؿ حػػزيف  –كاليسػػتريا فانػػا أريػػد اف أتمػػزؽ عنػػدىا 
والمالئكة التي تحمؿ كؤوسا  تممؤىا مف الدـ القاطر مف يػدي أجمؿ ما في الحياة حزيف كبالدي ، 

جماؿ مقدس ضارع ، خاش  ، ناص  الشتتيف ، واس  الحػدقتيف وكمػو  –المسيح المصموب جميمة 
 .( 17)مضمخ بالدموع ((

فنالحظ في ىػذا الػنص تعبيػرات تنتػاب صػوت المػتكمـ مػف ىبػوط إلػ  صػعود والعكػس وذلػؾ      
اعر الغضب والنتي واغثبات والتيكـ واالستغراب ىذا التػداخؿ الصػوتي جػاء في محاولة لبياف مش

بتعػػػؿ توافػػػؽ النسػػػج فػػػالنص يبػػػدأ فػػػي مسػػػار صػػػوتي ىػػػابط يصػػػبح متسػػػرع إلػػػ  اف يصػػػؿ السػػػياؽ 
المتضػػمف ل حػػواؿ المتكػػررة ) فرحػػا  ، ضػػربا  ، واسػػ  ، وحزنػػا  ( حيػػث يتسػػارع اغيقػػاع ويػػزداد فػػي 

لشخصية ويعاد البط  ومػػف ثػـ يتسػارع بتعػػػؿ تكػرار عبػارات ) ضػارع الصعود ليؤكد شدة انتعاؿ ا
، خاش  ، ناص  ، واس   ... (( إذ يحاوؿ مف خالؿ ىذا التناوب الصوتي بيف البطء والسرعة ، 
اليبػوط والصػػعود اف يحقػػؽ لمقػػارئ صػورة سػػمعية يتتاعػػؿ معيػػا وينػدمج  مػػ  حقيقػػة تمػػؾ المشػػاعر 

 المتداخمة .
جبرا يشدد في نسػج البنيػة الصػوتية لمسػياقات الشػعرية ويػدقؽ فػي أحكػاـ عباراتيػا  وعميو كاف     

الموسػػيقية وضػػبط سػػياقاتيا النغميػػة أي اف األسػػموبية الصػػوتية ليػػذه السػػياقات تقػػـو عمػػ  خطػػوط 
 ثابتة .

 
 
 
 
 



 مستوى التحوالت التعبيرية 
 وخصوصية الرؤية

 
 

إل  رصد وتحديد األنماط التركيبية والتعبيرية التي تنبػ  مػف  يسع  ىذا الجزء مف الدراسة        
  االنحراؼ الشػعري داخػؿ روايػة ) السػتينة ( ػػتكرار أو توارد ظاىرة لغوية ضمف السياؽ القائـ عم

 الداللة وتميزىا . إظيارفي  أثرىافضال  عف توضيح 
 واألفعاؿواألدوات  باأللتاظتتعمؽ والتعبيرية التي  األسموبيةالمالمح  أىـلذا سوؼ نركز عم       

مػػف خػػالؿ ورودىػػا ضػػمف سػػياقات معينػػة  أىميتيػػاالتػػي تمثػػؿ وحػػدات ومؤشػػرات تعبيريػػة تكتسػػب 
وفػؽ صػياغات معينػة ليػا دالالتيػا الخاصػة ؛ أي اف ىػذه عمػ  وبتعؿ انتقائيػا واختيارىػا وتكرارىػا 

تؤسس خصوصية السػياؽ وعميػو تدخؿ في عالقات م  ما يسبقيا وما يمحقيا ل األسموبيةالوحدات 
" الجرجاني " إذ ركز عم  أىمية )) تعميؽ الكمـ بعضػيا  أكػدهذا ما ػتظير خصوصية الرؤية . وى

 ليتحقؽ انتظاـ السياؽ وتترتب داللتو . ( 18)ببعض وجعؿ بعضيا بسبب مف بعض ((
عػف طريػؽ )) فالسرد بما فيو مف تقنيات يتضمف صياغات تمتاز بوحدات متجاورة تتمتصؿ      

إذ تػػرتبط وحػػداتيا  ( 19)التػػي تنتمػػي إلػػ  مجػػاالت وظيتيػػة متباينػػة (( اغدراجسمسػػمة مػػف عمميػػات 
 سياقات متميزة . أثرىابعالقات تكوف عم  

 لذا سنحاوؿ ىنا استبطاف المستوه التعبيري ودوره فػػي تمثيؿ الشعرية انطالقا مف النص .     
 
ية وتوجيػات الرؤيػػة النتسػػية وجػػدنا اف االنحػػراؼ الشػػعري فعمػ  مسػػتوه تعالقػػات الجممػػة السػػرد -

ضػػػمف سػػػياقات جبػػػرا اعتمػػػد سػػػياقات تعبيريػػػة قائمػػػة عمػػػ  تػػػرابط مجموعػػػة مػػػف الجمػػػؿ ذات 
 ة االختيار والتوزي  لجزئيات النص .فرادالخصائص التركيبية المتأنية مف 

ضػػػح نحػػػو الصػػػياغات ميػػػؿ جبػػػرا الوا نعػػػايفومػػػف خػػػالؿ االنحػػػراؼ الشػػػعري داخػػػؿ روايػػػة السػػػتينة 
الجمػؿ المركبػة ذات االرتبػاط الػداللي المرافػؽ لمرؤيػة النتسػية  إيػرادالمطولة ، إذ نجده يػنغمس فػي 
لغتػػػو الشػػػعرية عمػػػ  الجمػػػؿ االسػػػمية  تشػػػييدفػػػي   كػػػيت هإذ نجػػػد، وتحوالتيػػػا داخػػػؿ ىػػػذه السػػػياقات 

ؽ النتسػي واالنتعػالي التػدف اسػتيعابفػي  أسػيمتالوصتية والتعمية ذات التركيب الممتد وىي جمؿ 
سنادالمتغير الذي انتاب الشخصيات   القيـ الجمالية في النص . وا 

: )) ىكػػػذا يممنػػا نحػػو الشػػمس الغاربػػػة ، تنزلػػؽ انزالقػػا  إلػػ  عػػػرض فعمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ نقػػرأ      
تمازجػػػت الميػػاه والسػػػماء فػػػي احمرارىػػا واصػػػترارىا ، وصػػوب عتمػػػة باىتػػػة  ألوانػػا  البحػػر ، لتحتػػػرؽ 

الحيػة  األشياءتنتس الروح في  األنغاـبيا بقايا مف نور يومض ويخمد ، تتنتس في ثناياىا عمقت 
. ىكػػػػذا يكػػػػوف الػػػػدخوؿ إلػػػػ  الجنػػػػة ؟ الرطوبػػػػة ، العتمػػػػة ، السػػػػقوؼ الشػػػػاىقة العتيقػػػػة ، والتراتيػػػػؿ 



، حناجرىػػا تصػػدح كػػأبواؽ يػػـو القيامػػة . االمتػػداد ، العمػػو ، التػػراغ ، الظػػالـ  أجػػواؽالبيزنطيػػة مػػف 
ويتمػػػوه خالليػػػا سػػػحب النحػػػور ويخػػػالط الرائحػػػة الطيبػػػة عبػػػؽ مػػػف دخػػػاف شػػػموع مئػػػات  – األشػػػعة

 ( .21)الشموع ... ((

فكمػػا ىػػو واضػػح نجػػد الكاتػػب ينػػاوب بػػيف الجمػػؿ االسػػمية والتعميػػة ذات االمتػػداد الػػداللي إذ      
عنصػرا  ميمػا  مػف  يستغؿ اغمكانيات التي تسيـ في إطالػة الجممػة وذلػؾ بتعػؿ الػربط الػذي يعػد ))

 األلتػػػاظعناصػػر النظريػػػة النحويػػػة وعػػػامال  ال يقػػػؿ أىميػػػة فػػي عمػػػـ المعػػػاني لتيػػػـ المعنػػػ  وانتظػػػاـ 
))(21 ). 

فيسػػػػتخدـ أدوات العطػػػػؼ التػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي توالػػػػد التراكيػػػػب واسػػػػتطالة الجمػػػػؿ ضػػػػمف السػػػػياؽ      
حػػػرؼ  أسػػػيـفقػػػد يػػػوحي بالتنػػػامي التكػػػري والتصػػػاعد االنتعػػػالي . السػػػردي والوصػػػتي عمػػػ  نحػػػو 

العطػػػؼ ) الػػػواو ( ) وصػػػوب ، ويخمػػػد ، والتراتيػػػؿ .. ( فػػػي تشػػػكيؿ تعالقػػػات نصػػػية جمعػػػت بػػػيف 
التبئير الداخمي والخارجي لمشخصية ، فػالراوي ىنػا يجمػ  بػيف رصػده لحركػات الشخصػية الظػاىرة 
ومشػػػاعرىا الداخميػػػة وىػػػذه التحػػػوالت جػػػاءت بصػػػيف متواشػػػجة جسػػػدت مرونػػػة فػػػي حركيػػػة السػػػياؽ 

تت مضامينو النتسية المتمثمة في رغبة العودة إل  الػوراء حيػث نسػائـ الػذكريات بمػا فييػا مػف وكش
  توليػػد جمػػؿ ػالتػي تولػػد معػػاني جديػػدة وتسػاعد عمػػ بػػالنعوت. فضػػال  عػف ذلػػؾ يسػػتعيف  وأمػػؿفػرح 

( ... د ) الشػمس الغاربػة ( ) السػقوؼ الشػاىقة العتيقػة ( ) التراتيػؿ البيزنطيػة ػػػػػأخره مترابطػة فتج
فػت لالنتبػػاه إذ مػػنح السػػياؽ ال نحػػوالوصػػتي الػذي تكػػرر فػػي نصوصػػو الشػعرية عمػػ   اغسػػنادىػذا 

 ف مسار لغة الرواية .ػميزة شعرية انحرفت ع
تقػػديـ مػػا  أسػػموبإلػػ  جانػػب ذلػػؾ يبػػرز االنحػػراؼ واضػػحا  عمػػ  المسػػتوه التركيبػػي مػػف خػػالؿ  -

وقدرتػػو عمػػ  الػػتمكف مػػف  ألديػػباحقػػو التػػأخير وىػػو صػػياغة ميمػػة تظيػػر مػػف خالليػػا موىبػػة 
اف المغة ال تقػؼ عنػد الكممػة المجػردة انمػا فػي  إذالذي تستحقو ، المغة ووضعيا في الموض  

انتظػػػػاـ تمػػػػؾ الكممػػػػات فػػػػي مجموعػػػػات واخػػػػتالؼ معانييػػػػا تبعػػػػا  لمعبػػػػارة التػػػػي تػػػػرد فييػػػػا وتبعػػػػا  
الجممػة فػال  إطػارؿ داخػ لموضعيا داخؿ الجممة ، فالمغػة العربيػة تتمتػ  بقػدر واؼ مػف الحريػة

 .  ( 22)يحدىا موض  معيف
وقد حظيت ظاىرة ) التقديـ والتأخير ( عند " عبد القاىر الجرجاني " باىتماـ واس  السيما        

في كتابو ) دالئؿ اغعجػاز ( مبينػا  المزايػا األسػموبية والعمػؿ البالغيػة التػي مػف اجميػا يػأتي التقػديـ 
ـم المحاسػػف واسػػ  التصػػرؼ بعيػػد الغايػػة الوالتػػأخير ، )) بػػاب كثيػػر التوا ػػ عػػف لػػؾ  يتتػػريػػزاؿ  ئػػد جُّ
ال تزاؿ تره شعرا  يروقؾ سمعو ، ولطؼ عنػدؾ ، أف قػّدـ فػي شػيء بديعو ويتضي لؾ إل  لطيتو 

وقد اخرج ىػذه الظػاىرة عػف دائػرة العنايػة واالىتمػاـ  إلػ   ( 23)وحّوؿ المتظ عف مكاف إل  مكاف ((
سػتدعت ىػذه العنايػة واالىتمػاـ إذ يقػوؿ : )) قػد وقػ  فػي ظنػوف النػػاس التػي ا األسػبابالبحػث فػي 



مػف غيػر اف يػذكر مػف ايػف تمػؾ العنايػة وبػـ كػاف  أىػـانو يكتي اف يقاؿ انو قدـ لمعناية وألف ذكره 
 .( 24)(( أىـ

 زادىػػذه الظػػاىرة ، عمػػ  المغػػة العربيػة مرونػػة ومقػػدرة حركيػػة عمػػ  عناصػػرىا ممػػا  أضػػتتفقػد      
والمنشئيف في التتنف في التعبير عف المعاني والدالالت التي تػدور فػي نتوسػيـ  األدباءاـ مف اىتم

خػػرج الكػػالـ بيػػا ، إذ اف تقػػديـ الوحػػدات يالحػػاؿ والصػػورة التػػي يػػراد اف  وذلػػؾ بحسػػب مقتضػػيات
يعمػو بػو الػذي المغوية أو تأخيرىا ال يعني تغير مواقعيا فحسب بؿ تظير بيذه الباب مزيػة الكػالـ 

جمػؿ ملمتركيػب النحػوي ل األصػميفضال  عما يؤديو مػف تغيػر فػي السػياؽ  ( 25)أسموبعم   سموبأ
 القائمة عم  االنحراؼ الشعري ويشحف السياقات الجديدة بالدالالت الحديثة والمعاني المختمتة .

: )) نقػرأ  رفعم  سبيؿ المثاؿ ال الحص براوقد اتضح ذلؾ جميا  في المستوه التركيبي لمغة ج     
 باآلبػػاء، وفييػػا الخيبػػة  باألبنػػاءات كثيػػرة فييػػا المػػوت وفييػػا المػػرض وفييػػا الخيبػػة غصػػفػػي الحيػػاة 

. فييػا المػوت والقتػؿ . وخيانػة الصػديؽ  األصػاب فييا الشػمس التػي تحػرؽ القتػا والبػرد الػذي يشػؿ 
مػف تحمميػا أو البػد ولكننا نتحمميا اف شرا  واف خيرا  نتحمميػا مػا دمنػا ال نسػتطي  االنتحػار فػال بػد 

عنػو التحديػد .  كبره ىػي ىػذا الػذي يعجػزمف االدعاء بالجمد والبطولة في تحمميا ولكف العضة ال
 .( 26)ىي اف تق  في ىوه صاحبتو بيف يديؾ ، وال تناليا ((

يتجمػ  تقػديـ  فكما ىو واضػح الصوتية لالنحراؼ الشعري يظير بتعؿ التقديـ والتأخير القيمة     
يػػة واضػػحة وىػػو الخيبػػة حائداللػػة اي األسػػموبيإذ يحمػػؿ ىػػذا السػػياؽ  تكػػرارهالمبتػػدأ أو  عمػػ  الخبػػر

م  ) الحيػاة ( ػوالعجز ، إذ يحاوؿ بتعؿ تقديـ الجار والمجرور ) فييا ( العائػد عػ واغحباطواليأس 
ثػػارةوتوجيػػو عنايػػة القػػارئ لػػو  المتقػػدـ أىميػػةتتأكػػد مػػف خاللػػو  ا  واضػػح ا  اف يحقػػؽ انحرافػػ زعػػو نوا وا 

مػػا يخػػتمج الشخصػػية مػػف ىػػواجس واحباطػػات . وتتػػواتر ىػػذه الصػػيغة األسػػموبية فػػي  إزاءالنتسػػية 
 اغمب المواض  الممثمة لمغة الشعرية ضمف السرد الوصتي .

  : )) مف النافػذة رأيػت البحػر ييػبط فػي خػط مقعػر ىائػؿ ، ثػـ ينتػتح ويتعػاظـ ليصػدـ ػػفنطال     
   .( 27)ه التائر عم  الزجاج ... ((الستينة بثقمو كمو ، راشقا  زبد

"   أطمقيػػاي تسػػمية ػػػػػتمثػػؿ مكػػاف العتبػػة وى ألنيػػاف النافػػذة ( ػػػػ) م دـ الجػػار والمجػػرورػػػػفينػػا ق     
ف ػػػؿ بيػػػد التاصػػػة الحػالعتبػ ثؿ النافػذةػػ، إذ تم ( 28)) دستويتسكي ( ألعماؿباختيف " ضمف دراستو 

 حوف بالتوتر والقمؽ واالضطراب .ػػأـز والمشػػف المتػػػا الزمػػػتقدميؿ ػػف كشتت بتعػػف مختمتيػػعالمي
مي ػػػػاء التعػػػػف اكتسػاب )) البنػػػػي تتضمػوه التركيبػػػػػ  المستػػػػوالت عمػػػػد تحػػػػؾ نجػػػف ذلػػػػال  عػػػفض -

 .( 29)المناسب مف خالؿ النظـ ((اه الزمني ػػاالتج
 
 
 



)) اعمػػـ اف معػػاني الكمػػـ معػػاف ال تتصػػور إال فيمػػا وىػػذا مػػا يؤكػػده الجرجػػاني فػػي قولػػو :         
، إذ يتحقػػؽ اخػػتالؼ بػػيف الػػزمف الصػػرفي والػػزمف النحػػوي وذلػػؾ بتعػػؿ تبػػايف  (31)بػػيف الشػػيئيف ((

انتظػػاـ التعػػؿ فػػي السػػياؽ ، إذ اف الػػزمف الصػػرفي مػػا يػػدؿ عميػػو التعػػؿ بطبيعػػة بنائػػو المغػػوي امػػا 
الكبػػػره التػػػي تحػػػدد المعنػػػ   يمثػػػؿ )) القرينػػػة –السػػػياؽ  – ألنػػػوو دورا  ػػػػػػالنحػػػوي فيمعػػػب لمسػػػياؽ في

 .( 31)(( األفعاؿالزمني في استخداـ 
لسػػػانية ذات طػػاب  فعمػػي يشػػػكؿ نسػػبة ال بػػأس بيػػػا  إبػػالغ أنظمػػةوتشػػمؿ لغػػة جبػػرا الشػػػعرية      
 الرواية ولكف بدالالت سياقية مختمتة ، إذ نجد خرقا  فػي الداللػة الوضػعية لمتعػؿ وىػذا أروقةداخؿ 

وتتضػي القػػراءة إلػػ  وجػود البنػػاء التعمػػي  عمػػ  مسػتوه الصػػياغة التركيبيػػة . بػال شػػؾ يحقػؽ عػػدوال  
والمسػػتقبمية إذ نجػػد داللتػػو ضػػمف السػػياؽ الشػػعري تتحػػوؿ إلػػ  داللػػة  يػػةاآلنالمضػػارع ذي الداللػػة 

 . ماضوية لذا سنقؼ عند بعضيا لنكشؼ عف االنحراؼ واالنزياح جراء االقراع الزمني لمتعؿ
مثال  : )) قبؿ سػنيف كثيػرة كتبػت شػيئا  عػف أجػراس  اآلتيفمو تتبعنا األفعاؿ الواردة في النص     

،  اغنسػافالذاكرة وىي تجمجؿ في كيوؼ جوفية صػامتة صػمت الػزمف السػحيؽ الػذي يمػؼ تػاريخ 
 .( 32)يء بالذكره والرؤه ((ػالصارخ اليادر ، صمت ممذا التاريخ ػػى

مػا يػدور فػي ذىػف الشخصػية وجسػدت  مضارعاف عم  خالؼ، يمؼ ( . ) يجمجؿ  فالتعالف     
ة ػفاتخػذت األفعػاؿ ىنػا داللػ اآلنيػة اغحساسػاتتمػؾ  أثرىػاشعورىا إزاء حػدث مضػ  فتولػدت عمػ  

الماضػػػي المسػػػتمر داخػػػؿ السػػػياؽ وذلػػػؾ بتعػػػؿ الظػػػرؼ ) قبػػػؿ سػػػنيف ( والتعػػػؿ الماضػػػي ) كتػػػب ( 
 الداللي . اغفراغوعميو يحقؽ 

: )) كػاف  اآلتػيي الػنص ػػالتعؿ المضارع مف داللتو كما ف إفراغـ األفعاؿ الناقصة في وتسي     
كػأف الشػمس الحػارة تطمػؽ طاقػاتيـ  أشػدىا  ػػػي الباخرة عمػالصباح في عنتوانو ، وحركة الركاب ف

 .( 33)(( .الكامنة ، يركضوف ويضحكوف ويصرخوف ، ويمعبوف .
 
 
 
اؿ المضػػارعة اكتسػػب داللػػة المضػػي مػػػف خػػالؿ التعػػؿ النػػاقص ) تػػوالي فػػي إيػػراد األفعػػىػػذا ال     

 إل  داللة ماضية . زمف الحدثكاف ( الذي قمب 
ة ػضػي ، إذ تػرد قػرائف لتظيػة سياقيػاويتجسد اغفراغ بتعػؿ نتػي الحػدث وقمػب داللػة الػزمف الم     

 تتمثؿ في دخوؿ ) لـ ( عم  التعؿ المضارع التي تقمب زمنو إل  الماضي .
لـ ينصتؽ الباب المجػاور لػـ يبػؽُّ فػي جػوفي مػا أخشػ  عميػو فنطال  عم  سبيؿ المثاؿ : ))      

 .( 34)االندالؽ . ولـ يبؽُّ في رأسي دـ يحتظ لي االتزاف .. ((



كثير وىي صياغة حققت انتياكا  دالليا  لداللة األفعاؿ المضػارعة وعم  شاكمة ىذه الصياغة      
 حولت داللتو إل  الزمف الماضي .) ينطمؽ ، يبؽ ، يحتظ .. ( و 

 
 المستـــوى الداللـــــي

 
  

بػػػد مػػػف وقتػػػة إزاء رأي القبػػػؿ الولػػػوج فػػػي تحميػػػؿ لغػػػة جبػػػرا الشػػػعرية عمػػػ  المسػػػتوه الػػػداللي       
: )) الكػػػالـ عمػػػ   إذ يقػػػوؿ األسػػػموبمنيػػػا فػػػي تحميػػػؿ  اغفػػػادةالتػػػي حاولنػػػا  الجرجػػػاني وطروحاتػػػو

ال تصػؿ منػو إلػ   آخرتصؿ منو إل  الغرض بداللة المتظ وحده ، وضرب  أنترب ض ضربيف :
الغرض بداللة المتػظ ، ولكػف بػذلؾ المتػظ عمػ  معنػاه الػذي يقتضػيو موضػوعو فػي المغػة ، ثػـ نجػد 

 ( .35)عم  الكتابة والتمثيؿ (( األمرذا ػ  الغرض ومدار ىػػتصؿ بيا إل المعن  داللة ثانية لذلؾ

ي ( ) المعػػػاني نو ) القرطػػػاجػػػػػػعمي أطمػػػؽو مػػػا ػػػػػتأكيػػػد المعنػػػ  ومعنػػػ  المعنػػػ  وى وفػػػي ىػػػذا     
وىنػاؾ معنػ  ختػي نصػؿ إليػو مػف  نصؿ اليو مف غيػر واسػطة ا  ( أي اف ىناؾ معن  ظاىر الثواني

خػػالؿ المعنػػ  الظػػاىر . أي اف المعنػػ  الظػػاىر يمثػػؿ مرجعػػا  لممعنػػ  الثػػاني أي يجػػب اف يكػػوف 
 .( 36)اىناؾ وجو يجم  بينيم

مػػػز والتشػػػبيو واالسػػػتعارة فػػػي نصػػػوص ) جبػػػرا ( ر ي اسػػػتخداـ الػػػػػويتنػػػوع المسػػػتوه الػػػداللي ف     
التعبيػر ، أي انػو ينػوع فػي  وأسػاليبالشعرية وذلؾ تبعا  لتنوع الرؤيػة الجماليػة ومصػادر الموضػوع 

 معطياتو األسموبية في التوظيؼ الداللي . 
ي وصػػؼ شخصػػياتو وسػػبر أغوارىػػا الداخميػػة وىػػي صػػيغة يتيػػد مػػف الطبيعػػة فػػ هفمػػثال  نجػػد      
ف محاولتػو ػػػػميزتو عف غيره مف الكتاب الروائييف وىذا جزء مف رؤيتو الرومانسية ، وجػزء م رمزية

 أبحػاره أثنػاءفػي ي السطور األول  وضمف رؤيػة الشخصػية ) عصػاـ السػمماف ( ػفتلتعميؽ الداللة 
بوصػػتو لتمػػؾ الرحمػػة )) اؽ يبتػػو ) لمػػ  ( يسػػتيؿ السػػف األشػػخاص ىاربػػا مػػف حبيػمػػ  مجموعػػة ػػػػم

وقػػد عػػاد البحػػػر اليػػـو إلػػػ   العطػػػوؼ ، األشػػيبالبحػػر جسػػر الخػػػالص ، البحػػر الطػػري النػػػاعـ ، 
فػي وجػو السػماء بػالزىر والشػتاه العريضػة  تقػذؼعصػارة التػي لمعنيؼ  إيقاعلطـ موجة العنتواف : 

إلػ  الشػاط   !إلػ  جػزر العقيػؽ  !عمػ  الغػرب ، كالشراؾ المذيػذة ، البحػر خػالص جديػد  واألذرع
ال بعض الميالي الغػادرة إالباكية ت النسيـ ، ولم  تثالبحر ون دربة الحب مف زبعميو  انبثقتالذي 

 ( .37)(عم  عيني ، لم  ستكوف أيضا ىنا ( ةراكضالبأىميا مف اجمي ، الضاحكة ، 

ـ الشػعرية ، تجػد ػصورىػ وفيالرومانسػا اف ىذا البحػر احػد معجػزات الطبيعػة التػي ينيػؿ منيػ      
) جسر الخالص ( ) الطري –د استعار لمبحر صتات ػجبرا يتيد منو الستكماؿ صورتو الشعرية فق



( ) النػػاعـ ( ) األشػػيب ( ) العطػػوؼ ( وىػػي صػػتات حػػاوؿ مػػف خالليػػا اف يكشػػؼ عػػف مضػػاميف 
 الرواية .

 األمػػافالباعػث عمػ   –تعػب السػائر بيػدوء ال فؿ المسػجػيشػبو البحػر بالر  األولػ فتػي العبػارة      
تبػيف بعػودة الشخصػية إلػ  ماضػييا اذ يقػؼ مػف خػالؿ االسػترجاع عمػ  توىذا مسار الرواية التػي 

تػػتالطـ إذ يصػػؼ البحػػر بػػالعنتواف  األولػػ التػػي حممتػػو إلػػ  ىػػذه المرحمػػة وبعػػد السػػطور  األسػػباب
ر الوصػػػؼ يعكػػػس التحػػػوؿ الػػػذي صػػػؿ إلػػػ  الشػػػراؾ المذيػػػذ وىػػػو تحػػػوؿ فػػػي مسػػػاتإلػػػ  اف  األمػػػواج

الصػػراع بػػيف ع صػػخب تواترىػػا داخػػؿ الروايػػة اذ نالحػػظ ارتتػػاويزيػػد مػػف  األحػػداثب مسػػار ييصػػ
الشخصيات وظيور بعض النوازع النتسية والسياسية واأليديولوجية الدقيقة في داخؿ كػؿ شخصػية 

 مف شعور بالذنب ورغبة في تحقيؽ ماىو مكبوت لتصؿ إل  ذروتيا .
ر االنحػػراؼ عمػػ  المسػػتوه الػػداللي مػػف خػػالؿ توظيػػؼ الكاتػػب لمرمػػز الػػديني والثقػػافي ويظيػػ     

خالت ىػي مضػاميف لغويػة منحػػت اوىػذه التػدالػذي يمتػاز باندماجػو بالسػرد  ضػمف سػياقو الوصػتي
ومنحتيا مقاومة لمظاىرة الواقعية ، اذ تظير المرويات وىي تتناغـ ومسار  ا  واضح ا  الرواية انتعاش
: ))  المقدسؼ الراوي المعبد في صالجزء الذي يخص شخصية ) ودي  عساؼ ( يالوصؼ فتي 

ف الجمػػوع الف المػػيالد الجديػػد كالقيامػػة بعػػد المػػوت معػػاني تشػػدنا ليػػذا الميػػؿ بػػيانػػا وفػػايز ننحشػػر 
التػػػػي نحػػػػت صػػػػخرىا مغػػػػاور  األرضالكورسػػػػية القديمػػػػة ليػػػػذه  األناشػػػػيدالمػػػػاطر المغػػػػرور ، ليػػػػذه 
ة ديمومػػػة المدينػػػة عبػػػر الحقػػػب الطػػػواؿ . لعػػػؿ فػػػي بػػػاطف الصػػػخر نػػػارا  وصػػػوام  وجوامػػػ  ، معمنػػػ

 آثػارا  يتػرؾ  فػالفي البعض منا . فيناؾ نار قد تيبط عم  الواحد منا منذ الصغر ترفض اف تخمد 
، كمػا  األبػدجروح المسيح في اليديف والقدميف ، ولكنيا تحط في القمب لتبق  مضػطربة فيػو إلػ  ك
 .( 38)فال يبق  منو إال ذلؾ العود الصامد (( انصير ليا الجسد باطف الصخر ، ربماػػي ف

يسػػتميـ الكاتػػب رمػػزه الػػديني ويػػدمج داللتػػو مػػ  وصػػؼ الشخصػػية وعػػرض رؤاىػػا الذاتيػػة ، اذ      
خمؽ تآلتا  بيف وجوه الرؤيا وجعميا تتوافؽ م  عناصر الحياة مف حوؿ الشخصية ، فقػد حمػؿ ىػذا 

   الحياة أو داللة االنبعاث بعد الموت .الرمز داللة الموت المؤدي إل
 اآلتػيإل  جانب ذلؾ نجد ) جبرا ( يضمف نصوصو الشعرية الرموز الثقافية كما فػي الػنص      

الداخموف ىنا ! ىذا ما كتب عم  بوابة الجحػيـ ، كمػا يػروي دانتػي  أيياتخمّوا ،  أمؿ: )) عف كؿ 
 ألنيػـيبكػوف ويزعقػوف  ـالجحيـ وىػ أفواىيـفتدخؿ عسيرا   أمرا   األمؿ، والناس يجدوف التخمي عف 

مػػػف ) تخمػػػ  عػػػنيـ . ولكننػػػي مػػػا عػػػدت آبػػػو لػػػذلؾ فقػػػد كنػػػت  األمػػػؿأو الف  – األمػػػؿتخمػػػوا عػػػف 
ذاالداخميف ىنا ( عرفت الجحيـ طوال  وعرضا  ...  خرج المرء مف الجحيـ ؟ يعيش المرء كابوسػا   وا 

 .( 39)ه فجأة  عم  غرار دانتي التردوس ((ذا ا  يسبف عميو مف نعمتو فير ا  متواصال  ، و 
لػػػػدانتي متخػػػػذا  منيػػػػا معػػػػادال  موضػػػػوعيا  لكػػػػوامف  اغلييػػػػةىنػػػػا يتيػػػػد ) جبػػػػرا ( مػػػػف الكوميػػػػديا      

اف اف يأخذنا إل  داللة أعمؽ مما ىػي فػي الظػاىر و  أرادة فقد حتممصيره في بالده المو شخصيتو 



اف  ف ثـ يؤكدػنا مسافروف م  ما لدينا مف قدرة وميقوؿ اف ىذا العالـ ىو الجحيـ ونحف نجوبو كأن
 ا  المعاقب . فشخصيتو عاشت عصرا  مضطربا  عاصتالمثيب  اغلييلمعدؿ  ا  يبق  خاضع اغنساف
آالمػػو مػػف لػػذا حػػاوؿ الكاتػػب اف يخمػػؽ لغػػة متناغمػػة مػػ  ذلػػؾ الرمػػز ليغػػوص فػػي جوانػػب  ا  ومحترقػػ
  التػػػيض ػإال باالىتػػداء إلػػ ،خػػالص منػػو  شخصػػيتو لػػذا حػػاوؿ اف يصػػور جحيمػػو الػػػذي ال وآالـ

 .  اغنسانياغليي والحب 
يظيػػر كػػذلؾ عمػػ  المسػػتوه الػػداللي الصػػياغة التشػػبييية التػػي شػػكمت آليػػة مػػف آليػػات الكتابػػة      

لػػده ) جبػػرا ( اذ اتخػػذت موقعػػا  بػػارزا  ضػػمف لغتػػو الشػػعرية والتشػػبيو واالسػػتعارة يشػػكالف عنصػػرا  
و ػفمػػ، فػػي المتيػػـو الجمػػالي لػػده الكاتػػب  األساسػيير البيػػاني والعمػػود مػػف عناصػػر التصػػو  أساسػيا  
عمػالؽ محػرـو ، ىمػد ونػزا نػزو ر وعربػد ػػػ)) البحر العطوؼ لقد زجمثال  اآلتي ا إزاء النص ػػتوقتن
 .( 41)ؼ بو .. ((تخسبض  ساعات ، لئال ن أرعبنا، 
 

تشخيصػػية ( التػػي تتمثػػؿ فػػي  )) خمػػ  نجػػد اف ىػػذا الػػنص اعتمػػد فيػػو ) جبػػرا ( ) االسػػتعارة ال     
الحياة عم  المواد الجامػدة والظػواىر الطبيعيػة واالنتعػاالت الوجدانيػة . ىػذه الحيػاة التػي قػد ترتقػي 

. فقد أضت  الكاتب عمػ  ) البحػر ( 41)ظواىر واالنتعاالت ((تشمؿ المواد وال إنسانيةفتصبح حياة 
ر ) زمجػر ، عربػد ، تػراطـ ، ىمػد ... (( فقػد مػنح ( صػتات إنسػانية محػاوال  بػث الحيػاة فيػو فػالبح

مػػؾ الكيانػػات تيخمػػؽ جػػوا  مػػف المشػػاركة بػػيف شخصػػياتو و  أفالبحػػر الحركػػة محػػاوال  بيػػذه الصػػورة 
 ليوضح عمؽ المشاعر .

مػػػف قػػػدرة عمػػػ  تثػػػوير  المػػػا ليػػػ ةة التجسػػػيدير فضػػػال  عػػػف ذلػػػؾ نجػػػد نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف االسػػػتعا     
مدادىاالموجودات  ة عم  التعؿ والحركة وقد كاف ىذا جزءا  مف قصدية الكاتب التػي سػع  بالقدر  وا 

 إل  بموغيا في غالبية سياقاتو الشعرية ضمف الرواية .
تحميػػؽ صػػورة تحمػػؿ قيمػا  توصػػيتية تقػػرب إلػػ  فػي فكمػا سػػنره فػػاف التجسػد يكػػب جػػؿ طاقتػػو      

 داللية واضحة إل  حد ما . عالئؽالثبوت في 
عنيتػة  مت البػاىر ، صػمت افػراححا  فػػي عدة نصػوص نػذكر منيػا )) الصػوقد بدا ذلؾ واض     

الضػارعة  اغشػارات، )) ىػذه  (43)ي معاناة الخطة الجحيمة ((ػف ااستطاعو ا ػ، )) يداروف م ( 42)((
 األلتػاظ، ))  ( 45)الصػراخ والضحػػػؾ والبكػاء (( أمػواج ، )) ( 44)(( األربػابورب  ا ة إل  شعالخا

 .( 46)سيا نبضت في نقمة مف الشتقة والموعة ((الحارقة نت
حممت جمال  توصيتية والصراخ واأللتاظ (  واغشاراتفنالحظ كؿ مف ) الصمت ، المحظة ،      
 السياؽ بعدا  دالليا  عكست جوانب نتسية مريرة ومضطربة . أعطت
بميػػؿ  أشػػبوداخمػػي صػػمت  انػػوالتصػػويرية القائمػػة عمػػ  التشػػبيو ))  البنيػػةويسػػتقطب الكاتػػب      

عمػ   ؿالصمت بالميػؿ الكػوني ليػدل يشبو. فيو ( 47)كوني ال نجد رحابة ، صمت متعـ ىائؿ .. ((



عمؽ وفخامة بأسو وفقداف األمؿ في العودة إلػ  بػالده ويأسػو مػف عػدـ القػدرة عمػ  فعػؿ شػيء مػا 
 يحدث مف حولو .

أنواع الحبر بؿ حت  الصورة المحتورة ونقرأ : )) كأف البحر لراكبيو ممحاة ىائمة تمحو اثبت      
 .( 48) حتر الجروح ((

 
ممحاة ىائمػة اف  فييا بأنوالبحر  التشبييية التي يشبوذه الصورة ػػالؿ ىػف خػػب مػاوؿ الكاتػيح     

 . المأزومة يجعؿ القارئ يحس ويره ما في مخيمة كؿ مف الشخصيات 
و بالمغػػػة ػػػػػة روايتػػػػػف لغػػػػػب ضمػػػػػالكات أف ، سػػػػػواىا و وص ػػػػػذه النصػي ىػػػػػػػػح فػػػػػو واضػػػػػفكمػػػا ى     
و ػػػو محبي وأىمػوبمػده ة إزاء ػو المضطربػػػػـ بذاتػػػف ثػػػو ومػػػة لشخصياتػػػوانب نتسيػػػس جػة ليعكػػالشعري

 ة لشحنات مف التوتر العاطتي واالنتعالي التي منحت النصوص بعدا  جمالية .ػػو حاممػػفجاءت لغت
 :الخاتمــــة

مػػا مسػػيرة البحػػث تحديػػدىا عمػػ  نحػػو  اف مشػػروعية كػػؿ دراسػػة تنطمػػؽ مػػف تسػػاؤالت تحػػاوؿ     
اف تقػػـو بوصػػؼ البحػػث عمػػ  ) أسػػموبية االنحػػراؼ الشػػعري ( التػػي كػػاف مػػف شػػأنيا وحػػيف يقػػؼ 

ي المعالـ المغوية المختمتة ودراستيا ضمف الوصؼ والسػرد الوصػتي المتحقػؽ داخػؿ السػياؽ الروائػ
التػػي شػػػكمت ( جبػػػرا إبػػراىيـ جبػػػرا ػ ) وصػػوال  إلػػػ  مكامنيػػا الجماليػػػة وذلػػؾ ضػػػمف روايػػة السػػػتينة لػػ

سػموبية سػمات الكاتػب األذات المضموف التكري والنسقي لذا كشتت الدراسة  أنموذجا لمغة الشعرية
  -: اآلتيالبحث مف نتائج يتمثؿ في  إليوالتأليتية وخصائصو ، فكاف أىـ ما توصؿ 

 
مستوه التحوالت التعبيريػة بمػا فييػا مػف بنػ  تركيبيػة وترميػزات بيانيػة انيػا  عم البحث  الحظ -

 اغطالػػةذات تػػأثير واضػػح فػػي مسػػار الروايػػة السػػيما النتسػػية والتعبيريػػة والزمانيػػة فقػػد الحظنػػا 
 في الجمؿ الوصتية والجمؿ ذات االرتباط الداللي .

تمػػػاده التقػػػديـ والتػػػأخير السػػػيما فػػػي الجمػػػؿ اع –ومػػػف ابػػػرز االنحرافػػػات عمػػػ  مسػػػتوه الصػػػياغة 
 االسمية .

التعؿ في مسػار السػرد السػيما فػي اسػتبداؿ الداللػة المتحولػة وجػد البحػث اف  أىميةاما مف حيث  
جػاءت اغمبيػا ذات داللػة زمنيػة ماضػوية  أفعػاؿمرتبطة بمحظة التأليؼ السردي وىػي  أفعاؿىناؾ 

 الضائعة . واألمسياتمالت الرتباط السياؽ الشعري بالذكريات والتأ
 
انحرافػا  عمػ   د رصد البحػث أىػـ المييمنػات األسػموبية التػي حققػتاما عم  مستوه الداللي فق -

في كؿ مف استمياـ الطبيعػة فػي التعبيػر عػف  مثمتت ثمستوه السياؽ وعم  مستوه المتظ حي
بعض األفكار متخذا  منيا  الكوامف البيئية واالستعانة بالرموز الدينية والرموز الثقافية في تأكيد



 التشػػبيييةلمصػػياغة الييمنػػة الواضػحة فضػال  عػػف مالحظػة  ،معػادال  موضػػوعيا  ورمزيػا  لواقعػػو 
 والتجسيدية والتشبيو . ةاالستعارة التشخيصيبما فييا 

 
سػػياقات الكاتػػب ذات االنحػراؼ الشػػعري  عمػػ  مسػػتوه فقػد أغرقػػت عمػػ  مسػػتوه الصػػوت  أمػا -

 –رار فػػي األلتػػاظ والتكػػرار بالصػػياغة الصػػرفية والتكػػرار فػػي األفعػػاؿ الصػػوت وذلػػؾ بتعػػؿ التكػػ
واغيقػاع ليكتسػػب سػمة أسػػموبية تميػزه عػػف  –فضػال  عػف اعتمػػاده الموسػيق  الشػػعرية المعتمػدة 

 غيره .
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