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 قبس العربية مجمة 

 2007التربية االساسية/كمية 

 االسم ودالالتو في روايات فرمان

 ) رواية خمسة أصوات أنموذجا (

 د.اسراء حسين جابر

 االداب / قسم المغة العربية كمية 

 

 -مدخل:

شخصيات التي تمثل محور الحدث وانعكااس البيةاة من الثوابت الميمة في  بنية الرواية ىي ال 

 وىي دليل من دالةل التطور الزمني الذي يالزم الرواية الذي يعد سمة من سمات مرونتيا.

إما من حيث المغة التي تعكس مضاامين السايام مان خاالل ماا لمتعاللاات الشاعرية مان دالالت  

 لى االستلراء والتحميل.متغيرة فإننا نجد اسم الشخصية يمعب دورا ميما يحتاج إ

ولعمناااا ال نعجاااب مااان الرؤياااة الساااطحية التاااي الزمااات أراء نااادد مااان النلااااد وا لسااانين ومااانيم )  

جاكسون ( الذي يؤكد نمى إن االسم يشير إلى من يحمال ىاذا االسام ق بلولاو إن االسام )) اليمكان إن 

أم بواسطة وصف ) الوصف بمعناه يكون ذا داللة إال إذا كان حامل االسم حاضرا سواء نمميا بالملام 

ق أي انااو يحاااول إن يوضااأل إن ا سااماء ال معنااى ليااا وال (1)المنطلااي ( متضاامن فااي الرسااالة ن ساايا ((

تشاااير إلاااى مااان يسااامى لياااا ق وىاااو رأي اشاااترا فياااو الكثيااارينق مااانيم ال يمساااوف ) جاااون ساااتيورت ( و ) 

ق إن ىاذه اححكاام مان الممكان (2)وظي تاوستي ن اولمان ( ق فاالسم نندىم ال يتجاوز الصيغة النكماش 

إن نوافليااا إذا كااان اساام الشخصااية مجااردا بعياادا ناان الساايامق إذ إن االساام يكتسااب دالالتااو ماان خااالل 
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بماااا فيياااا  –السااايام أي إن ا ساااماء المتعملاااة بالشخصااايات والمتعملاااة باااالمنطوم المسااااني لمشخصااايات 

ينيا وباين السايام نالقاات مجااورة مماا تاؤدي إلاى نشاوء تنشأ ب –ا للاب والكنايات والسيما في الرواية 

 دالالت ترتبط بالشخصيات ومن ثم بالنص.

ويبحاااار س اوسبسااااكيس فااااي  خصوصااااية المسااااميات وارتباطيااااا بالساااايام ضاااامن كتابااااو )شااااعرية  

التااأليف( إذ يلااول بيااذا الصاادد : )) فاااي احنمااال ا دبيااة قااد تطماام نماااى شخصااية مااا أسااماء مختم اااة 

شااار الييااا  بأللاااب كثياارة ق وكثياارا مااا تعااز  أسااماء مختم ااة لشااخص واحااد بذاتااو فااي جممااة متعااددة أو ي

 .(3)م ردة أو في ملاطع مترابطة جدا في النص ((

ويساااند قولاااو بمثاااال أورده نماااى ذلاااا مااان رواياااة ) احخاااوة كراماااازوف ( لدستوفيساااكيق اذ يشاااير  

 -مى النحو االتي :مختمف الشخصيات الى ) ديمتري فيودورفيتش كارامازوف ( ن

يسميو الناةب العام ) ديمتري كارامازوف ( في المحكمة وىو أيضا يشير إلى ن سو فاي أحياان  -1

 كثيرة باالسم ن سو.

يااادنوه اليوشاااا واي اااان ) ا خ ديمتاااري ( أو ) ا خ ديمتاااري فياااودورفيتش ( ساااواء فاااي االتصاااال  -2

 المباشر بو أو حين يتحدثان ننو.

 كاد اليوشا واي ان اما اسم ) دميتري ( أو )ميشي (.يطمم نميو أبوه و غروتشن -3

 يتحبب اليو سكان المدن الذين يطملون نميو اسم ) مينيكا (. -4

يسمى احيانا فيودورفيتش وىو اسم حياادي وغيار شخصاي فاي السارد الن أياا مان الشخصايات  -5

 .(4)ال يستعممو 
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ة التاي تسامى والشخصاية ىذه التسميات جميعا تعد وجيات نظر توضأل مد  الصمة بين الشخصي

المسماة بيذا االسم ق فيناا اسم ق وىناا اسم حيادي وىناا اسم محبب .. ويورد س اوسبنسكي س أمثمة 

 أخر  تدور في المدار ن سو ليؤكد نالقة االسم ودالالتو في السيام.

 

 وماان خااالل اسااتلراةنا نصااوص فرمااان ال تكاااد تخمااو روايااة ماان رواياتااو ماان التحااوالت االساامية

الملصودة التي تمنأل االسم الواحد أكثر من مسمى ومن ثم يتخذ أكثر من داللة إلى جانب ما يارد مان 

 معنى قاةم نمى التوافم أو التضاد الملصود.

فماان الخصاااةص ال نيااة التااي انتماادىا فرمااان فااي رواياتااو تركياازه نمااى أسااماء شخصااياتو سااواء 

اماا خاصاا إذ أسا ر نان جمماة مان الوظااةف والادالالت الرةيسية أم الثانوية فلد أولاى قضاية االسام اىتم

وىي سمة امتازت بيا الرواية التلميدية نموماا إذ )) تارتبط مساالة تشاخيص ال ارد ارتباطاا وثيلاا بأساماء 

 ق والتمايز بين الشخصيات.(5)العمم بانتبارىا وسيمة لممعرفة ((

ء االساام فااي رواياتااو ذا وظي ااة فماام يكاان االساام فااي روايااات فرمااان مجاارد إشااارة لحاممااو إنمااا جااا 

دالليااة انصاايرت وطبيعااة الحاادث وكشاا ت ناان العالقااات بااين الشخصاايات وأنرباات ناان التحااوالت فااي 

 مجر  الصرانات اللاةمة داخل السيام وذلا الغناء النص ومضمونو.

وتتميااز رواياتااو بيااذه الساامة ا سااموبية إذ انتمااد فااي اختيااار أسااماء شخصااياتو نمااى طااريلتين  

انتمااده التضااد أو التنااقص مان ناحياة والتوافام مان ناحياة أخار ق وثانييماا اخضاع فيياا االسام  أوليماا

إلااى متغياارات وتحاااوالتق ولكااي نكاااون أكثاار دقاااة ارتأينااا إن نخااوض غماااار البحااث فاااي روايااة ) خماااس 

 -أصوات ( فجاء البحث في قسمين:

 

 داللة ا سماء السموكية وال كرية. -ا ول:
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 ا سماء وتداخل وجيات النظر.تحوالت  -ثانييما:

 

 داللة ا سماء السموكية وال كرية-1

في روايات فرمان السيما رواية ) خمس أصوات ( كان لألسماء وظاة يا ومدلوالتيا فلاد كانات  

 ا خر . تأداة ميمة حبراز الم ارقة بين حياة الشخصية الخارجي ومصيرىا ونالقتيا بالشخصيا

انتمااد فرمااان الداللااة المتناقضااة لحياااة الشخصااية ومصاايرىا تااارة  فماان حيااث اختيااار ا سااماءق 

فمن حيث التناقض ال نجد ) سعيد  والداللة المتوافلة لحياة الشخصية ومصيرىا ونالقاتيا تارة أخر .

( سعيدا حلا في الرواية فيوق شخصية تعاني من اليموم فضال من سموكو المتردد يكتن يا الخجل ل لرة 

الثلافية التي جعمتو يعيش في حيرة مستمرة وشلاء داةم فلد قال فرمان فيو )) إن كل فضال نن ىمومو 

شي ي ر منوق ويخمم فراغا رجونا إلى شيء ما قاللى) محتلارون ومياانون ( مان ياده زاىاداا فاي اللاراءة 

ب ق وربماا ذىا(6)وتمبستو حالة تخل وىروب من إثم غامض طريم ربما ىو إثم الخسارة ن سايا ..... ((

إلى ابعد من ذلا محاوال إن يعرف حليلتو بلولو: )) لو انرف من أنا؟ ميما تكان النتيجاة قاساية الزال 

جااازء كبيااار مااان شااالاةي ق فمااايس كااال النااااس قصاصاااين أو أصاااحاب مواىااابق وماااع ذلاااا يعيشاااون حيااااة 

مطمةنةق لو انرف إلى أي صنف من الناس ) أبوب ( لوطنت ن سي نمى ذلا ونشت مرتااح الباال ق 

 .(7)لكني الانرف من أنا ال انرف ((و 

تظير الم ارقة بين تكوين الشخصية والتسمية المناقضة ليذا التكوين وىي داللة تعكاس وجياة  

نظاار الااراوي التلويميااة إزاء الشخصااية التااي تعاارب ناان ناادم توافاام أو تطااابم وناادم رضااا الااراوي ناان 

ياتاو فشخصاية ) كاريم ( فاي رواياة ) الشخصية وىاي سامة أساموبية تكاررت فاي أكثار مان رواياة مان روا

المخاض ( و ) ماجد ( في رواية ) ظالل نمى النافاذة ( و ) نصاام ( و ) خميال ( و ) نباد المانعم ( 

في رواية ) المركب ( وكثير غيرىا في رواياتو جاءت بداللة مناقضة لطبيعة نشأة الشخصاية وتطورىاا 
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ة نماى إنياا شخصايات مختزلاة مان حيااة الاراوي داخل اححداثق لعل ىذه الشخصيات تدل داللاة قاطعا

أو إنياااا تعبيااار نااان خيبتاااو ال كرياااة السياساااية فياااو يااادرا ماااا ي تلااار إلياااو الواقاااع الحيااااتي فجااااءت أساااماء 

 الشخصيات متناقضة.

ظياار التنااقض باين مساتو  الطماوح  ونميو أجد إن فاي ذلاا قصاد لعال اليادف مناو الساخرية وال

 و الشخصياتق أو انو جاء ردة فعل فكري لخمم حالة من التوازن.وا حالم وبين الواقع الذي تعيش

وجاءت شخصية ) شريف ( الشانر الحالم البعيد نن الواقع كساابلاتيا شخصاية من صامة نان 

العالم الخارجي ومتمردة نن الليم وا نراف إذ بدء في السيام الرواةي منشغال بذاتاو فياو مشارد يعااني 

عاااط ي الااذي دناااه إلاى إن يسااير وراء ىااذا الشاعور ماان مسااار منحاارف مان شااعور بااالنلص والحرماان ال

يتمثل في ذىابو إلى مومس فاتخذىا صديلة يشكو لياا ىموماوق إلاى جاناب ذلاا فلاد اتسامت شخصايتو 

باالغرور يلااول : )) خملاات  نربااد كمااا فعاال بااودلير فااي زمانااوقوفي دمااي كاال دينامياات ا رض وحمميااا 

لياااال صاااايف خااااانم تتصاااااند ممتصااااة فااااي خضاااارة العواطااااف ماااان فااااي فااااؤادي لياااااث المسااااتنلعات فااااي 

 .(8)شرايين((

فياو شخصاية ال تيااتم بغيرىاا ويساايطر نميياا شااعور ا نانياة وىااي سامات تناااقض داللاة االساام 

 الذي اختير ليا.

ذات الداللااة المناقضااة ليااا الااوزن ن سااو وىااو وزن )  –وماان المثياار إن نجااد شخصاايات الكاتااب 

تاااز بثبااوت الصاا ة ممااا يزيااد ماان باااب الم ارقااة الدالليااة فااي ثبااوت داللااة فعياال ( وىااو صاا ة مشاابية تم

التنااااقض وثباااوت الساااموا المضااااد فاااي ملابااال ذلاااا يم ااات تنبييناااا ا ساااماء النساااوية التاااي جااااءت مغيااارة 

لألساااماء الرجالياااة فكانااات ذات دالالت متوافلاااة داخااال السااايام أي إن فرماااان اختارىاااا أساااماء متطاااابم 

ورىااا داخاال الروايااة كمااا ىااو الحااال مااع شخصااية ) حميمااة ( زوجااة ) حميااد ( التااي تكوينيااا الرواةااي وتط

ىمالااو ليااا وقااد رساام فرمااان صااورة موفلااة  باادت حياتيااا بصااورة تثياار الشاا لة تعاااني ال لاار وظماام زوجيااا وال
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نبر بيا نن شلاةيا فلد كانت : )) نحيمة طويمة العنم نظيماة الصادر مان الصاعب إن تعارف نمرىاا 

رتدي ثوبا أحال الغسل لونو وتيدلت أذيالو فيي ليست نمى مستو  واحدق وكان صدرىا بدقة ق كانت ت

 .(9)مكشوفا وترقوتيا بارزة ...((

فاسم ) حميمة ( توافم داللتو حياا الشخصاية ومصايرىا إذ نجاد الصابر ىاو ماالزم لساموكيا ماع 

مة( فاي رواياة ) النخماة و زوجيا وأط اليا وواقعياق والكاتب ال يخرج نن ىذا السيام في شخصية )سمي

الجيران ( إذ تح ل بتطابم نماى مساتو  السايام فياي تعناي وفام ماا يارد فاي  معاجمناا ) الممدوغاة ( ق 

وكااذلا ) مظمومااة ( ىااي روايااة ) اللربااان (ق إذ نجااد فرمااان ينحاااز إلااى شخصااية الماارأة ويتخااذىا رماازا 

ساااتالب حريتياااا اساااتغالليا أي إن اساااماء لممااارأة العراقياااة الممثماااة لاااذلا العياااد بكااال طبانياااا وجيمياااا وا

شخصاايات فرمااان جاااءت  ملترنااة بكاال المعاااني الساااةدة فااي المجتمااع إذ قاادم حالااة إجماليااة ناان الماارأة 

 العراقية التي تعاني من الحرمان والظمم في تما المرحمة في تاريخ العرام.

نماى نحاو ايجاابي  وأما شخصية ) نمياء ( فجاءت أيضا موافلة لدالالتيا ضمن السايام ولكان

مختماف ناان شخصااية ) حميمااة ( وكاناات شخصااية مت تحاة ومتزنااة ليااا فكرىااا وتطمعاتيااا فيااي شخصااية 

ثانوية تظير مرة واحدة في سايام الرواياة بياد إنياا تتبناى مبادأ الادفاع نان المارأة وحلوقياا الضااةعة مان 

 ت من تلميب الجريدة :خالل الصحافة العراقية في ذلا الوقت فنلرا: ))قالت نمياء بعد إن فرغ

 نمى أي حال ق ليست جريدتكم لكل الناس. -

  ي طبلة إذن ؟ سأليا إبراىيم منتظرا إن تخرج. -

 لنصف المجتمع -

قالت بحتمية صارمة ق وفتأل إبراىيم نينو وفموق كانت تبدو رصاينة وكأنياا تاؤدي امتحاناا 

 في االجتمانيات.

 خر  ا قل من نشر المجتمع.إذا كنت تلصدين ندد المتعممين فيي والجراةد ا  -
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ق فينااا يظياار العمااو (10)ال اقصااد اماارأةق الماارأة نصااف المجتمااع فااأين ركاان الماارأة فييااا؟...(( -

فااااي مكااااره ومواجيتيااااا و محاججتيااااا لااااذا يتأكااااد التطااااابم الااااداللي بااااين االساااام وبااااين فكاااارة 

 الشخصية لعل ذلا جزء من طموح الكاتب.

ممرأة ويرياد لياا تاارة أخار  إن تكاون شخصايات ماؤثرة فيو تارة يكشف نن السمبيات المالزمة ل

 في المجتمع.

 تحوالت ا سماء وتداخل وجيات النظر-2

يحلم فرماان ب عال التحاوالت االسامية لمشخصاية وظي اة أساموبيةق إذ جعال منياا وسايمة لمتعبيار  

الطبلياة ق يحااول نن المواقف ق والكشف نن وجيات النظر المتعددة ق وضمن المعاايير االجتمانياة و 

فرمان إن يربط أسماء الشخصيات وتحوالتيا بمواق يا مع الشخصيات ا خر  وسموكيا داخل اححداث 

ويكشف نن وجيات النظر التعبيرية والن سية المتداخمة سواء أكانت لمراوي أم الشخصياتق لذا نالحظ 

ع ) سااعيد وشااريف ونجاااة إن شخصااياتو تحماال أكثاار ماان مساامى ويااذكرىا بأللاااب كثياارةق كمااا يحاادث ماا

 وصبرية وابراىيم وحميد ونبد الخالم (.

 -فشخصية سعيد يذكرىا الكاتب نمى النحو ا تي:

يناديو الراوي وأصادقاةو ووالدياو بااا ) ساعيد ( )) قاال ساعيد لن ساو: ىال سايتخمون نناي  -1

كااون إذا ساالطت فااي ىااذا ااااااااا الماااةي ؟ ىاال سااتكتب الجرياادة ننااي  طااار بصاا تو الشخصااية؟ في

 .(11)مصرني بص تو الشخصية ؟.....((

ىم أدنى منو مرتبة بااا )أستاذ سعيد( ت خيما  نينادي ) الجابي ( ويدنوه الموظ ون الذي -2

ق و (12)كلول احدىم )) أستاذ سعيدق أنا معجب.. خصوصا بالملالة نن مستش ى الحميات ((

مرتباةق وبياذه الصا ة  ) أستاذ ( للاب رسامي يطملاو بعضايم نماى الشخصايات التاي ىاي أنماى
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ق و ينادياو فاي (13)تناديو ) نجاة ( وجارىا )ستار( في قولاو )) نجياب أمارا ياا أساتاذ ساعيد ((

 .(14)موضع آخر )) وأنت يا أستاذ سعيد إال يؤلما الوضع ((

ق جاااء ماان شااخص ال يعرفااو بتاتااا لااذا (15)ونجااد صاايغة ) ساايد ( )) ساايد الماان تريااد (( -3

 جاء بصيغة إنكارية.

وىاي لغاة رسااةل  ق(16)دي ) بعزيزي (: )) نزيزي.. لعل رسالتي ىذه م اجأة لاا((وينا -4

 تمثل وجية نظر مرسميا وتحتمل التسمية أن تكون حاممة لمسخرية من قارةيا.

 

 أما شخصية ) شريف ( قد وردت أيضا بأكثر من للب وأكثر من تسمية:

 

 ذكر الراوي اسم شريف لغاية تعري ية لمشخصية حسب. -1

اسااام ) الشاااانر ( مااان قبااال الاااراوي وبصااايغة سااااخرة )) كاااان ساااالم كااااتم إسااارار يطمااام  -2

ق ويطمام نماى ن ساو ) شاانرا (: )) (17)الشانر .. سمع الشانر أصوات زغردة نماى يسااره ((

لست ماالق أناا شاانر أنمماا ال مسا ة وحكماة الادىور ولحاين تت اتأل الاورود فاي الصاباح وتغمام 

 .(18)في الميل ((

سو اسم ) بودلير العصر ( في قولو : )) قال شريف مزىوا بن سو إناا ويتخذ شريف لن  -3

ق وىي وجية نظر تعبيرية تعكس حب الشخصية لاذاتيا وتعكاس غرورىاا (19)بودلير العصر ((

 الم رط. 

ق وىااو للااب يطملااو (20)يطماام نمااى ن سااو ) شاايريار ( : )) إنااا شاايريار إال تعرفينااو (( -4

 نمى ن سو أمام ) المومس صبرية (.
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يطمااام شاااريف نماااى ن ساااو أيضاااا ) الصاااياد (: )) أناااا الصاااياد المخت اااي ا ن ااااس مااان  -5

ق وىااي مسااميات أطمليااا نمااى ذاتااو الباةسااة وتعكااس (21)الدىشااة  نااي سااأظ ر بصاايد ثمااين ((

 خيبة ا مل وال شل.

ق وىااي (22)اسااكت يااا شااويعر(( –يناديااو سااعيد بااااا ) شااويعر ( : )) افجاار سااعيد فجااأة  -6

قااف الشخصااية ماان ) شااريف ( وىااي وجيااة نظاار تعبيريااة لتعباار ناان صاا ة تصااغير تعكااس مو 

 بعض الجوانب الن سية.

 

 أما شخصية ) حميمة ( فلد ورد ذكرىا بأكثر من مسمى:

ورد اساام ) نجاااة ( فااي بدايااة اححااداث وىااو اساام مسااتعار تبنتااو الشخصااية فااي رسااالتيا  -1

لحل مشااكل النااسق وقاد التي تحمل شكو  أرسمتيا إلى ) سعيد ( الصح ي الذي كرس مينتو 

 استنجدت بو لينلذىا من الضياع والبؤس الذي تعيشو.

 .(23)وتتخذ ) نجاة ( لن سيا بااااا ) المرأة المسكينة ( وىي صيغة استعطاف -2

محاوال إن يجعل منيا اللاسم المشاترا باين نادد  (24)يطمم الراوي نمييا اسم ) المرأة ( -3

فاي الرواياة ) النخماة والجياران ( (25)شخصية )المسامول(من النساء وىو ل ظ نامق وىذا يذكرنا ب

 إذ برز من غير اسم ليشكل رمزا لموطن العميل.

الذي جعل الكاتب منيا رمزا لمبمد الذي تعرض لمظمم من اللو   (26)وكذلا الحال مع مظمومة 

المساايطرة نميااو آنااذاا إذ تعاارض لمختمااف الصاارانات بااين اللااو  التااي كاناات تحاااول الساايطرة 

ميااو إذ باادت مظمومااة رماازا لمشااعب ولمبماادق ممااا ال يخ ااى إن الصااراع الااذي دار حوليااا نكااس ن

الجمانااات السياسااية التااي كاناات تتناااحر فااي ناارام بدايااة السااتينيات ويعكااس إلااى جانااب ذلااا 

 .(27)الطبلة آنذاا
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 (.يوتخاطب بعض الشخصيات ) إبراىيم ( بعدة أوجو منيا ) يا سيدي ( و ) يا أسد ( و ) يا أخ

 ويلترن اسم ) نبد الخالم ( بالملب في قول احدىم ) يا أستاذ (.

ىذه التحوالت تمثل وجيات نظر تجسد المستو  التعبيري الن سي وتعارب نان مواقاف الشخصايات 

 اوي تارة ونن الشخصيات تارة أخر داخل اححداثق وتحمل رؤية تلويمية تصدر نن الر 

 اااااااااااااااااااااااااااااةالخاتمااااااااااااااااااااااا

تناولاات ىااذه الدراسااة االساام ودالالتااو ومتغيراتااو داخاال الساايام الرواةااي ومااا حللااو ماان نتاااة  نمااى 

 -المستو  التعبيري ونذكر في ىذا المجال ابرز النتاة  التي تمخضت ننيا وىي كا تي:

ياة نماى نجد ندم تطابم بين وجية نظر الراوي ووجياة نظار الشخصايات الرجال -1

 المستو  التعبيري وال كري والن سي.

كااان التطااابم واضااحا فااي وجيااة نظاار الااراوي نمااى المسااتو  التلااويمي لشخصااية  -2

 المرأة فكان متعاط ا معيا متبنيا ميمة كشف معاناتيا والدفاع ننيا.

 ظير مساران لمسمى الشخصية منيا ماىو مناقض ومنيا ماىو مطابم. -3

متغياااارات نكساااات معااااايير اجتمانيااااة  خضااااعت أسااااماء شخصاااايات فرمااااان إلااااى -4

 وطبلية ساندت نمى كسر التمييز بين احفراد.
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 اليواماااااااااااااااااااااااااااااااااااااش

 –بنياااة المغاااة الشاااعرية ق جاااان كاااوىن ق ترجماااة محماااد الاااولي ومحماااد العماااريق الااادار البيضااااء  (1)

 .155-154: 1986المغرب ق

المغة ق استي ن اولمان ق ترجمة وقدم لو ونمم نميو : د. كمال محمد  ينظر : دور الكممة في  (2)

 .76اللاىرة :  –ق المطبعة العثمانية 

لي ي ق باااورس اوسبنكساااي ق ترجماااة : التاااأشاااعرية التاااأليف ق بنياااة الااانص ال ناااي وأنمااااط الشاااكل  (3)

 .35م:1992سعيد الغانمي و ناصر حالوي ق المجمس ا نمى لمثلافة ق 

 .36م.ن :  (4)

 .8م:1975/  14قعية والرواية ق ا قالم الوا (5)

 .237خمسة أصواتق دار اآلدابق د.ت :  (6)

 .34م.ن :  (7)

 .40خمسة أصوات:  (8)

 .34م.ن :  (9)

 .76م.ن :  (10)

 .138م.ن :  (11)

 .12م.ن :  (12)

 .33م.ن :  (13)

 .61م.ن :  (14)

 .116م.ن :  (15)

 .188م.ن :  (16)
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 .156م.ن :  (17)

 .13م.ن :  (18)

 .156م.ن :  (19)

 .40م.ن :  (20)

 .145م.ن :  (21)

 .32و 8ينظر: خمسة أصوات:  (22)

 .32ينظر : م.ن :  (23)

 .36خمسة أصوات:  (24)

 .198م: 1988دار بابلق  –ينظر: النخمة الجيرانق دار ال ارابي  (25)

 .114م: 1975اللربان ق مطبعة ا ديب البغدادية ق  (26)

فيياااا ق د. نجااام نباااد اشق دار الشاااؤون الثلافياااة  ا مريكياااة الروايااة فاااي العااارام وتاااأثير الرواياااة (27)

 .70م: 1985بغداد ق  –العامة 

 
 


