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  ميقدت

أولت الدراسات اللغوية الحديثة اهتماماً بالغاً للنص األدبي، وزودت الناقد بأدوات   
إجرائية تمكنه من اكتشاف كوامن النص وطاقاته التواصلية أو اإلبالغية، وجعلت النص 

اتجهت الدراسات النقد اللغوى، وبتعبير آخر  عته موضوضعوءة األدبي يتجدد بتجديد القرا
عادة قراءة النصوص األدبية قراءة لغوية تبرز فيها وظائف اللغة من جهة اللغوية إلى إ

  .خرىأستفادة من إمكاناتها من جهة اب هذه النصوص فى توظيف اللغة وتاوقدرة ك
أو لسانيات  لسانيات النص،ه تنهض الدراسة الحالية على ما قدمت بناء على ذلك  
موضع الدراسة من حيث  المفيد منها فى تحليل النصحيث تسعى إلى استثمار . الخطاب
  .وهى عناصر تنتظم داخل النص السردى بطرق مختلفةبنية األسلوب السردى استجالء 
وتبدو العالقة بين اللغة وعناصر األداء الروائى األخرى عالقة جدلية فبواسطة   

لى أعماق الشخصية الروائية التى تحمل األفكار والرؤى التى هدف اللغة يتعرف المتلقى ع
  .١الكاتب إلى طرحها

شبانهء  همنوايي"رواية التحليل اللغوى للسرد فىويدور البحث الحالى حول   
وهى رواية نالت إعجاب النقاد والقراء " المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية" "چوبهااركسترا 

العديد من الجوائز، ودار حولها عدد من المناقشات والندوات، على حد سواء، وحازت على 
  .وكتبت عنها كثير من المقاالت، من هنا كانت الرواية جديرة بالبحث والدراسة

وقد تبين للباحثة من خالل قراءة الرواية ودراستها أن قدرا كبيرا من نجاح الرواية وتعدد 
اها الفكرى الذى يجعلها تنتمى إلى ومحتو اللغوىها يرجع إلى خصوصية بنائها طبعات

روايات ما بعد الحداثة، التى تطورت طرق السرد بها بصورة جعلت لها رونقا وجاذبية 
  .لدى كل من الناقد والمتلقى

، وتستخدم أدواته المنصب على التحليل اللغوى للنص سلوبىة على المنهج األتعتمد الدراس
،من هنا تجدر اإلشارة إلى إفادة الدراسة ٢موزهوسبر أغوار ر السردى لتجلية دالالت النص

  .من مجال الدرس األسلوبى وتحليل السرد

                                                 
ترجمة خسـن بحـراوى وزمالئـه، اتحـاد كتـاب المغـرب،       التحليل البنيوى للسرد، :بارت روالن- ١

 ٥٢م، ص ١٩٩٢الرباط،
  . ١٢٠، ١١٩ص ش، ١٣٨٠تهران  ششم، �ا�كليات سبك شناسى ،:سيروس شميسا.د - ٢
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رأت " پها شبانهء اركسترا چو همنوايي"فى رواية السمات اللغويةوللكشف عن   
يتناول ؛ ثالثة مباحثمة والخاتمة يقع في تمهيد والباحثة أن تجعل البحث ما بين المقد

التعريف بالكاتب وإنتاجه الفكرى والفنى إلى جانب قيمته راسة، واإلطار النظرى للدالتمهيد 
بالرواية من حيث الشكل والمضمون  اًاألدبية فى إيران وخارجها، كما يتضمن التمهيد تعريف

ويتم فيها حصر الوحدات : ىرفولوجوالمالمستوى  :المبحث األول والقيمة األدبية، ثم يرد
 .ائر، والزمن، والصفةكضم الصرفية، في ارتباطها بغيرها،

الجمل البسيطة، :مثلالتركيبية  األبنيةويتم فيها رصد : التركيبي مستوىال نىالمبحث الثا
  .والجمل المركبة، الجمل الفعلية واألسمية، والتعبيرات اإلصطالحية

ويتم فيها رصد ودراسة األساليب ذات التكوين الداللي : الداللية الصورثالث المبحث ال
  .واأللفاظ ذات الداللة المعنويةالتشبيه مما حفل به الدرس البالغي كاالستعارة و ليبداتواالس

وقد ووجهت الدراسة بإشكاليات عدم وجود دراسات نقدية لغوية للنصوص األدبية فى 
الفارسية، وعلى الرغم من كثرة المقاالت حول الرواية إال إنها دارت فى معظمها فى فلك 

ناء الشخصيات، ومضامين وأفكار الرواية، وتناص الرواية مع النقد األدبى من حيث ب
لسرد للغوية لطبيعة االإال أن واحدة منها لم تلتفت إلى .غيرها من الروايات الفارسية الحديثة

  .وعناصره من المنظور اللغوى
بالغية باإلضافة إلى كتب ما بين دراسات سردية، ولغوية، و وقد تنوعتْ مصادر البحث

  .النصي علم اللغة
منهجيات علم لغة النص فى ل اوأرجو ان يفتح البحث المجال لتناول النصوص األدبية وفق

  .الكشف عن وسائل السرد وآلياته، ووضع طريقةً جديدةً لتحليل النص
  واهللا ولى التوفيق
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  :تمهيد

  :اإلطار النظرى للدراسة:أوال

، الزمـان،  )الخطـاب (ةاللغ:يرتكز علم السرد فى تكوينه على أربعة عناصر هى  
فإن تحليل بنية خطـاب الروايـة ذو    ولما كانت الرواية خطاب وبنية.المكان، الشخصيات

  .أهمية فى الوقوف على خصائص هذا الخطاب من المنظور األسلوبى
أن لكل نوع أدبى أسلوب خاص، وهذا األسلوب هو بالدرجة األولى "ويرى باختين   

  ."أسلوب لغوى
المتكلم فى هـذا   ذلك بعدا آخر يميز النوع األدبى هو اإلنسان ويضيف باختين إلى  

تتحول اللغة من كونهـا لغـة إلـى كونهـا خطابـا أى ملفوظـا        اإلنسانالنوع، إذ بهذا 
  ٣"ويتحول الجنس األدبى إلى جنس تعبيرى له لغته الخاصة وأسلوبه الخاص.لغويا

ا من خـالل رصـد   دراسته نوتكم اللغة هى أسلوب المسروديتضح مما سبق أن   
  .الظواهر البارزة فى النص للوقوف على شفرة النص وإدراك جمالياته

األسلوبية فى تحليل البنيـة   وية أفادت منها الدراساتوقد أرسى الشكالنيون الروس دعائم ق
  . ٤السردية للنص وأقاموا هذه الدعائم على أسس لسانية
م بالنص ونسيجه اللغـوى وخصائصـه   وقد أتت جهود علماء اللسانيات ثمارها فى االهتما

  . األسلوبية وبناه المتعدد كشفا عن فحواه ومعناه
الخطاب أو النص نفسه على أنه الطاقة  زاويةيتحدد مفهوم األسلوب من  مما سبق  

مدلول األسـلوب فـى   ) شارل بالى(وقد حصر ...التعبيرية الناجمة عن االختيارات اللغوية
األسلوب بأنه اختيار كاتب ما من ) ماروزو(فى اللغة، ويعرف تفجر طاقات التعبير الكامنة 

شأنه أن يخرج بالعبارة من حالة الحياد اللغوى إلـى خطـاب متميـز بنفسـه، ويعرفـه      
مظهر القول الناجم عن اختيار وسائل التعبيـر التـى تحـددها طبيعـة      –بأنه ) بييرجيرو(

  . ٥الشخص المتكلم أو السارد ومقاصده

                                                 
م، ١٩٨٧الخطاب الروائى، ترجمة محمد برادة،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،بالقاهرة،: باختين - ٣

 .١٨ص 

 .٧٥م، ص ١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ، لقصيرة، ترجمة منى مؤنسالقصة ا:إيان ريد - ٤
 . ٥٣ص  القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، علم األسلوب ،):دكتور(صالح فضل  - ٥
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فات السابقة للبحث األسلوبى يتضح أنه ال يسعى إلـى الرصـد التعبيـرى    من خالل التعري
لحركة النص كهدف أساس فى ذاته وإنما بوصفه وسيلة لتأويله، واستنتاج دالالت ومعـان  

 .تهيضى فى النهاية إلى كشف مصادر أدبأخرى تف
دراسـات  تهـتم ال . ٦وألن عنصر االسلوب ال يمكن تجريده ال من المؤلف وال من المتلقين 

األسلوبية الحديثة بالمخاطب وهو مستقبل الرسالة، وهو المستهدف بالخطاب، ولذلك كـان  
، وبتعبير آخر إن ٧عنصرا أساسيا فى عملية اإلبداع األدبى وهو أحد أركان نظرية االتصال

الظاهرة األدبية ليست هى النص فقط، ولكنها القارئ أيضا، باإلضافة إلـى مجمـوع ردود   
  ٨.ة على النص وعلى القول وإنتاجية القولفعله المكن

مما سبق يتضح أن التحليل اللغوى للنص السردى يشمل مجموع ما خلصت له عديـد مـن   
وبذلك يكون التحليل . النظريات والمناهج اللغوية والنقدية على إختالف توجهاتها ومشاربها

  .اللغوى للنص كاشفا لهوية النص فى أبعاده المختلفة
  :يف بالكاتبالتعر:ثانيا

، ولـه  )م١٩٤٩ =ش١٣٢٨ (معاصر، ولد فى أصـفهان عـام   كاتب ايرانى رضا قاسمی
، "الكسـوف "مره بعنوانمن ع ةأصول جنوبية، كتب اول مسرحية له وهو فى الثامنة عشر

م حصل ١٩٧٦ -ش١٣٥٥وفى عام . تجه إلى فن المسرح فى جامعة طهراناوبعد عامين 
" و ضحاك شد بر جهان شـهريار چ"لوطنى عن مسرحيته ولى للتليفزيون اعلى الجائزة األ

ثناء داسته فى كلية الفنـون الجميلـة عمـل    أو. ٩"عندما أصبح الضحاك أميرا على العالم"
بعد الثورة اإلسالمية استمر فى الكتابـة  وباإلخراج المسرحى والتأاليف والتلحين الموسيقى، 

معمـاى ماهيـار   "و"ان كوشـيار ماه"و" اتاق تمشيت:المسرحية وألف ثالث مسرحيات هى
ضغوط الحكومـة   تدعندما زا )م١٩٨٦=ش ١٣٦٥ (وفى عام ١٠.وقام بإخراجها" معمار

عليه لمنعه من ممارسة أنشطته الفنية هاجر من إيران وأقام فى فرنسا، حيث ألـف هنـاك   

                                                 
 . ٢٨ص  ،م١٩٩٩٨، ٢٧ج مجلة عالمات، ،"االتصال والتأثير:األسلوبية:موسى ريايعة- ٦
 .١٠ص  ،هـ ١٤٣٢، المتلقى فى التشكيل األسلوبى أثر :وليد ابراهيم القصاب - ٧
 .١٨ص:المرجع السابق - ٨

www.bokcity.com ١- 
 www.ketabnak.com.persons  -٢ 
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عت وترجمت العديد مـن  بِ، وقد طُ"التمثال"و" حركت با شماست مركوشيو":مسرحيتين هما
  .القصصية والروائية إلى الفرنسية أعماله

  :أعماله ومؤلفاته

  :يةئالروافى مجال الكتابة -١

عام  طبعت للمرة األولى" المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية:"چوبهاهمنوایی شبانه ارکستر -
لـوس   فـى واليـة  " کتاب"مؤسسة  تهانشرو م،۱۹۹۶
 نشـرت فـى إيـران عـام    ثـم  . األمريكية آنجلوس

  .)م٢٠٠١ -ش١٣٨٠(
  ١١.م۱۹۹۹، عام الطبعة األولى، نشر باران، السويد ،بئر بابل:چاه بابل-
، نشـر الكترونـى  م،  ۲۰۰۲ عام الحمالنه ؤقرتالوِرد الذى :خوانند ها می برهوردی که  -

  م۲۰۰۸ عام انتشارات خاوران، پاریس،
  :المسرحفى مجال -٢

  )م۱۹۶۸= ش۱۳۴۷(الكسوف :کسوف -
  )م۱۹۷۱=ش ۱۳۵۰(صفية الموعودة  :صفیه موعود -
ال تاريخ منى إلى رسائل ب:ام و بالعکس هایی بدون تاریخ از من به خانواده نامه -

  )م۱۹۷۴= ش۱۳۵۳(أسرتى وبالعكس 
 =ش۱۳۵۵(ما صار الضحاك أميرا على العـالم  دعن:چو ضحاک شد بر جهان شهریار -

  ).م۱۹۷۶
  ).م۱۹۷۹ =ش۱۳۵۸( غرفة تسيير األعمال:اتاق تمشیت -
  ).م۱۹۸۱=ش۱۳۶۰( ونالمخادع: اخوابگرده -
  ).م۱۹۸۳ =ش۱۳۶۲(ماهان كوشيار:ماهان کوشیار -
  ).م۱۹۷۵ =ش۱۳۶۴(ماهيار  المهندس المعمارىلغز : معمای ماهیار معمار -
  ).م۱۹۹۰=ش١٣٦٩!(الحركة معك مركشيو! است مرکوشیوحرکت با شم -
  )١٢م ۱۹۹۱ =ش١٣٧٠(التمثال:تمثال -

                                                 
 www.iranianfiction.com.fa.index.php -٣ 
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  :القصةمجال فى -٣

 =ش۱۳۴۹ (ز الوحيـدة الصغيرة، شجرة الكر شجرة الكرز:ک، نارون تنهاون کوچنار -
  )م۱۹۷۰

  )م۱۹۹۶= ش١٣٧٥(الهوة:پرتگاه -
  .)م۱۹۹۷ =ش١٣٧٤(فالمظلة والقطة والجدار الضعي:چتر وگربه ودیوار باریک -
  :شعرفى مجال -٤

  ).م۲۰۰۱=ش١٣٨٠(ناللح: لکنت -
  )تحت الطبع(البحث والتأليف : تحقیق و تالیف -
  )م۱۹۷۵= ش۱۳۵۴ (موسيقى العزاء:وسیقی در تعزیهم -
  )م۱۹۹۰ =ش١٣٦٩(تأمالت فى الموسيقى اإليرانية: تأمالتی در باب موسیقی ایرانی -
  )م۲۰۰۱ =ش١٣٧٠(االحلقة المفقودة آمار:حلقه گمشده آمارا -
  :النشر األلکترونیفى مجال -٥

  .١٣ )م۲۰۰۱=ش١٣٧٠(س، أغسط"دوات"نشریه ادبية بأسم  -
  :الموسیقیمجال فى -٦

رضا قاسـمی  إلعادة الطيران، ألحان أربعة عشر قطعة :چهارده قطعه برای باز پریدن-
  )م۲۰۱۰=ش۱۳۸۹ ( السادات سپیده رئیس غناء
  الوردة ذات المائة ورقة غناء شهرام ناظرى:گل صد برگ با صدای شهرام ناظری-
  غناء سياوش :خوانی سیاوش -
  )لحن بديهى)( بداهه نوازی(القبضة اليمنى  اصفهان: اصفهان ـ راست پنجگاه -
سـی  (مـاهور بصـوت همانيكنـام    . صـحراء : دشتی ـ ماهور با صدای هما نیکنام -
  . ، پاریسBuda musique)دی
  :اإلخراج المسرحىفى مجال -٧

  .فى كلية الفنون الجميلة)م ۱۹۷۰ =ش۱۳۴۹ (الكسوف:کسوف -
فى كليـة الفنـون   )م ۱۹۷۰ =ش۱۳۴۹ ("صامويل بکت"الذهاب والعودة ل:آمد و رفت -

  .الجميلة

                                                 
www.sarmadipress .com.fa.rezaghasemi- ٥  
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رسائل بدون تاريخ منـى إلـى   : ام و بالعکس هایی بدون تاریخ از من به خانواده نامه -
  ).م۱۹۷۴ =ش۱۳۵۳ (ورشة عمل مسرحية.أسرتى وبالعكس

  )عمل تجريبى شبابى()م ۱۹۷۷=ش۱۳۵۶ (البئر:چاه -
  )سرح المدينةعلى م( )م۱۹۸۱-ش۱۳۶۰(تسيير األعمالغرفة :اتاق تمشیت -
  )على مسرح تشارسو()م۱۹۸۴ –ش  ۱۳۶۳(ماهان كوشيار : ماهان کوشیار -
على مسرح ( )م۱۹۸۶ -ش۱۳۶۵ (ماهيار المهندس المعمارلغز :معمای ماهیار معمار-

  )المدينة
  :عمال المنشورة بالفرنسيةاأل-٨

-Harmonies nocturne , Edition Phébus.    
  ه ژان شارل فلورسترجمطبع فبيوس،  أنغام ليلية،-

Le dilemma de l’architecte Mâhyâr Intempestifs-  
۱۹۸۸  Editions Les Solitaires   

مقدمة على مسرح  .  ترجمة ژان شارل فلورس، م١٩٨٨لغز بناء ماهيار،طبع سوليتير، -
  .م۲۰۰۱ناشیونال، إخراج امانوئل کوردلیانی، پاریس، أبریل

  - Editions L’Harmattan Portrait  م۱۹۹۵
ترجمة مونیک پیکارد، مقدمة على مسرح  ناشیونال،  .م١٩٩٥اللوحة،طبع هارمتان، -

  .م ۲۰۰۱إخراج امانوئل کوردلیانی، پاریس، مارس 
A vous de jouer Mercutio! Editions L’Harmattan  -  

مونیک پیکارد، قدمت فـى صـورة    ٔترجمهطبع هارماتان، ! يا ماركتيو أالعب انت -
  ١٤.م۱۹۹۶إذاعية إخراج کلود گر، پاریس، رادو فرانس کولتور،  مسرحية

  :الجوائز التى حصل عليها

م  لقصـة  ۲۰۰۹ -ش۱۳۸۸جائزة الرواية المختارة من الكتاب والنقاد الصحفيين عـام   -
  "ها همنوایی شبانه ارکستر چوب"
نه همنوایی شبا"م  لقصة٢٠٠٢ -ش۱۳۸۱" گلشیری"جائزة الرواية األولى عن مؤسسة -

  "ها ارکستر چوب

                                                 
www.forum.persiantools.com. -٦  
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م لقصـة  ٢٠٠٢ –ش ۱۳۸۱ جائزة أفضل رواية العام من الكتاب والنقاد الصحفيين عـام -
  "ها همنوایی شبانه ارکستر چوب"
همنوایی شبانه ارکستر "م عن رواية۲۰۰۲ -ش۱۳۸۱) پکا(جائزة مهرجان األدب فى  -

  "ها چوب
عـن  ) ليفزيون القومى اإليرانـى الت(الجائزة األولى لمسابقة الكتابة المسرحية حفل طوس -

عندما صار الضحاك أميـرا علـى العـالم    : مسرحية چو ضحاک شد بر جهان شهریار
  .م۱۹۷۴ -ش۱۳۵۵

  مادة الدراسة-الثثا

  :التعريف الشكلى بالرواية -١

تـأليف   ،"الليلية للفرقة الخشبية المعزوفة""چوبهاهمنوايي شبانه ى اركستر "رواية         
فـى   )نيلوفر(ولى نشرها مؤسسة تت صفحة من القطع المتوسط، ٢٠٧فى سمى، تقعارضا ق
  . طبعة ةعشر ىم احد٢٠١٢تها حتى عام اعبلغ عدد طبقد و طهران،
وحـدة  ولكـل فصـل    عنوان منفصل، لكل فصلمن خمسة فصول مرقمة والرواية تتكون 
  :على الترتيب ة وهذه الفصولزمني

  .٣٩ -٧ص !يا جابيك، هنا الال ! : "ك، اينجا نهگابينه :الفصل األول
  .٩٨ -٤١ص.سطح فضى مطمس: يك سطح نقره يي محو:الفصل الثانى
ص .الوجود من نفـس حضـور الكـالم   :حضورى از جنس حضور حرف:الفصل الثالث

١٥٤ -١٠٠.  
  ١٧٥ -١٥٦ص .فى ألم البحر المفقود: ياى گمشدهدر اندوه در:الفصل الرابع

 الجوارب المنسوجة يدويا صـنع إيـران  :يرانجوارب هاى دستباف كار ا:الفصل الخامس
   ٢٠٧.١٥-١٧٧ص

  ملخص الرواية-٢

أنه قُتل، وأن هذه هى ليلته األولى فى القبـر،   البطل -الراوىتبدأ الرواية بإدراك 
عرف القارئ من خـالل  يكر ونكير ليحاسباه على أعماله، وثم يحضر مالكا حساب القبر من

الـراوى  (وبين المالكين أن الراوى الشخص األول أوالسرد على لسان البطل والحوار بينه 

                                                 
 وما بعدها ١ش،ص١٣٩١همنوايي شبانهء اركستر چوبها،نيلوفر،تهران، چاپ يازدهم، :رضا قاسمى - ١٥



   "هابهمنوايي شبانهء اركستر چو" فى رواية التحليل اللغوى للسرد _______________
 

- ٢٤٧ - 

هو مثقف إيرانى الجئ فى فرنسا، يعيش فى غرفة بالطابق األخيـر فـى إحـدى    ) البطل–
ن وابق عدد من الجيران مـنهم الفرنسـي  ويشاركه اإلقامة فى نفس الط. يات فى باريساالبن

 ١٦"البارانويـا " وهو مـرض  وأنه يعانى من أحد األمراض النفسية .نون المهاجروواإليراني
جعل الواقع يختلط فى ذهنه بالخيال، وبسبب اختالف طبائع جيرانه وتنوع مشكالتهم يى ذال

ومعاناتهم من تبعات الغربة والتشتت تقع كثير من األحداث الغامضة والمتداخلة التى تنتهى 
ن ومن خالل سرد هذه األحداث نتعرف علـى الجيـرا  .بقتل البطل على يد شخص مجهول

  . وعلى طبيعة العالقة بينهم والظروف التى أدت إلى وقوع جريمة القتل
ال تتبع الرواية النمط التقليدى فى الحكى فاألحداث ال تأتى مرتبة متسلسلة وإنما تتراوح بين 

الرواية إلى قسـمين  الماضى والحاضر وبتعبير آخر يتداخل التتابع الزمنى بها، حيث تنقسم 
قترفه من أعمال فى حياتـه  ال الراوى البطل ومحاسبته على ما ادثة قتول بحيبدأ القسم األ

الحساب ومـا   امالكى هذا الجزء ما بين ما يسأله ى الحساب وينساب الحكى فمالكبواسطة 
يجيب به البطل القتيل، ثم ينتقل الحكى إلى واقع حياة هذا القتيل قبل حادثـة قتلـه فتسـرد    

نه ومعاناتهم جميعا فى الغربة والوحدة ويستغرق القـارئ  الرواية تفاصيل حياته وحياة جيرا
لرواية وجزئها الثانى ليصل إلـى  فى مشاركتهم هذه المعاناة ويربط بين الجزء األول من ا

 يـاً منف اًمكتئب ومنذ الصفحات االولى يواجه القارئ رجالً. بسات قتلهتل الراوى البطل ومالق
ه عدد من الجيران ليسـوا أفضـل منـه نظـرا     من األمراض النفسية ويجاور اًيعانى عدد

ويستطيع الكاتب أن ينقـل للقـارئ الخـوف    .لوقوعهم تحت وطأة الغربة والفقر والحرمان
  .رمز لدولة محتقنة بالثورة البطل وأنه –الذى يسكنه الراوى  والقلق والحيرة  فيرى الطابق

  :وعن ذلك يقول المؤلف رضا قاسمى
                                                 

إن اإلصابة بمرض البارانويا احدى سمات ما بعد الحداثة،وهو مرض عقلى يؤدى إلـى اضـطراب    - ١٦
ويفسر سلوك اآلخـرين   ع،والتتبpersecutionالعمليات الذهنية، والمعاناة من الهذيان ومشاعر اإلضطهاد 

بالمنطق، لكنه منطق ال يقوم على أساس  delusionsالمريض  هذيان تسميو. تسق وهذه المعتقداتتفسيرا ي
  .هالوس سمعية أو صوتية أو بصريةبوترتبط توهمات المريض . صحيح

زائد باآلراء وعدم ويفرق علماء النفس بين الهذاء كمرض وبين السلوك الهذائى الذى يتسم بالعناد والتمسك ال
كما إنه ال ينفصل عن الواقع، لكنـه يفسـره   .دخل اآلخريناالعتراف بالخطأ والغرور وإرجاع الفشل إلى ت

  .طبقا آلرائه
Lewis, Barry:Pasa modernism and Literature and  novel,2004,p 77: 109.Bran 
Nicol:Raeding Paranoia, Epistemophilia and  the post moderncrisis of interpertion, 

1999,p:44- 62. 
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يطرح كما تجعله  يجعل القارئ يعيش تجربة الرواية روايةبه ال تن األسلوب الذى طرحإ"
اإلجابة عنهـا إلـى قـراءة الروايـة مـرات       هعلى نفسه العديد من األسئلة التى تضطر

إننـى  :"وهذا ما صرح به المؤلف نفسه فى إحدى الحوارات الصحفية معه حين قال.ومرات
  ١٧"مرة واحدة أقرالرواية لتُ لم أكتب هذه

إنها مثل الدرس يجـب أن تقـرأه   "فى نقدها للرواية "سارا ابراهيمى"إليرانية وتقول الناقدة ا
  ١٨"مرتين أو أكثر حتى تدرك جميع جزئياته وتفاصيله

تنقسم الرواية إلى خمسة فصول، يحتوى كل فصل منها على عدد من المقـاطع، طبعـت   
  ).م٢٠٠٢ -ش١٣٨١(مريكا، ثم طبعت فى إيران عامآم فى ١٩٩٦الرواية فى البداية عام 

  :فىامين األساسية فى الرواية المضتتمثل  -٢
  .ثار المترتبة عن النفى والوحدة واالغتراباآل-
  .التشدد الدينى والمذهبى وما يصاحبه من آفات لمعتنقه ولمن حوله -
  .وطأة سلطة المجتمع وما تفرضه على الفرد من قيود -
  :شخصيات الرواية األساسية حسب أهميتها هى-٣

البطل وهو مثقف إيرانى الجئ يعيش فى فرنسا ويعمل رسـاما، يعـانى مـن     الراوى -
الوحدة نظرا لموت زوجته وابنه باإلضافة لشعور الغربة وإصابته بعدة أمراض نفسية 

  .يدركها جيدا
بأنه مكلف من قبل اهللا بالقضاء علـى اإلثـم    يعتقدهو إنسان متطرف دينيا  :"روفتپ" -

ألنها عالقة غير شـرعية  " سيد ورعنا"عالقة بين جاريه ومظاهره وأتباعه، ينفر من ال
 .ويعاقبه على ما يفعل"سيد"ومن ثم يحاول قتل جاره 

صاحب المنزل وهو شيوعى يتخذ مبدأ ديمقراطيـا مـع    :"فرانسوا اسميث اريك" السيد -
تهم وجنسياتهم، ال يعبأ بالمقابل المالى اجيرانه فهو يقبلهم جميعا على اختالف أيديولوجي

يجار الغرف لهم، لكن هذا التسامح والتجاوز يصل إلى حد السلبية، هو ما أدى إلـى  إل
 .١٩الفوضى فى هذا الطابق وتحوله إلى ما يشبه دولة محتقنة بثورة

                                                 
ـ گنـدن ننواشـتم   اين رمان براى يك بار خوا:رضا قاسمى - ١٧ روزنامهء وبـا رضـا قاسـمى،   گفتـ

  ش٢٤/٩/١٣٨١ى،گ،همبستـ
www.gaplogfa.blogfa.com- hamnavo=aei_sara.aspx -٩ 

www.ketabema.wordpress.com - ١٠  
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هما جاران للراوى البطل بدأت العالقة بينهما بعـد أن فشـلت    :"رعنا"و "الكسندرسيد " -
 ".سيد"لهما ومحاولته قتل "وفترپ"نيان من تعقب ا، يع"رعنا"عالقة البطل مع 

البطل هى سيدة وحيدة تعيسة، مشغولة فى معظـم األوقـات    -جارة الراوى :"بنديكت" -
وتقسـيمها   التوسعة غرفته -بمنشار يثير صوته غضب كل الجيران  -بنشر األخشاب 
 .وترتيب أثاثها

روايـة  كلب صاحب المنزل الشرس الذى تتجسد فيه روح البطل فى نهايـة ال  :"كابيك" -
 .كعقاب له على ما اقترفه فى حياته من ذنوب وآثام

  :القيمة الفنية واألدبية للرواية -٤

حصدت الرواية عددا كبيرا من الجوائز فى إيران على مدى سنوات متتالية منذ نشرت فى 
  .موضع سابقرد ذكر هذه الجوائز فى م وقد و٢٠٠٢-ش١٣٨١ايران للمرة األولى عام 

هتمام القراء والنقاد على حد سواء واعتبروها نقلة فنيـة  ادبية فقد حظيت بما عن قيمتها األأ
جر فى أسلوب كتابة الرواية فى األدب اإليرانى المعاصر، وعلى الرغم من أن الكاتب قد ها

من القـراء اإليـرانيين    كبيراً نه استطاع أن يجذب جمهوراًأن إيران منذ فترة طويلة إال م
  .مرة ةعشر ىحدإن افاتهم فطبعت الرواية حتى اآلقختالف أعمارهم وثا على
مقـال  : على مستوى النقاد فقد نشرت عدة مقاالت لعدد مـن الكتـاب والنقـاد منهـا    أما و
اى  آينـه "، مقال ٢٠بقلم ياسر نوروزى"وبهاچاهى به رمان همنواىى شبانهء اركستر گنـ"

فرديـت  "و ٢٢"ورىراوى كـاركت "، مقـاالت  ٢١بقلم عنايت سميعى" انگم كردگبراى آينه 
، ومقـال  ٢٤بقلم نسبيه فضل اللهـى "سقوط خود"،مقال٢٣بقلم حميد مزرعه" مشدهء انسانهاگ
  .  ٢٥بقلم ارسالن عبد اللهى"معماى معمار كلمات"
لكن على الرغم من تعدد المقاالت إال أن جميعها ورد بها إشارات مقتضبة ومتفرقة عـن   

ولعل البحـث الوحيـد   " وبهاچهء اركستر همنواىى شبان"الراوى وأسلوب السرد فى رواية 

                                                 
ش، ١٣٨١وبها، روزنامـهء ايـران،  چواىى شبانهء اركستر اهى به رمان همنگنـ: ياسر نوروزى - ٢٠
  .٢٢ص
  .١١ش،ص ١٣٨١ان، روزنامهء حيات نو،گم كردگاى براى آينه  آينه: عنايت سميعى- ٢١
  .٢١، ص ٤راوى كاركتورى، كامياب، شمارهء: حميد مزرعه- ٢٢
  . ١٤ش، ص١٣٨٢مشدهء انسانها، روزنامهءايران،گفرديت : حميد مزرعه- ٢٣
  .٨ش،ص١٣٨٤، روزنامه شرق،"سقوط خود: اللهى نسبيه فضل- ٢٤
  .٤٩، ٤٨، ص٧٦نج شنبه، شمارهء پمعماى معمار كلمات، عصر : ارسالن عبد اللهى - ٢٥
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" دكتور كاووس حسن لى"فى الرواية هو بحث قدمه  ةالذى تطرق إلى الراوى وزاوية رؤي
اوى وشـيوهء  بررسى كـاركرد ر " استاذ اللغة الفارسية وآدابها بجامعة شيراز تحت عنوان

سلوب السرد دراسة دور الراوى وأ "نوايي شبانهء اركستر چوبهاروايتـگرى در رمان هم
  .٢٦وهو نقد أدبى للرواية وفق المنهج البنيوى"فى رواية المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية

 نقاشـية لتحليـل   عدة جلسات"ارسبارانفرهنـگسراى " كما خصص قصر ثقافة ارسباران
وذلك فى الجلسة الثامنة لنقد وبحث الروايات البارزة فـى األدب الفارسـى   ونقدها الرواية 
  ٢٧.المعاصر

وفق ما استطاعت الباحثة الوصول -ويدل ذلك على عدم تناول أى دراسة سابقة فى إيران 
  .  رواية همنوايي من الجانب اللغوى والنصى على وجه الخصوص -إليه حتى إعداد البحث

                                                 
بررسى كاركرد راوى وشيوهء روايتگرى در رمان هم نوايي شبانهء اركسـترا  : كاووس حسن لى - ٢٦

 .٥٢ - ٣١ ش، ص ١٣٨٩چوبها، مجله ادب پژوهش، شمارهء دوازدهم، تابستان 
www.mehr news.com ٢٧- 
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  المبحث االول

  مستوى المورفولوجىال

المعزوفة "وايةوهى أحدى ركائز بنية اللغة فى ر تستلزم دراسة المستوى المورفولوجى  
الذى ستلج منه  حيث أنها المدخل األساس ؛التعريف أوال بلغة السرد" الليلية للفرقة الخشبية

  ."چوبهاشبانهء اركستر  همنوايي"فى رواية سة إلى رصد الصيغ المورفواوجيةالدرا
  ٢٨لغة السرد

: ماأن يحتوي على قصة تضم أحداثاً، وثانيته: اهماليقوم الحكي على دعامتين، أو  
فالحكايـة  . أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصة، وهـذه الطريقـة هـي السـرد     

ال تتحدد بمضمونها وحده، ولكن بمضمونها وبالطريقة التي يقدم بها ذلـك  “المحكي/القصة”
  ٢٩.المضمون معاً

                                                 
  السرد فى اللغة :يعرف السرد بأنه أوالً - ٢٨
  هو تقدمة شئ إلي شئ ، تأتي به منسقاً بعضه فى إثر بعض متتابعاً  -
  يسرده سرداً إذا تابعه : سرد الحديث ونحوه  -
  وفالن سرد الحديث سرداً  -
  .لمتتابع والسرد ا. تابع قراءته في حدر منه : سرد القرآن  -
  ثقبه: وسرد الشئ سرداً وسرده وأسرده  -
  اللسان: المسرد -
  نسجها: وقيل سردها. الخرز في األديم : السرد  -
  . سراد وزراد: الحلق ، وهو الزرد ومنه قيل لصانعها : الخراز ، والسرد: والسارد -

م ١٩٨٢لطباعة والنشر، بيروت ،مختار الصحاح ، نشر دار المتنبى ل: محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى
، ٣عربى،لونجمان، ط-المصطلحات األدبية الحديثة،دراسة ومعجم انجليزى:محمد عنانى/. ٢٩٣،٢٩٤، ص
  .٥٩م،ص٢٠١٢
  السرد اصطالحاً: ثانياً

نقل الحادثة من صورة الواقع إلـى صـورة   : مصطلح نقدى حديث يعنى  Narrationالسرد  
أن السرد هو الطريقة التى يختارها الراوى أو القاص أو حتـي المبـدع    لغوية  وبعبارة أخرى يمكن القول

  . ليقدم بها الحدث إلى المتلقى فكأن السرد إذن هو نسج الكالم ولكن في صورة حكى) الحاكي(الشعبى
، الطبعة الثالثة، المركـز الثقـافي   ) من منظور النقد األدبى(بنية النص السردى : حميد لحمدانى

  ٤٥م ،ص٢٠٠٠البيضاء ، العربى،الدار 
 .٥٤ص:المرجع السابق - ٢٩
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فالسرد وفق هذا المنظور هو الكيفية التي تُروى بها القصة عن طريق قناة مكونـة  
، وتتأثر هذه القناة بمؤثرات “المسرود له“و“ مسرودال“و“ السارد”: ء ثالثة روافد هيمن التقا

  .تتعلق بالسارد والمسرود له والقصة ذاتها
ال يتم إال من خـالل  “ السرد”أن فعل الحكي  -بعد هذه المقدمة التعريفية  -يتضح 

تنفخ فيه روحه التـي  اللغة، التي ال تعطي للفعل السردي شكله أو جنسه األدبي فحسب، بل 
 .يعيش ويخلد بها وإن فَني الجسد أو تغير من حاٍل إلى حال

 مورفولوجيةالصيغة البعد التعريف التقديمى للغة السرد يكون من األهمية بمكان التعريف ب
  .صيغ الصرفيةأو ال
  الضمائر -أوال
  اللغة والزمن-ثانيا
 صفةال-ثالثا
  :ضمير pronoun ٣٠الضمائر -أوال

والسارد فى النص الروائى عالقة جوهرية؛ إذ على ضـوئها تحـدد    عالقة بين السردإن ال 
  .٣١المؤشرات الكبرى فى السرد فذات السارد تضفى على لغة السرد ظالال خاصة

أو الشـخص  " شيوهء سـوم شـخص  "والسارد إما أن يكون بأسلوب الغائب وهو ما يسمى
سرد تتحدد زاوية رؤية الراوى إلى ،و وفق هذا األسلوب من ال٣٢"شيوهء شخص اول"األول
أن هناك نوعين من زاوية  :على النحو التالى "جمال مير صادقى"وهو ما يعبر عنه  السرد،
؛ فمن الممكن أن تكون زاوية الرؤية داخلية أو خارجية ، فى زاوية الرؤية الداخليـة  الرؤية

                                                 
الشخص الذي يروى الحكاية ، أو يخبر عنهـا ،  " يعرف الراوى ، بأنه ذلك  (Narrator)الـراوى   - ٣٠

وهناك تعريف آخر وهو أن الراوي واحد من شخوص القصة ، إال أنـه قـد   . سواء كانت حقيقية أم خيالية
ذى تتحرك فيه شخصياتها ، ويسمح له بالحركة في زمان ومكـان أكثـر   ينتمى إلى عالم آخر غير العالم ال

اتساعاً من زمانها ومكانها ، فبينما تقوم الشخصيات بصناعة األفعال واألقوال واألفكار التى تدير دفة العالم 
ـ  ى الخيالى المصور ، فإن دور الراوى يتجاوز ذلك إلى عرض هذا العالم كله من زاوية معينة ، بينما تنتم

عالم األقوال ، : سائر الشخصيات إلى عالم األفعال التى تصنع ، فإن الراوى ينتمى إلى عالمين آخرين هما 
  .وعالم الرؤية الخيالية التى ترصد منها هذه الحياة

 ١٧م، ص١٩٩٦الراوى والنص القصصى ، دار النشر للجامعات ،القاهرة، : عبد الرحيم الكردى 
 ٤٢م،ص  ١٩٩٧، ٣ب الروائى،المركز الثقافى العربى،بيروت،طتحليل الخطا:سعيد يقطين- ٣١
 .٦٩ش،مؤسسهء انتشارات نگاه، ص ١٣٦٩يسى، تهران،وهنر داستان ن:ابراهيم يونسى - ٣٢
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)Internal Point Of view ()شخصياتها سـواء   يكون راوى القصة أحد )ديدگاه درونى
 External Point Of(فى زاوية الرؤية الخارجيةأما . شخصية أصلية أو شخصية فرعية

view () فإن أفكار وتصرفات وخصائص شخصيات القصة يتم تشريحها  ،)ديدگاه بيرونى
من الخارج  ، وهذا يعني أن من يقوم بهذا األمر شخصية من خارج القصة ربمـا تكـون   

   ) ٣٣.(راوى القصة المؤلف وربما تكون
المعزوفـة الليليـة للفرقـة    " "ـهاپوچهمنوايي شبانهءاركسترا "وقد تبين من دراسة رواية 

، وهـى  أن العالقة بين الصيغة السردية والسرد تكون من خالل السارد المشـارك " الخشبية
  .٣٤احد الصيغ السردية

   :ولالضمير شخصى ا  first person pronounضمير الشخص األول  -

همنـوايي شـبانهء   "البد لكل سرد من ثمة سارد يروى أحداث الرواية وفـى روايـة   
وهـذا  " أنا" "من"تروى األحداث وتقدم الشخصيات من خالل ضمير المتكلم" چوبهااركستر 

دور السارد ودور شخصية البطل، إذ ثمة تـداخل أو  : النمط من السارد البطل يؤدى دورين
فالسارد يـروى مـن   . ينئذ مشاركا وحاضرا فى األحداثاشتراك بينهما، ويكون السارد ح

ونالحظ أنه عندما يكون راوى القصة هـو بطلهـا أى أن    .٣٥"أنا" "من"خالل ضمير المتكلم
فإن هذا يجعل القارئ أو المتلقى فى كثيـر  . ٣٦تكون زاوية الرؤية خاصة بالشخص األول
السـارد المشـارك الـذى يـروى     ، كما أن ٣٧من أنماط الحكى أكثر تقبالً لها واقتناعاً بها

  .٣٨المصداقيةوالحرارة  ،مير المتكلم يكسب الرواية الثقةاألحداث بض

                                                 
ش ، .ه١٣٨٥عناصر داستان ، انتشارات سـخن ، چـاپ پـنجم، تهـران ،     : جمال مير صادقى )  ٣٣

 ٣٨٦،٣٨٧ص
،السارد )الذاتى(السارد المشارك :ية والسارد إلى ثالثة انواع هىيمكن تقسيم العالقة بين الصيغ السرد - ٣٤

  .، السارد المشارك الراصد)الغيرى(الراصد
 . ٩٤م، ص١٩٩٠تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيوى،دار الفارابى،بيروت،:يمنى العيد

 .٢١٦:ش،ص١٣٨٣شناخت داستان،چاپ اول، :جمال مير صادقى- ٣٥
ـ ١٣٨٥عناصر داستان انتشارات سخن ، چـاپ پـنجم، تهـران ،    : ى جمال مير صادق - ٣٦ ش ، .هـ
 .٧٢ص:، هنر داستان نويسى٣٩٣ص
  Beachcroft.t.o: the modest art,London.1968,p.198-٢٨  

 .١١٧ش، ١٣٩٠زبانشناسى ورمان،تهران نشر نى،:راجر فاولر - ٣٨
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وتعد هذه الطريقة فى سرد الرواية هى األصعب ويلجأ إليها كبار الكتاب بينما يحجـم  
هذه الطريقة أهم الروايات فى العالم ظهرت بعنها المبتدئون نظرا لصعوبتها، فضال عن أن 

  ٣٩فى الحكى
  ":رضا قاسمى"وعن اختيار تقنية الراوى البطل يقول مؤلف الرواية

كما أن الراوى المشـارك ال   ...تقنية الشخص األول إمكانية أن أبين شخصية ما عطتنىأ "
اء التـى  يفصح فقط عما فى مكنونات ضميره لكنه أيضـا يتكفـل بتقريـر تلـك األشـي     

الحقيقة، ومعرفة كل شئ عن الشخصـيات  م يدعى لنفسه امتالك يلإن الراوى الع...يعتقدها
ال يدعى ذلك بل على العكس فهو يدعى هو نفسه عدم معرفتـه  المتكلم لكن الشخص األول 

علـى األحـداث    أثـره ختيارى تقنية الراوى البطل هـو  اء، لكن أهم حافز اليببعض األش
  ٤٠"له روح الذاتيةالو

اسـتخدام  ر الـراوى مـن أن   ويتطابق هذا مع ما خلصت له الدراسات حول الرواية ودو
، كمـا إنهـا تقـدم    تجعل المتلقى يشعر أن السارد يتحدث إليه مباشـرة " أنا"المتكلمضمير 

الشخصية على أنها محور العالم الروائى الذى تدور فيه الرواية وهو إجراء يجعـل العـالم   
متوهما  ، كما يجعل المتلقى يتفاعل مع الراوى٤١المروى عالما نسبيا ذا منظور واحد فردى

  .٤٢عليها الرواية قومحد الشخصيات التى تأأنه فعال، هو 
فى المقطع التالى يقدم الكاتب الشخصية الرئيسة وهى شخصية البطل  لحظة اكتشافه أنـه  و

  :فيقول" أنا"مستخدما ضمير المتكلم  ميت ومدفون فى القبر وأن هذه هى ليلته األولى فيه 
شتم فرو رفته بـود حـس مـى    �اردى را كه در ون ك�خواب نبودم، اين را مطمئنم "-

    ٤٣"وشانده بود حس مى كردم�خون خشكيده اى را هم كه تمام تن را "بوى زهم. كردم

                                                 
 ٧٨: ٧٢ص :هنر داستان - ٣٩
ـ گر خواندن ننواشتم اين رمان براى يك با:رضا قاسمى- ٤٠ وبـا رضـا قاسـمى، روزنامـهء     گفتـ

 .١٢ش، ص ٢٤/٩/١٣٨١ى،گهمبستـ
 .١٣٤م، ص ١٩٩٦، ٢الراوى والنص القصصى، دار النشر للجامعات بالقاهرة، ط:عبد الرحيم الكردى - ٤١
 .١٨٤م، ص ١٩٩٨فى نظرية الرواية،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،:مرتاض مالكعبد ال - ٤٢
  .١١ص :الرواية - ٤٣

من هذا ألننى كنت أشعر بالسكين الذى كان قد استقر فى ظهرى، وكنت أحس  لم أكن نائما، ومتأكد:الترجمة
 .برائحة زفر الدم المتجلط الذى كان قد غطى كل جسدى
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توحـد بـين   البـرز  يالسرد الذاتى فى المقطـع السـابق    إن استخدام الكاتب تقنية  
 .نـه المثقلة بمشاعر القلق والخوف والغربة بسبب بعده عن وط شخصيته وشخصية البطل

وتجئ استعانة الروائى فى تلك العبارة االستهاللية بضمير المـتكلم متمـثال فـى ضـمير     
" م"كنت أشعر وضمير اإلضافة: متأكد، حس مى كردم: لم أكن، مطمئنم: نبودم" :م:"الفاعلية
باأللم من السكين المغروس فى ظهـره،  ) البطل(ليعبر عن شعور السارد. ظهرى: شتم�فى 

  ٠.من رائحة الدم المتجلط الذى يغطى جسدهواليقين من موته 
السارد مـن  /من المعلومات عن شخصية البطل اًوفى مقطع آخر يقدم الروائى البطل مزيد

  :خالل ما يرويه عن نفسه فيقول
... ى كـرده بـودم  گهمه عمرم را در نيمكره شرقى زمين با ساعت نيمكره غربى زند"-

من معموال، سـاعت هفـت   ...من بودم كى بود كه تنها نادايش�طبق ششم سياره كو

با ... صبح مى خوابيدم ودوى بعد از ظهر از رختخواب بيرون مى آمدم، آن روز هم

  ٤٤.همه ى كنجكاوى، نتوانسته بودم پيش از ساعت مقرر از رختخواب بيرون بيايم

فهـو يعـيش فـى     ،تبرز العبارة السابقة حالة االضطراب التى تعيشها الشخصية  
فهو ينـام   غربىالده الواقعة فى نصف الكرة الويقصد فرنسا بتوقيت ب شرقىنصف الكرة ال

  .طوال النهار ويستيقظ طوال الليل
مـن خـالل    البطل -الراوىوقد وفق الروائى فى تكرار ضمير المتكلم أنا؛ حيث استطاع  

أنـا  :كنت قد عشت،من بـودم : ى كرده بودمگزند:فى" م"ضمير الفاعلية المنفصل والمتصل
" م"يـة مالكباإلضافة إلى ضمير ال.كنت أخرج:كنت أنام، بيرون مى آمدم:مى خوابيدم كنت،

  عمرى    :فى عمرم
والتى من المؤكد أنه األكثـر معرفـة    هالى ومشاعره الكامنة فى ذاتحأن يعبر عن واقعه ال

  .بها

                                                 
  .٩ص : الرواية - ٤٤

وكان الطابق ... كنت قد أمضيت عمرى كله فى نصف الكرة الشرقى بتوقيت نصف الكرة الغربى:الترجمة
كنت أنام عادة الساعة السابعة صباحا، وأنهـض  ... سادس كوكب صغير وكنت أنا قائده الوحيدال

من الفراش فى الثانية بعد الظهر، وفى ذلك اليوم أيضا رغم كل التحايل لم أكـن قـد اسـتطعت    
  .النهوض من الفراش قبل الموعد المحدد
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وفى إطار تعبير الروائى عن شخصية البطل ترد فى الروايـة معلومـات مهمـة حـول     
ا بل ويتحدث عنهـا بالتفصـل   النفسية التى يعانى منها البطل والتى يدركها تماماألمراض 
الشبح مـا هـو إال رمـز     يعدو، متمثال فى وجود شبح يطارده أعراضها وتبعاتهاويشرح 

فى تقديم الشخصـية   اذى يجعل نمط البطل السارد نموذجياألمر ال ٤٥لفقدان الهوية والذاتية
  :قدمه المقاطع التالية من الرواية موضع الدراسةالرئيسة فى الرواية وهو ما ت

دهايي است كه دارم به سايه ام مى زنم، سايه اى كه مرا بيـرون كـرده وسـال    گلـ"-

ر دائم  گويم كه اگاما من حق ندارم به كس بـ..هاست غاصبانه به جاى من نشسته است

از آن م ر همواره بر خالف مصلحت خويش عمـل مـى كـن   گم كه اگبا خودم مى جنـ

   ٤٦.دها كه دائم  به بخت خويش مى زنمگاين لـ روست كه من خودم نيست كه
عن مكنون نفسه ومـا  على لسان البطل خالل المقطع السابق أن يعبر  فىاستطاع الروائى 

يعانيه من صراع نفسى متمثل فى عدم إحساسه بذاته وشعوره بوجود شبح يطارده ويركله، 
: وبدا ضمير المتكلم فى كافة صوره. يب ومجتمع المهجرويفعل كل ما يؤذيه فى محيط غر

ليس لدى، مـى  :أضرب، ندارم: أقول، مى زنم: ويمگلدى، بـ:دارم:فى" م"الفاعلية المتصلة
مكـانى،  :شبحى، جـاى مـن  :سايه  ام": م"يةمالكضمير .اعمل:أحارب، عمل كنم: مگجنـ
  .لى: امر:ضمير المفعولية.أنا:من: ضمير الفاعلية منفصل.نفسى:خودم

البطل بضمير المتكلم للتعبيـر عـن حالتـه     -كما يتضح من الفقرة السابقة استعان السارد
  . أللم وفقدان اإلحساس بالذات والهويةاالنفسية المليئة ب
آلية استخدام ضمير المتكلم على إبراز مشاعر الشخصية المتمثلة فى التمـزق  وقد ساعدت 

مـن الصـدق    اًدمة بسبب الواقع، ومنحهـا كثيـر  وقلة الحيلة واالنكفاء على الذات والص

                                                 
لتى تبنتها الرواية اإليرانية الحديثـة،و تـذكر   تعد تيمة فقدان الهوية والبحث عنها من أكثر التيمات ا - ٤٥

كتب النقد األدبى العديد من األعمال األدبية التى دارت فى فلك هذه القضية،ومعظمها نال إعجـاب  
  .النقاد والقراء

 .٧٥٤: ٦٧٠ص:يراناصد سال داستان نويسى 
  .٢١: الرواية - ٤٦

محلى غصبا على مدى الذى قد أخرجنى وحل  إنها الركالت التى أكاد أوجهها إلى شبحى، شبحى: الترجمة
لو أننى اتعارك مع نفسى، لو إننى أفعل دائما خـالف  : أن أقول ألحدلى حق ال ي لكن...سنوات

 . مصلحتى، لذا لست أنا نفسى من أوجه هذه  الركالت لحظى
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وهذه اآللية تعد شكال متطورا من أشكال السرد ويعتبر وفق التحليل النفسى للفن  .والواقعية
اوى معاناتـه مـن   يصف البطـل الـر   ٤٧واألدب ذو قدرة على التوغل فى النفس البشرية

  :فى موضع آخر فيقولاألمراض النفسية 
هر بـار كـه   ...وآينه" رانىگخود ويرا" ":وقفه هاى زمان:"ممن سه بيمارى مهلك دار "-

مى ايستم مقابل آينه، فقط سطح نقريى محوى را مى بينم كه تا ابديت تهى است، اوايل 

ومن ...شتم را لرزاند�وحشت روزى مهره هاى . مان مى كردم اشكال از آينه من استگ

ايـن عـادت احمقانـه ى     ـه كـردم �راستش هر . داشتم مقابل آينه ريشم را مى زدم

درست است كه تصويرم را نمى .آخر .تراشيدن ريش مقابل آينه را از سرم بيندازم نشد

    ٤٨"ديدم اما صداى ترخراشيدن ريش تراش را كه مى شنيدم
فى تصريف جميع األفعال فى الفقرة السابقة مـع ضـمير الفاعليـة     البطل -الراوىيبدو استخدام 
كنت اعتقد، ريـش  :مان مى كردمگأرى،:أقف، مى بينم:لدى، مى ايستم:رمدا:مثل" م"المتكلم المفرد

  .لم أكن أرى، مى شنيدم كنت أسمع:فعلت، نمى ديدم:كنت احلق، كردم:مى زدم
فقـرات  :شـتم �رأسى، مهره هاى :مرآتى، سرم:آينه من:ية فىمالكباإلضافة إلى ضمائر ال

  .أنا: من: داية الفقرةكذلك ضمير الفاعلية المنفصل فى ب.صورتى:ظهرى، تصويرم
من إمكانيات للتعبير عن ذاتـه ومشـاعره    " أنا" "من"هكذا يستغل الروائى ما لضمير المتكلم

وآالمه من جهة واندماج المتلقى معه من جهة أخرى فيطلق لخياله العنان ليتوحد مع حالـة  
  .الشخصية ويتعايش معها فى محنتها فى فقدان الهوية والخوف والقلق فى الغربة

 -الـراوى هكذا تتحقق قمة التوهج األسلوبى فى تصوير مشاعر القهر واأللم التى يعانيهـا  
فى مهجره عبر عنها الروائى من خالل استخدامه آللية الضـمير المـتكلم كوسـيلة     البطل

  .إلقامة عالقة سردية ناجحة

                                                 
 .١٨٤ص :فى نظرية الرواية - ٤٧
  .٤٢، ٣٥ص: الرواية - ٤٨

كلما أقف أمـام المـرآة،أرى   "...المرآة" "الوقفات الزمانية، تدمير الذات:"لكة هىأنا لدى ثالثة أمراض مه:الترجمة
وذات يوم ارجـف  .كأنه خالى إلى األبد، فى البداية كنت أعتقد أن المشكلة فى مرآتى يامخف يافض اسطح

حلق ذقنى أمام المرآة، حقيقة فعلت كل شئ ألكـف عـن   أوشك أن أ حين كنت... لرعب فقرات ظهرىا
فى النهاية أننى لم أكن أرى صورتى فـى   .ذقنى أمام المرآة، لكن بال فائدةلعادة الحمقاء فى حالقة هذه ا

 .                   الواقع، لكنى ما كنت اسمعه هو صوت احتكاك عملية الحالقة
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- ٢٥٨ - 

لم يقـف عنـد   المتتبع لعالقة السارد بالصيغ السردية فى الرواية يجد أن اعتماد السارد و 
وهذا اإلجراء يبرز اندماج الخاص " نحن"بل تجاوزه إلى ضمير المتكلم " أنا"ضمير المتكلم 

عبر عنه الفقرة التالية على لسان البطل ما توتصوير الحالة الخاصة بالعموم وهذا  فى العام
  :الراوى

طـرز  ظاهرش نشان نمى داد مثل ما از اهالى شب باشد، ليكن آن صورت ظاهر وآن " -

  ٤٩"حركات از جنس ما واز جنس تبعيديان ومهاجران اينجا نبود

السارد من اضطراب إلى حالة عامة تنتاب كل المنفيين  -هكذا تتحول الحالة الخاصة للبطل
مـن يماثلهـا فـى    ع والمهاجرين كرها عن أوطانهم حيث يتحولون إلى كائنات ليلية تبحث

هذه الحالـة مـن خـالل ضـمير المتكلمـين      الجنس أو األلم أو فقدان الذات، وقد ظهرت 
نحن أهل الليل ومرة أخرى فى حالة :ما اهالى شب:نحن الذى جاء مرة منفصال ":ما"الجمع
  .جنسنا، جلدتنا:جنس ما:إضافة

معبرا عن حالة عامة علـى  " ما"وفى موضع آخر من الرواية يظهر الضمير المتكلم الجمع
  :النحو التالى

ودر آن صورت ما، بـا  ...ساختمانت مأمن ما نمى شد  در آن صورت طبقه ى ششم" -

نين دو دستى به آن اتاق ها زير شـيروانى نمـى   �وجود آن همه فالكت وبدبختى اين 

مـا  ...الس را جمع مى كرديم ومى رفتيم�سبيديم يا دست كم ، بعد آن شب شوم جل و�

  ٥٠"ـه مى كرديم�اينجا 
لى التحام الخاص بالعام وتالحم الهم الفـردى  نحن إ": ما"أدى استخدام ضمير المتكلم الجمع

نمى ": يم"بالهم الجمعى عبر نسيج عبرت عنه األفعال الصادرة عن ضمير الجمع المتصل 

                                                 
  .١٧ص :الرواية - ٤٩

الة الخارجية وذلك النمط من لكن هذه الح ،انه من أهل الليل مثلنأكن مظهره الخارجى يدل على لم ي:الترجمة
 .الحركات لم يكن من جنسنا وال من نوع المنفيين والمهاجرين هنا

  .٢٢ص :الرواية - ٥٠
وفى تلك الحالة نحن رغم كل ذلـك  ...لنا اًفى تلك الحالة لم يصبح الطابق السادس من بنايتك مأمن: الترجمة

، وبعد تلـك الليلـة   على األقل وأى ت ذلك السقف المقبتلك الغرف تح تشبثجز والتعاسة لم نالع
  ماذا كنا نفعل هنا؟... المشؤمة كنا نجمع أمتعتنا، وكنا نرحل
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ماذا كنا :ـه مى كرديم�كنا نذهب،:جمعنا، مى رفتيم:غير ملتصقين، جمع كرديم: سبيديم�
  .نفعل

نمى ...ما: ننا، وجاء منفصال فىأم:مأمن ما:كذلك الضمير ما الذى جاء ضميرا إضافيا فى 
  .نحن ماذا كنا نفعل:ـه مى كرديم�إننا غير متالحمين، ما :سبيديم�

ويأتى استخدام ضمير الجمع هنا كميزة أسلوبية تمنح المقطع السردى توهجا يتمثل فى روح 
ى الذى يشترك فى المعاناة ويشعر بالوحدة واالغتراب لـدى هـذه   اإلنسانالجماعة بالمفهوم 

  .فئة من المبعدين المهاجرين كرها عن أوطانهمال
" مـا "السارد بالضـمير  –وفى موضع آخر من الرواية موضع الدراسة نجد استعانة البطل 

  :يؤدى ذات الوظيفة على النحو التالى
ر هر حرف وسخنى بايد سنجيده مى شد گديوارى را كه حريم امنيت ما بود حاال ديـ "-

  ٥١"ت يا نداشت لحن مناسب خودش را مى يافتوبه نسبت ميزان خطرى كه داش
ـ   البطل -الراوىمفقود لدى  ياًفرد اًإن اإلحساس باألمن لم يعد احتياج  اًلكنه أصـبح إحساس

لدى الساكنين تحت السقف المقبى الذين كانوا يتلمسون شيئا من األمن خلف جـدران   ياًجمع
وقد عبر عـن هـذا المعنـى    .غرفاتهم لكنهم يفقدون هذا اإلحساس باألمان حتى فى غرفهم

حرم أمننـا  : فى حريم أمنيت ما البطل -الراوىفى حالة اإلضافة حين ذكره " ما"الضمير 
  . هكذا تحولت الحالة الخاصة لدى البطل إلى حالة عامة لدى كل جيرانه من المغتربين

  :الدراسةلسردية التالية من الرواية موضع ويتأكد ذات المعنى فى العبارة ا
مان مى كرديم در حريم اتاق هايمان گمام اين مدتها در برابر هم برهنه بوده ايم ودر ت"-

 ٥٢"شم اغياريم�دور از 
فيما عكسـته مـن مواقـف إنسـانية      يدل المقطع السابق من الرواية على روح الجماعة ؛

وعبر عن ذلك ضـمير   لكنها تندرج فى اإلطار الجمعى العام صدرت عن شخصية بعينها،

                                                 
  .٥٢ص :الرواية- ٥١

كان يجب أن يكون كل كـالم وكـل حـديث    ،و قد تغير اآلنالجدار الذى كان حرم أمننا، :الترجمة
  . ا لهموزونا، ووفق ما يحويه أو اليحويه الميزان من خطر كان يجد لحنا مناسب

  .٦١ص :الرواية - ٥٢
أثناء كل هذه المدة قد كنا عرايا أمام بعضنا، ونحن كنا نظن أننا بعيدون عن عيون الغرباء داخـل  :الترجمة

  . حرم غرفنا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غادة محمد عبد القوى.د

- ٢٦٠ - 

مـان  گقد كنا عراة، :برهنه بوده ايم: فى األفعال التى يتضمنها المقطع" يم"لمتصل ية ااعلالف
مير الجمـع  غرفنا، أيضا جاء ض:اتاقهايمان:كما جاء ضميرا إضافيا فى.كنا نظن:مى كرديم

  .نحن أغيار: اغياريم"فى
ـ    " ما"ويبلغ الروائى غايته فى استخدام الضمير  ة واالستفادة من داللتـه فـى تعمـيم الحال

  :ية فى المقطع السردى التالىاإلنسان
اه در طول چ گحس شهادت طلبى ومظلوميت كه مشخصه اى كامال ايرانى است هيـ" -

تاريخ اجازه نداده است تا مسائلى را كه با يك سيلى حل مى شود، به موقع رفع ورجوع 

آيـد   ذاشته ايم تا وقتى كه با كشت وكشتار هم حل نمى شود، خونمان به جوشگكنيم، 

   ٥٣"يزى را هم حل نكنيم�چ يز را به آتش بكشيم، وهيـ�وهمه 

علـى   -ا إلى ذاتهوهو يشير هن –يرانى فى بداية حديثه اإل البطل -الراوىانسحبت رؤية 
قـد  :ذاشته ايـم گنرجع، :رجوع كنيم: فى" يم"سند األفعال لضمير الفاعليةأبنى وطنه عندما 

حل باإلضافة إلى استخدامه للضـمير فـى حالـة    ال ن.، حل نكنيمرقنح:بكشيمآتش تركنا، 
  .دماؤنا:خونمان:اإلضافة

الـذى مـنح   " ما"الجمع ضمير المتكلم ة عامة والدماء كلها مهدرة عبر اهكذا صارت الحال
  . بطال الرواية ومن يماثلهملقدرة على تصور الحالة الجمعية ألالمتلقى ا

البطـل إال   -تى حققها استخدام آلية الراوىلكن على الرغم من التأثيرات البليغة والمعبرة ال
أن الباحثة ترى أن استخدامها  غير مناسب لهذه الرواية ألن الراوى أسير مـرض نفسـى   

البطـل   -يرتبط معه السرد بأعراض وتبعات هذا المرض ومن ثمة يجعل سـرد الـراوى  
ل المتلقـى لرؤيـة   مشكوك فيه من قبل المتلقى مما يفقد هذه اآللية وظيفتها األساسية فى تقب

  .البطل واقتناعه بها

                                                 
  .٩٤ص :الرواية - ٥٣

لم يكن قد سمح مطلقا على مدى  ،سمة إيرانية تماماالذى هو  يةموظلمإن إحساس طلب الشهادة وال:الترجمة
، فتغلـى  باللطمتحل م تعد ها حتى لناتركة واحدة، ثم خطوبأن نصلح المشاكل التى تحل بخ التاري

 .دماؤنا ونحرق كل شئ، وال نحل شيئا أيضا
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  :الضمير الشخصى الثالث thired person pronounالشخص الثالث  ضمير -

وفى إطار سعى الكاتب إلى تعدد األصوات وتنوعها ضمن اإلطار العام للروايـة، يلتقـى   
 وهذا مـا  ٥٤بوصفه السارد الذى يقوم بنقل األحداث وتصويرها) هو(القارئ أحيانا بالضمير

عن نفسه بضـمير الغائـب    البطل -الراوىنجده فى الرواية موضع الدراسة حين يتحدث 
  :على هذا النحو

ى مى كند كـه  گنى هميشه با سايه اش زنداويم كه مرد بيابگونه به برنارد بـگ�من "-

ش كه هر جا مى رود يا به دنبال ��هر جا مى رود سايه اش را سمت راستش دارد، يا 

يا سايه اش را به دنبال مى كشاند كه تنها يك لحظه فقط يك لحظه بى سايه اش مى رود 

  ٥٥"وقتى تيغ افتاب درست به فرق سر مى كوبد! سايه مى شود عدل ظهر

إال أنه ما يلبث أن يتحدث عن نفسه " من"رغم أن البطل السارد استهل حديثه بضمير المتكلم
: ى مـى كنـد  گزنـد : ه األفعال مثلويوظفه بكل أشكاله فيسند إلي" هو" "او"بضمير الغائب
ظلـه،  : سـايه اش : ويضـيف إليـه األشـياء مثـل    . لديـه :يذهب، دارد:يعيش، مى رود

  .يساره: پش�يمينه، :راستش
وهذه إحدى التقنيات التى يلجأ إليها الروائى للتخلص من بـطء اإليقـاع السـردى داخـل     

التراكيب اللغوية عن طريق الرواية، وإحداث قدر من التنوع األسلوبى والتجديد فى صياغة 
  .التنوع فى استخدام الضمائر

للداللة على المتكلم فى موضـع  " هو"الشخص الثالث وتظهر هذه التقنية فى توظيف الضمير
  :تال من الرواية على النحو التالى

مى ايستد بـا او  . مى نشيند با او مى نشيند. مرد بيابانى تنها ثروتش سايه ى اوست"-

ه مى شود عظمت او را امتداد مى دهد تا مغرب جهان عصر كه مـى  مى ايستد صبح ك

                                                 
ال توجد ضوابط تحتم على الراوى أن يتخذ طريقة واحدة أو نمطا واحدا، فاكتفاء بصيغة واحـدة،أو   - ٥٤

  .ألسلوبه فى العرضالمزج بين صيغتين أو أكثر مكفولة لحرية الكاتب و
 .   ١٤١ص :تقنيات الرد الروائى: دبيمنى الع

  .٢٠ص :الرواية - ٥٥
يمينـه أو   كيف أقول لبرنارد أن رجل الصحراء دائما يعيش مع ظله أينما يذهب يجد ظلـه علـى  :الترجمة

عدا للحظة واحـدة فقـط لحظـة    . ظله خلفه وراء ظله أو يسحب إما أن يسعىيساره، أينما يذهب 
 .حيت يدق سيف الشمس على مفرق الرأس تماما! يصبح بدون الظل هى وقت الظهر تماماواحدة 
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  ٥٦"ـه كس اين همه وفادار است؟�شود غروب او را امتداد مى دهد تا مشرق جهان 

يتدفق الحكى على نحو أكثر سرعة عندما يتحول المتكلم بسرده إلى ضمير الغائـب الـذى   
يجلـس، مـى   :مى نشيند": د"لغائبفى إسناد األفعال إلى ضمير ا البطل -الراوىاستعان به 

  .يقف:ايستد
  .ثروته: وكذلك ضمير اإلضافة فى ثروتش

وذلك كمـا   حدى شخصيات الرواية،إلحكى عن ل" هو" "او"لية استخدام الضميركما تستخدم آ
  :يظهر فى المقطع السردى التالى

ساله كه در طبقه چهارم مى نشست وهمه عمرش را بـراى سـاختن   پزشك هشتاد " -

ى عادل مبارزه كرده بود وعاقبت كه كار به نا كامى كشيده بود آن جهان آرامـانى  جهان

  ٥٧"را در تنها پياده كند
: كان يجلس، مبارزه كرده بود:مى نشست:هكذا تظهر آلية استخدام الضمير هو فى األفعال

  .يمشى: كان قد حارب، پياده كند
فى الطابق الرابع من العقـار  عند الحكى عن شخصية الطبيب الساكن  "هو"يظهر الضمير 

  .كذلك عند ذكر العالم وما فعله بهذا الطبيب
يلجأ لها الكاتب حين يرغب فـى تقريـر سـلوك    "وآلية استخدام الضمير الغائب هى آلية 
اإلستخدام عند الحكى عن شخصـية  يظهر هذا و ٥٨"شخصيات الرواية وافعالهم أمام المتلقى

  :أخرى كما يلى
در وجود او نوعى مغناطيس بود، زيبا بود ولبخند ... رعنايي بودسيد الكسندر جوان "-

دلپذيرى كه دائم به چهره داشت، كافى بود به مجلس داخل شود، همان دقيقـى اول بـا   

                                                 
  .٢٠ص :الرواية - ٥٦

رجل الصحراء ظله هو ثروته الوحيدة، يجلس يجلس معه،يقف يقف معه،حين يـأتى الصـباح   : الترجمة
حتـى  يمنح عظمته امتدادا حتى الغروب فى كل الدنيا، وحين يحل العصر يمنح غروبه امتـدادا  

 الشروق فى كل الدنيا أى شخص لديه كل هذا الوفاء؟  
  ١٨ص :الرواية - ٥٧

كان يقطن فى الطابق الرابع طبيب فى التاسعة والثمانيين من عمره،كان قد حارب طوال عمره من :الترجمة
 . أجل صنع عالم عادل وأخيرا  باء عمله بالفشل، ليقود ذلك العالم مرامه إلى الوحدة 

 .٤٩٤ش، ص١٣٧٦ادبيات داستانى، تهران :صادقىجمال مير - ٥٨
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  ٥٩ونيم ساعت بعد دويست هزار ساله هم بوديد.شما همكالم مى شد
عـن تفاصـيل    لتقديم شخصياته والحكـى " هو"على النحو السابق يستعين الروائى بالضمير

هـو  ": او"حياته وعالقاته بالشخصيات األخرى، وظهر ذلك من خالل الضمير المنفصـل  
  . يدخل:لديه، داخل شود:كان، داشت:بود: فى األفعال:والضمير المتصل

ن ظهـور  وتعين هذه اآللية على إخراج التجربة من الذاتيـة إلـى الموضـوعية وإن كـا    
ك لذاتية التجربة الروائية مما جعـل مـن المهـم    أقل ظهورا وذل فى الرواية" هو"الضمير

  . التركيز على مكنون الشخصية من الداخل
كما يستعين الروائى بآلية أخرى فى السرد هى إسناد الحكى عن شخصية البطل وحياته إلى 

ويستعين مـن   .شخصيات أخرى داخل الرواية تعيد سرد األحداث من زاوية رؤية مختلفة
 الراوى العالم الذى يروى األحداث من زاوية رؤية الشخص الثالـث، أجل تحقيق ذلك بآلية 

وتجسدت هذه الشخصيات فى الرواية موضع الدراسة فى المالكين اللذين يقومان بمحاسـبة  
وهذا ما يدو فـى المقطـع السـردى    "نكير ومنكر"هما والبطل أثناء ليلته األولى فى قبره  

  :التالى
ى كرديده ايد بلكه اينجا هـم دسـت از   گيب ودروغ زندشما نه تنها همه عمرتان با فر"-

  ٦٠"ران بر نداشته ايدگاغفال ديـ
ين عن حياة البطل وحياة آخرين عن طريق اسـتخدام ضـمائر   مالكيروى احد ال  
وليس المفرد ، وهى فى سياق الحكى صيغة احترام وتأدب مع المخاطب "انتم""شما"المخاطب
  .كميلم تكن قد كففتم أيد: دست برنداشته ايدقد عشتم، : ى كرديده ايدگللجمع زند

جز الملل الذى قـد ينتـاب   وهذه أيضا آلية يلجأ لها الراوئى لتسريع إيقاع الحكى وكسر حا
  .  تلقى الحكى من طرف واحد بسببالقارئ 

  :ويستثمر الكاتب الروائى هذه اآللية الستمرار الحكى وتدفقه على النحو التالى

                                                 
  .٣٠ص : الرواية - ٥٩

دائما مـا تعلـو    ،جذابا كان جميال نوع من الجاذبية، لديه... كان سيد الكسندر شاب رشيق القوام:الترجمة
وكان يكفى أن يلج إلى مجلس فكان يشرع فى الكالم معـك ومـن الدقيقـة     ،محببةوجهه ابتسامة 

 .كصديقين منذ سنوات نف ساعة التالية تكونااألولى، وخالل النص
  .٦٤ص :الرواية - ٦٠

  . لم تكن قد أمضيت كل عمرك مخادعا كاذبا فحسب، بل إنك لم تكف عن خداع اآلخرين أيضا:الترجمة
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رفتيـد  گيـش  �يش است به خيال خود دسـت  �نين روزى در �ون مى دانستيد �شما "-

يش وبه صورتى كه مايل بوديد نوشته ايد، �يشا�وبراى انحراف اذهان نامه اعمالتان را 

  ٦١"نه آنطور كه واقعا بوده ايد
ين ما دار فى ذهن البطل وما أقدم على فعلـه لخـداع   مالكيحكى الروائى على لسان أحد ال

: مى دانستيد:مثل" يد"فعال قد تم إسنادها إلى ضمير المخاطب الجمع ذلك نجد األلاآلخرين و
قـد  :قد كتبتم، بـوده ايـد  :أردتم، نوشته ايد:اقدمتم، مايل بوديد: رفتيدگيش �كنتم تعلمون، 

شـما  : كما استعان الراوى الجديد بالضمير الشخصى المخاطب المنفصـل والمتصـل  .كنتم
   .أعمالكم:اعمالتان: تان:وضمير اإلضافة

إلى شخصية المالك المحاسب مما يكفـل   البطل -الراوىهكذا يتحول الحكى من شخصية 
  .تدفق فى سرد األحداثالالتنوع فى الحكى و

وفى موضع آخر من الرواية نجد أحد المالكين يطلع البطل على حقيقـة نفسـه التـى ال    
  :يعترف بها فيقول

دداشتى كه بر كتابتان نوشته ايد شما خودتان در اين يا:اضافه كرد ٦٢فاوست مورنائو" -

اى اين وآن به ميـان  �كه نفس وقوع قتل اعتراف كرده ايد منتها كوشيده ايد با كشيدن 

كـه  (قاتل كيست؟ سيد الكساندر ؟ ديوانه ى بغلـى؟ :اصل قضيه را لوث كنيد، نوشته ايد

ر جـا  سرم؟ يا خاتون زنى كه ه�) روفت است�ى بغلى همان  اينجا منظورتان از ديوانه

  ٦٣است؟گ يك حامل مر�مى رود 
                                                 

  .٦٥ص:الرواية -٦١
ـتم   ألنكم كنتم تعلمون أن، مثل هذا  اليوم موشك، استبقتموه بخيالكم، ومن أجل صرف األذهان عنك:الترجمة م قـد قم

  .بكتابة سجل أعمالكم مسبقا وعلى النحو الذى أردتموه، وليس على النحو الذى قد كنتم عليه بالفعل
صارت فيما بعد تيمة لكثير من األعمـال   فاوست هو اسم رواية شهيرة للكاتب األلمانى جوته، والتى - ٦٢

م، إخراج فريـدريش ويلهـام   ١٩٢٦عام والسنيمائية،حيث تم تحويلها إلى فيلم سينمائى  األدبية والمسرحية
  .مانيةلمن أبرز األعمال السنيمائية األ اًويعد واحد مورنائو،

ADictionary of LiteraryTerms,J.A.Cueldon Penguin Book,1984. 

  .٦٥ص:الرواية- ٦٣
،قـد  نتم أنفسكم فى هذه المذكرات التى قد كتبتموهـا فـى كتابكم  إال أنكم أ:أضاف فاوست مورنئو:الترجمة

قد اجتهدتم فى توريط هذا وذاك فى القضـية لتدنيسـه فـى أصـل     فت بوقوع القتل نفسه، واعتر
أم  )بروفتالذى هو من وجه نظركم (لمجاور؟من القاتل؟سيد الكسندر؟المجنون ا:القضية،وقد كتبتم

  هى السيدة التى أينما تذهب تكون مبعوث الموت؟ 
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ذكرنا من قبل أن التجربة الروائية فى الرواية تجربة ذاتية أى أن الحكى فيها يتجـه نحـو   
الداخل لتكشف أبعاد الشخصية وتشرح مشاعرها وأفكارها وقد جاء اختيار الروائى لخلـق  

ب البطل بمواجهته راوٍ جديد ليستثمره فى تحقيق هذه األهداف حيث يقوم المالك الذى يحاس
على خطته لتنفيذ حادثة القتل مستعينا فى ذلك بالضـمير   -وإطالع المتلقى فى الوقت ذاته–

قد :نوشته ايد: وهو البطل الذى تنسب له األفعال فى الفقرة السابقة على نحو" شما"المخاطب
ا ظهـر  كم. تُلوث: قد سعيت، لوث كنيد:قد اعترفت، كوشيده ايد: كتبت، اعتراف كرده ايد

  .رأيكم:كتابكم، منظورتان:كتابتان:انتم  وأيضا ظهر مضافا فى:شما:الضمير منفصال
جديد على سرد أحداث أو إبراز مشاعر شخصيات الروايـة   ىوال يقف استحداث راو

بل إن الروائى قد يتخذها وسيلة للتعبير عن رؤية خاصة به يصدرها للمتلقى علـى لسـان   
ط السرد بأعراض األمراض التى يعانيها من وقفـات زمنيـة   يرتب"حين هذا الراوى الجديد 
  ٦٤."وتعدد شخصياته

  :ومن ذلك ما ورد على لسان احد المالكين فى المقطع التالى
ايتان �حتا كه . ر اعتقادى به شب اول قبر نداريدگشما ايرانى ها ديـ:فاوست مورنائو" -

دائم داستان هاى صد تـا   رسيم وشما�رى مى گيزى ديـ�ما از شما !به اينجا مى رسد

  ٦٥"يك غاز تحويل مى دهيد

يستفيد الروائى من السارد العالم فى الخطاب السردى ليقدم من خالله بعض اآلراء والرؤى 
الخاصة به وهو ما نجده فى المقطع السابق حيث يقدم من خالل شخصية مـالك الحسـاب   

فـى  " شـما "ستخدما الضـمير  رأيه الخاص تجاه فكرة اإليرانيين عن اول ليلة فى القبر م
شـما،  :تغيروه، والضمير الشخصى المنفصل:ليس لديكم، تحويل مى دهيد: نداريد: األفعال

  .مكماأقد:ايتان�: وضمير اإلضافة

                                                 
الثالثاء،الرابع من تيـر    www.homyon.blogfa.comيينگاهى به رمان همنوا: محمود اميرى نيا - ٦٤

  .ش١٣٨٧
  .٢٠٠ص :الرواية - ٦٥

حتـى  .لة األولى فى القبرخر تجاه الليآها اإليرانيون ليس لديكم اعتقاد انتم أي :قال فاوست مورنائو:الترجمة
قيمة ه إلى قصص بال ننحن نسألكم عن شئ آخر وانتم دائما تغيرو! إلى هنا بأقدامكم صلونحين ت

 .وال طائل
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وبدال من أن تكون الرواية سردا لحياة معلومة لدى الراوى تتحول إلى جولة فى ضـميره  
  .المجهول

المتكلم والمخاطب والغائب يثرى الفكرة ويـؤدى   إن تبادل الضمائر خالل عملية السرد بين
  .إلى لفت االنتباه وتركيز ذهن المتلقى، ودفع الملل عنه وتأكيد مشاركته الوجدانية للبطل

" ميلالراوى الع"نوع آخر من الرواة هووقد يكون الروائى قد لجأ إلى تحويل الحكى إلى 
مراض نفسية جعلتـه راوٍ غيـر   بأ البطل -الراوىى الحساب بسبب مرض مالكمتمثال فى 

موثوق فيه بالنسبة للقارئ ال يصدقه فيما يسرد أحيانا وال يدرى هل يصدق أو يكذب أحيانا 
بطل غير ال -حد النقاد فى إيران يرى أن اختيار زاوية رؤية الراوىوهذا ما جعل أ .أخرى

ية التى عبـر عنهـا   تجدر اإلشارة هنا إلى أن طبيعة التجربة الروائومناسبة لهذه الرواية؛ 
لـذا جـاء    أقل حضورا من ضمير المـتكلم،  والمخاطب الكاتب جعلت من ضمير الغائب

  .يةاإلنساناصطناع ضمير المتكلم المشارك متسقا مع رؤية الكاتب 
لتوضيح دوافعه الراوى يوجه خطابه إلى المتلقى  –كما يالحظ قارئ الرواية أن البطل 

وهـو  " انتم""شما"أو " انت" "تو" إلى ظهور ضمير المخاطب احيانا مما يؤدىأو لفت انتباهه 
المتلقى فى ثنايا الحكى وهى إحدى التقنيات المهمة التى أولتها الدراسات النقديـة األدبيـة   
واللغوية قدرا من الدراسة والتحليل، حيث أصبح القارئ أو المتلقى موضع انتبـاه الكتـاب   

  :على النحو التالى ٦٦والنقاد على حد سواء
ر مثل آدم هايي از اين دست شب ها زود مى خوابيد وصبح زود بلند مى شـد، آن  گا" -

  .٦٧"ر مثل فرانسوى ها مشت به ديوار نمى كوبيدگوقت ا
يمنجـه مـن خاللهـا     ةيوجه الروائى الحديث إلى المتلقى ليفتح معه قناة اتصـال مباشـر  

ضمير المخاطب الجمع وذلك وجاء ذلك من خالل استخدام  المعلومات ويشركه فى األفكار،
 :خوابيـد  ":يـد " بغرض تعميم الخطاب بين المتلقين بواسطة استعمال الضـمير المتصـل  

  .ال تلكمون: مشت نمى كوبيد تنامون،
  :ويتكرر هذا الخطاب بين الروائى والقارئ فى العالقة السردية التالية

                                                 
 .١٧٣ص:زبانشناسى ورمان - ٦٦
  .١٧ص:الرواية - ٦٧

ن يصباحا، عندئذ لو أنك مثل الفرنسيلو أنك من أناس هذه الفئة التى تنام مبكرا ليال وتستيقظ مبكرا :الترجمة
 .ال تلكم الجدار بيدك
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ر تماس بـا او  موجود بود نجس كه كمتگ ــى كه با آن بار آمده بودم، سگدر فرهنـ"-

  ٦٨"ى مى شد وتا غسل نمى كردى براى خودت هم قابل تحمل نبودىگباعث آلود
ثقافـة   -عيش معه مفـردات ثقافتـه  يحمل الروائى القارئ معه ليخوض غمار التجربة وي

فيخبره بأن فى الثقافة اإلسالمية والشرقية أن الكلب كائن نجس مالمسته توجـب   -لروائىا
نـه ال  إذ أصاحب هذه الثقافـة   كملحسب وإنما كإحساس داخلى يتاإلغتسال ليس للطهارة ف

يحتمل نفسه دون االغتسال من مالمسة هذا الحيوان وتتم هذه المشاركة عن طريق تحويـل  
طالمـا لـم تغتسـل،    :تا غسل نمى كردى:دفة الحدث إلى القارئ الذى يخاطبه الكاتب قائال

وفى ذلك نقل .تمال حتى بالنسبة لنفسكفإنك لن تكون مح:براى خودت هم قابل تحمل نبودى
  . أو الروائى البطل -الراوىلإلحساس الذى يعيشه صاحب الثقافة التى ورد منها 

خرى من تقنيات تواصل الروائى مع القـارئ عـن   ألنموذج التالى من الرواية تقنية يحمل ا
  :طريق مخاطبته تتمثل فى المقطع السردى التالى

 ذاريد ولى بنا به بعضى داليل فنـى، گاه ويدئو را بـگستـ مثل وقتى كه نوارى را در"-

ـه؟ نمى چر تصوير را نداشته باشيد ولى صدا را بشنويد گاز تصوير خبرى نباشد حاال ا

  ٦٩!ميديداس حتما خيلى نا پتان را بتراشيد؟رويد هر روز جلوى آينه ريش
ـ اإلنسانيضع الروائى المتلقى فى التجربة  ه مـثال مـن حياتـه    ية التى يعيشها ويضرب ل

حين يضع شريطا فى جهاز الفيديو فيصادف عطال يجعلـه ال يـرى    -حياة القارئ-العادية
ما يرغب بشدة فى رؤيته ومتابعته فماذا سيفعل؟يطرح الكاتـب   اًالصورة لكنه يسمع صوت

السؤال على المتلقى لكن قبل أن يجيب أو بعدها يعيده مباشرة إلى التجربـة الذاتيـة التـى    
ها ليجيب بأنه إذا ما أغلق الجهاز وكف عن تشغيل الشريط عندها يكون قد فقد األمل يسرد

لذلك هو يذهب إلى المرآة كل يوم ليحلق ذقنه وهو يعلم أنه لن يرى صورته لكـن سـماع   

                                                 
  .٢٧ص :الرواية - ٦٨

ة له تؤدى إلى القذارة والنجاسة، وطالما لـم  فى الثقافة التى رفدت منها، الكلب كائن نجس أقل لمس:الترجمة
 .تغتسل فإنك لن تكون قادرا على تحمل نفسك

  .٤٢ص :الرواية - ٦٩
مثلما تضع شريطا فى جهاز الفيديو، لكن ألسباب فنية ال توجد صورة مطلقا، حينئذ لو أنك لـيس  :الترجمة

مام المرآة؟ إذن انك حتما لديك صورة ولكن تسمع الصوت فماذا ؟ ألن تذهب كل يوم لتحلق ذقنك أ
 . تكون يائسا للغاية
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پـس  :ويفرض الكاتب رؤيته بجملة! اًالقة تشعره باألمل فى كونه موجودصوت عملية الح
  .عالمة تعجب ذات دالالت قد تكون استنكاريةتنتهى ب!حتما خيلى نا آمديد

ليس :تضعون،نداشته باشيد:بگذاريد:فى األفعال" يد"يستخدم الكاتب ضمير المخاطب المتصل
كما يستخدم رابطـة الفعـل   .تحلقون:ألن تذهبون، بتراشيد:تسمعون،نمى رويد:لديكم، بشنويد

  . انتم يائسون:فى ناآميديد" يد"المساعد مع الجمع
صل الروائى مع المتلقى مدى بعيدا فى الجملة التالية التى ترى الباحثة إنها بمثابـة  يبلغ توا

بعـض البـاحثين اإليـرانيين     هايعدالتى " ارجاع خارجى" نقلة تقنية فى اإلحالة الخارجية
الـنص بجملـة سـابقة أو الحقـة      إلـى  اإلحالةمع النص، وغالبا ما تتم  اًصريح اتصاالً
  :للمتلقى وذلك كما يلى )٧٠("عامل االرتباط األعلى""عامل فرا ارتباط"تسمى

يـز را  چذاريد تا همـه  گس بـپارانويا هستم پمى دانم حاال فكر خواهيد كرد مبتال به "-

  ٧١"شما حاضريد به من تضمين بدهيد؟ تازه، چه طور انتظار داريد... ويمگبـ
طاله فيـدعوه إلـى   إن الراوى يحاور القارئ وكأنه موجود داخل النص السردى أو أحد أب

ما يفكر فيه اآلخر الروائى يعرف مـا   -الراوى والمتلقى-المكاشفة بعد أن عرف كل منهما
سى لذا يدعوه الرواى إلـى أن  بذهن القارئ واألخير يدرك ما يعترى الراوى من مرض نف

كل شئ ويتحدث له بصراحة، ثم ما يلبث أن يلح عليه بتساؤالت اسـتنكارية يحمـل    يترك
  .٧٢لتقرير بحتمية ما فعلهداللة ا

إن هذه التقنية المهمة تجذب القارئ وتجعله يتوحد مع التجربـة الروائيـة وهـو يشـعر      
. بالمشاركة الفعالة مع الراوى فى سرد أحداث الرواية وتقرير ما يقع فيها من أفعال أبطالها

لضـمير  ورغم إيجاز العبارة إال أن ضمير المخاطب وظف بها على نحو فعال من خالل ا
  اتركوا:ستفكرون، بگذاريد:فكر خواهيد كرد":يد"المتصل بالفعل

البطل  بخطابه  -هكذا تتم اإلحالة الخارجية في النص السابق عندما يتوجه الراوى
نحو القراء وهم خارج النص لكنهم في ذات الوقت مرتبطين بسياق الحكى، وتتم اإلحالة 

                                                 

  . ١٦٦ص : ش١٣٨٦مبانى زبانشناسى متن، تهران، : رويز البرزى� - )٧٠(
  .٤٥ص :الرواية - ٧١

هـل أنـتم مسـتعدون    ...قول كل شئأل ى مريض بالبارانويا، إذن دعنا أعلم إنك ستظن اآلن إنن:الترجمة
 ؟آلن، كيف تنتظرونلتعطونى ضمانا؟ ا

 . ٢٢٦م، ص ٢٠٠٤، ٣دالالت التراكيب، دراسة بالغية، ط:مد محمد ابو موسىمح - ٧٢
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وهي طريقة يجذب بها الراوى انتباه لهم من خالل الضمائر المنفصلة أو المتصلة 
من خالل . المستمعين، ووسيلة الستئناف الحكى دون تكرار مع المحافظة على ترابط النص

وقد " يد"، "ى"نالفاعلية المتصال اتو، شما وضمير:نالمنفصال انالضمير: عدة إحاالت هي
متلقين وموضوع الراوى وال: أسهمت هذه اإلحالة في خلق عالقة بين المراجع المستخدمة

ن بالضمير وهو واطبهم وكأنهم حضور مشاركهكذا يشرك الراوى المتلقين فيخ. النص
مرجع غير مشار إليه في عالم النص، وإنما يعتمد في فهمه على سياق وطبيعة النص نفسه 
الذي يعتمد على الرواية، كما تعكس دور الراوى في نقل هذا النص إلى جمهور القراء؛ 

  . عل النص مع ذاكرة المتلقىفتزيد من تفا
  :زمان  Tense لزمنا -ثانيا

رتباطـا  فى مجاالت زمنية مختلفة، تـرتبط ا  تدل على وقوع أحداث ةهو صيغالزمن  
فضاء ذى بعـد   -عن شبهوتعبر العبارات الزمنية . كليا بالعالقات الزمنية عند المتكلم

المتتبع لعالقة السارد و ، ٧٣نىوهذا البعد األحادى يتمثل فيما يسمى بالخط الزم أحادى،
أزمنة الماضـى والمضـارع    بالصيغ السردية، يدرك شيوع الصيغ اللفظية الدالة على 

  :نامرأو متداخل إلى حد كبير ومرجع ذلك على نح
؛ فالروايــة تتبــع اتجــاه مــا بعــد يقتضــيها الســرد التــى صــيغال أنهــا:األول

يولى التسلسل الزمنى فـى  الذى ال " Post-modernism""پسامدرنيستى"الحداثة
فاألزمنة متقاطعة وعلى المتلقى فى هذه الحالة أن يكـون   اًالرواية اهتماما كبير

متيقظا حاضر الذهن طوال الوقت حتى يمكن مالحقة األحداث والـربط بينهـا   
إلى حد بعيد جعل الروايات التى تنتمى إلـى   شاقا إال أنه ممتعوهو أمر وإن بدا 

الرواج واالنتشار بين القراء وتحتل مكانة بارزة فى مراحل هذا االتجاه تحظى ب
  .٧٤تطور الرواية

                                                 
 .١٢٥م، ص ١٩٩٩مدخل إلى الداللة الحديثة،دار توبقال للنشر، :عبد المجيد جحفة - ٧٣
سياره :مونا هوروش، ٦٦٣ش، ص١٣٧٧صد سال داستان نويسى ايران،تهران : حسن مير عابدينى - ٧٤

ها، پوچمدرنيسم در رمان همنوايي شبانه اركستر ساپاهى به گنـ:اى خارج از مدار
 -١٤٩ش،ص ١٣٨٩،تابسـتان  ٥٨وهش ادبيات معاصر جهـان، شـماره   پژمجله 
١٦٧ .  
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طبيعة التجربة الروائية فى الرواية فالبطل مريض بالتوقف الزمنى الذى يجعـل  :الثانى
الزمن يتوقف لديه فى لحظة ما تقع فيها أحداث ما ثم ما يلبث إن يرتد إلى ذات 

د عنها وكم من الوقت اسـتغرقته تلـك   اللحظة دون أن يدرى كم من الوقت ابتع
ن البطل قد يتوقف فى لحظة ما ليسرد ما أكما . حداث القاطعة للزمن الحالىاأل

فـالش  "كان قد حدث لـه فـى زمـن سـابق عـن زمـن الحكـى الحـالى        
  ".Flashback""باك

إن هذين األمرين يجعالن  الرواية ال تسير وفق خط زمنى واحد وإنما يتراوح بين   
اضـطراب  " "ـى زمانىگآشفتـ" الماضى والمضارع وهو ما يمكن أن يطلق عليهأزمنة   
، لكن مما تجدر اإلشارة إليه هو استثمار الروائـى لكـل إمكانيـات    "Anachrony""زمانى

أزمنة الماضى والمضارع فى الفارسية فهو يستفيد مـن دالالت أزمنـة الماضـى علـى     
ى وهو الزمن الذى يـالزم التـردد والشـك    لتزامافها وتنوع المضارع بين إخبارى واختال

ومن خالل المقاطع السردية المنتقاة مـن داخـل الروايـة    . اللذين يالزمان بدورهما البطل
  .موضع الدراسة تتضح العالقة السردية بين السرد والصيغ الزمنية

  :ماه زمنينتروى الرواية فى 
 -زمن حيـاة الـراوى  : ماويشتمل بدوره على زمنين هزمن ما قبل موت الراوى : ولاأل

 ، وزمـن ٧٥"االسـترجاع "والتى تظهر فى الرواية على طريقةأثناء حياته فى إيران البطل 
وكالهما أو .فى البناية ذات السقف المقبى أثناء إقامته مع جيرانه ماقبل موت البطل مباشرة

اث يمكن ما يمكن أن يطلق عليه السرد التابع أو السرد الماضوى الذى يقترن بماضى األحد
  .أن يطلق عليه السرد التابع أو السرد الماضوى الذى يقترن بماضى األحداث

الحسـاب علـى    امالكوهو الزمن الحاضر حين يستجوبه  زمن ما بعد موت الراوى:لثانىا
األسئلة التـى توجـه إليـه بشـأن      إلى اإلجابة عنمنصة المحاكمة، حيث يضطر الراوى 

اية يعاقب بأن تعاد إليه الحياة فى صورة كلب صـاحب  األعمال التى صدرت عنه وفى النه
وهوالزمن اآلنى الذى يرتبط بسـرد مـا يقـع مـن أحـداث ومحكيـات بشـكل         .العقار

  .متوازومتناوب فى الوقت نفسه
                                                 

اإلسترجاع آلية يستخدمها الكاتب ليعرض لحوادث وقع قبل الزمن الحاضر،وعن طريقهـا يسـتطيع    - ٧٥
  .الكاتب اإلرتداد المفاجئ إلى الزمن الماضى

 .٣٥٠ش،ص١٣٧٢ان داستان، چاپ اول، زمستان جه:جمال مير صادقى
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يتبين من خالل دراسة نماذج مستقاة من الرواية استغالل الروائى إلمكانات صيغ األزمنـة  
  :ىالتى تحمل دالالت تخدم سياق الحك

در . نهان كـنم �يزها را �ر الزم شد مى توانم بعضى گوا! يز را نمى دانند�آنها همه "-

  "٧٦يزى را بخوانم�شم من ضعيف بود اما نه آن طوريكه بى عينك نتوانم �حقيقت 
كونه معنيـا بسـرد    يرجع استخدام الكاتب لصيغ الزمن الحاضر فى النموذج السابق إلى 

ثناء عملية السرد وهو ما ينتمى وفـق الترتيـب   ألداخلية اآلنية والمشاعر ا األحداث الحالية
ى مالكالسابق إلى النوع الثانى وهو ما بعد موت البطل الذى يصف ما يدور فى ذهنه تجاه 

يظهر الزمن المضارع اإلخبارى فى العبارة السابقة للتعبير عن حالة  .الحساب منكر ونكير
سـتطيع، بينمـا يظهـر    أ: ال يعلمون، مى تـوانم :نمى دانند:مستمرة عبرت عنها األفعال

نهـان  �: لتزامى للتعبير عن الضرورة أو عدمها فـى وقـوع األفعـال مثـل    المضارع اال
  . أقرأ:ال أستطيع، بخوانم:أخفى، نتوانم:كنم

بزمن الماضى حكاية عن المضارع وهو يحكى عن أحـداث   البطل -الراوىبينما يستعين 
ويشترط لذلك أن يكـون المضـارع   ل حالته وواقعه الحالى وقعت فى الماضى إال أنها تمث

  :ومن ذلك ما نجده فى المقطع السردى التالى ٧٧محقق الوقوع
يعنى براى امـرار معاشـى اول نقـاش    . وقتم را تلف نكردم وبه نقاشى روى آوردم" -

تـوى دسـت وبـالم بـود بـراى      گ ساختمان شدم وبعد از انجا كه هميشه مقدارى رنـ

  ٧٨" رتره ى همه ى آنهايي كه نمى فهميدمشان�ع كردم به كشيدن رمى شروگسر
على الرغم من استخدام صيغة الزمن الماضى إال أن األفعال تعبر عن األفعال التـى أدت  
إلى الواقع الذى يعيشه البطل أثناء الحكى وهذه هى إحدى دالالت الـزمن الماضـى فـى    

  .سترجاعو االوينتمى إلى النوع الثالث وه الحكاية عن الحاضر

                                                 
  . ٣٤ص :الرواية- ٧٦

فى الحقيقة أن نظرى كان . وإن لزم األمر أستطيع أن أخفى بعض األشياء! إنهم ال يعلمون كل شئ:الترجمة
  .ستطيع أن أقرأ شيئا بدون النظارةأن ليس على النحو الذى يجعلنى ال لك اًضعيف

 .١٦٧ص:بيان ومعانى:سيروس شميسا- ٧٧
  .٣٥:الرواية - ٧٨

بمعنى إننى عملت نقاشا للمنازل من أجل الحصول على رزق، .وقتى واتجهت نحو الرسم هدرلم ُأ:الترجمة
لـم   لوجوه وبعد ذلك كنت أحتفظ دائما فى متناول يدى بقدر من األلوان، ثم بدأت فى رسم لوحات

 .أكن أفهمها جميعا
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فسـد، روى  أم ل: تلف نكردم: وقعت جميع األحداث فى المقطع السابق فى الماضى المطلق
سـتمرارى  بدأت،والماضـى اال :ساما، شروع كردمأصبحت ر: اتجهت، نقاش شدم: آوردم

  .فهمهمألم :نمى فهميدمشان
ما كان  بطلال -الراوىومن ذلك أيضا ما نجده فى المقطع السردى التالى الذى يروى فيه  

  :السقف المقبى ىام وليال أمضاها فى هذا السكن ذيفعله على مدى أي
ار مـى كشـيدم   گشت سر مى ديدم، شب تا صبح در تاريكى اتاق سيـ�را گ مر...من" -

   ٧٩"ر ممكن بود، قدم مى زدم ديدم خوابشان نمى بردگاهى اگو

والقلق المسـتمرة   أدى استخدام زمن الماضى االستمرارى إلى تجسيد حالة الوحدة  
والمتكررة لدى البطل فهذه هى األفعال اليومية التى كان يقوم بها، مما يشى باستمرار حالة 
التوتر التى يعانيها وهو ما حققه استخدام هذه الصيغة الزمنية التى تندرج تحت النوع األول 

اإلسـتمرارى  إن األزمنة فى العبارة السابقة قد وقعت فى زمن الماضى .  قبل موت البطل
ار گكنت أرى، سيـ: مى ديدم: الذى يدل على استمرار وقوع الحدث وتكراره فى الماضى

 لـم يكـن النـوم   :كنت أمشى، خوابشان نمى بـرد : كنت أدخن، قدم مى زدم: مى كشيدم
  .استغرقهم

متداد يحول حدثا ومسارا زمنيا إلى حالة تحتل كل النقط ن هنا نجد أن الفعل الدال على االم
  .منية الموجودة داخل المسار الزمنى للمقطع الزمنى المتضمن للفعلالز

حقيقة حدوثها  فىى زمن الماضى النقلى وهو متشكك األحداث ف البطل -الراوىوقد يروى 
  :نتيجة مرض الوقفات الزمنية الذى يعانيه وهو ما يذكره صراحة فى المقطع التالى

طبقه را به تنم ماليده ام باز موقع خروج  يه باال رفتن از آن شش�براى بار آخر كه " -

وقفـه هـاى   "ار�از ساختمان شك كنم كه در موقعى بررسى در حالت عادى بوده ام يا د

  ٨٠"زمانى

                                                 
  .١٣٩ص :الرواية - ٧٩

ى الموت خلفى،وكنت أدخن السـجائر فـى ظلمـة غرفتـى مـن الليـل حتـى        كنت أر...إننى: الترجمة
 . الصباح،وأحيانا،إن أمكن، كنت اتمشى ، ورأيت أن النوم كان يجافيهم

  ٤٨ص :الرواية - ٨٠
للمرة األخيرة قد هيأت نفسى لتحمل مآسى ذلك الطابق السادس، لكن حين الخروج مـن البنايـة   : الترجمة

 ".  الوقفات الزمنية"أكون  فى حالتى العادية أم أعنى منأتشكك اننى وقت البحث قد 
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من دالالت الماضى النقلى فى الفارسية الداللة على األفعال المشكوك فـى حـدوثها فـى    
ات اللغة فى التعبير عـن  ، وهو ما استفاد منه الروائى حين استخدم إحدى إمكاني٨١الماضى

پيه از آن شش طبقه : حالة الشك والتردد التى يعانيها البطل المغترب وبدا ذلك فى األفعال
ـ : كنت قد تهيئت لتحمل أمر محزن من البناية، بوده ام: راماليده ام د كنـت،ثم اسـتخدام   ق

  . اشك:مى من خالل الفعل شك كنمزاالمضارع اإللت
مى لها الروايـة  اضى والمضارع فى رواية ما بعد الحداثة التى تنتإن التداخل بين أزمنة الم

موضع الدراسة ويؤدى هذا التداخل الزمنى إلى جانب االستفادة من دالالتها المختلفة إلـى  
وفى المقطع السردى التالى تظهر .٨٢واقعية األحداث وإثارة ذهن المتلقى وتفاعله مع النص

  :هذه السمة على النحو التالى
ـه كسى ممكن است باشد؟همه هم مدعى بودند كه نـه  �رسيدند كار�ه از هم مى هم" -

تنها تميز مى كنند كه روزى يكى دوبار هم انجا را ضد عفونى مى كننـد همـه هـم    

  ٨٣"فتندگراست مى 
: رسـيدند �مـى  :يحتوى المقطع على ثالث صيغ زمنية متقاطعة هى الماضى االستمرارى

والمضـارع  . كـانوا :بودنـد :والماضى المطلـق  .ا يقولونكانو: فتندگكانوا يسألون، مى 
  .يعقمون:ينظفون، ضد عفونى مى كنند: تميز مى كنند:اإلخبارى

  .فمن خالل االستفادة بدالالت األزمنة يجسد الروائى واقع حياة البطل فى ماضيه وحاضره
  :وتظهر نفس الوظيفة للصيغ الزمنية فى المقطع السردى التالى

در حالى . شده استگ اريك فرانسوا اسميث كتاب مرا كه خوانده است دق مر فتندگمى "-

. فتند رعنا خودش را انداختـه اسـت زيـر قطـار    گمى . يش او بودم�كه همين امروز 

از همه .يش از آنكه به اين روز بيفتم با من تلفنى صحبت كرده بود�درحالى كه ساعتى 

                                                 
  .٧٢:دستور زبان فارسى: محمد جواد شريعت- ٨١
 ٢١٩ص:فى نظرية الرواية- ٨٢
  .٧٧ص: الرواية - ٨٣

ماذا يمكن أن يكون عمل كل واحد؟ الجميـع كـانوا مـدعين أنهـم      الجميع كانوا يسألون بعضهم،:الترجمة
  .ان يوميا مرة أو مرتين، وجميعهم أيضا كانوا يقولون الحقيقةيعقمون المك بلينظفون فقط، ال
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   ٨٤"ودذشته، كتاب من اصال منتشر نشده بگى اينها 
ة كل زمـن؛  ه تقاطع داللى وفق معنى وداللعبالمقطع السابق عدة صيغ زمنية يت تتقاطع فى

مـى  :ستمرارى الذى يفيد استمرار الحدث وتكرره فى الماضـى فيوجد الزمن الماضى اال
وزمن الماضى النقلى الذى يفيد وقوع الحدث مع وجود أثـر مترتـب    كانوا يقولون،:فتندگ

قـد مـات   :شده استگ قد قرأ، دق مر:خوانده است:فى وقوعه مثلعليه أو حدث مشكوك 
قد ألقت، وزمن الماضى البعيد الذى يفيد وقوع الحدث فى زمن بعيد أو :كمدا، انداخته است

لم يكن قـد  :كنت قد تحدثت، منتشر نشده بود:صحبت كرده بود:وقوعه قبل حدث آخر مثل
كنت، وزمـن  :بودم:ه مثلث وانقضائنشر وزمن الماضى المطلق الذى يدل على وقوع الحد

  .أقع الذى جاء مرتبطا بالشك فى وقوع الحدث:بيفتم: لتزامىالمضارع اال
مع الحالة النفسية التى يعـانى   يتوافقق مناخا من الشك والتردد إن تداخل هذه األزمنة يخل

 مـن هنـا  .منها البطل فهو ال يدرك حقيقة ما يقع من أحداث وغير متأكد من صحة حدوثها
يكون استخدام عدة صيغ زمنية متقاطعة فى التركيب والداللة مناسـبا للتجربـة الروائيـة    

  . ية التى من أجلها يؤلف الروائى عملهاإلنسانوالحالة 
يتضح من تتبع العالقة السردية فى الرواية أن الصيغ الدالة على المستقبل كانـت ضـئيلة   

  :رواية وهو كالتالىللغاية ولم تظهر سوى فى مقطع واحد فى نهاية ال
له،فردا ماتيلـد بـه يـاد    �فردا وقتى كه بشاشم به راه .فردا خواب راحتى خواهم كرد"-

هر بار فكر خواهـد كـرد كـه ايـن     . نخواهد آورد كه ديروز هم همين كار را كرده ام

  ٨٥"نخستين بار است كه همين حاالست همين حاال
السـارد، وتكـون    -غموضه بالنسـبة للبطـل  ويأتى عدم االهتمام بصيغة المستقبل متوافقا مع 

اللحظة الفارقة بالنسبة له هو ما بعد الموت واستقرار روحه فى جسد كلـب صـاحب البيـت    

                                                 
  . ٨٧ص :الرواية - ٨٤

كانوا يقولون أن اريك فرانسوا اسميث قد مات كمدا عندما قرأ كتابى، بينما كنت لديه اليوم، وكانوا :الترجمة
أبلغ ذلـك  ن قد هاتفتنى لمدة ساعة قبل أ يقولون أن رعنا قد ألقت بنفسها تحت القطار بينما كانت

 .فإن كتابى لم يكن قد نُشر أصال ، فضال عن كل ما سبق،اليوم بساعة
  .٢٠٧ص :الرواية - ٨٥

غدا سوف أنام مستريحا، غدا عندما أتبول فى الطريق المؤدى إلى السلم،غدا لن تتذكر ماتيلدا إننى :الترجمة
 .اآلن هذا نفسهاآلن،  سههذا نفل مرة ستظن أنها المرة األولى، قد فعلت نفس هذه الفعلة أمس،ك
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سـوف أنـام، بـه يـاد     :خواب خواهم كرد: فجاءت جميع األفعال مصرفة فى صيغة المستقبل
غدا  :كلمة فرداومع صيغة المستقبل تتكرر .تظن سوف:لن تتذكر، فكر خواهد كرد:نخواهد آورد

  .اآلن مرتين باعتباره الواقع والمستقبل:وتتكرر كلمة حاال. فى المقطع ثالث مرات
البطل يضع حـدودا ال يمكنـه أن    -اختيار الروائى آللية الراوى مما سبق تبين للباحثة أن

البطل ال يتحرك بحرية عبر األزمنة واألفضية وال أن يتحدث عن أحداث -يتخطاه فالراوى 
البطـل   -ال غير ممكنة بالنسبة له، بينما نجد فى الرواية موضع البحـث أن الـراوى  وأفع

  .يتحدث عن أحداث فى أزمنة لم يكن معاصرا لها مما يعد ثغرة فى سرد الرواية
 :صفت Subjectالصفة -ثالثا

هو أحد أدوات الكاتب فى منح عمله الروح ويجعل القارئ يسعى وراءها وهـو   صفةإن ال 
دها وصدقها، وبعد فراغه من قراءة الرواية تبقى جزئياتها وصفاتها ودقائقهـا  مؤمن بوجو

فى سرده التجسيدى على أسلوب الوصف المباشر " رضا قاسمى"وقد اعتمد ٨٦عالقة فى ذهنه
والوصف العينى الذى يركز على تصوير األحوال والمشاعر بالصورة المنطبعة فى ذهـن  

  .الكاتب
 إيحـاء  ليست فهي نصياً، موضع الدراسة موقعاً  الرواية في الوصف لغة تحتلمن هنا    

 الضروري النصي الموقع إنها بل لفظيا، وزخرفا شكليا تزييناً حزينة، وليست ئسةاب بواقعية
؛ حيث يميل الكاتب الواقع لنقل داللية وظيفة تلعب متتابعة في صور ورصده الواقع لتجسيد

فيها على تشخيص مفرداتها مما يجعـل األحـداث   فى الرواية إلى رسم لوحات فنية يعتمد 
. وضع اإليرانيين المهاجريين فى أوربا محتملة الوقـوع أو تخيـل واقعيتهـا    الدائرة حول

من عناصرها من الشخصيات، واألمـاكن، والطبيعـة،    اًويشمل الوصف فى الرواية كثير
الصـور التـى    ويتضح من النماذج المستقاة من الرواية دور الوصف فى تجسـيد .وغيرها

  .يقدمها الكاتب من خالل السرد اللغوى التجسيدى
وال يعنى هـذا أن  ... وتعد الذاكرة والخيال أهم أدوات الكاتب التى يعول عليها فى الوصف

يكون الوصف خياليا غير واقعى وإنما مساعدة الذاكرة على استدعاء أشياء أو أشـخاص أو  
   ٨٧"رسم صورة ذهنية لها فى الذاكرة

                                                 
 .٣٥٤ص :جهان داستان:جمال مير صادقى /،٢٧٧ص :هنر داستان نويسى: ابراهيم يونسى- ٨٦
تحليل الخطاب السـردي، ع ،  : عبد المالك مرتاض  /.٤٣٦ص :يسىوهنر داستان ن:ابراهيم يونسى - ٨٧

 .٢٦٤: س، ص
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؛ حيـث  يقف الكاتب أمام الشخصيات فيصفها وصفا خارجيا وداخليـا  :الشخصية وصف -
اللقطة (اهتم بوصف الشخصيات تركيزا وتكثيفا واختزاال، بالتركيز على اللقطات الخارجية 

كمـا يبـدو فـى وصـف     ) ةالبانورامية، واللقطة العامة، واللقطة القريبة، واللقطة المكبر
المالكان اللذان يحاسبانه فى القبر فيصفهما علـى  " ونكيرمنكر "البطل لشخصيات  -الراوى

  :النحو التالى 
داشت، تفاوت تنها در موها خود كـه بـر    ٨٨رپارى كوگهره اش شباهت غريبى به چ"-

نور كجتابى كـه نيمـه اى راسـت    . ر هم بلند بود كمى آشفتهپارى كوگخالف موهاى 

مى داد كه بى اختيار مرا به ياد يزى گصورتش را روشن كرده بود به او حالت وهم انـ

  ٨٩".فاوست مورنائو"رسيونيت هاى آلمانى مى انداخت به خصوص پسينيماى اكسـ
يتضمن المقطع السردى السابق وصفا مباشرا يتمثل فى وصف الشخصية وصـفا خارجيـا   

: قليـل، آشـفته  : طويل، كمى: وحيد، بلند: غريب، تنها: غريبى: من خالل الصفات التالية
ال : مخيف، بى اختيار: مضئ، وهم انگيزى: ، روشنالضوء المنعكس: كجتابى مضطرب،

  .آلمانى: رادى، آلمانىإ
وهو وصف يهدف إلى تجسيد الصورة من خالل صفات مباشرة، مما ينقل إلى المتلقى هذه 

  .الصورة ويزيد من تفاعله معها
  :حد المالكين على النحو التالىأالبطل وجه  -ويصف الراوى

                                                 
اوسكار كأفضـل ممثـل عـام    حاصل على جائزتى  ممثل أمريكى،) م١٩٦١ -م١٩٠١(جارى كوبر - ٨٨

م، عن فيلم ظهيرة مشتعلة،كما فاز بجائزة الجولدن جلـوب  ١٩٥٢،وعام "العريف يورك"عن فيلم م ١٩٤١
  .عن نفس الفيلم

arz.wikipedia.org 

  .١١ص :وبهاچهنمنوائى شبانه اركستر  - ٨٩
على عكس شـعر  مع اختالف واحد هو الشعر الذى كان " جارى كوبر"وجهه يشبه بشكل غريب : الترجمة

الذى كان قد أضاء النصف األيمن  ضوء المنعكسالذى كان طويال وأشعث قليال، ال" جارى كوبر"
ذكرنى ال إراديا بممثلى سينما اإلكسبرسيونيت األلمـان  يمن وجهه وكان يمنحه هيئة مخيفة كان 

  ".فاوست مورنئو"وخاصة 
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مى آمد درخششى نقره تـاب  چپ تيغ كشيده اش زير نور كجتابى كه از سمت صورت "-

يدش را بـه آرامـى   پردن سـگداشت ونسيم ماليمى كه مى وزيد موهاى روشن وشال 

 ٩٠"تكان داد
يعمد الروائى إلى الوصف المباشر ألحد مالكى الحساب، وهى صورة من وحـى خيالـه   

ق الوصف الدقيق بصفات تجعل مـن الحكـى   قطعا لكنه يحاول إقناع المتلقى بها عن طري
تيـغ  :تجسيدا للصورة التى يتصورها الروائى، وقد جـاء هـذا عـن طريـق الصـفات     

  .أبيض:المع، سپيد:لطيف، روشن: الحاد، ماليم: الرفيع،النحيف ، كجتابى:كشيده
هكذا يتخيل الروائى مالك الحساب فى القبر وهكذا يريد أن يتصوره القارئ لذا فهو يجسـد  

  . ه الصورة المتخيلة بصفات محددة فى لقطة قريبةل
  :حد جيرانه على هذا النحوأالبطل  -كذلك يصف الراوى

شمهاى جغد ترسناك بـود  چرد وبيرون زده از حدقه اش، كه مثل گشم هاى چبا آن " -

    ٩١"ون دشنه اى تيز فضا را مى شكافتچواز خود نيرويي ساطع مى كرد كه 
ة السرد فى بعض أجزاء الرواية على الوصف المباشر عن طريق على هذا النحو تعتمد لغ

بيـرون زده از حدقـه   : تقديم الصفات الخارجية وذلك عن طريـق صـفات مـن قبيـل    
  جاحظة، :اش

حاد فجميعها ترسم صورة قبيحة لزوجة صاحب العقار الذى يسـكنه  :، تيزمخيفة: ترسناك
على اختيار صفات غير تقليدية فـى  وهذه الصفات جميعا تبرز ما للكاتب من قدرة .البطل

  .خنجر حاد:، دشنه تيزمخيفةبومة :جغد ترسناك:تشبيهات بليغة مثل
  :البطل صورته فى المرآة على هذا النحو -يصف الراوى

بينـى  .ودى نشسته بـود گشم هاى خسته اش به چموهاى سرش يكدست سفيد بود، و"-

رب بود كه درست از بـاالى  يشانى اش دو خط موپين هاى عميق چاش كج بود، وميان 

                                                 
  .٣٤ص :الرواية - ٩٠

، وكـان   يساره بريق فضى تحت الضوء الحاد الذى كان يأتي منكان لوجهه النحيف المسحوب : الترجمة
 . والنسيم اللطيف الذى يهب يحرك بهدوء شعره الالمع، وشاله األبيض

  .١٦ص :الرواية  - ٩١
 طاقـة  وكان يشع منهـا  ،مخيفةبعينيه تلك المستديرة الجاحظة عن حدقتهما،كانت مثل عينى بومة :الترجمة

 .حاد كانت   تشق الفضاء مثل خنجر
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لب بـااليى  ...ابروها سبز شده دو ابروى شيطانى كه مرا به ياد مفيستوفلس مى انداخت

مردى كه در آينه بود لرزش خفيفى داشت دو خط سرباال كه مثل دو ابـروى شـيطانى   

   ٩٢"يشانى اش سبز شده بود به او هيبتى اهريمنى مى دادپروى 
ارجى للشخصيات لكنه يهتم بوصف الحالة النفسية والذهنيـة  وال يكتفى الكاتب بالوصف الخ

للشخصيات وعن أهمية وصف الحالة النفسية والعاطفية للشخصيات يقول أحد النقـاد فـى   
أن اختيار األساليب التى يلجأ لها الكاتب لمساعدته على نقل مشاعر الشخصيات إلى " إيران

، ويالحـظ فـى   ٩٣"كاتب شريطة أال يطول هذاالقارئ أمر بالغ األهمية، والبد أن يقوم به ال
المقطع السردى أن الوصف ال يقف عند قسمات الصورة الوصفية التقليديـة التـى تهـتم    
بالمالمح الخارجية والنفسية، بل هى صورة سريعة مشخصة بلغة التصوير التى تلتقط أدق 

  .ما فى الموصوف فى إيجاز واختصار
  :بطل لشخصية جارته على النحو التالىال -هو ما نصادفه فى وصف الراوى وأ
شخصيت اول زنى بود، زيبا، بـاهوش، سـر زنـده    . او سه شخصيت متفاوت دارد" -

سرى لوس وتيز وشخصيت سوم دخترى فـوق العـاده   پوخوش مشرب، شخصيت دوم 

يـدا  پضعيف وشكننده كه بر اثر مراقبت هاى عاشقانه ى مردى مؤقتا اعتماد به نفـس  

  ٩٤"كرده بود

لمتأمل للمقطع السابق يجد الكاتب يحتفى بلغته ويتمثل هذا االحتفاء باختيـار اللفظـة   إن ا 
الموحية الغنية بالدالالت، وتتكون الفقرة من ثالث لوحات فنية مؤسسـة علـى الوصـف    

جميلـة، بـا   :زيبـا : الحسى والمعنوى للشخصيات الثالث التى يجسدها الكاتب لجارته فهى
                                                 

  .١٩١، ١٨٩ص :الرواية - ٩٢
، ووسـط  افى تجويفهما وكان أنفه معوج تانه المتعباعينكانت قد استقرت شعر رأسه ابيض، وكل :الترجمة

ذان كانا لالشيطان ال اتجاعيد جبينه العميقة يوجد خطان مائالن، كأنهما نبتا فوق حاجبيه تماما،حاجب
التى كانت فى المرآة كان بها رعشة بسيطة، والخطـان  شفاه الرجل العليا ...يذكراننى بمفيستوفلس

 .اللذان نبتا فوق جبينه مثل الشيطان كانا يمنحاه هيبة اهريمنية
 .٤٣٥ص :هنر داستان نويسى - ٩٣
  . ٨٣ص :الرواية - ٩٤

الشخصية األولى سيدة جميلة، ذكية، نشيطة، ودودة، والشخصـية  :إن لديها ثالث شخصيات مختلفة:الترجمة
فتاة هشة ومنكسرة كانت قد اكتسبت ثقة مؤقتا بالنفس على : فتى متملق حاد، الشخصية الثالثة :الثانية

 .إثر عناية ذكورية بها
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للمرأة التى يريـدها   ةودودة إنها صورة مثالي:خوش ممشربنشيطة، :ذكية، سرزنده: هوش
حادة  وهى الصورة التـى يفترضـها، كـذلك    :متملقة، تيز:البطل ،كما إنها لوس -الراوى

محطمة، بر اثر مراقبت هاى عاشـقانه ى  : ضعيفة للغاية، شكننده: هى،فوق العاده ضعيف
ثقة فى ذاتها إال فى ظـل رعايـة   ال تكتسب أى :يدا كرده بودپمردى مؤقتا اعتماد به نفس 

وجميع الصور الثالث  تنبثق من مشاعر البطل الـراوى  .وهى الصورة التى يخشاها.رجل
  .المتضاربة نحو كل شئ وكل من حوله

يرى النقاد أن الوصف البصرى تقنية تسمح بوصـف شخصـيات وأمكنـة، ومشـاهد، أو     
عماله من قبل كتاب األدب لـه  جزئيات مشهد كما لو كانت لوحات أو مواضيع لوحات واست

نهايات فنية وقيمة جمالية، ويمكن وصفه بالوصف البصرى هو وصف أو صورة يجب أن 
مـن   ،٩٥تكون باألساس قابلة ألن تترجم إلى رسم أو أن يكون داخل أى عمل بصرى آخر

خالل النماذج السابقة يتضح أن تقديم الشخصيات يتكون من لوحات فنيـة مؤسسـة علـى    
خيالية التى تجمع أطرفها بين الحسى والمعنوى، وهى ليسـت لوحـات منفصـلة    الصور ال

مستقلة، بل هى لوحات متجانسة متشابكة يلفها وشاح واحد هو تصويرها للغربة ومجتمـع  
  .المهاجرين وما يالزمه من مشاعر الحرمان والضعف والوحدة والغرب

رتباطـه  لرواية ونظرا اليأتى وصف األصوات سمة أساسية فى الوصف التجسيدى داخل ا
نه من األهمية بمكان الوقوف عندها إلبراز أبالوحدات المعجمية لعنوان الرواية تجد الباحثة 

الراوى وزاوية رؤيته؛ واتضـح  -صفات األصوات التى تعكس فى جانب منها نفس البطل 
 من خالل دراسة األصوات وصفاتها فى الرواية وجود عدة مصادر لألصوات فى الروايـة 

  :هى على النحو التالى
  

                                                 
95  - philippe:la literature generale et Photographie in critique p.678. 
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  "المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية"األصوت فى رواية

  
  

                    
  أنواعه              مصادره              صفاته                     

  أصوات طبيعية             الطبيعة                صاخبة              
  آالت موسيقية           خافتة              موسيقى                   
  صراخ                   كائن حى               مخيفة                
  ضحك                    جماد                   عجيبة               
  بكاء                     أدوات                  غامضة                

  الصمت                                            متتابعة              
يتضح من خالل تحليل النموذج التوضيحى السابق أن األصوات ذات مصادر متعددة شملت 

البطل من طبيعة وجماد وأدوات، وكائنات حيـة ، وتنوعـت بـين     -كل ما يحيط بالراوى
  :ذات صفات متباينة هىأصوات موسيقى، وصراخ وضحك وبكاء وصمت وجميعها 

الصوت الطنـان، صـداى بـم وپـر     : صداى پر طنين: األصوات الصاخبة والمزعجة-
فرقـة  :صوت انفجار ضخم، اركستر گوشـخراش :حجم

ضـحكات عاليـة، فريادهـاى    : مزعجة، خنده هاى بلند
صـوت  :صرخات غاضبة، صداى ضجه هاى:خشماگين

صوت صراخ عـال، صـدا   :ضجيج، صداى جيغ بلندى
  ٩٦صوت سقوط أخشاب :ى چوبهاافتاده 

صـوت ضـعيف   :نغمة لطيفة، صداى ضعيف ودورگـه : لحنى ماليم: األصوات الخافتة-
صـوت خافـت،   :نغمة هادئة، صداى محـدود : مزدوج، لحنى آرام

لحـن تضـرع، سـكوت    : صوت بسيط، لحن تضرع:صداى ساده
  ٩٧صمت ثقيل:سنگينى

                                                 
 .٢٠٥، ١٨٣،  ١٧٤،  ١٥٤،  ١٤٧، ١٣٥،  ١٠٥، ٨ص :الرواية - ٩٦
 .١٩٧، ١٨٥، ١٦٧، ١٣٤، ٨٠، ٥١، ١٣ص :الرواية - ٩٧
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صمت مميـت، نغمـه   :ىصوت كرباج، سكوت مرگبار:صداى شالق: األصوات المخيفة-
صوت ارتطام مخيف، :نغمة شؤم، صداى تصادمى وحشتناك: شوم

  ٩٨صوت مخيف: صراخ مخيف، صداى هراس آور: جيغ وحشتى
صوت غريب،طنين :صمت غامض، صداى غريبى: سكوت مرموزى:األصوات الغامضة-

كالم رمـزى، اصـوات   :صوت غير عادى، كالم رمزى:غير عادى
  ٩٩تمتمة ربانية: ى خدايى صوات سماوية، طنطنهأ:سماوى

صـوت  :صوت منخفض ومتتابع، صداى رفت وآمـد :صداى ريز وپياپى:األصوات المتتابعة-
أصوات ذات نغمة واحـدة  :ذهاب وإياب، صداهاى يكنواخت وتكرارى

  ١٠٠ضربات متتالية ومخيفة: ومتكررة، ضربه هايي پياپي وپرهيبت
نمـاذج السـابقة تشـى بقسـوة     إن الصورة المتشكلة من مجمل األصوات وصفاتها فى ال

األصوات وشدة الضجيج والخوف والغموض واإلزعاج، وجاءت اللغة فى سياقها الوصفى 
  .البطل -تجسيدا لحالة القلق والحيرة والتشتت والضياع التى يعيشها الراوى

أن الوصف المباشر والبسـيط  " " ابراهيم يونسى"كما يعنى  الكاتب بوصف األماكن ويرى 
أيضا، وذلك ما نجده فى وصـف   ١٠١"الرواية أحد سبل تجسيده ونقله إلى القارئللمكان فى 

مـن أحـداث    اًالمطبخ الملحق بغرفة البطل والذى يعد من األماكن الحيوية التى تشهد كثير
  :الرواية المهمة، فنجد الكاتب يصفها على هذا النحو

كهنه قـرار داشـت،    وشه اى از آن تختخوابىگز خانه ام اتاق لختى بود كه در پآشـ"-

ـى گرپ وطبله كرده اش توى ذوق مى زد، حال آنكه اين اتاق فرش قشنـچوديوارهاى 

ر كسى حوصله اش سر مى رفت، هم كتاب دم گرمى مى داد واگداشت كه به آن فضاى 

  ١٠٢.دستش بود هم امكان شنيدن موسيقى داشت

                                                 
 ١٩١، ١٧٦، ١٦٠،  ١٣٥، ١٢٤، ١٠٥ص :الرواية - ٩٨
 .٢٠٦، ٢٠١، ١٩٣، ١٩٢،  ١٣٤، ٧٣ص :الرواية - ٩٩
 .١٩٨، ١٩٤،  ٧٣، ٦٢ص :الرواية - ١٠٠
 .٤٣٠: هنر داستان نويسى:ابراهيم يونسى- ١٠١
  . ٦٣ص: الرواية - ١٠٢

ر قديم،كانت جدرانه المشحمة والمنتفخة تثير فى جانب منها سري وجدكان مطبخى غرفة عارية، ي: الترجمة
، أحد بالضـيق  شعر  فإذاجميل، يمنحها جوا دافئا،  بساطاالشمئزاز، بينما كان يوجد بهذه الغرفة 

 .بإمكانه أن يأخذ كتابا أو يستمع إلى الموسيقىكان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غادة محمد عبد القوى.د

- ٢٨٢ - 

لتناقض الموجود فـى  إن التناقض الواضح فى صفات كل من المطبخ والغرفة يعكس نفس ا
مشـحم،وطبله  :عـارى، چـرپ  :البطل فوصف المطبخ بأنه لخـت  -ذات شخصية الراوى

المنتفخ،المطبل على أثر ترشح الجدران بالماء والملح، ال يحوى سوى قطعـة أثـاث   :كرده
أمـا  .وغضب، وأثار الوحدة ومرارة الغربة تململقديمة هو نفس ما تعانيه نفسه من خواء و

التـى تنبعـث    الجميل، بساطاألنيقة ذات ال: الهادئة اتاق فرش قشنگى داشت الغرفة المرتبة
امكان شنيدن موسيقى داشت، هى النصف األخر من نفسه الهادئـة  : :فى أرجائه الموسيقى

  . الراقية المتطلعة إلى السكون والعاشقة للفن
ان والزمان و الوصف قيمته فى تجسيد إحساس الراوى ووعيه بالحياة وعالقتها بالمك يؤدى

 كما نجد فى وصف،)١٠٣(في أبعادها ومراميها حيث نرى أن وصف المكان له مدلوله النفسي

 :تغير حال مكان كما يلى
رفته اى كه مملو از اشيايي شكسته وبى مصرف بود حاال تميز گرد گآن اتاق شلوغ و"-

  ١٠٤.ـى كهنه اىپوچتختخواب ....اتاقچپ وخلوت  شده بود، سمت 
: ى تجسيد المكان مـن خـالل اسـتخدام الصـفات المتضـادة فـى شـلوغ       تبدو الدقة ف

مملـوءة  : نظيف، مملـو از اشـيايي شكسـته   :متربة،تميز:خالى،گرد گرفته:مزدحم،خلوت
فى الجانب األيسر من الغرفـة  :سمت چپ اتاق تختخواب چوپى كهنه اى:باألشياء المحطمة

  .سرير قديم
ليها استخدام الصفات المتضادة فـى العبـارة   إأدى يعد التجسيد أحد وظائف التضاد التى و

  .السردية السابقة
و يبقى الوصف من أهم التقنيات السردية التي تساهم في إعالء مكانة العمل 
الروائى، ألن بواسطته يستطيع الروائي رسم لوحات فنية مرصعة مما دفع ببعض النقاد 

بالكلمات في تشخيصها  إلى اعتبار لغة الوصف في األعمال الروائية بمثابة الرسم
كل " genette"لألشخاص واألشياء تجعلها ظاهرة للعيان وعن ذلك يقول جيرار جينت 

                                                 
  .٧٨: الغربية على الرواية العربية ، ص ٧٨محبة حاج معتوق ، أثر الرواية  - ١٠٣

    .٩٦ص :الرواية - ١٠٤
تلك الغرفة المزدحمة والمتربة المملوءة باألشياء المكسورة و عديمة القيمـة، اآلن هـى منظفـة    : الترجمة

 .سرير خشبى قديم...وخالية، فى الجانب األيسر من الغرفة
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حكي يتضمن سواء بطريقة متداخلة أو بنسب شديدة التغيير أصنافا  من التشخيص ألعمال 
ويتضمن من . هذا من جهة" narration " أو أحداث ما تكون ما يوصف بالتحديد سردا 

تشخيصا ألشياء و ألشخاص، و هو ما ندعوه في يومنا هذا وصفا  جهة أخرى
discription")األفعال ذات دالالت فى أسلوب  أكثر منولما كان شيوع الصفات  )١٠٥

منح مؤشرات تتصل بطبيعة الموضوع ومقياسا لمدى انفعالية أو عقالنية اللغة يالسرد، و
  .١٠٦دى المستخدمة، ومن ثم فهى مقياس لتشخيص األسلوب السر

تبين من التحليل السابق أن وصف الروائى للشخصيات واألماكن واألصوات والطبيعة أسهم 
فى إضاءة المشهد الروائى وأكد تداخل عنصر الوصف فى عالقات متشـابكة مـع سـائر    
مكونات الحكى من مكان وأحداث ورؤى سردية، فتقترب لغته من لغة الصـورة الشـعرية   

ن الصورة الوصفية لدى الكاتب ال تقف عند قسـمات  أفنى، كما التى تعتمد على التكثيف ال
الصورة الوصفية التقليدية التى تهتم بالمالمح الخارجية والنفسية واألخالقية هـى صـورة   
سريعة مشخصة تلتقط أدق ما فى الموصوف بإيجاز واختصار وهذا ما يجعل  كثيـر مـن   

   .الجمل والفقرات تقترب من اللغة الشعرية
لباحثة من خالل ما سبق أن الكاتب مولع بوصف الحزن والقهر والخوف، كمـا أن  وترى ا

عمل الكاتب بالكتابة اإلخراج المسرحى انعكس بوضوح على اإلهتمام بوصـف التفاصـيل   
  . والجزئيات حتى وإن لم تكن ذات دور بارز فى الحكى

                                                 
  . ٧٨: بنية النص السردي ، ع، س، ص :لحمدانىحميد  - ١٠٥

 . ٧٧ – ٧٣سلوب،صاأل:سعد مصلوح - ١٠٦
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  المبحث الثانى

  المستوى التركيبى

، وجمـل  "جملـهء سـاده  "" simple" sentence بسيطة  جمل تتمثل األبنية التركيبية فى 
تتكون النصوص من سالسل من الجمل ، و"جملهء مركب"" compound sentece"مركبة

التى تعد بنياته األساسية التى تقوم عليها ومنها ما هو ذو بنية سطحية ومـا هـو ذو بنيـة    
البسـيطة والمركبـة    ، يعتمد السرد فى الرواية موضع الدراسة على تداخل الجمل١٠٧عميقة
  :عن استيقاظه فى احد األيام البطل -الراوىيقول 

من معموال، ساعت هفت صبح مى خوابيدم  ودوى بعد از ظهر از رختخواب بيـرون  "-

آن روز هم، با آنكه ساعت ها بود سر وصداهاى عجيب وغير منتظره كه " مى آمدم،

يش از سـاعت  پ،نتوانسته بودم از اتاق بغلى مى آمد بيدار كرده ام با همه كنجكاوى 

ـ .ريدپبرق از كله ام مقرر از رختخواب بيرون بيايم، در اتاق را كه باز كردم  ار گانـ

لـه  پاتاق بغلى، بر خالف معمـول، درش بـاز بـود واز داخـل راه     . شده بود كودتا

   ١٠٨"صداهاى عجيبى مى آمد
من معمـوال،  : من قبيل م الكاتب الجمل السردية المتدفقة، وهي جمل بسيطة مباشرةاستخد

كنت أنام عادة الساعة السابعة صباحا، دوى بعد از ظهـر  :ساعت هفت صبح مى خوابيدم
سـر وصـداهاى    در الفراش فى الثانية بعد الظهر،كنت أغا:از رختخواب بيرون مى آمدم

الجلبة العجيبة المفاجئة التى كانت تأتى من :عجيب وغير منتظره كه از اتاق بغلى مى آمد
  .ج الغرفة المجاورةخار

إذا ما قمنا بتحليل أبنية الجمل البسيطة الواردة فى المقطع السردى، وحـددنا أن العنصـر   
ع ( )گزاره( والفعل هو العنصر األساسى الثانى) ١ع س()نهاد( األساسى األول هو الفاعل

                                                 
 .٢٢، ٢١ش، ص ١٣٩٠زبان شناسى ورمان، ترجمهء محمد غفارى،تهران،نشر نى :فاولر راجر - ١٠٧
  ٩ص:الرواية - ١٠٨

رغم  انا عادة كنت انام الساعة السابعة صباحا، واستيقظ فى الثانية بعد الظهر، فى ذلك اليوم أيضا،:الترجمة
مجاورة على مـدى  بسبب أصوات عجيبة وغير متوقعة كانت تأتى من الغرفة ال إننى قد استيقظت

حين فتحـت  ساعات، ورغم الجهد الذى بذلته لم استطع النهوض من الفراش قبل الساعة المحددة، 
قلقا شديدا، وكأن انقالبا قد حدث، كان باب الغرفة المجاورة مفتوحا على غير  ذلك سبب لىالباب 

 .المعتاد ،وكانت تأتى من الطريق المؤدى إلى السلم أصوات عجيبة
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نجد أن الجمل وفق هذا التحليل ) ع ت()عنصر توسيعى(وأى عنصر زائد عنهما هو ) ٢س
  :بسيطة وتتحدد فى األبنية التالية

  ١ع س+٢ع س+ ع ت+ ع ت+ ١ع س: من معموال ساعت هفت صبح مى خوابيدم -
  ١ع س +٢ع س+ع ت+ ع ت: دوى بعد از ظهر از رختخواب بيرون مى آمدم -
  ع ت+ ع ت+٢ع س+ع ت+ ع ت+ ١ع س: اتاق بغلى برخالف معمول، درش باز بود-
  ٢ع س+ ١ع س+ ع ت:ى مى آمدله صداهاى عجيبپواز داخل راه  -

  ٢ع س+١ع س :كودتا شده بود
يالحظ من التحليل السابق أن جمل المقطع السردى جاءت فى أنماط محـددة مـن األبنيـة    
التركيبية التى أعتمدت على العناصر األساسية باإلضافة إلى بعض العناصر التوسيعية التى 

: راه پله، والقيود المتمثلـة فـى   از رختخواب، از داخل:تمثلت فى المفعول غير الصريح
  .بغلى، باز، عجيبى:معموال، ساعت هفت صبح،دوى بعد از ظهر،والصفات مثل

متداخلة األطراف يطول بناؤها وتتكامل عناصـرها اللغويـة    أما الجمل المركبة فهى جمل
وتعد الجملة المركبة من دعائم البناء التركيبى لصـورة الواقـع   ، ١٠٩"لتعبر عن فكرة واحدة

التى يرسمها السارد؛ ذلك ألنها تقوم على إضافة أجزاء إلى الجملـة تحمـل مزيـدا مـن     
  .التفاصيل والخطوط الدقيقة للصورة

فتداخلت مع أبنية الجملة البسيطة من خالل عالقات ذات قيمة داللية وذلـك فـى الجمـل    
  :التالية

ت مقـرر از  يـش از سـاع  پبا آنكه ساعت ها بود سر وصداهاى عجيب وغير منتظـره،   -
ستطع النهوض مـن  أيبة والمفاجئة على مدى ساعات لم رغم الجلبة العج:رختخواب بيرون بيايم
حيث تـرتبط  .ستطعتامع كل الجهد لم أكن قد :سته بودماوى نتوانگنجگالفراش، وكذلك با همه 

أن هناك جملة مركبة من جملة أساسـية وأخـرى ـ    ) الربط بالتبعية(ويقصد بـ الجمل بالتبعية
رغـم أن،  : "تابعة مرتبطة بالجملة األساسية من خالل رابط لفظي، وأدوات الربط األساسية مثل

  .."قبل ما، بعد ما، قبل أن، بعد أن مع أن، لما، حتى، طالما، كثر ما، مادام،
الجلبـة  : "سر وصداهاى عجيب وغير منتظره كه از اتاق بغلـى مـى آمـد   "وفى الجمل  

در اتاق را كه باز كـردم بـرق از   "نت تأتى من الغرفة المجاورة العجيبة المفاجئة التى كا

                                                 
 . ١٩٢ش ،ص ١٣٨٢جمله وتحول آن در زبان فارسى،تهران :يد ورد خورش - ١٠٩
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  .باب الغرفة الذى فتحته سبب لى إزعاجا:"ريدپكله ام 
الجملتان السابقتان قد ارتبطتا ببعضها بالتجاور عن طريق رابط وبذلك تكون هـذه الجمـل    

جمل ـ   هي جمل مكونة من جملة أساسية وجملة أخرى ـ أو عدة و ركبة بالتجاورمجمل 
  .الذى، التى":كه"فرعية ترتبط بالجملة األساسية برابط معنوي أو لفظى هو حرف الوصل

يالحظ أن الجملتين المركبتين الواردتين فى المقطع السردى قد ارتبطتا بعالقات التجـاور،  
  التبعية   

ة توغل في التصوير الشعري، وتميل من خالل بناء جمله السرديتدون أن وترد هذه الجمل 
إلى توظيف الجملة البسيطة؛ رغبة من الروائى في نقل الواقع المعاش بصـدق وواقعيـة،   

أن الكاتب هنا ال يعول كثيراً على رسـم  من األهمية بمكان اإلشارة هنا إلى ودونما تكلف، 
الداللة من خالل اللغة، فلغته مباشرة أقرب للخطاب اليومي من األدبـي فـي كثيـر مـن     

ألدبية التي ليس لها أبنية لغوية جمالية تزحزح محور الداللـة مـن   صيغها، إن النصوص ا
اللغة إلى األبنية السردية، وهذا ما تحفل به هذه الفقرة من الرواية التي تقدم نفسـها كبنيـة   

  .داللية تغدو اللغة جزءاً من بنيتها، وليس لها، أي اللغة، وظيفة جمالية داخل النص
  :ن ماضيه ومشكالته النفسية على النحو التالىروى البطل بعضا مي آخر مقطع فى
هل وهفت بر سرم چاين همان باليي بود كه در آن روز تابستانى سال هزار وسيصد و"-

همان وقتى كه مثل هميشه ايستاده بودم تا سميلو بيايد ونامه ى محبـوب را  .فرود آمد

داشته باشـم بـه    بى آنكه توان واكنش...وقتى سمليو دست خالى رسيد مقابلم...بياورد

   ١١٠"اها بيرون كردپشم خويش ديدم كه سايه ام در من ماند ومرا از زير ناخن چ
فى المقطع السارد لحظة تحول نفسى خطير فى حياته لكنه يقدم ذلك  البطل -الراوىيسرد 

 :بلغة إخبارية وجمل تتراوح بين الطول والقصر فى أسلوب تبليغى محـض ومـن ذلـك   
ونامه ى محبوب  كنت قد وقفت دائما حتى يأتى سميلو،:ا سميلو بيايدهميشه ايستاده بودم ت

اين همان باليي بـود   رأيت بعينى،:شم خويش ديدمچبه  يحضر خطاب الحبيب،:را بياورد
                                                 

  .٢٠ص :الرواية - ١١٠
هذا هو نفس البالء الذى وقع فوق رأسى فى ذلك اليوم من صيف عام الـف وثلثمائـة وسـبعة     :الترجمة

... فى نفس الوقت الذى كنت أقف فيه دائما حتى يأتى سميلو ويحضر رسالة المحبوبـة  واربعين،
رأيت بعينـى   دون أن يكون لدى قدرة على اتخاذ رد فعل،...نى سميلو خالى الوفاضعندما وصل

 .ىويخرجنى من تحت أظافر قدم أن شبحى يستقر داخلى،
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نفس هذا هو :هل وهفت بر سرم فرود آمدچكه در آن روز تابستانى سال هزار وسيصد و
  .لف وثلثمائة وسبعة وأربعينأيام صيف عام أحد أالبالء الذى حل على رأسى فى 

وفق التحليل السابق ألبنية الجمل البسيطة فى المقطع السردى نجد أن الجمل البسيطة جاءت 
  :على النحو التالى

  ١ع س+ ٢ع س+ ع ت :نامه ى محبوب را بياوريد -
  ١ع س+ ٢ع س+ ع ت: به چشم خودم ديدم -

  :، والعطف؛ وذلك على النحو التالىكما تظهر الجمل المركبة بعالقات التبعية، والتجاور
هذا هو البالء الذى حل بى،  ترتبط الجملـة  :اين همان باليي بود كه بر سرم فرود آمد -

  .األساسية بالتابعة بالتجاور
حين كنت أقف دائما حتى يأتى سـميلو،  :وقتى كه مثل هميشه ايستاده بودم تا سميلو بيايد -

شم خـويش  چندما وصلنى سميلو خالى الوفاض، به ع:وقتى سمليو دست خالى رسيد مقابلم
رأيت بعينى شبحى يستقر :اها بيرون كردپديدم كه سايه ام در من ماند ومرا از زير ناخن 

ى، ارتبطت الجمل األساسية بالجمل التابعة بعالقـة  داخلى، ويخرجنى من تحت أظافر قدم
  . وقتى كه،كه،تا:التبعية والعطف التى ترتبط بحروف ربط هى

 بـارى ويالحظ فى المقطع حرص البطل على ذكر العام وتوثيق الحدث كتوثيق تسجيلى إخ 
  :الذى نشهد نموذج واضح له فى المقطع السردى التالى

ر از عوارض تبعيـد  گفتند اين هم يكى ديـگبا آنكه روانشناسان وجامعه شناسان مى " -

تند، وبا آن كه در اطراف است، وآن را علت العلل جدايي خانواده ها در غربت مى دانس

  ١١١".خود تبعيدى هاى بسيارى را مى شناختم كه به عارضه ى مشابهى مبتال بودند
  :يتكون المقطع السردى السابق من جملتين مركبتين 

ـ گبا آنكه روانشناسان وجامعه شناسان مى : األولى ر از عـوارض  گفتند اين هم يكى ديـ
  .اده ها در غربت مى دانستندتبعيد است، وآن را علت العلل جدايي خانو

                                                 
  .٧٠:الرواية- ١١١

علة  ى أعراض الغربة، وكانوا يعتبرونرغم أن علماء النفس واالجتماع كانوا يقولون أن هذه إحد:الترجمة
رفت حولى على مغتربين كثيـرين  ت فى الغربة، ورغم إننى كنت تعالعلل االنفصال عن العائال

   .تلين بأعراض مشابهةإنهم كانوا مبف
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وبا آن كه در اطراف خود تبعيدى هاى بسيارى را مى شناختم كه به عارضـه ى  : الثانية
  ".مشابهى مبتال بودند
رتبطت بها  فى عالقة تبعيـة عـن   انان من جملة أساسية وأخرى تابعة فكال الجملتين تتكو

ال الجملتين اللتـين تبـدوان   كبين  الذى ربط"رغم أن"با آنكه"المركب طريق حرف الربط 
  : فى بنيتهما تينبسيط
يقول علماء النفس واإلجتماع تتكون هذه الجملـة  :فتندگروانشناسان وجامعه شناسان مى  -

  ".٢ع س"الفعل+ ١ع س " الفاعل:من بنية بسيطة هى 
يضا إحـدى أعـراض النفى،تتكـون    أهى :ر از عوارض تبعيد استگكى ديـاين هم ي -

عنصـر  "+ ٢ع س"مسـند  "+ ع ت"عنصـر توسـيعى   "+ ١ع س"إليـه  الجملة من مسند
  "ع ت"توسيعى

علـة العلـل    كانوا يعتبـرون :غربت مى دانستندآن را علت العلل جدايي خانوادها در  -
عنصـر  "+ ع ت" عنصـر توسـيعى  :اإلنفصال عن العائالت فى الغربة تتكون الجملة من

  .١ع س+ ٢ع س"+ ع ت"عنصر توسيعى"+  ع ت"توسيعى 
مغتـربين   ىعل كنت تعرفت حولى:در اطراف خود تبعيدى هاى بسيارى را مى شناختم -

  كثيرين 
  .١ع س+ ٢ع س "+ ع ت" عنصر توسيعى+ ع ت"تتكون الجملة من عنصر توسيعى

كانوا مبتلين بأعراض مشابهة، تتكون الجملة البسيطة :به عارضه ى مشابهى مبتال بودند -
  ١ع س"+ ع ت"سيعى عنصر تو"+ ع ت" من عنصر توسيعى

من التحليل السابق للجمل المركبة يتضح اعتماد الحكى على نوعين من الجمـل البسـيطة   
  .والمركبة،وهى أبنية تؤدى إلى تدفق السرد

سگ موجودى بود كه اگر كسى را مى خواستند طلسم كنند به قالـب او درش مـى   " -

رگ روحشان به عقوبـت در  اشخاص هم بودند البته كه از بسيارى گناه پس از م.آورند

  ١١٢"بدن سگ حلول مى كرد

                                                 
  .٢٧ص :الرواية - ١١٢

أشخاص بسبب هناك كان حينما و. لو أرادوا أن يسحروا شخصا، جعلوه فى هيئته اًكان الكلب كائن:الترجمة
 . با لهمعقا أرواحهم بعد الموت فى جسد كلب حلتذنوبهم الكثيرة 
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سـگ  : تتزاوج الجمل البسيطة والمركبة فى المقطع السـردى السـابق؛الجملة البسـيطة   
ع "عنصر توسيعى"+ ٢ع س"مسند+ ١ع س"الكلب كائن،تتكون من مسند اليه: موجودى بود

  "ت ع "عنصر توسيعى+ ١شخاص،ع س أأيضا  هناك كان:، وكذلك اشخاص هم بودند"ت
إذا :اگر كسى مى خواستند طلسم كنند به قالب او درش مى آورنـد :والجملة المركبة وهى

زدواج عـن  الجملة األساسية والتابعة بعالقة أرادوا أن يسحروه يجعلونه فى هيئته،ترتبط ا
اشخاص هم بودند كه از بسيارى گناه پـس  "، كذلك الجملة المركبة "اگر" طريق أداة الشرط
بسبب ذنوبهم الكثيرة  أشخاصهناك أيضا :"در بدن سگ حلول مى كرد از مرگ روحشان

  يحلون أرواحهم فى جسد كلب،
  ".الذى" "كه"ارتبطت الجملة األساسية بالتابعة بعالقة تبعية عن طريق أداة الوصل

  :وتمتزج هذه األبنية المركبة مع أبنية بسيطة من قبيل
شده بودم اما راستش جـرأت نكـرده    نگران...كمى تعجب كرده بودم، فكر كرده بودم -

  ١١٣.بودم بروم وپرس وجو كنم
العبارة السردية السابقة على عدة جمل بسيطة متتابعة تؤدى إلـى تتـابع الحكـى    تحتوى ا

  :وتدفقه وتتكون من جمل بسيطة هى
، ١ع س+ ٢ع س "+ع ت"كنت قد تعجبت قليال،عنصـر توسـيعى  :كمى تعجب كرده بودم

أذهب، ع س :، بروم١ع س+ ٢ع س "+ع ت"عنصر توسيعى: راستش جرأت نكرده بودم
  .١ع س+ ٢اناقش،ع س: ، پرس وجو كنم١ع س+ ٢
  :الجمل الفعلية-

يسـتطيع بسـهولة أن   " وبها�همنوايي شبانه اركستر "إن المتأمل فى النص السردى   
ـ  رد يدرك أن أسلوب الروائى يتميز بإيثاره استعمال الجمل الفعلية التى تتناسب مع طبيعة الس

لكـن ممـا يسـترعى    .الروائى من جهة وتساعد على إستمرار الحكى وتدفقه من جهة أخرى
 "الجمل الفعلية المتوازية"االنتباه فى الجمل الفعلية التى يعتمد عليها الروائى هو كثافة استخدام 

حيث اتضـح مـن   ، "ساختارهاى  موازى" "parallel construction " "األبنية المتوازية"أو 
منها يعتمد على الجمل الفعلية  اًدراسة عديد من المقاطع السردية داخل الرواية أن كثيرخالل 

                                                 
  .٧٣ص :الرواية - ١١٣

 .وتحيرت لكن حقيقتا لم تواتينى الشجاعة ألذهب وأتناقش...كنت قد تعجبت قليال، ثم فكرت:الترجمة
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والذى تعده كتب النقد األدبى أحـد المحسـنات   " تكرار ساخت"أو ما يطلق عليه ١١٤المتوازية
فـى   ١١٥البالغية التى تضفى على الكالم رونقا وتمنحه فى بعض األحيان موسـيقى خاصـة  

ق هذه الجمل المتوازية إبرازا لقدرة الراوى على تقـديم عناصـر بنائيـة    البناء والداللة وتحق
تعرض المعنى في أفضل صورة؛ فهي ال تخلو من السجع والجناس من خالل إطارين همـا  

  )١١٦(إطار تركيبى وإطار دإللى يجمع معانى هذه الجمل حول مفهوم معين
لفعلية التى يعتمد عليها الخطاب أن الجمل ا" وبها�همنوايي شبانه اركستر "و نجد فى رواية

  :الروائى تتسم فى كثير منها بالتوازى ومن ذلك ما نجده فى النموذج التالى

                                                 

حيـث  .مختلـف  البنية التركيبية مع ملئها بمحتـو تعنى تكرار نفس  أو المماثلة إن ظاهرة التوازى - ١١٤
وأجزاء هذه  ،ويدعم ذلك العطف بينها بواو العطفيتكرر استخدام سالسل متشابهة ولكن األحداث متنوعة، 

الجمل متساوية متفقة في البنية السطحية أو التركيب الخارجى اتفاقا تاما، سواء اتفقت هـذه الجمـل فـي    
المضمون أو المعنى أو لم تتفق، وتلعب الجمل الموجزة المختصرة دورا دالليا فعـاالً بشـرط أن يكـون    

 .ويأتى التأكيد من بين األدوار الداللية لبنية التوازى. فاء بالداللة على المراداإليجاز واالختصار مع الو
ويعد صالح فضل التوازى شكال من أشكال النظام النحوى الذي يتمثل في تقسيم الفقـرات بشـكل   
د متماثل في الطول والنغمة والتكوين النحوى، بحيث تبرز عناصر متماثلة في مواقع متقابلة في الخطاب، وق

  : يؤدى التوازى دوره في الربط على مستويي النحو والداللة، ويتم ذلك وفق نسقين هماو.يسمى التشاكل
الجمل التي تتوازى تماما في البناء النحوي إال أنها تختلف في المعاني التي تتضمنها : النسق األول

  ".التوازى التام"فهي متفقة في الشكل ال في المضمون ويسمى هذا النسق بـ
هي الجمل التي تتوازى من حيث البناء النحوي أو الشكل الخارجي وتتقـارب مـن   : النسق الثاني

  ".التوازى غير التام"حيث داللتها أو مضمونها الذي تشير إليه ويسمى هذ النسق بـ
: محمـد راسـخ مهنـد   /٢١٥م، ص ١٩٩٦بالغة الخطاب وعلم النص، القاهرة، لونجمان : صالح فضل

 ٣١: ٢٠ش ص ١٣٨٥ستان، جلد دوم، گوتاكيد در زبان فارسى، دستور، نامهء فرهنـارتباط قلب نحوى 
اإليضاح فـى علـوم البالغـة،    : الخطيب القزوينى/. ٣٦٤ت، ص .علوم البالغة ، د: احمد المراغى .د/

.  /٣٠٢،  ٢٣٧ص: از زبان به ادبيـات  :صفوى كورش/،١١٢، ص٦ج.محمد عبد المنعم خفاجة تحقيق
م،  ١٩٨٤دراسات فى علم اللغة الوصفى والتـاريخى والمقـارن ، الريـاض ،    : ينصالح صالح حسن.د

  .١٤١م، ص ١٩٩٣لعربية ، القاهرة، فقه اللغة وخصائص ا: صالح راوى، ٢٢٥ص
 .٢٣٧، ص١٣٩٠، تهران سورهء مهر،چاپ سوم،١،ج"نظم"از زبان به ادبيات:كورش صفوى - ١١٥
ية منهجية فى بناء النص النثـرى، مكتبـة االداب،   نظرية علم النص، رؤ: حسام احمد فرج .د -  )١١٦(

  . ١٠١، ص.م ٢٠٠٧
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آن ...يزى را احسـاس نكـنم  �حرف بزنم براى آن كه نترسم،حرف بزنم براى آن كه "-

آواز مى خواندم كه نترسم، آواز مى خوانـدم كـه   .وقتها كه يكه تنها در بيابان مى رفتم

     ١١٧"مان كنم كه اين منم كه راه به آواز مى بندمگجنى راه بر مى بست ر گا
  :احتوت العبارة السردية السابقة على عدد من الجمل المتوازية وفق النمط التركيبى التالى

  فعل + حرف ربط + فعل 

  نترسم+براى آن كه + حرف بزنم 
  احساس نكنم+ براى آن كه + حرف بزنم 

  نترسم  +كه + آواز مى خواندم 
  مان كنمگ+ كه + آواز مى خواندم 

تتوازى الجمل في المقطع السابق وفق النسق الثاني؛ حيث تتوازى الجمل في البناء النحوي 
ويعمل التوازى . أو الشكل الخارجي وتتقارب من حيث داللتها أو مضمونها الذي تشير إليه

د هذه الحالة مـن الرعـب   السار –في المقطع السردى  على وصف الحالة النفسية للبطل 
والفزع بسبب الشعور بالوحدة ،وبأنه ال يجد من يؤنسه إال نفسه فعبر عـن نفـس الحالـة    
ونفس المشاعر بسلسلة من الجمل التى تتوازى فى تركيبها مع زيادة بعض العناصـر فـي   

صر مبنى بعض التراكيب، وهي وسيلة يلجأ إليها السارد للزيادة في المعنى عبر زيادة العنا
البنائية وما تحمله من زيادة مساحة اإلخبار، هذا باإلضافة إلى أن هذا يجعل الحكى يعتمـد  

  .في كثير من األحيان على السجع والربط الموسيقى إلدراك المعنى واالقتناع من المتلقى 
وتظهر الجمل المتوازية فى المقطع السردى التالى فى نسق تركيبى وداللى يؤدى وظيفـة  

  :الخطاب الروائى أخرى داخل
بشود حضور او هـم  كه تاريك .اهش مرا احاطه كندگر نمى تواند با نـگتاريك كه بشود ديـ" -

  ١١٨"رى بشودگبايد از جنس حضور حرف بشود، تاريك كه بشود او هم بايد كسى ديـ

                                                 
  .١٠١ص :الرواية - ١١٧

فى تلك األوقات التى كنت أذهب فيهـا  ... إننى أتحدث حتى ال أخاف، أتحدث حتى ال أشعر بشئ:الترجمة
بمفردى وحيدا فى الصحراء، كنت أغنى حتى ال أخاف، كنت أغنى حتى إذا قطـع علـى جنـى    

  .  تقد أننى أنا الذى أقطع الطريق بصوتىالطريق أع
  .١٠١ص :الرواية - ١١٨

عندما يحل الظالم لن يستطيع أن يطوقنى بنظرته، عندما يحل الظالم يجـب أن يكـون وجـوده    :الترجمة
  . بوجود حديثه، عندما يحل الظالم البد أنه سيصبح شخصا آخر امرتبط
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  :تكررت فى العبارة السابقة جمل فعلية وفق النسق التركيبى التالى الثانى
  فعل+ قيد زمان + فاعل 
  بشود + كه + تاريك 

  :وظهرت باقى الجمل الفعلية وفق النسق األول
  فاعل+لتزامىافعل + مفعول+ فاعل +فعل

  احاطه كند+ مرا + نمى تواند 
  حرف بشود+ از جنس حضور+بايد 
  بشود+ رى گكسى ديـ+ بايد 

وقد جاء هذا التوازى وفق النسق األول؛ حيث الجمل التي تتوازى تماما في البناء 
نمى تواند مرا احاطه : النحوي إال أنها تختلف في المعاني التي تتضمنها، فالجملة األولى

لن يستطيع أن يطوقنى، تدل على الخوف من التقييد واألمل فى أن يكون حلول الظالم : كند
البد أن يكون :بايد از جنس حضور حرف بشود: حائال دون التقييد،أما الجملة الثانية

دل الجملة على رغبة الراوى فى أن يسمع صوت من يجلس ت بالكالم، اًالحضور مرتبط
بايد كسى :معه ويتمنى أن يكون حلول الظالم دافعا له ليتكلم ليثبت حضوره،والجملة الثالثة

يجب أن يصبح شخصا آخر تدل على رغبة الراوى فى أن يصبح جليسه :ديگرى بشود
  .شخصا آخر غير الموجود أمامه

الجمل الثالث متفقة في الشكل ال في المضمون؛ مما يحقق يالحظ من ذلك أن 
ترابطا بين مفهوم الموازاة بشقيها التركيبى والداللي ومفهوم اإلطار الفعلي للنص الذى 

  .وذاته الداخلية -يبرز حالة الصراع بين البطل
للـنص   وفى المقطع السردى التالى نجد الجمل الفعلية المتوازية تضيف بعدا تركيبيا ودالليا

  :كما يلى
نداشـته  �ار ديوارى امنى مـى  �ـه را �هان  دريابد آنـگحالت كسى را داشتم كه نا" -

ـه را ديوار ساترى تصور مى كرده شيشه است با ديـد  �صحنه تماشاخانه است، وآنـ

    ١١٩"يك سويه كه در آن طرفش هم جمعى به تماشا نشسته اند

                                                 
  .٦٢ص : الرواية - ١١٩

يدرك فجأة أن ما كان يظنه أربعة جدران آمنة، هى خشبة مسرح، وأن ما كـان  لدى حالة الشخص الذى :الترجمة
 .  مشاهدةد جلس على جانبه اآلخر جمع لليتصوره جدارا ساترا هو زجاج عاكس ذو وجهة واحدة، ق
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  :ق نمطين من التركيب تتوازى الجمل الفعلية فى المقطع السابق وف
  فعل+ تمييز +مفعول به صريح : األول
  نداشته�مى + ار ديوارى امنى �+ ـه  را �آنـ       
  تصور مى كرده+ ديوار ساترى + ـه را �آنـ      
  رابطة+ مسند :الثانى
  است+  صحنه تماشاخانه      
  است+ شيشه اى      

بين الجمل وفق النسق الثانى حيث هكذا يتضح أن المقطع السردى يقوم على تواز 
تتوازى تماما في البناء النحوي وتتفق في المعاني التي تتضمنها، فهي متفقة في الشكل 

  .والداللة
ومن األهمية بمكان اإلشارة لما جاء بالمقطع من تقديم وتأخير بين عناصر التركيب 

التشابه  عن طريق ياًنحو اًتماسكفى الجمل الفعلية داخل النص قد حققت ة اوأن المواز
وهذا التشابه بين مجموعة من التراكيب .التركيبى، المدعم بالتماثل الصوتى لنهايتها

  .المتوازية يخلق نوعا من التوحد يشى بترابط النص
الجمل  قدرا كبيرا من التكثيف، عن طريق الجمل المتراصة والمتوازية، استعمال كما حقق

اإليجـاز واالختصـار مـع    أن تتسم بفعال بشرط اللي دالالدور ذات ال الموجزة المختصرة
  .ترسيخه في ذهن المستمع الوفاء بالداللة على المراد

 ١٢٠الجمل األسمية-

عتماد البناء اللغوى فى الرواية موضع الدراسة على الجمل الفعلية لالستفادة من دالالتهـا  ارغم 
  :ضع الخطاب السردى منهاالمختلفة إال أنه اعتمد على الجمل األسمية فى قليل من موا

  ١٢١"كه صداى نكير ومنكر است چرى بلوگداى جادويي نه از آن خنيااين ص"-
  .١٢٢"حاال مسئله اصال اين نيست"-

                                                 
  .وديمومته الحدث بثبوت القصيرة االسمية الجمل توحى- ١٢٠
  .١٩ص :الرواية- ١٢١

 .نكير ومنكر الغناء البلوتشى إنه صوت بسببهذا الصوت الساحر ليس :الترجمة
  .٤٥ص:الرواية- ١٢٢

 اآلن هذه ليست المشكلة أساسا؟:الترجمة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غادة محمد عبد القوى.د

- ٢٩٤ - 

  ١٢٣!شوخى يي در كار نيست"-
ـه كه در يالشـان  �نهان كردن آنـ�وشش براى �يزى نيست جز �فتار آدم گرفتار و"-

  ١٢٤"ذردگمى 
 مشاعر إثارة بغية ؛أن الجمل االسمية فى معظمها منفية ويالحظ من دراسة النماذج السابقة

  :وتقع الجمل األسمية فى قوالب هى.تعاطفهم وكسب المتلقين،
  رابطة+ مسند + مسند اليه   - أ

  است+ صداى نكير ومنكر+  رى بلوج كهگنه از آن خنيا+ اين صداى جادويي :مثل
  است +اين + مسئله      
 رابطة+ متمم + مسند اليه  - ب

  نيست+ دركار+خى شو:مثل
  مسند+ رابطة+ مسند إليه  -ج

ـه كـه  �نهان كردن آنـ�وشش براى �جز + نيست+ يزى �فتار آدم گرفتار و: "مثل
  ذردگدر يالشان مى 

ألبنية الجمل الخبرية فى النماذج السابقة،يمكن الوقوف علـى دالالت  بعد التحليل التركيبى 
  :ىوه ١٢٥الجمل الخبرية

                                                 
  .٤٧ص:الرواية- ١٢٣

 .األمر ليس مزاحا:الترجمة
  ٦٥ص :الرواية - ١٢٤

 .خفى بداخلهمن أجل إخفاء ما ي وكالمه ليس إال اإلنسانسلوك :الترجمة
  :ايتها اإلخبارية،وهذه األغراض هىتوجد للجمل الخبرية أغراض ثانوية بجانب غ - ١٢٥
  .إظهار التأثر و األلم -١
  .براز اللوم والتوبيخإ -٢
  .ستبشاراظهار السعادة واال -٣
  .التشويق وبث األمل -٤
  .التنبيه-٥
  .براز الضرر والعواقبإ-٦
  .فتخاراال -٧
  االسترحام-٨

 .١٤٤، ١٤٣ص:بيان ومعانى:سيروس شميسا
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  .وليس اإلخبار فقط بمضمون الجملةإظهار التأثر واأللم -
  إظهار اللوم والتوبيخ -
  :كليشه  ١٢٦clichالتعبيرات االصطالحية-
باللغـة الحيـة   مع شعور القارئ  الرواية مقاطع من عدد فيفى  السرد تدفق يتزام   

وتحمل فى طياتها . العامة ألسنة على تشيع جاهزة المتداولة  فى شكل تعبيرات اصطالحية
فـزع،  التوسع في اللغات والتفنّن في األلفاظ والعبارات، الخـوف وال : ختلفة مثلدالالت م

ومن ذلك ما نجده من تعبيرات اصـطالحية فـى    ١٢٧.حتشامالتلطف والتأدب، والخجل واال
  :مقتطفات المقاطع السردية التالية

  ١٢٨"يش نوشته بودم�اين يادداشتها مربوط به كتابى بودكه مدتها .اره شد�بند دلم " -
، ١٢٩على االضطراب وشـدة الخـوف   -هو تعبير مسكوك-" اره شد�بند دلم " التعبير  يدل

ويعد الخوف والفزع دافعا مهما من الدوافع التي تجعل بعض المجتمعات تتجنـب بعـض   
                                                 

ظم معا في الوضع الذي يقتضيه علم النحو، ولكنها في تظين أو أكثر، وتنهو كل عبارة تتألف من لف - ١٢٦
غة النهاية تؤدي إلى داللة تختلف عما يقتضيه ظاهر التركيب أو هو عبارة تتجاوز معناها الدالة عليه في الل

خر بالغي اصطالحي يتحصل بطريـق المجـاز أو بأسـلوب التعبيـر     آأو في ظاهر التركيب إلى معنى 
تعبير له معنى خاص يختلف عن مجموع معانى كلماته بحيث يصـعب إدراك  . " وفى تعريف آخر.الكنائي

  "المقصود به عند سماعه للمرة األولى لغير أبناء اللغة
، دار العلـم للمالبـين،   Iأحمد أبو سعد، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية القديم منها والمولـد، ط  

، دار Iر بعلبكي، معجم المصطلحات اللغوية، انكليزى عربـي، ط  رمزي مني /.٦-٥، ص ١٩٨٧بيروت، 
  .٢٣٥، ص ١٩٩١العلم للماليين، بيروت، 

وحدة لغوية تتكون من كلمتين فأكثر تدل على معنى :" فقد قدم تعريفا مبسطا إذ يرى أنه  "محمود صيني"أما 
  .جديد يختلف عن المعاني التي تدل عليها الكلمات المكونة له منفردة

، مكتبـة لبنـان ناشـرون،    Iحمود إسماعيل صيني وآخرون، المعجم السياقى للتعبيرات االصطالحية، ط م
  .١٣٣ص.١٩٩٦بيروت، 

كريم زكي حسـام   /.٨٤ص.١٩٩٨، دار عالم الكتب، القاهرة، ٥أحمد مختار عمر، علم الداللة ط  - ١٢٧
، مكتبة األنجلـو المصـرية،   Iاظ ،ط الدين، المحظورات اللغوية دراسة داللية للمستهجن والمحسن من األلف

  .١٢٢،ص١٩٨٥القاهرة، 
  .٣٥ص:الرواية - ١٢٨

 .نى الفزع، فهذه المذكرات خاصة بالكتاب الذى كنت قد دونته منذ وقت طويلكملت:الترجمة
  .١٧٤ش،ص ١٣٧٨فارسى عاميانه،تهران ،نيلوفر گ فرهنـ:ابو الحسن نجفى- ١٢٩
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األلفاظ وتلجأ إلى استخدام التعبيرات االصطالحية، ولذلك كثيرا ما يعـدل المتحـدث عـن    
  .  وتلجأ إلى استخدام التعبيرات االصطالحية التي تعبر عنهاإلشارة المباشرة إلى ذكره 

حد المقاطع السردية فى الرواية يقترب به الروائـى مـن   أتعبير مسكوك آخر نصادفه فى 
  :عالم التجربة الروائية التى يعبر عنها

  ١٣٠"اره شد، ودوباره به اعماق فرو افتاد�سيد در نيمه راه طنابش "-
على فقده السيطرة على تفكيره وصـحة  "اره شد�راه طنابش  نيم در"يدل التعبير المسكوك 

تعبير يرد على ألسنة العامـة مـن   هوووقوعه أسيرا لالضطراب و ١٣١حكمه على األمور
أو  ممع غيـره  ونتحدثيإليرانيون في بعض األحيان عندما ينزع ا .ممارسى اللغة الواقعية

 .وا في الحديث ويتأدبوا في المشافهةإلى استخدام التعبيرات االصطالحية ليتلطف معن غيره
فال يذكروا الشيء باسمه تجنبا للكلمات المؤلمة أو الجارحة للشعور ويعدلون عنهـا إلـى   
ألفاظ مقبولة ال يفحش ذكرها في األسماع بدافع من األدب والكياسة وعدم إيـذاء مشـاعر   

  .اآلخرين
ومن ذلك ما نجده فى . الت كثيرةودال كوك بما له من إيجاز وكثافة معانيجسد التعبير المس

  : النموذج التالى
  ١٣٢"رگم بكنم، وبروم جاى ديـگورم را گبه اين نتيجه رسيده بودم كه بهتر "-

 ١٣٣كناية عن الذهاب وإراحة اآلخرين من المتاعب" م بكنمگورم را گ"التعبير االصطالحى 
علـى  نـى  بحيـث ي  ؛القوة والتأثير عنصرللكالم  يضفى لالتعبير االصطالحيستخدم هذا 

  .تحملها تراكيبه وعباراته في نفس السامع أو القارئ زيد في شحنة المعاني التيتصور 
  :تعبير اصطالحى آخر استعان به الكاتب لالستفادة من دالالته

                                                 
  .٣٩ص :الرواية - ١٣٠

 .مرة أخرى ص فى أعماق ذاتهضطرب سيد، وغاا:لترجمةا
  .١٠٠٧ص :فارسى عاميانهگ فرهنـ - ١٣١
  .٧٤ص :الرواية - ١٣٢

  .كنت قد وصلت لهذه النتيجة وهى أن انسحب، وأذهب إلى مكان آخر:الترجمة
  .١٢٥٨ص:فارسى عاميانهگ فرهنـ - ١٣٣



   "هابهمنوايي شبانهء اركستر چو" فى رواية التحليل اللغوى للسرد _______________
 

- ٢٩٧ - 

ە كه شخصى هم آنجا بود كه سابقه ى مرا مـى دانسـت وبنـد را آب داده    ژبه ويـ"-

    ١٣٤"بود
قول ما ال يجب قوله، وإفشاء أمـر كـان   " را آب داده بود بند"يحمل التعبير اإلصطالحى 

بمـا يحملـه مـن     كالمالزين لت وأمثاله التعبير االصطالحي يستخدم هذاو ١٣٥يجب إخفائه
  .مجاز

  :ويظهر التعبير اإلصطالحى فى الموضع التالى
    ١٣٦"همين طور دراز كشيده بودم روى تخت.دست ودلم به كارى نمى رفت"-

على عدم الرغبة فى أداء عمـل  " دست ودلم به كارى نمى رفت" طالحى يدل التعبير اإلص
وهو أيضا تعبير اصطالحى يستخدم لتزين الكالم ومنحه شحنة تأثيرية ١٣٧ما  أو تنفيذه فعليا

  . يحملها تركيبه
  :ويستفيد الكاتب من الشحنة الداللية للتعبيرات اإلصطالحية كما فى الموضع التالى

  ١٣٨"ذاشتم حق ندارم براى ماتيلد دل بسوزانمگدار سوزان هار ميخ اقت�من كه "-
على اإلحكام الكامل وخاصـة فـى تطبيـق    " ذاشتمگهار ميخ �"يدل التعبير اإلصطالحى 

فـي بعـض    نزعة المتحدث وهو ما يحمل ١٣٩.القواعد والقوانين بحيث ال يمكن استغاللها
يرات االصطالحية ليتلطـف  األحيان عندما يتحدث مع غيره أو عن غيره إلى استخدام التعب

في الحديث ويتأدب في المشافهة، فال يذكر الشيء باسمه تجنبا للكلمات المؤلمة أو الجارحة 
للشعور ويعدل عنها إلى ألفاظ مقبولة ال يفحش ذكرها فـي األسـماع بـدافع مـن األدب     

  . والكياسة وعدم إيذاء مشاعر اآلخرين

                                                 
  .٩٢ص :الرواية - ١٣٤

 . بخاصة الشخص الذى كان هناك، وكان يعرف خبرتى وأذاعها:الترجمة
 .١٧٤ص :فارسى عاميانهگ فرهنـ - ١٣٥
  .١٢٠ص :الرواية- ١٣٦

 . ، وكنت قد تمدت هكذا على السريرعمل شئلم أكن أرغب فى :الترجمة
 . ٦٦٤ص:فارسى عاميانهگ فرهنـ - ١٣٧
  .١٥١ص :الرواية - ١٣٨

 .أتقن كل شئ ليس من حقى أن أحزن من أجل ماتيلداانا الذى :الترجمة
 .٤٥٨ص :فارسى عاميانهگ فرهنـ - ١٣٩
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ها الكاتب باستخدامه التعبيرات االصطالحية يمكن بعد التعرف على الدالالت التى استفاد من
وقد تبين من دراسة النمـاذج السـابقة أن   . ١٤٠رصد األنماط التركيبية للتعبيرات المسكوكة
  :النمط األكثر شيوعا فى التعبيرات السابقة هو

الجملة وهي الشـكل المركـب مـن    . نمط الجملة وهو الشكل المركب من أكثر من كلمتين
ند إليه ويفيد معنى تاما بحيث يدل هذا التركيب على معنى جديد يختلف عمـا  المسند والمس

  .يقتضيه ظاهر التركيب ويمكن أن تندرج تحت هذا النمط أقسام من الجمل
  :الجملة الخبرية وهي تتوزع في عدد من القوالب أهمها ما يلي

  الفعل+الفاعل  -أ

  .اره شد�+ بند دلم : مثل 
  فعل+ مفعول  -ب

  . م بكنمگ+ م را ورگ :مثل
  آب داده بود+ بند را      
  .ذاشتمگ+ هار ميخ �   
  فعل+ مفعول غير صريح + فاعل  -ج

  .نمى رفت+ به كارى + دست ودلم: مثل
  فعل+ فاعل+ مفعول غير صريح -د

    .اره شد�+ طنابش +  در نيمه راه: مثل

                                                 
يرى أحمد أبو سعد أن أشكال التعبيرات االصطالحية من حيث الصياغة يمكن توزيعها على أنمـاط  - ١٤٠

  :تركيبية ثالثة هي
  .الجملة وهي الشكل المركب من أكثر من كلمتين-١ 
التركيب اإلضافي وهو المكون من كلمتين تحمل كل منهما داللة خاصة مألوفة للمتكلم ولكنهما تتحوالن -٢

  .هما إلى معنى جديد نتيجة لعالقة اإلضافة أو التركيبعن معنيي
  .التعبير األحادي أي ذو الكلمة الواحدة المتحولة إلى تعبير اصطالحي-٣

، دار العلـم للمالبـين،   Iأحمد أبو سعد، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية القديم منها والمولـد، ط  
  .٦-٥، ص ١٩٨٧بيروت، 
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من اللغة المباشرة،كما   يتضح مما سبق من أنماط تركيبية أنها تراكيب خبرية بسيطة تقترب
التوسع في اللغات : يتضح أن دوافع استخدام التعبيرات االصطالحية فى الرواية أربعة وهي

التلطف والتأدب في المشافهة، كمـا أنهـا   ،الخوف والفزع  ،والتفنن في األلفاظ والعبارات
  . ظهرت فى نمط جمل خبرية فعلية تتوزع فى أربعة قوالب

  :"شيوهء پرسشى"  Question أسلوب االستفهام-
إن االستفهام بنية طلبية، تتجه حركة المعنى فى هذه البنية من الخارج إلى الـذهن أى    

خارج، أما المستوى العميـق فهـو   عمق،ويقصد بالمستوى السطحى أى المن بنية السطح إلى ال
  ١٤١.اخل الذهنىالذهن وبناء على ذلك يتجه سهم الداللة فى بنية االستفهام من الخارج إلى الد

وبخالف جمل االستفهام الحقيقى الذى تحفل به الرواية نتيجة المزاوجة بين السرد والحوار 
 اًواحد"سؤال بالغى" Rhetoric questionبين شخصياتها يعد استخدام االستفهام البالغى 

ار من دعائم بناء السرد اللغوى غير المباشر فى الرواية ؛حيث يعد االستفهام  بغرض اإلخب
  :وهو ما تعبر عنه النماذج التالية ١٤٢غير المباشر والمتأدب أحد أنواع الجمل االستفهامية

   ١٤٣"را حاال؟�"-

وإنما يحمل  ١٤٤ورد هذا االستفهام فى سياق يفهم منه إنه سؤال بالغى ال يحتاج إلى إجابة
األخير يهم "سيد الكسندر" قتل جاره" بروفت"داللة اإلنكار فبعد محاول احد الجيران وهو

بالخروج من الغرفة فتسأله رفيقته هذا السؤال مستنكرة خروجه فى هذا الوقت فربما 
مرة أخرى خارج الغرفة وبذلك ينقل السؤال بداللته رسالة بأسلوب " بروفت"يتربص به 

  . من أسلوب األمر بعدم الخروج فى ذلك السياق ١٤٥غير مباشر وأكثر تأثير

                                                 
م،ص ١٩٩٧البالغة العربية قـراءة أخـرى،  :، محمد عبد المطلب١٣٥ص: معانى:سيروس شميسا - ١٤١
٢٨٥. 
 .١٣٥ص :معانى:سيروس شميسا - ١٤٢
  .١٦ص :الرواية - ١٤٣

 لماذا اآلن؟:الترجمة
السؤال البالغى هو السؤال الذى ال يحتاج فيه السائل إلى إجابة لكن لتحقيق أغراض متعددة بهـدف   -١٤٤

  .مباشرنقل رسالة إلى المخاطب على نحو  غير 
 .١٤٥ص :معانى:سيروس شميسا     
 .١٨٧،ص١٣٨٣بيان ومعانى،چاپ هشتم،:سيروس شميشا- ١٤٥
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ران نشان بدهم بيشتر مى گزد بكنم؟ كه به او وديـوشگرا بايد اشتباه او را من �"-

يزى را عوض مى كرد؟ مورد توجه واقع مى شدم؟ توجه �ـه �فهمم؟ خب اين 

وقفه "ـه درد من مى خورد وقتى حتا در طول مكالمه اى كوتاه ده ها بار�ران به گديـ

  ١٤٦به سراغم مى آمد؟" هاى زمانى
ية التى تحتوى بعضها على أداة استفهام وبعضها تتوالى فى المقطع السابق الجمل االستفهام

اآلخر ال يحتوى على أداة استفهام وجاءت عالمة الترقيم المميزة لالستفهام والتى تعتمد 
لتدل على معناه  ١٤٧"النغمة العالية" آهنگ خيزان"أو  Rising intonationعلى أداء الجملة 

 وعنف حيرةال شدةب ليوحي ؛"المتكلم "بصيغة الروائي الخطاب في االستنكارى، وجاء السرد
متلقين، فجميع األسئلة ال يقصد بها طلب اإلجابة إنما ال نفوس فًي تأثيرا أعمق ليكون ،القلق

ال "ما،ماذا""چه"استعمال أداة االستفهام"حيث أن  ؛رسالة من المتحدث إلى المتلقى هى لتبليغ
ل عنه، والتصور من أغراض يطلب بها بها البيان أو اإليضاح وإنما التصور للمسئو

االستفهام الذى يعنى الشك فى تعيين وتحديد أحد الشيئين الموضوع أو المحمول أو كالهما 
    ١٤٨".معا فى ثبوتهما أو نفيهما

ين گرا اين قدر غمـ�يزى به او تعارف كنم؟ �ذيرد �را نمى �ويد؟ گنمى چ را هيـ�"-

  ١٤٩است؟
جمل استفهامية هى فى حقيقتها أسئلة بالغية ال  تحتوى العبارة السردية السابقة على ثالث

يقصد أن يجاب عنها، بل يراد بها إظهار التعجب والحيرة وهى إحدى أغراض االستفهام 
، فبعد لقاء الكاتب بشخص يدعى إنه ابنه، ويحاصره بنظرات االحتقار ويرفض ١٥٠البالغى

                                                 
  .٣١ص:الرواية - ١٤٦

لماذا يجب أن أنبهه للخطأ؟ حتى أبين له ولألخريين أننى أفهم أكثر؟حسنا، ماذا سيغير هذا؟ أأكون : الترجمة
الزمانية التى كانت تطاردنى عشرات موضع اهتمام؟ أسيقلل اهتمام األخريين من ألمى من الوقفات 

 قصيرة؟اء محادثة المرات حتى أثن
 .٨٤ش، ص ١٣٧٧توصيف ساختمان دستورى زبان فارسى، تهران :محمد رضا باطنى - ١٤٧
 .١٢٣ص :زبانشناسى ورمان- ١٤٨
  .١٠٠ص :الرواية - ١٤٩

 ن الحزن؟لماذا لم يقل شيئا؟ لماذا لم يقبل أن أجامله بشئ؟ لماذا كل هذا القدر م:الترجمة
 .٤٣١معجم المصطلحات اللغوية، ص :رمزى بلعلبكى - ١٥٠
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الة غير مباشرة عن حزنه هذه األسئلة التى  تنقل رس البطل -الراوىاإلصغاء إليه يطرح 
لو أنه  ١٥١واضطرابه الذى يتراوح بين اإلنكار والتوبيخ واللوم الذى ال يخلو من التمنى

منحه فرصة للكالم معه،هذه المشاعر جميعها تنتقل إلى المتلقى على نحو غير مباشر عن 
  .طريق جمل االستفهام

را �تالش نكرده بود؟  چرا هيـ�ذاشته بودم؟ گنـ! ويدگمى توانسته بود به من بـ"-

را او هم مرا �ريشان كرده بود؟ �ريشان تر كند؟ او كى كسى را �تالش كند؟ كه مرا 

  ١٥٢ريشان مى كرد؟�

يتضمن المقطع السردى السابق عدة جمل استفهامية متتالية هى فى مجموعها أسئلة بالغية 
الستنكار ويالحظ تنقل دالالت عما تحمله نفس السائل بصورة غير مباشرة، تحمل داللة ا

ا ر�ذاشته بودم؟ گنـ: ! ستفهام منفية هىألسئلة المثبتة والمنفية فجمل االالمزاوجة بين ا
ريشان تر �را تالش كند؟ كه مرا �: ستفهام المثبتة هىتالش نكرده بود ، وجمل االچ هيـ

  ريشان مى كرد؟�را او هم مرا �ريشان كرده بود؟ �كند؟ او كى كسى را 
إن اإلنكار إذا وقع فى اإلثبات "جواهر البالغة"نكار يذكر صاحب كتاب وعن داللة اإل

، ومن خالل المقطع السابق نجد أن كل ١٥٣وإذا وقع فى النفى يجعله إثبات. يجعله نفيا
األسئلة المثبتة جاءت نفيا استنكاريا لمضمونها وحملت بداخلها غرض التوبيخ واللوم، 

ابنه وينفى صحته عن طريق األسئلة السابقة، أما يستنكر ما فعله معه  البطل -الراوىف
الجمل االستفهامية المنفية فيذكر البالغيون أن االستفهام الداخل على النفى يكون من أجل 

؛ فهو يستنكر كل ما لم يفعله ابنه من ١٥٤تقرير المخاطب بما يعلمه من مضمون وإثباته
  .أشد حيرة واضطرابابذلك ه كونه لم يحاول أن يسمعه، ولم يتركه يتحدث إليه فيترك

   :يؤدى االستفهام البالغى دوره فى النموذج التالى كما يلى

                                                 
  .يعد االنكار و التوبيخ واللوم و التمنى من أغراض جمل االستفهام البالغى - ١٥١
 .١٤٤: ١٣٦ص :معانى
  .١٢٥ص:الرواية- ١٥٢

ن يجعلنى اننى لم أكن قد تركته؟ لماذا لم يكن قد حاول؟لماذا يحاول؟م!أقد كان يستطيع أن يقول لى:الترجمة
 أكثر اضطرابا؟ من هو قد يجعل أحد مضطربا؟ ولماذا كان هو أيضا يجعلنى مضطربا؟

 ٧٧ت،ص .جواهر البالغة فى المعانى والبيان والبديع،الطبعة السادسة،د: السيد احمد الهاشمى - ١٥٣
 .٢٣٣ص :دالالت التراكيب: محمد محمد ابو موسى - ١٥٤
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  ١٥٥اقو را از دستش بيرون آورده بودم؟�يش رفته بودم و�تى اـه جر�با "-

ليس بغرض اإليضاح أو البيان وإنما بغرض التعجب " چه"يأتى السؤال بأداة االستفهام
فى لحظة معينة لذا فهو استفهام ال يقصد  البطل -اوىالرت كملوالحيرة من الجرأة التى ت

منه طلب إجابة وإنما يحمل مشاعر تمتلئ بها نفس المتحدث وهو غرض من األغراض 
  .١٥٦لالستفهام البالغى ةالمجازي

يتضح مما سبق أن االستفهام شكل ركيزة أساسية للخطاب المراد من النص، ومحورا 
 اإليرانى اإلنسانل السارد في واقع نها، وهي نتاج تأمللرؤية التي يريد الكاتب التعبير ع

في ظل الغربة والنفى، واستيعابه لما يجري حوله من أحداث ومواقف؛ فشخصية  المهاجر
السارد تمثل جيالً يحمل داخله ألم الغربة والنفى،وجاء استخدام الروائى لبنية االستفهام 

 -الروائى -دعوة غير صريحة من قبلهلجذب انتباه المتلقى لماهية الموضوع، وبمثابة 
فاألديب حين يريد طرح مسائل مهمة وجديرة بالتأمل يلجأ إلى الجمل .للتفكير والتعمق فيه

   .االستفهامية فى بيان الموضوع فهى أكثر تأثيرا وبالغة من الجمل الخبرية

                                                 
  :الرواية- ١٥٥

 قدمت وأخذت السكين من يده؟بأى جرآة كنت قد ت:الترجمة

 .١٧٩ص :بيان ومعانى:سيروس شميسا - ١٥٦
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  المبحث الثالث

  المستوى الداللى

 واستخدام التصوير االستعاري، على تعتمد التي غةالتجسيدية؛ الل السردية باللغة يقصد      
 البياني باإليقاع والتلوين النابضة واللغة الدالالت، المتعددة الموحية والرموز األلفاظ

 الشعرية والجمالية الوظيفة خلق بقصد اإليحائية؛ الشعرية اللغة استثمار مع والبديعي،
  .١٥٧السرد نوزم األحداث زمن بين الفنية المفارقة واستغالل.

 عليها الكاتب يعتمد التي السردية محاور من بارزاً محوراً اإليحائية التجسيدية اللغة وتشكل
لغة  ألنها بعامة؛ الحديثة الرواية لغة في مستحدثة سمة وهي لروايته، السردي البناء في

 االكتناز إلى تميل لغة في الخيالية، الصور تلك منه وتستعير الشعر، عالم من تقترب
   .المتعددة واأللوان واألصوات والصور باإليحاءات الغنية والصياغة واالمتالء،
  :مرتاض مالكعبدال. يقول د 

إن الرواية تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص، وذلك من حيث إنها تسرد أحداثاً  "
من شيء ، وتجسد ما في العالم، أو تجسد اإلنسانتسعى ألن تمثل الحقيقة، وتعكس مواقف 

   ١٥٨"مما فيه على األقل
  :السردية اللغوية التجسيدية فى الرواية على ثالثة محاور رئيسة هى رتكزوت
  .التشبيه -١
  .االستعارة -٢
  .األلفاظ ذات الدالالت المعنوية -٣
  :تشبيه simile ١٥٩التشبيه -١

بيـر  تتمثل الوظيفة األساسية للتشبيه فى قدرته على التقرير فى ذهن المتلقى، وبتع

                                                 
 .٣٥٣ص : جهان داستان:جمال مير صادقى - ١٥٧
 .  ١٢م ، ص،١٩٩٨الكويت، ديسمبر  ٢٤٠، سلسلة عالم المعرفة،ع:نظرية الرواية: مرتاض مالكعبدال. د -١٥٨
محمـد كاألسـد   : وات التشبيه، كما نقولهو الداللة على مشاركة أمر آلخر في معنى بإحدى أد: التشبيه - ١٥٩

وهو المشـبه بـه، وأداة   " األسد"وهو المشبه، واألمر الثانى هو " محمد"شجاعة، فاألمر األول في هذا  المثال هو
  .التشبيه هنا هي الكاف والمعنى المرتبط باألمرين المشبه والمشبه به هو الشجاعة وتعرف بوجه الشبه

ــفوى ــورش ص ــا :ك ــه ادبي ــان ب ــعر،تهران،٢ت، جاز زب ــالل  /،١٢٧ش، ص١٣٩٠، ش ــو ه اب
  . ١/١٩٤العمدة،:ابن الرشيق القيروانى /،٢٣١الصناعتين:العسكرى
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  .١٦٠آخر إبراز وتجسيد حالة ومكانة المشبه بشكل يتالزم مع المبالغة واإلغراق
وسوف تقوم دارسة التشبيهات في الرواية موضع الدراسة علـى ثـالث ركـائز    

  :أساسية هى
  . ١٦١تحديد نوع التشبيهات وداللتها -١
 .١٦٢تحديد زوايا التشبيه من حيث الضيق واالنفراج وداللتها -٢
  .١٦٣فائدتهتحديد غرض التشبيه و -٣

عتماد على التشبيه أن ينتقل بلغتـه إلـى   من خالل اال" ا قاسمىرض"سعى الكاتب 
مرحلة أكثر تقدما من الوصف والتسجيل، فاستثمر إمكانيات الرمز للتعبير عن أرائه بلغتـه  
التجسيدية إلى مستوى آخر من رسم الصور وتجسيد الواقـع وهـو مسـتوى التشـبيهات     

ية ال ينتقل من سطر إلى آخر دون أن تستوقفه صـورة بيانيـة   واالستعارات فقارئ الروا
ولوحة تصويرية يتداخل فيها السرد الشعرى بالتشكيل األسلوبى للرواية وكأن الروايـة لـم   
تكتب بقلم وإنما بفرشاة الفنان والنماذج داخل الرواية يصعب حصرها وفيما يـأتى نمـاذج   

  .منتقاة من ثنايا الرواية
                                                 

  . ٤٧-٤٠ش، ص ١٣٨٣هشتم، تهران پ اچبيان ومعانى، : سيروس شميشا - ١٦٠
  :توجد أربعة أنواع للتشبيه ،تتحدد وفق ذكر أركان التشبيه أو حذفها - ١٦١
  .يه الذى يذكر فيه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ويحذف منه وجه الشبهالتشبيه المجمل هو التشب -١
  .التشبيه المؤكد هو التشبيه الذي يحذف منه أداة التشبيه -٢
  .التشبيه البليغ وهو التشبيه الذى يحذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه -٣
  .التشبيه المرسل وهو التشبيه الذى تذكر فيه كل أركان التشبيه -٤

  .٦٧: بيان ومعانى:سيروس شميشا
  . ٤٠ش،ص ١٣٨٣بيان ومعانى،جاب هشتم،تهران :سيروس شميشا - ١٦٢
  :تقدم كتب البالغة الحديثة عدة أغراض للتشبيه هى - ١٦٣
  .بيان امكانية المشبه -
  .بيان حالة المشبه -
  .بيان مقدار المشبه من حيث الكثرة والقلة والقوة والضعف -
  .بيان غرابة المشبه-
  .مدح المشبه وتعظيمه -
  .تقبيح المشبه وذمه فى عين المخاطب -

 . ١١٥: ١١٢ص :بيان ومعانى:محمد علوى مقدم، رضا اشرف زاده
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  :فى سطورها األولى بالتشبيه اآلتىتُستَهل الرواية 
طور حدقه  ـهچرا حس كرده باشد ديده اى  هيش وقوع فاجعپيشاپاسبى بودم كه  مثل"-

يده باد مى كند تـوى منخـرين   چيـپى را كه كاسه ى سرش نهاش از هم مى درند وخو

  ١٦٤"ـه طور شيهه مى كشد وسم مى كوبد به زمينچلرزانش ديده اى 
  :ة فى التشبيه التالى الذى يجسد حركة العينوتبدو اللغة التجسيدي

ى بود كه بـه هـم خـورده    چده هاى من لبه هاى تيز قيـژويي مـگشمكى زدم، چ" -

   ١٦٥"بود
  :البطل أداء جارته فى قطع األخشاب بالمنشار كما يلى -ويشبه الراوى

هر روز از ساعت نه صبح شروع مى كرد وطورى باحرص وكينه اره مى كرد كـه  "-
  ١٦٦"ى اش بودگيزى را مى بريد كه عامل همه ى بدبختى هاى زندچاشت ويي دگ
نتباه فى هذا التشبيه فضـال  ضع آخر من الرواية وما يسترعى االونجد هذا التشبيه  فى مو 

  :عن مكنونه هو تكرار التشبيه مرتين فى ثنايا الرواية
  ١٦٧"تخت من تخت شيطان بود"-

لة فى الرواية  حيث يجسد أحد محـاور الروايـة   يعتبر النموذج التالى من التشبيهات الجز
  :وإسقاطاتها على الواقع وذلك على هذا النحو

اوضاع طبقه بى شباهت به اوضاع كشور بعد از انقالب نبود، من مثـل فرمانـده اى   "- 

  ١٦٨"معزول خانه نشين
                                                 

  .٧ص :الرواية - ١٦٤
فاجعة على وشك الحدوث، ترى كيـف اتسـعت حـدقتاه،     استشعر وقوعكنت مثل الحصان الذى :الترجمة

تى أنفه المرتعشة،ترى كيف يصهل،ويدق األرض ويزفر الدم الذى تجمع فى جمجمة رأسه فى فتح
 .بحافره

  .٣٩ص: الرواية - ١٦٥
 .ألتقياحاد  صطرفت بعينى كأن رموشى طرفى مق:ةالترجم
  .١٠٥ص :الرواية - ١٦٦

هو  حدة كأنها توشك على قطع شئكانت تبدأ كل يوم فى التاسعة صباحا،كانت تنشر بشكل شره و:الترجمة
 .  فى حياتها هاتتعاس كلسبب 

  .١٣٤،١٦٠ص :الرواية - ١٦٧
 .إن عرشى عرش الشيطان:الترجمة
  .١٤٤ص: الرواية - ١٦٨
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  :الىويرد التشبيه التالى ليجسد الحالة النفسية والعاطفية إلحدى الشخصيات على النحو الت
سميلو دست خالى رسيد مقابلم همان دهان كليد شده اش، وهمان درخشش خيس كـه  "-

ريخت با بغضى مثل آتشفشان دهان گسميلو ...رخيدچشمش مى چرداب در نى نى گمثل 

  ١٦٩"شوده بودگ

  :تحتوى النماذج السابقة على عدد من التشبيهات هى
  .باشد يش وقوع فاجعة را حس كردهپيشاپمثل اسبى بودم كه  -١
  . ى بود كه به هم خورده بودچده هاى من لبه هاى تيز قيـژويي مـگ -٢
  .ى اش بودگيزى را مى بريد كه عامل همه ى بدبختى هاى زندچويي داشت گ -٣
  .تخت من تخت شيطان بود" -٤
  .اوضاع طبقه بى شباهت به اوضاع كشور بعد از انقالب نبود" -٥
  .شينمن مثل فرمانده اى معزول خانه ن -٦
  .رخيدچشمش مى چرداب در نى نى گدرخشش خيس كه مثل  -٧
  .شوده بودگبغضى مثل آتشفشان دهان  -٨

  :ويمكن تحليل هذه التشبيهات على النحو التالى
  أركان التشبيه

  
  

  )و(وجه الشبه)      م به(المشبه به)      أ(أداة التشبيه)          م(المشبه

   يش وقوع فاجعة را حس كرده باشدپيشاپ    اسبى              مثل                من- ١
   به هم برخورده بود       ىچلبه هاى تيز قيـويي    گده هاى      ژمـ-٢
  ــــ        ـــعامل همه بدبختى هاى     ــــ ويي  گ            يزىچ-٣
         ــــــــ                تخت شيطان          ـــ        تخت من-٤
  ـــــــقالب     اوضاع كشور بعد از ان        ــــ     اوضاع طبقه-٥

                                                                                                                              
 .ثورة، وأنا مثل قائد معزول متقاعدالبعد  بعيدة الشبه عن أحوال البالد لم تكن أحوال الطابق:الترجمة
  .٢١، ٢٠ص :الرواية - ١٦٩

كـأن  تلتمع عينـاه و فتاح، كما لو كان مغلقا بم ،صامتاالوفاض كان  حين وصل إلى سميلو خالى:الترجمة
 .مثل بركان مفتوحة فوهته ارهاكفر سميلو ... يدور فى عينيه كالدوامة بريق مبلالً
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  من                   مثل            فرمانده اى معزول             خانه نشين-٦
  رخيدچرداب                        مى گشش خيس        مثل              خدر-٧
 شودهگفشان                     دهان بغضى              مثل              آتش-٨

يمكن من خالل التحليل السابق ووفق أنواع التشبيه التى تم ذكرها رصد أنواع التشبيه فـى  
  :النماذج الواردة السابقة وهى

 )٣(ورد به كل العناصر وحذف وجه الشبه، هو التشبيه  واحدمجمل يوجد تشبيه  -١
  )٤،٥(شبيه ووجه الشبه، همايوجد تشبيهان بليغان حذفت منهما أداة الت -٢
 )٨، ٧، ٦، ٢، ١(يوجد ثالثة تشبيهات مرسلة توفرت بها كل عناصر التشبيه، وهى -٣

وبذلك يكون الكاتب قد وظف فى النماذج السابقة ثالثة أنواع من التشـبيهات تباينـت بـين    
لمتلقـى  المجمل، والبليغ، والمرسل األمر الذى يفيد تجسيد الصورة التى يقدمها الكاتب إلى ا

  . مما يقرها فى ذهنه ويزيد من تفاعله مع النص
أما عن زاوية التشبيه من حيث الضيق واالنفراج فيمكن توصيفها بما ذكره كورش صفوى 

تسعت المسافة بين ضـلعى التشـبيه المـدلول    اعن أنه كلما " از زبان به ادبيات"فى كتابه
قدرة أكبر على إثارة ذهن المتلقى وتـدل   اكان التشبيه بليغا ذ" والمشبه بهالمشبه "والمصداق

،وهذه الحالة من اإلثارة والتشويق يطلـق عليهـا   ١٧٠على قدرة الكاتب على تجسيد الصورة
"suspense" "وبتعبير آخر تتحدد قيمة التشبيه وفق قيمة طرفى التشـبيه   ١٧١"حالت تعليق

ت أى األمـور  من حيث كونهما من المحسوسات أى ما يمكن إدراكه بالحواس أو المعقوال
   ١٧٢.والمسائل النفسية التى تدرك بالعقل وال يمكن إدراكها بالحواس

المسافة بين المشبه والمشبه به فى التشبيهات السابقة على النحـو  بناء على هذا يمكن قياس 
  :التالى

  ؛٧،  ٦، ٢، ١فكل من المشبه والمشبه به يمكن إدراكها بالحواس: محسوس بمحسوس -
  ".شش خيس، گردابخدر/ من، فرمانده معزول/ لبهاى قيچى مژدها،/ من،اسبى"
أى أن المشبه أمر محسوس والمشبه به أمر معنوى ال يدرك بالحواس :محسوس بمعقول -

 اوضـاع طبقـه،  / تخت من، تخت شـيطان /چيزى، عامل بدبخت" ٥، ٤، ٣وإنما بالعقل 
                                                 

 .١٢٩، ١٢٨، ص٢از زبان به ادبيات،ج :كمرش صفوى/،٤٥بيان ومعانى،ص :سيروس شميسا- ١٧٠
  .٣٦٨ص:جهان داستان:جمال مير صادقى- ١٧١
 ١٠٢: ٩٤ش، ص ١٣٨٨بيان،تهران،معانى و: محمد علوى مقدم، رضا اشرف زاده - ١٧٢
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تبط تخيـل الصـورة   وهو من أنواع التشبيه المهمة حيث ير" اوضاع كشور بعد از انقالب
  .باستدعاء المحسوس والتركيز فى المعقول أو المعنوى

أى أن المشبه من األمور العقالنية والنفسية بينما المشبه به مـن األمـور   :معقول بمحسوس
هو أهم أنواع التشبيه من الناحية البالغية حيث الـربط بـين   " بغضى، آتشفشانى" ٨الحسية 

  .المحسوسالمعنوى واستدعاء صورة المادى 
مما سبق يمكن الوقوف على مدى اعتماد الكاتب على تجسيد الصورة من خـالل التشـبيه   
وذلك من خالل الجمع بين التشبيهات المادية والمعنوية التى تعـين القـارئ علـى رؤيـة     

  .الصورة
  :أغراض التشبيه فى التشبيهات السابقة هى

-غير ممكن يكون تشبيهه بالمشبه به عجيب و انية المشبه؛ فلو أن المشبه ظاهربيان إمك -
مصداقية ويعبر عندئذ يمنح المشبه قبوال و -الذى ال يوجد شك فى إمكانيته وقبوله وتصديقه

يشـبه فيهـا المشـبه     وهـو مـا  فى التشبيهات السابقة  ٨رقم  عن ذلك التشبيه الذى يحمل
  .البركان:الكراهية بـالمشبه به آتشفشان:بغضى

طريق تشبيه المشبه بحالة وكيفية المشبه به ويظهـر ذلـك فـى     بيان حال المشبه؛ عن -
الحصـان،  :أنا بالمشبه به اسـبى :من"التى يشبه فيها حالة المتكلم ٧،  ٦، ٢، ، ١التشبيهات 

أنا والمشـبه  : طرفى المقص، والمشبه من:الرموش والمشبه به لبهاى قيچى: المشبه مژدها
  .الدوامة:بالمشبه به گرداب: شش خيسخه درالقائد المعزول، والمشب:به فرمانده معزول
  .حالة أو كيفية انسحبت إلى المشبه لهيهات السابقة كيف أن المشبه به يتضح من التشب

تقبيح المشبه وذمه فى أعين المخاطب؛ وذلك عن طريق التشبيه بمشبه به قبيح ومـذموم   -
سبب :ه عامل بدبختهاشئ بالمشبه ب:حيث المشبه چيزى" ٥، ٤، ٣ويظهر ذلك فى التشبيهات

ش الشـيطان، والمشـبه   عر:عرشى بالمشبه به تخت شيطان:التعاسات، والمشبه تخت من
ـ أحوال : حوال الطابق بالمشبه به اوضاع كشور بعد از انقالبأ: اوضاع طبقه د بعـد  بالال

  .ثورةال
ـ ايتبين من التشبيهات أن عناصر المشبه به فيها جميعا قبيحة ومذمومة وهو ما  ى نسحب إل

  .المشبه عند حدوث التشبيه
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  :"استعاره" Metaphor١٧٣االستعارة-٢

في قيمتها الجمالية والمعرفيـة ،إذ تحقـق التـرابط بـين      االستعارةتكمن وظيفة   
العناصر النصية المؤتلفة في سياق تسلسلى معـين، وتحقـق االنسـجام بـين العناصـر      

داع المشابهة،أى قدرة االستعارات المتباعدة،فترفع التناقض بينهما، وتحقق ما يطلق عليه إب
فهى توسع المجال الداللى، وتسـمح   ،مفاهيم وعالقات جديدة داخل اللغةو ق معانعلى خل

وتـأتى   ،١٧٤بتعدد التأويل نتيجة تعدد التشكيالت البالغية والداللية التى يتضـمنها الـنص  
ن داخل الروايـة  لقى ومفى الرواية كإحدى أدوات الكاتب فى تجسيد الصورة للمت االستعارة

  :االستعارةنقدم هذه النماذج من 
  :يصف الروائى حال المدينة فى ساعات الليل على النحو التالى

يز محكـوم بـه اطاعـت از اقتـدار     چدر اين شهرى كه از ساعت ده شب به همه " -١

  ١٧٥"خاموش ديوارهاست
  :ويصف الكاتب حال المتحدث وما يجيش فى نفسه على هذا النحو

چيزى كه مدت ها پشت دندانهاى كليده شده ام محبوس مانده بود از دهـانم  ناگهان  -٢

  ١٧٦"بيرون جست
  :التالية االستعارةوتجسيد لثقل الزمان وأثاره على البطل نجد 

                                                 
هى اللفظ الذى يستعمل فى غير ما وضع له ،والفارق الرئيس بينها وبين التشـبيه هـو    االستعارة - ١٧٣

حذف المستعار،وهى التشبيه الذى حذف احد طرفاه مع وجود قرينة تبعد معناه الحقيقى عن ذهـن القـارئ   
  .وتوصل له المعنى المجازى

معـانى وبيـان،   :محمد علوى مقدم /.٥٣٠گ اصطالحات زبان شناسى، ص رهنف: سيد جليل ساغروانيان
االستعارات والشـعر العربـى الحـديث ،دار توبقـال     :سعيد الحنصالى/، ٥٧ص :بيان ومعانى/.١١٦ص

 .٢٦- ٢٥م،ص  ١٩٩٩للنشر،الدار البيضاء 
ـ ./٢٤: ٢٠ص ش،١٣٩٠نشر مركـز،  تهران، استعاره در غزل بيدل،: محمد رضا اكرمى - ١٧٤ عيد س

م، ص  ١٩٩٩االستعارات والشعر العربى الحديث، دار توبقال للنشر، الدار البيضـاء  :الحنصالى
٢٦- ٢٥ . 

  .٩ص:الرواية - ١٧٥
 .قدرة صمت الجدران منذ الساعة العاشرة وما بعدهال خاضع مطيعالمدينة كل شئ  فى هذه:الترجمة
  .١٢ص :الرواية - ١٧٦

 .ن محبوسا خلف أسنانى المغلقة بمفتاحكأنه كا فجأة انطلق من فمى شيئ :الترجمة
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  ١٧٧"هره ام نمى ديدمچاى زمان را به پون رد چاين كه خودم را در آينه نمى ديدم، " -٣
  :يةالتال االستعارةوتجسيدا آخر للصمت نجده فى 

  ١٧٨"راهرو براى مدتى در سكوت فرو رفت" -٤
  :التالية االستعارةوفى صورة تجسيدية آخرى نجد 

ر گيد وجاى ديـچيـپمدانش بـچوهر عصمت وطهارتش را در گار مى شد باز چنا " -٥

  ١٧٩"برود

  :كما يحتوى النموذج التالى على الصورة اإلستعارية التالية
  ١٨٠وتارى را تصوير مى كردصداى ويولونسل ميلوش ابرهاى تيره -٦

  :ويشبه الكاتب الصمت بالمرأة على النحو التالى
  ١٨١سكوت آبستن چيزهاى ديگيرى است -٧

يذكر فيها اللفـظ   أن نتبين أنها استعارات مكنيةتحليل االستعارات السابقة من خالل ويمكن 
من خالل ، و١٨٢ه وتسند إلى المشبهى صفاته أو أجزائحدويحذف المشبه به وتذكر ا المشبه،

  :على النحو التالىالتعرف على أركان اإلستعارات يمكن الرسوم التوضيحية التالية 
من صفات القدرة ": اقتدار"وهى فى ذكر صفة " ١"المكنية فى النموذج  االستعارة تكمن -

صـمت  ":خاموش ديوارها"وهو  واسنادها إلى المشبه "المحذوف"اإلنسانالمشبه به وهو 
  الجدران

  
                                                 

  .٦٨ص:الرواية - ١٧٧
 .أقدام الزمان على وجهى وقعأر فى المرآة، ألننى لم  ى نفسىرألم أكن : الترجمة
  .١٩٣ص :الرواية - ١٧٨

 .فترة طويلةغرق الممر فى الصمت :الترجمة
  .٢٣ص :الرواية - ١٧٩

  .ا وتذهب إلى مكان آخرجوهر عصمتها وطهارتها فى حقيبته اضطرت أن تجمع:الترجمة
  .٩٥ص :الرواية - ١٨٠
 .بميلوش يجسد السحاب المعتم القاتمالخاصة  كان صوت آلة الكمان:جمةالتر
  .١١٥ص: الرواية - ١٨١

 .بأشياء أخرى ىالسكوت حبل كان :الترجمة
 .١٢١ص :معانى وبيان:محمد علوى مقدم - ١٨٢
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  مستعار منه                      مستعار له
  انسان                    خاموش ديوارها

  مشبه                          مشبه به
  

  اقتدار      
قفز من أفعال المشـبه بـه   : جست"فى ذكر فعل" ٢"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -

  شئ ما":چيزى"وهو كائن حى واسنادها إلى المشبه ":موجود"وهو
  مستعار منه                      مستعار له
  موجود                           چيزى

  مشبه                          مشبه به
  
  جست

  
مقفلة بمفتاح، مـن  : فى ذكر صفة هى كليد شده" ٢"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -

  األسنان"": دندان ها" وهو المشبه سنادها إلى وإ باب": در" صفات المشبه به وهو
  مستعار منه                      مستعار له

  در                           ن هاادند
  مشبه                          مشبه به

  
  كليده شده ام                            

قدم، من أجزاء المشبه به ":پا"فى ذكر جزء هو" ٣"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -
  الزمان": زمان " وهو سنادها إلى المشبه وإ اإلنسان": سانان" وهو

  مستعار منه                      مستعار له
  انسان                           زمان

  مشبه                          مشبه به
  "پا"عضو بدن                              
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ن أجـزاء  ، مغرق": فرورفت"فى ذكر فعل هو " ٤"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -
  ممرال":  راهرو" وهوسنادها إلى المشبه وإ السفينة ": كشتى"المشبه به وهو

  مستعار منه                      مستعار له
  كشتى                           راهرو

  مشبه                          مشبه به
  

  فرورفت   
غرق، من أجـزاء  ": فرورفت"هو فى ذكر فعل " ٤"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -

  الصمت": سكوت " وهو سنادها إلى المشبهوإ البحر": دريا "المشبه به وهو
  مستعار منه                      مستعار له
  دريا                           سكوت

  مشبه                          مشبه به
  رورفتف

  
الجمع، يتصل بالمشـبه  ": بپچيد"فى ذكر فعل هو " ٦"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون -

عصـمتها  ": عصـمت وطهـارتش  "وهـو  سنادها إلى المشبه المالبس وإ ":لباس "به وهو
  وطهارتها

   مستعار منه                      مستعار له
  لباس               عصمت وطهارتش

  مشبه                          مشبه به
  

   در چمدان بپچيد 
  

كـان  ": تصـوير مـى كـرد   "فى ذكر فعل هو " ٦"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -
سـنادها إلـى   وإ كاميرة تصـوير ": دور بين عكاسى"يصور،يرسم، يتصل بالمشبه به وهو

  آلة الكمان": ويولونسل"المشبه وهو 



   "هابهمنوايي شبانهء اركستر چو" فى رواية التحليل اللغوى للسرد _______________
 

- ٣١٣ - 

  مستعار منه                      مستعار له
  دور بين عكاسى                           ويولونسل

  مشبه                          مشبه به
  

  تصوير مى كرد         
، يتصـل  حبلـى ": آبسـتن "فى ذكر صفة هى " ٧"المكنية فى النموذج االستعارةتتكون  -

  الصمت": سكوت "سنادها إلى المشبه وهو وإ المرأة": زن"بالمشبه به وهو
  مستعار منه                      مستعار له
  زن                           تسكو

  مشبه                          مشبه به
  

  آبستن   
الهدف منها والذى يكمـن فـى إبـراز    تحقق السابقة  االستعارةضح من نماذج يت

علـى نحـو يكـون مصـاحبا دائمـا لإلغـراق       صورة المشبه،أى تجسيده فـى الـذهن   
  ١٨٣غةوالمبالغة،باإلضافة إلى إيجاز اللفظ وتكثيف الل

تنوعـت بـين   . مما سبق يتضح اعتماد الكاتب على عدة عناصر لغوية لتجسيد الصـورة 
وفى الجـزء التـالى مـن    . تجسيد الصورةصفات وتشبيهات واستعارات أدت جميعها إلى 

أخرى من آليات السرد التجسيدى فى الرواية موضع الدراسـة وهـى   البحث نعرض آللية 
  .األلفاظ ذات الدالالت المعنوية

  :واژگان معنايي content words األلفاظ ذات الدالالت المعنوية-٣
 بنيـة  أن "المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية"يتبين من دراسة رواية      
وبدا ذلـك   اللغوي المستوى على الرواية هذه في تجسدت قد والقلق والخوف والقتل الرعب

  :متمثال فى والفزع والقلق القتل ورموز وصور مفردات من روائي معجم إشاعة في
مخيف، :الخوف واالرتجاف، هراس آور: الخوف، ترس ولرز:هراس:ألفاظ الخوف -

خالقة للخوف : الخوف من العذاب، هراس ونفرت آفريده:وحشت عذاب

                                                 
 .٧١ص :بيان ومعانى:سيروس شميسا- ١٨٣
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صدام :بسبب كل أنواع الخوف،تصادمى وحشتناك:والكراهية، ازهمه نوع ترس
ضربات مخيفة، : خطأ مخيف، ضربه هاى هولناكى:مخيف،خطاى وحشتناك

  ١٨٤.أكثر خوفا:ترسناك تر
الصمت والظالم، : الظالم، خموش وظلمت: مظلم، تاريكى:تاريكى :ألفاظ حول الظالم -

  ١٨٥الغرق فى الظلم: غرق تاريكى
الحزن، :توتر واضطراب، ناگوارى:المحزنة، تشنج واضطراب: غم انگيزى:ألفاظ الحزن-

  ١٨٦أحداث محزنة:حوادث ناگوارى
عالمات الهزيمة ، :المظلومية، عالئم شكست:الهزيمة، مظلوميت:قهر:لمألفاظ حول الظ -

  ١٨٧األوامر اإلستبدادية: فرمانهاى مستبدانه
  ١٨٨غاضب: الغضب، خشماگين:خشم:ألفاظ حول الغضب-
ايام :الفريد والوحدة، ايام تبعيد: الغربة، يكه وتنها:الوحدة، تبعيد:تنهايي :ألفاظ الوحدة-

  ١٨٩الغربة
  ١٩٠الكره:الكراهية، بغض: نفرت:ظ الكراهيةاألف-
  ١٩١ملوث بالدماء:الحقارة، خون آلود:العفن، پستى:گند:ألفاظ الحقارة والقذارة-
األزمات النفسية، : األرق، بحرانهاى روحى: متعب، بيخوابى:خسته: ألفاظ األلم والتعاسة-

التعاسة، : األلم، بدبختى: التعاسات، رنج:األذى، بدبخت ها: آزارى
  ١٩٢دائة الموت ذبحا: تحار، دايره ى مرگ مذبوحانهاالن: خودكشى

                                                 
 .١٨٧، ١٨٣، ١٦٣، ١٠٣، ١٠٣، ٩٨، ٩٦، ٥٤، ٢٥، ١٦ص :الرواية - ١٨٤
 . ١٥٦،  ١٥١، ١٢٢، ١٠٠ص :الرواية - ١٨٥
 .١٦١، ١٣٤، ١٠٦ص :الرواية - ١٨٦
 .١٨٤، ١٢٩،  ٩٤، ٨٣ص :الرواية - ١٨٧
 .١٨٣، ٧٣ص :الرواية - ١٨٨
 . ١٢٩، ١٠١،  ٧٠، ٥٣ص :الرواية - ١٨٩
 .١٣٠، ٧٣ص :الرواية - ١٩٠
 .١٦٠،  ٤٦، ٤٦ص :الرواية - ١٩١
 ١٩٣، ١٨٣، ١٥٣،  ١٥٠، ١٣٦، ١٠٨، ١٠٣، ٧٣،  ٥٤ص: الرواية - ١٩٢
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الـذي   األمـر  الروايـة؛  من متعددة صفحات في تكررت والتراكيب المفردات هذه مثل إن
لهـذا   البطـل  -الراوىفيها  يتعرض لحظة كل في يومض الذي الشعاع بمثابة تغدو جعلها
 البنـاء  يقـوى  ومعها واية،رسرد دال لل في اللغوية البنية يقوي التكرار هذا ، ومثل الواقع

  :،كما يمكن تحديدها فى حقول داللية بعينها هىلها المعماري
  .الخوف -١
  .الصوت -٢
  .المرض -٣
 .الغربة -٤
 اللغـوي  المعجـم  مالمـح  مـن  بـارزاً  ملمحاً يشكل األلفاظ هذه مثل تكرار إن الواقعو

 وصوت ،قتلال صورة هاجس يظل بحيث الرواية، أحداث عليها تنبي أساسية للكاتب،ولبنة
 الضجيج والصمت

 فى عميقاً نفسياً أثراً فيترك وأبعادها، الرواية إطار يحكم ما هو السارد وعى على وتداعيها
لفـاظ ذات الـدالالت   األ الكاتـب  باستخدام األثر هذا تعمق وقد وأحاسيسه، الراوي وجدان
 تصـوير  وهو توصيله، فى السارد رغب الذي اإليحائي المدلول ت علىأكد يتال المعنوية

 اللفـظ  فيهـا  يتكرر مرة كل فى إن إذ ،المغترب اإلنسان نفس فى والقلق الرعب والخوف
غربـة عـن   ال ظـل  فى اإلنسان يعيشه الذي النفسي األلم عن يعبر جديداً بعداً يحمل المفرد
 .وطنه
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  خاتمة

 شبانهء اركستر همنوايي" فى رواية بنية األسلوب السرديتناولت الدراسة   
ن خالل وذلك م" رضا قاسمى"للروائى اإليرانى" المعزوفة الليلية للفرقة الخشبية""چوبها

وخلصت الدراسة إلى  دراسة الصيغ المورفولوجية و المستو التركيبى والمستوى الداللى
  :النتائج التالية

  .الصفة، والضمائر، وزمن:فى ثالث صيغ هى تمثلت الصيغ المورفولوجية -     
لتكون صيغة " أنا""من"عتمدت عالقة السرد بالسارد على ضمير المتكلم األولأ -      

 .ميلالراوى الع البطل وكذلك الضمير الثالث -السرد الراوى
يخاطب الرواى القارئ فى بعض المواضع لتوضـيح حادثـة أو لفـت انتباهـه      -

 مما يؤدى إلى التفاعل النصى بـين القـارئ  " تو، شما"مستخدما الضمير المخاطب
 .والنص

تبدو الرواية من زاوية رؤية المتلقى تجسيدا لواقع بناية يرمز إلى دولـة محتقنـة    -
 .بالثورة

خط زمنى ويرجع ذلك إلى أحد األمراض التـى يعـانى منهـا    من الرواية  خلت -
مما أدى إلى تحقيـق   الراوى مما أدى إلى تعدد األزمنة فى الرواية وتداخلها أحيانا

 . أغراض داللية وجمالية
 .لم يكتف السارد بوصف الشخصيات بل وصف األمكنة واألشياء -
تنوع السرد من حيث مضمونه بين وصف محايد وايجابى وسلبى، ومـن حيـث    -

 .البنية اللغوية بين صفات جامدة ومشتقة
مل فعلية في معظمها،جاءت متراصة ج عن طريق سرد على المستوى التركيبىم الت -     

زمها، التنمي مسار األحداث وت. تقريرية سميةأ وجمل ،ذات طاقة سردية ومتوازية
الجمل ليحبك األحداث ويحقق حركية السرد وتطوره الدرامي  هذه وقد أورد السارد

 .السردية ويثري توتره على مسار الحبكة
رسائل إلى المتلقـى، كمـا   صطالحية التى تقوم بتبليغ التعبيرات اال الكاتب ماستخد -      

   .بإمكانيات ودالالت السؤال البالغى ستفاد الروائىا
 التشـبيه، :من خالل آليات داللية من قبيلالسرد التجسيدية عتمد الروائى على لغة ا -

 .، األلفاظ ذات الدالالت المعنويةاالستعارة
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 .انضوت االستعارات فى النماذج المستقاة من الرواية تحت نوع االستعارة المكنية -
ـ تكون عنوان الرواية من أربع  - ة وحدات معجمية تنتمى إلى عدد من الحقول داللي

 .الصوت، الخوف، القلق، الغربة:هى
فـى الوحـدات    هر بالغى هو مراعاة النظير متمثـل ظهر فى عنوان الرواية مظ -

والتى تتداعى بوجودها فى جملـة  "المعزوفة، الفرقة" "همنوايي، اركستر"المعجمية
شـبانه،  "وكذلك الوحدات المعجمية.نشاطالحياة، المشاركة، التناغم، ال:واحدة معانى

الموت،النـوم، الغيـاب، الخـوف،    :والتـى تتـداعى بوجودهـا معـانى    "چوبها
 .الجفاف،الظالم

مثل عنوان الرواية ثنائية زاوية الرؤية فى مضمون الرواية من خـالل محـورين    -
الظل، الحضور والغياب، المرآة (الهوية) الماضى، المضارع، المستقبل(الزمان:هما
 )ن أجل إثبات الحضورم

نفسية وعاطفية عبر عنها الروائى مـن خـالل وحـدات     الرواية بمعان تحتشدا -
 .الخوف،الوحدة، التشرد، فقد الهوية، البطالة: معجمية ذات داللة معنوية  من قبيل

من بناية إلى صـالون موسـيقى    ق السادسحولت الطابأصوات بالراوى  تطأحا -
 .يمة منهمكة فى عزف سيفونية صاخبة ومزعجةكبير توجد به فرقة موسيقية عظ

قريبة من لغة  أولغة سردية عادية ،لغة شعرية :ماللغة ه نويامست الروايةفي  ظهر -
 .االستعارةالتشبيه وهى بما تحويه من سمات بالغية  الشعر

وقد عهد إليها بمهام  حدا كبيرا، "رضا قاسمى"رواية  بلغ توظيف طاقات اللغة في -
 .القص والحكى أكبر وأعمق من

  . مقبولة لدى القارئ لغة الرواية متمكنة،متماسكة،  -
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر:أوال

  .ش١٣٩١تهران، چاپ يازدهم،  نيلوفر، ،چوبهاهمنوايي شبانهء اركستر :رضا قاسمى -
  :المراجع العربية:ثانيا

  .١٩٩٨ة، ، دار عالم الكتب، القاهر٥أحمد مختار عمر، علم الداللة ط  -
  .٦ج.اإليضاح فى علوم البالغة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجة: الخطيب القزوينى-
  .ت.جواهر البالغة فى المعانى والبيان والبديع،الطبعة السادسة،د: السيد احمد الهاشمى -
القصة القصيرة، ترجمة منى مؤنس، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة :إيان ريد -

 .م١٩٩٢

الخطاب الروائى، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، : نباختي -
 .م١٩٨٧بالقاهرة،

نظرية علم النص، رؤية منهجية فى بناء النص النثرى، مكتبة : حسام احمد فرج  -
  .م ٢٠٠٧االداب، 

ركز ، الطبعة الثالثة، الم) من منظور النقد األدبى(بنية النص السردى : حميد لحمدانى -
  .م ٢٠٠٠الثقافي العربى،الدار البيضاء ، 

سن بحراوى وزمالئه، اتحاد كتاب التحليل البنيوى للسرد، ترجمة ح:نبارت روال -
 .م١٩٩٢المغرب، الرباط،

االستعارات والشعر العربى الحديث، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء :سعيد الحنصالى- 
   م١٩٩٩

القاهرة ، دار عالم الكتب للنشر، (، ) ة لغوية إحصائيةدراس(سعيد مصلوح ، األسلوب ،  -
  م١٩٩٢، ٣ط

  .م ١٩٩٧، ٣تحليل الخطاب الروائى،المركز الثقافى العربى،بيروت،ط:سعيد يقطين -
  م١٩٩٣فقه اللغة وخصائص العربية، القاهرة ، : صالح راوى -
 صفى والتاريخى والمقارن،دراسات فى علم اللغة الو: صالح صالح حسنين -

  .م١٩٨٤،الرياض
  .م ١٩٩٦بالغة الخطاب وعلم النص، القاهرة، لونجمان : صالح فضل -
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  .ت .علم األسلوب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د):دكتور(صالح فضل  -
الراوى والنص القصصى ، دار النشر للجامعات ،القاهرة، : عبد الرحيم الكردى  -

  م١٩٩٦
  .م١٩٩٨ظرية الرواية،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،فى ن:مرتاض مالكعبد ال -
مصارع العشاق ، مستويات العشق وآليات السرد، الهيئة العامة لقصور : عماد حمدى -

  .م ٢٠٠٦،القاهرة،  ١، ط١٥٩الثقافة ، سلسلة كتابات نقدية العدد 
األيديولوجية ونية الخطاب الروائى،منشورات جامعة القسطنطينة، :عمرو عيالن -

  .م٢٠٠١
حسن من ستكريم زكي حسام الدين، المحظورات اللغوية دراسة داللية للمستهجن والم -

  .١٩٨٥، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  Iاأللفاظ ،ط 
الصيغة السردية فى النقد العربى الحديث، من كتاب النقد العربى : مصطفى منصورى -

 ى خنشلة،المعاصر المرجع والمتلقى، ملتقى بالمركز الجامع

  .م٢٠٠٤مارس 
مختار الصحاح ، نشر دار المتنبى للطباعة : محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى -

  .م١٩٨٢والنشر، بيروت ،
  .م١٩٩٧البالغة العربية قراءة أخرى،:محمد عبد المطلب -
  .م٢٠٠٤، ٣دالالت التراكيب، دراسة بالغية، ط:محمد محمد ابو موسى -
  . هـ ١٤٣٢أثر المتلقى فى التشكيل األسلوبى،  :وليد ابراهيم القصاب -

  :المراجع الفارسية:ثالثا

  .ش١٣٦٩ ،سى، تهران، مؤسسهء انتشارات نگاهيوهنر داستان ن:ابراهيم يونسى -
  .ش١٣٨٦مبانى زبانشناسى متن، تهران، : رويز البرزى� -
  .ش١٣٧٢جهان داستان، چاپ اول، زمستان :جمال مير صادقى -
  .ش١٣٧٦ادبيات داستانى، تهران :قىجمال مير صاد -
  . ش١٣٨٣شناخت داستان،چاپ اول، :جمال مير صادقى -
عناصر داستان ، انتشارات سخن ، چاپ پنجم، تهران ، : جمال مير صادقى -

  .ش.ه١٣٨٥
  ش١٣٧٧تهران  صد سال داستان نويسى ايران،: حسن مير عابدينى -
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  .ش ١٣٨٢ران جمله وتحول آن در زبان فارسى،ته:خورشيد ورد  -
  .ش١٣٩٠تهران نشر نى، ،نشناسى ورمان، ترجمهء محمد غفارىزبا:راجر فاولر -
  .١٣٨٣بيان ومعانى،چاپ هشتم،:اسسيروس شمي -
  .ش١٣٨٩معانى،ويرايش دوم، تهران، :سيروس شميسا -
  .١٣٩٠، تهران سورهء مهر،چاپ سوم،١،ج"نظم"از زبان به ادبيات:كورش صفوى -
  .ش١٣٩٠تهران، ، شعر،٢به ادبيات، ج از زبان:كورش صفوى -
  .ش١٣٩٠استعاره در غزل بيدل،تهران،نشر مركز،: محمد رضا اكرمى -
  .ش١٣٧٧توصيف ساختمان دستورى زبان فارسى، تهران :محمد رضا باطنى -
 .ش١٣٨٨تهران  ،وبيان معانى:علوى مقدم، رضا اشرف زاده محمد -

  :دوريات ومقاالتومعاجم  :ثالثا

، دار Iسعد، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية القديم منهـا والمولـد، ط   أحمد أبو  -
   .١٩٨٧العلم للمالبين، بيروت، 

، دار العلـم  Iرمزي منير بعلبكي، معجم المصطلحات اللغويـة، انكليـزى عربـي، ط    -
  .١٩٩١للماليين، بيروت، 

، ٣بى،لونجمان، طعر-المصطلحات األدبية الحديثة،دراسة ومعجم انجليزى:محمد عنانى -
  .م٢٠١٢

، مكتبـة  Iمحمود إسماعيل صيني وآخرون، المعجم السياقى للتعبيرات االصطالحية، ط  -
  .١٩٩٦لبنان ناشرون، بيروت، 

 .م ١٩٩٩٨، ٢٧ج مجلة عالمات، ،"االتصال والتأثير:األسلوبية:موسى ريايعة-
ويراست سوم، ابراهيم چگنى، فرهنگ توصيفى آموزش زبان وزبان شناسى كاربردى، -

  .ش١٣٨٤تهران،رهنما، 
  .ش١٣٧٨فارسى عاميانه،تهران ،نيلوفر گ فرهنـ:ابو الحسن نجفى -
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