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 اٌشىر ًاٌخمدّر
حخٌق إصغاءً فاخضرَّ ِعرًفيُ  أسبغٌا  ضفافاً ,ِٓ اٌخحناْ اٌبٌح ِداءاث  ٌٍذّٓ أشرعٌا     

اِخنأااًا ًعرفأااًا ِاا  اّْااً ِااا لدِااو أسااخاوُ ا شاار  اٌاادوخٌ          ,ًواااْ فضااً اري وااب اً   

 عٍَ ِا أبداه ِٓ ِالحظاث دلْمت ًآ اء سدّدة . ً حسني عبٌد اهلاليل

حاارٍ ِاآ دىاارج أحخاااا إّفاءىااا    صاادَّلجْ ٔبااٌءاث ا ااداد فىااُ ّااا   ْٓاٌخعااب  إم ِ اا ًّىااًُّ   

برفااك ... إم  فىأااج ءاااءً  نااٌ     حسخساامِ ا ساااء   ااداً  ًأٔااَ يل ًلدّساا   

 أِِ . 

ي جياداً يف حمادُّ ا سااعدة وخبااً     أوّا ّطْب يل أْ أشىر ِٓ آخأِ يف اري ًمل ّ

   ,  طاط اااااد اٌبااااااااد.  ائ ً ,  د. عٍِ حسني جٌٍد  زاءااااااااااخص ِنيُ اٌسادة األع ,ًإ شاداً 

ُ   ً ,ًجاراح اٌغااٌ    عٍاِ   ًأ.َ.د ىادُ فٍْح حسٓ ً َ.َ  بسااَ    ,عمْاً اٌناصار

 ًحسني ٔعُْ ًعباس عبد اٌسادة  ًّد چًحسني ًأمحد عباس  ,ًمحْد ٌّسف 

وّاا أينا  عٍااَ واً ِآ ِااد لٍباو عٌٔااًا  ًِسااعدًة ِآ اٌىااٌاد  ا اِعْات يف جاِعاات           

لساااُ اٌٍغااات اٌعربْااات  ًا اِعااات   _ًوٍاااْ  اٌةبْااات ًآدا   لساااُ اٌفاااحافت_اإلعاااالَ وٍْاااتبغاااداد  

ًجاِعت وُ لا   وٍْات آدا    لسُ اٌٍغت اٌعربْت   _  وٍْت اٌةبْت ًآدا  ا سخنفرّت  ًجاِعت اٌبفرة

 .الَ   ًجاِعت اٌىٌفت ًجاِعت بابًلسُ اإلع  _

ًِىخباات  ,ًأجاازي يننااائِ ًاِخنااأِ ٌٍّىخباات ا روزّاات ًِىخباات ٔاااان ا الئىاات    جاِعاات اٌبفاارة         

 وٍْت اٌةبْت   . _اٌد اساث اٌعٍْا   جاِعت وُ لا 

 …ًإطراءً ِٓ عّك ِشاعرُ اْ وً حر  ّخنسُ عبمهِ فىنجِ  اٌرًح    









                                                     
 

 

 





 

   

 



 احملتويات                                  العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 الصفحة الموضوع
 أ _ ج المقدمة

 التمهيد
 أطر تعريفية

 
1  _11 

 العمود الصحفي
بداعه الصحفي حسن العاني ) سيرته الذاتية  (  وا 

 الكتابة الصحفية عند حسن العاني
 المطبوعات العراقية التي كتب فيها العاني

 ني في كتابة العمود الصحفيامنهج الع

1 
4 
6 
7 
11 

 ل الفصل األو  
  بناء المغوي في العمود الصحفي عند العانيال

 11 توطئة
 41_ 15 المبحث األول : العنوان بنية دالة

 15 التتبع الزمني لمعنوان
 17 العنوان في التناول الغربي 
 18 العنوان في التناول العربي 

 11 وظائف العنوان
 11 العنوان الخارجي أو الرئيسأواًل : 
 11 ر _ صباح الخي1     

 15 _ دغدغات1      

 19 _ بعيدًا عن السياسة3     

11 _ 71     



 احملتويات                                  العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31 العنوان الداخمي أو الفرعي :ً  ثانيا

 33 _ صباح الخير 1      
 33 قضية وطنية              

 36 عيد النائب                  
 38 _ دغدغات1      

 38 عزيز عمى قمبي             
 39 معينةالسمطة ال             

 41 _ بعيدًا عن السياسة3      
 41 الشائعات             

 71_  43 المبحث الثاني : التموضع السياقي لمجممة
 43 مفهوم السياق

 43 أواًل: عند العمماء العرب القدامى
 44 والعرب يينالغرب , ثانيًا: عند المحدثين

 46 مفهوم الجممة 
 48 صحفي عند العانيقراءة تطبيقية في العمود ال

 48 صباح الخير _1
 51 صباح الخير " حل توفيقي " _1
 58 دغدغات " عود الخيزران "_ 3

 63 _ بعيدًا عن السياسة " فوائد الضحك "4

  ثانيالفصل ال
 تشكيل الصورة في العمود الصحفي عند العاني

 
71 _111 

 71 توطئة
  93_ 75 رمزياً  المبحث األول : الصورة منتجاً 

 75 الصورة 

 76 الرمز



 احملتويات                                  العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76 تعالق الصورة بالرمز
 78 قراءة الصورة في العمود الصحفي عند العاني

 78 _ صباح الخير1
 78 صباح الخير       
 81 رئيس وزراء      
 84 شماعة البالبل      

 87 _ دغدغات1
 87 ليمى العامرية      
 91 السياسي والمرابي      

 111_94 المبحث الثاني : الصورة المشهدية
 94 المشهد سرد تصويري

 95 مكونات الصورة المشهدية
 96 الشخصية 

 96 الحوار
 96 الحركة

 97 قراءة الصورة المشهدية في العمود الصحفي عند العاني

 98 _ صباح الخير 1
 98 ضميرالراحة       
 111 الفضائيات      

 116 _ دغدغات 1
 116 تصريحات المسؤولين      
 119 الطابور الخامس      



 احملتويات                                  العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ثالثالفصل ال

 العمود الصحفي عند العانيفي  الفني بناءالأشكال  

 
 

113_154 
 113 توطئة

  118_115 المبحث األول : البناء الهرمي في العمود الصحفي
 116 في العمود الصحفيمكونات البناء الهرمي 

 116 المقدمة 
 116 سمالج

 117 الخاتمة
 118 البناء المعتاد التام
 118 درس في النحو
 114 جرايد الحكومة

 153_118 العمود الصحفيالسردي في المبحث الثاني : البناء 

 118 السرد
 119 العمود الصحفي نصًا سردياً 

 131 البناء السردي التتابعي

 131 فقر الدم الوطني

 138 البناء السردي المتوازي

 139 أصل مفردة ) يبو ( !

 148 البناء السردي السيري
 148 حالوة رمضان

 157_154 الخاتمة
 178_158 المصادر والمراجعقائمة 

 Aِ   ممخص بالمغة اإلنجميزية
 



 العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية                               املقدمة            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ                                                                   ــــــــــ

أ 

 
 
 
 

 املقدمة
 حيمِالرَّ محنِالرَّ اهللِ سمِبِ

يا , الحمد هلل الذي المضاد لو في ممكو يا عمى جميع نعمو كم  الحمد هلل بجميع محامده كم     
وال منااااازع لااااو فااااي لمااااره ولفضاااا  ال ااااخل ولمااااو المآااااميو عمااااى  ياااار  م ااااو محمااااد وعمااااى  لااااو 

 المع ومين و حبو الم م ين .
 …وبعد    
 ,حفي لىميااب بال ااب عمااى ال ااعيد اصعخمااي ال ااحفي واودبااي عمااى الآااوا فممعمااود ال اا   

ن اي والآايما كونو يمث   طاباا  جماىيرياا  ياواإو اي ااع الع ار   لماا محفا  باو بنيماو مان ثارا  
لعمدل العااني ال احفيب م االل الادفد اودباي , ولعا  ىاذا كاان آاببا  فاي ا مياار الموضاوع  ان  

ن وص  او يب الطرح الفني ونضل المجربب المي منماز بيمن قب  المشرف فضخ  عن   
العاني ال حفيب من حين الييبب اصبداعيب والجما  الفني الاذي يمفارد باو لآاموك الكاماك عان 

 .غيره من ال حفيين 
ومن ىنا جا م دراآب العمود ال حفي عند حآن العااني ايماناا  بادفد ماداده المعطاا         

الفنيب لمعمود ال حفي وال يو الفنيب لاددك , فضاخ  عان اعممااده عماى لوجود مراآ  بين ال يو 
العمود ال حفي ُيمث   جز ا  ميما  من فان الم الاب وىاذا الفان  لن الآيماو  م نيام لدبيب آاحرل ,

و ميما  مان حيان دراآامو فاي لقآااو الم اب نوع لدبي معروف وذو مأثير جمااىيري باي ن , ولكن ا
احن م اربام المنيل الن ي في دراآب البنيب الفنيب لمعمود ال احفي وقد م  ى الب العربيب .

عند حآن العاني كونو يفي باآميعابيا ويشرع  فاد العاالو الن اي ل ارا ام ناجعاب منطماد مان 
 النص لمبين دالالم بنيمو .
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الباحاان ىااي  ااعوبب الح ااو  عمااى ماامن  العمااود  ياامولعاا  ماان لىااو الع بااام المااي واج    
ب امبنااا لعاادو لرشاافب الجراإااد والمجااخم المااي ينشاار بيااا   وون لعمدمااو ال ااحفي  ال احفي عنااد ك

فيماا مابعاو نعداو دراآب لبنيب العمود ال حفي الفنياب , امعود الى آنوام م ممفب , فضخ  عن 
 الباحن في جامعام العراد والمكمبام العمميب في ب داد وغيرىا من المحافظام .

عمود )  باح ال ير  العاني ال حفيب اآلميب موضوعا  لمدراآب :وقد انم ى البحن لعمدل     
ال اباح وال ااباح الجدياد العاراقيمين , وعمااود ) دغادغام ( وعمااود )  مي( المنشاور فاي جريااد

و  3000_3002العاااو  ماان بعياادا  عاان الآياآااب ( المنشااورين فااي جرياادل ال ااباح وذلاا  لمماادل
ال راإاااي , ولمواجاااد م وماااام الريياااب الماااي يرياااد  وآااباك ممعماااد بماااداو  ىاااذه الماااادل عماااى البعااد

 البحن اثباميا في ىذا النص من حين احمما  بنيمو الفنيب لكثر من   و يب .
مى ثخثب ف و  آب يا ممييد عمم الدراآب وقد فرضم طبيعب البحن مآارام المناو  فُ آ     

 الم ادر والمراجع . ف اإمبولح ميا  اممب 
ود ال ااحفي جنآااو الم ااالي وحاادوده كمااا معاارن لآاايرل العاااني الذاميااب مناااو  الممييااد العماا   

بداعااو ال ااحفي فضااخ  عاان لآااما  او عماادل والمطبوعااام المااي نشاار بيااا كمااا مناااو  ماانيل وا 
 العاني في كمابب العمود ال حفي .

ماااى عو آ اااوقاااد وآاااو الف ااا  اوو  باااا ) البناااا  الم اااوي لمعماااود ال اااحفي عناااد العااااني ( وقُ    
مآااب يما موطإااب لشااارم الااى لىميااب الم ااب فااي مشااكي  ىااذا الفاان ومااا يمآااو بااو ماان ل ااب مبحثااين 

لدبيب  حفيب فاي  ن , ومنااو  المبحان اوو  الاذي جاا  بعناوان ) العناوان بنياب دالاب ( الممباع 
 رل البحان ذلا  مالزمني لمعنوان ثو العنوان في المناو  ال رباي والعرباي ماع ذكار وظاإفاو , واآا

فااي لعماادل العاااني ال ااحفيب , وكااان المبحاان الثاااني     )  بوالدا مياا بال ارجياا العنوانااامفااي 
المموضع الآياقي لمجممب ( يمعرن لمفيوو الآياد عند العرك ال دامى والمحدثين فضخ  عن 

الجمماب ال ربيين وكذل  مفيوو الجممب عند العرك وال ارك  ال اا  بفحاوظ نظرياب الآاياد ولثار 
 . ال حفيب الداللب مآم رإا  ذل  في لعمدل العاني في موجيو

وكاااان الف ااا  الثااااني بعناااوان ) مشاااكي  ال اااورل فاااي العماااود ال اااحفي عناااد العااااني ( وقاااد    
فااي المناااو  العربااي وال ربااي  ال ااورل  حمااوم الموطإااب مفيااووااشاامم  عمااى موطإااب ومبحثااين , 

المبحان اوو  ف اد كاان بعنااوان ) ماع الداللاب عماى مواجادىا فاي عماود العااني ال احفي , لماا 
ال ااورل منمجااا  رمزيااا  ( ومناااو  م ااوالم ال ااورل المااي منآااجو ورييااب البحاان كمااا مناااو  الرمااز 
وماان ثااو معااالد ال ااورل بااالرمز حياان م نااع ال ااورل رماازا  يمثاا  فكاارل العمااود  ال ااا  الااى قاارا ل 
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المشايديب(  وقاد منااو   ال ورل في لعمادل العااني ال احفيب , وجاا  المبحان الثااني ) ال اورل
المشااايد بو ااافو آاااردا  م اااويريا  ومااان ثااااو مكوناااام ال اااورل المشااايديب مااان حيااان الش  اااايب 

ل ميااااا ميكاااادا  عمااااى والحااااوار والحركااااب , وقااااارك البحاااان ىااااذه المفاااااىيو فااااي ن ااااوص العاااااني 
 الم ويريب الفذل .

ل حفي عند العاني ( لعمود االفني في االبنا  لشكا  با )   و الف   الثالن الذي وآوآ  وقُ    
لمعمااود ال ااحفي الفنااي مااى موطإااب ومبحثااين , معرضاام الموطإااب الااى مفيااوو الشااك  البناااإي ع

( جااااا  ن ) البناااا  اليرماااي لمعماااود ال اااحفيومحااام عناااوا, ولثاااره فاااي موجياااو الداللاااب الن ااايب 
وال اممب المبحن اوو  ممناوال  اوطر المعريفيب ليذا البنا  ومكونامو من حين الم دمب والجآو 

, مماااثخ  ذلااا  فاااي لعمااادل العااااني ال اااحفيب , وقُاااداو المبحااان الثااااني بعناااوان ) البناااا  الآاااردي 
عمااو الآاارد وحاادود اجرا امااو ودلاا  عمااى مواجااد الفعاا  الآااردي فااي لمعمااود ال ااحفي ( فمناااو  

ثُااُ  فااي بنيااب العمااود ماان حياان  العمااود ال ااحفي وماان ثااو مناااو  لنااواع البنااا  الآااردي المااي معمو
يري مآاااام رإا  مكونااااام البنااااا  الآااااردي فااااي العمااااود لبنااااا  الآااااردي الممااااابعي والممااااوازي والآ ااااا

 ال حفي ومضمنم ال اممب لىو النماإل المي  م م الييا الدراآب .
وال يآعني _ بعد ذل  _ اال  لن لزف باقام الشكر والثناا  وفاا   وم اديرا  وآاماذي المشارف    

نو اقمرح موضوع الدراآب ومابع مجرياميا بدقب ومفضا  بببادا  الدكمور حآين عبود اليخلي كو 
 مخحظامو ال يمب .

 …وبعد    
                    }وَفَووووووووِّ ذَ  ُوووووووو    ِ  مااااااادعي ىااااااااذه الدراآاااااااب الممواضاااااااعب الكمااااااااا  فالكماااااااا  هلل وحااااااادهفاااااااخ    

م مان قادم ولعا  جادل الموضاوع وا  خ اي فاي مناولاو  يار دليا  عماى ماا[ 67يوآاف]{ عِلْمٍ عَلِويم  

ن ل طااااأم فماااان نفآااااي                ََِِّ ِلْووووو ُ وَمَوووووْ َِووووِّ فِيبِا لِهِ بِْللّوووو ِ عَلَي وووو ِ    }جيااااد فاااابن ل اااابم فماااان اهلل وا 

 . [88ىود]{وَلِلَي  ِ أُنِيبُ
 

 الباحن                                                                    
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 مهيدـت
   العمود الصحفي    
ػػػ    ؿ كتابػػػة ابفم يػػػة   ين ػػػت  مو ػػػ ف  ة مو نػػػحف مومػػػ  ية   حي   ػػػيعتلػػػل موع ػػػحف مومػػػ  ل    

 قتربات موحم ع  ع تلقل  ي تها موتحمملية   كحنه يتعاطى مإل ال ل  ف خالوها حيك ؼ فعؿ مو
  ا يخلؽ  نه خطابًا ج اهيريًا فذًم . بشتى أشكاوها 

ػػ    ـ  لػػى موب ػػ  فػػ ف ذوػػؾ ي ػػت     (1)كػػاف موع ػػحف مومػػ  ل أ ػػف أنػػحمع مو قػػاؿ مومػػ  لا حو  
 ػػفم  حموظػػحمهر ؿ مأل. حمو قػػاؿ مومػػ  ل   فػػف فكػػر  تشػػك  مو ػػرحر ب  هػػـح مو قػػاؿ مومػػ  ل 

  فيتناحؿ مو اضل  نها حمآلنػل  رضػًا حت لػياًل حمتػتنتاجًا وتقػفيـ ر يػة  رمت    حضح هحموتطح  
بر هػذ  مور يػة )) بشػكؿ  باشػر  ػف تياتػة مومػ ي ة ح ػف برم  كتابهػا   حتع (2)شا لة  حوها

 (3)((تشػػ ؿ موػػػرأ  موعػػاـ مو  لػػل حموػػػفحولفػػل مأل ػػفم  مويح يػػػة موجاريػػة   حفػػل موقضػػػايا موتػػل 
ػػفل مو قػػاؿ مومػػ  ل )) انشػػا   تحتػػط موطػػحؿ  يكتػػ  ن ػػرًم  حيعػػاو  حتأتيتػػًا  لػػى هػػذم مو هػػـ  ا

حبمػػحر( تتػػػت يؿ موقػػرم  وتضػػػعهـ فػػل مػػػل   (4) ػػػحجز( (( حضػػح ًا بعينػػه بطريقػػػة  بتػػطة  ح 
 مو حضحع .

ا جعؿ  نه  حضح ًا ذم تػطح( ا ال يػة  أ ا موع حف موم  ل   فقف ناؿ مهت اـ موفمرتيف     
تبعًا وزمحية موتناحؿ   ح ف موفرمتات موتل تك لػت ببيػاف  ػفحف   هتعري اتتل ت مونظر   فتعففت 

 ل مومػ افة ة مو حتػح ة   تطػحر موع ػحف مومػ  ير    موفرمتػ نف موبػا  يف مو ػر   ػنهـ حموعػ
ت _ بشكؿ  طن  اذ تبن   (5)  ولبا    افؿ هاشـ مو ياول 6411_  6491موعرم ية ول تر(  ف 

 ى  ذمهبها ._ تعفمف تعري اته بشت  
                                                

 .  54يُظر : فٍ انًقال انصحفي , د. ػثذ انؼسيس شرف :  -1

,       24يُظرر : فررٍ انًقانررح , د. اًررال انمامررى انًحًرراد , يمهررح اايؼررح دياررة نهؼهرراو ا , صرراديح  انقاَاَ ررح , يرر   -2

 . 445و :  2008( ,  1ع ) 

 ح , ياماػح إػالي ح ي خصصح في فُاٌ انصحافح  اإلػالو  ا تصال , انًاماػح اإلػالي  -3

                                                  http / : WWW . media com . lecram . com فٍ انًقال انصحفي 

 . 445فٍ انًقانح :  -4

 . 10 – 1:  ) رمانح يااس  ر (1988 – 1946يُظر : تطار انؼًاد انصحفي في انصحافح انؼرا, ح نهف رج يٍ  -5
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ح عػػػه حشػػػكله  موع ػػػحف مومػػػ  ل موتػػػل تػػػرتبط ب  ػػػفحفحنأيػػػًا  ػػػف موتكػػػرمر يتعػػػرض موب ػػػ  و   
ف.     تحم  مو حضح ل فضاًل  ػف موطػابع موشخمػل موػذ  ين ػاز بػه . فقػف ذهػ موت رير  ح 

ت اوػى أف موع ػػحف مومػ  ل ))  تػػا ة   ػفحف(  ػػف مومػ ي ة   تزيػػف    ػف فريػػف    ػحف  ػػز  
أح )   حف ( تضعه موم ي ة ت ت تمرؼ أ ػف كبػار موكتػا  بهػا   يعبػر  ػف  لى ) نهر ( 
ػػػػ ح خػػػػحمطر   أح منطبا ػػػػات في ػػػػا يػػػػرم   ػػػػف  ضػػػػايا   ا يػػػػرم   ػػػػف برم    حأفكػػػػار   أخالوػػػػه    

  (1)طػابع مػا به أح كاتبػه ((بح حضح ات   ح شكالت   باألتلح  موػذ  يرتضػيه   حيتتػـ 
 .  (2)حيت ؽ هذم موتعريؼ  ع  ا يرم  ف. فارحؽ أبح زيف فل تعري ه ولع حف موم  ل

  بػػ))   في ف   ع  نه موع حففؽ موذمتل موذ  ينبموفحينطلؽ تعريؼ ف.  بف مولطيؼ   ز(  ف    
  ها   أح   ررهػػػا فػػػل أتػػػلح  موت كيػػػرأنػػػه مو ػػػاف( مومػػػ  ية موتػػػل تتتػػػـ فم  ػػػًا بطػػػابع مػػػا ب

  حتنشػػر بانتظػػاـ ها   ػػحفًم مػػ  يًا  لػػى أك ػػر تقػػفيرحأتػػلح  موتعبيػػر ح  تتجػػاحز فػػل  تػػا ت
 ذم موتعريػؼ ف.حيػ مزر هػ أح موكاتػ  (3)ت ت  نحمف  ابت   حتح يع  ابت هح تح يع مو  ػرر ((

 ر )) شػكؿ  ػػفعب ػوع حف مومػ  ل ك ػا يا  ػف  يػ  موتقػا  موػر   مو  اهي يػة   فػاخضػحر  أفيػ 
أ  يكتبػػػه شػػػخص   ػػفف يعكػػػس أفكػػػار   يػػػؽ مومػػ  ل   حوكنػػػه تعليػػػؽ شخمػػل  أشػػكاؿ موتعل

نشػر فػل ح ػت   ػفف   حفػل  كػاف حبرم   ح حم  ػه   ازم  مأل ػفم  فػل  ختلػؼ مو جػا ت   حيا 
وػى خمحمػية هػذ  حبذوؾ ينظر موبا  اف ا (4)ل موم ي ة حبشكؿ  ابت أيضًا ((  فف  ابت ف

موتػػػل تػػػرتبط بػػػر   موكاتػػػ  مو كريػػػة ح موتعبيريػػػة  ػػػف  يػػػ  ابػػػفم  رأيػػػه حفقػػػًا مو ػػػاف( مألتػػػلحبية 
 و قتضيات مو ح ؼ مو عبر  نه . 

 موقرم ػػل بػػيف  ولع ػػحف مومػػ  ل  لػػى أتػػاس م تمػػاؿ حي تػػس ف.  بػػف موعزيػػز شػػرؼ  ػػف     
أح  ة  فهػػػح _ ك ػػػا يػػػر  _ فكػػػر( أح رأ  تػػػفحر  ػػػحؿ حم عػػػحمو تلقػػػلمو ػػػاف( مومػػػ  ية ح نتجهػػػا 

 . (5)ظاهر(   مجت ا ية أح تياتية أح  قافية حغايتها فل ذوؾ ربط موكات  حموم ي ة باوقارئ
تػـ موزمحيػة أح مو قػاؿ ٱأطلقحم  ليػه تػـ موع ػحف مومػ  ل   فػٱح ف تباينػت برم  موبػا  يف فػل    

موحم ف   ح نهـ  ف  ػف  نح ػًا  ػف مومػ افة موشخمػية  أح مو قاؿ ر أح مو قاؿ موع حف موقمي
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  أح نح ًا  ف مو قاؿ موم  ل   حير  بعض موبا  يف أنه ي  ؿ رأيًا أح ت لياًل أح تعليقًا  لػى 
 . (1) تأوة تهـ مورأ  موعاـ

وع ػػحف مومػػ  ل ح ػػف خػػالؿ  ال ػػ  موع ػػحف مومػػ  ل موتػػل أنتجتهػػا  ػػفحف  ي كػػف تعريػػؼ م   
 حهبػػػة حمو  ػػػرريف بأنػػػه ص نػػػص مػػػ  ل  قػػػاول   ذمتػػػل موتعبيػػػر يتػػػحوى ابفم ػػػه كبػػػار موكتػػػا  

تياتػػػة مومػػػ ي ة في ػػػا يطػػػرو  ػػػف برم    حي تػػػؿ  كانػػػًا  ابتػػػًا   ػػػفح رمتػػػًا   حغاوبػػػًا  ػػػا يخػػػر  
ح  ا يشػير حيح ع باتـ كاتبه أ ًا  ت رك فر يلاً  اً  نحمن ح نحمنًا  ابتًا فل موم ي ة  لى أف ي  ؿ

 اويه .
عػف تػفمحول ه  ف فرمتة و ا ي  ػؿ بػه  ػف با تـ موع حف موم  ل في ا يجريٱموب    ىح ف تبن     

 ؿ موتناحؿ ح  ي ير مولبس .ته  تعري ل يا 

                                                

 . 10نصحفي في انصحافح انؼرا, ح : يُظر : تطار انؼًاد ا -1
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بداعه الصحفي ـاني عحسـن ال     (       ) سيرته الذاتية وا 
اشػػ ة و عػػاوـ  ياتػػه   فهػػل تػػ ر  تػػأتل أه يػػة موتػػير( موذمتيػػة ولعػػانل   كحنهػػا تاعػػف  اضػػا ( ك   

رت فػل رتػػـ تجربػػة موعػػانل  كنحنػات موشخمػػية    ػػف خػالؿ  ػػا تكتنػػز  ػػف ظػرحؼ  فا لػػة أ لػػ
 مو ياتية ح ف  ـ مإلبفم ية . 

أ موب ػ   عاو هػا موتعري يػة ك وكػل يجعػؿ موقػارئ  لػى  لػـ حفرميػة باو بػفع  _ ز  ف هنا مجتػ   
 صنا بموعانل _ ح نتجه موم  ل   ك ا تي ر  

نز ػت أتػر( موعػانل  ػف  فينػة   )  موقرف مو اضػل  ففل  اـ يعحف اوى أحم ؿ مألربعينيات    
ك حذوػؾ طلبػًا ولع ػؿ   انة ( اوى  فينة ) مو   حفيػة ( حتنقلػت بينهػا حبػيف  فينػة ) مويحتػ ية (

بتػػػػب  شػػػػ ته فػػػػل  فينػػػػة )  انػػػػة (   حمشػػػػت لت مألتػػػػر( فػػػػل  جػػػػاؿ مو ياكػػػػة مويفحيػػػػة حتنظػػػػيـ 
 تيف .موبتا
ـ 1945حوف  تف أ  ف وطيؼ موعانل فل  فينة ) مويحت ية ( حتاريخ  يالف  مو قيقل  ػاـ    

  تحفيت حموفته أ نا  ح فته حوذوؾ وػـ يرهػا   حو ػا كػاف خاوػه موػذ  يعػيش فػل  فينػة موكاظ يػة 
حيع ػػؿ فػػل تػػلؾ موشػػرطة  قي ػػًا فقػػف أخػػذ   ػػف أهلػػه حتػػحوى تربيتػػه حهػػح فػػل موشػػهر مو اوػػ  أح 

 . ف   ر  رمبع مو
أبػحم  حمتػت رت مو اوػة  لػى  ػا هػل  ليػه  فًم بػأف خاوػه حزحجػة خاوػهبقل  تف موعانل  عتقػ   

 بؿ أف يكتشؼ مو قيقة  ماففة   فكانت تلؾ أكبر  أتػا( فػل  ياتػه ك ػا طحمؿ   اف تنحمت 
 يعبر .
موػف  مو قيقػل رت   اهي ه ج يعها بمحر(   اج ة   فأ ضى تنحمته موال قة بعيفًم  ف ح ت ي     

 فواًل ف ً    رطًا   كاف ذوؾ موف ؿ مألتحأ فػل  حزحجة خاوهحأشقا ه   ح اش فل كنؼ خاوه 
ت تأ يرمتػه  لػى بنػا  شخمػيته مو تػتقبلية   فقػف كػاف ي نعػه  ػف  ياته ك ا يمؼ   اذ متت ر  

و ػػػه ي ػػػارس كػػػؿ شػػػل  باونيابػػػة  نػػػه  تػػػتر ًا  ا خاوػػػه م خػػػتالط حمولعػػػ   ػػػع أ رمنػػػه ك ػػػا كػػػاف
نػزحم  حموعزوػة حيشػعر بػاو ر  حفقػفمف مو قػة بػاون س طحيًا ي ػ  مإلنموط حول ك وذوؾ نشأ كا نًا  

 تػػ حوية حم بتعػػاف  ػػف رحو مو  ػػا ر(   وهػػذم موتػػب  ك يػػرًم  ػػا  ة  موشػػفيف  ػػف ت  ػػؿ أي ػػحموتهي ػػ
 تعرض ولضر  حمألذ   ف أ رمنه موم ار ح  ي تف موففاع  ف ن ته حهذم  ػا منعكػس   قػاً 
 لى أتلحبه فل موكتابة    يػ  مونقػف موقاتػل كأن ػا يكتػ  وينػتقـ وتػنحمت موط حوػة فهػل   ليػة 
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موػػذ   اشػػه فػػل  مو نكتػػر   يػػ    يجػػف بػػفلًم  ػػف متػػتف ا  مو اضػػل  (1)تعػػحيض ك ػػا يمػػ ها
 .(2)  فينة موكاظ ية  نطقة مونحم 

 ة فضػػيلة موتػػل خػػتـيػػ الحفػػل تػػف مورمبعػػة أرتػػله خاوػػه اوػػى  نطقػػة ) مور  انيػػة (  يػػ  مو   
ـ فخؿ  تف موعانل م بتفم ية  فرتة مو تح( فل 1951_  1950  حفل  اـ موقربف  لى يفها 

 نطقػػة موكاظ يػػة  يػػ  أك ػػؿ مومػػؼ مألحؿ ح ػػف  ػػـ منتقػػؿ اوػػى  فرتػػة موكػػر  م بتفم يػػة فػػل 
فػل  موت ػؽ موعػانل ( ـ1957_  1956) ك اوػه فرمتػته م بتفم يػة  ػاـ امومؼ مو انل    تى 

تعػرض  ( ـ1958_  1957 )  انحية موكاظ ية حفرس فيها  ف(  ػا يف   حفػل موعػاـ موفرمتػل
 ع أنه وـ يتػ ع هػذ  مو  ػرف( ا    اً  تحتط بته ة كحنه بع يمو مألحؿموشيح يحف ولعانل حهح فل 

 فل هذ  مو ر( .
ـ ( 1959_  1958ح ػػيف نقلػػه خاوػػه  ػػف  انحيػػة موكاظ يػػة اوػػى  تحتػػطة موجعي ػػر  ػػاـ )    

موشػػيح ل   تػػف ًا   فاضػػطر اوػػى نقلػػه اوػػى  انحيػػة مو لحجػػة فػػل موعػػاـ  _ كػػاف مومػػرمع موقػػح ل
 أف يقتؿ  ف  بؿ موطال  موبع ييف بته ة منه جاتحس ولشيح ييف . فن ته حهناؾ كا

ـ ( 1960_  1959أنهػػػى موعػػػانل فرمتػػػته مو تحتػػػطة فػػػل  انحيػػػة مو لحجػػػة ويلت ػػػؽ  ػػػاـ )    
ـ ( حبعػػف ذوػػؾ  ا ػػت أتػػرته ب ضػػافة 1962_  1961تخػػر   نهػػا  ػػاـ ) ب انحيػػة موكػػر   يػػ  

بعػف أف جعلػحم   ػر    ػانلر  شػر( تػنة حوكنػه تنتيف اوى   ر  أ اًل فل مو محؿ  لى حظي ة 
وػػـ ي مػػؿ  لػػى تعيػػيف . حبعػػف ذوػػؾ ب ػػػ   ػػف فرمػػة   ػػؿ  ػػف فحف طا ػػؿ  تػػى  ػػػاـ   ) 

لتػه اوػى موتعلػيـ   هػا  لػى شػهاف( أه  ـ (  ي  موت ؽ بفحر( تربحية و ف( تػنة    مػؿ في1964
_  1966ـ تـ تعيينه  عل ًا فل  رية مونهرحمف ح فل  اـ          ) 1964/  12/  31حفل 
ـ ( ح ػف 1970 – 1969ـ ( فخؿ موجا عة مو تتنمرية ويتخر   عل ًا جا عيًا  ػاـ ) 1967

 .( 3)لى موتقا ف ك ألتبا  م ية   تعلة  ـ أ اؿ ن ته 
ريخ موم  ل ولعانل يجلل أضحمً   ف تػيرته موذمتيػة موتػل تتػهـ فػل رفػف احر باوتحوعؿ مو ر    

 . ولذمت ح  يطها  ع انتاجها مو نلموتأ ير مو تبافؿ   ف  ي مور ية موتل يتبنلاها موب   
    
 

                                                

 و . 2010/  9/  28يقاتهح شخص ح أاراها انثاحث يغ حسٍ انؼاَي في ياو  انثالثاء  -1

تؼرذ أثثرر يرٍ أرتؼرح ػقراد فري انك اترح حسرٍ انؼراَي , أث رة فَر قى يرٍ دفران ي , يحًرذ ارااد , اريرذج انًرذ  ,        -2

 , ص ا م راحح . و  2008/ آيار /  8انخً س  ( , 1217ع ) 

 و  . 2011/  3/  24يقاتهح شخص ح أاراها انثاحث يغ حسٍ انؼاَي في ياو انخً س  -3
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 الكتابة الصحفية عند العاني   
ى جحمنبهػا   حيرفػف حت  ؿ موتجربة موكتابية  نػف  تػف موعػانل   أهػـ  كحنػات شخمػيته بشػت   

ذمت موكاتػػػ  مو بف ػػػة ك وػػػذوؾ تبنػػػى موب ػػػ   مػػػنعتكحينهػػػا فػػػل ذوػػػؾ مو عطػػػى مو يػػػاتل موػػػذ  
 . اهمتتشرمف

بػػاورغـ  (1)بػفأ موعػػانل  كايتػه  ػػع مومػ افة فػػل مونمػػؼ مألحؿ  ػف تػػتينات موقػرف مو اضػػل   
ه مألتػاس كػاف أفبيػًا    يػ  يجػف ن تػه فػل موقمػة موقمػير( حمونقػف حمو قاوػة مألفبيػة  يل  ف أف  

 موم افة . عهذ  مو ر لة ت تس تأريخ بفميته   حموخاطر( ح ع ذوؾ ف ف  
ح ع بف  موعقف موتبعينل معحفًم أمب ت موم افة جز ًم  ف مهت ا ات موعانل    ي  بفأ    

جريػف( مو ػػحر( موتػػل   تػػي ال موعفيػػف  ػف مو طبح ػػات   ح ينشػر مو قػػا ت حموفرمتػػات مومػ  ية فػػ
ـ (  يػ  ينشػر  1974_  1970هػا بمػ ة  مػ   بػيف مأل ػحمـ ) فيتاعف  أحؿ م ي ة   ػؿ 

 . ((يح يات مو حر(  ))موعانل زمحيته مويح ية مو عرحفة 
ـ ( فخػػؿ  تػػف موعػػانل  يػػفمف موع ػػؿ مإلذم ػػل  يػػ    ػػؿ فػػل اذم ػػة 1974 ػػاـ ) حفػػل     

اذم يػة    حز ػة  ػا   حكت   ا   يقؿ  ػف  ال ػة ب ؼ  ػاف(  مً   رر  تهموج اهير بم محت 
 بيف  حمف تياتية   ح قافية   ح نح ة   حبرم   أط اؿ .

ـ فيهػػا  تػ حوية مومػ  ة مألخيػػر(  ـ ( اوػػى جريػف( موعػرمؽ حتتػل  1976 ػاـ )  منتقػؿ موعػانل    
_ اوػػى      ف مومػػ  ييف  يػػ  بػػفأ ينشػػر ػػ مً تػػـ موعػػانل حم ػػفٱ لػػف  ػػف حفػػل هػػذ  موجريػػف( أا 

جان    حف  موم  ل مو عػرحؼ   ضػربة جػزم    موػذ  متػت ر ا ػف   شػر( تػنة _ موت قيػؽ 
خػػار  مو ػػفف حمولقػػا مت حموتقػػارير مإلخباريػػة ح ػػف  ػػـ  حموت قيػػؽ مو يػػفمنل حموت قيػػؽ م جت ػػا ل

 ة حموعربية .منطلقت شهر( موعانل موم  ية فأخذ ينشر فل موم ؼ حمو جالت موعرم ي
بتػػػب  غػػػزمر( نتاجػػػه مومػػػ  ل ـ ( 1991وجػػػأ موعػػػانل اوػػػى مألتػػػ ا  مو تػػػتعار(  نػػػذ  ػػػاـ )    

 ضػايقات  ػف  ػف  مػفمـ  تػيف  ػع  موػىض ر   بعف ذوػؾ تعػر  عب  حتجنبًا وتكرمر م تـ ك ا يا 
خ تػة  ػػف ز ال ػه وكتابػػة   ػحف أتػػبح ل   فت ايػػؿ  لػى  ػػرمر  بعػف تػػتة أح تػبعة أ ػػفمف    ػػـ 

 قاوة فل  جلة   أوؼ با    أ لف فيها م تزموه  ف موع ػؿ مومػ  ل ويتح ػؼ  ػف موكتابػة نشر 
 فل ج يع موم ؼ ح لى  ف   ال ة أح أربعة أشػهر    ػـ  ػاف  ػف خػالؿ  جػة ز ػـ فيهػا أف  

                                                

/ آرار /  1حكاي ي يغ انصحافح , حسٍ انؼاَي , اريذج اإلػالو , ) ثه ح اآلداب / اايؼح تغذاد ( انسرُح انؼارر ٌ  -1

 . 16و : 1988
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م  حموز ال  أو ػحم  ليػه حنشػر ذوػؾ فػل   ػحف  فػل  جلػة   أوػؼ بػا    بعػف أف تخلػص  ػف موقر  
 . (1)جريف( بابؿ

تػؼ   ػاف  موعػانل باوقتػؿ بته ػة أنػه ح موتتعينات هفف حزير مإل الـ  ا ف ي فل  نتمؼح    
ـ وجػػػأ موعػػػانل واتػػػ ا  مو تػػػتعار( 1999ينشػػػر أفكػػػارًم تػػػف ح اوػػػى موتخػػػاذؿ   حفػػػل نهايػػػة  ػػػاـ 

 ػف موكتابػة نها يػًا فػل أ   طبػحع أح حتػيلة ا ال يػة ب ػا  ه كرها بعف  رمر مػفمـ  تػيف ب نعػ
 . (2)موتل زيحففل ذوؾ مإلذم ة ح 

مهلل موعرم ػػػل   أي ػػػف  بيػػػ   ح ػػػف أبػػػرز مألتػػػ ا  مو تػػػتعار( موتػػػل كتػػػ  فيهػػػا موعػػػانل )  بػػػف   
 ػػػيـ   أبػػػح   ػػػار   أا مهلل  موع ػػػر    تػػػف خاوػػػف موعلػػػل     ػػػار خاوػػػف موعلػػػل   بكػػػر  لػػػل  بػػػف

ا   موتػا رم ل (   أ ػا أتػ ا  ز ال ػه مومػ  ييف موتػػل متػتعارها وكتاباتػه فهػل ص ) جػحمف مو طػػ
أطػػحمر بهجػػت   رمج ػػة  بػػحف      ػػف   ػػحف    بػػف موحهػػا  مونعي ػػل    نػػى تػػعيف   يحتػػؼ 

مهلل   خلػػػحف موػػػفمينل    مػػػط ى  موعػػػانل    ػػػذرم  موتػػػا رم ل    مػػػط ى كا ػػػؿ     يػػػف  بػػػف
 مهلل مو ظلـح    تيف موفجيلل     تف جحمف ( . مهلل    بف ك اؿ   أيح   بف

شػػر فػػل غيػػر  جلػػة حمػػ ي ة فػػل فمخػػؿ فنبػػات موعػػانل غزيػػرًم حمتػػت ر موػػففؽ مإلبػػفم ل وكتا   
 .(3)موعرمؽ حخارجه 

 
 المطبوعات العراقية التي كتب فيها العاني    
ي كػػػف تقتػػػيـ مو طبح ػػػات موتػػػل كتػػػ  فيهػػػا موعػػػانل  لػػػى  تػػػ يف يختػػػز ف موجهػػػف مإلنتػػػاجل    
 ا تيأتل صتجربة موعانل مو بف ة    ي  نشر فيها موع حف حموت قيؽ موم  ل   ك و

 ـ 2003أ _  طبح ات  ا  بؿ    
) مو ػػػحر(   موج هحريػػػة   موعػػػرمؽ   موقافتػػػية   أبنػػػا  مونػػػحر   مألنبػػػا  موجفيػػػف(   مومػػػ ؼ ص    

 .بابؿ   مإل الـ (  موشبا    مورممف   موتآخل   مو شرؽ   مورياض   نبض موشبا   
وطلبػػػة حموشػػػبا    ح ػػػل موع ػػػاؿ   ) مأل ػػػالـ   موطليعػػػة مألفبيػػػة   أوػػػؼ بػػػا    م ص مو جػػػالت   

 أت ار   موط حوة   كلكا ش ( .

                                                

/  17, افرتؼراء  29( نسرُح  1451انؼراَي , يمهرح أنرا تراء , ع )  :  يا خفي / فسر يفسرر تري يال, , حسرٍ يُظر -1

      . 31و : 1996تًاز / 

 . و2010/  8/ 18يقاتهح شخص ح أاراها انثاحث يغ حسٍ انؼاَي في ياو ا رتؼاء   -2

 انًصذر َفسه  -3
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 ـ2003  _  طبح ات  ا بعف    
نبػار موجفيػف   مويقظػة   جريػف(     مونهػار   مو شػرؽ   ) مإلت ػاف   موػرأ    مأل ص موم ؼ   

 ( . موز اف   مومباو   مومباو موجفيف   موعرمؽ   موتالـ   مو يا( موعرم ية   نفم  مو تتقبؿ
ف     جلػة مآلف   مو يػػا(   اموعرم يػة    جلػة  ت) موشػبكة   مألتػبح ية   مألح ػا ص مو جػالت   

ػػا  ) كرفيػػة (   مػػف  موخارجيػة   مومػػحت مآلخػػر   مومػػف ة   موتػػرم    موخطػح(    جلػػة  كر
 مإلنتانل   مو يا( موعرم ية   موعاوـ   ياهح ( 

ػػػ    (   ف ػػػف مومػػػ ؼ ص ) موقػػػفس موعػػػانل فهػػػل  ػػػف  ا مو طبح ػػػات موعربيػػػة موتػػػل نشػػػر فيهػػػا أ  
  جريػف( مورميػة موقطريػة    تيفمألرفني حموعر  مويـح مورأ  بل   مإلت اف مإل ارمتية   جريفتلر موع

 جلػة  /  جلػة ا ارمتيػة   مو شػاهير/ ( . أ ػا مو جػالت ص ) خليجػل  (جريف( كحيتية  )موتياتة 
 جلػػػة خليجيػػػة   كػػػؿ /لػػػة كحيتيػػػة   فيػػػحمف  ج/  جلػػػة  طريػػػة   مويقظػػػة / خليجيػػػة   مومػػػف  

  جلة خليجية ( ./ مألتر( 
حوعػؿ أهػػـ أتػػ ا  مأل  ػف( مومػػ  ية موتػػل كتبهػػا موعػانل فػػل مومػػ ؼ بن ػة موػػذكر  ػػا تػػيرف    

 ذكر  ص 
ا    ح ػػا خ ػػل ( فػػل  جلػػة أوػػؼ بػػا    ) ضػػربة جػػزم    ح مو ػػؽ أ ػػحؿ وكػػـ ( فػػل يػػ) أوػػؼ    

  ) مػػباو موخيػػر   ح فغػػفغات   ح بعيػػفًم  جلػػة موشػػبا   )  نػػف  كل ػػة ( فػػلجريػػف( موعػػرمؽ 
فػل جريػف( مومػباو موجفيػف   ) نػحم ـ (   ف موتياتة ( فل جريف( مومػباو  ) مػباو موخيػر (

فػػل  جلػػػة موشػػػبكة   ) أ  ػػر فػػػات  ( فػػػل  جلػػة مػػػف  موخارجيػػػة   ) ن ػػف هنػػػا ( فػػػل جريػػػف( 
فػػل  (  Stopيػػف ح جلػػة يػػاهح   )نبػػار موجفموػػرأ  حمأل تلجريػػف فػػل  ػػا يضػػ ؾ ( مإلت ػػاف   )

 موعرمؽ حجريف( مو يا( موعرم ية ( . تلجريف
ص ) جريػػف( مو ػػحر(    _ موعقػف نظػػاـ حفػؽ _ ح ػف مرتػػبط موعػانل باو  تتػػات مإل ال يػة موتاويػػة   

اذم ة مػحت موج ػاهير   جريػف( موعػرمؽ    جلػة أوػؼ بػا    جريػف( مومػباو   جريػف( مومػباو 
 ـ اوى مآلف . 2006كتابة فل موبيت  نذ  اـ موجفيف (   ح ف ت رغ ول

ػػػػػػػ     ؿ موعػػػػػػػانل فيهػػػػػػػػا مو تػػػػػػػ حوية   لػػػػػػػه  رمتػػػػػػػاًل مػػػػػػػ  يًا فػػػػػػػػل ح ػػػػػػػف مأل ػػػػػػػاكف موتػػػػػػػل ت   
مػػػحت  جلػػػة مو حنػػػه  ػػػفيركموج هحريػػػة   فضػػػاًل  ػػػف فػػػل جريػػػفتل موعػػػرمؽ ح  موعػػػرمؽ_كرفتػػػتاف

 مآلخر موكرفية فل ب فمف فل موح ت مو اول .
 ػػف موػػفرحع حموشػػهافمت   ػػفف لػػى  _  ػػف  حهبػػة ابفم يػػة فػػذ(ب ػػا ي تلكػػه  _  مػػؿ موعػػانل   

_ جا عػة  ـ كػاف أبرزهػا جػا ز( أفضػؿ كاتػ   قاوػة  ػف كليػة مإل ػالـ2003موتقفيرية بعف  ػاـ 
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 ػػف حزيػػر(  قػػحؽ مإلنتػػاف   ح ػػف  لتقػػى مونجػػؼ مو قػػافل   و ػػا ـ   حكػػذوؾ 2009 ػػاـ  ب ػػفمف
نقابة موم  ييف موعرم ييف ف ت    بػؿ مر  لى كحنه  ضح تقتي  له  ف هيبة ابفم ية     

شر نوكحنه  ضح ات اف موكتا  حمألفبا  موعرم ييف اذ تجفر مإلشار( اوى أف موعانل أفي   اص 
ـ   ويلػػة 1986ـ   مورجػػؿ مألتػطحر  1980خ ػس  جػا يع  ممػػية هػل ص ) تػػيف مألشػجار 

 ح ػػة جػػاهز( ـ ( حوػػه  ج2004ـ   ر مػػة مو ػػحت 2000ـ   موحوػػف موكبيػػر 1994رأس موتػػنة 
 . (1)ولطبع ت ت  نحمف ) موحوف مو بل (

                                                

 .و2011/  3/ 28 ا ثُ ٍيقاتهح شخص ح أاراها انثاحث يغ حسٍ انؼاَي في ياو  -1
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 منهج العاني في كتابة العمود الصحفي    
يستثمر  لعمرتتال لعيت_ ب ص هايتت   حفتًا يتت_ يًا رمهت ًل اتته _لثيتي تاثهتت  ص رمطيتا  لعال تت     

لع يرتي لإلامريتي عهمرتال سترا إلفجاز أته   ل  رته لعراتا تي لعجراري يتي عثه يت  ن ارته رفتا ث
 لعي_ ب . 

  )) ارتتتن حفتتتب ؛ _عتتتن  ف تتت (1)ستتتاعي  لعتثاهتتتيتثاهتتتي لعمرتتتال لعيتتت_ ب رتتته أيتتتم  أ متتتل  اث     
ارتتت_ل رتتتا عرستتتفا  افتتتل  (2)يستتتثلاب اث افتتت  العثه يتتتز حيتتت  ل ثتتت له لعرارهتتتي هاعررا ستتتي العثج هتتتي ((

اعتت_عن ل ثتت    (3) لعمتافب _يتتس يستتثا_ب لعتثاهتتي رتته اياعتت  _يفتتًا ارته رجثرتت  لعال تت  _يفتتًا  اتت 
ه اتتمن ر اهثتت  افتت  ترتتا ستتي ثب هفتتا لعه_تتس لعثمتت ى اهتت  رتتفي  لعمتتافب حتتب تثاهتتي لعمرتتال رتت

 لعه_س .
 ي ى لعمافب أه أرم رريزل  رفيج  را يهب :    
   تل ًل تهيت ًل رته لعتاريتليا لعستالل  ص ره لعفا_يي لعجار يي ي ام اه  لعف ل لعستاا  ايثهف ت1   

 لعت يهي هاهق لهثساري ر ة .
رتتتته أه ثيتتتن اعتتت  اتتتث    لعاضتتتا  اهستتتاطي لعر تتت لة لعثتتتب يص ارتتته _يتتتس لعه تتتي ثتتتاا  2   

ص هثماهي  ااريي  افل لعض ا ة ص ع ي حيي_ي سهيري رطمري ر  ن لعرسثايا  لعم احيي عه ا ئ
. 

ص رفان حضا  ره لعه ي ل لهيتي ال ستها  لع ييتب لفث تن اعت  أستها  لعمتافب ن اعيت_ل 3   
 ل  ضتتتره ن اعتتت_عن فتتتيتتت ى لإلامريتتتاه ل تتتتاليرياه أفتتت  اتتتا ه اتتته  تتتالفيه ع تتتثيم ل تاليريتتتي 

 ._لالفا 
حتب لعرالضتي  لعسياستيي لعثتب يرتته أه  اهسيراص ارل لعمافب اع  لع رز العثهريح لعا ب 4   

اهت  ثمتلل لعث ايتن اتتاه _عتن يتاح  ث حض ره لعفظام ا راز  ن اغاعهًا را ي ام لع رز العثهريح 
 ع  غطاً   افافيًا حب رالجيي لعسهطي  عته لع ا ئ يل ن را ا ل  لعسطا  .

اأرريتي  ن   لعمتافب ط ي تي لعتفرط لع_تتا ب ن أا يتياغي لعمرتال لع تا م اهت  _تايتيص ثهف  5   
لع_تايي لفيا ثاح  افي يه ن ل ان : افيا ا_لى ط ق اييان لع رزيتي . العمتافب : افيتا _ل  
  يري ثااي يي عال لع ا ئ الفسجار  ر  لعفص ن ار_ل ل ر  يثفاس  ر  اه يث  لع يييي .

                                                

/  15(االثٌييي  1863ػوود بالتوام , أهير الحلو , جريذة الصباح الجذيذ , ع ) 500يٌظر : ًقاط الحبر األخيرة /  -1

 شؤوى ػراقيت . 2م : 2010تشريي الثاًي / 

 . 204ػلى هاهش األدب والٌقذ , ػلي أدهن :  -2

 . 315يٌظر : الوذخل في في التحرير الصحفي :  -3
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ستهراه لعيتاعح  : رمتن ن يثاعاه ف ن أحتا   لع_يه هطانل  الل رهفب اه  اثرل لعمص يم6   
ن ارتا اايتتيي _ ي يتتي تتتاه العتتل أ_تتل أيتتل ا   حتب ر_هتتي لعجمي تت  اتتتاه غ يهتتًا اهتت  ايتت   

يمزى لعمال اي لل أغتافب ر_رتل اهتل لعارتا  عت_عن رمتن  ستااًا حتب _لتت ة  اً رم   اً رساعر اً اليم
هيتتتتا لعتميتتت  رتتتته   ن ارتتتته ل هطتتتان لواتتت يه زاجثتتتت  لعثتتتب _ر  ا _ثتتت  ثرفتتتت  عتتتا أفتتتت  أهتتتلعمتتتافب 

 ه  لا  لعرالطفي لعامهيي ن حب _يه تاه لعجز  ل اظم يثاع لعسههيا  اأر  لعثب تمي ًل را رم  
 حي  لا  لعهطاعي حيرمن هطًم سا_جًا ر هاهًا اه  أر   . را
أا  ص رتته ارتتا يتتزلن ص ي ن تتتاه را  تت  هاعضتتلص رتت_ لاتتان لعمتتافب اتتاعم لعتثاهتتي لعيتت_ ي7   

 . (1)فظام أا سهطي ن ا ل لفمتس _عن اه  فثاج  لعي_ ب
ايتتت ى لعمتتتافب أه رتتت_ل لعرتتتفي  ي_ تتتق رتتتلحيه ن ل ان : رتتتا لعايتتتان اعتتت  لع تتتا ئ هط ي تتتي    

رتافيتتتي إلراتتا ي لاه ارتافيتتتي ث_ليتتتل رتتت_  لعط ي تتتي ؛  فيتتتا _ ي تتتي غيتتت  راجتتتالة ن اثاضتتت  ع
 . (2)هتاث  ن العمافب : لع ل ة اه  لإل فاعلع  ليي ع

 ن ط يق ف ا_ اع  أغال  لعفص .يرم  اي ى لعه_س أه ر_ل لعرفي  ي ثح ر اعيق لع  ل ة ا    

                                                

 .م .2010/  8/  15ل _ل في يوم   هقابلت شخصيت أجراها الباحث هغ حسي الؼاًي -1

م , ًقالً 1990/  2/  28ؼاء هقابلت شخصيت أجراها الباحث ػادل هاشن الويالي هغ حسي الؼاًي , في يوم األرب -2

 م للباحث ًفسه .1988 – 1946ػي تطور الؼوود الصحفي في الصحافت الؼراقيت للفترة هي 
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 ةـتوطئ
نطالقعا  معن مىمدتيعا   اعلى صععدد التكعلدل الليع ّ,    الدراسةتعدُّ خصائص النَّصِّ منتقى    

 . ل  مبعاده في تقددم ذاتودىذا التكل سمات السعي  راء م على نح  قراءة المحت ى  س اء
 اٍع ععن منَّ الليَة )) تعبدٌر  زدادة علىالفن ن الصحفدة     ج ددةعن طردق اللية تتأدى      
فصعععاح ععععن خصعععائص القعععدم الجمالدعععة المسعععت طنة فعععي لمعنعععى الحقدقعععي ل جععع د اإنسعععان    ا  ا

فععععي سععععبدل ذرا لعععع اعال الععععذات مععععن خالليععععا م  علععععى مسععععاس الت اصععععل   1)خععع اص ال جعععع د   
 اإنساني . 

ا  منذ تفتقت الذىندة العربدَّة باحثة  في اإعجاز  ساد البحث اللي ّ, رؤى العلماء   فعاىتم     
 ن حصععر ن األقسععام  دبدنعع ن ال  دفععة  دفبالليععِة بلععل مسععت داتيا فراحعع ا ددععع ن الحععد د  دسععبّ 

 عن المزدة .
   ىذا دعنعي   2)حدَّ ٱبن جّني اللية بَأنَّيا )) مص ات دعّبُر بيا للُّ ق ٍم عن مغراديم    إذ   
 ت صدلدة.صيائدة  الن ادا الرامي اإمتمثل ال  3))) تعبدر  معبر عنو   منَّيا
دعرا   ىنر, س دت  ) ال تختلا رؤدة اليرب الحددثة عن ىذه الرؤدة )) فنرى البردطاني    

المؤتلفعععععة فعععععي للمعععععات   ) التعبدعععععر ععععععن األفلعععععار ب اسعععععطة األصععععع ات اللالمدعععععةالليععععة بأنَّيعععععا   
 سعععدلة إنسعععاندة خالصعععة لت صعععدل األفلعععار  رد سعععابدر   دععععرا الليعععة بأنَّيعععا   األمردلعععي ) اد ا

 .  4)االنفعاالت  الرغبات عن طردق ن ام من الرم ز التي تصدر بطردقة إراددة     
  خصائص   ائفيا اللي , الحددث خلَق بحثا  جادا  ح ل ماىدة اللية   الجلي منَّ الدرس    
  الليعة  _مجرد بثيا عند تتالكى  التي تبدد   _ فالدر, بدن   دفة اللية الت اصلدة قد مدَّزلف

 .  5)لقارة في النف سا األدبدة
 دَ )) بعععز و نععع ر الليعععة دععع م  ِجععع ا دجرنعععا إلعععى د ر الليعععة االجتمعععاعي فعععي من ىعععذا الت صعععد   

فعرد  المجتمعو  تلقعى ذلك الكع ر العذ, انعدمال خاللعو ال  6)الكع ر االجتماعي عند اإنسان   
 فأصبحت اللية مداة للتفلدر   سدلة للتعبدر .  7)لل تراث األمة

                                                

 . 7" انجًاني في فهسفة انكالو " , يُير انحافظ :  انىعي انهغىي -2

 . 33/ 2انخصائص , تح  يحًذ عهي انُجار :  -1

 .  11انبحث انهغىي عُذ إخىاٌ انصفا , د. أبى انسعىد انفخراَي :  -3

 .  11انًصذر َفسه :  -4

 . 21حىر (  ي 14يُظر : انتذاونية فرَاَذ هانيٍ , ت وبا  يحًذ , يجهة فكر وَقذ : ع )  -5

 . 38أسس عهى انهغة , ياريى ياي , ت  د. أحًذ يختار عًر :  -6

 . 7د أحًذ انسيذ : ىشؤوٌ نغىية , د. يحً يُظر:-7
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ث رة تخ ن سلط دة اللية على كلل   ترا و   بارت  )اللية األدبدة فيي _ لما درى _ ممَّا    
  فالليععة سععددة العالقععات  محرلععة العععالم مععن جيععة ت اصععلدة   1)  دائمععة  دقصععد بععذلك   الععنص

 .   2)اجتماعدة  ىي مددا  تديء العالم من جية مدبدة إبداعدة
ليتُو اإبداعدة في  دباكر القرَّاء ب الل مدبدة  العم د الصحفي من ىذدن الملمحدن دجترح      

إصياء   فمن سمات العمع د الصعحفي اللي دعة   الح اردعة  الليعة مقل كفافة االنسداب تدغدو 
ثا رة البسعاطة فعي الذاتدة  السي لة المقتربة من العامة  الجماىدردة من حدث حسن الصداغة  ا 

فدععال  ععععن الت صععدل  التعععأثدر اللعععذدن   3)دةإ يعععار ج انععب طردفعععة  مسعععلِّ  إبععداء  جيعععة ن ععر م 
 .دمثالن في ليتو 

سععم بععو العمعع د الصععحفي مععن حدععث بسععاطة الطععرح مععو سععي لة الترالدععب فاألسععل ب الععذ, دت   
 الركاقة    تأتي ما مملن   اللطا      اإدناس    د حال )) بع ا  از نمم جعلو جماىدر, الفيم

م  اليرابعة فععي األسععل ب   م  المباليعة فععي التعمععق  عععر التق  ععن صععفات التعععالي علعى القععرَّاء 
 .  4)تقبلو طبدعة الصحا بحال من األح ال    الذ, ال

 السمة الت صدلدة للعم د الصحفي )) ترتبط برؤدة اللاتب اللي دة في االتصال بالجماىدر    
 بلعع و الميدمنععات   5)التععي تحجععب التعبدععر المباكععر مععن جيععة مخععرى    مععن جيععة    بععال ر ا

ععاني فعي إنتعاج نعص تعدا لي فعرا علعى الدراسعة التععرا علعى  بدة المعبعرة ععن رؤدعة الاألسل
معن ال اىرة اللي دة التي تمثليا بندتو .  بما منَّ ال اىرة اللي دة )) بنعاء فعلعي بيندسعة الع عي 

لععا األجدععال مخت للعع ندععز خصععائص التعامععل  مكععلالو المفارقععة خععالل التجربععة الذاتدععة التععي تم
ُعععدَّْت البندععة قعع ل البندععة عدنيععا ألنَّيععا تصععل بععدن المعععاني الرمزدععة لل جععدان لمععا   6)المتعاقبععة   
 .  7)درى سابدر

                                                

 . 24ذ انعاني , يجهة فكر وَقذ , يحىر بيُظر : انسهطة وانهغة , بارت , ت عبذ انسالو بُع -2

 .  19 –18يُظر : انهغة واألسهىب , عذَاٌ بٍ رريم :  -1

 . 462انصحافة انيىو تطىرها وتطبيقاتها انعًهية , تىياس بيري , ت يرواٌ انجابري : :  يُظر -3

 . 189انًذخم في فٍ انتحرير انصحفي :  -4

 . 221فٍ انًقال انصحفي :  -5

 . 23انىعي انهغىي " انجًاني في فهسفة انكالو " :  -6

 . 51يُظر : انهغة واألسهىب :  -7
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 مععن ىععذا المنطلععق اقترحععت الدراسععة فععي ىععذا الفصععل دراسععة العنعع ان ل نععو بندععة دالععة بعععد    
 التعي مدَّاىعا متصعال  من ثمَّ إبانعة ال  عائا استليام القاعدة لل ل ج إلى تحلدلو معجمدَّا   ترلدبدَّا    

ل  تجسععد النصععي لدبعدن د ر الجملععة مععن م   المبحععث الثععاني دلعال للبنصعو _ ىععذا _ لمبحعث م َّ
م دعععيا السععداقي  مثرىععا فععي انسععجام الععنص  كععد م اصععره  اتسععاق مل ناتععو   اقتنععاص تحدععث 

ا  بعن انععو  مل ناتععو الداخلدععة  التععي تععزعم تقععددم رؤدععة تكععمل الععنص مرتبطععليععا  ّطععأالم  ال عع اىر 
 الخارجدة _ لالم قا المنتال لو _ سدلكا عن قدمة النص إزاَء اللية فالعم د الصحفي لما 

رتبعاط ل نيعا االل_ نخال _ بندة لي دة ليا عالميا الخاص  عالئعق ترالبدعة خاصعة تنعأى ععن ا
    .  في ذاتياع الم منسجمة 
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ل                                 المبحث األوَّ
 العنوان بنية دالة                           

للبنيػ  اللوكيػ  للوةػكد اليػحفي  ريػاتحفيستدعي استشراؼ النص قرائيان , في إطػار إقاةػ     
 التيػػادـ_ بهػدؼ اسػتءبلم ةمػاةف  ػذب البنيػ  بةتءسػػداتها اإلبداعيػ  كالةورفيػ  _ ةػف ال ػارئ 

 بأكؿ عتب  ةف عتبات النص ك ي الونكاف . 
ؿ لتيػػػػكراتن االنطباعيػػػػ  كالباحيػػػػ  الن ديػػػػ  , إذ يةيٌػػػػ خال ػػػػان تشػػػػٌمؿ _  ػػػػذب الوتبػػػػ  _ ةلةحػػػػان    

النص األيلي كظيف  كدالل  , الختزالن ةا يبػكح بػن الػنص كالةبػدع  يءايؿالونكاف بودان نييَّان 
كدان لدل الةؤلؼ , رغـ مكف أيَّػ  قػرامة ةهةػا أك حتى ةا ينكم البلشوكر قكلن , كلـ يمف ة ي

ى فػػي الوةػػكد اليػػحفي اإلحاطػػ  بةراةػػي الةنػػتل , فللونػػكاف أدكاره شػػتٌ  تسػػتطي  ال … مانػػت 
 . مةا سيأتي

 
 التتبع الزمني لمعنوان    
ؿ ٱبيدد     لتةاس التتب  الزةني لةيطلح الونكاف كتناةي داللتن عيدَّ )) ةيطلح " قرآف " أكَّ

سػػـ ءػػنس داؿ علػػى المػػبلـ الةيوًءػػز الةينػػزَّؿ علػػػى ٱفػػرغـ مكنػػن  .الحضػػارة اإلسػػبلةي  عنػػكاف 
طالػػػت أسػػػةام السػػػكر , مةػػػا كيػػػفت بهػػػا المتػػػب   1)ف ػػػد كيػػػؼ بداللػػػ  عنكانيػػػ    … النبػػػي 

 السةاكي  األخرل .
خشػػػػي  التباسػػػػن بالمتػػػػب السػػػػةاكي  التفريػػػػؽ  التسػػػػةي   ػػػػي فلػػػػئف مانػػػػت كاحػػػػدة ةػػػػف غايػػػػات   

بةءػرد طرحػن تيػرؼ النظػر إليػن تل ػي انن ترامةػان ةورفيػان فػي ذ نيػ  ال د خلؽ عنك ف  2)األخرل
 في األذف .

كيبػدك أفَّ الشػور الوربػي طيلػ  خةسػػ  عشػر قرنػان أك يزيػد لػػـ توػرؼ قيػائدب الونػكاف , كةػػا    
, كعلػ  ذلػؾ توػكد   3)الوػذاةيإاٌل ةحامػاة للوػرب مةػا ييػؼ  الحديث كءكد الونكاف في شورنا

, حػائبلن دكف كءػكد عنػكاف لهػاي ػؼ  ػذا  مأنةػا دد الةكضكعات فػي ال يػيدة الكاحػدة , إلى تو
, كقػػػػػػػػد تمػػػػػػػػكف رغبػػػػػػػػ  الوربػػػػػػػػي  فَّ األحػػػػػػػػداث الةكاءهػػػػػػػػ  إلل ائهػػػػػػػػا تػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػى انوداةػػػػػػػػنأك إ

                                                

 - كزوىثرأ )  5ع  رطوى  َاوبو انوُىَوخ فوٍ انةقبفوخ اةضو يُخ :… قراءح فٍ عُىاٌ يب صُف فٍ انذذَث وانقرآٌ  -1

 دَطًجر ( , د. يذًذ جكُت .

                                                                              WWW. Hiremagazine. Comرب َخ ودضب ح 

 .  64: عهى انوُىَخ , عجذ انقبد   دُى :  َُار -2

 . 216هللا انغذايٍ :  َُار : انخطُئخ وانزكفُر , عجذ -3
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طػػػبلؽ إبداعػػػن سػػػببان فػػػي ذلػػػؾ التحػػػررفػػي  اـ طػػػرح ال يػػػيدة كالػػػذم يونينػػػا فضػػبلن عػػػف ة ػػػ  1)كا 
بػػػػؿ إفَّ بوػػػػض ال يػػػػائد حةلػػػػت أسػػػػةامن تسػػػػةى بةطالوهػػػػا  كرغػػػػـ ذلػػػػؾ نءػػػػد ال يػػػػائد… عنهػػػػا
   .  2)ةوين 

ػػػا عنكنػػػ  الةؤلفػػػات " النيريػػػ  " ةنػػػذ عيػػػر      امات اليػػػياغ ضػػػالتػػػدكيف فلػػػـ تخػػػرج إلػػػى ف أةَّ
الفنيػػ  فػػػ )) الوالػػب علػػى عنػػكاف  ػػذب الةرحلػػ   ػػك الطػػاب  التػػداكلي الراةػػي إلػػى التسػػهيؿ علػػى 

 .  3)ة  ربطن بالةيدر الةتةيؿ باسـ الةؤلؼ   الراغب في التورؼ على الةضةكف , 
ك     الوناكيف بت ريريتهػا , فنءػد متػاب ) الشػور كالشػورام   يفضػح ةضػةكنن  احتفظتإذ    

) اليناعتيف   يشير إلى يناع  الشور كالنير ك ي عناكيف تءنيسي  ال تنػأل عػف ةتناكالتهػا 
التفػػػػنف بيػػػػياغتن , لمػػػػف عنكانػػػػان الةنتءػػػػ  ةػػػػف ناحيػػػػ  فضػػػػح الةضػػػػةكف كالداللػػػػ  عليػػػػن دكف 

 ؽ الةةكب بفني  شفاف  .زكةيات كس ط الزند يستدعي االستوبلمالل
ػػف ػػد شػػهدت بكنػػا_ ع حفي أةػػا الونكنػػ  اليػػ    بطبيوتػػن  الةتوػػالؽا ت ػػدـ _ ةػػ  تطػػكر الػػنص ةَّ

باشػمالي  الحيػػاة فػي الويػػر الحػديث , رغػػـ أنَّػن )) لػػـ يمػف لليػػحؼ الوربيػ  إلػػى كقػت قريػػب 
 .  4)   الورض كالتحريرعناي  بالونكاف ةف حيث مبير 
فخبػر     تدؿُّ على نفسها , كيوني النظر إليها قرامة الػنص ,  لوريضاف د مانت الوناكيف    

  5)بػداكة اليػحاف  الوربيػ لوش ها كةا ةايؿ مانػت عنكانػات سػائدة حيػث  متةانان تلةيذة انتحرت 
 ف  ػارت يحيػلبل تةاـ بن , ف د تباليحاف  الوربي  كلءت ةبمران  أفٌ في حيف 

The world New - york    لػػ) بػكلزر   ةػ  ءريػدةThe Jourual New - york    (لػػ
, كماف اليحفياف المبيراف يتنافساف بأةكر شتى ـ 3981 – 3981ذلؾ ةابيف سن   رست   

 .  6)ةف بينها الونكاف

                                                

 . 72,  71,  70َُار : عهى انوُىَخ :  -1

 .   76َُار : انًصذ  َفطه  :  -2

 قراءح فٍ عُىاٌ يب صُف فٍ انذذَث وانقرآٌ .  -3

 . 157انًذخم فٍ فٍ انزذرَر انصذفٍ :  -4

 . 160ار : أزيخ انضًُر انصذفٍ , د. عجذ انهطُف دًسح : َُ -5

 . 116 - 115َُار : انًصذ  َفطه :  -6
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بػؿ   1)األلكاف كحءـ الخط كالءذب الةونكم ان تيةيةيَّان تتداخؿ بنةف  نا أيبح الونكاف فنٌ    
)) الكحػػدة الفنيػػ   , إذ أنَّػػن  2)ز ػػاغػػدا _ فػػي ةيػػداف اليػػحاف  _ علةػػان ةفسػػران يػػركج للةػػادة كيةيٌ 

قائة   … كحدة لوكي  … كفي إطار اللو  عيدَّ )) مؿُّ ءزمو ةف الونكاف  3)التحريري  األكلى   
 .  4)بذاتها   

 
 الغربي  العنوان في التناول   
ا تةػػػاـ البػػػاحييف فػػػي الػػػنص نفسػػػن , ف ػػػد أحمػػػـ الن ػػػاد  يػػػكازملػػػئف شػػػوؿ الونػػػكاف ا تةاةػػػان    

دالليػان يءػب أف علةان يياقؼ إبداعػن ةورفيػان فوػدا )) يشػمؿ ةرتمػزان  حتى أيبحالوربيكف تناكلن 
,  ةمفد لوكم ةزب بأعلى اقتيايتنبن علين فوؿ التل ي بكيفن أعلى سلط  تلؽ ةةمن  , كلتةيٌ 

لػى   الةرسػؿ   كالمتنازب بوبلقات إ لى النص كا  مةػا   5)حالي  ) ة يدي    حرة إلى الوالـ , كا 
 يرل أندرين ةارتنين .

الحدييػ  فسػةي " علػـ  ائي يلسيةاؽ ةيطلح الونكن  _ مولـو _ ةف قبؿ الة اربات طلً كل د أي    
النص الةكازم أك عتبات الػنص الونكن  " كماف رائدب " ليك  كؾ " كأطلؽ علين ءيرار ءينيت 

 .  6)تي أ ةيتن مكنن يشوؿ ةنط   استراتيءي  في عةلي  التل ي, كتأ
ك ػذا  /*]مػذا ك ةربػؾأحيانػان أ *]مػذا مكنن ةءةكع ةو د , عنير ةهـ… ءهاز الونكن  )إفَّ )   

ػػدَّ ؛ كلػذلؾ   7)التو يػد لػيس لطكلػػن كقيػرب , كلمػػف ةػردب ةػػدل قػدرتنا علػػى تحليلػن كتأكيلػػن     عي
يتسػلح … اربػ  الػنص األدبػي الونكاف في الدراسات الوربي  )) ةيطلحان إءرائيان ناءحػان فػي ة 

 .  8)  وةي   , ب يد استنطاقها كتأكيلهاغكار النص الأالةحلؿ للكلكج إلى بن 

                                                

 . 120َُار : أزيخ انضًُر انصذفٍ :  -1

 .  299_  298َُار : فُىٌ انزذرَر انصذفٍ ثٍُ انُارَخ وانزطجُق , د. يذًىد ادهى :  -2

 . 298انًصذ  َفطه  :  -3

 .  165انصذفٍ : انًذخم فٍ فٍ انزذرَر  -4

 يقبالد " ضًُُبء انوُىاٌ " , د. ثطبو قطىش .    -5

             WWW . alrawya . com / Tajib – magalat . Tajarib – magalat – 1. htm  http :// 

, وَُاور : عزجوبد ) جُورا  جُُُوذ يوٍ انوُ   نوً  91َُار : انجذاَخ فٍ انوُ  انروايوٍ , صوذوو َوى  انوذٍَ :  -6

 .   66ُبص ( , عجذ انذق ثهوبثذ : انً

 انصىاة ) يجًىعبً يوقذاً , يرثكبً( . * 

 . 65عزجبد  :  -7

صوبنخ انيوُخ , يُزوذي انًقوبالد ا دثُوخ وانًكزجووخ  دفُضووخانوُوىاٌ فوٍ يجًىعوخ انًوذفص ا صوفر , د.  ىطُقُبًضوُ -8

 ا دثُخ انًزكبيهخ . 

http :// Forun .Stop 55 . Com / 27087 . h   htm .  
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ةبرتػػك ايمػػك )) ةفتاحػػان تأكيليػػان يسػػوى إلػػى ربػػط ال ػػارئ بنسػػيل الػػنص الػػداخلي ب إكبهػػذا عػػدٌ    
تمنا ن عػػف طريػػؽ بوػػد اسػػ  1)عليػػن    رٌ ةػػءي ربطػػان يءوػػؿ ةػػف الونػػكاف الءسػػر الػػذم يكالخػػار 

 شهارم للفهـ .اللو  الةستكل اال
ذ     فػػَّفَّ ءيػػرار ءينيػػت يػػرل أفَّ  ,ل ػػان للتشػػميؿ اللوػػكم للػػنص اونػػكاف ةوءػػاف مػػك يف ال يوػػدُّ كا 

نيػػت للونػػكاف كةػػا كرغػػـ نءاعػػ  دراسػػ  ءي  2)الونػػكاف ذك بنيػػ  دالػػ  ةرتبطػػ  بخيكيػػي  الوةػػؿ
, إاٌل أفَّ   3)كليك ػكؾ   مةختيػيف بهػذا اليػددأيارب ةف ميفيات ال رامة ةناقشػان ) ملػكد دكشػي 

ليك ػكؾ الةؤسػس الرايػد لبنػى الونػكاف ككظائفػػن كداللتػن فػالونكاف لديػن )) ةءةكعػ  الوبلةػػات 
توينن , اللساني  , ةف ملةات كءةؿ , كحتى نيكص قد تظهر على رأس النص لتدؿ علين ك 

ك ػػك بػػذلؾ يشػػير إلػػى البنيػػ  اللوكيػػ    4)تشػػير لةحتػػكاب الملػػي كلتءػػذب ءةهػػكرب الةسػػتهدؼ   
شار يالخال   للونكاف كةا تدؿ علين توي الونػكاف ))  فَّ ألذلػؾ تؤدم إلػى ءػذب الءةهػكر ؛تن انا كا 

 مةا ي كؿ ركالف بارت .   5)ك ال ارئ لل رامة   يفتح شهي  الةتل ي أ
ةػػػؿ البحػػػث ريػػػدان ةتكاضػػػوان حػػػكؿ  كيػػػ  الونػػػكاف التػػػي تنحيػػػر بػػػيف قيػػػد تحكةػػػف  نػػػا ي   

 الماتب لن كرؤي  الةتل ي تحت سلط  الءذب كاإلغرام . 
 
 الحديثالعنوان في التناول العربي    
الدراسػات الوربيػ  للونػكاف , فالدارسػكف  فػيالوربػي  بالتػأييرب اليكاب إذا قلنػا نءانال لولَّنا   

د تنظيػر الوػرب إزامىب علػى اءرائػي ت ريبػي أعػي  البحث في الونػكاف بشػمؿو إةنط  الورب قاربكا
 نحك أسهـ في االتساع الةنشط لةرءويات الترسيخ الةولكةاتي  الةتيل  بن . 

ةنت يػان      ))   7)   التويػيفك  كيخلػص فػي )) اإلحالػ  6)طؽ الفراغ   ةفنءد الونكاف )) يس   
      )) بنيػػػػػ  ةختزلػػػػػ   بكيػػػػػفن  8)ي يحتكيهػػػػػا الػػػػػنص   )) أطػػػػػار ةرءػػػػػ  لتأكيػػػػػؿ الةولكةػػػػػات التػػػػػ

أير حتػػػػى فػػػػي التوػػػػػابير , إفَّ  ػػػػذا التػػػػػ  9)تختػػػػػزؿ نيػػػػها    … ةتةايلػػػػ  دالليػػػػان  … كةميفػػػػ  
                                                

 . 67:  2006( َىنُى  /  47زكرَب ثبير انقصصُخ , يفُذ َجى ,  يجهخ " َسوي " عًبٌ ع )  رجرثخ انوُىَخ فٍ -1

 َُار : انًصذ  َفطه . -2

 . 67َُار : عزجبد :  -3

 . 67انًصذ  َفطه :  -4

 . 70انجذاَخ فٍ انُ  انروايٍ :  -5

 . 59انوزجخ انُصُخ ( د. خبنذ دطٍُ : فٍ َارَخ انوُىاٌ ) يغبيرح رأوَهُخ فٍ شؤوٌ  -6

 يقبالد " ضًُُبء انوُىاٌ ".  -7

 .  274َذى َارَخ جذَذح نألدة انًقب ٌ " انجذث عٍ انُارَخ " , د. أدًذ عجذ انوسَس :  -8

 . 71انجذاَخ فٍ انُ  انروايٍ :  -1
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إحالػػ  اندريػػن ةارتنييػػن , كتويػػيف ليك ػػكؾ كةفتػػاح اةبرتػػك ايمػػك مةػػا كالةفػػا يـ كالبنػػى يسػػتدعي 
 لورب . ت دـ , كلسنا بيدد ذلؾ سكل فهـ الونكاف عند ا

فَّ الونػػكاف بالنسػػب  للػػنص  ػػك عبػػارة عػػف تطبيػػؽ لتيػػكر عبلقػػ  الضػػيام بالشػػةس موبلقػػ  إ   
نص لتػػؤدم الونػػكاف بنيػػن انتةػػامن ناسػػخان لةةايلتػػن فهػػك )) عبلةػػ  لوكيػػ  تتةكقػػ  فػػي كاءهػػ  الػػ

يكي افي خاص سنطلكءي  النص كةحتكاب كتداكليتن في إطار سةءةكع  ةف الكظائؼ تخص ا
 مةا يرل د. خالد حسيف .   1)  بالةمتكب 

كبةػػا تةتلمػػن ةنط ػػ  الونػػكاف ةػػف اقتيػػاد لوػػكم عػػدت )) الةنط ػػ  األكلػػى بيػػريان كدالليػػان ,    
ضػػكم ذلػػؾ تلػػؾ الةنط ػػ  التػػي يحػػدث فيهػػا التيػػادـ األكؿ بػػيف ال ػػارئ كالوةػػؿ األدبػػي , كفػػي 

ؿ األدبي كةنحن ةفاتيح اةتلمت  ذب الوناير كظيف  خطرة  ي قيادة ال ارئ إلى ءورافي  الوة
ضامة ةءا لن     .  2)استمشافن كا 

ضػامة بارعػ  كغاةضػ   لنصكيودَّب د. علي ءوفر الوبلؽ )) ةدخبلن إلى عةارة ا     نئػبهاالكا 
إذ يتداخؿ ةػ  الػنص فػي عبلقػ  تماةليػ  كترابطيػ  األكؿ يولػف كاليػاني  3)كةةراتن الةتشابم    

)) فهك ةاضو في سياؽ الوتبات األخرل   4)ران كةحفزان يفسر إلى درء  إعادة إنتاج النص ةشه
كبن تتأير بني  الػنص إلين تشد خيكط النص … ك ي ملها ت ترح ةسارات التل ي  … األخرل 

 بفتح ةواليؽ النص .  5)كآلي  است بالن   
ةةػػا يءولػػن يوػػاير الػػنص مأنةػػا يػػكحي   6)كقػػد تخيػػب آةػػاؿ ال ػػارئ بمسػػر أفػػؽ  ػػذا التكقػػ    

مسر  ذا التكق  ال ينبئ  الماتب اإلبداعي  ةف حيث االنمسار كخبلفن , إاٌل أفَّ بازدكاءي  ركح 
باست بللي  الونكاف عف النص إذ أنَّن )) بني  يورل ال توةؿ باسػت بلؿ تػاـ عػف البنيػ  المبػرل 

 .  7)التي تحتها   

                                                

 . 78  - 77َارَخ انوُىاٌ :  فٍ -2

 . 91انجذاَخ فٍ انُ  انروايٍ :  -3

 . 100:  97ضُخ  23ج  – 6ورَخ انرواَخ , د. عهٍ جوفر انو و , يجهخ ع يبد فٍ انُقذ , جذح يج ش -4

 , أ . دطٍُ فُ نٍ . بيُخثُُخ انطرد فٍ  واَخ انسنسال , انصفخ انيجُخ انًزخفٍ يقب ثخ ضًُُ َُار : -5

hittp : // www. Khayma . Com / Wattar / Litere   

 نرواَخ انطوىدَخ , د. دطٍ يذًذ انُوًٍُ , يُزذي انذىا  واةثذاع .ثُُخ انوُىاٌ فٍ ا -6

hittp : // www . Menber  

 .  106 – 105انذضى  وانغُبة فٍ شورَخ انُ  ا دثٍ , أ.د. ضًُر انخهُم :  بدَُار : ع ق -7

 . 9د عجذ انىهبة : ىثرَب انُ  " يذخم نذ اضخ انوُىاٌ انقصصٍ " , يذً -8
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تتشػػيأ فػػي فضػػام ةتوػػدد األبوػػاد غيػػر ةتنػػا ي الةبلةػػح  نؼ _ الونػػكاف بأنَّػػوػػرٌ ةػػف  نػػا _ ني    
قبليػػ  الػػنص أك ةػػا بوديتػػن  بةػػا سػػكام ةػػا تولػػؽ ةنهػػاأنظةتػػن الدالليػػ  اسػػتراتيءيات ال ةتنا يػػ  
 ال رائي  التي تحيؿ إلى نفس الفضام . 

    
 وظائف العنوان    
فَّ قرامة النص تةيؿ ةدلكؿ  ذب البني  كل د حدد ءينيت أرب  لةا ماف الونكاف بني  دال  , فَّ   

 يتخذ ا البحث أداة لبياف كظائؼ عنكاف الوةكد ك ذب الكظائؼ  ي :  كظائؼ للونكاف
 
بػػيف  ةتراكحػػ  ز الػػنص ليتداكلػػن ال ػػرامكي  , تةٌيػػة: ك ػػي كظيفػػ  تسػػ _ الوظيفةةة التعيينيةةة1   

))  ػي أميػر الكظػائؼ شػيكعان كانتشػاران بػؿ ك  1)خبػاركالبنام الرةزم كالتضػاد لتػؤدم اإلالةءاز 
 , إذ افَّ كءكديتها سيادي  .   2)عنكاف   يماد يخلك ةنها أم  ال
: ك ػػػي كظيفػػػ  إيحائيػػػ  _ مةػػػا يسػػػةيها ءينيػػػت _ تيػػػؼ الػػػنص _ الوظيفةةةة الوةةةةفية 2   

يحا  3)  …   كخبريػػػػان ) الػػػػنص  ػػػػك … ) يتحػػػػدث عػػػػف  ةكضػػػػكعاتيان   ػػػػا األسػػػػلكبي يي ػػػػؼ ؤ كا 
 .  4)ن ال ارئ كيمشؼ عف حري  الةرسؿ لذلؾ يح ؽ الونكاف عبر ا أمبر ةردكدي  ةةم

: كتيػػػػػاحب الكظيفػػػػػ  الكيػػػػػفي  مةػػػػػا انهػػػػػا تحةػػػػػؿ _ الوظيفةةةةةة الد_ليةةةةةة _ ا يحائيةةةةةة 3   
ع فػػي إطػػار داللػػي ال قيػػدم ذم قػػيـ ظنيػػ  يشػػكبها اإليحػػام كالتلةػػيح بػػدى لكءيػػ  الػػنص الةي يك أيد

 .  5)ة  اإليءاز اللوكم
غػػرامن فػػي ال ػػارئ ءػػذب : كيػػراد بهػػا الكظيفػػ  التػػي تحػػدثي  ا غرائيةةة_ الوظيفةةة 4     ان كتشػػكي ان كا 
  6)أفَّ نءاعتهػػػا ةشػػػمكؾ بهػػػا فهػػػي توتةػػػد علػػػى ذكؽ الةتل ػػػي ءينيػػػت كيػػػرلالػػػنص إلػػػى  بشػػػدٌ ي

              الي افي  التي تةارس سلط  التءلي كالتوتيـ . كةرءويتن

                                                

 . 81 – 78زجبد : َُار : ع -1

 . 55عهى انوُىَخ :  -2

 . 83 – 82:  َُار : عزجبد -3

 .  56َُار : عهى انوُىَخ :  -4

 . 88 – 87. و َُار : عزجبد :  57انًصذ  َفطه : َُار :  -5

 .  88:  َُار : عزجبد -6
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 لى يبلي  أقساـ : عكي سـ ءيرار ءينيت الونكاف    
 الونكاف األساس أك الرئيس . أكالن:   
 الونكاف الفرعي . ان:ياني   
 .  1)ر الءنسيشالةؤ  ياليان:   
تءػػاكز الةؤشػػر الءنسػػي مكنػػن يشػػير إلػػى ءػػنس الػػنص النػػكعي , فػػالوةكد اليػػحفي  ػػك كب   

كخيكييتن في متابػ  الونػكاف ءولػت ةنػن يتطلػب ةهػارة كذكقػان   2)أحد أنكاع الة اؿ اليحفي
 نػني إإذ   4)ير ةف يبلحيتن لفف آخر   ةا ييلح لفف أم… ؛ ألفَّ )) ةف الونكانات   3)خايان 

 .  5))) أيبح ةكءهان أكليان لل رامة يسهـ في لفت نظر ال ارئ إلى النص    نني إ
ةػػا ءوػػؿ ةنػػن يػػحفيان ذا  يبػػ  ةبػػالونكاف _ فضػػبلن عػػف الوةػػكد _  ىونػػكلوػػؿَّ الوػػاني مػػاف يي    

كيءػػػذب  ؿسػػػتةييأسػػػلكب الونػػػكاف لديػػػن يوػػػازؿ ةػػػا يوتةػػػؿ ذاتػػػن الخبلقػػػ  ,  حيػػػث أفٌ , إبداعيػػػ  
إلػػى عنػػكاف عةػػكدب اليػػحفي , لةػػا يةتلمػػن ةػػف ت نيػػ  تػػداعب إحسػػاس الةتل ػػي بةءػػرد النظػػر 

ك ذا ةا يطةػح البحػث إليػن ل ػرامة حتى تو لف كءه  نظرب كتوير رأين بسحر عءيب  بلةي , 
اإلشػارة  , كالتأييري  عةكةان بودالونكاف الرئيس كالفرعي لةورف  بنيتن اللوكي  كداللتها التداكلي  

 إلى كظائؼ الونكاف . 
 
 العنوان الخارجي أو الرئيس : أوً_ :   
كالػػنص  يتسػكر خبللػػن الةبػدع ان ز ٌيػػحك , لوةػػكد اليػحفيل ان ييوػد الونػػكاف الخػارءي يػػدل نيػ   
   ةرمزيػ  ]         … ران الست بللن الميػاني كتحكلػن فػي)) النكع يكحي بملي  تةييلي  نظ ك ذا
  بديلػ  للنيػكص التػي تخترقهػػا كأكليػ  ذات داللػ  مبػػرل دالػ  , كنػكاة داللػ كنػ  إلػى عبلقػ الون

؛ ذلؾ ألفَّ الونكاف الرئيس بةا ينةاز بن  6)ةبنى كةونى , كتشمؿ ءةاع الةبنى الداللي لها   
بن ةف است رار كيبات يوبر عف )) سلط  النص ككاءهتن اإلعبلةي  , فضبلن عف مكنن كسيل  

 بشمؿ عاـ .  7)   غةكضن لةسا ة  في فؾللمشؼ عف طبيو  النص كا
                                                

 . 89عزجبد : َُار :  -1

 .  336شرف :  َُار : ا ضبنُت انفُُخ فٍ انزذرَر انصذفٍ , عجذ انوسَس -2

 .  161َُار : انًذخم فٍ فٍ انزذرَر انصذفٍ :  -3

 .  303فُىٌ انزذرَر انصذفٍ , ثٍُ انُارَخ وانزطجُق :  -4

 . 84جًبنُبد انًقبنخ عُذ انذكزى  عهٍ جىاد انطبهر ) و اء ا فق ا دثٍ يةبالً ( , د. فبضم عجىد انزًًٍُ :  -5

 .  نًذفص ا صفر "ضًُىطُقُب انوُىاٌ فٍ يجًىعخ " ا -6

 .   88:  199(  46يجهخ انكريم , ع )   انُ  انًىازٌ نهرواَخ " اضزرارُجُخ انوُىاٌ " شوُت دهُفٍ , -1
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علػػػى سػػػبيؿ الةسػػػتكل  اإفَّ األبوػػػاد اإلبداعيػػػ  الءةاليػػػ  التػػػي ةنحػػػت الوةػػػكد االسػػػتظبلؿ بهػػػ   
الونػكاف _  الخارءي للونكاف الػرئيس أعطػت االرتدادانوماس ال ار لءذكر الدالالت ةف خبلؿ 

الونػكاف علػى أميػر ةػف عةػكد الشػةكؿ )) كيػتـ ذلػؾ باةتػداد  فاعلي غير ةنفيؿ عف نين _ 
  (1  . 
ؿ الونكاف الخػارءي عنػد حسػف الوػاني _ فػي أعةدتػن اليػحفي  _ فضػامن يػؤةـ بػن ل د شمٌ ك    

كحػػدات الػػنص يػػػداعب بػػن ةشػػاعر ال ػػػرام كفنيػػات يػػياغ  الوةػػػكد , حيػػث )) إفَّ اسػػػتراتيءي  
النفسي    كاستيحاماتن  ي  كعلى ةرءويتن االيدلكءي ] لدين   توتةد على رؤاب الفمر … التسةي  

 ةادب أدت إلى خلؽ عنكانات ةتوددة الةبلةح .اعت حاالتا  ك   2)  
فالونكاف الخارءي للوةكد بةا يحةؿ ةف قيـ التمرار بتواير الدالالت في مؿ عةكد , يهيػئ    

ن أكؿ )) عتبػات ال ػارئ , ءكان ذ نيان خال ان لتل ي نةػكذءي يػدرؾ ضػةير الةػؤدل الػداللي ؛ ألنَّػ
ي ػرب الػنص   4), إذ اف ة اةػن االبػرازم  3)س داللتهػا علػى ءةيػ  ةضػاةيف الػنص   لتي ي يا

 . مةستكل توريفي بن
 ييةيط اللياـ عف النظر الشةكلي اليحفي  نيالوعةدة اكلوؿ است رام الونكانات الخارءي  أل   

 الةت دـ كمةا يأتي :
   
 _ ةباح الخير 1 

الخيػر فػي ءريػدة اليػباح كاليػباح الءديػد ةسػتكحيان  حرر الواني عةػكدب اليػحفي يػباح   
بػػذلؾ الخطػػاب  اليػػكةي الةتػػداكؿ كاسػػت رام نءاعػػ  عةػػكدب ةػػف حيػػث اإلنتػػاج كالتل ػػي يفػػرض 

 علينا إءرامات عدَّة .
مكنػػن ؿ اليػػباح أكؿ النهػػار ك ػػك بػػذلؾ يحةػػؿ األيػػر الزةنػػي فةػػف حيػػث الػػداؿ اللوػػكم يةيٌػػ    
مػَّءرام   5)قػت الشػركع فػي مػؿ شػيم , كيةيػؿ ةونػى اإلتيػاففيػن الحاءػات ك ػك ك  ت ضػى ان كقت

 فاعؿ ةوتاد .

                                                

 .  3, طهوذ عجذ انذًُذ عُطً :    Edit 33ogeيذكراد فٍ اةخراج انصذفٍ  -2

 . 95انطرَق  نً انُ   يقبالد فٍ انرواَخ انورثُخ , ضهًُبٌ دطٍ :  -3

 . 41هى انوُىَخ : ع -4

 .  50َُار : انًصذ  َفطه  :  -5

                                                                                                               273 -271/  7ثٍ يُاى  . يبدح ) صجخ ( : ٱَُار : نطبٌ انورة ,  -1
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ػػا الخيػػر فهػػك ضػػد الشػػر كيػػدؿُّ ي     علػػى الفضػػؿ ك ػػك الةنت ػػى لةزيػػ و حسػػن  فهػػك يػػدؿ علػػى  أةَّ
 .  1)المـر كالشرؼ كمؿ ةواني االستحساف

ظ الخيػر, ؿ فػي لفػؿ الةونى اللوكم لليباح كفضام االستحسػاف يةييػةيٌ فالشاخص الزةني يي    
 ك ذا ةا سيفسر نفسن على الةونى النحكم .

يتةيػؿ بمػػكف  اللفظتػػافخبللػن  تتكامةػكةةػا يزيػد الةونػػى اللوػكم تفػاؤالن مػػكف الترميػب الػػذم    
ؾى كداللػػ  اإلطػػبلؽ  لفوػػؿ نائبػػان عػػف الةفوػػكؿ الةطلػػؽاللفػػظ " يػػباح "  ةحػػذكؼ ت ػػديرب أييػػٌبحي

ياف  نػا يةيػؿ كال شؾ أفَّ البالظرفي  الزةاني  .  بنى علىيكقد فوؿ ؛ ألنن ةضاؼ بياف لنكع ال
الزةف الةستحسف " اليػباح " بذكبانػن بفضػام االستحسػاف ,  ػذا ةػا يػؤدم إلػى تءةهػر داللػي 

 تفاؤلي يةمف تةييلن بهذا الةخطط 
 
                                 
 ذكباف تبادلي                                      

 يباح                                                           الخير         
 
 
 شاخص زةني ةستحسف                                            فضام االستحساف 

                 
 ر داللي تفاؤليهتءة                                   

 
ةحػػذكؼ كت ػػدير المػػبلـ " يػػػباح لخبػػػر كةضػػاؼ إليػػن ب يػػباح الخيػػر مػػػذلؾ ةبتػػدأ وػػرى كتي    

 الخير عليؾ " كبذلؾ يدؿ الونكاف على يبات الخير أك تأةؿ يباتن .
. نشهد في عةكد الواني   "  ؿيالتةيكيستدعي مشؼ الكظائؼ التي أدا ا الونكاف بالبحث    

 ػد حبػان حيػث الػذم سػاد عليػن الحػزف الةتٌ   2)يباح الخير " تحت عنكاف فرعي " رسػال  حػب "
فػي أغػكار عينػي الحبيبػ  التػي توتػب عليػن بػأزمى عتػاب  ف خطػاب ركحػي يتةػا ىر بن عػيوبٌ 

                                                

 .  258 –257/  4ر ( : : يبدح ) خُ  انًصذ  َفطهَُار :  -2

/ كوبَىٌ ا ول /  29( ا  ثووبء  200صجبح انخُر /  ضوبنخ دوت , دطوٍ انووبٍَ , جرَوذح انصوجبح انجذَوذ , ع )  -1

2004.  
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في سـ لها بيبات حبن كتأكب أكءاعن ءرام الفراؽ , يسػتدعي الػذمريات حيػث مانػت تػذيب الػيلل 
 .مانت في نفسن بدؼم عينيها كيمرر عبارة إفَّ " الحب تكارل حيامن " لةا ذمرب ةف ةبررات 

   
نشهد تكاءػد الكظيفػ  التويينيػ  ةػف حيػث  فَّنناأةا ةف حيث تتب  الكظائؼ التي أدا ا الونكاف  

سػػـ الوةػػػكد الػػػذم تةيػػز بػػػن عػػػف غيػػرب كةػػػف حيػػػث ٱسػػػـ الوةػػكد , فيػػػباح الخيػػػر ٱنػػػت أنهػػا عيٌ 
ح با؛ ألنػن يػ كالسػيةاالنودـ ةا لها ةف فوالي  فػي  ػذا الػنص  فَّنناالكظيف  الكيفي  للونكاف 

لتهػا بشػمؿ عػاـ أم الفواليػ  الشػاةل  فػاف دال اتبرير الءفام الةؤقت , أةػبكت ريب ال لكب  ةكدة
ت بػؿ التأكيػؿ مييػران فهػي  ةكلػ  العبلةاتهػا الةح حيػث أفٌ ائؿ تب ى في حيز الزةف بشػمؿ ةتضػ

 تءسد الوةكد كرؤيتن إيءابان أك سلبان .
الةؤلػػؼ علػػى اإليحػػام كالتلةػػيح ةػػف  أفَّ الكظيفػػ  الدالليػػ  )) توتةػػد علػػى قػػدرةفػػي كال شػػؾ    

الونػػػكاف ةػػػف حيػػػث البوػػػد اإليحػػػائي الببلغػػػي يةمػػػف إذ اف   1)خػػػبلؿ تراميػػػب لوكيػػػ  بسػػػيط    
ا علػى ر التػداكلي فيهػا لميػرة طرقهػا , لمنهػالحمـ عليػن بأنَّػن يةيػؿ اسػتوارة ةيتػ  ؛ لتػرامـ الةوبَّػ

كر ةختػزؿ زةػاني للظػرؼ الةنػاخي الةستكل الداللي الزالت ةؤلل بالءةػاؿ فاليػباح بدايػ  النػ
    ذا النص . سمرٌ الكظيف   الءةيؿ يبوث الطةأنين  كيوةد إلى التفاؤؿ كلهذب

إذ يتةيػؿ  _ فَّنَّها ةف ءه  تمرار ػا الفكلملػكرم الشػوبي كلةا قلنا بتداكلي  " يباح الخير "    
 تستدعي احتضاف الةكقؼ لبوث الةحب  . _ بها الرءاؿ في ءلساتهـ

الةوبػرة عػػف عنيػػر الءػذب الػػذم يخل ػػن الةنػتل السػػت طاب الةتل ػػي  اإلغرائيػػ الكظيفػػ   أةػا   
      . 2)د على ذكؽ التل ي مةا يرل ءينيتةفهي توت

   
 
 
 _ دغدغات 2 
في " دغػػدغات " ك ػػك عةػػكد ةػػف أبػػرز ةػػا متبػػن الوػػاني فػػي ةسػػيرتن اليػػحفي  عةػػكدب اليػػح 

اب الذم يخبػئ الن ػد السياسػي فػي ينايػك ةكلي الواـ ركحات يةمف إدراءن إلى الن د الشةتنكع الط
 أخذ ال ارئ إلى ءكو يداعب شفافي  الفف .بأسلكب خبلؽ ي
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الةوءػػـ التحريػؾ كي ػػاؿ بهػا للةوةػكز فػػي حسػبن أك نسػػبن ةػف حيػث  كتونػي لفظػ  دغػػدغات   
 ,صةػضػ  كاألخنحػك األبػط كالب . كالدغدغ  : )) حرم  كانفواؿ فػي  1)ةا يطونن في ملة مأنٌ 

: عبلةػػ  يخػرج عػػف دالػيف األكؿ  , فػالةونى اللوػػكم لهػذب اللفظػػ  ال  2)كةنػن دغدغػ  اليػػدم   
 : حرم  يياحبها انفواؿ . , كالياني ن  للةوةكز في نسبءارحلفظي  تمتنز دالالت 

أةػا بنيػ  الملةػ  فهػي ةتهيئػ  بشػ يف : األكؿ , مكنهػا نمػرة , كاليػاني , مكنهػا ءةوػان ةػ  ةػػا    
 ن ةف عف عدـ التواضي عف النص كةا الي ود اي كني اةتدادم الدالل  , فضبلن تحةلن ةف ب

 عناكيف فرعي  سيتناكلها البحث .
  أ _ البعد التنكيري   
تيػن الفةف حيث البود التنميرم الذم تتيؼ بن األسةام يحةلنا الونكاف إلى فضام الءهؿ ك    

 . 3)نفساح الةءاؿ الداللي   ك)) عدـ التحديد بالتوريؼ إطبلؽ تءرب  التأكيؿ ك ا
فػػػػالونكاف الخػػػػارءي " دغػػػػدغات " يوةػػػػز بحرمػػػػ  كانفوػػػػاؿ لمػػػػؿ الءهػػػػات ليونػػػػي بوضػػػػها ,    

علػى كالتورؼ أمير على  ذا الونكاف يستدعي الرءكع إلى بنيتػن اليػرفي  , فالفوػؿ " دىٍغػدىغى " 
ةػف حيػث الػذكؽ  زن  ) فىٍولىؿى   كمةا  ك ةوػركؼ أنهػا تػدؿ علػى االضػطراب , كالػذم نلحظػن

السةوي كالفوؿ المتابي تناكب الحرفيف الداؿ كالويف بةا يدؿُّ على الحرم  ة  التمػرار الةتػردد 
   الحدكث .كالذم يؤدم إلى استةراري  ةتأ بٌ 

" دغػدغات " مػػٌكف فضػػام  الونػػكافدةػاج البوػػد التنميػرم ةػػ  الداللػػ  اليػرفي  نسػػتنتل أفَّ كبَّ   
فكضكيان يماد أفَّ يراتب _ بةػا يحةلػن ةػف تبهػيل _ بنػام ةبلةػح  بتكييفن فوبلن   4)االستحضار

 تتراكح بيف الةاضي كاآلني . 
     حسػػػب , فالشػػػػتاميػػػـ أفَّ  الدغدغػػػ  ال تسػػػػتكءب فوػػػبلن إنسػػػػانيان ييػػػدر ب يػػػدي  الةسػػػػكغ ف    
ؿ بةػػا ان لوشػػؽ الػػنفس الوراقيػ  لهػػذا الفيػػمػذلؾ _ يفوػػؿ الدغدغػػ  مأنةػا انت ػػى الوػػاني عنكانػ _

يحةلن ةف دؼم الحماي  التي توت ها الذامرة , كبةا يحةػؿ ةػف الضػباب الػذم يت ابػؿ كالتوةيػ  
دة اقػسػ اطات الوػاني النأحيانػان , كمػذلؾ يحةػؿ الةطػر حيػث إالي افي  التػي يءػنح إليهػا الوػاني 

 كالبرد الةبلـز لهذا الفيؿ ييير الدغدغ  فوبلن .بلو  االلتةاس , 
 ب _ البعد الجمعي    
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سالـ حافظت علػى أيػؿ اللفػظ  لملة  " دغدغات " بكيفها ءة  ةؤنثإفَّ البود الءةوي    
  ةحةكالتػن فضػبلن عػف ة ترن  بالتأنيث , يدؿ على الميرة الةتناكب  لةنظكة  الفوؿ نفسن بءةي

_ غير       إلءرامات الونكافة  ئالةكا  1)  الءةوي  لها دالاللتها اليكري    مكف )) الييو
خياؿ الةشهدم للذ ف الةتل ي كالتي تتحػكؿ ةػف نسػبي  إلػى مةيػ  ةعف نين _ في الةنفيؿ 

 نكعي  الوةكد .ال تخترؽ 
ليس بويدان ةةا يحديػن الوةػكد مػاةبلن ةػف أيػر فػي   األير التأنييي لبني  الونكاف اللوكي فَّ يـ إ   

 .  ان التي اتسوت لسلط  التأكيؿ ءولتن شاةبلن ءد التكييفات ذب  إف , الةتل ي
ة اربػػ  لكحػػ  تأةليػػ  لػػيس كرام ػػا إاٌل ال فتل ػػي دغدغػػ  كاحػػدة ةػػف ريشػػ  الوػػاني مفيلػػ  برسػػـ   
 باأللكاف الةائي  .ة للسياس  كلمنها دقالنا
الةنضكم تحتن ك ذا ةا لحظناب ةف تراتبي    2)يؤدم إلى انسءاـ النص بةحةكالتنفالترميب    

ةػػف  اإلبػداعيآف , لتػػداكلها الشػوبي كتنكعهػػا الةػادة فضػبلن مػػكف الملةػ  غاةضػػ  كاضػح  فػي 
 واني .دالالت التي ي دةها الحيث ال

نهػػا لتبػيف أميػر ةػػف خػبلؿ قػرامة أحػػد كاف الخػػارءي للوةػكد " دغػدغات " فَّأةػا كظػائؼ الونػ   
 .  3)نيكين تحت عنكاف فرعي " تأسيس حزب "

نفسػن  اإلحتبلؿيؿ ةف حتبلؿ األةريمي بتةك ييكر الواني سوين لتأسيس حزب ينا ض اإل   
بسػػػبب ف ػػػداف التيػػػرؼ لتوػػػدد التكءػػػن ال يػػػادم للحػػػزب ةبلةسػػػان بخفػػػ  ظلػػػن كفشػػػلن فػػػي ذلػػػؾ 

بػػن إنتػػاج االحػػتبلؿ لهػػـ كحز ال ػػرار أك الػػى اءهػػا سياسػػييف يفت ػػركف تةخضػػات الدية راطيػػ  بَّنت
 ةياالن .

ػػ, هػػك اسػػـ للوةػػكد بػػبل شػػؾ ح ػػؽ الونػػكاف الكظيفػػ  التويينيػػ  ف    ر النػػاس بأسػػؼ ةشػػاع ؾى رَّ حى
لتوػػدك قػػرامة بنيتػػن اللوكيػػ  غيػػر  ةكقفػػن بَّضػػاف حالتػػن ءػػكان يةمػػف ت ليػػب ةناخػػن االبتسػػاة  , إل

 ةنفيل  عف النص . 
كمذلؾ نحيؿ على الكظيف  الكيفي  إذ اف الونكاف الخػارءي دغػدغات ألةػح لبوػد تي يفػي    

الفرعي " تأسيس حزب " في عف عنكاف الوةكد  ةنبتة كل  انتشارب كال ينمر ا غير  يدسائد يؤ 
 تكميد اإللةاح الذم يءلين النص .
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ذلؾ   1)فدغدغات , بةا تمتنزب ةف اختيار كتمييؼ داللي تؤمد أنَّها رديف  النص األيلي   
بنيػ  الملةػ   هااختزلت ا تـ ذمرب ةف أبواد داللي اف الةحتكل الةونكم لهذا البنام الترميبي ة  ة

زعل ةػالةتل ي  كةت على نفسها ةةا يحكءػن االلتفػات غيػر ال مةغفاإ , قد يحةؿ التنبين فمأفَّ 
شاخيػ  , توةػؿ )) علػى إخضػاع ال ػارئ ككضػون  كسػنىس إليػن بأءفػاف ةػةف قبؿ الةنبػن يه

  بلطؼ , ةح  ان بذلؾ كظيف  داللي  عةي   .   2)في يلب الةكضكع   
  يػأف الونػكاف ح ػؽ ءػذبان كة بكلريب  ة ترن  بذكؽ التل ي فبل اإلغرائي كلةا مانت الكظيف     

 كاسو  لتول ن بولؿ سياسي  كاءتةاعي  .

المتػاب  في عةكد دغدغات ييؼ الوػاني ءػرم  3)كتحت عنكاف فرعي " الح ي   الماةل  "   
عراضػػن  إيػػديكلكءياتهـاليػػحفييف كرام  _ عةكةػػا _ ةنبهػػا إيَّػػا ـ ةػػف سػػأـ الشػػوب ةػػف ذلػػؾ كا 

ي ػاظ الءػاد ي ٌنػ  خلػؼ سػطكر ن ػد اليػحفييف الشخيػيات عف قرامة ةػا يمتبػكف , بأسػلكب اإل
 السياسي  .

 ػػذا التنػػاكؿ الءػػاد ينػػزاح عػػف الةرءػػ  الشػػوبي الةتػػداكؿ للدغػػدغات التػػي قػػد توطػػي _ لوػػؿ   
ان _ فوػػؿ الةػػزاح بػػدكاعي الةسػػاةرة كالةءايلػػ  كتنتهػػي ببسػػة  يػػويرة فػػػ)) ةػػا بػػيف الوكايػػ  بيشػػو

سلكبي للونكاف كلئف ماف الونكاف مذلؾ ف د حةؿ ةف تمييػؼ الةراكغ  ت   شاعري  االنزياح األ
ك ك يتورض لن د كالسيةا   4)اللو  كفتن  الوكاي  ةا يءولن ييطدـ بأفؽ التكق  عند الةتل ي   

األكلػػػى أةػػػا حػػػيف يوػػػرؼ الةتل ػػػي اف كرام السػػػطكر سياسػػػ  فػػػاف ءػػػاد لليػػػحفييف فػػػي ال ػػػرامة 
 ذلؾ :ي يكضح تالدغدغ  توكد بز ك كالةخطط اآل

 دغػدغػات                                    

                 

   الدغدغات مح ي   ماةل                                                               

 ن د ءاد لليحفييف                 قناع       
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 عكدة الدغدغات تياعدان                                                    

    ن د السياسييف                                  

ينيػ  لةػا كسػـ بػن الػنص علػى حسػاب ال ػرامتيف يكالونكاف في  ػذا الػنص ح ػؽ الكظيفػ  التو   
ت ةػدرمات فػ  الكيػفي  حيػث حفَّػز ل ػارئ إلػى الكظيكل د أفضى أير التي يؼ الةكائـ لتكقوػات ا

 دائـ التكاءد .  ت فوبلن تكايليان الفهـ كخل 

فلها أبواد سكسيكلكءي  لةسببات   1)أةا )) الوبلق  الداللي  الةكءكدة بيف الونكاف كالنص      
هػػػا حيػػث أنٌ سياسػػي  اسػػتبطنت ءةلػػ  ةػػػف التكظيفػػات البلةوػػ  فػػػي ينايػػا الداللػػ  ال رائيػػػ  اآلنفػػ  

 ل تياعدم ح ؽ الكظيف  الداللي  .ق  تنازلي  كتك ٌ عبلق  ةفار 

تب  لل ارئ خاي  في ةيؿ  ذب النيكص التي تخرج عف ةحسكبي   اإلغرائي لمف الكظيف     
 الرأم الرايد كالةبدع كالناقد . 

                                                

  . 76عزجبد :  -1
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 _ بعيدًا عن السياسة 3   
ارع الػػذم بلوػػن اليػػحفي " بويػػدان عػػف السياسػػ  " بالنضػػكج المتػػابي البػػ الوةػػكد ي تػػرف عنػػكاف   

الوػػاني ةػػف حيػػث البنيػػ  اللوكيػػ  للونػػكاف كمػػذلؾ ةػػف حيػػث الػػدالالت الةنضػػكي  تحتػػن بأسػػلكب 
   الة ترب ةف مؿ ةحذكر ن دان سياسيان كاءتةاعيان كحتى يوكص في البلةكضكع .الطرح الة نٌ 

عػف  ففي اإلطار الةوءةي يتمكف الونكاف ةػف لفظتػيف  ةػا  ) بويػدان , ك السياسػ    فضػبلن    
 لفظ حرؼ الءر ) عف   . 

 
 بعيةدًا    

تشي لفظ  ) بى يً د   بةونييف فبى يً د بمسػر الوػيف أك ضػٌةها ضػد ال ػرب , كبتسػمينها ضػد    
سػػػـ يسػػػتكم فيػػػن الةػػػذمر كالةؤنػػػث ك) بويػػػد   ٱك ػػػي  ان كةمانيػػػ ان ال بػػػؿ , كتحةػػػؿ بوػػػديف , زةانيػػػ

, ك ةونى االنتهػام,  كالةواداة ,الهبلؾ الةشت   ةنها ييو  ةبالو  تساكم بوَّاد كتأتي بةونى 
 .   1)على ال رب تدؿُّ  أنهاكةف أ ـ ةوانيها الةكائـ لضديتها 

 
   ةةسياس   
ةنػػػتظـ كيطلػػػؽ علػػػى الشػػػئ الكالسيسػػػام  , سياسػػػ  ةيػػػدر سىياسػػػي الػػػذم  ػػػك ءةػػػ  سيسػػػام   

 .  2)التي يتبوها قـك الةرمب اليوب , كتأتي بةونى الطري  
الدالل  يستكم الةػذمر  زةماني فَّ لفظ  بىويد تحةؿ ال رب كالبود اللفظتيف أ كنلحظ ةف دالل    

علػى الةتءنػب ةػف الهػػبلؾ كغيػرب , كالت اؤ ػا بلفظػ  سياسػ  التػي تونػػي _  فيهػا كالةؤنػث كتػدؿُّ 
تفضػػيؿ انسػػءاةان ايػػطبلحيان ك ػػك ةحػػؿ  , يخلػػؽ كةػػا _ الةستيػػوب كالةوتػػاد ةػػف الطػػرؽعة

 مةا سيتضح .  حتى في األكساط التداكلي 

                                                

َد ( :  -1 ِِ  . 240/ 1َُار : نطبٌ انورة . يبدح ) ثُص

 . 456 -455/  6َُار : انًصذ  َفطه  : يبدح ) ضُص ( :  -2
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كيبرز األير الةوءةي للونكاف " بويدان عف السياس  " إذا علةنا أفَّ الة ـك الترميبي لن ةنبفو    
على اإلطبلؽ حيث نيب االسـ " بويدان " على الةيدري  بفوؿ ةحذكؼ لفظن بػاؽو ةونػاب _ 

ليها بحرؼ الءر عف ت السياس  الةدلكؿ عرٌ كت دير المبلـ " ابتود بويدان عف السياس  " _  كءي 
 . أيبلن كالتفريؽخى االبتواد الذم يتكٌ 

فام البوػػػػد ضػػػػكلةػػػػا مانػػػػت داللػػػػ  التكميػػػػد كالشػػػػةكؿ ةشػػػػاران إليهػػػػا ةػػػػف فوػػػػؿ اإلطػػػػبلؽ فػػػػاف إ   
ضػح فػي " بةونى ال ػرب تكميػد كشػةكؿ لبلقتػراب ك ػذا ةػا يتٌ بى يً د الةوءةي الةتضاد للفظ  " 

داللػػ  حػػرؼ الءػػر " عػػف " ر طلا مػػؿ عةػػكد نشػػرب تحػػت  ػػذا الونػػكاف , إاٌل أفَّ  يػػؼ فػػي ذلػػؾ أٌف ى
قتػػػػراب البػػػاطف تؤازر ػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ النيػػػػكص بتوػػػػاد ظػػػػا ران ذابػػػت فػػػػي داللػػػػ  اإلالتػػػي تؤمػػػػد اإل

 الةتناكل .

 كيةمف بياف ةا ت دـ ةف خبلؿ الةخطط اآلتي :    

 إطبلؽ    

                 

                 

                           

 

                              تكميد كشةكؿ                    

                                         

 

 تضاد داللي                           ةواضدة للتكميد                  

 ف السياس ع                              قريبان                                   بويدان   



 الفصل األوَّل : امَلبحُث األوَّل                                                                        العنوان بنية دالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31 

الونػكاف  اتَّ ػدف ػد  _ مظػا رة _ ةػرتبط بالتةييػؿ لػذلؾ ,كبياف الكظائؼ التي ح  هػا الونػكاف    
الرئيس " بويدان عف السياس  " دالل  , إذ رسـ الواني يػكرتيف تحػت عنػكاف فرعػي " يػكرتاف 

األكائػػػؿ ةةػػػف تةسػػػؾ يػػػذمر فػػػي األكلػػػى شخيػػػي  ةناضػػػؿ عراقػػػي ةػػػف رعيػػػؿ الشػػػيكعييف   1)"
فتأسػؼ لةواداتػن لةػا خيػةن آخر مػاف  لت ى ةناضبلن ٱارمسيتن يـ يتحدث عف لسانن كميؼ بة

 !إلى األةكر ةف زاكي  كاحدة  كميؼ انن ماف ينظر, الكاعي  رأل نظربي 

كفي اليكرة الياني  قدَّـ الوػاني تأريخػن ةػ  الدية راطيػ  ةفهكةػا كفمػران كميػؼ تبلشػى حلةػن    
لبطال  كال تؿ كالةحايي  يـ يتأسؼ ألنَّن ماف ينظر ةػف زاكيػ  ة  ا األةريمافبود أف ساقها 

 كاحدة .

فةػػف حيػػث بيػػاف كظػػائؼ الونػػكاف الخػػارءي فػػي  ػػذا الوةػػكد نشػػهد تكاءػػد الكظيفػػ  التويينيػػ     
   دال  كسـ بها .ف الوةكد موبلةعيَّ  الونكاف الرئيسغير ةنفم  عف الونكاف الفرعي ف

كمشػػػؼ  يطةػػح لبلتوػػاظ هػػػالى  ى ظ اختػػػزاالن زةنيػػان لتءػػارب نى كةػػف حيػػث الكظيفػػػ  الكيػػفي  نلحػػ   
 الةخبكم للءةا ير ك ذا يؤمد الدكر اإلعبلةي للونكاف في الوةكد اليحفي .

الونػكاف الخػارءي       "  أفكال ريب أفَّ الكظيف  الداللي  أعةؽ ةا يشخص فػي الػنص إذ    
نسػءـ ةػ  كءػكد رؤيتػيف فػي مػؿ يػلب السياسػ  ك ػك بػذلؾ ي فػيبويدان عف السياسػ  " يتحػدث 

الةشػػػهدي  كالتػػػي تكافػػػؽ االزدكاج فضػػػبلن عػػػف دالالت الونػػػكاف الفرعػػػي  , الػػػنصيػػػكرة قػػػدةها 
فهػػي ذات أيػػر  اإلغرائيػ اإليحػائي الػػذم كفػػرب الونػكاف الخػػارءي ممسػػر الةتكقػ  . أةػػا الكظيفػػ  

 . ساحر لةكاراتها ةبلةح الءذب

                                                

 و . 2010/ آة  /  31( انة ثبء 2049ثوُذاً عٍ انطُبضخ / صى ربٌ , دطٍ انوبٍَ , جرَذح انصجبح , ع )  -1
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   العنوان الداخمي أو الفرعي ثانيًا :   
بشػمؿ   1)ان بػالنصفىػرَّ وى الفرعي بود الونكاف الرئيس ةمةبلن للةونػى ةي _ يأتي الونكاف الداخلي    

فوَّػػاؿ , كلوػػؿ  ػػػذب الةورفػػ  ةتشػػػمل  بةػػا ي ترحػػػن الونػػكاف الػػػداخلي ةػػف ةءػػػاالت دالليػػ  تمػػػكَّف 
 .  2)خيكيي  الرسال 

بػالنص ,  فهػك )) يػكحي بءزئيػ   اطػان كيبدك أفَّ الونكاف الداخلي _ عند الوػاني _ أميػر ارتب   
الةتءسػد ليػكائـ دالالت    3) ءرل انتخابن   … تةييلي  للنص , ةف خبلؿ مكنن عنكانان فرعيان 

ال ػارئ فواالن إلنتاءن كلشػد  سهةان النيي بمؿ ةختبئاتن إذ انن يكةئ للةونى الة دـ كربةا عيدَّ ةي 
 إلين .
 الكيػػاي مأنةػا يةػارس فوػؿ   4)كل الوةػػؿ األدبػي   إفَّ الونػكاف الػداخلي )) يحيػؿ علػى فحػ   

االختيػػار الةشػػتد ترميػػزب كايػػفان ذلػػؾ ن ةػػف تويػػيف للفحػػكل الةػػؤدل ت ػػديةها ك عليػػن بةػػا يحتكيػػ
ائي لػػػػن إذ )) يةفيػػػػؿ الماتػػػػب الشػػػػريط اللوػػػػكم أك ةسػػػػاح  الػػػػنص يةالةحتػػػػكل كاإليحػػػػام السػػػػي

 ػي فػي الوةػـك تػؤدم كظػائؼ … اللوكي  بوضها عف بوض لوايات ةختلف  بةؤشرات لوكي  
ـ فهك يسترؽ ءذب ال ارئ عف  دٌ ا تكفضبلن عةٌ   5)ةشابه  كةتةايل  لةا يؤدين الونكاف الواـ   

اب عنػػد ال ػػارئ إذ انػػن )) ي ػػيـ طريػػؽ االغػػرام كالتشػػكيؽ اللػػذيف ينةيػػاف فضػػكؿ ال ػػرامة كاالسػػتمن
 .  6)كاب   ةكف كذلؾ لمكنن يءلك عنن كيبيف فحبالةض ل الي
بحث إءرام النظر في عنكانات أعةدة وكي  للونكاف الفرعي تفرض على الكاست رام البني  الل    

 الواني الداخلي  .
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 _ ةباح الخير 1 

 ر لظػا رةو ؤشػيؿ الونكاف الفرعي بالنص اليحفي عنػد الوػاني لفظػان كةونػىن مةمييران ةا يتٌ    
سػػلكبن فضػػبلن عػػف تولػػؽ بأى رؤيػػ  شػػاةل  تي ةكقفػػان إلػػأيسػلكبي  ةهيةنػػ  تتءػػاكز اإلبػػداع الة تضػػ

 ال تءتاز الملةتيف مةا سيأتي :مكف  ذب الوناكيف الفرعي  

   1)" قضية وطنية "   

الوةػػػكد إيػػػوام الوػػػاني لحػػػكار ءػػػرل بػػػيف شخيػػػيف ةػػػؤداب اسػػػتنمار الشػػػوب   ػػػذا ييػػػكر   
رئيس الحمكةػػػػ  كالبرلةػػػػاف كعػػػػدـ امتفػػػػام الػػػػلخطػػػؼ الةػػػػكاطنيف الػػػػركس ةػػػػا نءػػػػـ عنػػػػن اعتػػػذار 

الركسي بذلؾ إذ قرر إرساؿ استخباراتن للوراؽ ل تؿ الخػاطفيف كبوػد سػؤاؿ الةتحػاكريف الوػاني 
   ا قضي  كطني  " ليست ةف  ةسؤكليتي " !!هعف تأييدب للرد على الرئيس الركسي أءاب بأنَّ 

ولف لفظ  " قضي  " عف مكنها ةيدر قضي كءةوها قضايا " ةف ناحي  البني  الةوءةي  تي    
علػػى البنيػػ  كالةػػؤدل كي تػػرب ةونػػى ال ضػػي   ؿ " كترءػػ  إلػػى انتهػػام الشػػيم كتةاةػػن كتػػدؿُّ لػػواف

 .  2)ةف ال ضام الةتولؽ ب ضام الحمكة 

, ءولهػػا تتيػػؼ بةحةػػكالت  كالػذم نفهةػػن ةػػف  ػػذب الػدالالت أفَّ اشػػت اؽ قضػػي  ةػػف الحمػـ   
ةػػكؿ الةونػػكم كاأليػػؿ لةحال ضػػي  بال ضػػام فػػي ا لتكاشػػةػػؤدل ةسػػأل  كةػػف  لبنيػػ ال ضػػام فل
 الواني يريد بذلؾ ةسأل  .  أفالبحث :  اللفظي يرل

ػػا لفظػػ  " كطنيػػ  " فأيػػؿ ةادتهػػا كطػػف ك ػػك ةمػػاف اإلقاةػػ  ك ػػك ةػػكطف اإلنسػػاف كةحلػػن     أةَّ
ةػػا يتولػػؽ  تمػػكف اللفظػػ  دالػػ  علػػى بكءةوػػن أكطػػاف كيحةػػؿ ةونػػى الةشػػهد كالتةهيػػد كبتيػػدير 

ى قيةػػن كت اليػػدب , كيبػػدك أفَّ اإلنسػػاني بشػػتٌ  ءيلكءيػػ  كةحتػػكابكالريخيػػ  بػػالكطف بمػػؿ أبوػػادب التأ
  ذب اللفظ  ةتول   متكييؼ لساب تها . 

رب الةتل ػػي بوػػد تتبػػ  ل ضػػي  بةلفػػكظو ابتػػدائي ةحػػذكؼ ي ػػدٌ  خبػػرى كةػػف حيػػث البنيػػ  الترميبيػػ  أي    
 اإلشارة  ذا أك تلؾ مةا نبلحظ :  دكاؿ النص
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  ػذب قضيػ  كطنيػ      

 .تكييؼ الخبر                                  

 .النص  يية ؿ يةخبر ي                         

  .ةلفكظ ابتدائي   ال ريب سـ إشارة للةؤنثٱ               

   

مػػػػؿ  إاٌل أفَّ البلزةػػػ  النيػػػػي  تشػػػػير إلػػػػى بوػػػػد  ػػػذب ال ضػػػػي  علػػػػى ةسػػػػتكل  التح يػػػػؽ , إذ افٌ  
مةػا فػي الػنص )) السػيد رئػيس الءةهكريػ  علػى ةػا أعت ػد يػرل  الةسؤكليف ابتودكا عػف تأديتهػا

يتػػدخؿ , كالحمكةػػ   فلػػـبػػأفَّ الػػرد علػػى الةكقػػؼ الركسػػي  ػػك ةػػف شػػأف حمكةػػ  السػػيد الةػػالمي 
على ةا أعت د , ترل بأفَّ الرد  ك ةسؤكلي  كزارة الخارءي  فلـ تتػدخؿ , ككزارة الخارءيػ  علػى 

ةةيػػؿ الوػػراؽ الػػدائـ فػػي األةػػـ الةتحػػدة فلػػـ تتػػدخؿ , ك  ةػػا أعت ػػد تػػرل بػػأفَّ الػػرد  ػػك ةسػػؤكلي 
البرلةػاف فلػـ تتػدخؿ , كالبرلةػاف  ترل بأفَّ الرد  ك ةف ةسؤكلي  كزارة الخارءي  على ةا أعت د 

 .  1)…   فلـ يتدخؿ  على ةا أعت د يرل بأفَّ الرد  ك ةف ةسؤكلي  رئيس الءةهكري 

لػػى تأكيػػؿ الةسػػؤكليف عػػف ةسػػؤكلياتهـ يحيلنػػا إ إبوػػادى ي  الدالػػ  علػػإفَّ تػػرامـ البلزةػػ  النٌيػػ   
 حظ :لواد فيمكف الت دير مةا نتبالت دير بتلؾ ةناسب  لبل

 

 

 

 تػلؾ قضيػ  كطنيػ     

 . تكييؼ الخبر أفاد التخييص                                                   
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  . النص "  يية " شارة الةحذكف ئلخبر ةبلـز ل                                   

  .سـ إشارة للةؤنث البويد ةوادؿ نيي الدالل  ةكائـ للنص كقرائننٱ               

ر عػػػف انسػػػءاـ الػػػنص ةػػػ  الونػػػكاف أةػػػا الداللػػػ  الترميبيػػػ  للبنػػػام اللوػػػكم للونػػػكاف فهػػػي توٌبػػػ   
لػ  نلةػح ةنهػا الكظيفػ  قػد احتػؿ  ػذا الونػكاف ةسػاح  كظائفيػ  تاةػ  الدالك  موبلةػ  ةنتةيػ  لػن .

التوييني  مكف الونػكاف عبلةػ  لوكيػ  دالػ  كسػـ بهػا الػنص رغػـ مػكف الونػكاف الفرعػي كتكاشػءن 
ئيس                   " يػباح الػذم قػاـ عليػن عنػكاف الوةػكد الػر  ة  النص مسر أفؽ التكق 

 ألفَّ تخلي الةسؤكليف عف ةهاةهـ ال يينًبئ بالخير . ؛الخير " 

ن الشػؾ بػأدامو لوػكم  يةٌسػ ال ب  إلى الكظيف  الكيفي  ف د ءا ر الونكاف بطرح كاقوػيكبالنس   
 عاؿو أقاةن على التمرار األسلكبي ليؤيد ي اف  ءةا يري  تنا ض الكاق  نفسن .

أكحى دالليان بالطرؽ الت ريري  ةلةحان لنين على إاٌل أفَّ " الونكاف الفرعي : قضي  كطني  "    
تةسؾ المكف خبران تيدي يان يؤازرب النص ليخلؽ ءةالي  داللي  أكطأ ةةا يخل ن يلسبيؿ الحذؼ 

 .ءزم ةف النص الةةت  الةنضكم       تحتن  ننَّباإليحام الببلغي البياني كرغـ ذلؾ ف

 فدالالت تكاءد ا ةف حيث التل ي تشخص على ةستكييف : اإلغرائي أةا الكظيف     

ل :    ؿ سلط  ةيٌ ف _ يي تابو  الةشهد السياسي ك ك بذلؾ أم _ الونكاف لةتوطش الوراقيي األوَّ
  نشداد إلين . االك اإلغرام كالءذب 

ةتابوتهػػا كبػػذلؾ تمػػكف قػػرامة ف ةػػف ال ضػػايا السياسػػي  كضػػءر ـ ةػػف سػػأـ الوػػراقيي الثةةاني :   
 النص ةف خبلؿ قرامة الونكاف .

  . ت ال رامةالتيالها بةستكيا اإلغرائي ذلؾ نؤةف بكءكد الكظيف  كب   
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   1)" عيد النائب "   

وػاني عػف عيػد النائػب البرلةػاني ـ الفرعػي فػي عةػكد يػباح الخيػر تملٌػتحت  ػذا الونػكاف ال   
ألفَّ  ؛أم عطلتػػػن اليػػػيفي  رايػػػدان كءهتػػػي نظػػػر , األكلػػػى تةيػػػؿ الشػػػوب كاسػػػتنمارب  ػػػذا الويػػػد

دب الوػاني بالهدكم . كل ػد أٌيػ النائب ةاذا فوؿ لمي يستريح , كالياني  خطاب الحمكة  الةتيؼ
 السخري  ة ترحان عيدان للنائب مةا للشءرة عيد !! على سبيؿ 

الةحسػكس بوػد زيػادة ةبنػى الملةػ   ةف حيث الناحي  الةوءةي  عيب رى عف " الويػد " بػالةونى   
ػػر دى ءػػذعها ةػػف أسػػفلن إلػػى أعػػبلبف اإلنسػػاف فهػػك كمػػؿ ةػػا اعتػػاد عليػػن  الويدانػػ  نخلػػ  طكيلػػ  ءي

 . 2)دعي

نائػب اإلنسػاف ةػا ينػكب عنػن , أم : نػاب , أم : نػزؿ , ك )) أةَّا لفظػ  " نائػب " فهػي ةػف    
ةػػا يينػػزؿ بػػن ةػػف الةهةػػات كالحػػكادث , كنػػاب عنػػي فػػبلف , أم : قػػاـ ة ػػاةي , كءةػػ  النائػػب 

 .   3)   نكب

ن إلى فضػام اليطبلحي خرج با كالتسنيفباالعتياد ,  الٌ فالويد اةتداد ةحسكس كال يمكف إ   
إاٌل أفَّ ةيداؽ النائب يتح ؽ بتح ؽ تداكلي  الداؿ الءةا يرم ؛ ألفَّ النائػب … الفرح كالراح  

 البرلةاني ناب عف الشوب .

كةف حيث الةستكل الترميبػي لبنيػ  الونػكاف اللوكيػ  كالتػي تبلئػـ الػنص ةبنػىن كةونػىن يةمػف    
ةحػػػذكؼ لػػػػ ) إفَّ   _ الةيؤم ػػػدىة _ كاسػػػةها ال يتولػػػؽ ب ػػػرامة الػػػنص ان لفظػػػ  " عيػػػد " خبػػػر  أف نوػػػدَّ 

 ػذب الوبػارة ءػكاب لسػؤاؿو ة ػدر  كمػأفَّ  , " إنَّػن عيػد النائػب " بػن  فيمكف ت دير المػبلـ الةونػكف
ةا الذم يحيؿ كسياؽ الةكقؼ فحكاب : ةا  ذا ؟  في ذ ف الةتل ي الةتاب  للةضةكف النيي

ت ػػػديران _ فهػػػك تكميػػػد طلبػػػي لوػػػدـ االقتنػػػاع , الةؤمػػػد _  االسػػػتوراب؟ فيمػػػكف اإلخبػػػار بطري ػػػ  
 تكضيح دالالت الترميب بهذا الةخطط :كيةمف 

                                                

 و . 2006/ آة /  13( ا دذ  655ع ) صجبح انخُر / عُذ انُبيت , دطٍ انوبٍَ , جرَذح انصجبح انجذَذ ,  -1

 .255,  252 – 251:  4/ يج  8َُار :  ربج انوروش . يبدح ) عىد ( :  -2

 .  319 - 318/  14نطبٌ انورة . يبدح ) َبة ( : -3
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 ) ءةل  اسةي    يبكت                                                         

   " إنَّن عيػد النَّائػب "         

 كميد طلبي ت                                                         

كربةػا يمػكف الونػػكاف خبػران لةبتػدأ ةحػػذكؼ ي ػدر بػػػ)  ػذا   أك ) ذلػؾ   فتمػػكف داللػ  الءةلػػ     
 االسةي  " الونكاف "  ي اليبكت كالديةكة  لهذا الويد .

ةنيكبان بفوؿو ةحذكؼ يػدؿُّ عليػن الةتءسػد النيػي فبػدالن كقد يمكف الونكاف " عيد النائب "    
ح الوػاني عيػدان ر ي تػ…  تي يتيػك الييفي  تحت  ذا الةسػةى كبػَّءرامات  ةف أٍف تمكفى الوطل 

داللػػ  الءةلػػػ  الفوليػػ  فػػػي  ػػػذا ) أقتػػرحي عيػػػدى النائػػًب   فتمػػػكف للنائػػػب . فيمػػكف الت ػػػدير رسػػةيان 
داللػ  الونػكاف كالػنص , فلػك ذمػر   تةػكام الت دير التءدد كالحػدكث . كلوػؿَّ غايػ  الحػذؼ  نػا

 لين .كي بلن عزان ةا تَـّ حذفن ليار نشا

عتةػاؿ إح ؽ  ذا الونكاف ةنظكةتن الكظائفي  فالكظيف  التوييني  شاخي  ةوبرة عف طريؽ    
 خري  فضبلن عف ةواضدتها للونكاف الرئيس .الس

يوبراف عف بؤرة قاـ عليها الوةكد أةا الكظيف  الكيفي  فهي ةزدكء  الدالل  ءةهرت رأييف    
فوبػػرت  ػػذب الكظيفػػ  عػػف اتءا ػػات النػػاس كالسػػلط  ةػػف خػػبلؿ البرلةػػاف اليػػيفي  _ عطلػػ   _

 النص الةختزؿ لها .

ف ةػف حيػث مكنػن ذا بوػد لوػكم " مػؿ ةػا اعتػاد عليػن يكلةا ماف الويد يحةؿ ة كةيف أسلكبي   
ف ػد ح ػؽ بَّضػافتن للشػاخص ,  يانيػان  إاٌل باءتةػاع النػاساليػتُـّ  كألنَّػن ,عيػد " أكالن  اإلنساف فهك

 لمؿ أنساؽ النص البنائي  . اب رؤا نائب " كظيف  داللي  ةيلى تنساال الساخر "

ق ةػسَّ ة تضػى  اإلغرائيػ كال نءافي اليكاب إذا قلنػا بتح ي ػن " الونػكاف " الكظيفػ      ؛ ألفِّ ى
 . كالسياسي الفمرة التي قاـ عليها تةيؿ حديث الشارع الوراقي حيث أفٌ الةكقؼ 
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                    _ دغدغات 2   

لةػػػا تنكعػػػػت طركحػػػػات  ػػػػذا الوةػػػػكد بَّطار ػػػػا الفنػػػي الشػػػػفاؼ ف ػػػػد مانػػػػت عنكاناتػػػػن الفرعيػػػػ     
ةنهػػػا براعػػػ  اإلنتػػػاج كنبا ػػػ  التل ػػػي مةػػػا  نلػػػتةسةءسػػػات ةتةسػػػم  بحػػػبلكة التسػػػلي  الةكف ػػػ  , 

 سيتءلى ةف است رام بوضها :

  1)" عزيز عمى قمبي "   

ران عبلقتن بػرئيس تحريػر االسترءاع ةيكٌ الواني عةكدب اليحفي على تداعيات ذامرة  بنى   
ةءلػػ  ) ألػػؼ بػػام   ماةػػؿ الشػػرقي ذلػػؾ فػػي يةانينيػػات ال ػػرف الةنيػػـر كعبلقتػػن األخػػرل بأحػػد 
, أيػػدقائن الػػذم ةدحػػن كطالبػػن أف يسػػأؿ رئػػيس التحريػػر زيػػادة ةرتبػػن كالػػذم ءابهػػن بػػالرفض 

 ! على قلبن ةف ماف عزيزان  الٌ إ... زاؿ يطالب رؤسام التحرير زيادة ةرتبن الك 

لبػػػن شػػػيم أك لونػػػا الداللػػػ  اللوكيػػػ  للفظػػػ  " عزيػػػز " مكنهػػػا تػػػدؿ علػػػى الةةتنػػػ  فػػػبل يواكتط   
الشػدة كالرفوػ  بةونى ال كة ك  وظيـ كالمبر كاشتؽ الوزيز ةف عزنى التيتفاضؿ علين كتأتي بةو

 .   2)الةمـر كالحبيب كالةفضؿ كاالةتناع كالوزيز

ةيػػان تحكيػػؿ الشػػيم عػػف كءهػػن كقلػػب األةػػكر بحيهػػا كيحةػػؿ ةوء فتونػػي أةػػا لفظػػ  " قلػػب "   
ر بال لب عف الو ؿ ةف  نا عيدَّ ةرمز التدبير  كاإلدراؾ , ةونى الةداد كال لب الفؤاد , كقد يوبٌ 

  .  3)ب البئريكال ل ن كخالين كةحضنمؿ شيم لبَّ  كقلب كسةي ال لب قلبان لت لبن

ـ الةحبػػػب الةفضػػػؿ إلػػػى ال لػػػب التػػػي تونػػػي رٌ مػػػر لفظػػػ  عزيػػػز عػػػف الشػػػيم الةي وٌبػػػةػػف  نػػػا تي    
 خالص الشيم , كةرمز إدرامن الفؤاد كالو ؿ .

أةػا ةػػف ناحيػػ  الػػدالالت الترميبيػػ  فػػي بنيػػ  الونػكاف اللوكيػػ  فػػاف لفظػػ  عزيػػز ةخبػػر بهػػا لةبتػػدأ 
ةحذكؼ ك ي يف  ةف حيث النكع ؛ لذلؾ تولؽ بها الءػار كالةءػركر فوزيػز أيػلن عػزَّ ك ػك 

 مةا في الونكاف .الةتولؽ شبن الءةل  ) ءار كةءركر    إلى حتاجفوؿ الـز كي

                                                

 و .  2007/ آة /  28( انة ثبء  1195دغذغبد / عسَس عهً قهجٍ , دطٍ انوبٍَ , جرَذح انصجبح , ع )  -1

 .  187 -185/  9بٌ انورة . يبدح ) عس ( : َُار نط -2

 .271 - 269/  11َُار : انًصذ  َفطه  . يبدح ) قهت ( :  -3
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كربةػػا يمػػكف … يرب  ػػذا أك  ػػك الةحػػذكؼ ةبتػػدأ _ مةػػا ذمرنػػا _ كت ػػدر كربةػػا يمػػكف الة ػػدَّ    
الةحذكؼ إفَّ كاسةها . فَّذا مانت دالل  اليف  اليبكت كالتخييص فػَّفَّ داللػ  االبتػدام تكميػد 

كيسػاند ,  مػَّءرام قبلػيعلى سبيؿ أخذ حيػز يةيػؿ بيػة  الػنص  لي رَّ الةونى في ذ ف ال ارئ 
كقػ  الةػادم كالةونػكم كبػذلؾ ةتلى " الذم يدؿ علػى االسػتوبلم كالالءر " ع ذب الدالل  حرؼ 

 الساحر غير ةنبت  عف النص .  اتتفاعؿ دالالت الونكاف لتؤدم تأيير 

 ف رات النص كالةكقؼ الةستدعى تشةؿاؤ ا ليسية كبذلؾ ح ؽ الونكاف كظيف  توييني  اةتدَّ    
 . التسةي إنتاءن , كلوؿ  ذب الكظيف  تتكاءد في مؿ النيكص لتةييلها طاب  

ا بػػيف أةػا ةػػف حيػػث الكظيفػ  الكيػػفي  الةيػػاحب  للكظيفػ  التويينيػػ  فػػَّفَّ اختفام ػا كظهكر ػػ   
لػنص عاكنهػا عف براع  يياغ  الونكاف ذات الدالل  الةداعب  لدالالت انبئ الف رات النيي  ي

علػػػى قلبػػػي "  فػػػي الظهػػػكر الونػػػكاف الػػػرئيس دغػػػدغات كال ريػػػب أفَّ اسػػػت طاب الونػػػكاف " عزيػػػز
 كاضح ءلي يءذب كيورم كزاد في إغرائن الحديث بذامرة الةاضي كالتحكؿ  لآلني .

    1)" السمطة المعينة "   

يءػػكؿ الوػػاني ةنت يػػان ةػػا بػػيف األةمنػػ  الةختلفػػ  فػػي الػػكطف الوربػػي كالح ػػب الةختلفػػ  زةنيػػان    
دةاف ياحبن حيث يشير بد ش  إلى التةسؾ الوءيػب ةػف رؤسػام الوػرب بالمرسػي  المرسي كا 

. 

ل هػر كالتءػاكز علػى سػبيؿ التسػلط السلط  ةف الءانب اللوكم ترء  للسػلط كتحةػؿ ةونػى ا   
إذ يونػػػي الحءػػػ  أك الػػػكالي , كالسػػػلط  السػػػهـ تيػػػل  بلفػػػظ السػػػلطاف مأنةػػػا  ػػػي ةشػػػت   ةنػػػن ة

. كةػػف  نػػا تونػػي لفظػػ  السػػلط  التسػػلط علػػى سػػبيؿ ال هػػر  2)الطكيػػؿ كتحةػػؿ ةونػػى الةفػػاتيح
 ةتيل  بالحمـ .

لػؽ السػب كةػف الخ,   ) يػدر ةػف اه ارد ةف الخير إذأةا اللوف لو  فهك اإلبواد كالطٌ    
 .  3)ن  الةةسكخ يكالدعام كالشتـ كيحةؿ ةونى الوذاب كاللو

                                                

 و . 2007/ أَهىل /  30( ا دذ  1221دغذغبد / انطهطخ انهوُُخ , دطٍ انوبٍَ , جرَذح انصجبح , ع )  -1

 .  327 – 326/  6َُار : نطبٌ انورة . يبدح ) ضهظ ( :  -1

  . 293/  12: انًصذ  َفطه . يبدح ) نوٍ ( : َُار  -2
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يتناسػػب ةػ  الػػنص _ أراد الحمػـ الةةسػػكخ عػف طريػػؽ السػب الةوب ػػر كلوػؿَّ الوػػاني _ كبةػا    
 الةوب ر عف ضيؽ كضءر .عف سأـ أكانن أراد الحمـ اللويف عف طريؽ الدعام 

شراعها اكةف الناحي  الترميبي  فَّفَّ " السلط  اللوين  " مةا احتةلت التأكيؿ في الةونى فَّفَّ    
فَّ   السػػػلط  خبػػػر     لػػػػ) إ أفالةونػػػى الترميبػػػي إذ  مػػػذا يأخػػػذنا إلػػػى التأكيػػػؿ لةورفػػػ  ةػػػؤدل 

ييػدر " إنهػا السػلط  الوينػ  "  على احتسػاب الءةلػ  الةحذكفػ   يركاسةها الةحذكفيف , كالت د
لنػػا بوػػدان تكميػػديان آزرتػػن لػػكاـز نيػػي  إذ اف الوػػاني ال يةػػؿُّ االستشػػهاد بالرؤسػػام الوػػرب الػػذيف 

تةيػؿُّ تكميػدان ةخييػان يوةػؽ سػ طها الوػاني   التػي ألحمـ , فضبلن عف مػكف اليػفاستأيركا با
  دالل  الونكاف كيربطن بنين ب كَّةو .

ذا ماف ت دير الونكاف "  ذب السلط  اللوين  " على حذؼ ةبتدأ فَّفَّ النص سػيمكف تكميػدان     كا 
 ةنءزان إلعبلةي  الونكاف .

كن ػؿ ي افػ  المرسػي  تويينػاسةي  كالونكاف ح ؽ الكظيفتيف التوييني  كالكيفي  على سبيؿ الت   
. أةػػا الكظيفػػ  الدالليػػ  فهػػي ألطػػؼ ةػػا نلةسػػن خايػػ  ةػػف أف  خػػبلؿ أميػػر ةػػف ةيػػاؿ كيػػفي
_ فَّنَّػػا ف السػػلط  أٌيػػ  سػػلط ةػػؿ الةرءويػػ  الةتل يػػ  ةػػف سػػأـ ةػػالتيػػادـ بػػالونكاف _ ةػػ  ةػػا يوت

لػػذم يحيلنػػا ا االسػػتورابنحسػػبن يلوػػف سػػلط  بلػػدب مةػػا يلوػػف سػػلط  اآلخػػر ةػػف ءهػػ  أخػػرل , ك 
الونكاف ةتأسف  تدةيها  هاى ركح يكري  ساخرة سرعاف ةا يءولبشمؿ نس ي عند قرامة النص إل

 ؽ اليحفي . يالذم قاـ بن الواني على طري   التح  الكاقويتتب  غراب  ال

 ينفيؿ عف نين في ذلؾ !! ا الةكالونكاف يفسر نفسن ءذابان خبلبان ةنتءان لمن   
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  السياسة "_ " بعيدًا عن 3   

يبدك أفَّ الوناكيف الفرعي  لهذا الوةكد دليؿ بائف على براعػ  الطػرح اليػحفي التػي اتسػةت    
االقتيػاد اللوػكم  بالتوبير الناضل ةوبرة عف امتناز تءربػ  إبداعيػ  يػرة ك ػذا ةػا يػنومس علػى

اع الداللػ  بنيػ  كسػائطي  بػيف الونػكاف الػرئيس كالػنص كءةػ ر عػفوٌبػفي بني  الونكاف الفرعي ليي 
 انسءاـ الربط ال رائي بيف  ذب االقطاب , كمةا سيأتي :

  1)" الشائعات "   

السػػاخر كالءػاد قػدَّـ الوػػاني حدييػن عػػف الشػائوات كالتفػنف فيهػػا كأير ػا كآيار ػػا بػيف األسػلكب    
السياسييف يركف للشػائوات حرةػ   حيث أفٌ ةكاشءان ذلؾ بونكانن الرئيس " بويدان عف السياس  " 

ج ةوبػػػران بشػػػمؿ سػػػاخر عػػػف مذبػػػ  الشػػػائوات فػػػي تحسػػػيف تسػػػتدعيها الضػػػركرة يػػػـ تػػػدرٌ  ان كأحماةػػػ
 ةفردات البطاق  التةكيني  .

ؽ كاختلط   بةونى تفرٌ كشيٌ  "للةشتؽ " شائ    أيبلن الفوؿ شيٌ  كعلى الةستكل الةوءةي عيدَّ    
شػاع " الفوػؿ     " لؾ كيحةػؿ ةونػى الػدعام . كعيػدَّ مػذ يػبي هيي كالشياع اليكت الةردد الػذم  ,

كظهػر كاتيػؿ بمػػؿ  افتػرؽ كشػػاعى لشػائ  , شػاع الخبػػر بػيف النػاس , فهػػك شػائ  انتشػر ك  أيػبلن 
 .  2)استكل علـ الناس بن مأنن عَـّ كانتشر كاحد ,

ةػػػػػ  ةيػػػػػطلح عليهػػػػػا تػػػػػداكليان كت تػػػػػرب ءةيوهػػػػػا ةػػػػػف الونػػػػػكاف          وػػػػػاني الة دَّ ةال ءةيػػػػػ كلوػػػػػؿَّ    
الشػػائوات " ةمكنػػ  ةػػف ألػػؼ كالـ  للداللػػ  الترميبيػػ  ةػػف أيػػر . فملةػػ  "ةػػا "  الشػػائوات " ةػػ  
ًةؿى فاعؿ  للءنس كمكنها اسـ  كتحةؿ مذلؾ دالل  الءة  . , فولن ؿى ةى عى عى

لءػنس )) ةػا كضػ  ألف ي ػ  علػى فةف حيػث " األلػؼ كالػبلـ " فهػي تػدؿ علػى الءػنس , كا   
, كداللػ  الءػنس فػي   3)ار تويينن   ك على ةا أشبهن : على سبيؿ البذؿ ةف غير اعتبشيم 

                                                

 2010/ كوبَىٌ ا ول /  9( انخًُص  2126ثوُذاً عٍ انطُبضخ / انيبيوبد , دطٍ انوبٍَ , جرَذح انصجبح , ع )  -1

 و .

 .   260 – 258/  7َُار : نطبٌ انورة . يبدح ) شُص ( :  -2

 . 35انزورَفبد , انيرَف انجرجبٍَ :  -3
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 ذا الونكاف الةكءز التوةيـ كعدـ التحديد يطلؽ تءرب  التأكيؿ فَّذا مانػت الشػائوات تونػي فػي 
) أؿ   الءنسي  توةـ  ذا لمؿ الشائوات.  الةتداكؿ الشوبي األخبار التي يلح ها الولك فَّفَّ

تتميػؼ كتفضػػي إلػى ةتوػػارؼ عليػػن كةػف حيػػث مػكف الونػػكاف اسػـ فاعػػؿ فػػَّفَّ داللػ  الشػػياع    
الفاعػػؿ كالتوريػػؼ الءنسػػي علػػى  كيػػ  دؿَّ كلةػػا  فيػػن إلػػى الولػػكتتءػػاكز ءريانػػن ةءػػرل الفوػػؿ 

 توارض داللي مةا ظهر . تةبهة  فَّفَّ بني  الملة  ذا

لتئػػاـ كقػػكة الةونػػى كالةشػػتؽ يػػدؿ علػػى اليبػػكت كالػػدكاـ فػػَّفَّ يةػػ  اإل  ػػي إاٌل أفَّ داللػػ  الءةػػ    
 الونكاف يةتدُّ ليشةؿ النص فضبلن عف الونكاف الخارءي . ي ترميب في ان باطن ان انسءاة

ةف  نا دؿَّ الونكاف على الشائوات بيػكرة عاةػ  كيابتػ  كدائةػ  نا يػان عػف تيػدي ها ةؤمػدا    
المتػابي  ب ػان بػذلؾ كظيفػ  دالليػ  رغػـ اقتيػادذلؾ , لمنةا توةيةن ليس بويدان عف السياس  ةح 

 متناب  ذب اللفظ  .يكد ا فليس ية  قارئ الغرائي  إنص ككظيف  على ةساح  ال

الفرعػي كالكيػفي   الونكافالوةكد بهذا  فضبلن عف تح ي ن الكظيفتيف التوييني  , حيث سةي     
فػػت الشػػوب الوراقػػي علػػى عػػدـ تيػػدي ها بةػػا يخػػص ةشػػمل  اءتةاعيػػ  اقتيػػادي  ذات ي ٌ التػػي 

 ي  . علؿ سياسي  مةا في البطاق  التةكين
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 المبحث الثاني                             

 التموضع السياقي لمجممة                        

اىى نصػية تتمػي بممػ  تجميػات تف بوصفياي لمجممة موضع السياقرصد ظاىرة الت مف اجؿ   
ضػػػمف دػػػدود نػػص التمػػػود المتنػػػاوؿ لك ػػػؼ دور  ياعابػػػدكيفػػات افػػي اطارىػػػا البنيػػػة الم ويػػػة و 

. البػػػدن لنػػػا رف  نمػػػرن عمػػػى مفػػػاىيـ السػػػياؽ عنػػػد التممػػػا  التػػػرب فتيػػػا مػػػع السػػػياؽ الجممػػػة ووظي
القدامى _ مف الم ت ميف بيذا التوصيؼ _ والمدػدييف   خذػذيف بتػيف االعتبػار اايػر ال ربػي 

فيػػامي مػػإ الػػى الجممػػة لمترفػػة اسػػياميا االبتػػد ذلػػؾ يمكػػف رف ن فػػي ىػػذا الصػػدد    المدايػػث
بتػػد اسػػػتقرا  دػػػدودىا وربتػػاد دالالتيػػػا _ عمػػػى سػػبيؿ التتريػػػؼ _ عنػػػد واإلبػػداعي فػػػي السػػػياؽ 

 اجرا  نقدي جمالي يداوؿ اكتناه بنية النص الم وية . الى عمما  التربية وال رب   لنذمص 

 اق ـوم السيـمفه   

   أواًل : عند العمماء العرب القدامى     

لي لمطػرح سػتيتاب المتنػى الػدالواٍؼ إلبقدر  تطم  ستجال  الناجع التيافن القرا ة ذات اإل   
  وسػياؽ الموقػؼ مف)) تػثيير داللػة سػياؽ الػنص الم ػويال يمكف رف تتبرر  –عموما  –الكتابي

 ..ؿ ذلؾ ىمنًا تدارسيًا عند القدامى والمددييف كما يثتي وقد  ك   .(1)المالبس لو ((

غمار  بية بواقع تطبيقي ذاض  مفيـو السياؽ سبقيـ بذلؾ عمما  التر المدديوف  فكما تناوؿ     
البدث بجدوى مبدعة فالنداة )) لـ يقتصروا في بنية النص الم وي كما لػو كػاف  ػكاًل منتػزاًل 

ننمػا رذػذوا مػػادتيـ الم ويػة  عػف التوامػؿ الذارجيػة التػي تمفػػو وتدػيط ب عمػى رننيػا ضػػر  …بػو وان
 . (2)مف الن اط اإلنساني الذي يتفاعؿ مع مديطو وظروفو ((

قػػػػد تنبنػػػػو سػػػػيبويو لممػػػػأيرات الذارجيػػػػة وريرىػػػػا فػػػػي تراتبيػػػػة مكونػػػػات الجممػػػػة لصػػػػدى ىػػػػذه ف   
 فسيبويو كاف ميتمًا  يا  مال اتإبالتدفؽ الم وي  فاذ يتمو  (3)المت يرات بجواز استتماؿ الم ة
                                                

  . 113اىْذ٘ ٗاىذالىح ٍذخو ىذراضح اىَؼْى اىْذ٘ي _ اىذالىً , د. ٍذَذ دَاضح ػثذ اىيطٍف :  -1

 . 66ػيٌ اىيغح االجتَاػً " ٍذخو " , د. مَاه تػر :  -2

 . 93ىَ٘ضى : : ٌْظر : ّظرٌح اىْذ٘ اىؼرتً فً ض٘ء ٍْإج اىْظر اىيغ٘ي اىذذٌج , د. ّٖاد ا  -1
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عميػػو مػػا يػػرى مػػف الدػػاؿ وىػػو تنػػاوؿ قريػػب مػػف سػػياؽ  بالسػػياؽ غيػػر الم ػػوي وىػػو مػػا اصػػطم   
 (2)كيػػػبااف كػػػذلؾ بالسػػػياؽ الم ػػػوي   كمػػػا فػػػي بيػػػاف عنصػػػر مدػػػذوؼ فػػػي التر واسػػػتت (1)الدػػػاؿ

 (3)ؿ فػػػي التراكيػػػب ((ابػػػف جنػػي بسػػػياؽ الدػػػٱوتابتػػو الندػػػاة فػػػي االىتمػػػاـ ذاتػػو فػػػػ )) لقػػػد اىػػػتـن 
 وتتالقو النصي .

وقد تدارس البالغيوف السياؽ فطابقوا بيف الكػالـ ومقتضػى الدػاؿ   وكػذلؾ تنػاولوا السػياؽ    
  (4)مـ مفرده بؿ بتالأميا مع متنى ما يميياوال كفكانت االفاظ ال تتفاضؿ مجردة  الم وي

  سػبقًا مترفيػًا فػي مجايمػة النصػوص افن ىذا التناوؿ الواعي الذي نممدو لدى القدما  يميػؿ   
وك ػػؼ تتالقاتيػػا الداذميػػة والذارجيػػة أ لبيػػاف ربتػػاد القػػوؿ   رغػػـ كػػوف )) ىػػذه المدػػاوالت لػػـ 

وجيػػػاز مفػػػاىيمي مودػػػد طػػػة بمنظومػػػة مصػػػطمدات وخليػػػات اجراديػػػة ممنطقػػػة بدقػػػة تكػػػف مدا
 . (5)كما نممس ذلؾ لدى المددييف ((ومتماسؾ 

  والعرب (  يينثانيًا : عند المحدثين ) الغرب   

جية بديػػػًا رصػػػينًا مرتبطػػػًا بذىنيػػػة وسػػػايكمو  عممػػػا  ال ػػػرب لمسػػػياؽ ب ػػػكؿ مدكػػػـ ريػػػث   ظػػػر  ن     
فكيػرت الدراسػات ال ربيػة لمسػياؽ والمتنػى و ػاعت فييػا  (6)ارتوى وفػؽ ا ػالمتكمـ ودمموا المتنػ
تثكيػدًا كبيػرًا  ي عرفػت بػالمنيإ السػياقي والػذي وضػعالسيما مدرسة لنػدف التػو الدقة واإلدكاـ   

فػػي المجتمػػع  لم ػػة كػػثداة ف ربػػرز رعالميػػا اذ نظػػر  ويتػػدف فيػػرث مػػ (7)لموظيفػػة االجتماعيػػة لم ػػة
   . (8)  ومقتضاىا " سياؽ الداؿ " ري مالبسات اادداث المديطة بيا ة االستتماؿيوىي غاد

.   

                                                

 .   272/  1ٌْظر : متاب ضٍثٌ٘ٔ, تخ أ. ػثذ اىطالً ٍذَذ ٕارُٗ :  -2

 .  257/  1ّفطٔ  :  ٌْظر : اىَؿذر -3

اىَؼجٍَلح , د. ٍذَلل٘د ٗاىتذيٍلو اىيغل٘ي فلً ضل٘ء ػيلٌ اىذالىلح دراضللح فلً اىذالىلح اىؿل٘تٍح ٗاىؿلرفٍح ٗاىْذٌ٘لح  -4

 .  143ػناغح : 

 .  49-43, ػثذ اىقإر اىجرجاًّ , قراءٓ ٗػيق ػئٍ ات٘ فٖر ٍذَ٘د ٍذَذ غامر: ٌْظر : دالئو اإلػجاز  -5

ٍذاضلللراخ د. دطلللٍِ اىٖالىلللً ت ميٍلللح اىترتٍلللح جاٍؼلللح اىثؿلللرج ي ىطيثلللح اىذراضلللاخ اىؼيٍلللا ت ٍاجطلللتٍر ي اىطلللْح  -6
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 . 68ٌْظر : ػيٌ اىذالىح , د. أدَذ ٍختار ػَر :  -8

 .  192 - 190ٌْظر : اىذالىح اىطٍاقٍح ػْذ اىيغٌٍِ٘ :   -1
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الودػػػػػدة الم ويػػػػػة فػػػػػي     (يؽ يتسػػػػػ )رمػػػػػا فدػػػػػوى نظريػػػػػة السػػػػػياؽ كمػػػػػنيإ فيػػػػػو يقػػػػػـو )) عمػػػػػى    
  فػػالمتنى فػػي النظريػػة السػػياقية متوا ػػإ بػػالمواقؼ التػػي رنتجتػػو مجتمتيػػًا   وال  (1)المجتمػػع ((

ياؽ الدػػاؿ " ري مالبسػػات اادػػداث وكػػذلؾ مػػف ذػػالؿ تتػػالؽ يمكػػف ك ػػفو اال  مػػف ذػػالؿ " سػػ
 التناصر الم وية .

ا المػػػنيإ بزاويتػػي نظػػر   ااولػػى ل نظريػػػة الرصػػؼ   وىػػي ترابطيػػة الكممػػػة ذى ىػػوقػػد تجم ػػ   
الزمػة  الظالـمفيػـو الالزمػة فػبمجتمتيا كمفظة منصير واسػتذداميا مػع الندػاس . واليانيػة ل 

 . (2) الميؿ

    ىػػػػػػػذه  القػػػػػػػات الػػػػػػػنص سػػػػػػػياقيًا ربمػػػػػػػ  اىتمامػػػػػػػاتالمدتػػػػػػػوي لمدػػػػػػػدث الكالمػػػػػػػي وع افن الديػػػػػػػز  
  ودواعػػػي اتصػػػاليا بػػػو    مػػػب مترفػػػة بمسػػػتويات طردػػػوأ افن تقصػػػي المتنػػػى يتط(3)النظريػػػة

ااجػػزا  التػػي تسػػبؽ الػػنص رو تميػػو مبا ػػرة   ويدػػدد مػػف ذالليػػا وعمػػى ىػػذا فالسػػياؽ يميػػؿ )) 
 . (4)المتنى المقصود ((

نػػرى سػػتيفف اولمػػاف  يقػػرف بػػثفن نظريػػة السػػياؽ لػػو طبقػػت بدكمػػة فإنيػػا تميػػؿ الدجػػر لػػذلؾ    
ز مجموعػػة اابدػػاث الجاريػػة رىميػػة مت يػػرات السػػياؽ   اذ )) تُبػػر   (5)ااسػػاس فػػي عمػػـ المتنػػى

ـ سندًا مترفيًا يسيؿ التثويؿ الداللي وبنا  التالقات بيف   فيي تقد  وتثييرىا عمى سيرورة الفيـ 
 . (6)(( اافكار

وىػو ادػد مى سياؽ ل وي وخذر يميػؿ الموقػؼ ورضػاؼ جػوف لػوينز _ عفيرث السياؽ  ـ  قسن    
تباعػػػػو _ السػػػػػياؽ اليقػػػػافي   كمػػػػػا دعػػػػا فيػػػػػرث الػػػػى االعتنػػػػػا  بػػػػالمالم  الوييقػػػػػة بالم ػػػػػتركيف ر

والذصػػادص الذاتيػػة المميػػزة لمدػػدث الكالمػػي رو غيػػر الكالمػػي ومػػا يتصػػؿ بالموضػػوع وتػػثيير 
 . (7)دديو

                                                

 . 196اىَؿذر ّفطٔ  :  -2

 . 198  - 196ٌْظر : اىَؿذر ّفطٔ  :  -3
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 .  52ىذالىح اىطٍاقٍح ػْذ اىيغٌٍِ٘ : ا -5
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فػػي كتابػػاتيـ  تفتجم ػػ (1)الدارسػػيف التػػرب فػػيًا ي نػػولقػػد رفػػرزت نظريػػة فيػػرث السػػياقية تػػثييرًا ب   
الم وية _ اجراً  _ فمياًل نرى الدكتور تمناـ دسناف لػـ يبتتػد عػف ىػذه الرأيػة فنػراه وطروداتيـ 

 _ ـكمػػا تقػػد _  يقسػػـ السػػياؽ عمػػى ندػػو قريػػب مػػف تقسػػيـ فيػػرث عممػػًا بػػثفن سػػبؽ التػػرب جمػػي
ل  تػوالي ـ ينظػر اليػو مػف نػاديتيف   روليمػاومػف يػ (التػوالي  )فنراه يقوؿ )) المقصػود بالسػياؽ 

 (سياؽ النص  )التناصر التي يتدقؽ بيا التركيب و السبؾ   والسياؽ مف ىذه الزاوية يسمى 
. واليانية ل توالي اادداث التػي صػادبت اادا  الم ػوي و كانػت ذات عالقػة باالتصػاؿ ومػف 

 .  (2)(( (سياؽ الموقؼ  )ىذه النادية يسمى 

 مفهوم الجممة    

كير النداة    )) كاف لمجممة الدظ الوافر مف التناية واالىتماـ مف جؿ التمما  فيي عند ر   
سػػناد )) فيػػي عبػػارة عػػف قػػد لدػػؽ دػػدىا اإل  و  (3)فادػػدة يدسػػف السػػكوت عمييػػا ((المفػػظ المفيػػد 

سػػنادي يتصػػؿ اـ اإللتػػؿ ىػػذا التضػػ  و  (4)الػػى ااذػػرى (( مركػػب مػػف كممتػػيف رسػػندت ادػػداىما
 سابقو مع الدقو. ؽالة المفظ المفرد عف الفيـ اال  بتتبتجاذبات اإلفياـ لتجم

  نيف التالقػات الم ويػػة لقػػوا ردادػػي يذضػعُ  ويظيػر مػػف ذػالؿ الجممػػة م ػزى اإلسػػناد ب ػكؿٍ    
دد فيػو جػز  رساسػي مػف ديويػة المتتبي ذو فاعمية في ذمؽ المتنى النظاـ التركي))  ديث رف  
التجػدد ضػمف دػدود ااسػموب والػنظـ  مػا يمتمكػو مػف ذصوصػية تفاعػؿ   ذصػبةب (5)الم ػة ((

 . (6)و)) ااسموب ككؿ يدرس في الجمؿ والتراكيب ((  الترفية لم ة 

ممػػػػا تقػػػػدـ )) افن رسػػػػموب الجممػػػػة وتركيبيػػػػا ىػػػػو المتيػػػػار الػػػػذي يدػػػػدد المضػػػػموف نفيػػػػـ  و   
والذي ا ترط عميو الترب تدقيؽ الفاددة ويذىب ورا  ذلؾ في الذطاب اادبي  (7)(( الذطابي
. فينػاؾ عالقػة  (8)و )) متنػى الجممػة عنػد ال ػربييف يتنػي وظيفػة متػاني رجزاديػا (( اادبي .

                                                

. ٌْٗظر : دراضاخ فً ػيٌ اىيغح " اىقطلٌ اىخلاًّ " , مَلاه  251ً دطاُ : ٌْظر : ٍْإج اىثذج فً اىيغح , د. تَا -2

 .  66 – 64تػر : 

 .  65/  2ٍقاالخ فً اىيغح ٗاألدب , د. تَاً دطاُ :  -3

 . 108ػْاؾر تذقٍق اىذالىح فً اىؼرتٍح دراضح ىطاٍّح , د. دائو رغذي غذٌذ :  -4

 . 83اىتؼرٌفاخ :  -5

 . 119ػيٌ اىذالىح :  اىتذيٍو اىيغ٘ي فً ض٘ء -6

 . 159األضي٘ب :  ٗ اىيغح -7

 .  71ً : 2003,  8, ضْح ي 44ت اىَ٘قف اىخقافً , ع تٍْح اىتؼيٌٍ فً اىجَيح اىؼرتٍح , ػثاش ػثذ جاضٌ ,  -1

 . 159اىيغح ٗاألضي٘ب :  -2
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))     ذلؾ افن أ رية بيف الكؿ وااجزا  المكونو لو   عمى سبيؿ تنامي بنية الجممة جدلية تثي
أدي تػػمػػف جيػػة أ وافن وظيفػػة متػػاني ىػػذه ااجػػزا   (1)جػػزا  وييػػيمف عمييػػا ((الكػػؿ يدتػػوي اا

والمكػوف ااسػاس  (3)فضاًل عػف دور )) الكممػة التػي ىػي المػادة الذػاـ لمتتبيػر (( (2)فكرة تامة
 كؿ تراتبي ب (4)لمجممة   ليذا تكوف )) داللة الجممة غير مدددة بؿ تدمؿ ركير مف متنى ((

  ال توصػؼ فقػط بثننيػا نطػؽ مقصػور عمػى غػرض متػيف بػؿ انيػا تراتبي قصػدي )) فالجممػة 
 . (5)ترتيب الكالـ ((طراز 

ذ دلنت ىذه النظرات الم    وروؼ يػرى )) رفن بنيػة الجممػة ة الجممػة فػإفن تػودة عمى مرونػرز تجوان
 (6)اننيا مف متطيات الم ة   وال يػدذؿ عمييػا المسػتذدـ سػوى تتػديالت  طفيفػة (( متصمبة أ

ف الصي  الجاىزة والتراكيب ال ػادتة م بجيده الذالؽىذه التتديالت تميؿ تدرر ااديب  ولتؿن 
ا كانػت )) الجممػة ىػي ركبػر ودػدة قابمػة لموصػؼ فمم  .  (7)جماًل ورسموبًا جديديف د لنفسو  اذ يفر  

 . (9)ة لمتالجة موضوع الداللة ((ي)) رف  تكوف الوددة المتنوية الرديس وجب   (8)الندوي ((

ف نقتنص الجممة نفسيا مف سػياؽ مػا   وكػؿ سػياؽ البػدن رف يذتمػؼ عػف فإنننا )) نستطيع ر   
نص المتنػػػاوؿ _ التمػػػود السػػػيما اف الػػػ (10)اآلذػػػر فػػػي زمانػػػو ومكانػػػو ومالبسػػػاتو المتتػػػددة ((

مػػؿ ركيػػػر مػػف ذصوصػػية انتاجػػػًا وتمقيػػًا أ افن ل تػػو )) ليسػػػت مجػػرد تراكيػػػب تدالصػػدفي _ ي
 (11)ننيػػا تمتػػاز بثبتػػاد  ػػفافة تتجػػاوز سػػدر المدسػػوس والػػداللي والتتػػاممي ((غيػػر ر… جمميػػة 

ييػػػا   الػػػى السػػػياؽ الػػػذي تميػػػؿ الجممػػػة رىػػػـ مكوناتػػػو أ افن ليػػػا قػػػرادف تك ػػػفيا ومالبسػػػات تجم  
 . (12)السينما واف لمصدافة ذواصًا في التركيب الجممي

  
                                                

 . 20اىػنو ٗاىخطاب ت ٍذخو اىتذيٍو ظإراتً ي , ٍذَذ اىَامري :  -3

 . 88/  1ىخطاب ٗاإلجراء , رٗترخ دي ت٘جراُ , خ  تَاً دطاُ : ٌْظر : اىْؽ ٗا -4

 . 159اىيغح ٗاألضي٘ب :  -5

 . 14اىجَيح اىؼرتٍح ٗاىَؼْى , د. فاضو ؾاىخ اىطاٍرائً :  -6

 . 25 تذرٌػً :أدٗاخ اىْؽ دراضح ٍذَذ  -7

 . 13األدب ٗاىذالىح , ت٘دٗرٗف  , خ  ٍذَذ ّذٌٌ خفػح :  -8

 . 159ألضي٘ب : ٌْظر : اىيغح ٗا -9

 . 510تذ٘ث اىطْح ػرتٍح , ٍػاه زمرٌا :  -10

 .  76اىتط٘ر اىذالىً تٍِ ىغح اىػؼراء اىجإيٍٍِ ٗىغح اىقرآُ دراضح دالىٍح ٍقارّح , ػ٘دج خيٍو ت٘ػ٘دج :  -11

 . 114اىْذ٘ ٗاىذالىح :  -12

 .  94اى٘ػً اىيغ٘ي "اىجَاىً فً فيطفح اىنالً"  :  -1

 .  13ذافح اىَؼاؾرج , د. ٍذَذ دطِ ػثذ اىؼسٌس : ٌْظر : ىغح اىؿ -2
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   عند العاني  الصحفي قراءة تطبيقية في العمود  

في  التتبتي لبنيتيا الم وية _ تت ابوالبدن رفن ن ير الى رفن رعمدة التاني _ في ضو  البتد    
 تكويف التراكيب وتذتمؼ عف بتضيا في خف .

يا فػي البنيػة التديػد يويرى البدث رفن قرا ة رعمدة مذتمفة كؿ  وادد منيا يميػؿ ظػاىرة ت ػاب   
ر عػػف رأيػػة  ػػاممة تسػػتى تب ػػربمػػا ت االنتقػػا سػػبيؿ ريضػػًا   عمػػى مػف ااعمػػدة وتذالفيػػا التديػػد 

 نة الم وية .يالى ابانة  ت كيؿ الب

             التاني الصدفية ..      اعمدة البنية الم وية وفي اطار ما تقدـ نستقرئ   

  (1)" صباح الخير  _1 

 فيو ل ويقوؿ دوف عنواف فرعي_  _ التاني في جريدة الصباح تدت عنواف رديسيك ت بُو  

 ما الذي ي  ؿ بالؾ ؟ *)) 

 _ قصيدة  تر .   

 لماذا ال تكتبيا وتنتيي ؟ *   

 _ رمر صتب   ربدث عف المطمع   البدن رف يثتي    

ال ترا  يسمونو كذلؾ   ىأال  الناس لذيذوف دتى فػي انتقػا  مفػرداتيـ التذبػة   يقولػوف "     
لوف مينة القصادد   نقػوؿ " الذطػوة ااولػى " زاو ت ال الذيف المطمع "   رنا ورنتـ ريفيا ااصدقا 

 صتب .لـ تكف دادمًا ففي ال الب ىي اا   والذطوة ااولى اف  

ني اامػػر ال يكػػاد يسػػتي ع ال ػػروع بإصػػدار مطبػػوع اعالمػػي   ولكػػف  و نتػػـ   قػػد رعنػػي موضػػ   
ي ػ ؿ  متاعب ىذه الذطوة ركبر مف ري  اغؿ  ذصػي فن ري موضوع   والدؽ رقوؿ لكـ   ا

 …بالنا 

                                                

 ً . 2003/ آٌار /   17دطِ اىؼاًّ , جرٌذج اىؿثاح , ع ت ؾفر ي    / ؾثاح اىخٍر -3
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ذف     …وان

  لكي نكؼ عف موقؼ المتفرج   فندف ريفيا ااصدقا  الذيف  وليس قبمكـ ىذا قمبي متكـ    
عمػػى تزاولػػوف مينػػة الديػػاة   لسػػنا مراقبػػي ردػػداث   بػػؿ ربنػػا  وطػػف اسػػمو التػػراؽ   ىػػو اآلف 

 جمؿ .نريد جميتًا لمولودنا رف  يكوف اا والدة جديدة   وال  ؾن  بواب مذاض ور

ىؿ رذبرتكـ رفن الب رية استيمكت نصؼ عمرىا قبػؿ رف  تبتكػر ردمػى مطمػع جميػؿ تبػدر بػو    
يوميػا " صػباح الذيػػر " بجميػع الم ػات وعمػػى امتػداد المتمػػورة   يػـ انيمػرت ميػػؿ مزنػة الربيػػع 

 … ((مفردات البيجة والستادة واامؿ 

 المػػػراددت لمػػػدذوؿ لمفكػػػرة التػػػي مي ػػػ عمػػػى تقنيػػػة الدػػػوار رنبنػػػىنمدػػػظ رفن التمػػػود الصػػػدفي    
 جريدة الصباح .  والدة وىي المطمع رو البد  ا ارة الىمف قبؿ التاني تقديميا 

وفػػي اإلطػػػار الم ػػػوي يمػػػن  الدػػوار الػػػنص دركػػػة فاعمػػػة ت ػػد المتمقػػػي لتجتمػػػو م ػػػاركًا فػػػي    
مطرودة . فالدوار )) لمفكرة ال ومسانداً ليكوف قاردًا ذا قناعة  تميد لو وتدضر هالدوار ومف يـ 

  والتػاني فػي نصػو  (1)دديث بيف  ذصيف رو ركير تضمو وددة في الموضػوع وااسػموب ((
ػػ ؿ دػػواره باالسػػتفياـ الػػذي يسػػتيؿ بػػو التمػػود كثنمػػا يدػػاور مجيػػواًل يرصػػده لدظػػة الكتابػػة فيجم 

 وىو يفضي متنى المتابتة .

لػػ))دصوؿ صػورة ال ػي   (2)فػة ((ولما كػاف االسػتفياـ )) طمػب التمػـ ب ػي  بػثدوات مترو    
يديمنا الى قرا ة ما قبمية تنبئ عف  ػاذص  النص في ىذافإفن االستيالؿ بو  (3)في الذىف ((

 التاني وىو يداوؿ كتابة مطمع رعمدتو في جريدة الصباح .و متثمؿ رطاؿ التدديؽ ب

 (4)س المسػػتفيـ عنػػوة بػػػ) مػػا ( تسػػثؿ عػػف الماىيػػة وعػػف جػػنافن الجممػػة االسػػتفيامية المبػػدو    
كما رننيا تدمػؿ يبػوت فاعػؿ الديمومػة   وىػي ذات بتػد سػياقي يتتمػؽ بذػارج الػنص ري سػياؽ 

                                                

 . 53اىَؿطيخ فً األدب اىؼرتً , د. ّاؾر اىذاًّ :  -1

          ٕاغلٌ دٗر تللذري , تلخ ٍذَلذ ًٌْلٗ, جللاله اىلذٌِ ٍذَلذ تلِ ػثلذ اىللردَِ اىقسغلرح اىتيخلٍؽ فلً ػيلً٘ اىثال لح -1

 :83 . 

  . 106قيٍقيح : اىثال ح االؾطالدٍح , د. ػثذٓ ػثذ اىؼسٌس  -2

 . 165:  اىَؿذر ّفطٌْٔظر :  -3



 الفصل األوَّل : امَلبحُث الثاني                                                         التموضع السياقي للجملة   

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــ

 50 

الموقؼ الذي استدعى الكتابة وبتد خذر يتتمؽ بداذؿ النص ديث اإلجابة عف السػأاؿ والتػي 
 رسموب الدذؼ كما نرى ل تاعتمد

 ما الذي ي  ؿ بالؾ ؟ *  

 _ قصيدة  تر .   

قدير" الذي ي  ؿ بالي قصيدة  تر "   اال  رفن مف  ػروط الدػذؼ )) وجػود قرينػة تػدؿ فالت   
ولتميػػػا داللػػػة السػػػأاؿ عميػػػو مػػػف جيػػػة أ افن الدػػػذؼ يقػػػع بتػػػد جػػػػواب  (1)عمػػػى المدػػػذوؼ ((

د انبجػػاس الجػػواب دوف تػػثٍف ت ػػن رف ومػػف جيػػة رذػػرى يمكػػف (2)االسػػتفياـ افن السػػأاؿ قرينػػة لػػو
 .اتب الكديرة عف متبرًا 

_ سوا  ركػاف بقرينػة رو التنقػيط وما اتسمت بو مف دذؼ  االستفياميةولتؿ صي ة الدوار    
ؿ كؿ ىذا تمييدًا يتتػالؽ وسػياؽ الموقػؼ مػف ذػالؿ ين م  … _ الذي يميؿ ما ال يقاؿ مف البوح 

 مستوييف ىما ل

يقػػػارب يسػػػمى بػػػالدوار اادػػػادي وىػػػذا الػػػنمط  مػػػا _ تموقػػػع السػػػادؿ ذػػػارج الػػػنص   وىػػػو1   
مذتبدػػات الػػروح وىػػو رقػػرب الػػى المونولػػوج وداللػػة ذلػػؾ التنقػػيط الكتػػابي الػػذي نممسػػو وانقطػػاع 

 دوار السادؿ مع امتداد التمود لتثدية فكرتو .

الػذي يدػيط بػو _ ديرة الكاتب   لكتابة عمود جديد في جريػدة جديػدة تتتمػؽ بػالجو التػاـ 2   
بػػػو الػػػى اجتػػػرار الجػػػواب بتػػػد ديػػػرة وفػػػراغ  ـ مػػػا دػػػدا 2003ردػػػداث التػػػراؽ عػػػاـ بتػػػد نيايػػػة 

 عف التكمؼ رقراقًا في التتبير . منصرفاً 

وتطػػؿ عمينػػا الجمػػؿ االسػػمية فػػػي الػػنص _ عمػػى ندػػو الكيػػػرة _ متبػػرة عػػف يبػػوت الفردػػػة    
 ت الجمؿ االسمية عمى دالالت منيا ل والبيجة وتمني ديمومتيا . ولقد دل  

                                                

ِ أضلتار ٍاىثال ح اىؼاىٍح ػيٌ اىَؼاًّ , ػثذ اىَتؼاه اىؿؼٍذي , قذً ىٔ ٗراجؼلٔ ٗأػلذف فٖارضلٔ  د. ػثلذ اىقلادر دطل -4

 .  64:  اىثال ح ٗاىْقذ جاٍؼح األزٕر

 .  194ٌْظر : اىثال ح االؾطالدٍح :  -5
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  لتسػػػػػمية   فال ػػػػػترا  يسػػػػػموف االبتػػػػػدا  مطمتػػػػػًا _ دلػػػػت الجمػػػػػؿ االسػػػػػمية عمػػػػػى ازدواج ا1   
والصدفيوف وغيرىـ يسػمونو الذطػوة ااولػى فػي اطػار ودػدة الفتػؿ وىػو االبتػدا  ويمكػف بيػاف 

 ذلؾ بيذا المذطط ل 

 الجممة االسمية                  ] المطمع   الذطوة ااولى [    

 

  االبتدا         اليبوت                    

فيناديػػة التسػػمية تتب ػػُر عػػف ودػػدة الفتػػؿ االبتػػدا  كمػػا ر ػػرنا وتقػػديـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ الجممػػة    
االسػػمية يػػدؿ عمػػػى يبػػوت االبتػػػدا  والجميػػؿ فػػػي جمػػؿ  التػػػاني ذمػػؽ قػػػرادف )) ب يػػة اسػػػتدراج 

 كقولو عف المطمع " البدن رف  يثتي "  . (1)(( المذاطب إلدراكيا

  بقػػوؿ ل) مػػا الػػذي ي ػػ ؿ بالػػؾ ؟ (  ياؽ الموقػػؼ منػػذ البػػد تتػػالؽ الجمػػؿ االسػػمية بسػػ_ 2   
رو التكػرار الواضػ  مػياًل   وكمػا فػي      "  وكذلؾ بسياقيا الم وي عمى سػبيؿ تماسػؾ القػرادف

يقػػوؿ ل )) ركبػػر مػػف ري  ػػاغؿ  ذصػػي ي ػػ ؿ بالنػػا ((   وىػػي بػػذلؾ تميػػؿ  الذطػػوة ااولػػى "
 كونت اجابتو فكرة قاـ عمييا التمود التاـ . مركز الدالالت السياقية مف ديث السأاؿ الذي

_ دلػػت الجممػػة االسػػمية عمػػى اسػػتقرار الم ػػاعر المقدمػػة مػػف قبػػؿ الكاتػػب ويبػػوت رأاىػػا 3   
ندػف ريفيػا ااصػدقا  … كـ ؾ فػي )) ىػذا قمبػي متكػـ   ولػيس قػبموطموح خمالػو كمػا نممػس ذلػ

 . ((… لسنا مراقبي ردداث بؿ ربنا  وطف اسمو التراؽ … 

المتػػثذر فػػي قولػػو ل     ية فػػي المقطػػع ااذيػػر عػػف االست ػػراؼجممػػة االسػػتفيامال تر _ عب ػػ4   
(( فػ) ىؿ ( ىنػا )) ال يسػثؿ بيػا اال  عػف مضػموف الجممػة ري  …)) ىؿ رذبرتكـ رفن الب رية 

) رمػا      رت عػف الالدرايػة المتكمفػة   ري ل  وىنا عب   (2)عف اإلسناد الداصؿ في الجممة ((
 فالمتمقػي ديث رف  ميؿ بالت ويؽ تبتدًا جماليًا عمى صتيد الم ة يمدققة بذلؾ … ( افن تدروف 

 يردوف عميو )) رذبرنا رذبرنا (( .

                                                

 .  271/  1اىثال ح اىؼرتٍح أضطٖا ٗػيٍٖ٘ا ٗفّْٖ٘ا , ػثذ اىردَِ دطِ جْنح اىٍَذاًّ :  -1

 .  163اىثال ح االؾطالدٍح :  -1
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النػػاس بجميػػع الم ػػات  ؿ جمػػؿ التػػاني وسػػياقاتو جتمػػو يصػػطب والسػػدر التجيػػب الػػذي تذمػػ   
 بنية التمود الم وية برصانة سيمة المثذذ يسيرة المأدى . مموسقاً 

 " صباح الخير "  _2    

  (1)" حــل تــوفيقي"  وخذػػر فرعػػي التنػػواف الػػرديسىػػذا  ن ػػره التػػاني تدػػت رخذػػ اً عمػػود ونقػػررُ  
  ل يقوؿ فيو

  ورنػا لتقػؿ)) منذ انتصار الديمقراطية في التػراؽ   ديػث سػاد دػوار البندقيػة وتراجػع دػوار ا 
  ال ربػدي  ارمًا مػف الصػمت  امتمؾ لساني امتالكًا ال مييؿ لػو   ورفػرُض عمػى نفسػي طوقػًا صػ

ػػتػػدذُؿ فػي  ػػيٍ  يتنينػػي   رمػػره رريػًا فػػي قضػػية   وال ر  مػػف السػػكوت   تُ رو ال يتنينػي   وقػػد بم  
مػػا يفمػػت لسػػاني ورنػػا واالكتفػا  والتثمػػؿ   الػػى الدػػد الػذي توقفػػت فيػػو عػػف م ازلػػة دبيبتػي   فرب  

 بِّ صداـ لكرسي الدكـ !! إ عاطفي ورقوؿ ليا   مياًل ل رنا ردبؾ ركير مف دفي دالة توى  

وعندىا يقتمني رنصار صػداـ عمػى ظػاىر الكػالـ   رو يقتمنػي رنصػار الدكومػة عمػى بػاطف    
الكػػالـ   رو يقتمنػػي رنصػػار اإلسػػػالـ لمجػػاىرتي بالدػػب   والدػػػب مػػف موبقػػات ال ػػػيطاف   رو 

ومقارنتػو  يقتمني رنصار السالـ إلسػا تي المتتمػدة لمدػب   ىػذا المفيػـو السػامي فػي نظػرىـ  
 بكرسي صداـ   عنواف ال در والبطش والتنؼ .

لزمػوا الصػمت وتجنبػوا كذبػة الػػرري والػرري اآلذػر   وبدعػة مػا يسػمى بدريػػة ايفيػا السػادة ل ر   
التتبيػػر   فب يػػر السػػكوت التػػاـ والصػػمت المطبػػؽ تكونػػوف عرضػػة لممػػوت بثصػػابع الػػديناميت 

ايد بالوطنية   وييػذي بػثفن السػكوت موقػؼ سػمبي يـ ال تبالوا بمف يتفمسؼ ويز … الديمقراطية 
 وبثفن صادبو يفتقر الى ال جاعة ! 

د  الدكومػة رفتػػت يػػدىا     قبػؿ يػػوميف جػرى رمػػامي دػوار ديمقراطػػي دػػاد بػيف رجػػؿ يػزعـ بػػثفي
بقادمػة   ي  في البمد خذذ باالرتفػاع والصػتود   واست ػيد كؿن  ف  إستار   ولذلؾ فعف دعـ اا

د ورسػػػتارىا بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى سػػػبيؿ الميػػػاؿ مػػػادة النػػػايموف التػػػي يسػػػتتمميا طويمػػػة مػػػف المػػػوا
 ماليػيف دينػار بينمػا كػاف سػترهُ  3اة   فقد بمػ  سػتر الطػف الوادػد الفالدوف في الزراعة الم ط  

                                                

   / دسٌلللراُ / 30ي اىخَللٍص  316ؾللثاح اىخٍللر / دللو تلل٘فٍقً : دطللِ اىؼللاًّ , جرٌللذج اىؿللثاح اىجذٌللذ , ع ت  -2

2005  . ً  
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ىػو المتضػرر  نصؼ مميوف دينار فقط   وقاؿ بثفن ىذا ادرؽ سوؽ الذضػر   وبػثفن المػواطف  
عػػػف  ػػػركات ومصػػػانع القطػػػاع الػػػوطني الذػػػاص   وكيػػػؼ وقفػػػت الوديػػػد   ورفػػػاض بالدػػػديث 

قػػد  فػػي المنتػػوج التراقػػيكارييػػة  اتالدولػػة موقػػؼ المتفػػرج وىػػو اامػػر الػػذي سػػيأدي الػػى زيػػاد
ػال تُ  يأدي الى نتػادإ وبػيف …  عقباىػا اذا مػا توقفػت مدػات الػورش والمتامػؿ عػف اإلنتػاج ددم 

ميػػؿ ىػػذا الكػػالـ ال يتػػدو عػػف كونػػو دعايػػة  رجػػؿ خذػػر   يػػزعـ بػػثفن ااسػػتار لػػـ ترتفػػع   وبػػثفن 
مضممة لمنيؿ مف الدكومة واإلسا ة الى سيرتيا الظافرة   ودافع الرجؿ ااوؿ عف نفسو زاعمًا 

ليس مف الدكومة وال ضد ىا   وبثننو يتدػدث دػدييًا اقتصػاديًا مػدعمًا باارقػاـ   وردن عميػو  و  بثن  
ترتفػػع وبػػثفن الدولػػة تػػدفع ماليػػيف الػػدوالرات لمدفػػاظ عمػػى  الرجػػؿ اليػػاني زاعمػػًا بػػثفن ااسػػتار لػػـ

عنػػاد يػـ الػى عيػاط ودذػؿ مردمتػػو ااذيػرة ديػث مػدن كػؿ وادػػد ااسػتار   وتدػوؿ الدػوار الػى 
منيمػػػا يػػػده الػػػى دزامػػػو ي ػػػير مسدسػػػو   وىنػػػا وجػػػدت نفسػػػي ممزمػػػًا بػػػؿ مضػػػطرًا الػػػى التػػػدذؿ 

د مػف الػدما  التراقيػة   وليػذا طردػت رريػًاُد والكالـ ذالفًا لقراري فػي مداولػة لمنػع نزيػؼ جديػ
توفيقيًا ررضى الطرفيف عندما قمػت ليمػا ل الدػؽ يػا جماعػة   كالكمػا عمػى دػؽ   فكػؿ  ػي  
رصب  غالي اليمف   ومع ذلؾ ال يص  رف  ننسى بثفن دياة التراقػي باتػت رذيصػة ومػف غيػر 

 مف جديد ! (( .يمف !! وىكذا ىدرت غضبة الرجميف والدمد هلل   فمذت بالصمت 

تمقطع نػص التمػود " دػؿ تػوفيقي " فػي بنيتػو الم ويػة الػى يػالث رأى رسػموبية قػدنـ التػاني    
المتنػى   مػع دفػاظ التمػود عمػى  مػةيرسػموبية ليات يمنػالمتنى مف ذالليا   ولتميا  ػكمت مي

 ينادية نسقية تتدرؾ في سياقاتو ب كؿ فاعؿ .عضوية متجسداتو مف ذالؿ 

 ألول المقطع ا   

عنػػواف ال ػػدر والػػبطش والتنػػؼ ((       ويبػػدر مػػف )) منػػذ انتصػػار الديمقراطيػػة    وينتيػػي   
وت ػػظي  الػػدالالت عػػف السػػكوت الفاعػػؿ  ػػديد التػػوتر وىػػذا مػػا التضػػاد عبػػر التػػاني فيػػو بم ػػة 

نممدو في ىيمنة الجمؿ الفتميػة _ عمػى ىػذا الجػز  _  والتػي ذرجػت عػف داللتيػا المتيػودة   
 مم  .كما سن

 في ىذا المقطع يالث ظواىر ل وية برعت في داللتيا   ىي ل ونممُس    

 وازي في الجممة الفتمية الماضية ت_ التركيب الم1   
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ويتنػػػي وجػػػود جممتػػػيف ت ػػػتركاف فػػػي تمايػػػؿ البنػػػا  التركيبػػػي وتت ػػػايراف مػػػف ديػػػث الداللػػػة      
الديػػز الندػػوي عمػػى عناصػػر ميػػؿ فػػي تقسػػيـ تفػػالتوازي ))  ػػكؿ مػػف ر ػػكاؿ التنظػػيـ الندػػوي ي

ندويػًا مت ابية في الطوؿ والن مة والبنا  الندوي   فالكػؿ يتػوزع فػي عناصػر رو رجػزا  تػرتبط 
يقاعيػػًا فػػي مػػا بينيػػا (( وىػػذا مػػا نممدػػو فػػي قولػػو ل )) سػػاد دػػوار البندقيػػة   وتراجػػع دػػوار  (1)وان

 وظيفتيف   ىما ل  _ىنا_ التقؿ (( ولقد دقؽ التوازي

اًل جماليػًا النيري في تركيب التمػود لتذمػؽ فتػ مف موسيقى النظـ ترعم  ايقاعية  ر _ وظيفة   
 سمتيًا .

مػػػػف كػػػػوف الجممتػػػػيف الفتميتػػػػيف ب _ وظيفػػػػة ذمػػػػؽ يناديػػػػة متضػػػػادة بػػػػيف الجمػػػػؿ   فبػػػػالرغـ    
ماضػػيتيف اال رفن الفتػػؿ الماضػػي قػػد )) يدمػػؿ داللػػة الدػػاؿ االسػػتمرار واالسػػتقباؿ . فالماضػػي 

يديػػؿ  ( سػػاد ) وىػػذا مػػا نجػػده فػػي داؿ التركيػػب اذ اف الفتػػؿ (2)نػػى الدػػاؿ ((ينصػػرؼ الػػى مت
  ( يديؿ الى التراجع والذضوع . تراجع) الى التقدـ والقيادة والفتؿ 

لسػمطة البندقيػة بتصػاعد دوارىػا ر عػف قمػع فالتوازي التركيبي فػي الجممتػيف الماضػيتيف عب ػ   
  المذطط ردناه لكما يمكف توصيؼ ذلؾ ببتدني ردواره التقؿ 

 الدوار                                            

    التقؿ قمع                                                  البندقية               

سياسػػي تتتا ػػو الػػذات  سوسػػيووفضػػاًل عػػف التسػػاوؽ الم ػػوي ينبػػع ىػػذا الذطػػاب مػػف سػػياؽ    
      …المبدعة 

  ات الفتؿ والنفي المأازر لو في الجممة الفتمية المضارعة_ ايب2   

ما اف كػاف السػيو ًا ييػري فاعميتػو   يلما كاف الفتؿ دديًا مقترنًا بزمف ُعدن ايباتو امتدادًا توكيد   
… بتػده   عًا فالمضارع كما ىو مثلوؼ )) يػدؿ عمػى دػدوث  ػي  فػي زمػف الػتكمـ رو ار مض
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ػػؽ رفػػػؽ ) رفتػػؿ (  ولتػػؿ التمظيػػػر ااسػػموبي لػػو بصػػي ة (1)يػػدؿ عمػػى الدػػاؿ االسػػتقباؿ (( عمن
وىذا ما نجده فػي  (2)الداللة فيو   اذ )) يثتي بنا  " رفتؿ " لمداللة عمى اليبوت واالستمرار ((

 . …((بدي ر    ال  صارمًا مف الصمت  رنا ردبؾ ل)) رفرض عمى نفسي طوقاً   ميؿ النص

الػى زمػف االسػتقباؿ   عمػى  هواسػتمرار مػف الدػاؿ ويبوتػو فداللة الجممة الفتمية الفرض في ز    
صػػػتيد السػػػياقيف سػػػياؽ الػػػنص وموقػػػؼ الصػػػمت ودواعيػػػو المتالبسػػػة مػػػف ديػػػث االدتػػػراز رو 

وىذا ما نمدظو كذلؾ في الدب واإلبدا  ديث يبوت الفتؿ واسػتمرار … االنتزاؿ رو ال ضب 
نصػػية    سػياقية   وجػود قػرادف قػػوةً  ةالبنػى المضػارعوالػذي يزيػد داللػػة ىػذه  داللتػو لممسػتقبؿ .

لمرأيػػة  اً منفػػي إليبػػات المتنػػى ااوؿ يميػػؿ ايباتػػ( رفتػػؿ )  ديػػث وجػػود فتػػؿ مضػػارع عمػػى زنػػة
 ااولى ب كؿ مأازر كما في قولو ل 

رريػػًا فػػي قضػػية   وال  ربػػديال )) ورفػػرض عمػػى نفسػػي طوقػػًا صػػارمًا مػػف الصػػمت             
 … (( . رتدذؿ في  ثف 

ة ركنػػد  السػػػياؽ زر لػػو فػػي الجممػػػة الفتميػػة المضػػػارعايبػػات الفتػػؿ المضػػػارع والنفػػي المػػػأا افن    
ؿ موقؼ الكاتب مف الديز الدديي المديط بو ما يتبر عػف سػياؽ ذػارجي النصي ومف يـ مي  

 ا المتنى . ويمكف توضي  ذلؾ بالمذطط ردناه ذمتثىب لي

 واستقباؿ   مضارع [   وت واستمرار   داؿبرفتؿ                           ] رنا   ي   

 التوكيػد                                   

 ال رفتؿ                        ] نفي   مأازر سياقي [    

 ذتالؼ المدموؿ ٱ_ تكرار الجممة و3   

ضػػع سػػياقية بػػاذتالؼ الداللػػة فػػي كػػؿ موضػػع )) ويميػػؿ اونتنػػي بػػو اعػػادة تركيػػب فػػي مو    
ر ينطبػػع فػػػي ذلػػػؾ )) كػػوف المكػػػر   (3)تكػػرار التركيػػب الم ػػػوي بػػأرة دالليػػػة ميمػػة فػػػي الػػنص ((
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اذتمفػػت  رنيػػابترميػػز الظػػاىر اال  البػػاطف  فيبػػوح بمػػا يذػػالإ (1)تجػػاويؼ الممكػػات الال ػػتورية ((
 يا مع يبات المسبب كما نالدظ تمدموال

 صداـ رنصار                                                        

 الدكومة رنصار ردبؾ        سبب          يقتمني                     

 رنصار اإلسالـ                                                         

 رنصار السالـ                                                         

ذلػؾ انيػا تػػرد دادمػا وفػؽ الداجػة الييػػا   رو … تػػاني اافتػاؿ اذ )) ال يمكػف وجػود التكػرار بم
      ةالنظػػػاـ البنيػػػوي فقػػػد ارتبطػػػت الظػػػواىر الم ويػػػ عػػػفففضػػػاًل    (2)و السػػػياؽ ((يوفػػػؽ مػػػا يقتضػػػ

ف ديػػث ع بسػػياؽ ذػػارجي ) سػػياؽ الموقػػؼ ( مػػ_ بصػػورىا الجمميػػة الفتميػػة _ فػػي ىػػذا المقطػػ
 .ر عف انيزاـ الميقؼ عبن  اً فييقا اً دت سياقمالبسات السياسة والتي ول  

  المقطع الثاني    

فػػي ىػػذا  التػػانياسػػتتار يفتقػػر الػى ال ػػجاعة (( و …    يػػي ت)) ريفيػػا السػػادة  وينويبػدر مػػف    
ة توذػػت  ػػد القػػارئ مػػف ذػػالؿ جممػػة النػػدا  يػػل ػػة الذطػػاب اذ نمدػػظ رفن تراكيبػػو الجمم المقطػػع
 قيمػػاً ـ والػدعوة لمتبصػػر بػػو ممػػا يتطػػي المضػػموف ت )) عمػػى االىتمػػاـ بموضػػوع الكػػالالتػي دلنػػ

ذفيػػة اف  جػػاز التتبيػػر تػػرتبط بالجوانػػب    ويػػرتبط النػػدا  )) بمتػػافٍ  (3)(( يرمػػى الييػػا  المنػػاد
النفسػػية لكػػؿ مػػف المنػػادي والمنػػادى وال تذفػػى ربتادىػػا فػػي الكػػالـ ممػػا ي ػػتمؿ عميػػو مػػف قػػرادف 

 . (4)ت ير الى ال رض المقصود ((
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 .  18اىتنرار فً غؼر ٍذَ٘د درٌٗع , فٖذ ّاؾر ػاغ٘ر :  -3

 . 160اىْذاء فً اىيغح ٗاىقرآُ , د. أدَذ ٍذَذ فارش :  -1

 . 160اىَؿذر ّفطٔ :  -2



 الفصل األوَّل : امَلبحُث الثاني                                                         التموضع السياقي للجملة   

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــ

 57 

ودد المدلوؿ بيف ىذا المقطع وسابقو ديث يتمػو فسر اذتالؼ الذطاب الم وي وتما يوىذا    
الصػمت وتجنبػوا كذبػة الػرري والػرري اآلذػر (( واامػر ىػو ))  الزمػوا صوت الجمؿ اامريػة ))

 . (2)عمى )) سبيؿ اإليجاب (( (1)طمب تدقيؽ  ي  مادي رو متنوي ((

))          مرية والسياؽ النصػي الػذي ولػدت بػوويتبر ىذا التماسؾ الم وي بيف الجمؿ اا   
فيػو دػوار  ؼ مف زماف ساد  ريفيا الناس (( عف تثيير السياؽ الذارجي عمى الميق         الندا  

الصمت   ومذاطبيف رعجميي اإلص ا  . ولتؿ ىذا المقطػع يميػؿ  البندقية   ومكاف يداصرهُ 
 ؿ .لرأية عدـ الجدوى وىو مقطع تتقيبي لألو  اً تجريد

 المقطع الثالث :    

  فمػػػذت بالصػػػمت مػػػف جديػػػد (( ويذتػػػزؿ ىػػػػذا      وينتيػػػي   ويبػػػدر مػػػف )) قبػػػؿ يػػػوميف     
الجمميػػػة  ياتػػػواذ اسػػػتمدت متتال رأيػػػة تفاعميػػػةفيػػػو يمي ػػػؿ  المقطػػػع كػػػؿ دواؿ الجمػػػؿ الم ويػػػة  

ولي ديػث _ مف الظاىرة اليومية التي تسب  الػنص بال ػاذص التػدافتمية واسمية _ انسجاميا 
وجػػػود دػػػوار بػػػيف  ذصػػػيف عػػػف دعػػػـ الدكومػػػة لألسػػػتار وعدمػػػو   ولقػػػد تذممػػػت ىػػػذا الدػػػوار 
ظاىرة التوكيد المكرر لكوف اإلنكار عنصرًا متباداًل بيف المتداوريف فيكوف الذبر طمبيًا لوجود 

 ة بالفتؿ . يمأكد وادد وىي ) افن ( الم ب

قرارىا فػي قمػوبيـ اقػرارًا  والتوكيد )) مف رىـ التوامؿ لبث الفكرة في      نفوس الجماعات   وان
سيما وىو يرتبط بذطاب يومي   ال (3)ينتيي الى اإليماف بيا   وقيمة التوكيد بدواـ تكراره ((و 

فضػاًل عػػف السػػياؽ النصػػي … في عميػػو عنصػر التداوليػػة مػػف ديػث سػػياؽ الموقػػؼ  ممػا يضػػ
ػػر الػػذي جػػا  فػػي الػػنص د  والتكػػرا (4)فػػالتكرار )) يتتبػػر رابطػػًا نصػػيًا ميمػػًا (( التوكيػػد عمػػى  ؿ  م 

                  ااسػػػػػػتار    ندػػػػػػو التضػػػػػػاد بػػػػػػيف المتدػػػػػػاوريف كمػػػػػػا فػػػػػػي ) افن الدكومػػػػػػة رفتػػػػػػت يػػػػػػدىا عػػػػػػف
 افن ااستار لـ ترتفع ( .
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لػػيس بتيػػدًا ارتباطيػػا بذػػارج الػػنص مػػف و  ؿ قػػرادف التوكيػػد السػػياؽ النصػػي  ومػػف ىنػػا ت ػػ    
 ا ت ير اليو مف واقع . ديث القصة _ مياًل _ وم

 " " دغدغات _3  

 ويقوؿ فيو ل  (1)" عود الخيزرانالتمود  تدت عنواف سادر يكتب التاني " ىذا  وفي 

جيـ ( لػػيس مػػف مواليػػد التصػػر الدػػديث   فيػػو ير الػػ)) عمػى الػػرغـ مػػف رفن تر ػػيؽ الجسػػـ )    
في الدياة التسكرية بف الدضارات القديمة   ويمكف رف نتممس صورتو عمى وجو الذصوص ٱ

كػي يتػوفر عمػى رفضػؿ قػدر مػف ىتماـ الواض  بثنواع الرياضػات والتمػاريف لممقػاتميف ديث اإل
السرعة والدركة والقػوة البدنيػة التػي تسػاعدىـ عمػى المنازلػة وتدقيػؽ النصػر فػي تمػؾ المتػارؾ 

 المجنونة التي طدنت مالييف الب ر عبر التاريخ بمطدنة الموت    الجماعي .

مف مبتكػرات التصػر الدػديث  تدف جيـ ( مف ديث ىو عمـ   يُ يرقوؿ ل برغـ ذلؾ   فإفن ) الر   
الػػذي ذطػػا بػػو ذطػػوات كبيػػرة   ورسػػـ لػػو متالمػػو وقوانينػػو ورسػػاليبو   فكانػػت ىنػػاؾ متادلػػة ) 
الطػوؿ والػػوزف ( وكانػػت ىنػػاؾ طػرؽ الذػػالص مػػف الزيػػادات الفادضػة فػػي الجسػػـ   وقػػد تػػولى 

ة عمػػػى عػػػاتقيـ   بتػػػد رف ريبتػػػت الدراسػػػات الطبيػػػة   بػػػثفن الزيػػػادات غيػػػر مػػػيااطبػػػا  ىػػػذه الم
المسػػموح بيػػا تقػػؼ ورا  التديػػد مػػف المتاعػػب واامػػراض التػػي يمكػػف رف تػػأدي باإلنسػػاف الػػى 
 )المػػوت وىػػو فػػي زىػػرة  ػػبابو   ويالدػػظ بػػثفن ااطبػػا  االذتصػػاص عمػػدوا فػػي عػػالج البدانػػة 

الدميػػػػة ال ذاديػػػة وفػػػػؽ و تتتمقػػػػاف بممارسػػػة الرياضػػػة و ر   السػػػمنة ( الػػػى وسػػػػيمتيف ىمػػػا اا ػػػي
رؼ الكيفػػي فػػي تابتيػػا برقابػػة م ػػددة أ افن التصػػمقننػػة يدػػددىا المتػػالإ ويو  ضػػوابط متمومػػة
مراعاة لمتمػر والقمػب والوضػع الصػدي التػاـ _ رو اإلدجػاـ عػف  تماريف بدوف التماريف _ رية

عيػػة   رمػػر مدفػػوؼ بالمذػػاطر التػػي قػػد يػػذىب الطتػػاـ بمػػا ي ػػبو اإلضػػراب وعػػدـ التنايػػة بالنو 
 يكوف تدت ا راؼ طبي . إفن مف رلؼ با  ) الريجيـ ( رف البديف ضديتيا رديانًا   وليذا ف

في الدقيقة ىناؾ وسيمة يالية ال يميؿ الييا الكيير مف ااطبا  وتقـو عمى سدب ال دـو     
يػتـ ذلػؾ اال  فػي المست ػفى عبػر عمميػة جراديػة   وىػذا    والرو ما يترؼ بطريقػة ) ال ػفط ( 

ورقػػوى تتمػػد اال  فػػي دػػاالت متينػػة ونػػادرة تكػػوف فييػػا السػػمنة عصػػية عمػػى الدػػؿ ااسػػموب ال يُ 
                                                

  ً . 2008/ غثاط /  24ي األدذ  1329د ذ اخ / ػ٘د اىخٍسراُ : دطِ اىؼاًّ , جرٌذج اىؿثاح , ع ت  -3
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لتر ػيؽ ا دقػؿمف االستجابة لتثيير التماريف الرياضية والدمية ال ذادية   ورغمب التػامميف فػي 
 بتض اادياف رضرارًا جانبية غير مدددة .ة أ افن ليا في قال ينصدوف بيذه الطري

الطريػػؼ فػػي اامػػر رفن ال ػػفط رو السػػدب الػػذي رصػػب  مػػف المصػػطمدات الطبيػػة ال ػػادتة    
مقتػػػبس مػػػف مفػػػردة اقتصػػػادية متروفػػػة تدمػػػؿ االسػػػـ نفسػػػو ذلػػػؾ افن سػػػدب التممػػػة رو دػػػذؼ 

( النقػػدي   تضػػذـ بتػػض رصػػفارىا ىػػو وادػػد مػػف المتالجػػات المطرودػػة لمواجيػػة ظػػاىرة ) ال
مفردة ال فط تتد مف المفردات الدارجة في مجاؿ استذراج رو سدب النفط  ولكف ااطرؼ اف

مف الجيراف عمى غرار ما تقـو بػو ايػراف كمػا روردت ذلػؾ التديػد مػف وسػادؿ اإلعػالـ ومنيػا ) 
عمى لساف ركير مف مسأوؿ عراقي   وىذه ليست م كمة أ افن ايراف ليست غريبة الصباح ( 

 تربطنا متيا التديد مف الروابط الطيبة كالديف والجيرة والددود .و 

الم ػكمة تكمػف فػي رفن التػراؽ ال  ممكف رف ت فط نفطنا ون فط نفطيا عند الداجة   ولكف     
 .يتاني مف السمنة وال البدانة وال التضذـ   فيو رر ؽ مف عود الذيزراف ! (( 

قطتػػػة  عػػف التماسػػؾ الػػػذي جتػػؿ التمػػود الصػػدفيا نمتقػػي فػػي ىػػذا الػػنص ظػػػاىرتيف عبنرتػػ   
 اميا النصي وسياقيا الجمالي   وكما يثتي ل متصمة في تض

َ  : العالقات السببية المتراسمة بين الجمل أو         اًل

ي الػػػػدور الدقتيػػػػا كبيػػػػاف سػػػػبب ااولػػػػى بمػػػػا يرذػػػػديػػػػث نجػػػػد ارتبػػػػاط كػػػػؿ جممػػػػة بسػػػػابقتيا و    
تصاعد الم وي ندػو الػذروة فػي كػؿ موقػؼ ة مادكت اليالتفسيري ليا عف طريؽ متتاليات جمم

))عمػى الػرغـ    ونستطيع التمييؿ لذلؾ بالمقطع  الى الفكرة التي قاـ عمييا التمودبموغًا بذلؾ 
بػػػف الدضػػػارات ٱلػػػيس مػػػف مواليػػػد التصػػػر الدػػػديث   فيػػػو  (ريجيـ الػػػ )مػػػف رفن تر ػػػيؽ الجسػػػـ 

المقطػع يبػػدر بثدػد متتمقػػات الجممػة وىػػي    والػذي نمدظػػو رفن  المػوت الجمػػاعي ((…  القديمػة
االتفػػػاؽ   يػػػاان ر عػػػفعبػػػارة )) عمػػػى الػػػرغـ مػػػف (( ولتػػػؿ الػػػداؿ الم ػػػوي فػػػي االبتػػػدا  بيػػػا يتب ػػػ

 المتتمؽ بمصداؽ ما يميو فكثنو رراد رف  يقوؿ ) ندف متفقوف عمى كذا ( .

صػر (( والدالػة عمػى لػيس مػف مواليػد الت (الػريجيـ  ))) افن تر ػيؽ الجسػـ مة االسمية مفالج   
يبػػػوت الذبػػػر وتوكيػػػد ديمومػػػة فاعميتػػػو ذاصػػػة اإلذبػػػار عنيػػػا بنفػػػي نػػػاقص _ لػػػيس _ تػػػرتبط 
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الدضارات القديمة (( كمأكد توكيدًا الدقًا ييبت ددود  بفٱبالجممة االسمية التالية ليا )) فيو 
التوكيػد فػي بنػا   وقوعو بندوية التتالؽ   فالجممة االسمية )) بطبيتة بنيتيا ُتتدف رولػى درجػات

 . (1)الذطاب المأكد ((

مس صػػورتو عمػػى وجػػو الذصػػوص فػػي الديػػاة تم)) يمكػػف رف نػػ دةالممتػػالفتميػػة رمػػا الجممػػة    
مػػا لتمػػاس ان  ج دركػػي فػػي تقػػديـ موضػػوع التمػػود _ افن اإلعمػػى تػػدر   التسػػكرية (( والتػػي تػػدؿ  

ر تمػؾ الصػورة فػي الػذىف مػف عمػى اقػرا يكوف مف رتبة ردنى الى رتبة رعمى مػف جيػة   وتػدؿف 
جيػػة رذػػرى _ فقػػد تتمقػػت بمسػػبب بتػػدي وىػػي جممػػة ظرفيػػة ميمػػت ااولػػى وفسػػرتيا وىػػي )) 

بػػيف قػػاتميف (( يػػـ لدقتيػا جممػػة رذػػرى تديػث االىتمػػاـ الواضػػ  بػػثنواع الرياضػات والتمػػاريف لمم
 سبب ذلؾ وىي جممة تتتالؽ عف طريؽ التطؼ واالسـ الموصوؿ )) كي يتػوفر عمػى رفضػؿ
قدر مف السرعة والدركػة والقػوة البدنيػة التػي تسػاعدىـ عمػى المنازلػة وتدقيػؽ النصػر فػي تمػؾ 

(( فإذا ما بر التثريخ بمطدنة الموت الجماعيالمتارؾ المجنونة التي طدنت مالييف الب ر ع
نظرنا في ىذا المقطع  يدنا تجاذب الجمؿ االسمية والفتمية والظرفية عمػى ندػو متػوادـ يميػؿ 

ـ المػػأدى الػػداللي كمبنػػة مػػف لبنػػات سػػياؽ الػػنص قػػد  لتراسػػؿ الجمػػؿ لبنػػا  ل ػػوي يًا سػػببيًا تتالقػػ
ػػسػػاس فػػي سػػياؽ الموقػػؼ الػػذي ميػػؿ لُ وكث يػػو سػػياؽ يقػػافي راعػػى عنػػواف التمػػود ًا يقافيػػة فمد 
 طفبػػالريجيـ ورنواعػػو رابطػػًا ذلػػؾ ب ػػ يا ديػػث يتػػرؼالبسػػات التػػي يػػود التماىػػؿ فػػي تقػػديموالم

 سياسي . عي يـ عالقتو ب فط النفط كسياؽماالتضذـ كسياؽ اجت

 

 عنها بجمل فعمية لممتجسد النصي المخبر  (دة بـ)إن  : اختزال الجمل االسمية المؤك  ثانياً    

المتميمػة بػاالذتزاؿ  _ القػيـ الم ويػة ونفسػ الوقػت ع _ فيب  تن افن قرا ة مضموف التمود التي ت     
م وي   تراتبًا ىرميًا في ىا في التدميؿ اليميؿ اقتفاأ  لمتنى ودواعي موقفو  الجممي لمقتضى ا

ت المتنى كما قالو دوف االست نا  عنيا ونريد بذلؾ الجمؿ االسمية المأكدة بػ) افن ( النص ردن 
 والتي رذبر عنيا بجمؿ فتمية كما سيرد ذكرىا ل 

                                                

  . 24تْاء اىجَيح اىقرآٍّح  دراضح تطثٍقٍح فً آٌاخ اىجْح ٗاىْار ,  ت أطرٗدح دمت٘رآ ي ػائػح اىثذراًّ :  دالىح -1
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لػػذي ذطػػا بػػو مػػف ديػػث ىػػو عمػػـ   يتػػد مػػف مبتكػػرات التصػػر الدػػديث ا (الػػريجيـ  ))) افن    
 … (( .ذطوات كبيرة 

بثفن الزيػادات غيػر المسػموح بيػا تقػؼ ورا  التديػد مػف المتاعػب  ريبتت الدراسات الطبية ))   
 واامراض التي يمكف رف تأدي باإلنساف الى الموت (( .

الى وسيمتيف ىما  (السمنة  )بثفن ااطبا  االذتصاص عمدوا في عالج البدانة )) ويالدظ    
 (( .الدمية ال ذادية و تتتمقاف بممارسة الرياضة و  ير  اا 

 يكوف تدت ا راؼ طبي (( . رف (الريجيـ  ))) افن مف رلؼ با     

 وبتد استرساؿ تفسيري قاؿ عف ال فط ل    

مػػف المفػػردات الدارجػػة فػػي مجػػاؿ اسػػتذراج رو سػػدب الػػنفط بػػيف  تػػدف ال ػػفط تُ مفػػردة افن ))    
 البمداف النفطية (( .

)) افن التراؽ ال يتاني مف السمنة وال البدانة وال التضػذـ   فيػو رر ػؽ مػف عػود الذيػزراف    
. )) ! 

    

 والذي نمدظو ما يثتي ل 

تػػداولي _ داللػػة الجممػػة ااولػػى عمػػى يبػػات عمميػػة الػػريجيـ بصػػورة توكيديػػة ذات اسػػتقرار 1   
ي لمػػنص ) سػػياؽ الم ػػة (   فاعػػؿ ومسػػتمر بفضػػؿ الجمػػؿ الفتميػػة عمػػى صػػتيد البتػػد التماسػػك

ؿ المسػػػتوى الجمػػػالي مػػػف ديػػػث تموضػػػع الجممػػػة دالليػػػًا فػػػي سػػػياؽ وبوصػػػفو قناعػػػًا لم ػػػفط مينػػػ
 اذ لـ يترؼ  فط النفط قديمًا . (السياؽ السياسي)الموقؼ 

 _ التسمسؿ الوصفي بنفس ااسموب كما نمدظ في ل 2   

 مف المتاعب واامراض .ورا  التديد  افن الزيادات غير المسموح بيا تقؼف    

 افن ااطبا  عمدوا في عالج البدانة الى وسيمتيف .   
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 افن مف رلؼ با  الريجيـ رف يكوف تدت ا راؼ طبي .   

 ولقد دؿن ىذا التسمسؿ عمى ل    

 ر _ يبات الداللة المأداة مف ذالؿ سياؽ الموقؼ كما في )  فط ايراف لمنفط ( .       

دكػػاـ ان ياؽ التركيػػب النصػػي مػػف ذػػالؿ الجمػػؿ الممتػػدة مػػع متتمقاتيػػا و ب _ تماسػػؾ سػػ       
دتمػػاؿ التثويػػؿ فقػػد تكػػوف مقدماتػػو دالػػة عمػػى سػػياؽ يقػػافي تمييػػدي وقػػد تكػػوف اذلػػؾ ردى الػػى 

 قناعًا لمسياؽ السياسي .

افن القػرادف المقاليػػة كالتثكيػد عمػػى ريػر الزيػػادات المػأدي لممػػوت رو الػدور الرقػػابي  –ج        
لتقا  مع السياؽ المقامي في ظؿ غياب الدور الرقابي عمى نفط التراؽ ات عنصر بي ميم  الط

 ي كؿ بدانة رصاًل . والذي ال

ثت بنية ل ويػة االسمية في صياغاتيا اآلنفة اذتزلت السياؽ فنابت عنو وذب   _ افن الجمؿ3   
لتػاني   وبػػذلؾ دقػػؽ ت السػػياؽ اليقػػافي الػذي ميػػد بػػو االػت التنػػواف بوصػفو بنيػػة دالػػة وذرقػط

اإلمتػػػاع مػػػف ديػػػث االسترسػػػاؿ وتمكػػػيف المتنػػػى فػػػي الػػػذىف واسػػػتمراره ويبوتػػػو وذمػػػؽ المفاجػػػثة 
 الم وية .

( المذبػر  الجمػؿ االسػمية المأكػدة بػػ) افن  افن اجترار الداؿ الم وي في الذطاب الذي قدمتو   
فالجمػػؿ االسػػمية    ودرفػػؽ بنػػا  خذػػر لمتمػػ رنػتإممتػػدة عنيػا بجمػػؿ فتميػػة فػػي اطػػار ممفوظػػات 

ومػا تػدؿ عميػو مػف يبػات مقترنػة بالنواسػخ عامػؿ مأكػد يقػؼ ويقػوي الداللػة التوكيديػة المسػػتقرة 
اليبوت بما يتساوؽ مع فتالية الجممة الفتمية في ديمومة التوكيد ويبات استقراره ب ػكؿ دركػي 

 مف ديث سياؽ النص وسياؽ الموقؼ كما مرن .

 "بعيدًا عن السياسة" _4 

كمػا سػنمدظ فػي بنادػو   يقػوؿ التػاني فػي  نمػوًا ل ويػًا يصػؿ مردمػة النضػإ التمػود  ىذا دف يتو  
 ل  (1)" الضحكفوائد  "عمود تدت عنواف 

                                                

/ تػلرٌِ اىخلاًّ /  2ي اىخالحلاء  2099تؼٍذاً ػِ اىطٍاضح / ف٘ائذ اىضذل , دطلِ اىؼلاًّ , جرٌلذج اىؿلثاح : ع  ت  -1

2010 . ً 
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)) ك ػػفت ردػػدث دراسػػة نفسػػية طبيػػة افن الضػػدؾ يمكػػف رف ين ػػط اليرمونػػات الديويػػة فػػي    
سنة اضػافية  14 – 8 ىإلنساف رطوؿ ويدصؿ في المتدؿ عمالجسـ   وبالتالي يكوف عمر ا

فػػي مقدمػػة دوافػػع  دف ت ػػسػػتماع الييػػا تُ قػػرا ة الطػػرؼ ) النكػػات ( رو اال ور ػػارت الدراسػػة الػػى رفن 
رنػػػواع   ىػػػي ) االعتياديػػػة (   وكػػػؿ وادػػػدة منيػػػا تمػػػن    3الضػػػدؾ وروضػػػدت رفن الطرادػػػؼ  

ر اليقيػؿ (   التيػا و)    يومػاً  12وتمن  الواددة منيػا (  ة  و) الجيدف التمر  رياـ م 5المر  
نفسو مف الطرؼ القوية جدًا    رت في الوقتذن يوما   ولكف الدراسة د   48وتمن  الواددة منيا 

سمتيا ) السوبر ( أ افن اإلنساف لو اطمع عمى واددة منيا يمكف رف يتتػرض لغغمػا  رو و ر
ـ سػػمفًا بتػػدـ قػػرا ة الجيػػد الفػػادؽ لتضػػالت القمػػب   لػػذلؾ رنصػػدكالسػكتة القمبيػػة رديانػػًا بسػػبب 

 النكتة ااذيرة وبذالؼ ذلؾ ال رتدمؿ ري مسأولية رذالقية رو تبتات قانونية .

مع مستيؿ التاـ الدراسي الجديد   زار مسأوؿ كبير اددى مدارس البنات االبتدادية وسثؿ    
يات رو ؾ  م اريع رو رمنىؿ تراود …ورنت  تبتدديف عامًا جديدًا  … المديرة ل سيدتي الكريمة 

فثنػػا منػػذ اليػػـو ااوؿ لمػػدواـ رتسػػا ؿ متػػى تػػثتي   …  بالتثكيػػد تسػػاأالت مدػػددة ؟ ردت عميػػو ل
 التطمة الصيفية !! ) طرفة اعتيادية ( . 

ىػػػؿ  … الدمػػػوة  لسػػػادس وسػػػثؿ ادػػػدى التمميػػػذات ل ابنتػػػيالصػػػؼ ا ذػػػؿ  المسػػػأوؿ نفسػػػو د     
انػو  … تاذ كمنػا فػي الصػؼ نتػرؼ تترفيف ريف يوجد الػذىب ؟ رجابتػو عمػى الفػور ل طبتػًا رسػ

التتميميػػة كانػػت *كػذا [ ] ودػػيف اجتمػػع المسػأوؿ بالييدػػة . ) طرفػػة اعتياديػة ( يػػد المػديرة !!فػي 
تمميذة  62 – 53 ى استيتاب ااعداد الكبيرة فيناؾدوؿ عدـ قدرة المدرسة عم ال كوى تتركز

ؼ الخ 4 تقضػػي ببنػػا  2014الرجػػؿ قػػاداًل ل ذطػػة الدكومػػة لتػػاـ فػػي الصػػؼ الوادػػد وقػػد ردن 
كمػػا تػػػنص الذطػػة عمػػى تزويػػػد  26يزيػػد عػػػدد التالميػػذ فػػي الصػػػؼ عمػػى  مدرسػػة   بديػػث ال

المدارس بالمذتبرات ورجيزة الكومبيوتر ىذا غير  موؿ المدارس في المناطؽ الفقيرة بالت ذية 
راوح بػػيف ) المدرسػػية والكسػػوة ال ػػتوية مػػع زيػػادة فػػي رواتػػب المالكػػات التتميميػػة والتدريسػػية تتػػ

 ( ! ) نكتة جيدة ( . 70 – 65

بػػػت عمػػػى كػػػالـ ق  ؼ ااجػػػوا  الرسػػػمية الجػػػادة فت  مط ػػػررادت رف تُ  الظريفػػػاتادػػػدى المتممػػػات    
سػػػػتثتي متزامنػػػػة مػػػػع  2014فن ذطػػػػة ااسػػػػتاذ الفاضػػػػؿ ( يبػػػػدو ر )ل دضػػػػرة المسػػػػأوؿ قادمػػػػة 
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 ) نكتة مف التيار  اليقيؿ ( االنتذابات المقبمة !! وقد انزعإ المسأوؿ وغادر المدرسة غاضباً 
 . 

( موضػػوعًا مطػػواًل تدػػت عنػػواف  )  2043ن ػػرت جريػػدة الصػػباح فػػي عػػددىا ذي الػػرقـ )    
مػػات المجتمػػع المػػدني ترفػػع دعػػوى قضػػادية نظ  مُ … لمذػػرؽ المتكػػرر والمتتمػػد لبنػػود الدسػػتور 

طرادػػػػؼ رمػػػاـ المدكمػػػة االتداديػػػػة   ضػػػد ردػػػيس مجمػػػػس النػػػواب ( ) ىػػػذه طرفػػػػة مبتكػػػرة مػػػف 
الى ب تصنيفيا أ افن الدراسة لـ تذكر ميؿ ىذا النوع   ونتتقد رننيا رقرب صتُ الديمقراطية   ي  

 الديمقراطي منيا الى عالـ المزدة الظريفة ! ( التمريف

مػػف  رةفتػػاة فػػي اليامنػػة ع ػػصػػدفي فػػي الياليػػيف مػػف عمػػره لذطبػػة النكتػػة ااذيػػرة ل تقػػدـ    
مػػاذا تمتمػػؾ مػػف مػػأىالت ماديػػة  … طمدنػػاف عمػػى مسػػتقبميا الف بػػاب امػػعمرىػػا . وقػػد سػػثلتو 

 ومالية غير راتبؾ تجتمني روافؽ عمى االقتراف بؾ ؟! 

ردن عمييا ل سػتكوف عنػدي قطتػة ررض بتػد توزيػع ااراضػي عمػى الصػدفييف !! قالػت لػول    
 لو انتظرتؾ دتى تستمـ القطتة فيذا يتني رنني سثصب  عانسة !! (( .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
  * اىؿ٘اب ت ٍٕأج ي . 

كمػػػا يتبػػػػيف رفن التمػػػػود يقػػػػـو عمػػػى اكت ػػػػاؼ دراسػػػػة ريػػػػر الضػػػدؾ فػػػػي اطالػػػػة التمػػػػر   يػػػػـ    
مصػػػاديؽ دكاديػػػة تميػػػؿ ذلػػػؾ كزيػػػارة مسػػػأوؿ لمدرسػػػة ابتداديػػػة   وادتجػػػاج منظمػػػات المجتمػػػع 

 المدني عمى ذرؽ الدستور   يـ ذطبة صدفي فتاة .

تيا السػياقي يسػتدعي تقسػيـ التمػود فػي اطػار قػرا ة ل ويػة واستجال  رسػموبية الجمػؿ ووضػ   
 مالم  لمجممة والسياؽ كما سنترض ل  ةعمى قسميف عرض ومصاديؽ تمظيرت فييا عد

 رض :ـالع   

 ومف الظواىر الم وية التي بني عمييا الترض ما يثتي ل    

  _ الجممة الفعمية الماضية1   



 الفصل األوَّل : امَلبحُث الثاني                                                         التموضع السياقي للجملة   

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــ

 65 

 تػدؿف عمػى الدػاؿ واالسػتقباؿ مػا _ _ رب   تميػة الماضػيةفػي نػص سػابؽ بيننػا كػوف الجممػة الف   
ولقػػد قػػاـ بنػػا  _ التػػرض _ الم ػػوي عمػػى جمػػؿ فتميػػة ماضػػية )) فػػي  اذا اقتضػػى سػػياقيا ذلػػؾ

السيما واف  (1)سياقات دالة عمى المستقبؿ ويستفاد ذلؾ مف داللتو عمى تدقؽ وقوع الددث ((
 فاالكت اؼ اجرا  قبمي يمدقو تطبيؽ بتدي . عمى المستقبؿ    الفتؿ الماضي المستتمؿ يدؿف 

الجمؿ الفتمية الماضية فضاًل عف تساوؽ جمػؿ فتميػة تموقع التثكيد بثفن في والذي نمدظو    
))       والت ليا   فالجممة الفتمية الماضية والتي تثسس عمييا الذطاب ىي لمماضية كمد

 ػط اليرمونػات الديويػة فػي الجسػـ فن الضػدؾ يمكػف رف ينك فت رددث دراسػة نفسػية طبيػة ر
ف القػا  المتنػى ب ػدة فػي ه مستقباًل عمى ندػو مسػتمر أ ذلػؾ ر(( وفدواىا يبوت الذبر وتثكيد

 ذىف المتمقي ردرز بتدًا تداولي التصديؽ .

مت عمى نفس التركيب اآلنػؼ الػذكر ري جممػة يا ت ك  رما المدموالت الجممية الماضية فمتم     
 ( كما نرى .  بػ) افن فتمية مأكدة 

فػػي مقدمػػة  د  ت ػػ)) ور ػػارت الدراسػػة الػػى رفن قػػرا ة الطػػرؼ ) النكػػات ( رو االسػػتماع الييػػا تُ    
 دوافع الضدؾ (( .

 … (( .( رنواع  3)) روضدت رفن الطرادؼ )    

والػػػداؿ فػػػي ىػػػذه الجمػػػؿ ينطػػػوي عمػػػى تثكيػػػد الجممػػػة الفتميػػػة ااولػػػى   وىػػػي جمػػػؿ ك ػػػفية    
فتػػؿ الماضػػػي ) ك ػػفت ( فػػي تكوينػػو الجممػػػي لترصػػد المتنػػى الػػذي يقدمػػػو تست ػػرؼ ربتػػاد ال

السياؽ الم وي مف تتالؽ الجمؿ لبياف ىذا االكت اؼ وكذلؾ مف ذالؿ سياؽ         الموقؼ          
 اسة !! يالضدؾ المبتتد عف الس

رت فػي والذي رقاـ عالقة التصديؽ بيف الذبر والمتمقي ىػو فتػؿ التدػذير فػي جممػة )) دػذ   
الوقػػت نفسػػو مػػف الطػػرؼ القويػػة جػػدًا (( لمػػا فييػػا مػػف التثكيػػد الػػذي ردنتػػو الجممػػة االعتراضػػية 

عمػػػى سػػػبيؿ  قػػػد ت ػػػير الػػػى قػػػوة التدػػػذير ري دػػػذرت  التثويػػػؿ فمفظػػػة ) جػػػدًا (  عمػػػىوال ػػػتماليا 
 المبال ة وقد ت ير الى الطرؼ القوية وبياف ما تقدـ يوضدو المذطط اآلتي ل 
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  ك ؼ          افن                                      

   

 ارت          افن                    سياؽ الموقؼ  تتالؽ جممي مف                 ا   

 ضدؾ سياسي                                                         ذالؿ المدموالت  

 روضدت        افن                                   

 

 .  رير الجممة الماضية في السياؽ نة توض  ولتؿ ىذه التي     
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 _ الجممة الفعمية المضارعة  2   

تنوعػػػػت )) دالالت صػػػػي ة المضػػػػارع الزمنيػػػػة والددييػػػػة   وكػػػػؿ ذلػػػػؾ عمػػػػى صػػػػمة وطيػػػػدة    
وذصوصية  (1)((  (لمقامية المقالية وا )بالسياقات التي ترد فييا الصي ة والقرادف المرافقة ليا 

  السياقي _ عمومًا _       مف ذالؿ طاقتيا التثويمية بتتالقيا ؿُ ميُ الجمؿ الفتمية المضارعة ت  

 فجممة الضدؾ في           قوؿ التاني     

)       )) ين ط اليرمونات الديوية في الجسـ (( _ مياًل _ يمكف رف تكوف متتمقة بجممػة   
يبات… ( ك ػػػػؼ  يػػػػا بػػػػػ) افن (   فتكػػػػوف دالػػػػة عمػػػػى الماضػػػػي الدػػػػادث والداضػػػػر المأكػػػػد   وان

 والمستقبؿ القادـ عمى التجربة .

ر اإلنساف رطوؿ ويدصؿ فػي في الضدؾ )) يكوف عم ) افن (والجممتاف المتتمقتاف بذبر    
يػػػراف داللػػػة المسػػػتقبؿ ك ػػػرط تدقػػػؽ مػػػف جيػػػة   سػػػنة  اضػػػافية (( تي 14_  8تػػػدؿ عمػػػى الم

البتد التطميني مف جية رذرى وىما مف ديث السياؽ المقالي يفػرزاف فاعميػة الجمػؿ  قافويتم  
اسػتمرارية الذبػر وتوكيػده وتمكػيف و ػادإ الجمػؿ التاليػة ليػا   ومػف ديػث  المتبػرة عػفالسابقة 

قنػػػاع المذاطػػػب  التمػػػود وزمكانػػػومناسػػػبة الف تػػػدرجًا فػػػي مجايمػػػة سػػػياؽ الموقػػػؼ فيمػػػا يمػػػي   وان
 ياسة .بالضدؾ الم مؼ بالس

ريػػػػػاـ ((          5مػػػػػياًل " الطرفػػػػػة االعتياديػػػػػة " )) تمػػػػػن  المػػػػػر     رمػػػػػا الجمػػػػػؿ المتممػػػػػة لمتػػػػػرض   
 48و " التيػػار اليقيػػؿ " )) تمػػن  الوادػػدة منيػػا يومػػًا ((  12" الجيػػدة " )) تمػػن  الوادػػدة منيػػا 

يتبر عف اذتالؼ  رؼ المذكورة في التمود فإذا كاف تكرار الفتؿؿ رنواع الطف فيي تمي  يومًا (( 
 بيا فيي تضفي المتابتة عف ردداث ماضية بتظٍة مستقبمية . الداللة المثتي
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 المصاديق    

لما قػاـ التػرض عمػى فوادػد الضػدؾ   كانػت المصػاديؽ مذتػزالت دعاديػة تطمػدف الذبػر      
 . ثتي عميياىيمنت في بنيتيا الم وية ظواىر سنوىي يالث قصص قصيرة جدًا 

 

 األول :المقطع    

انػػػزعإ المسػػػأوؿ وغػػػادر المدرسػػػة  ع مسػػػتيؿ التػػػاـ الدراسػػػي    وينتيػػػي  ويبػػػدر مػػػف )) مػػػ   
  كاٍؿ منسجمة وسياقاتيا كما يثتي للقد برزت الجمؿ االستفيامية عمى رغاضبًا (( و 

 _ االستفياـ الدقيقي " الظاىر " 1   

))      ممة فتمية كما في النص ونريد بو االستفياـ القادـ عمى الذكر كثف يكوف السأاؿ ج   
. ويمكػف بيانػو مػف  _ جوابػاً  هاـ والذي يدتوي _ بدور القادـ عمى رداة استفيسثؿ المديرة (( رو 

 ذالؿ ىذا المقطع ل 

ىػػػؿ  …ورنػػػت  تبتػػػدديف عامػػػًا جديػػػدًا  … )) سػػػثؿ ] المسػػػأوؿ [ المػػػديرة ل سػػػيدتي الكريمػػػة    
فثنػػا منػػذ اليػػـو   … ددة ؟  ردت عميػػو ل بالتثكيػػد ؾ  م ػػاريع رو رمنيػػات رو تسػػاأالت مدػػتػػراود

 ااوؿ لمدواـ رتسا ؿ متى تثتي التطمة الصيفية (( . 

ومما زاد فاعمية الجمؿ االستفيامية في النص ىػو تالقػ  الجمػؿ االسػمية بالفتميػة كمػا فػي      
نع نا ميؿ تص(( واالستفياـ بػ ) ىؿ ( ى …ورنت  تبتدديف عامًا جديدًا  … )) سيدتي الكريمة 

السػػيما دذػػوؿ    ) ىػػؿ (  (1))) الجيػػؿ بالموضػػوع وطمػػب التمػػـ بػػو مػػف السػػامع ((المسػػتفيـ بػػػ
عمػػى جممػػة فتميػػة رولػػى داللتيػػا الم ػػاركة أ افن الفتػػؿ تػػراود عمػػى وزف تفاعػػؿ ويدمػػؿ متنػػى 

 بالتثكيػػد … ؼ ىػػو جػػواب االسػػتفياـ القػػادـ عمػػى الدػػذؼ ديػػث ردنت    )) طريػػالم ػاركة   وال
(( ومػػف يػػـ تسػػاأليا الػػذي يكسػػر رمػػؿ المسػػأوؿ ديػػث جػػا  مػػع )) مسػػتيؿ التػػاـ الدراسػػي (( 
وجػػواب المػػديرة عميػػو )) متػػى تػػثتي التطمػػة الصػػيفية (( وجوابيػػا يييػػر الدى ػػة ويتمػػؽ الداللػػة 
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  ولقػػد ردنت  ىػػذه الجمػػؿ دورًا سػػياقيًا ميمػػًا فمػػف فيػػي تممػػ  لكيػػرة المن صػػات التػػي تدػػيط بيػػا 
النػدا  فػػي ))  دػػرؼ تفاعػػؿ الجمػؿ االسػػمية بالفتميػة وقػػرادف دػذؼك ؿ ؽ الم ػػوي  ػديػث السػيا

بالتثكيػػد (( بتػػدًا انسػػجاميًاًد  … سػػيدتي الكريمػػة (( وقػػرادف الدػػذؼ فػػي جػػواب االسػػتفياـ )) 
ورنػت  تبتػدديف ((  … لمسياؽ الم وي في النص   فضاًل عف اتصاؿ الجمؿ بػالتطؼ ندػو )) 

م ػاريع رو رمنيػات رو تسػاأالت  عػؿ لفتػؿ وادػد كمػا فػي )) تػراودؾاذ دقؽ التطؼ تتػدد الفوا
 … (( وىذا يتي  تتدد اإلجابات 

جًا موادمػًا لمضػدؾ در  رما مف ديث سياؽ الموقؼ فإفن االستفياـ الذي ييير المتابتػة ذمػؽ ت ػ   
دػػداث السياسػػة أ افن الزادػػر الػػذي بػػدر جممػػة االسػػتفياـ ىػػو سياسػػي ومالبسػػات اا الػػذي تييػػرهُ 

 مة لتكييؼ دالالت النص .اننما ىي مقدن 

 

 _ االستفياـ المجازي " المضمر " 2   

ونريد بو االستفياـ الذي تديؿ اليو القرادف المتنوية دوف ذكر رداة رو سأاؿ   ولتؿ السأاؿ    
ونمم  ىذا االستفياـ  … تى د رًا عنو ايماً  ذالؿ جممة رو لفظةالذي يطمب الفيـ يكوف متب  

  ل ؿ الجواب فييما تدرجًا متال ياً ي النص مرتيف مين ف

ر _ فػػي المػػرة ااولػػى اذتبػػث االسػػتفياـ فػػي الجممػػة االسػػمية الممتػػدة والجممػػة المتطوفػػة        
 عمييا ل 

 اسػتيتاب ااعػداد الكبيػرة    فينػاؾ )) كانت ال كوى تتركػز دػوؿ عػدـ قػدرة المدرسػة عمػى   
 د (( .تمميذة في الصؼ الواد 62 – 53

فيبوت ال ػكوى وبيػاف المسػببات ول ػة اارقػاـ عبػرت عػف سػأاؿ اسػتنكاري أ افن الصػياغة    
فياـ ري ل التػػي اتصػػفت بيػػا الجممػػة كانػػت دقيقػػة الداللػػة   فكثننمػػا ادتػػوت جميػػع ردوات االسػػت

 لماذا ىكذا ؟ ريف الدؿ ؟ متى نراه ؟ وما جدواه ؟ ومف المسأوؿ ؟ 
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(( ذا ايػػػر فػػػي سػػػياقو الم ػػػوي فػػػإفن  … نػػػؼ الػػػذكر )) كانػػػت ال ػػػكوى فػػػإذا كػػػاف السػػػأاؿ اآل   
 .اسة بجميع مستويات الموقؼ يؼ بالسجواب المسأوؿ مف فوادد الضدؾ الم م  

ل )) دضرة ) ااستاذ الفاضؿ  ةفي المرة اليانية اذتبث االستفياـ في الجممة اآلتي –ب         
ع االنتذابػػات المقبمػػة (( ورىميػػة ىػػذا االسػػتفياـ ( سػػتثتي متزامنػػة مػػ 2014( يبػػدو رفن ذطػػة ) 
كمػف فػي االدتػراز الذطػابي فػي جممػة ) دضػرة ااسػتاذ ( بػدوف يػا  النػدا  تفي البنا  الم وي 

طػػاب مػػف رتبػػة ردنػػى   والتقػػا  كػػؿ ذلػػؾ فػػي جممػػة ) ذوجممػػة ) يبػػدو ( التػػي تميػػؿ الذ ػػية وال
 .ياؽ الموقؼ الم ادرة جوابًا كثساس في سفتؿ ستثتي ( والذي جتؿ 

 

 ي : المقطع الثان   

(( ون ػػػيد فػػػي ىػػػذا  ةعػػػالـ المزدػػػة الظريفػػػوينتيػػػي    ويبػػػدر مػػػف )) ن ػػػرت جريػػػدة الصػػػباح   
كمػا فػي )) ن ػرت المقطع القصير تضافر الجممػة االسػمية والفتميػة فػي تثديػة متنػى التتجػب 

ة مبتكػرة مػف ىػذه طرفػ …منظمػات المجتمػع المػدني ترفػع دعػوى قضػادية … جريدة الصػباح 
 (( . ب تصنيفياصتُ طرادؼ الديمقراطية   ي  

افن التقا  الجممة الفتمية بداللتيا عمى الدركة الفاعمة )) مع الجممة االسػمية بػداللتيا عمػى    
عمػػى صػػتيد مالبسػػػات  (1)تجػػدد الدػػدث وامتػػداده   ومػػف ذػػالؿ ذلػػؾ يكسػػب الدػػدث يباتػػو ((

 سياسة ليقترب منيا .الموضوع الذي ذرؽ التنواف بتيدًا عف ال
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 ) النكتة ااذيرة (  المقطع الثالث :    

تبػػرة عػػف مقتضػػى الموقػػؼ وداللتػػو   تتمظيػػر فػػي ىػػذا المقطػػع متتاليػػات فتميػػة لمجممػػة الم   
 (1)ذلػؾ افن )) الركػػوف فػػي التتبيػػر الػػى الجمػػؿ الفتميػػة يفضػػي الػػى تػػدرج دػػديي فػػي السػػياؽ ((

ي م ػتركًا تبادليػًا فػي الداللػة السػينما اف ل ػة الدػوار بػيف والذي ذمؽ مف تنامي الذطػاب الم ػو 
الصػػػدفي وذطيبتػػػو المتبػػػر عنيػػػا بالجمػػػؿ الفتميػػػة تتػػػوجس مػػػف االسػػػتفياـ متبػػػرة عػػػف سػػػياؽ 

 الموقؼ عامة وسياؽ النص ذاصة . 

وال تفوتنػػػا اإل ػػػارة الػػػى النسػػػؽ التػػػددي الظػػػاىر فػػػي الػػػنص فممتػػػدد فاعميػػػة عمػػػى اسػػػتيتاب    
وفػػػي جميػػػع  (2)والتسمسػػػؿ والمتابتػػػةيتػػػرض ليػػػا   دااًل عمػػػى المنطػػػؽ الناضػػػإ المسػػػادؿ التػػػي 

ػػؿ المسػػأوؿ الػػذي يذبػػئ مػػف  مواضػػتو نػػراه يتبػػر عػػف ايبػػات الدقيقػػة الضػػادتة السػػينما مػػف ق ب 
 . !والذداع والتضميؿ  ذالؿ ل ة اارقاـ ل ة الكذب

السياسة ( كانت في قمب  والمالدظ رفن كؿن ااعمدة التي وضتت تدت عنواف ) بتيدًا عف   
 السياسة . 
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 توطـئة
فاا  اطاااي  ن اااع اجعمااا  اجضاالب   بلااي  اج لاااث  مكااااإل اا اا ا  انعطافااال جلية ااع د عااا  اج   

لها  ةى لشاك   اج ن اع اجعاماع ن؛ ذجك جه م مإل خالجهااجل  ليلسم مالمح اجبكية  ضايةاج ياسع 
 اخاا  اجلاا   ضاااه منهااا اجعمااا  ن فمااالل  ااإل لمد ةهااا واااللل د   ااع لسااما  اااجملة   جمااا  علماا  

 اجذات اجمنليع .
 ةااى اجشااك  ااجه ااتة ااجلاااةم ااجضاابع ااجلمد اا  ااجل   ااع لْسااال  اقاا   جْااتظ جبوااع اجضاااية ج ااعل    

 م مسالا ال جبعا  اجلخ  ا  اساةْ  ممإل ااداية اجيماج ع الضطالل ا ائهملضةع  إيي  (1)اليي  ال 
. 

 مفهوم الصورة    
ع اا ااا ال اجشاااعيي  ماة اااع   ااا  للمد ااا  ل   اجضااااية فااا  اجن ااا  اج ال ااا  اج ااا  م    نااا  اجعاااي    

 ناضاااايج اجيماج ااااع ن فاجضاااااية يك ااااية اجلضااااا ي اجشااااعيي  ناااا  اجيااااالو ن ف  ااااا    )) اجشااااعي 
 (3)ااجشاعي ةاا اجضااية كماا  ايم ق اماع (2)ضنا ع امي  مإل اجنسج اينس ماإل اجلضاا ي ((

ةاذج اجمعاان  اجلا  ةا   اجانوم ن ف اا    )) اإلْ  عفا  نوي ا اجيييان  ماإل اجياالو اق اماع فا   دا 
. دمااااا  (4)مااااإل م لماااا ات اجاااانوم ((… الساااالعاية ااجكنا ااااع ااجلمد اااا  اسااااائي ماااايا  اجمياااااي 

مناا  اجلاا اد اإل فتشاااي اجااى دإْل اجضاااية    ف اا  دساا ي اجنوااي اجاااا   جةضاااية  مااا دفااا   اج يطاااين
    االسالعاية . ال  لع م مبهام اجضاية   ف ما ل  م   اجلشا (5)لد ي اجلخ   ف  ذةإل اجملة  

 اجنض ع جبوال امعنىل .  عااجكنا ع ااجمياي مإل ياا ع اجخ ا  ااجيماج
اجع  اسليالء األ عا  اجلعي ب ع جمبهام اجضاية ج م اجعاي  اجملا د إل  سال    اسللمااي    

اجبهااام اج ي ااا  لاجهاااا ن لسااال اء اجن اااا  اجعاااي  مبااااة م ساااةبهم ااجلاساااع فااا  لشاااك ةها اد عا ةاااا 
جلخ  ة اع  انعكااس اجنوااية اج ي  اع جهاا . اذ دشااي ديسااطا اجاى اجضااية افضاةها  ااإل ايماج لهاا ا

امناذ يماا ت اج ال اع  عاا  ديساطا واا  فهام اجضاااية ملا ا ال للااى وهااي  (6)اجه ااج    اجمااا ة  
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189- 187    
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كاج ااا يج انوي لااا  فااا  اجخ اااا  ا ايج فااا  لشاااك ةها دااام  ياساااات فيا ااا  لاااا  ساااا كةاي ع اجع ااا  
 ل ايةااا إضاااية مااإل خالجهااا )) اج ناااء اجعااام جةليي ااع فاا  شااماجها    دضاا لت اجلااااج (1)اج اااطإل

ةااذج اجن طااع اجلاا   (2)((ي  اجل اااة اجنبساا ع اجملمااع جةشااعاياجن طااع اجلاا   ةل اا  ف هااا فعاا  اجبكاا
انطالقاال مااإل كااإل اجضااية انلايااال ذةن اال  علماا  ا  لكلنا  اجخةاا اا اا ا   جايعم اجعااجم ااألشاا اء

ج  نا النلج ضايال فا  اجاذةإل ن  جل  ن يكها ل ع  ةى د ماء اجلس  قياءة اجايا  )) فاألش اء ا
؛ ج اايلهإل  (3)ال  ااى ةااذج اجضاااية مخيانااع فاا  اجااذاكية  ناا ما ل   اا ا ج شاا اء ذالهااا ايااا  ((

 ذجك اسل لاء فا ة لها  اجاذاكية ااجخ اا  ن لبما  اجاى  للت فكي اع منلياع ن فها  )) يااةي 
 .      (4)اجبن ع (( اجلع  ي اجيماج  ن اقاام اجة ع

اجليي   اع  ناتت ف  نمااالض  مبهاام اجضااية جا م اج اي   اجما ايس اجن   اع اجلا  وهايت ن ا    
 ةاااى )) دإْل اجلكمااع لااالكةم دالل  (5) ة هااااجيمي اااع  قاماات؛ للضااااجها  اااجمعنى اجيالااا  ن   نهااا

 كما   ا    لس . (6) اجضاي ((
لااا  ةااذا اجمبهااام اجماايااه لوهااي جنااا اساالبا لهم مااإل ام اي ااع اياء اجن ااا  اجعااي  اجملاا د إل    

س ايات اج ي  .  اماءات اسالفهم اجعي  اا 
ي  اااإل اجمعناااى اجااذةن  ا اااإل اجلاجاااع اجنبساا ع ا اااإل اجلاااا ث فاجضاااية اجلسااا ع اجملخ ةاااع لع  اا   

نهااااا خ اااا  اجبنااااإل مااااإل )) اجضاااااية لشاااك   ج ااااي كاْ اذ اإل ن  (7)اجمنوااااياجملسااااس ااجمشاااه  
لهااا   اجاااى ل ي ااا  اج ع ااا  ايسااام  (8)ملها ((  ااا  اجعااااجم اجملسااااس فااا  م ااا    معط ااات ملعااا  ة

ة )) ا اياا  اجخ اا  جا س ماياي ال جمياي  ا لكاااي ياضا اقا  اماا ل لما  ماإل ل ن اع ممعااجم اج
ْنما ايا ج ميايي ي ال جة  ية  ةى لضا ي اجمااق  لضا يال    فن ال ((  (9)األل اث ااجاقائع اا 

كااااإل لامااايال ن لسااا ما  ماااا لل دااا  ماااإل اياااياء لاااتد يي  مااا   قااا م   لخ ةااا  اجملة ااا  كماااا جاااا (9)((
طي  اع خاضاع ماإل طايا اجلع  اين … اليل اط اجى دقاضا  ذالا  ا ةاى ةاذا لكااإل )) اجضااية 
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   36يُظر : انحةىير انفُي عي انقر ٌ انكريى , ضيد قطب :  -7
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اج لجااااع ن لنلضااااي دةم لهااااا ف مااااا لل داااا  فاااا  معنااااى مااااإل اجمعااااان  مااااإل مااااإل داياااا   ال دا ايهاااا
ت اانساااان ع ن النم ااااع اط اااا  اجعالقااااذجاااك ؛ ألْنهااااا )) لساااا    ةاااى ل( 1)خضاضااا ع الاااتد ي ((

 . (2)  ن ااالساس  آلم اآلخي إل ((اجلس اجيما 
اا      اجم ااالت اآلنبااع  ااشااج قضاا  ع اج لااث فاا  اجضاااية جمااا لشاا ة  مااإل  للت اجعاا  ل ض 

ماإل  ن فا  ةاذا الطااي ل  ا ْ  لليااي مسالا ات اجة اع ج ا خ  اجمانهج اجيمايي ااجبنا  فا  سا يةا
  ا ي  ال  الشاية اجى دإل  اجضاية ف  اجعما  اجضلب  ل لسما اجاى فن اات اجضا ا ع اجملكماع 

فه    وع لس ع ا اطن ع ااجلا  و اجشاعايي  ن اجم اينع   إل ل  ل إل يمن ل إلاسل عا  اجااقع دا 
 .اجااقع ع  (3) لاجها اجى ضاي ن ة ع لعكس مايا ات اجخايج

اجضالب  )) األسااةا  األ  ا  فا  كلا لا  ن  ةاى دإل  كااإل دسااةا   شاليط فا  اجعماا  اجماا ا     
ياء  (4)اجع ايات اجيق  ع اجل  لع ي  إل اجبكية لع  يال يم الل((… ملم يال  اجيما ن اذجك  اخل اي

يال  نهاا ْ اع  ياء لناا  ما لموهي ف   ن ل   ةى نلا اجضاية اجناليع  إل اجيمي  اضب  فكاية م  
 هاا جل ا  م  (5)ل  ااجيماي ماإل ل ن اات اجعماا  اجضالب  اجلا   لاسا م ةبع  وال  اجبإل   اا ا ا

 ذال  كما س تل  ف  اج ياسع .
يام  دكدي اجمشااة  ااقع اع ماإل خاال  اجيضا  اجباايي ا بن اع  اج اع  اجما ياء اجعما   اجل اط   

 اج لث اجخا   اجضاية اجمشه  ع  اضبها ل ن ع نايعع جيض  اج ن ع اجضاي ع ف  اجعما  .
   
    
 

                                                

     373انةى ) انفُية ص عي انحراخ انُقدي وانبالغي عُد انعر    ,     جابر عةفى  :  -1

  ألدالو يطحغاًَي ,    عبد انعاني بشير " ضريرانةى ) عي  واية " عابر  ائيةيضيً -7
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انُفطي ضايكهىجية انةى ) انشعرية عي َقد انعقا  ص ًَىذجاً   ,   اضة زيٍ انديٍ  انُقد يُظر : انًدخم إن  َظرية -3

    68 – 63يخحا ي : 

    87انًقاالت  وانحقا ير انةذفية  رىل إعدا ها وكحابحها ,     يذًد عريد يذًى  عست :  -8

    355:  نفُية عي انحذرير انةذفييُظر : األضانيب ا -5
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ل                                  المبحث األوَّ
 اً رمزيالصورة منتجًا                           

 جسػػػيدام ىمى اػػػق اىم  ػػػؼ  ؿ  , يمث ػػػرات اىػػػذات إزال اى ا ػػػ  إفَّ رسػػػـ اىػػػرؤك اىلتصسػػػ  ى  ػػػ      
 اىحػس   ب مريره بذىني  اىمن ج , حيث يس رؽ اإل ػاتل يػإ إطػتر اى ػ ثير اىم بػتدؿ ى اػد  نظػترة

 اى   يري بتعثتم مؤثرام ىملبر رامز .
 ىبيتف  لتىؽ اى  رة بتىرمز مف حيث األطر اىمفي مي   مت  ؤدي إىيو مف  ظتئؼ يسلق    

اىبحػػث ىىرال يػػت اػػمف مسػػتح  نػػص اىلمػػ د اى ػػحفإ مبػػدَّ مػػف إبػػراز مىػػ مت اى ػػ رة اى ػػإ 
 لبيريتم ىلفصرة . نسجـ  رؤي  اىدراس  ىنلج ىلال  يت بتىرمز ب  فو شتخ تم  

 الصورة    
ؿ مبتشر عف اىحيتة ىيص ف نتباتم ب رجم  اىخ اطر ؿ  لبير اىنص بشص  فا  مف اىنتس مف ي     

أ.            ىلػػػػؿ ىػػػػذه اىرؤيػػػػ   ىػػػػترب مػػػػت يػػػػراه  (1)اىيتنلػػػػ  اى ػػػػإ  بػػػػث اىحيػػػػتة بػػػػيف اىسػػػػط ر
 (2)ادت  اػ حتم  بػر زام ((صلمت ز أري شتردز عف اى  رة إذ يى ؿ : )) إفَّ اى  رة  زداد يتعلي  

د مػػت يػػذىب إىيػػو اىبحػػث مػػف يتعليػػ  اى  ػػ ير يػػإ اىلمػػ د اى ػػحفإ مع مػػتده يػػ ىػػذا اىىػػ ؿ يؤ 
اى  ر اىف ري  ,  اى  رة  يؽ ىذا اىفيـ   لػد  ))  سػيل   لبيريػ  م  نف ػؿ طريىػ   ر دعلق 

اىلمػػػػؿ   حمػػػػؿ جػػػػ ىر (3)صيفيػػػػ   شػػػػصيليت , عػػػػف مى اػػػػق اىحػػػػتؿ اىخػػػػترجإ ((أ  اسػػػػ خداميت 
د رام بػػػترزام … ى س راػػػإ اىمحػػػيط ,  يمػػػترس يلػػػؿ اى خيػػػؿ اىمسػػػ جلق مػػػف م  تىيػػػتت اىسػػػيتؽ 

 إل تم  ملمترىت يإ اىنص . 
مسػػمق اى ػػ رة  ـ د.  ىػػيـ اىخػػ ىإ  لريفػػتم ىل ػػ رة مػػف حيػػث اشػػ اتىيت اىػػذىنإ    حػػتىػػد   ي     

 رة اىذىنيػ  ىشػإل  سػ خدـ اىصلمػ  ىل ػ  Mental Image  ػ رة ذىنيػ  اىذىنيػ     ػتئالم:)) 
سػػ ال علػػق سػػبيؿ  ػػذصر  ػػ رة حىيىيػػ  سػػتبى  , أ  عػػف طريػػؽ … , صمػػت نس حاػػره يػػإ اىفصػػر

اىلم د    مظيرات اى  رة يإ اىنص اى حفإ   ي ائـ ىذا اى لريؼ  (4)  رة مف اىخيتؿ ((
يػتم صػ ف أسػل بتم أ  أف  صػ ف  تىبػتم ينرة  م ينى ػيت يػإ اى  ػت عينػو أف  ر )) عف اىفصلب  حيث    

                                                

 . 8ُٚظش : انخٛال انضشكٙ فٙ األدب انُقذ٘ :  -1

 . 172ٔ٘ : يثادئ انُقذ األدتٙ , أ. أسٚتشاسدص , خ يظطفٗ تذ -2

 .  332انظٕسج انفُٛح ) فٙ انتشاث انُقذ٘ ٔانثالغٙ ػُذ انؼشب ( :  -3

, َقالً ػٍ طٕسج انٕالٚاخ انًتضدذج  249انًٕعٕػح انًختظشج فٙ ػهى انُفظ ٔانطة انؼقهٙ ,  د. ٔنٛى انخٕنٙ :  -4

و ( ,     1999انخدٕسج ٔتاتدم نؼداو  األيشٚكٛح فٙ انظضافح انؼشاقٛح ) دساعح تضهٛهٛدح نًقدال انظدفضح األٔندٗ فدٙ رشٚدذتٙ

 .  24) سعانح يارغتٛش ( سٚا قضطاٌ أصًذ انضًذاَٙ : 
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))  ر بط مت بينيت عا يتم حػ ؿ م اػ ع  احػد يست ؽ انطبتعتم ميليتم ى ر ب اى لىإ؛ ألنَّيت  (1)((
تب اى ػػ رة اىم خيلػػ  يػػإ  ىديمػػو مػػت يجلػػؿ اىرمػػز سػػن ر مػػدرصتت اىم لىػػإ بشػػصؿ ئػػبممػػت ي   (2)((

 تف  اثىتم مف نفسو يإ اإل نتع . ىلدخ ؿ ب م ئتم اىداؿ علق اىفصرة َميي
 الرمز    
فتل اى جربػػػ  اى ا ليػػػ  يػػػإ اى  ػػػ ير , بتنف تحػػػو علػػػق اإلييػػػتـ اى خييلػػػإ ربمػػػت يجػػػن  إفَّ إاػػػ   

بتىمن ج إىق اى ابيب اىفنإ ىم راة اىثيمػ  اى ػإ يػ د اىسػيتؽ إىىتلىػت م  سػالم بػتىرمز ب  ػفو )) 
 ىػ   (3)مظيرام مف مظتىر اى جػدد األسػل بإ  اى ػ نؽ اى لبيػري,  اى فػنف يػإ اػر ب اىخيػتؿ ((

إعػػتدة خلػػؽ مفتجػػ ة ىدمىػػ  اىفصػػرة ييػػ حإ بشػػصؿ م حػػرؾ )) علػػق اىػػد اـ ؛ ألنَّػػو يى اػػإ  يمثػػؿ
آيػتؽ اى   يػػؿ  بحاػ رىت  انفسػػتح ىػػتـ يػػإ  جليػ  أبلتداى ػػإ  سػتى (4)ملريػ  اى  ػػتئ  اى دا ىيػ  ((

 بايتبيت ممت يدؿ علق يتعلي  اىد ر اىذي يىدمو . 
لفتم مف  بؿ اىمج م   اى  ريخ  اىثىتي   اىلا  ؿ سشص  م  …  اىملر ؼ أفَّ )) اىخطتب اىرمزي     
ػػدَّ اإلمسػػتؾ بػػو أىػػـ أبلػػتد اىدمىػػ  يػػػ)) اى لبيػػر اىرمػػزي يمثػػؿ أدالم  (5)(( مبيحػػتم إبػػراز صػػؿ ذىػػؾ ع 

ألفَّ ذ بتنػو ب حػدات اىػنص اىصالميػ    ىنلػو بسػط  اىمػؤدك ؛  (6)مص نزام بػتىممصف  اىمح مػؿ ((
 مص نتز (7)((يييت اى فتعؿ بيف اىذات       اىم ا ع  اىظتىر جلؿ مف اىرمز )) رؤيت ي حىؽ

 آيتؽ اىدمى  اىصتشف  ىى دي   ج ده . مص نتز
  

  تعالق الصورة بالرمز   
مثػػؿ  ىنيػػ  د  يسَّػػجَ , ييػػ   سػػيل   مظيريػػ  ألبلػػتد اىػػداؿ اىم   أمػػت عػػف  لػػتىؽ اى ػػ رة بػػتىرمز   

م لىإ ,  ىلػؿ م ػتديؽ ىػذا اىػزعـ بترع  يإ اس متى  اىسيتؽ  دريجيتم إليىتع اىفصرة يإ ذىف اى
اىصتمنػػػ  يػػػإ  (8)  اػػػ  إذا عرينػػػت صػػػ ف اىرمػػػز ))  جيػػػتم مىنلػػػتم مػػػف  جػػػ ه اى لبيػػػر بتى ػػػ رة ((

يػإ حيت ػو اىخت ػ   اىلتمػ  شػير إىػق مرجليػ  م  ػ رة ىػدك اىىػترئ اى راصيب اىلا ي  اى إ ))    

                                                

 .  99انخٛال انضشكٙ فٙ األدب انُقذ٘ :  -1

 . 164يُتخثاخ يٍ األدب انؼشتٙ انضذٚج دساعح فُٛح , د. يضشٔط انزانٙ :  -2

 . 173انًظذس َفغّ :  -3

 . 94ائٙ نتضهٛم انُظٕص , ُْشٚش تهٛج , خ  د. يضًذ انؼًش٘ : انثالغح ٔاألعهٕتٛح  َضٕ  ًَٕرد عًٛٛ -4

 " ألصالو يغتغاًَٙ . ائٛح انظٕسج فٙ سٔاٚح " ػاتش عشٚشٛعًٛ -5

 .   114نغح انشؼش قشاءج فٙ انشؼش انؼشتٙ انضذٚج ,  د. سراء ػٛذ :  -6

 .  308انشيضٚح فٙ انشؼش انًؼاطش , يضًذ فتٕس اصًذ :  انشيض ٔ -7

 . 195انؼشتٙ انًؼاطش قضاٚاِ ٔظٕاْشِ انفُٛح ٔانًؼُٕٚح ,  د. ػض انذٍٚ ئعًاػٛم : انشؼش  -8
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ؿ صثيػرام مػف أيصػتر اىصت ػب م  علق ملم  اىرمز اىشفتؼ اىذي ح  …  ىيذا ))  ىـ  اى  رة  (1)((
 ))  سػػػػػ خدـ أد ات  (3)ر عنػػػػػولب ػػػػػـ ىمى اػػػػػق اىم  ػػػػػؼ اىػػػػػذي ي  ىػػػػػ   ألفَّ اىرمػػػػػز يلمػػػػػؿ صم؛(2)((

اى  ػػ ير  اى رميػػز ى ىريػػب اى جربػػ    لميػػؽ اىػػ عإ اىم  ا ػػؿ بيػػت , ح ػػق ي ػػب  يػػإ مىػػد ر 
لتريػػو صػػإ ؛ ألنَّػػو )) يبػػذؿ جيػػده  ي ظػػؼ خبرا ػػو  م(4)اىىػػترئ أف يحػػدد اىم اػػ ع اىجمػػتىإ ((
اىشإل اىمرم ز  مىترب  صمت إف اى  رة مبدَّ ىيت مف  (5)يدخؿ طريتم حىيىيتم يإ ىلب  اىرم ز ((

ئ شػفرات اىفحػ ك   الػؼ اىمرم ز ىو ىي سـ بتإلشلتع  اإليحػتل بىػدر ص نػو  سػيل   لبيريػ   خب ػ
 . مف خالىيتض اىدمى  نفسيت بتى  رة اىملبرة بد رىت عف عال تت اس بداىي    مخ

جمتىيػػػػتم يػػػػ ائـ اى ظيفػػػػ    شػػػػصالم   مثػػػػؿ مػػػػت مشػػػػؾ ييػػػػو أف اى ػػػػ رة يػػػػإ اىلمػػػػ د اى ػػػػحفإ م   
بؿ ى  نػ ع مػف  (6)اإلعالمي  اى إ  ىدميت ؛ ذىؾ )) ألفَّ اىلم د اى حفإ أ رب إىق األدب ((

  ل  ام  راب   مظير يإ خلؽ اى  رة علق ام داد اىجسد اىن إ  اى إ  ن جيػت  مف امدب
 شػير أمػت إىػق خبػرات  ػتدرة    )) حيث إفَّ صلمت يػت  عبترا يػت يمصػف أفاىسيتؽ اىصالمي عال تت
ترة مػػدارؾ حسػػي  , ييمػػت ىػػ   لػػرض اىىػػترئ ىيػػذه اىخبػػرات, أ  إىػػق انطبتعػػتت اىملنػػق علػػق إثػػ
 ىػػ  اىخيػػتؿ اىػػذي يػػؤدي  مػػدمتؾ اى ػػ رة األسػػتسللػػف عػػف   اجػػد  ىػػذا اىملطػػق ي   (7)نفسػػو ((
) عال   اىلبترة اىمص  ب  بتإلحستس اىذي  حدثو اىلبترة يإ نإ بفتعلي  مس  حتة مف )د ره اى ى
يػإ ف اى ػ رة علق خ ػ ب  انطبتعػو إذ ا ايرةم م   لىإ ؛ ى س فز   بذىؾ    عإ اى (8)اىذىف ((

 . رمزام يىن  اىفصرة اىلم د  مثؿ اىنص  اىمبدع من ج 

                                                

 . 65قشاءج انظٕسج ٔطٕسج انقشاءج , د. طالس فضم :  -1

 . 94انثالغح ٔاألعهٕتٛح :  -2

 . 24 - 23, فٓذ ػثذ انؼضٚض تذس انؼغكش :  -يضأنح نفٓى ٔاقغ انُاط ٔاألشٛاء  -ُٚظش : انظٕسج انزُْٛح  -3

 . 66قشاءج انظٕسج ٔطٕسج انقشاءج :  -4

 . 195انًظذس َفغّ :  -5

 . 82انًقاالخ ٔانتقاسٚش انظضفٛح :  -6

,  22انظٕسج انفُٛح يٕعٕػح تشَغتٌٕ نهشؼش , خ  د. َاٚف انؼزهَٕٙ ٔ د. خانذ  عهًٛاٌ يزهح انخقافح األرُثٛح :  -7

 . 1988( 2, ع )  8عُح 

 .  23انًظذس َفغّ :  -8
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 قراءة الصورة في العمود الصحفي عند العاني    
ـ ىػد  ر عف اىم  ػؼ  ىػإ    ىلملنق اىملب    م   ظالمم ينييفأعمدة اىلتنإ اى حاى  رة يإ  لد        

نشتطتم إعالميتم خال تم ص نيت ذات )) مىدرة صبيرة علق  ىنيف اىفصػرة ,  ىػإ اىىتىػب اى ػإ   ػب 
, إذ اف براعػػػػ  اىلػػػػتنإ اإلبداعيػػػػ  جللػػػػت منيػػػػت  عػػػػتلم  (1)اػػػػمنو ,  يحفظيػػػػت مػػػػف اىاػػػػيتع ((

  ريؽ . ة  رؤك اى خيؿ بحن   جمتىيتم يس  عب اىفصر 
 ىإ عنده  مثؿ ملتدمم إ نتعيػتم  ؤسػس  جيػ  نظػر حيػ  اى ػ ثير يػإ اىىػترئ يثمػ  )) سػلط     

خيتؿ  اى جداف اىجمليػيف , خت ػ  حينمػت  ن ػرؼ منتيذة  ملصيت اى  رة  ثىتي  اى  رة يإ اى
من جػتم رمزيػػتم مسػػيمت , ب  ػػفيت  (2) لػؾ اى ػػ رة إىػػق مختطبػ  اىمػػتدي  اىاريػػزي يػإ اىم لىػػإ ((

)) مف األدب مالذام  مف اىىيم  اىلا ي  ىلن  ص اإلبداعي  مجػتمم  ن  ص اىلتنإ   خذ    اف  
, مت جلؿ بنتل اى  رة ىديو  (3)ىلرمز  اىخر ج مف أسر اىر تب  ب شصتىيت اىم لددة  اىم ن ع  ((

مػػػت عرينػػػت أف  ىديػػػو ي جػػػت ز اىدمىػػػ  اىسػػػطحي  إىػػػق امح ػػػ ال اىر حػػػإ ,   لمػػػس ذىػػػؾ جلػػػإ إذ
 سػػيتؽ  عػػف أحػػداث  خيػػؿ ىصػػؿ  ئينبػػ ىػػذا  ػػ رة رامػػزة ىفصػػرة  اى لبيريػػ   ػػؤدياىػػنص  مىػػتط 

ذات رمػ ز  ملػتف  داىػو  ي ب  فيت رستى  ا  ػتىيإ اىلم د اى حفإ  حليؿ اى  رة اى حفي  
 ىلىرالة اآل ي  يإ أعمدة اىلتنإ : (4)إخاتعيت  يمصفم لددة 

 
 _ صباح الخير 1   
اىلتنإ مجريتت األحداث بنىتل اى  رة نت الم اى ا   اى جريػدي إىػق  ػبتح ينػإ صمػت يى نص    

 الت اى  رة ييو :   رالة األمثل  اآل ي   جلإ  شص   يإ عم ده ىذا ,
  (5)صباح الخير   
إىق اىيميف ثـ إىق اىيستر ,  بتىحذر نفسو جتىت عينته بيف جيػتت  ى فتَ إ   ؼ  ليالم , ))    

 علق عجؿ أخرج  لمتم مف جيبو  ص نو ينفذ ميم   لب  نح  اىشجرة  ـَ   , ثـ  ىد  اىمصتف األرب
, ثػـ ص ػب رمػر مػف رأسػو باػ  دملػتت حر و سيـ  ىط ػ سري   بتىا  اىخط رة , رسـ  لبتم يخ 

,  لػػؾ ىػػإ  (امن ظػػتر   أنػػت يػػإ … عبػػترة   ػػيرة ) إىػػق م ػػق يلػػذبنت اىحػػب "اىل حػػ   " حػػت 
                                                

ٕسج انؼشب فٙ اإلػالو انغشتٙ " انظٕسج انزُْٛح انتٙ سعًٓا اإلػالو انغشتٙ ػٍ انؼشب ٔانًغهًٍٛ" ػٕايدم ط -1

 . 12ئيكاَٛح انتؼثٛش , د. أدٚة خضٕس : … ٔعائم انتشٔٚذ … انتكٍٕٚ 

 . 8انؼشب ٔاإلػالو انفضائٙ , ػثذ انشصًٍ ػض٘ ٔآخشٌٔ , يشكض دساعاخ انٕصذج انؼشتٛح :  -2

 . 10ألدب فٙ يظش , د. يشػٙ يذكٕس : طضافح ا -3

 . 121تأحٛشاخ انظٕسج انظضفٛح " انُظشٚح ٔانتطثٛق " , د. يضًذ ػثذ انضًٛذ , د. انغٛذ تُٓغٙ : ُٚظش :   -4

 و .  2003/ صضٚشاٌ /  5( انخًٛظ 5صغٍ انؼاَٙ , رشٚذج انظثاس , ع )   /طثاس انخٛش  -5
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سػػػجف ؛ ألف باػػػ  ي       ؤخػػػذ بتىشػػػبي    ػػػد مراىػػػؽ , ختئفػػػتم , يىػػػد ي  ذىت  ىػػػد اىميمػػػ  اى ػػػإ نف ػػػ
صلمػػتت حػػب سػػتذج  علػػق جػػذع شػػجرة يمصػػف أف  لػػد منشػػ رام سيتسػػيتم أ   لميحيػػتم أ  إشػػترة أ  

 ملازة !!  ستع   فر أ  شفرة أ  رستى  
 أنػت يػإ طريىػإ  "بػ ش رمػز اىحريػ   "ان يق اىخ ؼ إذف ,  رأيت علػق اىجػدار مػف يص ػب    

 يػػػإ  ػػػبتح اىيػػػـ  اىثػػػتنإ  ػػػتـ  "بػػػ ش  "مػػػف يشػػػطب صلمػػػ   إىػػق اىلمػػػؿ ,  عنػػػد عػػػ د إ رأيػػػت  
ق شػػخص جديػػد ص تبػػ  عبػػترة يػػت  يػػإ طريػػؽ اىلػػ دة إىػػق اىبيػػت  ػػ ى  أحػػدىـ بشػػطب اىلبػػترة صل  

يػإ نيتيػ   " اىشػرؼ  " عند اىمستل أاتؼ شػخص آخػر مفػردة  "اىلراؽ رمز اىحري   "جديدة 
ثـ أاػيفت  "اىدائـ نطتىب بتىدس  ر " علق اىجدار نفسو ص ب أحدىـ جديد ,  يإ يـ  اىلبترة 

ىحىػت بتىلبػتر يف  صملػ  أخػرك ثػـ أ   "  شػصيؿ اىحص مػ  ب سػرع   ػت  "بل ف آخػر  صملػ  ىللبػترة 
عيػػػد مػػػيالد سػػػليد  ",  علػػػق جػػػدار آخػػػر ص ػػػب أحػػػدىـ  "يمػػػتذا ين ظػػػر األمريصػػػتف  "   م سػػتئل 

 حػػػت اىلبػػػترة ,  أاػػتؼ شػػػخص جديػػػد  "من فػػ   "  ص ػػػب شػػخص آخػػػر مفػػػردة "سػػيدي اىىتئػػػد 
غيػػره ص تبػػ   بلػػد   سػػيدي اىىتئػػد     ػػتـ آخػػر بشػػطب اىجملػػ  صليػػت   ػػ ىق "اىمجػػـر  "مفػػردة 

صتنػت اىمفرد ػتف نػتبي يف ,  عمػد اآلخػر إىػق شػطبيت  " …بػف ٱ  … بػف ٱ ػداـ  "عبترة جديػدة 
 "  احم نت مف اىحرامي ػ "ب آخر  ص  "م ىالس لمتر … نلـ ىالس ىالؿ  " ص ب اىجمل  اى تىي  

 علػق جػدار ثتىػث  رابػ   "أطلػؽ  ػداـ سػراحيـ يمػف يليػدىـ إىػق اىسػجف  "  أاتؼ ىيت آخر
اػػتيتت طب   لػديالت لػد,  حػذؼ  شػح ػػق  م    عبػترات م     خػتمس شػلترات  ص تبػتت     ا 

 م أ ؿ ىيت  م آخر .
يفصػػػػر بػػػػو ,  ىػػػػذه ىػػػػإ  اىصػػػػؿ يلبػػػػر عػػػػف رأيػػػػو مػػػػف غيػػػػر خػػػػ ؼ يىػػػػ ؿ مػػػػت يريػػػػد   ىػػػػو  مػػػػت   

جميػػؿ ىلاتيػػػ  بتى  صيػػػد ىػػ م عيبيػػػت اى حيػػػد    ىػػذا مػػػت ىػػػـ أصػػػف … اىديمىراطيػػ  , شػػػإل جميػػػؿ 
 . (( ث اىجدراف !!أعريو مف  بؿ    ى  أف اىديمىراطي   ل   

يبدأ   ىذا اىلم د   ب سل ب  راجيدي  ين يإ ب سػل ب سػتخر   ػد ر يحػ اه حػ ؿ اىم ايػر    
و مف حري   لبيػر أيػرزت  لػدد اآلرال  ـ  مت أحدث 2003ال أحداث ؽ جر  اىديمىراطإ يإ اىلرا

 . 
ـ  ػػ رة  شػػ رؾ يػػػإ ىػػد  أيىػػإ ي   اى  ػػ ير اىفنػػإ يػػإ اىلمػػ د "  ػػبتح اىخيػػر " بشػػصؿ    يم ػػد     

نيػت حػػذر خط ا ػو  اىشػػجرة   ىل حػتت أخػػرك ي ػ رة اى ىػد اىمراىػػؽ يص   ن ص ينيػت ى حػتت مسػػ بط
  ػػ رة اىجػػدار  ص نيػػت آرال …   ى حػػ  اىىلػػب اىػػذي رسػػمو نط  لمػػو  اىحػػب اىػػذي  ػػتده مسػػ ب

 اىنتس اىمخ لف   صؿ رأي يس بطف ى ح   رسميت اىديمىراطي  .
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د اى ػ رة  صمت يبد  يتف ىذا اىلمػ د يىػدـ  ػ ر يف منسػجم يف ى  ديػ   ػ رة  احػدة ,   مي ػ   
   ىلرمز يإ آف .األ ىق " اى ىد اىمراىؽ " ىلدخ ؿ إىق اى  رة اىم متىي  مليت  اىحتمل

ىػت يلػؿ ـ عنيػت صيفيػتت اإلنشػتل اى ػإ ح   ل ػل  إفَّ اىبراع  اإلن تجي  ىبني  اى  رة يإ اىلمػ د       
ر ذىنإ إىق مشتىدة مدرص  , حيث ي ؼ  بد ػ  عتىيػ   ػ رة مراىػؽ يىػ ده اى خيؿ مف      

… بنت اىحب يلذ   اىب ح إىق شجرة يرسـ علييت  لبتم مخ ر تم بسيـ يىطر دمتم  يص ب )) إىق م ق
 … ((أنت يإ امن ظتر

رة عف حتى  اىحب بصؿ ظالىو اىدمىيػ  صػػ)) عن ػر مرصػب مػف يإذا صتنت ىذه اى  رة ملب     
ف مػػف  حريػػػر مص ػػيىػػػد مثػػؿ رسػػميت حػػذ تم بترعػػتم  َ  (1) ػػفتت  ػػد اسػػ ىت اىػػذاصرة منيػػت اىصثيػػر ((

يمينػتم  ؽ م حرصػ  حيػث نػراه يل فػترة اىمراىػؽ يتعلي  اى لىػإ , ي ػ  م  اى خيؿ إىق اىليتف ممت عَ 
 ػفرار  جيػو ٱ شمتمم يىر ف بلينيو اىجيتت , بؿ , ىىد بلات د   اى   ير مف أننػت نشػتىد 

, مػػ  أفَّ  سػػ يفتت اىلػػػتنإ ىيػػذا اى سػػػ ر  مثػػؿ مداعبػػ  سػػػتخرة , صسػػيؼ مسػػػلط يخػػدـ اىملنػػػق 
نتئي   خا  ىماػتيرة  ىذا مت ي طئ ىل  رة اى تىي  يإ سبيؿ خلؽ ث (2)ألدال  ظتئؼ اى حتي 

 اىرؤي  اىمخ بئ   مطتبى  اىفلؿ اىظتىر .
با   ػػػػ ة  حمػػػػؿ  ؿ مػػػػف جػػػػدار  أىػػػػ اف م لػػػػدد اى ػػػػ رة اىثتنيػػػػ  ىػػػػإ  ػػػػ رة اىجػػػػدار    شػػػػص     

 ىػػػرأه  تم ثىتييػػػ تم مييمنػػػب  ػػػفو ى مػػػتس اىنسػػػؽ اى ػػػدا ىإ ىلملطػػػق اىم ػػػ ر ٱاىديمىراطيػػػ  يص نيػػػت 
ىلفصػػرة اى ػػإ يريػػد اىلػػتنإ  (3)ملػػتدمم رمزيػػتم بشػػدة (( ى ىتطػػتت اىلػػتنإ اىف ريػػ  )) ى صػػ ف اى ػػ رةإ

  ىديميت.
يتبو إىق عملو صتنت صتم    ر و  سجؿ  ص يف اىل ح  اىم نتمإ مف ييللق مدك ذىتب اىلتنإ  ا 

ـ , مسػػػ االم آيػػػتؽ  ػػػ ر و ىػػػدس 2003 بػػػؿ أشػػػختص يص بػػػ ف مػػػت يل مػػػؿ اىػػػذات إزال أحػػػداث 
 …حص م     ئذ اىؿ مطتىب  طني  صتىمطتىب  بدس  ر دائـ   شصي

ب دممت اىػذي يج ػذنػت ج عػف اى ػ رة اىصليػ   مثَّؿ يلؿ اى صػرار ىلص تبػ   اىشػطب اىرمػز اى   
ملبػرة عػف عػػدـ اسػ ىرار اىػرأي اىسيتسػػإ مػثالم , أ  عػػف  ػديؽ اىبػ ح صاتيػػ  إذاعيػ  ىمسػػ جدات 

ذا مت  تبلنت اىجدراف اىحري  . ياالم عف اىجمل  األخيرة )) إفَّ اىديمىراطي   ل ث اىجدراف (( يإ
اػػػفتلبتألشػػػجتر اى ػػػإ  زينيػػػت اىص تبػػػ  مػػػ  مػػػت ىلجػػػدراف مػػػف دمىػػػ  اإلحتطػػػ     األمػػػف  مػػػ  مػػػت  ا 

                                                

 . 228شٚة , راكٕب كٕسك , خ نٌٕٛ ٕٚعف ٔػضٚض ػًاَإٚم : انهغح فٙ األدب انضذٚج انضذاحح ٔانتز -1

  . 358ُٚظش : األعانٛة انفُٛح فٙ انتضشٚش انظضفٙ :  -2

 . 57تضهٛم انُظٕص األدتٛح قشاءج َقذٚح فٙ انغشد ٔانشؼش , د. ػثذ هللا ئتشاْٛى , ٔ د.طانش ْٕٚذ٘ : -3
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, يإننت نص شؼ ثنتئيػ  اىملنػق اىمرجلػإ  ىلديمىراطي    يإ اىنص   مف دمى  اإلثبتت  اىمح 
 بيف اىجدار  اىديمىراطي  صمت نرك : اىدمىإ اىىتئـ علق اى ىتبؿ

 
 , أمفإحتط                    ار دػج   

  إ لترض دمى وم اير  لبيري يىتبل                                                      
 ديمىراطي                 إثبتت , مح     
  

رمػػزام ىنمػػف ,  اىػػنص صػػذىؾ  يػتى ايير اىفللػػإ ىػػد ر اىديمىراطيػػ  يلػػترض ثبػػتت اىجػدار ب  ػػفو  
؛ ألفَّ ب عليػػو اىنػػتس ص  ػػتؽ  اىجػػدار اىػػذي يَ علييػػت اىلشػػ ب  ص  ػػىترنػػ  بػػيف اىشػػجرة اى ػػإ يَ ىػػيـ مي  

اىفلػػػؿ يػػػإ اىشػػػجرة غرامػػػإ م  ػػػؼ بتىبىػػػتل ييػػػ  يشػػػير إىػػػق اىحػػػب ,  اىحػػػب شػػػصؿ سػػػتـ  مػػػف 
  ثيػػر ,  اىفلػػؿ يػػإ اىجػػدار ديمىراطػػإ  اىص تبػػ  يتنيػػ  ييػػو ,  محػػق اىمشػػتعر اإلنسػػتني  اىثتب ػػ  

 ي ىد اىحب ياالم عف ص ف اىشجرة يزينيت اىحب  اىجدار  ل ثو اىديمىراطي  امخ الؼ اىذي م
. 

  ىلؿ ىذه اىمىترن  مثلت اىرمز اىذي أخل ت   رة اىنص يإ  ىديمو .     
 

  (1) س وزراءيرئ   
أربلػػيف  أماػػيت   , يػػإ حػإ اىخاػػرال بلػد أف   سػػصنإ ,  مػت زاؿَ  اسػ ىر   1985يػإ عػػتـ ))    

 "ف ىػ   اىمراىىػ   اىشػبتب   يػإ  احػد مػف أحيػتل اىصػرخ اىىديمػ  , ىػ   سن    ىإ مرحل  اىط
ر  ىلػؿ األشػي   ,, أمػرام ىينػتم بيئػ   ىحػتد  امن ىػتؿ مػف بيئػ  إىػقر ا ىـ يصف ىذا اى اي ػ "اىجليفر 

نفسػػإ يجػػػ ةم مػػف غيػػػر أ ػػد تل  م  ػػػ ريخ  م   ىػػق بتىنسػػب  ىػػػإ صتنػػت  ػػػلب  , يىػػد  جػػػدت  أل  ا
 ات   ىتىيد شلبي  !  مف د ف عتدملترؼ بؿ 

ـ بيػػت , إذ ىػػـ يصػػد ين ػػـر اىلػػتـ األ ؿ اىحسػػن  خػػدم نإ خدمػػ  ىػػـ أحل ػػ اىم ػػتدي َ  علػػق أف     
اىرجؿ اىذي صتف متف اى تى  , ىذا نفسو , ستصف جديد , ى  اىحتج سل ح ق ان ىؿ إىق اىحإ
 .ط ملو  م  أسر و بلال    د صبيرةت نر ب,  صن  مف سصن  اىجليفر

                                                

 و .2005/ شثاط /  27( األصذ 239اس انزذٚذ , ع ) طثاس انخٛش / سئٛظ  ٔصساء , صغٍ انؼاَٙ , رشٚذج انظث -1
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اىميػـ أنػو مػف اىز ػتؽ ذا ػو ,  ىصػذا   ريبتم مف بي إ ,  ىصفَ  بيت اىرجؿ مت صتفَ   حي  ب فَّ    
 تـ  ذصريتت اىحإ اىشلبإ ,  نصي  اىصرخ اىىديم  !!اس لدت  بو أي  

ب صػػريـ اىػػنفس سػػخإ اىيػػد , ر شخ ػػي  اى ػػتى  أبػػدام منػػذ  لرينػػت عليػػو , رجػػؿ طي ػػاي ػػ َ ىػػـ  َ    
ذا غاػػبَ   انطلىػػت  ريح ػػو  راح يب صػػر  لليىػػتت  "اىنص ػػ  "ح ر  "رصب ػػو " ىػػتدئ م يااػػب ,  ا 

, ىصػػإ بػػو عتمػػديف "ن حػػترش "ت نسػػ فزه أ  يػػت ىيسػػت مؤذيػػ  ,  ىيػػذا غتىبػػتم مػػت صن ػػغريبػػ  ,  ىصن  
ُ  مف اىمرح .  نديلو إىق إطالؽ مت  ج د بو  ريح و مف  لليىتت  ثير ج ام

و اىذي   خر يإ اى  ػ ؿ ابنو انزعج مف   علق أغلب اىظف   ب ن   1995مرة عتـ  أذصر     
يمت صػتف   مف صلي    اآلداب إىق اىبيت  أ لؽ األسرة    صتف ابنو طتىبتم يإ اىمرحل  األخيرة 

أنػت ىػ   ىػد زغيػر  "رخ يػإ  جيػو مػنفلالم   سػالم و , إم أف َ ػمنو   د اطم ف علق ع د و 
مػت عػذب نإ , بييت بتب  ج اب , بس أشػ  رجػتؿ  مشػ رب , شػدعإ عليػؾ , اب يلػذبؾ مثػؿ 

,  صتف ابنػو أصثػر اػحصتم ؛   د احصنت ح ق اس لىينت جتنبتم  "إ اىحص م   لينؾ م ظؼ  يخل  
ذىػػػػؾ ألفَّ ر ا ػػػػب اىمػػػػ ظفيف يػػػػإ  سػػػػلينيتت اىىػػػػرف اىمتاػػػػإ صتنػػػػت أشػػػػب  بتىم سػػػػتة اىملتشػػػػي  
 ام   ػػػتدي  ,  م يصػػػتد اىرا ػػػب يسػػػد أجػػػ ر اىنىػػػؿ ,  ىيػػػذا  ػػػرؾ ثالثػػػ  أربػػػتع مػػػ ظفإ اىد ىػػػ  

  ائػػػرىـ  ان ػػػري ا إىػػػق اىىطػػػتع اىخػػػتص , ثػػػـ عػػػتد ا إىػػػق  ظػػػتئفيـ بلػػػد سػػػى ط اىنظػػػتـ ب ػػػف   د
مف ػػ ىيف سيتسػػييف ,  بػػؿ يػػ ميف  صػػرر م  ػػؼ ممتثػػؿ ,  ىصػػف ىػػذه اىمػػرة ملػػإ يىػػد أ  ػػتنإ 
اىرجؿ مرات عديدة , أف أش ري ىػو ص تبػتم  راثيػتم م ػ يرام يػإ شػترع اىم نبػإ ,  علػق صثػرة  ػرددي 

حاػػتره علػق اىشػترع , ص ,  ىيػذا مػػت صػتف منػػو   ػد اع ػػذرت ىػو يػػإ نػػت أنسػق ا  نػػتل اىص ػتب  ا 
رت , شدعإ  ره ىذه م  ترت  م ج "آخر مرة ألننإ نسيت شراله , إم أف  تؿ ىإ غتابتم 

 ! "إ اىحص م   لينؾ رئيس  زرال ب نإ  يخل  عليؾ , اب يلذبؾ مثؿ مت عذ  
"   جػرأ علػق سػؤاىو  ق  فته ,  ىصف أحػدام ىػـ يد ت أ  ا نت بتىاحؾ ,  اس لىق بلانت عل   

ىمػتذا إذف يػ د اىجميػػ  أف ي ػبح ا رؤسػتل  زرال إذا صػػتف ىػذا اىمن ػب مؤذيػػتم ن! " يىػد يصػػ ف 
 (( . ج ابو غير  تى  ىلنشر !!

لت اى ػػ رة يػػإ اىلمػػ د اى ػػحفإ " رئػػيس  زرال " مػػف خػػالؿ اى رصيػػب اىسػػيت إ اىػػذي شػػص   َ    
يػػت إذ   مػػتىق ذاصػػرة امسػػ رجتع  اىملطػػق اآلنػػإ يػػإ خلػػؽ  ػػ رة رامػػزة ج ييػػو  ىػػديـ مالمحدر   َػػ

ن ىتىػػو اىمصػػتنإ  يػػؽ إر أ ػػتـ اىػػنص بنػػتله علػػق ثيم يػػت . يتىلػػتنإ يبػػدع سػػينتري   سػػجيلإ ي ػػ   
ؿ اىمصػػتف عمػػؽ ام  ػػتؿ بػػر ح مث ػػى صػػ ف  ػػترة بػػذىف اىم لىػػإ , حيػػث ي  م  تىيػػ     سػػؿ اى ػػ نإ 

يػػػته . يمنطىػػػ       "  مػػػتل ااى ػػػراب   رال ػػػو  شػػػإ بحي يػػػ  امن ى بػػػتدىإ بػػػيف اىػػػذات اىمبدعػػػ   ا 
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ر  امغ ػػػراب يمػػػثالف ياػػػتلم اىخاػػػرال حيػػػث اى اي ػػػ حػػػإ" حيػػػث اىطف ىػػػ   اىشػػػبتب    اىجليفػػػر
ؿ حتىػػػ    جسػػػـ  ثت ػػػ  اى ػػػ رة مػػػف خالىػػػو يػػػػ)) اىمصػػػتف ىػػػ   طػػػف األىفػػػ   امن مػػػتل اىػػػذي يمث ػػػ

"    األ ؿ يػإذا مػت  رأنػت  ػ رة اىمصػتف (1)((امر بتط اىمشيمإ اىبدائإ بػرحـ األرض   األـ   
ؿ بلذ ب  اىذصرك ؛ ألفَّ  مثيلو مرحلػ  اىطف ىػ   اىشػبتب ياػفإ دمىػ  "  جدنتىت  ص ح اىجليفر

مب يج  ,  مسػ غ ذىػؾ   صمػت يشػير اىػنص   ىػ   امر بتط  نىتل اى  ا ؿ ممت يجلؿ اى  رة
  ج د األ د تل  األ ترب  حت أيؽ اى  ا ؿ .

ت نلمػػس اىخاػػرال " حيػػث امن ىػػتؿ يإن ػػ حػػإمػػت جتذبنػػت اىمصػػتف األ ؿ بتىمصػػتف اىثػػتنإ " يػػإذا    
 سػػلمتفيىػداف اى ػػ ريخ  اىلػتدات ىفىػػداف اى  ا ػؿ مػػ  اىمتاػػإ " اىجليفػر " ح ػػق ان ىػتؿ اىحػػتج 

  ص نز رمز اىلم د .ـ مى مت اىخارال حيث يىد   حإاى تى  إىق 
ص اىدمىػػػ  يػػػإ  رة ىػػػ  زمػػػف اىمصػػػتف حيػػػث  خل ػػػسػػػيـ يػػػإ نىػػػؿ اى ػػػأ اىػػذي نلحظػػػو أفَّ مػػػت    

, يػػػتىزمف يػػػذ ب يػػػإ  (2)مختىج يػػػت , إيمتنػػػتم يػػػإ اح ػػػ ال اىمصػػػتف ىلػػػزمف  اىبلػػػد اإلنسػػػتنإ ىل ا ػػػ 
اىطف ىػ   اىشػبتب ىيػدؿ اىمصػتف عليػو بمجػرد طرحػو  صػذا بتىنسػب  ىلمصػتف اىثػتنإ , غيػر مرحل  

ىػتف اىدمىػػ  ل   ي   (3)عن ػراف ذا يػتف (( م نتسػيف ))  ػ ىؼ اىػزمف مػف عال  ػإ اىىبػػؿ  اىبلػد  ىمػت
 اىمرصزي  ىلنص .

,  يػػإ حيػػزهاى ػػإ عتاػػدت اىبيػػتف ؾ اىشخ ػػيتت اى ػػ رة علػػق  حػػر  ك  فتعػػؿ منػػتخ  ي اػػذ     
ػػػلب ػػػيتىلػػػتنإ ي   ر م اػػػػ عو بذا ػػػو  يػػػ لمس حاػػػ ر اىم  ػػػؼ ى ىػػػػديـ ت  رال امن مػػػتل ىيػػػؤط  ر عم 

أفَّ محػػػؿ مػػػ  اى نبػػػو إىػػػق مػػػف رمػػػ ز ,  ـىػػػد   ػػػ ر و ,  اى ػػػتى  مػػػتدة اى ػػػ رة مػػػف خػػػالؿ مػػػت ي  
 ن مػػػإ ذات اإلنسػػػتف إىيػػػو بصػػػؿ  بيػػػت ,  اىػػػذي يمثػػػؿ اىسػػػصف  ىػػػ  حيػػػز  حنػػػتفامن ىػػػتؿ ىػػػ  اى

ت امسػػػ ىرار ,  ربمػػػت يرمػػػز اى  ػػػ ير اىمصػػػتنإ ىلبيػػػت يػػػإ ىػػػذا اىػػػنص إىػػػق يػػػ؛ ىيليم تمشػػػتعرى
 تىـ .مالبستت األحداث اىم تحب  ى مدة اىنص مف  يجير  اغ راب اىنتس عف سصن

, ىػتدئ م يااػػب ب صػريـ اىػنفس سػخإ اىيػد اى ػتى  )) رجػؿ طي ػ سػلمتفي ػفتت اىحػتج    
ذا غاػػب رصب ػػو ر ح " اىنص ػػ  "  انطلىػػت  ريح ػػو (( مثل ػػ ر عػػف د ػػ  اى ػػ رة ت اىلػػ ف اىملب ػػ ا 

لػيَّف ي  يػإ األ ىػق دعػت علػق ابنػو أف ,  اىشػفرة  يفإ ىذا اىنص أطلؽ عبتر يف  اامر اىرمػز 
إ اىمػ ظفيف ىػد ـ  ػ رة  خل ػ داعيتت اى  رة   ىنت   اى ػتدرة بسػبب  ػ خر اى ىػد    م ظفتم !   

                                                

 .  76و  :  1986(,  2رًانٛاخ انًكاٌ , اػتذال ػخًاٌ , يزهح األقالو , ع )  -1

 . 159انُظٛش :  انُض األدتٙ دساعاخ َقذٚح , ٚاعٍٛ ُٚظش : ئشكانٛح انًكاٌ فٙ -2

 . 50ٛتافٛضٚقٛا تشادنٙ , د. يضًذ تٕفٛق انضٕٖ : يفٕٓو انًكاٌ ٔانضيٍ فٙ فهغفح انظاْش ٔانضقٛقح دساعح فٙ ي -3
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 ىلػؿ … !! , عف د ائرىـ ىالؼ مر بت يـ   ختىج اآلنػإ  ىػإ عػ د يـ مف ػ ىيف سيتسػييف 
ىمالمػػػ  األشػػػيتل ى ػػػؤدي  جػػو اىماػػػتيرة بػػػيف زمػػػف  خر  اىػػػزمف بتىػػػذات   سػػػتيصل جيتم   يػػؤ  ار بػػتط

اف اىسػخري  نتجمػ  عػف  لػترض مخ  ػتت اىم ظػؼ اىمتديػ  بػيف   داـ  اىزمف اآلنػإ , إذ
 اىحىب يف اى إ أن ج يت مى ى  اى تى  . 

ت عليو أف عَ ىد أطلىيت علق اىلتنإ بلد أف  نتسق شرال ص تب ىل تى  يدَ أمت اىلبترة اىثتني  ي   
رة جػرال يص ف رئيس  زرال !  ى  ى ف ينػت ض اىسػخري  اى ػإ سػ ىـ  عليػو ىصػ ف اىدمىػ  اىمب صػ

اىمفتجػػ ة  اىدىشػػ  مر بطػػػ  بجػػ اب اى ػػتى  اىماػػمر " غيػػػر  ػػتى  ىلنشػػر " حينمػػػت عن ػػري 
 …س ئؿ عف حب ىذا اىمن ب 

ى جي  عف عال   اىنتس  بؿ زمف اىنص اىص تبإ , ىيجلؿ ي  س بذىؾ يرسـ اىلم د   رة سي   
إ اىحػػػديث عػػػف اىىػػترئ يىػػػترف اىػػزمنيف ,  ىػػػذه اىمىترنػػػ  ىػػإ اىرمػػػز اىمػػػراد , صمػػت يلػػػؿ ذىػػػؾ يػػ

امن ىػػتؿ مػػف مصػػتف إىػػق مصػػتف ىيرمػػز ىفلػػؿ اى يجيػػر  صػػذا رمػػز ىحجػػ  رجػػ ع اىمػػ ظفيف  رمػػز 
 … ! ىمحب من ب رئتس  اى زرال مف خالؿ اإلشترة إىق  حسف ر ا ب اىم ظفيف 

 
 (1)شماعة البالبل   
ػػ))     را يػػ  اىل  َ اىحص َمػػ    ػػديؽ أثػػؽ بػػو  اطمػػئف إىػػق ر اي ػػو , يىػػد حصػػق ىػػإ بػػ ف  علػػق ذم 

باداد ,  صتف ىذا اىمدير شخ ػي  عسػصري    تمت  بؿ ن ؼ  رف  ىريبتم ب لييف مدير إلذاع   
  , بليدة صليتم عف اإلعالـ  اىلمؿ اإلعالمإ .

ب طػػر  د  اريػػدام جمػػيالم ي  صتنػػت اإلذاعػػ   ف ػػ   برامجيػػت اى ػػبتحي  ب سػػجيؿ  ػػ  إ ىبلبػػؿ ياػػر     
مثػػػػؿ ىػػػػذا  ,  مشػػػػؾ يػػػػتف  ؿ  رابػػػػ  ثػػػػالث د ػػػػتئؽ اىػػػػنفس ,  يسػػػػ مر ىػػػػذا اى سػػػػجي شػػػػرح  األذف  يَ 

امخ يتر اإلذاعػإ ىػ  غتيػ  يػإ اى  ييػؽ ي ػ ت اىبلبػؿ اىلػذب اىجميػؿ  ىػ  ي ػدح يػإ   ػت 
 ر مف اى بتح يبلث علق امطمئنتف  اىراح   اى فتؤؿ .ص  بَ م  

ىـ جتىػػػؿ إىػػػق حػػػد األميَّػػػ  يػػػإ اىشػػػ ف ثمػػػ  خبثػػػتل ظريفػػػ ف يػػػإ اإلذاعػػػ  , أدرصػػػ ا أفَّ مػػػديرَ    
,  متىيػػتم  ا فىػػ ا علػػق اسػػ االىو اإلذاعػػإ ,  م يلػػرؼ أبسػػط أمػػر مػػف أم رىػػت اىفنيػػ  ,  مػػف ىنػػت

إىق  نظػيـ  تئمػ  ذا صػتن ا يلمػد ف يػإ نيتيػ  صػؿ شػير,,  ىصػمخططيـ اىشػيطتنإ عليػو ب مرير  
 أج ر إطلتـ اىبلبؿ" , يص ب ف أمتميت  رىت أربل  دنتنيردَ ,  َ  ل   مخ  م , م      رؼ أ  ىي 

                                                

                      /  10(  األستؼدددداء  577طددددثاس انخٛددددش /  شددددًاػح انثالتددددم , صغددددٍ انؼدددداَٙ , رشٚددددذج انظددددثاس انزذٚددددذ , ع )  -1

 و . 2006/  آٚاس



 الصورة منتجًا رمزيًَّا               الفصل الثاني : امَلبحُث األوَّل                                                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 85 

إىػق أف  أبػدام  ي ايؽ علق مبلغ اى رؼ , ظنتم منو ب فَّ األمػر حىيىػإ  ىػـ يفطػف تف اىمدير   ص "
اص شػتؼ إاى  ت مت ى  إم   سجيؿ اع يتدي علق اىشريط , ش نو ش ف أي  سجيؿ ,  ىػـ يػ ـ 

 اىللب    اىسر     إم بلد زمف ط يؿ , حيث نتؿ اىخبثتل اىظريتل , اىلى ب  اىمنتسب  ! 
اىذيف يشري ف علق اىبالبؿ  يس  رد ف طلتميػت اىمزعػـ  بلىػ د  ف يإ أف  مشصل نت اىيـ   صم     
    د أ بح ا بتآلمؼ . ىمي  
يػـ مػػت عػتد ا مػػف  ػاتر اىمػػ ظفيف , بػؿ مػػف عليػ  اىىػػـ   صبػػترىـ,  ف بػػتىظرؼ  أن   م ي حل ػ   

ذ  ـَ  4أج ر اىطلتـ  لد   ىـ     اىصشؼ عػف ىلبػ  خبثػتل األمػس  دنتنير بؿ مالييف اىد مرات ,  ا 
اىظريفػػ  , يػػإفَّ ىلبػػ  خبثػػتل اىيػػـ  اىلئيمػػ  أبلػػد مػػت  صػػ ف عػػف اىصشػػؼ ؛ ألفَّ أبطتىيػػت ي حرصػػ ف 

 (( .  شر اىبلي  مت ياحؾ !!…    ىىتن ف  منطؽ اىى ة  نف ذ اىسلط  حت غطتل ا
يحػتل اى ػ رة ((إىق )) رمزي  اىبنتل   لبيري  اىاىنظر  ىلؿَّ     ت يص نػزه عم ػ ؼ  صش ػيَ  (1)  ػؼ  ا 

اىنص مف  صثيؼ دمىإ ,  دَّـ   رة اىلم د  ااح  , يتىلتنإ يليد رسـ اىحدث ب د ات يني  
 رمزام. همف خالؿ اس خداـ  ىنيتت إبداعي  ,  جلؿ مف اىنص   رة  مف يح ا

ف بنػتل ذىنػإ ي مرحػؿ بػيف حىب ػيباىم نتمإ ىىيم  اى ػ رة يػإ ىػذا اىلمػ د يشػإ  إفَّ اى نتسؽ   
 …ت مأراد اىلتنإ  حىيؽ طى س اى خيؿ مف خالىي

ىاػػ  اى صثيػػؼ ؛ ذىػػؾ ألفَّ )) اإلبػػداع اىحىيىػػإ ىل ػػ رة تيتى ػػ رة اى ػػإ نس شػػفيت مػػف اىػػنص ب   
ي مثؿ يإ اإليجتز اىلا ي اىذي يىتبلو انف تح دمىإ , بحيث   ب  اى  رة بمثتب  مػنجـ غنػإ 

 ل ئـ يتعلي  أد ارىت  مف أجزال    ناى  رة مص    اف  ,  ىذا مت نلحظو يإ اىنص إذ  (2)بتىملنق ((
ى متـ ب ثر اىبلػد اىحصػتئإ ))  ػديؽ أثػؽ عليو اىنص م  اإل تـَ ألدال اىمرم ز اى لبيري اىذي  َ 

اىمزيفػ  شػج و مى اػق اىم  ػؼ اىسيتسػإ د ف  نتسػإ اىظػالؿ ار اي ػو (( ىم  مئف إىػق بو   اط
 اىم ظف ف " ."  ؿ ىإىذه اىظال سيمت يإ إعالل يني  اىل ح   أاى إ 
ذا مت  ملنت بتى  رة اى إ ي       خطتبيف ىمت :  خلؽ  ميت اىلم د يإننت نجد أنَّو يَ ىد   ا 
ػف : مػديرام    األ ؿ : عف ىستف ))  ديؽ أثؽ بو   اطمئف إىػق ر اي ػو ((  ي اػم      يػإ   َ ا 

 تئمػػ  من ػػب م يسػػ حىو  مػػ ظفيف خبثػػتل ظػػريفيف  حجػػ  مزيفػػ  ىلسػػر   ىػػإ  ػػ ت اىبلبػػؿ   
 … إطلتمو  ىذا  حت مظل  اىحص م  اىلرا ي  
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ؼ اىثتنإ :  ىذا اىخطتب نسػخ ىلخطػتب األ ؿ إم أنػو عػف ىسػتف " شػتىد عيػتف "  ىػ  يصث ػ   
  حػػت غطػػتل اىىػػػتن ف , ملطيػػتت األ ؿ يي اػػمف  مػػدرال  بالبػػؿ  مػػ ظفيف مػػػف عليػػ  اىىػػـ  

  اىمخطط اآل إ ي ا  اىخطتبيف :
 

 خطتب "  ديؽ أثؽ بو "
 
 

 ف سراؽ , حجج  اىي  ير أبلو , م ظف  مد
  متض     

  ح ؿ خطتب 
 حتار 

 خطتب " شتىد عيتف " 
 
 

 " علي  اىىـ  " , حجج  حت غطتل اىىتن ف  مدرال سراؽ , م ظف ف مف
 
م يس حى نيت يمدير إذاع  منتسبيف يإ منت ب  غير اىحص م   ا  أنتستم    اىرمز ى  اف     

ىػػؿ  :اىلسػػصري    ظيف ػػو اإلعالميػػ   اى سػػتؤؿ ىػػ   وة اىمفتر ػػ  بػػيف شخ ػػي ػػ ر ؿ مَثػػباػػداد ي  
علػػق أف اىلػػتنإ  دؿ  َيػػ رب مػػت  ىػػذان اىسػػر    يػػإ ملريػػ    شخ ػػي و اىلسػػصري  منل ػػو مػػف اىحػػذؽ  
 بحيث يف ت علييت مثؿ ىذا األمر !! يشير إىق  دنإ اىشخ ي  اىلسصري  

اىػػدممت اى ػػإ  فللػػف اإلغػػراب   ػػ اري دىشػػ  فتل ىلخطػػتبيف ي فػػنف يػػإ إاػػ  اىبلػد اى صميلػػإ   
ؿ ىػػػذا اىبلػػػد يػػػإ  نػػػتمإ د ر اىخبثػػػتل اىظػػػريفيف , مث ػػػ َ تب مػػػف  ػػػ ت اىبلبػػػؿ  يَ سػػػنامب يػػتؿ اىم  

 سػ رد حيت يػت  خري  يػإ  ػ رة اىمتاػإأبلػو ممػت جلػؿ اىسػ ب دح مزيؼ علق م ػغ   ا  يح ج  ى
  ى  اىمرم ز ىو .… صتنلصتس ى  رة اآلنإ 

 
  _ دغدغات2   
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غ   بفني  عتىي    سمتت اى   ير اىرامز ؛ ذىؾ يإ ىذا اىلم د ى بل    لتىق اى ىني  اىص تبي     
  عمػػػ د دغػػػدغتت ن ػػػتج األسػػػل ب اى ػػػحفإ  اى ىن ػػػ لػػػؿَ مػػػت جَ سػػػ لتن  اىلػػػتنإ بطت  ػػػو األدبيػػػ  إل

 ىذا اىلم د صمت سنرك . فت دممت اى  رة يإصث  األدبإ ؛ ىذىؾ  َ 
    
 (1)ليمى العامرية    
ف اىرشػػد رحنػػت نسػػمييت ) ىيلػػق اىلتمريػػ  (  يمنػػتم برمػػز اىحػػب اىلػػذري اػػت ىيلػػق سػػلحػػيف ب))    

حمػػؿ مػػف جمػػتؿ اىبتديػػ   صرميػػت  شػػجتع يت , اى ػػ ريخ  اىلربػػإ ذىػػؾ ألف ىػػذه اىف ػػتة  َ  علػػق مػػر  
 حفػالم  اىلشػيرة   أبنػتل  ىيػت  جػت أ ػتـَ اىشإل اىصثير مت جللنػت ن للػؽ بشخ ػي يت اىى يػ  ,  يػـ   ز   

 رنت ي ؽ رأسيت أمنيتت اىسلتدة  اى  ييؽ  اىذري  اى تىح  .عظيمتم ,  نث
ماق عتـ علق ان ىتىيت إىق بيت اىز جي  ,  ىـ  ظير علييت عالمتت اىحمػؿ ,  ىػذا أمػر    

أ  عتمػتف  , يإذا مػرَّ  ف ز جيت عت رام  ف عت رام أ  يص  صَ مت  َ م للؽ يإ أعراينت امج متعي  , يرب  
يـ حػػػػ ؿ أعػػػػراض ,  ػػػػ ـز اىجػػػػ  بػػػػيف أسػػػػر إ اىػػػػز جيف ,  راح ػػػػت   بػػػػتدمف اىػػػػ   ثالثػػػػ  مػػػػف د ف 

 امػػػ  مػػف اىمشػػػتصؿ اىم للىػػػ  ,   لػػ ح يػػػإ األيػػػؽ  الف يػػػإ د   اىمسػػؤ ؿ األ ؿ عػػػف اىلىػػػـ ,   ػػدخ  
ع مػػتد طريػػؽ ت لميحػػتت عػػف اىطػػالؽ ,  ىنػػت ي ػػدخؿ اىلىػػالل  أىػػؿ اىخيػػر ين ػػح ف اىػػز جيف ب

مػػ  ىيلػق يىػػد بػػدأت مػ  ز جيػػت رحلػػ  ط يلػ  شػػت   بػػيف  اىمراجلػتت ,  ىػػذا بتىاػػبط مػت ح ػػؿ
تب اى لت يػذ اىمس شفيتت  عيتدات األطبتل  األارح   اىدرا يش  اىستدة  اىشػي خ  اىسػحرة  ص  ػ

  اىلتمليف يإ األعشتب  اىطب اىشلبإ .
ف بػػدعتل األ ػػترب  اىلشػػيرة  ماػػت سػػن ات طػػ اؿ ي  ف ب يػػ  بتر ػػ  أمػػؿ , محفػػ يَ بثيَ َشػػ َ صتنػػت م     
ف غيػػر أعػػراض حمػػؿ  م جػػد ك ,  ىمػػت م ينفصػػتف عػػف اىمراجلػػ  , ثػػـ ان ػػـر اىلىػػد األ ؿ مػػ

ـ    اىثتنإ ,  صتدَ  منتىت  ىػـ نصػف مػف جتنبنػت نلػدـ  سػيل  ىلمسػتعدة إم    ػد   باػ و ,  اىي س يحصػ
يصلمػت سػملنت عػػف طبيػب حػتذؽ أ  رجػػؿ  ػتى  , سػترعنت إىيػػو , ح ػق ىػـ يبػػَؽ عىػتر أ  دعػػتل 

 ل يػػذة خػػترج سػػلينت ,  مػػ  ذىػػؾ ان ػػـر اىلىػػد اىثتىػػث   تربػػت ىيلػػق مػػف ) سػػف   م حجػػتب  م
يحػػؿ عىػػد يت (  ىـ حزنػػتم  ن اػػرع إىػػق اب أف  )اىيػػ س (  اىحتىػػ  علػػق مػػت ىػػإ عليػػو ,  صنػػت ن ػػ

يػػإ عػػالج  لنت أف طبيبػػتم أجنبيػػتم نجػػ َ مَ   ػػد أعي نػػت اىحيلػػ  حػػيف َسػػ سػػن ات  مػػر    ىػػت ىػػإ أربػػ   
,  مػػت بػػيف اىلشػػيرة رأت يػػإ ذىػػؾ عيبػػتم  ,  ىصػف  ف مبػػدَّ مػػف عراػػيت عليػػو حػتمت ممتثلػػ  ,  صػػت
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ق األجنبػػإ يح ػػيت  بشػػرنت ب نيػػت ىيسػػت عػػت رام  أنػػو سػػيىـ  ب اجبػػو , يػػإذا رايػػض  مؤيػػد ,  ػػ ى  
 تت ,  ىػػـ  صػػد أشػير اىحمػػؿ اىملل مػػ   مػػر  إراد ػػو  ػ  إ اىملجػػزة   ظيػػر اىلالمػبػإرادة اب  بػػؿ 

اىجميػ  بػػال ت يتنطلىػت األيػراح  اىزغتريػد  نحػػرت اىػذبتئ   ر ػص بسػالـ ح ػق  اػلت م ى دىػػ
مػػتذا  ىػػ ؿ ىلمح فلػػيف   ػػد جػػتل   ػػدري م إم ىيلػػق يىػػد صتنػػت  ػػتم   حزينػػ  ؛ ألنيػػت ,اسػػ ثنتل 

ه  م إظيػػتره  صػػؿ مػػت صتنػػت   منػػته يػػإ  لػػؾ اىلحظػػ  لاىم ىػػ د صسػػيحتم مشػػ ىتم م  سػػ طي  إخفػػت
 (( .!!  اىل يب  ى  انيت ىـ  لد  ىـ   ىد

 
نشيد يإ ىذا اىنص  متىإ اى  رة م  اىرمز مت جلؿ دمى  أحدىمت   اىمرجلي     ذ ب    

رىت ىيرمز إىق ملتدؿ اىحتؿ , ىي ازف رمػز ىيلػق بليلق اىلتمري        ـَ سَ يإ اآلخر , يتىنص  َ 
 بتى ا   اىذي يرمز ىو .

ػاىن ػي   َ عنت ػرىت ب  سػؿ اإلشػترات   اتيرإفَّ اى  رة اىمنبلث  مف     بػ صثر مػف ذات  ر  زخ 
نيت  حديث اىرمز اى راثإ ب ا لي  اى طتبؽ اىرؤي ي ؛ ذىؾ ألفَّ اى ا   )) بدا ملتدم رمزيتم , يص   

 (1)نتجحتم يإ  جسيد ىذه اىملتنتة  اى لبير عف  ف يال يت , ح ق ىيبد  احدىت رديفػتم ىخخػر ((
. 
 

اىفتعػػؿ علػػق  اػػي   احػػدة ي محػػ ر ح ىيػػت اىػػرغـ مػػف صػػ ف اى ػػ رة  سػػ ليـ اإلىحػػتح علػػق      
 نت مف عنت ر حملت ذات اإلبداع  منيت : اى  ؼ  ىإ ) ىيلق ( , ىصنيت  ص   
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 " رمز الحب العذري " صورة ليمى    
 لتىىػػتم مرنػػتم  ؿيشػػص   ده علػػق دممت اى مثيػػؿجلػػؿ  سػػي   ا سػػتع اإلرث اىثىػػتيإ ىيػػذا اىرمػػزإف     

, يتىل حػػ    صػػ ف مػػف جمػػتؿ  بتنبلتثػػو,  ي مػػرأك اىرمػػز  نحػػدر شػػحنتت اى  ػػ ير مػػف خالىػػو 
ع ػػػداد اىلشػػػيرة بيػػػت  ىػػػذا مػػػت إرىػػػت اىبتديػػػ   منل يػػػت  صرميػػػت  شػػػجتع يت  اىشخ ػػػي  اىى يػػػ  يؤط  

اى ػػ ريخإ  مػػف امسػػ رجتع قيػػد اىػػذىنإ اىمسػػ  حيجللػػو خػػترج إطػػتر اى حجػػيـ ,   ػػد أدك اى جر 
 يإ م تبلتت اىىػترئ  ىػذا (1)اىمراد ((ىلملنق يف )) ار ستـ   رة م ازي  ىيذه اى  رة إىق  مص

 . تم نم ذجي الم يخلؽ  خي   مت
 

 "  صورة االنكسار " جراء تأخر الحمل   
لريإ م فت يليت  ىإ حىؿ  خيؿ يحدد مص ف اىنص اى  ىديـج اىخطتب يإ در   ىإ   رة  َ     

ة  ؤىػب دممت ,  ىػذه اى ػ ر    ىيلػق اىرمػز تنػتة  اىمن ج   ؛ ألفَّ حا ره  ازك حا ر مل
…   ػػدخؿ اىلىػػالل … اىلػػرؼ امج مػػتعإ اىاتاػػب  , اى ػػإ  حمػػؿ  بلػػتت اى خيػػؿ إزال اى ػػ ـز 

  اى داعإ اىذىنإ صمىتبؿ ىالنصستر بسبب  ح ؿ اىرؤي  إىق ىيمن…   دخؿ اىطبيب األجنبإ 
 نلػ ىم؛ ؿ اىطبيػب األجنبػإ صػتف محػتم   ػدخؿ اىلىػالل صػتف اح فػتلم   ػدخ انصسترام يتى  ـز صتف 

 اىىبيل  .
 

 ي صورة التتبع القرائ   
اإل ػػػػاتل ىخبػػػػر          يػػػػ إعالميػػػػ   لبػػػػر عػػػػف جمتىير اىػػػػنحف (  ىنيػػػػ   ) األنػػػػت   يمثػػػػؿ اػػػػمير   

نجتبيت ,  يم د علػق طػ ؿ ملمػتر اى ػ رة " ىيلق"  إذ  بشػصؿ يطػت ع اح صػتـ اىيػتجس اىليػتنإ ا 
سيت إ مف خالؿ اىلطؼ  اإلىحتح  ن ىإ اى حتي  ب متت األدب ى ائ اىدمى  ,  اى رابط اى

 … جلؿ اىنص يس نير ب  رة اى  ب  اىىرائإ … علق  اي   احدة 
  ةصورة حل العقد   
مصتشػػف   ىػػإ اب سػػتم  بتصيػػ   شػػ ؽ  طللت يػػت مػػف غيتىػػب اى جػػتيإ يػػإ اىمػػ م ؿ ؛ ذىػػؾ أف       

أراد اىػػػنص مػػت رت أيػػؽ اىمح مػػػؿ  أيجلػػت اىم   ػػ  يص ن  َسػػأمتنييػػت بلػػد أف بلاػػت سػػػف اىيػػ س صَ 
  مخض اىجبؿ عف ي رة !  : اىى ؿ
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إفَّ اىىرالة اىمىدم   مثؿ  ػرالة أ ىػق   متشػق مػ  ظػتىر اىػنص اىػذي )) يشػير إىػق اىلال ػ     
ىنص   يلتيش اى لبير اىفنػإ ,  اى ص يف اى   يري   يإ ا (1)اىصلي  بيف اىم ا ع  نظيره ((

مف خالىػو , يتىمرجليػ  اىص تبيػ  يػإ ان ىػتل  مستحتت اىنص اىدمىي   ىنيتت اى ىديـد حش  اىذي    
ى ىػتل اىػ ظيفإ ىػدمى يت اىمنلصسػ  علػق  ػداعيتت اىم  ػؼ , يتىلػتنإ " ىيلق " رمزام  ل د إىق اإل

يح ؾ اىشل ر اىحتصـ ى  رة عم ده مج راح اىلال   بيف ن و  اى ا   . يلمت صتف ز اج ىيلػق 
  ,   ىػػديـ ذىػػؾ مػف شػػتىد عيػػتف ي حػػ ـ علينػػت  طللػتم ىالب سػػتـ  انصسػػتر  اىمح مػػؿ أغػرب اىفرحػػ

 …اىنظر إىق ىيلق رمزام ىلديمىراطي  اى إ ا  رنت بتىلراؽ ي مخات عف س ل طتى  
   د  ص ف رمزام ىباداد إذ ا  رف بيت اى دخؿ األجنبإ يىد صتنت جميلػ  ىيػت منلػ  اىبتديػ  ىصػف     
ذىؾ إشترة اىلتنإ  دة   مش ىتم   رين  بتىسلتأمليت    علييت  جلؿ مف م ى دىت  َ لَ نبإ اط  األج

 . اىمح ؿإىق ثالث  عى د  أرب  سن ات إشترة منو ىمت  بؿ 
ناتج مجسػتت اىػذىف ؛ ذىػؾ  ل بيذا عمؿ اإليمت    علق ي   آيتؽ اى جرب  اىىرائي  ىل  رة  ا 

 أف   رة اى ا    بدي حري  أصثر إدام  ىمىترب  اىملطق اىرمزي .
    
 (2)يالسياسي والمراب   
دعق اىلىػػػتل بينيمػػػت صػػػتف اىارابػػػ  بلينيػػػت األ ؿ ي ػػػ مػػػت  ىصػػػف   شخ ػػػي تف غريب ػػػتف إىػػػق حػػػد  ))    

, بػػػدأ حيت ػػػو ىت يػػتم ىجمػػػ  اىلمػػػالت اىىديمػػػ  , عرا يػػػ   غيػػػر  1952 ػػبتح نػػػ ري مػػػف م اىيػػػد 
 ب بػديؿ يشػ اؿ   رت ى اي و إىق ) عمؿ  جتري ( حيػث راحَ مبلغ اىشبتب  ط    غَ لَ عرا ي  ,  ىمت بَ 

اىلمػػالت ,  بػػرع براعػػ  صبيػػرة بيػػت ؛ ألنػػو يلػػرؼ أدؽ اى فت ػػيؿ  يلػػـ ب ىلبػػتت اىػػدينتر  اىػػد مر 
 ىيػػػذا خر  يح صػػػر  م ػػػق ياػػػخ  ينػػػزؿ إىػػػق اىسػػػ ؽ  اىجنيػػػو ,  م ػػػق يشػػػ ري  يبيػػػ   م ػػػق يػػػد  

اج ملػت ىػو ثػػر ة يشػتر إىييػت بتىبنػػتف ح ػق إذا بلػغ مبلػػغ اىرجػتؿ  ظػؼ أم اىػػو مػ  األسػؼ يػػإ 
خلىػػتم , محرمػػ  شػػرعتم حيػػث  ػػتر ) مرابيػػتم ( يىػػرض اآلخػػريف بف ائػػد   ػػرا ح بػػيف   جػػترة منبػػ ذة

بتىمئػػ  علػػػق  يػػػؽ حجػػـ اىمبلػػػغ  مػػػدة إعتد ػػػو  ىػػ  م يىػػػرض اىػػػدرىـ إم باػػػمتنتت  20 -10
 .أصيدة 
يبػػدأ حيت ػػو ىت يػػتم ىلىػػرالة منامسػػتم بػػتىيـ  1941أمػػت اىثػػتنإ  يػػدعق ) أبػػ  رايػػد ( مػػف م اىيػػد    

إذا بلػغ مبلػغ اىشػبتب ان ػرؼ إىػق اىثىتيػ  اىسيتسػي   نػذر جيػده اىلملػإ  اىلىلػإ اىثىتيإ ح ق 
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عػػػالـ مػػتم ملر يػػػتم مػػػف ألَ اىرج ىػػػ  عَ  اىميػػدانإ إىػػػق اىلمػػػؿ اىسيتسػػإ بحيػػػث أ ػػػب  مػػ  مسػػػ يؿ 
ذىػػؾ رجػػؿ  طنػػإ نزيػػو  ااػػ   ػػري  ىػػـ  اى حليػػؿ   ػػرالة األحػػداث  ػػرالة علميػػ   ىػػ  يػػإ صػػؿ  

 ع ىتؿ   ج  اىرأس . اإلحيت ي  س ك اىلى بتت اإلداري  يرث مف مسير و اى ظيفي   اى
حػيف اح لػػت اىىػػ ات األمريصيػػ  اىلػراؽ صػػتف أبػػ  رايػػد يػػإ أسػ أ حتم ػػو اىمتديػػ  بؤسػػتم  حتجػػ     

إىق حد ام  راض بينمت صتف اىمرابػإ ياػتعؼ ماليينػو شػيرام بلػد شػير  ىػـ يجػد اىسيتسػإ بػدام 
بػػيف  س ىنػػتؾ غيػػر اىمرابػػإ مػػف يلجػػ  إىيػػو  مػػ  أف    ػػراض  ىػػيت بػػو اىحتجػػ  مػػف اإل  ػػد اشػػ د  

اىمرابإ أ رَّ علق أخذ اىفتئدة بؿ أ رَّ أف  ص ف  اىرجليف ملري   ديم   اح رامتم م بتدمم  ىصف  
( بتىمئػػ   صػػتف شػػرطو ينطلػػؽ مػػف ر ح عد انيػػ  خبيثػػ  ىػػـ  نفػػ  مليػػت  40نسػػب يت ىػػذه اىمػػرة ) 

؛ ألفَّ ىػذا ي لػترض مػ  مبتدئػػو مػف د ف يتئػػدةا ػو بػػ ف يصػ ف اىىػرض   سػالت اىسيتسػإ  رجتل
  صلمت زاد أب  رايد مف   سال و أملف اىمرابإ   مسؾ أصثر بشرطو اىمجحؼ . 

    ر ػق إىػق مسػ  ك اىحتج  حيث  صػ ف متس ػ انسحب اىسيتسإ جريحتم مثىالم بتىحزف  ىصف     
اىػػرأس  ىػػ  يحمػػؿ ب  ىلينػػ   ابنػػ  صلػػب  مذىػػ   ىيػػذا عػػتد إىػػق اىمرابػػإ مطػػ طئ  ػػ اىاػػر رة 

% بشرط أف أعيد اىمبلغ مػ  ي ائػده 70مى رحتم طرحو عليو ) مت رأيؾ ى  أعطي ؾ يتئدة  درىت 
 ي رام بلد رحيؿ اىى ات األمريصي  ن ( .

بلشػرة أيػتـ   ػرأ اىمرابػإ حجػـ  اىمح ػؿأي بلػد  2003نيستف  19صتف ذىؾ  حديدام يإ يـ     
)  اػحؾ يػإ سػره مػف غبػتل   ي جػدىت أصثػر مػف ماريػ اىفتئدة   زنيت بميػزاف اىمػرد د اىمػتدي 

اىسيتسػػإ (  ىػػذىؾ  ايػػؽ يػػإ اىحػػتؿ  بػػال  ػػ خير أ   ػػردد ألف األمريصػػتف علػػق حػػد  خمينػػو ىػػف 
يمصثػ ا أصثػر مػف شػير أ  شػيريف  يػإ أسػ أ امح مػتمت ثالثػ  أشػير  منػذ ذىػؾ اى ػ ريخ اىػػذي 

ىاػػد بينمػػت ي منػػق اىسيتسػػإ ـ  بػػؿ اسػػن ات  اىمرابػػإ ي منػػق رحػػيليـ اىيػػ   5إىػػق أصثػػر مػػف يلػػ د 
 (( . ىق األبد .بىتلىـ إ

    َُ بر ػد   ل ىإ يإ ىذا اىنص   ر تف يإ إطتر أيؽ دمىإ  احد مثؿ إغرابتم    يريتم مَح
اىج ىر  بؿ    ػيؼ  شػ ره , يتىلػتنإ   صلتد ػو   يلمػؿ علػق  ػيتغ  اى ا ػ  ينيػتم بمػت يػ ير 

 اى ا   اىمليش .نسخ اىحتى  يإ ذىف اىىترئ ىيطتبىيت م  
الف  عػػإ ر اىلمػػ د عػػف   ػػؼ   خليىػػإ ىشخ ػػي يف ) اىسيتسػػإ  اىمرابػػإ (  ىمػػت يشػػص  عب ػػ   

ريإ يإ  مثيليمت   مف حيث ا ستـ اىلم د  بيػت اى حفي   ين جتف يلؿ اى  ا ؿ اىمل اى  رة
ج   عن رام  دا ىيتم يخدـ خطتب اى  رة اىذي  تـ مف أجلو اىلم د ؛ ىذىؾ نشيد  ػ ر يف ينػ 

 اى ىتؤىمت   رة ثتىث   نسجـ يإ أيؽ  احد صمت سنرك : 
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 صورة المرابي    
ؿ يت مسػػ لينتم بتم   ػػتد اىلاػػ ي اىػػذي مث ػػاىلػػتنإ إىػػق  ىػػديم ؼَ َىػػاأل ىػػق اى ػػإ دَ ىػػإ اىل حػػ       

 ى اي ػو جمػ  اىلمػػالت  1952منتخػتم إن تجيػتم بترعػتم مػف خػػالؿ   بػ   ػ رة اىمرابػإ منػػذ  مد ػو 
حيػػث اشػػ اتىو بشػػرال  بيػػ  اىلمػػالت ح ػػق اشػػ اتىو بتىربػػت , يتىل حػػ   مثػػؿ يػػإ   بل غػػو اىشػػبتب

ر عف إيثتر اىمتؿ  اىدنتلة مف خالؿ عمؿ بداي يت براع  اىلمؿ  اىجيد يإ ملري و  مف ثـ  لب  
اىملنػ ي ؛ ى ػديؽ    عدة  ج تح مستح  مرجلواىربت ب  ف  حىالم دمىيتم يص نز اح متمت    يلي

 … ى  رة ييمت بلد مت ىذه اح    َ 
  صورة السياسي   

؛ ىيطب   م ازن  م    رة اىمرابإ علق  1941منذ  مد و لتنإ مالم  اىسيتسإ  ي لىب اى   
الم ىنحػػداث  طنيػػتم نزييػػتم ميػػتمم ىلسيتسػػ   ػػر  صػػتف ـ , يمػػذ بل غػػو اىشػػبتب ىػػدَّ اىم   ػػليد اى  ػػؼ 

ىػذه اى ػػ رة مالمػ  اى طنيػ   اىػػ لىلف د )) اىلى بػتت  امع ىػتؿ   جػ  اىػػرأس (( ,   جس ػ  رثَ 
 مف اىنظر إىق اى ح ؿ اىملف ظإ يإ ىذه اى  رة  مبداىثىتيإ  اىناتؿ ,   

 
 مف اىيـ اىثىتيإ       إىق          اىثىتي  اىسيتسي     
 اى  ػ ؿ اىسػليـ إىييػت   بمت يشير إىق  رابط   تعدي  بػد  ييػو اىسيتسػ   مػ  سػلَّميت اىثىتيػ   

اىىرالة اىبليدة اىنظر ىل ا    ع متؿإي يخلص اىسيتسإ مف اىحتج  بيـ اىثىتيإ , اىذب صثيؼ اى
 حيف ذاؾ .

 لتقاء بين " المرابي والسياسي "ال صورة ا   
  ثػػػػت ؼ رحتبػػػػ  اى  ػػػػؼ اىمىػػػػػدـ ؿ ىػػػػذه اى ػػػػ رة ن ػػػػتج  ىتبػػػػؿ اى ػػػػ ر يف اىسػػػػتبى يف   مث ػػػػ   

اىنشػػػتط ىػػػؾ اى  ػػػؼ  ػػػد شػػػرعف ىلشخ ػػػي يف , ياػػػالم عػػػف أف ا سػػػتع مجػػػتؿ اىم تبلػػػ  يػػػإ ذ
 . اتئإ ىلحدث امنفلتىإ ىلمشترص  يإ امنشداد ام

( حيث  اىمح ؿـ ) بلد 2003ؿ حىب  زمني  ىإ مت بلد مث  اىذي نلحظو أفَّ ىذه اى  رة         
مسػػ  ك ذصػػتل اىسيتسػػإ بخػػر ج  مسػػيمت  جػػت ز اى ػػ رة مسػػ  ك اسػػ رجتع اىػػزمف إىػػق اسػػ بت و 

 ! اىمح ؿ 
اميف حيػػػث يسػػػ مر ثػػػرال اىمرابػػػإ  حيػػػث ي ػػػردك  اػػػ  اىسيتسػػػإ ,  َ  ىتبػػػؿ   ػػػ مػػػف   ناػػػج   

 اى ىتؤىمػػت يمثػػؿ  يمػػػ  اىلمػػؿ , يتىسيتسػػػإ  عػػ زه  اىمرابػػإ  ىؤمػػػو ينسػػجمتف يػػػإ دمىػػ     جػػػو 
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يػػ ازي  اذاىم لىػإ   ػ ثراتىل لمػيـ اى مثيلػإ ى ا ليػ  اى جربػ  اىمطر حػ  يػػإ اىػنص , حيػث  حيػت 
 شير إىيو .ملطيتت اىم  ؼ اىفنإ بمت ي

ت اى  رة ىحمليػت صرمػز إنمػت  نػ ج مػف حفػتظ اىسيتسػإ علػق إفَّ اىختطرة اىذىني  اى إ  طَّ    
لير د ر اىمرابػإ ,  اىمرابػإ بيػذا امى ىػتل ىػـ يحػ فظ  صػ  ىيحػ ؾ حيلػ   سػدراي و  ذىني ػو اىمحن  

يف ػػػو عػػػف ىػػػت  ظ, يتىسيتسػػػإ  ح   بخبر ػػو , ممػػػت خلػػػؽ  بػػػتدمم  ظتئفيػػػتم يػػػإ  ظيفػػػ  صػػػؿ منيمػػػت 
إىػػق اىلصػػس ,  ىػػذه اىرؤيػ  ىػػإ ثيمػػ  اىرمػػز اىػػذي  اىمح ػؿد ره يػػإ خػػر ج  مػدى ىيت , إذ انػػزاحَ 

  دم و   رة اىم جسد اىن إ .
 

دنػإل  ىػػذا يلتاػد اىرمػػز  مػػ  مػت يحملػػو مػف  خل ػػؽ اىمح ػؿر ج أمػت اىمرابػإ ييػػ  ي منػق خػػ   
 لرض اى ا ػػ  اىمرمػػ ز ىػػو , اىػػذي  دمػػو اىػػنص ى صػػ ف اىرسػػتى  اإلعالميػػ   لبيػػ  جمتىيريػػ   سػػ

مسػػيمت حػػيف نػػرك  م  ػػ  اىلنػػ اف ص تبيػػتم " اىسيتسػػإ  اىمرابػػإ "  صػػالـ اىلػػتنإ عػػف اىمرابػػإ ثػػـ 
 اىسيتسإ يشإ ب بدؿ األد ار  يستند رؤي  اىبحث .
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  المبحث الثاني                          
 المشهدية الصورة                         

لتقناط إنفتح عمى تداعيات الواقع في إنتاج الصورة , منن خن ل اإلبداعي الم   يتنامى الخمق     
كتعبينر  فننيي يرنارج ترمينات … , ها إلى مشاهد مصورة تخاينل اإلدراك قم  المواقف المعيشة ون  

 لترربة ومحيطها ليهيمن عميها بتوسل الصورة المشهدية .ا
ويسننعى البحننث لتقننديم رتيننة اسننتقراشية عننن المشننهد بوصننفت  احنند تقنيننات التصننوير السننردج,   

ف عمنى خينر دللتنت عنن طرينق النراوج , ومنن عنم التعنر  ويوسنع اأفهو ينبني من خ ل السنرد 
 عمى أعمدة العاني الصحفية . نات الصورة المشهدية لنخمص بتطبيق كل ذلك مكو  
  المشهد سرد تصويري   
المشنهد  بالبحث قبل قراءة مصاديق المقولة عمى نصوص العاني _ أن يقنوم بكشنف   ج  حر    
 . ا  تخيمي ينطمق من فعل إبداعي ليتدج إرراء   دال   ا  انبعاعبوصفت , 
عالم  ل )) نقل رزشيات القد ع دَّت قراءة الخصاشص اأدبية ذات قيمة فنية سامية من خمف   

عننادة تمعيننل مشنناهد  فنني ذهننن المتمقنني  بتوسننل الصننورة التنني تتسننس اإلدراك  (1)((الخننارري واا
ل خطابا  رماليا  _   )) عن فعل شك  ي   عبِّر المشهد _ بوصفت  , وي  ذكي مظاهر الخيال وت  الفني 

وقننت الننذج ل محنندد , حنندث مفننرد يحنندث فنني مكننان وزمننان محننددين ويسننت رق مننن الوقننت بال
؛ ليكننون دال  عمننى وحنندة  (2)يكنون فيننت أج ت ييننر فنني المكنان أو قطننع فنني اسننتمرارية النزمن ((

العرض عمى نحو )) يرعل حدث الك م منبشنا  عنن حندث اأفعنال فني تطنابق نعنرج متصناعد 
فيستحضننر المتمقنني مننن  ليتنننامى _ بننذلك _ فعننل التمقنني ,يننتقن تقننديم المعطننى المصننور  (3)((
الخينال النصنني صنورة مشننهدية ذات )) بنينة دلليننة مكتممنة ل تشننكو الطننول ول  ترسننيدل خن 

تشننير إلننى معطيننات الحينناة ب لوانهننا … القصننر ول الترهننل , فتهننديك إلننى معالمهننا دون عننناء 
 .  (4)الحقيقية , تبني زمنها في تراكم اأفعال والصفات وتوالي المشاهد ((

                                                

 . 307انصىرج انفٍُح ) فً انرزاز انُقذي وانثالغً ػُذ انؼزب ( :  -1

و 1987( ,        3,. ع )  7تُاء انًشهذ انزوائً , نٍىٌ تزيٍهٍاٌ , خ فاضم شايز , يجهح انصقافح األجُثٍح , طُح  -2

 :780 . 

 . 64قزاءج انصىرج وصىرج انقزاءج :  -3

 . 68َفظه :  انًصذر -4
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) يسنتطيع الكاتنب أن يقتننص تفاصنيل العممينة الحياتينة فني من خ ل الصورة المشهدية )و    
بالعمل الفنني    _  (1)يستطيع القارئ أن يستنبط استنتاراتت الخاصة ((… تعاقبها الزمني و 

تنقل العنالم الخنارري  التي عموما _ والصورة المشهدية وفق فاعمية الخمق الذج تتديت )) هي
سة , إلى الدررة التي ترعل المتمقي يشنعر أننت فني لتعكس في خيال المتمقي مشاهد  المحسو 

 … كحقيقة ماعمة تكاشف وعيت  (2)حضرة المشهد نفست ويعاينت ((
نن    تكننع عمننى سننما  ب حاديننة الحنندث والزمننان والمكننان , فهننذا يعننني أنننت م  ت  ا كننان المشننهد م  ولم 

دروس وتركيننب السننرد فنني بناشننت إذ انننت )) لقطننات موصننولة ب حكننام شننديد , فنني ) مونتنناج ( منن
 . (3)ذكي غير مصطنع يستعين بالسرد والطرد , بالزمن والمراز في تخميق كاشنت ((

القنارئ فن نَّ السنرد     _  العنالم الخنارري إلنى خينال   نقنل  ر الموقنف بذا كان المشهد يصو  ف    
يتمظهننر الحنندث  (4)عمننت _ فهننو )) نقننل الحادعننة مننن صننورتها الواقعيننة إلننى صننورة ل ويننة ((ايم

وتننداعيات بناشننت مننن خ لهننا وهننو )) يتسننع ليشننتمل مختمننف الخطابننات سننواء كانننت أدبيننة أو 
)) يحكنني     والمشننهد  (6), فالسنرد )) هننو الكيفينة التنني تنرول بهننا القصنة (( (5)غينر أدبيننة ((

وهننذا يكشنف قيننام  (7)منن القننارئ , دون أج اختنزال ((قصنة مننا حندث بالتفصننيل المتوقنع سننمفا  
 .ة والتفنن وت ذية الصورة المشهدية بالدق   رفددية عمى التقنية السر 

    
 مكونات الصورة المشهدية    
إنَّ استحضننار صننياغة الصننورة المشننهدية لمعرفننة العناصننر التنني تكننون بناءهننا , يعننود بنننا    

الدللة وصنناعة الصنورة وتسنوير الننص حتنى  بتحديد   لستذكار بناشها السردج الذج )) يتكفل  
فاعمينننة التصنننوير المشنننهدج     )) عينننر  ؛ ذلنننك أنَّ معايننننة منننا ت   (8)ايتنننت ونهايتنننت ((تتضنننح بد

ممنننا  (9)ل بهننا خطابنننت والحركنننات التننني يتخنننذها لتكويننننت ((شنننك  يمهينننا عنننن ت منننل الكيفينننة التننني ي  
سنتعانتها بنت كتقنينة بناشينة يرعل الكشف عن مكونات الصورة المشهدية عن طريق السنرد ؛ إل

                                                

 . 80تُاء انًشهذ انزوائً :  -1

 . 365 ) فً انرزاز انُقذي وانثالغً ػُذ انؼزب ( :انصىرج انفٍُح  -2

 . 68قزاءج انصىرج وصىرج انقزاءج :  -3

 . 187األدب وفُىَه , ػش انذٌٍ ئطًاػٍم :  -4

 . 19انكالو وانخثز ) يقذيح نهظزد انؼزتً ( , طؼٍذ ٌقطٍٍ :  -5

 . 45انُص انظزدي ) يٍ يُظىر انُقذ األدتً ( دًٍذ نذًذاًَ : تٍُح  -6

 . 102قزاءج انصىرج وصىرج انقزاءج :  -7

 .  79انًصذر َفظه :  -8

 .  66انًصذر َفظه :  -9
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شخصنيات , وحنوار , وحركنة . وهنذ  المكوننات عناصنر سنردية كمنا سننيتناول  ولتكونهنا منن  
 البحث التعريف بها .

  
 الشخصية   
ل الشخصنية محننور العمنل الفنني ومفتنناح م اليقنت , وهني   )) منندار المعناني اإلنسننانية مع نت     

عدج , وتقننوم الشخصننية ب دامننة الحنندث عمننى نحننو تصننا (1)ومحننور اأفكننار وا راء العامننة ((
هم في تصويرها , ولعل إنتاج الصورة المشنهدية _ فني أج ننص _ يسنتمد إزاء الفكرة التي تس

ل فكنرة ذات قيمنة وتكنو ن نمطنا  رمالينا  فني مع نوروديتت من تمظهر الشخصية , كع منة فنينة ت  
 . (2)إطار التعبير الفني

مشنننهد )) حادعنننة ص الشخصنننيات فننني تقنننديم ادوار درامينننة تصنننور الموقنننف بدقنننة , فالوتخم ننن   
تهنب الحيناة فني الننص عنن  التنيلقة لمتفاعل الدللي االخ (3)ص يرة متداة من الشخصيات ((

 …طريق الحوار 
 الحوار    
ي عدُّ الحوار عنصرا  بالغ اأهمية في خمنق اأحنداث ظناهرا  كنان أم غاشبنا  , ويعنرف ب ننت ))    

ج انفعالينننة  نننذ  ي   (4)أسنننموب ((حننديث بنننين شخصنننين أو أكعنننر تضنننمت وحنندة فننني الموضنننوع و ا
الموقننف ويتنننامى لخمننق أرننواء دراميننة , ويرننرج بننين شخصننيتين أو فشتننين , تتبننادلن ورهننات 

ق ع قنات سنببية , والتبنادل _ هنذا _ يخم ن (5)ر حنول موضنوع محندد لموصنول إلنى نتيرنةالنظ  
ق متابعنننة يتمحنننور المشنننهد منننن خ لهنننا , فضننن   عنننن التتنننابع النصننني النننذج تقدمنننت النننذج يعمننن

 المتمقي لمصورة المشهدية .
 الحركة    
ل هنذا العنصنر أهنم منا تمتناز بننت الصنورة المشنهدية )) بطبيعتهنا النامينة المتطنورة التنني مع ني     

 المقدمة في النص .  (6)تنبع أص   من الرتية المتحولة والمت يرة ((

                                                

 . 563انُقذ األدتً انذذٌس , يذًذ غًًٍُ هالل :  -1

( نظررُح  27نًىقررا انصقررافً , ع ) ٌُظررز : دز ررح انشررخىر فررً وررز, انًرىطررظ , د. ئتررزاهٍى جُررذاري , يجهررح ا -2

 . 186و : 2000

 . 78تُاء انًشهذ انزوائً :  -3

 . 53انًصطهخ فً األدب انؼزتً :  -4

 . 5ٌُظز : دىار يغ انذاخ " يقاالخ " , يذًذ تهقاطى خًار :  -5

 . 209ذطىر انصىرج انفٍُح فً انشؼز انؼزتً انذذٌس , َؼٍى انٍافً :  -6
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لشخصنية هني العنصنر )) , فاوتنتج الحركة في الصورة المشهدية منن الشخصنية والحنوار    
فهنو يحنافظ عمنى حرارنة الع قنة … الذج تناط بت مهمة الحركة بنين مرنالي المررنع والننص 

, وبذلك ت عد الحركة نتيرة بعدية لمشخصنية ممنا يتنيح لهنا  (1)التي تقام بين النص ومررعت ((
يضنفي ) مقاربة ذات النص , وتعقيف مرونة الصورة فني الننص , وينتم ذلنك بنالحوار إذ اننت )

الحركننننة عمننننى الحنننندث ويرسننننم معننننالم الشخصننننيات اإلنسننننانية بننننالتعبير عننننن خواطرهننننا و عارهننننا 
 .  (2)وأحاسيسها ((

ات رحبة لعتماد  السنرد النذج هدية في العمود الصحفي تحظى بمدايودراسة الصورة المش   
ي تعقند ع قنة يتسع لمخطاب اأدبي وغير اأدبي ؛ أنت )) يمعل التقنية الصورية الوحيندة التن

 بالصورة المشهدية _ كما تقدم _ . (3)متازرة ((
م معطنى قند  ف نهنا ت يعنند العنانعمنود الصنحفي بنية ال من أبرز مكوناتولما كانت الصورة    

وهذا منا يسنعى  (4)الصورة المشهدية كرزء من الرسالة الصحفية تيتتد   عقافيا  في سياق  معرفيي 
وتقديم رتل  احتواءلبيان دور الصورة المشهدية في  يسعى البحث لقراءتت في نصوص العاني

 ر عن واقع ماعل بتقنية فنية ساحرة . عب  المبدع إزاء ما يمتقطت من صورة ت  
 
 قراءة الصورة المشهدية في العمود الصحفي عند العاني    
م منح مننت لوحنة ذات  ل  ع نرا  بمكنوناتت الفنية , ما ر  العاني الصحفي متوه  ا كان عمود لم     

التعبيرية عمقا  دلليا  رمينا  , فن نَّ قنراءة الصنور المشنهدية فني نماذرنت  هامشهدية تتدج ع مات
إلنى خيالننا شنيشا  هنو أكعنر  ) توصنل  تكسب مشروعيتها رراء تمظهر الواقع من خ لهنا , بنل )

)) , فالصنورة فني العمنود تنطمنق منن مرننرد (5)((النعكناس الندقيق لمواقنع الخننارري  منن مرنرد
 .التمعيل  إلى مشاهدة هذا(6)((مشيء الذج تصفت, وبطريق اإليحاءالتمعيل البسيط ل

 
ذ يعب ر      ولعل إشراق الصورة في أعمدة العاني يفضح التنامي اإلبداعي الذج بم ت , واا
 

                                                

 . 131ح فً انثٍُح انظزدٌح نكرة األيصال انؼزتٍح , د. نإي دًشج ػثاص : طزد األيصال , دراط -1

 . 46ز انفًُ فً انقزآٌ انكزٌى  : ٌانرصى -2

 . 57اإلوارج انجًانٍح فً انًصم انقزآًَ :  -3

 . 76ٌُظز : ذأشٍزاخ انصىرج انصذفٍح " انُظزٌح وانرطثٍق " :  -4

 . 46انهغح انفٍُح :  -5

 . 81انًصذر َفظه :  -6
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,  (1)د. محمننود أدهننم بننن) اأدب الصننحفي ( عنننن النتنناج الصننحفي المنمنناز باإللهننام والبتكنننار
ماشي نالفن السني وتقنيات  ياأدبمق من رتية سينماشية ترمع بين المرال السردج فالعاني ينط

وهنذا يرعنل انتمناء الننص متنوعنا  فهنو يكتسنب خصوصنية منا ,  (2)في خمق الصورة المشهدية
 البحث في بيانها . يحمل من مرريات مشهدية يضطمع  

 
 _ صباح الخير 1   
ا العمود من خ ل اللتقاطات الفورية التي يقندمها الصورة المشهدية أهميتها في هذتستمد    

 العاني بفنية عالية , وكما سيتضح من النماذج ا تية  
   (3)راحة الضمير   
ت ينر , شنديد الحنرص عمنى أولد  ومتابعنة سنموكهم فني لنم ي   عمنى عادتنت   هذا هو الررنل  ))    

وراح يستفسننر عننن طبيعننة  اء  كننذلك رمننس معهننم مسنن عادتننت  البيننت والشننارع والمدرسننة , وعمننى 
  أبوابها . ساليوم اأول لمدوام الرسمي بعد أن فتحت المدار 

كنننان البنننن اأكبنننر أول المتحننندعين , طالنننب فننني المرحمنننة المتوسنننطة , حننناول تقميننند مننندير    
المدرسة في الك م والحركة , وكيف ظهر بشخصية رديدة غير التي كان عميها في السنوات 

ط ق الشنتاشم والضنرب والتهالسابقة , فهو ر  ديند بنالطرد رل ل يتوانى عن الزعيق والصراخ واا
ا كنان يبندر منننت , عم ن اعتننذر   رقيقنة   , أمنا ا ن , فقند وقنف فني أعننناء الصنطفاف وألقنى كممنة  

سموكت في السنوات الدراسنية الماضنية كنان شنديد الخشنونة  ب ن   المدير نفست قبل غير  اعترف  
ت اأب الهنادئ النذج لنم يممسنوا اأب , ولكن ن بن ن يكنون كمنا كنان , بمنزلنة   ا ا ن فوعندهم. أم ن

منهم قدوة  واحد   منت إل  الحنان عم عاهدهم عمى ذلك وطمب بالمقابل عهدا  عمى أن يكون كلُّ 
في اأخ ق مع زم شت ومدرسيت , وقدوة في الرتهاد والحرص عمى كلِّ شيء  انتهى طالنب 

بننت العنناني وهننو ٱعنم طمننب  , "سننعادة "        تطفننر منن عننين اأب  المتوسنطة وكننادت دمعنة
وعمننند الولننند كنننذلك إلنننى تقميننند المننندير النننذج رمنننع بتنننداشي أن يتحننندث , تممينننذ فننني السنننادس اإل

الت ميننننذ وألقننننى عمننننى مسننننامعهم خطبننننة ناريننننة , بنننندأت بتهدينننندهم , إنَّ كننننلَّ شننننيء  لننننن يت يننننر  

                                                

 .23ٌُظز : فُىٌ انرذزٌز انصذفً تٍٍ األصانح وانًؼاصزج أدب انجادظ يٍ ساوٌح صذفٍح , د. يذًىد أدهى :  -1

 .  3وأشزها فً " انجذٍى انًقذص " , د. دظٍ انخاقاًَ :  ٌُظز : انزؤٌح انظًٍُائٍح  -2

                                     . info . edafa . Dr Hassan net . ( wahi Hassan )يىقغ  د. دظٍ انخاقاًَ  

  

 و .2003/ ذشزٌٍ األول /  9( انخًٍض  86صثاح انخٍز / رادح انضًٍز, دظٍ انؼاًَ , جزٌذج انصثاح , ع )  -3
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 اك كتنننب أو قرطاسنننية بالمرنننان , وانتهنننت بننن ن  سنننتدفعون التبرعنننات معنننل كنننل سننننة وليسنننت هنننن
,  هنني أكاذيننب فنني أكاذيننب …وعننن …  الكنن م الننذج سننمعو  عننن الحقيبننة ومحتوياتهننا وعننن 

ومنن لننم يعربننت اأمنر مننن الت ميننذ أو أولينناء أمنورهم فميبحننث عننن مدرسنة ردينندة ويننذهب إلننى 
 … رهنم , عم 

 إنها أمر مستحيل ؟! …من أين أتيت بهذ  الحالة … عمى مهمك حسن العاني *
 بل هي أمر واقع . -

 سم المنطقة إذن ؟ ٱلماذا لم تذكر *

 منطقة حي العامل .… إنها في رانب الكرخ … ل ب س  -

 سم المدرسة البتداشية .ٱطيِّب اذكر لنا *

 هذ  ليست مهمتي .…  سف  -

 لماذا ؟*

 مدرسة !أمن لكي ارفع تقارير إلى السمطة ضد مدير  أنا لست  شرطيا  ول ررل   -

 ولكن من وارب الصحفي ت شير الخمل *

 البتداشية . " … "قمت بواربي بمنطق الصحافة ونبهت مدير مدرسة  -

 وماذا ستفعل لو استمر المدير عمى سياستت ؟ *

 عانية . ت  هأحاول تنبي -

ذا لم يسترب ؟*  واا

 سم أمت ورقم بطاقتت التموينية .ٱسمت الع عي و ٱفي هذ  الحالة س ذكر  -

سننننننننم مسننننننننتولت الحزبنننننننني وأنننننننننا مرتنننننننناح          ٱقتضننننننننى اأمننننننننر فسنننننننن ذكر دررتننننننننت الحزبيننننننننة و ا ولننننننننو
 (( . …الضمير 

شخصية " رب   أسر  "  تبدأ من استدعاء   مشهديت_ صورة  ام العاني في عمود  _ هذقد  ي     
)) عمى كونها فاعل الحدث , بل تتعدل ذلك لتكون أداة الكاتب التي يحركها  ل تقتصر   التي
المشننناهد مننننن , إذ تسننننتدعي شخصنننية " رب اأسنننرة " أمننننرين تتننن دل  (1)اهنننات مختمفنننة ((باتر

خ لهمننننا , وهمننننا الحننننرص المعرفنننني لمتابعننننة اأبننننناء بفعننننل القيمومننننة وهنننني وظيفننننة ذات بعنننند 
حول  معرفتتي نم  ارتماعي وديني واأمر ا خر هو المسرح المعتاد " رموس المساء " الذج ي  
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مسننتولية فضننن   عنننن تقديمننت الصنننورة المشنننهدية وهمننا منننا يهمننننا فننني ويرضننني شنننعور  بال شننتأبنا
 اإلطار الفني .

قننند م صنننورة كمي نننة تسنننتوعب ي  تمقطعنننت الصنننورة فننني الننننص إلنننى ع عنننة مشننناهد عمنننى امتنننداد    
 الحراك الرتماعي الذج انبعق منت الموقف 

 مشهد االبن األكبر    
رننرل ر عننن م  عب ننرص عمننى كننل شننيء (( وي  والحنن يبنندأ مننن )) كننان البننن اأكبننر  وينتهنني    

 …ل سموكي لدور مدير المتوسطة اليوم اأول بالنسبة لتحو  
وترتسننم فنني هننذا المشننهد صننور تسننتبطن صننورا  مشننهدية أخننرل فتقنيننة التصننوير تقننوم عمننى    

إذ لننم يبننالغ البننن اأكبننر فنني الحركننة  التمعيننل الننذج ترنناوز فعننل التقمينند ؛ لمننا فيننت مننن العفويننة
 ع صفات المدير في سموكت . م , لتطبُّ والك
عَّنننل بنننين الماضننني والحاضنننر ذلنننك أن   ويتننن ررح    فننني الماضننني كنننان ذا المننندير  المشنننهد الم م 

اأسناس فني صننع  الرافندأنَّ الشخصنية و  ,التهديد  مت طرسة حوار  الزعيق وفاعميتتشخصية 
خرق حدود الدللنة بمنا يعينر استدعاء فعل المدير _ الماضي _ في هذا المشهد ي المشهد ف ن  

مشنننهدا  ينننترخ لحقبنننة تامنننة منننن تننناري  العنننراق فنرننند  فننني  اتسننناعت , فالصنننورة _ هننننا _ تختنننزل  
 … الصورة ذا شخصية دكتاتورية 

قنند م البننن اأكبنننر لمماضنني في   ا  مضنناد أمننا فنني الحاضننر فهنني شخصننية ردينندة ترتننر فعنن      
عترافاتننت ليكننون الطنن ب مصننطفين يصنن ون إلصننورة مشننهدية أخننرل يبنندو فيهننا المنندير واقفننا  و 

"     منةمع  الم   (1)الحوار رابطا  )) بين الفورية الدرامية والت م ل السايكموري داخل الشخصنية ((
, أج بين التمعيل وبين اأعر الذج خمقت المدير في نفس الطالب لمقيام بالفعنل  " البن اأكبر

 نفست .
 مشهد االبن الثاني    
بنننت ٱج الصننورة المشننهدية _ هنننا _ عننن سننمطة التمعيننل ويبنندأ المشننهد )) عننم طمننب ر  خننلننم ت     

شنننم المننندير فننني أداء دور يننننافي القيمنننة توينننذهب إلنننى رهننننم (( , إذ لنننم يح وينتهننني    العننناني
الضنطهاد النفسني  تم مسنرحا  يسنتعرض أشخاصنقد  الصورة ت   الوظاشفية التي ينتمي إليها فك ن  

الت ميننذ فخطنناب الصننورة هنننا ذو حركننة سننمبية فننالحوار غيننر مكتمننل  الننذج يقتننل اأمننل لنندل

                                                

 . 374يىطىػح اإلتذاع األدتً , د. َثٍم راغة :  -1



 الفصل الثاني : امَلبحُث الثاني                                                                      الصورة املشهدية   

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــ

 101 

المحمنول الندللي ذو قيمنة فنينة عالينة لنرناح العناني فني تقرينب الواقنع  والحركة أحادية , لكنن  
لنت المشناهد إلننى م _ ذات تخمينق فنني متوالنند إذ تحو  قند  المعنيش , فالصنورة المشنهدية _ كمننا ت  

صنننورة تننننتج رنننراء حنننوار نننننا إزاء أمنننت اأب , إل  ذج قد  برس منننن مسنننرح السنننتال النننننننصنننور ت
العاني مع نفست وهو حوار أحادج ينسرم فني إطنار  المشنهدان  نفنا النذكر , فن ذا كنان الحنوار 

ارية هفن نَّ حنديث العناني لنت غاينة إشن (1))) حديث النفس لمننفس بعيندا  عنن إسنماع ا خنرين ((
 تسعى الصورة إلبرازها .

ي )) عبارة عمى مهمك (( إلى نهاينة )) وأننا مرتناح الضنمير ((  ف نننا      )) فمذ بدايتت ف   
 نشهد نوعا  من التكعيف الدرامي المتصاعد في لحظة المشنهد وهنو منا يعنني أننت أحند اأنسناق

, فردليننة الحننوار _ المونمننوج _ تنندلي بننذاكرة المكننان  (2)فنني النننص السننردج عمومننا  (( الفاعمننة
ا  لمصورة المشهدية فني مشنهد البنن العناني وذروة الحنراك المشنهدج يتسنس لتخمق فع   إسنادي

 لها بشكل ررعي ذج ع قة سببية بهذا الحوار . 
  (3)الفضائيات   
)) السنناعة العامنننة إل  ربعننا , الشنننارع مننزدحم والرصننيف يختنننق بالباعنننة وكعيننر مننن المنننارة    
راوز العقد السابع من عمر  يس لني عنن طروا إلى منافسة السيارات عمى الشارع , ررل تضٱ

دد واأدوات الزراعيننة , فهمننت فنني أعننناء تبننادل الحننديث معننت , ب ننننت المحننل الف ننني لبيننع الع نن
ف ح قادم من القرية مع ولد  الذج لنم يتعند اأربعنين , أرشندتت إلنى المكنان , وشنكرني الررنل 

إلى حال سنبيمت  , ومضى "يكعر من أمعالك اهلل  "بحرارة , عم اسمعني العبارة العراقية الرقيقة 
متنننر عننن الرصننيف النننذج  300متننن خرة ! لننم يكننن المحنننل يبعنند أكعننر مننن  يتبعننت ولنند  بخطننوة

ت صناخب , ولنيس عنندج منا إنت صباح رميل ولكن  … انتظر عند  قدوم صاحبي في العامنة 
هننا تعمننل بانتظننام منن أن   دت  إلننى سنناعتي وقربتهننا منن أذننني ت ك نن الوقننت , نظنرت   أفعمنت لتمضننية  

ش مني لبضع دقاشق شرار بين طفمين يبيعان العمكة , وفر ة اهتزت اأرض تحت قندمي … 
ترميني فوق كدس من الصحف إلى رانبي , كنان انفرنارا  قوينا  , ظهنر , وشعرت ب ن قوة ما 

 ت قننادم مننن سننيارة مفخخننة , عمننة حصننى وأحرننار وقطننع إسننفمتية تننناعرت فنني كننلِّ فيمننا بعنند ب ن نن
 بعضها قريبا  من الرصيف فيما تصاعدت سحب الدخان وغطت سماء المنطقة .  ان وبمغ  مك

                                                

 . 371تذاع األدتً : يىطىػح اإل -1

 . 9انزؤٌا انظًٍُائٍح وأشزها فً " انجذٍى انًقذص " :  -2

 و .2004/ أٌهىل /  11( انظثد  111صثاح انخٍز /  انفضائٍاخ , دظٍ انؼاًَ , جزٌذج انصثاح انجذٌذ , ع )  -3



 الفصل الثاني : امَلبحُث الثاني                                                                      الصورة املشهدية   

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــ

 102 

رأسي ما زال فوق رسندج  نفسي _ وقد تيقنت ب نَّ  معل مشات المواطنين ا خرين وردت       
باترنننا  النفرنننار , حطنننام السنننيارة وشنننظاياها اسنننتقرت فننني أمننناكن متفرقنننة , أشننن ء  _ أركنننض  

نبنع عنن حرنم الم سناة , عبناءة نسنوية منن غينر رسنم , رك منن الندماء ت   دمية هنا وهنناك , بن
صبي ينزف ب زارة وررال يحممونت مسرعين إلى أقرب سيارة خصوصي , الساشق يفتح الباب 

سنننرع إلنننى مكنننان الحنننادث وينطمنننق بنننت إلنننى المستشنننفى , مركبنننة لمشنننرطة قريبنننة منننن المنطقنننة ت  
خمنننننس دقننننناشق فقنننننط والمنطقنننننة تحتشننننند وأصنننننوات سنننننيارات إسنننننعاف تطمنننننب اأذن لممنننننرور , 

بنالمواطنين وررننال الشننرطة وسننيارات اإلسننعاف , أسننشمة واسننتروابات ول ننط , ولننم أعنند أعننرف 
 هارسنني فنني تمننك المحظننة هننو تقننديم العننون ب يننة طريقننة , ولكننن   كننم مضننى مننن الوقننت , إن  

ارة اإلسعاف  نقمهم في سي م  تبين عددهم ت  ى لم أا خرين كانوا أقرب وأسرع مني , بضعة ررح
المننوت , كننان مصننورو الصننحف والقنننوات  مشنناهد رتننت النندماء ووفنني ذلننك الصننباح الننذج عك  

  لننت أن يننرل رانبننا  كبيننرا  مننن الحننادث قنند وصننموا أيضننا  , أحنند المننواطنين الننذج تهي ننالتمفزيونيننة 
 م إحصننناشية تقريبيننننة بعننندد الشننننهداءقنننند  يننندلي بمعمومننننات عنننن نننننوع السنننيارة المفخخننننة ولونهنننا وي  

مصورو الفضناشيات يواصنمون لقناءاتهم , أحندهم سن ل شنابا  كنان يقنف إلنى رنانبي والررحى , 
ر إلنى الحنادث , ردَّ عمينت ت طالب دراسات عمينا _ عنن مشناعر  وكينف ينظنلحقا  أن   _ عرفت  
يصنننعب أن نسننن ل عراقينننا  عنننن مشننناعر  وهننو ينننرل دمننناء أهمنننت تسنننتباح بهنننذ  الطريقنننة  " الشنناب

وانتقمننت عدسننة  "أن أقننول لننك بعقننة عاليننة   إن الحينناة لننن تتوقننف  اسننتطيع  الوحشننية , ولكنننني 
الفضننناشية إلنننى ررنننل كنننان يبكننني أن والننند  منننن بنننين الضنننحايا وهنننو يورنننت المنننوم الشنننديد إلنننى 

بسنننيطة ,  قروينننة   , الررنننل يتحننندث بم نننة  ر اأمنننن لمنننناسقنننادرة عمنننى تنننوفيهنننا غينننر الحكومنننة أن  
َ   أيتت مع والد  , وأيقنت أن  نفست الذج ر  الررل انتبهت إلى أنت  ذلك الشي  المتعافي قد أصبح 

ة قد إلى الرصيف , كانت الساع * ] كذا [ انتابني شعور باأسى وأنا عود …في عداد الموتى 
أن صنناحبي حضننر فنني الموعنند وانتظرننني عننم مضننى , ومننع ذلننك  قاربننت مننن التاسننعة , لبنندَّ 

م والباعة والضنريج وكن ن شنيشا  لنم يحندث , واصمت طريقي , كل شيء يعود إلى حالتت الزحا
  العمياهل اأمر كما قال طالب الدراسات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * انصىاب : أػىد .
ولكننن مزارننني لننم يكنننن راشقننا  لكنني أحننناور نفسنني وأتسننناءل عننن معننننى أن  "تتوقنننف  الحينناة لننن"

بعبور  مصادفة وف ح راء يبحث عن عدة زراعية , وحين هممت  عبر الطريق تموت عباءة ت  
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صوت صاحبي يناديني , وكنان الصنوت يمشني وراشني , واصنمنا السنير معنا   الشارع , سمعت  
 يحاول تقديم المساعدة . أيضا   ب نت كان هناك . وفهمت  

ومرتبكنننا  فنني المسنناء تابعننت القنننناة الفضنناشية , رأيننت صننورتي عمنننى الشاشننة , كنننت حزينننا     
وشنناهدت عننددا  مننن المقنناءات , عمننى ورننت الدقننة , رميعهننا , بمننا فيهننا المقنناء مننع الررننل الننذج 

ورهننت كعيننرا  عمننى زت رك نن الكنناميرا كننان يبكنني ويورننت المننوم إلننى الحكومننة ويتهمهننا بالتقصننير ,
عالينة إل  أنني لم أشاهد المقاء مع طالب الدراسات العميا الذج قال بعقنة … ويديت ال اضبتين 

 . (( عندها أدركت حرم المتامرة وأنها أكبر "الحياة لن تتوقف  "
دقناشق  دللت تسنتوعب كنلُّ نيات الم ة التصويرية التي تسنتبطن أن النص يتوسل تق نمحظ     

ينسنننرم فننني  (1)هنننا )) تفنننرش سنننطحا  سنننرديا  بمعطينننات حسنننية مرتبنننة ((الموقنننف المصنننور ؛ أن  
 يحاكي مظاهر الواقع بخطاب يتسع لت ديتت .إطارها المشهد , ليتدج عرضا  

" صننباح الخيننر " فضنن   عننن  فنني هننذا النننص منننذ العنننوان الننرشيس تبنندأ الصننورة المشننهدية   
ل العمننود فكرتننت مننن خ لهننا , وتمتنندُّ اسننتدعاء لزمننة العنننوان الفرعنني " الفضنناشيات " التنني أد  

يننند السننناعة والينننوم , فقننند تحنننددت ى نهاينننة العمنننود وهننني صنننورة متناهينننة الدقنننة , فمننننذ تحدحت ننن
صباح الخير تنواشم العامننة منن صنباح ينوم منا  ها تبدو لقارشها , إذ ان  م مح الصورة حتى ك ن  

, وهاتنننان اإلشنننارتان تعبنننران عنننن زحنننام الشنننارع وبنننذلك ننننرل المنننارة يسنننابقون السنننيارات لبطشهنننا 
 وبشنكل  ت نقل الواقنع أن ذلك ؛ والرصيف مختنق بالباعة . والوصف _ هنا _ يتمرأل لممتمقي

 . دقيق
وتستمدُّ الصورة المشهدية فاعميتها من تعاطي الحوار الذج يسبق الحدث " حدث النفرار    

 " الذج تستوج من رراشت ذهنية خصبة لممتمقي تمتقط حركات المشهد وتتفاعنل معهنا إذ )) ان  
,  (2)إنسنننان بمفنننرد  (( والنطننن ق منننا تعرنننز عننننت محاضنننرة يمقيهنننامنننك منننن الحيوينننة ر يمالحنننوا

وكننذلك يسننتمد الحننوار فاعميتننت مننن التوصننيف الفننني الننذج ل يننن ل عننن الواقننع المحننيط بننت )) 
   (3)ك م الناس في حياتهم اليومية ((ويقترب أكعر من التمقاشية التي يتميز بها 

 سنن ل  معنندات زراعيننة ي ررننل فنن ح فنني السننبعين مننن عمننر  , قننادم مننن القريننة لشننراء   إذ عمننة     
العاني ليبادلت العنناء , عنم ينتقنل الكاتنب إلنى الصنباح نفسنت حينث  ها , فيرشد   العاني عن مكان  

                                                

 .  94قزاءج انصىرج وصىرج انقزاءج :  -1

 .149يىطىػح اإلتذاع األدتً :  -2

 . 140َفظه : انًصذر  -3
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يسنري وقتنت باإلصن اء لسناعتت _ وفني  ت بصنديقت فيصنف صنورتتشننة موعند التقاالساعة العام
الشعور باأمان _ عم يمتقط شنرارا  بنين طفمنين عدم ذلك دللة نفسية تشي بعدم الطمشنان أو 

م نزل دللني , يعبنر عنن حيناة  تذامشناهدها  يبتاعان العمكة , إنَّ الصنورة رمينة ودقيقنة لكنن  
لنى هننا ينتهني  معيشة ينعدم فيها الطمشنان ويتخمى اأطفنال عنن طفنولتهم لضنيق العنيش , واا
مشهد ما قبل النفرار ويمعل طابعا  ت هبيا  فشخصنية المتحناورين ذات ارتنداد إيرنابي لنذا كنان 

 ر خالقا  لعنصر الحركة التي تتصل بمشهد النفرار .الحوا
 مشهد االنفجار   
ماشي أقنرب نيبدأ من مفار ة العاني باهتزاز اأرض لينتهي بمقاشت بصديقت , وهو مشنهد سني   

)) يفكننر بطريقننة صننوتية , تعبيرينننة , فالعنناني إلننى مقطننع الفيننديو منننت إلننى الكتابننة اإلبداعيننة 
إلننى وصننف  , فهننو يمرنن  (1)عننن أفكننار  بمسنناعدة الصننوت والصننورة ((ر عب ننصننورية , أج انننت ي  

عمى  ىات الرمل المتطايرة , فاأرض تهتز فر ة فالعاني يرمقع بطريقة واقعية ل تفوتت ذر  االو 
إنَّ هنذا الرسنم البنارع لمصنورة … أكوام صحف وشظايا اإلسفمت تتنناعر والسنماء سنحب دخنان 

سنياقات تقندم سنيناريو الحندث  _ كما نرل _ بقدرة العاني التعبيرية في خمق   المشهدية استعان  
)) فر ة اهتزت اأرض تحت قدمي , وشعرت ب ن قوة منا ترمينني فنوق  من خ لها كما نمحظ  

انسننرام المفارنن ة مننع الهننزة التنني تحنندث فنني كنندس مننن الصننحف إلننى رننانبي (( حيننث نشننهد 
ننت   التنياأرض  نناإل ان  ك القنندم , كمنا ر  ح  ك حسنني منن قبننل الشننعور , إذ )) يرننب أن در  رتمنناء م 

تنتم تررمنة كنل شنيء فنني السنيناريو إلنى صنوت وصننورة , لنذلك ل ينب ني أن يحتنوج الوصننف 
نحننننا  العنننناني حتننننى بنننندأ الوصننننف  وهننننذا مننننا (2)عمننننى أج شننننيء ل يمكننننن رتيتننننت أو سننننماعت((

خانينة واهتنزاز اأرض المشهدج من الدقة إلى اإلحاطة برل ما رنرل منن تنراقص السنحب الد
 وما بين ذلك من م بسات مفرعة حرص العمود عمى تقديمها .

 مشننهد النفرننار فنن  تقننل عننن سننابقتها وضننوحا  ؛ ذلننك أن  مننة لأمننا الصننورة المشننهدية المكم     
 رحة منت .تالتوصيف نابع من الحدث واستحضار الدللة الفنية مر

طنين (( وينتهننني االحيننناة )) معنننل مشنننات المنننو  قينند  ت عمنننى فيبنندأ المشنننهد ب حسننناس العننناني أن ننن   
الموقننف تنننتج الفعننل  فسننيناريو بعممننت بمننوت الررننل الفنن ح )) قنند أصننبح فنني عننداد المننوتى ((

                                                

 . 8انزؤٌح انظًٍُائٍح وأشزها فً " انجذٍى انًقذص " :  -1

 يذخم ئنى انظًٍُا , ئػذاد دظاو انذٌٍ َىانً  -2

                                  WWW . arabfilmtr school . adu . egيىقغ انًذرطح انؼزتٍح نهظًٍُا وانرهفشٌىٌ 
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فنننرا  يسننتدعي اإلحسنناس الرمعنني … ث المسننتول اإلع منني غايننة فنني التنن عير بعننلتاإلبننداعي 
ل إليهننننا النفرنننننار تننننني أد  لننننذلك الواقننننع المتكنننننرر حينشننننذ , منننننن خنننن ل رصنننند مشننننناهد الننننروع ال

فيستحضر " حطام السيارة واأش ء ا دمية وبرك الدماء , وعباءة نسوية ب  رسنم , وصنبي 
ينزف , والناس , وسيارات اإلسعاف , وررال الشرطة يكتظون لممسناعدة , وهنو بنذلك يشنكل 

حندث , منن وعينا   خنر يمتقني بنت القنارئ الخمنق الفنني , كانطبناع يقنارب مسنارات المشنهد كمنا 
 …والحركة ال اضبة … حيث حوار الناس الصاخب 

رج الصننننننحف والقنننننننوات ناتهننننننا البناشينننننة بوصننننننول مصنننننو  وتسنننننتكمل الصننننننورة المشنننننهدية مكو     
مشنننهد النفرنننار  الحنننوار خمنننق طقسنننا  دللينننا  ربنننط   التمفزيونينننة إلنننى منطقنننة الحننندث ؛ ذلنننك أن  

يننت , فالررننل الننذج يحنناور نفسننت ويمننوم والصننورة التنني كانننت قبمننت بالمشننهد الرتنندادج الننذج يم
دية صنورة اتحاد النص لت  بن الف ح الذج س ل العاني وبذلك يمتدُّ ٱالحكومة وقد ق تل أبو  هو 

 مشهدية كبيرة من خ ل بعض العناشيات التي تعكس زمنين ) ما قبل النفرار وما بعد  ( 
 

 بعد النفرار               قبل النفرار                                        
 
 

         
 ل المشهدتحو                                               

 الساعة              تعمل                                لم أدر  كم الوقت          
 ل لممستشفىالصبي              يتشارر                             ينزف ويحم         
 الشي                معافى                               يموت         
 بن الشي           هادئ                                غاضبٱ         

رج الفضاشيات لطالب الدراسات العميا فهو يمعل عيمة  الصورة المتداة أما ستال أحد مصو     
 لرتدادية التي عكست المشهد من رديد .بالصورة ا هالرتباط
وانها أكبنر (( حينث  وينتهي     تبدأ هذ  الصورة من )) في المساء تابعت القناة الفضاشية   

أرانننا العنناني الصننورة المشننهدية عمننى أحنند الفضنناشيات ورعمنننا ننندرك حرننم المننتامرة فالشنناب ) 
عنن ذكنر العبنارة هنذ  فني  حرنم  وأ   تتوقنف ( أرابهم عن شنعور  بن ن الحيناة لنن طالب الدراسات

 , وهذا يعني أن المتآمرين يريدون توقف الحياة في العراق.  عادالمشهد الم  
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 _ دغدغات 2   
ث الصننورة المشننهدية فنني هننذا العمننود بنندللت تسننتبطن الم ننزل الفننني مننن صننياغة عننوتنب   

لوظيفنننة الصنننياغة التننني  فةعنننن متابعنننة كاشننن ي عمننننة ذروتهنننا وهنننذا الواقنننع , فتبمنننغ الرنننودة الفنيننن
 يرتادها العاني .

 
  (1)تصريحات المسؤولين   
مناذا يمكننن أن تفعنل مرموعننة منن المتقاعنندين معمننا ضنناقت بهنم اأرض بمننا رحبننت إل ))    

البصر وأصبحت  عظم وضعف  ال في انش الت ص يرة بعد أن وهن  عوا وقتهم الفاشض أن يوز  
بيت رحيما  ل يطاق أمنام صنخب اأحفناد , أمنا النذهاب القراءة متعذرة , وبات المكوث في ال

 لمسقوط .            لشقا  ب عمارنا ا يمةينو فما عاد مو بالدإلى المقهى وصرف الوقت 
الواسننعة ,  تننت  فنني بيننت صننديقنا المتقاعنند سننيد مهنندج الننواشمي , وفنني ركننن مننن أركننان حديق    

ا نمتقني كنل ينوم منن التاسنعة صنباحا  , كن ن ما يكفي من الظنل ر  وتحت شررة توت عم قة توف  
الينوم وانضنباطنا  بين شبابنا وشباب ذكرياتنا القديمة , ونقارن   ظهرا  , نموك   ةحتى العانية عشر 

 ا ننحناز بننالطبع  ن نأسنعارنا وأسنعار اليننوم ونسناشنا ونسناء اليننوم وك  وبننين النوظيفي وانضنباط الينوم 
 والزمن لم يت يَّر !  مالعصر لم يتقدَّ  إلى تواريخنا وك نَّ 

و  خنر اأخبنار , وأن الوقنت النكنات أ في بعنض اأحينان نتسنمى بالمطناردات الشنعرية أو   
الزورنات يمرُّ عقي   ؛ فقد كانت عشرات القضايا والمواضيع تطرح لمنقناش عمنى غنرار , تعندد 

لسنننفر إلنننى فنننرض القنننانون , الفيدرالينننة , بدعنننة السننننة والشنننيعة , مضنننار التننندخين , ا , خطنننة
منن أكعنر  الخارج , وغيرها , وغالبا  ما كانت أرواء النقاش تتقمب بين الرند والسنخرية , ولعنلَّ 

الموضنننوعات التننني وقفننننا عنننندها طنننوي   هنننو موضنننوع ) تصنننريحات  المسنننتولين ( حينننث دار 
ر هنا ) مطنحولت العديد من ا راء والتعميقات الظريفنة أحياننا  , فقند وصنفها أحند الحاضنرين ب ن  

ذكنننني ونننننال  تفننننة , ولكن ننننو معر  صننننيف مننننا بمننننل اليمشننننون ( وهننننو وصننننف مقتننننبس مننننن أغنيننننة  
الستحسننان , ول أدرج كيننف انطمقننت مننني عبننارة ) التصننريحات الطباشننيرية ( , وهننو اأمننر 

نني فني مضطرا  أن أوضنح لهنم بن  غموض العبارة , ولهذا كنت   بسبب الذج استرعى انتباههم
                                                

و 2007/ أٌهرىل /  13( انخًٍض  1207ٍ انؼاًَ , جزٌذج انصثاح , ع ) دغذغاخ / ذصزٌذاخ انًظإونٍٍ , دظ -1

.  



 الفصل الثاني : امَلبحُث الثاني                                                                      الصورة املشهدية   

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــ

 107 

درس الرياضة هنو الفننان الراحنل كامنل متوسطة الرعيفر وكان م  طالبا  في  كنت  م 1959عام 
, وهنو ) الفانيمنة ( والشنورت اأسنود  القيسي , وكان الررل متشددا  في الزج الرياضي الموحند

والحذاء اأبيض , ويومها كننت حنديث عهند بالمدرسنة فقند رشتهنا نقن   منن إحندل العانوينات , 
احة وهددني بنالطرد إذا بعدني القيسي عن الس, ولذلك أد الذج ينتعل حذاء أزرق وكنت الوحي

طعننام  نباتيننة تكتفني بوربنة   منن أسنرة   و كنان رحمننت اهلل يعمنم بن نني انحنندر  لن, و قنم باسننتبدالت لنم أ
 رد !!بالط          فنيواحدة في اليوم لما خو  

ذاشي فنني حصننة الرياضننة المقبمننة بعنند يننوم أو يننومين لرنن ت إلننى الطباشننير ) وطميننت ( حنن    
 لتزامني بوصنيتت  إد القيسي زي نا الموحد , شكرني عمنى فق  ب حكام , وعندما وقفت مع زم شي وت  

اإلحماء اأولى , تطاير الطباشنير وظهنر لنون حنذاشي كمنا ولدتنت أمنت ,  ات, حتى بدأنا تدريب
وسننرعان مننا تنبننت اأسننتاذ إلننى ) الفضننيحة ( فاسننتدعاني ولننم أكننذب عميننت , عننندها لننم يتمالننك 

لننك المتقاعندون أنفسننهم مننن الضننحك ماتك وأعفناني مننن شننروط المنون , ولننم ينفسنت مننن الضننح
كننننذلك وارمعننننوا عمننننى أن التصننننريحات الطباشننننيرية هنننني أفضننننل وصننننف يناسننننب تصننننريحات 

 المستول .
 "بعنننض المسنننتولين  "والصنننواب هنننو  "تصنننريحات المسنننتول  " تنوينننت   وردت سنننهوا  عبنننارة   

 .(( يررى م حظة ذلك .
ر حنننننال المتقاعننننندين الرتمننننناعي ل الصنننننورة الماعمنننننة فنننني الننننننص خطابنننننا  ذهنينننننا  يصننننو  شننننك  ت     

_ كتمهينند يضننيء دللت  ((… وهننن العظننم وضننعف البصننر  ))النفسننية _ حيننث  بانعكاسنناتت  
عمى امتنداد م العاني صورة مشهدية عن واقع يتكرر نضرت الدللي د  الصورة المشهدية , عم ق  
عنزز الحيناة داخنل الننص ويرفند التخينل فني ذهنن المتمقني , فالمشننهد ي   اسنياقاتت الوصنفية , مم ن

لتقنننناء فنننني بيننننت السننننيد مهنننندج الننننواشمي صننننباحا  حيننننث يرتمننننع العنننناني ل فنننني اإلالحاضننننر يتمع نننن
ن تحننت ظننل شننررة التننوت فنني ركننن مننن أركننان الحديقننة وهننو بننذلك يحنندد و   المتقاعنندت وأصنندقا

ل مسناحة بصنرية ترسنم حندود المكنان شنك  )) ت   المشهديةالمكان بشكل توعيقي , إذ ان الصورة 
, فضنن   عننن تقديمننت تحدينندا  زمنيننا  دقيقننا  لننذلك المقنناء , مننن السنناعة ))  (1)بدقننة شننديدة ((… 

 ة المتمقنني لسننتدعاء الصننورة فننن))شننبع حارننلعانيننة عشننرة ظهننرا  (( ؛ لي  التاسننعة صننباحا  حتننى ا

                                                

 . 89قزاءج انصىرج وصىرج انقزاءج :  -1



 الفصل الثاني : امَلبحُث الثاني                                                                      الصورة املشهدية   

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــ

 108 

, (1)(( العنرض   فني بصنريات  الع ماتية لمبنية الزمكانية ع قة بنيوية مع مكونات الخطاب
ل مسرح الدللة المشهدية ؛ أنها البنية التني يتحنرك الشنخوص فني حيزهنا ويتنداولون مع  فهي ت  

الحنوار فنني مناخهننا ,حينث المقارنننة بننين واقعنين منناض  وحاضننر, ومطناردات شننعرية وأخبننار , 
, ليننهج أسنموبا  لرند والسنخرية والحنوار فني هنذا المشنهد يتقمنب بنين ا… وبدعة السنة والشنيعة 

 . (2)ل من ش ن الموضوع المطروح وتتحدث بت سهام الكاتبميق مميزا  ل ا  يتعبير 
ونممس محاولة العاني إلضفاء الترربة الواقعينة فني التصنوير منن خن ل بنينة الحنوار التني    
ي تمعل قنوام ت فكرة النص , فمن أهم ما يررج التحاور عميت هو تصريحات المستولين التأد  

شنننهديا  ذا حركنننة ومننران بم نننت ذروتهنننا عنندا  م  الحنننوار ب   وقنند أخنننذ  … العمننود ومنننتدل موضنننوعت 
بتعمينق أحند أصندقاء العناني بعندم المبنالة فيمننا يصنرحون بالعبنارة العامينة )) مطنر صنيف مننا 

 بمل اليمشون (( ؛ ليقرب تداولية الصورة .
ممت العنننناني مننننن خنننن ل تعننننالي صننننوت        والننننذج نممحننننت هننننو الخطنننناب الرمنننناعي الننننذج اسننننتع   

ت ل " النحن " ليسند صورة المشهد حتى يصبح الراوج رماعيا  وبذلك يشتت النظر عنت , لكن ن
وهننني بداينننة صنننورة مشنننهدية مبنننث أن يعم نننق عمنننى تصنننريحات المسنننتولين ب نهنننا " طباشنننيرية " ي

اع المشنننهدج إذ اننننت أخنننرل فننني هنننذا الننننص وتسنننتمد فاعميتهنننا عنننن طرينننق السنننتعانة بالسنننترر
, (3)ماضني المتعمنق بمرنرل السنرد المشنهدجاليرمي تعميقت ؛ لتمبية حارتت ب ضاءة لحظة من 

م وفننرض عمننيهم 1959فالعنناني  يسننتعيد ترربننة ماضننيت حيننث كننان طالبننا  بمتوسننطة الرعيفننر 
طمنننى حنننذاء  اأزرق بطباشنننير  ن  وكنننان أ أبنننيض اء  مننندرس الرياضنننة زيَّنننا  موحننندا  يتضنننمن حنننذ

 كشف بعد التمرين ! لين
ت شننوالعنناني _ هنننا _ )) يسننتعين بكننل أسنناليب الدبموماسننية الذكيننة التنني تسننتقطب كننل حمفا   

ضنمن صنورة العمنود المشنهدية ممنا رعنل تعميقنت  (4)والمتعاطين معت , والمنتمنين إلنى فكنر  ((
 أفضل وصف يناسب تصريحات المستول .

فتصنننريحات … آزر الحنننوار فننني حديقنننة النننواشمي ت ننن زمنننة  والمشنننهد باختزالنننت الزمننناني يمعنننل ل   
ر عب نننتتسننناقط كمنننا يتسننناقط الطباشنننير منننن الحنننذاء ت رمنننز النتعنننال والبتنننذال , لت   ينالمسنننتول

                                                

, انظررُح 130( :  19 ًٍٍرراء انصررىرج ) انثٍرراٌ انصررىري انزاتررغ ( , د. صررالح انقصررة , انًىقررا انصقررافً , ع )  -2

 و .1999وثاط   -انزاتؼح  اَىٌ انصاًَ  

  . 179اإلتذاع األدتً :  ٌُظز : يىطىػح -3

 . 12ٌُظز : انزؤٌح انظًٍُائٍح فً " انجذٍى انًقذص " :  -4

 . 180يىطىػح اإلتذاع األدتً :  -1
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تعبننت  _ عنن اسننتهانة شنريحة مهمننة بنالمرتمع مننن تصنريحات ل هنناتيبكمالصنورة المشنهدية _ 
 ولها وظيفة الخداع .

 
  (1)الطابور الخامس   
     بننين ركابنننت , انحننرف القطننار الصننناعد مننن البصننرة إلنننى الموصننل عننن السنننكة وأنننا مننن))    

ليمتنني قبننل أسننبوع _ وتنندحررت العربننات ال اصننة  _ هكننذا كانننت بدايننة الكننابوس الننذج أرعننب  
عمينننق , وفيمنننا كنننان صنننراخنا يبمنننغ عننننان  بالمسنننافرين عننندة منننرات عنننم هنننوت فننني واد  صنننخرجي 

بسرعة البرق إلى أش ء قام الخيرون برمعهنا ووضنعها السماء , لم تمبث أرسامنا أن تناعرت 
, سنناعة أو يموتنننا الرمنناع فنني أكينناس ورميهننا فنني حفننرة عظيمننة , والحقيقننة ل ننندرج كننم لبننث  

أهل العراق انهضوا ف نت ينوم الحشنر ايوما  أو سنة أو ألف عام , حين سمعنا مناديا  ينادج ) ي
وحتى يومنا المبارك هذا ( وما  1958تموز  14والحساب , ولن ينهض إل  الذين عاشوا بعد 

ت اأرض وربنننت فننن ذا م ينننين هننني إل  رمشنننة عنننين حتنننى الت منننت أعضننناتنا المتنننناعرة , واهتنننز  
وينتظمننون فنني أربعننة طننوابير تننرل أولهننا ول تننرل المننوتى حفنناة عننراة ي ننادرون حفننرهم وقبننورهم 

أحندهم إلنى عنورة ا خنر وكن ن   خرها ولو بالنواظير الحديعنة , وعربنت منن النناس , ل ينظنر
بت عمى , أو ك نت منش ل بعورتت )  مل أن ل ينصرف الذهن إلنى أبعند منن المندلول الم نوج 

ل تحول الكابوس إلى مشاهد رنسية ممتعة ( !!  الب غي , فالمراد بالعورة هو الخط  , واا
محايد  المنادج بصوت  ى , وقد خاطبهم شت   كان الطابور اأول خميطا  من العراقيين ب لسن     

) ابقوا مكانكم إلى أن تحين لحظة الحساب وت خنذ الحسننات والسنيشات نصنيبها منن المينزان , 
) أمنا أننتم ينا منن احتممنتم  من ضمنت   الطابور العاني , وكنت   فتعابون أو تعاقبون ( عم خاطب  

وذكننر قاشمننة  … (ورورهننا , أو أعنندمكم الط نناة أو حصنند اإلرهننابيون أرواحكننم قهننر اأنظمننة 
) فهنيشنا  لكننم طويمنة منن بينهنا متاعننب الدسنتور والفيدرالينة , قبنل أن يخننتم ك منت قناش          

ور الطابور العالث , الذج أدركنا لحقنا  أننت يضنم ررنال الندين , فقنال لهنم الرنة ( , عم راء د
بننناد بننن مور الننندين (   ) هنيشنننا  لكنننم الرننننة فقننند أوقفنننتم حيننناتكم لمعبنننادة والنصنننيحة , وتعرينننف الع

وتعنالى التهميننل والتكبيننر والحمنند والشننكر , وهننو مننا لننم يفعمننت طابورنننا رهنن   منننت , وأخيننرا  حننلَّ 
دور الطابور الرابع , الذج أدركنا أنت يضم ررال دين كذلك , وخاطبهم المنادج ) ورب العزة 
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ى الرشاسننة , وانشن متم عننن أننتم أسنوأ مننن القاتنل العمنند وأن لنم تقتمننوا , رعمنتم الندين وسننيمتكم إلن
صنن ح اأمننة بالسياسننة , تعمنننون مننا ل تضننمرون , وتقولننون مننا ل تفعمننون , فننذوقوا العننذاب 

صننننوت  العسنننير , إلننننى رهننننم و بننننشس المصننننير ( وعننن  البكنننناء والعويننننل والتوسنننل , غيننننر أن  
وك ن لها المكان , وما هي إل بعض لحظة حتى ساد الصمت  م بصيحة ارتج  ه  المنادج أسكت  

عمننى رتوسنننا الطيننر , وفرنن ة تورننت الصننوت نحننوج بنننداء مشننوب بالتهدينند , نطننق فيننت اسننمي 
واسم أمي _ في ا خرة ينادل عمى اأشخاص ب سنماء أمهناتهم , وأننا فني الوقنت الحاضنر ل 
أريد أن يعرف أحد اسم أمي حتى يحين يوم    القيامة _ قاش     ) أرح نفسك وأرح العباد من 

ل  هذ  الكوا  … ( .بيس واا
 ونهضت من نومي فزعا  مرعوبا  وأنا أتمنى أن يكون هذا اأمر  خر الكوابيس !!    
م حظة   خانتني الشراعة _ حتى في النوم _ أن أس ل عن مصير الطابور    الخامس    
 !!. )) 
يصنننور الننننص مشنننهدا  يكتننننت خباينننا الخينننال النننذج يشنننكل منننادة الصنننورة اأساسنننية فننني هنننذا    

نت يقوم عمى الحمم مما يرعمت رافدا  فنيا   خنر لمعمنار الصنورة المشنهدية , فضن   و العمود , لك
فننني التنننراث الشنننعبي والنننذج  عنننن اإلصننن اء النننذج تضنننفيت حكاينننة الحمنننم أج متمنننق  , كاعتيننناد  

 يستدعي الت ويل كما هو معروف في التراث الديني .
   
بننع عننن راو  يستشنعر مرريننات الحندث , لننذلك نننرل نإنَّ تكنوين الصننورة المشنهدية فنني الحمنم ي   

أن صنور العنناني قطننارا   لننوازم نصنية تعمننل كمشننير دال لندواعي إبداعننت , فبعنند   الننص يحتقننب  
 فقد خمق خارطة ذات دالين   …ينطمق من البصرة إلى الموصل , ينحرف عن السكة 

حيننز العننراق , لكننون خصوصننية الدللننة فنني الصننورة المشننهدية كونهننا تنتمنني إلننى    ولاأل    
 امتداد القطار يعبر عن امتداد خارطة العراق .

تننن ل عننن خصوصننية الصننورة المشننهدية    إنَّ مشننهد الحشننر ذو دلليننة اسننتباقية لالثاااني    
 …ومكونات مادتها 

وي خننننذ المشننننهد بعنننندا  سننننينماشيا  برعايننننة التوصننننيف السننننردج , إذ تتنننندحرج عربننننات القطننننار    
بنننواد  صنننخرجي عمينننق فتتعنننالى الصنننرخات وتتنننناعر اأرسننناد لترمنننى بحفنننرة   بمسنننافريها , لتهنننوج

دلليننة يطننلُّ النننص مننن خ لهننا لتقننديم   عظيمننة بعنند رمعهننا ب كينناس ولعننل هننذا التمهينند نافننذة
 نفست .
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كونهننا  ذات بعنند ديننناميالحنندث  تالتنني صنناحب الحركننة   والننذج نمحظننت فنني هننذا المشننهد أن     
 يمعننننل ل ننننة المننننوتى , لكننننن  الننننذج الخطنننناب لننننون بننننالرغم مننننن  تسننننتوحي م مننننح الخمننننق الفننننني

الستشنعار الفننني يشنني بمننا نمحنظ , لسننيما ان الحركننة ولنندت حنوار الرعننب بعنند أن تنندحررت 
 العربنات ليكتسنب الفعنل النندللي اتسناعت خن ل السنرد التصننويرج لممشنهد , حينث إن النفعننال  

رح الحنندث وهننذا يكشننف حرفنننة العنناني فنني الننى مسنن رج الننذج تتديننت الرمننل ينقننل الق ننرَّاءالشننعو 
 تشكيل الصورة المشهدية .

, والننداء كمننا هنو منن لوف دج دور صنياغة المشننهد عنن طرينق النننداء انننشخصنية المتنتدج    
ويننرتبط بروانننب نفسننيت  اإلب غننيمننن المنننادج يننتدج وظيفننة اإليضنناح  ا  ل اسننتدعاء مورهننمع نني  
الننداء كمنا  التني نمحظهنا فني ذكنر مسنو ف (1)موقنفشير إليها القنراشن التني تراعني مقتضنى الت  

ل خطابنا  تصنويريا  مع ني   فالننداءأهل العراق , انهضوا ف نت يوم الحشر والحسناب (( ا نمحظ )) ي
 وظيفتين  ذا قيمة معبرة عن ذات المشهد وهو يتدج 

زتهننا بوصننفت خطابننا  خالقننا  لدللننة الصننورة ؛ أنننت مورننت إلصنن اءات تتفنناوت أره  األولاا     
نننِّف الننناس _ بعنند أن اسننتدعاهم لمشننهد الحشننر _ إلننى طننوابير , يالمفاه ميننة فنني التمقنني إذ ص 

ولمح الصورة المشهدية ترميت ل نة الخطناب إذ خاطنب النناس بمعينار الحيناد والمعانناة والنذنب 
… 
صننورة الحشنننر  مشنننهد  ت خطنناب ي  حنندوث الصنننورة , فك ن ننا  لمسننرح م  بوصننفت مرسِّنننالثانيااة    

تمنننوز  14إذ منننا اسنننتفاد منننن ال زمنننة الت ريخينننة  المتمقننني رتينننة واضنننحة , تنننزداد نضنننارة  فيهنننب 
 م ليكشف الم زل السياسي الذج تشربت رسد النص .1958
ها تستعين بم ة الصمت , المشهدية لورود طوابير خمسة لكن   الصورة وتتعدد اأصوات في   

الحنننوار الفنننني  فننني خمنننق   أسنننهمج فننني التمننناهي منننع خطننناب المننننادج النننذ العننناني بنننرع   منننع أن  
المنسرم مع الواقنع المتخينل كمنا نمحنظ فني صنورة الخطناب لررنال الندين المنشن مين بالسياسنة 

 هم كانوا يستعممونت كوسيمة إقناع م مفة .إذ راء مسروعا  ؛ أن  
 يصنناحبت امتنناع فننني بعننض روانننب الصننورة , كننن ن   فضنن   عننن أن السننخرية خمقنننت إيهامننا     

قط )) أسنننمحة النننتهكم المسنننتنيرة الخفيننننة الخبيعنننة , الزاخنننرة بنننال مز والهمنننز والرمننننز العننناني يمنننت
احب )) التسنناق ليرعنل مشناهد  ذات فكاهننة تمتندُّ عمنى طنول الخيننال النذج صن (2)والتممنيح ((
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وليرعل الصورة   (1)ب حكام شديدة (( ت؛ حتى يسدد سهامت إلى هدف  وتعبير  المنطقي في فكر 
خصابا  لمذهن .المشهدية أكعر إم  تاعا  واا

    

                                                

 . 179انًصذر َفظه :  -2
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 توطئـة

َل تتياالعةتتيَبةتت  َأشتتل اَالعلتت ََالقرائتتيَلَلبةيتتعَال اتتحدَال تتتعيَلَال  تتر َ َ  بتت َ دعيَالستت َ يَ    
يست حع ََ ًَبة ئيتَاًَا يت َربح عه َهَالعةيعَأجزائَعنَ التمَ َالةصَلَبا َيع حَ َ ه سحرَفيَإط َري

َحفقَ داعي  هَاإلبداعيعَ.َعل َاشلَ  َ الاضاحنَالدالليَليَ 

اَشتتتلَ حاة ظ اهتتت َحهتتتيَ َ تتتتدا َالَحَللتتتةصَببَب ر يتتت َ العةتتتيََلشتتتلاَالبةتتت ئيَااعهتتتحمََر بطَ حي تتتَََ
لَلتتكل ََ 1بحباتت َ قياتتهَاتتنَعالمتت  َفياتت َبيةهتت َ  …َإط رهتت َالصتت صَباتت َ شتتسلهَاتتنَاستت تعَ

َاع  تتايستت حع ََ ًَفةيتتَاًَأصتتكَهتتكاَالاعهتتحمَتيتتزًاَ تتداحليً َعةتتدَأ لتت َالدارستتينَلََبح تتعهَديلتتحَر
َبشلاَع مَ.ََ 2بل ا س َحال رابطَالكيَيصلقَاةطقَالبةيعالةصَحيس حتيَكا هَانَصالاَا

َالاتتتحرَااستت سََََ تتدَ  تتي َاشتتل اَالبةتت  َفتتيَال اتتحدَال تتتعيإنَّ  َىَاستت قالاَهتتكاَالبةتت  َعا 
 دَالةصَالا رحضَة ً َفقطَلَباَهحَإل َج ة َالةصَيقداهَانَدالال َة يعَببَإكَلمَيَ 

دالال َمتدَ تلاهت َاق تديعَاةت خَالصطت  َفض  َ تحريَشتلليَالَيصلتحَاتنَداللتعَ.َهتك َالت
تتَلَحبهتتكاَي  لتتيَبةتت  َالتتةص 3ب تلاهتت َ  َأحَال اتتهَاتتنَحظتت ئ َحأدحارَقدَ مَالدراستتعَلَلاتت َيَ لَّس 

َ  بة َإظه رَالداللعَبش  َأب  ده َ.

ةيعَاضت اينَالقتحاَاإلبتداعيَا تً رًاَفتيَ جلي  هت َفتيَةعتسَف لبة  َالعةيَيس حع َبرت بعَ قَََ
ةات َ قتحمَلتكل َعلت َاست صدامَاللستعَالابدعَلَفتتب بَالرست لعَالَ قتحمَعلت َأست سَاللستعَحتتده َحاق

َف تاَال صييتاََ 4بفيَمحال َفةيعَلَحأشل اَ تريريعَ   لَحالَعل َأس سَال تحر َفتست َلَانَّ
ةات َ قتتحمَاتنَصتالاَبةت  َالتةصَبتًطر َ  َأَال  اتعَعلتت َةت  خَعتنَالبةت  َالة تيَبشتلاَ ت مَلَحاق نَّ

بداعيتتعَيا تتاَصبتتر َمتت ر َجتترىَاة ص بهتت َاتتنَمبتتاَاإلالق لتت َالعةتتيَالتتكيَي تت َالابتتدعَفيتتهَر ا َ
اَعبيترَأستلحبهَحبراعتتعَ تً ر َبهت َبات َ شتت ااَا  تجتريَ  تتديال َ َ لَحلتيسَلتهَإال َأنَيَ َالابتدعين

يَللتتتةصَلَحهتتتكاَاتتت َيستتت  َالشتتتلاَالبةتتت ئعليتتهَاتتتنَعة  تتترَبة ئيتتتعَ   تتت لقَفياتتت َبيةهتتت َل لتتتحنَ
َدراس هَفيَالابتثَااحاَ.َالبتثَل
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عل َالع تاَالتلت ئيَفتيََا لهَ  شالسرديَلبةيعَال احدَال تعيَلَالَاحيس  َلدراسعَال شلَ َََ
َالابتثَال  ةيَ.َ

َالبتثَفيَالبة  َالة يَببَيشااَطرائقَ ةظيمَحتدا هَََََالداصليعََََ حفضاًلَعنَكل َفإنَّ
َي َالبتثَ.الدراسعَبي ةهَفيَ ة َليجَ لَحهكاَا َس َ َ 1ب  
َ
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 المبحث األول

 البناء الهرمي لمعمود الصحفي

قييما عر لع يي  ع فايلعفاا طمًييالماا   رلمييا  عرقاريي  في  طاييال عرف ييل  نيي  لعميي  عر يييت  عر عمي  ف     
ُ   عر عيي  عريي   ييت  ري يييت  عرصييل     لتصيي ا فمييا عريييا ص عرصييل م    تنييت عرلعييا  عر لييي      ص 

 . نلفاا صل ماا فعًح عري ميعات عأل يتلم  ي  خالرا

يييياا للثمييييياا ر تعيييييا      ملفًييييي تميثييييت ع يييييفملا  نعاصيييييل عرلعييييا  عر ليييييي  ري ييييييت  عرصيييييل   ني 
يا مفا ت ي  ععفظاا لم  لي   عريعو تععف ا يا   تيي   ))  ا عريًيت    تن ع يا م ف ن  

مؤ   تظم   عاللفتع  فًالا  (1)عاللف اع لا إل لعك يا م ت  لم  تل عفا ي  فلعلا لعا   (( ا  ث  
 ا عر الر  عرعصم  . ن  فتجم

ا ه تايي يا عييليي   لعف يياع )) عرلؤميي  عرصييل م  ريًيييت  عريقييات عر يييت   نيي  عرفيي  ف    ييت  تر     
ل فيتق  يا عرلعييا   رفخيييك عرايي ت   تال ييميا ط   فانيميي  عريًييت  عر الرميي  فييؤا   (2)عرفللميل  ((
 مفال ا تيليتالف ا عري عتم  .عر ع  عر   

عراييي ي  ري ييييت  عرصيييل   )) نييييالا علف المييياا لار لجييي  عألترييي    فل يييا  طعفاجمييي  عرلعيييا  تف  ييي      
صماغفا يق لص عريللل   تيتنلي  عر افي  تلا ي  عرصيل   عأل مي  دت عأل مي       عرصيل   

 ي  لمث عر الص عإلل عنم  تفلع ا عرفجلل  عري لفم  . (3)((

 لعا  عر يت  عرصل   م فع  طر  يؤثلم  :  ت   

عييا د ثييل دعييتعع عريقيياالت عقفلعليياا ييي  " عأل   عرصييل   " فيي     فالفييا فخفييي  عألتت : ))  ت    
 . (4)ي   اف  آلخل ((

(5)اعرثيييييييييييياع  : المقيييييييييييي  عرفع ييييييييييييمك عريعاقميييييييييييي  عرفييييييييييييي  فع ييييييييييييجا ي تعافييييييييييييا فيييييييييييي  طاالنييييييييييييي   
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 لعمود الصحفي مكونات البناء الهرمي في ا 

  ييي  خالر ييا   ليييا مايي ت مف ييت  عر يييت  عرصييل   ييي  ثالثيي  ي تعييات مع ييفح عر  ييت عر فييال   
لصييتلص  فيي  عريقييات  فيي  عر يييت  عرصييل    يييا م  تفقييا لعييا  عرييعو   ط  م   نييي  عظاييياا مف ييك

مح  رك فميا مأف  :  (1)ي  يق ي  تج ا تخافي  ناي     تفًت

 المقدمة   

ييييييتع       دت زعتميييييي  م   )) يق ييييييي  عر يييييييت  عرصييييييل   فايييييييت ييييييي خالا  إن     ي ِّيييييي   ل ييييييا عر افيييييي  ريًت
ز ايييت عريق ييي  خلييلعا دت ليي ثاا مل  ييئ ريييا مييت  عر افيي  فعاترييا   تففييتا   تنيي  (2)… ((ت  عر ييي

عرف يميييك نيم يييا   دت قًيييم  دت عر افييي  نيييي  دلييي  جتععليييا   دت خييياالص دت ف يييلص مفلعييي  عر افييي  
تع تما    تل رك ف   (3)فصار ا لارقلع يا ي  في ت عرعظل إل يثت عريق ي  نعصلعا مفصت لاريًت

 ف عانا تعرف ل  ني  يلفتمافا . عرقالئ إل

 الجسم    

جيتنل عرييا ص  ا  ًي  )) تنيت م   (4) ص رات عرج ا ف اصمت عرل ث تعأل ر  تعراتعن  عريؤ ِّ يث  تم     
  دت عرلجي  عرج يا نيي  )) عأل ري    دت عرايتعن   تمايفيت  (5)عرف  ملفتم ا عر ييت  عرصيل   ((

فًيال  ني  ))  (6)ميا م ار  ف  نيت ه عرصيل  ((تعرللعنم  عريعاقم  عرف  مؤ   ل ا عر اف  ف
ف اصيييمت عرلييي ث   دت عرصيييتل عرلمييي    دت عرقصييي    دت عرياييي ي    دت عرقًيييم  عرفييي  مالل يييا 

تل رك م لض عرج ا فلتى عرعو عر الرمي  ت يت ييا مي تل لتريا تنيت  (7)عر اف  ني  عرقلع  ((
 ريعو عرصل   .عر قل  عر يت  
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  الخاتمة   

افي  يي  دنيا دجيزع  عرلعيا  عر ليي  ري ييت  عرصيل    تع يا )) ففًيي  لد  عر افي  ف     عرخ   
يت عرخافيي  نيي  )) خالصي  لد  عر افي  في  عرلي ث فتفاي (1)تخالص  يا ملم  قترا ريقلع  ((

ييي ا ((  ييييا فلفيييت  نيييي  )) عر ليييلص دت عريتنظييي    دت  (2)دت عرقًيييم    دت عرياييي ي  عرفييي  م ًل
ت يث يي  تليي رك ف  (4)نييي  عصيح عرقييلع  ييي  قلييت عر افيي  تقيي  فاييفيت   (3)((خييلج ل ييا عرل يي  عرفيي  م  

 لالغ  لعا م  ف فقل عر الر  ي  خالر ا ؛ رفيثمي ا فياا عرعو تيؤ ى عر اف  .

ح  . يلي  فلم  يليت  نزت ت    لي  ري يت  عرصل   لاريخاا عآلف عرلعا  عري تعات مًت

 
 ل ث                             عريق ي خلل دت                                 
 ف لص دت خاالص                                   
 قًم  دت يا ي                                    

 ل ي  دت يثت دت فصلمح                               
    

 عرج ا              عأل ر  تعراتعن  تعرلج                                       
 ف اصمت عرل ث تعرقًم  تعر  لص   

 طجال  عر اف  ن  د  ي  عرقالئ 
 

   (5)خالص  لد  عر اف                          عرخافي                                    
   (5)عرخافي 

 عر للص دت عريتنظ  دت عرل ي  عرع ا م 
 عصمل  مق ي ا عر اف  ريقالئ
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لا عري فييي ت     _  ييييا م ييييما  . يليييي  فلمييي  يلييييت  نيييزت _ لعيييا  عر يييتميثيييت نييي ع عرلعيييا   
عري   ففي عخت ي تعافيا ل  يت   عرلعيا  عرفياا  عو عر اع  فجفل ف  طاال عرلعا  عر ليي  تظتعنل

  .  مأف  ليقالل  عو عر اع  عرصل    يا  رك تمفًح عرق لص عر فالم  عرعاًج  نع ه  
 
  بناء المعتاد التامال   
عر ييت  عرصيل     فأصيلح ي فيا عا نيميا ؛   قل فيا عرفجللي  عرجي مي  في   فاليدلعاٌ  فعي  تنت    

 تعييا ميثييت فلع ييياا ي لفميياا فتعلثفييا عألقييالا ييي  عألجمييات عرصييل م  عر ييالق    تمعييياز نيي ع عرلعييا  
عرخالصيي   مج يييا ي فيي الا   )) لي عيي  ع    ييييا فيياا ت  صييل عرلعييا  عر لييي  فمييا تلايي   لفييتفل نعا

  ف ييت (1)فيي  عرع اميي   ع ييياا   تديييا عراييان  تعرف اصييمت تعريقيي يات فف ييت   ييالق   ريي رك (( فييأف 
المخييلج نيي  خصييا و لعييا  عر يييت  عريف ييال  نيم ييا   طال  ييي  ل ييض عرفلييتمل عريي   مفخيييت 
         نعاصييييل عرلعيييييا  جيييييلع  عرفالنييييي  عري يييييت    تملعنييييي  عر افييييي  فييييي  نييييي ع عرلعيييييا  لفييييي  عرفيقييييي   

يلققياا يف ي  (2)اا عرقالئ تال مالع فًيترا لي لفي  عر يل طال في  عر قيلص عألخميلص ((في)) مثمل عنفي
   عرفاتمك    يا  عييح  رك ف  قلع ص عرلعا  عر لي  عري فا  ف  نيت  عر اع  :

  (3)درس في النحو 
)) ف  تقت يل ل ي   لع فعا عاللف ع م  نلفعا ني  مي  ي ييا عري ي  عر للمي  عأل يفا  عرايانل    
ًل عراا   لليا عهلل لأ   ي ل ص " ق  " ن  لل    تن ع عرلل  م م  عرفت م  تعرفلقميك ط ع خ

يلم يا  عر ييلعك  يلك عر  يت عرياًيي   قترعيا فيي  عر ما ي  _   يا ا عهلل اييلنا _ " تقي  علفييت عال
 ييلك   ألعييا لي ث لصييت تدصيلح ديييلعا تعق ياا   ديييا ط ع " ف  ييت عالليفالت نعييا يؤ  ي 3002نياا 

ييعر  ييت  ييعريًييالع فم ميي  " عرفقيمييت " د  نيي ا عرفأ يي  ييي  ليي تث عر  ييت   فللي  ا ال ا مفلقييك تللي 
"    3002مفلقييك    قترعييا نا يياا نييي  عرجيييي  عر ييالق  " تقيي  م ييا ل عاليلم ييا   عر ييلعك نيياا 

 ف  ت عري ا لص نعا غمل يؤ     تر رك قات عرعلاص لأ  " ق  " ف م  عرفقيمت يع عريًالع .
ن ع عرلد  عرعلت  ف  عرلل  " ق  " نت ييا مؤي  لا دعصال عري ل ي  عرلصيلم   تدظ  لأ    

" قي  " ييع      ديا دعصال ي ل   عر تفي  _ نيي  ييا دظي  _ فميلت  لدمياا وخيل   تمقتريت  ليأ 
فؤر  زيعاا   تر يا في   ريك لجج يا عر قيمي  تد ياعم نا عال يف يارم    تعألييل عري يا في   عر  ت

ام  عآللع  ليم  عري ل يفم  " عرلصيلم  تعر تفمي  "  يا   رميت نافمي  تلمتمي  ني ع  ييا   نيت ع  فلي
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ف لمي    دغعييتع ل ييا  لح عرعلييت تفي يي فا   تفل ييتع رعييا فلعثيياا الم يياا تييف يياا تي ميي عا   تعألنييا ييي  
 تفمياا  عرفألمخ را مي  ل رعيا دمي  لا ثي  يخيي  لارايل    فييا ع ييع ني  لصيل  خاي         رك ف

لمع ييا نيي  فانيت عرخليل ط ع  ييا  عرخليل جيييي  طال  ل  مي  ل يل  " عرخييال  " تريا ماييك  ييلعلا 
ييل ع  ييا فيي  عر اييال ل ييل  عرخييال  نييي  نا   عرًيييمل  ميي ف يميي    ترييا ع يييع نيي   ييتف  فج 

ا   تدت ييع ف ييياا رللميي  عرف لمييل تعرييلد  تعرييلد   ا د ثييل  ميقلعاميي  يع ييعريفييأخل   تنيي ع م عيي  لييأع  
 عآلخل .

رعييييا عرلقييييا  فيييي  عألفًييييت ت ماييييتت تمقت عييييا طريييي  عر ما يييي  تييييي    نيييي ع عريجيييياط   عر ييييالا فيييي   
يلاًيلفعا عرعلتميي    لميث عاييلعا  يي اا لييأ   " قي  " يييع عريًيالع ف ميي  عرفقيميت   تيييع عرياًيي  

ر رك ل ض عأليثي  عري فخيص  نلل عرعو عرفيار     "  ف م  عرفت م    تي  عري م  د  عًل   
 مقفييك مقفيك عرييثيت  ط ع قللت عر يت يع عرللح عرتاع    تقي  ق   …نزمز  عرقالئ عر لما 
يييييت  يييع عرييثييييم    تقيي  مقفيييك دنييي ع  عرل تييي  ط ع  يييييت  عرلييلح عرييتاع  ط ع ن   ي  ييا تقييي  ن 
ييييت  فقفييك عرل تيي  ط ع  خالجيياا  ييع دني ع  ا   تقيي  مقفييك ي ييلت  يج ترييت  ط ع ًيلاتك ن 

مقفيييييك ي يييييلت  يج ترييييت  ط ع ًييييلاتك فلف يييي   ييييي   عل نلييييا ص ل يييي  د ع  عرصييييالص   تقيييي 
لت لار ييت ييع قيتعت يف ي  ص عرجع يم  يفلجيياا   يعريالتلات عرلتلم    تق  مقفيك ييثيت  رت ف  

دت نايالا ف  ال   دت  ا قاا راالع  دت  ع اح  ايالع   تقي  فقفييك عرقيتعت يف ي  ص عرجع يم  ط ع 
يييي  عريفلي ييم  رالعفخاليييات   تقييي  مقفييييك  ييا  جملععيييك ييثيييياا   تقييي  مقفيييك يج يييتت ط ع  عيييت 

قفيييك اييلا لفييت ديلم يي  مالعفخالييات   تقيي  ل ط ع  عييت ييي  عريفلي ييم  ريقاا يي  عيج ييتت وخيي
 فياييي  دياييييا دت تلع ه دت فلييياتت عجفميييازه ليل لفيييك   تريييت ف يييلت د  ف يييت  طع ييياعاا ي يييفتلعا ال

ل عنافا فق  مق *]   ع [م يت يع د  ال    لت مف لع فيك قافت ياي تك في  عتعمياه طر  للتثا تع 
  عأل ييلا  عر يار   ريقفيت   فقيي  ألعيك دصيللت   يا ص ييي    يا عت عرليي    تع  ع رييا مفيتفل د  يي

فيك در اا يزلتن  دت  مالعت ي خخ    تالل  لأ  دفًت ا   دعصلك لا نزمز  عرييتعا  فق
فيك تال مل عر لما   ل اظاا نيي  لمافيك   نيت د  ففيلك  يت اي   ت يت دييل ت يت نييت   تفييزا

م  فانت ي يتا دت يج يتت   ت يت  فيًي  دمايياا ويعي   كف ا له رمالا تع العا   تنع نا ر  فقفي
ف   علك ففأيت عريا     تل   ا لم  فقا  م ثل عرعاح ني  جثفك يمفاا فمقتريت  : رقي  قفييا 

 " .عرجتع 
 يييييييييييييييي

 ] يتفرغ [ .نعم انصواب *
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د  ف تعييتع قيي  ع ييفتنلفا ع ييف يات عرلييل  " قيي  " يييع عر  ييت عرياًيي  دلعييا   عرايليي    دلجييت    
  ف ت ي  د  ي  ؟ ! (( .… تعريًالع 

لت عر الريي  عرلعا ميي  عرفيي  ف ييت  قييلع ص عرلعييا  عري فييا  ري يييت  عرصييل   نيي  عرخصييا و  ئفعليي   
جي  ؛ ط  ع  فتع (1)عرعصم  ف  طاالنا   ف   عرقار  عإلناليي  عري   مفاي ت عر ييت  يي  خالريا

نعاصل عرلعا  عر لي  م ي  ن  ع فم ا  عري ا  عر الر  عر   مت  عر يت  عرصل   فق ميا  
  يا  ميل  لعا فميا مأف  :

  
 مة _ المقد1  
تفل د عريق ي  ي  قترا : )) ف  تقت يل ل ي   لع يفعا عاللف ع مي   تفعف ي      " قي  " ف مي     

عيييتع يييي  عريقييي يات مثميييل عالنفيييياا   ف يييت م اييي  عرفقيميييت ييييع عر  يييت عريًيييالع (( ت )) نييي ع عر
ماف يا رييا فعيياز ليا يففار (2)عرقالئ يي  عري يتييات ييا م  ي  رفللميك اي مفا طري  عريزمي  يع يا ((

خليييل نييي  يفلعميييات  ييييات جيارمييي    ف يييلض ي يييأر  علتمييي  ف   عرجييمييي  يييي  عيفييي ع  لعيييا     
تعر يياع  ج ييت … ((  يي  عر للمي  ي لفمي  فييارخلل مفًيح فيي  قتريا : )) نلفعييا نيي  ميي  ي ييا عري

لمت نيميا لميث عقيت ي يل ص يي  ي يل عت عرعليت   رميفقيو عري لف  عر   م  ي  عري يا عر ايش 
 خاا  عري يا ني  اتت عر يت  .

ع  ن ع عإلخلال عرقًم  عرف  قاا نيم ا عريعو   يي  خيالت ع يفثيال عر ياع  ق  فتعر ت جل  رت    
ثميييييت ر يي ييييا لجييفيييييم    عألترييييي  قتريييييا : )) تقييييي  علفيييييت ف ييييلص " قييييي  " عرعلتمييييي  تع يييييف نا ا عرفي

(( تقييي  لقيييك نييي ع عريثيييات تظم فيييا عرعلتمييي    إلفا ف يييا " قييي  "  3002عاليلم يييا  عر يييلعك نييياا 
((  ييل  فلييتالا  3002عرثيياع  )) تقيي  م ييا ل عاليلم ييا  عر ييلعك نيياا  عريثييات   عرفلقمييك   طال د   

  عرلعا ميي  ري يييت  عرصييل      يييا فيي  عريخاييا رتجماا فيي  عر الريي  عرعصييم  فيي   ييت عألجييزعمت عميي 
 عرفار  :
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تع عري لف       خلل ع ف نا            عريًت
                          

 علفت       فلقمك                                                                           
 = يييي ييييف لص ق  +                                                                

 م ا ل        فقيمت                                                                             
تع عم      رتج  مت قًم  ع فا ا م         عريًت
تناا ي لفماا تنت ف لص " ق  " عرف د    عال ف نا  عرخلل  ط ط      ع ف نانا عر افي  يي   ى يًت

 …الا خاالا عري لف  طر  خاا   ما  ت ع فا ا ه يص عقاا ريخلل يلت  د فا ه   رم يثِّ 
 
 _ الجسم 2   

 تمعف يييييي                عرييييييلد  عرعلييييييت  فيييييي  عرلييييييل  قيييييي  لييييييأ    مليييييي د عرج ييييييا ييييييي  قترييييييا : )) تدظيييييي      
عرييعو  ز  عريي   فعيياا لييا فلييتىت يلف ييز عرلعييا  عرعصيي   تعييا عرجيييث ييرقيي  قفيييا عرجييتع " ((   تم  

نيا   تني  نعاصيل ريا فيل    نعاصيل ثاعتمي  تريفت يع في  طملع  اعر الرم    تنت )) يجيات إلًي
 . (1)يجيي  ف  عريق ي  ((

تمقتا عرج ا ني  عرفلفم  عريعاق  عر   فف ك ي تعات عرلعا  ي  خالرا   رمخيك ععفظاياا    
فيي  لفق ميييا   فًييالا نيي  دليي عث عرفيا ييك عرلعييا   ي لفميياا فيي  د ع  عرخلييل عريي   م عيي  عر يييت  

نلا عر يت  . ط  م لض يا فلف  ي  خال  لم  عري ل فم  عرلصلم  تعر تفم  ف  ي أر  " ق  
امل طر  ثلاف ا عإلع ياع  عري   ال م فيز طري  لمياح عالخيفال  " تيا دل ثا ي  دل ا   لًالم  ف  

  فيياالخفال  ريي م ا ال م  يي  فيي  عرييت  قًييم    مقيي  نعيي  ليي ت  عرييلد  تال مف يي عه طريي  لييتعا  
ف يت ميؤ   طري  عرقفيت    في  عر ييت  _  ييا   يل عرع ح   ديا عرخال  ف  عرتقيت عرلاًيل _ 

 تل رك مق ا عر اع  صتلفم  :
لار فك عر ع    ط  ع فتل  عرعو لعيا ه  زعخلص) عرلًال  ( : تن  صتلص  صتلص عرياً    

 ي  عر الر  عرف  فًيع ا عرج ا لمث م لض فجيمات عرياً  عريالك . 
ت نييي ه عرصيييتلص ثميييي  عريييعو عرييي   قييياا نيم يييا لميييث يث يييصيييتلص عرلاًيييل ) عرلج ييي  ( : تف     

صيييتلص ت يييالقف ا   تعرفييي  خيقيييت عالعفقيييا  عرييي   عيييييح ي عييياه يييي  خيييالت عريقالعييي  ليييم  نييي ه عر
 ع فجال  قلع م  رلعا  عرج ا . 

                                                

 . 192األصانية انفُيح في انتحرير انصحفي :  -1



 لعمود الصحفيالبناء اهلرمي يف ا           األوَّل                                  بحُثالفصل الثالث :امَل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 122 

يياا فًيا ماا يييع " عرخاييا      فًيالا نيي   رييك   في    ف اصييمت عرليي ث دت عرقًيم  فًييي  نًل
قيييت يفلعماف يييا ؛ رمصيييلح لعيييا  ج يييا عر ييييت  ل  عرلجييياج  " ليييم  عري ل يييفم    فجيميييع عألل يييا  خ  

تعرليلح عريتاع  تليار  ح تليم  عرل تيي  تدني ع  ا يصتلعا ر  ت عرقفيت عرفليا ر  ليم  عرييثييم  
 د  :… تلار  ح 

 عرقفت                         
 عرييثيت                 عرللح عرتاع      
 
 دن عؤنا                          عرل تي     
ييي  جييلع  فلعييا  عرج ييا دقاييي  عر يياع  نييي  عال ييفقلع  عريعاقيي  رجيمييع عاللفييياالت رمعف يي     
 .تعقع عرطر   رك 
 
 _ الخاتمة  3   
؟ ! (( تني   د ي ي تفعف ي       ف يت يي  …    فل د عرخافي  ي  قترا : )) دلعيا   عرايلي     
د  ف يييت  عيفييي ع عا ريق يييي  تج يييا  ت عرعفمجييي  دت عر ييي   يييي   فالييي  عر ييييت    رييي رك اللييي   يث ييي)) ف  

  لعمي  عريعو   رم يت  ريلف يزه عأل ياح عري   عرخايال  في فار اع  مظ ل عريخفلئ (1)عر يت  ((
قاا نيما نيت ه عرصل   تنت عرلل  " ق  " يع ييا دتنيز طرميا يي  ف اصيمت فخي ا عريًييت  

 عر ما   تعرثقاف  تعالجفيان  عر   د عه .
 ييا  تر ع ا ف  لقمق  عأليل عقي  ريتعقيع عر ما ي    لأع  ا خافي  ف يميم متنا تلعا  عرخافي     

تع عريالتح لم  عأل فا  ر ا دل  ) عريعف       ا  لقمقم  ف    طر  ي لف  عرفجات  يع عريًت
   تف ا ي عانا . ( تعراال  ) عريخاالم  ( ي  لمث طفياا عرل ار  

   :لعا  عرفاا   ت يا ف  عرا ت عآلفتل رك ففا نعاصل عرلعا  عر لي  ف  عر   
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 عريق ي    ف لص " ق  " 
  ع فا ا   ما 

 
  

 عرج ا   عرخال  عري لف   
 عرخال  عالجفيان  

 عق  عرف عنمات عر يلم  ريخال 
 

 عرخافي  عرفجات  عري لف  
 عر نتص طر  عر  ا

 
 
 
   
فف ار  جيارم  عرلعا  ي  خالت عرفالن  عري ت  عري   مقمييا عر ياع  نيي  ي تعيات عرلعيا  تق   

  يييا  يتج ي  رلعييا  عر يييت  عرصيل    يييا عييييح فيي  رميي  عر ليي  عرفيياا   ط  ف يييت عريلؤى عر ال
 عصتو عر اع    يت ه عآلف  :
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  (1)!الحكومة جرايد   
غيت  ت ن   فالي  عرفلقمقيات عرصيل م    تف ل  )) يع  طل ى نالص  ع  لارفياا تعر يات فتق     

ميييت تاييي لت طرييي  نيي ع عر ييي  عرجي فقلمليياا طرييي   فالييي  عر يييت  عرصيييل   دت عريقارييي    تقيي  عايييفقت  
ييا فخي رع  قي لف  ل ي  را تقتعني ه   تلل  ر عع   عت خا  اا   فللييا ع يمت دصيت لارلعم  طرما   ت 

ن ع عالعقاياع عراتميت   تييع ني ع جازفيت تليييت دتلعقي  ت يايملف  عرخاصي    تفتج يت طري  
يتع تريا دنميئ ع  ي  يعاق  لا  عري ظا تيجيع عر يمات   تفجأص ف     لت دعع  يي  غميل يًت

نيي ه رم ييت نقليي    تلاإلي ييا  د  ع ييفايع ولع  عرعيياح لييتت ايليياف ا دت  لقمييك   تر يي   أل  ف
ديعماف ا ي  عرل تي  تعرللريا  عريقليم  ل   د  دصللت قًم  عال ف  ال ي  عريتعاعم  ن  

تميجيأ طرم يا د  طناليي  في  عر ًيا مات تعرجلع ي  نعي يا ال ايلاف ا عري فقليم    ايا    جي عا   
تناا   دت ف لص فلقمك ! مج  يًت

ع عرعيياح نييي  عرف ايييت ي يي    فقيي  دتلييت ر ييا نمييأف  اييج    يظ ييل  عر يياا م  عرلقمقيي  رييا م  يي   
ييتم    دععيي  دقييل  يييا د ييت  طريي  طلنييال  يفع ييل دت نجييتز خييل    يع يي   طريي  صيييل   عر ًت

 مفيفيع لاريماقي  تعرلل يي  تلمتمي  عراييلا    تريا فعقي ع  ييي  فييك عرتلايي   يتى نتميي           )
عريتعاعيييت  يييي  ليييتر  تف يييالقتع رييي  ال   جي ييل  عرصييلاح (   فليجيييل  د  لف ف يييا لمييي   لفييي  ف  

عرصلاح ن  جلم ص عرل تي    ني  عرلغا ي  طنالع ا نالعت عريلعت     ا ظعاا يع ا د   لآلع   
دغي  عرعاح يثي  ال فج  فلقاا لم  عرل تي   دع ا جلم ص عر تر  ترم ت جلم ص عرل تي    تر    

 تر    تني ع ال م عي  دع يا ملليت  عرل تيي    تر يع ا يقفع يت  ليأ  جلعمي  عرل تيي  ) فعايل تعر
 دخلال يًلتا  ( ني  ل  ف لمل دل  عريتعاعم  !! .

 ت نع   لصمي   لملص ي  عآللع  مي   فصعم  ا ني  عتنم    دتر يا ني  دم  لات فجي     
لو عر ييييت تزميييا ص لعفييي  عريفقانييي م  تفييي  ايليييات عنفما مييي  يأرتفييي  فف ييييك لفيييتفمل عرخييي يات 

تي ل عت عرلصي  عرفيتمعمي    تثاعم ييا   ايليات ال فخييت يي  غلعلي  طري  لي  ييا   نيي  غيلعل 
لفع عأل الك عراا    تعرلتعجز عر تع لمفم  تعقي يا طري  عريعاقي  عرخًيلع    دت اييتت فاليي ص 

لا دمياا عرلاايا  ) مقصي ت  عيتل   عري علح عاللف ع م  لارف  م  تعر  تص عرافتم   يا  ا  ي يتالا 
تعل عت عرع ا ف   رك عر  ي   اعيت ) فييح تعيو (   دت يعيع عر ما يمم  في   عر  م  ( يع د   

ييلص في  عراي ل   تلخيال   ريك  23يتعقع عري ؤترم  يي  عرظ يتل نيي  عر ًيا مات د ثيل يي  
الميم    معيال   تفي  ي 2يالميم   معيال تال مزمي  نيي   6مفا ف لما عريخيار  يلي ياا ال مقيت ني  
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 دغيييل    ليييات ف يييلعل عريخار ييي    ميييفا ف لمييييا لييياريلي م    طرييي  وخيييل عرايليييات عر لملييي    تر ييي   
نيا   فلفي   عر تاي  تعر ليا ص   يا  ي فا   نت يا د رت لا  م ص في  عر يفم  يي  نيل   تدظل   

عرللرييا     لمث قارت : ) ني  دلتح ف ته درك   يا ن عيا د  ايليات   الميا عرل تيي  تال ميا
 دماا عالعفخالات ( .… لح علم  مجتزت  ي  ن عا 

ياللظي  رمياعي  عرفألمخمي    ريا فيل  نليالص ) دميياا عالعفخاليات ( نيي  ر يا  عرييلدص   ليت دعييا    
عر   دً ف ا ي  نع    جز  ي  يفايلات عرعال في  جلعمي  عرل تيي    ري ع عقفًي   عرفعتميا 

. )) . !! 
جيارمييي  عرلعيييا  عر ليييي  م يييي  نييي  عًييي  عرفجللييي  عر فالمييي  إلعفييياج عريييعو ط   عرل ييي  عر عييي  ر   

عرصل   نع  عر اع  ي  خيالت عرفالني  عري   ففيقياه ي تعيات ني ع عرلعيا  ني  الميك عاليفي ع  
 ريك عري ت    تال ميا نع يا ف ت  ورم  عرلعا   عت فقعم  عال   ي  في عنمات عريعو تعريلي ع   

ك عريييلدص ماييمل طريي  ع ييفم الا عرتعقييع تع   دًيي   نيمييا عري ييز د    ييا  عر يياع  ييي  خييالت ف يميي
عر ع  ؛  رك إلنال  عري فتى عرجيار  ف  عرعو   ف ت لم  مفل ث ن  ر ا  عريلدص ملم  د  

لعيا في  عر يعتعت عرفي  فيم يا دت في     عيف  ع  ت  مقيتت : ط   نيي  عرل تيي  فل عيا دمياا عالعفخاليات
ا لاراي   طال دمياا عالعفخاليات تال في  ل عراي   طال في  غملنا تن ع م ا  د  عرل تي  ال ف يف

 فميا مأف  : ا عييل ن ه عألماا . تع فقلع   رك
 _ المقدمة 1   
تفتج يت طري  يعاقي  ليا  تفعف ي       فل د عريق ي  ي  قترا : )) يع  طل ى نايلص  يع      

يتنا ل ايالص (( تعر   عيلظا ف  لعا  عريق يي    د   عر يا عري ظا تيجيع عر يمات ع  ملي د يًت
ل  ل يع ا فخفزت ي اف  زياعم  ي يي  يي  لمياص عر افي    تف  ع عت عقفصا  ر ت    طال   (1)ف لم م 

ت فتا ي  لالني  ففي عخت يث ين  فجللفا عإلل عنم  فًالا ن  عرل ي  عرفي مي   عري   ففخي ه   ط  ف  
… ظم يي  عرفألمخميي  لارج يا عرعصيي  تف ييت  ليقيي  تصيت لييم  عرياًي  تعرلاًييل   يؤ مي ا عرت 

عرفلقمقيات فيال م ف   ا  ا   ز  ع لص عريفيق  ني  دع  ت أ  عر اع  عفخ  يع ا ي خالا طخلالماا مل   
 ف  عرعو .  مجلماي  عرفلقمك عر    غلعل   
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 تعا   ف  عريق ي  فعقالت لماص عر اع  عرصل م   
 ياً  .فتق ت     ن         فال  عرفلقمقات                عر  
 ف لغت     طر        فال  عر يت  .   
 عافقت      طر       عرفلقمقات              لاًل .   
 
فعقيييا  لئ ريفال يي  عرليي ث عر فييال  ط  م ع ل ييئخ  عر يياع  فيي  نيي ه عريق ييي  عرليم يي  ايي  عرقيياتفييت     

 ا .لم  عرفلقمقات تعرج ا ن  طخلال عريفيق  ن  فلقمك مجلما ف  عر يت  ع  
 
 _ الجسم 2   
تع    مل د عرج ا ي  قترا : ))    تمعف      وخل عرايليات تفجأص ف   لت دعع  ي  غمل يًت

فل يييي يا عخلييييل نيييي   فالفييييا  فيييي  ج ييييا عر ييييت  م ايييي  نيييي  للعنفييييا عر عمييي عر لملييي  (( تعر يييياع  
ً    ريك لف اصيمت عرلي ث لميث عرلغلي  عرفي  قا فيا ر فالي  فلقميك ج يفيا مفع ا ي  عرفلقمقات ن

تع !!   غما  عريًت
ج ييت لعيا   (1)عرفيا ك تعرف لج ف  عالعفقات ي  خاالص طر  خياالص دخيلى ((ت في)) عرتل ص    

عرج يييا عر ليييي  ييفييي عا طرييي  ع امييي  عر ييييت  لميييث ع يييف ن  فميييا عر ييياع  عال فل يييات عإللييي عن    
تع   يتناا  تعرتص  عر قمك يفعقالا لم  دلتعت عر   عرخالك لمث ج ت عرللث ن  عريًت يًت

يتناا ت مي  ميجيأ طري  ولع  عرعياح   ثيا عيليظ  مفلي ث فميا ني  ليات عإلناليي  ط  ريا مجي  يًت
ييتن  د   عرييللا عر جميي  لييم  ولع  عرعيياح تعر عييتع  فًييالا نيي  نيي ه عآللع  نيي  عإلاييال عريًت

مظ  عرعاح )) د  عرصلاح ن  جلم ص عرل تي  ((   فيثالا لعا  عرعو ي  خالر ا  ت     ا  عرف  ف  
ع عرييلد  مؤميي ه عر يياع  فيي  قترييا : )) تر يي  دغييي  عرعيياح يثييي  ال فجيي  فلقيياا لييم  عرل تييي  تنيي 

تعر تر  (( تفًالا ن  ن ع مقتت ف  عرخافي  ر لالص دًاف ا دع ا :      )) جز  يي  يفايليات 
 عرعال ف  جلعم  عرل تي  (( تن ع يا ما  لفيا ك عرعو تيق يفا تخافيفا تنعتععا .

 الخاتمة  – 3   
فلييي د عرخافيييي  يييي  قتريييا : )) تر ييي  دغيييل  تدظيييل  ييييا  يييي فا   تفعف ييي      رييي ع عقفًييي     

 ف   رلظ  عرفعتمل  عرفعتما (( تفيثت عرخافي  غام  يا دلع  عر اع  طمصارا طر   ن  عريفيق 
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ف   ففيي   (1))) وخل يا فقع نيما نمت  عرقلع  تم فقل ف  د ناع ا (( دت لمت عرقصم  ط  عع ا
خلييال عريي   مصييلت طرمييا عر يييت  تييي  لمييث عرتظم يي  عر الرميي  ريلعييا  لمييث عإل عرعصيي  ييي  لعا ييا

عرفييي  ف ليييل نييي  نصيييالص عر  يييلص عرفييي  فعاتر يييا عر ييييت  لاأل ييييت  عرعقييي   عر ييياخل يقفللييياا يييي  
 : عآلف ت عرلعا  عر لي  عرفاا ف  ن ع عريخاا معر ما   تمي   فيث

 
 
 
 

  
                    خلال ن  د                                   
 عريق ي  فال  عرفلقمقات                                                 
   فال  عر يت      

         
 عرج ا                        خلالف صمت عأل                          

  فال  فلقمك ) ولع  عرعاح (      
 عنفلالم  غلمل   تولع يالل ات      

 
 عرخافي            عر اف  د  عرصلاح جلم ص عرل تي  لد                    

 عرختض ف  قي  عر ما  
 ط   ني  عرل تي  د  ففلك عرعاح دماا عالعفخالات

 ف  غملنا ل ا تف  ع  
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 المبحث الثاني

 البناء السردي في العمود الصحفي

ؿ البنػػ ا الدػػردم م ػػ ين اًػػهياي ن متمػػ ن ع ياكدػػؿ البمػػكد الاػػنية بارني اػػ  الينيػػ   ثػػراا مث ػػي     
… اهانػز ا لايػ  إبداليػ  ينيػال ابػؿ الاكااػؿ مػف   لتػ  اف آلي ت البن ا الدردم بنيا  ع إذ 

 ل اػػػ اص الديليػػػ  لاػػػػنص همػػػ دل انػػػػة با ًػػػػيكالابػػػرؼ لاػػػا مهكنػػػػ ت ال طػػػ ب الدػػػردم 
الدرادػػ  إبػػػراز ميػػ ريـ الدػػػرد كنػػدكد  كهًػػػؼ لامضػػ ميف الاػػػة ينماتػػ  البمػػػكد ع لػػذا ا ارنػػػت 

 إمه ني  اكا د اليبؿ الدردم اة البمكد .

 رد ـالس     

يبنػػػة الدػػػرد لاػػػ ن   الاػػػدا ؿ كالااػػػ ب  سس دػػػرد النػػػديث يدػػػرد  دػػػردان ع  م   ياػػػ ب  ببضػػػ     
ع كلبػػػؿق مر ربػػػ  الديلػػػ    3سع كالاػػػكالة ع كايااػػػ ؿ  2سع كيبنػػػة هػػػذلؾ   ايادػػػ ؽ  1س ببضػػػ ن  

باػػف لمػػ ؿ اأدبيػػ  ي  ندػػ ـ اػػة إطػػ ر  اأاكايادػػ ؽ الػػذم الااكيػػ  لػػػ س ليظػػ    الدػػرد   ب لااػػ ب  
 لف اكاًج بن اة يرابط ب لمبنا الااكم .

ػػ ن  كالدػػرد ااػػط ن ن   سس هن يػػ  لػػف م مػػكع الهػػ ـ الػػذم    كرػػك سس طريرػػ    4س   ي لػػؼ ناق
  6س ك رػػػك الطريرػػػ  الاػػػة ا بػػػرض ايتػػػ  اأنػػػداث لرضػػػ ن مدػػػبب ن مام دػػػه ن   5سالرػػػص الركااػػػة   

 .  7سإذف رك سس ابؿ كلماي  إنا ج النص الدردم    ا لدرد  

 مػ  لاػـ الدػرد س الدػردي    اتػك سس الباػـ الػذم يتػاـ ب لناػكص الدػردي   يقػ ن هػ ف ًػهات  ع    
كدكاا  ه نت  دبي   ـ غيػر  دبيػ  ع  ااػي   ـ غيػر  ااػي  ع ليظيػ   ـ باػري  ع همػ   نقػ  

                                                

 . 227_  226/  1كتاب انعٍٍ , انخهٍم تٍ أصًذ انفشاٍْذي , تش يٓذي انًخضٔيً ٔإتشاٍْى انغايشائً :  -1

 .  131/  2شب , يادج ) عشد ( : ٌُظش : نغاٌ انع -2

 . 157/  3تٍ فاسط , خ عثذ انغالو يضًذ ْاسٌٔ : ٱٌُظش يعزى يقاٌٍظ انهغح ,  -3

 . 16األعهٕتٍح , رٕصٌف يٍشال ششٌى :  اخدنٍم انذساع -4

 . 9قضاٌا انشٔاٌح انضذٌخح , راٌ سٌكاسدٔ , خ  صثاس انزٓى :  -5

 . 34ٔصيٍهّ , خ  َٓاد انتكشنً : ٌُظش : عانى انشٔاٌح , آالٌ تَٕٕف  -6

:  انعالياخ ) انغًٍٍٕطٍقٍا ( , داٍَال تشاَذنش, خ  أ.د.  شااكش عثاذ انضًٍاذ عهى  يعزى انًصطهضاخ األعاعٍح فً -7
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لاػػػػػػػػا  كالػػػػػػػػد                   ميػػػػػػػؿ  يضػػػػػػػػ ن إلػػػػػػػػا الارهيػػػػػػػػز لاػػػػػػػػا الكنػػػػػػػػدات الدػػػػػػػػردي  الاػػػػػػػػايرة ع كهػػػػػػػػذلؾ ي
 .  1سالنبه        ا ركمي س ك

دس الاة يرـك لايت  كم  ياباؽ كادانب ط اأ الرصسس دراد   ؼ لاـ الدرد هذلؾ بأنق بر  ي  ك    
ال طػ بة  ايناظػ ـإ رااػة لػف سس  اتػك يبنػث بًػهؿ    2سبذلؾ مف نظػـ انهػـ إنا  ػ  كااريػ    

ليابػػرؼ لاػػا مهكن اتػػ  كدػػم ات  اأدػػاكبي  هكنػػ    سس ي بنػػا   3سلألنػػداث اػػة دػػي ؽ البنيػػ    
 .  4سبمظ رر ال ط ب الدردم  داكب ن كبن ان كديل ن   

ع   5سلاػا ذلػؾ ل ػد لاػـ الدػرد سس آليػ  منت يػ  نديثػ  لمب ل ػ  الناػكص اأدبيػ    كبنػ ان    
ي ايات  كط ببت  الهاة الب ـ   رد  هكن  ي   انط   ن مف   6سـ سس لاب نث م دة  اي  اة ا  ندت  ًك

 مف اكاًج مهكن ا  كاؽ نظ ـ مبيف .

ص ب دػػػانب ط الرػػػكانيف لاػػػـ الدػػػرد اػػػرع مػػػف الًػػػبري  سس كرػػػك الباػػػـ الػػػذم ي ػػػا ي   ككالدػػػرد   
أل نػػ س اأدبيػػ  كادػػا راج الػػنظـ الاػػة انهمتػػ  ع كالركالػػد الاػػة اك ػػ  بنياتػػ  كانػػدد ل  يػػالدا ا

 اًػهؿكالبنػث اػة البنػ ا الدػردم يهًػؼ لػف الريمػ  البن ايػ  الاػة ا  7س ا اات  كدم ات    
  ث ثػػػػ اضػػػػ ارًػػػػهقؿ البنيػػػػ  الدػػػػردي  لا طػػػ ب ع مػػػػف مػػػف  ػػػػ ؿ دييت الػػػػنص ع نيػػػث سس ا  

رت اػة البمػكد الاػنية همػ  دػيناتة ك ػد اػكا    8سركم ع المػركم لػ    مػمهكن ت   الراكم ع ال
 لذلؾ البنث .

 العمود الصحفي نصًا سرديًا    

اػة البمػكد الاػنية كادػاب نا  ب ل طػ ب الدػردم ع  الرػصينطاؽ الار دن  باكار لن ار    
 كمهكن ا  مف زاكياة نظر رم   

 مدامي ن بذلؾ إاا ا الرراا ع ةلبمكد الانية يمااؾ  ا اص النه  هكف ا األولى  
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 .  105و :  2005(  14انتهقً  ٔاالتصال ٔانتفاعم األدتً , عثذ هللا إتشاٍْى  , يزهح حقافاخ , ع )  –انغشدٌح  -3

 . 9انغشدٌح انعشتٍح , عثذ هللا إتشاٍْى :  -4
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 . 283انشعشٌح : تضفٍتٍاٌ تٕدٔسٔف , خ  شكشي انًثخٕخ  ٔسراء تٍ عاليح :  -7

 .  106انتهقً  , ٔاالتصال ٔانتفاعم األدتً :  -انغشدٌح  -8
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لي اؽ ا لاي  المً ره  مف   ؿ ان كل  سس اي ايؿ الندث ع  ك الاكرة النيػ  ع  ك الراػ ع 
 ا ع ان ػد بأدػاكب دػردم بن ػ  1س ك المًػها  ع  ك الرضػي  الاػة يطرنتػ  اله اػب لاػا الرػراا   

تػػػذا سس اابػػ رل الاػػنؼ ع كيظتػػر الاػػنييكف مرػػػدراتـ بك    لػػب الرػػص مػػف  بػػرز مدػػام ا  ع
 .  2ساليني  كياي كاكف اي كا ن هبيران اة اي غا    

 بنياػػ ااكا ػػد اػػة   3ساػػسس البمػػكد الاػػنية ب لريػػ س إلػا  نػػكاع المرػػ ؿ  ًػػب  ب أ اكاػ       
 . الدراد  دانبان نداث ًك كص كنكار هم  لن ار دردي  ًاا مف زمه ف ك 

دػػػ  يا   عي نػػػدكد لػػػ     كاامثػػػؿ بانػػػ مة إ ػػػرااات الدػػػرد المنت يػػػ  لياػػػدك سس ابػػػ ن  الثانيـــ    
ع كبتػػػذا يدػػػاكلب البمػػػكد  4سليًػػػمؿ م ااػػػؼ ال ط بػػػ ت دػػػكاا ه نػػػت  دبيػػػ   ك غيػػػر  دبيػػػ    

الاػػنية ه ػػنس ازدكا ػػة ال اكاػػي ع كينمػػؿ دؼا اأدب كلذكبػػ  الاػػن ا  لااػػراال ايػػ  
 .  5سرط ايت  الر رئ  يكط الدرد   سس ًركط النص منذ الانظ  الاة ياا

ػػكممػػ  ي      د ر يانػػ  افنيػػ  هػػكف المنػػاج البػػ نة   اػػ ن ب رلػػ ن كيمااػػؾ مبراػػ  انيػػ  اػػة إبػػداع بض 
كلبػؿ ع الرص كآلي ت ارديم  _ هم   ًرن  اة الامتيد _ ارد  ادر م مكل ت  ااي  لدة 

 اأدبي  اة البمؿ الانية . رذا الهـ مف النا ج الدردم هييؿ لاارادؿ اة  ثن ا  المكرب  

كدرادػػػ  البنػػػ ا الدػػػردم اػػػة لمػػػكد البػػػ نة الاػػػنية ب نط  تػػػ  مػػػف الػػػنص . ا نقتػػػ  انطبػػػ     
         ؛ أفق نػػػص البػػػ نة كاػػػؽ  ندػػػ ؽ البنػػػ ا كمهكنػػػ ت اأداا لاػػػا بط ببػػػ  لايػػػرض هيييػػػ   دااتػػػ 

 دػامد  ػكا  مػف طبيبػ ي نػدكد نت ايػ  لػ    باػ  لاااػنيؼ ع كي ن  ؿ _ سس نػص مامػكجهم  _ 
ع   6سالناػػي  كاضػػ لؼ ط  اػػ  الديليػػ     إدػػارااي يا اػػ در الاػػة ااذيػػ  كاثػػرم ممهكن اػػ  كال

  كمف رن  ارض مبم ر النص ًهؿ الدراد  .

                                                

 . 197يذخم إنى انصضافح :  -1

 . 101ٌش انصضفً : انًذخم فً فٍ انتضش -2

 . 301انًصذس َفغّ :  -3

 . 19انكالو ٔانخثش :  -4

 . 253تالغح انخطاب ٔعهى انُص :  -5

 . 82:  و2004(  12  -11ع ) فً تقٍُح انضكاٌح انزذٌذج , يضًذ صاتش عثٍذ يزهح حقافاخ ,  دساعح يا تعذ انغشد -6
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   البناء السردي التتابعي    

  ن دػ  ع ارػػد ه نػػت  مػدة طكياػػ  لاػػا اػف الرػػص بم ااػػؼ   يمف  كرػك ندػػؽ بنػ اة  ػػديـ سس ر ػػ   
إذ  سس   1سث ارػػدـ لادػػ م  بػػنيس ارايػػب ك كلتػػ    م دػػردر  كبندػػب ارايبتػػ  الزمنػػة   اأنػػدا

رػذا المنطػؽ البنػ اة رػك الػذم  كلبػؿق   2سااكالا اة الدػي ؽ الدػردم اببػ ن لمنطػؽ  ػ ص بتػ    
  الًهؿ الناة ع لهكن  مدامدان مف مك ؼ الرا  الكا بة كالينة كبتػذا يبنػة ي دس لن همي  
ع ك ػرااة البنػ ا الدػردم الااػ ببة   3سالنكادث لاػا كاػؽ اا ببتػ  اػة النريرػ     الاا ب  سس درد

يهًػػػؼ المبمػػػ ر البنػػػ اة لكنػػػدات الػػػنص سس نيػػػث ي اػػػـ ببضػػػ  لناػػػكص البػػػ نة الاػػػنيي  
كرذا م  ديًير إلي  البنث   4سببض ن ع ا لماأ ر من  بدبب الد بؽ ع كالد بؽ يمتد ل نؽ   

 البنث مف   ؿ النص افاة  

 

   5سفقر الدم الوطني   

ز ػػػ ت دمػػكع ارهػػت مدػػػ ربت  البريضػػ  لاػػػا ك كرنػػ   بػػػؿ  ف  سس نكبػػ  نػػ دة مػػػف البهػػ ا ك   
ػػ  ً   غرابػ  اػة رػػذا  ؽ ع  ي ػاًػابؾ اأذرع كاأهػؼ كالاػدكر اػة لنػػ ؽ  دكنػ  لنػ ؽ اأنبػ  كالب

لنػة كانرطبػت   بػ ر  دػن  ع  92ب التػ دئ الكديػ  نيػا نيدػ  اػة بػ د الاربػ  كاديرة الطي ػ
 ر انة الم  كؼ كالظنكف ! ناا  

نمدان هلل كرك يبكد د لم ن مب اا ببد ااؾ الايب  الطكيا  ع كالنػؽ اػ فق اًػاي  ة لػ  كننينػة    
البظػيـ لػػـ يياػػر كلػـ ي ػػب ع كلتػػذا نراػت لاػػا زي راػػ  مػرة  ك مػػرايف هػػؿ  دػبكع ع كلػػـ  هػػف 

ثػػػ  كنركبػػػ  كمب ن اػػػ  لبػػػر  ندثػػػ  لػػػف  كضػػػ لن  اػػػة  ثنػػػ ا غي بػػػ  اتػػػك يبػػػرؼ البػػػراؽ ك ندا
اأنارنيػػػػت ع بػػػػؿ هنػػػػت ادػػػػام  إلػػػػا  ن ديثػػػػ  لػػػػف دػػػػنكات الاربػػػػ  كانر اػػػػ  بػػػػيف مػػػػدف البػػػػ لـ 

ف نيدػػ  كياانػػؽ ب لمب رضػػ  كلكااػػم  كهيػػؼ لػػ نا مػػف الابػػب كال ػػكع كالاًػػرد  بػػؿ  ف يهػػك  
! لػـ  كيبمؿ لاا إدر ط النظ ـ ع ثـ هيؼ  رر البكدة إلا البراؽ ببد " انرير  " بيػكميف ارػط

                                                

 . 73رُذاسي :  انفضاء انشٔائً عُذ رثشا إتشاٍْى رثشا , د. إتشاٍْى -1

 .  30تقٍُاخ انغشد انشٔائً فً ضٕء انًُٓذ انثٍُٕي , ًٌُى انعٍذ :  -2

 . 297تٍُح انُص انشٔائً , إتشاٍْى خهٍم :  -3

 .  215انًصذس َفغّ :  -4

/ / ٍَغاٌ           16( األصذ  557صثاس انخٍش /  فقش انذو انٕطًُ , صغٍ انعاًَ , رشٌذج انصثاس انزذٌذ , ع )  -5

 و .2006
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مػػػف دػػػنكات الاربػػػ  هيػػػؼ يهػػػكف كاضػػػن ن  ـ  باقػػػهثيػػػران دػػػكل انػػػ  ا  ياايػػػر اػػػديرة "  بػػػك نػػػ  ة " 
كاػػرين ن كمب ًػػران ع كا اػػص إلػػا نػػد هبيػػر مػػف الم ػػ م ت الزاايػػ  كالاػػؼ كالػػدكراف كالنيػػػ ا 

إفق م  ي رم لاا لد ن  رك م  يدكر اة ر د  ع كلذلؾ ه ف يركؿ لة بأن  … كال  ؿ كالاردد 
نػػب  ف يػػرل الرػػكات اأ نبيػػ  اػػة البػػراؽ ع كلهػػف لػػكيرـ لػػـ نػػا اص مػػف الدها اكريػػ  كلػػـ ي ي

رـ "  ػػكات انريػػر " كليدػػكا     "  ػػكات انػػا ؿ " ناػػا لػػك  تن نناػػؿ لاػػا نريانػػ  كلايػػ  اػػ فق
 طاؽ لايتـ م اس اأمف ب ل طأ رذ  الادمي  ع كلـ ي ػؼ   نقتػـ هػ ا ك  لاػا مكا يػ  الكطنيػ  

 يػب "  لؼ دكير ًتري ن كرك رااب م 15نك  باي   بير  ك مداً ر برااب " اة ال  رج كلي
 بهثير لاا ند  اببير  !!  لآلم ؿ كدكف ادانر    الطبيبة

ابػ ن بنًػرر   ة لانًػر _  ػ ـ  بػد  دادػ  مرػ يت م   ًي ا هثيرة  طابنة الر ؿ لايت  مف بينتػ     
  الاردمي ػيمرراطي  اة البديد مػف باػداف البػ لـ _ يان كؿ ببضت  الا  رب البم    لايدرالي  كالد

س ببضػػػت  اف ػػػر لات ػػػـك لاػػػا البػػػرا ييف الػػػذيف راضػػػكا  ك يراضػػػكف البػػػكدة إلػػػا ع ايمػػػ  هػػػرق 
البػراؽ ببػػد " الانريػر " ككاػػيتـ ببػديمة المدػػ كلي  كاأنػ نييف كالنيبيػػيف ع بػؿ  ػػ ؿ لػنتـ اػػة 

ة " كلهػػف ر كمػػ  األنػػؼ اناػػب لاػػا " ارػػر الػدـ الػػكطنيبػػ نكف مػػف  إنػدل مر ياػػ    بػػأنتـ
 ب البػػرا ييف اػػة ال ػػ رج ممػػف ينارػػدكف بًػػدة مم ردػػ ت الرػػكات مابػػددة ال ندػػي    ي  تػػ  الها ػػ

ع كلػػػػـ ياػػػػكرع لػػػف نبػػػػاتـ بػػػػأنقتـ الط اييػػػ اػػػة إدارة الباػػػػد ع ك نقتػػػػ  المدػػػ كؿ اأكؿ لػػػػف إًػػػػب ؿ 
كنػ ت م ليػ  هبيػرة مػف  تػ ت م مكل  مف الضب بييف الذيف ياب كنكف م  ا رر ب كياارػكف مب

 مًبكر  !! 

_ ا نػػػ  ر ػػػؿ   ػػػ ؼ الدي دػػػ   هثػػػر ممػػػ    ػػػ ؼ اني كنػػػزا  كمكا يػػػ مبنيػػػ ن بأاهػػػ ر   هنػػػت   مػػػ    
 ب الػذيف اػكيرـ بػ لت ـك رػػـ ا ػمب بػ ن ب ر اػ  كاػرانا  أفق مبظػـ اله   ة هنػت  الطيػكر _ كلهن ػ

كف باػا  النريريػ  كبػأنقتـ ي يما ػ مف  ان ب  ك اد  ا  المرربيف كيبػرؼ  يػدان ن ػـ كطنيػاتـ
إلا ا رر ب كي ا رر بييف كي يااركف دلم ن مف  طراؼ مًبكر  ع غير  ف  لظـ مػ   ل بنػة 
اػػة  ر اػػ  كاػػرانا  رػػك  ػػرار  الميػػ  ع بماػػ درة البػػراؽ كلػػدـ البػػكدة نت ايػػ ن ع لػػيس ارػػط أنػػ  

نم  لهكن  هذلؾ زلم ناؿ لاا لرد لمؿ ببًريف  لؼ دكير اة ال  رج لاا ند   ـ  د    ع كا 
 م  لاي  مف الاضني ت لتذا الكطف البزيز كلاا اف ريف إهم ؿ المديرة !!!    .

لنص اة إليت  ا  ا  اناهـ  كاؽ آلي ت بنق  لاا ؿ بن ا النص مف   ؿ الاا ب  الدردمياًه  ك     
  البنث ذلؾ   اةالبني  الدردي  ارابط ن ديلي ن ع هم  دي   ت مهكن تارديـ ذاا  ع اأد  
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  ل_ االستهل 1   

ا ػػػػكس   اداًػػػػراا ن انيػػػػ ن أببػػػػ د الا ربػػػػ  النه ايػػػػ  كيمثػػػػؿ م دػػػػ ت إدراهيػػػػ ايدػػػػات ؿي بػػػد     
انطب ع الماارة لاكرا  اأكلا مف  رااة النص ناا اك بػ ت انطب لػ  ببػد الرػرااة ع إذ     سس 

ضػية ما ببػ  ممػ  ي    1سدػببي    لاداؽ كدي ف   زاا النه يػ  ندػب منطػؽ ال ايدات ؿد يمت  
 الماارة .

اب دة الم ضػة همردمػ  دػماا ب  منػذ الامػ د ادػات ل  لاػا ا كلرد اااؿ بن ا النص بًهؿ     
اكاػػييي  يانػػ ما الًػػهؿ الينػػة مػػف   لتػػ  ع كيبػػد  ايدػػات ؿ مػػف  كلػػ    سس نكبػػ  نػػ دة مػػف 

كف    ع كاضػػ ن لػػػف كظييػػػ  اػػا  ر انػػػة الم ػػ كؼ كالظنػػػن كيناتػػػة     دمػػكع البهػػ ا كز ػػػ ت
 ايدات ؿ البن اي  ارد نرؽ كظييايف ديليايف   

اػػت مػ  اناػ ب البػػ نة مػف اػػيض لػ طية يهًػؼ ن ػػـ الابػ لؽ النيدػػة مث   كظييػ  ًػبكري      
 .  س الب نة كادير    مبينت

س نػػرؾ اليبػػؿ الدػػردم الػػذم يرػػـك لاػػا  دػػ ي  لا لدػػ رد انػػدا  إلػػا الػػكراا  ظييػػ  إ ب ريػػ   ك    
  ب ر لف  نكاؿ الً اي  .ا 

 

 _ الراوي 2   

  ع غ لبػ ن مػ  اامك ػ  اػة الػنص سس إًػ رات لاكيػ  اػدؿ لايػ  تم ػم  ؿ الػراكم ارنيػ  دػردي  مث  ي     
ػػر مك بػػ  ك دػػاكب     منػػدكد الباػػـ يدػػابمؿ الدػػرد ع كالػػراكم الػػذم نامنػػ  اػػة الػػنص   2سكاً 

ـ رػػػد  ع كرػػػك يػػػركم مػػػف دا ػػػؿ الراػػػ  ع كي  كسس يػػػ دم دكران اػػػة النػػػكادث الػػذااة كرػػػكع مًػػػ رؾ 
إذ ياب لا إلا آا ؽ المبرا  اة النهة لف الً اػي  لي بػؿ منتػ    3سلانكادث ر ي  ذااي    

ر لف اأاهػ ر كالمضػ ميف بب  مدار الدرد ذات ندكد اداكلب  مي  م  يا أ إلي  هارني  اني  ا  

                                                

 . 131انغشد فً كتاب االيتُاع ٔانًؤاَغح , ألتً صٍاٌ انتٕصٍذي ) سعانح يارغتٍش ( راتش صغٍ ْشو :  -1

 . 153انًهضًح فً انشٔاٌح انعشتٍح انًعاصشج , ععذ عثذ انضغٍٍ انعتاتً :  -2

 . 300تٍُح انُص انشٔائً :  -1
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ك اب لتػػ  اػػة البمػػكد  ات ع كرػػك بػػذلؾ ي اػػؽ م مػػل الً اػػي  الرايدػػ  مػػف  ػػ ؿ هًػػؼ اػػي 
 .دس دردان اا ببي ن مارابط ن الانية بم  ي  

   _ الشخصي 3   

ؼ الً اػي  بأنقتػ  سس  نػد اأاػراد ال يػ لييف ع  ك الػكا بييف الػذيف اػدكر نػكلتـ  نػػداث بػرق ا     
ع كرة البنار الدين مة الذم اداند لاي  اأاب ؿ الدردي  اػة البمػكد الاػنية   1سالرا    

ً اػػػي  اأكلػػػا رػػػة ً اػػػي  البػػػ نة س الػػػراكم   ع كارػػػـك بايبيػػػؿ الدػػػرد لانريػػػؽ الػػػز ـ ا ل
الً اػػػي  الػػديلة اػػػة البمػػػكد كلػػػف طريػػػؽ ايدػػػات ؿ كب ماػػػ   بريػػػ  طكياػػػ  اندػػػنبت رػػػذ  

الً اي  الرايد  س  بك ن  ة   كرة الً اي  الث ني   اهكف  كة ط ردة انتض لاا  ها ات ل
نكلتػػ  كرػػػة ذات ببػػد ا ريػػػدم يا اػػػا  ديػػ ن نيػػػث يػػدكر البمػػػك اػػة الػػػنص كامػػ رس ابػػػ ن مرهز 

بأدػػ ليب    بػػك نػػ  ة سمت الً اػػي  الرايدػػ دػػة كاي امػػ لة مػػف   لتػػ  ك ػػد   ػػد  الكا ػػ  الدي 
    منت 

 اؼ ظػنيث إفق ً اي  "  بػك نػ  ة " دػنني  ع دارت نكلتػ   ميػ  ك    الاً يص الدننة   
كالاػػػػػة  ػػػػػ ـ الػػػػػراكم با دػػػػػيد  اب لتػػػػػ  ك داا   2سا   الدػػػػػرد  م انػػػػػ  سس الكنػػػػػدة البضػػػػػكي  لامبنػػػػػ

 اكايي ات  ؛ لي بؿ منت  اأد س البن اة اة بن ا البمكد مف   ؿ ادنيف ببدر  البر م اة.

كرػػك  ف اارػدـ الً اػػي  مػف  ػػ ؿ  ببػ د الاكاػػيؼ اله ميػ  المببػػرة    الاًػ يص بػ لر م   
ر اػديرة "  بػك نػ  ة " هثيػران دػكل انػ  لف  اب ؿ الً اي  هم  نانظ اة النص سس لـ ياايقػ

 .…    اباـ مف دنكات الارب  هيؼ يهكف كاضن ن كارين ن كمب ًران 

كيببػػػر لػػػف ايراػػداد الػػػذم يناػػػ ب بنػػػ ا الً اػػي  اػػػة الػػػنص مػػػف    الاًػػ يص ايراػػػدادم   
ر بكا نيث اراب  اب لت  اة إط ر المي ر   المدا  ة مف إبداا الر م بذـ البرا ييف الذيف لـ ي

ككاػػػػيتـ ببػػػػديمة المدػػػػ كلي  كاأنػػػػ نييف … إلػػػػا الػػػػكطف ببػػػػد الانريػػػػر همػػػػ  اػػػػة  كلػػػػ    سس 
كالنيبيػيف ع بػػؿ  ػػ ؿ لػػنتـ اػة إنػػدل مر ياػػ    بػػأنقتـ يبػ نكف مػػف " ارػػر الػػدـ  الػػكطنة "    ع 
كمػػف ثػػـ ياػػػ در البػػراؽ سس لػػيس ارػػػط أنػػ  ناػػؿ لاػػػا  لرػػد لمػػؿ ببًػػػريف  لػػؼ دكير اػػػة 

 .!…    لم  ال  رج لاا ند ز 

                                                

 . 117ثح ٔكايم انًُٓذط : يعزى يصطهضاخ انعشتٍح فً انهغح ٔاألدب , يزذي ْٔ -2

 . 26انثذاٌاخ فً انُص األدتً , ٌاعٍٍ انُصٍش : فٍ االعتٓالل فً  -3
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 مف   ل  الراكم ع اتك ذك ببديف   ـ    د   م  الاً يص الذم    

كنبنػػة بػػ  ارػػديـ ً اػػي  الػػراكم مػػف  ػػ ؿ ز متػػ  النيدػػة ع الػػذم    الاًػػ يص البػػ طية   
مػػػػ  اأنػػػػداث ع همػػػػ  نانػػػػظ اػػػػة ل طيػػػػ  ايق ضػػػػ  كمًػػػػ لر ماي لاػػػػ   ايػػػػدؿ لاػػػػا  نقػػػػ  هػػػػ ف ذ

   .  …ارهت مد ربت  البريض  لاا ك كرن  دمكع  نكب  ن دة مف البه ا كز  تسسالنص

ـ ً اي  الراكم مف   ؿ افراا الاة يطرنتػ  دا ػؿ البنػ ا نيث ا رد     الاً يص ب لر م   
 ي  _ ا ن  ر ؿ    ؼ الدي د   هثر مم  االناة هم  اة  كل    سس م  هنت مبني ن بأاه ر  كمك 

  اي  الراكم ب لاببير الد  ر.كبذلؾ اندمج ً…       ؼ اني كنزا الطيكر _ 

لػػػف  ك ػػػرااة بنػػػ ا الػػػنص مػػػف  ػػػ ؿ مًػػػركل  الًػػػمكلة اػػػة ارػػػديـ مػػػ دا  الػػػديلة يهًػػػؼ     
ً اػػيايف ع رمػػ    ً اػػي  المااػػرب " الاػػرين  " ع ًك اػػي  البرا ػػة " الم  ماػػ  " ع إي  

اػػ در اػا ً اػػي  المااػرب لػف مب داتػ  ع ايمي ر ػ  ا دػس الببػػد الدػ  ر نيػث اا اف رػذ  ال
ـ _ اػ فق ً اػي  " رػد    بأاه ر  . اضػ ن لػف _ مػ  ا  ينبراؽ كابرا ً اي  البرا ة غير مبال

    بػػػة نػػػ  ة " اػػػة ببػػػدر  الياهاػػػكرم امثػػػؿ ً اػػػي  الماػػػكانة مػػػ  اينػػػا ؿ س ا نهايػػػزم   !! 
ػػػل كياػػػر ح  ف اػػػدير  رػػػذا رػػػك لميػػػؿ ل نػػػا ؿ ؛ أنػػػ  يػػػداا  لػػػف  كندػػػادؿ بػػػأف الػػػراكم يام 

كيتػػػػ  ـ  اػػػػد  ا  الػػػػذيف ي يًػػػػؾ  نػػػػد بػػػػكطنياتـ لم ػػػػرد  نتػػػػـ انارػػػػدكا مم ردػػػػ ت  اينػػػػا ؿ
 اينا ؿ .

    

 _ الحوار 4

ف الدػػردم سس نمطػػ ن مػػف  نمػػ ط الهػػ ـ المايػػكظ المابػػ دؿ بػػيف ً اػػيايف  ك يبػػد رػػذا المهػػك     
  1سظتر لن  م  بطف مف كلػة ااػؾ الً اػي ت ا ػ   الرضػ ي  الاػة اكا تتػ    اتك ي  …  هثر 

د _ مػف  ػ ؿ ااػ ب  مػ  ع ارػد  د ػرد  الػدكر البنػ اة الػذم ي  كاأمكر الاة ااداكلت  ع اضػ ن لػف 
_  ابػػػ ؿ الً اػػػي ت كنرهػػػ  اأنػػػداث ع كيدػػػيم  انػػػ  اا ػػػذ اػػػة البمػػػكد الاػػػنية اأنػػػداث 
 مد ريف  

                                                

 . 60انغشد فً كتاب اإليتاع ٔانًؤاَغح :  -1
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 كريف يضػػػية لاػػػا مبمػػػ ر نػػػكرػػػك ذك مدػػػ ر اطمينػػػة لً اػػػياة الما   النػػػكار ايي ػػػ بة   
 . نداث   النكار كبن ا بلطبيت  ابؿ الا ييؿ اياب لا مف  را م لي   النص لمد 

هم  لمنن   اة النص كرك نكار ياك ؼ اي  الابايؽ مف  ند المان كريف    النكار الني دم   
. 

 _ المكان 5   

  بػػد  اػػة مردمػػػكسس ي    1سي بػػرقؼ المهػػ ف بأنقػػػ  سس كدػػط غيػػر منػػػدد يًػػامؿ لاػػا اأًػػػي ا      
ع اضػػػ ن لػػػف اناكااػػػ    2سالاػػػة يرػػػـك لايتػػػ  البنػػػ ا الدػػػردم   ع كاأرهػػػ ف اأكليػػػ  ع  البن اػػػر

ـ مػػػػف نيػػػػث ل  اػػػػ  بػػػػ لكا   إلػػػػا ماػػػػرح بػػػػ  رد ػػػػ. ا لمهػػػػ ف النريرػػػػة ي  لبن اػػػػر رػػػػذا البنػػػػ ا 
  هم  نانظ اة النص  ك د لمؿ النكار لاا هًي   3سكمضبب

  اػػة الػػنص مثػػؿ   البػػراؽ كرػػك كرػػك المهػػ ف الػػذم يًػػ ر إلػػا ادػػم المهػػ ف الماػػرح بػػ      
مه ف مياكح ياباؽ بً اي  الراكم " الب نة " كب لً اي  مدار البمكد "  بك نػ  ة " ع اتػك 

 يف.يااً ال ب لندب الكطف اأااة كمدرح اأنداث 

كرػػك المهػػ ف الػػذم ياػػكارل ادػػم   اػػؼ كاػػي  مثػػؿ بػػ د الاربػػ  الػػذم  المهػػ ف المضػػبب     
ؿ نضػػػكران كاضػػػن ن مػػػف  ػػػ ؿ ا لايػػػ  ايماػػػداد ًػػػه  " كرػػػك مػػػ  ي   ياباػػػؽ بً اػػػي  "  بػػػة نػػػ  ة

رػػػػكات الدي دػػػة لً اػػػػي  "  بػػػػة نػػػػ  ة " كرػػػػك مهػػػػ ف مياػػػكح كلبػػػػؿ داػػػػ ع  بػػػػة نػػػػ  ة لػػػػف ال
 .  اأمريهي  يًة بأنق   مريهة

ر إليػ  الػنص إي  مػف  ػ ؿ الكاػؼ همػ  اػة  كلػ    مه ف آ ر كرك البيت كلػـ يًػ كرن ؾ   
ي راػػ  مػػرة  ك مػػرايف هػػؿ  دػػبكع    كرػػك مهػػ ف مااػػؽ  ليػػؼ ع  مػػ  إذا سس كلتػذا نراػػت لاػػا ز 

 ه ف مه ف الزي رة غير م طر اتك مياكح م   ليا  .

 _ الزمان 6   

                                                

 . 17إتشاٍْى :  انثُاء انفًُ نشٔاٌح انضشب فً انعشاق : عثذ هللا -1

 . 131تٍُح انُص انشٔائً :  -2

 . 452رد يٍ انشٔاٌح انعشتٍح انًششقٍح ) سعانح يارغتٍش ( أعايح أصًذ قاعى : ٌُظش : تٍُح االغتشاب فً ًَا -3
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ي بػد  سس الػزمف مػف البن اػر البن ايػ  المتمػ  اػة البمػؿ الدػردم ؛ أنػ  اأدػ س الػذم يرػـك    
لف هكن  يمثػؿ سس الب  ػ  الدالػ  لاػا  ب مي  مداكي ا  اليني  ع اض ن   1سلاي  ابؿ الرص   

 دا ؿ النص .  2سمركر الك  ا    

 كيامظتر الزمف اة النص لاا مداكييف     

ػػب لك ػػ ا  المبيًػػ ادػػاب ف   عزمػػف اػػأري ة     ً زمػػف    مثػػؿ ع ات النػػدث دا ػػؿ الػػنصه    الاػػة 
  يابػدل ًػريف ا الب نة بادير  كزمف زي را  ل  سسمرة  ك مرايف  هػؿ  دػبكع   كرػك زمػف يلر
  

   _ م   بؿ الانرير ع زمف غ اب ع بنة ايدات ؿ لاي  .   

 ب_ م  ببد الانرير ع زمف ن ضر ع بنة النص لاا ا اي ا  .   

لرػػػ  لاػػػرابط الػػػنص اػػػة ارػػػديـ ذااػػػ  مثػػػؿ    ادػػػاب ف باليػػػ ت الػػػزمف الدػػػردم ال  ع زمػػػف انػػػة   
إلػا مػ   بػؿ النػدث همػ  نانػظ اػة ة ايدار  ع الزمنة مف  ػ ؿ اراػداد الػراكم بًػهؿ  ػ ر 

الػػنص سس هنػػت ادػػام  إلػػا  ن ديثػػ  لػػف دػػنكات الاربػػ  كانر اػػ  بػػيف مػػدف البػػ لـ كلكااػػم  
اتػك يدػار   نربػ  دػ بر  لنػدث الار اػ  بػأبة نػ  ة س …    كهيؼ ل نا مف الابػب كال ػكع 

 ادير    . 

ؾ  نػػػداث طكياػػػ  دكف النػػػذؼ الزمنػػػة كرػػػك سس إرمػػػ ؿ ذهػػػر  نػػػداث ا  كزرػػػ  الدػػػرد  ك اػػػر    
دػػػن  كانرطبػػػت  92همػػ  نانػػػظ اػػة الػػػنص سس نيػػا نيدػػػ  اػػة بػػػ د الاربػػ    3سا ًػػ رة إليتػػػ    

 .  ب ر  ناا  ر انة الم  كؼ كالظنكف !    

   

 

 _ الحدث 7 
                                                

يضاضااشاخ د. صغااٍٍ انٓالنااً ) كهٍااح انتشتٍااح / رايعااح انثصااشج ( نطهثااح انذساعاااخ انعهٍااا  ) يارغااتٍش ( انغااُح  -1

 و .  2009/  4/  28انتضضٍشٌح , 

 . 7انثُاء انفًُ نشٔاٌح انضشب فً انعشاق :  -2

شاخ د. صغااٍٍ انٓالنااً ) كهٍااح انتشتٍااح / رايعااح انثصااشج ( نطهثااح انذساعاااخ انعهٍااا  ) يارغااتٍش (  انغااُح يضاضاا -3

 و . 2009/ 4/  28انتضضٍشٌح , 
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يكظػؼ دا ػؿ الػنص مػف … ي برقؼ  الندث بأنق  سس رهيزة  د دي  مف ره از البمؿ اأدبػة    
ع كادػػاين ا مب لمتػػ  الينيػػ  ع كالنػػدث الػػذم  ػػ ـ لايػػ  البنػػ ا   1سيدػػ      ػػؿ  دمػػ  اليهػػرة الرا

لاػا ادػاب دة الم ضػةع ناػا   م  الراكم بًػهؿ ماػأف  منػذ الامػ د ادػات لالدردم الماا ب   د  
ر اػػي ت الً اػػي  مػػدار البمػػكد نيػػث  نػػ ط النػػدث باكاػػيؼ دػػي  ة  ط ػػ   باػػدير اػػلار إ

دػردي  نيػث المي ر ػ  _ ات نرهػ  الػنص الػدرام ر الاػة ًػه  ب لريـ المهادب  مف ماا لي ت النػكا
 اة الايهير كاة الطرح ناا نت ي  الرص المامثؿ بيبؿ الما درة . 

اػػد المارػػػدـ لبنػػػ ا البمػػػكد يػػدؿ  لاػػػا البنػػػ ا الدػػػردم المااػػ ب  الػػػذم اااػػػؼ بػػػ  _ مػػػف ر الك    
انظ  اة بن ا البمكد   ؿ ام ثؿ الًهؿ _ ال دد الناة بم ااؼ مهكن ا  الدردي  ع كمم  ن

 م  يأاة   

ظتر اة نكار الً اي ت مف   ؿ مي ر   الاي ت كاأثير ذلؾ الذم يالاض د الاًهياة    
 ت  .ااة بن 

 المي  أة الاة امرهزت بيف البدا كال ا ـ ا ل  ام  انامة إلا المكنا ج الي  اة .   

 ن إذ بػػد  مػػف لػػكدة الاػػديؽ مػػف ن اػػص ممػػ  ارػػد ـ الػػا الرػػكؿ إف بنػػ ا رػػذا البمػػكد هػػ ف ماا ببػػ
 ر الراكم ظالارب  كاناتا بر كل  الا ال  رج ك د ارد كطنيا  مف ك ت  ن

 البناء السردي المتوازي    

ثيف اػػة إطػػ ر  طػػ ب ناػػة مبػػػيف ع اًػػهيؿ بنػػ اة انػػة يرػػػـك بارػػديـ نػػد كرػػك لبػػ رة لػػف   
ك سس ي بػػد  رػػذا الندػػؽ اػػة  ابػػؿ الانػػ كب دكران  د دػػي ن يادػػؽ   لػػ  المػػ دل الػػديلة عكيمػػ رس 

ؿ مثقػع ك ػد  2سالبنػ ا مػف اأندػ ؽ النديثػ  الاػة  ثمراتػ  منػ كيت الا ديػد اػة  دػ ليب الدػرد   
ارني  إبدالي  ابمػؿ سس لاػا دػرد كنػدات م اايػ  مػف  اػايف  ك  هثػر انػدث اػة مػدد زمنيػ  

 .  3سماكازي    

                                                

 .  128انغشد فً كتاب االيتاع  ٔ انًؤاَغح :  -1

 . 77انفضاء انشٔائً عُذ رثشا إتشاٍْى رثشا :  -2

 . 77انًصذس َفغّ :  -3
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 عير الػا   نػب ر يػ  المضػمكف يبمػؿ لاػا  بػؿ مراضػي ت المك ػؼ الدػردم ادػ كالب نة   
همػ  يدػاررئ البنػث مهكنػ ت البنػ ا مػف ااديد لاا مي اػؿ الػنص ع  لي بؿ مابني ت  داكب  
   ؿ النص افاة   

   1س أصل مفردة ) يبو (!   

ػفق  نكنتػ  همػ  يركلػكف  ير ؿ افسس     امر ة اردت ابنت  الب لغ مف البمر ث ث دنكات كلتػذا   
ند ال يراف كاة الدكؽ كالًكارع ك باات مد د الطرؼ ك مرهز الًػرط  كرانت ابنث لن  ل

ع كلػػـ ااػػرؾ مه نػػ ن س يباػػب لايتػػ    ناػػا انتػػ  بػػد ت ادػػأؿ الدػػ با  كالنػػ س الػػذيف ابػػراتـ كي 
رت  نػػد ك تػػ ا المناػػ  ع كرػػك ر ػػؿ اػػة غمػػرة لكلاتػػ  كاراب هتػػ  اػػذه  ابػػراتـ مػػف دكف  ػػدكل 

م  كدب  الراب كالادر ع ارادا  ط لبػ ن مًػكرا  ع مػ ذا هبير الدف مًتكد ل  ب لك  ر كالنه
ايبػػؿ كهيػػؼ اااػػرؼ   ك يػػف ي ػػب  ف اػػذرب   ناػػا إذا اناتػػت مػػف ه متػػ  طمأنتػػ  الر ػػؿ 

بػػف نػػ ؿ ادػػكؼ ير ػػ  إف  ًػػ ا اهلل   ع نػػيف اب   طررػػ  ثػػـ  ػػ ؿ لتػػ    س إذا هػػ ف الكلػد كطي ػ
 نت س يبػك   كلطمػت ك تتػ  كاػدرر  كامثاات   يدان ك درهت مبن ر  ادمبت المر ة لب را  

 ع كرة اارخ   

 ض ع الكلد !!    

إيض ح لاكم   س يبك   ع نرؼ نداا كندبػ  كاك ػ  ك اػا  اػة ااػيل الااػ  البربيػ      س    
يػػ   باػػ      ك س يػػ   بػػة   ك ػػد ذرػػب اريػػؽ مػػف البػػ نثيف إلػػا  فق رػػذا الاببيػػر ًػػ مة المنًػػأ ؛ 

نًػػأ  آبػػك   لػػألـ كلػػألب ع بينمػػ  ذرػػب اريػػؽ آ ػػر إلػػا  فق م أنتػػـ يدػػابماكف ميػػردة س آمػػك _
 ب    المًتكرة ع  م   ن  اأميؿ بثر  ل ليػ  إلػا  نقػ         س بادادم كرك مًاؽ مف ايا  س ي

 بارم _  نكبة   ك ذر  اأااة رك ي  بكي    ! 

رااػب زك تػ  ي  زك ػ   نػد زم انػ  الاػنيييف  اببتػ  كضػ  اأدػرة المػ دم ؛ أفق  فق  يرػ ؿ    
نتػػ يدػد ن  ػػ  اأبنػػ ا كماطابػػ ت المدردػ  كاهػػ ليؼ المبيًػػ  ع  غيػر  ػػ درة  ف ااػػرؼ مثػػؿ  كا 

كي ادػػاطي  الريػػ ـ مػػثاتف الندػػكاف لاػػا ن   اتػػ  كزيناتػػ  مػػف م بػػس ك دكات مهيػػ ج كذرػػب ع 
 بدػيرة س ل اايػػ    ارايتيػ  إلػػا  ػ رج البػػراؽ  ك امضػػي   دػبكع كانػػد اػة ماػػ يؼ هرددػػا ف س

                                                

/ تًاااإص                                                        15( انخالحاااااء 1440فااااشدج ) ٌثاااإ ( ا , صغااااٍ انعاااااًَ , رشٌااااذج انصااااثاس , ع ) دغاااذغاخ  / أصاااام ي -1

 و.2008/  
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الكاكؿ إلا رن ؾ  ابب مػف الكاػكؿ إلػا الرمػر   ع رػذا غيػر نزنتػ  الػدااـ ؛ أفق  م  اف  
 بن ارػػػ  ي يابدػػػكف كي يػػػأهاكف كي يناػػػاكف لاػػػا رػػػداي  كلبػػػب كماػػػركؼ  يػػػب مثػػػؿ  بنػػػ ا 

 اأ ري ت ! 

ه ف مف الطبيبة  دان  ف ينبهس رػذا الرػرؼ المػ دم كااػؾ الضػ ار  ال  نرػ  لاػا  كضػ ع    
ليػػـك ناػػا ل مػػ  كل  ػػ  الػػزك يف   اػػ  ع مًػػ هؿ ك اػػكم ت كزلػػؿ ي يهػػ د يناتػػة االبيػػت 

زميان  الانية د ؿ يكم  بيا  _ ه ف ذلػؾ  بػؿ بضػب  ًػتكر _ كرػك  يا دد غدان ع كير ؿ اف
كطاػػب منتػػ   ف ع ك  بػػر زك اػػ   فق الدػػم ا ببثػػت لتػػـ رديػػ  م ليػػ  هبيػػرة ع اػػة  مػػ  الدػػب دة 

دمبت   رؿ  ر ؿ انت   طارت س راتكل    مف منطر  دهن ر  ب لهرخ ع كي ايرح م  كدبت  اليرح
الراػػ ا  ع ناػػا إذا اناتػػت كرػػد ت مًػػ لرر  ع دػػألا  س مػػف نمػػؿ إلينػػ  التديػػ     اأ  بتػػ  س 
النهكمػػ   ػػررت مػػنل الاػػػنيييف مننػػ  م ليػػ  منارمػػ    ع لنػػػدر  همػػ  يرػػ ؿ اػػر ت بػػػألاا 

ضػ لت       اليرنػ  !!    … ايت  " يبػك " اكات  ع كبطرير  باري  _  نكبي  ع يغب ر ل
 . 

يامرط  البن ا الناة الدردم إلا نػدثيف ماػكازييف اػة الديلػ  كالاًػهيؿ اػة إطػ ر ا لايػ     
ف مػػػف  كظ اييػػ  لبن اػػر الدػػرد ع كاػػربط بينتمػػ   ماػػ  الاراضػػي  اماػػد ارهيبيػػ ن ليااػػؿ النػػدث

   لت  . 

  المقطع األول    

ؿ ًػه  ضػ ع الكلػد !!    ع كي    كيناتػة   ة  سس ير ؿ اف امر ة ارػدت ابنتػ يبد  مف  كؿ الب ن   
لاػػا لن اػػر الرػػص البن ايػػ  ع إذ يػػارف البػػ نة س اله اػػب   رػػذا المرطػػ  نػػدث ن دػػردي ن مًػػام ن 

 لن ار اأداكب الديلي  لا ط ب الدردم . 

م ضكم ؛ ليهكف    سس ؽ اة دم ا ايدار  ع النا  كيداتؿ اله اب رذا المرط  ادات ين ي     
كدػيا  يدػػا ب الرػ رئ كز ػػ  بػػ  رػكادة اػػة رنػػـ اأنػداث بم ػػرد مدالباػػ  لاػنص اػػة ناراػػ  

؛ ليػػػرهف إطػػػ ر الانػػػرؾ ضػػػمف مر بيػػػ ت الم ضػػػة ؛ لهػػػكف   1ساأكلػػػا ببػػػد لابػػػ  البنػػػكاف   
 الذاهرة   لر ن  اب ن لبن ا النص نيث اداب دة الم ضة بهؿ ا اي ا  .

                                                

االعاااتٓالل انقصصاااً , االعاااتٓالل تاااٍٍ االعاااتالب ٔاالستثااااط ة انثشتقاناااح انٕصٍاااذج نهًااإتى ًَٕرراااا  ة , سشاااٍذ  -1

 . 12و  : 2007(, ٌُاٌش /  77اس , ع ) انثٕشاسي , يزهح أَٓ

 http://www.anhaar.com/nuke                                               أتى ْزا انًقال يٍ يزهح أَٓآس االدتٍح   

http://www.anhaar.com/nuke
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 ااضػل لػف طريػؽ بيػ ف طػ ب الدػردم اػة رػذا البمػكد اًػهؿ مػف   لتػ  ال كالهييي  الاة   
 افاي   الماكازم لن ار البن ا الدردم 

 _ الراوي 1   

ر لنت  دكاا ه ف ً اي  نريرػ   ـ  ب  رك سس الً ص الذم يركم النه ي  ع  ك ي  الراكم ك    
 ك  ع كيمهف لد  الراكم م تكين  ظ رران راكي ن  كالب نة لاا رذا اأد س يمهف لد     1سما يا    

الػػراكم اػػة   ف يهػػكف المبنػػة لام تػػكؿع كيمهػػف   يرػػ ؿس بديلػػ  ابػػؿ ايدػػات ؿ  ًػػب  ممدػػرح
ػفق    نه ي  الرص هركل  سس ير ؿ اف امر ة اردت ابنت  البػ لغ مػف البمػر ثػ ث دػنكات كلتػذا   

 ك بنيػػػ  مػػػف بنيػػػ ت  كبتػػػذا يهػػػكف الػػػراكم سس  دػػػاكب اػػػي غ  ع…    ع  نكنتػػػ  همػػػ  يركلػػػكف 
إذ بيف ك  ا  اأنداث كا لاي  الً اي ت اة إنا  ت  مػف  ػ ؿ د ػ  راػدر   ع  2سالرص   

 . 

 _ الشخصيات 2   

 ن نيدػي ن ذا  اكاػي  لم امػ  مبػيف كاظتػر اػة اة _ الػنص _ اًػه  كامثؿ الً اي ت    
م دا ػؿ بنيػ  البمػكد كرػة ارػـك بايبيػؿ الاًػهيؿ الدػرد  3سمنيطتػ  اة متـنمط الني ة هم ثر 

 مايرل  إلا لدقة  نكاع  

لايت  البمكد دكف  ف يذهر ادمت  ؛ إاد ن  لااأكيؿ   _ امر ة ع كرة ً اي  نمطي  اداند     
الػػراكم إلػػا لااػػكرم اػػة ذرػػف الماارػػة كمػػف ثػػـ لمػػد الػػذم يًػػهؿ ال طػػ ب الػػديلة لاهكينتػػ  ا

ؿ إذ  ػػػػػػ ـ بانكيػػػػػػؿ  ابػػػػػػ ؿ اينياػػػػػػ ح لاػػػػػػا لػػػػػػكالـ الاًػػػػػػ يص لػػػػػػف طريػػػػػػؽ الاًػػػػػػ يص ب ليبػػػػػػ
اػػا دػػبيؿ ذهػػػر  اب لتػػ  ع كيبػػرز الاًػػهيؿ اليباػػػة لتػػذا الاهػػكيف اػػة الماا ليػػػ ت الً اػػي ت ل

 افاي   

 فق  نكنت  ._       

 لن  لند ال يراف كاة الدكؽ . _ ابنث     

                                                

 .  11انغشدٌح انعشتٍح :  -1

 . 131ٍح َزٍة يضفٕظ : تُاء انشٔاٌح ,  دساعح يقاسَح نخالح -2

 .  5: شخصٍح انصضاتً فً شعش صذس اإلعالو ) سعانح يارغتٍش ( يصهش عهً خضٍش انضذٌذي :  ٌُظش -3
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 مد د الطرؼ كمرهز الًرط  .   _  باات     

 _ اة غمرة لكلات  كاراب هت  .   

الماا لي ت لف المر   الداكهة الذم ي يراار لاا ااؾ اأ ـ  الاة اردت ابنت ع ر رذ  بب  ا      
نقم  يًم  م  ابرضت ل  الً اي  س مدار البمكد   .  مي   ـ ابرضت لمثؿ   ؿكا 

ب _ ً اي ت ر مًي  ع كرة ً اي ت ارـك بدكر إام ـ المًتد الكاػية دا ػؿ البنػ ا    
بدان ي بد   هثر امثػي ن لاكا ػ  كاامثػؿ اػة س الدػ با  كالنػ س   بطة لداارة الدرد بالدردم كالاة ا  

 هم  اة   سس انت  بد ت ادأؿ الد با  كالن س الذيف ابراتـ كي ابراتـ مف دكف  دكل    .

ًػػػػ راات  الديليػػػػ      ج _ "  نػػػػد ك تػػػػ ا المناػػػػ  " كرػػػػك ً اػػػػي  سس انمػػػػؿ كظييػػػػ  بن ايػػػػ  كا 
  لاً يص ل  لف طريؽ الاب ريف    ع ك د   ـ الراكم ب  1سادانا  ي    

ع الػػػذم يدػػاند لاػػػا إم طػػ  الاثػػ ـ لػػػف الً اػػي  مػػػف  ػػ ؿ مػػػ   كاػػؼ  الاًػػ يص ب ل1   
ع كرك   كيظتر اة الركؿ افاة  سس  ند ك ت ا المنا يطرن  الراكم مف آراا كانطب ل ت لنت

يص رنػػ  ذك    ع كالاًػػ الاػػدر ك  الراػػب ر ػؿ هبيػػر الدػػف مًػػتكد لػػ  ب لك ػػ ر كالنهمػػ  كدػػب 
 ف م  يطرن  "  ند ك ت ا المنا  " مف ه ـ .بب د اكايية ي م  

  الاًػػػ يص بػػػ له ـ ع كرػػػك لناػػػر الهًػػػؼ لػػػف ببػػػض  كانػػػب الً اػػػي  مػػػف  ػػػ ؿ 9   
الرػػيـ الناػػي  الاػػة يبنػػا  ثيمػػ ر لػػف مػػ دل المػػاهاـ الػػديلة ؛ لينرػػؽ بب ػػ تػػ ز النطػػؽ الػػذم ي  

بػف نػ ؿ ادػكؼ ير ػ  إف  ًػ ا اهلل   ع اهػ ف الكلػد    لت  البمكدع كيهمػف اػة  كلػ    سس إذا
ا ذا م  نظرن  إلا بني  البنكاف كامادادر  إلػا رد  المػر ة س نػيف  ػ ؿ لتػ  الًػيت اػردقت        سس 

ضػػ ع الكلػػد    لرانػػ  دكر رػػذ  الً اػػي  المرهػػزم ؛ سس أفق ااػػؾ افراا اػػة النهمػػ  … يبػػك 
 .  2س زا مف النص المنهة لاد رد   
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 _ الزمان 3  

اناػػكل النػػدث كا ايػػ ت إبدالػػ  كرػػك سس ي يابػػدل الاامػػيل مػػف   ن ديليػػ يمثػػؿ الػػزمف اضػػ ان    
ع نيػث يدػػاكنة   1سإلػا م ضػػيت  ال ػ ص ع  م انػػ  ضػرب مػف البػػكدة إلػا الػػكراا   النه يػ  

يباػػؽ اػػ  الػػراكم اػػة ناػػ  ث  م  ع ا لنػػدث الػػذم ا  ـ مبػػ لـ اليبػػؿ الدػػردم يا لايػ  ايدػػاذه ر لاردػػ
 . ديل  الا رب  الم ضي  بم  ي اؽ الببرة كاياب ض مف  نداث الرا 

 _ المكان 4   

إفق سس المه ف رك ا ط ر المندد ل اكاػي  الانظػ  المب ل ػ  ع كالنػدث ي يهػكف اػة ي    
ق اة مه ف مندد  تن ذم  اكاي  ادايب بي  أاب ؿ الً اي ت كان مة   2س  مه ف ع بؿ إفق

المهػػػ ف اػػة الػػػنص رػػك مهػػ ف مياػػػكح نيػػث س الدػػػكؽ ع الًػػكارع   كلبػػػؿ  ف ر اأنػػداث ع غيػػ
  .انيا ح المه ف اة بن اي  النص اند ـ كالز ـ النيدة الذم كلقد  ضي ع الكلد اة  اب اأ ـ  

         كلبػػػػؿ لن اػػػػر البنػػػػ ا الدػػػػردم اػػػػة رػػػػذا المرطػػػػ  اضػػػػ ارت  ميبتػػػػ  لردػػػػـ مبػػػػ لـ النػػػػدث   
 " ضي ع الكلد " 

 قطع الثاني الم   

ضػ لت          كيناتػة  يبد  مف  كؿ الب نة   سس ير ؿ اف زك    ند زم ان  الاػنيييف   
ااػػػكار لن اػػػر الرػػػص البن ايػػػ  اػػػة رػػػذا المرطػػػ  الػػػذم يبهػػػس بًػػػهؿ اراػػػدادم ك اليرنػػػ     ع 

    كؿ مف   ؿ مهكن ت البن ا افاي الندث اأ

 _ االستهلل 1   

ثيػر ابػؿ الام ثػؿ بنػ اة ي   ي  ايدات ؿ _ اة رػذا المرطػ  _ لػف اػكاز  ر الاهرار اة بنبب  كي     
كيػػنتض ايدػػات ؿ بببػػد  بػػ رم يا اػػا بكضػػكح اػػة إضػػ اا  لػػدييت الراػػ  نػػدثيف سس البػػيف 

كيظتػػػػػر اػػػػػة  ػػػػػكؿ البػػػػػ نة   سس يرػػػػػ ؿ اف زك ػػػػػ   نػػػػػد زم انػػػػػ    3سكمضػػػػػ مينت  كدػػػػػي   ات    
 يف  اببت  كض  اأدرة الم دم    .الانيي
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 _ الشخصيات 2 

كي انػػأل الً اػػي ت لػػف الػػدكر الػػذم   مػػت بػػ  مثيااتػػ  اػػة المرطػػ  الدػػ بؽ نيػػث ابػػرز    
  اب لتػػ  لػػف طريػػؽ الاكاػػيؼ النػػدثة اضػػ ن لػػف دييت النػػكار المرهزيػػ  كالػػذم  اػػؽ ابػػ ن 

 يف   ي ن د  ران . كااكزع الً اي ت لاا اا  ردرد  ن يدرام

 نػػػد الػػػزم ا الاػػػنيييف " كرػػػة ً اػػػي  مرهزيػػػ  اػػػة  الً اػػي  اأكلػػػا ع كرػػػة " زك ػػػ    
اػػن ل  النػػدث ع ًػػأنت  ًػػػأف المػػر ة الاػػة ضػػػ ع ابنتػػ  اػػة المرطػػػ  اأكؿ ع ك ػػد  ػػدـ الػػػراكم 

البػيش الػذم  ضػنؾ الً اي  مف نيث م  اه بد  مػف  م ملف اً يا ن نيدي ن لت  نيث هك  
المػ دم  ؛ أفق رااػب زك تػػ  ي   ثرػؿ ل ارتػ  بػ لتـ كيامثػػؿ اػة الًػ رد سس  اببتػ  كضػػ  اأدػرة

 يدد ن    اأبن ا    .

الً اػػػػي  الث نيػػػػ  ع كرػػػػة ً اػػػػي  " الزميػػػػؿ الاػػػػنية " ارػػػػد الامػػػػد الػػػػراكم لاًػػػػ يص    
ذهػػر لػػكالـ مػػ   يمثػػؿالاضػػمينة اتػػك  الاًػػ يصمهكنػػ ت الزميػػؿ مػػف نيػػث دػػم ات  ككظ ايتػػ  

تػة كيامثػؿ ذلػؾ ب لًػ رد سس هػ ف انػت ر يررػ  رمػـك ي انا  ينبػتب  الزك   مػف آيـ ع  امر  
مػػف الطبيبػػة  ػػدان  ف يػػنبهس رػػذا الرػػرؼ المػػ دم كااػػؾ الضػػ ار  ال  نرػػ  لاػػا  كضػػ ع البيػػت 
ل مػ  كل  ػػ  الػػزك يف   اػػ  ع مًػ هؿ ك اػػكم ت كزلػػؿ ي يهػػ د يناتػة اليػػـك ناػػا يا ػػدد 

 غدان    .

 

 _ الزمان 3

  الد بؽ كرك يمثؿ ماػدا  ن لنػدث ي  كر الزم ف الذم نًتد  اة النص الزم ف اة المرط   
  ي انػػأل لػػف الهيييػػ  الاػػة اندػػ ـ مػػف   لتػػ  اػػاػػة البمػػكد ع ذلػػؾ أف م ريػػ ت بن الراػػ  

البنػػ ا الماػػكازم اػػة البمػػكد الاػػنية ع كيابػػيف رػػذا مػػف اباػػداا المرطبػػيف بايظػػ  سيرػػ ؿ  الاػػة 
نيػػث    ف  س امضػػي   دػػبكع كانػػد اػػة ماػػ يؼ هرددػػاسانيػػؿ الػػا الم ضػػة كمػػف ثػػـ  رينػػ  

 اك الا م ض  ريب مف الن ضراًير رذ  الررين  الا الن ضر 
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 _ المكان 4

 يرادـ المه ف اة رذا المرط  ب ا  ريف ع رم     

ياب رض كالضيؽ الم دم لً اياة   ن ارايتي  ن _ مه ف ااأمؿ الً اي  باكغ  هأف يهكف مه ن
ك د  ً ر الي  اة النص بركلػ  رمر الندث الث نة ع كرك مه ف ممان  هأمان ع الكاكؿ الا ال

كي ادػػاطي  الريػػ ـ مػػثاتف بدػػيرة س ل اايػػ    ارايتيػػ  إلػػا  ػػ رج البػػراؽ  ك امضػػي   دػػبكع   سس
 كاند اة ما يؼ هرددا ف   

النػػدث الػػذم يػػكد البمػػكد ذهػػر  كيامثػػؿ اػػة البيػػت  إطػػ ر الً اػػي  ينمػػك اػػة   بيًػػا_ مهػػ ف 
بيا     ع اض ن لف اأمهنػ  الاػة يدػابيف بتػ   يكم ن كير ؿ اف زميان  الانية د ؿ  سس ب ً رة

اة  الدرد اة البمكد لبي ف البت   كاليرن  الاة لم ت زك   الانية مثؿ الرا ا  ك الهرخ 
  كل   سس كير ؿ انت   طارت س راتكل    مف منطر  دهن ر  ب لهرخ  دمبت   رؿ الرا ا     .

المكنا ج الماكازم مف   ؿ راػد آليػ ت الدػرد  كادا  ا لن ار البن ا الدردم الر اـ لاا 
اة إط ر مب ديت دردي  ماً ها  بػيف النػدثيف ع ينبػع لػف امظتػرات  دػاكبي  اا اػؿ الريمػ  

 البن اي  لانص ه م ن ع كمف  رـ  المب ديت م  يأاة  

 ن االزم -1   

انيػػال لاػػا رن بػػ   ف اػػة رػػذا الػػنص بنػػ ا الزمػػ اف   يداًػػبر  ػػ رئ البنػػ ا الدػػردم الماػػكازم   
لذلؾ ك دن  زمنػيف   1سؿ ا لاي  ا ب غ الدردم   اني  انهة انكيت البن ا الهاي  سس مم  دت  

  

ة ع همػ  اػة  كلػ  ظػلف ا رب  ذات إب غ كل  بر  الزمف اة الندث اأكؿ   م ض  ببيد ي     
نػدثت  اػة المرطػ  لػدكالة مػ ازرة الراػ  الث نيػ  ك  ديػدم  لدـ الان…      سس ير ؿ اف امر ة 

 الث نة .

ؿ ماػػداؽ اليبػػؿ مث ػػـ لػػف ا ربػػ  كا بيػػ  ا  با ػػالػػزمف اػػة النػػدث الثػػ نة   مػػ ض   ريػػب ع ي     
   ًتر    . ذلؾ بررين  سس  بؿ لدق الدردم الم ضة ك 
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 _ المكان 2   

  اػػة الػػنص يدػػاي ا الينػػكل ا  ب ريػػ  لاػػنص يقػػثييػػ رؽ المهػػ ف  اكاػػي  المدػػرن  الند   
 ف   لاا مه ف ندكث  ع اه ف لدين  مه ن الدردم

مهػ ف مياػكح   كيادػـ ببػدـ الانديػد نيػث ينيػال إلػا لػدة  كانػب ك سس لػذلؾ يدػبا النػػ س    
ع همػ  نًػتد اػة النص.نيػث ايرػد المػر ة  1سط را     ااؾ اأم هف لندم  اكا تتـ ظركؼإلا 

 .ذا اة الندث اأكؿ الدكؽ ع الً رع   ر ابنت  ااذرؿ مركل  إلا اأم هف الب م  س

الثػػػ نة ع كلهنػػػ  يرػػػـك سس بًػػػرط  ف مهػػ ف مااػػػؽ   كيادػػػـ ب لانديػػػد همػػػ  نانػػػظ اػػة النػػػدث    
بياػ    رينػ  د ػؿهم  نانظ اة النص نيث س البيت   مف   2س    دريي  ندكد … اهكف ] ل  [ 

 …كهيؼ  رل النكار بينتم  دا ؿ رذ  الندكد 

 _ الشخصيات 3   

لاا  د س الثن اي  الدردي  ال  لر  لانكار كالذم  دـ الببد الب رم لديلػ   ـ اة النصردق ا   ك  
 البن ا هم  نانظ   

 نيث ن د  دردي  _  الً اي ت اة الندث اأكؿ   اردـ لاا  داكب الثن اي  الدرام    

 امر ة م تكل  س غير مدم ة   رغـ اكايؼ  اب لت  .   

 ايؼ  اب ل  النه اي  .س غير مدما   رغـ اك  م تكين  ر  ن    

ابايػؽ زك ػػ   الً اػي ت اػة النػدث الثػػ نة   ماه ااػ  مػف نيػث الاب  ػػد المبراػة رغػـ اف     
 الانية يمثؿ اداهن   م  ببد ال بر نيث   لت س ض لت اليرن    ان د

 زك    ند الزم ا س ادمي  غير منددة لهنت  م اا    .   

   . الكا  ب   ارر   ند الزم ا س ادمي  غير منددة لهنت   

 _ الحوار 4   
                                                

 . 135انًكاٌ ٔدالنتّ فً انشٔاٌح انعشاقٍح ) أطشٔصح دكتٕساِ ( سصٍى عهً رًعح انضشتً :  -1

 .  82انًصذس َفغّ :  -2
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ظتػػػػ ر ببػػػػض ثبػػػػد النػػػػكار سس طريرػػػػ  يدػػػػاطي  بتػػػػ  الم لػػػػؼ الاػػػػأي      ير لاػػػػا الً اػػػػي  ع كا 
 اا  دميف   ل اة النص نامن  م ع كرك   1سم منت  الاة ي ااضل مف   ؿ اأاب ؿ   

ن  ػ  المػر ة اة الندث اأكؿ ي ػرم النػكار بػيف ر ػؿ كامػر ة لػيس ثمػ  رابػط بينتمػ  دػكل    
ايركؿ لت    سس إذا هػ ف الكلػد ابػف نػ ؿ ادػكؼ ير ػ  إف ًػ ا اهلل    لار ؿ لارض ايناه ـ 

. 

  ينبع لف غ ي    الزكاج اه ف بن   مؿ كامر ة يربطتر  بيفاة الندث الث نة ي رم النكار    
ـ رديػػ  ط ليػػ  إب غيػػ  يدػػبا الػػزكج إليتػػ  مػػف ذلػػؾ سس   بػػر زك اػػ  بػػأفق الدػػم ا ببثػػت لتػػا

 م لي  هبيرة    ان د النكار اة المرط  افاة   

سس مف نمؿ إلين  رذ  التدي       اأ  بت  سس النهكم    ررت منل الانيييف منن  م ليػ     
 منارم     .

 _ الحدث 5   

يدكر نص البمكد نكؿ ندثيف مث  مك ييف آزر اأكؿ الث نة لاا  فق اهرة الندث لمات    
  دريب نرد دي دة هرن ع انة لا

النػػدث اأكؿ   امػػر ة ضػػ ع ابنتػػ  الاػػاير كاناتػػا البنػػث بتػػ  _ ببػػد اليػػأس _ إلػػا ر ػػؿ    
لاػػرد لايػػ  بػػػ سس ضػػ ع …    نهػػيـ ع يرػػكؿ لتػػ    سس إذا هػػ ف الكلػػد ابػػف نػػ ؿ ادػػكؼ ير ػػ  
اماػػدت منػػذ  ينػػةالالػػنص  ثيمػػ الكلػػد    ع كبنػػ ا النػػدث _ رنػػ  _ يا اػػؿ  ب يػػ  الػػذات كينمػػؿ 

 البنكاف ناا نت ي  البمكد سس  اؿ هام  يبك!    .

بامتػػ  زك تػػ   فق الدػػم ا ببثػػت النػػدث الثػػ نة   زك ػػ   نػػد الػػزم ا ابػػ نة اليرػػر كالبدػػر ي     
ضػ لت اليرنػ  … إلا مبراػ  ماػدرر   س النهكمػ    ارػكؿ سس "يبػك "  جاادر  لتـ ردي  م لي  

.    
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  الاي لػػػؿ بػػػيف ماػػػدا ذا البمػػػكد اضػػػ اران ديليػػػ ن ارػػػد نرػػػؽ البنػػػ ا الدػػػردم الماػػػكازم اػػػة رػػػ   
 ايلاراضػي  المماػدة س إيضػ ح لاػػكم  ال ماػ المرطبػيف مػف  ػ ؿ الاػرابط الناػة الػػذم مثااػ  

   اًتدن  بذلؾ ارابط ن بنق ان بيف المًتديف .ي بكي  ناتة   كا

 البناء السردي السيري    

 مدادػػاب ع ا لدػػيرة سس نهػػة   1سنػػكاع الدػػرداكاػػيا  هكنػػ   نػػد   رم يدػػامد البنػػ ا الدػػي     
ا ايػػ ت رػػذا الك ػػكد الني ايػػ  ؛  بهػػؿ    2سنثػػرم يرػػـك بػػ  ًػػ ص كا بػػة لػػف ك ػػكد  ال ػػ ص   

ع  3سلااػدك بػػذلؾ _ الدػػيرة _ ناػ ن_ مياكنػػ ن لاػػا اأندػ ؽ الثر ايػػ  كالمبرايػػ  اػة رنػػ ب الدػػرد
يا ػذ مػف الدػيرة مػ دة فق البنػ ا الدػردم رم انػاـ لاينػ  ا ًػ رة إلػا  كادا  ا بني  الدرد الدي  

اػ فق الدػرد يابنػا   4سااباػؽ بنيػ ة اله اػب   مف ك  ا  ني اي    ن ل  ع اام  ه نت الديرة سس ندي 
 كاؽ آلي  منظم  يند ـ اة إط رر  الًهؿ البن اة لانص .ارديـ رذ  الك  ا  

لف طريػؽ ادػادل ا  الانية ياـق  يرم اة البمكدا ً رة إلا  فق بن ا الدرد الد   ا درهم     
مرنا  مبينػ   ك نػدث  ب نار امف الذاهرة سس نيث ياـ بن ا الدرد الديرم اي  ع  مبيشمك ؼ 

 هم  دنانظ اة البمكد افاة     5سمبيف ع يبد  ب  الدرد   

  6سحلوة رمضان   

ينػػ    لاػػا  بكابتػػ  سس ابااػػ  ًػػ رع نييػػ  ايمػػ  ابااػػ  منطرػػ  ال بييػػر ك ي متػػ  ك م دػػة س الم     
البايرػػ  كبػػيف  ز اتػػ  المااكيػػ  ع كرػػ  رػػك بيػػت س  ـ لبػػد اهلل   ببػػد  مدػػيف دػػن  يػػأبا ماػػ درة 
الػػػركح كالػػػذاهرة ع لباػػػػ  البيػػػت اأهثػػػر را ريػػػػ  اػػػة ذلػػػػؾ النػػػة الًػػػببة ع  ك لباتػػػػ  يػػػد المػػػػر ة 

  هػػؿ يػػـك الممػدكدة اػػة الدػػر كالباػف إلػػا هػػؿ مناػػ ج ع اػ ذا هػػ ف الًػػتر الهػػريـ ع ريػأت نيدػػت
 لػػداد  ػػدر هبيػػر مػػف طبػػيت مبػػيف اكزلػػ  لاػػا ال يػػراف كهنػػ  ننػػف الاػػبي  ع  اػػد  ا كلػػدر  

 الكنيد لبد اهلل ناكلا المتم  بدب دة غ مرة .
                                                

 . 9,  7ش : ٌُظش : انكالو ٔانخث -1

(  3ع )  , 16, و ٔاشاكاالتّ , يضًاذ انثااسدي فصإل  انزاُظانغٍشج انزاتٍاح فاً األدب انعشتاً انضاذٌج , صاذٔد  -2

 . 68و :  1998شتاء 

 . 189ٌُظش : انغشد انعشتً انقذٌى األَغاق انخقافٍح ٔإشكانٍح انتؤٌٔم , د. ضٍاء انكعثً :  -3

 . 150شاءاخ , إتشاٍْى خهٍم : فً َظشٌح األدب ٔعهى انُص تضٕث ٔق -4

( ) سعانح يارغتٍش ( , آٌااخ صااصة إعاًاعٍم  2000 – 1945تٍُح انغٍشج انزاتٍح فً انغشد انعشاقً انضذٌج )  -5

 :11 . 

 و .  2007/ أٌهٕل /  25( انخالحاء  1217دغذغاخ / صالٔج سيضاٌ , صغٍ انعاًَ , رشٌذج انصثاس , ع )  -6
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ه نػػت الدػػي دة الطي بػػ  ادػػاربؿ ندػػكاف الطػػرؼ ببػػد اػػ ة البًػػ ا بامضػػي  دػػترة رمضػػ ني     
دث   بػ ر الػزكاج كالطػ ؽ ع كهػ ف يطيػب لاا م ادة البا ار كالناكل كالهرزات ك نػمماب  

لتػ   ػػدان  ف ادػػام  إلػا دلػػكااتف لتػػ  كأدػرات  ب لاػػن  كالب ايػػ  ع مثامػ  هػػ ف يطربتػػ  ثنػػ  رف 
 لاا مت رات  الن درة اة إلداد الطب ـ . 

ذات يػػػـك رمضػػػ نة ع ريقػػػأت  ـ لبػػػد اهلل س نػػػ كة   مطي بػػػ  ب لتيػػػؿ كمزينػػػ  بنبػػػ ت الاػػػػكز    
ت لن كاتػػػ  ًػػػترة ي اػػػدانيت  ًػػػترة ع كنهتػػػ  ي اضػػػ ريت  نهتػػػ  ع ك ػػػد بػػػد ن  كاليدػػػاؽ ع كه نػػػ

ه لب دة رنا  الاكزي  كمبن  ابنت  كالًيط ف ث لثن  ع ك د كدكس لن  بيهػرة دػرل ف مػ  زيناتػ  لنػ  
  بػكين  نيكدن  اأم رة ب لدكا ع ا  ارنن  لاا ا نبن  لبد اهلل انييذر  ع كك د المرارح اة نيدػ 

طاػػب منػػ  لتػػدان لاػػا  ف يبرػػا اأمػػر دػػران ع كل رػػدن   لتػػد الر ػػ ؿ ك  دػػمن  بًػػران  س ع لهنػػ  
 !! المبتـ   لاا ذلؾ 

لنػػدم  ن نػػت دػػ ل  الاػػير بػػد ن  بانييػػذ اليهػػرة نيػػث اك ينػػ  لنػػد انبط اػػ  الز ػػ ؽ كالاتمنػػ     
كة النػػ كة برمًػػ  لػػيف ع كمدػػل هػػؿ كانػػد منقػػ  بطػػف الاػػنف بادػػ ن  ع كلػػدن  مزرػػكيف بنػػ 

الناػػر لننمػػؿ ك بػػ  ث نيػػ  كث لثػػ  إلػػا ال يػػراف ع كابانػػ  مػػ  ابانػػ   مػػ  الك بػػ  اأكلػػا كاناتػػت 
 متمان  لاا  ير ! 

اة المدػ ا كه لبػ دة ع انبرػد م اػس الندػكة ع كهنػ  ننػف الاػبي ف نرااػؽ  مت انػ  طمبػ ن اػة    
الديدة الطيب  دل ا  تاظر البر كة كالي هت  كالهرزات ع كبد ت اأن ديث اليكمي  المألكا  ع كان

اري ن ابػدك لاػا ظػ رر  الندكاف مف غير  دكل ع كلتذا لمدت إلا النيا  كدألاتف دػ اين الاػذ
ي  لمق  إذا ه نت الن كة  د  ل باتف م  انت   ػد ندػيات  لاػا النػ ر  هثػر ممػ  ينباػة برااة الن  

الن كة لـ ااؿ إلا  م منتف  ا نه ر كالباب أفق  *] هذا [ع ام  ه ف مف الندكة  ميبتف إلا
 ب لمرة !! 

ك ر نػػػ  الاضػػب يادػػػ  ط مػػػف  ك ػػ  المنػػػذكر إذف ع ك ربهنػػػ  المك ػػؼ الػػػذم لػػػـ ناندػػب لػػػ  ع   
لينة الديدة الطيب  كرة ادكر اكؽ   د دن  الاض  ع ك بػؿ  ف يراػد إلينػ  الطػرؼ ا اينػ  لػف 

ران  ع كنمقان  ابنت  المدهيف   كزر ال ريم  ب له مؿ .  هللالبد ً  لان  كلتدن  ًك

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * نعهّ ٌشٌذ ) إالّ ( .
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 مي  الندػكاف كابػ لا الضػنؾ كمضػا اأمػر مػف دكف  ضنؾضنهت الديدة الطيب  ع ك    
ف ببػد ذلػؾ الدػطك م ان دت ال ريم  ضد م تكؿ ع غير اف الديدة لـ ابد اأامف  ندلركب  ك ي  

 ك  ا  إذا ه نت انكف ن كة !!    .… لاا انكنت  الرمض ني  

لمك ػػػػؼ الدػػػػيرم نيػػػػث انضػػػػج الر يػػػػ  البن ايػػػػ  _ مػػػػف البمػػػػكد بنػػػػ ا  مػػػػف ا ايػػػػ ت اي اػػػػر    
ات مببرة لف ندث ني اة يدػابيف البػ نة اػة ارديمػ  ايداب ن  ب ليبؿ الدردم _ ب دانض ر 

البنػ ا الدػردم  رػـ لن اػر  اػ  اػة  داا ديياػ  ع كلبػؿ مػفي بأدػاكب الرػص الػذم اتػيمف ارن
 اة النص م  يأاة  

 _ االستهلل 1   

ا  لػ   اكاػي لناػران سسالاػنية  _ همك ػ  بنػ اة اػة بدايػ  البمػؿ  _ يمثؿ ايدات ؿ   
ع نيػث  1سالػنص     المنػرؾ الي لػؿ اأكؿ لب اػ كالبداي  رة بدا اله ـ ع   الاببيري  ب لاب ر 

بيف البػػػ نة بػػػذاهرة ايدػػػار  ع المه نيػػػ  بكاػػػيت  اًػػػهؿ اضػػػ ان لمنارػػػا الدػػػيرة اػػػة البنػػػ ا يدػػػا
               ابااػػػػػػ  ًػػػػػػ رع نييػػػػػػ  ايمػػػػػػ  ابااػػػػػػ  منطرػػػػػػ  ال بييػػػػػػر ك ي متػػػػػػ  ك م دػػػػػػة الدػػػػػػردم اػػػػػػة  كلػػػػػػ  سس

 لاا  بكابت  الباير  كبيف  ز ات  المااكي     .  الم  ين   س

  كلرد نرؽ كظ اؼ بن اي  منت     

   رم الم بر لن  اي ازاؿ الزم نة الذم يكطع لاندث الدي. 

 لانريؽ الا ي  اياا اي  المدا  ة مف بني  النص   2سًد اناب   الر رئ إلا المكضكع 

 ة النص .يلة لانريؽ الي لاي  ال م لي  ااأطير الندث الناة بمدرؾ د 

  _ التحول2    

 انارػ ؿكرػة  _ يػ  لاػا ارنيػ  الانػكؿاالدػيرة اينار مد بن ا البمكد الدردم اة ارػديـ اإذ يب   
دد _ سس اهؿ نص دردم لب رة لف ن يت االيبؿ مف اكايؼ ندثة إلا آ ر اة نيس ال

 ع كينردـ الانكؿ لاا  دميف     3سمف الانكؿ كلب رة لف ايركرة دين مي    
                                                

 . 15ذاٌاخ فً انُص األدتً : فٍ انث فً االعتٓالل -1

 .  22:  انًصذس َفغّ ٌُظش : -2

 . 98تٍُح انغشد انعشتً , يضًذ يعتصى :  -3
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البمػػكد بمك بػػ   الانػػكؿ المايػػكظة   كرػػك الانػػكؿ الػػذم يدػػاند لاػػا مايػػكظ ع كيانػػكؿ  _    
    ا دػػد الناػة ع كالانػكؿ اػػة الػنص  كلػ    سس كرػػ  رػك بيػػت ممػف بنيػ  ايدػػات ؿ إلػا بنيػ  ال

كلرػد نرػؽ الانػكؿ كظييػ  …    س  ـ لبد اهلل   ببد  مديف دن  يأبا ما درة الػركح كالػذاهرة 
يلػ  الدػردي  بن اي  مف   ؿ لما  هاا  رابط  بيف ايدات ؿ كال دػد الناػة ممػ  ا بقػؿ  الد

 لاديرة . 

يا  رت  ال طة  ابب الاك ؼ لف درد النكادث  كركالانكؿ الزمنة س ا ش ب ؾ   ب _    
ع كلبػؿ   1سم  الر كع إلا الكراا لذهر نكادث  رت  بؿ بػدا البمػكد ك كار  لمد رر  الندثة 

الدػرد اػػة  اػػة نيػس ال ماػػ  الاػة  نػػدثت الانػكؿ المايػػكظة نيػث اك ػػؼ  ماػد  الانػكؿ الزمنػػة 
اكايؼ ًػ رع نييػ  ليا ػ  _ اػة إطػ ر الػنص _ إلػا  نػداث  ػرت  بػؿ بػدا ذلػؾ الاكاػيؼ 

الانػكؿ الزمنػة اػة   فاض ن لػف  فق الًػ رد يندػ ؽ اػة  هثػر مػف مكضػ  اػة البمػكد ع ذلػؾ 
البمكد يرـك  ما  لاا  ذر ايدػار  ع لػذهري ت ًػ خ مدػرح نػدكثت  كرػة يزالػت ًػ ب  اػة 

 الذاهرة .

 الشخصيات _ 3   

 رم اة بن ا  الدردم لاا سس ادايط الضكا لاا النيػ ة اليكميػ  ع كلاػايبامد النص الدي     
نريػؽ ا لايػ  مرهزيػ  كبػذلؾ اابػدد  ً  اػ  لا  2سف الكا ػ    اأاراد الذيف يمثاكف  ً  اػ ن مػ

 اة بني  البمكد ع كمف الً اي ت الاة ظترت اة بني  النص م  يأاة  3سذات دكر اكاااة
  

رم كيمثػؿ " البػ نة " اػة رػذا   _ الراكم   كرك لنار ا لؿ اة بن ا النص الدردم الدي     
بدػيرا   يننػ زر لنتػ  بر لػب انػة البمكد ع غير ان  ياكارل سس  اػؼ اأنػداث كالك ػ ا  ع ليبب ػ

ايمػػػ  ياػػػكغ مػػػف  نػػػداث ع كبػػػذلؾ  مًػػػ رؾكرػػػك _ البػػػ نة _ راك    4سإلػػا الدػػػرد الرااػػػة   
ننػػك البنػػ ا رػػد نرػػؽ لاػػا لع ك   5سؼ ذااػػ  كاهػػكف ني اػػ  مر بيػػ  مػػ  يرػػدـ مػػف  ػػصيمثػػؿ الم لػػ

الذم يًير إلي  رػك   6سلر ا ظا  لاا ً اي ا  الرااي    سس إبػدكران كظييي ن متم ن ع يامثؿ 
                                                

 .  297تٍُح انُص انشٔائً : ٌُظش :  -1

 . 14تٍُح انغٍشج انزاتٍح فً انغشد انعشاقً انضذٌج :  -2

 . 14ٌُظش : انًصذس َفغّ :  -3

 . 16فً َظشٌح األدب ٔعهى انُص :  -4

 .  183 – 182ٌُظش : انغشد انعشتً انقذٌى األَغاق انخقافٍح ٔإشكانٍح انتؤٌٔم :  -5

 . 18تٍُح انغٍشج انزاتٍح فً انغشد انعشاقً انضذٌج :  -6



 الفصل الثالث : امَلبحُث الثاني                                         البناء السردي يف العمود الصحفي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــ

 152 

ي ا اف ػػريف اػػة اػػػكا   ػػ ا ابضػػيدان  ضػػػ ننف " كلبػػؿ إًػػػراؾالػػضػػمير المػػاهاـ ال مبػػػة " 
ـ ع اض ن لف اهثيػؼ ديلػ  الرػكؿ النهػ اة اػة الػنص ع همػ  نانػظ اداؽ الكا بة لم  يرد  مال

ه لب دة ك سس ك د بد ن      ناكلا المتم  بدب دة غ مرة   … اة  كل    سس كهن  ننف الابي  
 …ا نبن          رنا  الاكزي  كمبن  ابنت  الكنيد    ك سس كا ارنن  لاا 

يػ  اػة الػنص ع اتػة ً اػي    ذبػ  سس ااػكاار اهلل   كرة الً اػي  المنكر  ب _   ـ  لبد   
يػػر _ لاػػا ننػػك البنػػ ا _ المثػػ ؿ اثاػػة البمػػكد ع ا  1سكابرػػد دػػ اؿ الػػذات اله ابػػ     اانػػ ما ك

مكضػ    نتػ الاكاااة لدكاؿ النص ايانرؾ مف   لت  الماف النػدثة كالمبنػا الػديلة ع ذلػؾ 
يػؿ إليتػ  ع كيابػ طؼ راكم سس يمارن ب الكدػط الػذم ابيًػ  لػف طريػؽ الػدكر الػذم اردمػ  اػ ل

 الطيكل  الذم يباما  .   2سري مت  بدكر اي  بة مبيف يًب  اكؽ   مبت  نظران ل

 ؿ اة البن ا الدػردم هكنتػ    مػت بيبػؿ  رقخ ج _ اأطي ؿ   كرة ً اي ت ذات دكر اب     
 ك الما ياػػ  ت ر يػػ  إن  زيػػ  اػػة بنػػ ا المك ػػؼ بم ري اػػ  الكا بيػػ  دػػيرة ذاايػػ  لانػػدث نيػػث  د  

اهلل كالب نة / الراكم   كمف   ؿ الدكر البن اة الذم   ـ ب  اأطي ؿ ع ا نتـ  كاامثؿ بػ س لبد
امابكا بً اي  هكمب رس ع كرة ً اػي ت سس ي اابػدل نضػكر مك ػؼ  مػ لة  ك الػاايظ 

 .  3سبهام  اة النكار  ك م  ً ب  ذلؾ   

البرض _ لاػا  ببػ د الاًػ يص اػة البمػكد يا _ مف نيث كمف الم نظ  فق الراكم  ض   
مابػددة                 اي  الً اي ت المػدكرة الاػة سس يدػاطي  الرػ رئ ر ياتػ  مػف  كانػب

 . 4س  

ذك ت دكران ث نكي ن اة بن ا النص ع غير ان  المنا    كرة ً اي ت ر مًي   د   ند ا –د    
  مػػف نيػػث الارنػػ  بػػ لرص الدػػيرم أداا ا لايػػ  كظ اييػػ  اراػػبط بمػػ  يريػػد البمػػكد الديلػػ  لايػػ

 … ! من ذير دي دي  

   

 _ الحدث 4 
                                                

 . 46رًانٍاخ ٔشٕاغم سٔائٍح , َثٍم عهًاٌ :  -1

 . 196تٍُح انُص انغشدي :  -2

 . 198تٍُح انُص انشٔائً :  -3

 . 206انًصذس َفغّ :  -4



 الفصل الثالث : امَلبحُث الثاني                                         البناء السردي يف العمود الصحفي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــ

 153 

 ا ضػػ  لنظػػ ـ دػػردم ماػػأت  مػػف  ف  … يبػػدق مػػف ا ًػػ رة إلػػا سس إفق اأنػػداث اػػة الدػػيرة    
ادػادلة الم ضػة ع كالم ضػة الػذم ي برنػ    1سنظرة الد رد ايت  لألنداث نظرة ادػار  لي    

 ا منػكا لاػا اكزيبتػ  ٱابي  لاا انكف نػ كة  إداي اكر نكؿ الماف النه اة لانص يدب  
لاًػػهؿ  نػػػداث كهػػػ ف ذلػػؾ بيبػػؿ غيػػر  اػػدم اهلل    المنكريػػ  س  ـ لبػػدمػػف  بػػؿ الً اػػي  

المي ر ػ  بػيف ابػؿ الاػبي  غيػر الراػدم كابػؿ النص  ن ل ن بن اي ن ي بػع الدي دػ  كراا  نيػث 
  ! …ؿ  ادم الدي دييف اة ايداي ا لاا  مكاؿ الًبب بًه

 المكان  – 5   

 ان اػػ فق ادػادل ا المهػػ ف _ بكاػػي  إطػػ ر   2سرملمػ  ه نػػت الػػذاهرة رهيػزة الدػػرد اػػة البنػ ا الدػػي     
يناػػكم اأنػػداث _  بػػؿ مػػف  رمياػػ  اػػة الػػنص ذا دكر اػػكثيرة يطمػػاف الماارػػة بكا بيػػ  مػػػ  

نامنتػ  اػة الػنص ع يندث ع اض ن لف دكر  البنػ اة اػة اًػييد مبمػ ر الػنص كاأمهنػ  الاػة 
مثؿ   س ً رع نيي  كمنطر  ال بيير ك اأز     ع رة  مهن  _ ب لندػب  لاػراكم _ اػػسس ا ػ كز 

ينيا نتػػػ  لاػػػا ا ايػػػ ت الػػػذاهرة كرػػػة  مهنػػػ    3سالاياػػػي ت كال زايػػػ ت الاػػػة امػػػأل ني اػػػ    
 مألكا  كمياكن  .

 ؽ . اهلل   رغـ  ليا  اتك مه ف ماا إي   فق بيت س  ـ  لبد   

اػة ارػديـ الدػيرة بػث  الامػؿناػي ن رم  دػدان الكضػبي ت البن ايػ  لادػرد الدػي   دمت مف رن     
 رذا البن ا .  ألراؼالببد الكا بة كالبنار الاًكيرة 

                                                

 . 44تٍُح انغٍشج انزاتٍح فً انغشد انعشاقً انضذٌج :  -1

 .  41ٌُظش : انًصذس َفغّ :  -2

 . 57انًصذس َفغّ :  -3



 العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية                     اخلامتة                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

                                                                  454 

 
 
 
 

    ةـخاتمال
يرتد لا يلل  درتالب تلب يللب تلا يلب لمعملل د بكشللا ا   تلبحل   ائج تل ل  تطللطم   مللن م لم تل  لل علل  ل      ت 

شللاممب مللا بللالور إ ىلللا ةللرت    اللعياً  مللن م ب يللار تلراللالب   تلصللحا  د للد تلعللا    تل لل   عللد  
 يأ   ذكره :

تلقيمللب تبدبيللب   ىذ تن تلعملل د  _   عللالا يلل  تلب يللب تلا يللب لمعملل د تلصللحا  د للد تلعللا   4   
ي ملاز بأدبيلب ملن  ل ع ولاص يشلير ىلي لا تل رتالل تسبلدتد  لالمار تلك ابلب _د لده_ تلصلحا  

 . بل ىن دم د تلعا      من تبدب ي  تلصميم تلصحايب  تلك ابب تبدبيب
ه من تلمغب باج رتح لغ  _ ىن  تلغايب تسوباريب لب يب تلعم د تلصحا  د د تلعا    ا عين 2    

تلاعللل   رتدلليتبدبيللب ذتر تتد  للا  تلجمللال   مللن تلمغللب تلصللحايب ذتر تلاللمب تل  صلليميب   ي
 تسوباري ما  يار تل مق    محققًا تلامب تسة اديب ييما يطرح من ميكار .

ب يللب دتلللب _ ىذ تن  هائيب  جاد  للا يلل   حميللل تلع لل تن _ ب صللاي_ مثب للر تلدرتاللب تلالليم 3   
 تن يللل  دمللل د تلعلللا   تلصلللحا  ملللن وللللل تلبعلللد تلمغللل ي  تل ركيبللل   تل ظلللائا    درتالللب تلع للل

 كشار دن تلمطامين تسبدتديب تل   يك  ز ا تل ص .
ل تلع ل تن تلوللارج  يل  مدمللد  تلعلا   تلصلحايب  تج للب ىدلميلب  شللمل كلل  للص مث ل_ ي   4   

ق    لما ةد يب ح به تل ص    كرتره ومق ت طبادًا معرييًا لدى تلم م ىني ط ي  ح ه    تايما 
لمعللا    مرتدللا  تلمالل  ى تلقرتئلل   مثللل مرجعللًا  ك ي يللًا لصلليا ب  تسيدي ل جيللبحيلل  ىن تلللر ى 

 تلع  تن تلوارج  .
_  البللًا مللا يكلل ن تلع لل تن تلللدتوم  م  تلاردلل  مشللد تر باطللًا بللال ص  مكثللر ت صللاًت باعللل  5   

 ق يلب تلك ابلب د لد تلعلا   ك  له ب يلب دتللب     الس ر دلن عب لكملا ت له ممملس مالم ب  ي  تلقرت     
 لعلة ين تر دتديب مر بطب بالع  تن تلوارج     تم دتديب مر بطب بالع  تن تلوارج   تل ص .

ن  تلقللرت   تلاللياةيب كايمللب بدرتاللب تللل ص تلصللحا  ي لل   رتدلل   ظللام تللل ص تلللدتوم  ى_  6   
كم ثر ىيجاب  ي    تلد تلدتتر تل صليب دمل   م ثرتر ى  اجه تلوارجيب   يالاياق تلوارج 
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ي  تلعم د تلصحا   ذلك من ولل ور إ تلجملل دلن دتل  لا تلمع ل د   تح مال لا تل أ يلل   
 ب تلقيم تلا يب ي  ب يب تلعم د تلصحا  د د تلعا   .يطًل دن ثرتئ ا تل ص  مما يوص  

 شللكل _  البللًا _ مللن مقللاط  ب ائيللب ىن  تلب للا  تلمغلل ي لمعملل د تلصللحا  د للد تلعللا   ي _ 7   
 لر بط  صلليًا ملن ولللل م يم لار ماللم بيب   شلكل  للذه تلم يم لار ر يللب تلعلا   تل عبيريللب   ىذ 

و للللزل تلمطللللم ن تل صلللل  يادميللللب تللللل لزم تلجمملللل  بملللل تزر  اللللياق يف تلقيمللللب تلدتليللللب   ليكث لللل
 تلم ةف .

دللللم   تلم مقللل    ظلللم تسملللن وللللل مرتدلللا    اللل مد تلجمملللب تلصلللحايب وص صلللي  ا – 8   
 تلطرح تلم ط د  ل ا    بام ب تلعا   تبثر تلا   ي  دلئق مك  ا  ا .دن يطًل 

 ب للا  ركيبلًا م تزيللًا  يشللاكل  تلجملل ييرك   يلل تلعللا   يل  ب للا  تلل ص ىلللا تل لدلب  _ يعملد   9   
ين بللال كرتر   كمللا يالل ع الل   يطللا  تلجللد  دمللا تتالل ا ام  يممللس بال عجللب بللين تسثبللار  تل

ك ق يب م ثر  ي  كل مجزت  تل ص     البًا ما  لر بط تلجملل يل  تلعمل د تلصلحا  د لد تلعلا   
لمقلللرت      اللل    تل االلليري ملللن ولل لللا ي طلللا  تل للل ق تل  بعللل بعلةلللار الللببيب ي  لللاما تلحلللس  

 تلم  ج .بال ابب مجال تسبدتع 
ا  د لللد تلعلللا   يقلللف بلللين تل تةللل  ىن   شلللكيل تلب يلللب تل صللل يريب يللل  تلعمللل د تلصلللح_  41   

لذلك مصبحر ص ر تلعلا     ل مثل ةرت   تلم ثر تلوارج  م مب دتوميب     تتش غال تلذ   
دمللا   الل بطن موللرى     للذت يللدل   صلل ر  دميقللب تلدتلللب   حيلل   ممللس ظللا ر  تتالل بطان يكللل

  تك شللاف دةلب تلرصللد  برتدللب تس  لاإ   ممللا يجعللل  صل ص تلعللا    وطلل  بكثلر مللن ةللرت 
 ب ي  ا تل ص يريب .

ن   شللللكيل تلرمللللز يلللل  مدمللللد  تلعللللا   تلصللللحايب يمثللللل  ق يللللب  صلللل يريب ذتر دتلللللب ى_  44   
   يالللعا تلعلللا   ملللن وللللل مالللم بيب    عكلللس ذتر تلكا لللب تلم  جلللب  ظلللر ف ذللللك تس  لللاإ 

قلار؛  تلمج   ىلا تلرمز ي  تل ص ير ىلا ومق معادل ىة لاد  يوملق  ج لب  ظلر يادملب يل  تل
  ذلك من ولل تا يحائه تل تة  تلم دت ل   قده .

يادميللب  ئم لل مدلن طريللق   االلق ب لائ  ي لل    يمكللل  لص مجللزت   ه_ يرالم تلعللا   صلل ر  42   
 ل ش يق تلقار؛ تك شايه .تلذي يا عين بالبعد تلحكائ  مد تر ا ل أديب تلرمز 

عللا   تلصللحا  مللاد  تلصلل ر  _  شللكل ذتكللر  تتالل رجاع  تلمعطللا تم لل  يلل  دملل د تل 43   
 تل      ج تلرمز   ذه تلماد     م اخ تلص ر  .
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_ ي اس تلعا   دلةب  رتبط تل ص  يح ته تلمرم ز له  بين آياق تل جربب تلقرتئيب ي   44    
 مز   أ يمه   ييطا  جد  تس  اإ من ولل يادميب تل بادل تل ظائا  لع اصر تلب ا  .ر ي م تل
_ ىن  ىد للاش تلقلللار؛  مااجأ للله ملللن مبلللرز اللمار تلب يلللب تلا يلللب لمعمللل د تلصلللحا  د لللد  45   

 لكم ر    تا ثماره رمزيًا .  تلعا   دن طريق تا عا  ه بالا
_ ي  ج تلعا   تلص ر  تلمش ديب دن طريق تا ددا  شوصيار   دي تلمشا د ل غلد   46   

ط تلم تةللللف تلاللللطحيب  تلعميقللللب  ح للللا بلللل تطن  ملللل ق اً  ق يللللب تلصلللل ر  تلمشلللل ديب اللللي اري  اللللي مي
 .تلشوصيار 

ل تلمغللب تل صلل يريب ملل دى تلصلل ر  تلمشلل ديب يلل  تلعملل د تلصللحا  د للد تلعللا   شلك  _     47   
تل تةل    مملا مل   ا  ع ملد تلالرد يل   عاطي لا    تايما ت     كايمب ب قل تلمش د بدةب داليب   

 للللا  ملللل قط تلمجريللللار تلا ريللللب    قللللل تل جربللللب   ىذ ت جعم للللا   مللللاز بمالللل  ى ىدلملللل  م طلللل ر 
 تلجمعيب .

ئلللًا بابيكلللار يل تلصللل ر  تلمشللل ديب يللل  دمللل د تلعلللا   تلصلللحا  وطابلللًا ذ  يلللًا مممث للل_     48   
م  ذللك مللن وللل اللياةار  صلايب   عمللل تلملل تزم ملل تلويللال  ح لا دللن تلح دللن تل تةل  تلمعبلر 

يعطلللل  تلمشلللل د بعللللدًت  تلللللذي تلاللللردي تل صلللليب دمللللا   اللللي  دتل  للللا   يطللللًل دللللن تل  صلللليف
 اي مائيًا .

للله ةللدر  دجيبللب دمللا  قللل  من   _ ماللارر ةللرت   تلصلل ر  تلمشلل ديب يلل   صلل ص تلعللا   49   
ت  ىلا تلمش د تلمص ر    ذلك لشد   ط ح تلص ر     تر باط ا ب اايب تلم مقل  . يغالبلًا تلقر  

ي   م  قدهد معا ا  تل تة  ييقد  مب  جا  د  م صتبص تر  تلمشا د ي  ىطار ص ر   تح دما   عد
 تلذي ي دتول بالرمز . ط ن تلمش د 

يطلللًل دلللن   جيللله تلدتللللب   ب كلللره   يللل دي  ظيالللب تتح لل ت  تلا للل  _ ىن  ب للا  تلشلللكل  21   
 تلاطر  تسبدتديب   رتكم تل جربب تلمعرييب .

بلللدتد  لمعمللل د تلصلللحا   لللا تلعلللرف تسة تللللب ي يلللب مةر   تلشلللكل تلب لللائ  تلا للل _ يمثلللل  24   
ل وبللر  ةللار  مجللرى تلعللا   دميلله بعللض تل عللديلر تل لل  مث لليالب للا  تل رملل  لمعملل د تلصللحا  ي  

مر كلزتر مالم به  ذللك ملن وللل تل لدللب تلمغل ي حيل   م لد م  اليلار تلعلا   تلجمميللب ي مث لل 
 ل  دتول مجزت  تلب ا  تل ص  بما ي دي  مااك ا .

 يق  دتديار تلمطم ن تلدتل  _ يح ى تلل ص _   يلق  تلا   شكل تلب ا _ ي جاد  22   
يلل   اللس تلمبللدع   يالعللا   يشللد تلم مقلل  لم ابعللب تلحللد  مللن ولللل تتا راللال مثللر تسبللدتع 
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مالللم ب تلعلللا    وبر للله تلصلللحايب  جلللري دميللله  : ىنمي    تلدةلللب  ب لللذت ي لللأثر تلب لللا  تل رمللل  
 ير تسبدتد  .  تل ح
  ل  تجلد د اصللر تلاللرد يلل  ب ي لله تلا يللب    اللردي      تلصللحا   للص  _ ىن  دمل د تلعللا 23   
 تلعمل د تلصلحا  يم ملك وصلائص … تلاردي يشمل مو مف تلوطابلار  تسجرت تايما تن   

بين تلعم د  تلقصلب  تلحك  لي وذ من تلاعل تلاردي ةالبًا ي يًا   اجم ي  ىطاره تلقيم تلم رتامب
   .اصًا كما مشار تلبحك ن تلعا   ة

تلب لللا  تلالللردي تل  لللابع  شلللكًل  صللليًا م الللجمًا مللل  تل تةعلللب تلالللرديب   ي قللل م  ق_ يومللل 24   
م  ظائف دتليب دد   محدتثه  يق  ظام تلاببيب     ا عين د اصره بال  صيف تلحكائ    ل قد  

ا  ى م بأااليب كلميب مو ماب يرتدا ي  ح تر ا تلمقد   تلشوصيار       ل تلارد  يالرت ي ياع  
   .   ا   ير بط يطا  تلارد بال تة  تلحقيق   تلتل عبيري 

_ يماثل تلعا   بلين حلدثين يل  ب لا  دمل ده تلصلحا    ليجعلل تلدتللب _ تل ابعلب ملن  25   
 ةدر  تلقار؛ دما تك شاي ا _ رتبطًا بي  ما .

 _ يا عين تلب ا  تلاردي بذتكر  تتا رجاع ي  م مب  ص ص تلعا   . 26   
تلزم ل       ةائ  تلاير     ظيم ا    دن طريق تل ح ل تلمما ظي ب ا تلارد  قديم _  27   

 ي  ق  تلارد تلاير  تل   ي د  قديم ا .
_ يمقلل  تلللرت ي ظملله دمللا تلشوصلليار تل لل  يقللدم ا  ي عللالا صلل  ه تلجمعلل  ل عطلليد  28   

 ر ي ه  يطا  دمي ا تلماحب تل أريويب .
    لاللير   لل  تلملللدل ل تلرمللزي تلللذي يشلللير ىلللا تل قللد تلايااللل  _ مقصللديب تلحللد  يللل  ت 29   

 كما  جري م مب  ص ص تلعا   ي  تل قد تلاياا  .
 ري ._ تلذتكر  ركيز  تلب ا  تلاردي تلاي   31   
 _ تلمكان ي  تلاير    ثيق  يطمئن تلم مق  ب تةعيب ما يحد  . 34   
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   المصادر والمراجع قائمة 
 الكتب   

   .   القرآن الكريم 
    اإلممان األدب والداللة , تزفيتيانن تاودورو, , ت مدماد ماديم د, اة , المن ار مركاز 

 م . 1996/  1الدضنري , دمب , ط
    م . 1976األدب وفمومه , د. عز الدين إسمنعيل , دار ال,كر العربي بيروت 
   م . 0222ص , دراسة مدمد تدري ي , إتدند الكتنب العرب أدوات الم 
   ة الضاامير الفااد,ي , عبااد المطياا, دماازة , دار ال,كاار العربااي , ودار الدماانميِ أزماا 

 م . 1742,  1لمطبنعة والم ر ط
    األساانليب ال,ميااة فااي التدرياار الفااد,ي , د. عبااد العزيااز  اار, , دار  باان  لمطبنعااة

 م . 0222القنهرة  غريب عبدهوالم ر والتوزيع , 
    البااااداينت فاااااي الااااامص األدبااااي, ينساااااين المفاااااير , وزارة ال قنفاااااة فااااان االسااااتفبلل فاااااي

 م . 1771,  1واإلعبلم, دار ال ؤون ال قنفية العنمة بغداد  ط
    , أمدريياااه ا  ااانن دي اااين , ت هيااا م لماااع. المؤسساااة اساااتيعنب المفاااوص وت لي,فااان

 م .1771ها ا 1211,   1ط  لبمنن -بيروت وزيع ال نمعية لمدراسنت والم ر والت
    ت د. أدمد مختنر عمر ,  نمعاة طارابمس     ليبيان  ني, منريو يأسس عمم المغة ,

 د.ت    د.ط   .
   د. ع اااتنر داوود مدماااد , ومم اااورات دراساااة  , اإل ااانرة ال منلياااة فاااي الم ااال القرآماااي

 م . 0223إتدند كتنب العرب , دم ق 
   المكاانن فااي الاامص األدبااي   دراساانت مقديااة   , ينسااين المفااير دار ال ااؤون  إ ااكنلية

 م . 1764,  1ال قنفية العنمة , بغداد , آفنق عربية ط
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    البدث المغوي عمد إخوان الفا,ن , د. أباو الساعود أدماد ال,خراماي , مطبعاة  األمنماة
 .م  1771ا ها 1211, 1لمكتبة اإلسكمدرية ط ا مفر الفي ة العنمة

   لساامية عربيااة , مي اانل زكرياان , المؤسسااة العربيااة لمدراساانت والم اار والتوزيااع بدااوث أ
 ت  ., د. 1ط
    البداية في المص الروائي , فدوق مور الدين , دار الدوار لمم ر والتوزيع سورية ا

 م . 1772,  1البلذ ية  ط
   1,كر العربي , القنهرة ط, دار ال ه ميقمعبد العزيز ه الببلغة االفطبلدية , د. عبد 
 م . 1770ها ا 1210, 
    ببلغاة الخطاانب وعماام الامص , د. فاابلح فضاال , عانلم المعرفااة , الم مااس الااوطمي

 م . 1770لم قنفة وال,مون واآلداب الكويت , أغسطس 
    الببلغاة العنليااة   عمام المعاانمي    , تا لي, عبااد المتعانل الفااعيدي ,  اد م لااه ورا عااه

 م.1771ها ا 1211,  1د. عبد القندر دسين, مكتبة اآلداب المموذ ية طسه وأعد ففنر 
   بفيكل  ديد من طري,ومفن وفمومفن وفور من تطبيقنت الببلغة العربية أسسفن وعم 

, دار القمم دم ق لمطبنعة والم ار والتوزياع ,  1وتميد , عبد الردمن دسن  مكة الميدامي  ج
 .م1996ها ا 1416, 1ط  والم ر والتوزيع والدار ال نمية بيروت لمطبنعة

   نئي لتدميااال الااامص , هماااريش بمياااث , تر ماااة يالببلغاااة واألساااموبية مداااو مماااوذج سااايم
 م . 1999وتعميق د. مدمد العمري , أفريقين ال رق 

    بمن  الرواية دراسة مقنرمة ل بل ية م يب مد,وظ , سيزا أدمد  نسم , الفيا ة المفارية
 م . 1984العنمة لمكتنب 

   دراسة لمظم السرد والبمن  في الرواياة العرا ياة  البمن  ال,مي لرواية الدرب في العراق ,
  1المعنفااااارة , عباااااد ا, إباااااراهيم , دار ال اااااؤون ال قنفياااااة العنماااااة , آفااااانق عربياااااة بغاااااداد   ط

 . م 1988
    , الااادار بميااة الساارد العربااي ماان مساا لة الوا ااع إلاا, سااؤال المفااير , مدمااد معتفاام

 1ط                         االختبل, ال زائر العنفمة من رون ا مم وراتالعربية لمعموم 
 م . 2010ها ا 1431,
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    من ااارون ا بمياااة الااامص الروائاااي   دراساااة   , إباااراهيم خميااال , الااادار العربياااة لمعماااوم
 م .  2010ها ا 1431,  1االختبل, ال زائر العنفمة ط مم ورات

   لدمااادامي , المركاااز ( , د. دمياااد مص الساااردي ن مااان ممظاااور المقاااد األدباااي بمياااة الااا
 م . 1991, آب /  1ال قنفي لمطبنعة والم ر والتوزيع بيروت ط

   .و         مدماد عبااد الدميااد , تا  يرات الفااورة الفاد,ية   المظريااة والتطبيااق   , د
 م . 2004د. السيد بفمسي , عنلم الكتب القنهرة  

   السيد مدماد مرتضا, بان مدماد الدسايمي  ت لي,عروس من  واهر القنموس , تنج ال
عبااد الماامعم  مياال إبااراهيم , و أ.  اعتماا, بااه ووضااع دوا اايه , د.(  هااا1205 تن الزبياادي , 

 كريم سيد مدمد مدمود .
    التدميل المغوي في ضو  عمم الداللاة دراساة فاي الداللاة الفاوتية والفارفية والمدوياة

 2005هاا ا 1426,  1, د. مدمود عكن اة , دار الم ار لم نمعانت ا مفار  طوالمع مية 
 م .
    تدميل المفوص األدبية  را ات مقدية في السرد وال عر , عبد ا, إبراهيم , وفنلح

 م . 1998 لبمنن -بيروت هويدي , دار الكتنب ال ديد المتددة 
   وادااااااد لؤلااااااؤة , موسااااااوعة ال التفااااااور والخياااااانل , تاااااا لي, ر.ل  برياااااات , ت  د.عبااااااد

 م . 1979, دار الر يد لمم ر , دار الدرية لمطبنعة بغداد  6المفطمح المقدي ر م
   هاااا ا 1423,  3التفاااوير ال,ماااي فاااي القااارآن , سااايد  طاااب , دار ال اااروق القااانهرة ط

 م . 2002
   نرماة , ور الداللي بين لغة ال عرا  ال نهميين ولغة القرآن الكريم دراسة داللياة مقالتط

 م . 1985ها ا  1405,  1عودة خميل بوعودة , مكتبة الممنر , األردن ا الزر ن  ط
   ور الفاااورة ال,مياااة فاااي ال اااعر العرباااي الداااديث , معااايم اليااانفي , مم اااورات إتداااند تطااا

            م . 1982الكتنب العرب دم ق 
   مكتباااة ساااندة  عماااي بااان مدماااد ال اااري, ال ر ااانمي , لم,نضااال العبلماااة , التعري,ااانت

 م . 1763,  1طلبمنن  –بيروت رينض الفمح 
    , تقمياانت الساارد الروائااي فااي ضااو  الماامفد البميااوي , د. يمماا, العيااد , دار ال,ااانرابي

 م . 1777,  0ط لبمنن -بيروت 
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   عن ور , وزارة ال قنفة عمانن ا األردن , دار ففد منفر  , التكرار في  عر درويش
 م . 0222,  1يع طال,نرس لمم ر والتوز 

   ,   د عبااد و الموسااوعة الفااغيرة مدماا  رياان الاامص   ماادخل لدراسااة العمااوان القففااي
 م . 1773ال قنفة واإلعبلم ا دار ال ؤون ال قنفية بغداد ,  وزارةالوهنب , إفدارات 

         , منلياااانت المقنلااااة عمااااد د. عمااااي  ااااواد الطاااانهر ن ماااان ورا  األفااااق األدبااااي ( م ااااناًل 
 م . 0225,  1نضل عبود التميمي , دار ال ؤون ال قنفية بغداد طد. ف
    منلياااانت الم اااار العربااااي ال,مااااي , طااااراد الكبيسااااي , دار ال ااااؤون ال قنفيااااة الموسااااوعة 

 الفغيرة  بغداد .
    منلينت و واغل روائية , دراسة مبيل سميمنن , من مم ورات إتداند الكتانب العرباي 

 م . 0221دم ق 
   اباااان داااازم لمطبنعااااة فنضاااال فاااانلح الساااانمرائي , دار  د. العربيااااة والمعماااا, , ال ممااااة

  م . 0222ها ا 1201,  1توزيع بيروت ا لبمنن طوالم ر وال
    دااوار ماااع الاااذات   مقااانالت   , مدماااد بمقنسااام خمااانر , مااان مم اااورات إتداااند الكتااانب

  م . 0222العربي دم ق 
   ل ااااندظ , تااااح عبااااد الساااابلم مدمااااد   الديااااوان , تاااا لي, أبااااي ع ماااانن عماااار باااان بداااار ا

 م . 1716ها ا 1143,  1ج,  1, مكتبة البنبي الدمبي القنهرة ط هنرون
    , د.ت   .   1, ج 0بن  مي , تح مدمد عمي الم نر , بيروت طٱالخفنئص 
   ااااادة ا  يالخطيئااااة والتك,ياااار , عبااااد ا, مدمااااد الغاااااذامي , المااااندي األدبااااي ال قاااانف  ,

 م . 1763,  1لسعودية طالمممكة العربية ا
    دراساااانت أدبيااااة , الفياااا ة  يدياااادالعبااااد ال,تاااانح , الخياااانل الدركااااي فااااي األدب المقاااادي

  م . 1772المفرية العنمة لمكتنب 
    1747دراسنت في عمم المغة   القسم ال نمي   , د.كمنل ب ر , دار المعنر, بمفر 

 م   د.ط   .
   و  معاانلم  رآميااة , د. مدمااد فريااد مدمااود دراساانت فااي فاان التدرياار الفااد,ي فااي ضاا

 م .  1762, 1عزت , دار ال روق لمم ر والتوزيع والطبنعة  دة  ط
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    , بن عبد الردمن بن مدمد عبد القنهرت لي, ال يخ اإلمنم أبي بكر دالئل اإلع نز 
مطبعاااة المااادمي المؤسساااة  تاااح مدماااود مدماااد  ااانكر , ,( 252-251المداااوي ت ن ال ر ااانمي
 م 1770- 1211/ 1القنهرة ,دار المدمي ب دة ط  -ة مفرالسعودي

   ,,دار السينب لمطبنعة  الداللة السين ية عمد المغويين , د. عواط, كموش المفط ,
 . م0225/  1والم ر والتوزيع لمدن   ط

    دليااال الدراساااانت األسااااموبية ,  وزياااا, مي اااانل  ااااريم , المؤسسااااة ال نمعااااة لمدراساااانت
 م .1762والم ر بيروت 

    المركاااز العربااااي  يالبااانزعدليااال المن اااد األدباااي , د. مي ااانن الرويماااي , و د.ساااعد , ,
 م . 0220,  1ط   المغرب

    ديمنميااااة الاااامص تمظياااار وام اااانز , مدمااااد م,تاااانح , المركااااز ال قاااانفي العربااااي ,  اااانئزة
 م . 1772, دزيران / 0م   ط1765المغرب العربي لمكتنب في األدب وال,مون 

  ة والعبنرة مدخل إل, ففم ال عر , عبد العزيز موافي , الم مس األعم, لم قنفة , الرؤي
 م . 2008,  1القنهرة  ط

    المو اااع وال اااكل بداااث فاااي السااارد الروائاااي , يممااا, العياااد , مؤسساااة األبدااانث  اويالااار
 م . 1764,  1العربية بيروت ا لبمنن ط

   2ادمد, دار المعنر, , القنهرة ط الرمز والرمزية في ال عر المعنفر , مدمد فتوح 
 م . 1978, 
   م ااانل   دراساااة فاااي البمياااة الساااردية لكتاااب األم ااانل العربياااة   , د. لاااؤي دمااازة سااارد األ

 م . 2003عبنس , مم ورات إتدند الكتنب العرب دم ق 
    األمسنق ال قنفية وا  كنلية الت ويل , د. ضين  الكعبي , المؤسسة السرد العربي القديم
 م . 2005,  1لعربية لمدراسنت والم ر بيروت طا
    السااااردية العربيااااة , د. عبااااد ا, إبااااراهيم , المركااااز ال قاااانفي العربااااي بيااااروت , والاااادار

 م . 1992,  1البيضن  ط
    سموان السارد , دراساة فاي كتانب ن ساموان المطانع فاي عادوان اإلتبانع ( ,      ألباي

( , د. لاؤي دمازة عبانس , الموساوعة ال قنفياة عادد ن  هاا568ا, بن ظ,ار الفاقمي ن ت  عبد
 م . 2008( دار ال ؤون ال قنفية بغداد ,  60
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   ببلد المر س من ن  الخطنب ال عري من الت كيل إل, الت ويل  را ة في  فنئد يسيم
 1ن , دار م ااادالوي عمااانن ا األردن طي, إعااداد وتقاااديم وم ااانركة مدمااد فااانبر عبياااد وآخاار 

 م . 2010ا  2009
    اابلل الادين مدمااد بان عبااد الاردمن القزويمااي ,  ارح التمخاايص فاي عمااوم الببلغاة  ,

 م . 1970,  1تح مدمد هن م دور بدري , مم ورات دار الدكمة دم ق ط
    , ال عر العربي المعنفر  ضنينه وظواهره ال,مية والمعموية , د. عز الدين إسمنعيل

 م . 1972,  2دار العودة بيروت ط
    ال ااااعرية , تزفيتياااانن تااااودورو, , ت  ااااكري المبخااااوت , ور اااان  باااان ساااابلمة , دار

 م . 1978توبقنل لمم ر المغرب 
    ال اااكل والخطااانب   مااادخل لتدميااال ظااانهراتي   , مدماااد المااانكري , المركاااز ال قااانفي

 م . 1991, كنمون ال نمي /  1العربي بيروت , والدار البيضن  ط
   ها 1409,  1ادمد السيد , دار ال,كر دم ق ا سورية  طد و , د. مدم ة ؤون لغوي
 م . 1989ا 
    الفيااا ة  122فااادنفة األدب فاااي مفااار , د. مرعاااي مااادكور , كتنبااانت مقدياااة ن , )

 م . 2002العنمة لتطوير ال قنفة ,  ركة األمل لمطبنعة والم ر القنهرة , منيو / 
   نس بياااري , ت ماااروان ال ااانبري الفاادنفة الياااوم تطورهااان وتطبيقنتفااان العممياااة , تومااا ,

 م . 1962مؤسسة األستنذ بدران و ركنئه بيروت 
    الفورة الذهمية   مدنولة ل,فم وا ع المنس واأل ين    , ففد عبد العزيز بادر العساكر

 م . 1993لمم ر والتوزيع الرينض   ويقط, دار 
   ن اإلعابلم الغرباي عان فورة العرب في اإلعبلم الغربي   الفورة الذهمية التاي رسامف

إمكنمية التعبير             د. أديب … وسنئل الترويد … العرب والمسممين عوامل التكوين 
 م .  2002,  1( دم ق  ط 24خضور المكتبة اإلعبلمية ن 

   التااراث المقاادي والببلغااي عمااد العاارب ( , د.  اانبر عفااا,ور ,  فااي ن ةالفااورة ال,مياا
 م . 1992,  3وت , والدار البيضن   طالمركز ال قنفي العربي بير 

   القااارن ال ااانمي الف اااري دراساااة فاااي أفاااولفن  آخااار باااي دتااا,ر الفاااورة فاااي ال اااعر الع
 م . 1981,  2لمطبنعة والم ر  ط األمدلس, د. عمي البطل , دار  هنتطور و 
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    سميمنن دسن , من مم ورات إتدند الطريق إل, المص مقنالت في الرواية العربية ,
 م .  1997ب العرب الكتن
    , دار ال ؤون وال قنفاة العنماة عنلم الرواية , آالن بومو, وزميمه , ت  مفند التكرلي

 م .1751, وبغداد 
         عتباااانت ن  ياااارار  يمياااات ماااان الاااامص إلاااا, المماااانص ( , عبااااد الدااااق بمعنبااااد , تقااااديم

, 1, ال زائر العنفمة طاالختبل من رون ا مم ورات, الدار العربية لمعموم د. سعيد يقطين 
 م . 2008ها ا 1429

    العااارب واإلعااابلم ال,ضااانئي , عباااد الاااردمن عااازي وآخااارون , مركاااز دراسااانت الودااادة
, آب ا أغساااطس /  1( بياااروت ا لبمااانن ط 34العربياااة , سمسااامة كتاااب المساااتقبل العرباااي ن 

 م .   2004
   قدياااااااة ( ,          الدضاااااااور والغيااااااانب فاااااااي  اااااااعرية الااااااامص األدباااااااي ن مقنربااااااانت م نتعبل اااااا

 م . 2008,  1ط  خميل , دار ال ؤون ال قنفية بغدادالأ.د  سمير 
    م . 1979عم, هنمش األدب والمقد , عمي أدهم , دار المعنر, القنهرة 
   م . 1994,  4عمم الداللة , د. أدمد مختنر عمر , عنلم الكتب القنهرة   ط 

  ت د. فبري إبراهيم السيد , دار المعانر,   عمم الداللة إطنر  ديد , ,.ر  بنلمر ,
 م . 1773ال نمعية ا اإلسكمدرية  

    عمااام العموماااة دراساااة تطبيقياااة , عباااد القاااندر ردااايم , دار التكاااوين لمتااا لي, والتر ماااة
 م . 0212 1والم ر دم ق  ط

    1964عمم المغة اال تمنعي   مدخل    , د. كمنل ب ر , دار ال قنفة العربية مفر 
 م .
     , عمنفااار تدقياااق الداللاااة فاااي العربياااة   دراساااة لسااانمية    , د. دنئااال ر ااادي  اااديد

 م . 2004  1األهمية لمم ر والتوزيع , المممكة األردمية الفن مية عمنن  ط
    ها ( ,        تح د. 175, ألبي عبد الردمن الخميل بن أدمد ال,راهيدي ن ت العين

هيم السنمرائي , وزارة ال قنفة واإلعبلم سمسامة المعان م وال,فانرس مفدي المخزومي , و د. إبرا
 م . 1984( دار ال ؤون ال قنفية بغداد  50ن 
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   , دار ال ااؤون ال قنفيااة  ال,ضاان  الروائااي عمااد  باارا إبااراهيم  باارا , د. إبااراهيم  مااداري
 م . 2001,  1العنمة بغداد  ط

    , م . 1990,  4دار ال روق  دة  طفن الكتنبة الفد,ية , فنروق أبو زيد 
    فاان المقاانل الفااد,ي ,  د. عبااد العزيااز  اار, , دار  باان  لمطبنعااة والم اار والتوزيااع

 م . 2000 القنهرة غريب عبده
   أدب ال ندظ من زاوية فاد,ية 1لفد,ي بين األفنلة والمعنفرة نفمون التدرير ا )

 م 1986بل  بنلقنهرة لمتوزيع  نرع   األهرام, د. مدمود أدهم , وكنلة 
    العنم األسس ال,مية لمتدرير الفد,ي ير الفد,ي بين المظرية والتطبيق  فمون التدر

 , د. مدمود أدهم  د. ط    د.ت   .
     في التدميل المغوي ممفد وف,ي تدميمي , خميل أدمد عمنيرة , مكتبة الممنر الزر ن

 م . 2007ها ا 1427,  1ا األردن  ط
   ريااة األدب وعماام الاامص بدااوث و اارا ات إبااراهيم خمياال , الاادار العربيااة لمعمااوم فااي مظ

 م . 2010ها ا 1431,  1من رون ا مم ورات االختبل, ال زائر العنفمة  ط
    , فاي مظرياة العماوان ن مغانمرة ت ويمياة فااي  اؤون العتباة المفاية ( , د. خنلاد دسااين

 م . 2007,  1دار التكوين لمطبنعة والم ر ا دم ق  ط
   ها 1418 1 را ة الفورة وفورة القرا ة , د. فبلح فضل , دار ال روق مفر  ط
 م . 1997ا 
    ضاانين الروايااة الددي ااة ,  اانن ريكااانردو , ت فاابنح ال فاام , وزارة ال قنفااة واإلر اااند 

 م .1751القومي دم ق 
   , تاح  ن سايبويه ( االمعارو, با ألبي ب ر عمرو بن ع منن بن  مبار الكتنب        ,
 م . 1988ها ا 1408,  3ط  1, مكتبة الخنم ي القنهرة  جالسبلم مدمد هنرون عبد  أ.
    الكبلم والخبر ن مقدمة لمسرد العربي ( سعيد يقطين , المركز ال قنفي العربي بيروت

 م . 1997,  1, والدار البيضن   ط
    هااااا ( طبعااااة  ديااااادة  711ا  630باااان ممظااااور ن ٱلساااانن العاااارب , لئلماااانم العبلمااااة

مفددة وممومة اعتم, بتفديدفن أمين مدمد عبد الوهنب , ومدماد فاندق العبيادي , دار 
 .  3إدين  التراث العربي مؤسسة الت ريخ العربي بيروت ا لبمنن  ط
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    را ة في ال عر العربي الدديث , د. ر ن  عيد , مم انة دار المعانر, , لغة ال عر 
 م . 1985اإلسكمدرية  

   تفاان فااي الروايااة العربيااة , د. منفاار يعقااوب , المؤسسااة العربيااة نالمغااة ال ااعرية وت مي
 م , 2004,   1لمدراسنت والم ر  ط

    لغاااة الفااادنفة المعنفااارة , د. مدماااد دساااان عباااد العزياااز , المركاااز العرباااي لم قنفااااة
 والعموم بيروت ا لبمنن  د.ت   د.ط   .

    مدمااد دساان عبااد ا, , ن , تعريااب وتقااديم مااوري وآخااريال,ميااة باا  بلم مياادلتون المغااة
 م . 1985(  94دار المعنر, مكتبة الدراسنت األدبية ن 

    , ,المغاااة فاااي األدب الداااديث الددا اااة والت رياااب ,  ااانكوب كاااورن , ت لياااون يوسااا
 م . 1989 متر مة والم ر وزارة ال قنفة واإلعبلم بغدادوعزيز عمنمؤيل , دار الم مون ل

   ذريااال , مرا عاااة وتقاااديم دسااان دميااااد , دار      بااان عااادمنن لمغاااة واألساااموب   دراساااة  ا
 م . 2006ها ا 1427 2نن ا األردن  طم دالوي لمم ر والتوزيع عمّ 

    مبندئ ال,ن , روبين  ورج كولم و ود  , ت أدمد دمادي مدماود , الادار المفارية
 م . 1966لمت لي, والتر مة  

   المفاارية ي , أ. أريت اانردز  , ت  د. مفاط,, باادوي , المؤسسااة مباندئ المقااد األدباا
 م . 1963العنمة لمت لي, والتر مة والطبنعة والم ر مطبعة مفر  

    مدنضاارات فااي الماادارس المساانمية المعنفاارة , أ.م   اا,يقة العمااوي , أبداانث لمتر مااة
 م . 2004,  1والم ر والتوزيع , بيروت ا لبمنن  ط

    العربي القديم مقنربة ألدبينت العبل ة بين السامطة والم قا, مدكينت السرد          
لدكنياااة األساااد والغاااواص   د. يوسااا, إسااامنعيل , إتداااند الكتااانب دراساااة فاااي البمياااة الدكنئياااة 
 م .       2008( دم ق   14العرب سمسمة الدراسنت ن 

   أغساااطس   ماادخل إلاا, الفاادنفة , تااا لي, د. مدمااد فريااد مدماااود عاازت  , القاانهرة ,
 مدمد فريد عزت . م  2002م إهدا ات  1993

     مدخل إلا, الفادنفة   مظرياة وممنرساة   أدياب خضاور , المكتباة اإلعبلمياة دم اق
 م  . 2000,  2ط
    د. عباااد المطيااا, دمااازة , دار ال,كااار العرباااي المااادخل إلااا, فااان التدريااار الفاااد,ي ,

 م . 1968,  4مفر ال ديدة   ط
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    الفد,ي  راجاإلخمدخل في Edit33oge  طمعااات عباااد الدمياااد عيسااا, , ال نمعاااة
   م . 2009اإلسبلمية غزة ا  سم الفدنفة واإلعبلم  

      المفاااااطمح فاااااي األدب العرباااااي , د. منفااااار الدااااانمي , المكتباااااة العفااااارية بياااااروت
 م . 1986

    المفااااااطمدنت األسنسااااااية فااااااي عماااااام العبلماااااانت ن الساااااايموطيقين ( , دامياااااانل  مع اااااام
,أكنديمية ال,مون مطنبع الم مس األعم, لآل نر مفر مدلر, ت  أ. د.  نكر عبد الدميد ت نل

   م .2002
    , مع اام المفااطمدنت العربيااة فااي المغااة واألدب , م اادي وهبااة , وكنماال المفماادس

 م .   1979بيروت ا لبمنن 
    تح أ.     ها ( ,395مع م مقنييس المغة , ألبي الدسين أدمد بن فنرس بن زكرين ن

 م . 1979عبدالسبلم مدمد هنرون 
    .م,فوم المكنن والزمن في فمس,ة الظنهر والدقيقة   دراسة فاي ميتنفيزيقيان برادلاي   د

 م . 2003/  9/  19, مم  ة المعنر, بنإلسكمدرية  ىمدمد توفيق الضو 
   م 2006,  1ط  2مقنالت في المغة واألدب , د. تمنم دسنن , عنلم الكتب القنهرة ج
. 
    المقنالت والتقنرير الفد,ية أفول إعدادهن وكتنبتفان , د. مدماد فرياد مدماود عازت

 م . 1998ها ا 1418, مفر 
     فرة , ساعيد عباد الدساين العتانبي , دار ال اؤون نالممدمة في الرواية العربية المع

 م . 2001,  1ال قنفية بغداد  ط
   2نم دسااااانن , دار ال قنفاااااة الااااادار البيضااااان  طممااااانهد البداااااث فاااااي المغاااااة , د. تمااااا   ,

  م . 1974ها ا 1394
    مااان ببلغاااة القااارآن الكاااريم , د. أدماااد أدماااد بااادوي , مفضاااة مفااار لمطبنعاااة والم ااار

 م . 2005والتوزيع , منرس  
    , ممتخبااانت مااان األدب العرباااي الداااديث دراساااة فمياااة , د. مداااروس مم ااانوي ال ااانلي

ار التوفيق المموذ ية لمطبنعة وال مع اآللي القنهرة ا ميدان األوبرا  ( , د 42مكتبة اآلداب ن 
 م . 1987, موفمبر 



 املصادر واملراجع                          العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ                                                                  ــ

 168 

    تاااح الدبياااب بااان خو اااة , دار  ,القرطااان مي ممفااانج البمغااان  وساااراج األدبااان  , دااانزم
 م . 1966الكتب ال ر ية ا تومس  

    ية العنماة لمم ار موسوعة اإلبداع األدبي   ادبينت    د. مبيل راغب , ال ركة المفر
 م . 1996,   1ا لوم منن القنهرة  ط

    ,الموسوعة المختفرة في عمم الم,س والطب العقمي , د. وليم الخولي , دار المعنر
 م . 1979القنهرة ا مفر 

    المداااو والداللاااة مااادخل لدراساااة المعمااا, المداااوي ا الاااداللي , د. مدماااد دمنساااة عباااد
 م . 2000ا  اه1420,    1ط  المطي, , دار ال روق ا القنهرة

    , مدااو مظريااة  ديااادة لااؤلدب المقاانرن   البداااث عاان مظريااة    د. أدماااد عبااد العزياااز
 م . 2002المكتبة المفرية القنهرة  

   1المادا  فاي المغاة والقارآن , د. أدماد مدماد فانرس , دار ال,كار المبمانمي بيااروت  ط ,
 م .  1989ها ا 1409

    روبااارت دي باااو ران , ت تمااانم دسااانن , عااانلم الكتاااب   ااارا اإلو الااامص والخطااانب ,
 م . 1998القنهرة  

   مظاار المغااوي الدااديث , د. مفااند الموساا, , مظريااة المدااو العربااي فااي ضااو  مماانهد ال
 م . 1980ها ا 1400,  1المؤسسة العربية لمدراسنت والم ر والتوزيع  ط

    مفضاااة مفااار لمطبنعاااة والم ااار المقاااد األدباااي الداااديث , مدماااد غميماااي هااابلل , دار
 م . 1973والتوزيع القنهرة  

   .   مقد ال عر ,  دامة بن  ع,ر , ت مدمد عبد الممعم خ,ن ي ,  د.ت    د.ط 
   مميااار الدااانفظ , دار ال,ر اااد لمطبنعاااة   ال مااانلي فاااي فمسااا,ة الكااابلم  الاااوعي المغاااوي ,

 م . 2005,  1والم ر والتوزيع  ط
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  المجـالت   

 
     ضال  انمر , م ماة ال قنفاة األ مبياةمن  الم فد الروائي , لياون سارميمينن , ت فنب, 

 م .1987(  3السمة السنبعة ع ن  دار ال ؤون ال قنفية العنمة بغداد ,
   دار  م فااي ال ممااة العربيااة , عباانس عبااد  نساام , م مااة المو اا, ال قاانفي ,يبميااة التعماا

 م . 2003(  44ل نممة ع ن السمة ا ال ؤون ال قنفية العنمة بغداد ,
   , دار  الت ريدية في ال,ن , د. آالن بنومس , ت فخري خميل , م مة ال قنفة األ مبية

 م . 1989(  14السمة التنسعة ع ن  ال ؤون ال قنفية العنمة بغداد ,
   م مااة  التداوليااة بقماام فرمنمااد هاانلين , ت وباان مدمااد , م مااة فكاار ومقااد , أدب ومقااد ,

  . 12( المدور  24ع ن  فكرية تفدر عن الم مس العممي ا المغرب , قنفية 
   دار ال ؤون ال قنفية العنمة بغداد  ,  منلينت المكنن , اعتدال ع منن , م مة األ بلم
 م . 1986(  2ع ن ,
   دركااة ال ااخوص فااي  اارق المتوسااط , د. إبااراهيم  مااداري , م مااة المو اا, ال قاانفي 

 م . 2000(  27ع ن  العنمة بغداد ,دار ال ؤون ال قنفية 
   ا, إبااراهيم , م ماااة  قنفااانت ا  دبااي , عبااادالسااردية ا التمقاااي واالتفاانل والت,نعااال األ

 م . 2005( ,  14كمية اآلداب ا  نمعة البدرين ع ن 
   د العنلي , م مة فكر ومقاد / أدب ومقادبعد السبلم بمالسمطة والمغة , بنرت , ت عب, 

 . 64( مدور  14ع ن  كرية تفدر عن الم مس العممي ا المغربم مة  قنفية ف
    الساايرة الذاتيااة فااي األدب العربااي داادود ال اامس وا  ااكنالته , مدمااد الباانردي , م مااة

 .م1998(  تن   3ع ن  16, م مة المقد األدبي , الفي ة المفرية العنمة لمكتنب, م ففول
   ماااندي  ااادة   ماااة عبلمااانت فاااي المقاااد اااعرية الرواياااة , د. عماااي  ع,ااار العااابلق , م ,

 م . 1997  3ج   6ا  دة مد  األدبي
    د. خنلاد ساميمنن الفورة ال,مية موسوعة برمستون لم عر , ت  د. ماني, الع ماومي ,

م  1988(  2السمة ال نمماة ع ن  دار ال ؤون ال قنفية العنمة بغداد ,, م مة ال قنفة األ مبية ,
. 
   م ماة ففاامية  ريان  انمر القففااية , م,ياد م ام , م ماة مازوى العموماة فاي ت رباة زك ,

 م . 2006( يوليو  47ع ن لمفدنفة والم ر واإلعبلن ,  ُعمنن قنفية تفدر عن مؤسسة 
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    فاان المقنلااة , د.  ماانل ال نساام المدمااود , م مااة  نمعااة دم ااق لمعمااوم اال تفاااندية
 م . 2008 ( 1ع ن  24والقنمومية ا كمية العموم السينسية , مد 

   م ماااة المو ااا,  فاااوري الراباااع ( , د. فااابلح القفاااب ,كيميااان  الفاااورة ن البيااانن ال
( كانمون ال انمي ا  ابنط  19السامة الرابعاة ع ن  دار ال ؤون ال قنفية العنمة بغاداد , ال قنفي ,

 م . 1999
    نت نبر عبياد , م ماة  قنفافامن بعد السارد دراساة فاي تقمياة الدكنياة ال ديادة , مدماد

 م . 2004(  12ا  11ع ن كمية اآلداب ا  نمعة البدرين , 
    م مااة  العمااوان ,  ااعيب دمي,ااي , م مااة الكرماال , إسااتراتي يةالاامص المااوازي لمروايااة

 م . 1992(  46ع ن ففمية  قنفية مؤسسة الكرمل ال قنفية رام , فمسطين ,
    السمة  نم مة عرا ية ( أل, بن ت ويبًل , دسن العنمي , م مة ومن خ,ي / فسَر ي,سُر

 م .  1996تموز  17(  1451ع ن  29
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 الجرائـد     

 
    , بعد أك ر من أربعاة عقاود دسان العانمي , أكتاب ألماتقم مان ط,اولتي , مدماد  اواد

 م .  2008/ آينر /  18( الخميس  1217 ريدة المدى ع ن 
    رياااااااادة الفاااااااابنح ,              بعياااااااادًا عاااااااان السينسااااااااة /  رايااااااااد الدكومااااااااة , دساااااااان العاااااااانمي  ,

 م . 2010/ آينر /  27( الخميس  1972ع ن 
    2126بعيااادًا عااان السينساااة / ال ااانئعنت , دسااان العااانمي ,  ريااادة الفااابنح , ع ن  )

 م . 2010/ كنمون ال نمي /  9الخميس 
    2010بعيااااادًا عااااان السينساااااة / فاااااورتنن , دسااااان العااااانمي  ريااااادة الفااااابنح , ع ن  )

 م . 2010/ آب /  31 ال بل ن 
                  , بعياااااااادًا عاااااااان السينسااااااااة / فوائااااااااد الضاااااااادن , دساااااااان العاااااااانمي ,  رياااااااادة الفاااااااابنح

 م . 2010/ ت رين ال نمي /  2( ال بل ن   2099ع ن 
    دكااانيتي ماااع الفااادنفة , دسااان العااانمي ,  ريااادة اإلعااابلم ن كمياااة اآلداب ا  نمعاااة

 م . 1988آذار / /  1,  16بغداد ( السمة الع رون   م 
    1440دغدغنت / أفال م,اردة ن يباو (   , دسان العانمي ,  ريادة الفابنح, ع ن  )

 م . 2008/ تموز /  15ال بل ن  
    األربعان   1468دغدغنت / ت سيس الدازب , دسان العانمي  ريادة الفابنح , ع ن )

 م . 2008/ آب /  20
   , 1207 رياادة الفاابنح, ع ن  دغاادغنت / تفااريدنت المسااؤولين , دساان العاانمي  )

 م .  2007/ أيمول /  13الخميس 
    1422دغاااااادغنت / الدقيقااااااة الكنممااااااة , دساااااان العاااااانمي ,  رياااااادة الفاااااابنح , ع ن              )

 م . 2008/ دزيران /  23
    ال بل ن   1217دغدغنت / دبلوة رمضنن , دسن العنمي ,  ريدة الفبنح , ع ن )

 .م  2007/ أيمول /  25
    األدااد  1221دغادغنت / السامطة المعيماة , دساان العانمي ,  ريادة الفابنح , ع ن )

 م . 2007/ أيمول /  30
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    1377دغاااادغنت / السينسااااي والمرابااااي , دساااان العاااانمي ,  رياااادة الفاااابنح , ع ن  )
 م . 2008/ ميسنن /  30األربعن  

   1605, ع ن  دغاااادغنت / الطاااانبور الخاااانمس , دساااان العاااانمي ,  رياااادة الفاااابنح  )
 م . 2009/  بنط /  19الخميس 

    1195دغاااادغنت / عزيااااز عماااا,  مبااااي , دساااان العاااانمي ,  رياااادة الفاااابنح , ع ن  )
 . 2007/ آب /  28ال بل ن  

    األدااد  1329دغاادغنت / عااود الخياازران , دساان العاانمي ,  رياادة الفاابنح , ع ن )
 م . 2008/  بنط /  24
   ال بل ان   1223, دسان العانمي ,  ريادة الفابنح , ع ن  دغدغنت / ليم, العنمرياة )
 م . 2007/ ت رين األول / 2
   م .  2003/ آينر / 17, ع ن ف,ر(  / دسن العنمي,  ريدة الفبنح فبنح الخير 
   دزيااران /  5( الخماايس  5, ع ن  فاابنح الخياار / دساان العاانمي ,  رياادة الفاابنح /

 م . 2003
   316يقي , دساااااان العاااااانمي ,  رياااااادة الفااااااابنح, ع ن فاااااابنح الخياااااار , داااااال تاااااااوف    )

 م . 2005الخميس دزيران / 
  188فابنح الخيار / درس فااي المداو , دسان العاانمي,  ريادة الفابنح ال ديااد ,ع ن   )

 م . 2004م كنمون األول /  15األربعن  
    239فاابنح الخياار / رئاايس وزرا  , دساان العاانمي,  رياادة الفاابنح ال ديااد, ع ن  )
 م . 2005/  بنط /  27دد األ
   الخميس  86, ع ن  فبنح الخير / رادة ضمير , دسن العنمي ,  ريدة الفبنح  )
 م . 2003/ ت رين األول /  9
    200فاابنح الخياار / رساانلة دااب , دساان العاانمي ,  رياادة الفاابنح ال ديااد , ع ن  )

 م. 2004/ كنمون األول /  29األربعن  
   577ة الببلبل , دسن العنمي,  ريدة الفابنح ال دياد ,ع ن فبنح الخير /  منع  )

 م . 2006/ آينر /  10األربعن  
    655فابنح الخياار / عيااد المنئااب , دسان العاانمي ,  رياادة الفاابنح ال ديااد , ع ن  )

 م . 2006/ آب /   13األدد 
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    111فاابنح الخياار / ال,ضاانئينت , دساان العاانمي ,  رياادة الفاابنح ال ديااد , ع ن  )
 م . 2004/ أيمول /  11السبت 

               فاااابنح الخياااار / فقاااار الاااادم الااااوطمي , دساااان العاااانمي ,  رياااادة الفاااابنح ال ديااااد , ع
 م . 2006م ميسنن /  16( األدد  557ن 
               فاااااابنح الخياااااار /  ضااااااية وطميااااااة , دساااااان العاااااانمي ,  رياااااادة الفاااااابنح ال ديااااااد , ع
 م . 2006/ تموز /  20( الخميس  636ن 
    / عمود بنلتمنم , أمير الدمو ,  ريدة الفبنح ال دياد , ع  500مقنط الدبر األخيرة
  ؤون عرا ية .  2م ,  م :  2010/ ت رين ال نمي /  15( اال مين  1863ن 
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 األطاريح والرسائل الجامعية  
 
   , فان مدسان هازاع ن رسنلة من ساتير ( م آينت العدد في القرآن الكريم دراسة أسموبية

البيااانتي , إ ااارا, د. مدماااد ساااعيد دساااين مرعاااي ال باااوري , كمياااة التربياااة لمبمااانت ا  نمعاااة 
 م . 2003ها ا 1424تكريت  

   ) أسنمة  بمية االغتراب في ممنذج من الرواية العربية الم ر ية , ن رسنلة من ستير
,  الوهاب الجبار عبذ د. عادل عبذ   أ.د. مصطفى عبذ اللطيف جياووكإ را, أدمد  نسم , 

 م . 2007ها ا  1428كمية اآلداب ا  نمعة البفرة  

    ن رسااااانلة  ( , 2000ا  1945بميااااة الساااايرة الذاتيااااة فاااااي الساااارد العرا ااااي الدااااديث ن
من ساااتير ( آيااانت فاااندب إسااامنعيل , إ ااارا, أ.د. ب ااارى موسااا, فااانلح , كمياااة التربياااة ا 

  نمعة المستمفرية .
   م ,        1988ا  1946فاااااي الفااااادنفة العرا ياااااة لم,تااااارة مااااان  تطااااور العماااااود الفاااااد,ي

, د. يااانس فاااي اإلعااابلم , عاااندل هن ااام مدسااان مدماااد الميااانلي , إ ااارا ن رسااانلة من ساااتير (
 م . 1991ها ا 1411داب ا  نمعة بغداد  خضير البينتي , كمية اآل

   ران خميال التمنسن من خبلل العط, والتكرار دراسة تطبيقية في دياوان المواكاب ل با
ن رساانلة من ساااتير ( بوزميااة ريااانض , إ اارا, د. عبااد الدمياااد دباانش , كمياااة اآلداب   بااران ,

والعمااوم اال تمنعيااة ,  ساام المغااة واآلداب العربااي , تخفااص عمااوم المساانن العربااي ا  نمعااة 
 م . 2008ا  2007الدنج لخضر بنتمة  

    مااة والماانر,ن أطرودااة دكتااوراه ( داللااة بماان  ال ممااة القرآميااة دراسااة تطبيقيااة آلياانت ال
عنئ ة خضر أدمد البدرامي , إ را, أ.م.د. طبلل يدي, إبراهيم الطوب ي , كمياة اآلداب ا 

 م . 1987ها ا 1407 نمعة الموفل 
   , ن رسنلة من ستير (  انبر  السرد في كتنب اإلمتنع والمؤامسة ألبي دينن التوديدي

هاا ا 1426ن , كمياة التربياة ا  نمعاة الموفال  دسن هرم , إ را, أ.م.د. غنمم ساعيد دسا
 م . 2005
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   , ن رسااانلة من ساااتير ( مفااامح عماااي   خفاااية الفااادنبي فاااي  اااعر فااادر اإلسااابلم
خضير الدديدي , إ را, أ.م.د. عبد ا, فتدي الظنهر الم افدامي , كمياة اآلداب ا  نمعاة 

 م . 2003ها ا 1425الموفل 
    فااااي الفااادنفة العرا يااااة ن دراسااااة تدميميااااة لمقاااانل  ةاألمريكياااافاااور الوالياااانت المتداااادة

ن رسنلة من ستير( في اإلعبلم , رين  (, 1999األول, في  ريدتي ال ورة وبنبل لعنم  الف,دة
 دطااانن أدمااااد الدماااادامي , إ اااارا, د. عمااااي دساااين طويمااااة , كميااااة اآلداب ا  نمعااااة بغااااداد 

 م .  2001ها ا 1421
    ن رسنلة من ستير ( ردايم عماي  معاة الدرباي  ا ية ,المكنن ودالالته في الرواية العر

 م . 2003ها ا 1424, إ را, د.  ميل مفي, التكريتي , كمية اآلداب ا  نمعة بغداد 
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 االنترنـيت   

     ,االستفبلل القففي , االستفبلل بين االستبلب واالرتبنط   البرتقنلة الوديدة لمموت
أتاا, هااذا  . 12م  : 2007(, يماانير /  77فاانر , ع ن مموذ ااًن   , ر اايد البو اانري , م مااة أم

                                                                                                                 المقانل مان م ماة أمفاالر االدبياة
  http://www.anhaar.com/nuke 

   , أ.         بميااة الساارد فااي روايااة الزلاازال , الفاا,ة وال اابيه المتخ,ااي مقنربااة ساايمنئية
 دسين فيبللي

hittp://www . Khayma . com / wattar / litere  
 
    .دااااااددسااااااين مدمااااااد المعيمااااااي داااااارر األبميااااااة العمااااااوان فااااااي الروايااااااة السااااااعودية , د           

  را ة مقدية ومتنبعنت   الممتدينت   بداعالدوار واإلمسنً  ممبر  :9:1    2009/ 5/ 31

hittp:// www .menbar 
 

    الرؤية السيممنئية وأ رهن في ن ال ديم المقدس ( , د. دسن الخن نمي. 
   مو ع الدكتور دسن الخن نمي

  info.edafa . Dr Hassan net . c wahi . Dr Hassan  
 

   ف,ر  , د,يضة ال يخ , ممتدى المقنالت لمدفع األسيموطيقين العموان في م موعة ا
 األدبية والمكتبة األدبية المتكنممة 

hittp:// Forun . stop 55 . com 127087 . h    htm 

   ألدبلم مستغنممي , د. عبد العنلي ب اير  ريرنئية الفورة في رواية   عنبر سيسيم  
 ,  نمعة أبي بكر بمقنيد 

hittp:// www . abadlabo . net / abedelali . htm 

   
    اارا ة فااي عمااوان ماان فاام, فااي الدااديث والقاارآن .. تطااور مظاانم العمومااة فااي ال قنفااة 

 ( ن أكتوبر ا ديسمبر ( تنريخ ودضنرة  5, د. مدمد  كيب , ع ن اإلسبلمية 
WWW . hiremagazine . com  

 

http://www.anhaar.com/nuke
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    ماوالي بانلمغرب المفادر : , ت ميع وترتيب , دسانم الادين  إعدادمدخل إل, السيممن
 مو ع المدرسة العربية لمسيممن والتم,زيون 

WWW . arabf : lmtrschool . edu . eg  

 
   ن  العمااوان , د.بساانم  طااوس , مطبعااة البف ااة باادعم ماان وزارة ال قنفاااة يمقاانالت ساايم

 م  2001/ موفمبر /  23عمنن ا األردن 
hittp:// www . alrawya . com / Tajarib / Tajarib – magalatl . 

Tajarib– magalatl- I  htm  

 
    الموسااوعة اإلعبلميااة , موسااوعة إعبلميااة متخففااة فااي فمااون الفاادنفة واإلعاابلم

 واالتفنل
 هيته تعري,ه ومن* العمود الفد,ي    
 * فن المقنل الفد,ي    

hittp:// www .mediacom . le Cram . com  



 املصادر واملراجع                          العمود الصحفي عند حسن العاني دراسة يف بنيته الفنية 
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 المحاضرات   
 

 ساااااين عباااااود الفبللاااااي ن كمياااااة التربياااااة ا  نمعاااااة البفااااارة ( لطمباااااة مدنضااااارات  د. د
 , السمة التدضيرية .الدراسنت العمين ن من ستير ( 

   
 18  /12  /2009  م 
 23  /4  /2010  م 
 28  /4  /2010 م 

   
    
 

      
 ابالتـالمق   
 . م2010/  8/  15ا مقنبمة  خفية أ راهن البندث مع دسن العنمي في يوم األدد 1
 . م2010/  8/ 18مقابلة شخصية أجراها الباحث مع حسن العاني في يوم األربعاء   ا2

 م.2010/  9/ 28مقنبمة  خفية أ راهن البندث مع دسن العنمي في يوم ال بل ن   ا3
 م 2011/  3/  24ي في يوم الخميس مقنبمة  خفية أ راهن البندث مع دسن العنم-4
 م.2011/  3/ 28 ث مع دسن العنمي في يوم اال مينمقنبمة  خفية أ راهن البند -5


