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كل بين العالقة على الّضوء تسليط الّدراسة هذه تحاول 
ّ

" رحالعلى شواطئ الت" رواية في واملضمون  الش

 فلسفة على تقوم متنّوعة، فكرّية فضاءات ذات ألّنها الّرواية؛ هذه اختيار تّم . 1بربارة راوية للكاتبة

 فهم فيوض والغم الفكر، املعاناة، مضمونها في تجّسد لغوّية أسلوبّية بقّوة مستقبلّية، وعتبات وجودّية

  نجدها اليهودّية العربّية شخصّياتها اختلفت فمهما الواقعّية، امللحمة
ّ

 منظار نم متنّوعة رسائل تبث

تي الّضمنّية الكاتبة
ّ
تي الّتحديات إلى متطّرقة قضاياها، وعايشت عاشت ال

ّ
ع هذان زال ما ال

ّ
 بانالش

 . يواجهانها

ي إلى الّدراسة هذه تهدف كل بين العالقة إليجاد املضمون؛ وتبعات األسلوب تقنّيات تقص ّ
ّ

 واملضمون  الش

 
 
ر عمل محاولة

َ
كل، مواضع في الّنظ

ّ
رميز إيماءات من يحويان بما واملضمون  الش

ّ
 متح املختلفة الت

 
 من ّققة

غة، العنوان،
ّ
خصّيات الل

ّ
 عيهاس في الّدراسة هذه أهمّية تكمن. تحليليّ  سردّي  بمنوال أخرى  وعناصر الش

قافيّ ا الكّم  على الّضوء سليطوت الكلمات، أسطر خلف امللقاة والّرسالة الخفّية األمور  الستشفاف
ّ
 لث

كل عالقة خالل من املكنون 
ّ

 .في الّرواية واملضمون  الش

 : العنوان ورسمة الغالف .1

صُمق نّص  العنوان أّن  من الّرغم على العنوان، وهي الّنّص  من األولى العتبة عند القارئ  يقف
َّ
 ل

 
ّ

ه إال
ّ
راء شديد أن

ّ
راء ولهذا. الّنّص  مثل مثله الث

ّ
ذي الث

ّ
ا" ونهلك بالغة أهّمّية العنوان يحمله ال  نظام 

                                                           
  عملت الغربّي، الجليل في" سنان أبو" في عائلتها مع تسكن 27.11.1969 الناصرة مواليد من الكاتبة 1

ّ
 شةمفت

زة
ّ
شة العربّي  لألدب مرك

ّ
شة ، واليوم هي املفاالبتدائّية فوق  للمرحلة العربّي  األدب ومناهج مضامين ومفت

ّ
ت

 
ّ
غة العربّيةز املرك

ّ
ربية وزارة في ة لل

ّ
 . والّتعليم الت

غة محاِضرة عملت
ّ
ّية حيفا، جامعة في العربّية لل

ّ
غة ومرشدة الغربّي، الجليل وكلّية أورانيم، كل

ّ
 في ربّيةالع لل

انوّية املدارس
ّ
مة الّدرزي الوسط في الث

ّ
غة ومعل

ّ
املة املدرسة في العربّية لل

ّ
انوّية املرحلة الش

ّ
 أبو قريتها يف الث

مين استكمال دورات في ومحاضرة سنان
ّ
زة. املعل

ّ
غة اإلرشاد مرك

ّ
 اإلعدادّيةو  االبتدائّية املرحلة في العربّية لل

مال لواء)
ّ

 (.الش
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ا  تهشفر  فّك  ومحاولة دالالته، بتتّبع الباحث تغري  رمزّية وأخرى  داللّية، أبعاد ذا  1سيميائيًّ

تي كالّنواة حليفي اعتبره" 2الّرامزة
ّ
ز ال

ّ
 كأّنها قصةنا تبقى ولكن نّصه، مجمل الكاتب فيها يرك

  الّنّص  فيكون  تساؤل؛
 
ساؤل  لهذا إجابة

ّ
 مّما الّنّص، باختالف مختلفة اإلجابة وتكون . 3الت

 وجود له تواصلّية، إشارة أو عالمة ذلك قبل فهو .آخر إلى نّص  من العنوان توظيف يخلف

قاء وهذا. 4واملتلّقي ،(الّنص) املرسل بين يتّم  محسوس مادّي  لقاء أّول  وهو مادّي 
ّ
 طّور  الل

ل بين العالقة
ّ
تي العناصر، مجمل من تشّربت عالقة وهي األدبّية، واملفاهيم العنوان تشك

ّ
 ال

ف العنوان داللة في الخوض وقبل ،5الحداثّي  الّنّص  في تتفاعل
ّ
 شواطئ على. ُبنيته عند أتوق

رحال،
ّ
 بل وكامال، مفيدا معنى تعطي ال. 6جملة شبه بل تاّمة، فعلّية وال اسمّية جملة ليس الت

 ون فك. الّرواية تفاصيل في يغوص أن إلى العنوان؛ هذا في الّنقص عن يبحث القارئ  يظّل 

ا ليكون  كافيا كان جملة شبه العنوان ذي ما. إغوائيًّ
ّ
رحال، شواطئ على يكون  قد ال

ّ
 يخّص  له الت

خصّية،
ّ

رحال؟ شواطئ على بأكمله الحدث أم الّراوي، أم الش
ّ
 ميتر  ما بين عالقة هناك هل الت

رحال؟ شواطئ على ما وبين الّرواية إليه
ّ
 الجملة شبه العنوان، لداللة نلجأ الّنقص هذا لحّل  الت

رحال" معنى واستنباط العنوان، في املكان غلبة إلى تشير
ّ
ه إلى يشير املعجم في" الت

ّ
 مصدر أن

 أّن  نجد وداللته العنوان بنية خالل ومن 7آلخر مكان من الّتنّقل بمعنى وهو ،"رحل" الفعل

                                                           
يَماءُ  1  شارّيةإ إرسالّية فهي. ما تواصل   لربط مقصود؛ معنى على الّدال الّرمز أو العالمة، هي: اللغة معاجم في الّسِ

ا الّسيميائّية معنى أكثر، أو جهتين بين للّتخاطب  من مرئّية يرغ داللّية لعالقات واستكشاف كشف: "اصطالح 

ي خالل
ّ
ع، واملتواري  الّضمنيّ  التقاط على للعين تدريب إّنها للواقعة، املباشر الّتجل  االكتفاء جّردم ال واملتمّنِ

 .(70 ص ،2003 بنكراد" )املتن مكنونات عن الّتعبير أو املناطق بتسمية

 .33 ص ،2001 قطوس 2

 .84 ص ،1992 حليفي: راجع 3

وس 4
ّ
 .36 ص ،2001 قط

 .43pp2009,  Taha .-62 ؛90 ص ،1992 حليفي ؛20-21 ص ،2015 غنايم 5

ذي يحمله ) 6 
ّ
 (.709pp1988,  Genette .-710أهّمية ُبنية العنوان ال تقّل أهّمّية عن املضمون ال

 http://www.almaany.com: انظر 7
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رحال فشواطئ لروايتها، عبثا تختره لم راوية الكاتبة
ّ
تي هي الت

ّ
لت ال

ّ
 الّرواية، في بعاداأل جميع شك

 من هيمإبرا أمّ  ترحال القرية، إلى ثّم  حيفا، إلى وإبراهيم سارة ترحال أبيب، تل من سارة ترحال

 ترحال ،الفسيفسائّية القرية إلى" عمقة" من وتهجيره إبراهيم والد ترحال إسرائيل، إلى الّضّفة

رحال املغرب، من وجّدها سارة والد ترحال العراق، من سارة والدة
ّ
 عربّي  مجتمعْين بين الت

رحال ويهودّي،
ّ
ذي هو والت

ّ
واطئ هذه على األنواع كّل  بين االختالف جعل ال

ّ
 تبةالكا وكأّن . الش

رحال شواطئ أّن  تقول 
ّ
جئين، مصير هي الت

ّ
 ونيشعر  ال وهم دولة   في القاطنين ومصير الال

 املثالّية لسفةالف تعانق نقطة وهي والعاشقين، املختلفين التقاء نقطة وهي واألمان، باالستقرار

رحال شواطئ وهي والواقعّية،
ّ
رحال. الّزمان وسياسة املكان لجغرافيا الت

ّ
 ةدالل يحمل فالت

واطئ داللة تتجاوز  ومعنوّية حّسّية
ّ

نا كما. الفيزيائّية الش
ّ
 أّن  نجد وانالعن في أكثر تعّمقنا إذا أن

اطئ ألّن  االّضطراب، من وحالة تشّوشا، معّينا، تخّبطا هناك
ّ

ا ليس الش  إذن .لالستقرار مكان 

 وميق وهنا الّرواية، من الخفّي  املعنى وفيه العمق، من الكثير فيه ومانع، جامع عنوان هو

 العنوان يويأت. املختلفة الّرواية مضامين مع للّتفاعل القارئ  تحّفز وظيفّية بتقنّية العنوان

 اراآلث هذه ونحيل وامرأة، رجل صورة األعلى وفي أقدام، آثار عليه رمليّ  شاطئ خلفّية على

 يقول  الغالف وكأّن  اليهودّية، وسارة العربّي  إبراهيم مسيرتهما، آثار هي وهذه وسارة، إلبراهيم

عب مسيرة إّن 
ّ

 إلى ةواضح ستبقى هذه واآلثار صدامهما، تفاعلهما، واليهودّي، العربّي  ينالش

اطئ رمال في كأثرهما واضح لسواهما أثر فال األبد،
ّ

ا العتبة من نجد. الش ا تعالق   ينب واضح 

 لصفراءا بألوانه الغالف وشكل ودالالته، النحوّي  مبناه في العنوان شكل واملضمون؛ الشكل

  الرمال فيها تحتّل  التي
 
اطئ ألّن  بحر،لا مساحة من أكثر مساحة

ّ
 ىمرس  ال لكن مرس ى، الش

خصّيات
ّ

رنا اآلثار ومحو صعب، أمر   متحّركة رمال على الّرسّو  ألّن  الّرواية في للش
ّ
 ّرسمبال يذك

قات في الّدارس
ّ
 وأطالل املحبوبة أطالل األطالل، على الشعراء بكى حين القديمة، املعل

رحال إلى يعيدنا وهذا القديمة، الحضارات
ّ
ذي الحاليّ  الت

ّ
عب يعيشه ال

ّ
 إلىو  الفلسطينّي، الش

 .             األطالل على بكائه
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  :الّرواية وختام مدخل في االقتباس. 2

 غير الحّب  من أريد ال( "2008) درويش ملحمود باقتباس العنوان بعد مباشرة الّرواية تبدأ

لِحق ،"البداية
ُ
 نتساءلو ... البداية تستمّر  أن غيَر  الحّب  من أريد ال: وتقول  منها بتعليق ذلك وت

 يكفي رِض األ  من وقليل: درويش ملحمود باقتباس الّرواية وتنتهي الّراوية؟ أم الكاتبة نحت هو هل

 مكنونات يف الغرق  خالل من.  عليه منها تعليق دون  االقتباس ويأتي الّسالم، ويحّل  نلتقي، لكي

 نفس من هما فاالقتباسان. الّرواية كّل  امتداد على العبارتين لهاتين صدى نجد الّرواية

ا عشر أحد" ديوان في املوجودة القصيدة صال فعل لكّن  درويش، ملحمود" كوكب 
ّ
 بين االت

ذي الفّخ  هو وهذا الّرومنسّية؛ وليست الحّب، ليس والّرواية القصيدة
ّ
 لقارئ ا فيه يسقط قد ال

ما الهّش،
ّ
 فالّرواية املشهدين، لتعالق خفّي  لخطاب وانسجام إبداعّية مرجعّية إشارة هو إن

 وهي ة،غرناط سقوط يتناول  القصيدة في واملشهد فلسطينّية عربّية يهودّية قضّية تتناول 

  يأتي ال اقتباس وهو الحاضر، في املاض ي لتجربة إسقاط
ّ

 تقتبس بة،خص ثقافة ذات كاتبة من إال

ذي الّتاريخيّ  االستدعاء إلى تحتاج رمزّية بدالالت مشحون  هو ما وتنحت
ّ
 رّيةالّتقري عن خرج ال

ا تاريخّية ملحات استخدام إلى وتجاوز  ا استخدام    فنيًّ
 
 بتوظيف الّتعبيرّية األجزاء جميع بين رابطة

 لالجئ،ا اليهودّي، العربّي، لإلنسان مختلفة هموم عن ومغاير عصرّي  بشكل   تعّبر حّتى منسجم؛

ل ما وتستخلص. ذلك وغير الجيش في الخادم الّدرزّي،
ّ
ا يشك  وذلك وجود، عن يبحث خطاب 

 رؤيا كيللتش اآلنية؛ الحاضرة، الّتجربة لخدمة الّروائّي  الّنّص  وتسخير املاض ي، الجترار تجّنبا

تي االقتباسات إّن . مغايرة مستقبلّية
ّ
 بنفسه هو نيّ فلسطي شاعر من أتت وتغلقها الّرواية تفتح ال

ذي درويش محمود تستمّر، لم عالقتهما لكّن  بها، وتغّزل  يهودّية عشق
ّ
 ي،عم بن تمار  أحّب  ال

تي تفاصيله كّل  من املجّرد اإلنسان على املبنّية املشتركة والعالقات
ّ
ل ال

ّ
 لم لذلك ته،هويّ  تشك

  الحّب  من الّضمنّية الكاتبة ترد
ّ

 تشكيلنا، يف اإلنسانّية الُهوّية تستمّر  أن البداية، تستمّر  أن إال

تي الُهوّية وليست
ّ
 ذلكل تاريخّية، سياسّية، جغرافّية، قومّية، انتماءات أساس على تفّرقنا ال

ه املقتبسة الجملة في Ending بنهاية ولكن ،Closer لألحداث بخاتمة الّرواية تقفل
ّ
 األرض في بأن
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سع
ّ
ّفت ماو  الّرواية تقوله ما بين الّتعالق هو وهذا الواقع، في وليس املنطق في للجميع، مت

ّ
 وظ

 .ألجله االقتباسين

َونة .3
ْ
 :االنفعال وعالمة الفصول  َعن

ام كان كم! ترجَم  ما ليته يا: االنفعال بعالمات تعّج  نجدها الفصول؛ عناوين تفحّصنا إذا  طعم رًّ

 املعّبرة ملالج بعد توضع فإّنها االنفعال؛ عالمة استخدام في بحثنا وإذا! نّية..أنا! األولى الهزيمة

 ر،الّتحذي االستغاثة، الّدعاء، والحزن، الفرح الّتعّجب، حاالت في الّنفسّية االنفعاالت عن

 فاستخدامها إذن. الفصول  أحداث تعكسه ما وهذا 1ترّج  أو تمّن  جملة نهاية في الّندبة، اإلغراء،

ا، ليس ، املضمون  تخدم نجدها سهو 
 
 مةعال  عليها مرسومة كاملة صفحة خّصصت وقد مباشرة

 العنوان وهذا ؛"إغراء" عنوانه الّرواية في األّول  والفصل. سارة وجه بداخلها ونجد االنفعال

، يحمل
 
 فستانها تلبس حين سارة فيها كانت التي الوضعّية هو القريب، معناه في فاإلغراء تورية

رت الحجاب بدل األسود
ّ
تي الجميلة ذكرياتها وتذك

ّ
 دهاووع راقصها حين إبراهيم مع كانت ال

  نحوّي  كأسلوب   اإلغراء وبين الدائم، بالحّب 
ّ

 في بةالكات أغرت وقد ما، ش يء   على فيه ونغري  نحث

 : "الفصل نهاية
َ
  الكتابة

َ
  ،"الكتابة

 
 الكتابة،" اإلغراء مع الّتعّجب عالمة نستعمل ما وعادة

ا الّتعّجب يبقى الّرواية امتداد على وهكذا ،!"الكتابة كل في قائم 
ّ

 ضامينامل وفي العناوين/الش

 .املطروحة

خوص. 4
ّ

  :الّرواية في الش

 : سارة 4.1

وابت الحقائق كّل  في أشّك  صرت معك تجربتي بعد"
ّ
 9ص" والث

 15ص" شراييني في تخفق كانت وكلماته حروفه بأّن  حينها يدرِ  لم"

" 
ُ
 29ص" فيها تشّب  الّنار زالت ما حّبي جمرة

                                                           
  /18387https://old.uqu.edu.sa/ntferjani/ar: نظرا 1

https://old.uqu.edu.sa/ntferjani/ar/18387
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" أبيبيّ  الّتل بيتها في أّمي لتقبلني يهودّية أنا وال الفسيفسائّية، قريتك لتقبلني عربّية أنا ال"

 113 ص

تي وأوردتي شراييني تقرأ كنَت "
ّ
 حّبيو  واشتهائي فرحي ترى  كنَت  الجلد، تحت تماوج ال

 115ص..." ونزفي

 127 ص" خيارين وبين ُهوّيتين بين تأرجَحها تقّيأت"

تي الّندب آثار سيمحو من"
ّ
ذي الغّض  الجسد في التهبت ال

ّ
ا أنوثته وجد ال  رافئم عند يوم 

 149ص" رجولتك؟

 إلنسانّية،ا الّنظرة يبادلها إبراهيم وكان املبدأ، أممّية العربّي، إبراهيم أحّبت يهودّية، فتاة سارة

 ائلتها،ع تحّدت العائلّية، والعادات واملجتمع، الّتقاليد تخالف نارّية، حّب  عالقة بينهما وجمعت

 
 
ا إبراهيم من وتزّوجت. خالتها ابن آفنر خاّصة ا، زواج   رعانس لكّنها. وفؤاد لنا منه وأنجبت مدنيًّ

 . واأللم بالفراق أفاضت ما

وابت، لكّل  وكسرها اليسارّية، ونظرتها إلبراهيم حّبها بداية
ّ
 الّزواج ثّم  ،الحّب  هذا في احتراقها الث

تي إبراهيم، من
ّ
ه عليه تطلق وال

ّ
 من الكثيرب ومرورها للفراق، حالها يصل أن إلى الحّب، مقبرة بأن

ا واقعك يحّول  حين الحّب  أصعب ما" واملجتمع إبراهيم، ومع نفسها، مع الّتخّبطات  ،"اغتراب 

تي األولى، سارة نقرأ نزال ال املواجهات، هذه كّل  بعد أنفسنا نجد
ّ
 براهيمإل  الحّب  باب تفتح ال

 ملّيةر  ساعة اليوم سأقلب هل" أجله من العالم ومجابهة املاض ي، هذا استعادة في طلبها وتقّدم

 يتفاجأ وال!" بيقل وينفطر الّندم رمل ينهمر أن قبل تقّرر  عساك.. قلبتها االنتظار؟ في وأبقى ثانية

طلق االسم أّن  سنالحظ االسم، داللّية قراءة ففي املوقف، إيجابّية من القارئ 
ُ
خصّيةا على امل

ّ
 لش

ا، يأِت  لم
 
يّ  وإيحاء إشارة فيه عبث ה) فهو بالعبرّية سارة معنى ففي معجمّي، تناص ّ רָׂ  أو ألميرةا( שָׂ

 الّنبيلة سارة شخصّية عن بمعزل  ليس وهذا 1"والّسرور البهجة" بالعربّية ويعني. الّنبيلة الّسّيدة

هُ . }بإنسانّيتها
ُ
ت
َ
  َواْمَرأ

 
اِئَمة

َ
ْت  ق

َ
َضِحك

َ
اَها ف

َ
ْرن

َّ
َبش

َ
ْت ( 71) َيْعُقوَب  ِإْسَحاَق  َوَراِء  َوِمْن  ِبِإْسَحاَق  ف

َ
ال

َ
 َيا ق

                                                           
  wikipedia.org: أنظر 1
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َتى
َ
ِلُد  َوْيل

َ
أ
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا َعُجوز   َوأ

َ
ا َبْعِلي َوَهذ

 
ْيخ

َ
ا ِإنَّ  ش

َ
ْيء   َهذ

َ
ش 

َ
وا( 72) َعِجيب   ل

ُ
ال

َ
ْعَجِبيَن  ق

َ
ت
َ
ْمرِ  ِمْن  أ

َ
ِه  أ

َّ
 الل

 
ُ
ِه  َرْحَمة

َّ
هُ  الل

ُ
ات

َ
ْم  َوَبَرك

ُ
ْيك

َ
ْهَل  َعل

َ
َبْيِت  أ

ْ
هُ  ال  زوجة أّن  يش ي الّتوراة في والّنظر 1}(73) َمِجيد   َحِميد   ِإنَّ

دعى إبراهيم
ُ
؛ هللا وعدها أوالد، دون  من عجوزا أصبحت وعندما" ساراي" ت  ااسمه فتغّير بولد 

 أن عدنات هل القارئ، يتساءل تغّير أّي  بالّتغير، تعدنا سارة وشخصّية. للوعد كداللة" سارة" إلى

ما والّتفرقة؟ العنصرّية بعالم وتحيا اإلنسانّية نظرتها وتغّير تتغّير
ّ
 بعاملها مانهاإي أن تعدنا إن

فت قد أنثى كونها ومن املجتَمَعْين، ِقبل من معاناتها كّل  رغم سيتحّقق، األفالطونّي   ستنتظر؛ ،ُعّنِ

ا تحّققت أّنها بما بعيدة، ليست مثالّيتها ألّن   هذه تصبحو  يحتويها، أن للمستقبل فيمكن سابق 

ا، املنشودة اإلنسانّية ا تقويم أحسن في مخلوقا وكونه اإلنسان لجوهر والّنظر واقع  ا أمر 
 
. مألوف

ا جاءت الّتغير على والقدرة وحة، ،للمسرحّية للّرواية، للقصيدة، ليس" أدونيس قاله ملا تأكيد 
ّ
 لل

ا لهذه لكن ُمباشرة، مشاركة الّتاريخ تغيير في ُيشارك مباشر فعل  آخر، بشكل الّتغيير قدرة جميع 

قّدم ّنهاإ
ُ
عيُد  أّنها أّي  - للعالم أفضل صورة ت

ُ
عيد وإذ خلقه؛ ت

ُ
غّيره خلقه، ت

ُ
 الكاتبة اختارت لذا ؛2"ت

عنِون  أن
ُ
 وفقا ،جديد عالم لبداية وعد هي الّنهاية في فالبداية ،"بداية" باسم األخير الفصل ت

 فنرآ وضعها خيارين بين ُهوّيتين، بين تخّبط حالة بعد أتاها الوعد وهذا. األممّية سارة لرؤيا

 اللخ من ملسناه ما وهذا االستقرار، وعدم والّتخّبط الّضياع من حالة تحيا جعلها مّما بينهما،

 ". على شواطئ الترحال" الّرواية عنوان

ت املثيرة الكبيرة الحّب  عالقة إّن 
ّ
 لكبيرةا املساحة وهذه الّرواية، بداية من كبيرة مساحة احتل

ما
ّ
كل بين هي تعالق   إن

ّ
د أتت ألّنها واملضمون، الش

ّ
ساع مدى لتؤك

ّ
 مدى ه،قّوت مدى الحّب، هذا ات

 عليج مّما والقومّية، والّسياسّية االجتماعّية املفارقات كّل  رغم باآلخر منهما الواحد تمّسك

سع املفارقة
ّ
حقة، للّتطّورات القارئ  تقّبل في تت

ّ
  ويبقى الال

 
كل بهذا قةلعال يمكن هل: متسائال

ّ
 الش

 الواقع؟ عواصف مهّب  في تكون  أن

                                                           
 .هود سورة انظر الكريم، القران 1

 في الالذقّية بمحافظة قصابين بقرية 1930 في ولد سورّي، شاعر بـأدونيس، املعروف إسبر سعيد أحمد علي 2

 .سوريا
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 :إبراهيم 4.2

ا فيِك  أصبَح  أن أريد دولتي، وأنِت  أممّيان، نحن"  ليدخل سفر جواز إلى يحتاج ال مواطن 

 ! ...الحبيبة دولته

ِك 
ُ
 38 ص" وعبادتي وانتمائي هّويتي عيون

 أنِت  الّدائم، أبدي بل عابرة، نزوة لسِت  الّضائع، كياني أنِت ...  يهودّية ولسِت ...  امرأة لسِت "

 39 ص" ُهوّياتهم بكّل  األرض نساء كّل 

خصّية إبراهيم
ّ

سمة الش
ّ
حّبة اإلنسانّية، بروحها املت

ُ
ا، اإلنسان لكون  امل ا إنسان   كّل  نع بعيد 

وائف
ّ
كوريّ  بفحولته يتمّيز ووسيم جميل عربّي، شاّب  إبراهيم. األديان واختالف الط

ّ
ة ةالذ

ّ
 الفذ

تي
ّ
 من ّمهوأ مهّجر وفلسطينيّ  مسلم عربّي " الّزرقاوان عيناه وجذبتها. حّبه في سارة أوقعت ال

ر ". الغربّية الّضّفة ه مإبراهي ُيصوَّ
ّ
 الجماعّي، كرللف تبعّيته بفعل وهذا العالقة، انهيار سبب بأن

خصّيات لكّن . والّدينّية والّسياسّية االجتماعّية املجاالت كّل  في واملجتمع للقبيلة
ّ

 األخرى  الش

انوّية
ّ
ل زّيتهورم بداللته فكل   املطلوبة، الفكرة إيصال في وتساهم الّرئيسّية تشارك الث

ّ
 آل ما يمث

خصّية تناولنا فإذا بإبراهيم،
ّ

ل إبراهيم أّن  فسنرى  وناقدة عميقة بنظرة الش
ّ
 العربّي  ّيةشخص يمث

 تهوزوج حبيبته سارة على انهال ما وسرعان باألممّية نادى فإبراهيم واملتخّبط، املشّوش

زن، مساره عن وانحرف بالّضرب
ّ
ه عشقه؛ عن وتنازل  الكحول، فأدمن املت

ّ
 واقع يف نفسه وجد ألن

تي وهوّيته لغته بناء مواصلة له يتح لم وقاس   صادم
ّ
 نفهم هنا نوم. بها معشوقته وأقنع أرادها ال

 ملسارا لهذا فاختياره منه، أقوى  واقع في إبراهيم ووجود القاس ي الواقع إلى أشارت الكاتبة أّن 

ا كان ص 
ّ
لم من تخل

ّ
ا نقف لكّننا. الواقع من وهروبا االجتماعيّ  الظ  حين مإبراهي صحوة عند كثير 

 يقظة يستدعي ما وهذا ومفاجئ كمفارقة، جاء العقل، يذهب ما خالل من فاليقظة ثمل،

ذي الواقع من الكاتبة تسخر خفّية، ودعوة سخرية فهذه القارئ،
ّ
 عووتد إبراهيم، يعيشه ال

ِمل القارئ 
ّ
 هذه جاءت ملاذا ونتساءل. الواقع هذا ليغّير يصحو بأن الّرواية شاعرّية في الث

 لقارئ ل قاسية صفعة بأّنها ذلك تفسير ونرّجح مسبق، تمهيد دون  -إبراهيم صحوة -الّصحوة
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ا، ليس يقرأه ما إّن  له وتقول  لتوقظه عرّية في يغرق  فال رومانسيًّ
ّ

 األليم، لواقعا وينس ى والحّب  الش

 .للّتغير بعد الخصب غير

تي الّتغييرات إّن 
ّ
ما إبراهيم إليها آل ال

ّ
ا تدّل  إن تي تماعّيةواالج الّنفسّية الّتخّبطات على مضمونيًّ

ّ
 ال

 أّي  نع إعاقته وحاول  بشهادته، العمل من ومنعه طريقه في آفنر وقف فقد إرادته، دون  بها ُزجَّ 

جه سارة، ويترك اليأس إلى ليصل منهيّ  تطّور 
ّ
 باألوهام، عهواق من ليهرب والّسكر املشروب إلى فات

كل نبي جميل تعالق   وهذا صحوته، في منها واالعتذار سكرته في سارة تعنيف إلى أّدى وهذا
ّ

 الش

كل ففي واملضمون،
ّ

خصّية نجد الش
ّ

او  وثمالتها، صحوتها بين ما بتخّبطات تتحّرك الش  مضمونيًّ

نه وعدم أسرته بإعالة الّزوج واجب بين تتخّبط
ّ
 بحثف الّسيطرة، فقدان إلى أّدى مّما املادّي  تمك

  الّدين عن
 
خصّية تصّرفات بين تعالق خيباته، لستر آخر ملجأ

ّ
 عطيي تؤّديه ما ومضمون  الش

عه، ال وفيما يريده، ال فيما القارئ  ليشارك واالستفزاز الّدهشة ُبعد الّرواية
ّ
 يوصل اوهذ يتوق

 
 
 سهانف تفرض الّسياسّية االجتماعّية األوضاع أّن  ومفادها الّضمنيّ  الكاتب أرادها هاّمة رسالة

 .تصّرفاتنا على

 : آفنر 4.3

" القادمة للحروب رصاصا يحمل كان عقله وفي خاضها، حروب   نياشين كتفه وعلى"

 125ص

  على جندّية يريدها"
ّ
 125ص" الّنار خط

تي الّصورة
ّ
 نم ومستوحاة بالحروب، زخمة صورة هي لسارة، خالتها ابن وهو آفنر بها ُرسم ال

فظات نجد الّرواية، من املقتبستين الجملتين في الّنظر عاودنا ما فإذا الجنود،
ّ
 من أخوذةم الل

 ة،الّرواي في ثانوّية شخصّية مجّرد آفنر يكن لم إذن. نار جندّية، رصاص، حروب، الحرب، عالم

 عليه لقتوأط الّرواية فصول  من بفصل خّصته وقد سارة، حياة في كبير تأثير لها شخصّية بل

  عميقة، وبلغة دقيق بوصف الفصل هذا واستهلت! للّريح يا -آفنر باب اسم
 
 شّبهت أّنها إلى إضافة

تي الّريح هي الّصرصر والّريح صرصر، بريح حياتها، على آفنر دخول 
ّ
 الّريح .عاد قوم أهلكت ال
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شبيه هذا وجاء 1الّنار كإحراق ببردها تحرق  باردة هي الّصرصر
ّ
 حياتها، في تأثيره على ليدّل  الت

 من يريد كان. الّصرصر كالّريح كان بل وشّدة بقسوة يريد ما منها ويطلب سارة يحارب لم فآفنر

 حالة في وأدخلها جندّية، تكون  أن أرادها وأهله، إبراهيم على القرية في عينا له تكون  أن سارة

 وبين براهيمإل  تكون  أن بين خيارين، بين الُهوّيتين، بين تتأرجح جعلها وزعزعة، وتخّبط ارتباك،

شبيهّية الّصورة إذن.  إبراهيم ستخسر الخيارين كال وفي إبراهيم، على تكون  أن
ّ
 مقصودة يه الت

ا، خصّية تعكس ألّنها عمد 
ّ

تي املواقف هذه خالل ومن. وجوهرها بقالبها الش
ّ
 آفنر، عن كشفت ال

ل آفنر أّن  نرى 
ّ
تي اليهودّية الّسلطة. الّسلطة يمث

ّ
فاق بهذا تقبل ولن لم ال

ّ
 بل اليهودّي، العربّي  االت

 من رةسا تخليص محاولة في سارة من طلبه يكّرر  آفنر فنجد. هدمه على جهدها بكامل وتعمل

 .إبراهيم

 : وفؤاد لنا 4.4

. واطنةامل وتضاريس املالمح وتحديد الُهوّية، تحديد في الّضائعان هما وإبراهيم، سارة ولدا هما

 .املوطن درس خالل من ذلك وتبّين

عَرف هل"
ُ
ا رأسه؟ بمسقط اإلنسان ُهوّية ت

 
 شافي،امل في األرحام من رؤوُسنا سقطت أغلُبنا إذ

عَرف أم رأسنا؟ مسقط هي املشافي بالد فهل
ُ
  غير وهل إقامتنا؟ بمكان ُهوّيتنا ت

ّ
 عرب من ةقل

قيم البالد هذه
ُ
عَرف وهل ُولدت؟ حيث ت

ُ
ا قراهم؟ إلى أجدادنا بانتماء ُهوّيتنا ت

 
 عرب أغلُب  إذ

 ."ُمدنهم غير وفي قراهم غير في الجئون  البالد

توا، مّمْن  أصعَب  قضّيُتنا أصبحت"
ّ
 زالوا ما التي البيوت إلى ينتسبون  هم األقّل  على تشت

جرة وَعْمقة البروة في مفاتيَحها يملكون 
ّ

جدل والش
َ
 137 ص" وسعسع وإقرث وبرعم وامل

 جّديو  الّضّفة، من وجّدتي مسلم، وأبي يهودّية فأّمي مزّيفين، أم أصلّيين كّنا إذا أدري  ال"

 هأعرف ما هذا أبيب، تل جنوب من املغربّي  وجّدي أبيب، تل من العراقّية وجّدتي َعْمقة، من

 136ص". مزّيفة عائلة نحن فهل أهلي، عن

                                                           
1 http://library.islamweb.net 
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 ."وجّدتي وجّدي والدي قائمة تقوم ال حّتى اإللزامّي  الّتجنيد من فؤاد ُيعفى أْن  املهم"

 161ص

ل أعاله االقتباسات
ّ
 األجواء من الّصخب هذا وسط األوالد معاناة ونقرأ الحوار، من جمال تمث

 قبولينم وغير الوطن في كالغرباء انتماء، وبدون  هوّية بدون  أنفسهم ويجدون . واملهينة الكارهة

خصّية أسماء الكاتبة تختار لذا. املجتمع في األطراف جميع من
ّ

 ليست الدوالب: "تاّمة بعناية الش

تي املواقف ههذ ففي!" ونموت لنتقاتل ال ونحيا، لنسكن لنا الّرّب  هبة إّنها للبشر، ملكا
ّ
 عاشتها ال

 دموع الّتفرقة، لعدم بالجمع، فتنادي ِقَبلها، من خفّية دعوة نجد وإبراهيم، سارة ابنة لنا

 ألرضا هي فلنا بالدهم، حسب وال دياناتهم، حسب وال جنسّياتهم، حسب ال البشر، تقسيم

 . بسالم فلنعش فؤاد ولنا جميعا،

خصّيات 4.5
ّ

 :الّرواية في األخرى  الش

خصّيات من
ّ

انوّية الش
ّ
 سمتهار  شخصّيات هي سارة، وأمّ  إبراهيم وأمّ  وخولة ماري  هي الّرواية في الث

ذي الجدل لتثير املطروحة، القضايا حول  أفكارها بها لتكمل الكاتبة
ّ
 لّرواية،ا إليه تطمح ال

ذي. الوجدانّي  الّنفس ّي، الجدل
ّ
. القضايا ذهه عمق في يفكر حّتى ويستفّزه؛ يثيره القارئ  يصل ال

خصّيات هذه
ّ

ل الش
ّ
باب خدمة املجتمع، هذا قضايا من قضّية تمث

ّ
 الجيش في الدروز الش

جوء قضّية الّدرزّي، املجتمع ومعاناة
ّ
 .لها عوالخضو  االحتالل سلطة تحت والعيش الوطن في الل

 :الّزمكانّية. 5

ذي الّزمن هو الواقعّي، للّزمن مخالف نفس ّي، زمن هو الّزمن
ّ
ره ال

ّ
 اضيها،م وتسترجع الّراوية تتذك

 أوجاعها وتسكب

ا وعشريَن  خمسة   عن أتنازَل  أْن  يعني أرتديَك  أْن "  12 ص" الكيلوغرامات وبعض عام 

ا، وعشرون خمسة  لىع تمتّد  الّرواية فأحداث إليه، ذكرياتها في تعود قصير بزمن ليس عام 

ا؟ جاء الّزمان اختيار هل ملاذا؟ كقّراء نتساءل امتدادهما، قنا إن ما لكّننا عفو 
ّ
 الحسابات دق

ه سنجد
ّ
 على 2006 عام حرب الخليج، فحرب ش يء يتغّير لم عاما وعشرين خمسة مدى على أن

 االعتداءات الزالت الكتابة، أنهت حين 2014 عام فحّتى زالت، ما الّصراعات إذن لبنان،
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 هل للّتفكير، الكاتبة من خفّية إيماءة وهذه. تحدث املصبوب الّرصاص وحملة سرائيلّيةاإل 

 الفكرة يخدم وظيفّي  زمن هو الّرواية في الّزمن إذن. املنوال هذا على البشرّية ستستمّر 

ذي واملضمون 
ّ
 .املألوف قالبها من خالله من الّرواية تتحّرر  ال

ا، مثل أماكن وتذكر شمونه، وكريات أبيب تل بين فهو املكان أّما
ّ
 سيفساءالف القرية حيفا، عك

 فاملكان ميق،ع بشكل موصوفا يكن لم املكان لكّن  واملهّجرة، الباقية القرى  من وغيرها الجليل في

ر لم جغرافّي،
ّ
خصّيات عمق في يؤث

ّ
را املكان جاء ما بقدر الش

ّ
خصيات، بنفسّية متأث

ّ
 اءج الش

خصّية، بواطن عن ليعّبر املكان
ّ

خصّية تفاعل وهو الش
ّ

خصّية ألّن  املكان؛ مع الش
ّ

 في عيشت الش

قافة الفكر بعالم األماكن ربط تّم  فقد نفسّيتها،
ّ
 أخرى، ةجه من الّنفس وبأغوار جهة من والث

 :املكان وصف في مختلفة أمثلة. 1متباينة وأبعاد بإيحاءات مشحونة املكان فسمات

ارع، صوت الغضب كان حيفا في"
ّ

 11ص..." األلوان واختلفت الش

ا مدافع كانت"
ّ
نذر األعالي من البحر نحو املصّوبة عك

ُ
، بحرب   ت  هترأتا مدافع لكّنها قريبة 

ا وبنى املّد  بوجه أسواره رفع فقد حّبنا أّما حديدها، وصدئ  أمواج هجمات حدود عند كاسر 

 33ص." الجميع

غة .6
ّ
 : الل

غة
ّ
غة تخون  قد وإثارة، إشارة الل

ّ
ا سهال بسيطا القارئ  يكون  حين قارئها الل

ّ
غة. وهش

ّ
 يستل فالل

ما فقط، تواصل أداة
ّ
ة بل عابرة بلغة ليست الّرواية لغة. عظيمة داللّية برقّيات إن

ّ
فت محط

ّ
 وق

عرّية تمّيزت فنجدها.  كثيرة بتساؤالت الفظها تحيط دارسها، عند مهّمة
ّ

 يرّية،والّتصو  بالش

غة تكن ولم البالغّية، بالّصور  مليئة حّسّية لغة فجاءت
ّ
 وكّل  بة،الكات إليه تطمح ملا مغايرة الل

غوّية تقنّية
ُ
ى. وظيفتها لها ل

ّ
 انزياحيّ  الليّ د فضاء على والحوار الّسرد انفتاح في القّص  لغة تتجل

 .2الّروائّي  الفعل روح تهويج في فتساهم للّتخّيل املهّيج انزياحه بقّوة الجمال ُيظهر

                                                           
 .194 ص ،2000 قّسومة 1

2  http://www.althakafaaljadeda.com 

http://www.althakafaaljadeda.com/
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عرّية 6.1
ّ

 :الش

 ..."ترتاح أن العيون  للغة وتركنا املباح، الكالم عن وسكتنا"

قاء بين"...
ّ
قاء الل

ّ
 نكم تخلو وال أحالمي منَك  تخلو فال إليَك، أشواقي أستبق كنُت  والل

 .."أّيامي

 أشتهيِك  -"

 .مجنون  -

 فيِك  مجنون  -

ني نسيَت  وهل -
ّ
 يهودّية؟ أن

 ليدخل سفر جواز إلى يحتاج ال مواطنا فيِك  أصبح أن أريد دولتي، وأنِت  أممّيان، نحن -

 !الحبيبة دولته

 .مواطنة ُهوّية إلى ستحتاج لكّنك -

ِك  -
ُ
 ..."وعبادتي وانتمائي ُهوّيتي عيون

 :تصويرّية لغة 6.1.1

يّ  بشكل   ملشهد   تصوير  :دقيق حس ّ

تي األولى املّرة تلك كانت"
ّ
  قربك، الّراكب وبين قربك، فيها أجلُس  ال

ّ
 ..."جسدكب جسدي حف

ا وكأّن "  كان أكثر، مّني لتقترب مسافاتها كّل  تختصر الّدنيا وكأّن  يحترق، داخلي في ما شيئ 

 رأسك فانحنى اليسار، نحو فينا الّسّيارة انعطفت عندما جسدي ُيلهُب  جسدك ثقل

  أذني قرب شفتاك وأصبحت
 
 "فيهما أغوص املتوّسط، بحر وعيناك: هامسة

 

 :بالغّية صورة 6.1.2

ا الّرواية لغة في البالغّية الّصور  تلعب  من ربض وهي كاالستعارة، بارزا كان ما ومنها مهّما، دور 

 وإن له عوض فيما استعمل ما يتناول  فلم فيه، استعمل ما أّي  به عني ما: بمعناه واملراد املجاز،
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شبيه تضّمن
ّ
 دقيقة الّرواية في االستعارات وجاءت ،1موضعها نزلت إن املجاز أفضل وهي به، الت

فت والعشق، الحّب  عالم من
ّ
 تشّعبات بين القارئ  تمويه على فعملت مدروس، بشكل   ووظ

 .والّدالالت الّتأويل من مختلفة

 "عينيك إلى نظري  حّولُت  أنفاسك، بدفء أفكاري  فالتهبت"

ذي الّتناقض استراح"
ّ
ا بعدها الحقني ال  "شبح 

ذي االستفهام أّما
ّ
ا يكن لم سارة، لسان على ورد ال ما مبهم، أمر عن استفهام 

ّ
 فيه أّن  نالحظ وإن

ا جاء اإلخبار، من نوعا تي األفكار على تأكيد 
ّ
 تفهاماالس أصل أّن  الّنحوّيون  ذكر وقد بها، تؤمن ال

 من أصله إلى أعاده االستفهام على طرأ ملا الّتعّجب فكأّن  الخبر، من ضرب والّتعّجب الخبر،

 .2الخبرّية

ى حياتك، في أنا نزوة أنانّي؟ وحضنتني؟ وضممتني؟ شممتني؟ ملاذا"
ّ
 أّول  أمام عّني ستتخل

 !مشاعرك تحّرك أخرى 

 "ترى؟ يا األخرى  ستكون  من

 "ارحل؟ لك أأقول "

  

                                                           
ا وأنظر ؛409 ص ،(ت.د) القزوينيّ  1  رشيق ابن ؛248 -246 ص ،1998 صّباغ ؛172 ص ،1970 عتيق أيض 

 .268ص ،1ج ،1981

 .269 ص ،3ج ،(ت.د) جّني ابن 2
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 :الُجمل مبنى 6.2

ا يخلق القصيرة الجمل توالي: قصيرة جمل ستمرارّية، والقلق بالّسرعة إحساس 
ّ

 ُيحِدثو  والال

ا ر أجواء من الّرواية في ما يوافق الّدوار من نوع 
ّ
كليّ  املبنى إذن ؛1توت

ّ
 ةالحال مع يتالءم للجمل الش

 نبضاته، تشرع يخفق، وقلبي طرنا: "هذه مثال خذ. الّرواية في مقاطع عّدة في ذلك وورد الّنفسّية،

ا، يندفع أن يريد الّصدر، جلد على يشّد  علّي، سيغمى ظننتني حّتى بقسوة يضرب  وعيوني خارج 

 .."تسمع وال تسمع أذني ترى، وال ترى 

ا، الّزمن فيها كان طويلة، جمال نجد ذلك وبعكس  فصيلوالتّ  الكثيرة، األوصاف نالحظ بطيئ 

كل هذا في للمشاعر الّدقيق
ّ

  وذلك بالُبطء، ُيشِعرنا مّما الُجمل من الش
 
 ّنفسّيةال للحالة موافقة

تي الحزينة
ّ
 .سارة عاشتها ال

ساع عندي فالّرجولة رجال، كنَت "
ّ
ساع والفكر القلب ات

ّ
 وسّر  وحّبي رجلي وأنَت  القبول، وات

جاهك، أشعرها وّهاجة راقية مشاعر عن أتنازل  لن روحي، وبهجة فرحي
ّ
ي أعرف ات

ّ
 حّبك، أن

ي حياتك، حّب  بل
ّ
ي سّرك وأن

ّ
 ..."أنثاك وأن

 :الّراوي . 7

خصّية هو الّرواية في الّراوي 
ّ

" قّصتنا أكتب أن لي بّد  ال كان. "ش يء بكّل  عليم راو   سارة، نفسها الش

 الّسرد عملّية ّن أل  ملاذا؟" أكتبها لغة   بأّي  أدرِ  لم لكن" واالجتماعّية، العاطفّية تجربتها بكتابة تقوم

ر، تداعيات بين تمس ي عندها
ّ
 الكتابة ّيةعمل فتجعلها فاعلّية تمنحها وبوح، ،حسرة تحليل وتذك

 يهاف تصل لدرجة ذاتها تسكن بواطن من مخفّي  هو عّما والكشف املحظورات تجاوز  على قادرة

 عند والكتابة بإرادة، اختيار عندها الكتابة ففعل". أناي ومن ذكرياتي من تعبت" .الّتعب حّد 

 تابةوالك األخالق وضوابط واألعراف القيم وأحكام البيئة، ضغوط من وانعتاق تحّرر  هو املرأة

  أكتبَك  لن" 2ونقاء ووالدة مخاض عندها
ّ

 ومن حّبَك  من ألتحّرر  الفستان، ذاك ألبس عندما إال

                                                           
 .27 ص ،1976 سوميخ 1

 .16 ص ،2011 السايح بنا 2
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 حّق  للّراوي  وأترك األنا عن سأتنازل : "وتقول  تعبت أن بعد الّسرد عن سارة تتنازل ". احتاللك

 ّسرد،ال من تعبت لقد: "سارة إلى الّسرد يعيد ما سرعان ثّم " وُيشّرعها األبواب ليفتح الّسرد،

 أعيدس...  ماري  قّصة وأّرقتني وصادق، خولة قّصة صبري  وجلدت وإبراهيم، سارة قّصة أنهكتني

 الّسرد يف الّتعب عملّية" وتشعرها تعيشها كما...  لكم هي فلتنقلها حكايتها، هي لسارة، الّسرد

 ّسرد،ال سارة تبدأ إذن. أقوالها مصداقّية يبّين وهذا آخر سارد بلسان رؤيتها تعكس أن هدفها

دهتو  والّتفاعل، الّصدام تستنهض سردّية حركة نلمس الّسرد، إليها ويعيد آلخر، تحيله
ّ
 من ل

ذي محيطها مع وتتفاعل تردّ  امرأة رؤية
ّ
 فقط ّيةيهود كونها تعاني ال فسارة باملقاومة، ُيلزمها ال

ما
ّ
ذي الكتابة فعل خالل من ذلك ونلحظ. أيضا امرأة كونها إن

ّ
 سارة وجدت فقد لذاتها، أرادته ال

 
 
كل الّسردّي  القالب تثوير إلى حاجة

ّ
غة الّروائّي  والش

ّ
د هافعل فعّززت الّروائّية، الّنثرّية والل

ّ
 لتؤك

را الّساردة وتعكس. فاعلّيتها على
ّ

ا مؤش  من ّروائّي،ال الّنّص  هذا كاتبة عند الوعي نوعّية على دالليًّ

 .وحيوّيته الّسرد حركة تفعيل من قرأناه ما خالل

ي على العمل خالل فمن كل تقنّيات تقص ّ
ّ

ا نالحظ واملضمون، الش كلّيةا األبعاد بين تنافر 
ّ

 لش

غة أبرزها واملضمونّية،
ّ
عرّية، الل

ّ
غة وهذه الش

ّ
عرّي  الجنس تمّيز الل

ّ
 قالب في نجدها لكّننا الش

 تراكيبها لخال من األوتوماتيكّية تكسر فنجدها واملعيارّية، العادّية الّنثر لغة عن تختلف روائّي،

غوّية
ّ
عرّية وصورها الل

ّ
  لبواطن فهم وكّل  والعاطفة، بالخيال الّنّص  على تهيمن. الش

ّ
 خصّيةالش

ا نجده الّرواية مدى على خصّيات فيها تعكس شعرّية، بلغة منعِكس 
ّ

 في رياتهاوذك انفعاالتها الش

حظة في فتتفّجر املاض ي؛
ّ
 .الّراهنة الل

غة بين والّتنافر املفارقة هذه
ّ
عرّية الل

ّ
 الكاتبة ريدت وظيفّي، تنافر هو الّروائّي  األدبّي  والجنس الش

ف أن خالله من
ّ
 بين افرالّتن. الّتضادّ  على والقائم الغائب الّنّص  ترسيخ في الّتقنيّ  الّدور  توظ

غة
ّ
ل والقالب الل

ّ
ا يمث غة. املضمون  تناولهما عاملْين بين تنافر 

ّ
تي الل

ّ
ل ال

ّ
 والّساردة، لّراويةا األنا تمث

لها فهي
ّ
ل تمث

ّ
ذي الّروائّي، اآلخر القالب وبين بواطنها، وتمث

ّ
 فهو به، هالغت سكب على يلزمها ال

ل
ّ
غة بين القائم الّتنافر إذن. الواقع يمث

ّ
ل والقالب الل

ّ
. الواقع وبين( اليّ املث عاملها) بينها العالقة يمث

كلّية العناصر جاءت وقد
ّ

ل األخرى  واملضمونّية الش
ّ
تي الّرئيسّية العالقة تمث

ّ
 .اهاتناولن ال
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ل أن حاولنا وإذا
ّ
 :الّتالي الّنحو على ستكون  الّسائدة، للعالقات نمث

 

 

 

 

 

ا،
 
يتق على العمل ونجد املضمون، يعكس وظيفّيا بل عبثّيا وال شكلّيا ليس الّتنافر إذ  تقنّيات ص ّ

كل
ّ

  .الكاتبة عند الفّنيّ  الّصدق عن الكشف إلى أفض ى واملضمون  الش

عرّية
ّ

غة الش
ّ
 القالب الّروائّي  الل

 العالم الواقعيّ  العالم املثاليّ 

 تنافر مع

  

 تنافر مع
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