


 اجليل اجلديد 68                          ة القصريةلتقنيات السردية يف القصة اإلماراتيا

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                2021 يونيو  -يرينا                       4ج/ – 8ع 

 

 ١ ايككري٠ )مناشز طبتاض٠(١ يف ايكك١ اإلَاضاتٝٝات ايػطزٜايتكٓ

اهلامشٞ خًٌٝ بسٜع١. ز
 
Email: balhashemi@sharjah.ac.ae                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ت سبكٍٛ ايع١ًُٝ اسبسٜج١ اييت ًْٗت َٔ صبا٫" َٔ اNarratologyتعس "ايػطزٜات 

ُٝا٥ّٝات، ثِ أخصت تتٛغع يتكبح َاز٠ يهجري َٔ َعطؾ١ٝ أخط٣ نايًػاّْٝات ٚايػٝ

اجملا٫ت، نايتاضٜذ ٚايكشاؾ١ ٚايكإْٛ ٚاملػطح ٚايػُٝٓا ٚغريٖا. ٫ٚ تٗتِ ْعط١ٜ 

ُا تتكامس٘ ايػطزّٜات بتاضٜذ ايٓكٛم ايػطز١ٜ أٚ َعٓاٖا أٚ ٚظٝؿتٗا، بٌ تبشح ؾٝ

ايٓكٛم ايػطز١ٜ ٚاخت٬ؾاتٗا ْٚعاّ ايكٛاعس اييت تػري عًٝٗا. نُا تع٢ٓ مبعازب١ 

ا٭غايٝب ٚايتكّٓٝات اييت ٜٛظؿٗا ايػاضز يف عًُ٘ اسبها٥ٞ، َجٌ: ايكٝؼ ايػطز١ٜ، 

١ّٝ ٚاملها١ْٝ، ٚبٓا٤ ايؿدكٝات، ٚايعتبات ٚغريٖا. ٜٚٗسف ٖصا  ٚايكٝؼ ايعَاْ

َٔ خ٬ٍ ايتطبٝل  ،ت ايػطز١ٜ يف ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ايبشح إىل زضاغ١ ايتكٓٝا

ع٢ً ث٬خ صبُٛعات قكك١ٝ ٖٞ: "قرب ذبت ضأغٞ" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ٚ"إؾاض٠ ٫ 

اهلل. َٛظّؿا  تًؿت ا٫ْتباٙ" يػًطإ ايعُُٝٞ، ٚ"اعرتاف.. اعرتاض ضدٌ" يعا٥ؿ١ عبس

 املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ. 

 .طزّٜات، ايكٝؼ ايػطز١ٜ، ايكك١ ايككري٠ز١ٜ، ايػايتكٓٝات ايػط :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Narratology is one of the modern scientific fields that came from other fields of 

knowledge such as linguistics and semiotics, and then expanded to become a subject for 

many fields, such as history, politics, journalism, law, theater, cinema, and others. This 

term brings together all the manifestations related to the narrative work, focusing on the 

manner of saying more than the substance of the saying in the formulation of its subject. 

Narrative theory is not concerned with the history, meaning, or function of narrative 

texts. Rather, it examines what all actual and possible narrative texts share, their 

differences from each other, and the system of rules they follow. Narratives are 

concerned with treating the methods and techniques that the narrator employs in his 

narrative work. This research aims to study the narrative techniques in the Emirati short 

story by applying to three selected story collections, written by: Lulwa Al-Mansouri, 

Sultan Al-Amimi, and Aisha Abdullah, based on descriptive analytical method. 

                                                           
 ايؿاضق١، داَع١ ١،ٚا٫دتُاعٝ ١اإلْػاْٝ ٚايعًّٛ اٯزاب ١نًٝ ٚآزابٗا، ١ايعطبٝ ايًػ١ قػِ ،َػاعس أغتاش 

 .املتشس٠ ايعطب١ٝ اإلَاضات
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 ايٓؿأ٠ ٚايتأقٌٝ: -ايكك١ ايككري٠ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠

قددس ٫ ٜهددٕٛ يًتذطبدد١ ايكككدد١ٝ اإلَاضاتٝدد١ تدداضٜذ اٜٛددٌ ٜددٛاظٟ َددا يًتذدداضب ايعطبٝدد١    

عددا٫ّ َٚدد٪ثط ا َددٔ ٚاشبًٝذٝدد١ ا٭خددط٣، يهٓٗددا اغددتطاعت َددع شيددو إٔ ذبكددل ٚدددٛز ا ؾ  

خ٬ٍ عسز َٔ ا٭قدٛات، ايديت لجدٌ دٝدٌ امل٪غػد  َٚدٔ ت٬ٖدِ َدٔ أقدٛات ؾداب١،           

أثبتددت قددسضتٗا يف ايتعاَددٌ َددع ٖددصا ايؿددٔ. ٚقددس اضتددبص ظٗددٛض ايككدد١ ايككددري٠ يف زٚيدد١   

اإلَاضات ٚتطٛضٖا اضتباّاا ٚثّٝكا باْتؿاض ايتعًِٝ ايٓعاَٞ ٚظٗدٛض ايكدشاؾ١ ٚاْتعاؾدٗا    

كـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿدطٜٔ، إش أغدُٗت ايكدشاؾ١ بؿدهٌ ندبري      ٚذبسٜس ا يف ايٓ

يف تؿذٝع ايهّتاب ع٢ً اإلبساع ٚايٓؿط يف اجملد٬ت ٚايكدشـ ايديت تهدُٔ إلْتدادِٗ      

 ا٤.  ايٛقٍٛ إىل أنرب ؾطحي١ َٔ ايكّط

ّٛض ؾٔ ايكك١ ايككري٠ يف زٚي١ اإلَاضات إىل مخؼ َطاسٌ  ٚميهٔ تكػِٝ َطاسٌ تط

 ، ناٯتٞ: 1تاضخي١ٝ

ازبٌٝ امل٪غؼ ايصٟ ؾتح ايباب يتأضٜذ ايؿٔ، ٚضؾسٙ مبٛنٛعات تٓاَت  أ٫ّٚ:

عًٞ عبٝس، َٚعؿط اسباز، ٚٞ، ؾٝد١ ايٓاخٚاهلل قكط،  ٚاغتُطت، َِٚٓٗ: عبس

 ايطنا ايػذٛاْٞ. عبسٚاسبُٝس أمحس،  عبسٚضبُس املط، ٚ

ٝ ا: ازبٌٝ ايٛغٝص ايصٟ ضؾست٘ أمسا٤ دسٜس٠، أعطت ايكك١ اإلَاضات١ٝ اغتُطاضٜتٗا  ثاْ

٫ّٛت ايهبري٠ يف اجملتُع، ؾعّبط عٔ  ٚزؾكٗا ازبسٜس، ٖٚٛ ازبٌٝ ايصٟ ؾٗس ايتش

ت٘، ٚأخص ٜؿانٌ بٝٓ٘ ٚب  ايكسِٜ، َعّبط ا عٔ غًبٝات اايت بعض قُٝ٘ ٚثكاؾ

لػه٘ بايجٛابت ٚايكِٝ ا٭ق١ًٝ. نُا سهطت يف قككِٗ ضَٛظ تًو ايجٛابت، 

غ٢ًُ َطط ٚنايبشط ٚايٓد١ً ٚايكشطا٤. َٚٔ تًو ا٭مسا٤: َطِٜ مجع١ ؾطز، 

 إبطاِٖٝ َباضى، ْٚاقط ايعاٖطٟ. ٚغٝـ، 

طب١ امل٪غػ  ٚعاٜـ دبطب١ ازبٌٝ ايٛغٝص. دٌٝ امِلِؿكٌ ٖٚٛ دٌٝ اّاًع ع٢ً دب ثايج ا:

ؾاْطًل بط٩ٜت٘ ايؿ١ّٝٓ اشباق١ عبٛ آؾام ايؿٔ، ٚيهٓ٘ بكٞ َتُػّها بإااض ايؿهٌ 

سٌ/ْٗا١ٜ(، نُا بكٝت املهاَ  تسٚض سٍٛ -عكس٠ -ايكككٞ ايه٬غٝهٞ )بسا١ٜ

                                                           
. ايؿاضق١: اذباز 1، طقٛض٠ املطأ٠ يف ايكك١ ايٓػا١ٝ٥ اإلَاضات١ٝ ابع ا(: ٜٓعط: قربٟ، عبس ايؿتاح.ض –)أ٫ّٚ  1

 .   19-16ّ، م:2005نّتاب ٚأزبا٤ اإلَاضات، 
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، غاض٠ ازبطٚإٚابتػاّ املع٬، ٚقهاٜا املطأ٠ ٚاجملتُع. َِٚٓٗ: أمسا٤ ايعضعْٛٞ، 

 ؾاا١ُ ضبُس.ٚساضب ايعاٖطٟ، ٚ

أقٛات دسٜس٠ ساٚيت إٔ ربًّل َهاَ  ايكك١ َٔ قهاٜا اجملتُع ٚتٓشٛ  ضابع ا:

عبٛ ايصات، ٚتعاجل ُّٖٛ إْػإ ايعكط، َٚؿانٌ ايعٛمل١ ٚغريٖا. َٚٓٗا: ظبٝب١ 

 ؾاا١ُ املعضٚعٞ.ٚعا٥ؿ١ ايععابٞ، ٚضبػٔ غًُٝإ، ٚؾاا١ُ ايهعيب، ٚايطؾاعٞ، 

٤ عبت عبٛ ايتذطٜب ٚايتشسٜح، غٛا٤ ع٢ً قعٝس املهاَ  اييت أمسا خاَػ ا:

حيهط ؾٝٗا ايّطَع ٚايػُٛض ٚاإلحيا٤، أٚ ع٢ً قعٝس ايبٓا٤ ايؿين ايصٟ اَتاظ 

بايّتهجٝـ ٚاإلجياظ، ٚأؾاز َٔ إَهاْات ايتكٓٝات ايػطز١ٜ اسبسٜج١، نهػط 

ؿ٘ ايّٓكاز ذبت اشبص ايعَين، ٚتٛظٝـ ايعتبات ايٓك١ّٝ ٚايؿها٤ ايبكطٟ. ٖٚٛ َا قّٓ

ْٛع غطزٟ دسٜس اغتطاع إٔ ٜؿل اطٜك١ ٚغص ا٭ْٛاع ايػطز١ٜ ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ ٖٚٛ: 

عا٥ؿ١ ايهعيب، ٚايكّك١ ايككري٠ دسًّا. َٚٔ أبطظ تًو ا٭قٛات: غًطإ ايعُُٝٞ، 

أمسا٤ ٚيطٝؿ١ اسباز، ٚعا٥ؿ١ عبس اهلل، ٚيٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ٚضبُس اهلامشٞ، ٚ

ُّازٟ.    اسب

ُ ا ْٗا٥ًّا أٚ ستًُّٝا، ٚيهٓ٘ ضباٚي١ يتٓعِٝ  -زٕٚ ؾو-تكػِٝ ٖٚصا اي يٝؼ تكػٝ

، إش قس اإلْتاز ا٭زبٞ يف صباٍ ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ بٗسف ايتأقٌٝ ٚايسضاغ١

املطاسٌ ٚقس انتؿ٢ بإقساض صبُٛعت٘ ايٝت١ُٝ َٚٔ ثِ  ٣سسظبس ممٔ ٜٓتُٞ إىل إ

٬ت ايجكاؾ١ّٝ ٚمل ٜٓؿطٖا يف تٛقـ بعسٖا، َِٚٓٗ َٔ ْؿط بهع قكل يف اجمل

َٚز ب  نتاب١ ايكك١ ٚايؿعط أٚ ايطٚا١ٜ. نُا إٔ َٔ  أن١َُٛ قكك١ٝ، َِٚٓٗ َٔ ظا

ب  ا٭مسا٤ املصنٛض٠ َٔ تؿّهٌ دبطبت٘ سًك١ ٚقٌ َا ب  َطسًت ، غٛا٤ َٔ 

 سٝح املهاَ  أٚ ايػُات ايؿ١ٝٓ.   

ايؿاّب١ يف اإلَاضات قس اظبصبت  َٚٔ املِٗ ٖٓا إٔ ْؿري إىل إٔ أغًب ا٭قٛات ا٭زب١ّٝ

عبٛ ؾٔ ايّطٚا١ٜ، ؾايهتابات ايككك١ّٝ ايكازض٠ سسٜج ا ق١ًًٝ إشا َا قٛضْت باإلْتادات 

ٍّٛ اشبطاب ايػطزٟ عاملًّا عبٛ ايّطٚا١ٜ، ٚتؿهٌٝ  ايطٚا١ٝ٥. ٚقس ٜعٛز شيو إىل ذب

ايبٓا٤ ايهّتاب هلا يًتعبري عٔ إْػإ ٖصا ايعكط، ؾٗٞ لٓشِٗ املػاس١ ايطسب١، 

 ايؿيّن املتشطض َٔ قٝٛز ايؿعط ٚقٛاؾٝ٘.
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 طزّٜات:َؿّٗٛ ايػطز ٚايػ

ٖٛ: "ؾهٌ َٔ اشبطابات تط٣ٚ  -نُا ٜعطؾ٘ َعذِ ايٓكس ا٭زبٞ اسبسٜح-"ايّػطز" 

 ؾٝ٘ ا٭سساخ... ٜٚتشّكل ٚؾّكا يًُُٝعات اٯت١ٝ:

 سهٛض غًػ١ً َٔ ا٭سساخ اييت تؿهٌ دع٤ ا َٔ اسبسخ.-

 املٓطك١ّٝ املتعًك١ بايعَٔ. سهٛض عسز َٔ ايطٚابص-

 سهٛض ظَٔ ايكل.-

 .2أؾعاٍ اسبطن١"-

بٌ  -نُا ٜعتكس ايعسٜس َٔ ايهّتاب ٚايّٓكاز ع٢ً سّس غٛا٤-ؾايػطز "يٝؼ دٓػ ا أزبًّا 

ّٞ، تؿرتى ؾٝ٘ ندا ق١ّٝ ممّٝع٠ عس٠ أدٓاؽ، بعهٗا أزبٞ ٚاٯخط ايػطز ْٛع ْك

 . ناشبطاؾ١ ٚا٭غطٛض٠ ٚايطٚا١ٜ ٚايكك١ ٚايػُٝٓا ٚغريٖا.  3غري أزبٞ"

ٜعات أَا "عًِ ايػطز" أٚ "ايػطزّٜات" ؾٝعّس َٔ اسبكٍٛ املعطؾ١ٝ اسبسٜج١ ٚأسس تؿط

ُ ا ي٘ قٛاعس ٚأقٍٛ، يف عاّ  ايب١ٜٛٝٓ ايؿه١ْٝ٬، ٚقس بسأ "ٜتؿّهٌ بكؿت٘ عً

ّ، ايعاّ ايصٟ أقسضت ؾٝ٘ ايكشٝؿ١ ايؿطْػ١ٝ )تٛاقٌ( عسز ا خاّقا بعٓٛإ 1966

َّا َكطًح "عًِ ايػطز" ؾكس ُِْشت بعس شيو بج٬ث١ أعٛاّ  "ايتشًٌٝ ايبٓا٥ٞ يًػطز"، أ

، ٖٚٛ "تعؾٝتإ تٛزٚضٚف" ايصٟ ٜعّسٙ 4اشبام" َٔ قبٌ أسس املػاُٖ  يف ايعسز

، يف 1069ّعاّ  (Narratology) ْاضاتٛيٛدٞايساضغٕٛ أٍٚ َٔ اغتعٌُ َكطًح 

كّك١". ثِ اْتكًت ايػطزّٜات إىل ٘ بد"عًِ اينتاب٘ "قٛاعس ايسٜهاَريٕٚ" ٚعّطؾ

 ١ يف غبعّٝٓٝات ايكطٕ املانٞ.ايسضاغات ايعطبٝ

ّٛض "عًِ  نايًػاّْٝات  ١ ا٭خط٣ايػطز" ٌْٚٗ َٔ اجملا٫ت املعطؾٝٚقس تط

ٚايػُّٝٝا٥ّٝات، نُا أخص ٜتّٛغع يٝكبح َاز٠ يهجري َٔ ا٭اطٚسات يف صبا٫ت 

                                                           
 .  240ّ، م:2018. زَؿل: زاض ٣ْٛٓٝ، 1، طَعذِ ايٓكس ا٭زبٞ اسبسٜحايعاَطٟ، ناٌَ عٜٛس.  2

ُّإ: زاض ؾها٤ات، 1، طعبٛ احملهّٝات ايػطز١َّٜعتكِ، ضبُس.  3  . 155ّ، م:2018. ع

زاض ٣ْٛٓٝ، زَؿل:  .1ط ، تط: أَاْٞ أبٛ ضمح١،عًِ ايػطز: َسخٌ إىل ْعط١ٜ ايػطز .َاْؿطٜس، ٜإ 4

  .11:، م1111ّ
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١ّٝ ٚايؿٛيٛنًٛض  طبتًؿ١، نايتاضٜذ ٚايػٝاغ١ ٚايرتب١ٝ ٚايكشاؾ١ ٚاملُاضغ١ ايكاْْٛ

 ست٢ قٌٝ: "ايػطز يف نٌ َهإ". ،ٚاملػطح ٚايػُٝٓا ٚاملٛغٝك٢

ٜٚعّطف بأْ٘: "زضاغ١ ايكل ٚاغتٓباط ا٭غؼ اييت ٜكّٛ عًٝٗا َٚا ٜتعًل بصيو َٔ 

ْعِ ذبهِ إْتاد٘ ٚتًكٝ٘... ٫ٚ ٜتٛقـ عًِ ايػطز عٓس ايٓكٛم ا٭زب١ٝ اييت تكّٛ 

ؿَٗٛ٘ ايتكًٝسٟ، ٚإمنا ٜتعس٣ شيو إىل أْٛاع أخط٣ تتهُٔ ع٢ً عٓكط ايكل مب

ايػطز بأؾهاٍ طبتًؿ١، َجٌ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ َٔ يٛسات، ٚأؾ٬ّ غُٝٓٝا١ّٝ٥، 

ٚإميا٤ات، ٚقٛض َتشطن١، ٚنصيو اإلع٬ْات أٚ ايسعاٜات، ٚغري شيو. ؾؿٞ نٌ 

بايػطز ٖصٙ مّث١ قكل ذبه٢ ٚإٕ مل ٜهٔ شيو بايططٜك١ املعتاز٠. ٜٚكّٛ املدتل 

باغتدطاز تًو اسبهاٜات يٝػتهؿـ َا تكّٛ عًٝ٘ َٔ عٓاقط َٚا ٜٓتعِ تًو 

 .5ايعٓاقط َٔ أْع١ُ"

١ٓ َٔ ايٓكٛم ؾايػطزّٜات "ْعط١ٜ يًّٓل ايّػطزٟ ٫ تٗتِ بتاضٜذ صبُٛع١ َعٝ

ايػطز١ٜ أٚ َعٓاٖا أٚ ٚظٝؿتٗا، بٌ تبشح ؾُٝا تتكامس٘ نٌ ايٓكٛم ايػطز١ٜ 

ايؿع١ًٝ ٚاملُه١ٓ، ٚؾُٝا ميّهٓٗا َٔ ا٫خت٬ف عٔ بعهٗا ايبعض، ٚتٗسف إىل 

تٛقٝـ ْعاّ ايكٛاعس ايصٟ ًٜٝل باملكاّ ايػطزٟ، ٚحيهِ إْتاز ايٓكٛم ايػطز١ٜ 

. ؾٗٞ إشٕ ْعط١ّٜ تتٓاٍٚ قٛاْ  ا٭زب ايكككٞ، ٚؾشل ايبٓا٤ ايػطزٟ، 6َٚعازبتٗا"

١ّْٛ ي٘، ٚذبسٜس ايع٬قات ٚايٛظا٥ـ ؾٝ٘، ٫ٚ تع٢ٓ بتؿػري  ٚذبًٌٝ ا٭دعا٤ امله

 ايٓكٛم ٚايبشح يف َهاَٝٓٗا.

زّٜات ٜٓكّب اٖتُاَٗا ع٢ً ايتكٓٝات ايػطز١ّٜ ٚايكٝؼ ٚايتعبري، َٚا خيتل يصا ؾايػط

١ّٝ ايٓل ايػطزٟ، ٚيٝؼ ع٢ً احملت٣ٛ اسبها٥ٞ أٚ املاز٠ اسبها١ّٝ٥ ٚايس٫ي١  بأزب

نُا تؿعٌ ايػُٝٝا١ٝ٥. َٚٔ تًو ايتكٓٝات: ايبٓٝات ايػطز١ّٜ، ٚاإلااض ايّػطزٟ، 

١ّٝ ٚاملها١ّْٝ،  ٚا٭قٛات ايػطز١ّٜ، ٚايط١ٜ٩ ايػطز١ّٜ أٚ "ايتب٦ري"، ٚايكٝؼ ايعَاْ

                                                           
ّ، 2000. املػطب: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، 2، طزيٌٝ ايٓاقس ا٭زبٞايطًٜٚٞ، َٝذإ ٚغعس ايباظعٞ،  5

  .104 -103م:

ّ، 2012. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّ، 1، طَعذِ ايٓكس ا٭زبٞ اسبسٜحٔ. ٞ ايسَٜٝٓٛ، ضبُس ضب 6
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ات. ٚغٓكّٛ بتػًٝص ايه٤ٛ ع٢ً عسز َٔ تًو ايتكٓٝات اييت ٚظؿٗا دكٝايؿٚٚظا٥ـ 

 نّتاب ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ بؿهٌ ؾّعاٍ يف بٓا٤ ايٓل ايػطزٟ.

 ١:ايتكٓٝات ايػطزٜ

 ايكٛت:أ٫ّٚ: ايػاضز/

ايٛاقعٞ بػطز اسبها١ٜ يًكاض٨، ٚميهٔ ايّػاضز ٖٛ ايّكٛت ايصٟ ٜعٗس إيٝ٘ امل٪يـ 

ا٫ٖتسا٤ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايػ٪اٍ: )َٔ املتهًِّ؟( أٚ)َٔ ايصٟ ٜػطز ايّٓل؟(. ؾٗٛ إشٕ 

"املتهًِ أٚ ايٓاال بًػإ أٚ قٛت اشبطاب ايّػطزٟ. ٖٚٛ أٜه ا ايٛغٝص ايصٟ ٜكِٝ 

كّطض َا ق١ً ا٫تكاٍ َع املتًكٞ أٚ املػطٚز ي٘، ٖٚٛ ايصٟ ٜطّتب ايعطض، ٖٚٛ َٔ ٜ

 .7ايصٟ جيب إٔ ٜكاٍ، ٚنٝـ جيب إٔ ٜكاٍ... َٚا ايصٟ جيب إٔ ٜرتى"

ٚتػٌٗ ع٢ً ايساضؽ َعطؾت٘ َٔ خ٬ٍ بكُات٘ اييت ٜرتنٗا ع٢ً ايٓل، َٚٓٗا 

"َٛقع٘ ايّعَين َٔ ا٭سساخ اييت ٜطٟٚ، ٚزضد١ عًُ٘ بٗا ٚتؿهًٝ٘ اشبام يًّػ١، َٚا 

َٔ اطا٥ل ٫غتعاز٠ أقٛاٍ ايؿدكٝات، َٚٓٗا أٜه ا نُري ايّػطز  ًٜذأ إيٝ٘

َٚػتٛاٙ... ٚع٬قت٘ باسبها١ٜ املط١ّٜٚ... َٚا ٜٓٗض ب٘ َٔ ٚظا٥ـ بعهٗا إدباضٟ 

 .8ٚبعهٗا اٯخط اختٝاضٟ"

نط إٔ مث١ لاٜع تاّ ب  امل٪يـ/ايكام ايصٟ ٜبسع ايعٌُ ايّػطزٟ، َٚٔ ازبسٜط بايص

ٚايّػاضز/ايّكٛت ايصٟ ٜكسَ٘ يًكاض٨، "إْ٘ ا٭ْا ايجا١ْٝ يًهاتب، ٚع  ايهاَريا 

املبٗط٠ ايػشط١ٜ اييت تهؿـ أغطاض اسبٝا٠، ؾٛقـ عًٝٗا ٚعطف نٌ َا ٜسٚض بٗا 

١ٝ ْل خيتاضٙ ايهاتب أزا٠ َٔ تؿابو ع٬قات ٚتعكٝس... إْ٘ أغًٛب قٝاغ١ أٚ بٓ

نػريٙ َٔ ا٭زٚات ايؿ١ٝٓ إلقا١َ ايٓل ا٭زبٞ نا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚا٭سساخ 

 غريٖا.ٚ 9..".ٚايؿدكٝات ٚاملٛاقـ ٚايبساٜات ٚايٓٗاٜات

                                                           
 .70م: .عًِ ايػطزٜإ.  َاْؿطٜس، 7

 . 195ّ، م:2010. تْٛؼ: زاض ضبُس عًٞ يًٓؿط، 1، طَعذِ ايػطزّٜاتايكانٞ، ضبُس ٚآخطٕٚ.  8

ُّإ: زاض اٯٕ ْاؾطٕٚ 1، طتكٓٝات ايػطز ٚب١ٝٓ ايؿهط ايعطبٞ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝعًٝإ، سػٔ.  9 . ع

 .  66ّ، م:2015َٚٛظعٕٛ، 
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ٖٚصا ايعٓكط ؾأْ٘ ؾإٔ بك١ٝ ايعٓاقط ايػطز١ّٜ، إٕ مل ٜهٔ أُٖٗا مجٝع ا؛ ٭ْ٘ ٖٛ 

 ايصٟ ٜكٓعٗا ٚميٓشٗا غبب ٚدٛزٖا يف ايٓل. ٚايّػاضز ٜهٕٛ ع٢ً ث٬ث١ أمناط: 

 اضز ايساخًٞ:ايػ

ٜػ٢ُ نصيو "ايػاضز ايؿدكٞ" ٖٚٛ ؾدك١ّٝ َٛدٛز٠ زاخٌ اسبهٞ ٚؾاع١ً ؾٝ٘، 

ٌٌ  ُتػطز اسبها١ٜ ع٢ً يػاْ٘، ؾٗٛ ؾاٖس ع٢ً ا٭سساخ، َتتّبٌع ملػاض اسبهٞ َٚتّٓك

عرب ا٭َانٔ. حيهط قٛت٘ َعًّّكا ع٢ً ا٭سساخ َٚتسّخ٬ّ ؾٝٗا بتأ٬َت٘ ٚآضا٥٘، 

"ضاٜٚ ا َؿاضّنا يف  (Genette)ٜٚطٟٚ غايب ا بهُري املتهًِّ. ٜػُٝ٘ دٝٓٝت 

١ٝ "ايطاٟٚ ايعًين" أٚ تػُ (Danon Boileau)بٛايٛ  اسبها١ٜ"، ٜٚطًل عًٝ٘ زإْٛ

 .10ؾٝطًل عًٝ٘ "ايطاٟٚ ايػري شاتٞ" (Rivara)"ايكطٜح"... أَا ضٜؿاضا 

، قك١ يف نتاب ايكك١ اإلَاضات١ٝ ايككري٠ ٖصا ايُٓص تَٚٔ ايككل اييت ٚظؿ

إ ؾتا٠، ذباٍٚ غرب "تػّهع زاخٌ ثكب ايباب" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ اييت تط٣ٚ ع٢ً يػ

خؿاٜا ايكط١ٜ اييت تعٝـ ؾٝٗا، ٚنؿـ صبٗاهلا َٔ خ٬ٍ ثكب باب َتدٌّٝ ُأغًل َٓص 

قٝٛز تؿطنٗا ا٭غط٠ ٚاجملتُع ع٢ً ؾتا٠ ت٣ٛٗ ٖصا ايباب ايصٟ ٜطَع إىل غٓٛات. 

يف ايتدًل َٔ قهبإ ايػذٔ ايصٟ سبؼ ؾٝ٘  ايتشًٝل َجٌ عكؿٛض اًٝل، ٜطغب

 كك١ بكٛت ايؿتا٠ ٜػرتدع ايٛقاٜا املؿطٚن١ عًٝٗا:ظَٓ ا ا٬ّٜٛ. ؾتبسأ اي

ُ ا عٓسَا ْػتذٝب سبهٛض ٚي١ُٝ يف ايكط١ٜ، أ٫ ْتدص يٓا صبًػ ا يف " ٜٛقٝٓا أبٞ زا٥

َٛنع  َُٗا تهٔ ايعطٚف، أسسُٖا عٓس ْٗا١ٜ ايكـ يًدٝص املُسٚز يًذًػا٤، 

 . 11"ٚاٯخط عٓس عتب١ ايباب أٚ خًـ اْهؿاؾ٘ ايهاضب ع٢ً اسبا٥ص

ثِ تؿطع يف ٚقـ ضس١ً اغتهؿاف قطٜتٗا، اييت بسأتٗا َٔ ثكب ايباب سُٝٓا 

 َسَؿَطت ْؿػٗا َٔ خ٬ي٘ يرت٣ ا٭ؾٝا٤ بٛنٛح:

ض اٌٜٛ ب٬ أض٣ عٝين ذبؿط يف ايجكب ْؿّكا عُّٝكا ب  ايهت١ً ٚايؿطاؽ، عبٛ َؿٛا"

 ْٗا١ٜ...

 أَؿٞ إىل اابٛض اٌٜٛ ع٢ً َككـ َسضغٞ َتّٗسٍ...

                                                           
 .196. م:اتَعذِ ايػطزٜايكانٞ، ضبُس ٚآخطٕٚ.  10

 . 55ّ، م:2014. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّ، 1، طقرب ذبت ضأغٞكٛضٟ، يٛي٠ٛ. املٓ 11



 اجليل اجلديد 75                          ة القصريةلتقنيات السردية يف القصة اإلماراتيا

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                2021 يونيو  -يرينا                       4ج/ – 8ع 

 أَؿٞ إىل أب حيًُٓا غعسا٤ عبٛ غابات ايٓدٌٝ ٚبطى املا٤...

 أَؿٞ ًَتشؿ١ بتُٛدات ايعٌ إىل اؿٌ ٜٗبص يف َعضع١ تادط خبٌٝ يٝػطم ايّٓبل...

ايصٟ ٜهٝل  أَؿٞ.. ٚأَؿٞ ٚزاخٌ ايجكب تٛيس أٚىل اْك٬بات دصعٞ املٓٗو، ايجكب

ـّ ايٛقاٜا خاضز ايجكب، ٚبايًٕٛ ا٭غٛز  يف ؾ١ٖٛ اسبٝع ٚاْهؿاف ايعَٔ.... أٖ

 أاُؼ بعهٗا املعطِّز بايؿُات١.

 ٚأقطر: )زعْٛٞ أض٣ َا تطٕٚ(. 

 .12أض٣ أنجط ٚأنجط"

٬ٜٚسغ ٖٓا إٔ تٛظٝـ ايهاتب١ يكٛت ايػاضز ايساخًٞ دا٤ َتذاْػ ا َع َهُٕٛ 

يكك١ ٖٚسؾٗا ايصٟ ٜطَٞ إىل ايهؿـ عٔ اْبٗاض ايؿتا٠ بانتؿاؾاتٗا ازبسٜس٠، ا

ٚاْؿعا٫تٗا مبا تؿاٖس، َٚؿاعطٖا عبٛ ايكٝٛز ٚايٛقاٜا املؿطٚن١ عًٝٗا، ٖٚٞ أَٛض 

أٟ غاضز آخط جب٤٬ َُٗا نإ قطٜب ا َٔ ايؿتا٠، ٚيٛ إٔ ٜعرب عٓٗا خاق١ ٫ ميهٔ 

 َكٓع ا يًُتًكٞ. ٚظؿت ايهاتب١ قٛت ا آخط ملا نإ شيو

 ايػاضز اشباضدٞ:

ؿٌ"، ٭ْ٘ خاضز ْطام اسبهٞ، غري َؿاضى يف ٜٚػ٢ُ نصيو "ايػاضز ايػ

ا٭سساخ، يصا ٜٛظـ نُري ايػا٥ب. غري أْ٘ "ميّجٌ َطنع ايتٛدٝ٘ ايط٥ٝؼ يف 

. ٚظبسٙ يف ايعسٜس َٔ 13َػتٜٛات ٚد١ٗ ايٓعط، ٚايعَإ ٚاملهإ، ٚغذ٬ّت ايكٍٛ"

اهلل، ٖٚٛ تٛظٝـ  ايككل يف اجملُٛعات، َٓٗا قّك١ "قٌٗٝ اشبٌٝ" يعا٥ؿ١ عبس

١ أٚ ا٭غطٛض٠ أٚ املًش١ُ ايصٟ ٜأخص اابع اسبها١ٜ ايتاضخيْٝادح خسّ َهُْٛٗا 

ايؿعب١ّٝ صبٗٛي١ ايػاضز. ؾايػاضز ٜطٟٚ عٔ "ؾاضؽ" خيٛض ضس١ً ؾاق١ حبج ا عٔ 

ز ايعبػٞ"، ؾٝؿل ايططقات ٜٚطذبٌ َٔ َهإ ٯخط ٜبتػٞ إٔ ًٜتكٝ٘ "عٓرت٠ بٔ ؾّسا

ٜٚػتُس ؾ٦ٝ ا َٔ قٛت٘ ٚؾذاعت٘. ٚيهٓ٘ يف نٌ ضبط١ ٜكٌ إيٝٗا ًٜٛح ي٘ ؾدل 

ٜبسٚ يف ظاٖطٙ أْ٘ عٓرت٠، َٚا إٕ ميعٔ ايٓعط ؾٝ٘ ست٢ جيسٙ طبتًّؿا عٔ تًو ايكٛض٠ 

                                                           
 . 57-56املكسض ْؿػ٘، م: 12

 .197م: ات.َعذِ ايػطزٜايكانٞ، ضبُس ٚآخطٕٚ.  13
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ٕ ٖٛ ايعَإ، ٫ٚ عٓرت٠ ٖٛ اييت يف شٖٓ٘ عٓ٘. ؾ٬ املهإ ٖٛ املهإ، ٫ٚ ايعَا

 عٓرت٠ ايصٟ مسع نجري ا عٔ بط٫ٛت٘، ٚقطأ عٓ٘ يف نتب ايتاضٜذ ٚايؿعط:

نإ عٓرت٠ ايعبػٞ ٜطقل ؾٛم ااٚي١ َػتسٜط٠، ٜطتسٟ ثٝاب ا ممعق١ ٚتػرت بعه ا "

َٔ دػسٙ ايعاضٟ... ْازاٙ بأع٢ً قٛت٘... مل ٜػُع غ٣ٛ قس٣ قٛت٘ ايصٟ عاز إيٝ٘ 

٠ ضاؾع ا ٜسٜ٘ ؾتٛقؿت قطقع١ ايطبٍٛ، ابتػِ ٚلتِ بهًُات مل َكت٫ّٛ... ضنع عٓرت

  .14"ٜؿُٗا ْٚطل بًػإ مل ٜػُع٘ يف بازٜت٘

ساثٗا ع٢ً ٚظبس إٔ ايػطز بهُري ايػا٥ب ٖٛ ا٭ْػب هلصٙ ايكك١، اييت أغكطت أس

أسساخ تاضخي١ّٝ، ٚاغتسعت ؾدك١ّٝ تطاث١ّٝ، ٚنإٔ ايػاضز ايعًِٝ ٜطٟٚ قك١ َٔ 

ّْٚت يف أسسقكل ايت  نتب ا٭زب ايكسمي١. اضٜذ، أٚ ضس١ً أغطٛض١ٜ ز

 ايػطز املتعسز:

ٜتٓاٚبٕٛ ع٢ً ضٚا١ٜ  يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايّػطز ٜؿطى امل٪يـ أنجط َٔ قٛت، ؾايطٚا٠

صيو تتعسز ٚدٗات ايٓعط يف ايكك١. ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايتك١ٝٓ َٔ ظاٜٚت٘، ٚي ا٭سساخ نٌ

بد "ايتب٦ري املتعسز" ٚؾٝ٘ ٜعطض "اسبسخ ايعطنٞ بتهطاض َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ َ٪بط زاخًٞ 

ٌّ َط٠، َٚٔ ايٓاس١ٝ ايُٓٛشد١ٝ، ؾإٕ َا ٜعطض بٗصٙ ايتكا١ْ ٖٛ ٌَٝ  طبتًـ يف ن

 .١15 دٖٛطًّا"ايٓاؽ املدتًؿ  يف إزضاى أٚ تأٌٜٚ اسبسخ ْؿػ٘ بططٜك١ طبتًؿ

نُا يف قّك١ "َكابٝح" يػًطإ ايعُُٝٞ اييت تطٟٚ ظطٚف ايتكا٤ قسٜك  قسمي  

َ ا َٔ ايؿطام، تبّسيت ؾٝٗا أسٛاهلُا ٚتػّٝطت ظطٚؾُٗا.  )ؾٗاب َٚٝؼ( بعس عؿطٜٔ عا

ض قبٌ إش تتهٕٛ ايكك١ َٔ َؿاٖس، نٌ َؿٗس ؾٝٗا ٜط٣ٚ بكٛت أسسُٖا، ؾتسٚ

١ّٝ )َْٛٛيٛؽ( تهؿـ عٔ شنطٜات نٌ َُٓٗا عٔ ا٭ٜاّ ايػايؿ١.  ايًكا٤ سٛاضات زاخً

 ٜٚبسأ نٌ َؿٗس به١ًُ )بكٛت٘ أٚ بكٛتٗا( يتعًٔ عٔ ايػاضز: 

                                                           
ّ، 2010. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّ، 1، طاعرتاف.. اعرتاض ضدٌضبُس، عا٥ؿ١ عبس اهلل.  14

 . 54م:

 .80. م:عًِ ايػطزَاْؿطٜس، ٜإ.  15
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بكٛت٘: ... نٓت أعطف أْ٘ قٛت َٝؼ، يهٓين نصبت مسعٞ ٚؾههت يف إٔ "

َ ا َٔ غٝاب٘ ع  .16ّٓٞ"ٜهٕٛ ايكٛت ايصٟ أمسع٘ ٖٛ قٛتٗا بعس عؿطٜٔ عا

"بكٛتٗا: اٛاٍ اطٜكٞ إيٝ٘ يف غٝاضتٞ، نٓت أؾهط يف ؾهٌ ؾٗاب نٝـ 

   .17أقبح"

أُّٖٝت٘ بايٓػب١ ٚتعسز ا٭قٛات ٖٓا ْكٌ يًكاض٨ تطقب ايؿدكٝت  هلصا ايًكا٤ َٚس٣ 

 هلُا، نُا اغتطاع إٔ ٜػُع٘ ايتػا٫٩ت اييت ناْت تسٚض يف شٖٔ نٌ َُٓٗا قبً٘. 

ٝ ا: ايؿدكٝ  ات:ثاْ

ات، َتأثط٠ يف شيو مبٓٗر ايًػاْٝات ات بايٓعط إىل ٚظا٥ـ ايؿدكٝػطزٜتٗتِ اي

ايصٟ ٜط٣ إٔ ايه١ًُ تأخص ز٫يتٗا يف ازب١ًُ َٔ خ٬ٍ ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ ٚغص 

ريٖا َٔ ايهًُات نُٔ ْعاّ ازب١ًُ. ٚٚؾل ٖصا ايتكٛض ؾإْٗا دبس إٔ ا٭غاؽ يف غ

ايٓل اسبها٥ٞ "ٖٛ ا٭زٚاض اييت تكّٛ بٗا ايؿدكّٝات، ؾعٔ ٖصٙ ا٭زٚاض ٜٓؿأ املع٢ٓ 

ٍّٛ ايؿه٬ْٝ  ٚايبٓا٥ٝ  َع ا )ٚايػطز١ّٜ ؾطع َُٓٗا(  ايهًّٞ يًٓل. ٖٚصا غبب ذب

١ َٔ سٝح ا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا، أنجط َٔ إىل ا٫ٖتُاّ بايؿدك١ٝ اسبها٥ٝ

 . 18ا٫ٖتُاّ بكؿتٗا َٚعاٖطٖا اشباضد١ّٝ"

ضٖا يف ايكك١ ٚاْط٬ّقا َٔ ٖصا املبسأ ؾإْ٘ ميهٔ تكٓٝـ ايؿدكّٝات َٔ سٝح أزٚا

 ناٯتٞ:

 ايجابت١:١ املػّطش١/ايؿدكٝ

٢ُّ نصيو ايؿدك١ّٝ ايهش١ً ٖٚٞ اييت "ْتّٛقع أؾعاهلا ٚسطناتٗا؛ ٭ْٗا ٫  ٚتػ

تؿاد٦ٓا بؿ٤ٞ، ؾه٬ّ عٔ أْٗا بػٝط١، غري َطّنب١، شات عااؿ١ ٚاسس٠ يف ايٓل... 

ّٛض منّطا أسازٟ ايبعس، َكٝس يف أؾعاي٘ ٚن٬َ٘. َٚجاٍ  ٫19 تتػّٝط ٫ٚ تتبّسٍ" ؾٗٞ تك

                                                           
 .61ّ، م:2018. بريٚت: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ، 1، طإؾاض٠ ٫ تًؿت ا٫ْتباٙايعُُٝٞ، غًطإ.  16

 . 64املكسض ْؿػ٘، م: 17

. ايساض ايبٝها٤: املطنع ايجكايف 4، طب١ٝٓ ايٓل ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس ا٭زبٞسبُساْٞ، ز. محٝس.  18

 . 52ّ، م:2015ايعطبٞ، 

 . 220ّ، م:2016. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّ، 1، طَكطًشات ْكس ايطٚا١ٜايؿٝكٌ، مسط ضٚسٞ.  19
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شيو ؾدك١ّٝ َٛظؿ١ احملٌ يف قك١ "ْػٝإ" يػًطإ ايعُُٝٞ، اييت تػاعس ايعٚد١ 

ك١ يف ؾطا٤ ٖس١ٜ يعٚدٗا مبٓاغب١ عٝس ٬َٝزٙ. ؾٗٞ ؾدك١ّٝ ثابت١ اٛاٍ أسساخ ايك

ّٛض٠، أقٛاهلا َتٛقع١ ٚتكّطؾاتٗا َكّٝس٠.  ٚغري َتط

 ا١َٝ:ايؿدك١ٝ ايٓ

ٚتػ٢ُ نصيو ايؿدك١ٝ املػتسٜط٠، ٖٚٞ اييت ٫ تػتكط ع٢ً ساٍ؛ "٭ٕ عٛااؿٗا 

ُ ا بأؾهاضٖا َٚٛاقؿٗا ٚتؿاعًٗا  ٚأؾهاضٖا تتبسٍ حبػب املٛاقـ... ؾٗٞ تؿاد٦ٓا زا٥

، ٚغايب ا َا تهٕٛ ٖٞ 20بسأت ب٘" َع اسبٛازخ ٚايؿدكّٝات، أٟ أْٗا تتػّٝط عُا

ايؿدك١ٝ ايبط١ً. نُا يف قّك١ "أقابع ايه٤ٛ" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ٖٚٞ أٜه ا ايػاضز٠ 

اييت تػتسعٞ َٛاقـ طبتًؿ١ َٔ سٝاتٗا، تعٛز إىل اؿٛيتٗا ٖٚٞ تساعب أقابع أخٝٗا 

٣ َجٌ عكاب أَٗا هلا سُٝٓا ايطنٝع، ؾتٓٗطٖا أَٗا خّٛؾا َٔ إٔ تهػط أْاًَ٘. ٚأخط

ناْت تبهٞ َٔ ازبٛع يف اي٥٫ِٛ، ٚنطب أبٝٗا هلا جبطٜس ايٓدٌ ع٢ً خطأ 

اضتهبت٘، ّٜٚٛ إٔ َاتت ابٓتٗا ايطنٝع١. ؾتًو املٛاقـ ايعكٝب١ اييت َطت بٗا 

 ايؿدك١ٝ قس غريتٗا نجري ا، ٚدعًتٗا تبسٚ بؿهٌ طبتًـ يف ْٗا١ٜ ايكك١:

٥ٔ ٚسٝس ٚسا٥ط، ٜٛؾو ع٢ً ا٫ختؿا٤ ب٬ اْتػاب إىل "أْا اٯٕ أؾب٘ ايهٝاع.. نا

 .21ايه٤ٛ ٚاهلٛا٤"

 ١ ايجا١ْٜٛ:ايؿدكٝ

ٖٚٞ ؾدك١ٝ تهٕٛ قطٜب١ َٔ ايبطٌ، تػِٗ عٔ اطٜل تبآٜٗا ٚتٓاقهٗا يف إبطاظ 

ّٕٛ ؾّعاٍ يف ايبٓا٤ ايػط زٟ َعاٜا ؾدك١ٝ ايبطٌ أٚ عٝٛبٗا، ٖٚٞ بصيو َه

ايكككٞ. َٚجاٍ شيو أؾطاز عا١ً٥ ايبط١ً يف قك١ "أقابع ايه٤ٛ" آْؿ١ ايصنط، 

نا٭ّ ٚا٭ب ٚازبس ٚازبس٠، ؾٗٞ ؾدكّٝات ضبٝط١ بٗا، يعبت زٚض ا ؾاع٬ّ يف منٖٛا 

 ٚتػّٝطٖا، تكٍٛ عٔ أَٗا:

                                                           
 . 221املطدع ْؿػ٘، م: 20

 .35. م:قرب ذبت ضأغٞاملٓكٛضٟ، يٛي٠ٛ.  21
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"س  نٓت أدط٩ بإقبعٞ ع٢ً زعو ضاس١ ٜسٙ ايهعٝؿ١ اي٬ٖج١ إىل ٚدٛز زاؾ٧، 

 .22أْٞ غأنػط نًع٘!"تكطر ٚتٓٗطْٞ ب

"أبٞ شٚ ا٭قابع ايط١ًٜٛ ايجد١ٓٝ ايهجٝؿ١ ايؿعط، نإ جيًس ظٗٛضْا ٚعٔ أبٝٗا: 

ّٛٙ به١ًُ"  .23ايكػري٠ جبطٜس ايٓدٌ ا٭خهط ايؿا٥و، جيًسْا بكُت َطٜب زٕٚ ايتؿ

١ّٝ:ايؿدكٝ   ١ ايهٛضاي

ا٭سساخ، ٚتهتؿٞ بإٔ "تعًّل ع٢ً ايؿدكّٝات أٚ ٖٚٞ ؾدك١ٝ ٫ ت٪ثط يف غري 

ا٭سساخ، ٚمنطًّا ؾإٕ سسٜجٗا إَا إٔ ٜهٕٛ ؾًػؿًّٝا، أٚ ٚععًّا َهذط ا أٚ 

. ٖٚٞ ؾدك١ٝ ق١ًًٝ ايتٛظٝـ يف ايكك١ ايككري٠، ٚشيو ملا ٜتطًب٘ 24ن٬ؾٝٗات"

يف قك١ "ْسّ" يػًطإ ايعُُٝٞ، اييت  بٓا٩ٖا َٔ تهجٝـ. َٚجاهلا ؾدك١ّٝ ا٭ّ

اييت يكٓتٗا ي٘ َٓص ذبهٞ قك١ "ؾٝطإ" َا ؾت٦ت أَ٘ تٛقٝ٘ بإٔ ٜطزز ايعباضات 

إْػًّا يف سًُ٘. ؾا٭ّ ذبهط يف ايبسا١ٜ ضبصض٠ َّٛد١ٗ، ٚربتؿٞ  قػطٙ نًُا ضأ٣

اٛاٍ ا٭سساخ، يتعٗط يف ْٗاٜتٗا ٖٚٞ تٛقغ ابٓٗا َٔ َْٛ٘، سُٝٓا مسعت٘ ٖٚٛ 

 بػبب نابٛؽ آزَٞ. ٜكطر

 :١ّٝ  ثايج ا: ايكٝؼ ايعَاْ

 ميهٔ يف ايٓل ايػطزٟ ايتُٝٝع ب  ظَٓ :

ٖٚٛ ايعَٔ ايٛاقعٞ أٚ ايتدًٝٝٞ ايصٟ خيهع بايهطٚض٠ يًتتابع املٓطكٞ  ظَٔ ايكك١:أد 

 يٮسساخ.

ٖٚٛ غري َكّٝس بايتتابع املٓطكٞ يٮسساخ. ٚعسّ تطابل ْعاّ ايػطز  طز:ظَٔ ايػ د ب

١ّٝ. ٖٚٞ تتٝح يًػاضز إَهاْات ٫ سسٚز َع ْعاّ  ايكك١ ّٜٛيس َا ٜػ٢ُ باملؿاضق١ ايّعَٓ

هلا يًت٬عب بايعَٔ، "شيو إٔ ايطاٟٚ قس ٜبتس٨ ايػطز يف بعض ا٭سٝإ بؿهٌ 

ٜطابل ظَٔ ايكك١، ٚيهٓ٘ ٜكطع بعس شيو ايػطز يٝعٛز إىل ٚقا٥ع تأتٞ غابك١ يف ظَٔ 

                                                           
 . 30املكسض ْؿػ٘، م: 22

 . 31املكسض ْؿػ٘، م: 23

 .141م:عًِ ايػطز. َاْؿطٜس، ٜإ.  24



 اجليل اجلديد 80                          ة القصريةلتقنيات السردية يف القصة اإلماراتيا

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                2021 يونيو  -يرينا                       4ج/ – 8ع 

.. ٖٚٓاى أٜه ا إَها١ْٝ اغتبام ا٭سساخ ايػطز عٔ َهاْٗا ايطبٝعٞ يف ظَٔ ايكك١.

 .25يف ايػطز حبٝح ٜتعطف ايكاض٨ إىل ٚقا٥ع قبٌ أٚإ سسٚثٗا يف ظَٔ ايكك١"

ٚعٓس سسٚخ ا٫عبطاف عٔ ايتتابع املٝكاتٞ يًدص ايعَين، ٜػتع  ايػاضز بإسس٣ 

 ٝت :ايًكطت  اٯت

 :(Flashback) أد ايًكط١ ا٫غرتداع١ّٝ

، ٖٚٞ تك١ٝٓ تؿٝس يكطات سسثت قبٌ خص ايكك١ ايط٥ٝؼ ٚؾٝٗا ٜػرتدع ايػاضز

إنا٠٤ دٛاْب غاَه١ خاق١ بايؿدك١ٝ، أٚ تػاعس ع٢ً تطَِٝ ؾطاغات يف ايكك١، 

 أٚ تطبص ا٭سساخ بٛقا٥ع تاضخي١ّٝ هلا ع٬ق١ بايؿرت٠ ايع١َٝٓ. َٚجاٍ شيو َا دا٤ يف

اهلل، سُٝٓا ٜػرتدع "غعٝس" أسساث ا َٔ املانٞ  قك١ "يعب١ ا٭قساض" يعا٥ؿ١ عبس

١ّٝ ٚايتػّٝطات اييت اطأت ع٢ً ؾدكٝت٘، ٚتؿّػط غبب  امل٪مل، تؿّػط أؾعاي٘ اٯْ

 املعا١ًَ ازبٝس٠ اييت حيع٢ بٗا ممٔ سٛي٘:

 با٭َؼ نإ صبّطز سجاي١ ٫ ٜعريٙ أقػطِٖ ا٫ْتباٙ..."

 ػٝس املطاع، قاسب اهلٝب١ ٚايه١ًُ املػُٛع١...أَا ايّٝٛ ؾٗٛ اي

 تًو ايًعب١ اييت ؾطنت عًٝ٘ ٫ٚبس ي٘ َٔ إٔ ٜهًُٗا ست٢ ايٓٗا١ٜ يٝذطب سع٘... 

سبع١ لٓاٖا َٓص ٚقت اٌٜٛ.. مل ٜٓؼ نًُاتِٗ ايػاخط٠... إٕ دػُو ن٦ٌٝ ٜٚساى 

ّٛام عٓس ْعٚي٘ إىل ايكاع.."    .26نعٝؿتإ ٫ تكٜٛإ ع٢ً محٌ ايػ

 :   (Flash-forward) ب د ايًكط١ ا٫غتباق١ّٝ

ًّا أٚ َٔ املُهٔ إٔ تكع يف املػتكبٌ،  ٚؾٝٗا تعطض أسساخ قبٌ َٛعس ٚقٛعٗا ؾعً

ٖٚٞ ع٢ً ْٛع ، ا٭ٍٚ: اغتؿطاف يًشسخ املتّٝكٔ ايصٟ غٛف حيسخ ؾع٬ّ. ٚاٯخط: 

ري َ٪نس؛ ٭ْٗا تػتؿطف سسث ا َػتكبًًّا ضبت٬ُّ َٔ ٚد١ٗ اغتبام شاتٞ يًؿدك١ٝ غ

ْعطٖا. َٚجاٍ ايٓٛع ايجاْٞ َا اْب٢ٓ عًٝ٘ ايػطز يف قك١ "نشه١ ضدٌ شٟ ٚد٘ ٫َع" 

يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ، ؾايؿدك١ٝ ايػاضز٠ تػتؿطف أسساث ا َػتكب١ًٝ يف سٛاضٖا املتدٌّٝ 

 باهلاتـ َع ؾدل تعطؾ٘:

                                                           
 . 74م: ب١ٝٓ ايٓل ايػطزٟ َٔ َٓعٛض ايٓكس ا٭زبٞ.سبُساْٞ، محٝس.  25

 . 10-9م: اعرتاف.. اعرتاض ضدٌ.، عا٥ؿ١. عبس اهلل 26
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اتكايٞ بعس غٓٛات ٚأقٍٛ يو: )ؾهطت إٔ أضز اتكايو "غأساٍٚ إٔ أدس عصض ا يعسّ 

باتكايٞ، ٚيهين ربًٝتو دايػ ا َع١ٝ أًٖو، ٚأَو ربٝص اطس١ ٫َع١ ٚتػأٍ: َٔ 

ٖصٙ اييت تهًُٗا؟ ؾٝذٝب قٛتو َتٛضّاا بٞ: َسٜط٠ ازبطٜس٠(. غأؾطح أْا ٚأغذٌ 

 .27ٖصٙ ايًشع١"

 ٔ لٝٝع ث٬خ سا٫ت ظ١َٝٓ يًػطز:ٚمما غبل ميه

 ايػطز املتعأَ: ـ1

تِ ؾٝ٘ غطز ا٭سساخ أثٓا٤ ٚقٛعٗا، أٟ ٖٓاى تطابل َا ب  ٖٚٛ أبػص أْٛاع ايّػطز، ٜ

ظَٔ ايكك١ ٚظَٔ ايػطز ٫ٚ إَها١ْٝ يًتساخٌ بُٝٓٗا. َٚجاٍ شيو نجري، َٚٓ٘ ازبٌُ 

 ا٭ٚىل َٔ قك١ "ب  ٚدبت " يػًطإ ايعُُٝٞ:

 .28غا٥ِ، ٚمّث١ بطٚز٠ ٫غع١ تػبح يف ا٭دٛا٤ خاضد ا..." إْ٘ ّٜٛ"

 اهلل: ٚقك١ "ٖطٚب" يعا٥ؿ١ عبس

"ؾ٤ٞ َا يف ْؿػٞ ٜٓاظعين إىل اهلطٚب، تتكاضع ا٭ؾٝا٤ يف زاخًٞ، ذباٍٚ نٌ 

 .29ٚاسس٠ َٓٗا ايًذ٤ٛ إىل َهإ ؾػٝح"

 ايػطز اي٬سل/ا٫غتعازٟ: ـ2

ٝ ا يعَٔ اسبها١ٜ، يصا ؾإْ٘ ٜػطز بكٝػ١  ٖٚٛ ايػطز املأيٛف ٚايصٟ ٜهٕٛ ظَٓ٘ تاي

املانٞ، ٭ْ٘ عطض يٮسساخ اييت ناْت قس سسثت قبٌ ظَٔ ايكك١ اسبايٞ، ٚيف 

١ّٝ اييت  تؿكٌ ب  ظَٔ ايكك١ ٚظَٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايػطز قس ٫ حيسز ؾٝ٘ املػاؾ١ ايعَٓ

ايػطز ٚقس ٫ ٜؿاض إيٝٗا. "غري أْ٘ قس حيسخ يف ٖصا ايُٓص َٔ ايػطز إٔ تػتػطم 

اسبها١ٜ َس٠ تكًّل تسضجيًّا َٔ املػاؾ١ ايع١َٝٓ اييت تؿكًٗا عٔ سبع١ ايػطز إىل 

َٓ٘ َا دا٤ يف بسا١ٜ قك١ "اؿ١ً احملطق١" يًٛي٠ٛ . 30ٚسس ٜؿهٞ إىل ايتكا٤ ايًشعت "

 املٓكٛضٟ ٚاغتُّط ست٢ ْٗاٜتٗا:
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"أسّبت ايهٝاع َص ناْت قػري٠، لّس ضأغٗا إىل ايعقام، ُتػطِّب دػسٖا َٔ ؾذ٠ٛ 

 .  31مبكاغٗا يف ازبساض، َتٗطب َٔ ايبٝت ٚتطنض ٚسٝس٠ يف ا٭ضانٞ املكؿط٠"

 ايػطز ايػابل/املػتكبًٞ: ـ3

ٜٚطًل عًٝ٘ "ايػطز ايتُٓب٦ٞ"، ٜٚهٕٛ ظَٓ٘ غابّكا يعَٔ ايكك١؛ ٭ْ٘ ٜػطز ا٭سساخ 

اييت مل ذبسخ بعس بكٝػ١ املػتكبٌ. َٚجاي٘ َا ٚضز يف ْٗا١ٜ قك١ "اشباضز َٔ دٝب 

 دستٞ" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ:

يكٓؿص خًـ ايباب َكًٛب ا ع٢ً "يف ا٭ٜاّ ايكاز١َ غٝسخٌ ايػٝس ايكػري غطؾت٘ ٚجيس ا

 .32ظٗطٙ، خيطز َٓ٘ زّ ٫ ٜعطف ي٘ غبب ا َكٓع ا"

١ّٝ أخط٣ َطتبط١ بايتػٝريات اييت تططأ ع٢ً ْػل ايػطز ٚإٜكاع٘  ٚمّث١ تكٓٝات ظَٓ

 ايعَين، ٖٚٞ:

 ا٫غرتاس١/ايٛقـ/ايٛقؿ١ ايٛقؿ١ّٝ:ـ 

َا أاٍٛ بٛنٛح َٔ ظَٔ سسٚثٗا، أٟ  ٚبتٛظٝـ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٜهٕٛ ظَٔ غطز سازث١

. ٚغايب ا َا 33إٔ "اسبٝع ايٓكٞ يف ٖصٙ اسباي١ ٫ تٛاؾك٘ َس٠ ظ١َّٝٓ يف اسبها١ٜ"

تػتدسّ بٗسف ا٫غتػطام يف ٚقـ املهإ أٚ اسباي١ ؾعٛض١ٜ لط بٗا ايؿدك١ٝ، أٚ 

َ ا يف اشبص ايتعًٝل ع٢ً سازث١ . ٚؾٝٗا ٜتعطٌ ايؿعٌ يف ايٛاقع، ٫ٚ ميهٔ ايػري قس

ايعَين. ٚحيهط شيو يف قك١ "نشه١ ضدٌ شٟ ٚد٘ ٫َع" يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ بعس 

 أغطط ق١ًًٝ َٔ بساٜتٗا:

"ايؿذط ايكسِٜ ٜٓػهب ؾٛم ازبباٍ، ٚتٓعيل ايبًس٠ بايكُت ٚايػط، تطتبو أٚىل 

 .34تٝل.."ايؿكطات اهلاضب١ َٔ سكاز ايسؾرت ايع
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 ايتػطٜع/ايتعذٌٝ/ايعطض ايباْٛضاَٞ: ـ

ٖٚٞ تك١ٝٓ ٜٛظؿٗا ايػاضز َٔ أدٌ اختكاض َس٠ ا١ًٜٛ َٔ ظَٔ ايػطز ٚعطنٗا يف 

أغطط ق١ًًٝ، ٚؾٝ٘ ٜهٕٛ ظَٔ غطز ٚاقع١ َا أقكط بهجري َٔ ظَٔ قّكتٗا، ٚاهلسف 

اَٞ يًشسخ زٕٚ شنط تؿاقًٝ٘ اييت قس تطٌٝ ايٓل َٓٗا ايعطض املٛدع أٚ ايباْٛض

اهلل اييت ربتكط  ٚتؿكسٙ لاغه٘. َٚجاٍ شيو َا دا٤ يف قك١ "غسض٠" يعا٥ؿ١ عبس

َ ا ا١ًٜٛ، تٓكٌ ؾٝٗا ايبط١ً "َري٠" َٔ ظَٔ ٫ٚزتٗا ٫بٓتٗا إىل َؿٗس  يف ْٗاٜتٗا أعٛا

ٖٓا أنؿ٢ ع٢ً خال١ أقبشت ؾٝ٘ دّس٠ ٚأسؿازٖا َٔ ابٓتٗا ًٜٕٗٛ أَاَٗا. ٚايتػطٜع 

ايكك١ عٓكط املؿادأ٠ ٚاإلزٖاف، إش ناْت ايػاضز ٜٛسٞ خبطط ٜٗسز سٝا٠ ايطؿ١ً، 

يهٔ ايٓٗا١ٜ ذبهط يتدًل َؿاضق١ عذٝب١ ٚتتشّس٣ طباٚف "َري٠"، ٚتهػط أؾل تٛقع 

 ايكاض٨:

"ا٭ٜاّ لّط بػطع١، ٚايػٕٓٛ تكؿع ع٢ً خط٢ ا٭ٜاّ، ٚاشبٛف يف زاخٌ َري٠ َا ظاٍ 

تًّا... نِ حيًٛ يًدٛف إٔ ٜساعب قًب َري٠ املػه  ٖٚٞ تطاقب أسؿازٖا ؾاب ا ؾ

 .35ًٜٕٗٛ َع نًبٗا ايعذٛظ بػكٔ غسٍض َّٝت"

 ايكطع/اإلنُاض/اسبصف: ـ

ّٝ ١ ٖٚٞ أغطع سطن١ غطز١ّٜ ع٢ً اإلا٬م ٜكّٛ بٗا ايػاضز؛ "٭ْ٘ حيٌٝ ع٢ً َس٠ ظَٓ

. ٚؾٝٗا قس ٜهتؿ٢ بايكٍٛ: "َٚطت ث٬خ 36ل"٫ ٜٛاؾكٗا سّٝع يف ايٓ اسبها١ٜ َٔ

غٓٛات"، أٚ "ٚبعس اْكها٤ َس٠ ا١ًٜٛ...". َٚجاي٘ َا ٚضز يف قك١ "غسض٠" ايػابك١ 

 ملٓكٛضٟ:ايصنط، ٚأٜه ا يف قك١ "قبٛضْا ب٬ أمسا٤" يًٛي٠ٛ ا

ُّتو ايكرب ايؿاضؽ ايص  ٟ جبٛاضٙ يعٚدت٘ قبٌ إٔ ميٛت..."سذع ابٔ ع

ٚس  ْاّ ابٔ عُّتو َٓص ضبع قطٕ باْتعاض ٚتطّقب يٓعٍٚ ظٚدت٘ بكطب٘، ؾّطت ٖٞ َٔ 

 .37غٛض ايكط١ٜ ٚسذعت هلا َطَقس ا آخط بعٝس ا دسًّا.."
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 املؿٗس: ـ

٣ٚ ظَٔ ايػطز ٚظَٔ ايكك١ َٔ سٝح َس٠ ا٫غتػطام، ٚحيسخ شيو أثٓا٤ ٚؾٝ٘ ٜتػا

املكااع اسبٛاض١ّٜ يف ايكك١، ٚغطعت٘ َطتبط١ بػطع١ اسبٛاض ايصٟ قس ٜهٕٛ بط٦ٝ ا أٚ 

غطٜع ا سػب املٛقـ ايػطزٟ. ٖٚٛ نجري ايتٛظٝـ يف اجملُٛعات املسضٚغ١، ْٚٛضز 

طإ ايعُُٝٞ اييت تػًب عًٝٗا ٖصٙ ٖٓا َؿٗس ا سٛاضٜ ا َٔ قّك١ "ٚدب١ َٔ ٚضم" يػً

 ايتك١ٝٓ اسبٛاض١ّٜ:

 أ١ٜ خس١َ؟ -"

 ْعِ، خسَات ٚيٝػت خس١َ. -

 تؿهًٞ. -

 املعصض٠ ٭ْٞ أظٚضى يف د١ٗ عًُو ٭دٌ أَط خيّل نتاباتو. -

 ٌٖ أْت قشؿ١ّٝ؟ -

 .38ْعِ، يهٔ يٝؼ يف صب١ً )ا٭زب املكًٛب(" -

 ضابع ا: ايؿها٤/املهإ: 

ّٛض سها١ٜ أٚ  ميّجٌ املهإ ضبٛض ا أغاغًّا يف ب١ٝٓ ايٓل ايّػطزٟ، ؾ٬ ميهٔ تك

أسساخ أٚ ؾدكّٝات تتشطى خاضز َهإ َا. ٜٚصٖب أغًب ايساضغ  إىل إٔ ايعَإ 

ٚاملهإ يف ايٓكٛم ايػطز١ٜ َتعايكإ ٫ٚ ميهٔ ايؿكٌ بُٝٓٗا؛ يصا ُْشت َكطًح 

ّْٛات اغِ "ايؿها٤ ا٭زبٞ". َٚٔ ٖٓا ؾإٕ  "ايّعَهاْٞ"، ٚأاًل ع٢ً نٌ تًو امله

املكطًح ا٭خري أقبح زا٫ّ ع٢ً "أنجط َٔ َهإ ثابت أٚ ظَهاْٞ. إْ٘ ٜتهُٔ 

املٓاظط، نُا ايعطٚف املٓاخ١ّٝ، ٚاملسٕ، ٚاسبسا٥ل، ٚايُػطف. ٖٚٛ يف اسبكٝك١ 

. 39ٜكِٝ ؾٝ٘ ا٭ؾدام"ٜتهُٔ نٌ ؾ٤ٞ ميهٔ إٔ ُٜعّس سّٝع ا تؿػً٘ ا٭ؾٝا٤، أٚ 

ؾايؿها٤ ا٭زبٞ إشٕ ٖٛ ايب١٦ٝ اييت تعٝـ ؾٝٗا ايؿدكٝات ٚتتشّطى، ٚتتُٛنع ؾٝٗا 

 ا٭ؾٝا٤ نصيو.
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ّٛض، َٓٗا: "ايؿها٤  ٚتكّسّ ايسضاغات ايػطز١ٜ َؿّٗٛ "ايؿها٤" يف أنجط َٔ تك

ّٛضٙ ايكك١ املتد١ًّٝ. نُعازٍ يًُهإ ازبػطايف" يف ايعٌُ ايػطزٟ ٚا يصٟ تك

ع٢ً  -بٛقؿٗا سطّٚؾا َطبٛع١-ٚنصيو "ايؿها٤ ايّٓكٞ" ايصٟ تؿػً٘ ايهتاب١ شاتٗا 

اسبّٝع ايٛضقٞ، ٚايصٟ ٜؿٌُ تكُِٝ ايٛضق١ ٚايػ٬ف، ٚتٓعِٝ ايؿكٍٛ ٚاملكااع، 

ٚتػري اشبص ٚتؿهٌٝ ايعٓاٜٚٔ ٚغريٖا. َٚٓ٘ أٜه ا "ايؿها٤ نُٓعٛض أٚ ض١ٜ٩"، 

إىل ايططٜك١ اييت ٜػتطٝع ايهاتب بٛاغطتٗا ايػٝطط٠ ع٢ً عامل٘ ٚايصٟ ٜؿري 

اسبها٥ٞ مبا ؾٝ٘ َٔ أبطاٍ ٜتشّطنٕٛ ع٢ً أضن١ّٝ تؿب٘ خؿب١ املػطح، ٚغريٖا َٔ 

 املؿاِٖٝ.

إ٫ أْٓا يف ٖصٙ ايسضاغ١ ْطنع ع٢ً املؿّٗٛ ا٭ٍٚ، أ٫ ٖٚٛ "ايؿها٤ نُعازٍ 

ي١ املها١ْٝ ازبػطاؾ١ّٝ يف َس٣ تأثط يًُهإ ازبػطايف". إش تهُٔ أ١ُّٖٝ زضاغ١ ايس٫

ايؿدكّٝات بٗا، َٚس٣ تأثري املهإ يف غري ا٭سساخ، ٚاضتباا٘ باملٛقـ ايػطزٟ 

ايصٟ تػتٓس إيٝ٘ ايكك١. َٚجاٍ شيو َا ٬ْسع٘ يف أنجط َٔ قك١ يًٛي٠ٛ املٓكٛضٟ 

١ّٝ يف إَاض٠ ضأؽ اشب١ُٝ  يف صبُٛعتٗا "قرب ذبت ضأغٞ"، إش ذبهط ايكط١ٜ ازببً

ٛاقع١ ع٢ً غاسٌ اشبًٝر ايعطبٞ، بتؿاقًٝٗا ناؾ١ َٔ: قدٛض دباهلا، َٚٓعطدات اي

أٚزٜتٗا، ٚأيٛإ ْباتاتٗا، ٚأْٛاع سٝٛاْاتٗا، إىل بػاا١ بٝٛتٗا، ٚابا٥ع غانٓٝٗا. 

سساخ ٚتؿاقٌٝ ايكك١، ٚمسات ا٭َط ايصٟ ٜٓعهؼ زٕٚ ؾو ع٢ً صبطٜات ا٭

١ّٝ.ؾدكٝاتٗا اشباضد١ّٝ ٚايس  اخً

٠ تأنٌ ْؿػٗا" غطز أغطٛضٟ يًُهإ، ٚٚقـ ٜػتُس عٓاقطٙ ؾؿٞ قك١ "قدط

 َٔ ايتاضٜذ ٚا٭زب ٚاملٛضٚخ ايجكايف ٚايسٜين، تكٍٛ:

"س  اغتساض ع٢ً ظٗط ايطٜح عا٥س ا َٔ ايُٝٔ، ايٛيٞ ايصٟ ٚعس غًُٝإ بتٗطٜب 

عطف بًكٝؼ يف اطؾ١ ع ، اْسؾع حبُاغ١ ع٢ً ض٩ٚؽ دبايٓا، ٚاختاض إٔ ٜػّطب 

١َّ..."ايعطف َٔ ب  ؾ  .   40كٛم ايٛزٜإ بػط١ّٜ تا
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 ٚتكٍٛ أٜه ا:

"تكٍٛ دّستٞ: ايؿكط اسبُط نطبٛا ع٢ً ايبًس٠ اسبكاض، ٚزّنٛا ازبباٍ ٚايك٬ع 

 ٚاسبكٕٛ، ؾكطْا أْا ٚدّسى ْأنٌ ايط  ٚاسبذاض٠...

اٝؼ ٚايتشِ اشبُٝؼ ٜكٍٛ دّسٟ: عٓس ايكدط٠ نإ ايصٚز عٔ اسب٢ُ، محٞ ايٛ

 باشبُٝؼ، ٚأضٜكت ايّسَا٤... ٚايبًس٠ قاضت َعطاز ايؿطؾا٤...

 .41قدطتٓا اهلا١ُ٥ تطنت يٓا بًس٠ ٫ تؿب٘ غريٖا..."

ؾُٔ امل٬سغ إٔ سهٛض املهإ ٜطػ٢ ع٢ً تؿاقٌٝ ايكّك١ ٚصبطٜات أسساثٗا، ؾٗٛ 

 ٛضٚثاتِٗ.سهٛض ٜػتسعٞ تاضٜذ املهإ ٚثكاؾ١ أًٖ٘ َٚ

 خال١ ايبشح:

ع٢ً ايطغِ َٔ سساث١ دبطب١ ايكك١ ايككري٠ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠، إشا  -

َا قٝػت بايتذاضب اإلبساع١ٝ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ا٭خط٣، ؾإٕ نّتابٗا اغتطاعٛا إٔ 

١ّٝ ٚايعامل١ّٝ، ٚإٔ خيّطٛا ٭ْؿػِٗ َػاض ا َتُ ّٝع ا ٜػتؿٝسٚا َٔ ايتذاضب ايػطز١ّٜ ايعطب

َٔ خ٬ٍ ٖصا ايؿٔ ايّػطزٟ، بٛقؿ٘ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبري ا٭زبٞ، ٜٚبسٚ شيو 

ًّا َٔ خ٬ٍ اجملُٛعات ايكازض٠ َٓص بساٜات ظٗٛضٙ يف غبعّٝٓٝات ايكطٕ املانٞ  دً

 ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا. 

١ّٝ ٚايتكٓٝ - ّٛضت ا٭غايٝب ايؿٓ يككري٠ ات ايػطز١ّٜ املٛظؿ١ يف ايكك١ اإلَاضات١ٝ اتط

ِّ عٔ اغتٝعاب نّتابٗا يؿّٓٝات ٖصا ايٓٛع ْؿأتٗا ٚستَٓص  ٢ َٜٛٓا ٖصا، ٖٚصا ٜٓ

ّْٛات٘ ايػطز١ّٜ.  ايكككٞ، ٚٚعِٝٗ بتكٓٝات٘ َٚه

ّٚظـ نّتاب ايكك١ ايككري٠ يف اإلَاضات تكٓٝات غطز١ّٜ طبتًؿ١، ٚدا٤ ٖصا  -

َ ا يًُهُٕٛ ايكككٞ، ٚخاق١ يف  ايتٛظٝـ َّٛؾّكا يف أغًب ايككل، خاز

ايكازض٠ خ٬ٍ ايعكس ا٭خري َٔ ٖصا ايكطٕ، ٖٚٞ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ اييت اجملُٛعات 

 ضّنعت عًٝٗا ايسضاغ١.
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 . 39املكسض ْؿػ٘، م: 
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