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ملخص البحث
الن�س  بها  ي�سي  قد  التي  ال�سعرية  مالمح  بع�س  ا�ستجالء  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
الر�سائلي يف الرواية العربية بو�سفه جن�سا اأدبيا نرثيا ، وقد جاء اختيار الرواية النِّ�سوية 
من خالل رواية )بريد بريوت( حلنان ال�سيخ؛ الحتفالها بن�سو�س ر�سائلية مفعمة بال�سعرية 
على نحو ما �ستك�سف عنه درا�ستي هذه، التي �ستقوم على متهيد موجز حول ال�سعرية ، وثالثة 
حماور: يناق�س االأول منها �سعرية اللغة، ويتناول الثاين �سعرية ال�سورة ، ويتحدث الثالث 
عن �سعرية االإيقاع ، ويهدف هذا العمل اإىل البحث عن عوامل ال�سعرية يف الن�س الر�سائلي يف 

رواية )بريد بريوت( حلنان ال�سيخ ، ثم خامتة العمل ، وم�سادره. 
كلمات مفتاحية

Ú  .الن�سوية = الن�سائية = االأنثوي
Ú  = الن�س الر�سائلي = الرت�سلي = الرواية الر�سائلية = الرواية الرت�سلية اأو الرتا�سلية

ال�رشد الر�سائلي. 
Ú  .ال�سعرية = االأدبية = ال�ساعرية = ال�سعرانية اأو ال�سعرنة = االإن�سائية = اجلمالية
Ú .االأجنا�س املتخللة = تداخل االأجنا�س = حوارية االأجنا�س
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The poetic narrative text in the in the Arabic female novel, 
Hanan Al- Shaykh’snovel ‘Bareid Beirut’ as a model 

Abstract: 

This study aims to study the features of poetics that appear in the text 
messages in the Arabic novel. The female novel of Hanan Al- Shaykh ‘Bareid 
Beirut’ was chosen because it had a lot of messages that express this poetic 
sense in the novel and the women writing deals more with these messages 
in novels. This study starts with a brief introduction on the poetics followed 
by three axes. The first axis talks about the language poetics (words and 
structures) , the second discusses the image poetics (Similes and metaphors) 
and the third discusses the rhythm poetics (music words) . Finally, there is a 
conclusion and the sources. 

Ú  
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هِّد مدخل ممُ
على  بجديد  لي�س  فهو   ، الن�ساأة  قدمي  االهتمام  حديث  علٌم  ال�سعريَة  باأن  القول  ميكن 
�ساحة النقد، اإذ مّهد له اأر�سطو منذ االأزل )1( وتنبه الآثاره كثري من العرب قدميا، اأمثال: عبد 
القاهر اجلرجاين )2( )471هـ( ، وابن االأثري الكاتب )3( )637هـ( ، وحازم القرطاجني )4( 
)684هـ( ونحوهم ، واإن كان لفال�سفة العرب كالفارابي ، وابن �سينا ، وابن ر�سد حديث عن 
ال�سعرية لي�س هذا مقام عر�سه )5( اإال اأن ال�سعرية يف ع�رشنا الراهن �سلكت م�سالك متنوعة، 
وال�سيما عند الغربيني اأمثال الرو�سي )ميخائيل باختني( ، و )رومان ياكب�سون( ، والفرن�سي 

)جريار جينيت( ، و )جان كوهني( ، والفرن�سي البلغاري )تزفيتان تودوروف( ونحوهم. 
وقد و�سع الرو�سي )رومان ياكب�سون( حدا منا�سبا لل�سعرية يف كتابه ال�سهري )ق�سايا 
ال�سعرية( حيث قال: »ميكن لل�سعرية اأن ُتعّرف بو�سفها الدرا�سة الل�سانية للوظيفة ال�سعرية 
يف �سياق الر�سائل اللفظية عموما ويف ال�سعر على وجه اخل�سو�س » )6( وقد لفت يف هذا 
املجال اإىل اأهم الوظائف التي ميكن اأن توؤدي اأغرا�سا �سعرية �سمن الن�سيج االإبداعي الذي 

حتويه االأعمال االأدبية ب�سكل عام. 
وال�سعرية- بح�سب فتحي خليفي- علم قد يكون مو�سوعه االأدبية ، اأو علم مو�سوعه 
مفهوم  يف  االت�ساع  هذا  من  الرغم  وعلى   ،  )7( املتعالية  الن�سية  مو�سوعه  علم  اأو  ال�سعر، 
 ، ال�سعر  نطاق  يف  مدلوالتها  �سيق  قد  مثال(  كوهني  )جان  الغربيني  بع�س  فاإن  ال�سعرية 

وح�رش اأفقها فيه. )8( 
اإحدى وظائف االت�سال التي ميكن بها توجيه  اأي ن�س هي  اإن الوظيفة ال�سعرية يف 
اأفعال التوا�سل اللفظي ، وعندما يتم الت�سديد على الر�سالة حل�سابها اخلا�س،  اأي فعل من 
عو�سا عن اأي فعل اآخر، من االأفعال االأ�سا�سية املكونة للتوا�سل اللفظي، يكون لهذا الفعل 
باالأ�سا�س وظيفة �سعرية، وخ�سو�سا تلك الفقرات ال�رشدية التي ترتكز على الر�سالة وت�سدد 

على وجودها املادي. )9( 
ال�سعرية  عماد  تعد  بالغية  اأ�س�س  على  االأدبي  للن�س  حتليلها  يف  ال�سعرية  وتقوم 
وقوامها كدرا�سة املجاز املر�سل ، واال�ستعارة ، والكناية ، والطباق ، واملبالغة ، وقد اأملح 
النحوي برتكيباته  الن�سيج  اأن  كما   )10( )ال�سعرية(  كتابه  االأ�س�س يف  تلك  اإىل  )تودوروف( 
كما  االأدبي  الن�س  على  ال�سعرية  اإثراء  يف  االأثر  اأكرب  له  واملعجمية  وال�رشفية   ، اللغوية 
بني ذلك ياكب�سون )11( وعلى هذا االأ�سا�س النحوي ظهر اهتمام بال�سعرية التوليدية، التي 
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االأدبية  والنظرية   ، االإبداعية  اأو   ، التوليدية  النحوية  النظرية  بني  و�سيط  هي حقل معريف 
االأغرا�سية )12( . 

ولئن كان مدلول )ال�سعرية( يوحي مبيلها اإىل ال�سعر )13( اأو لنقل تاأثرها به دون النرث، 
اإذا قورن بال�سعر ، لكن ذلك ال ينفي ال�سبغة  فاإن جانب درا�ستها يف النرث قد يكون قليال 
روايات..(  مقاالت-  مقامات-  ر�سائل-  )خطابة-  الوجوه  املتعدد  النرث  عن  ال�سعرية 
االأدبي  اجلن�س  بح�سب  وجماال  تاألقا  يتفاوت  قد  اأمر  النرث  �سعرية  فاإن  ولهذا   ، ونحوها 
املطروق، فلي�ست ال�سعرية يف اخلطب كال�سعرية يف املقامات ، ولي�ست ال�سعرية يف الر�سائل 
كال�سعرية يف املقاالت ، ونحو ذلك ، �سحيح اأن وظيفتها لغوية ل�سانية ، وجماالتها بالغية 
اإال اأن للجن�س االأدبي ، بل واجلانب الغر�سي دوره يف �سعرية الن�س ، هذا اإذا اأدركنا اأي�سا اأن 

النرث اأرحب اأفقا من ال�سعر يف تلقفه لالأجنا�س املتخللة داخل الن�س. 
تطبيقه على  النرثية، من خالل  الظاهرة  ال�سعرية يف  درا�سة  اإىل  )باختني(  تنبه  لقد 
مفهوم  تر�سيخ  على  ذلك  كتابه  اأقام  واإن  وهو   ، د�ستويف�سكي(  )�سعرية  موؤلفه  يف  الرواية 
الذي هو  احلواري،  الت�سور  داخل  ال�سعرية  اأ�سكال  بع�س  اإىل  اأملح  اأنه  اإال  للحوارية  اأو�سح 
حتول �سائر عن ال�سعرية )14( وقد قام الباحث التون�سي فوزي الزمريل اأي�سا بالتطبيق على 

مثل هذا ال�سكل يف درا�سة قام بها على بع�س مظاهر ال�سعرية يف الرواية العربية. )15( 
ويالحظ االهتمام بالن�س الروائي اأكرث من غريه يف درا�سة اآثار ال�سعرية ، ولعل ذلك 
معزو اإىل حجم الن�س الروائي الذي ي�سمح بتالقي اأجنا�س اأدبية متنوعة يف رواقها الن�سي 
الذي يلفها ، اإال اأن ذلك ال يعني �سعوبة درا�سة ال�سعرية يف اأجنا�س النرث االأخرى كاخلطابة 

)16( على �سبيل املثال ، اأو الر�سائل )17( . 

وت�سارعا  اأحيانا،  تفاعال  حمدثة  االأدبية  االأجنا�س  فيه  تتالطم  الروائي  املنت  والأن 
اأحيانا اأخرى، بدا لنا اختيار الن�س الرت�سلي بو�سفه اأو�سح االأجنا�س من حيث املق�سدية 
ولئن   ، والغائب  واملخاطب  املتكلم  بني  اللفظي  التوا�سل  اأعمال  عن  تعرب  التي  اخلطابية 
اأو ف�سل  تعددت وجوه الن�س الرت�سلي يف الرواية العربية بني ن�س يكتب يف الرواية )18( 
كامل يقوم على الر�سائل )19( اأو رواية عمادها الر�سائل )20( فقد جاءت رواية )بريد بريوت( 
يجدر  التي  الروايات  من  بال�سعرية  تن�سح  ن�سوية  ر�سائلية  رواية  بو�سفها  ال�سيخ  حلنان 

الوقوف عندها نقدا وحتليال. 
اإبداعها  واأ�سكال   ، وبداياتها  الن�سوية  الرواية  درا�سة  اأهمية  لعر�س  املقام  يكفي  وال 
ولعل ال�سعور بالدونية واال�سطهاد ، وتقليل كل ما تنتجه املراأة مقارنة مع الرجل هو �سبب 
فقد  لذلك   )21( خا�سة  والروائي  عامة  االأدبي  االإبداع  يف  الن�سوي  ال�سوت  خلفوت  رئي�س 
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ت�سافرت الر�سالة وال�سوت االأنثوي يف تعبريهما عن هموم الذات باأدق تفا�سيلها، فكان 
االإنتاج االأنثوي مع الر�سالة معربا عن لون اأكرث اأدبية انطبعت بها الرواية يف الوطن العربي 

، ولعل رواية )بريد بريوت( يك�سف عن مثل هذا االأثر ال�سعري. 
ولقد قام هذا البحث على متهيد وثالثة مباحث ، وخامتة ، فناق�س التمهيد ال�سعرية 
وارتباطها باجلانب النرثي ، وبخا�سة احلديث ، ثم حتدث املبحث االأول عن �سعرية اللغة ، 
ثم تناول املبحث الثاين �سعرية ال�سورة ، وتطرق املبحث الثالث ل�سعرية االإيقاع ، ثم خامتة 

البحث ، وم�سادر الدرا�سة ومراجعها. 

املبحث األول 

شعرية اللغة يف رواية )بريد بريوت( حلنان الشيخ
تده�سنا الرواية يف م�ستهلها باأ�سلوبها الر�سائلي الذي يذكرنا مبا كانت تبدعه )مي 
زيادة( يف اأ�سلوب ر�سائلها رغم اختالف يف املو�سوع، والغر�س، واجلن�س االأدبي املطروق، 
ويالحظ تاأكيد الكاتبة على هذا االأ�سلوب الرت�سلي )احلديث( بعنونتها لف�سول الرواية من 
قبيل قولها: » عزيزتي حياة- عزيزي نا�رش- عزيزتي بيلي هوليدي- عزيزتي جدتي- 

عزيزي جواد.. « )22( . 
الن�س الرت�صلي داخل رواية )بريد بريوت( من  اللغة يف  وميكن تناول �صعرية 

خالل ظاهرتني هما: 
�صعرية املفردة: . 1

وميكن النظر اإليها من خالل املعجم الذي تنطق به األفاظ الن�س ، وهو معجم الن�س 
الرت�سلي الذي قامت عليه هذه الرواية ، وميكن القول: باأنه قد حظي باأ�سكال عديدة، ومتنوعة 
اأ�سهمت يف اإ�سفاء �سبغة �سعرية على الن�س ذاته من جهة ، وعلى الرواية ب�سكل عام من 

جهة اأخرى ، ولعلنا نتناول بع�سا من تلك االأ�سكال وفق ما يلي ياأتي: 
Ú  :املعجم اجلمايل

مثال ي�سم األفاظا ت�سعر القارئ باأن الكاتبة ت�ستهدف اإ�سفاء م�سحة �سعرية على ن�س 
ا�ستخدمت  )حياة(  اإىل  االأوىل  ر�سالتها  ففي   ، االألفاظ  لهذه  اختيارها  خالل  من  روايتها 
ال�سالالت-  االأنهار-  الزهور-  احلرير-  الف�سيف�ساء-  ر�سام-  )لوحة-  قبيل:  من  مفردات 
املو�سيقى- الربيع- اليا�سمني( وقد كررت الكاتبة األفاظا مثل )الف�سيف�ساء- احلرير( حتى 
» وكان  تقول مثال:   ، تر�سمها  التي  االأحداث  وكاأنها جزء من  لكاأنك جتدها يف كل ف�سل 
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الربيع قد اأتى ، وقلت للربعم: )ما تاخذين يا�سغري( ثم فتحت وريقاتها... « )23( . 
اإن ورود هذه املفردات اللفظية يف هذا املعجم تعطي ت�سورا بالغا ي�سري اإىل اهتمام 
الكاتبة بانتقاء األفاظ �سعرية حتر�س عليها ، وهي األفاظ تقرب من و�سف الطبيعة، حتى 

يخيل للمطلع اأنه اأمام ق�سيدة اأندل�سية يف و�سف الربيع ، و�سواهد ذلك كثرية. 
Ú  :املعجم الأنثوي

وتظهر تلك امل�سحة من االأنوثة يف الرواية ماثلة بجالء، ال�سيما ونحن ندر�س رواية 
متثل ال�سوت الن�سوي فقد اهتمت الكاتبة اهتماما بالغا بهذا املعجم؛ فظهرت يف روايتها 
وقد  البنات..(  التاأنيث-  تاء  العباءة-  ال�ّسعر-  الف�ستان-  احلناء-  )الكحل-  مثل:  األفاظ 
تكررت األفاظ كثرية يف الرواية مثل )ال�سعر- الف�ستان( ، وهو ما يوؤكد اإ�رشار الكاتبة على 
النزوع بالذات االأنثوية اإىل حيث الظهور والتاألق ، تقول مثال: » مت�سك �سعري قائلة: يا اهلل 
)...( ينه�س جدي ويقرتب من جهينة ومي�سكها من �سعرها )...( اإذ كان �سعرها الطويل ي�سل 

اإىل ما حتت اخل�رش... « )24( . 
وينبغي التنبه اإىل اأن مثل هذه االألفاظ االأنثوية اإمنا تدعم توجه البحث يف تخ�سي�سه 

الرواية الن�سوية بالدر�س. 
Ú  :املعجم الزمني

اآثارها ذلك امللفوظ الزمني  ومن املعاجم التي ميكن التوقف عندها ، ور�سد بع�س 
الذي ي�سهم يف �سنع خطاب احلكاية، فقد انت�رش يف رواية بريد بريوت ب�سكل موؤثر ، فهو 
باالإ�سافة اإىل كونه ي�سارك يف �سنع احلدث يعطي احلكاية انطباعا �سعريا ، كما يف األفاظ 
)ال�سباح- الغروب- امل�ساء- الليل- ال�سهر- الفجر...( تقول مثال: » تنه�سني متلذذة يف 
ال�سباح ، فاأ�سمعك تخاطبني ال�سم�س اأو الغيوم من نافذتك )...( وكان ف�سول زمزم عظيما 

الأن تبقى م�ستيقظة حتى ال�ساعات االأوىل من الفجر« )25( . 
واملعاجم يف الرواية قد اأ�سهمت- باألفاظها اجلميلة - يف رفع م�ستوى ال�سعرية فيها 
عن  للتعبري  منها  بع�س  اإىل  االإ�سارة  ويكفي   ، واإح�ساءها  ت�سنيفها  اأردنا  لو  كثرية  وهي 

�سعرية املفردة. 
�صعرية اجلملة: . 2

وميكن النظر اإليها من خالل بع�س الظواهر البالغية املتعلقة بالرتكيب ، ولعلنا نركز 
األفيناها ذات لون �سعري منعك�س على الن�س الرت�سلي،  على بع�س الظواهر البالغية التي 

الذي تقوم عليه تلك الرواية ، وعلى الرواية بوجه العموم ، فمن ذلك: 
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Ú  :التقدمي والتاأخري
يف  تتحقق  �سعرية  جمالية  عن  بالغيا  مبحثا  بو�سفه  والتاأخري  التقدمي  يف�سح  قد 
االإبداعية  اللغة  اإىل  النفعية  اللغة  عن  تعدل  احلال  هذه  يف  االأ�ساليب  يجعل  فهو  اخلطاب؛ 
كما يقول د. حممد عبد املطلب )26( وميكن مالحظة ذلك مثال يف تقدمي اخلرب على املبتداأ ، 
اأو املفعول به على عامله، اأو الفاعل على الفعل، اأو نحو ذلك ، ولعل تلك االأمارات البالغية 
والتاأخري جنده يف غري مو�سع،  فالتقدمي  )بريد بريوت(  رواية  اأجزاء كثرية من  تظهر يف 
فمن ذلك مثال قولها: » تعودين اأنت اأيتها احلرب واأنت تلب�سني حلة تنا�سب القرية وتدخلني 
اأبوابنا ، وتوؤكدين لنا باأنك طبعا موجودة رغم ال�سعور باأن القرى تبدو م�ستاأن�سة بنف�سها ، 

منفردة كاأنها اأحاطت نف�سها ب�سياج ال دخل للحرب بها » )27( . 
اأمام  اأيتها احلرب( يجد نف�سه وكاأنه  اأنت  اإن القارئ لهذا الن�س منذ بدايته )تعودين 
الفعل )تعودين( يعطي انطباعا بلفت االنتباه  التفعيلة ، فتقدمي  مطلع ق�سيدة من ق�سائد 
وجذب االأ�سماع اإىل قرع طبول احلرب مرة اأخرى ، ويف هذا تاأكيد على اأن احلرب كّر وفّر ، 
واأن اإدبارها قد يكون �سببا يف اإدبارها ، فكل تلك الدالالت ميكن اأن جننيها من تلك الظاهرة 

البالغية ، و�سواهد ذلك كثرية يف الرواية. 
اجلار  تقدمي  بريوت(  )بريد  رواية  يف  نلمحها  التي  اجلملة  �سعرية  جماليات  ومن 
واملجرور على ما بعده من قبيل قولها: » من جديد اأهّز راأ�سي كما يهزّون روؤو�سهم » )28( 

وقولها: » يف قلب ال�سهل م�سينا ، بعد اأن تركنا احلارات الفوقية » )29( . 
ففي تقدمي اجلار واملجرور هنا على ما بعده ما يوحي ب�سعرية اجلملة؛ اإذ اإن يف قولها 
)من جديد( ما يتنا�سب مع اجلدة التي دائما ما تكون لها ال�سدارة يف بحث االإن�سان عنها ، 

وطلبه لها ، كما اأن قولها )يف قلب ال�سهل( ا�ستهالل ومفاجئة. 
Ú  :التكرار

يعد ترديد بع�س ال�سيغ اللفظية اأمرا ينبغي التنبه له يف بع�س الروايات ، ال�سيما 
يف  ي�سهم  قد  التكرار  ذلك  اإن  بل   ، عابرة  تكون  اأن  يعني  ال  لفظة  اأو  جملة  تكرار  اأن 
االأثر  هذا  مثل  يعرب  وحينئذ   )30( اللفظي  الرتداد  ذلك  وراء  خمتبئة  �سعرية  ا�ستظهار 
اخلطاب  على  في�سفي   ، خطابه  به  ين�سح  قد  وما  املبدع  نف�سية  عن  واللفظي  ال�سوتي 
ووظيفته  التكرار  ذلك  اأهمية  على  )ياكب�سون(  اأ�رش  وقد  �سعرية،  م�سحة  التتابع  بذلك 

وذلك يف )مثال الغراب( )31( . 
على  احلقد  �سوى  حال  اأجد  ال  اأين  رغم   « الرواية:  مقاطع  اأحد  يف  ال�سيخ  حنان  تقول 
اجلميع ، اإال اأين كالرهائن ال اأجد بدا من اإكمال روتني االأيام غري املريح ، فاأقراأ واألعب الورق 
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وي�سيبني امللل من القراءة والهم من ال�سطرجن ، اأجدين األعب مع ورق اللعب وحدي ، اأب�رش 
اأرقامه �سورة ، اأ�سدقها وال اأ�سدقها« )32( ويالحظ تردد جمل مثل )ال اأجد( و )األعب  بني 

الورق( و )اأ�سدق وال اأ�سدق( وهي جمل بتكرارها حتدث اإح�سا�سا بال�سيق والتربم. 
اجلمل العرتا�صية: . 3

وميكن اأن تعرب اجلمل املعرت�سة عن �سعرية للو�سف الذي يندرج يف ن�سقها اإذا اأدركنا 
ذلك اال�ستطراد واال�سرت�سال الذي تنطلق منه ، وهو الذي يتيح لها جماال واإن كان حمدودا 
لالنطالق يف الو�سف وال�رشد ، من ذلك قولها: » تقولني يل- ووجهك االأبي�س ال�ساحب ال 

يعكره �سوى �رشيان اأزرق و�سط جبينك- : الطبيعة يا مهجة فوؤادي... « )33( . 
ففي هذه اجلملة املعرت�سة ك�سف عن احلال ، وو�سف لتلك الهيئة حتى لقد مّدت تلك 
اجلملة نف�سا �رشديا يف ر�سم �سورة ذلك ال�سحوب الذي يعرتي وجهها ، وكاأن هذه اجلملة 
املعرت�سة اأ�سبحت معر�سا ال�ستعرا�س االألوان ، وهذا اأمر البد يقلب على الن�س والرواية يف 

جعل الو�سف وال�رشد م�سطبغا باللون ال�سعري. 
اأو�سع  اآفاق  اأو اجلملة- ميكن درا�ستها يف  �سواء على نطاق املفردة  اللغة-  و�سعرية 

واأ�سمل ، ولكن ل�سيق املقام اكتفينا باال�ست�سهاد على بع�س النماذج. 

املبحث الثاني

شعرية الصورة يف رواية )بريد بريوت( حلنان الشيخ
ميكن النظر اإىل �سعرية ال�سورة يف الن�س الرت�سلي داخل هذه الرواية من زوايا عدة، 
من اأهمها: ال�سورة املجازية، واال�ستعارية، والت�سبيهية، والكنائية، وهي �سور بيانية عادة 
ما ت�سفي على الن�س طابعا اأدبيا مييزه ، ويعلي من �سعريته ، وميكن االإملاح اإىل اأبرز تلك 

ال�سور كما يلي ياأتي: 
ال�صورة املجازية: . 1

تعد ال�سورة املجازية )34( مهمة يف ك�سف االأثر اجلمايل للغة ، ولعل ال�سعرية- كما 
يقول اأحمد مطلوب- ال تتحقق يف التف�سري احلريف ، واإمنا يف التف�سري املجازي من خالل 

البالغة التي هي اأهم و�سائل درا�سة ال�سعرية )35( . 
وال�سور املجازية من اأكرث االأ�سكال انت�سارا يف الن�سو�س ، ولكنها ال تعرب عن �سعرية 
الن�س، ويعلي من  االإم�ساك بزمامها وتروي�سها فيما يخدم  ما مل يكن املبدع قادرا على 
قيمته االأدبية ، ولعل رواية حنان ال�سيخ تطفح مبثل هذه ال�سور البيانية التي اأك�سبت الن�س 
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رونقا وبريقا ، انظر مثال هذه العبارات: » ال�سفن تهرب كاأنها مل تعد على �سطح البحر » )36( 
)37( « فاإن �سعورا خفّيا �سعيدا ت�سلل اإيّل.. « )38( » يتجه نظري اإىل االأفق ، واله�ساب الوعرة 

متتد عند ناظري » )39( ونحو ذلك. 
اإن عباراٍت بيانيًة كهذه اأ�سفت لونا �سعريا على الن�س جعلته يظهر بثوب اأدبي ق�سيب؛ 
، لكن الكاتبة  اأو تر�سو   ، اأو تقرتب   ، اأو تطل   ، فال�سفينة مثال ال تتحرك بذاتها ، فال تهرب 
جعلتها كذلك ، فخلقت منها حركة ، واأحدثت فيها حياة جديدة ، وذلك لعالقة من العالئق 
املجازية التي ال ت�ستخدم املعنى ق�سدا ، ولكن تعرب عنه بو�سيلة تكمن وراءها اأ�رشار كثرية 

من جمالية العبارة واأدبية االأ�سلوب. 
ال�صورة ال�صتعارية: . 2

ومثل ذلك حني تطالعنا اأ�ساليب بيانية ا�ستعارية فاإن الكاتبة تهدف من خالل ذلك 
اإىل تكثيف ال�سعرية يف ن�س ر�سائلها ، ولقد ك�سفت اال�ستعارات التي �سج بها الن�س الرت�سلي 
يف هذه الرواية عن �سعرية ال�سورة التي كانت تر�سمها حنان ال�سيخ، وتبدعها يف روايتها 
تلك، حتى لقد غدت تلك ال�سور اأ�سبه باللوحات الفنية التي تزين ن�س الرواية ، وتربز �سكله 
اجلميل ، تقول مثال: » اأنتقل من غرفة مكتبك حيث �رشيط اللمبة احلزين املتديل من ال�سقف 

اإىل ركوة القهوة الوحيدة » )40( . 
وتقول يف مو�سع اآخر: » وعندما مل تفتح يل الباب ، توقف نظري على لونه ، توقف 

�سمعي على دقات يدي.. « )41( . 
فر�سم �سورة احلزن ل )�رشيط اللمبة املتديل( من ال�سقف نحو ركوة القهوة فيه جت�سيد 
للجماد ، وت�سخي�س لغري الناطق ، وكاأن الكاتبة تريد اإلبا�سه ذلك ال�رشيط عاطفة ال توجد 
اإال يف االإن�سان ، فاحلزن بات مظهرا يف اجلماد املتعاطف مع موقف احلزن الذي تر�سمه 
الكاتبة يف ذلك الن�س ، كم اأن )توقف النظر وال�سمع( فيه جت�سيد هو االآخر لغري املح�سو�س 
، وكاأن ال�سمع والب�رش �سخ�سان ي�سريان ويتوقفان فجاأة ، وهنا نلمح رقة امل�ساعر ، ودقة 
وحتويل   ، ال�سهلة  اجلزئيات  ت�سوير  جتاه  االأنثوية  االأحا�سي�س  من  تنبع  قد  التي  العاطفة 

ال�سامت اجلامد )غري الناطق( اإىل متحرك متفاعل ناطق. 
ويالحظ اأن االأ�سلوب اال�ستعاري قد اأ�سفى لونا �سعريا جميال يف مثل هذه االأ�ساليب، 
وهو ما يجعل الن�س الروائي يحتفي بلونه ال�سعري الذي مييزه ، بل اإنك قد جتد اال�ستعارة ال 
متنح �سعرية لل�سورة وح�سب ، بل حتى للغة ، ولذلك ال غرابة اأن تت�سارعان يف ن�س واحد 

على نحو قولها: » ال�سم�س تكاد تغط�س يف البحر اأو ما وراءه... « )42( . 
فتقدمي لفظ )ال�سم�س( وا�ستعارة �سورة الغط�س لها مما يعلي من بريق هذه العبارة، 
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ويزيد يف اأدبية الن�س. 
ال�صورة الت�صبيهية: . 3

تلك  الرواية  هذه  يف  الرت�سلي  الن�س  باأدبية  الناه�سة  االأ�ساليب  اأكرث  من  ولعل 
الت�سبيهات التي تنت�رش يف كل جزء من اأجزاء الرواية ، وهي لكرثتها ال تكاد حت�سى لكننا 
وهو  و�سماال  يرق�س ميينا  كاأنه  القلب  ينتف�س  اإذ   « مثال:  كقولها   ، منها  بع�س  اإىل  ن�سري 
، وكاأنك تهبطني بال�سيف  اأخرى ، عندما كانت تطول مدة عذابه كنت توا�سينه  يبحث عن 

على عواطفه الرقيقة » )43( . 
ويف مو�سع اآخر ويف لوحة �سعرية جميلة تقول: » راأيت كوزا من التني االأ�سود وحيدا 
حتمله �سجرة تني منحنية كاأنها تئن من التعب، تفرد اأوراقها العري�سة ال�سامتة املتعرثة 

بالغبار، �سعرت اأنها تنظر يل بحزن من غري اتهام« )44( . 
فال �سيء اأجمل من تلك االأو�ساف التي تبعث على اأدبية العبارة من جهة ، و�سعرية 
اأخرى؛ فانتفا�س القلب وت�سبيه تلك ال�سورة بالرق�س ذات اليمني وذات  املعنى من جهة 
مع حال  متناغمة  اأو�ساف  كلها   ، قاطعا  يهوي  بال�سيف حني  الهبوط  وت�سوير   ، ال�سمال 

املكتوب اإليها ، وكاأنها و�سيلة لت�سليتها واإنقاذها من حدة املعاناة. 
ال�صورة الكنائية: . 4

 )45( التفخيم(  العدول-  )التعمية-  الثالثة  اأ�رشبها  يف  بالكناية  الكاتبة  تاأتي  وقد 
ولعلنا ناأخذ واحدا منها تطبيقا على تلك الرواية ، فقد وجدنا يف بع�س ن�سو�سها تفخيما 
اأن يحدث نوعا من املبالغة كما يف قولها على �سبيل املثال: » بلعت  وتعظيما من �ساأنه 

ل�ساين حتى و�سل اأمعائي » )46( . 
فبلع الل�سان هنا- يف هذه ال�سورة- تعبري اأطلقته الكاتبة لي�س لالإ�سارة اإىل التلعثم 
، بل كناية عن �سدة اخلوف والهلع الذي اأ�سابها من هول املوقف ، فهي ال تريد الكالم بعد 
ال�سعور باخلطر ، بل تريد قطع كل ما يوؤدي اإىل الكالم حذرا وخوفا؛ من هنا كانت الكناية 
وا�سفة ملوقف يربز �سورة اخلوف يف اأق�سى حدودها، وهي اأن ي�سل الل�سان اإىل االأمعاء 

ب�سبب الرهبة واخلوف. 
ال�رشير  بهرت  التي  املا�سية  بريوت  اأقارن  بل   « اآخر:  مو�سع  يف  قولها  ذلك  ومثل 

باأ�سوائها ، واأفقدت املب�رش نظره » )47( . 
ووا�سح من هذه ال�سورة اأنها كناية عن جمال تلك املدينة ال�ساحرة )بريوت( ، ويف 

ذلك تفخيما لها ، وتعظيما لزينتها. 
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اإن �سعرية ال�سورة يف الن�س الرت�سلي الذي اأقامته حنان ال�سيخ يف ن�سج روايتها يقوم 
ال�رشدي من  االأمنوذج  ال�سعرية يف  ، وجمالية تلك  الن�س من جهة  دليال على �سعرية ذلك 
هو  كما  احلديثة،  النرثية  االألوان  بع�س  �سعرية  عن  انطباعا  يعطي  اأنه  كما   ، اأخرى  جهة 
وا�سح مثال يف ذلك التالقح بني الر�سالة والرواية الذي راأيناه يف )بريد بريوت( والأن املقام 
ي�سيق اقت�رشنا على ذكر �سواهد حمدودة تعرب عن �سعرية ال�سورة الفنية لال�ستئنا�س بها 

على ك�سف �سعرية الن�س الرت�سلي ، وكذلك �سعرية الرواية بوجه عام. 

املبحث الثالث

شعرية اإليقاع يف رواية )بريد بريوت( حلنان الشيخ
األفاظ التجني�س واملقابلة ، واجلمل امل�سجوعة واملوزونة من الظواهر االإيقاعية  تعد 
التي تلمح يف رواية )بريد بريوت( ، وهي ظواهر تاأخذ بيد الن�س نحو �سعرية اأخرى ميكن 
نعتها بال�سعرية النغمية ، اأو�سعرية االأحلان اللفظية ، وهي مما يزّين الن�س ويح�سنه ، فيغدو 
اأكرث اأدبية وجماال ، وبخا�سة يف املجال النرثي الذي يتعط�س اإىل مظاهر االإيقاع اأكرث من 
ال�سعر؛ ذلك اأن ال�سعر بطبيعته قائم على الوزن وال�سجع )القافية( ، بينما النرث ين�سد النغم 
اأو النرث العادي، وليكون نرثا �سعريا اأدبيا  يف االألفاظ واجلمل للتخل�س من رتابة ال�رشح، 
جميال ، ولذلك حتدث اأدوني�س عن اأهمية ال�سعرية يف الت�سكيل النرثي احلديث، حيث اأ�سار اإىل 
اأهمية ازدواج االألفاظ، وتوازن االأجزاء والفوا�سل ، وما لالإيقاع من اأثر على ال�سعرية )48( . 

وميكن تلم�س الظواهر الإيقاعية يف ن�س الر�صالة �صمن رواية )بريد بريوت( وفق 
نقاط اأربع: 

املوازنة بني الأ�صجاع: . 1
االآثار  من  اأثر  باالأ�سجاع  وختمها   ، بينها  فيما  واملزاوجة   ، اجلمل  بني  املوازنة 
�سعرية وا�سحة  الن�س  تك�سب  بذلك  ، وهي  ال�سيخ  رواية حنان  نلمحها يف  التي  االإيقاعية 
بفعل ذلك التوازن ، تقول مثال: » ينام يف ال�رشير مناديا ، �ساكيا ، مادا يده اإىل قلبه ، اعتدنا 
�سيقع يف حب  اأنه  بد  باأنه ال  تب�رشينه   ، املرة  �سي�سفى هذه  باأنه  عليك تطمئنينه مبت�سمة 

اأخرى ككل مرة.. « )49( . 
وقد ياأتي االإيقاع من باب املقابلة التي ت�سهم يف �سعرية املعنى ، من ذلك مثال قولها: 
» وكان الف�سول ياأخذين الأفتح �سندوقك ال�سغري ، رغم اأن كل الذي اأراه ال يتبدل ، ال يزيد 

وال ينق�س.. « )50( . 
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فالتق�سيم الذي تتعمده الكاتبة يجعل العبارات واجلمل اأكرث توازنا ، هذا باالإ�سافة اإىل 
كونها م�سجوعة كما يف )هذه املرة- ككل مرة( كما اأن ذلك التقابل )ال يزيد وال ينق�س( 

اأي�سا ميد اللفظ واملعنى باأدبية تعطي الن�س �سعرية مغايرة.   
املجان�صة: . 2

تعد املجان�سة بني االألفاظ داخل الن�سق الذي تكتبه حنان ال�سيخ من الظواهر الالفتة 
لالنتباه ، ويعد اجلنا�س باأنواعه ملمحا اإيقاعيا يزيد يف �سعرية الن�س واأدبية املكتوب ،وقد 
ملحناه يف هذه الرواية ب�سكل كثيف ، تقول مثال يف اأحد مقاطع الرواية: » ويقلب �سفحة 

جديدة ، يطمرك حتتها وميطرين اأي�سا ، يطمر االأرا�سي ، ويطمر املا�سي... « )51( . 
اأفعال متجان�سة جتان�سا تاما ، وناق�سا كما  فاألفاظ )يطمر- ميطر- يطمر- يطمر( 
الكاتبة يف  ، وقد وفقت  اأ�سماء متجان�سة جتان�سا ناق�سا  اأن لفظتي )االأرا�سي- املا�سي( 
املزاوجة بني جتان�س االأفعال ، وجتان�س االأ�سماء ، وهذا ما جعل الن�س يظهر ب�سكل اأدبي 
ملفت؛ اإذ جمعت تلك االألفاظ املتجان�سة بني حركية االأفعال ، وثبات االأ�سماء ، وقد اأثر ذلك 

على احلدث اإذ اأك�سبه نوعا من التحرر واالنطالق. 
الزدواج والت�صاوق: . 3

اإن ازدواج االألفاظ وتتابعها يف ن�سق تراتبي ينتظمها اأثٌر نكاد نلمحه يف غري مو�سع، 
فاأخذت ت�سيح يف   « اإليه، تقول مثال:  الكاتبة حتر�س عليه وتق�سد  باأن  ولعل هذا يوحي 

زمزم )52( ت�رشب االأر�س ، ت�سيح يف جّدي ، تدخل غرفتي... توجه اللوم.. « )53( . 
فت�ساوق مثل هذه العبارات ي�سهم يف �سعرية الن�س، وي�سارك يف منو االأحداث وحتركها 
، وهو ملمح اآخر ينبغي التنبه اإليه ، والوقوف عنده ملن اأراد الغو�س يف اأ�رشار ال�رشد داخل 

هذه الرواية، وبخا�سة يف جمال درا�سة احلكاية واخلطاب. 
التق�صيم والتعداد: . 4

ثمة ملمح اإيقاعي اآخر نختم به وهو ذو �سلة قريبة فيما اأملحنا اإليه �سلفا ، ذلك هو 
التق�سيم الذي حتر�س الكاتبة من خالله اإىل تكثيف امل�ساهد وت�سخيمها كما يف قولها مثال: 
» نحن يف احلرب نعم، نحن يف حرب مدافع، حرب ع�سابات، حرب اأديان، حرب �سيا�سة، 

حرب اأموال.. « )54( . 
اإن مثل هذا التعداد ، وترديد العبارات ، وتق�سيمها كفيل بك�سف النغم ال�سوتي الذي 
يفوح به الن�س ، وبخا�سة اإذا كان متالئما واحلال التي ي�سفها ، فرحا اأكانت تلك احلال اأم 
حزنا ، اأم نحو ذلك ، على اأن هذا التق�سيم قد يتعا�سد مع ازدواج اجلمل وموازنتها وترتيبها 
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لديك  اأن  انتبهت   « تقول:  حيث  بريوت(  )عزيزتي  الف�سل  م�ستهل  يف  مثال  ذلك  جند  كما 
�سماءين؛ الأين اأخذت اأراك بعيني جواد: �سماء من اأ�رشطة الهاتف والكهرباء املمتدة من كل 
�سوب كاأنها خيمة من خيوط العناكب ، و�سماء اأخرى عالية فيها النجوم متالألئة... « )55( . 
، ومن حيث  اللفظي  التنويع  متوازنة من حيث  اجلمل  اأ�سهم يف جعل  هنا  فالتق�سيم 
احلجم اخلطابي ، كما اأ�سهم ذلك التق�سيم والتعداد يف تنظيم االأفكار من ناحية ، وترتيبها 

من ناحية اأخرى ، واالأمثلة على ذلك يف الرواية عديدة. 

خامتة
ما زالت درا�سة ال�سعرية يف النرث العربي القدمي واحلديث بحاجة اإىل اأبحاث معمقة، 
وعلى الرغم من اأن درا�سة مظاهر ال�سعرية على ال�سعيد ال�سعري ال ميكن مقارنتها بال�سعيد 
اأ�رشار  ال�ستكناه  وا�سع  )الرواية( جمال  املثال  �سبيل  على  احلديث  النرث  اأن يف  اإال  النرثي، 
ال�سعرية وجمالياتها كنموذج ل�سعرية النرث العربي احلديث ، وال يعني ذلك اأن النرث العربي 
لدينا يف ر�سائل  فاإن   ، ال�سعرية بل على عك�س ذلك  الزاوية  اإليه من  النظر  القدمي ال ميكن 
اأن نبحث فيه عن  اأي�سا ما ميكن  القرن الرابع الهجري على �سبيل املثال ، ويف املقامات 

�سعرية وافرة للنرث القدمي. 
ويبدو اأن ثمة �سعوبات، اأو لنقل معوقات لدرا�سة ال�سعرية احلديثة كما اأملح )تودوروف( 
، فال�سعرية احلديثة ما تزال يف بداياتها ، وما يزال تقطيع احلدث االأدبي الذي جنده فيها 
اإىل االآن غري متقن وغري مالئم ، ي�ساف اإىل ذلك اأن ال�سعرية تتطلب اأحيانا- على حد تعبري 
)ياكب�سون( اهتماما بعلم اللغة ، و�سعر النحو ، ونحو ال�سعر ، والتعرف اإىل املعجم وال�سيغ 
در�سا  تتطلب  الواحد  االإطار  يف  ال�سعرية  اإن  ثم   ، والبالغية  وال�رشفية  النحوية  والدالالت 
، وكل هذا مما  ، و�سعرية ال�سورة  ، و�سعرية الرتاكيب  ، ما بني �سعرية االألفاظ مثال  اأعمق 

ي�سعب من درا�سة ال�سعرية يف جمال حمدد وحم�سور. 
النظريات  ربط  اأهمية  هو  ال�سعرية،  درا�سة  يف  اإليه  االإ�سارة  ميكن  ما  اأهم  من  ولعل 
النقدية احلديثة باالإبداع الروائي املتدفق ، وحماولة ا�ستك�ساف االأ�س�س النقدية، واالأ�سول 
الرئي�سة يف درا�سة اأ�سكاله وظواهره ، واالإفادة من علوم البالغة والل�سانيات ، وتطبيق ذلك 

على ال�سعر والنرث ، والنرث احلديث بوجه اخل�سو�س. 
وقد حاولنا يف هذا البحث اأن ناأخذ منوذجا من التعالق النرثي احلديث بني الرواية 
الن�س  فاخرتنا   ، الرواية  يف  املتخللة  االأجنا�س  �سعرية  عن  خالله  من  لنبحث  والر�سالة؛ 
الرت�سلي داخل رواية )بريد بريوت( حلنان ال�سيخ كاأمنوذج للرواية الن�سوية العربية ،ولعل 
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يف تعمد اختيار الرواية الن�سائية ما يتنا�سب مع ن�س الر�سالة؛ اإذ اإن الر�سائل اأقوى- يف 
نظري- للتعبري عن االأفكار التي تخالج الوجدان ، وهي م�ستودع لكثري من االأ�رشار؛ لذلك 
يف  رقة  من  حتمله  مبا  االأنثى  اأن  راأينا  وقد   ، التنفي�س  باب  من  لها  اأحيانا  الكاتب  يلجاأ 
امل�ساعر اأكرث جلوءا من الرجل يف ا�ستخدام الر�سالة كو�سيلة للتنفي�س ، لذلك نلمح احلر�س 
على انتقاء اللفظ واملعنى ، ي�ساف اإىل ذلك اأن كثريا من الكاتبات تلجاأ اإىل ا�ستخدام الر�سائل 
يف الروايات من هذه الزواية ، وتتزين الرواية حينها بو�ساح �سعري ، ولو اأردنا ح�رش اأ�سماء 
اجل�سد  ذاكرة  يف  م�ستغامني  )اأحالم  عابر  ب�سكل  نذكر  ولكن   ، املقام  بنا  لطال  الروائيات 

ون�سيان- رجاء بكرية يف امراأة الر�سالة- رجاء ال�سانع يف بنات الريا�س- وغريها( . 
ال�سعرية  حول  بتمهيد  فبداأنا  الرواية  هذه  يف  االأدبية  املواطن  تلم�س  حاولنا  لذلك 
ومفهومها ووظائفها ، وما تقوم عليه ، ثم عر�سنا ل�سعرية اللغة يف املبحث االأول من حيث 
الثاين فتطرقنا  ال�سورة يف املبحث  ل�سعرية  ،ثم عر�سنا  ، و�سعرية اجلملة  �سعرية املفردة 
لتنوع ال�سور املجازية ، واال�ستعارية ، والت�سبيهية ، والكنائية ، وختمنا ب�سعرية االإيقاع 

من خالل التعرف اإىل بع�س الظواهر االإيقاعية كال�سجع ، واجلنا�س ، واالزواج ، والتق�سيم. 
واهلل املوفق والهادي ، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. 
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اإلحاالت املرجعية: 
كتابه . 1 يف  االأ�سلوب  وبالغة  ال�سعرية  اللغة  حول  اأر�سطو  كالم  املثال  �سبيل  على  ينظر 

)فن ال�سعر( ترجمة: د. اإبراهيم حمادة ، د. ط ، مكتبة االأجنلو امل�رشية ، م�رش د. ت ، 
�س185 - 192. 

“ هو باب كثري الفوائد ، جم . 2  : يقول اجلرجاين يف ف�سل )القول يف التقدمي والتاأخري( 
اإىل  ، ويف�سي بك  ، ال يزال يفرتُّ لك عن بديعة  ، وا�سع الت�رشف بعيد الغاية  املحا�سن 
لطيفة ، وال تزال ترى �سعرا يروقك م�سمعه ، ويلطف لديك موقعه “ عبد القاهر اجلرجاين 
، دالئل االإعجاز ، قراءة وتعليق: حممود حممد �ساكر ، القاهرة ، جدة ، مطبعة املدين، دار 

املدين ، ط/ 3 ، 1413ه/ 1992م ، �س106. 
ينظر: ابن االأثري ، املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر ، حتقيق: حممد حمي الدين عبد . 3

احلميد �سيدا- بريوت املكتبة الع�رشية ، د. ط ، 1420ه/ 1999م ، ج2 ، �س35. 
ابن . 4 احلبيب  ، حتقيق: حممد  االأدباء  و�رشاج  البلغاء  منهاج   ، القرطاجني  ينظر: حازم 

اخلوجة ، بريوت ، دار الغرب االإ�سالمي ، ط/ 3 ، 1986م. 
ينظر: ح�سن ناظم ، مفاهيم ال�سعرية ، درا�سة مقارنة يف االأ�سول واملنهج واملفاهيم ، . 5

الدار البي�ساء ، املركز الثقايف العربي ، ط/ 3 ، 1994م ، �س12. 
رومان ياكب�سون ، ق�سايا ال�سعرية ، ترجمة: حممد الويل ومبارك حنون ، الدار البي�ساء- . 6

املغرب ، دار توبقال للن�رش ط/ 1 ، 1988م ، �س78. 
فتجي خليفي ، ال�سعرية الغربية احلديثة واإ�سكالية املو�سوع ، تون�س ، الدار التون�سية . 7

للكتاب ، ط/ 1 ، 2012م �س25 ، 98 ، 138. 
ينظر: فتحي خليفي ، ال�سعرية الغربية احلديثة واإ�سكالية املو�سوع ، امل�سدر ال�سابق ، . 8

�س100. 
ينظر: جريالد برن�س ، قامو�س ال�رشديات ، ترجمة: ال�سيد اإمام ، القاهرة ، مرييت للن�رش . 9

واملعلومات ، ط/ 1 ، 2003م ، �س150. 
ينظر: تودوروف ، ال�سعرية ، ترجمة: �سكري املبخوت ورجاء بن �سالمة ، الدار البي�ساء- . 10

املغرب ، دار توبقال للن�رش والتوزيع ، ط/ 2 ، 1990م ، �س34. 
امل�سدر . 11  ، حنون  ومبارك  الويل  حممد  ترجمة:   ، ال�سعرية  ق�سايا   ، ياكب�سون  رومان 

ال�سابق ، �س73. 
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ينظر: �سالح الهادي بن رم�سان ، اخلطاب االأدبي وحتديات املنهج ، نادي اأبها االأدبي . 12
، اململكة العربية ال�سعودية ط/ 1 ، 1431هـ/ 2010م ، �س 241. 

ولذلك راأينا اعتماد مفهوم ال�سعرية بديال عن امل�سطلحات االأخرى )االأدبية- االإن�سائية- . 13
ال�ساعرية- ال�سعرانية- اجلمالية( ثم الأن مفهوم ال�سعرية اأو�سع اأفقا ، واأقدم عمرا ، فهي 
جلامع  مدخل   ، جينيت  “ جريار  ال�سن  وحديث  عجوز  “ علم  جينيت:  جريار  قال  كما 
الن�س ، ترجمة: عبد الرحمن اأيوب ، بغداد ، دار ال�سوؤون الثقافية العامة بالتعاون مع 

دار توبقال ، د. ط ، 1985م. ، �س80. 
ينظر: ميخائيل باختني ، �سعرية دو�ستويف�سكي ، ترجمة: جميل ن�سيف التكريتي ، دار . 14

توبقال للن�رش ، ط/ 1 ، 1986م ، 263. 
ينظر: فوزي الزمريل ، �سعرية الرواية العربية ، بحث يف اأ�سكال تاأ�سيل الرواية العربية . 15

ودالالتها ، منوبة- تون�س كلية االآداب والفنون واالإن�سانيات ، مركز الن�رش اجلامعي ، 
ط/ 3 ، 2009م. 

االأموي ، جملة . 16 الع�رش  ال�سعرية يف خطب   ، البياتي  من ذلك مثال: بدران عبد احل�سني 
جامعة كركوك للدرا�سات االإن�سانية ، العدد2 ، املجلد4 ، ال�سنة الرابعة 2009م ، �س97 

 .111 -
من ذلك مثال اأطروحة )الدكتوراه( مطبوعة بعنوان: �سالح الهادي بن رم�سان ، الر�سائل . 17

االأدبية ودورها يف تطوير النرث العربي القدمي ، م�رشوع قراءة �سعرية ، بريوت- لبنان 
، دار الفارابي ، ط/ 2 ، 2007م. 

كما يف رواية: الطيب �سالح ، مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال ، بريوت- لبنان ، دار العودة ، . 18
ط/ 14 ، 1987م ، �س149. 

كما يف رواية: جربا اإبراهيم جربا وعبد الرحمن منيف ، عامل بال خرائط ، بريوت- لبنان . 19
، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ، ط/ 5 ، 2007 ، �س55. 

دار . 20  ، القاهرة   ، ، بريوت  والوجد  ال�سبابة  ، ر�سالة يف  الغيطاين  كما يف رواية: جمال 
ال�رشوق ، ط/ 1 ، د. ت. 

ينظر مثال: رنا عبد احلميد ال�سمور ، الرقيب واآليات التعبري يف الرواية الن�سوية العربية . 21
، اأطروحة دكتوراه ، االأردن ، جامعة موؤتة ، 2009م ، �س7. 

وينظر اأي�سا: �سعيد بن بوزة ، الهوية واالختالف يف الرواية الن�سوية يف املغرب العربي 
، باتنة- اجلزائر ، اأطروحة دكتوراه ، جامعة احلاج خل�رش ، 2007 - 2008م ، �س56. 
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حنان ال�سيخ ، بريد بريوت ، بريوت- لبنان ، دار االآداب ، ط/ 2 ، 2009م ، �س5 ، 46 . 22
 .154 ، 129 ، 105 ،

حنان ال�سيخ ، بريد بريوت ، امل�سدر ال�سابق ، �س144. . 23
نف�سه ، �س174 ، 166. . 24
نف�سه ، �س147. . 25
26 . ، للن�رش  العاملية  امل�رشية  ال�رشكة   ، م�رش   ، واالأ�سلوبية  البالغة   ، املطلب  عبد  حممد 

لوجنمان ، ط/ 1 ، 1994م ، �س329. 
حنان ال�سيخ ، بريد بريوت ، امل�سدر ال�سابق ، �س189. . 27
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