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الدكتور علي كمال الدين الفهـادي أسـتاذ األدب   (تم اختيار القاص الموصلي  
ميداناً للبحث لما تحمـل قصـصه مـن         )  جامعة الموصل  –اإلسالمي في كلية اآلداب   

 عن لغته ذات الحس الـشعري وهـي ثمـان    تقنيات فنية متماسكة إلى حد كبير فضالً 
سيدة النور والفـرس    :  على وفق اآلتي     ٢٠٠٤-١٩٩٩قصص قصيرة نشرت ما بين      

، ) ٢٠٠١(، سيدة األبـراج     ) ٢٠٠٠(، صافات في سماء األقصى      ) ١٩٩٩(األصيل  
، ) ٢٠٠١ (، معلمـة النهـر    ) ٢٠٠١(، حورية وادي ظهر     )٢٠٠١(البائس والطريدة   

  ) .٢٠٠٤(، الثور والحلبة والمصارعة )٢٠٠٣(الجواد والراية 
حوت قصص علي الفهادي مقاطع وصفية متنوعة األشكال والتعابير لذا جاء           
هذا البحث ليجري دراسته عليها من خالل تحليل النصوص الوصفية وبيـان أبعادهـا      
الفنية والجمالية والكشف عن الدالالت المختلفة التي تمخضت عنها بمـدخل وأربعـة             

.  تضمن المدخل تحديد مفهوم الوصف وبيـان وظائفـه وعالقتـه بالـسرد     .مباحث  
من حيث الـسرد الوصـفي ،       ) الوصف المقيد بالسرد  (وخص المبحث األول بدراسة     

الوصف البسيط ، والوصف المركـب ،  : والوصف الموجه من السرد بأنماطه الثالثة      
مـن حيـث    ) الوصف الحـر  (وخص المبحث الثاني بدراسة     . والوصف االنتشاري   

الوصف الدال على إنفعال داخلي ، والوصف الممهد للحدث والوصف الـدال علـى              
                                         

  قسم اللغة العربية / كلية التربية األساسية / أستاذ مساعد.   
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الوصـف  (و) الوصـف التـصنيفي  (الحدث ، وخص المبحثان الثالث والرابع بدراسة    
من حيث وصف الشخصية ووصف الحدث ووصـف المكـان ووصـف            ) التعبيري
  . الشيء 

Abstract : 
Description in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 
Dr. Nabhan Hasson Al Saadoon 
College of Basic Education/ Mosul University 

The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, 
lecturer of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul 
University, is examined here for the coherent and artistic features 
that characterize his stories in addition to their poetic and sensitive 
language. They include eight stories published for the period 
1999–2004 including: Light Mistress and the Original Horse 
(1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), Mistress of Towers 
(2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur Valley Angle 
(2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), Ox, Yard 
and Wrestling (2004). 

Various descriptive passages are included in the stories. The 
study analyzes the descriptive texts and state their artistic and 
aesthetic dimensions and reveal their various significance. Thus 
the study consists of an introduction and four sections. Concept 
and functions of description and its relation with narration are 
stated in the introduction. Section one deals with description 
restricted narration through illustrating descriptive narration and 
description directed for description. Section two deals with free 
description through illustrating internal emotion, and event 
description, and event description. Sections three and four are 
concerned with classified and expressive descriptions through 
illustrating character, event, place and item description. 
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ذكر الشيء كما فيـه  ) : "هـ٣٣٧ت (نعني بالوصف كما يقول قدامة بن جعفر        
ذ أنه  إلوان التصوير   أن الوصف لون من     أ ، وهذا يدل على      ) ١(" والهيئات األحوالمن  

  أو نسقاً  اماًنظ"وبذلك يشكل الوصف    . ) ٢(شياءألنشائي يقدم المظاهر الحسية ل    إسلوب  أ
من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات أو تـصوير الشخـصيات أي مجمـوع         

ن الوصـف يعكـس     إ ، أي    ) ٣("العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنيـة        
حوال أو لهيئة من الهيئات ، فيحولهـا مـن صـورتها    ألالصورة الخارجية لحال من ا    

لخارجي إلى صورة أدبية قوامها نـسيج اللغـة ، وجمالهـا            المادية القابعة في العالم ا    
  .) ٤(سلوبألتشكيل ا

قد يشكل الوصف الخطاب الذي ينصب على ما هو جغرافـي أو مكـاني أو               و
ذ يقـوم الوصـف   إ. ) ٥(شيئي أو مظهري سواء أينصب ذلك على الداخل أم الخـارج        

واحد ، وينشأ عن    بالوقوف عند المالمح الخارجية للموصوف أو الموضوع الوصفي ال        
  .) ٦(ذلك عدد غير محدد من الموضوعات التي تقبل الوصف

لوان التـصوير ومـا   أيرتبط الوصف بفن الرسم الن األدب في حقيقته لون من  
) ٧(ولة تقديم مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات          االوصف إال مح  

 في حين نجد النص القصـصي       مام المشاهد دفعة واحدة   أففي الرسم تعرض اللوحة     . 
يعرضها بصورة متتالية يقود فيها عين القارئ على طـول الطريـق التـي يرسـمها        

ن اللغـة   إ والظالل ف  واأللوان األشكالفمثلما يكون الرسم قادرا على تقديم       . ) ٨(وياالر
  .) ٩(لألشياءال تقل عنه شأنا في تقديم وصف يقدم المظاهر الحسية 

ألشياء التي ينبغي تصور داللتها بصريا كما انه يـسم          يقدم الوصف جملة من ا    
فاعليـة بـصرية   "فيعد الوصـف بـذلك   . ) ١٠(كل ما هو موجود بطابع التميز والتفرد   

 . ) ١١("ومشهدية وهذا المجال الواسع الذي ترتع فيه العين وتمارس من خالله وظيفتها           
كما يمكـن   ،  ه  كما يحدد الوصف الحدث ويأخذ هويته ويعمل على تصويره وتشخيص         
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األشياء أكانت موسيقية أم لونية ويحدد الواقع ويكشف الرابط بـين           "ن يري   أللوصف  
فضال عما يسعى به لتحقيق نوع من االستقاللية واالسـتغناء        ،   ) ١٢("الشخص والطبيعة 

  .) ١٣(عن المقدمات الخارجية
 المكان  إذ يعمل على تشكيل   ) ١٤( في تقديم المكان   األساليبهم  أويعد الوصف من    

ن المكـان ال يكـون فارغـا ومهمـة          أإذ  . ) ١٥(تقديمه ومنحه حضورا وعمقا دالليا    و
 .) ١٦(الروايـة لها عالقات بشخصيات    أشياء  ن يمأله بوصف ما يحتويه من       أالوصف  

كما يعمل الوصف على إعطاء اإليقاع الروائي سمته من خـالل وصـف تحركـات               
  . )١٧(الشخصية في الفضاء

ن اقتـران   إ مقطع سردي خال من العنصر الوصفي كما         من الصعب تصوير  و
الوصف بالسرد له تأثير مباشر في بناء الشخصية ، وله اثر غير مباشر فـي تطـور            

ذ تربط السرد والوصف عالقة قوية تعود إلى الوظـائف التـي يؤديهـا            ، إ ) ١٨(الحدث
ة علـى  ظهار الفقرات والمالمح الوصفيإالسرد والوصف في جوهر القصة وتعمل في    

ي تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى القصة لمـدة ثـم           أحساب اقتصادي في السرد     
ما الوصـف فعلـى   أ. السرد المظهرين الزمني والدرامي للقصة   إذ يخص   ) ١٩(يفترقان

) ٢٠(بوصفها عناصر متجأوزة متعاصرة   واألشياء   األشخاصالعكس من ذلك يقف عند      

مكان الوصـف  إذ ليس بإ مساعداً للسرد   وعلى الرغم من ذلك يبقى الوصف عنصراً      . 
ن يستغني عـن    أن يحل محل السرد فيقوم مقامه ويؤدي وظيفته، وال السرد يمكن له             أ

  .الوصف فبذلك يكون الوصف نافعا في السرد ومطوراً للحدث 
ومما سبق يعمل السرد على كشف األحداث ويظهر حركة الشخصية ، ويساعد            

  .والحدث والمكان واألشياء  الشخصية أوصاف اءوإعطالوصف على بناء لغة القصة 
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لالملموسـة  اتلك العالقـة    "كثر سلمية بين الوصف والسرد هي       أللعل العالقة ا  
ثناء القراءة الـسريعة أو  أالتي يبدو فيها الوصف وكأنه شبه منعدم إذ ال نحس بوجوده        

وهـذه  . حركية ووصفية فـي آن واحـد        أفعال  تتمثل تلك العالقة في وجود      العادية و 
نتاج كـل عمليـة     إتخضع في عملية تحققها كتابياً لنفس القوانين المتحكمة في           األفعال

. التـي تناسـبه      طة عدد من األفعال   ان كل حدث يمكن التعبير عنه بوس      إ... وصفية  
 وصفية تحدد نوعية الحـدث أو نوعيـة         ن اختبار فعل بعينه هو انتقاء لحالة      إولذلك ف 

الوعي به أو التفاعل معه حتى نجابه مع كل فعل عملية وصفية دائبـة فـي العمليـة                  
في السرد لتـدل علـى       ومن هذا المنطلق تكثر األفعال     . )٢١("السردية أو خاضعة لها   
ة مما يبرر المقاطع الوصفية من الجمل السردي      كافة  عمال  ألوا الحركة وتبرز األحداث  

وفي سياق الـسرد الوصـفي تـأتي        . )٢٢(السردية في خدمة الوصف    لذا تغدو األفعال  
لحاق الوصف بجدول الـسرد إذ      إدالالت الوصف في مستوياتها المختلفة بحيث يمكن        

ن بؤرة السرد المركزية تتجمع في المقاطع الوصفية وتماثلها مع دالالت المـستويات             إ
  .) ٢٣(حدث ونموه وتطورهمما يؤدي إلى دفع الألخرى السردية ا

غابت لحظات وظهرت على سطح القصر رافعـة     : "ومن أمثلة السرد الوصفي     
ذراعيها إلى السماء وثيابها لعبة بأصابع الريح الهادئـة تنـساب انـسياب خـصالت              

اختفت هنيهة  ... شعرها المسترسل الطويل فيرقصان على هبوب الهواء بإيقاع واحد          
  . ) ٢٤(" للقصر من الجهة المواجهة للبحرثم ظهرت من الطابق األرضي

حوى النص الوصفي السابق أفعاالً وضمائر لوصف سيدة النور ، فمن األفعـال   
ومن الضمائر المتصلة ما يدل على أجزاء مـن         ) . ظهرت/ اختفت/ ظهرت  / غابت(

وعليـه أظهـرت    ) . ثيابها(فضالً عن مظهرها الخارجي     ) ذراعيها ، شعرها  (جسمها  
لسردية صدى وصفياً للشخصية الذي بدوره وصف الحدث وأظهـر اإليقـاع        األفعال ا 
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/ رفع الـذراعين  / الظهور/ الغياب: القصصي للشخصية من خالل أفعالها على وفق        
كما دلت األفعال السردية على     . الظهور مرة ثانية    / اإلختفاء/ انسياب خصالت الشعر  

 األرضي للقصر مـن الجهـة       الطابق/ سطح البحر : تحوالت سيدة النور في المكان      
وبهذا اشتركت األفعال والضمائر معاً من أجل إبراز الحدث ودفعـه     . المواجهة للبحر   

  . وتطوره إلى األمام بفعل األصداء الوصفية للشخصية 
عادت طائرات التحالف هادرة بعنف فبرقـت عيناهـا   : "ومن أمثلة السرد الوصفي    
 كل عصافير الغابة والحمام واكتظت بهم سـماء       طارت. بلهفة حب مشحون بالقوة وتعانقا      

النهر ، ودوى صوت عظيم فجر طائرة سقطت في الغابة فالتفت حولنا رفوف العـصافير               
نظرت إلـى امتـداد النهـر    . والحمامات حومت تحط على األغصان مزقزقات ساجعات   

   . ) ٢٥("وصاحت أنظر
لتي ال تخلو أفعالهـا     يحوي النص الوصفي سيال من الجمل السردية المتالحقة ا        

من الصدى الوصفي ، ومن تلك األفعال ما تنسب للطـائرات والعـصافير والطـائرة          
فمـن األفعـال التـي      . والغائبة  ) نا(والحمام ، فضالً عن الضمائر المتكلمة بضمير        

، ومن األفعـال    ) طارت(والتي وصفت العصافير والحمام     ) عادت(وصفت الطائرات   
/ حوت(أما الحمامات فعبر عنها بالفعلين      ) سقطت(ة وحدها   التي وصفت حركة الطائر   

على الغائبين أما الغائبة فجاءت عـن طريـق األفعـال    ) تعانقا(كما دل الفعل    ) . تحط
األمر من المتكلمة إلـى المخاطـب   ) أنظر(وجاء الفعل  ) . التفت ، نظرت ، صاحت    (

 عـدة شخـصيات     وعليه دلت هذه األفعال على وصف الحدث الذي اشتركت فيه         ... 
وأشياء لخدمة الوصف وتطوره ، ونموه إلى أمام على ما ترتب بعد ذلك من األحداث               

  . التي استمرت إلى نهاية القصة 
منذ بدء الخليقة خرج إلى البر جـواد خُلـق مـن    : "ومن أمثلة السرد الوصفي    

قطرات البحر وإشراقه النور وقبضة من تراب األرض نفخت فيه الـروح فاسـتوى              
الً بين ساللتي الخيل والبشر ، في عينيه شعاع البرق ، وفي جسده عرق البحر ،                أصي
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مرت سنابكه فوق براري القارات واتحد صهيله بالرعد والصواعق ، واخـتلط قـدح              
   . )٢٦("شرار حوافره بسياط البرق يستحم بالزوابع والغيب ويعرق بالمزن
 البـشرية المتمثلـة   يحوي النص الوصفي عدة أفعال تدل على الشخصية غيـر    

، فـضالً عـن     ) يستحم/ اختلط/ اتحد  / مضت/ استوى  / خرج) (الجواد(بحيوان هو   
كما جاءت هذه األفعال لتـصف الشخـصية        ) خلق ، نفخت  (األفعال المبنية للمجهول    

قطرات البحر ، إشـراقه النـور ، شـعاع          : (بعدة أوصاف من خالل مكونات خلقه       
عينيـه  ( وجاءت الضمائر المتصلة لتدل على الجواد        ...)البرق، عرق البحر ، البرق      

دوراً في التعبير عن أجزاء جسمه      ) الهاء(أدت  ) ، جسده ، سنابكه ، صهيله ، حوافره       
وعلى ذلك عملت األفعال والـضمائر علـى        . العين والصهيل والحوافر وما إلى ذلك       

ذي بدا ينمـو    إعطاء أوصاف الشخصية التي تحددت بأفعالها لتقدم الحدث القصصي ال         
ويتطور إلى أمام بفعل األوصاف التي منحها السرد للشخصية لتتكفل فيما بعد وتأخـذ              

  . دورها في إبراز الحدث القصصي 
 
 

هو الوصف الذي يتكون من جملة وصفية مهيمنة وقصيرة ال تحتوي إال علـى              
ـ          .بعض التراكيب الوصفية الصغرى      وزة ا إذ ال يستطيع هذا النمط من الوصـف مج

شـارات الوصـفية    إلنه بفضل تالحمه مـع بقيـة ا       أداللته المسخر لها من السرد إال       
يشكل داللة اجتماعية يكون لهـا دور   ألشياء  مكنة وا ألاوالخاصة بالشخصيات   ألخرى  ا

لقـصة إذ  ثارة فـي ا إلكما يعد هذا الوصف وسيلة ل   . ) ٢٧(يلهاأوفعال في فهم القصة وت    
مـع  نه يسعى للمحافظة على وضع غامض أو سردي بحيث يـتالءم هـذا الوضـع      إ

  .) ٢٨(للشخصيةأخرى صاف أوصرف النظر عن 
طارت طيور الصافات وطافت عواصم العـرب       : "ومن أمثلة الوصف البسيط     

   . )٢٩("ومدن األمة تسمع الحناجر المجاهدة الملبية للقدس
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/ الطـوف : (من خالل األفعال    )  الصافات طيور(يقدم الوصف السابق شخصية     
واكتفى الوصف بهذا الحد إذ أعطى بداية الحـدث وزود القـارئ بتحـوالت              ) التلبية

مع عـدم ذكـر مكـان بـدء         ) القدس/ عواصم العرب / السماء: (الطيور في األمكنة    
الطيران ألنه معروف أال وهو السماء ، وذكرت العواصم العربية بدون تحديد ثم مـا               

الوصف أن حدد مدينة القدس لإلشارة إلى الداللة الدينية لهذه المدينة وارتباطهـا             لبث  
باألنبياء فضالً عن الداللة االجتماعية بوصفها المدينة التي أضـاعها العـرب بأيـدي          

وال يمكن إغفال البعد النفسي لما تثيره هذه المدينـة مـن أسـى              . اليهود والصهاينة   
  . ها وحزن عند تذكرها أو سماع اسم

أعطاها كفا عريق األشاجع قوي البنيـة قمحـي         : "ومن أمثلة الوصف البسيط     
اللون كقمح ربوع األرض ظاهره منكمش مقروء السطر وباطنه مـصقول وراحتـه             

  . )  ٣٠("أوراق الكرة األرضية
الكف من خـالل  : يعطي النص الوصفي السابق شخصية الحبيب عدة أوصاف      

ولم يكتف الوصـف بـذلك بـل حـدد هيئـات       . القمحي  بنيته القوية ، ولون البشرة      
أوراق (وراحتـه   ) كقمـح ربـوع األرض    (ولون البشرة   ) عريق االشاجع (األوصاف  

وعليه لم يعمل   . ، أما الكف فهو منكمش في الظاهر وباطنه مصقول          ) الكرة األرضية 
الوصف على إعطاء الحدث كامالً إذ وضح المشهد الصامت الذي ال يكتمـل إال مـع           

إلشارات الوصفية األخرى في القصة ليلقي بظالله على البعد الخـارجي للشخـصية           ا
واالكتفاء بذلك عبر جملة قصيرة بتراكيب وصفية صغرى البد لهـا مـن أن تلـتحم                

  . بالتراكيب الوصفية الكبرى لتقدم حدثاً متكامالً في القصة 
الب قيام  دخلت الصف بسرعة رشاقتها صاح الط     : "ومن أمثلة الوصف البسيط     

   . ) ٣١("قام الطلبة



  

)١٤٩(
–– 

األولى المعلمة والثانيـة الطالـب   : قدم النص الوصفي البسيط ثالث شخصيات  
المسؤول عن الصف والثالثة مجموعة الطلبة إذ حدد الوصف حركة المعلمة بالـدخول   

قـام  (وفعل الطلبـة جميعـاً      ) صاح(والسرعة والرشاقة واكتفى بوصف فعل الطالب       
الوصف جاءت بداية الحدث من خالل عدة شخصيات لتصوير حـدث   وبهذا  ) . الطلبة

غير كامل بعدم إعطاء أوصاف كثيرة فضالً عن قطع الحـدث إذ ال يكتمـل إال مـع                
  . المقاطع الالحقة ليشكل حدثاً متكامالً إلى النهاية من خالل عدة كلمات 

 

مـي إلـى الـسرد     هو الوصف الذي ينصب على الشيء الموصوف الـذي ينت         
جزائـه  أما بفضل االنتقال مـن الموصـوف إلـى          إشريطة كون هذا الوصف معقدا      

. ) ٣٢(ومكوناته أو باالنتقال إلى المحيط الضام لهذا الموصوف أو المـضموم ضـمنه            
ويتحقق هذا الوصف من خالل أفعال السرد بوصفها حوافز تقع على شخصية عمـل              

وجمعهـا  ألشـياء   الوصف من الشخصية إلـى ا     وفي مثل هذه الحالة فان انتقال       . ما  
  .) ٣٣(تقن عليه االنتقال بدقةأبوضوح إال إذا  يتم بمكان واحد ال

توقف السائق إلمتاع أنظارنا وملء صدورنا من       : "ومن أمثلة الوصف المركب     
ذلك النسيم البارد فامتألت رئتي بهواء رطب ممتع فتح لي آفاق الرؤيا التي يسبح فيها               

 الذي سمي كذلك حسب الزراع والفالحين لظهـور خـصبه واسـتواء             )وادي ظهر (
زرعه وحسب المؤرخين إلظهار حقائق األحداث وأحوال األمم وعلى رأي الفلكيـين            

  . )  ٣٤("لظهور الشمس من خالله في أبراج السعد وأبراج النحس
تؤدي األفعال السردية في النص السابق دوراً مهماً لالنتقـال بالوصـف مـن              

توقف ، امـتألت ، فـتح ، يـسبح ،    : (ية إلى المكان إلى بيان وجهات النظر  الشخص
لالنتقال إلى وصـف    ) توقف(إذ جاء وصف حركة السائق لسيارته بفعل واحد         ) سمي

. المكان والسيما النسيم البارد العذب الذي شكل منظراً وصفياً التفت إليـه الركـاب               
اً ، وما لبث أن تحول الوصف إلـى         وهنا أظهر المشهد المكان والشخصية في آن مع       



  

)١٥٠(
–– 

: من خالل ثالثـة مـصادر    ) وادي ظهر (بيان وجهات النظر في سبب تسمية المكان        
الفالحين والمؤرخين والفلكيين كل بحسب رؤاه وعليه انتقل الوصف وجمع األشخاص           
والمكان والسرد على صعيد واحد من خالل األفعال التي أعطـت أوصـافاً ألجـزاء               

  . ا االنتقال كله
دق جرس االنـصراف وصـاحبه هـدير    : "ومن أمثلة الوصف المركب أيضاً      

طائرات التحالف ثانية فاختلط بصياح األوالد ينصرفون من باب الغرفـة ويتقـافزون             
من نوافذها ، ومشت وهي نحو باب المدرسة باعتزاز وعيناها تبحثان عنه كان ببـاب         

ـ         ر يبحـث عنهـا بعينيـه التقـت        المدرسة على الرصيف المقابل في الفيء هو اآلخ
  . ) ٣٥("األعين

تؤدي األفعال في النص السابق دوراً مهماً في االنتقال بالوصف من المكان إلى             
دق ، اختلط ، ينصرفون ، مـشت ،         : (الشخصية ومنها إلى المكان ثم إلى الشخصية        

فأعطى الوصف بداية الحدث بفعل رنين جـرس انـصراف        ) تبحثان ، يبحث ، التقت    
لبة إلى بيوتهم إذ انتهى الدوام الرسمي للمدرسة ، وتزامن مـع هـذا االنـصراف             الط

صوت طائرات التحالف مما جعل الطلبة يفكرون بوسائل أخرى لالنصراف والسـيما         
وهنا يأتي الوصف باالنتقال    . النافذة التي شكلت فضاء انتقالياً من الداخل إلى الخارج          

وبحركتها تنتقل مـن  ) المعلمة( الشخصية المفردة    إلى) الطلبة(من الشخصية الجماعية    
وبهذا يكون االنتقال إلى المكـان ليجمـع        ) الرصيف(باب المدرسة إلى الجهة المقابلة      

  . الشخصيتين المعلمة وحبيبها 
أما الجمهور فقد مأل مدرجات الملعب فقد كان من : "ومن أمثلة الوصف المركب 

عمار تزين وجوههم أصباغ ملونـة ويعـصبون     الرجال والنساء واألطفال ومن كل األ     
ارتفـع الـصياح وعـال      . جباههم بعصابات مزينة بريش الطير ذي األلوان المختلفة         

الصفير والتصفيق وشاع الضجيج إعالناً ببدء السباق ، فبدأ الثـور استعراضـه فـي            
  . ) ٣٦("الساحة بركضة استعراضية



  

)١٥١(
–– 

مأل ، كـان ،     (لى الجمهور   يتألف النص الوصفي السابق من عدة أفعال تدل ع        
انتقل عن طريقها من الشخصية إلى المكان ،        ) تزين ، يعصبون ، ارتفع ، عال ، شاع        

وعليـه بـدأ    ) . الثـور (ومن ثم إلى الحدث ومنه إلى الشخصية المتمثلة بحيوان هو           
ليـصف  ) مـدرجات الملعـب  (ثم انتقل إلى المكـان      ) الجمهور(النص مع الشخصية    
ت هذه المدرجات من رجال ونساء وأطفال وأعطى وصفاً عامـاً     الشخصيات التي شغل  

فـضالً عـن وصـف أبعـادهم        ) من كل األعمار  (يدل على تعدد أعمار الشخصيات      
الخارجية الوجه والسيما الجباه ، ولم يترك الوصف الحدث من دون بيان أو وصـف               

ف إلـى  لينتقل فـي خاتمـة المطـا   ) الصياح ، الصفير ، التصفيق ، الضجيج    (الحالة  
. بوصف فعله أال وهو االستعراض عن طريق الـركض          ) الثور(الشخصية الحيوانية   

وعليه انتقل الوصف عدة تنقالت سريعة ألقت بظاللها على أوصاف الموصوفات مـن   
   .خالل األفعال السردية التي تدفقت لتعمل على االنتقال من وصف آلخر 

 

سه محوراً في نقطة ما بحيث يسمح لـه أن يراقـب            هو الوصف الذي يتخذ لنف    
والمشاهد واللوحات عبر صيغ سردية غير أن هذه التفاصيل التي تستقر نحـو      ألشياء  ا

على درجـات  أويعد هذا النمط من الوصف  . الوصف يكون لمعنى فيها معروف سلفاً       
بـين  في العالقـة    أخرى  اقتراب الوصف من السرد إذ يفسح المجال الكتشاف حقائق          

ه يتدفق مع العناصر األخـرى فـي داخـل          أفعالكما أن السرد ب   . )٣٧(السرد والوصف 
  .)٣٨(السرد بشكل متسلسل

كذا احتشدت السحب الغربيـة الـسود فـوق         : "ومن أمثلة الوصف االنتشاري     
األقصى المبارك فغطت العتمة ساحته ونواحيه فيما راح الصبية والـشباب يرجمـون           

ن احتلوا ساحة األقصى بالحجارة رشـقاً باأليـدي والمقـالع           الصهاينة المسلحين الذي  
رجماً وافق صعقات البرق الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئاً منها بدا كأنه كـوى               

    .)٣٩("فتحت في موج متالطم



  

)١٥٢(
–– 

احتـشدت ،   (يمثل النص السابق اقتراباً بين السرد والوصف من خالل األفعال           
، فالـسارد  ) ، صعق ، جلت ، بدا ، فتحـت        غطت ، راح ، يرجمون، احتلوا ، وافق         

يتخذ لنفسه محوراً ويتحدث عما يراه من مشهد المقاومة بالتركيز علـى شخـصيات              
الصبية والشباب كما جاءت األفعال بشكل متسلسل سمحت للوصف بـالتعبير الـدقيق           

األقـصى  (عن المشهد من خالل الوصف االنتشاري المعروف سلفاً فهذه هي حالـة             
وثورة الحجارة التي فجرها الفلسطينيون على الصهاينة دفاعاً عن حقـوقهم            ) المبارك

ويستعين هذا الوصف للتعبير عن المشهد بحالـة الجـو وفعـل الـصبية        . المغتصبة  
  . والشباب وموقف الصهاينة المسلحين فضالً عن وصف أدوات القتال 

لـوى بـين    انطلقت السيارة بنا في طريـق تت      : "ومن أمثلة الوصف االنتشاري     
السفحين حول عنق الوادي ، واستقر بنا المقام على أحد جانبي الـوادي فـي مكـان                 

والرائح ، أوقدنا النار وفاحت رائحة الشواء ونكهـة الـشاي المعطـر              يرصد الغادي 
وعبق بخور ألقاه صديقي رامز في قلب الجمر المتقد ، فامتزج بـأطراف األحاديـث               

  . ) ٤٠("أيام شباب قريبة العهد من شيخوخة مبكرةعن الرياضة والتاريخ والذكريات و
يعمل الوصف في النص السابق على بيان المشهد الذي يمثل رحلـة قـام بهـا             

إلى بيان أجزائه كـأن الـسارد       ) الوادي(مجموعة من الشباب فانتقل من المكان العام        
لنـار  فاستقر المقام بمكان محدد من حيـث إيقـاد ا         ) عنق ، أحد جانبي   (يلحظ المنظر   
يرصد المشهد حديث الجالسين مـن خـالل تحديـد          وفي هذه األثناء    . وعمل الشاي   

موضوعات النقاش في الرياضة والتاريخ والذكريات كما أظهر الوصـف شخـصية            
الصديق رامز الذي قام بإلقاء البخور في النار مما أدى إلى إعطاء جو جديد من نكهة                

يات مع األفعال والنعوت فـي إيـضاح        وعليه تواشجت الجزئ  . الشاي وعبق البخور    
المشهد فضالً عن الدقة في التعبير عن ذلك مما له األثر في تقديم وصف معروف سلفاً    

   .فشرب الشاي في السفر ضرورة ملحة فهو مرافق لإلنسان أينما حل واستقر 



  

)١٥٣(
–– 

راح المصارع يباهي برشاقة قوامـه وجمـال   : "ومن أمثلة الوصف االنتشاري   
أمـا الرياضـيون    . لمصارعين والقبعة الواسعة المظلة التي يعتمرهـا        زركشة بدلة ا  

فكانوا في الساحة يرفعون الرؤوس على أذرع قوية متينة عراة ال يستر عريهم سـوى     
قطع من جلد الحيوان قد عصبوا رؤوسهم بأقمشة زاهية األلوان ، أما الجمهـور فقـد              

  . ) ٤١("مأل مدرجات الملعب
  لسابق من وصف الشخصيات فبـدأ بالمـصارع ثـم         ينتقل الوصف في النص ا    

الرياضيين ، ومنه إلى الجمهور ، كما أعطى المشهد لكل شخصية صفاتها الخاصة ،              
أمـا  . فالمصارع رشيق القوام وجميل البدلة فضالً عـن ارتدائـه القبعـة الواسـعة               
رفـع  الرياضيون فقد تم تحديد مكانهم في الساحة فضالً عن تحديد أفعالهم من خـالل          

ووصف هيأتهم الخارجية من حيث المالبس على أجـسامهم ومـن حيـث             . الفؤوس  
وال يـذكر الوصـف عـن       . العصابات الزاهية األلوان التي وضعوها على رؤوسهم        

ومما سـبق فقـد أعطـى       . الجمهور سوى كثرتهم التي كانت على مدرجات الملعب         
جمهور لكل ما يمـت     المشهد بأوصاف الشخصيات داللة معروفة من خالل تشجيع ال        

  .بصلة لأللعاب الرياضية منذ القدم إلى أيامنا هذه 
 

نـه  أحين  هذا الوصف بكونه يبدو في الظاهر كأنه منفصل عن السرد في      يمتاز  
.  يوقف تسلسل السرد     ئقحام مفاج إيندمج في شكل مشهد قصير أو لقطة موجزة كأنه          

نها تقـدم   ألرجح بين كونها وصفا وصورة ، وصفا        أاة فنية تت  دأوهو في الغالب يشكل     
نفعـال  اول التعبير بالرمز عن حـدث فعلـي أو عـن            انها تح أل ، ةوصور ، مشهدا
سقاطات الذاتية التي تسمح لإلنسان     إلويمثل هذا النمط من الوصف مجاال ل      . )٤٢(داخلي
  .)٤٣(صافها الداخلية مما يضعه في صراع مستمرأوولها عبر اأن يتن

  
  



  

)١٥٤(
–– 

 

نفعاالت داخلية تختلج في نفسية الشخصية      اهو الوصف الذي يتيح للكاتب تدفق       
ثير حدث ما   أغوار الداخلية للشخصية وهي تنفعل تحت ت      ألأو بمعنى آخر رديف سبر ا     

  .)٤٤(الحدث حساس المرافق لهذاإلاعن إذ يتم التعبير بوساطة المشهد 
رفعت عينيها عن كفيـه لتقـرأ       : "ة الوصف الدال على انفعال داخلي       ومن أمثل 

شيئاً في عينيه ثمة رغبة قلقة ممزوجة بدهشة في عينيها تحاول سبر الغـور وكـشف    
  . ) ٤٥("السر ، قرأت لكن لم تفصح عن ما قرأت عادت تنظر إلى الكف

راج وهي  يقدم هذا النص الوصفي انفعاالت شخصية الرجل الذي قابل سيدة األب          
في انفعال داخلي من خالل قراءتها لكفه وما لبثت أن رفعت عينيها فوجدت القلق فـي     
حين أصابتها الدهشة في محاولة منها لكشف السر فهي تنظر إلـى الكـف والعينـين              
لتستدل بهما على حال صاحبهما ، وبدأت تقرأ وتقرأ مع التزامهـا بالـصمت وعـدم               

وبهذا كانـت سـيدة     . على حالها تنظر إلى الكف      اإلفصاح عن أية معلومة ، وبقيت       
األبراج في حالة قلق ودهشة بدت من خالل وصف القاص لها كأنها تعـرف أشـياء                
وأشياء لكنها ال تفصح عنها وبقيت مخزونة في نفسها ولكن ما لبثت بعـد برهـة أن                 
وصفت ما قرأت في الكف من خالل الحوار مع صاحب الكف فهي تصف وهو يعلق               

  .  تقول لسبر األغوار وكشف األسرار على ما
عندما ائتمر المؤتمرون وتحالف    : "ومن أمثلة الوصف الدال على انفعال داخلي        

المتحالفون على إيقاف صهيليه وإخماد برقه وحبس مطره يخشون سـطوته وجذوتـه           
   .)٤٦("وومضته ، فأحاطوا به من كل اتجاه وطاردوه من كل صوب وأغروا به السفهاء

ذا النص الوصفي عن االنفعاالت الداخلية للمتحالفين فضالً عن الجواد ،           يعبر ه 
فقد أصبحت الرغبة عند المتحالفين في إيقاف صهيل الجواد مع وجود األسباب للقيـام          
بهذا الفعل فالكل يخشى سطوته وجذوته وومضته ، أصبحوا يحاولون بأيـة طريقـة              

فقوا على اإلحاطة بالجواد من كـل       إيقاف هذا الصهيل وإيقاف برقة وحبس المطر فات       
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وعليه فهـم فـي    . اتجاه وليس هذا حسب بل مطاردته من كل صوب لئال يفلت منهم             
حالة انفعال داخلي لتحقيق رغبتهم في إيقاف صهيل الجواد وهذا ما يعكـس االنفعـال      

  . الداخلي للجواد نفسه وهو يجد نفسه في مطاردة من كل اتجاه 
لم يصدق قول الـشيخ وامـسك      : "على انفعال داخلي    ومن أمثلة الوصف الدال     

  . ) ٤٧("رأسها وهو عصبي غاضب
يعبر هذا النص الوصفي عن االنفعال الداخلي للرجل الذي دخل المتحف فوجـد    
في الجثة المحنطة امرأة كاملة فأخبره الشيخ الفنان بأنها محنطة من الشمع وأكد عليـه       

تأزم فهو يريد أن يتوصل إلـى مـا قالـه    القول ، ولكن الرجل كان في وضع نفسي م  
بنفسه ولهذا لم يصدق كالمه فحاول أن يمسك برأس المرأة المحنطـة وهـو متـوتر                
األعصاب وفي حالة من الغضب الشديد متلمساً بأطراف أصابعه القنـاع المطـاطي              
المطلي بالشمع ، وبعد أن لمس بيده ورأى بعينيه وشم بأنفه الرائحة النتنة تأكـد مـن                 

 الشيخ أنها جثة محنطة وبهذا عبر النص الوصفي عبر كلمات قليلة عن االنفعـال           قول
الداخلي للرجل تجاه مسألة حيرته وجعلته في وضع قلق متأزم إلى أن اهتدى بنفـسه               

  . إلى الحقيقة 
 

وهذا التطور من نقطة    . من البديهي أن ينشأ الحدث عن موقف معين ثم يتطور           
ذن إجل أن يستكمل الحدث وصوال إلى النهاية فـال بـد        أرى يتطلب التفسير ومن     ألخ
لذا يأتي الوصف الممهد للحدث الذي يستند إليـه         . )٤٨(رهاصات تمهد لهذا الحدث   إمن  

 إلى طبيعة اللحظات الموالية أو إلى طبيعة الحدث القادم وبفضله يقـدم      لإلشارةالكاتب  
  .)٤٩(جوا مناسبا للحدث

 ثوراً لم يكن إلهاً لم يعبد رمزاً إلله أو نائباً         : "ة الوصف الممهد للحدث     ومن أمثل 
إلله ، ولم يكن ثوراً أنزلته آلهة بابل ليصارع كلكامش على أرض النهرين ، بيد أنـه                 
ثور قوي القوة سريع العدو مغرور الهيأة همجي البطش اختير اختياراً مـن غـروب               



  

)١٥٦(
–– 

جراماً ، ال يقتل المصارعين في الحلبة بـل         الشفق من أرعن ثيران األرض همجية وإ      
ليقتل الجمهور من أبطال الرياضة سواء أكانوا من فرسان الخيل أم من العدائين حفـاة      

  . ) ٥٠("األقدمين
يعبر هذا الوصف عن تمهيد للحدث فهو يصف قوة الثور ومـصارعته ويؤكـد     

. أو العـدائين    سرعته وهمجيته وبطشه مع التصريح بقتل أبطال الرياضة الفرسـان           
وهذا ما حدث بالفعل إذ تطلعنا أحداث القصة على هجومه الـشديد علـى المـصارع          
وإدخال قرنيه في جوفه إخراجهما من ظهره ثم أخذ يهجم على الرياضيين والجمهـور     

وبهذا أعطـى الـنص الـسابق       . قتالً وتمزيقاً من نساء ورجال وأطفال بدون تفريق         
  . حداث القابلة التي سيقوم بها الثور وهو في الملعب تمهيداً من خالل مفرداته لأل

أخذت تربت على عنق الفرس ولكن ما أن        : "ومن أمثلة الوصف الممهد للحدث      
تذكر اللجام حتى تقفز وتقف منتصبة علـى قائمتيهـا الخلفيتـين ملوحـة بقائمتيهـا                

  . ) ٥١("األماميتين في الهواء
بعد أن ربتت سيدة النـور علـى عنـق    يقدم هذا الوصف تمهيداً للحدث القابل ف   

وهذا مـا حـدث بالفعـل فهـذا     . الفرس ما لبثت أن قفزت وانتصبت للتهيؤ بالمسير        
الوصف البسيط للحدث تبعه حدث آخر إذ رفعت السيدة اللجام عن رأس الفرس حتى              

على صـدر الـسيدة   هدأت ووضعت خدها على خد الفرس ، ووضعت الفرس رأسها      
وأخذا بالطيران على األمواج المتكسرة على شاطئ عدن والماء يحيط بها من الجهات             

وبهذا قدم النص الوصفي تمهيداً للحدث من خـالل أفعـال الـسيدة والفـرس               . كلها  
  . لالنتقال إلى حدث آخر يكمل الذي سبقه 

 

 مهمة الوصف سرد أحداث مخبوءة عبـر      هو الوصف الذي يتحقق عندما تكون     
فيستعرض المواقف والقيم والشخصيات التي ينضج بهـا الحـدث          ،  ) ٥٢(جمل وصفية 



  

)١٥٧(
–– 

تي كل مرحلة بدورها المطلوب بـشكل كامـل         أبعاده ومراحله المختلفة فت   أالفني بكل   
  .)٥٣(وصوال إلى الحدث العام

نـاءون وعمـال    كان ثمة مهندسون وب   : "ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث       
يعيدون هندسة القصر من جديد ومئذنة منيرة القناديل ، وكهربائي يمسك أسالك النور             

  . ) ٥٤("يتجه بها إلى القصر الذي غادرته السيدة
يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث النهائي للقصة فبعد ان انتهـت رحلـة              

 القصر كان الكل قـد      السيدة والفرس من القصر إلى البحر ومن ثم عودتهما إلى قرب          
اجتمع النتظارهم وهم ينظرون إليهما بدهشة وشغف انهما عادتا إلى منطلقهمـا األول             
بعد رحلة ممتعة ولهذا تحضر المهندسون والبناءون والعمال ليعيدوا هندسـة القـصر             
وبنائه من جديد على أساسه القديم ، أما المئذنة فقد أنيرت قناديلهـا اسـتعداداً إلنـارة      

 إذ أمسك الكهربائي باألسالك ليتجه إلى القصر واختلط هذا الجمع وأصـواتهم             القصر
مع صوت المؤذن وبهذا عبر الوصف بجمله الوصفية عن الشخصيات واألمكنة وكان            

  .داالً على الحدث 
وثار ثوارنـا علـى الفـارس ليغطـي         "ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث       

   .)٥٥("الناس لمنعهم من دخول المساجدبضجيج وضوضاء خواره صوت اآلذان فينطح 
يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث مـن خـالل الجمـل الوصـفية عـن           
الشخصيات واألحداث واألمكنة فالثور يصفه النص بأنه في حالة ثوران عاليـة مـن              
خالل الضجيج والضوضاء التي تحدث من خالل خواره ، بحيث يريد أن يعلو صوته              

مع بيان غايته مـن   ) ينطح(ف النص فعله مع الناس بالفعل       على صوت اآلذان ، ويص    
هذا الفعل فهو يريد أن يمنع الناس من دخول المساجد وتأدية الصالة ، فهو قد أصـبح           
بهذه الحال بعد سماعه صوت المؤذن وتزداد حالته بمجرد سماع خطبة الجمعة  ومما              

لذي قام بفعله الثور    سبق فقد عبر النص الوصفي من خالل جملة قصيرة عن الحدث ا           



  

)١٥٨(
–– 

تجاه المصلين كما وضح النص مكان الحدث بالقرب من المساجد وأوصـاف الثـور              
  ) . ثار ، ضجيج ، ضوضاء ، خوار ، ينطح(

 

ول تجسيد الموصوف بكل حذافيره بعيـدا عـن المتلقـي        اهو الوصف الذي يح   
لذا يـسمى   ؛  ) ٥٦(واالستنفاذك إلى االستقصاء    حساسه بهذا الموصوف ، ويلجأ في ذل      إو

ويقوم هذا النمط مـن     . ) ٥٩(أو االستقصائي ) ٥٨(أو الفوتوغرافي ) ٥٧(بالوصف التفصيلي 
لذا تكون مقاطع   ،  ول اكبر قدر ممكن من تفاصيله       اخالل استقصاء الموصوف على تن    

ل بمثابـة   الوصف المتسع والمفص  ) جيرار جينيت (لذا يعد   ؛  ) ٦٠(الوصف بشكل طويل  
  .) ٦١(ثناء السردأوقفة أو استراحة للوصف في 

ومن الوصف التصنيفي للشخصية ما قدمه الراوي من تفـصيالت استقـصائية            
من حيث نظرته لها فـضالً عـن وصـف بعـدها            ) ٦٢(عن أبعاد شخصية سيدة النور    

رأيت شبح  "جسمها وشعرها وحركتها ، فمن حيث نظرة الراوي لها يقول           : الخارجي  
امرأة تحتوي سحراً ال جـسداً  " "أة أو سحر امرأة ال أدري من كانت ولعلي أعرفها         امر

حسبتها أول األمر جنية تسكن القصر من الجيل الذي بناه ثم تبين لي أنهـا امـرأة أو                  
أما ثيابها فهي بيض شفافة يعمل هواء البحر على مداعبتها والسيدة واقفـة         " شبح امرأة 

أمـا  . الثياب إلى وهج مضيء من السيدة التي ترتديها على شرفة القصر فتتحول هذه      
وإذا كـان الـراوي   . شعرها فهو طويل فضالً عن قوامها الممشوق وقامتها المنتصبة     

يصف ثياب السيدة بأنها بيض فما تلبث أن تختفي ثم تظهر بثياب سوداء ونقاب أسود               
  : اآلتي  إيقاع حركتها على وفق ويصنف الراوي في. يغطي وجهها 

  . وقوفها بثياب بيض شفافة على شرفة القصر  . ١
 . ظهورها على سطح القصر وهي ترفع ذراعيها إلى السماء  . ٢

ظهورها من الطابق األرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر وهي ترتدي ثياباً             . ٣
 . سوداً ونقاباً أسوداً يغطي وجهها 



  

)١٥٩(
–– 

خـارجي  ومما سبق يصنف الراوي في شخصية سيدة النور من حيث بعـدها ال     
  . من مالبس وشعر وقوام وقامة فضالً عن إيقاع حركتها 

ومن الوصف التصنيفي للشخصية ما قدمه الراوي من تفـصيالت استقـصائية            
من حيث مظهرها الخارجي إذ تأبطت حقيبـة يـد   ) ٦٣(عن أبعاد شخصية سيدة األبراج 

كونهـا  وكتب الفن واألدب والتاريخ ، وشعرها مصبوغ بألوان العتمـة فـضالً عـن       
ويـصف القـاص بعـدها      . مخضبة بالحناء كما أن أصابعها ناعمة وجبينها صـلت          

االجتماعي بكونها سيدة تقرأ الكف وتتأمل فيه لتعطي وجهة نظرهـا فـي صـاحب               
الكف، كما يبدو بعدها النفسي من خالل رغبتها القلقة الممزوجة بالدهشة وهي تنظـر              

التصنيف في وصف السيدة يبدو البعد      ومن هذا   . إلى عيني صاحب الكف الذي تقرأه       
الفكري واضحاً فهي على اطالع باألبراج لذا يطلق عليها الرجل فـي حـواره معهـا     

، كما أن لها وجهات نظر بقراءة الفنجان تتعلق بآراء الحكماء           ) يا سيدة األبراج  (قوله  
ـ             ه مـن   والعلماء وأهل الخطو والكشف والكهنة إذ تبين في النهاية للرجل انفالت برج

وبهذا يصنف الراوي في وصف الـسيدة مـن         . مدار الكون وأن طالعه مكتوم اللون       
  . حيث أبعاد الشخصية كافة البعد الخارجي والفكري والنفسي واالجتماعي 

ومن الوصف التصنيفي للشخصية ما قدمه الراوي من تفـصيالت استقـصائية            
هذه الـسيدة بـل الجثـة    ففي أحداث القصة عن المتحف تتحول     ) ٦٤(عن سيدة المتحف  

  : المحنطة من الشمع إلى عدة أشكال هي 
  . امرأة ترتدي قناعاً مطاطياً مطلياً بالشمع  . ١
 .عنزة جبلية  . ٢

 . غزالة لم يسعفها الوقت لإلفالت من الشيخ  . ٣

 .تتمخطر بخطو فرس  . ٤

 . امرأة حقيقية بارعة السحر رشيقة الخطو  .٥



  

)١٦٠(
–– 

وت قدمها فتصيح بـدالل     ويصنف الراوي في وصف سيدة المتحف فهي قد الت        
وتوجع ، وما لبثت أن انحنت لتمسك كعب قدمها أما عيناها فـداعيتان فـضالً عـن                 

ماكر ، فيحاول الرجل أن يمسك ذراعيها وينهض بقامتها وما تلبث            صوت التألم بغنج  
وبهذا يصنف الراوي فـي بعـد واحـد مـن أبعـاد      . أن تختفي وتغيب عن األنظار      

  . الخارجي من دون التركيز على األبعاد األخرى للشخصية الشخصية أال وهو البعد 
ومن الوصف التصنيفي للحدث حركة سيدة النور مع الفرس األصيل على وفق            

  : ) ٦٥(األحداث اآلتية
أمسكت السيدة بلجام الفرس الجامحة الشقراء محاولة تهدئتها مع أن الفرس تغالب             . ١

  . اللجام وترفضه 
الفرس التي وقفت منتصبة على قائمتيها الخلفيتـين        أخذت السيدة تربت على عنق       . ٢

 . ملوحة بقائمتيها األماميتين في الهواء 

 . رفعت السيدة اللجام عن رأس الفرس حتى هدأت  . ٣

وضعت السيدة خدها على خد الفرس كأنها تهمس في سرها ومن ثـم وضـعت                 . ٤
 . الفرس رأسها على صدر السيدة 

 . أحاطت السيدة الفرس بذراعيها  . ٥

 السيدة على صهوة الفرس التي تطير على األمواج المتكسرة على شـاطئ            جلست . ٦
   عدن

 . أمسكت السيدة بأعراف الفرس وعانقتها  . ٧

 . عودة السيدة مع الفرس بعد رحلة البحر إلى حيث اجتماع الناس  . ٨

لوحت السيدة بيدها محيية الكهربائي ، والفرس تصهل واختلط صـوتها بـصوت          . ٩
 المؤذن 

ل الراوي في حركة سيدة النور واألحداث التي قامت بها في           ومما سبق فقد فص   
رحلتها مع الفرس األصيل وهي قرب القصر إلى أمواج البحر والطير في الهواء إلى              



  

)١٦١(
–– 

أن رجعت حيث انطلقت والناس بانتظارها لتبدأ ببناء القصر من جديد على األسـاس              
  . القديم 

ـ          ى وفـق األحـداث     ومن الوصف التصنيفي للحدث حركة طيور الـصافات عل
  : ) ٦٦(اآلتية

  . اختراق الغيوم من كوى الخرق التي أحدثها البرق  . ١
 . الطيران فوق سماوات العرب  . ٢

 . االلتقاء على قبة المسجد األقصى  . ٣

 . الحوار بين الصبية الثالثة المصري والعراقي والفلسطيني  . ٤

 . الطيران من جديد والطواف حول عواصم العرب ومدن األمة  . ٥

 .رواح الثالثة فوق بيت المقدس مرور األ . ٦

 .االنخفاض في الطيران دون القبة  . ٧

 . التحليق عالياً بتجاوز الحياة الدنيا  .٨

وبهذا قدم القاص تصنيفاً لألحداث التي قامت بها طيور الصافات أرواح الصبية            
الفلسطيني والمصري والعراقي بكونهم رموزاً للبلدان العربية وكشف زيـف المحتـل            

 . عداء ومخططات األ

فالقاص يصنف فـي   . ) ٦٧(ومن الوصف التصنيفي للمكان النافذة وما يطل عليها       
  : وصف األمكنة إذ تطل النافذة على األماكن اآلتية 

  .جامعة الموصل  . ١
 .من ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة  . ٢

 .إطالق بصر الرجل من النافذة وهو يجلس على كرسيه في الغرفة  . ٣

 .ة األبراج وهي تترك النافذة والمنظر البديع الذي كشف منها جلوس سيد .٤



  

)١٦٢(
–– 

ومما سبق تجاوز القاص في تصنيف وصفه إلى كل ما يطل على النافـذة مـن       
قة بتناسقه مـع زرقـة   جامعة وغابات ومناظر بديعة تتعلق بصفاء األفق المتألق بالزر      

  . دجلة والسماء
ـ            ه الـراوي بتفـصيالت    ومن الوصف التصنيفي للمكان وادي ظهر كمـا يقدم

  :) ٦٨(استقصائية
  . الشارع الذي يطل على الوادي المليء بالدهشة الساحرة والطبيعة الممتعة  . ١
 . النسيم البارد العذاب في الوادي  . ٢

أسباب تسميته بهذا االسم من وجهة نظر الزراع الفالحين مـن حيـث الخـصب         . ٣
 . واستواء زرعه 

 . هر حقائق األحداث وأحوال األمم بيان وجهة نظر المؤرخين ألن الوادي يظ . ٤

بيان وجهة نظر الفلكيين لظهور الشمس من خالله فـي أبـراج الـسعد وأبـراج        . ٥
 . النحس 

 . بيان وجهة نظر العوام لظهور الجنيات في سفوحه وجنباته  . ٦

 . تشبيهه بوادي عبقر  . ٧

 .الطريق بين السفحين يتلوى حول عنق الوادي  . ٨

 . في مكان يرصده الغادي والرائح االستقرار على أحد جانبي الوادي . ٩

 ):وادي الحجر(ويكمل القاص تصنيفه لوصف وادي ظهر من خالل القصر الحجري 

  .انتصاب القصر فوق صخرة عمودية في الوادي عالية علو جبل شاهق  . ١
 .الحجرات التي نحتت في الجبل بعضها فوق بعض  . ٢

 .الشارع الترابي المؤدي إلى القصر  . ٣

 .ي يشبه أبواب المآذن في تصميمه وصغره سور القصر وبابه الذ . ٤



  

)١٦٣(
–– 

الطابق األول الذي يتكون من حجرات منحوتة صغيرة في قلب الصخر ودرجات             . ٥
 . سلم صغير كدرجات سلم المئذنة 

 . البئر العميقة التي في أسفلها الماء الصافي  . ٦

 . الطابق الثاني ودرجاته والغرفة المهيئة لتناول القات فيها  . ٧

 .السادس الطابقان الخامس و . ٨

 .الشباك المطل على الوادي  . ٩

ومما سبق بدا وادي ظهر بشكل تصنيفي لدى القارئ بفضل األوصاف الدقيقـة             
التي قدمها القاص عن كل ما يتعلق بالوادي من تحديد مكانه وأجزائه ومحتوياته حتى              
أسباب تسميته التي تتعلق بوجوده بوصفه مكاناً تاريخياً يشير إلى التطور المعمـاري             

  . والرمز الحضاري واإلرث التاريخي المجيد للحضارة اليمنية 
  :) ٦٩(ومن الوصف التصنيفي ، للشيء ثياب سيدة النور على وفق اآلتي

  . ثياب بيض شفافة يداعبها هواء البحر عندما كانت سيدة النور على شرفة القصر . ١
األرضـي  ثيابها السود والنقاب األسود الذي يغطي وجهها وهي تظهر في الطابق             . ٢

 . للقصر من الجهة المواجهة للبحر 

إلقاء الثياب قطعة قطعة حتى غدت سيدة النور عارية كالفرس مـا عـدا النقـاب          . ٣
  . الذي بقي على وجهها 

  :) ٧٠(ومن الوصف التصنيفي للشيء ، السبورة على وفق اآلتي
  . وجودها على الحائط في الصف  . ١
 ...نون والقانون ... نا الناعور األرض تدور وتدور ونحن صنع: الكتابة عليها  . ٢

 . ضرب المسطرة عليها  . ٣

 .وجود الطباشير على حافتيها الستخدامه في الكتابة  . ٤

  
 



  

)١٦٤(
–– 

 

حساس الذي يثيره هذا الشيء فـي       إلول وقع الشيء وا   اهو الوصف الذي يتن   
قصيرة ال تحتـوي إال  ويقدم هذا الوصف من خالل جملة وصفية    . )٧١(نفس الذي يتلقاه  

جـزاء  ألعلى بعض التراكيب الوصـفية الـصغرى حـين يـتم االسـتغناء عـن ا               
لـذا يـسمى بالوصـف    ،  )٧٣(يحاء والتلمـيح  إلويلجأ هذا الوصف إلى ا    . )٧٢(والصفات

  .) ٧٥(أو االنتقائي، ) ٧٤(جماليإلا
الـذي جـاء مـن دون آل       ) ٧٦(الكهربائي: ومن الوصف التعبيري للشخصية     

لداللة على كونه يعمل بالكهرباء من دون تحديد السمه وشخصيته ما عـدا             التعريف ل 
ذكر أسالك النور التي يتجه بها إلى القصر للعمل على إنارته والبدء ببنائه من جديـد                
على أساسه القديم بإشراف المهندسين وعمل البنائيين وقد جاء في الـنص القصـصي        

الك وإنما ظل ممسكاً بها بانتظار اجتمـاع        تعطيل لعمل الكهربائي إذ إنه لم يربط األس       
  . الناس لدخول القصر 

إذ يدل على ما يـسبق      )  ٧٧()وانهمر مطر كثيف  (ومن الوصف التعبيري للحدث     
انهمار المطر الكثيف وما بعده إذ يتكاثف الغمام ويتجمع فوق حجب السماء فتعـصف              

وقـد  . ها ينهمر المطـر  به الريح وتبرق السماء ثم ترعد مرة أو مرتين أو أكثر وبعد        
جاء وصف المطر بالكثافة التي مألت األرض والغابة ، واألشجار تقطر من أوراقهـا           

  . قطرات المطر 
وسـاحة  ) العامريـة (وملجأ  ) عين البقر (ومن الوصف التعبيري للمكان مدرسة      

  :) ٧٨()األقصى(
 المدرسة من حيث هي مكان لطلب العلم والمعرفة في مـصر الـشقيقة واسـمها               . ١

  ) . عين البقر(
إذ إنه  ) ملجأ العامرية (الملجأ الذي يقع في حي العامرية ببغداد في العراق واسمه            . ٢

 . مكان لالحتماء والتخلص من الرصاص والقصف المعادي بالطائرات 



  

)١٦٥(
–– 

) ساحة األقـصى  (الساحة التي تتبع المسجد األقصى المبارك في فلسطين واسمها           . ٣
المـستلبة إذ يرشـق الـصبية والـشباب         التي شكلت مركزاً للدفاع عن األرض       

الصهاينة المسلحين بالحجارة تعبيراً عن الغضب والنفور من وجودهم واحـتاللهم          
ومما سبق فقد قدم هذا الوصف عنوانات األمكنة وهـي تعبـر           . األرض الحبيبية   

 . عن نفسها وما يجري فيها من أحداث تقوم بها الشخصيات 

 إذ يدل على واسطة النقل مـن دون  )٧٩()ارةالسي(ومن الوصف التعبيري للشيء  
ذكر نوعها ولونها وصنفها وما إلى ذلك لكي يوحي ذكرها بأنها سيارة تحتمل الـسير               
في المناطق الترابية فهي تسلك بركابها في الشارع الذي يطل على وادي ظهر وفـي               

ـ               ق طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي وصوالً إلى أحد جانبيه وفـي الطري
وعليه فقد سارت الـسيارة فـي       ) . دار الحجر (الترابي المؤدي إلى القصر الحجري      

  . صنعاء بعيد الظهيرة وصوالً إلى وادي ظهر ومن ثم إلى القصر الحجري 
 

                  يكثر الوصف المقيد بالسرد في قصص علي الفهادي من حيث نوعيه السرد
ففي السرد الوصفي تكثر الجمل الـسردية  . رد الوصفي والوصف الموجه من الس   

التي تحوي أوصافاً للشخصيات واألمكنة واألشياء عن طريق األفعال والـضمائر           
كما في السرد الوصفي لسيدة النور وإيقاع حركتها أو عودة طـائرات التحـالف              

أما الوصف الموجه مـن الـسرد       . تهدر بعنف أو السرد الوصفي لميالد الجواد        
الوصف البسيط بجملة قصيرة تتالءم مـع بقيـة اإلشـارات        : الثة أنماط   فيأتي بث 

كالتركيز على وصف طيور الصافات أو وصف كف الرجل الـذي يطلـب مـن      
أما الوصف المركب   . سيدة األبراج قراءته أو وصف المعلمة وهي تدخل الصف          

فيأتي من خالل بيان مالمح الموصوف أو عـدة أوصـاف فـي المكـان نفـسه            
يز على وصف وادي ظهر أو وصف جمهور الملعب واسـتعراض الثـور    كالترك

لقوته أو وصف خروج الطلبة من الصف ونافذته عند سماعهم هـدير الطـائرات      



  

)١٦٦(
–– 

أما الوصف االنتشاري فهو ينقل المتلقـي لعـدة مـشاهد ولوحـات             . من جديد   
ومن ثم الفعل القتالي فيها بـالتركيز علـى         ) ساحة األقصى (كالتحول من وصف    

إلـى  ) وادي ظهر(صبية والشباب والجنود الصهاينة أو االنتقال من المكان العام        ال
بيان المشهد في رحلة الشباب واالنتقال إلى الشخصية أو االنتقـال مـن وصـف        

  . المصارع إلى الرياضيين ثم الجمهور 
                  يقوم الوصف الحر في قصص علي الفهادي بتقديم مشاهده بعيداً عن الـسرد

الوصف الدال على انفعال داخلـي مـن حيـث بيـان            : ثة أنماط هي    فيأتي بثال 
انفعاالت الرجل صاحب الكف وسيدة األبراج ، أو التعبير عن انفعال المتحـالفين             
على إيقاف صهيل الجواد أو غضب رجل المتحف وعصبيته للتأكد مـن الجثـة              

صـف  أما الوصف الممهد للحدث فيأتي في مقاطع وصفية كثيرة كالو         . المحنطة  
على تمهيد حدث هجوم الثور على الرياضيين والفرسان والجمهور أو ما سيحدث            

أما الوصف الدال على الحدث فهـو يوظـف         . بين سيدة النور والفرس األصيل      
القيم والمواقف والشخصيات كما في الحدث النهائي لقصة سيدة النـور والفـرس             

وصف حالة ثوران الثـور     األصيل بعودتهما بعد رحلتهما عبر البحر والهواء أو         
 . على الناس لمنعهم من دخول المساجد 

                 يعمد علي الفهادي في الوصف التصنيفي إلى إعطاء استقـصاء المعلومـات
مـن  . واستنفاذها عن الموصوف من حيث الشخصية والحدث والمكان والـشيء      

ذلك وصف البعد الخارجي لسيدة النور من حيث مالبـسها وشـعرها وقوامهـا              
تها وكذلك وصف سيدة األبراج من أبعادها كافة الخارجي والفكري والنفـسي      وقام

أما سيدة المتحف فيأتي وصف بعدها الخارجي من دون التركيـز           . واالجتماعي  
أما وصف الحدث فجاء لحركة سيدة النـور مـع          . على أبعاد الشخصية األخرى     

قاص في النافـذة  الفرس األصيل أو حركة طيور الصافات ، أما المكان فيصنف ال       
وما تطل عليه وكذلك وصف وادي ظهر من حيث مكانـه وأجـزاؤه ومكوناتـه               



  

)١٦٧(
–– 

وأسباب تسميته بوصفه مكاناً تاريخياً يشير إلـى التطـور المعمـاري والرمـز              
الحضاري واإلرث التاريخي للحضارة اليمنية ، ومن الوصف التصنيفي للـشيء           

 . صف السبورة ثياب سيدة النور بحسب حركة إيقاعها فضالً عن و

                يقوم الوصف التعبيري في قصص علي الفهادي بجملة وصفية قصيرة ليترك
المجال للقارئ إلكمال األجزاء األخرى للموصوف كوصف الكهربائي مـن دون           
تحديد اسمه وشخصيته ومن دون آل التعريف ، ووصف حدث انهمـار المطـر              

 ، ومن ذلـك وصـف مكـان    الكثيف ليدل به على ما قبل انهمار المطر وما بعده   
للتعبيـر عـن الـدول      ) األقصى(أو ساحة   ) العامرية(وملجأ  ) عين البقر (مدرسة  

وجاء وصف الشيء متمـثالً بالـسيارة التـي     . العربية مصر والعراق وفلسطين     
سواء فـي  ) دار الحجر(تسلك طريقها للوصول إلى وادي ظهر والقصر الحجري        

 .  الترابية سيرها على الشوارع المبلطة أو الطرق

 
، مكتبة الخانجي كمال مصطفى : تحقيق ، نقد الشعر ، ) هـ٣٣٧ت ( أبو الفرج قدامة بن جعفر )١(

   .١١٨:  ١٩٤٨، القاهرة ، 
الهيـأة  ،  دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفـوظ        : بناء الرواية   ،  قاسم  أحمد  سيزا  . د:  ينظر   )٢(

   .٧٩:  ١٩٨٤هرة ، المصرية العامة للكتاب ، القا
   .١٢٧:  ١٩٨٦ ، بغداد ، ١دار الشؤون الثقافية العامة ، طضحك كالبكاء ، ، دريس الناقوري  إ)٣(
 سلـسلة عـالم     ،بحث في تقنيات السرد     : في نظرية الرواية    ،  عبد الملك مرتاض    . د:  ينظر   )٤(

   . ٢٥٨:  ١٩٩٨ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ،) ٢٤٠(المعرفة 
 دار اليـسر للنـشر ، المغـرب ،    وظيفة الوصف في الرواية ،  ،  عبد اللطيف محفوظ    :  ينظر   )٥(

٦: ١٩٨٩.   
 منشورات دار الكتاب اللبناني ، المكتبة       قضايا السرد عند نجيب محفوظ ،     ،  وليد نجار   :  ينظر   )٦(

   .١٤٩:  ١٩٨٥ ، بيروت ، ١الجامعية ، مكتبة المدرسة ، ط
                                         

 



  

)١٦٨(
–– 

نبهان حسون السعدون ، الوصف في قصص مؤيد اليوزبكي القصيرة ، مجلة جامعـة              : ظر   ين )٧(
 : ٢٠٠٤ لسنة ٢ ، العدد ١١ جامعة تكريت ، المجلد –تكريت للعلوم اإلنسانية ، كلية التربية 

١٣٠ .  
، دار الـشؤون    نهاد التكرلي   : ترجمة   ه ، عالم الرواية ،    يروالن بوزنوف وريال أوئيل   :  ينظر   )٨(

   .١٠٠:  ١٩٩١ ، بغداد ، ١لثقافية العامة ، طا
دراسة :  في القرآن الكريم     – عليه السالم    –نبهان حسون السعدون ، شخصيات قصة يوسف        : ينظر )٩(

  :  ٢٠٠٣ جامعــة الموصــل ، –مقدمــة إلــى كليــة اآلداب اطروحــة دكتــوراه  تحليليــة،
١٠٣.   

، وزارة الثقافـة  صـياح الجهـيم   : ترجمة   ،جان ريكاردو ، قضايا الرواية الحديثة       :  ينظر   )١٠(
بنـاء المـشهد    قيس كاظم الجنـابي ، : وينظر  . ٤٠:  ١٩٧٧واإلرشاد القومي ، دمشق ،    

صـدار  المجلد الثقافي الدوري لجريدة الزمان ، اإل: لف ياء  أالوصفي في القصة القصيرة ،      
   . ٤١ : ٢٠٠٠الثاني لسنة 

 لعبد الخـالق    الذاكرة في مجموعة حائط البنادق القصصية     وابراهيم جنداري ، جدل العين      .  د )١١(
 : ١٩٩٥  لـسنة ٢٧، العدد  جامعة الموصل –، كلية اآلداب مجلة آداب الرافدين  ،الركابي  

٧٨.  
 دار النهار للنشر  ،في النظرية والممارسة     والنقد األدبي    ، األلسنية موريس أبو ناضر    :  ينظر   )١٢(

   .١٣٣:  ١٩٧٩، بيروت ، 
مصطفى التواني ، مجلة الثقافة األجنبيـة ،  : ترجمة    الهيكلية ،  اإلنشائيةتودوروف ،   :  ينظر   )١٣(

  . ٥ : ١٩٨٢ لسنة ٣العدد بغداد ، 
، دار الشؤون الثقافيـة   جبرا إبراهيمالفضاء الروائي عند جبرا  ابراهيم جنداري ،    . د:  ينظر   )١٤(

روايتا : روائيا  الموصل فضاء ، جنداري إبراهيم. د . ١٧٥:  ٢٠٠٠ ، بغداد ، ١العامة ، ط
 ٨ و ٧العـددان  بغـداد ،  مجلة األقالم ،  ،االعصار والمئذنة وفجر نهاره وحشي نموذجين    

: الشكل القصصي في القـرآن الكـريم         نبهان حسون السعدون ،    . ٦٦-٦٥ : ١٩٩٢لسنة  
  . ٩٦ : ١٩٩٩ل ،  جامعة الموص–، مقدمة إلى كلية اآلداب دراسة جمالية ، رسالة ماجستير 

  جنداري ، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ضجة في ذلك الزقـاق ،              إبراهيم. د:  ينظر   )١٥(
. ٢٠٩-٢٠٨  :١٩٩٢ لسنة ٢٣، العدد  جامعة الموصل – ، كلية اآلداب الرافدين مجلة آداب



  

)١٦٩(
–– 

 ٢، العـدد    ، اتحاد أدباء نينوىالمكان في النص الروائي ، مجلة أفق       جنداري ،  إبراهيم. د
   .٦ : ١٩٩٨لسنة 

   .٦٤ : ١٩٨٩ لسنة ٧، العدد ، بغداد مجلة األقالم  بو بكر ، البيئة في القصة ،أوليد :  ينظر )١٦(
إبراهيم جنداري ونبهان حسون السعدون ، اإليقاع في القـصة القرآنيـة ، مجلـة         . د:  ينظر   )١٧(

   .٥٣-٥٢ : ٢٠٠١ لسنة ٢٩د  جامعة الموصل ، العد–التربية والعلم ، كلية التربية 
جنبية ،  ألمهند يونس ، مجلة الثقافة ا     . د: ترجمة   جيرار جينيت ، السرد والوصف ،     :  ينظر   )١٨(

   . ٥٢ : ١٩٩٢ لسنة ٢العدد بغداد ، 
المركز الثقافي  ،  ) الشخصية. الزمن  . الفضاء  (بنية الشكل الروائي    ،  وي  احسن بحر :  ينظر   )١٩(

   .١٧٧:  ١٩٩٠ الدار البيضاء ، . ، بيروت ١العربي ، ط
 ،  ٣ دار الشؤون الثقافية العامـة ، ط       دبي ، ألنظرية البنائية في النقد ا    ،  صالح فضل   :  ينظر   )٢٠(

   .  ٤٤١:  ١٩٨٦بغداد ، 
   .٣٠ : محفوظ ، المصدر السابق) ٢١(
   .١٣٣: أبو ناضر ، المصدر السابق : ينظر ) ٢٢(
 ، ١ مؤسسة األبحاث العربية ، ط  النص الروائي العربي ،    بحاث في ، أ سامي سويدان   :  ينظر   )٢٣(

نبهان حسون السعدون ، الوصف في رواية اإلعصار والمئذنة .  د .١٥٧:  ١٩٨٦بيروت ،   
 -دراسة تحليلية ، مجلة دراسات موصلية ، مركز دراسـات الموصـل           : لعماد الدين خليل    

   . ١٠٧ : ٢٠٠٦ لسنة ١٣جامعة الموصل ، العدد 
 أكتوبر اليمنية ، العدد ١٤علي كمال الدين الفهادي ، سيدة النور والفرس األصيل ، جريدة  .  د )٢٤(

   .١٩٩٩لسنة ) ١١٠٩٩(
لـسنة  ) ١٣٢١٤(علي كمال الدين الفهادي ، معلمة النهر ، جريدة الثورية اليمنية ، العدد              .  د )٢٥(

٢٠٠١.   
في ) ٣٢(ة ، جريدة عراقيون ، العدد       علي كمال الدين الفهادي ، الثور والحلبة والمصارع       .  د )٢٦(

٨/٦/٢٠٠٤ .   
   .٣٣: محفوظ ، المصدر السابق :  ينظر )٢٧(
   .١٤٤ :سويدان ، المصدر السابق :  ينظر )٢٨(



  

)١٧٠(
–– 

علي كمال الدين الفهادي ، صافات في سماء األقصى ، الملحق الثقافي لجريـدة الثـورة                .  د )٢٩(
   .٢٠٠٠لسنة ) ١٣١٥٨(اليمنية ، العدد 

لـسنة  ) ١٣٢٤٢(علي كمال الدين الفهادي ، سيدة األبراج ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد              . د )٣٠(
٢٠٠١.   

  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )٣١(
   .٣٣: محفوظ ، المصدر السابق :  ينظر )٣٢(
   . ٣٠٠: مرتاض ، المصدر السابق :  ينظر )٣٣(
) ٩٦٦( سبتمبر اليمنية ، العدد      ٢٦رية وادي ظهر ، جريدة      علي كمال الدين الفهادي ، حو     .  د )٣٤(

   .٢٠٠١لسنة 
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )٣٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٣٦(
   . ٣٦: محفوظ ، المصدر السابق : ينظر ) ٣٧(
   .٢٤: جينيت ، المصدر السابق :  ينظر )٣٨(
  .لفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى  ا)٣٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٤٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٤١(
   . ٣٨: محفوظ ، المصدر السابق : ينظر ) ٤٢(
   . ١٤٢: سويدان ، المصدر السابق : ينظر ) ٤٣(
   .٣٩ : ، المصدر السابقمحفوظ:  ينظر )٤٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج )٤٥(
   .٢٠٠٣لسنة ) ٦(علي كمال الدين الفهادي ، الجواد والراية ، جريدة ثمود اليمنية ، العدد .  د)٤٦(
في ) ١٣٢٦٣(علي كمال الدين الفهادي ، البائس والطريدة ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد              .  د )٤٧(

٢/٤/٢٠٠١ .   



  

)١٧١(
–– 

   .٣٩:  ١٩٧٩ ، بيروت ، ٧ دار الثقافة ، طفن القصة ،، محمد يوسف نجم :  ينظر )٤٨(
   .٣٩: محفوظ ، المصدر السابق : ينظر ) ٤٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٥٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل )٥١(
   .٤٠: حفوظ ، المصدر السابق م: ينظر ) ٥٢(
 نطوان تشيكوف القصصي ،أدراسة نقدية في فن : النهايات المفتوحة ، شاكر النابلسي :  ينظر )٥٣(

   .٣٩:  ١٩٨٥ ، بيروت ، ٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل )٥٤(
  .السابق ، الثور والحلبة والمصارعة  الفهادي ، المصدر )٥٥(
   . ٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٥٦(
دراسة لنظم السرد والبناء في : البناء الفني لرواية الحرب في العراق عبد اهللا إبراهيم،   :  ينظر )٥٧(

   . ١٣٢:  ١٩٨٨، بغداد ، ١الرواية العراقية المعاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط
 دار الحوار للنشر والتوزيع ، الالذقية ، مطبعة         فضاء النص الروائي ،   ،  محمد عزام   :  ينظر   )٥٨(

   . ١١٥:  ١٩٩٦ ، حمص ، ١اليمامة ، ط
  الوصـف وبنـاء   (البناء الفني في الرواية العربية في العـراق        شجاع مسلم العاني ،     :  ينظر   )٥٩(

   . ٢٣:  ٢٠٠٠د ،  ، بغدا١، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط) المكان
   . ٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٦٠(
المغـرب ،   ،  بنعيسى بوحمالة ، مجلة آفاق      : ترجمة   جيرار جينيت ، حدود السرد ،     :  ينظر   )٦١(

   . ٦٠ :١٩٨٨ لسنة ٩-٨العددان 
  . المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ،  الفهادي )٦٢(
  .ابق ، سيدة األبراج  الفهادي ، المصدر الس)٦٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة )٦٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل )٦٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى )٦٦(



  

)١٧٢(
–– 

  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج )٦٧(
  . ، حورية وادي ظهر  الفهادي ، المصدر السابق)٦٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل )٦٩(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر :  ينظر )٧٠(
   . ٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٧١(
   . ١١٥: عزام ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٢(
   . ٨١ : قاسم ، المصدر السابق:  ينظر )٧٣(
   . ٢٣: العاني ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٤(
   .٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٥(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل :  ينظر )٧٦(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر :  ينظر )٧٧(
   .الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى:  ينظر )٧٨(
 .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر :  ينظر )٧٩(

 

  


