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الرواية الرسائلية النسائية يف اململكة العربية السعودية ) دراسة إنشائية لشعرية اخلطاب يف النامذج األبرز (

د. فهد إبراهيم سعد البكر

أستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية - كلية اآلداب والفنون 
-جامعة حائل

   ملخص البحث  
شعرية  رصد  يف  اإلنشائي  املنهج  عىل  السري  إىل  الدراسة  تسعى 
األعامل الروائية، وإن استعانت يف متهيد البحث باملنهج التارخيي من 
رواية  أول  نشوء  ثم  العربية,  الرسائلية  الرواية  لنشوء  التأريخ  خالل 
رسائلية سعودية, فأول رواية رسائلية سعودية نسائية, أما الدراسة يف 
عن  والبحث  الروائي،  اللون  هذا  أدبية  برصد  هتتم  فسوف  جمملها 

مجالياته،ومواطن الشعرية يف خطابه، كالوصف، والزمن، واحلوار.

الكلامت املفتاحية: 
الرواية - الرسائلية - النسائية - الوصف - الزمن - احلوار.

Abstract

The study seeks to study the structural curriculum in 
the study of the curriculum, and as for the study in its 
entirety? , And poetic citizens in his speech, such as 
description, time, and dialogue.

Keywords:
Novel - Epistle - Women - Description - Time - Di-
alogue.

الرواية الرسائلية النسائية في المملكة العربية السعودية
)دراسة إنشائية لشعرية الخطاب في النماذج األبرز(

املقدمة
ــًا  ــج جنس ــه يعال ــن كون ــوان م ــذا العن ــة ه ــق أمهي تنبث
ــعودية,  ــة الس ــل الرواي ــدًا يف حق ــًا جدي ــًا فرعي روائي
وهــو جنــس أديب مل حيــظ باهتــامم وافــر بعــد مــن قبــل 
الباحثــن والنقــاد،وإن كان متوافــرًا عــىل املســتوى 
الرســائلية(  )الروايــة  هــو  اجلنــس  اإلبداعي،هــذا 
التــي تزامنــت – إن مل تكــن أســبق – مــع الروايــة 
التارخيية،والروايــة الســريية،وغريها مــن األجنــاس 
ــة  ــخ الرواي ــا أن تاري ــذا إذا علمن ــة الفرعية،ه الروائي
الرســائلية العربيــة عمومــًا إنــام نشــأ بعــد بــزوغ 
ــن  ــف م ــد ونص ــوايل عق ــة بح ــة العربي ــم الرواي نج
ــائلية  ــة الرس ــإن الرواي ــا ف ــن هن ــًا؛ وم ــن تقريب الزم
ــن  ــًا م ــًا بالغ ــل اهتامم ــر مل تن ــادئ األم ــة يف ب العربي
الرصــد واإلبداع،وإنــام نشــأت يف أول أمرهــا عــىل 

اســتحياء،وكانت بذلــك قريبــة العهــد مــن نشــأة 
ــا يف  ــرت نامذجه ــى تواف ــة عمومًا،حت ــة العربي الرواي
أواخــر القــرن العرشين،ومــع ذلــك ظــل االعتنــاء هبــا 

ــًا. ــًا ومتوراي ــًا غائب نقدي
وإذا كان هــذا األمــر عــىل مســتوى الروايــة الرســائلية 
بشــكل عام،فــإن الروايــة الرســائلية النســائية يف الوطن 
العــريب يعــد موضوعــًا أكثــر نــدرة وطرافــة،وال ســيام 
ــامذج  ــي ن ــري القليلة،وه ــه غ ــور نامذج ــل حض يف ظ
ــًا؛  ــة يف تطــور هــذا اللــون الــردي عربي تشــكل أمهي
ــًا  ــل ومضيف ــًا ومتنوعًا،ب ــا خمتلف ــذا  كان حضوره وهل
للروايــة الرســائلية لــدى العــرب يف مســتهل نشــوئها؛ 
إذ بــدأت تــرق إرهاصاهتــا األوىل مــع مطلــع األلفيــة 

الثانيــة.
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الســعودية بوجــه خــاص أحدثتــا أثــرًا ال يمكــن 
ــائلية،فكانتا  ــة الرس ــاب الرواي ــر خط ــه يف تطوي إغفال
بذلــك مــن أهــم عوامــل ترســيخ اجلنــس األديب 
الروائــي اجلديــد )الروايــة الرســائلية(،ومل تكــن املــرأة 
ــة  ــج الرواي ــرًا يف نس ــاًم عاب ــدًا – رق ــعودية – حتدي الس
ــذا  ــوض هب ــرة بالنه ــت مؤث ــل كان ــائلية عربيًا،ب الرس
النــوع األديب اجلديد،فأصبحــت شــكاًل مهــاًم مــن 
أشــكال إبداعه،وشــعريته،ومظهرًا حيويــًا مــن مظاهــر 
ــذا  ــار ه ــة اختي ــىل أمهي ــا تتج ــن هن ــه وتطوره،وم حتول
النســائية يف اململكــة  العنــوان )الروايــة الرســائلية 
العربيــة الســعودية،قراءة يف شــعرية اخلطــاب مــن 
خــالل بعــض النامذج(،ومــن هنــا تبــدو أســباب 
اختيــاره واضحــة يف البحــث عــن شــعرية هــذا النــوع 

ــز. ــد واملتمي ــي اجلدي الروائ
ــن  ــف ع ــوع الكش ــداف املوض ــم أه ــن أه ــل م ولع
أهــم  رصــد  الرســائلية،وكذلك  الروايــة  مفهــوم 
ــاح  ــع اإلمل ــتوى العريب،م ــىل املس ــا ع نامذجها،وحتوالهت
ــة  ــع الرواي ــىل موق ــرف ع ــم التع ــا الغريب،ث إىل منبعه
ــة العربية،ثــم كشــف  الرســائلية الســعودية مــن الرواي
ــن  ــعودية م ــائية الس ــائلية النس ــة الرس ــع الرواي موق
ــريات  ــض التغ ــد بع ــع رص ــامذج عمومًا،م ــذه الن ه
مواطــن  عــن  البحــث  عليها،ثــم  طــرأت  التــي 
ــم  ــة أه ــالل دراس ــعريتها،ومجاليتها،وأدبيتها،من خ ش

مالحمهــا اإلنشــائية.
وعنــد البحــث عــن وجــود دراســات ســابقة أشــارت 
إىل هــذا املوضــوع )الروايــة الرســائلية النســائية يف 
ــة الســعودية،قراءة يف شــعرية اخلطــاب  اململكــة العربي
مــن خــالل بعــض النــامذج( مل نجــد حتديــدًا مــن 
تعــرض ملثــل هــذا العنوان،كــام مل نــَر أيضــًا مــن قاربــه 
مــن زوايــا أخــرى: تأرخييــة،أو ســيميائية،أو تداولية،أو 
فنيــة أو نحوها،وهــو مــا يعنــي أن هــذا املوضــوع مــن 

ــًا. ــزال بكــرًا وطريف ــة بمــكان،إذ مــا ي األمهي
ــائي  ــج اإلنش ــىل املنه ــري ع ــة إىل الس ــعى الدراس وتس

يف رصــد شــعرية األعــامل الروائية،ورصــد أدبيــة 
هــذا اللــون الروائي،والبحــث عــن مجالياته،ومواطــن 

خطابه،كالوصف،والزمن،واحلــوار. يف  الشــعرية 
ــة  ويف ضــوء ذلــك ســتقوم الدراســة عــىل متهيد،وثالث
واملراجع،فأمــا  باملصــادر  مطالب،وخامتة،فقائمــة 
ــع  ــائلية العربية،وموق ــة الرس ــّرف بالرواي ــد فيع التمهي
والنســائية  منهــا  الســعودية  الرســائلية  الروايــة 
حتديدًا،ثــم يســتعرض املطلــب األول شــعرية الوصــف 
ــة الرســائلية النســائية الســعودية،ثم تنعطــف  يف الرواي
ــعرية  ــد ش ــه عن ــف في ــاٍن تتوق ــب ث ــة إىل مطل الدراس
ــعودية،ثم  ــائية الس ــائلية النس ــة الرس ــن يف الرواي الزم
يف  احلــوار  شــعرية  فيــه  تعالــج  ثالــث  مطلــب 
خامتــة  الســعودية،ثم  النســائية  الرســائلية  الروايــة 
بأهــم  نتائجها،وتوصياهتا،فقائمــة  الدراســة،وأهم 

مصادرها،ومراجعهــا.

التمهيد:
ــة الرســائلية  ــة الرســائلية العربية،وموقــع الرواي الرواي

ــدًا: ــائية حتدي الســعودية منها،والنس
يعــرف املهتمــون بالرديــات الروايــة الرســائلية بأهنــا: 
"رضب مــن الروايــات انتــرش يف أوربــا يف القــرن 
ــة،إن  ــائل ختييلي ــه رس ــص في ــامد الن ــن عرش،ع الثام
بوظيفــة  جزئية،تضطلــع  بصفــة  كليــة،أو  بصفــة 
ــا يف  ــل دورا هاّم ــىل األق ــؤدي ع ــوار،أو ت الرد،واحل
ســياق أحــداث احلكايــة" )القايض وآخــرون،2010م: 
ــور  ــريب الدكت ــد املغ ــا الناق ــق عليه ــد أطل 213(،وق
ســعيد علــوش )الرواية الرتاســلية( )علــوش،1985م: 
)املراســالت  بـــــــ  بعضهــم  وصفهــا  103(،كــام 
ــون  ــد يك ــة( )وهبة،واملهندس،1984م(،وق القصصي
ــا  ــك أهن ــًا أدق؛ ذل ــائلية وصف ــة الرس ــا بالرواي نعته
املراسلة،والكشــف  بأغــراض  الوفــاء  يف  أصــدق 
نســتطيع  وهلــذا  عالقاهتا،وأشــكاهلا،وألواهنا؛  عــن 
تعريفهــا بأهنــا: جنــس روائــي فرعــي متأثــر بالتفاعــل 
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الفرعيــة  الروايــة  أجنــاس  إىل  األجنايس،يضــاف 
األخرى،كالروايــة التارخيية،والرواية الســريية،والرواية 

الرحلية،وغريهــا. العجائبية،والروايــة 
وقــد ُعرفــت الروايــة الرســائلية بأهنــا لــوٌن جديــٌد مــن 
ــذ  ــا من ــت يف أورب ــي عرف ــة الت ــة الغربي ــوان الرواي أل
ــات مــن  ــاف إىل رواي القــرن الســابع عــرش تقريبًا،تض
قبيــل: روايــة االســتباق،والرواية األطروحة،والروايــة
البوليسية،والرواية التارخيية،والرواية الرتبوية،والرواية 

الرعوية،والرواية السريذاتية،والرواية الشخصية، 
والرواية  الفلسفية، والرواية املسلسلة،وروايةاملغامرات 

،والرواية الوثائقية،ونحوها من األجناس الروائية 
الفرعية األخرى )القايض وآخرون،2010م(.

عــرش  عرش،والثامــن  الســابع  القــرن  ويعــد 
امليالديان،ومــا بعدمها،عــر تطــور الروايــة الرســائلية 
يف أوربا،وقــد ازدهــر هــذا النــوع من الروايــات يف تلك 
ــا  ــأة الرواية،وبداياهت ــع نش ــن م ــارًا تزام ــة ازده احلقب
األوىل،وبخاصــة أن األوربيــن كانــوا يولــون الرتســل 
بالغًا،أســهم يف  اهتاممــًا  بــه  فائقة،وهيتمــون  عنايــة 
ــارل،2008م(  ــم )دوم ــالت لدهي ــر أدب املراس تطوي
فصــار عرهــم هــذا يشــبه عصــور التطــور الرســائيل 
ــده. ــا بع ــع اهلجري،وم ــرن الراب ــرب يف الق ــدى الع ل
ويعــد اإلنجليــزي )صاموئيــل ريتشــارد ســون 1689 
- 1761م()املنجد،جمموعــة،2002م( رائــدًا عامليــًا يف 
ميــدان الروايــة الرســائلية،حيث كتــب روايتــن يف هذا 
 Pamela or ــة ــزاء الفضيل ــال أو ج ــا )بامي املجال،ومه
ــيدة  ــخ الس ــا أو تاري virtue rewarded()1( و)كالريس

    )Clarissa or the history of a young lady( الشــابة
)Richardson. 1816(،وقامــت روايتــاه يف جمملهــام 

ــائل. ــن الرس ــط م ــىل نم ع
ــات  ــض اإلملاح ــن بع ــن الروايت ــل هات ــد قب ــد نج وق
األروبيــن  الكتــاب  بعــض  عنــد  واإلرهاصــات 
مثاًل،كــام هــو احلــال عنــد الكاتــب والفيلســوف 
الفرنــي )مونتســكيو شــارل ديســكوندا 1689 - 

ــائل  ــه )رس ــل،1996م( يف كتاب ــا رشب 1755م( )حن
فارســية( )مونتســكيو،1992م(،وربام كان ظهــور هــذا 
اجلنــس الروائــي أول مــا ظهــر عنــد األســباين )دياقــو 
دي ســان بيــدرو 1437 - 1498م( يف )كارســيل دي 
أموري(،وعنــد )نيكــوال بروتن(،وذلــك يف القــرن 
اخلامــس عــرش تقريبًا،ثــم انتــرشت أســاليب تضمــن 
إىل  )بــن رمضــان،2011م(  ذلــك  بعــد  الرســائل 
ــي  ــع روايت ــي م ــج الفن ــات النض ــا إىل بداي أن وصلن

ــون(. ــارد س ــل ريتش ــزي )صاموئي اإلنجلي
روايــة  حضــور  نشــهد  فلــم  العــرب  لــدى  أمــا 
رســائلية باملعنــى الفنــي إال يف وقــت متأخــر يف العــر 
ــر  ــكل أكث ــرن العرشين،وبش ــدًا يف الق احلديث،وحتدي
ــو  ــرن العرشين،وه ــن الق ــث م ــد الثال ــدًا يف العق حتدي
ــة  ــة العربي ــوء الرواي ــخ نش ــن تاري ــد ع ــخ ال يبتع تاري
ــة )إبريســم أو غــرام  عمومًا،ويمكــن أن نجــد يف رواي
ــب  ــد اهلل،د.ت( للكات ــم عب ــد احللي ــد عب ــر( )حمم حائ
أنموذجــًا  اهلل  عبــد  احلليــم  عبــد  حممــد  املــري 
مؤسســًا ألول روايــة رســائلية عربية،حيــث أبدعهــا يف 

العــام 1935م.
ثــم جــاء بعــده إحســان عبــد القــدوس   
عبــد  )إحســان  صــدري(  يف  )يشء  روايتــه  يف 
القــدوس،د.ت( التــي أخرجهــا عــام 1958م،ثــم 
ــري  ــن بواك ــعودية ضم ــائلية الس ــة الرس ــل الرواي تدخ
بــان  املؤسســة،وقد  العربيــة  الرســائلية  الروايــات 
ذلــك جلّيــًا مــع الكاتــب الســعودي عبــد اهلل اجلفــري 
يف روايتــه )جــزء مــن حلــم( )اجلفــري،1984م( 
التــي أبدعهــا عــام )1401ه/1984م(،ثــم جــاء 
ــالة يف  ــه )رس ــاين يف روايت ــال الغيط ــري مج ــده امل بع
الصبابــة والوجــد( )الغيطــاين،د.ت( التــي قامــت عــىل 
ــم  ــيل القديم،ث ــلوب الرتس ــق األس ــائيل وف ــط رس نم
مقــام  هــذا  ذلك،وليــس  بعــد  النــامذج  توالــت 

هلــا. عرضها،والتأريــخ 
الــذي هيمنــا هنــا هــو حضــور  غــري أن   
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ــول  ــدى العرب،وللدخ ــائية ل ــائلية النس ــة الرس الرواي
ــائيل  ــرف أن األدب الرس ــد أن نع ــألة ال ب ــذه املس يف ه
العــر  يف  متوهجــًا  كان  العربيــة  املــرأة  عنــد 
احلديث،ويكفــي أن نتذكــر يف هــذا املقــام األديبــة 
ــالم  ــم أع ــن أه ــت م ــي كان ــادة 1941م( الت ــي زي )م
ــة  ــة أدبي ــىل عالق ــت ع ــائيل حديثًا،وكان األدب الرس
ــل  ــران خلي ــاء يف زماهنا،كج ــار األدب ــع كب ــدة م جي
ــن،وغريهم،وقد  ــه حس جران،والرافعي،والعقاد،وط
بوجــه  الرســائيل  األدب  أعــالم  أهــم  مّثلــت 
ــى  عــام،واألدب الرســائيل النســائي بوجــه خاص،حت
لقــد أطلــق عليهــا بعضهــم )عــروس األدب النســائي( 

اجلبــار،2010م(. عبــد  )آن 
ــأدب  ــّج ب ــاه يع ــعودي أللفين ــا األدب الس ــو تأملن ول
ــض  ــح بع ــد أمل ــن إغفاله،وق ــائي ال يمك ــائيل نس رس
العربيــة  اململكــة  يف  الرســائل  أدب  إىل  الباحثــن 
الســعودية يف كتــاب قّيم،وهــو )فن الرســائل يف األدب 
االهتــامم  )احلارثي،2020م(،وجــاء  الســعودي( 
ــث  ــه متميزًا،حي ــائلية في ــائية الرس ــخصيات النس بالش

ــمرية  ــامء املهمة،كس ــض األس ــن بع ــاب ع ــف النق كش
ــحاتة،غري  ــزة ش ــريين مح ــقجي،وهند باغفار،وش خاش
أن األدب الرســائيل النســائي ال يــزال اليــوم بِكرًا،ومــن 
هنــا نســتطيع احلكــم عــىل الروايــة الرســائلية العربيــة 
الروايــة  شــحيحة،وأن  أو  نــادرة  بأهنــا  عمومــًا 
الرســائلية النســائية الســعودية ليســت عــن ذلــك 

ــًا. ــر تألق ــارزة أكث ــا الب ــت نامذجه ــد،وإن كان ببعي
أهــم  يبــن  بجــدوٍل  التمهيــد  هــذا  وســأختم 
ــة  ــور الرواي ــا حلض ــي رصدناه ــة الت ــامذج العربي الن
ــور  ــن حض ــه؛ لنتب ــى تارخي ــائية حت ــائلية النس الرس
فيها،وموقعهــا  الســعودية  الرســائلية  الروايــة 
عــن  سيكشــف  مــا  العربية،وهــو  اخلريطــة  مــن 
رّكزنــا  بالدراســة،وقد  أمهيتها،وقيمتها،وأهليتهــا 
خــط  متثــل  رأيناهــا  التــي  األبــرز  النــامذج  عــىل 
نــرى جدارهتــا  الرســائلية،وهي روايــات  الروايــة 
إليها،واإلشــارة  اإلملــاح  باالعتنــاء،ورضورة 
هلا،بوصفهــا نــامذج رائــدة يف ميــدان الروايــة الرســائلية 

عمومــًا. العربيــة 
جدول يبّن حضور املرأة يف الرواية الرسائلية العربية،وموقع النموذج السعودي منها:

تارخيهاجنسيتهامؤلفتهاالرواية الرسائلية النسائيةم

1992ملبنانيةحنان الشيخبريد بريوت1

2003مسوريةهبيجة أدلبيالغاوي2

2005مسعوديةرجاء الصانعبنات الرياض3

2007مسعوديةقامشة العليانأنثى العنكبوت4

2007مسوريةمنهل الراجعىل صدري5

2007مسعوديةرجاء عاملسرت6

2008مإماراتيةسارة اجلروانطروس إىل موالي السلطان7

2009مكويتيةخولة القزوينيعندما يفكر الرجل8

2010مسعوديةرجاء عاملطوق احلامم9
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تارخيهاجنسيتهامؤلفتهاالرواية الرسائلية النسائيةم

2010ممغربيةفاحتة مرشيدحلظات ال غري10

2011مسوريةابتسام ترييغواية املاء11

2011مجزائريةأحالم مستغانمياألسود يليق بك12

2012مسعوديةبدرية البليطيحأنثى الرغبة13

2012لبنانيةرينيه احلايكرسالة من كندا14

2012مسعوديةعبري العيلالباب الطارف15

2012مسعوديةبدرية البليطيحمشاعر آيفونية16

2013مإماراتيةصاحلة عبيدآيباد, احلياة عىل طريقة زوربا17

2013معراقيةرحاب الصائغعادت منحرفة18

2014مسعوديةفاطمة آل عمرواغتيال صحافية19

2014ممريةمنى الشيميبحجم حبة عنب20

2018ملبنانيةهدى بركاتبريد الليل21

ــوذج  ــة النم ــظ كثاف ــدول يلح ــذا اجل ــل يف ه واملتأم
الســعودي يف الروايــة الرســائلية النســائية العربيــة, 
ــل  ــعودية،يف مقاب ــات س ــامين رواي ــا ث ــث رصدن حي
ــوريتن،وروايتن  ــن س ــات لبنانية،وروايت ــالث رواي ث
إماراتيتن،وروايــة مرية،وروايــة جزائرية،وروايــة 
كويتية،وروايــة مغربية،وروايــة عراقيــة،وال يعنــي هــذا 
عــدم وجــود روايــات أخرى،لكننــا أمســكنا بــام رأينــاه 
الفتــًا لالنتباه،وجديــرًا بالعناية،والدراســة،واألهم مــن 
هــذا هــو أن نــرى الفــارق الكبــري بــن حضــور املــرأة 
الســعودية والعربيــة يف ميــدان الروايــة الرســائلية 
رأينــا  حيــث  واضــح؛  التفــوق  العربية،فحجــم 

ــام 2005م. ــذ ع ــارضًا من ــعودي ح ــوذج الس النم
ثمــة متيز آخــر قدمتــه املــرأة الســعودية يف حقــل الرواية 
ــل  ــن أوائ ــا م ــل يف كوهن ــة عمومًا،متث ــائلية العربي الرس

الذيــن أدخلــوا الرقمية،وأبعادهــا اإللكرتونيــة إىل عــامل 
األدب،وحتديــدًا إىل عــامل الرواية،وبشــكل أدق إىل عــامل 
الروايــة الرســائلية؛ وهلــذا يمكــن القــول: إن أول 
روايــة رســائلية نســائية متثــل طابــع )األدب الرقمــي( 
هــي روايــة )بنــات الريــاض( )الصانــع،2007م( 
لرجــاء الصانع،وقــد متيــزت هــذه الروايــة يف أهنــا 
ــائية(  ــة )النس ــائلية العربي ــات الرس ــل الرواي ــن أوائ م
بعــد روايــة )بريــد بــريوت( )الشــيخ،2009م( حلنــان 
الشــيخ التــي أبدعتهــا عــام 1992م،وربــام ال نغــايل إذا 

قلنــا: إهنــا ثــاين أنمــوذج عــريب.
كــام متيــزت هــذه الروايــة )بنــات الريــاض( بأهنــا مــن 
أوائــل الروايــات الرســائلية العربيــة )اإللكرتونيــة(،أو 
ــض  ــًا بع ــده أيض ــا أك ــو م ــي؛ وه ــع الرقم ذات الطاب
الباحثــن مــن كوهنــا تعــد روايــة،أو رواية رســائلية من 
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ــة متيــزت  نــوع جديــد )الغامدي،2013م(،فهــي رواي
ــي  ــعودية إلكرتونية،وه ــائلية س ــة رس ــا أول رواي بأهن
ــك  ــي كذل ــة عربية،وه ــائلية إلكرتوني ــة رس أول رواي
أول روايــة رســائلية ســعودية نســائية وإلكرتونيــة 
معًا،وهــذا يشــري إىل أن الروايــة الرســائلية لــدى املــرأة 
ــًا  ــت أنموذج ــل كان ــرد عنوان،ب ــن جم ــعودية مل تك الس
ــدًا ومؤسســًا عــىل صعــد متنوعة،وهــو مــا جيعــل  فري
دراســة هــذا النــوع مــن الروايــات مهــاًم؛ لذلــك 
ســنحاول التوجــه إىل رصــد مجالياته،وأدبيته،وشــعرية 
ــخ  ــد حتوالته،وتغرياته،والتأري ــن رص ــدًا ع خطابه،بعي

لــه.
املطلــب األول - شــعرية الوصــف يف الرواية الرســائلية 

ــائية السعودية: النس
يعــد الوصــف أحــد األركان املهمــة التــي تتجــىل 
مــن خاللــه بنيــة اخلطاب،حيــث يمــّد الروايــة بطاقــة 
رئيســة يف صنــع  ركيــزة  هائلة،فالوصــف  شــعرية 
ــول  ــد ج ــامر الرواية،"ويع ــاء مع ــاب احلكاية،وبن خط
فــارن )jules verne( وزوال مــن أكــر أعــالم الروائين 
ــه"  ــروا ل ــوا عنه،ونظ ــوا الوصف،ودافع ــن مارس الذي

.)18 )العاممــي،2010م: 
أن  أنامط،وأســاليب،وآليات،وغايات،كام  وللوصــف 
للعالقــات الوصفية أثرهــا الفاعل يف الرواية الرســائلية 
ــا  ــوء هن ــعودية؛ لذلــك سنســلط الض النســائية الس
بشــكل أكــر عــىل العالقــات داخــل النظــام الوصفــي؛ 
ــز  ــيكون الرتكي ــة عالية،وس ــة رسدي ــن قيم ــا م ــا هل مل
ــب ــات: التعاقب،والرتادف،والرتتي ــىل عالق ــًا ع منصّب
ــنطيني،2007م(. ــرار )القس ،والتدرج،والتضاد،والتك

1 - التعاقب: 
الوصفيــة  الوحــدات  املوصوفــات،أو  أن  وهــو 
ســياق  يف  تعاقبــت  الروائــي،وإن  النســق  يف 
ــّن  ــب مع ــع لرتتي ــد،ال ختض ــي واح ــي وخط وصف
التشــّظي،والتنافر  عليهــا  الغالــب  مضبوط،وإنــام 

ــه  ــا نلمح ــاًل م ــك مث ــنطيني،2007م(،فمن ذل )القس
ــاء  ــامم( لرج ــوق احل ــة )ط ــن رواي ــص م ــذا الن يف ه
ــاك  ــالة 5: هن ــة/ رس ــن عائش ــول: "م ــث تق عامل،حي
الــذي  الكتــاب  هــذا  عليــه.  ألعثــر  مــا ســاقني 
نســيته،متى؟ منــذ ســنتي األوىل بمعهــد إعــداد املعلامت 
ــي  ــوام. صديقت ــدرج ألع ــت ال ــرة حت ــورًا يف حف حمش
ــفتيها  ــد ش ــر املواقع،مت ــوك يف أخط ــٌب مدك ليىل،حلي
بحة،وضحكــة  تتكلم،ولصوهتــا  حــن  كعصفــور 
ــذا  ــْت ه ــرتاق النظر،هّرب ــق اس ــرف البحة،وتعش بط

.)104 )عــامل،2012م:  الكتــاب..." 
ــن:  ــن نقطت ــف ب ــب الوص ــص يتعاق ــذا الن ــي ه فف
وصــف الكتاب،ووصــف ليىل،وضمــن كل نقطــة 
ــاب فيتعاقــب  ــًا داخــل التعاقب،فأمــا الكت نجــد تعاقب
ــة  ــيان،والتذكر،وأما الصديق ــن النس ــه ب ــف علي الوص
ــدي  ــكل جس ــا بش ــف عليه ــب الوص ــىل( فيتعاق )لي
بــن مــد الشــفتن،وبحة الصوت،والضحك،واســرتاق 

ــاب. ــب الكت النظر،وهتري

2-الرتادف: 
ــرادف  ــس ت ــرادف الرتاكيب،ولي ــا ت ــه هن ــود ب واملقص
ــة  ــف النصي ــاحة الوص ــع مس ــو أن تتس املفردات،وه
بشــكل أكر،وتفتــح البــاب ألن خيِصــب املعنــى أكثــر 
فأكثر،واملهــم يف ذلــك هــو تلــك النقلــة التــي حيدثهــا 
املعنــى يف حتولــه مــن وحــدة وصفيــة إىل أخرى،وهــو 
مــا جعــل أحــد النقــاد الغربيــن يصــف الــرتادف بأنــه 
حتــول )القســنطيني،2007م(.،وقد أملحــت د. نجــوى 
الرياحــي القســنطيني يف دراســتها للوصــف يف الروايــة 
العربيــة بــأن املرتادفــات الوصفيــة قــد تــأيت عــىل ثالثــة 

أصنــاف:
 ما ترادفت فيه كلمتان.. 1
ما ترادف فيه تركيبان.. 2
والرتكيــب . 3 الكلمــة  فيــه  تــرادف  مــا 

. ) 2م 0 0 7 ، لقســنطيني ا (
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ــا ورد  ــىل م ــدًا ع ــاالً واح ــوق مث ــا نس ولعلن  
ــك يف  ــر ذل ــة والرتكيب،ويظه ــرادف يف الكلم ــه ت في
نصــوص كثــرية توردهــا الروايــات الرســائلية النســائية 
ــاًل مــا جــاء يف روايــة )أنثــى  الســعودية،فمن ذلــك مث
هــذا  نجــد  العليان،حيــث  لقامشــة  العنكبــوت( 
النــص: "كان إهــداء بخــط اليد،عبــارة صغــرية لكنهــا 
شــاعرية معــرة: "حــن تغيــب الشــمس،وتتكثف 
فــوق،إىل  إىل  فانظــري  الظــالم  الغيوم،وحيــل 
ــر  ــر املط ــم ينهم ــة ث ــقط نقط ــامء،دعاء وابتهال،تس الس
ــي  ــمس،هكذا ه ــرشق الش ــدد الغيوم،وت ــزارة لتتب بغ

.)40 )العليــان،2010م:  احليــاة." 
ــة: )بخــط  ــة التالي ــي العبــارات الوصفي فف  
 = شــاعرية(،و)فوق  لكنهــا  صغــرية  عبــارة   =
بغــزارة(  املطــر  ينهمــر   = السامء(،و)تســقط  إىل 
نلحــظ أن املرتادفــات الوصفيــة هنــا تتكــون مــن 

وتركيــب. كلمتــن  مــن  كلمة،وتركيــب،أو 

3 - الرتتيب: 
وهو باب واســع يمكــن أن يدخــل يف كل جمال،لكننا يف 
هــذه املدونــة سنســلط الضــوء عــىل الرتاتبيــة الوصفيــة 
ــب  ــك ترتي ــن ذل ــكل ظاهرًة،فم ــراه يش ــا ن ــب م حس
ــام  ــا الزمنية،واملكانية،ك ــب تفاصيله ــداث بحس األح
ــث ورد  ــري العيل،حي ــارف( لعب ــاب الط ــة )الب يف رواي
فيهــا هــذا النــص: "انتهــت إجــازة عيــد الفطر،وبدأت 
العــودة للمدرسة،ســافر عمــي صالــح جمــددًا،ومل 
ــن  ــوم م ــث ي ــة يف ثال ــاء املدرس ــر إال يف فن ــِق هباج ألت
بــدء الدراســة )...( أغلــق الكتــاب الــذي يضــم هــذه 
ــديت  ــا ج ــوت عص ــع ص ــك م ــرية من ــالة األخ الرس

ــيل،2012م: 51 – 52( ــًا.." )الع ــو مقرتب ــو يعل وه
ــاهد  ــب املش ــف يرّت ــد الوص ــص نج ــذا الن ــي ه فف
إىل  العــودة  اإلجازة،تبــدأ  هنايــة  والتفاصيل،فبعــد 
ــاء  ــل اللق ــم حيص ــم صالح،ث ــافر الع ــة،ثم يس الدراس
ــالق  ــالة بإغ ــي الرس ــم تنته ــوم الثالث،ث ــر يف الي هباج

ــدة.  ــا اجل ــع عص ــع وق ــاب م الكت

4 - التدّرج: 
وهــو قريــب مــن الرتتيــب غــري أننــا نلمحــه يف 
املوصوفــات التــي حيــدث فيهــا تصاعــد،أو نــزول،أو 
ارتفــاع،أو هبــوط،أو تعــداد مثاًل،وأشــباه ذلــك كثــري 
ــعودية،ففي  ــائية الس ــائلية النس ــة الرس ــامذج الرواي يف ن
الصانع،نلمــح  لرجــاء  الريــاض(  )بنــات  روايــة 
التــدرج يف أوصــاف هــذا النص،تقــول مثــاًل: "يف 
ــة، رســالة صغــرية لــكل مــن اإلخــوة: حســن،  البداي
ــعدوين  ــن أس ــارس، الذي ــد، وي ــد، وحمم ــد، وفه وأمح
ــي  ــرية وصلتن ــائل كث ــادة )...( رس ــم اجل بمداخالهت
ــدى  ــون إح ــل أك ــي احلقيقية،وه ــن هويت ــألني ع تس
هــذه  عنهــن يف  أكتــب  اللــوايت  األربــع  الفتيــات 
.)22،44،72 )الصانــع،2007م:  اإليميــالت؟.." 
    ففــي أســامء الشــخصيات،وعدد الرســائل،وعدد 
إىل  األسامء،واإلشــارة  يف  الشــخصيات،والتدرج 
ــخيصه،وقد  ــف وتش ــري إىل وص ــك يش ــة،كل ذل البداي
تدرجــت الكاتبــة بشــكل تصاعــدي يعــر عــن تــدّرج 

ــة. ــف احلال يف وص
)البــاب  روايــة  يف  جــاء  مــا  ذلــك  ومثــل 
"كان  تقــول:  العيل،حيــث  لعبــري  الطــارف( 
انتظــار وصــول رســالة منهــا يشــبه انتظــار األب 
ــدة  ــي ع ــفر بعيد،مت ــن س ــة م ــول ابن ــرشى وص لب
أســابيع تصــل لشــهر،أو شــهرين ليصلنــي منهــا 
.)47 )العــيل،2012م:  لرســالتي..."  جــواب 
فهنــا تــّدرج جتــىّل يف وصــف األســابيع التــي تتــدرج يف 

طوهلــا إىل أن تصــل إىل شــهر،أو شــهرين وأكثــر.

5 - التضاد: 
وهــو اختــالف الدالــن الوصفين،ومدلوليهام،بحيــث 
تعاكــس الصفــة ومعناها،الصفــة املقابلــة هلــا تعاكســًا 
يصــل إىل حــدود التنافــر والتباعد،وقــد يكــون التضــاد 
ــون  ــد يك ــن الرتكيب،وق ــون ب ــد يك ــن الكلامت،وق ب
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بينهــام معــًا )القسنطيني،2007م(،وشــواهد ذلــك 
ذلــك  النســائية كثرية،فمــن  الرســائلية  الروايــة  يف 
ــري  ــارف( لعب ــاب الط ــة )الب ــاه يف رواي ــا رأين ــاًل م مث
ــاًل: "الغرفــة التــي قــرأت فيهــا  العيل،حيــث تقــول مث
أول رســائلك فحفظتهــا )...( مالبي،وكتبي،وحقيبــة 
أرساري،كانت متســعة ولكــن اصفرار بيــاض جدراهنا 
ــوداء  ــة س ــان حديدي ــود قضب ــة أزعجني،ووج الالمع
ــعرين  ــك أش ــوداء كذل ــدة الس ــا الوحي ــارج نافذهت خ
وكأهنــا ســجن،بالقرب منهــا غرفــة جدي الــذي أقي 

ــيل،2012م: 68(. ــه.." )الع ــي مع ــن يوم ــريًا م كث
فهنــا نجــد أوصافــًا متضــادة جتّلــت يف )بياض   
- ســوداء(،كام قــد نجــد التضــاد يلمــح ضمنًا،كــام يف 
عبــارات )متســعة - قضبان(،حيــث تشــري إىل التضــاد 
بــن االتســاع الــذي تنبــئ عنــه الغرفة،والضيــق الــذي 

ــجن. ــان الس ــف قضب ــون خل يك

6 - التكرار: 
وهــو بــاب واســع،وقد شــهدنا أثــره واضحــًا يف فضــاء 
ــائي،ولعل  ــائيل النس ــر الرس ــي يف األث ــف الروائ الوص
أمهيــة التكــرار تنبعــث مــن كونــه يكشــف عــن طريقــة 
توزيــع الوحــدات الوصفية،كــام يســهم يف بنــاء املعنــى 
)القســنطيني،2007م(،ونامذج  الوصفي،وترتيبــه 
ــائية  ــائلية النس ــات الرس ــوص الرواي ــرار يف نص التك
تكــرار  مثــاًل  ذلــك  جدًا،فمــن  كثــرية  الســعودية 
النــص:  هــذا  يف  )الصعود(،و)الفتح(،و)اإلغــالق( 
ــة  ــارضة الغائب ــات احل ــي الذكري ــد مع ــد وتصع "أصع
القفــل  أفتــح   )...( القديمــة  غرفتــي  أفتــح   )...(
القفــل  وأحكــم  الصنــدوق  أغلــق   )...( األســود 
عليه،أفتــح النافــذة التــي اســتند كتفــي عــىل عنفوانــك 
ــامة  ــي ابتس ــق النافذة،ترافقن ــريًا )...( أغل ــا كث أمامه

جازعــة.." )العــيل،2012م: 80 - 81(.
عالقــة  وصــف  تكــرار  ذلــك  ومثــل   
الشــخصية )األم(،و)اجلــدة( يف روايــة )أنثــى الرغبــة( 

ــة يف هــذا النــص:  ــة البليطيح،حيــث نراهــا جلي لبدري
"لقــد ماتت،ماتــت جديت،بــل أمــي التــي رّبتنــي )...( 
أمــي التــي مل أشــعر باألمومــة مــع غريهــا )...( وانقطع 
ــد  ــديت ق ــاة إىل األبد،ج ــي باحلي ــذي يربطن ــان ال الرشي
رحلــت وهــي ترمقنــي بنظراهتــا احلانية،وبآخــر دمعــة 
ــوين  ــاه ك ــي )...( أم ــة خروج ــل حلظ ــا املق ــادت هب ج
ــيبدد  ــودك س ــات بالذات،فوج ــذه اللحظ ــي يف ه مع
اخلــوف الــذي اعــرتاين يف تلــك الســاعة املتأخــرة مــن 

.)18،85  -  17 )العليــان،2010:  الليــل" 
لقــد أبــان الوصــف يف الروايــة الرســائلية   
النســائية الســعودية عــن منزلــة عاليــة يف بنــاء خطــاب 
ــي  ــة الت ــر الوصفي ــك املظاه ــدت تل ــد أك الرواية،وق
رصدناهــا كيــف أن الوصــف وقــود تتــزود بــه احلكاية 
ــذا  ــا؛ وهل ــة يف بنائه ــه الرواي ــتعن ب يف انطالقها،وتس
ــذه  ــع هب ــف يضطل ــاد إىل أن الوص ــض النق ــح بع أمل
القيمة،فالنصــوص املنجــزة يف هــذا الســياق "تبــن 
ــص  ــات الن ــمل كل مكون ــن أن يش ــف يمك أن الوص
ــياء  ــة، واألش ــة، واألمكن ــك األزمن ــن ذل الردي،م
ــة،  ــة، والشــخصيات البرشي التــي تؤثــث هــذه األمكن
والعــادات،  واملواقــف،  واألعــامل،  واحليوانيــة، 
واألقــوال،  املعزولــة،  والكلمــة  واملقامــات، 
رسده"  وطرائــق   ، الــراوي  وخطــاب  واألفــكار، 
)العاممــي،2010م: 108( ، كــام نجــد يف الفضــاء 

الروائــي جمــاالً رحبــًا النقــداح رشارة الوصــف 
)إ. كيسنر،2003م(.

املطلــب الثــاين - شــعرية الزمــن يف الروايــة الرســائلية 
النســائية الســعودية:

يف  الشــعري،وأثره  العمــل  أن  )تــودوروف(  رأى 
"ليــس ممكنــًا إال عــر فصــل اخلطــاب  اخلطــاب 
ــة  ــه عــن نفســه عــن كلي ــي ب ــذي يعــّر العمــل الفن ال
كان  إذا  إال  يتحقــق  ال  الفصــل  هــذا  أن  اللغــة،إال 
للخطــاب ذاتــه حركتــه اخلاصــة املســتقلة،وبالتايل 
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زمنــه" )تــودوروف،1986م: 29(،فالزمــن يســهم 
ــام  ــف ع ــة النص،ويكش ــعرية الرواية،وأدبي ــاء ش يف بن
يمكــن أن يضطلــع بــه اخلطــاب الرســائيل مــن إنشــائية 

ــة. ــة يف الرواي جلّي
بزمــن  كثــريًا  ُنعنــى  ســوف  ذلــك  مــن  انطالقــًا 
ــه وفــق  اخلطــاب،أي "تزمــن زمــن القصــة ومتفصالت
منظــور خطــايب متميــز يفرضــه النــوع،ودور الكاتــب 
ــة  ــن القص ــاء زم ــن،أي إعط ــب الزم ــة ختطي يف عملي
ــد  ــن،2005م: 89(،فعن ــزًا وخاصًا")يقط ــدًا متمي بع
دراســة زمــن اخلطــاب يف الروايــة الرســائلية النســائية 
الســعودية نجــد أن زمــن اخلطــاب يقــوم عــىل تريــع 
الــرد،أو هتدئتــه،أو كــر النظــام الزمنــي املتتابــع مــن 
خــالل االرتــداد والرجــوع،أو التنبؤ واالســترشاف،أو 
ــا  ــو م ــي للحكاية،وه ــي الطبيع ــب الزمن ــة الرتتي خمالف
عــّر عنــه )تــودوروف( بالتحريــف الزمنــي نقــاًل عــن 
ــة  ــت( باملفارق ــه )جيني ــّر عن ــكالنين الروس،وع الش

ــرون،1992م(. ــودوروف وآخ ــة" )ت الزمني
ومــن خــالل هــذا املبــدأ اإلنشــائي يمكــن رصــد أدبيــة 
زمــن اخلطاب يف الرواية الرســائلية النســائية الســعودية 

وفقــًا لثالثــة جوانــب هــي: املدة،والرتتيب،والتواتر.

:)duree( أوال - املدة
 )duration( بالديمومــة  أيضــًا  وتعــرف   
الزمــن  قانــون  يف  وتعنــي   )54 )برنــس،2003م: 
ــول  ــا بط ــة يف عالقته ــرد مقيس ــة ال ــي: رسع الروائ
قيــاس  بــن  العالقــة  بالرعــة:  النص،"ونقصــد 
زمني،وقيــاس مــكاين )كــذا مــرتًا يف الثانية،وكــذا 
ثانيــة يف املرت(،فســتحّدد رسعــة احلكايــة بالعالقــة 
بــن مــدٍة - هــي مــدة القصــة مقيســة بالثــواين، 
والدقائق،والســاعات،واأليام، والشــهور، والســنن 
بالســطور  املقيــس  النــص  طــول  هــو  وطــوٍل   -
 )101،102 )جينيــت،1997م:  والصفحــات" 
ــاه إىل احلــركات الرديــة  وقــد لفــت )جينيــت( االنتب

ــهد،  ــل، والوقفة،واحلذف،واملش ــي: املجم األربع،وه
ــائية  ــائلية النس ــة الرس ــىل الرواي ــا ع ــن تطبيقه ويمك

النحــو اآليت: الســعودية عــىل 

:)summary( أ - املجمل
ــزال  ــو اخت ــص،أو القفز،وه ــا بالتلخي ــرف أيض ويع
األيــام،أو  الشــهور،أو  املحــدودة،أو  الســنوات 
ســطور،ففي  صفحــات،أو  بضــع  يف  الســاعات 
الوقــت الــذي يكــون فيــه زمــن احلكايــة طويــاًل 
وممتدًا،يكــون زمــن اخلطــاب قصــريًا وحمدودًا،فروايــة 
)البــاب الطــارف( لعبــري العــيل مثــاًل نجــد فيهــا 
هــذا النــص: "ولكننــي أكتــب لــك رســائل لــن 
تقرأها،وأقّلــب روحــي وأيامــي فيــام مجعنــاه مــن 
147(،فهــي  وعالمات")العــيل،2012م:  ذاكــرة 
ــن  ــرية )أكتــب لــك رســائل ل ــا تكتــب رســائل كث هن
تتطلــب وقتًا،وجهدًا،وقــد  الكتابــة  تقرأها(،وهــذه 
اضطلــع زمــن اخلطــاب هنــا بإمجــال وقــت الكتابــة يف 
ــة  ــا،أو معرف ــن قراءهت ــارئ م ــز بالق ــع كلامت،فقف بض
حيــث  العميقــة،إىل  الدقيقة،وأرسارهــا  تفاصيلهــا 

اإلشــارة إليها،والتنبيــه هلــا فقــط.
)املجمــل(  القفــز يف  تــزداد مســافة  وقــد   
التلخيــص  فيتجــاوز  جــدًا؛  طويلــة  درجــة  إىل 
يف  ذلك،كــام  مــن  أكثــر  الســنتن،والثالث،وربام 
)الطفولــة  الشــخصيات  حيــاة  مراحــل  تلخيــص 
-املراهقــة - الشــباب - الِكَر(،وقــد ملســنا هــذا النــوع 
يف روايــة )أنثــى الرغبــة( لبدريــة البليطيح،حيــث 
تقــول: "وأنــا أمتايــل قبــل أن أســقط،يتم تســجيل 
عــىل  األوىل  خطــوايت  شــهد  يــوم  أول  تاريــخ 
يف  ســواِك،كنِت  وبــارك  يل  صفــق  األرض،الــكل 
ــاة أّي  ــي يف حي ــدث التارخي ــك احل ــن ذل ــد ع ــامل بعي ع
أّم،َكــرْت الطفلــة وهــي تبحــث بــن األعــن املختلفــة 
عــن عينيــِك فقــط لــرتيض غرورهــا )...( كــم رّددنــا 
مــن األناشــيد بمدرســتنا النموذجيــة عــن األم،رّددوها 
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بســعادة،ورّددهتا بــأمل الفقــد املوجــع الــذي يعجــز عــن 
ــا  ــا أن ــدي )...( ه ــل كجس ــة ضئي ــد طفل ــه جس محل
ــك  ــالتي ل ــايب األول،ورس ــل كت ــت بفص ــد رشع ذا ق
عــىل أنفــاس قهــويت املــرة )...( هــي حمتــوى جســدي 
الضئيــل والتــي كانــت كفيلــة باإلعــالن عــن وجــودي 
ــح،2012م:  ــن.." )البليطي ــنوات دون العرشي ــذ س من
13 - 14(،فاختــزال حيــاة طويلــة بائســة عــىل مراحل 
ــاًل يف  ــاب جمم ــاء يف اخلط ــنوات ج ــن الس ــة م متفرق

ــًا. ــن تقريب صفحت

   :)pause( ب - الوقفة
ــة  ــوم بوظيف ــل( تق ــة )املجم ــت حرك إذا كان  
تريــع الرد،وتقليــل حجــم اخلطــاب يف مقابــل 
ــة  ــة زمني ــة( حرك ــإن )الوقف ــم احلكاية،ف ــاع حج اتس
بتبطئــة الــرد ومتديــده  معاكســة متامــًا؛ إذ هتتــم 
ــر  ــح أك ــد؛ ليصب ــأن يمت ــاب ب ــم اخلط ــامح حلج والس
مــن حجــم احلكاية،ويطلــق عــىل هــذه احلركــة الزمنيــة 
الوصفية(،ويصفهــا  )االســرتاحة(،و)الوقفة  أيضــًا: 
ــودوروف،1990:  ــن )ط ــق الزم ــودوروف( بتعلي )ت
ــرة  ــد فك ــارد عن ــراوي،أو الس ــف ال ــي أن يق 49(،وه
مسرتســاًل،وقد يطــول ذلــك الوصــف ويقــر،وكأن 
ــر. ــل يف آخ ــن رسد ويدخ ــرتيح م ــف ليس ــراوي يق ال
ففــي روايــة )طــوق احلــامم( لرجــاء عــامل يلمــح 
ضمــن أحــد نصوصهــا الرســائلية املتناثــرة نــص يمثــل 
)اســرتاحة( توحــي بتوقــف الزمــن عنــد حــد معن،ثم 
الدخــول يف زمــن آخــر ينطلــق مــن خاللــه الــراوي يف 
رسد آخــر يصــف فيــه مشــاهداته،عىل نحــو مــا ورد يف 
هــذا النــص مثــاًل: "وجدُت عائشــة صغــرية عــىل نقالة 
ــوه  ــك الوج ــن تل ــأة ب ــّدر قوي،وفج ــري خم ــت تأث حت
األوروبيــة البيضــاء املحمرة،واللغة،ليــس لغــة اللســان 
فقــط وإنام لغــة األجســاد كانــت مغلقــة بوجهي،تعرف 
أننــي قــد دخلــُت سلســلة العمليــات اجلراحيــة )...( 
ــفى  ــعار املستش ــفل الركبة،وبش ــص ألس ــك القمي بذل

عــىل القلب،واملشــقوق مــن اخللــف مــن األعــىل 
ــاد  ــارك األجس ــت أو أم )...( تتش ــفل،وبال أخ لألس
خمتلــف أنــواع القطــب اجلراحية،وابتــكارات الشــقوق 
ــعاعات  ــة، وامليكروسكوبية،واإلش ــة، والعرضي الطولي
أكثــر  بــاألورام،  والفاتكــة  واملحرضــة،  املســكنة، 
مصبــوب  خليجي،وأفريقي،وأســيوي  وجــه  مــن 
بوجــوه  مكتظــة  االنتظــار  اجلبائر،حجــرات  يف 
مرضاهــا،أو  اآلم  لتمضيــة  ُكتبــًا  األقارب،تقــرا 
بســامعات )اآلي بــود( تتســلل حرشهتــا لألذن،وتصــم 
ــة  ــكويتًا،وقهوة رسيع ــادل بس ــامل،أو تتب ــوات الع أص
الوجــوه يــرق  مصبوبــة مــن اآلالت،كــون مــن 
ــه  ــال وج ــات ب ــرة العملي ــادر إىل حج ــي تغ ــام نّقالت بين

يالحقهــا .." )عــامل،2012م: 245 - 246(.
الوصفيــة  وقفتهــا  تفتتــح  هنــا  فالكاتبــة   
ــري  ــت تأث ــة حت ــة املريض ــن النقالة،وحال ــث ع باحلدي
العمليات،وبــن  حجــرة  إىل  تغــادر  أن  املخــدر،إىل 
تســتعرض  الوصفيــة  الوقفــة  نجــد  املشــهدين 
القميــص  البيضاء،وتفاصيــل  األوربيــة  الوجــوه 
القلب،وعــدم  عــىل  املستشــفى  املشقوق،وشــعار 
وجــود مســاند مــن أم أو أخت،وتفاصيــل الغرفــة 
مــا  الوجــوه  بالعمليات،وأدواهتا،وتنــوع  اخلاصــة 
يف  حيــدث  خليجي،وأفريقي،وأســيوي،وما  بــن 
باألقــارب  باالنتظار،واملكتظــة  املليئــة  احلجــرات 
املنشــغلن بالقــراءة،أو املنشــغلن بســامعات )اآلي 
ــرق،إىل  ــي ت ــكويت،والقهوة،والوجوه الت بود(،والبس
أن نصــل إىل احلديــث عــن النقالــة جمــددا )بينــام 
نقالتــي تغــادر...(؛ لذلــك فــإن الوقفــة الوصفيــة هنــا 
قــد جتــاوزت بضعــة أســطر،وهذا يعنــي اتســاع زمــن 

اخلطــاب يف مقابــل انكــامش زمــن احلكايــة.  
ولتأكيــد شــكل هــذه الوقفــة الوصفيــة يف   
ــه  ــالة فإن ــرد والرس ــن ال ــع ب ــاب اجلام ــاق اخلط مس
لــو ُأعــرض عنها،وُوِضــع فاصــل أو عــازل بينهــا 
ــرد  ــا ال ــيعود فيه ــي س ــرى الت ــة األخ ــن النقط وب
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ــي  ــعر املتلق ــكالم،ومل يش ــتقام ال ــث كان،الس إىل حي
بانقطــاع بــن النقطتــن )نقطــة انطــالق الــرد ونقطــة 
عودتــه( فباالســتطاعة مثــاًل اســتخدام هــذا اجلــزء مــن 
النــص؛ ليســتمر الــرد يف ســريه دون شــعور بالوقفــة 
الوصفيــة: "وجــدُت عائشــة صغــرية عــىل نقالــة حتــت 
تأثــري خمــّدر قــوي )...( بينــام نّقالتــي تغــادر إىل حجــرة 

ــا...". ــه يالحقه ــال وج ــات ب العملي

:)ellipsis( ج - احلذف
ــة(  ــرة الزمني ــًا باإلضامر،و)الثغ ــّرف أيض ويع  
)برنــس،2003م: 55( "وحتــدث )الثغــرة( عندمــا 
ال يتفــق أي جــزء مــن الــرد )عــدم وجــود أيــة 
كلــامت أو مجــل( مــع مواقــف وأحــداث وأعــامل 
تكــون قــد وقعــت يف القصة")برنــس،2003م:55 
احلركــة  هــذه  )جينيــت(  وّضــح  ،ولقــد   )56  -
ــذف  ــًا إال احل ــا طبع ــد هن ــاًل: "وال نقص ــة قائ الزمني
الزمني،مهملــن  احلــذف  احلــري،أو  بمعنــاه 
هلــا  احتفظنــا  التــي  اجلانبيــة  اإلســقاطات  تلــك 
.)17 )جينيــت،1997م:  النقصــان"  باســم 
ــائية  ــائلية النس ــة الرس ــون يف الرواي ــذا الل ــة ه وأمثل
ــة  ــن رواي ــذ م ــن أن نتخ ــرية جدًا،ويمك ــعودية كث الس
)طــوق احلــامم( لرجــاء عــامل شــاهدًا،حيث تقــول: "من 
ــُت  ــد دخل ــي ق ــرف أنن ــالة 20 )...( تع ــة رس عائش
سلســلة العمليــات اجلراحيــة )...( تقــرأ كتبــًا لتمضيــة 
.)246  -  245 )عــامل،2012م:  مرضاهــا.."  آالم 
فاملتأمــل يف هــذا النــص جيــد فيــه ثغــرة زمنيــة ُيفــرتض 
ــىل  ــات اجلراحية(،ع ــلة العملي ــي )سلس وجودها،وه
افــرتاض أن كل عمليــة جراحيــة تتطلــب ســاعات 
مــن الزمن،وبــن كل عمليــة وأخــرى عــدة أيــام 
للراحــة واإلفاقة،فهــذه ثغــرات زمنيــة قــد تبلــغ مــدة 
ســياق  قصرية،ويفرتضهــا  طويلــة،أو  الزمــن  مــن 
احلكايــة واخلطاب،ومثــل ذلــك الزمــن الــذي تقــرأ فيه 

ــرىض. ــة آالم امل لتمضي

    :)scene( د - املشهد
وهــو احلركــة التــي يتســاوى فيهــا زمــن   
ــراوي  ــك ألن ال ــة؛ وذل ــن احلكاي ــع زم ــاب م اخلط
ــداث  ــن األح ــع م ــا يق ــهد م ــالل املش ــن خ ــل م ينق
اآلنيــة "عــىل غــرار النقــل احلــي ملقابلــة يف كــرة القــدم 
بواســطة شــاهد عيــان" )القــايض وآخــرون،2010م: 
394(،ومثالــه مــا ورد يف روايــة )بنــات الريــاض( 
الفكــرة  "جاءهتــا  تقــول:  الصانع،حيــث  لرجــاء 
العبقرية،طرقــت بــاب غرفــة العمليات،وطلبــت رؤيــة 
ــة هناء،معلمــة الكيمياء،جــاءت  ــة أبل معلمتهــا املفضل
أبلــة هنــاء مرحبــة هبــذه الزيــارة املفاجئة،وبجــرأة 
رشحــت مليــس موقفهــا الصعب..")الصانــع،2007م: 
47(،فهــي هنــا تنقــل مشــهدًا بحذافــريه كــام هــو دون 

ــان. ــادة،أو نقص زي

:)order( ثانيا - الرتتيب
وهــو عنــد )جينيــت( "مقارنــة نظــام ترتيــب   
ــة يف اخلطــاب الــردي،  األحــداث،أو املقاطــع الزمني
بنظــام تتابــع هــذه األحــداث،أو املقاطــع الزمنيــة 
47(،ويميــز  القصة")جينيــت،1997م:  يف  نفســها 
ــن  ــن م ــن نوع ــت( ب ــن )تودوروف(،و)جيني كل م
االسرتجاع،واالســتباق  مهــا:  الزمنــي  الرتتيــب 
ويمكــن  )طودوروف،وجينيــت،1990م،1997م( 
ــة الرســائلية النســائية الســعودية  تطبيقهــام عــىل الرواي

عــىل النحــو اآليت:

:)analepsis or retrospection( 1 - االسرتجاع
ــق  ــٍر الح ــه "كل ذك ــرتجاع بأن ــت( االس ــّرف )جيني ع
حلــدث ســابق للنقطــة التــي نحــن فيهــا مــن القصــة" 
)جينيــت،1997م: 51(،واختزلــه )تــودوروف( بأنــه 
العــود إىل الــوراء )طودوروف،1990م(،وقــد قّســمه 
بحســب النقطــة التــي تنطلــق منهــا األحــداث إىل ثالثة 
أشــكال: داخيل،يبــدأ مــن منطلــق الروايــة فيحيــل عىل 
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بدايــة احلكايــة وال يتعداها،وخارجي،تظــل ســعته 
ــن  ــون م ــط يتك ــة األوىل،وخمتل ــعة احلكاي ــارج س خ
ــعتها  ــة س ــة األوىل،ونقط ــة احلكاي ــابقة لبداي ــة س نقط

ــودوروف،1990: 49(. ــا )ط ــة هل الحق
فمــن ذلــك مــا جــاء يف هــذا النــص مــن روايــة )الباب 
ــا  ــدأ صباح ــول: "أب ــث تق ــري العيل،حي ــارف( لعب الط
ــا  ــأل م ــا عنك،أم ــر وحديثه ــن هاج ــي ع ــر ببحث آخ
تتســع لــه الــروح منــك أكثر،وأعــود ألرعــاك داخــيل 
ــذه  ــي ه ــيل،2012م: 51(،فف ــد يوم..")الع ــًا بع يوم
النصــوص اســرتجاعات خمتلفــة ومتنوعة،داخليــة،وخ

ارجية،مفتوحة،ومغلقة،وخمتلطــة.

:)prolepsis or anticipation( 2 - االستباق
إىل  تتجــه  رسديــة  زمنيــة  "مفارقــة  وهــو   
األمــام بعكــس االســرتجاع. واالســتباق تصويــر 
فيــام  مفصــاًل  ســيأيت  رسدي  حلــدث  مســتقبيل 
بعــد،إذ يقــوم الــراوي باســتباق احلــدث الرئيــي 
لآليت،وتومــئ  متهــد  أوليــة  بأحــداث  الــرد  يف 
يمكــن حدوثــه"  مــا  بالتنبؤ،واســترشاف  للقــارئ 
211(،واالســتباقات  )القــراوي،2004م: 
الثغــرة  يســد  )متهيــدي(  تكميــيل  أنواع،فبعضهــا 
يضاعــف  )إعــالين(  تكــراري  الالحقة،وبعضهــا 
 ،)80  -  79 )جينيــت،1997م:  آتيــًا  رسدًا  مقّدمــا 
كــام ينظــر بعــض الباحثــن إىل تلــك االســتباقات 
نظــرة أخرى،فيقســموهنا مــن حيــث وقوعهــا إىل: 

)يقطــن،2005م(. متحققــة  متحققة،وغــري 
الروايــة  يف  التكميــيل  االســتباق  عــن  بحثنــا  وإذا 
يف  نجــده  الســعودية،فإننا  النســائية  الرســائلية 
غــري نص،فمــن ذلــك مــا جــاء يف روايــة )بنــات 
"مليــس يف ســنتها  الريــاض( حيــث تقــول مثــاًل: 
دكتــورة  قريــب  عــام  الثالثة،وســتصبح  اجلامعيــة 
االســتباق  196(،ومــن  )الصانــع،2007م:   "..
ــا  ــث وجدن ــة ذاهتا،حي ــاء يف الرواي ــا ج ــراري م التك

ــوف  ــدة اآلن؟ س ــا الفائ ــن م ــص: "لك ــذا الن ــا ه فيه
تســافر ميشــيل وقــد ال تعود،وســتخر مليــس إىل 
ــرف  ــي مل تع ــا والت ــرب إىل قلبه ــا األق ــد صديقته األب
قيمتهــا إال بعــد فــوات األوان" )الصانــع،2007م: 

. )2 1 0
واالســتباقات  االســرتجاعات  تتداخــل  وقــد 
بأنواعها،كــام يف هــذا النــص مثــاًل مــن روايــة )البــاب 
ــد  ــرًا بع ــوات مبك ــاء املدع ــادر النس ــارف(: "تغ الط
ــت  ــي أصبح ــة( الت ــع )دول ــاء،وأنزوي م ــاول العش تن
يف شــهور محلهــا األخرية،نضحــك ونحــن نتذكــر 
أيــام طفولتنــا وتكهناتنــا ملســتقبل حممــد وزجتــه 
التــي ال نعلــم هــل ســتكون الوحيــدة أم ســيتبعها 
ــص  ــذا الن ــي ه ــيل،2012م: 72(،فف أخريات؟")الع
ــام طفولتنا(،واســتباق )ســتكون  اســرتجاع )نتذكــر أي

- ســيتبعها(.

:)frequency( ثالثا - التواتر
وهــو كــام يــراه )جينيــت(: "مظهــر مــن املظاهــر 
الردية")جينيــت،1997م:  للزمنيــة  األساســية 
129( ومعيــار ذلــك التواتر،وضابطــه عنــده أنــه 
ــوع  ــىل الوق ــادر ع ــداث بق ــن األح ــدث م ــس ح "لي
فحســب،بل يمكنــه أيضــا أن يقــع مــرة أخــرى،أو أن 
ــه  ــن تلمس ــت،1997م: 129(،ويمك ــرر" )جيني يتك
تطبيقــًا عــىل الروايــة الرســائلية النســائية الســعودية يف 

ــة: ــور اآلتي الص
 أن يــروَي اخلطــاُب مــرة واحــدة مــا وقــع يف . 1

singulat-  احلكايــة مــرة واحدة )الــرد اإلفــرادي
if(،بمعنــى أن احلــدث وقــع مــرة واحدة،ورســمه 

اخلطــاب مــرة واحــدة أيضًا،وأمثــال هــذا النمــط 
كثرية،فمــن ذلــك مــا جــاء يف روايــة )طــوق 
"طــّوح  تقــول:  عامل،حيــث  لرجــاء  احلــامم( 
ــم  ــع اس ــالة بعيدًا،دف ــك الرس ــارص بتل ــق ن املحق
)عــامل،2012م:  للمركــز.."  أقــرب  عائشــة 
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ــع يف  ــا وق ــرة واحدة،م ــروي م ــاب ي 47(،فاخلط
ــدة. ــرة واح ــة م احلكاي

 أن يــروَي اخلطــاُب مــرات عديــدة مــا وقــع . 2
يف احلكايــة مــرات عديــدة )الــرد اإلفــرادي 
مــن  أكثــر  تكــرر  احلــدث  أن  singulatif(،أي 

مــن  أكثــر  كذلــك  اخلطــاب  يف  مــرة،وروي 
ــاًل  ــا مث ــن بينه ــط كثرية،فم ــذا النم ــة ه مرة،وأمثل
هــذا النــص مــن الروايــة ذاهتــا: "أقبــل عــىل بيتــي 
ــن  ــث ع ــق )...( أبح ــا الضي ــن زقاقن ــّزة م ــا ع ي
إشــارتنا املتفــق عليهــا )...( هــذا مــا دقتــه الكلمــة 
يف قلبي،وانتصــب هلــا جســدي،ومهام رشح أســتاذ 
ــث  ــت يف بح ــا زل ــزين )...( م ــتظل تغم ــه س الفق
ــي  ــيئًا لتعن ــول ش ــي تق ــامت الت ــك الكل ــن تل ع
شــيئًا آخــر..." )عــامل،2012م: 24(،فاألحــداث 
بشــكل  رويــت  متنوعة،ومتكررة،وقــد  هنــا 
متكرر،ونّصــت الكاتبــة عــىل ذلــك رصاحــة حتــى 

ــث(. ــة )البح ــرار كلم يف تك
أن يــروَي اخلطــاُب مــرات عديــدة مــا وقــع . 3

الــرد  )تكــرار  واحــدة  مــرة  احلكايــة  يف 
ــر  ــرر أكث ــد تك ــدث الواح repetitif(،أي أن احل

ــط  ــذا النم ــامذج ه ــن ن ــرة يف اخلطاب،وم ــن م م
مــا جــاء يف روايــة )اغتيــال صحافيــة( لفاطمــة آل 
عمرو،حيــث تقــول: "تتواصــل معــه مــن خــالل 
املاســينجر،وكتبت لــه: ارتكــب اجلــاين نفــس 
األســلوب،وأعتقد أن هنــاك أمــرًا مــا جعلــه يقتــل 
الصحافية،وكــام قلــِت بنفــس األسلوب،والســؤال 
ــه  ــىل وج ــرة ع ــل زه ــه،ملاذا قت ــرح نفس ــذي يط ال
اخلصــوص؟ يف الوقــت الــذي ال متلــك أي يشء" 
النــص  هــذا  93(،ففــي  عمــرو،2013م:  )آل 
تكــّرر حــدث االرتــكاب بنفــس األســلوب أكثــر 
ــلوب -  ــس األس ــاين نف ــب اجل ــرة )ارتك ــن م م
ــد  ــام يوج ــلوب...( ك ــس األس ــِت بنف ــام قل وك
ــن  ــرار االرتكاب،ولك ــاب تك ــس اخلط ــن نف ضم

بشــكل مرادف،وهــو )القتــل( )وأعتقــد أن هنــاك 
ــل  ــاذا قت ــة – مل ــل الصحافي ــه يقت ــا جعل ــرًا م أم

ــوص ؟!..(. ــه اخلص ــىل وج ــرة ع زه
 أن يــروَي اخلطــاُب مــرة واحــدة مــا وقــع يف . 4

iterat- ــرار احلــدث  ــدة )تك ــرات عدي ــة م  احلكاي
ــدة  ــرة واح ــع م ــذي يق ــدث ال ــى أن احل if(،بمعن

اليــوم  الزمــن،يف  مــع  اخلطــاب  يكــرره  ربــام 
ــو  ــنة،أو نح ــهر،أو الس ــبوع،أو الش ــاًل،أو األس مث
ذلك،وهــذا أيضــًا أمثلتــه كثــرية فمــن ذلــك مثــاًل 
هــذا النــص مــن روايــة )مشــاعر آيفونيــة( لبدريــة 
تشــتت  وأفــكار  شــتى  "مواضيــع  البليطيــح: 
الفكر،وكلهــا تصــب بمصــب واحد،زوجــك 
حياتــك  بجذبه،وإنعــاش  عاملك،تفننــي  هــو 
ــذا  ــرة هب ــن خ ــم أو لدهي ــن لدهي ــارب مم معه،جت
 )...( بفضــول  املــكان  اقتحمــوا  املجال،وممــن 
توقفــت لرهة،لــو أصابنــي املمــل بســبب تقلباتــه 
النفســية واملزاجيــة كيــف ســيكون احلــال..." 
هــذا  يف  67(،ويتضــح  )البليطيــح،2012م: 
ــع  ــا يق ــدة م ــرة واح ــورد م ــاب ي ــص أن اخلط الن
مــرات عديــدة )وأفــكار تشــتت الفكــر - وكلهــا 
ــم  ــن لدهي ــارب مم ــد - جت ــب واح ــب بمص تص
ــه  ــبب تقلبات ــال - بس ــذا املج ــرة هب ــن خ أو لدهي

ــة(. ــية واملزاجي النفس
ويعــد الــرد املــدرج الــذي يتداخــل زمنــه مــع زمــن 
احلكايــة )القــايض وآخــرون،2010م( أنموذجــًا هلــذا 
النمــط الزمني،وأكثــر مــا يكــون يف الروايــة الرتســلية؛ 
ــرًا يف  ــيطًا للقصة،وعن ــالة وس ــون الرس ــث تك "حي
ــوم  ــه يف الي ــدث ل ــا ح ــل م ــروي املرتس ــد ي احلبكة،فق
ــور  ــم يص ــالة )رسد الحق(،ث ــه الرس ــب في ــذي يكت ال
ــك  ــدث يف ذل ــا ح ــالة مم ــة الرس ــة كتاب ــه يف حلظ موقف
اليــوم )رسد متزامن(،ثــم قــد خيــر املرســل إليــه عــن 
ــد  ــابق(،وقد ع ــتقبلية )رسد س ــاريعه املس ــض مش بع
)جونــات( الــرد املتداخــل أشــد أنــامط الــرد تعقيدًا 
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بســبب تعــدد املقامــات فيه،مثلــام هــو الشــأن يف الرواية 
املرتاســلن")جينيت،1997م:  املتعــددة  الرتســلية 
234(،ويمكــن رصــد هــذا النمــوذج كامــاًل يف كثــري 
ــي  ــعودية الت ــائية الس ــائلية النس ــات الرس ــن الرواي م
اســتعرضناها،ولعل مــن أقرهبــا شــاهدًا،ودلياًل روايــة 
ــي  ــائل الت ــة( )البليطيح،2012م(،فالرس ــى الرغب )أنث
ــرد  ــىل )ال ــد ع ــا تعتم ــارة إىل أمه ــا س ــت تبعثه كان
ــن  ــلية ب ــة الرتس ــذه الرواي ــب ه ــث تتقل املدرج(،حي
األنــامط الزمنيــة الثالثــة: الالحق،والســابق،واملتزامن.   
إن أمهيــة الزمــن يف اخلطــاب الروائــي تثبــت لنــا 
ــة  ــة الرواي ــق املوصلــة إىل أدبي ــه طريقــة مــن الطرائ بأن
الرســائلية بوجــه عام،والنســائية بشــكل خاص،ولعــل 
هــذا التالعــب الزمنــي كان هاجســًا يشــغل اإلنشــائين 
يف دراســاهتم للزمــن؛ لذلــك ختــم )تــودوروف( 
طروحاتــه النقديــة لزمــن الــرد قائــال: "ونكتفــي فقط 
بالقــول أننــا نمــّس هنا مشــكلة الداللــة اجلامليــة ألبعاد 
العمــل األديب" )تــودوروف وآخــرون،1992م: 58(.

املطلــب الثالــث - شــعرية احلــوار يف الروايــة الرســائلية 
ــعودية: النسائية الس

ــة  ــادة قولي ــه م ــام بصفت ــاه الع ــوار يف معن ــِرف احل ُع
ــم  ــن يف مرحياهت ــد اليوناني ــة عن ــور القديم يف العص
باملعنــى  حــوارًا  يكــن  مل  املختلفــة،وإن  الشــعرية 
املعروف،وإنــام كان أفــكارًا يراهــا الشــاعر،ويعر عنهــا 
ــومة،2009م:  ــخصيات )قس ــندها إىل الش ــوال يس بأق
19(،فاحلــوار أداة قصصيــة متمثلــة يف نقــل األقوال،أو 
ــة  ــًا مبارشًا،كاملحادث حكايتها،وقــد يكــون نقــاًل حقيقي
ــن  ــارش ع ــري مب ــق غ ــون بطري ــخصن،وقد يك ــن ش ب
طريــق حكايــة األعامل،كــام قــد نجــده يف حكايــة 
ــل ــاليب خمت ــه يف أس ــد نلحظ ــامت واألحوال،وق الس
فة،كاحلديث،واحلوار،واملحاورة،والنقاش،ونحوهــا 

)قســومة،2009م(.
ــل  ــاليب القص،مث ــم أس ــن أه ــلوب م ــوار أس إن احل

ــري  ــإن منظ ــة ف ــذه األمهي ــم ه الوصف،والرد،ورغ
الرديــات مل خيّصــوه بدراســات نظريــة معمقة،ويعــد 
ــوات  ــدد األص ــن تع ــم مواط ــن أه ــًا م ــوار موطن احل
متعــددة  بوظائــف  الردي،وينهــض  النــص  يف 

مالمــح كاإلهيام،والوصف،واإلخبار،ورســم 
ــهام يف  ــة القصصية،واإلس ــخصيات،ودفع احلرك  الش
بنــاء احلكاية،بالتمهيــد ألحداثهــا،أو باالرتــداد إىل مــا 

ــرون،2010م(.  ــايض وآخ ــا )الق ــى منه م
ــا  ــار عليه ــي س ــتويات الت ــم املس ــد أه ــن رص ويمك
احلــوار يف الروايــة الرســائلية النســائية الســعودية عــىل 

ــو اآليت: النح

1 - احلوار املبارش: 
"حرفيــا  منقــوالً:  الــكالم  فيــه  يكــون  مــا  وهــو 
بصيغــة املتكلم،يــأيت غالبــًا بعــد فعــل القــول،أو 
بنقطتن،وموضوعــًا  مســبوقًا  معناه،ويكــون  يف  مــا 
)زيتــوين،2002م:  مزدوجــن"  قوســن  بــن 
هلــذا  تعريفــه  يف  )تــودوروف(  وأشــار   )91
األســلوب  بأنــه:  احلــوار  مــن  املبــارش  اللــون 
ــالت  ــة تعدي ــه أي ــاب في ــىل اخلط ــرأ ع ــذي ال يط ال
ــة(  ــى الرغب ــة )أنث ــي رواي )طودوروف،1990م(،فف
ــن  ــوار مبارش،فم ــن ح ــئ ع ــرية تنب ــًا كث ــد نصوص نج
ــا  ــة األوىل كَتَبته ــص: "الصفح ــذا الن ــاًل ه ــك مث ذل
بلــوٍن ورديٍّ غامــق: هــا أنــا ذا يــا نبــض أحريف،أكتــب 
قصتــي  لــك  نفي،ســأكتب  عاهــدت  كــام  لــك 
.)13 تفاصيلها...")البليطيــح،2012م:  بكامــل 
فاحلــوار هنــا يصــدر مــن صــوت واحد،هــو   
صــوت الشــخصية ذاهتا،فلــم يعــد احلــوار منبعثــًا مــن 
الشــخصية األوىل،الشــخصية الســاردة،وإنام انتقــل إلينا 
ــًا  ــاًل حقيقي ــه نق ــذي نقل ــارد ال ــطة الس ــارشة بواس مب
حرفيًا،ويلحــظ بــأن الرســائل تســهم يف إضفــاء الصبغة 
املبــارشة عــىل احلــوار؛ هلــذا يشــري )تــودوروف( إىل أن 
الروايــات املؤلفــة مــن الرســائل ال ختــرج عــن احلــوار 
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ــا  ــرف مثله ــرية ال تع ــات اخلط ــة العالق املبارش،"فراوي
مثــل )الدرامــا( ســوى األســلوب املبارش،عــىل اعتبــار 
أن الــرد يف هــذه الروايــة مكــون بأمتــه بواســطة 

الرســائل" )طــودوروف،1990م: 62(.

2 - احلوار غري املبارش: 
وهــو الــذي يكــون احلــوار فيــه منقــوالً بصيغــة 
الغائب،ويــأيت بعــد فعــل القــول،أو مــا يف حكمــه،وال 
يكــون مســبوقًا بعالمــات تنصيص،وهــو خطــاب 
ــخصية  ــل كالم الش ــراوي ال ينق ــارش؛ ألن ال ــري مب غ
بحروفه،بــل ينقلــه بمعنــاه؛ وألجــل ذلــك فهــو يفتقــر 
ــام  ــاب املبارش،ك ــا اخلط ــي يملكه ــري الت ــوة التعب إىل ق
أنــه يعجــز عــن إيصــال االنفعــاالت الشــخصية،وعن 

ــاب.   ــة اخلط ــة يف لغ ــة التعبريي ــة الوظيف خدم
ــّده  ــوار س ــن احل ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يمي إن مم  
ــياق  ــا الس ــد يقتضيه ــي ق ــوات الت ــًا - للفج - أحيان
ــو  ــا ول ــرف عليه ــة إىل التع ــي بحاج ــون املتلق أو يك
ــة  ــراه يف هــذا النــص مــن رواي ــا ن يســريًا،عىل نحــو م
"جتلــس  العيل،تقــول:  لعبــري  الطــارف(  )البــاب 
ــدأ يف  ــا إن أب ــرأ وم ــام أق ــألني ع ــواري كعادهتا،تس بج
ــرى  ــا،أو باألح ــي بأحاديثه ــى تقاطعن ــا حتي إخباره
مــا نقلتــه هلــا رقيــة مــن أخبــار األقــارب واجلــريان،يف 
احلقيقــة مل تكــن غالبــًا تســتمع يل،بــل هتــدف يف 
ــث  ــن أحادي ــا م ــا لدهي ــرغ م ــوار أن تف ــة كل ح بداي
تقدمهــا  مــع  املــرأة  أن  فهمــت  وحســب،وهكذا 
بالعمــر ال تطيــق احتــامل بقــاء الــكالم داخلهــا كثــريًا" 

 .)53 )العــيل،2012م: 
ففــي هــذا النــص نجــد احلوار ينســاق بشــكل   
غــري مبارش،فلــم ينقــل نقــاًل حرفيًا،وإنــام ورد يف خضم 
ــذا  ــارد،وكأنه هب ــا الس ــدث عنه ــة يتح ــص بطريق الن
احلــوار غــري املبــارش يقــوم بســّد ذلــك الفــراغ الــذي 
ينشــده املتطلــع إىل مضمــون هــذه الرســالة،وهذه 
ــا  ــت إليه ــري املبارش،لف ــوار غ ــزات احل ــن ممي ــزة م مي

ــلوب  ــال: "إن األس ــا ق ــن عندم ــاد الغربي ــض النق بع
غــري املبــارش حيــاول أن يمــأل الثغــرات داخــل النحــو" 

)تــودوروف وآخــرون،1992م: 61(.

3 - احلوار املزجي: 
حواريــن:  بــن  خمتلطــًا  يكــون  مــا  بــه  ونعنــي 
النقــاد  بعــض  عليــه  مبارش،ويطلــق  مبارش،وغــري 
ــه خطــاب  ــز بأن ــارش احلر(،ويتمي )األســلوب غــري املب
منقــول ال يســبقه فعــل القــول،وال يســبقه قوســان،وال 
ــري  ــارش ضم ــاب املب ــن اخلط ــِذف م ــو حي نقطتان،فه
الزمــان  )أنا،أنت(،وعالمــات  املتكلــم واملخاطــب 
ــم  ــه ال تتكل ــخصية في ــا،اآلن(؛ ألن الش ــكان )هن وامل
ــري  ــة: غ ــا كلم ــن هن ــراوي )م ــان ال ــاهنا،بل بلس بلس
ــخصية  ــا كالم الش ــّدم لن ــراوي ال يق ــام أن ال مبارش(،ك
ــن  ــة )م ــارش التقليدي ــري املب ــاب غ ــة اخلط ــق صيغ وف

هنــا كلمــة: حــر( )زيتــوين،2002م(.
ــن  ــواري م ــه احل ــوع بلون ــذا الن ــز ه ــد متي وق  
خــالل تعــدد األصوات،كــام متيــز بلونــه الشــعري مــن 
ــي  ــا؛ فف ــوات وتفاعله ــل األص ــالل ذاتيته،وتداخ خ
روايــة )طــوق احلــامم( لرجــاء عامل،نلمــح هــذا النــص 
ــا  ــز معزوفته ــا وحتف ــكًا لتصدمه ــا ضاح ــاًل: "قلته مث
الراقصة،طــوال الوقــت كنــت متــارس ذلــك الطقــس 
ــك أن:  ــُت ل ــن قل ــّدق ح ــة مل تص ــذ البداي كنكتة،من
 "... شــاهدين  بحضــور  وإجيــاب  قبــول  الــزواج 
)عــامل،2012م: 91(؛ وهلــذا يشــري )جــريار جينيــت( 
بــأن هــذا اخللــط مــن ســامت هــذا احلوار،حيــث 
"يالحــظ الفــرق فيــه مــن خــالل غيــاب الفعــل 
ــو أوالً  ــط مزدوج،فه ــؤدي إىل خل ــًا ي ــي غياب الترحي
خلــط بــن خطــاب مــّرح به،وخطــاب داخيل،وهــو 
بعــد ذلك خلط بــن خطاب الشــخصية املــرح هبا،أو 
الداخلية،وخطــاب الســارد")جينيت،1997م: 186(.

4 - احلوار اآلين: 
ــة  ــات قولي ــة دون معلن ــالة عارض ــأيت الرس ــو أن ت وه
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تســتهلها،فيكون احلــوار حّرًا،وغــري مبــارش يف آن،عــىل 
غــرار مــا ورد يف هــذا النــص مــن روايــة )ســرت( لرجاء 
ــان  ــا لرأس،تدبج ــام رأس ــار عليه ــى النه ــامل: "وم ع
أو  مســتكينة  عبــارة  كل  تؤججــه  بمــرح  الطلــب 
ــأ  ــب وأجل ــل بندر،أكت ــي الفاض ك )عم ــرة،أو رَشَ ماك
ــع  ــد أزري..( وم ــف ليش ــذي وق ــد ال ــل الوحي للرج
ــابت  ــام انس ــف ترقبان،بين ــىل اهلات ــا ع ــروب وقفت الغ
الورقــة بخطهــا البديــع.." )عــامل،2007م: 198 - 

 .)199
ففــي هــذا النــص يتجــىّل احلــوار بشــكل   
ــل  ــر دون فع ــذ يظه ــه أخ ــرًا إىل أن ــارش؛ نظ ــري مب غ
والصيــغ  الضامئــر  وجــود  إىل  ناقل،إضافــة  قــويل 
ــايل  ــت واحل ــردي املؤق ــل ال ــع الفع ــاز م ــي تنح الت
ــه  ــا بأن ــوار هن ــف احل ــام يوص )تدبجان(،و)ترقبان(،ك
ــل  ــار يسرتس ــائيل املعرتض،ص ــص الرس ــر؛ ألن الن ح
ــا  ــق هب ــي تنط ــة الت ــامت الذاتي ــّبع بالس يف النص،ويتش

الشــخصية. 

5 - احلوار املروي: 
وهــو الــذي تنقــل فيــه الروائيــة حــوارًا يتضمــن 
نصــًا رســائليًا بطريقــة مرويــة،أو مرودة،ويطلــق 
مصطلــح  اللــون  هــذا  مثــل  عــىل  )تــودوروف( 

اإلنجــازي(  االنعــكايس،أو  )املنطــوق 
)تــودوروف،1996م: 22(،أي احلديــث عــن وصــف 
ــاه يف  ــا رأين ــك م ــن ذل ــا دون إيراد،فم ــالة ذاهت الرس
روايــة )مشــاعر آيفونيــة( لبدريــة البليطيح،حيــث ورد 
ــرتوين  ــا اإللك ــح بريده ــاًل: "تفت ــص مث ــذا الن ــا ه فيه
جمددًا،وصلــت الرســائل للمئة،فمنــذ فــرتة مل يتــم 
فتحه،وصلهــا رابــط موضوعهــا لرتاجــع الــردود عليــه 
ــل  ــا للتواص ــدي يدعوه ــوان بري ــاًل بعن باملنتدى،مذي
ــا  ــرد جاءهت ــا لل ــذي دفعه ــا ال ــد فضوهل لألمهية،وبع
الطامــة الكرى،يدعوهــا ملــك املشــاعر لتحتــوي 
ــاري  ــر اجل ــا النه ــس هب ــه التم ــى؛ ألن ــاعره العطش مش

الــذي سيســقيه بــال نضــوب..." )البليطيــح،2012م: 
.)83

بشــكل  الكاتبــة  تعرضــه  حــوار  النــص  ففــي 
دون  للرســالة  تعــرض  مروي،ومرود،حيــث 
اإلتيــان  األصــيل،ودون  نصهــا  عــن  اإلفصــاح 
بمعلنــات قولية،بــل انعكــس أثــر الرســالة - بحســب 
ــن  ــف ع ــكل خمتل ــزت بش ــودورف - وأنج ــمية ت تس

احلقيقــي. نصهــا 

6 - احلوار الدرامي: 
ونعنــي بــه اســتعراض بعــض املشــاهد،واملواقف،واأل
وصاف،وامللفوظات،وهــو لــون حــواري يميــز الرواية 
حيــث "يتجىل فيه أساســًا تعدد األصوات،واملســتويات 
ــة  ــة لغلب ــه نتيج ــة في ــة الكثاف ــع درج اللغوية،وترتف
35(،وهــي  )فضــل،1995م:  واحلواريــة"  التوتــر 
حواريــة  عــن  بالرواية،ختتلــف  خاصــة  حواريــة 
املــرح؛ حواريــة مرتبطــة بالوصــف الــذي هــو 
"نشــاط فنــي يمّثــل باللغــة األشــياء واألشــخاص،واأل
ــك  ــن ذل ــايض وآخرون،472(،فم مكنة،وغريها")الق
ــة  ــوت( لقامش ــى العنكب ــة )أنث ــاء يف رواي ــا ج ــاًل م مث
العليان،حيــث نجــد هــذا النــص: "كان إهــداًء بخــط 
ــن  ــرة: "ح ــاعرية مع ــا ش ــرية لكنه ــارة صغ اليد،عب
الظــالم  الغيوم،وحيــل  الشــمس،وتتكثف  تغيــب 
فانظــري إىل فــوق،إىل الســامء،دعاء وابتهال،تســقط 
نقطــة ثــم ينهمــر املطــر بغــزارة لتتبــدد الغيوم،وتــرشق 
الشــمس،هكذا هي احلياة.." )العليــان،2010م: 40(.
ففــي العبــارات التاليــة: )حن تغيب الشــمس   
ــري إىل  ــالم - فانظ ــل الظ ــوم - وحي ــف الغي - وتتكث
ــر  ــر املط ــم ينهم ــة ث ــقط نقط ــامء - تس ــوق،إىل الس ف
بغــزارة لتتبــدد الغيــوم - وتــرشق الشــمس(،ففي 
كاتــب  بــن  دراميــًا  احلــوار  نجــد  النــص  هــذا 
الرســالة بخــط اليد،وتلــك األوصــاف الشــاعرية 
ــا ينبعــث مــن أوصــاف ودالالت  املتنوعة،فاحلــوار هن
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متعددة،وهــي أوصــاف تشــّكل مظهــرًا درامّيًا،وجتعــل 
ــل  ــا نتخي ــرى م ــا ن ــحًا بالدرامية،وكأنن ــوار متوش احل
احلقيقي،واســتجابة  التمثيــل  ال  للقــص  اســتجابة 
لــرد احلدث،وليــس احلــدث نفســه )متيــم،2003م: 
18(،وهــو مــا يثبــت بــأن الرســالة متــد الروايــة 
ســيام  حواراهتــا،ال  خــالل  مــن  الدراميــة  هبــذه 
شــكاًل  ليســت  "الروايــة  أن  باالعتبــار  أخذنــا  إذا 
ــي  ــكل درام ــا ش ــل إهن ــات درامية،ب ــًا ذا حلظ قصصي
.)108 )داوســن،1989م:  قصــي"  إطــار  يف 
لقــد متّيــزت الروايــة الرســائلية النســائية   
ــائل  ــهمت الرس ــد أس ــوار املتفاعل،وق ــعودية باحل الس
يف جعــل احلــوار أكثــر تنوعًا،وتوّزعــًا،وكان مــن مجلــة 
مــا أضفــاه احلــوار عــىل الروايــة أن تباينــت األصوات، 
وتعــدد امللفوظات،وأخــذ الــرد يمتد،والوصــف 
ــن،وكل  ــر تتباي ــات النظ ــتد،والزمن يتقلب،ووجه يش
ــن  ــة م ــة متفاعل ــة خطابي ــوار ذا بني ــل احل ــك جيع ذل
ــة )احلــوار نفســه(،وخارجية )عنــارص  جهتــن: داخلي

ــرى(. ــاب األخ ــاء اخلط بن

خامتة
ســعت الدراســة إىل إعطــاء منظــور عام،وتصــور 
شــامل لوجــود )روايــة رســائلية نســائية ســعودية( يف 
األدب العــريب احلديث،فكشــفت الغطــاء أوالً عــن 
اجلــذور األوىل للروايــة الرســائلية العربية،وامتداداهتــا 
الغربية،وموقــع الروايــة الرســائلية الســعودية منها،ثــم 
أبانــت عــن حضــور هــذا اللــون الروائــي يف اإلبــداع 
ــز عــىل  النســائي عمومًا،كــام حاولــت الدراســة الرتكي
بنيــة اخلطــاب يف الرواية الرســائلية النســائية الســعودية 
ــه  ــعريتها،وهلذا تناولت ــف ش ــرز يف كش ــا األب بوصفه
ــا  ــث وضوحها،وأمهيته ــا،رأى البح ــالث زواي ــن ث م
ــب  ــق باجلان ــا تتعل ــذه الزواي ــارة؛ ه ــامذج املخت يف الن
اجلــاميل للخطــاب، وأثــره األديب، وهــي: شــعرية 
ــم  ــن بتنوعاته،ث ــعرية الزم ــم ش ــف بتموجاته،ث الوص

ــة،فقائمة  ــة الدراس ــم خامت ــوار بتفاعالته،ث ــعرية احل ش
ــا. ــم مصادرها،ومراجعه بأه

وقــد خلصــت الدراســة إىل مجلــة مــن النتائــج يمكــن 
إمجــال أمههــا فيــام يــأيت:

التعريــف بالروايــة الرســائلية العربية،وإثبــات 	 
الغريب،والكشــف  النــوع  مقابــل  وجودهــا 
ــا  ــة،وبعض حتوالهت ــا املؤسس ــم نامذجه ــن أه ع

اجلديــدة.
الرســائلية 	  للروايــة  املؤثــر  احلضــور  رصــد 

ــة  ــدة يف مرحل ــة الرائ ــامذج العربي ــعودية يف الن الس
البواكــري.

ــة 	  ــائية العربي ــائلية النس ــة الرس ــرتاف بالرواي االع
ــائية  ــائلية النس ــة الرس ــوالً إىل الرواي عمومًا،وص
ــار  ــن آث ــاًم م ــرًا مه ــّكل أث ــا تش ــعودية بوصفه الس
تقويــة اجلنــس الروائــي الفرعــي اجلديد،ومنافســته 

ــرى. ــة األخ ــة الفرعي ــاس الروائي لألجن
ــائلية 	  ــة الرس ــن الرواي ــدة م ــوان جدي ــاف أل اكتش

النســائية الســعودية يف عالقاهتــا ، واســتعامالهتا 
 ، الورقيــة   الرســائلية  كالروايــة   ، الرســائلية 
والعجائبيــة،   ، والتارخييــة   ، واإللكرتونيــة 
والشــعبية  ،  واالجتامعيــة ،  والســريية،  وغريهــا.

اســتظهار أدبيــة اخلطــاب الروائــي يف الروايــة 	 
خــالل   مــن  الســعودية  النســائية  الرســائلية 
 ، والوصفيــة   ، الزمنيــة  اخلطابيــة  املقومــات 

واحلواريــة.
ــات  ــض املوضوع ــويص ببع ــة أن ت ــد رأت الدراس وق
ــدرس  ــا بال ــه هلا،وإثارهت ــي التنب ــي ينبغ ــن الت والعناوي
هــذا  يف  والنقــاد  الباحثــن  قبــل  والتحليل،مــن 

ــأيت: ــا ي ــا م ــأن،ونذكر منه الش
دراســة . 1 العربيــة  الرســائلية  الروايــة  دراســة 

تنظريية،تــؤرخ هلا،وتقيــم عالقــة بينهــا وبــن 
قدياًم،وحديثــًا. الغربيــة  الرســائلية  الروايــة 

العربيــة . 2 النســائية  الرســائلية  الروايــة  دراســة 
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أطوارها،وحتوالهتــا. عــن  عمومًا،والبحــث 
ــن . 3 ــي م ــد إقليم ــرى ذات بع ــوان أخ ــة بأل العناي

الروايــات الرســائلية النســائية،كالرواية الرســائلية 
ــودانية،أو  ــة،أو الس ــة،أو املري ــائية اخلليجي النس

ــة. ــار العربي ــار واألمص ــن األقط ــك م ــو ذل نح
الرقميــة . 4 اإللكرتونيــة،أو  الرســائلية  الروايــة 

بحاجــة إىل إفرادهــا بالــدرس،و التحليل،والتنظــري
،والتطبيق،وبخاصــة يف ظــل االنفتــاح عــىل األدب 
ــريب،أم  ــتوى الع ــىل املس ــت ع ــواء أكان الرقمي،س
السعودي،وســواء أكانــت عــىل املســتوى النســائي 

ــعودي. ــريب،أم الس الع
االهتــامم ببنيــة احلكايــة يف الروايــة الرســائلية . 5

الســعودي  عمومًا،والنمــوذج  النســائية 
دراســة  مــن  ذلــك  يتبــع  خصوصًا،ومــا 
ذلــك  األحداث،والشــخصيات،ومقاربة 
اإلنشــائية،أو  الناحيــة  مــن  منهجيًا،ســواء 

غريهــا. الســيميائية،أو 
الرتكيــز عــىل عنــر التبيئــر يف بنيــة اخلطــاب . 6

العربيــة  النســائية  الرســائلية  الروايــة  يف 
خــاص. بشــكل  عمومًا،والســعودية 

ــة يف  ــة إضاف ــذه الدراس ــون ه ــأل اهلل أن تك ــذا ونس ه
ــًا  ــهامًا متواضع ــون إس ــا،وأن تك ــدة لطالهب باهبا،ومفي
يف خدمــة األدب العــريب،واألدب الروائــي،واألدب 
ــىل  ــاىل أعلم،وأحكم،وص ــًا،واهلل تع ــعودي عموم الس

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــىل آل ــا حممد،وع ــىل نبين اهلل ع

مصادر الدراسة ومراجعها

أوالً - املصادر: الروايات:

1. آل عمــرو، فاطمــة،)1434ه/2013م( اغتيــال 
صحافية،ط/1،بــريوت - لبنان،الــدار العربيــة للعلــوم 

ــارشون. ن

مشــاعر  )1434ه/2012م(  البليطيح،بدريــة،   .2

للنــرش  املفــردات  آيفونية،ط/1،الريــاض،دار 
والتوزيــع.

أنثــى  )2012م(  بدريــة  البليطيــح،   .3
ــع. ــرش والتوزي ــاء للن ــاض،دار املس الرغبة،ط/2،الري

4. اجلفري،عبــد اهلل عبــد الرمحــن،)1404ه/1984م( 
العربيــة  اململكــة   - حلم،ط/1،جــدة  مــن  جــزء 
ــعودي. ــريب الس ــاب الع ــعودية،النارش هتامة،الكت الس

5. الشــيخ،حنان،)2009م(بريد بريوت،ط/2،بريوت 
- لبنــان،دار اآلداب للنــرش والتوزيع.

بنــات  )2007م(  اهلل  عبــد  الصانع،رجــاء   .6
الســاقي. لبنــان،ط/7،دار   - الرياض،بــريوت 

ــوق احلامم،ط/4،الــدار  ــاء،)2012م( ط 7. عامل،رج
ــريب. ــايف الع ــز الثق ــاء - املغرب،2012م،املرك البيض

8. عامل،رجــاء،)2007( ســرت،ط/2،الدار البيضــاء - 
املغرب،املركــز الثقــايف العــريب.

ــم أو  ــد،)د.ت( إبريس ــد اهلل،حمم ــم عب ــد احللي 9. عب
ــة. ــر للطباع ــر،د.ط،دار م ــرام حائ غ

10.العــيل، عبــري، )2012م(البــاب  الطــارف ، ط/1، 
لنــدن، طــوى للثقافــة والنــرش واإلعــالم.

يف  يشء  القدوس،إحســان،)د.ت(  عبــد   .11
للطباعــة. مــر  صــدري،د.ط،دار 

أنثــى  العليان،قامشــة،)1431ه/2010م(   .12
العربيــة  اململكــة   - العنكبوت،ط/7،الدمــام 

والتوزيــع. للنــرش  الكفــاح  الســعودية،دار 

الصبابــة  يف  رســالة  الغيطاين،مجــال،)د.ت(   .13
الــرشوق. والوجد،ط/1،القاهرة،بــريوت،دار 

14. مونتســكيو،)1992م( رســائل فارســية،ترمجة: 
ســعاد  يونس،ط/2،الكويــت،دار  كــامل  أمحــد 

الصبــاح.
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ثانيًا - املراجع: الكتب والدراسات:

الفضــاء  شــعرية  كيســنر،جوزيف،)2003م(  إ.   .1
ــدار البيضــاء -  الروائي،ترمجــة: حلســن امحامة،د.ط،ال

ــرشق. ــا ال ــريوت - لبنان،أفريقي املغرب،ب

2.برنس، جريالد،)2003م( قاموس الرديات،ترمجة: 
السيد إمام،ط/1،القاهرة،مرييت للنرش واملعلومات.

3.متيم،عيل،)2003م( الرد والظاهرة الدرامية،دراسة 
يف التجليات الدرامية للرد العريب القديم،ط/1،الدار 

البيضاء - املغرب،املركز الثقايف العريب.

ب  د أل ا ) 1م 9 9 6 ( ، ن يفيتــا تز ، ف و ر و د تو .4
والداللة،ترمجــة: حممد نديــم خشــفة،د.ط،حلب،مركز 

احلضــاري. اإلنــامء 

5.تودوروف،تزفيتنان،)1996م( ميخائيلباختن: املبدأ 
صالح،ط/2،بريوت،املؤسسة  فخري  احلواري،ترمجة: 

العربية للدراسات والنرش.

ــة:  ــد النقد،ترمج ــان،)1986م( نق 6.تودوروف،تزفيت
ــورات  ــريوت - لبنان،ط/1،منش ــويدان، ب ــامي س س

ــي. ــامء القوم ــز اإلن مرك

فــن  )1442هـــ/2020م(   ، محــدان   ، 7.احلارثــي 
الرســائل يف األدب الســعودي،قراءة إنشــائية تداوليــة، 

ط/1، جدة،تكويــن للنــرش والتوزيــع.

8.جينيــت ، جــريار، )1997م( خطــاب احلكايــة ،   
بحــث يف املنهــج ، ترمجــة: حممــد معتصــم وآخــرون ، 
ــة  ــة العام ــة اهليئ ــىل للثقاف ــس األع ــر، املجل ط/2،م

ــة. ــع األمريي للمطاب

9.داوســن،س.و،)1989م( الدرامــا والدرامية،ترمجة: 
غــزوان  عنــاد  اخللييل،مراجعــة:  صــادق  جعفــر 
ــدات. ــورات عوي إسامعيل،ط/2،بريوت،باريس،منش

ــوك،)2008/9/24م(  ــري ه ــاري كل 10.دومارل،م

ــال  ــاء املج ــالت وبن ــبكة املراس ــخ ش ــة يف تاري دراس
ــالل  ــعيد ه ــة: س ــص وترمج ــراءة وتلخي األورويب،ق
الثورة،مؤسســة  ســوريا،جريدة   - الرشيفي،دمشــق 

ــرش. ــة والن ــة والطباع ــدة للصحاف الوح

11.رمضان،صالــح،)2011م( املتكلــم يف املراســالت 
الرديــة القديمة،ضمــن أعــامل نــدوة )املتكلــم يف 
الــرد العــريب القديــم( ط/1،تونــس،دار حممــد عــيل 

للنــرش.

12.زيتوين،لطيــف،)2002م( معجــم مصطلحــات 
لبنــان  لبنان،مكتبــة   - الرواية،ط/1،بــريوت  نقــد 

نــارشون،ودار النهــار للنــرش.

الشــعراء  موســوعة  13.رشبل،حنــا،)1996م( 
واألدبــاء األجانب،طرابلــس - لبنان،د.ط،جــروس 

ــرس. ب

األدب  عــروس  آن،)2010م(  اجلبــار،د.  14.عبــد 
النســائي: مــي زيادة،حياهتــا وآثارها،جملــة جامعــة 

كرياال،العــدد 1،املجلــد 1.

معجــم  )1405ه/1985م(  ســعيد،  15.علــوش، 
املصطلحــات األدبيــة املعــارصة ، ط/1،بــريوت - 

ــاين. ــاب اللبن ــان،دار الكت لبن

16.العاممي،حممد نجيب، )2010م( 
النظريــة  بــن  الــردي  النــص  يف  الوصــف 
ــيل  ــد ع ــس،دار حمم ــس - تون واإلجراء،ط/1،صفاق

. للنــرش

كتابــة  معيــض، )2013م(  17.الغامــدي، صالــح 
ــدار  ــة،ط/1، ال ــرية الذاتي ــات يف الس ــذات، دراس ال

ــريب. ــايف الع ــز الثق ــرب، املرك ــاء - املغ البيض

الشــعرية  أســاليب  18.فضل،صــالح،)1995م( 
اآلداب. املعارصة،ط/1،بــريوت،دار 

19.القســنطيني،نجوى الرياحــي،)2007م( الوصــف 
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ــة  ــة تونس،كلي ــة العربية،ط/1،تونس،جامع يف الرواي
العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة.

20.قســومة،الصادق،)2009م( احلوار،خلفياته،وآليــا
ته،وقضاياه،ط/1،تونس،مســكيلياين للنــرش والتوزيع.

يف  الزمــن  حســن،)2004م(  21.القراوي،مهــا 
العربيــة  العربية،ط/1،بريوت،املؤسســة  الروايــة 

والتوزيــع. للنــرش 

طرائــق  اإلنشــائين،)1992م(  مــن  22.جمموعــة 
مــن  جمموعــة  األديب،ترمجــة:  الــرد  حتليــل 
الباحثن،املقدمة،ط/1،الربــاط - املغرب،منشــورات 

املغرب،الربــاط. كتــاب  احتــاد 

يف  املنجــد  الباحثــن،)2002م(  مــن  23.جمموعــة 
املــرشق. لبنــان،دار   - األعالم،ط/24،بــريوت 

1 9 8 ( ، مــل كا ، س ملهند ا و ، ي جمد ، هبة و .2 4
اللغــة  يف  العربيــة  املصطلحــات  معجــم  4م( 

لبنــان. واألدب،ط/2،بريوت،مكتبــة 

اخلطــاب  حتليــل  25.يقطن،ســعيد،)2005م( 
التبئري،ط/4،الــدار   - الــرد   - الروائي،الزمــن 

العــريب. الثقــايف  البيضاء،املركــز 

ثالثًا - املراجع األجنبية:
1. pamela or virtue rewarded, samuel rich-
ardson, published by t. kinnersley, acton 
place kingsland road, stereotyped and 
printed by cock and m,cowan, 16, great 
windmill street , london 1816.  

2. clarissa or the history of a young lady, 
samuel richardson, in eight volumes, g. 
woodfall, printer, angelcourt, skinner 
street, london 1820

رومنة املصادر واملراجع
Study sources and references

1.First - Sources: Narratives:

2.Al-Amr, Fatima, )1434 AH / 2013 AD( 
Assassination of a Journalist, i / 1, Beirut - 
Lebanon, Arab House of Science Publishers.

3.Al-Balitah, Badriya, )1434 AH / 2012 
AD( Masha’ir Afonunieh, i / 1, Riyadh, 
Dar Al-Mufradat for Publishing and Dis-
tribution.

4.Al-Balitah, Badria )2012 AD( female, 
i/2, Riyadh, Dar Al-Masaa for Publishing 
and Distribution.

5.Al-Jafri, Abdullah Abd al-Rahman, 
)1404 AH / 1984 AD( Juz’ A Dream, i / 1, 
Jeddah - Saudi Arabia, Publisher Tihama, 
the Saudi Arabian book.

6.Al-Sheikh, Hanan, )2009 AD( Beirut 
Post, i/2, Beirut - Lebanon, Dar Al-Adab 
for Publishing and Distribution.

7.6. Al-Sanea, Rajaa Abdullah )2007 AD( 
Girls of Riyadh, Beirut - Lebanon, i/7, Dar 
Al-Saqi.

8.7. Alem, Raja, )2012( Tawq Al-Hamam, 
4th floor, Casablanca - Morocco, 2012, 
Arab Cultural Center.

9.8. Alem, Raja, (2007) Satre, 2nd floor, 
Casablanca - Morocco, Arab Cultural 
Center.

10.9. Abdel Halim Abdullah, Muhammad, 
)d. T.( Ebraism or Gharam confused, d. T, 
House of Egypt for printing.

11.10. Al-Ali, Abeer, )2012 AD( Al-Bab 
Al-Tarif, I/1, London, Towa for Culture, 
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Publishing and Media.

12.11. Abdel Quddous, Ihsan, )D.T( Some-
thing in My Chest, D.T., House of Egypt 
for Printing.

13.12. Al-Olayan, Qamsha, )1431 AH / 
2010 AD( The Spider Female, I/7, Dam-
mam - Saudi Arabia, Dar Al-Kifah for 
Publishing and Distribution.

14.13. Al-Ghitani, Jamal, )D.T.( A Treatise 
on Al-Sababah and Al-Wajd, I/1, Cairo, 
Beirut, Dar Al-Shorouk.

15.14. Montesquieu, )1992 AD( Per-
sian letters, translated by: Ahmed Ka-
mal Younes, 2nd floor, Kuwait, Dar Suad 
Al-Sabah.

Second - References: Books and Studies:

1. Joseph Kisner )2003 AD( Novel Space 
Poets, translated by: Lahsan Ihamama, d. 
Casablanca - Morocco, Beirut - Lebanon, 
East Africa.

2. Prince Gerald )2003 AD( Narrative Dic-
tionary, Translated by: Mr. Imam, i/1, Cai-
ro, Merritt for Publishing and Media.

3. Ali Tamim )2003 AD( Narration and 
the Dramatic Phenomenon, A Study of the 
Dramatic Aspects of the Old Arabic Novel, 
1/1, Casablanca - Morocco, Arab Cultural 
Center.

4. Todorov, Tsevitan, )1996 AD( Literature 
and Importance, translated by: Muham-
mad Nadim Khachev, d. T. Aleppo, Center 
for Civilization Development.

5. Todorov, Tsvetan, )1996 AD( Mikhail 
Bakhtin: The Principle of Dialogue, trans-
lated by: Fakhri Saleh, 1/2, Beirut, Arab 

Institute for Studies and Publication.

6. Todorov, Tsvetan, )1986 AD( Criticism 
of criticism, translated by: Sami Sweidan, 
Beirut - Lebanon, i/1, Publications of the 
Center for National Development.

7. Al-Harthy, Hamdan, )1442 AH / 2020 AD( 
The Art of Letters in Saudi Literature, Struc-
tural Pragmatic Reading, I/1, Jeddah, com-
position for publication and distribution.

8. Jeanette, Gerard, )1997 AD( The Story 
of the Story, Research on Method, Trans-
lated by: Muhammad Mutasim and others, 
i/2, Egypt, the Supreme Council of Culture, 
the General Authority for Amiri Press.

9. Dawson, S.W. )1989 AD( Drama and 
Drama, translated by: Jaafar Sadiq Al-Khal-
ili, review: Inadvertence Ghazwan Ismail, 
I/2, Beirut, Paris, Oweidat Publications.

10. Domarle, Marie Claire Hook, 
)9/24/2008 AD( A study in the history 
of the correspondence network and the 
building of the European space, reading, 
summarizing and translating: Saeed Hilal 
Al-Sharifi, Damascus - Syria, Al-Thaw-
ra newspaper, Al-Wahda Foundation for 
Press, Printing and Publishing.

11. Ramadan, Saleh, )2011 AD( The 
Speaker in the Old Narrative Correspond-
ence, within the proceedings of the sym-
posium )The Speaker in the Old Arabic 
Narrative( I/1, Tunisia, Dar Muhammad 
Ali Publishing.

12. Zaytouni, Latif, )2002 AD( A Diction-
ary of Terms Criticizing the Novel, I/1, 
Beirut - Lebanon, Library of Lebanon Pub-
lishers, and Dar Al-Nahar for Publishing.
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13. Charbel, Hanna, )1996 AD( Encyclo-
pedia of Foreign Poets and Writers, Tripoli 
- Lebanon, Dr. T, Gross Press.

14. Abdul-Jabbar, d. Ann, )2010 AD( The 
Bride of Women's Literature: Mai Ziada, 
Her Life and Effects, Kerala University 
Journal, No. 1, Volume 1.

15. Alloush, Saeed, )1405AH/1985AD( 
A Dictionary of Contemporary Literary 
Terms, I/1, Beirut - Lebanon, Lebanese 
Book House.

16. Al-Amami, Muhammad Najib, )2010 
AD( Description in the narrative text be-
tween theory and procedure, Volume 1, 
Sfax - Tunisia, Dar Muhammad Ali Pub-
lishing.

17. Al-Ghamdi, Saleh Moaid, )2013( 
Self-writing, biographical studies, I/1, Cas-
ablanca - Morocco, Arab Cultural Center.

18. Fadl, Salah, )1995 AD( Contemporary 
Poetic Styles, i/1, Beirut, Dar Al-Adab.

19. Constantine, Najwa Riahi, )2007 AD( 
Description in the Arabic Novel, i/1, Tunis, 
University of Tunis, Faculty of Humanities 
and Social Sciences.

20. Kassouma, Al-Sadiq, )2009 AD( Dia-
logue, its backgrounds, mechanisms, and 
issues, i/1, Tunisia, Meskiliani for Publish-
ing and Distribution.

21. Al-Qasrawi, Maha Hassan, )2004 AD( 
Time in the Arabic Novel, i/1, Beirut, Arab 
Foundation for Publishing and Distribution.

22. A group of constructivists, )1992 AD( 
methods of literary narrative analysis, 
translation: a group of researchers, Intro-

duction, i/1, Rabat - Morocco, Publications 
of the Union of Moroccan Writers, Rabat.

23. A group of researchers, )2002 AD( 
Al-Munajjid fi Al-Alam, i/24, Beirut - 
Lebanon, Dar Al-Mashreq.

24. Wahba, Magdy, and Al-Muhandis, 
Kamel, )1984 AD( A Dictionary of Arabic 
Terms in Language and Literature, Volume 
2, Beirut, Library of Lebanon.

25. Yaqtin, Saeed, )2005 AD( Analysis of 
the narrative discourse, time - narration - 
focus, volume 4, Casablanca, Arab Cultur-
al Center.

Third - Foreign references:

1.pamela or virtue rewarded, samuel rich-
ardson, published by t. kinnersley, acton 
place kingsland road, stereotyped and 
printed by cock and m,cowan, 16, great 
windmill street , london 1816.  

2.clarissa or the history of a young lady, 
samuel richardson, in eight volumes, g. 
woodfall, printer, angelcourt, skinner 
street, london 1820


