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Abstract: 

 The Squirrels Dancing is considered a social novel in all its details 
because their temporal movements and personal relationships vary 

with them, making them an ideal model for tracking these terms. 

The study of social expressions in a novel that represents a diverse 

period to give a clear view of the terms development used in these 

different time periods, the change of their significance, their 
discursive requirements, and the depth of social relations according 

to the terms used in the novel. 

Accordingly, the novel's enriching with many social terms will 

identify the research in general human relations and family in 

particular. 

From the secondary title of the novel (Tales of the Shahbandar's 
Grove of Mustafa Khan, from which the memory is not lost), the 

importance of relations is evident in telling the stories and 

mentioning the orchard, and that the Shahbandar is one of the well-

known and prestigious figures in society. 

So we find the father, mother, grandfather, friend, and some 
characters featured in the details of the novel. 

Key words: The Novel "The Squirrels Dancing", The Social Terminology, 

Tales of The Shahbandar's. 
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ي رواية رقص السناجب
 
 األلفاظ االجتماعّية ف

  
 
العالقات اإلنسانّية أنموذجا  

 
 3 آس عقيل كاظم الموسوي

 4حنان فاضل جبي  

 
 الملخص

ن انتقاالتها الزمنية اجتماعية بكل تفصيالتها؛ وذلك أل تعد رواية رقص السناجب رواية
ي تتبع هذه األلفاظأنموذجا أوالعالقات الشخصية تتنوع بها تنوعا يجعلها 

 
 .مثل ف

ي رواية تمثل مرحلة زمنية متنوعة تعطي تصورا واضحا لتطور 
 
دراسة األلفاظ االجتماعية ف

ات الزمنية المختلفة، وتغتر داللتها ومستلزماتها ال
ي هذه الفتر

 
خطابية األلفاظ المستعملة ف

ي الرواية
 
 .وعمق العالقات االجتماعية بحسب األلفاظ المستعملة ف

ي العالقات اإلنسانية إوعليه ف
 
ة سيتحدد البحث ف ن اكتناز الرواية باأللفاظ اجتماعية كثتر

 .العامة واألرسية خاصة
ي ال تغيب عنها 

ي خان التر
ومن العنوان الثانوي للرواية )حكايات بستان الشاهبندر مصطف 

ي رسد الحكايات وذكر البستان وكون الشاهبندر من الذ
 
اكرة( تتضح أهمية العالقات ف

ي المجتمع، ف
 
ن عالقاته تتنوع وتتوزع حسب ما له إالشخصيات المعروفة والمرموقة ف

 .عالقة بأعماله وتجارته مع شخصيات داخل وخارج البستان
ي ستر أحداث ت المبثو فنجد شخصية األب واألم والجد والصديق وبعض الشخصيا

 
ثة ف

 .الرواية

حكايات بستان ، األلفاظ االجتماعّية ،رواية رقص السناجب: الكلمات المفتاحية
 .الشاهبندر

 
 المقدمة: 

ي  أحال بالضاياع با ر   :يمكننا البدء بنص من الرواية
، وهاذا منفااه االضاطراري والفاردوأل األثاتر )) ربماا ددم وحاده أوم مانف 

وإذا كنااا   ،ماان ال يتجاارأ عاال القااوم بااأن  الحياااة دا مااا تابثااق ماان خرا بهااا  ،بأننااا أرسا األخطاااء  ،مااا يضاااعح اإلحساااأل لاادينا 
ي واااااال الخااااااو  ، كيااااااح نااااااطبق باااااا ر  المطلقااااااات الااااااثالث )الغيااااااب، اإلنسااااااان، الطبيعااااااةنعاااااادر القاااااادرة والقاااااادر 

 
( ال حقيقااااااة ف

اب(1)والجهل  من هذا القوم فان الرواية تحدد مسارها االجتماعي التر
ً
ي انطالقا

طي ب ر  الغيب واإلنسان والطبيعة هذا الثالث 
اه يعاادد  الااذي يسساال النااارة االجتماعيااة ويولااد األلفاااظ والتسااميات الخاصااة بااالمجتمع المسساال ماان هااذه العنااا ، فاات 
ااد والحكاياااات والعالقاااات االنساااانية وهااار  ))بساااتان مصاااطف  خاااان تااااجر الحباااوب وأرزا   ي ستسسااال اليا

الشخصااايات الاااتر
ي  ،الناأل ومسنهر

ي )سساواهن(  وراهاب المع او  ابان عماتر
ي سعد الناطور وعماتر  ،الماال  ،فضاويي بغادادي  ،سامية  ،وأمي وأث 

( هل هاسالء هار الاذين ياسطرون حيااة البطال م هال هار مان زرعاوا فياه الاذكطيات 2)  ((.أصدقاء جبل الثلج  ،نمر   ،جمانة
ي قاوم بها المحن م

  التر

 األم المجازيااة فيطالعنااا الاانص األوم )" دنااا أمااك   ااالتلي ال اااع "  (فمااثال نجااد لفاااة األم تتنااوع باا ر  األم 
، 3الحقيقيااة وباا ر 

ي المقااتل ر  وزرع االنتمااء، فقاد وصااح اطلاق لفا  األم عاال األر  
 
ا ف وهاو نشايد يتغات  بااه أبطاام الحاروب لباث رو  النما

  االرتباط واألصل. )ال اع( باللهجة العراقية العامية، فهنا األم مجازية إشارة إي االحتواء و 
ومرة األم هي سلوك األمهات جميعا فال يمكن أن تتنصل أي من األمهات من هذا الدور نحو قوله: )من خدع أمهاتنا وهان 
ي سسالقها لصافاء الارو (

 
  4يعتمن وجوه الحلر من شهقة الفرا  م مقابض الليال وحشاتها لهاا وشادر الجادران الخاوياة  ف

 
ّ
اه أن ي قطيتااه وعما

 
فهااو يصااح ساالوك أم واحاادة لقنااه عاال يقاا ر  ثابااه متأصاال ماان معرفتااه المطلقااة بساالوكيات األمهااات ف

 .مه نفسهألهن سلوك 
ي قولااه: ))بينمااا كااان ياهاار 

 
وأمااا صااورة األب فتنوعااه إذ نجااد ماارة األب هااو الحكااير العااار  بسااابق األحااداث والحقهااا كمااا ف

وهاو سساتجيب لنصايحة  ،يضع كاّى يدياه عال القبضاة الفضاية ،عطبية وصولجانه المعكو الملك فيصل األوم بعباءته ال
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ا له، بأن ال يصطحب أبنااءه للعارا ، منبهاا إيااه لمجطياات التاارياااا  (( م  5األب، مشتر فهناا األب هاو المرشاد الاذي إن لار يلاتر 
 .االبن بكالمه وتوج هاته هلك وسلك ططيق الضالم. 

ي قولهوصورة األخه أيضا تمثله 
 
ي لفاها واضحة كما ف

 
ة بادور أختاه مان أبياه حازن الخاسااء  :ف  ،))الذي حزنه عليه األمتر

))
 
ا كونهااا أختااه  ااتر  6ألنهااا كانااه تاارا فيااه التعااويض عّمااا فااات نجااد اإلشااارة إي أنهااا أختااه ماان أبيااه ف هااا ملمحااا إنسااانيا كبااتر

 .حزنها وكمدها عليه بعد فراقهالشقيقة، فمع هذا نجدها تحن عليه وتوده كود الخاساء ألخ ها و 
فماان هااذه النماااذج يمكاان تصااور اسااتناد الروايااة عاال جملااة ماان العالقااات االجتماعيااة المااذكورة منهااا سااابقا و ااتر المااذكورة 

ي البحث ومقسمة ومصنفة
 
 .لض ق المساحة المخصص للعر  إذ سنجدها مفصلة ف

ي مختلااااح حاالتهااااا اإل  
 
الحاااارب خاضااااتها األمهااااات فهاااان جنودهااااا  ،نسااااانية المااااثليمكاااان وصااااح الروايااااة بانهااااا صااااورة األم ف

ا مااع كاال لحاااة سستشااعر أفااالذ أكبااادهن  المقاااتالت بقلااوبااهن وع ااونهن تجاااف هن الراحااة ويااسرقهن السااهر وقلبااوهن تعتما
ي مثاال  ،الخطاار تحااه وقااع الرصاااا أو أزواجهاان وهاان يرساامن لوحااة الفقااد ويااتر أطفااالهن بعااد األب

فهاال ثمااة جناادي يعاااث 
ي قوله األمهات م

 
ي  :ومتمثل هذا ف

 ...))هل يأثر
 ...هل أراه

 ّ  7.((.هل يعود يي
. وقام

ٌ
ات مَّ
ُ
، والجمع أ

ُ
: الوالدة مُّ

ُ
را. واأل

ُ
مُّ الق
ُ
ة: أ
َّ
ق . وم 
ُ
ه
ُ
: أصل ي

مُّ الش 
ُ
: )) أ ي
ي اللغة تعت 

 
اتكا   :األم ف مَّ

ُ
 الاالم  بأ

 
ْجه ر 
 
وأصال  ،ف

، لذلك تجمع عل أمهات((
ٌ
ة ه  مَّ
ُ
مِّ أ
ُ
ء أمه . فأصل كل8األ ي

ي جمع أمهاات الح اوان؛  ،ش 
 
ي جمع األم وأمات ف

 
ويقام األمهات ف

أي البهاا ر، واختلفااه دالالت األم  فالي العلاار الاذا يتبعااه الجاادر. ويقاام: أم التنااا ح ياراد بهااا المفاازة البعياادة، واطلقااه 
لك. ويقام لر دُل القوم: أمهر. وسسىي  المجرة ب

 مت  
ُ
؛ أي صاحبة

 
واك
ْ
ث مُّ م 
ُ
 .9أم النجومسسمية أ

 
 :خطاب االبن واألم

ي تسدي رسالة مع نة
ي تتكون من سلسلة من الجمل التر

ي اللغة مأخذ من10الخطاب يراد به الوحدة اللغوية التر
 
 :، وف

 ( ) .
ً
طاباااا  وخ 

ة
باااة
 
 بالضااار. وخاطباااه باااال الم ُمخاط

ة
اااة ب 
ْ
ط
ُ
طباااه عااال المنااات  خ

 
. وخ
 
ُباااك
ْ
ط
 
الخطاااب: سااابب األمااار. تقاااوم: ماااا خ

 
ُ
ْبااه
 
ط
 
 ف همااا((وخ

ً
ا، واختطااب أيضااا  بالقيا

ة
ااة ب 
ْ
ط ي تااطبق باا ر  الااذات 11الماارأة خ 

ي طياتااه العالقااات الااتر
 
، فالخطاااب يحماال ف

 الوعي بواقعهر ومعرفتهر وترابطهر
 .12واألخرا ويفهر منه البي 

عال بعاض  ياهر الخطاب ب ر  األم واالبن صورتهما معا فهما مرتبطان فال ابان مان  اتر أم وال أم مان  اتر ابان فهماا يحناوان
 ،))ماا سامعته منهاا عنادما ماا تفاطل مان الصاالة  :فتتمثل األم من كالم االبن وصورة االبن من حرا األم ولهفتها عليه قولاه

فع األعمام من األر  إي السماء  ياا أمي  ،أساألها بساذاجة ،لعل هللا يرحمنا مماا نحان فياه ،أثناء الغروب  المال كة تهبق لتر
ي أخش  الجزع !.  :حيةأتخاف ر  الموت م تجيب ب

 ال يا بت 

اة ،كاال ماارة  ،وأطااو  بهااا ساابعة أشااواط  ،كنااه أخجاال ماان دعا هااا وهي عاال وهااري ا ي عبااق الحم 
كالمسااك حااوم    ،سساابقت 

... هي ال تغمض ع ا ها  ي
ئ من الجلد،من وخزات عاام العمود الفقري ،الويي الصالح، وأقاوم وهت   ....الناثر

ي اباا،)ياساابق الرسااوم واباان البتااوم
، بااارا مثلمااا حملتااهيحملت  ي

ي  ،اشاافع لوحياادي ،ت 
 
يااوم ال شااف ع وال مخلااص (... أسااكه  ف

ا ماع سسا يحها  ي
يااااح ، مارة المشااعر وأمي  ي التعاب مان دون أن أساتر

ث 
ّ
  بضاجر:  ياا   ...إي أن يهاد

ُ
احه ومان شادة العيا، ص 

. العياااذ بااا  (  .العياااذ بااا وهي تعااوذ بااا  ماان الشاايطان الاارجير  ) ،انتفضااه كالملسااوع ،هاال ابنااك مصاااب بااالنحل،أمي 

ر الموعود .يوم؛ ال كاأليام ،كانه والدتك يوم الجمعة
ّ
حر فيه  ،يوم تهابه المال كة، وتهرب منه الشياط ر   ،.فيه الذك يومِّ تتر

ي ،الناأل
ي يوم مباارك ياا بات 

 
ي فياه العباد ماع الخاالق ،عل موتاهر ويدعون لهر بالغفران، أنه أتده الدنيا ف

 ياوم ،ياوم يصاطف 
ماااع هاااذا الااانص  13..  ((.إناااه ياااوم االساااتثناء وكاااف   .ياااوم تتطهااار فياااه النفاااوأل مااان األبااادان  ،تجتماااع فياااه الشااافاعة والعباااادة

ي  
 
ي نفاال ولاادها الااذي يحاااوم ان يكااون أبااا وأمااا لهااا ف

 
الطوياال ال نجااد األمومااة وحاادها باال الاات  الناااتج عاان ماولدتااه هااذه األم ف

ها   .وكأنه تبادم أدوار إنسانية بينهما ،كت 
ي قولاه

 
ي رساامها المسلاح برشااية اإلبااداع لبيااان عالقااة األم واالباان ف

ا  باا ر  ألساانة  :ومان اهاار المشاااهد الااتر ا ))أجااد صاادرها ياي 
فتتبااارك حاااوم طقطقااة الحرماال فاااو  الجماار أساامعها وهي تقاااوم الحمااد هللا ولاادي  محااااوظ ناا   ماان الحاااربم   :البخااور

ي رسي
 
ي لر أنج منها يا أمي  ،أقوم ف

 ،اصات  ياا وحيادي :ها تدرك شاياا مان هاذا الساخق يلاتهُر أوصاايي أوصاايي تقوم وكأن ،ل تت 
، فمان با ر  طقاوأل 14(( .لساخق بغضابه العااير عال الادنيا ومان ف هاا ،ولاوال الحلار ،مالك الدنيا صت  عل نا وعال أفعالناا 

ي تقاادمها األم للحفاااظ عاال بيتهااا وأبنا هااا هااو طقاال تبخااتر البيااه بااأعواد البخااور وال
مااع هااذه الروحيااة   ،حرماالالحمايااة الااتر

وتناسق العبارات الخفية  ،وتناسقها مع ذكر الحرب ،تتجسد انغام همساتها مع صوت طقطقه الحرمل عل لهبات النار 
ي فكانه محاورة روحية عميقة

 قولها المهموأل وصوته الداخلي الخف 
 .ب ر 

ي هااذا السااكون الغطيااب، ساامعتها 
 
: ))ف ي

 
ي العشااا(أمااا خطاااب وهاااب وأمااه فقااد تمثاال ف ي ماان داخاال البيااه: )يمااة هااوث 

 .تناااديت 
اا، صااوتها المتهاادج ياارتطر بكتاااب متناااثر األورا ...(( ي األصااوات مااع السااكون يعااطي صااورة مااثل  (15)مسااكه نفشي

ر
فااتالف
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ي أسافار القتاب إال أن هنااك لحااة عاودة سساحبه مان 
 
ي صامه األفكاار وابتعاد ف

 
ي نفل االبان الاذي وان  ااب ف

 
لمكانة األم ف
ي  فالتااااه إي ي ذاك البسااااتان والتقااااارب القلاااات 

 
ي مثلااااه الواقااااع المعااااا  ف

ي ( الااااتر ي كلمااااة )هااااوث 
 
 واقااااع محبااااة األم وتاااادليلها لااااه ف

 .والنفشي بينهما
 :األخ

 تمثااال اللفااااة صاااورة األخ ومفهوماااه
ً
 ومااارة أخاااا مجازياااا

ً
اذا قاااام اخ الهيجااااء بقولاااه: ))بينماااا  ،األخ ورد أيضاااا مااارة أخاااا حقيقياااا
ي ياادرك  أن المعاااذير  صااحح المساااء أخطرتنااا بااأن ا نفسااه ل نفعااك !! بينمااا األعااراث  ا

أخااا الهيجاااء ماان سسااو معااك ن وماان يم 
ك ،سشااوبااها القااذب وكيااح اوهاار االستشااهاد بهااذا القااوم   16كانااه ع وبااك أقاارب منااه إليااك((،مهمااا ألتفااه إي ع ااوب  تر

اااع باااا ر  الغطبااااء الثبااااات النجااااا  أو  ي تولااادها محاااااوالت الما
لبياااان حاجتااااه لصاااحبة شاااا  هة بااااألخوة بعياااادة عااان األنانيااااة الااااتر

 .  لالبتعاد عن األخطار فنجد من تمثله به صورة األخ هو من يحىي ويصون ويحاف  ويض ي
ي 
 
 أوصاف تمثل البعد اإلنسان

 
ا
 بي   القسوة واألمان :الجالد :أول

وردت لف  الجالد لتمثل مالومية الفرد والمجتمع وما يعانيه األنساان مان سالطة التعنياح والتنكيال حاتر هايمن التجلياد 
فيقابلاه المعناح بنكاران الصافات  ،عل الانفل اإلنساانية فهاا هاو صااحب السالطة يعناح األنساان وكساتب ح فكاره وجساده
ي 
 
اه يصااح نفسااه بااابخل الصاافات واقساااها كمااا ف )كيااح يي وأنااا عاال  هااذه الحااام أن  :اإلنسااانية لدسااتذكر ضااعفه فقااق فاات 

ي الااذي  ذتااه الوساااوأل أو الانااون ي مصااتر
 
اسااها .أفكاار ف ي أ  

ي ؛فهشاامتت  ..تاارا ؛ لااو اناادفعه تلااك ال ااالب إي فعاال هماا  

ها(( ي شختر  17واستل قلت 

ي ترنو إي القوة والصمودم )كالب تتلذذ بشرَّ الق ح عل الجسد ف 
ي ذاته وسلب روحه اإلنسانية التر

 
من زرع هذا الخو  ف

ي تبااادو أساااوء مماااا أناااا فياااه ،العااااري 
ي  ،را حاااتر

از..ضاااعف  ي  ،وجاااوي  ،ألاااىي  ،ثااار تلااااوي أعناقهاااا باشمتئ 
كلهاااا لوحاااات تعاااار    ،قلااافر

ي وان تخلااه عاان الرحماة فاالي التأ اال اال حاا ر   هال كااان يقصااد  (18).! (.رساومات ذلااك الجااط  األباادي
ال ااالب الح وانياة الااتر

ي ال اااالب لحاااام 
ي جساااد مجلودياااه حاااتر ينخااار العاااار منهر))تاااركتت 

 
الجاااوع أو يقصاااد احااادا صااافات الجاااالد الاااذي يااانهر ف

 أتلّوا لوحدي..!  ادرت.س يلي 
ُ
ي عالر مهوم عل سفح القمامة(( ،. وبقيه

 
  19ف

ي وصح من لسان عجوز رأ 
 
ا ف ت مالر يره الص ية الذي يقبضون عل إنسانيتهر بأطرا  هشة ال سستطيعون التقرب فت 

ي مكب للنفايات تعلوها جيح الحياة
 
د أن    :)امرأة عجوز خرجه من حيتها دهة لعلها قاله ،من جثة ملقاة ف

ّ
كيح للجال

وهااذه  (20)حااتر وصااله السااوءة أكااوام القمامااة( ،سسااتب ح  المااوت و ُيحاارُم الاادفن..م  الجثااث تعفنااه عاال قارعااة الططيااق
ة لهذا الوصحإ  .حدا أوصا  الجالد نطقتها العجوز؛ ألنها رأت مصاديق كثتر
أشارت الرواية إي مصا ر الجالدين والمجلودين مع التمثل لصفاتهر اإلنسانية وما يخلفه الالر من عاقبة لهر )هاسالء  .1

يرة (   عكل جالديهر الذين يعدشون عقدة النفل الي 
ً
ولر يكتح الذكر بهاذا المختما العاام لوصاح (21)يبقون نجوما

ي تتكرر كل ح ر  لقن ال احد يعتت  بها )فبعد خلود الحق واضمحالم الباطل حتر عاد عل نا قصة مثل
ه هذه المصا ر التر

او  وأراد بااذلك أن يقمااع األفكااار ماان التااداوم هااا أنااه  ا " صاااحب الي  ي
 
ي حلااب فضاال هللا "الحااروف

 
ان شاااه " ف أن قتاال "مااتر

  وقع تحه رحم
ُ
، حيث

ً
ي اسودا ي لك ذلك م  لقد كان مصتر هذا الحا ر التتر

ي الهند فما يعت 
 
ة مماليك مم ترا كتابه ف

ه حتر اآلن ل مصتر  (22)(.؛ وُجه 

وثالث تمثالت صورة الجالد نجده يخالح ما قرأناه سابقا إذ أصبح الجالد هو المالذ كيحم نعر الجاالد هناا كاان أهاون  .2
 لااب أالجالدياان كااان ارحمهاار فهااو جااالد لقاان اشااد وطاااة ماان اآلخااطين فهاال نلااوذ بااه م )، فقااد ذكاار يي بحاازن، عاان مقتاال  

ي القصح األمطيكي أجداده 
 
فهر كياح تلاوذ أال   :أثناء الحرب العالمية الثانية ؛  وهو الذي ضحك من نفسه عندما قام ،ف

 ومضاات الضاوء لتحاتىي باه مان واالم ماا هار فياهأإذ أصبحه النفاوأل الخاا رة تاتلمل  (23)الضحية بالجالد(
هاذه  ،دث 
ي س يل التخلص من التعنياح والتقتيا

 
ي قبله الذلة ف

تعلماه أن تكاون تابعاة  ،ل وكباه الر باات وكاتر األفاواهالنفوأل التر
 .حدهر فال س يل للحطية المطلقةأل 

 ثانيا: الجالد بي   المعاصي والعطف

ي الحااوذي الااذي متااد عاال اكاات  أ
ي نفايااات الجثااث وعاطفااا عليااه ماان حنانااه أماان مشااهد وصااح لهماااش 

 
حااتر جسااد الماارمي ف

ة مشاااهده  ي باا ر  طيااات حياتااه الباةسااة وكاات 
ي ينقلهااا للغساال والتكفاا ر  المخااف 

 :نااه سسااتذكر إنسااانيته بقولااهأإال  ،للجثااث الااتر
عر  ،)ومع كل ذلك أولُّ  ابن حالم
 
 ..!م.أت

ااهر الدهشاااات ي القماماااة ؛ واألوالد محلقااا ر  حولاااك تعتما
 
 ف
ً
.. أناااا أقسااار لاااك إنساااان ... أشااافقه علياااك.حااا ر  رأيتاااك مرمياااا

ي 
بتهر بالرصاا.. اعتديه عل .قذر...كرهه أهلي ؛ حتر أعدر حياثر    ، ي

ي وإخوثر ا( ،أث  نجاد  (24)ولذت هاربا مان نفشي
لقاان هاال إحياااء الاانفل  ،حاا ر  يجااد نفسااه باا ر  ر باتااه الضااالة وإنسااانيته المتحققااة ،تناقضااات اإلنسااان حاا ر  يفقااد الساا يل

ي الذي يقوم به
ي روحه من الشعور بالغ    اإلنساث 

 .وإنقاذها تعف 
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  الدفان بي   المعاصي والعطف :ثالثا
ي نفايااات الجثااث وعاطفااا عليااه ماان حنانااه  متااد أ

 
ي الحااوذي الااذي احااتر جسااد الماارمي ف

عاال اكاات  ماان مشااهد وصااح لهماااش 
ي ينقلهااا للغساال والتكفاا ر  

ة مشاااهده للجثااث الااتر ي باا ر  طيااات حياتااه الباةسااة وكاات 
 :إال انااه سسااتذكر إنسااانيته بقولااه ،المخااف 

عر  ،)ومع كل ذلك أولُّ  ابن حالم
 
  ..!م.أت

ااهر الدهشااااتحااا ر  رأيتاااك مر  ي القماماااة ؛ واألوالد محلقااا ر  حولاااك تعتما
 
 ف
ً
.. أناااا أقسااار لاااك إنساااان ... أشااافقه علياااك.مياااا

ي 
بااتهر بالرصاااا.قااذر...كرهه أهاالي ؛ حااتر أعاادر حياااثر    ، ي

ي وإخااوثر اا()  ،.. اعتااديه عاال أث  ( 25ولااذت هاربااا ماان نفشي
لقااان هااال احيااااء  ،حااا ر  يجاااد نفساااه بااا ر  ر باتاااه الضاااالة وانساااانيته المتحققاااة ،نجاااد تناقضاااات االنساااان حااا ر  يفقاااد السااا يل

ي الذي يقوم به
ي روحه من الشعور بالغ    االنساث 

 .النفل وانقاذها تعف 
 

 :الخاتمة
حملااه الروايااة القثااتر ماان األبعاااد االجتماعيااة، اذا نجااد خطاااب األب واألم واالباان ماان أعماادة الروايااة األساااأل كمااا هااو حااام 

ي را ااااع تمكاااان المشاااااعر األرسة 
فأعماااادتها اآلباااااء واألبناااااء، ومااااا ألمحناااااه ماااان تبااااادم األدوار باااا ر  األم واالباااان خلااااق بعااااد إنساااااث 

 .اإلنسانية فيه وتعطي قارئ النص جوا للتصور األحداث القادمة
ي  

ي الرواياااة حاااوار الااانفل إذ وجااادنا األم تحااااور ذاتهاااا ماااع وصاااح دق اااق تتخللاااه اإلشاااارات والرماااوز الاااتر
 
تمثااال األحاااداث بااارز ف

ها عل اإلنسان  .االجتماعية وتأثتر
ي 
 
ي مفاااردة االخ فهااو أخاااو الهيجااااء ف

 
مثلااه الرواياااة الحقيقااة والمجااااز معاااا إذ ألمحنااا صاااور  حفاااه بهااا الرواياااة فماان المجااااز ف

ي إذ  مثل الجالد القسوة واألمان معا  ،الحرب والحياة
   .ومثل المعاصي والعطح ،فضال عن أوصا  حمله البعد اإلنساث 

 
ي البحث: 

 
 نتائج البحث وجدنا ف

ي الرواية ومن مقومات ستر األحداث.  .1
 
 العالقات كانه احدا أساسيات الحبكة ف

ّ
 إن

ا  .2 ي أوضح صورة أرادت الرواية تصويرها بحركتها وسكونها ومشاعرها تأثتر
 
 هذه العالقات بينه المجتمع ف

ّ
إن
 .وتأثرا

ي أطارها العام والخاا أن تخطج من صورة األم تمثالت األم طغه عل التمث .3
 
الت األخرا فال تكاد الرواية ف

 .المضحية الحانية القوية والحزينة
ي الذي سستند عليه  .4 ي الرواية أيضا لإلشارة إي المنقذ الخارج 

 
نجد تمثالت الصديق والصديقة واضحات ف

ة  .األنسان للمواساة والعت 
 
  :المصادر

، دمشق،  ،1عصفور، طدفا  العم:  جابر   .1997دار المدا للثقافة و الاي 
بيادي )ت:  :تاج العروأل من جواهر القاموأل ا، الزَّ ب بمرتي 

ّ
، أبو الفيض، الملق ي

ا  الحس ت 
ّ
محّمد بن محّمد بن عبد الرز

: دار الهداية1205  .ـه( ؛ تح: مجموعة من المحقق ر  النارس 
 .2005،ماشورات االختال ،الجزا ر 1تو، محمد یحیاتن،ط،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب :دومیاید مانقونو

ي ال تغيااب عاان الااذاكرة   روايااة عطبيااة
 ،عباااأل خلااح عاالي  :رقااص السااناجب ) حطايااة بسااتان الشاااهبندر مصااطف  خااان الااتر

 م. 2020، 1ط ،العرا 

اا إسااماعيل بااان حمااا :الصااحا  تاااج اللغاااة وصااحا  العطبياااة : أبااو نما
 
ي )المتاااوف تاااح: أحمااد عباااد  ،(هااا393د الجاااوهري الفاااراث 

وت، ط  –دار العلر للمالي ر   ،الغفور عطار   م.  1987 -  ها 1407،  4بتر
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