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Skripsi ini mendiskusikan tentang Kohesi Gramatikal pada Novel الصّدمة 
Karya Yasmina Khadra. Dalam skripsi ini, penulis mempunyai dua rumusan 

masalah, yaitu : (1) Apa Bentuk Kohesi Gramatikal pada Novel الصّدمة  Karya 

Yasmina Khadra? (2) Apa jenis Kohesi Gramatikal pada Novel الصّدمة Karya 

Yasmina Khadra? Skripsi ini mendalami Bentuk dan Jenis dari beberapa frasa dan 

kalimat yang muncul pada Novel الصّدمة Karya Yasmina Khadra. 
Peneliti Menggunakan Metode Deskripitif kualitatif selama melakukan 

penelitian ini. Metode ini dimulai dari pengumpulan data, menganalisa data. Data 

dari penelitian ini berupa novel dan beberapa buku penunjang untuk mendukung 

proses analisa yang dilakukan peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

karena prosedur dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk 

teks tulis atau pembicaraan orang lain dan kebiasaan yang bisa di analisa untuk 

pengumpulan data adalah bentuk kata-kata. Prosedur dalam mengoleksi data adalah 

mengoleksi data yang berhubungan dengan frasa atau kalimat yang ada pada Novel 

 .Karya Yasmina Khadra الصّدمة

Novel  Karya Yasmina Khadra dalam penelitian ini terdapat bentuk  الصّدمة

dan jenis yang terkandung di dalam novel   الصّدمة Karya Yasmina Khadra berupa 

teks yang muncul di dalam teks yang yang berupa kata, klausa, dan kalimat. 

Kata kunci: Kohesi Gramatikal, Novel  .karya Yasmina Kahdra  الصّدمة 
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 الفصل األول

 مقدمة
 أساسيات البحث .أ

النحوية واملعجمية  اللغة تتكون من العناصر لغوية. ووحدة يتكون النص من وحدة
)قاموس األلسنية(  ويذكر عدنان ذريل ان: اليت ترتابط مع بعضها بعضا. إما كلمة أو مجلة،

دة من الواحالذي أصدرته مؤسسة الروس يعرف النص على النحو التاىل: إن اجملموعة 
 1أي اجلمل حني تكون خاضعة للتحليل، تسمى:نصا. امللفوظات،

ومن ذلك أن اجلملة كيان قواعدي خالص يتحدد على مستوى النحوية فحسب، 
( وااللتحام Cohesionأما النص فحقه أن يعرف تبعان للمعايري الكاملة للنصية، كالسبك)

(Coherence) (والقصدIntentionality(والقبول)Acceptability(والسياق)Situationality )
 2.(Informativite( واإلعالمية)Intertextualityوالتناص)

إن السبك وسيلة من الوسائل اللغوية اليت تتحق هبا النصية، فالنص نسيج من 
الكلمات واجلملة والرتكيب يرتابيط بعضها مع بعض من خالل الروابط اللفظية :كأدوات 

السبك يعين العالقة بني األقسام يف النص الذي ملحوظ  .3ووغريرهاالعطف، واإلحالة، 
وقد بينت الدراسات احلديثة أن هناك الكلمة خمتلفة تعمل على باستخدام عناصر اللغة. 

سبك النص، منها : الضمائر، وأمساء اإلشارة، وأداة التعريف، واألمساء املوصولة، وأدوات 
ذلك. ومن هذه الوسائل ميكن تقسيم وسائل السبك العطف، واملناسبة املعجمية وغري 

النحوي أو مسيت بالسبك النحوي والوسائل املعجمي أو مسيت  إىل قسمني، الوسائل
 بالسبك املعجمي.

                                                           
 . 11، 4112،االسكندرية، دارالنابغة للنشروالتوزيع، املعايري النصية يف السورالقرانية، نوفل إبرامي1
 .21م(،  ۱۱۲۲)مجهورية العراق : اجلامعة املستنصرة،  الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعامالسبك النصي يف القرآن أمحد حسني حيال،  4

 . ۲۱م(،۱۱۲2)القاهرة : دار النابغة للنشر والتوزيع،  املعايري النصية بني السور املكية واملدنية دراسة تطبيقيةاألعراف والنساء منوذجاإبراهيم نوفل، 3
 
 



7 
 

 

 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 المبحث األول : مفهوم النص .أ
 تعريفات النص .1

و إن العلم األلسين )هياملسليف( يستعمل )النص( مبعىن واسع 
جدًا فيطلقه على أي ملفوظ قدميا كان أو حديثا، مكتوبا أو حمكيا، 

أي قف. هي يف نظر هياملسليف)نص(،   stopطويال أو قصريا فإن عبارة:
يف تفسري  7كما أن مجاع املادة اللغوية )رواية( بكاملها هي أيضا النص

معىن النص أعاله أن كل طويل أو قصري من الكلمةا ليت مكتوبة أي 
ري وحده لغوية يتم توفريها خطيا أو شفويا مع ترتيب تنضيمي معني للتعب

 عن املعىن السياق فيسمى النص.
م( فيصفان جمموعة من اجلمل  6771ما هاليداى ورقية حسن )أ 

)أن  -يريان أو قل إنبها -بأهنا )نص مىت توفر فيها شرط الرتبط النصى
أهم ما حيدد ما إذا كانت جمموعة من اجلمل تشكل نصا يعتمد على 
عالقات الرتبط النصى داخل اجلمل وفيها بينهما خيلق بنية النص. 

ات واجلمل والرتكيب يرتابط بعضها مع بعض فالنص نسيج من الكلم
من خالل الروابط اللفظية كمثل أدوات العطف، واإلحالة، كما يف 
فصل السبك ترابطا دالليا كتفصيل جممل، وتفسري مجلة ألخرى وغري 
ذلك، كما يف الفصل احلبك. وهذه اآلليات التيتبىن السبك واحلبك يف 

 عنZS. Harris.هاريس النص تشكل عناصر املختلفة. ويقول ز.س

                                                           
والتوزيع،  )القاهرة : دار النابغة للنشر املعايري النصية بني السور املكية واملدنية دراسة تطبيقيةاألعراف والنساء منوذجاإبراهيم نوفل،   7

 .01م(،4102
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(، بوصفة 6711Discourse analysisالنص يف كتابة )حتليل اخلطاب 
تتابعا من مجل كثرية ذاتنهاية. ولعله هبذا يقصد إىل التأكيد على ضرورة 
التماسك النحوي والدالىل للنص أفوصفة بأنه )تتابع متماسك من 

 8اجلمل(
 المعايير النّصية .2

من عجز الدراسات اللسانية  Dressler)انطلق )بواجراند ودريسلر 
السابقة يف كشف مناذج مقبولة للنشاط اإلنساين، وعدم صالحّية هذه 
الدراسات من الناحّية العلمية ألية جمموعة من النصوص وانعدام النظرة 
الوقعية فيها لقضايا مثل : النصوص اإلعالمية والتفاعل االتصايل، فقد 

أساسا مشروعا إلجياد النصوص  )tualityTexاقرتحا  معايري النصية )
 :7واستعماهلا وهي

( : ويرتتب على إجراءات تبدو هبا العناصر Cohesionالسبك ) -
السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها الالحق، فيتحقق 
هلا الرتابط الرصفّي، ومن وسائل السبك، التكرار واأللفظ 

 .وابط كأدوات العطفالكنائية، واإلحالة املشرتكة ، واحلذف والر 
( : ويتطلب من اإلجراءات ما تنشط به Coherenseااللتحام ) -

عناصر املعرفة إلجياد الرتابط املفهومي، وتشمل وسائل االلتحام 
 العناصر املنطقية كالسببية والعموم واخلصوص وغريها. 

( : ويتضمن موقف منشئ النص من كون Intentionalityالقصد) -
اللغة قصد هبا أن  تكون نصا يتمتع بالسبك صورة ما من صور 

وااللتحام، وإن مثل هذا النص وسيلة من متابعة خطية معينة 
 للوصول إىل غاية بعينها.

                                                           
 .11...،ص نفس املراجج 8
 . 18م(،4100)مجهورية العراق : اجلامعة املستنصرة،  لسبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعامأمحد حسني حيال، ا  7
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( : ويتضمن موقف منشئ النص إزاء كون Acceptabilityالقبول) -
صورة ما من صورة اللغة ينبغي هلا أن تكون مقبولة من حيث 

 هي نص ذو سبك والتحام.
( وتتضمن العوامل اليت جتعل النص Situationalityاملوقف) رعاية  -

مرتبط مبوقف سائد ميكن اسرتجاعة، ويأيت النص يف صورة عمل 
 ميكن له أن يرقب املوقف أو يغريه.

( : ويتضمن العالقات بني نّص ما Intertextualityالتناص) -
ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت يف جتربة سابقة سوءاً بواساطة 

ها، فاجلواب يف ااحمادةة أو أي ملخص يذكر بنصّ  ما أم بغري 
بعد قراءته مباشرة ميثالن تكامل الّنصوص بال واسطة، وتقوم 
الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه ألجوبة أو النقد إىل نصوص  

 كتبت يف أزمنة قدمية.
( : العامل املؤةر بالنسبة لعدم اجلزم يف Informativelyاإلعالمية) -

لوقع النصية أو الوقائع الّنصّية أو الوقائع يف عامل  احلكم على ا
نصّي يف مقابلة البدائل املمكنة، فاإلعالمية تكون عالية الدرجة 

عند كثرة البدائل، وعند االختيار الفعلي كبديل من خارج  
االحتمال ولكل نص إعالمّية صغرى على األقل تقوم وقائعها 

 يف مقابل عدم الوقائع.
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 (Cohesionالثاني : مفهوم السبك )المبحث  .ب
 السبك في المعجم العربي .1

السبك يف اللغة هو: عملية إذابة الذهب، أو الفضة ، ووضعها يف قلب 
. 60من حديد حىت خترج متماسكة متالصقة، وتسمى حينئٍذ سبيكة

وقد استعمل املصطلح للداللة على الكالم من باب اجملاز، قال 
ذا كالم اليثبت على السبك، وهو سباك الزخمشوري : )ومن اجملاز: ه

. يلحظ ممّا تقّدم وجود عالقة بني املعىن املعجمّى واملعىن 66للكالم(
اجملازي الذي انتلقت داللة اللفظة إليه، ذلك إّن املتكلم يقوم جبمع 
ألفاظ من شتات، فيجمعها يف ذهنه فتخرج متماسكة، وقد خيطئ 

 هر، كذلك خيرج الكالم منسّباك الذهب فتخرج السبيكة مشوهة املظ
فّم املتكلم، إّما حسن السبك إلجادة املتكلم الصياغة، أو رديء 

 السبك فتمجه األذن.
 السبك في اإلصطالح .2

للسانيات ا استعمل املصطلح السَّبك يف النحو العريب والبالغة العربية و
بان محمد علي الصّ ، السبك عند النحويني، كما قاله فاألولالنصية. 

 : 61يف إعراب البيت ه( ٦۰۲۱)ت 
 َوَبَدا الذي كانت نَ َواٌر َأَجنَّتْ #  َحنَّْت نَ َواٌر َواَلَت ُهّناَ َحّنت  

وقوله )والت هّنا حنت( الت ههما مهملة وهّنا خرب مقدم، وحّنت 
كما عند الفارسي، أي، وليس يف هذا السبك مبتدأ مؤخر على حرف 

الوقت حنني. وقال يف باب )اإلخبار بالذي، واأللف والالم(، وقد 

                                                           
 .44م(،1066، نصرة)مجهورية العراق : اجلامعة املست السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقيةيف سورة األنعامأمحد حسني حيال،  60
 44،نفس املراجع... 66
 .54م(،1066ق : اجلامعة املستنصرة، )مجهورية العرا السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقيةيف سورة األنعامأمحد حسني حيال، 61
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( أي السبك: قوله باب ) السبكه( بباب  ۰11أمساه األمشوين )ت 
 عند السبكالكالم من كالم اآلخر. ومما تقدم يلحظ أن داللة سبك 

خر، من كالم اآلالنحاة اختصت بعملييت الرتكيب أو استخراج كالم 
 فهو عندهم أحد آليات صياغة الكالم.

، استعمل البالغيون العرب املصطلح السبك كثريا يف إشادهتم والثاين
ن مالسبك بالشعر أو النثر األجزاء، ومن الذين ورد عندهم مصطلح 

: قال يف صفة الشعر  ه( ۱٥٥الجاحظ )ت البالغيني، أو النقاد هو 
تالحم األجزاء، سهل املخارج، فتعلم بذلك : وأجود الشعر ما رأيته م

أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحداً، فهو جيري على اللسان  
 63كما جيري الدهان.

فاجلاحظ يريد من سبك البيت أن يكون البيت بأسره ككلمة واحدة، 
وهذا سيقود إىل ضرورة السبك يف النّص بأكمله. فإذا كان كل بيت يف 

ة هذا املستوى يف عالقته بأبيات القصيدة تصبح القصيد القصيدة يف
يعىن حسن الصياغة، وسالمة النظم، وصحته،  فالسبكمسبوكة كلها. 

 والتلطف يف تدقيق الصنعة وإحكامها، عن طريق قوة الروابط.
( املعيار األول من املعايري النصية اليت cohesion) السبكميثل والثالث، 

ودريسلر(، وقد نال هذا املصطلح عناية كبرية من قبل وضعها )بوجراند 
اللسانيني النصيني. ومل يتفق الباحثون العرب املقابل له، فقد استعملوا 
املصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية، واجلدول اآليت 
يظهر املصطلحات املقابلة للمصطلح اإلنكليزي اليت وضعها الباحثون 

 ب:العر 
 

                                                           
 .41م(،1066)مجهورية العراق : اجلامعة املستنصرة،  السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقيةيف سورة األنعامأمحد حسني حيال،  63
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وقد اختارت الباحثة مصطلح )الّسبك( من بني املصطلحات األخرى، 
، لوضوح  داللت ه  يف الرتاث، ولثبات املصطلح يف الدراسات النصية العربية

واستعماله لدى الروَّاد من الباحثني العرب، من هنا صار )السَّبك( هو 
لى املفهوم املراد يف لسانيات النَّصِّ فضالً عاملصطلح األكثر داللة على 

 . أنَُّه األكثر شيوعاً من بني املصطلحات األخرى، يف الرتاث واملعاصرة
أمَّا مفهوم السَّبك  عند النصيني فهو ))عالقة أو جمموعة عالقات 
، يتعرض بعضها لقيود حني يندمج يف بنية اجلملة  عامة مكونة للنصِّ

لوجود اجلملة يضمن بال شك انسجام أجزاء النصِّ  ألنَّ الشرَط النحوي
أكانت  اهتا سوءاً ذلتكون نصاً بأية حال. لكنَّ العالقات االتساقية هي 

عناصرها يف مجلة واحدة أو ال؟((، أو هو ))خاصية داللية للخطاب، 
تعتمد على فهم كلِّ مجلة مكونة للنصِّ يف عالقتها مبا يفهم من اجلمل 

 64األخرى((.
بُك هو جزٌء من مكونات النظام اللغوّي الذي يتكون من فالسَّ 

املكون الفكرّي، واملكون التواصلّي، واملكون النصّي، إذ يشكل املكوُن 
النصّي )السَّبك( النصَّ يف النظام اللغوّي، ويضم الوسائل اليت متتلكها 

؛ ليصبَح ُمتعلقًا باملوضوع ومتناسقًا يف عالقات ه  ع ماللغة إلنتاج النصِّ
، وعمل املكون النصّي بصفة جزئية كاملكونني  ذاته، ومع سياق املقام 
اآلخرين عن طريق أنظمة مرتبطة مبا رتب خاصة يف النحو، وعلى سبيل 
 ُ املثال، تقوم كلُّ عبارٍة بانتقاٍء معني يف النظام اللغوي، وهو انتقاٌء يعرب 

ُ عن طريق ا الطبيعية لب نية  آللياتعن تنظيم املتكلم العبارَة رسالة، و يعرب 
اجلملة، كذلك يقوم املكوُن النصيُّ بربط  عنصٍر يف النصِّ بعنصٍر آخر 

 65أين وجدا ومن دون اعتبار أنَّ ُكلَّما يف النصِّ متعلٌق به.
                                                           

 .48،.السبك النصي..أمحد حسني حيال، 64
 .47، .السبك النصي..أمحد حسني حيال،  65
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 وسائل السبك .3
وخيتص معيار السبك بالوسائل اليت حتقق هبا خاصية االستمرارية 

  ننطق هبا أو نسمعها يفونعين بظاهر النص األحداث اللغوية اليت
تعاقبها الزمين، واليت خنطها أو نراها، هبا هي كم متصل على صفحة 
الورق، وهذه األحداث أو املكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا 
للمباين النحوية، ولكنها التشكل نصا إالإذا حتقق هلا من  وسائل 

إن أمهية ف السبك ما جيعل النص حمتفظا بكينونته واستمراريته. ولذا،
السبك تكمن يف خلق نصية النص، وحتقيق االستمرارية واالطراد، 
واإلفادة، وفهم النص وتفسريه، وأبرز من ذلك جعل النص جمموعة من 
الوحدات املتداخلة واملتشابكة  واملتكاملة يسري من خالهلا تدفق داليل 

 يتفضي فيه كل فكرة إىل أختها، مع الرتكيز على صحة النشاط اللغو 
 .61من خالل صحة املستويات الصوتية والنحوية واملعجمية والداللية

وعلى هذا النحو ينبغي إدراك أن السبك مأخوذ بعني االعتبار  
هو السبك املبين على الرتابط الشكلى، ولكنه يسهم الشك يف حتقيق 
التماسك الداليل، فوسائل السبك وأدواته ليست هي الضمان الوحيد 

ي نص ظاهر يعكس باطنا، أو عالقات يف ظهر النص للنصية، وإمنا ه
تشري إىل عالقات داللية يف عامل النص. وقد بينت الدراسات احلديثة 
أن هناك آليات خمتلفة تعمل على سبك النص، منها: الضمائر، وأمساء 
االشارة، وأداة التعريف، واألمساء املوصولة، وأدوات العطف، واملناسبة 

ن الوسائل اليت تربط بني مكونات النص ربطا املعجمية، وغري ذلك م

                                                           
 وزيع،تإبراهيم نوفل، املعايري النصية بني السور املكية واملدنية دراسة تطبيقية األعراف والنساء منوذجا )القاهرة : دار النابغة للنشر وال 61

 .40م(،1064
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خطيا أو ملفوظا أو سياقيا يعمل على تتابع النص وتواصله. وميكن 
 تقسيم وسائل السبك إيل قسمني من خالل الشكل التوضيحي:

       وسائل السبك                    

 السبك النحوي                        السبك المعجمي               

 اإلحالة االستبدال الحذف   الوصل                المصاحبات المعجمية التكرار                  

النص باعتبار وحده الداللية، ترتبط جلزاؤه معًا بواسطة أدوات ربط 
صرحية )مباشرة( ختتلف من نص إىل آخر تبعا لنوعه واختالف املؤلفني، 

من حيث نوعها، ألهنا تلعب دوراً وظيفياً، سوءاً من حيث عددها، أو 
ليس باعتبارها وحدات حنوية تربط بني اجلمل لعمل سلسلة تشكل 
نصاً، بل باعتبارها وحدات وظيفية تلعب دوراً يف تكوين النص كوحده 

دم هاليداى ورقية حسن، مخسة أنواع ألدوات الربط ُتكّون قداللية.ي
أو  مل بعضها ببعض أو الفقراتشبكة من العالقات الداللية تربط اجل

 وهي: 17وحدات اخلطاب وتساهم يف خلق النصية،
وتتضمن ضمائر اإلحالة الشخصية،  referenceاإلحالة -

 واإلشارية، واملقارنة )املوصولة(
االستبدال االمسي، والفعلي،  ويتضمن  subtitutionاالستبدال -

 والعباري )اجلملي(.
والفعلي، والعباري  ويشمل احلذف االمسي، ellipsisاحلذف -

 )اجلملي(.
ويضم الوصل اإلضايف، والستدراكي،  conjunctionالوصل -

 والسبيب، والزمين.
                                                           

 . 606 علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل حممد،  67
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ويشمل أشكال التكرار lexical cohesion السبك املعجمي -
 والتضام )املصاحبة املعجمية(.   

اع الباحثة على تصنيف السبك باعتبار أنو  تمن هذه التقسيمات تقدم
هاليداى ورقية حسن الّسبَك على شكلني: السَّْبك أدواته. إذ قسَّم 

 النحوي، والسَّبك املعجمّي.
 المبحث الثالث : أشكال السبك النحوي .ج

 (Referenceاإلحالة ) .1
وسائل االتساق اإلحالة ةالةة :) الضمائر، أمساء اإلشارة، أمساء 

يشري هاليداي ورقية حسن إىل أنه يوجد يف أية لغة عناصر  املوصولة(
معينة هلا خاصة اإلحالة، هذه العناصر يف اإلجنليزية هي الضمائر، وأمساء 
اإلشارة، وأدوات املقارنة أو املوصولة. ومن مث يصبح هناك ةالةة أمناط 

 :18لإلحالة هي
 اإلحالة الضمائر الشخصية (1

خماطب أو غائب تقدم الضمري هو ما وضع ملتكلم أو 
ذكره لفظا أو معىن أو حكما، ويقسم الضمري يف العربية على 
ةالةة أقسام : الضمائر املنفصلة، والضمائر املتصلة، والضمائر 
املسترتة. وهذه الضمائر من أبرز أدوات السبك النصي، ألهنا 
تنوب عن الكلمات والعبارات واجلمل املتتابعة، بل إن وظيفتها 

بتغاها يف الربط بني أجزاء النص املقامية أو املقالية تصل إىل م
و كذلك القبلية أو البعدية، عالوة على أن داللة الكالم قد 
تكون غامضة، والضمري هو ما يوضحها وجيمع شتات ما تناةر 

تقسيم الضمائر إيل وجودية  اليت19من عبارات لريبط بينها.
                                                           

 .613علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل حممد، 68

 .16 السبك النصي...،أمحد حسني حيال،  67
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ت الباحثة إيل مثل: أنا، حنن، هو، هم، هن،...اخل. فإذا نظر 
الضمائر الدالة املتكلم واملخاطب وإحالة خلارج النص بشكل 

 منطي.
 اإلحالة الضمائر اإلشارة (2

يعرف النحاة اسم اإلشارة بأنه: اسم مظهر دال بإمياء على 
اسم حاضر حضورا عينيا أو ذهنيا وقد أمساها سيبويه األمساء 

دها من املبهمة، ولعل هذا اإلهبام هو من جعل ابن هشام يع
روابط اجلملة وتعد اإلحالة اإلشارية شكال من أشكال اإلشارة 
اللفظية، إذ يعني املتكلم ااحميل عليه عن طريقة حديد مكانه 
من حيث القرب، ولإلحالة اإلشارية أركان هي: املشري واملشار 

تصنف حبسب خصوصية   الوسيلة20إليه واملشار له باملشار إليه.
ات لذلك، إما الظرفية الزمان، كل لغة. فهناك عدة إمكان

 واملكان، االنتقاء، أو حسب البعد والقربب.
 اإلحالة الضمائر الموصولة (3

االسم املوصول هو الذي ال يتم بنفسه ألنه دائم االفتقار 
إىل كالم بعده يتصل به برابط ما، ليتم امسا، فإذا مت مبا بعده  

قد  به. و كان كسائر األمساء، فيجوز أن يكون فاعال أو مفعوال
أطلق عليها النحاة "حروف السبك" ويفضي االسم املوصول 
إىل سبك النص، ألنه يربط أجزاء اجلملة بعضها ببعض أو بني 
اجلمل املختلفة، عالوة على أهنا تربط النص بسياقه املقامي 

                                                           
 .16.، أمحد حسني حيال، السبك النصي... 10
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وتنقسم اإلحالة باعتبار مرجعيتها على  21الذي قيل فيه.
 مها :  22قسمني رئيسني

وهي (، Endophora)خليَّة )النصية(اإلحالة الدا -
اإلحالة على السابق تنقسم بدورها على قسمني مها،

وتعين َأنَّ املفردة حتيل على  ، (Anaphora))قبلية( 
كالم قد مرَّ ذكره من قبل، قد يكون يف اجلملة 

 أو تعود السابقة، أو قد يكون يف مجلة أسبق منها 
والقسم اآلخر هو  على مفسر سبق التلفظ به. 
و يقَصد (Cataphora)اإلحالة على الالحق )بعدية( 

حيل يشري هنا إىل شيء الحق له، أي : إنَّه 
ُ
به َأنَّ امل

علي عنصر  تعود23يستمد تأويله من كالم يأيت بعده.
 إشاري مذكور بعدها يف النص.

ويعين َأنَّ  (Exophora)اإلحالة الخارجيَّة )المقامية(  -
، املقام الذي  يقال فيه النصُّ يسه ُم يف سْبك  النصِّ

عن طريق فهم ما حييط بالنصِّ من أمور تساعد يف 
فهمه، و مُتكِّن )املستمع/ القارئ( من فكِّ رموز النصِّ 

غلقة باالستعانة مبا يعطيه املقام من عون
ُ
 .14امل

 

 

                                                           
 .16 السبك النصي....،أمحد حسني حيال،  16

 .54نفس املرجع،  11

 .16نفس املرجع،  13

 .54 السبك النصي....، أمحد حسني حيال، 14
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 (Subtitutionاالستبدال) .2
نص داخل اليعد االستبدال أحد وسائل السبك النحوي اليت تتم 

بني عنصر متأخر وآخر متقدم. ويقصد باالستبدال هو )إحالل كلمة 
ة أخرى(، أو بعبارة أخرى: )االستبدال عملية تتم داخل النص، محمل كل

إنه تعويض عنصر يف النص بعنصر آخر(. ويستخلص من كونه: عملية 
ت االستبدال النصي قبلية، الداخل النص أنه نصي. على أن معظم حا

االستبدال عملية تتم 15قة بني عنصر متأخر وعنصر متقدم.أي عال
داخل النص، وهو تعويض عنصر اخر. وينقسم االستبدال إيل ةالةة 

 أنواع:
 (Nominal Subtitutionاالستبدال اإلسمّي) (1

ة ذات( ويف اإلجنليزي -نفس -تعرب عنه الكلمات: )واحد
(one, ones, some فتحل حمل االسم أو العبارة ،)يتم .26االمسية

 باستخدام عناصر لغوية امسي. 
 هل حتب أن أغري لك الصور يف حجرتك؟ -املثال: 

 27ال، أحب أن  احتقظ هبا نفسها-
 (Verbal Subtitutionاالستبدال الفعلّي) (2

)فعل(   (pro-verb)ويعرب عنه بالفعل البديل أو الكنائى
لفعل أو (. حيث يأيت إضمارا doويقابل يف اإلجنليزية الفعل )

حلدث معني أو عبارة فعلية، ليحافظ على استمرارية حمتوى 
 .يتم باستخدام الفعل.28الفعل أو العبارة الفعلية األكثر حتديدا

                                                           
 .74 املعايري النصية..،إبراهيم نوفل،  15

 .663 علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل حممد،  11

 664نفس املرجع، 27

 .664نفس املرجع،  18
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املثل: إىن أفهمك متام الفهم ياسيدي. وهذا أكثر مما  
 29أفعله بنفسي.

 (Clausal Subtitutionاالستبدال الجملي) (3
استبداال لكلمة داخل هذا نوع من االستبدال ليس 

لة مجال اجلملة، ولكن جلملة بكاملها. ويف هذه احلال تقع لو
االستبدال، مث تقع الكلمة املستبدلة خارج حدود اجلملة. مثل 

 ,soذلك( ويقابلها يف اإلجنليزية الكلمات: ) -الكلمات: )هذا

suchوالتعبريات مثل )do so, do same( 30  املثال: هل سيكون
 31هناك زلزلة ؟ هي قالت هذا

 (Ellipsisالحذف) .3
حذف الكلمة أو عبارة بدال من تكرارها، فرتد البنية يتمامها قبل ورود 

. يقع هاليداى ورقية 32البنية املضمرة، هذه الوسيلة تسمي احلذف
 حسن حتت ةالةة أنوع:

 (Nominalellipsisالحذف اإلسمّي) (1
االمسية، حيث يقع حذف احلذف داخل اجملموعة 

السم يعين حذف اسم داخل املركب االمسي .33اكلمات اآلتية
، أو numerative، أو العدديdeicticبعد العنصر اإلشاري 

 .. والعنصر اإلشاري تعرب عنهepithetالنعت
 34الكل كان متبعا–املثال: الرجال رجعوا منتصف الليل. 

                                                           
 .664علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل حممد، 29

 .664نفس املرجع،  30

 665علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل حممد، 31

 665علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل حممد، 32

 .668 علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل حممد،  33

 668نفس املرجع، 34
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 (Verbalellipsisالحذف الفعلّي) (2
النوع من احلذف على َأنَّ املادَّة ااحمذوفة هي من يدلُّ هذا 

اجملموعة الفعليَّة ، أي إنَّه يقع يف األفعال خاصَّة من دون 
األمساء. وهو على نوعني: النوع األول من احلذف الذي يفقد 
الفعل املعجمي من اجملوعة الفعلية. والنوع الثاين هو حذف 

الفعل  العامل الذي يتضمن حذف العامل فقط، ويظل
املعجمي هو، وحيدث هذا بني اجلمل املتامخة مع بعضها البعض 

. يعين ااحمذوف يكون عنصورا 35مثل السؤال واإلجابة.
 . )فأصله ال، ال تبكيتضحك، ال؟ تبكيثال: أهي فعليا.امل

 (بل تضحك
 (Clausalellipsisالحذف الجملي) (3

هذا النوع من احلذف خيتلف عن النوعني السابقني، فاحلذف 
هنا ال يقتصر على اجملموعة االمسيَّة أو الفعليَّة، وإمنا يشمل 
العبارة مبا حتويه من أمساء أو أفعال. وتعرب اجلملة )يف اإلجنليزية( 
عن وظائف كالمية خمتلفة، مثل: اإلخبار، والسؤال، واإلجابة 
وغريها. ومن املواضع اليت يكثر فيها احلذف هي األسئلة اليت 

 .36الو جياب عنها بنعم أ
 37أمس-املثال : مىت وصل جون؟

 
 
 

                                                           
 .668 علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل حممد، 35

 .668علم اللغة النص النظرية...،  عزة شبل حممد، 31

 660علم اللغة النص النظرية...،  بل حممد،عزة ش37
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 (Conjuctionالوصل) .4
أدوات الربط وسيلة بناء لتفسري ماسيقدم يف عالقة مبا سبقه، هذه 

 38الوسيلة فيسمي الوصل.
 (Additiveالوصل اإلضافي ) (1

الوصل اإلضايف يربط األشياء اليت هلا تفس احلالة، فكل  
إليه بواسطة منهم صحيح يف عامل النص، وغالبا ما يشار 

أم(. واالختبار من بني  -أو -كذلك  -أيضا -األدوات: )و
هذه األدوات يف النص هو اختبار بالغي )فالواو( تفيد معىن 
االشرتاك، و )أو( تعطى معىن البديل وعادة ما تستخدم مع 

فيتم الربط به بواسطة األداتني  39السؤال والطلب والوعد واخلرب.
 .العامة للوصل اإلضايف)و،أو( وتدرج ضمن املقولة 

 (Adversativeالوصل العكسي ) (2
( مصطلح وصل 6786يستخدم دي بوجراند ودريسار )

ة شياء متنافرة أو متعارضألالنقيض، حيث تكون العالقة بني ا
 -مع ذلك -يف عامل النص. وعادة ما يشار إليها باألداة: )لكن

من ناحية أخرى(،  -على أية حال -على الرغم -ال -بل
والتعبريات اللغويَّة حنو : )بيد أن، غري أن، خالف ذلك، على 
العكس(. فاملعىن األساسي لعالقة االشرتاك هو عكس 

الذي يعين عكس ما هو متوقع، فإنه يتم بواسطة .40التوكع
أدوات مثل: )لكن( االستكدراكية وغريها من التعابري اليت 

 وهي ختتلفتؤدي معناها مثل: )غري، أن، بيد أن، إال أن...( 
                                                           

 660علم اللغة النص النظرية...،  عزة شبل حممد،38

 .666 علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل حممد، 37

 .666 علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل حممد، 40
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من لغة إيل أخرى حبسب خصوصيات كل لغة واستعماالهتا 
 املختلفة.

 (Casualالوصل السببي ) (3
فيمكننا من إدراك العالقة  املنطقية بني مجلتني أو أكثر، 
ويعرب عنه بعناصر مثل: )ألن، إذا، إن( طاملا أن عالقات خاصة 

. اتتدرج ضمن الوصل السبيب كالنتيجة السبب، والشرط وغري ه
 وهي كما نري عالقات منطقية ذات معاين وةيقة بعالقة عامة.

ويراد به الرَّبط املنطقي بني مجلتني أو أكثر. والشكل البسيط 
 -للعالقة السببية هو التعبري عنها من خالل الكلمات )هلذا

لكي( وعدد من التعبريات مثل: )نتيجة  -ألن -لذلك -هبذا
 .41سبب ل( -ل

 (Temporalالوصل الزمني ) (4
وهو عالقة بني مجلتني متتابعتني زمنياً. الربط الزمين من 
األدوات اليت تؤدي إىل متاسك النص. وتربط العالقة الزمنية بني 
األحداث من خالل عالقة التتابع الزمين أي التتابع يف حمتوى 

 الفاء(، -ما قبل. ويعرب عن هذه العالقة من خالل األداة )مث
 - حنييف -بينما -منذ -قبل -)بعدوعدد من التعبريات مثل: 

على حنو تال(. وقد تشري العالقة الزمنية إىل ما  -وبعد ذلك
ذه يف ه -الحا -حيدث يف ذات الوقت مثل: )يف ذات الوقت

 -قبل هذا -اللحظة(، أو تشري إىل السابق مثل: )مبكرا
 فيجسد العالقة بني أطروحيت مجلتني متتابعني زمنيا. 42سابقا(.

 

                                                           
 .661علم اللغة النص النظرية...،   عزة شبل حممد،46

 .661علم اللغة النص النظرية...،  عزة شبل حممد،42



42 
 

 
 

 الثالث الفصل

 البحث منهجية

علومات اليت ل على مو هذا الفصل ستبحث الباحثة يف منهج البحث للحصفي
حتتاج إليها الباحثة، ولتحقيق أهداف البحث وأغراضه يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق 
التالية وتعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية الدراسة امليدانية: مدخل البحث ونوعه، 
بيانات البحث ومصادرها، أدوات مجع البيانات، طريقة حتليل البيانات، تصديق البيانات، 
خطوات البحث. وللحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أهداف 

  : البحث وأغراضه يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية

 ونوعه البحث مدخل .أ
 يبة أو غريجر إلجراء البحث وكالت مدخل البحث هو منهج أو طريقة

التجريبة. قال مرجونو، يف كتابه يبني أن البحث التجريبة هي البحث الذي 
يستخدم احملاكمة أن جعل خاص للتوليد البيانات الالزمة الإلجابة على أسئلة 

 43بة.يالبحث، ولكن البحث ليستخدم احملكمة غري التجر 
 ملنهجا دخل الكيفّي الوصفّي.تستخدم الباحثة يف هذا البحث امل أّما

 يبدأ املنهج هذا44.الظاهرة وخصائص املعاير العناصر، لتوجد املنهج هو الوصفيّ 
 يتم الوصفي املنهج من التنفيذ. البيانات وتفسري البيانات حتليل البيانات، مجع من

 ليلحت الدراسةاحلركة، الزمن، املقارنة، الدراسة دراسةاحلادثة، الفحص، بطريقة
 :قسمني إىل البحث مدخل وينقسم .الوثائق وحتليل السلوك

                                                           
43. Marjono. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Reneka Cipta, 1997) Hal. 110 
44. Suryana. METODOLOGI PENELITIAN: Model Praktis Penelitian Kualitatif. (Universitas 

Pendidikan Indonesia. 2010). Hal. 19 
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هو اإلجراء الذي يستعمل األرقام يف (Kualitatif)الكميّ  املدخل .1
 البحوث.

 البيانات تنتج اليت البحث إجراءات هو(Kuantitatif) الكيفيّ  املدخل .2
 ابواألسب واحلوادث األفراد أوصاف عن مقولة أو املتصورة الوصفية

 45.املعني اجملموع من

أّما أنواع البحث يف البحوث األدبية كثرية، منها: دراسة حتليلية، دراسة 
 تارخيية، دراسة إجتماعية ودراسة بالغية.

 هو كيفيّ ال املنهج. الكيفيّ  املنهج هو الباحثة تستخدم الذي واملنهج
 األفراد صاف أو عن مقولة أو املتصورة الوصفية البيانات تنتج اليت البحث إجراءات
 اللغاتو  الكلمات يف الوصفي وبطريق. املعني اجملموع من واألسباب واحلوادث

 نوع من ثالبح فهذا نوعه حيث من أما. البيانات حتليل يف األرقام والتستعمل
 .الوصفي حتليل البحث

 ومصادرها البحث بيانات .ب
 حيحةنات هي املعلومات الصالبيفا بناء على القاموس اإلندونيسي الكبري

حتليل أو ها كأساس التقيم )تواحلقيقة أو املعلومات املواد اليت تستطيع استخدم
ها لتجميع تاستنتاجات(. ويعرف أيضا باسم بيانات احلقيقة اليت ميكن استخدم

 46املعلومات. البيانات هي نتيجة لتسجل الباحثني، بشكل احلقائق أو األرقام.
يانات اليت كمّية. البيانات الكيفية هي البهناك نوعان البيانات الكيفية والبيانات ال

تظهر نوعية أو جودة شيء موجود، الظروف واألحداث وغريها يتم التعبري عنها 
يف شكل أسئلة أو الكلمة. أما البيانات الكمّية هي البيانات بشكل األرقام لنتائج 

                                                           
45 . Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2008), 

Hal, 5 
46. SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 

Hal. 111 
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من  يالقياس أو املالحظة. ففي هذا البحث نوع البيانات اليت تستخدم الباحثة ه
 نوع البيانات الكيفّية ألن شكلها من الكلمة.

أما التعريف املصادر يف  47تعريف مصدر البيانات هو موضوع املبحث احلصول.
البحث الكيفي هو الكلمات واألفعال، غريها هو البيانات املزيدة كمثل وثيقة 

وأما عند أسيب عباس عبد اهلل، البيانات ومصادرها يف البحث  48وغري ذلك.
 ومصادر البيانات هي نوعان: 49كيفّي فهي احلوادث واملكان واملخرب و النص.ال

 البيانات الرئيسية املصدر .1
مصدر البيانات الرئيسية هو البيانات اليت مجعت الباحثة مباشرة 

مصدر البيانات الرئيسية يف هذه الدراسة هي  50من مصدر األول.
ة ليامسينة  الراوية الّصدمالسبك النحوي يفباملوضوع "الرواية احملتويات من 

 " اليت تتكون من النص املكتوب واملؤثرات البصرية.خضرا
 مصدر البيانات الثانوية .2

مصادر البيانات الثانوية هي البيانات اليت حتصل الباحثة وجتمعها 
والبيانات حتصل على املكتبة أو تقارير الدراسات  51من مصادر موجودة.

السابقة. مصدر البيانات الثانوية يف هذه الدراسة هي الكتاب الذي 
يبحث عن الرمزية. كان الكتاب حتتاجإليه الباحثة  كمرجع النظرية على 

 جواب البحوث ومجيع املشكالت فيه.
 لىع تدل ليتا النص يف اجلمل أو الكلمات هي البحث هذا بيانات أما
 . سبك النحوي يف الرواية الّصدمة ليامسينة خضراال

                                                           
47. Ibid. Hal. 172 
48.Moleong, Lexy.MetodologiPenelitianKualitatif, EdisiRevisi, (Bandung: PT. RemajaRosidakarya, 

2009) Hal. 4 
49. Asep Abbas Abdullah, MetodePenelitian Bahasa dan Sastra Arab, Bandung, ITB press, 2007), 

Hal. 41 
50. Sumardi Suryabrata, MetodePenelitian (Jakarta: Rajawali, 1987),  Hal. 93 
51. Ibid,  Hal. 94 
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 يه األساسية لبيانات منا تتكون البحث هذا يف البيانات ومصادر
. األوىل ملصادرا من هاتوتوضح طتهااواستنب الباحثة جتمعها اليت البيانات
 بحثت يتالالرواية "الّصدمة" ليامسينة خضرا.  من مأخوذة األولية فاملصادر

 لثانويةا البيانات و. أشكال وأنواع السبك النحوي يف الرواية مسألة يف
 أو ميةالعل نشر يف هاتوتوضح هاتواستنباط األخرى املراجع من تؤخذ

علم لغة النص النظرية من كتاب  هو الثانوية واملصادر. اجملالتعادة
 .وغريها والتطبيق، املعايري النصية يف السورة القرآنية

 البيانات جمع أدوات .ج
 ظاهرامل ملقياس الباحثةآلة تستخدمها  هي البيانات مجع أدوات  

 احثةالب هاتاستخدم اليت البيانات مجع أدوات أما52 .اإلجتماعية أي العاملي
 أداة شكلت الباحثة أن يعين مما. نفسها الباحثة أي البشرية األدوات فهي
 .البحث بيانات مجع

 البيانات جمع طريقة .د

لك هي: املالحظة، املقابلة، والوثائق، ومجع ت ،أربعة طرائق يف مجع البياناتهناك  
 طريقة فهي البحثا هذ يف البيانات مجع طريقة أما53الطرائق.
 طريقة ىعل واملعلومات البيانات جلمع عمليةال طريقةال وهي. (dokumentasi)الوثائق
 تقرأأن  هي البيانات مجع فخطوات54.ذلك وغري الكتب ىف املوجودة الوثائق
 منها تخرجلتس مرات عدةلرواية الّصدمة يف الباب األول ليامسينة خضرا اة الباحث

ال و أنواع السبك أشك عن وتصنفها البيانات تلك تنقسم مث تريدها، اليت البيانات
 النحوي.

                                                           
52 . Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA. 2009), Hal, 102. 
53. Ibid. Hal. 225 
54 . Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial Budaya Filsafat, Seni, 

Agama, dan Humaniora, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma. 2012), Hal, 163. 
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 البيانات التحليل .ه
 :لتاليةا الطريقة الباحثة فتتبع مجعها مت اليت البيانات حتليل يف أما

 لتأخذ هتااختار اليت  البيانات من الباحثة ختتار هنا: البيانات حتديد (أ
أشكال السبك النحوي يف الرواية "الّصدمة" ليامسينة  عن املهمة البيانات

 لةبأسئ صلة أقوى و أساسية و مهمة راهات ما ،خضرا يف الباب االول
 .البحث

بك أشكل الس من البيانات الباحثة تصنف هنا: البيانات تصنيف (ب
 .النحوي

 عن ياناتالب الباحثة تعرض هنا: ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض( ج
 فسريهات مث. أشكال السبك النحوي يف الرواية الّصدمة ليامسينة خضرا

 .هبا عالق هلا اليت بالنظريات ربطها مث ومناقشتها

 البيانات تصديق .و
 يف الباحثة تتبعو  ،التصديق إىل حتتاج وحتليلها متّجمعها اليت البيانات إن 
 :التالية الطرائق البحث هذا بيانات تصديق

 أشكال أنواع السبك كانت اليتالكلمة  وهي البيانات مصادر مراجعة 
 .النحوي يف الرواية الّصدمة ليامسينة خضرا

 البيانات طرب أي. مبصادرها مجعها متّ  اليت وهي البيانات بني الربط 
 لرواية.اب( وحتليلها مجعها مت اليت) أشكال وأنواع السبك النحوي عن

 عن البيانات مناقشة أي. واملشرف الزمالء مع البيانات مناقشة 
 .لسبك النحوي يف الرواية  الّصدمة ليامسينة خضراا
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 البحث إجراءات .ز
 :التالية الثالثة املراحل هذه حبثها إجراء يف الباحثة تتبع

 حبثها ضوعمو  بتحديد املرحلة هذه الباحثةيف تقوم: التخطيط مرحلة 
 لسابقةا الدراسات ووضع أدواهتا، وحتديد بتصميمها، وتقوم وتركزها،

 .به عالقة هلا اليت النظريات به،وتناول عالقة هلا اليت

 وحتليلها، انات،البي جبمع املرحلة هذه يف الباحثة تقوم: ذالتنفي مرحلة 
 .ومناقشتها

 تقدمه مث. هاوجتليد حبثها الباحثة تكمل املرحلة هذه يف: اإلهناء مرحلة 
 ساسأ على وتصحيحه بتعديله تقوم عنه،مث للدفاع للمناقشة

.املناقشني مالحظات
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 الخامس الفصل
 الخاتمة

 أ.النتائج
مت إمجاع  :ليكما ي فاخلالصة والبيان، الشرح من البحث هذا مايضمنه الباحثة حتّللت بعدأن
 ي:، كما يلسبك النحوي يف الرواية الّصدمة يف الباب االول ليامسينة خضرالالبيانات ل

مائة ستة إلحالة بالضمائر الشخصية ل (:351)مائة ثالثة ومخسون شكال  إلحالةل -
إلحالة باألمساء ل(، 4)أربعة أشكال إلحالة باألمساء اإلشارة ل(، 341)وأربعون شكال

 (.1) ثالثة أشكال املوصول
 (.3)شكل واحد  الستبدال اجلمليل(: 3)شكل واحد  الستبدالل -
 لحذف اجلمليل(، 3) شكل واحد حذف الفعليلل(: 1) ثالثة أشكال لحذفل -

 .(2) النشك
(، 11)ثالثة وستون شكال لوصل اإلضايفل (:331)مائة وعشرة أشكل  لوصلل -

(، 3) شكل واحد لوصل السبيبل(، 22) مثانية وعشرون شكال وصل العكسيلل
 (.32)مثانية عشر شكال لوصل الزمين ل

 ب.االقتراح
 إلجياد البيانو  الشرح من البحث هذا يف مانَقصَ  بإمتام يتفضلوا أن القرّاء من الباحثة ترجو

 .األكمل اجلديد البحث
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض

 أشكال السبك النحوي و تحليلها في الرواية " الّصدمة" لياسمينة خضرا .أ
 (Referenceاإلحالة ) .1

 اإلحالة بالضمائر الشخصية (1
  مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتيب بعد انتهاء العملية اجلراحية. إنه رجل"

ملستشفى، يتكوَّر. يف ا وبدأ كرشهنشيط ويقظ مع أنه ختطى الستني 
 يلقبونه بالرقيب لفرط استبداده الذي تزيده سوءاًروح دعابة ال تتالء

ر عن ساعديه يف مدائمًا مع موضوع احلديث،  ولكنه أول من يشم  
 55احلوادث األليمة وآخر من ينصرف."

الضمائر ضمريا ميثل اإلحالة ب يف هذه الفقرة هناك البيانات وهي ثالثة عشر
ائر إىل . وتعود هذه الضموالضمري املسترمن الضمري املتصأل إما الشخصية،

 الدكتور أمني. -كما يلي: عزرا بن حابيم  تني ومهااملرجعي نيوضعامل
 وحده الضمري املتصل للمتكلم هويل إىل االدكتور أمني  حيي ذال ريوأما الضم

املرجعية  متثل ريالضم ا. ومن مث فإن مرجعية هذ: ابكتيب وتقديره أنا، وه
أما و  اخلارجية وذلك ألن مل يذكر لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذه الفقرة.

 الضمائر اليت حتيل إىل ا عزرا بن حابيم  متثل الضمري املتصل للغائب املفرد
ستبداده ا -يلقبونه -أنه-تقديره هو، وجمموعها اسبعة ضمائر . وهي: اإنه

ساعديه  ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية  -ولكنه –زيده ت -
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الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم قبلها، " مرَّ مديرنا عزرا 
 بن حابيم بكتيب بعد انتهاء العملية اجلراحية...اخل".

ملفرد الغائب ر لاملست  متثل الضمري عزرا بن حابيموأما الضمائر اليت حتيل إىل ا
 -ى ختط -يقظ  -ضمائر . وهي: انشيط اخلمسة تقديره هو، وجمموعها ا

  ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية فينصر  -ر يشم  
السابقة ألن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم قبلها، " مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم 

 خل".بكتيب بعد انتهاء العملية اجلراحية...ا
  قبل حصويل على اجلنسية اإلسرائيلية، حني كنُت جراحًا شاباً، ال"

أدخر وسعاً ألتثبت يف الوظيفة، وقف إىل جانيب. كان ال يزال رئيس 
قسم متواضعاً، ولكنه وظَّف النفوذ القليل الذي مينحه إياه منصبه 

 56إلبعاد خصومي."
لضمائر ميثل اإلحالة باضمريا يف هذه الفقرة هناك البيانات وهي إحدى عشر 

ر إىل . وتعود هذه الضمائو الضمري املستر الشخصية، من الضمري املتصل
اليت حتيل  الضمائرو  الدكتور أمني.-كما يلي: عزرا بن حابيم   املواضع املرجعية

نا، وجمموعها تقديره أ إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املتصل للمتكلم وحده
 . ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر خصوميِ -جانيبِ -كنتُ -وهي: احصويل 

متثل املرجعية اخلارجية وذلك ألن مل يذكر لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذه 
 .فقرةال
ملفرد الغائب لالضمائر اليت حتيل إىل اعزرا بن حابيم  متثل الضمري املتصل و  

مث فإن  ن . وممنصبه -إياه  -مينحه  -ولكنه تقديره هو، وجمموعها وهي: ا
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مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية وذلك ألن مل يذكر لفظ عزرا بن 
 حابيم صراحة يف هذه الفقرة.

 للغائب املفرد املسترالضمائر اليت حتيل إىل اعزرا بن حابيم  متثل الضمري و  
  . ومن مث فإنيزال  -وقف –وظَّف  -أدخر تقديره هو، وجمموعها وهي: ا

ه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية وذلك ألن مل يذكر لفظ عزرا بن مرجعية هذ
 حابيم صراحة يف هذه الفقرة.

  كان من الصعب على شاب عريب أن ينضم إىل أخوية النخبة"
اجلامعية بدون أن يثري االمشئزاز. فجميع زمالئي يف دفعيت من اليهود 

 املرأب يف األثرياء الذين يضعون يف معصمهم سلسلة ذهبية ويركنون
سيارهتم املكشوفة، يتعالون علّي، ويعتربون كل إجناز من إجنازايت 
انتهاكاً ملقامهم الرفيع. ولذلك، حني يستفزين أحدهم، ال حياول عزرا 

 52حىت أن يعرف من البادئ، بل يتضامن معي تضامناً منهجياً"
ر ئضمريا ميثل اإلحالة بالضمايف هذه الفقرة هناك البيانات وهي عشرون 

إىل  . وتعود هذه الضمائروالضمري املستر الشخصية، من الضمري املتصل
-ريبشاب ع-الدكتور أمني-ية  كما يلي: عزرا بن حابيماملواضع املرجعية 

للغائب ستر امل  متثل الضمري شاب عريبالضمائر اليت حتيل إىل او . اليهود
ذه  . ومن مث فإن مرجعية هيثري  –ينضم  -كان تقديره هو، وهي: ا املفرد

 .قبلها اب عريبشالضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ 
الضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املتصل للمتكلم       
 . فزينيست - عليّ  -دفعيت  -زمالئي تقديره أنا، وجمموعها وهي: ا وحده
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الضمائر متثل املرجعية اخلارجية وذلك ألنه مل يذكر ومن مث فإن مرجعية هذه 
 لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذه الفقرة.

للغائب تر املسوأما الضمائر اليت حتيل إىل ا عزرا بن حابيم  متثل الضمري 
ية   ومن مث فإن مرجعيتضامن - يعرف -حياول تقديره هو، وهي: ا املفرد

ن ة السابقة ألن يذكر فيها لفظ عزرا بهذه الضمائر متثل املرجعية الداخلي
ملستر اوأما الضمائر اليت حتيل إىل ا عزرا بن حابيم  متثل الضمري . حابيم قبلها

 فإن   ومن مثيتضامن - يعرف -حياول تقديره هو، وهي: ا للغائب املفرد
مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ عزرا 

 .بيم قبلهابن حا
ائب للجمع الغاملستر   متثل الضمري اليهودوأما الضمائر اليت حتيل إىل ا

ة هذه   ومن مث فإن مرجعيويتعربون - ويركنون-يضعون ، وهي: اهمتقديره
الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم 

الغائب ل املتص  متثل الضمري داليهو وأما الضمائر اليت حتيل إىل ا. قبلها
  ومن مث فإن أحدهم -ملقامهم  -معصمهم ، وهي: اللجميع تقديره هم

مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ 
 . قبلها اليهود
  هل تأيت إىل النادي هذا املساء؟" 

 ال، أستطيع، فزوجيت تعود اليوم. -
 وثأري؟. -
 تفز علّي بشوٍط واحد.أي ثأر؟ مل  -
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أمني، أنت لست شهماً، تستغل دائمًا متريرايت السيئة   -
 58لتسجل النقاط، وتتهرب اليوم ألنين بكامل نشاطي."

الضمائر ضمريا ميثل اإلحالة بيف هذه الفقرة هناك البيانات وهي اثنتان عشر 
 وتعود .و الضمري املستر والضمري املنفصل الشخصية، من الضمري املتصل

 ور أمني.الدكت-هذه الضمائر إىل املواضع املرجعية كما يلي: عزرا بن حابيم
 تقديرهملخاطب االضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املتصل و 

أنا، وهي:  تقديرهاملتكلم وحده متثل الضمري املتصل  و  .تأيت، وهي: اأنت
ارجية متثل املرجعية اخل ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائرعلّي   -اأستطيع

 .فقرةوذلك ألنه مل يذكر لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذه ال
تقديره ة خاطباملاملستر   متثل الضمري زوجوها أمنيالضمائر اليت حتيل إىل ا

نا، ومن مث تقديره أ و متثل الضمري املتصل املتكلم وحده  .تعودأنت، وهي: ا
لفظ  عية الداخلية السابقة ألن يذكر فيهافإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرج

 .الدكتور أمني قبلها
، وهي: ملخاطبنفصل االضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املو 
: اتستغل أنت، وهي تقديرهللمخاطب املفرد  متثل الضمري املسترو   .أنتا

ة ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلي تتهرب -متريرايت–
 .السابقة ألن يذكر فيها لفظ الدكتور أمني قبلها

 مسند مقعدي ألتفرَّس يف وجهه ملياً  ىانكفأُت عل. 
  م نفسي الغابرة، وسألو  يا عزيزي عزرا؟ لقد فقدَت فعاليتكأتعلم

 لو استغللُت هذا الوضع ضدك.
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  .سأفلح أخرياً يف إفحامك هنائياً. ال تتعجل و حتفر قربي 
  .الحتتاج للقيام بذلك إىل مضرب، يكفيك توقيفي عن العمل

وعد أن يكفر باألمر، ورفع إصبعه إيل صدغه يف حتية مرحة، 
 59وعاد لتأنيب املمرضات يف أروقة املستشفى.

الضمائر ضمريا ميثل اإلحالة بيف هذه الفقرة هناك البيانات وهي مثانية عشر 
إىل  . وتعود هذه الضمائروالضمري املستر صية، من الضمري املتصلالشخ

 .الدكتور أمني-املواضع املرجعية كما يلي: عزرا بن حابيم
لمتكلم وحده تصل لالضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املو  

الضمري  متثل واستغللُت .-نفسي - مقعدي -، وهي: اانكفأُت أنا تقديره
 تتهرب . و -حتفر  –أنت، وهي: اتتعجل  تقديرهللمخاطب املفرد  راملست

 فإن ومن مثأنت، وهي: اإفحامك   تقديرهاملخاطب متثل الضمري املتصل 
مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ 

 .الدكتور أمني قبلها
لمخاطب لل الضمري املتصل و الضمائر اليت حتيل إىل اعزرا بن حابيم  متث

 تقديرهغائب ال و متثل الضمري املستر  .يكفيك، وهي: اأنت تقديرهاملفرد 
 تقديرهملفرد للغائب ا  متثل الضمري املتصل يكفر  -وعد  –حتتاج وهي: ا ،هو

ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية هو، وهي الكلمة : اإصبعه  
 يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم قبلها.الداخلية السابقة ألن 

  حاولت، إذ بقيُت وحدي، أن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن يقتحم
عزرا خلويت، وتذكرُت أنين كنت أهم مبكاملة زوجيت. رفعت مساعة 
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اهلاتف، وطلبت رقم بييت، مث أقفلت اخلط بعد الرنة السابعة. أشارت 
الساعة التاسعة،   . لو أقلت سهام حافلة37:31ساعيت إىل الساعة 

 60لكانت وصلت منذ وقت طويل.

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر يف هذه الفقرة هناك البيانات وهي مخسة 
الشخصية، من الضمري املتصل. وتعود هذه الضمائر إىل املواضع املرجعية كما 

 .يلي: الدكتور أمني

متكلم وحده تصل للالضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املو 
ن مث فإن وم  .ساعيت -بييت –زوجيت -أنين -بقيُت ، وهي: اأنا تقديره

مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ 
 .الدكتور أمني قبلها

  خلويتمسعت الدكتورة كيم يهودا تبادرين، وهي تقتحم: 
 !ال تشغل بالك كثريا 
 و أضافت على الفور : 

 لقد قرعُت الباب قبل أن أدخل. أنت الذي ُكنَت  شارداً 
 .أعذريين ، مل أمسعك تدخلني 

 بددَّت اعتذاري بيٍد أبية، ورصدت حركة حاجيب،
 مث استفسرت : 
 أكنت تتصل بالبيت؟ 
 63ال خيفى عليك شيء 
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ر ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائالبيانات ثالثة عشر  يف هذه الفقرة هناك
الشخصية، من الضمري املتصل و الضمري املستر والضمري املنفصل. وتعود 

مني. و الدكتور أ-الدكتور كيمهذه الضمائر إىل املواضع املرجعية كما يلي: 
تكلم وحده املالضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري املتصل 

 لومتثل الضمري املتص  .أعذريين -تبادرين -مسعت، وهي: اأنا تقديره
 ريمتثل الضملك  و  -أكنت -للمخاطب املفرد تقديره أنت، وهي: اكنت

لمخاطب املستر ل متثل الضمري. و  أنت، وهي: ااملنفصل للمخاطب املفرد
مائر ومن مث فإن مرجعية هذه الضتتصل   -أنت، وهي: اتشغل تقديرهاملفرد 

 ة وذلك ألنه مل يذكر لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذهمتثل املرجعية اخلارجي
املتكلم صل   متثل الضمري املتكيم  الفقرة. و الضمائر اليت حتيل إىل االدكتور

  .قرعتُ ، وهي: اأنا تقديرهوحده 
عليك .  -للمخاطب املفرد تقديره أنت، وهي: اأمسعك  ومتثل الضمري املتصل

ومن مث تقتحم  (أنت، وهي:  تقديرهرد املستر للمخاطب املف متثل الضمريو 
فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ 

 عزرا بن حابيم قبلها.
  أشارت : اليوم، يعود الناس من اإلجازة، والطرقات مزدمحة. هل"

 حاولت االتصال هبا عند جدهتا؟
ها على هاتفال يوجد خط هاتفي يف املزرعة، اتصل هبا  -

 احملمول
  لقد نسيته مرة أخرى يف البيت، بسطت ذراعيها دلياًل على

 مشيئة القدر: هذا مؤسف.
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 "67مؤسف ملن؟ 
رفعت حاجبها البديع، وبإصبعها، حذرتين: مأساة بعض النوايا احلسنة 

 أهنا ال تتحلى ال بشجاعة التزاماهتا وال باملتابعة يف أفكارها."
مري حاجبها  متثل الضمري املتصل و الض-ذراعيهايف هذه الفقرة هناك لفظ ا

 املستر للغائب املفرد، وحتيل هذه الضمائر إىل االدكتور كيم . 
والضمائر اليت حتيل إىل اسهام  متثل الضمري املتصل للغائب املفرد تقديره 

فكارها  أ-أهنا -هاتفها-اتصل هبا-جدهتا-هي، يعين لفظ ااالتصال هبا
حذرتين  متثل الضمري املتصل للمتكلم املفرد و -هاتفي -ولفظ احولت

من و الضمري املستر للغائب املفرد، وحتيل هذه الضمائر إىل االدكتور أمني . 
مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية وذلك ألنه مل يذكر لفظ 

 .الدكتور أمني صراحة يف هذه الفقرة

مائر ميثل اإلحالة بالض عشر الضمائرأربعة يف هذه الفقرة هناك البيانات 
 الشخصية، من الضمري املتصل والضمري املستر. 

  اِْنَضمَّ إيالن روس إلينا يف مقصف املستشفى حلظة فرغنا من تناول
الغداء. جلس إىل مييين قبالة كيم، حاماًل صينيته املرعة. مبريلته 

التهام ثالث ب املفتوحة على كرشه اهلائل وخديه املتهدلني، شرع أوالً 
 شرحات من اللحم البارد قبل أن ميسح فمه بفوطة من الورق.

قديره انضم  متثل الضمري املستر للغائب املفرد تيف هذه الفقرة هناك لفظ ا
ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر  هو وحتيل هذه الضمري إىل اإيالن روس 

 .هان روس بعدإيالألن يذكر فيها لفظ  الالحق متثل املرجعية الداخلية

                                                           
 .32 7002االطبعة األول  الصّدمة"خضرا يامسينة، "62
 



03 
 

 

لضمري متثل الضمري املتصل و افمه  -ميسح–شرع  -مبريلته-ولفظ اجلس 
مث فإن    ومنإيالن روسللغائب املفرد، وحتيل هذه الضمائر إىل ا املستر

إيالن لفظ  ألن يذكر فيها السابق مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية
 .روس قبلها

 م اجلميع  متثل الضمري للمتكلدكتور أمني و كيمالوالضماير اليت حتيل إىل ا 
مري املتصل   متثل الضمييين  ولفظ افرغنا -إلينا، يعين لفظ احنن تقديره

للمتكلم املفرد، وحتيل هذه الضمائر إىل االدكتور أمني . ومن مث فإن مرجعية 
هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية وذلك ألنه مل يذكر لفظ الدكتور أمني 

لضمائر ميثل اأربعة عشر  راحة يف هذه الفقرة. يف هذه الفقرة هناك البياناتص
 اإلحالة بالضمائر الشخصية، من الضمري املتصل والضمري املستر. 

فجأة، دوَّى انفجاٌر هائٌل اهتزت له اجلدران وارجتَّت الواجهات الزجاجية يف 
السون قرب مث هنض اجلاملقصف.  تبادل اجلميع النظرات، وقد اعرهتم احلرية، 

الواجهات الزجاجية والتفتوا صوب اخلارج. هرعنا، أنا وكيم، إىل أقرب نافذة.  
كان الناس املنصرفون إىل أشغاهلم يف باحة املستشفى قد تسّمروا يف مكاهنم، 
والتفتت رؤوسهم حنو الشمال، إال أن واجهة املبىن املقابل حجبت عنا الرؤية 

 .63أبعد من ذلك

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر لفقرة هناك البيانات وهي ستة يف هذه ا
إىل  . وتعود هذه الضمائروالضمري املنفصل الشخصية، من الضمري املتصل

 الناس. -املواضع املرجعية كما يلي: الدكتور أمني
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ل للمتكلم صنفوأما الضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري امل
ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية  . أناوحده، وهي: ا

ضمائر وأما ال وذلك ألنه مل يذكر لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذه الفقرة.
جمموعها وهي: ، و جميع  متثل الضمري املتصل الغائب للالناساليت حتيل إىل ا

ه   ومن مث فإن مرجعية هذتسّمروا -املنصرفون -رؤوسهم-مكاهنم-أشغاهلما
الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم 

 .قبلها
  هرولنا، وأنا وكيم، إىل الرواق. كان فريق من املمرضات يصعد من

الطابق حتت األرضي وجيري حنو هبو املستشفى. نظراً إىل قوة الذبذبة، 
جهازه  احلراسمن املفرض أن يكون موقع االنفجار قريباً. شغَّل أحد 

الالسلكي الذي حيمله ليستعلم عن الوضع. أجابه حماوره أنه الميلك 
املزيد من املعلومات، اقتحمنا املصعد. حني  وصلنا إىل الطابق 
األخري، هرولنا إىل الشرفة املطلة على اجلناح اجلنويب للمستشفى. 
وصل بعض الفضوليني قبلنا وبسطوا كفهم فوق حاجبهم يتحرون 

راحوا ينظرون إىل سحابة من الدخان ترتفع يف السماء على   األفق.
 .64بعد عشرات البيوت من املستشفى

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر يف هذه الفقرة هناك البيانات وهي مخسة 
إىل  . وتعود هذه الضمائروالضمري املنفصل الشخصية، من الضمري املتصل

 الفضوليني. -املواضع املرجعية كما يلي: الدكتور أمني

ل للمتكلم صنفوأما الضمائر اليت حتيل إىل االدكتور أمني  متثل الضمري امل
 . ومن مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية أناوحده، وهي: ا
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ضمائر وأما ال وذلك ألنه مل يذكر لفظ الدكتور أمني صراحة يف هذه الفقرة.
، هم تقديرهميع جري املتصل الغائب لل  متثل الضمالفضولينياليت حتيل إىل ا

مث    ومنينظرون  -يتحرون  -حاجبهم  -وبسطواكفهم وجمموعها. وهي: ا
 فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظ

 .قبلها الفضوليني
  وفجأة تصلب املريض : تأوهاته، واختالجاته ورفساته، جتمد كل

ت ذراعاه على صدره، علي غرار دمية متحركة قطعت جسده، وهتالك
احلبال اليت حتركها. بأقل من ملح البصر، حتررت مالحمه احملتقنة من 
أملها، واستبدلت بتعبري معتوه قوامه الغضب البارد والتقزز. حلظة 

 65احننيُت عليه، هدَّدين بعينيه، وقلب شفتيه يف تكشرية مغتاظة.

ر ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائات وهي مثانية يف هذه الفقرة هناك البيان
ر إىل . وتعود هذه الضمائو الضمري املستر الشخصية، من الضمري املتصل

 املريض.املواضع املرجعية كما يلي: 

 
 تقديرهائب املفرد للغصل ت  متثل الضمري املاملريضوأما الضمائر اليت حتيل إىل ا

خلية ده الضمائر متثل املرجعية ال . ومن مث فإن مرجعية هذتصلب، وهي: اهو
  ملريضاوأما الضمائر اليت حتيل إىل ا .املريض بعدهألنه  يذكر لفظ الالحقة 

 -أوهاته تتقديره هو، وجمموعها. وهي: ا متثل الضمري املتصل للغائب املفرد
ن   ومن مث فإقوامه  -مالحمه -صدره -جسده –ورفساته  -واختالجاته 

 متثل املرجعية الداخلية السابقة ألن يذكر فيها لفظمرجعية هذه الضمائر 
 .قبلها املريض
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 اإلحالة الضمائر اإلشارة (2
  انضم إيالن روس إلينا يف مقصف املستشفى حلظة فرغنا من تناول

الغداء. جلس إىل مييين قبالة كيم، حاماًل صينيته املرعة. مبريلته 
تهام ثالث واًل بالاملفتوحة على كرشه اهلائل وخديه املتهدلني، شرع أ

 شرحات من اللحم البارد قبل أن ميسح فمه بفوطة من الورق.
  سألين، وهو يتلمظ تلمًظ هنًما: هل مازلت تبحث عن

 بيت صيفي؟
 66يتوقف على مواقعه. هذا 

وجدت الباحثة فيها اإلشارة بضمرياهذا   هو اإلحالة اليت علي اسم بعدها 
 وهو "يتوقف على مواقعه"

  ظهره مسلوخ بالعرض، وقد نتأ جزء من عظمة الكتف. وإذ مل يلمح
أحدهم يهب لنجدته، قبض على ممرضة من شعرها. تطلب األمر 

 ذاهتدخل ثالثة رجال أقوياء كي يرخي قبضته. علي مقربٍة من 
املشهد، يعوُل جريح حمتجز بني عربتني نقالتني، متلوياً كمن أصيب 

أراضًا لفرط ماتقلب واختلج. راح مبس. انتهى به األمر أن هوى 
يسد د لكماٍت يف اهلواء، وكان جسده مثخنًا باجلراح. تبدو املمرضة 

 اليت هتتم به حائرة يف ماتفعل. 

وجدت الباحثة فيها اإلشارة بضمري اهذا  وهو اإلحالة اليت حتيل         
 على اسم بعدها وهو "املشهد".

 يف الدفعة نفسها، فقد كنت  "أعرف كيم منذ أيام اجلامعة. مل نكن
أسبقها بثالثة أشواط. ولكن كالمنا استلطف اآلخر منذ لقاءاتنا 
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األوىل. كانت مجيلة وعفوية، التردد يف املواقف اليت يأىب وحيجم فيها 
الطالب اآلخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة طالب عريب، 

 الطالب شاباً متفوقاً ووسيماً. هذاولو كان 

الباحثة فيها اإلشارة بضمري اهذا  هو اإلحالة اليت حتيل على اسم وجدت 
 بعدها وهو " الطالب شاباً متفوقاً ووسيماً "

  وضع نظاراته على أنفه القبيح املنخرين، مث هزَّ رأسه برفق، وبعد تأمل
 وجيز. استعادت نظرته صرامتها.

 هل تأيت إىل النادي هذا املساء؟ -
 اليوم.ال، أستطيع، فزوجيت تعود  -
 وثأري؟ -
 أي ثأر؟ مل تفز علّي بشوٍط واحد. -

وجدت الباحثة فيها اإلشارة بضمري اهذا  هو اإلحالة اليت حتيل على اسم 
 بعدها وهو " الطالب شاباً متفوقاً ووسيماً "

 اإلحالة الضمائر الموصولة (3
  مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتيب بعد انتهاء العملية اجلراحية. إنه رجل

نشيط و يقظ مع أنه ختطى الستني وبدأ  كرشه يتكوَّر. يف املستشفى، 
ة ال تتالءم تزيده سوءاً روح دعاب الذييلقبونه بالرقيب لفرط استبداده 

دائمًا مع موضوع احلديث،  ولكنه أول من يشمر عن ساعديه يف 
62حلوادث األليمة وآخر من ينصرف."ا
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يف هذه النص وجدت الباحثة اإلحالة املوصول االذي  هو اإلحالة اليت حتيل 
 على اسم قبلها وهو "لفرط استبداده"

  هرولنا، وأنا وكيم، إىل الرواق. كان فريق من املمرضات يصعد من
ة، بالطابق حتت األرضي وجيري حنو هبو املستشفى. نظراً إىل قوة الذبذ

من املفرض أن يكون موقع االنفجار قريباً. شغَّل أحد احلراس جهازه 
حيمله ليستعلم عن الوضع. أجابه حماوره أنه الميلك  الذيالالسلكي 

املزيد من املعلومات، اقتحمنا املصعد. حني  وصلنا إىل الطابق 
األخري، هرولنا إىل الشرفة املطلة على اجلناح اجلنويب للمستشفى. 

عض الفضوليني قبلنا، وبسطوا كفهم فوق حاجبهم يتحرون وصل ب
األفق. راحوا ينظرون إىل سحابة من الدخان ترتفع يف السماء على 

 .68بعد عشرات البيوت من املستشفى

وجدت الباحثةيف النص املذكور اإلحالة وهو ضمري اسم املوصول             
 ه الالسلكي"الذي" اليت حتيل علي اسم قبلها وهو احلراس جهاز 

  أعرف كيم منذ أيام اجلامعة. مل نكن يف الدفعة نفسها، فقد كنت"
أسبقها بثالثة أشواط. ولكن كال منا استلطف اآلخر منذ لقاءاتنا 

فيها  وحيجم اليت يأىباألوىل. كانت مجيلة وعفوية، التردد يف املواقف 
الطالب اآلخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة طالب عريب، 

 لو كان هذا الطالب شاباً متفوقاً ووسيماً.و 

ذلك النص وجدت الباحثة إحالة املوصولة فضمري اسم املوصول           
"اليت" اإلحالة اليت حتيل علي اسم قبلها وهو" كانت مجيلة وعفوية، التردد 

 يف املواقف"
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 (Subtitutionاالستبدال ) .2
 (Clausal Subtitutionاالستبدال الجملّي ) (1

  ولذلك، حني يستفزين أحدهم، الحياول عزرا حىت أن يعرف من
البادئ، بل يتضامن معي تضامنًا منهجياً. دفع الباب بدون أن 
يقرعه أواًل، نظر إيل من جانب، وقد علت شفتيه ابتسامة خفيفة.  

 كان ذلك أسلوبه يف اإلعراب عن رضاه.

ل "وقد ذلك" حموجدت الباحثة من تلك الفقرة االستبدال. حبيث حل لفظ "
علت شفتيه ابتسامة خفيفية"، بذلك كان لفظ "ذلك" حيل لفظ السابق يف 

 هذه الفقرة، فيسمي باالستبداالجلملي مبرجعه السابق.

 (Ellipsisالحذف ) .3
 (Verbal Ellipsisالحذف الفعلّي ) (1

  وضع نظاراته على أنفه القبيح املنخرين، مث هزَّ رأسه برفق، وبعد
 ت نظرته صرامتها.تأمل وجيز. استعاد

 هل تأيت إىل النادي هذا املساء؟ 
  :يع إىل ال، أستطال، أستطيع، فزوجيت تعود اليوم. اأصله

 69فزوجيت تعود اليوم. الناديهذا املساء، 

وجدت الباحثة من الفقرة املذكورة احلذف، حيث حذفت اجلملة 
اتأيت إىل النادي هذا املساء.  وحّل لفظ اال، أستطيع  بوجود 
احلوار لدكتور أمني مغنيا يف الفهم لدى املخاطب عزرا بن هبيم، 

 وميثل هذا احلوار من احلذف الفعلي.

 (Clausal Ellipsisالحذف الجملّي) (2
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  دفع الباب بدون أن يقرعه أواًل، نظر إيل من جانب، وقد علت
شفتيه ابتسامة خفيفة. كان ذلك أسلوبه يف اإلعراب عن رضاه. 

ي ألواجهه، نزع نظراته، مث مسحها مبقدمة وملا استدرُت مبقعد
 ردائه األبيض، وقال:

 .يبدو أنك ذهبت إىل املطهر إلرجاع مريضك 
  :أرجوك، التبالغ. ألنين ال أبدي أرجوك، التبالغ. اأصله

 20. ذهبت إىل املطهر إلرجاع مريض

وجدت الباحثة من الفقرة املذكورة احلذف، حيث حذفت اجلملة 
املطهر إلرجاع مريضك.  وحّل لفظ ايبدو أنك ذهبت إىل 

اأرجوك، التبالغ  بوجود احلوار لدكتور أمني مغنيا يف الفهم لدى 
 املخاطب عزرا بن هبيم، ومتثل هذا احلوار من احلذف اجلملي.

  انضم إيالن روس إلينا يف مقصف املستشفى حلظة فرغنا من تناول
عة. مبريلته ر الغداء. جلس إىل مييين قبالة كيم، حاماًل صينيته امل

املفتوحة على كرشه اهلائل وخديه املتهدلني، شرع أواًل بالتهام 
ثالث شرحات من اللحم البارد قبل أن ميسح فمه بفوطة من 

 الورق.
  سألين، وهو يتلمظ تلمًظ هنًما: هل مازلت تبحث عن

 بيت صيفي؟
  : مازلت أحبث عن بيت هذا يتوقف على مواقعه. اأصله

 ى مواقعه. ، هذا يتوقف علصيفي
وجدت الباحثة من الفقرة املذكورة احلذف، حيث حذفت اجلملة 
امازلت تبحث عن بيت صيفي  وحّل لفظ اهذا يتوقف على 
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مواقعه.  بوجود احلوار لدكتور أمني مغنيا يف الفهم لد املخاطب 
 إيالن روس، ومتثل هذا احلوار من احلذف اجلملي.

 (Conjuctionالوصل) .4
 (Additiveالوصل اإلضافي ) (1

  من الوصلالصفحة الثالثة عشرة أداتني وجدت الباحثة يف 
  :الواووهي ااإلضايف، 

"مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتيب بعد انتهاء العملية اجلراحية. إنه 
 23."بدأ كرشه يتكوَّر ويقظ مع أنه ختطى الستني و رجل نشيط 

  ل من الوصالصفحة الثالثة عشرة أداة واحدة وجدت الباحثة يف
  :الواووهي ااإلضايف، 

"قبل حصويل على اجلنسية اإلسرائيلية، حني كنت جراحًا شاباً، 
ال أدخر وسعًا ألتثبت يف الوظيفة، وقف إىل جانيب. كان اليزال 

ه لكنه وظَّف النفوذ القليل الذي مينحه إيا ورئيس قسم متواضعاً، 
 27منصبه إلبعاد خصومي."

  لوصل من الرابعة عشرة ثالث أدوات الصفحة اوجدت الباحثة يف
  : الواووهي ااإلضايف، 

"كان من الصعب علي شاب عريب أن ينضم إىل أخوية النخبة 
اجلامعية بدون أن يثري االمشئزاز. فجميع زمالئي يف دفعيت من 

يركنو  واليهود األثرياء الذين يضعون يف معصمهم سلسلة ذهبية 
ون كل إجناز يتعرب  وون  علّي، يف املرأب سيارهتم املكشوفة، يتعال
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 لذلك، حني يستفزين ومن إجنازايت انتهاكًا ملقامهم الرفيع. 
أحدهم، الحياول عزرا حىت أن يعرف من البادئ، بل يتضامن 

 معي تضامناً منهجياً.
  من الوصلالصفحة الرابعة عشرة أداتني وجدت الباحثة يف 

  :الواووهي ااإلضايف، 

قد  وعه أوالً، نظر إيل من جانب، "دفع الباب بدون أن يقر 
علت شفتيه ابتسامة خفيفة. كان ذلك أسلوبه يف اإلعراب عن 

ملا استدرُت مبقعدي ألواجهه، نزع نظراته، مث مسحها  ورضاه. 
 مبقدمة ردائه األبيض، وقال:

 .يبدو أنك ذهبت إىل املطهر إلرجاع مريضك 
 .أرجوك، التبالغ 
  وضع نظاراته على أنفه القبيح املنخرين، مث هزَّ رأسه

 73بعد تأمل وجيز. استعادت نظرته صرامتها. وبرفق، 
 ل الوصالصفحة الرابعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة في

  :الواووهي ااإلضايف، 
هرب اليوم ألنين تت و" تستغل دائماً متريرايت السيئة لتسجل النقاط، 

 بكامل نشاطي."
 الصفحة اخلامسة عشرة ثالث أدوات من دت الباحثة يف وج

  :الواووهي االوصل اإلضايف، 
ألوم نفسي س و"أتعلم يا عزيزي عزرا؟ لقد فقدَت فعاليتك الغابرة، 

 لو استغللُت هذا الوضع ضدك.
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  حتفر قربي. سأفلح أخرياً يف إفحامك هنائياً. والتتعجل 
  ي عن قيفالحتتاج للقيام بذلك إىل مضرب، يكفيك تو

رفع إصبعه إيل صدغه  والعمل. وعد أن يكفر باألمر، 
يف حتية مرحة، وعاد لتأنيب املمرضات يف أروقة 

 املستشفى."
  الصفحة اخلامسة عشرة ثالث أدوات من وجدت الباحثة يف

  :الواووهي االوصل اإلضايف، 
"حاولت، إذ بقيُت وحدي، أن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن 

تذكرُت أنين كنت أهم مبكاملة زوجيت. و ، يقتحم عزرا خلويت
 طلبت رقم بييت، مث أقفلت اخلط بعد ورفعت مساعة اهلاتف، 

. لو أقلت 37:31الرنة السابعة. أشارت ساعيت إىل الساعة 
 21سهام حافلة الساعة التاسعة، لكانت وصلت منذ وقت طويل.

 : خلويتهي تقتحم  ومسعت الدكتورة كيم يهودا تبادرين، 
 !التشغل بالك كثريا 
  .وأضافت على الفور: لقد قرعُت الباب قبل أن أدخل

 أنت الذي ُكنَت  شارداً "
  من  أدواتالصفحة السادسة عشرة عشر وجدت الباحثة يف

  :الواووهي االوصل اإلضايف، 
أعرف كيم منذ أيام اجلامعة. مل نكن يف الدفعة نفسها، فقد كنت 

ا  منا استلطف اآلخر منذ لقاءاتنلكن كال وأسبقها بثالثة أشواط. 
حيجم  وعفوية، التردد يف املواقف اليت يأىب  واألوىل. كانت مجيلة 
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فيها الطالب اآلخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة 
 وسيماً. ولو كان هذا الطالب شابا متفوقا  وطالب عريب، 

مغازالتنا مؤثرة بسب سذاجتها.  وسخية،  وكانت كيم مرحة 
ت كثريًا حني جاء إله روسي شاب، وفد حديثا من تأمل

اختطفها مين مل أعرض ألنين أتقبل اهلزمية برحابة  والكومسمول، 
صدر. تزوجت بسهام الحقاً، وقفل الروسي عائدا إىل دياره بدون 
سابق إنذارا، غداة اهنيار اإلمرباطورية السوفياتية. فبقينا صديقني 

 25دة حولنا انسجاماً رائعاً."نسخت زمالتنا الوطي ومحيمني، 
  لوصل االصفحة السابعة عشرة أربع أدوات من وجدت الباحثة يف

  :الواووهي ااإلضايف، 
بإصبعها، حذرتين: مأساة بعض النوايا  ورفعت حاجبها البديع، 

يف  ال باملتابعة واحلسنة أهنا ال تتحلى ال بشجاعة التزاماهتا 
 أفكارها.
  هنضت قائالً: إهنا ساعة الشجعان. كانت العملية

 علينا أن جندد قوانا... واجلراحية مضنية، 
  26دفعتها برفق إىل الرواق. وأمسكت مبرفقها 

  لوصل االصفحة الثامنة عشرة أربع أدوات من  وجدت الباحثة يف
 أو : - الواووهي ااإلضايف، 

زوجيت، عن بيت صغري على شاطئ البحر  و"كنا نبحث، أنا 
 وأكل إجازة أسبوعية    ومنذ أكثر من عام. تعشق سهام البحر. 

أخر، حني يسمح يل دوامي، نستقل سيارتنا إىل شاطئ البحر. 
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فق حىت نتأمل األ وبعد ان نسري طويال على الرمال. نتسلق كثيبا 
نبهارا روب اساعة متأخرة من الليل. لطاملا انبهرت سهام بساعة الغ

 22مل أفلح يف إدراكه أبداً. "
  من   أدواتالصفحة التاسعة عشرة مخس وجدت الباحثة يف

  :الواووهي االوصل اإلضايف، 
 ارجتت الواجهات وفجأة، دوَّى انفجاٌر هائٌل اهتزت له اجلدران 
م احلرية، قد اعرهت والزجاجية يف املقصف. تبادل اجلميع النظرات، 

التفتوا صوب  وقرب الواجهات الزجاجية  مث هنض اجلالسون
كيم، إىل أقرب نافذة. كان الناس املنصرفون   واخلارج. هرعنا، أنا  

التفتت  وإىل أشغاهلم يف باحة املستشفى قد تسّمروا يف مكاهنم، 
رؤوسهم حنو الشمال، إال أن واجهة املبىن املقابل حجبت عنا 

 28الرؤية أبعد من ذلك.
  الصفحة التاسعة عشرة ثالث أدوات من  وجدت الباحثة يف

  :الواووهي االوصل اإلضايف، 
أنا وكيم، إىل الرواق. كان فريق من املمرضات يصعد  و"هرولنا، 

وة جيري حنو هبو املستشفى. نظراً إىل ق ومن الطابق حتت األرضي 
الذبذبة، من املفرض أن يكون موقع االنفجار قريباً. شغَّل أحد 

لالسلكي الذي حيمله ليستعلم عن الوضع. أجابه احلراس جهازه ا
حماوره أنه الميلك املزيد من املعلومات، اقتحمنا املصعد. حني  
وصلنا إىل الطابق األخري، هرولنا إىل الشرفة املطلة على اجلناح 
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بسطوا كفهم  واجلنويب للمستشفى. وصل بعض الفضوليني قبلنا 
 29فوق حاجبهم يتحرون األفق."

 الوصل من أدواتالصفحة العشرين تسع ثة يف وجدت الباح 
  :الواووهي ااإلضايف، 

بعضهم اآلخر عن  و"أفاد بعضهم عن حافلة تعرضت هلجوم، 
انفجار مطعم. يكاد املقسم اهلاتفي ينفجر. إهناحالة إنذار. أعلن 

 اجلراحنيو عزرا بن حاييم إنشاء خلية أزمة. انضم كل املمراضات 
نقاالت يف حركة  وعت عربات ض وإىل قسم الطوارئ حيث 

حممومة إمنا منظمة، إهنا ليست املرأة األوىل اليت هتز فيها عملية 
فعالية عمليات اإلسعاف جتري تدرجيًيا بو تفجريية مدينة تل أبيب. 

لكن العملية التفجريية تبقى عملية تفجريية. ميكن  ومتزايدة. 
اإلنسانية.  ن الناحيةإدارهتا استنزافياً من الناحية التقنية إمنا ليس م

رب حني يض والذعر ال يتعايشان مع رباطة اجلأش.  وفاإلنفعال 
الرعب، يستهدف دائمًا القلب بالدرجة األوىل .قصدت بدوري 

هاتفه احملمول ملتصق  وقسم الطوارئ. كان عزرا هناك، ممتقعا، 
 80بأذنه. حياول بيده أن يدير االستعدادات العملية.

  لوصل اصفحة احلادية والعشرين أداتني من الوجدت الباحثة يف
  :الواووهي ااإلضايف، 

"حلقت يب كيم اليت كانت قد قصدت مكتبها لالتصال هاتفًيا إىل 
اليت ستستقبل املصابني جبروح بليغة. أحيانا، حني  5الغرفة 

التستطيع غرفة العمليات استيعاب املزيد من اجلرحى، جُترى 
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عمليات بر األعضاء يف هذه الغرفة. تفقدنا، مع أربعة جراحني 
اهنمك بعض املمرضات خبفة ودقة  وآخرين، أجهزة اجلراحة. 

هي تبادر إىل تشغيل  وحول مناضد العمليات. أخربتين كيم 
 83األجهزة :سقط أحد عشر قتيالً على األقل".

  ن  مالصفحة الثانية والعشرين ثالث أدوات وجدت الباحثة يف
  :الواووهي االوصل اإلضايف، 

يتعذر على النقالني الذين يساعدوهنا أن يهدثوا رعها. متر أمامي 
جاحظة العينني فور مرورها، يصل اجلسد املضرَّج  ومنفوشة الشعر 

ألحد الفتيان، مسود الوجه والذراعني، كأنه خارج من منجم فحم. 
نت الء املمر. أأزحتها جانبًا إلخ وأمسكت بالعربة اليت تنقله 

 إحدى املمراضات ملساعديت.
 صرخت: اقتلعت يده 
  نصحتها قائاًل : ليس الوقت مناسبًا لالهنيار. ضعي له

انقليه فورا إىل غرفة العمليات.  ومضغطة لوقف النزيف، 
 87الوقت لدينا نضيعه.

  من أدواتيف الصفحة الثالثة والعشرين سبع وجدت الباحثة 
  :اوالو وهي االوصل اإلضايف، 

، جتمد  رفساته واختالجاته  و"وفجأة تصلب املريض : تأوهاته، 
هتالكت ذراعاه على صدره، علي غرار دمية  وكل جسده، 

متحركة قطعت احلبال اليت حتركها. بأقل من ملح البصر، حتررت 
ضب استبدلت بتعبري معتوه قوامه الغ ومالحمه احملتقنة من أملها، 
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قلب شفتيه  والتقزز. حلظة احننيُت عليه، هدَّدين بعينيه، والبارد 
 هو يدفعين بيد حقودة قائالً: ويف تكشرية مغتاظة. زجمر 

 81أفضل املوات على أن يلمسين عريب." -
  يف الصفحة الرلبعة والعشرين ثالث أدوات من وجدت الباحثة

  :الواووهي االوصل اإلضايف، 
أومأُت إىل أحد املمرضني أن يساعدين لنضع اجلريح ثانية على 

هرمت  والنقالة، مث أبعدت العربات النقالة اليت تعرض سبيلنا، 
إىل غرفة العمليات. كان اجلريح حيدجين بعينني حقودتني تكادان 

شنجاته لكن ت وتنقلبان يف حمجريهما امشئزازاً. حاول أن يعرض، 
ستسلم ا وجمنداًل، لئال يضطر ملواجهيت. أرهقته. أشاح بوجهه، 

 81للخادر الذي كان يستويل عليه.
 (Adversetiveالوصل العكسي ) (2

  ات أدوات من أدو الصفحة الثالثة عشرة مخسة وجدت الباحثة يف
-اليت تتكون من نوعي الوصل العكسي اال، العكسىالوصل 
 لكن :

"مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتيب بعد انتهاء العملية اجلراحية. إنه 
رجل نشيط و يقظ مع أنه ختطى الستني وبدأ كرشه يتكوَّر. يف 
املستشفى، يلقبونه بالرقيب لفرط استبداده الذي تزيده سوءاً روح 

مر أول من يش ولكنهتتالءم دائماً مع موضوع احلديث،   الدعابة 
حلوادث األليمة وآخر من ينصرف. قبل حصويل عن ساعديه يف ا

وسعاً  أدخر العلى اجلنسية اإلسرائيلية، حني كنت جراحاً شاباً، 
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قسم  يزال رئيس الألتثبت يف الوظيفة، وقف إىل جانيب. كان 
اد وظَّف النفوذ القليل الذي مينحه إياه منصبه إلبع ولكنهمتواضعاً، 

 85خصومي."
  من الوصلابعة عشرة أداتني الصفحة الر وجدت الباحثة يف 

 بل :-لعكسي االالوصل االيت تتكون من نوعي ، لعكسيا
"يتعالون علّي، ويعتربون كل إجناز من إجنازايت انتهاكًا ملقامهم 

 حياول عزرا حىت أن الالرفيع. ولذلك، حني يستفزين أحدهم، 
 يتضامن معي تضامناً منهجياً." بليعرف من البادئ، 

  لوصل ا من أدواتالصفحة الرابعة عشرة أداتني وجدت الباحثة يف
 وهي اال :، لعكسيا
 نزع نظراته، مث مسحها مبقدمة ردائه األبيض، وقال: 

 .يبدو أنك ذهبت إىل املطهر إلرجاع مريضك 
  ،تبالغ. الأرجوك 

وضع نظاراته على أنفه القبيح املنخرين، مث هزَّ رأسه برفق، وبعد 
 صرامتها.تأمل وجيز. استعادت نظرته 

 هل تأيت إىل النادي هذا املساء؟ 
 أستطيع، فزوجيت تعود اليوم.ال ، 
 وثأري؟ 
 .86أي ثأر؟ مل تفز علّي بشوٍط واحد 
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  من الوصل الصفحة اخلامسة عشرة أداتني وجدت الباحثة يف
 وهي اال :، لعكسيا

"أتعلم يا عزيزي عزرا؟ لقد فقدَت فعاليتك الغابرة، وسألوم نفسي 
لح تتعجل وحتفر قربي. سأف اللو استغللُت هذا الوضع ضدك. 

حتتاج للقيام بذلك إىل مضرب،  الأخريًا يف إفحامك هنائياً. 
 82يكفيك توقيفي عن العمل."

  من الوصل الصفحة اخلامسة عشرة أداتني وجدت الباحثة يف
 وهي اال : ،لعكسيا

 : خلويت"مسعت الدكتورة كيم يهودا تبادرين، وهي تقتحم 
 تشغل بالك كثريا! ال 
  .وأضافت على الفور: لقد قرعُت الباب قبل أن أدخل

 أنت الذي ُكنَت  شارداً 
 .أعذريين، مل أمسعك تدخلني 
  بددَّت اعتذاري بيٍد أبية، ورصدت حركة حاجيب، مث

 استفسرت
 أكنت تتصل بالبيت؟ 
 فى عليك شيءخي ال 
 88وبالطبح، مل ترجع سهام بعد؟ 

  أدوات من الوصل الصفحة السادسة عشرة أربع وجدت الباحثة
 وهي اال ولكن :، لعكسيا
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تعلمت التعايش معها. أعرف كيم منذ  ولكين"تزعجين فطنتها، 
أيام اجلامعة. مل نكن يف الدفعة نفسها، فقد كنت أسبقها بثالثة 

منذ لقاءاتنا األوىل. كانت  كال منا استلطف اآلخر  ولكنأشواط. 
ب تردد يف املواقف اليت يأىب وحيجم فيها الطال المجيلة وعفوية، 

اآلخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة طالب عريب، ولو  
كان هذا الطالب شاباً متفوقاً ووسيماً.كانت كيم مرحة وسخية، 

ي ت كثري حني جاء إله روسومغازالتنا مؤثرة بسب سذاجتها. تأمل
شاب، وفد حديثا من الكومسمول، واختطفها مين مل أعرض 

، وقفل حقاً  الألنين أتقبل اهلزمية برحابة صدر. تزوجت بسهام 
الروسي عائدا إىل دياره بدون سابق إنذارا، غداة اهنيار اإلمرباطورية 

 89السوفياتية."
  وصل وات من الأدالصفحة السابعة عشرة أربع وجدت الباحثة يف

 وهي اال :، لعكسيا
"أشارت : اليوم، يعود الناس من اإلجازة، والطرقات مزدمحة. هل 

يوجد خط هاتفي يف املزرعة  الحاولت االتصال هبا عند جدهتا؟ 
 ،اتصل هبا على هاتفها احملمول

  ًلقد نسيته مرة أخرى يف البيت، بسطت ذراعيها دليال
 على مشيئة القدر: هذا مؤسف

  ملن؟مؤسف 
  رفعت حاجبها البديع، وبإصبعها، حذرتين: مأساة بعض

 البشجاعة التزاماهتا و  التتحلى  الالنوايا احلسنة أهنا 
 90باملتابعة يف أفكارها.
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  من أدواتالصفحة السابعة عشرة أداة واحدة وجدت الباحثة يف 
 وهي اال :، لعكسيالوصل ا

 "هل جترؤ أن تقول يل ذلك يف حضرة سهام؟
 يبدلون رأيهم. الألغبياء وحدهم ا 
  صدحت ضحكة كيم يف الرواق مثل إكليل من الزهور

 93أضاء مأوى للعجزة."
  من أدواتالصفحة التاسعة عشرة أداة واحدة وجدت الباحثة يف 

 وهي اال :، لعكسيالوصل ا
ميلك املزيد من املعلومات، اقتحمنا املصعد.  ال"أجابه حماوره أنه 

حني  وصلنا إىل الطابق األخري، هرولنا إىل الشرفة املطلة على 
 97اجلناح اجلنويب للمستشفى."

  عكسيلالوصل ا الصفحة العشرين أداتني منوجدت الباحثة يف ،
 وهي اال ولكن :

تل   ة"إهنا ليست املرأة االوىل اليت هتز فيها عملية تفجريية مدين
 كنلأبيب. وعمليات اإلسعاف جتري تدرجيًيا بفعالية متزايدة. و 

 العملية التفجريية تبقى عملية تفجريية. ميكن إدارهتا استنزافيًا من
الناحية التقنية إمنا ليس من الناحية اإلنسانية. فاإلنفعال والذعر 

 91يتعايشان مع رباطة اجلأش." ال
  العشرين أداة واحدة منالصفحة احلادية و وجدت الباحثة يف 

 وهي اال :، لعكسيالوصل ا
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"حلقت يب كيم اليت كانت قد قصدت مكتبها لالتصال هاتفًيا إىل 
 الاليت ستستقبل املصابني جبروح بليغة. أحياناً، حني  5الغرفة 

تستطيع غرفة العمليات استيعاب املزيد من اجلرحى، جُترى 
 91عمليات بر األعضاء يف هذه الغرفة."

 لوصل االصفحة الثانية والعشرين أداتني من ت الباحثة يف وجد
 وهي اال :، لعكسيا

"خالل ربع ساعة، حتول هبو قسم الطوارئ  إىل ساحة معركة. 
يقل عن مئة جريح، أغلبهم ُمسجَّىعلى األرض.   التكوَّم فيه ما 

كل العربات حمملة بأجساد خملعة األوصال، خترقها الشظايا 
اخراقا مروعا. وبعضها حمرق يف مواضع عديدة. يتدفق النجيب 
والعويل يف كل أحناء املستشفى. بني احلني واآلخر، تطغى صرخة 

ني يدي ية بعلى الضجيج، تنبئ بوفاة أحد الضحايا. متوت ضح
بدون أن تدع يل الوقت ألعاينها. ختربين كيم أن غرفة العمليات 

 95."5بد من نقل احلاالت اخلطرة إىل الغرفة  المكتظة، وأنه 
  لوصل االصفحة الرابعة والعشرين أداتني من وجدت الباحثة يف

 وهي اال :، لعكسيا

 "قبضت على معصمه، وأطبقت ذراعه حبزم على خاصرته.

  : تفلتيه. سأعاينه. القلت للممرضة 
  : 96تلمسين. إياك أن تضع يديك علّي. التذمرَّ اجلريح 

 (Casualالوصل السببي ) (3
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  ل الوص الصفحة الرابعة عشرة أداة واحدة منوجدت الباحثة يف
 وهي الذلك :، السبب

"فجميع زمالئي يف دفعيت من اليهود األثرياء الذين يضعون يف 
معصمهم سلسلة ذهبية ويركنون يف املرأب سيارهتم املكشوفة، 
يتعالون علّي، ويعتربون كل إجناز من إجنازايت انتهاكًا ملقامهم 

، حني يستفزين أحدهم، الحياول عزرا حىت أن لذلكالرفيع. و 
 92ي تضامناً منهجياً".يعرف من البادئ، بل يتضامن مع

 (Temporalالوصل الزمني ) (4
 ل الوصالصفحة الثالثة عشرة أداة واحدة من  وجدت الباحثة يف

 وهي ابعد :الزمين، 
ية. إنه انتهاء العملية اجلراح بعد "مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتيب

 رجل نشيط و يقظ مع أنه ختطى الستني وبدأ كرشه يتكوَّر."
  لوصل االصفحة الثالثة عشرة ثالث أدوات من وجدت الباحثة يف

 حني :-وهي اقبلالزمين، 
اباً، كنت جراحًا ش  حني"قبل حصويل على اجلنسية اإلسرائيلية، 

ال أدخر وسعًا ألتثبت يف الوظيفة، وقف إىل جانيب. كان اليزال 
رئيس قسم متواضعاً، ولكنه وظَّف النفوذ القليل الذي مينحه إياه 

،كان من الصعب علي احلنيمنصبه إلبعاد خصومي. يف ذلك 
شاب عريب أن ينضم إىل أخوية النخبة اجلامعية بدون أن يثري 

فجميع زمالئي يف دفعيت من اليهود األثرياء الذين االمشئزاز. 
يضعون يف معصمهم سلسلة ذهبية ويركنون يف املرأب سيارهتم 
املكشوفة، يتعالون  علّي، ويعتربون كل إجناز من إجنازايت انتهاكاً 
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 يستفزين أحدهم، الحياول عزرا حىت حنيملقامهم الرفيع. ولذلك، 
 98تضامناً منهجياً." أن يعرف من البادئ، بل يتضامن معي

  ل الوصالصفحة الرابعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة يف
 وهي امث :الزمين، 

"دفع الباب بدون أن يقرعه أواًل، نظر إيل من جانب، وقد علت 
شفتيه ابتسامة خفيفة. كان ذلك أسلوبه يف اإلعراب عن رضاه. 

دمة مسحها مبق مثوملا استدرُت مبقعدي ألواجهه، نزع نظراته، 
 99ردائه األبيض"

  الزمين،  الوصلالصفحة الرابعة عشرة أداتني من وجدت الباحثة يف
 مث :-وهي ابعد

 بعدرفق، و هزَّ رأسه بمث"وضع نظاراته على أنفه القبيح املنخرين، 
 300تأمل وجيز. استعادت نظرته صرامتها."

  الصفحة اخلامسة عشرة ثالث أدوات من وجدت الباحثة يف
 منذ :-مث-وهي ابعدل الزمين، الوص

"حاولت، إذ بقيُت وحدي، أن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن 
يقتحم عزرا خلويت، وتذكرُت أنين كنت أهمُّ مبكاملة زوجيت. 

الرنة  بعد أقفلت اخلط مثرفعت مساعة اهلاتف، وطلبت رقم بييت، 
. لو أقلت سهام 37:31السابعة. أشارت ساعيت إىل الساعة 

 303ساعة التاسعة، لكانت وصلت منذ وقت طويل"حافلة  ال
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  ل الوصالصفحة السادسة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة يف
 وهي امنذ :الزمين، 

 نذم" تزعجين فطنتها، ولكين تعلمت التعايش معها. أعرف كيم 
 307أيام اجلامعة."

  لوصل االصفحة الثامنة عشرة ثالث أدوات من وجدت الباحثة يف
 بعد :-حني-امنذوهي الزمين، 

 نذم"كنا نبحث، أنا وزوجيت، عن بيت صغري على شاطئ البحر 
أكثر من عام. تعشق سهام البحر. وكل إجازة أسبوعية أو أخرى، 

ان  عدبيسمح يل دوامي، نستقل سيارتنا إىل شاطئ البحر.  حني
نسري طويال على الرمال. نتسلق كثيبا ونتأمل األفق حىت ساعة 

لطاملا انبهرت سهام بساعة الغروب انبهارا مل متأخرة من الليل. 
 301أفلح يف إدراكه أبداً. "

  صل الو الصفحة التاسعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة يف
 وهي امث :الزمين، 

"فجأة، دوَّى انفجاٌر هائٌل اهتزت له اجلدران وارجتَّت الواجهات 
م احلرية، الزجاجية يف املقصف.  تبادل اجلميع النظرات، وقد اعرهت

هنض اجلالسون قرب الواجهات الزجاجية والتفتوا صوب  مث
 301اخلارج."

  صل الو الصفحة التاسعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة يف
 وهي احني :الزمين، 
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"أجابه حماوره أنه الميلك املزيد من املعلومات، اقتحمنا املصعد. 
لى املطلة ع وصلنا إىل الطابق األخري، هرولنا إىل الشرفة  حني

 305اجلناح اجلنويب للمستشفى."
  لزميناالوصل  الصفحة العشرين أداة واحدة منوجدت الباحثة يف ،

 وهي ابعد :

انقضاء عشر دقائق، بدأت التقارير األولية تفيد عن جمزرة  بعد"
حقيقية. أفاد بعضهم عن حافلة تعرضت هلجوم، وبعضهم اآلخر 

 ي ينفجر. إهنا حالة إنذار". عن انفجار مطعم. يكاد املقسم اهلاتف

  أدوات الوصل الصفحة احلادية والعشرين وجدت الباحثة يف
 وهي احني :الزمين، 

"ميكن إدارهتا استنزافيًا من الناحية التقنية إمنا ليس من الناحية 
 نيحاإلنسانية. فاإلنفعال والذعر ال يتعايشان مع رباطة اجلأش. و 

بالدرجة األوىل.قصدُت يضرب الرعب، يستهدف دائمًا القلب 
بدوري قسم الطوارئ. كان عزرا هناك، ممتقعا، وهاتفه احملمول 

 ملتصق بأذنه. حياول بيده أن يدير االستعدادات العملية."
  ل الوصاة واحدة منأدالصفحة احلادية والعشرين وجدت الباحثة

 وهي احني :الزمين، 
"حلقت يب كيم اليت كانت قد قصدت مكتبها لالتصال هاتفًيا إىل 

 نيحاليت ستستقبل املصابني جبروح بليغة. أحيانا،  5الغرفة 
التستطيع غرفة العمليات استيعاب املزيد من اجلرحى، جُترى 
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عمليات بر األعضاء يف هذه الغرفة. تفقدنا، مع أربعة جراحني 
 306آخرين، أجهزة اجلراحة."
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، يقال أن السبك له دوٌر عظيم يف تكميل الفقرات. والسبك كما تقّدم شرحه
لى احملاوالت لك عالينطبق على كتابة الفقرة يف سياق النص فحسب، بل ينطبق كذ

أن الفقرة اجليدة يف كتابة احملاوالت األدبية هي فقرة هلا وحده املعاىن،  األدبية، كما عرفنا
فاملعاىن ترتابط بعضها بعضا. واحملاوالت األدبية البّد أن تكون منطقا ومفهوما ألّن الكّتاب 

ملؤثر واملوافق كي ا قد كتبها باللغة اجليدة. جيب علي الكاتب يف كتابته أن يتخذ اللغة
 تكون املواصلة بينه بني املستمعني أو القارئني مواصلًة جيدًة.

فاملراد من كتابة احملاوالت األدبية هنا الرواية.كما عرفنا أن الرواية هي احملاوالت 
بالكاتب نفسه، وكتابة هذه الرواية ليست جمرد كتابة  األدبية اليت جيب إمتام كتابتها

الكاتب بل جيب الكاتب أن  مات الكتابة اليت جيب أن يالحظهافحسب بل هناك عال
يالحظ كيفية الفقرات يف الرواية تكتب الباللغة الصحيحة فقط، ولكن أن يالحظ كذلك  

 كيفية تلك اللغة الصحيحة تكون اللغة املتماسكة ألفاظها بعضها بعضا.
متام  ة وسرعة إيف ظواهرنا احلادثة، شاهدنا بعض الكتّاب يالخظ مضمون الرواي

كتابته وتكثري الفقرات يف الرواية. دون أن يالحظ هل يكتب كتابته باللغة الصحيحة 
وكيف صحة السبك يف كّل الفقرات. وهذا اليعين، إنه ليس االعتبار ولكن بتطبيق اللغة 
الصحيحة يف الكتابة ستكون تلك احملاوالت حمولة جيدة، وهبذا أرادات الباحثة أن تبحث 

 بك.عن الس
ليامسنة خضرا، لتكون مادة  هذا البحث فقد وقع االختيار على رواية "الصَّْدَمة"

الذي سبق ذكره تركز التطبيق بوجه خاص على النص القرآين،  التطبيق فيه، وكانت الباحثة
السبك  والنص املسرحية، لذالك كان االختيار يف هذه الدراسة لنص روائي، لدراسة جوانب

ودالليا. وقد كانت ملؤلف الرواية خربة طويلة يف رواية جتمعها وحده النصي فيه حنويا 
برواية" الّصدمة  منسجمة مرتابطة, ويف رواية "الّصدمة" ليامسينة خضرا. اهتمت الباحثة

"ليامسنة خضرا تعرض القصة عن اإلرهاب والرواية هلا لغة  قصرية وواضحة يف الكلمة 
 ك.واجلملة وكل اجلملة هناك عالمة السب
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واية ر أخذت الباحثة يف علم اللغة النصي العنوان "السبك النحوي يف نظرا إىل ذلك 
السبك، يعىن  نع. وبينت يف هذا البحث حتليلية نصية()دراسة  "الّصدمة" ليامسينة خضرا

 .رواية " الّصدمة" ليامسنة خضرا يف ه، وتطبيقفقط السبك النحوي
 أسئلة البحث .ب

 الباحثة أسئلة البحث:انطالقا من املقدمة تقدم 
 خضرا؟ ما أشكال السبك النحوي يف رواية "الّصدمة" ليامسينة .1
 كيف حتليل األشكال السبك النحوي يف رواية "الّصدمة" ليامسينة خضرا؟ .4

 
 أهداف البحث .ج

 نظرا إىل أسئلة البحث فاهلدف الذي أرادهتا الباحثة هو:
  .مسينة خضراملعرفة أشكال السبك النحوي يف رواية "الّصدمة" ليا .1
 .ضراخ ينةليامس "الّصدمة"ية افي رو ملعرفة حتليل األشكال السبك النحوي .4

 أهمية البحث .د
انطالقا مما ذكر يف خلفية البحث وأسئلة البحث، رجت الباحثة أن يكون هذا 

 البحث نافعا للباحثة نفسها وجلميع أفراد األمة. فهذه األمهية نوعان، مها:
 األمهية النظرية .أ

 .النظرية السبك وخاصة يف السبك النحويلتوسيع  .1
لتطبيق األمثلة من النظرية يف السبك النحوي، وخاصة يف رواية  .4

 "الّصدمة" ليامسينة خضرا.
 األمهية العملية  .ب

  للباحثة : زيادة املعرفة والفهم عن السبك النحوي وأشكاهلا
 ." ليامسينة حضراالّصدمةوأمثلتها يف رواية "

 : للقارئني 
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النحوي وأشكاهلا  السبك عن والفهم املعرفة على هتممساعد -
 رواية "الّصدمة" ليامسينة خضراوأمثلتها وتطبيقها يف 

 التطور يف يريد ملن ومرجعا الفكر مصدر البحث هذا يكون وأن -
 .دراسة علم اللغة النص يف املعارف وخاصة

 :لأمبي سونن جامعة مكتبة يف العلمية الرسائل لزيادة للجامعة 
 والعلوم اآلداب كلية مكتبة العامة أو احلكومية اإلسالمية

 .اجلامعة اإلنسانيةبتلك
 توضيح المصطلحات .ه

 :ث، وهيهذا البح موضوع منها تتكون اليت املصطلحات فيمايلي الباحثة توضح
لبيان كيف ترتابط اجلمل، على اعتبار أن بعض : النحوي السبك -

 4العناصر يف اجلملة.
سنونوات كابول والّصدمة اجلزئني األولني من ثالثية الّصدمة : تعترب  -

 5مّكرسة حلوار الطرشان بني الشرق والغرب.
 1511يامسينة حضرا : ولد يامسينة خضرا. وامسه احلقيقي حممد مولسهول، عام 

 6يف الصحراء اجلزائرية.
 ة(. فيختص)دراسة حتليلية نصيرواية  السبك النحوي يف واملرادهبذا العنوان يعين

السبك من  . وتتكون منرواية "الّصدمة" ليامسينة خضراهذا البحث تطبيقها يف 
 السبك النحوي والسبك املعجمي.

 تحديد البحث .و
 :يلي فحددته الباحثةكما وموضوعا اليتسع البحث إطارا لكي
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رواية ها يف وخيتص تطبيقرواية يركز على السبك النحوي يف  البحث هذا إن
 فحددت الباحثة حسب أسئلة البحث، أال وهي تركيزه"الّصدمة" ليامسينة خضرا. 

 رواية "الّصدمة" ليامسينة خضرا يفيف وحمدود حول  حمدود حول السبك النحوي.
 الباب االول. 

 الدراسات السابقة .ز

لنصي دراسات السبك ا ال تدعى الباحثة أن هذا البحث ليس هو البحث األول يف
 دراسات تستفيدمنها وتأخذ منها أفكارا وفوائد. و ستسجل الباحثة هتفقد سبق

السطور اليت تتعلق هبدف عرض خريطة الدراسات ىف هذا املوضوع وإبراز  يف 
 النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات:

 داب والعلوماآل طالبة كلية فتحية السعادةاجلامعية التيكتبتها  ، الرسالةاألول
 احلكومية ميةسونن أمبيل اإلسال جبامعة، وأدهباالعربية اللغة  شعبةبقسم  اإلنسانية

ت فبحث" السبك النصي يف سورة الكهف "موضوعهام.  4112سورابايا. سنة 
 و السبك النحوي ويستخدم اإلطار النظري يف السبك املعجمي عنالباحثة فيها 

حث يعىن يلي وموضع يف هذا البحتليل النص، وهذا البحث يستعمل املنهج التكم
 القرآن الكرمي يف سورة الكهف.

داب والعلوم طالبة كلية اآل ديسى أنغرينى، الرسالة اجلامعية اليت كتبتها الثاين
ة احلكومية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمي ،اإلنسانية بقسم شعبة اللغة العربية وأدهبا

يف سورة امللك" فبحثت  م.  موضوعها " السبك النصي 4112سورابايا. سنة 
ظري يف ويستخدم اإلطار الن الباحثة فيها يف السبك املعجمي و السبك النحوي.

 اوهذ ،اليداى ورقية حسنعن السبك النحوي والسبك املعجمي هل حتليل النص
كرمي يف البحث يعىن القرآن ال االبحث يستعمل املنهج التكميلي وموضع يف هذ

 .امللكسورة 
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شعبة تربية اللغة طالبة ب كررسما نور ويجينة ، الرسالة اجلامعية اليت كتبتها الثالث
. م 4112 كارتا، سنةاحلكومية جوجا وأدهبا، بقسم الرتبية، جبامعة  فرنسية

بحثت ف" السبك والتماسك يف املسرحية "اللكون" لئيكوىن نسك"موضوعها
م اإلطار ويستخد يصف عالمات السبك و التماسك يف املسرحيةالباحثة فيها 

 اوهذ ،اليداى ورقية حسن عن السبك و التماسك هل النظري يف حتليل النص
 رحية.املسالبحث يعىن ا البحث يستعمل املنهج التكميلي وموضع يف هذ

وقد أظهرت األحباث عن الدراسات السابقة الثالث هناك أوجه التشابه 
لى ثالث هناك يستوى عوالتخالف مع الباحثة، يعين من الدراسات السابقة ال

حتليل النص واإلطار النظرية يعين عن السبك النحوي والسبك املعجمي هلاليداى 
ورقية حسن، والفرق بني الباحثة يف هذا موضع البحث الدراسات السابقة الثالث 

واية أما يف هذا البحث فقد وقع االختيار على ر يستعمل القرآن الكرمي واملسرحية و 
 مسنة خضرا."الصَّْدَمة" ليا
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