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)دراسة حتليلية نصية(رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خضرا السبك النصي يف   

Kohesi Teks dalam Novel Ashbahul Jahiim Karya Yasmina Khadra (Kajian 

Analisis Teks) 

Skripsi ini mengambil objek sebuah novel karya Yasmina Khadra, seorang 

sastrawan keturunan Aljazair yang telah menulis banyak buku. Novel ini 

menceritakan tentang situasi pelik dan ketajaman peristiwa kekerasan akibat perang 

antar negara, yang mana seorang pemuda terpaksa hengkang dari Universitas 

Baghdad saat Amerika menyerbu Irak. Sebuah karya sastra dapat dianalisis dari 

berbagai sudut pandangnya, termasuk dalam memahami pemaknaan suatu unsur 

yang membahas tentang keserasian dan keterkaitan hubungan struktural antara satu 

ujaran dengan ujaran lain. Unsur ini disebut dengan kohesi, yakni suatu konsep 

semantik yang mengacu kepada hubungan makna yang ada dalam suatu wacana 

yang ditandai dengan referensi, substitusi, ellipsis, konjungsi, repetisi dan kolokusi. 

Sedangkan kohesi dibagi menjadi dua yaitu, kohesi gramatikal dan leksikal. 

Adapun dalam penelitian ini memfokuskan novel sebagai objek penelitian yang 

akan mengkaji kohesi gramatikal dan leksikal.  

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini yakni: 1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam novel ashbahul 

jahiim karya Yasmina Khadra?, dan 2) Bagaimana bentuk kohesi leksikal dalam 

novel ashbahul jahiim karya Yasmina Khadra?. 

 Dengan adanya rumusan masalah tersebut akan memicu tujuan penelitian 

yakni: 1) Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam novel ashbahul jahiim 

karya Yasmina Khadra. 2) Untuk mengetahui bentuk kohesi leksikal dalam novel 

ashbahul jahiim karya Yasmina Khadra.  

Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis, 

sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks dalam novel ashbahul jahiim 

karya Yasmina Khadra. Dengan sumber data adalah novel. Sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan metode 

pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam novel 

ashbahul jahiim karya Yasmina Khadra. terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal, 

antara lain: referensi (al-Ihalah) berjumlah 112, substitusi (al-Istibdal) berjumlah 

1, ellipsis (al-Hadzfu) berjumlah 3 dan konjungsi (al-Washlu) berjumlah 137. 

Sedangkan unsur-unsur kohesi leksikal yang terdapat dalam novel ashbahul jahiim 

karya Yasmina Khadra., antara lain: repetisi (at-Tikroru) sebanyak 3 dan kolokusi 

(al-Mashahabah al-Mu’jamiyah) sebanyak 5. 

Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Novel Ashbahul Jahiim, Kohesi Gramatikal, 

Kohesi Leksikal.  
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة  .أ  

إن األدب  1األدب هو الذي يطلق على جمموع الكالم اجليد املروي نثرا وشعرا.

 والشعر العريب نوعان الشعر العمودى والشعر احلر، والنثر العريبنوعان الشعر و النثر. 

ينقسم إىل أقسام كثرية منها: الرواية، واخلطابة، واملقالة، واملسرحية، والقصة، واألمثال، 

  2واحلكم، والوصايا. 

الرواية هي قصة طويلة من النثر الذي حيتوي على سلسلة من قصص شخص, 

وتدور حول القضايا االجتماعية واألخالقية وغري ذلك. وأما الرواية يف هذا البحث 

جرب أ فهي أشباح اجلحيم ليامسينة خضرا. تتحدث رواية أشباح اجلحيم عن شاب

غزت أمريكا العراق. وعاد إىل قريته يف وسط الصحراء.  على اخلروج من بغداد عندما

أن  أنه سوف يثبت واستمر مع الصراع الداخلي واألحداث العنيفة من اليوم. وقال

يامسينة خضرا ليست امسه احلقيقي،  3بالتأكيد حىت يف وضع سيئ. اخلري سوف يفوز

                                                           
 دار العلم للماليني. بريوت.القاهرة : املنهاج اجلديد يف األدب العرب. عمر فروخ،  1   

2 Http://mawdoo3.com 
 م( 2002سيديا، -)لبنان : الفاريبأشباح اجلحيم، يامسينة خضرا،  3
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من . هذا الرجل (Muhammad Moulessehoul) امسه حممد مولسهول ولكن

ب . كت(mexico) الفرنسا. بعد ذلك استقر يف املكسيك استقر يف  ئري، هواجلزا

يم وغري اجلح صدمة, والسونونوات القبول، وأشباحال خضرا الكثري من الكتب، منها

 4ذلك.

تخدم ها السبك النصي، فالباحثة ستسالبحث للرواية من ناهجهناك كثري من م

و اجلحيم ليامسينة خضرا. السبك النصي هالسبك النصّي للبحث عن رواية أشباح 

عالقة أو جمموعة عالقات عامة مكّونة للّنّص, يتعرض بعضها لقيود حني يندمج يف 

بنية اجلملة ألّن الشرَط الّنحويَّ لوجود اجلملة يضمن بال شك انسجام أجزاء النّص 

نصي الوأهداف البحث لفهم اخلطاب وملعرفة أشكال السبك  5لتكون نصاً بأية حال.

صي وهبذا حتتار الباحثة صياغة حبثها حتت عنوان "السبك الن يف الرواية عند قراءهتا.

 يف رواية أشباح اجلحيم" ليامسينة خضرا". 

 أسئلة البحث  .ب

 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها, فهي: 

 را؟ ضم ليامسينة خاجلحي شكال السبك النحوي يف رواية أشباحما هي أ .1

                                                           
4 Yasmina Khadra, The sirens of Baghdad a novel, (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2007).  

: ص ،(م 1122:  العراق جمهورية) األنعام سورة في تطبيقية دراسة الكريم القرآن في النصي السبك,  حيال حسين أحمد.5

84  
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 را؟ضكال السبك املعجمي يف رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خما هي أش .2

 أهداف البحث  .ج

 وأما األهداف اليت تريد الباحثة الوصول اليه يف هذا البحث, فهي: 

 را.ضشكال السبك النحوي يف رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خملعرفة أ .1

 را.ضليامسينة خ كال السبك املعجمي يف رواية أشباح اجلحيمملعرفة أش .2

 أمهية البحث  .د

ا من ناااحيااة  ا من ناااحيااة نةريااة وإمااّ كاااناات يف هااذا البحااث منااافع أو أميااة, إمااّ

 تطبيقية, ما كما يلي:

 األمية النةرية  .1

لتوسيع النةرية يف علم اللغة النصي وخاصة يف السبك النصي إما من النحوي  .أ  

 أو املعجمي. 

نصااااااااي, وخاصااااااااة يف رواية أصااااااااحاب لتطبيق األمثلة من النةرية يف الساااااااابك ال .ب

 اجلحيم ليامسينة حضرا. 

 األمية التطبيقية  .2

 للباحثة: زيادة املعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكاهلا وأمثلتها يف رواية.  .أ  

 للقارئني وطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا :  .ب
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  مساعدة على املعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكاهلا وامثلتها وتطبيقها

 يف رواية. 

  وأن يكون هذا البحث مصاااااااااااادر الفكر ومرجعا ملن يريد التطور يف املعارف

 وخاصة يف دراسة علم اللغة النص. 

 للجامعة:  .ج

  لزيادة الرسااااااالة العلمية يف مكتبة جامعة سااااااونن أمبيل اإلسااااااالمية احلكومية

 امة أو مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة. الع

  لزيادة العلوم يف علم اللغة النص وخاصاة يف السبك النصي إما من النحوي

 أو املعجمي.

 توضيح املصطلحات  .ه

توضااااااح الباحثة فيما يلي املصااااااطلحات اليت تتكون منها موضااااااوع هذا البحث, 

 وهي: 

: عالقاة أو جمموعة عالقات عامة مكونة للنّص, يتعرض   السبك النصي

بعضاااااااااااااها لقيود حني يندمج يف بنية اجلملة ألّن الشااااااااااااارَط 
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النحويَّ لوجود اجلملة يضاااااامن بال شااااااك انسااااااجام أجزاء 

 6النّص لتكون نصاً بأية حال.

 2: سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية. رواية

األساسي الذي حيّدث عن شاب  : هو رواية عن اإلسالم رواية أشباح اجلحيم 

أجرب على اخلروج من بغااداد عناادمااا غزت أمريكااا العراق. 

عاد إىل قريته يف وسااااااط الصااااااحراء. واسااااااتمر مع الصااااااراع 

الاداخلي واألحاداث العنيفاة من اليوم. وقال أنه سااااااااااااااوف 

    8يثبت أن اخلري سوف يفوز بالتأكيد حىت يف وضع سيئ.

ت أمسه حقيقي، ولكن امسه حممد : يامسينة خضاااااارا ليساااااا  يامسينة خضرا

مولسااااااهول. هذا الرجل من اجلزائري، هو اآلن اسااااااتقر يف 

الفرنسااااااااية. بعدي يف املكساااااااايك. كتب خضاااااااارا الكثري من 

الكتب، من بينها الصادمة, والسونونوات القبول، وأشباخ 

  9اجلحيم وغري ذلك.

 

                                                           
  84:ص. المرجع نفس.6

7 Http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 
 (م 1112 سيديا،-الفاربي:  لبنان) الجحيم، أشباح خضرا، ياسمينة 4

9 Yasmina Khadra, The sirens of Baghdad a novel, (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2007).  
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 حدود البحث  .و

 لكي ال يستع البحث إطارا وموضوعا فحددته الباحثة كما يلي : 

إن هذا البحث يزكز على السبك النصي يف رواية وخيتص تطبيقه يف رواية أشباح 

اجلحيم ليامسينة حضرا  يف اجلزء األول ولكن يف البحث اإلحالة  بالضمائر الشخصية 

ثة حسب ددت الباحتبحث الباحثة بعض الصفحات ألن قد مثلت هذا البحث. فح

 أسئلة البحث, أال وهي تركيزي حمدود حول أشكال السبك النحوي والسبك املعجمي. 

 الدراسات السابقة  .ز

ال تدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسااااااات الساااااابك النصااااااي, وقد 

سابقته دراساات تساتفيد منها وتأخد منها أفكارا. وتسجل الباحثة يف السطور التالية 

راساااات يف هذا املوضاااوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سااابق من تلك الد

 الدراسات منها : تلك 

ة أوال, الرسااالة اجلامعية كتبتها ديسااى أنغريل طالبة بشااعبة اللغة العربية وأدهبا كلي

م. باملوضوع  2012األداب جامعة ساونن أمبيل اإلساالمية احلكومية ساورابايا, سنة 

يف ساورة امللك )دراسة حتليل نصية(". و أهداف هذي الرسالة ملعرفة  "السابك النصاي

أشاااكال الساااابك النحوي يف ساااورة امللك وملعرفة أشااااكال السااابك املعجمي يف سااااورة 

امللك. ويف اخلالصااااااة هذي الرسااااااالة ت الاع بيانات للساااااابك املعجمي و النحوي يف 
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ومنهج البحث فيها  ساااااورة امللك. فبحث الباحث السااااابك النصاااااي يف ساااااورة امللك.

املنهج الكيفي. الفرق بني هذي الرسالة و البحث يعىن املوضع يف هذي الرسالة القرآن 

الكرمي يف سااااورة امللك ولكن يف هذا البحث رواية أشااااباح اجلحيم ليامسينة خضاااارا. و 

 التشابة بينهما املنهج البحث يعىن املنهج الكيفي، ونةريتهما السبك النصي.       

  الرساااااااالة اجلامعية كتبتها فتحية الساااااااعادة طالبة بشاااااااعبة اللغة العربية وأدهباثانيا, 

م.  2012كلية األداب جامعة سااااااونن أمبيل اإلسااااااالمية احلكومية سااااااورابايا, ساااااانة 

باملوضاوع "السابك النصاي يف ساورة الكهف )دراسة حتليل نصية(". ويف هذي الرسالة 

شكال ي يف سورة الكهف و ملعرفة أأهداف البحثه يعىن ملعرفة أشكال السبك النحو 

السااابك املعجمي يف ساااورة الكهف. ومنهج البحث فيها املنهج الكيفي ألن يف هذي 

الرساااالة باملوضاااع نص. يف اخلالصاااة هذي الرساااالة إلاع البيانات للسااابك املعجمي و 

السااااابك النحوي.  فبحث الباحث السااااابك النصاااااي يف ساااااورة الكهف. التشاااااابة بني 

لبحث يعىن : السااااااابك النصاااااااي كنةرية، و منهج البحث يعىن منهج هذي الرساااااااالة با

الكيفي. ولكن الفرق بينهما هو موضااع هذي الرساااله القرآن الكرمي يف سااورة الكهف 

 و يف هذا البحث رواية  أشباح اجلحيم ليامسينة خضرا كموضع املناصر. 

 

 



 

8 
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 األول: يامسينة خضرا ورواية أشباح اجلحيم  املبحث  .أ  

 يامسينة خضرا (1

يامسينة خضرا ليست امسه حقيقي، ولكن امسه "حممد مولسهول" 

(Muhammad Moulessehoul) . 0511يناير  01هذا الرجل من اجلزائري، مواليد 

 يف اجلزائر. 

مولسهههههههول، هو  ههههههاائ يف جيا اجلزائا،  واجههههههم د  اجهههههه   وجمه  اجهههههه  

مسههمرال لمبنر لبااة اجليا. وى ا الر   من ر ههر الرديد من الروايان الناج ة 

ارد  1110يف اجلزائر، مل يك ههههههههههههههن مولسهههههههههههههههول    ىن هويمهه ا قيقهة يف ىا  

  01. 1111مغههاةلا اجليا والههذهههار  ا  ررسههههههههههههههها.  ههاةل اجليا  رائههد يف ىهها  

.  مر خضههههههرا (Mexico)واجههههههمقر يف ال ررسهههههها. وارد الك اجههههههمقر يف ا كسههههههيك 

الكثا من الكمر، منها الصهههههههدمةن والسهههههههوروروان القحول، وري هههههههحا  اجل ي  و ا 

00الك.

                                                           
10 http://en.m.wikipedia.org/wiki/Yasmina_Khadra (diakses tanggal 7 desember 2017) 
11 Yasmina Khadra, The sirens of Baghdad a novel, (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2007).  

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Yasmina_Khadra
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Yasmina_Khadra
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 رواية أشباح اجلحيم (2

هي لواية ىن اإلجههها  اسجهههاجهههي الذي اد أ ىن  هههار ريج  ى ا 

ا الرراق. ىاة  ا بريمه يف وجهههههئ اخلروج من جامرة اغداة ىندما  زن ريمريك

الصهههههه ران. ولكن هنا ، وجد اجلنوة اسمريكية يقم وأ  ههههههار ري  ،  ضهههههها 

ىن طائرا ريمريكية بصهههههههههه ت ح ل   ا  يف الرين. د لي ة واحدا، ا هههههههههه ر 

    01جمموىة من اجلنوة طريقه   ا منزله وترذير والده.

 رضهههههههما   ا جمموىة يفد ىاة ال هههههههار  ا مدينة اغداة، يرمز  ا رمقا . وا 

مهمة جهههههههههههههرية. د ريلجهههههههههههههل  ا ااون حر  ا لندأ، ولكن ىندما يغاةل ااون 

 ويذهر  ا لندأ يرتةة يف اهنه، هل جيواصل مهممه ريو  .

 املبحث الثاين : السبك النصي  .ب

 مفهوم السبك  النصي  .أ  

 السبك يف املعجم العريب (1

السههههحك يف ال غة هو ىم ية  اااة الذهر، ريو ال ضههههة، وو ههههرها يف بالر من 

حديد حر خترج ممماجههههههكة مماصههههههقةن وتسههههههما حينمذ جههههههحيكة. وبد اجههههههمرمل 
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ا صههه  ل ل د لة ى ا الكا  من اار ا،ا ، بال الزي هههرين ااومن ا،ا ن هذا  

  03 ا    يثحت ى ا السحكن وهو جحا  ل كا ((.

د   وجوة ىابٍة اني ا رىن ا ربمي وا رىن ا،ا ي الذي ارمق ت ي  ظ مما تق

ة لة ال  ظة  ليه، الك  أ  ا مك   يقو  جبمع ريل اٍظ من  ماٍن،  يبمرها يف اهنه 

 م رج ممماجكة، وبد خي ئ جح ا  الذهر  م رج السحيكة م وهة ا ظهر،  ذلك 

و إلجاةا ا مك   الصيا ة، ريو خيرج الكا  من    ِّ ا مك  ،  م ا حُسن السحك ري

لةين السحك  ممبه اسُاُأ، لري  صاححه.
04 

 السبك يف االصطالح (2

 السبك يف النحو العريب  .1

مل يغر ا صهههههههههههه  ل ىن ا نظومة الن  وي ة الرراية،  اجههههههههههههمرم ه الن  اا 

  01الررر و  جي ما ا مأخروأ منه  يف موا ع ممردةا،  ومن هؤ ن الن  اا ن

 ن 06بال يف  ىرار الحيت ه( ٦۰۲۱بان )ت حممد علي الص  

 َوَاَدا الذي  ارت رَهَواٌل رَيَجنَّتْ   َحنَّْت رَهَواٌل َوَ َن ُهن اَ َحن تِّ 

                                                           
 صرة،المستن الجامعة: العراق جمهور) األنعام سورة في تطبيقية دراسة الكريم القران في النصي السبك حيال، حسين أحمد 13 

  44: ص ،(م 7011
 . المرجع نفس 14 
 .المرجع نفس 15 
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ااوبوله او ن هن ا حنت(  ن ههنا مهم ة وهن ا خ  مقد ، وحن ت 

 ما ىند ال الجي، ريي، وليس يف هذا السبك تقدير حر    محمدري مؤخر ى ا

الوبت حنني. وبال يف اار ااإلخحال االذي، واسلن والا (، وبد ريمساه اسمشوين 

 الكا  من  ا سبك ( ريي السبكن بوله اار ا السبكه( احار  ۰۹۹ان 

ىند الن اا اخمصت ارم ييت  السبكاآلخر((. ومما تقد  ي  ظ ريأ ة لة 

  من  ا  آخر،  هو ىنده  ريحد آليان صيا ة الرت ير ريو اجم راج  ا

 الكا .

 السبك يف البالغية العربية .2

اجهههمرمل الحا يوأ الررر مصههه  ل السهههحك  ثاا يف   هههاة   اال هههرر ريو 

بكالنثر ا ماح  اسجزان، ومن الذين ولة ىنده  مصهه  ل  ني ريو من الحا ي السّّ 

 النقاةن

اوريجوة ال ههرر ما لرييمه ن بال يف صهه ة ال ههرر نا ه( 222اجلاحظ )ت 

سّّّبك و مماح  اسجزان، جههههل ا  الج،  مر   اذلك رير ه بد ري راف   را ا واحدان 

 07واحدا،  هو جيري ى ا ال ساأ  ما جيري الدهاأ((. سبكا
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01 
 

 
 

 اجلاحظ يريد من جحك الحيت ريأ يكوأ الحيت اأجره  ك مة واحدا، 

وهذا جيقوة  ا  رولا السحك يف النص  اأ م ه.  إاا  اأ  ل ايت يف القصيدا 

 السبكفيف هذا ا سموى يف ىابمه اأايان القصيدا تصحل القصيدا مسحو ة   ها. 

نرة ي  الصيرىن حسن الصيا ة، وجامة النظ ، وص مه، والم  ن يف تدب

 08و حكامها، ىن طري  بوا الرواائ.

 السبك يف اللسانيات الن صي ة .3

( ا ريال اسول من ا رايا النصية اليت و رها cohesionا السبكميثل 

(، وبد رال هذا ا ص  ل ىناية  حاا  / Beaugrande Dresslerااوجرارد وةليس ر

قد اجمرم وا الررر ا قاال له،  من بحل ال ساريني النصيني. ومل يم   الحاحثوأ 

ا ص   ان ممردةا امردة الدلاجان النصية الرراية، واجلدول اآليت يظهر 

 ن 05ا ص   ان ا قاا ة ل مص  ل اإلرك يزي اليت و رها الحاحثوأ الررر
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 املرضع الباحث  املقابل العريب

 .  00لساريان الن ص  مدخل  ا ارسبا  اخل ار،  ة. حممد خ ا يب  ا تساق

 . 83لساريان الن ص  حنو منهج لم  يل اخل ار،  ة. ري د مداس  ا رسبا 

اائ   . 051محاةئ يف ال ساريان،  خولة اإلاراهيمي  الرت 

 .0/11ريصول حت يل اخل ار،  ة. حممد ال اوش

الرتاائ 

 القواىدي

ة. مو   حممد 

 جواة 

 .010لساريان النص، ريجس 

 . 00مدخل  ا ى   لغة الن ص،   هلا  رياو  زالة الم ضا 

،  ة. اس  هر الز ر اة الم ماجك  . 01رسيل الن ص 

ة. صح ي  اراهي  

 ال قي

 .0/53ى   ال غة الن صي اني النظري ة والم حي ، 

 . 53مدخل  ا ى   ال غة الن صي،  ة.  احل ان  حير 

 . 13من لساريان اجلم ة  ا ى   الن ص،  ارير ا ا الم ناج 

 .01ا رسبا  يف القراأ الكرمي، روال خل ن الر ائ

 . 55ى   لغة الن ص اني النظرية والم حي ، ة. ىزا  حل حممد  الر ائ ال  ظي
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ة. جريد حسن  الر ائ الن وي

 حباي 

 . 041ى   لغة النص ا  اهي  وا جتاهان، 

 .71حنو النص اجتاه جديد يف الدلس الن وي،  ة. ري د ى يغي  السحك

 .۳۹۱النص واخل ار واإلجران،  ة. مت ا  حس اأ 

الحديع اني الحا ة الرراية وال ساريان النصية،   ة. مجيل ىحد ا،يد

۳8۳. 

 .۳14حنو آجرومية ل نص ال رري،  ة. جرد مص وح

 

من اني ا ص   ان اسخرى، وبد اخمالن الحاحثة مص  ل االس حك( 

ه لو وحِّ ة لمِّهِّ يف الرتاأ، ولثحان ا ص  ل يف الدلاجان النصية الرراية، واجمرمال

لدى الروَّاة من الحاحثني الررر، من هنا صال االسَّحك( هو ا ص  ل اس ثر ة لة 

 نيى ا ا  هو  ا راة يف لساريان النَّص ِّ  ضًا ى ا ريرَُّه اس ثر  يوىًا من ا

 ا ص   ان اسخرى، يف الرتاأ وا راصرا.

ريمَّا م هو  السَّحكِّ ىند النصيني  هو ااىابة ريو جمموىة ىابان ىامة 

، يمررض ارضها لقيوة حني يندمج يف انية اجلم ة سأَّ ال رَط الن ويَّ  مكورة ل نص ِّ

 نَّ لوجوة اجلم ة يضمن اا  ك ارسبا  ريجزان النص ِّ لمكوأ رصاً اأية حال. لك
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الرابان ا تسابية هي اا ا جوان ري ارت ىناصرها يف مج ة واحدا ريو  ؟((، ريو 

هو ااخاصية ة لية ل   ار، ترممد ى ا  ه   ل ِّ مج ة مكورة ل نص ِّ يف ىابمها 

 11مبا ي ه  من اجلمل اسخرى((.

 أشكال السبك النصي .ب

ئ صراة االنص ااىمحال وحدا ة ليةن ترتحئ ريجزانه مرا اواج ة ريةوان ل 

امحا را( جتم ن من رص  ا آخر تحرا لنوىه واخما  ا ؤل نين جوان من حيث 

ىههدةهههان ريو من حيههث روىهههان سدهها ت رههر ةولا واي يههان ليس اههاىمحههالههها وحههدان 

حنوية تريئ اني اجلمل لرمل جههه سههه ة ت هههكل رصهههان ال ااىمحالها وحدان واي ية 

ك بس  هاليداى ولبية حسن السح ت رر ةولاً يف تكوين النص  وحدا ة لية.  ا

  10ى ا  ك نين السحك الن وين والسحك ا ربمي.

 

 

 

                                                           

 ر س ا رجع. 11 

 101: ص ،(7002:  االداب مكتبة) والتطبيق النظرية النص   علم محمد، شبل عزة 71 
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 السبك النحوي  (1

 ئل اآلتيةن اوبد    السحك الن وي الوج

  (reference)اإلحالة  .1

حتيل ةاخل النص هي اسةوان اليت ترممد يف  أ اسةوان اليت 

هلا   ى ا مرناها اخلاص، ال ى ا  جناةها  ا  ئ اخر.  هي   همت

جت  القالى ى ا الح ث يف مكاأ اخر ىن مرناها. ريو هي   مان ليس 

هلا مرىن تا  يف اا ا، ولم ديد مرناها ا قصوة جير ريأ حتيل  ا   مان 

ان اإلحالة ري ثر هذه(. والك م –هذا  –حنن  –ريخري. مثل ن اهو 

، وهي يف الرراية ىديدا تدخل  يها الضمائر وريمسان  يوىاوجائل الرائ 

ا وصولة وارض الرناصر ا مربمية اسخرى من بحيل ر س، وىني، 

وارض... اخل.  هذه الك مان  مت ك ة لة مسمق ة، ال تروة ى ا ىنصر 

ريو ىناصر مذ ولا يف ريجزان من اخل ار. وهي لذلك تمميز ااإلحالة ى ا 

ا رىن  عم ية اجرتجا حالة  اأ ىابة ة لية ت ا  ا ىا دى الحريد.  اإل

  11اإلحاا يف اخل ار مرا ريخرى.  يقع المماجك ى  اجممرالية ا رىن.
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 أ الرواائ اإلحالية ترد ريمرا مهما يف جحك النص، وحتقي  متاجكه 

وتراا ه، ولإلحالة ري ثر من وجه ن  هنا   حالة االضمائر، و حالة اأمسان 

 .و حالة ااسمسان ا وصولةاإل الا، 

  يف  مار ى   لغة النص النظرية والم حيي ا هاليداي ولبية حسن 

يوجد يف ريية لغة ىناصر مرينة هلا خاصة اإلحالة، هذه الرناصر يف ريأ 

اإلجن يزية هي الضمائر، وريمسان اإل الا، وريةوان ا قالرة ريو ا وصولة. ومن 

 ن73هيد يصحل هنا  ثاثة ريمناط لإلحالة 

 امساء اإلشارة -

يرر  الن اا اج  اإل الا اأرهن اج  مظهر ةال اإميان ى ا اج  

حا ر حضولا ىينيا ريو اهنيا. وبد ريمساها جيحويه اسمسان ا حهمة، ولرل هذا 

اإلهبا  هو من جرل اان ه ا  يردها من لواائ اجلم ة وترد اإلحالة اإل الية 

ة  ا مك   ايحميل ى يه ىن طريق كا من ري كال اإل الا ال  ظية،  ا يرني

حديد مكاره من حيث القرر، ولإلحالة اإل الية ريل اأ هين ا  ا وا  ال 

 74  ليه وا  ال له اا  ال  ليه.
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؟ ا ضما ريو اج  القرية هذهمثال ن هل يوجد حمل ا تصا ن يف 

 اإل الا  "هذه" هو ا حالة اليت حتيل ى ا اج  اردها وهو "القرية"(.  

 الضمائر الشخصية -

الضما هو ما و ع  مك   ريو ياطر ريو  ائر، ويقس  الضما يف 

الرراية ى ا ثاثة ريبسا  ن الضمائر ا ن ص ة، والضمائر ا مص ة، والضمائر 

ا سمرتا. وهذه الضمائر من ريار  ريةوان السحك النصي، سدا تنور ىن 

غاها يف واي مها تصل  ا محمالك مان والرحالان واجلمل ا مماارة، ال  أ 

الرائ اني ريجزان النص ا قامية ريو ا قالية و  ذلك القح ية ريو الحردية، ىاوا 

ى ا ريأ ة لة الكا  بد تكوأ  امضة، والضما هو ما يو  ها وجيمع 

 75  مان ما تناثر من ىحالان لاائ اينها.

الضما ج . ا مج ة تحدري اا  اأدا اجلم ة ا مسيةمثال ن ميكن تررين 

 "اهلان" هو ا حالة اليت حتيل ى ا اج  بح ها وهو "اجلم ة ا مسية"(.
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 االمساء املوصولة -

ا وصول هو الذي   يم  ان سه سره ةائ  ا  مقال  ا  ا  ارده 

يمصل اه اراائ ما، ليم  امسا،  إاا مت مبا ارده  اأ  سائر اسمسان،  يبو  

اه. وبد ريط   ى يها الن اا "حرو  السحك" ريأ يكوأ  اىا ريو م رو  

وي ضي ا ج  ا وصول  ا جحك النص، سره يرائ ريجزان اجلم ة ارضها 

احرض ريو اني اجلمل ا  م  ة، ىاوا ى ا ريدا ترائ النص اسيابه ا قامي 

 74 الذي بيل  يه.

ا ضما ريو اج  ا وصولة  .لرييناها ريمس اليت الق ةمثالن  دا ر س 

 "اليت" هو ا حالة اليت حتيل ى ا اج  بح ها وهو الق ة(. 

 مها ن  72وتنقس  اإلحالة ااىمحال مرجريمها ى ا بسمني لئيسني

وهي تنقس  ادولها ى ا (، Endophora) اإلحالة الداخليَّة )النصية( .أ  

 بسمني مهان 

  )اإلحالة على السابق )قبلية(Anaphora)،  وترين رَيأَّ ا  رةا حتيل

ى ا  ا  بد مرَّ ا ره من بحل، بد يكوأ يف اجلم ة السااقة، ريو بد 

                                                           

 . 65ر س ا رجع، صن  16 
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 اأدا ةاجلم ة ا مسييكوأ يف مج ة ريجح  منها. ا ثال ن ميكن تررين 

مج ة تحدري اا ج . ا الضما "اهلان" حتيل ى ا  ا  ا ر من بحل 

  ة الداخ ية السااقة(."اجلم ة ا مسية"، وتسمي هذه اإلحالة ا رجري

  )اإلحالة على الالحق )بعدية(Cataphora)  َّو يقَصد اه ريَأ

 يل ي ا هنا  ا  ين  ح  له، ريي ن  رَّه يسممد تأوي ه من  
ُ
ا 

 78  ا  يأيت ارده.

 الا ؟. ا اج  اإلالقرية هذها ثال ن هل يوجد حمل ا تصا ن يف 

"القرية"، وتسمي هذه "هذه" حتيل ى ا  ا  ا ر من ارده 

 اإلحالة ا رجرية الداخ ية الاحقة(

ويرين رَيأَّ ا قا  الذي يقال  (Exophora)اإلحالة اخلارجيَّة )املقامية(  .ب

، ىن طري   ه  ما ايئ االنص ِّ   يه النصُّ يسهُِّ  يف جْحكِّ النص ِّ

من ريمول تساىد يف  همه، ومُتك ِّن اا سممع/ القالئ( من  ك ِّ لمو  

غ قة اا جمرارة مبا ير يه ا قا  من ىوأ النص ِّ 
ُ
 .15ا 
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الة يفِّ الدَّاخِّ ِّيَّةِّ ووجدُ ا مريضًة. ايف هذه اإلح اطمة  ُ ْلنُ ا ثال ن 

مل تذ ر ايحمال ال حتماج اإلحالة  ا  همها مبساىدا ا قا  اخلالجي، 

  مسما هذه اإلحالة ا رجرية اخلالجية(.

 (substitution)االستبدال  .2

يُردُّ ا جمحدال ريحد وجائل السحك الن وي اليت تم  ةاخل النص 

اني ىنصر ممأخر وآخر ممقد . ويقصد اا جمحدال هو ا حال   مة حمل  

  مة ريخرى(، ريو ارحالا ريخرىن اا جمحدال ىم ية تم  ةاخل النص،  ره 

ترويض ىنصر يف النص ارنصر آخر(. ويسم  ص من  ورهن ىم ية ةاخل 

ن ا جمحدال النصي بح ية، ريي ىابة  ي. ى ا ريأ مرظ  حاالنص ريره رص

30اني ىنصر ممأخر وىنصر ممقد .
  

مة منها؟ ا ك واحدا ،  ، هل تريد   حسان ولقمثل ن هل لدينا  

واحدا ترجع السامع  ا ىنصر جاا  يف النص من ريجل الم سا وهو 

 ا  حسان ولق(.
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 ريرواع ا جمحدال ااىمحال الواي ة الن وية ثاثة ريرواع هي ن 

 (Nominal Substitution)( االستبدال االمسي   .1

 ,one, onesاان( ويف اإلجن يزية ا -ر س -تر  ىنه الك مانن اواحد

someيم  ااا م دا  ىناصر لغوية  .31(،  م ل حمل ا ج  ريو الرحالا ا مسية

 امسي. 

، ريحر ريأ احم ظ   -يف حبرتك؟  الصولهل حتر ريأ ري الك  -مثال ن 

 ا اجمحدل ا ج  اسول "الصول" اا ج  الثاين "ر سها"(. .ر سهاهبا 

 (Clausal Substitution) اجلملي  االستبدال (2

هذا روع من ا جمحدال ليس اجمحدا  لك مة ةاخل اجلم ة، ولكن جلم ة 

دلة مج ة ا جمحدال، د تقع الك مة ا سمح  لواكام ها. ويف هذه ا ال تقع 

الك( ويقاا ها يف اإلجن يزية  -خالج حدوة اجلم ة. مثل الك مانن اهذا

 :do so, do same( 37.(( والمرحاان مثلso, suchالك مانن ا

ة . ا يرممد ت سا اجلم الكريرا ريىمقد  -؟ لح ت االاالاهل  -مثال ن 

 اسوا  ا سمحدل منه(. الثارية  ا سمحدل ى ا اجلم ة

                                                           

 . 004 ( صن1115والم حي  امكمحة ا ةآر ن ى   ال غة النص النظرية ىزا  حل حممد،  30 

 001ر س ا رجع، صن  31 
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 (Verbal Substitution) الفعلي   االستبدال (3

ا رل( ويقاال يف اإلجن يزية   (pro-verb)وير  ىنه اال رل الحديل ريو الكنائا

(. حيث يأيت   مالا ل رل ريو  دأ مرني ريو ىحالا  ر ية، لي ا ظ doال رل ا

 .33اس ثر حتديداى ا اجممرالية حمموى ال رل ريو الرحالا ال ر ية 

 .سيان  ري ر همتا  ال ه  يا جيدي. وهذا ري ثر مما  ري همكمثال ن  ين 

 ا اجمحدل ال رل اسول "ري همك" اال رل الثاين "ري ر ه"(.

 (ellipsis)احلذف .3

ا ذ  ااهرا لغوية ىامة ت رت   يها ال غان اإلرسارية احيث مييل 

الناطقوأ  ا حذ  ارض الرناصر ا كرلا يف الكا ،  اا  اأ الحابي مغنيا يف 

ومئ اوجوة برائن لغوية ريو مقامية ت  الد لة،  ا يا يف ريةان ا رىن، و  يم  الك  

ماؤرا  ا ره(. وبد ريوا ى يوجد يف   ليه، وتدل ى يه، ويكوأ يف حذ ه مرىن 

الررر ا ذ  ىناية خاصة،  ا هو من مقاصده  يف  امه ، ط حا لإلجا  

واإلخمصال، و أ  ارت ىنايمه  االم حي . ريبوى من ىنايمه  االمنظا. والك ن 

ىن ايحمذو  يكوأ اإمراأ النظر يف الحنية الرميقة اليت  ك ت الحنية الس  ية 
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ا ل سياق، و  ي رتط ريأ يكوأ الرنصر ايحمذو  م اهب ل نص، واليت ختضع ادولها

 .34متاما ل مذ ول

والرابة اني ا ذ  واإلحالة ريأ ا ذ  ميثل ىابة مرجرية  اجح ، رظرا 

لوجوة ةليل ريو مرجع يسه  يف تقدير ايحمذو ، وبد تكوأ ا رجرية خالجية، 

ماج  ليها ن اليت حنوالك يف جيابان مرينة، حيث يقد  لنا جياق ا وبن ا ر وما

يف ت سا ا ذ ، لكن ا ذ  اخلالجي خيرج ىن متاجك النص الداخ ي،  ا 

متاجك النص مع السياق. وتسه  مرر ة  ل من القالئ والكاتر ااسىرا  ال غوية 

يف جناح ااهرا ا ذ ، الذي يقو  ادوله يف جحك مجل النص ا إةلا  الكاتر 

 هذا ا ذ  له ةول مه  يف اإلبمصاة ال غويل ه  القالئ جير ه ي بأ ل  ذ ، و 

 الذي مييز النصوص الح يغة،  ما ين ي ىن ا  مقي ا  ل والرتااة ورميبة تكرال ىنصر

 35 ائدا منه، وي بر يف اهن ا  مقي   نة توبظ اهنه إلةلا  ايحمذو  ا راة(.  
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 ويقس  ا ذ  ى ا ريبسا  ريلاع ، ى ا النَّ و اآليت ن 

 (Nominal Ellipsis)احلذف االمسي   (1

ويرىن ا ذ  ةاخل ا،موىة ا مسية، حيث يقع حذ  ا ج  ارد 

.  epithet، ريو النرت numerative، ريو الردةيdeicticالرنصر اإل الي 

 .34ما(   - ا-ريى-ارض-والرنصر اإل الي تر  ىنه الك مان اآلتية ا ل

ري ضل لك.  ريأ اخل ينريىمقد  -الثقيل.  ال ايريرا ريحر  -مثال ن 

 ا أص ه ريأ  ال اي اخل ين(.

 (Verbal Ellipsis) الفعلي   احلذف (2

يدلُّ هذا النوع من ا ذ  ى ا رَيأَّ ا اةَّا ايحمذو ة هي من ا،موىة ال ر يَّة 

، ريي  رَّه يقع يف اس رال خاصَّة من ةوأ اسمسان. وهو ى ا روىنين النوع 

الذي ي قد ال رل ا ربمي من ا،وىة ال ر ية. والنوع الثاين  اسول من ا ذ 

هو حذ  الرامل الذي يمضمن حذ  الرامل  قئ، ويظل ال رل ا ربميكما 

 هو، وادأ هذا اني اجلمل ا مامخة مع ارضها الحرض مثل السؤال واإلجااة.

32 

                                                           

 .008صن ( 1115ى   ال غة النص النظرية والم حي  امكمحة ا ةار ن ىزا  حل حممد،  36 
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 ا أص ه رر ، جأجحل(. .رر ؟ جمسح نيمثالن هل 

 (Clausal Ellipsis) اجلملي احلذف (3

هذا النوع من ا ذ  خيم ن ىن النوىني السااقني،  ا ذ  هنا   

يقمصر ى ا ا،موىة ا مسيَّة ريو ال ر يَّة، و منا ي مل الرحالا مبا حتويه من ريمسان 

ريو ري رال. وتر  اجلم ة ايف اإلجن يزية( ىن واائن  امية يم  ة، مثلن 

 اها. ومن ا وا ع اليت يكثر  يها ا ذ  هي اإلخحال، والسؤال، واإلجااة و 

 .38 اسجم ة اليت جيار ىنها انر  ريو 

 ا أص ه وصل جوأ ريمس(. ريمس؟ وصل جوأمثال ن مر 

  (conjunction)الوصل أو العطف  .4

ريةوان الرائ وجمي ة انان لمص  ما ميقد  يف ىابة مبا محقه. حيث ت سر  

 ين ريرنا رمرر  مسحقا ى ا وجوة الرابة الد لية يف م ل النص. وختم ن 

 –اإلجمحدال  –طحيرة الرائ ااسةواا ىن ىابان الرائ اسخرى ااإلحالة 

وة ررض وجا ذ (  هي لست ىابة  حالية. و منا تر  ىن مراأ مرينة ت

مكوران ريخرى يف اخل ار.  مسم د  ارض الك مان والرحالان لم د لا ا 
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خاصا اني اسجزان ا  م  ة ل نص ي    ى ا مثل هذه الك مان واجلالا ترولحئ. 

  35ى ا الر   من(.  –االر    من  -مثل ن الكن

 اا  اأ لإلحالة وا ذ  ةول مه  يف جحك النص، وترائ ريجزائه برأ 

يقل ريمهية ىن جااقيه.   رو  الر ن ت كر   ر ن ريو الرائ ةولا  رو  ال

 راة ساظ ال سآلية مهمة من آليان جحك النص، حيث تقو  هذه ا رو  ارائ ا

ارضها احرض،  ما ترائ اجلمل، والرتا ير، وال قران، والنصوص ارضها 

احرض، االر ن  اا مو وع ى ا ريرك تر ن تالا مج ة ى ا مج ة، وترممد 

 ا مج مني ريو مجل،  مر ن ارضا ى ا ارض، د تر ن جمموع هذي  ريخرى

ى ا جمموع ت ك(. ري ن  ا الك اريأ هذا الرائ الذي تقو  اه هذه اسةوان 

يقو  ى ا اجلمع اني ا ر و  وا ر و  ى يه،  ي يد الراائ ريحيارا جمرة الرتتير 

ا  ذلك ئ ريحياريف الذ ر،  مثال الك حر  الواو يف الرراية. وبد يقو  الراا

ى ا اجلمع ولكنه يدخل مرىن يف آخر يمرني اه روع الرابة اني اجلم ة واسخرى، 

ريو اني ا  رة وا  رة مثلن ال ان، ود، وريو، و اها، يف الرراية حيث ترائ وتر  

 و ريرواىه ريلارة ريبس ، وهين  40ىن ىابة من قية اني الرنصرين ا راوطني(.

                                                           

 001(، صن  1115امكمحة ا ةارن  ى   ال غة النص النظرية و الم حي  ىزا  حل حممد، 32 

 .83 صن، ر س ا رجع، 41 
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 (Additive) ( الوصل اإلضايف۰

الوصل اإل ايف يرائ اس يان اليت هلا ر س ا الة،  كل منه  ص يل يف 

 -وري - ذلك  -رييضا -ىامل النص، و الحا ما ي ال  ليه اواج ة اسةوانن او

ري (. وا خمحال من اني هذه اسةوان يف النص هو اخمحال اا ي ا الواو( ت يد 

اةا ما تسم د  مع السؤال مرىن ا  رتا ، و اريو( تر ا مرىن الحديل وى

  41وال  ر والوىد واخل .

 (Adversative) العكسي الوصل (۲

( مص  ل وصل النقيض، حيث 0580يسم د  ةي اوجرارد وةليسال ا

 يان ممنا را ريو ممرال ة يف ىامل النص. وىاةا ما ي ال ستكوأ الرابة اني ا

 من -ريية حالى ا  -ى ا الر   -  -ال -مع الك - ليها ااسةاان الكن

راحية ريخرى(، والمرحاان ال غويَّة حنو ن اايد ريأ،  ا ريأ، خا  الك، ى ا 

 .47الركس(.  ا رىن اسجاجي لرابة ا  رتا  هو ىكس المو ع

 .أ ا،موع اه خ  ومع الكمثال ن  ل اسلبا  ص ي ة، متت مراجرمها، 
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 (Casual) السبيب ( الوصل۳

ة اني مج مني ريو ري ثر. وال كل الحسيئ ل رابويراة اه الرَّائ ا ن قي 

 -أس -لذلك -هبذا -السححية هو المرحا ىنها من خال الك مان اهلذا

  .43جحر ل( -لكي( وىدة من المرحاان مثلن ارميبة ل

 لح ت. لذلكمثلن االاالا مل تكن ريادا جريدا، 

 (Temporal) الزَّمين الوصل( 4

ليت تؤةي  منياً. الرائ الزمين من اسةوان ا وهو ىابة اني مج مني ممماارمني

 ا متاجك النص. وترائ الرابة الزمنية اني اسحداأ من خال ىابة الممااع 

الزمين ريي الممااع يف حمموى ما بحل. وير  ىن هذه الرابة من خال اسةاا 

 - حنييف -اينما -منذ -بحل -ال ان(، وىدة من المرحاان مثلن اارد -اد

ى ا حنو تال(. وبد ت ا الرابة الزمنية  ا ما ادأ يف اان  -د الكوار

يف هذه ال  ظة(، ريو ت ا  ا الساا   - حا -الوبت مثلن ايف اان الوبت

 44جااقا(. مثلن من اآلأ  صاىذا. -بحل هذا -مثلن امحكرا
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 ( السبك املعجمي 2

ية. صههههههههههههههالرابهة اجلهامرهة اني   ممني ريو ري ثر ةاخهل ا منهااران الن

وهي ىابة مربمية خالصهههة   ت مقر  ا ىنصهههر حنوي يظهرها. ويم ق  

السهحك ا ربمي ةاخل النص من خال وجهي مني، مها المكرال وا صاححة 

 41ا رب . 

  (Reiteration)التكرار  .1

ُربمي  يم  ر  ىاةا ىنصر يف 
وهو  كل من ري كال السَّحك ا 

، ويقصد اه  ىاةا ا حا را ل ك مان، وي    ى يه ةي اوجرارد  النص ِّ

، والمرحا ا مكرل يحقا ى ا ر س ا رجع، وهذا (recurrence)مص  ل 

يرين ريره يسممر ااإل الا  ا الكياأ ااته يف ىامل النص، وىندئذ يمدى  

ص اواج ة هذا ا جممرال الوا ل.  ي    المكرال ريجاجا م رت ا ثحان الن

 .46اني اجلمل مما يسه  يف وحدا النص ومتاجكه

القاىدا الرامة اليت تمضمنها  ل ريرواع لواائ المكرال ىامة هي ريدا 

تسمل ل ممك   ريو الكاتر ريأ يذ ر  يما ما مرا ريخرى االممااع، وىندئذ 
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هذا ال ين ا مكرل. وبد بد  هاليداي ميكن ريأ يضا   يما جديدا ىن 

 ن47ولبية حسن ريلارة ريرواع المكرال هي

 المكرال ر س الك مة (1

 ن 48يندلج حتمه ثاثة ريرواع هي

  المكرال ا حا را 

 المكرال اجلزئي 

 ا  رتا  ال  ظي 

المكرال ا حا ر ل رنصر ا ربمي ن ي ا  ا ريأ ا مك   يواصل 

اجممراله ى  النص. وهو ما ي    ا ديث ىن ر س ال ين، مبا يرىن 

ى يه هاي المكرال ا ربمي الحسيئ وادأ ىندما يمكرل الرنصر ا ربمي 

 .ةوأ تغيا

والمكرال اجلزئي ن يرين اجم دا  ا كوران اسجاجية ل ك مة ااجلذل 

 -حك  -ار صال(، ااك  -الصريف( مع رق ها  ا  مة ريخرى، مثلن اين صل

 حكومة(. -حكا 
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وا  رتا  ال  ظي ن وهو تكرال مربمي  ا مقرتأ االمكرال يف ا  هو ، 

 -ا( مبرىن ااهرو  -حيث يمكرل اجمرمال   ممني مبرنيني يم  ني. مثلن اوا

 حك (.

 الرتاة  ريو  حه الرتاة   (2

يرد الرتاة  وجي ة ريخرى من وجائل متاجك النص ىن طري  اجم دا   

ةي اوجرارد وةليسال مص  ل  ىاةا   مان هلا مرىن م رت . ويسم د  

الصيا ة ويرين اتكرال ايحمموى، ولكن انق ه اواج ة ترحاان يم  ة(. مثل 

 45خيرتع(، وهنا ردخل يف من قة الرتاة . -ايكم ن

وريما  حه الرتاة ،  ذلك يف حالة الم ااه الد يل الوا ل اني   ممني 

 range)جوجما ةلجة الم اا  ريو ري ثر، لكن هنا  اخما ا اينهما  يما ريمسان  ا

of application) حيث تسمرمل الك مة يف جياق مرني. مثلن اايت- 

 منزل(.

 الك مة ال ام ة  (3

يقصد االك مة ال ام ة ريأ  حدى الك مان ت ا  ا  مة، والك مة 

يقة ريخرى    اقري. وهي طر  -اسخرى ت ا  ا ىنصر يف هذه ال مة مثلن   
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النص خت   المماجك، مثل الرائ اني الك ممني  ل رائ اني الك مان يف

ةولة(، حيث  أ اال ا يل( مثال حمدة ل ك مة اس ثر ترميما وهي  -اال ا يل

اةولة(  ك مة ةولة ي    ى يها   مة  ام ة والك مة اس ثر حتديدا ي    ى يها  

 مان    مة منضوية ريو م مولة.  ال ا يل، وال يمنا ، وري اريا، و  حيا،   ها  

 11منضوية لك مة  ام ة وهي اةولة(.

 الك مة الرامة  (4

هي جمموىة صغاا من الك مان هلا  حالة ىامة، وتسمم د   وجائل 

ريمر  - كرا -جؤال -ل رائ اني الك مان يف النص. مثل الك مان ام ك ة

 -خ ار -الناس(. ااإل ا ة  ا   مان مثل ابصة - ين -مكاأ -ما

 10أ تسم د  لإل الا  ا رص جاا   كل. مار( اليت ميكن ري  -ولبة

  (collocation)املصاحبات املعجمية .2

ة اليت  هنههها  ىابهههة اني ريي   وج ريو جمموىهههة ري واج من ا  رةان ا ربميههه 

تم د ا ريقة ما  يما اينها،  حرض اس واج من الك مان ميكن ريأ تسههههههههههه  يف 
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 ا ك   لتحاطها يفجحك النص  ىن طري  توالة هذه اس واج اال رل ريو االقوا 

  11اخلاص هبذه الرابة ريو ت ك. وتنقس  ويائل ا صاححان ى ان

ا لتحاط مبو هههههههههههوع مرني، ويم   الر ائ اوجهههههههههههاطمه  اني الرناصهههههههههههر  (1

ة لظهولههههها يف جههههههههههههههيههههابههههان مم هههههههههههههههههاهبههههة مثههههلن مههههال س، المغا  ا ربميهههه 

 ا جمماىي. 

المضههههههههههاة ن ترتاائ الك مان ارضههههههههههها اآلخر ىن طري  ري ههههههههههكال  (2

 – انههت(، ايقن -اههأرواىههها ا  م  ههة مثههل ا كمان ن اولههد  المقههااههل

ان ن يس ن(، وا ق وا –يكره(، اي ة  –جي س(، ا مرال ان ن اار 

 ي يع(.  –ايأمر 

   ان الصندوق(.  –ىابة اجلزن االكل ن مثل اصندوق  (3

 ريرن( –ىابة اجلزن ااجلزن ن مثل ا    (4

هما   مان منضهههههههدا(   –ا  هههههههممال ا  هههههههرتق ن مثل ا رجهههههههي  (5

 ت ممل ى يهما   مة ريثاأ. 

 ا ثنني –اسحد  –ا رممان  ا جمموىة منمظمة ن مثل االسهههههههههحت (6

 الثاثان...اخل( جمموىة رييا  اسجحوع.   –

                                                           
 135-134: ص المرجع، نفس 57 
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 –ري لق  –ا رممههههههان  ا جمموىههههههة  ا منمظمههههههة ن مثههههههل اري ر  (7

 ريخضر.....ريخل( جمموىة اسلواأ.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

العلمي يف خطوات هتتدي هبا الباحثة يف حبثها. فإن خطوات  يتمثل االجتاه

البحث العلمي مهما بدت متمايزة مستقلة, فإن طبيعة املشكلة قد متلى بعض التغريات 

يف ترتيب خطوات البحث, ويف أمهية كل خطوة منها بالنسبة إىل باقي اخلطوات وذلك 

جهة  الباحثة يف ظلها منحسب ما تقتضية كل مشكلة من جهة, والظروف اليت تعمل 

يضا يف إمكانية تفكر أأخرى. وعند ما تفكر الباحثة يف نوع املشكلة اليت ستبحثها قد 

 56حلها، وفيها ميكن أن تعتمد عليه من وسائل وأدوات.

للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أهداف البحث وأغراضه 

 :54التالية يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق

 مدخل البحث ونوعه .أ  

أخد هذا البحث مدخل البحث الكيفّي. كما أّن تركيزه على بيان أشكال 

, 5895السبك النصي عامًة. وهذا ما أشاره التعريف من باغمان و تايلور سنة 

أنالبحث الكيفّي هو مدخل البحث الذي تستنتج به البيانات الوصفية, كاأللفاظ 

                                                           
 :الحديث الجامعي المكتب إسكندرية) ه ط, العلوم مناهج في دراسة العلمي والبحث العلم, رشوان أحمد الحميد عبد حسين 53

 53:  ص( م 2991
54 Kunjana Rahardi. Dimensi-dimensi Kebahasaan (Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 

2006), hal. 93 
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يفّيا ا البحث. ويقال هذا البحث كاملكتوبة أو اللغات املنطوقة أو السلوك املصدوقة هب

  54ألنّه اليستخدم فيه احلساب.

نظرا إىل جمال البحث, انقسم البحث الكيفّي إىل نوعني : البحث املكتيب 

والبحث امليداين. أّما البحث املكتيب هو ما اعتمده على البيانات كّلها من املكتبة 

وتسميه البحث الكيفّي املكتيّب. وقال اآلخر إنّه البحث غري التفاعلّي, ألّن البيانات 

كتبة. وأّما البحث امليدايّن هو ما اعتمده على البيانات نظريّة والتوثيق مأخوذة من امل

 من امليدان أو املخربين أو التوثيق املتعلقة مبدار البحث. 

لذلك استخدمت الباحثة مدخل البحث الكيفّي املكتيّب أو البحث املرجعّي, 

ظريات نالتّفاقه مع املوضع والبيانات اليت أخدمتا الباحثة. كما اّن استحدام الباحثة ال

من الكتب املراجعية أو املذّكرات أو البحوث السابقة. وكان عنوان البحث هو السبك 

النصي يف رواية أشباح اجلحيم. وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث 

 التحليل النصي. 

 

 

 

                                                           
54 Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif (PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2008) hal. 

200. 
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 بيانات البحث ومصادرها .ب

 البيانات .1

سوحاريسيمي أريكونتو هي البيان واإليضاح من املستوجبني  البيانات عند

أو التوثيق املتنوعة, لتكون منوذجًا يف عمل البحث. ومنافع البيانات األخرى 

منها لنيل صورة األحوال أو املسائل, ولتقرير النتيجة ولعالج القضايا أو 

 55املشكالت.

ة اليت ملة أو الكلموالبيانات اليت استحدمتها الباحثة هي األلفاظ من اجل

 تتعلق بالسبك النصي يف رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خضرا. 

 مصادر البيانات .2

البيانات هي مصدر أو مرجع الذي أخده الباحث عدًة من  مصادر

املعلومات أو البيانات احملتاجة يف البحث, إّما من البيانات األساسية أو 

ذا البحث تتكون من البيانات البيانات الثناوية. ومصادر البيانات يف ه

( هي البيانات اليت جتمعها الباحثة واستنباطها data primer)األساسية 

وتوضيحها من املصادر األوىل. فاملصادر األولية أو األساسية مأخوذة من رواية 

اليت تريد فيها استعمال التحليل عن السبك النصي وهي رواية أشباح اجلحيم 

                                                           
55 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.137. 
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تأخذ من املراجع األخرى  (data sekunder)ليامسينة خضرا. والبيانات الثانوية 

واستنباطها وتوضيحها يف النشرة العلمية أو اجملالت عادة. واملصادر الثانوية يف 

 هذا البحث وجدت الباحثة يف اإلنرتنت. 

 أدوات مجع البيانات .ج

النصية.  املعايريأدوات مجع البيانات هي ألة استخدمتها الباحثة ملقياس 

أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أى الباحثة نفسها: 

 مما يعىن أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث. 

 طريقة مجع البيانات .د

 : 53الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث هي

ي الدراسة تقصد هبا مجع ه (library Research)الطريقة املكتبية  (1

البيانات واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم 

 والكتب واجملالت واهلوامش وغري ذلك. 

                                                           
56 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014) 

hal.6-231. 
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هي طريقة عملية جلمع البيانات  (Dokumentasi)الطريقة الوثائق  (2

واملعلومات على طريقة نظر الوثائق املوجودة يف املكان معني من الكتب 

 وغري ذلك. 

 حتليل البيانات .ه

عند  تستحدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي طريقة حتليل البيانات اليت

 ويتكون حتليل البيانات من ثالثة (Miles, Huberman)ميلس وهوبريمان 

 وهي:  53خطوات,

: األسلوب األول من عملية حتليل  (Reduksi Data)تنظيم البيانات  .1

البيانات يف هذا البحث هي تنظيم البيانات كعملية اإلختبار وتركيز اإلهتمام 

حنو تبسيط وتوصيل البيانات اخلشنة الظاهرة يف التسجيالت املكتوبات يف 

 امليدان. 

يعترب عرض البيانات على عملية  : (Penyajian Data)عرض البيانات  .2

  معني.موضوع  أو إىل معينة اختصار نتيجة مجع البيانات وتصنيفها إىل فكرة

                                                           
57 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D (Bandung: alfabeta, 2012) hal. 246-

256. 
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: واألسلوب الثالث يف عملية حتليل  (Verifikasi Data)استنتاج البيانات  .3

البيانات هو أخذ اإلستنباط, ويف هذا األسلوب تعقيد عملى حتقيقي بني 

 الظواهر والنظرية. 

 تصديق البيانات .و

 البيانات اليت مّت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق, وتتبع الباحثة يف إن

 تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية: 

مراجعة مصادر البيانات وهي "السبك النصي من النحوي أو املعجمي"  (1

 الذي ينّص فيه معلومات من علم اللغة النص. 

الربط بني البيانات اليت مّت مجعها مبصادرها, أي ربط البيانات عن السبك  (2

النصي من النحوي أو املعجمي )اليت مجعها وحتليلها( بأية من رواية 

 أصحاب اجلحيم. 

مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن السبك  (3

واية ليلها( بأية من ر النصي من النحوي أو املعجمي )اليت مّت مجعها وحت

 أصحاب اجلحيم.  
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 إجراءات البحث .ز

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه امل راحل التالية : 

: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها  مراحل التخطيط (1

ومراكزهتا, وتقوم بتصميمه, وحتديد أدواته, ووضع الدراسات السابقة هلا 

 عالقة به, وتناول النظريات هلا عالقة به. 

: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جيمع البيانات, وحتليلها  مراحل التنفيذ (2

 ومناقشتها. 

هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفه : يف  مرحلة اإلهناء (3

وجتليده, مث تقدم ملناقشتها للدفاع عنه مث تقوم بتعديله وتصحيحه على 

 أساس مالحظات املناقشني. 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خضراأشكال السبك النحوي يف  .أ  

   (referensi)اإلحالة  .1

 اإلشارة مساءأاإلحالة ب (1

 إحاالت بأمساء اإلشارة، كما يلي:   5يف هذا البحث جتد الباحثة 

  دة على أن رائحة كريهة تفرح بال عقب تقريبا زيا هذاإن حذاءك

 منه.

وجدت الباحثة فيها اإلحالة باسم اإلشارة )هذا( واملرجعية 

 داخلية سابقة ألن مرجعيته إىل حذاءك )الفىت(.

   مع الوقت، أصبحت ختيط فساتني تتكّفل أمي ببيعها هنا

وهناك. وبعدها فقد أيب عمله جراء حادث، تولت عفاف إعالة 

الفرتة، مل يكن يسمع صوت على بعد أميال من  تلكالعائلة، يف 

خياطتها.منزلنا إال لدوران حمرك آلة 
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وجدت الباحثة فيها اإلحالة باسم اإلشارة )تلك( 

واملرجعية داخلية سابقة ألن مرجعيته إىل تولت عفاف إعالة 

 العائلة.

  اخلبز. نفضل املوت على اإلغراق  هذايف كفر كرم، النأكل من

يف الرذيلة أو امتهان السرقة. مهما عال صوت السراب، فإن 

 صوت األجداد يطغى عليه دوما إننا شرفاء بالطبيعة.

وجدت الباحثة فيها اإلحالة باسم اإلشارة )هذا( واملرجعية 

 داخلية سابقة ألن مرجعيته إىل يعمل اجلرائم.

 نه أو أنين احتميت بصدره يوما ومع ال أتذكر أنين كنت قريبا م

، كنت مقتتعا بأنه سوف لن يدفعين إذا بادرت باخلطوة ذلك

األوىل. املشكل : كيف السبيل إىل مثل هذه اجملازفة؟ ثابت  

 كالصنم، ال يظهر والدي شيئا من عواطفه.. وأنا طفل.

وجدت الباحثة فيها اإلحالة باسم اإلشارة )ذلك( 

 ة ألن مرجعيته إىل والده السلطة.واملرجعية داخلية سابق

  هل مسعت الراديو هذا الصباح؟ يبدو أن اإليطاليني بصدد حزم

 أمتعتهم. 
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 سيعطي لنا قدما مجيلة، قال مغمغما. 

وجدت الباحثة فيها اإلحالة باسم اإلشارة )هذا( واملرجعية 

 داخلية الالحقة ألن مرجعيته إىل أخبار يف الراديو.

 الشخصيةضمائر اإلحالة بال (2

يف حبث اإلحالة بالضمائري الشخصية، تبحث الباحثة بعض 

الصفحات من رواية أشباح اجلحيم يف اجلزء االول ألهنا قد مثلت هذا 

إحالة بالضمائري الشخصية، الغائيب  111البحث.  ووجدت الباحثة 

(، واإلحالة 43(، واملتكلم )3(، واملخاطب )35(، والغائبة )13)

(، واإلحالة 11واإلحالة الداخلية الالحقة) (، و55) الداخلية السابقة

 (، كما يلي:  33اخلارجية )

الباب  تدفع، رفيتغ غاية التوأم هبيّة يفطوري إىل أخيت تأتيين كل الصباح،  "

نية الصي حتظيا من بالداخل، ستخمر مثل العجينة. صائحة : اهنض 

 رجليّ.ع لتقرص أصاب وتعود النافذة ، نفتحفوق املائدة عند قدم السرير

تكربين  كانت  األهنو صوهتا. صارمة، تتباين بوضوح مع عذوبة حركتها 

 قد كربت."ين أنومل تتفطن إىل  رضيعها، تعتربين كانتببضع دقائق،  
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ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  15وجدت الباحثة يف القسم األول 

إىل مواضع  رالشخصية، من الضمري املتصل، واملسترت. وتعود هذه الضمائ

 هبية.  –املرجعية كما يلي: الفىت 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل )الفىت(وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

أخيت  –وحده تقدره أنا، وجمموعها )سبعة ضمائر( يعين يف لفظ: )تأتيين 

ية هذه أنين(. مث فإن مرجع –تعتربين  –تكربين  –رجلّي  –غرفيت  –

الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ الفىت صراحة يف هذه 

 الفقرة.

غائبة متثل الضمري املتصل ال (هبية) وأما الضمائر اليت حتيل إىل

 –للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ثالثة ضمائر( يعين يف لفظ: )حركتها 

رضيعها(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية  –ألهنا

هبّية توأم "كل الصباح، تأتيين أخيت الالسابقة ألّن يذكر لفظ هبية قبلها، 

 ...اخل". يفطوري إىل غاية غرفيت

قدره هي، متثل الضمري املسترت ت (هبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

تدفع  –ختط –( 1وجمموعها )خامسة ضمائر( يعين يف لفظ: )كانت)

ستخمر(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة  -
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يفطوري  ّيةهب"كل الصباح، تأتيين أخيت التوأم ألّن يذكر لفظ هبية قبلها، 

 ...اخل". إىل غاية غرفيت

فتاة حنيفة، حريصة على النظام والنظافة إىل حّد اهلوس تقربباً. حينما  "إهنا 

 أنناومبا درسة. إىل امل وتقودين ثيايب تلبسينهي اليت  كانتصغريا،   كنت

دوما أثناء الراحة  يف ساحة املدرسة  أجدها يف قسم واحد، كنت نكن مل

". وبعد "العار للعائلة جيلب قمت يعملمن بعيد، والويل ين إن  تراقبين

عالمح وجه الفىت اهلزيل والبشري الذي  خيط ذلك، وحينما بدأ الزغب 

 أرفع  كل مرّةيف توخبين، مراهقيتبصفة شخصية لكبح أزمة سهرت ، كنته

 األخريات، أو أعرّب عن استيائى من طبق أكل أخوايتأمام  صويتفيها 

 دجت كانتشكس، ومع ذلك،   طبع . مل أكن ذالنموي ري كافغ أعتربه

 أمي عيدهاتفظاظة غري مقبولة يف كيفية التفاوض حول بلوغي. أحيانا، 

عليّ  نقضّ ت هبية مّدة أسبوع أو اثنني، مث ، تتعّقل، بضجر ظاهرمكاهناإىل 

 عند أوّل زلة."
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ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  11وجدت الباحثة يف القسم الثاين 

الشخصية، من الضمري املتصل، واملسترت. وتعود هذه الضمائر إىل مواضع 

 هبية.  –املرجعية كما يلي: الفىت 

غائبة متثل الضمري املتصل ال (هبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –ر( يعين يف لفظ: )إهنا للمفرد تقدره هي، وجمموعها )خامسة ضمائ

كنت(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل   -مكاهنا  –تعيدها  –أجدها 

ا، تعيدها أمي " أحياناملرجعية الداخلية السابقة ألّن يذكر لفظ هبية قبلها، 

 ...اخل". مّدة أسبوعهبية إىل مكاهنا، بضجر ظاهر، تتعّقل 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

ثيليب  –وحده تقدره أنا، وجمموعها )عشرة ضمائر( يعين يف لفظ: )تلبسين

 -أمي  – أخوايت –صويت  –توخبين –مراهقيت  –تراقبين  –تقودين  –

امنوي(. (. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة 

لفىت ا ا بدأ الزغب خيط عالمح وجه"وحينمألّن يذكر لفظ الفىت قبلها، 

 ."اخلاهلزيل والبشري الذي...

قدره هي، متثل الضمري املسترت ت (هبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

سهرت  –قمت  –( 1وجمموعها )خامسة ضمائر( يعين يف لفظ: )كانت)
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جتدت(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة  -

" أحيانا، تعيدها أمي إىل مكاهنا، بضجر ر لفظ هبية قبلها، ألّن يذك

 ...اخل". مّدة أسبوعهبية ظاهر، تتعّقل 

 تقدره هو، متثل الضمري املسترت الفىت()وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

ط(. مث خي –جيلب  –وجمموعها )ثالثة ضمائر( يعين يف لفظ: )يعمل 

فظ الداخلية السابقة ألّن يذكر لفإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية 

يل والبشري اهلز  الفىت"وحينما بدأ الزغب خيط عالمح وجه الفىت قبلها، 

 ."اخلالذي...

مري املتصل متثل الض (، والفتاة )الفىتوأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمتكلم مع الغري تقدره حنن، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: 

)أننا(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر 

 لفظ الفىت، والفتاة صراحة يف هذه الفقرة.

الغائب  متثل الضمري املتصل )الفىت(وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

أعتربه(.  –فرد تقدره هو، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )كنته للم

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ 

 الفىت صراحة يف هذه الفقرة.
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سليين يذلك  كان"أبدا، مل أمترّد ضد هتجماهتا املفرطة. بالعكس،  

 يف أغلب األحيان." 

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  1سم الثالث وجدت الباحثة يف الق  

. وتعود هذه الضمائر إىل مواضع املرجعية  ية، من الضمري املتصلالشخص

 كما يلي: الفىت. 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

سليين(. ي -وحده تقدره أنا ، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )أمترد 

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ 

 الفىت صراحة يف هذه الفقرة.

تشري  هيو أمرتين ذات املربعات،  قميصكاألبيض و  سروالك "سرتتدي

كتباً مأستخدمها إىل املالبس املطوية على طاولة الفورميكا اليت كنت 

اء يف شراء زوج حذ أن تفكر . عليكمساء امس وكويتها غسلتهاأيضا. 

هذا  ءكحذانعليّ املتعطنني. إن  قدمها بطرف هي تدفعو  أضافتآخر، 

 تفرح منه."بال عقب تقريبا زيادة على أن رائحة كريهة 
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ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر 11الرابع وجدت الباحثة يف القسم   

الشخصية، من الضمري املتصل، واملنفصل، واملسترت. وتعود هذه الضمائر 

 املالبس. –طاولة  – مواضع املرجعية كما يلي: الفىت إىل

املخاطب  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –وجمموعها )أربعة ضمائر( يعين يف لفظ: )سروالك  للمفراد تقدره هو،

حذاءك(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية  -عليك  –قميصك 

 اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ الفىت صراحة يف هذه الفقرة. 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

إن واحد( يعين يف لفظ: )أمرتين(. مث ف وحده تقدره أنا، وجمموعها )ضمري

مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ الفىت صراحة 

 يف هذه الفقرة. 

ائبة متثل الضمري املتصل الغ (طاولة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )أستخدمها(. 

مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن يذكر مث فإن 
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اولة طأمرتين وهي تشري إىل املالبس املطوية على "، لفظ طاولة قبلها، 

 ...اخل". الفورميكا اليت

ل الغائبة متثل الضمري املتص (املالبس)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

  -للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )غسلتها 

كويتها(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن 

ملطوية على ا املالبسأمرتين وهي تشري إىل "، يذكر لفظ املالبس قبلها، 

 ...اخل". الفورميكا اليت طاولة

لغائبة متثل الضمري املنفصل ا (هبية)ما الضمائر اليت حتيل إىل وأ

هي  –للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )هي تشري 

تدفع(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر 

 لفظ هبية صراحة يف هذه الفقرة. 

قدره هي، متثل الضمري املسترت ت (هبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )أضافت(. مث فإن مرجعية هذه 

الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ هبية صراحة يف هذه 

 الفقرة. 
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غائبة متثل الضمري املتصل ال (هبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

مري واحد( يعين يف لفظ: )قدمها(. مث للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ض

فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ هبية 

 صراحة يف هذه الفقرة. 

 كفييهنا ما  يوجدنقدية.  منه أوراقا وأخرجت صدارهايف يدها  "أدخلت

 بصنادل مبتذلة. فّكر أيضا يف شراء العطر. ألنكتفي من النقود كي ال ت

الصراصري.  عن مبيدنستغين  ستجعلنامنك  الرائحة الكريهة اليت تنبعث

يت سادالنقود على و  حظت ،مرفقيالوقت لالتكاء على أجد وقبل أن 

 وانسحيت." 

ضمريا ميثل اإلحالة  11اخلامس وجدت الباحثة يف القسم   

مائر واملسترت. وتعود هذه الض صية، من الضمري املتصل،بالضمائر الشخ

 أوراقا نقدية. –هبية  –واضع املرجعية كما يلي: الفىت  مإىل

غائبة متثل الضمري املتصل ال (هبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –للمفراد تقدره هي، وجمموعها )أربعة ضمائر( يعين يف لفظ: )يدها 
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أخرجت(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل  -أدخلت  –صدارها 

 املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ هبية صراحة يف هذه الفقرة. 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

ساديت(.  -وحده تقدره أنا، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )مرفقي 

ة هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ مث فإن مرجعي

 الفىت صراحة يف هذه الفقرة. 

 املتصل متثل الضمري (الفىت وهبية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمتكلم مع الغري تقدره حنن، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: 

ية ألّن مل خلارج)ستجعلنا(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية ا

 يذكر لفظ الفىت وهبية صراحة يف هذه الفقرة.

تصل متثل الضمري امل (أوراقا نقدية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمتكلم وحده تقدره أنا، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: 

)نستغين(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة 

"أدخلت يدها يف صدارها وأخرجت ، قبلها،  أوراقا نقديةظ ألّن يذكر لف

 ...اخل".أوراقا نقديةمنه 
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 تقدره متثل الضمري املسترت (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

هي، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )أجد(. مث فإن مرجعية هذه 

راحة يف هذه صالضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ الفىت 

 الفقرة. 

سترت متثل الضمري امل (أوراقا نقدية)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –كفي ي –تقدره هي، وجمموعها )ثالثة ضمائر( يعين يف لفظ: )يوجد 

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن  تكتفي(.

"أدخلت يدها يف صدارها وأخرجت منه ، قبلها،  أوراقا نقديةيذكر لفظ 

 ...اخل".أوراقا نقدية

على مغادرة الثانوية يف السادسة عشرة  أجربت تشتغل، أخيت مل تكن"

 األخري تويفشاب من العائلة، ولكن هذا خطبها ، بعد أن عمرهامن 

ظرة خطيبا يف البيت منت فبقيت تذبلبالسل قبل ستة أشهر من الزواج، 

 ا سنا."يكربنناألخريات الالئي  أخوايتآخر. ومل يسعد احلظ 

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  3السادس وجدت الباحثة يف القسم 

مواضع  واملسترت. وتعود هذه الضمائر إىل صية، من الضمري املتصل،الشخ

 أخيت )هبية(.  –املرجعية كما يلي: الفىت 
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للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

خوايت(. أ -وحده تقدره هو، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )أخيت 

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ 

 الفىت صراحة يف هذه الفقرة.

غائبة متثل الضمري املتصل ال (أخيت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –للمفراد تقدره هي، وجمموعها )ثالثة ضمائر( يعين يف لفظ: )أجربت 

خطبها (. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية  –عمرها 

تغل، أجربت تش أخيت " مل تكن قبلها، أوراقا نقديةالسابقة ألّن يذكر لفظ 

 على مغادرة الثانوية يف...اخل".

 املتصل متثل الضمري (الفىت وأخوات)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمتكلم مع الغري تقدره حنن، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: 

)يكربننا(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل 

 يذكر لفظ هبية صراحة يف هذه الفقرة. 

ة جماورة يف قري . وتقطن يفالكربى، مبريب دراجن أخيتعائشة، تزّوجت "

 . كان التعايش يتدهور من فصل إىلزوجها عائلةمنزل كبري تتقامسه مع 

تعف البعض و فيه تنكيد بعضهن  مل تعد تتحمّلفصل إىل غاية اليوم الذي 
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ن أ اعتقدناإىل حضن األسرة.  وعادت األربعةأطفاهلا فأخذت  اآلخر،

 مببادرة ، ومل يقم حىتيفعلمل  ولكنه ،سرتجاعهاال مبعد أياسيأيت  زوجها

      "ه أيام األعياد.أوالدلرؤية 

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  15السابع وجدت الباحثة يف القسم 

مواضع  واملسترت. وتعود هذه الضمائر إىلخصية، من الضمري املتصل، الش

 األسرة عائشة. –زوج عائشة  –عائشة  –املرجعية كما يلي: الفىت 

غائبة متثل الضمري املتصل ال (عائشة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمفراد تقدره هي، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )تزّوجت(. 

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية الالحقة ألّن يذكر 

 اخل"....، أخيت الكربى، مبريبعائشة"تّزوجت  لفظ عائشة بعدها،

غائبة متثل الضمري املتصل ال (عائشة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

( 1للمفراد تقدره هي، وجمموعها )أربعة ضمائر( يعين يف لفظ: )زوجها)

السرتجلها(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية  -اطفاهلا  –

أخيت  ،عائشة"تّزوجت  الداخلية السابقة ألّن يذكر لفظ عائشة قبلها،

 ...اخل".الكربى، مبريب
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للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

تقدره أنا، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )أخيت(. مث فإن مرجعية 

هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ الفىت صراحة يف 

 هذه الفقرة.

صل متثل الضمري املت (زوج عائشة)يل إىل وأما الضمائر اليت حت

 -الغائب للمفرد تقدره هو، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )لكنه 

أوالده(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر 

 لفظ زوج عائشة صراحة يف هذه الفقرة.

تصل متثل الضمري امل (األسرة عائشة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

الغائب للمتكلم وحدة تقدره حنن، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف 

لفظ: )اعتقدنا(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن 

 مل يذكر لفظ األسرة عائشة صراحة يف هذه الفقرة.

ترت متثل الضمري املس (زوج عائشة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

قدره هو، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )يفعل(. مث فإن مرجعية ت

هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ زوج عائشة صراحة 

 يف هذه الفقرة.
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شعرة  لكمتالصغرى، عفاف، يف الثالثة والثالثني من العمر والأختها "

 درت شعرها. قدهاأفأصيبت مبرض  طفولتها،. خالل رأسهاواحدة على 

ىل أن تتحوّل إ ، خوفا منمن احلكمة أن ال يبعثها إىل املدرسةأنه أيب 

 ،عفاف منزوية يف غرفة، كما املعررقة . فعاشتأضحركة لدى التالميذ

ببيعها  أميّفل فساتني تتك ختيط أصبحتالقدمية. مع الوقت،  ترقع الثياب

جراء حادث، تولت عفاف إعالة عمله  أيب فقدوبعدها  وهناك. هنا

 نزلنامصوت على بعد أميال من يسمع  مل يكنالعائلة، يف تلك الفرتة، 

 " .حمرك آلة خياطتهاإال لدوران 

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  13الثمانية وجدت الباحثة يف القسم 

مواضع  واملسترت. وتعود هذه الضمائر إىلخصية، من الضمري املتصل، الش

 ة خياطةحمرك آل -العائلة  –عفاف  –عائشة  –املرجعية كما يلي: الفىت 

 أيب. –

غائبة متثل الضمري املتصل ال (عائشة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )أختها(. مث 

فظ زوج مل يذكر ل فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألنّ 

 عائشة صراحة يف هذه الفقرة.
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غائبة متثل الضمري املتصل ال (عفاف)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –للمفرد تقدره هي، وجمموعها )سابعة ضمائر( يعين يف لفظ: )متلك 

حمرك آلةخياطتها(.  –أصبحت  – أفقدها -شعرها  –طفوهلا  –رأسها 

ر لفظ املرجعية الداخلية السابقة ألّن يذك مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل

، يف الثالثة والثالثني من عفاف"أختها الصغرى،  عفاف قبلها،

 ...اخل".العمر

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

(. مث أمي -وحده تقدره أنا، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )أيب 

ائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ زوج فإن مرجعية هذه الضم

 الفىت صراحة يف هذه الفقرة.

ب متثل الضمري املتصل الغائ (أيب)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

مث  مله(.ع -للمفرد تقدره هو، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )أنه 

ذكر لفظ ي فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابق ألنّ 

 ..اخل"..أنه من احلكمة أن ال يبعثها إىل املدرسة أيب" تدر  أيب قبلها،
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 املسترت متثل الضمري (حمرك آلة خياطة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

إن مث ف تقدره هو، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )يسمع(.

حمرك فظ يذكر لمرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية الالحقة ألّن 

 يكن يسمع صوت على بعد أميال من منزلنا إال مل" بعدها، آلة خياطة

 ".حمرك آلة خياطتهالدوران 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (العائلة)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

مع الغري تقدره حنن، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )منزلنا(. مث 

فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ زوج 

 العائلة صراحة يف هذه الفقرة.

ة الوحيد كانت" اما بالنسبة لفرح، صاحبة الواحد والثالثني من العمر، ف

ال  استهجان القبيلة اليت رغم اجلامعة، دراستهامن مواصلة اليت متكنت 

إىل الغواية.  . ربالتايل أقربأهلهافتاة بعيدة عن  أن تعيشبعني الرضا  ترى

الح فاألكرب،  .  أراد عّميبتفوق شهادهتاعلى  حتصلتفرح و صمدت 

 محبز فرح الطلب  رفضت أبنائه، زوجة ألحد يأخذها ورع وودود، أن

االبن  قاطعنافغبظ القبيلة،  موقفهاالعمل يف املستشفى. أثار  وقضلت

عيادة خاصة  فرح يف ، تشتغل. اليومأمهمثّ بأبيه املهان باجلملة، متبوعا 
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لتوأم على ا أخيت تضعهاأجرا حمرتما. إن النقود اليت  وتتقاضىببغداد 

 ".هي نقودهاحني آلخر، وساديت من 

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  15التاسعة وجدت الباحثة يف القسم 

ه الضمائر . وتعود هذخصية، من الضمري املتصل، واملنفصل، واملسترتالش

 عم. –فرح – مواضع املرجعية كما يلي: الفىت إىل

قدره هي، متثل الضمري املسترت ت (فرح)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 فإن مرجعية هذه وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )كانت(. مث

اما  " الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن يذكر لفظ فرح قبلها،

 ...اخل".صاحبة الواحد والثالثني من لفرح،بالنسبة 

ائبة متثل الضمري املتصل الغ (فرح)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

 –للمفرد تقدره هي، وجمموعها )مثانية ضمائر( يعين يف لفظ: )دراستها 

ا(. نتوده -تضعها  –يأخذها  –موقفها  –حتصلت  –صمدت  –أهلها 

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن يذكر لفظ 

 ..اخل"..بة الواحد والثالثني منصاح لفرح،" اما بالنسبة  فرح قبلها،
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للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

مي(. مث ع -وحده تقدره أنا، وجمموعها )ضمريان( يعين يف لفظ: )أخيت 

فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ زوج 

 الفىت صراحة يف هذه الفقرة.

ائبة متثل الضمري املنفصل الغ (فرح)الضمائر اليت حتيل إىل وأما 

للمفرد تقدره هي، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )هي نقود(. 

مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن يذكر لفظ 

 ..اخل"..صاحبة الواحد والثالثني من لفرح،" اما بالنسبة  فرح قبلها،

 متثل الضمري املتصل الغائب (عم)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

أبيه  –للمفرد تقدره هو، وجمموعها )ثالثة ضمائر( يعين يف لفظ: )أبنائه 

أمه(. مث فإن مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن  –

 ...اخل".األكرب، فالح ورع وودود عّميأراد " يذكر لفظ عم قبلها،

ينما حعن إظهار عالمات الفزع سين "يف كفر كرم، توقف الشبان يف مثل 

ليال، ق انزعجواخلسة أخت أو أم نقودا يف اليد. يف البداية، هلم  تدس

 انواكيف أقرب فرصة ممكن.  دينهم يشديد وعدوا ماء الوجه، نقذوا وكي ي
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عبة ص. ولكن األزمنة كانت رؤوسهميسمح هلم برفع  حيملون يعملمجيعا 

لقد متكنت احلروب وبعدها احلصار الدويل من إركاع البلد، وكان الشبان 

عندما أتقياء وال يغامرون للذهاب إىل املدن الكربى حيث  تنعدم فيها 

 بركة األسالف، ويعمل الشيطان على تلويث األرواح بسرعة الساحر."

ضمريا ميثل اإلحالة بالضمائر  4العاشر وجدت الباحثة يف القسم 

 وتعود هذه الضمائر إىلخصية، من الضمري املتصل، واملنفصل. الش

 الشباب. –مواضع املرجعية كما يلي: الفىت 

للمتكلم  متثل الضمري املتصل (الفىت)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

وحده تقدره أنا، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: )سين(. مث فإن 

فىت ة اخلارجية ألّن مل يذكر لفظ زوج المرجعية هذه الضمائر متثل املرجعي

 صراحة يف هذه الفقرة.

الغائب  متثل الضمري املتصل (الشباب)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

انزعجو  –للجمع تقدره هم، وجمموعها )مثانية ضمائر( يعين يف لفظ: )هلم 

رؤوسهم (. مث فإن -حيملون  –كانوا   –دينهم  –وعدو  –ينقدوا  –

مرجعية هذه الضمائر متثل املرجعية الداخلية السابقة ألّن يذكر لفظ 
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هار يف مثل سين عن إظ الشبانيف كفر كرم، توقف  " الشباب قبلها،

 ...اخل".عالمات

من هذا اخلبز. نفضل املوت على اإلغراق يف الرذيلة  نأكل"يف كفر كرم، ال

يطغى أو امتهان السرقة. مهما عال صوت السراب، فإن صوت األجداد 

 شرفاء بالطبيعة."  إننادوما  عليه

ضمريا ميثل اإلحالة  1احلادى عشر وجدت الباحثة يف القسم 

مواضع  وتعود هذه الضمائر إىلخصية، من الضمري املتصل. بالضمائر الش

 املرجعية كما يلي: القبيلةكفر كرم.

مري املتصل متثل الض (القبيلة كفر كرم)وأما الضمائر اليت حتيل إىل 

للمتكلم مع الغري تقدره حنن، وجمموعها )ضمري واحد( يعين يف لفظ: 

 الضمائر متثل املرجعية اخلارجية ألنّ  نأكل(. مث فإن مرجعية هذه -)إننا 

 مل يذكر لفظ زوج القبيلةكفر كرم صراحة يف هذه الفقرة.

 املوصول اإلحالة باإلمساء (3

إحاالت باإلسم املوصول، كما  4يف هذا البحث وجدت الباحثة 

 يلي:  
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   إهنا فتاة حنيفة، حريصة على النظام والنظافة إىل حّد اهلوس تقربباً. حينما

ا أننا تلبسين ثيايب وتقودين إىل املدرسة. ومب اليتكنت صغريا، كانت هي 

مل نكن يف قسم واحد، كنت أجدها دوما أثناء الراحة  يف ساحة املدرسة 

 لة".للعائتراقبين من بعيد، والويل ين إن قمت يعمل جيلب "العار 

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الىت(  فاسم املوصول اليت 

 هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة هي اليت تعود إىل فتاة.

  لذياوبعد ذلك، وحينما بدأ الزغب خيط عالمح وجه الفىت اهلزيل والبشري  

كنته، سهرت بصفة شخصية لكبح أزمة مراهقيت، توخبين يف كل مرّة أرفع 

فيها صويت أمام أخوايت األخريات، أو أعرّب عن استيائى من طبق أكل 

 أعتربه غري كاف لنموي.

يف ذلك النص وجدت إحالة باإلسم املوصولة )الذي( فاسم 

لبشر هي ة ااملوصول اليت هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلم

 اليت تعود إىل الفىت.

  سرتتدي سروالك األبيض وقميصك ذات املربعات، أمرتين وهي تشري إىل

ضا. كنت أستخدمها مكتبًا أي  اليتاملالبس املطوية على طاولة الفورميكا 
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غسلتها وكويتها مساء امس. عليك أن تفكر يف شراء زوج حذاء آخر، 

 تعطننيأضافت وهي تدفع بطرف قدمها نعلّي امل

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الىت( فاسم املوصول الذي 

هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة طاولة الفورميكا اليت تعود 

 إىل طاولة الفرميكا.

  اليوم، تشتغل فرح يف عيادة خاصة ببغداد وتتقاضى أجرا حمرتما. إن النقود

 من حني آلخر، هي نقودها. ساديتتضعها أخيت التوأم على و اليت 

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الىت( فسم املوصول اليت 

هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة النقود اليت تعود إىل 

 تتقاضى فرح أجرا حمرتما. 

  وفيما كان اآلباء اآلخرون يتسرعون إىل ربط ذريتهم إىل األعباء القاسية

شفاءهم وشقاء أسالفهم، كان أيب يشّد حزامه زيدخر  كانت  اليتالقاحلة 

 ألواصل دراسيت.

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الىت( فاسم املوصول اليت 

هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة االقاحلة اليت تعود إىل 

 يعمل سواء مع اآلباء.
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 اعي، راسة بنجاح اجتممل يكن أكيدا، ال بالنسبة يل وال له، أن تكّلل الد

ولكنه كان مقتنعا أن فقريا متعلما أقل شفقة من فقري أمي، ال حول له. 

حيسن قراءة رسائله اخلاصة وملء االستمارات،  الذيأكيد أن الشخص 

 سيتمكن من اخلفاظ على جزء غري يسري من كرامته.

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الذي( فاسم املوصول اليت 

الة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة الشخص اليت تعود إىل هو اإلح

 رأي أيب الذي يفضل التعليم. 

  عند أهلي، ليس عندي ما أشتكي منه. مل أكن متطلبا، يكفيفي الشيء

عيد أ اليتالقليل. كنت أسكن يف السطوح، داخل غرفة غسل الثياب 

وحات من لترتيبها. أثاثي عبارة عن صناديق قدمية، وسريري مصنوع 

قمته أ الذي خشبية التقطت هنا وهناك. وكانت سعيدا بالعامل الصغري

حول ألفيت. مل أكن أملك جهاز التلفيزيون بعد، ولكنين حظيت جبهاز 

 راديو خمنحن كان يدفئ عزليت. 

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الذي( فسم املوصول اليت 

 تأمل كلمة الصغر اليت تعود إىل  هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو

 سحق.
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  كان والدي جيلس يف الفناء جلسة ناسيك، حتت ظل شجرة عصية

التصنيف. بعد صالة الفجر اليت يؤديها حتما يف املسجد، يعود إىل 

الساحة حيرك كريات سبحته اليد املعاقة يف جتويف عباءيه لقد فقد 

ك خ والدي فجأة مند تلاستعمال ذراعة يف اهنيار بثر كان ينظغها... شا 

ومل تعد  كانت ترفعه فوق اجلميع،  اليتاحلادثة. ترّهلت هيبة رّب البيت 

 نظرته ترمي أبعد من مقالع.

يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الىت( فاسم املوصول اليت 

هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة البيت اليت تعود إىل إلتزام 

 الفرض. املسلمني لصالة

  كانت لدينا ساحتنا لألسلحة حلباتنا اخلاصة باللعب. يف الغالب إهنا

حقول مهملة، مسجدنا حيث ينبغي االستيقاظ باكرا يوم اجلمعة كي جتد 

لشباب، يرتاده ا الذيماكانا يف الصفوف األولىمحالتنا، مقهيان السفري 

أن  بشرطواهلالل مكانيكي من الطراز األول قادر على تصليح أي حمرك 

 يكون من نوع ديزل، حداد يشتغل أيضا كسباك عند احلاجة قالع ضرس،
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يف ذلك النص وجدت إحالة املوصولة )الىت( فاسم املوصول اليت 

هو اإلحالة اليت حتيل على اسم قبلها وهو كلمة السفري اليت تعود إىل كفر  

 كرم )قرية غين(.

 (substitusi)اإلستبدال  .2

يف هذا البحث، مل جتد الباحثة اإلستبدال اإلمسي واإلستبدال الفعلي ولكنها 

 وجدت اإلستبدال اجلملي. كما يلي: 

 اإلستبدال اجلملي (1

التحقت جبامعة بغداد شهورا قبل االحتالل األمريكي للعراق. كنت متشيا 

بعيد أليب فخره. هو األمي، حفار اآلبار  للغاية. إن وضعي كطالب

ا من مجيع أنتقام هذاأليس  .ب لطبيبة ودكتور الحق يف اآلدابالتعيس، أ

 خيبات األمل؟

من هذه اجلملة اليت الفىت جعل والده فخور. حبيث  الباحثة وجدت 

)بعيد أليب فخره. هو األمي، حفار اآلبار  حل اللفظ )هذا( حمل اللفظ

ستبدال اال فيسمى هذا التعيس، أب لطبيبة ودكتور الحق يف اآلداب(.

 باجلملى مبرجعه السابق. 
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 (Elipsis)احلذف  .3

يف هذا البحث، مل جتد الباحثة احلذف اإلمسي ولكن جتد احلذف الفعلي 

 واجلملي. كما يلي: 

 احلذف الفعلي (1

 فوجدت الباحثة يف هذه الرواية يعين:

 هذا الصباح؟ يبدو أن اإليطاليني بصدد حزم أمتعتهم.  الراديو مسعتهل  -

 .يلة(سيعطي لنا قدما مج إذا مسعنا الراديو)فأصله . لنا قدما مجيلةسيعطي  -

ا )سيعطي لنا قدم( حمل اللفظ إذا مسعنا الراديوحيث حذف فعل )

 . ومتثل هذه اجلملة من احلذف الفعلي ومرجعه السابق.  مجيلة(

 احلذف اجلملي (2

 ال تنزعج من موقفي هذا. إن هذه احلكايات تسكرين.  -

 .أفهم من موقفك هذا.إن هذه احلكايات تسكرك ()فأصله  أفهم. -

أفهم من موقفك هذا.إن هذه احلكايات ) حذف مجلةحيث 

 . ومتثل هذه اجلملة من احلذف اجلملي.  (أفهم)تسكرك( حمل اللفظ 
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أظن أن لدّي زوج حذاء. مر بالبيت هذه الظهرية. إذا كان مبقاسك، فإنه  -

 لك. 

بالبيت هذه الظهرية. إذا كان مبقاسي موافق على مرور )فأصله . موافق -

 (.موافق

موافق على مرور بالبيت هذه الظهرية. إذا كان ) حذف مجلةحيث 

 . ومتثل هذه اجلملة من احلذف اجلملي.  (موافق)مبقاسي موافق( حمل اللفظ 

  (conjunction)الوصل أو العطف  .4

(، والوصل العكسي 155يف هذا البحث، جتد الباحثة الوصل اإلضايف )

 (. كما يلي:   14(، والوصل الزمين )1(، والوصل السبيب )15)

 الوصل اإلضايف (1

وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  52صفحة  يف الفقرة األوىل

  اإلضايف، وهو )الواو( توجد ثالثة أدوات، يعين:

ع كل الصباح، تأتيين أخيت التوأم هبّية يفطوري إىل غاية غرفيت، تدف

الباب صائحة: اهنض يا من بالداخل، ستخمر مثل العجينة. حتظ الصينية 

جلّي. تعود لتقرص أصابع ر و فوق املائدة عند قدم السرير، نفتح النافذة 
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كربين ألهنا كانت تو حركتها صارمة، تتباين بوضوح مع عذوبة صوهتا. 

 د كربت.تتفطن إىل أنين ق وملببضع دقائق، كانت تعتربين رضيعها، 

وجدت الباحثة من أدوات الوصل  : 52-52الثانية صفحة يف الفقرة 

 ( توجد ثالثة أدوات، يعين:أو - اإلضايف، وهو )الواو

إهنا فتاة حنيفة، حريصة على النظام والنظافة إىل حّد اهلوس تقربباً. 

ىل املدرسة. ومبا تقودين إو ت هي اليت تلبسين ثيايب حينما كنت صغريا، كان

أننا مل نكن يف قسم واحد، كنت أجدها دوما أثناء الراحة  يف ساحة 

املدرسة تراقبين من بعيد، والويل ين إن قمت يعمل جيلب "العار للعائلة". 

وبعد ذلك، وحينما بدأ الزغب خيط عالمح وجه الفىت اهلزيل والبشري 

ة ت بصفة شخصية لكبح أزمة مراهقيت، توخبين يف كل مرّ الذي كنته، سهر 

ق أعرّب عن استيائى من طب أوأرفع فيها صويت أمام أخوايت األخريات، 

أكل أعتربه غري كاف لنموي. مل أكن ذا طبع شكس، ومع ذلك، كانت 

جتد فظاظة غري مقبولة يف كيفية التفاوض حول بلوغي. أحيانا، تعيدها 

، مث تنقّض اثنني أور ظاهر، تتعّقل هبية مّدة أسبوع أمي إىل مكاهنا، بضج

 علّي عند أّول زلة.

 



53 
 

 
 

 :مل يوجد الوصل إضايف 52الثالثة صفحة يف الفقرة 

أبدا، مل أمتّرد ضد هتجماهتا املفرطة. بالعكس، كان ذلك يسليين يف 

 أغلب األحيان.

وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 52صفحة الرابعة يف الفقرة 

 ، يعين:أدة واحدة( توجد أيضااإلضايف، وهو )

سرتتدي سروالك األبيض وقميصك ذات املربعات، أمرتين وهي 

تشري إىل املالبس املطوية على طاولة الفورميكا اليت كنت أستخدمها مكتباً 

. غسلتها وكويتها مساء امس. عليك أن تفكر يف شراء زوج حذاء أيضا

نعلّي املتعطنني. إن حذاءك هذا  آخر، أضافت وهي تدفع بطرف قدمها

 بال عقب تقريبا زيادة على أن رائحة كريهة تفرح منه.

وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 52-52صفحة اخلامسة يف الفقرة 

 ، يعين:أيضا( توجد أدة واحدةاإلضايف، وهو )

أدخلت يدها يف صدارها وأخرجت منه أوراقا نقدية. يوجد هنا ما 

 شراء العطر. يف أيضاال تكتفي بصنادل مبتذلة. فّكر  يكفي من النقود كي

ألن الرائحة الكريهة اليت تنبعث منك ستجعلنا نستغين عن مبيد 
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الصراصري. وقبل أن أجد الوقت لالتكاء على مرفقي، حظت النقود على 

 وساديت وانسحيت.

وجدت الباحثة من أدوات :  52-52ة صفحالسادسة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: ستو )الواو( توجد الوصل اإلضايف، وه

مل تكن أخيت تشتغل، أجربت على مغادرة الثانوية يف السادسة 

عشرة من عمرها، بعد أن خطبها شاب من العائلة، ولكن هذا األخري 

تويف بالسل قبل ستة أشهر من الزواج، فبقيت تذبل يف البيت منتظرة 

. تّزوجت يكربننا سنا خطيبا آخر. ومل يسعد احلظ أخوايت األخريات الالئي

كبري   تقطن يف قرية جماورة يف منزلو عائشة، أخيت الكربى، مبريب دراجن. 

تتقامسه مع عائلة زوجها. كان التعايش يتدهور من فصل إىل فصل إىل 

غاية اليوم الذي مل تعد تتحّمل فيه تنكيد بعضهن وتعف البعض اآلخر، 

فأخذت أطفاهلا األربعة وعادت إىل حضن األسرة. اعتقدنا أن زوجها 

ادرة لرؤية  يقم حىت مببومليفعل، سيأيت بعد أيام السرتجاعها، ولكنه مل 

أختها الصغرى، عفاف، يف الثالثة والثالثني من العمر  أوالده أيام األعياد.

المتلك شعرة واحدة على رأسها. خالل طفولتها، أصيبت مبرض أفقدها و 

شعرها. تدر أيب أنه من احلكمة أن ال يبعثها إىل املدرسة، خوفا من أن 
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الميذ. فعاشت عفاف منزوية يف غرفة، كما تتحّول إىل أضحركة لدى الت

املعررقة، ترقع الثياب القدمية. مع الوقت، أصبحت ختيط فساتني تتكّفل 

بعدها فقد أيب عمله جراء حادث، تولت عفاف و هناك. و أمي ببيعها هنا 

إعالة العائلة، يف تلك الفرتة، مل يكن يسمع صوت على بعد أميال من 

اما بالنسبة لفرح، صاحبة الواحد  خياطتها. منزلنا إال لدوران حمرك آلة

والثالثني من العمر، فكانت الوحيدة اليت متكنت من مواصلة دراستها 

اجلامعة، رغم استهجان القبيلة اليت ال ترى بعني الرضا أن تعيش فتاة بعيدة 

عن أهلها. ربالتايل أقرب إىل الغواية. صمدت فرح وحتصلت على شهادهتا 

ودود، أن يأخذها زوجة ألحد و ي األكرب، فالح ورع بتفوق.  أراد عمّ 

أبنائه، رفضت فرح الطلب حبزم وقضلت العمل يف املستشفى. أثار موقفها 

غبظ القبيلة، فقاطعنا االبن املهان باجلملة، متبوعا بأبيه مّث أمه. اليوم، 

تشتغل فرح يف عيادة خاصة ببغداد وتتقاضى أجرا حمرتما. إن النقود اليت 

 أخيت التوأم على وساديت من حني آلخر، هي نقودها.تضعها 

وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  52-52ة صفحالسابعة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: سبع( توجد أو-أم  – اإلضايف، وهو )الواو
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يف كفر كرم، توقف الشبان يف مثل سين عن إظهار عالمات الفزع 

نقودا يف اليد. يف البداية، انزعجوا  أم أوحينما تدس هلم خلسة أخت 

ي ينقذوا ماء الوجه، وعدوا يشديد دينهم يف أقرب فرصة ممكن.  وكقليال، 

انت لكن األزمنة كو كانوا مجيعا حيملون يعمل يسمح هلم برفع رؤوسهم. 

ان كو بعدها احلصار الدويل من إركاع البلد، و صعبة لقد متكنت احلروب 

امرون للذهاب إىل املدن الكربى حيث  تنعدم الشبان عندما أتقياء وال يغ

 يعمل الشيطان على تلويث األرواح بسرعة الساحر.و فيها بركة األسالف، 

وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  52ة صفحالثامنة يف الفقرة 

 ، يعين:أدة واحدة ( توجدأواإلضايف، وهو )

 قيف كفر كرم، النأكل من هذا اخلبز. نفضل املوت على اإلغرا

امتهان السرقة. مهما عال صوت السراب، فإن صوت  أويف الرذيلة 

 األجداد يطغى عليه دوما إننا شرفاء بالطبيعة.

وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  03-52ة صفحالتاسعة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: ستاإلضايف، وهو )الواو( توجد 
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اق.  ر التحقت جبامعة بغداد شهورا قبل االحتالل األمريكي للع

كنت متشيا للغاية. إن وضعي كطالب بعيد أليب فخره. هو األمي، حفار 

 دكتور الحق يف اآلداب. أليس هذا أنتقاما منو اآلبار التعيس، أب لطبيبة 

مجيع خيبات األمل؟ أعطيت العهد لنفسي أن أكون عند حسن ظنه. هل 

راه حدث أن أحزنته مرة واحدة يف حيايت؟ كنت أريد النجاح من أجله، أل

هه: يسرتجع ثقته بنفسه، أن أقرأ يف عينيه اللتني دّمرمها الغبار ما خيفيه وج

فيما  و التتظر إالّ االنتشاء.  الروحو سعادة جين ما زرع بذرة سليمة اجلسم 

كان اآلباء اآلخرون يتسرعون إىل ربط ذريتهم إىل األعباء القاسية القاحلة 

اليت كانت شفاءهم وشقاء أسالفهم، كان أيب يشّد حزامه زيدخر ألواصل 

 ال له، أن تكّلل الدراسة بنجاحو دراسيت. مل يكن أكيدا، ال بالنسبة يل 

 أمي، ال من فقري لكنه كان مقتنعا أن فقريا متعلما أقل شفقةو اجتماعي، 

ملء و حول له. أكيد أن الشخص الذي حيسن قراءة رسائله اخلاصة 

 االستمارات، سيتمكن من اخلفاظ على جزء غري يسري من كرامته.

وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 03ة صفحالعاشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: الواو( توجد مثاناإلضايف، وهو )
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عند ما عتبت أّول مرة رحاب اجلامعة مل أترّدد عن محل النظارات 

رغم أن الطبيعة وهبت يل نظرة نوال، فأضحت حتمر كعود الصليب كلما 

صادفتها عند خروجنا من األقسام. حىت وإن مل أجترأ على االقراب منها 

أسهم حينما تألألت مساء بغداد بو إال أن أدىن ابتساماهتا تكفي لسعاديت. 

ت فاقا رائعة. ارتفعت صفارات اإلنذار يف صمنريان غريبة كنت أشّيد هلا ا

ابت ضحاها، ذو بني عشية و الليل، طفقت العمارات تتحّول إىل دخان، 

ابايت توكالدماء. احرتقت كراريس و الغزليات األكثر جنونا وسط الدموع 

لقبور، االحالم حلفاري او سلمت اجلامعة للخربني و الرومانسية يف اجلحيم، 

 مل أضع قدماي يف بغداد ثانية.و لسا، حائرا، دخلت إىل كفر كرم، مته

وجدت الباحثة من أدوات : 03-03ة صفحاحلادية عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين:أربع الوصل اإلضايف، وهو )الواو( توجد 

عند أهلي، ليس عندي ما أشتكي منه. مل أكن متطلبا، يكفيفي 

الشيء القليل. كنت أسكن يف السطوح، داخل غرفة غسل الثياب اليت 

ن لوحات سريري مصنوع مو أعيد ترتيبها. أثاثي عبارة عن صناديق قدمية، 

كانت سعيدا بالعامل الصغري الذي أقمته   وهناك. و خشبية التقطت هنا 
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هاز لكنين حظيت جبو أكن أملك جهاز التلفيزيون بعد،  حول ألفيت. مل

 راديو خمنحن كان يدفئ عزليت.

وجدت الباحثة من أدوات : 03ة صفحالثانية عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: تسع( توجد أو - الوصل اإلضايف، وهو )الواو

يف الطابق األول، من جهة الفناء، يشغل والدي غرفة بشرفة من 

 عمق البهو، تتقاسم أخوايت قاعتني كبريتني مكذسني جهة احلديقة، يف

لوحات دينية جلبت من األسواق املتجّولة، يظهر و ثة ر مالبس و بأثاث 

البعض اآلخر يصور سيدنا علّي ينقض انقضاضا و بعضها خطوطا متاهية، 

، ينزل سيفة البنار، ذو الشفرتنيو يقطع أعداء. إربا أربا،  أوعلى العفاريت 

توجد أمثال هذه اللوحات و فار كما الزوبعة العاصفة. على رؤوس الك

إمنا و فوق األبواب. مل تعّلق ألغراض التزيني، و يف الرواق، و داخل الغرف، 

لفضائها الطلمية، إهّنا تقي من العني واحلسد. يف أحد األيام، أسقطت 

واحدة بضربة كرة مفاجنة. كانت لوحة مجيلة بآيات قرآنية مطرزة خبيط 

عمق أسود. هتّثمت مثل مرآة كادت أّمي تصعق صعقا. أراها أصفر على 
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اآلن، يد على الصدر والعينان جاحظتان، أكثر شحوبا من كتلة طبشور 

 سبع سنوات من الشقاء قد ال تنزف دمها مبثل تلك العناية. 

 وجدت الباحثة من أدوات الوصل: 05ة صفحالثالثة عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: اإلضايف، وهو )الواو( توجد ثالث

يف الطابق األرضي، يوجد املطبخ مقابل غرفة ضيقة هبا ورشة أخيت 

فتح قاغة استقبال ضخمة بباب ينو قاعتان متداخلتان للضيوف، و عفاف، 

 فواكه.و على بستان خضر 

وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 05الرابعة عشرة صفحة يف الفقرة 

 ، يعين:أدتان، وهو )الواو( توجد اإلضايف

مبجّرد أن أهنيت ترتيب أدوايت، نزلت أسلم على والديت، امرأة 

ال كر و قوية، صاحبة نظرة صرحية، مل نثن عزميتها األعباء املنزلية الشاقة 

القصول. قبلة على خدها متنحين جرعة قوية من طاقتها. كنا نتفاهم 

 العني.و باألصبع 

وجدت الباحثة من أدوات : 00 -05ة صفحاخلامسة عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: ستالوصل اإلضايف، وهو )الواو( توجد 
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كان والدي جيلس يف الفناء جلسة ناسيك، حتت ظل شجرة 

عصية التصنيف. بعد صالة الفجر اليت يؤديها حتما يف املسجد، يعود إىل 

قد فقد عباءيه ل الساحة حيرك كريات سبحته اليد املعاقة يف جتويف

استعمال ذراعة يف اهنيار بثر كان ينظغها... شاخ والدي فجأة مند تلك 

 تعد ملو احلادثة. ترّهلت هيبة رّب البيت اليت كانت ترفعه فوق اجلميع، 

نظرته ترمي أبعد من مقالع. سابقا، كان حيدث له أن ينضم إىل جمموعة 

ياب لكن االغتو ث. أقارب ليتبادل معهم تقييمه حول مستجدات األحدا

تغلب على التصحيح، فانسحب. يف الصباح، بعد خروجه من املسجد، 

نجان القهوة فو قبل أن يستيقظ الزقاق كلية، يستقر عند أسفل شجرته، و 

يف متناول يده السليمة، يسرتق السمع إىل الضوضاء احمليطة به كما لو أنه 

يأمل يف فّك دالالهتا. كان والدي رجال طيبا، بدويا من فقراء القوم ال 

يأكل دوما إىل حّد الشيع، إال أنه أيب ويبقى بالنسبة يل يف املكانة اليت 

ك لك، فكلما رأيته عند قدم تلرغم ذو األعراف. و تقرضها علّي التقاليد 

الشجرة، ال أمتالك نفسي من الشمور بالشفقة على شخصة. صحيح أنه  

لكن بؤسه يسف كل املظهر الالئق الذي جيهد نفسه و قورا وشهما، و كان 
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يكاد و للحفاظ عليه. أعتقد أنه مل يشف ابدا من فقدان استعمال ذراعة، 

 ناته. يدمره الشعور الدفني بأنه أصبح عالة على ب

وجدت الباحثة من أدوات : 03-00ة صفحالسادسة عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: عشر( توجد أو - الوصل اإلضايف، وهو )الواو

مع و أنين احتميت بصدره يوما  أوال أتذكر أنين كنت قريبا منه 

ذلك، كنت مقتتعا بأنه سوف لن يدفعين إذا بادرت باخلطوة األوىل. 

إىل مثل هذه اجملازفة؟ ثابت كالصنم، ال يظهر  املشكل : كيف السبيل

أنا طفل، كنت أخاله شبحا أمسه عند األفجار و والدي شيئا من عواطفه... 

كون قبل أن ألتحق به، يو يشد رزمة أمتعته استعدادا للذهاب إىل الورشة 

ال يعود إال بعد أن يكون ظالم الليل قد خّيم كلية. أجهل إن  و قد خرج 

ا، الفقر املدقع، مل يكن يهدي لنا ألعاب أوسبب التحفظ كان أبا طيبا. ب

ساءل ال خبمودنا املباغت. أتو يبدو أن مل يكن يبايل ال يصراخنا الصاخب و 

إن كان قادرا على احلب، إن مل حيّوله وضعه كوالد لنا إىل متثال ملح. يف  

م، مقتنعني بني ذريتهو كفر كرم، يلتزم اآلباء باحلفاظ على مسافة بينهم 

رة بني ذريتهم، مقتنعني أن األلفة تضو أن باحلفاظ على مسافة بينهم 
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بسلطتهم. كم مرّة اعتقدت أنين أملح بريقا بعيدا يف نظرة أيب الصارمة. 

 مباشرة بعد ذلك، يسرتجع هيبة ويتنحنح كي أمتلص بعيدا عنه.

وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 03ة صفحالسابعة عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: الواو( توجد مخسهو )اإلضايف، و 

 حتت شجرته، تنحنح أيب عندما قبلت رأسهو يف تلك الصبيحة، 

 يسحب يده عندما مسكتها لتقبيلها. فهمت أنه ملو باحتفالية فاضحة 

لكن و لن ينزعج إذا جالسته بعضها من الوقت. نتبادل أطراف احلديث، 

ماذا نقول؟ مل نتمكن حىت من مواجهة نظرتينا. حدث أن جلست إىل 

مل ينطق أحدنا بيت شفة. اكتفى بتحيك كريات و جانبة مدة ساعتني، 

 أتوقف عن دعك طرف احلصري. لو مل تأت أمي لتكلفين وملسبحته، 

 بشغل، لبقينا على تلك احلال إىل سقوط الليل. 

 حباجة إىل شيء؟ أنا ذاهب يف دورة صغرية. هل أنت  -

 أجاب بالنفي حبركة من رأسه.

 وجدت الفرصة ساحنة ملغادرته.
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وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  02ة صفحالثامنة عشرة يف الفقرة 

 أدوات، يعين: مخساإلضايف، وهو )الواو( توجد 

كانت كفر كرم دائما قرية منظمة: مل نكن حباجة إىل السفر بعيدا  

 سية. كانت لدينا ساحتنا لألسلحة حلباتنا اخلاصةكي نليب حاجاتنا األسل

باللعب. يف الغالب إهنا حقول مهملة، مسجدنا حيث ينبغي االستيقاظ 

باكرا يوم اجلمعة كي جتد ماكانا يف الصفوف األولىمحالتنا، مقهيان 

السفري الذي يرتاده الشباب، واهلالل مكانيكي من الطراز األول قادر على 

ط أن يكون من نوع ديزل، حداد يشتغل أيضا  تصليح أي حمرك بشر 

اته جمرب يف ساعو بائع أعشاب طبية و كسباك عند احلاجة قالع ضرس، 

الشاغرة حالق مبظهر هرقل األسواق املومسية، هادئ رشارد الذهن، 

حلالقة مججمة يقضي وقتا أطول مما يقضيه سكري يف إدخال خيط يف و 

ساعي بريد. لدينا أيضا صاحب مطعم و خرم اإلبرة مصور أظلم من خمربه، 

 مبا أنه مل يعد أحد من احلجاج يتوفق عندنا، حتول إىل إسكايف.و شعيب 

وجدت الباحثة من أدوات : 02-02ة صفحالتاسعة عشرة يف الفقرة 

 ، يعين:أدتانالوصل اإلضايف، وهو )الواو( توجد 
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 بالنسبة للكثري، فإن قريتنا ليست سوى جمموعة سكنية ممتدة يف

عرض الطريق، مثل هبيمة ميتة، اليكاد املسافر يراها حىت ختتفي عن 

مع ذلك كنا فخورين هبا. كنا دوما نرتاب من األجانب. طاملا و األنظار، 

إن  و أهنم يقومون بدورات كبرية لتفادي املرور علينا،كنا ساملني معاقني، 

تماء، فكنا حكانت الرياح الرملية جتربهم أحيانا على اللجوء إىل قريتنا لال

نقوم بواجب الضيافة وفقا لتوصيات رسولنا الكرمي دون أن حناول إبقاءهم  

أكثر حينما يبدأون يف مجع أمتعتهم. إن ما يأتينا من الغري يعيد إىل أذهاننا 

 ذكريات سيئة... 

وجدت الباحثة من أدوات : 02ة صفحالعشرون يف الفقرة 

 أدوات، يعين: مثان( توجد أو - الوصل اإلضايف، وهو )الواو

تربط عالقة قرابة دموية أغلب سكلن كفر كرم. أما الباقي فإنه 

موجود هنا منذ أجيال عديدة. صحيح أن لنا خصوماتنا الصغرية ولكنها 

ال تتدهور إىل حّد الصدام العنيف. حينما تسوء األحوال، يتدخل الشيوخ 

إذا قّدر املهانون أن اإلهانة ال تغتفر، يتوقفون عن و لتهدئة األعصاب. 

تطوى القضية. من جهة أخرى، حنبذ اللقاءات يف الساحة و تبادل الكالم 

التمدد  وأداخل املسجد، كما هنوى جّر نعالنا يف أزقتنا املغربة  أوالعمومية 
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حتت الشمس عند أسفل جدراننا املصنوعة من الطني املمزوج بالقش واليت 

ها يف بعض األماكن لوحات من آجور الربباين املثّلم العاري. قريتنت تشوه

نا ليس يف القلوب كو لكن الضيق يف اللذهنيات و لست جنة الرحيان، 

نغرتف و القهقها و حنسن استغالل أدئى نكتة كي نظلق العنان للضخك 

 من أبصارنا مت نواجه به نوائب. 

الباحثة  وجدت: 02-02ة صفحاحلادية وعشرون يف الفقرة 

 أدوات، يعين: مخسمن أدوات الوصل اإلضايف، وهو )الواو( توجد 

الالخوال، أحسن و يبقى كاظم، من بني مجيع أوالد األعمام 

أصدقائي. يف الصباح، حينما أخرج من دارنا، تقودين قدماي مباشرة إليه. 

أجده بشكل دائم الصقة على صخرة كبرية وذقته بتجويف يده، حياول 

ينسجم مع مقعده التعيس. إنه أيأس شخص عرفته. مبجرد جاهدا أن 

رغم و ميدها يل. يعرف أنين ال أدخن، و وصويل قربه، خيرج علية سجائر 

ذلك، ال يرتدد عن تكرار هذه احلركة دوما ليستقبلين هبا. مع طول الوقت، 

 فمي. وضع سيجارة يفو من باب اللباقة، انتهى يب األمر إىل قبول عرضه و 

ت يسرتسل يف ضحك كتوم بعدما جتعلين التفحاو مباشرة، يقدم يل قداحة 

األوىل أسعل بقوة. مثّ ينطوي على نفسه، العني سارحة، الوجه مغلق. كل 
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شيء يتعبه السهرات مع األصدقاء كما السهرات اجلنائزية. كانت 

 يعرف سرّه ، الاملناقشات معه تتأزم بسرعة، أحيانا، تنتهي بغضب عبشي

 إال هو.

 ينبغي أن أشرتي زوجا جديدا من األحذية. -

 الفى نظرة خاطفة على حذائي مث عاد إىل تأمل األفق. 

 حاولت إجياد حقل للتفاهم، فكرة للتحليل، مل اهتماما. 

وجدت الباحثة : 02-02ة صفحالثانية وعشرون يف الفقرة 

 ، يعين:أدة واحدةمن أدوات الوصل اإلضايف، وهو )الواو( توجد 

كان كاظم ضارب عود موهوبا. يكسب قوته باملشاركة يف 

حفالت الزواج. كان يتوي تشكيل فرقة موسيقية حينما فتت القدر 

مشاريعه إىل مسحوق تذروه الريح بعيدا. زوجته األوىل، فتاة من القرية، 

ماتت يف املستشفى جراء التهاب رئة بسيط. يف ذلك العهد، كان مشروع 

ة تنقص  انت األدوية األساسيوكمم املتحدة "الغذاء مقابل البرتول" يتعثر األ

كثريا، حىت يف السوق السوداء. تأمّل كاظم كثريا من فقد زوجته املبكر. 

أجربه أبوه على الزواج ثانية امال يف ختفيف حزنه. مثانية عشر شهرا بعد 

 الزواج، اثكله مرض التهاب السحايا ثانية. بعد ذلك، فقد كاظم إميانه. 
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وجدت الباحثة من : 02ة صفحالثالثة وعشرون يف الفقرة 

 أدوات، يعين: أربع( توجد أو - أدوات الوصل اإلضايف، وهو )الواو

كنت من األشخاص القالئل الذين خيالطونه دون تعكري صفو 

 مزاجه. 

 جلست القرفصاء.و اقرتبت منه 

فالية اليت دشنت يف احتو مقابال لنا، تقع املداومة القدمية للحزب، 

العتقاد قبل أن تسقط يف النسيان بسبب غيلب اصاخلبة قبل ثالثني سنة، 

األيديولوجي. خلف البناية املقفلة، حتاول خنلتان سقيمتان أن تنقذا ماء 

الوجه. بدا يل أهنا كانتا هنا مند األزمنة الغابرة الشبح مربوم بشكل يشري 

الضحك، أغصاهنا متدلية وجافة. ال أحد يكرتث بوجودها، باستثناء 

لطيور بعض ا أوب من اجلذع، ترفع القدم وتسقيه، الكالب اليت تقرت 

هم ملاذا ال أنا طفل. ال أفو املسافرة الباحثة عن جمثم شاغر. كانتا حترّيانين 

تستغالن ظالم الليل لتختفيا إىل األبد. روى لنا درويش جّوال أن 

النخلتني، يف احلقيقة، كانت مثرة هلوسة مجاعية تارخيية، نسي الراب أن 

 معه عند تبخره. حيملهما 
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هل مسعت الراديو هذا الصباح؟ يبدو أن اإليطاليني بصدد حزم  -

 أمتعتهم. 

 سيعطي لنا قدما مجيلة، قال مغمغما.  -

 يف رأيي.... -

 أمل تذهب لشراء زوج حذاء جديد؟  -

 رفعت ذراعّي إىل مستوى صدري عالمة االستسالم. 

 احلق معك. علّي أن أذهب لتنشيط ساقّي. 

 أخريا، رضي أن يلتفت حنري: 

 ال تنزعج من موقفي هذا. إن هذه احلكايات تسكرين.  -

 أفهم. -

 ليايل ساهرا أرقا. و ال تلمين. أقضي أيامي مضجرا،  -

 وقفت.

 يف اللحظة اليت رصلت فيها إىل طرف اجلدار الصغري، قال يل: 

أظن أن لديّزوج حذاء. مر بالبيت هذه الظهرية. إذا كان مبقاسك،  -

 لك.  فإنه

 موافق... سالم.  -
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 ها قد جتاهاين.   

 الوصل العكسي (2

 أدة اليت متثل الوصل العكسي، يعين:  15فوجدت الباحثة 

من أدوات  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :52 صفحة القسم األوىل

 (.ذلك )معيعين  عكسيالوصل ال

، كانت جتد فظاظة غري مقبولة يف  مع ذلكومل أكن ذا طبع شكس، 

 التفاوض حول بلوغي.كيفية 

من أدوات  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :52صفحة  القسم الثاين

 )لكن(.يعين  عكسيالوصل ال

هذا األخري تويف بالسل قبل لكن أن خطبها شاب من العائلة، وبعد 

 ستة أشهر من الزواج، فبقيت تذبل يف البيت منتظرة خطيبا آخر.

من  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :52القسم الثالث صفحة 

 ال(. -)لكن يعين  عكسيالوصل الأدوات 

ل، ومل يقم مل يفعلكنه سرتجاعها، والأيام  بعد اعتقدنا أن زوجها سيأيت

 حىت مببادرة لرؤية أوالده أيام األعياد.



41 
 

 
 

من  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :52القسم الرابع صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل الأدوات 

 تكتفي بصنادل مبتذلة.ال يوجد هنا ما يكفي من النقود كي 

من  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :02القسم اخلامس صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل الأدوات 

 تلمين. أقضي أيامي مضجرا، وليايل ساهرا أرقا.  ال

 هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :52القسم السادس صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات 

لك شعرة متالأختها الصغرى، عفاف، يف الثالثة والثالثني من العمر و

 واحدة على رأسها. خالل طفولتها، أصيبت مبرض أفقدها شعرها.

من أدوات  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :52القسم السابع صفحة 

 )لكن(.يعين  عكسيالوصل ال

دويل عدها احلصار الاألزمنة كانت صعبة لقد متكنت احلروب وب لكنو

من إركاع البلد، وكان الشبان عندما أتقياء وال يغامرون للذهاب إىل املدن 
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الكربى حيث  تنعدم فيها بركة األسالف، ويعمل الشيطان على تلويث 

 األرواح بسرعة الساحر.

من  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :03القسم الثامن صفحة 

 )لكن(.يعين  عكسيالوصل الأدوات 

اديو حظيت جبهاز ر ولكنين مل أكن أملك جهاز التلفيزيون بعد، 

 خمنحن كان يدفئ عزليت.

من  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت : 05القسم التاسع صفحة 

 )لكن(.يعين  عكسيالوصل الأدوات 

 االغتياب تغلب على التصحيح، فانسحب.لكن و

من  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :00القسم العاشر صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل الدوات أ

 دوما إىل ال يأكلكان والدي رجال طيبا، بدويا من فقراء القوم 

حّد الشيع، إال أنه أيب ويبقى بالنسبة يل يف املكانة اليت تقرضها علّي 

 التقاليد واألعراف.



43 
 

 
 

هذه  يف الباحثة وجدت : 00القسم احلادي عشر صفحة 

 )لكن(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة

بؤسه يسف كل املظهر  لكنصحيح أنه كان وقورا وشهما، و

 الالئق الذي جيهد نفسه للحفاظ عليه.

 هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :00القسم الثاىن عشر صفحة 

 )مع ذلك(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات 

ع مال أتذكر أنين كنت قريبا منه أو أنين احتميت بصدره يوما و

 بأنه سوف لن يدفعين إذا بادرت باخلطوة األوىل.، كنت مقتتعا ذلك

هذه  يف الباحثة وجدت :00القسم الثالث عشر صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة

 يظهر الاملشكل : كيف السبيل إىل مثل هذه اجملازفة؟ ثابت كالصنم، 

 والدي شيئا من عواطفه.

 هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :02القسم الرابع عشر صفحة 

 مع ذلك(. –)ال يعين  عكسيالوصل المن أدوات 
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بالنسبة للكثري، فإن قريتنا ليست سوى جمموعة سكنية ممتدة يف عرض 

مع ذلك واملسافر يراها حىت ختتفي عن األنظار،  يكادالالطريق، مثل هبيمة ميتة، 

 كنا فخورين هبا. كنا دوما نرتاب من األجانب.

هذه  يف الباحثة وجدت :02صفحة القسم اخلامس عشر 

 )لكن(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة

من جهة أخرى، حنبذ اللقاءات يف الساحة العمومية أو داخل 

املسجد، كما هنوى جّر نعالنا يف أزقتنا املغربة أو التمدد حتت الشمس 

عند أسفل جدراننا املصنوعة من الطني املمزوج بالقش واليت تشوهها يف 

عض األماكن لوحات من آجور الربباين املثّلم العاري. قريتنت لست جنة ب

الضيق يف اللذهنيات وليس يف القلوب كنا حنسن استغالل  لكنالرحيان، و

أدئى نكتة كي نظلق العنان للضخك والقهقها ونغرتف من أبصارنا مت 

 نواجه به نوائب. 

هذه  يف الباحثة وجدت: 02القسم السادس عشر صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات  فقرةال
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أحد يكرتث بوجودها، باستثناء الكالب اليت تقرتب من ال 

اجلذع، ترفع القدم وتسقيه، أو بعض الطيور املسافرة الباحثة عن جمثم 

 شاغر.

هذه  يف الباحثة وجدت :02القسم السابع عشر صفحة 

 )ال(.يعين  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة

 تنزعج من موقفي هذا. إن هذه احلكايات تسكرين.  ال

 الوصل السبيب  (3

 فوجدت الباحثة أدتني متثالن الوصل السبيب، يعين: 

من أدوات 115الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت القسم األول:

 السبيب يعين )ألن(. الوصل

ىل إا كانت تكربين ببضع دقائق، كانت تعتربين رضيعها، ومل تتفطن هن"وأل

 أنين قد كربت".

من أدوات 113الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت القسم الثاين:

 السبيب يعين )ألن(. الوصل

"ألن الرائحة الكريهة اليت تنبعث منك ستجعلنا نستغين عن مبيد 

 الصراصري".
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 الوصل الزمىن (4

 أدة اليت متثل الوصل الزمين، يعين:  14فوجدت الباحثة 

من  15الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت القسم األول:

  (.بعد ذلك)الوصل الزمين يعين أدوات 

، وحينما بدأ الزغب خيط عالمح وجه الفىت اهلزيل والبشري وبعد ذلك"

الذي كنته، سهرت بصفة شخصية لكبح أزمة مراهقيت، توخبين يف كل مرّة 

طبق  يائى منأرفع فيها صويت أمام أخوايت األخريات، أو أعرّب عن است

 "أكل أعتربه غري كاف لنموي.

من  15الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت القسم الثاين:

 قبل(. -)بعد يعين  زمينالوصل الأدوات 

 بلقهذا األخري تويف بالسل  لكنأن خطبها شاب من العائلة، و  بعد"

 ستة أشهر من الزواج، فبقيت تذبل يف البيت منتظرة خطيبا آخر."

من أدوات  15الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت الثالث: القسم

 )بعد(.يعين  زمينالوصل ال
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ل، ومل مل يفعلكنه أيام السرتجاعها، و  بعد"اعتقدنا أن زوجها سيأيت 

 يقم حىت مببادرة لرؤية أوالده أيام األعياد."

من أدوات  15الصفحة  هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :القسم الرابع

 )قبل(.يعين  زمينلالوصل ا

أن أجد الوقت لالتكاء على مرفقي، حظت النقود على وساديت  قبل"و

 وانسحيت".

من أدوات  44وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة  :القسم اخلامس

 الوصل الزمين يعين )قبل(.

وأنا طفل، كنت أخاله شبحا أمسه عند األفجار يشد رزمة أمتعته 

أن ألتحق به، يكون قد خرج وال يعود  قبلالورشة و استعدادا للذهاب إىل 

 إال بعد أن يكون ظالم الليل قد خّيم كلية.

من  43الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت :القسم السادس

 (.بعد ذلك)الوصل الزمين يعين أدوات 
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عد ب"كم مرّة اعتقدت أنين أملح بريقا بعيدا يف نظرة أيب الصارمة. مباشرة 

 يسرتجع هيبة ويتنحنح كي أمتلص بعيدا عنه."، ذلك

من  44الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت القسم السابع :

 (.بعد ذلك)الوصل الزمين يعين أدوات 

 نكنت من األشخاص القالئل الذي، فقد كاظم إميانه.  بعد ذلك"

 خيالطونه دون تعكري صفو مزاجه."

من أدوات  14الصفحة   قرةهذه الف يف الباحثة وجدتالقسم الثامن: 

 (.بعد)الوصل الزمين يعين 

فقد أيب عمله جراء حادث، تولت عفاف إعالة العائلة، ها بعدو 

دوران أميال من منزلنا إال ل بعد يف تلك الفرتة، مل يكن يسمع صوت على

 حمرك آلة خياطتها.

من  14الصفحة   هذه الفقرة يف الباحثة وجدت القسم تاسع:

 (بعد)الوصل الزمين يعين أدوات 

يسمح هلم برفع رؤوسهم. ولكن األزمنة  يعمل  كانوا مجيعا حيملون

 ها احلصار الدويل من إركاع البلد،بعدكانت صعبة لقد متكنت احلروب و 



155 
 

 
 

وكان الشبان عندما أتقياء وال يغامرون للذهاب إىل املدن الكربى حيث  

سرعة تلويث األرواح بتنعدم فيها بركة األسالف، ويعمل الشيطان على 

 الساحر.

من  41وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة القسم عاشر: 

 أدوات الوصل الزمين يعين )بعد(.

صالة الفجر اليت يؤديها حتما يف املسجد، يعود إىل الساحة  بعد

حيرك كريات سبحته اليد املعاقة يف جتويف عباءيه لقد فقد استعمال ذراعة 

 يف اهنيار بثر كان ينظغها. شاخ والدي فجأة مند تلك احلادثة.

وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : القسم احلادى عشر

 مين يعين )بعد(.من أدوات الوصل الز  41

خروجه من املسجد، وقبل أن يستيقظ الزقاق  بعد يف الصباح، 

كلية، يستقر عند أسفل شجرته، وفنجان القهوة يف متناول يده السليمة، 

 يسرتق السمع إىل الضوضاء احمليطة به كما لو أنه يأمل يف فّك دالالهتا.

 44وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : الثاين عشرالقسم 

 من أدوات الوصل الزمين يعين )بعد(.
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 أن يكون ظالم الليل قد خّيم كلية. بعدخرج وال يعود إال 

 43وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : الثالث عشرالقسم 

 من أدوات الوصل الزمين يعين )بعد(.

 ذلك، يسرتجع هيبة ويتنحنح كي أمتلص بعيدا عنه.  بعدمباشرة  

 45 وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : القسم الرابع عشر

 من أدوات الوصل الزمين يعين )بعد(.

علين ما جتبعدمباشرة، يقدم يل قداحة ويسرتسل يف ضحك كتوم 

التفحات األوىل أسعل بقوة. مّث ينطوي على نفسه، العني سارحة، الوجه 

 مغلق.

حة الصف وجدت الباحثة يف هذه الفقرة : القسم اخلامس عشر

 (.ذلك من أدوات الوصل الزمين يعين )بعد 44

أجربه أبوه على الزواج ثانية امال يف ختفيف حزنه.  مثانية عشر 

قد  ، ف. بعد ذلكشهرا بعد الزواج، اثكله مرض التهاب السحايا ثانية

 كاظم إميانه. 
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وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : القسم السادس عشر

 (.قبل )من أدوات الوصل الزمين يعين 14

االحتالل األمريكي للعراق.  قبل التحقت جبامعة بغداد شهورا 

 كنت متشياللغاية.

 44وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : القسم السابع عشر

 (.قبلمن أدوات الوصل الزمين يعين )

مقابال لنا، تقع املداومة القدمية للحزب، واليت دشنت يف احتفالية 

سنة، قبل أن تسقط يف النسيان بسبب غيلب صاخلبة قبل ثالثني 

 االعتقاد األيديولوجي.

 43وجدت الباحثة يف هذه الفقرة  الصفحة : القسم الثماين عشر

 (.منذمن أدوات الوصل الزمين يعين )

تربط عالقة قرابة دموية أغلب سكلن كفر كرم. أما الباقي فإنه 

 أجيال عديدة. منذموجود هنا 
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 رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خضراأشكال السبك املعجمي يف  .ب

 التكرار .1

يف هذا البحث ، الباحثة مل جتد التكرار الرتادف أو شبه الرتادف، 

والكلمة الشاملة، والكلمة العامة. ولكن جتد  التكرار نفس الكلمة فقظ.  

 كما يلي: 

 نفس الكلمة (1

ل التكرار وهو أوال، وجدت الباحثة يف هذه الفقراة الذي يشك

وسيلة من وسائل السبك املعجمي اليت تتطلب إعادة عنصر يف النص. نطرا 

إىل اللفظ، فيشكل أيضا تكرار نفس الكلمة  )اجلزء( يف "الثالثة والثالثني". 

عرة من العمر والمتلك ش الثالثة والثالثنيأختها الصغرى، عفاف، يف )

 .(واحدة على رأسها

هذه الفقراة الذي يشكل التكرار وهو ثانيا، وجدت الباحثة يف 

وسيلة من وسائل السبك املعجمي اليت تتطلب إعادة عنصر يف النص. نطرا 

إىل اللفظ، فيشكل أيضا تكرار نفس الكلمة  )املباشر( يف "إربا وإربا". 

، وسيفة البنار، ذو الشفرتني، ينزل على رؤوس الكفار كما الزوبعة إربا أربا)

 العاصفة(.
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ثالثا، وجدت الباحثة يف هذه الفقراة الذي يشكل التكرار وهو 

وسيلة من وسائل السبك املعجمي اليت تتطلب إعادة عنصر يف النص. نطرا 

إىل اللفظ، فيشكل أيضا تكرار نفس الكلمة  )املباشر( يف "شفاءهم 

وشفاء". )وفيما كان اآلباء اآلخرون يتسرعون إىل ربط ذريتهم إىل األعباء 

 أسالفهم، كان أيب يشّد حزامه شقاءهم وشقاءسية القاحلة اليت كانت القا

 زيدخر ألواصل دراسيت(.

 املصاحبات املعجمية .2

يف هذا البحث ، الباحثة مل جتد املصاحبات املعجمية التضاد، 

موعة االنتماء إىل جم االنتماء إىل جمموعة منتظمة، و واالشتمال املشرتق، و

الكل، عالقة اجلزء ب الرتباط مبوضوع معني، وا غري منتظمة. ولكن جتد ا

 عالقة اجلزء باجلزء. كما يلي:  و

 االرتباط مبوضوع معني (1

للذان ا "طاولة ومكتبا"أما لسبك املعجمى فيها يقع يف لفظ 

يشكل املصاحبات املعجمية حتت أحد أنواعها وهو االرتباط مبوضوع 

 "اثاث".معني، ذلك ألهنما يرتاطان مبوضوع معني وهو 
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اللذان  "الكالب و الطيور"أما لسبك املعجمى فيها يقع يف لفظ 

يشكل املصاحبات املعجمية حتت أحد أنواعها وهو االرتباط مبوضوع 

 ".احليوان"معني، ذلك ألهنما يرتاطان مبوضوع معني وهو 

 عالقة اجلزء بالكل (2

وجدت الباحثة يف هذه رواية هي املصاحبات املعجمية يف كلمة 

 اهلا". وكان الكلمة "أطفال" هو اجلزء من كلمة "األسرة". "أطف

لمة كوجدت الباحثة يف هذه رواية هي املصاحبات املعجمية يف  

 ".سريري" هو اجلزء من كلمة "غرفة". وكان الكلمة ""غرفة

 عالقة اجلزء باجلزء  (3

ن اللدي "األصبع والعني"لسبك املعجمى فيها يقع يف لفظ اأما 

وع باط مبوضات املعجمية حتت أحد أنواعها وهو االرتن املصاحبيشكال

 ".أعضاء اجلسم"طان مبوضوع معني وهو معني، ذلك ألهنما يرتب
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 الفصل اخلامس

 اخلاتة 

 النتائج  .أ  

 بعد أن حتلّلت الباحثة ما يضمنه هذا البحث من البيان، فاخلالصة كما يلي: 

 كما يلي:يف رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خضرا،  أشكال السبك النحوي  .1

 اإلحالة بالضمائر الشخصية(، 5) اإلحالة باألمساء اإلشارة( : 621اإلحالة ) (1

 (. 9) اإلحالة باألمساء املوصول(، 662)

 (.6( : االستبدال اجلملي )6االستبدال ) (2

 (. 2(. احلذف اجلملي )6( : احلذف الفعلي )3احلذف ) (3

(، الوصل 61) الوصل العكسي(، 600) الوصل اإلضايف( : 631الوصل ) (4

 (.61) الوصل الزمين(،  2السبيب )
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أشكال السبك املعجمي يف رواية أشباح اجلحيم ليامسينة خضرا، كما . 2
 يلي:

 (.3( : التكرار نفس الكلمة )3التكرار ) (1

عالقة (، 2) مبوضوع معني االرتباط( : 5املصاحبات املعجمية ) (2

 (.6(. عالقة اجلز باجلزء )2) اجلزء بالكل

 االقرتاح .ب

 أستا  ناص  املصفف  أفندي أرادت الباحثة أن يفضل الشكر إىل

القرّاء  . وترجو الباحثة منإعداد هذا البحث التكميل يف  هرشاداملاجستري عل  إ

 ل.ديد األكماد البحث اجلث من البيان إلجيأن يتفضلوا بإمتام ما نقص يف هذا البح
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