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 :الملخص

ىل يسكغ لمشز الخوائي أن يقػم بعسمية  :التداؤل السصخوح في ىحه الجراسة ىػ
بحيث تكػن ىحه السكػنات والتػجييات مؤثخة في  ،تػجيو القارغ مغ خبلل مكػنات بعيشيا

 ؟عسمية القخاءة

وكيف ليا  ،حجاجي لمشز الخوائيتتشاول ىحه الجراسة السمفػضات الشرية كسػجو 
بحيث تكػن ىحه السكػنات والتػجييات مؤثخة  ،أن تػجو القارغ مغ خبلل مكػنات بعيشيا

 .في عسميات القخاءة

وىػ وسيمة في تػجيو القارغ نحػ الػجية  ،عبلءاإل :ومغ ىحه السمفػضات الشرية
 .التي يخيج الدارد إقشاعو بيا

واالستفيام  ،واستعصاف القارغ ، االستقصاب :مشياعبلء آليات أخخػ واستتبع اإل
 .ف مغ خبلليا الديصخة عمى القارغ يج  ي  و  ،كسػجو حجاجي

مغ شأن شخرية ما أو مػقف  خفعلجاجية يتع فييا اة ح  حيث إن اإلعبلء وسيم
 .قارغ ة لميا برفات مػجيووصف ،مغ السػاقف

قتشاع بخأؼ أو استعصافو لبل توعغ شخيق استسال فحلظ ،القارغ  استعصافأما 
   .الدارد

ى مسا التأكيج عيخيج الدارد مغ خبللي ،متعارضيغ يكػن بيغ قصبيغفستقصاب الاوأما    
 .حيغ القصبيغ الستشافخيغبيغ ىالرخاع 

جابة عغ ئلوىػ في الحكيقة سعي ل ،ستفيام يكػن لمدعي نحػ التأثيخ في القارغ االو   
 ػل إلى أغخاضويتجاوز دوره األسمػبي في شمب معخفة شيء مجي ،ة الشزأسئم

ستفدار عغ شيء مجيػل يشتطخ مشو االواضحة أو إجابات  عشجما ال يخاد مشو ،حجاجية
 .الدائل إجابة ما مسغ يخاشبو
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Abstract: 

 The question raised in this study is: Can the fictional text carry 

out the process of directing the reader through specific components' so 

that these components and directions have an effect on the reading 

process? 

This study focuses on the textual utterances as persuasive tools for 

the literary text and how they control the reader using certain elements 

which are influential in the reading process. One of these textual 

utterances is Elevation which is a method to persuade the reader of a 

certain point. This method is also combined with other strategies such as 

attracting, imploring and questioning as a persuasive tools that aim at 

controlling the reader. 

 Whereas, elevation is an argumentative means in which the 

elevation of a personality or position from positions is made, describing it 

with wave characteristics for the reader. 

 As for the reader's sympathy, by attracting or sympathetic to the 

reader to be convinced of the narrator's opinion. 

And polarization, where it is between two opposing poles, the 

narrator wants through them to emphasize the conflict between these two 

opposing poles. 

 The interrogation is to seek to influence the reader, and it is in fact 

a quest to answer the questions of the text, and it transcends his stylistic 

role in seeking knowledge of something unknown to argumentative 

purposes when it is not intended for clear answers or an inquiry about 

something unknown that the questioner expects from him to answer what 

he is addressing. 
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 المقدمة ومنهج الدراسة:

أصبحت نطخية الحجاج واحجة مغ الشطخيات الببلغية التي استفادت مشيا 
واتدع االىتسام بيا في العقػد األخيخة مغ جانب السيتسيغ بالسقاربات  ،الجراسات األدبية

 الببلغية لمشرػص األدبية سػاء في الغخب أو في البمجان العخبية.
ومغ ثع مكشت الباحثيغ مغ  ،وتصػرت أدوات الحجاج ومفاليسو وتبمػرت آلياتو

ل السػاضع الببلغية في تشاول الشرػص األدبية ومقاربتيا، ولع يعج األمخ قاصخا عمى تشاو 
وال سيسا في أنداقيا الرغخػ، وإنسا تذكمت مقجرة كافية عمى تشاول  ،نرػص الذعخ

إال أن مقاربة  ؛واكتذاف األبعاد الحجاجية في تمظ الشرػص ،الشرػص التخاثية
جبل ويؤخخ أخخػ. م ر  ضل يقج   في الجراسات العخبية الشرػص الخوائية مغ مشطػر حجاجي

نيا دراسات أ غيخي دراسة الخواية مغ مشطػر حجاجي ك دراسات جادة فصحيح أن ىشا
 .قميمة ال تشاسب حجع السكتدبات التي اكتدبتيا نطخية الحجاج في العقػد األخيخة

عج ججيج مغ أبعاد الحجاج في تشاول الشرػص دراسة ب  وتدعى ىحه الجراسة إلى 
الخوائية، وأعشي بو السػجيات التعبيخية، والتي تتسثل في السمفػضات الشرية، ومغ ثع رصجت 

 (1)"األحسخ واألصفخ لحديغ العبخؼ "الجراسة بعس آليات ىحا التػجيو الحجاجي في رواية 

وتأتي أىسية ىحه الجراسة مغ زوايا عجة، مشيا أن تصبيق الحجاج عمى نرػص 
الخواية العخبية ال يدال في حاجة إلى تصػيخ وإضافة مغ الشاحيتيغ الكيفية والكسية، ومشيا 

ججيجا لع  أن االىتسام بالسػجيات التعبيخية وال سيسا السمفػضات الشرية قج يكػن بابا  كحلظ 
 . يخا، وىػ ما تصسح ىحه الجراسة إلى تحكيقويصخقو الباحثػن كث
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 الِحَجاج والملفهظات النرية
 للروائي حدين العبري  "األحمر واألصفر"في رواية 

لقج كان الصخف الثالث مغ أشخاف الخصاب التػاصمي محط اىتسام كبيخ في 
نطخية الحجاج، ونقرج بو السخاشب، أو القارغ. لقج سعى الحجاج مشح أرسصػ إلى 

سامعا كان أو )الستمقي اآلخخ، وىػ البحث عغ وسائل اإلقشاع والتأثيخ عمى الصخف 
فإن  ،اإلقشاعية، أو وسائل التػجيو األخخػ و  قارئا(، وسػاء استخجم الدارد الحجج الببلغية

 إقشاع القارغ ضل ىػ الغاية الكبخػ.
يقػم بتحجيج تدمدل  الحؼندسيو" التػجيو"  ما عمى" دالحجاجية تختك العبلقاتو 

القزايا، وفيو يشتسي السمفػظ لشفذ الفئة الحجاجية، ويدعى لتحقيق أغخاض معيشة، 
جية لسمفػظ ما ال تشحرخ في السعمػمات التي ويتزح لشا في األخيخ أن الكيسة الحجا

يشقميا، بل تتػقف عمى التػجيو الحجاجي ليحا السمفػظ الحؼ يشتيي بالسخاشب عمى قرج 
داىع في تحجيج التػجو محجد، فالعبلقات الحجاجية تتسيد بالقرجية الحجاجية التي ت

 (2).الحجاجي
ي، أو ممفػظ حػل السمفػظ الشر   إن معطع تعخيفات السػجو الحجاجي تجور

ومغ أجل دراسة السػجيات الحجاجية يجب أن نزع  ،واألفعال الكبلمية " الفاعل الستكمع
إذ يعج واحجا مغ السفاليع األساسية في السشصق، وىػ  ؛(Modalityأوال تعخيفا لمسػجو )

ق بسزسػن فإذا تعم، السزسػن في ممفػظ ما" "وجية نطخ الفاعل الشاشق حػل: يجل عمى
الجسل في السشصق، فإنو في ميجان المدانيات يجل عمى مػقف الحات الستكمسة مغ ممفػضيا 

يسكغ أن يكػن  الستكمسػن بػاسصتيا عبلقة معيشة بحوات الخاص )أو( ممفػضات يؤسذ
ة أو أن تبقى في الجانب الزسشي مغ الخصاب، ومغ  ،مرخح بيا بػاسصة واسسات خاص 

خبلل ىحا التعخيف نبلحع أن ىشاك وسائل يػضفيا الستكمع تكػن قادرة عمى تػجيو السمفػظ 
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 (3).تبعا لقرجية الكبلم
إن الفخق بيغ الحجة، والتػجيو أن الحجة ليا سمصة واضحة قج ال يسكغ مشاقذتيا 

ػجيو الحجاجي فييجف إلى رػص الجيشية، أما التمثل حجة استخجام الش ،في أحيان كثيخة
قيسة حجاجية، وفيو ال يطيخ الدارد رغبتو في اإلقشاع والديصخة، وإنسا السمفػظ بػصفو 

يتعسج بث مجسػعة مغ السػجيات داخل الشز تيجف إلى تكػيغ سمة مغ الشعػت 
 تذكل في السجسػع الشيائي تأثيخا  كبيخا  عمى الستمقي. التي واألوصاف والخمفيات الحجاجية

وىػ مقجمة أو قػل  ،" إن ما يتذكل في صيغة ممفػظ ىػ قػل في الفعل الكبلمي
انصبلق في السشصق الحجاجي، وما يشجد بػاسصة القػل في الفعل الكبلمي مغ غخض 

اورة السشزػية تػاصمي ىػ دليل وصمة سببية لمحجة، وقاسع مذتخك بيغ األشخاف السح
ليأتي الفعل التأثيخؼ الكبلمي ؛ تحت راية الحجاج، فيػ رابط وقػل عبػر لمتأثيخ واإلقشاع

الشياية بجاية مغ قػل الشاتج عغ ذلظ الخابط ليكػن قػل وصػل في الحجاج، ونقصة 
 (4)االنصبلق"

 تذكل إرغامات إجبارية عمىىحه الشعػت والخمفيات وغيخىا مغ وسائل التػجيو قج 
ذلظ ألن "ما ىػ ميع بالشدبة إلى فيع نز ما ليذ اإلرشادات التي يسشحيا الشز  القارغ؛

إلى الستمقي، وإنسا أيزا  اإلرغامات واإلكخاىات التي يزعيا الشز أمام القارغ، والسدالظ 
 (5)يا"التي يجبخه عمى اتباع

اكغ وفي الخواية يعخف القارغ السعمػمات األساسية مغ الدارد، ويعخف األم
واألزمشة والذخريات والسػاقف واألحجاث وشبيعة كل شخرية وصفاتيا مغ خبلل 

فإذا ما وصف الدارد شخرية مغ الذخريات برفة معيشة، كالػسامة  ،عبارات الدارد
مثبل، أو الكخم، أو غيخىا، فإن القارغ يكػن مزصخا  لترجيق ىحه السعمػمة، أو ىحه 

خاصة بالرفة ألن مرجر معمػماتو األول عغ ىحه الذخرية ىػ الدارد، والدارد فقط، و 
 في بجايات تعخف القارغ عمى الذخرية.
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القارغ وجية نطخه حػل وصف الدارد لذخرية مغ الذخريات  وربسا غيخ
برفات معيشة، وذلظ مغ خبلل تشاقس الدارد أحيانا، أو مغ خبلل بعس السػاقف التي 
قج ال يػافق القارغ فييا الخأؼ مع الدارد، ولكشو في الشياية مزصخ إلى التدميع بكثيخ مسا 

 يرف بو الدارد الذخريات أو السػاقف.
" لمكاتب األصفخ و  األحسخ لعشػان البجاية السبلئسة لمجخػل إلى عالع رواية "قج يسثل ا

ال يذيخ إلى شيء محجد خارجو، بسعشى أنو  (6)حديغ العبخؼ، فالعشػان )األحسخ واألصفخ(
 ليذ ىشاك مجلػل واضح ومتجاول ثقافيا  يسكغ لمقارغ الػصػل إليو عشج قخاءة العشػان.

الخواية سشكتذف أن األحسخ واألصفخ يسثبلن شفخة خاصة ولكغ بالتقجم في قخاءة 
حي(، وقج استصاع الدارد أن يؤكج ىحه الذفخة في مػاضع  ببصل الخواية )سالع بغ دمحم السبل 
كثيخة مغ الشز، عمى الخغع مغ أن تعجد اإلشارة إلى األلػان قج يؤدؼ إلى كثيخ مغ 

 ػنيغ الػارديغ في العشػان.االلتباس لجػ القارغ في رحمة البحث عغ مجلػل الم
شقل رسالة مغ مخسل إلى متمق؛ حيث تشقدع يتع ب (7)لػتسان إن االترال عشج

الخسالة إلى جدأيغ، جدء يكػن مذتخكا  بيغ الذخريغ، وىحا ىػ الذفخة، وجدء ججيج ىػ 
 مشاط االترال.

بشاء  إن الذفخة قانػن يتفق عميو شخفان ويربح ىحا القانػن أساسا لمتػاصل بيشيسا
 عمى اشتخاكيسا في معخفة ىحا القانػن.

كسا -فاألصفخ يخمد لجػ الدارد إلى م تع الحياة ونعيسيا، وتقف السخأة وجدجىا
في قمب ىحه الستع: " لقج ابتعج تفكيخه عغ ترػر الجربيغ األخزخ واألحسخ، لقج -يخػ 

سعتيغ انربغت كل أشيائو باألصفخ الجدجؼ الحؼ لمسخأة وىي في كامل عخييا، وش
 (8)بالذيػة".تجخحان الميل، وتحل  بان جدجىا الشاز  

لقج انتقل البصل مغ حياة الخيف، وغادر القخية التي شيجت مخحمة الصفػلة 
والرغخ لجيو، إلى "مدقط" العاصسة، حيث الحياة الستجاخمة والسميئة بالستع والسباىج، 
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، أو جشة يخمد ليا بالمػن اوحخام وبالتالي فقج تغيخت األمػر مغ مجخد كػنيا حبلال
 يخمد ليا باألحسخ إلى لػن آخخ بيشيسا ىػ المػن األصفخ. ااألخزخ، ونار 

ويعػد الدارد إلى التأكيج عمى أن المػن األصفخ يخمد إلى التستع بسباىج الحياة وعمى 
 " والس جل  كة التايبلنجية وىي ترب زيتيا عمى نار الجدجمغ خبلل قػلو مثبل:  رأسيا الجدج

 (9)". الرفخاء السذتعمة

أما المػن األحسخ فيذيخ كسا يخاه الدارد إلى شخيق الذيصان والغػاية، ومآلو الشار 
بل حدب ما تسميو الذياشيغ،  ،هللاالعالع يسذي ليذ حدب ما يسميو  نفإ: " والجحيع

، وىػ مػصل (11)إليو وليذ أقخب إلى اإلندان مغ الجحيع، ومغ الجرب األحسخ السػصل 
قادر بعج عمى إخخاجو عغ قجره السخسػم بجقة، أو  ءشي وليذ“إلى اليبلك ببل شظ: 

 (11)"إبعاده عغ الجرب األحسخ السؤدؼ إلى اليبلك

صل إلى االنتحار ىحه الثشائية التي صشع مشيا الدارد شفخة خاصة بالخواية تقػد الب
وذلظ ألن البصل بكل ما يػصف بو في الخواية مغ صفات حدشة يقع  في نياية السصاف؛

في صخاع كبيخ بيغ الخغبة في الحياة واقتشاص ممحاتيا، والكػابح الجيشية واالجتساعية التي 
 تقػد في الشياية إلى الجحيع األبجؼ.

ىي دفتخ السحكخات الحؼ  ؛لقج قجم الدارد شخرية البصل عغ شخيق حيمة فشية
كتبو البصل بيجه، ومغ ثع فيػ يخوؼ لشا القرة مغ بعجيغ، البعج األول كػنو قخيبا مغ أسخة 

ن فيو  والبعجسالع)البصل(،  الثاني اشبلعو عمى دفتخ السحكخات الخاص بدالع، والحؼ دو 
 .كافة األخيخ التفاصيل

مي( مغ تقجيع شخرية سالع ىحه الحيمة الفشية مكشت الدارد الذخرية )سارد داخ
السبلحي بكل تفاصيميا الشفدية والجدجية، وعمى الخغع مغ أنو مغ نسط الدارد الذخرية 

في األحجاث، وال يقجم نفدو إال بػصفو مؤرخا لمقرة،  وال يذارك ،نو ال يطيخ باسعفإ
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في ومغ ثع فالدخد أقخب إلى الدارد العميع عمى الخغع مغ كػنو يتحجث بزسيخ الستكمع 
 بعس مػاضع الخواية.

ولع يكغ الدارد الذخرية ىحا قادرا  عمى اإلحاشة بكل التفاصيل الخارجية 
لػال حيمة دفتخ السحكخات التي  ،الشفدية والحىشية والػججانية( لدالع السبلحي)والجاخمية 

 ابتكخىا ليتسكغ مغ اليخوب مغ فخ الجخػل في رأس البصل وقمبو والتحجث بمدانو.
كان دفتخ محكخاتو الحؼ تكخم األخ مذكػرا  في الدساح لي باستعارتو وندخو "" فقج 

ليكػن عػنا  لي في فيع تفاصيل األحجاث واستكشاه السذاعخ واألفكار التي اعتسمت في 
قمب سالع، وأسكشيا تمظ األوراق. ولشا أن نرجق ىحه السحكخات ألنيا كتبت بتتابع يػمي 

اسقة بسا ال يجع مجاال  لمذظ في أن يكػن سالع قج دسيا وىي تحسل تػاريخ كتابتيا الستش
 (12)ق".في زمغ الح

وندتصيع الجدم بالقػل إن الدارد يقجم ما ي عخف في الدخد بالديخة الغيخية، فيػ 
الغيخية  يقجم تأريخا  لحياة إحجػ الذخريات ويتتبع ما مخت بو مغ أحجاث ووقائع، والديخة

 الحيغ األعبلم مغ أكانػا سػاء الشاس، مغ غيخىع عغ األفخاد بعس يكتبو جشذ أدبي "
 أحج حياة الكاتب فيو ، ويعخضالحاضخ الدمغ في أو الساضي الدمغ في عاشػا

 التي السشجدات ويفرل التخجسة أو الديخة صاحب حياة صفحاتو في فيدخد السذاىيخ،
 (13)". دراسة مػضػع يكػن  ألن وأىمتو شيختو، ذيػع إلى وأدت حققيا،

ا لحياة البصل، ويسعغ في التسػيو عمى القارغ  ال يديج الدارد عغ كػنو مؤرخ 
بادعائو الحياد في نقل مبلمح الذخرية والتأريخ لسا مخت بو مغ أحجاث: " وأنا أعمغ 

عسل النفدي ىشا لمقارغ كسؤرخ أميغ ليذ في نيتو إال إبخاز األحجاث ووصفيا تاركا  
األخبلقي والشقج لمقارغ. ولكػني أعخف أنشي لغ أتسكغ مغ تصػيق كمساتي بإحكام يسشعيا 

الخاصة البعيجة عغ السدار الخئيدي لمقرة فإني أستقي  وأفكارؼ مغ أن تشزح بخؤاؼ 
الحؼ وصفتو قبل قميل بالستيقع،  شسأنيشتي وراحة بالي مغ ضشي الحدغ في أن القارغ 
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 (14)".يأخح مغ أقػالي مدتأصبل ما يخاه زائجا بذفخة مشصقو الحادة سيجج مغ الديل عميو ما
يشجح الدارد مغ خبلل حيمة دفتخ السحكخات في نقل تفاصيل الرخاع الشفدي الحؼ 
عانى مشو البصل وأدػ بو إلى االنتحار في الشياية، ولكغ الدارد لع يدتصع أن يكػن حياديا  كسا 

رخ األميغ الحؼ وصف نفدو بو، وشمب مغ القارغ أن وعج ىػ، وكسا ي فتخض أن يكػن السؤ 
يحدغ الطغ بو، وتعيج بأنو سيمتدم الحياد الكامل؛ فاتبع مجسػعة مغ السػجيات الحجاجية 

لرالح وجية الشطخ التي يتبشاىا، وال نشدى أنو لع يشقل  لمتأثيخ في القارغ وكدب انحيازاتو
 عمييا اعتسادا  أساسيا  في الدخد. السحكخات نقبل  حخفيا ، وإنسا صخح بأنو سيعتسج

والدؤال اآلن عغ كيفية ضيػر انحيازات الدارد، وكيف حاول تػجيو القارغ  
 بيجوء، ودون اإلفراح عغ نيتو في التػجيو؟

الػصػل إلى شبيعة الذخرية والطخوف التي مخت بيا، والرخاع الكبيخ الحؼ يتجاذب 
 ارد باستخجاميا الستقصاب القارغ وتػجييو.دواخميا تػضح جسيعيا الػسائل التي قام الد

البصل صبي قخوؼ يعير في إحجػ القخػ العسانية، ويشذأ عمى  بدايات الذخرّية: -  
ما يشذأ عميو كل قخوؼ مغ بداشة في الحياة ووضػح في السعالع والذخريات واألحجاث، 

  ولكشو في نذأتو يػصف بالحكاء الخارق لمعادة.
ذكائو ونبػغو متجيغ بصبعو وبحكع انتسائو لمخيف وتجيشو كسا أن البصل عمى 

البديط، فاألفعال يتع الحكع عمييا بالسعيار البديط: حبلل/ حخام، والسخالف مريخه الشار 
والجحيع، أما صاحب األخبلق والديخة الحدشة فسريخه الجشة والشعيع، وتتبجػ حياة القخية 

ػت القخية األخخػ كان الشاس عالقيغ في خانة في الفخض الرارم لمػاجبات:" ففي بيتو وبي
 ،والعيب ،والزسيخ ،وهللا ،الػاجبات: ما يشبغي أن يفعل أو يتخك أمام اآلخخيغ، الشاس

وأنفديع. لع تكغ الحياة تقاس لجييع بدعادتيع الستحرمة مغ فعل األشياء أو عجم القجرة 
إعبلميع بذكل متػاصل أنيع عمى فعميا، بل بخغبتيع السمحة في جعل اآلخخيغ في رضا، و 

وفي كل مخة كانػا يحخكػن فييا أنامميع أو يسذػن تطل صػرة اآلخخ ، أخبلقيػن والئقػن 
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مديصخة عمييع كياجذ شيصاني الصق. إنيع يكيدػن ترخفاتيع بجقة، ويشتبيػن لكيفية 
ويخافػن أشج الخػف مغ أن يحكخىع أحج، أيا كان، بدػء، أو  ،مذييع وشخيقة كبلميع

 (15)". مق عمييع بذيء كخيويع
يجخل في أكثخ مغ عبلقة عاشفية سخية في القخية التي  فإنو والبصل رغع تجيشو

األولى  ت لفتيات أقام معيغ عبلقة عاشفية:يشذأ فييا، ويخصج لشا الدارد ثبلث شخريا
خجيجة إحجػ جاراتو العسانيات، وسبلمة راعية األغشام، و"نياد" ابشة السعمع السرخؼ الحؼ 

بة، فيي عبلقة حب، وعبلقة جدج مخاىقة ال تتجاوز السساحكات يكيع معيا عبلقة مخك  
الجدجية، وعبلقة صجاقة مع أخييا" وليج"، وعبلقة إكبار لػالجىا السعمع الحؼ مثل لو 

 خفيا  مبكخا  في ذلظ الػقت مغ عسخه.نسػذجا  مع
ولكشو يجرك أيزا   ابة األخبلقية الرارمة في القخية؛والبصل يجرك شبيعة الخق

وبالتجرج عجد األفكار الجيشية البديصة والستجاولة لجػ الخيفييغ عغ الخزػع لمسشصق 
الدميع، ومغ ىشا تبجأ رحمة الذظ، ومغ ثع محاولة الػصػل إلى الجيغ الحكيقي، وليذ 
 التجيغ الدائف الحؼ يخاه البصل فيسغ يحيصػن بو مغ أبشاء قخيتو، أو مغ معمسيو" كان هللا

الستعمق بسجرسي التخبية اإلسبلمية ليذ ىػ هللا الحكيقي، تساما  كسا أن الخياضيات الحكية 
ليدت ىي مجرسي الخياضيات األقل ذكاء، الجيغ ليذ األستاذ سعيج السبلحي وال األستاذ 
إبخاليع السرخؼ، وليدت العرا أداة الجيغ كسا أنيا ليدت الديف. كان الجيغ شيئا  مختمفا  

لع يكغ الجيغ في السشيج  ،تاذ التػندي الحؼ يحمق لحيتو أو ذاك الحؼ يصيمياعغ األس
السجرسي: إنو في معخفة هللا بالقمب الخاشع، في تمظ الرمة التي ال يعخفيا إال السؤمغ، 

 (16)". في الخاحة التي يجركيا القمب، والشػر الحؼ يدصع داخل فزاءات الشفذ
زاءات الشفذ، ورغبات الجدج ىػ الحؼ ىحا التشاقس بيغ صفاء التجيغ في ف

 يذكل الرخاع الكبيخ في نفذ البصل شيمة الػقت، ويشتقل معو مغ القخية إلى العاصسة.
يتفجخ في العاصسة )مدقط( الرخاع في نفذ البصل،  االنتقال إلى مدقط العاصمة:-

فالحياة البديصة لع تعج كسا تخكيا في قخيتو، والعالع أصبح متعجد العبلقات، ومتذابظ السرالح، 
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والذخريات التي تعخ ف إلييا في مدقط ال تتذابو كثيخا  مع تمظ التي عخفيا في شفػلتو وصباه، 
  ة تحػل كبخػ في حياة سالع السبلحي.وبالتالي كان االنتقال إلى مدقط نقص

ولع تسس مجة شػيمة في مدقط حتى بجأت مخيمة سالع تصخح أسئمة أخخػ، 
وترػرات أخخػ بجا ىػ نفدو مشجىذا  مغ ىحه األفكار التي داىستو" أذىل سالع نفدو حيغ 
الحع فجأة أنو بجأ في التفكيخ بأمػر أخخػ غيخ الجيغ وهللا، وغيخ االنتحار وتخميز 

 (17)".نفدو مغ العالع، أو تخميز العالع مشو
ولع يتػقف األمخ عمى األفكار الصارئة، ولكشو بجأ يعيج تقييع كل شيء، ويعقج 
مقارنات بيغ قخيتو التي جاء مشيا، والسجيشة التي انتقل إلييا، والسقارنات لع تخل مغ انحياز 

يعخفيا في القخية. واالنحياز خفي في االنترار لمحياة السفتػحة في مدقط عغ تمظ التي 
كان في األفكار الجيشية الذائعة في القخية، وامتج إلى إعادة تقييع لكل شيء حتى شخائق 

لقج كان قخيب ا في  ،التفكيخ والميجة وغيخىا مغ العادات" اآلن يفكخ في أقػاليع ويعجب بيا
ات الجقيقة الجارحة. القخية مغ القخية وشخػصيا لحا كان يشكخ إعجابو بسثل ىحه التػصيف

ا إلى االبتعاد لتربح الخؤية واضحة...اآلن يفكخ كيف أن أولئظ الذػاوؼ كان  كان محتاج 
فيع يخسسػن بالكمسات صػرا  كاريكاتػرية لػجػه ، يجب أن يحىمػه بتذبيياتيع الداخخة لمشاس

أسشانو  هاألشخاص وأجدادىع، ويعمقػن تعميقات مدتػحاة مغ مفخدات بيئتيع البديصة، فيح
"، وىحا ذو ضيخ محشي كسا "السصخاح" أو كسا " العدقة  (18)". كأنيا "مجد 

ا مغ ابغ الجيخان الحؼ  وفي بجاية إقامتو في مدقط يأخح سالع السبلحي مػقف ا حاد 
يتحخش بالخادمة اإلنجونيدية ويفكخ في االنتقام مغ األب )أبػ الربي الستحخش( ألنو 

عبلقة آثسة كانت تخفزيا في البجاية، ولكغ بعج ذلظ يشفمت مغ يجبخ الخادمة نفديا عمى 
ومشيا عبلقتو مع )نرخة( زوجة جاره الحؼ  ،البصل عقال األمػر، فتتعجد عبلقاتو الجشدية

كان يفكخ في االنتقام مشو بدبب عبلقتو بالخادمة، وال يقترخ اندالق سالع في السمحات 
عجاىا إلى معاقخة الخسخ، والحىاب إلى الذعب، عمى العبلقات الجشدية الستعجدة، ولكغ يت

 وىػ السكان الذييخ الحؼ يحىب أصجقاؤه لمديخ فيو وتشاول الخسخ.
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وىكحا فجخت مدقط الرخاع الكبيخ في نفذ البصل، الرخاع بيغ التجيغ الحؼ نذأ 
عميو في قخيتو مشح الرغخ، والذعػر بالحنب مغ العبلقات الشدائية الستعجدة ومعاقخة 

خ، وكحلظ صخاع في مدتػػ آخخ ىػ صخاع فكخؼ في األساس يتسثل في الخغبة الخس
 الحكيكية في التجيغ، واألفكار الجيشية الذائعة التي يجدم البصل أنيا غيخ مشصكية.

والسبلحع أن الدارد يكبس عمى كل التفاصيل، ومغ خبلل دفتخ السحكخات يتسكغ 
بػصفو  ذ البصل، ولكشو استخجم اإلعبلءالتي تجور في نف كافة مغ الحجيث عغ التفاصيل

 ليقف إلى جانب البصل ويدانجه، ويبخر لو كل ما أقجم عميو. احجاجي امػجي

 : احجاجي امهجهاإلعالء -أ
شأن شخرية ما، أو مػقف مغ مغ  ىػ وسيمة حجاجية يتع فييا الخفع اإلعبلء

الشبػية الذخيفة، فػصف كأن نقػل مثبل: اليجخة ، السػاقف، ووصفيا برفات مػجية لمقارغ 
نيا، ووصفيا مغ جانب الستكمع بيحه أاليجخية بالشبػية، وبالذخيفة ىػ انحياز ليا وإعبلء مغ ش

 الرفات يعشي تػجييا  لمقارغ وسعيا  إلى الحرػل عمى انحيازات مساثمة النحيازات الستكمع.
إعبلء شخرية مغ الذخريات سػاء كانت كحلظ في  :مشيا، ولئلعبلء صػر كثيخة

لع تكغ، أؼ أن اإلعبلء إما أن يكػن مصابقا  أو قخيبا  مغ صفات الذخرية في  مالحكيقة أ
أن يكػن اإلعبلء إضافة صفات مبالغ فييا مغ جانب الستكمع عمى ىحه الذخرية  وإماواقعيا، 

 خرية كحلظ في الػاقع والحكيقة.دون أن تكػن ىحه الذ مغ مغ باب السبالغة والتزخيع،
وكحلظ يكػن اإلعبلء في التخكيد عمى حجث مغ األحجاث، أو مػقف مغ السػاقف 

 وتحػيمو مغ مجخد حجث ىامذي إلى حجث مخكدؼ مؤثخ في سياق األحجاث.
لقارغ، وراح الدارد عمى مجسػعة مغ الػسائل لتكخيذ صػرة البصل في ذىغ ا ألح  

ػ يرف البصل بأنو خارق الحكاء، وأن عبقخيتو كانت واضحة مشح في يعيج تكخارىا بإفخاط؛
الرغخ، وتطيخ مبالغات الدارد كبيخة لمغاية فسا يرف بو البصل مغ صفات يجعل 
القارغ يتخيل أن لو مدتكببل ال يقل عغ عباقخة التاريخ، ولكششا نكتذف في الشياية أنو 
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ي مخيمة الدارد وما يخيج تػصيمو شخز عادؼ ججا، وال فزل لجيو عغ بكية أقخانو إال ف
" لشقل  :ألن ذكاءه يفػق ذكاءىع ؛لمقارغ، فيػ مشح صغخه مرجر قمق لسعمسيو في السجرسة

متػخيغ الجقة والدخخية نػعا ما، مرجر قمق لجػ بعزيع، ذلظ ألن ىؤالء كانػا يفزمػن 
باستسخار أن يكػن ذكاء الصبلب األذكياء أكثخ مغ أن يػصفػا بأنيع معمسػن خائبػن وأقل 
مغ أن يكػن بسدتػػ ذكائيع ىع أنفديع، ذلظ السجػ الحؼ لع يتػفخ أبجا في سالع، الحؼ 

 (19)".أكثخ مغ ذكائيع بسخاحلكان ذكاؤه 
أداة تػجيو بػصفيا  ىكحا يبجأ الدارد مشح صفحات الخواية األولى بآلية اإلعبلء

 حجاجي، فيػ يرف البصل بالحكاء غيخ السألػف إلى حج يفػق أقخانو ويفػق معمسيو بسخاحل.
ووصف الدارد لمبصل بالحكاء الخارق يتكخر شػال الػقت، شػال الشز، ويمح 

" وألن سالسا كان ، فيقػل عمى سبيل السثال: معميا  مغ قيسة سالع إلى مدتػػ الشبػغعميو 
ذكيا  ومتػقجا ، وألنو كان يعخف ذلظ ويجرك مقجار جاذبية ىحه الرفات لمكبار مغ حػلو، 
فقج كان مغ الديل أن تشدلق خصاه باتجاه غخور أرعغ، بيج أنيا وألسباب قج نفيسيا 

آخخ... إن لسدة العطسة القادمة، إن صح تعبيخنا اآلن، كانت قج أيزا ، اندلقت باتجاه 
 (21)". بجأت عشػة في اقتصاع ضخيبتيا البلزمة مغ حياتو

والشعػت التي وصف بيا الدارد بصل الخواية تييئ القارغ إلى أن البصل سيربح 
خ سة ىحه الذخرية غيشخرية كبيخة ذات شأن عطيع دون أن يقجم دليبل  واحجا  عمى عط

ي يػلجىا الرخاع الجاخمي الشاتج عغ تشاقزات الفيع الجيشي والسجتسعي، فكخة الذظ الت
 وىي سسة قج يتدع بيا كثيخون دون أن يكػنػا عباقخة كسا يخيج الدارد أن يرف بصمو.

عسػما أبخز الدارد ميل سالع إلى التفكيخ والتأمل والسيل إلى القخاءة واالشبلع 
دائسا  الجمػس وحيجا  في  ل  ليسيج لعبقخية ىحه الذخرية "ولحا فز  واالنعدال مشح الرغخ، 

البيت وقخاءة كتاب، أو التأمل في بقعتو باتجاه العالع عمى سصح السصبخ، أو حتى الشػم 
 (21)".عمى فخاشو الػثيخ وعيشاه معمقتان عمى سقف الغخفة
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والبصل مػلع بالسعخفة، عاشق لمكتب " مزى ردح مغ الدمغ عمى سالع باحثا عغ 
مثالو التالي. وألنو كان قج بجأ في ولعو بالسعخفة وعذقو لمكتب، ولعجم وجػد مثال حي قخيب 

 (22)".شػن الكتباألحياء إلى شػر الخجال الحيغ يقتمشو، فقج خخج حيشيا مغ شػر الخجال 
غيخ السحجودة يخرز صفحات مصػلة الستعخاض معخفة ولكي يعمي مغ ثقافتو 

البصل بشساذج مغ الثقافة العالسية الذييخة الستعخاض ثقافتو، وقخاءاتو الستشػعة، وكأنشا أمام 
فسثبل يدتعخض معخفتو بالشداء األكثخ شيخة في التاريخ، ويعصي  ،ذاكخة مػسػعية

إلى ص  148غ ص مداحات لتشاول معخفتو بكل شخرية مغ ىحه الذخريات )م
( متعخضا لييميغ الصخوادية وأساشيخ اإلغخيق، وامخأة لػط وقرتيا مع زوجيا 151

والسجيشتيغ اآلثستيغ، ثع كميػباتخا ممكة مرخ القجيسة، واستعخاض شػيل لقرتيا، وفتاة 
 إلخ..بجساليػن، ودليمة شسذػن، وبمكيذ بشت اليجىاد بغ شخحبيل، ومخيع بشت عسخان..

عخاضات ال لذيء إال لئلعبلء مغ شخرية البصل، فالدارد ال يتخك كل ىحه االست
فخصة واحجة لبلرتفاع بذخرية سالع إال واستغميا لرالحو، فباإلضافة إلى وصفو بالحكاء 
والعبقخية الخارقة في مػاضع أكثخ مغ أن تحرى في الخواية، وباإلضافة إلى وصفو 

وكحلظ تجيشو بحكع انتسائو إلى القخية  بالتأمل والسيل إلى الػحجة وىي صفات العمساء،
يزيف إليو مػاقف تطيخ فييا شيامتو ورجػلتو، فيػ الحؼ يعخض نفدو لمخصخ دفاعا  
عغ صجيقو السرخؼ، فيصعغ التمسيح السعتجؼ كي ال يتحخش برجيقو، ويغادر قخيتو 

 بدبب ىحه العسمية إلى مدقط.
سيػية التي تعسل ادمة اآليقف مػقفا نبيبل لسرمحة الخ وولكش ،فحدبليذ ىحا 

في بيت جيخانو الحيغ ال تخبصو بيع أؼ عبلقة في مدقط العاصسة، ويقخر أن يخسل رسالة 
 إلى االبغ مخة وإلى األب يحثيسا عمى ضخورة التػقف عغ إيحاء الخادمة السدكيشة.

والقارغ يدتصيع أن يعجد الرفات الكثيخة التي يعمي بيا الدارد مغ شخرية سالع 
الحكاء والشبػغ/  ارىا في الخواية بكثخة، وىي صفات:حي دون الحاجة إلى إحراء لتكخ السبل

 التأمل/ الثقافة/ السعخفة والدعي نحػ العمع/التجيغ/ الشبل/ الذيامة/ الذخف/ الخقي والتحزخ.
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تكػن بارزة وواضحة نحػ ىحه الرفات لوتكاد رغبة الدارد في تػجيو القارغ 
في فخ االنحياز الكامل، ويدقط عشو ثػب السؤرخ الحيادؼ إلى بذكل فج، فالدارد يدقط 

حج أن فقخات متعجدة مغ الخواية تفمت مغ سيصختو فجأة فيطيخ صػت البصل راويا  
 بزسيخ األنا.

ىحا الطيػر ليذ ضيػرا  مقششا، بسعشى أنو ليذ ىشاك فقخات فاصمة بيغ صػت 
أن الدخد يشتسي إلى الديخة الغيخية( الدارد )الحؼ يسكغ أن ندسيو الدارد السؤرخ بحكع 

ولكشيا فقخات يختمط فييا الدخد بيغ الدارد الذخرية وصػت البصل، فتحجث التباسا لجػ 
القارغ: " بيشسا شخب ىػ شايو بدخعة داعكا يجه عمى الصاولة بيغ فتخة وأخخػ في حخكة 

دائسا؟ فإنو رد واضحة القمق. أما حيغ قالت لو، وىي تخاقب تذتت ذىشو: ىل أنت خجػل 
في تمجمج: وكأنسا يثبت خجمو السفتخض: " الحق أن ىحه أول مخة أجمذ فييا مع فتاة 
جسيمة". بجا أنيا شخبت ليحا الثشاء غيخ الستػقع، فخدت بتمقائية: "حقا؟". ثع إنيا بعج لحطات 

كانت محخجة لي نطخت باتجاىي، وقالت: "أال يػجج لجيظ صجيقة؟". حيشيا انفكت ، صست
 (23)".قجة لداني: أخبختيا أن عسخؼ سبعة عذخ عاما  وأن ىحه األمػر ال تيسشيع

ومغ ىحه الفقخات التي يختمط فييا صػت الدارد برػت البصل ىحه الفقخة التي 
يرف بيا أحج بيػت التجليظ:" كانت الغخفة خالية حيغ دخل سالع، بيج أنو لع تسس 

 دقيقتان حتى دخمت امخأة آسيػية.
كانت فتاة صغيخة البشية، أو ىكحا بجت ببشصاليا الجيشد األزرق السيتخغ عشج تكػيخة 

وكان شعخىا مشفػشا  بيشسا اكتشد جانبيا العمػؼ ، بل مػاكبة لسػضة مدتفحمة ،لق جموالخكبتيغ، ال 
في ستخة سػداء ضيقة وقريخة. بان شخيط مغ البصغ مغ األمام عشج مدتػػ الدخة ببذخة حميبية 

ولع يكغ ىحا  ،عمى خرخىا رداؤىا الجاخمي األحسخ ة ومشسذة، أما مغ الخمف فقج انذج  مدسخ  
وبيغ  ،أكثخ مغ خيط حخيخؼ ضئيل يرعب إيجاده حتسا لػ كان أكثخ ارتفاعا بقميل عغ بشصاليا

خة ولغتيا اإلنجميدية األكثخ تكديخا  وحخكات يجييا الدخيعة عخفت أنو نا د لغتي اإلنجميدية السكد 
 (24)". ىجف لتجليكيا صحي لمتجليظ، وعخفت أيزا  أنشي
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وثسة فقخات كثيخة نجج فييا ىحا التجاخل بيغ صػت الدارد وصػت البصل، وال 
ات كثيخة ومغ أمثمتو تذفع حيمة دفتخ السحكخات في إزالة ىحا االلتباس، فيػ متعجد في فقخ 

 مغ الخواية. 253، 231، 215، 214، 164إلى الرفحات  تذيخ الجراسة
إن الدارد في سبيمو إلى اإلعبلء مغ قيسة شخرية البصل  :قػلو لجراسةوما تخيج ا

استخجم كل الحيل والػسائل، وأضفى عميو مغ الرفات ما لع تجعسو الخواية في نيايتيا، 
فالدارد يخيج تبخيخ إقجام سالع عمى االنتحار في الشياية، وتحسيل السجتسع )بسعتقجاتو 

تزاربة وغيخ مشصكية، ولحلظ قجم وعاداتو( جدءا  مغ ذلظ بسا يفخضو مغ معتقجات م
الدارد مػجيات كثيخة مثل العبقخية الفحة لجػ البصل سالع السبلحي ليكػن ما أقجم عميو 
مبخرا  بعس الذيء، ووصل األمخ في رغبة الدارد نحػ تػجيو القارغ إلى أن صػت 

 البصل كان يختمط في مػاضع كثيخة برػت الخاوؼ.

 التهجيه واستعطاف القارئ:-ب
يسل الدارد مغ استخجام السػجيات التي يدعى مغ خبلليا إلى إقشاع القارغ  ال

بػجية نطخه، وكأنو يخغب في الديصخة عمى خيال القارغ مغ خبلل الشعػت الكثيخة التي 
يرف بيا الذخريات والسػاقف: " فكخ سالع بسجػ شبيو بو، عجا أن الذيصان، شبعا ، 

ن تكػن، وأكثخ ذكاء كسا يحق لسغ تجخأ عمى أكثخ جاذبية جدجية كسا يحق المخأة أ
مخالفة أمخ الخب أن يكػن، وأقل خجبل وأكثخ حشكة وأعشف شخاسة: خفي وعالع وعارف 

 (25)"وخبيخ ومحشظ وحائظ ولئيع وناعع وححر وخبيث وليغ وجسيل ومتعاضع وعطيع وووو
نطخه  وىكحا تتعجد الرفات التي يرف بيا الدارد شخريات الخواية، فالجسيع في

، والجار يرفو بالسعتجؼ في أكثخ 145الحيغ عخفيع في مدقط( يرفيع بالسمصخيغ ص )
 ،189، والسعتجؼ السخيب لآلمال ص 179ص و  ،175مغ مػضع مغ الخواية ص 

تػصف  اإلنجونيدية، والخادمة 191يخمز الخادمة مغ بخاثشو" الشتشة" ص  أنوسالع يخيج 
، والخجل أكثخ "فطاضة"، وأخػ سالع األكبخ يػصف 187نيا أكثخ "ىدتيخية" ص بأ
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بيت الجيخان في مدقط يػصف بالذؤم كسا أن ، 172رجل نطيف بحق"  أخػكبالشطافة "
، وحتى القارغ الستخيل لجػ الدارد يرفو 216والشجاسة "كان بيتا نجدا مذؤوما" ص

ي مغ ضشي الحدغ في أن القارغ الحؼ وصفتو بالستيقع " فإني أستقي شسأنيشتي وراحة بال
 (26)".أقػاليقبل قميل بالستيقع سيجج مغ الديل عميو أن يأخح مغ 

والدارد يدتعصف القارغ بصخيقة مباشخة ليذاركو وجية نطخه " إال أنشي أسارع 
كأؼ رجل عمسي  ي اتجاه حجتي، وأحب أن أشسئشو أنيباستعصاف القارغ واألخح بشطخه ف

فقج تػخيت الجقة واألمانة في تقري  ؛يذخع في بحث جاد، ابتجأت باختيار السشيج
 أشخاصاألحجاث واقتفاء تفاصيميا مغ مرادرىا األولى مغ الحيغ ضمػا أحياء مغ 

 (27).القرة، أما مغ ماتػا فمع يكغ مغ الرعب استقخاء آرائيع
التي اىتع بيا الحجاج؛ " فالحجاج  واالستقصاب أو استسالة القارغ مغ السػجيات

ييتع باستخاتيجية الخصاب اليادف إلى االستسالة استشادا  إلى أنػاع االستجالالت غيخ 
الرػرية، وذلظ قرج إحجاث تأثيخ في الستمقي بالسقػمات المدانية والدياقية التي تقع لجػ 

 (28)."الستكمع مغ أجل تػجيو كبلمو والػصػل إلى بعس السقاصج الحجاجية
والدارد ال يخفي رغبتو في تػجيو القارغ أو استعصافو، ويرخح ترخيحا  مباشخا 
بأنو يخيج أن يحسل القارغ عمى الشتائج التي يخجػىا" ولكأني أحاول أن أحسل القارغ إلى 
الػصػل إلى نتيجة مؤداىا أن ما حجث كان نتيجة خصأ في السجتسع أو في العادات 

 (29).أجسعيا ياتيا السجتسع في قخيتشا بل وببلدناوالتقاليج التي تؤلف حيث

 االستقطاب والتهجيه الحجاجي:-ج
الرخاع بيغ الخيخ والذخ،  -ببداشة  -األشخوحة التي يخيج الدارد التأكيج عمييا ىي 

والشفذ البذخية تقع بيغ ىحيغ القصبيغ الستعارضيغ، والخواية تجعل مغ ىحيغ القصبيغ كفتي 
ومتػازنتيغ، فإذا ما اختل ىحا التساثل وىحا التػازن وىحا التعارض بيغ الكفتيغ ميدان متساثمتيغ 

 اضصخب اإلندان واىتد، وربسا أدػ بو الخمل إلى االنتحار مثمسا حجث لمبصل.
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وفي االستقصاب نكػن" إزاء قصبيغ متشاضخيغ متعارضيغ، وكل قصب يخوم 
قرج استتباع أكبخ عجد مسكغ اصصفاف الجسيػر حػلو ويػضف آليات البيان والبخىان 

مغ السشاصخيغ السحتسميغ الحيغ يعتبخون قػة الجفع لسذخوعو والدشج الخئيذ لتحػيمو مغ 
 (31)".حيد اإلمكان إلى فزاء اإلنجاز

إن البصل يحاول شػال الػقت أن يمتدم باألفكار الجيشية التي يعخف أن الكثيخ مشيا 
األول مغ ىحيغ القصبيغ، أما القصب الثاني فيػ الخغبة متشاقس وغيخ مشصقي، وىحا يسثل القصب 

 الكبيخة في االستجابة لشجاءات الحياة، وإلحاح الستع والغخائد والتي يدسييا شخيق الذيصان.
ويتجمى ىحا الرخاع في مػاضع كثيخة مغ الخواية، ولكغ السقصع التالي ىػ األكثخ 

 تعبيخا  عغ ىحا التشاقس بيغ القصبيغ:
ىائل مغ الشاس يتػجيػن بدياراتيع الكثيخة إلى الجامع وقج غصت  " كان جسع

الديارات بأشكاليا الستعجدة السػاقف السشطسة... إنظ يجب أيزا  أن تأتي متقجما لكي تعبج 
الخب في ىحه األنحاء، بيشسا ال يصالبظ الذيصان إال بالتأخيخ والكدل وعجم فعل شيء، إن 

الذيصان  أماوإنظ يجب أن تكػن فاعبل  لكي تكػن جيجا ، الذيصان مججج بالصبيعة البذخية 
 (31)".فبل يخيج مشظ شيئا  وال فعبل  إال أن تكػن مع نفدظ وتجعيا لجاذبية األشياء

ىاتان الكفتان تتكخر اإلشارة إلييسا في الكثيخ مغ الفقخات داخل الخواية، وىػ ما 
وفي األخيخ كانت استجابة البصل لشجاء  ،يسثل نػعا  مغ أنػاع االستقصاب والتعارض

 الذيصان سببا  في إحجاث االضصخاب في نفدو مسا أدػ إلى انتحاره.

 االستفهام والتهجيه الحجاجي:-د

 تقىػ " شمب العمع بذيء غيخ حاصل و  مغ السعخوف أن االستفيام أو الدؤال
 (32).ج مغ صحتياالصمب، فيػ ممفػظ دال يشجد بغاية الحرػل عمى معمػمة ما أو التأك

والدعي نحػ التأثيخ في القارغ ىػ في الحكيقة سعي لئلجابة عغ أسئمة الشز، 
إن   .بيغ الش ز والقارغ  "فعالية تفتخض قببل وجػد نز، ووجػد قارغ، وتفاعبل  وىي 
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 (33)".الت فاعل يكسغ في إجابة القارغ عغ أسئمة الش ز
الخواية إجاباتيا مغ باب تحريل إن أغمب األسئمة التي يصخحيا البصل في 

الحاصل، فيي أسئمة ال تبحث عغ إجابات بقجر ما ىي تخسيخ إلجابات واضحة، فيي 
آلة حجاجية وحػارية بيغ الدارد والقارغ: " حيشيا كان يتحكخ كع مغ السدافة قج جشح عغ 

وصل إلى نتيجة مفادىا أن الشداء ىغ العائق  ،الجرب األخزخ السػصل إلى الجشة
فكخ مميا بخبث مذػب بكثيخ مغ ححر: العائق عغ ماذا؟ عغ الجشة؟ أليدت ، ألكبخا

 (34)"السخأة جدءا  أيزا  مغ نعيع الجشة؟
إن االستفيام كسا ىػ واضح مغ السقصع ليذ استفياما  بقجر ما ىػ إجابة ذىشية 

التي  وسمػكية، ذىشية في أن يقخر الدارد )وىػ ىشا يتبشى وجية نطخ البصل( أن السخأة 
يطشيا السجتسع حائبل  دون بمػغ الجشة ىي في الحكيقة جدء مشيا، وسمػكية في أن يقخر 

 البصل الديخ وراء غػاية الجدج، وفي الحالتيغ كان الدؤال إجابة وليذ سؤاال .
لقج كانت صيغة االستفيام في كثيخ مغ السػاضع صيغا  لتقخيخ اإلجابات، ال 

أو يخيج الستكمع االستفدار عغ أشياء يجيميا، فيحا  ،لبلستفدار عغ أشياء غيخ معمػمة
الخصيب الحؼ يقف عمى السشبخ في صبلة الجسعة يدأل أسئمة ال بغخض االستفدار، وإنسا 
لتقخيخ إجابات مقخرة سابقا  لجػ السقتشعيغ بيا: "ومؤكج أن مغ ىحه الدبع السػبقات واحجة 

إن الذيصان إذا أقبمت جمذ عمى عمى األقل مخررة لمشداء؟ ألدغ مشبع كل خصيئة؟ 
 (35)". رأسيا، وإذا أدبخت امتصى عجيدتيا

إنشا نبلحع أن الخصيب لع يشتطخ إجابة عغ الدؤال الحؼ شخحو مغ أن الشداء 
في زيادة تأكيج اإلجابة  ، وىػ إمعانألن اإلجابة محدػمة لجيو سمفا   ؛مشبع كل الخصايا

السعخوفة وليذ عمى الدؤال، أضاف العبارة األخيخة حػل مبلصقة الذيصان لمسخأة في 
 إقباليا وإدبارىا.

ىحا عغ االستفيام الحؼ يقخر اإلجابات السدبقة، وال يبحث عغ الحرػل عمى 
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وتعشي بو معخفة مجيػلة لجػ الدائل، ولكغ ىشاك شكبل  آخخ مغ االستفيام في الخواية، 
إن  الدؤال ىػ مشاط القخاءة، الباحثة االستفيام الحؼ يكػن بغخض اإلقراء والجحس، "

لكغ  الدؤال الستعجل يشتج معخفة سصحي ة باىتة، إنو مخاودة تشتيي بالقج  مغ قبل أو مغ 
، أم ا الدؤال السحتسل السسكغ فيفزي إلى قخاءة  عمى دبخ األغمب ألن  الش ز عري 

 (36)".امسكش محتسمة، أو قخاءة مسكشة ألن  اإلجابة يقيشا تكػن احتساال
واالستفيام يتجاوز دوره األسمػبي في شمب معخفة شيء مجيػل إلى أغخاض 

يء مجيػل يشتطخ مشو حجاجية عشجما ال يخاد مشو إجابات واضحة، أو االستفدار عغ ش
الدائل إجابة ما مسغ يخاشبو، ففي حػار بيغ سالع السبلحي وأخيو )خالج( يخيج ىحا 

فيتداءل سالع عغ ، األسئمة التي تثيخ الذظ األخيخ بػصفو األخ األكبخ أن يكف سالع عغ
ججوػ العقل والتفكيخ، وىشا يكػن االستفيام حجاجيا ، إذ إنو يفتح احتساالت اإلجابة 

ىخيا ، ولكشو يحدسيا في الحكيقة، وسؤال سالع جاء بغخض محاصخة اآلخخ وإقراء ضا
حجتو بعج أن شخح خالج أسئمة مغ قبيل األسئمة محدػمة اإلجابة:" أما أن نقػل لساذا قال 

 (37)".ل مغ اإلندان فيسا ال يعشيوالجيغ كحا؟ ولساذا لع يقل كحا فيحا تجخ  
سؤال سالع ألخيو األكبخ فيػ ليذ استفياما لمبحث أما االستفيام السصخوح عمى أنو 

وإنسا لسحاصخة األخ وإقراء حجتو: " أراد سالع أن يديخ بالشقاش إلى مجاه السشصقي:  ،عغ إجابة
 (38)"عصيشا القجرة عمى التفكيخ والخغبة في السعخفة؟ولساذا إذن يجب أن نفكخ؟ لساذا أ  

والخبلصة أن اإلعبلء كان الػسيمة األىع في تػجيو القارغ نحػ الػجية التي يخيج 
الدارد إقشاعو بيا، وقج جاء اإلعبلء ضسغ مجسػعة مغ الحجج واألدوات التي سعى 
الدارد باستخجاميا إلى التأثيخ عمى القارغ، ولكغ التػجيو الحجاجي عبخ آلية اإلعبلء مغ 

مغ وجية نطخ الدارد( جعل ما يرجر عشو )ى مراف العباقخة شأن البصل واالرتفاع بو إل
مقبػال  وإن ترادم مع بعس األفكار الجيشية الستجاولة لجػ العػام، "فػجاىة الحجة مختيشة 

 (39)". بسا يشدب إلييا مغ صفات إعبلء ووثػقية مغ شخف السحاجج
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 :الخاتمة ونتائج الدراسة

في ىحا البحث القجرة عمى  (األحسخ واألصفخ)أتاحت السمفػضات الشرية في رواية 
قبل وتسثل ث ،تؤثخ في عسميات التمقي دراسة ىحه السمفػضات بػصفيا مػجيات حجاجية
 حجاجيا يػجو القارغ نحػ تخجيح الحجة السدشػدة.

  :ومغ الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة 

نطخية الحجاج قادرة عمى مقاربة الشرػص الخوائية، سػاء أكانت ىحه الشرػص  -
كانت  أم - أؼ أنيا تيتع بالببلغة اإلقشاعية عمى مدتػػ الشز ككل - دراسة كمية

 دراسة عمى مدتػػ السمفػضات والجسل القريخة.

السػجيات التعبيخية مفيػم شخحتو نطخية الحجاج، وىػ مفيػم ججيج يسكغ مغ  -
 .خبللو دراسة أبعاد مختمفة مغ مكػنات الشز الخوائي

إذ يدعى الشز  ؛اإلعبلء واحج مغ تمظ السمفػضات الشرية التي تسثل تػجييا لمقارغ  -
أو حجث مغ  مغ خبللو إلى السبالغة في قيسة شخرية مغ شخريات الخواية

 أحجاثيا.

ستقصاب الحجاجي يسكغ دراسة آليات التأثيخ عمى عسميات القخاءة مغ خبلل آلية اال -
 واستعصاف القارغ بيجف التأثيخ عميو.

عميو؛ مشيا  ثسة مجسػعة مغ السمفػضات الشرية التي تقػم بتػجيو القارغ والتأثيخ -
 وغيخىا مغ اآلليات. االستفيام واالستقصاب

 .وبعج فيحه الجراسة تسثل جدءا مغ ترػر أوسع بخرػص السػجيات التعبيخية
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