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 مقدمة 
. أشهد أال إله إال هللا وحده ال العاملني و به نستعني على أمور الدنيا و الديناحلمد هلل رب   

نبياء و شريك لك، و و أشهد أن حممدا عبده و رسوله ال نيب بعده. الصالة و السالم على أشرف اال
 حسان إىل يوم الدين. صحابه أمجعني و من تبعهم ابااملرسلني و على آله و  

أقصوصة الزهامير   يفمجاليات التغريب  عانته مت هذا البث اجلامعى حتت العنوان:  احلمد هلل الذي إب 
. بل اعرتفت الباحثة أن هناك كثي من األخطأ والنقائص، مهما أهنا قد القصيىب  الرمحن بقلم غازى عبد  

 بذلت بكل جهد لالكمال. 
على درجة سارجان   قصد كتابة هذا البحث اجلامعى إلمالء شروط اإلختبار النهائىو احلصول 

قسم اللغة العربية و أدهبا جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.   يفلكلية العلوم اإلنسانية  
فتقدم الباحثة كلمة الشكر إىل كل شخص الذي أعطى دعمة و مساعدة للباحثة إلعداد هذا البحث 

 اجلامعى خصوصا إىل: 
 اجلامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. رس، مدير  ا. الدكتور عبد احل1
 . الدكتورة شافية،  عميدة كلية العلوم اإلنسانية. 2
 . الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية و أدهبا. 3
 أتليف هذا البحث اجلامعى.   يف ، مشرفة  املاجستي  ، الدكتورة ليلي فطرايين.  4
 منذ السنة األوىل كاملشرفة.   املاجستي، الذي قد أرشدين ،  . عبد الرمحن5
 انتهاء هذا البحث.   يف قسم اللغة العربية و أدهبا الذين قد اعطوا احلماسة    يف. مجيع أصدقائي 6
 . كل من الذين ال قدرة ىل أن أذكر واحدا فواحدا هنا. 7
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 مستخلص البحث 
أقصوصة الزهامير بقلم غازى   يف   (Defamiliarization)مجاليات التغريب   2020. احظ سبيال رشدا

القصيىب. البحث العلمي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية،   الرمحنعبد  
 جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 : الدكتورة ليلي فطرايين  ة مشرف 
 شوزيت، موتيف، نثر   التغريب، فابوال،:   الكلمات املفتاحية 

هو غرابة يتم تطبيقها يف األعمال األدبية. كان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد حمتوى   غريبالت
. حكي ملستخدما غريبتقنيات الت و ييب صالزهامير بقلم غازي عبد الرمحن الق أقصوصةيف   غريب الت وسائل

 املصح  يف   عيادة الزهامير  يعقوبة الزهامير قصة رجل يدعى يعقوب مصاب مبرض الزهامير. واجه  أقصوص
 برسالة.   احملبوبة  زوجته  يوميته إىل   وأخب 

البحث هو دراسة وصفية نوعية. مصدر البيانت األساسي املستخدم يف هذه هذا  النوع من  
ييب. بينما مصادر البيانت الثانوية يف شكل صالزهامير من أتليف غازي عبد الرمحن الق   أقصوصة الدراسة هو  

. مث عملية التحقق تدوينالبحث. تستخدم عملية مجع البيانت طريقة القراءة والكتب وجمالت متعلقة هبذا  
تقنيات تقليل البيانت اليت  ة الباحث ت ستخدم امن الصحة مع تثليث البيانت. يف عملية حتليل البيانت، 

املشكلةتغريبال  بنظريةتتوافق   لصياغة  وفًقا  جدويل  شكل  إىل  ختفيضها  مت  اليت  البيانت  وعرض   ، ،
 واستخالص النتائج.

عبد   ة الزهامير بقلم غازي  أقصوصيف    غريبالت  ايت وسائلتوضح نتائج هذه الدراسة أن حمتو 
الزهامير وعشر تسلسل زمين أصلي،  1  على   ييب يشمل صالق   الرمحن : عشرة شوزيت(  2( فابوال: مرض 

الذين يعانون من مرض الزهامير. : شرح ملرض الزهامير وحمادثة يعقوب مع  موتيف(  3،  املعاجلةتسلسل زمين  
على مواضيع: مارلني مونرو، القنبلة الذرية    جتالر ا(  1الزهامير هي    أقصوصة املستخدم يف    تغريب لتقنيات ا

الزوج والزوجة   ة : قصقصة اهليكلية( ال2فيتنام، مصطلحات الشباب يف العرب القدماء، وحياة الفنان.  
ترتيب الفصول و  ( االحنراف: الشكل االفتتاحي للقصة،  3مير.  لموضوع الرئيسي، وهو مرض الزهال  هيكاال

الشكل و  جيايب ملرض الزهامير،  اجلانب اال و  وجهة نظر مرض الزهامير كمرض النخبة،  و  ،  رسالةيف شكل ال
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من خالل دراسة وسائل التشويه وتقنيات التشويه احلالية ، ميكن مالحظة أن اخلصائص   اخلتامي للقصة.
 فيال الزهامير تنتج مجالية أدبية جتعلها جاذبية خمتلفة عن الرواايت األخرى. املطبقة يف نو 
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ABSTRACT 

Ihza Sabila Rasyada. 2020 Aesthetic Defamiliarization of Alzheimer’s Novela by  

Ghazi Abdurrahman Al-Qushaibi's. Thesis, Arabic Language 

and Letters Department, Facultay of Humanity, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Dr. Laily Fitriani 

Kata Kunci : Defamiliarization, fabula, sjuzet, motif, prose.  
 

Defamiliarization is an oddity that is applied in literary works. The purpose of 

this study was to determine the content of defamiliarization tools in the Alzheimer's 

novela by Ghazi Abdurrahman Al-Qushaibi along with the defamiliarization 

techniques applied. Alzheimer's novela told the story of a man named Jacob who has 

Alzheimer's disease. Jacob faced quarantine at the Alzheimer's clinic and told his wife 

by letter. 

This type of research is a qualitative descriptive study. The primary data source 

used in this study is Alzheimer's novela by Ghazi Abdurrahman Al-Qushaibi. While 

secondary data sources in the form of books and journals related to this research. The 

process of collecting data uses the read and note method. Then the validation processed 

with data triangulation. In the process of data analysis, researchers use data reduction 

techniques that are in accordance with defamiliarization, presentation of data that has 

been reduced to tabular form in accordance with the formulation of the problem, and 

taking conclusions. 

The results of this study explain that the defamiliarization content of 

Alzheimer's novela by Ghazi Abdurrahman Al-Qushaibi includes 1) fabula: 

Alzheimer's disease and ten original chronologies, 2) sjuzet: Ten chronologies that 

have been processed, 3) motives: an explanation of Alzheimer's disease and Jacob's 

conversation with fellow sufferers of Alzheimer's. The defamiliarization techniques 

used in Alzheimer's novels are 1) insertion of topics: Marilyn Monroe, the Vietnamese 

atomic bomb, the term youth in ancient Arabs, and the life of the artist. 2) framed 

stories: husband and wife stories as a frame of the main topic, namely Alzheimer's 

disease. 3) deviations: the opening form of the story, the arrangement of chapters in 

the form of letters, the view of Alzheimer's disease as an elite disease, the positive side 

of Alzheimer's disease, and the closing form of the story. Through a study of the means 

of defamiliarization and existing defamiliarization techniques, it can be seen that the 

peculiarities applied in Novela Alzheimer produce a literary aesthetic that makes it a 

different attraction from other novels. 
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ABSTRAK 

Ihza Sabila Rasyada. 2020 Estetika Defamiliarisasi Pada Novela Alzheimer karya 

Ghazi Abdurrahman Al-Qushaibi. Skripsi, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Dr. Laily Fitriani 

Kata Kunci : Defamiliarisasi, fabula, sjuzet, motif, prosa.  
 

Defamiliarisasi merupakan suatu keanehan yang diterapkan dalam karya sastra. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan sarana defamiliarisasi 

dalam novela Alzheimer karya Ghazi Abdurrahman Al-Qushaibi beserta teknik 

defamiliarisasi yang diterapkan. Novela Alzheimer ini menceritakan tentang seorang 

laki-laki bernama Yakub yang menderita penyakit alzheimer. Yakub menghadapi 

karantina di klinik Alzheimer dan menceritakannya kepada sang istri melalui surat.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah novela Alzheimer karya Ghazi 

Abdurrahman Al-Qushaibi. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku dan jurnal 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data menggunakan metode 

baca dan catat. Selanjutnya proses validasi dengan triangulasi data. Pada proses analisis 

data peneliti mengguanakan teknik reduksi data yang sesuai dengan defamiliarisasi, 

penyajian data yang telah direduksi menjadi bentuk tabel sesuai dengan rumusan 

masalah, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kandungan defamiliarisasi pada 

novela Alzheimer karya Ghazi Al-Qushaibi mencakup 1) fabula: Penyakit Alzheimer 

dan sepuluh kronologi asli, 2) sjuzet: Sepuluh kronologi yang telah diolah, 3) motif: 

penjelasan tentang penyakit Alzheimer dan percakapan Yakub dengan sesama 

penderita Alzheimer. Teknik defamiliarisasi yang digunakan dalam novela Alzheimer 

adalah 1) penyisipan topik: Marilyn Monroe, bom atom Vietnam, istilah remaja dalam 

bangsa Arab kuno, dan kehidupan artis. 2) cerita berbingkai: kisah suami istri menjadi 

bingkai cerita bagi topik utama, yaitu penyakit alzheimer. 3) penyimpangan: bentuk 

pembuka pada cerita, susunan bab yang berbentuk surat, pandangan pada penyakit 

alzheimer sebagai penyakit elit, sisi positif dari penyakit alzheimer, bentuk penutup 

cerita. Melalui telaah terhadap sarana defamiliarisasi dan teknik defamiliarisasi yang 

ada, dapat diketahui bahwa keanehan-keanehan yang diterapkan dalam Novela 

Alzheimer menghasilkan estetika sastra tersendiri sehingga menjadi daya tarik yang 

berbeda dari novela lainnya.  
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 الباب األول  
 مقدمة  

 
 أ. خلفية البحث   

  األدبية إال من   اللغةحساس  ا يف   مجال  حازم. ال  عمال األدبية  يف اال  التغريب
يف األعمال األدبية تشعر دائما أبهنا غي عادية. ليس    قواعد اللغة.  هافي  التغريب  أتثي

 التغريب   تنوعذلك. كلما زاد    أشبهأو ما    عمال العلمية، أو املقال،الا، أو  مثل لغة األخبار
إلغاء مفهوم األمتتة.    هو   يف الواقع  التغريب  األديب. مفهوم  اللغة  بديعيف العمل األديب، زاد  

ؤخر  ي  ، و وشاش التغريب حياول أن يمفهومة بشكل واضح، فإن    اجلملةعندما تكون  
 األدىب   العمل   قارئ. لذلك جيب على  (85، ص.  2007للقارئ )راتنا،    عملية الفهم

راد القارئ  أ  .احلرب يقص عن    . على سبيل املثال، يف قصة  ه لفهم  أكب  إيالء االهتمام
 هوية   عن   أخب  كأن املؤلف  ،يفوز يف احلرب. ولكن يف منتصف احلرب س  أن يعرف مبن

يتم  زمن    شخصية يف  أحد   الظاهرة  ا   التغريباملاضي. يف هذه  إلغاء  بكة  حلعن طريق 
 الرواية.

اللغة،   هكذا    غريب. و  ىيعين شيء غي مألوف أو غي عادي أ  التغريبيف 
، هناك شذوذ من خمتلف العملية األدبية  يف  بةاالغر . فهو جيعل  األدب أيضا  يفالتغريب  

أن   ميكن  ال  الغرابة  كون تاجلوانب.  حيث  حبكة    و  اللغوية،  األشكال  و  بضائع،من 
يف   التغريب،عن  ألول مرةاخرتع فيكتور شكلوفسكي ذلك.   غي  و  األمكنة و  احلكاية، 

 يست منعتقد أن اجلماليات األدبية لاروسي، الذي  ال  ونينشكالهو ال  .  1917عام  
احملتوايت   بل  ،حمتوايهتا ترتيب  معجباعلى كيفية  الرتتيب  تكون  حىت  تنقل  ،   التغريب . 

، 2008)اندراسورا،  (  sujzet) إىل أدب مجيل  فابوال،  أو الرأي، أو  ،عملية نقل املصطلح
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من    على اهلوية  التغريب، استخدم كثي من تقنيات  Harry Potter. يف قصة  (48ص.  
املعروضة يف القصة.   بضائع، واألحوالواملكان، وال  ،حبكة الروايةجوانب خمتلفة، مثل  

( شكلوفسكي  فيكتور  لنظرية  وفًقا  التقنيات  ميكن  Viktor Shklovskyبعض  اليت   )
ال هي  استخدامها  و  قصة،  وارابك  والتأخي،  التكرار،  الزمين،   قلب  ظهار  املراتب 

 لفلسفية، والتوسع الوفي للقصة. والقصص الفرعية، واالحنرافات ا
ييب صالرمحن الق  غازي عبد  بقلممير"  هابعنوان "الز   أقصوصة  ةالباحث  تستخدما

  جهة جذابةهلا    قصوصةألن هذه األ  وضوع هذا امل  ة الباحث  تتخدماس.  موضوع البحثك
الرواايت العادية    تعرض  كما   قصوصةهذه األ   تعرض العرض. ال   كيفية وهي يف    ة،خاص

،  وهو يكتب  الزهامير  ىمكتوب من مرض  كأهنا  ،ه يف شكل رسائلاعراضتم  ت  ل. باحلكاية
 لكن  ،الرومنطيقيةمن عنوان    هذا العمل األدىب  .ابللغة الرائعة  بةو بلزوجته احمل  سالةر هذه ال

احملتوايت فيها يوجه إىل تفهيم القارئ عن مرض الزهامير الذى عاىن الرجل ككاتب رسالة  
مرض الزهامير، و أن    يففهم عن األشياء  ل  القارئ  غازى القارئ على  أجباحلب. حىت  

األقصوصة يدعى ابلبطل، أما املقصود من   يفيشعر القارئ ما شعر املرضى. و املرضى  
 البطل على مرضه. ألن مرض الزهامير يقال أفظع من املوت.    املؤلف هو أن املرضى هو

أثناء األبواب املعروضة الذى حيكى عن شعور املرضى، أبرز املؤلف املواد     يف
الفريد، عن جانب  و  ذلك.  غي  و  والسياسية،  املراهقني،  الكليمات    تنمية   يفكانت 

املقدمة، ال توجد مقدمة من مؤلف أصلي )غازي عبد الرمحن القصييب(، لكن املقدمة 
مرضه. حبيث يتم دعوة    ايت حتتوي على األحداث األولية ملرضى الزهامير على دراية آب

 األقصوصة  ههذ  توايت أبن حم  الباحثة  ت عتقدو االقارئ حًقا لفهم قلب مرضى الزهامير.  
أن تبحث  هذه األقصوصة    ال ريب للباحثة  فلهاذه  .لتغريباتستخدم  كثية من تقنيات  

 (.  Viktor Shklovskyفيكتور شكلوفسكي )من جهة تغريبها بنظرية 
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 ب. أسئلة البحث

خطر   السابق،  البحث  خلفية  إىل  أسئلة    يفاعتمادا  من  ثالثة  الباحثة  ذهن 
 البحث، و تلك:

أقصوصة الزهامير بقلم  يف  (sarana defamiliarisasi)حمتوايت وسيلة التغريب ما - 1
 ؟ القصيىب الرمحنغازى عبد 

 ؟القصيىب  الرمحنأقصوصة الزهامير بقلم غازى عبد    يفتقنيات التغريب  املستخدم  ما    -  2
 

 ج. أهداف البحث 
 نظرا إىل أسئلة البحث، ابن األهداف من هذا البحث، و هو:    

 الرمحنأقصوصة الزهامير بقلم غازى عبد  يفحمتوايت وسيلة التغريب لوصف   - 1 
 القصيىب  

املستخدم  ملعرفة    -  2 التغريب   عبد    يفتقنيات  غازى  بقلم  الزهامير   الرمحنأقصوصة 
 القصيىب 

 
 د.  حدود البحث 

هذه الدراسة جذابة، و للباحثة أن تبحث من أي جهة    يفكان كائن البحث  
هدفا لرتكيز، وتكميل، و تعميق البحث، تريد، األدبية، أو اللغوية، أو غي ذلك. بل  

أقصوصة الزهامير بقلم غازى عبداحلمان القصيىب عن التغريب   يفحددت الباحثة حبثها  
 ون البحث ممتازا برتكيزه. (، أمال أن تكViktor Shklovskyفيكتور شكلوفسكي )بنظرية 
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 ه.  حتديد املصطلحات 

 هذه الدراسة، منها:  يفو التاىل أوضحت الباحثة املصطلحات الىت تستخدم  

 هى من  الغرابة  و  أو غريبة.   أجنبية سياق خصائص أدبية    (:(defamiliarisasiالتغريب    -1
  القصة   طالقصة ومن  حبكة و   ةللقصة اليت تتكون من القص   وسيلةاملؤلف ل  ترمجةنتيجة  

 .(47، ص.  2006)اندراسورا، 

عند الشكلي، رأي القصة هي إال مادة خام الىت ال شيء إال :  (fabula)رأي القصة    -2
، و أن يكون  (48، ص.  2006)اندراسورا،  قصة املؤكدة  مبعاجلة املؤلف إىل شكل ال

 .(86، ص. 2007)راتنا،   األحداث مرتبة زمنيارأي القصة 

القصة    -3 القصة عند الشك:  (sujzet)حبكة  آلة لوضع رأي  لفسكأما حبكة  ي هي 
 يفالقصة املرتبة إىل شكل القصة املرجوة. حىت تكون القصة هلا قطع من األحداث 

 . (48، ص. 2006كل حبكتها )اندراسورا، 

. و لفهم أصغر وحدة يف األحداث   و منط القصة هى:  (motif cerita)منط القصة    -4
،  2006كتابته )اندراسورا،    يفمنط القصة البد للقارئ فهم خصائص لغة املؤلف  

 (.  48-49ص. 

 

 و. فوائد البحث 
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يف أقصوصة الزهامير (  Defamiliarisasi) مجاليات التغريبهذا البحث بعنوان "
له  (" Viktor Shklovsky)بقلم غازي عبدالرمحن القصييب ابلنظر فيكتور شكلوفسكي 

 الفوائد النظرية و التطبيقية: 
 أما الفوائد النظرية هي:   

 توسيع البحوث اللغوى، خصوصا عن التغريب  يفللمسامهة  – 1
أقصوصة الزهامير  يفتكون إحدى املراجع لتعميق البحوث عن التغريب املوجود   – 2

 القصيىب  الرمحنبقلم غازى عبد 
 و الفوائد التطبيقية هي:  

 لزايدة املعرفة عن التغريب للقارئ العام  – 1
 لتطوير التحليل األدبية، خصوصا عن التغريب – 2
 يف مادة التغريب يف أقصوصية الوماهي  ملعرفة تطبيق نظرية فيكتور شكلوفسكي – 3
 

  الدراسات السابقة ز.
وقع النشر  معملت بعض من الباحثون األدىب البحث عن التغريب. اعتمادا إىل 

العلمى وجدت الباحثة البحوث عن التغريب. ها هو ذا ستذكر الباحثة واحدا  
 فواحدا: 

 Jumat Yang Sebening“مقتطفات القصة    يف. التغريب اللغوية  2008أنياوتى.    –  1

Gelas Anggur”  ،النوعى.     فيبقلم هاستا اندراين. أخذت أنياوتى منهج البحث الوص
كتشاف حمتوى إلغاء التعريف يف القصة القصية  ال  لدى هذا البحث اهلدف و هو  

أوضحت و يوم اجلمعة ، وهو واضح متاًما مثل كأس النبيذ الذي أعده هاستا إندراين.  
أنياوت حبث  بعنوان    ىنتائج  اجلمعة  يوم  القصية  القصة  يف  القصص  بعض  تعريف 
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هس  قبل  من  النبيذ"  ،  "تصنيف كؤوس  واملفارقة   ، الكناية  صورة  يف  إندراين  تا 
 . (51، ص. 2008)أنياوتى،  والتشخيص ، والتشبيه ، واإلفراط يف االستعارة

 Orang-Orang“مقتطفات قصة قصية    يف. التغريب  2017كمال الدين حييا.    –  2

Bloomington”،  دارما بودى  استخدم   .بقلم  الوص  يفمنهج  هو  البحث   فيهذا 
  مقتطفات قصة قصيةيف  هتدف هذه الدراسة معرفة آلة التغريب املستخدمة   النوعى.  
يحىي هي تقنية  لبحث  النتيجة  . و بقلم بودي دارما  "أشخاص بلومنجتون"  مبوضوع

العدوان،   التكرار،  القصية:  قصصه  يف  دارما  بودي  استخدمها  اليت  اهلوية  تعريف 
الرتكيز. يف حني أن شكل   املساواة يف  املوجود يف خمتارات تالشي، وعدم  التعرية 

بودي دارما هو تكرار هذا الرقم ، وتقدمي شخصيات تعيش   بقلمالقصة القصية  
مبفردها ، وشخصيات تعاين من مرض حىت ال تتمكن من التواصل اجتماعًيا بشكل 

 . )  XIV ، ص. 2017حييا، ( صحيح ، ومقارنة التناغم العائلي
  :The Bartimaeus“ثالثية رواية    يف التغريب    . تصوير2018يوسف ولدان ريوانتو.    –  3

The Golem’s Eye”  هذا   يف. كان منهج البحث املستخدم  جوناثن سرتود ، بقلم
يف   التغريب تطبيق  البحث يعىن منهج حبث وصفي نوعي هذا البحث هدفا ملعرفة

نتائج    جوناثن سرتود.  أقصوصة اجلوانب احملددة للرواايت   البحث على أنتظهر 
اليت حتدث يف الرواايت ال حتدث يف العامل احلقيقي، من الشخصيات إىل القصص 

 . X)، ص. 2018)ريوانتو،  إىل املؤامرة
 

أقصوصة الزهامير. ملعرفة   يفبناء على البيانت املذكورة، مل توجد البحث عن التغريب  
بني الدراسات السابقة   التشابه واالختالف  أوجهمقام البحث من هذا البحث ستشرح الباحثة  

،  ة أوجه التشابه يف نوع البحث املستخدم  ةالباحث  ت ، وجدأنياوتىيف  و هذه الدراسة مما يلى:    
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الوصفية. النوعية  النظرية  كا  أماأي  املوضوعات  على  تركز  املوجودة كانت  االختالفات  ن 
حبث. ركزت   اللغوي  أنياوتى  املستخدمة كسكني  التعريف  الباحثة احلعلى  تركز  على   ةاليو 

 أنياوتىاملستخدم، تستخدم    جانب الكائن  توجد اخلتالف أيضا من.  التغريبوسائل وتقنيات  
 .البحث يف الرواايت  أما الباحثة احلالية تستخدمالرواايت ، 

توجد   حيىي    التشابه مث  حبث  جهة يف  ،  من  املستخدم  البحث  النوعي يعىن  نوع 
على كائن على    التغريبهو اكتشاف تقنية  و    أحد األهداف    يف.فيه الشابه أيضا  يالوصف

املستخدم، لكن اهلدف الثاين يف حبث حيىي غي موجود يف البحث احلايل، أال وهو   البحث
 . املستخدم  كائن البحثاختالف آخر يف    و توجد.  كائن البحث  يفالتغريب  معرفة شكل  

 .ألقصوصةال  ةاحلالي ةستخدم الباحثت ، بينما   البحث ائنكلستخدم حيىي القصة القصية ي

الثالثة،   الدراسة  التشابة مت  .لريوانتو يف  املستخدم كذلك.    كنت  البحث  نوع  و  يف 
، بينما  لكائن البحثالرواايت    ريوانتو املستخدم. استخدم    البحث  يف كائن  اإلختالف متكن

  أسئلة البحث لريوانتو ذلك، فإن    غيمن  .  البحث  كائن ل  ألقصوصةاآلن ال  ة ستخدم الباحثت
  اىل احل  ةقوم الباحثت. بينما  كائن البحث  يفالعاملي    التغريبودراسة    قصةهي حتليل عناصر ال

البحثأب حمتو   سئلة  حتليل  التغريب  و  غريبالت  وسيلة  ايت يف  يف    تقنيات  كائن املستخدمة 
 .البحث
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 منهج البحث ح . 
استخدمت الباحثة عدد من مناهج هلذا البحث. من املناهج املستخدم هو   

صحة   تصديق  و  البيانت،  مجع  طريقة  و  البيانت،  مصادر  و  البحث،  منهج  نوع 
 البيانت، و طريقة حتليل البيانت. فها هو ذا البيان لكل املناهج:  

 نوع البحث -1
هو   البحث  هذا  من  ابلوصفالنوع  يقال  النوعي.  وصفت وصفي  ألن  ي 

هذه األقصوصة مبوضوع "الزهامير".و وقفا   يفالتغريب  هاذا البحث عن   الباحثة 
هو يؤخذ من بشكل   فيلبحث الوصلقول سوندى و بصروى أن مصادر البيانت  

الكلمات، أو الصورة. و من غي شكل النمرة. و يكون تلك األشكال من مصادر  
البيانت من  التاىل. و جاز أخذ  البحث  للدخول إىل خطواط  البيانت مفتاحا 

من أو املالحظات امليدانية، أو غي ذلك  النص املقابلة، أو الصورة، أو الفيديو،  
 (.  28، ص. 2008دى، كائن البحث )بسراوى و سوان

و يقال ابلبحث النوعي لقصده على نيل التصور عن البحث و نفعه كي  
( وكان البحث النوعي دائما  54، ص.  2016)مسفة،    يكون تفهيما للمجتمع 

التصور املشكل   (.10، ص.  2019سيواجه التنمية من الزمان إىل الزمان )روكن،  
ملأخوذة حىت تنفع القارئ بفهمه على أن يكون مرتبط بني كائن البحث و النظرية ا

ألن قاال أنغيتو و ستياوان أن البحث النوعي هو البحث الذى يعتمد   البحث.
النظرية املستخدمة )أنغيتو و   يفعلى خلفية الباحث و ارطباطه ابلقواعد املعينة  

(. فأكدت الباحثة أن حمتوايت كائن البحث مطابقا 7، ص.  2008ستياوان،  
 هذه الدراسة.   يفالذي استخدمتها بنظرية البحث 
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 مصادر البياانت -2

أخرى   مصادر  على  الباحثة  احتاجت  الصورة،  أو  الكلمات  خبالف 
 للبيانت. فقسمت الباحثة مصادر البيانت إىل قسمني، و مها مما يلى:  

 أ( مصادر البيانت الرئيسية 

مصدر البيانت الرئيسية فحسبه هو املصدر أألوىل الىت أخذت،    تعريف
، ص. 2012واجتمعت الباحثة نفسه ألجل احتياج البحث العلمى )سسوانتو،  

اختذت من نقاط عن التغريب هذا البحث    يفو مصدر  البيانت الرئيسئة  (.  56
الباحثة القصيىب، فاهتمت    الرمحن أقصوصة مبوضوع "الزهامير" بقلم غازى عبد  يف

 . إىل مراعاهتا ابلنطرية املستخدمةعلى تلك النقاط حىت استطاعت 

 ب( مصادر البيانت الثنوية

أما القسم الثاىن هو مصادر البيانت الثنوية، تعىن مصادر البيانت الىت  
متمما ملصادر البيانت الرئيسية )أنوار،   اختذت الباحثة من شىت املصادر لتكون  

هاذا البحث ينال من الكتب،   يفصادر البيانت الثنوية و م (.23، ص. 2004
و املقال، و األعمال العلمية، و ما أشبه ذلك املرتبطة بنظرية عن التغريب عند 

منهاشكلوفسكى بقلم ،  النثر  نظرية  و  جوهن،  و  ابن  بقلم  الروسية  الشكلية   :
لباحثة عاجلت ا. مث  شكلوفسكى، و الفن كالتقنية بقلم شكلوفسكى، و غي ذالك 

 كلها حىت تكون فهما اتما و يساعد الفهم للتخاذ املصادر الرئيسية.  
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 طريقة مجع البياانت  -3

طلب املعلومات حىت قدر الباحث اهلدف من عملية مجع البيانت هو ل
بعد أن عرفت الباحثة   (.206،ص.  2013على اجابة أسئلة البحث )كرسويل،  

أى مصادر الذى سيكون مراجعا ألخذ البيانت، عينت الباحثة عن كيفية طريقة 
 أخذ البيانت. فالتاىل بينت الباحثة تلك اخلطوات واحدا فواحدا:  

 أ ( طريقة القراءة  

استخدموا الباحثون طريقة قراءة كائن البحث ألجل نيل البيانت اجليد من 
(. و ها هي  31، ص.  2017دم )فطرة و لطفية،  كائن البحث املستخ

 ذى اخلطوات الىت عملت الباحثة:  

  دقيقا و مرارا،   الكتب املختلفات   يف(  قرأت الباحثة املواد عن التغريب  1
 حىت تكون الباحثة  فامهة ابلنظرية وال تشعر ابلسعوبة حني البحث

( بعد أن فهمت الباحثة فهما جيدا ابملواد، فاستمر إىل قراءة كائن البحث 2
القصيىب حىت عرفت الباحثة    الرمحنأى أقصوصة الزهامير بقلم غزى عبد  

 ابلنقط املرتبطة ابلتغريب 

كلها لتدقق الفهم جيدا عربية كان    و األخي، قرأت الباحثة مرة أخرى(   3
 أو اندونيسية كان  
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 ب (  طريقة تدوين النقاط 

هو الطريقة الىت تؤديها الباحثة ابلكتابة على النقاط املهمة استخداما لكائن  
القادمة )حمسون،    يفالبحث   (. سهلت هذه 94، ص.  2007اخلطوة 

اخلطوة الباحثة للوصول إىل اخلطوة بعدها. و تدوين النقاط عملت هباذا 
 السبيل: 

 ( كتابة كل البيانت من أقصوصة الزهامير املرتبطة ابلتغريب 1

 ( مطالعة البيانت املكتوبة 2

 حملتاجة( رمى البيانت غي حمتاجة و كتابة البيانت ا 3

 

 تصديق صحة البحث طريقة – 4

جودة   أو  تصديق  على  اليقني  إلبراز  هو  البحث  صحة  تصديق  قصد 
)منزلىت،   للبحث  ص.  2017احلقيقة  البحث  (.94،  لتصديق صحة هذا  و 

 عملت الباحثة هذه األشياء:  

 أ ( ترقية احلماسة 
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ل الباحثة  ارتقت الباحثة محاستها لرتقية االهتمام مستمرا. هبذه الطريقة أم
)منزلىت،   اجليد  التنظيم  و  البيانت  تنال دقة  ص.  2017أن  (. و  93، 

 اخلطواط مما يلى:

 ( تفتيش تدوين البيانت املكتوبة، أ هي مطابقا ابلنظرية أم مل 1

 ( تكرير املطالعة عن التغريب مرة أخرى  2

 ( مناقشة ب 

هذه اخلطوة هي املناقشة مع األشخاص الذين   يفاملناقشة املقصودة   
أو   الطوالب  مرحلة كانت،  أي  من  جاز  واألشخاص  املادة،  عن  فهموا 

وسط عملية البحث هو ملعرفة أخطاء الفهم   يفاحملاضر. غرض املناقشة  
انتاج   صالحة   لتدقيق  و  الباحثة  )بنجني، من  مبدئي  انج  أو  األخر 

كون الباحثة أفهم من قبل.  (. من املناقشة سوف ت258، ص.  2007
طبقة الفهم بني األشخص متفرقا، و املناقشة تكمله. سعت الباحثة  ألن  

 هذه األشياء للمناقشة:  

 ( نقشت الباحثة فهمها إىل زمالئها الفاهم عن التغريب 1

لتصديق صالحة    ة( نقشت الباحثة انتاج املناقشة بزمالئها إىل احملاضر   2
 الفهم

 بياانتطريقة حتليل ال – 5
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البيانت الصاحل والصادق، استمرت الباحثة إىل طبخ البيانت    مناولةبعد  
برأي  التغريب  عن  املقال  أو  الكتب  من  ابلبيانت  الزهامير  أقصوصة  من 
شكلوفسكي. و اختذت الباحثة طريقة حتليل البيانت مليلس و هوبيمان الىت هلا  

 ثالثة من اخلطوات كما يلى:  

 أ ( حد البيانت 

البيانت هو عملية اإلختيار ابلبيانت، واإلهتمام، و   من رأي سامل، حد 
لتحديد    (.23 ، ص.2001اإلختشام، مث استعداد إىل تغي البيانت )سامل،  

 ت، عملت الباحثة هذه النقلة:  البيان

 ( مطالعة أقصوصة الزهامير للمرة العاددات  1

 حصها( تفريق البيانت املأخوذة، و تف 2

 حتليل البحث  يف( رمي البيانت غي مستخدمة  3

 ب ( عرض البيانت 

عرض البيانت هو مجعية البيانت و ترتيبها وصفية و منتظما حىت يسهل  
(. ففعلت الباحثة لتوصيف و  23، ص.  2001،  الباحثة ألخذه )سامل

 تنظيم البيانت هبذه السبل: 

 ( تصفيف البيانت من أقصوصة الزهامير حسب نوعها 1

 ( تنظيم البيانت من أقصوصة الزهامير مجيال، وعرضه  2
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 ج ( التحقق

بعد عرض البيانت إىل شكل منظم، التحقت الباحثة إىل عملية التحقق.   
هذه العملية. ألن التحقق هو اإلجابة     يفة مهال و دقيقا  أن تكون الباحث

الصاحلة من أسئلة البحث كما سبقت ذكرها، ولكن ميكن فالتحقق التغيي  
(.  23، ص.  2001على انتاجها ألن هذا البحث من حبث نوعي )سامل،  

 و اخلطواط األخي هو:  

 قراءة فرضية البحث من عرض البيانت التغريب من أقصوصة الزهامير (    1

 ( حتقيق صالحية بيانت التغريب من أقصوصة الزهامير  2

 ( أخذ التحقق من حبث بيانت التغريب مع التأكد 3
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 الباب الثاىن 
 اإلطار النظري 

 
 أ. حقيقة األدب 

السماع. بل كان من أمر صعب أن   يفالقراءة وال    يفكان األدب شيء مألوف  
قبل البيان إىل معرفة األدب ستهيئ  بتمام بيان تعريف واحد.    األدابء و نقد األدب يبني

تتغي معناها من عصر إىل عصر آخر   .الباحثة عن ترقية كلمة األدب من عصر إىل آخر
(. إضافة  1، ص.  1994بسبب األحداث الدينية، و السياسية، و الالجتماعية )الشايب،  

اللغة العربية    يفعن كلمة األدب، قد أستخدم كلمة األدب منذ عصر اجلاهلية، إذن األدب  
عادة تؤخذ  لغة أخرى    يفهى لغة أصلية ال الدخيلة من لغة أخرى. أما اصطالح األدب  

 يف عصر اجلاهلى كما جتر كلمة األدب    يفمن لغة غيها. ولكن  مل جتر  كلمة األدب  
أحد الشعر اجلاهلى أن كلمة األدب  يف عصر احلديث. لكلمة األدب اتريخ طويل. يقال 

شعر آخر أن األدب مبعىن األخالقى. ملا جاء اإلسالم،   يفمبعىن الداعى إىل الطعام، ويقال  
عصر اجلاهلى، و تعىن األدب بعد اإلسالم ابلتعليم و    يفة األدب كما جتر  ال جتر كلم

عصر األموى مبعىن األستاذ املمتاز الذى يقوم   يفالتهذيب اخللقى. و توسع كلمة األدب  
بتعليم أبناء العلماء و األمراء. و هم يسمون ب"املؤدبني". من غي  عملية التعليم ألبناء  

يدرسون الشعر ألبنائهم. من هذه يقال األدب مبعىن املعرفة و الثقافة  العلماء و األمراء، هم  
الفكر    يفأوائل عصر احلديث إىل معىن  فن اإلابنة ما    يفاألدبية. فاستمرت هذا االتساع  

- 4، ص.2017و الشعور، و التعبي اجلميل مبكنون احلس )قسم األدب جامعة أم القرى،  
5    .) 
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األدب عند عز الدين ن تعريف األدب ببيان خمتلف.  بني األدابء و نقد األدب ع
كتابه "األدب و فنونه: دراسة و نقد" أن األدب هو فن الكلمة، قراءة كان أو مسموعة   يف

كان. وحدته عز الدين بني نظرية األدب اإلننجلزى و الفرنسى الذان قاال أبن األدب هو 
األدب املكتوب و املطبوع. و بني نظرية األدب األملانية و الروسية الذان نظرا أبن األدب 

اللف إىل  )امساعيل،  يشمل  ص.  2013ظة كذالك.  االصطالحى  9-10،  املعىن  أما   .)
لكلمة "األدب" معنيان، العام و اخلاص. معىن العام هو كل ما ينتج العقل من املعرفة، و  

نفس  يفاملراتب اللغوية، أو غي ذالك. سواء كان له أثر للشعور أم مل يكن له أثر الشعور 
الشعر أو النثر. و له أثر الشعور    يفيعىن كالم جيد    القارئ أو السامع. مث املعىن اخلاص 

نفسهما لذة فنية كما حيدث لذة نغم املوسيقى و كلماته    يفللقارئ أو السامع، و حيدث  
(. واألدب عند األوربيون و العرب هلما  3، ص.2017)قسم األدب جامعة أم القرى،  

تشكل من صياغة  اللغوية   فرق رقيق. قال األوربيون، األدب هو كل ما له أثر عاطفي و
اجلميلة. أما عند العرب، إن األدب هو كل صياغة مجيلة تثي القلوب و تؤخذ من أي 

 (.  4، ص. 2002اطراف النظور، أوالسماع، أو الشعور)مندور، 
ابألدب   يهملونكثي من الناس  من منو اتريخ األدب الطويل من زمن إىل زمن مل يزل  

غي مؤكد  مهنة   ون ير   مألهنمهال  أييت هذا اإل. دب على احلياةوال يفهمون ما هو أتثي األ 
للتسلية ال فائدة فيه. و على هذه    لطالب الألدب و يرون األدب كقصة  يف املستقبل

. هذا  من املؤلف من أعمال اخليال إالاألدب عن بيان قال أبن  رفض سوغياريت  الفكرة،
ن األدب يف الواقع له عديد  و قال أب.  الناسهمل بكثي من  هو ما جيعل األدب ي  بيان ال

خيالية  بعناصر  ملفوفة  والعلم  احلياة  معاين  ،  من  غي    . (  13ص.     2018)سوغيارتى 
ذالك، مطالعة األدب هلا هدف و هو للعناية إىل معرفة حال الشعب من الشعوب الذين 

القدمية. واحلجة، كما    يفعاشوا   ملعرفة حالة احلضارة  أو  كثي من   يف وقع  أحد احلضارة 
الكتب. أكثر من حمتوايت الكتاب متأثر بشخصية الكاتب و البيئة الذى يعيش فيه )غزاىل 
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أبن دراسة األدب وقراءته له فوائد عديدة،   كتابه  يفأما عند سيمى  (.  4، ص.  1983،  
،  نسانيةاإلتنمية الشعور    وزايدة املعرفة االجتماعية والثقافية،    و  املهارات اللغوية،  ترقيةوهي  

  يف لألدب دور مهم أيضا   (.194، ص.  1993)سيمى،    والشخصية  لعريكةو تكوين ا
تنمية الطفل، يعىن توسع خباهتم بنمذاج الكتابة املختلفة، تزويد خيال التالميذ أبساليب،  

التالميذ   الكتابة، تنمى املعرفة،   يفو سور، و أفكار، حتبيب القراءة  األدب و املبل إىل 
، ص.  2006املفاهيم، و القدرة على التعبي، تنمى خمزوهنم من اللغة )حسني، واخلبة، و 

اآلراء عن فوائد األدب ملن تعلم عن األدب و إما ملن قرأ األعمال نسبة إىل بعض  (.  51
إجيايب لألدب. ولو كان ال ميكن إدراك التأثي اإلجيايب  تمع بدور األدبية فقط، فأال يهمل اجمل

 لألدب مباشرا، ولكن ميكن أن يشعر به متلقى التأثي اإلجياىب. 
 
   تقسيم األدب  -1

أسسا إىل نشأته لألدب نوعان، األول األدب النفسي والثاىن األدب الكسيب.       
توب ابعتبار ما أرادهم اجملتمع،  كارننتا أن األدب النفسى هو األدب املك  يفعند برديو  

حىت تكون هذا العمل األدىب فرصة لنيل النقود. أما األدب الكسيب هو األدب القريب 
(. مث عند الوطواط واجلرجاىن أبن األدب 47، ص.  2018بقواعد الفن )كارننتا،  

الة الربح منه وهو ليس من حماسن األفعال الدالنفسى هو العمل األدىب يكتبه ملن يريد  
على كرم الطباع. و األدب الكيسىب هو العمل األدىب الذى كتبه اآلدب من حماسن 

، 1887األقوال اآلخذة من أعنة القلوب العميق )مجع األب لويس شيخو اليسوعي،  
رأيني، يرى فرق بعيد بني األدب النفسي و األدب الكسيب. قام (. فمن كال  4ص.  

حيث أن األدب الكسيب ال يهتم  ألولوية،  األدب النفسي على فرصة لنيل النقود اب
 على الشعور و الفن ابألولوية.   األدب الكسيب إىل ذالك و يقوم
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املذكورة    كانقد    الناسالقيم ال    يفأنواع األدب  الكثي من  إال من  يعرفها   ،
و  و النوع التاىل أيتى من جهة الشكل، و عدد الكلمة،  .  جمال األدب   يفالعاملني  

و املسرحية. هذه األنواع    الكثافة، و وقت ظهوره. ها هو ذا األنواع: الشعر، و النثر،
(. من كل واحد من األنواع  8، ص.  2019من أكثر شيوعا ابلناس )مشس الدين،  

 خصائص متفرقة. و  بيان اخلصائص لكل منه كما يلى:  له 
 عرأ ( الش 

قد انقسم الشعر إىل اثنني: القدمي و احلديث. يرتبط الشعر القدمي ابلسجع، 
بعض األحيان    يفو عدد السطر و البيت. و احلديث ال يرتبط أبي شيء أو يقال  

 ابلشعر احلر. كان الشعر من أحد أشكال العمل األدىب أبكثر إاثرة لإلهتمام  
ة كان بل دائما مل يزل له  ولكنه مسهب. كثي من يكتب عن الشعر من أي جه

عملية     فريد للبحث. فيه من يرى من جهة شكله، و فيه من يرى من جهة
مشس الدين إن األدب هو   يفنشأته، و مثرة فكرته، و فن شعوره. عند يوسف  

من جنسية األدب الذى له عناصر. و من عناصر الشعر هو الوزن، و القافية،  
 (.15، ص.  2019يت )مشس الدين،  و ضغط القافية، و عدد السطر، و الب

سراستنا، الشعر هو حتدث اللغة ابهتمام اجلوانب الصوتية و    يف أما عند سيوتى  
تعب عن اخلبة اخليالية، و العاطفية، و الفكرية مستندا إىل حياة املؤلف الفردية  
و االجتماعية و تتم التعبي بتقنية معينة حىت تثي خبة خاصة ملستمع أو قارئ  

(.  ليس الشعر عمل األدىب بشكل القصة 19، ص.  2018عر )سراستنا،  الش 
ضمنيا، إذا إن أراد القارئ أو املستمع على فهم الشعر البد يعرض حمتوايته  و هو  

أن خياجل الشعور و الفكر. من هذا الواقع فاختلف تفسي القارئون و املستمعون  
 نفسية.  على شعر واحد، اعتمادا الختالف اخلبة و القدرة ال
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نشأ الشعر تقنيات يعبها األدابء    يفجبانب النظر إىل قدرة املؤلف و خبته،  
و نقائد األدب. لكتابة الشعر ال قاعد حيدد عدد السرت فيه، و لكن الشعر أبربعة  
سطور من شيئ مألوف. و الشعر أبربعة سطور يقال ابلشعر الرابعي )دامونو،  

ق يف اختيار  حللشاعر  ،  ية نشأة الشعرعمل   يف(. كما قال انتسا  9، ص.  2016
القليل أو الكثييشكلها إىل شعر مجيلواستخدام عدد من الكلمات ل ،  . رمبا 

 (.6، ص.  2015بعضهم حيبون بعدد قليل و بعضهم حيبون بعدد كثي )انتسا،  
بينوربو أن الشعر من جوكو  لبدء كتابة  اقرتاح الذع  الشعر أكثر    يف  جاء  كتابة 

كتابة جيدة    شاعر املبتدئ  تعلميحاجة إليه هو اإلبداع. ولكن قبل ذلك جيب أن  
واملنطق  ابهتمام القواعد  إىل  االنتباه  )بينوربو،    خالل  ص.  2019اللغوية   ،

اإلهتمام    يفأما    .(137 يكون  أن  الشعر  من    يفقراءة  ألن كثي  أكثر،  النغم 
غم القراءة. من النغم، اعطى املستمع نتيجة على املستمعون يركز اهتمامه إىل ن

مثل    (. 90، ص.  2018الشعر أهو يالمس شعوره أو مل يكن يالمس )دامونو،  
تشارلنت عملية نشأة الشعر كمثل كتابة أحالم سرمدية خالدة وهو نفثات تزفر  

الشعر سحر يفنت القلب، والسحر صادر عن األلفاظ   يفهبا القلوب و عنده  
املقصود ب"اللفظ" هو صوت أو جمموعة أصوات واضع الناس على وحده. أما 

،  2017أن تكون جزءا من احلديث، لتنقل بينهم فكرة من األفكار )تشارلنت،  
الشعر فكرة املؤلف بشكل مبهم يفسره السامع أو القارئ بتفسي    في(. ف11ص.  

 متفرق.   
يف عبد السالم    دانجناايله فوائد عديدة. قال    متاعهإنشاء الشعر أو است

االجتماعية السيطرة  وهي  جوانب،  أربعة  تشمل  رئيسية  وظيفة  له  الشعر    ، أن 
،    رتبيةوال  سلية،والت .  2018)سالم  ص  جوانب  131،  ثالثة  خالل  من   .)

، ميكن تتبع العديد من الوظائف األدبية    دانجنااي رئيسية للوظيفة األدبية وفًقا لـ
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ال اجلوانب  هذه  من  املستمدة  ابلوسائل  األخرى  املتعلقة  اجلوانب  أواًل:  ثالثة. 
العريب.   األدب  اتريخ  يف  الشعر  وظيفة  على  للسيطرة  السياسية  أو  االجتماعية 

د األمة العربية الشعر يف بعض الفرتات كأداة سياسية ألن شعر له  ئاستخدم قا
متنوع. بدًءا من جذب قلوب الناس إىل توصيل الرسائل إىل أطراف أخرى    فوائد

، فإن بعض فوائد  وارمسان(. اثنًيا ، وفًقا لـ 54، ص.  2015،  وآخرون،  بستام)
اللغوية، وزايدة  املهارات  التعليمية هي املساعدة يف  العملية  الشعر يف مساعدة 

والذوق، اإلبداع،  وتطوير  الثقافية،  )ودعم    املعرفة  الشخصية  ،  وارمسانتكوين 
(. وهناك فائدة أخرى للشعر من اجلانب الرتبوي تظهر أيضاً  20، ص    2017

  عدد ب  شرحهعن القرآن، عزز    ىيف فرتة ما قبل اإلسالم، عندما شرح ابن اليزيد
قال: "إذا نشأت مشكلة فيما   ،الشعر العريب يف عصره. رواه ابن عباس  ببيت

احبث عن الكلمات أو املعاين املقابلة هلا يف الشعر يتعلق ابلكلمات يف القرآن، ف
(. اثلثاً، وظيفة  206ص.  ،  2005" )مقدسي،  ’مذكرة العرب’  اجلاهلي، ألهنا  

األخرى.  للتسليةالشعر   للوظائف  األبرز  الوظيفة  يعرض هي  الشعر  أكثر    من 
واأللعاب البهلوانية. يعتب الشعر   ،والسحر  ،مثل املوسيقى  آخر  شكل عروضب

تسلية  إىل    ممتعة.تطور الشعر  الروح الشعور وية متعة ألنه حيتوي على لعبة  كتسل 
، 2018،  سراستنابشكل متزايد، مثل: موسيقة الشعر والشعر الدرامي )  ةمتنوع
 (. 7ص. 

 ب ( النثر 
هو كتابة    اشتهر التاريخ األديب لكل بلد. يف إندونيسيا، أول نثر    اختلف

سيرت    مت يف السابق   إما توفيق إمساعيل الذي كتب الشعر على شكل لغة نثرية،  
.  ، ص 2007،  ىر لكنه مل حيظ ابهتمام أقل )حببكتابة نثر أيضا      سيتومورانغ

اليت كانت يف ذلك الوقت من   يةهل ا(. يف األمة العربية، ظهر النثر خالل اجل99
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يت الفارسي واليونين، لذلك   آثرشأن العلماء ابالنقظة.  النثر العريب مع األدب 
بني واحد مع    املرتابطة  األدبية  العديد من األعمال  وجود  على  غريبليس من  

اإلجنليزية   األدب (. بينما كان النثر يف اتريخ  24ص.    ،2013،  مبارك)  اآلخر
رمجت  الالتينية مث ت    يفأعماهلم    كتبوا.  ألكونو    بيدىو    أديهلم  اخرتعوهالقدمية  

 (. 12 ص.، 2014، سوهارنو إىل اللغة اإلجنليزية يف القرن التاسع امليالدي )
قصة مصطنعة حتتوي قصتها على جوانب من    من النثر هو   ، معىنلعموماب

إنتاجها من خيال املؤلف.  كل    مركز السرد اليت يتم    و  حبكة القصة  الشخصية و
نتيجة لعملية خيال املؤلف  حبيث يكون احلدث أبكمله والشخصيات يف القصة 

العقاد، النثر هو عمل أديب يوصف    رأي  (. حبسب15، ص .  2019،  ساتينم)
(.  191، ص    2012طويلة وال يرتبط أبي شيء )العقاد ،    حريةابستخدام لغة  

أتثي    يفأما   التفكي،  العقل و مظهر من مظاهر  لغة  الثر هو  أن  حسني  رأي 
ستخدم ي    (286،ص.  2014الشعر )حسني،    يفاإلرادة فيه أعظم من أتثي ما  

أو حقيقة. إن عرض النثر الذي    رأيعادة لوصف    هذا النوع من الكتابة النثرية
  جيعل مصطلح "خيال" غالًبا ما يتم العثور  ،يتم التعبي عنه غالًبا يف شكل خيال

عليه فقط لإلشارة إىل نوع النثر األديب وحده. على الرغم من أنه ليس صحيًحا  
،   2017،  وجياكسونويالية )خبًما، ألنه جيعل أنواع أخرى من األدب ال تبدو  متا

مع ذكر النثر على أنه "خيال" ألنه ابلنسبة له يتم    سيسوانتوتلف  اخ(.  17ص .
الواقع. لذا فإن   الواقع أكثر من  النثرية يف  توافق    سيسوانتو أخذ بعض األفكار 

ال" بناًء على حتضيه الذي ليس  أكثر إذا متت اإلشارة إىل النثر على أنه "خي 
(. وفًقا  127ص.  ،  2008،  سيسوانتوفقط من اخليال ولكن أيًضا من الواقع )

عبارات   تكون  أن  ميكن  و   رمحانو    امزيريف    ليويسو    ألتينبن للباحثني، 
وسيطًا بني الرأيني. إن كلمة "خيال" تعين نثرًا خيالًيا، عادًة ما تكون    وجياكسونو
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على احلقيقة اليت تثي العالقة بني البشر. إهنا كانت مبنية على منطقية وحتتوي  
مت    خبة فقد  ذلك،  ومع  احلياة.  يف  وشكل    النثرواملالحظات  انتقائي  بشكل 

  امزير منه مع دمج عناصر العالقة اإلضاءة لتجربة احلياة البشرية )  قارئلل  موافقا
(. حبيث أن معىن "اخليال" ال يعين  44، ص    2018،   وجياكسونوو    رمحانو  

 .كلهاخليال  
يف الواقع فقد أن    ين، اخليال أو الواقع.دالنظر عن شيئني متضا  من غي

  أتليف نثر قليال عن عناصر الذوق والعقل. لذلك، يف    ابتعد  كأدب.  روحه النثر  
عن األخطاء وبعيد    المج  يف  بقىتالنثر جيب أن ننتبه إىل تفاصيل الكلمات حىت  

من خالل كتابة ميكن تدريبه    نثر    كتابة البدء يف    (.14، ص    2013)توفيق ،  
كمواد قصة مث  ميكن استخدامه   ةاليومي للمذكرات ، فرانوتو عند. اليومية مذكرات 

الناس    عمال أدبيا ميكن أن يكون    حىت متر بعملية حترير   يستمتع به الكثي من 
ترتيب النثر يف شكل متسلسل، أي من   أن يكون   (.37ص.  ،  2011،  فرانوتو)

البداية إىل النهاية والذي يصعد أو ينقص بعد املرور ابلذروة أو اجلزء العلوي من 
  . ، ص 1985،  موليونو    تساىو    سيتاجنانج و    لومنتاينتانجو    نسوتيون القصة )

أكثر أمهية أينما  نقاًشا حول النثر هو  يكون  طويلة    أزمنة(. شيء واحد منذ  134
   أن  ف.  النثر  يف  للغاية  خطيةبني الشكل واحملتوى يف النثر، ومصاحل كالمها يف النثر  

،  1984،  دارمامها على نفس القدر من األمهية )،  الشكل واحملتوى يف النثريقال  
النثر عن طريق حتديد املوضوع. األفكار أو    أتليف (. اخلطوة األوىل يف  29ص.  

 تكمن وراء العمل األديب. يف اختيار موضوع جيب على  األفكار الرئيسية اليت
، 2018،  رمادانىت)ما استواله  املؤلف أن يتكيف املوضوع بناًء على اخلبة واملعرفة  

حتدد شكل اللغة الذي سيتم    أن  (. بعد حتديد املوضوع، ميكن للمؤلف 97ص.  
النثر. ثقيل أو معتدل أو   النظر يف اختياخفيفاستخدامه يف  ر ثالث  . ميكن 
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أو  ابلغ، لعمر  أ نشأة النثر هدفا  فئات من أشكال اللغة من خالل هدف النثر. 
  مناسبا إجراء عملية الكتابة    اآلخر (. مث  146)صديق ، ص    طفلمراهق، أو  

 والشكل املطلوب. حببكة القصة
واسعة   النثر  أعمال  اخلطابة   الرسائل  كمثل   .شكلهاأنواع  نصوص    و   و 

من والرواايت والقصص القصية والرواايت والدراما. ومع ذلك،    خبارنصوص األ
ا الدراما   و إمن.  ألقصوصةالرواايت والقصص القصية وا  عن  أكثر حبثه  النثر األديب

عبارة عن   ، يعىنالرواية  هو  ولاأل  نفس آخر. عمل الثر األدىب  يف  أكثر حبثه  تتم
،  اتريغان )  القصة  يفثل  اليت مت  احلبكة  نثر أديب يصور الشخصيات واحلركات و

إاثرة    حولمؤلف الرواية التفاعل بني البشر  ألف    عادة(.  164ص.  ،  1991
حب املرتبة  القصص  خالل  من  احلياة  القصةموضوع  أوضحبكة  قاموس    .  يف 

نثر خيايل طويل من خالل تقدمي شخصيات    هي  املصطلحات األدبية أن الرواية
(. 53،  1984،  سودجيمان مة ) تعرض سلسلة من األحداث واإلعدادات املنظ

نورغيانتورو، الرواية هي جمموع أديب شامل ذو طبيعة فنية مع أجزاء  و عند رأي  
( اآلراء  9، ص    2010،  نورغيانتورووعناصر مرتابطة   عن(. خالل عدد من 

اال  ،الرواية من    ستنتاجو  العديد  مع  جتميعه  يتم  أديب  نثر  عن  عبارة  الرواية  أن 
 : املوضوع والشخصية والقصة وإعداد القصة. العناصر الداعمة، مثل

النثر األديب الثاين قصة قصية. هذا نوع من اخليال مثل الرواية ولكنه أقصر.  
النثر الذي يستمر يف   كانكريت،  وقفا لرأي   القصص القصية نوًعا جديًدا من 

التطور حىت اآلن. يف القصص القصية عادة ال يعرض املؤلف القصة أبكملها،  
، 2020،  كيتىجزء القصة الذي له معىن حقيقي لعرضه على القارئ )  إال  ولكن
أن القصص القصية هي قصص   قالالذي    نورغيانتورو(. وفًقا لنطق  11ص.  

الرواايت سيت يف  حيدث  لن  وهذا  واحدة  جلسة  يف  قراءهتا  من  االنتهاء  م 
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كتابه أن ليس    يفرفض اجلليل شكه و قال     (.10ص.  ،  2012،  نورغيانتورو )
أن "القصة القصية" كعمل أدىب و فين ما هي إال حقل تنمو فيه   يفله مثة شك 

هاية احساسا مجاليا  الن  يفاملفردات و الرتاكيب و تتالقح الصور و الدالالت لتنتج  
 (.  3، ص. 2005و تذوقا فنيا )اجلليل، 

إحدى خصائص القصة القصية هي أهنا حتتوي على عدد من الكلمات   
كلمة، واهلدف هو أن تكون قادرة على إعطاء    10,000  عن  اليت ال تتجاوز

"القصة   هالمس  مناسبا (.  10، ص    1995للقارئ )رامبان،  خمتصرا  قوية  حكمة  
من الرواية، مع قلة عدد الكلمات املضمنة،    قصرإن عدد الكلمات أالقصية" ف

كن حىت تتمكن من نقل قصة قصية مي  ما  ي طلب من الكاتب جتميعها أبكب قدر
خليل رأى أن السمات الضرورية للغة    يف أما فؤاد فنديل    فيها.   حكمة مع احتواء  

دقة، و اإلقتصاد، و  القصة القصة القصية هي: السالمة النحوية، و ال  يفالفنية  
 (. 178،ص.  2019التكثيف، و الشاعرية. )خليل، 

أبن      رأوا ما زالوا   اجملتمعبعض  مث نثر األدب الثالث هو األقصوصة. كان  
هي نوع من العمل السيئ،    قصوصة. ليس ألن األاألقصوصة هي كتابة أجنابيا هلم

الرواايت والقصص   وجودندر خاصة يف إندونيسيا حيث    عمل  من  بل األقصوصة
القصوصة  القصية من  فقد  و  .  أكثر  الواقع،  النظرية   يف   يف  من كتب  العديد 
شرح  ل. ألن  بيانيةعدد قليل من عروضهم ال  إال  أو  عن األقصوصة  حبثاألدبية  

أبن   فحسب  ألقصوصة طويل. مت االتفاق على تعريف ا  بيان ال حيتاج    ألقصوصةا
القصية   قصوصةاأل والقصة  الرواية  طوهلا بني  يرتاوح  نثر  هي قصة على شكل 

يتوافق أيًضا مع تصريح  31ص.  ،  1986،  سومارنو و سيىن) التعريف  ( هذا 
القصية  والقصة  الرواية  بني  طوله  يقع  أديب  نثر  هي  الرواية  أبن  نورغيانتورو 

بطول صفحة  تصنيف نثر   أن، والويو أوضح(. 12، ص  2017، نورغيانتورو )
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الصحيفة    90  -  50من   ورق  من  األقصوصةصفحة  فرقة  من  ،  والويو)  فهو 
طوهلا حوايل    تبلغ  ألقصوصة، فإن اجرأي ليان  و نظرا إىل(.  36  .، ص1994

 (. 48 .، ص1983، جكلمة )ليان  10,000
 ج ( داراما

تعين قصة   الدراما  الواسع،  الدراما معنيني، ومها واسع وضيق. ابملعىن  فهم 
أمام   الناست عرض  الضيق، هي عمل يصور قصة حياة    يفأما  .  كثي من  معىن 

  2017،  وارمسان)  لتمثيلا  بطريقة املسرح    علىاإلنسان يف اجملتمع اليت يتم تكييفها  
لنصوص  اب  مناسباحوار وحركة    (، يف أدائها يتم تقدمي الدراما يف شكل68  .، ص

واملوضة.  واملكياج،  واملوسيقى،  واإلضاءة،  املسرح،  ابلديكور    كان  ومدعومة 
نصوص   اكتشاف  إىل  استناًدا  امليالد.  قبل  اخلامس  القرن  منذ  موجودة  الدراما 

الدراما هي احتفال ديين يؤديه الزعماء   حني ذالك كانالدراما اليوننية القدمية.  
اتبع   شكل دعاء  وا اآلهلة ابألغاين والثناء اليت تطورت تدرجيياً إىلالدينيون. عبد

قصص بصوت عاٍل. تتطور رواية القصص يف االحتفاالت الدينية مبرافقة به القاء  
الراوي   ووجود  )  حىتاملوسيقى  الدراما  يسمى  الفن  من  نوًعا  ، واينتو يصبح 

 (. 5ص. ، 2007
املوسيقية، والديكور املسرحي، واملكياج، هي من أنصار    مثل  شياء املرافقة األ

الدرامية. بينما عنصر الدراما شيء آخر. ينقسم عنصر الدراما إىل قسمني،   سرحامل
 حبكة القصة  خارجي. يتكون اجلوهر من التوصيفات واإلعدادات و  جوهري و

لنص و خارج ا  األشياءتتكون العوامل اخلارجية من    و  .ملوعيظات ع وا و املوض  و
مباشر  االجتماعية    اتؤثر  اخللفية  مثل  الدرامي.  السيناريو  على  مباشر  غي  أو 

يوليادي إن الدراما    شرح(.  1  .، ص2015،  سوكماوانوالثقافية جملتمع معني )
أصبح وسيلة للمجتمع لتوجيه العواطف االجتماعية والثقافية واحلفظ على الثقافة  
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العناصر   عند سومارجو أن غي  .(xxvii.  ، ص2005احمليطة هبا )يوليادي،  
الدراما   يف  واخلارجية،  من   فيهاجلوهرية  يتكون  التفكي  عنصر  يسمى  عنصر 

مباشر وبديهي.    طريقةاملؤلف اليت يتم االستماع إليها ب  خواطر املشاكل واآلراء و
على التعاون مع اجملاالت الفنية األخرى   ا، جيب أن تكون قادر على كل عناصر
األ ستدعم  للرسالة  اليت  وميكن  الدرامية  ابلعروض  االستمتاع  ميكن  حبيث  داء، 

   . (13، ص. 1984)سومارجو،  الواردة أن يستقبلها اجلمهور
 

   ةالروسي الشكليةاألدب عند مذهب .  ب 
إىل    ، فإن نظرة العامل  ا فتئاألدب هو اسم للعمل الفين يف شكل كلمات. وم

خمتلفة   جهة. يبدو األدب مثل املاس، إذا مت النظر إليه من  متساودب مل تكن هي  األ
. واحدة من وجهات النظر العديدة حول األدب كذالك   فسوف جيلب تصورًا خمتلًفا 

. اإلجنلزي  يف "  Russian Formalismة، و يقال ب"الروسي  شكليةهي وجهة نظر ال
هم جمموعة من  (Formalist) شكالنون لايف قاموس املصطلحات اللغوية، يذكر أن  
لوفسكي شك، اليت اخرتعها فيكتور  1917احلركات األدبية اليت بدأت يف روسيا عام  

النقد األديب )زيدان،    مذهبك يف   نو شكالن لا(. كان وجود  44  .، ص1991من 
.  البنيوية   وتطور مع  شكالنية،لا  تاندجم  مستقبليف    إما،  البنيويةروسيا موجوًدا قبل تدفق  

 االشكلية أن  ،  (31  .، ص1987ل تعبي سوكادا يف كتابه )يتم ضمان ذلك من خال
  وا جني  ذهب، قد تلقت استجابة من م1960عام    البنيويةقبل أن تتطور يف    فحسب،

يف   الوضعيةيف روسيا كرد فعل على تدفق    احاضر   شكالنيونلاالظواهري. كان    مبنقده
األدب ابعتباره    حبث  ميل يف روسيا إىل  شكالنونلا  رفضواالقرن التاسع عشر امليالدي.  

(. من 13.  ، ص2002،  سويتنوانعكاًسا للتاريخ أو علم االجتماع أو علم النفس )
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خروج من حبث الذي   شكالنيونلا  واشكل، حتاولاإلهتمام القوي إىل الخالل إعطاء  
 (. 124 . ، ص2007وضعه الوضعيون يف القرن التاسع عشر )راتنا، 

، جعل  اجلوانب األخرى لألدب إمهاهلم على  على األشكال و شكالنيونلاتركيز 
جبوانب التاريخ أو علم االجتماع أو علم النفس.   ركزوا إىلي  ذ من اآلراء ال  ظهور أتنيب

فورماليس، إن اللغة األدبية هي ال  عند  ،(73  ص.،  2019)  اكسونوأوضح تيو يف وجي
 طريقة  اخلصائص   هذه  يف  . (deautomationاألوتوماتيكية )   ، يعىنلغة هلا خصائص

الكالم تلقائية  ترتيب  اللغة وميكن    )مناسبا   ،كانت  ، ها بسهولة( واملعقولفهملقواعد 
يف  غريب فهمها( ول صعوبةة و الزمقواعد اللغة الب نايببطريقة أخرى خمتلفة )ال ت غ ي

  شكالنيون لا  رأوااللغة أو ال تستخدم يف كثي من األحيان كقواعد يومية لغلبية البشر.  
ا وجود  شيء  إلأبن  عن  يفاألعملية  الأساسية    هو  مألوفحنرافات   مذهب  دبية. 

، 2000، ي نظر الفن على أنه ترتيب نقي لألشكال وامليول اجلمالية )أنس،  الشكالنية
. لذلك عندما يقوم العديد من النقاد األدبيني بدراسة احملتوى األديب الذي  (6-5ص  

يف الواقع أن    شكالنيون لا  واعتب ا حيتوي على جوانب اترخيية أو اجتماعية أو نفسية،  
(. 10  .، ص 2003)عزيز،    ا ايهتاهلدف احلقيقي للدراسة األدبية هو شكلها وليس حمتو 

على األهم هو  يف تكوين األدب،    مهمٍ   من شيء  سلي  ايت ، فإن احملتو الشكالنيون  عند
  . وابلتايل فإن األعمال األدبية ستكون ذات جودة عالية اجليد   الفن  و  الشكل اجليد

  شكالنيون لوعى ا(.  166ص.  ،  2002،  فرادوفو)  جبودة ذالك شيئني، الشكل و الفن
يف األدب   ادة أن األنشطة األدبية هي أنشطة لتجميع وتغيي مادة حمايدة. املقصود ابمل

   (.23ص. ، 1995، دميالكلمات ) يه
عام   مل  حمَدد  الشكالنية  ،1930يف  خمالفة  ألن  روسيا    ماركسية ذهب  يف 

(Marxism)    ، املاركسيون اهتماما كبيا ابلتاريخ    (. وىل125  . ، ص  2007)راتنا
  على النص و   ماهتمامه  شكالنونلالون النص. بينما تركز  يهم ب االجتماعية و واجلوان
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(. ومع ذلك، قد 115  .، ص2001اجلوانب االجتماعية والتارخيية )سارجونو،    امهال
ال خيتلفون    ناقدونأقر  أو  يوافقون  الذين  النظر باألدبيون    أبن    شكالنيون، ل ل  ية وجهة 

نصيب كبي يف عامل النقد األديب، وكان رائًدا يف النقد   ا دورهل  شكليةلاالنقد  مذهب  
(. منذ وقت ظهوره،  31  .، ص 1991،  اتريغاناألديب احلديث يف القرن العشرين )

األدبية    شكالنيونلاجعل   مستقاًل،  ِعلما  الدراسات  دراستهانظاًما   فحسب   مكن 
النف أو  االجتماعية  أو  التارخيية  اجلوانب  إىل  النظر  دون  )ابلكامل  السبيانسية  ،  خي 

 (. 263، ص . 2017
 

 شكلوفسكي التغريب عند   - 1
  أو   "غريب"التب عليها    مسينظريته اليت    شكلوفسكيقدم    1916يف عام  

Defamiliarizationمقال انشر   الذي  . كشف  أن  ويسكونسن  جامعة   خرتاعه 
مقاالت   نظرا إىلدراسة الفولكلور يف املاضي.  من  أثر    غريبلنظرية الت  شكلوفسكي
اليت سعت إىل الكشف عن "قوانني الفن   1920و    1910حوايل    شكلوفسكي

اليت بدت وكأهنا األدب العاملي حبثا عن تقنيات رواية القصص    بحثالعاملية"، قام ب
تتنقل من مكان إىل آخر ومن زمن إىل آخر. حىت خلص شلوفسكي يف كتابه 

يف   إىل أن أهم شيء يف نص النثر هو حبكة القصة.  " Theory of Proseبعنوان "
هو بطريقة جعل اللغة شأن تشكيل األدب  ن  رأيه أب   شكلوفسكينظريته، شرح  

ستخدم ما ت    املوجودة و   للغويةلقواعد ااب  مناسبا اللغة  للمؤلف، أال جتعل  .  أجنبيا
( اعتقاد  62ص.  ،  1977،هوكيسيومًيا  من  تعزز  اللغة    شكلوفسكي(.  أن 

( اليومية  اللغة  عن  ختتلف  األدب  يف  للفنوناملستخدمة  العليا  الدراسات  ، كلية 
نفس اللغة مثل اللغة ب  لغة  إذا استخدم األدب   من عند رأيه(،  23ص.  ،  2017

لغة  استخدام  مع  األدب  أييت  وهكذا  بسرعة.  األدب  تنتهي  فسوف  اليومية، 
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تزانحرفام وال  تنحرف.  ،  ال  األشياء  أوصاف  أو  الرموز  على  أمال   هذه   الرتكيز 
،  2006،  شكلوفسكيالنظرية األدبية يف استكشاف التقنيات واألدوات األدبية )

طور    (775ص.   النثرية   شكلوفسكيمث  النصوص  من  عنصرين  على  اهتمامه 
(  131ص.  ،  1984،  تييو وسائل البحث )  امهن كأ  sujzetو    fabula، ومها  األدبية

من قبل   اليت مستخدماالتقنيات    بتعميقهنًجا    شكلوفسكي. يف هذه احلالة، اختذ  
مميزة  ملؤلفاب أتثيات  شرح  لعمله  إلنتاج  دراسته،  خالل  من   أن  شكلوفسكي. 

يصعب   الذي  تقدمي أشكال  بطريقة  ،تقنية الفن هي إنشاء أشياء غي عادية  حقيقة
متديدها    لزمهدف مجايل، لذلك ي  وه  فهمعملية ال. ألن  فهمإطالة الو    اإلدراك

، فإن املهمة احملددة للفن هي شكلوفسكيعند  (.  64ص.  ،  2014،  رمخانشاه )
دعوة الناس ملشاهدة العامل الذي حييط به بطريقة جديدة. يف جمال األدب، جيب 

، سيكون البشر نشأة العمليف    حىت.  اجملتمع   يفعلى املؤلف حماولة كسر معايي  
(. 28ص.  ،  2010،  يوديونوقادرين على الشعور ابألشياء الصغية من حوهلم )

تحسني اجلودة اجلمالية من خالل عرض الكلمات ل هدفه لذيا التغريبمصطلح 
أجنبية أو  غريبة  على كوهنا  اعتادت  يف    ، اليت  املعننفس    هلا  مثل   وى األساس 

، أكثر مالءمة استخدامه يف عملية اإلنشاء  التغريبمصطلح    بل.  األوتوماتيكية
معناه    األوتوماتيكية  مصطلحبينما   النصوصمييل  فهم  إبطاء  عملية  األدبية   إىل 

 (. 444 . ، ص2007)راتنا، 
األشياء األدبية يف شكل   درس هو إال فقط ،هيف بداية دراست  شكلوفسكي 

، 2007،  وجياكسونو)  ألدىبشعر، ولكن بعد حلظات قليلة حاول فحص النثر ا
بني   فرقاني  الشكليون  و  شكلوفسكيجيعل    ألدىبص نص النثر ا(. فح  94  .ص

 فابوال ، واإلجراءات املستخدمة لتجميع    ( fabula)  بفابوال  املواد اخلام للنثر املسمى 
يف   غريب(. إن الت46  .، ص2002،  سوغيهاستوتى )  (sujzet)  شوزيت  ، وهي
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أيًضا   ولكن  اجلمايل،  املظهر  ليس فقط من أجل  استخدامه كألاألدب  ة آلمهية 
،  هوكيسمن النصوص األدبية )  مالئمالعرض غرضا    هلا وظيفة    الىت  دب األتكوين  ل

يف العملية   ، فقدر املؤلف أن حيّضر أحجية لعرض صورة وصفية ( 62ص.  ،  1977
اجلمال، فإن أهم شيء يف الفن هو كيفية تقدميه، وليس ما هو   عند حمب  .  النثرية

للبشرية،    إمافيه.    توىحم مفيًدا  يكون  أن  الفن  يريدون  الذين  رأيأولئك  هم عند 
(.  23  .، ص1929،  شكلوفسكيسيهتمون أكثر ابحملتوى أكثر من الشكل )

توجيه  ليف النصوص األدبية إىل قسمني. أواًل،    بريغالت  عمليةينقسم الغرض من  
ردة، ولكن رؤية العمل مبنظور جديد. ليس فقط معرفة احملتوايت الواإىل    القارئ  

 شكلالقارئ إىل ال  اهتمام  الجتذاب أيًضا الشعور اجليد مبا حدث يف القصة. اثنًيا،  
ابالختالف فحسبه القراء  يشعر  حىت  الرمسية   ،.  واللغة  اجلمالية  األدبية  اللغة  يف 

يتم27ص.  ،  2000،  هالوب ) أهدافها،  لتحقيق  التغريب  (.  عادة   املؤلف 
 (. 86،    2007)راتنا ،    من القصةاحلدث    يبترتعن طريق تغيي    نثرية النصوص ال

 وسائل التغريب   - 2
السياق،   هذا  تعبي    استنادا يف  "الوسائل"    سايوتىإىل  بـ  املقصود  أن 

يف    شكلوفسكيبواسطة   املعروضة  ابألشياء  علم  على  القارئ  جتعل  أداة  هو 
( ص 2002  سايوتى، الشعر  إىل  275  . ،  ابلنسبة  شوزيت(.  و  بدأ  فلبوال   ،

التفريق من خالل مقاله "  شكلوفسكي غراجتيف و  "  Theory of Proseيف 
( ص2019مانسينج  اليت   (،67  .،  النثرية  الوسائل  يف  بتفصيل كبي  شارك 
 فيما يلي: شكلوفسكي،  عند التغريباألديب. تقسيم وسائل  بريغتعرضت للت

 فابوال ( أ
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فابوال، ألن فابوال هو تسلسل زمين سبيب حلدوث    أديب له لكل نثر  
نثر   ترتيبها يف  يتم  أن  قبل  ص.  2010بريستيونو و آخرون،  )  أديبقصة   ،

  فابوال ، أن  (23، ص.  1998) فكيما و كين  يفشكلفسكي  يوضح    (.24
األحداث   لسلسلة من  أو وصف  لسلسلة من األحداث  عبارة عن وصف 

النثر األملعرضبرتتيب منظم. مجيع األحداث ا بفابوال. ذكرت   مسى  ديبة يف 
املكون األساسي للقصة يف   وه  فابوال( على أن  51، ص    2005)أرتكا  

(  86، ص    2007مع راتنا )  رأي واحد  شكل عدد إمجايل من األحداث.
العمل األديب حيتوي دائما على فكرة أو حمتوى، وهو    لىت اعبت ا على أن 

. هذا هو  بفابوالالنص. تسمى هذه الفكرة أو احملتوى    نشأالشكل األساسي ل
لقصة. ا  حبكةجوهر النص األديب مرتبة ترتيًبا زمنًيا، وميكن أيًضا أن يقال ك

حداث. بعمل التسلسل املطلوب لأل  ؤلف، سيقوم املألدىبقبل أتليف النثر ا
، واليت يتم احلصول عليها ألديباملادة اخلام للنثر ا  وه  فابيال لذلك يقال أن  

االستماع،  أو  القراءة،    أو  األحداث،  إما خبةالسابقة للمؤلف.    بةعادة من اخل
  مناسبا  ، (. فابوال ال تزال حمايدة309 .، ص2007ذلك )راتنا،  أشبهأو ما 

،  سويوتوالذي يتبع الرتتيب املكاين والزمين للقصة )  ؤلف للرأي املوضوعي مل
 فهم أن لبدء عمل أديب، حنتاج إىل أفكاري  (. وابلتايل، أن  191ص.  ،  1994

ستصبح حمتوايت العمل. عادة ما يتم ترتيب األفكار احلالية ترتيًبا زمنًيا    الذى
 أكثره،  مسود  ترتيب  يف  ال يزال  فابوال الذى أو متسلساًل وفًقا لوقت احلدث.

ي سيتم  ذال  غزىأو امل  ،جوهر القصة  وأعلى شكل عدة نقاط من التسلسل،  
 نقلها من القصة.

أيًضا    فعله  ميكن أن يتم  فابوالفابوال هو جتسيد لفكرة املؤلف. ألن  
فكرة    على قصة موجودة حبيث ميكن أن يكون تعاوًن بني قصة موجودة و 
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أن الفن املوجود بني التاريخ  (  375، ص.  1994املؤلف. كما يقول بيتنهولز )
مثي لالهتمام، ألن كالمها ميكن أن يقدم التفرد بني احلقائق التارخيية   فابوال  و

)  كان واخليالية.   ص    2017نيكولني  ي8،  يشبه    صور (  التاريخ  أن  حنواًي، 
يف ذهن   فابوالالتاريخ بسلسلة من    حياءيشبه الفعل. مث ميكن إ  فابوالاالسم، و 

أ على  للقراءة  املؤلف،  لالهتمام  إاثرة  أكثر  التارخيية  القصص  تكون  أن  مل 
 والشعور.

 شوزيت  ( ب 
هو أداة املعاجلة. بعد    شوزيت، فإن  ألديبهو مادة للنثر ا  فابوالإذا كان  

.  حبكة القصةأو    شوزيت، فإن اخلطوة التالية هي تصميم  فابوالأن يتم ترتيب  
 حبكة القصة   املؤلف  ، جيب أن يكون لديجيدةلتحويل فابوال إىل قصة كاملة  

عتب االقصص.    هيكللبنية    فابوالنشاطًا لتنظيم    حبكة القصة  تصبحأجيدة.  
من    شكالنيونال أكب  أديب  مؤامرة كجوهر  تصميم  ،  اندراسوارا)  فابوالنشاط 

  شوزيت تمام دون ملسة  لن تكون نثرًا مثيًا لاله  فابوال(. ألن  48ص.  ،  2008
أداة    و فه  أن شوزيت  ،شكلوفسكىمن املؤلف. استناًدا إىل النظرية اليت اقرتحها  

وعملية لكيفية التعبي عن القصص اجملردة أو ظهورها من خالل ملء تفاصيل 
العالقات السببية،    الشدة، و   تسلسل األحداث، و  ظهر الشخصية، ومبالقصة  

التكوين و ابملللقصة.    األديبالنثر    ملؤلفذلك. هذا جانب خمفي    غي  و   ثل 
ذلك   غي  االستخدام االستعاري للغة و   الصور املرئية و  األسلوب و  النغمة و 

نيغراىن) و  و كوفيبيج،  لتيو  245ص.  ،  2012،  هاجكستاف،  وفقا   .)
القيمة    وه  شوزيت(،  38، ص    1984) فنية تستخدم للحصول على  بنية 

 . األديبالية يف فن النثر اجلم
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يف مقاله بعنوان    شكلوفسكي أن    ( أوضح30  .، ص2015يف موريف )
"The Relationship between Devices of Plot  Construction and 

General Devices of Style يز،" انتقد أحد الباحثني الفولكلوريني يف إجنل 
 جوزيف جاكوبس. قال: 

 
“Coincidences can be explained only by the 
existence of   special laws of plot formation. Even 
the admission of borrowings does not explain the 
excistence of identical stories separated by 
thousands of miles. For this reason, Jacob is wrong: 
He presupposes an absence of law governing plot 
formation, posisitng instead a fortuitous 
arrangements of motifs into series of clusters. As a 
matter of fact, such stories are forever 
disintegrating and forever being rebuilt in 
accordance with special laws of plot formation still 
unknown to us”     (30، ص. 2015، ) موريف.  
 

أن     من عند رأيه   يف نثر، ألن   شوزيترفض جوزيف جاكوبس قواعد   
أن األحداث غي    شكلوفسكى  فينمث   فكرة القصة.  تفسدس  حبكة القصة

مثل اختفاء    نثر  يفمع وجود حبكة القصة  اليت حدثت يف وقت واحد    مرجوة
ميكن   ال  تشكيل  تشكيل    حتكيمهافكرة  بقوانني  القصةإال  الم  حبكة   .

،  حبكة القصة داخل النثررأي جاكوبس على افرتاضه يف غياب    شكلوفسكي
بكة  ، أن  ليس حلعلمنا  أما   ببساطة.القصة  إال    موتيف على  وضع    ارادته  و



34 
 

 

و  القصة تشكيلها.  يف  قواعد  أو  ف  عند  قوانني  من    كثيإن  شكلوفسكي، 
على القصة فقط دون    موتيف ال تتطور مث متوت ألهنا تضع    الذى  القصص
القصةمعاجلة   أن  ابلفن.  حبكة  تشكيل    رغم  توجه  حمددة  قواعد  توجد  ال 

 اآلن.  حبكة القصة إىل
القصة  شكلوفسكيإنكار    حبكة  ابلنسبة    عن  ألن  مفهوم  أمر 

فإن   القصةللفورماليس،  األديب    حبكة  النثر  تشكيل  يف  مهم  موقع  هلا 
ص2014،  رمخانشاه ) أعطى   الفن  أن  شكلوفسكي،عند   (.  65  . ،    قد 

لوضع الكثي    اطريق  ، كانتهي عقبة ولغز  حبكة القصة.  بكة القصةأنفاسه حل
قصة ستخب الكثي  لفهمها. ألن ال  صهب  من األشياء فيها وجعل القصة م

فضول، و  ، مثل حدث غي متوقع،  حبكة القصة  وجودمن األشياء املمتعة من  
ب )  طريف وإحساس  املفاجأة  يف  310ص.  ،  2016،  شكلوفسكيأو   .)

أخرى   شكلوفسكيصفحة  القصةأن    أوضح  يستخدم   حبكة  بناء  هي 
الوقت  ،اإلعدادات   و   ، األشكال  و  ،األحداث  تقليل  أو متديد    ،عن طريق 

الوقت  ،قتالو  تغيي  املؤلف.    ،أو  لرغبات  ظواهر    حىت وفًقا  تثي  أن  ميكن 
 (. 35 .، ص2006، شكلوفسكيجديدة يف مشاعر القارئ ) 

 ج ( موتيف 
  داخل   . هذا هو أصغر جسيم يف حدث موتيفالعنصر األخي هو   

( شرح48ص.  ،  2008،  اندراسواراالقصة  ص.  2008)  واحيودى  (.   ،
، أو عبارة واحدة، أو إجراء  بكة القصةهو أصغر وحدة حل ومتيفأن  (184

  موتيف أن    (204، ص.  2006فيلدمان )مع ما ذكره    على رأي واحدواحد.  
شكلوفسكي   قال ي ال ميكن التقليل منها.  ذأصغر قطعة من املوضوع، وال  وه

،  1972،  ابن و وولت)   حبكات القصةأصبح شرطًا يف قصة لربط    موتيف أن  
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ال  موتيف   مماثلة(.  32ص.   عنصر  األدىبيف  على  ك  نثر  املوجود  األمناط 
القماش، وله شكل مميز يتم طرحه بشكل متكرر يف عدة أجزاء. وابملثل يف  

بشكل متكرر يف عدة فصول أو أجزاء من    رَتبخاصة ي    موتيف   القصة، هناك
وظيفة حنوية   ههل القصة و أداة متصلة كان موتيف هوذلك،   من غيالقصة. 

  موتيف شكلوفسكي، فإن  عند  (.  35ص.  ،  2003،  كريستومىهيكل )يف  
ه األدب  مجيلة    ويف  فنية  ص.  2006)شكلوفسكي،  ملسة  يف  782،   .)

  حبث  ختذا شكلوفسكييقال أن  (  67، ص. 2019) و مانسينج  غراتشيف
 من دراسة الفولكلور.  موتيف

وهي   استنادا  موتيفتنقسم    أشكال.  ثالثة  إىل  شكلها  على 
  (. 9  . ، ص2015)موريف،    ةثااحلد قطعة القصة، و   أمكنة  الشخصيات، و

أو    3كل    ميكن أن تكون  القصة  داخل الشخصيات يف الظهور    موتيف ترتيب  
إىل    3املكان الذي جتري يف القصة على    وفًقا لرغبات املؤلف. و  حبكة،  4
  و   ،األحداث مثل العوائق  مقاطعيًضا  وأ  .استخدامهاتنظيم    أماكن ميكن    4

،  النوع على    أما اعتماداذلك.    غي  و   ،االجتماعات مع الشخصيات اجلديدة
ي  ذال  موتيف   و ه  قيدامل  موتيف.  حرية  و  مقيد  اإىل قسمني. ومه  موتيفينقسم  

الزخارف األساسية اليت يتم عرضها من    واحلرة ه  موتيف  ها القصة، وتاجحت
تطوير شكل  أن يفعل    (.  148ص.  ،  2012،  نتوسيسواوجهة نظر القصة )

أشياء    موتيف إدخال  أو  الشخصيات،  إما عن طريق عرض  بطرق خمتلفة. 
جديدة   مواضيع  إدخال  أو  القصة،  يف  األدبية)جديدة  الفرقة  ،  أوفوجاز 

  ة واحد   حبكة   بني  املؤلف  ، أن يندمجموتيف  صفيف. لت(101، ص.  2017
طابقني  ىخر أ  حبكة مع   من  القصص  بعض  تتكون  قصص    إىل.  أربعة 
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. إذا كانت هناك عدة أشكال أو أنواع من  ( 8  ،ص.  1929شكلوفسكي،  )
ليمون  )  عددبنفس ال  موتيفيف القصة، فال جيب أن يكون مظهر كل    موتيف
يف القصة هو احلل   موتيف(. الغرض من وجود  74ص.  ،  1965،  و ريس

 (.244ص. ، 2006، سارا ) وليست مملة تشويقحبيث يكون للقصة 
 

 تقنيات التغريب - 3
إن اجلمال املوجود يف األدب ال ينشأ فقط من النصوص األدبية حول    

،  مكاريك مواضيع معينة، بل أييت أكثر من التقنيات املستخدمة يف عرض األدب )
شكلوفسكي، )أشكال خمتلفة    غريبجراء تقنيات التإل  و (،  53ص.  ،  1993
لكن   تقنية حمددة،   ال يوجد تغريبيف إجراء المهما كان    (.782  ، ص. 2006

 يف النصوص النثرية:  غريبت ستخدم من تقنيات التهذه األشكال التالية أكثر ما 
 املوضوع  أ ( ارجتال

  ، أو مجل  ،كلمات   ارجتالمن خالل    التغريبتقنية    وه  رجتالتقنية اإل 
هو   النثر. كما  يف  املستخدم  املوضوع  خارج  أخرى  مواضيع  يف    يوضحأو 

املعرفة حول عدة   ارجتال(، يف قصة اللعبة ميكن  169  .، ص2018أوغاات )
اإل  مراحل تقنيات  إجراء  أيًضا  ميكن  اللعبة.  طريق    رجتالمن   ارجتالعن 

  بل (.  85  .، ص2009كائنات جديدة يف ترتيب داليل موجود )بلوم،  
تقنيات  هناك   استخدام  يف  املؤلف ال    أن،  اإلرجتالمالحظات    يساوس 

تم  يأبي أشكال. مث جيب أن    رجتالاإل  بسبب وجودمقاطعة القصة األصلية  
كلية الدراسات العليا  بشكل جيد حىت ميكن دجمها مع القصة املوجودة ) 

 (28 .ص،1980، للفنون
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 ب ( قصة هيكلية
  هيكلية  اليت على شكل قصة  القصةحبكة  أن    موجينيجسيهيقال يف   

(. 10ص.  ،  2000،  موجينيجسيههي شكل من أشكال القصة القدمية )
  كان   ابألدب الشفوي، و أسبقها  اهليكلية  ماهااين، تبدأ تقنية القصة عند  و
ذكاء املؤلف يف   تدل على  اهليكليةأن القصص ذات تقنيات القصة    صوري  

  يكلية (. تقنية القصة اهل 165-164  ص.،  2005،  ماهااينقصته )  توارد
يكون   ما  عادة  القصة.  يف  القصة  شكل  على  القصص  لرتتيب  تقنية  هي 
للشخص قصة أخرى خارج موضوع القصة اليت يستخدمها املؤلف. حبيث  

)فانغ،   فيه  أخرى  لقصص  إطارًا  الرئيسي  املوضوع  ص 1975يصبح   ،.  
337.) 

 ج ( اإلحنراف
أصغر    عباف على جوانب خمتلفة من النثر األديب.  تنفيذ تقنية االحنر  

اجلمل بشكل خمتلف    ترتيب  اجلمل. وهو عن طريق  تيب رت باجلسيمات وهي  
امل  ترتيبعن   حىت  العادة  يفستخدمة  اجلملة  إىل   بتحضي كائن.  معجب 

، ابستخدام اخليال العايل إلنتاج صور ألشياء غي موجودة يف  داخل القصة
 ذهن  يفالعامل احلقيقي. تقنية االحنراف هي التقنية اليت تركز بشكل رئيسي  

  كان إشارة "  التغريبأن "  على  ي قال  حىت  .التغريبشكلكوفسكي يف نظريته  
، 2014،  رمخانشاه )  احنرافإنه يشي إىل تقنيات رواية القصص أبسلوب  

 (. 66ص. 
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 الباب الثالث 
 عرض البياانت و حتليلها 

 

 أ. حملة عن أقصوصة ألزهامير بقلم غازى عبد الرمحن القصيىب

أقصوصة اليت حتت العنوان "أزهامير" هي أقصوصة ألفها مؤلف وهو أيضا من   
غازي عبد الرمحن القصييب. هذه  التكنوقراط، والدبلوماسيني، والسياسيني السعوديني. وهو  
من قبل نشر بيسان يف   2010األقصوصة هي آخر عمل للقشييب قبل وفاته. ن شر عام  

صفحة. حتكي أقصوصة ألزهامير عن رجل يعاين من مرض   127بيوت، لبنان. بثخانة  
بعيد من  الذى  املستشفي  طوال حياته يف  و هو كتب عدة رسائل إىل زوجته  ألزهامير، 

. اختار رجل مبرضى ألزهامير مستشفي للشفاء، يف الوالايت املتحدة أي بالد أمريكا عائلته
بعيًدا عن عائالهتم ألنه ال يريدو أن جيعل عائالته حازن على رؤية حاله. من غي ذلك، 
ميكن أن خيضع للشفاء مع مرضى ألزهامير اآلخرين من أماكن خمتلفة. بلغ عدد الرسائل  

 رسالة مع عدد الصفحة املختلفة. 12 الذي كتبه الرجل إىل
يف أقصوصة الزهامير، يبدو أن القصييب يرغب يف تعريف القراء أبشياء عن مرض 
ألزهامير وكيف يشعر املصابون. بداية بعالمات مرض ألزهامير الذي يعاين منه اجلل عندما 

القصييب  أراد شراء زجاجة عطر لزوجته و نسي عن اسم العطر. لكن يف عدة أبواب، قدم  
عدة أشياء أخرى خارج موضوع مرض ألزهامير. مثل مشاكل املراهقني، والصراع الفلسطيين، 
حىت السياسة األمريكية. ومع ذلك، فإن إرجتال مواضيع خارج املوضوع الرئيسي ال يساوس  
 تركيز القارئ على موضوع مرض ألزهامير. وهذا يوضح خبة و مهارة القصييب يف حتديد 

 .عمله
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الت نظرية  على  وجد  غريببناًء  البيانت،  ومالحظات    ة الباحث   ت لشكلوفسكي 
  ت الباحثة ييب بعنوان الزهامير. مت صغازي عبد الرمحن الق  أقصوصةيف    غريبمن الت  أشكال

الزهامير.   أقصوصةيف    غريبتصنيف البيانت على أساس شيئني. أواًل، حمتوى وسائل الت
 الزهامير.أقصوصة ييب يف صدمه غازي القالذي استخ تقنيات التغريباثنًيا، 

 القصيىب الرمحنأقصوصة الزهامير بقلم غازى عبد  ف . حمتوايت وسيلة التغريب ب

ص2002)  سايوتى لرأي    مالئما ب275  . ،  "الوسائل"  بـ  املقصود  أن    نظرية ( 
قسم   شكلوفسكي مث  الشعر.  يف  املعروضة  ابألشياء  علم  على  القارئ  جتعل  أداة  هو 
. حبيث  و شوزيت، و موتيف،  فابوالإىل ثالثة أجزاء، وهي    التغريبوسائل    شكلوفسكي

و  . التغريبتكون هذه األشياء الثالثة وسيلة نثرية ميكن استخدامها كأساس إلجراء عملية  
 أقصوصة   يف التغريب  رة عامة عاملي يتعلق مبحتوى  نظلتصوير  جدول  ابلتاىل هيئت الباحثة  

 : الزهامير

 

 وسائل التغريب   . 1 اجلدول
 مكتَشف  شكل
 فكرة القصة: مرض الزهامير  - فابوال 

 التسلسل الزمين األصلي:   -
 . طفولة يعقوب العراين1  

 . لقاء يعقوب مع زوجته احلبيبة 2
 . اشرتى يعقوب عطرًا لزوجته3
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 يعقوب مبرض الزهامير . مت تشخيص مرض  4
 . يعاَمل يعقوب يف أمريكا 5
 . زايرة ثالثة أطباء و مدير واحد6
  . حمادثة يعقوب مع البوفيسور دميري7
 . حمادثة يعقوب مع جيفري بورز8
 . حمادثة يعقوب مع اليزابيت9

 . وفاة الشخصية الرئيسية10
. يشرتي يعقوب عطرًا لزوجته1 شوزيت   

مبرض الزهامير   . مت تشخيص مرض يعقوب 2  
. قرر يعقوب أن يعامل يف أمريكا3  
. يعقوب يعب عن طفولته4  
. حمادثة يعقوب مع األستاذ دميري5  
. ارجتاع لقاء يعقوب مع زوجته6  
. حمادثة يعقوب مع جفري بورز 7  
. زايرة ثالثة أطباء و مدير واحد8  
. حمادثة يعقوب مع اليزابيت9  

 . وفاة يعقوب 10
 بيان عن مرض الزهامير .  1 موتيف 

 . حمادثة يعقوب مع مرضى الزهامير 2
 

الباحثة،  املذكور استناًدا إىل اجلدول   يف رواية    تغريبأن حمتوى وسائل ال  الحظت 
. غريبرأي شكلفسكي يف تقسيم وسائل التب  موافقييب  صالزهامير بقلم غازي عبد الرمحن الق
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موتيف  ووه و  شوزيت،  و  األفابوال،  وهذه  التحمتوي  هلا    قصوصة.  لوسائل  . بريغكامل 
 : مما يلى النماذج ونتائجها ت الباحثةعرض

 

 فابوال  -1

أرتكا  . وفًقا ملا كشفت عنه  فابوالالعثور على    ةيف رواية الزهامير، من السهل
املكون األساسي للقصة يف شكل العدد اإلمجايل    وه  فابوال(، فإن  51، ص.  2005)

  مكتوب واضح الزهامير، رؤية املادة األساسية للقصة    صوصةأقإىل    ابلنظرلألحداث.  
العنوان. أيخذ املؤلف اسم مرض الزهامير على أنه عنوان الرواية، و   صف طوال و يف 

القصة العديد من األشياء املتعلقة مبرض الزهامير. ابإلضافة إىل ذلك، فإن الشخصية 
مخس بيانت من فصول    ثة الباح  تهي مرضى الزهامير. أرفق  قصوصةالرئيسية يف هذه األ

 :  خمتلفة كدليل على أن املادة األساسية للقصة يف رواية الزهامير هي "مرض الزهامير"

 

أنه يشك، كانت  الطبيب  قال ىل  "حسنا!، كان علي أن أخبك مبجرد أن 
إصابة أبلزهامير. بدأت أراقب نفسى، بدقة شديدة. و   يف املسألة جمرد شك،  
 (. 13)ص.    بل أن يكون هناك مبر لألزعاج."مل أشأ أن أزعجك ق

 

أخب    الزهامير.  أقصوصةالفصل األول من    يفوجدت الباحثة السرت املذكور  
الرئيسية  كا  يعقوب  الرسالةزوجته  عن حاله إىل  لشخصية  أنه بوسيلة  . وكشف يعقوب 

زوجته عن تشخيص الطبيب له الذي يعتقد أنه مصاب مبرض الزهامير.   بأن خي  البد
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شك كبي. وال يريد يعقوب أن يزعج زوجته ابإلبالغ  بأن الطبيب أعرب أيضا    ،على الرغم
 خباره.  لديه سبب إلإال عن مرضه يف الوقت احلايل، 

 

 "أشعر أنه من الضروري أن أعطيك فكرة موجزة عن مرضي. أن واثق أنك مسعت 
عنه من قبل ولكين أشك أن لديك فكرة وافية عنه. ‘الزهامير‘، إذا أردنه الدقة. 

كان هذا اجلراح يشرح مريضا   1906سنة   يفليس اسم املرض، آليس ألزهامير. 
خالاي املخ مل يالحظه أحد من قبل، و   يفعندما اكتشف تلفا من نوع خاص  
 (. 21)ص.    مسي املرض ابسم الطبيب املكتشف"

 

الثاين من   التايل مقتطف من الفصل  الزهامير. يف الرسالة    أقصوصةالسطر 
يعقوب أن زوجته    إما اعتقدملرض الزهامير.  يعقوب زوجته شرًحا موجزًا    ىطأعالثانية،  

أبعد من أن   الزهامير  مرضزوجته عن    عرفةمبه قلق  لكنعن مرض الزهامير،    تعرف قد  
من    اسم املرض يف البداية. لكن  من   " ليسالزهامير"تكون كافية. أوضح يعقوب أن  

املرض   هذا  اكتشف  الذي  أملانيا  من  اجلراح  امسهاسم  عام   وكان  الزهامير. يف  ألويس 
مل يتم العثور على    و  ، اكتشف ألويس الزهامير تلًفا يف الدماغ يف أحد مرضاه.1906

لزهامير، وفًقا لالسم األخي للجراح الذي  اب، لذلك يسمى املرض  هذه املأساة من قبل
  اكتشف ظاهرة هذا املرض. 
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ضيافة العزيز الزهامير،   يف "أنذرىن األطباء هنا، مرارا و تكرارا، أن حاالت الكآبة  
)ص.  و أهنا أتتى و تذهب، بسبب أو ال بسبب، و قد تطول و قد تقصر"

51  .)   

 

ل الطبيب، اقو    زوجته أن حذره مرارا من قبل الطبيب.إىل    أخب يعقوب  
احلزن شائع لدى مرضى الزهامير. ميكن أن حيدث احلزن ألسباب مثل عند نسيان أشياء  

نفسه   مثينة يف حياته، أو بدون أسباب مثل أسوأ حاالت مرض الزهامير حىت ال يعرف  
 زن. احلسبب عما 

 

ساخنة سخونة السائل األبيض اللزج الذى كنت   "فجأة جاءت ذكرى البلوغ،
 (.  64أنتظر وصوله بشغف، و الذى تشبه رائحته رائحة لقاح الزهور" )ص.  

 

  عند لزوجته أنه قرأ    من رسالة  يعقوب   أخب.  6االقتباس التايل هو يف الفصل  
" بعنوان  اإلنسان  طبيبك شبابه كتااًب  دماغ  حالة  يشرح  أدمغة مب"  يف  الزهامير.  رض 

املسحوق ا رائحته  تشبه  مشابه  لزج  سائل  يوجد  الزهامير،  مبرض  املصابني  ألشخاص 
 املوجود يف خالصة الزهرة. 

 

السابعة بقصته 7هو بداية الفصل    املذكوراالقتباس   تبدأ رسالة يعقوب   .
هذه   ولزوجته. بدأ يعقوب يتدخل يف ذكرايت األشياء اليت قام هبا ألول مرة يف احلياة.  
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أتيت و الذاكرة فجأة، ستكون هناك    الذكرايت  تلك  مث عندما ختتفي  تذهب فجأة. 
قتطفات اخلمسة املذكورة  امل  كانذاكرة أخرى مرتبطة أبول شيء فعله سيدخل يف ذهنه.  

ييب  صالزهامير الق  أقصوصةيف شكل أفكار القصة من    فابوالبيانت صحيحة ملعرفة أن  
ذ مخسة اقتباسات من فصول خمتلفة من جمموع اثين عشر فصال هي مرض الزهامير. أخ  

 .أقصوصةيف 

عبارة عن وصف    وه   فابوالأن    (23، ص.  1998فكيما و كنين )شرح  
اث أو وصف لسلسلة من األحداث برتتيب منظم. مجيع األحداث لسلسلة من األحد
  ة الباحث  ت الزهامير، وجد  أقصوصة. يف  بفابوالميكن أن تسمى    دىب املقدمة يف النثر األ

، مث تطورت واحدة   من فكرة القصة  ؤلفعشر جمموعات من األحداث اليت شكلها امل
الق إىل قصة كاملة. و سلسلة من األحداث يف رواية الزهامير    ييبصمن أتليف غازي 

   فيما يلي:

 أ( طفولة يعقوب العراين  

   

تتخشب، و  يف"كنت أغلق عيىن و ألتصق ابجلدار، و أحاؤل أن أجعل أطرا
أحاول أن أوقف نفسي. كنت أرجو أن يكتشف أحد، أي انسان، الطفل 
املسكني الذي مات بغتة، و كنت أنوي مبجرد أن يثور الصياح أن أعود بطريقة 

 (.        30لفت أنظار أحد" )ص.    يف عجائبية إىل احلياة. إال أن حماوالتى مل تفلح  
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رئيسية يعقوب العراين. يف طفولته  إطار القصة األوىل عن طفولة الشخصية ال
املوت. يتخيل  يعرف  كان  أن  شخص  يةحول كيف  أراد  يتظاهر   ،ميوت  جيعله  ما 

ابملوت كما لو كانت لعبة. العبها عن طريق االستلقاء على جانب احلائط ومواجهة  
بعض  يفاجأ  أن  أراد  حلظات.  لبضع  أنفاسه  واحبس  عينيه  أغمض  مث  احلائط، 

يف النهاية مل يشعر أي من أصدقائه    إمابرؤية شخص ميت،    األصدقاء الذين مروا
 ابلدهشة ويعتقد فقط أن يعقوب كان نئًما. 

 ب( لقاء يعقوب مع زوجته احلبيبة 

 

كنت، وقتها، رئيسا جمللس إدارة بنك الدهناء وكنت، أحتدث بقدر غي 
ابإلهتمام.  تستمعني  الصغي  اجلمهور  بني  أنت  و كنِت  الثقة.  قليل من 

د أن بدأت احلديث جذبت عيناي إىل وجهك كما تنجذب السفن مبجر 
قصص السندابد إىل جبال املغناطيس. الحظت أنت وابتسمت ابتسامة   يف

منتصف الطريق. وصافحتك، و جبرأة غي معهود،   يف خفية جدا.... التقينا  
سألتك إذا كان ابإلمكان أن نتناول العشاء معا ذالك املساء. و بسرعة 

وافقِت. و شهد منتجع ‘شرم شيخ‘ والدة احلب الكبي، احلب   غي متوقعة
 (.  55- 53حياتى" )ص.    يف األكب  

         

نك. مت القبض احدث لقاء يعقوب مع زوجته يف املرة األوىل يف أحد الب
على يعقوب يف ابتسامة زوجته يف ذلك الوقت. أثناء النظر يف أشياء كثية حول 

ك، حاول يعقوب أيًضا النظر إىل زوجته من بعيد. مث يف الطريق إىل املنزل انالب
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لتناول  اليت مل تكن زوجته  املرأة  بعد املصافحة، دعا يعقوب  الطريق.  التقيا على 
 . ماالعشاء مًعا. هناك ولد اتريخ حبه

 اشرتى يعقوب عطرًا لزوجتهج( 

"يقف يعقوب العراين أمام ابئعة العطور ليشرتي زجاجة من عطر زوجته 
املفضل ‘اكسنرتكس‘. تسأله البائعة ماذا يريد وحياول عبثا تذكر اإلسم... 
بعد دقائق امحر فيها وجهه، وبدت عليه كل عالمات االضطراب، غادر 

السم املتجر وهو يعد البائعة، الىت تبتسم بعطف، أبن يعود إليها و معه ا
 (.     13مكتواب" )ص. 

 

يعقوب شراء زجاجة عطر لزوجته احلبيبة. عند وصوله    أراديف أحد األايم،  
إىل متجر العطور والتعرف على البائع، نسي فجأة اسم العطر الذي يريد شراءه.  

أن تتذكر، ولكن ال يزال ال ميكن أن يتذكر. حلسن احلظ، دعا البائع   يعقوب   حاول
إىل   بلطف  يريد  يعقوب  الذي  العطر  ابسم  مالحظة  مع  وأعاده  املنزل  إىل  العودة 

 شراءه. 

 مت تشخيص مرض يعقوب مبرض الزهاميرد( 

 

"حسنا!، كان علي أن أخبك مبجرد أن قال ىل الطبيب أنه يشك، كانت 
إصابة أبلزهامير. بدأت أراقب نفسى، بدقة شديدة.   يف املسألة جمرد شك،  

 (. 13و مل أشأ أن أزعجك قبل أن يكون هناك مبر لألزعاج." )ص.  
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هو اقتباس من الرسالة األوىل اليت كتبها يعقوب لزوجته.    املذقوراالقتباس  
بدأ يعقوب يف   الثانية  الفقرة  الذي  اليف  املرض  أنه جيب أن خيب زوجته عن  شرح 

الطبيب. عاىن يعقوب من مرض الزهامير املبكر، على الرغم من أن الطبيب يشخصه  
للقارئ   بداية  اإلشعار  يصبح  املرض.  تشخيص  معرفة  يف  وحزيًنا  مرتدًدا  كان 

 الستكشاف قصة مرض الزهامير من الشخصية الرئيسية. 

 ل يعقوب يف أمريكايعامَ ه( 

 

"قلت له إىن ال أريد ازعاج أحد مبرضى، خاصة أنت و ولدى و ابنىت، و 
العامل، و حبذا لو   يف أحسن حمص ملرضى الزهامير   يفأريد قضاء بقية أايمى 

 (. 16)ص. أمريكا"   يفكان 

  

والديه   إزعاج  يريد  أنه ال  يعقوب زوجته  الرسالة، أخب  يزال يف نفس  ال 
وزوجته وأطفاله وأي شخص يف التعامل مع مرضه. لذلك قرر أن يعاجل يف أمريكا،  

الزهامير.   تستوعب مرضى  العامل  أفضل مصحة يف  توصية من   عند رأى بناء على 
حيزن أي شخص يف   و  الل عزل نفسه ومعاجلته يف أمريكا، لن يتدخلخبيعقوب،  

 الزهامير. رضمب  توجيهه

 مدير واحد زايرة ثالثة أطباء وو( 
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"قبل يومني دعينا حنن معشر الضيف اجلدد، إىل اجتماع حضره مدير املكان 
عن  فكرةواضحة  اعطاءن  اهلدف  االستشاريني. كان  األطباء  من  ثالثة  و 

وم معقد مثل مستقبلنا مع املرض قبل أن نفقد القدرة على استيعاب مفه 
كالمه   يفاملستقبل. استمر االجتماع أكثر من أربع ساعات... أهم ما جاء  

أن الطب، حىت هذه اللحظة، ال يعرف سبب املرض و ال يعرف أي عالج 
     (. 119)ص. نجح له"  

 

يف رسالة واحدة، أخب يعقوب زوجته كان هناك ثالثة أطباء ومدير واحد  
،  صحفللمصابني يف امل  ألقواحيث مت عالجه. كثي من األشياء اليت    صحة زار امل

سيعيش  املتحدثون كيف  وأوضح  ساعات.  أربع  من  ألكثر  التجمع  استمر  حىت 
 ب كأبمرضى الزهامير يف األايم املقبلة. كيف إمهال أكب لديهم ملواجهة. لكن الشيء  

سبب مرض   ما يعرفوا  أمهية الذي تذكره يعقوب من كلمات املتحدثني هو أهنم مل
 الزهامير، ومل يعرفوا ما ميكن أن يكون عالًجا هلذا املرض.

  دميري بوفيسورحمادثة يعقوب مع الز( 

 
"قال البوفسور: طجاك! هل أخبتك أن مارلني مونرو كانت صديقي؟ 

 (. 38)ص. 

 
امل مرض   صحةيف  من  يعاين  زميل  مع  حتدث  يعقوب،  عالج  مت  حيث 

دمي البوفيسور  يدعى  مشهورة  ر الزهامير  فنانة  مونرو،  مارلني  حياة  عن  حتدثوا  ي. 
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هو مقتطف من بداية حمادثة يعقوب مع   املذكوراالقتباس    وصديقة بروفيسور دميري.
 بروفيسور دميري.

 فري بورز يحمادثة يعقوب مع جح( 

 

كنت أحتدث البارحة مع جيفري بورز. البد أنك مسعت به. نعّم نعّم "
كل   يفالنجم السينيمائى الذي كان ذات يوم، ‘خفقة قلوب‘ النساء  

 (.  119مكان". )ص. 

 

يف األايم القليلة التالية، أخب يعقوب زوجته أنه كان يتحدث مع مصاب  
الزهامير. هو ممثل يدعى جيفري بورز.   يقال أن جفري يف حياته مع آخر مبرض 

جيفري    فنانني آخرين نم مع العديد من النساء، وهو خيب عن هذه األشياء. و تنتهي
 .الزهامير مصحةحياته يف 

تليزابياحمادثة يعقوب مع ط(   

 
غرفة التلفزيون )هنا غرفة لكل شيء.. تقريبا!( مع   يف"قبل ليلتني كنت  

ك مسعت عنها. البليوني الىت حتمل اليزابيت جرينجر. هى بذاهتا! البد أن
مئات النفادق امسها، و اليت حتمل  مسحة من مجال غابر )أكثر من مسحة 

   (.72)ص. إذا أردت الدقة("  
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املرة الثالثة اليت حتدث فيها يعقوب مع مرضى الزهامير اآلخرين يف العيادة.  
. يشاركون القصص حول كيف بدأوا يشعرون  تليزابياهذه املرة كان يتحدث مع  

ابلغرابة مع الكثي من الذاكرة "ألول مرة". فجأة تتذكر جيًدا، وتنسى ذلك فجأة.  
 .  "ذكرايهتا عن ذكرايت "آخر مرةأيًضا شعرت هبذه الطريقة يف  تليزابيالكن 

 يعقوب  وفاة ي(

 

يؤسفىن أن أبلغك بوفاة صديقى العزيز، زوجك السيد يعقوب العراين، على 
أثر نوبة قلبية حادة و مفاجئة. و هذه النوبة مل تكن ذات عالقة ابمشكلة الىت 
كان يعاىن منها. و حيث إنلسيد العراين طلب مىن إرسال كل أوراقه إليك، 

  (.127)ص.  فستجدين طيه هذه األوراق"  

 

ن كشخصية عرايسلسلة األحداث يف هذه القصة تنتهي مبوت يعقوب الكل  
الزهامير،  إمارئيسية.   يعقوب مل ميت بسبب   كان  عالجه يف أمريكا بسبب مرض 

جيمس عن خب وفاته برسالة،    الدكتورمرض الزهامير، بل بسبب نوبة قلبية. أبلغ  
مل يرسل يعقوب الرسائل   .ابإلضافة إىل إرفاق مجيع الرسائل اليت كتبها يعقوب لزوجته

 حىت وفاته. 

 

 شوزيت -2
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أساس القصة يف حبكة    على  م املؤلف مبعاجلة القصص العشرة اليت تشكلامث ق
  شوزيت (،  38، ص    1987تيو )  رأيقصة خمتلفة عن التسلسل الزمين األصلي. وفًقا ل

لذلك يتم هي بنية سردية فنية تستخدم للحصول على قيمة مجالية يف فن النثر الروائي.  
الزهامير هذه   أقصوصةهبدف إعطاء ملسة فنية لفن النثر. تتضمن    شوزيتترتيب إعداد  

 ، التحليل التايل:شوزيتأيًضا عملية إعداد 

 يشرتي يعقوب عطرًا لزوجته  أ(

 مت تشخيص مرض يعقوب مبرض الزهامير ب(

 قرر يعقوب أن يعامل يف أمريكا ج(

 يعقوب يعب عن طفولته د(

 حمادثة يعقوب مع األستاذ دميري ه(

 ارجتاع لقاء يعقوب مع زوجته  و(

 حمادثة يعقوب مع جفري بورز  ز(

 زايرة ثالثة أطباء و مدير واحد ح(

 حمادثة يعقوب مع اليزابيت ط(

 وفاة يعقوب ي(

املؤلف. تسمى عملية   بواسطة  يتم معاجلتها  لوحة  التسلسل أعاله عبارة عن 
والر شوزيتاملعاجلة   الثالث  الزمين  التسلسل  استخدام  مت  من ا.  أويل  واخلامس كجزء  بع 
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مها األول. حيمل املؤلف  لقاءالزهامير. يف الواقع مل تبدأ القصة بني يعقوب وزوجته ب  أقصوصة
الذي يعاين من    يعقوب اية القصة، وهي القصة األولية لموضوع القصة للحفاظ على بد

الذي يبدأ يف نسيان األشياء الصغية، مثل عندما نسى يعقوب اسم العطر  و   مرض الزهامير
مث    أرادالذي   لزوجته،  مبرض اشراءه  مصاب  يعقوب  أبن  الطبيب  تشخيص  يف  ستمر 
 ، وقرار يعقوب ابلذهاب إىل أمريكا يف مواجهة مرضه. سالزهامير 

الثالث والرابع واخلامس الذي محله املؤلف   التسلسل الزمين  النقيض من  على 
ابلتسلسل حنو األجزاء األوىل والثانية والثالثة. يف التسلسل الزمين الرابع إىل العاشر، قام 
املؤلف برتشيده عشوائًيا إىل مسار جديد متاًما. مت جتميع التسلسل الزمين لطفولة يعقوب  

حادثة   يعقوب إىل    غ يبعد  بعد ذهاب  التسلسل  أصبح تسلسل حمادثة و  أمريكا،  إىل 
يعقوب    لقاء اجلزء اخلامس من القصة، و ترتيب التسلسل الزمين لكيعقوب مع البوفيسور  

اجلزء التايل كان حمادثة يعقوب مع جفري بورز، مث الثامن    مع زوجته يف اجلزء السادس، و
و   أطباء  ثالثة  زايرة  امل  واحد   مديركان  و صحةإىل  حماداثت  اتال،  من  مع   يعقوب سعة 

 ، وآخرها وفاة يعقوب بسبب نوبة قلبية. تليزابيا

 موتف -3

أصغر جزيئات احلدث يف القصة.   وه  موتيف(  48، ص    2008)  اندراسوارايف  
هو أصغر وحدة للتدفق، أو   موتيفالذي شرح أن  (184، ص. 2012) نتوسيسوامثل 

ميكن مالحظتها.  حىت  النثرية أمناطًا    موتيف شكل  تعبارة واحدة، أو إجراء واحد. عادة  
من    أقصوصةيف    ة الباحث  ت وجد أمناط  ثالثة  الباحثة .  موتيفالزهامير  وصفت    ابالتاىل، 

   : موتفشرًحا لكل 



55 
 

 

 رأ( بيان عن مرض الزهامي

غازي عبد   كتابةبعنوان الزهامير من   أقصوصةمرض الزهامير يف  عن ح شر  
ييب مل يتم شرحه ابلكامل يف كل فصل، ولكن فقط يف الفصول الثاين صالرمحن الق

والع ترتيب  اوالسادس  مت  أربعة    موتيفشرة.  فجوة  وهو  منط،  لتشكيل  األول 
ألن مرضأن    ةالباحثوجدت    فصول.  عن  الثاين  البحث  الفصل  يف  ، الزهامير 

 والعاشر.  السادس،

 رض الزهامير مبالذين يعانون ب( احلوار بني يعقوب مع 

الرئيسية    موتيف الشخصية  بني  حمادثة  هو  عاىنالثاين  زهامير  ال  الذى 
. حتدث هذه احملادثة ثالث مرات يف صحةصابني يف املاآلخرين امل   الزهامير واملرضى

ضعها املؤلف يف القسم قبل هناية القصة، ولكن ليس يف التسلسل. و قصة واحدة.  
الثانية مع جفري    بروفيسوراحملادثة األوىل هي حمادثة يعقوب مع   دميري، واحملادثة 

مع قصص أخرى    ؤلفمل. بعد كل حمادثة، يتوقف اتليزابيابورز، واحملادثة الثالثة مع  
وراء هذه القصة   موتيف إىل جانب حمادثة بني يعقوب وغيهم من املصابني، لذا فإن  

 حيدث يف الفصول اخلامسة والسابعة والتاسعة. 

 

 القصيىب  الرمحنأقصوصة الزهامير بقلم غازى عبد  ف . تقنيات التغريب املستخدم ج

تقنيات    ت الباحثة فحص  مثالزهامير،    أقصوصةيف    غريببعد معرفة حمتوى وسائل الت
ليست   تغريبه. تقنية الأقصوصتييب يف  صالق  الرمحنستخدمها غازي عبد  اي  ذال  غريبالت
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يف عمل فين. طاملا أن ما حيتويه الفن    غريبتقنية مطلقة، ال يوجد أي دليل للقيام بتقنية الت
حيتوي على أشياء غريبة أو غريبة أو غي عادية، عندئذ ميكن القول أن استخدام تقنية  

  ة الباحث  تالزهامير، وجد  أقصوصةهو تقنية جتعل العمل الفين غريًبا. يف فحص    غريبالت
  ، و يكليةاهل  ةقص  ، وارجتال املوضوعات استخدمها املؤلف، وهي:    الغريبثالث تقنيات  

الباحثةاالحنراف.   التايل نظرة عامة على ما توصل   قدمت  الباحث   تاجلدول  بشأن  ة  إليه 
 الزهامير: أقصوصةيف  غريبتقنيات الت

 

 تقنية التغريب   . 2اجلدوال  
 مكتَشف  تقنية 
 مارلني مونرو   - 1 ارجتال املوضوع 

 قنابل ذرية على فيتنام   - 2
املراهقني     -3 العصور   يف مصطلح  يف  العرب 

 القدمية 
 حياة فنان  - 4

للموضوع  قصة اهليكلية هيكاال  والزوجة  الزوج  قصة  أصبحت 
 األساسي و هو مرض الزهامير 

 فاحتة األقصوصة  شكل  - 1 اإلحنراف 
 األبواب بشكل الرسالة    -2
 تقييم مرض الزهامير كمرض النخبة   - 3
 اإلجيايب من مرض الزهامير اجلانب    - 4
 شكل خامتة األقصوصة   - 5
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 واحدا فواحدا.   مناقشة تفصيلية ةالباحث تقدمف، املذكورمن خالل اجلدول 

 ارجتال املوضوع  -1

ييب صالزهامير من أتليف غازي الق  أقصوصةأربع بيانت يف    باحثةال  ت وجد
عن مرض الزهامير،   قصوصةاملوضوع املطروح يف هذه األو .  ارجتال املوضوعوهي عن 

البيانت ابإلضافة    ةالباحث  أتتعدة أشياء ال تتعلق مبرض الزهامير.    ارجتللكن املؤلف  
 : كما يلى  إىل شرح

" ‘جاك! هل أخبتك أن مارلني مونرو كانت صديقى؟‘"قال البوفسور:  
 (. 38)ص. 

 

عالقة فنان مشهور يدعى مارلني مونرو مع منتج    املذكوراالقتباس    يفحكى  
ألهنما كان يشعران ابمللل. إال  مها انفصال بعد بضع سنوات    إما كان ملستوى الزواج.  

 بوفيسور لادميري. يقال أن    بوفيسورمت تقدمي هذا اإلدخال يف حمادثة يعقوب مع ال
.  املاضى  يف  مع مارلني  ي كان يعرف مارلني مونرو وزعم أنه كان على عالقة خاصةر دمي

نتج يدعى مب  وجيةومل يعرف البوفيسور على اإلطالق أن مارلني مونرو كان هلا عالقة ز 
 آرثر ميللر.

 

"قال: ‘رفض أن نلقي قنابل ذريةؤعلى مشال فيتنام‘. قلت مذهوال: ‘قنابل ذرية؟ 
 (. 41كنت تريد تدمي مشال فيتنام هنائيا؟!‘" )ص. 



58 
 

 

 

االقتباس الثاين هو قصة عن قضية قنبلة يف فيتنام. لقد فشلت خطة القصف  
رفض اذى كان  ريتشارد نيلسون، الرئيس السابق للوالايت املتحدة    بسببيف فيتنام  

القصف.   يعقوب   تصبحأهذا  حمادثة  يف  تعبئتها  يتم  مقالة  أيًضا  القصة  هذه 
الرجل األمين للرئيس األمريكي من  ي كان  ر دميري. يقال إن البوفيسور دميبوفيسور  وال

 خالل فرتة ريتشارد نيلسون، لذلك فهم احلادث ابلتفصيل.

 

ظهرت مشاطل مل تعرف من قبل عب التاريخ: طيش املراهقة و جنون املراهقة، 
 (. 66ابديتنا  )ص.    يف املراهقة، إىل آخر القاموس الذى يتضمن كل يوم.    عقد

 

بشكل  تتنوع  اليت  احلديث  العصر  يف  الشباب  مشاكل  يناقش  التايل  االقتباس 
متزايد. كل شيء أييت من السلوك املتهور للشباب أنفسهم وأحياًن من األفكار اجملنونة   

نة أحياًن مشكلة كبية. بينما يف التاريخ املاضي،  لديهم. مث يكون اإلمهال واألفكار اجملنو 
نساء.    و أرجال  إما  خاصة يف املنطقة العربية، ال يوجد مصطلح مراهق مع الوضع احلايل.  

ألن األوالد الذين بدأوا يف النضوج سيخوضون احلرب مع الرجال البالغني. يف حني أن  
هذه   ارجتالم مثل النساء البالغات. مت  سيؤدين أيًضا مها  ،النساء اللوايت مييلن إىل النضوج

املناقشة من املؤلف يف تعبي يعقوب لزوجته عندما رأى حالة املراهقني الذين خيتلفون بشكل 
 . متزايد من وقت آلخر
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نظر النساء جمرد اسم و ليس انسان حقيقيا؟‘   يف "قلت: ‘ظاهرة النجم. هل أنت  
 (. 86قال بال تردد: ‘بكل أتكيد! بكل أتكيد!‘" )ص.  

 

اال  بتقنية  املتعلقة  البيانت  أحدث  على  احلصول  الباحث  رجتالمت  يف   ةمن 
وعالقته  املذكوراالقتباس   الفنان  حياة  وهي  اجلميع،  يعرفها  ال  اليت  القصة  حول   .

ذكر أنه نم مع العديد من النساء اللوايت كن فنانني  و  ن  ابجلنس اآلخر. اعرتف فنا 
أيًضا. لكن يف الواقع مل يالحظ أبًدا كيف ينام جسد املرأة. مل يسبق له أن نظر إىل  

 تالنساء مثل البشر. الفنان ميارس اجلنس مع النساء ابالسم. إذا كانت املرأة اليت نم
ابل  همعه فتفخر  امسًا كبيًا،  حتمل  امرأة  أمام هي  استخدامها كإجناز  وميكن  طبع 

 أصدقائها. 

 قصة هيكلية -2

ها يف رواية مرض الزهامير، جيب على  هيكل   ملعرفة الفرق بني جوهر القصة و  
زايدة التبصر. ألنه عادة ما يكون إطار القصة مرتبطًا ابلعنوان، بينما ليس يف  ةالباحث

األ أبكملها قصوصةهذه  للقصة  األساسي  املوضوع  ابلضبط  هو  "الزهامير"  عنوان   .
ي تظهر أن قصة ذمن بيانت االقتباس ال  طالعت الباحثة  ملفوفة يف قصة زوجني.

 .  وضوع الزهاميرمل هيكاالالزوجة  الزوج و

 اإلحنراف  -3

أبرزه   اليت  الرئيسية  التقنية  هي  االحنراف    نظرية   ابعتبار  شكلوفسكىتقنية 
حتدث   كان.  أو غريبا  جيعل األدب خمتلًفا  قادرا ألن  هذا االحنراف الذي  ألن.  التغريب
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النثر. بدًءا من اللغة،    خالل  تقنيات االحنراف يف أي جزء من  تقنيات   وأأسلوب 
اخليالية غي املوجودة  كورات، حىت األشياء الصغية يف القصة  املنظ  وأرواية القصص،  

  تقنية اإلحنراف عدًدا من    ةالباحث  ت الزهامير، وجد  أقصوصةيف العامل احلقيقي. و يف  
 : التاىلاملوجودة يف بعض بيانت االقتباس 

 

يقف يعقوب العراين أمام ابئعة العطور ليشرتي زجاجة من عطر زوجته املفضل 
.تسأله البائعة مساعدته على تذكر االسم. حتاول اابئعة مساعدته ‘إكسنرتيس‘

على على التذكر إال أنه يعجز متاماعن تذكر اسم العطر، عطر زوجته املفضل. 
بعد دقائق امحر فيها وجهه، و بدت عليه كل عالمات االضرتاب غادر املتجر 

إليها و معه اإل تبتسم بعطف، أبن يعود  البائعة، الىت   " سم مكتوابو هو يعد 
 . (7)ص. 

 

الزهامير هو يف القسم االفتتاحي. على عكس أعمال   أقصوصةأول احنراف يف  
املؤلف. هذه      يفأما  النثر، عادة ما تكون األجزاء االفتتاحية عبارة عن مجل كتبها 

تفتح بنوع من املقدمة اليت أتخذ القارئ يف بداية نسيان يعقوب لألشياء    قصوصةاأل
فقرة واحدة فقط   الصغية قبل تشخيص مرض الزهامير. يتكون اجلزء االفتتاحي من

مع تسعة أسطر. حيكي عن يعقوب الذي نسي اسم عطر زوجته ومل يستطع تذكره 
 يف وقت سريع.
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املستش  يف "و   إىل زوجته من  )غالف   فيرسالة  الزهامير"  فيه من  يعاجل  الذى 
 .اخر(

 

يف معظم أعمال النثر األديب تقدم ابلتأكيد قصة مع ترتيب الفصل، حيث يتم  
الفصول   سيتم    مطابقاترتيب  عندما  فصل  فصل كل  سيتم  املؤلف.  مؤامرة  لشكل 

قصييب مل يتم تقدميها على شكل للالزهامير    أقصوصةاستبداله مبسار جديد. بينما يف  
فصل بل على شكل رسالة. توصف الشخصية الرئيسية أبهنا كتبت اثين عشر رسالة  

الزهامير يف أمريكا. وهذا شيء مشوه، ألنه ندرًا ما    مصحةإىل زوجته أثناء وجوده يف  
جودة    سوس يتم العثور على نثر أديب يعرض القصة يف شكل مرفق الرسالة. فإنه ال ي

صة، ويضيف شكل االرتباط هبذه الرسالة يف الواقع شعورًا جديًدا إىل أسلوب سرد الق
 مستلم الرسالة. أنه القارئ كما ك حىت شعر القصص.

 

و جيب أن أسارع فأضيف أن هذا مرض ارستقراطى جدا و أن عددا من ‘صفوة 
سأكت  يفالصفوة‘   و  به.  أصيبوا  قد  جولدوتر   فيالغرب  ابري  بعضهم:  بذكر 

سى األمريكى املعروف، و ريتا هيوارث النجمة العاملية، و شارلتون هيستون السيا
ممثل املالحم السينمائية الكبى، و جوليان ملكة هولندا، و أشهرهم مجيعا الرئيس  
رونلد رجيان. و هذا األخي هو الذى قال: ‘هذا مرض مجيل! تقابل األشخاص 

 (. 22)ص.    أنفسهم و تظن أنك ترى وجوها جديدة كل يوم‘"
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البيانت الواردة هي وجهة نظر فريدة فيما يتعلق مبرض الزهامير. يعتب مرض  
الزهامير مرًضا خميًفا ألنه ميكن أن ميحو كل الذاكرة يف الدماغ تدرجيًيا. ولكن يف هذه  
الفقرة يقدم املؤلف وجهة نظر أخرى حول مرض الزهامير. من خالل كلمات يعقوب 

ض الزهامير هو مرض النخبة. ألن العديد من الذين يعانون من قال أن مر   .يف رسالته
ابري جولدوتر منهم    مرض الزهامير هم خنبة من األشخاص الذين يعملون يف القناة.

السياسى األمريكى املعروف، و ريتا هيوارث النجمة العاملية، و شارلتون هيستون ممثل 
،  الئيسرونلد رجيان  . أشهرها هوااملالحم السينمائية الكبى، و جوليان ملكة هولند

قال إن مرض الزهامير هو مرض مجيل، ألنه سيقابل نفس الشخص كل يوم الذى  
ولكن األشخاص الذين يعانون من مرض الزهامير سيون أنه وجه جديد )ألنه نسي 

،  غريبتعملية ال  من  الوجه الذي واجهه من قبل(. إن وجهة النظر هذه هي ابلطبع
 انطباًعا فريًدا للقارئ.وميكن أن تنتج 

 

صباح " ذات  أفقت  لو  ماذا  إجيابيا؟  شيئا  السيئة  األشياء  هذه  نسيان  أليس 
تعليقات  اتذكر  ال  تصوري!  ىب.  مر  سيئا  واحدا  شيئا  أتذكر  ال  فوجدت أىن 
األسرة اجلارحة الىت عبت طفولىت ال أتذكر املدرس السادى الذي كان يتلذذ 

املراهقة. ال أتذكر!   يف سة  املدرسة اإلبتدائية. ال أتذكر العالقات امللتب  يفإبيذائى  
ال أذكر! ال أتذكر! أصحو بذكرة نظيفة من الشوائب و املنغصات. ألن جيعلىن 

 .(96)ص.   "هذا أسعد الناس؟
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النظر. عندما يقال إن مرض الزهامير   بشكل  التايل هو أيًضا احنراف وجهة 
يعقوب   عطي وجهة نظر خمتلفة من خالل كتاابت ا  املذكورمرض رهيب، فإن االقتباس  

جانب   له  شيء  نسيان  فإن  الزهامير،  مبرض  يعقوب كمصاب  إىل  ابلنسبة  لزوجته. 
. مثل األقارب الذين حياته إجيايب أيًضا. أنه سينسى األشياء الفظيعة اليت حدثت يف  

أصيبوا أو املعلمني الشرسة أو غيها من األشياء السيئة اليت حتدث يف سن املراهقة.  
سيكون أسعد شخص. اعتقد يعقوب  ء السيئة يف حياته،  من خالل نسيان كل األشيا 

إن رؤية اجلانب اإلجيايب ملرض الزهامير هي شيء فريد ال يعتقده معظم الناس، لذلك 
 هذا شكل من أشكال االحنراف.

 

السيدة نرمني العراين، يؤسفىن أن أبلغك بوفات صديقي العزيز، زوجك السيد "
حادة و مفاجئة. و هذه النوبة لو تكن ذات يعقوب العراين، على أثر نوبة قلبية  

عالقة ابملشكلة الىت كان يعاىن منها. و حيث إن السيد العراين طلب مىن إرسال 
و  التعازى لك  خالص  أقدم  األوراق.  طيه هذه  فستجدين  إليك،  أوراقه  كل 

 (. 127، ص.  2010)القصيىب،   " للعائلة

 

ة الزهامير. يبدأ اجلزء األول مع  أقصوصاالقتباس األخي هو اجلزء اخلتامي من  
  قصوصة أول ظهور ألعراض مرض الزهامير يف يعقوب، بينما خيتتم اجلزء األخي من ا

برسالة من طبيب يعاجل يعقوب يف الوالايت املتحدة، يدعى دكتور جيمس. كتب إىل 
زوجة يعقوب أن يعقوب مات. ليس بسبب مرض الزهامير، ولكن بسبب نوبة قلبية.  
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جيمس اثين عشر رسالة كتبها   دكتورعد إرسال أخبار التعازي بوفاة يعقوب، أرفق  وب
 . قط  يعقوب خالل عيادة الزهامير. مل يرسل يعقوب هذه الرسائل إىل زوجته
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 ع الباب الراب

 اخلالصة و االقرتاحاتاالختتام: 

 

 أ. اخلالصة

األدبينيضرورة  شيء  هو    غريبالت بلللفنانني  األدبية   .  الدراسة  تكون  ما  ندرا 
تغريب وسائل ال  ايت حمتو   و. وهأسئلة البحثأبمرين يف    ةالباحث  تهتمامقلقة.    لتغريبل

له ثالث   غريب ييب. إن التصالق الرمحنعبد ة الزهامير بقلم غازيأقصوصيف  غريبوتقنيات الت
 و شوزيت، و موتيف. و املكتَشف كما يلى:  ، فابوالوسائل، هي 

فابوال    أ(حتتوي على احملتوايت التالية:    موتيف  زيت، وشو الزهامير، فابوال،    أقصوصةيف    -1
الذي   ،ييب هو مرض الزهاميرصالق  الرمحن عبد  الزهامير من أتليف غازي    أقصوصةمن  

للقصة. طوابق كأساس  لعشرة  الزمين  لتسلسل  تش حني  مث    يستخدم  اللمحة  مت  كيل 
، يسمى املسار الذي غريباملؤلف. يف نظرية الت  موافقا إبرادةاملوجودة يف أخدود جديد  

الزهاميرأقصوصيف  شوزيت   تتشكل ب( ب"شوزيت"؛تشكله   عبد    ة   الرمحن لغازى 
عن طريق التوزيع العشوائي، وذلك  فابوال من خالل عشرة تسلسل زمين من  القصيىب

حيدث يف شكل أمناط  موتيف فيه شوزيت،  كل ترتيبيف .إلنتاج تسلسل زمين جديد 
زخارف    هناك  ييب،صالق  الرمحنعبد  ة الزهامير من أتليف غازي  أقصوصيف    ج(  ؛معينة

شرح ملرض الزهامير بنمط مظهر لكل منهما بعد ثالثة    :مها  موتيفان،ذات أمناط خمتلفة.  
فصول تبدأ من الفصل الثاين. ألن هذا الزخرف موجود يف الفصول الثاين والسادس 

يف   موتيفالتايل هو حمادثة يعقوب مع مرضى الزهامير. يوجد هذا    موتيفوالعاشر.  
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يعقوب مع مرضى  حول حمادثة    موتيف مسة والسابعة والتاسعة. بدأ ظهور  االفصول اخل
 .، بنمط وقفة بعد كل فصلشوزيتالزهامير يف منتصف 

ال  -2 األدبية    تغريبتقنيات  األعمال  إنشاء  يوجد دائما  يف  ابلتأكيد. ولكن ال  موجودة 
احلقيقي يف العمل األديب. حىت إذا كان   غريبإجراء خاص يشرح كيفية إعطاء أتثي الت

األشياء، وما إىل ذلك ميكن   وأ  ،غةهناك شيء غريب يف األدب يرتفع من حيث الل 
ة الزهامير،  أقصوصاملرتبط ابلتقنيات اليت تنتج آاثرًا غريبة. يف    غريب استخدامه كدراسة للت

الت تقنية  يستخدمها    غريبتتكون  وهي  املؤلفاليت  تقنيات.  ثالث   ارجتال  أ(   :من 
قنابل فيتنام،    قضيةو  وضوع، مع ما جمموعه أربعة إدخاالت للموضوع: مارلني مونرو،  امل

قصة   ب(حياة فنان ذكر؛    و   العصور القدمية،العرب عند  مصطلحات املراهقني يف  و  
والزوجة  كانت  .  اهليكلية الزوج  الزهامير  هيكاالقصة  ملرض  األساسي    ج(   ؛للموضوع 

ال الزهامير، مبا يف  إلحنرافااالحنراف. حتدث بعض  ت بشكل متكرر يف رواايت مرض 
اجلانب    تقييم مرض الزهامير كمرض النخبة، و  شكل الرسالة، و  االفتتاح، وذلك يف  

 . للقصة اخلتامية يةاإلجيايب من مرض الزهامير، وكيف

أن  مالحظة  ميكن   ، احلالية  التشويه  وتقنيات  التشويه  وسائل  دراسة  خالل  من 
تنتج مجالية أدبية جتعلها جاذبية خمت لفة عن الرواايت اخلصائص املطبقة يف نوفيال الزهامير 

 األخرى.

 ب. اإلقرتاحات 

أقصوصة الزهامير بقلم غازى عبد الرمحن القصيىب   يفمتت البحث عن مجاليات التغريب   
البحوث األدىب، فرجت الباحثة    يفعند شكلوفسكي. و كان البحث عن التغريب شيئ ندر  
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للبحوث   البحث مراجعا  يكون هذا  ال  يفأن  إما مل يكن هذا  ممتازا. على املستقبل.  بحث 
القارئ أن يقرأ األقصوصة بوجهة أخرى من الظرية كذالك، ألن هذه األقصوصة عمل أديب  
جيد للدراسة األدبية. و للمكتبة اجلامعية أن يهيئ الكتب عن نظرية التغريب أكثر من اآلن،  

 ألن املراجع مبوضوع هذه النظرية كانت قليلة.  

هذا البحث كان األخطاء   يفبفضل هللا تعاىل. و    انتهاء هذا البحث مل يكن اتما إال 
يبدو كثي من   مبا  الكرام  القراء  التصويب من  و  العفو  الباحثة  التمست  الغفالت. هلذه،  و 

 هذا البحث. و عسى أن يكون هذا البحث نفعا.      يفاألخطاء و الغفالت 
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يف  . خترج من املدرسة اإلبتدائية  م   1997  مايو  07اتريخ    ماكساريف    ولداحظ سبيال رشدا،  
مبعهد دار السالم كونتور للبنات بنجاوى    تالتحقمث    م. 2009سوكوهارجو، سوراكارات سنة 

ابجلامعة موالن مالك إبراهيم ماالنج حىت حصل على    ت التحقمث    ، 2015سنة    يف و خترجت  
اجلامعة    يف بعض الروابط .وقد شارك   م  2020يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة    سارجان درجة  

و رابطة الطلبة معهد    .قسم الصحافة خالل سنة واحدة  و هى هيئة طلبة قسم اللغة العربية يف
    دار السالم كسكريتي خالل سنة واحدة.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


