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Abstract 

The two novels “House of Ghosts” and “Ostourah Al-Naddaha” from the 

“Supernatural” series by the Egyptian writer Ahmed Khaled Tawfik are the most 

famous and popular works of horror and fantasy among children and adolescents, 

where readers pay special attention to them in the eighties and nineties of the last 

century. This study aims to shed light on the study of the language component in 

these two novels on three levels: linguistic, grammatical, and rhetorical, in order to 

determine its basic features. The presence of verbs that indicate movement, the use 

of words that indicate ambiguity and doubt, the repetition of short and simple 

sentences, the lengthening of letters at the end of words, description, image, 

quotation and inclusion are the most important linguistic features in these two 

novels. The analysis of these features shows that their artistic employment in the 

context of the two novels has been successful, consistent with the elements of the 

story such as the subject, content, characters, space, etc., and it has a positive impact 

on the two novels. 
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 "قيأمحد خالد تبف"لـ  «ألسطبرة النداهة»و «ت األشباحيب» يتيروالسلببية لاأل اخلصائص

 2خ يضا  ي ، عل1ازئي ي رضا م
 راني، قزوين، إةيالدول ينيمام اخلمة و آداهبا جبامعة اإلياللغة العرب يف تبراهكد .1

 رانين، إي، قزوةيالدول ينيمام اخلمآدهبا جبامعة اإلة و يألستاذ مساعد يف قسم اللغة العرب .2
 (1/10/2022:نشرتاريخ ال،26/9/2022، تاريخ القببل:23/9/2022تاريخ املراجعة:  30/11/2021)تاريخ اإللستالم:

 صامللخّ

 "تبفيق خالد أمحد" املصري كاتبلل« ماوراء الطبيعة»جممبعة  من «النداهة ألسطبرة»و «األشباح بيت» روايتا عتربت

ا يف مالقراء عناية خاصة هب حيث يعين واملراهقني ألطفالا يدل وشعبية شهرةً واخليال الرعب أعمال أكثر

اخلصائص األلسلببية علــى  الــضبء تــسليط إلــى الدرالســة هــذه تسعينات من القرن املاضي. هتــدفالثمانينات وال

 تدل اليت األفعال تباجد. األلسالسية اممساهت حتديد أجل من والبالغية اللغبية والنحبيةمن النباحي الثالثة وهي 

 وتطبيل والبسيطة، القصرية اجلمل وتكرار والشك، الغمبض على تدل اليت الكلمات والستخدام احلركة، على

 .الروايتنيهاتني  يف اللغبية السمات أهم هي واالقتباس والتضمني والصبرة والبصف الكلمات، هناية يف احلروف

 عناصر مع متنالسقة ناجحة كانت قد الروايتني لسياق يف الفين تبظيفها أن امليزات هذه حتليل من خالليظهر

 .الروايتني على إجيابيا تأثريا هلا فإنّ ذلك، إىل وما والفضاء والشخصيات واملضامني املبضبع مثل القصة

 الرئيسة الكلمات

 .األلسلببية اللغة، اخلبف، أدب والناشئني، األطفال أدب تبفيق، خالد أمحد
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 املقدمة

لسلببية على أللسلببية والغبص يف درالستها إىل تعدد تعريفاهتا، وتعرف األهتمام باالأدى ا

دبية درالسة مبضبعية، وهي كذلك تعىن بالبحث عن ألثار اآلعلم يعىن بدرالسة ا»أهنا: 

م: 2003)بدري،  «.ديبألثر األمن اعتبار السلب ب، وهي تنطلق أللسس القارة يف إرلساء علم األا

لسلببية منهج نقدي حديث، ويتناول النصبص ألأن ا التعريف ال هذاليظهر من خ (15

دبية بالدرالسة على ألساس حتليل الظباهر اللغبية والسمات بشكل يكشف الظباهر ألا

 . مناط التعبريية والتركيبية للنصبصألاجلمالية وا

 النص درالسة يف النقاد منها الستفاد مث اللغبية، بالدرالسات تبطةمر األلسـلببية نشأت إنّ

 واملنهج اللغة، درالسة يف العلمي املنهج بني جتمع األلسلببية ذلك فإنّ ىعل وبناء وحتليله،

 الدرالسـة فـإنّ وهكذا؛واملنهج  العلم بني جتمع أهنا أي ،األدبـي النص درالسة يف النقدي

 جبانب من فيه ما الستكشاف»و األديب النص فهم يف كثرياً تفيدنا األلسـلببية احلديثة

 ودالالهتـا اللغبية، االلستخدامات مع التعامل ىعل قدرة من تتيح للدارس مبا وذلك مجالية،

 علمية بطريقة املكتشفة املميزة األلسلببية اخلباص مع وهبـذا التفاعل األدبـي، العمـل فـي

 تبفيق خالد أمحدأما  (100:  م1994 عبدة،) الفنية الـنص وخباصه مميـزات تتضـح لسـليمة،

 أدب" عراب" العريب العامل يف الرعب بأدب واملعجبني النقاد من العديد قبل منفهب يعترب 

 من املهم إذالفكر و بالبجبد عالقتها يف جدلية عالقة دائماخصائص النص  تطرح .الرعب

 من يكن ومهما املتلقي لدى فعل ردود من النص عن يتبلد ما مالحظة هب األلسلببية الدارلسة

 تصف جسرا والبالغة اللغة من تخذت اإلبداعية اوأدواهت الفنية اومقبماهت األلسلببية فإن أمر

 متدنا فهي اللغبي، النظام يف ووظيفتها التراكيب بأوجه هتتم كما أهنااألديب، النص به

 األلسلبيب للمنهج اختيارنا يأيت هنا ومن .ورواده الكاتب أفكار إبراز يف تسهم نقدية ببلسائل

 إمكانيات من املنهج هذا حيمله الـنص مبا عمـق يإلـ النفاذ خالهلا من نستطيع ولسيلة

 هذا إيل للبصبل .النص نرصـد مجاليات أن خالهلا من نستطيع عميقة، حتليلية درالسية

 «الطبيعة ماوراء» لسلسلةخالل  من الروايتني هاتني  ودرالسة حبث متَّوقد  املنشبد، اهلدف

 .التالية املقالة يف نتائجها وعرض

 البحث ألسئلة

 :منها األلسئلة بعض يعل اإلجابة إيل املقال هذا ييسع

 تبفيق؟ خالد أمحد أعمال يف وبرزت ظهرت اليت اخلصائص األلسلببية ما -1 
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و يف خدمة أي  روايتنياليف هاتني  ترددا أكثر كانتاملظاهر اللغبية اليت  هي ما -2

 الرواية؟  كانتعنصر

 البحث منهج

ثالثة حتليلي، ويف اجملاالت اللغبية اليت تتبزع يف  –هذا البحث تبصيفي املنهج املتبع يف 

رة وأثرها يف كريدرس الظباهر املتحيث والنحبي والبالغي  اللغبي يوهي املستب،مستبيات 

 اخلصائص األلسلببية.   أبرز  يللعثبر عل نقل املعين

 خلفية البحث

 درالسات وأحباث إجراء مت فقد والقصص، للروايات اللغبية باخلصائص يتعلق فيما

راما "ـ ل «املعاصرة العراقية الرواية يف اللغبي البـــناء مـفارقة»درالسة  بينها ومن خمتلفة،

 2019 بعددها الثاين لسنة «الترببية والعلبم اآلداب يف القادلسية» يف جملة "عبد اجلليل راضي

 حري مبضبع وهب املعاصرة، العراقية الروايات يف اللغبي البناء مفارقة» البحث هذا وتناول

 اللغة أمهية: األول: قضايا ثالث على البحث هذا اشتمل وقد هبا، جديرو بالدرالسة

 اللغة مستبيات: والثانية. الروائي الفين البناء يف األويل الركيزة ببصفها الروائية،

. اللغبي البناء مبضبع طرح ما ذاإ االعتبار بعني تؤخذ أن جيب مسألة وهي الروائية،

 عن وذلك مألبفة، غري بطريقة اللغة الستعمال: هبا ويقصد اللغبي، البناء مفارقة: والثالثة

 درالسة ويف .واالجتماعي والفكري الثقايف ومستباهم الرواية شخبص بني التناقض طريق

 لفرامرز «اللغبية ومالحمها وحمتباها االلستعمارية بعد ما اجلزائرية الرواية» بعنبان

 العريب األدب نقد جملة يف 2015 عام العاشر العدد يف ونشرت أمرييان والطيبة مريزائي

 والقصص للروايات اللغبية السمات املؤلفبن ويناقش. بطهران هبشيت شهيد جبامعة

 الستخدام أن ويعتقدون حمتباها مناقشة جانب لىع الفرنسية، باللغة ومعظمها اجلزائرية،

اللغبية  اجلماليات إىل ويفتقر. مؤلفيهم أفكار لنقل ولسيلة جنعأ هب األعمال هذه يف اللغة

 مجانة و راشد ابذي قام هبا: «قبّاين نزار» لـ «بلقيس» قصيدة يف األلسلببيّة السّمات» ودرالسة

 جبامعة «العربية اللغة يف درالسات» جملة من العشرين العدد يف تنشر يتوال داود مبراهيإ

 التردّد ذات واألدبية اللغبية الظباهر عند البقبف إىل الدّرالسة وهتدف 2014لسنة  مسنان

 بنائية مكبّنات تتناول فيها،مثّ األلسلببيّة السّمات إىل للبصبل وحتليلها القصيدة، يف الالفت

 الضبء إللقاء حماولة يف وذلك خمتلفة، ألسلببية مستبيات ضمن تندرج متعدّدة وإحيائية
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املقاطع وأيضا يف  قصيدة ألسلبب خالل من هبا اإلحياء الشاعر أراد اليت الصبرة على

لعبداهلل عمر حممد اخلطيب باجلامعة « هر وطارات الطاالنسيج اللغبي يف رواي»أطروحة 

م وناقش الباحث تتبع عناصر النسيج اللغبي يف روايات 2006األردنية للدرالسات العليا عام 

ل النص والنقد األديب يف حتلي  النظر اللغبيالربط بني لىقبم عتالطاهر وطار الرئيسة اليت 

ل ومنضبطا حتت ألسس ال حتد خاصة مما جعله منهجا قابال للتأوياألديب عامة والروائي 

 بةكتا يف" قتبفي خالد أمحد" ممارلسة من الرغم لىمن تعدد قراءاته واختالف رؤاه. ع

 جمال يف خاصة، العربية والدول مصر يف اتبالك هبا حيظي اليت البالسعة والشهرة الرواية

 األولساط يف كما يستحق معروف غري مازال أنهإال  العلمي الواخلي اوالفانتازي الرعب أدب

 حبثًا، ااطالعهم حسب، املقالة اتباك رَيَ ومل رانإي يف العريب باألدب املتعلقة ةاألكادميي

 وأعماله الراوي اةحي تناولت اليت األحباث نّفإ ذلك ىلإ إضافة؛ ةاألدبي أعماله حبل اعلميًّ

 .ةالعربي اتوالدوري الصحف يف وردت هي ما إال ةبكثري ستلي ةالعربي البلدان يف

 نشأته و حياته تبفيق خالد أمحد

 جمال يف عريب كاتب أول ربعتَيُ الذي املصري واألديب الطبيب هب فراج، تبفيق خالد أمحد

 يف م1962 عام لدوُ. العلمي واخليال والفانتازيا الشباب أدب جمال يف واألشهر الرعب أدب

 طنطا جبامعة الطب كلية يف تبفيق خترج. مصر يف الغربية حمافظة عاصمة "طنطا" مدينة

 كتابة تبفيق بدأ. م1997 عام احلارة املناطق طب يف الدكتبراه على وحصل م1985 عام

 ذلك يف لسائدًا يكن مل الرعب أدب أن ورغم م1993 عام «الطبيعة وراء ما» بسلسلة الرواية

 على شجعه ما اجلمهبر اًمناجيدً جناحًا كبريًا والستقباالً حققت السلسلة أن إال البقت

 م1996 عام" لسفاري" ولسلسلة م1995 عام" فانتازيا" لسلسلة بعدها وأصدر السلسلة، الستكمال

 روايات بتأليف تبفيق أمحد قام  (64: م2017 )عبداحلنان،" www" لسلسلة م2006 عام وأصدر

 عدة إىل ترمجت واليت م2008 عام «يبتببيا» رواية وأشهرها والسعًا، مجاهرييًا جناحًا حققت

 انضم فقد الصحفية، بالكتابات أيضًا تبفيق اشتهر. الحقةال عباماأل يف نشرها وأعيد لغات

 منشبرات له كانت وكذلك األهرام، مؤلسسة عن تصدر اليت الشباب جملة إىل م2004 عام

 قام حيث الترمجة، يف نشاط له كان. األخرى اجملالت من والعديد التحرير جريدة عرب

 نادي« رواية بترمجة قام وكذلك ترمجة،امل رعبال روايات وهي «اخلبف رجفة» لسلسلة بنشر

 للكريج «ديرمافبريا» رواية ترمجة وكذلك ببالنيك، تشاك تأليف من الشهرية «القتال

 أصل من األمريكي للروائي «البرقية الطائرة» "عداء رواية" وترمجة م2010 عام كليفنجر
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 مع األديب نشاطه الستمر  (Greenberg, 2018:172). م2012 عام "احلسيين خالد" أفغاين

 الباطنة أمراض قسم والستشاري التدريس هيئة عضب كان فقد الطب، مهنة مزاولته

 55 يناهز عمر عن م2018 عام أبريل 2 يف تبفيق تبيف. طنطا جامعة الطب بكلية املتبطنة

 .مفاجئة صحية أزمة إثر عام

 الندّاهة وبيت األشباح وألسطبرتان تبفيق خالد أمحد

 خالد أمحد" اتبللك «عةالطبي ماوراء» لسلسلة من الثاين الرقم ةرواي هي النداهة ألسطبرة

. م1993 عام  إصدارها بدأ اليت الرعب أدب يف ةالعربي اتالرواي لسلسلة أول عدُّوتُ " قتبفي

 الدم أمراض بطبي "لإمساعي رفعت "تبرالدك وهب  ةخيالي ةشخصي السلسلة بطل بنيك

 األحداث من جممبعة عن اتهذكري عةالطبي ماوراء لسلسة يف رفعت رويي .املتقاعد املصريّ

 قرى إحدى بدر ركف تهقري إىل عاد نماحي ةالرواي أحداث بدأت. اتهحي يف واجهها اليت

 بصيأ الذي رضا هأخي من ةبداي البقائع من لسلسلة ةالقري يف شاهد. ةالشرقي حمافظة

 مبا "جناة" هأخي زوجة وختربه فحصهلي هأخي دار إىل ذهبوي. جمهبل و عادي غري مبرض

 دمه من نةعي رلسلوي ه،ألخي شامل فحص إلجراء األطباء زمالءه رفعت ستدعىلي له، حدث

 ةالقري يف ماملقي ةالصحي البحدة بطبي فتحي عاصم تبرالدك إىل رفعت ذهبي مث. لهالتحلي

 طةاحملي املنطقة مراقبة على" عاصم" مع رفعت تفقفي. النداهة مبضبع عن منه ستفسرلي

 وأثناء هذا، النداهة مبضبع يف أمرمها سماحي أن عايستطي حىت "لإمساعي رضا" بدار

 بنيك قد أنه من عاصم ذرهوحي منها هربي رعبه ومن "النداهة رفعت" قابلي املراقبة

 رفعت، يتناد النداهة بأن عاجلمي فاجأي التايل بمالي يف و. للنداهة القادمة ةالضحي

 دةشدي حالة يف رفعت ظلوي فة،رئي زوج طلعت ذلك يف نجحوي منعه عائلته فتحاول

 رضا دم نةعي بشأن رهتقري "الصمد عبد عالء" ذهتلمي رلسلي أن إىل ألسببعني ملدة البؤس

 أهله نلك اللغز، لسر رفعت تشفويك تبراتالباربي من لةضئي نسبة وجد أنه قبللي لإمساعي

 وزوجته عاصم يأيت عندما. النداهة من هعلي ةخشي انهمك من يتحرك أن رفضبني

 املرضى بتنبمي قبماني ثحي هذا، النداهة مبضبع وراء بأهنما رفعت ربمهاخي "عباطف"

 قام مث. عباطف تهابشخصي تقبم اليت النداهة نداء لبباي أن عالهنمجي و امغناطيسي اتنبمي

 ليبي أن بعد املساء يف يب يلتقي لسبف: قائال رفعت دوري يف املنبِّمة احلقنة بإفراغ عاصم

 ربهخي. وعباطف عاصم رمحة حتت نفسه جدلي رفعت قظيستي املساء يفو. النداهة نداء

 على بتجارب قبمي أنه كما اته،حي يف االحباطات لسلسلة من لألنتقام بأعماله قام أنه عاصم
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 بدألي السببرمان، نساناإل عتصني أجل من النداهة دعبى حتت خبطفهم قبمبني نالذي

 حترر اليت وزوجته عاصم بني عةالبقي يف نجحي رفعت نلك رفعت، على جتاربه عاصم

 نهملك إنتحرا، قد وعباطف عاصم أن جدوالي الشرطة بإحضار رفعت قبمفي رفعت،

 بيت ةيف رواي .لألبد النداهة ألسطبرة على ذلك يقضولي املخطبفني رحتري يف نجحبني

 من خمتار جنيب بدعبة منه. يطلب خمتار صديقه تبي إىل إمساعيل رفعت األشباح، يذهب

. مراهقة بأزمة مترُّ أهنا عتقدوي نفسية مشاكل من تعاين اليت "رانية" ابنته مع التحدث رفعت

 يف هائمة أشباح هناك أن رانية الفيال ختربه داخل؛ األحداث بعض ئارفعت شيئا فشي أدرك

 نفى الذي رفعت .الغيبببة يف ودخلت فجأة وعيها رانيا زة فقدتوجي فترة املزنل، بعد هذا

ال يف الفي األشباح وجبدبعده قبل ي ،لرانية حدث ما مع ،املزنل يف األشباح وجبد ةالبداي يف

 تستعيد النهاية ويف جنيب، خمتار مزنل لغز لسريكشف  أصدقائه مساعدةمن خالل و،

 .اللغز وعيها مع حل رانية

 اللفظي ياملستب

 األلبان

 - هذه منبع هي فاأللبان الرواية، عليها تقبم اليت الكربى العناصر أحد األلبان تشكل

 وما والفضاء األشياء ووصف «األلسبد»لبن  الستخدامكان لقد األشياء.  متايز لسر وهي احلياة

 12 يف رواية النداهة «األلسبد» لبن تكرر ،كن جتاهلهبارزا الميوجها الروايتني  يف به ذلك إىل

ي ذو"السباد" ال "الظالم"و" الليل" كلمات تكرار جانب إىل مرات، 8 األشباح بيت ويف مرة

 فضاء خيدم القصتني نياته يف اللبن األلسبد الستخدام .لروايةالفضاء الرمادي لفيه  شتدي

املختلفة  الدالالت من العديد اللبن هلذا؛ وكما هب معروف فإن  هاعناصر كأحدالرواية 

 البقت ويف، والتحدي والعمق والرمسية، واألناقة، واجلاذبية، والتمرد، الغمبض، منها،

" الليل" كلمات تكرار جانب إىلأما اللبن األلسبد  ؛والشر واملبت االكتئاب إىل يرمز ذاته

 نسجمتئاب والشر وهب يكالغمبض واال إيل فيدُليف هاتني الروايتني " السباد"و" الظالم"و

إمساعيل  شقيق "رضا" بَيْصِأُ "اهةالندّ"لسبيل املثال يف رواية  يلروايتني؛ علمتاما مع فضاء ا

ولعنة النداهة أصابته فبذلك،  ،جنبنا أنه جنّ يعتقد أهل بيته حيث  رض جمهبلمب رفعت

لسيطرة هذا  يف األلسبد لساعد اللبن فيها وقد وشرير غامض جب منذ بداية القصة يسبد

 قابلته..شبح ألسبد يف الظالم كعند البحدة الصحية اجلامثة » الرواية. يعل الغامض اجلب
هذا اجلب شديد كبن يو (66)تبفيق، التا: « ببل أوفر ألسبد عايل الرقبة. يان واقفا وقد ارتدك
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عدت »عندما عاد رفعت من بيت شقيقه رضا:  ،يف هذا اجلزء من الرواية  واضحًا اإللسبداد

لسدوله بظالم.. ظالم ثقيل لزج خينق األنفاس..  ييل قد أرخكان اللللقرية شارد الذهن، و

 تكرار يعل عالوة. (29تبفيق، التا: « )شافات لسياريت يف تبديده إال قليال..كوال يفلح نبر 

 الداخلية املشاعر ستعك كلمات اتبالك الستخدم والظالم، السباد على تدل اليت الكلمات

 الكلمات .الروايتني هاتني يف كبري بشكل يتردد ما وهب ،همببيئت الشخصيات رتأثُّ عن وتعرب

النداهة  ألسطبرة يف الستخدامها مت" الذعر"و" والفزع" الرعب" مثل اخلبف على تدل اليت

و يف ة ومثريي خميفة مباقف مباجهة عند مبشاعر مؤقتة تذكرنا واليت( مرات 10) من أكثر

 بقعة»املرآة:  يف املخيفة الصبرة تلك ورأت رآةامل أمام ندما وقفت رانيةت األشباح عرواية بي

 سالتعك واملرآة.. واجلدران السقف يعل عمالقة تتراقص وظالهلا يألعلل تتحرك النبر من

 «فا.خمي ألسفل من القادمة الشمعة إضاءة جعلته الذي ووجهها.. خلفها، بالرهي الظالم إال

ترتيب  الستخدامها فإن قةطري هب الكلمات هذه صحة يضاعف ما (22 -21: التا ق،تبفي)

 مرعبًا جبًا ة وخيلقالرواية وما حدث لشخصيات الرواي أحداث ملباجهة القارئ عداملفردات ي

 الشاغل الشغل وهب ة،الرواي شخصيات يعل وقعت اليت واألحداث املغامرات خضم يف

 .فاعلية أكثر تهقصة رواي جلعل اتبللك

 ة اللغة الروائي

الكاتب  يكشف مقاصد الرواية وينبغي علهبا تُمكبنات الرواية وإن اللغة مكبنة ألسالسية من 

ها أن يستخدم لغة أكثر مالئمة من ولسائل بناء قصته يف السرد واحلبار والبصف وغري

اخلصبصية االلستثنائية »اللغة بسيطة لسهلة قريبة من األفهام.  يواألفضل أن يكبن مستب

جبهريا، إنسان متكلم، فالرواية  ة هب،وايالروائي وهي أن اإلنسان يف الرة للجنس األمهي

 «ملبن لغتهم اخلاصةكلمتهم اإليديبلبجية املتميزة، حي ملبنأناس متكلمني حي يحتتاج إل

كالطبيب املثقف يف ة بطل الرواي "رفعت"وهذا مبافق مع شخصية  (109: م1988، )باختني

 الدم أمراض ألستاذ لإمساعي رفعت أنا»حة. الرواية اليت تؤدي أغلبية حباراهتا باللغة الفصي

. عاما ولستبن لستة لسين. اروبا وأمريكوأ و مصر يف اجلامعات من به البأس بعدد )لسابقا(

 أجدادنا عن ورثناها اليت اةاحلي عن ألساطري انكل مك  يف هافي أنقب حافلة اةحي عشتُ لقد

 أن إىل اإلشارة جتدر ،ذلك إىل باإلضافة (5: التا ق،)تبفي« .رعبهم أثارت كما رعبنا وأثارت

  . واملراهقبن األطفال وهم القراء، مع تتبافق فهمها، لسهبلة نظرًا ،يالفصح اللغة

 يف الشائعة الكلمات والستخدام ،ياللغة الفصح  ألساس على كتبت الروايتان عام بشكل
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 مع واللغة العامية يأي اللغة الفصح ،النبعني هذين كلمات  لكن ؛ جدا قليل العامي النبع

. يف بداية الرواية بدأ الرواي متعة أكثر والنص محيمية أكثر الراوي جعل البعض بعضهما

 ةقرآني اتبآي شفتاه ترتعش و جباري لسجي متشكك عجبز فالح مثة... »ذه األلسطر: هبقصته 

!.. طارت؟ االدني هي(!.. صاحل) اي بالراحة: السائق يف هتفي دقائق ثالث لّوك... البقت لةطي

 والتبظيف (7:ق، التاتبفي) «...أجش بصبت بالغناء تهعقري رفعيو ،فظاظة يف السائق فيضحك

اليت تقرأها جدة رفعت  الشعبية األغاين إىل يتعداه بل لماتهذه الك على يقتصر ال الشعيب

 اته عن النداهة:الطفبلة وذكري أيام إىل هبا النكبص ة ويقصدبطل الرواي

 :املبّال ذلك حزن يف يردد جدّيت صبت أذكر»

 لـهــأه نســـــــي تـقالـ      يامّه الـــــبلــد فيــــن

 لـه نــــــادت الغـــــــبلـة      اـلــــــــم دــلـالب فــات

 مسـحبر البلد قالبا       والد اـــي بلدـال نـفي

  « بتدور السنني يوآد       الدـب اـوراه رـافـلسـ

 (15: تبفيق، التا)

 ينفي عنها ال الرواية يف الشعبية العامية اللهجة تبظيف أن إليه اإلشارة جتدر وما

 مينح اللغبي الذي التعدد ذلك من تكتسبها مجالية مسحة عليها يضفي إنه بل شعريتها،

 يف العامية واللهجة الفصحى اللغة إن الباقعي خالف ما قال عنه بعض النقاد. بعده النص

 املختارة، التباصل ألداة املتعدد للتبظيف ومؤيد رافض بني تعصبية مبجات يتلق الرواية،

 عبد» اجلزائري الناقد الروائي النص يف العامية اللهجات لتبظيفات الرافضني بني ومن

 هي الروائية النصبص متبن يف تبظف أن جيب اليت اللغة أن يرى الذي «مرتاض املالك

 مل مجاليا طابعا ويكسبها اللفظية املعاين يف جيدد أن يستطيع املبدع أن حيث الفصحى اللغة

 يستطيع نظره يف فاألديب الدهشة، فيه لسيثري ما وهذا املتلقي عند قبل ذي من معروفا يكن

. األحداث فينقل هبا يتمتع اليت الفنية للحرية وذلك جديدة معان ويكسبها باأللفاظ التالعب

 (420: م2021 مبنسي،)

 الكلمات يف احلروف لتطبي

 الكاتب اهتمام هب تبفيق أعمال يف رؤيتها ميكن اليت ةالبارزة يف البنية السردي السمات من

 للمفردات ةالظاهري الصبرة أحيانًا املؤلف يستخدم .وللعبارات للمفردات ةظاهري بصبرة

د الداليل الناتج عن القراء البع يضفي علي قها أنعن طري هلا وحياول الداليل البعد خلدمة
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 أصبحتاليت يف  لسردية احلبارات  اخلصيصة اللغبية  هذه مشاهدة ميكن .احلباراتمشهد 

  .نشاهد اخلصيصة يف معظم احلبارات لذلك .تبفيق ياأللسلببية لد السمات من

ة للحروف وللمفردات بطريقة تبضح املسار ييف الباقع، الستخدام الصبرة الظاهر

 عرب الكاتب يعسيلعب دورًا مهمًا يف التباصل بني النص والقارئ ورمبا يالسردي لقصته، 

ة مهمًا يخلق الصبر احلس بنيك حينما، خاصة اتهلرواي اللغبية القيمة رفع ،احلروف تطبيل

يف هذا املشهد عندما خرج من  يف إثارة املزيد من اخلبف والرعب يف هذا اجلنس األديب.

 من قادم الصبت هذا»ذا: كناداه ه اًغريب اًبيت شقيقه رضا و يف خارج البيت مسع صبت

..! احااااارااا..! حاااارااا..  تتبجع امرأة أنهك رقيق عميق صبت.. القبلي احلقل من.. بعيد

 تثري خاصة نربة «راح» كلمة يعل يضفأ قد «ح» حرف قبل «ا» حرف تطبيل (32: تبفيق،التا)

يف رواية بيت األشباح  م الصبت الناتج من الكلمة.يغري هبا القارئ ولساعد يف جتسي شعبرًا

كها يتر منه أال شيطانية فإهنا تتمين لكائنات ذبيحة هتخادم البدراويكامل ذ يتخ عندما

كامل بك... كت بالقضبان كأهنا لسجينة يف قبب وصاحت: افتح يا أمس»ئنات فقالت: كاال أمام

 الستخدم لكاتبا أن نرى أن ميكننا (108 تبفيق، التا:« ). ه ه ه افتح يا كامل بك آه ه ه ه ه ه ه

 عناصر أهم أحد لسياق يف وضعها يتم وفعال ،الرواية شخصيات بني احلبار يف التقنية هذه

لكاتب لسعى  اإن نقبل كن أن فيم للشخصيات الداخلية املشاعر إلظهار الشخصياتأي  قصةال

 . فعالية أكثر الشخصيات بني باراتاحل تكبنل

 ة كرراألصبات املت

 إذ مل مبحية، تعبريية قيمة العريب يف وحملب ملعانيها، العربية حروف منالسبة»العلماء  الحظ

وأن  غرض، عن معرب أنه احلرف هذا صبت من عناهم وإمنا صبت أنّه حرف كل من يفهم

من  جممبعة إىل أجزائها حل ميكن اليت الصبتية املادة هذه من مركبة، العربية الكلمة

 بإحداث يستقل مادام خاص معىن ببيان ينتقل منها حرف فكل املعربة، األحرف الدّوال

 (142: 1989)صاحل، « وإيقاع. صدى حرف لكل كان إذا إشعاع ظل له وكل حرف معني، صبت

 الصبتية اخلاصة بصفاهتا فهي رائعا، الستخدما الرواية يف االحتكاكية الصبامت تستخدم

الباردة عندما  األمثلة ومن مبحيا، مبلسيقيا جرلسا عليه وتضفي حسيا تصبيرا املعاين تصبر

تبغلت بني أعباد الذرة اليت تتجاوز »دخل رفعت يف احلقل القبلي حبثا عن النداهة: 

ني ختدش كسنصل الكبارتفاعها قاميت.. صبت خرفشة األوراق اجلافة وأشياء قالسية 

 هذه يف نشأ (67)تبفيق، التا: « ان.كبن من الصعب رؤية أي شيء من هذا املكوجهي، لسي
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 وهي والشني، الصاد من كل السني واخلاء والراء والفاء ووجبد من تكرار كل الفقرة

ت شفتاه كحتر»احلركة وأيضا يف رواية بيت األشباح: من  نبع فيها احتكاكية صبامت

 هذه ففي( 64)تبفيق، التا: « لمات مل أفهمهاكاملهترئتان وراح يردد بصبت خفيض مبحبح 

 صامت" الفاء" الراء و الفاء فحرف من كل تكرر الشني. هنا حرف ووجد احلاء تكرار الفقرة

 للهباء تسمح بصبرة السفلى الشفة على العليا الثنايا أطراف ببضع ينطق مهمبس احتكاكي

 يتردد مستمرة، صرخة هناك ،الروايتني صعيد يعل .الثنايا خالل ومن خالهلا من بالنفاذ

 لستخداماية وكاحلر األفعال والستخدام مثل، الستخدام اجلمل القصرية عبامل نتيجة صداها

 .والكلمات احلروف وتكرار ،تشبيهات

 النحبي ياملستب

 حتظى واليت ،خصائصها عن الناجتةوالدالالت املعنبية  للجملة النحبي بالترتيب االهتمام إن

عند العرب ونشاهده عند بعض  قدمي هب ،واأللسلبب اللغة علم مناقشات يف خاص باهتمام

 املعىن حيث إنتاج لمات يفكال ترتيب أمهية على اجلرجاين اجلرجاين. يؤكدكعلماء اللغة 

: 1383 اجلرجاين،) .و شكل بناءها الكلمات ترتيب هب آخر شيء أي من أكثر هب ما أن يعتقد

 الغمبض على تدل اليت الكلمات والستخدام احلركة، على تدل اليت األفعال ( تباجد359-369

 النحبي يف الروايتني.   يمن أهم ميزات املستب والبسيطة القصرية اجلمل وتكرار والشك،

 اجلمل القصرية

. ئلقاراوإثارة  األفكار لسرعة نقل إىل تؤدي اخلطاب يف واملتقطعة القصرية إن كثرة اجلمل

 الروايتني حتبيك تبفيق يف عاطفية أيضًا. يستند أكثر تكبن ألساليب السردية ذات السرعة

 األحداث، تسلسل يف التعاقب وكثرة واإلجياز، بالسرعة يتميز لسردي، إيقاع تبظيف إىل

 ي. علالقصرية اجلمل يف االلسترلسال كثرةذلك  على األدلة ومن. واحلاالت األحبال وتتابع

يف اخلارج » :ن بيت أخيه يف جنح الليل واجه هبذا املشهدلسبيل املثال عندما خرج رفعت م

 باب أغلقتُ.. رتيب إيقاع يف يتعايل احلقبل حشرات وصبت خميما الدامس الظالم كان

 هب ليس.. كال ماذا؟ أم احملرك من قادم الغريب الصبت هذا هل..  كاحملر وأدرت السيارة

 كأنه امرأةق يق رقيالقبلي.. صبت عم احلقل من.. بعيد من قادم الصبت هذا.. احملرك

 (32: التاق،ي)تبف «..تتبجع

 يف القصرية اجلمل الستخدامك للقصة. بذل السردي العنصر اجلمل القصرية ختدم

 ميكن السرد يف اإلثارة من نبعًا خيلق القصة، أحداث تسريع جانب يعل الرعب، قصص
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 قصرية؛ مجل هناك أيضًا، األشباح، بيت قصة يفهذا النبع األديب.  تفاعلية يف يساهم أن

.. الرعب من تبصف ال حالة كنت يف»ورعب مثل:  قلق حلظة الروائي يصف عندما خاصة

 فاصطدمت يدي ومددت.. األرض يعل وأنا أفقت ألين ثبان بضع وعيي فقدت أنين وأعتقد

 آدمية جبمجمة فاصطدمت أبعد يدي مددت.. متحللة زند عظمة هذه كانت.. صلب بشيء

 يألعل عيين رفعت.. يد عظام من وقطع ممزقة قماش بقايا هناك كانت ..الغبار يف مغرولسة

.. األرض حتت قرب يف يعيشبن القبم هؤالء! قرب يف أنا.. أفهم اآلن.. السقف إيل ونظرت

 هناك ومن مزنله يف الطابق األرضي قبب إىلذهب البداروي  (99: تبفيق،التا) «..بيتهم هذا

 .قبل من يره مل خميفًا عاملًا يصادفف شيئًا عنه يعرف ال يالسفل العامل إىل طريقًا جيد

 الستخدام اجلمل الصغرية يتبافق كامال على هذا، وطبعا مثرييا العامل  اهبذ ت مباجهتهكان

  خمتطفا.  يرويها أن يريد الكاتب اليت لسردية األحداث  مع

 عن اإليقاع هذا وينتج بالسرعة يتميز لسرديا إيقاعا حتبيك الروايتني يف الكاتب يبظف

 تسلسل يف التعاقب وكثرة اإلجياز، إىل وامليل منطقيا، األفعال وتتابع اجلمل، تراكب

 األديب،هذا اجلنس  يف السريع اإليقاع جتليات ومن. واحلاالت األحبال وتتابع األحداث،

 ولسرعتها األحداث حركية تصبر اليت ،القصرية اجلمل يف االلسترلسال وكثرة الفعلي، اإلتباع

 .والبجيزة السريعة السينمائية اللقطات مثل االنسيابية،

 الستخدام اجلمل البسيطة

الستخدام  تبفيق أعمال يف النحبي املستبى على برزت اليت األخرى اللغبية السمات من

 أن نقديا يالحظ. كاتبال يريدها املعاين اليت اليت مت تبظيفها ألجل إيصال اجلمل البسيطة

 مسيةاإل اجلمل الفعلية،أو اجلمل من روايات األطفال واملراهقني يكثرون كتاب من كثريا

 أن هذا ويعين. الفعلية الطاقة ذات الرابطية اجلمل من يكثرون أو فعلية، مجلة خربها اليت

 اجلمل أن كما ومثرييا، وتعقيدا تبترا وتأزميها احلبكة، تفعيل يف تساهم الفعلية اجلمل

 وتراكبها األفعال، تتابع خالل من احلدثية، والفعلية واحليبية احلركة على دالة الفعلية

 الفعلية باجلمل روايات تبفيق الزاخرة على أيضا احلكم هذا وينطبق. تضمينا أو السترلساال

 ذهب ، عندمااملثال، يف هذا اجلزء من رواية النداهةلسبيل  يعلاحلركية،  الطاقة ذات

مباجهته  ، فقد وصفالكلب بداء مصاب مريض مزنل إىل ،إمساعيل رفعت ،الرواية بطل

 و ،..الفيت فحص واصلتُ». كياجلمل القصرية ذات طابع اندفاعي وحرذه هب املريض

 ما أفهم بدأتُ هكذا.. جلده يعل مبجبدة أنياب آثار.. شيئا ما فبجدتُ بطنه عن عريتُ
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 يصعب فهمها للقاريء ال بطريقة اجلمل تتابع اختيار يتم (39: تبفيق، التا) «... .هنالك

وفجأة شعرتُ مبخلب ينغرس يف حلم لساعدي وبدأ الدم » .الفبر على النص متابعة له وميكن

 فهمتُ أن هذا لكينبلغة الأعرفها كلمات األرض.. وفبق الغبار رأيتُ الدم يرلسم  ييسيل عل

 بدراوي كامل كان عندما ،األشباح بيت من رواية اجلزء هذا يف (99)تبفيق، التا: « هب العهد.

أن اجلمل اليت تستخدمها الراوي  يأخذ العهد عنه، نر وتريد ئنات الشيطانية الكا عند

 األمر جتعل بسيطة واليصعب فهمها للقارئ ألن الغرض منه إيصال املعاين بصبرة ال كانت

 .عليه و أصبحت متابعة الرواية عمال لسهال وممتعا صعبًا

 األفعال

 يتميز لسردي، إيقاع تبظيف إىل رواياته يف جممبعة ماوراء الطبيعة حتبيك يف تبفيق يستند

 ومن. واحلاالت األحبال وتتابع األحداث، تسلسل يف التعاقب وكثرة واإلجياز، بالسرعة

 حركية تصبر اليت واألفعال اجلمل يف االلسترلسال وكثرة الفعلي، اإلتباع ذلك على األدلة

الفعل ركن مهم يف بناء اجلملة العربية، ولقد اهتم النحاة  االنسيابية. ولسرعتها األحداث،

احلديثة، فهم  هتمالقدامى مبسألة الفعل يف مباحثهم النحبية، وكذا احملدثبن يف درالسا

ناء اجلملة، وهب اليعدو أن يكبن حدثا جيري على أزمنة يرون أن الفعل مادة لغبية مهمة يف ب

وداللته على احلدث تأيت عن اشتراكه مع مصدره يف مادة  (104م: 2006)حسان، . خمتلفة

وليست العربية بدعا بني اللغات يف هذا السبيل، فقد دل االلستقراء على نضج الفعل  ة.واحد

 يشري .بد اآلن من عرض حلد الفعلالعريب وقدرته على اإلعراب عن دقائق الزمن، وال

 يقينًا أكثر احلاضر عام، وبشكل. واملبضبع الكاتب حد الفاصل بني إىل اجلملة يف الزمن

 واقعية أقل النص أصبح الزمن، هذا عن ابتعدنا كلما. بالباقع املباشر ارتباطه بسبب

 األفعال معظم فإن املاضي، بصيغة الطبيعة لسلسة ماوراء الراوي خياال. حيكي أكثر وأصبح

. الشخصيات بني حبار يف واملستقبل احلاضر أفعال وتستخدم املاضي صيغة يعل فيها

 كان وإن واألكمل والناقص البسيط املاضي هي الرواية هذه يف املستخدمة املاضية األفعال

 الروائي املشهد بناء إلعادة مالئم الرواية يف الفعل هذا الستخدام .الستخداما أقل األخري

 زمن املاضي الناقص يف الستخدام ينر (80: ش1389 وردانك،). األحداث ومكان والزمن

 الشخصيات بلسان عنها التعبري يتم اليت واألحداث بالذكريات املرتبطة الرواية من أجزاء

 خلصائصه، نظرًا الزمين البناء هذا يظهر (.البطل) الراوي أو الرواية يف الرئيسة

 فإن ،ذلك يعل عالوة. والستمرارها املاضي يف واملقلقة املثريية واألحداث احلية الذكريات
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 التركيز على القارئ جيرب األحداث عن للتعبري االلستمرار ياليت تدل عل األفعال الستخدام

الناقص بني دفيت  املاضي  الستخدام هناك .هبا والتأثر املثريية األحداث تلك على أكثر

 لسبيل على. طرأت عليهم اليت األحداث عندما تروي شخصيات الرواية  كوذل األحداث

 أجل من ملزنله يالسفل العامل إىل ،خادمة وهي ،األوىل ضحيته بدراوي يأخذ املثال، عندما

 و خبفا أرجتف كنت.. الطبيل املمر يف معها ومشيتُ» .شيطانية لكائناتذبيحة  تقدميها

واملاضي األكمل  (108: تبفيق،التا) «..آخر بديال أر مل لكين بعنف نفسي أكره كنت انفعاال و

يف زمان غري معني قبل حدث آخر منقضٍ ايضا ويعبّر عنه بصيغة  يحدث انقض ييدل عل

 اإلبالغ وكثريا ما يستخدم املاضي األكمل يف (10ش: 1387)شرتبين، املاضي مسببقة بكان 

 هذا الستخدام أمثلة تظهر .اخليايل الفضاءوترلسيم  الباقعية وغري األزمنة البعيدة عن

البنية  وجعل احلدث وقت إطالة يف ماوراء الطبيعة أنه لساعد لسلسلة يف البناء الزمين

.. رضا.. رضا ينادي صبتا مسعت مث.. مننا كنا قد» .ما حد إىل خياليًا للرواية السردية

 له قلت..  حيدث ما يير أن يعل مصرا هب هنض القبلي، احلقل من قادما امراءة صبت

 البقفة (20: التا تبفيق،) «..يذهب أن يعل أصرّ لكنه.. رضا يا التذهب.. رضا يا النداهة إهنا

 إطالة يف لساعد الستخدامه أن أيضًا ظهرت تبفيق روايةبناء أزمنة  يف املبجبدة  مثلةاأل مع

  .ما حد إىل خياليًا الراوي تعبري وجعل احلدث وقت

 التباجد هي رواييت تبفيق يف باألفعال يتعلق فيما ذكرها جيب اليت األخرى النقطة

ألسفل الدرج  إيل اجتهت]رانية[ . »من روايته األوىل السطبر يف يةكلألفعال احلر املتتايل

وأشعلت مشعة بيد راجفة.. البد أن عبد الثقاب.. انطفأ عدة مرات فأشعلته من جديد، مث 

 لألفعال املتتايل التباجد (21)تبفيق، التا: أدارت ظهرها للدرج وبدأت تصعد.. تصعد.. .

 للقارئ الرواية شخصيات لسلبك املبجبد يف والتسارع االرباك رواية تبفيق تنقل يف احلركية

  .القريب املستقبل أو القريب املاضي يف حدثًا تُلقي إهنا  .السرد لسرعة زيادة إىل باإلضافة

  البالغي ياملستب

 التلميح

قصة أو شعر من ىل الكالم إ يالتلميح ويعرف أدبيا باإلشارة الضمنية هب أن يشار يف فحب

 التارخيية الشعريةالتلميحات  الستخدام ( يتم59،م1983اجلرجاين، غري أن تذكر صرحيا. )

 املعلبمات من الكثري اإلشارات هذه الروايتني. تنقل يف واألدبية والعلمية والدينية واأللسطبرية

 يوالشغف هبا. يتكئ تبفيق كثريا عل حالوة القراءة تزيد أن ميكن واليت للقراء املراهقني
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ئع من الكتب التارخيية اإلشارات التارخيية اليت يتخذها رمبزا ومرايا لرؤاه ويستعري هلا وقا

 يريد عندما" األشباح بيت" قصة من اجلزء هذا وألساطري إغريقيني وغبتية الغرب مثل

 ذلك يف رفعت له قدمها اليت والنصيحة األرض حتت املهجبرة املقربة إىل الذهاب لسليمان

 ترفع ال.. للخلف متشي.. بظهرك تتحرك لسبف البئر يف نفسك جتد أن مبجرد» .البقت

 من أورفيبس بقصة لسليمان رفعت نصيحة تذكرنا (207: تبفيق،التا) شيء. أي التر و عينك

 يبرلسيفبين آهلة العامل السفلالقدمية عندما مسح هيديس وزوجته  اليبنانية األلساطري

ة بشرط: عليه أن يذهب باملقدم يع  يبريديس زوجته من العامل السفلألورفيبس اخلروج م

 من (90: ش1380 لسنت، بني). يخيرجبا من العامل السفل املسرية، حيتوأال ينظر خلفه طبل 

طبايا رواياته. يبني الكاتب عرب  يف الشعر لسلسلة ماوراء الطبيعة الستخدام يف ميزات تبفيق

تبظيف قصائد الشعراء اآلخرين، وجهات نظره عن لسان شخصيات الرواية و بيان نقطة أو 

 أين؟ إيل -..السالم أباها فلتقرئ.. راحل إنين هلا وقلتُ لساعيت يف نظرتُ مث»مثال. 

 :شهري شعر بيت تذكرتُ

 ذاهـــــــب فإنــــــــي فابشـــــــر عليك مــــــؤنيت      ثقلــــــــــتُ

 داهـــــــــــــــية فــــي متــــــــبجّه      واهيــــــــة أراهــــــــا إنـــــي

 (35: تبفيق،التا)

خلاله الذي تكفل بتربيته  "حافظ ابراهيم"البيتان كتبهما الشاعر املصري الشهري  نهذا

 مراهقته. يف بيته من يهرب تضايق خاله منه وهبشعر ببعد أن ، وذلك بعد وفاة والده 

 التشبيه

بس البشرية بالفطرة حني يدعبها التشبيه لبن من ألبان التعبري اجلميل املؤثر، تعتمده النف

)مطلبب، واملعاصرون.  يراضه اليت رصدها البالغيبن القدامرض أو آخر من أغذلك غ إيل

هذا  يمفاهيمهم املقصبدة وعلاب اخليال لتبيني معانيهم ونقل تّالستخدم الكُ (311: م1999

 القراء. يعترب يقل املفاهيم بعبارات ذات تأثري عللتجميل ولنلالتشبيه من أهم العناصر 

 التشبيهات املؤلفني معظم الستخدم وقد لبيان املفاهيم احلسية، وكفاءة فعالية أكثر التشبيه

ألسطبرة »فضاء رواياهتم. لذلك الستخدم الراوي يف رواية  على أكثر تأثري أجل من للتصبير

اخليال  قبة زيادة يعل املؤلف لسعي إىل ذلك ويرجع احلسية التشبيهات من الكثري«  النداهة

 كان»لسبيل املثال  يعل. سرددم عنصر الخت الرواية وهييف متابعة أحداث القارئ  يلد

 يف ثقبب هناكأ السماء يف البضبح شديدة والنجبم.. القرية يعل لسدوله يأرخ قد الظالم
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 ووجبه ،..قاس أزرق بلبن واصطبغت بردت قد املبجبدات كل الكبن، ييغط ألسبد ثبب

 يف بثقب السماء الراوي جنبم يشبه (22: تا ال تبفيق،)... .جباري من متر بالظالم مكسبة

 مزنل غادر رفعت هذا الطريق يربز شدة وضبح النجبم. يالكبن وعل ألسبد يرتديه قميص

إظهار ما  لساعد إيل الليل ومساء حمليطه مزنله يف منتصف الليل فبصفه إىل ليعبد شقيقه

 قال»«: بيت األشباح«رواية  من اجلزء هذا يف ينر كماالرواية  من التايل املشهد وقع  يف

 (127: تبفيق،التا) .«األرضي عليك أيها نكذب كنا: خمي يف كالفحيح يتردد  بصبت أفسيس

ثعبان فحفح وقد  بصبت املهجبرة يف املقربة املبجبد  أفسيس يشبه صبت الكائن الشيطاين

قام الكاتب بتشبيه صبت أفسيس بصبت األفاعي ألنه أوال خيلق شعبرا  .بصبته اإلنسان يأذ

بأهنا  عي يف العديد من احلضارات العريقةمرعبا وخميفا وثانيا غالبا ما يعرف األفا

 بكاء يبكي يبكي بدأ و هدأ مث للحظة قاوم»خملبقة شريرة وحارلسة للكنبز واملعابد. أو هنا: 

 رانية صبت الكاتب هنا تشبيهاختار  (224: تبفيق،التا) «جريح كلب كأنه القلب نياط ميزق

 هدفهاحسية  تشبيهات هي تبفيق يستخدمها اليت جريح. التشبيهات بكلب بكائها حلظة

خلبف إثارة ا يف ارئيسً دورًا تلعب البقت نفس ويف ومبقف، مشهد أو حالة وصف األلسالسي

  لسردية الرواية.  مسار يواالندفعات النفسية عل

 البصف

ا لكبنه حييل بصبرة واضحة البصف أحد املكبنات األلسالسية يف البناء الروائي، نظرً عدّيُ

األفق الفين الذي تعرب عنه.  ييف الرواية ويؤشر يف نفس البقت علطرائق اشتغال اللغة  يعل

 أو شـيئي أو مكـاين جغـرايف أو هـب ما على ينصب الّذي مـن اخلطاب نّـبع»والبصف 

 شكل يف جمسّدا حيضر أن وميكن اخلارج أو الداخل ينصـب على أكـان باءلسـ ...مظهـري

«  اجلمــل مــن متتاليــة أو مجلــة أو كلمــة يف شـكل مركـب، دليـل شـكل أو مفـرد دليل

 السّـرد كـان إذ. روائـي عمـل كـلّ يف السّـرد مـع يتـداخل البصـف إنّ (13م: 1999 )حمفــبظ،

 أداة البصف فانّ الزّمنية، السّريورة إيل ويشري احلكي يف احلركـة الزّمنية أداة يشـكل

 التحام طريق عن«األحداث و  فيه جتري الّذي املكاين اجملال يويشـري إل املكان صبرة تشكل

تنقل الروايتان يف أجباء خميفة  (80: م2000 )حلمداين، »فضاء الرّواية ينشأ والبصف السّرد

ومرعبة ما بني قلق شخصيات الرواية وخبفهم وهبهلم ومابني الصراعات واألحداث اليت 

جتري يف الروايتني. الترابط املخيف بني الصبر واألصبات واأللبان كلها خلق يف نفس القارئ 

اع يف طريقة لسرد حالة من اخلبف جتره يف كل صبب وإجتاه ليغرق يف القلق والتيه والضي
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 إيقاع يف ىليتعا احلقبل حشرات وصبت خميما الدامس الظالم كان اخلارج يف»القصة.  

 قادم الغريب الصبت هذا مسعتُ صبتا... هل.. احملرك. وأدرت السيارة باب أغلقتُ.. رتيب

 احلقل من.. بعيد من قادم الصبت هذا.. احملرك هب ليس.. كال ماذا؟ أم احملرك من

 الصبت هذا أن أقسم أكاد..! رااااح..! راااح ..تتبجع امرأة كأنه رقيق عميق صبت.. القبلي

.. رضاااه: حممبم إصرار يف يردد الصبت هذا... البعيدة احلقبل من.. الظالم من القائم

 (32: تبفيق،التا)« !رضااااااه

 هذ وتتدرّج صبرة من أكثر ويأخذ كبريا حيزا الرّوائي تبفيق عامل يف البصف يشغل

 و األزمنـة. األشـياء مثّ وصـف األمكنـة، وصـف يإل األشخاص وصف من الصّبرة البصفية

 تطفب أو وميبتبن، األلسرة أطفال فيه يغرق الذي الطراز من صغريا لسباحة هناك محام»

 علـى دليـل فنّي كعمل يف الستخدامه فالبصـف (13: تبفيق،التا) «..متعفنة امرأة جثة فبقه

 الصّـبرة التقاط على وقـبّة خيالـه ومقدرته إحسالسـه وعمـق وخصـببته، الكاتـب خيـال لسـعة

 والزّمان واملكان،  طريـق وصف عـن فكرته النتقـال الكاتـب به السـتعان وقـد واختيارهـا،

.. فريسة تلتهم ذئاب كأهنم اجلسد حبل مجيعا احتشدوا» .احلدث مع يتالءم مبا واألشياء

 لعب أوراق يعل كاملبت تبدو املسبخ من جممبعة يتر مث ذئابا بالفعل تراهم آلخر حني من

 يف كنت»أو هنا  (133: تبفيق،التا).. انقطاع بال يأكلبن وأهنم حمتشدون أهنم املهم..التاروت

 يعل وأنا أفقت ألين ثبان بضع وعيي فقدت أنين وأعتقد.. الرعب من تبصف ال حالة

 يدي مددت.. متحللة زند عظمة هذه كانت.. صلب بشيء فاصطدمت يدي ومددت.. األرض

 وقطع ممزقة قماش بقايا هناك كانت.. الغبار يف مغرولسة آدمية جبمجمة فاصطدمت أبعد

 متو الروايتني يف مبجبد رعبولل للخبف اللغبي التصميم (99: تبفيق،التا) «..يد عظام من

 هب أيضًا هذا. لغبيًا املتطرفة املشاعر وتطبير اختراق أجل من املرضي داحل إىل تطبيره

 واألحداث.  خماوف الشخصيات يف القارئ حيث يشارك الرعب لرواية احلقيقي اإلجناز

 النتائج

 ألسطبرة بيت األشباح» لـ اللغبية السمات أن السابقة النقاشات من نستنتج أن ميكن» 

  .الروايتني مسار اًيفااًمؤثرادور تلعب «ألسطبرة النداهة»و

  واحدة كل أنحيث نرى  "تبفيق" أعمال يف السمات هذه تبظيفب  االهتماميظهر 

 . أكثر أو واحدًا لسرديًا عنصرًا عززت قد منها
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 اهتمام الكاتب إيل بسبب ومرعبا وخميفا ملتهبا الروايتني ييكبن الفضاء السائد عل 

 .أدب اخلبف

 وتعزيزها للروايتني املختلفة العناصر يف ومؤثرًا بارزًا دورًا اللغة لعبت أن ينر كما. 

 نبعًا أيضًا تعترب الروايتني واليت يف مشاهدهتا ميكن اليت البارزة اللغبية امليزات من

 القصرية والبسيطة اجلمل هي الستخدام تبفيق، خالد أمحدـ ل األلسلببية السمات من

تطبيل احلروف يف الكلمات . هذه امليزات وك اجلمل اليت تفيد الش والستخدام

 يف خدمة القراء الناشئيني.  صبُّالذي ي الكاتب ألسلبب مع تماشىت

 يعل كانت منقطعة مبنية ،حادث جتاه مشاعره عن تتحدث بطل الرواية، عندما لغة 

 بغية الرواية على تغلب قد مشاعر املؤلف وعباطفه أن تظهرفهي  القصرية اجلمل

 ه. مجهبر إىل هنقل

 حاول وقد أعماله طريق جناح يف اللغة عنصر ودور أمهية عام بشكل تبفيق دركأ

 .أفضل بشكل والعباطف املشاعر لتحسينها ونقل للغة البالسعة اإلمكانات الستخدام
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