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  املهخص: 
 

كاستعار كؿ جنس أدبػي  ،منذ مطمع القرف العشريف تداخمت األجناس األدبية     
خرل بما يخدـ النص كممػمكنو كرؤيػة المبػدع، ككػاف الشػعر تقنيات األجناس ا 

خاصػػة تقنيػػات  ،مػػف أك ػػر األجنػػاس األدبيػػة اسػػتعارة لتقنيػػات األجنػػاس األخػػرل
الركاية، كتركز ىذه الدراسػة لمػى إبػراز اسػتعارة الشػعر الفارسػي كالعربػي الحػديث 

كذلػػؾ مػػف  ،أال كىػػى تقنيػػة "االسػػترجاع الركائػػى" ،ألحػػدل تقنيػػات الػػزمف الركائػػى
"أسػيرة" لمشػالرة "فػركغ فرخػزاد" ك"البكػاء بػيف يػدل زرقػاء اليمامػة"  خالؿ ديػكانى:

الكشػؼ لػف أسػباب كطػرؽ تكظيػؼ  كتيدؼ ىذه الدراسة إلػىلمشالر "أمؿ نقؿ". 
تقنية االسترجاع الركائى لند كؿ مف الشالرة )فركغ فرخزاد( فػي ديكانيػا: "أسػيرة" 

تعتمد الدراسة ك  "البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة". كالشالر" أمؿ دنقؿ" في ديكانو: 
لمػػى المػػنيم المقػػارف كفقػػا لمبػػادمء المدرسػػة األمريكيػػة، كمػػا تسػػتعيف الدراسػػة 
بالمنػػػاىم األخػػػرل م ػػػؿ: المػػػنيم النقػػػدم، كالتحميمػػػي، كالبنيػػػكل، لمكصػػػكؿ إلػػػي 

 األىداؼ المرجكة.
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Narrative Flashback Technique 
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Abstract: Since the beginning of the twentieth century, 

literary genres have overlapped, and each genre borrowed 

the techniques of the others, which worked in favor of the 

text, its content and the vision of the writer. Poetry was one 

of the most literary genres to borrow techniques from the 

other genres, especially the narrative techniques. This study 

focuses on illuminating the borrowing of narrative techniques 

by Persian and Modern Arabic Poetry: the borrowing of the 

flashback technique through the poetry collections "Asirah" 

by Forugh Farrokhzadand and "Al- Buka' Bayn Yaday  

Zarqa' Al-Yamamah " by Amal Donqol. The study aims to 

reveal the reasons and methods of employing the flashback 

technique by both poets, Forugh Farrokhzadand in her 

poerty collection "Asirah" and "Al- Buka' Bayn Yaday  

Zarqa' Al-Yamamah " by Amal Donqol. This study depends 
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on the Comparative Theory according to the principles of the 

American School. The study also applies other methods such 

as the critical, analytical, and structural approach to achieve 

its intended purposes. 

     Keywords: He chronological paradox, The definition 

of narrative flashback and its kinds, Narrative flashback in 

the poetry collection "Asirah", Narrative flashback in the 

poetry collection "Al-Buka' Bayn Yaday Zarqa' Al-

Yamamah 
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مع بداية القرف العشريف حدث تغيير جذرم في األدب المعاصر كنقمة ىائمػة 
فمػػف حيػػث الشػػكؿ كاإلطػػار الفنػػى زالػػت إلػػى حػػد كبيػػر  ، فػػي لناصػػره كأدكاتػػو الفنيػػة

بعض السمات الخاصة بكؿ نكع أدبي كحدث نكع مف أنكاع التداخؿ كالمزج بينيا مع 
كىذا التفالؿ اإليجػابي لػـ يكػف بػيف  ، بي بسماتو األساسية ال ابتةاحتفاظ كؿ نكع أد

، كلميػو فقػد بػدأ الشػعراء فػي (5)األنكاع األدبية فحسب بؿ بيف أشكاؿ الفػف المختمفػة
ككانػػت ىػػذه  ،ابتكػػار أسػػاليب شػػعرية جديػػدة كمتطػػكرة لػػف سػػمات الشػػعر الكالسػػيكى

كفػي المقابػؿ  ،تطػكر الشػعر األساليب المبتكػرة تتكافػؽ مػع ركح العصػر كتتػزامف مػع
تطكر األجناس األدبية كالفنكف األخرل، حيث أخذ الشعر في استعارة كتكظيؼ بعض 

ا كظػؼ بعػض تقنيػات  :تقنيات األجناس األدبية األخرل م ؿ الركاية كالمسرحية كأيمن
ممػػا سػػالد الشػػعر لمػػى  السػػينما، كالفػػف التشػػكيمي كالمكسػػيقا :الفنػػكف األخػػرل م ػػؿ

 .  (9)ائرة التقميدية المعيكدة في شكمو كمممكنوالخركج مف د
كمف صكر تطكر الشعر الفارسي كالعربػي لجػكء الشػعراء فػي قصػائدىـ إلػى 

كقػد بػدأ ذلػؾ بشػكؿ كامػ  منػذ النصػؼ  ، استغالؿ كتكظيؼ تقنيات السرد كالحكايػة

                                           

 -طػػو كادم: جماليػػات القصػػيدة المعاصػػرة، الطبعػػة األكلػػى، الشػػركة المصػػرية العالميػػة لمنشػػر (5)
 .11 -11ـ، ص9222لكنجماف، القاىرة، 

: أدكات جديدة في التعبير الشعرل المعاصر، الطبعة األكلى، الييئة المصرية العامة 9) ( لمي حـك
 .1-1ـ، ص 9251لمكتاب، القاىرة، 
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كذلؾ يتكافػؽ مػع تطػكر تقنيػات الركايػة كالقصػة  -تقريبنا-ال انى مف القرف العشريف
لقصيرة، كيرجع السبب في ذلؾ إلى تأ ير تبادؿ ال قافات كالمصػطمحات بػيف الفنػكف ا

المختمفة كالسينما كالمسرح كالفف التشكيمى، كفػي آخػر لقػديف مػف القػرف العشػريف 
تداخمت ىذه األنكاع كالفنكف فيما بينيا بشكؿ مبالغ فيو لدرجة يصعب معيػا الفصػؿ 

الشعر الكالسيكى الفارسي كالعربي لـ يكظؼ السرد ، كىذا ال يعنى أف (5)بينيا أحياننا
ما فأنػو يتجػو  ، في النص لمى حكاية -قديمنا –حيث التمد الشالر  (9)في قصائده

كلمػى العكػس مػػف  ، إلػى تصػكيرىا كمكقػؼ مسػتقؿ لػف اإلطػار البنػائي العػاـ لمػنص

                                           

محمػػد زيػػداف: البنيػػة السػػردية فػػي الػػنص الشػػعرم، الطبعػػة األكلػػى، الييئػػة العامػػة لقصػػكر  (5)
 .01ـ، ص 9222ال قافة، القاىرة، 

لقد ظيرت القصة الشعرية في األدب العربي منذ العصر الجاىمي، كالقصة الشعرية في أبسػط  (9)
ر، أك قبيمتػػو ، أك لناصػػر صػكرىا تحكػػى حػػد ا أك مجمكلػة مػػف األحػػداث تتعمػػؽ بحيػاة الشػػال

الطبيعة المحيطة بو، كغالبا ترد القصة الشعرية في األدب العربػي القػديـ بشػكؿ لفػكل بسػيط 
تتشابو مػع السػرد الحكػائي البسػيط، كتظيػر بك ػرة فػي شػعر اليػذلييف ، كشػعر الر ػاء، كشػعر 

القػكس  الطرديات القديـ ، كمف النماذج لمى ىذا قصػة صػنع العسػؿ لنػد ىػذيؿ كقصػة صػنع
لند أكس بف حجر، ككذلؾ ظيرت القصة الشعرية في الشعر الفارسي بشكؿ كبير كأبرز م ػاؿ 
لمييا القصص المتعددة التى تـ ذكرىا داخؿ الشاىنامو كغيرىا مف المنظكمات الفارسية، كمػا 
أف الشعر الفارسي القديـ تميز بالمنظكمات القصصية الكاممة م ؿ: منظكمة "ليمي كالمجنػكف" 

محمد لمى الخطيب: القصػة كالحكايػة فػي  خسرك، كشيريف" لنظامى الكنجكم. راجع: بشرمك"
الشعر العربي في صدر االسالـ كالشعر األمكل، الطبعة األكلى، دار الشؤكف ال قافيػة العامػة، 

، ىفارسػػ ىدبػػأنامػػو گفرىنػػػ:  نكشػػوأحسػػف ، 12ـ، ص 5222العػػراؽ،  ، پػػام دـك ، جمػػد دـك
 ىػػػػ.ش5015كارشػػػاد اسػػػالمى، تيػػػراف، گ كانتشػػػارات كزارت فرىنػػػػانتشػػػارات سػػػازماف پػػػام 

 .112،111ـ(،    ص 9220)
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خطاب ذلؾ في الشعر الحديث حيث التمد الشعراء في تشكيؿ الشعر الحديث لبنية ال
 .(5)السردم لمى المفيـك الحديث لمسرد المستخدـ في الركاية

ركػػز ىػػذه الدراسػػة لمػػى تكظيػػؼ الشػػعراء لتقنيػػة االسػػترجاع الركائػػي فقػػط كت   
عد الزمف مف العناصػر في الركاية، حيث ي   (9)عد مف أىـ تقنيات لنصر الزمفكالتى ت  

الػزمف كبنيتػو قػد أخػذ فػي األساسية في البناء الركائػي مػع مالحظػة أف التعامػؿ مػع 
فيناؾ اخػتالؼ بػيف اسػتخداـ الػزمف فػي  ،التحكؿ كالتغيير مع تطكر فف الركاية ذاتو

سػتخدـ الػزمف فػي التعبيػر ففي الركاية التقميديػة ي   ،الركاية التقميدية كالركاية الحدي ة
لف نمك الحدث كتطػكر الشخصػيات بشػكؿ خطػى  ابػت يشػبو سػيرة الحيػاة، أمػا فػي 

مختمفػة أك ػر تقنيػة  معنػاج أخػذ الػزمف أك -الركايػة الحدي ػة –قرف العشػريف ركاية ال
 .(0)في النص الركائي

                                           

 .95محمد زيداف: البنية السردية في النص الشعرم، مرجع سابؽ، ص  (5)
سمت أنكاع األزمنة في القص كالركاية إلى نكلييف أساسييف: األكؿ: مػا يعػرؼ باألزمنػة لقد ق   (9)

خػارج الػنص كالتػي تشػمؿ زمػف الكتابػة، كزمػف القػراءة، ككمػع  الخارجية كيقصد بيا األزمنػة
الكتاب بالنسبة لمفترة التى يكتب لنيا، ككمع القارمء بالنسبة لممدة التػي يقػرأ لنيػا، كالنػكع 
ال انى: ىك األزمنة الداخمية كيقصد بيػا األزمنػة المسػتخدمة داخػؿ الػنص كالتػى تحػكل المػدة 

ث، كمػػدة الركايػػة، كترتيػػب األحػػداث ككمػػع الػػراكم بالنسػػبة التاريخيػػة التػػى تجػػرل فييػػا األحػػدا
لكقكع األحداث، كتزامف األحػداث كتتػابع الفصػكؿ....إلت كتنتمػى تقنيػة ت االسػترجاع الركائػي 
إلػػى النػػكع ال ػػانى: مػػف أنػػكاع األزمنػػة سػػابقة الػػذكر. راجػػع: سػػيزا قاسػػـ: بنػػاء الركايػػة دراسػػة 

األكلػػى، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، القػػاىرة، مقارنػػة فػػي  ال يػػة نجيػػب محفػػكظ، الطبعػػة 
 .01ـ، ص9222

أمينػػة رشػػيد: تشػػظى الػػزمف فػػي الركايػػة الحدي ػػة، الطبعػػة األكلػػى، الييئػػة المصػػرية العامػػة  (0)
 .1 -1ـ، ص5221لمكتاب، القاىرة، 
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قػػد اسػػتغمكا ىػػذه  -العػػرب  سػػكاء الفػػرس أك -لباحػػث أف الشػػعراء كيػػرل ا 
المختمفػة لمبنيػة الزمنيػة فػي الركايػة كتنػكع اإلمكانيػات الفنيػة الجديػدة لمػزمف  ةالرؤي

في نصكصيـ الشعرية بأشكاؿ مختمفة حتى تسالدىـ  داخؿ النص الركائى ككظفكىا
فػػي إيصػػاؿ أفكػػارىـ لممتمقػػي أك يمكػػف مػػف خالليػػا إمػػفاء أبعػػاد جماليػػة لنصكصػػيـ 

 الشعرية.
  منهج انذراسح:

كمػا  ،كفقػا لمبػادمء المدرسػة األمريكيػة تعتمد الدراسة لمى المنيم المقارف 
إلػي مكصػكؿ ل، كالبنيػكل ،حميمػيالتك  ،النقػدم المػنيم :المناىم األخرل م ػؿب تستعيف

 .مرجكةال ألىداؼا
 : سثة اختيار املىضىع

يرجع سبب اختيػار ىػذا المكمػكع إلػى لػدة أسػباب مػف أىميػا أف التػداخؿ   
بػيف األجنػػاس األدبيػة خاصػػة بػػيف الركايػة كالشػػعر كتكظيػػؼ تقنيػات بعمػػيا الػػبعض 

تسػػميط المػػكء  كىػػذا يسػػتحؽ ، تػػاب كالشػػعراء الفػػرس كالعػػربأصػػب  مػػف أدكات الك  
لميػػػو، كالسػػػبب ال ػػػانى أف اإلمكانيػػػات كالخصػػػائص الفنيػػػة لمركايػػػة كانػػػت األك ػػػر 
اسػػتخداما لػػدل الشػػعراء مقارنػػة باالسػػتفادة مػػف لناصػػر كتقنيػػات األجنػػاس األدبيػػة 
األخػػرل م ػػؿ المسػػرح، كلميػػو كانػػت البنيػػة الزمنيػػة لمركايػػة بكػػؿ مقكماتيػػا كتقنياتيػػا 

              ألف الػػػزمف بالنسػػػبة لمشػػػعر لنصػػػر مػػػف لناصػػػره ؛  الشػػػعراء لاألك ػػػر تكظيفػػػا لػػػد
سكاء مف الناحيػة الفنيػة أك المكمػكلية، السػبب األخيػر فػي اختيػار كػؿ  -الشعر –

مف  الشالرة "فركغ فرخزاد" كالشالر "أمؿ دنقؿ" يعكد إلى دكر كؿ مف الشالريف في 
رية لمػى ابتكػار أسػاليب كاف الفارسػي أـ العربػي كقػدرتيما الشػعأتطكر الشعر سكاء 

 ليما. اشعرية جعمت لشعر كؿ منيما طابعا خاصا مميزن 
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أما بالنسبة الختيػار كتحديػد ديػكاف "أسػيرة" لمشػالرة "فػركغ فرخػزاد" كديػكاف  
"البكاء بػيف يػدل زرقػاء اليمامػة" لمشػالر"أمؿ دنقػؿ" كنمػكذج تطبيقػي ليػذه الدراسػة 

مػف الػديكانيف فػي مسػيرة كػؿ مػف  فذلؾ يرجع في األساس إلى خصكصية تجربػة كػؿ
كالسػبب ال ػانى ىػك ظيػكر  ،الشالريف كانعكاس ذلؾ لمى البنية الفنية في الػديكانيف

تقنية االسترجاع الركائى بشكؿ كام  في الديكانيف مقارنة بباقي ألمػاؿ الشػالريف، 
 حيث إف ديكاف "أسيرة" يم ؿ حالة مف حاالت التقيد لمشػالرة ليػذا فكانػت دائمػا تعػكد
لممامػػي لمتعبيػػر لػػف أسػػباب تقيػػدىا كأسػػرىا سػػكاء مػػمف المنظكمػػة االجتماليػػة أك 
ألسباب خاصة بالشالرة "فركغ فرخزاد"، أما الشالر "أمػؿ دنقػؿ" فكػاف الػديكاف تعبيػرا 

ليػذا كانػت اسػترجالاتو داخػؿ النصػكص تكظيفػا  ؛ كتشريحا لمرحمػة مػا بعػد النكسػة
 ذلؾ لمى الشالر كالمجتمع بصفة لامة.  لتفسير أسباب اليزيمة كالنكسة كانعكاس

 أهذاف انذراسح: 
الكشؼ لف أسباب كطرؽ تكظيؼ تقنية االسػترجاع  تيدؼ ىذه الدراسة إلى

الركائى  لند كؿ مف الشالرة "فركغ فرخزاد" فػي ديكانيػا "أسػيرة" كالشػالر"أمؿ دنقػؿ" 
 في ديكانو "البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة".

 انذراساخ انساتقح:
مقارنػة بػػيف اليصػؿ لعمػػـ الباحػث كجػػكد دراسػة لربيػػة أك فارسػية تناكلػػت  لػـ

األلماؿ الشعرية لمشالرة "فركغ فرخػزاد" كالشػالر "أمػؿ دنقػؿ" بصػفة لامػة كمقارنػة 
لنصر الزمف كتقنياتو المختمفة م ؿ تقنية االسػترجاع الركائػى بصػفة خاصػة، كلكػف 

 تناكلػت أشػعارىـ بالدراسػة مػف نػكاح  ىناؾ لدد مف الدراسات العربية كالفارسية التػى 
متعددة كرؤم نقدية متعددة، ككذلؾ ىناؾ لدد مف الدراسات العربيػة كالفارسػية التػى 

الركائيػػة كمػػف تمػػؾ الدراسػػات  كأتناكلػػت لنصػػر الػػزمف سػػكاء فػػي األلمػػاؿ الشػػعرية 
 ا تى:
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 انذراساخ انعرتيح: -أ
بػيف االسػترجاع كاالسػتباؽ رسكؿ بالكل كحسػيف طرفػى لميػكل: البنيػة الزمنيػة  -5

في ركاية "العقرب" لحسيف مرتمائياف آبكنار، مجمة كمية ا داب جامعة الككفػة، 
 ـ.9251، لاـ 02الدكرة األكلى،العدد 

سعيد سكارل: دراسة تكظيؼ التقنيات الزمانيػة فػى ركايػة "ذاكػرة الجسػد" ألحػالـ  -9
، خريػؼ 91، العػدد 1السنة  : مستغانمى لمى مكء الشكالنية، إماءات نقدية

 ـ(.9251ش) ػى5021
ؽ" لكاسينى كبرل ركشنفكر ك فرشتو آذرنيا: الزمف الركائى في ركاية "رماد الشر -0

 ـ(.9251ش) ػى5021، 91، العدد1السنة  األلرج، إماءات نقدية :
 انذراساخ انفارسيح: -ب
اه زبػاف گيػدراف: استعاره ال زماف در شعر فركغ فرخػزاد از دگلفاـ كديػگارسالف  -5

 ـ(.9252ش ) ػى5011، 1، شماره 9شناسى شناختى، نقد ادبى، ساؿ 
افسانو محمدل: بررسى مكاف كزماف در رماف "مرافىء الحب السبعة" ا ر لمػى  -9

اه گاياف نامو ارشد كارشناسى، دانشكده ادبيات كزباف خارجى، دانشػپالقاسمى، 
 ـ(.9252ىػ ش)5021كاشاف، جميكرل اسالمى ايراف، بيمف 

رما ناظمياف: زماف در شػعر فػركغ فرخػزاد كنػازؾ المالئكػة بررسػى تطبيقػى دك  -9
شػػعر "بعػػد از تػػك" ك"افعػػكاف"، نشػػريو ال ادبيػػات تطبيقػػى )دانشػػكده ال ادبيػػات 

، بيػػار 9اه شػػييد بػػاىنر كرمػػاف(، سػػاؿ اكؿ، شػػماره الگدانشػػػ -كلمػػـك انسػػانى
 ـ(.9252ش) ػى5012
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ر تػػاريت بييقػػى بػػر اسػػاس نظريػػو ال "زمػػاف در فػػركغ صػػيبا: بررسػػى زمػػاف د -0
 ػىػػػػػػ5011اييػػػػػػز پ، 95، شػػػػػػماره ال1كىشػػػػػػيال ادبػػػػػػى، سػػػػػػاؿ پژركايػػػػػػت"، 

 ـ(. 9222ش)
، تابسػػػتاف 9، شػػػماره 5كر: زمػػػاف كركايت،نقػػػد ادبػػػى، سػػػاؿ پقػػػدرت قاسػػػمى  -2

 ـ(.9222ش) ػى5011
 عينح انذراسح:

ركائػى لنػد الشػالر "فػركغ تعتمد الدراسة في إبراز تقنيػة االسػترجاع كاالسػتباؽ ال -أ
فرخزاد" لمى نسخة مف ديكانيػا كىػك مػمف مجمكلػة األلمػاؿ الكاممػة لمشػالرة، 

اكؿ، نشػػػػر ركشػػػػاف ركز،  پاپفػػػػركغ فرخػػػػزاد: ديػػػػكاف اشػػػػعار فػػػػركغ فرخػػػػزاد، 
ـ(، كيقػػػع ديػػػكاف "أسػػػيرة" داخػػػؿ مجمكلػػػة أشػػػعار 9229ش)  ػىػػػ5012تيػػػراف،

( 10( إلػػى صػػفحة )51حة )مػػف صػػف -سػػابقة الػػذكر –الشػػالرة "فػػركغ فرخػػزاد" 
 ( قصيدة. 92كيمـ الديكاف )

عػػد ديػػكاف أسػػيرة أكؿ ألمػػاؿ الشػػالرة "فػػركغ فرخػػزاد" نظمتػػو كىػػى فػػي سػػف ي  
عػد الػديكاف بشػكؿ لػاـ تجربػة شخصػية لحيػاة الشػالرة السابعة لشر مف لمرىػا، كي  

سػيكى لما تعانيو مف قيكد في حياتيا كفي المجتمع، كيميؿ الػديكاف إلػى الطػابع الكال
في أسمكبو الشعرل خاصة في لغتو الركمانسية كالعاطفية م ػؿ تكظيػؼ األلفػاظ م ػؿ 

مرة في الديكاف كغيرىػا مػف المصػطمحات الركمانسػية  01القبمة كالتى تكررت تقريبنا 
األخرل كمف صكر الكالسيكية الشعرية في الديكاف المحافظة لمػى اسػتخداـ البالغػة 

يكاف أف الشػالرة لمػى الػرغـ مػف الجػرأة الظػاىرة فػي القديمة، كيتبيف مف أسمكب الػد
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كتتخكؼ مف تقبؿ شعرىا كمع ذلػؾ يم ػؿ ىػذا الػديكاف  ىقصائدىا إال أنيا كانت تخش
 .(5)انطالقة لمشعر النسكل اإليرانى الحديث

تعتمد الدراسة في إبراز تقنية االسترجاع الركائى لند الشالر "أمؿ دنقػؿ " لمػى  -ب
مػػمف مجمكلػػة األلمػػاؿ الكاممػػة لمشػػالر أمػػؿ دنقػػؿ:  نسػػخة مػػف ديكانػػو كىػػك

ـ، كيقػع ديػػكاف 9259األلمػاؿ الكاممػػة، الطبعػة ال انيػػة، دار الشػركؽ، القػػاىرة، 
"البكاء بػيف يػدل زرقػاء اليمامػة" داخػؿ مجمكلػة األلمػاؿ الكاممػة لمشػالر "أمػؿ 

(، كيمػػـ الػػديكاف 511( إلػػى صػػفحة )11مػػف صػػفحة ) -سػػابقة الػػذكر –دنقػؿ" 
 ( قصيدة.51ة شعرية ك)ديباج
عػػػد قمػػػية النكسػػػة كظيػػػكر المزيػػػد مػػػف التػػػردل فػػػي األكمػػػاع السياسػػػية ت  
كاالقتصػػادية المصػػرية ىػػى القمػػية  ،كاألكمػػاع االجتماليػػة ،كالخارجيػػة ،الداخميػػة

األساسػػية لػػديكاف "البكػػاء بػػيف يػػدل زرقػػاء اليمامػػة"، كتػػدكر أغمػػب ممػػاميف قصػػائد 
كتػػدالى  ،لحػػزف كالشػػعكر بعػػار ىزيمػػة النكسػػةكا ،الػػديكاف األساسػػية حػػكؿ الحسػػرة

أدت إلػػى النكسػػة  يالشػػأف المصػػرم لمػػى أ رىػػا كالتحسػػر لمػػى بعػػض السياسػػات التػػ
، كمػا (9)كالمجػاالت يكأ رىا كتأ يرىا السمبي لمى المجتمع كأيمػا لمػى جميػع النػكاح

بػػدأت فيػػو  مأف الشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" ينتمػػى إلػػى جيػػؿ السػػبعينيات كىػػك الجيػػؿ الػػذ
كانعكس ذلػؾ فػي  ،شتراكية العربية تطبؽ كبدأت آ ارىا السمبية تظير في المجتمعاال

نتػاج ىػذه المرحمػة فػي حيػاة يػدل زرقػاء اليمامػة" كىػك مػف أىػـ إ ديكاف "البكاء بػيف

                                           

اللو ىنرل ك لصمت اسماليمى: سمطو كلصياف در زباف فركغ فرخزاد )خػكانش شػعر فػركغ  گ (5)
ارسػى معاصر،سػاؿ ىشػتـ، شػماره پانػو زبػاف كجنسػيت(، ادبيػات گر اساس ركيكردىػال سػو ب

 ،  .921-921ـ(، ص 9252ىػ ش)5021اييز كزمستاف پال دـك
ـ،            5211ـ(، د.ف، د.ـ، 5210-5211لبػػػدار سػػػركر: أ ػػػر النكسػػػة فػػػي الشػػػعر العربػػػي ) (9)

 .12ص 
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الشالر "أمؿ دنقؿ" كفي الشعر المصرم بصفة لامة، كأشار إلػى ذلػؾ الشػالر "أمػؿ 
دالناصر، كلكف فػي تقػديرل دائمػا أف المنػاخ دنقؿ" صراحة حيث قاؿ : "أنا ال أكره لب

دافع لنػو.. إف قمػيتى ليسػت أالذم يعتقؿ كاتبا أك مفكرا ال يص  أف أنتمى إليو أك 
 . (5)لبدالناصر حتى كلك أحببتو كلكف قميتى دائما ىى الحرية"

 أوال: تعريف تقنيح االسرتجاع انروائي وأنىاعها وأهميتها: 
ائى مف أىـ أشكاؿ المفارقات الزمنيػة داخػؿ الػنص عد تقنية االسترجاع الرك ت   

ريشػػى"، پالركائػػي كتعػػرؼ المفارقػػة الزمنيػػة بالفارسػػية باسػػـ "شكسػػت زمػػاف" ك"زمػػاف 
كقػػد لػػرؼ "جيػػرار جنيػػت" المفارقػػات الزمنيػػة بأنيػػا: "تعنػػى دراسػػة الترتيػػب الزمنػػى 

السػػردم لحكايػػة مػػا مقارنػػة نظػػاـ ترتيػػب األحػػداث أك المقػػاطع الزمنيػػة فػػي الخطػػاب 
بنظاـ تتػابع ىػذه األحػداث أك المقػاطع الزمنيػة نفسػيا فػي القصػة..."، أل إف تقنيػة 
االسػػترجاع الركائػػى تتعمػػؽ بترتيػػب زمػػف األحػػداث كمػػدل تطػػابؽ الػػزمف مػػع تصػػالد 
األحػػداث كترتيبيػػا بشػػكؿ مسػػتقيـ أك تعػػارض الػػزمف بالتقػػديـ أك التػػأخير مػػع ترتيػػب 

 .(9)األحداث
 معػػاف   ةترجاع فػػي "معجػػـ المصػػطم  السػػردم" ب ال ػػكرد تعريػػؼ تقنيػػة االسػػ

كلرفػػو "جيرالػػد بػػرنس" بأنػػو "مفارقػػة زمنيػػة  "Analepsis"، المعنػػى األكؿ ةمترادفػػ

                                           

ؿ(، الطبعػػة األكلػػى، دار سػػعاد الصػػباح، الككيػػػت، لبمػػة الركينػػى: الجنػػكبي )سػػيرة أمػػؿ دنقػػ (5)
 .522ـ، ص 5229

جيػػرار جنيػػت: خطػػاب الحكايػػة بحػػث فػػي المػػنيم، ترجمػػة: محمػػد معتصػػـ كآخػػركف، الطبعػػة  (9)
، 21ـ، ص5221المجمػػس األلمػػي لم قافػػة، القػػاىرة،  -ال انيػػة، المشػػركع القػػكمى لمترجمػػة 

امػى در رمػاف گررسػى شكسػت زمػاف كنابينػػراجع كذلؾ سييال مباركى ك زكيػو رشػيد آبػادل: ب
كىػػش ىػػال زبػػاف كادبيػػات فارسػػى، اسػػفند پژنػػت، ىفتمػػيف ىمػػايش ژاه گارميػػا بػػر اسػػاس ديػػد

 .5102ـ(، ص9252ىػ ش )5029
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تعيػػدنا إلػػى المامػػي بالنسػػبة لمحظػػة الراىنػػة، اسػػتعادة لكاقعػػة أك كقػػائع حػػد ت قبػػؿ 
حػػداث المحظػػة الراىنػػة )أك المحظػػة التػػى يتكقػػؼ فييػػا القػػص الزمنػػى لمسػػاؽ مػػف األ

كىػػػػك  "Flashback "، كالمعنػػػى ال ػػػانى (5)ليػػػدع النطػػػاؽ لعمميػػػة االسػػػػترجاع("
االسػػػػترجاع أك االرتػػػػداد أك كقفػػػػة خمفيػػػػة كالمصػػػػطم  يسػػػػتخدـ غالبنػػػػا مػػػػع السػػػػرد 

فيقصد بو االسترجاع أك لقطة  "Retrospection"، أما المعنى ال الث (9)السينمائى
 .(0)قاؿ إلى الخمؼخمفية أك التكقؼ لند نقطة سابقة، أك االنت

عػػد تقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى بأنيػػا أك ػػر تقنيػػات لنصػػر الػػزمف شػػيكلنا كت   
ذشػػتو گكاسػػتخدامنا فػػي األلمػػاؿ القصصػػية الفارسػػية كتعػػرؼ فػػي الفارسػػية باسػػـ "

ا مصطم  "(2)ػرل"گنػ ذشػتو" ك"فػالش گشػت بػو گاه" ك"بازگس نػپ، كيطمؽ لمييا أيمن
فػػي ركايػػاتيـ كقصصػػيـ  ميا الكتػػاب الفػػرس بك ػػرةفنيػػة اسػػتخدبػػؾ" كىػػذه التقنيػػة ال

صبكر" لػ "صادؽ  گالقصيرة حيث ظيرت تقنية االسترجاع بشكؿ كبير م الن في "سنػ
ػػا اسػػتخدـ الشػػعراء الفػػرس گ گكبػػؾ" ك "شػػازده احتجػػاب" لػػػ "ىكشنػػػپ لشػػيرل" كأيمن

                                           

جيرالد برنس: المصطم  السردم )معجـ المصطمحات(، ترجمة لابػد خزنػدار، الطبعػة األكلػى،  (5)
 .90ـ، ص 9220لم قافة، القاىرة،  المجمس األلمي -المشركع القكمى لمترجمة

 .11المرجع السابؽ، ص  (9)
 .522المرجع السابؽ، ص  (0)
لشػػاه از گناصػػر لمػػى زاده كمينػػاز ميػػددزاد فريػػد: بررسػػى لنصػػر زمػػاف در قصػػو ال كرقػػو ك (2)

ىػػ 5021، بيار  كتابستاف 19، شماره ال 91نت، زباف كادبيات فارسى، ساؿ ژرار ژاه گديد
 . 910ـ(، ص 9252ش )
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ىػرل" لمػى پتقنية االسترجاع الركائى في أشػعارىـ حيػث كظفيػا الشػالر "سػيراب سػػ
 .(5)ال آب" كتعني "كقع خطكات الماء"پسبيؿ الم اؿ في قصيدتو "صدال 

كييدؼ الركائى مػف تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى داخػؿ لممػو الركائػى 
 إلى ا تى: 

 .يستخدـ الراكم تقنية االسترجاع ليصؿ بعض الحمقات المفقكدة في الركاية -5
 القارمء بمامي الشخصيات كتاريخيا .يعرؼ  -9
لمػنص مػف خػالؿ جعػؿ المتمقػي  ئعد االسػترجاع نكلػا مػف أنػكاع مشػاركة القػار ي   -0

 ط األحداث لفيـ األحداث كدكافعيا .عيد ترتيب األحداث الزمنية كربي  
يمػػزج االسػػترجاع حمقػػات الػػزمف بشػػكؿ جيػػد فالمامػػي كالحامػػر حمقػػة كاحػػدة  -2

ا  .(9)كبينيما لالقة متشابية لممستقبؿ أيمن
رار جينػػت"  ال ػػة أنػػكاع أساسػػية يػػسػػترجالات فقػػد حػػدد "جأمػػا لػػف أنػػكاع اال

يعػػػرؼ باسػػػـ "االسػػػترجاع الخػػػارجى"  النػػكع األكؿرئيسػػة لالسػػػترجاع كىػػػى كالتػػػالي: 
كيعرؼ بأنو استعادة أحداث العكدة إلى ما قبؿ بداية الحكى حيػث يعػكد  فيػو السػارد 

داث الركايػة أل إنػو إلى الكقائع المامية أل إنو يعكد إلى زمف ما قبؿ بداية زمف أح
ىػك  عػرؼ باسػـ "االسػترجاع الػداخمي"ي   النكع ال انىيعكد إلى ما كراء االفتتاحية، أما 
الحؽ لبداية الركاية كلكنو تأخر تقديمو في الػنص،  االسترجاع الذم يعكد إلى ماض  

                                           

، ىفارس ىنامو ادبگفرىنػ: حسف انكشو  (5) ، پام دـك ، راجػع 922مرجػع سػابؽ، ص ، جمد دـك
، انتشػػارات معػػيف كفرىنػػػگ محمػػد شػػريفى: فرىنػػػكػػذلؾ  نشػػر نػػك، گ ادبيػػات فارسػػى، جمػػد دـك
 .011ـ(، ص 9222) ىػ ش5011تيراف، 

يقية لمى نمػاذج مػف الركايػة لزة لبدالمطيؼ لامر: الراكم كتقنيات القص الركائى دراسة تطب (9)
ـ،                9292ـ،الييئػػػػػػػػة المصػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػة لمكتػػػػػػػػاب، القػػػػػػػػاىرة، 5221-5200المصػػػػػػػػرية 

 .529ص 
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بمعنى أكم  ىك استعادة أحداث كقعت ممف زمف الحكايػة أم بعػد بػدايتيا، كأخيػرنا 
يطمؽ لميو "االسترجاع المزجى" كىك يجمع بيف النكليف السابقيف حيث   الثالنكع ال

ينطمؽ مف نقطة زمنية خارج الحقؿ الزمنى لمحكاية األكلى  ـ تمتد إلى حركػة السػرد 
 .(5)حتى تنمـ إلى مسار حركة الحكاية األكلى كتتعداه

أمػػا لػػف طػػرؽ تكظيػػؼ تقنيػػة االسػػترجاع فػػي الركايػػة فيكػػكف فػػي ك يػػر مػػف 
ألحياف لف طريؽ المكنكلكج الداخمي لمشخصػية أك لػف طريػؽ الػراكم الػذم يتػكلي ا

 .(9)القص كيعرؼ مامي الشخصية
 ثانيا: تقنيح االسرتجاع انروائي يف انذيىانني:

 تقنيح االسرتجاع انروائً يف ديىان "أسريج":  -2
 يم ػػؿ ديػػكاف "أسػػيرة" لمشػػالرة "فػػركغ فرخػػزاد" بدايػػة ألماليػػا الشػػعرية ككػػاف

كمكمػكلات كلغػة شػعرية ىػك انعكػاس  ،الديكاف بكػؿ مػا تحممػو نصكصػو مػف أفكػار
ا تعبير لف شخصيتيا كمعاناتيا التى لانت منيا  لرؤية الشالرة "فركغ فرخزاد" كأيمن

 اصػادمن  اككاف شعرىا بداية مف ديكاف "أسيرة" شعرن  ،في ظؿ المجتمع اإليرانى المنغمؽ
                                           

نفيسة معتكؽ: البنية الزمنية في ركاية "يكميػات نائػب فػي األريػاؼ" لػػ"تكفيؽ الحكػيـ"، رسػالة  (5)
بكمػػياؼ بالمسػػيمة،الجزائر، ماجسػػتير، غيػػر منشػػكرة، كميػػة ا داب كالمغػػات، جامعػػة محمػػد 

ػػػػراف: بررسػػػى زمػػػاف در گركده كديػػػػپ، راجػػػع كػػػذلؾ معصػػػكمو نظػػػرل 91-91ـ، ص 9251
حكايػػت ىػػال كميمػػو كدمنػػو بػػر اسػػاس نظريػػو زمػػاف در ركايػػت، نشػػريو زبػػاف كادبيػػات فارسػػى 

 . 991ـ(، ص 9252ىػ ش )5021، زمستاف 901، شماره 12تبريز، ساؿ  ػاه گدانشػ
ؼ لامر: الراكم كتقنيات القص الركائى دراسة تطبيقية لمى نمػاذج مػف الركايػة لزة لبدالمطي (9)

،راجػػع كػػذلؾ افسػػػانو محمػػدل: بررسػػػى 529ـ، مرجػػع سػػػابؽ، ص5221-5200المصػػرية 
اياف نامو ارشد كارشناسى، پمكاف كزماف در رماف "مرافىء الحب السبعة" ا ر لمى القاسمى، 

ىػػ 5021كاشػاف، جميػكرل اسػالمى ايػراف، بيمػف  اهگدانشكده ادبيػات كزبػاف خػارجى، دانشػػ
 .52-50ـ(، ص9252ش )
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، كاسػػػتخدمت (5)شػػػعرىا كلغتػػػو الصػػػريحة يانلػػػـ يػػػألؼ معػػػ ذملممجتمػػػع اإليرانػػػى الػػػ
الشالرة "فركغ فرخزاد" في نصكص ديكانيا أسمكب الحكى الركائى في بنية نصكصيا 
ككػػاف لجػػكء الشػػالرة ليػػذه التقنيػػة الفنيػػة تعػػكد إلػػى ركح الصػػراع الػػذم سػػيطر لمػػى 

ا ، بمعنى أف األسمكب الركائى كاف بيدؼ تفريغ طاقة اليأس التى تحػيط بيػ(9)كاقعيا
سكاء مف المجتمع كنظرتو لممرأة كفي الكقت نفسو كاف الديكاف يحمػؿ شػرارة البدايػة 

 لفكرة التمرد كالتى سكؼ تظير في األلماؿ الشعرية التالية لمشالرة .
كلقد اىتمت الشالرة "فركغ فرخزاد" في ديكانيا "أسيرة" بعنصر الػزمف ككانػت 

زمنى فػي قصػائدىا الركائيػة كىػذا بشكؿ كبير لمى المحافظة لمى الترتيب ال ةحريص
جزء مف السمات الكالسػيكية فػي ديكانيػا، كمػف تمػؾ القصػائد قصػيدة "دختػر كبيػار" 
كتعنى "الفتاة كالربيع" حيث تقكؿ: "جمست الفتاة بجكار النافذة كحيدة كقالت:/ يافتاة 
الربيع إننى أحسدؾ/ كار إننى أشترل منؾ لطرؾ ككردؾ كأغانيؾ كنشكتؾ/ مػع كػؿ 
طالػػب/ كلمػػى غصػػف شػػجرة يافعػػة برلمػػة/ كانػػت تفػػت  لينييػػا المغممػػتيف بػػدالؿ/ 
ككانت تغسؿ شعر رأسػيا بميػاه فمػية المػكف/ ككػذلؾ تمػؾ األجنحػة الرقيقػة الجميمػة 
المتعبة/ محكت الشمس كسرل مف أمكاج محكتيا/ نكر مػبيم فػكؽ كجػو النيػار/ 

ت المكجػة مػف أماميػا كزحفت مكجة خفيفة كنسمة إلػى مسػامعو/ كأنشػدت سػرا ففػر 
: لقد حؿ الربيع أخيرا/كازدىرت الشجرة التى غرستيا/  في خفة/ محؾ البستانى قائالن
فسمعت الفتاة ذلؾ كقالت: ما الفائدة مف ىذا الربيػع/ فكػـ مػف فصػكؿ ربيػع لػـ تكػف 
ربيعا بالنسبة لى/ ككأف الشمس كانت قد جمست في تمؾ الناحية مف السماء/ كسػط 

                                           

إبػػراىيـ الدسػػكقي شػػتا: الشػػعر الفارسػػي الحػػديث دراسػػة كمختػػارات، الطبعػػة األكلػػى، الييئػػة  (5)
 .99-95ـ، ص 5210المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

اصر، الطبعة األكلػى، د.ف، محمد السعيد لبدالمؤمف: الرؤية كالنسيم في الشعر اإليرانى المع (9)
 .992ـ، ص5210القاىرة، 
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ىػػى لطشػػي/ ككػػاف النيػػار يممػػي ككانػػت الفتػػاة جالسػػة بجػػكار مجمػػر مػػف الػػدـ ك 
، يتبػيف مػػف الػنص السػابؽ محافظػػة (5)النافػذة/ حزينػة كىػػى حػائرة فػي فكػػر غريػب."

الشالرة لمى الترتيب الزمنػى فػي السػرد الركائػى داخػؿ الػنص، تبػدأ افتتاحيػة الػنص 
حافظػػت زمنينػػا فػػي كقػػت الصػػباح كتنتيػػى فػػي كقػػت الغػػركب كبػػيف ىػػذيف الػػزمنيف 

كىذا األسػمكب ىػك أسػمكب تقميػدل فػي الػنظـ الشػعرل  ،الشالرة لمى الترتيب الزمنى
كىػػذا يػػدؿ لمػػى تػػأ ر  ،كىػػك شػػيير فػػي المنظكمػػات الفارسػػية خاصػػة القديمػػة منيػػا

الشالرة فػي نظػـ ديكانيػا بالشػعر الفارسػي القػديـ خاصػة التػأ ر بكالسػيكيات الشػعر 
لترتيػػب الزمنػػى ىنػػا يتكافػػؽ أيمػػا مػػع حالػػة الفارسػػي كمنظكماتػػو الشػػييرة، كمػػا أف ا

الممػؿ كاإلحبػػاط التػى تعيشػػيا الفتػاة لمػػى الػرغـ مػػف مجػىء الربيػػع كىػك فصػػؿ يرمػػز 
لمتجديد كالحياة كالنشاط "فسمعت الفتاة ذلؾ كقالت: ما الفائػدة مػف ىػذا الربيػع/ فكػـ 

ى أف مف فصػكؿ ربيػع لػـ تكػف ربيعػا بالنسػبة لػى"، ككػأف الشػالرة تريػد أف تؤكػد لمػ
                                           

الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد،  (5)
المركػػز القػػكمى  -ترجمػة: محمػػد نكرالػديف لبدالمنعـ،الطبعػػة األكلػػى، المجمػس األلمػػى لم قافػة

نجػره تنيػا نشسػػت پالفارسػي : "دختػر كنػار  . الػنص11-12ـ، ص9252لمترجمػة، القػاىرة، 
ت  قپؿ كترانػو كسػر مسػتى تػرا/ بػا ىػرگفت:/ ال دختر بيار حسد ميبػـر بػو تػك/ لطػر كگك

شػػكد دك گطػػالبى بخػػدا ميخػػـر ز تػػك/ برشػػاخ نػػك جػػكاف درختػػى شػػككفو ال/ بػػا نػػاز ميػػػ تت
سػػػتو شػػػماف بسػػػتو را/ مػػػى شسػػػت كػػػاكمى بػػػو لػػػب آب نقػػػره فػػػاـ، آف باليػػػا نػػػازؾ زيبػػػال خپ

ىر ركز ركشػنى دلكشػى دكيػد/ مػكجى سػبؾ پرا/خكرشيد خنده كرد كز امكاج خنده اش / بر 
كش اك/ت رازل سركد كمكج بنرمى از اك رميد/ خنديد باغباف كو سػرانجاـ گخزيد كنسيمى بو 

ق حاصػؿ از ايػف بيػار/ پفػت گر شككفو كرده درختى كو كاشتـ/ دختر شنيد كگشد بيار/ ديػ
كئػػى ميػػاف گبيػػارل نداشػػتـ/ خكرشػػيد تشػػنو كػػاـ در آف سػػكل آسػػماف/ ال  بػػس بيارىػػا كػػو 

نجػػره پمجمػػرل از خػػكاف نشسػػتو بػػكد/ ميرفػػت ركز كخيػػره در انديشػػو ئػػى غريػػب/ دختػػر كنػػار 
اكؿ، نشػر ركشػاف  پاپمحزكف نشستو بكد" راجع فركغ فرخػزاد: ديػكاف اشػعار فػركغ فرخػزاد، 

 .21ـ(، ص9229ىػ ش) 5012ركز، تيراف، 



 

  

 

 
 مقارنة(دراسة مؿ دنقؿ )" أل البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة " لفركغ فرخزاد  ك" أسيرة تقنية االسترجاع الركائى في ديكانى "

 

5050 

عػد المجكء لالنحػراؼ الزمنػى كانزياحاتػو بتقنياتػو المختمفػة م ػؿ االسػترجاع الركائػى ي  
ا لحالة الممؿ كحياة التكرار الحزينة التى تحياىا.    تعارمن

كلقػػػد م مػػػت تقنيػػػة االسػػػترجاع الركائػػػى فػػػي ديػػػكاف "أسػػػيرة" لمشػػػالرة "فػػػركغ  
قنيػة االسػترجاع الركائػى فرخزاد" ظػاىرة كامػحة كتعػددت مكامػع تكظيػؼ الشػالرة لت

الػػػربط بػػػيف أسػػػباب تكظيػػػؼ تقنيػػػة إلػػػي داخػػػؿ الػػػديكاف كيسػػػعي الباحػػػث بكاسػػػطتيا 
االسترجاع الركائى في ديكاف الشالرة كبيف طريقة تكظيفيا كذلؾ مػف خػالؿ النمػاذج 

 التالية:
يبػػدأ الترتيػػب الزمنػػى لمحػػدث فػػي قصػػيدة "بيمػػار" كتعنػػى "المػػريض" بالكقػػت  

 الراكم/الشالرة لحالة ابنيا المريض فتقكؿ:الممارع لمى كصؼ 
"طفؿ مريض نػائـ بػيف ذرالػى /بػكجنتيف محمكمتيف..محمكمتيف/كبخصػالت 
شػػػػعر ممػػػػطربة/لـ ىػػػػدأ مػػػػف األلػػػػـ حتػػػػى منتصػػػػؼ الميؿ/ترتعػػػػد كػػػػؿ لحظػػػػة بػػػػيف 
 يدل/أصػػابعو الرقيقػػة السػػاخنة/كأنا أبكػػى كأتمػػرع إلػػى ار/ قائمػػة: إليػػى خػػذ ركحػػى

سػأؿ نفسػي مػاذا سػتككف أانا كسط الخكؼ مف الكحػدة كقمقيا/كخفؼ لنو األلـ/كأحي
، (5)سمع اسػمو مػف تمػرلى كبكػائى..."/ كتنساب الدمكع فكؽ خدل/ لندما أنيايتو

تبدأ الشالرة "فركغ فرخزاد" افتتاحية الحدث بكصؼ حالة ابنيػا المػريض، كيمحػظ أف 

                                           

مة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد، الترج (5)
، النص الفارسػي: "طفمػى غنػكده 11-11ترجمة محمد نكرالديف لبدالمنعـ، مرجع سابؽ،ص 

يسػكاف درىػـ آشػفتو/ تػا نيمػو شػب ز درد گكنو ىال سرخ تػب آلػكده/ بػا گدر برمف بيمار/ با 
شػػتيال الغػػر كتبػػدارش/ مػػف نالػػو ميكػػنـ كػػو گجػػو ال مػػف لػػرزد/ انػػػنپنياسػػكده/ىردـ ميػػاف 

يسػت پرسػـ ز خػكد كػو پاىػى ميػاف كحشػت تنيػائى/ گير ككـ بػده آزارش/ گخداكندا/ جانـ بيػ
كف بشنـك ز نالو ال خكد نامش.." راجع فركغ پكنو فرك غمطد/ گسرانجامش/ اشكـ بو ركل 

 .29ص  فرخزاد: ديكاف اشعار فركغ فرخزاد، مرجع سابؽ،
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ا سػمبينا فػي الػنص عػد جانبنػالشالرة أسػيبت فػي افتتاحيػة الحػدث كىػذا اإلسػياب ال ي  
كلكنو سالد لمى إيماح الحالة النفسية الحزينة التػى تعيشػيا األـ فػي كقػت مػرض 

 ابنيا كذلؾ بتكظيؼ مجمكلة مف الجمؿ التى تعمؽ الحالة النفسية لمنص.
أما لف تكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى فقد كظفتيا الشالرة في الجزء قبؿ 

كرت لندما كاف يطمب منػى قبمػة/كىك يمػحؾ األخير مف النص حيث تقكؿ : "لقد تذ
محكات مبيجة منتشية/أك لنػدما كػاف يجمػس بنظػرة متسػرلة متعجمػة/ فػي انتظػار 

، لقد كظفت الشالرة تقنية االسػترجاع الركائػي فػي الػنص (5) تناكؿ طعاـ اإلفطار..."
الػزمف السابؽ ككاف فعؿ "يادـ آيد" كتعنى "أذكر" ىك الكسيمة المغكية التى تنقمنا مف 

، الممارع إلى الزمف المامي، كىى المحظات التى كػاف فييػا االبػف المػريض سػالمنا 
كيتم  أف الشالرة في استخداميا لتقنيػة االسػترجاع الركائػي تكظػؼ أك ػر المكاقػؼ 
محبػػة كقربػػا بػػيف األـ كابنيػػا كالتػػى تم ػػؿ لحظػػة "طمػػب االبػػف تقبيػػؿ أمػػو" أك لحظػػة 

أم فػي الجػزء -إلداد الطعػاـ، كبعػد المقطػع السػابؽ  اىتماـ األـ بابنيا كالمتم ؿ في
مف النص يعكد الترتيب الزمنى لمحدث فػي زمػف الممػارلة كالػذم  -األخير كالنيائي

يتػػزامف مػػع مػػرض االبػػف كحػػزف كحرقػػة األـ لميػػو قائمػػة: "كأحيانػػا يصػػؿ صػػكتو إلػػى 
رؽ كسط مسامعى كىك يقكؿ:/ ماما فيحترؽ قمبي مف شدة األلـ/ كأنا أرل طفال يحت

نيراف الحمى/ فكؽ فراش االمطراب كالقمؽ/ الميؿ ساكف كىك يػئف بػيف يػدل/ كيتػألـ 

                                           

الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد،  (5)
، راجع األصؿ الفارسػي: "يػادـ آيػد كػو 11ترجمة محمد نكرالديف لبدالمنعـ، مرجع سابؽ،ص 

ىػى بيتػاب/ در انتظػار گبكسو طمب ميكرد/ با خنػده ىػال دلكػش مسػتانو/ يػا مػى نشسػت بانػػ
 .29دف صبحانو..."، راجع فركغ فرخزاد: ديكاف اشعار فركغ فرخزاد، مرجع سابؽ، ص خكر 



 

  

 

 
 مقارنة(دراسة مؿ دنقؿ )" أل البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة " لفركغ فرخزاد  ك" أسيرة تقنية االسترجاع الركائى في ديكانى "

 

5051 

مػػػف شػػػدة المػػػرض/ بينمػػػا تمػػػحؾ مػػػف امػػػطرابى كخػػػكفي/ دقػػػات سػػػالة الحػػػائط 
 .(5)الكحيدة"
كيػػرل الباحػػث أف سػػبب تكظيػػؼ الشػػالرة "فػػركغ فرخػػزاد" لتقنيػػة االسػػترجاع  

البعػد النفسػي كاختػارت الشػالرة صػكرة  الركائى في الػنص السػابؽ ىػك التركيػز لمػى
سػػػترجاع حيػػػث كانػػػت الصػػػكرة مناسػػػبة لمتعبيػػػر لػػػف ذلػػػؾ فػػػي اسػػػتدلاء تقنيػػػة اال

لالبػف قبػؿ المػرض كىػك قػادر لمػى الحركػة "آيػد" ك "مػى نشسػت" كحالتػو  ةلاالمستر 
المعنكية لالية متم مو في المحؾ كاالبتسامة كىى صكرة لكسػية لالبػف الراقػد دكف 

دل أمػو الحزينػة، كالتمػد تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى فػي الػنص حركة بيف أي
لمى المكنكلكج الػداخمى كالػذم يتناسػب بشػكؿ كبيػر مػع الحالػة الشػعكرية كالنفسػية 

 لمراكم/الشالرة كحالتيا في كقت مرض ابنيا كخكفيا لميو.
شػػت" كتعنػى "الرجػػكع" أف تكظيػؼ تقنيػػة االسػػترجاع گكتبػيف فػػي قصػيدة "بػػاز

ئػػػى كانػػػت سػػػبب الكشػػػؼ لػػػف مامػػػي الشخصػػػية داخػػػؿ الػػػنص فقػػػد جػػػاء فػػػي الركا
القصيدة: "كمما نظرت إلػى المامػي تػذكرت/ لشػقى ككأنػو شػمس قػد غابػت/ كأبكػى 
بسػػػػبب قمبػػػػي الغػػػػارؽ فػػػػي الػػػػدماء/ فمػػػػاذا ألطػػػػانى ىػػػػذا الشػػػػعر سػػػػكل لػػػػذابات 

ػػا مػػ(9)حبيبػػي..." ف ، فيػػذا االسػػترجاع الركائػػى فػػي الػػنص السػػابؽ يكشػػؼ جانبنػػا ميمن
                                           

الترجمػػػػػة العربيػػػػػة نقػػػػػال لػػػػػف فػػػػػركغ فرخػػػػػزاد: مختػػػػػارات مػػػػػف أشػػػػػعار الشػػػػػالرة اإليرانيػػػػػة                        (5)
،                   12-11فػػػػػػػركغ فرخػػػػػػػزاد، ترجمػػػػػػػة: محمػػػػػػػد نكرالػػػػػػػديف لبػػػػػػػدالمنعـ، مرجػػػػػػػع سػػػػػػػابؽ،ص 

كش مى رسد آكايػش/ "مامػا" دلػـ ز فػرط تعجػب سػكزد/ بيػنـ دركف گاىى بػگألصؿ الفارسي: ا
بستر مغشكشى/ طفمى مياف آتػش تػب سػكزد/ شػب خػامش اسػت كدر بػرمف نالػد/ اك خسػتو 
جاف ز شدت بيمارل/ بر امطراب ككحشت مػف خنػدد/ تػؾ مػربو ىػال سػالت ديػكارل" راجػع 

 .20د، مرجع سابؽ، ص فركغ فرخزاد: ديكاف اشعار فركغ فرخزا
الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد،  (9)

 ت. األصػؿ الفارسػي:  " تػا بػر11-12ترجمة: محمد نكرالديف لبدالمنعـ، مرجػع سػابؽ، ص 
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جكانب شخصية الشالرة "فػركغ فرخػزاد" التػى تم ػؿ فػي شػعكرىا الػدائـ بالتقيػد كلػدـ 
حصػػكليا لمػػى الحريػػة سػػكاء لمػػى المسػػتكل الشخصػػي كالحيػػاتى أك لمػػى المسػػتكل 
األدبػػي كالشػػعرم، ككػػاف تكظيػػؼ تقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى فػػي الػػنص يعتمػػد لمػػى 

لمراكل/الشػػالرة الكشػػؼ لػػف  طريقػػة المكنكلػػكج الػػداخمى كىػػك الكسػػيمة التػػى تمػػن 
 جكانب المخفية في شخصيتيا بشكؿ كام  كمتناسب مع فكرة كمممكف النص. ال

كلقػد كانػػت المػركرة الفنيػػة ىػػى السػبب ال الػػث الػػذم بسػببو لجػػأت الشػػالرة 
"فركغ فرخزاد" إلى تكظفت تقنية االسترجاع الركائى في ديكانيػا "أسػيرة" كيتمػ  ذلػؾ 

 رل مستميمةى "لفريت الميؿ" أسست الشالرة نصيا الشعفي قصيدة "ديك شب" كتعن
األميػػات لنبنػػاء كاسػػتخداـ شخصػػيات خرافيػػة أك مرلبػػة  ةمػػف التػػراث طريقػػة ىدىػػد

لتنكيميـ كفي مفتت  القصيدة تقكؿ الشالرة:" نـ يا كلدل الصغير/ كأغمػض لينيػؾ 
بالػدماء  ةفقد أقبؿ الميؿ/ أغمض لينيؾ فإف لفريت الميػؿ ىػذا/ قػد جػاء ككفػو ممك ػ

، كبعػػد لػػرض األـ لصػػكرة "لفريػػت الميػػؿ" كتقريبيػػا (5)كالمػػحكة تعمػػك شػػفتيو...."
البنيػػا تبػػدأ الشػػالرة لمػػى لسػػاف األـ فػػي تكظيػػؼ تقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى فتقػػكؿ: 
"أتذكر لندما يزلم طفؿ متعب/ أمو المنيكو/ يأتى لفريت الميؿ مػف قمػب الظممػات/ 

ج النكافػذ/ بمجػرد مجيئػو صػارخا/ كيصػي  قػائال: أيػف فجأة كيأخذ الطفؿ/ كييتز زجا
                                                                                                           

كػو بػو  مشده ميآكـر بو ياد/ مينػالـ از دلػىگكف آفتاب پـر لشؽ خكيش را/ گذشتو مينػگ ت
ق داد" راجػع فػركغ فرخػزاد: ديػكاف پشتو است/ ايف شعر غير رنجػش يػاـر بمػف گخكف غرقو 

 .22اشعار فركغ فرخزاد، مرجع سابؽ، ص
الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد،  (5)

األصػؿ الفارسػي : " الل الل، ال  .01ترجمة : محمد نكرالديف لبدالمنعـ، مرجع سػابؽ، ص
ؾ مف/ ديده بربند، كو شب آمػده اسػت/ ديػده بربنػده، كػو ايػف ديػك سػياه/ خػكف بػو پسر ككپ

كؼ، خنده بو لب آمده است.." راجع فركغ فرخزاد: ديكاف اشػعار فػركغ فرخػزاد، مرجػع سػابؽ، 
 .91ص
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ؼ ، فالشالرة تمزج ما بيف كصؼ "لفريت الميؿ" مع استدلاء مكق(5)ذىب الطفؿ؟.."
زلػػاج أمػػو كىػػذا يؤكػػد لالبػػف لمػػى قسػػكة "لفريػػت قػػديـ تػػذكر بػػو االبػػف كتحػػذره مػػف إ

كماؿ حػدي يا الميؿ" كأنو حقيقة كأنو قادـ فيجب أف يستمع ليػا كينػاـ،  ػـ تعػكد السػت
المباشر مع ابنيػا قائمػة لػو:" اسػتمع، إنػو يػدؽ البػاب بقبمػتو/ ال، اذىػب، ابتعػد يػا 
سػػييء السػػيرة/ ابتعػػد إننػػى أشػػمئز مػػف منظػػرؾ/ أنػػى يمكنػػؾ أخػػذه منى/طالمػػا أننػػى 

، ككػاف تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى ىنػا بغػرض (9)يقظة كىك بيف أحمانى..."
 دةشػػائعة فػػى السػػرد الشػػعبي لمحكايػػات كفػػي ىدىػػفنػػى لمػػركرة القػػص كىػػي طريقػػة 

األطفػػاؿ، كتختمػػؼ ىنػػا طريقػػة تكظيػػؼ تقنيػػة الركائػػى لػػف النمػػاذج السػػابقة فػػي أف 
الراكم/الشػػػالرة التمػػػدت لمػػػى طريقػػػة القػػػص المباشػػػر كذلػػػؾ يتناسػػػب ك يػػػرنا مػػػع  

 مممكف النص.
"أسػيرة"  كيتبيف مف النماذج السابقة أف تقنيات االسترجاع الركائى في ديكاف  

لمشالرة "فركغ فرخزاد" تنتمى إلى النػكع األكؿ مػف أنػكاع تقنيػات االسػترجاع الركائػى 
"االسػػػػترجاع الخػػػػارجى"، ككػػػػذلؾ تعتمػػػػد طريقػػػػة كأسػػػػمكب تكظيػػػػؼ تقنيػػػػة  كأال كىػػػػ

                                           

الرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد، الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػ (5)
، األصػؿ الفارسػي : " يػػادـ آيػد كػػو 01ترجمػة: محمػد نكرالػػديف لبػدالمنعـ، مرجػع سػػابؽ، ص

ك طفمػى شػػيطاف/ مػادر خسػػتو ال خػكد را آزرد/ ديػػك شػػب از دؿ تػاريكى ىػػا/ بػى خبػػر آمػػد پ
سػرداده كػو  گنجره ىا نمى لرزد/ تا كو اك نعره زناف مػى آيػد/ بانػػپكطفمؾ را برد/ شيشو ال 

 .92-91كك آف ككدؾ.." راجع  فركغ فرخزاد: ديكاف اشعار فركغ فرخزاد، مرجع سابؽ، ص
الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ فرخػزاد،  (9)

نجػو پكش كف،گ. األصؿ الفارسي: " 01ترجمة: محمد نكرالديف لبدالمنعـ، مرجع سابؽ، ص 
/ كػػى تػػكانى  بػػو در مػػى سػػايد/ نػػو بػػرك، دكرشػػك ال بػػد سػػيرت/ دكر شػػك از رخ تػػك بيػػزاـر

..." راجػػع  فػػركغ فرخػػزاد: ديػػكاف اشػػعار فػػركغ  بربػػائيش از مػػف/ تػػا كػػو مػػف در بػػر اك بيػػداـر
 .92فرخزاد، مرجع سابؽ، ص
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االسترجاع الركائى في قصائد ديكاف "أسيرة" لمى فكرة الترتيب الزمنى التقميدل بداية 
تخدـ الشالرة بعد ذلؾ تقنية االسترجاع الركائػى فػي جػزء  ـ تس ،مف افتتاحية النص

مف النص كيككف ذلؾ إما لحالة شعكرية أك لكشؼ لف أبعاد شخصية داخػؿ الػنص 
أك لمركرة فنية  ـ تعكد مرة أخرل الراكم/ الشالرة لزمف الحكى كيمكف تكمي  ذلؾ 

 :ا تي التكميحيمف خالؿ الرسـ 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 إيقاع احلدث )بطيء(
 
 
 

  ادلرض العضال

إعالن 
 الوفاة

ومساع 
 اخلرب

 حادث سيارة
 القتل

 لدغة عقرب

 إيقاع احلدث )سريع(     
 
 

 إيقاع احلدث )بطيء(
 
 
 

  ادلرض العضال

إعالن 
 الوفاة

ومساع 
 اخلرب

 حادث سيارة
 القتل

 لدغة عقرب

 حلدث )سريع(إيقاع ا     
 
 

 إيقاع احلدث )بطيء(
 
 
 

  ادلرض العضال

إعالن 
 الوفاة

ومساع 
 اخلرب

 حادث سيارة
 القتل

 لدغة عقرب

 إيقاع احلدث )سريع(     
 
 

 إيقاع احلدث )بطيء(
 
 
 

  ادلرض العضال

الن إع
 الوفاة

ومساع 
 اخلرب

 حادث سيارة
 القتل

 لدغة عقرب

 إيقاع احلدث )سريع(     
 
 

 إيقاع احلدث )بطيء(
 
 
 

  ادلرض العضال

إعالن 
 الوفاة

ومساع 
 اخلرب

 حادث سيارة
 القتل

 لدغة عقرب

 إيقاع احلدث )سريع(     
 
 

 أ
)افتتاحية 

 النص(

 ب
سزد )

 (ذراتؼى

*** 
مىضغ )

 (االسرزجاع

 ج
)سزد 

 ذراتؼى(

 قصيذج 

"تيمار/ 

 المزيض"

طفؿ 
مريض 
نائـ بيف 
 ذرالى

لقد تذكرت 
لندما كاف 
يطمب منى 

 قبمة

الميؿ ساكف 
كىك يئف 
 بيف يدل

اسأؿ أ
ذا نفسي ما
ستككف 
 ؟ نيايتو

 قصيذج 
/  ديى شة "

 "ػفزيد الليل

نـ يا كلدل 
الصغير 
كأغمض 
لينؾ فقد 
 أقبؿ الميؿ

دلنى أسدؿ 
الستائر 

ػلى  جميعيا

فهى  النىافذ

يخرلس النظز 

 من النافذج

أتذكر لندما 
يزلم طفؿ 
 متعب أمو

 المنهكح

استمع إنو 
يدؽ الباب 
بقبمتو ال 
اذىب يا 
 سيىء السيرة



 

  

 

 
 مقارنة(دراسة مؿ دنقؿ )" أل البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة " لفركغ فرخزاد  ك" أسيرة تقنية االسترجاع الركائى في ديكانى "

 

5052 

خالؼ الطريقة السابقة فػي تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى حيػث  كلمى
بدأت الشػالرة "فػركغ فرخػزاد" القصػيدة بتكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى أكالن فػي 

نيػػا جعمػػت مػػف االسػػترجاع الركائػػى كالحػػدث السػػابؽ لمحظػػة إمفتػػت  القصػػيدة بػػؿ 
" كتعنػػي "المػػرآة الراىنػػة ىػػك الػػنص ذاتػػو كذلػػؾ مػػا جػػاء فػػي قصػػيدة "آئينػػو شكسػػتو

المحطمػػة" فقػػد اسػػتيمت الشػػالرة "فػػركغ فرخػػزاد" قصػػيدتيا قائمػػة: "بػػاألمس كلمػػى 
ذكراؾ كفى ذكرل ذلؾ العشػؽ المفػرح البييم/ارتػديت قميصػا أخمػر المػكف كنظػرت 
فػػي دىشػػة مػػف جديػػد إلػػى كجيػػى فػػي المػػرآة/ كحممػػت بػػبطء الربػػاط المعقػػكد لمػػى 

و لمػػى رأسػػى كصػدرل/ ككحمػػت لينػػى أطػراؼ جػػدائمى/ كأحمػرت العطػػر كن ػػرت منػ
بكؿ غنم كدالؿ/ كبع رت جدائمى فكؽ كتفى/ ككمعت برقة خاال في زاكية شػفتى/ 
كقمت لنفسي حينذاؾ مائػة حسػرة لمػى أنػو غيػر مكجػكد/ حتػى يػذىؿ مػف كػؿ ىػذا 
السػػحر كالػػدالؿ/ كلنػػدما يػػرل القمػػيص األخمػػر فػػكؽ جسػػدل/ يقػػكؿ مبتسػػما: كػػـ 

، حيػػػث كانػػػت الكممػػػة األكلػػػى "ديػػػركز" كتعنػػػى (5)أصػػػبحت جميمػػػة مػػػف جديػػػد..."
"باألمس" في النص ىػى إشػارة العػكدة بػالزمف لمخمػؼ كأكػدت لمػى ذلػؾ باسػترجاع 
الحػػدث ببػػاقي االسػػتيالؿ الشػػعرل لمقصػػيدة فػػي قكليػػا "بػػو يػػاد تػػك كآف لشػػؽ دؿ 

 يز" كتعنى " كلمى ذكراؾ كفى ذكرل ذلؾ العشؽ المفرح البييم".گانػ

                                           

فرخػزاد،  الترجمة العربيػة نقػال لػف فػركغ فرخػزاد: مختػارات مػف أشػعار الشػالرة اإليرانيػة فػركغ (5)
. الػنص الفارسػي:   " ديػركز 10-19ترجمة: محمد نكرالديف لبػدالمنعـ، مرجػع سػابؽ، ص 

يػراىف سػبز نمػكد/ در آينػو بػر صػكرت خػكد پيكػر خػكد پيػز/ بػر گبو ياد تك كآف لشؽ دؿ انػ
شػكدـ/ لطػر آكردـ بػر سػػر كبػر سػينو فشػػاندـ/ گيسػكيـ آىسػػتو گخيػره شػدـ بػاز/ بنػػداز سػر 

اه صػد گفػتـ بخػكد آنػػگا بر سر شػانو/ در كػنم لػبـ خػالى آىسػتو نشػاندـ/ افشاف كردـ زلفـ ر 
يػرىف سػبز ببينػد بػو تػف پكف پرل كنػاز/ گافسكس كو اك نيست/ تا مات شكد زينيمو افسكنػ

ق زيبػػا شػػده ال بػػاز..." راجػػع فػػركغ فرخػػزاد: ديػػكاف اشػػعار فػػركغ پكيػػد كػػو گمػػف/ باخنػػده بػػػ
 .01فرخزاد، مرجع سابؽ، ص
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 ع انروائً يف ديىان "انثكاء تني يذي زرقاء انيمامح": تقنيح االسرتجا -1
أما لف تكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى في ديكاف "البكاء بيف يدل زرقاء 
اليمامػػة" لمشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" فقػػد م مػػت ظػػاىرة بػػارزة فػػي الػػديكاف حتػػى إف لنػػكاف 

ع الػذىنى عػد صػكرة مػف صػكر االسػترجاالديكاف "البكاء بيف يػدل زرقػاء اليمامػة" ي  
كالمػػرتبط باسػػتدلاء شخصػػية "زرقػػاء اليمامػػة" كداللتيػػا المتعػػددة، ككػػذلؾ تعػػددت 
القصػػائد الشػػعرية التػػى كظػػؼ مػػف خالليػػا الشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" تقنيػػة االسػػترجاع 

بدايػػة مػػف القصػػيدة األكلػػى داخػػؿ  –الركائػػى، يبػػرز اىتمػػاـ الشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" 
ة كارتباطيػػا بقمػػية الػػديكاف األكلػػى ففػػي بعنصػػر الػػزمف كتقنياتػػو المتعػػدد -الػػديكاف

قصيدة "بكائية ليميػة" يقػكؿ "أمػؿ دنقػؿ" فػي افتتاحيتيػا " لمكىمػة األكلػى/ قػرأت فػي 
لينيو يكمو الذم يمكت فيو/ رأيتو في صحراء "النقب" مقتكال/ منكفئا.. يغرز فييػا 

نية لكسية ، كىذه االفتتاحية لمقصيدة تحكل تق(5)شفتيو.. كىى ال ترد قبمة لفيو.."
، كىػػذا (9)لتقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى فيػػى نػػكع مػػف أنػػكاع تقنيػػة االسػػتباؽ الركائػػي

                                           

 .12ـ، ص 9259ؿ: األلماؿ الكاممة، الطبعة ال انية، دار الشركؽ، القاىرة، أمؿ دنق (5)
ذكر "جيرالد بػرنس" تعريػؼ تقنيػة االسػتباؽ الركائػي فػي معجمػو بمعنيػيف، المعنػى األكؿ كىػك  (9)

Anticipation"   قػػائال: "اسػػتباؽ أك لقطػػة مسػػتقبمية، مفارقػػة زمنيػػة تحػػدث فػػي المسػػتقبؿ
نػػة )أك المحظػػة التػػى يتكقػػؼ الكصػػؼ الزمنػػى لمسػػاؽ معػػيف ليفسػػ  قياسػػا إلػػى المحظػػة الراى

كيعنػػى االسػػتباؽ أك تمييػػد أك  "Flashforward"النطػػاؽ لمتكقػػع"، أمػػا المعنػػى ال ػػانى فيػػك 
تييئة كىك يستخدـ غالبا في السرد السينمائى"، كأما في الفارسية تعرؼ تقنية االستباؽ باسـ 

أيما باسـ "فالش فكركارد" كلقد كظؼ الكتاب الفرس اه" ك "جيش بو آينده" كتعرؼ گيش نػپ"
ىذه التقنية الركائية في ألماليـ الركائية كالقصصػية كىػذه التقنيػة الفنيػة الركائيػة اسػتخدميا 
الكتػػاب الفػػرس بشػػكؿ كامػػ  فػػي بعػػض ألمػػاليـ م ػػؿ "قريػػب الكقػػكه"   لػػػ" بيػػراـ صػػادقي"، 

ف: النػكع األكؿ يعػرؼ بػػ "اسػتباقات تكميميػة" كتنقسـ أنكاع تقنية االسػتباؽ الركائػي إلػى نػكليي
بمعنى أف يحمػؿ الػراكم معمكمػات لػابرة تكمػؿ الصػكرة، كالنػكع ال ػانى يعػرؼ باسػـ "اسػتباقات 
                                 تكراريػػػػػػػػػػػة" كىػػػػػػػػػػػى أف تػػػػػػػػػػػأتى المعمكمػػػػػػػػػػػة إجمػػػػػػػػػػػاال فػػػػػػػػػػػي البدايػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػـ تفصػػػػػػػػػػػؿت 



 

  

 

 
 مقارنة(دراسة مؿ دنقؿ )" أل البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة " لفركغ فرخزاد  ك" أسيرة تقنية االسترجاع الركائى في ديكانى "

 

5095 

التكظيؼ األكلى كاالفتتاحى لتقنية االستباؽ الركائى  في القصيدة يؤكد لمػى رؤيػة 
الشػػػالر كتكقعػػػو نتيجػػػة األكمػػػاع المصػػػرية المترديػػػة القائمػػػة كالتػػػى نػػػتم لنيػػػا 

مقطػػع التػػالى لممقطػػع السػػابؽ تقنيػػة االسػػترجاع النكسػػة،  ػػـ يكظػػؼ الشػػالر فػػي ال
الركائى كيقكؿ الشالر "أمؿ دنقؿ" ا تى: " نتكه في القاىرة العجكز ننسػى الزمانػا/ 
نفمػػػت مػػػف مػػػجيم سػػػيارتيا.. كأغنيػػػات المتسػػػكليف/ تظممنػػػا محطػػػة المتػػػرك فػػػي 
المسػػاء.. متعبػػػيف/ ككػػاف يبكػػػى كطنا..ككنػػػت أبكػػى كطنػػػا/ نبكػػى إلػػػى أف تنمػػػب 

 " ؟ أـ ىنػا ر/نسأليا أيف خطكط النار؟/ كىؿ ترل الرصاصة األكلػى ىنػاؾ ..األشعا
، فػػػالتكظيؼ السػػػابؽ لتقنيػػػة االسػػػترجاع الركائػػػى تكمػػػ  مػػػدل إدراؾ الشػػػالر (5)

كصػػػديقو لتػػػردل األكمػػػاع كالػػػذم لبػػػر لنػػػو باسػػػتخداـ كممػػػات م ػػػؿ "العجػػػكز/ 
لمأسػكل المنتظػر كالمجيم/ المتسكليف/ متعبيف/ نبكى" كتكقػع نيايتيػا كالمصػير ا

ككأنو أمر حتمى "كىؿ ترل الرصاصة األكلى ىناؾ .. أـ ىنا؟" كالمقطع ال الث فػي 
القصيدة ىك الذم يبرز المفارقة الزمنية العكسية التػى كظفيػا الشػالر "أمػؿ دنقػؿ" 

                                                                                                           

لعمػؿ الركائػي إلػى خمػؽ حالػة مػف التشػكيؽ تفي حينيا، كييدؼ تكظيؼ تقنية االستباؽ في ا
لممتمقى في العمؿ الركائى أك لسد بعض الفراغات في القص، كتأت تقنية االستباؽ فػي العمػؿ 
الركائػػى أمػػا لػػف طريػػؽ اقتػػراح بمػػا سػػيحدث فػػي المسػػتقبؿ مػػف قبػػؿ الػػراكم كالطريقػػة األخػػرل 

ستشػػرافات لممسػػتقبؿ تكػػكف لػػف طريػػؽ الحمػػـ حيػػث تصػػب  األحػػالـ كسػػيمة تكمػػ  تنبػػكءات كا
بالنسبة لممتمقي، راجع جيرالػد بػرنس: المصػطم  السػردم )معجػـ المصػطمحات(، ترجمػة لابػد 

،راجع كذلؾ لزة لبدالمطيؼ لامر: الػراكم كتقنيػات القػص 91،11خزندار، مرجع سابؽ، ص 
ـ، مرجع سابؽ، ص 5221-5200الركائى دراسة تطبيقية لمى نماذج مف الركاية المصرية 

، كراجع أيما فركغ صيبا: بررسى زماف در تاريت بييقي بػر اسػاس  نظريػو ال 522-922
ىػػػ ش 5011اييػػز پ،95، شػػماره ال1كىشػػيال ادبػػى، سػػاؿ پژ"زمػػاف در ركايػػت"، فصػػمنامو 

 .521-521ـ(، ص 9255)
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"ا ف ىا أنا/ أظؿ طكؿ الميؿ ال يذكؽ جفنػى كسػنا/  :في بداية قصيدتو حيث يقكؿ
اة فػػػي جػػػكارم/ حتػػػى تجػػػىء لػػػابرا مػػػف نقػػػط التفتػػػيش أنظػػػر فػػػي سػػػالتى الممقػػػ

، فقد كانت كممة "ا ف" ىى اإلشارة الدالة إلى زمػف الحكػى كالسػرد (5)كالحصار...."
كالتى بكاسطتيا برزت االنزياحات الزمنية السابقة، ككاف تكظيؼ تقنيػة االسػترجاع 

ك أسػػمكب لمػػى طريقػػة المكنكلػػكج الػػداخمى كىػػ االركائػػى فػػي الػػنص السػػابؽ معتمػػدن 
يتكافؽ مػع حالػة الشػالر كتػذكره  لصػديقو الشػييد، كمػف  ػـ يكػكف سػبب تكظيػؼ 

مركرة فنيػة لتػرابط الحبكػة السػردية إلي تقنية االسترجاع الركائى في النص ترجع 
في النص كمػف جيػة أخػرل كظػؼ االسػترجاع الركائػى بسػبب تأكيػد رؤيػة الشػالر 

 لمحدث التاريخى كالسياسي في النص.  
لشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" فػػي أغمػػب قصػػائده يكظػػؼ تقنيػػة االسػػترجاع ككػػاف ا

الركائى في قصائده قبؿ أف يكمػ  كيبػرز زمػف الحكػى كالسػرد سػكاء كػاف تكظيػؼ 
عػد تقنية االسترجاع الركائى في مستيؿ القصيدة أك فػي بػاقي مقػاطع القصػيدة، كي  

ف حػػد سػػمات شػػعره كيبػػرز ذلػػؾ فػػي لػػدة قصػػائد منيػػا قصػػيدة "مػػأىػػذا األسػػمكب 
مذكرات المتنبي )في مصػر(" حيػث يقػكؿ فػي مسػتيؿ القصػيدة ا تػى :" أكػره لػكف 
الخمػػر فػػي القنينػػو/ لكننػػى أدمنتيػػا.. استشػػفاء/ ألننػػى منػػذ أتيػػت ىػػذه المدينػػة/ 

، كبعد ىػذا المقطػع االسػتياللى (9)كصرت في القصكر ببغاء/ لرفت فييا الداء..."
ي قصر "كافكر األخشيدل" فيقػكؿ فػي يبدأ الشالر في سرد يكمو بالتتابع الزمنى ف

المقطع التالى:"أم ؿ سالة الصب  بػيف يػدل كػافكر/ليطمئف قمبػو.. فمػا يػزاؿ طيػره 
المأسػػكر/ ال يتػػرؾ السػػجف كال يطيػػر..."، كيسػػتمر الػػراكم/ الشػػالر فػػي اسػػتخداـ 
السرد حتى يقـك بتكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى مرة أخرل فيغير مف زمف السرد 

                                           

 .15أمؿ دنقؿ: األلماؿ الكاممة، مرجع سابؽ، ص (5)
 .519( المرجع السابؽ ، ص 9)



 

  

 

 
 مقارنة(دراسة مؿ دنقؿ )" أل البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة " لفركغ فرخزاد  ك" أسيرة تقنية االسترجاع الركائى في ديكانى "

 

5090 

"خكلػػة" تمػػؾ البدكيػػة الشػػمكس/ لقيتيػػا بػػالقرب مػػف أريحػػا/ سػػكيعة..  ػػـ  فيقػػكؿ:"
افترقنػػا دكف أف نبكحػػا/ لكنيػػا فػػي كػػؿ مسػػاء فػػي خػػكاطرم تجػػكس/ يفتػػر بالشػػكؽ 
كبالعتاب  غرىا العبكس/ أشـ كجييا الصبكحا/ أمـ صػدرىا الجمكحػا/... ... .../ 

يا تقاتػؿ/ فػي الميػؿ سألت لنيػا القػادميف فػي القكافػؿ/ فػأخبركنى أنيػا ظمػت بسػيف
 اتجػػار الرقيػػؽ لػػف خبائيػػا/ حػػيف أغػػاركا..  ػػـ غػػادركا شػػقيقيا ذبيحػػا/ كاألب لػػاجزن 
كسيحا/ كاختطفكىا.. بينما الجيراف يرنكف مف المنازؿ/ يرتعػدكف جسػدا كركحػا/ ال 
يجرؤكف أف يغي كا سيفيا الطريحا/... ... .../ )ساءلنى كافكرا لػف حزنػى/ فقمػت 

، (5)بيزنطػػة/ شػػريدة.. كالقطػػة/ تصػػي  كػػافكراه.. كػػافكراه...." أنيػا تعػػيش ا ف فػػي
في المقطع  السابؽ كظؼ الشالر "أمؿ دنقؿ" تقنية االسترجاع الركائى مرتيف فػي 

كلة" تمؾ البدكية الشمكس/ لقيتيػا بػالقرب مػف أريحػا/ سػكيعة..  ػـ المرة األكلى "خ
افترقنػا دكف أف نبكحػػا" كقػػد كػاف سػػبب تكظيػػؼ تقنيػػة االسػترجاع الركائػػى ىنػػا ىػػك 
الكشػػػؼ لػػػف شخصػػػية "خكلػػػة" كلالقتيػػػا بالشػػػالر،  ػػػـ كظػػػؼ تقنيػػػة االسػػػترجاع 

ر الرقيػؽ لػف الركائى مرة أخرل "فأخبركنى أنيا ظمت بسيفيا تقاتؿ/ فػي الميػؿ تجػا
كسػػػػػيحا/  اخبائيػػػػػا/ حػػػػػيف أغػػػػػاركا..  ػػػػػـ غػػػػػادركا شػػػػػقيقيا ذبيحػػػػػا/ كاألب لػػػػػاجزن 

ة االسػػترجاع الركائػػى فػي الػػنص السػػابؽ كػػاف ييػػدؼ يػػكاختطفكىػا.."  كتكظيػػؼ تقن
منػو الشػالر كصػػؼ حالػة "خكلػػة" كماكصػمت إليػو بعػػد فراقػو كمصػػيرىا الػذم جعػػؿ 

فػػي ىػػذا الػػنص مشػػابو ألغمػػب ة يػػمنيػػا جاريػػة فػػي بيزنطػػة، كأسػػمكب تكظيػػؼ التقن
النصػػكص األخػػرل فػػي جعػػؿ الشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" االسػػترجاع أكالن  ػػـ العػػكدة لػػزمف 
الحكى كالسرد كيتمػ  ذلػؾ فػي الػنص السػابؽ" سػاءلنى كػافكرا لػف حزنػى/ فقمػت 

عػػد كممػػة "ا ف " ىػػى اإلشػػارة إلػػى زمػػف الحكػػى أنيػػا تعػػيش ا ف فػػي بيزنطػػة.."، كت  
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أف كممػػة "ا ف" ىػػى أك ػػر كممػػة اسػػتخدميا الشػػالر "أمػػؿ  كالسػػرد، كالجػػدير بالػػذكر
 دنقؿ" لتكمي  زمف الحكى كالسرد.  

كمػػف القصػػائد األخػػرل التػػى كظػػؼ مػػف خالليػػا الشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" تقنيػػة 
االسترجاع الركائى قصيدة "كممػات سػبارتاككس األخيػرة" حيػث كػاف ييػدؼ الشػالر 

مػػد الحػػاكـ /القيصػػر كجعػػؿ مػػف مػػف تكظيػػؼ التقنيػػة التأكيػػد لمػػى أسػػباب  كرتػػو 
االسترجاع الركائى صػكرة حيػة لمعامػة الػذيف يشػيدكف شػنؽ ىػذا ال ػائر كسػخريتو 
مػػف اسػػتكانتيـ كخمػػكليـ فيقػػكؿ:"... فمترفعػػكا ليػػكنكـ لم ػػائر المشػػنكؽ/ فسػػكؼ 
تنتيكف م مو.. غدا/ كقبمكا زكجاتكـ.. ىنا.. لمى قارلػة الطريػؽ/ فسػكؼ تنتيػكف 

حناء مر../ كالعنكبكت فكؽ ألناؽ الرجاؿ ينسم الردل/ فقبمػكا ىا ىنا.. غدا/ فاالن
ف رأيػتـ طفمػى الػذم تركتػو لمػى ذراليػا  زكجاتكـ.. إنى تركػت زكجتػى بػال كداع/ كار

، فالشػػػػالر يكظػػػػؼ تقنيػػػػة (5)بػػػػال ذراع/ فعممػػػػكه االنحنػػػػاء/ لممػػػػكه االنحنػػػػاء..."
اء فػػي خطابػػو االسػػترجاع لمػػى لسػػاف ال ػػائر الػػذم يشػػير إلػػى العػػكدة بػػالزمف لمػػكر 

لمعامة الماريف أماـ مشنقتو ككصؼ لحظة رحيمو حينما لـ يكدع زكجتو أك يقبميػا 
ف رأيػتـ طفمػى  " فقبمكا زكجاتكـ.. إنى تركت زكجتى بػال كداع "، كلػـ يػكدع ابنػو "كار
الذم تركتو لمى ذراليا بال ذراع" الػذم يسػتخدـ ال ػائر ذكػره كيكصػى المػاريف بػأف 

كالرمػكخ مػ ميـ كال يكػكف م ػؿ كالػده  ػائرنا، ككممػة "ذراع"  يعممكه كمػعية االنحنػاء
فػي  نفسو ىنا دليؿ لمى لدـ كجكد أماف يحتمى بو الطفؿ، كيكرر الشالر المقطع

ف كاسػػػتكانتيـ أمػػػاـ ظمػػػـ يف كالعػػػابر ينيايػػػة قصػػػيدتو لمتأكيػػػد لمػػػى خمػػػكع المػػػار 
الركائػى  تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع/القيصر، كيرجع سبب لجكء الشالر إلػي الحاكـ

لمامػي إلػي افي النص إلى المػركرة الفنيػة التػى خمقيػا ممػمكف الػنص كالمجػكء 
لمتأكيػػد لمػػى المعانػػاة الحامػػػرة لمعامػػة كالمسػػتقبمية ليػػػـ، كمػػا أف الطريقػػة التػػػى 
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اسػػتخدميا الشػػالر فػػي تكظيػػؼ تقنيػػة االسػػترجاع ىػػى المكنكلػػكج الػػداخمى التػػى 
 تتناسب مع الشخصية الراكم/ المشنكؽ.

الشػػالر "أمػػؿ دنقػػؿ" يػػدرؾ قيمػػة تقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى كيعػػرؼ  ككػػاف
سمات ىذه التقنية الفنية الركائية، ككاف يعرؼ كيفية تكظيفيػا بالشػكؿ األم ػؿ فػي 
شعره كم اؿ لمػى ذلػؾ تكظيفػو لتقنيػة االسػترجاع الركائػى فػي قصػيدة "البكػاء بػيف 

أنػا ميػاف/ ال الميػؿ يخفػى  يدل زرقاء اليمامة" يقكؿ الشالر: "... تكممى لشػدة مػا
لػػكرتى.. كال الجػػدراف/ كال اختبػػائي فػػي الصػػحيفة التػػى أشػػدىا../ كال احتمػػائي فػػي 

كػاف يقػص  -سحائب الدخاف/.. تقفز حكلى طفمة كاسعة العينيف..لذبة مشاكسػة)
لنؾ يا صغيرتى.. كنحف في الخنادؽ/فنفت  األزرار في سػتراتنا.. كنسػند البنػادؽ/ 

الصحراء المشمسو/ رطػب باسػمؾ الشػفاه اليابسػة/ كارتخػت  كحيف مات لطشا في
خفػػػى كجيػػػى المػػػتيـ المػػػداف؟/ كالمػػػحكة الطػػػركب: مػػػحكتو/ أالعينػػػاف(/ فػػػأيف 

، يتبػػيف مػػف المقطػػع الشػػعرل السػػابؽ مػػدل إدراؾ الشػػالر (5)كالكجػػو.. كالغمازتػػاف"
لتقنيػػة االسػػترجاع كتكظيفيػػا بػػأف جعػػؿ السػػرد المسػػترجع فػػي جبيػػة القتػػاؿ لحػػاؿ 
الجندل كلالقتو بالطفمة الصغيرة بيف قكسػيف كىػذا يكمػ  قيمػة تكظيػؼ لالمػات 
الترقيـ داخؿ النص الشعرل، كما أف الشالر "أمؿ دنقؿ" جعؿ مف تقنية االسترجاع 

ػا ي   عػد بعػدنا جمالينػا لمػنص فالشػالر ككأنيا جممة الترامػية داخػؿ الػنص كىػذا أيمن
يمكف لممتمقػػػي حػػػذؼ الجممػػػة يتػػػرؾ لممتمقػػػي حريػػػة مشػػػاركتو لمػػػنص كالحػػػدث فػػػ

االلترامية كالتى تم ؿ السرد المسترجع أك أف يككف ىذا السرد المسترجع بالنسبة 
بعػػد نفسػػي كداللػػى لتكمػػي  كتأكيػػد الحالػػة التػػى يعيشػػيا الػػراكل فػػي  الممتمقػػي ذ
 النص.
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كيتبػػيف مػػف النمػػاذج السػػابقة أف تقنيػػات االسػػترجاع الركائػػى فػػي ديػػػكاف 
قػاء اليمامػة" لمشػالر "أمػؿ دنقػؿ" تنتمػى إلػى النػكع األكؿ مػػف "البكػاء بػيف يػدل زر 

"االسػػترجاع الخػػارجى"، ككػػذلؾ تعتمػػد  كأنػػكاع تقنيػػات االسػػترجاع الركائػػى أال كىػػ
طريقة كأسمكب تكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى فػي  أغمػب قصػائد ديػكاف "البكػاء 

فػي مسػتيؿ القصػيدة  بيف يدل زرقاء اليمامة" لمى فكرة  تقديـ االسترجاع الركائى
 ـ استخداـ الترتيب الزمنى التقميدل بداية في باقي القصيدة كيككف ذلؾ إما لحالة 
شػػعكرية أك لمكشػػؼ لػػف أبعػػاد الشخصػػيات داخػػؿ الػػنص أك لمػػركرة فنيػػة كيمكػػف 

 تكمي  ذلؾ مف خالؿ الرسـ التكميحى ا تى:
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ي ديػػكاف الشػػالر "أمػػؿ كمػػف سػػمات تكظيػػؼ تقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى  فػػ
دنقؿ" أنو كظؼ في القصيدة الكاحدة تقنية االسترجاع الركائى أك ػر مػف مػرة كىػذا 
يتم  مف خالؿ قصيدة "السكيس" حيث يستيؿ "أمؿ دنقؿ" قصػيدتو بػزمف سػابؽ 
لػػف زمػػف الحكػػى كالسػػرد فيقػػكؿ: " لرفػػت ىػػذه المدينػػة الدخانيػػة/مقيى فمقيػػى.. 

شػػػمؾ( األسػػػكد كالبرقعػػػا/ كزرت أككػػػار البغػػػاء شػػػارلا فشػػػارلا/ رأيػػػت فييػػػا )الي
كالمصكصػػػيوع/ لمػػػى مقالػػػد المحطػػػة الحديديػػػة/ نمػػػت لمػػػى حقػػػائبي فػػػي الميمػػػة 
األكلػػى/ )حػػػيف كجػػدت الفنػػػدؽ الميمػػي مػػػأىكال؟(/ كانقشػػع المػػػباب فػػي الفجػػػر.. 
فكشػػؼ البيػػكت كالمصػػانعا/ كالسػػفف التػػى تسػػير فػػي القنػػاة كػػاإلكز../ كالصػػائديف 

كارؽ البخاريةع/ )رأيت لماؿ "السماد" ييبطكف مف قطػار"المحجر" العائديف في الز 
رابيػػػة/ يدنػػػدنكف بالمكاكيػػػؿ الحزينػػػة الجنكبيػػػو/ تكف بالمناديػػػؿ البالعتيػػػؽ/ بعتصػػػ

كيصب  الشارع..دربا..فزقاقا..فمميؽ/ فيدخمكف في كيكؼ الشجف العميؽ/ كفي 
ترجع فػي المقطػع فالشالر يس (5)بحار الكىـ يصطادكف أسماؾ سميماف الخرافية "

يتم ػؿ فػي زيارتػو األكلػى لمدينػة السػكيس  اسػابقن  ئينػاركا ااألكؿ مف القصػيدة حػد ن 
كاصفا المدينة كما حدث لو في ليمتػو األكلػى، كتكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى 
فػػي مسػػتيؿ القصػػيدة غرمػػو ىػػك الكشػػؼ لػػف كصػػؼ مدينػػة السػػكيس المحػػكر 

بػػػؿ النكسػػػة كتػػػدميرىا كتيجيػػػر أىميػػػا األصػػػمى لمػػػنص كحالتيػػػا بكػػػؿ تناقمػػػاتيا ق
كالكشؼ لف لالقة الراكم/الشالر بالمدينة كأىميا كالتػى تػؤدم إلػى الكشػؼ لػف 
األبعػػاد النفسػػية كالشخصػػية لمراكم/الشػػالر، كالجػػدير بالػػذكر أف المقطػػع السػػابؽ 

داخػػؿ االسػػترجاع الركائػػى نفسػػو، فػػأكالن الشػػالر اسػػتخدـ  ينػػاركائ ايمػػـ اسػػترجالن 
يبػػػدأ مػػػف ذكػػػره لمعرفػػػة السػػػكيس قػػػائال: "لرفػػػت ىػػػذه المدينػػػة  ينػػػاركائ ااسػػػترجالن 
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الدخانيػػػة..." ككصػػػفو لمعرفتػػػو بيػػػا كمػػػا شػػػاىده كزاره فػػػي المدينػػػة  ػػػـ يسػػػتخدـ 
آخػػر أبعػػد زمنينػػا محػػدد بزيارتػػو األكلػػى لممدينػػة فيقػػكؿ: " لمػػى مقالػػد  ااسػػترجالن 

جدت الفندؽ الميمػي المحطة الحديدية/ نمت لمى حقائبي في الميمة األكلى/)حيف ك 
مػػأىكال؟(..." ككػػأف الشػػالر ييػػدؼ مػػف ىػػذا التكظيػػؼ إلػػى تأكيػػد تعمقػػو بالمدينػػة 

 كتذكره ألدؽ التفاصيؿ كرصده كمشاىدتو لممدينة.  
كيستمر الشالر في المقطع ال انى في استخداـ تقنية االسػترجاع الركائػى 

:" لرفػت ىػذه المدينػة؟/ سػكرت فػي حاناتيا/جرحػت فػي مشا حناتيا/صػاحبت قائالن
مكسيقارىا العجكز في )تكاشي ( الغناء/ رىنت فييا خاتمى.. لقاء كجبػة العشػاء/ 

" السػػجائر الميربػػة/ كفػػي "الكبػػانكف" سػػبحت/ كاشػػتييت أف ةكابتعػػت مػػف "ىيالنػػ
أمػػكت لنػػد البحػػر كالسماء/كسػػرت فػػكؽ الشػػعب الصػػخرية المدببػػو/ ألقػػط منيػػا 

ؿ .. فػػي طريػػؽ "بػػكر تكفيػػؽ"/ بكيػػت الصػػدؼ األزرؽ كالقكاقعػػا/ كفػػي سػػككف الميػػ
، كيبػػػرز (5)ير ذبذبػػػو..."صػػػحػػػاجتى إلػػػى صػػػديؽ/ كفػػػي أ يػػػر الشػػػكؽ: كػػػدت أف أ

الشػالر "أمػؿ دنقػؿ" ىػذا االنزيػاح الزمنػى السػابؽ فػي االسػترجاع الركائػى لكقػػائع 
أحداث الراكم/ الشالر في مدينة السكيس بداية مف المقطع ال انى حيث يقػكؿ :" 

يػػاب المػػكت كالفػػداء/ تحاصػػرىا النيراف..كىػػى ال تمػػيف/ أذكػػر كا ف.. كىػػى فػػي  
مجمػػس "الالىػػى لمػػى مقػػاىى "األربعػػيف/ بػػيف رجاليػػا الػػذيف../ يقتسػػمكف خبزىػػا 

، فقد كانت كممة "ا ف" التى اسػتخدميا الشػالر إشػارة (9)الدامى كصمتيا الحزيف"
ة كالتػى خمقتيػا إلى زمف الحكى كالسرد كيكظفيا لتكقؼ االنزياحات الزمنية السابق

تقنية االسترجاع الركائى، كبعد ذلؾ يكظؼ الشالر تقنيػة االسػترجاع الركائػى مػرة 
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أخػػرل  باسػػتخداـ كممػػة " أذكػػر " ليػػذكر أحػػداث النكسػػة كتػػدمير المدينػػة كمقتػػؿ 
أىميا، كفي نفػس المقطػع يعػكد بنػا الشػالر "أمػؿ دنقػؿ" إلػى زمػف الحكػى كالسػرد 

ي لجػػاـ االنتظػػار/ نصػػغى إلػػى أنبائيػػا.. كنحػػف قػػائال : "كنحػػف ىػػا ىنػػا.. نعػػض فػػ
نحشػػك فمنػػا ببيمػػة اإلفطػػار/ فتسػػقط األيػػدل لػػف األطبػػاؽ كالماللػػؽ/ أسػػقط مػػف 
طكابؽ القاىرة الشكاىؽ/ أبصر فػي الشػارع أكجػو الميػاجريف/ ألػانؽ الحنػيف فػي 

، كيتبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ أف الػػػراكم/ 5ليكنيـ..كالػػػذكريات/ ألػػػانؽ المحنػػػة كال بػػػات"
 ؿ لمى تكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى أك ر مف مرة داخؿ النص.الشالر لم
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 اخلامتح
لقد تكصمت الدراسة بناء لمػى مػا سػبؽ تناكلػو إلػى لػدد مػف النتػائم يمكػف 

 :ا تيةإجماليا في النقاط 
لجكء كؿ مػف الشػالرة "فػركغ فرخػزاد" كالشػالر "أمػؿ دنقػؿ" إلػى تكظيػؼ تقنيػات  -5

كذلػؾ بسػبب مػا كصػؿ إليػو التطػكر  ي،الزمف الركائػالركاية خاصة فيمػا يتعمػؽ بػ
 الشعرل فيما يتعمؽ ببنية النص كأدكاتو.

تعتمد طريقة كأسمكب تكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى في أغمػب قصػائد ديػكاف  -9
 ـ تستخدـ  ،"أسيرة" لمى فكرة الترتيب الزمنى التقميدل بداية مف افتتاحية النص

رجاع الركائػى فػي جػزء مػف الػنص، أمػا فػي ديػكاف الشالرة بعد ذلػؾ تقنيػة االسػت
"البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة" تعتمد طريقة كأسػمكب تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع 

لمػى فكػرة تقػديـ االسػترجاع الركائػى فػي ػ فػي أغمػب قصػائد الػديكاف  ي ػالركائػ
 مستيؿ القصيدة  ـ استخداـ الترتيب الزمنى التقميدل بداية في باقي القصيدة.

تشابيت أسػباب تكظيػؼ تقنيػة االسػترجاع الركائػى فػي ديػكاف "أسػيرة"  كديػكاف   -0
"البكػاء بػػيف يػػدل زرقػاء اليمامػػة" حيػػث كانػت أسػػباب التكظيػػؼ ترجػع أمػػا لحالػػة 

 أك لمركرة فنية. ،أك لمكشؼ لف أبعاد الشخصيات داخؿ النص ،شعكرية
ى النػكع األكؿ مػف أنػكاع تنتمى تقنيات االسترجاع الركائى فػي ديػكاف "أسػيرة" إلػ -2

تقنيػػات االسػػترجاع الركائػػى أال كىػػى "االسػػترجاع الخػػارجى"، كىػػك أبسػػط أنػػكاع 
االسترجاع الركائى كىذا يتناسػب مػع القػدرة الفنيػة المحػدكدة لمشػالرة  حيػث إف 

عػػد أكؿ ألماليػػا الشػػعرية، ككػػذلؾ تنتمػػى أيمػػا أغمػػب تقنيػػات ديػػكاف "أسػػيرة" ي  
مب قصائد ديكاف "البكاء بػيف يػدل زرقػاء اليمامػة" إلػى االسترجاع الركائى في أغ

ف كاف الشالر "أمؿ دنقؿ" قد تفكؽ لمى "الشالرة "فركغ  "االسترجاع الخارجى" كار
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لمػػػ"االسترجاع المركػػب" كىػػك  -فػػي بعػػض قصػػائد الػػديكاف -فرخػػزاد" فػػي تكظيفػػو 
 أصعب أنكاع االسترجاع الركائى مف ناحية التكظيؼ.

دنقػػؿ" أك ػػر تكظيفػػا لتقنيػػة االسػػترجاع الركائػػى فػػي ديكانػػو  كػػاف الشػػالر "أمػػؿ -1
"البكاء بيف يدل زرقاء اليمامة" مػف الشػالرة "فػركغ فرخػزاد" فػي ديكانيػا "أسػيرة" 
كما كاف قدرة الشالر "أمؿ دنقؿ" في تكظيؼ تقنية االسترجاع الركائى في ديكانو 

الشػػالرة "فػػركغ أك ػػر حرفيػػو كقػػدرة لمػػى اسػػتيعاب التقنيػػة كطػػرؽ تكظيفيػػا مػػف 
   فرخزاد" في ديكانيا "أسيرة".

 واالستشراف: انتىصياخ
عد التداخؿ بيف األجنػاس األدبيػة بعمػيا الػبعض مػف جيػة كبػيف األجنػاس ي  

مػف جيػة أخػرل  -السػينما كالمكسػيقي كالفنػكف التشػكيمية-األدبية كالفنػكف األخػرل 
ف النصؼ ال انى مف القرف بداية م ينتاج األدبي العالمإل حدل السمات البارزة في اإ

العشػػريف كىػػذا يظيػػر بكمػػكح فػػي األدب الفارسػػي كاألدب العربػػي، إال أف الدراسػػات 
النقدية بصفة لامة كالدراسات المقارنة بيف األدبيف الفارسػي كالعربػي لػـ تركػز لمػى 

الحػديث كالمعاصػر، كيػرل الباحػث أف  يفىذه الزاكية التػى أصػبحت مػف سػمات األدبػ
نيػػة تسػػتحؽ الدراسػػة خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتػػداخؿ تقنيػػات األجنػػاس ىنػػاؾ جكانػػب ف

األدبية بعميا البعض كالتى تبرز سمات األدب الفارسي كالعربي الحديث كتطكر كؿ 
منيمػػا، كمػػف  ػػـ يقتػػرح الباحػػث قيػػاـ دراسػػات جػػادة بػػيف األدبػػيف الفارسػػي كالعربػػي 

تػػاب أسػػاليب الك  خاصػػة فػػي مجػػاؿ الشػػعر كالركايػػة كالتركيػػز لمػػى كشػػؼ أىػػـ طػػرؽ ك 
كالشػػعراء الفػػرس كالعػػرب فػػي اسػػتغالؿ التقنيػػات الفنيػػة الخاصػػة باألجنػػاس األخػػرل 
داخػػؿ ألمػػاليـ كمػػدل قػػدرتيـ لمػػى تطبيقيػػا كمعرفػػة أسػػباب تكظيػػؼ ىػػذا التقنيػػات، 

 كأ ر ذلؾ التكظيؼ لمى سمات كؿ منيما.  
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 قائمح املصادر واملراجع
 :  انعرتيحح واملرتمجح إىلانعرتيتانهغح أوال : املصادر واملراجع 

إبػػػراىيـ الدسػػػكقي شػػػتا: الشػػػعر الفارسػػػي الحػػػديث دراسػػػة كمختػػػارات، الطبعػػػة  .5
 ـ.5210األكلى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

 ـ.9259أمؿ دنقؿ: األلماؿ الكاممة، الطبعة ال انية، دار الشركؽ، القاىرة،  .9
ة، الطبعػػػة األكلػػػى، الييئػػػة أمينػػػة رشػػػيد: تشػػػظى الػػػزمف فػػػي الركايػػػة الحدي ػػػ .0

 ـ.5221المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
بشػػرم محمػػد لمػػى الخطيػػب: القصػػة كالحكايػػة فػػي الشػػعر العربػػي فػػي صػػدر  .2

ف ال قافيػة العامػة، العػراؽ، كالـ كالشعر االمكل، الطبعة األكلى، دار الشػؤ إلسا
 ـ.5222

معتصػػػـ جيػػػرار جنيػػػت: خطػػػاب الحكايػػػة بحػػػث فػػػي المػػػنيم، ترجمػػػة محمػػػد  .1
المجمػػػس األلمػػػي  -كآخػػػركف، الطبعػػػة ال انيػػػة، المشػػػركع القػػػكمى لمترجمػػػة 

 ـ.5221لم قافة، القاىرة، 
جيرالد برنس: المصطم  السردم )معجػـ المصػطمحات(، ترجمػة لابػد خزنػدار،  .1

المجمػس األلمػي لم قافػة، القػاىرة،  -الطبعة األكلى، المشركع القكمى لمترجمػة
 ـ.9220

كايػػة دراسػػة مقارنػػة فػػي  ال يػػة نجيػػب محفػػكظ، الطبعػػة سػػيزا قاسػػـ: بنػػاء الر  .1
 ـ.9222األكلى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

طػػػو كادم: جماليػػػات القصػػػيدة المعاصػػػرة، الطبعػػػة األكلػػػى، الشػػػركة المصػػػرية  .1
 ـ.9222لكنجماف، القاىرة،  -العالمية لمنشر
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 :ركغ فرخػػزاد، ترجمػػةفػػركغ فرخػػزاد: مختػػارات مػػف أشػػعار الشػػالرة اإليرانيػػة فػػ .2
المركػز  -محمد نكرالػديف لبػدالمنعـ، الطبعػة األكلػى، المجمػس األلمػى لم قافػة

 ـ.9252القكمى لمترجمة، القاىرة، 
ـ(، د.ف، د.ـ، 5210-5211لبدار سركر: أ ر النكسة في الشػعر العربػي ) .52

 ـ.5211
الصػباح، لبمة الركينى: الجنكبي )سيرة أمؿ دنقؿ(، الطبعة األكلػى، دار سػعاد  .55

 ـ.5229الككيت، 
لبػػدالمطيؼ لػػامر: الػػراكم كتقنيػػات القػػص الركائػػى دراسػػة تطبيقيػػة لمػػى  لػػزة .59

ـ، الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة 5221-5200نمػػػػاذج مػػػػف الركايػػػػة المصػػػػرية 
 ـ.9292لمكتاب، القاىرة، 

: أدكات جديدة في التعبير الشعرل المعاصر، الطبعػة األكلػى، الييئػة  .50 لمي حـك
 ـ.9251لمكتاب، القاىرة،  المصرية العامة

محمػػػد السػػػعيد لبػػػدالمؤمف: الرؤيػػػة كالنسػػػيم فػػػي الشػػػعر اإليرانػػػى المعاصػػػر،  .52
 ـ.5210الطبعة األكلى، د.ف، القاىرة، 

محمد زيداف: البنية السردية في النص الشعرم، الطبعة األكلى، الييئة العامػة  .51
 ـ.9222لقصكر ال قافة، القاىرة، 

فػي ركايػة "يكميػات نائػب فػي األريػاؼ" لػػ"تكفيؽ  نفيسة معتكؽ: البنية الزمنية .51
الحكيـ"، رسالة ماجسػتير، غيػر منشػكرة، كميػة ا داب كالمغػات، جامعػة محمػد 

 ـ.9251بكمياؼ بالمسيمة، الجزائر، 
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 : انفارسيحانفارسيح واملرتمجح إىلتانهغح ثانيا: املصادر واملراجع 
الحػػب السػػبعة" ا ػػر  افسػػانو محمػػدل: بررسػػى مكػػاف كزمػػاف در رمػػاف "مرافػػىء .5

اياف نامو ارشػد كارشناسػى، دانشػكده ادبيػات كزبػاف خػارجى، پلمى القاسمى، 
 ـ(.9252ىػ ش )5021اه كاشاف، جميكرل اسالمى ايراف، بيمف گدانشػ

، انتشػػػارات ىفارسػػػ ىنامػػػو ادبػػػگفرىنػػػػ: حسػػػف انكشػػػو  .9 ، پػػػام دـك ، جمػػػد دـك
 ىػػ.ش5015تيػراف، كارشاد اسػالمى، گ سازماف پام كانتشارات كزارت فرىنػ

 ـ(.9220)
امػػى در گسػػييال مبػػاركى ك زكيػػو رشػػيد آبػػادل: بررسػػى شكسػػت زمػػاف كنابينػػػ .0

كىػػش ىػػال زبػػاف پژنػػت، ىفتمػػيف ىمػػايش ژاه گرمػػاف ارميػػا بػػر اسػػاس ديػػد
 ـ(.9252ىػ ش )5029كادبيات فارسى، اسفند 

اكؿ، نشر ركشاف ركز، تيراف،  پاپفركغ فرخزاد: ديكاف اشعار فركغ فرخزاد،  .2
 ـ (.9229ىػ ش ) 5012

فػػركغ صػػيبا: بررسػػى زمػػاف در تػػاريت بييقػػي بػػر اسػػاس نظريػػو ال "زمػػاف در  .1
ىػػ 5011اييػز پ، 95، شػماره ال1كىشػيال ادبػى، سػاؿ پژركايت"، فصمنامو 

 ـ(.9222ش )
اللػػو ىنػػرل ك لصػػمت اسػػماليمى: سػػمطو كلصػػياف در زبػػاف فػػركغ فرخػػزاد گ .1

و زبػاف كجنسػيت(، ادبيػات انػگ)خكانش شعر فركغ بر اساس ركيكردىػال سػو 
، پ ىػػػػ ش 5021اييػػػز كزمسػػػتاف پارسػػػى معاصر،سػػػاؿ ىشػػػتـ، شػػػماره ال دـك
 ـ(.9252)

، انتشػػارات معػػيف كفرىنػػػگ محمػػد شػػريفى: فرىنػػػ .1 گ ادبيػػات فارسػػى، جمػػد دـك
 ـ(.9222) ىػ ش5011نشر نك، تيراف، 
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ػراف: بررسى زمػاف در حكايػت ىػال كميمػو كدمنػو گركده كديػپمعصكمو نظرل  .1
ػػػاه گاسػػاس نظريػػو زمػػاف در ركايػػت، نشػػريو زبػػاف كادبيػػات فارسػػى دانشػػػبػػر 

 ـ(.9252ىػ ش)5021، زمستاف 901، شماره 12تبريز، ساؿ 
ناصر لمى زاده كميناز ميددزاد فريد: بررسى لنصر زماف در قصو ال كرقػو  .2

، 19، شماره ال 91نت، زباف كادبيات فارسى، ساؿ ژرار ژاه گلشاه از ديدگك
 ـ(.9252ىػ ش)5021تاف بيار  كتابس


