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 امللخص:

على ر وعليه أصبح وكأمنا هو حصبني النقاد والباحثني،  "املعجم الشعري"شاع استخدام مصطلح 
أال تقتصر  ا  الشعر والشعراء، واحلقيقة أنه ميكن أن يكون للناثر معجم لفظي متميي كما الشاعر، فكان ليام

اسات األسلوبية على الشعر دون النثر السّيما فيما يتعلق ابملعاجم اللفظية، فكٌل من الشاعر والناثر عند الدر 
قيامهما على العمل الفين حياوالن إيصال جتربتهما من خالل الثروة اللفظية اليت ميلكاهنا، واملفردات اليت 

 يستخدمها أي منشئ للنص تبنّي أهم املالمح املميية ألسلوبه.
إمساعيل فهد وييت الك للروائي فحص الثروة اللفظية يف رواية "طيور التاجي" تقوم هذه الدراسة علىو 

ومن مث تعيني احلقول الداللية اليت تشكلت عرب ألفاظه ومفرداته، وقياس مدى تنوّع املصطلحات ، إمساعيل
دارسي املعاجم و ثري من النقاد كما يرى ك  مفردات كاتب ما داللة على جيالة أسلوبه وصعوبته، عنده، فتنوع

مالمح د ، ومن مث حتديالكاتب إحصائية تقيس نسبة التنوع عند فكان البحث شامال  لدراسة، اللغوية
 األسلوب عنده وأهم ما ميّييه.

 
 الكلمات املفاتيح:

 احلقول الداللية. -تنوع املفردات -إحصاء -املعجم اللفظي -الرواية -إمساعيل إمساعيل فهد
Abstract 

 

Critics and researchers commonly used the term “poetic 

lexicon”, and it became as if it was confined to poetry and poets. 

In fact, the prosaist may have a distinct vocabulary as a poet. The 

poet and the prosaist, when doing the artwork, try to communicate 
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their experience through their vocabularies. The words used by the 

creator of the text shows the features of his style. 

This study examines the vocabularies in the novel "Tuyur al-

Taji" by the Kuwaiti novelist Ismail Fahd Ismail, identifying the 

semantic fields formed through his words and vocabularies. It 

measuring the extent of the diversity of his terms. In the perception 

of critics and linguist's opinion the diversity of vocabulary and style 

of the novelist. This study focusing on studding a statistical 

measure of the diversity of the novelist, and determine his method 

of writing and the most important characteristic he used. 
 
Keywords: Ismail Fahd Ismail - novel - vocabulary - statistics 

- vocabulary diversity - semantic fields. 

 
 جم اللفظياملع 

على ألسنة النقاد ودارسي  Poetic Dictionيدرج استخدام وتداول مصطلح املعجم الشعري 
األدب، وعلى الرغم من هذا؛ فإن خاصية استخدام معجم متميي هي أمر ال ينفرد به الشاعر دون الناثر، 

الشعر دون النثر يف  تصاره علىحىت فيما يتعلق ابلدالالت املباشرة أو اإلحيائية للمفردات، ومن مث ال جيوز اق
الدراسات األسلوبية، وكال  من الشاعر والناثر حياوالن عند صياغة الرسالة أو اخلطاب األديب توصيل جتربتهما 
من خالل الثروة اللفظية اخلاصة هبما. لذلك فإن فحص الثروة اللفظية يف النصوص األدبية يؤدي إىل استبانة 

ة لألسلوب، فاملفردات اليت يستخدمها املنشئ يف بناء النص تعكس شخصيته واحد من أهم املالمح املميي 
 1وتفرده بني نظرائه من الكّتاب.

كل فن آخر، مفيمكن القول إن املعجم اللغوي من أهم خصائص األسلوب، وهو ما مييي كاتب 
هناك كلمات و  مييل إىل استعمال بعض الكلمات دون بعضها اآلخر، حيثمعجمه اللغوي املتميي؛ له فرد 

ال يستعملها على اإلطالق، وإن كان يفهم معانيها، وكلمات ال يستعملها وال يفهم معانيها، ألهنا خارجة 
عن دائرة تعامله أو وعيه، ولكل فرد طريقته اخلاصة يف بناء اجلمل والربط بينها، فهو يستعمل بعض الصيغ 

املعجم الذي يستخدمه الكاتب أو وجند أن  2،دون بعضها اآلخر، أو يستعمل أدوات معينة دون أخرى
 3.لديهسر صناعة اإلنشاء  اليت تظهر الشاعر هو من أبرز اخلواص األسلوبية الدالة عليه

                                                 
كلية اآلداب جملة   ،"قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب: دراسة تطبيقية لنماذج من كتاابت العقاد والرافعي وطه حسني"سعد مصلوح،  1

 .150م(، ص 1981، )جّدة: جامعة امللك عبد العييي، والعلوم اإلنسانية
 .29 -28م(، ص1982، 1، )الراض: دار العلوم للطباعة والنشر، طمدخل إىل علم األسلوبشكري عياد، انظر:  2
 .149ص سابق،قال م ،"خاصية تنوع املفردات يف األسلوب"سعد مصلوح،  انظر:3
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واملعجم اللفظي مفتاح الولوج للنصوص يف الدراسات األدبية، فهو ميّكن الباحث من حتديد دالالت 
 إليهارتكي نا من معرفة بناء النص ونقاط قوته اليت ينّ اخلطاب األديب، فتحديد طبيعة املعجم ومكّوانته ميك

 معامل اجلمال يف النص وقدرته على إيصال الدالالت كاّفة. تربزالكاتب، وهذه النقاط 
 

 صحاائيةاإلدراسة أواًل: ال
فكان قياس التنوع  4من النقاد والباحثني من ربط بني صعوبة األسلوب وارتفاع نسبة التنوع فيه،مثة 

 منيه ومن مث استبانة مدى صعوبة أسلوبه وتفرده أو متيّ  ،اسبة ملعرفة حجم املعجم اللفظي للكاتبأداة من
 غريه.

وختتلف الثروة اللفظية بني كاتب وآخر من جهتني: األوىل حجم هذه الثروة اللفظية، والثانية طرق 
ن حيث أن جند التنوع م ؛ ميكنا  استخدامها والتصرف فيها عند صياغة النص. وعند دراسة نص ما إحصائي

 .ا  حجم ثروته اللغوية أو من حيث الصياغة والتصرف أو كليهما مع
فظي فيها املعجم الل يفحصانإىل دراسة إحصائية مصّغرة،  يعمد الباحثانويف هذه الدراسة؛ 

سلوبه أ التنوع يف املفردات عنده، وطرق تصرفه ابأللفاظ وصياغتها، ومن مث بيان متيي قياسللكاتب، وعليها 
 ومدى تنوع مفرداته وقدراته املعجمية.

 
 عّينة القياس وطريقته. 1

ثالثة آالف كلمة من ثالثة فصول متفرقة يف الرواية عّينة لقياس تنوّع األلفاظ عند  حدد الباحثان
يف دراسة بعنوان "اللغة   W. Johnsonالكاتب، أما طريقة القياس فستكون كاليت اقرتحها و. جونسون

وتقضي  5ات السليمة يف الكالم"، وهي الطريقة اليت اتبعها سعد مصلوح يف دراساته اللغوية اإلحصائية،والعاد
أبن يف اإلمكان إجياد نسبة لتنوع املفردات يف النص أو يف جيء منه إذا ما حسبنا فيه النسبة بني الكلمات 

 كونة له.املتنوعة أو املختلفة عن بعضها البعض، واجملموع الكلي للكلمات امل
وتقتضي هذه الطريقة إدخال كل كلمة جديدة ترد يف النص يف دائرة الكلمات املتنوعة، مع احتساهبا 
مرة واحدة يف العدد مهما تعددت مرات ورودها، وبعد إحصاء عدد الكلمات املتنوعة يتم إجياد نسبة التنوع 

 بقسمة عددها على حاصل اجلمع الكّلي للكلمات.
 ياس تكون كاآليت:وطريقة جونسون للق

                                                 
 .168جع السابق، ص انظر: املر  4
 .154انظر: املرجع السابق، ص  5
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. وبذلك يكون جمموع اخلاانت يف 10×10عمل منوذج جلدول تكون عدد خاانته حاصل  -
 خانة. 100اجلدول الواحد 

تفريغ العينة كلها يف هذه اجلداول، حبيث تكتب كل كلمة يف خانة مستقلة، وبذلك تستغرق  -
 العينة الواحدة ثالثني جدوال .

على حدة، وذلك مبراجعة أول كلمة من كلماته على حصر الكلمات املتنوعة يف كل جدول  -
كلمة، مث شطب أي تكرار هلذه الكلمة ميكن أن يوجد   99سائر الكلمات الباقية فيه وعددها 

يف حدود اجلدول الواحد. بعدها نبدأ مبراجعة الكلمة الثانية فيه ابلطريقة نفسها على الكلمات 
ويطبق ذلك على سائر  ،مجيع الكلماتكلمة، وهكذا حىت تنتهي   98الباقية، وعددها 

 اجلداول.
متثل الكلمات اليت بقيت دون شطب الكلمات املتنوعة، ويتم حصرها وكتابة عددها أسفل كل  -

 جدول.
 

هذا ابلنسبة حلصر الكلمات املتنوعة يف كل جدول على حدة، أما حلصر الكلمات املتنوعة ابلنسبة 
ول خرى، وتتمثل يف مراجعة كل كلمة مل تشطب يف اجلدول األيتطلب ذلك القيام خبطوات أفللعينة كلها 

على مجيع الكلمات اليت مل تشطب يف اجلداول التسعة والعشرين الالحقة، حبيث يتم شطب مجيع تكرارات 
الكلمة على مستوى النص كله، مث مراجعة كل كلمة مل تشطب يف اجلدول الثاين على مجيع الكلمات اليت مل 

 اليت بعده، وهكذا حىت نفرغ من مجيع اجلداول الثالثني. تشطب يف اجلداول
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( منوذج جدول التفريغ:1جدول رقم )

 ُمطلقة رمسية عطلة آل كذلك وألنه وطين عيد 25/2 اليوم
 الكويت مدينة بعد سادستها تتجاوز مل الساعة مبكر صباح الوقت
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 على ّيمخي اهلدوء مناخ انئمة عادهتا غري على ابقية العاصمة
 راودتين أذين يشاغل سياريت حمّرك دويّ  وحده كاّفة احمليطة املوجودات

 وطنية أغنية مطلع مسعت األخري استجابة لدى ابملذاع االستعانة فكرة
 األغاين هذه ملثل ابإلصغاء عهدي االتساق متواتر موسيقي رمت ذات
 على دوخي عوض أام املاضي القرن وسبعينات ستينات إىل يعود
 شاحنات من إال خال   اجلوار انطالقها تواصل سياريت اخلصوص وجه
 موقع بني ما املسافة الصفراء البدالت ذوي بعماهلا القمامة مجع

 الصاحلية منطقة يف مكتيب وموقع حوّل  ميدان منطقة يف سكين
 

 0,94ع: نسبة التنو              94الكلمات املتنوعة:       100اجملموع الكلي: 
 

وبعد االنتهاء من تفريغ مجيع اجلداول؛ يتم حساب نسبة التنوع، وهناك عدة طرق اقرتحها جونسون، اخرتان 
 (:1منها واحدة وهي املبّينة يف اجلدول السابق رقم )

إجياد النسبة الكلية للتنوع: "وفيها حتتسب نسبة التنوع على مستوى النص أو العينة بكاملها، ويتطلب 
 ا  نسبة هبذه الطريقة حصر الكلمات املتنوعة يف النص كله وقسمة عددها على الطول الكلي مقدر حساب ال

 بعدد الكلمات املكونة للنص. 
 

كلمة، فإن النسبة   250كلمة، وكان عدد الكلمات املتنوعة فيه   1000مثال: إذا كان النص يتكون من 
 0،25.6وتساوي بذلك  1000/ 250الكلية للتنوع حتسب بقسمة 

وبعد حصر كلمات العّينة وتفريغها يف اجلداول الثالثني؛ وإجياد نسبة التنوع يف كل جدول ومنها  
 إىل النتائج التالية: ل الباحثاننسبة التنوع الكّلي للعينة؛ توصّ 

 
 0,33النسبة الكلية للتنوع يف العّينة املختارة تساوي:  -1
التنوع  ازية ابلنسبة لسائر اجلداول، فنسبحجم الثروة اللفظية عند الكاتب يسري يف خطوط متو  -2

 عنده كانت متقاربة يف معظمها.
 ميكن اعتبار نسبة التنوع احلاصلة جيدة وتدل على ارتفاع يف التنوع عند الكاتب. -3

                                                 
 .159 -158املرجع السابق، صانظر:  6
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جدير ابلذكر أن أسلوب الكاتب ال ميكن متيييه بطريقة إحصائية واحدة كاليت سبق ذكرها، وإمنا  -4
 ية متكاملة ميكن من خالهلا قياس أكرب عدد من اخلواص األسلوبية.يكون ابتباع عدة طرق إحصائ

 
؛ فإن ارتفاع نسبة التنوع مؤشر على صعوبة األسلوب، فالكاتب الذي نسبة التنوع يف ا  وعموم

 مفرداته عالية يلجأ عادة إىل استخدام كلمات غري مألوفة ليييد من تنوّع ألفاظه.
 
 احلقول الداللية. 2 

 لة:أصل الدالأ.  
هتم بدراسة األلفاظ وداللتها، وواجهتهم املشكالت حني صّبوا أتمال ا  اهتم الفالسفة وأهل املنطق قدمي

 ا  عله جامعيف حماولة ج ا  وخواطرهم يف ألفاظ حمددة الداللة، وحني حاولوا وضع التعريف وحدوده، وخصوص
وثهم بدال  مدوا إىل وضع الرموز يف حب، فقصرت اللغات والدالالت عن حتقيق ما جيول يف أذهاهنم، فعا  مانع

للنقاش واجلدل حول حدود كل كلمة أو داللة، وكان أن دعوا إىل  ا  من تلك األلفاظ املألوفة الشائعة جتنب
م، وكان من أهم ما انقشه املؤمتر موقف اللغة من الفلسفة 1951مؤمتر عاملي للغويني يف كامربدج سنة 

طقي مستقل يف تكوينه عن النظام النحوي يف اللغات، والوصول إىل األسس واملنطق، واالهتداء إىل نظام من
 7اليت عليها ميكن حتديد ومعرفة أجياء الكالم.

اتصاهلا ابلعقل للدراسة الفلسفية، و  ا  ابلتفكري، ما جيعلها جماال  هام ا  وتتصل األلفاظ اتصاال  وثيق 
، ولكنها قبل هذا وذلك عنصر من عناصر والعاطفة كذلك جيعلها موضوع دراسة ألصحاب علم النفس

 اللغة، فاللغويون أحق الناس بدراستها إن كان هناك جمال للتفضيل واألولوية.
 

 اقتصروا يف ابد  األمر على الناحية التارخيية االشتقاقية لأللفاظ، كأن تقارن الكلمة نيولكن اللغوي 
حد أو أكثر صل معني تفرع إىل عدة فروع يف لغة وابنظائرها يف الصورة واملعىن، حىت يتسىن إرجاعها إىل أ

من لغة، ومل تتجه أنظارهم إىل اجلانب االجتماعي وأثره يف تطور الدالالت والصور، وال إىل املظاهر اإلنسانية 
مث  ة هلا،أي أهنم عنوا ابلعناصر الداخلية وأمهلوا العوامل اخلارجيّ  ؛األخرى ذات األثر البنّي يف تغرّيها واحنرافها

، Semantics الدالالت بعد ذلك تطور اهتمامهم بداللة الكلمات وحدودها، وتطورت عندهم دراسة الـ
 8وفهموا أمهية االجتاه إىل العوامل اخلارجية ذات األثر يف األلفاظ.

 

                                                 
 . 5م(، ص1976، 3، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، طداللة األلفاظانظر: إبراهيم أنيس،  7
 .7انظر: املرجع السابق، ص 8
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واحلقل الدالل للكلمة هو شبكة العالقات الداللية جملموعة من الكلمات اليت ترتبط بتلك الكلمة  
جمموعة من مفردات  ويعرف احلقل الدالل أبنه 9ترادف أو تضاد أو تقابل اجليء من الكل أو العكس، بعالقة

، مثل الكلمات ا  بينها مجيع ا  كمشرت  ا  قامس عتربيف التعبري عن معىن عام يُ  كلهااللغة تربطها عالقة داللية، وتشرتك  
والكلمات الدالة على النبات، أو الكلمات الدالة  الداّلة على األلوان والكلمات الدالة على اآلالت اليراعية

كل كلمة يف   ، فتصّنفا  وتقوم فكرة احلقل الدالل على إعطاء مفردات اللغة شكال  تركيبي 10.على األفكار
جمموعة ينتمي كل منها إىل حقل دالل معنّي، وحتدد عناصر كل حقل معىن اآلخر وتستمد قيمتها من مركيها 

نه عند التحليل املعجمي ال يُنظر إىل الكلمة وحسب؛ وإمنا إىل داللتها يف السياق اليت أي أ ؛داخل النظام
تكون فيه، فالكلمات يف ذات السياق هلا دور يف بيان الكلمة وجتّلي معناها، واللغة يف النص األديب أو 

شعوره، فينقل ه و العمل الفيّن تعرّب عن حالة الكاتب النفسية والشعورية، وهو يقّلب الكلمة حسب مياج
 الصورة إبحساسها وأتثريها إىل املتلقي.

ا، ، وأداة أسلوبية أساسية ملقاربة النصوص واستجالء دالالهتا  هامّ  ا  وقد ابتت احلقول الداللية اجتاه 
فتدخل يف حتليل النصوص األدبية واخلطاابت الفنية والقصائد الشعرية، وابت الوقوف على املعجم اللفظي 

 من وسائل التحليل الناجعة للوصول إىل نتائج جديدة مل تكن لتظهر يف املناهج النقدية القدمية.أو الشعري 
وتفيد احلقول الداللية يف حتديد وظيفة األلفاظ وقيمتها يف أداء املعىن، ومتّكن من تسليط الضوء  

ن عوامل ثقافية فيه، م على غاات النص، وإبراز مالمح شخصية املبدع، والعوامل اليت شّكلت خطابه وأثّرت
 11وسياسية واجتماعية وغريها من العوامل املؤثرة يف النص وشخصية صاحبه.

يد املكوانت )طيور التاجي(، وعليه ميكن حتد روايةإىل استقراء املعجم اللفظي لـ ويسعى الباحثان هنا
، والتنوع إىل الثراء الداللا أدى م ؛الداللية األساسية للنص، حسب األلفاظ اليت تواىل ظهورها واستعماهلا

 شّكل مسة أسلوبية للكاتب وظاهرة جديرة ابلدراسة.و يف احلقول الداللية، 
  

 وفيما أييت أبرز احلقول الداللية يف رواية "طيور التاجي" مع مفردات املعجم اللغوي لكل حقل:
 
 حقل الوطن: -

، والشوق ظ تدل عليه، وعلى حّبهالرواية يف جمملها تدور حول الوطن، فمن الطبيعي أن تسود ألفا
 إليه، والرغبة يف التضحية يف سبيله، وغريها.

                                                 
 .541، مرجع سابق، صاألسلوبية واألسلوبانظر: عبد السالم املسدي،  9

 .174م(، ص1999، 2، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، طعلم الداللة: دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر، انظر:  10
 26، مجسانيةجملة اجلامعة اإلسلمية للبحوث اإلن ،"قول الداللية يف احلماسة الشجرية: دراسة أسلوبيةاحل"انظر: نبيل خالد رابح أبو علي،  11

 .8م(، ص2018جلامعة اإلسالمية، ، )غية: ا1عدد
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فرباير عيد وطين... مدينة  25ومما جاء يف ذلك يف مستهل الرواية حني قوله: "اليوم 
 الكويت العاصمة ابقية... مسعت مطلع أغنية وطنية ذات رمت موسيقي متواتر االتساق...".

ودة الوطن من بعد احتالله، وعودة أهله إليه: "األام اليت ويف مكان آخر يشري إىل ع 
 أعقبت التحرير جاءت ميدمحة لدرجة توصف ابنشداه املنتصر".

مبواجهة معضالت وطنية ُمِلّحة، تتمثل إبطفاء حرائق آابر البرتول  ا  "عادت احلكومة لتنهمك كلي
صالح يف األرجاء الكويتية أوال ، ترميم أو إاليت جاوزت الثمامنئة أوال ، إزالة آالف األلغام املبثوثة 

البنية التحتية من أجل تيسري أمور عاّمة املواطنني أوال ، توفري سبل إعادة مئات آالف كويتيني تشتتوا 
 طوال شهور الغيو يف بقاع األرض أوال ...".

 ويف احلين على الوطن والبعد عنه:
 طنك فقط"."أنت ُمنَبّت، مقطوع عن العامل كله، وليس عن و 

 
ويف بيان حب الوطن والرغبة يف التضحية يف سبيله؛ يشري يف حوار لرغبة بدر يف االخنراط 
يف جمموعات املقاومة ضد احملتل، على الرغم من مواجهته معارضة من أهله، فيقول: "من وهب لنا 

ّلق األمر بيد عحياتنا وحده القادر على استعادهتا". فهو هنا ال خيشى العدو، وال خيشى املوت، وي
 خالقه وحده.

ومما جاء يف هذا احلقل الدالل ألفاظ تدل على حق ابطل يف االستحواذ على أوطان 
س يف أحقيتهم كانوا يتلّقون درو   ؛ حيثالغري، فيما درسه املالزم أمين أام انتسابه للكلية العسكرية

 ما سنحت االستحواذ عليه مىتامليعومة بوطن اجلوار، حىت ترتسخ الفكرة يف أذهان الشعب ويسهل 
الفرصة: "ملـّا كان أمين يتلّقى دروس اسرتاتيجيا سنة أوىل كلّية عسكرية قيل له ما معناه: يف أقصى 
اجلنوب العراقي تقع حمافظة النداء السليبة، أرضها صحراء قاحلة، يقطنها بدو ال والء هلم جتاه 

ألنفسهم نعت اجلار ابلبداوة وانعدام والئه وطنهم أو حّسهم القومي". هكذا وبكل سهولة مسحوا 
ألرضه، على فرض أن البدو ال عهد هلم وال وفاء، وحمافظة النداء هو االسم الذي أطُلق على 

 أهنا جيء واتبع له، فكانت هذه الفكرة ا  الكويت من جانب النظام العراقي يف ذلك الوقت، زاعم
اح عامة وحىت األكادميية حىت طُبِّقت وكان االجتيمتداولة على مدار سنني يف األوساط العراقية ال

 الظامل.
ومن مصطلحات هذا احلقل الدالل، كلمات الذكرى واستحضار اسم الوطن بني احلني 

يف املرحلة  ا  ، كنت طالبا  واآلخر، يقول أحد األسرى: "أامنا يف الكويت، منتصف السبعينات حتديد
لكويت وهو بعيد عنها، فيذكر تفاصيل الذكرى ابليمن الثانوية"، وكأنه هنا يستعذب ذكر اسم ا

 احملدد، واملكان احملدد. 
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 حقل الكتابة: -
يف الرواية جيء ملتف خارج النص والقصة األساس وهو اجليء الذي متثله شخصية الراوي أو الكاتب 
وسارد األحداث من اخللف، وهو كاتب الرواية نفسه، )شخصية الكاتب احلقيقية(  وهو كاتب 

حفي وأخ أحد األسرى األربعة، ويصارع يف مشاهد كثرية عملية الكتابة اإلبداعية ورغبته يف ص
احلديث والكتابة عن قضية األسرى املنسيني، والذين من ضمنهم أخيه بدر، وموقف احلكومة 
املتلّكئ يف متابعة القضية، وفرضها الرقابة على الكّتاب وعلى كل من خيوض يف هذا الشأن، فتأيت 

فردات ودواّل تشري إىل عملية الكتابة اإلبداعية، واملعاانة اليت يالقيها الكاتب جراء حساسية م
املوضوع من جهة؛ وجمرد تفكريه البدء ابلكتابة من جهة أخرى بصفتها عملية ذهنية صعبة تستوجب 

 حالة من صفاء الذهن واالستعداد النفسي والفكري، ومن ذلك:
الطلب، وال  تكتب قيد ا  إلنسان املتفرغ للكتابة... خيالونك قادر "وهم يتعاملون معك بصفتك ا

 يدركون أن جمرد التفكري ابلكتابة مصدر كآبة مؤهلة تدوم ما دمَت تراوح ضمن مرحلة االستعداد".
ويف مشهد مطالبة حمرر جملة العريب إبراهيم فرغلي الكاتب اإلسهام يف جملة العريب بكتابة قصة قصرية 

مبناسبة ذكرى صدورها املميي؛ يرتدد الكاتب بسبب عدم هتّيئه لكتابة عمل بطلب  لعددها اخلاص
 مفاجئ كهذا:

"جيري إبراهيم فرغلي اتصاله اهلاتفي: حتيات السيد رئيس التحرير... يسألك إذا كنت وافقت من 
ذا ه حيث املبدأ على املشاركة يف امللف املوعود. مىت يتوجب تسليمكم النص؟ هتلل صوته... معىن

 أنك.. بدأُت أكتب وال أدري هل سيكون املوضوع مقبوال  لديكم".
 من مواصلة كتابته حىت إمتامه" ا  "لست واثق

"سأبعث لك ابجليء الذي اعتمدته حىت اآلن وال أريد مساع رأيك الشخصي، ما إذا كان ال يتعارض 
ته ابقية: ضوع. دهشمع هنج جملة العريب. دهشته تستحوذ صوته: ملاذا يتعارض؟ حساسية املو 

حساسية؟ قوس الكتابة ينفتح على بلد حبكم العدو، يف حني جيري التعامل مع حملتكم بصفتها 
 ".ا  مطبوعة شبه حكومية. هي حكومية متام

: "أنت كاتب ا  صحفي ا  ويف حديث بني األسرى األربعة، يوجه أحدهم احلديث حنو آخر يعمل كاتب
نفسك يف جمهول. هناك من حيدس اآليت وهناك من حيصد  جتد نفسك يف الكتابة. ها أنت وجدت

 املرار".
 "كيف ل بنّص قصة يرقى حلسن الظن وأان أسري احتدام داخلي".

 
 ويقول يف موضع آخر: "الكتابة مهنة من ال مهنة له، أو هي مهنة الكساىل عرب التاريخ".

 ني يتعّرض ملوضوع ما".من مشاعره وانفعاالته ح ا  متجرد ا  "على الكاتب أن يكون موضوعي
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 وحني يبنّي خوفه من اختياره موضوع مقال منحاز يف صف العدّو:
"ال أضمن رّد فعل كويتيني عديدين إزاء احنياز كاتب مواطن لقضاا متّت لبلد عدّو، ألجله لن أعدم 

 من يعيد تصنيف بصفيت صاحب والء ميدوج، أو بال والء".
قمة البعض هنا... لن حيدث.. كذلك احلال بصفيت أحد "طبيعة النص.. أخشى يتسبب إباثرة ن

 املتلقني العرب احملايدين، إحساسك الذي انتقل إّل كان مشاركة إنسانية خالصة".
بصفته   .. سيأخذها  .. قار  نّصك يتعامل معه انطباعيا  متطرف ا  "نّصك يصنفك حداثي

 ".ا  ميعج ا  كابوس
 مبشروع الكتابة، وإملامه ابملدارس ا  الكاتب فعليحتمل الكلمات السابقة دالالت حول اهتمام 

 احلداثية، فلرمبا نقل جتربته الشخصية إىل النص يف شخصية الراوي أو الشخص احملور يف الرواية".
 ويف تعلقه ابلكتابة واستحواذها على كل تفكريه، حىت صارت أتتيه يف املنام؛ يقول الكاتب

 رقك نومك رأيت تفاصيل معتمدة لنص ما ال يراه انئمنفسه: "صرَت كلما استغ ا  الصحفي خماطب
 12معايشة شعورية انبضة، إضافة لتفاصيل جديدة كانت غائبة عن نسخة أولية".

نفسه يف أتثري الكتابة على صحته النفسية واجلسدية: "ال جمال لدخول  ا  ويستمر خماطب
ية، احبتها أعراض َمَرضمن الكّتاب عانوا توترات ص ا  مستشفى أمراض نفسية، تدري أن عديد

 13بعضهم بدوا كأهنم أصيبوا بعاهات نفسية، الكتابة مهنة املعّقدين".
 

 حقل ألفاظ الحرب -
يف ألفاظ احلرب واملعدات احلربية واملنشآت العسكرية، وجنود احملتّل، وفرق املقاومة الوطنية، جاء ما 

 يلي:
، هل الحظت وجود مدرج طائرات؟ ال"يقع هذا البيت يف الطرف األبعد لفضاء أحد معسكراهتم. 

رأيت جمموعة عنابر قدمية متوازية، وسطها مبىن من طابقني، تذّكر أضاف: هناك بضع آليات 
 صغرية".

"ألين غري مؤهل حلمل السالح آثرت املقاومة الصحفية... أان وزمالء ل تولينا إصدار مطبوعات 
سم لصحفية واختذوا قرار إصدار صحيفة ابتندد ابالحتالل، بعدما وضعوا أيديهم على املنشآت ا

 النداء".
"فوجئت بوقوف جيب عسكرية أمام بيتنا يف منطقة اجلهراء. تعال معنا. هل هناك ما يستدعي؟ 
جئنا مكلفني. ممكن أعرف؟ ال مربر خلوفك. وألنه ال خيار ركبت سيارهتم اجليب، أخذوين لشارع 

                                                 
 .77الرواية، ص 12
 .78الراوية، ص 13
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رتبة  ا  خول مكتب رئيس التحرير، شاهدت ضابطالصحافة يف الشويخ، مبىن جريديت، وجهوين لد
 نقيب، هنض عن مقعد رئيس التحرير حلظة دخول...".

 "توالين جندان ببندقّيتني مشهرتني، يف حني اقتحم الباقون البيت. ال ختف، جمرد إجراء احرتازي".
ألدوات الالزمة الستجواابت استخباراهتم... حيث حيتفظون اب ا  "ألهنم اختذوا من منشأة املشاتل مقر 

 النتياع معلومات".
مبا يعين جيب يكون  14"يف أامي األوىل انتيعوا أظافري، أمعنوا يف إذالل بذريعة أين من فئة )بدون(

 والئي لعراق العروبة".
"نقلوين بعدها ملبىن سجن األحداث، أبقوين شهرين، ومنه لسجن حمافظة صالح الدين، مث معتقل 

 استخبارات بغداد".
 الت األشهر، ومن مث نشوب حرب حترير الكويت مبا انتهت إليه"."تو 

ثنتني من النوافذ الست لغرفة املعيشة بصفائح معدنية، وعيزت اال ا  "كتيبة اهلندسة إاها سرتت أربع
ابألسالك  ا  الباقيتني بقضبان حديدية صلبة، إجراءات أمنية احرتازية ال مربر هلا ما دام املنيل حماط

جوانبه كافة، عدا عن وجوده داخل معسكر، وانتصاب برج املراقبة بنقطة حراسة ملحقة  الشائكة من
 به يف اجلوار".

 ويف آاثر األسلحة اليت استخدمت يف احلرب وأثرها على البشر وكل ما هو حي:
ت، ابليورانيوم املخّصب أام حرب حترير الكوي ا  "وسط تكهنات ابستخدام اجليش األمريكي سالح

نه إصاابت ال حتصى أبمراض كانت غريبة، مث ابتت مستوطنة معروفة، يضاف لذلك ما ترتبت ع
أشيع عن استعانة وحدات من حرسهم اجلمهوري العائد ابألسلحة الكيمياوية لغرض قمع انتفاضة 

 جنوهبم ووسطهم بشكل وحشي يف أوائل شهر مارس الذي أعقب حترير الكويت".
 ، وعدم توقع الناس هلا:ويف بداات احلرب ومفاجأة وقوعها

قليلة...  ا  "أن تغادر بيتك حبقيبة ثياب ال غري، يراودك أملك أبن يكون احلدث أزمة طارئة تدوم أام
والبد من إجياد حلول خلالفات دولتني شقيقتني، تعيش يومك بناء على ما هو مؤقت، تناور جيعك 

 ات العراقية مل، مّر حوال شهر ومل...".، القوّ ا  اآلخذ خناقك، انسحاب القّوات العراقية آت  حتم
"أصوات داانت مدافع اهلاون وإطالقات املدافع الرشاشة، عدا عن زمحة مساء الفجر  

قت وبداية االحتالل، حني و  ا  ابلطائرات احلربية". حيمل هذا السطر ألفاظ انطالق احلرب فجر 
 ة أمان الناس.السكون وطمأنينة الناس جاءت أصوات املدافع والرشاشات مقتحم

                                                 
 فئة جمردة من أي مستندات تثبت انتماءهم إىل وطن ما.  14
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"وصلت املستشفى بكتف انزف، تفاجأُت آبليات اجليش العراقي تيحم الطريق الداخلية  
املؤدية للمستشفى، رأيت رجاهلم يرتاكضون مشهرين أسلحتهم تسبقهم صرخاهتم القتالية... لوحة 

 سرالية هائلة املساحة انبضة حبياة دالة على موت".
 حقل المعاناة والشكوى واأللم: -

ذا احلقل أكرب احلقول استعماال  يف النص، فبسبب موضوع االحتالل واألسر والبعد عن الوطن؛ تظهر ه
 معاين الشكوى واألمل مبثوثة يف معظم أجياء الرواية، وهنا بعضها:

 حينه على يف -وهو يشغل شخصية كاتب صحفي-يقول يف حين الراوي أو الشخصية األساس يف الرواية 
 ال يعلم له أرض من مساء:أخيه األسري الذي 

 "إشهار احلين ليس من شيم البعض، وال جتيم إذا ما كانت شيم الكّتاب تسمح".
 على انسه من خرب فاجع ُمعلن". ا  "جهل مصري عييي خلل ظرف انتحاري أشد وقع

"ختلو لنفسك، أمرك غريب، تفكريك ابحلدث شأن معايشتك له، أنت عرضة للتفاعل واالنفعال، على 
ضك أخوك حّي يف األسر ينقبض صدرك ليتواتر خفقان قلبك، أين وكيف وحىت مىت واحلرب قد، يتحّلب افرتا

ريقك مرارة مقطّرة، فإن حتولت الفرتاضك الثاين، مات يف األسر، هو احلضور الطاغي لفجيعة ال ِقبل للوعي 
 إال برفضها مجلة".

 
أصحاب بسبب عدم التفات القيادة و  ويف حديثه بلسان األسرى يف الشكوى من حيهنم وانكسارهم

الشأن إىل قضيتهم ومسارعتهم يف حّلها والتفاوض إلهناء أسرهم، كما يف التفاهتم إىل القضاا الوطنية األخرى 
 األكثر أمهية:

 ".ا  "األسرى شأن ُيصار ملعاجلته اثني
مل أمل لى األمل عاكانت صيغة انشغال أصحاب الشأن أبمور ال حتتمل التأجيل؛ يبقى السكوت ع  "أا  

 مضاعف".
"توالت األشهر، ومن مث نشوب حرب حترير الكويت مبا انتهت إليه، وها هم رهن جمهول عليهم، تراكم زمين 
ال حدود وال هناية منظورة، ما عاد لديهم ما خيافون عليه، ما عادوا مليمني أبخذ حيطة مفرتضة خشية ماذا، 

 مارهم وال ول أمر من وطنهم يهتم مبعرفة مصريهم".خوف واحد واصل تربصه هبم أن ينفقوا أع
"أنت ُمنبّت، مقطوع عن العامل كله، وليس عن وطنك فقط، منط مصادرة غري مسؤولة أمام ال أحد، ال 
حقوق إنسان، ال جهة يف املطلق، ال شيء يُستعان به على عبور زمن مهدور حلساب جمهول، اخلالص شأن 

 أين، يبقى طموح مصادفة قشة أمل تشد أزر ماذا".ُمغّيب خلل غموض موصول ابلـ 
 "ال أحد يستطيع ينيع جلده. انفرج فم بدر عن ابتسامة داّلة. كأنك تتكلم بلسان أخي".
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 يفوهو حني يبنّي أثر األسر وسجن اإلنسان ومكابدته الشدائد ومشاهدته األهوال، وأثر ذلك 
 حالته النفسية والبدنية، يقول:

لو عاد بدر، أنك لن تنفجع برؤية وجهه، وال جتيم ببقاء قامته الراضية منتصبة، "ما أدراك فيما  
القهر والذّل ابآلاثر املرتتبة، عدا عن العطب الذي يصيب بناه العصيب والسلوكي، عشرات األسرى ممن عادوا 

 اضطروا ملراجعة مستشفى األمراض العصبية، بعضهم ُشفي، وبعٌض حاول التعايش مع إعاقته".
ويف غربة الروح عند األسرى: "لو كانت الغربة وحدها بصفتها موقوتة بيمن حمدود لكان عبورها 

 15، لكنها غربة مؤبدة ابألسر، هلذا تتبدى الوشيجة".ا  هّين
 

 ويف متين األسرى العودة إىل وطنهم، واشتياقهم إليه وإىل أحباهبم هناك، وتعلقهم ابألمل:
 ين القادم". "عساان نكون هناك يف عيدان الوط

 "لو نتوقف عن ذّر امللح فوق جراحنا".
"ال أبس أن يتعلق أيٌّ أبي أمل اشرتاط التحقق بعد شهر، ستة أشهر، سنة، ابشرتاط أال يكون القنوط بديال  

 ألمل جّماين".
وال  ا  "هم أسرى هنا، عندما يستحضرون انسهم هناك يصلوهنم ابهليأة اليت كانوا عليها يف حينه، ال التقدم سن

 تغرّي املالمح يطال البعيدين، كذلك حاهلم حىت يف أحالم هؤالء".
 

 ويف ذّل وهوان األسر ومعىن أن خيضع إنسان آلخر:
 "حيتمون وراء كرامتهم، يتحدثون بصوت خفيض يهدف الستماحة اآلخر قبل إعالن الرغبة ابلشيء".

 ".يتذلل اثن لك ألنه مرتبة أدىن"أن تتذّلل لآلخر بصفته منيلة أعلى كي يتفضل يصغي لك، أو 
 

 ومل يغفل عن معاانة جنود العدو أنفسهم، فبنّي ضعفهم اإلنساين وآالمهم، وصّورها يف عدة مواضع:
معذب  بداثره الصويف، وما دار يف ابله إن النوم سيجافيه بشكل ا  "اختار األريكة القريبة من الباب، مستعين

 نشغال البال جتاه ُمهّمة...".لليلتَـْيه، ألهنا جّدة املكان، أو ا
ويف تقديره حلال الشعب املنتمي للمحتل واملغلوب على أمره: "لعل غري املوالني للنظام يعيشون حياة يفضلها 

 املوت".

                                                 
 .80الرواية، ص 15
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ان هلم ك ا  : "أنت أحد أبناء قادة النظام، إذا شّكوا بكونك معارضا  ومن ألفاظ معاانة اجلنود أيض 
ي على العصيان عسرة، ألن حساهبا عسري، وال مكان هلا يف قائمة اختياراته، "، فقدرة العسكر ا  حسابك عسري 

 للنظام مهما بلغ ظلمه واستبداده. ا  فالبد أن يكون منحاز 
من صور املعاانة واألمل ألتباع النظام املستبد: "هو مل يتورّع عن قطع رؤوس أزواج بناته ألهنم خرقوا  ا  وأيض

ألحضانه اندمني على عصياهنم له". هنا مشهد من مشاهد االستبداد  قدسية األب القائد، رغم عودهتم
 الذي بلغ بذلك الظامل مبلغه أن يظلم حىت أقرب املقربني إليه.

 
ومن مفردات هذا احلقل الدالل، ما جاء على لسان شخصية الكاتب بطل الرواية يف حديثه مع غامن 

تك تنكأ تين كلماته األخرية... أين بيت القصيد؟ أسئلالنجار أحد املهتمني بقضية األسرى الكويتيني: "آمل
اجلرح" جاءت هذه االستعارة لبيان احلين العميق جتاه القضية، فشّبه األسئلة ابآللة احلادة اليت تنكأ اجلرح 
وتعيد الشعور آبالمه، وهي تلك األسئلة اليت كلما طُرَِحت شعر صاحب القضية ابلذنب حياهلا وهو عاجي 

 .ا  أن جيد حال  وال خمرج ال يستطيع
  

 
 حقل الطبيعة: -

يف تشكيل اخلطاب اللغوي للكاتب أو الشاعر، على اختالف مظاهر هذه  ا  ال شك أن الطبيعة تؤثر كثري 
الطبيعة، فسواء أكانت صحراء قاحلة أم جّنات وارفة الظالل، ستظهر يف النص مرافقة لشخصية صاحبها، 

عينة ليست أن يتخيل مظاهر طبيعة م ،فين ببيئته؛ فيمكن لكاتب ماوهذا ال يؤطر كتابة صاحب العمل ال
لكها من ولكنها على األرجح لن تكون مبثل الدقة اليت مي ؛ضمن حميطه الذي يعيش فيه، فيصفها ويصّورها

 عاش يف تلك البيئة وخربها ورآها رأي العني.
لصحراوية شحة مظاهرها يف البيئة ا وقد كانت الطبيعة حاضرة يف صفحات )طيور التاجي(، وعلى الرغم من

ها بكل على استدعاء مالحم ا  اليت صّورت فيها أحداث الرواية؛ إال أهنا مل تغب عن ابل الكاتب، وكان قادر 
 ما حتمله من مجال.

وتنقسم الطبيعة يف دالالهتا إىل طبيعة صامتة وطبيعة متحركة، وسريكي املبحث على الطبيعة الصامتة لقّلة 
دالالت الطبيعة املتحركة يف النص، والطبيعة الصامتة هي املشاهد الطبيعية كالبحار واجلبال واملياه والراح 

 16الكائنات احلية املتحركة غري اإلنسان. والشجر والنبات والسماء وغريها، وأما الطبيعة املتحركة فهي
 

                                                 
 .94م(، ص1970، )بريوت: دار اإلرشاد، الطبيعة يف العار اجلاهليانظر: نوري محودي القيسي،  16
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 أواًل: الطبيعة الاامتة:
 

 النبات والزرع. 1
تتشكل  من مثّ تشكل النبااتت مصدر إهلام هاّم للكّتاب والشعراء، يستقون منها معانيهم وصورهم، و 

ة املكّونة ئحقوهلم الداللية، ويف طيور التاجي ظهرت أشكال من النبااتت واألشجار اليت تعكس صورة البي
 للعمل الفين، وذلك يف مواضع عدة، كما برزت مفردات تدل على اليراعة والتخضري:

"الطريق اإلسفلتية الضيقة تتغلغل بني صّفني من أشجار أثل هرمة تتخللها أشجار أكاسيا عمالقة زرعها 
 ".َزرََع خنيال  أبحد أبناء التاجي لبادر  اإلجنليي قبل مثانني سنة، لو كان أمر التشجري مرهوان  

روع غابة، جتيم مبا يؤّلف مش ا  "قّمتها مكسّوة حرش خنيل كثيف السعف داكن اخلضرة، يشتبك بعضه بعض
 هو العراق بلد النخيل بال منازع".

"هناك بضعة مشاتل لليراعات الداخلية، منذ خلوته نفسه بيته الفيكتوري الطراز وهو يفكر ابستئناس 
 نبتة غاردينيا".
ملقّر جملة العريب: "مبانيها القدمية املتجاورة تتخللها أشجار صفصاف هرمة"، يف داللة على  ويف وصفه

 قفر املكان وشح البيئة مبكوانهتا الصحراوية.
، تراوده أحالم تتعلق ابلنبااتت، يقول: "رأيُت شجرة أثل هرمة تقابلها شجرة أكاسيا ا  ويف حلمه أيض

 "؟عمالقة، قلت: ملاذا مل ييرعوا خنال  
ويف مشهد ألحد األسرى وهو يبدأ حماوالت استنبات األرض: "رأيت برعم نبتة قرنفل بدأ يشق الرتبة، 
وحيدة، اغتنمت الفرصة، أردت متهيد األرض احمليطة ابلربعم، القرنفل نبتة عشبية رقيقة معّرضة متوت إن مل 

 تلق رعاية مناسبة".
شبه ه ابليراعة: "أنت تفهم أبمور اليراعة؟ كان لدّي ما يوحني استفسر منه املالزم أمين عن طبيعة عالقت

ميرعة صغرية حيث كنت أعيش. الكويت بلد صحراوي. غالبية أراضينا صاحلة لليراعة إذا توفرت هلا مياه 
 رّي".

ويف لوحة العرّاف؛ الذي يتنبأ لبطل الرواية عن مكان تواجد أخيه األسري: "شقيقي األسري موجود يف 
تظل بشجرة نبق. تردد يف داخلي: ألهنا شجرة مباركة". حتضر شجرة النبق يف اللوحة، معربة مكان انء يس

 عن بيئة صحراوية هي مكان تواجد األخ األسري، وفيها داللة على كوهنا شجرة مباركة كما يف تراث العرب.
لهم الصحراوي،  معتق ومما جاء يف هذا احلقل الدالل؛ مشاعر االحتفاء ابلنبات واليرع من قبل األسرى يف

كتب يف ذلك: "هذا االحتفال ابلعثور على برعم نبتة ينّم عن مشاعر مرهفة... هل أنت متأكد أنه برعم 
 نبتة مشّام؟ ماذا لو كان برعم عّباد مشس؟ برعم عّباد الشمس يشّق الرتبة بعنفوان ال ختطئه العني".
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فته أنواع  م األسري فهد ابلنبات واليراعة ومعر ويكمل املشهد بعد عدة صفحات؛ فرتد ألفاظ تبنّي اهتما
من كونه نبتة  اليحف. هل أتكدت ، انوا  ا  كثرية منه: "الربعم الذي كان ارتفع بضعة سنتمرتات مث مال جانب

مشّام؟ سأله غالب. الشمام ال ينمو هبذه السرعة. ما هو إذن؟ شيء هجني سيضطر للكشف عن هويته 
ها أهنا تفّكر. النبااتت شأن احليواانت، كائنات حّية تبذل جهدها كي تتدبر أمور . تتكلم عن النبتة وكا  الحق

 مبساعدة خارجية ومن دوهنا". 
يتبنّي إملام فهد ابلنبااتت يف الدالالت السابقة، ومعرفه شعورها وحىت طريقة تفكريها كما حيسب وجييم 

 أهنا تتدبر أمورها كبقية الكائنات احلية.
 

 
 ةاألرض والرتب. 2

حضرت الرتبة واألرض الصحراوية بكثافة يف املشهد الروائي، بسبب طبيعة البيئة اليت يعيش فيها 
 الكاتب والبيئة اليت يكتب عنها، ومن تلك الصور:

"األرض املمتدة حتت انظريك مغطاة برمل أبيض انعم، فجأة تيدحم املساحة الرملية حتت 
 ة".مستوى انظريك آبالف األقدام اهلييلة احلافي

 "ال ترى سوى آاثر آالف األقدام احلافية مطبوعة يف الرمل على امتداد الرؤية".
"تنتقل حمموال  بسحر خارق عصّي على التفسري حنو أراض فضاء منبسطة مرتامية مّد النظر، 

 وسطها هضبة متوحدة، بدت وكأهنا قمة على حاهلا لسبب غري معلوم".
 وحال ليجة لوهنا بيّن مييل خلضرة آيلة"."أتفحص األرض حيث أقف، كانت مغطاة أب

"ابستثناء وجود أشجار األثل اهلرمة وكذلك األكاسيا؛ تبقى غالبية أرض معسكر التاجي واألراضي 
احمليطة أشبه ابلصحراء طوال تسعة أشهر من السنة، عدا أشهر شباط ومارس وأبريل حيث تكتسي األرض 

 الصفراء". أخضر تتخلله أزهار النّوير ا  عشبي ا  بساط
 

 املاء ومتعلقاته: . 3
ورد لفظ املاء يف الراوية بشكل مالئم للبيئة الصحراوية اجلافة اليت تتمثل يف الرواية، فكانت 

فاف، ألمهية وجود هذا العنصر يف بيئة يغلب عليها اجلدب واجل ا  املواضع اليت ذُكر فيها تشكل صور 
 ممّا جاء يف ذلك:فربزت أمهيته حلياة البشر واليرع واألنعام، و 

-يف حماورة بني املالزم أمين وأحد األسرى الذي هّم بيراعة األرض: "ماذا ستفعل لربعم القرنفل؟ 
 حوض صغري لسقي املاء".
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لغرض  17مث يتذكر املالزم كالم صديقة روسية له: "قائدكم املستبد جّفف مياه أهواركم 
يئة حد أهم مصادر ثرواته الطبيعية، األهوار بفرض األمن، وكأن أمن بلد ما ال يستتب إال بتدمري أ

حاضنة آلالف أنواع الطيور واألمساك، مصدر رزق ماليني، عدا ارتباطها ابملورواثت التارخيية منذ 
 ما قبل زمن جلجامش".

ويف تقرير لندرة موارد املياه العذبة، وأثرها على احلياة اليراعية: "األمطار القليلة اليت سقطت  
الفائت شجعت بعض بذور األعشاب املتوارية حتت سطح الرتبة على االستنبات، حىت يف ديسمرب 

 ذا لون بيّن. ا  إذا ما اخضّرت يف فرباير جاءت عليها مشس مارس، أحالتها هشيم
يث اجلو شديد يف فصل الصيف ح ا  احلياة الطبيعية واليرع والنبات، خصوص يف ا  ويف أثر املاء أيض 

يران شهر صيفّي، هناراته حٌر شديد يشارف مخسني درجة مئوية مع جفاف هواء ال احلرارة واجلفاف: "حي 
، نسمات طريّة جرّاء مالمستها مسطح مياه هنر دجلة إن جاءا  حُيتمل، لكّن لياليه التاجّية حتديد ت ، شأن اثن 

 العراق وهنر دجلة ة يفشرقية، أو مرورها فوق مياه حبرية الثراثر إذا كانت غربّية". يذكر الكاتب مالمح الطبيع
ودوره يف إنعاش اجلو الصيفي احلار، وكذلك حبرية امسها "الثراثر" تسهم يف تلطيف األجواء الصيفية احلارة 

 وإرسال نسمات ليلية ابردة للمناطق القريبة منها.
 

 السماء ومتعلقاهتا:. 4
فاصيل املكان بت يف أحناء الراوية، فالكاتب مهتم يتعلق هبا توظيف جيدكان للسماء وما 

واليمان ليذكر ويعّلق على السماء ولوهنا وحضور األجرام املختلفة فيها، ومن ذلك: "قبل شروق 
الشمس بقليل، بقاا الطوز عالقة يف اجلو... اإلضاءة النهارية ابقية فضّية ابهتة". تظهر لفظة 

بل شروق للون السماء ق "الشمس" وهي من متعلقات السماء، ويتبني اليمان يف هذه الفقرة بذكره
 الشمس، يف وصف رقيق هلا حني ذكر اللون الفّضي الباهت.

القمر، وقد ورد اللفظ يف استعارات دارت بني الكاتب وأخيه  ا  ومن متعلقات السماء أيض
فهد: "ويف الليلة الظلماء، درج أخوه يرددها منقوصة على مسامعه لكي يستجيب يُكملها: يُفتقد 

، إال أنه ا  تسائال : مل تنس! وهل يُنسى القمر"؟ فلفظ القمر هنا جماز وليس صرحيالبدر... أردف م
 ال ينفي إفادة الكاتب منه.

 : الطبيعة املتحركة:اً اثني
 

                                                 
العراقي، وهي على شكل مثلث يغطي عدد ا من  السهل الرسويب اضي املنخفضة الواقعة يف جنويبأهوار العراق: مسطحات مائية تغطي األر  17

 تسعينيات القرن املاضي عقااب  لسّكان األهوار إثر انتفاضتهم عليه. بتجفيفها صدام حسني يف وقام ،املدن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 احليواانت املستأَنسة:. 1
ظهر يف الرواية حيوان واحد مستأنس على الرغم من غرابة هذا االستئناس وندرته، وهو 

يقة احليواانت بسبب ظرف االحتالل وانعدام احلراسة على هذه القرد، وكان قد شرد من حد
احليواانت فضال  عن رعايتها وإطعامها، فكان أن تسلل خلسة إىل بيت أحد األسرى األربعة 

وقام األخري براعيته وتطبيب جرحه وإيوائه، وُعِقدت صداقة بني االثنني إىل أن  -قبل أسره-
 يه.لغياة كان قد دخل البيت للتفتيش وفاجأه تواجد القرد فقُتل القرد على يد جندي من أفراد ا

ومن ألفاظ هذا العنصر: "تظاهرُت ابنشغال أقرأ جملة، اقرتب القرد لطاسة املاء، رفعها 
ت لوجود بكّفيه االثنتني، تراه وهو يكرع املاء فتتساءل ما الفرق بينك وبينه، تنبهّ  ا  لفمه مستعين

 نه نتج عن جرح مل يلق رعاية بلغ مرحلة حرجة".سلخ دام يف كتفه األيسر، أظ
 

 الطيور:أ. 
للطيور حكاية خاصة يف هذه الرواية، فالعنوان قائم عليها )طيور التاجي(، وحتمل داللة 
عميقة ألهم املعاين اليت يقصدها املؤلف ويكتب حوهلا، فهي حني حّلقت واستوطنت معسكر 

 ى هبذه الطيور، وتوفري مساحة خضراء زرعوها يفالتاجي كان ذلك بسبب اهتمام أفراده األسر 
 ساحة املعسكر فاستأنست هبا الطيور وركنْت إليهم.

"ذات مساء واتته فكرة اختذت صيغة سؤال: هل نستطيع استئناس طيورهم"؟ كان ذلك  
 األسري فهد الذي اهتّم بيراعة األرض وريّها ومتابعة منّو النبااتت فيها، قد طرأت له فكرة اثنية

 ابستئناس الطيور، وقام بتوظيف ضمري اجلمع حملاولة إشراكه بقّية األسرى عملية االستئناس.
مث يظهر خوفهم من رّد فعل اجلنود إن علموا هبذه النية وهذا العمل ابستئناس الطيور  

ورعايتها: "كيف؟ سأله جعفر. قال: جيب أن جند وسيلة حتقق لنا فكرتنا. على افرتاض أننا 
 تأنسنا طيورهم ما أدراك طبيعة رّد فعلهم؟ حضره رد: إن شاءوا منعوا طيورهم". عرفنا اس

يث اليرع ح ا  للحوار، فتلك الطيور ستأيت طوع ا  ومنهي ا  قاطع ا  كان رد فهد الساخر هذا رد
وتظهر املفارقة ابستخدامه ضمري الغائب العائد إىل والنبات والظالل، ال سلطة ألحد عليها، 

 فإن شاء جنود العدو منعوا طيورهم من اجمليء إىل هنا.الطيور إليهم،  اجلنود يف نسب
مث تدخل اخلطة حّييها إىل التنفيذ، فيبدأ فهد برتك فتات اخلبي وحفنة من الرز هلذه الطيور، 
فيشاركه جعفر يف ذلك، ويتنازالن عن جيء من حصتيهما من الطعام واملاء للطيور: "الطيور 

أشجار أثل وأكاسيا، مساؤهم ال ختلو من طيور عابرة، إبمكانك رصد  متواجدة يف اجلوار حيث
ما تطري مبجموعات صغرية، أربعة أو ستة، إضافة  ا  مرور بعض العصافري رملية اللون، غالب
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للبالبل، اليت تطري فرادى، متييها ابليغب األسود عند رقاهبا، أصناف طيور أخرى مل تكن تُرى 
 من قبل".

الطيور واكتشافها احملمّية املعدة هلا من األسرى: "ضحى اليوم السادس ويف بشارات قدوم 
حّط بلبل على سور األسالك الشائكة غري بعيد عن موقع املائدة املـُعّدة، بقي يتلّفت حبركات 

 ا  جملس ، يف ذلك الوقت كان فهد يتخذ من سّلم الباب اجلانيبا  متوترة لبضع ثوان طار إثرها بعيد
ن ، زهاء ربع ساعة عاد البلبل أو شبيه له قبل أا  زارة استطالعية، رددها صابر  له: ال أبس من

، وقفا متواجَهنْي أعلى سور األسالك، تريّـثا برهة، مث حّلقا عمودا   ، أّدا دورة يلحق به اثن 
طريان يف األعلى، حطّا عند طرف نثار الطعام، يف الدقائق السابقة لغروب مشس اليوم إاه زاد 

الطيور الصغرية صار ستة، بلبالن وأربعة عصافري، ما عاد أمامنا غالب وأان إال أن خنصص  عدد
من جرايتنا لضيوفنا اآلخذين ابالزداد، األمر أشبه ابملعجية، عشرات الطيور مبا فيه نوع  ا  نير 

يف ل الطيور جلحف ا  سيمفوني ا  ، صران نسمع تغريدا  محام برّي ترايب اللون وطائر اهلدهد أيض
 ملغيب الشمس". ا  مماثال  مصاحب ا  الصباح الباكر وعيف

جاءت ألفاظ الطيور متنوعة وكثرية يف الفقرة السابقة، منها البلبل، والعصافري، والطيور، 
والضيوف، واحلمام الربي، واهلدهد، وجحفل الطيور، وتغريد، وعيف، وسيمفونية، كلها ألفاظ 

 على أصواهتا وحركاهتا.ألمساء طيور صرحية أو ما يدل عليها و 
ويبنّي ذكاء هذه الطيور وتعاوهنا مع الطبيعة، وعدم اقرتاهبا من بعض النبااتت حلني نضوج 
الثمار: "الظاهرة امللفتة أن الطيور، على كثرهتا، مل تقرب الرباعم الطريّة للنبتة، يف وقت الحق 

روا حلول موعد اب تعرفها، انتظأخربان العريف ريسان: هذه نبتة حنظلة، الطيور ال تقرهبا ألسب
 إمثارها".

 
 صحقل الاداقة. 2

أن يتشارك األسرى  ا  قاهتا جلّية يف النص، فبحكم األسر يصبح األمر حتميعلظهرت مفردات الصداقة ومت
مهومهم وشؤوهنم، فتنشأ بينهم صداقة حقيقية تكرب مع األام، وصداقة أخرى من نوع اثن تنشأ بني اجلندي 

 حتت إمرة نيهؤالء األسرى ومهمة مراقبتهم والقيام على شؤوهنم، وبني هؤالء األسرى الواقع املستلم عهدة
 ورمحة هذا املأمور، تبدأ صداقتهم على استحياء ابد  األمر، وما تلبث أن تتطور وتتوطد.

 ومن عبارات ودواّل الصداقة بني األسرى األربعة:
و ر بينهم حيث على جتنب األحاديث احملينة واملكدرة لصفحوار دا "ليتنا نكّف عن جدل يسبب لنا الكدر".

 ودادهم.
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 "اليمن حركة مراوحة بال أثر لتغرّي ملموس، يبقى تعويضك اإلنساين الوحيد والبسيط إىل جانب كونه ضرورا  
 لعبور زمنك احملل أن تتآلف واآلخر الذي يقامسك املكان". ا  جد

ّما هو ذايت ما تكون أحاديثهم بعيدة ع ا  رفة املعيشة غالبلتواجدهم مجيعهم طوال الوقت يف غ ا  "نظر 
، الطبيعة البشرية حتتاج إصغاء  ينحو مكاشفة ثنائية". دّلت هذه العبارة على حاجة اإلنسان إلنشاء ا  متام

حوار خاص بينه وبني صديق يستطيع فيه مكاشفته ومصارحته مبكنوانت نفسه، فالتجمعات الكبرية تنايف 
 حلاجة.تلبية هذه ا

"خنس غالب فجأة، خذله صوته، إحساسه بقبضة عاتية أطبقت على حنجرته، مّد بدر كّفه المس  
 كتف غالب، كاان يقفان عند انفذة غرفة املعيشة".

 ويف نشوء الصداقة بني األسري وسّجانه:
داخل  م"مىت يسمحون لنا ابخلروج داخل أسوارهم الشائكة نشّم هواء اخلارج بدال  من اهلواء املكتو 

البيت؟ حىت أيذن لنا الضابط. هل تتوقع موافقته؟ على األغلب... خيّيل ل هو عنصر طّيب". فاملسجون 
 هنا يبدي شعوره ابلود واأللفة حنو السّجان ملا صدرت عنه من أفعال نبيلة.

"حصلُت لكم على موافقة خروج لألرض اخللفية. مسع مههمات امتنان، قبل انصرافه استمهله  
م: عساان ال نثقل بطلباتنا.. صوته يتضمن استماحة". تعرب الفقرة عن شعور االمتنان من األسرى حنو أحده

اجلندي املسؤول، فها هو قد أتى هلم إبذن خروج للساحة اخللفية، وهم بدورهم بدأوا يسألونه حبرج عن 
 مطالب ورغبات أخرى.

ي: "نشط ذهنه، اللوائح املنظمة لعالقة من الشا يف مشهد للمالزم أمين يناول أحد األسرى كواب   
عليهم، شّتان  ا  وهم ليسوا مساجني متعارف السّجان مبسجونيه، االفرتاض ابلصيغة غري وارد، أان لست سّجاان  

بني ُعهدة وبني..". دالالت األلفة اليت دّبت بينهم واضحة يف هذه السطور، فهذا الضابط احلارس صار 
 م بدافع إنساين ال غري.يهتم ألمر مسجونيه، ويشعر هب

وكذلك الصداقة بني القيادات العسكرية كان هلا نصيب من هذا احلقل الدالل، يف حديث وجهه  
العريف ريسان إىل مسؤوله املالزم أمين: "ما يييد على ثالثني سنة خدمة جيش، مل يصادفين أعمل حتت إمرة 

 تيني".ضابط نبيل مثلك... ليس معي فقط، حىت مع األسرى الكوي
 

ويف معىن حاجة اإلنسان للتحدث إىل إنسان مثله، ومساع أصوات تشاركه مهومه وأفكاره، وإاّل عاىن  
من الصمت وآالمه: "اآلن وسط هذا البيت حيث ال تسمع سوى أصوات رفاق ثالثة إذا طاب هلم حتدثوا، 

 هنا يدرك الكاتب أملوإال أنت هنب صمتك الذي قد ميتّد لساعات ال تسمع سوى جدلك الداخلي". ف
الصمت الذي يلّم ابإلنسان فينهب روحه، وقوة األصوات الداخلية اليت جيادل هبا اإلنسان نفسه وإمكانية 

 إيذاؤها له وهي النفس اللّوامة، اليت تستمر يف لوم صاحبها إىل أن هتلكه إن مل يكّفها عن ذلك.
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 بعة، عن احرتامه هلم ملا رآه من ترابط وعالقة الويف تقرير من املالزم أمين، املسؤول عن السجناء األر 
جتمعهم فيها أي مصلحة، وهي غري مسبوقة يف نظره: "مل يرد ألمين أن يوطّد أو يؤّكد عالقة ما ابألسرى، 
رغم قناعته هم يستحقون االحرتام، رآهم ينّظمون شؤوهنم بينهم، منط آتلف يندر وجوده وسط حمتجيين يف 

عن بلدهم وعوائلهم منذ كم، أربعة رجال ال يكادون يتشاهبون إال  ا  يعانون انقطاعمكان حمدود املساحة 
 بتواتر اسم فهد بينهم، يتقدم أحدهم بطلب ما ال يعود مردوده عليه".

ال نغفل عن ذكرها وهي الصداقة بني الكاتب الصحفي بطل الرواية، وبني "إبراهيم  ا  وهناك صداقة أيض
وهي صداقة أصلية موجودة على أرض الواقع خارج نطاق النص، أدخلها الكاتب  فرغلي" حمرر جملة العريب،

يعود  حيث ؛يف إطار نقله لتلك العالقة الواقعية إىل صفحات الرواية، وتظهر جلّية يف أجياء كثرية من الرواية
احملرر إبراهيم  نالكاتب إىل ذكر وقائع نشره القصة القصرية املعنّية بقضية األسرى الكويتيني حتت ظل طلب  م

له فيما بعد، وتدور حوارات كثرية بينهما فيها ألفاظ حتمل دالالت الصداقة من  ا  فرغلي الذي صار صديق
. ا  مثل: "يرن جرس هاتفك. نعم. مربوك. تتلقاها مرحة محيمة يف الوقت ذاته، تكاد تعتب، مل تقل مرحب

" ملف القصة صار يف األسواق". دّلت ألفاظ "مرحةتتجاوز ذلك. مربوك على ماذا؟ عدد جملة العريب احلاوي 
و"محيمة" على تلك الصداقة، إذ ال حتضر مثل تلك النربات عرب اهلاتف إال بني األرواح املتآلفة، وكذلك 
"تكاد تعتب" تدل على وجود الصداقة، فلوالها ملا كان العتب، فهو عن غري األصدقاء مرفوع، ولوال أنه 

 ه ملا فّكر يعاتبه لعدم إلقائه التحية حني اتصاله ابهلاتف.إلي مقراب   ا  صار صديق
 

 صحقل ألفاظ احلب. 3
حضر احلب وحضرت ألفاظه يف الرواية يف حقل دالل واسع، فالرواية وإن كان موضوعها األساس بعيد 

دد من ععن احلب واملشاعر املتبادلة بني املرأة والرجل؛ إال أهنا مل ختل منها، فقد حضرت يف عدة مشاهد ل
 شخصيات الرواية، كلٌّ يف قصة جانبية خاصة به إىل جانب القصة األساس الكبرية.

 ومما جاء يف هذا احلقل:
لوجه نفر من امسها، بدا له اسم رابب كأنه موروث غجري، بعد لقاء تعارف أول مّت  ا  "قبل أن يلتقيها وجه

 مامه".من اهت ا  حتلت رابب جانببينهما يف رحلة عائلية خلوية وسط غاابت خنيل أيب اخلصيب ا
لى زوجته املستقبلية ع ا  تتبني مشاعر األلفة من بعد النكران يف اللوحة السابقة، فاملعيّن سبق وأصدر حكم

من خالل امسها، وحني التقاها تبدلت املشاعر وحتولت من نفور إىل ألفة، ومن نكران إىل معرفة، ومن هنا 
ب ال حيدث مصادفة يف أغلب األحيان، وإمنا من بعد طول تعارف اشتعلت جذوة املشاعر وتولدت، فاحل

 ووصال.
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ويف احلقل الدالل نفسه؛ يولد حقل دالل آخر يبنّي أمل فقد احملب وخسارته، فيصور الكاتب حال 
"غالب" بعد موت زوجته "رابب" من رصاص االحتالل، فيشرح معىن أن تعتاد وجود شيء لدرجة تنسيك 

ع يف أحسن ، أو أسابيا  ال تذكرمها إال بعد فوات األوان: "الفرح ابمتالك اجلديد يدوم أامقيمته وأمهيته و 
 مما هو يومّي، اعتاد غالب وجود رابب عنده لدرجة االطمئنان". ا  األحوال، يصبح جيء

مع حال قائمة، ليكتشف لدى استعادته بعض توازنه هو بال  ا  "الذهول أو عجي اإلدراك يتعامل منطقي
ب، دامهه إحساسه ابخلسارة، فراغ داخلّي مرتام موحش، رابب، للصمت صداه، كما للغياب نصله الذي راب

 حيّي اخلاصرة".
شفقة على حال ابحلين وال ا  مليئ ا  وبعد فقده إاها؛ جاءت ألفاظ الفراق مريرة وأليمة، تشكل حقال  داللي

ا، يعين تعين إحاطة كلّية بكل ما يذّكره هبغالب، من ذلك: "عودته بيته تعين عودته بيتهما رابب وهو، 
لسماع نداء متوّقع، يصادفك على الفور هبوط حاد داخل الصدر، يتواتر فيك خفقان  اإلنصات عفوا  

 18قلبك، اآلخر غياب مطلق".
ومن ألفاظ هذا احلقل الدالل؛ ما دار يف فرتة من اليمن بني املالزم أمين وفتاة روسية كان قد أحبها يف 

ة تواجده يف روسيا لتلّقي دورة عسكرية مدهتا بضعة أشهر: "يتذكرها مّدت كّفها لرأسه مّسدت شعره"، فرت 
لفظة يتذكرها تدل على حبه إاها حىت بعد مفارقتها لسنوات، وحىت لو أن العالقة ما استمرت طويال ، 

ت هبما يف ذلك ألحداث اليت مرّ فالذكرى تعود إليه بني احلني واحلني ليتذكر مالمح تلك الفتاة ومالمح من ا
 العام.

 صحقل ألفاظ املرأة. 4
 ا  أوأختأو ابنة  ا  كانت أوكانت منيلتها ووظيفتها: أم  حظيت املرأة حبقل دالل كبري وواسع يف الرواية، أا  

، هزوجة حبيبة، وبرزت أمهيتها يف كل دور، وجاءت ألفاظها صراحة ابمسها، أو بكنيتها، أو بدورها املمثلة ل
 وأمثلة ذلك:

 "تناول غداءك مث اصعد لغرفتك كي تراتح. تلك هي طريقة أمه للرتحيب به".
 "أوامر أمك تقضي أبن أنكل أوال ".

عن  ا  ميثل االقتباسان السابقان صورة األم بدورها اآلمر الصارم، وهي إن أصدرت أوامر مثل تلك فإمنا تعبري 
األسرة  تمثل ابحلب والرعاية والعناية والرغبة يف تلبية احتياجاتعاطفتها املرتبطة بدورها األمومّي، الذي ي

 واألبناء.
دخلت ، لألسرار العسكرية حرمتها... تا  متام ا  "جرّاء حضور أّمه بينهما آثر أاّل جيري احلديث صرحي

 األم فجأة بعدما تنّبهت إىل استبعادها مشاركتها احلديث. من هم هؤالء الذين ..."؟

                                                 
 .98الرواية  18
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وهنا يف يف اجملتمع، فهي مل تعد تقبل أبن تكون مهّمشة ال يشرك ا  السابقة دور األم واملرأة عمومتبنّي اجلملة 
أمورهم وشؤوهنم، حىت تلك األمور اليت يظنون أهنا ذكورية أو متعلقة ابلعمل الذي ال شأن للمرأة به، فبّينت 

  موضوعات جمتمعها.الرواية أن املرأة يف ذلك اليمان واملكان تشارك وتسأل وتناقش يف شىت
لصدره. اسم زوجيت رابب. أومأ بدر برأسه يشجع اآلخر يواصل  ا  "امسها رابب. سحب شهيق 

وبة التعريض يف صع ا  إفضاءه". تظهر املرأة يف هذا السطر بصفة اليوجة، ويظهر حس الرجل الشرقي واضح
 ليوجته فضال  عن ذكر امسها لصديق.

ا من يوليو. أذهب بك ملستشفى الوالدة؟ عندما حيني الوقت. م "ثقلت حركتها يف األسبوع األخري 
جساهتا ". يف هذه الفقرة تظهر أفكار املرأة وتو ا  أدراِك أنه مل.. أان احلامل ال أنت. تفكر تبعدين عنك سريع

 جتاه الرجل، فهي ختاله يريد إبعادها عنه الستعجاله موعد والدهتا.
ن ليلتهم تلك استيقظ غالب على صيحات أمل صادرة ع "قاطعته وهي حتتوي بطنها بكّفيها.. 

رابب.. خذين للمستشفى". عرّبت السطور السابقة عن رحلة املرأة األزلية يف احلبل وصعوابته واملخاض 
 وآالمه واألمومة ومراحلها.

 ويف تعريف العريف ريسان اببنته الكربى، عند تعجب املالزم أمين من أصل تسميتها: "هيا اسم بدوي.
تلّون صوت ريسان إبكبار مضمر للغائب: جديت بدوية من مشّر، توفيت قبل والدة ابنيت الكربى أبشهر، 

لذكراها أطلقُت امسها على ابنيت". تظهر هنا املرأة االبنة، واملرأة اجلدة، ويظهر اعتياز الرجل العريب  ا  ختليد
 ولودته اجلديدة.جبدته ووفائه هلا، ورغبته يف ختليد ذكراها بنقل امسها إىل م

 الروابط األسرية صحقل. 5
ة الكاتب عالقمن هذه العالقات خنتار برزت العالقات والروابط األسرية أبمجل صورها يف الرواية، و 

 الصحفي )الشخصية احملور يف الرواية( أبخيه األسري بدر:
ب الراوي خيه، فالكاتجاءت عالقتهما يف أرقى وأمجل معاين األخوة واحملبة األسرية، وخوف األخ على أ

، فيحاول ، وال يدري أحّي هو أم ميتيعاين منذ بداية الرواية فقد أخيه األسري بدر، والذي ال يعرف له مكاان  
 طول خط الرواية الوصول إىل حل أو خيط يوصله ملكان أخيه األسري. وفيما يلي بعض مما جاء يف ذلك:

يه األسري: لرواية، حني يفكر يف الكتابة عن قضية أخنفسه: كما يفعل يف أغلب صفحات ا ا  يقول خماطب
"فإن عدَت لفكرة كتابة قصة أخيك بدر يف األسر عاودك ترددك، يصعب عليك متثل حالة من خالل 

 ".معايشتها شعورا  
أكرب  ا  : "تغبط فيه قوس وعيه ابنفتاحه أكرب مما تستليمه مهنته، وتغبطك نفسك كونك أخا  وأيض 

ّثل لك هبا، يعيّيك أنه م ا  اب أو الفقد أو ال تدري أين، حتضرك مواقف عديدة كان طرفله، وهو يف الغي
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أغفلت عنه: أنت كاتب والكاتب كما هو ُمفرتض. لو كنَت كففت متواليات افرتاضاتك تلك ا بدر  ا  ضمري 
 ملا صارت ذكراك معذبة لدرجة البحث يف اليواا األبعد للروح". 

 ليهع ين، واستذكار األخ األكرب ألخيه األسري يف مواقف عديدة، وشدة حينهتتبني العالقة بني األخو 
 ولوعته لفراقه.

 
 اخلامتة 

حقق البحث أهدافه املرجوة من إحصاء نسبة التنوع يف املعجم اللفظي للكاتب، ومن استقصاء دالالت 
ا دور يف تشكيل ة حقول كان هلاأللفاظ اليت شكلت حقوال  داللية ابرزة يف رواية "طيور التاجي"، وتناول تسع

 .اخلطاب الروائي عند الكاتب
 إىل النتائج اآلتية: البحث وتوصل

 ثراء املعجم اللفظي عند إمساعيل فهد إمساعيل وتنوع املفردات عنده. -1
 نتيجة حتمية لتنوع املفردات للكاتب.بوصفها تنوّع احلقول الداللية  -2
 حقل الطبيعة به، ومعرفته إاها حق املعرفة، وذلك يفتظهر خربة الكاتب ومعايشته البيئة احمليطة  -3

 بشقيها الصامت واملتحرك، فهو على علم ودراية ابألحياء فيها على تنوعها.
شكوى ة والويف حقل املعاان ،يف حقل ألفاظ احلرب ا  ظهر اجلانب النفسي للكاتب واضح -4

فته بكل خباا أرض الوطن، ومعر احلرب تلك ومرابطته يف  حقبةواألمل، وكاان دليال  على معايشته 
 ضد العدو. خططهاتحركات املقاومة الكويتية و بجيش احملتل، و  ونواا

يف الرواية، وبرزت ألفاظها يف أدوار تدّل على رقّي اجملتمع آنذاك  ا  متمّيي  كان حضور املرأة -5
 وحتّضره، واحرتامه للمرأة ومكانتها على اختالف أدوارها فيه.

ها يف حياة الشرقيني أو العرب على وجه اخلصوص يف حقل الروابط األسرية، برزت األسرة وأمهيت -6
 من خالل املفردات ا  فالرتابط ومحل مشاعر األخوة وغريها من العالقات األسرية كان واضح

 اليت شكلت ذلك احلقل الدالل.
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