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 )راوي الُحلـم: دراسة في منامات المرأة أنموذًجا(
 الدخيل اهلل عبد محمد أ / نوره

 

 الملخص 
تركز هذه الدراسة على أحالم المررأ  وصفرا ح حكحترحص رفرتر  ذاص سمري سررد  لر  
خفرررحلغ لةصترررة صوالالترررة صدقلترررة ل رررح رتمرررة حكحيترررةد اذ تحرررص  الحكحترررة  عررردد ا مررر  

تمحعتَّررةا صالساسررتَّةا التررِّ ت عو ررر  عرر  ريتررةا المخفررتَّة للعررحلم صت رريح ر يررِّ العسحفرررا اق 
 است حوة المخفتَّة صسلصك ح.

صرررد  ررحت اهتمررحمِّ وررمحالما المرررأ ا مرر  مسيلررما الرالوررةا يررِّ معريررةا مررح ترردصر  يررِّ 
 ذهس ررح يررِّ أحسررحت السررصم يتتعلَّررم ورر  حررحي التكُررةى صرررد ت رريح ر  علررى تفررر يحت ح التصمتَّررةا 

 سلو ح أص ات حو ح م  مسيلم التراويا وت  الحْلم صوت  الصارع.
صتمتِّ أهمتَّة هذا الوحث يِّ أس  تسعى للكمفا ع  المكص  ا الحكحيِّ للمخفتَّةا التِّ 
تتعحمي  مع الحلما سصات يِّ فتحالت ا اللةصتَّرة أم يرِّ تمصتلر  صعالررة ذلرم وحلمعيترحص 

مخفررتَّة. افررحية الررى رلَّررةا الدراسررحص ا دوتررة اق تمحعتَّررة صالوتلررة التررِّ تعررتل يت ررح ال
التِّ تتسحصي  ا حالم "المسحمحص" وفصرت ح الصارعتَّة. أمَّح اختتحر أحرالم المررأ  يوسرو ا 
كحرت ررح مكحرسررة  وررمحالم الر رري  حسرر  وعررإل الدراسررحص ابحفررحلتَّة أ  سسرروة  أحررالم 

ى صهرذه الكحرر  تيرر  المرأ  التِّ ت عررإل علرى ماس رر  ا حرالم هرِّ سروعص  وحلمحلرة 
أسرررللة  حرررصي سرررتير  العصامررري اق تمحعتَّرررة صالحكحيتَّرررة يرررِّ الرررتحك م يرررِّ سرررلصما المررررأ  

ـــت .صتاكترهرررح ومرسرررحما الررررصا ى صفرررتا اسرررت الي الحلرررم الترررِّ  إّن هـــذه الدراســـة عني
 تستخدم ح الراص ى صالراص  يِّ أحسحت رّف  للحلمى صالراص  يِّ س حتة الحلم.
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The dream narrator: women's dreams as 

prototype 

By 
Norah Mohammed Abdullah Aldkhyel 

Abstract 

This study focuses on women’s dreams narration of dreams as short 

tales with a narrative style has linguistic characteristics and rhetorical, 

semantic and cultural value. Te story that contains a number of social 

and psychological elements that reflect the personal vision of the world 

and affect the personal response and behavior. 

My intention in the dreams of women came out of a desire to know what 

is going on in their minds during sleep compared to vigilance. Their 

actions may affect everyday positively or negatively in terms of 

correlation between dream and reality. 

The importance of this research is that it seeks to reveal the cultural 

component of the personality that deals with the dream in both its 

linguistic formulation or its interpretation and its relationship with social 

environment. In addition, there is a lack of literary studies dealing with 

dreams, the dreams of women is due to plentiful amount compared to 

the dreams of a man.  

According to some statistical studies the proportion of the dreams of 

women offered to interpreters of dreams is 70%. This carries 

information about the control of social and cultural factors in women's 

behavior and thinking. 

This research consists of the narrator of the dream. This chapter studies 

narrators kind; narrator for the initiation of a dream, the narrator in the 

course of the story of the dream, the narrator at the end of the dream. 
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 المقدمة
للرّراص  أهمّترة كوتررر  يرِّ الررّسغ الكففرِّّى ي ررص أدا  يسّترة ق تمكارر   اقسرتةسحت عس ررح 

ررحي »يِّ عملّتة الكّغ.  صس د يِّ الكفغ العروتة الكدتمة أ  وعف ح تودأ وعوحر  
لتر  ت سرسد « الراص  يِّ تمكتٍد على الّدصر الذ  تس إل و  يرِّ رصاترة أحرداث الكّفرة صا 

 "العت " المحهد  ص"ا ذ " التِّ تسمع ص"اللسح " المتحّدث.  الصرحلعى ي ص ومححوة
صالمالحررررُ أ  الكررررحّغ العروررررِّّ وررررر  يررررِّ اسررررتخدام هررررذه العوررررحر  يررررِّ رصاتررررة 
الكفغ اذ  عي للراص  مكحسة صم ر  تاصم مكحسة المخفرتحص أحتحس رح صرّومرح تارصم 

صهررِّ  مكحسررة الميلررف ساسرر ى صس ررد يررِّ التررراث الكففررِّ أمحلررة لررذلم محرري "مرر رزاد"
التِّ تعد أمر ر مر  "مر رتحر" ص"عرالت الردت " « ألف لتلة صلتلة»الّراص  يِّ رفغ 

 .  1 ص"السسدوحد"
اّ  هرذه المكحسررة التررِّ تحتل ررح الررراص  يرِّ الررسّغ الكففررِّ ت علرر  العسفررر 
ا سحسرررِّ الرررذ  تسرررحهم يرررِّ تمررركتي الرررسّغ الكففرررِّ صمارداتررر  صمحتيررر  الزمرررحسِّ 

إل ورصاتتررر  راٍص سرررصات أكرررح  ُرررحهر ا يرررِّ صالمكرررحسِّ. علرررى أ  الرررسّغ الكففرررِّ ترررس 
الرررررسّغ أم مختات رررررح تكرررررف صراتهى يحفرررررصر الرررررراص  متمّكرررررد يرررررِّ الكفرررررغ وممررررركحٍي 

 . 2 مختلاة
صحّمرررة دراسرررحص كحترررر  عسترررص ورررحلراص  صأمررركحي ُ رررصره صأسصاعررر  صمسرررتصتحت ى 
صيتمح تلِّ استعراإل لوعإل الدراسحص المعسّتة وحلراص  صمسحرمٍة ل ح و دف الصفرصي 

 صم محّدٍد للراص  يِّ هذا الوحث.الى ما 
عرر  رفررتة ا حررر ا سررلصوِّ  Plato  3صمرر  أصالرري الدراسررحص مررح عرفرر  أياليررص   

للرررررررراص  يرررررررِّ كتحوررررررر  ال م صرترررررررة  الكترررررررح  الححلرررررررث ى مررررررر  خرررررررالي محرررررررحصرٍ  ورررررررت  
ى حترث يرّرم ورت  حالحرة  Adeimantus  5ص أدتمرحستص     4  (Socrates)سركراي

السرررد رررد تكررص  م ررّرد سررردى أص تفررصتر صتمحترريى أص ص »أسررصا  مرر  السرررد يررِّ رصلرر   
صتمررررررررررر  هررررررررررذه ا سررررررررررصا  عرررررررررر  يرتررررررررررم التمحترررررررررري وحبلتررررررررررحذ د   6 «كلت مررررررررررح مع ررررررررررح

تتحرّدث كمرح لرص كرح  خرصسرت  هرص »  ميلف ابلتحذ  صراصت رح (Homerي صمترص 
ّسمررح كررحه  أوصلررص  الررذ  تررتكلمى صتحررحصي أ  تصهمسررح وررمّ  المتحررّدث لررت  هررصمترص  صا 
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د يح سلص  ا صي هص "أسلص  السررد الخرحلغ" الرذ  تُ رر مر  خاللر   7 «الع صز
فرصر  الرراص  صت سرمع فرصت ى صا سرلص  الحرحسِّ هرص "أسرلص  المححكرح " صيتر  تُ رر 
المخفررّتحص موحمررر  يررِّ مصا  ررة مخفررّتحص أخررر  معّوررر   عرر  ساسرر ح دص  صسررحية 

فرررّتحص يحتس رررح مررر  الرررراص ى أّمرررح ا سرررلص  الححلرررث يتمترررزا يتررر  فرررصص الرررراص  وحلمخ
ت سم ع فصص الراص  صت ترم المخفّتحص حتس ح آخر لتعّور ع  ساس ح
 8 . 

يتّتخرررذ حالحرررة أسرررحلت   "أسرررلص    Aristotle  9أمرررّح الرررراص  عسرررد أرسررريص  
السرد الوستي وفمتر المتكّلم"ى صيت  تتحّدث المحعر ع  ساس  صولسرحس ى ص"أسرلص  

ححكررررح " الررررذ  تسُررررر يترررر  الررررراص  السرررررد الوسررررتي وفررررمتر الةحلرررر "ى ص"أسررررلص  الم
لألحرررداث مررر  الخرررحرا صتسكل رررح عررر  التررررهى ياتررر  تتحرررّدث المخفرررتحص علرررى لسرررح ا 
مخفرتحص أخررر . صالمالحرُ أ  هررذه ا سررحلت  الترِّ ت رررص  و ررح ا حرداث لررد  كرري 
مررر  أياليرررص  صأرسررريص مرتويرررة ورررحلتمتتز ورررت  ا  سرررح  ا دوترررة ا سحسرررتة صهرررِّ  

 . 10 ملحمِّ" ص"المسرحتة""المعر الةسحلِّ" ص"المعر ال
صررررد ُ ررررص دراسرررحص حدتحرررة حرررصي الرررراص  تارررّرم ورررت  الررررصا  حسررر  در رررة 

ترر  أسر    James Henry  11تردّخي الرراص  يرِّ السرردى يس رد أ  هسرر   رتم   
ت   على الراص  أ  تتخّلى عر  السرلية الترِّ تمحرسر ح كمرح هرص متّورع يرِّ أسرحلت  

تاّكررررد مرررْيحار ا أسرررلص  العررررإل علرررى الكفررغ الكدتمرررة صتتررررم المخفرررّتحص لتكرررصي ص 
. صلكت ص يكر  هسر   تم  استحسرح  كري مر  صار  وترتل  12 أسلص  السرد الوستي

 Beach Warren الررررررذ  صايكرررررر  يررررررِّ رأترررررر ى صوترسررررررِّ لصوررررررصم  (Percy 
Lubbock) 13  "الرررذ  سرررّمى أسرررلص  السررررد الموّسررري ورررر "ا سرررلص  الموحمرررر ى أّمرررح

الترر الموحمرر" صيتر  تُ رر المخفرّتحص صكمس رح  أسلص  العرإل يسّمحه ورر "ا سرلص 
تعّورررر عررر  ساسررر ح صتتحرررّرم وتلكحلترررةى صيرررِّ ا سرررلص  الترررر الموحمرررر تتصلّرررد العسفرررر 

 . 14 (Dramatization)الدرامِّ الذ  تتمسر  يت  ا حداث الرصالتة 
يإس  تر  أ  تكسرتم أسرلص  الرصاترة الرى  15 (E.M. Forster)أّمح يصرستر 
متز  الرصاتة أّ  الكحت  تسرتيتع أ  ترتكلم »خحيئى صت د أّ   العرإل صالسرد تكستم

ع  مخفتحت  صم  خالل حى أص أ  ت ي م   لسح ابفرةحت الت رح عسردمح تسرح ِّ ساسر ح. 
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صهرررص مّيلرررع علرررى أححدترررث الرررذاص الساسرررتة. صمررر  هرررذا المسرررتص  تسرررتيتع أ  ت ررروي 
الرررراص  حرررم . ي رررص ترررر  أّ  للكحتررر  أص  16 «أعمرررم صأعمرررم صترمرررم الحرررّ  الورررحي 

التدخي يرِّ الكفرة سرحخر ا يرِّ الصررص ساسر  مر  مسيرم لصورصم الرذ  ترر  أّ  تردخي 
 . 17 الراص  تحصي دص  تفدتم الكفة

صم  ذلم مح تمتمي علت  وعرإل الكفرغ الترِّ تتعردد يت رح الررصا ى يرتمك  
للراص  أ  تتدّخي يتمح ترص  ا  كرح  سرتيد  تدّخلر  الرى ستت رة ات حوترة كرم  تمرر  

أص تعّلمى أمح يِّ حت  تدّخي الراص  تدخال  سلوّتح كم  تةّتر م ر  أحداث أص تاّسر 
الكّفررة مررحال  يررإّ  هررذا الترردّخي مريررصإلى صهررذا مررح ت عرري الكّفررة تسررتحتي تفرردتك ح 

 صعسد ذلم تكص  لصوصم على حم حتسمح ريإل تدّخي الراص  يِّ الكفة.
فصص  يإس  تصّفح أ ّ   Tzvetan Todorov  18أّمح تزتاتح  تصدصرصف  

الراص  تختلف ع  فصص السحردى يحلراص  تدرم أعمحي المخفتحص صتسكري كالم رم 
 .  19 صأيكحرهم يِّ حت  أّ  الفصص السرد  تتمّحي يِّ الخيح  اللةص  للكفة

الى  حس  ذلم كحسص هسحم دراسحص عسترص وترمحتر الرراص  علرى الرسغ مر  
  Vladimir Propp  20 صاسرر  سررردتة مختلاررةى أورزهررح دراسررة يالدتمتررر ورررص   

الذ  اهتم ودراسة وستة الحكحتة. صم  خالي دراست  التِّ أ راهح على م مصعرة مر  
الحكحتررحص الرصسررّتة ص ررد أّ  الكّفررة وستررة متكحملررة تحتررص  عسحفررر ححوتررة صعسحفررر 

 متةّتر ى صالراص  أحد تلم العصامي المتةتر . 
ص  هررص الررذ   عرري الرررا  Mikhail Bakhtin  21صهسررحم دراسررة وررحختت   

  .22 الفصص الفحوي لكي ا فصاصى صخيحو  خيح  متمّتز ع  وكتة الخيحوحص
يكررد صاز  وررت  مصرررع زمرر    Gerard Genette  23أّمررح  ترررار  تسررص  

الرررراص  المتمحّررري يررررِّ السررررد صمصرررررع المخفرررتحصى صأمرررحر الررررى دصر فرررصص الررررراص  
عرررد محفرررصر ا صترررمحتره علرررى الصحرررداص الّلةصترررة للرررسّغد صأصفرررح أ  دصر الرررراص  لرررم ت

رررحلف عدترررد ى يرررإلى  حسررر   وم ررررد ابخورررحر عررر  حكحترررة  ّ  خيرررح  الرررراص  لررر  ُص
تارررة التص ت ترررةى  تارررة السرررردتة المتمحلرررة يرررِّ ابخورررحر عررر  الحكحترررةى هسرررحم الُص الُص
تاررة التصافرري وررت   تاررة التعوترتررة التررِّ تُ  ررر اساعررحقص الررراص  صممررحعرهى صُص صالُص
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تاررة ا تد تصلص ّتررة التررِّ تخررتغ ومررح تكررصم ورر  الررراص  مرر  الررراص  صالمرررص  لرر ى صالُص
  .24 دعص  الى مذه  ستحسِّ أص ا تمحعِّ أص دتسِّ

  يكد وّتسح يِّ كتحو مح Short  صمصرص  (Vincent B. Leitchأّمح لتتل 
"ا سررلص  يررِّ الكفررغ" أ  الخيررح  اللةررص  هررص رسررحلة فررحدر  مرر  الميلررف الررى 

صهذا الّسغ تحتص  علرى فرصر   الكّرات ع  يرتم ميّلف فمسِّ الى رحرائ فمسِّى
راٍص تصّ رر  رسررحلة الررى مرررص  علترر ى كمررح أ  الررّسغ تفررم مخفررتحص تصّ رر  خيحو ررح 
الرى ساسر ح أص الرى مخفرتحص أخرر  عر  يرترم الحرصار أص ال رصا   أص المسصلرصا. 

 Pointصالذ  تمّتز فصص الرراص  عسرد لترتل صمرصرص مرتلح  همرح  "زاصترة الريترة" 
of view  25 ى ص"المسحية "Distance  26    الترِّ تافري ورت  المخفرتحص صالرراص

 . 27 م  سححتةى صالراص  صالميلف م  سححتة أخر 
تالحُ ممح سوم أّ  الدراسحص الكدتمة تعتمد علرى در رة تردّخي الرراص  يرِّ 
السررررد صيرتكرررة تكدتمررر  للكّفرررة عررر  يرترررم السررررد أص العررررإلى صكرررح  ت سُرررر التررر  

سرحس ى صيرِّ الدراسرحص الحدتحرة أفروح الرراص  وصفرا  ابسسرح  الرذ  تررص  الكّفرة ول
أكحرررر تحررررر اى يحلمدرسرررة الوستصترررة ترررر  أّ  الرررراص  أحرررد عسحفرررر سسرررت  الوسرررحت الاسرررِّ 

 .  28 للكّفةى أمح المدرسة ا سلصوتة يحلراص  يت ح هص مصرع خيحوِّ أص كالمِّ
صم مررح اختلاررص ا رات صتيررصرص السُرتررحص يتوكررى اقتاررحم علررى أّسرر  ق حكحتررة 

راٍص تكّفررر ح.  يررردصره متمّكرررد سرررصاتا أكرررح  ُرررحهر ا يرررِّ الرررسغ أم مختات رررح صراتهد لرررذلم ورررال 
احتررّي الررراص  مكحسررة متمّتررز   علترر  مختلا ررح عرر  وكتررة العسحفررر السررردتة ا خررر .  صرررد 

ى ص"زاصتررررررررررة الريتررررررررررة"ى  29 ارترسرررررررررص وررررررررررحلراص  مفررررررررريلححص عدتررررررررررد  محرررررررررري  "الريترررررررررة"
 .   Perspective  30ص"المسُصر" 

ى صت يحر هرذا  31 المفيلححص الى يرتكة عرإل الراص  للكّفة صتمتر هذه
  لكحررررر  اسررررتخدام  يررررِّ سفررررصغ Narratorالوحررررث اسررررتخدام مفرررريلح "الررررراص "  

التراث العروِّ الكدتم ككفغ ا سوترحت صكتر  ا خورحر صالحكحترحص للدقلرة علرى مر  
و . تكصم وعرإل الحدث صتكدتم .  صسصف ت احد م  المفيلححص ا خر  المرتوية 
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  يتكفرد ور  "المسرحم" صهرص الممر د الرذ  ترراه الرالرِّ Dreameأمرح مفريلح الحلرم  
 . 32 أحسحت سصم  صرد سوكص مسحرمت 

هرررذا وحلسسررروة للررررراص  ومررركي عررررحمى أّمرررح راص  الحلرررم صهررررص راٍص كرررذلم صلكسرررر  
مختغ وسكيا سغ معّت  صهص الحلم الذ  تراه السحلم يِّ مسحم . صعسد استعراإل مرح 

اث العرورِّ مر  معلصمرحص عر  راص  الحلرم يسرس د أ  الحكحيرة ابسرالمّتة صرد يِّ الترر 
صفرررعص مررررصي ح لرررراص  الحلرررم ورررم  تتحلرررى وررر دا  الحررردتث صأ  تّتفرررف وعررردٍد مررر  

 ى صأورز تلم الفاحص مح تلِّ  33 الفاحص ذكرهح العلمحت صالماّسرت  يِّ كتو م
يتحهى يكد رص  أ  الفدم يِّ رّغ المسحمى يال ت را  ساس  محلم تر هى يتكذ  يِّ ر .1

مرر  تحلّررم وحْلررٍم لررم ترررهد ك لّررف أ  تعكررد وررت  مررعترتت  صلرر  » رررحي  السوررِّ 
. صعلرررى الرالرررِّ أ  تفررروي ريترررحه يرررال تتزّترررد يت رررح صق ت سكفررر ح أص  34 «تاعررري

 تحذف مس ح مح ترتد.
أ  تتخّتر الرالِّ المرخغ الرذ  تكرّغ ريترحه علتر ى يرال تكّفر ح علرى  حهرٍي صق .2

 على ححسد.
خّتر الصررص المسحسر  يرتكّغ ريترحه أّصي الس رحرى  ّ  الّسرصم الحلو رح تكرص  يرِّ أ  تت.3

صررص اللتري صأّصي الس رحرى يكّلمرح كرح  الرزم  الرذ  تافري ورت  الريترح صرّفرر ح 
تستر ا أفوح الرالِّ أكحر فوي ح لريتحه صأردر علرى ترذّكرهحد    ذهسر  أكحرر 

 فاحت  يِّ أّصي الس حر.
تراويرة هرِّ  الرالرِّ صالرراص  حرم الكّفرة يرحلمتلكِّ. صهرذه صتتكّص  الحلم م  عسحفر م

العسحفرررر هرررِّ الترررِّ تيلعسرررح علرررى سرررغ الحلرررم. صالرالرررِّ اّمرررح أ  تكرررص  راصت رررح وساسررر  
كررري حلمررر  الرررى مرررخٍغ آخرررر تكّفررر  عسررر  لةررررإٍل ررررد تررررتوي وتمصتررري  لحلمررر ى أص تص 

تسكري  الحلم. صتسكسم الراص  يِّ ا حالم الرى رسرمت  همرح  راص  تررص  حلمر ى صراص 
حلررم التررره. صسررتححصي ا سررير التحلتررة الوحررث يررِّ الارررم وتس مررح صسررمحص كررّي مس مررح 

 يتمح تلِّ 
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 أواًل: الراوي الذي يروي حلمه: 
رر  تررر  الحلررم صهررص يررِّ حررحي السررصمى أّمررح  صتسررّمى  الرالررِّر الررراص   صتكفررد وررحلرالِّ م 

ُر يِّ ا حرالم .  صوحلس 35 الراص  ي ص الذ  تكصم وكّغ مرلّت  صهص يِّ ححي التكُة
يِّ المدّصسة التِّ تسحرم ح هذا الوحثى لصحُ أ  ا حالم التِّ رّفرت ح المررأ  وساسر ح 

%  صهررررِّ سسرررروة مرتاعررررة مكحرسررررة وررررح حالم 2..2يررررِّ هررررذه الدراسررررة تمحرررري سسرررروة  
المرصتررة. صوعررد اسررتيال  رأ  عرردد مرر  رصا  ا حررالم تتفررح أ  سررو  المترري الررى 

 ى أحد ا مصر التحلتة رصاتة المخغ للحلم وساس  تعصد ال
عرردم حكررة الرالتررة يررِّ مررخغ آخررر ترررص  حلم ررح كمررح رأترر ى    الرالررِّ تسررتعت  .1

 وذاكرت  لكّغ حلم ى صهص المحهد الصحتد على مح رآه.
خصف الرالتة مر  تمرصت  سرّغ الحلرم وحلزترحد  علتر  أص الرسكغ المخرّي ور ى صرومرح .2

تررررد الكررررحدر علررررى تعررررصد الخررررصف الررررى أّ  الحلررررم سررررغ خررررحغ وررررحلرالِّ صهررررص الصح
 تصفتح مح ال م إل يت  وحلسسوة للمتلكِّ أص تاستره.

امتراي وعإل معّور  ا حالم أ  تكّغ الحلم الرالِّ ساس د    الرالرِّ تسرتيتع .3
فررررتحالة حلمرررر  صتفرررروي  كمررررح رآهى يتسررررتيتع المعّوررررر تلكّررررِّ اساعررررحقص الرالررررِّ 

حقص عسرد صممحعره كحلةف  صالخصف صالار ...الخى صاقستاحد  مر  هرذه اقساعر
التمصترري.  صحررصي هررذا المصفررص  أمررحر أحررد المعّورررت  الررى أّ  الرالررِّ رررد تختلررف 
يِّ الكّغ ع  السحريى يكد تكص  الملمح الرلتسِّ يِّ الحلم التر م م م  ص  ة 

 . 36 سُر السحريى لذلم  حت تافتي رّغ الحلم موحمر  م  فححو 
حلو ررح تفررّر  صالررراص  يررِّ رفررغ ا حررالم يررِّ هررذه الدراسررة هررِّ المرررأ ى صال

% ى صهرِّ السسروة العُمرى مر  ورت  1.3.وحلكستة يكي صولةص سسروة هرذه ا حرالم  
السس  ا خر  صذلم    الكستة تحاُ للمرأ  خفصفّتة اقسم اذا كحسرص ق ترالر  
يررِّ التفرررتح ورر ى صتمررترم مع ررح الكحتررر مرر  السسررحت يررِّ الكستررة صتفررع  التعررّرف 

% ى 2..3ي يكي صولةص سسروة هرذه ا حرالم  على هصّتت ح. صرد تكتاِّ وحقسم ا صّ 
صهررذه السسرروة ررتوررة مرر  السسرروة ا صلررى لألسرروح  ذات ررح.  صأحتحس ررح ق تفررّر  وحسررم ح 

 % . 23.2الحكتكِّ صمّكلص سسوة هذه ا حالم  
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اّ  اخاحت هصّترة الرراص  يرِّ هرذه ا حرالم تعرصد الرى  ملرة أسروح  مس رح  أّ  
  الم ررم هررص سررّغ الحلررم يررِّ رأت ررحى صرررد تعررصد المرررأ  ق تررر  حح ررة لررذكر اقسررمد  

السررو  الررى الحكحيررة السررحلد  يررِّ الم تمررع العروررِّى يررحلمرأ  تتحررّرا مرر  ذكررر اسررم ح 
لمخٍغ ق تعري  تمحم المعرية خحّفة اذا كح  المتلكِّ ر ال  كماّسر ا حرالم. كمرح 

صرومررح أّ  الحلرم سررّغ لر  خفصفررتة رررد تررد يترر  أمرصر ل ررح عالرررة وحتحت رح الخحّفررة 
تسرررو  ل رررح الحرررراى لرررذلم تعمرررد الراصترررة الرررى اخارررحت معلصمحت رررح خمرررتة معريرررة أحرررد 
ا مخحغ ل صّتت حى أص خصي ح ممرح تكصلر  المعّورر خحّفرة أّ  وعرإل المعّوررت  تسرمي 
ع  وعإل ا مصر الخحّفة التِّ تحتح  ح لةرإل تاستر الحلم. صحتسمح سعكد مكحرسة 

دتم يإسسررح ستسررحلي عرر  مررح اذا كحسررص المرررأ  وررت  راص  الحلررم يررِّ العفررر الحرردتث صالكرر
تخاررِّ هصّتت ررح يررِّ السررحوم كمررح تخاررِّ هصتت ررح يررِّ العفررر الررراه  حررت  ترررص  حلمررح  
مح؟ ممح ديع الوحححة للوحرث عر  ذلرم  كتر  الحردتث صالسرت ر صترم التصّفري الرى أ  
 ا حالم تسكسم الى رسمت   أحدهح أ  تذكر الراص  اسم الرالتة كمح يِّ حلرم "عحتكرة
وسرص عوررد الميلرر " صالكسررم ا خررر هررص عرردم تفرررتح الررراص  وحسررم المرررأ  الرالتررة كمررح 

تع ورر  الريتررح  يررِّ رفررة الحلررم الررذ  رصاه أسرر  ورر  محلررم وكصلرر   كررح  رسررصي ا  
يرومرح رأ  الر ري الريترح يسرمي عسرر  اذا لرم تكر  تعرير  يررإذا أحسرى علتر  معرصيرح كررح  

يـا رسـول اهللر رأيـُت كـأني أتيـُتر فأخرجـُت  أع   لريتحه الت ى يمتت  امرأ  يكحلرص 
من المدينةر فُأْدِخلُت الجنةر فسمعت وَجبة انتحت لها الجنةر فنظرتر فإذا فالن 

 -بعث سرية قبل ذلك فسّمت اثني عشر رجاًل كان رسول اهلل -وفالن وفالن 
فجــيب بهــم علــيهم ثيــابش بلــدر تشــخب أوداجهــمر فقيــل: اذهبــوا بهــم إلــ  نهــر 

ــُأتوا البيــذ  ــة البــدرر ف ر قــال: فُغِمســوا فيــهر قــال: فخرجــوا ووجــوههم كــالقمر ليل
بصحفة من ذهب فيها ُبسرة فأكلوا من ُبسره ما شابوار ما يقلٍّبونها من وجـه  إال 
أكلوا من الفاكهة ما أرادوار وأكلُت معهـمر فجـاب البشـير مـن تلـك السـرّيةر فقـال: 

ن وفالن حتـ  عـدث اثنـي عشـر رجـاًلر كان من أمرنا كذا وكذار فُأصيب فالن وفال 
فقّصـتها وجعلـت تقـول: جـيب « قصـي رييـاك»بالمرأة فقال:  فدعا رسول اهلل 

ر كما قال الرجل  . 37  بفالن  وفالن 
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صخالفة مح سوم أّ  ذكر اسم الرالتة ترتوي ومد  صرع الحلرم علرى متلكتر  
مرح تحترر ال رديى حترى صالسحري ل ى ياِّ الحلم الرذ  رأتر  "عحتكرة وسرص عورد الميلر " 

اس ح يِّ وداتة ا مر حرفرص أ  تكرص  الحلرم سرريا وتس رح صورت  أخت رح  س رح تعلرم أّ  
مسحم ح تحمري دقلرة رومرح تتحكرم صلكس رح لتسرص متمّكرد  مر  ذلرم يمخارص ا مرر عر  
ال متررع صأسررّرص ورر  الررى أخت ررح لكرر  أخحهررح أخوررر و ررح فرردتك ى حررم اّ  هررذا الفرردتم 

مخور صالدهى صوعردهح استمرر الخورر يرِّ أصسرحي مّكرة ورت  الر رحي أحّ  وعاُم ا مر ي
ر مس ح صمس مى يكحي ع  ذلم أوص   ي   أما رضيتم يـا بنـي »حتى اّ  وعف م س خا

عبد المبلب أن يتنبأ رجالكم حت  ُتنبأ نسايكمر فسنترّبص بكم هذه الثالث التـي 
ال كتبنا عليكم كتابً  ا إنكم أكذب أهل بيـت ذكرت عاتكةر فإن كان حًقا فسيكونر وا 

 «.في العرب
م  خالي الكّفة السحوكة تالحرُ أهمترة ا حرالم وحلسسروة للرراص  صللمتلكرِّى 
خحّفة اذا كحسص ريترح عحّمرة كمرح ُ رر يرِّ الكّفرةى يعحتكرة حتسمرح رأص هرذه الريترح 
لررررم ت رررردأ ل ررررح وررررحي حتررررى دعررررص أخحهررررح العوررررح  صرّفررررص علترررر  مررررح رأص لمررررعصرهح 

ذ  تتفم  حدصث أمرر  لري يرِّ مكرةى ص   أخحهرح العورح  ومفدارتة هذا الحلم ال
ُ م هرذا ا مرر أخورر ور  فردتك  الصلترد ور  عتورةى صس رد أّ  الصلترد سكلر  الرى  أدرم عا
صالرررده صوعررردهح استمرررر الخورررر يرررِّ مكرررة. يترررمحتر الحلرررم علرررى المتلكرررِّ تكرررص  وحسررر  

  أص مر  أهمتت ى صتكمر  هرذه ا همترة يرِّ كرص  الحلرم تحمري دقلرة متعلكرة ورح خرت
لر  فرلة ورحلحلمى يررموص   ري حتسمرح سرمع و ررذه الكفرة صرأ  العورح  سرمل  وحسررت زات 

صعلرى الررالم مر  ذلرم يرإّ   «متـ  حـّدثت هـذه النبّيـة فـيكم...»صافح حتسمح ررحي  
رفررة ريتررح عحتكررة صرعررص يررِّ سارر  أوررِّ   رري صا خرررت  صالرردلتي علررى ذلررم حدتحرر  

وترص عورد الميلر  وحلافرتحة صالحكرم  عس ح صسيال  للعوح  حم الصعتد الرذ  هردد ور 
 علت م وحلكذ . 

حى   هذه الريتح صرعرص يرِّ وداترة الردعص ى صكرح  الحكرد علرى السورِّّ  صافرح 
صالعر  صرت ح كحسرص تتسرحتي لمرحذا ي ّفري هرذا الر ري علرت م لتفروح سوتيرحى صررد روري 

صكمس ررح رحفررمة  صوررت  حلررم عحتكررة عمررة السوررِّ   أوررص   رري وررت  سوررصت  محمررد
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 رى صلم تسكاذ هذا المصرف اق تحكم الريتح كمح ذ كار يِّ الكفة على أس  استةّي الُ
 كص  الراص  امرأ  للممحتة و ذه الدعص  صتحكترهح.

صيِّ الحلم الححسِّ لم توّت  الراص  اسم المرأ  صق سعلم م  الرالتةى ي رِّ الترر 
ي معريترر  قسررم معرصيررة وحلسسرروة لسررحى صرررد تعررصد السررو  للررراص  السحررري للحلررمى يتحتمرر

المرررأ  لكسرر  لررم تسكلرر  لكصس ررح لتسررص مرر  علّتررة الكررصم أص مرر  الكوحلرري الممرر صر  ذلررم 
وعررد يتررر      الصرررصى أص أّ  المرررأ  لررم ت عرررف هصتت ررح عسررد السحررري رالررم أ  السوررِّ

دعحهح لتكّغ ريتحهح مّر  أخر  وعد أ  تحككص وعرد استمر حد الر رحي صكرح  عرددهم 
المرررأ  كمررح ع ررراإل علت ررح يررِّ المسررحم.  صاسررتدعحيهح تعسررِّ  احسررِّ عمررر ر ررال  سررّمت م

 أس ح معرصية. 
صرومرررح تر رررع سرررو  خارررحت اقسرررم الرررى يوتعرررة الريترررحى ي رررذه الريترررح موّمرررر  
 صللم ا مخحغ ودخصي ال ّسةى صهِّ ومر  خحّفة وممخحغ محّددت ى يِّ حت  

  حتص ريتح عحتكة مسذر   هي مكة  متع ح. 
 صيغ استهالل الحلم:

سرررتخدم الرررراص  يرررِّ ا حررررالم المررراصتة يرررِّ ميلرررع الكفررررة فرررتة ح محررردد  للعرررررإل ت
 تصّفح ح ا محلة ا تتة 

 «لو سمحت أنا اليوم حلمت حلم الفجر...».1
 «رأيت تجري وراي أرنب وأنا خايفة...».2
 «أنا ُشْفت واحد جاب عند جوزي...».3
 «أشوف يا خوي بناتي جابن لي علبة عبر...»..

ى «م ررررررْاص»ى «رأتررررررص  »ى «حلمررررررص  »حوكة وعوررررررحراص  ورررررردأص رفررررررغ ا حررررررالم السرررررر 
ى  صهرررِّ عورررحراص ت سرررتخدم الفرررتا اللةصترررة الدالرررة علرررى السُرررر الوفرررر ى «أمرررصف»

لكس ررح حتسمررح ت ررروي وررحلحلم يإس ررح تمررتر الررى ريتررة حلررمى صهررذه العوررحراص تختلررف مرر  
مرررخٍغ  خررررر حسرررر  اعتكررررحدهى ي سررررحم مرررر  تعتكررررد أّ  الريتررررح مرررر  ا  صهررررِّ التررررِّ 

مصتي يتل م الراص  قستخدام كلمرة "رأترص"ى صهسرحم مر  اعترحد ررّغ المسرحم تستحم الت
ل وص الريتح على مح تراه »وحستخدام الاعي "حلمص"  ّ  الحلم هص ريتة المسحم لك   ال 
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ْلرم  علرى مرح ترراه مر  المرر صالكورتح لرذلم   38 «م  الختر صالمِّت الحس ى صالل  الح 
محف  المِّت  م ْصي ح  »اص" ي ِّ ممخصذ  م  تعّور الرالِّ عس  و ذه الفتةة.  أمح "م

صهررِّ كلمررة يفررتحة اق أس ررح در ررص يررِّ أصسررحي العحّمررة صع ريررص يررِّ   39 «أ   رراله
الوتلررة المرررعوتةى صررررد تتورررع الوحرررث مرررح اذا كحسرررص هرررذه الكلمرررحص تررردّي علرررى المسرررتص  
العلمررِّ لكرري مررخغى يلررم تتفررح لسررح دقلررة محرردد  لررذلمى ي سررحم امرررأ  متكدمررة يررِّ 

اررة تعوررر وكصل ررح "حلمررص" صو ررذا العمرر ص  مرر  الوحدتررة تكررصي رأتررص صامرررأ  متعلمررة صمُص
رررح  لاحُررر  الترررِّ تررررص  يت رررح  يررإ  المسرررتص  العلمرررِّ للمرررخغ لرررت  وحلفرررصر  مكتحس 

 حلم .
 الراوي أثناب قّصه للحلم:

تاررة  تاررة أخررر  و حسرر  الُص تل ررم الررراص  أحتحس ررح أحسررحت رفرر  للحلررم الررى اسررتخدام ُص
تاررة التعلتكّتررة السررردتةى التررِّ ق صتررراد و ررح مررح  تخلررص مس ررح سررغ رففررِّى صهررِّ الُص

. صررد صردص سمرحذا  40 تكصم و  الرراص  مر  سمرحي تاسرتر  صتصفرتحِّ تكّدمر  للكرحرئ
 حالم تصّفح يت رح الرراص  مرح ع رراإل علتر  يرِّ المسرحم كمرح يرِّ الحلرم ا ترِّ حتسمرح 

 رحلص الراصتة  
ثــل اجتمــار  عشـــا رحــت بعــدها لمكــان فيـــه اجتمــار عــا لي كبيـــر م»

ــة ر وبعــدها خــالي  ــرة الراشــد  و مزن ــه نســاب مــنهن  مني ــدين ر وفي الوال
وخّمنــــي وخميتــــه بحــــرارة  -وهــــو أســــمن مــــن واقعــــه -يســــلم علــــّي 

 « شديدة...
يكررد اسررتخدمص الراصتررة يررِّ هررذا الحلررم أسررلص  التكرترر  وحلتمحترري حتررث صّفررحص أ  

  ا تمرح  عرحللِّ كوترر ت ردعى اق تمح  تمو  ا تمح  "عمح الصالدت " صهص عوحر  عر
يت  ا هي صا رحر  لتسحصي يعحم العمحت وسّتة الّفدرة صحفصي الحصا  للم تصيى م  
الصالد ت ى صتعمي عحد  يِّ م ر رمفح .  صيِّ مصفع آخر تفف خحل ح ومس  يرِّ 
الحلم أسم  م  الصارعى صالراصتة هسرح أصفرحص للمتلكرِّ مرح ترترد رصلر  خمرتة مر  أ  

 ادهح. تكصي الراصتة يِّ أحسحت رّف ح تا م خالف مر 



 02020202  لسنةلسنةاا  --االولاالولالعدد العدد   --الثالث عشر الثالث عشر   المجلدالمجلد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كليةكلية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     225 

علًما إني تعبانـة يـا شـين عنـدي نـبم مسـتمر عنـد السـّرر النـبم » 
 «في جسمي كله...

تصّفررح الرالتررة الححلررة الفررحّتة ل ررحى ي ررِّ تمررعر وسرروإل يررِّ مكررح  السررّر ى حررم تيّكررد 
 ومّ  السوإل مستمر يِّ ال سم كّل  صهذا المعصر تالزم ح يِّ التكُة.

 :تكصي الراصتة تِّصيِّ الحلم ا 
شفت أختي بالعة معها كتابر كأنها تذاكر مع إنها أساًسا مخلصـة » 

 «الجامعة...
يحلراصتررة هسررح رأص أخت ررح ت مسررم كتحو ررح لررت    رري الكرررات  اسمررح   رري المررذاكر  صهررِّ 
تتع   يِّ أحسحت عملتة الكّغ م  هذا الحدث الذ  ص دت  مسحيت ح للصاررع وسرو  أّ  

كرررة أس رررص دراسرررت ح ال حمعّترررة صكمس رررح ورررذلم ترررصحِّ ورررم  حّمرررة دقلرررة ا خرررص يرررِّ الحكت
تكم  صرات هذا الحدث. صلعي تدخل ح يِّ الحلم تمتر الى أس ح ترّكرز علرى العسفرر 

 الذ  تر  أس  ا هم صهص الكتح  صكمس  هص ماتح  تمصتي الحلم.
 صيِّ رفة الحلم ا تِّ تكصي الراصتة  

 م علــ  ســريرهر وأنــا أحضــنه رأيــت أنــي بجانــب أبــو زوجــير وهــو نــا»
فهو مقعـد وال يـتحكم  -وهذا كعادتي معه فعالً  -وأقبله كالبفل الصغير

 « في برازه وبوله...
هسرررح توررررر المرررررأ  مصرا رررح مرررر  صالرررد زص  ررررح    الم تمرررع ق تكورررري عرررحد   "الحفرررر  
 صالتكوتي" لصالد الزصا صهص سحلم على سررتره  سر  سرتتوحدر الرى الرذه  أّ  السررتر هرص
محرري العالرررة صاقتفررحي وررت  الر رري صالمرررأ ى يحلرالتررة أرادص ديررع هررذه المررو ة مرر  

 الذه  ووتح  ححلة صالد زص  ح الفحّتة.
 صيِّ الحلم ا تِّ تكصي  
حلمت كأني في بيتر البيت هذا ما أعرفه شو هذا البيتر وهـو فـي » 

أنـا الرييا حسيت إنه بيتنا هدار وهّو ما هو بيتنا فـي الحقيقـة... قلـت 
أبي سـورة البقـرة أبـي شـريبين سـورة البقـرةر أنـا قلـت: أبـي واحـد مـن 

أنــا عنــدي -األشــربة أحّبــه ببيتــير والشــريب الثــاني أحّبــه فــي بيتــي 
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بحّبـه ببيتـي الثـاني  -بيت ثانير لحد اآلن يعنـي مـا سـكّنا فيـهر جديـد
هذا تفكيري في المنامر وأنا في اليقظة كنت دايم أفكر بـالتفكير هـذا يـا 

  .«ينش
رررراإل علت رررح لرررت  هرررص الوترررص الرررذ   تورررّت  الراصترررة يرررِّ هرررذا الحلرررم أ  الوترررص الرررذ  ع 
تسررركس  يرررِّ الصاررررعى صيرررِّ المكيرررع ا خترررر أصفرررحص أس رررح ترالررر  يرررِّ ارتسرررحت مررررتي 
كحستص "سصر  الوكر " صهذا الميل  تصايم مح كحسص تاّكر يت  يِّ أحسحت التكُة حتسمح 

 :  رحلص
 .«بيتير والشريب الثاني أحّبه في بيتيأبي واحد من األشربة أحّبه ب»

صالمالحررررُ أ  الراصتررررة تحررررحصي يررررِّ أحسررررحت رّفرررر ح للحلررررم اسررررتر ح  المعلصمررررحص 
صالّفصر الذهستة التِّ محهدت ح يِّ أحسحت السصم صروي ح ورحلصارع حرّم سكل رح الرى المتلكرِّ 
ع  يرتم السرد مستخدمة فرمتر المرتكلم.  علرى أ  راص  الحلرم حتسمرح تكرغ مرح 

 ررررد ساسرررر  يررررِّ وعررررإل الحررررحقص أمررررحم كمّتررررة مرررر  الفررررصر المتداخلررررة صالمعكّررررد  رآه ت
لتسعك  ذلم على فتحالة الراص  لحلم  وسو  ترداخي ا حرداث صعردم تراوي رح يرِّ 
ررح يررصتال  مكّصسررح مرر   كحتررر مرر  ا حتررح  كمررح يررِّ الكفررة ا تتررة يحلراصتررة تكررّغ حلم 

 خمسة مكحيع  
وم حلمــت حلــم الفجــر كــذا. لــو ســمحت أنــا اليــ: »ا صي تمحّرري يررِّ رصل ررح

بعد صالة الفجرر آآ وهو أني حلمت كّنـي بمجتمـع أنـا وخـاالتي وكأنـا 
كنا بـالعين فـي رحلـة بـر أو كـذار بعـدين كأنـا نقـول لواحـد مـن خـوالي 
وّدنا نبلع وّدنا نروح نغير المكان أو كذار وّدنا نروح لمخـّيم ألخـواني. 

كأننـا كنـا نسـتمر عليـه  قال: ما فيه سيارة تشـيلكم كلكـم سـواب. بعـدين
 « نبغ  نروح نبغ  نروح

فجأة كـذا حلمـت كـأن كأننـا بـدينا نمشـي ِرجـل. دخلنـا »المكيع الححسِّ  
حنا جالسين  مقبرة عل  اليمين وعاليسار كلها مقبرة وا 

 المفّسر: اآلن كأنها ريية أخرى؟
 الرا ية: ال نفد الحلم كأنه..
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 رة ثانية؟المفّسر: في نفد الرييا كأنك دخلتي في صو 
ــة: ايــه ايــه دخلــت بصــورة ثانيــة إنــي كــأني بــدينا نمشــي بخــب  الرا ي
مستقيمر وعل  يميني مقبـرة وعلـ  يسـاري مقبـرهر مقـابر ببعـا [أم أم  
قبــور يعنــير المهــم وكــأن هــذي المقبــرة فيهــا عقــد مــن اللمبــاتر وفيــه 
لمبه وحده مشتغلة. مشيــــنا بعدين دخلنا بنهاية المقبـرة ررفـة جلسـنا 
بالغرفــــة هــــذي أنــــا وخــــالتي وزوجــــة خــــالي ومعنــــا أبفــــال صــــغيرين 

 « عيالهم 
بعد كذا حلمت كأن بهالمقبرة هذي ثالث بعارين واحـد صـغير »الححلرث  

واثنـين كبـار حاولنـا... [قبعـت الجملـة  حلمـت هالبعـارين هـذوال كـنهم 
ــداخل هالغرفــة هــذي.  بعــد كــذا حــاولوا  ــا ب ــدخلون علين ــْور حــاولوا ي َج

الصغار يوّخرونهم عن عنا. لكن ما قدروا. بعدين قامت حر.. األبفال 
[آآآ .. زوجة خالي [آآآآ  حاولت تبعدهم ما قدرتر جاب خالي وحاول 
يبعــدهم.  بعــد كــذا وّخــروا أبعــدوا عنــا. بعــد كــذا مــا أدري وشــلون كــأن 
خــذهر خــالتي أصــحيها أقولهــا قــومير يعنــي خــالصر يعنــي كنــت مــرة 

 «ين هذولي يهجمون عليناخايفة مرعوبة من البعار 
بعــد كــذا .. بعــد كــذا تحولــت لصــورة ثانيــة حلمــت كــأن خــالتي »الراورع  

هذي وزوجة خالي راحوار لكن أنا بقيت بالغرفـة هـذي. وبعـد كـذا كأنـه 
يـاه بالغرفـة هـذي.  زوجـي كـان يحـاول يتقـّرب لّمـي  معي زوجـي أنـا وا 

ر البـاب. بعـد كـذا كذا وأنا أناظر الباب خايفةر أقول له سّكر الباب سكّ 
قامر قال: خالص.  سّكر الباب. رجعنـا لـنفد السـرير بعـد كـذا [أم أم  
ماش كنت خايفة.  أنفتح الباب فجأةر مّرة بشـكل قـوي واتسـّكر. وقلـت 
لزوجي قم سّكر الباب.  حاول يقفلـهر آخـر شـي قّفلـه. بعـد كـذا أنفـتح 

وأنـاظره أنـا  الباب مرة ثانية وبلعت علينـا َمـَره صـراحة شـكلها يخـّوفر
وقلت له أنت مين؟ قالت [آآآآ  قالوا لـير مـدري أحـد تكلـم قـال: هـذي 



 الدخيل اهلل عبد محمد أ / نوره....   راوي الُحلـم: دراسة في منامات المرأة أنموذًجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222                                                         

اللي تحفـر قبـور.  كنـت خايفـه منـهر مرعوبـة منهـا بشـكل كبيـرر كـان 
 «زوجي معير ما أدرير مدري وشلون اختف 

بعدين [آآآ  تحولنـا لصـورة ثانيـة كأنـه معـير صـارت معـي »الخرحم   
ه شــديدة البيــام وأول مــرة أشــوف أمــي وجــدتي.  وجــدتي معهــا وحــد

ــه وبعــدين كأنهــا... وكأنــه قــالوا فيــه وحــدة ثانيــة  ــَره هــذي مــا َعْرَف الَم
متوفيـة وراح تتغسـل وزوجـة ابنــه مـا قـدرت تــروح يـم الريـام عشــان 

ة كانت تقول   ََ أنـا راح  -اللي مـع جـدتي-هذي المتوفيةر وهذي المَر
نــت ميتــهر كانــت أتغســل ويمكــن إنهــا تبــي تحضــر المــوت لكنهــا مــا كا

تتكلم مع جدتير قمت أنا للَمَرة هذي اللي وجهها أبيم سّلمت عليهـا 
 «وحّبيت راسهر كأني أحاول أَوّدعه وبعد كذا قمت وأنا مرعوبة يعني
بعــدين »تالحررُ علررى الحلررم السررحوم يررصي الكّفررة صتعرردد الفررصر الذهستررة يتكررصي  

يررة يررِّ وعررإل ا  ررزاتى ى هررذه الفررصر متداخلررة صالتررر متراو«تحولــت لصــورة ثانيــة
صتحررحصي الراصتررة اسررت مح  ذاكرت ررح حتررى تررتمك  مرر  رررغ الحلررمى صهررذه الررذاكر  ق 
رح يرِّ ريترح  تسعا ح يِّ كحتر م  ا حترح  يُ رصر خمسرة مكرحيع الترر متراويرة تمحم 
صاحد  تدي على يكدا  الرالِّ   زاٍت م  الكفةد    الحلرم يرِّ الةحلر  هرص فرصر  

ى صتُ ررر  41 ّتة صوررذلم تكررص  فررعتاة يتسسررى وسرررعةوفرررّتة لتسررص سررمعّتة أص حسرر
ترررردد الراصترررة يرررِّ الكرررّغ صتوررردص علت رررح ذلرررمد سُرررر ا  س رررح تاّكرررر يتمرررح سرررتكصي صهرررذا 

 مالحُ يِّ المكيع الححلث الذ  تكصي يت   
بعد كذا حلمت كأن بهالمقبرة هذي ثالث بعـارين واحـد صـغير واثنـين »

ــا... [قبعــت الجملــة  حلمــت هالبعــا ــْور كبــار حاولن رين هــذوال كــنهم َج
حاولوا يدخلون علينـا بـداخل هالغرفـة هـذي.  بعـد كـذا حـاولوا األبفـال 
الصغار يوّخرونهم عن عنا. لكن ما قدروا. بعدين قامت حـر.. [آآآ .. 
زوجـــة خـــالي [آآآآ  حاولـــت تبعـــدهم مـــا قـــدرتر جـــاب خـــالي وحـــاول 

ون كــأن يبعــدهم.  بعــد كــذا وّخــروا أبعــدوا عنــا. بعــد كــذا مــا أدري وشــل
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خــذهر خــالتي أصــحيها أقولهــا قــومير يعنــي خــالصر يعزنــي كنــت مــرة 
 «خايفة مرعوبة من البعارين هذولي يهجمون علينا

ودأص الراصتة ال ملة حم ريعت رح حرم أكملرص تاحفرتي السكيرة الترِّ تتحردث و رحى صهرذا 
التررردد الررذ  تيرررأ علت ررح يررِّ أحسررحت الحرردتث صاسررتخدام ح لعوررحراص  مررح أدر ى تعسررِّى 
كرررذا..  ترررردي أ  الفررررصر الوفرررررتة أمررررحم عتست ررررح لكس ررررح ق تسررررتيتع أ  تسكل ررررح كمررررح 
محهدت حد يحلعكي تحتاُ وح مرتحت العحمرة صلكسر  ررد تسسرى التاحفرتي. يرحلراص  للحلرم 
هررص المررحهد الصحتررد لمررح رآهى صذا معريررة كحملررة وحلكّفررةى لكسرر  أحتحسررح تاكررد كحترررا مرر  

 العسحفر يتكّي اححيت  وسّغ الحلم.
 الراوي في ختام قصة الحلم:

يررِّ س حتررة رّفررة الحلررم ت س ررِّ الراصتررة الكفررة وفررصر  يوتعتررةى صيررِّ وعررإل الكفررغ 
فرحية معلصمرحص أخرر  وعرد سرياي  تل م الراصتة وعد اس حت الحلم الى العصد  للكرّغ صا 

 المتلكِّ كمح يِّ ا محلة ا تتة 
حلمت إن أمي جالسة بغرفتها مسندة ظهرهـا عالسـرير ومـاّدة ».1

ولهار وفي جنبهـا أختـير وكـأني داخلـة علـيهم وهـي قاعـدة رج
قماش نفد المنديل مسفوب كـذا  -مب ورقة-تقرا عل  ورقة 

ومكتوب عليه اسمي ومحّوب بدمر ومحوب بدا رة ومكتوب فيه 
ـــه  ـــت ور  -ومخـــّيب علي ـــابيد حق ـــابيد خيابـــة ودب كـــذا دب

والثانيـةر وفـي جنبـه مـن يسـار مكتـوب ارجعـي  -مدّبسة فوقه
اجعـــي أو راجعـــة مـــدري وشـــو بـــد نفـــد كـــذار بعـــد بـــدم أو ر 

ومحّوب عليه بدا رة ومخـّيب بعـد فوقـهر ويـوم إنهـا فتَحتـه فيـه 
زي بالســم كــذا بــاألزر  مكتوبــة بويلــة قلــت لهــا: يمــة وش 

أقــرا علــ  ســحركر وخــرير أقــرا علــ  ســحرك.   تســوين؟  قالــت:
كنها تقول ﴿قل أعوذ برب الفل ﴾ تقـرا ﴿الّنّفاثـات فـي العقـد﴾ 
ــابيد حــ  خيابــةر  ــديل هــذا ثــالث دب وكأنهــا بــارت مــن المن
باحت فو  رجولهـار قلـت: بـد مسـتحيل ينفـك.  يعنـي هـذي 
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بلعـــت مـــن عنـــدها  -وش اســمه -الخيابــة عّيـــت مـــا تنفـــك 
للبــر أنــار والحــين بنــروح للبــّر أنــا وجــّدتك كأنهــا تقــول: بنــروح 

ــا  وأختــك. قلــت: مــن بيــوديكم؟  قالــت: أبــوك. قلــت: ليــه؟   أن
أبــوي تعبــان يعنــير وأنــا شــفته كأنــه مالبســه صــفراب وحــاب 
رترته كذا عل  كتفه ويمشي شـويه شـويهر قلـت: خلّـوا أخـوي 
يوديكم.  قالـت: الال.  لقيـت أبـوي فـي الصـالة قـال لـي: ال أنـا 

هم.  خلصـتوا بـد األرـرام؟ كـأن األرـرام شـوي شـوي بودي
اللي بيبلعون بها للبر وانته  الحلم. ايه وقعدت أبكـي وأبكـي 
وأقــول أنــتم دايًمــا تروحــون وأختــي هــذي تــروح معكــم وأنــا مــا 

 «أروح معكم انتهت
أنــا شــفت واحــد جــاب عنــد جــوزي قــال قــام نــادا عليــه باســمه » .2

 يعني مرتين. نعم!
ال يناديه باسمك؟المفسر: رأيِت وا  حد ينادي زوجك وا 

 الرا ية: ينادي زوجي مرتين
 المفسر: واحد ينادي اسم زوجك؟

 الرا ية: ايه
 المفسر: ايوه.

 الرا ية: وجوزي واقف بآ جنب  مرظ  منظر ببيعي خالص؟
 المفسر: أم أم

الرا ية: واقف جنب منظر ببيعـير قـال آآآ َأريـد أشـوف الرسـم 
 حقك. خالص؟
 ام المفسر: ام 

الرا ية: قال آآآ شوفه بّيب.  شاف الرسم قـال آآآ إنـه يوّصـل 
يعني رسالة عل  واحد ثانير قال آآآر الرجل يقول: يرسـل لـي 
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رسالة بصـورة آآآآآ ديـك رومـي معـه آيـة مـن كتـاب اهلل. واهلل 
 ألشتكيه. خالص وانته  الحلم يعني.
 المفّسر: قال أريد أشوف الرسم حقك.

 الرا ية: ايوه
 ّسر: بعدين قال الرجل يرسل لي رسالة؟المف

ــول عالرجــل يقــول  ــاني يق ــتكلم عــن رجــل ث ــة: ايــوه اي ي الرا ي
يرســل لــي رســالة مــع مــع آيــة مــن كتــاب اهلل آآآ صــورة ديــك 

 رومي
 المفّسر: مع صورة؟

الرا يـــة: واهلل ألشـــتكيهر هـــذي مـــا يســـويها إال الكفـــار وانتهـــ  
 «الحلم

يمينر كـن جـاني المـوتر حلمت كني في الصالةر ووالدتي عال».3
ــدي عنــد  ــه إال اهلل.  َوَل وبعــدين أتشــهد وأقــول: أشــهد أن ال إل
رجولي والوالدة عند.. وتقول سامحيني وتسمي علّي وانتهـت.  

 أنا مت وأنا ما سامحتها.
المفّسر: إن صدقت الرييا فإن الوالدة تغلي إحـدى بناتهـا عليـك 

 هل هذا صحيح؟
جـــاني مـــن تحـــتر وولـــدي  الرا يـــة: نعـــمر شـــوفر ملـــك المـــوت

يمسكنير وأحد براحةر أحد براحة وأنا أقول: أشهد إنـه حـ ر 
ــــول:  ــــدة تق ــــةر والوال ــــ  القبل ــــة إل ــــت مّتجه ــــه إال اهلل. وكن ال إل

 «.سامحيني سامحيني وما سامحتها
حلمت إني دخلت دورة مياه وأنتي بكرامةر وكنت  حسرانة  مرّه ».4

انتبهـت لـه إال  ولقيت بقايـا أكـل فـي البـرضر وضـا  صـدري مـا
يــوم جلســتر عــاد قمــت وأجمــع فيــه وأرفعــه مــا ســويت عليــه 

 شي.
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 المحاور )صاحبة البحث(: ما قضيتي حاجتك؟
 «.الرا ية: يوم شلته سويت بول وما كان كثير

 م  خالي سمحذا ا حالم السحوكة تتفح مح تلِّ 
ر  حررم اس ررحت الررراص  للحلررم حررم الّزتررحد  علترر  امررح    المعلصمررة تكررص  التررر ححفرر .1

تتذكرهحى أص أ  للمتلكِّ دصر ا يِّ ذلرم عر  يرترم يرر  سرياٍي مرح علرى الرراص  الرذ  
تعتررد ورردصره المكيررع ا ختررر وزتررحد  تيرررأ علررى الررسغ لررم تكرر  ححفررر  يترر  كمررح يررِّ 

وانته  الحلم. ايه وقعدت أبكي وأبكي وأقول : »... حتسمح رحلص  2-2-2الحلم  
  «عكم وأنا ما أروح معكم انتهتأنتم دايًما تروحون وأختي هذي تروح م

يوعررردمح أس رررص الحلرررم ترررذكرص أ  هسرررحم  زلترررة لرررم تكتمررري يمكملت رررح دص  سرررياي 
سمح تذكرص وساس ح وكّتة ا حداث.  المتلكِّ صا 

صيِّ الحلم ا تِّ تخور الرالتة ووكتة ا حداث وعرد سرياي المتلكرِّ عر  عسحفرر 
 : تةمحدد  يِّ الحلم كمح يِّ المكيع ا ختر حتث تكصي الراص 

قــال شــوفه بّيــب.  شــاف الرســمر قــال إنــه يوّصــل يعنــي رســالة علــ  »
واحد ثانير قال: الرجل يقول: يرسل لي رسالة بصورة ديك رومي معه 

 آية من كتاب اهلل. واهلل ألشتكيه. خالص وانته  الحلم يعني.
 المفّسر: قال أريد أشوف الرسم حقك؟

 الرا ية: ايوه
 ل لي رسالة؟المفّسر: بعدين قال الرجل يرس

الرا يـة: ايــوه اي يـتكلم عــن رجــل ثـاني يقــول عالرجــل يقـول يرســل لــي 
 رسالة مع مع آية من كتاب اهلل صورة ديك رومي

 المفّسر: مع صورة؟
 «الرا ية: واهلل ألشتكيهر هذي ما يسويها إال الكفار وانته  الحلم
تسرررمي عّمرررح لرررم وعررردمح أس رررص الراصترررة رصاترررة الحلرررم  رررحت دصر المتلكرررِّ صهرررص الماّسرررر ل

تتفررح لرر  يورردأص وحب حوررة صابعررحد  لعسحفررر الحلررمى يمفررحيص زتررحد  لررم تتفررمس ح 
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ذا لررم تتاحعرري الماّسررر مررع الراصتررة صلررم تسررمل ح ي رري سررتدلِّ  الحلررم يررِّ سفرر  ا صي صا 
 الراصتة و ذه المعلصمحص ابفحيتة التِّ تتفم  عسحفر م ّمة يِّ الحلم؟

وعإل عسحفر الحلم لةررإٍل مرح تحرتاُ ور  وعإل السسحت تل م أحتحس ح الى اخاحت 
الرالتة صرومح ق تود  أهمتة ل  مع أّ  هذا الرمز رد تكص  أحد ماحتتح تمصتي السغ 

 الحلمِّ. 
 صيِّ الحلم ا تِّ أس ص الراصتة الحلم صأتص وحلزتحد  وعد سياي المتلكِّ يتكصي  

 حلمت إني دخلت دورة مياه وأنتي بكرامةر وكنت حسـرانة مـّرة ولقيـت»
بقايا أكل في البرضر وضا  صدري ما أنتبهت له إال يـوم جلسـتر عـاد 

 «.قمت وأجمع فيه وأرفعه ما سويت عليه شي
 المحاور )الباحثة(: ما قضيتي حاجتك؟

 « الرا ية: يوم شلته سويت بول وما كان كثير
يِّ سرغ الحلرم السرحوم تالحرُ أ  الراصترة سركتص عر  وكّترة التاحفرتي صلرصق السرياي 

لكرررر  الراصتررررة لررررم تررررذكر وعررررإل  تص اب حوررررة التررررِّ ت عتوررررر مرررر  سررررّغ الحلررررملمررررح  ررررح
العسحفررى صرررد تعرصد السررو  الرى أ  هررذا الحلررم تسرو  الحرررا للروعإل كررص  اليعررحم 

 يِّ مكح  رفحت الحح ة صهذا أمر مستكره.
 ثانًيا: الراوي الناقل لحلم ريره:

وسرحت  علرى مرح سرمع   صتراد و  م  تكّغ الحلرم عر  الرالترةى صالرراص  هسرح تسكري الحلرم
م  الرالتةى صتختلف الراص  السحري للحلم ع  الراصتة الرالتة للحلم يِّ اعتمرحد الرراص  

 السحري على السمح  للريتح يِّ حت  أ  الرالتة تسكي مح محهدت  يِّ أحسحت سصم ح.
  صهِّ سسوة رلتلة %2..1صرد ولةص سسوة ا حالم المسكصلة يِّ هذه الدراسة   

 الم التِّ تكّف ح الراص  الرالِّ للحلم.مكحرسة وح ح
صتختلرف سررص  الررراص  يررِّ رفرغ ا حررالم التررِّ رأت ررح المررأ  يكررد ترررص  الر رري   

أص ترررص  المررررأ ى صتمحّرري سسررروة ا حررالم الترررِّ رصت ررح امررررأ  علررى لسرررح  امرررأ  أخرررر  
% . 6.%  وتسمح  حتص سسوة ا حرالم الترِّ رصاهرح الر ري علرى لسرح  امررأ   06 

رصا  ت مع ررم وحلسسررحت الرالتررحص فررلة رراوررة ي سررحم اقوسررة التررِّ ترررص  عرر  صهرريقت الرر
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أم ح صا م ع  اوست ح صالاتح  ع  عمت ح صيتح  ع  أخت ح صر ي ع  أم  صر ري عر  
زص ت .  صهسحم أحالم رصاهح ماّسر أحرالم عر  سسرحت ق ت مع مرح أّ  عالررة صذلرم 

م ع رررح لةررررإٍل مرررح. يرررِّ ا حرررالم المكتصورررة وعرررد أ  سرررمع ح الماّسرررر مررر  ال مررررأ  حرررم   
 ص حتص السس  كحلتحلِّ 

ت فعف حفصر الراص   الر ي  صكالهمرح صالمالحُ أّ  حفصر الراص   المرأ    ح
تروي مررح عالرررة مررع المرررأ  الرالتررة للحلررمى أص خوررر  سررحوكة عسرر  كمررح هررِّ مررع ماّسررر 

 ا حالمى صتر ع السو   حد ا مصر ا تتة 
خفصفررتة الحلررمى يررحلمرأ  الحلو ررح ق تكررّغ ريتحهررح اق علررى مررخٍغ تحررم  .1

 لم  تستيتع تاستره.يِّ رأت ى أص لدت  الكدر  على سكي الحلم كمح رأت  
ررررد تكرررص  الرررراص  الخرررحر ِّ أحرررد مخفرررتحص الحلرررمى يتترررصم الرررى معريرررة   .2

 رمصزه مح تديع  الى الوحث ع  تاستر الحلم.
رح رأتر   .3 اهتمحم ا خرت  وحلحلم صمعرية تاسترهى يمحال  حتسمح تكّغ ا م حلم 

ررح للحلررم المرلرِّ أكحررر مرر   علرى أوسحل ررح يررإّ  وعرإل ا وسررحت رررد تورد  اهتمحم 
 الرالِّ ساس  لتودأ وحلوحث ع  التاستر صرد تكص  العك .

وعإل السسحت تتحّرا م  رغ ريتحهح وساس ح علرى الماّسررى لرذلم تصكل رح  ..
 لم  تستيتع رّف ح ودق  عس ح.

تسعى وعإل ماّسر  ا حالم الى سكي الحلم لةرإل مح كم  تورّت  معرحسِّ  ..
 رمصز الحلم أص وكفد دراست ح.

ابنـــــــــــــــــة 
تـــــــــــــروي 
 عن أمها

ابــــــــن يــــــــروي 
علــــــ  لســــــان 

 األم

ـــروي  أم ت
عــــــــــــــــن 

 ابنتها

رجـــــــــــــــــل 
يروي عن 

 زوجته

فتـــــــــــــــــاة 
تــــــــــــروي 
عـــــــــــــــــن 

 أختها

فتـــــاة تـــــروي 
 عن عمتها

مفّســــــر األحــــــالم 
 يروي عن امرأة

36% 26% 16% 16% 16% 16% 16% 
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اصت ح خحر ت حى صهذا الرراص  تسرتخدم فرتةة الكرّغ وحسرتخدام هذه ا سوح  تخلم لسح ر 
ل م ص...الخ  صتستخدم فرمتر الةحلر  كمرح يرِّ ا محلرة  ا يعحي المحفتة كر  ر أ صى ح 

 ا تتة 
ن  .1 سيدة تروي حلًما عن أمها: َحَلمت الوالدة إنها في بّر جايـة تمشـي وا 

 أخوها المتوفي في ربعه في البيت
 المفّسر: أعيدي.

دة: كــأن الوالــدة فــي البــّر جاّيــة تمشــير رايحــة علــ  بيــت أهلهــار الســي
وشافت أخوها المتوفي في ربعـه فـي البيـتر قاعـد عليـه ثـوب أبـيمر 

فــي بيــت ثــاني مهــو نفــد -منســدح.  وكــأن والــدتها جــّوا فــي البيــت 
بعــدين جــت وشــافت لهــا ِإبــل  -البيــت اللــي أخوهــا منســدح فــي ربعتــه

اب ر وبعـدين يـوم جــت تبـي تـدخل فــي ملـحر مثـل مــا تقـول:  ناقـة ملحــ
البيتر والناقة... فيها من الجنب األيسرر بعـدين قعـدت تصـيحر كأنهـا 
خنقتهــا بالبرحــةر حقتهــا الوالــدة مــن ورا المْلَفــعر وكأنهــا قاعــدة تجــّر 

 كذار وقامت من الحلم.
سّيدة سعودية تروي حلًما عن أّمها: أمي رأت أنُّ فـي المبـبن خفاشـين  .2

ــع لونهــا بنــي وضــ عيف جســمهار وراحــت تبغــ  تضــربهار بــارتر وبل
 ثعبان أسود كبير منّقب بأبيمر وكانت حركته سريعة جًدا فقب.

امرأة رأت تحّك شعر رأسها وتخـرض قمـاًلر فخـرض قمـل كثيـر ومنـه واحـدة  .3
ــه  ــا وينظــر لزوجت ــي الريي ــدهار وكــان األب موجــوًدا ف قامــت بقتلهــا بي

 والبنه.
مت بنتي كأن ثعبان كبيـر بلـع عليهـا فـي أم تروي حلًما عن ابنتها: حلَ  ..

 البيتر وجاب أبوها وقتله.
امـرأة تــروي حلًمـا عــن والـدتها تقــول: حلمـت أّمــي كـن عبايتهــا ضــاعت  .5

 منها وبعد ثالث أيام توف  أبوي اهلل يرحمه.
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تسررررتخدم الررررراص  يررررِّ رفررررغ ا حررررالم السررررحوكة الرصاتررررة وفررررمتر الةحلرررر   تممررررِّى 
ر ت عي الراص  م ّرد رحّغ تحكِّ أحداث الكفرة تفتحى تفرو ح...  صهذا الفمت

 . 42 كمح سمع ح ي ص صستي وت  الرالِّ صالمتلكِّ
رررصى ر ع ررردصى  رررصى مرررحيصى    لم  صالرررراص  هسرررح تسرررتعمي ا يعرررحي المحفرررتة كمرررح يرررِّ  ح 
رررص...  صيتررر  دقلرررة علرررى أّ  الرررراص  ررررد تلكّرررى هرررذا الحلرررم روررري سكلررر  الرررى ماّسرررر  ر اح 

 حري متكّلم آخر التر المتكلم ا صي.ا حالمى صتعتور الراص  الس
لررذا يررإّ  الحلررم المسكررصي عرر  مررخٍغ مررح تررمتِّ أكحررر تركتررز ا مكحرسررة وكفررغ 
ا حرررالم الترررِّ ترصت رررح الرالترررة وساسررر حد    السحرررري سرررمع الريترررح صصعحهرررح يرررِّ ذهسررر  

 صعري ح صي م حى يِّ حت  أ  الرالِّ تسكي فصر ا وفرتة تستعتدهح أحسحت الكغ. 
ا حالم التِّ تختلي يت ح فصص الراص  السحري ورحلراص  الرالرِّ صهسحم وعإل رفغ 
 كمح يِّ السمحذا ا تتة 

رررح عررر  أمررر  صهرررِّ سرررتد  لررردت ح اوررر  ورررحرّ .1 يقـــول: رأت فـــي  ر ررري تررررص  حلم 
منامهــا أنــه يزورهــا بمنزلهــار يحمــل بيــده كيًســا كبيــرًار وهــو يصــعد الــدرض 

وكنه في هذه المّرة باتجاه الدور األول من المنزل حيث الصالة العا لّية. 
لم يلتفت إليهار أو يتوقف عندها لتقبيـل يـدها! بـل  -وعل  رير عادته –

واصل السير صعوًدا للدور الثاني حيث السـبح.  تقـول الرا يـة: وقـع فـي 
نفسي وأنا في الحلم أنه يمـازحني لينظـر مـاذا أقـول؟ وقـد بـدى لـي علـ  

 وجهه التبّسم أثناب صعوده للدور الثاني.
 : سالم عليكم.ص  حلم ح ع  زص ت  تكصير ي تر .2

 .المفّسر: عليكم السالم
 زوض الرا ية: ممكن أقص الرييا؟

 المفّسر: لمن هي ؟
 زوض الرا ية: لزوجتي.

 المفّسر: هل يمكن أن تخبرني بنفسها ؟
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 ! زوض الرا ية: تخجل
 المفّسر: هل تضببها جيدا ؟

 زوض الرا ية: نعم وهي بجانبي وستنّقلنيها.
 ر: بيب تفضل قلها.المفسّ 

رأيت زوجي رايح يشتري ساعة لي وأنا : زوض الرا ية: شكرا لك وتقول
معهر وشراهار وكان لونها أبيمر ولما علمْت أن قيمتها ستة االف لايرر 

قالت بأنها رخيصةر اشتر لي واحدة ثانيةر فشريت لها بنفد القيمة 
 وكان اللون مختلفا عن األول ر وكان لونها بيج.

 .رأيــُت أحــد أســناني يســقب ي اورر  علررى لسررح  ا مى صكحسررص و حسورر  تكرص .3
فقلـت: ومـاذا  .فقالت: السّن الذي من األمام ومـن األعلـ  فقلت أي سن؟
 قالت: ولما َسَقب انكسر في يدير ورأيته مكسور حصل للسن؟

تالحرررُ علرررى المحرررحلت  ا صي صالحرررحسِّ تعررردد الررررصا ى ي سرررحم راصترررح  ترصترررح  الحلرررمى 
رح مراصتيح الرى سرغ، مكترص ى الراص   ا ّصي هص الكحت  الذ  سكي الحلرم مر  كصسر  سف 

يكررد تمحّرري دصره يررِّ تكرردتم الكفررة صالتعرتررف وررحلمتكّلم صوتررح  سررص  العالرررة وتسرر  صوررت  
رجل : »الرالِّى يحفصره تكحد تكص  محفصر ا يِّ ذلم صالذ  تُ ر م  خالي رصلر 

ــارّ  ــن ب ــديها اب ــا عــن »و « يــروي حلمــا عــن أمــه وهــي ســيدة ل رجــل يــروي حلًم
للرراص  الحرحسِّ صهرص « تكرصي»حرم تختارِّ فرصت  وعردمح تسكري الحردتث وكصلر   ر«زوجته

صتكررص  فررحح  المررخغ السحررري للحلررمى ص هررص يررِّ هررذه الكفررة راٍص ماررحرم لمرصّترر  
 . 43 مخفتة مستكلة عمح ت حكِّ سحرد ا  أحداث مح ترص  وفمتر الةحل 

حر ِّ مرر  خررالي رررّغ حلررم صالدترر    ُ ررر الررراص  الخرر1ياررِّ رفررة الحلررم  
رأت فـي منامهـا أنـه يزورهـا بمنزلهـار يحمـل بيـده كيًسـا كبيـرًار وهـو »يودأ وكصل   

يصعد الدرض باتجاه الدور األول من المنزل حيث الصالة العا لّية. وكنه في هذه 
لـم يلتفـت إليهـار أو يتوقـف عنـدها لتقبيـل يـدها! بـل  -وعل  رير عادتـه-المّرة 

حرررم تترررداخي فرررصص الرررراص  « ير صـــعوًدا للـــدور الثـــاني حيـــث الســـبحواصـــل الســـ
الخحر ِّ وحلراص  الداخلِّى صذلم م  خالي تدّخي الكحتر  لتورّت  ص  رة سُرر الرالترة 
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لتختاررِّ وعرردهح الكحترر   «تقــول الرا يــة»صهرص تكتاررِّ وسكرري الحكررِّ عرر  يرترم  ملررة 
ِّ ا مى لتسكري مرح صتُ ر فصص الراص  الخحر ِّ متحرّدح ح ولسرح  الرراص  الرداخلِّ صهر

وقع في نفسي وأنـا فـي الحلـم أنـه يمـازحني لينظـر »صرع يِّ ساس ح عسدمح تكصي  
صتالحُ « ماذا أقول؟ وقد بدى لي عل  وجهه التبّسم أثناب صعوده للدور الثاني

التررح  فررمتر الةحلرر  لتحرري محلّرر  فررمتر المررتكّلم الررذ  تحترري علررى الررذاص صهررذا 
لتررة وررم  اقورر  تمحزح ررحى ص ررحت اختتررحر الررراص  صافررح يررِّ الكّفررة حتسمررح مررعرص الرا

السرررد وفرررمتر المرررتكلم لمرررح ل ررذا الفرررمتر مررر  خحفرررّتة ي ررص تسرررتيتع التصالررري الرررى 
صررد فرّصر مرعصر ا م الرداخلِّ ورمّ    44 أعمحم السا  الومرتة صتكمف ع  سصاتحهرح

 .اقو  لم تك  تكفد متل ح وت حهل  اتحهح صلك  ترتد أ  تر  رد  يعل ح ت حه 
  تالحررُ ص ررصد راصتررح  خحر ّتررح  همررح الكحترر  صسحررري الحلررمى 1ِّ الحلررم  صيرر

صرد ُ ر الكحت  يِّ هذا الحلم وفصر  أكور ممح سوم م  خالي الحرصار الرذ  دار 
وتس  صوت  زصا المرأ  الرالتةى لتودأ الراص  السحري لكفة الحلم صهص الزصا ورصاتة مسحم 

صص الرررراص  الرررداخلِّ صهرررِّ زص تررر ى صهرررص يرررِّ هرررذا الرررسغ تترررداخي فرررصت  مرررع فررر
الزص ررةى مسررتخدم ح فررمتر المررتكلم صكررم  الزص ررة هررِّ مرر  تحكررِّ الكّفررةى صال رردتر 
وحلذكر أّ  الراص  الخحر ِّ أحد مخفتحص الحلم ي ص م  رحم وحلمرات حتسمرح يلورص 
مس  الزص رة مررات سرحعة ل رح. صررد أحرحر هرذا الحلرم اهتمرحم الرزص ت  صوسرو  الخ ري 

 ة حلم ح وتسمح تكصم الزصا ورصاتة الحلم على ماّسر ا حالم.تمتسع الزص ة م  رصات
  تتخررذ الررراص  الخررحر ِّ مصرعرر  يررِّ الحلررم لتوررت  مرر  تسكلرر  2صيررِّ الحلررم  

التررر ى صالسحرررري هسرررح هرررص اقوررر  علرررى لسرررح  صالدتررر . صالمالحرررُ مررر  خرررالي الرررسغ أ  
تمرحي  لررص الرراص  الرداخلِّ تمتررزا ورحلراص  الخرحر ِّ يتكّصسررح  فرصت ح صاحرد ا تفررع  اك

لررم توررت  ذلررم الكحترر  يررِّ الوداتررة. صتورردص فررمتر الةحلرر  مختات ررح صق ص ررصد لرر  وتسمررح 
تحفر فمتر المتكلم وكرص ى صكرم  رّفرة الحلرم تردصر ورت  مخفرت  يكري يرِّ حرت  

 كح  الحصار يِّ الحكتكة تدصر وت  حالحة أمخحغ. 
اسرة يإس رح هذا وحلسسوة لألحالم المكتصوةى أمح ا حرالم المراصتة يرِّ هرذه الدر 
 تكصم على راصتت  يكيى راٍص خحر ِّ صراٍص داخلِّ كمح يِّ الكفغ ا تتة 
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رأيـــت إن بنـــت أخـــوي تقـــول: كأنهـــا »الرييـــا يـــا شـــين لعمتـــي تقـــول:  .1
متزوجةر جايها واحد يخببها من جماعتنـا اسـمه عبـد اهللر تقـول: ومـا 
 شاب اهلل عليه هالولد هذا شينر تقول وقلت لهر تقـول وأقـول لهـا أنتـي
تراك عصبية ال تعصبين عل  الناد. تقول وهي فرحانة تبا الزوض هذا. 
تقول وأنتـي تـراك عصـبية ال تعّصـبين خليـك كويسـة وأتكلـم معهـا تقـول 
وانتهت الرييا ذي.  تقول تراني اعتبرك زوجته.  زوجته اسـمها حنـانر 

 «.كأن هو عنده زوجه قدامها وانتهت الرييا
 

 السالم عليكم».2
 م السالمالمفسر: وعليك

الراوية: الرييا ألختي يا شـين. تقـول: رأيـت إن أخـوي جـاي وحنـا جالسـين 
مع العايلةر تقول: يوم جاب قالت أمي: تعال أشوف الضـربات اللـي فـي 
راســكر تقــول: قلــت: ال يّمــة أنــا بنّظفهــا لــهر أنــا ببّهرهــا لــه. اتركيهــا. 

: أمـي ال تقول: وأبّهرها لهر ويظهر منهـا دود مـن راسـهر تقـول: وأقـول
 تدري خالص أنا بهرتها ما قعد شي بد أمي ال تدري.

تقول: وبعد ثالث أيام حّلمت إن نفد أخوي جـاني تقـول:  
قال: شوفي الضربات اللـي فـي راسـي بهريهـا. تقـول: يـوم 
شفتها إال هي أخف من األول . تقول: وأقول أمي ال تدري 

الثـاني  أمي ال تعلمها. تقول: خفيفةر األخيرة خفيفةر الحلم
 «.خفيف وانتهت الرييا

تالحُ يِّ المححلت  السحوكت  أ  الرراص  الخرحر ِّ ذا عالررة موحمرر  مرع الرراص  
  هررِّ أخررص الرالتررةى صيررِّ 1الررداخلِّ لفررلة الكراوررة التررِّ ت مررع وتس مررحى ياررِّ الحلررم  

  اوسة أخت ح. صوحلرالم م  ص صد عالررة ورت  الرراص  الخرحر ِّ صالرداخلِّ اق 2الحلم  
اص  الخحر ِّ التر متفّم  لكفة الحلم يلم تكر  أحرد المخفرّتحص المص رصد  أّ  الر 
 يت .
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صتسرتخدم الرراص  الخرحر ِّ صهرِّ المررأ  فرمتر الةحلر  حتسمرح توردأ ررغ المسرحم 
مع كحر  تكرارهح لتختاِّ فصت ح صرات السّغ صتكتاِّ وراصتة ا حداث « تكصي»وعوحر  

لِّ مسرتخدم ح فرمتر المرتكلم صهرذا كمح س ماع ت ح. صتُ ر وعردهح فرصص الرراص  الرداخ
التمحهِّ ورت  الفرمترت  تردي علرى ص رصد مسرحية ورت  الرراص  صمرصّتر ى صكرم  الرراص  
الخررحر ِّ ترتررد أ  ت عرري ا حررداث تسررتر كمررح مررحهدهح الرالررِّ وعتررد ا عسرر  ي ررص سحررري 

 لمح سمع.
أمررح رفررغ ا حررالم المكتصوررة الررصارد  يررِّ كترر  الّسررت ر يررإ  الررراص  متعررددد 

 لسحرد ا صي صالححسِّ صالححلث...الخ.  صتتفح م  خالي السمصذا ا تِّ ي سحم ا
ــاجر  ــن فضــيل الت ــن أحمــد بــن محبــوب ب ــاد محمــد ب ــو العب ــا أب أخبرن
المحبـوبي بمــرور ثنـا أبــو عيسـ  محمــد بـن عيســ  بـن ســورة الحــافظ 
بترمذر ثنا سهل بن إبراهيم الجارودير ثنا مسعدة بن اليسع عن مالك 

سعيد األنصـاري عـن عمـرة عـن عا شـة رضـي  بن أند عن يحي  بن
رأيت في المنام كأن ثالثة أقمار سـقبن فـي حجرتـي » :اهلل عنها قالت

صـل  -فقصصت ريياي عل  أبي بكر رضي اهلل عنه فلما دفن النبـي 
ــو بكــر رضــي اهلل عنــه هــذا أحــد  -اهلل عليــه وســلم  فــي بيتــي قــال أب
  (45)«أقمارك وهو خيرها
ي السحوم على سلسلة م  الررصا  متفرلِّ السرسدى صالرراص  هرص تعتمد الراص  يِّ المحح

"الستسررحوصر " الررذ   مررع محدترر  مرر  خررالي السررمح  أص المكحتوررة عرر  م مصعررة مرر  
رفررِّ ا  -المحررّدحت  حتررى صفرري وحلسررسد الررى الررراص  الرالررِّ للحلررم صهررِّ "عحلمررة" 

ّلم ترتتوِّ تتصز  وت  سحرد م  الد»يحلكّفة صفلص التسح  -عس ح ر رة اقصلرى عور س 
صهررص الكرترر  مرر  المحكررِّ رررصق  صعمررال  صوررت  سررحرد متررمخر الرتوررة وحكررم اوتعررحده عرر  

 . 46 «هذا المحكِّ رصق  صعمال  
صالسررررحرد الكرترررر  ت محّرررري يررررِّ السررررتد  "عحلمررررة" صالسررررحرد المتررررمّخر ت محّرررري يررررِّ 

 "الستسحوصر " صرد س كاي الحدث ع  يرتم تتحوع السسد.
 تتة صتستست  ممح سوم السكحي ا 
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مررّكلص رصاتررة المرررأ   حالم ررح وساسرر ح السسرروة ا علررى مكحرسررة وررح حالم  .1
 المسكصلة عس ح.

ح يررِّ  متررع ا حررالم يررِّ هررذه  .2 مححصلررة اخاررحت المرررأ  ل صتت ررح  ررحت صافررح 
الدراسررة صذلررم وعرردم عرفرر ح قسررم روتلت ررحى صتكتاررِّ وررذكر اقسررم ا صي 

 أص اقستعحفة عس  وحلكستة صهذا ا كحر.
ا است الي الحلم اللةصترة يرِّ حرت  أس رح  رحتص كل رح تعّورر اختالف فت .3

 ع  ريتة الحلم.
تارة السرردتة  .. تاة التعلتكّتة الى  حسر  الُص تل م الراص  الى استخدام الُص

مررررح  اّمرررح لتصفررررتح صارررررع المخفررررتة الحلمتررررة صلوتررررح  وعررررإل الحكررررحلمى صا 
لتورتررر وعررإل التفررّريحص التررِّ تُ ررر يررِّ الحلررم صق تمكرر  تيوتك ررح يررِّ 

 كُة.الت
التاحعي وت  المتلكِّ  سصات أكح  ماسرر ا لألحرالم أص الترره  صراص  الحلرم  ..

ترريّحر علررى رصاترررة الحلررم لتفرروح أكحرررر حتصتررةى يررحلمرأ  ررررد تكرررر الحلرررم 
وفتحالة مختلاة يتفتف أ زات  أسكيت ح اّمرح وفرصر  مكفرصد  أص الترر 

 مكفصد .
حرررت  أ  ررررد ت تمرررع يرررِّ ا حرررالم المكتصورررة المسكصلرررة أكحرررر مررر  راٍص يرررِّ  .0

 ا حالم الماصتة يِّ هذه الدراسة تُ ر و ح راصتح  يكي كحد أرفى.
 



 الدخيل اهلل عبد محمد أ / نوره....   راوي الُحلـم: دراسة في منامات المرأة أنموذًجا
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 .61(، ص6991انظر: عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، )القاهرة: دار النشر للجامعات،  (1)
 .342(، ص3112انظر: حممد اخلبو، اخلطاب القصصي يف الرواية املعاصرة، )صفاقس: دار صامد،  (2)
أثينووا ويفووويف فييووا. ين مووي أر أقوورة أرقوو قراطية، وي عوود   ق.م(: فيلسوووي يونووال، ولوود يف 434-242أفالطووو) ) (3)

أفالطو) من أشير فالقفة اليونا) القدمية، وممن يفركوا أثرًا عميًقوا يف يفواريا الفلسوفة ويف يفواريا الفكور السياقوي،  لو  
ميورية(، وحماورة على مؤلفايفه طابع احملاورة الذي ورثه من أق اذه ققراط، وأشير يفلك املؤلفات ك ابه يف السياقة )اجل

"بارمنيوود " الووذي يعوور  فييووا نظريووة املاووت، وفالوور مووا ك وو  أفالطووو) هووو "النووواميس" أو "القوووان " وي وو ل  موون اثنوو  
 عشرة مقالة يشر ع فييا للمج مع. 

الفلسفة  مؤقسي يع رب أحد.يونال كالقيكي فيلسوي ق.م(963-933) يلسوي وحكيم يونالفققراط: ( 4)
قام ه ب نوصفه أفالطو) ، ، مل يرتك ققراط ك ابات وجت ما نعرفه عنه مس قى من الالل روايات يفالمذيفه عنهالغربية

وقد ظت يف ثري أفكاره وأقلوبه قويًا حيث صارت أقاًقا للكاري من  واملنطق جملاالت املعرفة بإقيامات ميمة والالدة
 .أعمال الفلسفة الغربية ال  جاءت بعد ذلك

الفسوولفة والوودين، ) حمواروات حووول ق.م( أحوود يفالميووذ قووقراط جورت بينووه وبوو  أفالطووو 423-243أدميوان و : )(5)
رؤي وه الشواملة لسنسوا) العوادل واملدينوة العادلوة، واانوواع ااقاقوية  طور  من الالل أجابات وردود قوقراط االفرتايويةو 

 .للنفو  واانظمة
 311(، ص6941أفالطو)، اجلميورية، يفرمجة: فؤاد زكري ا، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للك اب،  (6)
 .311فالطو)، اجلميورية، صأ (7)
 .34انظر: الكردي، الراوي والنص القصصي، ص (8)

ق.م(: فيلسوووي يونووال كووا) أحووود يفالميووذ أفالطووو) ومعل ووم ا قووكندر ااكووورب،  244-233أرقووطو طوواليس ) (9)
 وهو من أعظم الفالقفة. أل   يف مويوعات م عددة كالفيزياء واملنطق وأشكال احلكم، وااحياء و ريها. 

. وانظووور أيً:وووا: جوووريار جينيوووا، مووودالت أر جوووامع 39انظووور كوووال مووون: الكوووردي، الوووراوي والووونص القصصوووي، ص (10)
 .62(، ص6941النص، يفرمجة: عبد الرمحن أيوب، )بغداد: دار الشؤو) الاقافية العامة، 

م(، مؤلووو  بريطوووال مووون أصوووت أمريكوووي، مؤقوووس وقايفووود مدرقوووة الواقعيوووة يف 6961-6442هنوووري جووويمس )( 11)
دب اخليا،ي، قادت أعماله البديعة العديد من ااكادميي  أر اع باره أعظم أقايفذة الونما القصصوي، مون مؤلفايفوه: اا

 بوريفريه قيدة. أجنحة احلمامة.

الشخصوية  ،ناصور احلجويال) انظور أيً:وا:. و 23-23صص الوراوي والفون القصصوي،  ،( انظر كوال مون: الكوردي12) 
 .68(، ص3002،املركز الاقايف العريب: تبريو يف قصص ااماال العربية، )

م(: ناقد أجنليزي، اش ير بك ابة املقاالت النقدية. مون أبورز مؤلفايفوه: قصوص 6911 -6429بريقي لوبوك )( 13)
 ، و ريها.6936؛ صنعة الرواية، 6962؛ ك اب النار ا جنليزي، 6912وحكايات هنري جيمس، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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   صنعة الرواية، يفرمجة: عبد الس ار جواد، )بغداد: دار الرشويد للنشور، ، كاملصطلح لبريقي لوبوك، انظر: بريقي لوبو
، 3(، ط3012بنيوووة الووونص السوووردي، )الووودار البي:ووواء: املركوووز الاقوووايف العوووريب،  ،محيووود حلمووودال.  338(، ص1261

 .13ص

 .13بنية النص السردي، ص ،حلمدال (14)
ليووووزي، أجنوووز اووووس روايووووات، ااور كانووووا قبووووت م(: قوووواص وروايفووووي أجن6921-6429أدوارد موووورقن فورقوووورت )( 15)

؛ مث  روايوة: 6912؛ مث  روايوة: أطوول رحلوة، 6911احلرب العاملية ااور وهي: أر حيث ختشى املاليفكوة أ) يف نوز ل، 
 .6914 رفة ذات منظر، 

، )دمشوق: يمن ك اب: النقد: أقس النقد ااديب احلديث، يفرمجوة: هيفواء هاشوم «حبكة الرواية»ا.م. فورقرت، ( 16)
 .136(، ص1288وزارة الاقافة، 

 .614(، ص6911ا.م. فورقرت، أركا) القص ة، يفرمجة: كمال عي اد جاد، )القاهرة: دار الكرنك، ( 17)
م(: باحووث بلغوواري يقوويم يف فرنسووا ويك وو  بالفرنسووية، يفوورجم نصوووص الشووكالني  6929يفزيف ووا) يفووودوروي )( 18)

؛ نظريوة 6912ظرة اادب؛ له عدد من املؤلفات منيا: اادب والداللوة، ، بعنوا) ن6911الرو  أر الفرنسية عام 
، أالالقيووات 6946، ميخايفيووت بوواال   واملبوودأ احلووواري، 6946؛ نقوود النقوود، 6924، الشووعرية، 6922الرمووز، 
 .6996احلوار، 

ب ااديب، )بريوت: ، يفرمجة: قعيد الغامني، يمن ك اب: اللغة واخلطا«اللغة واادب» ،( انظر: يفزيف ا) يفودوروي19)
 .20(، ص1220املركز الاقايف العريب، 

م(: باحث روقوي معوب بدراقوة الفولكلوور الروقوي، وهوو مون أع:واء مجاعوة 6921-6491فالدميري بروب )( 20)
؛ اجلوووووذور ال ارلي وووووة للحكايوووووة العجيبوووووة، 6934الشوووووكالني  الووووورو . مووووون مؤلفايفوووووه: مورفولوجيوووووا احلكايوووووة الشوووووعبية، 

 ؛ وأعياد الفالح  الرو  و ريها.6911مللحمي الروقي، ؛ الشعر ا6941

وختوورع عووام  فقووه اللغووة در  .روقووي ومنظوور أديب ولغوووي فيلسوووي م(: 5391ووو  5931) ميخايفيووت بوواال   (21)
موون مؤلفايفووه: مشووكالت يف شووعرية  .5395عووام النقديووة« حلقووة بوواال  »عمووت يف قوولك ال علوويم وأقووس . و 5359

 .5393ديس ويفسكي، 
 .32 -33الراوي والفن القصصي، ص ص ،( انظر: الكردي22)

؛ 6929ن املؤلفوووات منيوووا: مووودالت أر جوووامع الووون ص،م(: ناقووود فرنسوووي، لوووه عووودد مووو6921جوووريار جينيوووا )( 23)
 ، و ريها.6943أطرا ، 

. واحلجوويال)، الشخصوية يف قصوص ااماووال 36-34انظور كوالً مون: الكووردي، الوراوي والفون القصصوي، ص ص( 24)
 .49العربية، ص

، بنيوة الونص السووردي: يف علوق زاويوة الرؤيووة عنود الوراوي بال قنيووة املسو خدمة حلكوي القصووة امل خيلوة: انظور: حلموودال( 25)
 .41ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1921
http://ar.wikipedia.org/wiki/1921


 الدخيل اهلل عبد محمد أ / نوره....   راوي الُحلـم: دراسة في منامات المرأة أنموذًجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222                                                         

                                                                                                                 

املسوووافة: ف:ووواء احلكوووي يف القص وووة. انظووور: قوووعيد علووووي، معجوووم املصوووطلحات اادبيوووة املعاصووورة، )بوووريوت: دار ( 26)
 .663(، ص6941الك اب اللبنال، الدار البي:اء: قوشرب ، 

 .20-32( انظر: الراوي والنص القصصي، ص ص27)
 .12انظر: الكردي، الراوي والفن القصصي، ص (28)

الرؤيووة: هووي وجيووة نظوور، يوو م  سووبيا حملديوود القصووة احملكي ووة. انظوور: قووعيد علوووي، معجووم املصووطلحات اادبيووة ( 29)
 .611املعاصرة، ص

 .331املنظور: اال الي وجيات النظر. انظر: عل وي، معجم املصطلحات اادبية املعاصرة، ص( 30)

، جملوووة جيوووت الدراقوووات اادبيوووة «روايوووات عوووادل كاموووت الوووراوي واملوووروي لوووه يف» ،( انظووور: أميوووا) صوووابر قوووي د صوووديق31)
وردت املصوووطلحات اخلاصوووة بوووالراوي يف  .22(، ص 3012، )ديسووومرب 1عابداب،  كليوووة ابداب ببنيوووا،والفكريوووة،  

. والسوووويد أبووووراهيم، نظريووووة الروايووووة، )القوووواهرة: دار 644مراجووووع عديوووودة انظوووور: يقطوووو ، حملليووووت اخلطوووواب الروايفووووي، ص 
: )القووواهرة: اهليئوووة العاموووة لقصوووور الاقافوووة، «بال وووة الووورواي». وشوووحات حممووود عبووود اجمليووود، 644(، ص6994قبووواه،

 (، قلسلة ك ابات نقدية. 3111أك وبر 

 .8-2ورد ذلك يف ال مييد، ص ص (32)

  .32ابن قريين والنابلسي، يففسري ااحالم ويفعطريه قدميه وحدياه، ص (33)

زبيوودي، ص صوور صوووحيح البخوواري، مجوووع ويفريفيوو : عمووور يووياء الووودين زيوون الوودين أمحووود بوون أمحووود عبوود اللطيووو  ال( 34)
، بووواب ال عبوووري، ص 4(، ط6424الدا سووو ال، )الريوووا : دار ابووون القوووي م للنشووور، القووواهرة: دار ابووون عفوووا) للنشووور، 

216. 

انظوووور: قووووعيد يقطوووو ، السوووورد العووووريب مفوووواهيم ونليووووات، )الربوووواط: دار اامووووا)، اجلزايفوووور: منشووووورات االالوووو الي، ( 35)
 .361(، ص3163بريوت: الدار العربية للعلوم ناشرو)، 

 92العصيمي، علم يفعبري الرؤيا، ص (36)

: شوووعي  اارنوووؤوط، بلبوووا)، حملقيوووقصوووحيح ابووون حبوووا) برتيفيووو  ابووون  ( عوووالء الووودين بووون علوووي بووون بلبوووا) الفارقوووي،37)
 .312-316ص ، ص12، ع3(، ط1222)بريوت: مؤقسة الرقالة،

 .214، مادة )حلم(، ص2ع ابن منظور، لسا) العرب، ( 38) 

 .329، مادة )شوي(، ص 2، علسا) العربابن منظور، (  39) 

انظر: مسري املرزوقي ومجيت شاكر، مدالت ار نظرية القصة حملليالً ويفطبيًقوا، )بغوداد: دار الشوؤو) الاقافيوة العاموة،  (40)
 .611(، ص5396

علوم االنسانية مبراكش، جامعة القايي عي وا ، املغورب، ، جملة كلية ابداب وال«النوم وااحالم»حممد اامرال، ( 41)
 .22-23، ص ص 6941، 6ع

 .614(، ص6994عبد امللك مريفا ، يف نظرية الرواية، )الكويا: عامل املعرفة، ( 42)

 509انظر: املرزوقي وشاكر، مدالت أر نظرية القصة حملليالً ويفطبيًقا، ص (43)
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 .619واية، صانظر: عبد امللك مريفا ، يف نظرية الر ( 44)

 .12، ص2املس درك على الصحيح ، ع ،احلاكم النيسابوري (45)
، جملوة «بعض مظاهر السرد يف ك اب اال ال اليب الفرع االصوبيال مون الوالل اجلوزء االول»عبد الرحيم مود)،  (46)

 . 2(، ص 86فكر ونقد، العدد )
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