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 الفصل الرابع

 لب البحث

 معرفة رواية الفراشة الزرقاء .أ 

 سرية ربيع جابر .1

ميالداي. حصل على درجة البكالوريوس  2791ولد ربيع جابر يف بَتوت يف عاـ 

يف الفيزايء من اجلامعة األمريكية يف بَتوت. نشر روايتو األوىل )سيد العتمة( يف عاـ 

جبائزة الناقد للرواية ذلك العاـ. يُعرؼ عنو وىو يف العشرين من العمرة، وفازت  2771

الغزارة يف اإلنتاج الروائي، والتنوع يف ادلواضيع واألساليب. يعمل زلررا يف ادللحق الفكري 

" 97واألديب األسبوعي "آفاؽ" يف جريدة )احلياة( الصادرة يف لندف. تضمن كتاب "بَتوت 

، 1007العاصمة العادلية للكتاب عاـ إحدى كتاابتو، صدر الكتاب دبناسبة اختيار بَتوت 

ويتضمن الكتاب إبداعات ألدابء وشعراء ربت سن التاسعة والثالثُت يف العامل العريب. 

ُرشح لنيل اجلائزة العادلية للرواية العربية عن كتابو "أمريكا" الذي اقتبس منو فيلم بذات 

 2لفرنسية واألدلانية.. تُرمجت رواايتو اىل عدة لغات من بينها ا1020اإلسم يف عاـ 

(، "البيت 2771(، "شاي أسود" )2771ونتائجو الروائي يعٍت "سيد العتمة" )

(، 2779(، "رالف رزؽ هللا يف ادلرآة"، )2771(، "الفراشة الزرقاء" )2771األخَت" )

(، "يوسف اإلصلليزي" 2771(، "نظرة أخَتة على كُت ساي" )2779"كنت أمَتا" )
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اجلزء  –(، "بَتوت مدينة العامل 1009ؿ" )اجلزء األو  –(، "بَتوت مدينة العامل 1000)

(، "بَتيتوس: 1001(، "تقرير ميليس" )1001(، "رحلة الغرانطي" )1001الثاين" )

(، 1009اجلزء الثالث" ) –(، "بَتوت مدينة العامل 1001مدينة ربت األرض" )

حكاية حنا يعقوب"  –(، "دروز بلغرار 1007(، "أمريكا" )1001"االعًتافات" )

 1(.1022، طيور اذلوليداي إف )(1022)

 1021وادلعلومات األخرى يعٍت اجلائزة العادلية للرواية العربية )البوكر( لدورة عاـ 

 حكاية حنا يعقوب" . –عن رواية "دروز بلغراد 

 خالصة رواية الفراشة الزرقاء .2

 ذىاب، و اووفاة شقيقه بشر عن جدتوال ربكي ىذه الرواية قصة رحلة حياة

، دائما كوف ذلا قصة ترويهات حياة دودة القز. مراحل احلياة اليتمن عن فضولو و حبيبتو، 

 إىل فراشة. دودةوكذلك مرحلة ربوؿ ال

وربكي ىذه الرواية قصة يف زماف ادلاضي واحلاضر ابستخداـ منظور الشخش 

األوؿ "أان" الذي يقاؿ يف جزء الرواية يسمى "نور". وتبدأ القصة بوفاة جدة زىية اليت 

دت إىل حزف عميق لػ"أان". ومع مرور األايـ طلب والدي "مٍت" لبيع النزؿ تركتو جديت. أ

 فلذلك يغضب "أان" ألف ترؾ النزؿ قصصا متعددة والذكرايت عن جدة زىية.

ومن ىناؾ تذكر"ُت" قصة اجلدة عن أخيها الصغَت، وعن جوزؼ وجورجي 

 رب بوراتليس.ابابزواغلي، وعن معمل احلرير وصاحبو الفرنساوي بروس
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** 

بعد وفاة والد زىية، عملت يف معمل احلرير لربوسرب بوراتليس. وىناؾ التقت 

 بشخص يشبو أخيو الصغَت أنطوف. إنو جوزؼ ابابزواغلي.

إف جوزؼ و جورجي ابابزواغلي شقيقاف. ولديهما صديق طفل من اسكاؼ 

احلرير لربوسرب  وىو سليم حداد. وقرر جوزؼ الزواج من زىية اليت قابلها يف معمل

بوراتليس. مع األسف، مات جدىم وىو سهيل ابابزواغلي وطلب منو ادلغادرة. قرر 

جوزؼ الذىاب مع جورجي أيضا ابلزورؽ، تركا زىية. ومل يعودوا. وطلب سليم زىية الزواج 

 منو، ألنو ػلب زىية أيضا.

بٌت عاد جورجي بعد ثالثة وثالثُت عاما وأخربىم عن وفاة جوزؼ يف مصر. و 

النزؿ يشبو سرااي الربج قريب من بيت سليم وزىية. إف  يشك سليم بقصة جورجي عن 

وفاة جوزؼ. مث غادر لتقدـ إىل مكتب تصفيو تعويضات العماؿ ادلسرحُت من اجليش 

الفرنسي يف وزارة الدفاع، ومات بسبب جنحت الباحرة الفرنسية "شامبلويوف" أماـ شاطئ 

 األوزاعي وىو منها.

رجي ابابزواغلي دبفرده دائما يف نزلو، وتذكر ماضيو مع جوزؼ وسليم. أتمل جو 

 ومات وحده.

** 

قابلػ"ُت" "س" وقضيُت أايما مليئة ابحلب معو. أحكي كل القصص، وعن النزؿ، 

 وعن جوزؼ وجورجي ابابزواغلي، وعن بروسرب بوراتليس.
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وجها. ذلك ومع مرور الزمن، تًتكو "س" وستسافر مع الرجل الذي يريد أف يتز 

 الرجل الذي يقطن يف لندف.

بعد تًتكو، وبعد اإلنتهاء من كتابة ىذه الرواية، قررُت لبيع النزؿ ألف مجيع 

. حىت ال سبوت  القصص اليزاؿ ذاكرة من خالؿ ىذه الكتابة. فالكتاب ينوب عن ىـر

وقرر لذىاب إىل أدلانيا. سيتأكد من حكاية جوزؼ، من حكاية جورجي عن   القصة.

 ؼ. سيطلب احلقيقة فيها.جوز 

 احلبكة يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر .ب 

ادلاضي  يف زماف ربكي قصة حبكة سلتلطةعنواف "الفراشة الزرقاء" ذلا ب الرواية كاف

مجيع األحداث يف ادلاضي من خالؿ القصة  ذكرواحلاضر من منظور الشخص األوؿ "أان". 

ربتوي ىذه الرواية على حبكة فرعية يعٍت حبكة فرعية زىية. ذلذا السبب  اليت نقلتها جدتو،

 سردية، ىذه احلبكة الفرعية تؤطر السرد الرئيسي وتلفو حبيث ينتج قصة يف القصة.

ما يعنيو ستانتوف ال يعٍت  9.وقاؿ ستانتوف أف احلبكة ستكوف منطقية دائما

 "واقعية" ولكن ؽلكن قبوؿ احلبكة من قبل القارئ على الرغم من حقيقة أف ىذا غَت شلكن.

ألف القصة يف ىذه الرواية ربكي  حبكة معقولةاحلبكة يف رواية الفراشة الزرقاء ىي 

 ، وؽلكن زبيل شخصيات وكوف القصة، ومجيع الشخصيات واخلصائصكاف  عن احلياة كما

احلبكة يف و  .دوافعوبعض ىذه األسباب ابستمرار وفقا لشخصيتو و  تادلختلفة شلكنة. حدث

 ة الزرقاء ليست ضيقة ومكثفة لوجود العديد من الشخصيات فيها.شرواية الفرا
                                                           

3
 Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton diterjemahkan oleh Sugihastuti dan Rossi 

Abi Al Irsyad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 23. 
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 األعماؿ األدبيةابستخداـ نظرية التحليل  روايةستشرح الباحثة مراحل احلبكة يف ال

 والنهاية مع االىتماـ ابلعنصرين األساسيُت. وسطىوال األوىل دلرحلةوىي: ا روبرت ستانتوفل

 مرحلة األوىل .1

يستطيع القارئ فهم احلبكة جيدا بعد فهم العنصرين األساسيُت اللذين 

يقوماف ببناء احلبكة، وعلا الصراع والذروة. تقًتح الصراعات شيئا مزعجا ذبربتو من قبل 

اختيار احلدث الذي حدث لو. وأف الذروة شخصيات القصة. إذا كاف للشخصية حرية 

 4وفقا لستانتوف ىي عندما يصل الصراع إىل أعلى مستوى من الشدة ال مفر منو.

. يتماشى غالبا على أكثر من صراع وذروة ةربتوي الرواية قصة طويلة نسبي

ىذا حبقيقة أف يف الرواية يكوف أكثر من صراع واحد، كل من الشخصية الرئيسية 

ذلا صراعاهتا اخلاصة حبيث تبٍت احلبكة خاصة هبا، ولو بقدر الفضيلة  ثانويةالوالشخصية 

ادلختلفة. يكوف الصراع الرئيسي أحداث أساسية عادة، تتعارض مع مسات معينة، مثل 

الصدؽ والنفاؽ، وسذاجة ابخلربة، أو الفردية مع القدرة على التكيف. ىذا الصراع ىو 

 ركزه بدوره ويتطور مع احلبكة الذي يستمر يف القصة.جوىر ىيكل القصة، والذي سينمو م

ارتباطا وثيقا ابلصراع، وؽلكن أف يكوف لديها أكثر من  الذروة ترتبط وكذلك

واحد بدرجات فضيلة سلتلفة اعتمادا على عدد الصراعات. أتخذ الذروة الرئيسية حدث 

                                                           
4
 Burhan  Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), hlm. 122&127. 
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عنصرين أساسيُت لبناء غَت مذىل احياان. بناء على البياف السابق، يؤكد ىذا البحث على 

 احلبكة، وعلا الصراع والذروة.

 األساسي الصراع .أ 

تتأثر تطور احلبكة يف عمل أديب ابلصراعات اليت بناىا ادلؤلف. ستحدد قدرة 

ادلؤلف على اختيار وبناء الصراع من خالؿ أحداث سلتلفة مستوى االىتماـ ومستوى 

 التشويق واىتماـ القارئ.

 احلادثة (2

، كشف "أان" أنو ال ينوي صنع رواية. لكنو كاف مصمما منذ بداية القصة

 قتباس التايل:على كتابتها بعد وقوع األحداث ادلؤدلة. كما يف اإل

ىناؾ يف البداية حكاايت جديت عن أخيها الصغَت، وعن جوزؼ و "
جورجي ابابزواغلي، وعن معمل احلرير وصاحبو الفرنساوي بروسرب بوراتليس. 

ايـ الطفولة لكنها مل تكن كافية كي تصنع رواية. حكاايت سكنتٍت منذ أ
فكاف علي أف أنتظر. وبعد أف كتبت تسع رواايت ونشرت ثالاث منها، وبعد 
أف تركتٍت ))س.(( ومضت بعيدا، إكتشفت فجأة أنٍت قد وصلت إىل البداية 

 لتوي.
 سأكتب رواية، قلت.

 1".يتوقلت إنٍت سأبدأىا جبنازة جد
 .أف ماتت جدتو احملبة زىية "أان" يف بداية القصة ، أخرب
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كاف الثلج يغطي البلدة. مشينا ربت مساء زرقاء صافية. بعد ادلنعطف 
ظهرت غابة السرو. وكلما تقدمنا ابنت الطريق ادلتعرجة اليت زبًتؽ الغابة 

حيث ادلقربة. كتفي اليمٌت كانت توجعٍت. رفعت يدي  حىت اجلانب اآلخر
. الرجل عن ؽليٍت كاف ؽلشي منتصب األخرى ومسحت العرؽ عن جبيٍت

 1"القامة كأنو الػلمل شيئا.
 ظهور الصراع (1

الصراع ىو شيء دراماتيكي،  أف (Wellek & Warren)قاؿ فيلك ووارف  

إف قدرة ربيع اجلابر  9.يشَت إىل الصراع بُت قوتُت متوازنتُت وضمن العمل واالنتقاـ

الزرقاء ظهر يف أحداث الصراع اليت على عرض تعقيد الصراع يف رواية الفراشة 

. بدأ الصراع بعد وفاة جدة زىية. طلب والد ثانويةواجهتها الشخصيات الرئيسية وال

لبيع النزؿ. وابلطبع نور غاضب ألف ترؾ النزؿ  "نور"اىل "أان" أو  خيو الكبَتوأ

. البياف وفقا ، وكذلك ذكرايتو مع "س"قصصا عزيزا عن اجلدة زىية وماضيها

 التايل: لإلقتباس

"خالؿ الدقائق التالية أخذ يسألٍت عن اجلامعة، وعن أحويل، وعن 
 الكتابة.

... 
 وبعد ذلك وصل إىل ادلوضوع األساسي.

 ماذا ستفعل ابلنزؿ؟ -
                                                           

    .1-9، ص. نفس ادلرجع 1
7
 Burhan  Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), hlm. 122. 
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 لن أفعل بو شيئا -
 ىل تقصد أنك لن تقـو ببيعو؟ -
 ودلاذا أبيعو؟ -
 ىل تعرؼ كم يساوي ذلك النزؿ؟ -

احلفرة، جديت. وكل ىذه ادلسرحية ىي إلرضائي؟ ))لقد رمت هبم مجيعا يف 
"أان"  – 1ىل ػلسبوف أنٍت استمتعت جبناز ىذا الصباح مثال، أـ ماذا؟((."

 مع األب
"كما والده من قبلو، أخذ أخي يسألٍت عن أحوايل، وعن الكتابة، 
وعن اجلامعة. إستخدمت ذاكريت، أعدت اإلجاابت ذاهتا. لكنو أتخر كي 

. أشعلت سيجارة مث أطفأهتا فورا كي ال يسمح لنفسو يصل إىل ادلوضوع
 ابلبقاء مدة أطوؿ، واتبعت اإلنتظار لثواف قليلة أخرى.

 إف أمك تسأؿ عنك دائما؟ -
 ))أمك؟((

 والوالد أيضا. -
 ))حسنا، ىذا أفضل((.

 دلاذا تفعل ىذا؟ -
 أان؟ -
 نعم، أنت. دلاذا التبيع النزؿ؟ -

 السؤاؿ؟((.))إنو يعرؼ. كلهم يعرفوف. فلماذا 
 أال تفكر أبمنا؟ أال تفكر أببينا؟ -

 ))ودلاذا قرروا ىم أف ينسوىا، أف ػلولوىا إىل نفاية؟((.

                                                           
  .22. (، ص1029مجيع احلقوؽ زلفوظة، ، )لبناف: الفراشة الزرقاء / رواية ربيع جابر، 1
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"أان" مع  - 7ىل تعرؼ كم يساوي ذلك النزؿ، حىت وىو مهجور؟" -
 أخيو.

 زبفيض الصراع .ب 
حكت يف ىذه الرواية أف قابل "أان" "س" مرة. ومع مرور األايـ تعارفا. أاّيمو  

 بل. نسي عن أمور بيع النزؿ قليال. وىو يف اإلقتباس التايل:أسعد من ق
"مضت سنة على وفاة جديت. تساقطت الثلوج مرة أخرى. نشرت رواية 
فنلت عنها جائزة. كانت اثين رواية أنشرىا، وإبتعت ابدلبلغ الذي موسوعة 
))بريتانيكا((. قررت أف أؤجل ))رسالة ادلاجستَت(( لبعض الوقت. إزداد 

كي للدخاف والنبيذ. ذات ليلة فيما أخرج من بوابة اجلامعة الرئيسية إستهال 
رأيتها سبشي على الرصيف ادلقابل. وعرفت فورا أنٍت سأفعل ادلستحيل كي 

"....20  
األحداث ببطء  ةسلسل تحدث". ةالفرعي حلبكة"ا ويف ىذه ادلرحلة تظهر 

 ابلتفصيل على النحو التايل: ستصفو الباحثة، لذلك ةومرتبط سببي

 مرحلة األوىل (1

 احلادثة ( أ

بدأت القصة يف ادلاضي حُت التقت اجلدة )زىية( الثالثة  

)جوزؼ ابابزواغلي وجورجي ابابزواغلي، وسليم حداد(. وسرد ىذه القصة 

ابستخداـ وجهيت نظر، وعلا وجهة نظر الثالثة ومنظور زىية. لكن ىذه 

                                                           
  .29، ص. نفس ادلرجع 7

  .24، ص. نفس ادلرجع 20
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لزواج من زىية، ادلرأة اليت قابلها يف معمل القصة بدأت عندما قرر جوزؼ ا

 :التايل قتباسإلاحلرير الذي ؽللكو بروسرب بوراتليس. ؽلكن مالحظة ذلك يف ا

 قاؿ جوزؼ: كي تكوف يل، كي تكوف إمرأيت، كي أتزوجها."

آنذاؾ كاف جوزؼ ابابزواغلي يف اخلامسة عشرة من عمره. وكاف يقطن 

 مع أمو

الصغَت جورجي يف كوخ طيٍتّ يقع عند ومع جده العجوز ومع أخيو 

 22"طرؼ البلدة.

وقد أصبح ىذا وضوحا عندما شرح جوزؼ ادلرأة اليت سيتزوجها  

 ولو كاف علم أف شخصا ما كاف يتوقع وىو سليم.

 نظر جورجي إىل عيٍت أخيو: دلاذا اي جوز؟"
قاؿ جوزؼ: كي... إمسعا: ذلك النهار، يف طريق عودتنا من بتاتر، حُت 

 ر أماـ معامل بوراتليس، ىل تتذكراف؟كنا ظل
 ماذا؟ سأؿ جورجي. -
 كانت ىناؾ فتيات خارجات من ادلعمل، قاؿ سليم. -
 صحيح، قاؿ جوزؼ، وبينهن رأيت اليت سأتزوجها. أنت اي جورجي -

 كنت مشغوال ابلنظر إىل السماء يف تلك اللحظة.
 قاؿ سليم: صحيح. كاف براقب السنونو.

 رأيتها؟ فتايت؟إلتقت جوزؼ: وأنت؟ ىل 
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نظر سليم بعيدا. كاف يهز رأسو. وجورجي رأى عيٍتّ صديقو  
سليم وقاؿ لنفسو إف النظرة فيهما كلها مرارة والتشبو إال نظرات جده 

 21"العجوز حُت أيخذه الشرود.
 مرحلة الوسطى (2

عندما تويف اجلد سهيل، وىذا  يظهر الصراع يف ىذا ادلرحلة وىو  

احلادث جعل جوزؼ وشقيقو حزينُت. كانت األـ حزينة أيضا. أايمو مليئة 

 ابحلزف.

وكاف مطر غزير يشبو الوحوؿ. وتراب أمحر يغطي أقدامنا الصغَتة "
البيضاء. أحراج ملتفة تعانقنا، وضباب يدنو من بعيد، وعشب أخضر 

ؼلرج من داخلنا. ولونو كاف يشبو ابرد ربت أذاننا وعيوننا. والدـ كاف 
 السماء.

ابت احلقل األصفر رماداي. والسماء ادلليئة ابلبقع الزرقاء الداكنة 
أخذت تتالشى وزبتفي، ورأيت يف مطرحها ماء يشبو موج البحر، ولونو  

 كاف أسود، والًتاب يتدفق منو.
وكاف العجوز يهوي مرة أخرى عند حافة احلقل األصفر، والقصبة 

معلقة يف الفضاء حلظة، وحُت يرتطم جسد العجوز ابألرض سبيل تبقى 
 29"القصبة أيضا وتلحق بو.

 حزف األـ )أـ جوزؼ وجورجي(

منذ أايـ التناـ إال وربلم أف العجوز يناديها. كأهنا ابتت مسكونة "
بصوتو، ينادي عليها بصوتو الرقيق واحلزين وؼلربىا أنو خبَت ىناؾ وأف 
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تكن تعرؼ عنو الكثَت. والقصص اليت كاف زوجها أيضا خبَت. لك 
ػلكيها كانت تتبدؿ من ليلة إىل أخرى. ىي ربسب أنو ؼلًتعها، 

 24"واألوالد يتسلوف، وىي اليهتم.
 وأخَتا قرر جوزؼ وجورجي ادلرور عرب البحر ابلباخرة.

قاؿ جوزؼ: ))سنسافر يف صباح الغد، اجلراد مل يًتؾ لنا شيئا((.  "
وكانوا ينزلوف البطانيات الكثَتة عن أغصاف كانت الشمش تغيب، 

التينة، وإلتفتت األـ صوبو، وكانوا اللوف قد ذىب من وجهها، ورأى 
 21"جورجي أهنا كانت ترذبف.

 مرحلة النهاية (3
 يظهر ذروة متعددة يف ىذه ادلرحلة. وتقسم الباحثة الذروة إىل ثالثة أجزاء: 

 األوىل ذروةال ( أ

عندما مل يعود جوزؼ وجورجي بعد  ارتفع الصراع ووصل إىل ذروتو 

كل ىذا الوقت. وأخَتا كشف سامل الذي آوى مشاعره ذباه زىية، ودعا زىية 

 للزواج منو.

دوف معرفة ما سيحدث يف احلياة التالية، بعد مرور ثالث وثالثُت 

 سنة، عاد جورجي وحيدا، بدوف جوزؼ.

عاد جورجي ابابزواغلي إىل بلدتنا وحيدا بعد ثالث وثالثُت "
سنة من الغياب. كاف يرتدي معطفا أخضر طويال وػلمل حقيبتُت 
ثقيلتُت. وقف للحضة عند مدخل البلدة ونظر إىل الكوخ ادلتهدـ. فتش 
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عن شجرة التُت الكبَتة فلم غلدىا. مشى على الطريق الًتابية حىت وصل 
احلقيبتُت على األرض مث طرؽ الباب اخلشيب إىل بيت جدي. وضع 

السميك بقبضة يده اليسرى. فوقو، وسط السماء، كاف قرض الشمش 
الذىيب يتوىج. وحُت فتحت خاليت الكربى الباب سقط الضوء األبيض 
القوي فوؽ ثوهبا األزرؽ، وأانر خصالت شعرىا الصفراء كسنابل قمح 

اغلي أهنا جديت زىية، وأف انضجة. وللوىلة األوىل فكر جورجي ابابزو 
الزمن كاف متوقفا يف بلدتنا طواؿ فًتة غيابو، مع أخيو جوزؼ، وراء 

 21".البحار
عاد جورجي بقصة عن وفاة جوزؼ ابابزواغلي. لعدة أايـ روى و 

القصة ابلتفصيل. قرر سليم أف مات جوزؼ بسبب مرض السّل 

(TBC/Tuberculosis).على الرغم من أنو كاف موضع شك ، 

وقاؿ جدي لنفسو إنو كاف يعرؼ أف القصة ستصل إىل ىنا. "
منذ البداية وىو يعرؼ. منذ بداية ىذه الليلة الطويلة؟ ال، منذ عودة 
جورجي. منذ أف صافحو ىناؾ، عند أعلى الدرج، مث ضمو إليو، وكاف 
جدي يعرؽ، وقاؿ لو جورجي إف جوزؼ قد مات ابلسلّ ألنو مل ػلتمل 

ىل استخدـ تلك العبارة؟ ىل قاؿ ))تعب اذلجرة تعب اذلجرة الطويلة. 
الطويلة((؟ أـ قاؿ ))التعب(( فقط؟ وما الفرؽ؟ وفكر جدي أنو يعرؼ  
كل شيئ، ويعرؼ دلاذا يفعل جورجي كل ىذا ويعرؼ ماذا يريد منو 

 29"وماذا يريد أف يفعل بو.
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  الثانية ذروةال ( ب

تغَتت شخصية  واطلفضت القصة يف رواية الفراشة الزرقاء قليال عندما

 اجلد )سليم( ذباه زىية وبناتو.

يف البداية عاش النزؿ حياة صاخبة. وخالؿ تلك الفًتة "
اكتشفت جديت التحوؿ ادلفاجئ الذي طرأ على شخصية زوجها. فجأة 
تبدؿ جدي. مل يعد رقيقا، ال معها وال مع البنات، وابت يغضب ألقل 

  21"كلمة، ويفضل أف يتناوؿ طعامو وحيدا.
بضعة أايـ ذىب جد إىل بَتوت ومل يعد. يف النهاية وجد ميتا ألف بعد 

 السفينة اليت استقلها غرقت. وىو من بُت الضحااي.

، إختفى من حياة بلدتنا. وبعد ثالث 2710أيلوؿ  21يف "
سنوات جنحت الباخرة الفرنسية ))شامبليوف(( أماـ شاطئ األوزعي.  

الطاقم. وكانت قادمة إىل راكبا، ابإلضافة إىل  210كاف على متنها 
شخصا. وغرؽ ستوف.  11مرفأ بَتوت من أورواب. صلا من الركاب 

 والطاقم صلا أبكملو.
جورجي ابابزواغلي قرأ اخلرب يف الصحيفة. كانت الصحف تصل 
إىل النزؿ كل صباح. إنو ػلافظ على ىذه العادة منذ أايـ الفندؽ يف 

دائما لقرأة الصحف يف كل اإلسكندرية. فهو يعلم أف الغرابء أينسوف 
 صباح.

      ...... 
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وقربو، على السرير، كانت الصحيفة رلعوكة: صورة حبر وقوارب 
وسفينة وضخمة مائلة على جنبها، وربت الصورة الئحة أبمساء بعض 

 الغرقى.
 27"واسم سليم حداد كاف بينهم.

 اتضح أف اجلد غادر إىل بَتوت للحصوؿ على تعويض بسبب إهناء العمل.

 زىية حزينة جدا.

. 4101. العدد 2710أيلوؿ  21أهنا صحيفة اجلمعة "
صفحة ))حوادث النهار((. حاولت جديت أف تقرأ. قرأت مجال مبعشرة: 
))نُشرت أمس الئحة أمساء العماؿ الذين عليهم أف يتقدموا إىل مكتب 
تصفية تعويضات العماؿ ادلسرحُت من اجليش الفرنسي يف وزارة الدفاع 

لتفاضي التعويض العائد لكل منهم يف الساعة الثالثة من بعد  الوطٍت
 أيلوؿ...((. 21ظهر يـو اجلمعة 

توقفت جديت عن القرأة، سألت جورجي بصوت اثبت: ))يف 
 أي يـو ضلن؟((.

أيلوؿ. أجاب جورجي وىو ينظر إىل أصابعو.  21السبت 
))ليوف عادت جديت إىل الصحيفة. كانت ىناؾ أمساء كثَتة. قرأت: 

 مارديرايف...مجيل اتمر...طوبيا حنا...((.
 قالت: امسو غَت مكتوب.

 أجاهبا: إقرأي بتمهل.
عادت إىل الصحيفة: ))ليوف مارديرايف...انطواف بشارة...مجيل 

 اتمر...سليم...((
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 بلى: سليم حداد.
 10"إهنارت على الكرسي. لقد رحل.

شرح سبب شرح ربيع اجلابر سلسلة القصة ابلتفصيل.  يف ىذه ادلرحلة، 

 .مغادرة جده أوال مث أخربه عن السفينة الغارقة اليت كاف يستقلها اجلد

 الثالثةذروة ال ( ج

منذ وفاة سليم، أغلق جورجي أبواب نزلو أبدا. ال يزاؿ ملزما بظالؿ 

 احلياة العاـ ادلاضي. مع جوزؼ وسليم. كما الحظت زىية حياة جورجي من

 بعيد فقط. ويف النهاية تويف جورجي ابابزوغلي يف عزلة.

بعد تلك الليلة مل يعش طويال. ظل على قيد احلياة قرابة السنة. "
اشًتى محاما، وبٌت ذلا بيتا صغَتا فوؽ السطح. وعند كل صباح كاف 
الصيب أسعد غللب لو احلليب الطازج واخلضار. مل يكن غللب لو اللحم 

كاف يريد أف أيكل األشياء ذاهتا اليت أكلها جوزؼ يف أبدا. ألف جورجي  
ادلصح. وكانت جديت ذبلس يف غرفتها قبالة النافذة وتراقب سرب احلماـ 
ػلـو فوؽ النزؿ. وأحياان كانت ترى ذراعا ترتفع ضلو السماء، أما وجو 
الرجل وجذعو فكاف يبقى زلتجبا خلف السور احلجري لسطح النزؿ. 

ىي الترى وجهو، لكنها ترى الذراع اليت ربمل جورجي يكش احلماـ و 
 قصبة وترى لوف ادلعطف الذي يرتديو صاحب الذراع.

    ... 
مث ذات النهار تنتظر وتنتظر لكن الشمش تغيب دوف أف زبرج 

 احلمامات ودوف أف ترتفع القصبة كي تكشها.
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 12"فتعرؼ أف جورجي ابابزواغلي قد مات وحيدا يف نزلو ادلهجور.
ربيع جابر قصة ادلاضي يف روايتو وأعادىا إىل احلياة احلالية. أخرب  مل يتابع

 سلسلة من القصص بتفصيل، مع كل القلق الذي كاف يدور يف ذىنو.

 مرحلة الوسطى .2

 ذروةال . أ

لذروة ىي نقطة التقاء بُت شرطُت تظهر ذروة األساسي يف ىذه ادلرحلة، وا

الصراعات ربيع جابر يف ذروة  متعارضُت وربدد كيفية حل ادلشكلة. أخذت سلسلة من

مجيع إىل مسعت أبمانة  مفاجئة. بعد "أان" لفًتة طويلة وجود عالقة حب مع "س"، و

القصص "أان" عن قصة جدتو ومجيع القصص يف ادلاضي. وأخَتا، قررت "س" تركها 

 قتباس التايل:يف اإل ، وىواواختارت الذىاب مع رجل لندف الذي أراد الزواج منه

ا مع ))س.(( يف مكتبة ايفت يف اجلامعة األمَتكية. منذ كنت جالس"
ثالثة أشهر النرى بعضنا البعض إال مرة أو مرتُت خالؿ األسبوع الواحد. كنت 
أعرؼ أهنا قد ازبذت قرارىا. وكنت قررت أف أتصرؼ كمن ال يعرؼ شيئا. 

 حصل ىذا قبل سنتُت من اآلف.
 أردت أف أجعل ذلك صعبا ابلنسبة إليها.

 ح، نظرت ايلّ وقالت: سأتركك، سأسافر.مل أصل
مل تقل إهنا ستسافر معو. مع الرجل الذي يريد أف يتزوجها. ذلك الرجل 

 الذي يقطن يف لندف.
 قالت: سأتركك. سأسافر

                                                           
  .291، ص. نفس ادلرجع 12



34 
 

 

 11"وقامت وغادرت ادلكتبة. بعد ذلك لن أراىا أبدا.
 وعز ذلك افًتاض "أان" الذي يشعر ابدللل حياؿ القصص حىت اآلف.

 أقل. خفت أف تقوؿ يل إين لن أكوف مهجورا أبدا حىت ولو تركتٍت.ومل "
لن تكوف مهجورا أبدا حىت ولو تركتك. ألنك مسكوف ابحلكاايت  -

 19"ابحلكاايت وجبدتك وهبذا القصة عن الفراشة الزرقاء. فقط.
 ذروةال زبفيض . ب

 ذاىعن األحداث ادلاضية فقط.  تطبيعيا وحك القصة يف ىذه الروايةربدثت 

 الذروة يف القصة احلالية. أف احلبكة يف ىذه الرواية مسطح قليال. ال يظهر اطلفاض ؽلكن

 مرحلة النهاية .3

 التسوية . أ

يف ىذه ادلرحلة، زبفيف الصرعات اليت وصلت إىل ذروهتا وسيتم حل مشاكل 

الصراع. بعد األحداث اليت أدت إىل صراعات سلتلفة، وقعت التسوية عندما قرر "أان" 

ذي كاف يدافع عنو ألنو سينتهي من كتابة ىذه القصة وتركتو "س" و بيع النزؿ الل

 قتباس التالية:اختارت الذىاب مع رجل آخر. ؽلكن رؤية البياف يف اإل

ماذا سأفعل بعد أف أنتهي من كتابة ىذه الرواية؟ دلاذا الأسافر إىل مكاف "
 والعشرين فقط؟بعيد، وأترؾ الكتابة، وأبدأ حياة جديدة، فأان مازلت يف الثامنة 

أقدر اآلف أف أبيع النزؿ. أقصد بعد اإلنتهاء من ىذه الرواية. فالكتاب 
. أوليس كذلك؟ ينوب عن  ىـر
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النزؿ غلب أف يبقى كي السبوت احلكاية. أما اآلف وقد كتبتها، فما 
 14"الضرورة من بقاء النزؿ؟

شرح  عملية.يف شيء مجيل غلب أف يكوف أمل فيو/يف ال ويف ىذه الرواية زبربان أف

ىذه الرائحة  تأف يف معمل احلرير الذي تعمل فيو زىية، ىناؾ رائحة كريهة للغاية. ظهر 

يف عملية تكوين الَتقات حىت ؽلكن ربرير احلرير. ابلطبع حدثت عملية كهذه يف ادلاضي 

 عندما مل يكن كل شيء حديثا.

ألهنم استغرقوا شم  كما والد زىية وجوزؼ وسليم وزىية الذين ربملوا األمل يف رئتيو

 الروائح يف وقت طويل.

"إهنا تعرؼ األف أف الديداف سبوت داخل الشرانف ألف الناس يقتلوهنا 
بسهولة يف خالقُت مليئة ابدلياه ادلغلية، ألف الناس ػلبوف أف يرتدوا الثياب 
ادلصنوعة من احلرير. وألف اخليط احلرير متُت وقوي، وألنو طويل وليس مثل 

 11."خيوط الصوؼ
ونعرؼ أف حىت ىذا اليـو ال تزاؿ جدة زىية قوية. حاولت أف تكوف صديقة 

 للماضي وال تنساه ولو كاف يف هناية حياهتا ال تزاؿ تلهوس حوؿ ماضيو.

"يف السنة األخَتة من حياهتا مل تعد جديت تشبو نفسها. كأف  
 اخلرؼ الذي أصاهبا، من نشاؼ يف شرايُت الدماغ، قد جعلها أيضا تنسى

 مالمح وجهها فخبا الضوء يف عينيها، ونبت شعر يف وجهها.
يف الليل كانت ترى كوابيس. هتتف إبسم أخيها الصغَت وربسب  

أنو مايزاؿ مصااب ابحلمى. أحياان ربلم أف جرذا قد دخل عرب احلائط ادلهّدـ 
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لغرفة القّز، مث تسلل إىل زاوية أنطوف وبدأ يلتهمو. تقـو وىي تصرخ. نفتح 
فنجدىا متكومة فوؽ السرير النحاسي  -أان أو خاليت الصغرى –بة البوا

 11العايل مبللة ابلعرؽ، ورائحة البوؿ تفوح من األغطية.
 الشخصية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر .ج 

الرواية ىي قصة خيالية، فلذلك الشخصيات يف الرواية ىي نتاج اخلياؿ. سبتع ادلؤلف  

 الشخصيات ادلشاركة يف القصة وكيفية وصف كل شخصية يف القصة.حبرية ربديد عدد 

أو بعبارة  ،إىل الفرد يف القصةوقاؿ ستانتوف يف كتابو أف يشَت اصطالح الشخصية  

، تشَت الشخصية أو القصة إىل ارباد ادلصاحل والعواطف وادلبادئ األخالقية اليت تشكل ىأخر 

 الشيء الرئيسي أف قاؿ ستانتوف وعة القصة. تصف سلوؾ أو طبي ،أو بعبارة أخرى،الشخصية

 فقط فعل احلبكةو  كل كلمةال ػلدد  يف اخلياؿ اجليد، و يف ربليل الشخصية ىو احلوار والسلوؾ. 

 19أيضا. مظهر من مظاىر الشخصية بل

تنقسم الشخصيات يف القصة إىل قسمُت وعلا الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية.  

الدور األكثر أعلية الستمرارية القصة، ألف ستكوف صراع وحلها منها.  تلعب الشخصية الرئيسية

دور معاكس. ومع ذلك، فإف دور الشخصية اإلضافية مهم للغاية،  ثانويةوللشخصية ال

للشخصية اإلضافية عالقة ابلشخصية الرئيسية ومشاركة يف الصراع، كل من الصراع الشخصي 

 .والصراع مع الشخصية الرئيسية يف القصة
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واآلف سنبحث عن الشخصية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع اجلابر. واليت تضمنتها  

يعٍت "أان" و جدة )زىية( ألف دور شخص "أان" مهم للغاية. حىت "أان"  الشخصية الرئيسية

يؤثر مباشرة على مسار القصة.  و جدة "زىية" كالوسيط بُت القصة يف ادلاضي والقصة يف 

لقصة يف ادلاضي إىل حفيدىا ابلتفصيل. يف ىذه القصة ىناؾ أيضا احلاضر، حكت كل ا

متعددة اليت ال تقل أدوارىا أعلية وىم "س"، والناس يف ادلاضي يعٍت  الثانوية الشخصيات

سهيل ابابزوغلي و جوزؼ ابابزوغلي وجورجي ابابزوغلي وسليم حداد وبروسرب بوراتليس. 

 سار القصة فقط.تأثر يف متستحلل الباحثة الشخصية اليت 

 الشخصية الرئيسية  .2

 ، ألنو مرتبط"أان"شخصية  الشخصية الرئيسية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع اجلابر ىي .أ 

استخدـ   يف القصة. على الرغم من أنو مل يكن يف قصة ادلاض لكن جبميع األحداث

رب . تعتيف مجيع القصة ولو كاف بكلمة "زىية" لكن قليلة كلمة "جديت" / "جدي"

 مجيع األحداث ذات صلة عند عرضها من حيث شرح "أان".

 ويف أحد ادلوضوع، ؼُلرب أف اسم "أان" يعٍت "نور". كما يف اإلقتباس التايل:

"وُلدت عند ادلساء. خالؿ اخلريف. قالوا إنٍت كنت أصرخ كاجملنوف دوف أف 
أبكي. جديت أرادت أف تسمٍت أنطوف. أمي مل تقبل. خالة من خاليت، ال 
أعرؼ ابلضبط، اقًتحت أف يسموين سليم. لكن أيب حسم ادلوقف، فأطلق 

 11عليّ إسم ))نور(( على سبيل الدعابة."
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 مدينة بَتوت. يف طالبة ماجستَت يف إحدى جامعاتىو  "أان" أو "نور" 

 وشخص "أان" ىالأف و ىذه الرواية يبدنقرأ  عندو نتهاء كتابة روايتو. يف ا  اىدغلو 

ولو   تشابو عدة أشياء متزامنة للغاية ألف ة الزرقاء، أي ربيع جابرشامؤلف رواية الفر 

 كاف يف احلقيقة أف "أان" ليس ربيع جابر. 

قاؿ روبرت ستانتوف يف كتابو أف سبب تصرؼ الشخصية كما يفعل يسمى و  

كتابة القصة زىية و سليم أو جد وجدتو   ىو الدافع احملدد لشخصية "أان" 17الدافع.

 الدافع األساسي لشخصية "أان" ىووأما  عندما فتاة وما حدث يف ذلك الوقت.

 لتذكر قصتهما و قصة النزؿ.

اليت  "أان"صف الشخصية الرئيسية وىي تأف  باحثةريد التوهبذه ادلناسبة  

الشخصية اليت ؽلر هبا  ال ؽلكن فصل عملية تكوينو ة الزرقاء. شتشكلت يف رواية الفرا

يف أما  ماضي جدتو، وزليطو، وكذلك ادلرأة اليت ػلبها.من ذكرى  أي "أان" عن ذكرى،

ربليل شخصية الرئيسية "أان"، يقـو الكاتب إبجراء حبث عن خصائصو يف حياتو. 

 ة الزرقاء:ش"أان" اليت تظهر يف رواية الفرا شخصيةوفيما يلي 

 متحَّت  (2

"لكٍت حُت إلتقت ))س(( تذكرت تلك ادلرأة فأخربت ))س(( احلكاية. 
ووصفت ذلا كيف وقفت وسط شارع ادلكحوؿ كالتمثاؿ مث ذىبت إىل شقيت 
وسبددت يف الفرش مبّلال وحُت استيقظت يف النهار التايل كنت مصااب 
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ابلرشح. و))س(( سألتٍت ىل وقفت وسط الشارع مغمض العينُت كالتمثاؿ 
 أنٍت أابلغ؟حقا أـ 

 90فأجبتها أهنا تقدر أف تصدؽ ما تريد."
ابدلرأة اليت قابلها  توذّكر  اأهنوضح اإلقتباس السابقة أف أخرب "أان" إىل "س"  

"أان" ىو يشرح أف  ىذا  قيقة. يف احلينزؿ ادلطار. وقف فقط عندما الرصيف عند

 شخص يفتقر إىل الشجاعة.

 قصة ادلاضيالصاعب للنسياف ال (1

أحد األمثلة و  .دائما حيث يكوف زلصورا يف ادلاضي حاؿوظهر ىذا يف كل  

خرب كل نقطة عن نزؿ جدتو. على الرغم من أنو مل يكن يف ذلك الوقت أىو عندما 

 غلي.اابابزو  يالذي بناه جورجأيضا  النزؿ  على حفاظ لكنو صرّ 

إلضافة ابو و. تتركيت ال"س"  وىذا ما ظهره "أان" الذي جد صعوبة يف نسياف 

"س" أيضا.  قصصا عن نفسها و قصصا عن جدهتا، ترؾ النزؿ نزؿإىل ترؾ ىذا ال

مع "أان"  "س" . وقصةالنزؿ كل القصص يف ادلاضي، وكل القصص عنا  لقد أخربى

 النزؿ. يف

 ِعناد (9

"أجبتها أهنا أيضا قصة اإلىرامات. البّد وأف جورجي كاف مولعا بزايرهتا أايـ  
 وخفرع ومنقرع.كاف يف مصر. خوفو 
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وقلت ذلا: ))هبذا النزؿ ابت األخواف ابابزواغلي قصة بلدتنا. وخااليت طبعا 
اليعجنب ذلك. يريدونٍت أف أبيع النزؿ ألهنن يعرفن أف شارية سيقـو هبدمو. 
إنو قدمي وليس على ادلوضة. منذ أف بٍت مل يكن على ادلوضة. قبل أف يصبح 

كاف جلورجي. جورجي بناه. جديت   يل كاف جلديت. وقبل أف يكوف جلديت
رفضت أف تبيعو. فنبذوىا وجعلوا حياهتا التُطاؽ. لكنها مل هتتم. قالت يل 

 92"إهنا مل هتتم. واآلف دوري((.
أنو علم ولو النزؿ  على حفاظ ؿ صرّ اأف "أان" ما ز السابقة قتباس اإل وضح 

. ىراماتاإل اتج زلل وكذلك قصةقصة  مثلالنزؿ  أف خاالتو ال ػلبونو. سيجعل

 اخلاصة. ةلكن النزؿ ستبقى ولو قص

 جيدمستِمع  (4

وجديت تبعد وجهها مث تبتسم. كأهنا تريدين أف أفهم أهنا ال هتتم لكالـ "
 إبنتها الصغَتة، وال لبناهتا مجيها، وال ألحد. وأهنا فقط هتتم لكالمي.

 فأبتسم ذلا: قويل يل.
 قلت لو.فتكرب إبتسامتها: أنت. حاوؿ أنت أف تعرؼ ماذا 

 أصمت قليال، مث أقوؿ: تقصدين ماذا قالت الفراشة لو، أليس كذلك؟
 تضحك جديت: صحيح، ماذا قلت أان لو إف الفراشة قالت لو يف ادلناـ؟

 91"أقوؿ: إهنا رببو وربب كيف ػلبها.

أف "أان" كاف متحمسا جدا لكل قصة ترويها جدتو السابقة  قتباساإلوضح  

 .أيضا أحد أسباب االنتهاء من كتابة الرواية مهما كانت. وقد أصبح ىذا
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العوامل اليت تؤثر على الشخصية الرئيسية "أان" من الداخل واخلارج تؤثر على  

ربليل ىذه العوامل بناء على بياانت و  التغيَت يف شخصية ىذه الشخصية الرئيسية.

أو  الثانوية من ادلعلومات اليت ربصل عليها من الشخصية الرئيسية والشخصيات

 األخرى يف ىذه الرواية.

 العامل الداخلي (2

 والعامل الداخلي اليت تؤثر شخصية "أان" ىو احلّب أي زلبتو إىل جدتو و "س"

 العامل اخلارجي (1

والعامل الداخلي اليت تؤثر شخصية "أان" ىو القصة ادلاضي من جدتو وىي 

 زىية حداد.

و أف تطور شخصية يؤثر ىذاف العامالف على التغيَت يف شخصية "أان". يبد 

يف نسياف ادلاضي إىل شخص غلرؤ على ازباذ قرار كبَت، وىو بيع  الصاعب "أان" من

يف  ادلختلفة التغيَتات إىل الشخصية "أان" تعرضت النزؿ. لذلك ؽلكن االستنتاج أف

 .يواخلارج يالداخل عواملمن تأثر تالشخصية 

 جدة )زهية( .ب 

فقط  القصة اليت ترويها "أان"يف وتوجد شخصية "أان".  من ىي جدةزىية  

عامل ة من ابن تكانصغَتة   وتؤثر على مسار القصة. عندما الكثَتة ولكن لديها ادلهاـ

 كوف امرأة قاسية وقويةتكرب لتأف  ارير، حىت تويف والده وطلب منهمعمل احل يف

 مصادر اإلذلاـ يف ىذه الرواية أتيتو  فلذلك حكت كل القصة يف ماضيها إىل حفيذىا.
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الشخصية ادلوجودة يف جدة زىية مهمة و  .أيضا ن القصص اليت نقلتها جدة "زاىية"م

، ؽلكن تصنيف جدة زىية على أهنا رلقصة ادلاضي واحلاضاأيضا ألف دورىا كوسيط 

الشخصية الرئيسية. وال ؽلكن أف ينسِجم القصة يف ىذه الرواية بسالسة بدوف جدة 

 زىية.

 :والشخصية الظاىرة يف جدة زىية ىي

 قصة ادلاضيالصاعبة للنسياف ال (2

أجلستها سلمى على صخرة قريبة، وسألتها ما ألمر، وسألتها ماذا رأت، "
 وسألتها ىل ىي خبَت.

 "وجهو أصفر مثل أنطوف. وعيناه ..."
 قالت سلمى جلديت إهنا ال تفهم ماذا تقوؿ.

اتبعت جديت علسها، وكاف وجهها يشّف ويرّؽ، والضوء الربتقايل للمغيب 
ينعكس يف عينيها وعلى حواؼ جسمها. وكانت ىناؾ نسائم ابردة تبعثر  

 كلماهتا صوب احلقوؿ.
 99"وعيناه زرقاواف كالسماء. كأنطوف. لكنو ليس أنطوف.

الذي مات، أخيها الصغَت  أنطوف،كي تنظر زىية   أف السابقةقتباس وضح اإل 

علم أف الرجل ت تكانا  غلي. على الرغم من حقيقة أهناؼ ابابزو ز و ج تعندما رأ

 وف.طليس أن

يف ىذه الرواية.  ، اكتملت سلسلة القصصكهذابسبب شخصية جدة زىية  و  

 ."أان" اكل قصصو يف ادلاضي حلفيدى  تشرح
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 منتِبهة (1

وعند كل صباح كاف الصيب أسعد غللب لو احلليب الطازج واخلضار. مل "
ذاهتا اليت يكن غللب لو اللحم أبدا. ألف جورجي كاف يريد أف أيكل األشياء 

أكلها جوزؼ يف ادلصح. وكانت جديت ذبلس يف غرفتها قبالة النافذة وتراقب 
سرب احلماـ ػلـو فوؽ النزؿ. وأحياان كانت ترى ذراعا ترتفع ضلو السماء، 
أما وجو الرجل وجذعو فكاف يبقى زلتجبا خلف السور احلجري لسطح 

الذراع اليت ربمل النزؿ. جورجي يكش احلماـ وىي الترى وجهو، لكنها ترى 
 94"قصبة وترى لوف ادلعطف الذي يرتديو صاحب الذراع.

 يجورجفعل  دبا تىتما .ىي متتبهة أف زىية السابقةقتباس من اإلظهر 

 .أيضا وإؽلاءات بروسرب بوراتليس طلعةلوىي انتبو . عن البعد دائما غلياابابزو 

 والشاكرة لديها قوة اإلرادة (9

 تريدين أف تعيشي بيننا وبعيدا عن أمك؟قالت الراىبة: دلاذا "   
قالت جديت: ال أريد أف أبقى بعيدة عن أمي. سأانـ ىنا بعض  

الليايل ويف بيتنا الليايل الباقية. لكن ابلعمل يف مصنعكم سأجٍت ما يكفينا  
 كي نعيش."

 قالت الراىبة: عندي لك حل أفضل.  
فة فسيحة دخلت جديت الصغَتة مع الراىبة إىل الداخل. ويف غر  

قدمت ذلا الراىبة كواب من شراب التوت، وحبّات ملبّس ابللوز زرقاء اللوف، 
 مث إنصرفت إىل كتابة رسالة.

وكانت الرسالة موجهة إىل رئيس العماؿ يف كرخانة بوراتليس.  
وجديت مل تكن تعرؼ القراءة. لكنها عرفت، فيما تقطع التالؿ مرة أخرى يف 
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حصلت على عمل جيد يف مكاف قريب من أمها، اإلذباه ادلعاكس، أهنا قد 
 وأهنا ستتذكر تلك الراىبة الطيبة ولن تنساىا أبدا.

ابلنسبة إىل حصوذلا على عمل كانت جديت قد أصابت يف  
ظنها، أما ابلنسبة إىل ذكري الراىبة الطيّبة اليت ستبقى معها دائما ولن تًتكها 

. ألف اخلرؼ الذي أصاهبا يف أبدا، فإًل جديت كانت تبالغ يف ثقتها بنفسها
أواخر أايمها زلا من ذاكرهتا كل الوجوه اليت رأهتا خالؿ حياهتا. إبستثناء 
وجو أنطوف األصفر طبعا، وتلك الوجوه األخرى اليت تشبهو إىل حّد 

 91التطابق، كما كانت تعتقد، كوجهي، أو كوجو جوزؼ ابابزواغلي."
أهنا ولو  على العمل منذ وفاة والدىا،زىية عازمة السابقة أف قتباس اإلوضح  

 مع والدتو. اساعد اقتصاد عائلتهتكانت ال تزاؿ صغَتة يف ذلك الوقت. س

 وستذكر و تشكر إىل تلك الراىبة أبدا.

يف مقاومة  قـو أبي عمل صعب، وىذا واضح عندما ظل زىية قوايتسوؼ و  

منو قد  شخاص األكرباحلرير اليت كانت فاسدة على الرغم من أف األ ُدوَدةرائحة 

 رتدي األحذية.تكن تضع ثواف فقط، وحىت ذلك احلُت مل غادروا يف بِ 

 الشخصية الثانوية .1

الشخصيات الثانوية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع اجلابر ىي سهيل ابابزواغلي 

وجوزؼ ابابزواغلي وجورجي ابابزواغلي وسليم حداد وبروسرب بوراتليس و "س". وجودىم 

 ليس بقدر الشخصيات الرئيسية.  مؤثروف أيضا على مسار القصة ولو أهنمهنم مهم أل
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 ىنا ستبحث الباحثة شخصياهتم واحدا فواحدا.

 سهيل ابابزواغلي .أ 

 الشجاع (2

"ىكذا، وبينما األب يوسف يقرأ آخر الكشوفات العلمية اليت  
الدكاف  قاـ هبا ))داروين((، كاف اإلبن سهيل ؽلد يده إىل اخلزانة الزجاجية يف

 ادلنفرد القائم عند مدخل سوؽ اجلوىرجية، ويسرؽ أسوارة ذىبية.
لكن، يف ىذه ادلرة، مل تسلم اجلرّة. رأى الصائغ األسوارة ألف  

شعاع ضوء برؽ فوقها، فقفز من حيث كاف جالسا ومل يهتم لألرجيلة اليت 
 91سقطت وهتشم زجاجها، وركض مطاردًا السارؽ."

على سرقة اجملوىرات يف ادلتجر.  سهيل الصغَتاجًتأ أف  السابقةقتباس اإل من ظهر

 شديد ادلزاج. ومع ذلك، كاف يف ذلك الوقت مع والده الذي

 قلبو سر (1

حُت جاء إىل البلدة، وبٌت كوخا صغَتا من القصب والطُت، كاف سهيل "
 ابابزواغلي يرد على ربيات أىايل البلدة دوف أف ينظر يف أعينهم.

 99."رجل يف قلبو سرّ قالو: ىذا 

غلي اوقد ذكر آخروف ىذه الشخصية، أي السكاف احملليُت، عندما انتقل سهيل ابابزو 

 اجلديدة.بلدة إىل ال

 

                                                           
  .21-29، ص. نفس ادلرجع 91
  .21، ص. نفس ادلرجع 99



34 
 

 

 جوزف ابابزواغلي .ب 

 لديو قوة اإلرادة (2

 "قاؿ جوزؼ: كي تكوف يل، كي تكوف إمرأيت، كي أتزوجها.
 يقطن مع أموآنذاؾ كاف جوزؼ ابابزواغلي يف اخلامسة عشرة من عمره. وكاف 

ومع جده العجوز ومع أخيو الصغَت جورجي يف كوخ طيٍتّ يقع عند طرؼ 
 91"البلدة.

 عمليف م الزواج من زىية، اليت كاف قد قابلها ؼز و أراد ج أفالسابقة قتباس اإل شرح

أنو كاف صغَتا يف ذلك الوقت ومل يكن  ولو بروسرب بوراتليس،وصاحبو الفرنساوي  احلرير

 لديو شيء.

جوزؼ: ))سنسافر يف صباح الغد، اجلراد مل يًتؾ لنا شيئا((. كانت الشمش "قاؿ 
تغيب، وكانوا ينزلوف البطانيات الكثَتة عن أغصاف التينة، وإلتفتت األـ صوبو، 

 97"وكانوا اللوف قد ذىب من وجهها، ورأى جورجي أهنا كانت ترذبف.
ة اجلد ؼ سوؼ يسافر للخارج بعد وفاز و جأف السابقة  قتباسوضح اإلو  

 وزؼجليف ذلك الوقت. ذلذه األسباب،  أنو اضطر دلغادرة زىيةولو  ،ابزواغليسهيل اب

 شخصية قوية.ابابزواغلي 
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 جورجي ابابزواغلي .ج 

 رقيق (2

 أماـ ادلرآة غللس جورجي ويتكلم مع صورتو:"
ىا أان وحدي اي جوزؼ، وأنت وسليم ىناؾ. ىل تفكراف يب كما أفكر  -

 بكما؟
وجها أصفر. ىل ىو وجهو أو وجو جوزؼ؟ ىذا سؤاؿ آخر لرواية يف ادلرآة يرى 

أخرى. ماذا لو كاف ىذا الرجل جوزؼ ال جورجي؟ مات جورجي يف اخلارج فعاد 
 جوزؼ وكذب على اجلميع وقاؿ إنو يدعى جورجي.

 40"أما يف ىذه الرواية فإف اجلالس أماـ ادلرآة ىو، على األرجح، جورجي.
قبلو. وكاف  ليمؼ وسز و جمات  كاف حزينا للغاية.  يأف جورجاإلقتباس السابقة  ظهر من

 إىل سنوات ادلراىقة اليت قضوىا معا. تذكر حزينا لذلك،

 /صاعب للخرصغامض (1

وإذا كاف جورجي يكذب فلماذا ال يكوف قذ كذب خبصوص السلّ أيضا؟ أو "
اب ردبا مل يكذب سباما، فردبا كاف ىو من أصيب ابلسلّ ومضى إىل العالج يف أورو 

 و شفي.
لكنو، فيما كاف يتعاجل ىناؾ، قرر أف ينتقم ألخيو الذي مات قبل ثالثُت سنة 
تقريبا. كيف مات؟ ردبا بنزلة برد، ردبا ابلسلّ أيضا. لكن األكيد أنو مات مكسور 

 42"القلب.
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أف األدلة ادلهمة األخرى دلعرفة  (Robert Stanton) قاؿ روبرت ستانتوف 

شخصية الشخص ىي من األوصاؼ الصرػلة وتعليقات ادلؤلف حوؿ الشخصية 

"أان" كشخصية رئيسية مفيد  لكن دور الزرقاء،راشة ال يفسر يف رواية الفو  41ادلعنية.

 .تقدمي معظم القصص يف ىذه الرواية من وجهة نظر "أان" حيث

شخص جورجي ابابزواغلي ىو  أفالسابقة  قتباساإلشرح يف ذلذا السبب،  

 . ماذا يعٍت وما الغرض منو.يدبا فعل جورج ""أان دِىشغامض. ف

 سليم حداد .د 

 حسن و رقيق (2

سافر األخواف ابابزواغلي. البالد كّلها ما تزاؿ جائعة. القمح وصل إىل ادلخازف. "
 لكن أين القروش؟ جاء سليم حداد لزايرة جديت حامال سلة بيض.

 جديت إنو كاف رقيقا كفتاة آنذاؾ.قالت 
وكاف أحياان غللب ذلما الفاكهة. وذات يـو جاء متأبطا حذاء نسائيا أسود اللوف. 
وقاؿ إنو صنعو بيديو. وكاف احلذاء جلديت. وإنتعلتو ومشت حوؿ الغرفة ووقفت يف 
الزاوية حيث مات أنطوف مث أبوىا. وكانت أمها تتأملها وتبتسم. وكانت أصابع 

 49"اليمٌت ما تزاؿ تؤدلها من الشغل ابلصنارة. يدىا
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 جلب سليم أفالسابقة  قتباس. كما يف اإلرقيق م حدادليسأف  كشفت زىية 

زىية. إنو  فعل ذلك ألنو ػلبمحلها حذاء نسائيا أسود اللوف. و  ، حىتذلا الفاكهة

 صامت دائما. وكشفت أخَتا.

 ثابرم (1

لقد عمل ربت قيادة و . عمل كل وظيفة بكاملو ظهر ىذه الشخصية يف سليم الذي

 فرنسا لفًتة طويلة.

 غاضب (9

"يف البداية عاش النزؿ حياة صاخبة. وخالؿ تلك الفًتة اكتشفت جديت  
التحوّؿ ادلفاجئ الذي طرأ على شخصية زوجها. فجأة تبّدؿ جدي. مل يعد رقيقا، 

تناوؿ طعامو ال معها وال مع البنات، وابت يغضب ألقل كلمة، ويُفضل أف ي
  44وحيدا."

 من اإلقتباس السابقة يوضح أف يغضب سليم ولو بشيي خسيس.

 بروسرب بوراتليس .ه 

 مبصر جيد (2

ربوؿ الفراشة.  يف مراقبة دغلتضح ىذا من طبيعة بروسرب بوراتليس الذي او  

 الزرقاء اجلميلة اليت شاىدىا من قبل. شةأراد أف يصنع الفرا
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 رلتهد (1

أف يغادر ادلكتب فغادره. وبعد أايـ قليلة غادر اجلامعة وعرؼ بروسرب أف عليو "
 وربوؿ إىل جندي.

 لكن دلاذا؟ سألت جديت بعد أف أخربىا حكايتو. -
ألنٍت قررت البحث عن الفراشة اليت طارت. وألنٍت كنت قد فهمت أخَتا  -

 أنٍت لن أجدىا يف السوربوف.
 الفراشة اليت طارت، سألت جديت. -

 41"وعندئذ أخربىا.

الفراشة الزرقاء اجلميلة.  على العثورجد بروسرب بوراتليس  أفالسابقة قتباس اإل وضح

 درسها إىل السوربوف على الرغم من أنو مل غلدىا ىناؾ.حىت  .طارتاجلميلة اليت ة الفراش

 "س" .و 

 /الؽلكن أف تكوف صادقةكاذبة (2

 ، ويبدو"س" إىل كل كالـ "أان" وؽلكن رؤية ذلك من خالؿ كيفية استماع 

 كو.تًت النهاية  ولو يف، دائماسعيدا 

 وظهر ذلك من خالؿ افًتاض "أان" كما يلي: 

 "ومل أقل. خفت أف تقوؿ يل إين لن أكوف مهجورا أبدا حىت ولو تركتٍت.
لن تكوف مهجورا أبدا حىت ولو تركتك. ألنك مسكوف ابحلكاايت فقط.  -

 41ابحلكاايت وجبدتك وهبذه القصة عن الفراشة الزرقاء."
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 مستِمعة جيدة (1

أخربت ))س(( عن الوصية. قلت ذلا إف جورجي ابابزواغلي ترؾ وصية مكوّنة "
من جزءين. اجلزء األوؿ يتعلق جبثتو. فلقد طلب أف ػُلفر لو قرب يف الطابق 
السفلي من النزؿ وحدد الغرفة اليت يريدىا مسكنو األخَت. فللداخل من بوابة 

 الثالثة عن اليمُت. النزؿ الكبَتة ىذه الغرفة ىي الغرفة
أما اجلزء الثاين فيتعلق ابلنزؿ نفسو. كاف قد أجرى مجيع ادلعامالت الالزمة عند  

 كاتب العدؿ يف عاليو. لقد أصبح النزؿ ملكا جلديت.
 لكن دلاذا اختار تلك الغرفة ابلذات؟ سألتٍت ))س((. -
ألف جده كاد أف ؽلوت فيها. قبل زمن بعيد. حُت كاف مسجوان مع شحص  -

 صاب ابلسلّ يف سرااي الربج.م
 واآلف، النزؿ لك. -
 يل. صحيح. -
 وأىلك يريدنك أف تبيعو؟ -
 صحيح. -
 وأنت طبعا ال تريد. -
 49"أىز رأسي أف نعم، -

 ."أان" كيدلا ػل ةمتحمس"س" أف  السابقة قتباساإل ظهر

 صاعبة للخرصال (9

 أردت أف أجعل ذلك صعبا ابلنسبة إليها."
 سأتركك، سأسافر.مل أصلح، نظرت ايلّ وقالت: 
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مل تقل إهنا ستسافر معو. مع الرجل الذي يريد أف يتزوجها. ذلك الرجل الذي 
 يقطن يف لندف.

 قالت: سأتركك. سأسافر
 41"وقامت وغادرت ادلكتبة. بعد ذلك لن أراىا أبدا.

نعرؼ من اإلقتباس السابقة أف تتكلم "س" قليال. تًتؾ "أان" بال سبب ولو عرؼ "أان" 

 و.السبب بنفس

 العالقة بني احلبكة و الشخصية يف رواية الفراشة الزرقاء .د 

ىم أشخاص يتم عرضهم يف عمل سردي،  أف شخصية الرواية (Abrams) أبرامزقاؿ 

، والذي يفسره القارئ على أنو ؽلتلك بعض الصفات األخالقية وادليوؿ ادلعرب عنها مسرحي أو

، ؽلكن أنو بُت الشخصية ذات اجلودة ملةمن ىذا اجل 47يف الكالـ وما يتم القياـ بو يف العمل.

 وثيقا بقبوؿ القارئ. االشخصية يرتبط ارتباط

علا حقيقتاف للقصة تؤثراف وتعتمداف على  شخصيةوالبكة إف ربليل العالقة بُت احل

ال ؽلكن حدوث األحداث و ىي ما تفعلو الشخصية وما ػلدث لو.  بكةبعضهما البعض. احل

. ىذه الشخصيات ىي اليت شخاصذروهتا إال إذا كاف ىناؾ األ حىتاعات والتوترات والصر 

من انحية أخرى، غلب و . بكةالذين يعانوف من األحداث، وألهنم ػلددوف تطور احلو  تتصرؼ

عن الشخصيات األخرى من  ربديد وجود شخصيةو . احلبكةأف يستند فهم الشخصيات على 
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بشدة على ما يقاؿ وما فعلو وىو موضح يف سلسلة . إف تفسَت الشخصية يعتمد احلبكة غالبا

 حلبكة.من أحداث ا

 شخصية يعٍت:وال بكةاحلبُت  عالقةفال، الشرح السابقة بناء على

الشخصية الرئيسية. وجوده يف  أنوشخصية "أان" على  ، يصورة الزرقاءراشيف رواية الفأما  .2

دلعلومات يف القصة اليت كشخصية رئيسية،كثَت من او . بكةعلى احل ةالقصة يؤثر مباشر 

على سلسلة تصف طبيعة وسلوؾ "أان". تؤثر الطبيعة والسلوؾ ادلوجود يف الذات "أان" 

 القصة.حبكة 

القصة ىو يف بداية حبكة ذلا أتثَت على  شخصيةأحد األحداث اليت تظهر أف الو  

 اليت تركتو جدتو.النزؿ عندما تصر "أان" على عدـ بيع ، القصة

. إف أو امسها "زىية حداد "اجلدة" ،ة أخرىرئيسي ةيف ىذه الرواية بشخصي بكةتأثر احلتُ  .1

صعب نسياهنا من ادلاضي وشخصية "أان" ادلتحمسة لسماع كل تىية( اليت ز شخصية اجلدة )

ولػ"أان"  .صعب للخرص سبب سلسلة القصصيستماع إليها رحلة من الناس يف ادلاضي واإل

 و جدتو شخصية سواء.

والتقلبات واالنعطافات ربافظ عليها قوية. ادلاضي مل  الطويلة "زىيةدة "ج رحلة حياةو   

، كما يف االقتباس القز أو احلرير دودة ساوي البشر كمات اإهنو  أبدا.  من ذاكرتو يفلت

 التايل:
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"جديت زىية راوية احلكاايت. وجديت زىية اليت كانت ربسب أف الناس ىم  
يتة وسوداء، وأف قّلة منهم فقط تتحوؿ إىل دود قز، وأف معظمهم ينتهوف ديداف م

 فراشات صفراء.
جديت زىية الفراشة. وجديت زىية اليت استنتجت كل تلك األشياء أايـ كانت  

 10تعمل مساعدة لربوسرب فرتوين إتياف بوراتليس يف سلتربه الشهَت."
 ؿ دودة القز،يف مراقبة ربوّ  الذي مل يستسلم بروسرب بوراتليس بشخصيةفكرهتا  ، أتثرتطبعا

 زىية كل شيء عن دودة القز. وشرح إىل

من ادلمكن إذا بقيت  ًتؾ "أان".تمل  ا. لو أهنمتأثرة أيضا ةقليل ة غامضيت" الس" شخصيةالو  .9

 وىي أحد من إذلاـ "أان" يف هناية الرواية. "أان" زلصورة يف قصة ادلاضي.

حداد( إىل مسار القصة ألهنم ويتأثر شخصية الثالثة )جوزؼ و جورجي ابابزواغلي و سليم  .3
 أحد من ادلصدر األساسي. شخصيتهم الذي مل ؼلرص بسهولة غلعل القصة مدىشة.
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