
ئ للدودة الوح�دة):  الرسالة األو�  (قطع مكا�ف

ي ال�تاب، يرغُب  -
ي الرابعة �ف

ة من عمرە شاب �ف ة أو الخامسة ع�ش   ع�ش
�
م تعل

 . �طلب منه أن �علمه ذلك ال�تابة ف�كتب إ� أحدهم
ال�تابة �ي أفضل ما �مكن أن �حققه اإل�سان بغض النظر عن النتائج  -

 لها.  االجتماع�ة أو الس�اس�ة أو االقتصاد�ة
ي أن �شعر اإل�سان بأنه �حقق ذاته من  - ي ال�تابة هو وجود الم�ل: �عيف

ء �ف ي
أهم �ش

ا أفضل ما لد�ه، دون الشعور  خالل ال�تابة و�نسجم مع نفسه بالذات، مقدم�
 بض�اع العمر أو الوقت. 

ي الطفولة  -
ي فطري، أو مصاغ �ف

 هو استعداد أو�ي ذاىت
ً

الم�ل إ� ال�تابة وحبها: أو�
ي لتع��زە ول�س لصنعه. أو الشباب 

ا) الخ�ار العقالىف ي بعد ذلك (ثان��
 المبكر. ثم �أىت

ي �ي ن - ي المراحل المبكرة من العمر.  قطة االنطالق إ� الم�ل األدىب
 الخ�ال الواسع �ف

ال�تابة �ي تمرد مسالم ع� الواقع، ومحاولة إلرضاء و�شباع رغبات غ�ي موجودة  -
ي العالم الواق�ي ع�ب اختالق العوالم 

 والشخص�ات الخ�ال�ة. �ف
ي وال�تابة ل�ست ر�اضة أو تزج�ة للوقت أو لعبة راق�ة، إنما �ي شأن  - الم�ل األدىب

 له أول��ة وانكباب ح�ي وعبود�ة مختارة بح��ة. 
ال يوجد كاتب منمق بالفطرة، ال�تابة تحتاج إ� ممارسة مستمرة وسنوات من  -

 االنضباط والمثابرة. 
�قته ل��ز كو�ي كبدا�ة فل���ي الضخمة إ� عشينصح ال�اتب بقراءة مراسالت  -

 بة بط��قة منمقة. اتلتعلم ال�

 

 الرسالة الثان�ة (ال�ات��ليباس): 

اعه للوقا�ة من التعاسة. األدب هو أفضل م -  ا تم اخ�ت
هو تج��ة أو موقف  -حيت الخ�ال�ة المفعمة–يؤمن ال�اتب أن أصل كل القصص  -

ي عليها وهندسها   ل�خرجها بتلك الط��قة. عاشه مؤلفها و�يف
ال�اتب ينهل من تجار�ه ومواقفه الح�ات�ة لخلق وابتداع وتأل�ف روايته الخاصة  -

 (نقطة البدا�ة). 



ا من  - نقطة الوصول (النها�ة) للروا�ة تكون مختلقة وناتجة عن إبداع ال�اتب بدء�
 نقطة البدا�ة حيت الوصول لها. 

ي أعماقه  -
من موضوعات ألن ذلك األفضل لل�اتب أن �كتب عما يوجد �ف

س�ساعدە ع� اإلبداع. وأن ال �ختلق أو يتوجه إ� موضوعات أخرى لغرض 
 شهرتها فقط. 

 

 (القدرة ع� اإلقناع):  الرسالة الثالثة

ا، وهما أمران ال  - ع� ال�اتب أن ال يهتم فقط بموض�ع الراو�ة، بل شكلها أ�ض�
 �مكن أن �حدث الفصل بينهما. 

 . جوانبها  ع� اإلقناع جانب مهم من الروا�ة قدرةقوة و  -
تتحقق قوة اإلقناع من خالل �د قصة �ستف�د إ� أق� الحدود من  -

 المعا�شات المضمرة للحكا�ة وشخص�اتها. 
ي  - ا �ي تلك اليت ف الوهم والواقع. الروا�ات األ��� إقناع�  تضيق المسافة الفاصل�ة بني
 شكل القصة يتكون من عن��ن: األسلوب، والنسق.  -
 لوب هو ما له عالقة بال�لمات، بالبناء الذي تروى به القصةاألس -
ي تتألف منها تلك القصة.  -  النسق يتعلق بتنظ�م المواد اليت

 

 (األسلوب):  الرسالة الرابعة

ي اخت�ار مفردات اللغة  -
ي �ف

: ط��قة الرواىئ توضيح عن األسلوب �شكل أ���
ي جعل القصة تمتلك الق

 درة ع� اإلقناع. وص�اغتها وترتيبها وهو عامل حاسم �ف
ا من الناح�ة اللغ��ة فقط.  -  المهم أن �كون األسلوب اللغوي فعال، ول�س سل�م�
ا.  -  تماسك األسلوب أمر مهم جدا لإلقناع أ�ض�
ي الناجح ف�ي تمكنه من امتالك لغة ث��ة سلسلة  -

القراءة مفتاح مهم للرواىئ
 ومطواعة. 

ي لروا�ة قصة ج�دة، هناك أمر  -
 آخر مهم وهو التقن�ة. ال�لمات وحدها ال تك�ف



 

 الرسالة الخامسة (الراوي. المكان): 

ي أر�عة مجاالت: الراوي،  -
ي يواجهها كاتب القصة �مكن إجمالها �ف التحد�ات اليت

 المكان، الزمان، مستوى الواقع
ا.  - � ي القصة، وهو �ختلف عن المؤلف كث�ي

 الراوي هو أهم شخص�ة �ف
ف الرواة هو تقمصهم دو  - ر الراوي، الراوي �جب أن �كون من األخطاء الشائعة بني

ي القصة و�فضلها. 
 مستقال وناشئا �ف

-  . ي تع��ز قدرة القصة ع� اإلقناع والتأث�ي
 الراوي كائن مختلق، له دور كب�ي �ف

-  :  ؟»من س�لعب دور الراوي«المشكلة األو� يتوجب ع� الراوي حلها �ي

 
ي الروا�ة راو� واحد، ومن الشائع أن �ك -

 ون هناك عدة رواة. من النادر أن �كون �ف

 

 (الزمن):  الرسالة السادسة

ي قدرتها ع� اإلقناع.  -
ا مهما �ف ي الروا�ة �لعب دور�

 الزمن �ف
)، والزمن النف�ي هناك نوعان من الزمن: الزمن  - ي التسلس�ي (ال�رونولو�ب

( ي  (الس�كولو�ب



ي حالة متعة وف�ح، و�ب�ئ  -
) �مر ��عة عندنا نكون �ف ي (النف�ي الزمن الس�كولو�ب

ي حالة حزن أو انتظار أو تأهب.. شد�د 
 عندما نكون �ف

-  . ي الروا�ات: الزمن فيها مش�د ع� من� الزمن النف�ي ول�س الواق�ي
 قانون �ف

ف الرؤ�ة الزمان�ة والرؤ�ة المكان�ة، ع� الرغم من أنها  - ا بني �جب عدم الخلط أبد�
 متداخلتان ومتحدتان. 

ف زمن الراو  -  ي وزمن ما ُيروى. الرؤ�ة الزمان�ة: العالقة القائمة بني
 أنواع الرؤ�ة الزمان�ة:  -

 
ي القصة رؤ�ة زمان�ة واحدة. المعهود هو أن �كون فيها عدة  -

من النادر أن �كون �ف
ا لالنتباە  ا للقارئ وأن ال �كون ملفت� ورة أن ال �شكل ذلك إزعاج� رؤى زمان�ة مع �ف

ا. باإلضافة إ� أن ير�ي ذلك إ� ز�ادة قدرة القّصة ع�  �  اإلقناع. كث�ي

 

 الرسالة السابعة (مستوى الواقع): 

ي �قف فيها  - ف مستوى أو طبقة الواقع اليت مستوى الواقع: �ي العالقة القائمة بني
ي تدور فيها الراوي ل�ي يروي الروا�ة من جهة، ومستوى أو طبقة الواقع  اليت

 أحداث ما ُيروى من جهة أخرى. 
، ومستوى فنتازي.  -  هناك مست��ان: مستوى واق�ي
من الرؤ�ة الزمان�ة، والمكان�ة، ومستوى الواقع �ي رؤى مستقلة بذاتها، كل  -

ي تتناغم بها وتتآلف: تتحدّد قدرة القّصة ع� اإلقناع.   ووفق الط��قة اليت



 

 الرسالة الثامنة: (النقالت والقفزة النوع�ة): 

 النقلة: �ي كل تبّدٍل تتعّرض له أي واحدة من وجهات النظر (الرؤى) المشار إليها  -
ا.   آنف�

ي الروا�ة نفسها عّدة رواة.  -
ا ما �كون �ف �  كث�ي

ها ع� النت�جة المهمة: قدرة القصة ع�  - رها يتحدد من خالل تأث�ي فائدتها أو �ف
 اإلقناع. 

 

 

 

 


