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  "ممدوح شوكت اصندال"لألدیب التركي  "ایاشلى ومستأجریه"فى روایة " يالخطاب النقد"

  

  هبة صالح رمضان

  ، مصرجامعة عین شمس، شعبة اللغة التركیة، سالمیةقسم اللغات الشرقیة اإل، كلیة األلسن

  : الُملخص

لألدیب التركى " ایاشلى ومستأجریه"روایة  يوآلیته ف يمجملها للكشف عن مفهوم الخطاب النقد يتسعى هذه الدراسة ف

متراوحة بین المضمون السردى ومكوناته السردیة، من " الخطاب الروائى"وقد جاءت النظرة إلى ". ممدوح شوكت اصندال"

خالل وجهة النظر النقدیة التى یبثها الروائى على شكل خطاب فى عمله تجاه الواقع الذى یعیش فیه، استناًدا إلى أن 

فى مجملها نقد شدید للمجتمع التركى، فهى نسخة مصورة لجزء من " ایاشلى ومستأجریه"وتمثل روایة". دب نقد للحیاةاأل"

وقد أبرزاألدیب فى روایته االنحراف الذى أصاب أحكام القیمة فى المجتمع . الحیاة القائمة فى تركیا فى فترة الثالثینیات

" عائالت"وارتأى أن تشكیل . وریة العثمانیة المنهارة إلى الجمهوریة التركیة الجدیدةالتركى خالل مرحلة االنتقال من األمبراط

وقد . فى تركیا االجتماعیةجدیدة قائمة على األسس السلیمة، هو الحل األنجع لحل معظم األفات التى أصابت الحیاة 

لى سلسلة ذكریات الراوى؛ لذلك ُكتبت معتمدة ع" ایاشلى ومستأجریه"سیطرت صیغة الزمن الماضى على الروایة؛ حیث أن 

  ".االسترجاع-الفالش باك"الروایة بتقنیة 

  "ممدوح شوكت اصندال"، "ایاشلى ومستأجریه"روایة ي، الخطاب النقد :الكلمات الدالة

  

The Critical Discourse in The Novel 'Ayaşlı Ve Kiracıları' Of The Turkish 
Writer Memduh Şevket Esendal  

This thesis aims to analyze the critical discourse in the novel 'Ayaşlı Ve Kiracıları' of 
Memduh Şvket Esendal who is one of the writers that has best expressed the effect of social 
change on individuals and organizations together with confusion of values caused by the 
change and claimed to holda mirror to the society. Ayaşlı ile Kiracıları, which is considered 
one of the most important novels of the Republican era in Turkish literature, attracted the 
attention of many critics after it won the fifth place in the Novel Competition of Cumhuriyet 
Halk Partisi in 1942. In the novel, a bank officer writes his memories about the people he has 
lived with and the events he has witnessed in the nine-room flat of an apartment building.  
Key words: Critical Discourse, 'Ayaşlı Ve Kiracıları,  Memduh Şevket Esendal. 

  

  :المقدمة

الوقت الحاضر من  يفالروایة ف ،يعماد الدراسات النقدیة الحدیثة للنص الروائ يمرتكًزا هاًما ف" يالخطاب الروائ"یشكل 

یرید إیصالها إلى فئات مختلفة من أفراد  يوجهة نظره النقدیة الت يیبث فیها الروائ يأهم الوسائل الخطابیة الحدیثة الت

  .المجتمع عبر تقنیة خطابیة نقدیة معینة
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 يلألدیب الترك" ایاشلى ومستأجریه"روایة  يوآلیته ف يمجملها للكشف عن مفهوم الخطاب النقد يتسعى هذه الدراسة ف

ومكوناته السردیة، من  يمون السردمتراوحة بین المض" يالخطاب الروائ"وقد جاءت النظرة إلى ". ممدوح شوكت اصندال"

یعیش فیه، استناًدا إلى أن  يعمله تجاه الواقع الذ يعلى شكل خطاب ف يیبثها الروائ يخالل وجهة النظر النقدیة الت

  ".األدب نقد للحیاة"

ت العلمیة التى ما تفتقر إلیه الروایة التركیة من الدراسا" الخطاب النقدى"ومما حفز هذه الدراسة إلى االهتمام بتحلیل 

، كما لم تنهض الدراسات التركیة بدراسة كافة عناصر "ممدوح شوكت اصندال"لدى األدیب " الخطاب الروائى"ُتعنى بدراسة 

، وسوف یشیر الباحث "الراوى"لألدیب؛ إذ ُعنیت دراسة تركیة بدراسة أحد عناصره فقط أال وهو عنصر " الخطاب النقدى"

أما ما یخص المنهج الذى سلكته الدراسة فقد استندت إلى منهج النقد  ،ا من البحثإلى هذه الدراسة عبر موضعه

المبحث  يلكونه السبیل األنجع لمعالجة المواقف النقدیة التى یتبناها األدیب، كما استعانت الدراسة ف ا؛ نظرً "االجتماعى"

تربط  يإلى عناصر، وتحدید القیمة الوظیفیة لكال منها تبًعا للعالقات الت يلتقسیم الخطاب الروائ" يالبنیو "الثانى بالمنهج 

وعلى مستوى الخطة التى سارت الدراسة وفق معالمها، فقد جاءت . األخرى يكل عنصر بجمیع عناصر الخطاب الروائ

  ": خاتمة"وتالهما " تمهید"فى مبحثین یتقدمهما 

."ایاشلى ومستأجریه"، ولروایته "ت اصندالممدوح شوك"یتضمن تعریف لألدیب " : التمهید"  

  ".قراءة الحكایة" : "المبحث األول" 

  ".قراءة الخطاب": "المبحث الثانى" 

  ". المصادر والمراجع"ثم قائمة . تتضمن ذكر أهم النتائج التى توصلت إلیها الدراسة" : الخاتمة" 

  :التمهید

 يف .م١٨٨٣لد فى عام وقد وُ  ،بأعماله القصصیة والروائیة يخدمات جلیلة لألدب الترك" ممدوح شوكت اصندال"قدم 

سنوات  يواجهت عائلته ف يطفولته بسبب األزمات المادیة الت يتعلیًما منتظًما ف" اصندال"لم یتلق ، Çorlu١تشورلو 

) ١٩٠٠(الجمرك عام  يوقد عمل موظًفا ف ،تعلیم ذاته، حتى أجاد العربیة والفارسیة والفرنسیة يجتهد فالكنه . الحرب

. تاتوركأبمكانة متمیزة لدى  يلیعول عائلته بعد وفاة والده، ثم انتقل إلى األناضول حینما تأسس مجلس األمة الكبیر، وحظ

بین  يكال من إیران وأفغانستان واالتحاد السوفیت ين سفیًرا فیِّ كما عُ . )١٩٢٤-١٩٢٠(وقد سافر إلى أذربیجان كسفیًرا لبلده 

أنقرة  يوفى فتُ و  ،١٩٤٥- ١٩٤١وعمل سكرتیر عام فى حزب الشعب الجمهورى بین عامى ). ١٩٣٨- ١٩٢٦( يعام

  ).١٩٥٢مایو  ١٦(

ثمن "، )، قصة١٩٨٣( Mendil Altında" تحت المندیل"، )، قصة١٩٨٣( Otlakçı" الطفیلى: "من أشهر أعماله

، ١٩٨٣( Vassaf Bey" وصاف بیه"، )، قصة١٩٨٦( Kelepir" الرخیص"، )، قصة١٩٨٤(Hava Parası" الهواء

  .٢)، روایة١٩٨٨( Miras" المیراث"، )، روایة١٩٨٣(Ayaşlı Ve Kiracıları" ایاشلى ومستأجریه"، )روایة

  

  

                                                             

 
١

 .شمال غرب تركیا، تقع داخل محافظة تكیرداغ يمدینة ف :تشورلو

2 Arslan, Tekin,Edebiyatımızda İsimler Ve Terimler (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1.Baskı, 1994), s.241. 
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  ":  ایاشلى ومستأجریه"روایة 

استطاع طباعتها  يالروایة الوحیدة الت ي، وه"ممدوح شوكت اصندال"الروایة الثالثة لألدیب " ایاشلى ومستأجریه"تعد 

بعد أن أكمل مهمته " إیران"بعد عودته مباشرة من " ایاشلى ومستأجریه"كتب األدیب روایته  ،حیاته يعلى هیئة كتاب ف

بدأت أكتب : "الروایة يبشأن القصة المكتوبة ف يوقد صرح األدیب بما یل ،)١٩٣٠أغسطس  ٣١(هناك كسفیًرا لبالده 

كلما . كانت قصة قصیرة من ثالث أو أربع أعمدة. Bir Evin Dokuz Odası) منزل يتسع غرف ف(ن قصة بعنوا

  ".١كتبتها كبرت، وصارت قصة كبیرة

بطبعاتھا " اصندال"، وبمجرد انتھاء نشرھا متفرقة قام أوًال  Vakit Gazetesiجریدة الوقت  ينشرت الروایة متفرقة ف

ا سواء عندما نشرت متفرقة أو عندما طبعت على ھیئة كتاب، ا كبیرً اھتمامً " ایاشلى ومستأجریھ"لم تلق روایة . كتاب يف

على المركز الخامس من حزب الشعب الجمهورى ومنذ ذلك التاریخ  ففى ھذا العام حازت الروایة. ١٩٤٢وذلك حتى عام 

وسوف یعتمد البحث على النسخة الرابعة  ،١٩٨٩لیفزیونى فى عام وقد تحولت إلى فیلم ت. ٢"صارت محط اهتمام النقاد

  .صفحة) ٢٥٦(، والمكونة من ٢٠٠٧عام  يوالعشرین المنشورة ف

: فندق مكون من تسع غرف يالبطل، وهو شاهد عیان، عاش ف - ي على هیئة مذكرات للراو " ایاشلى ومستأجریه"ُتروى 

تحكى ایاشلى ومستأجریه حیاة بنایة شیدت حدیثًا فى أنقرة والحیاة الیومیة والعالقات بین البشر المنتمین ألعمار ومهن "

  ".٣هذا المكان يمختلفة ف

ره ایاشلى البنك، إلى غرفة فى الفندق الذى یؤج يالموظف ف - ینتقل فیه البطل يتبدأ أحداث الروایة صباح الیوم الذ

حجز هذه الكتیبة شخص یدعى ایاشلى . كتیبة من تسع غرف فى بنایة كبیرة شیدت حدیثًا ينقیم ف: "غرفا يإبراهیم أفند

فى نهایة . على الجانبین فى ممر مظلم قلیًال اصطفت وانتظمت الغرف  ...، ویؤجرها غرفة غرفة للراغبینيإبراهیم أفند

تدور فیه األحداث، یساعد بالشك على الكشف عن بعض  يللمكان الذ يالراو  إن تعریف ،"٤الممر هناك مطبخ وحمام

  ".٥من الممكن إدراك مضمون سلسلة األحداث والحالة النفسیة لألبطال من تصویر المكان"سمات أبطال الروایة؛ حیث 

ویمكن ترتیب . الغرف األخرى يالتعرف على البشر الذین یعیشون ف يمنذ تلك اللحظة ف يالراو  -  یبدأ البطل

الفندق، فائقة  يالشابة الخادمة األولى ف Halideخالدة : يالشخصیات طبًقا لظهورهم على مسرح األحداث على النحو اآلت

 Faikaزوجها السائق فؤاد يابنة ایاشلى بالتبن ،Fuat حسن بیھ ، Hasan Beyالفندق منذ شهرین، شفیق  يالموجود ف

 İffetهانمالذى یعمل بتجارة الفحم والحطب، زوجته عفت   Abdülkerimعبد الكریمقنصل قدیم،  Şefik Beyبیه

Hanım لم تحب زوجها قط وطفلهما طوران مقدم الدین  يالتTuran Mükimüddin المزاج، اسكندر بیه  يعصب

İskender Bey یعرف نفسه باعتباره صاحب مصنع، طوران هانم  يالذTuran Hanım تجید استغالل أنوثتها  يالت

                                                             
1 İsmail, Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2 (Ankara: Akçağ Yayınları, 1.Baskı, 2004), s.264. 

2  Ramazan, Korkmaz,Yeni Türk Edebiyatı(1839:2000), (Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2.Basım, 2005), s.445. 

3 İsmail, Çetişli,Metin Tahlillerine Giriş 2, s.266. 

4 (Yeni yapılmış büyük bir apatmanın dokuz odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Bu bölüğü, Ayaşlı İbrahim Efendi 
adında biri tutmuş, isteyenlere oda oda kiraya veriyor. Odalar, loşça bir koridorun iki yanına sıralanmış, 
dizilmiş. Koridorun en sonunda banyo odasıyla mutfak var.) 

Memduh Şevket, Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları (İstanbul: Bilgi Yayınevi, 24.Basım, kasım 2007), s.9.  

5 Şerif, Aktaş,Roman SanatıVe Roman İncelemesineGiriş (Ankara: AkçağYayınları, 7.Baskı, 2005), s.131. 
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الذى  Hüseyin Beyموظف فى مصلحة حكومیة، وحسین بیه  Haki Beyوٕاجادتها للعب القمار، زوجها حقى بیه 

  .یهرول خلف من سرقوا أرضه منذ سنوات عبر رفعه عدة قضایا

، ١اث داخل الفندقإضافة أبطال جدد للحدث من خارج الفندق، وهم یلعبون دوًرا فى توجیه األحد" اصندال"یواصل   

المكلفة بالخدمة فى الفندق بعد  Raifeاللذان یأتیان للفندق للعب القمار، رائفة  Orhanواورخان  Cevatجواد : ومنهم

الخادمة الثالثة فى الفندق، سلیمه  Zinet، زینت MelekHanımمغادرة خالدة، مدیر البنك وزوجته وبنت أخته ملك هانم 

  .Dr.Fahriفخرى .سن بیه، الصدیق المقرب للبطل األساسى دابنة ح Selime Hanımهانم 

وهذه . لعرض شریحة كبیرة من المجتمع؛ لهذا قدم شخصیات كثیرة من مهن وأعمار مختلفة" اصندال"لقد سعى 

وقد اختار األدیب . همال األطفال، وخداع المتزوجین لبعضهما، ولعب القماراالشخصیات تعانى من سلبیات كثیرة مثل 

. التى تمت خالل السنوات األولى للجمهوریة االجتماعیةفى أنقرة، ووظفه باعتباره مكان لعرض التغیرات " فندق ایاشلى"

  ".٢انتقدت بواسطة ایاشلى مجتمعنا الیوم بشدة: "بشأن روایته هذه" اصندال"وقد ذكر 

فهو حكایة بمعنى أنه یوحى بشىء "والعمل األدبى عموًما یجمع، بین مظهرین فهو حكایة وخطاب فى نفس الوقت، 

ولكن . من الواقع ویوحى بأحداث قد تكون وقعت وشخوص من وجهة النظر هذه، یتماهون مع شخوص الحیاة الواقعیة

لذلك یتدرج التشریح ؛ ٣یواجهه، یتلقى الحكایةقارىء العمل األدبى فى الوقت ذاته خطاب فثمة سارد یقص الحكایة وثمة

  . قراءة الحكایة، وقراءة الخطاب: النقدى هنا بین مساحتین للرؤیة

  :المبحث األول

  ":قراءة الحكایة"

، وهى أكثر األنواع األدبیة إلتصاًقا بحركة االجتماعیةاألقدر على تصویر هموم اإلنسان ومعالجة مشاكله " الروایة"تعد 

ویمثل النص السردى الروائى ساحة كبیرة تلتقى فیها األفكار المتناقضة واآلراء الكثیرة، لتعدد . ٤المجتمع المعاصر

 ٥العالقات السردیة خصوًصا فى الروایات الواقعیةفأفعال الشخصیات تتعدد داخل شبكة . الشخصیات بمواقفها المتضاربة

  ".ایاشلى ومستأجریه"یسعى فیها المؤلف إلى نقل طبائع األشخاص وتصرفاتها، مثل روایة  يالت

أحكام القیمة  يعن مرحلة االنحالل والفساد ف" ایاشلى ومستأجریه"روایته  يف" ممدوح شوكت اصندال"لقد حكى   

، موظًفا ٦یة المنهار إلى نظام الجمهوریة الجدیدمبراطوریة العثمانأثناء فترة االنتقال من نظام اإل االجتماعیةالخاصة بالحیاة 

                                                             

األدب  ،يمحمد عنان؛ ."إن الروائى لیس مقید الیدین إزاء الوصف واالستطراد وعدد الشخصیات فهو یستطیع أن یقدم أى عدد من الشخصیات ١

  .١٦٣، )٢٠١٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، : القاهرة(وفنونه 
2 Sevim, Gözcü, Ayaşlı İle Kiracıları'nda Anlatıcı Sorunsalı (Yükses Lisans Tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi, 
Haziran 2004), s.16. 

 
٣

 .٨، )٢٠٠٠اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(الروایة العربیة الحدیثة  يإنشائیة الخطاب ف، يمحمد البارد

  .١٨٠، )١٩٩٦الشركة المصریة العالمیة للنشر، الطبعة األولى، : القاهرة( يفنون األدب العالم، نبیل راغب ٤

الثلث األول من القرن التاسع عشر وكرست مصطلًحا  يوجذوره متصلة بمرحلة تطورت فیها اآلداب الفرنسیة ف يتقادمت نشأة المذهب الواقع"٥ 

الكتابة  يف ابل أضحى نهجً  ،إذ لم یكن مجرد حركة أدبیة رهینة ظروف طارئة ر هذا المذهب طویًال عمَّ . أدبًیا جدیًدا یترجم جمالیة الحقیقة اإلنسانیة

  .١٧إنشائیة الخطاب،  محمد الباردى،؛ ."تتصل بالروایة، أبرز األجناس األدبیة رواًجا يوخاصة تلك الت

٦
اعتماًدا على مبدئها األساسى فى تمثیل األدب للواقع، تتجاوز جمیع الحدود اإلقلیمیة، ویصبح فى مقدور أى مجتمع اختمرت فیه الواقعیة  إن" 

أحوج  مبادئها الجمالیة أن یرى نفسه فى مرآتها بطریقة صافیة مركزة، وتصبح المجتمعات التى مازال ضمیرها القومى فى مرحلة النضج واالبتعاث،
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. مرحلة الثالثینیات يف يللتوریة عن مشكالت المجتمع الترك" الفندق"موظًفا لتحقیق غایته هذه طبیعة المكان الخاصة 

ء خالل تلك السنوات، منتقًدا تغیر أحكام القیمة لدى األشخاص البسطا" أنقرة" يف االجتماعیةفاألدیب یعرض صورة للحیاة 

ذلك الوقت إلى ساحة كبیرة لالنشاءات الستیعاب عدد السكان  يوقد تحولت أنقرة ف. تلك اآلونة يالذین انتقلوا إلى أنقرة ف

 يمن الدولة لمدة عام طابق ف Ayaşlı İbrahim Efendi" يایاشلى إبراهیم أفند"استأجر " اصندال"روایة  يوف. ١المتزاید

حدى غرف ذلك الفندق؛ وبذلك صار إ يمصادفة لإلقامة ف يالبطل األساس - يالراو مكون من تسع غرف، وانتقل بنایة 

  .جرت هناك يشاهد عیان على الوقائع الت

 يهذا الفندق، قد تجلى ف يأصاب أحكام القیمة لدى األفراد والعائالت المقیمة ف يأن الفساد الذ" اصندال"وقد ارتأى  

ن إتدمیر الرجال مادًیا، ف يعالقات الرجال بالنساء، فبینما یتسبب األمر األول ف يأمرین أساسیین؛ هما لعبهم للقمار، وف

  .كبیر ياألمر اآلخر قد شهد انحالل أخالق

  :العائلة النواة

السنوات األولى من تأسیس الجمهوریة، فقد  يأمًرا الفت لالنتباه، ف عدد أفراد العائلة التركیة يالتقلص الكبیر ف كان

لذلك الوجود للعائلة . نهارت وحدة هذه العائلة أیًضاا، ثم "العائلة النواة"ختفت تماًما العائلة الكبیرة، وتحولت تدریجًیا إلى ا

والشك أن رغبة أحد الزوجین أو كالهما . تدور أحداثها فى سنوات الثالثینیات يالت" ایاشلى ومستأجریه"الكبیرة فى روایة 

عصف  يللذلك التغیر الذ ي، یعد السبب األساساالجتماعیةرد غیر المبالى بالمسئولیات والروابط للحیاة على نهج حیاة الف

  .٢بكیان تلك المنظومة العائلیة

" بیه يحق"فالزوج . بین العدید من األزواج" ایاشلى ومستأجریه"روایة  يعرف بالروابط العائلیة فلذلك الوجود لما یُ 

Haki Bey  طوران هانم"على سبیل المثال یسافر إلى أوربا طبًقا لمقتضیات وظیفته، بینما زوجته "Turan Hanım 

كما أن  ".٣أنا أیًضا أعد غیر متزوجة" :تصف نفسها يأنقرة لتواصل حیاتها على النهج المعروف عنها؛ وه يتظل ف

والتحاول أن تخفى عن زوجها أیًضا العالقة غیر  التجهد نفسها فى إخفاء شعورها بالنفور حیال زوجها،" طوران هانم"

  ":شجاعة" ا، بل وتصف قبوله لتلك العالقة بكونه"البطل- يالراو "تقیمها مع  يالشرعیة الت

  أال یختفى القمر؟! ظلمة منتصف النهار ونغلق الباب يندخل إلى هنا ف ...أنت طفل -"  

 أیًضا یعرف هذا؟ يأن حق يهل تقول -

 ...هو شجاع. الیعرف؟ لكنه رجل لطیف، الیخرج صوتهیعرف أو یكون  -

 ! على األقل التمزحى -

على أال أبادر بأن . یحبك كثیًرا، فقد امتدحك لى عدة مرات...لماذا لیمزح، ألیس أفضل إذا الزمنى لیل نهار؟ -

 !أكون مع آخرین، فهو الیتجنبك

  !نِت تمزحین، یبدو أن حقى مر بتجارب مؤلمة كثیرةأ -

                                                                                                                                                                                             

منهج  ،صالح فضل؛ ."مواجهة النفس بشجاعة ومعرفة األمر الواقع بعمق، ولن تجد مركبة تختمر بها هذا العباب سوى مبادىء الواقعیةما تكون ل

 .٦، )١٩٩٥الطبعة الخامسة،  دار المعارف،: القاهرة(، ياإلبداع األدب يالواقعیة ف

1 Gözcü,Ayaşlı ile Kiracıları'nda Anlatıcı Sorunsal, s.15. 

2  Çetişli,Metin Tahlillerine Giriş 2, s.267. 

3 (Ben de bekȃr sayılırım.)   Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s. 155. 
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 "١!ك القدر أنت أیًضا لست األول لىال، لیس لذل -

للعب " طوران"یظهر الرجالن القادمان لغرفة . یظهر ذلك الحوار كیف انهارت العالقة بین الزوجین ألدنى مستوى

لم یأت هذان الرجالن للعب القمار فحسب، لذلك بدخول . القمار ذات لیلة، معلومات مهمة عن العالقات بین الزوجین

 Hasan Bey" حسن بیه" يیرو . ألنهما رجالن مهمان ،"طوران"غرفة  يأغلبیة الرجال الموجودین ف هذین الرجلین یخرج

  :يعلى النحو اآلت يالیوم التال يف يھذا الموقف للراو

الداخل أیًضا،  يزوجتك ف" :قلت أنا أیًضا ھذا بعدك، قلت! ذھبا حقى وایاشلى، لم یأبھ عبد الكریم قط، قال وقح جًدا السید"
  ".٢ھكذا أنھما ذھبا" :، یقول"أیًضا ماذا یوقفك، لتذھب أنتَ 

 Zinet" زینت"و Abdülkerim" عبد الكریم"تظهر األحداث بعد ذلك وجود عالقة غیر شرعیة أیًضا بین ذلك الزوج 

ذلك الذى یأتى  Cevat" جواد"فأنها تقیم عالقة غیر شرعیة مع  İffet" عفت"أما زوجته . التى تعمل خادمة فى الفندق

فخرى  .بسبب تلك العالقة، مما جعل د" جواد"للعب القمار، مما جعلها تمرض نتیجة عدوى أصابتها من " طوران"لغرفة 

Dr.Fahri  -  ٣هم مرضىلیعطیهم اهللا جزائهم، جمیع: "الفندق ي، یقول عن هؤالء األشخاص الموجودین فيصدیق الراو."  

 الَّ إیزور زوجته  ؛ ألنه یقیم معظم الوقت لدى عشیقته، فهو الًال على الفندق قلی Faika" فائقة"زوج  Fuat" فؤاد"یمر 

. إذا كان موجود لیسحب نقود من زوجته: "على النحو اآلتى" فائقة"و" فؤاد"عالقة الزوجین " طوران"تقیم . لیأخذ منها نقود

لیتكم : "بإیجابیة فتقول" فائقة"تتحدث عن زوجته " طوران"لكن ". ٤المرأة ذهبت أو لم تذهب آلخریبالى قط إذا كانت  ال

الیوجد ": "فائقة"أیًضا بإیجابیة عن " زینت"وتتحدث الخادمة  ".٥تعرفوا، كم حاولت فائقة إنقاذ نفسها، لكنها ال تمتلك حظ

  ".٦لكن زوجها لیس رجًال . بدو جیدةإذا كانت حصلت على زوج جید، كانت ست. لدى تلك الفتاة حظ

                                                             
1 - Çocuksun...Öğle karanlığında buraya girip kapıyı kapıyoruz! Mızrak çuvala sığar mı? 

- Bunu Hȃki de biliyor mu dersin? 

- Bilir, bilmez olur mu? Ama kibar adamdır, sesini çıkarmaz. Yiğittir o... 

- Bari alay etme! 

- Niçin alay olsun, gece gündüz tepemde nöbet beklese daha mı iyi?...Hem o seni çok sever, kaç kere 
bana seni methetti. Ben başkalarıyla olmaya kalkışmayayım da, o senden çekinmez! 

- Tuhaf söylüyorsun, Hȃki çok acı tecrübeler geçirmişe benziyor! 

- Yok, o kadar da değil ama sen de benim ilkim değilsin ya! 

Esendal,  Ayaşlı İle Kiracıları, s.154. 

2 Hȃki ile Ayaşlı gittiler, Abdülkerim hiç aldırmadı. Çok pişkin beeey! Dedi. Senden sonra ben de söyledim, 
''karın içerde be, ne duruyorsun, sen de gitsene'' dedim. ''işte onlar gittiler ya'' diyor; Esendal, Ayaşlı İle 
Kiracıları, s.92. 

3 Allah cezasını versin, hepsi hasta!  Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.123. 

 

4 O varsa karısından para çeksin. Kadın başkasına gitmiş, gitmemiş hiç umurunda değildir. Esendal, Ayaşlı İle 
Kiracıları,s.140. 

 

5 Faikakendinikurtarmakiçin ne kadarçalışır, bilseniz. Amatalihi yok. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.140. 

6 O kızın talihi yoktur. İyi bir kocaya düşseydi, iyi bakardı. Kocası adam değildir. Esendal, Ayaşlı İle 
Kiracıları,s.129. 
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فبعضهم یغض الطرف . نعدام األخالق وتحطیم األعرافا يمسابقة بین األزواج ف" ومستأجریه" روایة ایاشلى"تعرض 

فقد اجتهد . ١إلدارة زوجته منزل للدعارة يیبال ال -"ایاشلى إبراهیم أفندى"–عن عالقة زوجته مع رجل آخر، وبعضهم 

، من خالل األفراد والعائالت المقیمة فى يجتماعأصاب البناء اال يتصویر مظاهر الفساد واالنحالل الذ يف" اصندال"

على إبعاد نهایة روایته عن النظرة التشاؤمیة المعروفة " اصندال"لكن مع كل هذه الصور السلبیة، حرص ". ایاشلى"فندق 

  . عن الكتاب الواقعیین

وكان ردهم دائًما . بالتشاؤم، وبأنهم یرون الحیاة من خالل منظار أسود، إذ یغفلون المثل الجمیلةُاتهم الواقعیین كثیًرا 

لذلك ". ٢یعیشون فیه تغلب علیها القسوة والعنف، وأنه لیس ذنب المرآة أن تعكس القبح يأن طبیعة العالم الذ"على ذلك هو 

عصف بقیم الكثیر من  ي، والذيالمجتمع الترك يف أصاب منظومة القیم يالذ يخالقاالنحالل األ" اصندال"صور 

إحیاء القیم العائلیة  على أن تحمل منظومة العائلة على عاتقها أیًضا، مهمة هنفسالوقت  يالعائالت، لكنه حرص ف

الروایة بتكوین عائالت نواة تقوم على أسس سلیمة یؤسسها جیل الشباب، تماًما مثل  يالحدث في ینته لذلك. السلیمة

  .٣وع نجم دولة األتراك الجدیدة على أنقاض األمبراطوریة العثمانیة المنهارةسط

بعد إصابته بالشلل، ونقله  - الفندق يالمقیم ف - Hasan Bey" ابنة حسن بیه Selime" سلیمة"فقد تعرف الراوى على 

 -الصدیق المقرب للراوى- Dr. Fahriفخرى  .كما أن د. وقرر أن یتزوجها بعد وفاة والدها يللمستشفى، وقد أحبها الراو 

وذلك بدعم كبیر من صدیقه، الذى ذهب  -الذى یعمل فیه الراوى-ابنة أخت مدیر البنك  Melek" ملك"قرر أن یتزوج 

یرى الراوى صدیقه ". ملك"لمدیره لیطلب ید ابنة أخته لصدیقه، یجیبه السید المدیر بأنه سوف یعطیه الرد بعد الرجوع ل

  :ویدور بینهما الحوار اآلتىمضطرًبا، " فخرى"

  أقدمنا على أمر لكن، الأعرف كیف ستكون النهایة؟ -"

  ".٤زوجتك وأنت سلیم جًدا، التقلق قط، إذا مرض واحد منكما، لن أعرفه-

ربة المنزل، امرأة : "یوافق السید المدیر على تلك الزیجة، القائمة على أساس المبدأ الذى أعلنته زوجة السید المدیر

، وزواج "سلیمة"و" الراوى"یعد زواج ". ٥من الصبغة، والزینة، ومن مظهر الشباب، وهیئت ذاتها لتصیر أم ألبنائها تخلصت

فالفندق الیمكن أن یكون مكاًنا مناسًبا . ، نموذًجا للعائلة النواة، التى سیكون المنزل المكان المالئم إلقامتها"ملك"و" فخرى"

  .٦ائمة على الحب واالحترام واإلخالص المتبادلإلقامة تلك العائالت الجدیدة الق

  

                                                             
1 Korkmaz,Yeni Türk Edebiyatı,s.446.  

  .٩١، صالح فضل، منهج الواقعیة ٢

3  Korkmaz,Yeni Türk Edebiyatı, s.447. 

4 - Bir işeatıldıkama, bilmemsonu. Nasılgelir? 

- Karınvesensağoldukça, hiçkorkma; ikinizdenbirihastalanırsa, onubilmem. 

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.213. 

5 Ev kadını, çocuklarının anası olmayı kendine yakıştırmış, genç görünmekten, süslenmekten, boyanma 
ktankurtulmuş bir hanımdır.   

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.109. 

6 Çetişli,Metin Tahlillerine Giriş 2,s.271. 
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  : تغیر أحكام القیمة

ویبدو أن هذه الرغبة هى األزمة والمحور الرئیس ، ١تنطلق الروایة فى مجملها من رغبة حثیثة فى تلمس خیوط الحقیقة

أصاب  يالتغیر أو الفساد واالنهیار الذ" ایاشلى ومستأجریه"روایته  يیتناول ف" اصندال"فاألدیب . هذا العمل يللحكایة ف

 يفالعمل الفن .٢، ویعرض نتیجة هذه التغیرات على حیاة األفراد والعائالتيالمجتمع الترك يأحكام القیمة الخاصة بالحیاة ف

له مما یتوفر للمشاهد عادة بصفة عامة، تفاصی يطبیعته، وحیویة ف يجوهره واكتماًال ف يأكثر أمانة ف"یتیح انعكاًسا للواقع 

  ".٣اتجاه رؤیة أكثر تحدیًدا لنفس هذا الواقع يبمعنى أنه یحمله إلى أبعد من هذه التجارب ف

" ایاشلى ومستأجریه"فى معظم أعماله االحترام والتقدیر للمرأة، وبالرغم من ذلك لم یمتنع فى روایته " اصندال"یظهر 

یحدث، بل البد أن یحدث فى یمكن أن"التغیر الذى أصاب أحكام القیمة، فما یحدث فى الحیاة عن توظیفها كوسیلة لعرض 

  آه، هل تزوجِت؟ -: "اآلتى مع الراوى یعكس ذلك التغیر بشكل جلى -فى الفندق-الخادمة " زینت"وحدیث ". ٤األدب

هذه ! لوقت ما، لكن اآلن الأریدلم نتزوج، إذا تزوجت ماذا سیحدث، هذا أیًضا ألیس كذلك؟ كنت أرید أن أتزوج  -

 !أمور فارغة

 إذا تركك الرجل فى یوم ما، أو إذا كان لدیكما طفل؟ -

 !لن یكون عندنا طفل -

 أو إذا تركك الرجل؟ -

  ."٥ماذا عساى أفعل بالزوج !...أتركه أیًضا لیدعو لیتنى ال! آه، فى الحقیقة تلك األیام

یبرز فیها  يفإن علیه أن یركز على اللحظات الت" الواقعیة"القصة طبیعة الوجود  يإنه إذا أراد أن یجسد ف يیعتقد الروائ

الواقع فإن علیه أن یركز على كل  يولما كانت هذه اللحظات منفصلة ف. صورة إحساس به أو إدراك له يهذا الوجود ف

" عفت هانم"وقد مثلت شخصیة . ٦نطاق ما یسمى بالشخصیة يمنها دون أن یعمد إلى تزییف الواقع بالربط فیما بینها ف

الفندق على النحو  يأصاب تلك الشخصیة تأثًرا بالحیاة ف يالتغیر الذ" اصندال"یصف . تغیرحًیا لإلنسان المُ  انموذجً 

  :ياآلت

                                                             

١
 .٣١، )٢٠١٣، ١مكتبة اآلداب، ط: القاهرة(بالغة الروایة  ،عالء عبد المنعم إبراهیمو  ،أحمد عبد العظیم محمد، و يأحمد یحى عل 

2 Tabip, Gülbay,Memduh Şevket Esendal'ın Toplumsal Ve Siyasal Görüşler (Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi, 
2008), s.83. 

٣
 .٩٣منهج الواقعیة،  صالح فضل، 

٤
 .١٨٥محمد عنانى،األدب وفنونه،  

33 
 E, nikȃh oldunuz mu?     

- Nikȃh olmadık, nikȃh olup ne olacak, gene böyle değil mi? Bir zaman ben nikȃh istiyordum, ama şimdi 
istemiyorum! Bunlar, boş şeyler! 

- Günün birinde herif seni bırakırsa, yahut bir çocuğunuz olursa? 

- Bizim çocuğumuz olmaz?  

- Ya herif seni bırakırsa? 

- Ah, hani o günler! Dua etsin de ben onu bırakmayayım!...Kocayı ne yapayım?   

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.125,126. 

٦
 .١٩٣األدب وفنونه،  عنانى،محمد  
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بعد وقت قلیل، تحولت  ،كان شعرها طویل عندما جاءت إلى هذا المكان، ذهبت مع فائقة ذات یوم وقاما بقص شعرهما"  

صار صدرها كأنه یصعد . ولبست مشد للخصر! أعدت شعرها. النساء الموجودات على بعض مجالت الموضةإلى رأس 

وقت قلیل  يالشفتان انضما إلى الطریق، ف. تدهن شیًئا قط على وجهها قدیًما بدأت تضع البودرة بینما كانت ال. ألعلى

  ".١هذه اآلونة شرب السجائر يعفت هانم فتعلمت ! اسكودر يفقیر ف يجنسها من فتاة ح يظهرت امرأة صالون، ف

نظًرا لهذا التغیر الذى  -الذى یؤرق كل من بالفندق بسبب البكاء المستمر-" طوران مقیم الدین"بابنها " عفت"التهتم 

تحذیر  لعبد الكریم من خطورة لعب " حسن بیه"وقد وجه . یدمنا لعب القمار" عبد الكریم"بدل شخصیتها وجعلها وزوجها 

  :مارالق

  .هؤالء الذین رأیتهم مدمنو قمار منذ القدم، الیرحمون الرجل -"

 .أنا أیًضا لن أرحمهم -

 ".٢هل أنت؟ آه حسًنا -

بناء ؛ رغبة منه فى إنهاء روایته بالتفاؤل بدًال من انهائها فى نهایة روایته صورة إیجابیة لالهتمام باأل" اصندال"یعرض 

إذا بدأ یبكى حتى الصباح، ماذا : "نهایة الروایة یسأل زوجته باهتمام عن أحوال ابنهمافالراوى فى . بتلك األوضاع المؤسفة

  "٤.أنا أعرف. إذا لم یكن مریض، لن یبكى: "تجیبه تلك الزوجة الوفیة قائلة". ٣تفعلى

لإلقامة " فائقة"بالتبنى فى نهایة الروایة عن أن یستأجر ذلك الفندق مجدًدا من الدولة، وانتقل وابنته " ایاشلى"لقد تراجع 

  ".حسن بیه"ودفن بالقرب من " ایاشلى"ثم توفى . فى منزل

 

  :المبحث الثانى

  "قراءة الخطاب"

وسوف تتناول الدراسة  ،الوقوف على طرائق بناء الحكایة وكیفیة صیاغتها يأهمیة كبیرة ف يإن لتحلیل الخطاب السرد

 يمكونات الخطاب الت يوه من حیث الزمن والصیغة والرؤیة،" ایاشلى ومستأجریه"روایة  يف يتحلیل الخطاب السرد

  ).يالمبنى الحكائ(للتعرف على كیفیة تقدیم الحدث ، ١یشتغل علیها السردیون عامة

                                                             
1 Buraya geldiği zaman uzun saçları vardı, bir gün Faika ile birlikte gittiler saçlarını kestiler. Biraz zaman sonra, 
bazı moda gazetelerindeki kadın başlarına döndü. Saçlar yapıldı! Korsagiydi. Göğsü yukarı kalkar gibi oldu. 
Eskiden yüzüne hiçbir şey sürmezken pudralamaya başladı. Dudaklar, tırnaklar yoluna girdi, az zamanda Faika 
Üsküdar'ın yoksul mahalle kızından, kendi cinsinde, bir salon kadını çıkardı. Bu arada İffet Hanım cigara içmeyi 
de öğrendi. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.51.                 

2 - Benim gördüğüm bunlar eski kumarcılardır, adama acımazlar. 

- Ben de onlara acımam. 

- Sen mi? Eh iyi. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.66. 

3 Sabahlara kadar ağlamaya başlarsa, ne yaparsın. 

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.251. 

4 Hasta olmazsa, ağlamaz. Ben bilirim. 

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.251. 



  "ممدوح شوكت اصندال"لألدیب التركي  "ایاشلى ومستأجریه"روایة  يف "يالخطاب النقد"

 

٥٠٢ 
 

ها ففى ضوئه تترتب مادة الحكى، فهو یشكل بنیة قائمة بذات. یمثل الزمن عنصًرا أساسًیا فى كل سرد: الزمن السردى

ویمیز السردیون بین زمن الحكایة ". ٢هى فن الزمن؛ وذلك بالقیاس إلى فنون الحیز كالرسم"فالروایة . ضمن العمل السردى

أى التسلسل الزمنى لألحداث كما وقعت، وبین زمن الخطاب الذى یهتم بالطریقة التى یرتب بها السارد تلك األحداث؛ ذلك 

تدخل السارد، فى حین أن السارد أثناء سرده یتدخل فى ترتیب زمن الخطاب أن زمن الحكایة زمن خام یجرى دون 

ویرون أن الزمن السردى یقوم على العالقات القائمة بین زمن الحكایة وزمن الخطاب التى تتجلى . ویتالعب بزمن الحكایة

  .٣الترتیب الزمنى، وٕایقاع السرد، والتواتر: فى ثالث مظاهر، وهى

یطرت صیغة الزمن الماضى على الروایة؛ حیث یتم السرد من بدایة األحداث حتى انتهائها بتقنیة س :يالترتیب الزمن-أ

". االسترجاع"روایة معتمدة على سلسلة ذكریات كتبت بتقنیة " ایاشلى ومستأجریه"بعبارة أخرى، ، "٤االسترجاع- الفالش باك"

الموظف فى -والسرد یبدأ من لحظة مجىء الراوى. ل ذلكقب) الموظف فى البنك(فالروایة قائمة على مرحلة عاشها البطل 

والدة فؤاد نتعرف على مجیئها إلى ذلك -البطل والمرأة العجوز-البنك إلى الفندق، ومن خالل الحوار الذى دار بین الراوى

ى رؤوس تلك هو یا عزیزى سیترك استانبول وسیأتى إل): "وهو حدث سابق" (فؤاد"الفندق الموجود فى أنقرة برفقة ابنها 

تلك العبارة التى وردت على لسان المرأة العجوز ". ٥الجبال ماذا كان یوجد، لدى رجال الزمن الحالى هل بقى لدیهم عقل؟

  .فیها استرجاع یرد المتلقى إلى زمن ماضى قریب قبل زمن بدایة السرد

هذه الروایة جاءت من خالل كالم الشخصیات، ولعل أهمیة االسترجاع  يونالحظ هنا أن حاالت االسترجاع الكثیرة ف

الفندق االسترجاع،  يمن المقیمین فHüseyin Bey " حسین بیه"یقوم بها، فقد وظف  يهنا تتأتى من خالل الوظیفة الت

نه سوف یرى كل شخص ذات یوم أ: "للكشف عن سر هرولته خلف قضیته بدون كلل أو ملل لمدة اثنى عشر عام

أو !". أنت محق لكن اتركه"تركته لقولهم أیًضا  يلعلن. ، انتقلت بكلمة"امض" يل يقال الوال. أنا لست عاشًقا للمال ...حقى

  ".٦، فلن اتركهيأنه حق

الشخصیات للقراء، فقد  يأولهما؛ تقدیم ماض: ذن ألمرینإالروایة  يف" االسترجاع"یعود التوظیف الكثیف لتقنیة 

واألخر؛ ذو عالقة بالراوى، . الفندق وماضیها يجزء المقدمة بأكمله للتعریف بتلك الشخصیات المقیمة ف" اصندال"خصص 

                                                                                                                                                                                             

، البلقاء للبحوث "أنموذًجا" حكایة خالد بن عبداهللا القسرى مع الشاب السارق"ألف لیلة ولیلة  يتحلیل الخطاب السردى ف"حفیظة محمد محمود، ١ 

  .١١٩، )٢٠١٤( ٢، العدد١٧والدراسات، األردن، المجلد 

 .١٩٩، )١٩٩٨عالم المعرفة، دیسمبر : الكویت(نظریة الروایة  يعبد الملك مرتاض، ف٢ 

 .١٢٠، "أنموذًجا" حكایة خالد بن عبداهللا القسرى مع الشاب السارق"تحلیل الخطاب السردى فى ألف لیلة ولیلة " حفیظة محمد محمود، ٣

ابل للعودة بحال من األحوال، لكن القابل لها هو غیر ق -فى حقیقته- تصلح لها تقنیة االسترجاع، والماضى  يهو المنطقة الت يالماض" ٤

  ."تسكن المخیلة، ثم تخرج فى بنیة صیاغیة تعتمد الفعل الماضى المعبأ بالذكریات الغائبة يالت) االستعادة السردیة(

 .٩٩، )٢٠١٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة( يمحمد عبد المطلب، قراءة السرد النسو 

5 O canımİstanbul'ubırakıpbudağbaşlarınagelecek ne vardı, şimdiki zaman adamlarında da akıl kaldı mı?             
      Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.16. 

6 Benim hakim olduğunu bir gün herkes görecek…Ben mal ȃşıklısı değilim. Bana vali, ''Geç'' dedi, bir sözle 
geçtim. Gene de ''Haklısın ama bırak'' desinler bırakayım. Yoksa hakkımdır, bırakmam. Esendal, Ayaşlı İle 
Kiracıları,s.80. 
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أموًرا كثیرة من الشخصیات  ي، حیث یعرف الراو ١يزمن الحك يیستطیع التحكم ف فهو واحد من شخصیات الروایة، لذلك ال

  :٢ارىءاألخرى، ثم ینقلها للق

." اقمیصین، وضیعت جوربً  يمزقت ل"كان یقول . كان شفیق بیه قد جعل خالدة غسلت المالبس، لم یعطها نقودها"

حینما دب خالف ظاهر، . نها لم تقل شیًئا قط منذ شهرإلیت األمر ظل هكذا فحسب كانت خالدة لن تكترث لألمر، حیث 

استعارت خالدة غطاء من خادمة المدام الیهودیة المقیمة . طلب غطاء منضدة ،جاء لزیارة شفیق بیه شابان ذات لیلة أیًضا

قالت خالدة لشفیق بیه . هذه اللیلة، كما لطخوه كذلك بإسقاط الخمر علیه يحرقوا هذا الغطاء الجدید ف. يالطابق العلو  يف

عندما أتیت للمنزل لیًال كانت خالدة  ،ةحدث هذا النزاع وقت الظهیر  ...لم یأبه شفیق بیه لألمر. أن یدفع ثمن هذا الغطاء

  ".٣، لم تستطع كتم غیظهايالتزال تبك

ا ضمن إطار الواقع، فالسارد وهو یعالج حدثً  يالترد فیه مثلما حدثت ف يالنص السرد ياألحداث ف إن :إیقاع السرد- ب

فبینما تروى األحداث فى الجزء زمنى معین یجد نفسه أحیاًنا أمام أحداث غیر مهمة، وعندها یضطر إلى تسریع الحدث؛ 

  .٥"األیام األخیرة شتاءً "، یتم االنتقال سریًعا فى الجزء السابع عشر إلى "٤یوم الجمعة، شتاًءا"السادس عشر فى 

خالل نصف عام، وهى تستمر من زمن مجىء الراوى إلى الفندق، إلى زمن " ایاشلى ومستأجریه"تدور أحداث روایة 

، "٦نقیم فى كتیبة من تسع غرف فى بنایة كبیرة ُشیدت حدیًثا: "؛ حیث ظهر فى بدایة الروایة"یمةسل"مغادرته له للزواج ب

. كان ایاشلى قد جاء إلى الفندق ألجلى، فى الیوم الذى انتقل فیه للمنزل الذى استأجره حدیثًا: "وظهر فى نهایة الروایة

  ".٧أحضر مفتاح الشقة لكى أخذ أشیائى

وتسترجعه  يالماض يیتركها السرد باالسترجاع حیث یتم تلخیص حدث جرى ف يبعض الفراغات الت يملء الراو 

الشخصیة، یستدعى من خبرتها الفكریة أو العاطفیة، ما یسهم  يالشخصیة فى كالمها، فعملیة االنتقاء االختیارى من ماض

ومضموًنا، وبما یسهم  م زمن السرد الحاضر شكًال ن أن یخدإعادة تأهیل اللحظة الراهنة، وبتعبیر آخر، إضفاء ما یمك يف

إذا ": "شفیق بیه"وهو ما نمثل له من حدیث الراوى عن شخصیة  ٨بدوره فى إضاءة دالالت األحداث، وطبیعة الشخصیات

                                                             

یستطیع االجتزاء باصطناع زمن معین یتسم بالوحدة، بل یضطر إلى اصطناع كل األزمنة  السارد حین یسرد حكایة ما، عبر نص روائى، ال١ 

 .٢٠٩فى نظریة الروایة،  ،عبد الملك مرتاض .ة متفرقة متباعدة، أو متزامنة متقاربةالممكن

2  Çetişli,Metin Tahlillerine Giriş 2, s.283 ,284. 

3 Şefik Bey Halide'ye çamaşır yıkatmış, parasını vermemiş. ''İki gömleğim paralandı, bir çorabım kayboldu'' 
diyormuş. İş yalnız bununla kalsa Halide aldırmayacakmış, nasıl ki bir aydır hiçbir şey söylememiş. Ortada 
böyle bir anlaşmamazlık varken bir de bir akşam Şefik Beye iki genç çocuk misafir gelmişler. Bir masa örtüsü 
istemiş. Halide, üst katta oturan Yahudi madamın hizmetçisinden eğreti bir örtü almış. O gece bu yeni örtüyü 
hem yakmışlar, hem şarap döküp lekelemişler. Halide, Şefik Beye bu örtüyü ödemesini söylemiş. Şefik Bey 
aldırmamış...Bu kavga öğlen üstü olmuş. Bu akşam eve geldiğim zaman daha Halide ağlıyor, öfkesini 
yenemiyordu. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.41, 42. 

4 Kış, bir Cuma günü. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları,s.112. 

5 Kışın son günlerinde. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.120. 

6  Yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.9. 

7  Ayaşlı, yeni tuttuğu eve taşındığı gün bana, otele gelmişti. Eşyamı kaldırmak için dairenin anahtarını getirmiş. 
   Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.251. 

 
٨

رسالة ماجستیر، الجامعة (م ٢٠٠٦-١٩٩٤عربى فى فلسطین من عام وئام رشید عبد الحمید دیب، نقانات السرد فى الخطاب الروائى ال

 .١٩١، )٢٠١٠اإلسالمیة، غزة، 
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یمكننى قول . یبدو مثل مسن، شارد الذهن، مشوش بینما یتحدث عن األمور المالیة تصیبكم الحیرة يرأیتم شفیق بیه الذ

. أما عندما ُیتحدث عن أمور أخرى، یشبه الرجال المعتوهین. ، یفهمها بسرعة كبیرةيأنه یعرف األمور المالیة أفضل من

شىء ألجل  يشخص یمكنه فعل أ -  طبًقا لكالم الراوى -شفیق بیه ". ١یكرر ما قاله مرة ألربعین مرة، والیفهم ما تقوله

 يف" شفیق بیه"لذلك عندما ُقتل . توحى للقارىء بكونه شخص غیر محبوب ،يركز علیها الراو  يالمال، هذه النقطة الت

  .الفندق قط بسبب مقومات شخصیته هذه ينهایة الروایة على ید أشخاص مجهولین، لم یحزن لفارقه شخص ف

ن أهم م" االسترجاع"من إبراز الفروق بین أحداث ماضیة وحاضرة، مما یجعل " االسترجاع"إضافة إلى ما تتیحه تقنیة 

 يیعرضها الروائ يیعین القارىء على مطالعة األحداث الت" يوهذا االختالف الزمن ،٢وسائل انتقال المعنى داخل الروایة

 يفاألحداث باالبتعاد الزمن". ٣، عبر مسافة زمنیة ظلت بعیدة عن ذهن القارىء حتى وقت القراءةيمن خالل عالمه األدب

والحاضر إشارة إلى مسار  يإلیها أبعاًدا مختلفة وتكون المقارنة بین الماضن الحاضر یضیف إیختلف معناها حیث 

  ":فؤاد"والدة - والمرأة العجوز يراو بین ال يویمكن التمثیل لذلك بالحوار اآلت. الزمن

  ؟ءيماذا هناك، هل مظهر النساء س :قلت -

بعض المسنات . ذلك يأنا الیدهشن. ة المرأةالشعر زین ...قمن بقص شعورهن جمیًعا. قط يأهو جید، أنا الیروقن :قالت -

  ..یقمن بقص شعورهن أیًضا يمثل

  نِت مسنة؟أ، هل يال یاعزیزت -

كنت أنا لن أصیر على هذا  يإذا كان المرحوم ح. مثل الفتاة واهللا یبدو أنهن أكثر نضارةً . إذا رأیت صدیقاتى تحتار -

  ...النحو

  !أیًضانحن نرى امرأة نضرة ! ماذا بك مجدًدا -

الشارع لهن، القلم لهن، المسرح، السینما ! كل واحدة من السیدات اآلن فاطمة المسترجلة ...أنا كنت شابة، صرت مسنة -

فى زمننا إذا خرجت امرأة إلى الشارع بعباءة . أیوجد مكان الیذهبن إلیه؟ لكن الذنب على من؟ مجدًدا على الرجال. لهن

یظهر الحوار السابق وجود هوة ". ٤كان رجل وامرأة الیستطیعان ركوب العربة. عباءتهاضیقة، كان رجال الشرطة یمزقون 

  .، وهیئتها الحالیةيالماض يعمیقة بین مظهر المرأة ف

                                                             
1 İhtiyar, dalgın, sersem gibi görünen Şefik Beyi para işlerini konuşurken görseniz şaşarsınız. Diyebilirim ki, 
para işlerini benden daha iyi biliyor, çok çabuk anlıyor. Başka işler konuşulduğu zaman ise, bunak adamlara 
benzer. Bir söylediğini kırk kere söyler, sizin söylediğinizi anlamaz.  

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.88. 

2 Işıklı bir gülüş. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.46. 

3 Mehmet, Tekin,Roman Sanatı 1(İstanbul: Ötüken Neşriyat, 3.Basım, 2003), s.116. 

4 Ne vary a, kadınların kıyafetleri fena mı, dedim. 

- İyi mi, dedi, ben hiçbirini beğenmiyorum.Hepsi saçlarını kesmişler...Saç kadının ziynetidir. Ben ona 
şaşmıyorum: Birtakım benim gibi kocakarılar da saçlarını kesiyorlar da… 

- Yok canım, siz kocakarı mısınız? 

- Benim akranım hanımları görseniz şaşarsınız. Vallahidahatazekızgibi duruyorlar. Rahmetli sağ olsaydı ben de 
böyle olmazdım ya... 

- Gene de neniz var! Biz taze hanımları da görüyoruz! 
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یتمثل فى العالقة بین العملیة السردیة للحدث "و. هو المظهر الثالث من المظاهر األساسیة للزمنیة السردیة :التواتر- ج

وهو، ثالثة . ویعنى مجموع عالقات التكرار بین الحكایة والخطاب، أى نسب تكرار الحدث فى الخطاب ".١والتشكیل الزمنى

أن یسرد ما حدث مرة واحدةأكثر : السرد التكرارى-٢. أن یسرد مرة واحدة ما حدث مرة واحدة: السرد المفرد -١: أنماط

یغلب السرد المفرد على روایة . ٢حدث أكثر من مرةأن یسرد مرة واحدة ما : يالسرد التردد - ٣. منمرة وبطرق مختلفة

إال أن ذلك لم یمنع من ظهور السرد التكرارى الذى . ؛ حیث یسرد الراوى للقارىء األحداث مرة واحدة"ایاشلى ومستأجریه"

القضیة للراوى باستفاضة، تدخل " حسین بیه"وقد حكى . الذى یحكى قضیته لكل من بالفندق" حسین بیه"سیطر على 

لكن الراوى ذكر أنه یرید االستماع لیعرف ما وصلت إلیه األمور فى . الذى استاء من هذا الحكى المستفیض" حسن بیه"

  ": حسن بیه"ذكر  ، حینئذٍ "حسین بیه"قضیة 

ماذا هذا كل ما سیحكیه، . ماذا ستأخذ أنت فى النهایة؟ قالوا هكذا أنهم أخذوا الحقول من یده، افتروا أیًضا علیه، تمرد -"

  .هذا كل ما سیرویه. هرب وآتى. إذا كان قد بقى هناك كان سیذهب إلى الجنة برصاصة طائشة! سیحدث أكثر

  !، اآلن أیًضا تقول التنصت"انصت"وما أخبرنى أنا، أنت قلت  -

قلیًال، قلت انصت ولكن هل أعرف أن هذا سوف یتحدث طویًال على هذا النحو؟ كان حكى لى أیًضا لكنه كان یتحدث  -

  ".٣!رأى أنك متعلم فحكى األمر من بدایته

لم تعد المرأة تحتمل أكثر بعد أن . بعد بضعة أیام، وحكى لها األمر من بدایته" فؤاد"والدة - المرأة العجوز" حسین بیه"قابل 

  :استفاض فى شرح األمر لمدة التقل عن ساعتین، فذكرت غاضبة

  !بینما تتحدث أنت أشعر بالضجر. ث كثیًرا، لكن لیس مثلكتقول، یا الهى یابنى، أنا أیًضا أتحد -"

  هذا حق، األ یجب أن أقول هذا ألحد؟. ماذا عساى أفعل یا والدتى -

هذا القدر أیًضا الیوصل أال لكالم . سیكون حق ماذا سیحدث؟ ألیس حقل على رأس الجبل؟ لیته كان بستان، حقل كروم -

  ".٤دون جدوى

                                                                                                                                                                                             

-Ben genç oldum, ihtiyar oldum...Şimdiki kadınların hepsi birer erkek Fatma! Sokak bunlar için, kalem bunlar 
için, tiyatro, sinema bunların. Gitmedikleri neresi var? Amma kabahat kimde? Gene erkeklerde. Bizim 
zamanımızda bir kadın dar çarşafla sokağa çıksa, polislerçarşafını yırtarlardı. Bir kadın, bir erkek, bir arabaya 
binemezlerdi. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları,s.16,17. 

 

١
 .١٢٦، "أنموذًجا" حكایة خالد بن عبداهللا القسرى مع الشاب السارق "تحلیل الخطاب السردى فى ألف لیلة ولیلة " ،حفیظة محمد محمود 

٢
 .١٠٩، )٢٠٠٥اتحاد الكتاب العرب،  :دمشق(شعریة الخطاب السردى،  ،محمد عزام 

3 -Ne sonunu olacaksın? İşte almışlar tarlaları elinden, sırtına da bir kara sürmüşler, isyan etti demişler. 
Anlayacağım hepsi bu, daha ne olacak! Orada kalsaymış kaza kurşunu ile de giderdi cennete. Kaçmış gelmiş. 
Anlayacağın hepsi bu. 

-Ben ne bileyim, sen ''Dinle'' dedin, şimdi de dinleme diyorsun! 

-Dinle ama bunun bu kadar uzun söyleyeceğini bilir miyim? Bana da anlattıydı ama kısa söylüyordu, seni 
okumuş gördü de işi kökünden anlattı.   

Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.79. 

4 -Aman yavruuum, diyor, ben de çok söylerim. Ama senin gibi değil, sen söylerken benim yüreğim daralıyor! 

-Ne yapalım valde hanım, bu bir haltır, biz bunu kimseye söylemeyelim mi? 
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  :صیغة الخطاب - ٢

وهناك . يالحكایة للمتلق يالطریقة التى یقدم بها الراو  يمن المكونات األساسیة للخطاب، وه يالصیغة المكون الثانعد تُ 

  :يللمروى له، وه ياألقوال یقدمها الراو  يثالثة أشكال من صیغ الخطاب لحك

وهذا . الخطاب الذى ینقله الراوى، وهو المهیمن على خطابات الراوى، ویمكن إعتباره حكى أفكار :الخطاب المسرود -أ

فى " حسن بیه"و"ایاشلى إبراهیم أفندى"حیاة  -على سبیل المثال-یصف الراوى .١الخطاب المسرود یتكفل به الراوى الشاهد

 سبوع، یشربون، یعزف ایاشلى، وحسن بیه أیًضا یقرأیجلس ایاشلى مع حسن بیه فى ثالث أو أربع لیال من األ: "الفندق

وتتتابع األحداث من خالل توالى الخطابات المسرودة، یقول الراوى . والزمن السردى هنا هو الحاضر، ."٢بصوته الغلیظ

مة أیًضا هذه الخاد. ما قاله فخرى صحیح، لیحفظنى اهللا فى هذا المنزل": "زینت"أیًضا بشأن الخادمة الثالثة فى الفندق 

تتضح هذه التتابعیة فى الوصف الخارجى، والذى الزال فیه السارد بصفته شاهدا یصور ، ."٣التشبه الخادمات السابقات لها

  . من خالله األشخاص المقیمین فى الفندق

أنا : "الخطاب المسرود الذاتى، فى مثل هذا التصریح من قبل الراوى" ایاشلى ومستأجریه"كما یظهر أیًضا فى روایة   

هكذا . الیوجد أیًضا سبب لحبههو أیًضا یحبنى،. لماذا؟ الیوجد سبب لهذا. أحبه. أحب فخرى فحسب، وهو أیًضا یحبنى

لراوى یؤكد على المسافة التى تفصله عن كل المقیمین فى الفندق، ، هذا التصریح من قبل ا."٤الباقى كذب. هو الحب

  .فخرى فقط.فمشاعر الصداقة تربطه بصدیقه الوحید د

. ٥أو غیر مباشر، فالخطاب المنقول یبرز هیمنة صوت السارد) مخاطب(یقوم بنقله متلق مباشر  :الخطاب المنقول-ب 

التى تسعى إلنفصال " فائقة"؛ حیث یظهر ذلك فى حوار الراوى مع وتتواجد الخطابات المنقولة المباشرة بصورة واضحة

  :لوت فائقة شفاتها، وقالت": "عبد الكریم"عن زوجها " عفت"

  .هل تقع على األسوأ منه -

  .التستطیع الشابات اآلن إیجاد زوج، قلت هل الزوج كثیر لتلك الدرجة -

یظهر الخطاب المنقول موجها لمتلق ." ٦ذلك الرجل مجدًدا أكون خادمة وال أعیش مع. إذا كان زوجى لن أقف یوًما -

قائمة، فیبدو الراوى بدوره ینقل هذه " عبد الكریم"، حیث یسعى الراوى ألن تظل عائلة "فائقة"مباشر ممثل فى شخصیة 

  .األقوال بطریقة مباشرة

                                                                                                                                                                                             

- Hak olup da ne olacak? Dağ başında tarla değil mi? Bari bir dağ, bostan olsaydı! Bu kadar nefes tükettiğine 
değmez.)   Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.80,81. 

 
١

، جامعة العقید الحاج لخضر، الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، هرسالة دكتورا(، "بنیة الخطاب الروائى عند غادة السمان" ،زهیرة بنینى

 .٢٥١ ،)٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الجامعى 

2 Haftanın üç dört gecesinde Hasan Beyle Ayaşlı oturur, içerler, Ayaşlı çalar, Hasan Bey de o gün sesiyle okur.          
Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.29. 

3 Fahri'nin dedikleri doğrudur; bu evde Allah beni saklasın. Bu hizmetçi de bundan evvelki hizmetçilere 
benzemiyor. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.124. 

4 Ben yalnız Fahri'yi severim. O da beni sever. Severim. Niçin? Bunun niçini yok. O da beni sever, onun 
sevgisinin de niçini yoktur. İşte sevgi bu. Kalanı yalan. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.160. 

٥
 .٢٥٧، "بنیة الخطاب الروائى عند غادة السمان" ،زهیرة بنینى 

5 Faika dudaklarını büktü: 
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هذا الخطاب بعرض أقوال  يصیغة تقدیمه على األسلوب المباشر، فیقدم الراو  يیعتمد ف: الخطاب المعروض-ج

": خالدة"عقب مشاجرته مع الخادمة " يایاشلى إبراهیم أفند"و" فائقة"مع " شفیق بیه"حوار  يیعرض الراو . ١الشخصیات

  .تقل أشیاء مؤلمة على هذا النحو ال -تبتسم فائقة، تسخر، وتقول، "

  .يهذه الفتاة تخنقن. خطر يف يحیات. هذا المنزل فلتطردوا هذه الفتاة من هنا يف يإذا أردتم بقائ-

  .أنا أنقذك! بینما أنا موجودة التخاف أنت- : تقول فائقة

  كیف سوف تسمعى إنِت لیًال؟-

  !اسمع أنا، أنت اضغط على الجرس-

  !ماذا یحدث اطردها ألجلى-

ماذا . الطریق، وتضربكإذا طردناها سیحدث األسوأ یا شفیق بیه، تفهم أننا طردناها ألجلك، تحیط بك فى - : یقول ایاشلى

  ستفعل حینئذ؟

" فائقة"وكال من " شفیق بیه"قدم الراوى هذا الحوار الذى دار بین ". ٢يالضحیة للضرب یا عزیز  يضربت لكن، عیون-

وهذا ألجل إثبات دالالت مرتبطة ) تبتسم فائقة، تسخر، تقول، یقول ایاشلى(، وكان الراوى یتدخل بأفعال واضحة "ایاشلى"و

  . مع المشهد تعكس ردة الفعل

  :الرؤیة السردیة- ٣

وتتمثل هذه الرؤیة فى العالقة بین الراوى . ذى یسهم فى تشكیل الخطاب السردىتعد الرؤیة السردیة المكون الثالث ال

وهى العالقة التى یكون فیها الراوى وصوته محور الحكایة، ذلك أن ). المحكى(وما یرویه من أحداث وشخصیات 

  ".٣یتكلم، وكالمه يُیخصص جنس الروایة، هو اإلنسان الذ يالموضوع الرئیس الذ"

راویا هو الواسطة  يیقتض"جمیع القصص باعتبار أن كل سرد  يموجود ف يبالغة األهمیة ألن الراو  يو إن مسألة الرا

 يفهو الذ: الحقیقة عبر مصفاة یمثلها الراوى يعن طریقها تحصل معرفة المتقبل للقصة، ذلك أن المادة حاصلة ف يالت

                                                                                                                                                                                             
-Daha kötüsüne mi düşer, dedi. 
-Şimdi genç kızlar koca bulamıyorlar, koca o kadar bol mu, dedim. 
-Benim kocam olsa bir gün durmam. Hizmetçilik ederim de gene o herifle yaşamam! 
Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.51. 

١
 .٢٦١ص، "بنیة الخطاب الروائى عند غادة السمان"،زهیرة بنینى

2 Faika sırıtıyor, alay ediyor, -Böyle acıklı şeyler söyleme. 
-Eğer benim bu evde kaldığımı isterseniz bu kızı buradan kovarsınız. Benim hayatım tehlikededir. Bu kız beni 
boğar. 
Faika diyor ki: -Ben varken sen korkma! Ben seni kutarırım! 
-Gece sen nereden duyacaksın? 
-Duyarım ben, sen zile bas! 
-Ne olur benim hatırım için kovun!           
Ayaşlı diyor ki: -Kovarsak daha kötü olur Şefik Bey; senin için kovduğumuzu anlar, seni yolda çevirir, döver. O 
zaman ne yaparsın? 
-Dövdü ama, iki gözüm öyle dayağa canım kurban. 
Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları,s.46,47. 

٣
 .١٠١، ص)١٩٨٧دار الفكر، الطبعة األولى، : القاهرة(الخطاب الروائى، ترجمة محمد برادة، : میخائیل باختین 
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یظل  يشك أن الراو  وال". ١إیراد المغامرة يتعملة فیضطلع بالسرد ویحدد نظامه ویضبط المقاییس الكیفیة والكمیة المس

لیس مجرد واسطة بین المؤلف والقارىء بل هو فى "، فهو "ایاشلى ومستأجریه"مقولة رئیسیة فى الخطاب الروائى فى روایة 

الراوى فقد فرض ". ٢فإذا كان المسرود یعرض بعین السارد فإن السارد موضوع السرد .موضوع السرد برمتهحقیقة األمر 

إن الراوى مركز الحدث فى الروایة، كما أن . ظله على كل الشخصیات واألحداث بحضوره الدائم فى كل جزئیات الروایة

كل الشخصیات تكتسب مكانتها من عالقتها به، وكل حدث فى الروایة مرتبط بمعایشته له أو مشاهدته له أو علمه به 

  .سماعًیا

وقد حرص  ،٣للراوى" سیرة ذاتیة"البطل، فهى تحمل سمات -على ذكریات الراوى" یهایاشلى ومستأجر "لقد اعتمدت روایة 

البطل لإلقامة فى الفندق، ویتعرف القارىء على -تبدأ أحداث الروایة بانتقال الراوى. الراوى على نقل ذكریاته بدقة للقارىء

للقارىء فى " ایاشلى إبراهیم أفندى"اوى شخصیة فقد قدم الر . األشخاص المقیمین فى هذا الفندق من خالل تقییم الراوى لهم

صار موضع احترام وتقدیر لدى الراوى " ایاشلى"، لكن "٤قاسى، صلب، شقى، مخادع، محتال"بدایة الروایة بكونه شخص 

صار مفضل لدى ایاشلى، للحب والصداقة التى : "أثناء فترة مرضه" حسن بیه"بعد ما أظهره من ود واهتمام لصدیقه 

ایاشلى رجل شقى، رجل قاسى، رجل یعتمد علیه . إذا قلت كنت الأحبه قدیًما یكون كذب. لحسن بیه منذ مرض أظهرها

  ".٥فى األوقات الصعبة، رجل مفعم بالحیویة، والقوة فى األشیاء التى یعرف أنها الحق، والتى یدرك أنها جیدة له، وفى حبه

باعتباره شخصیة تختلف فى قناعاتها عن المقیمین فى الفندق؛  البنك، غیر المحدد اسمه، يالموظف ف -یظهر الراوى 

وهو یؤكد للقارىء مرًرا أنه مضطر لإلقامة معهم رغم االختالف الواضح فى أحكام القیمة بینه وبینهم، ونمثل لذلك 

  ":خالدة"االختالف بالحوار اآلتى بین الراوى والخادمة 

  ك؟هل كنِت متزوجة والد الطفل الموجود فى بطن-"

  .لم أقبل أن أكون عشیقته. حلت المصیبة على رأسى. الیكون-

  ما الفارق؟-

أعى أن تكون خلیلة لشخص، أكثر وطأة، أشد بكثیر . نظرت خالدة إلى وجهى، أرادت أن تفهم إذا كنت أمزح أو ال

  .ذالكننى الأستطیع أن أفهم لماذا یكون ه. تعتقد خالدة هذا. من أن تحمل بطفل من شخص بدون زواج

  ".٦هل أنا تسلیة فى ید األنذال؟. ماذا یكون الفارق؟ أنا أموت جوًعا وال أصیر عشیقة مثل الزوجات سیئات الید-

                                                             

١
رسالة ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، السنة ( "الحواریة فى الروایة الجزائریة" ،إیمان ملیكى 

 .١٦٤ ،)٢٠١٢/٢٠١٣الجامعیة 

 .٩ إنشائیة الخطاب، ،يمحمد البارد ٢

2  Korkmaz,Yeni Türk Edebiyatı, s.445. 

3  Sert, haydut, aldatıcı, acımaz bir adamdır. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.33. 

4  Hasta olalıdan beri Hasan Beye gösterdiği sevgi ve dostluk, Ayaşlı bana sevdirdi. Eskiden de onu sevmezdim, 
desem yalan olur. Ayaşlı haydut adamdır, sert adamdır, zor zamanda kendisine güvenilir adamdır, sevgisinde, 
kendisince iyi bildiği, hak bildiği şeylerde kuvvetli, canlı bir adamdır. Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.185,186. 

5 -Karnındaki çocuğun babası nikȃhlın mıydı? 

-Olmasın. Başıma bir kaza geldi. Metres oturmadım ya. 

-Ne farkı var? 
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یؤكد الراوى عدم إتفاقه مع مثل هذه اآلراء للمقیمین فى الفندق، بمغادرته لذلك الفندق فى نهایة األحداث وزیجته 

الیشترط للبطل "وٕان مثل القیم السلیمة فى كثیر من األحیان لكن ألنه البطل -لكن هذا الراوى". سلیمة"السعیدة من 

فقد أظهر الراوى مشاعر الندم على العالقة غیر الشرعیة التى أقامها ". ١النموذجى وٕان مثل الواقع، أن یمثل الصواب دائًما

  ".٢...یشعرنى بالخزى! هذا النحو األصح أننى أشعر بالخجل أمام عین زوجها على-: "المرأة المتزوجة-"طوران"لفترة مع 

ایاشلى "فروایة . الشاهد عن األوصاف الخارجیة والقیم الداخلیة لألشخاص المقیمین فى الفندق-لقد كشف الراوى

وهى تقدم للقراء . نقد شدید للمجتمع التركى، إنها نسخة مصورة لجزء من الحیاة القائمة فى تركیا"فى مجملها " ومستأجریه

وقد ". ٣التى عانت منها العائالت خالل مرحلة الفساد واالنهیار الذى أصاب أحكام القیمة فى سنوات الثالثینیاتاالنحرافات 

العائلة كأصغر وحدة إجتماعیة لیتحرك من خاللها مبرًزا االنهیار الذى أصاب القیم األخالقیة لدى العدید " اصندال"اختار 

فقد قیمته لدى الكثیرین؛ ونمثل لذلك بكلمات األبنة الصغرى " العائلة"قدس من شخصیات الروایة، حتى أن هذا الكیان الم

  :التى ذهبت للراوى كى یساعدها فى إیجاد عمل لها" رائفة"للخادمة 

  .یا، إذا كنِت التقومى بأى عمل قط على األقل هناك زوج-"

  .الأرید زوج-

  لماذا؟! یا-

  ".٤الأرید، ماذا عساى أفعل بالزوج؟-

. أنه المخرج من كل هذه االنحرافات" اصندال"ارتأى  ي، الحل الذ"سلیمة"نهایة الروایة من  يالراوى بزواجه فكما مثل 

  ".٥یشكلها الشباب، ستكون بالشك نواة جیدة للجمهوریة التركیة الجدیدة يفالعائالت القائمة على أسس سلیمة الت

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                             

Halide yüzüme baktı, alay edip etmediğimi anlamak istedi. Anlıyorum ki birinin kapatması olmak, birinden 
nikȃhsız bir çocuk olmaktan daha ağır, daha çok ağır. Halide böyle düşünüyor. Ama bunun niçin olduğunu 
anlayamıyorum!.. 

-Ne farkı var olur mu? Ben açlıktan geberirim de gene elin kötü karıları gibi metres oturmam. Elin itlerinin 
eğlencesi miyim? Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s .38. 

 .١٢٣، منهج الواقعیة  ،صالح فضل١

2  Böyle kocasının gözü öününde, doğrusu utanırım! Bana ayıp geliyor...ESENDAL, Memduh Şevket: a.g.e, 
s.94. 

3  ÇETİŞLİ, Şsmail; a.g.e, s.266. 

4 -E, hiçbir iş yapamıyorsan bari bir kocaya var! 

-Ben koca istemiyorum. 

-Yaaa! Niçin? 

-İstemiyorum, kocayı ne yapayım?Esendal, Ayaşlı İle Kiracıları, s.103. 

5  Çetişli,Metin Tahlillerine Giriş 2, s.270. 
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  الخاتمة

من حیث " ممدوح شوكت اصندال"لألدیب التركي " ایاشلى ومستأجریه"روایة فى " الخطاب النقدى"قام البحث بدراسة 

  :، وقد خلص البحث إلى النتائج اآلتیة"قراءة الخطاب"و" قراءة الحكایة"

فى مجملها نقد شدید للمجتمع التركى، إنها نسخة مصورة لجزء من الحیاة القائمة " ایاشلى ومستأجریه"تمثل روایة  -

  .ثالثینیاتفى تركیا فى فترة ال

جتماعیة، لیبرز من خاللها اكأصغر وحدة " العائلة"على مؤسسة " ممدوح شوكت اصندال"وقع اختیار األدیب  -

مبراطوریة العثمانیة المنهارة االنحراف الذى أصاب أحكام القیمة فى المجتمع التركى خالل مرحلة االنتقال من اإل

 .إلى الجمهوریة التركیة الجدیدة

جدیدة قائمة على األسس السلیمة، تكون نواة للجمهوریة التركیة الحدیثة، " عائالت"أن تشكیل  "اصندال"ارتأى  -

 .تركیا يف االجتماعیةأصابت الحیاة  يفات التلمعظم اآل فضلهو الحل األ

فرض الراوى ظله على كل الشخصیات واألحداث بحضوره الدائم فى كل جزئیات الروایة؛ حتى أن كل  -

 .مكانتها من عالقتها به، وكل حدث فى الروایة مرتبط بمعایشته له أو علمه به سماعًیاالشخصیات تكتسب 

معتمدة على سلسلة ذكریات " ایاشلى ومستأجریه"ن روایة إسیطرت صیغة الزمن الماضى على الروایة؛ حیث  -

 ".االسترجاع-الفالش باك"الراوى، والتى ُكتبت بتقنیة 

واألخر؛ . أولهما؛ تقدیم ماضى الشخصیات للقراء: فى الروایة دورین" رجاعاالست"لعب التوظیف المكثف لتقنیة  -

 .إلمام الراوى بكل ما یدور من أحداث من الشخصیات األخرى، ثم نقلها للقارىء

إال أن ذلك لم . ؛ حیث یسرد الراوى للقارىء األحداث مرة واحدة"ایاشلى ومستأجریه"غلب السرد المفرد على روایة  -

 .السرد التكرارى فى بعض المواقف یمنع من ظهور

هیمن الراوى على جل الخطاب المسرود فى الروایة؛ إذ یقیم القارىء الشخصیات من خالل رؤیة الراوى لها، كما  -

 . یتكفل بنقل كل ما یدور من أحداث للقارىء عبر صوته سواء بالتدخل المباشر منه، أو بنقله دون تحریف
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  المراجعالمصادر و 

  :المراجع العربیة - أوًال 

مكتبة اآلداب، : القاهرة(بالغة الروایة،  ،عالء عبد المنعم إبراهیم،و أحمد عبد العظیم محمد، و أحمد یحى على -

 .)٢٠١٣، ١ط

رسالة ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، الجمهوریة الجزائریة (، "الحواریة فى الروایة الجزائریة"،إیمان ملیكى -

 ).٢٠١٢/٢٠١٣الشعبیة، السنة الجامعیة الدیموقراطیة 

حكایة خالد بن عبداهللا القسرى مع الشاب "تحلیل الخطاب السردى فى ألف لیلة ولیلة "،حفیظة محمد محمود -

 ).٢٠١٤(٢، العدد١٧اسات، األردن، المجلد ، البلقاء للبحوث والدر "أنموذًجا" السارق

، جامعة العقید الحاج لخضر، الجمهوریة هرسالة دكتورا(، "السمانبنیة الخطاب الروائى عند غادة "،زهیرة بنینى -

 ).٢٠٠٧/٢٠٠٨لشعبیة، العام الجامعى الجزائریة الدیموقراطیة ا

 ).١٩٩٥دار المعارف،الطبعة الخامسة، : القاهرة(منهج الواقعیة فى اإلبداع األدبى،  ،صالح فضل -

 ).١٩٩٨دیسمبر لمعرفة، عالم ا: الكویت(فى نظریة الروایة،  ،عبد الملك مرتاض -

 ).٢٠٠٠ اتحاد الكتاب العرب،: دمشق(إنشائیة الخطاب فى الروایة العربیة الحدیثة، ، محمد الباردى -

 ).١٩٩٦لمیة للنشر، الطبعة األولى، الشركة المصریة العا(فنون األدب العالمى، ، نبیل راغب -

 ).٢٠١٤العامة للكتاب، یئة المصریة اله(قراءة السرد النسوى،  ،محمد عبد المطلب -

 ).٢٠٠٥ اتحاد الكتاب العرب،دمشق، (شعریة الخطاب السردى،  ،محمد عزام -

 ).٢٠١٠مة للكتاب، الطبعة الرابعة، الهیئة المصریة العا(األدب وفنونه،  ،د عنانىمحم -

الطبعة  مكتبة لبنان،: بیروت(معجم المصطلحات العربیة فى اللغة واألدب،  ،كامل المهندس، و مجدى وهبة -

 ).١٩٨٤الثانیة، 

الطبعة  ،امة لشئون المطابع األمیریةالهیئة الع: مصر(مصر المكان، دراسة فى القصة والروایة،  ،محمد جبریل -

 ).٢٠٠٠الثانیة، 

 ).٢٠٠٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، (األدب وفنونه،  محمد عنانى، -

 ).١٩٨٧دار الفكر، الطبعة األولى، : القاهرة(محمد برادة، الخطاب الروائى، ترجمة : باختین میخائیل -

، "م٢٠٠٦- ١٩٩٤نقانات السرد فى الخطاب الروائى العربى فى فلسطین من عام "وئام رشید عبد الحمید دیب، -

 ).٢٠١٠رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، (
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