
  القصة القصرية الشمس وضحاها لليلى عثمان

 )داخلية دراسة تحليلية ( 

  

 
 

 هذا البحث
 ية احلكومية جوكجاكرتاب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمامقدم إىل كلية اآلد

  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي
 أداعلم اللغة العربية و يف

 

 وضع

 د يزيد فطانيمحم

  ٠٣١١١٢٦٧: رقم الطالب

  

 شعبة اللغة العربية وأدبها

   اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةكلية
  جوكجاكرتا
٢٠٠٨  
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ب  

  
  
  

  
  

  الشعار واإلهداء
  
  
  

   قلبهومن يؤمن باهللا يهد  إال بإذن اهللاأصاب من مصيبة ما 
  )١١: نالتغاب (واهللا بكل شيئ عليم
  
  

  :أهدى هذا البحث خصوصا إلى
  
  

   ...أمي احلنون وأيب احملبوب
  ... األحباء مجيع أصدقائي وصديقايتأختيين وو
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د  

Abstraksi 

 

Adalah Laila Utsman, penulis cerpen yang berjudul As-Syamsu Wa 

Dhuhaha. Sebuah cerpen yang berupaya mendudukkan percintaan pada posisi 

yang sebenarnya sebagai kebijakan dari Yang Maha Adil. Dan tentunya bukan 

karya sastra jika mengungkapkan isinya secara langsung dan vulgar. Karena 

sebagaimana diketahui, bahwa karya sastra mempunyai dua fungsi yaitu; fungsi 

pengajaran (utile) dan fungsi sebagai hiburan (dulce).  

Sastra yang telah dilahirkan oleh para sastrawan diharapkan mampu 

memberi kepuasan estetik dan kepuasan intelek bagi khalayak pembaca. Tetapi 

seringkali karya sastra itu tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh 

sebagian besar anggota masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah cara 

untuk dapat menemukan kedua fungsi tersebut. Dan penulis memilih untuk 

menggunakan cara obyektif atau lebih dikenal dengan metode struktural. Sebuah 

metode yang memandang karya sastra sebagai sesuatu yang otonom.  

Teori struktural memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur 

karya sastra itu sendiri. Karya sastra dipandang sebagai sesuatu yang otonom, 

bebas dari pengarang, realitas, maupun pembaca. Analisis difokuskan pada unsur-

unsur intrinsik karya sastra, setiap unsur dianalisis dalam hubungannya dengan 

unsur-unsur lainnya. Adapun unsur-unsur intrinsik tersebut adalah tema, fakta 

cerita dan sarana cerita. 

Pemilihan metode Struktural dalam kajian ini adalah karena pendekatan 

model ini adalah pendekatan yang harus didahulukan dalam mengkaji karya sastra 

dibanding dengan pendekatan lainnya, hal ini seperti yang dikatakan oleh Teew. 

Dan Terkait dengan cerpen ini, unsur-unsur intrinsik dan hubungan antar unsur-

unsur tersebut akan dicari dengan menggunakan metode struktural. dan 

diharapkan memperoleh pemahaman yang benar atau paling tidak memberi cara 

pandang lain dalam memahami percintaan. 
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ه  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الن    العاملني والصالة والسالم     احلمد هللا ربواألكم انمعلى سيدنا حممد   األت
مـني بـدوام    ةً وسالما دائ  خامت النبيني وإمام املتقني وعلى آله وصحبه أمجعني، صال        

نيضالسموات واألر.  

وبالرغم من أنـه    .  ورمحته وهدايته   تعاىل لقد متّ هذا البحث بعون اهللا     أما بعد،     
، يرجو  ومن ثَم . بعيد من الكمال والتمام، فإنه مما اشتد إليه الباحث ىف تكميله وإمتامه           

  .د فيه اخلطاء والنقصانالباحث إىل القراء الكرام على تصحيحه وتكميله إذا وج

لوا جهدهم واهتمامهم ذا    الذين بذ  م أيضا إال مبساعدة   وإن هذا البحث ال يت      
  : هناالبحث، فيجدر بالباحث أن يعرض كل منهم الشكر، وأخص بالذكر

، بوصفه العميد لكلية    الدوكتور احلاج شهاب الدين قليويب     السيد الفاضل . ١
 قد بذل جهده    اإلسالمية احلكومية الذي  كاليجاكا  اآلداب جبامعة سونن    

  .لترقية التربية والتعليم ذه الكلية

يس قسم اللغة العربيـة      املاجستري كرئ   الدوكتور ألوان خريي   السيد الكرمي . ٢
  . قد وافق هذا البحثوأدا الذي

 بذل جهده علـى     الذي املاجستري    الدوكتورندوس مستاري  السيد الكرمي . ٣
  . إمتام هذا البحثرشاد الباحث يفالقيام باإلشراف وإ

الذي بذل جهـده    املاجستري   درديريأمحد توفيق    الدوكتور   السيد الكرمي . ٤
  . إمتام هذا الباحثعلى إرشاد الباحث يف

٥ . مجيع املدر سني واملدر سات بكلي      لقسم اللغة العربي ة ة اآلداب وعلى األخص
  .وأدا
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و  

  مجيع من ساعدوين وعضدوين. ٦

وأخرياً، . م الشكر، جزاكم اهللا أحسن اجلزاء وكتب هلم احلسنات        أقدم هل   
 وإليـه   عليه توكّلت  وباهللا أعتصم وأسأله العصمة مما يعيب، ال رب غريه        

  .أُنيب

  الباحث                

  حممد يزيد فطاين            
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ز  

  حمتويات البحث

   أ .………………………………………… املوضوع صفحة 

  ب.  …………………………………………الشعار واإلهداء 

  ج…………………………………………… صفحة املوافقة 

  د. …………………………………………………جتريد 

   ه... ………………………………………ديركلمة شكر وتق

  و..  …………………………………………البحثحمتويات 

  ١ . .......................................................مقدمة: الباب األول

  ١ ........................................ ...........خلفية البحث. أ

    ٣  ....................................... ...........حتديد البحث. ب

   ٤   ...................................... ..أغراض البحث وفوائده. ج

  ٥  ....................................... ..........التحقيق املكتيب. د

  ٥  ............................................ .......منهج البحث. ه

  ٧ ........................................ ............نظام البحث. و

   ١٤ ...قصرية الشمس وضحاها القصة السرية املؤلف وطار النظري اإل :الباب الثاىن

  ٩  ......................................اإلطار النظري  :الفصل األول  
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ح  

  ١٨  ................................سرية املؤلف الذاتية :  الفصل الثاىن  

  ٢١  ......................قصة قصرية الشمس وضحاها : الفصل الثالث  

  ٣٣  .....................................املوضوع ووقعة القصة : الباب الثالث

  ٣٣  ........................................ ..املوضوع  :الفصل األول  

  ٣٧  ...................................... ..وقعة القصة :الفصل الثاىن   

     ٦١ ...................... واملعاين  والعالقة بني العناصرلوازم القصة: الباب الرابع

  ٦١ ........................................لوازم القصة   :الفصل األول  

  ٦٧  ............................. ....العالقة بني العناصر  :الفصل الثاىن   

  ٧٣ ................................املعاين يف هذه القصة : الفصل الثالث  

  ٧٦ ..................................................  اإلختتام: الباب اخلامس

  ٧٦ ........................................................ .ةجينتال. أ

  ٨١ .. .................................................... .......ثبت املراجع

 ٨٣........... ..................................................ترمجة الباحث
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  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث. أ

 ذ كل الثقافة اإلنسانية من يفة الفنية املوجودفروعالأحد ب هو األد
ليعبـر  إلنسانل ةاألساسي اإلرادة منهاب اسبأ باألدب صدر  السنة املاضية،آالف

عامل العلى اهتمامه اليزال و على مسألة اإلنسان واإلنسانية، تهرغب وعن نفسه
الرخاء ألن حيصل يقصد   األدباءهصدرألدب الذى ا.  طوال األيام والدهراحلقيقي

ليحلل  ولقراء على احيانامل حيصل املقصود أ األدبولكنللقراء، الفين والعلمي 
  ١.تلك املشكلة تقيم البحث على العمل االديب

ته طريقو فكرة الكاتب اومه عرمها القراء شعنصران  األديبعملال كللو
ة  الكثري معلومام الفراق ليعرب الكتابِ طريقةب تنوعيسبو.  القراء إىلهاوصللي

 أسلوب الشعر خمتلف  طريقةبكلمة أخرىو ديب املقروء،بشعور القراء عن العلم األ
 لكل نوع  تبديالفراقِ وذلك ٢.أسلوب النثر وكالمها خمتلفان بأسلوب املسرحيب

 يصح أن الذي من أنواع العمل األديب  هيقصة قصريةو ،ديبمن أنواع العمل األ
 ٣.جيعله موضوعا

. ديب خيتلف باختالف جهة النظر للباحثاأل البحث على العمل ةقيوطر
 البحث الداخلي  طريقة بصورة إمجالية منهامن نوعنيليبحثه فالطريقة تنقسم و

 ابصور النص يف يبحث وطريقة البحث الداخلي .يارجوطريقة البحث اخل

                                                 
1 Atar Semi,  Penelitian Sastra, (Bandung: Penerbit Angkasa), hlm. 1. 
2 Jabrohim, Pengajaran Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 73. 
3 Nyoman Kutha Ratna, Teori, metode, dan teknik Penelitian Sastra: Dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif wacana Naratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2007), hlm. 17. 
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 ٢

 يف يبحث ياخلارج طريقة البحثو .للخارجية ة من عواملهامستقلالداخلية 
  ٤.يةارجاخل عناصر

 من وهي ا قصة قصرية الشمس وضحاه هو البحث ىف هذابحوثاملو
 . لليلى عثمان وقصص أخرىال يصلح للحبديوان القصص   يفاموعة القصص

كتب القصرية، اومن كوب ه املؤلف أفكارالقصة القصرية أنو .صشكل ملخ 
  املفضلةقوةالو اختيارأشد  ودودةاحملقصة  الأرضية و حالة واحدة على تدلعادة

  ٥. املفضلةواحملتوى

مل يرضى حينما القصة بدأتو.  ومسائلهاعن املرأة  حتكىىف هذه القصةو
، هي  حرةحياا ئذ ليس ىفمنذو .امسه كرميوالشاب  بوالدها تواصل حبها

 تلقب  إذاازدهرت املشكلةو .مالا آىف حالتهتشعر ، وىف بيت أبيهامسجونة ك
  .احلرة  وليس املقصود إال لتحصلهسن الكبري الرجلب الزواج

األمر املهم هو بعد و . العظيم للشخصةباطني ة نزاعإىل  املؤلفةأخربتقد 
، وىف  هي مل حتصل احلرة املقصودةوالواقعة ،هسن الكبري الرجلب قبلت الزواجأ

ولو كان كذلك  .هو الشاب احملبوبوكرمي احلياة مع   هو إمنا مقصودهااحلقيقة
أا ع تلك الفرصة بسبب لتنتفقد فشلت واجهة إىل كرمي ولكنها ملوقتا هلا قد وقع 

  .مشغولة ىف الرسم

                                                 
4 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra;  Epistimologi, Model, Teori dan 

Aplikasi, Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 9. 
5 Ibid, hlm. 9. 
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 ٣

 عناصرالإذا كانت  تعجب سوف القصة  أنّعند بورهن نوركييانتاراو
 Robert)نتون عند روبيت سيتاالعناصر أما .هاتعالقت بني عناصر  ىف القصةكونةامل

Stanton) ٦.سيلة القصةوو حقيقة القصة على املوضوع و حتتوى  

 والتعلق بني أن العناصر املكونةالشمس وضحاها ومعلَّق بالقصة القصرية 
  .إىل النظرية البنيوية لروبيت سيتانتونباإلنتفاع ف يطلب  سوذلك العناصر

ما  عمل األدبو. هتركيب جهةى عمل األدب من  علنظرت ةوي البنيةالنظري
البحث خمتص و. ئقارالو لواقعوا عن املؤلف يعين ن عواملها اخلارجيةع مستقل
  ٧. العناصر األخرىتها إىلكلهن تبحث بعالق العناصر الداخلية، إىل

  

  لبحثحتديد ا. ب

 بسطت ال ليتباعد عن الطريقةهم من أ هو البحث كلحتديد املسألة ىف
وجود املسألة، ووجود املسألة  بشاكل امل صدرت، واحلقيقة.البحثىف  وسعتوال
  ٨. األديبذوقالوجود بسبب درت ص

. نظام األدبب التعلق ىف املسائل هو عملية حتليليةىف علم األدب  البحثو
 تعبري حتصل و. األديبسائل املإىل   البحث هذاىف حتديد املسألة يوجه أن  يلزملذا،
   ٩.السؤال وأ  اإلخبارات كلماستعمالب ةلأاملس

                                                 
6 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

press, 2007), hlm. 25. 
7 Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2006), hlm. 89. 
8 DR. Sangidu, Penelitian Sastra, Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat, 

(Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat FIB UGM, 2005), hlm. 103. 
9 Ibid, hlm. 103. 
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 ٤

 القصة  عناصرٍِِجمموعة  هيأن املسائل  كما سبقخلفية البحثومن 
 استعمل ىف هذه القصة املسائل  علىكشفن ي عالقة تامة، فأل العناصركللو

  :ما يلىكوهي ال السؤب الباحث

الشمس   القصرية قصةىف املوجودة ةداخليعناصر الالما هي . ١
 ؟وضحاها

  قصة القصرية ىفنةاملكو  الداخلية العناصر كل بنيعالقةالكيف  .٢
 ؟ةملاكال بالشمس وضحاها

  ما هو املعىن ىف هذه القصة؟ .٣

  

  أغراض البحث وفوائده. ج

ستعمال ا  هوريوالنظ.  النظري والعمليامه وغرضانهذا البحث 
املوجودة  عناصر البنيويال كوين صيغة التطوير وت على بناًء النظرية البنيويةاتفكر
 ىفقيمة ال إىليفهم ل  هووالعملي .لليلى عثمان القصة القصرية الشمس وضحاها ىف

  العمل األدبىفإىل الراغبني ما خبار إلو  الشمس وضحاهاالقصة القصرية
  .ليلى عثمانلل األدب العم  إىلخصوصاو بالتفصيل

 ىف هذه مِفهالإخبار يادة خزانة الكتب األديب ولزفوائد البحث أما و
  .قراء عموما على ال الشمس وضحاها لليلى عثمانالقصة القصرية
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 ٥

  التحقيق املكتيب. د

 ،الذى يتعلق هبذا البحث األدب لب كل فنويطىف املكتبة وبعد املراقبة 
حتت املوضوع األقصوصة دقة املطر  ليزا سافطرىل البحث :البحوث منهامن جيد 

حملمد أحسني  والبحث .ومخسةلليلى عثمان بدراسة نقدية أدبية نسائية سنة ألفني 
لعلي حممد باكثري بدراسة حتليلية بنيوية " مولد النور"حتت املوضوع نص املسرح 

وسف  قصة نائب عزرائيل لياملوضوعسنة ألفني واثني والبحث ألمحد حسني حتت 
شعبة اللغة العربية وأدهبا ىف كلية اآلداب جبامعة  السباعى بدراسة حتليلية بنيوية

  .ةومخس سنة ألفني سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 بحث علىهذا ال ساويكتيب من أنه ال يقد تبني مبا ذكرناه ىف حتقيق امل
ة قصرية حتت املوضوع  قص هي، وأما مادة هذا البحث اآلن السابقاتثوالبح

لك، أن هذا البحث كذو .بدراسة حتليلية داخليةالشمس وضحاها لليلى عثمان 
  .نيعلى البحوث السابقيكمل  وهذا البحث نيث السابقويفرق على البح

  

  منهج البحث. ه
نظرية البنيوية من أجل انطالقا مما سبق من البيان، أن الباحث يستخدم ال

 ال ميكن فهمها إال من خالل فهم القصةهذه النظرية أن وترى . قصة هذه الحتليل
  .متكاملةالعالقات بني العناصر الواقعة فيها بصفة 

 العالقات بني العاصر عبرينيوية يف األساس تستهدف إىل تإن النظرية الب
الواقعة يف العمل األديب بكل الدقة وبالتاىل بنائها من أجل احلصول على املعىن 

 وكانت هذه النظرية تعترب العمل األديب بوصفها عمال مستقال ١٠.األديب املتكامل
                                                 

10 A Teew, Sastra dan Ilmu Sastra, hlm. 123 
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 ٦

والعمل األديب . الىت ال حتتاج إىل العوامل اخلارجية من أجل معرفة معناه املتكامل
والعالقات بني عناصرها ال بد هلا . هو ما يتمكن من تكوين عناصره باالكتمال

ومن هنا، كان الشكل واملضمون من األمهية . صول على أغراضها الفنيةمن احل
  . مبكان عظيم يف حتليل العمل األديب

واملراد هبذا املنهج هو . استخدم الباحث املنهج التصويري التحليلي
والتحليل ليس جمرد . تصوير البيانات الواقعة يف العمل األديب وبالتايل حتليلها

  ١١. ، بل يشتمل على البيان والشرح املتكاملالشرح البيان البسيط

املنبع األساسى هو قصة قصرية الشمس وضحاها لليلى عثمان وترمجتها 
باللغة اإلندونيسية هلداية والكتب من النظرية البنيوية والبحوث من العمل األدب 

ىف هذا البحث اليت تتعلق بغري مباشرة يسمى باملنبع وأما املعلومات . لليلى عثمان
  .الثانوى

والتحليل على املعلومات بأن يدرس ويفهم منابع املعلومات سواء أكان 
واستنتاج هو النتيجة من العام إىل . بصورة استنتاج أم بصورة استدالل قياسي
اسي واستدالل قي. بعض كلمة مبين: اخلاص مثل كل اسم كلمة وبعض اسم مبين

: هو النتيجة من اخلاص إىل العام مثل بعض عبادة صالة وكل عبادة تفتقر إىل النية
  .بعض صالة تفتقر إىل النية

  
كان تصوير البيانات وحتليلها ال ختلو عن النظرية البنيوية الىت استخدم 

  .الباحث حيث ال ميكن فصل العالقات بني العناصر الواقعة يف هذه القصة

  

  
                                                 

11 Nyoman Kutha Ratna, Teori dan Metode…, hlm. 53 
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  نظام البحث. و

  : أبواب فيما يليإىل  البحثيشتملفهذا البحث لتيسري 
ديد البحث وأغراض  فيها خلفية البحث وحتوكانت :الباب األول

 :الباب الثاينو .والتحقيق املكتيب ونظام البحثومنهج البحث  البحث وفوائده
وسرية ليلى عثمان ونص القصة القصرية الشمس   اإلطار النظريبحث فيه عني

قعة القصة، منها وواملوضوع  حتليل  عنيبحث فيه: الثالثباب وال. وضحاها
يبحث فيه حتليل وسيلة  :الباب الرابع و. واخللفية)يةالشخص(الشخص بكة واحل

 املؤلف ويبحث فيه عالقة بني العناصر ىف القصة القصرية نظروجهة الرواية، منها 
  .ةام ويبحث فيه اخلالصختتاإل : والباب اخلامس.الشمس وضحاها
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  الباب اخلامس
  اإلختتام

  

  النتيجة. أ

 العناصـر الداخليـة     مـن شتمل  امل نتيجة كهنا هذا البحث    ىفختتام  او
والعالقة بني كل العناصر الداخلية املكونة واملعىن يف القـصة اقـصرية الـشمس              

  :وأما النتيجة كاآليت. وضحاها لليلى عثمان

   القصة القصة ولوازموضوع ووقْعةتشتمل على امل: العناصر الداخلية  .١

اإلرادة لتحصل احلرة والسعادة مع حمبوا  املوضوع األساسي هو
 فشل العشق إىل حمبوا وامسه كرمي واتفاقها واملوضوع الثانوي كثرية منها

ىل زوجها، باملضطر، والشعور باملالل ىف احلياة مع زوجها والشعور باالرتباط إ
واختارت حمبوا وتترك زوجها الذى ال قدرة فيه أن أعطى شيئا، وتندم يف 

  .تأخرها لقدومها إىل كرمي وتركت سدى من الفرصة
 ىف  فالشخص األساسـي  ،  منها الشخص واحلبكة واخللفية    القصة   ووقعة

 هم الشخص كرمي والوالـد      ص الثانوية وأما األشخا . هذه القصة هو الشخص أنا    
واحلبكة ىف هذه القصة من طريقة عملية القصة تدخل ىف جنس احلبكـة              .جوالزو

بطريقة القادمة واآلخرة وهي احلبكة القادمة ىف عملية القصة ولكـن ىف عمليـة              
وىف هذه القصة أن الواقعات تقدموا      . خمصوصة كانت الواقعات تعودوا إىل اآلخرة     

  .ىف شكل ذكرى سبيل احلياة املاضية للشخص أنا
بيت والدها  أما خلفية احملل     .اتمعمنها خلفية احملل والوقت و    لفية  واخل

واليل والـساعة   وخلفية الوقت وقت الضحى     ،  الفندق املرسم و  بيت زوجها و   و

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٧٧

تصوير احليـاة املوجـودة ىف      وخلفية اتمع   العاشرة والساعة الواحدة والنصف،     
  .فيها دراجة املرأة أدىن من الرجلبيئة الىت تصور . الثقافة الىت فيها مل حتترم النساء

، أنا للشخص األول وهو      وهو  يف هذه القصة  طرف النظر       القصة ولوازم
 ما عدا هو من الشخص العظيم وهو من القاص أيضا الذى يقص كل              أناالشخص  

  .الواقعات ىف القصة أمجعني

  بني كل العناصر الداخلية املكونة العالقة. ٢

حلرية والسعادة مع حمبوا تصري مركز املوضـوع        اإلرادة ألن حتصل على ا    ) ١
وهذا املوضوع تـصور    . ىف القصة القصرية الشمس وضحاها لليلى عثمان      

بوضوح الىت جترب اإلجبار واإلرتبـاط      ) هو مرأة (إىل شعور الشخص أنا     
  .وهي جتاهد لوحدها أن تتفوق كل املسألة الىت تقبل. واآلمل

 الزواج واإلرتباط من والدها وزوجها تبـدى        وتبادل املسألة احلاضرة مثل   ) ٢
. إىل شعور الضعف و الشوق الذى يضغط أن تقابل إىل كـرمي حمبوـا             

وتلك اإلرادة تصنع باجلد إىل شعور الشخص أنا ىف احلـزن واإلرتبـاط             
  .الكامال

املوضوع املستعمل ىف هذه القصة القصرية الشمس وضحاها وهو اإلرادة          ) ٣
عادة مع حمبوا يدخل ىف نوع احلبكة بطريقة التقدم         ألن حتصل احلرة والس   

 ىف كيفية الرواية، وهي احلبكة      ت احلبكة  إن نظر  (Back-Trackin)والتأخر  
بالتقدم طبقة قصتها وىف طبقة خمصوصة كانت الواقعة تعـود           الىت تتحرك 

وهذه الطبقة بشكل اخلياالت يعين     . إىل وراء ويدخل فيها الواقعة السابقة     
  .الشخص أنا ىف حياا املاضيةيتذكر 
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وىف . واملوضوع ىف هذه القصة كانت فيها عالقة املوضوع باحلبكة الرواية         ) ٤
 احلاملة حركـة الباطنيـة      املوضوعهذا احلال، كانت املؤلفة تصور كل       

. وشعور اإلرتباط اربة للشخص املرأة ىف بيت والدها وبيـت زوجهـا           
واخللفية .  اخللفية الىت تصور املؤلفة فيها     وهذا املوضوع أشد اإلصابة بزيادة    

األخرى الىت جعلت فيها موقع الواقعات ىف هذه القصة موقع املرسم وهو            
معزل للشخص أنا حني ىف احلزن، وهذه اخلافية أشد تعلقا إىل املوضـوع             
املأخوذ، وذه اخللفية فاملوضوع املرفوع ىف هذه القصة حـصلت فيهـا            

  .فضل احلياة ومنطقيةعالقة الواقعات وهي أ

والشخص أنا تعيش ىف    . الشخص والشخصية كانا أشد تعلقا على احلبكة      ) ٥
ارتباط والدها لغري وجود الرضى على عالقتها بكرمي واتفاقهـا الـزواج            

والشخصية . مبكروهة ألن حتصل احلرة حاضر بالقاطرة أى احملركة الرواية        
ن اإلرتباط واحلـزن قـادرة أن       الىت تصور املؤلفة فيها الشخص ارب م      

  .جتري الرواية ىف هذه القصة القصرية باحلبكة الىت أصرح وطالقة

ولو كل الواقعات احلاصالت ىف هذه القصة خيال ما خـربه الـشخص،             ) ٦
وكانت الشخص أنـا تـصور      . ولكن الشخص أم احملل يصورا بالصرحية     

إلرتباط وأن خترج   مسجونة ىف مكان واملكان بيت والدها، وذلك يسببها ا        
وكانت الشخص أنا تصور مسجونة ىف مكـان أيـضا          . عن بيت والدها  

. واملكان بيت زوجها، وذلك يسببها أن تترك زوجها وتتصل إىل كـرمي           
وتـشعر مـسجونة ىف     . واحملل ىف هذه القصة بيت والدها وبيت زوجها       

ـ . إليـه ) امرأة(بيتهما ومفروقة عن كرمي الىت أشد حبا الشخص أنا           ل احمل
  .املأخوذ ىف هذه القصة يقدر أن حييي كل الرواية الىت تعربها الشخص أنا
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احلبكة الذى استعمل ىف هذه القصة القصرية الشمس وضحاها يدخل ىف           ) ٧
 إن نظـر ىف كيفيـة       (Back-Trackin)نوع احلبكة بطريقة التقدم والتأخر      

طبقة خمصوصة  بالتقدم طبقة قصتها وىف      الرواية، وهي احلبكة الىت تتحرك    
وهذه الطبقـة   . كانت الواقعة تعود إىل وراء ويدخل فيها الواقعة السابقة        
  .بشكل اخلياالت يعين تتذكر الشخص أنا ىف حياا املاضية

 العالقة بني املوضوع واحلبكـة     و العالقة بني املوضوع والشخص والشخصية    
عالقة بـني   ال و العالقة بني الشخص واحلبكة    و العالقة بني املوضوع واحملل   و

  .العالقة بني احلبكة واحملل والشخص واحملل

  املعاين يف هذه القصة. ٣

  :واملعاين يف هذه القصة كثرية منها

 .الشخص أنا هو املرأة .١

 .هي تشعر ىف احلزن واإلرتباط واآلمل .٢

  .وهي جتاهد لوحدها أن تتفوق كل املسألة .٣

كـة الباطنيـة وشـعور       احلاملة حر  املوضوعكانت املؤلفة تصور كل      .٤
 .ىف بيت والدها وبيت زوجها) املرأة(اإلرتباط اربة للشخص أنا 

وىف خياله، أن الشخص أنا يصور      . هذه القصة تقص اخليال للشخص أنا      .٥
فيها املرأة اربة باإلرتباط واحلزن واإلجبار يف تزوجيها إىل الرجل الكبري           

 .سنه، وهي مفروقة مبحبوا

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٨٠

 يف هذه القصة منها جهاد اإلنسان ليقبل على املصيبة واملسائل يف  والقيمة .٦
وكيف اإلنسان يبقي أن يسمى باإلنسان الذي فيه خالف         . هذه احلياة 

وقادر بفعل الظلم ويشعر اليأس بقدوم املصيبة أو املسائل ولكنه كذلك           
 اإلنسان هو العبد إمنا هو ميلك اإلختيار والدعاء أن يسأل اللطْف فيمـا            
جرت به املقادير وأن يقبل على املصيبة باإلخالص وال احلزن يف قلبـه             

حىت احلياة تبقي أن متر. 
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