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  اس���ل
  

�سردّية �نصوص �دراسة �ع<ى �الكتاب �هذا �مباحث �من�حداث�تعكف �أدباء �لستة ّية

إبراهيم�نصر�هللا،�إدوار�الخراط،�إبراهيم�الكوني،�زكريا�تامر،�:  مختلف��قطار�العربّية

رة�داخل�تيار�الحداثة،�رغم�اخت. لي<ى��طرش�وسحر�خليفة
ّ
ي�نصوص�تبقى�مؤط `ف�̂و

  .تجارب��دباء�ومفاهيمهم�الجمالية�وأزمنة�صدور�مؤلفاabم

�أدوات� �gي �تبحث �ومختلفة، �جديدة �نقدّية �برؤية �الكتاب �هذا �gي �الدراسات i	ّتتم

�واستجابajا �القّص �واسlmاتيجيات /nالف� �جهة،التشكيل �من �2ف�، ا2راوغ�" الواقع"ارقات

 sو� �السياسية �الظروف �ظل �gي �ومتغ	lاته، �الروائيون�وا2لتبس �وجد /xال� جتماعية

العرب�أنفسهم�فazا،�واستجابajا،�من�جهة�ثانية،�للتغ	lات�ا2ستمرة�gي�مفهوم��دب،�

  .وظائفه�وجمالياته،�وgي�قواعد�إحالة�النصو 

�أو� �علمّية، �مج`ت �gي �أك|lها �صدر �مقا{ت، ��صل �gي �الكتاب �هذا �أبحاث كانت

وقد�ارتأى�مجمع�القاسم/�للغة�العربية�. ةمحاضرات�ألقيت�gي�مؤتمرات�دولّية�أو�محليّ 

��xوح� ��سلوبّية؛ �وا2قاربة �ا2نهج �gي �مشlmك �قاسم �من �بي�aا �2ا �كتاب؛ �gي �يضّمها أن

̀ع�علazا�و�فادة�م�aا
ّ
  .يتس��nّللباحث	ن�وط`ب�الجامعات�والكليات�وا2ثقف	ن�sط

��ص �وا2حاضرات �ا2قا{ت �ع<ى �الفنّية �التغي	lات �بعض �مع�أجريت �تتناسب �لكي لية

  .ورؤية�موحدةمنهجية�gي�صدورها�gي�كتاب،�يضم�مجموعة�دراسات�

  

  ياس	ن�إبراهيم�كتاني�  

  2011 باقة�الغربية،�تموز   
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  دخلم

  كيف�يتصور�ا2فكرون�العرب�حداثajم؟ .1

ولك�aــا�لـــم�تــنجح�gـــي�،�حداثــة�gـــي�مجــال�الفكـــر�والثقافــة�العامـــة تبلــورت�gـــي�العــالم�العربـــي

لقــد�وقفـــت�هـــذه�الحداثــة�عنـــد�نخبـــة�. ذور�gـــي�بنيـــة�الواقــع�ا2وضـــو�يتحــديث�عميـــق�الجــ

وقد�تكـون�حـداثajا�مجـرد�صـدى�،�علوية�عاجزة�عن�أن�يكون�لها�تأث	�lفاعل�gي�التحديث

 منفص�امحاكية�مصدرً ،�لتأث	lات�خارجية
ً

�gي�محاكاabـا�عـن�الواقـع�الـذي�،�ع�aا̀�
ً
منفصلة

هـــذه�الحداثـــة�بمثابـــة�وثبـــة�مـــن�. لتـــاريخغ	ـــ�lعابئـــة�بـــأحوال�النـــاس�وأســـئلة�ا،�تعـــيش�فيـــه

إن�. ا2جتمــع�التقليــدي�إ�ــى�الحداثــة�دون�ا2حطــات�الضــرورية�gــي�قــاع�البnــ��ا2اديــة�للواقــع

{�،�مـن�الغـرب�امتأثرً �اتابعً �اإنما�ينتج�خطابً ،�ا2ثقف�gي�سياق�هذا�الخطاب�الذي�ينتجه

sقتصـادية�وsجتماعيـة��فيقفـز�فـوق�تحـديث�البnـ�،�يجد�لـه�gـي�الواقـع�الفع<ـي�أّي�ت£lيـر

كمــا�نســتطيع�،�والعقليــة�باتجــاه�الــروح�العبثيــة�القلقــة�الحــائرة�ا2غlmبــة�للنـــزعة�الحداثيــة

  .1تلمسها�لدى�بعض�تيارات�الحداثة�الغربية

عديـــــدة�حـــــدثت�gـــــي�الحيـــــاة�السياســـــية�وsقتصـــــادية�وsجتماعيـــــة��اصـــــحيح�أن�أمـــــوًر 

بـــــل�وتحققــــت�منجــــزات�مبدعـــــة�،�وتحــــديثوتحقــــق�تنــــوير�،�والثقافيــــة�gــــي�العــــالم�العربـــــي

gــي�رأي�محمــود�أمــ	ن��-ولكــن�هــذا�الــذي�حــدث�لــم�يعــُد�،�خاصــة�gــي�مجــال��دب�والفنــون 

gــــــي�جــــــزر�محاصــــــرة��اأو�كــــــان�و{�يــــــزال�متنــــــاثرً ا،�برانًيــــــ�اعلوًيــــــ�انخبوًيــــــ"أن�يكــــــون��-العــــــالم�

زال�تخلفنا�فما�،�ولم�يمس�جذور��بنية�العميقة��ساسية�2جتمعاتنا�العربية،�متفرقة

و{�تـــزال�أميتنـــا��بجديـــة�شـــائعة�،�و{�يـــزال�بـــل�يتفـــاقم�تمزقنــا�القـــوميا،�sجتمــا�ي�قائًمـــ

                                                           
�العالم�:راجع�1 �أم	ن �محمود �بعدها"، �وما �قبلها �ما �الحداثة �)1992نوفم£�l( .إبداع ،"أزمة �؛12،

�دراج�؛وكذلك �فيصل �ب`�حداثة"، �عالم �gي �الحداثة �بعد �"ما �5 الكرمل، ،)1997(� �وأيًضا65، �؛،

 .303،�)1990صيف�(،�2 قضايا	وشهادات ،"عقدة��فا�ي/ الحداثة"عيد،��عبد�الرازق 
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 بـــ	ن�أغلبيـــة�ســـكاننا�فضـــ
ً

يـــزال� إ�ـــى�جانـــب�أن�اقتصـــادنا�{،�عـــن�التـــدني�الثقـــاgي�الســـائد̀�

  . g"2ي�محيط�من�الفاقة�والتخلف[...]  اتابعً �اهش³ �ااقتصادً 

مxـــــ��كانـــــت�الواقعيـــــة��؟حـــــن�العـــــرب�مـــــن�هـــــذه��شـــــياءأيـــــن�ن": ويتســـــاءل�محمـــــد�بـــــدوي 

̀نية�والتصنيع�الشامل�والتكنولوجيـا�الحديثـة�^ـي�السـمات�الغال بـة�ع<ـى�مجتمعنـا�والعق

  .  3"؟gي�يوم�من��يام

معظـــم�مفكـــري�العـــرب�أن�الحداثـــة�gـــي�العـــالم�العربـــي�{�يمك�aـــا�أن��كتبـــهُيســـتنتج�ممـــا�

الصـيغة�الxــ/�"ارها�التــاري¹ي�الغربـي�بوصــفها�تكـون�بـا2فهوم�نفســه�الـذي�اكتســبته�gـي�مسـ

ترســم�البنيــات�الجديــدة�والتــاريخ�sجتمــا�ي�وحركــات�الفكــر�و�بــداع�النافيــة�وا2ناهضــة�

  . 4"للتغي	lات�الx/�حملajا�العصرية

لكـن�ا2فكــرين�والنقــاد�العـرب�يعتقــدون�أن�ثمــة�حداثـة�عربيــة�تنويريــة�كانـت�قــد�بــدأت�

أ¾aــا�بــدأت�gــي�اللحظــة�الxــ/�أخــذ�فazــا�الشــيخ�"قــد�حجــازي�ويعت،�تتخلــق�gــي�مطلــع�ال�aضــة

إن�ب`دنـا�{�بـد�أن�تتغ	ـ�lأحوالهـا�ويتجـدد�فazـا�مـن�ا2عـارف�مـا�لـيس�"حسن�العطار�يقـول�

̀زم�بــــــ	ن�الحداثــــــة�،�5"فazــــــا وgــــــي�اللحظــــــة�الxــــــ/�أكــــــد�فazــــــا�رفاعــــــة�الطهطــــــاوي�ضــــــرورة�الــــــت

  . 6"ية�والفكر�وا2صنعن�الوطن�إنما�يب��nبالحر أب"والتحديث�بمقولته�ا2شهورة�

                                                           
�العالم�2 �أم	ن �محمود 	والكونّية، 	الخصوصّية 	ب,ن �العربي،��:القاهرة( .الفكر	العربي دار�ا2ستقبل

1996(، 19.  
يونيو�-مايو-ابريل(،�3ع�،4مج فصول ،�"مشكلة�الحداثة�والتغي	�lالحضاري "،�محمد�مصطفى�بدوي �3

1984(، 105. 
�برادة 4 �محمد �الحداثة"، �مفهوم �لتحديد �نظرية �"اعتبارات �ع4مج فصول ، ،3� يونيو�-مايو-ابريل(،

1984(، 16. 
 .5 ،)1992نوفم£�l( إبداع،�"الحداثة،�{�ما�بعدها"،�أحمد�عبد�ا2عطي�حجازي �5
 .13،)1992نوفم£�l( إبداع ،"ا�بعدهاأزمة�الحداثة�ما�قبلها�وم"،�محمود�أم	ن�العالم: راجع�6
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كـــان�هـــذا�ا2شـــروع�. متحققـــة�يــــر ا2بكـــرة�للحداثـــة�والتحـــديث�ظلـــت�غ�لكـــن�هـــذه�الرؤيـــة

ع<ــى�الحفــاظ�ع<ــى�التمــايز�الحضــاري��اgــي�بدايتــه�Áنــه�كــان�قــادرً �اال�aضــوي�ا2جهــض�واعــًد 

فتمكن�من�التفاعل�مع�الحداثة�الغربية�ع£�lالتقاطه�للعنصر�الحاسم�gي�هـذه�،�والثقاgي

وهــو�العنصـر�الــذي�كـان�يمثــل�قـوة�الــدفع�الديناميكيـة�الxــ/�بلـغ�aÃــا�الغـرب�تفوقــه�،�نيـةالب

ــــــــي�تتمثــــــــل�بقــــــــوة�الحركــــــــة�الثوريــــــــة�،�Åدراجهــــــــا�gــــــــي�بنيــــــــة�ا2جتمــــــــع�العربــــــــي�التقليــــــــدي ̂و

̀نية   .7والعق

  هل�أخفق�مشروع�الحداثة�العربية؟ .2

الحداثـة�التقنيـة�لقد�فشل�ا2شروع�الحـداثي�العربـي�ا2ـذكور�Áن�مـا�بـرز�فيـه�هـو�مظـاهر�

ولــــيس�عمليــــة�العقلنــــة�الطويلــــة��مــــد�الxــــ/�يفlmضــــها�ا2شــــروع�،�ر�قابليــــة�للتســــويقـ�كثــــ

 هــل�كانــت�الــدول�العربيــة�مســتعّدة�أصــ�،ولكــن. العــام�للحداثــة
ً

Åدمــاج�قــيم�الحداثــة�gــي�̀�

القب<ـي�والعشـائري�(وهل�كـان�بإمكـان�النظـام�التقليـدي��؟س	lورة�تطورها�بعد�sستق`ل

 
ّ
لقــد�عانــت�التيــارات�الفكريــة�العربيــة�بعــد� ؟أن�يتقبــل�التغي	ــ�lمــن�غ	ــ�lمقاومــة�)ســÉ/والن

sســـتق`ل�مرحلـــة�قلـــق�وبحـــث�عـــن�نقـــاط�ارتكـــاز�ســـببajا�جملـــة�مـــن�العوامـــل�ا2وضـــوعية�

ثبـــــــت�فشـــــــل�محـــــــاو{ت�القـــــــوى�القوميـــــــة�أفـــــــالتطور�التـــــــاري¹ي�للواقـــــــع�العربـــــــي�،�والذاتيـــــــة

 ̀ 2قتضـــيات�التنميـــة�الحقيقيـــة�ا2درجــــة��ائًمـــا2ســـيطرة�gـــي�جعـــل�مشـــروعها�ا2ســـتقب<ي�م

 قــاب�ازً ـمتميــ�الــم�تقــدم�قــوى�اليســار�مشــروعً ،�با2قابــل. ع<ــى�جــدول�أعمــال�هــذه�البلــدان
ً

�̀

كمـا�أن�الفكـر�،�للتحقق�gي�ظـل�العواصـف�السياسـية�وsجتماعيـة�الxـ/�أصـابت�ا2نطقـة

ر�بــ	ن�العــرب�ـي¹ي�الكبيــنتيجــة�sخــت`ف�التــار �االلي£lا�ــي�لــم�يســتطع�أن�ي£ــlر�نفســه�واقعًيــ

الـــــذي�جعـــــل�مـــــن�ا2نطقـــــة�العربيـــــة�منطقـــــه�خاضـــــعة�لهيمنـــــة�القـــــوى�العا2يـــــة�و ،�وأوروبـــــا

                                                           
�عيد: راجع�7 �الرازق �عبد ��فا�ي/ الحداثة"، 	وشهادات ،"عقدة �( ،2 قضايا �؛296 ،)1990صيف

̀�حداثة"،�فيصل�دراج�:وكذلك  .64/65،�)1997(،�5 الكرمل،�"ما�بعد�الحداثة�gي�عالم�ب
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بالغرب�عن�طريق�ا2زيـد�مـن�sنـدماج�gـي�النظـام�" اللحاق"وبالتا�ي�ألÊى�إمكانية�،�الك£lى 

  .العالم/

وأتـــــــاح�تفككهــــــا�¾aـــــــوض�التيـــــــار�،�رتـتفككـــــــت�هـــــــذه�التيــــــارات�وتبعثـــــــ،�نتيجــــــة�2ـــــــا�تقــــــدم

كمـــــا�أســـــهمت�. كبـــــديل�لـــــه�حضــــوره�الطـــــاÌي،�والـــــديn/�ع<ـــــى�وجــــه�الخصـــــوص،�التقليــــدي

ر�gــــي�تــــدا�ي�تلــــك�التيــــارات�ـإ�ــــى�حــــّد�كبيــــ،�والحــــروب�والهــــزائم�الxــــ/�أعقبajــــا،�1967هزيمــــة�

  . 8الفكرية�وا2شاريع�ال�aضوية

هكــــــذا�أّدت�هشاشــــــة�التحــــــديث�ا2ظهــــــري�وتفــــــاقم�التخلــــــف�والتبعيــــــة�gــــــي�ا2جتمعــــــات�

gــــــي�مجــــــا{ت�السياســــــة�وsقتصــــــاد�،�ةة�والحداثّيــــــفشــــــل�ا2شــــــاريع�ال�aضــــــويّ �ــــــى�إالعربيــــــة�

  .والثقافة

غلـــب�أيـــديولوجيا�الرســـمية�الســـائدة�ا2شـــlmكة�بـــ	ن�إن�� " :محمـــود�أمـــ	ن�العـــالميقـــول�

تجمــع�بــ	ن�الفكــر�الــديn/�،�راوح�داخــل�مركــب�أيــديولوÎي�بنســب�متفاوتــةـالــب`د�العربيــة�تتــ

والفكـر�الطـائفي�،�والفكـر�الوضـÑي�التحـديÐ/��جرائـي،�والفكر�القومي�ا2ظهـري ،�السطÏي

 يـــــــديولوÎي�أشـــــــكاويأخـــــــذ�هـــــــذا�ا2ركـــــــب�� . القب<ـــــــي
ً
بالغـــــــة�التنويـــــــع�والتعقيـــــــد�والخفـــــــاء��{

ســم�بــه�مــن�ســيادة�تتســ�lmوراء�مظــاهر�التحــديث�الخــارÎي�ال£lّ ،�وا2راوغــة
ّ
انــي�Åخفــاء�مــا�تت

̀نيــةالتخلـف�والتعصـب�والتســلط�والجمـود�والتــدين�ا2ظهـري�ال ̀عق مـن�هنــا�. 9"نفÑـي�وال

̀م�والتعلــــيم� فــــان�الدولــــة�العربيــــة�بطبيعajــــا�ا2تســــلطة�الفوقيــــة�واحتكارهــــا�لوســــائل��عــــ

 
ً
  . 10^ي�ا2سؤولة�عن�مستوى�الفكر�العربي�وتأزمه�وإشكاليته،�والتثقيف�عامة

                                                           
،�)1993دار�Ôداب،��:ب	lوت( عربيالثقافة	و5يديولوجيا	3ي	العالم	ال،�فهمّية�شرف�الدين: راجع�8

193 -195. 
�العالم�9 �أم	ن �محمود 	والكونّية، 	الخصوصّية 	ب,ن �العربي،��:القاهرة( الفكر	العربي دار�ا2ستقبل

1996(، 68. 
 .69 ،.م.ن 10



6 

الكـف�عـن�" يـدعو�بعـض�ا2فكـرين�العـرب�إ�ـى،�بغية�التخلص�من�الثنائية�والتوفيقية

�11" او¾aائًيــ�ااش�وsنعــزال�تحــت�ســتار��صــالة�والحداثــة�وغلــق�بــاب�التقليــد�كلًيــsنكمــ

  .كوسيلة�ضرورية�للتغلب�ع<ى�تخلف�الو�ي�gي�العالم�العربي�

إن�أوروبــا�انتهجــت�مــن�أربــع�قــرون�" :راث�والتقليــدـيعلــل�العــروي�هــذه�القطيعــة�مــع�التــ

ولـم�يبـق�للشـعوب��خـرى�،�لمgي�الفكر�والسلوك�ثم�فرضته�منذ�قرون�ع<ى�العا�امنطلًق 

ن�العــروي�{�ُيبقــي�للعــرب�إوبــذلك�فــ،�12"ىـاو�ترفضــه�فتفنــ،�إ{�أن�تنتهجـه�بــدورها�فتحيــا

  .من�خيار�سوى�التبعية�ا2طلقة

ن�الحداثــة�{�تعnــ/�رفــض�الmــlاث�و{�القطيعـــة�أيــرى�محمــد�عابــد�الجــابري�،�gــي�ا2قابــل

/ÕÖرتفـاع�بطريقـة�التعامـ،�مع�ا2اs�/nاث�بمواكبـة�التقـدم�الحاصـل�بقدر�ما�تعlـmل�مـع�ال

ن�إفـ،�ةعندما�تكون�الثقافة�السـائدة�ثقافـة�تراثيـ": يقول�الجابري ،�ع<ى�الصعيد�العالم/

 خطاب�الحداثة�فazا�يجب�أن�يتجه�أو 
ً
aÃـدف�إعـادة�قراءتـه�" الmـlاث"وقبل�كل�×ـÕ/ء�إ�ـى��{

إ�ـى�الmـlاث�هـو��gـي��بمنهجيajـا�ورؤاهـا،�واتجاه�الحداثة�بخطاaÃا .وتقديم�رؤية�عصرية�عنه

بــل�،�اتجــاه�بالخطــاب�الحــداثي�إ�ــى�القطــاع��وســع�مــن�ا2ثقفــ	ن�وا2تعلمــ	ن،�هــذه�الحالــة

  .13" وبذلك�تؤدي�رسالajا،�إ�ى�عموم�الشعب

راث�والذاتيــــة�ا2ســـؤول	ن�عــــن�غيـــاب�مشــــروع�ـفينفـــي�أن�يكــــون�التـــ،�أمـــا�برهـــان�غليــــون 

وتعتقــد�أن�التقــدم�{�يــتم�،�الذاتيــة�فبقــدر�مــا�تنفــي�الحداثــة"،�ال�aضــة�gــي�العــالم�العربــي

�بالقضــاء�ع<ــى�التــ
ّ
�،�راثـإ{

ّ
تبــّ	ن�ال�aضــة�أن�الحضــارة�{�يمكــن�أن�تكتســب�وتســتوعب�إ{

                                                           
 .296 ،)1970دار�الحقيقة،��:ب	lوت( 5يديولوجيا	العربية	ا�عاصرة،�عبد�هللا�العروي 11
 .20 ،)1973دار�الحقيقة،��:ب	lوت( لعرب	والفكر	التاري>يا،�عبد�هللا�العروي�12
 .17 ،)1991ا2ركز�الثقاgي�العربي،��:الدار�البيضاء/ب	lوت( الBCاث	والحداثة،�محمد�عابد�الجابري �13
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{كتشــــف�الlmاثــــي�قيمــــة�،�ولــــو�كانــــت�هنــــاك�إمكانيــــة�للتقــــدم�الفع<ــــي[...]  بتأكيــــد�الذاتيــــة�

  .14"واكتشف�الحداثي�قيمة�وأهمية�الlmاث،�الحداثة

وتكمــــن��زمـــــة�gـــــي�تفســـــ	�l،�العربـــــي�بأزمــــة�الفكـــــر�العربـــــي�ا2عاصـــــر�تــــرتبط�أزمـــــة�الواقـــــع

̀مية�مـــع�" �نـــا"الع`قـــة�ا2لتبســـة�gـــي�لقـــاء� يعـــود�هـــذا� {. "�وروبـــي" Ôخـــر"العربيـــة��ســـ

بـــل�إ�ـــى�ثنائيـــة�أخـــرى�gـــي�قلـــب�هـــذا�Ôخـــر�،�إ�ـــى�ثنائيـــة�التخلـــف�والتقـــدم�اsلتبـــاس�أساًســـ

ذي�يمثلـــه�هـــذا�Ôخـــر�بمـــا�يتضـــمنه�مـــن�منجـــزات�^ـــي�ثنائيـــة�التحضـــر�الـــ،��وروبـــي�نفســـه

وب	ن�العدوان�وsستعمار�الذي�يمارسـه�علينـا�،�علمية�واقتصادية�واجتماعية�من�ناحية

والتبعية�الx/�ما�نزال�نعيشها�من�مرحلة�الصدمة��و�ى�حxـ��بعـد�أن�تحقـق�،�هذا�Ôخر

اقعنــا�يعانيــان�التخلــف�فمــا�يــزال�فكرنــا�وو ،�اســتق`لها�السياØــÕ/�الب`دنــا�العربيــة�جميًعــ

مـــن�هـــذا�sلتبـــاس�بـــرزت�أزمـــة�مزدوجـــة�كـــذلك�gـــي�الفكـــر�،�[...]والتبعيـــة�إزاء�هـــذا�Ôخـــر�

والفكـــر�العربــي�الــذي�ســاد�منــذ�ذلــك�الوقـــت�[...] العربــي�وgــي�الواقــع�العربــي�ع<ــى�الســواء�

  .15"لم�يستطع�أن�يجيب�ع<ى�أسئلة�الواقع،�ا2بكر�وحÔ��xن

ي�الحداثــــة�بــــ	ن�ـم�ا2فكــــرين�العــــرب�يجمعــــون�أن�زمنــــأن�معظــــ،�نســــتخلص�ممــــا�تقــــدم

لـــذلك�يـــرون�أن�مـــن�الضـــرورة�أن�يعطـــي�العـــرب�لحـــداثajم�،�العـــرب�والغـــرب�{�يتطابقـــان

وو�ـــي�واقعهـــم�مـــن�جهـــة�،�و�ـــي�حداثـــة�الغـــرب�مـــن�جهـــة: امختلًفـــ�اومفهوًمـــ�امزدوًجـــ�اوعًيـــ

  .اثةومن�خ`ل�هذا�الو�ي�ا2زدوج�يlmتب�إبداع�مفهومهم�الخاص�للحد،�أخرى 

وتشـتق�،�تعيد�صياغة��فكار�الكونية�وفق�خصوصـيajا�الذاتيـة،�هذه�الحداثة�ا2بدعة

ـك�ا2عرفـة�. مقو{abا�مـن�شـرطها�التـاري¹ي
ّ
وتنطـوي�هـذه�الحداثـة�ا2بدعـة�ع<ـى�ضـرورة�تمل

                                                           
 .322/323 ،)1992العربية�للطباعة،� ا2ؤسسة: ب	lوت. (6.ط�،�اغتيال	العقل،�برهان�غليون  14
�العالم�15 �أم	ن �محمود 	والكونّية	الفكر ، 	الخصوصّية 	ب,ن �العربي،��:القاهرة( العربي دار�ا2ستقبل

1996(، 30/31. 
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،�وتأّمل�تاريخ�الحداثـة�العربيـة�gـي�انتصـاراabا�القليلـة�وإخفاقاabـا�الكث	ـlة�ونقـدها،�الكونية

  .16وsرتكاز�ع<ى�القيمّ/�وا2عنوي�والروÚي،�رير��رادة�الشعبيةومن�ثم�تح

ن�إلــــــذلك�فــــــ،�ردي�يحــــــول�دون�اســــــتقبال�الحداثــــــة��وروبيــــــةـوÁن�الواقــــــع�العربــــــي�ا2تــــــ

تحـــديث�يقــوم�ع<ـــى�،�ا2جتمــع�العربـــي�مــدعّو�إ�ـــى�التحــديث�ليصـــمد�أمــام�عدميـــة�الحداثــة

الشــــروط�الxــــ/�أنتجــــت�تقــــدم��ذات،�فكــــرة�التقــــدم�ويعتمــــد�ع<ــــى�العقــــل�والديموقراطيــــة

راق�ا2ــنظم�للبنيــة�ـإنتــاج�و�ــي�يفــرض�حالــة�sختــ"هــذه�الشــروط�^ــي�القــادرة�ع<ــى�. الغــرب

ويتــأتى�ذلــك�sخmــlاق�مــن�خــ`ل�مشــروع�تنمــوي�قــومي�،�17"التقليديــة�gــي�ا2جتمــع�العربــي

̀ميــــة�وقيمّيــــة مشــــروع�،�شــــامل�ذي�أبعــــاد�اقتصــــادية�واجتماعيــــة�وتعليميــــة�وثقافيــــة�وإع

̀مي�اســـتيعابً يســـتو  ̀نًيـــ�اعب�الmـــlاث�العربـــي��ســـ ،�ويضـــيف�إليـــه،�كمـــا�تقـــدما،�نقـــديً �اعق

  .18ويضيف�إليه�كذلكا،�نقديً �اعقليً �اويستوعب�حقائق�العصر�الراهن�استيعابً 

  حداثتنا	3ي	إبداعنا	5دبي .3

يتمحــــــور�النقــــــد�العربــــــي�ا2عاصــــــر�gــــــي�موضــــــوع�الحداثــــــة��دبيــــــة�والتجديــــــد��دبــــــي�gــــــي�  

  : ناسlmاتيجيت	

تـــرى�sســـlmاتيجية��و�ـــى�أن�الطريـــق�إ�ـــى�التجديـــد�gـــي��شـــكال��دبيـــة�مـــرتبط�بالرؤيـــة�

�lـــ	ـــي�التغيgـــي�شـــامل. الكليـــة�Ñالثـــوري�أن�يمـــاَرس�تحليـــل�مجتم�lـــ	ومـــن�مســـتلزمات�التغي�،

ر�ا2مارســـــة�ـوعبـــــ. ر��دبـــــي�هـــــو�جـــــزء�مـــــن�ذلـــــك�التحليـــــل�ومـــــرتبط�بالرؤيـــــة�الكليـــــةـوالتغييـــــ

                                                           
̀�حداثة"،�فيصل�دراج: انظر�16  .89 ،)1997(،�5 الكرمل،�"ما�بعد�الحداثة�gي�عالم�ب
 .304 ،)1990صيف�( ،2 قضايا	وشهادات،�"عقدة��فا�ي/ الحداثة"،�عبد�الرازق�عيد�17
�العالم�18 �أم	ن �محمود 	والكونّيةالفك، 	الخصوصّية 	ب,ن �العربي،��:القاهرة( ر	العربي دار�ا2ستقبل

1996(، 49/50. 
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تتوصـــل�الحداثـــة�إ�ـــى�كشـــف�د{{ت�،�ة�Åشـــكاليات�ا2رحلـــة�والواقـــعالنقديـــة��يديولوجيـــ

  .19ر�gي��دب�وا2جتمع�ع<ى�السواءـ�شكال��دبية�وتفتح�الطريق�أمام�التغيي

فmــlى�أن�الحداثــة�gــي�الــب`د�العربيــة�تنتفــي�gــي�مجــا{ت�العلــم�،�أمــا�sســlmاتيجية�الثانيــة

بسـبب�الصـعوبات�وا2عوقـات�الxـ/�،�ياØـÕ/والتغي	�lالثوري�وsقتصادي�وsجتمـا�ي�والس

ولـــــيس�مـــــن�،�ر�فazـــــا�أســـــهل�وأســـــرعـفإمكانيـــــة�التغييـــــ،�أمـــــا�الحداثـــــة�الفنيـــــة. تقـــــف�أمامهـــــا

هــــذه�sســــlmاتيجية�تــــرى�أن�{� .20با2جـــا{ت��خــــرى �اأو�طــــردً �االضـــروري�أن�تــــرتبط�عكًســــ

فمـن�"،�أخرهمـاع`قة�لتقدم��دب�أو�تخلفه�بتقدم�البنية�الفوقيـة�والبنيـة�التحتيـة�أو�ت

أو�أن�يكـــون�،�gـــي�ا2جتمـــع�ذي�البنيـــة�التحتيـــة�ا2تخلفـــة�اا2مكـــن�أن�يكـــون�الشـــعر�متقـــدًم 

  . g"21ي�ا2جتمع�ذي�البنية�ا2تقدمة�امتخلًف 

ويـــراهن�ع<ـــى�قـــوة�،�ز�الحداثـــة�الفنيـــة�عـــن�مســـتويات�الحداثـــة��خـــرى ـهـــذا�ا2فهـــوم�يميـــ

فيلعــــب��دب�،�العــــالم�العربــــي�بــــداع�لتجــــاوز�مــــأزق�العصــــرية�والتحــــديث�ا2جهــــض�gــــي�

  : يقول�أدونيس. من�خ`ل�تغي	�lاللغة�و�شكال�وممارسة�الهدم�والبناء�اثوريً �ادوًر 

فعــل�مباشـــر�يشـــارك�gــي�تغي	ـــ�lالتـــاريخ�،�للوحـــة،�للمســـرحية،�للروايــة،�لــيس�للقصـــيدة" 

إ¾aــا�تقــدم�صــورة�أفضــل�،�ر�بشــكل�آخــرـقــدرة�التغييــ�الكــن�لهــذه�جميًعــ،�مشـاركة�مباشــرة

  . 22"تغّ	lه،�وإذ�تعيد�خلقه�،أي�أ¾aا�تعيد�خلقه�،لعالمل

                                                           
الفصل�،�)1970دار�الحقيقة،��:ب	lوت( 5يديولوجيا	العربية	ا�عاصرة،�عبد�هللا�العروي�:راجع�19

 .الرابع
 .321 ،)1980دار�العودة،��:تب	lو( فاتحة	ل�Jايات	القرن  ،ع<ي�أحمد�سعيد�،أدونيس�20
 .244 ،)1978دار�العودة،��:ب	lوت( صدمة	الحداثة،�ع<ي�أحمد�سعيد�،ونيسأد�21
̀مح�الفكرية�للحداثة"،�خالدة�سعيد: عن�22  .31 ،)1984 يونيو-ابريل(،�ا2جلد�الرابع،�فصول " ا2
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،�بــــدافع�التمـــرد�وsكتشــــاف�ولتحقيـــق�الــــذات] أكتـــب"[: gـــي�هـــذا�ا2عnــــ��يقـــول�الخــــراط

ره��gـــي�ـأي�إعـــادة�صـــياغة�العـــالم�والســـÑي�إ�ـــى�تغييـــ،�وإعـــادة�النظـــر�gـــي��مـــور ،�والتجديـــد

  .23"نحو��جمل�و�عدل�و�فضل�،�ا2دى�البعيد

فاتحـــــة�"فـــــي�كتابـــــه�حـــــول�الحداثـــــة�ف،�24ه�الرؤيـــــة�الشـــــاعر�والناقـــــد�أدونـــــيسيمثـــــل�هـــــذ

̀مــح�وأســس�الحداثــة،�"ل�aايـات�القــرن  والتنبيــه�إ�ــى�بعــض�أوهامهــا�الxــ/�،�يحــاول�تحديــد�م

ــي،�أن�الحداثــة�رؤيــا�جديــدة" ويــرى�فيــه،�تشــيع�لــدى�الشــعراء�والنقــاد رؤيــا�ا،�جوهرًيــ،�̂و

والحــديث�{�يمكــن�"،�25"اج�ع<ــى�الســائدواحتجــ،�تســاؤل�حــول�ا2مكــن،�تســاؤل�واحتجــاج

�بنوع�من�التعـارض�مـع�القـديم
ّ
وبنـوع�مـن�التفاعـل�مـع�روافـد�مـن�،�مـن�جهـة،�أن�ينشأ�إ{

gــي�معــزل�عــن�،�بــذاabا�ولــذاabا،�و{�يمكــن�أن�تقــوم�لشــعب�مــا�ثقافــة[...] تــراث�شــعب�آخــر�

يطة�أن�شـــــر ،�مــــن�هـــــذا�التفاعــــل�اوتكـــــون�الحضــــارة�تأليًفـــــ[...] ثقافــــات�الشـــــعوب��خــــرى�

  .26"يتسم�هذا�التفاعل�باÅبداعية�والخصوصية�gي�آن

ينظــــر�إ�ــــى�ا،�أيًضــــ�)شــــعر(مشــــارك�ســــابق�gــــي�مجلــــة�،�كمــــال�أبــــو�ديــــب،�وثمــــة�ناقــــد�آخــــر

وهــو�Ôخــر�يــؤمن�بريــادة�الفـــن�،�الحداثــة�gــي��دب��بــنفس�ا2نظــور�الــذي�طرحـــه�أدونــيس

  .وقدرته�ع<ى�تغي	�lالواقع�

                                                           
 .37-36،�)1995دار�ا2ستقبل�العربي،��:القاهرة( أنشودة	للكثافة ،دوار�الخراطإ 23

24��l£ع� �مأدونيس �طويلة �أحد��نرحلة �كان �منذ �بدأها �قرن، �ربع �يقارب �ما �امتدت التنظ	�lللحداثة

،�وقد�تبلورت�منذ�1957،�الx/�صدر�العدد��ول�م�aا�عام��)شعر(ا2ساهم	ن��ساسي	ن�gي�مجلة�

�رؤي �الح	ن �والتغييتذلك �الحذف �من �غ	�lقليل �أصاaÃا �بعدما �الحداثة �حول �الشاملة �النقدية ر�ـه

 ) .271 - 250 ،1990باروت�: ،�وكذلك95-90 ،1986ثامر��: راجع(ر�يوالتطو 
 .321 ،)1980دار�العودة،��:تب	lو( فاتحة	ل�Jايات	القرن  ،ع<ي�أحمد�سعيد�،أدونيس�25
 .325 ،.م.ن 26
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ي�للحداثــة��بداعيــة�العربيــة�يــتم�gــي�إطــار�{�يوازيــه�يــرى�أبــو�ديــب�أن�sنقــ`ب�التصــور 

ففــــي�مقابــــل�التســــارع�الهائــــل�الــــذي�حــــدث�ع<ــــى�. انقــــ`ب�تصــــوري�معــــادل�خــــارج�الكتابــــة

ى�sقتصــــادية�وsجتماعيــــة�ـنجــــد�الثبــــات�والlmاجــــع�gــــي�البنــــ،�صــــعيد�الفاعليــــة��بداعيــــة

عـن�ا2اÖـÕ/�مـن��امعرفًيـ�اًعـإذا�كانـت�الحداثـة��بداعيـة�انقطا،�لـذلك. والثقافيـة�العربيـة

فإ¾aـــــا�مـــــن�جهـــــة�أخـــــرى�انـــــدفاع�متســـــارع�ينـــــأى�عـــــن�الحاضـــــر�gـــــي�اتجـــــاه�،�أجـــــل�الحاضـــــر

،�والحداثــــــة�عــــــدوة�الســــــلطة. {ن�الحاضــــــر�هــــــو�زمــــــن�الســــــلطة�بكــــــل�أشــــــكالها،�ا2ســــــتقبل

ي�الرسوخ�والlmسـيخ�gـي�إطـار�النظـام،�فالسلطة�^ي�sكتفاء�بالقائم ـي�قولبـة�Ôتـي�،�̂و ̂و

لـذلك�فـان�. وانحسـار�مسـتمر�لحريـة��نسـان�وإنسـانيته،�إ¾aا�sنغـ`ق،�ئنع<ى�شكل�الكا

لحركـــة��ا¾aـــا�تتحـــرك�ع<ـــى�صـــعيد�معـــّ	ن�gـــي�مســـار�مضـــاد�تماًمـــأأزمـــة�الحداثـــة��العربيـــة�gـــي�

  .الوجود�العربي�

باÅضـــــافة�إ�ـــــى�قلقهـــــا�ومواجهajـــــا�،�أمـــــا��زمـــــة��خـــــرى�الxـــــ/�تقـــــع�فazـــــا�الحداثـــــة�العربيـــــة

فإ¾aــا�،�وصــراعها�باتجــاه�sنفصــام�عنــه،�تشــكل�ع<ــى�ا2ســتوى�العربــيللنمــوذج�الجــاهز�ا2

،�أســم��تحــاول�أن�تتمثلــه�وتتجــاوزه�انموذًجــ،�مواجهــة�الغربــي�ا2تفــّوق ،�آخــر�اتعــاني�قلًقــ

،�)�دنــى(بــ	ن�آخــر�داخ<ــي��افÞــ/�تقــف�دائًمــ،�لتظــل�مالكــة�لشــروط�تم	iهــا�الجــوهري�عنــه

وsلتبـــاس�والتضـــاد�الـــداخ<ي�ع<ـــى��بـــداع�ويـــنعكس�هـــذا�التـــوتر�. )ا2تفـــوق (وآخــر�خـــارÎي�

  .27يطÊى�فيه�التضاّد�وا2فارقة،�متعدد�الد{{ت،�هو�Ôخر�افيغدو�ملتبًس ،��دبي

 الــــذي�تتم،�التنظيـــــري ع<ــــى�ا2ســــتوى�،�<ــــى�الــــرغم�مــــن�ا2فهــــوم�الخــــاصفع ،وبعــــد
ّ
بــــه� زيـــــ

ي�متبــــاين�نتيجــــة�نموهــــا�gــــي�ســــياق�تــــاري¹،�الحداثــــة�العربيــــة�عــــن�الحداثــــة��م�gــــي�الغــــرب

�أ¾aــا�تســتخدم�gــي��بــداع��دبــي�نفــس�التقنيــات�والطرائــق�الفنيــة�الxــ/�،�وواقــع�مفــارق 
ّ
إ{

                                                           
 ،)1984يونيو� -مايو�-ابريل(،�4�،3.مج .فصول 	"الحداثة،�السلطة،�النص" ،ديب كمال�أبو�:راجع�27

35-41. 
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،�ففـــي��بـــداع�الروائـــي�والقصßـــÕ/�مـــث. يســتخدمها�كتـــاب�الحداثـــة�الغربيـــون 
ً
نجـــد�عنـــد�`

للســــــياق�الزمnــــــ/�التقليــــــدي��اتحطيًمــــــ،�كمــــــا�عنــــــد�الغــــــربي	ن،�الكتــــــاب�الحــــــداثي	ن�العــــــرب

والتنقـل�بـ	ن�ا2ونولـوج�،�عن�طريق�تراكـب��فعـال�gـي��زمنـة�الث`ثـةا2تسلسل�gي�النص�

والحـوار�،�وتجنـب�الوصـف�الـواقÑي�مـع�تغّ	ـ�lقواعـد��حالـة�ع<ـى�الواقـع،�والسـرد�الخـارÎي

،�واســــــتبطان�منــــــاطق�ال`و�ــــــي�لــــــدى�الشخصــــــيات،�وطــــــرح�العقــــــدة�التقليديــــــة،�ا2تقطــــــع

وتوســــيع�د{لــــة�الواقــــع�لتشــــمل�،�ى�لغويــــة�متســــاوقة�مــــع�هــــذا�sســــتبطانـواســــتحداث�بنــــ

ومـــــا�إ�ـــــى�ذلـــــك�مـــــن�،�وانشـــــطار�الـــــذات�وتصـــــدعها وا2فارقـــــة�،الحلـــــم�و�ســـــطورة�والشـــــعر

  .تقنيات

وإذا�كــان�الروائيــون�العــرب�قــد�اســتفادوا�gــي�أعمــالهم�القصصــية�مــن�منجــزات�القصــة�

تبقــــى�،�إ{�أن�م£ــــlرات�اســــتخدام�هــــذا��ســــلوب�أو�ذاك ،28الغربيــــة�gــــي�ا2بnــــ��و�ســــلوب

  .متباينة�نتيجة�اخت`ف�ا2نطلق�والحافز�

التيـــار�العبÐــ/�gـــي�القـــّص�عنـــد�الغـــرب�ينطـــوي�ع<ـــى�": يقــول�إدوار�الخـــراط�gـــي�هـــذا�ا2عnـــ�

نجــــد�أن�مقابــــل�هــــذا�التيــــار�gــــي�مصــــر�،�مؤداهــــا�أن�العــــالم�{�معnــــ��لــــه،�مقولــــة�فلســــفية

ود�نــــــه�موجــــــأأن�معnـــــ��العــــــالم�مختلـــــف�و ،�ينطـــــوي�ع<ــــــى�مقولـــــة�ثانيــــــة�مناقضـــــة�معناهــــــا

ونفـــــس�الوضـــــع�[...] ن�ا2حبـــــة�مســـــلوبة�أن�العدالـــــة�مفتقــــدة�و أو ،�ولكنـــــه�منajـــــكا،�أساًســــ

  .29"نجده�ينطبق�ع<ى�التيارات��خرى 

  

  

                                                           
 .25 ،)1993دار�Ôداب،��:ب	lوت( ية	الجديدةالحساس ،دوار�الخراطإ :انظر�28
 .26-25 ،.م.ن 29
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  الفصل	5ول 

  : الكتابة	تعادل	البقاء	

  " أعراس	آمنة"صر	هللا	التشكيل	الف[\	3ي	رواية	إبراهيم	ن

  :مقّدمة .1

� �رواية �gي �الحكائّية �ا2اّدة �وتوزيع �ا2فارقة �آمنة"تشlmك �لáديب�)2004" (أعراس ،

/nنّص�حداثي�فريد،�حيث�تتكّسر�فيه�-الفلسطي� �تشكيل �gي �نصر�هللا، �إبراهيم �ردني

 sجاع�وlmسs̀حق�من�خ`ل�تقنيات� ية�السردّية�والتتابع�ب	ن�السابق�وال
ّ
ستباق�الخط

  .والفجوات

� �القارئ�" sخت`{ت"هذه �من ا �ذهني³ ا
ً
�نشاط �تستد�ي �التقليدية �السردّية �الخطّية gي

�صراع� �حسم �بعد �ومراميه �النّص �أسئلة �ولتكشف �وا2شاهد، ��حداث �تنظيم Åعادة

  .�مكانّيات�gي�عملّية�التأويل

ع��وصال�وتناثر�� 
ّ
ش`ء�بفعل�آلة�ا2وت،�لكّن�ولعّل�تقنّية�ذّر�العناصر�تتساوق�مع�تقط

�من� �جميًعا �ا2فقودين �تستنقذ �للموت، �مفارق �حياة �فعل �^ي �التقدمّية �الكتابة هذه

̀مح دهم�ع£�lالكتابة�صوًرا�وأصواًتا�وم
ّ
فة�جميعها�تنسجم�. العدم�وتخل

ّ
والتقنيات�ا2وظ

ي�الكارثة
ّ
  . مع�طروحات�الرواية�gي�قهر�سطوة�ا2وت�وتخط

  ا�فارقة	 .2

،�وقد�تم�تفعيلها�كعنصر�"أعراس�آمنة"ارقة�gي�صلب�رواية�إبراهيم�نصر�هللا�تقوم�ا2ف�

ا  .2هام�ساهم�gي�تشييد�النص�وصياغة�الد{لة�فيه�فاكتسبت�لذلك�طابًعا�بنائي³

                                                           
 .202-197،�)ت.مكتبة�غريب،�د: القاهرة(،�فّن	القّص	3ي	النظرّية	والتطبيقنبيلة�إبراهيم،�: راجع 2
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��،/nالفلسطي� �الشعب �يعيشه �الذي ��نساني l	غ� �ا2قلوب �الوضع �ا2فارقة وتجسد

��خ	 �الفصل �من �تبدأ /xال� �القصة �nمب�  يحاكيه
ً
�{حقا �سيأتي �كما �الرواية ولعل�. g�lي

�القصة� /xراوي� �إحدى �كانت /xال� �فآمنة �الرواية، �عنوان �من �بداية ق
ّ
�تتخل ا2فارقة

،�فقد�استشهد�زوجها�جمال�وتمزق�أش`ء�
ّ
والشخصّية�الرئيسّية�فazا�لم�تكن�آمنة�قط

ت�تنتظر�ع<ى�ا2ق£lة�أياًما�لتتأكد�بعد�انسحاب�سائر�من�يجلسن�إ�ى�جان
ّ
ب�الق£�lأّن�وظل

�ويموت� �إلazا، �إخوabا �أحب �مصطفى �أخوها �ويستشهد �غ	lه، �دون �هو�جمال �مات من

�مركز�تأهيل� �gي �مشرفة �تعمل �حيث �ا2ستشفى �gي �صدفة �جثته �وتلتقي �صالح ولدها

�^ي� �وتموت �صالح، �لولدها �زوجة �تمّنazا �كانت �من �2يس �وتموت �ا2صاب	ن، �طفال

  .توزيع�ا2ادة�الحكائّية��خرى�كما�سنوّضح�عند�تحليل�تقنيات

  ،�أّية�أعراس؟"�عراس"وتظهر�ا2فارقة�أيضا�gي�

كانت�gي�سبيل�مشروع�زواجها�من�جمال�ع|lات�كث	lة�ابتداًء�من�رفض�أبazا�وبعد�ذلك�

ح	ن�حيل�دون�دخول�جمال�إ�ى�النقطة�الحدودّية،�وكانت�^ي�تنتظره�gي�ثوب�الزفاف�

أن�يحتالوا�بإدخاله�gي�تابوت،�يغرس�الجندي��من�الطرف�Ôخر،�وح	ن�توّصلوا�أخ	lًا

�الجسم باب من �gي �حربته �وgي�/sحتياط �خدعة، �وجود �عدم �من �للتأكد ة
ّ
الجث

هذه�كانت�م`بسات�زفافها�^ي،�وتعlmف�. ا2ستشفى�التقيا�بعد�ذلك�وكان�وضعه�مريًعا

صالح��آمنة�بعد�ذلك�أ¾aا�لم�تختِل�بعريسها�بعد�ذلك�سوى�مرت	ن�أنجبت�gي�أعقاaÃما

� �)75ص(ونادية ة
ّ
�و�زق �الشوارع �gي �تس	�lوراءه �كانت ،–�� ا �أمني³ ها��–وهو�ا2طارد

ّ
لعل

  . تستطيع�sخت`ء�به

مشروع�العرس�Ôخر�هو�عرس�ولدها�صالح�من�2يس�الذي�لم�يكتب�له�التوفيق�Áن�

صالح�يستشهد�وتعقبه�بعد�ذلك�2يس،�كما�أن�مشروع�تزويج�آمنة�لرندة�صديقajا�من�

�آخر�ق£�lال �وأودع �الشاب �استشهد �فقد �هو�Ôخر، �يفلح �لم �حّفار�القبور، �عزيز، شاب
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�ويا�. أعّده �بالتوفيق، �تكللت /xال� ��عراس �ولكّن �تباًعا، ��عراس �جميع �أحبطت لقد

  .للمفارقة،�^ي�أعراس�الشهادة

�والبياتي �عبيد �العنوان�3يقول �:"عن �الخ£�lفazا �أضيف �آمنة �أعراس(أعراس إ�ى�) كلمة

�اس �مخصص �علم �شخصيات... م �إحدى �^ي � فآمنة �منحajا�... الرواية ��ضافة وهذه

�يمكن� �كان �إذ �تحّدد، �لو�لم �الرواية �شخصيات �من �غ	lها �يحتلها �أن �يمكن �كان دوًرا

� �مفردة �يضيف �أن �) �عراس(للقارئ �الشخصيات�) 2يس(أو�) رندة(إ�ى �من أو�غ	lها

� �هذا �بعمله �استطاع �هللا �نصر �ولكن �التأوي`ت�ا2شاركة، �أمام ��بواب �يغلق أن

  ".ا2حتملة

�يقرأ� �أن �يمكن �العنوان �Áن �ذلك �التأوي`ت �أمام �تماما �تغلق �لم ��بواب �أن والحقيقة

 "أيًضا�
ٌ
  . دون�إضافة�لéمعان�gي�ا2فارقة�الساخرة" أعراٌس�آمنة

�"safe weddings"هل�الlmجمة�sنجل	iّية�لعنوان�الكتاب�الذي�يحمله�الغ`ف�الخلفي�

  ^ي�من�وضع�إبراهيم�نصر�هللا��نفسه�أو�بعلمه؟�هل�هو�خطأ�الناشر؟�

̀��عراس�أعراس� ا�كانت��جابة�فإّن�sحتمال�قائم،�وaÃذا�تكون�ا2فارقة�مزدوجة،�ف أي³

� �آمنة �أن �كما �آمنة، �كذلك �أبًدا" البطلة"و{�^ي �آمنة �تكن �ا2فارقة�. لم �هذه �نوع ومن

ـا،�و{�نرى�أيًضا�أّن�هذه�الرواية�^ي�رو 
ً
ر�أ2

ّ
اية�ا2لهاة�الفلسطينَية،�مع�أ¾aا�مأساة�تتقط

� �ال�aاية �تعقب /xال� ��خ	lة �الصفحة �gي ف
ّ
�ا2ؤل ̀حظة �م �ا2لهاة�) 345ص(أن عن

  .وجذورها،�ملزمة�للقارئ 

ومن�ا2فارقة�أن�عزيز،�حّفار�القبور،�الشاب�اللطيف�الدمث�يستجيب�لطلب�آمنة�أن�

�يعكف �كان �الق£�lالذي �لها�يجعل �يقول �الشهيد، �فيه �يرتاح �كي �واسًعا �حفره :" ع<ى

                                                           
�وسوسن 3 �عبيد، �صابر � محمد 	الروائيالبياتي، 	ا�ل	-الكون 	3ي 	ا�لهاة	قراءة 	الروائّية حمة

 .27 ،)2006ا2ؤسسة�العربّية�للدراسات�والنشر،�: ب	lوت( الفلسطينّية
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� �وهللا ،/xخال� �يا /nأ إنياطمئ/Õêلنف� �أحفره /nلو�أّن� �). 61ص" (حفر�الق£�lكما
ً
وفع`

يستشهد�بعد�يوم	ن�ليدفن�gي�ذات�الق£�lالذي�أو��Õìأصحابه�أن�abدaëم�الخالة�آمنة�

ات�عزيز،�من�سعت�آمنة�إ�ى�تزويجه�من�رندة�صدي. إليه
ّ

قajا،�وكأّن�ثّمة�معاكسة�بالذ

  .متعّمدة�للقدر

سلسلة�ا2فارقات�gي�الرواية�إّنما�تأتي�لتعّ£�lعن�{�معقولّية�ما�يجري�gي�عالم�قد�أصيب�

�ويحاصر�كل� �صوب �كل �من �يزحف �والهواء �كا2اء ا �عادي³ �ا2وت �فغدا �والصمم، بالعم�

  .موقع

 الكتابة	كمعادل	للحياة	ونقيض	للموت. 3

ردة�فazا�ح��xال�aاية،�^ي�ثنائية�ا2وتتنتظم�الرواية�ثن
ّ
الحياة،�فا2وت�/ائّية�ضّدية�مط

ة�والبيوت،�وحتمّية�ا2وت�ستطال�أي�
ّ
يجتاح�غّزة�بجحافله�ويتسرب�ا�ى�الشوارع�و�زق

�أن� �منه �ا2فروغ �من �كان، �مكان �أّي �هو�أو�gي �فصيل �أّي �من ا �مهم³ �وليس �كان شخص

ا×g�/Õي�الشارع�أو�نايم�gي�بيتك�وبس�gي�حالك،�وإذا�كنت�م:"ُيقتل،�وع<ى�لسان�أم�رندة

  ).42ص" (بيíي�صاروخ�من�السما�وبقتلك

ق�بآمنة،�لكن�غريزة�الحياة�قوية�هادرة،�ح��xأن�رندة�وقد�
ّ
وهكذا�يموت�جميع�من�يتعل

  :رأت�من�بشاعة�ا2وت�ما�رأت،�وأبصرت�مواكب�الشهداء�غ	�lا2نقطعة،�تقول 

  لو�كنت�عمياء�"

  �lمن�الحياة�هنا�لقلت�إن�ا2وت�أك|

�إ�ى� �واستندت �الباب، �فتحت �الحقيقة �لهذه �أصل �أن �أوشكت �كلما /nلكن

يح	lني�دائما�أن�هناك�أفواًجا�جديدة�. حلقه،�وتأملت�هؤ{ء��و{د�gي�الشارع

�هنا �وجود �أي �لهم �يكن �لم �الذين �هم �ي£iغون، �فجأة �عمر�واحد، �gي . م�aم

ا�م�aم��.ي£iغون�تماما،�مثل�نّوار�اللوز�أو�الليمون  أفواج�كاملة،�لم�أكن�رأيت�أي³
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يتع|lون�وي�aضون،�وقبل�أن�يستطيعوا�الوصول�بمفردهم�إ�ى�¾aاية�. من�قبل

  ).125ص..."(الشارع�يأتي�فوج�جديد�يم�áالشارع

فالحياة�متجّددة�مخصبة،�و{�تستحيل�إزاء�الفقدان�إ�ى�لطم�وندب�وعويل،�بل�تشيع�

̀م�الجّدة�: اخر�الذي�يتسلق�ع<ى�أكتاف��لمفazا�الحيوّية�والدعابة�والحّس�الس من�أح

ى��–والطارق�اللي<ي�
ّ
gي�أحلك�/،�إ�ى�لعبة��سماء�رندة)90-85ص(زوجها�ا2توg��x2يس�ح

،�أو�ح	ن�تع	�lإحداهن�Áخajا�اسمها�لبضعة�أيام�ح��x)143-142ص(الظروف�وأشّدها�

مثال�ا2فتاح�ا2خبأ�تحت��،�أو )43ص(تسlmيح�من�أحزا¾aا�gي�أعقاب�وفاة�حبيaîا�سامر�

� �العتبات �التدّخل�)67ص(سجادة �قوات �يدعوها �البعض �أصبح /xال� �2يس �أو�مثال ،

السريع�الفلسطينية�ح	ن�حملت�سامر�ع<ى�ظهرها�وجرت�به�بعيًدا�عن�جنود�الحاجز�

تصّوري�ما�الذي�يمكن�أن�يقال�لو�:"،�أو�ا2وقف�الطريف�ح	ن�قال�جمال�ïمنة)43ص(

�متلّبس	ن �لðخرضبطنا �سيقول �واحد �كل �غّزة، �حديث �سنصبح �لقد�: ، �سمعت هل

�مع�زوجته
ً
  ).71ص" (شاهدنا�اليوم�رج`

�نقيًضا� �للحياة
ً
�معاد{ �مهيمًنا

ً
�فاع` �دوًرا �تأخذ �غ	lها، �أك|�lمن �الكتابة �عملية لكن

�تجميعهم� �طريق �عن �والعدم �الفقدان �من �الشهداء �تستنقذ �الكتابة �إن للموت،

�الحياة، �إ�ى �فعل��وإعادabم �فتغدو�الكتابة �وذكرى، ̀مح �م �أصواًتا، �صوًرا، وتخليدهم

  .وخلودحياة�

إن�عصرنا�يسرع�نحو�هذا�ا2ص	�lا2ؤلم�:"يقول�ج£lا�إبراهيم�ج£lا�عن�الكتابة�الحداثّية

لقد�أدركنا�أّن��نسان�مدّمر،�أو�ع<ى��قل�سائر�[...] حقا،�وليس�ثّم�عاصم�أو�منقذ�

ن�نقاوم،�أن�نتصّدى�لهذا�الدمار�بالفن�وفاعليته،�بالشعر�نحو�الدمار،�ونحن�نستطيع�أ

�ومقاومته،� ��نسان �بمأساة �حّس �ع<ى �الفن �هذا �يحتوي �أن �بشرط �والرواية، والرسم
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�ولكي� �{�يدّمر،
ً
�فاع` �جزًءا �نكون �لكي �وتشابكه �الو�ي �تعدد �إبداعنا �gي �ي£lز وبحيث

  .4"أن�يحتوي�العصرنكون�من�الذين�يتصّدون�لهذا�ا2ص	�lا2ؤلم�الذي�يوشك�

�له �لتقول �كنفاني �ق£�lغّسان �عن �تبحث �الد{لة �بالغ �فصل �gي �رندة �فإّن قم�:"لذلك،

ا�[...] واكتب�هذه�الحكايات�
ً
هل�تعرف�ما�مص	�lالحكايات�الx/�{�نكتaîا؟�إَ¾aا�تصبح�ُملك

وكأّن�الكتابة�جزء�من�ا2عركة�وسجال�فazا،�بل�إ¾aا�تنبض�بالحياة�). 68ص" (Áعدائنا

هل�تعرف�ما�الذي�يدور�gي�عقل�هذه�ا2جنونة�:"تنفض�غبار�ا2وت،�تقول�آمنة�لجمالو 

ثم�تحفر�وتحفر�ح��x[...] أن�تتسلل�من�غّزة�وتذهب�إ�ى�ق£�lغَسان�كنفاني�] [...] رندة[

gي�هذه��وراق�: تحدث�فتحة�gي�الق£l،�وتعطيه�كّل�ما�جمعته�من�حكايات،�وتقول�له

� �ا2وت �كل �رغم �الحياة، �عنكمن �ا2وت �تنفض �يجعلك �أن �يكفي �ما �فazا، ..." ا2وجود

  ).72ص(

ا�للحياة،�للبقاء�وsستمرارّية �رمزي³
ً
  كيف�تفعل�الكتابة�ذلك؟�. تصبح�الكتابة�إذن�معاد{

د�الجمال�وتستنقذه�من�براثن�الشر��ز�ّي�للعالم�إ¾aا
ّ
ا2وت،�الذي�يبتÊي�لو�ينقّض�-تخل

رر�من�مخالبه�الوردة�والشجرة�وجناح�العصفور�ع<ى�كل�×Õ/ء�جميل،�لكن�الكاتب�يح

  :وتتساءل�رندة. ونافذة�البيت�وصهيل�الحصان�والشمس�وا2طر،�والفراشة�والغزال

�الجميلون�" �هؤ{ء �ينimع �لو�لم �يكون �أن �ا2مكن �من �كان �العالم �هذا �أن �تعتقدين هل

لنا�أّي��جمال�العالم�من�ب	ن�فكي�ا2وت؟�هل�تعتقدين�أن�ا2وت�كان�ممكن�أن�يبقي

  ×Õ/ء�هنا�لو{هم؟

� �ذلك �يفعل �كان �كنفاني �وراءه،�[...] غسان �اندفاًعا �تزداد �ا2وت �خطى �أن �أدرك ح	ن

� �كتب، �ما �كّل �عشر�عاًما �ستة �من �أقل �gي �يحب�[...] كتب �Áنه �كتب �ما �كتب غسان

  ).74ص"(الحياة

                                                           
  .265،�)1982أكتوبر�( فصول ،�"الحداثة-ندوة�العدد"ج£lا�إبراهيم�ج£lا،� 4
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�لس �ع<ى /nالضم� ف
ّ
�ا2ؤل �بعبارة �النص، �gي �ا2غّيبة �د{لajا �عن �الرواية �رندة�وتفصح ان

�ا �بنعمة �ا2ؤلف �خّصها /xال� ي �̂و �آمنة، �موت �بعد �ال�aاية �xح� �تبقى /xال� لكتابة�الراوية

ق�gي�ا: "وحكاية�الحكايات،�تقول 
ّ
نظري�Ôن،�أحياًنا�أخرج�لحوش�البيت�وأرى�ا2وت�يحل

،�فأعود�للداخل�بسرعة�أحمل�مجلدات�غسان،�أرفعها�16طائرة��باتÕò/�أو�طائرة�ف

�وأصر �إ�ى �لقد�: خالسماء �هذا، �قتل �تستطيع �لن �ولكنك �×Õ/ء �كل �تفعل �أن تستطيع

  ).74ص.." (سبقك�وفزنا�aÃذا�كله

�/xال� �تلك �^ي �الشهداء �لáطفال �الوحيدة �الصور �أن �ïمنة �آخر�تشكو�رندة �موقف وgي

  : التقطت�لهم�بعد�ا2وت،�وبعضها�{�تشaîهم�a¾Áا�مشوهة�بسبب�الرصاص،�فتقول�لها

�بعض" /Éاكت� �ع�aم، /Éقالوه�اكت� �تقول "ما �ذلك �وبعد ،":�/nبأن� �أحّس �ع�aم �أكتب ح	ن

  ).134ص" (أعرفهم،�بأنn/�أعيشهم�وعشajم

� �حني�aا �عن �ا2كلومة �تعّ£�lالذات �خ`لها �ومن �وُيستعاد، �ضاع �ما �ُيسlmّد �إ�ىبالكتابة

�و�مان ��من �. أماكن �gي �الكتابة �آمنة"إن �النظر�" أعراس �دورها��إ�ىُتلفت �وا�ى ذاabا،

�gي�الرئي �فazا �ذلك ى
َ

�يتج< �وأك|�lما �أيًضا، �التقنّية �هيمنة �خ`ل �من /nالف� �العمل �gي /Õê

  .نظام�توزيع�ا2ادة�الحكائية�وترتيaîا�أو�ذّر�عناصرها�وتشتيajا

 نظام	توزيع	ا�ادة	الحكائية	وتقنيات	mسBCجاع. 4

� �آمنة"رواية �تشكي" أعراس �gي �الروائية �مادته �توزيع �نظام �يسهم �اسlmجا�ي، ل�نّص

�. د{لته �gي �القراءة �عملية �آمنة" إن �القارئ�" أعراس �كان �وان �sتجاه، �أحادية ليست

يتقدم�gي�قراءabا�ع<ى�امتداد�النص�جملة�اثر�جملة،�فتقنَية�تشتيت�عناصر�الرواية�gي�

�والربط �sستنباط �gي �وذكاًء �اسlmجاعّية �ذاكرة �القارئ �من �تتطلب �آمنة إن�. أعراس

أو�من�خ`ل�قراءة�فعلّية�لصفحات�سابقة�^ي�عودة�ضرورّية��العودة�من�خ`ل�الذاكرة

لعملّية�فهم�د{{ت�النص�واستقصاء�إمكاناته،�فاستدعاء�ا2ادة�القديمة،�الx/�قرئت�
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ا�من�غ	�lنقض�أو�إلغاء� �إضافي³
ً
�مّرة�{ستخدامها�استخداما �يتم �الراهنة، �اللحظة �xح

̀ح�للبنية�الد{لّية�الx/�عكف�القارئ�ع<ى�تشكيلها� حÔ��xن،�ويتم�مّرة�أخرى�aÃدف�إص

�/xا�من�جديد،�أو�استبدالها�ع<ى�ضوء�ا2ستجدات�النصّية�الaóتلك�البنية�أو�إعادة�بنا

�اللحظة� �xح� �القارئ �ذهن �gي �علقت /xال� �الد{لّية �البنية �مع �التعايش �تستطيع }

�lعملّية�الفهم�وتصعيaî. الراهنة
ّ
ا�وتدفع�القارئ�ا�ى�وبالتا�ي،�تؤدي�هذه�التقنّية�إ�ى�تع|

  .5تكثيف�يقظته�ونشاطه�sسlmجا�يّ 

ا2وقع�الحقيقي�للفصل��ول�وفق�التسلسل�الزمn/،�ينبÊي�أن�يكون�قرب�¾aاية�الرواية�

)� �)145صفحة �نوع �من �^ي ��حداث �¾aاية �من �sفتتاحّية �وممارسة sسlmجاعات�"،

  .a¾"6اية�مستبقة"الx/�ليست�gي�الحقيقة�سوى�" الكاملة

ل�gي�القراءة�حa¾��xاية�الرواية،�بل�ومعاودة�قراءة�الفصل��ول�من�جديد�يل
ّ
زمنا�التوغ

لكي�نفهم�أن�آمنة�ح	ن�أتت�إ�ى�بيت�رندة�تطلب�م�aا�يد�أخajا�2يس�{ب�aا�صالح،�كان�

�l	ي�الفصل�العشرين�فقط،�الفصل�قبل��خgن�ا2وتى،�وهذا�أمر�ُيفصح�عنه�	ك`هما�ب

�^ي �وكانت �الرواية، �ويتاخم��من �للمأساة، �يتم	�iباÅنكار�التاّم �مريع /ّÕêنف� �وضع gي

                                                           
 "M. Perry, "Literary Dynamics: How the Order of the Text Creates its Meanings: راجع 5

(in Hebrew), Hasifrut. 28 (1979), 36-37وكذلك� ، :� �كينان، �ريمون التخييل	شلوميت

\rs-القص	ا�عاصرة	189-171 ،)1995دار�الثقافة،�: الدار�البيضاء(حسن�أحمامه،�: ت. الشعرّية .

مركز�دراسات��دب�: كفر�قرع( الحداثة	وما	بعدها	3ي	أدب	إدوار	الخراطياس	ن�كتاني،�: وكذلك

  .135-134 ،)2007سم/،�ودار�الهدى،�أكاديمّية�القا�-العربي
	نصر	هللا أحمد،�مرشد: انظر�ا2صطلحات 6 	إبراهيم 	روايات 	3ي 	والدvلة ا2ؤسسة�: ب	lوت( البنية

 ،�وكذلك؛261-260،�)2005العربية�للدراسات،�

 G. Genette, Narrative Discourse (Oxford: Basil blackwell, 1986), 65. 
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�ا2ؤلف�الضمn/�{�يكشف�اللعبة�السردّية،�وإنما�يزرع�gي�النص�الذي�. الجنون  ولكن

  :يبدو�عادًيا�تماًما�بعض�sخت`{ت�الx/�تستوقف�القارئ�ا2تيقظ،�م�aا

ة�الساعة�السادسة�آمنة�تأتي�لطلب�يد�2يس�gي�واحدة�من�ليا�ي�الغارات�الثقيل  ) أ

  . صباحا�و�سرة�نائمة

 .تطلب�يد�2يس�من�أخajا�رندة�وليس�من�أمها  ) ب

تسأل�إذا�كان��ب�gي�البيت،�gي�ح	ن�^ي�جارة��سرة�سنوات�طويلة�وتعلم�أن�  ) ت

 . �ب�يقبع�gي�السجن�منذ�سن	ن

�ا2شاركة  ) ث �الراوية �عن �ومعاودة�–ترشح �sستغراب �تستد�ي �صعبة �كلمات رندة

 :ول النظر،�تق

كان�طلaîا�كافيا�لعقد�لساني�تماما،�فوجدت�نفÕê/�أشبه�بخشبة�تستند�بوهن�"

�/ÕØأهز�رأ� /Õêنف� �الكث	�lوجدت �فيه �قالت �أ¾aا �أظن �زمن، �وبعد �الباب؛ �حلق إ�ى

/Þكما�تشت�/ÕØا�فهمت�هّزة�رأaما�أفعله،�لك���n10ص" (دون�أن�أدرك�مع.(  

التفتت�: "قق،�تقول�رندةومن�ثم،�تصدر�عن�رندة�كلمة�تبدو�غ	�lمهمة�2ن�{�يد  ) ج

ي�إشارة�ا�ى�)10ص" (إ�ّي�وكانت�يدي�تقبض�ع<ى�طرف�ثوaÃا��سود�الطويل ،�̂و

  .ثوب�الحداد�ع<ى�ميت�ما

�ع�aا  ) ح �تقول �التالية �الصفحة �قامة�: "وgي �لسحق �كافية �قلaîا �ع<ى �ا2لقاة �عباء

  ).11ص" (سنديانة

،�فيتحقق�gي  ) خ
ً
عبارة�رندة�ا2تعّجلة��أّما�أن�هذا�الفصل�يقع�بعد�موت�2يس�أيضا

�الباب �طرق �سواي: "ح	ن �ذلك �يفعل �لن �أحًدا �أن �أعرف �وgي�)9ص" (¾aضت، ،

� �ماتت �قد �التوأم �أخajا �أن �إ�ى �إشارة �الحصر �و�خوان�(هذا �مسجون �ب

  ).مطاردان
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�بالدموع  ) د �ا2وقف /Þينت� �:"ختاًما، �بالدموع �عيناها �تبتعد،�... امتáت �أرقaîا ورحت

�محا
ّ

̀�جدوى�وغطاء�رأسها�يرف �تقليد�جناح�ب
ً
 ).11ص"(و{

لقد�ارتضت�رندة�بعد�ذلك�أن�تدخل�هذه�اللعبة،�وقد�رأت�ما�أصاب�آمنة�من�خبل�

 
ً
�تباعا �بيajا �أهل �جميع �وفاة �بعد �بعقلها ��خ	�l. أذهب �عشر�قبل �التاسع �الفصل ولعل

  :يلّمح�إ�ى�ما�قد�تغدو�عليه�آمنة�لو�فقدت�صالح،�تقول�رندة

  ).138ص" (مه�لن�تستطيع�احتمال�ضربة�قاتلة�أخرى�gي�القلبكأن�صالح�أدرك�أن�أ"

�آمنة �والتحض	�l-وتستمّر�لعبة �الزفاف �وفستان �2يس �من �صالح �زفاف �بقضّية رندة

للعرس�gي�الفصل�الثاني�والرابع�والسادس�والسابع�والحادي�عشر،�ح��xأّن�رندة�تدرك�

� �لنفسها��سرافخطورة �فتقول �اللعبة، �هذه �ُجننِت،:"gي �لك��لقد �يحدث �الذي ما

  ).82ص(لتدخ<ي�هذه�اللعبة،�وتتوغ<ي�فazا�إ�ى�هذا�الحّد؟�

ا�وعدم�فهم�لدى�القارئ�تعامل�آمنة�مع�أفراد�
ً
الحقيقة�الغائبة��خرى�الx/�تحدث�إرباك

ا،�ولم�يرد�gي�: أسرabا جمال،�مصطفى�وصالح�كأحياء،�ويتوهم�القارئ�أ¾aم�نائمون�حق³

  .�مور�ع<ى�غ	�lهذا�ا2حمل�القّصة�ما�يجعل�القارئ�يأخذ

̀م�مئة�مرة�" لكّن�أحًدا�م�aم�] إن�الشمس�أصبحت�gي�وسط�ال�aار[قلت�لهم�هذا�الك

  ).12ص" (لقد�نمتم�كث	lًا،�أك|�lمما�يجب .. لم�تكونوا�هكذا�من�قبل[...] لم�يتحرك�

�}� /xال� �الشكوك �يث	�lبعض �فصول�متتالية �ث`ثة �gي ��لحاح �رغم �أحد �استفاقة عدم

�أسئلة�ي �من �لimيد �تتوافد �أخرى �إشارات �لكّن �إلazا، �يلتفت }� �وقد �فazا، �القارئ قطع

،�وهذا�قبل�"لم�أعد�أحب�ا2بالغة،�فالزمان�بالغ�مÑي�بما�يكفي�ويزيد:"القارئ،�من�ذلك

�مات �قد �يخّصها �ما �أحد �عن �نعرف �. أن
ّ

�وتبث �جمال، �مع �حكايajا �اسlmجاع �إ�ى وتعود

ي�تتحدث   :إ�ى�جمال�إشارة�أخرى�موحية�̂و
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،�فÞ/�عارفة�gي�)18ص"(ا،�ولكن�{�تبح�به�Áحد،�{�تُبح�به�ح��xللlmاب�سأقول�لك�سر³ "

�البشري  �والتواصل �الو�ي �مستوى �ع<ى �تنكره �كانت �وإن �aÃا، �حّل �ما �حقيقة . ال`و�ي

�خ`ل� �من �عليه �السابق �الفصل �ع<ى �يتأسس �الثاني �الفصل �فإن �الجملة، وع<ى

� �تتناول /xال� �الفصل�sسlmجاعات �gي ��ول �ا2حكي �أحداث �تشغله �الذي /nالزم� الخط

ي السابق، منÏى� sسlmجاعات تنحو وقد ،7"تكميلّية اسlmجاعات" بمثابة ̂و

�التكرارّية" �وتكرار�" sسlmجاعات �والسابع، �والسادس �الرابع �الفصل �gي �ذلك �نشهد كما

ا"مسألة�فستان�العرس�الذي�يستد�ي�بدوره� ا2اÕÖ/،�عرسها�^ي��من" اسlmجاًعا�خارجي³

  ).50-48ص(وجمال،�ح	ن�حيل�بينه�وب	ن�دخول�نقطة�الحاجز�ع<ى�الحدود�

�رندة� �طفولة �مرحلة �gي �sسlmجاع �يشغله �الذي /nالزم� �Ôخر�هو�الخط /nالزم� ا2حور

�اسم� �ع<ى �مّرة �Áول �نتعرف �الثالث �الفصل �gي �والخامس، �الثالث �الفصل	ن �gي و2يس

/xال� �رندة �ا2شاركة ��ول �الراوية �الفصل �gي �والخامس�. التقيناها �الثالث الفص`ن

فص`ن�اسlmجاعيان�خارجيان�من�ا2اÕÖ/�البعيد،�وقد�كانت��ختان�ا2تشخصتان�gي�

  :السرد�طفلت	ن�صغ	lت	ن�يستدّل�ع<ى�ذلك�من�بعض�القرائن

�وق" �إلينا �أّمناالتفتت �ثوب �بطرف �واحدة �كل �أمسكت �ثّم " د �انحن:"ومن نحو�] آمنة[ت

�/xاأخajما،�وكذلك�). 27ص" (أو{�وقّبلajفإمساكهما�بطرف�ثوب�أمهما�د{لة�ع<ى�طفول

  .انحناء�آمنة�لتقبيل�الطفلة،�فطفولة�البنت	ن�وقصرهما�اقتضت�sنحناء�من�آمنة

�l£أك� �الخامس �الفصل �gي �كانتا �وإن �تقّدم �كما �طفلتان �Ôن �2يس �التوأمة �وأخajا رندة

�/xليست�تلك�ال� �رندة �لكن ،
ً
�aÃا�قبل�قلي` تجاوزت�العشرين�gي�تقديرنا،�والx/�التقينا

  .بضع�صفحات�gي�الفصل��ول�ح	ن�تقّدمت�آمنة�إلazا�لطلب�يد�أخajا�2يس

                                                           
�: راجع 7 �أحمد، 	نصر	هللالبنيمرشد 	إبراهيم 	روايات 	3ي 	والدvلة �العربّية�: ب	lوت( ة ا2ؤسسة

  .248-247 ،)2005للدراسات�والنشر،�
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� �من �الفصول �تشغله �الذي /nالزم� �فهو�الخط �الثالث، /nالزم� �ا2حور تباًعا،��17-13أّما

�آ ̀زمة �وم �وأحزان، �آ{م �من �ذلك �صاحب �وما �جمال �استشهاد �gي �مق£lة�وتتمحور منة

الشهداء�ومناجاabا�لزوجها�فوق�ق£lه،�وتصرفات�صالح�الذي�يبحث�عن�نفسه�gي�صور�

�والده �استشهد �حيث �إ�ى �واختفائه �هذه�. أبيه �gي �اتزا¾aا �آمنة �{�تفقد ��لم، �كل ومع

�صالح �وفاة �بعد ̀حقة �ال �ا2رحلة �gي �لها �يحدث �كما �عشر�هو�. ا2رحلة �الثامن الفصل

  .الفصل�التاسع�عشر�يموت�إرهاص�بموت�صالح،�وgي

أما�الفصل�العشرون�فهو�فصل�مختلط،�الصفحتان��و�ى�والثانية�منه�ح��xالفاصل�

تشهدان�موت�2يس�ع<ى�يد�القّناص�فوق�سطح�البيت،�وحسب�ترتيب��حداث�وفق�

مواضعات�الزمن�الطبيÑي،�ا2فروض�أن�يأتي�الفصل��ول�gي�الرواية�بعد�هذا�الجزء�

مي،�أما�الصفحات�الث`ث��خ	lة�فتشهد�gي�رأينا�موت�آمنة�مع�أنه�من�الفصل�الختا

  .ليس�من�دليل�نÕßّ/�ع<ى�ذلك

� �لáحداث �الطبيÑي �الlmتيب �حيث �من �للرواية �الحقيقي �ال�aائي �الفصل �كما��-أما }

،�قرب�منتصف�الرواية،�"سمعajا�تنادي"فإنه�الفصل�الثاني�عشر��-يتجّسد�gي�النص�

�دلي �أك|�lمن �ذلك �نÕß/،وع<ى �الخامسة� ل �gي �Ôن �ا2شاركة �الراوية �رندة �أن أولها

ي�لم�تبلغ�هذا�العمر�gي�أي�فصل�من�فصول�الرواية،�)89ص(والعشرين�من�عمرها� ،�̂و

�{حًقا �أمر�استشهادهم �سيأتي �من �جميع �استشهاد �عن �تلميح �فيه �يرد تقول�. وكذلك

�لرندة �:"الجّدة �عليك، �أطمöّن �أن �قبل �سأموت /nأن� �تعتقدين �وع<ى�هل �أمك وع<ى

وجمال�وصالح�وآمنة�] 2يس[أخوتك،�أ{�يكفazم�أ¾aم�حرموني�من�أن�أطمöّن�ع<ى�أختك�

  ).90ص" (ومصطفى�وعزيز؟

ال`فت�للنظر�هو��شارة�إ�ى�موت�آمنة،�لكن�القارئ�{�يلتفت�إ�ى�ذلك�gي�هذا�ا2وضع�

  .a¾Áا�إشارة�استباقّية�وكذلك�ليس�من�يق	ن�ع<ى�موabا�كما�تقّدم
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ا�لáجواء�ا2أساوّية�يض
ً
ّج�هذا�الفصل�بالحيوّية�والديناميكّية،�فيأتي�الحوار�طريًفا�مفارق

ا2فlmضة�للرواية،�منسجًما�مع�ما�رأيناه�gي�الفصل�السابق�من�سÑي�الكاتب�إ�ى�مجاوزة�

  :ا2وت�وقهر�سطوته�ع£�lالكتابة،�ومن�خ`ل�الحلم،�تقول�الجّدة�لرندة

  لم�الناس؟هل�قلت�لك�يا�بنت�2اذا�يح"

a¾Áم�{�يشبعون�من�الحياة،�يحلمون�ح��xيتخيلوا�أ¾aم�ليسوا�نائم	ن،�بل�مستيقظ	ن،�

ا�لم�يضع�علazم
ً
  ).87ص..."(وأن�شيئـ

ا�ماتت�آمنة�كما�قّدمنا؟�الفصل��خ	g�lي�الرواية�يتحدث�عن� وعودة�إ�ى�آمنة،�هل�حق³

�أخذت�رندة�ترك �×Õ/ء، �بكل �انفجارها �طّوح �قنبلة، �ألقت ض�صوب�الباب�الذي�طائرة

�سلمت �الغبار�فقد �تطردان �أمها �يدي �أبصرت �الركام �وب	ن �آمنة، �لحوش /Õøتقول�. يف

قة�gي�الهواء،�ولم�يكن�قد�: "رندة
ّ
وح	ن�هدأ�كل�×Õ/ء،�واستعدت�عيnّ/،�رأيت�أش`ًء�معل

  ).145ص" (تبّقى�من�البيت�غ	�lشحوب�النخلت	ن

قة�gي�الهواء؟�أش`ء�من؟�
ّ
إذا�كانت�هذه�. {�يوجد�أّي�شرح�أو�تعليقما�هذه��ش`ء�ا2عل

�يعد� �ولم ،
ً
�تماما �ضاق �قد ��مكانّيات �مجال �فإن �آدمّية، �أش`ء �شاهدabا /xال� �ش`ء

  .باÅمكان�أن�تكون�سوى�أش`ء�آمنة

ردة�
ّ
�مط �كانت /xال� �التقنّية �اخlmاق �أيًضا �فهناك �استنتاجه، �يمكن �ما �كل �هذا ليس

��خ �الفصل �xح� �تقريًبا �نظر�بالتناوب �وجهة �من م
ّ
�بضم	�lا2تكل �الفصل �يقّدم �مّرة ،l	

رندة�ومرة�أخرى�من�وجهة�نظر�آمنة،�وكان�ينبÊي�وفق�هذا�التناوب�أن�يقّدم�الفصل�

�خ	�lمن�منظور�آمنة،�وهذا�يعn/�فيما�يعنيه�أن�رندة�تستلم�مقود�القّص�Áن�آمنة�{�

�هذ �gي �التناوب �نظام �خرق �إّن �موabا، �قّصة �تقّص �أن �د{لته�تستطيع �له �الفصل ا

  .وم£lراته
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ومن�ثّم�فإّن�الصفحات�الث`ث��خ	lة�gي�الرواية�عبارة�عن�حوار�مقطوع،�حوار�تشlmك�

فيه�رندة�وآمنة،�لكن�صوت�آمنة�مغّيب�تماًما�وهذه�إشارة�ذكّية�تتضافر�مع��شارات�

  .�خرى�لتعn/�موت�آمنة

gي�كّل�مّرة�كان�يقّدم�استشهاد�يستخدم�الكاتب�تقنّية�الحوار�ا2قطوع�من�طرف�واحد�

� �الرابع �الفصل �gي �ا2يت �جمال �مع �كحوار�آمنة �الشخصيات، �أو�)35-28ص(إحدى ،

�عشر� �الثامن �الفصل �gي �صالح �مع �)137-132ص(حوارها �مصطفى �أو�مع ،�)46ص(،

نفس�التقنّية�الx/�تقّدم�استشهاد�الشخصيات�بطريقة�غ	�lمباشرة،�يستخدمها�الكاتب�

-145ص(آمنة�الx/�يغيب�صوabا�من�خ`ل�حوار�رندة�ا2قطوع�معها��Ôن�ليقّدم�موت

147.(  

درجت�وفق�(ولعّل�الجملة��خ	lة�gي�الفصل�الثاني�عشر�والx/�تختم�الرواية�gي�رأينا�
ُ
لو�أ

� �لحدوaùا �الحقيقّية �والد{لة�)الزمنّية �التكثيف �والبالغة �الغريبة ��خ	lة �الجملة �هذه ،

  :تستد�ي�وقفة،�تقول�رندة

  ).91ص"(وبعد،�{�أدري،�أجد�نفÕê/�هناك،�مع�آمنة�"

هل�هذه�الكلمات��خ	lة�تعب	�lعن�رغبة�رندة�gي�sنسحاب�من�الحياة،�وانضمامها�ا�ى�

�البيولوجّية� �توأمajا �قضت �أن �بعد ،
ً
�حديثا �قضت /xال� �آمنة �روحها �وتوأمة صديقajا

  ؟"2يس"

مواكب�الشهداء�بقدرّية�عجيبة�{��هل�هو�ا2وت�ا2حّقق�ا2فروغ�منه�الذي�ُتقتاد�إليه

راّد�لها؟�أم�أّن�من�تتكلم�هنا�^ي�رندة�الكاتبة�الصحفّية�وا2بدعة�الx/�آلت�ع<ى�نفسها�

�بالتوثيق� �الكتابة l£ع� �فتستنقذها �ا2وت �من صها
ّ
�وتخل �الجميلة ��شياء د

ّ
�تخل أن

ي�الx/�تحلم�بنبش�ق£�lغسان�كنفاني،�قدوabا�الذي�درأت�سطوة كتاباته��والتدوين،�̂و
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ع�إ�ى�sلتحام�مع�آمنة�وتخليدها�
ّ
وسائل�الفتك�البشعة�وأحبطت�مرامazا،�فإذا�aÃا�تتطل

  gي�الكتابة؟

أعتقد،�اعتماًدا�ع<ى�ما�قّدمت�gي�هذه�الدراسة�أّن�الرأي�الثاني�هو�أقرب�إ�ى�حقيقة�

�وهو� �الجملة، �فيه �وردت ��خ	�lالذي �الفصل �حيوّية �مع �أيًضا �ينسجم �وÁّنه النّص،

  .فصل�مفعم�بالحياة�الx/�تدّب�gي��وصال

  :أليس�هذا�ما�تقوله�رندة�ïمنة

�gي�" �للتجّول �مضطّرة �أكون �داخ<ي، �gي �أتجّول �السماء �ويغلقون �الطرق �يغلقون ح	ن

�موجودة �أ¾aا �أعتقد �أكن �لم �بأشياء �أفاجأ �وهناك ،/xخال� �يا نعم�. الكلمات. داخ<ي

يدي�وتس	�lبي،�كلمات�مضيئة،�ح	ن��أكتشف�هناك�كلمات،�كلمات�كث	lة،�تمسكn/�من

�أرى� ،�xح� �أراك ،l|أك� �أحس ،l|أك� �وأرى �كب	lة، �شمس �تشرق �تت`صق، �ح	ن تتجّمع،

l|كم،�وأفهم�أك
ّ
  ).94ص" (2يس،�صالح،�جمال،�أخوتي،�أرى�جّدتي،�أراكم�كل

̀يتموتيف�الذي�يجمع�أشتات�هذا�النص�الروائي�كما�يلّم� الكتابة�والكلمات�إذن�^ي�ال

 Ôدهمأش`ء�
ّ
̀م�الدامس،�الذي�. دمي	ن�ويخل الكتابة�^ي�اليق	ن�الوحيد�وسط�هذا�الظ

  . تداعت�فيه�وتطّوحت�جميع��ركان
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  الفصل	الثاني

  "ترا~�ا	زعفران"ان{�ام	الحدود		ولعبة	|}�ام	والتجاوز	3ي	

  شكالية	التصنيف	إ   . 1

� �أول �إشكالية �gي 	زعفرانتواجهنا ��ترا~�ا �هذ�مسألة^ي �تصنيف �هل �العمل، �هو ا

أم�رواية�كسائر�روايات�الخراط�الx/�تتضمن�فيما�تتضمنه�عناصر�معينة��،س	lة�ذاتية

�الذاتية؟ �س	lته �و �من �يدعونا �الإما �هذا �طرح �هو� سؤال�ى �gي �جاء �بتوقيع�ا2ما قدمة

  :الخراط�نفسه

ففazــا�مــن�شــطح�الخيــال،�. ا�م�aــاا�قريًبــليســت�هــذه�النصــوص�ســ	lة�ذاتيــة،�و{�شــيئً "

�aÃـــا�كث	ـــlً �ومـــن
ّ
شـــخوص��–أحـــداث،�ورؤى - فazـــا�أوهـــام. ا�عـــن�ذلـــكصـــنعة�الفـــن�مـــا�يشـــط

̀م،�وسحابات�من�الذكريات�الx/�كـان�ينبÊـي� ن�تقـع�ولك�aـا�لـم�أونوّيات�من�الواقع�^ي�أح

^ـي�وجـد،�وفقـدان،�. وليسـت،�فقـط،�ذاتيـة. ن�تكون�ص	lورة،�{�سـ	lةألعلها�. اتحدث�أبًد 

  2."زرقاء،�الx/�ينسجها�القلب�باستمرارال�-البيضاء�،با2دينة�الرخامية

�:ن�مجـــرد�نفـــي�الســـ	lة�الذاتيـــة�عـــن�هـــذه�النصـــوص�يث	ـــ�lفينـــا�الســـؤالإبدايـــة�نقـــول،�

�إّنــههذا�النفي�{�يأتي�gـي�أعقـاب�نقـاش�دار�حـول�هـذا�العمـل�بعـد�صـدوره،�ف�2اذا�النفي؟

لهـذا�التماثـل��ن�الخراط�واعأموجود�منذ�البداية،�gي�مقدمة�الطبعة��و�ى،�لهذا�نعتقد�

ذن�ينفــي�ع�aـــا�إ2ــاذا�. الشــديد�بــ	ن�وقــائع�النصـــوص�والوقــائع�الشخصــية�الxــ/�حـــدثت�لــه

عــن� افazــا�مــن�شــطح�الخيــال�ومــن�صــنعة�الفــن�مــا�يشــط�aÃــا�كث	ــlً "ّن�ذاتيــة؟�أÁ الســ	lة�ال

  :؟�ونتساءل�مع�ص£lي�حافظ"ذلك

                                                           
 .5،�)]1986[ 2�،1991دار�Ôداب،�ط: ب	lوت( ترا~�ا	زعفران	إدوار�الخراط،�2
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ســت�فazـــا�ولي ا�لــيس�فazــا�الكث	ــ�lمـــن�شــطط�الفــن،وهــل�ثمــة�ســ	lة�ذاتيــة�جيـــدة�حًقــ"

̀م�-أحداث�ورؤى �-وهامأ   3؟.."شخوص�ونوّيات�من�الوقائع�^ي�أح

كما�أفaÃ��Õøا�الخراط�نفسـه�أو��-إن�قارئ�الُنتف�ا2تفّرقة�من�س	lة�ادوار�الخراط    

بي�aمـــا�مـــن�^ـــي�ســـ	lة�ادوار�الخـــراط�دون�شـــك�2ـــا��ترا~�ـــا	زعفـــرانيجـــزم�بيقـــ	ن�أن��-4دّو¾aـــا

البيئـــة�الxـــ/�عـــاش�فazـــا�كـــذلك�صـــبا�والشـــباب،�و تطـــابق�يمـــس�حيـــاة�الخـــراط�gـــي�فlmتـــي�ال

ســــــــكندرية�بشــــــــاطaûا�وبحرهــــــــا�وشــــــــوارعها�ومؤسســــــــاabا�وحيــــــــاة�النــــــــاس�فazــــــــا�gــــــــي�فmــــــــlة�Å با

بما�تم	iت�به�من�أوضاع�اجتماعية�واقتصادية�وما�كانـت�تمـور�و  ،ربعيناتالث`ثينات�و� 

. gــي�مصــربــه�مــن�حركــات�سياســية�وطنيــة�وعمــل�ثــوري�ضــد�ا2لــك�وsســتعمار�ال£lيطــاني�

  س	lة�ذاتية؟�ترا~�ا	زعفرانجعل�لهل�يكفي�هذا�التماثل��:ومع�ذلك�كله�نتساءل

  �lــ	ة�ذاتيــة�غl	م�النقديــة�لهــذا�العمــل،�فمــن�معتقــد�أنــه�ســajــي�مقــاربgاختلــف�النقــاد�

،�5؟"ولكـن�مxـ��كانـت�تحـذيرات�الكاتـب�ملزمـة�للقـراء: "آخذ�تحـذير�الخـراط�بعـ	ن�sعتبـار

�ـى�سـ	lة�مدينـة�^ـي�مدينـة�إقرب�ما�تكون�أ¾aا�إ: "سكندريةينة�� ¾aا�س	lة�مدأومن�معتقد�

سكندرية�برمالها�الزعفرانية�وحياة��شخاص�الكث	lين�الذين�يسكنون�aÃـا�وتفاع`abـا�� 

                                                           
�حافظ 3 �ص£lي �� �اتاستدعاء"، �واسlmجاع �والفن �ا2نصرمةالحلم 	العرب ،"زمنة لندن� مجلة

)27/7/1987(. 
: وكذلك ؛)11/7/1995( القدس ،"عن�الطفولة�والصبا�واللغة�وأشياء�أخرى " الخراط،�دوار إ: راجع 4

-10،�)12/6/1995( 7 بريدالجنوب،�"التجريد وطفولة طموح�النّص�هو�بكارة�الرؤيا" الخراط،�دوار إ

�وانظر12 �الواقع�ةالقصيد-ةالرواي" بيضون،�عباس: ؛ �أشكال �لكّل نيسان�( 32 الشاهد	،"نّص

  :؛�وكذلك85-88،�)1988

Maggie Awadalla, "Images of Egypt in Twentieth Century Literature",  A Paper 

Presented  to the Cairo Symposium, (November 1989), 2-11.  

  : وكذلك؛�38،�)8/3/1990( 281 5فق،�"نشيد�حب�إ�ى��سكندرية�ا2ستعادة" ناصر،�أمجد: انظر�5
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a¾Áــا�{�تحفــل�بتطــور�: "نفيــه�الســ	lة�الذاتيــة�ع�aــافي£ــlّر�ليــاس�خــوري�أمــا�إ،��6."مــع�البحــر

 ن�تبnــــ/�لحياتـــه�ســــأبطلهـــا،�و{�تحــــاول�
ً
¾aــــا�تأخـــذ�الطفــــل�ميخائيــــل�وعائلتــــه�إا�ي£lرهــــا،�ياق

ن�ســ	lة�الخــراط�الذاتيــة�أ تــرى �مــاÎي�عــوض�هللا�بينمــا 7."ســكندرية�ــى�مدينــة�� إكمــدخل�

،�^ي�عبـارة�عـن�مـزيج�مـن�سـ	lتي�الخـراط�و� 
ً
فاتحـاد�الـداخ<ي�والخـارÎي�"سـكندرية�سـوية

ثمـــة�مـــن�يجajــد�gـــي�تلّمـــس�و �8."ســكندرية�gـــي�فmـــlة�الحــرب�العا2يـــة�الثانيــةيشــكل�صـــورة�� 

يشــ	�l] النفــي: "[أســباب�نفــي�الخــراط�الســ	lة�الذاتيــة�عــن�عملــه،�كمــا�فعــل�صــ£lي�حــافظ

�ـــــى�إ�ـــــى�تـــــأبي�نصوصـــــها�الجميلـــــة�ع<ـــــى�sنصـــــياع�لشـــــروط�القوالـــــب�الجـــــاهزة�وطموحهـــــا�إ

أمــــــا�أمجــــــد�ناصــــــر�فيجــــــد�الت£lيــــــر�لنفــــــي�الخــــــراط�gــــــي�محاولــــــة��9."تأســــــيس�كتابــــــة�جديــــــدة

ـــ�قصـــائنا�عـــن�مقاربتـــهإ"
ً
ا�أدنـــى�مـــن�ســـائر��جنـــاس�الكتابيـــة�مـــن�زاويـــة�مـــا�تـــزال�تحتـــل�درك

   10."�خرى 

،�أّي�Ôراء�
ً
قــــرب�لحقيقــــة�هــــذا�العمــــل؟�وهــــل�للســــ	lة�الذاتيــــة�أويظــــل�الســــؤال�مــــاث`

أدبي�قواعد�وأصول�ثابتـة�تمكننـا�مـن�حسـم�sخـت`ف�gـي�وجهـات�النظـر�بـالعودة��نسكج

  لazا؟إ

                                                                                                                                               

M. M. Badawi, A Short  History  of  Modern  Arabic  Literature (Oxford: Clarendon 

Press, 1993), 174. 
6  Mona Mekhail, "Man and the Sea" in: Issa Boullata (editor), The Arabic Novel 
Since 1950 (Cambridge, U.S.A: Dar Mahjar, 1993), 191.  

 .)8/2/1986( السف,B	،"روائية�جديدة�ةطفل�يتذكر�الطفولة�ولغ" ،لياس�خوريإ 7

 8 Maggie Awadalla, "Images of Egypt in Twentieth Century Literature", A Paper 
Presented  to the Cairo Symposium (November 1989), 3. 

�حافظ�9 �� �اتاستدعاء" ،ص£lي �واسlmجاع �والفن �ا2نصرمةالحلم 	العرب ،"زمنة لندن،�( مجلة

27/7/1987(. 
 .38،�)8/3/1990( 281 5فق،�"نشيد�حب�إ�ى��سكندرية�ا2ستعادة"أمجد�ناصر،� 10
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¾aـــــا�حكايـــــة�أفهـــــا�بلســـــ	lة�الذاتيـــــة�حـــــ	ن�عرّ حـــــدود�ا) Lejeune(رســـــم�فيليـــــب�لوجـــــون�

اســتعادية�ن|lيــة،�يقــوم�بحكايajــا�شــخص�واقÑــي�عــن�وجــوده�الخــاص�بlmك	ــiه�ع<ــى�حياتــه�

 ًl	شـــكل�اللغـــة�: �ـــى�الحـــدود�التاليـــةإ�االفرديـــة�وع<ـــى�تـــاريخ�شخصـــيته�بصـــفة�خاصـــة،�مشـــ

ؤلـف�،�وموقـع�ا2)حياة�فرديـة�وتـاريخ�شخصـية�معينـة(،�وا2وضوع�ا2طروق�)قصة�ن|lية�(

التطــــــــابق�بــــــــ	ن�الســــــــارد�(وموقــــــــع�الســــــــارد�) {�بــــــــد�مــــــــن�التطــــــــابق�بــــــــ	ن�ا2ؤلــــــــف�والســــــــارد(

يعلــق�الناقــد�محمــد�و . )ان�يكــون�اســتعاديً أيجــب�(ومنظــور�الحكــي�) والشخصــية�الرئيســية

 
ً
�ــــى�مــــا�يشــــبه�إدراســــة��دب�] لوجــــون [وبــــذلك�حــــّول�: "البــــاردي�ع<ــــى�هــــذه�الحــــدود�قــــائ`

/xخت`ف�والتنوع�والفرضيات�ا2مكنة�ا2عاد{ت�العلمية�الصارمة�الs11."تنفي�   

ذ�ترجــع�ا2حــاو{ت�إا،�دب�العربــي�حديثــة�العهــد�نســبيً ن�كتابــة�الســ	lة�الذاتيــة�gــي�� إ

) 1855،�بــــاريس،�1.ط( الســــاق	ع�ــــى	الســــاق�ــــى�أحمــــد�فــــارس�الشــــدياق�gــــي�كتابــــه�إ�و�ــــى�

صــدر�الجــزء��ول�(  لطــه�حســ	ن�يــام5 ثــم�) 1�،1908 .ط(  مــذكرات	جر�ــي	زيــدان ا�بـــمــرورً 

2يخائيـــــل��ســـــبعون ،�وبعـــــد�ذلـــــك�)1950(Áحمـــــد�أمـــــ	ن��حيـــــاتي،�تـــــ`ه�كتـــــاب�) 1929ســـــنة�

   12.) 1959صدر�الجزء��ول�سنة�( نعيمة�

�¾aائًيـ�و�ـىهـذه�النصـوص�� 
ً
ا�للســ	lة�الذاتيـة،�بسـبب�اخـت`ف�ا2نظــور�لــم�ُتـرِس�شـك`

نعيمـــــة�يســـــتوgي�جميـــــع��2يخائيـــــل�ســـــبعون ن�كتـــــاب�أوالحـــــدود،�وإن�أجمـــــع�النقـــــاد�ع<ـــــى�

ففي�الكتاب�مقدمة�تشرح�قصد��؛-كما�رسم�حدودها�لوجون�–شروط�الlmجمة�الذاتية�

بحياتـــــه�الفرديــــــة�وشخصــــــيته�بصــــــفة�خاصــــــة،��يlmكــــــز �الكاتـــــب�وتوضــــــح�هدفــــــه،�والكتــــــاب

                                                           
�الباردي، 11 �� " محمد �gي �الذاتية �الحديثالس	lة �العربي �و -دب �الجنس �"ته{شكاإحدود  ول فص،

 .69،�)1997شتاء�( 3،�ع16مج
12
 Sergei Shwiskill, "Some Observations on Modern Arabic Autobiography", JAL. 13, 

(1982),  111-123.                                                               
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وس	lته�مكتوبـة�بضـم	�lا2ـتكلم�يتطـابق�فazـا�ا2ؤلـف�والسـارد،�أمـا�ا2نظـور�فهـو�اسـlmجا�ي�

  .متواصل

ا،�وتبــدأ��شــكالية�حــ	ن�ا�متخصًصــا�مــن�ا2ــذكورين�أعــ`ه�لــم�يكــن�روائًيــًد غ	ــ�lأن�أحــ

�،lـــ	ة�الذاتيـــة�والروايـــة�تشـــابه�كبl	ن�الســـ	ة�الذاتيـــة،�فبـــl	يكتـــب�الروائـــي�ا2تخصـــص�الســـ

ولـــــــذلك�أخـــــــذت�عـــــــن�الروايـــــــة�ظـــــــواهر�فنيـــــــة�" ،Áن�الســـــــ	lة�الذاتيـــــــة�^ـــــــي�ســـــــليلة�الروايـــــــة

قـــرأ�كمـــا�لـــو�ّل�الروايـــات�تُ نســـ	ن�قائمـــة؛�فُجـــن�الع`قـــة�ا2تبادلـــة�بـــ	ن�الجإثـــم�] …[عديـــدة

 ًl	ا2تكلمكانت�س�l	تستعمل�ضم�/x13."ا�ذاتية،�خاصة�تلك�ال   

بداعيـة�ا�داخـل�تجربتـه�� نص�الخراط�جـاء�تنويًعـgي��ى�الس	lة�الذاتية�إن�ا2نسوب�إ

ـــ
ً
لقـــد�تجـــاوز�ا2فهـــوم�التقليـــدي�لشـــكل�الســـ	lة�. عـــن�أســـلوب�حكـــائي�جديـــد االروائيـــة�بحث

�تخييلًيــ" ا2وضــوعية"حــ	ن�أعطــى�للوقــائع�الشخصــية�والوقــائع�التاريخيــة�الذاتيــة�
ً
ا�شــك`

ا،�فأدخــــل�ع<ــــى�التــــاريخ�الفع<ــــي�وا2وضــــو�ي�التعــــدي`ت�والتحــــويرات�الxــــ/�تقتضــــazا�وفنًيــــ

لazــــــا�gــــــي�قهــــــر�الزمنيــــــة�إ�هــــــداف�الجماليــــــة�مــــــن�جهــــــة،�و�بعــــــاد�الفلســــــفية�الxــــــ/�يرمــــــي�

  .رى ^ي�الثيمة�ا2ركزية�gي�هذا�العمل�كما�نو من�جهة�أخرى،��وsنتصار�ع<ى�ا2وت

رغم�صـحajا�وتطابقهـا��–لم�يستخدم�الخراط�الوقائع�الشخصية�وا2وضوعية�لذاabا�

دها�لهــــدم�الع`قــــة�بــــ	ن�نمــــا�جّنــــإو �-مــــع�الواقــــع�الفع<ــــي�وا2وضــــو�ي�gــــي�كث	ــــ�lمــــن��حيــــان�

ا�ًفــــالــــنص�والواقــــع�حــــ	ن�ضــــّمن�هــــذه�النصــــوص�abويمــــات�خياليــــة�وحلميــــة�مجّنحــــة�موظ

ًمــــ� 
ّ
ا�كــــل�فصــــل�مـــــن�ة،�م�aًيــــالســــياق�التتــــابÑي�والزمنيـــــة�الخطّيــــ�اســــاط	�lوالرمــــوز،�محط

ا�لغـــة�شـــعرية�مجازيـــة�gـــي�غايــــة�نتـــازي�ع<ـــى�البحـــر،�مســـتخدًم افصـــول�الكتـــاب�بمشـــهد�ف

  .التكثيف،�ضّم�aا�رؤيته�الفلسفية�للمسائل�الوجودية

                                                           
 .75،�.س.محمد�الباردي،�م 13
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/،�الن|ــــlي�مــــع�يتجــــاور�ويتــــداخل�gــــي�هــــذه�النصــــوص�الــــواقÑي�مــــع��ســــطوري�والحلمــــ

بلغــة�ا2قامــات،�الحــدث�الواحــد��الشــبazةالشــعري،�اللغــة�العاميــة�مــع�اللغــة�الك`ســيكية�

الxــــ/�يتكـــرر�أك|ـــ�lمـــن�مـــرة�بطريقـــة�مختلفـــة�وبتعـــدي`ت�وتحـــويرات،�والشخصـــيات�الـــذي�

مــرة�بضــم	�lا2ــتكلم�ومــرة�بضــم	�lالغائــب،�الــذي�يتحــدث�تختفــي�وتعــود�للظهــور،�والــراوي�

�/ÕــÖــيا2وا2اgن��زمنــة�اختفــاءالحاضــر�و �اثــل�	وكمــا�تتــداخل��زمنــة،�تتــداخل�. الحــدود�بــ

الشـعر��،ا�الجوانر��دبية�من�الحكاية�الشعبية�و�سطورة�والس	lة�الذاتيةوتتقاطع�أيضً 

  .والقصة

�ـــى�ذاabـــا�وتأســـيس�كتابـــة�جديـــدة�إ�ـــى�لفـــت�النظـــر�إإّن�طريقـــة�التشـــكيل�الفnـــ/�تســـÑى�

ل�والنـــاجز
ّ
تضــــح�ذلـــك�القصـــد�فيمــــا�ورد�gـــي�ا2قدمــــة�حـــول�مســــألة�يو .  تثـــور�ع<ـــى�ا2تشــــك

  .تصنيف�هذا�العمل��دبي�ومصادرة�إمكانية�اعتباره�س	lة�ذاتية

ا�كمؤلـــــف�خلـــــف�ميخائيـــــل�الـــــراوي�والشخصـــــية�لقـــــد�آثـــــر�الخـــــراط�أن�يبقـــــى�متخفًيـــــ

الرئيســــية�gــــي�تراaÃــــا�زعفـــــران،�وخلــــف�ا2شــــاهد،�لكــــي�يكســـــر�ذلــــك�التطــــابق�ا2فmــــlض�gـــــي�

   ،�فهل�تراه�نجح�gي�ذلك؟الرئيسية�ب	ن�ا2ؤلف�والسارد�والشخصيةالس	lة�الذاتية�

  الواحد	ا�تعّدد	-الراوي 		.2

ر؟�وكيــــف�تشــــlmك�ـحيــــال�رؤيــــة�ســــردّية�واحــــدة�أم�أكثــــ�ترا~�ــــا	زعفــــرانهــــل�نحــــن�gــــي�

  سكندرانية؟الرؤية�السردية�gي�تشكيل�وبناء�الحمو{ت��يديولوجّية�للنصوص�� 

الراوي�بضـــم	�lفـــة�بـــ	ن�ضـــم	�lالغائـــب�وضـــم	�lا2ـــتكلم،�مراوحـــ�ترا~�ـــا	زعفـــرانgـــي�نجـــد�

م�هــو�الصــوت�الغالــب�gــي�الــنّص�ويمثــل�نســبة�
ّ
تقريبــا�مــن�النصــوص�التســعة،��%65ا2ــتكل

الصــوت�القصßــÕ/�الغالــب�هــو�الروايــة�بضــم	�lالغائــب�: "بخــ`ف�مــا�يقولــه�صــ£lي�حــافظ
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ص�الجزء�اولهذا�كان�طبيعيً ] …[
ّ
ونحن� 14،"ق��Õßحّد �ى�أإروي�بضم	�lا2تكلم�2ا�أن�يتقل

ا�ع<ــى�قــراءة�جزئيــة�لــبعض�اعتمــادً �تقــّدماســتخلص�مــا��قــدن�الناقــد�صــ£lي�حــافظ�أ نــرى 

  .نما�يقّوض�فرضيته�الx/�مارسها�ع<ى�النصإفصول�الرواية،�وهو�gي�هذا�الخطأ�

ــــي�فصــــول��بضــــم	�lا2ــــتكلم،جــــاءت�التســــعة�الروايــــة�أربعــــة�فصــــول�مــــن�فصــــول� {�̂و

لهـا�ضــم	�lالغائــب�ع<ــى�� 
ّ
̀ يتخل ق،�^ـي��ّول�و�الثــاني�والرابــع�والثــامن،�وفصــ`ن�آخــران�طــ

ا�تحــو{ت�مــفaz`ن�الهيمنــة�فazمــا�لضــم	�lا2ــتكلم�همــا�الفصــ`ن�الســادس�والتاســع،�وفصــ

الثالــــث�والرابــــع،�gــــي�حــــ	ن�يســــتأثر�ضــــم	��lهمــــاعديــــدة�بــــ	ن�ضــــم	�lا2ــــتكلم�وضــــم	�lالغائــــب�

  . ولوجونما�ورد�gي�ا2الغائب�بالفصل�الخامس�برّمته�باستثناء�

�ـــى�ضـــم	�lالغائـــب�وÁيـــة�غايـــة؟�ومـــا�إ2ـــاذا�اختـــار�الكاتـــب�ضـــم	�lا2ـــتكلم؟�ومxـــ��ينتقـــل�

،/ÕـــÖـــ��يســـتخدم�الفعـــل�ا2اxـــي�تحديـــد�زمـــن�الفعـــل،�مgـــ��يســـتخدم� الباعـــث�الحاســـم�xوم

  ا2ضارع؟

ن�الـــذات�الxـــ/�تـــروي�^ـــي�ذات�واحـــدة�ومتعـــّددة�gـــي�آن�واحـــد،�وهـــذا�يتســـاوق�مـــع�مـــا�إ

ـــة�ه�gـــي�طرحنـــا�حـــإليـــسنتوصـــل�
ّ
،�والxـــ/�تشـــlmك�gـــي�تشـــكيل�)motifs(ول�ا2وضـــوعات�الدال

ن�الصـــــــوت�القصßــــــÕ/�يتــــــوزع�بـــــــ	ن�ميخائيــــــل�الطفــــــل�وبـــــــ	ن�إ. Ôفــــــاق�الد{ليــــــة�للروايــــــة

�/nميخائيـل�الـراوي�البـالغ،�وأحيانـا�نجـد�بصـمات�ا2ؤلـف�الضـم)The Implied Author (

  .�ى�الخراط�نفسهإالذي�يحيل�

نحـن�. الطفل�هو�ا2ـتكلم.. يÑي�العالم�ويتذكره�نحن�أمام�طفل�: "لياس�خوريإيقول�

نحن�أمـام�كتابـة�تجمـع�بـ	ن�ذاكـرة�. الكاتب�هو�ا2تكلم.. أمام�كاتب�ناضج�يتذكر�الطفولة�

                                                           
�حافظ�14 �ص£lي �� �اتاستدعاء"، �واسlmجاع �والفن �ا2نصرمةالحلم 	العرب ،"زمنة لندن،�. مجلة

)27/7/1987(. 
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̀�مـا�نجـده�gـي�الـنّص،�فمـن� 15،"الكتابـة�^ـي�الxـ/�تكتـب.. الطفـل�وذاكـرة�الكاتـب� وهـذا�فعـ

جهــة�أخــرى�هنــاك�مســتوى�جهــة�هنــاك�مســتوى�أّو�ــي�وبــدائي�هــو�ا2ســتوى�الطفــو�ي،�ومــن�

تفصــي<ي�عق`نــي�ودقيــق،��ّول�خــاّص�بميخائيــل�الطفــل�والثــاني�بميخائيــل�البــالغ�الــذي�

ق�علazا
ّ
  .يسجل�الذكريات�ويعل

ميخائيــل�الطفــل�الــذي�يعــيش�: "أّمــا�ماجــدة�النــويÞ/�فmــlى�أن�gــي�الروايــة�ثــ`ث�ذوات

تخدم�خيــال�الفنــان�تجربــة�عا2ــه،�وميخائيــل�الشــاب�الــذي�يتــذكرها،�والخــراط�الــذي�يســ

   16."الخ`ق�gي�تشكيل�هذه�الذكريات

�lــــ	ــــي�الــــنّص�ع<ــــى�نحــــو�منفصــــل،�و أغgنمــــا�إن�الــــذات�ا2نشــــطرة�ا2تعــــّددة�{�تتجّســــد�

تتـــداخل�ا2ســـتويات�بطريقـــة�يصـــعب�معهـــا�التمي	ـــÁ�iن�لهـــا�مرجعّيـــة�واحـــدة�^ـــي�ميخائيـــل�

  .الذات�الx/�تروي�عن�نفسها�gي�أطوار�الطفولة�والصبا�والشباب

لــــتحم�الرؤيتــــان�إذن�gــــي�هــــذا�الــــنّص�gــــي�نســــيج�واحــــد�كوســــيلة�لتجميــــع�ا2اÖــــÕ/�مــــع�ت

�ـــى�الطفـــل�الـــذي�يعـــايش�إالحاضـــر،�دون�مقـــدمات�تمّهـــد�للنقلـــة�مـــن�و�ـــي�الـــراوي�البـــالغ�

  .التجربة

ســــنقوم�فيمــــا�ي<ـــــي�بتقــــديم�نمـــــوذج�عــــن�الــــراوي�بضـــــم	�lا2ــــتكلم�مـــــن�خــــ`ل�فصـــــل��  1.2

  : بضم	�lا2تكلم�بشكل�مطلقالذي�يستأثر�" السحاب��بيض�الجامح"

 كنــت�أقــف�gــي�أول�عربــة�مــن�عربــات�الكــارو�الطويلــة،�قــدماي�متشــبثتان�بالخشــب،" ) 1

خلـــــف�الحصـــــان	ن�القـــــوي	ن�بي�aمـــــا�قـــــائم�التعريشـــــة�الطويلـــــة،�أرى�الـــــذيول�ا2قوســـــة�

مليئـــة�بالشـــعر��شـــقر،�والكفلـــ	ن�الـــدائري	ن�بلو¾aمـــا��صـــهب�علazمـــا�نـــدى�{مـــع�مـــن�

                                                           
 .)8/2/1986( السف,B	،"روائية�جديدة�ةطفل�يتذكر�الطفولة�ولغ" ،لياس�خوريإ 15

16 Magda Al-Nowaihi, "Memory and Imagination in Edwar Al-Kharrat's Turabuha 
Za'faran",  JAL. 25 (1994), 37.  



43 

ن�بعيــدان،�محنّيــان،�gــي��مــام،�أســمع�الحمحمــة�الغضــوب�ا2كتومــة�العــرق،�الرأســا

  . بجهد

�ى�جانÉ/�يمسـك�باÁعّنـة؟�وجـوده�م<ـيء�بالسـيطرة�والـتحكم،�لكnـ/�{�أكـاد�إمن�كان�

ســكندرية��ــى�جــانg�/Éــي�نــور�الصــبح�تحــت�ســحاب�� إأراه�مــع�ذلــك،�أعــرف�فقــط�أنــه�

   17.ةالوÕÖ/ء�الرقيق�الذي�ينساب�بسرعة�gي�السماء�الصافي

الصــــوت�هــــو�صــــوت�راوي�الــــذكريات�بضــــم	�lا2ــــتكلم،�ولكــــن�هــــذا�الصــــوت�يخضــــع�

2نظور�من�عاش�هذه�التجربة�وهو�ميخائيل�الطفل،�ذلك�Áن�كاتب�الذكريات�عادة�

ـــــ ا�يســـــّجل�الوقـــــائع�و�حـــــداث�والتفاصـــــيل�معّينـــــة�بتـــــواريخ�وبتسلســـــل�منطقـــــي�مراعًي

نمــا�نــرى�الــراوي�إا�بــزمن،�و ف�تعيًنــولكّننــا�{�نشــهد�gــي�هــذا�ا2قتطــ. الســببية�والزمنيــة

ا�gــــي�تســــجيله�فقــــط�2ــــا�يقــــدر�الطفــــل�ع<ــــى�اســــتيعابه�ورصــــده،�فالطفــــل�{�يمّ	ــــ�iأميًنــــ

ــــق�gــــي�ذهنــــه�مــــاإالســــببّية�و و التــــواريخ�و{�الlmاتبّيــــة�
َ
يســــتطيع�أن�يلتقطــــه�ع£ــــ�l نمــــا�يعل

/ الــــــذيول�ا2قوســــــة /الحصــــــان	ن�القــــــوي	ن: "مشــــــاعره�وحواســــــه�مــــــن�مشــــــاهد�بصــــــرية

أســمع�الحمحمــة�: "،�وأصــوات"الــدائري	ن�بلو¾aمــا��صــهب�علazمــا�نــدى�{مــعوالكفلــ	ن�

نــور�"�ــى�ذلــك�فإنــه�{�يمّ	ــ�iمــن�الــزمن�ســوى�أنــه�كــان�gــي�إ،�و "الغضــوب�ا2كتومــة�بجهــد

  ". ينساب�بسرعة�gي�السماء�الصافية .. سكندرية�الوÕÖ/ءالصبح�تحت�سحاب�� 

لهــــــا�مشــــــاهد�بصــــــرّية،�وأصــــــوات�يستح
ّ
Áنــــــه�" بجهــــــد"ضــــــرها�وهــــــذه��وصــــــاف�تتخل

وتتعـّزز��مانـة�gـي�نقـل��دراك�البـدائي�. يستعÕß/�ع<ى�الذاكرة�استحضارها�بوضوح

ويبقـــى�ســـؤاله�مـــن�"  �ـــى�جـــانÉ/�يمســـك�باÁعّنـــة؟إمـــن�كـــان�: "للطفـــل�مـــن�خـــ`ل�ســـؤاله

مإغ	�lجواب�سوى��حساس�بأن�من�كان�
ّ

 . �ى�جانبه�له�قدرة�ع<ى�السيطرة�والتحك

                                                           
 .من�Ôن�فصاعًدا�ُيشار�إ�ى�أرقام�الصفحات�gي�صلب�النّص�محصوًرا�ب	ن�قوس	ن. 7الرواية،� 17
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نّص�هـو�للـراوي�البـالغ،�ولكـن�يمmـiج�مـع�صـوته�صـوت�الطفـل�طار�الحكي�gي�هذا�الـإ

 
ً
 . وإدراكه�وأحاسيسه،�فيغدو�الصوت�مزدوجا

والــراوي�حــ	ن�. منطلــق�الــنّص�هــو�اللحظــة�الحاضــرة�وهــذا�يتــواَءم�مــع�ضــم	�lا2ــتكلم

ا�الطريقــة�الxــ/�َعِلَقــْت�فazــا��حــداث�والوقــائع��ــى�ا2اÖــÕ/�يلملــم�جزئياتــه�مقتفًيــإيعــود�

ا�محدوديتــه�وفهمــه�الجزئــي�2ــا�يمــّر�بــه،�فإنــه�يســكبه�gــي�الحاضــر�مراعًيــبــذهن�الطفــل�

ويســـبغ�عليـــه�مـــن�فهمـــه�هـــو،�لـــذلك�رأينـــا�الـــراوي�كـــّل�حـــ	ن�ي£ـــlز�الحضـــور�مـــن�خـــ`ل�

ر�با2نطلق�الزمn/�للقّص  ِ
ّ

ك
َ

  :جمل�ُتذ

وكنــت�أعــرف�أنnــ/�تركــت�غــيط�العنــب�وشــارع�راغــب�مــن�زمــن�بعيــد�وأنnــ/�مــع�ذلــك�" -

    ).8ص" (ما�زلت�هناك

 ) .15" ( �ى�شقق�الغرباء�عندي�حّية�حÔ��xنإوما�زالت�رهبة�الدخول�" -

  ). 22.." ( وكنت�أرى�نفÕê/�عندئٍذ�وÔن�gي�حضيض�وهدة��شواق�" -

ر�ا2نطلــق�الزمnــ/" وÔن/حxــ��Ôن�/مــع�ذلــك�مــا�زلــت�هنــاك�"فالعبــارات�
ّ
ــ�زمــن� تــؤط ـ

ــــ �lعــــن�همــــوم�الــــذات�الراويــــة�القــــّص�gــــي�الحاضــــر،�وتــــرتبط�بضــــم	�lا2ــــتكلم�الــــذي�يعّ£

ولواعجهـــــا،�بخــــــ`ف�ضـــــم	�lالغائــــــب�ا2ــــــرتبط�بـــــالقّص�ا2حايــــــد�الـــــذي�يخلــــــق�مســــــافة�

 .موضوعية�ب	ن�النص�والصوت�الذي�يقدم��حداث�والتفاصيل

إن�اســتخدام�الكاتــب�للــزمن�ا2اÖــg�/Õــي�معظــم�الرتــب�الســردية�gــي�هــذا�الــنص�هــو�

اء�الكاتـب�الحريـة�gـي�التنقـل�gــي�اسـتخدام�Áك|ـ�lمـن�غايـة،�فمـن�جهـة�ُيســتخدم�Åعطـ

الـــزمن�لســـرد�الوقـــائع�و�حـــداث�وا2شـــاهد،�و�يحـــاء�بالحركـــة،�ومـــن�جهـــة�ثانيـــة�^ـــي�

لعبــــة�ســــردّية�لéخفــــاء�و�aëــــام�باø2ــــÕّ/،�رغــــم�أن�ســــÑي�الكاتــــب�هــــو�ابتعــــاث�أطــــ`ل�

وهاتـــــان�فعاليتـــــان�. ا2اÖــــÕ/�وإحياؤهـــــا�وتخليـــــدها�gـــــي�الحاضـــــر�وإنقاذهــــا�مـــــن�الضـــــياع

�ــى�الحاضــر،�كا{نفصــال�عــن�إaëــام�باø2ــÕّ/�ومــن�ثــّم�نفيــه�بــالعودة�Åفا�متناقضــتان،
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الطفـــل�الـــذي�كانـــه�ومتابعـــة�معايشـــته�وإدراكـــه�لáشـــياء�ثـــم�العـــودة�ل`تحـــاد�معـــه�gـــي�

،�هــذا��aëــام�هــو�لعبــة�هــذه�الكتابــة�"كنــت�أرى�نفêــÕ/�عندئــذ�وÔن"لحظــة�الحاضــر�

  . الحداثية

 � /ليست�مثل�هذه�الجمل�
ّ

ر�بمنطلـق�الـنّص�^ـي�الوحيـدة�الxـ/�ترّسـخ�طـار�الxـ/�تـذك

الحضـــور،�فهنـــاك�مقطوعـــات�كاملـــة�با2ضـــارع�تقطـــع�تـــدفق�الـــنّص�ا2ســـرود�بالفعـــل�

/ÕÖا2ا :  

مبـــة") 2
ّ
̀حقـــة،�وأمـــي�تـــدخل�ع<ـــّي�بالل وgـــي�. الكب	ـــlة البـــاب�يـــرّد�والخطـــوات�مضـــطربة�ومت

  ). 19"(ادخ<ي. ادخ<ي�يا�بنx/��:همس�سريع،�أبي�يقول�لها

̀حقــة،�والعربــة�الكــارو�ا2حّملــة�بشــوsت�الــدقيق��وينفجـر " ) 3 دّق�العجــ`ت�والحــوافر�مت

تـــدور،�تعلـــو�وabـــبط،�و{�تتوقـــف،�تعـــود�مـــرة�ثانيـــة�أمـــام�بـــاب�وابـــور�الـــدقيق�الضـــخم�

�ـى�الخلـف�ع<ـى�ا2قعـد�الخشـÉ/،�أتشـبث�إوتدور�أمام�الكوبري�ا2فتوح،�وقـد�سـقطُت�

وقف�جموح�العربة�ولكنه�{�ينفلت�بل�بجانب�العربة�ليس�بجانÉ/�أحد،�و{�يت�بيدّي 

  ) . 21/22(هو�محكوم�

ـــب�والخــــوف�وا2فاجــــأة،�كنـــت�قــــد�تيقظـــت�تماًمــــ" ) 4
ّ
�مــــن�الlmق

ً
ا�Ôن،�وأنـــا�أرتجــــف�قلـــي`

  ). 18( "�ى�جانÉ/إختاي�نائمتان�او 

قــف�gــي�أول�عربــة�مــن�عربــات�الكــارو�الطويلــة،�قــدماي�متشــبثتان�بالخشــب،�أكنــت�" ) 5

	ن�بي�aمـــــا�قـــــائم�التعريشـــــة�الطويلـــــة،�أرى�الـــــذيول�ا2قوســـــة�خلـــــف�الحصـــــان	ن�القـــــوي

مليئـــة�بالشـــعر��شـــقر،�والكفلـــ	ن�الـــدائري	ن�بلو¾aمـــا��صـــهب�علazمـــا�نـــدى�{مـــع�مـــن�

العــرق،�الرأســان�بعيــدان،�محنيــان،�gــي��مــام،�أســمع�الحمحمــة�الغضــوب�ا2كتومــة�

  ).7" (بجهد
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ــز�ع<ــى�الفعــل�)5-2(ولكــن،�ثّمــة�فــرق�جــوهري�واضــح�بــ	ن�ا2قتطفــات�أعــ`ه�
ّ

ــي�ترك ،�̂و

ا2قتطفـــات�الســـابقة�.  ،�وبـــ	ن�ا2قتطفـــات�الســـابقة"Ôن"ا2ضـــارع�وع<ـــى�لحظـــة�الحضـــور�

الxــــ/�تعnــــ/�زمــــن�القــــّص�ومنطلقــــه�الــــذي�يتشــــّخص�فيــــه�الــــراوي�البــــالغ،�" Ôن"تع£ــــ�lعــــن�

�ـى�حاضـره�إويسـوقها�،�فيأخذ�gي�اقتناص�لحظات�ووقـائع�مـن�ا2اÖـÕ/�مـن�أزمنـة�متفاوتـة

�بــرؤاه�وأخيلتــه�ومعاناتــه،�هــو،�وز 
ً
منــه�هــو،�ليــتم�معالجajــا�واجlmارهــا�مــن�جديــد�معجونــة

�الxـــ/�يفتـــتح�aÃـــا�الفصـــل��ّول�
ً
،�تعـــود�وقـــد�امimجـــت�)7ص(فـــنفس�العربـــة�والخيـــول�مـــث`

وأنـــا�أســمع�قرقعـــات�العجــ`ت�الخشـــبية�ا2كســّوة�بطبقـــة�رقيقــة�مـــن�الصـــاج�: "بالفانتازيــا

ت�حسـنية�مرمّيـة�تحـت�سـنابك�الخيـل�الحديديـة�الxـ/�ع<ى�أحجار�البازلت�السوداء،�وكانـ

تطـــأ�عظـــام�صـــدرها�وعيناهـــا�مســـّددتان�إ�ـــّي�مـــن��رض،�صـــلبت	ن�وينســـكب�م�aمـــا�حنـــان�

  ).21"(صامت�{�أريده

ّن�هــــذا�التبــــّدل�gــــي�الوقــــائع�هــــو�مــــن�صــــنع�الــــراوي�البــــالغ،�فحســــنية�لــــم�تقــــع�تحــــت�إ

̀مـ"نما�^ي�مشاعر�الراوي�البـالغ�وإسنابك�الخيل،�و  الxـ/�ضـّخمت�مأسـاة�" ه�الوحشـيةأح

  .ع<ى�هذا�النحو" ا2قهورة"حسنية�ا2سحوقة�

فهـــو�الحاضـــر�الخـــاص�بميخائيـــل�الطفـــل�) 5-2(أّمـــا�الحاضـــر�التـــاري¹ي�gـــي�ا2قتطفـــات�

،�كوسـيلة�اقmـlاب�مــن�)  a¾)close-upsــا�بمثابـة�لقطـات�عــن�قـرب�إالـذي�يعـيش�التجربـة،�

أثرهــا�ع<ـى�نفســية�الطفــل،�ففــي�ا2قطوعــة��الشخصـية�gــي�ا2واقــف�الخط	ــlة�الxـ/�كــان�لهــا

ـــ
ً
ا�عـــن�حســــنية،�الثانيـــة�يصـــف�اللحظـــات�الحاســـمة�الxـــ/�داهــــم�فazـــا�البـــوليس�بيـــajم�بحث

̀حقة�باÅضافة� �ى�ا2ضارع�للتعب	�lعن�sضطراب�و�يقـاع�إوتشlmك�الجمل�القص	lة�ا2ت

̀حقــة،�وأمــي�تــدخل�ع<ــّي�با: "ا2تســارع . للمبــة�الكب	ــlةالبــاب�يــرّد،�الخطــوات�مضــطربة�ومت

مضــطربة�: " ،�وتــأتي�العبــارات�لتنســجم�مــع�مــا�يحــدث.."وgــي�همــس�ســريع،�أبــي�يقــول�لهــا�

̀حقة   ..".همس�سريع/ ومت
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حصـــانان�"أمـــا�ا2قطوعـــة�الثالثـــة�فتحكـــي�عـــن�هلعـــه�وهـــو�يركـــب�العربـــة�الxـــ/�يجرهـــا�

�ـــــى�إ،�فتعلـــــو�العربـــــة�وabـــــبط�وتـــــدور�ويســـــقط�الطفـــــل�"غاضـــــبان�بفتـــــوة�وعرامـــــة�الجمـــــوح

ا2ضارع�هنا�يحقق�الغاية�السابقة�ذاabـا�. لف�ويتشبث�بيديه�بجانب�العربة�الجامحةالخ

حـــ	ن�يقـــّرب�اللقطـــة�فتكـــون�وســـيلة�إبـــراز�لهـــذا�ا2وقـــف�عـــن�ســـيل�الـــذكريات�ا2تدفقـــة�gـــي�

  ).Long shots(الزمن�ا2اÕÖ/�وا2خimلة�بسرعة�بلقطات�بانورامية�بعيدة�

نمـا�إالخاصـة�بـالراوي�البـالغ،�و " Ôن"`قـة�بــgي�ا2قتبس�الرابع�ليس�لهـا�ع" Ôن"كلمة�

�وأختاه�نائمتان�" Ôن"^ي�
ً
  .�ى�جانبهإا2تعلقة�بالطفل�ميخائيل�وهو�يرتجف�وج`

ــي�"كنـت�أقــف�gـي�أّول�عربــة�مـن�عربــات�الكـارو�الطويلــة"ـا2قتـبس�الخــامس�يبـدأ�بــ ،�̂و

لتاليـة�حxـ��¾aايـة�ذات�الحاضـر،�gـي�حـ	ن�أن�الجمـل�ا جملـة�يقولهـا�الـراوي�النـاظم�البـالغ،

ـي�ا2قتبس�خاّصة�بالطفل�ميخائيل،�وتصور�هلعه�وتشبّ  ̀�يقـع،�̂و ث�قدميه�بالخشب�لئ

نظــــر�ا2قتــــبس�ا(نفــــس�الحادثــــة�الxــــ/�تعرضــــنا�لهــــا�قبــــل�قليــــل�gــــي�موقــــع�آخــــر�مــــن�القصــــة�

،�وقد�أعاد�الراوي�حكايajا�من�جديـد�مـع�×ـÕ/ء�مـن�التحـوير،�وانتقـل�ع£lهـا�)الثالث�أع`ه

  .ا�ى�الفانتازيإ

 إغ	ــــ�lأن�تراكــــب��زمنــــة�يتعــــدى�مــــا�ذكرنــــاه�
ً
و�" عندئــــذ"عــــن��زمنــــة���ــــى�Ôن،�ففضــــ`

الحاضـــــر�وهـــــو�زمـــــن�الـــــراوي� /ا2اÖـــــÕ/�الxـــــ/�^ـــــي�طفولـــــة�ميخائيـــــل،�وÔن /عندئـــــذ ،"Ôن"

�
ً
بالنســــبة�2يخائيــــل�الطفــــل�gــــي�اللحظــــات�الحرجــــة�واللقطــــات�" Ôن"البــــالغ،�هنــــاك�أيضــــا

وgـــي�عتمـــة�آخـــر�العمـــر�: "بل�الـــذي�يتعامـــل�معـــه�كأنـــه�مøـــ�Õا�ا2ســـتقا2قّربــة،�وهنـــاك�أيًضـــ

 اكنـــت�أعـــرف�أنnـــ/�أعتنـــق�أيًضـــ الxـــ/�استضـــاءت�فجـــأة�بالحـــب�الزاخـــر�القـــابض�الفســـيح،

وكانـت�هنـاك،�gـي�داخـل�لدونـة�جسـدها�الخصـب،�حسـنية�. وهيبة�وأتنّسـم�عجينـة�أنوثajـا

ـ نـت�أحـّوط�علazــا�ا�تحـت�أصــابÑي،�وكا2قهـورة�الحنـون،�وكــان�شـعرها�القصـ	�lالخشــن�حي³

 
ّ
ت�فazما�ا2سام	l،�مطعون�الجنب�بالحربة�يتقط

ّ
  ).22" (ر�مn/�دم�نزر بذراع	ن�ُدق
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^ـــي�ا2ســـتقبل�بالنســـبة�للـــراوي�النـــاظم�البـــالغ�الـــذي�" وgـــي�عتمـــة�آخـــر�العمـــر: "العبـــارة

يقــــــّص�بالحاضــــــر�حكايــــــة�ميخائيــــــل�الطفــــــل�وميخائيــــــل�الشــــــاب،�غ	ــــــ�lأن�هــــــذا�ا2ســــــتقبل�

وكنــــت�../ وكانــــت�هنــــاك� ../ا�وهيبــــة�أعــــرف�أنnــــ/�أعتنــــق�أيًضــــكنــــت�: "�ــــى�مــــاضإيســــتحيل�

يقــول�الخــراط�.  ،�وهــذا�يعnــ/�فيمــا�يعنيــه�أن�ا2ســتقبل�قــد�حــدث�وتــّم�انقضــاؤه.."أحــّوط

�ـى�تجـاوز�إ�ـى�تحطـيم�طغيانـه،�و إ�ـى�قهـر�سـطوة�الـزمن،�إيطمح�"عن�تجربته�الروائية�بأنه�

   18."الزمنية�ذاabا

يمســـك�بمقـــود�القـــّص�ويعّقـــب�ع<ـــى�التجربـــة��ا2ؤلـــف�الضـــمn/�هـــو�مـــن�يتحـــدث�هنـــا،

يتنـــامى�عنـــدها�الحـــدث��،)moment of truth( قـــرب�¾aايـــة�الـــنص��ول�gـــي�لحظـــة�تنـــوير

يحدث��فيغدو�كا2سيح�الفادي� �ى�معناه،�ويعلن�ا2ؤلف�مسؤوليته�عن�جميع�ماإويصل�

ر�منه�الدم
ّ
�gي�ذراعيه�ا2سام	�lويتقط   .gي�سبيل�خ`ص��نسان،�ُتَدقُّ

ننـا�إف ا�كان�تفس	lنا�لهذا�الlmاكـب�gـي�زاويـة�السـرد�وزمـن�الفعـل�gـي�هـذه�النصـوص،أي³ 

ا�gــــي�وجهــــات�النظــــر،�يتعــــدد�فazــــا�مركــــز�توجيــــه�إدراك�القــــارئ،�فهنــــاك�رؤيــــة�نجــــد�تعــــددً 

�ـــى�رؤيــــة�ميخائيــــل�إ�ــــى�جـــوار�رؤيــــة�ميخائيــــل�الطفـــل�باÅضــــافة�إميخائيـــل�الــــراوي�الشـــاب�

ميخائيــل�بطــل�Áك|ــ�l( نفســه،�فا2تعــدد�هــو�واحــد�ا2ؤلــف�الــذي�لــيس�ســوى�ادوار�الخــراط

رامــة	والتنــ,ن،	الــزمن	�خــر،	يقــ,ن	العطــش،	اختناقــات	: مــن�عمــل�روائــي�{دوار�الخــراط

  ).العشق	والصباح،	وترا~�ا	زعفران

قلــــــب�لáزمنـــــة،�فا2اÖــــــÕ/�ماثـــــل�gــــــي�الحاضـــــر،�والحاضــــــر�مغّيـــــب�gــــــي�ا2اÖــــــÕ/،��أمامنـــــا

والتكسر�gي�الزمن،�والتعدد�gـي�وجهـات�النظـر��ن�هذا�التجاور إ. وا2ستقبل�زمن�قد�حدث

  .من�تجليات�تيار�الحداثة�وما�بعد�الحداثة�gي�القّص�الخراطيو�هل

                                                           
ردن	وموقعها	القصة	القص,Bة	3ي	5  .ابمجموعة�كتّ : gي" ن�بقايا�¾aار�العمرألّم�Ô " ،دوار�الخراطإ 18

 .291،�)1994نشورات�وزارة�الثقافة،�م: عمان( من	القصة	العربية
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هنــاك�عنــدي�فيمــا�أظــّن،�ســواء�gــي�اللغــة�أو�gــي�الlmكيبــة�الفنّيــة�" :يقــول�ادوار�الخــراط

ثـــل�ا2اÖـــÕ/�ما: "،�ويقـــول "�ـــى�sنصـــهار�gـــي�كـــّل�متماســـكإكلهـــا،�تلـــك�التعدديـــة�الxـــ/�تطمـــح�

ــا�ومجّســًم ا،�ملموًســوبــاق�دائًمــ ا�ا،�والحاضــر�الــراهن�يحمــل�gــي�طوايــاه�ا2نــدثر�ا2نقøــÕ/�حي³

وحكاياabــا�وأحاسيســها�{�تبتعــث�هنــا�باعتبارهــا�ذكريــات،� ن�الطفولــة�أو�ا2راهقــة،إ. اقائًمــ

�ــــى�تحطــــيم�إ�ــــى�قهــــر�ســـطوة�الــــزمن،�إتطمـــح��ةبــــداعات�جديــــدإا،�هـــذه�ع<ـــى�العكــــس�تماًمــــ

   19."وز�الزمنّية�ذاabا�ى�تجاإطغيانه،�و 

2.2 � ًlــ	ن�الثالــث�والســابع�يحــدث�الخــراط�تغي	ــي�الفصــلgــي�وجهــه�النظــر�الســردية�عّمــا�gا�

م�من�البداية�ح��xال�aايةرأيناه�آنًف 
ّ
. ا�ح	ن�استأثرت�بعض�الفصول�بمنظور�ضم	�lا2تكل

م�
ّ
كس،��ى�ضـم	�lالغائـب�وبـالعإgي�هذين�الفصل	ن�نمّر�بارتدادات�عديدة�من�ضم	�lا2تكل

  . �ى�ا2اÕÖ/�وبالعكسإوارتدادات�gي�زمن�الفعل�من�ا2ضارع�

يســتمّر�الكاتــب�gــي�لعبتــه�الســردّية،�ينســج�ع£ــs�lخــت`ف�والتعــّدد�gــي�التشــكيل�الفnــ/�

ا�لقهـــر�وخلــق�الوحـــدة�مــن�قلــب�التعـــّدد�ســعيً " مهاجمــة�ا2ســـتحيل"�ــى�إرؤيتــه�الxــ/�تســـÑى�

  . ا2وت�وتحقيق�الخلود

�ــى�أن�ا2تعــّدد�هــو�وهــم�وأنــه�لــيس�gــي�حقيقتــه�ســوى�إيصــل�نــه�يخلــق�وهــم�التعــّدد�لإ

فهــذا�الــراوي�الــذي�يتبـّدى�مــرة�بضــم	�lا2ــتكلم�ومـرة�أخــرى�بضــم	�lالغائــب،�كــذات	ن�. واحـد

منفصــــلت	ن،�يظهــــر�مــــرة�ثالثــــة�وقــــد�اتحــــدت�الرؤيتــــان�gــــي�ذات�الحاضــــر�الxــــ/�تــــرى�الــــزمن�

�gي�الحضور 
ً
  . ا2اÕÖ/�ماث`

  : ضارعيبدأ�الفصل�الثالث�بالزمن�ا2

�بـــيض�الواســـع،�وقميصـــه�" الشـــورت"أرى�الولـــد،�صـــغ	�lالجســـم،�ســـاقاه�رفيعتـــان�gـــي�" 

رة�كث	lً . مفتوح
ّ

ا�عن�سّنه،�وهو�يقف�gـي�أول�الصـبح�عيناه�كأنما�فazما�نظرة�متأّملة،�مبك

                                                           
 . 291-289،��.س.م 19
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أمامـــه�صـــفحة�ســاكنة�وشاســـعة،�مشـــّعة�و{�".  ا2نــدرة"ع<ــى�حافـــة�البحــر�ا2ـــوحش،�عنـــد�

ا،�تنتÞـــ/�برغـــوة�شـــفافة�بيضـــاء�gـــي�الضـــوء�الـــذي�يكـــاد�يكـــون�شـــتويً تكـــاد�تlmقـــرق،�دســـامة�

  . تغوص�gي�الرمل�برشيش�خفيف،�متكّرر 

أحّس�ع£�lالسن	ن�الطويلة،�بالنداوة�اللينـة�تحـت�قدميـه�الحـافيت	ن،�والهـواء�ا2بلـول�

̀�أوأجـــد�. ع<ـــى�وجهـــه ن�الشـــوق،�مثـــل�نـــزوح�ا2ـــوج،�يرتمـــ/�ع<ـــى�الشـــط�ممـــدود�اليـــدين،�بـــ

 تحقــق،�مثــل�انــد
ً

ا�ا�مــن�رحلــة�طويلــة�ع<ــى�ثــبج�العمــر،�يــنكص�محســوًر فاع�ا2ــاء،�مســتنفذ

�ى�راحة،�إ�ى�عرض�اليّم�العميق،�و{�يفتأ�يعلو�وينحسر،�حلمه�يأتي�ويعود،�{�aëدأ�إا�أبًد 

gــي�تلــك�الســاعة�لــم�يكــن�هنــاك�غ	ــlه� .وكأنـه�لــم�يmــlك�خــط�ال�aايــة�ا2تعــرج،�لحظــة�واحـدة

  .ع<ى�الشاطئ�الواسع

	lة�داخل�هذا�sمتداد�الساكن�ا2تمايل�تحت�سـماء�خفيفـة�اللـون،�وع<ى�مسافة�كب

. كنقطت	ن�أراهما،�{�تكـادان�تتحركـان،�أعـرف�أ¾aمـا�أبـي�وأمـي�وحـدهما�gـي�البعـد�الفسـيح

  ).42-41"(وأريد�أن�يرجعا،�بسرعة،�إ�ّي�

ص�gــي�هــذه�ا2قطوعــة�حxــ��الفقــرة��خ	ــlة�لغايــة�قولــه� وع<ــى�مســافة�"ا2ــروي�ا2شــخَّ

 وهـــو/ عينـــاه�/ قميصـــه/ ســـاقاه(ليـــه�بضـــم	�lالغائـــب�إ،�هـــو�الولـــد�ميخائيـــل�ا2شـــار�"كب	ـــlة

أمــــا�ا2ـــتكلم�فهــــو�الـــراوي�يحكــــي�بـــالزمن�الحاضــــر�عـــن�ذلــــك�الولـــد،�وكــــأن�..). أمامـــه/ يقـــف

ولكن،�بعد�ذلك�بقليل�نجد�الراوي�. الولد�ماثل�أمامه�ع<ى�شاطئ�البحر�ويرسم�له�لوحة

أحـــّس�ع£ـــ�lالســـن	ن�الطويلـــة،�بالنـــداوة�: "لجملـــة�التاليــةيّتحــد�مـــع�ذلـــك�الولـــد،�فتطالعنـــا�ا

ا�خارجــة�عــن�،�والجملــة�تــدل�ع<ــى�أن�ا2شــّخص�لــيس�ذاًتــ"اللينــة�تحــت�قدميــه�الحــافيت	ن

�ـــى�ا2تحـــّدث�نفســـه�الـــذي�لــــم�إهـــو�إّيـــاه،�ويتجـــه�مركـــز�توجيـــه�إدراك�القـــارئ��وإنمـــاذاتـــه،�
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�
ّ
�ـــى�الـــوراء�ليســـت�إكــة�،�فالحر "ع£ـــ�lالســـن	ن�الطويلـــة"ينفصــم�عـــن�شخصـــية�ا2اÖـــÕ/�قــط

   20.�ى�ا2اÕÖ/إسوى�وسيلة�لفهم�ذات�الحاضر�من�خ`ل�النظر�

أعـــرف�أ¾aمـــا�أبـــي�وأمـــي� [..]أراهمـــا�: " غ	ـــ�lأننـــا�نفاجـــأ�gـــي�¾aايـــة�ا2قتطـــف�بارتـــداد�آخـــر

النقلـــة�هنـــا�حـــاّدة،�). 42ص�"(وأريـــد�أن�يرجعـــا،�بســـرعة،�إ�ـــيّ . وحـــدهما�gـــي�البعـــد�الفســـيح

ن�الـراوي�يغـدو�هـو�ذاك�إبوه�وأمه�وليس�الولـد�ميخائيـل،�فـفا2شّخص�ا2سرود�Ôن�هو�أ

الولد�ويتوّحد�فيه،�ويخّفف�الكاتب�مـن�حـّدة�النقلـة�ا2فاجئـة�عـن�طريـق�اسـتمرار�تـدفق�

/ ســـماء�خفيفــــة�اللــــون�/ sمتـــداد�الســــاكن: "الســـرد�بنقــــل�نفـــس��جــــواء�ونفـــس�الفضــــاء

�ع<ى�ا2تلقي،�مما�يجعل�ا"�ى�قدميهإوا2وج�الذي�يصل�/ البعد�الفسيح�
ً
  . لتبدل�ملتبسا

 sن�إرتدادية�الجديـدة�هذه�الحركة�Ôـدف�abلـيس�مـن�إعـودة�لل�ـى�ا2ـتكلم��/ÕـÖـى�ا2ا�

أجــل�فهــم�ذات�الحاضــر،�وإنمــا�تبÊــي�فهــم�ذات�ا2اÖــÕ/�ــــــــــــ�ميخائيــل�الطفــل�كمــا�كــان�gـــي�

��/ÕÖ54ص�. م.ن(ا2ا .(�/ÕـÖـي�الـزمن�ا2اgا2ـتكلم��l	ويستمر�السـرد�صـفحات�عديـدة�بضـم

�أخــرى�للحركــة�الســابقة�الxــ/�افتــتح�aÃــا�الــنّص حxــ
ً
مــا�زلــت�أرى�الولــد�يــذهب�: "��يعــود�مــرة

�ــى�البــالغ�الــذي�مــا�يــزال�إوهــذه�النقلــة�ترجعنــا�مــرة�أخــرى� ،)48.."(�ــى�فراشــه�غ	ــ�lا2ــألوفإ

أعرف�معه�فرحه�ا2نقÕø/�بيومه�ع<ى�البحر،�وترسبات�اليوم�gي�قلبه؛�: "يشعر�مع�الولد

̀مـــه�ا2ضـــطربةوخوفـــه�مـــن�مفـــازع�الليـــ sتحـــاد�بـــ	ن�ذات�الحاضـــر��هـــذا). 45ص�" (ل�وأح

gـي�الوقـت�الـراهن،�" Ôن"ومـا�يزالـه�" كانه�gي�ا2اÕÖ/"الذي�يحكي�عن�الولد�الذي�) البالغ(

ن�مــــن�مــــاض�وحاضــــر�يلÊــــي�ا2ســــافة�ا2عهــــودة�بــــ	ن��زمنــــة�ويصــــادر�مفهــــوم�الــــزمن�ا2كــــوّ 

 
ّ
  . حقيق�الخلود�و�بدّيةا�لتد�التجربة�gي�{�زمن،�سعيً ومستقبل،�ويخل

،�حxـ��إفاقتـه�)49ص�.." (هـل�كـان�خالـه�ناتـان: "ن�مـن�قولـه	ن�التاليت	الصفحتgي�أّما�

�ــى�ضــم	�lالغائــب�gــي�إ،�فيعــود�الــراوي�فazمــا�)51"(وع<ــى�صــرخة�يقظتــه: "مــن�حلمــه�ا2ــرّوع

                                                           
20 Magda Al-Nowaihi, "Memory and Imagination in Edwar Al-Kharrat's Turabuha 
Za'faran",  JAL. 25 (1994), 54.  
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الـــزمن�ا2اÖـــÕ/،�وذلـــك�ليخلـــق�مســـافة�بـــ	ن�القـــاّص�وشخصـــّية�الولـــد�ا2شّخصـــة�gـــي�هـــذه�

�شــيئً ا2قــا
ً
ا�مــن�الحيــاد�وا2وضــوعية�2عرفــة�شخصــّية�الولــد�كيــف�طع،�وهــذا�يتــيح�لــه�أّو{

مـــا�تباعـــدت�الشـــّقة�وغمـــض�شـــريط�
ّ
كـــان�gـــي�ا2اÖـــÕ/،�ومـــن�جهـــة�ثانيـــة،�فـــإن�ذلـــك�يـــتّم�كل

د
ّ

  : الذكريات،�يجّسد�ذلك�ك|lة��سئلة�الx/�تفيد�عدم�التأك

" كـــان�قـــد�قـــرأ�عـــن�الحكايـــة؟�أم�هـــو�الـــذي�[...]خالـــه�ناتـــان�أم�خالـــه�يونـــان��هـــل�كـــان"

  ). 49ص(

 ًl	ي�الفصل�السابع�نشهد�كثgـ/�وxـي�زمـن�الفعـل�الgي�وجهـات�النظـر�وgا�من�التحو{ت�

الصفحات�العشر��و�ـى�مـن�الفصـل�. توضح�ا2نطق�الداخ<ي�الذي�يحكم�هذه�التحو{ت

مسرودة�من�زاوية�ضم	�lالغائب،�وا2ـروي�ا2شـّخص�" السيف�ال£lونزي��خضر"السابع�

�ى�ا2نشّية�لشراء�م`بس�العيد�فيعقـد�إفazا�هو�الولد�ميخائيل�ـ�وهو�يخرج�مع�أمه�وأبيه�

مقابــــل�" ا2نشــــية"مقارنـــة�بــــ	ن�ا2بـــاني�الشــــاهقة�والفـــراغ�الشاســــع�والشـــوارع�النظيفــــة�gـــي�

البيوت�الصغ	lة�والشوارع�ا2رتبة�gي�غيط�العنب�حيـث�يقـيم،�ويسـتمر�السـرد�gـي�تجميـع�

�ــــى�أخــــر�بمنظــــور�إلlmك	ــــ�iفazــــا�ع<ــــى�الولــــد،�gــــي�حــــ	ن�يقطعــــه�مــــن�آن�ذكريــــات�ميخائيــــل،�وا

  : الراوي�أو�تعليقه

أطـــ`ل�الطفولـــة�. أعـــرف�أن�البكـــاء�ع<ـــى��طـــ`ل�موجـــع�aÃـــذا�الشـــكل�أكـــنلـــم�: قـــال"

وبعـد�). 128.." (والصبا�والشباب�الx/�تقوضـت،�ومـا�زالـت�رسـومها�ماثلـة،�غ	ـ�lدارسـة�بعـد

ا�زال�يجـــأر�aÃــا�ع<ــى�حافــة�نــوم�شــيخوخته،�مهمـــا�صــرخته�نفســها�الxــ/�مــ: "عــدة�صــفحات

  ). 135ص�" (حاذر�م�aا�ودار�حول�abديدها

فـــالراوي�طـــوال�الوقـــت�بصـــدد�عمليـــة�تجميـــع�ذكريـــات�مـــن�ا2اÖـــÕ/�تصـــب�gـــي�لحظـــة�

�gي�الحاضر" ما�كان"السرد�الراهنة�لتؤكد�أن�
ً
  . gي�ا2اÕÖ/،�{�يزال�ماث`
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يحكـي�. الفرنـك�وا2ح£ـlة�الخشـبية�وهذا�نفسه�ما�تّم�بطريقة�أوضـح�gـي�حادثـة�نصـف

�lـــ	مــع�حشــد�كب�/Éــي�الكنيســـة�الــذي�شــهده�الصـــgالغائــب�حكايـــة�القــداس��l	الــراوي�بضــم

مـن�الرجــال�والنسـاء،�و�و{د�يصــيحون�ويتنـادون�ويتحركــون�بتلّهـف�ا�ــى�أن�يظهـر�ســيدنا�

وس�ا�معدنيــة�فــوق�الــرؤ ،�فين|ــ�lقطًعــ"باركنــا�يــا�ســيدنا"فlmتفــع�صــيحات�الajليــل�والهتــاف�

 
ً
�ـى�ضـم	�lإهنـا�يـأتي�التحـول�. ا،�فينحn/�الجميع�يلتقطون�القطع�ا2عدنيةوهو�يتمتم�مبارك

 ا،مـــن�بـــ	ن��رجـــل�ا2تدافعـــة�و�جســـام�ا2تحركـــة�التقطـــت�نصـــف�فرنـــك�فضـــيً : "ا2ـــتكلم

. احتفظـــت�بـــه�بركـــة،�ســـنوات�عديـــدة. ا�يـــومض�وعليـــه�حبـــات�رمـــل�خفيفـــةا�وصـــغ	lً مـــدوًر 

  ).137"(؟لكn/�لم�أعد�أجده،�أين�ذهب

فالغائب�يسرد�ماÕÖ/�الصÉ/،�أما�ا2تكلم�فيحتفظ�به�للراوي�البالغ،�يعلق�فيـه�ع<ـى�

ويـأتي�بمثـال�ثـان،�بضـم	�lالغائـب،�ع<ـى�أشـياء�أخـرى�يفتقـدها،�فيسـوق�حكايـة�. ما�حـدث

ــي�مح£ـــlة�ع<ــى�شـــكل� ا2ح£ــlة�الخشــبية�الxـــ/�أهــداها�للولـــد�ميخائيــل�ابـــن�عمتــه�بقطـــر،�̂و

لــه�مــن�القــدس،�وكــان�يحــتفظ�aÃــا�gــي�درج�خــاص�مــع��شــياء�جمــل�أتلــع�العنــق�أحضــرها�

�ــى�ضــم	�lا2ــتكلم�إالxــ/�تحــرص�أمــه�علazــا،�وحــ	ن�يــتم�الــراوي�حكايــة�ا2ح£ــlة�يتحــول�فجــأة�

. ضــــاع�مnــــ/�بعــــد�ذلــــك�بســــن	ن�ولــــم�أجــــده�مهمــــا�حاولــــت�ومهمــــا�بحثـــــت:  "ليــــأتي�بتعليقــــه

  ). Ô)"139ن�ا�{�يندمل،�ولعله�لم�يندمل�ح�xا�غائرً ا�مكتوًم وأحسست�جرًح 

�ى�ماÕÖ/�الولد�ومعايشة��حداث�الx/�مر�aÃا،�ليس�لـذاabا�إفالغائب�موظف�للعودة�

  .الذات�الساردة،�ذات�الحاضر�Åضاءةبقدر�ما�^ي�موظفة�

ي�مـوت�ابـن�خالتـه��ى�الحادثة��ك|�lتأث	lً إولكن�ح	ن�ينتقل� ا�gي�مسلسل�الفقدان�̂و

 
ً
  .�ى�ضم	�lا2تكلمإح£lة�يتحول�ا�لقصx/�نصف�الفرنك�وا2وطواط،�فانه�خ`ف

  2اذا�يكسر�الكاتب�القاعدة�هذه�ا2رة�؟
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ن�حادثــة�مــوت�ابــن�خالتــه�وطــواط،�الــذي�ســقط�تحــت�عجــ`ت�الmــlام�أمــن�الواضــح�

ً̀مـــ ن�الـــراوي�البـــالغ�يكـــاد�أا�gـــي�نفســـه،�غ	ـــ�lع<ـــى�مـــرأى�منـــه،�كانـــت�أك|ـــ�lحـــوادث�الفقـــد�إي

هل�كانت�الضربة�مـن�القـوة�حxـ��كـدت�هل�كان�هذا�أّول�فقدان؟�و : "ين��Õêهذه�الحادثة

  ). 142ص�" (أنساها،�وأن��Õêأول�وأقرب�صديق��ي�gي�الطفولة؟

بخــــــ`ف�الحــــــوادث��–ربمــــــا�كــــــان�اعتمــــــاد�ضــــــم	�lا2ــــــتكلم�2نظــــــور�الطفــــــل�هــــــذه�ا2ــــــرة�

�ــــى�محاولــــة�البــــالغ�اســــتكناه�ســــّر�نســــيان�هــــذه�الحادثــــة�ا2روعــــة،�ع<ــــى�إيرجــــع��-ا2تقدمــــة

�ــى�ضــم	�lا2ــتكلم�ا2لتصــق�بــو�ي�الطفــل،�ليســرد�إلــه،�فيتحــول�بشــاعajا�وأهميajــا�بالنســبة�

�ـى�ا2ـتكلم�كــان�وسـيلة�الـراوي�ل`قmـlاب�مــن�إالحادثـة�وفعلهـا�الفـاجع�gـي�نفســه،�فـالتحول�

هـــل�كانـــت�الضـــربة�مـــن�القـــوة�حxـــ��:  "ذات�ا2اÖـــÕ/�ليلـــتمس�عنـــدها��جابـــة�عـــن�الســـؤال

   21."كدت�أنساها؟

وسـيلة�للـتخلص�مـن�الحـرج�الـذي�قـد�يصـيبه�ويأتي�ضم	�lالغائـب�gـي�بعـض�ا2واقـف�

حـــ	ن�يحكـــي�عـــن��مـــور�ذات�الخصوصـــية�الشـــديدة،�كالع`قـــة�الجنســـية�بـــ	ن�أمـــه�وأبيـــه�

  :ع<ى�سبيل�ا2ثال

ــســمع�gــي�صــمت�النـــوم�الثقيــل،�الصــوت�الخشــن،�هامًســـ" وحفيــف��غطيـــة�. اا،�ملح³

  .اوا2`ءات،�تتحرك،�ولم�يكن�يرى�شيئً 

وعـــاد�الصــــوت�. Á .. مــــش�عـــايزه .. Á .. Á: رةـرد،�حـــار�النبـــوجـــاء�الصـــوت�الخافـــت،�فيــــه�تمـــ

�عنــف�التطلــب�وsقتحــامإا�gــي�لهفتــه�{�يقــاوم،�لــيس�فيــه�ا2حبــوس�القــوي،�مطموًســ
ّ
} .

ا،�{�ينـــزاح،�أمــا�هــو�فقــد�تجمــد�gــي�رقدتــه،�انعقــد�الســعال�gــي�صــدره�وتكــّور�ورســخ،�صــلبً 

ع�الـــذي�يلـــتقط�Ôن،�بوضـــوح،�ا�وفقـــد�كـــل�حواســـه�إ{�الســـمكأنـــه�مرصـــود،�تحـــول�حجـــرً 

̀حقـــة،�والفحـــيح�العنيـــد،�وsرتطـــام�الطـــري،�والـــنفس�ا2تســـارع،�ثـــم��نـــ	ن� الشـــهقات�ا2ت
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�ــى�ت�aيــدة�الراحــة،�إا،�ينتÞــ/�ا�ودفيًنــ�بــّح�ا2كتــوم،�آخــر�دفقــات�الجهــد�ا2بــذول،�مســفوًح 

  ).147/  146" ( وصمت�مفاÎئ،�مّيت

ن�الـراوي�gـي�الصـفحت	ن��و�ـى�إ،�فـ"لجناحالنوارس�بيضاء�ا"أما�gي�الفصل�السادس�

والثانيـــة�يحكـــي�قصـــة�الطفـــل�ميخائيـــل�ابـــن�الســـنت	ن�أو�الـــث`ث�ســـنوات�بضـــم	�lالغائـــب،�

وقــد�داهمــه�مــرض�كــاد�أن�يــودي�بــه�وهــو�راقــد�gــي�الســرير�ورقبتــه�ضــخمة�متورمــة�و�لــم�

̀مته�فغلaîـــا�ال نـــوم�ا2مـــزق�gـــي�جانـــب�وجهـــه،�وأمـــه�راكعـــة�تحـــت�ســـريره�وكانـــت�تصـــ<ي�لســـ

عندئـــذ�gـــي�آخـــر�". إن�وصـــل�لل£ـــlّ "ورأســـها�ع<ـــى�طـــرف�الســـرير،�وكانـــت�قـــد�نذرتـــه�للمـــ`ك�

وتقـول�لـه�أمـه�gـي�زمـن�. الليل�سـمع�الطفـل�رفرفـة�أجنحـة�ا2ـ`ك،�وهكـذا�أنقـذ�مـن�ا2ـوت

  ).104( "وكنت�حlmوح�مn/. كان�عندك�سنت	ن،�يمكن،�ث`ثة: "آخر

  2اذا�جعل�الكاتب�هذا�ا2شهد�بضم	�lالغائب؟

ن�بعــد�ا2ســافة�بــ	ن�الــراوي�البــالغ�وبــ	ن�تلــك�الحادثــة�الxــ/�حــدثت�gــي�طفولتــه�حــ	ن�إ

�ــــى�ضــــم	�lالغائــــب،�ومــــن�ثــــم�إكــــان�عمــــره�ســــنت	ن،�وغمــــوض�هــــذه�الــــذكرى�هــــو�مــــا�ألجــــأه�

�ـــى�إفـــالعودة�. يســـتع	ن�بمـــا�قالتـــه�لـــه�أمـــه�بعـــد�ذلـــك�لتحديـــد�ســـّنه�حـــ	ن�حـــدث�لـــه�ذلـــك

فهمــــه�كمــــا�كــــان،�ولــــيس�لفهــــم�ذات�ا2اÖــــÕ/�كانــــت�مــــن�أجــــل�اســــتعادة�ا2اÖــــÕ/�البعيــــد�و 

ســـــمعت�رفرفـــــة�: "ن�يقـــــول أكـــــان�بوســـــع�الـــــراوي�. الحاضـــــر�ع<ـــــى�ضـــــوء��حـــــداث�ا2اضـــــية

،�ولكنــه�لــم�يفعــل،�Áنــه�وهــو�البــالغ�{�"ســمع�رفرفــة��جنحــةأُخّيــل�إ�ــّي�أنnــ/�: "أو" جنحــة� 

،�ولكنـه�{�ينفـي�ذلـك�عـن�اعتقـاد�"الخـارق "�ـى�نفسـه�مثـل�هـذا�الحـدث�إيمكن�أن�ينسـب�

مـن�ا�بو�ي�الطفل�الصغ	�lيقّرب�السـرد��ى�ا2اÕÖ/�ملتصًق إنه�حدث�له،�فعودته�أالطفل�

�كـــذات	ن�� 
ً
�كـــام`

ً
دراك�البـــدائي�الســـاذج�للطفـــل،�وgـــي�ذلـــك�يـــتم�فصـــل�الشخصـــ	ن�فصـــ`
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�بعـــد�إ�ـــى�ضـــم	�lا2ـــتكلم�إمســـتقلت	ن،�و{�يعـــود�الـــراوي�البـــالغ�
ّ
ن�يكـــون�هـــذا�ا2شـــهد�قـــد�أ{

�Þ22.انت   

روى�خالصً الفصل�الخ   3.2
ُ
بضم	�lالغائب�كما�تقدم،�باستثناء�ا2ونولوج�الذي��اامس�يـ

ومـــــع�ذلــــك،�فثمـــــة�إشــــكال�gـــــي�هـــــذا�) . 102ص(و�ســـــطر��خ	ــــlة�) 90/  89ص�(يتخللــــه�

ا�آخر�يقتحم�النص،�ليس�صـوت�ميخائيـل�الـراوي�البـالغ،�كمـا�أنـه�الفصل،�نلمح�صوتً 

/Éليس�صوت�ميخائيل�الطفل�أو�الص :  

ا،�وأمتعتــه�بعمــق،�مثــل�كــل�ا،�وأحبطتــه،�و{نــت�لــه�أيًضــبته�الحيــاة�كث	ــlً وبعــد�أن�ضــر " )أ

  ).84" ( كأنه�يحدث�Ôن كأنه�حدث�باÁمس، ا،الناس،�ظّل�يرى�ا2شهد�نقي³ 

نعـــــــم،�كنـــــــت�gـــــــي�الثانيـــــــة،�أو�نحـــــــو�ذلـــــــك�ع<ـــــــى�أّي�حـــــــال،�. لـــــــم�{؟�صـــــــحيح: ويقـــــــول " )ب

لطفل�الـذي�كانـه،�ويبتسـم��ى�اإبل�ينظر�. ا�أن�يحسم��مرو{�يستطيع�طبعً ...صحيح

،�وكأنـــــــه�آخـــــــر،�و 
ً
ومـــــــا�زال�يشـــــــعر�بخـــــــوف�ذلـــــــك�الطفـــــــل،�. ن�كـــــــان�غ	ـــــــ�lغريـــــــبإقلـــــــي`

  . ومضضه،�وبحثه�ا2لتبس

  من�هذا�الطفل؟�أين�هو؟�: قال�لنفسه����������

ـــ: وقـــال
ً
ا�ع<ـــى�ا�متطوًحـــومـــن�الصـــÉ/�الـــذي�كـــان�بعـــد�عشـــر�ســـن	ن،�وبعـــد�أن�طفـــا�فلك

  ) 85(ج�ملتطمة�وساطعة�وملتبسة؟�طوفان�جسده،�وحده،�تتخبط�به�أموا

ما�مع��nهذا�التوجع�الصعب،�وضعف�النفس،�ولذع�الحن	ن�القديم؟�ومـا�: ويقول "   )ج

ـــــ
ً
ا،�قـــــرب�¾aايـــــة��مـــــر�فمـــــا�عكوفـــــك،�ا2ث	ـــــ�lا�ومـــــأثوًر قيمتـــــه؟��ألـــــيس�هـــــذا�كلـــــه�معروف

،�ع<ى�ما�باد�واندثر؟�حذار
ً
  ). 96.." (خّل�بالك..للسخرية�قلي`

أعــ`ه�^ــي�gــي�رتبــة�ســردية�أع<ــى�مــن�الرتــب��خــرى�الxــ/�تنقــل�مــن��ا2قتبســات�الث`ثــة

منظــــور�الطفــــل�أو�الصـــــÉ/�أو�البــــالغ،�هـــــذه�الــــذات�الفوقيـــــة�^ــــي�صـــــوت�مقــــتحم�خـــــارÎي،�
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صــــوت�ا2ؤلــــف�الضــــمn/��يقــــوم�بتأمــــل�ميخائيــــل�الطفــــل�والصــــÉ/�والشــــاب�الــــذي�يــــروي،�

  . يتأمل�تجربته�الحياتّية�كما�يقوم�بتأمل�تجربته�القصصية

من�الصÉ/�الذي�كان�gي�ا2اÕÖ/��ئ 2قتبس��ول�نقلة�gي�مركز�توجيه�إدراك�القار gي�ا

حباطاabا�بــإ�ى�لحظـة�السـرد،�وشـريط�الحيـاة�إ�ى�الراوي�gي�الحاضر،�ويرى�الزمن�يتنامى�إ

ا�ا2راحــل�و�طـــوار،�ف	ــlى�ا2شـــهد�ا�وملغًيـــومتعهــا�وتقلباabــا�ينســـكب�gــي�الحاضـــر،�مصــادرً 

/ÕÖي�ا2اgن�كما�رآه�Ô" :ن..ظّل�يرى�ا2شهدÔمس،�كأنه�يحدث�Áكأنه�حدث�با."  

ا�حxــ��Ôن�أن�الكاتـب�اعتمــد�تقنيـة�ضـم	�lا2ــتكلم�بـالزمن�ا2اÖــÕ/�لكـي�يلملــم�لقـد�بّيّنـ

وقــــائع�ا2اÖــــÕ/�بمــــا�تضــــّمن�مــــن�أحــــداث�ورؤى�ومشــــاعر�ليلحمهــــا�بالحاضــــر�وليفســــر�ذات�

م�ع<ــ
ّ
�ــى�إى�الــنّص،�أّمــا�النقلــة�الحاضــر�ع<ــى�ضــوء�ذلــك�ا2اÖــÕ/،�ولــذلك�طÊــى�ضــم	�lا2ــتكل

ضـــم	�lالغائـــب�فكانـــت�وســـيلته�لخلـــق�ا2ســـافة�مـــع�شخصـــية�الطفـــل�أو�الصـــÉ/�ليتـــيح�لـــه�

ذلـــــــك�sقmـــــــlاب�م�aـــــــا�كمـــــــا�كانـــــــت�وكمـــــــا�عايشـــــــت�التجربـــــــة،�فيفردهـــــــا�عـــــــن�ذاتـــــــه�ليبـــــــ	ن�

  .خصوصيajا�أو�لنقل�إدراكها�البدائي�وأحاسيسها�الطفلّية

تغـــاء�للحيـــاد�وا2وضـــوعية،�أو�لغــــرض�وgـــي�أحيـــان�أخـــرى�اســـتعان�بضـــم	�lالغائـــب�اب�

  . تجنب�الحرج�gي�تصوير�مواقف�شديدة�الخصوصية�كما�بّينا�أع`ه

ر�الســــردي�يlmكــــز�gــــي�ـولكــــن،�2ــــاذا�ضــــم	�lالغائــــب�gــــي�ا2قطوعــــة��و�ــــى�رغــــم�أن�التبئيــــ

: فلماذا�لـم�يقـل البالغ؟�إذا�كان�الصوت�هو�صوت�من�يروي�الذكريات،�ميخائيل�البالغ،

  ؟�..." ظللت�أرى�ا2شهد...تn/�الحياةوبعد�أن�ضرب"

أن�هـــذا�الصـــوت�هـــو�صـــوت�آخـــر�خـــارÎي�صـــوت�ا2ؤلـــف�الضـــمn/،�الـــذي�يمســـك��أرى 

  . بقياد�النص،�ويوضح�ذلك�بصورة�قاطعة�ا2ثا{ن�الثاني�والثالث

قـــد�".  يـــن�هـــو؟أمـــن�هـــذا�الطفـــل؟�: قـــال�لنفســـه" :gـــي�ا2ثـــال�الثـــاني�يـــرد�هـــذا�التســـاؤل 

البـالغ�الـذي�هـو�gـي�رتبـة�سـردية�أع<ـى�مـن�الطفـل،�ولكنـه�حـ	ن�يسأل�هذا�السؤال�الراوي�
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ــ: "يســأل
ً
ا�ع<ــى�ا�متطوًحــومــن�هــذا�الصــÉ/�الــذي�كــان�بعــد�عشــر�ســن	ن،�وبعــد�أن�طفــا�فلك

،�فإن�من�يخضع�للمساءلة�هنا�كّل�من�الطفل�والصÉ/�والشـاب�وراوي�"طوفان�جسده؟

ي�gي�رتبة�سردية�أع<ـى�فالصوت�ا2قتحم�ا2سائل�هو�صوت�خارÎ. الذكريات�البالغ�نفسه

وكأننــا�بــا2ؤلف�حــ	ن�يحــّس�بــوهن�الــراوي�جــراء�معــاودة�تجــّرع�Ô{م�. مــن�راوي�الــذكريات

ا�وافتقــــاد�الــــراحل	ن�مــــن��هــــل�و�صــــدقاء،�يتــــدّخل�بأخــــذ�زمــــام�الســــرد�بنفســــه�متجســــًد 

/Éالغائــــب�الخــــاص�بالصــــ�l	الغائــــب�الــــذي�يختلــــف�عــــن�ضــــم�l	تحــــذير��23،بضــــم��Õــــêو{�ين

مــا�معnــ��هــذا�التوجــع�الصــعب،�وضــعف�الــنفس،�ولــذع�الحنــ	ن�القــديم�: "راويــه�وتقريعــه

  ..".خّل�بالك.. حذار�[...] 

لــم�أكــن�أعــرف�أّن�البكـــاء�: "ن�الــراوي�{�ينفــك�يتوجــع�مــن�عصــف�الـــذكريات�ا2ؤ2ــةإ

  :،�ولكنه�gي�موقع�آخر�يتغلب�ع<ى�وهنه�فيتساءل)127"(ع<ى��ط`ل�موجع�aÃذا�الشكل

̀�رحمــــة�و{ " �دمــــوع،�ع<ــــى�مــــا�بــــاد�مــــن�طلــــل�وانــــدثر؟�فمــــاذا�يجــــدي؟�وبــــم�أوقــــوف،�بــــ

ر،�) 125(   "يقــام؟
ّ

،�وهنــا�يتغلــب�ع<ــى�ضــعفه،�فيّتحــد�مــع�الصــوت�الخــارÎي�ا2ؤّنــب�ا2حــذ

 :صـــوت�ا2ؤلـــف�الـــذي�يشـــفق�ع<ـــى�الكتابـــة�أن�تتوقـــف�جـــراء�هـــذه�النوســـتالجيا�ا2وجعـــة

،�فــأط`ل�ا2اÖــÕ/�مــا�) 25ص" ({�ع<ــى�الرســوم�الــدوارس؟إوهــل�مــن�معــّول�ـــــــــ�بــالعكس�ـــــــــ�"

/Þي�ذلك�تقول�الباحثة�ماجدة�النويgالكتابة،�و�l£د�إ{�ع
ّ
ن�إلحسن�الحظ،�ف: "كانت�تخل

فالـذات�الxـ/�تتـذكر��24،"الجانب�من�ميخائيل�الذي�يثّمن�تجميع�ذكريـات�ا2اÖـÕ/�ينتصـر

د�ذاك�ا2اÕÖ/،�وليغدو�ا2اÕÖ/�زمًنـ
ّ
�ا�غ	ـ�lمـنقٍض�كحيلـةتّتحد�gي�الذات�الx/�تكتب،�لتخل

  . لقهر�الفناء�وقهر�سطوة�الزمن

                                                           
 .56،�.س.م 23
 .56،�.س.م 24
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ذات�واحـدة�مهمـا�تعـّددت��قنعـة�واختلـف��ترا~�ا	زعفـرانالراوي�gي�: القول �ةخ`ص

،�ُتخِضـــع�"عتمـــة�آخـــر�العمـــر"الxـــ/�تكتـــب�ســـ	ablا�وقـــد�بلغـــت�" ا�نـــ"ا2نظـــور،�غ	ـــ�lأن�هـــذه

ا�راوًيـ�ع�aـا�ميخائيـل" تنتـدب"الطفولـة�والصـبا�والشـباب،�و: جميع�أطوار�حياabا�للمسـاءلة

م�
ّ
السـ	lة،�فيسـتجمع�الـذكريات،�ويسـتث	��lهيحكـي�وقـائع�هـذ) Auto Digetic(بضم	�lا2ـتكل

̀م�ا2هـــدرة،�والكـــوابيس�الxـــ/�رغـــم�كـــّر�الـــزمن�مـــا�تـــزال� ا2شـــاعر�الكامنـــة�وا2حبوســـة�و�حـــ

دة،�ولك�aا�جميعً  نمـا�تخضـع�إا�غ	�lمنتظمة�وفق�مواضـعات�الـزمن�وتسلسـله،�و ماثلة�مهّدِ

خـــــــتلط��زمنـــــــة�والوقـــــــائع�وتتـــــــداخل�وتتكـــــــّرر��حـــــــداث�وقـــــــد�أصـــــــاaÃا�بعـــــــض�للتـــــــدا�ي�فت

  . sخت`ف،�وتتقارب�أو�تتباعد�مجارية�ا2زاج�النفÕê/�وتّيار�الشعور�لدى�الراوي 

بعهـــا�الخـــراط�^ـــي�شـــطر�شخصـــية�ميخائيـــل�
ّ
ناظمـــة�/ �ـــى�ذات�ســـاردةإالتقنيـــة�الxـــ/�يت

�يتجــه�التبئيــ
ً
ية�الطفــل،�فيتجّنــد�النســـيج�ر�الســـردي�نحــو�شخصـــوأخــرى�مســرودة،�فتــارة

�أخـــرى�تكـــون�
ً
القصßـــÕ/�نحـــو�هـــذا�ا2نظـــور�ليقـــدم�و�ـــي�الطفـــل�وإدراكـــه�البـــدائي	ن،�وتـــارة

ر�الســــــردي،�ومــــــرة�ثالثــــــة�تّتحــــــد�ـالشخصــــــية�الســــــاردة�^ــــــي�موضــــــوع�النظــــــر�ومركــــــز�التبئيــــــ

ًم 
ّ
ا�ا2سافات�gي�لحظة�حضـور�واحـدة،�وgـي�بعـض�الشخصيتان�gي�شخصية�الراوي�محط

وت�خارÎي،�صوت�ا2ؤلف�الضمn/،�لـيعلن�مسـؤوليته�وسـلطته�وليأخـذ�ا2رات�يتسلل�ص

ة�القّص�gي�مرتبة�سردية�عليا�ُتخضع�ما�دو¾aا�للمساءلة
ّ
  . بزمام��مور�ويقود�دف

هــذا�الlmكيــب�والتعــّدد�gــي�البــؤر�الســردّية�وأزمنــة�الفعــل�ُيضــيعان�مركــز�توجيــه�إدراك�

ا�بالدّواميــة�والعبـــث،�وتخلــق�إحساًســ�القــارئ�بســب�sنتقــا{ت�الحــاّدة�وعمليـــة�التنــاوب،

  . يتواءم�مع�عبثية�الحياة�ومسلسل�الفقدان�الذي�تعانيه�الشخصية�القصصية

لكــــن�الخــــراط�يصــــطنع�آليــــة�للتجــــاوز�والتخطــــي�مــــن�خــــ`ل�تبديــــد�وهــــم�التعــــّدد�مــــن�

�̀ جهة،�ح	ن�يوّحد�ب	ن�الطفل�وا2راهق�والكهل،�وgي�مصادرة�الزمنية�من�جهة�أخرى،�فـ

. اا�وقائًمــاÖــÕ/�عــن�sنقضــاء،�كمــا�يحمــل�الحاضــر�gــي�طوايــاه�ا2نــدثر�ا2نقøــÕ/�حًيــيعّ£ــ�lا2

هـــذا�الســـÑي�يتضـــافر�وينســـجم�مـــع�الـــرؤى�الفانتازيـــة�والحلميـــة�الxـــ/�نشـــهدها�gـــي�¾aايـــات�
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الفصول�ع<ى�وجه�الخصوص،�حيث�يرى�فazا�جميع��حبة�ورفـاق�الطفولـة�يحيـون�مـن�

يغوصـــون�gـــي�" النـــور�ا2تقـــد�gـــي�قلـــب�ا2ـــاء�تحـــت�إشـــعاع: "gـــي�البحـــر" حيـــاة�أخـــرى "جديـــد�

¾aـــــا�وســــيلة�للتحـــــّرر�مـــــن�قيــــود�الـــــزمن�صـــــوب�إ. �عمــــاق�بـــــدون�مقاومـــــة�وبتســــليم�وقبـــــول 

`¾aايـــة،�
ّ
gـــي�الزمـــان�الثـــاني�ســـوف�"نســـان�طعـــم�الحريـــة�والخلـــود،��ـــى�فضـــاءات�abـــب��إال

  ). 177" (  ن�أ¾aل�من�جn/��العناقيدأأمنح�

  ائية	تره,ن	ا�ادة	الحك: الزمن		.3

�تماًم  �انajت �قد �القصة �أحداث �تكون �قصته، �بكتابة �الروائي �يبدأ بالنسبة��اح	ن

ا�بالنسبة�ذا�كانت�أحداث�القصة�ماضيً إو . اليه،�وهو�يعرف�¾aايajا�قبل�الشروع�بالكتابة

�ى�شخصياabا�من�جهة�وبالنسبة�ا�ى�القارئ�من�إ¾aا�حاضر�بالنسبة�إ�ى�زمن�الكتابة،�فإ

  . ق�نقاد��دب�ب	ن�زمن�الكتابة�وزمن�القصة�وزمن�ا2تلّقيلذلك�فرّ . جهة�ثانية

ي�من�ا2اÕÖ/�إو 
ّ
�ى�الحاضر�إذا�كان�خط�الزمن�gي�ا2ادة�الحكائية�يتنامى�بشكل�خط

�نقطة�إ �من �ينطلق �الذي /Õßالن� �للتسلسل �بالنسبة ��مر�كذلك �فليس �ا2ستقبل، �ى

� �ل	lجع �الحاضر، �gي �إمعينة �ثانية �ويرتد /ÕÖا2ا� �الحاإ�ى �وأحيانً �ى �يستشرف�ضر، ا

�ف �ثم �ومن �مع	ن، �غ	�lترتيب �من �وهكذا �اللحظة�إا2ستقبل �gي �حاضر�الشخصية ن

   25.ا2رصودة�ليس�هو�ذاته�حاضر�الراوي�الذي�يقص

�ــــى�تكســــ	�lالــــزمن�واعتمــــاد�تقنيــــة�الmــــiامن،�حيــــث�تحتشــــد�إتســــÑى�الروايــــة�الحداثيــــة�

مي	ــــ�iبــــ	ن�حاضــــر�الكتابــــة��زمنــــة�الث`ثــــة�gــــي�لحظــــة�الحاضــــر،�بطريقــــة�يصــــعب�معهــــا�الت

وحاضر�الشخصية�الفاعلة�gي�النص،�كما�يصعب�التمي	�iب	ن�ما�انق��Õøوانت��Þوب	ن�ما�

�ـــــى�الـــــداخل�{ســـــتبطان�عـــــالم�إهـــــذا�الســـــÑي�يتـــــواءم�مـــــع�الحركـــــة�. ا�gـــــي�الـــــنفسيـــــزال�حًيـــــ

                                                           
25�� 	 ،قاسمس	iا 	الرواية 	لث	-بناء 	مقارنة 	محفوظ�دراسة 	نجيب �ا2صريّ �:القاهرة( ثية ة�الهيئة

 .29-28 ،)1984،�عاّمةال
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والــنفس��نســانية�تmــiاحم�وتmــiامن�فazــا�ذكريــات�ا2اÖــÕ/�مــع�همــوم�. الشخصــية�الــداخ<ي

  .وحات�ا2ستقبل�للتجاوز�والتخطيالواقع�وطم

ن�فنّيـــة�القصـــة�تـــزداد�كلمـــا�ابتعـــد�التسلســـل�النßـــg�/Õـــي�تشـــكيله�عـــن�إ�ـــى�ذلـــك،�فـــإو 

ا�خـــط�الـــزمن�الحقيقـــي�2جريـــات�ذا�كـــان�الثـــاني�يســـ	�lمقتفًيـــإ،�فـــ) Fabula(ا2ـــmن�الحكـــائي�

ـم�يتفـق�وأغـراض�الكاتـب�الفنيـة�إ�حداث،�ف
ّ

ن�زمن�التسلسل�النÕß/�هـو�زمـن�فnـ/�مهش

  .نية�روايته�الد{لية،�كما�ينسجم�مع�وضع�الشخصية�النفÕê/وب

�ى�تره	ن�ا2ادة�الحكائية�إ،�كما�gي�سائر�مجموعاته،�يسÑى�الخراط�ترا~�ا	زعفرانgي�

كيـف�إذن�يتجسـد��حسـاس�بالديمومـة� .كوسيلة�للتحرر�من�قيود�الزمن�صـوب��بدّيـة

  لديه؟

اب��ول�حxــ��لحظــة�الكتابـــة،�تقــص�حكايــة�الطفولــة�والصــبا�والشــب�ترا~�ــا	زعفــران

�وانajــت
ً
مــن�ا2فــروض�أن�يكــون�الفعــل�ا2اÖــÕ/�هــو��طــار�. والفmــlة�ا2رصــودة�حــدثت�فعــ`

�ع<ــــــى�نحــــــو�خطــــــي�مســــــlmجعً أالزمnــــــ/�للتجربــــــة،�وا2فــــــروض�
ً
ا�ن�يتنــــــامى�الــــــزمن�متسلســــــ`

ـ. الذكريات�حسب�انتظامها�gي�الحكاية
ً
ا�للـزمن�ا�مركًبـولكن�ذلـك�{�يحـدث،�فنشـهد�خلط

نمــا�تكتــب�لهــا�إا�للمــادة�الحكائيــة،�فالــذكريات�{�ُتقــّدم�كòــÕ/ء�قــد�مøــ��ÕوانتÞــ��و هيًنــوتر 

رها
ّ
  :الديمومة�من�خ`ل�الحاضر�الذي�يؤط

  )23ص.." (عرفهاأذرع�شوارع�غيط�العنب،�كما�كنت�أما�زلت�"

  )22ص.." (وكنت�أرى�نفÕê/�عندئذ�وÔن�gي�حضيض�وهدة��شواق"

  )8ص" (نn/�مع�ذلك�ما�زلت�هناكإو "

  )85ص" (وما�زال�يشعر�بخوف�ذلك�الطفل،�ومضضه،�وبحثه�ا2لتبس"

  )135ص.." (صرخته�نفسها�الx/�ما�زال�يجأر�aÃا�ع<ى�حافة�نوم�شيخوخته"

  )137ص" (لكn/�لم�أعد�أجده�..احتفظت�به"
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ر�التجربـــة�ويحتضـــ�aا،�ويجّمـــع��
ّ
�ـــى�لحظتـــه�الراهنـــة�كـــل�الـــذكريات�وكـــل�إالحاضـــر�يـــؤط

Ãـ/�مــّرت�xالعـذابات�ال�/ÕـÖن�ا2ا	ــا،�فيتذبـذب�الـنص�بــabــي�أطـوار�حياgـا�الشخصـية�a–وهــو�

�ــى�ذلــك�التذبــذب�بــأمواج�البحــر�الxــ/�تنحســر�ثــم�إوبــ	ن�الحاضــر،�ويرمــز�الخــراط��-الغالــب

�ــى�زمــن�ثالــث،�زمــن�إتتــدفق�لتغمــر�الشــاطئ�gــي�جــزر�ومــّد�أبدّيـــ	ن،�وgــي�هــذا�التجميــع�رمــز�

  :ليس�له�انajاء

النــداوة�اللينــة�تحــت�قدميــه�الحــافيت	ن،�والهــواء�ا2بلــول�ع£ــ�lالســن	ن�الطويلــة،�ب أحــّس،"

  .ع<ى�وجهه

̀�تحقـــق،�مثـــل�أوأجـــد�������� ن�الشـــوق،�مثـــل�نـــزوع�ا2ـــوج،�يرتمـــ/�ع<ـــى�الشـــط�ممـــدود�اليـــدين،�بـــ

�
ً
��أبـــدا

ً
�بعـــد�رحلـــة�طويلـــة�ع<ـــى�ثـــبج�العمـــر،�يـــنكص��محســـورا

ً
�ـــى�إانـــدفاع�ا2ـــاء،�مســـتنَفدا

  ).41ص" (حسرعرض�اليم�العميق،�و{�يفتأ�يعلو�وين

اللعبــة�الزمنيـــة�الxـــ/�يشــaîها�gـــي�ا2قتطـــف�أعـــ`ه�بــأمواج�البحـــر�gـــي�ا2ــد�والجـــزر�تســـهم�gـــي��

  .تقليص�ا2سافة�ب	ن�ماÕÖ/�الحكاية�وحاضر�السرد،�بل�ومزجهما�gي�{�زمنية�

ا�مــــن�جديــــد�شــــيئً )  Flash back(�ــــى�الــــوراء�إليســــت�التقنيــــة�sســــlmجاعية�بــــالعودة�

/Õــßــ/�تقليــد�قصÞــا�ا2تلقــي�بمــلء�فراغــات�الــنص،�وتــؤدي��الخــراط،�فazمعــروف،�يقــوم�ف

نيـــة�أساســية�لهــا�د{لajـــا،�ط�بخباريــة،�ولك�aــا�gـــي�نــص�الخــراإgــي�الــنص�التقليــدي�وظيفـــة�

نمــا�يعـــيش�gـــي�الحاضــر،�وsســـlmجاعات�تتـــداخل�إن�ا2اÖــÕ/�لـــم�يـــنقض�و أن�تؤكـــد�أتريــد�

  .وتتقاطع�باستمرار�مع�الحاضر�الذي�يعيشه�الراوي 

الســــرد،�حاضـــــر�الكتابـــــة�الــــذي�تنســـــكب�فيـــــه�الــــذكريات،�^ـــــي�الوســـــيلة�ليســــت�لحظـــــة�

الوحيدة�الx/�تجسد��حسـاس�بالديمومـة،�فهنـاك�تجسـيد�للحاضـر�gـي�قلـب�ا2اÖـg�،/Õـي�

  :قلب�الذكريات�نفسها�gي�زمن�وقوعها،�لlmه	ن�تلك��حداث�وتثبيajا�gي�الحضور 
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. ط�معلقـــــة�جنــــب�البـــــابعشــــر�دقـــــائق،�ســــاعة�الحــــائ�إ{ أنــــزل�للمدرســــة�gـــــي�الثامنــــة�" )1

ْسـِقّية�بالشـاي�فطـوري،�دائًمـ] …[ّور�قـرص�مـدالبندول�النحاÕØ/�الطويل�ينتÞـ/�ب
َ
ا،�ت

ن�أكـــل�يـــوم�أحـــد،�قبــــل�] …[تفـــّت�أمـــي�وجـــه�الخ£ـــ�iالناشـــف�الرقيـــق�. واللـــ£ن،�فقـــط

  ). 62-61ص] (…[ن�تlmكn/�أنذهب�للكنيسة،�أترÎّى�أمي�

. gي�غرفة�النـوم�الدافئـة�ا2غلقـة�البـابجسمه�يتيقظ�فجأة�gي�الليل،��الطفل�يحّس "  )2

وأمه�جنبه،�مرتفعة�الجسـم،�. نه�ع<ى�سرير�عاٍل�ثقيل�باÁغطية،�ليس�سريرهأويجد�

ويتحـــــرك�الطفـــــل�ع<ـــــى�يديـــــه�] …[ن�أبـــــاه�لـــــيس�هنـــــا�أويعـــــرف�. تمـــــ�áالســـــرير�والغرفـــــة

  ).83ص�" (…وقدميه

ائل�لتثبيـــت��فعـــال�ا2ضـــارعة�مـــن�جهـــة،�والجمـــل�sســـمية�مـــن�جهـــة�ثانيـــة،�^ـــي�وســـ

  . الحاضر�وترهينه�بخ`ف�ا2اÕÖ/�الذي�يجسد�حركة�الزمن�وانقضاءه

2ـــاذا�إذن�يطÊـــى�ا2اÖـــÕ/�ع<ـــى�الـــنص�طا2ـــا�كـــان�الهـــدف�هـــو�تـــره	ن�ا2ـــادة�الحكائيـــة،�

ن�ضـــم	�lا2ـــتكلم،�زاويـــة�الســـرد�الxـــ/�أو2ـــاذا�لـــم�يتفـــرد�الـــنص�بـــالزمن�ا2ضـــارع؛�{�ســـيما�و 

  الحضور؟�abيمن�ع<ى�النص،�ينسجم�ويتوافق�مع

�أأعتقـــــــد�
ً
ـــــــأن�الكاتـــــــب�أراد�أو{

ً
ا�ا�جديـــــــًد ا�زمنًيـــــــن�يكســـــــر�مـــــــألوف�الكتابـــــــة�لينـــــــتج�عا2

ن�ا2ـــــادة�إومـــــن�ثــــم�فـــــ. لazـــــاإيتســــاوق�مـــــع�الــــرؤى�و�بعـــــاد�الد{ليـــــة�الxــــ/�ســـــبقت��شــــارة�

مــع�مــا�يخــتلط�(الحكائيــة�الهائلــة�gــي�كّمهــا�والxــ/�تتضــّمن�أجــزاء�مــن�ســ	lة�الكاتــب�الذاتيــة�

،�واlm2اميــــة�ع<ــــى�فmــــlة�زمنيــــة�طويلــــة�^ــــي�فmــــlة�الطفولــــة�والصــــبا�)وabــــويم�فazــــا�مــــن�خيــــال�

ن�الكاتـب�مـن�ابتعاaùـا�ع£ـ�lالـزمن�الحاضـر،�
ّ

�ـى�آليـة�للتنقـل�إنـه�بحاجـة�إوالشباب،�{�تمك

ســكندرية،�وتــاريخ�مصــر�ع£ــ�lهــذه�الفmــlة�الطويلــة�و2لمــة�الــذكريات�ا2عجونــة�بتضــاريس�� 

ا2سـافة�بـ	ن�ذات�النـاظم�وذات�الفاعـل�ا2شـّخص�gـي��ى�خلـق�إا�كحاجته�السياÕØ/،�تماًم 

�ــى�هيمنـة�ا2اÖـÕ/�مــع�إ،�لـذلك�كلــه�كانـت�الحاجـة�)5.2: أعـ`ه" الــراوي "انظـر�مـادة�( السـرد�

  . �ى�آخر�بالحضور إمزجه�من�آن�
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ن�الكاتـــب�ينـــتج�د{لـــة�الـــنص�مـــن�خـــ`ل�طريقـــة�البنـــاء،�فـــالتقطع�الزمnـــ/�وإلغـــاء�إثـــم�

ية�^ــي�أســاليب�التسلســل،�واعتمــاد�الكتابــة�ا2
ّ
للخــروج�الــوا�ي�ع<ــى�الــزمن�الشــائع�"تشــظ

   26."وا2تداول،�وانتقاد�للزمن�الكتابي�بشكل�غ	�lمباشر

  5ساط,B	والحكايات	الشعبية				.4

 �ىإ مفاÎئ بشكل السرد انتقال خ`ل من اأيضً  الشائعة والlmاتبّية التسلسل كسر يتم

  "وليلة ليلة ألف" �ىإ لهكانتقا أسطوري زمن �ىإو  الشعبية الحكاية عالم
ً
  :مث`

 ذهبت. Ôن ح�x م�aا أخرج ولم ودخلajا، وليلة، ليلة ألف أرض �ىإ قدماي انزلقت"

 وأخيه ساسان ملك شهريار قصر ودخلت و�وان، العصر وسالف الزمان قديم �ىإ فجأة

 رينالعش جوارaëا مع مسعود العبد تواقع امرأته ورأيت والعجم، سمرقند ملك زمان شاه

 تنكيل من ت`ه وما وتقبيل بوس من ذلك صاحب وما العشرين العبيد يواقعن ال`تي

 أمام و{معة، الشكل مربعة مقدمته" باكار أتومبيل" من تنـزل  شهرزاد و�م	lة وتقتيل،

 السمراوين فخذaëا عن الحريري  الفستان وينحسر فؤاد، شارع gي ع<ي محمد سينما

 من تخرج الهائلة ا2ردة أفزعتn/. بي�aما الغامضة لعتمةا فأرى  abبط عندما تنفرجان

 والlmامواي هناك وكنت] …[ السحاب عنان ع<ى تط	l الحديد الخيل وركبت القماقم،

 ع<ى تتدحرج ورؤوسهم مقطوعة عارية اسيقانً  الدامية، أش`ؤهم وتط	l الصبيان يدهم

 وتوتر واشتددت ظُت فتيق بالشوق  جسم/ واشتعل] …[ النظيف �سود البازلت حجر

 ا2عرفة بلّب  �و�ى للمرة العالم وسطع الساعة نواقيس وجلجلت ا2نتصب النابض ال£lعم

  نفÕê/ ووجدت الطوفان وا¾aمر
ً
 من العاتية اليّم  أمواج ب	ن وليس الغمر ع<ى اطافيً  افلك

  ).81-77 ص( "وأغوص أطفو زلت وما طريق،

                                                           
 .75،�)1989 2ركز�الثقاgي�العربي،ا: البيضاء الدار-ب	lوت( انفتاح	النّص	الروائي ،سعيد�يقط	ن�26
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فمــن�جهــة،� :gــي�أك|ــ�lمــن�عنصــر�"وليلــةألــف�ليلــة�"مــع�كتــاب��ترا~�ــا	زعفــرانتتنــاّص�

ا�هائلة�من�صور�وأزمنـة�وأمـاكن�وعـوالم�متباينـة�ومتباعـدة�يخـتلط�يجمع�الكتابان�أشتاتً 

ــــ. فazــــا�الحكــــائي�بــــالواقÑي
ً
ا�مــــن�ا2ــــردة�ا�خيالًيــــففــــي�ألــــف�ليلــــة�تخmــــlع�مخّيلــــة�القــــاّص�عا2

قســــم�Ôخــــر�والقمــــاقم�والعفاريــــت�والجنيــــات�والحّيــــات�وســــاكنات�الســــحاب�والبحــــر،�وال

،�فتبـــدو�الحكايـــات�gـــي�)القـــاهرة�أو�بغـــداد�أو�غ	lهـــا�(قليمـــ/�مســـتد�ى�مـــن�جـــو�القـــاّص��

 
ً
 القسم�الثاني�أك|�lواقعية�وأقل�شذوذ

ً
   27.ا�وخيا{

�ـــــى�جانـــــب�إ�ســـــاط	�lوالكـــــوابيس�والفانتازيـــــا�و�وهـــــام،��الروايـــــةكـــــذلك،�تحتشـــــد�gـــــي�

بشـــــرائحها� ثينـــــات�و�ربعينـــــات،ســـــكندرية�gـــــي�الث`تصـــــوير�الواقـــــع�الـــــذي�كانتـــــه�مدينـــــة�� 

وطبقاabـــــا�وطوائفهـــــا،�برجالهـــــا�ونســـــاaóا�مـــــن�أبنـــــاء�وبنـــــات�البلـــــد�ع<ـــــى�اخـــــت`ف�طبقـــــاabم�

  .نجل	�iويونان�وaëود�وطليان�وشوامإ: ومللهم،�ومن�أجانب

الخطـــــــــــاة� ســـــــــــكندرية�تتجـــــــــــاور��ديـــــــــــان�و�جنـــــــــــاس،�ا2ســـــــــــلمون�و�قبـــــــــــاط،وgـــــــــــي�� 

̀حــــــون�وال وتتجــــــاور�ا2ــــــدائن�الك£ــــــlى�. صــــــيادون�و�فنديــــــةوالصــــــالحون،�الصــــــعايدة�والف

ــــــة�والحــــــواري�و�وكــــــار�والبــــــارات�ومنشــــــآت�الجــــــيش�sنجل	ــــــiي�والفنــــــدق�
ّ
والشــــــوارع�و�زق

�ـــى�النمـــاذج�البشـــرية�مـــن�ا2حطـــوم	ن�وا2قهـــورين�إضـــافة�Å كـــل�ذلـــك�با .والشـــاليه�والبحـــر

  .والخونة�وا2ستغل	ن�وأبناء�البلد�الطيب	ن

لفضــاء�الــذي�يجمــع�هــذا�الكــم�الهائــل�مــن�النمــاذج�البشــرية�ســكندرية�^ــي�امدينــة�� 

هــذا�التشــابه�gــي�sحتشــاد�الهائــل،�والmــiاوج�بــ	ن�. ع<ــى�حكاياabــا�الكث	ــlة،�وأمكنajــا�وأزمنajــا

̀�الكتـــاب	ن�هـــو�مـــا�يجعـــل� ألـــف	ليلـــة	يتنـــاّص�مـــع��ترا~�ـــا	زعفـــرانالحقيقـــي�والخيـــا�ي�gـــي�كـــ

ايــة�الروايــة�بــ	ن�كــل�شخصــيات�الروايــة�هــذا�الجمــع�gــي�¾a ويســتدعazا،�يــدّعم�ذلــك�وليلــة

  :وعالم�ألف�ليلة�وليلة

                                                           
 .301،�)1966 ،دار�ا2عارف�:القاهرة( لف	ليلة	وليلةأ ،سه	�lالقلماوي : راجع� 27
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̀ح[وأحسســـت�أن�gـــي�جســـم�هـــذا�الرجـــل�" جـــدي�ســـاويرس�وأبـــي�وأو{د�عمxـــ/�بقطـــر�] الفـــ

،�gـــــي�عينيـــــه� ورفلــــة�وأخـــــوا�ي�الث`ثـــــة�يونـــــان�وناثـــــان�وســـــوريال،
ً
وأن�نظـــــرabم�جميعـــــا،�معـــــا

gي�يديه�تربة�قلÉ/�ا2لوثة�الغمقة��وأن. الغائرت	ن�الثاقبت	ن،�وأنn/�{�أنفصل�عنه�و{�ع�aم

�أبــًد 
ّ

ا،�وأن�هــذه�الجنينــة�^ــي�بســتان�ألــف�ليلــة�وليلــة�ا2ســحور�ا2عجونــة�بــالط	ن�{�تجــف

مــن�فنــون�العشــق�مــا�لــم��–كمــا�عرفــت��–الــذي�طا2ــا�التقــى�فيــه�ا2حبــون�خفيــة�وعرفــوا�

  ).200"(يعرفه�قبل�بشر

ليلــــــــة،�لــــــــذلك�كــــــــان�ه�بــــــــ	ن�عــــــــالم�القصــــــــة�وعــــــــالم�ألــــــــف�بويفيـــــــد�هــــــــذا�ا2قطــــــــع�الشــــــــ

  .استحضارها�gي�الرواية�بجامع�التماثل،�كما�يفيد�gي�مستوى�آخر�انصهار�الكل�gي�واحد

أمـــا�ا2قتطـــف��ول�الـــذي�اقتبســـناه�مـــن�دخـــول�الـــراوي�عـــالم�ألـــف�ليلـــة،�فهـــو�جـــزء�

مجلـدات�ألـف�ليلــة�" رحيــق"يسـ	�lمـن�أربـع�صــفحات�يسـتقطر�فazـا�الخــراط�بكثافـة�بالغـة�

ل�بارعربعة�بحّس�مرهف�� 
ّ
  .وتمث

gـــــي�مســـــألة�ا2بnـــــ���ألـــــف	ليلـــــة	وليلـــــةمـــــع��ترا~�ـــــا	زعفـــــرانومـــــن�جهـــــة�ثانيـــــة،�تتنـــــاّص�

̀�الكتـاب	ن�{�تنتÞـ/،�يسـتد�ي�بعضـها�بعًضـ ا،�وتفøـÕ/�الحكايـة�الحكائي،�فالحكايات�gي�ك

�ــى�الحكايــة��و�ــى�ليتمهــا،�وقــد�{�إ�ــى��خــرى�قبــل�أن�تنتÞــ/،�قــد�يرجــع�الــراوي�إالواحــدة�

تقنيــــة�يوضــــحها�ذلــــك�sلتبــــاس�الــــذي�يجــــري�gــــي�خيــــال�الــــراوي�أو�gــــي�حلــــم�هــــذه�ال. يرجــــع

  ).40"(وأنا�أجري�gي�ممرات�تفتح�ع<ى�ممرات: "اليقظة

ســــَتدَ�ى�بمثابــــة�الــــنص�الســــف<ي
ُ
لنصــــوص� )Hypotext( يغــــدو�إذن�نــــص�ألــــف�ليلــــة�ا2

،�فيتفاعـــل�معهـــا�لغايـــة�كشـــف�أبعادهـــا�وكشـــف�طريقـــة�التشـــكيل�الفnـــ/�ترا~�ـــا	زعفـــران

ــــف�أيًضــــإن�انز{قــــه�إفــــ ومــــن�ثــــم، .فazــــا
ّ
ا�Áســــطرة��ــــى�الحكايــــة�الشــــعبية�و�ســــطورة�موظ

ر�عـن�صـيغته��صـلّية،�وتـدخل�فيـه�عناصـر�مـن� الواقع،�فالنص�السـف<ي�ا2سـتد�ى�محـوَّ

الواقـــع�الـــذي�يعيشـــه�الـــراوي،�فتخـــتلط�الرؤيـــة�بعناصـــر�مـــن�الـــنص�الlmاثـــي�وعناصـــر�مـــن�

باكـار،�مقدمتــه�مربعـة�الشـكل�و{معـة،�أمــام��أوتومبيـل"واقـع�الـراوي،�فشـهرزاد�تنـــزل�مـن�
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وكنــــت�هنــــاك�والlmامــــواي�يــــدَهم�الصــــبيان�: "وكـــذلك". ســـينما�محمــــد�ع<ــــي�gــــي�شــــارع�فــــؤاد

  ".وتط	�lأش`ؤهم�الدامية

هــــذا�sستحضــــار�لáوتومبيــــل�والlmامــــواي�وســــينما�محمــــد�ع<ــــي�وشــــارع�فــــؤاد�وأشــــ`ء�

السرد�هو�نفسه�زمن�الحكاية��يصبح�زمن"تؤدي�أن� الصبيان�ع<ى�حجر�البازلت��سود،

   28."�ى�الزمن��سطوري�ويعيشه�بصيغة�الحاضرإالشعبية،�وكأن�الراوي�ينتقل�

ــم�وحــدة�الزمــان�إ
ّ
ن�التقـاء�ا2اÖــÕ/�والحاضــر،�الواقــع�و�ســطورة�gـي�إطــار�واحــد�يحط

�ى�إكأن�ألف�ليلة�تحدث�ثانية�gي�شوارع�غيط�العنب،�فاستدعاء�ا2اÕÖ/� ا،وا2كان�¾aائيً 

   29.�ى�×Õ/ء�واحدإ�ى�ا2اÕÖ/�وامimاجه�به،�يحيلهما�إضر�أو�انز{ق�الحاضر�الحا

ـــ
ً
ا�أصـــيلة�مـــن�نســـيج�الرؤيـــة�ا2عاصـــرة�غ	ـــ�lهـــذه�التقنيـــة�تجعـــل�عناصـــر�الmـــlاث�خيوط

لغـــاء�الزمنيـــة�إ�ـــى�إوبالتـــا�ي،�تـــؤدي�هـــذه�التقنيـــة�. مقَحمـــة�أو�مفروضـــة�علazـــا�مـــن�الخـــارج

  .يلة�فنية�للتغلب�ع<ى�sنقضاء�والفناء¾aا�حإ. {نتشال�أط`ل�ا2اÕÖ/�من�الضياع

ن�الســــــطور��خ	ــــــlة�مــــــن�ا2قطــــــع��ول�ا2قتــــــبس�يمmــــــiج�بعــــــدة�عناصــــــر،�إا،�فــــــختاًمــــــ

ــــــــي�عبــــــــارات�"بلــــــــب�ا2عرفـــــــة.. ســــــــطع�العـــــــالم/ اشــــــــتعل�جســـــــم/�بالشــــــــوق :"فالعبـــــــارات ،�̂و

ــت�بــا{حlmاق، يســتخدمها�للد{لــة�ع<ــى�الضــوء�والســطوع،
َ

¾aــا�gــي�نفــس�الوقــت�إف وإن�َوش

�/nا2عرفة�سطع�القلم�بلّب "ا�ا2عرفة�والحكمة�أيضً تع."  

ـ: "ا�با2ـاءنمـا�ممimًجـإرمز�الضوء�gـي�العبـارات�السـابقة�{�يـأتي�وحـده�و 
ً
ا�ع<ـى�ا�طافًيـفلك

،�ولعـــّل��شـــارة�الجنســـّية�موظفـــة�لهـــذا�الـــدمج�بـــ	ن�"أطفـــو�وأغـــوص/ أمـــواج�الـــيّم / الغمـــر

،�فmــــlد�gــــي�هــــذه�الفقــــرة�عنصــــري�الضــــوء�وا2ــــاء�مثــــل�توظيــــف�الصــــوفي	ن�لفعــــل�العشــــق

                                                           
�عثمان�28 �اعتدال �ايتشك"، �فضاء �زعفرانلل �تراaÃا �gي �"نّص �ع6مج. ل فصو ،  يونيو-مايو -يلابر ( 3،

1986(، 164. 
 .175،�)1980كتوبر�أ( فصول  ،"سرحاg2ي� توظيف�الlmاث"يل،�سماعن�إعز�الدي�29
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،�فاÅيروســـّية�رمـــز�ل`تحـــاد�"تـــوتر�ال£ـــlعم�النـــابض�ا2نتصـــب/ اشـــتعل�الشـــوق�: "العبـــارات

  .والكشف

ليه�مـاÎي�عـوض�هللا�مـن�أن�امmـiاج�الضـوء�وا2ـاء�يعطـي�إما�توصلت��نتفق�معونحن�

ويســــتث	lان�الشــــعور�الصــــوgي� �ــــى�قــــوة�الكشــــف،إا،�ويرمــــزان�gــــي�اتحادهمــــا�ا�صــــوفيً ترجيًعــــ

̀زمنيةبا   .عن�¾aايات�الفصول �حديثناا�عند��ى�هذا�ا2وتيف�{حًق إوسوف�نعود��30،ل

       الحلم	والخيال		.5

�ـى�تجـاوز�الواقـع�وا2نطـق�السـبÉ/�عـن�طريـق�توظيـف�إ ترا~�ـا	زعفـرانتسÑى�نصـوص�

�ـــى�خلـــق�واقـــع�جديـــد،�تنـــaîم�فيـــه�الحـــدود�بـــ	ن�الواقـــع�والخيـــال�وبـــ	ن�النـــوم�إا�الحلـــم�ســـعيً 

ا�لـــــذلك�يخــــــتّل�الســـــرد�الـــــو�ي�وال`و�ـــــي،�وتخـــــتلط��زمنـــــة�و�مكنـــــة�وتبًعـــــ�واليقظـــــة�وبـــــ	ن

  .التتابÑي

̀منــا�مــن�حيــث�اعتمــاده�ع<ــى�مــزج� الحلــم�gــي�نصــوص�الخــراط�يماثــل�مــا�يجــري�gــي�أح

̀منـــا�{�تشـــبه�تماًمـــ. عناصـــر�الواقـــع�والفانتازيـــا ̀منـــا� ا�مـــا�يحـــدث�gـــي��دب،ولكـــن�أح فأح

ك�يصـعب�تأويلهـا�أو�يسـتحيل،�gـي�حـ	ن�أن��ديـب�تنساب�بعفويـة�مـن�غ	ـ�lتخطـيط،�لـذل

يوظــــف�الحلـــــم�بطريقـــــة�محســـــوبة�ومخططـــــة�تخـــــدم�أغراضـــــه،�فهـــــو�وإن�دأب�ع<ـــــى�ربـــــط�

�إالواقــــــع�بع`قــــــات�جديــــــدة�تخــــــرج�عــــــن�ســــــياق�مــــــا�نــــــألف،�
ّ
̀م�لديــــــه�مخططــــــة�أ{ ن��حــــــ

�/Õــøَنــة�ومحســوبة�وتف
َ
��ــى�مــدلول�gــي�¾aايــة��مــر،�مهمــا�بــدت�مســتغلقة،�a¾Áــا�تريــدإومعقل

  .أن�تقول�شيئا�ما�

  �ى�الحلم�aÃذه�الكثافة؟إ2اذا�يلجأ�الخراط�

                                                           
30 Maggie Awadalla, Temporality and the Ontological Experience in the Works of 

Virginia Woolf and Edward Al-Kharrat .M.A Thesis (not published) (The American 

University of Qairo, May 1989), 33-34. 
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Áن�الحلـــــــم�هـــــــو�النمـــــــوذج�الوحيـــــــد�الــــــــذي�يتوحـــــــد�فيـــــــه�الواقـــــــع�وال`واقـــــــع،�ا2نطــــــــق�

والهلوســة،�والكاتــب�الحــداثي�يستنســخ�هــات	ن�ا2	ــiت	ن�ليشــعرنا�بأننــا�نعــيش�gــي�مســتوي	ن�

بأن�هذا�الوضـع،�"�ى�القول�إدف�وكأن�الكاتب��aë.مختلف	ن�وعا2	ن�مختلف	ن�ومتشابك	ن

̀�مـن�كـل�ت£lيـر�ومنطـق �31،"ع<ى�غرابته،�وضع�مـألوف،�بـل�هـو�الوضـع�ا2ـألوف�gـي�كـون�خـ

ن�أحـــــداث�القصـــــص�قـــــد�فقـــــدت�gـــــي�تقـــــديمها�عنصـــــر�الت£lيـــــر�والتتـــــابع�إوÁنـــــه�كـــــذلك،�فـــــ

/Éالسب.  

�عــــادةن�الحلـــم�والخيــــال��بـــدا�ي�يؤسســــان�رؤى�شـــعرية�تحـــل�محــــل�ا2ـــألوف�Å إثـــم�

وقــــد�أفــــاد�الصــــوفيون�مــــن�آليxــــ/�الحلــــم�والخيــــال�Åعــــادة�. العــــالم�واحتــــواء�الحيــــاةإبــــداع�

  .تركيب�العالم�ع<ى�نحو�مختلف�عن�الصورة�الx/�نعرفه�علazا

ومـن�ال`فـت�gـي�وصـفها�: "يقول�عـاطف�نصـر�عـن�وصـف�ابـن�عربـي�لـáرض�السـماوية

واص�ا2نطـــق�أن�مـــا�رّده�النظـــر�وأحالـــه�العقـــل،�ممكـــن�واقـــع�فazـــا،�وهـــذه�عنـــده�إحـــدى�خـــ

دراك�الحêــÕّ/�وعــن�التصــور�والفهــم،�الخيــا�ي،�بمــا�يتيحــه�مــن�صــور�مختلفــة�تمامــا�عــن�� 

  32."مما�يجعلنا�نعيد�تركيب��شياء�ع<ى�نحو�تتضاّم�فيه��ضداد�وتتداخل�ا2تناظرات

لتوظيــــف�الحلــــم،��ترا~�ــــا	زعفــــرانمــــا�^ــــي�إذن��ســــاليب�الxــــ/�يتفــــرد�aÃــــا�الخــــراط�gــــي�

  ع£�lطريقة�التشكيل�الفn/�فazا؟�وماذا�يريد�أن�يقول 

̀م�والـرؤى�gـي�النصـوص��  سـكندرانية�مـن�أسـاس�واقÑـي�يسـهل�التعـرف�تنطلق��ح

�ـــى�الحلمـــ/�أو�الفانتـــازي�إعليـــه،�غ	ـــ�lأنـــه�ســـرعان�مـــا�ينتقـــل�بصـــورة�فجائيـــة�دون�تمهيـــد�

" الواقـــع. "gـــي��غـــوار�النفســـية�gـــي�ال`و�ـــي" الـــواقÑي"ليع£ـــ�lعـــن�أثـــر�ذلـــك��ســـاس�ا2ـــادي�

                                                           
31 � �غا�هممحمد �دي 	القص,Bةي، 	ا�صّرية 	القصة 	3ي 	الف[\ 	الشكل �تطور ،� �دكتوراة 	�lغرسالة

 .a1991(، 169ا،��ة�Ôداب،�جامعة�بيكل( مطبوعة
 .131 ،)1984 الهيئة�ا2صرية�العامة،�:القاهرة( مفهوماته	ووظائفه-الخيال ،نصر�جودة عاطف�32
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ً

ـل�فيـه�منفـذ
ّ
�با2ـدى�الـذي�يمث

ّ
م�gـي�قلـب�هـذا�الحلـم�إ{ ا�للخلجـات�النفسـية�ا2ادي�{�ُيقدَّ

l	ا2ستعصية�ع<ى�التعب.  

اللغـــة�ا2ســـتخدمة�gـــي�الحلـــم�^ـــي�لغـــة�مجازيـــة�مســـتغلقة،�هـــدم�فazـــا�ا2رجـــع،�تفـــارق�

ــم"ا2ســتوى�اللغــوي�الــذي�يســبق�الحلــم�والــذي�يعقبــه،�لتحــاكي�
ّ

. /الكابوØــÕ" الواقــع�ا2هش

ن�تمحــــــور�الــــــنّص�gــــــي�اســــــتخدام�الرمــــــوز�وا2وتيفــــــات�يتفــــــق�مــــــع�هــــــذه�النقلــــــة�مــــــن�أكمــــــا�

  :�ى�صفات�ال`و�يإ�ى�ا2جرد�و إا2حسوس�

�{�أحّس�" )1 �وحدي، �العتمة، �gي �أتدحرج �وكنت �الس`لم، �بي �انزلقت �قد /nأن� ورأيت

 
ً
̀ احتكاك �وب �أسفل، �أط	�lا�ى /nوكأن� �أهوي �{�زلت �وأنا �×Õ/ء، /nو{�يخدش� �بÕò/ء، �ا

،/xتح� �العمق �gي �يدور �الضخم �حجر�ا2عصرة �ا�ى �ا2ربوط �والبغل �بعيد،� وزن، من

�،l£وأك�l£أك� �دورانه �وسرعة �غ	�lصوت، �من �دورانه، �gي �يحلق �كأنما �سرعته، وتimايد

  ).25/26( "ا�ليس�من�هذه��رضا�صافيً ح��xأصبحت�العتمة�نوًر 

azا�gي�طفولته�بصحبة�الx/�ذهب�ال" للس	lجة"يأتي�هذا�ا2قطع�مباشرة�بعد�وصفه�

أمه�لشراء�الزيت�من�ا2علم�عوض�لتصنع�فط	�lا2`ك�قبيل�عيد�ا2`ك�ميخائيل،�

�الزيت� �ورائحة �بالسمسم �ا2كتنـزة �والشوsت �الحائط �للس	lجة، �وصفه �معرض وgي

� �ا2ربوط �العين	ن �معّم� �والبغل �واضحة�إا2عصور، �أوصاف ي �̂و �حجر�ا2عصرة، �ى

خيا�ي�{�/ فazا�لبس،�يأتي�فجأة�ا2قطع�ا2قتبس،�وهو�حلم/مفصلة�ذات�تعاب	�lليس�

�تفيد� �كما �العتمة �gي �يتدحرج �ولم �الس`لم، �به �تنـزلق �فهو�لم �بصلة، �للواقع يمّت

الفقرة�الx/�ت<ي�الحلم�مباشرة�والx/�تستمر�gي�الوصف�من�حيث�انت��Þقبل�ا2قطع�

دة�وقت�قدومهم�ا�ى�ن�حجر�ا2عصرة�لم�يكن�يدور�بسرعة�مimايإالحلم/،�وكذلك�ف

�مباشرة �الحلم �ع<ى �السابقة �الفقرة �بذلك �تفيد �كما �ا2عصرة�: "ا2عصرة عجلة

  ).25" (الخشبية�السوداء�الضخمة�الx/�{�تتحرك�Ôن
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� �الحلم/إهناك �ا2ستوى �ا�ى �تقود �أخرى �واضحة �أط	�lا�ى�: "شارات /nوكأن� أهوي

  ".افيً ا�صاأصبحت�العتمة�نوًر / من�غ	�lصوت/ أسفل،�وبدون�وزن

̀منا،�وكيف� فالسقوط�من�حالق�ب`�وزن�و{�صوت�حالة�تشبه�ما�نحّس�به�gي�أح

�gي�الحلم�أو�الخيال؟�وأخ	lا�تأتي�العبارةإ�ى�نور�صاف�إتستحيل�العتمة�
ّ
ليس�من�: "{

��رض �تماًم " هذه �عالم�لتقطع �gي �حقيقة �يحدث �لم �ا2قطع �هذا �gي �حدث �ما �بأن ا

  .الصحو

لغوي�و{واقعّية��حداث�gي�هذا�ا2قطع�تفارق�ما�سبقها�وما�{حظنا�بأن�ا2ستوى�ال

�إ. ت`ها �الواقÑي �من �النقلة �الفعل�إن �خ`ل �من �ممّهدة �ا2قطع �هذا �gي �الحلم/ �ى

�� " رأيت" �ولعلها �يتصدر�ا2قطع، �ا�ى�الذي �للنقلة �تمهد /xال� �الوحيدة �النصّية شارة

  .الحلمية" الرؤيا"

ا�ستجلب�الرؤيا�الحلمية�مباشرة،�a¾Áا�تعn/�أيضً {�ي" رأيت"ومع�ذلك�فان�الفعل�

  .الرؤية�البصرية،�ولكن�ح	ن�تفد�عناصر�الحلم��خرى�نتيّقن�بأن�ا2شهد�حلم/

غ	�lأن�السؤال��هم�gي�هذا�السياق،�2اذا�الحلم؟�وما�معناه�وما�فائدته�هنا؟�وهل�

  لتوظيفه�من�جدوى؟�

� �القراءة �من �ا2رحلة �هذه �gي �{�aëتدي �عشرة�إالقارئ /xاثن� �بعد �وفقط �جواب، �ى

  :ا2وقفهذا�صفحة،�بعد�أن�يكون�القارئ�قد�نÕê/�تماما�ا2وقف�السابق�يأتي�

وسطع�gي�ذهn/�ع<ى�الفور�أنn/�نجوت�. ودفعتn/�بيدها،�برفق،�وأقفلت�الباب�علazا") 2

�الكم	ن�ولم�أتذكر�ا2`ك�ميخائيل ووجدت�نفÕê/�أنهج�قلي`�من�اÕò2/�الجاد�. من

�ى�ا2نشية،�وعرفت�مع���nمن�ب	ن�الناس�الصامت	ن،�ولم�إ،�gي�الlmام�العائد�السريع

�أبًد إأر� �ذلك، �بعد �أن�سكندر�عوض �وعرفت �واحدة، �مرة �بكث	�lتذكرت �وبعدها ا،

�خفية �طرق �لهما �والنقاوة �ع<ى�. الخيانة �أصعد �وكنت �الlmام، �من �نزلت �قد كنت
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� �قدمّي، �aÃا �أثـّبت �بارزة �حزوز �aÃا �خشبية �ا2ربوط�إصقالة l	الصغ� �ا2ركب �ى

�ع<ى�ا2ياه�ا2خضّرة�الثقيلة�القوام�الx/�تطفو�علazا،�وسط�
ً
بالرصيف�يتأرجح�قلي`

�وقطع� �ذابلة، �خضروات �وأوراق �عكارة، �غ	�lالنظيفة، �الصابون �كرغوة �أبيض زبد

خشب�علazا�بقع�زفت�سوداء�حول�جنـزير�الهلب�الساقط�gي�العمق�الداكن،�ت£lق�

� �نقط �موجه �النيل�ع<ى �مدرسة �من �زم`ئي �وكان �الظهر، �بعد �شمس �من حاّدة

�جًد  /nع� �ابتعدوا �قد �الس`لم�sبتدائية �تصعد �أقدامهم �صوت �أسمع /nولك� ا

�ى�سطح�ا2ركب،�وضحكهم�ولغطهم�ونداءاabم،�وأعرف�أن�ذلك�كان�من�إالضيقة�

ى�ممرات�ا،�وفجأة،�وأنا�أجري�gي�ممرات�تفتح�ع<ا�تماًم وكان�ا2ركب�خاليً . زمن�بعيد

مفتوحة�وفazا�نوافذ�زجاجية�مدّورة�أرى�م�aا�أمواج�البحر�الزرقاء�العالية�وجوانب�

�الثابتة،�وما�زلت�أجري�وأجد�أمامي� البواخر�الشاهقة�ومداخ�aا�العريضة�وأبراجها

وأنا�] …[ ا�ى�سطح�ا2ركب�أبًد إ�ى�ما{�¾aاية،�{�أصل�إس`لم�خشبية�عالية�تصعد�

�ا �ع<ى �ب`�وزن، �غ	�lأجري، �من ،/Õêنف� �وأسأل �ب`�¾aاية، �مÑي �تصعد /xال� لس`لم

� �أنn/�إدهشة، �أظن �كنت �الذي l	الصغ� �ا2ركب �هذا �gي �الس`لم /Þتنت� �أين �ى

�وعرضً 
ً
�و{�ضعًف سأقطعه،�طو{

ً
  ).39/40" (اا،�gي�دقائق،�و{�أنهج�و{�أحّس�ثق`

�� /Þلينت� �بسهولة �نشخصه �واقع �من �النص �يبدأ �أخرى �الحإمرة �abاويش لم،��ى

^ي�" كنت�قد�نزلت�من�الlmام"ح��xقوله�" دفعتn/�بيدها"فا2قطع�من�جملة�البداية�

� �ا2ستوى �من �"الواقÑي"جملة �مع �لحكايته �امتداد /Þف� �إ، الوطn/،�"سكندر�عوض

�ى�البوليس�إ�ى�بار�الكراستة،�وكان�يبّيت�تسليمه�إا2زيف�الذي�استدرجه�" اليساري 

xالبار�ال� �عاملة �زيزي �ا2قتبسلو{�تحايل �تش	�lبداية �كما �الكم	ن �من �نّجته ويبدأ�. /

� �الصعود �مفردات �من �الحلم/ �خشبية"الجو �صقالة �ع<ى �أفعال�" أصعد لتتوا�ى

أجد�أمامي�س`لم�خشبية�عالية�: "ثم" أقدامهم�تصعد�الس`لم�الضيقة: " الصعود

̀�¾aاية: "،�وبعد�ذلك"تصعد�ا�ى�ما�{�¾aاية   ".الس`لم�الx/�تصعد�مÑي�ب



73 

�ى�عالم�الحلم،�تتضافر�مع�ا2فردات�إتكرار�عبارات�الصعود�والس`لم�^ي�رمز��نإ

̀�وزن: "�خرى�الx/�وجدناها�gي�ا2قطوعة�السابقة ̀�و{ / أجري�ب �{�أنهج�و{�أحس�ثق

وكذلك�عملية�الصعود�الx/�{�تنتÞ/،�مع�أنه�كان�يظن�أنه�سيقطع�ا2سافة�" اضعًف 

الزمنية�gي�الحلم،�والجسم�يغدو�ب`�وزن،�كما�تنتفي�ا�gي�دقائق،�فتلتÊي�طو{�وعرضً 

  .مفردات�الواقع�الx/�تصاحب�عملية�الصعود�من�لهاث�وضعف

�النيل� �مدرسة �من �الطفولة �زم`ء �ُيقحم �ح	ن �آخر، �بعنصر ̀زمنية �ال تتعّزز

�l	ي�ا2شهد�ويشgبتدائية�sالبعيد�إ�/ÕÖي�ا2اgم�azمع�أن�"كان�ذلك�من�زمن�بعيد"ل�،

�ا2 �كاد�الفlmة �الذي /ÕØالسيا� �بالعمل �يشتغل �كان �ح	ن �الشباب �فlmة �^ي رصودة

  سكندر�عوض،�فكيف�تسلل�زم`ء�الطفولة؟إيسلمه�ا�ى�أحابيل�

�هو�Ôخر�غامض،�ليس�من�السهولة�تحديده�منطقيً  ا،�فا2ركب�صغ	�lمن�وا2كان

� �تصعد �عالية �خشبية �والس`لم �جاريً إجهة �ا2كان �يذرع �ثم �ومن �{�¾aاية، �ما gي�" ا�ى

�مفتوحة �ممرات �ع<ى �تفتح �واخت`ط�إ". ممرات �والخيال، �الواقع �ب	ن �ا2زج �هذا ن

{�إ�زمنة�و�مكنة،�وsنتقا{ت�الحادة�من�موضوع�ا�ى�آخر،�ليس�بوسعها�أن�تتم�

�أغوار�النفس�gي�طبقات�ال`و�ي�حيث�تتدا�ى��زمنة� �أو�gي �والخيال �الحلم �عالم gي

  .ختلفة�وذكريات�الطفولة�مع�واقع�اللحظة�ا2عيشةا2ختلفة�مرتبطة�باÁماكن�ا2

فيه�الوقائع�" تنتظم"^ي�جملة�تحاكي�الكابوس�الذي�.." أجري�gي�ممرات"ن�جملة�إ

� �الÕò/ء /Õøيف� �نحو�دوامي، �غ	�lقرار�إع<ى �آخر�من �×Õ/ء �� (�ى �سبقت �مثل�إشارة �ى

  ) .ةألف	ليلة	وليلمع��ترا~�ا	زعفرانهذه�الجملة�gي�سياق�حديثنا�عن�تناص�

�ى�السؤال�الذي�طرحناه�gي�معرض�تحليلنا�للمقطوعة��و�ى،�2اذا�الحلم؟�إوعودة�

  وما�د{لته؟�
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�تناظر� �ع`قة �الثانية،�) (Analogyهناك �وا2قطوعة ��و�ى �الحلمّية �ا2قطوعة ب	ن

� �ليدخلنا �الحالت	ن �gي �التتابÑي �يكسر�السرد �وا2وقفان�إفالراوي �الحلم، �متاهة �ى

� �تنطلق �باللذان �متعلقان �ا2قطوعتان �gي�إم�aما �كان ��ول �ا2وقف سكندر�عوض،

م�عوض�والد�" س	lجة"�ى�إطفولة�ميخائيل�ح	ن�صحب�أّمه�
ّ
سكندر،�وقد�قّدم�إا2عل

ا�سكندر�متجانًس إ�ى�الصÉ/�ميخائيل�وأّمه،�وكان�تقديم�الراوي�لظهور�الصÉ/�إولده�

وجاء�من�جوف�الس	lجة�: "اgي�وصفه�مع�ما�سيؤول�اليه�من�خيانة�ح	ن�استوى�شابً 

�أمي� �ع<ى �وسلم �حائلة، �بقع ̀بيته �ج �ع<ى ،
ّ

�وجاف �الوجه �محروق ،/nّس� �مثل �gي ولد

و{�يخفى�ما�gي�وصفه�ع<ى�هذا�النحو�من�موقف�مما�سينتÞ/�). 27" (بغضب�وصمت

  .إليه�gي�ا2وقف�الثاني

  .سكندر��يقاع�بهإأما�ا2وقف�الثاني،�فكان�gي�شباب�ميخائيل�ح	ن�أراد�

ليه�gي�إنما�يعود�إسكندر�gي�ذات�ا2وقف��ول،�و إالراوي�{�يتمم�قصة�ميخائيل�مع�

�نسبيً  �آخر�بعيد /Õßن� �فضاء �وgي �الشباب �من �{حقة �فlmة �gي�(ا �ذلك �يفعل الكاتب

� �وجابر�وغ	lهم �ورانية، �وتوتو�وأمها، �حسنية، �حكاية �gي �الحكايات، حركة�–معظم

� �و إدائبة ��مام �الحكإ�ى �يعيد �الخلف، �sخت`ف��ى �من �×Õ/ء �أصاaÃا �وقد اية

�الصبا�)و�ضافة �مرحلة �gي �الس	lجة �حادثة �يتذكر�ارتباط �ح	ن �يدهش �والقارئ ،

�الراوي إب �يقول �ح	ن �ويدهش �شبابه، �gي �ميخائيل �التقائه �عند ومع�: "سكندر�عوض

،�Áن�القارئ�يكون�gي�رتبة�معرفية�أع<ى�من�الشخصية،�مع�أن�)34" (ذلك�لم�أتذكر

نكاره�إ�ى�معرفته�رغم�إتنط<ي�ع<ى�القارئ�ا2دقق�Áن�هناك�اشارة�خفية��هذه�حيلة�{ 

�اقتبسناه �الذي �الثاني �ا2وقف �gي �يقول �أتذكر�ا2`ك�: "ح	ن �ولم �الكم	ن �من نجوت

  ).39"(ميخائيل
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� �ميخائيل؟ �يتذكر�ا2`ك �لم �أنه �nمع� �� إما �هذه �حادثة�ن �تربط �النصية شارة

� �خيانة �من �حادثةإالنجاة �الزيت��سكندر�مع �لشراء �أمه �مع �فazا �خرج /xال� الس	lجة

 .لصنع�الفط	�lلعيد�ا2`ك�ميخائيل،�فالنص�الثاني�يلتحم�مع��ول�رغم�بعد�الشّقة

� �إوعودة �الحلم، �حالق�إ�ى �من �يسقط ��ول �ا2قطع �gي �حلمه �gي �نفسه �رأى نه

�صاعًد  �Ôخر�يرتقي �حلمه �gي �نفسه �رأى �ح	ن �gي �العتمة، �gي �الس`ويتدحرج �gي لم،�ا

 
ً
�معاد{ �والهبوط �رمزيً �فيغدو�الصعود �انز{قه �يعادل �فالسقوط �إا، �عالم سكندر�إ�ى

iاح�الغموض�عن��عوض�الوا×Õ/،�والصعود�يعادل�نجاته�من�تلك�الوشاية،�وبذلك�ي

�معً  �والثاني ��ول �الحلم/ �فالحدث�. اا2وقف �النصوص، �هذه �gي �الخراط �دأب وهذا

�غا �ونتيجته �مرة �من l|أك� �يتكرر �وتختفي�لبً الواحد �الحدث �فيقطع �مقطوعة، ا

�ى�الظهور�gي�مواقف�مختلفة،�والغموض�ينكشف�بعد�أن�نكون�إالشخصية�لتعود�

  .قد�يئسنا�من�فهم�ما�حدث

�ى�أن�قطع�السرد�التتابÑي�وخلخلة�إنخلص�من�هذا�النموذج�الذي�قمنا�بتحليله�

� �النصوص �هذه �gي �abدف �السببية، �أمرينإالخطّية �ا �ول،: �ى لشعور�خلخلة

نقاذ��زمنة�ا2نصرمة�Å با{نقضاء�وتره	ن�ا2ادة�الحكائية�بوصل�ا2اÕÖ/�بالحاضر،�

  .ا�الخلود�و�بديةمن�الضياع،�وكحيلة�فنية�للتغلب�ع<ى�سطوة�الزمن�ناشًد 

،�^ي�محاولة�واعية�من�الكاتب�لتحطيم�الكتابة�التقليدية�وتشييد�بناء�فn/�والثاني

  .جما�ي�بديل�ع<ى�أنقاضها

3( " 
ً
�وهو�ينهج�قلي` �بشدة، �صدره �ا�ى �يضمها �ا2درسة �كتب �يحمل �الولد �هذا من��كان

�العصر�ا2شمس �من �الخا�ي �الكروم �شارع �طول �الرملية�. الجري �الشارع �أرض كانت

�بالحجر��  �بعضً ا2دكوكة �بعضها �تجرش �الرمل �حبيبات �يحس �وكان نة،
ّ
�ليـ ا�بيض،

 
ً
�ى�ردهة�البيت�الواسعة�الرطبة�إ ودخل�من�باب�البيت .تحت�حذائه�وتتدحرج�قلي`

 
ً
�قلي` �ا2عتمة �حر�الشارع، �بعد �الرخامالهواء �ا2مسوحة �الس`لم �أمام ووقف،�. ،
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وانت��Õø وحده،�كأنه�يتحدى�كل��بواب�ا2غلقة�وكل��ش`ء�ا2مزقة،�وقلبه�يدق،

ت�ا�عن�شبح�البنا�Ôن،�طا2ا�شهده�مواربً ا�صامتً كان�الباب�موصًد . سيفه�gي�الهواء

النحيلة�ا2حlmقة�بسفر�الليا�ي�gي�قميصها��بيض�الناصل�اللدن�الوبرة،�تناديه�لكي�

والسيف�الجديد�الصلب�يطعن�فراغ�. تعطيه�gي�فمه�مذاق�حلوى�الحنان�الذائبة

�القتامة �داكن �متضرج �بلون �العتمة �gي �يومض �ا2حتشد، �نبضه �gي �قوي . العالم،

  . وطلع�الس`لم. انتضاه،�ثم�أغمده،�فقط

�فثّم  �مشajاة، �وكلك �الصحوة، �وgي �الغمض �gي �توليت، �أمامي،��أينما �الوجه هذا

  ]  …[وجهك�

�الوجه�الرخيم�^ي� .عيناك�لهفة�الوجود،�زمردتان�قاطعتان�gي�القلب صفحة�هذا

ثدياك،�] …[دوائر�فخذيك�ذهب�خمري�مسبوك�] …[ا�النعمة،�مفقودة�وقائمة�أبًد 

�م �فخذي �ع<ى �سيفي �زال �وما �كرم،  عناقيد
ً
�عشقي��سلو{ �يّم �gي �الليل �هول أمام

�ألم] ….[ا2لتطم �دون �باطمئنان، �جنبه �gي �مدفونة �حاّدة �سّن �من �طعنته {�. أحّس

� �كاÅبرة؟ �ثاقب �خنجر�رفيع �سك	ن، �سيف، �^ي، �ما �] …[يعرف �جنب�إأدار�وجهه �ى

�ومكّورة �دافئة ها �أحسَّ �متخ|lة، �صغ	lة �دم �كتلة �فمه �من وأحّس�ع<ى�جانب�. وقذف

 شفتيه�خي
ً
  .لم�يمسحه. ا�بوجهها�من�الدم،�متعلًق ا�لزًج ا�رفيعً ط

 . �ى�الرئةإنافذ�: gي�الرئة: قال�لنفسه
ً
  ا،�و{�صعوبة�gي�التنفس؟ولكن�2اذا�{�أجد�أ2

  ).151 -149"(وعرف�أنه�مقتول�

ا�خباري�واضح�تماًم إبسرد�" السيف�ال£lونزي��خضر"يبدأ�هذا�ا2قطع�من�فصل�

من�الجري�gي�شارع�الكروم�gي�طريق�عودته�من�ا2درسة،�عن�الولد�ميخائيل،�ينهج�

�متسلًق  �الخيال �يأتي �ما �سرعان �ولكن �الرمل، �وحبيبات �الشارع �أرض �ع<ى�ويصف ا

� �من �فالتحول �الواقع، �إ" العصر�ا2شمس"أكتاف �ا2عتمة"�ى �الرطبة هو�" الردهة
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� �مفاÎئ �تباعً إمدخل �الرموز �لتفد �حلمية، �أو �خيالية �أجواء �الس�ى �مكثفة رد،�ا

كنا�قد�وقفنا�ع<ى�موتيف�الس`لم�gي�الحلم�( وطلوعها�تتكرر�gي�ا2قطع�" فالس`لم"

/ السيف�الجديد�الصلب/ انت��Õøسيفه": "السيف"،�وكذلك�)gي�ا2قطوعة�الثانية�

�أغمده �ثم �سيفه �Õøانت / 
ً
�مسلو{ �فخذي �ع<ى �سيفي �زال �يغدو�". وما �هل �ثم، ومن

� �الذي �نفسه �الولد �ذاك �عن �Ôن �الحديث �من �ا2درسة، �كتب �كل�"يحمل يتحدى

  ؟"�بواب�ا2غلقة،�وكل��ش`ء�ا2مزقة

: ؟�وهل�ا2ونولوج�الذي�يبدأ�بقوله"يطعن�فراغ�العالم�بسيفه"وهل�هو�نفسه�من�

  ،�خاّص�بذلك�الولد؟"أينما�توليت�"

ن�ما�يوهم�بتمحور�السرد�حول�الولد�هو�إالجواب�عن�كل�هذه��سئلة�هو�النفي،�

ق�السردي�الذي�أعقب�sفتتاحية�الx/�تحكي�عن�الولد�gي�طريق�عودته�ذلك�التدف

  .من�ا2درسة،�من�غ	�lفواصل�أو�تمهيد�للنقلة�الخيالية�أو�الحلمّية

� �ى�إنه�التبدل�ا2فاÎئ�من�العصر�ا2شمس�إذن؟�إ�ى�عالم�الحلم�إما�الذي�يقودنا

�و  �إالعتمة، �الواضحة �التقريرية �الجمل �من �التبدل �كذلك �إنه �تنطوي��ى /xال� الجمل

�ا2جاز� �ويك|�lفazا �غرابة، �ا2غلقة"ع<ى ��بواب �ا2مزقة/ تحدي ��ش`ء �و�"تحدي ،

شبح�البنت�النحيلة،�ا2حlmقة�بسفر�"�ى�إ،�أي�سيف؟�وفجأة�يقودنا�"انتضاء�السيف"

ن�إ،�من�هذه�البنت�النحيلة؟�"تعطيه�gي�فمه�مذاق�حلوى�الحنان�الذائبة.. الليا�ي�

ذكرنا�بأوصاف�حسنية�الفتاة�الx/�كانت�تسكن�الدور��ول�gي�غيط�وصف�البنت�ي

� �)13-11:نظر�الروايةا(العنب �فazا �أن �صغره �gي �يحس �وكان ،"/Õ×ء�� �يجذبه لazا�إما

�"ويحبه �لشراء �ترسله �وكانت �بوليس�"الكرامي`"، �من �بيajم �gي �احتمت �قد �وكانت ،

  .Ôداب
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�الشعر�القص	�lالخ �ذات �النحيلة �البنت �شبح �تراaÃا�ويظل �نصوص �gي �يتكرر شن

�مقرونً  �مرة �باسمها�ومرة�بدون�ذكره،�ولكننا�نشخصها�من�الوصف�الذي�زعفران، ا

  . يم	iها

ص�gي�السرد�Ôن�هو�ميخائيل�البالغ،�وتختلط�gي�حلمه�أزمان�مختلفة�إ ن�ا2شخَّ

�وشهوات �. وشخصيات �وصعود�إثم �برمز�السيف �ع`قة �له �استحضار�حسنية ن

�ع �فالسيف �رمز�الس`لم، �فرويد �إند �العضو�الذكري ،�)362 :ت.د فرويد، نظر،ا(�ى

/ متضرج�داكن�القتامة/ قوي�gي�نبضه�ا2حتشد/ الطعن(وقرينة�هذا�الرمز�العبارات�

�أغمده �ثم �رمز�)انتضاه �الس`لم �وصعود �الس`لم، �بصعود �السيف �يقlmن �ثم �ومن ،

زان�ك`هما�مباشرة�عند�،�ويأتي�الرم)375 :هناك(هو�Ôخر�عند�فرويد�لعملية�الجماع�

� /xال� �النحيلة �البنت �عن �الحنان�"الحديث �حلوى �مذاق �فمه �gي �تعطيه �لكي تناديه

  ".الذائبة

فاقته�إيعقب�ذلك�مباشرة�ويعزز�ما�قلناه�مونولوجه�الذي�يناÎي�فيه�عشيقته�بعد�

وهذه�أول�اشارة�نصية�.." ةأينما�توليت،�gي�الغمض�وgي�الصحو�وكلك�مشajا: "من�حلمه

�هو�الواقعواض �الحلم �ولكن �حلم، �gي �ذلك �قبل �كان �أنه �تفيد �أن�/ حة �كما الصحو،

يستمر��–gي�الصحو��–الواقع�هو�الحلم،�فالعا2ان�ممimجان،�لذلك�فانه�gي�مونولوجه�

نشاد�ومزام	�lداوود�طبة�حّية�شبقّية�تذكرنا�بنشيد��بما�بدأه�gي�حلمه�فيناجazا�بمخا

،�)…ثدياك�عناقيد�كرم/ دوائر�فخذيك�ذهب�خمري �/عيناك�لهفة�الوجود(gي�التوراة�

�يستث	�lأيضً  �كما �الشعر�الدارج �gي �نظ	lها �"ا � ..عيو¾aا �وشعرها �غز{ن، سبل� ..عيون

   33."فحل	ن�رمان ..خاتم�سليمان،�وصدرها� ..جمال،�وحنكها�

                                                           
33�/Þالجديد ،محمد�النوي	الشعر	وت-القاهرة( قضّيةl	105 ،)2�،1971 ط�:ب. 
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�ى�إا��ى�العشق�والوصال،�الذي�يحيل�أيضً إو نشاد���ى�نشيد�إن��حالة��يحائية�إ

�البع �ويحيلها �الشبقّية �الجنسية �ا2وقف �عن �ينفي �الصوgي، �الجنس�إد �مفهوم �ى

� �يطعن �فالسيف �العالم"الوجودي، �"فراغ �غ	�lإ، �ا2ملولة �الحياة �من �موقف نه

  ".تحد�لكل��بواب�ا2غلقة�"�نسانية،�ثورة�

عشق�الÞ/��-نشاد��بوÚي�من�نشيد��–ن�عشقه��رÕÖ/�إوgي�مستوى�د{�ي�آخر،�ف

�ا �هو �الكلّيةأو �بالحقيقة �ويفسر��34،لتحام ��ول، �الفصل �¾aاية �مع �يلتحم �أنه كما

  :الغموض�الذي�انطوت�عليه��سطر��خ	lة�من�ذلك�ا2وقف

ر�مn/�وكنت�أحّوط�علazا�بذراع	ن�دُ "
ّ
ت�فazما�ا2سام	l،�مطعون�الجنب�بالحربة�يتقط

ّ
ق

  ).22" (دم�نزر�

�/Þي�الفصل�السابع�فتنتgة�l	اية�مماثلةأما��سطر��خa¾:  

وأحّس�ع<ى�جانب�شفتيه��…أحس�طعنة�من�سّن�حاّدة،�مدفونة�gي�جنبه�باطمئنان�" 

 
ً
  ).151" (ا�من�الدما�لزًج ا�رفيعً خيط

 : "ا�إذن�أن�يكون�ذاك�الطعن�من�غ	�lألمفليس�غريبً ��
ً
ا،و{�صعوبة�ولكن�2اذا�{�أجد�أ2

�التنفس؟ �" gي �مقتول �أنه �مقتول "مع �أنه �ا"وعرف �gي �Áنه �كاتحاد�، �ا2طلق �مع تحاده

ا�،�ينتفي�النسÉ/،�والزمn/،�وينتفي��لم،�ويغدو�ا2وت�والحياة�شيئً لربوبيةالصوgي�مع�ا

نفس�الثيمة�الx/�نجدها� نسان�أزمته�الوجودية،ا،�وهذه�وسيلة�الكاتب�لتخطي��واحًد 

  .  بارزة�gي�¾aايات�الفصول 

                                                           
34 � �غا�هممحمد �دي 	القص,Bةي، 	ا�صّرية 	القصة 	3ي 	الف[\ 	الشكل �تطور ،� �دكتوراة 	�lغرسالة

 .a1991(��،177ا،��جامعة�ب�-ة�Ôدابيكل: مصر( مطبوعة



80 

  ��ايات	الفصول 		.6

� �فصول �¾aايات i	زعتتم	 �التتابÑي��فرانترا~�ا �وللسرد �للحدث �بقطعها التسعة

�أو�الحلم/ �الخيا�ي �ا2ستوى �ع<ى �الكتاب�. وانفتاحها �فصول �من �فصل �كل تبدو�¾aاية

ه،�
ّ
̀حق�ندرك�أن�بداية�إوكأ¾aا�تغلق�الكتاب�كل {�أننا�عند�متابعة�القراءة�gي�الفصل�ال

  .ا�جديدة�تفتحجديدة�تنشأ�وأبوابً 

ثنائية�[تقوض�أركان�هذه�الثنائية�"عمال�الروائية�الx/�^ي�من�� �ترا~�ا	زعفرانن�إ

  35."بتعب	lها�ا2كثف�عن�الوحدة�الجدلية�ب	ن�البنيت	ن ]البنية�ا2فتوحة�والبنية�ا2غلقة

�الفقد� �وسلسلة �وا2حطومون، �ا2قهورون ،/ÕØالقا� �الصلب �الواقع �هناك �جهة، من

�ثانية، �جهة �ومن �ا2أساوي، �ومص	lه ��نسان �ووحدة �gي��وا2وت �عارمة �رغبة هناك

هذه�الجدلية�تجعل�ال�aايات�. الخلود�والتغلب�ع<ى�العفاء�والزوال�بحيلة�فلسفية�فنية

  .مغلقة�ومفتوحة�gي�آن�واحد

يحقق�ا2ستحيل�ح	ن�يصطاد�سمكة��الشيخ	والبحرسنتياغو�gي�رواية�همينغواي�

�ى�الشاطئ�إشيخ�ا�وبأدوات�بدائية،�ولكن��قراش�تلajم�السمكة�ف	lجع�الالسيف�وحيًد 

�مع� �خسره �لكنه �السمكة، �مع �الصراع �هذا �انتصر�gي �إنه �العظم/، �السمكة aÃيكل

  .مغلقة�gي�نفس�الوقت–ُبنية�ال�aاية�gي�رواية�همينغواي�^ي�مفتوحة. �قراش

لناه�أع`ه،�ينتÞ/�بانفتاح�النص�ع<ى�"السيف�ال£lونزي��خضر"فصل�
ّ
،�الذي�حل

ولكنه�مع�" يعرف�أنه�مقتول "ن�gي�جنبه�وينـّز�منه�الدم�والراوي�ُيطعَ . ا2ستوى�الخيا�ي

 
ً
�{�يستشعر�أ2 �صعوبة�gي�التنفس�و{�يصيبه�×Õ/ء�من�أعراض�القتل،�ذلك �و{�يجد ا

                                                           
 ،)1991فريقيا�الشرق،�أمطبعة��:الدار�البيضاء( النقد	البنيوي	والنص	الروائي	،محمد�سويرتي�35

126. 
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� �مفتوحة �نّص . مغلقة�–فال�aاية �كل �¾aاية �gي �يحدث �ذلك �النصوص��مثل �هذه من

  :sسكندرانية

aÃدوء�gي�عمق�يبدو�أنه�من�غ	�lأحسست�نفg��/Õêي�ا2اء،�وكأنn/�أطفو،�ثم�أغوص�" )1

 وكان�ا2اء�حو�ي�دافئً . قرار�
ً
�ومن�غ	a¾�lاية،ا�وحنونً ا�ومحيط

ً
ولم�أكن�أشهق� ا�وشام`

ا،�وكان�هذا�العنصر�ا�و{�مختنًق ا�و{�مرتاعً و{�أطلب�النفس�و{�أتخبط،�ولم�أكن�قلًق 

�فيه �زمن }� �الذي �نزو�ي �gي �ويسندني /nيحمل� �الثقيل �حو . الرفيق �داكن�والضوء �ي

�معً  �معً وشفاف �ومشّع �رازح �ا2دى،ا، �شاسعة �مائية �غرفة �gي /nكأن� وخصاص� ا،

�معً  �ممimج	ن �وا2اء �النور �من �متتالية �النسج �رقيقة �صفحات �منه �تنساب ا�نوافذها

�العنب،] …[ �تكعيبة �يتخلل �حباabا� ا2اء �الحمرة �الداكنة �ال|lّة �والعناقيد ويغمرها،

شعاع�نور�متقد�إمن�تحت،�] …[بعضها�حول�بعض��الغّضة�ا2دورة�ملتئمة�متضاّمة

gي�قلب�ا2اء،�من�شمعة�كب	lة�ذبالajا�ا2شتعلة�aÃ�imaëا�ا2وج،�كأ¾aا�أيقونة�مخّضلة�

الخصل�يء�البشرة،�وفazا�حياة�أخرى،�وشعرها�الذهÉ/�مفكوك�مسlmسل�منثور�وم<

� �صوت �دون �بوجنتazا �فيصطدم �ا2اء �غ	�l ]…[يحمله �من �نج`وان، تعب	l،�عيناها

� �وتنظران ،/nتعرفان� �إولك�aما �فقط ̀��…�ّي �ب �لهبوطي �ويتفتح /nيحتضن� �الذي وا2اء

�ويíيء �aÃا، �يذهب �. انajاء، �الغوص �يكن �قاسيً إولم �تحت �{��ى /nوكأن� ،
ً
�خانقا �و{ ا

م�
ّ
  ] …[ليه�نفÕê/�إأقاومه،�بل�كأنn/�أقبله�وأسل

عناقيد�تتد�ى�gي�اتجاه�وال أوزير�واقف�gي�هيكله،�مطوي�الذراع	ن،�مكفن�بالبياض،

  .ا�من�فمه�الظامىءوجهه�ا2نحوت�من�الديوريت��خضر،�قريبة�جًد 

وعرفت�أنه�سيكون�ما�{�بّد�أن�يكون،�وأنg�/nي�الزمان�الثاني�سوف�أمنح�أن�: قال

  ).177-175" (أ¾aل�من�جn/�العناقيد،�Áن�العنب�قد�نضج
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�كان �أن �بعد �بالحلم �الشبيه �الخيا�ي �ا2قطع �هذا �ع<ى��يأتي �صنارته �يعالج الراوي

�يتساءل �فجأة �سقطت؟: "شاطئ�البحر، �كيف �حدث؟ �"ماذا �يقود �التساؤل �وهذا �ى�إ،

ما�يث	�lالعجب�. ا2اء/ا2وتيف�ا2ركزي�gي�هذا�ا2قطع�هو�البحر. الحلم/�/ا2ستوى�الخيا�ي

� �كان �ا2اء �وحنونً دافئً "أن ��،"اا �غ	�lقلق �النفس، �و{�يطلب �يشهق �يكن �هو�فلم و{�أّما

  .مختنق

�ب`�قرار�آمنً  �عمق �gي �با2اء �الغوص �يستحيل �أك|�lمن�كيف �بل �النحو؟ �هذا �ع<ى ا

� �إذلك، �فيه"نه �زمن }� �الذي �نزوله �gي �ويسنده �هناك�"يحمله �ذلك، �ا�ى �باÅضافة ،

،�وهذا�الضوء�من�جهة�داكن�"االنور�وا2اء�ممimج	ن�معً "موتيف�الضوء�يمimج�مع�ا2اء�

  ما�د{لة�هذا�ا2زج؟. اازح�ومشّع�معً ومن�جهة�ثانية�شفاف،�ر 

 ) 175" ({�زمن�فيه"ن�هذا�الغوص�الذي�إ
ً
: اا�ثانيً ا�غ	�lالذي�نحياه،�زمنً يستث	�lعا2

،�وÁنه�خارج�مواضعات�)g) "177ي�الزمان�الثاني�سوف�أمنح�أن�أ¾aل�من�جn/�العناقيد"

ه�يلتقي�رانة�صاحبة�الزمن�الذي�نعرفه،�فيمكن�فيه�أن�يتوّحد�مع��حياء�وا2وتى،�ففي

،�وهو�"ا2وت�ع<ى�البحر"اللوكاندة�الx/�ماتت�بحادثة�الدهس�والx/�نلتقي�aÃا�gي�فصل�

�أيضً  �و هنا �باسمها �{�يعّي�aا �الفصول�إا �كث	�lمن �gي �تتكرر �{�تنفك /xال� �بأوصافها نما

�ا( �ص
ً
�حسنّية�– 58نظر�مث` �مع �نفسه ��سلوب �gي�ا2اء�الذي�)قارن�أع`ه �رآها �وقد ،

� �"يحتضنه �aÃا �"ويíيءيذهب ،"� �أمّد �أ¾aا�إلم �فقط �أعرف �كنت �أنادها، �ولم �يدي، لazا

  ".هناك

� �ويعيد �أحّب �من �مع �يّتحد �أن �يستطيع �الثاني �الزمان �gي ��حّبة�إإذن، �الحياة �ى

إشعاع�النور�متقد�gي�قلب�"الراحل	ن،�وأين�يحدث�ذلك؟�gي�البحر�الذي�يمimج�بالنور�

�ى�الخلود�إ،�فا{مimاج�ب	ن�ا2اء�والنور�يستث	�lحياة�أخرى�ويرمز�"وفazا�حياة�أخرى �…ا2اء

�والزمنية �وا2وت �sنقضاء، �فيه �وينتفي �. و�بدّية، ��بدي	ن �والجزر نظر�وصفهما��ا(ا2ّد
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�يرمز�)41ص �ا2اء �حركة �gي �وsندفاع �النكوص �تث	lه�إ، �وا2ي`د،�أليس�هذا�ما �ا2وت �ى

  ؟"أوزيريس"أسطورة�

 ،�فهو�gي��سطورة�اله�النبت،"العناقيد"و" بتكعيبة�العنب"ذا�يرتبط�وأوزيريس�ه

�يمثل �ا2تناقضات، �من l	كث� �ب	ن �الخمر� ويجمع �رب �وديون	iيوس �ا2وتى �رب هاريس

ق�أوصال�إوأوزيريس�هو�. �ى�العناقيدإا،�ومن�هنا��شارة�والخصوبة�معً  له�منبعث�ُتمزَّ

   36.�ى�الحياةإيزيس�بعثه�وتعيده�إ �ى�أن�تجّددإجثته�وُتبع|g�lي�أرجاء�مصر،�

� �هللا �عوض �ماÎي �:"تقول �كان �و إأوزيروس �الحبوب �النيل�إله �مثل �كان �النيل، له

�ى�الفيضان�من�جديد،�إيغذي�الحياة،�وكما�أن�النيل�كان�يفيض�ثّم�يجف�ثم�يعود�

� �ويعود �ويموت �يعيش �أوزيروس �كان �الحياةإهكذا �هللا،( 37."�ى ). 30) :1( 1989عوض

ي�عناصر�واقعية�تكتسب�بامimاجها�أبعادً إهكذا�ف ا�أسطورية�ن�ا2اء�والضوء�وا2وت�̂و

�أوزير  �أسطورة �من �نقيضً �يستستقي �والخلود �والتجدد �للمنقÕø/�باعتبار�ال`¾aائية ا

  .والزمn/�والفاني

ا،�فا2وت�مرحلة�من�مراحل�الحياة�و�بدية،�لذلك�¾aا�نفس�الثيمة�تتكرر�هنا�أيضً إ

  .ختناقليس�فيه�ألم�و{�ا

�ا2نبعثة،� �أساط	Ô�lلهة �حيث ��خرى، �الخراط �أعمال �gي �تتكرر �الفكرة نفس

ف�gي
ّ
  . رامة	والتن,ن	والزمن	�خر صميم�روايx/�أوزيريس�والعنقاء،�توظ

�l	خر�بمشهد�البحر�" رقرقة�الحمام�ا2شتعل"الفصل��خÔهو��/Þينت:  

                                                           
�هووك 36 �ه�lي �صموئيل 	البشرّية، 	ا�خّيلة �: ترجمة 2ط. منعطف �صبÏي دار�: ذقية̀ ال(الحديدي

 .55،�)1995 الحوار،
37 Maggie Awadalla, Temporality and the Ontological Experience in the Works of 

Virginia Woolf and Edward Al-Kharrat .M.A Thesis (not published) (Cairo:The 

American University of Qairo, May 1989), 30. 
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افذ�العالية،�وتنقلب�gي�الهواء،�ورأيت��جسام�الx/�أمسكت�aÃا�النار�تلقى�من�النو " )2

ا�gي�البحر،�وكانت�الرؤوس�تطفو�فوق��مواج�مفتوحة��فواه�بصرخة�وتسقط�بعيًد 

ا،�ورأيت�وجهها�الذي�أحبه،�ويرودني�gي�حلم�مستمّر،�يسبح�gي�مياه�لن�تصمت�أبًد 

�{�تغيض، /xال� /Éساطعً  ح�l	غ� �من �ا2ت`طم �الرؤوس �زبد �وسط �الخمرية �بسمرته ا

�ا2خضر�الثبج،�و  صوت، �بموجها �الواسعت	ن �عينazا �من /Éقل� �gي �الطعنة أحسست

وسقطت�gي�الغمر،�و2ا�أفقت�كانت�الطعنة�ما�زالت�تغوص�gي�عمقي�الذي�ينصهر�

باللظى�وتغرق��تئّج ا�كالبحار�الوحشية�الجموح�تنسكب�متوهجة�ويتقد�ويفيض�حمًم 

�بوهي �ا2شتعل �الحمام �أجنحة �وأحسست �اللهب، �ضرام �gي �النار�ترفرف�جسم/ ج

 
ً
  ).202"(ا�من�غ	�lانajاءحو�ي�وتصعد�بي،�gي�زرقة�السماء�الصحو�الناعمة،�محlmق

�� /Þينت� �وا2شهد �الختامي، �التاسع �الفصل �¾aاية �gي �تتكرر �والحياة �ا2وت �ى�إثنائية

غ	�lأن�البحر�الذي�يرمز�مرة�ا�ى��بدية�أو�ا�ى�الحرية�أو�ا�ى�ا2طّهر�الذي�يطهر�. البحر

  .�ى�العدمإ�ى�ا2وت،�إ�ى�ال�aاية،�إنه�يمكن�أن�يرمز�ببساطة�إهذا�العالم،�فسوءات�

�l	ي�الرواية�أيضً �–ا2قتطف��خg�l	يأتي�بعد�رؤيا�خيالية�أو�حلمّية�2ظاهرة��–ا�و�خ

دامية�ضد�جيش�بلوك�النظام،�وأصوات�الرصاص�تتعا�ى�والناس�يسقطون�وتمر�علazم�

� �أمسكت /xال� �و�جسام �النار�تُ �قدام، �بعيًد aÃا �وتسقط �العالية �النوافذ �من �gي�لقى ا

  .البحر

�إ �ما �البحر�يرمز�بطريقة �gي �السقوط �لطلقات�إن �تشبazه �ذلك �يدعم �النجاة، �ى

  ".اكأ¾aا�غ	�lجدّية�{�تحمل�خطرً : "الرصاص

ا�يّتحدن�ن�النساء�جميعً إرانة�أم�حسنية؟�ماذا�aëّم؟�ف(غ	�lأنه�يرى�وجه�الx/�أحaîا�

� �gي �النون "عنده �صا -" ترنيمة �الفتاة� :171نظر�الرواية �رندة، �حسنية، �وهيبة، الست

،�nم،�اسكندرة،�هنية،�مajكانت�ع<ى�الشرفة�ا2قابلة�لبي�/xهن،� ال
ّ
جمانة،�لنده،�رانة،�كل
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� �gي �م�aن �وردت �من �أحب، �من 	زعفرانجميع �الخراط�ترا~�ا �أعمال �gي �وردت �أو�من ،

وأحسست�الطعنة�gي�قلÉ/�من�عينazا�الواسعت	ن�": رآها�وقد�سقطت�gي�الغمر�-) �خرى 

 
ّ
ا�أفقت�كانت�الطعنة�ما�زالت�تغوص�gي�بموجها�ا2خضر�الثبج،�وسقطت�gي�الغمر،�و2

وتغرق�جسم/�gي�ضرام��…كالبحار�الوحشيةا�عمقي�الذي�ينصهر�ويتقد�ويفيض�حمًم 

  ".اللهب

 إ
ّ
ة،�ولكن�السطور�ل�الشق��ول�من�الثنائية�وهو�ا2وت�وال�aاين�هذا�الوصف�يمث

م�النجاة
ّ
أحسست�أجنحة�: "�خ	lة�gي�الفصل�وgي�الرواية�تأتي�لتمحو�ا2أساة�وتمّد�سل

 
ً
ا�الحمام�ا2شتعل�بوهج�النار�ترفرف�حو�ي�وتصعد�بي،�gي�زرقة�السماء�الناعمة�محlmق

  ".من�غ	�lانajاء

�و �الصعود �الصحو�الناعمة"عملية �السماء �النجاة" زرقة �معاني �ع<ى ما�أ. تنطوي

رامة	الحمام�ا2شتعل،�فربما�ينسجم�مع�فكرة�العنقاء�الx/�وصفها�الخراط�gي�روايته�

�يوم:"نظر�فصلا( والتن,ن �كل �تولد �ص"العنقاء �الطائر��سطوري�)257، �فالعنقاء ،

ف�أوزيريس�gي�الفصل�السابق�. يحlmق�ليتجّدد
ّ
الظل�تحت�عناقيد�"فكما�أن�الكاتب�وظ

حد�نه�gي�هذا�الفصل�يتّ إه�كوسيلة�للتجدد�و�بدية،�فوجعل�الراوي�يّتحد�مع" العنب

�gي� �آخر�جملة �به �تفيد �ما �وهذا ̀متنا^ي، �ال �ا2طلق �مع �ل`تحاد �كوسيلة �العنقاء مع

ترا~�ا	هكذا�تغدو�¾aايات�الفصول�gي�). 169: 1986راجع،عثمان،"( من�غ	�lانajاء: "الرواية

  .جدلّية�ب	ن�البنيت	نمفتوحة،�لتع£�lعن�هذه�الوحدة�ال-ب��nمغلقة�زعفران

لazما�¾aايات�الفصول�ع<ى�وجه�الخصوص،�هما�إن�الخيال�والحلم�اللذين�تجنح�إ

  .ما�aëب�هذه�الرواية�معناها

لو�] …[محور�التنبؤ�والخيال�: "يقول�فورس�lmعن�الخيال�gي�أعمال�كبار�ا2بدع	ن

لف�أو�وال�lmدي�ألغيناها�من�ست	lن�أو�ملفيل،�من�بيكوك�أو�ماكس�ب	lبوم،�ف	lجينيا�وو 
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�أو�د �جويس �أو�جيمس �بكفورد �أو�وليم �لدينا�. هـ.{مار، �ف`�يبقى �أو�سويفت، لورانس

أو�أعمال�الخراط��خرى،�2ا��ترا~�ا	زعفرانونحن�نقول،�لو�ألغينا�الخيال�gي��Õ×".38/ء

  .بقي�لدينا�×Õ/ء

  خ�صة

البناء،�/ ع<ى�متوالية�من�الثنائيات�ا2تضادة،�الهدم�ترا~�ا	زعفرانت�aض�نصوص�

�النسÉ// الحضور  �العالم�/ الغياب، �بتنظيم �وا2حاور �الثنائيات �هذه �وتقوم ا2طلق،

  .ا2حكي�gي�فلكها

� �ثنائية �^ي ��ّم �ا2ركزية �والبناء"الثنائية �الحكائية�"الهدم �مادته �يستمّد �فالكاتب ،

� �تتطابق /xال� �ا2وضوعّية �التاريخية �الوقائع �من �الخإالخام �س	lة �كب	�lمع �حد راط��ى

̀ئم�الذي�ُيفlmض�" النو�ي"صفها��طار�و نه�يوهم�بالس	lة�الذاتية�بإالذاتّية،�لذلك�ف ا2

�جميع�أ �يخرق �ح	ن �الوهم �هذا �يبّدد �ما �سرعان �ولكنه �التجربة، �هذه �مثل �يحتضن ن

الحدود�التقليدّية�لكتابة�الس	lة�الذاتية،�وهو�ح	ن�aëدم�ذلك�النظام�فانه�يؤسس�ع<ى�

�جديدة �كتابة �جوانر�متعددةأنقاضه �فazا �وتتجاور �تمimج �الذاتية،�: ، �الس	lة الرواية،

� �بمصطلح �نفسه �الخراط �عّ£�lع�aا �ما ي �̂و �والشعر، �الشعبية �ع£�l"الحكاية الكتابة

  ".     النوعّية�

� �الراوية �الذات �فتنقسم �الراوي، �صوت �مطلقّية �كذلك �abدم �الكتابة �إهذه " أنا"�ى

� �ُيوجَّ " وأنا"الناظم
ً
�مرة ه�ا2سرود، �ُيوجَّ �أخرى �ومّرة ��ّول، �صوب �القارئ �مركز�إدراك ه

صوب�الثاني،�gي�ح	ن�يبقى�ا2ؤلف�خلف�الشخصيات�و�حداث،�بينما�يقوم�gي�أحيان�

يخلق�عن�الكاتب�. متباعدة�باقتحام�السرد�gي�رتبة�سردية�أع<ى�ويمسك�بزمام�الّقص

� �موهطريق �تعددّية �التبئ	�lالسردي �gي �التقنّية �هذه �التطابق�استخدام �aÃدم �تقوم ومة

                                                           
 .86،�).ت.إصدار�ديغا،�د: تل�أبيب(رؤوب	ن�تسور� :ترجمة ،أركان	الروايةفورسlm،�. م. إي 38
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� �مع �والشخصّية، �والراوي �ا2ؤلف �ب	ن �الذاتّية �الس	lة �gي �¾aاية�إالتقليدي �gي دراكنا

  .ا2طاف�واحدّية�الصوت

�أيضً � �الهدم �يطال �ترجع �قد /xال� �البعد، �gي �السحيقة �فالذكريات �الزمنّية، �ى�إا

�أحيانً  ل
ُ
مث

َ
�ت �ا2بكرة، �التجربة االطفولة عاش

ُ
�وت �ا2ضارع �ملغية��بالزمن بالحاضر

� �السÑي �مع �متوائمة �إا2سافات، �أخرى �زمنية �مشيدة �وقهر�الفناء �ا2طلق الزمن�"�ى

  .،�زمنية�تنتشل�الذكريات�من�الضياع،�وتقهر�الفقر�والوحدة�والفقدان"الثاني

�ى�غ	�lا2ألوف�فتغدو�مفردات�إكما�aëدم�النص�ا2رجعية�بإحالة�الواقع�ا2وضو�ي�

ب��nفنية�أدبية�تتوازى�أو�تتضاد�أو�تتقاطع�مكونة�جمالية�ولحمة��ى�خلق�إالواقع�وسيلة�

  .بنائية�بديلة�للحبكة�التقليدية�ا2قّوضة

ي�تحتل� �تكون�مفردات�الواقع�ا2وضو�ي�ا2سّخرة،�̂و �أن �بالطبع �{�ينفي �تقّدم ما

� �الراوية�% 70حوا�ي �للذات �النفسية ��زمات �{ستبطان �بعي�aا �مختارة �النصوص، من

�تاريخية��والنماذج �لحقبة /ÕØوالسيا� �sجتما�ي �الواقع �ولتصوير �ا2قهورة، البشرية

 �� �مدينة �gي �حاسمة �تحّول �فlmة �gي �من�حرجة �والخامس �الرابع �العقدين �gي سكندرية

  .القرن�العشرين

ع<ى�الحلم�و�سطورة�والفانتازيا�والحكاية�الشعبية�^ي�طريقة��كما�أن�فتح�النّص 

� ��aëام �لهدم �الشطحات�"قيبالحقي"أخرى �سديم �gي �الوقائع �لتغييب �آلّية �أ¾aا �ذلك ،

�لهدم�الحدود�ب	ن��زمنة،�من� �م£lّرة �وسيلة �أ¾aا �كما �و�سطورية، �والخيالية الحلمية

ب	ن��زمنة�ا2تباعدة�و�مكنة��تناقضات،حيث�إمكان�الجمع�gي�الحلم�والخيال�ب	ن�ا2

  .تداعيات�الحرةا2تعددة،�وانقطاع�الlmاتبية�والسببية�لصالح�ال

كمعادل��"ألف�ليلة�وليلة"تتناّص�مع�حكايات��ترا~�ا	زعفرانن�إوgي�مستوى�آخر�ف

  .�ى�فّك�شيفرة�التشكيل�الفn/�فazاإيقود� رمزي�مواز�2ب��nهذه�النصوص،
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�الكليّ  �الد{لة �سوداوية�أما �وكأن �الوقائع، �باستقراء �ف`�تنكشف �النصوص �لهذه ة

�غ	 �تجعله �إنسانيته �و{ �توترات�. �lجدير�بالتمثيلالواقع �تعكس �استعارة النصوص

�ى�إ�نسان�الحديث�واغlmابه�وعزلته�عن�العقل�وا2جتمع،�يتحّول�فazا�حضور�الكلمة�

�/xال� �الحداثي �بعد �ما �القّص �سمات �وهذه �للكتابة، �التقليدي �ا2فهوم ى
ّ
�وتتخط غياب،

لها�gي�هذه�ا2رحلة�من�إبداعه
ّ
  . استفاد�م�aا�الخراط�وتمث
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>الفصل	الثالث <
  رواية	3ي	 التاريخ	والفضاء	التخيي�ي

  �براهيم	الكوني	"نداء	ما	كان	بعيًدا"

  مقّدمة) أ

الدراسة�إ�ى�بحث�مسألة�توظيف�الروائي�الليÉ/�إبراهيم�الكوني�gي�روايته��ف�هذهabد

	بعيًدا نداء 	كان ��ك£2��lما �أحمد �حكم �فlmة �وتحديًدا �منه، �ماّدته �واستقاء للتاريخ

  . 1745ح1711���xالقرامن<ي�ع<ى�طرابلس�ما�ب	ن�عام�

تتعلق��سئلة�الx/�تطرح�نفسها�gي�هذا�السياق�با2نهج�الذي�اتخذه�الكوني�gي�لجوئه�

� �رواية �gي �التاريخ �بعيًدا"إ�ى �كان �ما �وتقالي" نداء �اتجاهات �مختلف �ب	ن �الرواية�من د

) عاًما�35الذي�حكم�نحو�(التاريخّية،�وكيفية�تحّول�داي�طرابلس�أحمد�بك�القرامن<ي�

gي�الرواية�إ�ى�تلك�الشخصية��سطورّية�الغنّية�بالغة�الlmكيب،�ماذا�أضاف�إلazا�الفن�

  ح��xصارت�شخصية�ملحمية�غنّية�ذات�أبعاد�تراجيدّية؟�

ية�التاريخّية�أن�يوقظ�الحّس�بالك£lياء�الوطn/،�{�شك�أّن�الكوني�أراد�من�تره	ن�الحكا

له�أحمد�بك�القرامن<ي�من�أسباب،�فأحمد��ك£�lكان�أّول�من�حّقـق�
ّ
من�خ`ل�ما�يمث

�لليبيا�عن�الغرب�من�جهة،�ونوًعا�من�sستق`ل�عن��م£lاطورية�العثمانية�
ً
استق`{

  . من�جهة�ثانية

 
ً
ة�،تراجيدًيا�gي�الرواية�لقد�جعل�الكوني�أحمد�بك�القرامن<ي�بط`

ّ
/ يسقط�نتيجة�الزل

�للحقائق �إدراكه �عدم �أهّمها �وانتحاره، �¾aايته �إ�ى �تقود /xال� �ا2أساوية �زلية� الز{ت

  . الك£lى،�وع<ى�ا2ستوى�الف	iيقي�جشعه�وطموحه�الذي�{�يستك	ن�وولعه�بالنساء

                                                           
  .صفحة�470/  2006ا2ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�ب	lوت،�: إصدار 2
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�ال �^ي �الرواية �هذه �gي �البحث �تستد�ي /xال� �الرئيسية �ا2حاور �الx/�أحد �اللغز، صحراء

�إ�ى�ذلك�موطن�السحر�والجمال�و�بدّيـة،�وتبقى�خلفية� �باÅضافة ي �̂و �الغزاة، هزمت

ا�لها�gي�أحيان�كث	lة
ً
  . لáحداث�وا2شاهد�والرؤى�وا2صائر�ع<ى�السواء�ومحرك

ل�مواطن��لغاز�
ّ
يقف�هذا�البحث�ع<ى�جماليات�التشكيل�الفg�/nي�هذه�الرواية�ويحل

ل�إ�ى�سمع�أحمد�" الوسوسة"،�)اسم�الرواية" (البعيد�نداء"وأسرار�
ّ
الx/�{�تنفك�تتسل

  .من�العهد�القديم�ا2بثوثة�gي�طوايا�النّص " سفر�الجامعة"القرامن<ي،�وتداعيات�آيات�

إّن�النداء،�gي�تحليلنا��خ	�lهو�الحرية�الx/�{�سبيل�إلazا�رغم�الجهود�الجبارة�ا2بذولة،�

�ا �والسعادة �معانazا�متأّخًرا،��وهو�اليق	ن �أدرك �ربما /xوال� �البطل، �{�يدركها /xال� 2طلقة

  .حي�aا�أسلم�نفسه�للمقادير�منسحًبا�من�الحياة�كما�تفيد�السطور��خ	lة�gي�الرواية

�ملحمة،� �الرواية �هذه �من �جعل �ما /Þف� �التاريخ �إ�ى �الفن �أضافها /xال� ��ضافات أما

بة�^ي�شخص
ّ

̀مح�شخصّية�مرك ية�أحمد�القرامن<ي�وصراعاته�الداخلّية�تسّجل�فنًيا�م

�مع� �وال£lّية �الفرنجة �مع �البحرّية �الحربية �الوقائع �أخرى �جهة �من �وتسجل النفسّية،

ا�ع<ى�مسافة�من��حداث�والحروب�الx/�وضعت�أوزارها� �فني³
ً
الدواخل�الليبّية،�تسجي`

̀حمت�مع�ا. منذ�زمن�بعيد لوقائع�التاريخية�لعل�من�أهّم�هذه��ضافات�الفنّية�الx/�ت

ما�نجده�gي�الرواية�من�إغراق�gي�الفنتازيا،�والlmم	i،�وتصوير�ُس�ن�الصحراء�وشرعajا،�

�وكّل� �مشهد �خ£�lوكّل �يحاصر�كّل �الذي �ا2عرgي �sستطراد �وذاك �والعرافة، والنبوءة

  . حدث�كما�سيأتي

�التاريخية �للفlmة �دقيقة �مراجعة �إ�ى �البحث �إنجاز�هذا �أجل �من �احتجت الx/��لقد

،�وذلك�للوقوف�)1745سنة��– 1711من�سنة�" (نداء�ما�كان�بعيًدا"تتعامل�معها�رواية�

ع<ى�الحقائق�ا2وضوعية�التاريخية�قبل�أن�تمتّد�إلazا�يد�الفنان�وُتحدث�فazا�التحوير�

�وع<ى� �التاريخّية �ا2راجع �بعض �ع<ى �ذلك �gي �واعتمدت �و�ضافة، �والحذف والتعديل
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،�وهو�ا2رجع��ساÕØ/�الذي�اعتمد�عليه�"الحوليات�الليبّية) "lوشارل�ف	(رأسها�كتاب�

  .إبراهيم�الكوني�وأشار�إليه�gي�الرواية

  الع�قة	ب,ن	التاريخ	والرواية	) ب

إن�الع`قة�ب	ن�الرواية�كجنس�أدبي�وب	ن�التاريخ�^ي�ع`قة�وثيقة�جًدا�رغم�أن�الرواية�

ولكن�ا2تخّيل�يكون�. قائع�وأحداث�واقعيةتعتمد�ع<ى�ا2تخّيل�بينما�التاريخ�يعتمد�ع<ى�و 

ا�لتجربة�اجتماعية�تنتم/�إ�ى�مجتمع�له�تاريخ�وهوية� فارغ�ا2ع��nإذا�لم�يكن�تجريًدا�فني³

وثقافة،�ولذلك�فإن�ارتباط�الرواية�بتحو{ت�ا2جتمع�هو�الذي�يقيم�ع`قة�وطيدة�ب	ن�

  .الرواية�والتاريخ

�وهوي �هويته �عن �روايته �gي �الروائي �مسألة�يبحث �وعن �إليه، �ينتم/ �الذي �ا2جتمع ة

�النّص� �Áن �معيًنا؛ �حاضًرا �نسجت /xال� �ا2تعددة ��زمنة �ويقارن ،/ÕÖوا2ا� الحاضر

�
ً
الروائي�وهو�يفتش�عن�هوية�معينة�يعقد�حواًرا�ب	ن�أزمنة�مختلفة،�ويكون�ذلك�شك`

� �التاريخ، �كتابة �متسا"من �مرايا �gي �ا2واقع �يتباد{ن �والتاريخ ��دب �هذه�إذ �ورغم وية،

�
ُ
ا2رايا�ا2تساوية،�الx/�{�تفصل�ب	ن��دب�والتاريخ�إ{�لتوّحدهما،�فإن�الجوهرّي�ربط

�^ي�وجه�مم	�iمن� /xال� �التاريخ �حقل �إ{�gي �لها �{�وجود �واعتبار�الرواية �بالتاريخ �دب

�الكث	lة �يقول . 3"وجوهه �آخر�حيث �موضع �gي �الع`قة �هذه �عن �دراج �ع£�lفيصل : وقد

زع�علم�التاريخ�والرواية�ع<ى�موضوع	ن�مختلف	ن،�يستنطق��ول�ا2اÕÖ/�وُيسائل�يتو "

بيد�أن�استقرار�الطرف	ن�منذ�القرن�التاسع�. الثاني�الحاضر،�وينajيان�إ�ى�ع£lة�وحكاية

                                                           
 .179�،295،�)1999( نظرية	الرواية	والرواية	العربيةفيصل�دراج،� 3
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عشر�gي�حقل	ن�متغايرين�لم�يمنع�ع�aما�الحوار،�ولم�ينكر�الع`قة�ب	ن�التاريخ�و�بداع�

  .4"�دبي

: ورج�لوكاتش�عن�التشابه�ب	ن�الفعاليت	ن�ح��xدرجة�التوحيد�بي�aما�gي�قولهكما�عّ£�lج

ما�هو��نسان؟��: إن�جوهر�العمل�الروائي��ك|�lعمًقا�يع£�lعن�ذاته�gي�السؤال�التا�ي"

�الثبات،� �ع<ى /ّÕßع� �جوهر�إنساني �ع<ى �اتكاء �ا2ؤرخ، �به �يقول �ما �نظرًيا �الروائي يقول

  .5"حناء�{�هروب�منهيستقيم�زمًنا�gي�انتظار�ان

استلهمت�الرواية�العربية�التاريخ�وجعلته�موضوعها�منذ�أن�عرف�العرب�الفن�الروائي،�

�وعشرين� �اثنت	ن �كتب �ا2ضمار�حيث �هذا �gي �رائًدا �زيدان �جورÎي ويعت£�lمؤرخو��دب

̀م �و�س �العرب �تاريخ �gي �خادًما�. رواية �الروايات �هذه �gي �الفن �زيدان �جورÎي يجعل

،�فهو�قد�اهتّم�gي�الدرجة��و�ى�بتعليم�التاريخ�وتلّمس�الحقيقة�التاريخّية�أك|�lللتاريخ

gي�مقدمته�لرواية�الحجاج�بن�يوسف�الثقفي�يقول�. من�اهتمامه�بإحياء�ا2اÕÖ/�القديم

�مطالعته�:"زيدان �gي �الناس �لlmغيب �وسيلة �أفضل �الرواية �أسلوب �ع<ى �نشر�التاريخ إن

 Áادة�منه،�وخصوًصا�imسsي�أن�يكون�التاريخ�حاكًما�ع<ى�الرواية،�وgى�جهدنا��ننا�نتو

  .6"{�^ي�عليه

�الحرب�  �بعد �ظهرت �فقد /ÕÖا2ا� �إحياء �إ�ى �abدف /xال� �التاريخية �العربّية �الرواية أما

ي�تختلف�جوهرًيا�عن�الرواية�التاريخية�التعليمية�كما�ظهرت�عند� العا2ية�الثانية،�̂و

                                                           
مدخل	إ�ى		طه�وادي،: ؛�راجع�gي�هذا�ا2ع��nكذلك9،�)2004( الرواية	وتأويل	التاريخفيصل�دراج،� 4

	ا� 	الرواية 	تاريخ �)1997(صرّية ،64� �الشاروني، �ويوسف �الروائية"؛ �اللعبة �وزخم �ا2اس " مصرع

 . 36-32،�)1996(،�83القّصة،	
�عن 5

ً
 .9،�.س.،�م)2004(فيصل�دراج،�: نق`

�: انظر 6 �بدر، �طه �ا2حسن 	عبد 	الحديثة 	العربية 	الرواية �)1968(تطور . م: ؛�راجع�كذلك94-106،

 .8،�)1991( ،مدارات	الشرق 	دراسة	3ي	-الرواية	والتاريخباروت،�



 

97 

اريخية�بعد�الحرب�العا2ية�الثانية�للتعب	�lعن�حماس�جاءت�الرواية�الت. جورÎي�زيدان

�/xال� �ا2عاني �التاريخ �هذا �من �ويستلهم �وبطو{ته، /ÕÖا2ا� �أمجاد �بعث �إ�ى �aëدف قومي

� �الطريق �إ�ى �شعبت	ن،�"ا2ستقيم"تدفع �إ�ى �مصر �gي �التاريخية �الرواية �وانقسمت ،

�وعادل �محفوظ �نجيب �ويمثلها �الفرعوني �التاريخ �إحداهما �والشعبة��تستلهم كامل،

̀مي�وتكشف�باتجاهها�عن�بداية�الخروج�من�إطار� الثانية�تستلهم�التاريخ�العربي��س

�السّحار� �باكث	�lوجودة �وأحمد �أبو�حديد �فريد �ويمثلها �الضيقة �ا2صرية �القومية فكرة

  .7وغ	lهم

� �إ�ى �محفوظ �ذهب �يÕø/ء�" مصر�القديمة"لقد �عما ا
ً
�الحاضر�وبحث �ع<ى احتجاًجا

وكان�. وضع�gي�ا2اÕÖ/�أسئلة�من�الحاضر،�وواجه�الحاضر�بإجابات�مؤجلةف"وجوهه،�

" الرواية�التاريخية"وهو�يرّحل��سئلة�و�جابات�من�ركن�إ�ى�آخر،�يستد�ي�رومانسية�

�آن �gي �ويطردها�: ويطردها �مفقوًدا، �فردوًسا �الفراعنة �زمن �من �وهو�يستولد يستدعazا

�سي �سؤال �إ�ى �الطوباوي �الزمن �ا2تداعية�وهو�يحّول �اليوم �سلطة �اقlmفته �فما ،/ÕØا

  .8"من�زمن�سحيق" سلطة�مضيئة"اقlmفته�

�أجاب� �والتاريخ، �الرواية �ب	ن �الع`قة �عن �محفوظ �نجيب �النقاش �رجاء �سأل ح	ن

�اليومية�: "محفوظ �للحياة �استعراض �عن �عبارة �فالرواية �وطيدة، �الع`قة �أن �رأيي gي

من�التاريخ�لم�يكتبه�ا2ؤرخون،�ثم�إن��هذا�جزء. بكل�مشاكلها�وقضاياها�وأشخاصها

   .9"التاريخ�عبارة�عن�أحداث�وأشخاص�ورؤية،�والرواية�كذلك

                                                           
 .398 ،م.ن،�)1968(عبد�ا2حسن�طه�بدر،�: راجع 7

 .134،�.م.ن،�)2004(فيصل�دراج،� 8
 .132،�.م.ن 9
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�إ�ى� �يعود �2اذا � ؟
ً
�أص` �التاريخ �إ�ى ��ديب �يلíِئ �الذي �ما �أخرى، �مرة �السؤال ويثور

  ا2اÕÖ/؟

�/ÕÖهناك�عدة�أسباب�واتجاهات�لعودة��ديب�إ�ى�ا2ا:  

1 (� �التاريخ �إعطاء �gي �ما�الرغبة �الروائي �يستخدم �كأن �ا2ؤرخ، �آخر�{�يستطيعه عمًقا

�تصويره� �gي �ا2فاهيم �هذه �ويدخل �ومعاشهم، �الناس �أخ`ق �من �اليوم يراه

  .للشخصيات�التاريخية

استخدام�التاريخ�ا2اÕÖ/�لشرح�الواقع�وإلقاء�أضواء�عليه،�فمن�ثنايا�ا2اÕÖ/�يصور�) 2

وآراء�لها�سلطان�ا2اg�/ÕÖي��بعض�جوانب�الحاضر�ليبعث�من�ذلك�ا2اÕÖ/�مسائل

�الدعوة� �أو ��نسانية �القيم �ج`ء �gي �الحاضر �صبغة �ولها �وsحتمال، �ساغة

�فيه��حداث�التاريخية�عن�
ّ

للتغي	l،�فيلبس�ا2اÕÖ/�لباس�الحاضر،�ع<ى�نحو�تشف

  .مسائل�الواقع�ا2عاصر

�إنكا) 3 �جميلة، �عوالم �gي �به ق
ّ
�ليحل �ا2عاصر �الواقع �عن �القارئ �للواقع�إبعاد ًرا

ا� �مس³ �الواقع ��ديب �فazا �يمّس �رومانتيكّية �نزعة �الهرب �هذا �وgي �منه، واسlmواًحا

̀م�تّتصل�بماض�تاري¹ي  . 10خفيًفا�ليتجاوزه�ويغوص�gي�أح

�إبراهيم�الكوني�gي�تعامله�مع�التاريخ�وا2اّدة�التاريخية�gي� �اعتمده �الذي �هو�sتجاه ما

� �بعيدا"روايته �كان �ما �ك"نداء �هل �برمو�؟ �يقول �كما �عنده �التاريخّية �الرواية gي�(انت

ع<ى�ا2اÕÖ/�أو�مرآة�تعكس��مرآة�تسقط�الحاضر ) "سياق�حديثه�عن�الرواية�السورّية

� /ÕÖللعهد�ا2ا� �ا2لّحة �ا2هام �حسب �وتحديده /ÕÖا2ا� �وصف �طريق �الحاضر�عن gي

                                                           
. 3ي	النقد	ا�سر�يمحمد�غنيم/�ه`ل،�: ؛�كذلك326-325،�)2001( 5جامعة	ياس	ن�كتاني،�: راجع 10

)1995(�،89/90. 
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�الراهن؟] للمؤلف[ا2عاصر� �الوقت �g"11ي �يدخل �تناوله �أن �أم �إطار�جهد"، �للفخر�gي ه

   12"با2اÕÖ/�التاري¹ي�ا2شّرف�ا2جيد؟

الحقيقة�أن�الكوني�لم�يحفل�باتجاه�مع	ن،�ع<ى�وجه�الخصوص،�من�هذه�sتجاهات�

نداء�ما�"رؤية�الكوني�gي�. الx/�سقناها�أع`ه،�وإنما�استفاد�م�aا�جميًعا�وإن�لم�يصرح�aÃا

�بعيًدا �ت" كان �أدبي �كفّن �التاريخية �الرواية �مفهوم �مفاهيم�تصدر�عن �خصائصه حدد

،�والبيئة�
ً
البطل�التاري¹ي��صل،�والشخصية�الروائية�التاريخية�حقيقية�كانت�أم�خيا{

والشرط�الضروري�الدائم�gي�الرواية�. "التاريخية،�وتفاصيل�الحياة�التاريخية�gي�إحياaóا

�فتقو  �الفنية، �والخيالية �الحقيقية �التاريخية ��حداث �ب	ن �هو�sنسجام م�التاريخية

  . 13"الرواية�التاريخية�كمؤلفة�فنية�أدبية�ع<ى�أساس�مبدأ�التاريخية�فazا

  الوقائع	التاريخية	الواردة	3ي		الرواية) ج

سأقوم�فيما�ي<ي�بسرد�الوقائع�التاريخية�قبل�أن�تمتد�إلazا�يد�الفنان�بغية�الفرز�ب	ن�

�فيما �ذلك �وسأنظر�بعد �تاريخية، �مراجع �ع<ى �معتمًدا �والخيا�ي �الروائي��الحقيقي فعله

�بعد�ذلك�تعليل�وتحليل�
ً
إبراهيم�الكوني،�ماذا�أضاف�وماذا�أغفل�وماذا�عّدل؟�محاو{

 .�هداف�الفنية�و�خرى 

ص�م�aا�إ{�ح	ن�تو�ى�أحمد�
ّ
ظلت�ليبيا�gي�هاوية�الصراعات�وsنقسامات�الx/�لم�تتخل

�ليبيا �حكم �القرامن<ي �بأم	�lا17112/هـ1123 عام باشا �نفسه �ولقب �وجعل�م، ؤمن	ن

  .الحكم�وراثًيا�gي��سرة�القرامنلّية

                                                           
 .11،�)1996( 3ي	5دب	السوري	ا�عاصر	الرواية	التاريخّية	عبد�الرحمن�برمو،� 11
 .10،�.م.ن 12
 .12 ،.م.نعبد�الرحمن�برمو،�: راجع 13
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اّتصف�أحمد�باشا�بالشجاعة�وsقتدار�فوق�ما�عرف�عنه�من�العدل�و�نصاف�ب	ن�

و2ا�بعثت�القسطنطينية�بأسطول�إ�ى�ليبيا�لو{ية�خليل�باشا�فazا،�وقع�صدام�. �ها�ي

سلطاني�بتقليد�أحمد��بينه�وب	ن�أحمد�باشا�فاضطّرت�القسطنطينّية�إ�ى�إصدار�فرمان

�تس	�lع<ى� ��حوال �وبدأت �الب`د �إ�ى ��من �عاد �ذلك �وعند �ليبيا، �و{ية �القرامن<ي باشا

  .أحسن�ما�يكون�gي�عهد�القرامنلّية

̀مركزية�مبدأ�للحكم،�مما�أعطى� ̀حات�كب	lة�وجعل�ال قّدم�العهد�القرامن<ي�لليبيا�إص

�gي �الحرية �فعّمت �و�نتاج � �العمل �gي ا
ً
�حكمه�. الب`د�انط`ق �gي �القرامن<ي �أحمد وظل

�وصول� �وسّهل �والعطاء، �البذل �عن �خ`لها �يتواَن �لم �عاًما �وث`ث	ن �خمسة �مدة للب`د

ا�واسعة�وبيوًتا،�وأصلح�القلعة،�وسّهل�للسفن�القادمة�
ً
ا2ياه�بالطرق�الفنية،�وب��nسوق

 .                     إ�ى�طرابلس�الحصول�ع<ى�ا2اء

� �عام �ع<ى� g1728ي �ا2دينة �ل	lغم �با2دافع �وضرaÃا �ا2دينة /Õêالفرن� ��سطول هاجم

الخضوع�2طالبه�gي�الحصول�ع<ى�أموال�وتسليم��سرى�الفرنسي	ن،�واستمر��سطول�

�بعد�أن�نفدت�ذخ	lته
ّ
وgي�. الفرنÕê/�بضرب�ا2دينة�با2دافع�ث`ثة�أيام�ولم�ينسحب�إ{

حمد�القرامن<ي�بعد�وفاة�أبيه�أحمد��ك£�lتو�ى�الحكم�ع<ى�إيالة�طرابلس�م�1745عام�

   .14منتحًرا

�تقّدم�هو،�ع<ى�وجه�التقريب،�ما�تذكره�معظم�كتب�التاريخ�عن�فlmة�حكم�أحمد� ما

� �عام �من �طرابلس �داي �القرامن<ي، �معلومات�1745-1711باشا �هو�واضح �كما ي �̂و ،

�ا2ؤر  �كتاب �كان �الكوني �إبراهيم �اعتمده �ا2صدر�الذي �غ	�lأن �الفرنÕê/�مقتضبة، خ

�ف	lو( �) شارل �الليبية"وهو�بعنوان �د" الحوليات �aÃا �قام /xال� �العربّية محمد�. بالlmجمة

                                                           
 .57-56،�)2000( ،تاريخ	دول	ا�غرب	العربي	محمود�السيد،: انظر 14
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عبد�الكريم�الواgي،�وقد�أشار�إبراهيم�الكوني�نفسه�إ�ى�هذا�ا2رجع�gي�الصفحة�الرابعة�

  .من�روايته�ا2ذكورة

� /xال� �والوقائع �الحوادث �لكل �والتوثيق �بالتفصيل �ف	lو �شارل �كل�تم	�iكتاب �gي حدثت

من�سنوات�حكم�أحمد�القرامن<ي،�هذا�التفصيل�الذي�أغ��nوألهم�إبراهيم�) حول (سنة�

" الحوليات�الليبية"،�Áن�gي�كتاب�"نداء�ما�كان�بعيًدا"الكوني�gي�كتابة�روايته�التاريخية�

�أما� �و{�يث	�lاهتمامهم، �الغالب �ع<ى �نظر�ا2ؤرخ	ن �{�يلفت �ما �الصغ	lة �التفاصيل من

�س	lة��الكوني �م�aا �nوب� ق،
ّ
�توث }� �عادة /xال� �الصغ	lة، �ا2علومات �شذرات �التقط فقد

�والتعّمق� �التأّمل �إ�ى �تجنح �فريدة، �نفسية �تركيبة �الرئيسّية �للشخصّية �وألبس غنية،

�واقع� �ب	ن �الفجوة �وّسعت /xال� ��مور �تلك ̀معقول �وال �الخيال �من �القّصة �ع<ى وأسبغ

  .تظهر�gي�الرواية�التاريخ�كما�نعرفه�وب	ن�صورته�كما

�أجراها� /xال� �و�ضافات �التبّد{ت �أهم �من �مختارة �مجموعة �عند �ي<ي �فيما وسنقف

  .إبراهيم�الكوني�gي��روايته�ع<ى��حداث�التاريخية

  "نداء	ما	كان	بعيًدا"التبّدvت	و|ضافات	3ي	رواية	إبراهيم	الكوني) د

  حادثة	الرسالة	ال�\	حملها	القرامن�ي	من	أبو	مويس	.1

يذكر�صاحب�الحوليات�الليبية�حكاية�تو�ي�الشاب�الباش�آغا�أحمد�القرامن<ي�2قاليد�

�أبو�مويس� �محمود �اغتيال �من �استاء �قد �القرامن<ي �أن �كيف �فيذكر�ا2ؤلف السلطة،

رغم�أنه�كان�زوًجا�{بنته،�وكيف�استاء�) ولد�الجّن (لداي�طرابلس�السابق�محمد�داي�

̀م�الذي�كان�يق وله�أحمد�القرامن<ي�رئيس�الفرسان�ضده�ومن�خلف�أبو�مويس�من�الك

ظهره،�وشجبه�sغتيال�وsغتصاب�لكرÕØ/�الحكم،�وسخريته�من�عدم�إجادته�ركوب�

�الدواخل �بادية �حكم �ع<ى �قدرته �وعدم �ــ�. الخيل �أبو�مويس �قام �فقد �ذلك �ع<ى بناء

�بتكليف�الباش�آغا�أحمد�القرا �قبائل�الدواخل�بتوليه�الحكم�ــ ̀غ �إب من<ي�مهمة�بحجة
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�غريان �شيخ �إ�ى �الخصوص �aÃذا �رسالة �تلك�. نقل �إ�ى �طريقه �وهو�gي �أحمد، غ	�lأن

̀ع� �sستط �حب �بدافع �محتوياabا �ع<ى ̀ع �وsط �الرسالة �فتح �فكرة �له �خطرت ا2دينة،

�/Õøا�تتضمن�أمًرا�رسمًيا�موجًها�إ�ى�شيخ�غريان�يقa¾وبدافع�الحذر�والريبة،�فاكتشف�أ

إ�ى�هناك،�فامت�áقلبه�حقًدا�ضد�أبو�مويس،�فاستبدل�هذا��بقتله�هو�بمجرد�وصوله

الكتاب�بآخر�حرره�بخط�يده�ع<ى�اعتبار�أنه�بخط�الحاكم�الجديد�أبو�مويس،�مفاده�

أن�أها�ي�غريان�قوم�مشاغبون�وأن�الداي�الجديد�يريد�م�aم�ضمانات�تكفل�خضوعهم�

ر�ا2نطقة�وأعيا¾aا�كي�له،�ويطلب�من�شيخهم�أن�يبعث�إليه�دون�إبطاء�عدًدا�من�أكاب

  .15يحتفظ�aÃم�كرهائن

�جعلهم� �مما �غريان، �أهل �ـــ �الجبل �أهل �سخط �القرامن<ي �أحمد �ضمن �الخطة aÃذه

�لينتحر�أبو�مويس� �طرابلس �فيغزو �نفسه �القرامن<ي �أحمد �بقيادة �م�aم �جيًشا يجردون

  .وُينّصب�القرامن<ي�مكانه

لحوليات�الليبية�حول�الرسالة،�إ�ى�يحّول�إبراهيم�الكوني�هذه�الحكاية�الx/�وردت�gي�ا

�ويغنazا� �الكابوسّية ̀م ��ح �لها �ويوظف �غامضة، �بأسرار �يغلفها �دراماتيكية وقائع

صفحة�ح42���xبا2واقف�والتفاصيل�الx/�لم�ترد�gي�التاريخ�قط،�ويطيلها�بحيث�تبلغ�

  .بداية�الزحف�إ�ى�طرابلس

  كيف�فعل�الكوني�ذلك؟

يمد�يده�gي�جيبه�) g11ي�بداية�الرواية�ص�(القرامن<ي�يروي�إبراهيم�الكوني�أن�أحمد�

فتخرج�أفÑى�لزجة�تقفز�من�يده�وتسقط�ع<ى��رض،�ومن�ثّم�يجد�نفسه�يمÕò/�ع<ى�

�أنه� �فيدرك �النوم �يصحو�من �ينتفض �وح	ن ،l	الكب� �الفزع �فيصيبه �حّيات �كلها أرض

. دها�الحلمكابوس�مفزع،�فيمّد�يده�gي�جيبه�ليجد�الرسالة�بما�توحيه�من�أبعاد�جّس 
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�قافلة�فazا�كب	�lالتجار� �البعد �يرى�ع<ى �بقليل �ذلك ،�)آهر(بصحبة�) الحاج�ا2كn/(بعد

�هللا،� �أولياء �من �كو�ّي �بالرموز �يتحدث ̀م �الك �قليل �ا2رابط	ن �س`ط	ن �من �و�ي وهو

و{�gي��الحولياتهذا��مر�لم�يرد�gي�(يستع	ن�به�أحمد�القرامن<ي�لتفس	�lالحلم�ا2زعج�

�مال�ك�iناه،�أو�نية�: "الحلم) آهر(وبعد�طول�حوار�وتجاذب�يؤّول�له��).غ	lها
ّ
{�يلدغنا�إ{

�aÃا �اسajّنا �وصية �أو �أخفيناها، �تحليل�)22ص" (سوء �gي �ذلك �بعد �الراوي �ويأخذ ،

�لنفسه� �سّوغ �وكيف �والنفسية، �العاطفية �فعله �وردود �القرامن<ي �نفسية واستبطان

�ذلك �أعقب �الذي �التفس. الفعل �هذا �الرسالة�عند �إ�ى �القرامن<ي �أحمد �يفطن 	�lفقط

فبّيت�عندها�أحمد�أن�{�). ابن�الجن(الg�/xي�جيبه�من�محمود�أبو�مويس�الذي�اغتال�

م�هذه�الرسالة�لزعيم�جبل�غريان�بعد�أن�أدرك�أ¾aا�تحمل�أمًرا�بقتله،�فقّرع�نفسه�
ّ
يسل

�أبو� �من �الشتائم �تحمل �بحيث �بتغي	�lالرسالة �وقام �نيته ̀مة �س �شيخ�ع<ى �إ�ى مويس

�هذه� �القرامن<ي �فحمل �منه، �ا2طلوبة �بالشروط �يقم �لم �إذا �وتتوعده �وترهبه الجبل

�غريان� �جبل �شيخ �فجّيش �أبو�مويس، �ع<ى �التحريض �gي �فعلته �وفعل �ا2زيفة الرسالة

 .أتباعه�بقيادة�القرامن<ي�نفسه�وبدأ�الزحف�صوب�طرابلس�

� �يسوقها /xال� ��حداث �هذه �ف	lو(استغرقت �ص) شارل �صفحت	ن،��الحولياتاحب gي

صفحة�2ا�أحدث�فazا�من�دراماتيكية،�وما�أدخل��40بينما�امتدت�عند�الكوني�ع<ى�نحو�

�ووقائع� �لحوادث �مخلًصا �ظّل �العموم �ع<ى �ولكنه �غ	�lتاريخية، �شخصيات �من علazا

ا �جوهري³ �شيًئا �يغ	�lم�aا �لم �السواء�. التاريخ �ع<ى �والرواية �التاريخ �gي �وردت فالرسالة

�أمر�وك �من �والتحريض �الimييف �هذا �إلazا �أدى /xال� �النتيجة �وكذلك �أمر�تزييفها، ذلك

  ).1711(الغزو�وقلب�نظام�الحكم�وتنصيب�أحمد�القرامن<ي�زعيًما�لطرابلس�عام�
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ثام) آهر(حكاية	الو�ي	العراف	. 2
ّ
  صاحب	الل

�) آهر(ترد�حكاية� س	lة�،�ع<ى�هامش�)سيدي�الصيد(الو�ي�العراف،�الذي�يسم��أيًضا

،�وليس�)شارل�ف	lو(من�كتاب�) 410/411ص�(أحمد�القرامن<ي�gي�الصفحت	ن��خ	lت	ن�

صفحة�gي�الرواية،��70له�من�ذكر�gي�غ	�lهذا�ا2وضع،�بينما�تحتّل�هذه�الحكاية�نحو�

من�الروايات�الx/�تتناول�ذكر�مأساة�) شارل�ف	lو(إنما�يأخذه��الحولياتوما�يرد�م�aا�gي�

ي�روايات�تستند�gي�الحقيقة�إ�ى�الرواية�الشعبيةsبنة�الك£lى�لهذ    .16ا�الرجل،�̂و

� �روايتة �gي �فيتناول �الكوني �إبراهيم  "أما
ً
�بعيدا �كان �ما �" نداء �ويجعلها�)آهر(شخصية ،

ترافق�الرواية�منذ�البداية،�ح	ن�حمل�رسالته�إ�ى�شيخ�الجبل�لقبيلة�ا2حاميد�عندما�

. القرامن<ي�وإصابته�بالعم��قبيل�انتحارهكان�gي�العشرين�من�عمره،�حa¾��xاية�أحمد�

�الرواية� �ع<ى �خ`لها �من �فأضفى �الكوني، �Åبراهيم �الصيد �سيدي �شخصية �راقت وقد

ا�وفق�ما�آمن�به�أهل�طرابلس�وصحراء� ا�أو�ولي³
ً
غموًضا�وأسراًرا�تتناسب�مع�كونه�عّراف

  .الدواخل

�تعر  �بداية �إ�ى �ف	lو �شارل �كتاب �من �ا2ذكورتان �بسيدي�تش	�lالصفحتان �القرامن<ي ف

�زوجها،� �القرامن<ي �قتل �أن ��خ	�lبعد �إ�ى �بك �خليل �أرملة �لجوء �أعقاب �gي الصيد

�ترفض ي �̂و �زوجة �يريدها �aÃا �متعلق �لتستفتيه�. والقرامن<ي �العراف �الو�ي �إ�ى فتلجأ

�Éتخ� ��مراء �من �ذرية �إنجاب �إ�ى �سيؤدي �منه �زواجها �Áن �با2وافقة �فينصحها باÁمر،

��قدار� �زاهًرالهم
ً
�للو�ي�. مستقب` �القرامن<ي �احتفظ �حي�aا �ومن �الزواج، �تّم �أن وكان

بجميل�{�ين��Õêوظل�يزوره،�إ�ى�أن�كان�gي�بيته�يوًما�فلمح�ابنته�الك£lى�وكانت�بارعة�

�قصر�حريمه �gي �لتغدو�محظّية �ابنته �معه �يرسل �أن �الو�ي �من �فطلب احتج�. الجمال،

ن�لم�يفعل�ذلك�ح��xالليلة�التالية�أن�يقÕø/�الو�ي�ع<ى�أوامره�ورفض�طلبه،�فهدده�إ
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�آثارهم �ويخفي �وأسرته �أب��Þ. عليه �ابنته �إلباس �من �مفًرا �ا2سك	ن �العراف �يجد ولم

�الباشا� �لشهوة �فريسة �الوقوع �قبل �السّم �باجlmاع �إقناعها �بعد �والجواهر، الثياب

�قص �إ�ى �واقتيدت �الباشا، �ضباط �أيدي �ب	ن �وتركها �هودج �ع<ى �ووضعها ر�العجوز،

�هامدة،� �باردة �جثة �وجدها �الغرفة �الباشا �دخل �وح	ن �جناحه، �إ�ى �وأدخلت القلعة،

فصعق�من�الهول،�فتملكته�حالة�من�وخز�الضم	�lكادت�تودي�به،�وgي�الصباح�توّجه�

إ�ى�حيث�سيدي�الصيد�ليسأله�تعليل�وفاة�ابنته�ا2فاÎئ،�فأخ£lه��ب�عن�أنفة�ابنته�

تقبل�أن�تكون�محظية�gي�قصر�السلطان،�وأضاف�الx/�ارتضت�أن�تتجرع�السم�من�أن�

�نعمة�البصر،� �من �القرامن<ي �الباشا �يحرم �أن �هللا �ع<ى �يتمناها /xال� �أمنيته �بأن للباشا

�قد�ابت<ي�بذلك�قبل�وفاته�بخمس�أو�ست�سنوات
ً
أما�gي�رواية�الكوني،� .17والباشا�فع`

� �الصيد �سيدي �الرجل �هذا �شخصيه �ع<ى �نتعرف �تقدم �) آهر(فكما الصفحات�منذ

  :�و�ى�gي�الرواية

"� �عميقت	ن �ولك�aما �جريئت	ن، �بعين	ن �فيه ا
ً
�محدق �كالشبح �قبالته �gي�[انتصب هكذا

�ساكنا؟] �صل �يحرك �أن �دون �غامض، �ال�aار�بألـق �ضوء �gي �تومضان �ظلتا " أيًضا،

،�وقد�تشبث�به�القرامن<ي�ليؤّول�له�حلمه�حول��فÑى�الx/�خرجت�من�جيبه�)19ص(

� �يده �مد �مليئة�ح	ن �علazا /Õòيم� /xال� ��رض �أن �اكتشف �شرها �من �تحرر �وح	ن فazا،

{�يلدغنا�إ{�ما�ك�iناه�أو�نية�سوء�: "،�وبعد�طول�إلحاح�يؤّول�له�الحلم)21ص(باÁفا�ي�

�aÃا ،�وعندها�يفطن�القرامن<ي�إ�ى�الرسالة�الg�/xي�)22ص" (أخفيناها،�أو�وصية�اسajّنا

�طراب �داي �أبو�مويس، �محمود �من �أبو�جيبه �aÃا �بعثه /xال� �الرسالة ي �̂و �الجديد، لس

�تفس	�lالعراف� �بعد �الرسالة �أحمد �فتح �ا2حاميد، �شيخ �غريان �جبل �زعيم �إ�ى مويس

  .لحلمه،�فوجد�وصية�أبو�مويس�لزعيم�الجبل�أن�أقتل�حاملها�فوًرا
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ونلتقي�بالو�ي�العراف،�سيدي�الصيد،�مرة�أخرى�بعد�فlmة�من�الزمن�ح	ن�غدا�أحمد�

القرامن<ي�داي�طرابلس�بعد�دحره�Áبو�مويس،�والناس�تأتي�إليه،�أعيان�ا2دينة�وأشياخ�

�الذي� �الو�ّي �النبوءة �صاحب �باستثناء �2بايعته �يأتون �كلهم �القبائل، �وزعماء الضواÚي

فيذهب�القرامن<ي�للبحث�عنه�فيلقاه�ع<ى�رأس�جبل،�ويدور��أنقذه�وأوصله�إ�ى�مكانته،

�حضور� �عن �إحجامه �من �رضاه �عدم �عن �السلطان �عّ£�lفيه �مشحون �حديث بي�aما

�الخ	�lالذي�أصابه� �مقابل �إليه �باÅحسان �السلطان �عرض �يرفض �الو�ي �ونرى ا2بايعة،

  ).68-59انظر�من�ص�(من�نبوءته�

 ̀ ،�الذي�ذكر�الكوني�الحوليات	الليبيةق�gي�كتاب�هذه�ا2واقف�{�يرد�ذكرها�ع<ى��ط

� �تصدير�روايته �gي �التاريخية �الحقائق �gي �عليه �اعتمد �ذكر�)4ص(أنه �يرد �لم �كما ،

� �لزينوبا �عشقه �قصة �حول �للقرامن<ي �الو�ي �يرد�)132-129ص: انظر(نصيحة �لم �كما ،

� �الصيد �سيدي �ا2) آهر(ذكر�وساطة �ويوسف /nا2ك� �ع<ي �لنجدة �القرامن<ي كn/�لدى

للقرامن<ي�gي�تسخ	�lالريح�وإثارة�) آهر(،�وكذلك�مساعدة�)13القسم�الخامس،�الفصل�(

،�كذلك�الرؤى�الكابوسّية�)15القسم�الخامس،�فصل�(زوبعة�gي�وجه�رسول�Ôستانة�

� �نصيب �من �كانت /xوأنه�) آهر(ال� �التن	ن، �جوف �gي �ي�iلق �أنه �الحلم �استشعر�gي الذي

�ال �إ�ى �ا2غادرة �عليه �يlmتب �(صحراء �فصل �السادس، �الكابوس�) 9القسم �هذا وكان

�نفسه� �هو�القرامن<ي �الذي �التن	ن �جوف �من �ف`�نجاة �ذلك، �بعد �سيحدث �2ا إرهاًصا

  .صاحب�السلطان

لكن�الحكاية�ا2طولة�^ي�حكاية�شهوة�القرامن<ي�gي�امت`ك�ابنة�الو�ي�الك£lى�بعد�أن�

ي�حكاية�تطول�عما�ورد�gي(2حها�gي�بيت�أبazا� ،�فيقع�)لدى�شارل�ف	lو�411-410ص��̂و

،�وتقع�هذه�)349ص" (أنا�مخلوق�عاشق�وتريا�ي�ب	ن�يديك: "gي�غرامها�ويخاطب�والدها

،�وقد�أغناها�الكوني�)363-349ص�(الحكاية�لدى�إبراهيم�الكوني�gي�أربع�عشرة�صفحة�

  .بحوار�gي�غاية��ثارة�والدراماتيكية
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� �حقيق) آهر(شخصية �وجود �لها �شخصية �حكايات�إذن �من �إلazا �ينسب �ما �رغم ي،

شعبية�نقلها�ف	lو�كحكاية�وقوع�القرامن<ي�gي�غرام�ابنة�آهر�الك£lى،�ورغبته�gي�جعلها�

�بالسم �بانتحارها �انajت �له �وجود�. محظية �لها /xال� �الشخصية �تلك �أخذ �الكوني لكن

د�ألهم�حقيقّي،�وألبسها�بحلة�من�الغموض�وأودعها�سّر�الصحراء،�فهذا�الو�ي�ا2رابط�ق

الكوني�gي�نسج�حكايات�أخرى�حوله�ليس�لها�سند�تاري¹ي،�فيجعل�القرامن<ي�يعود�إ�ى�

�وتحذيره� �طالعه �وكشف �وعظه �بغية �بÕò/ء �صدره �أو�ضاق �×Õ/ء �إ�ى �احتاج ما
ّ
آهر�كل

  .ومساعدته�gي�حّل�أزماته

�و �أبعاده، �له �رمز�مستغلق �^ي �وgي�) آهر(الصحراء �يؤثر�الصحراء، �دائًما �كان العراف

 ̀ �إصرار�زوجته�أح �ولكن �الصحراء، �إ�ى �ويذهب �طرابلس �يlmك �أن �مناٍد �يناديه �كان مه

�السلطان �جوف �يدخل �ال�aاية �gي �جعله �البقاء �الx/�/ع<ى �الجميلة �ابنته �ويفقد التن	ن،

  .انتحرت�بدافع�العزة�والكرامة

  القضاء	ع�ى	|نكشارية. 3

�الجن �ع<ى �بالقضاء �الحكم �gي �عهده �بداية �gي �القرامن<ي �قام ��تراك ) �نكشارية(د

�يد� ��تراك �الجند �كان �فقد �بالحكم، �والتفرد �تعزيز�سلطانه �aÃدف �م�aم، ص
ّ
والتخل

  .الدولة�العثمانية�الطو�ى�للسيطرة�ع<ى��قاليم�ا2ختلفة،�وم�aا�بطبيعة�الحال�طرابلس

�وإثراء� �إشباع �من �الكوني �به �يقوم �آخر�2ا �نموذج �^ي ��نكشارية �ع<ى �القضاء حكاية

�التاريخية�الx/�وردت�gي�كتاب�شارل�ف	lو،�وتوسعajا�ع<ى�نحو�يتدفق�حيوية�ل لواقعة

  .وإثارة�وتشويًقا

� ��تراك �اغتيال �حكاية �عرض �gي �ف	lو �شارل �ريتشارد�) �نكشارية(استفاد �كتاب من

،�والذي�يحكي�عن�الوسيلة�الx/�اعتمدها�أحمد�القرامن<ي�gي�تغي	�lنظام�حكم�18تول<ي
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�تغي	lًا �وهم��طرابلس �العسكر��تراك، �د�ي �حيث �اضطراب، �أي �وقوع �دون �من جذرًيا

�حراسه� �وقام �ا2دينة، �قرب �القائم �قصره �gي �باذخة �لحفلة �مئات، �عدة �عن يزيدون

من�هؤ{ء�بمجرد�ولوجهم�لسقيفة�القصر،�وكانت�سقيفة�مستطيلة�للغاية��300بخنق�

الحراس،�وطفق�هؤ{ء�وتطل�من�جانبazا�غرف�صغ	lة�مظلمة�وأخرى�سرية�اختفى�فazا�

يغتالون��تراك�الواحد�تلو�Ôخر�فيما�كانوا�يع£lون�السقيفة�ثم�يبادرون�gي�الحال�إ�ى�

̀حظ�القادم�التا�ي�م�aم�شيًئا،�ولم�ينج�من�ا2ذبحة�سوى�نفر� إخفاء�جث�aم�بحيث�{�ي

  . 19قليل

�الخ£�lالذي�ورد�gي�صفحة�واحدة�gي� الكوني��استغرق�gي�الرواية�عندالحوليات،	هذا

� �فصول �(ث`ثة �فصل �الثاني، �القسم �gي�)7،6،5راجع ا �خاص³ �سحًرا �الكوني �ويضفي ،

�التفاصيل �gي �ا2معن �فرسه�: "القّص �صهوة �ممتطًيا �كب	lهم �فazا �أقبل /xال� �الساعة gي

الشهباء،�وترّجل�ليتخ<ى�عن�لجامها�لسائس�الخيل��حدب�الذي�هرع�2`قاته�gي�الفناء�

ى�أمرها،�كان�أحد�الخدم�ينحg�/nي�الباب�إكباًرا�2قام�كب	�lالضباط�ا2قابل�للقصر�ليتو�

�/Éي�خلع�سيفه�ا2هيب�ا2رصع�بالجواهر�ا2لونة،�بمقبضه�الذهgرع�بدوره�ليساعده�aëو

  ).80ص.." (البارز�من�غمد�منمنم�باÁحاف	�lوا2رشوش�بماء�الذهب

وقد�أبدع�gي�تصوير��هذا�التفصيل�gي�الوصف�وتفن	ن�الحكاية�هو�من�صنعة�الكوني،

،�إنه�صنعة�)وما�بعدها�82ص: انظر(الخوف�الذي�اعlmى�الضابط�وهو�يس	�lإ�ى�مص	lه�

ت�يد�ا2جهول�سيف��ساط	�lمن�غمده،�فلمع�: "الفن�الذي�ليس�للتاريخ�شأن�به
ّ
استل

ره�gي�ضياء�الغسق�قبل�أن�يط	g�lي�الهواء�ليغيب�gي�صدر��نكشاري�الشقي�
ّ

نصله�الش

  ).84ص(اطفة�كأ¾aا�ال£lق�gي�ومضة�خ
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�gي�� �الكوني �إبراهيم �تصرف �من �نماذج �ث`ثة �التفصيل �من �×Õ/ء �gي �أع`ه �سقنا لقد

�مليئة� �ديناميكية �جديدة �حياة �الرواية �gي �لتكتسب �فazا �وتوسعه �التاريخية، �حداث

�بالحياة �تنبض �لتغدو�إنسانية �التاريخية �التجربة �تعميق �ع<ى �الروائي �تع	ن . بالحيوية

�نا �gي�ومن �ولعله �سيأتي، �كما �ملحمية �أبعاًدا �القرامن<ي �شخصية �يكسب �أخرى، حية

�وطنه�ليبيا�ويوسع�دائرة�التعرف�aÃا�gي�جميع�أقطار�الوطن�العربي،� �تاريخ �يمجد ذلك

�والجاذبّية� �السحر �من �aÃالة ًفا
ّ
�مغل �العربي �للمواطن �ا2جيد �التاريخ �هذا ويقّدم

  ).انظر�أدناه�البند�هـ(والعجائبّية�

  أمثلة	أخرى ) 4

�وإكساaÃا� �وتدوير�الشخصية �التاريخّية �الحادثة �رقعة �{�يقتصر�توسيع �الحقيقة، وgي

تركيبة�نفسية�وأبعاًدا�فلسفية�أو�درامية�أو�غ	lها�ع<ى�ما�سقناه�آنًفا،�بل�يتعدى�ذلك�

�التأملّية� �بالنظرات �وتضف	�lا2شاهد �وتحوير�لáحداث �تصّرفات �من �Õßيح� }� �ما إ�ى

وهناك�أيًضا،�فوق�ما�. �يعدو�أن�يكون�ما�سقناه�نماذج�مقنعة�للتمثيلالفلسفّية،�و{ 

�قضية�زينوبا�أرملة�خليل�بك��رناؤوطي،�وسÑي�القرامن<ي�إ�ى�الزواج�م�aا�بعد� تقدم،

ا�
ً
من��6،5،4انظر�الفصول�(قتله�لزوجها،�وتحتل�هذه�الحكاية�gي�الرواية�حّ	iًا�ملحوظ

/(وكذلك�حكاية�). القسم�الثالث ّÕêي�كتاب��)مgوالذي�يرد��،/nابن�أحمد�القرامن<ي�بالتب

،�وهو�يرد�gي�هذا�ا2وضع�فقط�gي�)412ص�) (البك�عبد�هللا(باسم��الحوليات	الليبية

سياق�الحديث�عن�انتحار�أحمد�القرامن<ي�بحضور�ابنه�ا2تب�n،�أما�gي�الرواية�فيظهر�

�حبً  �القرامن<ي �أحمد �أحبه �هامة �ويبدو�شخصية �كث	lة، �مواضع �Áبنائه�gي �حبه �يفوق ا

من�القسم�الثامن،��1،4،8،9راجع،�القسم�السادس�من�الجزء�الثاني،�وانظر�الفصول�(

ومن�ذلك�أيضا�حكاية�ع<ي�ا2كn/�ويوسف�ا2كn/�وزعيم�). من�القسم�التاسع�7وفصل�

�عن� �ا2جال �يضيق �ما �وإ�ى �العلجية ومة
ّ
�وحل �فزان �واحات l	أم� �والناصر ا2حاميد،

ماء�والشخصيات�وا2واقف�وا2ناظر،�من�صحراء�وبحر�وجبل�وعادات�إحصائه�من��س
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�بالحركة� �تضّج �حياه �لتصنع �الرواية �gي �تحتشد �وأساط	�lوغيبيات �وشعوذات وتقاليد

  .والعجائبّية

�� �سرد �ب	ن �الواضح �sخت`ف �بإضاءة �الفصل �هذا �ف	lو(ونختم �مجريات�) شارل عن

�الفرنس �البحرية �القطع �ب	ن �وقعت /xال� �وب	ن�الحرب، �جهة، �من �طرابلس �إيالة �وب	ن ية

م�
ّ
من�) شارل�ف	lو(رواية�إبراهيم�الكوني�لهذه��حداث�من�جهة�ثانية،�ففي�ح	ن�يعظ

أمر�الدمار�الذي�أحدثته�ا2دفعية�الفرنسية�gي�ا2دينة،�والx/�كانت�تصدر�عن�البوارج�

�يوليو� �gي /Õêالطرابل� �الشاطئ �قبالة �روايت1728الحربية �gي �الكوني �فإن �يذكر�أن�، ه

مدفعيات�القرامن<ي�كانت�ترّد،�وأن�الب`د�كانت�تajيأ�للحرب�gي�حالة��نزال،�ح��xأن�

زعيم�ا2حاميد�رغم�ما�حصل�من�خصام�بينه�وب	ن�القرامن<ي،�أتى�هو�Ôخر�ع<ى�رأس�

أما�السفن�فقد�بدا�أ¾aا�انسحبت�إ{�أ¾aا�توجهت�. جيش�ليفاÎئ�القرامن<ي�بنصرته�له

�تاج �سواحل ��نزال،�قرب �عملية �تمت �وقد ا
ً
�مرابط �ا2حاميد �زعيم �كان �حيث وراء

). 17انظر�القسم�السابع،�الفصل(فسحق�معظم�قوة��نزال�وهرب�الباقون�إ�ى�سف�aم�

هذه��حداث،�{�سّيما�عملية��نزال�وسحقها،�لم�يذكرها�شارل�ف	lو�رغم�أنه�ا2صدر�

�يظهر�من �كما �الكوني �Åبراهيم �ا2عتمد �ا2ذكور �التاري¹ي ��دم	lال�. تصديره �أن كما

�هو�من� �ُهزم �من �يكون ��خ	�lأن �ويستغرب �القرامن<ي، �ع<ى �الصلح �يعرض /Õêالفرن

� �وأنه �Ôخرين، �ع<ى �الصلح �مع�) القرامن<ي(يعرض �آخر�الدنيا �xح� �صلًحا �يعقد لن

الفرنسي	ن،�فتنسحب�gي�غداة�اليوم�التا�ي�البوارج�الفرنسية�من�أمام�يابسة�طرابلس�

 ).404ص�(

،�)إ{�إذا�كان�له�مصدر�آخر�لم�يشر�إليه(إبراهيم�الكوني�إذن،�بخ`ف�مرجعه�الوحيد�

ويؤكد�الكوني�ذلك�gي�روايته�من�خ`ل�ما�. يتحدث�عن�إلحاق�هزيمة�بالغزاة�الفرنسي	ن

�الغزو  �وتوقع�/ت`�ذلك �طرابلس �إيالة �وّد �تخطب ��خرى �الدول �أخذت �ح	ن sنتصار،

�التجارية ��ا2عاهدات �طرابلس �فأصبحت �هولندا�" بعبع"معها، �فملك �البحر، ذلك
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�قنصليات،� �بفتح �السماح �ويطلبون �الرسل �يرسلون �وصقليا �وجنوة �ونابو�ي والنمسا

�}� �¾aًبا �سف�aا �فأصبحت �خاضajا، /xال� �والحرب �القطيعة �جّراء �كث	lًا �خسرت وفرنسا

�الخ �بلويس �حدا �مما �والتونسي	ن، �للجزائري	ن �وإنما �وحدها �يرسل�لليبيا �عشر�أن امس

الوسطاء�بنّية�عقد�معاهدة�الصلح،�gي�الوقت�الذي�استعد�فيه�القرامن<ي�Åرسال�وفد�

̀م،�كان�رسول�السلطان�قد�حّل�gي�ميناء� قصر�(إ�ى�فرنسا�للتفاوض�حول�إح`ل�الس

  .يطلب�sنتظار�ح��xيبعث�الفرنسيون�رسلهم�{�العكس) أحمد

فن�فرنسية�gي�ميناء�طرابلس�حاملة�ا2ارك	�iأربع�س�1731وبعد�جهود�سنت	ن�رست�gي�

للقرامن<ي�مسدًسا�) دانتان(لحضور�مراسم�توقيع�معاهدة�الصلح،�وقد�أهدى�) دانتان(

��بالذهب،�وبذلك�يتحول�العدو�إ�ى�صديق�
ّ

Õ×من�القسم��18،19،20راجع�الفصول�(مو

  ).السابع

ر�شارل�ف	lو�ما�،�فيصو الحوليات	الليبيةيختلف�ما�تقدم�بشكل�واضح�عّما�ورد�gي�

�إ�ى� �الحرب �تلت /xال� �السنوات �عن �يتحدث �كما �لطرابلس، �ساحقة �هزيمة �أنه حدث

أ¾aا�أتت�بعد�ضعف�طرابلس�ا2ذّل�ونتيجة�الajديدات��1731ح	ن�توقيع�معاهدة�صلح�

  .20الحربية�الجادة�الx/�أنذرت�aÃا�فرنسا

امة�الx/�سادت�تلك�{�شك�أن�الكوني�كوطn/�ليÉ/�أحدث�تغي	lًا�gي�روايته�بالروح�الع

̀حقة�القطع� الفlmة،�من�روح�ا¾aزامية�جراء�غزو�البوارج�الفرنسية،�وما�ت`�ذلك�من�م

�لتوقيع� �اضطرهم �مما �الطرابلسي	ن �للقراصنة �بسنوات �الغزو �بعد �الفرنسية البحرية

وهو�لم�يغ	g�lي��. معاهدة�صلح،�إ�ى�روح�منتشية�بالظفر�قالًبا��جواء�إ�ى�أجواء�انتصار

 ��/xا2شاعر�ال� �غّ	g�lي �ولكنه ��حداث، �وتسلسل �الحربية �والوقائع �الجسيمة حداث
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̀نتصار� ل�ل
ّ
وإن�لم�يحدث�ذلك�sنتصار�كما�تفيد�ا2راجع،�وكما�تفيد�(جعلها�جذلة�abل

  .وذلك�لدوافع�وأسباب�وطنية�فيما�نعتقد) الحوليات،�مرجع�الكوني�ا2عتمد

  : أساليب	التوظيف

�عّينة �ع<ى النماذج�الx/�قمنا�بتحليلها�فيما�تقّدم،�ومن�خ`ل�استقراء�دقيق��اعتماًدا

� �رواية �gي �التاريخّية ��حداث �أن �إ�ى �نخلص �الرواية، �بعيًدا"لنصوص �كان �ما " نداء

�والتخييل �الحكائي �السرد �أساليب �ثّم�. تتضافر�مع �إلazا �التاريخّية �ا2اّدة �الرواية تسوق

 
ّ

�فتفك �الروائي، �النوع �لقسريات �الكوني�ُتخضعها �أساليب �حسب �صياغajا �وتعيد كها

�التاري¹ي� �الخطاب �فazا �يندمج �روائية �ملحمة �إ�ى �التاريخ �محّولة �التخييلّية، وطاقاته

�الواقÑي� �التمي	�iب	ن �معه �نحو�يصعب �ع<ى �يlmاءى، �ما �مع �ُيرى �ما ��دبي، والخطاب

  .وا2تخّيل

�الفا �من �الكوني �يبدأ �فحيًنا �التضافر، �هذا �تقنيات �الحادثة�وتتنّوع �إ�ى /Þلينت� نتازيا

�الajويم� ��مر�إ�ى �به
ّ
�ويشتط �التاريخّية �الواقعة �من �يبدأ �وحيًنا �ا2تعّينة، التاريخّية

،�ع<ى�)وما�بعدها�11ص(وشطحات�الخيال�والتأّمل،�فحكاية�الرؤيا�الحلمّية�الكابوسّية�

اريخّية،�فبعد�الولوج�من�الفنتازيا�إ�ى�الحادثة�الت�-سبيل�ا2ثال،�تندرج�gي�التقنّية��و�ى

gي�عالم�أحمد�القرامن<ي�وس£�lمشاعره�وهواجسه،�وحكاية�الحّية�الx/�تسّربت�من�جيبه�

�إ�ى� �و�خيلة �الهواجس �هذه �تؤول �ا2كان، �مáت /xال� ��خرى �الحيات �إ�ى باÅضافة

�وما� �ا2حاميد �شيخ �إ�ى �رسالة �بنقل �للقرامن<ي �أبو�مويس �بتكليف �التاريخّية الحادثة

  ).  1-بند�د: أنظر�أع`ه(هذه�الحادثة�من�أحداث�جسيمة�أخرى�ترّتبت�علazا�أعقب�

،�الذي�استشعر�gي�)آهر(ومن�مثل�هذه�التقنّية�الx/�تبدأ�من�الخيال�أو�الحلم�حكاية�

،�وهو�حلم�يفÕø/�إ�ى�ما�حدث�)9،�الفصل�6القسم�(الحلم�أنه�ي�iلق�gي�جوف�التن	ن�
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لسلطان�القرامن<ي�وما�{قته�ابنته�الك£lى�من�فريسة�لصاحب�ا) آهر(بالفعل�من�وقوع�

  .سوء�ا2ص	�lمن�جّرائه

�التاريخ� �من �تبدأ /xال� �تلك /Þف� �والتخيي<ي، �التاري¹ي �ب	ن �التضافر��خرى �تقنّية أما

�والتأم`ت �الصوفّية �والشطحات �بالajويمات /Þا2ثال،�. لتنت� �سبيل �ع<ى �ذلك، من

لبحر�حاملة�أس¹ى�الغنائم�من�سفن�،�فالسفن�ترجع�من�غزوات�ا)6،�القسم8الفصل(

�وأسرى  �وحربية �ع<ى�. تجارية �القرامن<ي �خروج �إ�ى �الفصل �ي�iلق �التاري¹ي �الحدث ومن

،�فيفتش�عنه�gي��هوال�وgي�السلطان�وgي�"النداء"فرسه�يفتش�عن�×Õ/ء�ما�أسماه�

،�4،�والفصل�1الفصل ،8القسم(كّل�×Õ/ء�و{�يع|�lعليه�وإن�كاد،�وكذلك�حوار�الشبح�

�عاشها�) 9قسمال /xال� �الجسيمة ��حداث �عن �خلوته �gي �القرامن<ي �ببحث /Þينت� الذي

  .دون�أن�يفلح�بالفوز�بالوسوسة�وسّر�النداء

  ا�وتيفات	والرموز ) هـ

� �الكوني �رواية �تتضافر�gي �هاّمة �ورموز �موتيفات �بعيًدا"ثمة �كان �ما �وقائع�" نداء مع

�و �البعيد �والنداء �الصحراء ي �̂و �تمنح�". امعةسفر�الج"التاريخ، �ورموز �موتيفات ي ̂و

الرواية�بعدها�الفلسفي�والد{�ي،�وتجعل�من�أحداث�التاريخ،�رغم�هيمنajا،�مجرد�وجه�

  .من�وجوه�هذه�ا2لحمة�الروائية

  "النداء	البعيد"الصحراء	و. 1

aëيمن�موتيف�الصحراء�ع<ى�معظم�أعمال�إبراهيم�الكوني�الروائّية�والقصصّية،�وذلك�

�الصحراء �gي �بما�توحيه�من�عمق�و�2ا ��لهام �تعّزز �ثرّية �تخييلّية �صور خصائص�"من

ق�الضوئي،�وزوغان��بصار�
ّ
ساع�الهائل�2دى�الرؤية،�وجماليات�التدف

ّ
[...] فريدة�كا{ت
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شاحه�
ّ
�وات �ا2كان ساع

ّ
�ات �بفكرة �صلة �وأك|lها ساًعا،

ّ
�ات �اليابسة �أك|�lبقاع فالصحراء

̀محدودّية�و�بدية   . 21"بال

�أع`هالعبارا �ا2قتبس �gي ��خ	lة ̀محدودّية"و" ا2طلق"و" �بدّية" :ت �عبارات�"ال �^ي ،

حميمة�لدى�الكوني،�وترد�عنده�كث	lًا�gي�سياق�الصحراء�وميتاف	iيقا�ا2كان،�لذلك�فإّن�

ف�
ّ
الحديث�عن�الصحراء�gي�رواياته�ا2ختلفة�حديث�ذو�شحنة�صوفّية�وبعد�روÚي�مغل

<ى�نحو�غ	�lمألوف�عند�غ	lه�ممن�تناولوا�موضوعة�الصحراء�بالرمز�والرؤى�الفلسفّية�ع

وإ�ى�ذلك�يستقي�عالم�. gي�أدaÃم،�Áن�الصحراء�تعn/�بالنسبة�للكوني�فيما�تعنيه�الوطن

عالم�غرائÉّ/�يسكن�ع<ى�تخوم��-الصحراء�عنده�من��ساط	�lوالتعاويذ�السحرّية�والر�ى

  .   الخيال�والواقع

ع<ى�مشهد�يقود�القارئ�فيه�إ�ى�عالم�" نداء�ما�كان�بعيًدا"ي�تنفتح�رواية�إبراهيم�الكون

�الذهن� �تستفّز �وبرموز �الخيال، l	تث� l	وبأساط� �غريبة، �بحكايات �ا2سكون الصحراء

اب�-{ستكناه�د{{abا
ّ

  .عالم�موحش�بقدر�ما�هو�جذ

�الكوني �رواية �gي �الصحراء �عن �مقالajا �gي �عّساف �زينب �الناقدة �الصحراء�: "تقول ^ي

الصحراء�الx/�. ني�aا�الخاّصة،�يأخذنا�إلazا�الكاتب�الليÉ/�إبراهيم�الكوني�مّرة�أخرى وقوا

�كلazما�مًعا �أو�إ�ى �لعنة �ك��iأو�إ�ى �إ�ى �كّل�×Õ/ء �البحر،�! تحّول الصحراء�الليبّية�وجارها

وع`قة�الكّر�والفّر،�الحّب�والكراهية�الx/�تجمع�بي�aما،�هما�عصب�رواية�نداء�ما�كان�

�ببشر�{�ل. بعيًدا �ضاّجة �بل �والجزر، �ا2ّد �وقع �ع<ى �سائرة �رتيبة، �ليست �القّصة كّن

                                                           
̀ح�صالح، 21  .6،�)1996( الرواية	العربية	والصحراء	ص
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gي�اختصار�. يسّ	lهم�غ	�lنداء�ناء،�هو�نداء�الlmحال�للصحراوي	ن�ونداء�البحر�للقراصنة

  .22"أك|l،�هو�نداء�الحرّية،�البحث�ا2ضn/�عن�النفس،�الذي�{�ينتÞ/�إ{�aÃ`كها

�بط �قاسية �قاحلة �الصحراء �كانت �وفضاaóا�وإذا �بعا2ها �غنية �فإ¾aا �وطقوسها، بيعajا

يقول�الكوني�ع<ى�لسان�. الواسع،�وبطهرها�الذي�يسمو�ع<ى�الدنس�ا2ادي�ويبتعد�عنه

أما�الصحراء�فÞ/�ركن�الدنيا�الوحيد�الذي�يحتقر�الذهب�ويقف�معه�موقف�: "الراوي 

�الحرية�وليس�الذهب� �عملته �Áن ��زل، �منذ عم�الذي�ا2دينة�] gي�ح	ن[العداء
ُ
^ي�الط

̀ح�الحرية�بأدوات�العبودّية فالصحراء،�). 301ص" (يغوي�ضعاف�النفوس�ليستبدلوا�س

�لقيمه،� �لéنسان، �والقدسّية �الرموز �الكث	�lمن �تحمل �مجتمعها، �وبدائية �بساطajا ع<ى

  .لáصالة�والصدق،�للوفاء�وا2روءة�وإنسانّية��نسان

�ا �مفهوم �ع<ى �الرواية �gي �كث	lة �شواهد �الصحراءثمة �ترمز�إليه �الذي أهل�: "لحرية

�إ{�ليختنقوا �صحراaóم �من �{�يخرجون �السبب�يطاردون��عداء�ح��x. الصحراء ولهذا

�ا2ياه �. تخوم �الوباء �من �يفّرون ��دبار�كأّ¾aم ون
ّ
�يول �صحراaóم�[...] بعدها �إ�ى يفّرون

�ليحيوا. ليتنفسوا �صحراaóم �إ�ى �معجون. يفرون ة
ّ
�مل �يقولون �كما �ضياء�a¾Áم �من ة

ة�الصحراء�تستطيع�أن�تحتمل�أّي�جور�إ{�الجور�[...] الشموس�الصحراوّية�الخالدة�
ّ
مل

�يؤدي�ا�ى�العبودّية ساعajا�تستيقظ�فazا�قّوة�جنونّية�استطاعت�دائًما�أن�ت�iل�. الذي

  ).43/44ص" (الهزائم�بأعداaóا

ي�الحرّية،�^ي�صنو�الحيا ي�aÃذا�ا2فهوم�الصحراء�gي�عرف�الراوي�^ي�ا2تنّفس�̂و ة،�̂و

يأتيه�) الوسوسة(الذي�ما�انفّك�القرامن<ي�يصÊي�إليه،�×Õ/ء�يشبه�) النداء(تتساوق�مع�

عاًما�^ي�سنوات�حكمه�gي��g35ي�النوم�وgي�الصحو،�ومن�أجلهما�جّرد�سيفه�ع<ى�مدار�

                                                           
�: انظر 22 �عساف، �ك�iًا"زينب �بوصفها �"الصحراء �( معابر، �الثاني �ا2وقع�)2007كانون �راجع ،

   http://maaber.50megs.com/issue_january07/books_and_readings6.htm:�لكlmوني
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�ونداaóما �وا2جد �الحرّية �وراء �سعًيا �والداخل �الخارج �من ��عداء �البعيد��-محاربة نداء

  .الذي�سّميت�الرواية�باسمه

الصحراء�والنداء،�رمزا�الوطن،�ورمزا�ا2جد�والحرية،�مع�وقائع�تاريخ�: ويتضافر�الرمزان

�وراء� �تكمن /xال� �الوطنّية �بالدوافع �ويرتبطان �التخيي<ي، �الرواية �وعالم �القرامن<ي أسرة

�الفنّية �ا2لحمة ��ع. هذه �الغزاة �ع<ى �وا2نعة �والطهر�و�باء �^ي�فالصفاء �إنما داء،

�مصدر�النقاء� �ا2عبود، �بمثابة �الكوني �لدى �الصحراء �كانت �ولهذا �ليبيا، �الوطن صفات

  .والسمّو،�ولهذا�أيًضا�يغرقها�بكّل�ذلك�الحّب 

�شواهد �ي<ي �رمزي �فيما �توّحد �ع<ى �الرواية �من �ع<ى��أخرى �للتدليل �والنداء الصحراء

  :مفاهيم�الوطن،�ا2جد�والحرّية�وارتباطهما�باÁبدّية

�عليه�"  ) أ �استولت �الصحراء، �أحضان �gي �نفسه �ووجد ��قدار�جنوًبا، �جّرته ما
ّ
كل

�مجهول  �حن	ن �فيه �واستيقظ �ولكّنه�. الدهشة، ،
ً
�حنينا �الخفّي �إحساسه �يكن لم

  ).15ص!" (إّنه�نداء. وسواس�أقوى�من�الحن	ن

�"  ) ب �إ{�ذوي �{�يدريه �خ`ص ��صل[ الصحراء �gي �وصّية�. �لباب] هكذا الصحراء

�الوصا �a¾ّÁا �الرسل، �كّل �من ��نبل �الرسول �a¾Áا �عaîّا�.. يا �gي �العنقاء �تحمل a¾Áا

 ).17ص" (هكذا�فّسر�الطلسم. هكذا�خاطبه�النداء! الحرّية: اسمها

إنه�النداء�البعيد�الذي�شاء�القدر�أ{�يدركه�إ{�العميق،�القادر�ع<ى�أن�يفتدي�"  ) ت

 ).206ص" (الحياة: بأنفس�ما�gي�هذا�الوجود�لكي�يجده

�ع<ى� /Õßيستع� �عميق �نداء �سوى �حنينه �وما �حنينه، �يستيقظ �الصحراء �حضن gي

ها�هو�يستجيب�له،�. التفس	l،�رغم�أنه�حميم،�ورغم�أن�القلب�أدركه�منذ�زمن�بعيد

  .فالصحراء�خ`ص،�كما�الحرّية،�aëون�ما�ُيبذل�gي�سبيلها�ح���xرواح



 

117 

�فند �آخر�حياته، �gي �القرامن<ي �ع<ى �تختلط ��مور �اعablmا�لكّن �والصحراء �الحرّية اءات

�ا2جد� �وراء �السÑي �وإنما �النداء، �ذلك �مناط �^ي �الخالصة �الحرّية �تعد �فلم تبّد{ت،

ة�أحمد�بك�ا2أساوّية�الx/�قادت�إ�ى�¾aايته
ّ
. الشخÕß/�والشهوات��رضية،�وتلك�كانت�زل

�غ	�lا2باشر�التا�ي �ا2ونولوج �يظهر�gي �كما �التحّول �هذا �يدرك ه
ّ
�يغفر�وس: "ولعل �لن وف

ليس�سوى�sسم�ا2ستعار�) النداء(لنفسه�أبًدا�فيما�لو�اتضح�أّن�هذا�sسم�الغامض�

�l	الضم� �بخسارة �ره	ن �عمل �ا2جد �Áّن�طلب �ا2جد �اسمها {�يدري�يقيًنا،�[...] لخطيئة

ى�عن�السلطان�gي�أّية�لحظة،�ولكّنه�لن�يتنازل�
ّ

ولكّنه�ع<ى�يق	ن�أّنه�يستطيع�أن�يتخ<

�الوسو  �النداء. سةعن �عن �يتنازل �الحقيقة. لن �عن �يتنازل �أن�. لن �رحلته �بإمكان وكان

�الهوى  �اسمها ة
ّ
�عل �لو{ �بعيد �زمن �منذ �بالفوز �النساء. تتّوج �اسمه �سلطان لو{�! لو{

  ).348ص!" (سلطان�اسمه�الجمال

�يعn/�بالنسبة�له� �فقد�اختلط�عليه�النداء،�ولم�يعد�يدري�ع<ى�وجه�اليق	ن�ماذا إذن

ى�عن�تلك�الوسوسة�. كان�واضًحا�أمامه�من�قبل�بعد�أن
ّ

الذي�يعرفه�بيق	ن�أّنه�لن�يتخ<

ى�عن�السلطان�نفسه
ّ

فه��مر�ح��xلو�تخ<
ّ
لقد�أدرك�متأخًرا�أّن�. وذلك�النداء�مهما�كل

�والولع� �والجمال �والهوى ،/Õßالشخ� �ا2جد �م�aا �النداء، �هذا �إ�ى لت
ّ
�تسل عناصر�أخرى

/xال� �^ي ��شياء �هذه �بالفوز �بالنساء، �رحلته �تتويج �دون �وسيلة�. حالت �من �إذن {�بّد

�ا2زج� �ذلك �الخلل، �يستشعر�ذاك �إّنه �البعيد، �للنداء �الصارخ �التشويه �لهذا ا �حد³ تضع

�النداءان �فيمimج ،/Þو�ل� /ÕÖر�� �ب	ن �Ôن�: "الصارخ �عليه �يستو�ي �الط	ن �إ�ى الحن	ن

gي�نداء�آخر�هدهده�gليتحّول�أيًضا�إ�ى�نداء�يتواصل� 
ً
أّولهما�نداء�الدم�: ي�القلب�طوي`

أّولهما�نداء�الطبيعة�إ�ى�نواة�. إ�ى�الط	ن،�وثانazما�نداء�الروح�إ�ى�البعد�الذي�كان�بعيًدا

� �الرّب �إ�ى �الخفاء، �إ�ى �الروح �نداء �وثانazما �الجذر، �إ�ى �الجسد �نداء [...] التكوين،

  ).393ص" (وعهدهما�ليس�سوى�العهد�ب	ن�الروح�والجسد



 

118 

�ولم�يتيّسر،�فقد�حسم�أحمد�باشا�القرامن<ي�خياراته�ولكّن�ه
ً
ذا�العهد�لم�يدم�طوي`

ا�لحياته   . ووضع�حد³

  "سفر	الجامعة.  " 2

� �فإن �"سفر�الجامعة"وبعد، �الرواية �تصدير�هذه �gي �الكوني �منه �يقتبس �الذي ) 7ص(،

�يجده" �من �العميق �والعميق �بعيًدا، �كان �ما  23"بعيد
ّ

�يغذ �الرواية �امتداد �ع<ى �يظل aëا�،

�الشاخصة، �التاريخّية ��حداث �ربقة �من �ويخرجها �الوجود،  منه ^ي وتمتاح بأسرار

ا /ولغًزا للحياة فلسفة العميق�. "التاريخّية�القرامن<ي باشا أحمد شخصية تودعه سر³

�ع<ى�" العميق �العصّية �وألغاز�الكون �لغز�السعادة �اللغز، �يحّل �أن �بوسعه �من فقط

  . الx/�تجتمع�ع<ى�تأليفها��ضداد" الكونية"لنوع�من�الكتابة�الفهم،�وهو�أيًضا�لغز�هذا�ا

�Éسفر�الجامعة"يخت"/nو{�يقف�. ،�ا2نسوب�إ�ى�سليمان�الحكيم،�خلف�هذا�العمل�الف

� �Ôية �حدود �ا2صدر�عند �هذا �من �بل�) s)24ستلهام �السابع، ��صحاح �من ا2قتبسة

السفر،�فرحلة�القرامن<ي�العبثّية�يتعداها�إ�ى�آيات�أخرى�من�إصحاحات�مختلفة�لهذا�

�السلطان� �فصاحب �بالفشل، �محكومان �والعافية �ا2جد �ودوام �ا2طلقة �السعادة لبلوغ

� �gي �nا2ع� �هذا �ورد �وقد �sنتحار، �ويص	�lإ�ى �ا2رض �به �ويستبّد �بصره سفر�"يفقد

�وقبض�": "الجامعة �باطل �الكّل �فإذا �الشمس �تحت �عملت /xال� ��عمال �كّل رأيت

�أخرى �،24"الريح �آيات �nا2ع� �هذا �يتعبه�: "وgي �الذي �تعبه �كّل �من �لéنسان �الفائدة ما

   .25تحت�الشمس؟�دور�يمÕø/�ودور�يíيء،�و�رض�قائمة�إ�ى��بد

                                                           
:  راجع،�العهد�القديم�ع<ى�موقع ؛24 .العهد	القديم�صحاح�السابع�من�سفر�الجامعة،�: انظر 23

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=25&chapter=7  
 .14،��صحاح��ول،�"سفر�الجامعة" العهد	القديم 24
 .3،4،�.م.ن 25
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�وبارتياح �جأش �برباطة
ً
�مقب` �ا2وت ��ك£�lع<ى �أحمد �يقدم �الرواية �العيار�: "gي ذلك

  ).469ص" ( باء�اسمه�الدنياالناري�الذي�حقق�له�الشفاء�من�داء�اسمه�العماء،�ومن�و 

الذهاب�إ�ى�بيت�النوح�. يوم�ا2مات�خ	�lمن�يوم�الو{دة": "سفر�الجامعة"يقابل�ذلك�gي�

�الوليمة �بيت �إ�ى �الذهاب �وأهمها�26"خ	�lمن �الدنيا �متاعب �من ص
ّ
�هو�ا2خل �فا2وت ،

�مصدر�الشرور�وÔثام �بالنساء، �. الولع �و وقد �العدد �gي �أيًضا �nا2ع� �هذا �من�26رد

فوجدت�أمّر�من�ا2وت�ا2رأة�الx/�^ي�شباك،�وقلaîا�أشراك،�ويداها�: "�صحاح�السابع

�ينجو�م�aا. قيود �هللا �قدام �"الصالح �أن �فكريان �أنطونيوس �القّس �ويرى �مر�الذي�"،

   .27"أتعب�سليمان�والخطّية�الx/�أسقطته�^ي�النساء

  كلمة	أخ,Bة) و

� �نّص �gي �الرواية �بعيًد "عالم �كان �ما �فهو�عالم�" انداء �التاريخ، �عالم �عن �كث	lًا يختلف

�l	ّحداث�التاريخّية�{�يغáّن�الكاتب�وإن�ظّل�أميًنا�لÁغريب�مهّجن�من�الواقع�والخيال؛�

فazا�الÕò/ء�الكث	l،�إ{�أنه�يغn/�شخصيات�الرواية�وشخصية�أحمد�بك�القرامن<ي�ع<ى�

�يتن �أن �للمؤرخ �يمكن }� �فريدة �نفسّية �بlmكيبة �الخصوص �إلazا�وجه �ويضيف اولها،

� �و{�صاحب �ا2ؤرخون �ع�aا Éين� �ولم �الواقع �gي �تحدث �لم 	الليبّيةمواقف ،�الحوليات

  .ا2صدر��ساÕØ/�الذي�اعتمده�الكوني

�إ�ى�القديم�فقط،�وإنما�هو�أيًضا� لم�يكن�لجوء�الكوني�إ�ى�التاريخ�بدافع�النوستالجيا

/nياء�وطl£ا(ّية�كانت�ا2اّدة�التاريخ. استجابة�لحّس�وكabي�ذاgا�ajمجّرد�منطلق�) ع<ى�أهمي

                                                           
 .2-1،�آية�7،��صحاح�"سفر�الجامعة" العهد	القديم 26
 :انظر�التفس	�lع<ى�ا2وقع��نlmنx/�أدناه 27

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-

Antonious-Fekry/23-Sefr-El-Gamaa/Tafseer-Sefr-El-Gam3a__01-Chapter-07.html  
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{رتياد�عوالم�تخييلّية�أو�افlmاضّية�تصدر�عن�مخّيلة�الفنان�الx/�تحّول�الlmاث�التاري¹ي�

  .إ�ى�تراث�وجداني

�ع£�lتشكيل� �للعالم �وإدراكه �رؤيته �إنتاج �فazا �يعيد �الكوني �سطرها /xال� �ا2لحمة هذه

ا�تقنية�الراوي�السلطوي� ن)Authorial Narrator(اعتمد�فني³
ّ

�مساك�بجميع� من ،�ليتمك

/nا�مفّننة�صوب�: خيوط�العمل�الفajكها�ويعيد�صياغ
ّ

يستحضر�الواقعة�التاريخّية،�يفك

�و �الجما�ي �ويلحمها�/هدفه �والشطحات، �التأم`ت �من �بسيل �ويحيطها أو��يديولوÎي،

�ع�aا، �أو�يبتعد �الشخصّية �من �فيقlmب �وبالرمز، �الفلسفّية �يتما^ى��بالنظرات ق،
ّ
يعل

  .أحياًنا،�وأحياًنا�أخرى�يجّرد�نفسه�بحيادّية

�أتاحت �السردّية �البؤرة التاري¹ي� من ¾aائي { خليط تأليف gي حرّية للكاتب هذه

وا2عاصر،�الواقÑي�والرمزي،�الحلم/�و�سطوري،�الذاتي�وا2وضو�ي،�ح��xتغدو�gي�رأيي�

نجم�ذلك�عن�. كّل�×Õ/ء،�رواية�الحياةرواية�ليس�عن�أحمد�القرامن<ي�وإنما�رواية�عن�

�وا2علومات� �بالتعليقات �الوقائع �وإغراق �الدوافع، �واستبطان ��حداث، �رقعة توسيع

�وسلوكياته،� �وطبائعه �و�نسان �الكون �gي �والتأم`ت �الخ£lات �من �بفيض ومحاصرabا

�و �والنداء �الصحراء �الرواية�" سفر�الجامعة"بينما �وتضفر�عالم �راسخ، �بحضور تمثل

  .الرمز�وترفعه�من�الواقع�الف	iيقي�إ�ى�معارج�الحرّية،�الخلود�و�بدّيةب
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  :مواقع	ع�ى	|نBCنت

 :العهد	القديممن�" سفر�الجامعة"تفس	�lالقس�أنطونيوس�فكري�لـ�-

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-

Testament/Father-Antonious-Fekry/23-Sefr-El-Gamaa/Tafseer-Sefr-El-

Gam3a01-Chapter-07.html 

  ":سفر�الجامعة،��صحاح�السابع" العهد	القديم، -

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=25&chapter=7 

 :2006 تشرين�الثاني،��27).مجلة�إلكlmونّية( معابر" الصحراء�بوصفها�ك�iًا. "عساف،�زينب�-

http://www.maaber.org/issue_january07/books_and_readings6.htm 
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 ).1988(،�9 )جامعة�حيفا( الكرمل: نشر�هذا�ا2قال�gي�1
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  الفصل	الرابع

  استجابة	الشكل	للمضمون	3ي	قصص	زكريا	تامر

  مقدمة .1

منذ�مطلع�حياته�الفنية،�غ	�lأن�معظم�ا2قا{ت�النقدّية��2زكريا�تامرتّم�النقاد�بأدب�اه

،�الx/�تناولت�أدبه�gي�الصحف�وا2ج`ت��دبية�والثقافية،�تم	iت�با{قتصار�ع<ى�بحث

أجواء�ومضام	ن�قصصه،�ويندر�أن�نجد�بي�aا�دراسات�تتناول�الجانب�،�وأحياًنا�عرض

  .ل�هذه�الجوانب�من�إسهام�gي�فهم�التجربة��دبيةناو ي�تما��gمعالفn/�واللغوي،�

�البحصة� �Úّي �gي �وترعرع �ولد �عمره، �من �السابع �آخر�العقد �gي �سوري �تامر�أديب زكريا

عمل�gي�مطلع�حياته�صبًيا�عند�أحد�الحدادين،�وانتقل�. ابدمشق�ولم�يتلق�تعليًما�عاليً 

طه��دبي�gي�منتصف�الستينات�بدأ�نشا. بعد�ذلك�إ�ى�العمل�gي�الصحافة�والتلفزيون 

                                                           
 1963وgي�سنة�. 1960سنة�صهيل	الجواد	5بيض	أصدر�زكريا�تامر�مجموعته�القصصية��و�ى��2

��صدرت �الثانية 	الرمادمجموعته 	3ي �القراء�. ربيع �ظهر�إ�ى �سنوات �سبع �دامت �انقطاع �فlmة وبعد

	 ةبمجموع �) 1970(الرعد �سنة �وgي �أدبه، �gي ا
ً
�ملحوظ �تطوًرا �سجلت /xة��1973الl	كث� �قصًصا جمع

�قد� �تكن �لم �أخرى �قصًصا �إلazا �وأضاف �إنتاجه، �بداية �منذ �مختلفة �مج`ت �gي �أصدرها �قد كان

صدرت�مجموعته�الخامسة��ثّم . دمشق	الحرائقنشرت�ح��xذلك�الوقت�وقدمها�للقراء�تحت�اسم�

  .1978سنة�النمور	3ي	اليوم	العاشر	

�دار� �عن �تباًعا �القصصية �إصدار�مجموعاته �تامر�إ�ى �زكريا �يعود �الكتابة، �عن �طويل �انقطاع بعد

� �عام �من �اعتباًرا �لندن �gي �أصدر�) 1994(الرّيس 	نوححيث �نداء �ثّم ،	 �ثّم�)1998(سنضحك �ومن ،

  ).2005( القنفذ،�وأخ	lًا�)2002( تكس,B	ركب،�فـ)2000( الحصرم

زكريا�تامر�باÁطفال،�فكتب�لهم�الكث	�lمن�القصص،�وقد�صدرت�له�اهتم��للكبار وإ�ى�جانب�قصصه�

 ).1977(قالت	الوردة	للسنونو	،�و)1973(�اذا	سكت	ال�Jر	: جموعتان�لáطفالم
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� �مثل �أدبية �مج`ت �صفحات 	ع<ى �والثقافة 	الدمشقّية �نشرت��داب �وقد الب	lوتية،

1956أول�قصة�له�عام�
3.  

�تامر  �زكريا �إنتاج �تطور ��امؤطرً �يظّل �إن �الحداثة �اتجاه �{��Modernismداخل فالكاتب

Õßتجاه�القصsالذي�بدأه�منذ�ينتقل�من�مدرسة�أدبية�إ�ى�أخرى،�بل�يبقى�داخل��/

�تطور�مضام	ن�قصصه�فيتحقق�gي�الlmاجع� �أما �أواخر�الخمسينات، �gي ��و�ى قصصه

�قصص�أواخر�الخمسينات�والستينات،�إ�ى�الو�ي� �ع<ى �الx/�غلبت �العا2ية �الهموم عن

aÃموم��نسان�العربي�والسوري�ع<ى�وجه�الخصوص؛�وقد�واكب�هذا�التغ	�lا2ضموني�

  .الفn/�ومب��nالنّص gي�الشكل� تغ	�lمواٍز�

صّور�زكريا�تامر�gي�قصصه�مشاعر�الغربة�والسأم�وsختناق،�وصّور�الجوع�والتخلف،�

�أشكاله �ع<ى �والقتل �القمع �شاعرية�. وكذلك �بصياغة �أقاصيصه ف
ّ
�غل �ذلك �إ�ى ولكنه

� �فهو �ا2باشر، �ا2أساوي �ا2ضمون �مع �مأساوي�"تتناقض l	غ� �بحّس �ا2أساة يتناول

aع�إ�ى�إغراق�كل�صوت�مأساوي�خافت�... ا�نزعة�مضادة�للمأساةوبشاعرية�تجعل�م�iفي�

  .g"4ي�شاعرية�فياضة

وإذا�تعدينا�الشعر�إ�ى�الحلم،�نجد�أبطال�قصصه�يحلمون�بعالم�نظيف�وبا2رأة�ا2حبة�

والحقول�الخضراء�وقد�اتحدت�مع�السماء�الزرقاء،�فتدب�حياة�جديدة�سعيدة�تعطي�

                                                           
  : يجد�القارئ�إشارات�قص	lة�متفرقة�إ�ى�حياة�ا2ؤلف�gي�بعض�ا2قا{ت�الx/�كتبت�عنه�مثل�3

قراءة�gي�" ؛�فاروق�عبد�القادر،196 )1971الشرق،�دار�: حلب( فنون	5دب	ا�عاصرعمر�الدقاق،�

 �داب ،"النمور�gي�اليوم�العاشر"؛�محمد�ا2اغوط،�58،�)1971تموز�( اله�ل ،"قصص�زكريا�تامر

�)1978أيار��-نيسان( �الصمادي، ؛33، 		امتنان 	القص,Bة 	تامر	والقصة ا2ؤسسة�: عمان(زكريا

  ؛35-23،�)1995العربية�للدراسات،�

M. Manzalaoui, Arabic Writing Today (Cairo, 1968), 269; al-Khateeb H. "A Modern 

Syrian Short Story", JAL, 3,(1972), 96. 
  .172،�)1973يناير�(الطليعة	،�"زكريا�تامر�شاعر�الرعب�والجمال"ص£lي�حافظ،� 4
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وكذلك�نجد�gي�جميع�مجموعاته�. تلوث�قلبه�بالكراهية�نسان�الخ£�iوالفرح�دون�أن�

�العالم� �هذا �gي ��مل �يمثلون �ب£lاءabم �فاÁطفال �أطفال، �أبطالها �قصًصا القصصية

حاولت�أن�أمنح�الطفل�رقعة�صغ	lة�" :ا2غرق�gي�الوحشية،�وaÃذا�الخصوص�يقول�تامر

  .نوع�من�ا2صالحة�،�وهكذا�يتجاور�الشر�مع�الجمال�و�مل�gي5"من��رض�يقف�علazا

ص�تامر�من�تلك�
ّ
نوع�من��،�الx/�تتجاور�فazا��ضداد،�من�خ`ل�خلق�"sزدواجية"يتخل

� ��فراغ �ب	ن �والخصب، �الجدب �ب	ن ��Kenosisا2وازنة �فالقصص�Plerosis 6وsمت`ء ،

�ول�رغبة�gي�sنتحار�وsنسحاب�من�الحياة�إزاء�عالم�مثقل�: تدور�gي�هذين�ا2حورين

�الخيال�با �من �كنوع �والروÚي �الجسدي �بالتحقق ̀م �وأح �أمل �والثاني �والشر، 2رارة

وبالتا�ي�فإن�هذه�النظرة�التجميعية�. التعويÕø/،�كوسيلة�لهضم�الواقع�وا2صالحة�معه

�أو�إ�ى� �الواحدة، �القصصية �ا2جموعة �أو�إ�ى �ا2فردة، �القصة �ننظر�إ�ى �أن �من تمكننا

  .عضوية�واحدة�من�غ	�lتنافر�أو�تناقضعالم�زكريا�تامر�بأجمعه،�كوحدة�

                                                           
اب	العرب	أديب�عزت،�� 5

ّ
 .304 ،)1979: دمشق(أدب	عربي	معاصر	3ي	منشورات	اتحاد	الكت

�أ 6 �من �مستعارة �وا2صطلح �هامور الفكرة �القصيدة��يندراش �gي �العضوية �الوحدة �عن �حديثه gي

  : الجاهلية،�انظر

 A. Hamori, On The Art of Medieval Arabic Literature. (Princeton: 1974). 
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  5جواء	وا�ضام,ن .2

 عالم	ا�دينة  1.2

�الحديث �العربي ��دب �gي �هامة �مكانة �ا2دينة �تطور��،تحتل �إ�ى �sهتمام �هذا ويرجع

�هذا� �جاء �وقد �ال�aضة، �بداية �مع �مدني �مجتمع �إ�ى �زرا�ي �مجتمع �من �العربي ا2جتمع

  .ديدةالتطور�مصحوًبا�بمعاناة�التجربة�الج

و�ديب�العربي�عارض�هذه�ا2دينة�ع<ى�أساس�أ¾aا�{�تقيم�للقيم��خ`قية�شأًنا�كب	lًا،�

� �تؤدي �ب	ن�وa¾Áا ��Ôي �sتصال �gي �بوادره �ظهرت �كما ��نسان، �gي ��خ`�ي �خنق إ�ى

ويتفاوت�هذا�الرفض�عند��دباء�العرب�. 7الناس�والتنازل�عن�حقوق�الفرد��ساسية

وقد�أتيح�لáدباء�. لعالم�ا2دينة،�وب	ن�رفض�لبعض�القيم�السلبية�فazا�ب	ن�رفض�مطلق

� ��وروبي	ن ��دباء �مواقف �ع<ى ̀ع �sط ��–العرب �سبقهم �ا2دينة��–بحكم �فراغ من

�الوسائل� �ضمن �النماذج �هذه �فجاءت �البشرية، �إسعاد �ع<ى �قدرabا �وعدم وخراaÃا

ومن�هنا�. تمثلها�gي�تجربته��بداعيةا2طروحة�أمام��ديب�ا2عاصر�الواسع�الثقافة،�ف

  . يأتي�التماثل�gي�Ôثار��دبية

الذي�صّور�أك|�lمن�أي�أديب�أوروبي�آخر�القحط�والعقم��،إليوت. س. ولعل�الشاعر�ت

كان�من�أبرز�الشعراء�الذين�تركوا�أثًرا�واسًعا�ع<ى��دب�5رض	الخراب،	gي�قصيدته�

  .العربي�ا2عاصر

�تام �زكريا �أدب �الستينات�،روgي �قصص �gي ��خص �لجو�ا2دينة��،وع<ى �تصويًرا نرى

  :القاتم

                                                           
  . 16،�)1978ب	lوت،�( |نسان	وعالم	ا�دينة	3ي	الشعر	العربي	الحديثمناف�منصور،� 7
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�sبتسام" �{�يعرف �متعب �شاحب �وجه �ذات �عجوًزا �مومًسا �ا2دينة 	" (كانت  –صهيل

آه�يا�مدينx/،�لقد�ولدت�gي�يوم�ما�ع<ى�أرصفتك�وسأظل�ح��xا2وت�). "51ص�": ابتسم"

  ).75ص�": رجل�من�دمشق" –صهيل	" (مغلو{�إلazا

  :وا2دينة�تظهر�كمعادل�رمزي�لفقدان�ال£lاءة�والفطرة

�ا2دن" �عن �بعيًدا �ُولد �كطفل �بريء �طيب �الزنíي"–صهيل" (إنه ). 17ص": الرجل

ص�: صهيل" (ذلك�السيف�قديم�وله�ضحية�gي�كل�ليلة،�قلت�إنه�كمدينx/. سأقتلك"

�الصخب). 41 �وسط �ضائع �حزين �بائس �ا2دينة �gي �لحم/: "و�نسان �أطعمت �لقد

�حوّ  �سوداء �لغربان �الهرمة ̀مي �وأح �حزينة،�وذكرياتي �باردة �¾aار�شمسه �gي �فو�ي مت

�صخب� �وسط �مصلوب �بائس �رجل �جرح �اa�2مر�من �الرماد �تحت �مدفونة �كلها ساعاته

  ).44ص�": ابتسم" –صهيل	" (مدينة�كب	lة

  :وشيًئا�فشيًئا�تتوضح��سباب،�فÞ/�الجوع�والكآبة�والضجر

"gطوا� �أثناء �ع|lت �وجودهاربما �بإمكان �دوًما �أحلم /xال� /xمدين� �ع<ى �نوع�... ي �من مدينة

: ص" رجل�من�دمشق" –صهيل	" (مدينة�شنقت�الجوع�والكآبة�والضجر... جديد�غريب

ي�قطيع�من�ا2دى�ا2توحشة�ا2نغرسة�gي�قلب�مدينة�{�تعطي�أو{دها�سوى�ـليتن"؛�)66

  ).12ص�": �غنية" –صهيل	(" الجوع�والتشرد�والكآبة،�أنا�عدو�ا2دينة�ا2جهول 

من�هنا�تأتي�النظرة�التشاؤمية�لتغرق�كل�مظاهر�ا2دينة،�فالبنايات�مبع|lة�تصب�فazا�

� �البشرية �) 9ص: 5غنية(الحثالة �باهت 	الزن¥ي(و�سفلت ومصابيح�) 26ص: الرجل

� �سوداء �أعمدة �من �متدلية �شاحبة �صفراء ��وصاف�)30ص: القبو(الشوارع �وهذه ،

�ليس �هذه�جميًعا �إ�ى �الراوي�الداخ<ي �حقد ل
ّ
�تسل �وإنما �الخارÎي، �الواقع �gي �موجودة ت

فها�بط`ء�قاتم
ّ
ي�تمثل�عالم�ا2دينة�،وإزاء�ذلك�يغدو�ا2عمل�وÔلة. ا2ظاهر�وغل مثار��،̂و

  :السخط�والكراهية
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أتن��Õêرائحة�لحم�العامل�... تعب�تعب�تعب... ثم�سيدفنك�ا2عمل�gي�أحشائه�الشرسة�"

وaëب�صارًخا�). 39-38ص�: صهيل" (لذي�تساقط�عليه�الحديد�الناري�ا2صهور ا2حlmق�ا

  :بوجه�هذه�الحضارة�ا2يكانيكية�ا2ستوردة

�الشقاء" �لنا �حاملة �بعيدة، �ب`د �من �جئت �مجرمة �مخلوقات �Ô{ت �أيajا �آمر�. أنت إني

  ).14ص�: 5غنية" (بتحطيمك�باسم��نسان�الذي�يريد�أن�يحيا�وديًعا�نقًيا�طيًبا

: إن�صرخته�ليست�ضد�Ôلة�با2فهوم�الحرgي�للكلمة�كما�فهمها�حسام�الدين�الخطيب

�لم�يكن�gي�دمشق�وحولها�سوى�بضعة�معامل�صغ	lة" ̀م �الك �هذا تب
ُ

�ك ولنا��،8"ح	ن

�تعليقان �القول �هذا �: ع<ى �سوريا �gي �ازدهرت �الصناعة �أن �ودمشق��–�ول �حلب gي

gي�أعقاب�الحرب�العا2ية�الثانية�إ�ى�حد�كب	l،�وgي�العالم�العربي�بشكل�عام��–خاصة�

�ا2دن� �سكان �عدد �فازداد �ا2دن �gي �للعيش �القروي	ن �أفواج �تدفق �إ�ى �أدى �مر�الذي

�كب	lة �بنسبة �غ	�lدقيقة9الرئيسية �الخطيب ̀حظة �م �أن �أرى �لذلك �Ôلة�. ، �أن والثاني

ورته�علazا�a¾Áا�أصابت�تمثل�الحضارة�ا2ستوردة�والحياة�ا2دنية�بمفهومها�الشامل،�وث

� �الفطرية �الطيبة"الحياة �النقية �باسlmداد�"الوديعة �ينادي �وهو ��نسان، �فغّ	lت ،

�ا2فقودة �إنسانيته ��يام: "�نسان �من �يوم �gي ��نسان �باسم �سazدم �ا2عمل " هذا

هذا�العقاب�الوحيد�الذي�يملكونه،�وبه�ستستعيد�... ستطرد�من�العمل"؛�)16: 5غنية(

  ).24: الرجل	الزن¥ي(" نيتك�ا2فقودةإنسا

: وكيف�غّ	lت�ا2دينة��نسان؟�لقد�أصبح�وحيًدا�ضائًعا�gي�خضم�ا2خلوقات�الزاحفة

وحيد�ككلب�"،�)35: صهيل" (أنا�لست�سوى�مخلوق�ضائع�gي�زحام�مدينة�كب	lة�قديمة"

                                                           

 
	الحديثة	الخطيب، حسام�8 	السورية 	القصة 	3ي 	وأشكالها 	5جنبية 	ا�ؤثرات القاهرة،�( سبل

تشرين�ثاني�(�داب	،�"الجواد��بيض�وزمن�ا2رارة"مح�/�الدين�محمد،�: ؛�راجع�أيًضا96،�)1973

1960(�،25-26.  
9 ،l	غفريئيل�ب	5وسط	الشرق	237-204،�)1973الكيبوتس�ا2ّتحد،�: تل�أبيب( عرب.   
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الغربة��إن�تصوير . ن�يعرفهمّم ،�فيجد�نفسه�غريًبا�ح��xع)36: صهيل" (�سواق��جرب

،�ويشهد�ع<ى�)36-45: ابتسم(ajا�و�و{د�Áخazم�نب{ يصل�بالكاتب�إ�ى�جعل��م�تتنكر�

وتشتد�. )31-29": الجريمة" –ربيع	3ي	الرماد	(سليمان�الحلÉ/�كل�من�أبيه�وأمه�وأخته�

واسlmعت�انتباهه�يده�الx/�كانت�: "ا2واقف�س	lيالية�وغرابة�gي�إنكار�عمر�السعدي�يده

�وح �عنهتتحرك �غريبة �اليد �هذه �بأن �إحساس �خامره �إذ �وابتسم، �ملًيا �فتأملها " دها،

gي�البحث�عن��)الرعدمن�مجموعة�" (الجوع"،�بل�ويجّد�بطل�قصة�)69": ال�aر" – ربيع(

  .أحمد�الذي�لم�يكن�سوى�ذاته

وبعد،�فا2دينة�عند�تامر�^ي�رديف�الواقع�الفاسد،�فهو�{�يرى�فazا�غ	�lالرتابة�والعدمية�

لتفاهة�والسأم�القاتل،�و{�يملك�فazا�إ{�جسده�ا2ه	ن�الذي�يعذبه�باحتياجاته�ا2لّحة�وا

� �والجنس�–والغريزية �نتساءل. الطعام �أن �بدي`�gي�: ويبقى �هنالك �أن �تمّرده /nيع� هل

�ال �يقول �مفقودة؟ �أخرى �أو�مدينة �فاضلة، �مدينة �طواgي�: "راوي شكل �أثناء �ع|lت ربما

�د �أحلم /xال� /xمدين� �مدينة�ع<ى �غريب، �جديد �نوع �من �مدينة �وجودها، �بإمكان وًما

: رجل	من	دمشق" (شنقت�الجوع�والكآبة�والضجر،�{�تاريخ�لها�وأيامها�تمّر�ب`�أسماء

  ).66ص�

̀م�والرؤى ل�ا2دينة�إ�ى�قرية�كب	lة�سأحوّ : "غ	�lأن�هذه�ا2دينة�ا2نشودة�^ي�ابنة��ح

�إ�ى �ممتدة �خضراء �بحقول �جانب �كل �من � محاطة �¾aايةما �القرية�. { �لهذه وسيكون

آ{ف�الرجال�والنساء�... سيجتمع�فazا�كل�مساء�جميع�السكان... مساحة�فسيحة�جًدا

�والحب �و�نسان ��رض �عن �تتحّدث �أغنية �gي 	" (سيشlmكون ص�": �غنية" –صهيل

�هذا�). 14 �مقومات �من �^ي �وغناء �زرقاء �وسماء �وشمس �وخضرة �أرض �من فالطبيعة

  ).34ص�: القبونظر�ا(ديل�ا2نشود�العالم�الب

�الذات �خ`ص �أجل �من �لتغي	�lالعالم �طرحه �الرومانسية��،ويتطور �الحلول �هذه من

�لفكرة�البعث�والتجدد،�ففي�قصة� �دعوة �إ�ى تحlmق�ا2دينة�" ربيع�gي�الرماد"الساذجة
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ّ
�وتدّب كل �جديد �من �الشمس �فتشرق �الربيع، �يأتي �الرماد �ومن �جديدة�سعيدة��ية حياة

هذه�الفكرة�نفسها�تتكرر�). 83انظر�القصة�ص(العصاف	�lوالورد��حمر�و�طفال��فazا

  .،�فيبدأ�البعث�بشروق�الشمس�من�جديد�ع<ى�أنقاض"الرعد"gي�قصة�

ي�أن�عالم�ا2دينة�والهموم�العا2ية� ̀حظة�أخ	lة،�̂و ونختم�حديثنا�gي�هذا�ا2وضوع�بم

ما�gي�ا2رحلة�التالية�فإن�زكريا�تامر�أقصص�الستينات،�ع<ى�العموم�ظاهرة�امتازت�aÃا�

  .تقديم�تجربته�الخاصة�و�صيلةيطّور�أدبه�من�خ`ل�

 الجنس 2.2

iًا�خاًصا�gي�تجربة�زكريا�تامر�القصصية�ح	ّ يعت£�lالجنس�وا2رأة�من�ا2واضيع�الx/�تحتل�

،�غ	�lأن�معالجة�الكاتب�له�تتبدل�نسبًيا�من�طور�إ�ى�آخر،��و�ى�مجموعاته�الخمس�gي

�للحياة�فإ ��نسان �شهوة ��ول�كتعب	�lعن �الطور �gي �الجنس �ع<ى �ترك	�iالكاتب �كان ذا

. والتحقق�الجسدي،�فإنه�ينظر�إليه�gي�ا2جموعات�التالية�كجزء�من�الواقع�sجتما�ي

وما�تقدم�{�ينفي�أن�تكون�هناك�ثيمات�. وهذا�يتوازى�مع�النقلة�من�الداخل�إ�ى�الخارج

عة�ع<ى�ا2جموعات�ا2ختلفة�دون�ضابط،�لذلك�سنتناول�أخرى�gي�توظيف�الجنس�موز 

  .ا2وضوع�{�ع<ى�أساس�مراحل�وأطوار�وإنما�ع<ى�أساس�ا2نهج�السينكروني

 الجنس	كجوع	للحياة	والتحقق	الجسدي  1.2.2

�الجسدي� �التحقق �هذا �من �محرومون �فاÁبطال �تتحقق، }� �رغبة �هنا الجنس

��خرى�كآدمي	 �حقوقهم �أبسط �من �مثل�الخ£�iوالحريةكحرما¾aم التوق�إ�ى�الحب�. ن

تسلب�م�aم،�كما� أو النظيف�يعذب�أبطال�القصص،�وح	ن�يجدون�الحبيبة�فإ¾aا�تفّر�

� �قصة �gي �أميمة �وا2وت �الجوع �الخشنة"سلب �الزرقاء �فتاة�"�غنية �سلبت �وكما ،

  ).38ص�: صهيل" (سلبت�منك... مدينة�أفراح�ولذة... كان�لك�فتاة": "صهيل"
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نت�هنالك�أسباب�سلبajم�من�يحبون،�فإن�الرغبة�الشديدة�والجوع�ا2ضn/�إ�ى�وإذا�كا

�علazم �يلّحان �والعطاء �لصقي: "الرّي �الليل �gي �تنام �امرأة �صوت�... أريد سيسكرني

�ُم ... أنفاسها �حّد �كأن �أرتجف �وأنا �بجوع �الناعم �لحمها �ع<ى�سأ2س �يضغط دية

إ¾aا�رغبة�حلمية�). 11ص�: 5غنية" (سيغرق�وجg�/Þي�ربيع�شعرها��سود... حنجرتي

رجل	من	(بعيدة،�فهو�سيلتقي�ا2رأة�الx/�يريدها�gي�مدينته�الجديدة�الx/�يبحث�ع�aا،�

�)67: دمشق ا
ً
،�أو�سيحظى�aÃا�gي�)14ص�5غنية	(،�أو�سيimوجها�بعد�أن�يصبح�ملك

ا�يتلوى�جسده(...) فتخيلت�باستمرار�الفتاة�مغمضة�العين	ن�نصف�إغماضة�: "خياله

�ا2توحشة �أفراحه �بو{دة �ا2نتصر�ا2غتبط �جسدي �ثقل �تحت ص�: القبو" (العاري

30(10� 
ّ
̀بته�فيقوض�كل�×Õ/ء،�و2 ا�كانت�الرغبة�من�نسيج�الحلم،�يأتي�الواقع�بكل�ص

  . 11و{�يبقى�لديه�من�خيار�سوى�أجساد�ا2ومسات

�ف �الف	iيولوÎي، �بمعناه �بالجوع �تامر�أحياًنا �عند /Õêالجن� �الجوع ا{حتياجات�ويرتبط

" جميلة�كالخ£i"الجسدية�من�الجوع�للطعام�وsرتواء�الجنÕê/�تتداخل،�ف	lى�حبيبته�

،�وgي�)73ص�: رجل	من	دمشق" (مثلما�يحب�الخ£i"ويحب�فتاة�بقوة�) 42ص�: صهيل(

،�تستسلم�لي<ى�لعباس�مكرهة�دمشق	الحرائقمن�مجموعة�" الرغيف�اليابس"قصة�

وابتدأ�ي�iع�ع�aا�ثياaÃا�فلم�: "بالتا�ي�من�أجل�الخ£�iمن�أجل�الخ£i،�بل�ويعرض�هو�ع�aا

� �أمها �ليدي �طفلة ̀م �استس �استسلمت �إنما �والخجل�(...) تمانع �بالح	lة وشعر�عباس

�الرغيف� �يتخيل �الناعم �اللحم �وهو�يلمس �وراح �الرغيف، �حيث �نحو�الطاولة وتطلع

،�وأخ	lًا�)48ص�" (مبت`�با2اء�تفوح�منه�رائحة�حقول�تساقطت�فوقها��مطار�الغزيرة

� �قصة �gي �أحمد �" الك�i"فإن �بصنع �ذهب"يحلم �من �: الكª©" (امرأة هكذا�). 92ص

                                                           
 .105 ،قرنفلة: راجع�aÃذا�ا2ع��nأيًضا 10
11 �̀  .101،�ال�Jر	ا�يت؛�65-64،�رجل	من	دمشقراجع�مث
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تتضح�أبعاد�مأساة�أبطال�قصص�هذه�ا2رحلة،�فإن�وجÞ/�ا2شكلة�يتمث`ن�بالجنس�

  .والجوع

 ا�رأة	والجنس	كجزء	من	الواقع	mجتما»ي 2.2.2

�جسده �بيع �إ�ى �با2رأة �يؤديان �والجوع �الفقر�ا2ادي �إن �gي �فلي<ى �اليابس"ا، " الرغيف

ترجع�" ابتسم�يا�وجهها"تبيع�جسدها�من�أجل�الخ£�iكما�تقدم،�ومأساة�بطل�قصة�

�ح	ن� �ذكرياته �وتثور �للرجال، �جسدها �تبيع �كانت �ح	ن �طفولته �gي �أمه �تذكره إ�ى

�ينتظر�أمه �الحائط �لصق �يقف /Éبص� �أمه: "يصطدم �الحال �gي إ¾aا�امرأة�... وتصورت

عة�ملقاة�Ôن�ع<ى�سرير�رجل�غريٍب�يسحق�جسدها�العاري�بينما�^ي�فق	lة�جميلة�ودي

ا�لها�بعد�قليل
ً
  ).51-50ص�" (تفكر�بطفلها�الذي�ينتظر،�وبالنقود�الx/�ستكون�ملك

�فح	ن� �ا2رأة، �يمajن �وتقاليده �بعاداته �الظالم �فا2جتمع �ا2سألة، �آخر�لهذه �وجه ثمة

� �عائشة ��–تخلع �قصة �gي �الجامعية 	الحرائق( "فالخرا"الطالبة ا2`ءة��– )دمشق

ا�من�،�بعد�أن�يئس�من�تجاوب�أهلها�معه،�يش	�lشيخ�الحارة�ع<ى�الرجال�بقتلها
ً
خوف

�ع�aا �دفاعه �أثناء �ميًتا �أخوها �فيسقط �aÃا، �النساء �واقتداء �الشباب وتقتل�. انحراف

� /xال� �الفتاة �فاطمة ��شجار"أيًضا �كل �aÃا �" تحلم �قصة �الشعر��سود"gي  "موت

�كلمات�)الحرائق	دمشق( �م�aا �سماعه �لعدم �منتقًما �Áخazا �زوجها �تحريض �بسبب ،

وسميحة�gي�. الحب�الx/�كان�يريدها،�وكل�ذلك�يتم�ع<ى�مرأى�من�أهل�حارة�السعدي

�القمر" �" وجه �امرأة �يريد �كان �Áنه �زوجها �تستنشق�"يطلقها �إذ �لحمها �ويرتعد تتأوه

�رجل �س"رائحة �بسقوط �إ{ �عقدabا �من �تتخلص �و{ ،� ��ب �الكاتب��–لطة رمز�إلazا

  . الذي�كان�سبًبا�gي�عقدabا�–بشجرة�الليمون�

� �قصة �gي �آخر�نجده �آخر�الليل"وتمّرد 	الرماد( –" ثلج 	3ي 	)ربيع �من�، �الفتاة �abرب إذ

بيت�أبazا�لتعيش�مع�زوجها�الفق	�lبغ	�lمشيئة�أبazا،�وح	ن�يوعز��ب�إ�ى�ابنه�بقتلها،�



 

135 

 

ا�آخر�... عمري�يتبدد: "تمّرد�كالذي�أصاب�سميحةيحدث�عنده�هو�Ôخر�تغّ	�lو 
ً
أريد�عا2

 ،الx/�ترمز�إ�ى��ب�،،�ف	lى�نفسه�gي�منامه�وقد�تخلص�من��فÑى)14ص�" (ب`�أب

�وس" �باردة، �ميتة �الباحة �gي �مرتمية ��فÑى �سيجد �البيت �إ�ى �يعود يتطلع�وعندما

�ا2كتئب �أبيه �). 19 ص( "بانتصار�إ�ى �قصة �الشر�"أما فتصور�) الرعد(" يالعرس

�وطقوسه �الزواج �gي �ا2جتمع �عادات �كاريكات	lي �وقال: "بأسلوب �هيفاء، �والد : فت�aد

�حسًنا� �بمستقبلها، �sهتمام /Éواج� �ومن �الوحيدة، /xابن� �إ¾aا �أفعل؟ �أن �تريدني ماذا

̀ح�بالسعر�الجديد"سآخذ�ث`ث	ن�ل	lة�ثمًنا�لكل�كيلو رسلت�هيفاء�. ،�فرحب�والد�ص
ُ
وأ

�إ �عجل �كيلو،�ع<ى �خمس	ن �وز¾aا �فبلغ ،l	كب� �م	iان �ع<ى �ُوضعت �وهناك �السوق، �ى

̀ح�الثمن�بينما�كانت�الزغاريد�تتعا�ى وا2رأة�gي�هذه�الصورة�). 62ص�" (ودفع�والد�ص

�تجسيم� �مجملها �gي �والصورة �كالخراف، �تباع �جسًدا �كو¾aا �تتعدى }� الكاريكات	lية

� �ا2جتمع، �gي �ا2رأة �لصورة �الx"وتضخيم �جسد�ا2رأة �إ�ى �كيا¾aا �ا2جتمع �اخimل /

  .  12"ووجودها�إ�ى�أداة�جنس�وإنجاب

 الجنس	الوجودي  3.2.2

�وجودي،� �كخ`ص �الجنس �ا2تأخرة، �ا2رحلة �قصص �gي �آخر�للجنس �توظيف هنالك

� �قصة �gي �نجده �ذلك �ع<ى �النابالم"وخ	�lتمثيل 	)الرعد(" النابالم �معّينة�، �قّصة ي ̂و

�أيا �أحد �عن �تتحدث �ومكان، �والتمزق�بزمان �الكآبة �تسود �حيث �حزيران، �هزيمة م

Áن�الحرب�بما�" كقط	ن�مذعورين"بط<ي�القصة،�فأحمد�ولي<ى�يمشيان�gي�الشوارع�

�بشرية� ̀مح �م �أّية �من �خالية �ا2ستشفيات �gي �سوداء �محlmقة �لحم �كتل �من فته
ّ
خل

�وهناك �غرفته، �إ�ى �أحمد �فيدعوها �نفسazما، �gي �ÕØ�� �سيبصرها�" :تبعث عارية

�وحين �حزيران �شمس �Õ×`ستت� �إ�ى�(...) ئٍذ �تواق	ن �جائع	ن �مخلوق	ن �الفمان وت`�ى

                                                           
  .6،�)1984آب��m )10تحاد" من�صور�ا2رأة�gي�القصص�العربية"لطيفة�الزيات،� 12
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الفرح،�وgي�تلك�اللحظة�أحرقت��رض�ثياب�الحداد،�وغ��nأبناؤها�للعشب��خضر،�

  ).40ص�" (وانتحر��عداء�وتحولت�قنابلهم�إ�ى�ورد�أحمر

�وجودًيا �خ`ًصا �تصبح �فالرغبة �الحب، �gي �خ`صهما �يجدان �يعn/�بط`�القصة �وقد ،

�بظهورها،� �إ{ �عار�حزيران �من �التخلص �يمكن }� /xال� �الحقيقة �وضوح �هنا العري

ولكن،�مرة�أخرى،�يتدخل�ذو�اللحية�الطويلة�صاحب�البناية�الذي�يقÕø/�ع<ى�لحظة�

  . �مل�والسعادة

�ال �تع£�lتجربة �أخرى �قصص �الع`قات��حبوgي �وتفكك �الوجودي �مشاعر�القلق عن

� ل
ّ
�فيمث ��نسانّية�نسانّية، �ا¾aيار�القيم �الجنسّية �التجربة �. فشل " القبو"فبطل

فيًضا�"يفاجأ�بتبّدل�بشع،�فيأخذ�اللحم�الساخن�الذي�كان�aëبه�) 33–32صالرعد	(

�الثملة �sرتعاشات �مذعوًرا" من �يlmاجع �جعله �مما �والتساقط �والتفتت . با{هlmاء

̀ح�gي�تخونه�قواه�gي�اللحظة�الحر " الرغيف�اليابس"وعباس�gي� العرس�"جة،�أما�ص

gي�ظّل�الكآبة�واهlmاء�". Áن�ال�aد�لم�يمنحه�حليًبا�دافًئا"فلم�يستطع�هو�Ôخر�" الشر�ي

الع`قات��نسانّية�يموت�الحب�أو�ُيؤّدى�برتابة�وميكانيكّية،�وهذا�يشبه�إ�ى�حّد�ما�

�الكاتبة �Ôلة �ع<ى �الضاربة �مشهد  Typistمحتوى
13� ̀ �اخت �مع �إليوت �قصيدة ف�gي

  .التجربة�والرؤية

4.2.2  \r¬الجن	الشذوذ 

ص�: رجل�من�دمشق"gي�قصة�: وهو�مؤشر�ع<ى�فقدان�ال£lاءة،�ولنقّدم�أو{�النماذج

�ع<ى�" 75-76 �القطة �بطل �فيساومها �عمرها، �من �العاشرة �gي �يانصيب �بائعة تمّر

� �القصة �نفس �وgي ̀حقه،�وgي�) 74ص(جسدها، �وي �صبًيا �كهل �رجل " القرصان"يراود

                                                           
  :gي" عظة�النار: "انظر�مشهد 13

 T.S. Eliot, "The Waste Land" Selected Poems (London: Faber & faber Ltd, 1922), 200. 
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يبصر�القرصان�فتاة�صغ	lة�{�يتجاوز�عمرها�هنا�أيًضا�التسعة�أعوام�) 90 – 89يع	رب(

� �نظرة �بينما �قص	lًا �ثوًبا �عجوز "ترتدي �عينazا" عاهرة �من �ا2ناظر�. تطل �هذه وأشّد

ا�ما�جاء�gي�قصة�
ً
�وشذوذ

ً
يمثل�النقيض�العفن�و ،�)31-30ص�: النمور " (الزهرة"قسوة

ارتعشت�"2دفونة�gي�الlmاب،�ف£lؤية�هذا�ا2شهد�لحب�صاحب�اليد�الخشنة�النحيلة�ا

  ). 31ص�" (اليد�الخشنة�النحيلة�وأفلتت�الزهرة�هاربة�إ�ى�ظلمة�الlmاب

فيجد�"إن�هذه�ا2شاهد�^ي�صور�س	lيالية�شديدة�الوقع�ع<ى�القارئ��،خ`صة�القول 

جد�يشبه�ما�يحدث�لنا�إذا�واجهنا�مرآة�مقعرة�فن) للواقع(نفسه�حيال�انعكاس�مشوه�

�الواقع �gي �أصولها �لها �ا2شوهة �الصورة �ولكن �مقرفة، �دميمة، �فع£�lهذه�14"أوجهنا ،

�العالم� �هذا �جراء �من �تماًما �براءته �فقد ��نسان �إن �يقول �أن �الكاتب �يريد ا2شاهد

� �×Õ/ء �فكل �وا2عتق`ت، �الحريات �وكبت �والجريمة �والقتل �بالجوع �ا2<يء �غ	l الشائه

  .ا�يحدث�حولنامعقول�ممكن�إزاء�{�معقولّية�م

 الحرّية 3.2

�وإن� �تامر، �زكريا �عند �الثاني �القطب �قصص �ع<ى �تامة �سيطرة �الحرّية تسيطر�فكرة

شخصية�الشرطي�هذه�القصص،��تدخل. 15كانت�إرهاصاabا�تظهر�gي�مجموعته�الثانية

�ا2حقق	ن�والقضاة،�^ي�أداة�القمع�الx/�ترمز�للنظام� �إ�ى �باÅضافة �الشرطي وشخصية

لفرد�وتسومه�الخسف�والذّل،�فajدر�كرامته�وإنسانّيته�وتقتله�اا،�تlmّصد�السائد�سياسيً 

أو�ت�aال�عليه�الخناجر�فتحيل�) ربيع،�"الجريمة("تقطع�أوصاله�أش`ًء�و بطريقة�بشعة،�

� �ثقوًبا �هللا("جسده �"عباد �كب	�l) الرعد، �حشد �أمام �والحصان("أو�تشنقه ،�"الشرطي

  ).الرعد

                                                           
 .10،�)1976دار�النشر�العربي،�: تل�أبيب( دنيا	يوسف	إدريس	سوميخ، ساسون  14
 ".الجريمة"،�"ال�aر"،�"الباب�القديم: "راجع�مث` 15



 

138 

 

�–تل�لغ	�lسبب�غالًبا،�فبمجّرد�قيامه�بأبسط�حقوقه�كآدمي�والفرد�ُيعتقل�وُيحاكم�وُيق

ا�الشمس�تشرق�كّل�صباح"ويحرم�من�التثاؤب�" الصقر"يقتل�بطل��–التثاؤب�
ً
،�"تارك

� 	)الرعد(" السجن"وبطل �ويُ يُ ، �لي` �بيته �ا2خفر�قتحم �إ�ى �الداgئ �بيته �دعة �من حمل

�،)النمور ،�"gي�ليلة�من�الليا�ي(" مajن�رجولته�وكرامته�وُيحلق�شاربه�لسرقة�لم�يقم�aÃاوتُ 

� �قصة �gي �هللا �هللا("وعبد �"عباد �الناس،�) الرعد، �كبقّية �حذاء �انتعال �gي �حقه يمارس

  .فُيقتاد�إ�ى�ساحة�فسيحة�حيث�ت�aال�عليه�الخناجر�الحاّدة�النصل

الذي�" الشرطي�والحصان"وأحياًنا�يأتي�sعتقال�والتعذيب�بسبب�التمّرد،�فالحصان�gي�

�� �الشوارع�يمثل �ا2رور�من �له �ُيتح �لم �Áنه �يتمّرد �للعدالة، �ا2فتقد �الكادح نسان

�ويتد�ى� �مركزّية �ساحة �إ�ى �فُيقتاد �رغبته، �دون �حال �الذي �الشرطي �فيصرع العريضة

ا
ً
̀نات�السلطة�الx/�) النمور ،�"أغنية�لáشجار("أما�سهيل�gي�قصة�. مشنوق فيمزق�إع

�ى�التحقيق،�وما�كان�من�محققيه�إ{�أن�بيتوا�نّية�قتاد�إأرادت�إسكات�جوع�الفقراء،�فيُ 

  .اغتصابه

�كنف� �gي �الحياة �بأن د
ّ

�لتؤك ��موات �إ�ى �xح� �السياسّية ̀حقات �وا2 �السلطة �يد وتمتّد

� �ا2حمودي �ق£�lمحمد �فينبش �بعينه، �ا2وت �^ي �النظام �جرى ("هذا �ما ،�..."ملخص

دي�النظام،�وينبش�ق£�lعمر�ويحمل�ع<ى�التعاون�معهم�gي�تسجيل�أسماء�منتق) النمور 

� �قصة �gي �أيًضا �مع�الحزن�الذي�هو�" اaj2م"الخيام �تعاونه �abمة �إليه سند
ُ
جاسوس�"وت

،�وأن�أشعاره�gي�الخمر�تحريض�ع<ى�است	lاد�البضائع�"من�جواسيس�الطابور�الخامس

�البطل�" الزهرة"ومن�القصص�ما�^ي�موغلة�gي�س	lياليajا،�ففي�قصة�. �جنبّيةÉيخت

�م �ويبlmون�من �ويخرجونه �جسدها �gي �ا2طاردون ل
ّ
�فيتوغ �حبيبته، �جسد �gي طارديه

  . أصابعه

�هو�سلطة �ما �كل �ع<ى �تمردهم �القصص �هذه �أبطال �يعلن �كله �الدولة�: لهذا مؤسسة

�الحارة،� �شيخ �اللÏى، �أصحاب ��ب، �سلطة �وقضاة، �ومحقق	ن �شرطة �من وزبانيajا
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��lعداء�من�الداخل�كما�جسدabا�قصة�الوعاظ�والعادات�والتقاليد؛�إّ¾aا�دعوة�لتدم	

ي�عبارة�عن�ستة�وعشرين�مقطًعا�كل�مقطع�م�aا�) النمور " �عداء(" ا�"̂و
ً
قنبلة�تدك�دك

�ك كل �gي �قائًما �حجر �ع<ى �حجًرا �تدع }� �قنبلة �العربية، ̀مولوجيا �البناية�الك ل

�العربية �وأيديولوج(...)  �يديولوجّية ��خ`ق �أيديولوجيا �يدّمر �الدين�وزكريا يا

�وأيديولوجيا� �الجامعة، �والكلم �و�مثال �الحكم �وأيديولوجيا �التقاليد وأيديولوجيا

  .16"ورجولة�الرجال�وأنوثة�النساء... والطائرات... واللغة... الشرطة�والعسكر

  استجابة	الشكل	للمضمون  .3

 الحديث�ستحيليوكما� .ايً فن ا�دب�فن�لغوي،�وعن�طريق�اللغة�يخلق�الكاتب�إحساًس 

gليشكتعن�الي�العمل��دبي��/nيختلف�تبًعا�فإّن�ا2ضمون�بمعزل�عن�ا2ضمون،��الف

  .للمفاهيم�الصياغّية�الx/�ينطلق�م�aا�النص

�الصياغة� �مفاهيم �gي �الواضح /Éالنس�l	ّتامر�التغ� �زكريا �أدب �gي �يواجهنا �ما �أهم من

راسة�الشكلّية�هنا�{�إّن�الد. اللغوّية�و�سلوبّية�الx/�ترافق�تطّورات�ا2ضمون�الداخ<ي

�/nا�سلخ�الشكل�عن�ا2ضمون�وفصله�عن�القصة،�بل�تع
ً
كما�يقول�محمد�،تعn/�إط`ق

: وبمع��nآخر(...) ليدرسه�من�خ`ل�ع`قته�بغ	lه�) الشكل(أن�الناقد�يركز�عليه�" ،بدوي 

سار�شطر�إإن�اضطرار�الناقد�إ�ى�درس�الشكل�كأحد�مستويات�البنية�{�يعn/�الوقوع�gي�

ن�عمله�أشبه�بعمل�الطبيب�الذي�يدرس�إلكن��حرى�أن�نقول�(...) ّص�إ�ى�قسم	ن�الن

وعليه،�فإن�دراستنا�للشكل�. 17.."الجسم�البشري�الÏيّ Mechanism القلب�gي�ضوء�آلية�

�ا2تبادلة� �وsستجابة �وا2ضمون �الشكل �ب	ن �الحّية �الع`قة �دراسة �^ي �الفصل �هذا gي

  .بي�aما

                                                           
16 �،/Õò55،�)1973حزيران�/أيار( �داب،�"زكريا�تامر�و�عداء"جورج�طرابي.  
 .126،�)1982يناير�(،�2،�مجفصول 	،"ستيناتمغامرة�الشكل�عند�روائ�/�ال"محمد�بدوي،� 17
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من�إنتاج��ليل�أهّم�ا2مّ	iات�الشكلّية�gي�قصص�القطب��ول تحالب�فيما�ي<ي�نستعرض

  :زكريا�تامر

 تداخل	5زمنة  1.3

� �مجموعة �قصص �أو�ى �بدراسة �نبدأ �التقنّية �هذه �ع<ى 	للتدليل �قصة�صهيل ي ̂و

الx/�تش	�lإ�ى�حدوث�القصة�با2اÕÖ/،�" كان"ـالقصة�{�تبدأ�ب": �غنية�الزرقاء�الخشنة"

�اسمي �بجملة �تبدأ �هكذاوإنما ع: "ة
ّ

�تَسك �البشرّية �.." (¾aر�ا2خلوقات �كان�)9ص �وإن ،

	 �Ôنّية�تسكع �اللحظة �التعب	�lعن �إ�ى �الجملة �¾aاية �gي �يقود �أنه �إ{ �ماض، هو�فعل

... يحتسون ... يجلسون ... ورواد�هذا�ا2ق��Þعّمال�يشتغلون�gي�ا2صانع�القريبة: "الحاضرة

لقصة�كوسيلة�{سlmجاع�ما�حدث�gي�ا2اÕÖ/�ويأتي�ا2اg�/ÕÖي�ا). 9/10ص�..." (وي|lثرون

كانت�... الجوع�كان�طف`�شريًرا"؛�)10ص�..." (وقد�قال��ي�منذ�أيام: "القريب�أو�البعيد

�أهلها �مع �يوًما... تسكن �صغ	�lالسّن ... وعلمت �حينذاك �أميمة... وكنت ص�" (أحببت

11/12.(  

اوأنا�Ôن�ما�: "فهو�ا2ضارع�،زمن�الراوي �،أما�زمن�القصة
ً
أنا�... زلت�أتم��nأن�أصبح�ملك

�فق	�lب`�عمل �الخمر�والغناء... {�أبكي... {�أضحك... رجل �الشعر�والخ£�i... أحب وأحب

�..." (�بيض �)12ص �"؛ �ا2جهول �عدو�ا2دينة �جائع�بينما�... أنا �كضبع �طرقاabا �أذرع إني

�التألق �منطفئ �نصلها �عتيقة �سك	ن /Éجي� �gي �" (ترقد �)13- 12ص �يد�وabّز�"؛ كتفي

  ).13ص�..." (تنتشلn/�من�أفكاري 

من�البديÞ/�أن�أية�قصة�تحكي�أساًسا�قصة�حدثت�gي�الزمن�ا2اÕÖ/،�غ	�lأن�موقف�

الراوي�من�الزمن�هو�ما�aëمنا�gي�هذا�السياق،�فالكاتب�ينظر�إ�ى�القصة�كجزء�{�يتجّزأ�

sستقبال،�وقد�" س	ن"زمن�ثالث�هو�ا2ستقبل�ا2مثل�بـ��،gي�القصة�،وثّمة. من�الحاضر

i£جاء�ليجّسد�حلم�الراوي،�الحلم�البسيط�أول��مر�والذي�مبعثه�فقدان�الحب�والخ :
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(...) سأ2س�لحمها�الناعم�... أريد�امرأة�تنام�gي�الليل�لصقي،�سيسكرني�صوت�أنفاسها"

�القديمة �حارتنا �جوع �عن �بحرارة �آنئذ �" (وسأتحّدث �الحلم�). 11/12ص �إ�ى �يتدّرج ثم

l	ا�-الكب� سأصيح�gي�(...) وسأجمع�Ô{ت�gي�مكان�واحد�... سأهدم�ا2عامل" –ليوتوبيا

�حو�ي �ا2جتمع	ن �الناس �: وجوه �بلهاء �يا �اهيا ��رض �إ�ى �إ�ى�(...) رجعوا �ا2دينة سأحّول

  ).14ص�..." (قرية�كب	lة�ُمحاطة�من�كل�جانب�بحقول�خضراء�ممتّدة�إ�ى�{�¾aاية

�ب	ن �الزمن، �gي �وتداخل �خلط �الخلط��هنالك �هذا �ولكن �وا2ستقبل، �وا2ضارع /ÕÖا2ا

ط`ق،�فهو�مخطط�ووظيفي،�فإذا�كان�ا2ضارع�هو�موقف�الراوي�ع<ى�� ليس�فوضوًيا�

gي�هذه�القصة،�فإن�له�وظيفة��،ضم	�lا2تكلم،�من�الزمن،�وهذا�يناسب�وجهة�النظر

ي�خلق�نوع�من� 2اÕÖ/�الصريح�أما�ا. 18والتباعد�لشّد�انتباه�القارئ " التغريب"أخرى�̂و

من��{ستج`ب�أحداث�أو�ذكرياتفقد�جاء�هو�Ôخر�ليؤدي�عّدة�وظائف،�فهو�يأتي�أو{�

� /ÕÖن��–ا2ا	ح� �عشقها /xال� �الفتاة �أميمة �الراوي�مع �أو�قصة ،�Þا2ق� �صاحب كقصة

كما�يظهر�ا2اÕÖ/�أيًضا�من�. كان�صغ	lًا�وراحت�ضحية�الجوع�والعوز�وأصبحت�مومًسا

وابتعد�عn/�أبو�أحمد�ليلÉ/�: "رد،�أو�ليقطع�sسlmسال�gي�الحوارأجل�sقتصاد�gي�الس

�..." (النداء �)11ص �ونشوة"؛ �بغبطة �أحّس �وأنا �Þا2ق� �من �" (وخرجت أما�). 15ص

  .قد�جاء�ليجّسد�الحلم�التعويÕø/�عند�الراوي ف –كما�تقّدم��–ا2ستقبل�

�فالبطل �القصة، �2ضمون �يستجيب �الكاتب �اعتمده �الذي �الشكل �هذا وباÁحرى��إن

̀بطل� {�يفعل�شيًئا�سوى�الحلم�إزاء�عالم�م<يء�با2رارة،�والكاتب�أسقط��anti-heroال

�قلقة،� �إنساني �حضور �لحظة �ع<ى ��ضواء ز
ّ

�ورك �بالشخصية، �واستبدلها الحادثة

�الحاضر �ومعاناة /ÕÖا2ا� �آ{م �النظيف��:فتlmاكم �الحب �فقدان �تمزق، �جوع، بطالة،

                                                           
�سوميخ، 18 	الحديث،	ساسون 	العربي 	5دب 	3ي 	اللغة �أبيب( قضية �: تل �أبيب، �تل ،�)1980جامعة

36.  
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�تطلعات �مع �العدالة، �gي��وفقدان �لتغي	�lشامل /Õøتعوي� �بحلم �تتمثل /xال� ا2ستقبل

  .ا2جتمع

�با2فهوم� �بزمن �مرتبطة �معينة �حادثة �تحكي }� �ا2جموعة �هذه �قصص �معظم إن

�حادثة� �{�يواجه �البطل �فالراوي �وجودي، �موقف �فazا �يشيع �وإنما �للقصة، التقليدي

�الفعل �منه /Õøجا. تقت� �ما �تظهر�أن �ا2جموعة �ع£�lقصص �متفحصة �هذه�ونظرة �gي ء

ا
ً
تؤكد�أن�القصة�" صهيل"فوقفة�عند�القصة�الx/�تحمل�اسم�. القصة�لم�يكن�اتفاق

�إنسانية l	غ� �مملولة �فالحياة �السابقة، �القصة �سمات �نفس �تحمل �مضمو¾aا �:gي

�ضياع �عزلة، �و إحباط، �الفرار، �gي �ملحة �أمارغبة ،�� �الراوي �تخي`ته�فالبطل �gي مغرق

� �إ�ى �يناديه �داخ<ي �صوت �إ�ى �ويصÊي �صغ	�lناعم"الرحيل، �كمان �إ�ى��،"صوت يدعوه

  .الخ`ص

�هنا��ةومر  �الراوي �زمن �sستبطاني، �الشاعري �ا2ضمون �لهذا �الشكل �يستجيب أخرى

� �وقساوته �بسوداويته /ÕÖا2ا� �ويimاحم �الحاضر، �من��–أيًضا �احlmق �الذي �العامل لحم

لx/�كانت�له�مدينة�تساقط�الحديد�الناري�ا2صهور�عليه�وا2ندلق�من�البوتقة،�والفتاة�ا

الحاضر�فيما�يتضمن�من�وحدة�وخواء�وجوع�وتشرد�مع� –أفراح�ولذة�وقد�سلبت�منه�

�و  �ومومسات، �ومقامرة �وضياع �فكل�: "�مل/ا2ستقبلمع /Õòوح� �بسرور ستضحك

�وراءك �خلفajا �... �حزان �قبل �من �قدماك �تطأه �لم �مرفأ �إ�ى �ستصل �قريب ... وعما

�غرباء �أناًسا �ستقابل �مهل�...وهناك �ع<ى �ال`ذعة �خمرabا /Õêتحت� �حانة �gي ... وستجلس

..." جديد،�وستعيد�إليك�طفولتك�ا2سلوبة من ستخلقك وتصÊي�إ�ى�موسيقى�مدهشة

�: صهيل( �غ	�lفعل). 37ص �من �القصة �صامتة،�: "تبدأ �ب`�ضوء، �ا2تعب �الرجل غرفة

ب	ن�ا2اÕÖ/��متناوبة،�وتتوا�ى��فعال�)35ص�" (سوداء،�علبة�صغ	lة�من�الحجر�الرطب

�أخرى  �تارة �ومتداخلة �تارة، �طويلة،�: "وا2ضارع �حارة �خشنة �أغنية �آنذاك �الليل كان

�هرًما� ا
ً
�وطواط �وكنت �نمر�جائع، �وتوحش �ربيع �عذوبة �كهوفها �عتمة �gي �بحنان يتعانق
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�محطمان �جناحاه �وفرÚي... أعم�، �خ£iي �أجد �وفرÚي... { �خ£iي يصدمn/�... أجهل

  ).35ص�". (الصخب�أينما�سرت

كانت�هذه�بعض�نماذج�سقناها�للتدليل�ع<ى�أسلوب�الimامن�الذي�ي£lز�gي�هذه�ا2رحلة�

�معظم� �gي �مطرًدا �ذلك �يجد �أن �الدارس �ويستطيع �خاص، �بشكل ��ديب �إنتاج من

ال�aر�"،�"رجل�من�دمشق"،�"الرجل�الزنíي: "راجع�ع<ى�سبيل�ا2ثال(أقاصيص�ا2جموعة�

�اس�،")ا2يت �أن �إ�ى �تقّدم �مما �كتبت�ونخلص /xال� �القصص �gي �يغلب �ا2ضارع تخدام

بضم	�lا2تكلم،�وتنتشر�بشكل�خاص�gي�الفقرات�الx/�ترتكز�ع<ى�الحركة�الداخلية،�gي�

  . ح	ن�يغلب�ا2اg�/ÕÖي�الجمل�الx/�تك|�lفazا�الحركة

هو�و ،�19إن�استخدام�الزمن�ا2ضارع�gي�القصة�العربية�هو�ظاهرة�لم�يلتفت�إلazا�النقاد

وتوماتيكية،�وبذلك�يث	�lالكاتب�انتباه�قارئه�إ�ى�ا2فهوم�الخاص�للزمن�طريقة�لفك�� "

  .g"20ي��ثر��دبي�عن�طريق��براز

  ضم,B	ا�تكلم 2.3

ا2تبعة�gي�فن�القصة،�غ	�lأن�هيمنته�لدى�تامر��تقنيات�السردضم	�lا2تكلم�هو�إحدى�

� �إنتاجه �من �ا2رحلة �هذه �ب يرتبطgي �ع�تداخلمسألة /xال� �الباب��زمنة �gي رضناها

�السابق �القول ، �قصص�إ ،كذلك�ويمكن �معظم �بسرد �مرتبطة �الimامن �مسألة ن

  .الضم	��lول با2جموعة�

� �صيغت �القصص �جميع �تظهر�أن �ا2جموعة �هذه �قصص �إ�ى �إحصائية بضم	�lنظرة

��ا2تكلم /xقص� �"الصيف"و" الك�i"باستثناء �قصة �كانت �وإذا �بضم	�l" قرنفلة"، تبدأ

                                                           
ث�ثة	فصول	3ي		ساسون�سوميخ،: راجع�استعمال�ا2ضارعة�gي�لغة�القصة�عند�نجيب�محفوظ 19

  . 68،�)1982مطبعة�السروÎي،�: عكا(،�أدب	نجيب	محفوظ
 .70 ،.م.ن 20
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a¾ا2تكلمالغائب�إ{�أ�l	اية�إ�ى�ضمaونظرة�أخرى�تظهر�أن�هذه�. ا�ما�تفتأ�ترتد�قرب�ال�

� �بـ �تبدأ /xال� �ا2جموعة �gي �الوحيدة �^ي �نفسها �ا2ستثناة أو�با2اÕÖ/�" كان"القصص

ي�إما�تبتدئ�بجملة�اسمية�"كان"الصريح،�gي�ح	ن�جميع�القصص��خرى�{�تبدأ�بـ� ،�̂و

  . حاضرأو�با2ضارع�أو�با2اÕÖ/�ا2متد�إ�ى�ال

كان�: "تطالعنا�هذه�الجملة" رجل�من�دمشق"لكل�قاعدة�استثناء،�ففي�قصة��غ	�lأن

ا�بليًدا
ً
�صوته�مط

ّ
،�ولكن�هذه�البداية�{�تمثل�)52ص�..." (الجرسون�هزيل�القامة،�مط

�يردف �ما �وسرعان �للقصة، �: �طار�الهيك<ي �وبغبطة�) الشاي( بارتشافهأبدأ �مهل ع<ى

س�gي�هذا�ا2ق��Þاi�2وي�ذي�ا2شروب�الرخيص،�فهنا�يحلو��ي�إني�أحب�الجلو ... فائقة

�حو�ي �من �ا2تصاعد �الصخب �إ�ى �أنصت �ثم ،/nعي� �أغمض �وهكذا�)52ص..." (أن ،

�/xي�ا2ضارع�لتقطعها�من�آن�إ�ى�آخر��فعال�ا2اضية�لتؤدي�الد{لة�الgتستمر�القصة�

  .أشرنا�إلazا�من�قبل

،�إ{�أن�ا2اÕÖ/�هنا�"كنت"،�إذ�تبدأ�بالفعل�"لقبوا"أما�القصة��ك|�lإشكا{�فÞ/�قصة�

{�يحكي�عن�×Õ/ء�كان�gي�ا2اÕÖ/�وانت�Þ،�وذلك�Áن�زمن�الراوي�هو�الحاضر�sستمراري�

� /ÕÖالبعيد{�ا2ا� �{�تشكل �أخرى �ومرة �وللتدليل�" كنت"، �برمajا، �للقصة �هيكلًيا إطاًرا

�يفصله�عن�الشارع�حائط�كنت�جالًسا�gي�مق��Þ{ : "ع<ى�ذلك�نستعرض�الجملة��و�ى

/nجاء�" عندما"،�فالظرف�)28ص�: القبو..." (من�الزجاج�عندما�أخذ�صديق�ما�ينصح

�الجملة �هذه �تأتي �ثم �ومن �الحاضر�sستمراري، �جدار�: "ليؤكد �ع<ى �مصلوبة الساعة

�Þ̀�سكر"؛�"عقرباها�معو{ن�سيحطمان�قرص�الشمس�الصفراء... ا2ق ... شربت�قهوة�ب

عقربا�الساعة�يحفران�ق£lا�لل�aار،�¾aار�هزيل�بهجته�(...) يتمطيان�بضجر��عقربا�الساعة

�كلها�. ميتة �ا2دينة �سيمتلك �قليل �وبعد �يزحف �الرمادي �السماء �ولون �يشحب الضياء

��سود �سّيدها �: القبو" (وسيغدو �وما�). 29ص �أبدا، �الحاضر �هو �الراوي منطلق

  . القد�القاعدة�كما�يُ sستثناءات�الx/�ذكرت�سوى�sستثناء�الذي�يؤك
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من�القصص�صيغت�بضم	�l% 75نتوصل�من�إحصاء�قصص�هذه�ا2رحلة�أن�حوا�ي�

ي�مرتبطة�بالحاضر�التاري¹ي والسؤال�ا2طروح،�ما�^ي�الغاية�من�صوغ�أغلب�. ا2تكلم�̂و

�l	لتغ� �وهل �تامر؟ �مجموعات �سائر �بخ`ف �ا2تكلم l	بضم� �ا2جموعة �هذه قصص

وب؟�{�شك�gي�أن�أي�تغي	g�lي�ا2ضمون�{�بد�أن�يصاحبه�ا2ضمون�ع`قة�بتغ	��lسل

�الكاتب� �أسلوب �تبدل �كيف �{حًقا �وس�lى �صحيح، �والعكس �الكاتب �أسلوب تغ	g�lي

ما�aëمنا�gي�هذا�ا2قام�توضيح�الع`قة� العام�من�حيث�ا2ب��nواللغة�و�سلوب،�غ	�lأن

  .ب	ن�ضم	�lا2تكلم�وا2ضمون�العام�لقصص�هذا�القطب

�م �عن�التكنيك�gي�مجموعة�يقول �حديثه �معرض �gي �الخطيب �كامل من�": صهيلحمد

�غالبية� �صوغ �إ�ى �نفسها، �ع<ى �ا2نكفئة �الفردية �هذه �أدت /Õßالقص� �التكنيك ناحية

�l£ع� �القصة �صوغ �فإن �هو�معروف، �وكما �ع£�lضم	�lا2تكلم، �ا2جموعة �هذه قصص

ضوع،�أي�النظر�إ�ى�ا2وضوع�معاد{�Åسقاط�الذات�ع<ى�ا2و ،�غالًبا،�ضم	�lا2تكلم�يكون 

�فقط �نظر�الذات �وجهة �من �هو�وإنما �كما �أن�. ليس �فيمكن �محاذيره �لذلك �كان وإذا

�يفتح� �نظر�الذات �وجهة �من �ا2وضو�ي �العالم �تقديم �أن ي �̂و �واحدة �فائدة �له يكون

  . 21"الباب�واسًعا�أمام�ا2خيلة�لتقدم�العالم�كما�تراه

�ي �ا2جموعة �هذه �تامر�gي �زكريا �بطل �حوله�إن �ما �مع �صلته �يقطع �إحباط، �من عاني

�عالم� �إ�ى �با{رتحال /Õêالرومان� �إ{�بالحلم �لنفسه �م`ذا �ف`�يجد �نفسه، �ع<ى وينطوي

�مواكبه �gي �ج£lان �بغاب �أشبه �عالم �ألم، �فيه �وليس �ظلم �فيه �وليس �جوع �فيه . ليس

ل،�مرور�رؤية�معم: غالًبا�ما�يكون�هنالك�×Õ/ء�خارÎي�يث	�lويفّجر�هذه�الفانتازيا�عنده

�صبية، �موت �بالجوع، �شعور �هذه�. حوار�أشخاص فتاة، �تامر�gي �بطل �مشك`ت إن

� �عامة �قضية �قصصه �معظم �منطلق �كان �وإن �فردانّية، �مشك`ت الجوع��–ا2جموعة

                                                           
  .83،�)1979:  ب	lوت(،�السهم	والدائرةمحمد�كامل�الخطيب،� 21
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غ	�lأن�تامر�{�ينظر�إ�ى�بطله�كفرد�gي�مجتمع�و{�يتصرف�مع�قضيته�كقضية��–مث`�

ذلك�يغرق�بطل�تامر�gي�تأم`ته،�فتتسلل�عامة،�بل�كقضية�فردية�وبخصوصّية�تامة،�ل

ذكريات�ا2اÕÖ/�ومرارته�لتتضافر�مع�ضغوط�الحاضر�لتنبثق�ع�aا�هذه�الفنتازيا�والرؤيا�

�النمط�من�القصص�  point of viewة�النظر�وجهولذلك�فإن�. الوجودية ̀ئمة�لهذا ا2

gي�عالم�البطل�ة�نظر�أخرى�الغوص�وجه،�a¾Áا�تتيح�لنا�أك|�lمن�أية�22هو�ضم	�lا2تكلم

�ا2جموعة �قصص �gي �رأيناه �النحو�الذي �ع<ى �الحداثي �ا2ضمون �والتعب	�lعن . الداخ<ي

ة�نظر�إطار�واضح�وجهة�النظر�gي�القصة�أمر�حاسم�ذو�أهمية�بالغة،�ولكل�وجهفاختيار�

� �أن �كما �تحتوaëا، �أن �يمكن /xال� ��فعال ��كّل لمن �القصص �من �من��وعننوع خاص

  .23رمان�فريدمانكما�يقول�نو �–�aëام�

 مب[	الجملة	 –السرد	  3.3

تقتÕø/�شك`�غ	�lتقليدي،�فع<ى�صعيد�مب��nالجملة�لدى�زكريا�تامر�القصة�التعب	lية�

جمل�طويلة�: يطالعنا�gي�قصص�ا2رحلة��و�ى�من�إنتاجه�نوعان�متضافران�من�الجمل

�ال �بروابط �غ	�lمربوطة �الشرائح �قص	lة �مقطعة �أخرى �وجمل �مركبة، لغة�ممطوطة

ويبدو�للوهلة��و�ى�أن�تعاقب�هذين�النوع	ن�gي��قصوصة�الواحدة�يصدر�. ا2عروفة

عن�تناقض�{�يتفق�مع�الثيمات�الx/�تعرضها�القصة،�غ	�lأننا�عند�دراسة�خصائص�

� �الجمل ك`�النوع	ن�ليخدما��ُوظفأن�هذا��شكال�ظاهري�فحسب،�فقد��ندركهذه

  .تناقضا2ضمون�من�غ	�lتنافر�أو�

                                                           
-16 ،�)1974كانون��ول،�(،�19-18،�الكتّيب�5.مج. 5دب،�"�ديب،�الراوي�وا2ؤلف" ،يوسف�إي£ن 22

17 .  
23 N. Friedman, "Point of View in Fiction", PMLA LXX, 5, (Dec. 1955), 1780. 
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 الجمل	الطويلة 1.3.3

� �نفسه �تامر�منكفئ�ع<ى �تعويضيةو بطل ̀م �وأح �وهلوسات �خواطر�ذاتية �gي إن�. يغرق

ينسجم��يقاع�،�ف �introspectiveسلوب�sستبطاني�gي�هذه�النظرة�الذاتية�تجسدت�

� �الطويلة، �الجمل �مع �تماًما �ا2جموعة �قصص �gي ̀حركي �ال �النماذج�البطيء ولنطالع

  :التالية

�ل" �ع£�lآه �مكتئًبا �Õòأتم� �كنت �بينما �aÃا �التقيت /xال� �العاهرة �ا2رأة �تلك �أقابل �لم /nيت

عتمة�ا2ساء�ولم�يكن�gي�جيÉ/�سوى�عشرين�ل	lة،�^ي�كل�ما�تبقى��ي�من�راتب�الشهر�

الذي�قمت�بتوزيعه�ع<ى�بائع�السجائر�والبقال�والح`ق�والخياط،�وكنت�قد�وعدت�أبي�

أتسلم�راتب�الشهر،�وكان�قلÉ/�آنذاك�يرتجف�خائًفا�كلما�بأن�أعطيه�أربع	ن�ل	lة�حا2ا�

" أبي�الطويلة�الx/�ستكون�عقابي�ح	ن�أمد�يدي�بمبلغ�عشرين�ل	lة�فقط موعظة تخيلت

  ).64ص�: رجل	من	دمشق(

�تتخللها �ومركبة �طويلة �ظرفية الجملة �أتم�Õò: "جملة �كنت �تابعة�"بينما �وجملة ،

الx/�/ الذي�قمت�بتوزيعه: "،�وجمل�الصلة"^ي�كل�ما�تبقى�من�راتب�الشهر: "تفس	lية

�عقابي �الlmكيب�جاء�ليع£�l". وكان/ وكنت"،�والجمل�ا2عطوفة�"ستكون {�شك�أن�هذا

ة�قوامها�الخوف�والقلق،�ومبعث�كل�ذلك�نفس�ا2سببات�الx/�حرجعن�حالة�شعورية�

�ا2جموعة �قصص �ا2م: تم�áجميع �الحياة �الفقر، �الكآبة، �النظيف، �الحب لولة�افتقاد

��ب �. وسلطة ��سلوب �النماذج�هذا �م�aا �نسوق �كث	lة، �قصص �gي �الكاتب يعتمده

  : التالية

�ة،¾aر�ا2خلوقات�البشرية�تسكع�طوي`�gي�الشوارع�العريضة�ا2غمورة�بشمس�نضر "  ) أ

ا�
ً
حيث�ا2باني�الحجرية�تزهو�بسكا¾aا�ا2صنوع	ن�من�قطن�أبيض�ناعم�ضغط�ضغط

�ال� �وتعرج �جيد، �قالب �gي �ا2كتظة�جيًدا �الطينّية �ا2نازل �وب	ن �الضيقة aر�ع£��lزقة
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بالوجوه�الصفراء�و�يدي�الخشنة،�وهناك�امimجت�مياهه�بالدم�والدموع�وبصديد�

�قاع� �gي �مختبئة �بمهارة، �مبع|lة �نقاط �ع<ى �رحلته �ختام �وع|�lال�aر�gي �أبدّية، جراح

 ).9ص� :شنة5غنية	الزرقاء	الخ(.." ا2دينة،�فصّب�فazا�حثالته�الباقية

�شمس�الظه	lة�متسمرة�فوق�طريق�يطأ�أسفلajا�"  ) ب �كانت �بالذات �اللحظة �تلك وgي

�l	ا�العصافaîشجرة�تح��Õøرجال�رؤوسهم�منكسة�يتبعون�بتثاقل�تابوًتا�كان�فيما�م

ويلوذ�بظ`لها�ا2تعبون�ولك�aا�تحولت�Ôن�إ�ى�علبة�كب	lة�من�الخشب�يرقد�gي�داخلها�

 ).106ص�: قرنفلة(" لحم�بارد�أصفر

̀مي�الهرمة�لغربان�سوداء،�حومت�فو�ي�gي�¾aار�"   ) ج ولقد�أطعمت�لحم/�وذكرياتي�وأح

شمسه�باردة�هزيلة،�وساعاته�كلها�مدفونة�تحت�الرماد�اa�2مر�من�جرح�رجل�بائس�

 ).44ص� :ابتسم	يا	وجهها(" مصلوب�وسط�صخب�مدينة�كب	lة

��وصاف �نرى ، �حيادية، ،كما �تقريرية �ب ليست �معجونة �فالوجوه�بل �وا2رارة، الكآبة

الصفراء�و�يدي�الخشنة�والدموع�وصديد�الجراح��بدية،�والرؤوس�ا2نكسة�واللحم�

�صور� �^ي �بقدر�ما �خارجية �حقائق �ليست �هذه �كل �السوداء، ��صفر�والغربان البارد

�للتعب	�lعن� �الكاتب �وسيلة �وا2ناظر�سوى ��وصاف �هذه �وما �ا2جموعة، �لبطل تlmاءى

،�فالجمل�الطويلة�ا2مطوطة�24موازية�تشخيصالداخ<ي،�فÞ/�بمثابة�وسائل� هعالم�بطل

: جاءت�لتحمل�مع��nا2عاناة�الداخلية�لدى�بطل��قاصيص،�وكما�يقول�ص£lي�حافظ

حباط�جسدته�القصة�الطويلة�بإيقاعها�ا2مطوط�الذي�يحمل�تفاصيل�الحياة�حياة�� "

  .  25"ا2ملولة�غ	��lنسانّية

                                                           
،�الكتّيب�3مج .5دب،�"نظرية�الشخصّية�gي�القّص "يوسف�إي£ن،�: £ن،�انظرا2صطلح�ليوسف�اي 24

  .27،�)1971 حزيران( ،1
  .168،�)1973يناير،�( .الطليعة،�"زكريا�تامر�شاعر�الرعب�والجمال. "حافظ،�ص£lي  25
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2.3.3   
ّ
 عةالجمل	ا�قط

 
ّ
�ا2قط �القص	lة �تظهر�الجمل �ا2ركب ��سلوب �الربط�إزاء �بوسائل �ترتبط }� /xال� عة

 �نعتا2عروفة�من�عطف�وصلة�و 
ّ
 paratacticع�وغ	�lذلك،�غ	�lأن�هذا��سلوب�ا2قط

26،�

�متصل� �فهو�غالًبا �وا2نطقية �ا2عنوية �الناحية �من �أما �الشكل، �ناحية �من هو�مقطع

� �وإن �مفهوم، �ع<ى �يدل �القارئ ومرتبط �الفجوات�إ�ى�أحياًنا�يحتاج�كان �هذا�. ملء إن

�العربية،� �القصة �كتاب �من �كث	lين �عند �فهو�معروف �تامر، �تجديد �من �ليس �سلوب

  .27ونجيب�محفوظ�وغ	lهما�إدريسعند�يوسف�

� �والقلقيخلق �بالدوامية �إحساًسا �القارئ �لدى ��سلوب �هذه�. هذا �قصص �gي يطالعنا

 Interiorا2قطعة،�م�aا�ما�يكون�جزًءا�من�مونولوج�داخ<ي�الفlmة�نوعان�من�هذه�الجمل�

monologueالبطل�� �عالم �gي �الكاتب �وصراعاته�/فيغوص �أفكاره �ليسجل الراوي،

� �اخlmنا �وقد �وقلقه، �الداخلية �ذلك �ع<ى �للتمثيل �ا2قطع �التا�ي �قصة ": صهيل"من

"� �مغادرabا �وع<ّي �أبواaÃا �ستقفل �ذ(...) الخمارة �إ�ى �سكران �يا �الصف	�lا2رح�أنصت لك

� �(...) الطويل �ولذة �أفراح �مدينة �فتاة، �لك �¾aداها(...) كان �حرارة�... لك �له �الذي الثلج

لك�شعرها��سود،�الغيمة�ا2كتئبة�... لك�عيناها�بأسرارها�الغامضة... شمس�الصيف

سلبت�منك�وها�... مدينة�أفراح�ولذة... كان�لك�فتاة... اaj2دلة�بأ��ÕØفاتن�ع<ى�الكتف	ن

̀�مطر�... ط	ن�مlmاكم... أنت�Ôن�سك	�lشارع�مقفر ... 2اذا�تعيش�يا�سكران(...) سحابة�ب

�{�أموت �ذهب... 2اذا �من �مدًنا �أملك �لو�كنت �سأفعل �امرأة... ماذا �أجمل /nلو�أحبت ...

                                                           
26 Sasson Somekh, "Language and Theme in the Short Story of Yusuf Idris", JAL. V1, 
(1975), 94. 

�ث`ثيته� 27 �من �والثالث �الثاني �الجزء �gي ��سلوب �هذا �استخدام �من �محفوظ �نجيب l|يك

دنيا	ساسون�سوميخ،�: ،�وأيًضا15،�.س.ث�ثة	فصول،	مساسون�سوميخ،�: ،�انظر)1956/1957(

  .3،�حاشية�130 ،يوسف	إدريس
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�بضجر �وأقول �الجديد �حذائي �2عة �gي �سأحدق /nأظن� �سأفعل؟ ��شياء�... أو�: ماذا كل

  ).39–38ص�": يلصه"(" تافهة�وغبية

� �العالم �يرى �القصة �يعيش��ع£l بطل �أن �يستحق �ما �الحياة �gي �و{�يرى منظار�أسود،

 lmجله،�فÁنه�هاملت�جديد�مع�اخت`ف�دوافع�كل�إاوده�نفسه�با{نسحاب�من�الحياة؛�

ت،�ّزر حديقة�لم�تعشب�شاخت�وب" :هاملت�شكسب	�lيرى�العالم. م�aما�ونظرته�للموت

�مخش �إ{�كّل �رائحته{�يملؤها �نتنت �28"وشن �نفسه �فlmاوده ،� تامر��بطلو . sنتحارع<ى

يرى�كل��شياء�تافهة�ويريد�sنسحاب�من�الحياة�ع<ى�جواد�أبيض،�يقوده�إ�ى�ا2روج�

̀متناهية،�وإذا�كان�هاملت�شكسب	�lيخ��Õòما�ي<ي�ا2وت� ذلك�القطر�ا2جهول�"الخضر�ال

تامر�{�يخيفه�ما�بعد�ا2وت،�ويرى�،�فإن�بطل�29"الذي�من�وراء�حدوده�{�يعود�مسافر

  .ا2وت�كماًنا�صغ	lًا�ناعًما�يناديه

�الحالة� �مع �تماًما �منسجمة �ا2قطعة �الجمل �{حظنا �ا2ونولوج �من �السابقة �القطعة gي

،�وقد�رأينا�gي�هذا�ا2ونولوج�الداخ<ي�كيف�ينتقل�إ�ى�"البطل"النفسية�السوداوية�لدى�

ليعود�ثانية�إ�ى�الضم	�l" لك�شعرها... لك�¾aداها�...أنصت�يا�سكران�: "ضم	�lا2خاطب

وثمة�جمل�مقطعة�أخرى،�ذات�شرائح�قص	lة�متداعية،�^ي�من�". 2اذا�{�أموت"�ول�

�بتيار�الو�ي �ا2عروفة �. مظاهر�التقنية �بطبيعته �بشكل��–فاÅنسان �ا2أزوم و�نسان

ار�من�غ	�lترتيب،�{�يفكر�بطريقة�منطقية�متواصلة،�فتتدا�ى�الصور�و�فك�–خاص�

��نسان �داخل �النفسية �التجارب ��دب،�يأخذ�الكاتب�gي�وصف�الحياة�. وتنساب وgي

�}� /xال� �التفك	�lالتلقائية �حركة �تقلد �بطريقة �قصته �لشخصيات �الداخلية النفسية

� �وتيار�الو�ي �خاص، �تتابع �ولنظام �مع	ن �2نطق ��فكار�الx/�"تخضع �أخص تعب	�lعن

                                                           
28 ��،l	ا،��.هاملتوليم�شكسبl£ا�إبراهيم�جl£ي،�د: عكا(ترجمة�جÎ39،�)ت.مطبعة�السرو.  
  .105،�.م.ن 29



 

151 

 

�م �موضع �أقرب �gي �ال`و�يتكمن �كنموذج�. 30"ن �مختلفت	ن �قصت	ن �من �نص	ن ولنأخذ

  :لهذا��سلوب

�متعًبا"  ) أ �صباًحا �يا �الشاحب �وجهها �يا �وداًعا... صف	�lقطار... أشرق اللون�... وداًعا

�أجنحة �ذي �داgئ �إيقاع �إ�ى �يتحول �للربيع... الجاف �أبوابه �يفتح السماء�... العالم

�أخضر... خضراء �خضراء... الlmاب �خضراء�...الغيوم �أخضر... البحار ... الحزن

�أسود... أسود... رمادي �×Õ/ء ��صفر�ليستقبل�... كل �ضماده �الجرح �يمزج وبلهفة

�ا2وتى �قب`ت �من �الليل... حشًدا �انتصاف �بوحشة �معلنة �الساعة بيت�... وتدق

 ).42ص�: صهيل" (خذني�أيا�خريف�إ�ى�غابات�من�هزال�ودموع... �و{د�رماد

̀ "  ) ب �ب l	فق� �رجل �أضحك... �عملأنا �أبكي... { �و�زقة�... { �والغناء �الخمر أحب

�وا2طر... الضيقة �الفتية �وال�aود �الشعر�والخ£��iبيض �نعشان... وأحب ... عيناي

̀�... خ£iهما�قلÉ/... وعينا�أميمة�كانتا�نجمت	ن... ذئبان�مريضان وقلÉ/�قد�يكون�بلب

�العنق �الل... مذبوح �عتمة �تبكيه ا
ً
�شحاذ �يكون �أميمة�من�... يلوقد �هربت �الليل gي

 ).12ص�: 5غنية	الزرقاء(..." حارتنا

�الجمل� �gي �تمثلت �سريع �إيقاع �ذات �متتابعة �مهزوزة �صوًرا �نشاهد ��و�ى �القطعة gي

� �بالتداعيات �فقط �ا2رتبطة �وداًعا... صف	�lقطار"ا2قطعة �يذكر�الربيع،�"وداًعا �وح	ن ،

تضفي�و مة�أخضر�ومشتقاabا�ست�مرات،�فالسماء�خضراء�وكل�×Õ/ء�أخضر،�وتتكرر�كل

� �خاصة، �شاعرية �بتكرارها ��لوانثّم �و�صفر�:تتدا�ى ��سود، �الرمادي، . �خضر،

واختيار��لوان�ليس�عشوائًيا،�فمعظمها�ألوان�داكنة�توÚي�بحالة�نفسية�قاتمة،�وإذا�

                                                           
30 � �ويليك، �ورينيه �وارين، 	5دبأوست	ن �. نظرية �صبÏي، �الدين �مح�/ مطبعة�: دمشق(ترجمة

�،/Õò293،�)1972الطرابي.  
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�إ�ى �ينتقل �فإنه ��صفر، �ا2وتى: "ذكر�اللون �و"قب`ت الهزال�"و" الخريف"و" الرماد"،

  ".والدموع

  :وgي�القطعة�الثانية،�الطباق�وا2قابلة�يؤديان�وظيفة�التدا�ي

،�وإذا�كانت�الجمل�"وعينا�أميمة�كانتا�نجمت	ن... عيناي�نعشان" "{�أبكي... {�أضحك"

�gي� �aÃا �والبدء ��خ	lة �تكرار�الكلمة �gي �بالتدا�ي �للربط �أخرى �وسيلة �فهناك مقطعة

�وهو� �الجديدة �الالفاصلة �كوربر�شوك�anadiplosis ـأسلوب �يسميه خ£iهما�: "31كما

/Éقد�يكون ... قل�/Éا�تبكيه�عتمة�الليل"،�ومن�ثم�"وقل
ً
gي�الليل�هربت�... قد�يكون�شحاذ

̀حظ�أن�معظم�هذه�الجمل�القص	lة�ا2تتابعة�^ي�جمل�اسمية�غالًبا�". أميمة ومن�ا2

� �sسمية �الجمل �هذه �تكاثر�مثل �أّن �برشوك �كور �تيار�ويرى �تكنيك �باستخدام �صلة له

  . 32الو�ي

غ	�lأّن�ترك	iنا�gي�هذا�ا2قام�سيتجه�إ�ى�الجمل�ا2قطعة�كإحدى�سمات�السرد�بشكل�

  :عام�gي�قصص�هذه�ا2رحلة،�وتستوقفنا�هذه�الفقرة

جب�/�... {�أملك�سيارة�و{�بناية�شامخة�gي�شارع�{�يسكنه�الفقراء... لست�دون�جوان"

صورتي�{�يعرفها�قراء�... لست�بطل�مصارعة�أو�م`كمة... مسجد�لم�تلمس�مرة�سجادة

�وا2ج`ت �ساعات... الصحف �ثماني �اليوم �gي �بسرعة�... أتعب... أشتغل �الطعام أبتلع

�غليظة... عجيبة �سرت �سجائر�طات<ي �مق�Þ... أدخن �gي �gي�... أجلس �بحماس أشlmك

�عقيمة �: صهيل(..." مناقشات �تذكرن). 36–35ص �ا2قطوعة �هذه �بقصيدة ليوت�إا

  ":بروفروك�.غزلية�ج"

                                                           
31 Korpershoek, P.M.,  The Short Stories of Yusuf ldris, (Leiden: 1981), 170. 

    .180،�.م. ن 32
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��م	�lهاملت. {" �لست /nأحد�اللوردات�فحسب�. إن�/nأكونه�إن� �أن ��ي �مقدًرا �يكن ولم

ا�ضئي`�ف	iيد�ا2وكب�عدًدا�
ً
ف�م�aم�الحاشية�رجل�{�يصلح�إ{�Áن�يم�áفراغ

ّ
الذين�تتأل

  . Á"33ن�يبدأ�مشهًدا�أو�مشهدين

� �ب	ن �تماثل �£lوفر ف ،sثن	نهناك �غزلية �gي �هو�إوك �تامر،�ليوت شخصية�Ôخر�كبطل

�يريدها �كان /xال� �للمزايا �فاقد �الحياة، �هذه �gي �وبناية�: هامشية �سيارة �مع �جوان دون

  .شامخة�بعيًدا�عن�أحياء�الفقراء

{�تتصل�ببعضها�بالواو�أو�الفاء�أو�الx/��ولنعد�إ�ى�النص،�تظهر�فيه�الشرائح�القص	lة

�والج ��خرى، �الربط �جًوا�أدوات �تخلق �الشعر�إذ �من �قريًبا �إيقاًعا �تضفي �القص	lة مل

  ":القبو"من�قصة��التا�ي�نص،�كالدوامًيا�يعّ£�lعن�القلق��نساني

"�Þا2ق� �جدار �ع<ى �مصلوبة �الشمس�... الساعة �قرص �سيحطمان �معو{ن عقرباها

�سكر... الصفراء �ب` �قهوة �بضجر... شربت �يتمطيان �الساعة �دخان�... عقربا نفثت

�مخبولة... ئر�عديدةسجا �ضوضاء �وسط �مغروس �أملس �صخر�صلد �من �تمثال .. أنا

�لل�aار �ق£lًا �يحفران �الساعة �ميتة... عقربا �بهجته �ولون�... ¾aار�هزيل �يشحب الضياء

  ).29ص�: القبو(..." السماء�الرمادي�يزحف

ي�بتكرارها�تضفي�جًوا�شاعرًيا�ع<ى��سلوب�كما� لفظة�الساعة�تتكرر�ث`ث�مرات،�̂و

. 34عطي�بتكرارها�د{لة�وبعًدا�معنوًيا�جديًدا�يماثل�ما�يؤديه�التكرار�gي�الشعر�الحديثت

 تالزمن�ا2
ّ
̀حقة�والقلق،�وجاءت�"عقارب�الساعة"،�"الساعة"ل�بكلمة�مث ،�تعب	�lعن�ا2

ا�عن�ذلك
ً
̀حقة�تعب	lًا�صادق   .الجمل�القص	lة�السريعة�ا2ت

                                                           
  .70،�)1979: �سكندرية( 2ط�دراسات	3ي	الشعر	وا�سرح،	مصطفى�بدوي، 33
إليوت�ع<ى�وجه�الخصوص�ع<ى�الشعر�العربي�. س .تأث	�lالشعر�الغربي،�وشعر�ت"شموئيل�موريه،� 34

  .7-6 ،)1968( ،18.مج الشرق	الجديد	،"الحديث
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�بإيقاعه �الطويلة �الجمل �أن �تقّدم �مّما �الx/�نخلص �الوظيفة �نفس �تؤدي �ا2مطوط ا

تؤدaëا�الجمل�القص	lة�ا2قطعة�gي�تشكيل�الشخصيات�وخلق��جواء�من�غ	�lتناقض،�

  .نسيج�واحد�غ	�lمنسلخبحيث�يكون�الشكل�هو�ا2ضمون�ذاته،�

 الحوار 4.3

� �مجموعة �دراسة �عند �انتباهنا �بشكل�صهيليلفت �السرد �الlmك	�iع<ى �إ�ى �تميل �أ¾aا ،

̀�" القبو" كقصةفيكاد�يكون�معدوًما�gي�بعضها��لحوار ،�أما�اواضح ̀�نسبًيا��–مث gي�وقلي

�Ôخر�مثل �"صهيل" بعضها �وجهها"، �يا �"ابتسم �"ال�aر�ا2يت"، �gي�"قرنفلة"، �وكث	lًا ،

  ".الك�i"،�"الصيف"،�"النجوم": قصص�أخرى�مثل

� �طغيانه �درجة �الحوار�إ�ى �يك|�lفazا /xال� �الث`ث �القصص �استعرضنا �السرد،�وإذا ع<ى

�ما� �مع �يتفق �وهذا �بضم	�lالغائب، �محكية �ا2جموعة �سائر�قصص �دون �من وجدناها

�الحكاية� �عليه �الضم	�lتغلب �aÃذا �ا2روية �القصص �أن �من �تقّدم �فيما �إليه توصلنا

والحركة�الخارجية�بخ`ف�القصص�ا2روية�بالضم	��lول،�حيث�تميل�إ�ى�sستبطان�

�إ �الذاتية �والنظرة ̀حركية �الواقعوال �القصص�. �ى �الحوار�gي �طبيعة �النظر�إ�ى وعند

� ا2حاور�gي�معظمها�{�يخلق�sنطباع�بواقعية�" هو"ا2روية�بضم	�lا2تكلم�نتبّ	ن�أّن�الـ

ً̀ما�إنسانًيا"ا2تحاور�كما�{�يساعد� ،�فالـ�35"ع<ى�تقوية�إيمان�القارئ�وتقبله�باعتباره�ك

،�أو�أن�illustrativeون�شخصية�مفسرة�رامزة�إما�أن�يكون�ذات�الراوي،�أو�أن�يك" هو"

 من�جص،�أو�أن�يكون�شخًصا�متخيّ �امرأةأو��اتكون�قطة�أو�قردً 
ً

̀م�اليقظة̀�   .gي�أح

يشطر�الكاتب�البطل�إ�ى�شخص	ن�ليؤكد�استحالة�الوفاق�ب	ن�" الرجل�الزنíي"gي�قصة�

  :ي�الشبقكوابح�العقل�وانط`قات�الغريزة،�الرجل�اim2ن�العاقل�والرجل�الشهو 

  :كانت�شفتاها�القرمزيتان�منفرجت	ن�بشكل�أثار�الرجل�الزنíي�فصرخ"

                                                           
  .266،�)1969: القاهرة(محمد�مصطفى�هدارة�: ،�ترجمةعالم	القصةدي�فوتو،�برنار� 35
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 !قبلها... كفاك�ثرثرة� −

̀�قبل�الهجوم: فهمسُت    .يجب�أن�أمهد�قلي

 !قبلها�قبلها�قبلها −

فأطعته�وتحّرك�ذرا�ي،�وطوق�خصر�الفتاة،�اقlmب�من�فم/�يبÊي�لقاء�الشفت	ن�اللت	ن�

  )21 ص :الرجل	الزن¥ي(..." بلون�الدم

��خرى� �الذات �هو�إ{ �ما �الزنíي �فالرجل �حوار�داخ<ي، �إنه �الحوار�غ	�lحقيقي، هذا

�القصة. للراوي  �بداية �منذ �عنه ��وحد: "يقول �صديقي �الزنíي وهو�يحبn/�... والرجل

الرجل	(وأنا�أتحدث�معه�باستمرار�(...) إنه�قابع�gي�داخ<ي�... بصدق�و{�يفارقn/�لحظة

� :الزن¥ي �أن)17ص �xح� �له�، �تقول �لوحدك: "أمه �تتحّدث �إنك �جننت؟ فالحوار�". هل

{�يفارقn/�"إذن�ليس�حواًرا�با2ع��nا2ألوف،�وقد�استدللنا�ع<ى�ذلك�من�خ`ل�العبارات�

  .وكذلك�من�حديث�أمه�مستنكرة�تحدثه�مع�نفسه" إنه�قابع�gي�داخ<ي"،�"لحظة

ا�حقيقًيا،�فنجد�الراوي�وح��xالحوار�الوحيد�الذي�{�يدور�بينه�وب	ن�نفسه�ليس�حوارً 

  :يقدم�له�aÃذه�الكلمات

  :وربما�كان�الشاب�يقول�للفتاة"

 .سنimّوج�gي�يوم�قريب −

  . وسيكون�لنا�م�iل�صغ	l: فتجيبه�قائلة�بحرارة

 .وسنتشاجر�أحياًنا −

 .وستنتÞ/�مشاجراتنا�بقبلة −

 ).18ص�: الرجل	الزن¥ي. (وسننجب�أطفا{�أذكياء�جمالهم�فاتن�كجمال�أمهم −

�بعبارة�وهكذا �له �قدم �أنه �مع �حوار�متخيل �أنه �Õêنن� �نكاد �xالحوار�ح� �gي : يسlmسل

. تعn/�أن�الÕò/ء�ممكن�ولكنه�لم�يحدث�فع`" ربما"،�و"وربما�كان�الشاب�يقول�للفتاة"
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� �قصة �gي �جًدا �القص	lة �الحوارية �واقع" القبو"وا2قاطع �حواًرا �ليست �أيًضا �،ايً ^ي

g� �غيبوبة �حالة �gي �تدور �القصة �الرقص�فمعظم �إ�ى �امرأة �تدعوه �مخمور �رجل �ذهن ي

وح	ن�ينقلنا�الكاتب�. ويajمه�رجال�كث	lون�بقتل�أبيه،�غ	�lأن�ذلك�كله�يجري�gي�ال`و�ي

� �الثاني �القطب �قصص �بخ`ف �ممّهدة، �النقلة �هذه �فإّن �ال`و�ي، �منطقة يقول��–إ�ى

  :الراوي 

ق�من�فم/�قبل�وabّدل�جسدي�م�iلًقا�إ�ى��رض،�وتكّوم�فوق�السائل�اللزج�"
ّ
الذي�تدف

�إ�ى�وجه�أمي�ا2ذهولة،�وبدأت�كل��شياء�الx/�حو�ي�تغرق�gي� لحظة،�وحّدقت�صامًتا

فأغمضت�عيn/�مستسلًما�لدّوامة�. لون�رمادي�دائب�الlmنح،�وتنأى�متضائلة�رويًدا�رويًدا

�السوداء �ا2ويجات �": القبو" ("من �¾aاية�)31ص �مع �إ{ �سكره �من �البطل �يفيق �و{ ،

وفتحت�عيÁ�/nجد�أمي�منحنية�: "قصة،�والنقلة�إ�ى�الو�ي�من�جديد�ممهدة�هنا�أيًضاال

). 34ص�..." (ها�أنا�مرة�أخرى�gي�قبوي�{�أقدر�ع<ى�الفرار�من�قبضته�الحجرية(...) فو�ي�

يتخيل�نفسه�يحاور�الرجل�الكهل�" رجل�من�دمشق"من�قصة�" ا2سرات�الصغ	lة"وgي�

�ا2 �gي �بمحاذاته �يجلس �كهل: "ق�Þالذي �رجل �يجلس �ا2جاورة �الطاولة Áتخيله�...ع<ى

� �الزرية �م`بسه �gي ًرا
ّ

�متنك �وع<ى�(...) مليون	lًا /nم� �ويقlmب �طاولته �سيlmك �قليل وبعد

ويستغرق�gي� ).56ص�": رجل�من�دمشق..." ("وجهه�أمارات�فرح�{�يوصف،�سيقول��ي

�الر  �يقوم �ح	ن �تخي`ته �يقطع �غ	�lأنه �الرجل �مع �اللع	ن�: "جلحوار�متخيل �ذلك ولكن

�حلم/ �محطًما �Þا2ق� �باب �نحو �الصغ	lة... اتجه �... مسرتي ... سأشتمه... سأضربه

̀�ح��xأكمل�تخي`تي... سأقتله   ).57ص�" (ماذا�يض	lه�لو�تأّخر�قلي

بأّن�الحوار�غ	�lواقÑي،�فمن�قد�صّرح�gي�النماذج�الحوارية�الx/�سقناها�الراوي�وإذا�كان�

يدور�حوار�طويل�" صهيل"أ�بأ¾aا�كذلك�بعد�انajاaóا�فقط،�ففي�قصة�الحواريات�ما�نفاج

يستغرق�أك|�lمن�صفحة�ب	ن�الراوي�ورجل�آخر�يجلس�ع<ى�مقربة�منه،�ويبدو�كل�×Õ/ء�

وضحكت�هازًئا�من�تخي`تي،�فالرجل�ذو�: "وكأنه�حقيقي،�ولكن�مع�انajاء�الحوار�يقول 
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�جا �زال �ما �لا2ظهر�البائس �يشرب �طاولته �وراء �الكئيبة�ًسا �ضحكته �ويضحك ويحملق

  ).38ص�: صهيل(" أك|�lمن�البكاء،�وما�زلت�ملتصًقا�بمقعدي�لم�أبتعد�عنه�لحظة

� �gي �هذا�" صهيل"يمّر�البطل �بlmك �يناديه ��بيض �الجواد �فصهيل �مرير، �داخ<ي بصراع

  :العالم�الذي�يورثه��لم�وا2رارة،�ولكن�شيًئا�ما�ع<ى�صورة�امرأة�يستبقيه

  .لحم/�الساخن�سينسيك�العالم�كله. ..{�تحزن "

  من�أنت؟: قلت�بذعر�مست�lmخلف�دهشة

�وقالت �طفولتك: فضحكت �صديقة �بشّدة�... أنا �بي �تلتصق �أن �يسعدك �كان أتذكر؟

  .وتقبلn/�بخجل

  .أنت�عاهرة�عجوز ... {�تخدعيn/: قلت

ي�مذهولة�ثم�أخذت�تبكي�بحرقة،�فارتبكت�واجتاحn/�حنان�عارم� فحدقت�بي�هنazة�̂و

  .أنا�أحبك... اغفري��ي: فقلت�لها�باضطراب

  .كرر�ما�قلته: قالت

  .أحبك�أحبك: قلت

     ؟��"أ{�تشعر�وأنت�ترّدد�هذه�الكلمة�بأّن�إنساًنا�رائًعا�سيولد�gي�نفسك: قالت

  ).41-40ص�: صهيل(

إن�هذه�الx/�تريد�أن�تستبقيه�هنا�^ي�الحياة�gي�صورة�امرأة�تغريه�بالبقاء،�فبطل�تامر�

عاني�قهًرا�وحرماًنا�ووحدة،�غ	�lأن�الواقع�{�يساعده�فيلجأ�إ�ى�تخي`ته�ليجد�التواصل�ي

ا2سرات�"كالرجل�الكهل�gي��–مع�Ôخرين،�ولك�aم�يفرون�منه�ح��xبالحلم�والتخي`ت�

�به�يلجأ�لتعويض�التواصل�مع�Ôدمي	ن�إ�ى�إقامة�تواصل�مع�تمثال��–" الصغ	lة فإذا

فمع�الفتاة�من�الجص�. ح`ت،أو�إ�ى�إقامة�ع`قة�مع�قطةمن�جص�gي�واجهة�أحد�ا2

  :نحويدور�الحوار�ع<ى�هذا�ال

  :وgي�كل�مرة�أذهب�لرؤيajا،�يدور�بيn/�وبي�aا�حوار�صامت،�فاليوم�قلت�لها"
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 .أنا�حزين�يا�سوزي −

 .{�×Õ/ء�gي�الحياة�يستحق�أن�تحزن�Áجله −

 .أنا�أحبك�يا�سوزي −

 .الحب�حماقة�ك£lى  −

 .Ôخرين�يا�سوزي�حبنا�يختلف�عن�حب −

 .أنت�شاب�طيب −

 ).55ص�: رجل	من	دمشق(" أنت�مخلوقة�نادرة�يا�سوزي −

  :أما�الحديث�مع�القطة�فيأتي�هكذا

إن�حياتنا�بائسة�إ�ى�... وأمي�محقة�gي�تذمرها�منك... إن�بطنك�كب	l... ك<ي�يا�قطx/�ك<ي"

ن�مهما�تعب�فلن�وأبي�ا2سك	... لقد�مّرت�ع<ي�شهور�عديدة�وأنا�ب`�عمل. حد�{�يطاق

وÔن�يا�قطx/�لم�(...) يستطيع�لوحده�أن�يقدم�مصاريف�البيت�و{�بد�من�مساعدته�

�القطعة �هذه �سوى �الرغيف	ن �من �لك...سنقتسمها... يبق �صغ	lة ولقمة�... خذي...لقمة

  ).62-61ص�: رجل	من	دمشق(... تعا�ي...{�تذهÉ/�يا�قطx/...كب	lة��ي

،�"الشقاء"بقصة�الكاتب�الروÕØ/�أنطون�تشيكوف��إن�هذا�الحديث�مع�القطة�يذكرنا

فح	ن�لم�يجد�أيونا�من�يصÊي�إليه�ذهب�ليكلم�فرسه،�وا2قطوعة�تكاد�تكون�صياغة�

Ôتية�من�قصة�تشيكوفتامرّية�للمقطوعة�:  

̀معت	ن" إن�لم�... هل�تأكل	ن؟�حسًنا،�ك<ي،�ك<ي: "وسأل�أيونا�مهرته�عندما�رأى�عينazا�ال

وÔن�تصّوري�أن�لك�مهرة�(...) كفي�للشوفان�فلنأكل�العشب�نستطع�أن�نكسب�ما�ي

�الصغ	lة �ا2هرة �هذه �أم �أنت �وكنت �الصغ	lة�... صغ	lة، �ا2هرة �هذه �نفس �ذهبت وفجأة

من�ا2مكن�جًدا�أن�يكون�تامر�قد�اطلع�ع<ى�. 36"وماتت،�ستأسف	ن�2وabا،�أليس�كذلك؟

                                                           
  .117،�)1975ب	lوت،�( 2،�طBةفن	القصة	القص,	رشدي، رشاد�36
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� �أنه �أشك }� �كما �العربية، �بlmجمajا �ربما �القصة، �كتابات�هذه �معظم �ع<ى اطلع

ةتشيكوف،�فهنالك�تأث	�lواضح�لáخ	g�lي�إنتاجه،�
ّ
  .يحتاج�إ�ى�معالجة�مستقل

�فإن� �ا2تحاورة، �الشخصيات �عن �للحوار�الكشف �الفنية �ا2رامي �من �كان �فإذا وبعد،

الحوار�gي�قصص�تامر�يخفق�gي�كشف�شخصية�Ôخر�ويتحول�Ôخر�إ�ى�وسيلة�أخرى�

ية�بحوار�غايته�الفنية�التخفيف�من�رتابة�السرد،�ويتج<ى�ذلك�Åضاءة�الشخصية�ا2ركز 

� �علazا �نطلق �أن �يمكن �مختلفة �أخرى �موازية �والصدى"بتقنية �فالكاتب�"الصوت ،

  :يكشف�عالم�بطله�الداخ<ي�عن�طريق�ردة�الفعل�الداخلية

  قال�ألم�تحب�من�قبل؟"

  .لم�أحب�من�قبل: قلت

ا
ً
يا�. ة�الحقيقية�الaîaë�}�/xا�إ{�الحب�وحدهإذن�أنت�لم�تذق�طعم�السعاد: فقال�ضاحك

أحببajا�بقوة�مثلما�... هل�أقول�له�الصدق؟�لقد�أحببت�إحدى�الفتيات�gي�يوم�ما. لáبله

كذلك�منحn/�نظرة�جديدة�... لكن�الحب�لم�يمنحn/�سوى�الكآبة... أحب�الخ£�iوالشوارع

  .إ�ى�ا2دينة�الx/�أعيش�فazا�فأصبحت�أجدها�سخيفة�قاسية

  ما�^ي�أمنيتك�الx/�توّد�تحقيقها؟: ت�برهة�ثم�قالصم

�أبيض �فارغ /ÕØرأ� �أجيب؟ �أود�أن�يتحول�كل�الناس�إ�ى�ك`ب�{�تتوقف�... ماذا أحياًنا

  .لحظة�عن�النباح�بصورة�مزعجة

  ليس��ي�أي�أمنية: قلت

  {�أصّدق�{�بّد�أن�يكون�لك�أمنية�ما�-

  ؟لن�أنال�واحدة�م�aاأني�بما�الجدوى�من�تكديس��منيات�إذا�كنت�أثق�

ليس�هنالك�ما�اشتÞ/�نواله�بعد�أن�أم�áمعدتي�... ما�أقوله�لك�مستمد�من�حياتي: قلت

  .بالخ£�iوأضاجع�امرأة

  .إذن�أنت�لست�واحًدا�من�الناس: وفكر�لحظة�قبل�أن�يقول�بlmدد
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-72ص� :رجل	من	دمشق(" أنا�×Õ/ء�فظ�خشن�غ	�lإنساني... ما�أصدقك�أaëّا�الغريب

73.(  

 ̀ الراوي�ورد�فعله،�فيتاح�/عقب�الكاتب�كل�جملة�حوارّية�بتعليق�البطلحظ�كيف�يُ ن

لنا�س£�lأغوار�الشخصية،�والشخصية�ا2حاورة�تصبح�مجّرد�أداة�لهذه�الغاية،�فالكاتب�

�الداخ<ي �الشخصية �عالم �إ�ى �التغلغل �أجل �ب`�شك�أن�. سّخر�الحوار�من �بوسعه كان

�التقرير�ا �طريق �عن �أعماقه �إ�ى �له�يغوص �الحوار�يتيح �أن �إ{ �أو�ا2ونولوج، لسردي

إ�ى�تأم`ت�ش��xومتباعدة،�وبالتا�ي�لّم�شعث�هذه��فكار�،�بالسؤال�والجواب،�sنتقال

  .ا2تفّرقة�gي�مشهد�واحد،�باÅضافة�إ�ى�التنويع��سلوبي�gي�فك�الرتابة�كما�تقّدم

�أ �إ�ى �زاويةنخلص �من �ا2نقولة �ا2رحلة �هذه �قصص �طبيعة �من بضم	��lنظر�الراوي �ن

أ¾aا�تتسم�بغلبة�السرد،�بينما�يشغل�الحوار�ح	iًا�صغ	lًا�نسبًيا�من�النص�العام،��ا2تكلم

فazا�ينسجم�مع�القليل�وذلك�نتيجة�النظرة�الذاتية�sستبطانية،�ومع�ذلك�فإن�الحوار�

 .التيمات�الرئيسية�gي�هذه�القصص،�ويأتي�كوسيلة�Åضاءة�الشخصية�ا2ركزية
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  الفصل	الخامس

  :الروا¯r\	تص,B	هباءً 

  للي�ى	5طرش	"مرا3ئ	الوهم"ا�فارقة	والتضاّد	3ي	صميم		

  مقّدمة )1

� �رواية �أن �النقاد �من �يرى �من 	الوهمثّمة ��مرا3ئ ��طرش �هللا،(للي<ى تتناول�) 2005رام

عولجت�gي�أعمال�روائية�وسينمائية�كث	lة،�ويرى�معظمهم�أن�هذا��2مضام	ن�تقليدّية

��برز  �الثيمة �باعتباره �النسوي �ا2نظور �gي �يتمحور ��دبي 	العمل �جاءت�، �هنا من

bم�منسجمة�مع�هذا�ا2نظور مقارباa" :ي�الرواية�نزعة�نسوية�مضاّدة�للرجل�g [...]بوصفه�

�بارًزا�من�عناصر�شقاء�ا2رأة�gي�مجتمع�ذكوري�يسّن�قوانينه�2صلحة�الرجال� عنصًرا

  . g"3ي��ساس

a¾Áا�تطرح�هموم�[...] تحمل�صفة�الرواية�النسوية�" مرا3ئ	الوهمناقدة�أخرى�ترى�أن�

فÞ/�تتخذ�من�ا2رأة�محوًرا�للبطولة�ومحوًرا�للصراع�[...] ها�بشكل�واضح�ا2رأة�وقضايا

  .4"لlmسم�صورة�فنية�للمرأة�gي�ع`قajا�بذاabا�وباïخرين

قد�"ويذهب�الباحث�محمد�معتصم�أبعد�من�ذلك،�إ�ى�أن�لي<ى��طرش�gي�هذه�الرواية�

ت�عن�محاو{ت�التجريب�gي��شكال�واتجهت�نحو�الكتابة�gي�م
ّ
وضوعات�الع`قة�تخل

  .5"العاطفية�الx/�ظلت�الرواية�العربية�تخوض�فazا

                                                           
2  � �خواجة، 	ع<ي 	ا�عاصرة 	الفلسطينية 	الرواية 	استنطاق �هللا(3ي �مركز�أوغاريت،�: رام منشورات

2009(�،224.  
3
 http://mahmoudshukair.com/web1/modules/news/article.php?storyid=202 
4
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4565 

5  � �محمد 	معتصم، 	العربي 	النسائي 	الروائي 	الخطاب 	3ي 	والشخصية 	الحكاية دار�: الرباط(بناء

  .63،�)�2007مان،�
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� �تتلّخص 	الوهمهل �العاشقات��مرا3ئ �الرواية �لنساء ة
ّ
�رث �سنتمنتالية �حكايات �gي حًقا

  الخائبات؟

مجموعة�من�القضايا�الx/�تتعلق�بالثقافة�الذكورية�gي�ا2جتمعات�"هل�^ي�رواية�تعالج�

  ؟�6"العربية

ت�لي<ى�� 
ّ
  طرش�gي�هذه�الرواية�عن�التجريب�gي�الشكل؟وهل�تخل

�د{لة ستخلص
ُ
�ت }		 	الوهم �سطح�مرا3ئ �تطفو�ع<ى /xال� �ا2ضام	ن �خ`ل �من �رأيي gي

� �فحسب �إ�ى�(الرواية �وما �والوفاء �التضحية ل،
ّ
�ا2حل �الرجل، �خيانة �الخائب، الحّب

ي�ا2فارقات�،�فإّن�لها�gي�رأيي�د{لة�أخرى�من�خ`ل�صيغajا�الحداثية�الx/�تكمن�g)ذلك

  .الx/�تسكن�بنية�هذا�العمل�وgي�منظومة�الثنائيات�ا2تضاّدة�فيه

�/ÕØي�تلك�الثنائيات�ا2تضاّدة،�ومفادها�أن�جميع�الرواgي�النّص�^ي�gستعارة�الكلّية�s

تص	�lهباًء،�وأن�{�×Õ/ء�gي�العالم�يقيnّ/،�أما�الزمن�فهو�ليس�زمن�الحّب��نساني،�وكّل�

�آمنً 
ً
  .ا�{�يعدو�gي�الحقيقة�أن�يكون�وهًماما�يبدو�مرفأ

الطمأنينة�ا2وهومة،�والدعة�ا2خاتلة،�: هل�يخت�Éء�الواقع�الفلسطيn/�خلف�هذا�ا2غزى 

ب�و�وهام�ا2تبّددة؟
ّ
̀م�الخل   7والس

� �نّص �gي �الد{�ي ��فق ل
ّ
	يتشك �الحداثي�ا�را3ئ، �ع£�lالشكل �معتصم، �يرى �ما بخ`ف

�ا �ع<ى �القائم �بالذات، �وا2فارقةا2راوغ �ا2فارقة�: لتضاّد �ا2رتفعة �الشعرية ع£�lاللغة

                                                           
6
،�)محّرر (مع	ن�هلون�: ،�gي"للي<ى��طرش" مراgئ�الوهم"صورة�ا2رأة�gي�رواية�"مصلح،�-روز�شوم<ي� 

  .76 ،)2010منشورات�مركز��بحاث،�: جامعة�بيت�لحم(5دب	النسوي	3ي	فلسط,ن	
5دب	،�)محّرر (مع	ن�هلون�: ،�gي"أنموذًجا: مراgئ�الوهم: gي�استنطاق�عنوان"ع<ي�خواجة،�: راجع�7

	 	فلسط,ن 	3ي �لحم(النسوي �بيت �: جامعة �مركز��بحاث، �)2010منشورات �ع<ي�107، �وكذلك ؛

 ،)2009منشورات�مركز�أوغاريت،�: رام�هللا(3ي	استنطاق	الرواية	الفلسطينية	ا�عاصرة	خواجة،�

225-226.  
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� �خ`ل �ومن �السطحية، �ا2ضمون �الخلفي(لقشرة �وع£�lالتبد{ت�) �رداف �العنوان، gي

الx/�ترافق�القارئ�حول�الحكاية�الرئيسية�والبطولة،�وع£�lوهم�ا2كان،�ومن�خ`ل�وهم�

  .التماسك�والعضوية

  يةلغة	شعرية	حداثية	�ضام,ن	تقليد )2

ع<ى�نحو�مفارق�للمضام	ن�التقليدية�ا2باشرة�الx/�يعالجها��مرا3ئ	الوهمتأتي�اللغة�gي�

فajيمن�ع<ى�اللغة�gي�رواية��طرش�سمات�حداثية�. السطحية/النّص�gي�بنيته�الفوقية

�l£ع� �ذلك �ويتّم �ا2عيارية، �الن|�lالعادية �لغة �عن �وت�iاح ع
ّ
�والتوق تكسر��وتوماتيكّية

�وتراكي �و�يقاعمفردات �والعاطفة �الخيال �يؤث�aا �شعرية �وصور �لغوية �ذلك�. ب يحدث

sستدعاء�للغة�الشعرية�gي�كّل�مرة�يتّم�فazا�الولوج�إ�ى�عالم�شخصيx/�شادن�وس`ف�

�/xال�/ÕÖما�الداخلية،�والبوح�بذكريات�ا2اabما�وثورabما�ومعاناabالداخ<ي،�لوصف�عذابا

  .تتفّجر�gي�اللحظة�الراهنة

قة�الظاهرية�ب	ن�التشكيل�الفn/�اللغوي�الحداثي�وا2ضمون�التقليدي،�والx/�هذه�ا2فار 

�النّص� �ترسيخ �gي �تقنًيا �بدورها �تسهم �والخارج، �الداخل �ب	ن �التناقض �مع تتساوق

  .الغائب�الذي�أشرنا�إليه�gي�ا2قدمة،�والقائم�أساًسا�ع<ى�الثنائيات�ا2تضاّدة

�جملها �عموًما، �مرتفعة �لغة �ا2راgئ�^ي �بي�aا��لغة �تفصل �قص	lة، �شرائح �ذات السردّية

�تستد�ي� �فجوات ��حيان �بعض �gي �السريعة �النق`ت �عن �وتنشأ �أو�الفواصل، النقاط

  .يقظة�القارئ�2لaûا�وربط�الشرائح�منطقًيا�بعضها�ببعض

�إ�ى� �الذكريات، �إ�ى �العودة �أجل �من /ÕÖا2ا� �تأط	�lالسرد، �gي �وا2ضارع /ÕÖا2ا� يتناوب

ق
ّ
�تخل �الذي �إحداث��الزمن �Áجل �وهو�كذلك ��زمات، �فيه �حدثت �أو�الذي �الحّب فيه

�الزمان �gي �الحاضر�فهو�2ا�يحدث�Ôن�للشخصيات�الx/�اجتمعت�gي�لندن�. النقلة أما

�لحظة� �gي ستد�ى،
ُ
�ا2 /ÕÖا2ا� �قلب �gي �أيًضا ل

ُ
�والحاضر�يمث �تلفزيوني، لتصوير�برنامج
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�وي �أو�الخيبة، �الصفاء �لحظة �gي �وا2ونولوج، �ما�البوح �{ستشراف �أحياًنا �ا2ستقبل طّل

  .سيأتي،�لتlmاكب�عندها��زمنة�الث`ثة

�ا2عهودة� �كسر�للlmاتبية �وفazا �الحضور، �لحظات �لتأبيد �بارز �حضور �sسمّية للجمل

فيسبق�فazا�النعت�ا2نعوت�gي�مواضع�كث	lة،�انسجاًما�مع�ظاهرة�بارزة�أخرى�gي�هذه�

  .الرواية�^ي�الجمل�ا2قلوبة

الشخصية�/لسمات�اللغوية�و�سلوبية�ا2ذكورة�gي�الفصول�الx/�يروaëا�الراوي تطÊى�ا

. بضم	�lا2تكلم،�سواء�كان�ذلك�gي�الفصول�الخاصة�بشادن�أو�بتلك�الx/�تروaëا�س`ف

ة�السرد�أو�ح	ن�تكون�الهيمنة�gي�
ّ
م�الراوي�الخارÎي�بضم	�lالغائب�دف

ّ
ولكن�ح	ن�يتسل

�هذه �مثل �نسبة �تقّل �للحوار، �شعرية��النص �وتlmاجع �و�سلوبية �اللغوية ا2م	iات

  .الخطاب

يسود�النسق�ا2ونولوÎي�والتداعيات�النفسية�والزمن�الحاضر�كلما�كانت�الشخصية�^ي�

�sستبطان� �مع �تنسجم /xال� �الحميمية �اللغة �abيمن �لذلك �وتبًعا �قصajا، �تسرد من

صل��ول�الخاّص�لهذا�فإن�الف. والبوح�النفÕê/�ليكتسب�الخطاب�بذلك�سمات�شعرية

�يليه� �الشعرية، �مستوى �إ�ى �بالنّص �تر�ى /xال� �بالسمات �ًnغ� �هو�أك|�lالفصول بشادن

�l	ضم� �من
ً
�قلي` �فazما �السرد �يرتّد �كان �وإن �فالرابع، �بس`ف �الخاّص �الثالث الفصل

�الغائب �إ�ى �gي�. ا2تكلم �نرى �نحو�ما �ع<ى �ا2عيارية، �اللغة �فتك|�lفazا �سائر�الفصول أما

�ا �sنتقال�الفصل �إ�ى �أوضحنا، �كما �ذلك، �ويرجع �والسابع، �والسادس �والخامس لثاني

  . من�الداخل�إ�ى�الخارج�ومن�sستبطان�إ�ى�السرد�الخارÎي�ومن�ا2ونولوج�إ�ى�الحوار

�تضّم�aا� �اختيارها �gي �راعينا �عنه، �الحديث �تقّدم �ما �Áهم �نماذج �بأربعة �ي<ي �فيما ل
ّ
نمث

  :را3ئ	الوهمممعظم�سمات�اللغة�الشعرية�gي�
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وخادعة�كلمات��لم�والجرح،�مراوغة�تقاوم�وأدها�بغفران�الحّب�وتوبة�العاشق،�" .1

�تطّل� �لك�aا �تختفي �الصغار، �استغماية �gي ̀عب �ك �النفس �ثنايا �gي �ت�iوي تغوص،

برأسها�وتمّد�لسا¾aا�2ن�يعتقد�موabا،�تحيا�وتبعث�بموقف�مماثل�وخ`ف�جديد،�

  .8"تنـّز،�فتحlmق 

2. "abمل�كاسمهاصوÁا�ع<ى�البعد�عتاب�صامت�دائم. ا�ينبض�باazتبوح�. مروج�عين�}

و{�تفصح�منذ�وعت�أن�والدaëا�يدوران�بساقية�ويلوبان،�وتدرك�بسنواabا�العشرين�

��ماني� �جسور �تسقفها �لن �هوة �فصارت �وتباعدت �تعمقت �بي�aما �ا2سافة أن

Ãم�الخطاطيف�وكل�حبال�تلقى�ajي�مكان�ما،�والذكريات،�وقرارها�يلgا�لعلها�تشبك�a

̀�تجn/�غ	�lالصدى،�و{�تn/�تحاول    .9"ف

�خزائن�" .3 �سlmت �وأرضه �قابيل، �بدم �مجبول �ترابه �بعيًدا،
ً
�أم` �ظّل �الوطن وحده

وأنا�منذ�بابل�عراقية�ُهّجرت�gي�. النعمان�وأنبتت�شقائقه،�واحتملت�سعده�ونحسه

�وحروaÃا �ا2دن �دوي`ت �gي �كنت �مسبّية ��رض، �أشعلوا�بقاع �يوم �ثيابي �أشّق ،

ح�السواد�بخذ{ن�الحس	ن،�أندب�أش`ء�فكر�يدوسه�ويمّزقه�
ّ

بغداد،�وأتفّجع�وأتوش

/Þأرامل�حروب�{�تنت�l	ي�طوابg10.."القرامطة،�منكفئة�صابرة�أنتظر�.  

4. "�/ǹحق �ت ،/xتح� ��رض �تميد �فأختنق، �الهواء �يلÊي �يعتصر، �الصدر، áيم� سواد

̀�أتن   .11!"فس،�أهرب�إذ�تنسّد�كّل�منافذي،�أركضالجدران�وتطبق�ف

                                                           
8
: من�Ôن�فصاعًدا�نش	l( 67،�)2005مركز�أوغاريت�الثقاgي،�: رام�هللا(مرا3ئ	الوهم	لي<ى��طرش،�� 

  ...)الرواية،�ص
9
  .77الرواية،�ص� 

10
  . 89الرواية،�ص� 

11
  .80الرواية،�ص� 
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م�أو�بضم	�lالغائب،�مسرودة�من�
ّ
القطع��ربع�ا2قتبسة،�ما�كان�مروًيا�م�aا�بضم	�lا2تكل

�ووعazا �الشخصية �صوت �مع �الراوي �صوت �فيه �يمimج والرؤية�الداخلية�. منظار�داخ<ي

ي�الجمل�sسم جميع�القطع�. ّيةتنسجم�مع�ظاهرة�أخرى�بالغة�الوضوح�gي�ا2راgئ،�̂و

  :ا2قتبسة�تبدأ�بالجمل�sسمية

�والجرح( ��لم �كلمات �باÁمل/ وخادعة �ينبض �بعيًدا/ صوabا
ً
�أم` �ظّل �الوطن / وحده

  .12)سواد�يم�áالصدر

�،/ÕÖتبدأ�با2ا�/xمألوف�القّص،�الذي�يعتمد�الجمل�الفعلية�ال�l	سمية�ع<ى�غsالجمل�

� �ع<ى �الحضور، ز�ع<ى
ّ

�الداخلية�. "هنا"و�" Ôن"ترك �ا2راجعة �مع �يتناسب �الlmه	ن وهذا

�/xال� �ا2ضارعة �ظاهرة �مع �كذلك �ويتناسب �النفس، �مغاور �gي �البطلتان �تجرaëا /xال

�اللحظة� �عن �جهة �للتعب	�lمن �القصة، �gي �ا2اضية ��فعال �مع �واضح �بشكل تتناوب

م�ا2تشّخص�gي�السرد،�ومن�جهة�أخرى�2وقعة�ماÕÖ/�ا
ّ
لشخصّية�الراهنة�للراوي�ا2تكل

  :ا2سlmجع�gي�اللحظة�الراهنة

�ا2اء( �لدفق �شديد/ أستسلم �بانتباه /ّnعي� �منذ�/ أرسم �عطر�صار��ي �من �مزيًدا أرّش

  ).11ص) (جربته

) أرّد�محاو{ت�استدراÎي�/ أجّرب�نظرات�تؤثر�فيك/ أدّق�بخطوي�حجر��رصفة�العتيق(

  ).16ص(

)/nّا�مajأكره�بدايات�تفلت�ناصي�،/ÕØتسابق�التوبة�. تسّح�عيون�الندم(،�)21ص) (أهّز�رأ

  ).62ص) (حز¾aا

�/nي�قادم��يام،�وقد�يعgأما�ا2ستقبل،�فيطّل�من�آن�إ�ى�آخر�{ستشراف�ما�سيحدث�

ي�الزمنية�أو�احتجاًجا�ع<ى�عبثيajا
ّ
  :ذلك�الlmاكب�gي��زمنة�فيما�يعn/�تخط

                                                           
12
  ..؛64؛�62؛�60؛�22؛�19؛�6؛�5؛�4؛�3ص: انظر�نماذج�أخرى�لهذه�الظاهرة،�ع<ى�سبيل�ا2ثال  
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�بالغت( �xح� �لك �تجملت /nأن� �ألقاك �ح	ن �/ وستكتشف �حًبا�وسيص	�lلقاؤنا الثاني

  ).6ص..) (يجرفg�/nي�مغامرة�جرحتn/�كث	lًا

�الفندق( �باحة �gي �سّرها �أعصاب�! سيفضح �تفلت �لحظة �اعتبارها ��شياء �كّل تفقد

  ).70ص) (جواد

طت�له... سimيح�ستائر�أسدلajا�ع<ى�سرهما�بصمajا(
ّ
) سيفسد�جواد�بتأخره�كّل�ما�خط

  ).112ص(

nهو�ا2ب� �تركيًبا �اللوحات �هذه �يزيد �هذه�ما �gي �راسخة �ظاهرة ي �̂و �للجمل، �ا2قلوب �

  :الرواية

�والجرح( ��لم �كلمات �بعيًدا/ وخادعة
ً
�أم` �ظّل �الوطن �اللغة�)وحده �هذه �gي �فajيمن ،

ومن�ذلك�. ،�وللتدليل�ع<ى�ا2فارقة13الوظيفة�الجمالية�الx/�تجذب�sنتباه�إ�ى�الlmكيب

  :أيًضا

�بكيت�وحدي�
ً
صوت�لك�)/ 14ص(مسلوبة�أمÕò/�)/ 12ص(وما�بي�aما�أنا��)/ 7ص( طوي`

̀�رحمة�تمزقn/�الحقيقة�)/ 32ص(متواجه	ن�جلسا�)/ 19ص(حمله�القلب�   ).67ص�(ب

�l£تعت� /xال� �للشعرية ��سلوبية ̀مح �ا2 �من �هو �التقديم �بالتأخ	�lأو /Éكيlmال� sنزياح

ا�صوب�الخطاب�الشعري 
ً
  .مجاوزة�منتظمة�وانحراف

يÉ/�وsنحراف�النحوي�أثر�واضح�gي�الخطاب�الشعري،�وإذا�كان�لعنصر�sنزياح�الlmك

̀م� فة�وا2تتالية�تأث	lًا�ع<ى��يقاع�والlmديد�الذي�يشحن�الك
ّ
فإّن�للشرائح�القص	lة�ا2كث

̀حقة   :aÃاجس�ا2

                                                           
13
الهيئة�: القاهرة(. فصول ألفت�الروبي،�: ،�ت"اللغة�ا2عيارية�واللغة�الشعرية"يان�موكاروفسكي،�� 

  .39،�)1984( 1،�ع5ا2صرية�العامة،�مج
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)/xتح� ��رض �تميد �فأختنق، �الهواء، �يلÊي �يعتصر، �الصدر، áيم� ا2قتبس�) (سواد

  ).الرابع

�ا2 �القص	lة �الشرائح �gي�وهذه �تحاكي ي �̂و �داخ<ي، �مونولوج �ضمن �أحياًنا �تأتي ̀حقة، ت

/Õêعدم�انتظامها�و�ي�الشخصية�وواقعها�النف:  

�أستعّد " �إذ �ساذجة �فكرة �ظروفك�. تتطّوف �من �أنتشلك �أن ��مل، �عيون �علazا أغلق

  .14)6ص"(ننبش�ماضًيا�فنحييه�وتعود��ي...وحياتك

�بال �الخطاب �تسم /xال� �وا2وسيقى ��يقاع �gي �أو�ويدخل �الثنائية ��نساق �تلك شعرية،

  :غ	lها�الx/�تتساوى��طوال�gي�فواصلها،�وتجذب�sنتباه�إ�ى�الصنعة��سلوبية

  ).132ص" (فيما�يرى�ويسمع�النائم�جاء،��ب	ن�الواقع�وا2تخّيل�كان"

وأنك�ع�ّ/�ح	ن�افlmضت�أن�.  مؤلم�أن�تحّس�بأنك�تافه�حيث�أردت�أن�تكون�عميًقا"

̀غتك   ).22ص" (تبا^ي�بب

تجمع�وتفّرق�وتباعد�.  تفرض�الحياة�واقعها�وسطوabا�وشروطها،�فنقبل�دون�أن�نفهم"

  )6ص"(وتسخر،�فنطيح�بما�نرسم

أما�sنزياح��ساÕØ/�الذي�تعتمده�لي<ى��طرش�فهو�sنزياح�sستبدا�ي�ع£s�lستعارة�

�فـ �ا2ع�n"وا2جاز، �هو�استبدال �واحد �هدف �الشعرية �sستبدال�15"ل`سlmاتيجية ،وهذا

  .هو�ما�تقوم�به�sستعارة�الكلّية�للرواية،�القائمة�ع<ى�نظام�من�ا2فارقة�والتضادّ 

  :gي�ا2قطوعات��ربع�ا2قتبسة�انحراف�عن�sستخدام��ص<ي�gي�العرف�اللغوي 

مروج�عينazا�ع<ى�البعد�عتاب�/ ت��iّفتحlmق .. مراوغة�تقاوم�وأدها/ خادعة�كلمات��لم(

̀حقn/�الجدران/ يلÊي�الهواء.. سواد�يم�áالصدر/ صامت   ).ت

                                                           
14
  ..؛66؛�65؛�63؛�7؛�4ص: راجع�نماذج�أخرى،�ع<ى�سبيل�ا2ثال� 

15
 �� �كوهن، 	الشعريةجان 	اللغة �: ت. بنية �العمري �محمد �الو�ي؛ دار�توبقال،�: يضاءالدار�الب(محمد

1986(�،109.  
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�أخرى  �مواضع �تك£�lوتحملق: "وgي �عيون �الوقت �لندن�"/ "يص	�lلدبابيس تمطر�سماء

  .16)112ص" (sنتظار�اlm2ّبص�يسري�gي�العروق�فيفتajا"/ "ضيًقا

ف�لáساليب�ا2جاز 
ّ
ّية�هو�ما�فالكلمات�فيما�تقّدم�تتعالق�تعالًقا�مجازًيا،�والتواتر�ا2كث

�لغة� �gي �ا2ألوفة �فتدّمر�ا2رجعية �ا2تولدة، �بالصور �والغنية �الشعر�ا2رهفة يمّ	�iلغة

aÃدف�عارات�ع<ى�صفات�غ	�lمعهودة�فazا�خ£lية،�ونع|g�lي�sست السرد�الx/�تؤدي�وظيفة

  .تصوير�و�ي�الشخصية�ومغاور�النفس،�وبغية�sرتقاء�بلغة�الرواية�وأجواaóا�التعب	lية

  نالعنوا )3

ن�القارئ�gي�بعض��عمال��دبية�من��مساك�بالخيوط��ساسّية�
ّ

العنوان�مدخل�يمك

وعنوان�الرواية�هو�بمثابة�النّص�ا2وازي�أو�النّص�ا2حيط�عند�. للنّص�وكشف�خباياه

�وعناوين�فرعّية� �ومقّدمة �عنوان �النّص�من �فضاء �يتضّمن �فيما �وهو�يتضّمن جينيت،

ق�با2ظهر�الخارÎي�للكتابداخلية�للفصول�وكّل�ما�يتع
ّ
ح�"،�إنه�17ل

ّ
مفتاح�أساÕØ/�يتسل

ل�للولوج�إ�ى�أغوار�النّص�العميقة�قصد�استنطاقها�وتأويلها
ّ
  .18"به�ا2حل

  هل�جميع�العناوين�قادرة�ع<ى�التنبؤ�بالحقل�الد{�ي؟

قد�يقوم�بعض�العناوين�مقام��ضافة�أو�التلخيص�أو�التبئ	�lأو�يقوم�مقام�ا2فارقة�أو�

�مرا3ئ	الوهم،�أما�عنوان�19اكاة�الساخرة�أو�التضاّد�أو�التأويل�أو�sستعارة�وغ	lهاا2ح

                                                           
16
  .. ؛�112؛�81؛�61؛�60؛�59؛�5؛�4ص: انظر�نماذج�أخرى�لهذه�الظاهرة،�ع<ى�سبيل�ا2ثال� 

17
 �� �حليفي، �"شعيب �الرواية �gي �ا2وازي �العنوان(النّص 	)" اسlmاتيجية مؤسسة�: ق£lص(الكرمل

   .82،�)1992 ،46بيسان�للصحافة�والنشر،�
18
ا2جلس�الوطn/�للثقافة�والفنون�: الكويت(. عالم	الفكر" طيقا�والعنونةالسميو "جميل�حمداوي،�� 

  . 96،�)3�،1997،�عدد25وÔداب،�مجلد
19
-2010( 4-3العددان��.ا�جمع ،"نظام�العنونة�وجهاز�التوقعات�عند�القارئ "محمد�حمد،�: راجع� 

  :؛�وكذلك213،�)2011
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فإنه�يطّوق�الد{لة�العاّمة�من�خ`ل�ا2فارقة�والتضاّد�والتأويل،�فهو�يحيل�إ�ى�العمل�

�دبي�ويسهم�gي�كشف�الحقل�الد{�ي�للنّص�من�خ`ل�التلميح�إ�ى�sستعارة�الكلّية،�

تعمل�ع<ى�استي`د�معان�حاسمة�داخل�[...] لعنوان�قطب�اسlmاتيíي�فا{ستعارة�gي�ا"

� �النواة �آخر�يشكل �باطنًيا �nتنجز�مع� �كما �خ`ل��–النّص، �من ��دبي �للعمل البؤرة

/ ّÕß20"إمساكه�بمجموع�النسيج�الن  .  

�معنوي،� �إ�ى �وهو�ا2راgئ �ا2حسوس �أضيف �فقد �مفارقة، �ع<ى �الرواية �عنوان ينطوي

فه�برمزية�موحية�فأكسبه�ذلك�شعرية
ّ
وا2رفأ�هو�مر��ÕØالسفينة�الذي�ُيفlmض�به�. وغل

� �عبارة �خ`ل �من �يتبّدد ��مان �هذا �ولكّن �آمًنا، �يكون �ع<ى�"الوهم"أن �ينسحب �وهذا ،

  .جميع�أحداث�الرواية

� �تحّن /xال� �القّصة �بطلة �شادن �نصيب �من �كانت ��مل �وخيبة �ا2فارقة �ماض�إن إ�ى

�ت �أن �وتريد �بالحّب، �مفعم �الحّب�صل �تطاير�فيه �سقيم �واقع �من �هرًبا �منه �انقطع ما

�gي�: "�نساني �عاًما �وعشرين �خمسة �قبل �فعلت �كما �ب`�تخطيط، �إ�ّي �أفكاري تقذفك

،�21"تدّق�الذكرى�صفيح�القلب،�تحملn/�أجنحajا�فوق�اللحظة. ومدينajا"القدس"جريدة�

̀مي�ح	ن�أه�iّmوما�زلت�أحّضر�ذاتي�2ا�حلمت�به�كث	lًا،�يقظة�ومناًما" ،�فيبعث�القدر�بأح

،�غ	�lأن�الرجوع�إ�ى�ذلك�الزمن�الجميل�وهم،�فقد�22"يدفعn/�إليك�فجأة�وب`�تخطيط

��مل �بخيبة �شادن �تبّدل�. ارتطمت �لقد �عرفته، �الذي �الرجل �هو�ذات �كفاح �يعد لم

                                                                                                                                               

 Genette, Gerard. “Structure and Functions of the Title in Literature” Critical Inquiry. 
Vol. 14,  No. 4, P. 708.  

20
�شعيب  �. "حليفي، �الرواية �gي �ا2وازي �العنوان(النّص مؤسسة�: ق£lص (46. الكرمل)" اسlmاتيجية

  .83،�)1992بيسان�للصحافة�والنشر،�
21
  .4الرواية،�ص 

22
  .3الرواية،�ص� 
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تغّ	�lكث	lًا،�لم�يبق�منه�إ{�. أتدري�يا�سيف،�من�أحببته�هو�شخص�آخر�غ	�lهذا: "كث	lًا

  . 23"ناقتهأ

ت�gي�ع`قajا�مع�جواد�إشكالية�اخت`ف�الطائفة،�
ّ
وس`ف�^ي��خرى،�ا2رأة�الx/�تخط

�الوطن �عن �بعيًدا �هناك �ليعيشا �منه �لتimوج �لندن �إ�ى �غ	�l. فتهجر�العراق �الزمن وÁن

ا�حاولت�أن�تمتاح�من�ا2اÕÖ/�الجميل�لlmميم�الحاضر،�
ً
الزمن�فقد�تطاير�الحّب،�وعبث

̀بت �بص �أملفالواقع �كّل �يقّوض �أو�: "ه �استعادته �{�يمكن �ماض �نبش �من �الفائدة ما

̀حه؟�{�جدوى    . 24"أرجوك�أن�تدرك�أن�ما�بيننا�لن�يعود�مهما�امتّد�الزمان... إص

�أن�ا2راgئ�موهومة،�وأن�وعد�الوصول�خائب،�وأن��مل�gي� �الرواية �gي �الوحيد اليق	ن

�وا2عرك �أوهام، �أضغاث /Õêالنف� ̀م �والس �معركة�التحّقق �الذات �تحقيق �أجل �من ة

  .خاسرة،�Áن�الزمن�رديء،�وهذا�ما�يÕò/�به�العنوان�ويوÚي�به�ويسهم�gي�كشفه

  mلتباس	3ي	البطولة )4

بحضور�مهيمن،�وتستأثر�بعناية�خاّصة��مرا3ئ	الوهمتحظى�شخصية�س`ف�gي�رواية�

�الرواية �gي �أخرى �شخصّية �أية �أك|�lمن �فصول، �ث`ثة �g .gي �قصajا �س`ف ي�تسرد

�عن� �الذات �سرد �البطل، �الراوي �منظور �من م
ّ
�بضم	�lا2تكل �والرابع �الثالث الفصل	ن

�الرؤية�. الذات �ذي �ا2زدوج �بالصوت �ضم	�lالغائب �خ`ل �من �السادس �الفصل وgي

  .الداخلية،�صوت�الراوي�الخارÎي�ا2مimج�بو�ي�الشخصّية�الداخ<ي

�معها، �وتفاعله �س`ف �ع<ى �التعّرف �بعد �القارئ �ع<ى �تقوم��يلتبس /xال� �الشخصّية َمن

�بتقديم� �بدأت �ا2ؤلفة �أن �إ�ى �مرّده �sلتباس �هذا �الرواية؟ �هذه �gي �البطولة بدور

�gي�ث`ث	ن�صفحة،�وكان�السارد�فazا�أيًضا�شادن�
ً
شخصية�شادن�gي�الفصل��ول�كام`

                                                           
23
  .145الرواية،�ص� 

24
  .119الرواية،�ص�� 
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�غليون� �أبو �كفاح �مع �ذكرياabا �تسlmجع �الجّوانّية، �الرؤية �ذي �بضم	�lا2تكلم نفسها

ي�بصدد�تسجيل�برنامج�تلفزيوني�معهوتضف   . رها�باللحظة�الراهنة�̂و

�تأث	s�lنطباع�� �له �القصة �بداية �gي �كشادن �وغنّية �مهّمة �مركزية �شخصية �تقديم إن

�يعت£�lشادن� �فيظّل �منه، �القارئ ص
ّ
�تخل �يصعب �انطباع �القارئ، �ع<ى �الحاسم �ّو�ي

  .يتعرف�ع<ى�س`فبطلة�الرواية،�رغم�ما�سيقلقل�هذا�sنطباع�لديه�ح	ن�

أشار�الباحث�ب	lي�gي�دراسته�عن�ديناميكية�النّص��دبي�ونظام�توزيع�ا2ادة�الحكائية�

�ا2رسلة� �يفهم �لكي �القراءة �عملية �من �يفرغ �xينتظر�ح� }� �ا2تلّقي �أن �إ�ى �الرواية، gي

ل�gي�تلك�اللحظة�Ôنّية�sستن
ّ
تاج�ويحكم�علazا،�وإنما�يفّعل�فرضيات�منذ�البداية،�تمث

�فيه �النظر تيح
ُ
�وأ �قراءته �تّمت �مـّما �ا2مكن �الشخصية�. �فضل �فإن �عليه، وبناًء

�gي�النّص�gي�نظر�ا2تلقي�^ي�الشخصية�ا2ركزية�الx/�تحظى�بـ
ً
،�"البطولة"ا2عروضة�أو{

�gي�ا2ركز�شخصية�أخرى�ذات�سطوة�وحضور�أتّم،�ذلك�Áن� طا2ا�لم�يقلقل�تصّدرها

�ت �نظام �أن �يفlmض �واi�2لة،�القارئ �و�همية ��ولوية �وفق �يتّم �القصصية �ا2اّدة وزيع

�كما� ��ول �أو�الفصل ��و�ى �أو�الشخصية �يخ�lmالبداية �لم �النّص �كاتب �أن ويفlmض

  .25اختاره�بمحض�الصدفة

تعّ£�lلي<ى��طرش�gي�إحدى�ا2قاب`ت�معها�عن�إفادabا�بعض�الÕò/ء�من�س	ablا�وتجربajا�

�شخصّية �بناء �gي �اlm2اكمة: "شادن�الذاتية �خ£lاته �عن �الكاتب �فصل �وgي�26"{�يمكن ،

�أخرى  �sجتما�ي�: "مقابلة �موروaùا �نتيجة �فقط �الورق �ع<ى �مغامراabا �gي �تشب�/ شادن

  شخصياتهالكاتب�{�بّد�وأن�يظهر�بشكل�متفاوت�gي�[...] وسطوة�التقاليد�وثقافة�العيب

                                                           
25
 Perry. M., "Literary Dynamics: How the Order of the Text Creates its Meanings" (in 

Hebrew), Hasifrut. 28(1979), p.12-16. 
26
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7632 
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  .27"ومحيطه�وخ£lاته�وع<ى�نحو�ما،�فالرواية�حصيلة�التماّس�ب	ن�الكاتب

{�تنكر�ا2ؤلفة�الشبه�القائم�بي�aا�وب	ن�شخصية�شادن�الراوي،�الشخصّية�ا2ركزّية�gي�

�قد� �شادن �أن �الرواية �gي �ورد �وقد �الرواية، �تكتب �ا2رأت	ن �كلتا �فإن �ثّم �ومن ا2راgئ،

�ما�تقّدم�يعّزز�ا2عطيات�النصّية�الx/�تتصدرها�حكاية�شادن�وسردها. أصدرت�روايت	ن

  .عن�ذاabا�وما�يرافق�هذا�sنطباع��ّو�ي�من�ترسيخ�البطولة�لها

ولكّن�ظهور�س`ف�بالزخم�الذي�ظهرت�فيه�شخصيajا�وتعاظمت�كًما�وكيًفا،�قلقل�ما�

�ِمن� �َمن �ولبس، �ح	lة �ذلك �عن �فنشأت �شادن، �بطولة �عن �القارئ �ذهن �gي ترّسخ

ك�موازنة،�أّي�الشخصيت	ن�الشخصيت	ن�^ي�الشخصّية��و�ى؟�فيجري�القارئ�تبًعا�لذل

�الكاتبة�عصارة�روحها�وفكرها،�وgي�أaëّما�يتمظهر�ا2ؤلف�الضمn/؟�وهناك�من� أودعajا

ولöن�كانت�: "يذهب�أبعد�من�ذلك�،�ح	ن�يعقد�مفاضلة�ب	ن�كفاح�أبو�غليون�وس`ف

ا2ؤلفة�قالت�gي�اللقاء�إن�كفاح�أبو�غليون�هو�الشخصّية��و�ى�gي�الرواية،�فإنه�يمكن�

�نجاgي� }� �لدرجة �كفاح، �حضور �أيًضا �يوازي �{فًتا �حضوًرا �حاضرة �س`ف �إن القول

حًقا�إن�الرحلة�إ�ى�لندن�^ي�من�أجل�إجراء�. الحقيقة�ح	ن�نزعم�أ¾aا�الشخصية��و�ى

  .  28"مقابلة�مع�كفاح

اعتماًدا�ع<ى�ما�تقّدم،�فإن�القارئ�يقوم�باستبدال�ما�علق�gي�ذهنه�وترّسخ�بعد�الفصل�

حول�مركزية�شخصية�شادن،�ع<ى�ضوء�ا2ستجدات�gي�س	lورة�القراءة،�فيجري��ول�

إعادة�بناء�وتموضع�gي�تصّوره�بعد�تعرفه�ع<ى�كفاح�gي�الفصل�الثاني،�وبعد�ذلك�gي�

غ	�lأن�الشخصية�ا2هيمنة�الثالثة�س`ف�تدفعه�بحضورها�ا2تواصل�. الفصل�الخامس

  .يموالغn/�ح��xال�aاية�إ�ى�إعادة�إجراء�التقو 

                                                           
27
  :الكاتبة�والروائية�لي<ى��طرش،�انظر�ا2وقع��نlmنx/�حوار�سلوى�اللوباني�مع 

http://www.elaph.com/Elaph Web/Interview/2006/9/173823.htm 
28
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7632 
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رئت�Åعادة�النظر�gي�
ُ
القارئ�{�يn/�يستد�ي�ذهنًيا،�gي�كّل�طور�،�ا2ادة�السابقة�الx/�ق

�مرة �أك|�lمن �ذلك �فعل �عن
ّ

�و{�يكف �و�ك|�lأهمّية، ��خ	�lبعد�. ا2هّم �sنطباع ولكن

�يحسم�صراع��مكانيات�ح	ن�يغلق�الراوي�ال£lّاني�النّص�مع�شادن�
ً
قراءة�النّص�كام`

  .ا2فتتح�والخاتمة�لتغدو�^ي

sلتباس�وعدم�اليق	ن�وعملية�التقويم�والتقويم�ا2جّدد�هو�مغامرة�القارئ�ورحلته�مع�

�gي�. 29النّص  �ا2عتمدة ��م �التقنّية �^ي �وا2فارقة �التضاّد، �sلتباس، �والهدم، البناء

ي�الشكل�وا2وضوع�gي�التحامهما�مًعا�للقول�بأن�{�ثبات�gي�×Õ/ء،�فجمي ع�الرواية،�̂و

  .الرواÕØ/�تتطاير

  الوحدة	العضوية	ب,ن	التماسك	وmنفراط )5

حيال�حبكت	ن�منفصلت	ن،�{�يكاد�يجمع�بي�aما�مرا3ئ	الوهم		يجد�القارئ�نفسه�gي�رواية

ا2حور��ول�هو�حكاية�شادن�الراوي،�أما�ا2حور�الثاني�فتحتل�مركزه�. سوى�رابط�واهٍ 

  .س`ف

ن�الحبكت	ن،�تداركت��مر�ووصلت�ب	ن�ا2رأت	ن�gي�ح	ن�أحّست�ا2ؤلفة�بالهّوة�القائمة�ب	

�مساعدة� �تعمل �جهة �من �س`ف �فجعلت �بي�aما، �ع`قة �نسج �خ`ل �من الحكايت	ن

�ع<ى� �ُتجري �أخرى �جهة �ومن ��ماراتي، �التلفزيون �طاقم �gي �البارزة ̀مية ��ع لشادن

�بأن��خرى�تشaîها ̀نا�دخلت�. تشب�/�س`ف: "لسان�كّل�م�aما�إقراًرا نفسها�وصّدت�ك

�30"أبواaÃا �شادن، �عن �فتقول �س`ف �رجل�: "أما �وعقلها �قلaîا �gي �يعشش �^ي، مث<ي

  .31"تخفيه،�ويحجب�ع�aا�رؤية�كّل�Ôخرين

                                                           
29
 Perry,M. Ibid, p.19. 

30
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ولكن�هذه�الصلة�الواهية�{�تسهم�gي�إنقاذ�العضوّية�من�sنفراط،�وقد�فطن�إ�ى�ذلك�

�م: "ياس	ن�رفاعية
ً
�aما�قصة�بحّد�ذاabا�{�يبدو�لنا�كأن�الجزأين�منفص`ن،�أو�كأن�ك`

وهذا�خلل�واضح�كان�يمكن�ت`فيه�gي�. رابط�بي�aما�إ{�gي�الصفحات��خ	lة�من�الرواية

  .32"ا2زج�ب	ن�القسم	ن�ع<ى�نحو�{�يجعل�القارئ�ين��Õêوجود�شادن�هنا�أو�س`ف�هناك

  هل�حًقا�هناك�خلل؟

منفصلت	ن�{�يلّم��هل�تفتقر�هذه�الرواية�إ�ى�الوحدة�العضوية،�وهل�نحن�إزاء�قصت	ن

  شع�aما�رابط�أو�صلة؟

  :لنقّدم�gي�البداية�ملّخًصا�للمحورين�كما�يبدوان�gي�ظاهر�النّص 

	5ول  ��مارات�ا�حور �تلفزيون �gي �العاملة ̀مية ��ع �شادن �مطلع�. حكاية �gي أحبت

�وبفارق� �باÁعراف �أجله �من �ضحت �حًبا �أبو�غليون �كفاح �القدس، �مدينة �gي شباaÃا،

�لك �gي�اللحظة��خ	lة�ح	ن�اكتشفت�خيانته،�الدين، �منه �قرار�الزواج �عن �تراجعت �aا

تب�لهما�أن�يلتقيا�gي�لندن�بعد�خمسة�وعشرين�عاًما،�
ُ

فيذهب�كّل�إ�ى�طريقه،�ح��xك

  .بعد�أن�ُعهد�إ�ى�شادن�بتغطية�خ£�lيتعلق�بكفاح

ن�وا2شاعر�هذا�اللقاء�ا2جّدد�بعد�هذه�السن	ن�الطويلة�يبعث�الذكريات�ويث	��lشجا

�أستعّد : "الكامنة �إذ �عابرة �ساذجة �فكرة �أنتشلك�. تطّوف �أن ��مل، �عيون �علazا أغلق

  .33"من�ظروفك�وحياتك�بعد�خمسة�وعشرين�عاًما،�ننبش�ماضًيا�فنحييه�وتعود��ي

لكّن�من�تلتقيه�شادن�هو�شخص�آخر�غ	�lكفاح�الذي�عرفته�gي�ا2اÕÖ/،�رجل�يبّدل�

�عنق �ربطات �يبّدل �كما �الx/�مواقفه �الرقيقة �بزوجته �متباهًيا �aÃا �للتشفي �ويسÑى ه،

                                                           
32
  :ياس	ن�رفاعية،�ع<ى�ا2وقع�التا�ي: انظر� 
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استبدلها�aÃا،�وح	ن�تقف�ع<ى�حقيقته�تشفى�من�حaîّا�له�وتمحو�ما�علق�gي�ذه�aا�من�

�محمود�أبو�ط	�lالذي�طلقته�بعد�عام� �زوجها �مع �قبل �من �فعلت �كما /ÕÖا2ا� ذكريات

  .واحد�ع<ى�زواجهما�ح	ن�اكتشفت�خيانته

	الثاني ��ا�حور �الجبا�ي�هو�حكاية �جواد �من �زواجها �يصل /xال� �السنّية �ا2رأة س`ف،

الشيÑي�إ�ى�طريق�مسدود،�بعد�هروaÃما�من�بغداد�ليقيما�gي�لندن�كمرفأ�آمن�للحّب�

�قلبazما �ب	ن �ربط �كانت�. الذي /xال� �العصبّية �الفورات �جراء �من �تتدا�ى �ع`قajما لكّن

azإل� �ليعود �س`ف ق
ّ
�فيطل �×Õ/ء، �بكّل �مطّوحة �جواد �من�تنتاب �تثبajا �رغم �وتقبله ا

خيانته،�ويعيد�الكّرة�ثانية�وثالثة،�فتقّرر�^ي�أن�تlmكه�¾aائًيا�رغم�كّل�توس`ته،�ورغم�ما�

l	ّا�أّي�وعد�بالتغaëا�ذلك�من�ألم�بسبب�أو{دهما،�و{�يجدي�لدaùأنت�تتمّسك�بي�: "يور

�/nنك�أضعتÁ [...] 34.."فات�أوان�العتاب. {�جدوى.  

إذا�: "الجلطة�الدماغية،�تضÏي�س`ف�بكل�×Õ/ء�لتبقى�إ�ى�جانبهوح	ن�ُيصاب�جواد�ب

لن�أتخ<ى�[...] طال��مر�كث	lًا�سأستقيل،�رغم�حاجx/�للعمل،�ليس�لجواد�أحد�غ	lي�

  .35"عنه

ة�عن�بعضها�البعض،�فالحبكتان�الرئيسيتان�غ	�lمlmابطت	ن،�
ّ
تبدو�أجزاء�الرواية�مستقل

ى�الlmابط�من�خ`ل�التوازي�ب	ن�أجزاء�النّص�ولكن�عند�التدقيق�gي�التفاصيل�نع|�lع<

فالع`قة�ب	ن�القصت	ن�الرئيسيت	ن�^ي�ع`قة�استبدالّية�استدعائّية،�. وحكاياته�الك£lى 

بحكم�) وأحياًنا�تستد�ي�الحكايات�الصغرى�الهامشية(فكّل�قصة�م�aما�تستد�ي��خرى�

وا2رأة�الx/�تعاني�وتشقى�التماثل،�كالحّب�الخائب�الذي�أجهزت�عليه�الخيانة�و�ثرة،�

�/xوال� �بالقيم، �تتمتع /xال� �ا2خلصة �الصادقة �الوفّية �ا2رأة �مقابل �ذكوري، �مجتمع gي
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�الجريح �ك£lياaóا �Áجل �ا2طاف �¾aاية �gي �gي�. تتمرد �تتكرر /xال� �العناصر�ا2شlmكة هذه

  .الرواية،�تبعث�قوة�إيحائية�2ختلف�الوحدات�وتلحم�أجزاء�النّص�ببعضها

استيعاب�ا2ادة�اللغوية�"تيعاب�الد{لة،�ا2غّيبة�gي�تقنية�التناظر�والتوازي،�بعد�يتّم�اس

�مسار� �gي �حّددها �قد �الكاتب �يكن �لم �جديدة �ع`قات �gي ��جزاء �ربط �إعادة �ثّم كلها،

ل�وحدات�قائمة�بحّد�ذاabا،�منفصلة،�{�تؤدي�وظيفة�واضحة�
ّ
القّص،�فالجزئيات�تمث

�البناء�الك<ي�للقصة هذا�sنفصال�ا2تعّمد�ينسجم�مع�التحّول�الذي�طرأ�ع<ى�و . g"36ي

موقف�الفنان�إزاء�تجربته�الجمالية�الحداثية،�حيث�ترتكز�تجربته�ع<ى�إشراك�ا2تلقي�

ح	ن�يأتي�العمل�gي�شكل�"gي�صنع�العمل�الفn/�نفسه،�{�أن�يكون�مجّرد�مسajلك،�و

�ب �أو�يربط �أو�ينسجها �يشكلها �أن �ا2تلقي �يستطيع �هو�نفسه�جزئيات، �يجد �وأن ي�aا،

  .37"حلوله�وإجابته

�هو� �الورقة، �هذه �طروحات �مع �ينسجم �والذي �ا2راgئ، �بنية �وراء �الغائب �النّص ولعّل

ا2ؤلفة�تعمد�إ�ى�إحداث�sنفراط�gي�وحدة�. ذاك�التذبذب�ب	ن�عمليx/��ثبات�والنفي

بعد�ذلك�تنفي�العمل�العضوية�من�خ`ل�sنفصال�ا2وهوم�ب	ن�حبكت	ن�رئيسيت	ن،�ثم�

�وتصادره �gي�. sنفراط �تؤسس �حداثية �كاتبة ��طرش �لي<ى �Áن �هو�وهم �sنفراط ذاك

كتابajا�لقراءة�جديدة�تعتمد�النظام�sستبدا�ي�الرأÕØ/،�تحقق�جدواها�بعد�استيعاب�

�مسار� �gي �تحّدد �لم �جديدة �ع`قات �gي ��جزاء �ربط �إعادة �ليتّم �كلها، �اللغوية ا2ادة

مرا3ئ	تذبذب�ب	ن��ثبات�والنفي�ينسجم�مع�سائر�الثنائيات�ا2تضاّدة�gي�هذا�ال. القّص 

�الرواÕØ/��الوهم �أّن �الكلّية، �النّص �استعارة �gي �الكامن �الغائب، �النّص �فكرة وتعّمق

 .تتطاير

                                                           
36
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  كلمة	أخ,Bة )6

مقاربة�مغايرة،�نظًرا�2بناها�ا2تمّ	�iالذي�تقوم�gي�صلبه�ثنائيات�مرا3ئ	الوهم	تستد�ي�

�و  �ا2عتادةمتضاّدة �الخطّية �القراءة �تقلقل �هذه�. مفارقات، �النظر�من �يلفت �ما أول

ا2فارقات�والثنائيات�ا2تضاّدة�هو�العنوان،�باعتباره�النّص�ا2وازي�الذي�يطّوق�الد{لة�

  .العاّمة،�والتضاّد�وsخت`ل�يكمن�gي�صلب�العنوان

ويلتبس�ع<ى�القارئ�. أيًضاوكما�ينطوي�العنوان�ع<ى�مفارقة،�تلتبس�البطولة�gي�الرواية�

�مسرًحا� �اختيار�لندن �gي �أن ��و�ى �للوهلة �فيتوّهم �اختيار�ا2كان، �gي �ا2غزى كذلك

�تكون� �أن �و{�يغّ	�lشيًئا �وهم، ع
ّ
�التوق �بذلك �فإذا �ومغزى، �هدف �ع<ى �يدّل �ما لáحداث

  .لندن�^ي�ا2كان�الذي�تجري�فيه��حداث�أو�مدينة�أخرى�غ	lها

من�خ`ل�شخصيت	ن�رئيسيت	ن�تستقّل�كّل�م�aما�gي�عالم�خاّص��إن�انفراط�العضوّية

i	مlmتقنية�التناظر�والتوازي�وال�l£ّن�العضوية�تتحقق�عÁخر�وهم�Ôا�دون�رابط،�هو�aÃ.  

�مرهف،�وبلغة� /ّnأن�الرواية�كتبت�بحّس�ف� �عناصر�ا2فارقة�والتضاّد وأهّم�عنصر�من

وه�ا2جاز،�بينما�مضمو¾aا��يبدو�كما�لو�شعرّية�حداثية�مكثفة�وغنية�با{ستعارات�ووج

  .يصّور�واقًعا�تقليدًيا

�وا2راgئ� �الحّب �وغياب �اليق	ن، �عدم �فإنه �مغزى، �من �القلق �ا2راوغ �nا2ب� �لهذا �كان إذا

  .Ôمنة،�وهذا�ما�يعكس�واقع�ا2رحلة�الراهنة�الx/�يكتب�من�وحazا�هذا��دب�الرفيع
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  الفصل	السادس

 
ّ
  :الواقع	أكتافق	ع�ى	الBCانسيندنتا�ي	يتسل

لغات	وتناو~�ا	3ي	رواية	سحر	خليفة
ّ
 تعّدد	ال

�ا2عيار  �الفصÏى �السرد �لغة ل
ّ
�تشك �لغات، �سحر�خليفة �رواية �gي �فazا�تتجاور ّية

�الواقع� �ولغة �جهة �من �الشعرّية غة
ّ
�لل �ا2تعّمد �الجما�ي �sنحراف �ت£lز /xال� الخلفّية

  .ا2عيش�من�جهة�ثانية

وإذا�كانت�اللغة�ا2عيارّية�ومن�ثّم�اللغة�العامّية�فعامّية�ا2ثّقف	ن�abدف�إ�ى�التوصيل�

راء�gي�اللغة�الشعرّية؛�وا�ى��aëام�بالواقع�ومعايشته،�فإّن�هذا�التوصيل�يتقهقر�إ�ى�الو 

�بإبراز� ��ساس �gي �معنّية �^ي �وإّنما �التوصيل �إ�ى �{�abدف �أساًسا �الشعرّية �اللغة Áّن

�رواية�سحر�. العناصر�الجمالّية �gي �الشعرّية �اللغة �تتضّم�aا /xال� �العناصر�الجمالّية إّن

� �كم`ذ �الوقت �لبعض �الوطء �الثقيل �الواقع �أكتاف �ع<ى ق
ّ
�التسل �gي �تسهم من�خليفة

̀حقة   .دّوامية��حداث�ا2ت

�عن�تيار��حداث�الx/�تجّسدها�لغة�الحياة،�
ً
تتوازى�إذن�الرغبة�gي�sبتعاد�ولو�قلي`

  .مع�لغة�الشعر�بوصفه�أك|��lشكال��دبّية�هروًبا�وبعًدا�عن�لغة�الواقع

نتا�ي،�gي�مستوى�آخر�يعت£�lهذا�التجاور�والتناوب�gي�اللغات�بمثابة�ا2ثال�الlmانسيند

كبديل�للواقع��رÕÖ/�البائس�وا2ملول�سواء�ع<ى�مستوى�السياسة�وsحت`ل�أم�ع<ى�

  .مستوى�ا2رأة�ا2سحوقة�ا2مajنة�gي�مجتمع�ظالم

�استدعا �إجراءني ��إ�ى �ما �بعض �الدراسة �الكاتبة��قرأتههذه �لغة �من �ينال �نقد من

ا�اعتمادً :"حث	ن�ا2عروف	نأحد�البا أقوالgي� من�ذلك�مث`�ما�جاء،�الروائية�سحر�خليفة

� �gي �سحر�خليفة �تخفق �وحدها �اللغة ��أنع<ى �لقب �"أديب"تستحق �يخفق�، �كما تماما
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� ��أدبائنامعظم �gي �والقطاع �الضفة �gي �ليحت�أنهنا �ب	ن �الصدارة �مرتبة الذين��أولئكوا

  .1"مراتب�عليا�إ�ىرهف�يرتقي�باللغة�ميعكفون�ع<ى�خلق�حس�لغوي�

 فسنفlmض�هنا�أن�السارد�والكاتب�هما�شخص�واحد،ولذلك�:"وgي�موقع�آخر�يقول 

والسارد�gي�النص�يبدو�. وبالتا�ي�ينبÊي�أن�نقرأ�لغة�سردية�متم	iة�تليق�بمكانة��ديب

� �اللغة �ناصية �{�يمتلك �ذات�[...] شخصا �الفقرات �عشرات �يقتبس �أن �للمرء ويمكن

xأصدر�ح� �بأديب �تليق }� �ركاكة �من �فazا �ما ̀حظ �السردي،لي �خمس�ا2ستوى �Ôن �

  .2"روايات

  .هذه��قوال�وأخرى�غ	lها�حّفزتn/�2راجعة�نصوص�سحر�خليفة

�تعدد� �^ي �سحر�الفنية �رواية �سمات �أهم �أن �متأّنية �مراجعة �بعد �وجدت ولقد

ي�الفصÏى� فهناك�من�جهة�اللغة�السردية، اللغات�وتجاورها�أو�تناوaÃا، لغة�الراوي�̂و

�عا �بكلمات �أحيانا �ا2طّعمة �اللغة� مية،ا2عيارية ي �̂و �ثانية �جهة �الحوار�من �لغة وهناك

� �مدينة �أها�ي �بلهجة �ا2حكية ي�"نابلس"العامية �̂و �الحوار�الداخ<ي �لغة �أيضا �وهناك ،

  .العامية�والفصÏى لغة�الصحو�والحلم، خليط�متنافر�ب	ن�لغة�التواصل�ولغة�الو�ي،

�للمست �مفارقة �مكثفة �لتغدو�شاعرية �اللغة �ترتفع ��حيان �بعض �اللغوي�وgي وى

سواء�جاء�ذلك�gي�السرد�النفÕê/�أو�بكلمات�ا2ؤلف�الضمn/�الذي�يتسلل�gي� ا2هيمن،

�ثك<ى� �وتأوهات �زفرات �نافثا �أو �معلقا �لغته �ويقتحم �الراوي �خلف �متباعدة أحيان

̀م�العصّية�ع<ى�التحقق�gي�الواقع��رÕÖ/�الرديء موجوعة،   .أو�سابحا�gي�ملكوت��ح

                                                           
،�)2002مؤسسة��سوار،�: عكا( قضايا	وظواهر	نقدية	3ي	الرواية	الفلسطينية�سطة،�عادل� 1

144. 
 .147،�.م.ن 2



 

189 

 

فنشّخص�صوًتا�مزدوًجا،� 2ونولوج�معجونا�مع�صوت�الراوي،gي�أحيان�كث	lة�يأتي�ا

ا�يتدفق�من�خ`له�و�ي�الشخصية�أو�تتسرب�كلماabا، مما�يجعل�صوت� مونولوًجا�مروي³

ولعل�gي�هذا�ما�يسهم�gي�بط`ن�اّدعاء�الركاكة�gي�. الراوي�ملتبًسا�مع�صوت�الشخصية

  .لغة�السارد

�بضم	�lالغائب �سحر�هو�الراوي �عند �ملتصقة�الراوي �نظر�داخلّية �وجهة �من �تارة ،

بو�ي�الشخصّية،�معتمدة�ع<ى�الرؤية�الجّوانّية�الذاتّية�ومضفرة�تأّم`abا�وهواجسها�gي�

�الشكل� �خ`ل �من ��حداث �يحكي �بضم	�lالغائب �أخرى �وتارة �الوقائع، �تلك نسيج

اك�إذن�هن. السردي�ال£lّاني�الذي�{�يتشّخص�فيه�الراوي�و{�يظهر�فيه�و�ي�الشخصيات

ا،�بينما�تقوم� عملّية�تناوب�،�فالسارد�ال£lّاني�الخارج�سردي�يمسك�عناصر�الرواية�أفقي³

�الداخ<ي� �الشخصّيات �عالم �استبطان �gي ا �عمودي³ �با{نز{ق �الذاتّية �الجّوانّية الرؤية

ومن�هنا�حصل�sلتباس�لدى�بعض�النّقاد�. متغلغلة�إ�ى�واعية�الشخصّية�و{�واعيajا

  .إحدى�سلطات�التبئ	g�lي�النّص�الروائي�ا�ى�سحر�خليفة�ا2ؤلفة��ح	ن�نسبوا

�هو�ا2ؤلف؟� �الراوي �أص`�إّن �قال �لكّنه�!  ومن ��دبي، �العمل �خارج �سلطة ف
ّ
ا2ؤل

�العالم� �من �جزًءا �يجعله �وقد �الحكاية، �حكاية �ع<ى �يقتصر�دوره �راوًيا �عنه ينتدب

�فيه،�هذا�مع�علمنا�أ
ً
ن�ا2ؤلف�الضمn/�قد�يتما^ى�أحيانا�مع�ا2تخّيل�يؤدي�دوًرا�فاع`

�نحو�أو�آخر �ع<ى �مسؤوليته �ليعلن �تقدم، �كما �خلفه ل
ّ
�أو�يتسل �ع<ى�. الراوي ولكنه،

  .الجملة،�ليس�هو�أو�ليس�إياه

ع<ى�الغالب،وإن�) Showing(يتم	�iالنص�لدى�سحر�خليفة�باعتماد�تقنّية�التصوير�

gي�حكاية�القصة،�ويتمثل�النّص�) Telling(كان�بالطبع�{�يستغn/�عن�أسلوب��خبار�

�الداخ<ي،� �الحوار�وا2ونولوج �gي �الداخل، �إ�ى �sنتقال �ديناميكية �gي �عندها التصويري

�الحر �والتدا�ي /Õêالنف� �فالسرد �وا2سرود، �منه �ع<ى�. ا2قتبس �تضفي �التقنية هذه

  .الرواية�حيوية�وتشويقا�وتماهيا�مع�الشخصيات
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صيات�الرئيسية�وشخصنajا،�فع<ى�سبيل�ا2ثال�تتقاطع�عّدة�أساليب�لتقديم�الشخ

�وغ	�lا2باشرة� �ا2باشرة �التقديم �وسائل �خ`ل �من �الثنائية �بطلة �سعدية �ع<ى نتعرف

�: وا2وازية �gي �ع�aا �الراوي �يقوله �ما �خ`ل �من �علazا �تظهر�امرأة�" الصبار"نتعرف حيث

�و{�تظهر �حياabا، �مألوف �gي �تعمل �{  عادية �وكان �خاّصة، �سمات �يموت�لدaëا �أن �بد

� �" زهدي"زوجها �gي �الشمس"لتغدو �ع<ى�" عباد �تتم	�iبا{نفتاح �قوية �مكافحة امرأة

ولكننا�نتعرف�علazا�. الحياة،�تتحول�إ�ى�امرأة�منتجة�تقوم�بواجaîا�نحو�أسرabا�خ	�lقيام

�شخصيajا� �وطبائع /Éالشع� �مزاجها �مستواها، �ع<ى �نتعّرف �الحوار، �خ`ل �من أيضا

bحوارا�l£ن�وأم�صابر�وخضرة�خرى�ع	ا�مع�شحادة�وأم�تحسa .ا�من�زوايا�azونتعرف�عل

̀م�ا2تبددة،�عندما�صودرت�أرضها� أخرى�عن�طريق�ا2ونولوج�gي�لحظات��زمات�و�ح

�خضرة �خذلت �أو�عندما �منظور�. مث`، �وأبو�العز�ومن �عادل �منظور �من �علazا نتعرف

�رشاد �اب�aا �منظور �ومن �خ`ل. خضرة �من �علazا �أيضا،��ونتعرف �الفعل �وعدم الفعل

�تقم� �لم �أو�ح	ن �sحتجاجية، ��عمال �gي �واشlmكت �الجميع �فاجأت �ح	ن �فعلت مثلما

�خضرة �ع<ى �النساء �اعتدت �ح	ن �الوسائل�. بواجaîا �خ`ل �من �علazا �نتعرف �فإننا أخ	lا

عباد�"ا2وازية،�فالجمع�gي�أك|�lمن�موقف�بي�aا�وب	ن�خضرة�أو�بي�aا�وب	ن�رفيف�gي�¾aاية�

  ". لشمسا

� �التضاد �طريق �عن �الشخصيات �هذه �يÕø/ء �العامد �الجمع �كما�)Contrast(هذا ،

بنفس�الطريقة�نتعرف�ع<ى�نزهة�gي�باب�الساحة،�. تضاء�شخصية�سعدية�من�خ`لهن

  . أو�سامية�gي�لم�نعد�جواري�لكم

�gي� �ذلك �عن �فتتخلق �الشخصية �تقديم �وسائل �gي �تقاطع �إجراء �سحر�ع<ى تعكف

�مفا �كث	lة �النظر�أحيان �إعادة �إ�ى �ا2تلقي �يستد�ي �مما �تث	�lالتساؤل، �أو�تباينات رقات

�sستحضار�وsسlmجاع� �أو �للقراءة �فعلية �معاودة �gي �والسمات، ��حداث ومراجعة

/nالذه.  
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�السرد �لغة /Þسحر�ف� �روايات �gي ��ساس �اللغة ي�. أما �̂و �ا2عيارية، �الفصÏى اللغة

�الج �sنحراف �ت£lز /xال� �الخلفية ل
ّ
�فazا�تمث �تتعانق /xال� �الشعرية �للغة �ا2تعّمد ما�ي

الوظيفة�الجمالّية�مع�الوظيفة��بداعّية�من�جهة،�ولغة�الواقع�ا2عيش�الab�/xتّم�أّول�

�ا2عيارية� �اللغة �من �النمط �لهذا �ونمثل �ثانية، �جهة �من ��ب`Ìي �بالهدف �abتّم ما

  : با2قتطفات�التالية

�"  - أ �تمسك �النافذ] سعدية[وعادت �الرجالبقضبان �تتأمل �الوجوه�. ة �ب	ن بحثت

البعيدة�عن�وجه�رشاد،�وانطبعت�صورة�رشاد�gي�كل�الوجوه�وما�عادت�تقوى�ع<ى�

i	اقصت��شكال�وتماوجت�. التميlmا�فazقت�أشعة�الشمس�الحامية�عينlmواخ[...]�

�فرًدا� �ويلّقطو¾aم �ا2درسة �أبناء �ع<ى �ينادون �سمعajم �الصوت �مك£lات �خ`ل ومن

 .3"منشان�هللا: "وسمعت�صرخات�ألم�وصوت�أحدهم�يصرخ] [...فرًدا�

الجمل�عادية�. لغة�السرد�هنا،�لغة�الراوي،�^ي�اللغة�الفصÏى�ا2عيارية�الرصينة

�سعدية،�. الطول  /xحدق�l£آخر�ع� �إ�ى �موقع �من �ا2شهد �بانتقال �تتمثل الحكائية

�الجموع �ب	ن �رشاد �عن �بح�aا �ثم �ع£�lالنافذة، �الرجال �تأمل �من �gي�.. ابتداء النداء

  .مك£lات�الصوت�واعتقال�أبناء�ا2درسة�وتعا�ي�صراخهم

�عامية� �كلمات �يتضمن �ا2قطع الx/�صاح�aÃا�أحدهم،�وكذلك�" منشان�هللا"لكن

� �عامي،�مثل�هذه�العبارات�تقّرب�القارئ�" يلّقطو¾aم"اختيار�كلمة �ترجيع �ذات ي ̂و

  .من�ا2وقف�ومن�حقيقة�ما�جرى�ويجري�من�أحداث�جسيمة

  : نأخذ�مقطعا�آخر�يمثل�لغة�السرد�ا2عياريةول

�الزراعة"   -ب �ع<ى ̀حون �يصّر�الف �الثانية �gي�. للسنة �الطائرات �طارت /ÕÖا2ا� �العام gي

وجاء�الشتاء�. الجو�ون|lت�مواد�سامة،�قتلت�الزرع�وقتلت�الحياة�gي�قلوب�الناس

                                                           
 .275،�عباد	الشمسسحر�خليفة،� 3
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وقبل�. دفغسل��رض�وغسل�القلوب�واستعاد�الناس�حaîم�للحياة�وزرعوا�من�جدي

�الlmبة،� �بطن �gي �أسنا¾aا �وغرست �الغرب �من �Ô{ت �زحفت �بقليل �الحصاد موسم

وبأمر�من�. وتناثرت�سيارات�الجند�gي�ا2نطقة�كالجراد. وقلبت��رض�عالazا�سافلها

  .4"الحاكم�العسكري�صودرت�آ{ف�الدونمات

�×Õ/ء �بكل �العالم �الراوي �بصوت �أيضا �بضم	�lالغائب �ا2قتطف �هذا �gي�لي.  ورد س

اللغة�الفصÏى�الخالصة�هنا�أية�م	iة�خاّصة،�باÅضافة�إ�ى�ذلك،�الجمل�عادية�الطول،�

عة،�لك�aا�مع�ذلك�تتضمن�نوعا�من�التعليق�من�خ`ل�sختيار�العامد�
ّ
غ	�l{هثة�أو�مقط

� �السامة �فا2واد �الناس"للكلمات، �قلوب �gي �الحياة �"قتلت �والشتاء �القلوب"، ،�"غسل

  ".تناثرت�كالجراد" ،�وسيارات�الجند"¾aا�gي�بطن�الlmبةغرست�أسنا"وÔ{ت�

�مما� /nالضم� �ا2ؤلف �موقف �ع<ى �ينطوي �sستعارات �هذه �اختيار�مثل �أن {�شك

هذه�النماذج�الx/�سقناها�من�لغة�الراوي،�.  يحدث،�والذي�نلمح�وجوده�خلف�الراوي 

�أي �ت£lز /xال� �هو�الخلفية �سحر�خليفة، �نصوص �gي �ا2هيمن �النمط �أو��تمثل انحراف

  .انزياح

  :لنسق�Ôن�نماذج�ع<ى�sنحراف�عن�اللغة��ساس�فيما�ي<ي

�"  - أ بالغضب�ينشب�أظفاره�gي�حلقها،�2اذا؟�2اذا�علazا�أن�تفكر�gي�] سعدية[وأحّست

أنا�أفكر�.. اخص،�اخص�ع<ى�الدنيا�والناس�والرملة�.. "أهذا�هو�الحّل؟[...] شحادة؟�

��xذا�السخل�حaÃ5تقي�شرهم؟أ  

�"   - ب �Õòأبو�العز[وم [� �يبصر�طريقه �أن �دون �الشارع �حول�[...] gي �الدار�فوجدهم دخل

 .الطاولة�يتناولون�العشاء�وصوت�ضحكاabم�ترن�gي�أنحاء�الدار

                                                           
 .258،�عباد	الشمسسحر�خليفة،� 4
 .30،�.م.ن 5
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�أبو�العز�ما�زلت�تضحك جن�وخرجت�من�السجن�تحمل�روحك�ع<ى�دخلت�الس. يا

�تضحك �زلت �وما �الع. الكف �وgي �بسمة �الشفة �وع<ى �ا2رء �يموت �كيف /nن�علم	ين

6"شعلة
. 

�السردي �غ	�lالتلفظ �من �مروي �مونولوج �نفسه:"ك`�ا2قتطف	ن �gي أو�نحوها،�" قال

�خ`ل� �من ��ول �ا2قطع �gي �الشخصية ̀م �ك �إ�ى �السارد ̀م �ك �من �بالنقلة �نحّس ولكننا

�قوله �عند �من �العامية �الدنيا اخص،: "اللغة �ع<ى �صوت�"اخص �اشlmاك �ونلمح ،

. لكث	lة�والكلمات�الغاضبة�الx/�تنّم�عن�قرف�وغثيانالشخصّية�من�خ`ل�التساؤ{ت�ا

�ا2ؤلف� �تعليق �إ�ى �الشخصية �و�ي �إ�ى �الراوي �لغة �من �فالنقلة �الثاني �ا2قطع �gي أما

� �كلمة �فبعد �التدا�ي، �طريق �عن �يتم /nم"الضمabكانوا�" ضحكا� �الذين �تش	�lإ�ى /xال

�ع /Õêالنف� �أبو�العز�وصداها �ضحكات �إ�ى �ينتقل �الطعام، �التدا�ي�يتناولون �طريق ن

�ارتفاع� �خ`ل �من �تمي	�iالنقلة �نستطيع �أيًضا �وهنا ،/nالضم� �ا2ؤلف �تعليق �إ�ى لينتقل

  .اللغة�وأسلوب�الصياغة�الذي�ي£lز�جمالّية�الخطاب

�تتقهقر�جميع�لغات�التوصيل�والوا �متباعدة، �أحيان �آخر�وgي �إ�ى �آن �من قع،�ولكن،

ما�سبقها�أو�يلazا،�{�abدف�إ�ى�التوصيل،��منبّتة�الصلة�معوت£lز�شعرية�ترانسيندنتالّية�

��حداث� ̀حق �ت �من �كم`ذ �الوقت �لبعض �الوطء �الثقيل �الواقع �أكتاف �ع<ى تتسلق

  .ودموّيajا�أحياًنا،�بمثابة�فاصل�{سlmداد�النفس

لغة�الشعرّية�الx/�نرصدها�هنا�gي�رواية�سحر�^ي�لغة�تفارق�لغة�الن|�lا2عيارّية�
ّ
إّن�ال

قوان	ن�العادة�،�وينتج�ذلك�من�تحّول�اللغة�من�كو¾aا�انعكاًسا�للعالم�أو��ا2هيمنة�وتنajك

ا�آخر
ً
  .7تعب	lًا�عنه�أو�موقًفا�منه،�إ�ى�أن�تكون�^ي�نفسها�عا2

                                                           
 .154،�.م.ن 6
امي،�عبد�هللا� 7

ّ
 .26،�)1985( الخطيئة	والتكف,Bالغذ
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�اللغة� �بخ`ف �النسق، �ومعاكسة ��داء �والتمّ	g�iي �التنّوع �خواّص �الشعرّية تمتلك

�وsندر  �والتلقائّية �تتمّ	�iبا2باشرة /xال� �قوانينه�العادّية �مع �با{تفاق �النسق
ّ
�خط �gي اج

  .8وتحقيق�إمكاناته

�ب	ن�الكلمات�و�شياء�Õòإّن�اللغة�الشعرّية�لدى�سحر�^ي�لغة�مجازّية�استعارّية�تن

�،� /nّالف� �التصميم �إ�ى �و�حداث ��بطال �من �القارئ �انتباه �وتحّول ،� �جديدة ع`قات

�ذاabا �الرسالة �شكل �إ�ى �sنتباه �ال9وتشّد �فتخرق �قواعد�، �وتشّوش �الجمل �ب	ن lmابط

  .10اللغة�وتدّمر�ا2رجعّية�ح	ن�تسند�sستعارات�إ�ى��شياء�صفات�غ	�lمعهودة�فazا

� �gي �باÁيدي �الجند �مع �النسوة �اشتباك �مشهد �بعد �ا2ثال، �سبيل باب�"فع<ى

وبعد�أن�صحن�وتبادلن�الشتائم�والتحمن�بالجند�gي�م`بس�النوم،�ونزلن�إ�ى� ،"الساحة

̀�تخطيط،�يأتي�هذا�ا2قطعالشار    : ع�منفوشات�الشعر�ب

  يولد�ا2رء�gي�الثورة�مئة�مرة"   - أ

�Õßا�{�تح
ً
  ويموت�ألوف

[.....]  

  يا�غضب��رض.. يا�فيض�الرب

  يا�غضًبا�موقوًتا�كاÅعصار،

  ثم�الدوران،

  ثم�الدورة،

  ويعود�كخيط�يتأرجح

                                                           
 .22،�)2004( السرد	الروائي	3ي	أعمال	إبراهيم	نصر	هللا، شعبان،هيام� 8
الحداثة	وما	بعدها	3ي	أدب	كتاني،�ياس	ن�: ؛�وكذلك232،�)1990( قضايا	وشهاداتغزول،�فريال� 9

 .202،�)2007( الخراط
 .7،�)1996( بنية	اللغة	الشعرّيةكوهن،�جان� 10
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  وتعود�الثورة�للواقع�

  وتعود�الصخرة�تتدحرج�2هاوي�الواد

   11عود�س	iيف�إ�ى�حملهوي

� �العاطفة، �الصورة، �كل�الكثافة، �و�يقاع، �القص	lة �الفواصل الرمز�وsستعارة،

̀م�شعًرا   . ذلك�يجعل�من�هذا�الك

ولنطالع�نموذًجا�آخر،�لنتساءل�بعده�هل�حقا�سحر�خليفة�{�تمتلك�ناصية�اللغة�

�الجانر� �قوان	ن �^ي �أم �قيل؟ �النقدي(كما �الواقÑي �اقت) النص /xلغة�ال� �من �قرًبا ضت

  الناس�ا2حكّية�وقرًبا�من�الشخصيات�ومن��زمات؟

  :لنقرأ�ا2قتطف�التا�ي

  gي�يوم�من�أيام�الصحو�س	lتفع�غمام�أبيض،�"   - ب

 .ويصبح�العالم�شفافا�جدا

  .والزهور�قطرات�ندى

  .وabب�الريح�تسبق�أوراق�الخريف�وجنوح�الليل

  .ومع�السماعة�ينطلق�أذان�أزرق

  .ت�والوديان�وقمم�الجبال�ورؤوس�الشجريسري�فوق�الغابا

  .يتداخل�gي�الظلمة�نورا

  تصحو�الغابات�من�نوم�عميق

  وتlmاقص

  تطفو�تلمع�تخبو�تقفز�ترتّج 

                                                           
 .135،�باب	الساحةسحر�خليفة،� 11
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  .فتنطلق��فواج�طيوًرا�بيضاء�بمناق	�lحمر�وأجنحة�كالريح

  أسرع،.. اسبق�الريح�

   12.."صالح�ما�زال�وراء�الصحو

��حداث �قلب �gي �ا2قطع �هذا   يأتي
ً
��بيض�م`ذ �بالغمام �يتوّسل ا �رومانسي³ �آمًنا ا

،�يضاء،�وهو�م`ذ�آمن�Áّنه�حلم/ّ والزهور�والندى�والغابات�ورؤوس��شجار�والطيور�الب

  .13"صالح�ما�زال�وراء�الصحو:" قرينته

،�لáمان�من�الواقع��رÕÖ/�البائس�فاللغة�الشعرّية�الab�/xرب�من�الواقع�^ي�تجسيد

ع<ى�مستوى�sحت`ل�وأهواله،�أو�ع<ى�مستوى�قمع�ا2رأة�ووأد��الظالم�وا2ملول،�سواء

حرّيajا،�فهazات�الخ`ص�الخارÎّي�إذا�لم�يسبقه�إنصاف�ا2رأة،�Áّن�ا2هزوم�من�الداخل�

  .{�ينتصر

أّما�التعّدد�والتنّوع�gي�تقنيات�الراوي�وgي�اللغات�كما�gي�الشخصيات�ورسمها،�فإّنه�

مع�جوهر�الحياة�وإعادة�sعتبار�للهامشّي	ن�وا2هّمش	ن،��aëدف�فيما�aëدف�إ�ى�التناغم

  .14وم�aم�ا2رأة

                                                           
 .271-270،�عباد	الشمسسحر�خليفة،� 12
؛�ومن�199؛�194-193؛�177-176؛�56: راجع�نماذج�أخرى�من�هذه�اللغة�الشعرّية�gي�باب�الساحة 13

 .189-188اللغة�الشعرّية�gي�ا2حكّية،�
 .68،�)2005( نحو	أفق	أدبي	ونقدي	جديد	-الرواية	وmنتفاضةماÕÖ/،�شكري� 14
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