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 حيدر حيدر روايات �يبناء�ا�كان�

  فؤاد�عزام

  :تلخيص

/ي��ا�كانبناء�. بناء�ا�كان�/ي�ث,ث�روايات�للكاتب�السوري�حيدر�حيدر�إ�ى�اكتناههذه�الدراسة�تس�ى�

� �أهّمها�الفهدرواية �جدلّيات �ع8ى �ا�كان �تشكيل �وينب<= �Bحداث، �ا�كان �يتبع �ففDEا �تقليدّيDGا، : يبIّن

ويأتي�. الحركة/ وع8ى�ا�ستوى�الزمكانّي�جدلّية�السكون . Bرض/ Bع8ى،�السماء/ ح،�Bسفلا�فتو / ا�غلق

ا�من�ا�غلق�إ�ى�ا�فتوح�ثم�ا�غلق،�أما� رسم�ا�كان�فأهّمها�الوصف�وطبيعته�أساليب�مب<[�ا�كان�دائري]

حداثّي،�فا�دينة�eي�بناء�إ�ى��الزمن�ا�وحش/ي�البناء�يتحّول�هذا�. هيكلّية�عاّمة�ذات�وظيفة�تفسaIّية

ل�ا�دينة�فضاءً . الشخصّية�الرئيسّية،�وتتلّون�Bماكن�بالظ,ل�النفسّية�للشخصّيات
ّ
مغلًقا�مقابل��وتشك

�فيه �يعيش �الذي �ا�غلق �الواقع �مقابل �شب8ي �الراوي �sح,م �فضاًء ل
ّ
�تشك =tال� �ا�فتوحة وفيما�. الauاري

ق�
ّ
ا�بIن�الوصف�الهيك8ّي�ذي�الوظيفة�التفسaIّية،�إضافة�إ�ى�رسم�ا�كان،�فقد�تنّوعت�مبأساليب�يتعل

شموس�ا�/ي�أّم . ماكن�ا�ختلفة�وخاّصة�مدينة�دمشقأنسنة�B زمكانّية�Bلوان�والروائح�ومزج�الحواّس،�و 

ا�كان�لبناء�ومن�خ,ل�دراستنا�. الفهدفيضمر�ا�كان�ويصبح�تابًعا�ل�حداث�كما�هو�الحال�/ي��الغجر

ة�صراًعا�/ي�أعمال�حيدر�حيدر�بIن�ا�فتوح�وا�غلق،�فا�فتوح�هو�فضاء�الحلم،�بينما�ا�غلق�تبIّن�أّن�ثّم 

هو�فضاء�الواقع،�وينتصر�ا�غلق�ع8ى�ا�فتوح�د�لة�ع8ى�انغ,ق�Bفق�أمام��نسان�العربّي،�و��ينفتح�

 .أمامه�إ��فضاء�ا�نفى

  تقديم. 1

�لشخصيات،،�واالزمان،�وا�كان: وeي لخمسة،ا الحبكة بنائّي�هاّم�من�عناصر عنصر ا�كان

د�هنا�أّن�عنصر�ا�كان�يتعالق�مع�العناصر�Bخرى�بطريقة�جدلّية�من� .والراوي وBحداث،�
ّ

ونؤك

� �بدراسة �وسنقوم �القصصّية، �الحبكة �بناء �أجل �خ,ل�بناء �من �القصصّية �النصوص �/ي ا�كان

  :1ث,ثة�مستويات

ا�حيث�ُيدرك�ع8ى�أّنه�قائم�بذاته�ا�ستعاد�بدرجة�بعيدة�جد] وهو�ا�كان�: ا�ستوى�الطوبوغرا�يّ 

ويستطيع�النّص�أن�يع�auّعن�التنظيم�. بدون�ارتباط�بالتنظيم�الزم<ّ=،�أو�بتنظيم�التتابع�الن��=ّ 

                                                 

1  ) Gabriel Zoran, "Towards a Theory of Space in Literature", Poetics Today 5:2 (1984), 

316-332.  
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،�ولكن�/ي�الحقيقة�كّل�)مثل�افتتاحّيات�بلزاك�ا�عروفة(الطوبوغرا/ّي�بواسطة�الوصف�ا�باشر

�سر  �كانت �إْن �نصّية، �ا�ب<[�وحدة �استعادة �/ي �ا�ساهمة �تستطيع �أو�غ�aIهذا، �أو�حوارّية دّية

�بجميع�. الطوبوغرا/يّ  �الكامل �النّص �من �مأخوذة �مواّد �ع8ى �معتمدة �للمكان �خريطة �بمثابة إ�Dا

باته
ّ

�مكانّية. مرك �تقاطبات �سلسلة �ع8ى �تقوم �الخريطة �Bفقّي�. هذه �التنظيم �ع8ى �تحتوي ف�=

�مثل: للعالم �بعيد /داخل: ع,قات �علّو�. أطراف/ قريب،�مركز/ خارج،
َ
�خطوط �تضّم �أن ويمكن

�مثل �للعالم، �العمودّي ّية/ سماء أسفل،/ أع8ى :التقاطبات ُتظهر�التنظيم
ّ
�الِعل القبو،�/ أرض،

  .وهكذا

ق�هذا�الحقل�بتأث�aIالزمكان،�أي�الحركة�القصصّية�/ي�ا�كان،�ع8ى�بناء� :ا�ستوى�الزمكانّي 
ّ
يتعل

�وتنظيم �يجب. ها�كان �القّصة �لعالم �العاّم �الزمكان �ال¡ امنّية و/ي �الع,قات �بIن  Iالتمي 

�)السنكرونّية( �والع,قات �)الدياكرونّية( التعاقبّية، �بنية�، �ع8ى �مختلفة �تأثaIات �م¢Dما �لكّل حيث

 . ا�كان

�وأشياء�: السكون / الحركة: العAقات�ال?<امنّية  -أ  �هناك�أشياء�ساكنة �/ي�القّصة �نقطة �كّل /ي

�سواءمت �حّد �ع8ى �والشخصّيات �بالجماد ق
ّ
�يتعل �التعارض �هذا �شخصّيات�. حّركة، فهنالك

ومن�ا�هّم��شارة�إ�ى�أّن�. تمتلك�القدرة�ع8ى�الحركة،�وشخصّيات�مقّيدة�بسياق�مكانّي�معIّن

 . الحركة�eي�القدرة�ع8ى�¦نفصال�عن�سياق�مكانّي�و¦نتقال�إ�ى�سياقات�أخرى 

�  - ب  �وقًوى ا: التعاقبّيةالعAقات �محاور، �. تجاهات، �البنية �تفرض �بنيDGا�التعاقبّية للزمكان

�إ�ى �أ �نقطة �من �القّصة �/ي د �مسار�محدَّ �فهناك �ا�كان، �ع8ى �القّصة� الخاّصة �ومحاور ب،

�ومتحّققة �مب<=ّ . مقّررة �الزمكانّي �ا�ستوى �/ي �ا�كان �إّن �القول �يمكن �محاور��وبذلك كشبكة

  .ذات�اتجاهات�محّددة�وطابع�محّدد

�النصّية �البنية �الذي�: مستوى �العالم �و©ي �بواسطة �ا�ستعاد �الواقع �ع8ى �مفروض وهو�تنظيم

ق�هذه�الب<[�التنظيمّية�أساًسا�بث,ثة�مجا�ت�للنّص�اللغوّي  .يتّم�بواسطة�لغة�النّص 
ّ
  : وتتعل

�زم - ب. انتقائّية�اللغة��جبارّية -أ
ّ
  . <=ّ Bساس�الخطّي�للغة،�ف�=�تنقل�معلومات�مكانّية�بخط

  .وجهة�النظر،�وحقيقة�أّن�كّل�تعب�aIلغوّي�يأتي�من�وجهة�نظر�معّينة - ج
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    رواية�الفهدبناء�ا�كان��ي�. 2

  ا�ستوى�الطوبوغرا�يّ �1.2

شرق�البحر�الهادئ�الذي�شهد�رحيل�: "�سرح�Bحداث بوصف�طوبوغرا/ّي�عامّ �الفهدتبدأ�رواية�

يان�تنبت�صخوًرا�قاسية�وغابات�من�السنديان�الغزاة،�يمتّد�شريط�القرى�الوعرة،�هضاب�وود

�قرى� �انتشرت �الخضر، �والسفوح �الهضاب �هذه �وبIن �والقطلب، �والريحان �والبطم، البلوط

  ).10- 9: ص" (الف,حIن�الذين�قاتلوا�الغزاة�بقسوة���مثيل�لها

�بعد�ينتقل�الّراوي  واحدة��كانت�سيغاتا: "ليحّدد��طار�الضّيق�ل�حداث�وهو�قرية�سيغاتا�فيما

ة،�من�القرى�ا�رمّية�بإهمال�خلف�شريط�الجبال�القاسية،�يعّمدها�الضباب�/ي�Bصباح�النديّ 

�/ي �الثلج �ي¢Dد �ذراها �شعبية� وفوق �أناشيد �وا�واسم �للريح �يغنون �وحطابوها �رعاD³ا الشتاءات،

  ).   10. ص" (مفعمة�بالحرية�والحب�والفروسية�القديمة

�ع8ى �بدايDGا �/ي �الرواية �ا�غلق�تنب<= �مقابل�/ جدلّية �وأمنه �ودفئه �بحميمّيته �فالبيت ا�فتوح

�البارودة� �الشع�aIيأخذ �كيس �ليطحن �مساًء �أبو�ع8ّي �يخرج �عندما �ولذلك �بمخاطرها، الطبيعة

  :معه

  أبو�ع8ي،��اذا�البارودة؟����" -

  .سألت�شفيقة�بخوف�حذر

 ).10-11: ص" (للذئاب�وضباع�الليل -

هذا�. أح,م�اليقظة�ع8ى�حّد�تعب�aIباش,ر��نسان�مارس�فيهيالذي��أّما�البيت�فهو�ا�كان�Bليف

،�هو�مستودع�الذكريات�الجميلة�البيت�الذي�يعيش�فيه�أبو�ع8ّي�مع�زوجته�شفيقة�وابنه�ع8يّ 

البيت�. /ي�البيت،�والذكريات�القديمة�هسبح�ببصر : "خاّصة�أّن�أبا�ع8ّي�هو�الذي�بناه�مع�زوجته

ته�معه،�حملت�جرار�ا�اء�. قالع،�وخشب�الحور�والسنديانالذي�بناه�من�حجارة�ا�
َ
شفيقة�طّين

�العIن �كانت�. من �عام �Bمطار�كل �موسم �يقبل �وإذ �ا�بهج �بالحوار�Bبيض �رسمته �الداخل ومن

�ا�ياه� �وخفيف �بالتuن �تفرشه �أن �بعد �سطحه �وتدحل �جلده، ر�من
ّ

�تقش �ما �تطIّن �حوله، تدور

  ). 32. ص" (لذي�يسحب�القلبوإّبان�ذلك�تغ<=�بصوD³ا�الناعم�ا
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ها،�أ��وeي�
ّ
ولكن�سرعان�ما�تتحّول�هذه�الجدلّية�Bّولية�إ�ى�جدلّية�جديدة�D³يمن�ع8ى�الرواية�كل

  .Bع8ى/ جدلّية�Bسفل

�ا�هيمنة،� �الجدلّية �/ي �تحّول �نقطة �هو �السجن �من �وهربه �وتعذيبه �شاهIن �اعتقال فحدث

� �و¼Dرب �من�البيت �البارودة �يأخذ �من�الشرطةفشاهIن �اثنIن �يقتل �أن �والجبال�بعد : إ�ى�الت,ل

�الجديدة" �مملكته �الوحش �أقام �القريبة �الت,ل �وجدرانه�. فوق �وعشب، �رطبة �أرض ِوسادته

ا�منذ�القدم،�فهو�). 24 .ص" (Bشجار�والصخور،�وسقفه�السماء�العارية ل�الجبل�مكانا�ثوري]
ّ
ويمث

�القبيلة �قانون �القانون، �ع8ى �الخارجIن �أو��يؤوي �الصعاليك �ويؤوي �¦حت,ل، �أو �ا�دينة أو

أّما�Bسفل�حيث�البيوت�والطرقات�فقد�أصبحت�مستباحة�وتحّولت�من�. 2ا�عارضIن�والثائرين

�بشاهIن �خطر�ي¡aّبص �مكان �إ�ى �آمن �حسب�. مكان �Bو�ى، �وظيفته �من �Àمن �البيت �تحّول لقد

�ُمعا �مكان �إ�ى �والخصوصّية �وBمان �الدفء �أي �باش,ر، �ا�كانّي �فالداّل  (Spatial sign)ٍد،

�والخصوصّية��"البّوابة" �¦ستق,لّية �حيث �البيت �بIن �والعاّم، �الخاّص �بIن �الفصل ترمز�إ�ى

عة،
ّ
وعن�بعد�تلوح�بوابة�" وBمان،�وبIن�الخارج�العاّم،�والخطر،�ولكّن�هذه�البّوابة�أصبحت�مخل

عة،�مزاًرا�مّحرًما�/ي�غسق�عاشق
ّ
  ). 30. ص" (البيت�ا�خل

: تحّول�البيوت�إ�ى�أماكن�مفتوحة�للّدرك�إذ�لم�يعد�فرق�بIن�الداخل�ا�غلق�والخارج�ا�فتوحتو 

�ساحات�الدور " �تضرب �حوافر�خيلهم �وراحت �وع8ى�الدروب، �أسطح�ا�نازل، �ع8ى �الدرك . خّيم

�صناديق� �بنادقهم �حراب �وخلعت �وحظائر�الحيوانات، �ا�ؤونة، �وخوابي �الف,حIن، �بيوت فتشوا

�ذعر�شديد �والنساء �Bطفال �وأصاب �با�خمل، اة
ّ

�ا�وش �صناديق�). 22. ص" (العرس �أّن ن,حظ

                                                 

�من��شارة�إ�ى��.144 ،)1997 الهيئة�ا�صرية�العامة،: القاهرة( ا�دينة��ي�الشعر�العربيإبراهيم�رماني،�) 2  ��بدَّ

 
ّ
�يتعل �وإنما �أو�سّيئة، �جّيدة �ليست �ذاD³ا �/ي �Bماكن �إلDEاأّن �تنسب =tال� �ذلك�بالقيم �الّرحب�. ق هكذا�فا�كان

�أو�رحًما�للو�دة�من�جديد،�أو�. يمكن�أن�يبهج�أو�أن�يخيف
ً
وBماكن�ا�سّيجة�الصغaIة�يمكن�أن�تكون�ملجأ

�وا�وت �لليأس �ومكاًنا �سجًنا �العكس �أو�الفزع. ع8ى �للحرّية �مكاًنا ،
ً
�أو�متاهة ا

ً
�م,ذ �تكون �أن �يمكن . والغابة

  : انظر. ة�ليس�من�ا�مكن�أن�نف¡aض�ع,قة�ثابتة�بIن�Bماكن�وتأثaIاD³اببساط

 Leonard Lutwack, The Role of the Place in Literature (New York: Syracuse University 

Press, 1984), 31-36.    
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�تقتصر� �ولم �استباحDGا، �تّم �الجميلة، �والذكريات �الشخصّية �الخصوصّية �ترمز�إ�ى =tال� العرس،

ه
ّ
  :¦ستباحة�ع8ى�قرية�شاهIن�سيغاتا�بل�امتّدت�إ�ى�القرى�Bخرى،�أي�إ�ى�مجال�Bسفل�كل

قرية،�قرية،�لك¢Dم���يجرؤون�ع8ى�¦ق¡aاب�من�مملكته�. تمB�=�Äّيام�يم�Ä=�الدرك�/ي�أثرهوإذ�"

�أو� �ا�أهولة، �الطرقات �ع8ى �يوًما �سيصادفونه �بأ�Dم �يقيًنا �sنفسهم �يخلقون �كانوا الوحشّية،

�Àهلة� �وكانت�القرى �يحمDEم، �اليقIن�الخادع�الذي �لهذا �فيشعرون�بالراحة داخل�أحد�البيوت

  ).29. ص" (ت�الف,حIن�تظللهم�باsمان�وا�ؤونة�وتقDEم�من�الوعثاء�والسغبوبيو 

�أسفل �عمودّية �جدلّية ل
ّ
�تتشك �هو�/ هكذا �وBع8ى �هو�ا�وت، �لشاهIن �بالنسبة �فاsسفل أع8ى،

مجال�الحياة،�وعندما�تتأسطر�صورة�شاهIن�بIن�الناس�يصفه�الّراوي�بدواّل�مكانّية�تدّل�ع8ى�

�ك: "العلّو  =�Äيم� �وعيناه�ثم �الفضاء، �/ي �تسبحان �قدماه �Àفاق، �طاوًيا �العتمة، �/ي شهاب

�هناك،�يأكل�مع�الوحش�والغز�ن�. يطaI ..يطaI. ا�ومضتان�تخرقان�العتم
ّ
حt[�أع8ى�قمة�ويحط

  ).51. ص" (وينام�/ي�أعا�ي�الشجر

�والسك �بالّضيق �يرتبط �Bسفل �أّن �يش�aIإ�ى �حIن �الجدلّية �هذه �ع8ى �لوتمان �قول ون�وينطبق

ساع�والحركة�والخ�aIوالنـزعة�الروحّية
ّ
ما�. والشّر�والنـزعة�ا�ادّية،�بينما�يرتبط�Bع8ى�با�ت

ّ
وأّنه�كل

ما�انخفضنا�ضاق�ا�كان
ّ
ا،�وكل وبالتا�ي�فإّن�Bع8ى�هو�مجال�الحياة�. ارتفعنا�أصبح�ا�كان���Dائي]

  . 3أّما�Bسفل�فهو�مجال�ا�وت

  شاهIن= الحياة�= Bع8ى�

 Bوت�= سفل��السلطة= ا  

 
ً
ل�الطبيعة�والحرّية،�باsماكن�ا�فتوحة�عادة

ّ
الكهوف،�وبيت�: وا�غلقة�أحياًنا،�مثل،�وBع8ى�يمث

�العالم �عن �وا�نعزل �الجبل �/ي �ا�وجود �الصو/ّي �الشيخ �مقابل�؛ �الحضارة ل
ّ
�فيمث �Bسفل أّما

ل�منطقة�السلطة�بمناطقها�ا�غلقة�وا�فتوحة
ّ
ما�حاول�شاهIن�النـزول�و . الطبيعة،�ويمث

ّ
لذلك�كل

�وبالنسبة� �لشاهIن �بالنسبة �متقاطبتان �منطقتان ل
ّ
�تتشك �هكذا �للخطر، �تعّرض �Bسفل إ�ى

لة�بالدرك
ّ
  .للسلطة�ممث

                                                 

3  ) Jurij Lotman, The Structure of the Artistic Text, 227-229. 
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   Bمنطقة�مباحة= ع8ى�  

  منطقة�محّرمة= Bسفل�  

  منطقة�محّرمة= Bع8ى�  

  مباحة منطقة= Bسفل�  

�/ي�ا�ّرة�Bو�ى�عندما�نزل�إ�ى�: ى�Bسفل�يتعّرض�لخطر�ا�وتو/ي�كّل�مّرة�يحاول�شاهIن�النـزول�إ

�و�Ë[�به�ا�ختار،�وقد�أحّس�شاهIن�بأّن�بيته�لم�يعد�ذلك�البيت�القديم
ً
مّزق�أح,مه�: "بيته�لي,

�الصغار �وأمانيه �أح,مه �انتشر�فوق �البيت، �خارج �نبت �خائف �وأحس��.توقع اعتكرت�طمأنينته

� �با�داهمة �مهدد �عالم �/ي �بيته�القديمأنه �يكن�هذا �ولم �لحظة �أّي �وحدها�. والحصار�/ي الauاري

�أوطا�Dم ولكن�إ�ى�مt[؟�و�اذا�يخرج��نسان�من�بيته�ويرغم�ع8ى�أ��يعود�. مرا/ئ�الذين�فقدوا

  ).33. ص" (إليه؟

ثّم�يحاصره�الّدرك�/ي�بيته،�وتحدث�معركة�مرّوعة�وُيقتل�فDEا�ابن�أخته�الذي�حارب�إ�ى�جانبه،�

وعندما�نزل�شاهIن�/ي�ليلة�شتائّية�إ�ى�أحد�البيوت��.شاهIن�فقد�استطاع�أن�ينجَو�بنفسهأّما�

�السلطة،� �مع �وتصالحوا �بيوD³م �إ�ى �وعادوا �تركوه �الذين �الفرارّيون �يسهر�أصدقاؤه �كان حيث

�بالع��ّ=� �وضرغام �شاهIن �بIن �معركة �وتحدث �تسليمه، �أجل �من �عليه �القبض �بعضهم حاول

مه�. إ�ى�الجبلوُيجرح�شاهIن�ويعود�
ّ
و/ي�ال¢Dاية�عندما�ينـزل�شاهIن�من�الجبل�إ�ى�بيت�خاله�يسل

  .خاله�للّدرك�الذين�يشنقونه�/ي�ساحة�ال,ذقّية

عرف�الجوع�: "شاهIن�تآلف�مع�الطبيعة�رغم�قسوD³ا،�احتضنته�وأعطته�الحرّية�وا�لجأ�والحياة

يتدفأ�بحطب�الغابات،�ويشرب�مياه� .ومع�الّزمن�بدأ�يحصد�أعشاب�ال�aّuويأكلها. والauد�والوحشة

�والسواÎي �وا�طر�والليا�ي�). "29. ص" (العيون �للوحش �فصار�صديًقا �واعتادها �الauاري اعتادته

ى�عن�الطبيعة�وقع�/ي�أيدي�). 38. ص" (القاسية،�لكّن�بندقيته�ظلت�أو/ى�Bصدقاء
ّ

وعندما�تخ8

  .  السلطة�وكانت��Dايته�ا�وت

  :دلّية�عمودّية�أيًضا�تظهر�بشكل�بارز�/ي�الرواية،�وeيهنالك�جدلّية�أخرى�وeي�ج

  سلطة�Bرض/ سلطة�السماء

  .ال,مبا�ة�والسلبّية�والسكون =  سلطة�السماء

 شاهني

 السلطة
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  .الحركة�والفعالّية= سلطة�Bرض�

�ف,� �السماء �من �الرحمة �ينتظرون �Bرض �/ي بIن
َّ

�وا�عذ �ا�قهورين �الف,حIن �من �وغaIه شاهIن

وعندما�. لحماية�والفرج�ولكن�الوضع�يتفاقم،�والدعاء�يزداد�ولكن���إجابةتÐيء،�ويسألون�هللا�ا

�إ�ى� �تقف ها
ّ
�لعل �السماء �ينظر�إ�ى �شفيقة �زوجته �حضن �/ي �الغضبان �حرش �/ي �شاهIن يستلقي

�محرور�Bيام: "جانبه
ً
السماء�. وراح�يحّدق�/ي�السماء�ا�خملّية�ا�رّصعة. واستلقى�/ي�حض¢Dا�طف,

  ).39. ص" (والسماء�غدر�و��مسّرة. ري���يحم=حجر،�صقيع�من�الع

يبدو�شاهIن،�إذن،�كالطفل�الذي�يبحث�عن�الدفء�والحماية�/ي�حضن�السماء،�ولك¢Dا�جامدة�

�بالغدر �يDGّمها �ولذلك �ا�قهورين �من �أمثاله �وعن �عنه ية
ّ
�متخل �ف�= �صقيع، �بل �باردة . كالحجر،

م�مثل�الشيخ�الصو/ّي،�الذي�يلجأ�شاهIن�ليس�هذا�فقط�بل�إّن�من�ينتمون�إ�ى�السماء�بأفكاره

/ي�إحدى�الليا�ي�ا�ثلجة�إ�ى�بيته�/ي�الجبل،�يaّuئ�الّدرك�ويحِمُل�أيديولوجّية�ا�Dزامّية�بل�متواطئة�

  :مع�السلطة

  ��أدري،�من�ُ¼Dان�ويسلب�هل�يسكت؟: وقال�شاهIن"

  وهل�البندقية�ترد��هانة؟: ورّد�الشيخ

   من�يرّدها�إذن؟ -

  .عندما�يصدم�الخطأ�الخطأ�يقع�الشر. ا�ولديالعقل�ي -

  !لكن�الدرك�هم�شّر�هذه�القرى  -

  :ورفع�الشيخ�رأسه�توقف�عن�الفرم�وحّدق�/ي�وجه�شاهIن

�ذلك - �يقول �ا�وجوع �رأسك �كان �Bمر�يختلف،�. ربما �غ�aIأّن �وبي¢Dم، �بينك �الدم �تاريخ وأيًضا

�بي �/ي �بس,م �العيش �يريدون �كف,حينا �بسطاء �ناس �وأطفالهمالدرك �نساDÕم �قرب لقد�. وD³م

  .وا�واجًبا�فرضته�علDEم�الحياة�والواجبُدفعوا�إ�ى�حربك�مكروهIن�ليؤدّ 

  ولكن��اذا�يضربون�إنساًنا�حt[�يسبح�/ي�الدم�وهو�موثق؟: وقال�شاهIن

: ص" (لك�هللا�يا�ب<=. قل�لن�يصيبنا�إ��ما�كتب�هللا�لنا. ما�حدث�قدر�من�هللا: وتمتم�الشيخ

92-91.(  
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�من� �وروث �طIن �من �بيوت �/ي �يعيشون �الذين Iن
ّ
ل

َ
�وا�ستغ �ا�قهورين �عن �السماء ي

ّ
�تخ8 ومقابل

��قطاعيّ  �يعيش �لكي �Bرض �/ي �كأقنان �يعملون �الذين �الف,حIن �هؤ�ء �/ي�الحيوانات، ون

هذه�السلطة�. Iنلطة�بحزم�وقّوة�إ�ى�جانب��قطاعيّ قصورهم�بIن�جوار¼Dم�وخدمهم،�تقف�الّس 

��قطاعيIن�الauجوازّية �مع �¦ستعمار�تحالفت �ورثت =tعنك�: "ال� �فتتخ8ى �السماء �حماية تطلُب

وإذ���تغّل�أرضك�موسًما�لرفاهه�وحف,ته�وشراء�. رك�فيستجيبون حماية�الّد ] �قطا©يّ [ ويطلب

�دمك �يستبيح �خلفها. الضمائر، ØÙيخت� =tال� �السلطة �وتطاردك �ا�وت، �يطلبك ،
ً
هو�. تص�aIقات,

  ).40. ص" (�تخمة�تقاتلك�من�أجلهمعه�السلطة�ا

  ا�ستوى�الزمكانّي �2.2

�والف,حIن� �جهة �من �شاهIن �بIن �تقوم �الجدلّية �وهذه �الرواية �زمكان �تنتظم �هاّمة �جدلّية هناك

�أخرى  �جهة �مكانّي�. السكون / الحركة: من �سياق �من �الخروج �ع8ى �القدرة �eي �بالحركة ونقصد

�هو�¦رتباط �والسكون �آخر، �سياق �إ�ى �¦نفصال��معIّن �ع8ى �القدرة �وعدم �معIّن �مكانّي بسياق

  .4عنه

لقد�اختار�شاهIن�أن�يتمّرد�ع8ى�Àغا�وع8ى�سلطة�الدولة،�وعندما�قام�DÛذا�¦ختيار�كان�يعرف�

باختيار�شاهIن�لهذا�ا�سار�يكون�قد�اختار�. ه���يستطيع�أن�يبقى�/ي�قريته�أو�/ي�مجال�Bسفلأنّ 

،�مقابل�ذلك�ن,حظ�أّن�جماه�aIالف,حIن�لم��الحياة�ع8ى�ا�وت�جوًعا،�أو 
ً
ع8ى�ا�وت�ا�عنوّي�ذ�

وه�/ي�قلوDÛم�و/ي�دعواD³م،�لقد�بقوا�مرتبطIن�بسياقهم�ا�كانّي�تقف�إ�ى�جانب�شاهIن،�وإن�أحبّ 

  .وهو�Bسفل

  الف,حون    شاهIن 

  السكون +   Bع8ى/الحركة+ 

  ا�وت=   الحياة= 
                                                 

،�وحركة�الحبكة،�الحدث... الشخصّية�الحركّية�eي�الشخصّية�ا�سموح�لها�بعبور�الحدود�يقول�لوتمان�إّن ) 4

ا. eي�عبور�هذه�الحدود�ا�حّرمة
ً
يتأّسس�ع8ى�هذا�أّن�مفهوم�الحدث�يعتمد�. تحّرك�البطل�/ي�فضائه�ليس�حدث

خذ�بواسطة�النّص   ;J. Lotman, The Structure of the Artistic Text, 238 :انظر�.ع8ى�بنية�ا�كان�ا�تَّ

Lotman, "The Origin of Plot in the Light of Typology", Poetics Today 1: 1/2 (1979), 167.   
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حركة�شاهIن�eي�حركة�عمودّية،�من�Bسفل�إ�ى�Bع8ى،�من�السياق�ا�كانّي�الذي�تسيطر�عليه�

أّما�الف,حون�فقد�. السلطة�والّدرك�إ�ى�الجبال�والغابات�الt=���تستطيع�السلطة�السيطرة�علDEا

�فقد �تحّركوا �وإن �للسلطة، �الزمكانّي �السياق �/ي �والبقاء �السكون �ضمن��اختاروا �تحّركهم كان

Iن،�فحياD³م�تساوي�ا�وت
ّ
ل

َ
  .Bسفل،�ولذلك�بقوا�خانعIن�ومستذ

  .أتم<[�لو�أن<=�مع�شاهIن: وتمتم�صÙّ=�لوالده"

  .كلنا�نتم<[�يا�ولدي. ابتسم�الوالد

=Ùأتحبه�يا�أبي؟: وسأل�الص  

�موافًقا �Bب �يحبونه: أومأ �ق. الجميع �واليد �بصaIة �العIن �لكن �ب<=، �يا �معه . ص" (صaIةقلوبنا

52.(  

برق�بدا�/ي�ليلة�: "كانت�حركة�الناس�حركة�أفقّية�أي�ثباًتا�/ي�ا�كان،�وهذا�الثبات�معادل�للموت

�وا�حايدة �بالراحة ��ئذة �دونه، �أبواDÛا �فأغلقت �م¢Dم �طائفة �شاهدته �صيفًيا، �مزاًحا راضية�. ما

�الفارغة �Bيام �ملل �ورائحة �والحطب �الروث �برائحة �تعبق �منازل �رسوخ� .داخل �راسخة نفوس

�الكاذب. الجبال ]�Þوالر� �¦ستكانة �دهور �ناخت �تنت�=،�. فوقها ]tوم� �بدؤها �قرون���يعرف منذ

 
ّ

تزرع�Bرض�الt=���تملكها،�وتمضغ�خu �الشع�aIوالذرة�والتIن�اليابس�وما�. �ßوتسجدي�وeي�تص8

�ويأسها �الدهرّي �شقاءها �معها �ماضغة �الضروع �ز ). 59-60: ص" (تدره �eي�ولكّن �شاهIن مكانّية

  .ثّم�إ�ى�Bع8ى،�ثّم�إ�ى�Bسفل�حيث�لقي�حتفه،�زمكانّية�دائرّية�بدأت�من�Bسفل

  
  .وهذا�ا�ص�aIهو�مص�aIحتمّ=�sّن�زمكانّية�شاهIن�كانت�زمكانّية�فردّية�وليست�جماعّية

  زمكانّية�Lسماء�والعنوان� 3.2

ة�وبشكل�مقصود�من�قبل�الكاتب،�ف�=�تحمل�تبدو�أسماء�الشخصّيا
ّ
ت�/ي�الرواية�مختارة�بدق

�فDEما �عملت ذين
ّ
�الل �وا�كان �الّزمان �/ي �الشخصّيات �بتجربة ق

ّ
�تتعل �العنوان�. د��ت �فإّن كذلك

�النّص  �قراءة �مفاتيح �من =ّ�áأسا� �ليس�: "مفتاح �النّص، �مكّونات �مختلف �شأن �شأنه فالعنوان

 ا�وت= Bسفل�

 الحياة=  Bع8ى

 ا�وت= Bسفل�
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8ي�الخطاب�نقطة�انط,ق�كّل�تأويل�النّص �مجّرد�تكملة�أو�حلية،�بل�من
ّ
/ي�. منظور�بعض�محل

�ويخلق� �القاعدة، �إ�ى �القّمة �من �تنطلق �تأويلّية �اس¡aاتيجّية �القارئ �فيه �يشغل �الذي الوقت

 
ّ
،�والفهد�أحد�الدواّل�الفهدعنوان�الرواية�. 5"عات�حول�ما�يحتمل�أن�يكون�ال,حق�/ي�النّص توق

�والغابات �الجبال �/ي �Bشجارا�كانّية ق
ّ
�تسل �ع8ى �كبaIة �بقدرة �ويتمّتع ، .�=tال� �هو�الصفة والفهد

�شاهIن �شخصّية �ع8ى �أطلقْت �كان �الذي �والت,ل، �الجبال ق
ّ
�يتسل �سياقه�، �عن �انفصل �أن بعد

�رفض�أن� �فشاهIن �وال¡aويض، �التطبيع �ع8ى �يأبى �حيوان �أّن�الفهد �إ�ى
ً
�إضافة �السف8ّي، ا�كانّي

ًضا�وخاضًعا� كما�أّنه�بقي�وحيًدا�. اسمه�/ي�أعIن�الّدرك�رمًزا�للفزع�وا�وتح�وقد�أصبيبقى�مروَّ

�الفراريّ  ]tح� �بل �حوله، �جماعة ل
ّ
�يشك �أن �يستطع �لم

ً
�البداية�منعز� �/ي �إليه �انضّموا �الذين ون

  .تركوه�جميًعا�بسبب�طبعه�القا�á=�وإرادته�أن�يكون�زعيًما

يش�/ي�رؤوس�الجبال�وهو�DÛذا�شاهIن�اسم�البطل،�وشاهIن�هو�نوع�من�أنواع�الصقور�الt=�تع

¦سم�يتقاطع�مع�اسم�الفهد،�ولكّنه�يختلف�عنه�/ي�قدرته�ع8ى�الطaIان،�فشاهIن�أصبح�بنظر�

aIق�/ي�الفضاء�ويط
ّ
قدماه�تسبحان�/ي�الفضاء،�وعيناه�ا�ومضتان�تخرقان�: "الناس�أسطورة�يحل

�هناك... يطaI. العتم
ّ
أسطر�صورة�شاهIن�وتّتحد�هكذا�تت). 51. ص" (يط�aIحt[�أع8ى�قمة�ويحط

  .بصور�الطبيعة

                                                 

5 (� �ا�اكري، �والخطابمحمد �العربي: بaIوت( الشكل  Ibrahim Taha, "The ؛253 ،)1991 ،ا�ركز�الثقا/ي

Power of the Title: Why Have You Left the Horse Alone By Mahmud Darwish", Journal 

of Arabic and Islamic Studies 3 (2000), 66-83.  
���� �جنيت �الباحث �درس �أساسية،��Genette)(وقد �وظائف �أربع �للعنوان �واعت�auأّن �ووظائفها، �العناوين مب<[

D�sا�تستطيع�وظيفة�التعيIن،�أي�تسمية�العمل�من�أجل�تميI ه�عن�غaIه،�ويعتauها�جنيت�أهّم�وظيفة��-1:وeي

�Bخرى  �الوظائف �بدون �تعمل �مثل�-2. أن �نواٍح، �عّدة �من �العمل �بوصف �تتعلق �وeي �الوصفّية، : الوظيفة

�ونوعه� �العمل �شكل �تصف =tال� �الشكلية �والعناوين �الحاضر، �وقتنا �/ي �ا�هيمنة �وeي �ا�وضوعاتية، العناوين

الوظيفة��غوائية،�وهدفها�إغواء�الناس��-4. ةالوظيفة��يحائية،�وeي�مرتبطة�بالوظيفة�الوصفي�-B .3دبّي 

  :انظر. لشراء�العمل�أو�قراءته

Gérard Genette, "The Structure and Function of the Title in Literature", Critical Inquiry 

14: 4 (1988), 711-719; Idem, Seuils (Paris: Seuil, 1987), 73-97. 
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أّما�شفيقة�زوجة�شاهIن�ف�=�رمز�ل�رض�الشفوقة�العطوفة�ا�ستباحة�الt=�حاربت�مع�شاهIن�

!" شفيقة�يا�أرًضا�مستباحة: "وُسجنت�واستباحها�الّدرك�و�قطاعيون،�و/ي�ذلك�يقول�شاهIن

�مكانّية�ذات�د��ت�. )26. ص(   . تعّزز�الجدلّيات�الt=�وقفنا�عندها�آنًفاهكذا�تأتي�Bسماء�كدوالَّ

  رسم�ا�كان��ي�الفهدأساليب� 4.2

. استقصائّي�وانتقائّي : الt=�تستعمل�/ي�رسم�ا�كان�eي�الوصف،�والوصف�نوعانBساليب�أهّم�

�إ�ى�إوصف�هيك8ّي�حيث��الفهدون,حظ�أّن�الوصف�/ي� ّنه�يكتفي�بتسمية�Bشياء�دون�تجزئDGا

D³ا�وسماD³ا�من�. امقّوما وُتذكر�Bشياء�/ي�أغلب�Bحيان�دون�أن�توصف،�أو�يكون�الوصف�عام]

�فكان� �والشخصّيات، �ل�حداث �تابًعا �وكان �الرواية، �/ي �ضامًرا �ا�كان �جاء �ولذلك �تفصيل، دون

�نفسه �ا�كان �ع8ى �وليس �ا�كان �/ي �يحدث �ما �اعتقال� ،6ال¡aكI �ع8ى �الّراوي �لنا �يسرد فعندما

و/ي�مخفر�الشرطة�ُضرب�: "ا�خفر�وإنما�يروي�Bحداث�الt=�حدثت�هناكشاهIن���يصف�لنا�

�جدار�ا�خفر�أوثق� �وإ�ى �الجند �وأحذية �والسياط �البنادق �وكعوب �باsيدي �Bعزل �الف,ح ذلك

له�الدم
ّ
فاsماكن�تسّم[�فقط�بدون�وصف،�وBشياء�). 19. ص" (وصلبت�يداه،�ثم�ضرب�حt[�بل

                                                 

ل�وصف )6
ّ
،�وeي�رواية�تسجيلّية�ترصد�الحقائق�)1980( حقل�أرجوانا�كان�/ي�رواية��ع8ى�هذا�Bساس�يتشك

التاريخّية�للقضّية�الفلسطينّية�من�منظور�أيديولوäّي�ثورّي�يتّم�ال¡aكI �فDEا�ع8ى�احت,ل�حيفا�ونزوح�سكا�Dا�

�عام �ا�قاومة �وو�دة �جهة، �أخرى  1968 من �جهة �من ��سرائي8ّي �¦حت,ل �. ضّد �ا�كان �ل�حداث،�ويأتي تابًعا

�مثل �حيفا، �/ي �وأحياء �شوارع �تذكر�أسماء �ما �كنيسة�: وعادة �الخوري، �شارع �ستانتون، �شارع �الكرمل، جبل

البيت�" :أّما�وصف�البيت�/ي�حيفا�فهو�وصف�انتقائّي�هيك8يّ . ا�وارنة،�وادي�النسناس،�حسبة�الهدار،�وا�يناء

،�حديقته�مغطاة�بال
ً
ورود�وأشجار�الauتقال�والرمان،�ع8ى�مسافة�منه�البحر�ومن�الحيفاوّي�كان�واسًعا�وجمي,

�الكرمل �جبل ��وكذلك. )10. ص" (الشرق �الّراوي Bمر�/ي �بيت �التدريب� -وصف �وأماكن �عينابوس، �/ي البطل

و��. جماعIن،�بيت�فوريك،�نابلس،�وغaIها�من�أسماء�القرى : وا�عارك�ف�=�تذكر�با�سم�بدون�أوصاف�مثل

حيدر�: انظر. وهم�¦حت,ل،�نحن�ا�قاومة: دلّيات�ا�عهودة�وإنما�هناك�جدلّية�أساسّية�وeييّتخذ�ا�كان�الج

  ). 2000 ورد�للطباعة�والنشر،: ؛�دمشق3. ط( حقل�أرجوانحيدر،�

فإذا�كان�الحدث�. و/ي�الرواية�السورّية�حرص�واضح�ع8ى�تسمية�Bمكنة�الروائّية�بأسماء�حقيقّية�معروفة   

بناء�ا�كان�" سمر�روçي�الفيصل،: انظر. /ي�البيئة�السورية،�استمّد�الروائّي�أسماء�Bمكنة�م¢Dا�الروائّي�يدور 

  .17 ،)1996 تشرين�أول ( 306 عدد�ا�وقف�Lدبي�،"الروائي
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ز�Bوصاف�. تغيب�ع¢Dا
ّ

ا�وجودة،�وeي�قليلة،�/ي�وصف�الطبيعة�وeي�ذات�سمة�رومانسّية�وت¡aك

ق�. العاّم،�وتعكس�مشاعر�الشخصّيات" ا�ناخ" شاعرّية�ووظيفDGا�تفسaIّية�تساهم�/ي�خلق
ّ
وتتعل

  :والشّم،�ونسوق�بعض�Bمثلة�ع8ى�ذلك�،معظم�هذه�Bوصاف�بحاّسة�النظر،�والسمع

. ص" (ى�الش�aIا�طّل�ع8ى�وديان�الضيعة�نعبت�بومةسرب�من�الغربان�السود�ع�auالفضاء،�وع8"

�ترمز�للشؤم). 20 �والبوم �الغربان �sّن �رمزّية �وظيفته �الوصف ًئا�. وهذا
ّ
�موط �الوصف �هذا ويأتي

�ستليه =tال� �السّيئة �باsحداث �كجثث�: "وموحًيا �نتنة �الطعام �رائحة �كانت �البيوت �جميع /ي

�جيل �ألف �من �تفس. )15. ص" (منشورة �الوصف �النفسّية،�وهذا �الناس �حياة �عن �يكشف aIّي

�كالدف8ى: "وأوضاعهم�¦جتماعّية �كان�الطعام �كّل�بيت �بحياة�البؤس�). 39. ص" (/ي �إيحاء وهذا

�الف,حون  �يعيشها =tيام�: "الB� �ملل �ورائحة �والحطب �الروث �برائحة �تعبق �منازل �داخل راضية

�الريح�عن�BنIن�والوط" ،)16. ص" (كانت�الريح�تعول�كذئبة" ،)59. ص" (الفارغ
ّ

" الليل�لم�تكف

�الراضخة" ،)23. ص( �للقرى �الصامت �هو�). 81. ص" (وBنIن �والقرى �للريح �التشخيص هذا

�العامّ  �بالجّو �وإيحاء �والقرى �الريح �ع8ى ��شاعر�الشخصّيات �بنادقهم�" :إسقاط �حراب خلعت

�با�خمل اة
ّ

�ا�وش �العرس �ال" ،)22. ص" (صناديق �بّوابة �تلوح �بعد عةوعن
ّ
�ا�خل ). 10. ص" (بيت

�البيت� �استباحة �ترمز�إ�ى �ف�= �رمزّية �وظيفة �لها عة
ّ
�ا�خل �والبّوابة عة،

ّ
�ا�خل �العرس فصناديق

�وBمان �Bمن �صناديق�. وفقدان �/ي لة
ّ
�ا�تمث ��نسان �حياة �/ي �الذكريات �أعّز�وأجمل وتحطيم

  .7العرس

                                                 

عة"يتكّرر�موتيف�) 7
ّ
 حيث�يصف�الّراوي�مدينة�دمشق�/ي�غياب�م<[�بأّن �الّزمن�ا�وحش/ي�رواية�" البّوابة�ا�خل

عة�ممرات�للريحبوابا³"
ّ
تصف�آسيا�مدينة�بونه�/ي��وليمة�Vعشاب�البحروكذلك�/ي�رواية�). 45. ص" (Dا�ا�خل

 ّ=�êستعمار�الفرن¦� �Bخ�aIمن �والحوانيت" :Bسبوع �ا�ؤسسات �و�Dبوا �وا�زارع �ا�عامل الشوارع�[...]  أحرقوا

� �فارغة، �ا�دن �بدت �رحلوا �وعندما �والجثث �بالدم �تسبح �كانت �وجدرا�Dا�والساحات عة
ّ
�مخل �أبواDÛا محروقة

 ).278. ص" (مهّدمة�وسوداء
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  "الّزمن�ا�وحش"�ي�رواية�بناء�ا�كان�. 3

�الّرواية �الريفيّ �تبدأ �من �جموع �مع �قريته �من �الّراوي �فوقها�بهجرة �سطعت =tال� �دمشق �إ�ى Iن

�الفقراء �شمس �الصّناع، �والرعاة، �أصبحت�، �كذلك �وآمالهم، �أح,مهم �يحملون وا�ظلومIن،

�وأنطاكية �حيفا �من �هاجروا �للذين �ثابتة ة
ّ
�محط �/ي� كلٌّ . دمشق �سيحّققه �الذي �حلمه يحمل

يس¡aجع�. عبة�ا�ثقفIن،�وقطب�العالم،�مدينة�الثورة�والشعردمشق�مدينة�ألف�ليلة�وليلة،�وك

دمشق�يصبح�إحدى�الشخصّيات� - الّراوي�Bحداث�بعد�مكوثه�ث,ث�سنوات�/ي�دمشق،�وا�كان

�الرواية �/ي �فهم�8الرئيسة �/ي ا �هام] �دوًرا �تلعب �إنما �وحسب �ل�حداث �إطاًرا �ليست �فدمشق ،

�عناصر�الق �مع �وتتعالق �ود��D³ا، �الد��تBحداث �هذه �كشف �أجل �من �Bخرى ط�. ّصة
ّ
يسل

�ومن� �ا�دينة، �/ي �مختلفة �أماكن �/ي �يلتقDEا =tال� �الشخصّيات �من �مجموعة �ع8ى �الضوء الّراوي

�والوجودّي� =ّ�áوالسيا� �الفكرّي �والّتيه �الّضياع �كاشفة �Bماكن �تتلّون �الشخصّيات �هذه خ,ل

�ى�هذه�Bمكنة�بواسطة�التسمية�إخر�نتعّرف�وعندما�ينتقل�الّراوي�من�مكان�إ�ى�آ. الذي�تعانيه

الحقيقّية�لها،�ف�=�ذات�مرجعّية�خارجّية،�و��يعطي�الّراوي�أّية�أوصاف�استقصائّية�لها�بحيث�

� Iّماكن�من�دون�خصوصّيات�تتمBا�ع8ى�غرار�ما�يفعله�الروائيون�الواقعّيون،�بل�تبقى�DÛ� Iّتتم

شارع�الصالحّية،�çّي�: ّية�ل�ماكن�من�خ,ل�التسمية،�مثلتأتي�ا�رجعّية�الخارجّية�الجغراف. DÛا

ا�زرعة،�çّي�السبكي،�شارع�أبي�رّمانة،�جبل�قاسيون،�أّما�أوصافها�ف�=�هيكلّية�عاّمة���نستطيع�

ص�وتراوغ،���نستطيع�أن�نلمسها�
ّ
أن�نمIّ �بIن�Bماكن�لو��التسمية،�وبذلك�فإن�Bماكن�تتمل

�موحشة �ف�= �م¢Dا، �الرواية،�ونتحّقق �د�لة �ليبنيا �وا�كان �الزمان �يتعالق �وهكذا �زما�Dا،  مثل

                                                 

حاضر�أك�aíمن�ا�دينة،�وحt[�/ي� - سهوًبا�وصحارَي  - إ�ى�أّن�الريف�العربّي  (Charles Vial)يش�aIشارل�فيال�) 8

�ا�دينة،� �بوصف �وليس �ونفسّياD³ا �كب�aIبالشخصّيات �اهتمام �هناك �إدريس �ويوسف �محفوظ �نجيب روايات

�فه �ذلك �تأنيس�ومع �يتّم �حيث �العرب �الرواية ب
ّ
�كتا �ع8ى �بكثافة �نفسها �ا�دينة �فDEا �فرضت �حا�ت نالك

ويأتي�بث,ث�روايات�. أو�إذا�أردنا،�شخصّيDGا�البارزة ا�دينة،�وحيث�تصبح�ا�دينة�ا�وضوع�الحقيقّي�للرواية،

�وeي �ذلك، �ع8ى �: كأمثلة � 75بXYوت �السمان، �السبعةلغادة �Zنسان �ال�أيام �ولعبد �قاسم، �الزلزالحكيم

 
ّ
 :انظر. ارللطاهر�وط

 Charles Vial, "La ville dans le roman arabe", Annales Islamologiques 25 (1991), 415-

422.    
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�إيّ " �معطًيا �ا�دينة، �/ي �الداخلّية �الخصوصّيات �يمحو د �ا�شيَّ �ا�دينة �سطح�ففضاء �هيئة اها

أملس،�وبشكل�خاّص�متجانس�وموّحد�حول�د��ت�مقفلة�ومسكونة�بشخصّيات�فائضة�عن�

ر/ فضاء�العامّ والتميI ات�ا�عتادة�بIن�ال. الحاجة
ّ

ا�غلق�تفقد�/ ا�ؤّنث،�ا�فتوح/ الخاّص،�ا�ذك

 Iّمتم�aIختلفة�تندمج�/ي�كّل�غ�ماكن�اBا،�إذ�إّن�DG9"م,ءم .  

�تكون� �حيث �الرحلة �مفهوم �دمشق �إ�ى �قريته �من �الّراوي �هجرة �تّتخذ �الزمكانّي �ا�ستوى ع8ى

و/ي�ذلك�يقول�. 10�,حظ�أو�الباحثتباشره�مباشرة�ا�كتشف�أو�ا" ضيفة�ع8ى�ا�كان" الشخصّية

ا�كنت�أتصور�أشياء�غامضة�عن�. كانت�دمشق�بحاًرا�ما�تزال�تحت�م,ءة�الكشف: "الّراوي  نظري]

ا�كان�الريفّي�ا�قيم�. ا�دن�ا�ركزّية،�حيث�العالم�يجيش�بالعظمة�وا�عاناة�والفهم�الخ,ق وعملي]

  ).25. ص" (صغaًIا���يعرف�بعد�كيف�يعوم/ّي�يبدو�/ي�وفوده�ع8ى�دمشق�َبّحاًرا�مذعوًرا،�

�الّراوي  �أراد �لقد �دمشق، �إ�ى �ا�هاجرين �من �غaIه �كمثل �مثله �وهوّيته، �وأح,مه �ذاته �يحّقق  أن

ا�/ي�الهوّية�الt=���الطوعّية�من�مكان�أليف�وخصوًصا�مكان�الو�دة،�يُ " فالهجرة" ظهر�تغaًIّا�هام]

��طار�الحا�يّ  �/ي �تتحّقق �أن �لها �إيجابّية� ،يمكن �تضمينات �له �Bليف �ا�كان �مع �الّروابط وحّل

ل�الهجرة�. لتطوير�الهوّية،�خاّصة�عندما�يكون�ت,ؤم�بIن�الحقيقة�الداخلّية�والخارجّية
ّ
وبذلك�تمث

ا�عن�رحلة�داخلّية�تحولّية   .11تعبaًIا�خارجي]

�له فت
ّ

ش
َ

�تك �فقد �داخلّية، �رحلة �ترافقها �دمشق �إ�ى �الّراوي �رحلة �فإّن
ً
�أشياء��وفع, �عن دمشق

�خياله �/ي �كان �عّما �دمشق: "تختلف �علمتنDEا �مستورة �كانت �كثaIة �/ي�: أشياء �ما �أّن �Bقل ع8ى

  ).11. ص" (رأ�á=�مختلف�تماًما،�وأّن�ع,قات�البشر�تشبه�إ�ى�حّد�كب�aIكثيبات�الرمل

مت�أح,م�الّراوي،�وأح,م�كث�aIمن�ا�هاجرين�إلDEا،�فدمشق�مدينة�متناقضة،
ّ
جاذبة��لقد�تحط

�ثّم  �ترغب �ما �تعطيك �مخدعها، �إ�ى �تسحبك =tال� �كا�رأة �إ�Dا �فريسة� منّفرة، �عن ا
ً
�بحث تهجرك

                                                 

9  ) Elisabeth Vauthier, "La ville entre mémoire et rupture dans la littérature syrienne", 

Crisis and Memory, ed. Ken Seigneurie (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2003), 69.     

  .240 ،،�الرواية�العربية�والحداثةالباردي: انظر 10)

11  ) M. Woods & Agatstein, "Personal Identity and the Imagery of Place", ", J. of Mental 

Imagery 8/3 (1984), 62-63. 
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�زمكان�متحّول . جديدة ��اكتشف. إ�Dا �شمس�الراوي �فDEا �والt=�أشرقت �حلم�DÛا، =tال� أّن�الثورة

�دم �شوارع �/ي ع�مع�أمثاله
ّ

�يتسك �له�إ��أن �يبق �لم �ولذلك �وتلّوثت، �وزّورت شق�الفقراء�ُمسخت

ع. وأحياDÕا
ّ

�للتسك والجنس�مهرًبا�من�هذا�الواقع،�وم<[�،�وشرب�الخمر،�أصبحت�دمشق�فضاًء

وم<[�ترمز�. تلك�الt=�كان�يهجس�DÛا�قبل�قدومه�إ�ى�دمشق���تستطيع�أن�تب<َ=�ع,قة�حّب�معه

�وائل� �ويقتل �سامر�البدوي، �وُيقتل �دمشق، �D³اجر�من �أن �فتقّرر �الجميع، �خا�Dا =tال� �الثورة إ�ى

�aIّتغ� �مقفرة �صحراء �إ�ى �دمشق �فتتحّول �ديانا، �مسرور�زوجته �وَيقتل �سيارة، �حادثة �/ي Bسدي

Àن،�وليس�هناك�غ�aIصحراء�ب,�شجر�و��ماء�و��أنس،�ع8ّي�أن�أكون�: "لو�Dا�وطعمها�ومذاقها

�مسكونة� �سرابّية �ع�auرمال �انحدر�الهوينا �وأنا �زنديًقا، �أعماقه �/ي �يستبطن �كقديس ا
ً
متماسك

�ا�لDGبةب �الجامحة، �الخماسIن �ورياح �Bصداء �بأكمله،�إنّ ). 10. ص" (صمت
ً
�وجي, �زمكاًنا �يرثي ه

�ووعًيا، �جديدة، �هوّية �أعطته =tال� �الرحلة �و�Dاية �تطه�aIلنفسه �eي �ا�جازّية �الصورة  وهذه

ل�إفراغ�النفس�القديمة،�وتزّود،�تناقض/ والصحراء"
ّ
اBرض�القاحلة�eي�صورة�ا�كان�الt=�تمث ،�ي]

تربة�خصبة�لنمّو�ذاٍت�جديدة،�وا�رحلة�نفسها�eي�العملّية�الt=�بواسطDGا�يصل�تحّول�الهوّية�إ�ى�

  .12"تمامه

Bماكن�/ي�ا�دينة�ليست�ثابتة�/ي�أشكالها�وسماD³ا،�ف�=�تظهر�كحركة�من�مكان�إ�ى�مكان،�ومن�

ت�ا�ختلفة،�إضافة�إ�ى�الشخصّيابه�ئمشهد�إ�ى�مشهد�من�خ,ل�حركة�الّراوي�ا�ستمّرة�والتقا

�الّراوي  �وخصوًصا �الشخصّيات �بنفسّيات �Bماكن �هو�أيضا�. تلّون �الرواية �/ي �الّزمن �أّن وبما

�تعاني� �اللذين �و¦ضطراب �إبراز�القلق �/ي �بارًزا �يبدو �ا�كان �فإّن ا �كرونولوجي] �وليس متقطع

  .الشخصّيات�م¢Dما

                                                 
12) Woods & Agatstein, "Personal Identity and the Imagery of Place", 56 

ّن�هذا�أولكّننا�نعتقد�؛�أّن�الّراوَي�ترك�ا�دينة�إ�ى�الصحراء  (Elisabeth Vauthier)وتعتقد�الI ابيث�فوتييه   

ا،�فهذه�التعاب�aIكثaًIا�ما�ت¡aّدد�/ي�الرواية�ع8ى�سبيل�ا�جاز�فيصف�دمشق�بأ�Dا  التعب�aIمجازّي�وليس�حقيقي]

يصف�دمشق�أيًضا�بأ�Dا� 212 و/ي�صفحة). 66. ص" (اء�من�العطش�والجوع�واللهفةكذلك�م<[�صحر . تيه"

 أع�auوحيًد : "صحراء
ً
  : راجع". عن�قطرة�ماءا�ا�قلب�هذه�الصحراء�ا�لDGبة�ا�جنونة�بحث

Elisabeth Vauthier, "La ville enter mémoire et rupture dans la littérature syrienne", 72-

74. 
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  : موجودة�/ي�الرواية،�وeيأما�بالنسبة�sنواع�ا�كان،�فهنالك�أربعة�أنواع�

   -أ 
ً
حميًما�بالنسبة�له،�ولكن�بما� بيت�الّراوي،�وهو�ا�كان�الذي�يمارس�سلطته�فيه�ويكون�عادة

� �بيًتا �يملك �يكن �لم �الّراوي �الحضور�أأّن �من �مجّردة �غرفته �إذ �الباش,رّي، �با�فهوم ليًفا

�/ي�أشكاله���نسانّي�Bليف�ا�تجّسد�باsسرة�أو�Bّم،�أو�Bب�أو�الزوجة، فإّنه�كان�متقلًبا

  .كما�سaóى��حًقا

عند�Àخرين�حيث�يكون�الّراوي�ضيًفا�مقّيًدا،�وسلوكه�محّدد�بأصحاب�ا�كان،�ويظهر�ذلك�   -ب 

 .عند�زيارة�الّراوي�لصديقه�مسرور،�أو�حبيبته�م<[،�أو�خليلته�أمينة

،�أو�كا�راقص�والحانات،�Bماكن�العاّمة�ا�غلقة�كالنادي،�حيث�كان�الّراوي�يلتقي�أصدقاءه   - ج 

�والشارع �كالôّي �ا�فتوحة �العاّمة �Bماكن �تتقّيد�. أو �أن �الشخصّيات �ع8ى �يجب وهنا

 .با�واضعات،�وأن�يت,ءم�سلوكها�مع�القوانIن�وBعراف�¦جتماعّية�السائدة

�   -د  �يخرج �كان =tال� �والضواçي �كالauاري �ال,متناeي �ونادياإا�كان �وهدى �Bسدي �وائل �مع �لDEا

�]�Äق� �البحر�حيث �وساحل �الريف �أو�براري �رقيب، �وبدون �بحرّية �الجنس �يمارسون حيث

 .الّراوي�طفولته�فDEا

�حسب �ا�كان �أشكال �تصنيف �مثل وسنحاول �مختلفة، �/ ا�غلق: جدلّيات / الحاضرا�فتوح،

=�Þا�رض،�اB /السماء،�إلخ. 

   ا�ستوى�الطوبوغرا�يّ  1.3

  ا�فتوح/ ا�غلق�1.1.3

  غلقا�/ البيت  -أ 

كما�ذكرنا�آنًفا�فإّن�الّراوي�كان�يعيش�وحيًدا�/ي�دمشق�بعد�أن�رحل�إلDEا�من�قريته،�ولذلك�فإّن�

�الخاّص� �هو�ا�كان �ذلك �رغم �ولكّنه �الباش,رّي، �با�فهوم �والحميمّية �Bلفة �من �مجّرد البيت

ا�وجود�وهو�يصف�غرفته�/ي�البيت�القديم�. بالراوي�الذي�يستطيع�أن�يمارس�خصوصّياته�فيه

�عاّمة �وهيكلّية �حيادّية �بأوصاف �السبكي �çّي �باردة: "/ي �سريرً ] صيًفا[ الغرفة �تحتوي ا�وصغaIة

ولكّن�هذا�الوصف�ا�حايد�سرعان�ما�يتلّون�). 21. ص" (وأريكة�وطاولة�حديد�علDEا�بعض�الكتب
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م<[�eي�معشوقته�بألوان�نفسّية�الّراوي�فهو�يشعر�بالحنIن�لهذا�البيت�sّنه�كان�يلتقي�م<[�فيه،�و 

ر�Bوقات�الجميلة�مع�م<[�حIن�كانا�يتجاسدان�فتتحّول�هذه�الغرفة�الضّيقة�
ّ

ومعبودته،�ويتذك

من�ال,فت�أّن�ا�كان�الضّيق�يتحّول�إ�ى�مكان����Dائّي�مفتوح�. إ�ى�غابة�ويتحّول�السرير�إ�ى�عشب

لحظة�تزحف�رائحة�الجنس�" :13فالراوي���يحّب�Bماكن�ا�غلقة�بل�يتوق�إ�ى�الطبيعة�ا�فتوحة

�أو�الفخذين �لليدين �مباغت �احتكاك �من �متسّربة �أنفينا �مكان،�. إ�ى �من �شرارة �تنطلق �ذاك إذ

�كتيّ  �ا�تسارعة �ضرباته �القلب �ويبدأ �العيون �رعشات،�فتتوهج �تتلوها �رعشة ار�تجتاز�الجسد

ومع�). 55. ص" (النارل�الغرفة�إ�ى�غابة�والسرير�إ�ى�عشب،�ويبدأ�هطول�ا�طر�والروائح،�فوتتحوّ 

تحولت�هذه�الغرفة�ا�عزولة�عن�العالم�والشمس�إ�ى�ما�يشبه�ا�عبد�لنا�" الّزمن،�وبحضور�م<[

ا،�وإّنما�وحt[�عندما�ينتقل�إ�ى�بيت�جديد�فإنّ ). 47. ص" (نحن�¦ثنIن�فقط ه���يصفه�موضوعي]

سع�بوجود�م<[،�ويضيق�/ي�غياDÛا
ّ
[�يصبح�البيت�موحًشا�ففي�غياب�م<. يصف�مشاعره�فيه،�فيت

وتتحّول�الغرفة�" ،)191. ص" (تفّج�رائحة�الرطوبة�والوحشة. أفتح�الباب�وأع�auالصالون : "ورطًبا

 ).64. ص( "إ�ى�كهف�مقفر

 ا�غلق/ ا�رقص/ النادي   - ب 

ا،�ولذلك�فإّن�الّراوي�يبحث�عن� ا،�وضّيق�نسبي] إذا�كان�النادي�مفتوًحا�لرّواده،�فهو�مغلق�فI يائي]

�والضّيقةالحريّ  �ا�غلقة �Bماكن �من �و¼Dرب �يشعر�أّن�. ة �النادي �/ي �راني �صديقه �يلتقي فعندما

�وثقيل �ضّيق �طّوقنا،�: "ا�كان �الذي �ا�حيط �الجّو �ثقل �تزيد �الحديقة �باحة �/ي �الجلبة كانت

                                                 

الّزمن�هو�نفسه�/ي��وليمة�Vعشاب�البحر�التشكيل�ا�كانّي�لبيت�البطل�مهدي�جواد�/ي�رواية ّن أن,حظ�) 13

ا�والغرفة�الt=�سك¢Dا�وسط�ا�دينة�كانت�. ا�توحش /ي�ا�ّرة�Bو�ى�يصف�الّراوي�الغرفة�وصًفا�محايًدا�موضوعي]

،�وبعدها�يتلّون�ا�كان�)16. ص" (ةاحتوت�سريًرا�قديًما�وخزانة�حائط�وكرسّيIن�من�خشب�وطاول. "شبه�عارية

�إ�ى� �غرفته �تتحّول �حزيًنا �يكون �فعندما �مهدي، �بشخصّية �الحالة �هذه �و/ي �للشخصّيات �النفسّية بالظ,ل

�فDEا: "تابوت �ورائحتة �التابوتّية �الغرفة �من �الغرفة�). 290. ص" (ويخرج �/ي �معه �آسيا �حبيبته �تكون وعندما

�كبaIة �أمداء �إ�ى �الغرفة سع
ّ
�الفضاء�ورا: "تت �/ي �يرسمان �الجسدان �بينما ،aIوتط� �وتمتّد �تنبسط �الغرفة حت

�وبحاًرا�وطيوًرا�وأفراًحا���تحّد 
ً
تحت�ذلك�البياض�والضôى�اغتبطا،�امرأة�ورجل�). "374. ص" (الطائر�حقو�

  ).173. ص" (داخل�غرفة�ضّيقة�ومغلقة�انفتحت�حt[�صارت�/ي�رحابة�كون���يحّد 
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�الضيق �هذا �من �هرًبا �الشوارع �إ�ى �نخرج �أن �َمرقص�). 30. ص" (واق¡aحت �وهو ��لI يه و/ي

�ورغم �من��وَمشرب، �نابع �الّضيق �وهذا �بالّضيق، �يشعر �الّراوي �فإّن �وحرارته، �ا�كان دفء

�ا�ثّق  �زمرة �حضور �/ي �غريب �أنه �يشعر �فهو �ا�كان �/ي سمة�ا�وجودين
ّ
�ا�ت �الزمرة �هذه فIن،

�والزيف �ووجًدا: "با�زدواجّية �عذوبة �يفيض �حاّر، �طعم �ذو �إسبانّي، �الكهف �ساحة�. جّو /ي

�برقصة �تتلّوى �أجساد�الرجال�ا�رقص�امرأة �شهوّي�مؤلم�/ي �سريان �لها سامر�البدوي�. إيقاعّية

�أفكر �وأنا �حوله، �ا�ثقفIن �زمرة ق
ّ
�وتحل �والشرب �بالحديث �العالم�: "منتٍش �هذا �/ي ذفت

ُ
�ق كيف

�" الغريب؟ �ع¢Dما ��فصاح ���يمكن �وأّي�ضيق �وحشة �الشوارع� ]…[أّية �/ي �الجري تمتلك<=�رغبة

هكذا�ن,حظ�). 58. ص" (وأنا�أحّدق�/ي�ا�رأة�الt=�تتلّوى�كأفعوان�والخروج�إ�ى�الauاري�ا�وحشة،

أّن�الّراوي���يحّب�البقاء�/ي�Bماكن�ا�غلقة،�إذ�يشعر�بالضيق�والوحدة�فDEا،�حt[�عندما�يذهب�

لزيارة�أصدقائه�مثل�مسرور�فإّنه،�/ي�حالة�غياب�مسرور�عن�البيت،�يطلب�من�ديانا�أن�يخرجا�

�الشوارع �/ي �أداتّية. للتجّول �وظيفة �ا�غلق �ا�كان �يأخذ ،�(Instrumental Function) 14ولذلك

حيث�يكون�ا�كان�وسيلة�اّتصال�مع�أشخاص�مختلفIن،�فهو�إّما�أن�يجتمع�بم<[�/ي�بيته�أو�بيDGا،�

�Bدباء� ة
ّ
�وشل �راني �مع �النادي �/ي �أو�يجتمع �معها، �الجنس ��مارسة �أمينة �بيت �إ�ى أو�يذهب

ت�هدفه�تحقيق�نشاطاته�ا�رغوبةوا�ثقفIن،�وهذا�ا�
ّ
 .كوث�هو�مؤق

                                                 

14) M. Woods, & F. Agatstein, " Personal Identity and the Imagery of Place", 52-53. 

�البحر�/ي�� �Vعشاب �وحt[��وليمة �وا�غاربة �الشرقيIن �العرب ��لتقاء �مكان �فهو �الدور �هذا �ا�ق�[ يأخذ

�الخمرة� �وشرب �الصفقات �وعقد �Bصدقاء �ولقاء �ا�لل، �من �والخروج �الفراغ �لقضاء �وهو�مكان الفرنسيIن،

أّنه�يعكس�الصراعات�والتناقضات�ا�ختلفة�بIن�رّواده،�بIن�العراقيIن�أنفسهم�من�جهة،�وبي¢Dم�با÷ضافة�إ�ى�

�أخرى  �جهة �من �الجزائريIن �وا�غرب�: "وبIن �Bوريان �مق�[ �وطاو�ت =�áكرا� �الظ,ل �وتحت �Bرصفة ع8ى

�يتضامّ . و¦كسauيس �¦وريان =�áكرا� �الخائفة ع8ى �كالقطعان �. الشرقيون �القهوة �ويدخنون�يرشفون والبaIة

عة�بالنميمة�والغaIة�وهذيان�باس¡aخاء�كسول�موغلIن�/ي�ثرثرة�شؤون�ا�دارس�وذكريات�Bوطان�البعيدة�ا�لّف 

�الجزائريون  �والشجار�يقول �بالصراخ �يبدؤون �عندما �العرب: الجنس، �هم �ها �انظروا �ذلك�. انظروا، يقولون

�الشجار �/ي
ً
�طوي, ���يظلون �العرب �لكن �آخر�الصفقات�يتد. بازدراء �حول �الوشوشات �لتبدأ �الجزائريون ل

ّ
خ

السرّية�للسيارات�ا�ستوردة�وتحويل�العملة�الصعبة�/ي�السوق�السوداء�ولقاءات�الليل�مع�مومسات�ساحة�

  ).  105�،306. ص" (إفريقيا
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 الحدائق�العاّمة -الشوارع/ Lماكن�ا�فتوحة  -ج 

كما��حظنا�فإّن�الّراوي���يحّب�Bماكن�ا�غلقة،�فيحاول�التخفيف�من�ا�لل�والرتابة�بالخروج�

�راني �صديقه �مع �أحياًنا �الخمرة �وشرب �فDEا ع
ّ

�والتسك �الشوارع �ا�. إ�ى �Bماكن �هذه فتوحة،�و/ي

�غناءً  �وقلقه�إّما �مشاعره �يaíثر�ويع�auّعن �يستطيع�ان �يعرفه، أو�حt[�،�أو�صياًحا،�حيث���أحد

�خمر: "بكاءً  �زجاجة �تناولنا �قريبة �خمارة �راني من �قال �ا�راقبة �أبراج �عن �ابتعدنا �يا�: وإذ إفتح

ا�من�كيس�شرب�فامتعض،�تناول�فستًق . ناولته. بأسناني�فتحت�السدادة�ورميDGا. عزيزي�الشبل

وكذلك�فإّن�الحدائق�العاّمة�من�). 43. ص" (شارع�وشارع�ثم�آخر�وآخر�نسوح�ونشرب�ونaíثر. ورق

ع�/ي�الشوارع،�فيذهب�إلDEا�مع�راني،�أو�أمينة�
ّ

Bماكن�ا�فّضلة�عند�الّراوي،�وeي�استمرار�للتسك

: ًدا�عن�التجّمعات�السكنّية/ي�هذه�Bماكن�يشعر�بالحرّية�بعي. وابنDGا�الصغaIة،�أو�مع�م<[�أحياًنا

ع8ى�ا�رج�الندي�استلقينا،�كان�القمر�! هيا�أ¼Dا�الفدائّي : عن�سياج�حديقة�ا�زرعة�وثب�صائًحا"

�والشجر�ساكًنا �والحديقة�مضاءة �نارنج، �من �قطعة �والرتابة�). 44. ص( فوقنا �والDGميش، اليأس

�ب,  �العاّمة �والحدائق �الشوارع �/ي �تسوح �الشخصّيات �هذه �الخمر�لتن�ê[��تجعل �وتشرب هدف،

�أّيامها �وملل �طّوفنا: "واقعها �وBزقة �الشوارع �/ي �غ�aIالخمر؟ �لنا �تبقى و/ي�). 62. ص( 15"ماذا

�بعيًد  �م<[ �حبيبته �يطّوق �أن �الّراوي �يستطيع لة
ّ
�ا�ظل �الشوارع �فيشعر�ا �ا�تطّفلIن، �أعIن عن

لذة
ّ
واج¡ نا�الشارع� ]…[شارع�أبي�رمانة�نزلنا�من�الباص،�طوقDGا�بذرا©ي�ونحن�نع�au: "بالحرّية�وال

كان�الظل�الذي�تغلغلنا�فيه�قد�. اصرنا�/ي�/يء�الصفصاف�ا�د�ى�فوق�بردى�وفجأة�قبلDGا�خطًف 

�وجهها �ع8ى �نورها �مرق �سيارة �وتجاوزتنا �النحيل، �خصرها �ضغطت ،=Ùي��انعطفنا. أثار�رغائ/

 ).23. ص..." (الشوارع�الشحيحة�الضوء

                                                 

ان�يطوف�كان�مهدي�يطوف�الشوارع�و��يحّب�البقاء�وحيًدا�/ي�البيت،�وعادة�ما�ك�وليمة�Vعشاب�البحر/ي�) 15

�sّنه�غريب�/ي�بونه�ا�تعّصبة�ضّد�ا�شارقة،�أّما�
ً
وحيًدا،�وأحيانا�مع�آسيا،�ولكّن�خروجه�مع�آسيا�كان�قلي,

ع. صديقه�مهيار�فكان�يحّب�البقاء�/ي�بيته�للدراسة
ّ

يّتجه�نحو�البحر�يداه�/ي�جيبه�: "وحيًدامهدي��ولذلك�يتسك

�سري �غيوم �ولوحات �مختلطة �أحزان �صدى �الرأس �الشوارعو/ي �داخل �Bغساق �يس�aI/ي �ان �يحّب �كان " الّية،

   ).56. ص(
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 الXmاري / الضواkي  -د 

 
ّ
شك

ُ
ا�مفتوًحا�بعيًدا�عن�مجتمع�ا�دينة�ومواضعاD³ا�ال�الضو ت

ً
çي�والauاري�ع8ى�تخوم�دمشق�عا�

ا�دينة�بالحرّية�فDEا�بعيًدا�عن�ا�لل�والضغوط�اليومّية�ومراقبة� ¦جتماعّية،�حيث�يشعر�شباب

�الجنس� �يمارسون �حيث �وناديا �هدى �ومع �Bسدي �وائل �مع �أحياًنا �يخرج �الّراوي �فكان الناس،

هوذا�وائل�Bسدي�يستقبل�الauاري�بسيارته�الفارهة،�يسابق�الريح�: "يًدا�عن�مراقبة�ا�جتمعبع

وشابان�مع�فتاتIن�خارج�. ليل�وسيارة�تجتاح��سفلت،�براٍر�وموسيقى ]…[/ي�هذا�الليل�ا�مطر�

وخارج�" :و/ي�الauاري�يتحّرر��نسان�من�كّل�القيود�والقوانIن). 117. ص" (حدود�البشر�ا�راقبIن

�=tة�بالشرائع�الDEنازل�الشب�اري�حيث���حجارة�و��بشر،�يقوم�¦نعتاق�من�اauدينة�تقوم�ال�ا

ت�/ي�غيابنا،�sناس�متمّدنIن�¼Dفون�جميًعا�إ�ى�حياة�الوحوش�والحرّية
ّ
 ).159. ص" (استن

  ا�ستوى�الّزمكانّي �2.3

  pqrزمكان�ا�ا/ زمكان�الحاضر: الريف/ جدلّية�ا�دينة�1.2.3

�با�فهوم�الباش,رّي،�فهو�الذي� الريف�هو�زمكان�ا�ا�Þ=�ودفء�الذكريات،�وهو�البيت�الحميمّ=

والريف�هو�الطبيعة�الخضراء�ا�متّدة،�والسهول�. يقّدم�الحماية�وBمان،�حنان�Bّم،�وقّوة�Bب

�والح �البحرّية �والده �خيمة �الّسمر�/ي �ليا�ي �eي �ولياليه �الف,حون، �فDEا �يعمل =tاللذيذة�ال� كايات

  .الt=�كان�يسمعها�من�والده

و/ي�جميع�Bصياف�: "الريف�هو�البساطة�والauاءة�والحرّية�حيث���حاجة�ل�قنعة�وا�واضعات

أراضDEا�والبحر�كانت�لها�رائحة�خاّصة�شديدة�الجذب،�وإذ�كان�اسمه�. كانت�السهول�مخضّرة

�حا] والده[ �ع8ى �يسمرون �وهم �ذاكرD³م �إ�ى ا �عفوي] �الرخيص�يثب �التبغ �يدخنون �الساقية، ة
ّ
ف

�القساةويتحّد  �و�قطاعيIن �Bرض �وعطش �ا�واسم �عن �البحري،�. ثون �Bفق �يلوح �الغرب من

�الجزر� �والسفر�إ�ى �النواح �من ���يتعب �الطائر�الذي �هذا �زقو�النورس، �وآخر�يسمع �حIن وبIن

� �ينشدون �بحارD³ا �وراح �مصابيحها، �أوقدت =tال� �ا�راكب �إ�ى �شباكهم�والشطآن �يرمون وهم

� �ا�طعمة �أعدها� ]…[وصناراD³م =tال� �والقهوة �الشاي �يحتسون �الخيمة �تحت قون
ّ
�يتحل كانوا

� ]والده[ �شوارع� ]…[لهم �إ�ى �والحجارة �بالغبار�والشوك �ا�زروعة �الضيقة �الauية �الطرقات من
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�بركة �بن �وا�هدي �رمانة �وأبي �ب. الصالحية �ا�سكونة �وBزقة �الفسيحة �الضواçي الحرية�ومن

�والفنادق� �الضخمة �بالبيوت �العامرة �Bرصفة �ضفاف �إ�ى �وال¡aاب، �العشب �ورائحة والوحل

ويبدو�الصراع�بIن�الريف�وا�دينة�من�خ,ل�). 215-218: ص" (وا�قاeي�والخمارات�وأوكار�النساء

�كرهها� �تع�auّعن �مسرور�حيث �بيت �/ي �السهرات �تحضر�إحدى =tال� �الauجوازّية �ا�رأة سلوك

�فتداء�مدينتك� - �اذا�قدمتم�من�قراكم؟ - ]…[! أج,ف�ووسخون : أنا�أكره�الف,حIن: "حIنللف, 

  ).252. ص" (ا�فتوحة�للبيع�والشراء�والبغايا

سلوك�هؤ�ء�ا�ثقفIن�القروّيIن�ازدواäّي�ومتذبذب�وهو�ما�يمIّ �الauجوازّية�الصغaIة،�فهم� ولكّن 

ا�متخيّ �ويصف. يحتقرو�Dا�ويشDGو�Dا�/ي�آٍن�واحد �أنّ الّراوي�عالم�طفولته�وصًفا�رومانسي]
ً
ه�وم<[�,

فوق�العشب�نم�ú=�ع�auالسهول�الخضر�الt=�هجرD³ا�: "/ي�مروج�الطفولة�حيث�النقاء�والطهارة

�طفل �غ�aIمحدود. وأنا �بصفاء �يزدeي �بأناملها. العالم �أنام8ي �مشتبكة �نجري �العشب هذه�! فوق

�وف �كالفجر، �تغرغر�ضحكة ،=tطفول� �نخبمروج �ا�بتّل �العشب �الضوء�. وق �روائح �شممت هنا

  ).255. ص" (والخصب�والليل

Bرض�إ�ى�السماء�فيصبح�/ي� - و/ي�براري�الريف�يتأسطر��نسان�ويرتفع�بعد�أن�يجاسد�ا�رأة

�أّم  ��له، �والزيف،�مرتبة �القتل، �من �هو�نوع �بل �خلًقا �و� �إبداًعا �ليس �فالجنس �دمشق �/ي ا

وهو�يمقت�ا�دينة��وي�يبحث�عن�حّب�حقيقّي�بعيًدا�عن�زيف�ا�دينة�وخداعها،ه�الّراإنّ . والتباeي

� �ويحّب �وا�ؤامرات، �والخيانات �مركز�السلطة �هو�نفسه�D�ّsا ��نسان �حيث �والريف الطبيعة

  ).186. ص( ادينال�والصيّ وليس�قناًعا،�يغّ<=�مع�الف,حIن�الفقراء�والعّم 

� �يتخّيل �كان �فقد �متحّول، �زمكان �والبشر�ودمشق �والشعر�والثورات �الحّب �وطن �بأ�Dا دمشق

،�وُزّورت،�تحّولت�إ�ى�صحراء�)الثورة( وعندما�غادرD³ا�م<[ Bنقياء،�ولكن�عندما�باشرها�وعاي¢Dا،

من�أنت؟�كيف�و�اذا�جئت�دمشق�/ي�: تضيع�فDEا�و��أحد�يسأل" :من�العطش�والجوع�واللهفة

لt=�أضاعت�القيم�وأضاعت�الثورة�وغرقت�/ي�القيم�إ�Dا�دمشق�ا. )66. ص" (هذا�الّزمن�الضيق؟

�البيع� �دام �ما �غ�aIمهمومIن �وناسها �يملك، �بما �إ� �له �قيمة �ف, �فDEا ��نسان �وتشيأ ا�ادّية،
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�16والشراء �الوطن، �خارج �بالهجرة �الّراوي �يعاود �القديم �الحلم �بدأ �ا�وال�: "ولذلك �عاد لقد

ا�كا�وج�بعد�أن�باشرت��ه�Àن�يزغف�من�جديد�طالًعا�منالقديم،�أحّس 
ً
جدران�الذاكرة،�مدفدف

�طفل� �خيال �صاغها �أسطورة �مجرد �وم<[، �الذهن �وآمال �¦كتشافات �وبدت �انسحاDÛا دمشق

ا�عن�أمان�وينابيع�حّب 
ً
  ).232-233: ص" (وحرية�وشموس���تغرب ريفّي�مهاجر،�كان�يبحث�عبث

  والده/ الّراوي : السماء�/ جدلّية�Lرض 2.2.3

�ا �والد �والّنار�ويوم�كان �والجّنة �والثواب، �وبالعقاب ،aIساطBو� �بالغيب �مؤمًنا ا �صوفي] لّراوي

aIخBوكان�الّراوي�وهو�طفل�يسمع�دعوات�أبيه�واستغفاره�/ي�صمت�الليل�. القيامة�والحساب�

�فكرة�. ورهبة�الauاري  �ورفض �با÷نسان �وصار�يؤمن �ع8ى�أفكار�أبيه �ك�auتمّرد �فعندما �الّراوي أّما

�م<[�هللا �/ي �مجّسدة �بالثورة �وآمن �أحاول� -وبنـزوع: "والغيب، �البحار�كنت �بثورة �شبيه تمّردّي

�باsساط�aIوقوى� �ا�فعم �تاريخه �عن �بعيًدا �أنا �أكون �أن �¦ستمرار�ا�جانّي، �ذلك �من التنصل

                                                 

تشبه�مدينة�دمشق�ف�=�تتلّون�بالظ,ل�النفسّية�للراوي�ولذلك�) 1983( وليمة�Vعشاب�البحرا�دينة�/ي� )16

�نظر�الّراوي  �/ي �ا�دن، �ككّل �كر¼Dة ا �مبدئي] �ولكّ¢Dا �متحّول، �زمكان �بالبح: "ف�= �مطوقة �جميلة، �مدينة ر�كانت

والغابات،�لك¢Dا�كأي�مدينة�عربية�كانت�متوحشة،�محكومة�با÷رهاب�والجوع�والسمرة�والدين�والحقد�والجهل�

استباحها�جنون�البيع�والشراء�ولصوص�العهد�الجديد�الذين�نموا�" وeي�مدينة). 11. ص" (والقسوة�والقتل

 ).183 .ص" (كالطحالب�ع8ى�جسد�ا�دينة�الجديدة

�ا�دي     �هذه �ت¢Dمرولكّن =tال� �والغبطة �الضياء �مدينة �إ�ى �ومهدي �آسيا �بIن �الحّب �أيام �تتحّول �من�: "نة ش,�ت

�ا�نازل  �وبياض �وBعشاب �إ�ى)175 .ص" (الوجوه �وتتحّول �/ي�" ، �ذوائDûا �تد�ي �وخضراء �بيضاء �عذبة مدينة

صحراء�من�الرمل�" ه�إ�ىأّما�عندما�تسافر�آسيا�إ�ى�الجزائر�العاصمة�sسبوعIن�تتحّول�بون). 281. ص" (البحر

) 1977( "الوعول "وهذا�هو�حال�مدينة�باريس�/ي�قصة�). 356. ص" (والهج�aIو¦نقباضات�اللعينة�والخرائب

�ا�فتوح� �يسيطر�عليه �حيث �الرباط �/ي =�Þا�ا� �زمكانان �وفDEا �العنوان �بنفس �القصصّية �ا�جموعة �من وeي

  .ت�=�القّصة�بسلطة�ا�غلق�وقتله�لحبيبته�/ي�بيDGاوتن. والفرح،�والحاضر�/ي�باريس�الt=�تغ�aIّحبيبته

إ�Dا�. مدينة�عاهرة�تحاصر�شخصّياته�بإحساس�قاتم�من�الغربة�والضياع: "ويقول�رياض�عصمت�عن�دمشق  

والaíثرة�/ي�ا�قاeي�إ�ى�حّد�العبث� إ�Dا�مدينة�هّمها�لحظة�الشبق�العابرة،. مدينة�فقدت�قيمها،�وفقدت�ثورّيDGا

 - ،�الصوت�والصدىرياض�عصمت: انظر. "ومستلب ذا�يجري�و�نسان�/ي�هذا�الوطن�ضائعكّل�ه .ا�حض

  .131،�)1979 دار�الطليعة،: بaIوت( دراسة��ي�القّصة�السورية�الحديثة
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إذ�ذاك�كانت�Bسئلة�محaIّة،�. وإذ�قّررت�رفضه�حدسُت�بم<[�ع8ى�نحو�طفو�ّي�مراهق ]…[الغيب�

�رفض�لك �يكن �لم �ويومها �باsرض، �¦لتصاق �يرغب �شاّب �بديناميكّية �مشحونة �مثaIة �كانت ّ¢Dا

  .)259. ص" (السماء�شيًئا�يع�auبمجانية�الريح

ويعتقد�الّراوي�أّن�الدين�الشائع�وا�زّور�والخوف�هو�الذي�ّسمم�الثورة،�وأّن�الجيل�الجديد�حIن�

�الثورة �يقتل �ا�َرِضّية �الدين �لع,قات �aبالدينينصاع
ّ
�تتس¡ �الauجوازّية �sّن ،" :�

ً
�نتطهر�فع, ولكي

�سنDGا� =tال� �السائدة �والقوانIن �¦ستس,مية �وتدمر�الشرائع �الدم �يسيل �أن �بد �� �ثورة ونقيم

ا�بالدين�/ي�هذا�الوطن
ً
  ).262. ص" (الauجوازية�ا�ست¡aة�نفاق

  السكون / الحركة�-الشعب/ جدلّية�السلطة�3.2.3

�ا�ثّق  �فئة �أماكنفIترتبط �بث,ثة �الرواية �/ي �الخّم : ن �/ي �الخمرة �شرب �الشوارع، �/ي ع
ّ

ارات�التسك

وا�راقص،�وممارسة�الجنس�/ي�البيوت�أو�الauاري،�وتق�Ä=�وقDGا�/ي�الجد¦ت�العقيمة�وضوضاء�

  .الكلمات

�ا�ثّق  �الفئة �السلطةهذه �أمام �مصالحه �عن �وتدافع �الشعب، �تقود �أن �ا�فروض �من ولكن�. فة

Õانتما� �التنظ�aIكانت�بسبب �ع8ى �واقتصارها �ا�تذبذبة �بمواقفها �ا�عروفة �الصغaIة �للauجوازّية Dا

�D³ّب� �فكيف �والنقص، �العطب �من �تعاني �ومأزومة، �ويائسة �سلبّية �فكانت �الفعل، �عن عاجزة

الجماه�aIالفقaIة�الt=�تبحث�عن�قوD³ا�اليومّي�/ي�غياب�قيادة�جريئة�تقودها؟�بل�ع8ى�العكس،�

�ا�ثّق  �م<[فو هؤ�ء �خانوا �السلطة) الثورة( ن �مقاليد موا
ّ
�تسل �الذين �التغي�aI: "فهم �استلم جيل

�والتقسيمات� �و¦متيازات �والسلطة �¦نDGازية �/ي �غارق �والتجار�والauجوازية �الدين �رجال يغازل

أصبحت�السلطة�تسكن�/ي�الطوابق�). 190. ص" ( ا؟منّ ا�القبلية،�هؤ�ء�من�أين�خرجوا؟�أليسو 

� �أّما �هو�الفقaIالعليا، �والشعب �الغنّية �eي �فالسلطة �السف8ى، �الطوابق �/ي �فيسكن . الشعب

�/ي� �القائم �بيته �/ي �يقوم �الذي �السادّي �ا�خابرات �ضابط �Bسدي �وائل �/ي �السلطة وتتجّسد

�بتعذيب� �فيقوم �الرسمّ= �قبوه �/ي �أّما �بوحشّية، �وتعذيDûا �هدى �صديقته �باغتصاب الضواçي

 ّG�ن�بأبشع�أصناف�التعذياIمDوالوجوه�والصدور�. لم�يكن�يسمع�صراخهم،�وجهه�قاٍن�مهتاج: "ب

�Bبد �إ�ى �الحركة �تودع �وأحياًنا �إعياًء �تسقط �ثم �ترتعش �ثم �تتشنج �ومشوّ . وBرجل هون�جرçى
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�ا�حمّ  �وBسياخ �الكهرباء �وأشرطة �والع��ّ=
ّ

�باsكف �ا�ظلمة �تلك�Bقبية �من �خرجوا اة،�وموتى،

�تتخامد. ُضربوا �أصواD³ا �الجدران�وكانت �ما�. وتمتّصها �رعب �أذلهم �الذين �وحدهم الُحّجاب

�وآ�ت� �التعذيب �معّدات �عشرات �الهزاز�بIن �كرسيه �ع8ى �هو �وكان �الصراخ �سمعوا يحدث،

�ا�وسيقى �ويسمع �الويسكي =�êويحت� �يدخن �ا�ريحة، �وBرائك �والهواتف ). 230. ص" (التسجيل

ل�السلطة�بكّل�بشاعDGا،�ومع�ذلك�فإّن�الّراوَي�يقيم�ع,قة�صداقة�مع�هذا�ا
ّ
لضابط�الذي�يمث

رغم�أّنه�يوجه�له�¦نتقادات�الحاّدة،�فهو�يرافقه�إ�ى�الauاري�ويقتات�ع8ى�مائدته�الجنسّية�من�

�وائل �صديقة �هدى �عّم �ابنة �ناديا �يُ . خ,ل �للراوي�وهذا �وا�تذبذبة �¦زدواجّية �الطبيعة ظهر�لنا

�ا�تأرجح �ا�واقف �هذه �يaّuر �الذي �أّن�الثورّي �وبحّجة �العجز، �بحّجة �ا�تواطئة �تكن �لم �إْن ة

/ي�وقت�،�ا�واطن���¼Dتّم�بغ�aIتفاهاته�الشخصّية�من�وظيفة،�وأكل،�وسكر،�ورشوة،�ووساطة

�وا�واخ�aIوالخّمارات، �ا�ال �خزائن �/ي �زعماؤه �هناك،�" يعتكف �وإسكندرون �فلسطIن ويحررون

  ).160. ص" (لةبانIن�للعربّي�الجديد�مجًدا�من�الضوضاء�والعطا

  رسم�ا�كان��ي�الّزمن�ا�وحشأساليب� 3.3

  الوصف�1.3.3

الوصف،�وع8ى�عكس�رواد��الّزمن�ا�وحش/ي��17الt=�تستعمل�/ي�رسم�ا�كانBساليب�من�أهّم�

�الوصف� �حّد �إ�ى �الوصف �/ي �¦ستقصاء �أسلوب �يستعملون �الذين �Bوروبّية الواقعّية

وتّتصف�ا�قاطع�الوصفّية�. نا�يعتمد�ع8ى�أسلوب�¦نتقاءالفوتوغرا/ّي�ا�فّصل،�فإّن�الوصف�ه

�بالقصر �بوجود�، �الّراوي �أو�يخauنا �للمكان، �العاّمة �وا�,مح �العريضة �الخطوط وتقتصر�ع8ى

ه�يك�aíمن�إدخال�Bلوان�والروائح�/ي�أوصافه�تعبaًIا�ومما�ن,حظه�أنّ . بعض�Bشياء�ا�وجودة�فيه

ومن�أهّم�وظائف�الوصف�/ي�الرواية�eي�الوظيفة�. ¦جتماعّيةعن�أوضاع�الشخصّية�النفسّية�و

                                                 

،�)1984الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�: القاهرة( بناء�الروايةسI ا�قاسم،�: عن�أساليب�رسم�ا�كان�انظر) 17

- 32 ،)2000جامعة�حيفا،�: حيفا(ماجست�aI رسالة. التشكيل�ا�كاني��ي�الرواية�الفلسطينية؛�كوثر�جابر،�77

35 .  
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�وطبعها �مزاجها �وتش�aIإ�ى �النفسّية، �الشخصّية �حياة �عن �تكشف =tال� فيصف�. 18التفسaIّية

�الخمرة �ع8ى �ا�دمن �أمينة �زوج �السرحان �أّيوب �غرفة �وحيًدا�": الّراوي �الخمرة، �يكرع هو�أيًضا

�مدفأ �قرب �متسخ، �خروف �جلد �فوق �الخمودمقرفًصا �ع8ى �موشكة �حطب فهذه�). 78. ص" (ة

مة،�وحياته�ا�وشكة�ع8ى�الخمود�مثل�
ّ
Bوصاف�ترسم�شخصّية�أيوب�السرحان�ونفسّيته�ا�حط

سرير�: "ا�لحياته�بحيث�يتكّرر�هذا�الوصف�عّدة�مّراتهذه�ا�دفأة،�حt[�إّن�ا�دفأة�تصبح�رمزً 

مدفأة�حطب�رمادها�. جاجات�فارغةكؤوس�وز . عتيق،�وثياب�وسخة�مرمّية�بفو�Þ[�/ي�كل�مكان

). 87 .ص" (وهذا�الرجل�ا�هّدم. أك�aíمن�نارها�ثم�هذا�الغبار�فوق�الجدران�ا�طلية�بدهان�باهت

�أيوب� �نفسّية �وتعكس �واليأس، �والDGّدم �والفقر�والقدم �با÷همال �جميعها �توçي �Bوصاف فهذه

  .السرحان�اليائس�وا�وشك�ع8ى�ال¢Dاية

 التأنيس 2.3.3

وكثaًIا�ما�ن,حظ�. أنسنة�ا�كان�وإعطاؤه�إمكانّية�التعب�aIعن�Bحاسيس�وBفكار�والجّو�العامّ وهو�

أّن�الّراوَي�يشّخص�ا�كان،�فعندما�يخرج�الّراوي�مع�وائل�Bسدي�إ�ى�الauاري�برفقة�هدى�وناديا�

�تحDGما �B� ّ¡D³رض �بحيث �لناديا �مجاسدته �نثار�ضوء�: "يصف �تحتنا، �معشبة �خصبة، Bرض

=�Äنم� �الحياة �هيو�ي �و/ي �الكهف، �خارج �ا�نحدر�منا �النصف ندخل�. �D¡ّ �فB� ّ¡DGرض. يرشف

). 131. ص" (إذ�يعود�السكون�¼Dمد�ضجيج�Bرض ]…[منطقة�الروائح�فيت,�Ë[�الح,ل�والحرام�

�أ�Dا �ع8ى �ويصفها �يشّخصها �فإنه �دمشق �سامر�البدوي �يصف �طويلة،�" وعندما �طويلة امرأة

���تدرك �أخرى �وبأشياء ��لهية �بالرغبات �مسكونة �نضرة، �يتّم�). 150. ص" (ممتلئة، �ما وكثaًIا

                                                 

وإْن�بدأ�يستق��=�أك�aí/ي�وصف��وليمة�Vعشاب�البحر�ن,حظ�أّن�الوصف�التفسaIّي�هو�ا�هيمن�أيضا�/ي) 18

�الوصف �يمتّد �حيث ة
ّ
ل

ُ
�ف �بيت �وصف �/ي �ويظهر�ذلك ا �انتقائي] �يبقى �إ��أّنه �أسطر�ا�كان �سبعة �مساحة  ع8ى

�أسطر)77. ص( �خمسة �مساحة �ع8ى �الوصف �يمتّد �حيث �آسيا �بيت �ووصف �يعكس�)63. ص( ، �حيث ،

: الوصف�صاحبة�البيت����فضلية،�ونفسّية�البطل�مهدي�ورؤيته�لهذا�البيت�sن�حبيبته�آسيا�تسكن�فيه

"� �بالهدوء �ا�وشحة �الستا ]…[الفي,�الزرقاء �ف¡aتعش �رخّية �نسائم �وتندفعD³ّب �زهر�  رة �روائح �الصالون إ�ى

�الوصف�). 80. ص" (تحت�هذه�العذوبة�الخارقة�للقلب�ت¡aامى�الغبطة�والس,م�وأنس�العائلة. الليمون  وهذا

 ).  1992( مرايا�النارن,حظه�أيًضا�/ي�رواية�
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وعندما�تحضر�م<[�إ�ى�غرفة�الّراوي�ينتقل�الفرح�إ�ى�الجدران�. تشخيص�دمشق�ووصفها�بامرأة

�والسرير �العالم" :وBرض �فرح �يدخل �والسرير . معها �وBرض �الجدران �بوجودها�تبدأ  19"مزهّوة

  ).21. ص(

3.3.3�>YمX?ال 

ا�للّصفات�السلبّية كذب�وخداع�: تتحول�بعض�الدواّل�ا�كانّية�إ�ى�رموز�فا�دينة�تّتخذ�بعًدا�رمزي]

،�ع8ى�عكس�الauاري�والغابات�الt=�تّتخذ�رمز�الauاءة�والطهارة�والنقاء�وخيانة�وسلطة�وتلّوث�وقتل

وإذا� .رمز�الفرح،�فهو�ليس�مفتاحا�للباب�بقدر�ما�هو�مفتاح�للفرحويتحّول�ا�فتاح�إ�ى�. والحرّية

ا�فتاح�هو�الذي�يغلق�البيت�أك�aíمما�يفتحه�/ي�حIن�" :كان�باش,ر�يعت�auأّن�ا�فتاح�أداة�ل�غ,ق

ه�هنا�ع8ى�العكس،�فالراوي�/ي�حالة�انتظار�،�فإنّ 20"أّن�مقبض�الباب�يفتح�الباب�أك�aíمما�يغلقه

تحّس�أنك�تع�auأرضا�ملغومة�و¦نفجار�: "،�والزمن�النف�êّ=�كابوس�يخّيم�عليهقصوى��Ðيء�م<[

�ثانية �أية �/ي ع
ّ
�إ�ى�. متوق �Àن �القفل �صدم �الذي �ا�فتاح �رأس �من �ينفجر�ممّدًدا �يدّوي، وفجأة

�الّزمن. رأسك �كابوس �ينج8ي �ذاك �العالم. إذ �فرح �يدخل �رمز�). 21. ص" (معها عة
ّ
�ا�خل والبوابة

ويصف�الّراوي� .ويرمز�إ�ى�¦ستباحة�و¦نDGاك�وغياب�Bمان�الفهدرأيناه�/ي�رواية��وداّل�مكانّي 

عة�ممّرات�للريح" دمشق�/ي�غياب�م<[�بأّن 
ّ
  ).45. ص( 21"بواباD³ا�ا�خل

                                                 

19 (� �/ي �ا�كان �رسم �أساليب �من �التأنيس �أّن �البحروي,حظ �Vعشاب �ب�وليمة �الّراوي �يؤنسن �آسيا�حيث يت

�بونة �Bح,مت" :ومدينة �وتنام �ا�دينة �بونة). 106. ص" (تثاءب �مهدي �تداعب�" :ويصف =tال� �الشرسة الطفلة

 ).163. ص" (أمواج�ا�توّسط�بأصابع�قدمDEا،�وتتكىء�برأسها�ع8ى�جبل�سرايدي

 .87 ،شعرية�ا�كانباش,ر،�) 20

عة" يتكّرر�موتيف) 21
ّ
حيث�ترمز�إ�ى�¦ستباحة�من�قبل�¦ستعمار��شاب�البحروليمة�Vع/ي�رواية�" Bبواب�ا�خل

�الجزائر �وسوداء" :�دن �مهّدمة �وجدرا�Dا عة
ّ
�مخل �أبواDÛا �محروقة، �فارغة، �ا�دن �بدت �رحلوا . ص" (وعندما

278.( 
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  زمكانّية�Lسماء�والحواّس �4.3

ق�بتجربة�الشخصّيات�/ي�الزمكان�الذ
ّ
ي�عملت�تبدو�Bسماء�/ي�الرواية�بأ�Dا�تحمل�د��ت�تتعل

�Bلوان� �وخاّصة �جدلّية �بد��ت �الحواّس �استعمال �كثافة �هو �النظر �يلفت �ما �ولكن فيه،

  .هذه�Bلوان�وBصوات�تعكس�نفسّية�الّراوي�أساًسا�ورؤيته�ل�شياء. والروائح

  اللون�Lخضر�1.4.3

  
ّ
�الل �ايأتي �زمكانّية �عن �الّراوي �يتحّدث �عندما �والفرح �الخصب �ع8ى �Bخضر�د�لة لطفولة،�ون

وزمكانّية�الرغبة،�/ي�الحاضر،�/ي�أن�يصطحب�م<[�معه�إ�ى�الغابات�والauاري،�وعندما�تكون�م<[�

�أخرى�بحيث�تتمازج�الحواّس . معه�/ي�توّحد�جسدّي  وتقودني�: "ويتحّول�اللون�Bخضر�إ�ى�حواسَّ

�أخضر �إيقاع �ورائحDGا �جسدها �ولحركة �أخضر، �صوت �عليه �جسدينا �لوقع �سرير�أخضر، ،�إ�ى

/ي�مكان�ما�امرأة�: "وتتحّول�ا�رأة�إ�ى�جزء�من�الطبيعة�ذات�ا�روج�الخضراء). 51. ص( "ونغيب

ر�الّراوي�طفولته،�). 81. ص" (تنتظرك،�ستسرح�ع�auمروجها�الخضر�الطرّية�بعد�دوار�طويل
ّ

ويتذك

�الطفولة �أرض �/ي �هناك �معه �م<[ �تكون �بأن �الخضر" ويحلم �ع�auالسهول =�úنم"� �إ�ى�"، انظري

نتمّرغ�برائحة�هذا�" ،"أصاب�ي�تداعب�خصرها�Bخضر" ،"وبصوت�أخضر�تغ<=" ،"البحر�Bخضر

  ).255-256: ص( 22"¦خضرار�ا�متد

  الروائح�2.4.3

تأخذ�الروائح�أيًضا�د��ت�هاّمة�/ي�كشف�أحوال�الشخصّيات�وا�ناخ�العاّم،�وعادة�ما�يعطي��

�فا�رأ �لزمكان�الفرح�روائح�الطبيعة، �ورائحة�الّراوي �ورائحة�الوطن، �رائحة�Bرض، �م¢Dا �تفوح ة

                                                 

فاللون�Bخضر�يش��aIوليمة�Vعشاب�البحر،ن,حظ�أّن�زمكانّية�اللون�Bخضر�تأخذ�أبعاًدا�شبDEة�أيًضا�/ي�) 22

��وطن�إ �eي �فآسيا �والفرح �رمز�للوطن �لخضر�eي �وآسيا �آسيا، �مع �جواد �مهدي �يكون �عندما �وخاّصة �الفرح ى

مهدي�جواد�وخاّصة�بعد�أن�هرب�من�وطنه،�وeي�Bخضر�/ي�حياته،�وعندما�يتجاسد�مهدي�وآسيا�/ي�غرفته�

�أخضر �إ�ى ��Ë=ء �كّل �اغتبطا: "يتحّول �والضôى �البياض �ذلك �غرف. تحت �داخل �ورجل �ومغلقة�امرأة �ضّيقة ة

دخ,�/ي�الحقول�الخضر،�وجريا�تحت�Bمطار�الخضراء،�وانبثق� .انفتحت�حt[�صارت�/ي�رحابة�كون���يحّد 

) 1992( مرايا�الناروهذه�الزمكانّية�نفسها�ن,حظها�/ي�رواية� .)173 .ص" (من�ضلوعهما�براعم�وينابيع�خضراء

 .وإن�كانت�أقّل�تواتًرا
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�يأخذان� �زمكانDEما �فإّن �السرحان، �أو�أيوب �Bسدي، �كوائل �السلبّية �الشخصّيات �أّما الغابات؛

�الحموضة �رائحة �وخاّصة �السلبّية �الرائحة �منه�. طابع �تفوح �م<[ �غياب �/ي �أيًضا �الّراوي وبيت

  .رائحة�الرطوبة

�فيق �م<[ �عن �الّراوي �رائحDGا،�: "ول يتحّدث �شممت �خّدها �خّدي �شارف ]tح� �بتلقائّية =�áرأ� مال

قّبلت�م<[�كاتًما�دمعة�وثبت�إ�ى�حلقي،�هّبت�" ،)161. ص" (رائحة�الغابات�وا�طر�/ي�ليل�موحش

�ا�طر �ِغّب �Bرض �رائحة �من �أعذب �يقول ". رائحDGا �الauاري �يصف �ا�طر�" :وعندما �همود غّب

  ).157. ص" (النساء�فاحت�رائحة�Bرض،�عبقت�ورائحة

�روائحها� �فتأتي �السلبّية �الحالة �أو �السلبّية، �الشخصّيات �تعكس =tوال� �ا�وحشة �Bماكن أّما

�/ي�. حامضّية �سيادته �يمارس �حيث �دمشق �ضواçي �/ي �Bسدي �وائل �غرفة �يصف فعندما

�يقول  �هدى �فواكه�: "اغتصاب �خمر، �بقايا �فDEا �وكؤوس �فارغة، �زجاجات �وBرض �ا�نضدة ع8ى

�الحامضةون �الروائح �ثم �يقول ). 166. ص" (فايات، �وغرفته �السرحان �أيوب �يصف : وعندما

�حموضة" �رائحة �م¢Dا �تخرج �منامة �رائحة�)98 .ص" (يرتدي �تتحّول �وترحل �م<[ �تغيب �وعندما ،

�الرطوبة �رائحة �إ�ى �الّراوي �والوحشة: "غرفة �الرطوبة �رائحة �تفّج �وأع�auالصالون، �الباب " أفتح

�وعندم)191 .ص( �يقول ، �ومللها �الوظيفة �عن �يتحّدث �فقدت�: "ا �زنخة �رائحة �وا�كتب =�áللكر

  ).194. ص( 23"انتشارها�من�كaíة�ما�عشعشت�/ي�الخياشيم

�أيًضا �الحواّس �والنظر�واخت,ط �والسمع �اللمس �بحاّسة �واضح �اهتمام �هناك بدت�: "كذلك

و/ي�]  ا�رقص[ران�الكهف�الرغبة�/ي�كّل�مكان�وكان�لها�رائحة�تشّم�/ي�العيون�وBجساد،�/ي�جد

� �ا�تأّجج �وجهها �و/ي �والجلد� ]…[الخمر، �الوجوه �تلفح �صقيع �غ,لة �ثم �شحيًحا، �الضوء كان

                                                 

�مما�هو�عليه�الحال�/ي��وليمة�Vعشاب�البحر/ي�) 23
ّ

ن,حظ�أيًضا�زمكانّية�الروائح�وا�لمس�ولكن�بشكل�أخف

�ا�وحش �الحريرالّزمن �ملمس �يأخذ �جميل ��Ë=ء �فكّل �عطرة�. ، �بروائح �تتلبس �الجميلة �وBماكن وBوقات

يتوّهج��جسد�آسيا�ا�مّدد�ع8ى�الجلد�الصو/ي�Bبيض. ًماكان�البيت�حمي" :وخاّصة�روائح�Bرض�وروائح�آسيا

�فجر�ريفّي  .بالرائحة �/ي �الندى لها
ّ
�بل �أعشاب �الليمون  .رائحة �زهر�قداح �فاح �الحديقة أّما�). 118. ص" (ومن

�الحموضة �بروائح �فيتلبس �ال�ê=ء �والصخب،�" :الزمكان �والحموضة �بالروائح �العابق �الضباب �غمرة تحت

 .)1992( مرايا�النارفة�/ي�رواية�وهذه�الزمكانّية�نفسها�ن,حظها�بكثا. )290. ص" (تنطلق�طيور�الحنIن
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: ،�وعندما�يصف�ذرا©ي�م<[�يصفهما)58. ص" (وهذه�ا�وسيقى�الt=�تنشر�الروائح�أكaí. العارَي 

منّداة�" تي�ا�وسيقىوعندما�تغيب�م<[�تأ). 51. ص" (بيضاوين�مزغبIن�/ي�ملمس�الحرير�والعشب"

  ). 11. ص" (بالحزن�والرغبة

" عاد�الحزن�يشعل�ا�كان،�بينما�انطفأ�ضوء�القمر�وغاب" :وعندما�تخauه�م<[�بأ�Dا�س¡aحل�يقول 

  ).65. ص(

  Lسماء�3.4.3

�والزّ  �با�كان �ارتباط �فلها �الشخصّيات �أسماء �Bسد�أّما �هو�ابن �هللا، �العبد �شب8ي �فالراوي مان

براري�الريف�إ�ى�ا�دينة،�وأصبح�أسaًIا�/ي�دمشق�الt=�أسرته�/ي�خيوط�عنكبوD³ا،�الذي�جاء�من�

أّما�م<[�ف�=�رمز�للثورة�الt=�خا�Dا�الجميع�/ي�دمشق،�. وهو�دائًما�D³فو�نفسه�إ�ى�الauاري�والغابات

ولذلك�والt=�هاجر�الّراوي�إ�ى�دمشق�من�أجلها،�ف�=�ُمنية�الّراوي،�ولكّ¢Dا�فقدت�ثقDGا�DÛم�جميًعا�

أّما�سامر�البدوي�فهو�الذي�يسمر�/ي�حانات�دمشق�وقد�أسرته�ا�دينة�وبالتا�ي�. ترحل�عن�دمشق

ه�كان�حزيًنا�ومسرور�هو�ال,äئ�الفلسطي<ّ=�الذي�هاجر�إ�ى�دمشق�مع�زوجته�ديانا�ولكنّ . قتلته

زة�. sّن�ديانا�تعاني�من�برود�جن�êّ=�فظ¢Dا�عاشقة�فقتلها   .د��ت�ا�كانهكذا�تأتي�Bسماء�معِزّ

  �ي�رواية�شموس�الغجر�بناء�ا�كان�. 4

�رواية �/ي �رئيسّية �قصصّية �بؤر �ث,ث �الغجر هناك �يتجّزأ�)1997( شموس �البؤر �هذه �وحسب ،

ويمكننا�تأط�aIحركة�الراوية�/ي�الرواية�ضمن�هذه�. ا�كان�/ي�إطاره�الجغرا/ّي�ومستوياته�الد�لّية

�وeي �عيون�الريم،�: ا�واقع، �ا�نفىقريDGا �تحليل�التشكيل�ا�كانّي�من�. قauص –الجامعة، وسيتّم

ويمكننا�بذلك�تقسيم�. خ,ل�حركة�الراوية�/ي�هذه�Bماكن،�وع,قاD³ا�مع�الشخصّيات�ا�ختلفة

�وeي �موازية، �زمكانّيات �ث,ث �إ�ى �ا�كانّي �الطفولة: التشكيل �الشباب/ زمكانّية �زمكانّية / ا�فتوح،

  .ا�فتوح/ ضا�غلق،�زمكانّية�الرف

  ا�فتوح/ زمكانّية�الطفولة�1.4

� �يعمل �كان =tال� �وهو�Bرض �مفتوح، �مكان �/ي �الراوية �ُولدت �قرية�فEلقد �/ي �بدر�الدين �والدها Dا

وعندما�. عيون�الريم،�وكانت�و�دD³ا�شبه�أسطورّية،�فقد�ولدD³ا�أمها�فوق�الحشائش�الخضراء
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�مضار  �إ�ى �بدر�الّدين �زوجها �أسرع �ا�خاض �عجوًزاجاءها �الغجر�وأحضر�غجرّية تمتمت�: "ب

ا�لجّز� ت�من�إزارها�مقص]
ّ
الغجرية�بي,ر�كلمات�سحرّية�بلغة�غامضة،�وبحركة�شبه�مسرحّية�استل

�خيمتنا� �من �مد�ة �ليف �نبتة �من �قطعته �بخيط �ربطته �ثم �السّرة �حبل �به �قطعت Bغنام،

دة�/ي�هذه�الو�دة�س�).8 .ص" (ا�شّيدة�فوق�التخوم�ا�جاورة�للبحر
ّ
تنعكس�ع8ى�حياة�راوية�مول

ا�غريًبا�للauاري�والحرّية�ع8ى�حّد�قولها
ً
  .أعماقها�شوق

ا�بالحنان�والدفء�والعمل�والحرّية،�ولكّن�الوالد�كان�
ً
كان�البيت�ا�غلق�/ي�القرية�واسًعا�محفوف

�Bرض �ع8ى �تأتي �Bوصاف �ومعظم �Bرض �/ي �وحt[�/ يعمل �البيت، �سطح �وع8ى �ا�فتوح ا�كان

ا�ا �ومربي] �صديًقا �Bب �فكان �والدفء، �والديمقراطّية �الحرّية �ع8ى �مفتوًحا �مكانا �كان �نفسه لبيت

ة�خاّصة�وانه�تمّرد�ع8ى�
ّ
وأمثولة،�غرس�/ي�نفوس�أبنائه�بذرة�الحرّية،�وبناء�الشخصّية�ا�ستقل

قها�والده،�والده��قطا©ّي،�وخرج�مع�أّمه
ّ
ا�عن�وهو�/ي�الثامنة�عشرة�من�عمره،�م،�الt=�طل تخلي]

ْصر�والده�وأمواله�الجّمة�/ي�كفر�حمام
َ
/ي� ثّم ،�وعمل�/ي�لبنان�/ي�مزارع�التفاح. حياة�الد�ل�وق

بaIوت�/ي�مخزن�للكتب�حيث�قرأ�عيون�الفكر�¦ش¡aاكّي�وBدب�العالمّ=،�وأصبح�يؤمن�بالنظرّية�

عمل�/ي�Bرض�. يت�والدهج�واستقّر�/ي�قرية�عيون�الريم،�ورفض�العودة�إ�ى�بثم�تزّو ،�ا�اركسّية

ا ا�سياسي]
ً
: هذا�البيت�كان�منسجًما�مع�الauاري�ا�فتوحة�ع8ى�الحرّية�وشاطئ�البحر. وكان�نشيط

�ع8ى�" �ا�طلة �الريم �عيون �ليا�ي �/ي �العبق �السحر�والشذى �زمن ،]�Äم� �الذي �العذب لّزمن
َ
�ل يا

  ).27. ص" (البحر

ة�واستثنائّية�/ي�ع
ّ
  .يون�الريم،�وكان�يعيش�حالة�من�الصراعولكن�هذا�البيت�كان�حالة�شاذ

  ا�حيط/ البيت 1.1.4

/ي�الوقت�الذي�كان�بيت�الراوية�منارة�للديمقراطّية�والحرّية�و¦نفتاح�ع8ى�الثقافة�والحياة�كان�

�والقمع �التعّصب �ظ,م �يعيش �القرية �/ي �من�: "ا�حيط �جزًءا �كان �معها، �الحّرة �تربيتنا أسلوب

�ا�توار  �ا�حيط �مع �القم�ّي�صراعه �والزّميت �الدي<ّ= �ا�حيط �والبدائّية، �الوسطى �العصور �من ث

�يقول  �الجام�يّ : الذي �الجن�ê=ّ . ��للتعليم �البحر�با�ايوه. ��ل,خت,ط �/ي ��. ��للسهر�والسباحة

  ).33 .ص" (كذا�للرح,ت�الجماعية�أو�¦نتماء�السيا�á=�للبنات. للغناء�والرقص�حt[�/ي�البيت
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�وال �سجن �من�وعندما �منبوذة �شبه �العائلة �كانت �محظور، =ّ�áسيا� �لتنظيم �انتمائه �بحّجة دها

: ص( أهل�القرية،�وزمي,ت�الراوية�/ي�ا�درسة�كّن�يتحاشي¢Dا�وكأ�Dا�مصابة�بوباء�ناقل�للعدوى 

37-35.(  

  ا�غلق/ زمكانّية�الحاضر�2.4

  السجن�1.2.4

لقد�اعتقل�بدر�. يب�و�هاناتض�السجIن�/ي�السجن�السيا�áّ=�للتعذالسجن�مكان�مغلق�ويتعرّ 

ه�/ي�الحقيقة�لم�وية�بDGمة�¦نتماء�لتنظيم�سيا�áّ=�محظور�وكتابة�مناشaI،�مع�أنّ االدين�والد�الر 

�محظور  =ّ�áسيا� �لتنظيم �سرّية �نشرة �قرأ �أّنه �سوى �ذلك �والزيارات�. يفعل �نادرة، �أخباره وكانت

�sبش. ممنوعة �يتعّرض �أّنه �وعائلDGا �للراوية �ي¡aاءى �التعذيبوكان �ضروب �فوق�: "ع �ُيَعّروَنُه كانوا

�صدره �السجائر�ع8ى �ويطفئون �الكهرباء، �بلسعات �ويكوونه �الزنزانة، �أظافره،�. ب,ط يقتلعون

�يغم[� �حIن �با�اء �يرشقونه �ثم �برفاقه، =�úوي� �ليع¡aف �Bسفل �إ�ى �ورأسه �رجليه �من ويعلقونه

�للتعذيب). 35. ص" (عليه �يتعّرض �لم �الراوية �والد �أّن �والصفعات�ومع �ل�هانات �تعرض �لكّنه ،

�وا�عتق,ت �السجون �عن �السائدة �الصورة �eي �هذه �أّن �إ� �كانت�. والشتائم �ا�داهمة عملّية

  .ا�فقد�كّبلوه�وهدموا�ا�كتبة�وكسروا�زجاجها،�وقذفوا�ا�جلدات�والكتب�وصادروهاقاسية�جد] 

  ا�غلق�/ البيت�2.2.4

� �بدر�الدين �خروج �تحّولت�أبعد �والص,ة�من�السجن ßبا� �إ�ى��يمان ا �تدريجي] �عاد �فقد فكاره،

�والقدر�والفرائض �وأّن�. والقضاء �ومذهبّية، �طائفّية �خطaIة �مسائل �عن �همًسا �يتحّدث وبدأ

�هو�البديل �¦ش¡aاكّية. �س,م �وا�نظومة �السوفياتّي �ا�Dيار�¦تحاد �مع �تحّوله �تزامن هذه�. وقد

�الع, �/ي �تحّو�ت �رافقها �فقد�التحّو�ت �البيت، �اتخذه �الذي �الشكل �ومع �والبنات �Bبناء �مع قة

ت�
ّ
�تبن =tوال� �والدها �تحّو�ت �رفضت =tال� �وeي �للراوية �بالنسبة �السجن �من �نوًعا �البيت أصبح

  .Bفكار�العلمانّية�وBيديولوجّية�¦ش¡aاكّية

�مغلًقا �مكاًنا �البيت �وضر  أصبح �أو�Bّم، �Bب �من �إ��بإذن �منه �الخروج �قبل�فمنع �العودة ورة

ومنع�الذهاب�إ�ى�البحر�أو�السباحة�با�ايوه،�ومنع�¦خت,ط�بIن�الذكور�و�ناث�. غروب�الشمس
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ة�العسكرّية�حقوق�ويمنح�¦بن�البكر�وهو�ضابط�/ي�الكليّ . من�Bصدقاء�الذين�يغدون�إ�ى�البيت

  .B24ب�خ,ل�غيابه،�با÷ضافة�إ�ى�ا�راقبة�الشديدة�للكتب�وBف,م

                                                 

24( � �رواية �/ي �النارا�كان �زمكانIن) 1992( مرايا �ع8ى �يحتوي �متحرك �ولكّنه �الحاضر�وزمكان�: مغلق زمكان

�. الذكريات �ناäي �ا�ركزية �/ي�الشخصّية �وجوده �خ,ل �ومن �أفريقيا، �ع�auسهوب ا
ً
�شرق �قطار�يّتجه �/ي موجود

هكذا�. تنثال�عليه�الذكريات،�بته�الجامحة�فيه،�وذلك�بسبب�الضجةالقطار�وعدم�استطاعته�النوم،�رغم�رغ

ا�ا�Þ=�/ي�إحدى�البلدات�قرب�العاصمة�ا�غربّية�حيث�استأجر�غرفة�عند�إحدى�: ينوس�السرد�بIن�زمكانIن

من�الحرب�/ي�لبنان�والt=�راح�ضحّيDGا�جميع�أفراد�أسرته،�و/ي�هذا�البيت� -كما�أشيع -العائ,ت�بعد�أن�هرب

�مّر�DÛا،�حاو  =tال� �Bحداث �بسبب �ذلك ���يستطيع �لكّنه �معه �حّب �ع,قة �تقيم �أن �ا�قعد �الرجل �زوجة لت

�فيه �يحدث �وما �القطار�البطيء �الحاضر�هو�هذا �الوقت�" والقطار. وزمكان �/ي �ويتحّرك �مغلق هو�حIّ �مكانّي

ا�بعي¢Dا�قد�تحدث�/ي�هذا�وكونه�كذلك�يع<=�ضمًنا�أّن�ثّمة�أحد. ذاته،�تقتصر�عليه�أحداث�وتصاحبه�أخرى 
ً
اث

�مثله �أو�/ي �فيه �تتّم �أن ���يمك¢Dا �أخرى �ثّمة �وأّن �ا�كان�. ا�كان �يستثنDEا �قد �كثaIة ا
ً
�أحداث �إّن �أخرى بصياغة

�والصفات �والشكل �ا�نطق �حيث �من �ت,ئمه =tال� �Bحداث �دائرة �من �القطار�. ويخرجها �ت,ئم =tال� وBحداث

ودة�وإْن�كانت�متنّوعة�إ�ى�حّد�ما�تعتمد�/ي�مجملها�ومحصلDGا�ع8ى�فكرة�أحداث�محدeي��كمكان�مغلق�متحّرك

�التواصل�واختلفت�أشكاله� التواصل�بIن��نسان�ونفسه�أو�بIن��نسان�و�نسان�وإن�تعّددت�دوا©ي�هذا

ه،: انظر". ونتائجه
ٰ
�ط ه" إبراهيم

ٰ
�ط �ع8ي ��حمد �قصة �/ي �الحديث �البطل �"صورة �اللغة� -الكرمل، ��ي أبحاث

وبما�أّن�ناäي�العبد�هللا�غ�aIمنسجم�مع�العالم�فإّنه�لم�. 313-314 ،)1997-1998( 18-19،�العددان�Lدبو

اب�القطار�ولذلك�فهو�يتواصل�مع�نفسه�ويس¡aجع�الذكريات�القديمة
ّ
مكان�الذكريات�. يستطع�التواصل�مع�رك

كن�ا�فتوحة�مثل�الشوارع�والبارات،�غ�aIمحّدد�با�سم�فهو�مكان�مطلق�وفيه�صراع�بIن�البيت�ا�غلق�وBما

ولكّن�الرواية�تبدأ�/ي�القطار�وتنت�=�به،�وبذلك�فإّن�ا�كان�ا�غلق�هو�ا�هيمن�ولكّن�¦نغ,ق�متحّرك�خاّصة�

�يلفت�النظر�/ي�الرواية�الحضور�الكثيف�للنافذة،�. هارب�من�ا�نا/ي�و��يدري�إ�ى�أين�يذهبناäي�وأّن� ومما

� �النافذة �حضور �ويأتي �يشاهد �القطار�حيث �/ي �بيت�ناäي �نافذة �وكذلك �النافذة، �خ,ل �من �الخارäّي العالم

�مشبعة� �زمكانّية �إ�ى �النافذة �تتحّول �وبذلك �مّرة �عشرين �حوا�ي �ذكر�النافذة �ويتكّرر �ا�قعد �وزوجها دميانة

�مغلقة �فضاءات ر�إ�ى
ّ

�ومؤش �مأزوم �فضاء �ع8ى �والد�لة �العاطفّية �الث,ثة. بالقيم �دميانة��فالشخصّيات وeي

� �ا�قعد �وزوجها �ا�أزومةوناäي �ا�غلقة �عوا�ها �/ي �: انظر�.تعيش �النارحيدر�حيدر، �دمشق3. ط( مرايا ورد�: ؛

 ).2000للطباعة�والنشر،�
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�ويقومون�ه �البيت �إ�ى �يحضرون �القرية �شيوخ �وأصبح �ا�حيط، �مع �البيت �Àن �انسجم كذا

وقد�ترك�Bب�العمل�/ي�Bرض�وأصبح�يعمل�/ي�. بطقوس�غريبة�ذات�طابع�صو/ّي�شي�ّي�هندّي 

سع�بIن�الراوية�وأبDEا�من�جهة،�وبي¢Dا�وبIن�ا�كان
ّ
�- البلدّية،�وبذلك�زاد�¦نغ,ق�وبدأ�¦�Dدام�يت

ومن�هنا�ن,حظ�وجود�. يت�من�جهة�أخرى،�وخاّصة�بعد�أن�ا�Dت�دراسDGا�ورجعت�إ�ى�البيتالب

  .ا�فتوح/ جدلّية�ا�غلق

البيت�مغلق�يع<=�بالضرورة�أّن�الشخصّية�تتحّرك�/ي�إطار�محّدد�. الauاري�مفتوحة/ مغلق-البيت

حركة�فإّن�الحركة�الغالبة�ذا�كان�شكل�ا�كان�يقّرر�شكل�الإو . 25مغلق،�تتقّيد�بقوانIن�هذا�ا�كان

�الورق �يلعبان �وBّم �وBب �التلفزيون، �ومشاهدة �الجلوس �eي �البيت �/ي �الراوية� ثّم ، حوار�بIن

وأخDEا�الضابط�نذير�الذي�يسألها�عن�ع,قDGا�بالفلسطي<ّ=�ماجد�زهوان،�ثم�يضرDÛا�ضرًبا�مauًحا�

مكان�العمل�/ي�Bرض�والauاري�حIن�تستحضر�الراوية�الزمكان�ا�فتوح،�ز . أمام���مبا�ة�والدها

�تجّهز�له� �وeي �الضارة �الحشائش �من �Bث,م �ويعشب �Bرض �من �الصخور �يقتلع �والدها كان

�والطعام واء
ّ

�الرتابة. الش �تسيطر�عليه �الجحيم �من �نوع �إ�ى �البيت �ا�لل: "يتحّول إيقاع�. هبط

�وا�تماثلة �Bيام�الواحدة �والضجر�وروتIن �تحاول�الراوية�). 159. ص" (الرتابة �الوضع �هذا وأمام

 ّ=tا�بيسان�لتخرج�من�هذا�السجن�البيDGاري�مع�أخauى�ال�والauاري�نقيض�البيت�ف�=�. أن�تخرج�إ

�والauاءة �رمز�للطهارة �وeي �¦جتماعّية، �وا�واضعات �القوانIن �يخلو�من �وطبي�ّي �مفتوح . مكان

a¡ن�أشجار�الزيتون�والبطم�والزعرور�انحدرنا�/ي�السفوح�ب: "فتخرج�مع�بيسان�بحّجة�قطف�الزعI

�. وÀس �وا�نحدرات �الصخور �وتسلقنا �والينابيع �السواÎي �الضوء� ]…[عauنا �DÛذا سعيدتان

  ).70. ص( ]…[هذا�ا�دى�ا�فتوح�خارج�البيت�ا�حاصر�. والفضاء�الطلق�وموسيقى�طيور�الفجر

� �البيت، �إ�ى �العودة �/ي �تأّخرها �بسبب �والدD³ا �مع �تتخاصم �إ�ى�وعندما �وتخرج
ً
�لي, �البيت ت¡aك

أدران�البيت�والعائلة�والزمن�" الauاري�وتبيت�ليلDGا،�ومع�الفجر�تسبح�/ي�البحر�عارية�متطّهرة�من

  ).76. ص" (الجرثومّي�وكلمات�أمي

                                                 

ه،�: انظر) 25
ٰ
 .152-157 ،البعد��خرإبراهيم�ط
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  ا�فتوح/ الجامعة 3.2.4

�مكان� �ف�= �¦جتماعّية، �والفئات �الطبقات �مختلف �داخلها �/ي �تجمع �مفتوح �مكان الجامعة

تة. ع�فيه�Bفكار�وBيديولوجّياتتتصار 
ّ
تدرس�راوية�ث,ث�سنوات�/ي�. ولكّن�الجامعة�زمكانّية�مؤق

�وشخصّيDGا �أفكارها �وتصقل �حرّيDGا �تمارس �وهناك �فلسطي<ّ=�. الجامعة �شاّب �إ�ى �تتعّرف هناك

�زه �¦ستبدادّي�و ماجد �ا�aIاث �رفض �مثل �تجمعهما �ا�ش¡aكة �القواسم �من �كثaًIا �أّن �وتجد ان

�وا�جتمعل�  �لتحرير�. سرة �والدولة �وتدم�aIالسلطة �القديم �با�Dيار�العالم �ثائر�ينادي وهو�يسارّي

 . �نسان
ّ
�منظ �مكتب �/ي �للعمل �قauص �/ي ��رنكا �يسافر�إ�ى �دراسته �ين�= �أن �التحرير�بعد مة

�ذلك �عن �تع�auّله �لم �أ�Dا �رغم �به �معجبة �ف�= �به، �اتصال �ع8ى �راوية �وتبقى /ي�. الفلسطينّية،

امعة�ينعكس�الصراع�بIن�الراوية�ووالدها،�أي�بIن�ا�اركسّية�و�س,م�من�خ,ل�الجدال�بIن�الج

�ومع� �الطالبات، �مساكن �/ي �الغرفة �نفس �/ي �راوية �مع �سكنت =tال� �¦ذربيجانية �وُعلّية راوية

  . خطيب�علّية�أستاذ�التاريخ�والفلسفة��س,مّية�الدكتور�رضوان�عبد�هللا

  ا�فتوح/ ا�نفى�-زمكانّية�الرفض�3.4

بعد�أن�أ�Dت�راوية�دراسDGا�عادت�إ�ى�البيت�ا�غلق،�إ�ى�الثبات�والرتابة،�وBوامر�والن�=،�وراوية�

�فDEا �تواجدت =tال� �الحالة �من ص
ّ
�با�نتحار�للتخل �مّرات ر�عّدة

ّ
�للوطن�. تفك �رمًزا �البيت يتحّول

�ا�تواطئة �الدينّية �السلطة ل
ّ
�يمث �فوالدها �معادًيا، ل��ومكاًنا

ّ
�يمث �نذير�الذي �الضابط �أخDEا مع

�الحاكمة �لك¢ّ . السلطة �علDEا �الرصاص �يطلق �ثم �أخته، ���تصابنذير�يضرب �تخرج�. Dا ولذلك

  .راوية�من�البيت،�وتسافر�إ�ى�قauص�حيث�ماجد�زهوان�صديقها�وحبيDûا

لبارات،�أو�معظم�Bحداث�تحدث�إّما�/ي�الشوارع،�أو�ا. ا�كان�ا�فتوح�/ي�قauص�¼Dيمن�ع8ى�ا�كان

وحt[�عندما�تكون�/ي�البيت�مع�. ا�طاعم،�وeي�أماكن�مفتوحة،�وا�كان�ا�فتوح�يرمز�إ�ى�الحرّية

ورغم�سحب�. حبيDûا�ماجد�فإ�Dما�يجلسان�ع8ى�الشرفة،�ويتحّول�البيت�إ�ى�مكان�دا/ئ�وحميم

: نعم�باsمان�والحرّيةالكآبة�الD³�=tيمن�أحياًنا�علDEا�بسبب�غربDGا�وابتعادها�عن�أسرD³ا�إ��أ�Dا�ت

فوق�هذا�الرصيف�ا�بلل�با�طر،�تحت�أشجار�الصنوبر�ا�نداة،�. Àن�/ي�هذه�الفسحة�الصغaIة"

  .نصرخ�ونعوي�كالذئاب�/ي�ليل�ممطر. حونحّب�ون¡aنّ  نغ<=�ونتماّس 
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  ما�أعذب�الحياة�البسيطة  -

  .بIن�عاشقIن  -

 ).148. ص" (بعيًدا�عن�الكآبة�والتعقيد�وترهات�الشرق   -

�ا�نفى �يتحّول �إذن، �ا�عادي�، �وا�كان �هو�السجن، �فالوطن �الجدلّية، �هذه �/ي �للوطن �مقابل إ�ى

ولكّن�راوية�ترفض�الخضوع�للمكان�ا�غلق�. للحرّية�و¦نط,ق�فهو�مكان�مغلق�وهو�الذي�ينتصر

الغفران�وD³رب�إ�ى�ا�نفى�/ي�الوقت�الذي�عاد�والدها�إ�ى�مسقط�رأسه�كفر�حمام�ليطلب�العفو�و 

دائرة�الوالد�الt=�تبدأ�من�ا�غلق�إ�ى�ا�فتوح�ثم�: وهكذا�تتكّون�دائرتان. من�والده�ا�قبل�ع8ى�ا�وت

 .عودة�إ�ى�ا�غلق،�أما�دائرة�الراوية�فع8ى�العكس�إذ�تبدأ�من�ا�فتوح�ثم�ا�غلق�ثم�ا�فتوح

  رسم�ا�كان��ي�شموس�الغجرأساليب� 4.4

شموس�والوصف�/ي�. الt=�تستعمل�/ي�رسم�ا�كانBساليب� يعت�auالوصف�من�أهّم �:الوصف�-أ

ا��الغجر وصف�هيك8ّي�يكتفي�بتسمية�Bشياء�/ي�معظم�Bحيان�دون�تجزئDGا،�ويأتي�الوصف�عام]

�Bحيان� �أغلب �/ي �ضامًرا �ا�كان �جاء �ولذلك �وتفكيكه، �ا�كان �أجزاء �تفاصيل �/ي �الدخول دون

�وBحداث �الشخصّيات �لحركة �تصفه� .26وتابًعا �قauص �/ي �البيت �عن �الراوية �تتحّدث فعندما

ا �عام] �قرب�: "وصًفا �فينI يلوس �شارع �/ي �وا�عزول �الجميل �بيتنا �شرفة �ع8ى �ونحن �غروب ذات

� �القهوة �وهو�يشرب �زهوان �أشار�ماجد �وقauص، �نيقوسيا �جزأت =tال� ،�)126. ص" (]…[الحدود

�بالواقعّية ��¼Dام �هدفها �الحدود �ووصف �الشارع �أك�aíعندما�. وتسمية �مفّصلة �Bوصاف وتأتي

�والديسكو �البار �مثل �تحDûّا =tال� �Bماكن �أو �الطبيعة �الراوية �ا�ضاء�: "تصف �الرواق ولجنا

صخب�. بمصابيح�خضراء�وحمراء،�ثم�هبطنا�الدرج�شبه�ا�عتم،�موسيقا�جاز�صاخبة�وراقصون 

" وة�تنضح�بالقوة�وBلقوضوضاء،�احتفا�ت�الجسد�لفتيان�وفتيات�فوق�البيست�ا�بتهج�بفت

  ).163. ص(

                                                 

فيه�هيك8ّي�عاّم�ذو�وظيفة�فهو�تابع�ل�حداث،�والوصف�). 2001( مراثي�Lيامهذا�هو�حال�ا�كان�/ي�رواية�) 26

ف،�تفسaIّية�ولذلك�هناك�تشابه�كب�aIبIن�هاتIن�الروايتIن
ّ
  . وهما�الروايتان�BخaIتان�للمؤل



  فؤاد�عزام

  184  صفحة�،)2011( �5ا�جمع،�العدد

��:التأنيس - ب �يكون �يكاد �التأنيس �مثل �حالتIن �أو �حالة �باستثناء �الرواية �/ي تأنيس�معدوًما

�أع,ه �ا�ثال �/ي �ا�بتهج �أو�. البيست �بالجزيرةتأنيس �بوصفها �قauص �لو��باراD³ا�" جزيرة البائسة

 ).164. ص" (ومطاعمها�وبحرها

شحيح�جًدا،�مثل�وصف�مضارب�الغجر�/ي�التأنيس�/ي�الرواية�مثله�كمثل��إّن�ال¡aمI   :ال?XمY<�-ج

أو�كوصف�BريكتIن�/ي�. الطبيعة�والt=�ترمز�إ�ى�الحرّية�و¦نط,ق�وعدم�التقّيد�با�كان�وقوانينه

�البيت �أصاب �الذي �والتمّزق �للقدم �رمًزا �القديم �غطاؤهما �نصل �اللتIن �البيت �إ�ى�، والعودة

=�Þا�نذيرأخوه[هو�: "ا� �الضابط �غطاؤهما� ]ا �نصل �أريكتIن �ع8ى �مصادفة �متقابلIن �كنا وأنا

 ).110. ص" (القديم

،�هذه�Bجواء�27بأجواء�أسطورّية�عجائبّية تقوم�الراوية�بوصف�حرم�ا�حفل�الدي<=ّ  :Lسطرة -د

دخل�وهو�ي: "ا�ستمّدة�من�التصّوف�الهندّي�يأتي�÷براز�مدى�ال,عق,نّية�الذي�هوى�إليه�والدها

 
ً
وضع�ساعديه�ع8ى�صدره�وهو�يتقدم�وجًسا�ع�auسرداب�نصف�. حرم�ا�حفل�طأطأ�رأسه�إج,�

� �البخور �برائحة �مجامر�تعبق �الجانبية �أدراجه �وفوق �جانبيه �ع8ى �بأ�Dم� ]…[مضاء، ا
ً
�مدرك كان

�ا�سرح �ع8ى �هناك �والوجوه�. ينتظرونه �الطويلة �واللôى �السوداء �والauانس �البيضاء، العمائم

  ).90. ص" ( ]…[بدت�القاعة�نائسة�الضوء،�مغمورة�بالظ,ل�وا�هابة� ]…[ة�الجهم

 زمكانّية�العنوان�والحواّس �5.4

يأخذ�عنوان�الرواية�د��ت�مكانّية�فالشمس�eي�أم�الطبيعة�وeي�ترمز�للحياة�والدفء،�والغجر�

القابلة�غجرّية�قامت�والراوية�راوية�ُولدت�/ي�الطبيعة،�وكانت�. رمز�للحرّية�والطبيعة�و¦نط,ق

�الثانية� �Bّم �القابلة �هذه �أصبحت �بحيث �أسطورّية، �شبه �سحرّية �طقوس �خ,ل �من بتوليدها

�والحرّية �للauاري �دائم �شوق �/ي �فأصبحت �حياD³ا �ع8ى �راوية، �تقول �كما �ذلك، �وانعكس . لراوية،

�لها �يقول �تحّو�ته َل
َ
�خل �وُتظهر�له �أباها �راوية �تجادل �الغج: " وعندما

ً
�أس,فكأص, DÛذا�. ر�هم

�تؤكدين�بأّن  =ّ�áم اللسان�السليط�والوجه�النحاDGص" (شمسهم�لفحتك�وأّن�دمك�ملوث�بلغ .

62 .(  

                                                 

 ./ي�ا�جموعة�القصصّية�الt=�تحمل�نفس�العنوان" غسق�¦لهة"تظهر�Bسطرة�واضحة�/ي�قّصة�) 27
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�Bخضر �ولكّن�: اللون �والطبيعة، �الخصب �ع8ى �د�لة �الرواية �هذه �/ي �Bخضر�أيًضا �اللون يأتي

� �/ي �eي �عّما �حّدD³ا
ّ

�تخف �ومدلو�ته �Vعشابو�ا�وحش الّزمنكثافته �فتصف�البحر�وليمة ،

فاللون�. الراوية�الينابيع�بأ�Dا�خضراء،�والحشائش�خضراء،�والبحار�خضراء،�والعريشة�الخضراء

  .Bخضر�هو�لون�Bشياء�الجميلة�وخاّصة�ما�يتعلق�بالطبيعة

تأتي�الروائح�هنا�بد�لة�إيجابّية�فقط�وخاّصة�تلك�الروائح�الt=�تأتي�من�الطبيعة�مثل�: الروائح

ويصف�ماجد�زهوان�رائحة�راوية�العطرة�بأ�Dا�شبDEة�برائحة�زهر�وأوراق�. /ي�الauاري �رائحة�Bرض

�جد] . الauاري  �بتواتر�قليل �الروائح �ذكر�هذه �ويأتي �مع �مقارنة �ا�وحشا Vعشاب� وليمةو�الّزمن

�/ي�إبراز�ا�ناخ�العاّم،�ومن�هنا�. كما�أ�Dا�يغيب�ع¢Dا�مزج�الحواّس �البحر ولذلك�يضعف�دورها

   .كا�كان�ضامرة�تأتي

  إجمال

� �ا�كان �بناء �الدراسة �هذه �روائّيةتناولت �نماذج �ث,ثة �خ,ل �حيدر�حيدر�من �روايات : وeي�،/ي

� �ا�وحش،و�الفهد،رواية �الغجرو�الّزمن �. شموس �إ�ى �الهوامش �/ي �أشرنا �/ي�وقد �ا�كان بناء

�القصصّية �ا�جموعات �وبعض �Bخرى �. رواياته �الدراسة �خ,ل �من �تبIّن �وقد �رواية �الفهدأّن

� �/ي �تقليدّية �رواية �ا�غلقبناDÕا �أهّمها �جدلّيات �ع8ى �ا�كان �وينب<= �Bحداث، �ا�كان �يتبع / حيث

�Bسفل �السماء/ ا�فتوح، �السكون / Bع8ى، �جدلّية �الزمكانّي �ا�ستوى �وع8ى . الحركة/ Bرض،

�ا�غلق �ثم �ا�فتوح �إ�ى �ا�غلق �من ا �دائري] �ا�كان �مب<[ �أّم . ويأتي �ا �فأهّمها�أساليب �ا�كان رسم

�تفسaIّية �وظيفة �ذات �عاّمة �هيكلّية �وطبيعته � .الوصف �رواية �ا�وحشأما �رواية��الّزمن ف�=

ا�دينة�يصبح�هو�الشخصّية�الرئيسّية،�وأسماء�الشوارع� -حداثّية�من�الّدرجة�Bو�ى�إذ�إّن�ا�كان

ماكن�/ي�الرواية�ليست�أماكن�موضوعّية،��ى�الواقع�/ي�العالم�الخارäّي،�ولكّن�B إوBحياء�تحيلنا�

وإنما�eي�أماكن�تتغ�aIّوتتلّون�بالظ,ل�النفسّية�للشخصّيات�إذ�لم�تعد�ا�دينة�ديكوًرا�أو�إطاًرا�

�متغaIّة �صور �ومن �عديدة، �ضبابّية �صور �من ًنا �مكوَّ �ا�دينة �صار�عالم �وإنما ا، ل�. واقعي]
ّ
وتشك

أمام�الauاري�ا�فتوحة،�هذه�الauاري�الt=�والسلطة�والخيانة��يرمز�إ�ى�الفساد�ا�دينة�فضاًء�مغلًقا

ل�ما�Þَ=�الّراوي�وحلمه�ا�ستقب8ّي،�ولكّن�الّراوي�يبقى�/ي�هذا��طار�ا�غلق�الذي���يستطيع�
ّ
تشك
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رسم�ا�كان،�فقد�تنّوعت�ما�بIن�الوصف�الهيك8ّي،�ذي�الوظيفة�sساليب�بالنسبة� .الفكاك�منه

��التفسaIّية،�إضافة�إ ى�زمكانّية�¦لوان�والروائح�ومزج�الحواّس،�حيث�تauز�بشكل�كثيف�كدوالَّ

� �إ�ى �إضافة �ورمزّية، �د�لّية �أبعاد �ذات ��،التأنيسمكانّية �فيتّم �مدينة�أنسنة �وخاّصة Bماكن

أما�رواية�. للّزمن�ا�وحشا�شابه�بناء�ا�كان�لتأخذ��وليمة�Vعشاب�البحروتأتي�رواية�. دمشق

ا� .فيضمر�ا�كان�فDEا�ويصبح�تابًعا�ل�حداث،�شموس�الغجر ما�ن,حظه�أّن�هناك�صراًعا�أساسي]

/ي�جميع�أعمال�حيدر�حيدر�بIن�ا�فتوح�وا�غلق،�ولكن�معظم�رواياته�وقصصه�تنت�=�با�غلق�

/ي�أعمال�حيدر�حيدر�مّر�/ي�بناء�ا�كان�نخلص�إ�ى�القول�إّن�. /ي�ال¢Dايةا�وت��د�لة�ع8ى�انتصار 

�م �: راحلث,ث �البناء �القصصّية �مجوعته �/ي �ا�هاجرالتقليدّي �النورس ��حكايا �الفهدورواية

� �و أرجوان حقلورواية ��البناء، �رواية �/ي �البحر�ورواية�ا�وحش الّزمنالحداثّي �Vعشاب �وليمة

مراثي�و�الغجر شموسو�مرايا�النار،�والبناء�ا�عتدل�/ي�رواية�غسق��لهةو�الوعول ومجموعة�

  .Lيام
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