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 شكر وامتنان
ىل أيب إ أتقدم ابلشككككار والتقديركما  ،البحثإىل كتابة هذا أمحد هلل عزوجل الذي هداين وأانر طريقي 

لشككار والعر ا  كما أتقدم ابم التعليم ابألحسكا  وددو،، وإىل أيي ال  بجججهها ااوت  ان  والعكعاب،  هر  
ويالحظاهتا  ،دةل البحث بتججيهاهتا السديب   قد أانر  يل س   ملشر   سعاهة الدكتجرة يها بنت علي املاجد،

 ويتابعاهتا احلثيثة،  جزاها هللا خري اجلزا . ،الدديقة

 بدهللا  عالدكتجر ظا ر ب األسكككككككككككتا  تمثلة  ي سكككككككككككعاهةاملللجنة املنادشكككككككككككة إىل ا م ابلشكككككككككككار والتقديركما أتقد  
يد العج   يد   أو   كا  له  ضكككل  لال ي  السكككماعيل، و  عبد هللاالدكتجر إبراهيم ب   األسكككتا  الشكككهري، وسكككعاهة

  ي سبيل إخراج هذا البحث على العجرة ال  هج عليها.
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 ص البحثلخ  م  
قاربة  ي ضكككككج   ليا  امل روااي  حممد حسككككك  علجا يهد ف هذا البحث إىل هراسكككككة الاضكككككا  الروا ي  ي 

السكككككرهية، ال  هتتما بدراسكككككة اقهاب  ي سكككككياده السكككككرهي، حيث يعتمد الاضكككككا  الروا ي على أهوا  إجرا ية 
و ليا  ينهجية، تسككككككككككاعد على النظر  ي اقهاب السككككككككككرهي وتااياه فسككككككككككت ال  املعاين املضككككككككككمنة  يه، 

ا  الروا ي ية والذاتية للمؤلع على تجظياه للاضكككاجلمالية، ويدى أتثري الرؤى الاار  والاشككع ع  املسككتجاي 
 .وهففته

باة ي  العال ق  شكككككككككككككك ي بنا  الرواية، يربط بني ياجانهتا اهليالية، ياجانً  للاضككككككككككككككا  الروا ي هور ر ي  
يتاايل بني املاا  والزيا  والسكككره، وأ عال الشككك عكككيا ، واملشكككاهد الروا ية، ول ة اقهاب،  بينها،  هج كل  

 ييل.قة الجصل بني املؤلع والقارئ؛  بدونه ف تاتمل عملية الت ل  كما ميثل ح    ،ب الشالي للروايةإىل اجلان

ودد اسكككتهدينا ابملنهل السكككرهي و لياته للجدجف على تشكككااال  الاضكككا   ي روااي  حممد حسككك  علجا  
ألربعة األوىل )سكككككقع ا وسكككككياداته، ووظا اه ال  طا يضكككككهلف،  قد وظ ع فعلجا ف الاضكككككا  الروا ي  ي رواايته

الااكايكة، وصككككككككككككككج يا، وطجد الههارة، والقند ح بتشككككككككككككككابه كبري ي  حيث املنظجر الروا ي، الذي  لبت عليه 
الالسككككككاة افجتماعية، والنقد الذا،  ي يعاجلة الجادف، كما تقارب الاضككككككا  الناسككككككي والالسككككككاي  ي الروااي  

ا ي  ي دالب ا  الروا ي  ي القص ِّ والسره والتانيك السينماألربعة إىل حد كبري؛  قد ظهر  أيديجلججي ة الاض
 يشابه.

ة، إف وإ  كانت خمتلا وي  حيث تشكااال  الاضا  الروا ي؛  املاا  والزيا  واألحدا  والش عيا 
ابلاضكككا  الروا ي، وطريقة تجظياه  ي سكككريورة احلااية يتشكككابه إىل حد كبري، وإ  كا  هذا ف يقلل  أ  تعال قها

ل  ي  ججهة الروااي  وف ي   ني تهكا. ودكد اختلاكت هككذي ايفليكة  ي روايتكه األخرية )يج  صكككككككككككككك ريح؛  تشككككككككككككككاككا
ا  أبسككككاليب ر  الشكككك عككككيالاضككككا  احلاا ي والناسككككي يتارًها وهج يا أث ر  ي ن مة السككككره وطبيعته؛ إ  حضكككك

،  ي حني  ابت عاطاة املؤلع وتججاهه الالسككككاي والااري الذي عهداني  ي رواايته السكككككابقة، وهج يا خمتلاة
 أظهر ددرا  علجا  اقيالية واإلبداعية.
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Abstract 

This research aims to study the novel space in the novels of Muhammad 

Hassan Alwan in the light of the mechanisms of the approach, which is 

concerned with the study of discourse in its narrative context. Where novel 

space depends on procedural tools and methodological mechanisms. Which 

helps to consider and taking apart the narrative discourse to extract the 

included meanings. To explore the aesthetic levels, and the extent of the 

influence of the author's intellectual and subjective visions on his utilization 

of space novel and its implications. 

The narrative space has a major role in building the novel while it links 

its structural components, forming a network of relationships between them. 

Also, it is an integral whole between space, time and narration, the characters 

actions, the narrative scenes, and the language of discourse, to the formal 

side of the novel. It also represents the links between the author and the 

reader, without it the imagination process will not be completed. 

We were quoted the narrative approach and its mechanisms to determine 

the formation of space in the novels and contexts of Muhammad Hassan 

Alwan’s novels, and its functions which is very good in performs it. Alwan 

has function narrative space with great similarity in terms of narrative 

perspective in his first four novels :(Saqf AlKifaya) the ceiling of 

sufficiency, Sofiya,)Toaq AlTahara) the collar of purity, and 

(AlQundos)beaver.  

Which is dominated by social philosophy, and self-criticism in dealing 

with reality. As also, Psychological and philosophical space were very close 

in the four novels. The ideology of novel space appeared in storytelling, 

narration and cinematic technique in a similar pattern. 

In terms of the formations of narrative space, the place and time, events 

and personalities, although different, except that they relate to the narrative 

space, and the method of its use in the process of the story is very similar, 

although this does not reduce the quality of novels or its art. 

 This mechanism differed in his last novel (a small death), so the 

storyteller, the psychological, and the space of the vision were unique in its 

shape and form, which influenced the tone and nature of the narration. As 

the characters attended with styles that represent them and their social 

coordination, as the narrative space appeared in the style and ideology of the 

novel Different. while the author's emotional and philosophical and 

intellectual orientation which we have attained in his previous novels is 

absent, which proved Alwan's imaginative and creative abilities. 
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 قدمةامل
دًة سكرهيًة ينسكجمًة يبابهة  البنا ،  ش لت ياااًن ابرتًا  ي األهب العريب احلديث،  لقد أل ات الرواية  و ح 

ا ملاج  الاضككككككا ؛  ققة حضككككككجرًا وأني ة  ني ة  ي السككككككياد النقدي احلديث؛  النص الروا ي يقيم اعتبارًا خاصكككككك  حم 
 تظم هاخل الاضككككككككككا ، والاضككككككككككا  هج املسككككككككككر   الذيلاجنه جيعل األحدا  تقف  ي العديد ي  األيانة ال  تن

تتمظهر  يه الشكك عككيا  واألشككيا  يلتبسككًة ابألحدا ، تبًعا لعجايل عد ة تتعككل ابلرؤاي الالسككاية، و سككاسككية 
الروا ي أو الااتب، هلذا ارأتينا اختياري يجضكككجًعا للبحث  ي ي دو نة روا ية حديثة و   ق ينهل سكككرهي،  اخبان 

س  علجا  ي دو نة للبحث، والسرهية ينهًجا للمقاربة،  عنجان  البحث بكككككككككككككك )الاضا  الروا ي  ي روااي  حممد ح
 ي قار بة سرهيةح. -روااي  حممد حس  علجا  

واختياران هراسككككككككة  الاضككككككككا  الروا ي  ي روااي  حممد حسكككككككك  علجا   ر س  علينا اختيار املنهل السككككككككرهي 
ينهًجا للمقاربة؛ نظرًا ملا يتمت ف هذا املنهل ي  عد ة عناصككككر يتشكككككا ل ينها الاضكككككا  الروا ي، وهذي العناصكككككر  

، سكككلة ي  أشكككاال الاضكككا  الروا ياملاا ، تتااعل  ي بنا  وإنتاج سكككل -الزيا   -الشككك عكككيا   -األحدا  
يف افدتناع بضككككككرورة التعايل يف املناهل احلديثة ابعتبارها رصككككككيًدا إنسككككككاني ا عاي ا،  هي خ الصككككككة تراكم  يعر ي   

 .  وثقا ي   كجين  
وعنجا  البحث ي جضككككككل املشككككككالة ال  يتناوهلا، وهي الاضككككككا  الروا ي، ي ت ذة ي  روااي  حممد حسكككككك  

رواية طجد الههارة م،2002رواية صككككككككككككج يا  م،2002سككككككككككككقع الاااية تهبيقي ا، وهي  رواية  علجا  أمنج ًجا
نمط روا ي   يتعككدهِّ متيز  ب ، إ  إ  رواايتككه 2012روايككة يج  صكككككككككككككك ري م، 2011م، روايككة القنككد  2002

، وتتعككككارع  ي ييدانه الجاسككككف أ اار وشكككك عككككي   االبنا ،  ال رواية حتتجي على يسككككر  حتتدم  يه األحدا  
ويناخا  اجتماعية ويعهيا  أخالدي ة ور ًؤى  جدي ة، وهذا يا اصكككهلل عليه الناقاه ابلاضكككا ،  الاضكككا  ي ؤلع 
إطككارًا يتاككاعككل يف العنككاصككككككككككككككر البنككا يككة األخرى  ي الروايككة، وي  ل  يقجم أبها  وظككا ع عككديككدة  ي النعككككككككككككككج  

الاضككككا  وهفلته  ة بناً   ني ا، جيمف بني وظا عالسككككرهية، وكيع ي هي ِّك الااتب  ضككككا ا  ت سككككهم  ي بنا  الرواي
 الانية. 
 
 



2 

 اي جمال الدراسككا  الروا ية، اهتم  هارسككج الرواية بعنعككر املاا ،  ا نتل عنه جممجعة ي  املعككهلحا  
اقاصكة بدراسة هذا العنعر، يثل املاا  الروا ي، والاضا  اجل را ي، والاضا  الدفيل، والاضا  النعي، وإننا 

 ثنا نسكككككعى إىل هراسكككككة الاضكككككا  الروا ي لشكككككمجلي ته ابعتباري يسكككككرًحا يتنا ًما بني املاا  والزيا  والسكككككره،   ي
 وأ عال الش عيا   ي األيانة، واملشاهد الروا ية، ول ة اقهاب.

 قد دد م حممد حسككككككك  علجا   ي رواايته بناً  يلتقي  يها وعي  الااتب بجعي املتلقي ي  خالل العتبا  
  حتيط ابلنص وتدور حجله، سككككجاً  أكا  عنجااًن أم إهداً  أم يقديًة،  الها ت شككككال  ضككككا ا  جيب النظر ال

 إليها جيًدا، وجيد ر يب القجل  إ  لرواايته يركزي ًة استهاع علجا   يها التنقال حيث شا .
يعهيا   ا و   ق ي الجدجف على عده  ي  التسكككككككككاؤف ، وحماولة اإلجابة عنه مشـــــــكلة البحثوتتحد ه 

د الاضككككا   ي روااي  حممد حسكككك  علجا ش ويا هي  نيا  تشككككايلهش  علم السككككره، ولعل  ي  أنها كيع اسكككك 
 ويا ع الدة  لك بسريورة األحدا ش

 ،  تتمث ل  ي  أسباب اختيار املوضوعأيا ع  

احلاي،  ل بنية ي  بنيا حماولة الاشككع ع  يعككهلل الاضككا   ي الرواية السككعجهية،  هج ي شككا -1
 األشيا ، وتقف  يه األ عال. تعيش  يه الاا نا  وتججد به

إعها  الرواية السكككككككعجهية جزً ا ي  حقها  ي الدراسكككككككة والبحث ي  خالل تسكككككككليط الضكككككككج  على  -2
لسككعجهية أهبية أث ر   ي السككاحة الروا ية ا ةجا ،  قد تضككم نت رواايته دِّي مروااي  حممد حسكك  عل

 نكككالكككت رواايتكككه إعجكككاب  الاثري ي  الق را  ال   هككك ت لسككككككككككككككعجهي، عا    ي  خالهلكككا اعتمف ا
احلدوه السككعجهية بشككهرهتا ومتيازها،  حات على العديد ي  اجلجا ز والتارميا  ع  رواايته لعل  ي  

 أنها جا زة البجكر العربية.
رادب ي الرواية     يتمحجر حجل اإلنسككككا   ي يعكككككا ري الدنيجية، اسككككتهاع حممد حسككككك  علجا  أ  -3

ا ، وعلجا  أحككد  أهم أ ككا هككا الاككاعلني  ي  اعتمف السككككككككككككككعجهي  ي يرحلتككه احلككاليككة املليأككة ابلت ريا
 .يسارها اجلديد
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الدراسـات النقدية ددها قد جعلت الفضـاء معادًل للمكان يف حأ أن املكان  بعض فامل ط ِلع على
ثل جزًءا من الفضاء، على عكس ذلك جند الزمان واملكان الروائي موضًعا للعديد من الدراسات.  ُي 

وُيكن القول أبن الرواية الســــــعودية أ جريت فيها دراســــــات ســــــابقة، فرخذت  صــــــيبها من الدر  
لت الفضـــــاء تناو  قف على دراســـــةلكن مل أالرواة، أم  اليت تناولت الرواية الفنية عاتســـــواًء يف املوضـــــو 

 الروائي يف رواايت حممد حسن علوان. 
 :  منهااطلعت عليها وأفدت  ومن الدراسات السابقة اليت تتصل هبذا املوضوع، اليت

جايعة  الة ياجسككتري،أثر املاا   ي تشكايل الرواية السكعجهية لدى جيل الرواه، أسكاية املال، رسك  -1
 لروا ية،اوهذي الدراسكة تسككعى إىل تتباف حتجاف  املاا  وكثا ة حضكجري  ي نعككج  امللك  يعكل، 

حماولًة رصكككككد  أبعاهي الريزية، وتاسكككككري عالداته املتداخلة، وبيا  أثر األيانة  ي املجادع واأل اار، 
ذي ، إف أ  هالنعككككككككككج  الروا يةهلا املاا  هاخل والاشككككككككككع ع  الهرد الانية ال  د دم ي  خال
 الدراسة ادتعر  على يرحلة الرايهة املبارة.

الرواية  ي األره   هراسككككككككككة  ي الاضككككككككككا  الروا ي، عبد الرحيم يراشككككككككككدة، رسككككككككككالة هكتجراي، جايعة  -2
 م.2000الرييجك، األره ،

ة أ منج ًجا األرهني ت عدا هذي الدراسكككككة ي  أبرت الدراسكككككا  ال  ه رسكككككت الاضكككككا  الروا ي جاعلًة ي  الرواية
هلا، ودد يت الدراسككككككة حركة  الاضككككككا   ي النعككككككج  الروا ية، يف تتباف العناصككككككر األسككككككاسككككككية املاجنة للاضككككككا ، 
 والاشع ع  املسا ل الانية األكثر اشت اًف  ي النعج  الروا ية،  تناول   يها ف الل ة واألسلجب والشعريةف.

ق بني ابدي ياجان  سكككعى لدراسكككة ن ي هذا البحث  اوإن ن الاضكككا  الروا ي كم اج  حمجري وجايف وي نسككك ِّ
ري  يككككه ا األيكككاك  امل تلاكككة والجسككككككككككككككط الكككذي الروايكككة،  هج ي عن ع  جممجعكككة ي  الع الدكككا  املجججهة بني

ي الشك عكيا ، ينتة هور الاضكا   ي روااي  حممد حسك  علجا  بجصع املؤ  ع بني لِّ األحدا ، وتتحر ك ع ن 
ر ه إطار  ارغ  ي النص الروا ي.ياجانهتا،   ولي  جم 

ودد واجهتنا  ي إجنات هذا البحث صكككككككككككعجاب   ي  أنها ن درة املعكككككككككككاهر واملراجف ال  تناولت الاضكككككككككككا  
 الروا ي،  اثري ي  املراجف  لط بني الاضا  واملاا .
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  .يا تضمنت أهم النتا ل والتجص يقدية ومتهيد وأربعة  عجل وخامتةودد أدمنا هذي األطروحة  على 

  أيا املقدية،  ايها إحاطة ابملجضجع، وأسباب اختياري، وإشاالياته، والدراسا  السابقة عليه.

وأيا التمهيد،  تناولنا  يه يجدف روااي  حممد حسككككككككككك  علجا   ي الرواية السكككككككككككعجهية كم ا وكيًاا،  بيك ن ا  يه 
يراحل تهجار الرواية السككعجهية ينذ نشككأهتا حي  رير الروااي  يجضككجع الدراسككة، ل بيك ن ا أسككباب النقلة الانية 

علجا ؛  بيك ن ا    يها، وعرجنا على روااي  حممد حسكككككككككككككازة للرواية السكككككككككككككعجهية  ي ط ج رها األخري، والعجايل ان
 يااهنا وياانتها ي  األهب الروا ي السعجهي.

 انباجل ث األول ي املبح )الاضكا  الروا ي، أتصياًل وياهجًياح،  تناولنا ككككككككككككككك عنجاني ب وأما الفصـل األول
ل رب حديثًا، ويدى ة القديا  والناقاه العرب واالنظري املتعلق ابلاضككا ، ل بيك ن ا تهجار املعككهلل عند الاالسككا

ع  ياهجم املاا   هالت باط  ي الجصكككككككجل إىل ياهجم ضبت للاضكككككككا  الروا ي، واندشكككككككنا أهم  دضكككككككاايي، واختال 
ع الدا  ال  عناصككككر الرواية، وتاجينه يعها لشكككككباة  ي  الب ة الاضككككا الدو ي املبحث الثاين بينا ع  ويسككككتجايته، 
 .وهج يجضجع املبحث الثالث نيتها املجضجعية والانيةأث ر   ي ب

ينها  )الاضا  بنية سرهيةح، وتناولنا  يه أربعة  يباحث، جا  املبحث األول  عنجاني بك وأما الفصل الثاين
، للعامل الذي يرويه لجا عرؤية أثر الاضا  الروا ي  ي  حتت عنجا  فالاضا  الروا ي بجصاه ينظجرًاف، تناولنا  يه

 ي  خالل األحدا  والش عيا ، والاياية ال  ي  خالهلا وصلت أحدا  القعة إىل املتلقي أو يراها. 

سككككرهي لعلجا   ي ،  ي إطار املنظجر الوادعي ة الاضككككا  الروا ي و ي املبحث الثاين فالاضككككا  والجادفف تناولنا
ل احلد  عن الاضككا  عرجنا على تشككاا  الروا ي، و ي املبحث الثالث أعماله الروا ية، يف إبرات أني ته  ي البنا 

الروا ي  ي صككككككجرتني  صككككككجرة عاي ة، وال  ت قدم ه عة واحدة، وصككككككجرة جمز أة، تتدلع ي   ضككككككا ا  يتعدهة  ي 
ال لوتناولنا  ي املبحث الرابف فالاضككا  واأليديجلججياف ويا يتضككم نه ي  يعايري وأ اار وأهداف   ودت واحد.

 هذي اجلجانب جمتمعة، ابإلضا ة إىل نظرة اإلنسا  لألشيا  انيهة به والتعجار الذي شا له ع  العامل.

)تشااال  الاضا  الروا يح، و ي املبحث األول تناولنا ع الدة الاضا   عنجاني بكككككككككككككككككككككككككككك أما الفصل الثالث
؛ حيث يعهي ضكككا  ياا ا حتجال املاا  اعره إىل  الروا ي بعناصكككر البنا  الروا ي، وأتثريي  ي تشكككااالهتا، وبيك ن  

ضكككككككككككا  و ي املبحث الثاين تناولنا أثر الا، اًل يف عناصكككككككككككر بنا  الشكككككككككككال الروا ياملاا  أكثر ي  يدلجل يتااع
الروا ي  ي تي  الرواية، وكيع أصكككبل  ضكككا  الزي  أحد تشكككااال  البنا  الاع لروااي  علجا ، وكيع وظ اه، 
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ك ا نجد  ضكككككككا   أيا ، و روايةلالزي  الناسكككككككي، و ضكككككككا  الزي  التاراي، وهور  ضكككككككا  الزي  اقارجي  ي متاسككككككك 
 وظ ع علجا   ضا  احلد   ي رواايته.  كيع  املبحث الثالث ف ضا  احلد ف  نادشنا

تأثريي  ي سككككككا ر مثالشكككككك عككككككية وأني ته  ي الرواية اجلديدة،  ألقينا الضككككككج  على  ضككككككا   ي املبحث الرابف،و 
شككككااال  الرواية، و ي تالشككككي صككككجرة البهل  ي الرواية التقليدية؛ لي شككككال  ضككككا  الشكككك عككككية صككككجرًة جديدًة ت

 تتناسب يف القعة اجلديدة، وختمناي بعجرة الش عيا   ي إطار الاضا  الروا ي عند حممد حس  علجا .

 ووظا اهح، للاضككا  الروا ي عنجاني بككككككككككككككك )البنا  الاع  ،، وهج  خر  عكجل هذا البحثأما الفصـل الرابع
منا هذا الاعككل إىل ثالثة يباحث، املبحث األول  ند علجا ، أثر الاضككا  الروا ي  ي ل ة السككره عبينا ودد دسكك 

ع الاضكككا  وظا نا ع   اشككا و ي املبحث الثاين تناولنا هوري  ي حركي ة الاضككا  الروا ي، أيا املبحث الثالث، 
جلج يا للاضككككا  ي  ديمة  ني ة  ي تشككككايل هفف  األ اار والرؤى، وتعكككككجير ا، و  يليةالناسككككية والبال ية والت

الناسكككككي للااتب والشككككك عكككككيا ، ووصكككككع يشكككككاعرهم  ي املجادع امل تلاة ي  خالل  نيا  الاتابة الروا ية 
ا هاجلديدة، وهورها  ي حتليل اجل م ل واأل اار واملجادع ال  تعككككدر ي  شكككك عككككيا  الرواية عن إ ا اهتا، وأثر 

  ي املتلقي عند حتليله أل اار الااتب وُج  له.
 ل تج جنا البحث خبامتة أتلياية عاي ة تضكككككككككككم نت أهم  النتا ل املنهجية واملعر ية ال  أ ضككككككككككككى إليها البحث

  والتجصيا  ال  دد ت  ع البحج  العربية  ي هذا اعال البحثي.
ديد على الاضكككككككككا  الروا ي  ي روااي  حممد حسككككككككك  وأخريًا  إ  هذا البحث هج حماولة إللقا  ضكككككككككج  ج

علجا  ي  حيكث الاارة واملعكاجلكة، حيكث اسككككككككككككككتكدعكت ي دو نة البحث  ليا  وأهوا  إجرا ية يانتنا ي   ك 
 شاراهتا، واستاشاف الاضا  الروا ي  ي النعج  ال  دايت عليها وحتليلها.

ه ِّد لاهم يتهعسككاان ناج  بذلك دد  تحنا   ادًا جديدًة لقرا ة تسككهم  ي  جر للاضككا  ااوت املألجف، ومت 
 الروا ي.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   التمهيد
 

  أوًل: حملة عن تطو ر الرواية يف األدب السعودي.

 .املولد والنشرة والتعليم علوانحممد حسن  اث ياً:

 عودية.السموقع رواايت حممد حسن علوان يف الرواية  اثلثاً:
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 أوًل: حملة عن تطو ر الرواية يف األدب السعودي:

احتلت الرواية السعجهية ينزلة كبرية  ي يسرية الرواية العربية؛  ا جعلها حمط  اشت ال كثري ي  الدراسا  
ة، قا ية واألهبية عاي  الث، كا  هلا صكككككداها على احلياة ادتعكككككاهيةً  ف   شكككككهد  اجلزيرة العربية حتجا النقدية،  لقد 

واية سككككعجهية صكككدر  أول ر حينما ة، ظهر  بجاهر الا  الروا ي  ي اململاة العربية السككككعجهية، ية خاصككك   والروا
 أ   ي بنا ها الاع، إف يتجاضعةً وعلى الر م ي  أهنا لكككككككككككككككفعبدالقدو  األنعاريف،  حم1330عام  ،)التجأيا 

مح لك 1322عام  ، ) ارةي  ي رواي   نايسكككككر بشكككككال سكككككريف؛ وهج يا فهذا الا  الجليد شكككككرع  ي النمج والتهجا 
ي   امح لكككككككككككككككككككك فحممد على ي ريبف، وتبدو هذي الهارة ضككككككعياة  ني  1392عام  ،فأمحد السككككككباعيف، و )البعث

 ري رواي   ا درابككككة ثالثككككة عقجه  ا يتميزً  روا يكككك  فمل تنتل عماًل قكككاه؛ إ  إ  هككككذي انككككاوف  وجهكككة نظر بعل النا 
ب الرواية، ك  ي  ر    ي بنا هما الاع، إف أنه طما أصكككككككككككبحت اململاة أكثر درابً  ) ارةح و)البعثح الضكككككككككككعياتنيِّ 

 .ح1)وفسيما الرواية العربيةف

إىل عدة أسكككباب،  راجف   -قبةاحل ي هذي -  ي املنتجج الروا ي السكككعجهي واحلقيقة أ  هذا الضكككعع الاع  
متثل  ي طبيعة العالدا  افجتماعية السككككككككككا دة  ي اعتمف السككككككككككعجهي امل لق؛  م  املعروف أ  الرواية ف هاأنا 

 ، وهلذا جند أ  األعمال الروا ية األوىل هار  أحداثها  يالدة بني اجلنسككككككككككككككنيِّ هتا ي  هينايية الع  ياه   يتسككككككككككككككتق
ني العناصككككككككككر ا للقا ا  املاتجحة باطا أيانة يسككككككككككتهيعج  أ  جيعلجا ينها يسككككككككككرحً ت  بيأا  خارجية، والتم  ك  

 .ح2)فالروا ية  ي أعماهلم

ا ت ككذي بكه يككاه هتكا، وهج يكا مل   كالروايككة يِّر ة اعتمف؛ تعا  حركككاتكه وسككككككككككككككانككاتككه، وتت كذ ي  حميهكه نبعككً
  انا  ، عاية هلذا اعتمف املتدي ِّ تسككككككمل به طبيعة اعتمف السككككككعجهي ودتها؛ ألسككككككباب عد ة، ينها السككككككمة ال

وينها أتخار حركة افناتا  ال  جا   يتأخرًة يقارنًة ابلعديد ي  الدول العربية اعاورة كمعكككككككككككر ال  كا  هلا 
ت يجاضف ى ال  يس  ؤ لقازة افجتماعية ال  أحدثت خل لة  ي املااهيم والرا السبق  ي هذا املضمار،  ر م فا

نق أعماهلم، كذلك، و  هجا،  ا أ هب ر  ثكة، وال  حكاول بعل الروا يني الجلجج  يها إف أهنم  ب  اجتمكاعيكة يجرو 
املتما  و اب ي  أ  ضكككككككككككعع الرواية انلية يعجه إىل عدم وججه الااتب العكككككككككككبجر، ت  يا  هب إليه بعل الا  

                                                           

م، انهي جاتا  األهيب، اململاة العربية 1331حسككككككككككككككك  حجكاب احلكاتيي، البهكل  ي الروايكة السكككككككككككككككعجهيكة حي هنكايكة  ح1)
 .11-10م،  2000، 1السعجهية، ط

، 1حممد صككككاش الشككككنهي،    الرواية  ي األهب العريب السككككعجهي املعاصككككر، هار األندل  للنشككككر والتجتيف، حا ل، ط ح2)
 .31م،  2003
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اب تكك  ف بعل الا  ا، كككا   جا  تككاج إىل شككككككككككككككي  ي  املثككابرة وطجل النا  أخريً  واملتارغ هلككذا الا ،  هككذا الا ا 
م يثل يقدية رواية  ي كتبهم ورواايهت ههم  ي اإلدكدام على كتكابكة الروايكة؛  قد كتبجا اعتذاريةً السككككككككككككككعجهيني وترها 
لهكككا  مح لسكككككككككككككك1390عككام  ،مح نمككد عبككدي ميككاين، وروايكككة )طكككا ر بال جنككا 1390عكككام  ،) تككاة ي  حككا كككل

 .ح1)القحهاينف

ا ا و همً ق جيل اب  أكثر وعيً    ت  ي عضككككككككككككككد الرواية السككككككككككككككعجهية، إىل أ  فبدأ يلج   ي األ   ت  كل هذا 
ضت ع  ظهجري ظروف ساعد  على إ نا  الساحة ودجاعدها الانية،  لك اجليل الذي مت    ،ألصجل الرواية

 .ح2)يفا  ي جل النجاحرً ال  شهد  تهجا الانية والاارية واألهبية  ي اململاة العربية السعجهية 

مية؛ حيث ي  هنضكككة عل قبةملا شكككهدته اململاة  ي تلك احل اواحلقيقة أ  يياله هذا اجليل جا  انعااسكككً 
ظهجر  لا دجاي  م، وشرود مش  العحا ة السعجهية ال  كانت ها عً 1352بزوغ  جر جايعة امللك سعجه عام 

   .لنهضة هذا الا ا  هاي  القارئ املثقع، وعاياًل 

حيث أصككككككدر فحايد فا  ي صككككككدور أول عمل روا ي سككككككعجهي انضككككككل؛ رمبا كانت تلك املقديا  سككككككببً 
)ثقب  ي رها   مح، كما أصكككككككككدر فإبراهيم الناصكككككككككر روايتيهِّ 1353عام ، هينهجرف روايته األوىل )مث  التضكككككككككحية

 مح.1323 عام ،)ساينة املجتى مح، و1323، عام الليل

أسككهمت به وسككا ل الهباعة والنشككر ال  ظهر  بقجة  ي  بة السككبعينيا ؛ حيث نضككيع إىل  لك، يا 
عتن أول   ت  ال  املناىح لككككككككككككككك فإبراهيم الناصرف، انتشكر  املاهة املاتجبة بشكال يلحج ،  عكدر  رواية )عذرا

بعت بناهي الها ع األهيب. بعدها بدأ  م، وكانت دد ط  1322عمل صكككككككاهر ع  هار نشكككككككر حاجيية عام 
لنقدية  ي اململاة، كة ار الرواية السككعجهية تت ذ سككبيلها  ي يضككمار السككباد األهيب العريب، فسككيما يف ديام احل

ت بتقييم األعمال الروا ية، واشككككككككككككككت ال حركة التأليع  ي هذا املضككككككككككككككمار؛  قد كتب احلاتيي )   وال  اهتمك  
جهيةح،  رواية  ي اململاة العربية السككككعالقعككككة  ي األهب السككككعجهي احلديثح، وكتب السككككيد حممد هيب )   ال

كما كتب حممد صكككاش الشكككنهي )   الرواية  ي األهب العريب السكككعجهي املعاصكككرح، و ريها ي  األعمال ال   
   .ا  ي يياله الرواية احلديثة  ي اململاةا ر يسً كانت سببً 

                                                           

 .33حممد صاش الشنهي،    الرواية  ي األهب العريب السعجهي املعاصر،   ح1)

ة، الرايس، رها، يهبعة العككاحا  الذهبيسككلها  سككعد القحهاين، الرواية  ي اململاة العربية السككعجهية، نشككأهتا وتهج  ح2)
 .23م،  1339، 1ط،
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المف، و )ف عاش ح لكككككفطاهر عجس س1390عام  ،ا كككككك )العندود املد ج  ظهر  روااي  انضجة  ني  
، ويالح  على هذي الروااي  ح1)فأيل شهاف، و) يجم اقريعح لككككككككك فإبراهيم الناصرف كككككككككمح ل1393عام  ،دليب

اار والا ، ل والبنكككا  الاجدي  ي ال ،الدكككة بني البنكككا  التح   ي اعتمفأهنكككا عكككاجلكككت الجادف، يؤككككدة وججه ع  
ز حا ل ابلرؤى يتمي ِّ  ت ابإلنسا ، و اري،  ظهر ينتجج  هتم  هجة إىل األيام؛ حني االرواية السكعجهية خ   خهتِّ 

اب  ي يعككاجلككة نجم اإلنسكككككككككككككككا ، والجلجج إىل عككاملككه الناسككككككككككككككي تكك  افجتمكاعيككة افنتقككاهيككة، وبككدأ  حمككاوف  الا  
مح لككككككككككك فمحزة 1393عام ، وافجتماعي، وتناولت دضااي اعتمف واملرأة، كالذي عاجلته روااي  )سقياة العاا

مح لكككككككككك فحممد الراشدف، 1399عام  ،حسا ح لكككككككككك فطية بجسبيتف، و)إ ار  ي الزي  املرو)هرة ي  األ بجدريف،
   و ريها.

ير   طككا الروايككة  ح2)ثال  يراحككل إ  مثكك ة ككالسككككككككككككككعجهيككة، ر الروايككة ركككة تهجا حل وي  خالل التتباف التككاراي
 ، هي السعجهية  ني ا

)روااي  اعتمد  البنا  التقليديح اكت اي ابلبنا  التقليدي، ي  حيث السككره التقريري،  املرحلة األوىل:
واألسكككككككلجب احلاا ي املباشكككككككر، ومنهية العرس، والع قدة، والبهل، واحلل، وي  أبرت ر و اه هذا افااي  ععكككككككام 

 خجدري، وعبدي مياين، وعبد العزيز املشري.

بنا  التجديديح، حيث ار أ  بعل الروااي  على كسككككككر النمط )روااي  اعتمد  ال واملرحلة الثا ية:
التقليدي،  تجاوت  اارِّطا املااهيم التقليدية حجل الرواية، وتداخلت أسككككككككككاليبها يف تداخال  العامل الجادعي 

 مل واقيايل، وبد  أكثر تعقيًدا وعمًقا  ي بنيتها البكيبية، و ي شككككككككككك جصكككككككككككها وح ب اتها، بك ي د أ  هذا افناتا 
ا ي  براث  الروايكة التقليكديكة؛  مكاتالكت حتتا  بعنكاصككككككككككككككر البنكا  الاع القدمي ة ي  تيا  وياا  العككككككككككككككهكا متكايكً

 و ريها.  وش عيا  وحباة،

لى )روااي  اعتمكد  البنكا  التجرييبح، متثل  ي اارب دليلة جا   نتيجة افناتا  ع واملرحلـة الثـالثـة:
دجاعككد النص  الاككتخكك الروايككة ال ربيككة، وأتثكارًا  ركككة احلككداثككة ال  بككدأ  ت لقي ظالهلككا ودتهككا؛  جككا   روااي 
ايب، وتسكككككهب  ي اإلجيالروا ي الاالسككككياي أو التقليدي، تزاوج بني البهل الارهي السككككليب، والبهل اجلماعي 

                                                           

، -الرواية-ينظر  حس  ب  حجاب احلاتيي، خالد أمحد اليجسع، يعجم اإلبداع األهيب  ي اململاة العربية السعجهية ح1)
 .22-20م،  2009، 1انهي الباحة األهيب، ط

 .20م،  2003، 1، وتارة الثقا ة واإلعالم، الرايس، طينظر  حس  النعمي، الرواية السعجهية وادعها وحتجافهتا ح2)
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وصكع الشكك عككيا  واأليانة واألشككيا  بهريقة وادعية، وكما  كران  هي اارب دليلة إ  مل تا  انهرة، كال  
 ح لكفرجا  عاملف. ي رواية )طجد احلماية جندها

 :والنشرة والتعليم املولد- علوانا: حممد حسن اث يً 
م، وتعجه أصجله 1323أ سه   22  ي حممد حسك  علجا  روا ي وصكحاي سعجهي، ولد  ي الرايس

إىل ينهقة عسكري جنجب السكعجهية، ي  حما ظة رجال أملف، هر   ي يعهد العاصككمة النمج جي، وبعد جناحه 
 ي الثانجية العاي ة در ر أ  يدر  نظم املعلجيا   ي جايعة امللك سككككككككعجه، ل بعد  لك حعككككككككل على شككككككككهاهة 

 ي  كتجرايه تالند  ي الجفاي  املتحدة األيرياية، وحعككككككككككككل على املاجسككككككككككككتري  ي إهارة األعمال ي  جايعة بجر 
بدأ علجا  ابلاتابة واملقاف   اتب يقالة أسكككككككبجعية ملدة سكككككككت سكككككككنجا   ي ، م2012هارة ي  كندا عام اإل

  ارهاي  النيهانيةو الجط  والشككككككككرد السككككككككعجهيتني، ونشككككككككر  له صككككككككحياتا نيجيجرك  ميز األيرياية  صكككككككحيا    
 ااه لاتابة الروااي  ال  ، لم1333دعككككككككرية، وا تتل يجدعه اإللابوين األهيب  ي العام  ايقاف  ودعككككككككعككككككككً 

، م2002عام   ي حسككككقع الاااية)وصككككل ي  خالهلا للعاملية والاجت أب ضككككل اجلجا ز،  عككككدر  له أول رواية 
صكككككككاحب السكككككككمج  م، و لك بقرار ي  وتير الثقا ة2013ا لقهاع األهب والبُجة والنشكككككككر يايج وعني ر يسكككككككً 

 .األيري بدر ب  عبدهللا ب   رحا 
 :أهم أعماله -

 صدر  له مخ  روااي  وكتاب وبعل املقاف  والقعص القعرية، أنها  
 .م2002، بريو ، لبنا ، الاارايبرواية سقع الاااية، هار  ح1

   .م2002رواية صج يا، هار السادي، بريو ، لبنا   ح2

 م. 2002رواية طجد الههارة، هار السادي، بريو ، لبنا ،  ح3

 م. 2011رواية القند ، هار السادي، بريو ، لبنا ،  ح2

 م. 2012، هار السادي، بريو ، لبنا ، ص ري رواية يج  ح5

 :اجلوائز اليت حصل عليها -

  حتت سكككككككككككككك  األربعني، وأهرج ا ه  ي  اعربي   اكاتبً   33، مت اختياري ضككككككككككككككم  أ ضككككككككككككككل م2010عام
 ح.33أنهجلججيا )بريو 
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  م، رشككككككحت روايته )القند ح ضككككككم  القا مة القعككككككرية  ي اجلا زة العاملية للرواية العربية 2013عام
 )البجكر العربيةح. 

  م، ي  يؤسكككسكككة لجك ف ارهيري 2015و ات ي  خالل رواية القند  جبا زة أ ضكككل رواية عربية عام
أجيال   ةث تدور أحداثها حجل حال عا لة الججزي ال  اسككككككككككككككتهاع أ  ينقلها لثالث ي ابري ، حيك

ي حجل العكا لة نتيجة لباكما  ناسككككككككككككككية عاش ؤ حيكث ظهر   را ،كمكا ر هكا افب  األكن  كالكب
جصككككككاه ب اسككككككتهاع الروا ي حممد علجا  أ  يعن ابلقند   ؛ يها بهل القعكككككة نتيجة لتااك العا لة

 لجك افجتماعي حلال أ راه العا لة املاااة ابلرايس.يبني الس حمجراي اريز 

  حعككككلت النسكككك ة الارنسككككية ي  رواية )القند ح على جا زة يعهد العامل العريب  ي ابري  كأ ضككككل
 .ح1)رواية عربية يبُجة للارنسية ع  العام

 :موقع رواايت حممد حسن علوان يف األدب السعودياثلثاً: 

م بلغ تقريًبا 2002م حي 001ةتىواد ر اإلشككككككككككككارة إىل أ  كمية اإلنتاج الروا ي السككككككككككككعجهي ينذ عام 
الذي شكككهد أحدا  احلاهي  2001نعكككع يا أ نتل  ي  رير الرواية السكككعجهية ينذ بزوغ جنمها، ف منذ عام 

جي  ي  راهم أنتج عشككككر ي  سككككبتمن )أيلجلح وملدة مخ  سككككنجا    لية  أصككككدر السككككعجهيج  تقريًبا نعككككع يا
 .ح2)ينذ صدور فالتجأيا ف

ا  قد كا  لدخجل اإلنبنت أثر  كبري  على األهب والرواية السككككككككعجهية؛ حيث  حت ألعداه كبرية  أيضكككككككً
وش عيا  ي مجرة ابلظهجر، ونشر أعماهلا الروا ية عن شباة التجاصل افجتماعي، وتقع هنا اربة فرجا  

مح شككككككاهًدا على هذي الهارة،  قد دد يت روايتها  ي شككككككال 2005)بنا  الرايس، عام ف  ي رواايهتاالعككككككانف
اكي ل ة الععكككككككككر، تبدأ  ي أول إمييل بتارير  م وتنتهي آبخر بريد  بتارير 13/2/2002رسكككككككككا ل إلابونية، حت 

صلت و م، لتعل مخسني بريًدا على يدار سنة، فدت إدباًف  ري يسبجد ي  القارئ العريب، و 11/2/2005

                                                           

  /http://alalwan.comينظر ح 1)
حسك  النعمي، الرواية السكعجهية اخبدت التحعكينا ، يقال ينشكجر عن جريدة الشرد األوسط اإللابونية، افثنني  ح2)

 ، رابط  12122،ع م2012سبتمن 19هك/ 1239 و احلجة  22
https://aawsat.com/home/article/1026781 

http://alalwan.com/
https://aawsat.com/home/article/1026781/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
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إىل أبعكد  كا تعكككككككككككككككل إليككه الروااي  املهبجعككة، كمككا أ  هنككاك اربككة  ككاتي القعككككككككككككككييب  ي روايتككه )الزهككامير، عككام 
 مح، و ريها ي  الروااي  ال  شهد  جناًحا كبريًا.2010

 اواحلقيقة أ  جمتمف اإلنبنت أث ر  ي الرواية الردمية السككككككككعجهية سككككككككلًبا كما أث ر إجيااًب؛  اي حني  تل   ادً 
جديدة أيام الرواية السكككككككعجهية كيًاا وكم ا، إف أنه تحم السكككككككاحة ابلعديد ي  األعمال الروا ية الركياة والاقرية 

  ني ا، وال  دد ف تعل إىل هرجة الرواية وف ا ها.

كذلك أث ر  احلداثة كالسككككككككاة ويذهب  اري عاملي، وحركة ثقا ية  نية  ي الاار والثقا ة السككككككككعجهية؛ 
اه افناتكا  على ثقكا ا  العامل حجلنا، وايتزجت الثقا ا  هاخل الرواية الجاحدة، وظهر   ا  التجربة  كاته

احلداثية  ي الرواية السكعجهية  ي إحسكاسها ابلجعي ابلذا ، و ي يضايينها الجادعية، وبنيتها وتقنياهتا السرهية، 
نا  عتمف السككككككككعجهي؛ كال  وجدانها  ي رواية )بوكره ِّ  عل ي ضككككككككاه  ؛ اتهاه افتاا  على اهلجية السككككككككعجهية وا

الرايسح لكككككككككككككككككك فرجا  العككككانفف؛ وال  شكككك ل عنجاهنا اسككككم الرايس، كما شكككك ل يضككككمجهنا ثقا ة املاا  وعاهاته 
وتقاليدي وصب ته الدينية، وكما  ي رواية )جاهليةح لككفليلى اجلهعف أو رواية فييمجنةف لك نمجه تراوريف؛ حيث 

 وإظهار الهابف الديع للمجتمف السعجهي.  ر ل العنعرية،

جادعية كما متي ز اإلنتاج الروا ي السكككعجهي  ني ا  ي هذي الابة ابسكككتثمار الجادف مبت رياته امل تلاة،  نت  ال
 ي أعمال روا ي  هذي الابة، فسككككككككي ما الجادف انلي، فحممد حسكككككككك  علجا ف  ي روايتيهِّ )سككككككككقع الاااية، عام 

مح؛ حيث يعاجلة دضكككااي اعتمف واألسكككرة السكككعجهية، وتسكككليط الضكككج  على 2011قند ، عام م، وال2002
صكككككجرة الشكككككاب السكككككعجهي بني عاها  جمتمعه، وافناتا  على العامل ي  حجله، ابإلضكككككا ة إىل بعل النما ج 

عنابج ، لال  شككككككككككككككا لتهككا الاتككااب  النسكككككككككككككككا يككة  ي اململاككة، ي تمثلككة  ي روااي  فدمككاشكككككككككككككككة العليككا ف )أ نثى ا
مح، وهنكككاك النمج ج التحليلي 2005م، وعيج  دكككذرة، عكككام 2000م، وباكككا  حتكككت املهر، عكككام 2000عكككام

مح لكككككككككككككككككككككفعبد العزيز يشكككككككريف، أو )الارهو  2005القا م على تيار الجعي الالسكككككككاي، كرواية )امل زول، عام 
 مح لكفليلى اجلهعف. 2002اليباب، عام 

تقنيا  ة تر جا هذا األسكككككككلجب السكككككككرهي  ي ي ؤل ااهتم؛ نتيجة للتأثر بواحلقيقة أ  يعظم ك ت اب هذي الاب 
الرواية العاملية، وانتقاهلا ي  يرحلة الجادعية إىل تيار الجعي،  ت ل ل هذا التيار  ي الرواية السكعجهية شأ  الرواية 

ح هذا 2013ة، عام العربية والعاملية، وظهر جلي ا  ي أسككككككككلجب فحممد حسكككككككك  علجا ف  ي روايته )طجد الههار 
ب ت أبسكككككككلجب  لسكككككككاي كالذي جندي عند فاأليري  يع اإلسكككككككالم  ل سكككككككوتىجبانب الرواية التاراية، وال  صككككككك 
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فحممد حسكككككككككك  علجا ف  ي روايته األخرية )يج  مح، أو كالذي تناوله 2002سككككككككككعجهف  ي روايته )طنني، عام 
رواية  هإ  إ  رواايت ؛أبسككككلجب  لسكككاي مح؛ حيث تناول حياة اب  عريب، العككككج ي الزاهد،2012عام  ،صككك ري

ف  2012ف ، فرواية سقع الاااية 2013ف ، فرواية طجد الههارة 2012 ف ، فرواية صج يا2002القند  
تدم البنا ،  ال رواية حتتجي على يسككر  حت يتعدهِّ  ق منط روا ي   ل  ف، أ لحت  ي خ  2012فرواية يج  صكك ري 

ى ؤً ور   ةوتتعكارع  ي ييدانه الجاسكف أ اار وشك عككيا  ويناخا  اجتماعية ويعهيا  أخالدي   ، يه األحدا 
 ة. جدي  

سكككككككككقع )ا  ي األهب السكككككككككعجهي  منذ صككككككككدور روايته األوىل كبريً   القد أخذ حممد حسكككككككك  علجا  يجدعً و 
لر ل ألسكككككلجبه ا ل جز  ي  املعتنني ابألهب السكككككعجهي بني النقد و بدأ  تتجه إليه األضكككككجا ، وشككككك   حالاااية

 هج    ويرجف افهتمككام الابري بروااي  علجا  إىل عككدة عجايككل، النقككد والككدراسكككككككككككككككة لرواايتككه األهبيككةاألهيب وبني 
ة ال   ، ول ته الشككككككككعريحسككككككككقع الاااية)كاتب شككككككككاب جنل  ي إظهار إبداعه ويجهبته ي  خالل أول أعماله 

 اديد سرهي  ي الرواية السعجهية.كانت حمل نقد كبري  ي رواايته امل تلاة، واعتماهي على 

دجل  إهنا ل ة شعرية، ا ف أوطبعً  ،علجا  جنل  ي تجظيع ل تهفعبد هللا ال ذايي ع  ل ته الشعرية  يقجل 
ذي ياتبه ل ة ، الحاباة)نه عنديا كتب دعكككا د صكككار  يبدو عليها ل ة شكككعرية ولا  ليسكككت ل ة شكككعرية، أل

 خيالية، يشكككبعة ابقيال، حتريك الل ة على ألسكككنة األبهال  ي النص كا كأاندة الشكككعر لانها ل ة  اأنيقة جد  
 .ح1) فيتقًنا، لذلك مل حتاصري الل ة هنا

 قجلي حيث ،لتجديد السككككككرهي لدى علجا  هور هام  ي ظهجري على دمة األهب السكككككككعجهيلولقد كا  
يني الذي  استهاعجا ي  بني الروا يني انلفإبراهيم اقضكري ع  تجظياه لاضا  املاا   ي رواية سقع الاااية  

كبري إشعاران   دد استهاعت إىل حد حالارهو  اليباب)تجظيع عنعر املاا  أجد أ  ليلى اجلهع  ي روايتها 
بجججه املاا  بدففته املجحية واملعنة، أيضككككككككككككككا حممد حسكككككككككككككك  علجا  و ق إىل حد يا  ي حتديد ياا  روايته 

 .ح2) فحسقع الاااية)

رورة، وابلتايل لي  ا ابلضا سينما ي  الرواية ليست  يلمً فوع   ضكا  الشك عيا   ي رواايته يقجل علجا   
،  الم، وإ  كا  هذا شكككككا عاً  ي روااي  أخرىعلينا أ  نرسكككككم شككككك عكككككياهتا بشكككككال  يزاي ي  ت كما هي األ

                                                           

، 1ح طايي ب  حممد السكمريي، الرواية السعجهية حجارا  وأسألة وإشااف ، هار الااا  للنشر والتجتيف، الرايس، ط1)
 .32م،  2003

 .203سابق،  ح املرجف 2)
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ية يناعكككمة على رؤى  را ب ا أ  تتاقد روااي  أخرى يرتازةأ لبها كالسكككياي الهابف، ولا  اياانك أيضكككً 
ا، وأان يا تلت أدرب لشككككككككاليا  النجع األول، وإ  كنت  ري يلتزم ع  احلالة اإلنسككككككككانية لشكككككككك عككككككككياهتا متايً 

 ذا ري شككككالياته تلك، مل تعد الرواية برأيي جمره حماولة وردية ي  الروا ي إلدناع دارئ مبنهقية روايته، بقدر يا 
ضككااي تتيل هلما التجاصككل الرؤيجي، وأتسككي  داعدة لتمرير التسككاؤف  والق هي سككعي إلجياه يقاربة  هنية  نية

 .ح1) فوالالساا  خبعب، ويرونة

 ي روااي  حممد حسكككككككككككك  علجا  جند الل ة أهاة تعبريية جيسككككككككككككد طا وي  خالهلا أهدا ه وأبعاهي الدفلية، 
ة ناسككككها  األهوا  الل جييسككككتعماًل وصككككجري الاريدة، كما نلح  سككككريي على وترية واحدة ي  اقهاب الل جي، 

 ي رواايته األربف األوىل )سكككقع الاااية، وصكككج يا، وطجد الههارة، والقند ح، وإ  كانت اختلات  ي روايته 
األخرية )يج  صكككككككككك ريح؛ نتيجة افااي العككككككككككج ي الالسككككككككككاي  يها. ولج تتبعنا النسككككككككككق والبنا  الل جي  ي هذي 

طا  حي كأهنا ي  جسكككد واحد؛  األهوا  الانية واحدة، والهريقة ال  مت ا،ا بينها كبريً الروااي  وجدان تشكككاطً 
 ي  ا، وطريقة التشكككايل الاع لألسكككاليب الل جية تسكككري على نسكككق واحد. بيد أهنا  تلعتجظياها يتقاربة جد  

سكككلجيب، البنية الل جية  قط  ي )يج  صككك ريح، وتلتقي يف دريناهتا  ي بقية أهوا  التشكككايل؛ حيث النسكككق األ
 والتانيك البكييب هج ناسه  ي الروااي  السابقة.

 الل ة الروا ية ال  شككككال طا فعلجا ف رواايته ظلت ضبتة  ي رواايته األربعة األوىل،  ي أهوا  تشككككالها، 
ونسككككككقها البكييب، وكأهنا كتبت  ي    واحد، وسككككككهر   ي صككككككاحة واحدة،  لم نلح  أي ت ري  ي ل ة هذي 

منا كا  الت ري  ي ل ة روايته األخرية )يج  صك ريح، والسكبب  ي  لك راجف إىل يا  رضه يجضجع الروااي ، وإ
 الرواية و ارها العج ي الالساي.

 

 

 

 

                                                           

 .222ح طايي ب  حممد السمريي، الرواية السعجهية حجارا  وأسألة وإشااف ،  1)
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لكة القجل،  كإ  الروايكة السككككككككككككككعجهيكة  ي طجرها احلداثي األخري تبج أ  ياانة يريجدة ي  النتاج الروا ي  وُج 
ة العاملية وخري  يثال على  لك  جت ثالثةِّ روا يني سكككككككككعجهيني على اجلا ز العريب، وحق قت ججا ز عربية وعاملية، 

مح، وحق قتها 2010للرواية العربية )البجكرح،  قد حعكككككككككككككل عليها عبدي خال ع  روايته )تريي بشكككككككككككككرر، عام 
مح، وأخريًا ظار طكا فحممكد حسكككككككككككككك  علجا ف ع  روايتيككهِّ 2011فرجكا  عكاملف ع  روايتهكا )طجد احلمكام، عككام 

مح، وهج هليل داطف على تاجاد الرواية السكككعجهية حالًيا 2012يج  صككك ري، عام  -م 2013قند ، عام )ال
على نظرياهتا  ي الجط  العريب،  ظهجر جيل جديد ي  الروا يني السككككككعجهيني الناضككككككجني واملت عككككككعككككككني  ري  

ي ا، ويتعدهة ملة  نشكككككال وياهجم الرواية السكككككعجهية، ووضكككككعها على الهريق العكككككحيل،  جا   كتاابهتم يات
 يجضجعي ا، يجاكبة تيارا  احلداثة، ويعنة  ي الجدت ناسه ع  يشاكل اإلنسا  السعجهي، ودضااي جمتمعه.



 

 

 

 
 

 الفصل األول

 الفضاء الروائي "أتصياًل ومفهوًما"
 

 م صطلح الفضاء الروائي. ماملبحث األول: مفهو 

 املبحث الثاين: عالقة الفضاء بعناصر الرواية.

 املبحث الثالث: بنية الفضاء الروائي.
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 املبحث األول

 مفهوم الفضاء الروائي
 ،  ي إطككار تعككال قEscape-Spaceيريي هككذا املبحككث إىل حمككاولككة حتككديككد ياهجم الاضكككككككككككككككا  الروا ي 

الاضكككا  بعناصكككر الرواية  ي الدر  األهيب، يف إبرات أني ته  ي البنا  الروا ي، إ  إشكككاالية حتديد املعكككهلحا  
جديرة  ابألني ة  ي جمال البحث؛ ألهنا الجسككككككيلة ال  نسككككككتهيف ي  خالهلا الجصككككككجل  إىل حتديد  هديق  للمااهيم 

 هد  ي  هرجا  الاهم وافستيعاب والتحليل.ال  نبع عليها  ثنا، وي  ل  الجصجل إىل هرجة أ

 الاضككككا  الروا ي ف يزال يعككككهلًحا جديًدا نسككككبي ا  ي الدراسككككا  العربية واألهبية، ومل ينل  حظ ه ي  دِّبل 
الباحثني والدارسكككني ف لقد ظل  الاضكككا  ياجاًن هايشكككي ا أو يقعكككي ا  ي اقهااب  النقدية املعاصكككرة، ابلر م ي  

   اقاياة والعابرة إليه، وابلر م ي  تهجار الجعي األهيب  ي العقجه األخرية، ومث ة أسككككككباب كثريةبعل اإلشككككككارا
 .ح1)ف  لج ي  تعقيد  والتبا   جعلت السرهاي  بال اجتهاهاهتا النظرية املتماساة مل هتتم  ابلاضا  الروا يف

روا ية على  هج املاه ة اجلجهرية للاتابة الولاننا ن ؤكد على ع الدة الاضككككككككا  ابألهب،  هي ع الدة وطيدة، 
وجه اقعج ؛ إ  ف الج أيا عمل أهيب ي  استحضاري، والاضا  الروا ي ي عهل ل  ريب   ي األسا ؛ لا  
بعد احلرب العاملية الثانية أخذ  ي افنتقال إىل األهب العريب ي  خالل تهجار افتعكككككال بني الشكككككرد وال رب؛ 

ب؛ ألنه عنعكككر أسكككاسكككي ي  عناصكككر النص الروا ي، وهج ي  العناصكككر الانية واجلمالية ال  حيث ع ع به العر 
 ينهل عليها املنت الروا ي.

ة ملاج  الاضككككككككككا ؛ لاجنه جيعل األحدا  تقف  ي العديد ي  األيانة   النصا الروا ي ي جيل عناية خاصكككككككككك 
، تبًعا لعجايل األشكككيا  ي لتبسكككًة ابألحدا ال  تنتظم هاخل الاضكككا ،  اي الاضكككا  تتمظهر لنا الشككك عكككي ا  و 

عد ة تتعككل ابلرؤاي الالسككاية، و سككاسككية الروا ي أو الااتب فإ  الاضككا   ي الرواية أوسككف  وأمشل  ي  املاا ، 
إنه جممجع األيانة ال  تقجم عليها احلركة الروا ية املتمث ِّلة  ي سكككككككككريورة احلاي؛ سكككككككككجا  تلك ال  مت  تعكككككككككجيرها 

مني ة يف كل حركة  حاا ي ة ، ل اقط التهجاري الزيع بشككال يباشكك ر، أو تلك ال  ت در ك ابلضككرورة وبهريقة ضككِّ
حد ه،  إهراكه لي  يشكككروطًا ابلسكككريورة الزينية للقعكككةف

 
، ح2)ضكككروري  إلهراك  ضكككا ية الرواية، خبالف املاا  امل

                                                           

، 1حسككككك  جنمي، شكككككعرية الاضكككككا  املت ي ل واهلجية  ي الرواية العربية، املركز الثقا ي العريب، الدار البيضكككككا ، امل رب، ط ح1)
 .22-22م،  2000

 .25م،  1333، 1املركز الثقا ي العريب، الدار البيضا ، امل رب، طمحيد حلمداين، بنية النص السرهي،  ح2)



12 

ره،  قد أهرك النكاق   يا ة اه والاالسككاة ينذ القِّد م أني ة املاا   ي صكك الاضككا  ي اج  أسككاسككي ي  ياجان  السكك 
 الجججه املاه ِّي واإلبداعي، ابإلضا ة إىل ديمته اجلمالية والانية  ي النص األهيب.

 تطو ر مصطلح الفضاء: -

ا لقد تهج ر يعكهلل الاضا  ابنتظام  بني الععجر امل تلاة وتنج ع  همه،  الاضا  عند العرب اتلع متايً 
اليجان  واملسككككلمج  األوا ل ، ويعجه  لك على األ لب إىل الجظياة ال  لعبها، واسككككتعمافته األهبية عما  همه 

والالسككككاية. يبدو أ  الاضككككا  مل يا  يجًيا ي  املااهيم الراسكككك ة  ي الثقا ة العربية؛  لك أ  الزي  يلعب هورًا 
إلسككككككاليية إمنا هج لت إليه الثقا ة العربية اخهريًا  ي اسكككككتبدال ياهجم الاضكككككا  به عند العريب، بل إ  يا تجصككككك  

نقل  اسككككككككتند إىل يا جا  به الاار الالسككككككككاي اليجانين،  ام اطالعهم على  هاطم وعلجيهم، واسككككككككتااهوا ي  
ر م  و هراسككككككككككككككاهتم حجل العككديكد ي  األ اكار،  ككاختلاجا يعهم  رًة، واتاقجا أخرى، واجتهكدوا  ي حمكاولككة ضلثكة، 

ة،  إنه سككككرعا  يا اسككككتجط   كج  الاضككككا  الروا ي دد خرج ي  شككككرنقة األهب ال ريب عاي ة، والارنسككككي خاصكككك 
ا ي  يعاُجنا جذورًا ل  جيًة ينمج طا،  نجد ياه ة الالمة  ي )لسككككا   أهبنا العريب، وأخذ صكككب ته العربية يسككككتمد 

الل جي إىل اقلط بني هفف  وابلتايل أه ى املاهجم . ح1)ت شككككري إىل الاراغ واملاا  الجاسككككف ي  األرس العربح
  .الاضا  وإطار ياهجيه

وي  خالل الرججع لدفلة ي عككككككهلل الاضكككككككا   ي املعاجم اللا جية القدمية، نالح  هفلة املعكككككككهلل على 
،  الشكككجاهد العربية القدمية ت بني ارتباط املعكككهلل بذكر ح2)عد ة يعا   وهي  فافتسكككاع، الاراغ، واحلي ِّز، واقلجف

 أو الت ع ِّ بداير انبجبة،  املاا  أصبل ريزًا للجدجف والباا .املاا  

 املعجما  العربية دد يت جهًدا حجل ياهجم الاضكككككككا ، لان ها يف  لك ف تاي ب رس هذي الدراسكككككككة، 
 ثككارة  ي يرجعيكك ا  أخرى، وي  بينهكا  را  

، إ  إ  مــاءالفالســـــــــــفــة القـدوعليكه اككاول البحككث  ي الككدفف  امل
لاضككككككككا  مل يا  ي تداوًف، وي  خالل اسككككككككتقرا   را  الاالسككككككككاة القديا  جند أ  الاضككككككككا   ث  ي يعككككككككهلل ا

 الالساة اليجاننية مبعىن املاه ة والجججه، و لك  ي ينادشتهم على الاجنيا .

                                                           

 . ياهة )ف.س.اح.195-125/   15م 2005، 2ُجال الدي  اب  ينظجر، لسا  العرب، هار صاهر، لبنا ، ط ح1)
 .215-221م،  2002، 3ينظر  الزبيدي،  ج العرو  ي  ججاهر القايج ، هار الاار، بريو ، ط ح2)
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 ي   بججد املاا  بجصكككككككاه حقيقًة وادعًة، وأ  الاضكككككككا   ا ب   يه إف أنه مل ياعكككككككل بشككككككككال  فرفالطون
ملاا  والاضككككككا ، يقجل  فوحامي هج أ  هذي األشككككككيا  الثالثة  الجججه، والاضككككككا ، والنشككككككج ، واضككككككل بني ا

 .ح1)وجد  طرا ق ثالًض دبل وججه السما ف

على يا سكار عليه ي عل ِّم ه أ الطج ،  اا  للاضا   لي ة لدى أرسهج للجصجل للمنهق أرسـطو ودد سكار 
ذا املاهجم،  هج انه  ي هراسته املنهقي ة كا  على وعي  طوالالسكاة،  هج مل ي عكر  بلا  يعكهلل الاضا ، ول

 هل ق، وهج السهل القا م  عاًل 
عنعكر أسكاسكي   ي الانج  اليجاننية القدمية،  هج يتعكج ر الاضكا  فأبنه املاا  امل

خارج أدعككككى السككككماوا ، وهي السككككما  ال  حتجي  ي هاخلها كل  شككككي ، وف  تجيها هي  اهتا جسككككم  أبعد 
 .ح2)نهافي

اا  العريب ددميًا، وفسكككككي ما إ اههتم ي  الالسككككككذلك شككككك ل الاضكككككا  جماًف واسكككككًعا  ي الاار الالسكككككاي 
،حيث أهرك الاالساة  العرب  الاضا   بعد ة يعوابلتايل أسكهم  ي تهجار ياهجم الاضكا ،  اليجاننية،  فالفارايب ا  

 .ح3)ا ذ ي  املدينة الااضلة شااًل ي تقدًيا إلهراك الاضا   ي عال قه املثرية ابملت يل واملعر ة

 لك أ   همنا للعامل يعككككككبل ينتظًما  سككككككب  همنا للاضككككككا ، وي  خالل الت ييل والتأويل يتما اختزال 
أعما  ي إعاهة  همنا لاضكككا  أمشل  و العامل  ي بنية املدينة، بنية الاضكككا ، وكأنه يشكككري الاارايب على أ  يعكككهلل ا

 للعامل.

 عككككككج ر املاا  أبنه فالسككككككهل الباط  ي  اجل رم احلاوي املما  ِّ للسككككككهل الظاهر للجسككككككم  ابن ســـــيناأيا 
 دفلة املاا   ي تعكككجار اب  سكككينا تتشكككا ل ي  خالل ارتباط السكككهل الداخلي بعناصكككر السكككهل  ،ح2)انجي.ف

 الاضا  الرحب.احلاوي، وال  بدورها ت شال 

 

                                                           

م، 2001، 3أ الطج ، حمكاورا  أ الطج ، ترُجكة  تكي جنيكب حممجه، اهليأككة املعكككككككككككككككريككة العكايككة للاتكاب، القكاهرة، ط ح1)
 221. 

 .15أرسهج طالي ،    الشعر، ترُجة  عبد الرمح  بدوي، ياتبة النهضة املعرية، القاهرة، ه. ،   ح2)
م، 1392، 1ق  ألبري نعككري انهر، هار املشككرد، بريو ، طينظر  أبج نعككر الاارايب، أرا  أهل املدينة الااضككلة، حتقيح 3)

55-25. 

 .51م،  1392، 1نظر  حسك  جميد العبيدي، نظرية املاا   ي  لساة اب  سينا، هار الشؤو  العاية ب داه، طي ح2)
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 مفهوم الفضاء الروائي يف النقد الغريب:  -
النقدية واألهبية  ي القر  العشكككككككري ،  بدأ البحث  ي ي اجان  اقهاب السكككككككرهي   اتسكككككككعت الدراسكككككككا

عككككككككة  ي جماف  ي تنجعة وي تعدهة،  الاضككككككككا  له خعككككككككجصككككككككي اته ابلجادف  و لي اته، وانتشككككككككر  البحج  املت عكككككككك ِّ
ًقا ملا تراي يافجتماعي والثقا ي، والااعل  ي احلركة الروا ية، القاهر على وصكككككككع األشكككككككيا  الجادعية، وصكككككككًاا هد

 العني.
م ي  القِّ وال  تقجم على هراسككة  Gaston Bachelardغاســتون الشــالر وي  هذي الدراسككا  هراسككة 

مل لقة أو أبيانة اإلداية كاملنزل وال ر ة ا ايشكككككاهد، وإي  اته ي  ا مبا يراي الراوي أو شككككك عكككككي  إي   ؛الريزية املرتبهة
اقيال يت يل  ، يقجل  في  املؤلع والقارئ  يها يت يل كل   روب ي  املقابال  ينتشكككككككككر املاتجحة، وهي ضككككككككك  
 الاضككا  الروا ي  ح1)املت يلف.اسككتاشككا ه هج ثجرة الجججه  ع ابلعككجر اجلديدة، ويا أوها وي ع ناسككه هو  تجدا 

م ل هذا العامل ي   لسكككككككككككاة العلجم إىل  لسكككككككككككاة الا  وعلاه، حيث حتج  الجاسكككككككككككف أوحى لباشكككككككككككالر ابقيال الجد  
على املاا   اعب  ناهتمام ابشكالر ي   لا  لم يا  ج  ، يعتمًدا على القيم اإلنسكانية ال  يتسكم طا املاا ؛ اجلمال

ي إىل صككككككككككجر  نية هلا از على أبعاهي الناسككككككككككية والانية،  يث يتعد   دوهي وأبعاهي اجل را ية واهلندسككككككككككية، بل رك  
 .العميقةوظا ع أخرى تريي إىل أبعاه ي  املستجاي  الانية 

ه ا خاضككككككككًعا للقيا ، بل هج ياا  عاشكككككككك ي الا  لي  ياااًن هندسككككككككي    املاا ونص  على هذا دا اًل  ف
 .ح2)والدفف ف، وهج  تلك ابلعجر، والريجت، ة  األهيب كتجربِّ 

 لا  مل  دهي اطار يعكهلل الاضككا ، بل جعله ،رى أ  ابشكالر دد أشكار إىل ياهجم الاضككا  الروا يأو 
  ،را  أخرى خمتلاة كاملاا  والزي بتعككككككككككككجا  ايرتبهً 

 
كد  يه على يسككككككككككككألة ؤ ف على كتابه ُجاليا  املاا  ي  لِّ ه  وامل

هراسككككة الاضككككا  هيل بني  قد   R.Bourneuf  وفو رولن بر  األهيب، أي ام الزيا  واملاا   ي العمل تالت  
اضكككككككككا  يف وع الدة ال واألحدا ،ا  الدته بعناصككككككككر الرواية ي  الشككككككككك عككككككككي   ي الرواية، ي  خالل وظياته وع  

 املاا  إ     سككككككجا  كا  ، دال  فيديجلججية املتعككككككلة بتمثيلها  ي الروايةم الاضككككككا  الريزية واألي  وإبرات دِّ ي بدِّعه، 
 .ح3)وادعي ا أم خيالي ا يبدو يرتبهًا بل يندجًما ابلش عيا ، كارتباطه واندياجه ابحلد  أو جبراي  الزي ف

                                                           

ريو ، لبنا ، بترُجة   الب هلسا، املؤسسة اجلايعية للدراسا  والنشر والتجتيف،  استج  ابشالر، ُجاليا  املاا ،  ح1)
 .5،2  م،2002، 2ط

 .22،  املرجف السابق  ح2)

 .39م  1331، 1وف  برونجف، عامل الرواية، ترُجة هناه التاريل، هار الشؤو  الثقا ية العاية، ب داه، طر  ح3)
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ج ر وطذا  هج يذهب إىل أ  الروا ي ي، عندي هج أكثر ي  جممجع األيانة املجصكككككككككج ة  الاضكككككككككا  الروا يا 
طالد ه يعامل بسكككيهة إلطالد خيال القارئ أو إلر  ل  دد تاج  جم  ااألهىن ي  اإلشكككارا  اجل را ية  ها ًما احلد  

يتحد   ع  الاضكككككككككا ،  هج عندي  Georges perecجورج برييك لألياك ، وهذا اكتشكككككككككا ا   نهجة 
 ، ، دا اًل  فإننا ايا  ي الاضكككككا   ي هذي الاضككككككا ا   ي هذي املدهلي  حتديًدا لل ال ، بل ابألحرى يا حجل

هنا ية، تلك ال  ياضكككككي صكككككمتها، وإمنا  ضكككككا ا  أدرب باثري،  هج خارج  الاضكككككا  لي  متاًيا  ضكككككا ا  الال 
 .ح1)عفعنا، نتحر ك هاخله،  هج وسط ي اث  

على أ  أيخذ الدار  الاضكككككككا  الروا ي  جبانبه البنا ي، يف  Henri Mitterandهنري ميرتان  هونب  
 عية األخرى،  املهتماج  بدراسكة الرواية رك زوا  ي هراسكاهتم على احلد  والشك ربهه ببادي املاجان  احلاا ي ة

والزي ، وأنلجا الاضككا ،  هج يدعج إىل هراسككة الاضككا  ي  حيث هج  يال، وي  حيث هج يضككمج ، يقجل  
ا  ي ا ب ة سكككككرهي ة على الاضكككككا ، أي  أخذ  اعل ينه ياجاًن ر يسكككككً لة يففلقد شكككككرعت الرواية  ي إضكككككاا  صكككككِّ

 .ح2)السرهيةف

ف  ي القر  العشككككككككري ،  بدأ افهتمام به  ي النقد ال ريب يتزايد ي يالروا الاضككككككككا   هاذا تهج ر  هراسككككككككة
رهية،  لذلك الاايلة للن ص ِّ والرواية؛ و اتضككككككككا  الرؤية  إىل أنه ي سكككككككاعد  ي ويرجف  لكظهجر الدراسكككككككا  السكككككككك 
لي  رواية   الاضكككككا  الذي تقجم  يه ال؛  لك أ ي خدية هذا املاج  العمل اجلاه ِّ  هب املنظ ِّرو  ال ربياج  إىل 
هذي   قط، وإمنا يتسككككككككككف  يشككككككككككملها ُجيًعا، ودد أ اه النقد العريب احلديث ي  يا مبعىن املجدف اجل را ي  ي تي   

ال ربية،   الدراسككا ، وإ  كا  مل ي جهلا العناية ال  تسككتحقاها،  ال جند ترُجا   عربيًة لاثري ي  هذي الدراسككا
 على الر م ي  أني تها،  أ لب الدراسا  العربية تدر  الاضا  يعاهًف للماا  ضم   ليا  السره.

 

                                                           

 م2000 ،1ترُجة  عبد الابري الشرداوي، هار تجبقال، الدار البيضا ، امل رب، ط،  عا ل الاضا ا ، ججرج برييك ح1)
 3. 

م، 2001، 1هنري ييبا ، املاا  واملعىن ضم  الاضا  الروا ي، ترُجة  عبد الرحيم خرهل إ ريقيا الشرد، امل رب، ط ح2)
 135. 
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 :(1)مفهوم الفضاء الروائي يف النقد العريب  -
رهية العربية احلديثة ي الدراسككا  ال واسككعةً  سككاحةً الاضككا  يِّ احتل  كما  ا   ي الدر  ام أنه األسكك،    سكك 
اعي جاي  النص األهيب، له يعامله األهبية املرتبط ابلجادف افجتمجية ي  ه  ه   السككككككرهي،  هج بال شككككككك   الروا ي 

ي ي  جهة، قلل كثريًا ي  يشاال  التلق ِّ ة الاضا  للنص األهيب ي  شأنه أ  ي  والثقا ي. فإ  إهراك خعكجصي  
 ما  ي يعر ة أ  النص  وفسي  . ح2)لفل والتااع  ي على الاشكع والتجاص  التلق ِّ  خرى طادا ِّ أويضكاعع ي  جهة 

 .ح3)ةفنعي  عليها  ي وسط ثقا ي لبلجغ أهداف ي   ف  تعار  ي   األهيب ينهل فعلى تنظيم وسا ل  
  ربيةً  ةً قدي  ن ل نظرية الاضكككككا  الروا ي،  قد أوره يقجف   أشككككار  إىل عدم تااي   محيد حلمدايندراسككككة  

، إنه العامل الجاسف اإ   ضا  الرواية هج الذي يلاها ُجيعً ف  ي دجله بني ياهجم الاضكا  الجاسكف وي  ع  الاضكا ، 
را  يت يااهيم وتعككككككجا  الدراسككككككا  املجججهة حجل الاضككككككا  دد   .ح2)فالذي يشككككككمل جممجع األحدا  الروا ية

  قط، وي  هذي املااهيم والتعجرا   اا واحدً عنه، ومل تقدم ياهجيً 
 رار جينيتجالاتابة عند يقبب ي   ضككككا  الل ة و ضككككا   والاضككككا  النعككككيا   الفضـــاء النصـــي   -1

G. Genette  (5)   ياتسككككككككب  يه كل عنعككككككككر صككككككككاته ي   املميزة، الل ة نظام ي  الع الدا
للاتككاب  ة لل ط والتبجيككب و تعتمككد الاتككابككة على التككأثريا  البعككككككككككككككريكك   النظككام، كمككايجدعككه هاخككل 

ة ي   احلروف ي  خالل تانيك الاتابة احلديثز به يااين يدور  ي حي ِّ  ضكا  شِّ  هجو ف  م   كايا  
عجرة أدرب هج وب يالحمه،شكال وت   النص،تؤثر  ي هفلة  وهجايش   ورسكجم   وعمجهية،قية    كتابة أ  

 .ح2)فالاضا  الهباعي

                                                           

بدأ هذا املعكككككككهلل  ي الظهجر  ي أهب امل رب العريب دبل يشكككككككرده؛ كنتيجة لالتعكككككككال العريب ابحلركة النقدية ال ربية،  ح1)
الدارسني املعاصري   ي امل رب العريب، الذي  أتثروا  ي كتاابهتم أبعمال الاتاب الارنسيني ي  و لك ي  خالل النقاه و 

 أيثال تجه وروف وروف  ابر  وججليا كريستاا و ريهم.

 .20م،  2015، 1صابر عيد، الاضا  الشعري األهونيسي، هار  يدا ، عما ، األره ، ط حممد ح2)
 1القرا ة والتأويل األهيب ودضكككاايها ينشكككجرا  احتاه الاتاب العرب، هيشكككق، طحسككك  يعكككهاى سكككحلجل، نظراي   ح3)

 .22م،  2001
، 2محيد حلمداين، بنية النص السككككككككككككككرهي ي  ينظجر النقد األهيب، املركز الثقا ي العريب، الدار البيضككككككككككككككا ، امل رب، ط ح2)

 .52م،  2015

ية، ة  حممد يعتعم و خري ، اهليأة العاية للمهابف األيري ينظر  جرار جينيت، خهاب احلااية   ث  ي املنهل، ترُج ح5)
 .199-190م،  1332، 2القاهرة، ط

 .23محيد حلمداين، بنية النص السرهي ي  ينظجر النقد األهيب،   ح2)
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يرتبط  د  عقها ل ة احلاي، ويا ينشككككككأ عنها ي  ب  شككككككري إىل العككككككجرة ال   ل    إ  ي  الفضـــــاء الدل    -2
ابلعككككككككككككككجر  قهلق عليه املظهر اقاي؛ إ  يتعل  ، وهج يا ميا  أ  ن  عام    ابلكدفلكة اعكاتية بشككككككككككككككال  

ة ي  هفف  خمتلاة  وهج يا يقبب  ي نسككككككككككك ته ال ربي حتمل هلا ي  أبعاه   الريزية واإل ا ية ويا
تقجم  اضكككرة  ح   اقهاب ي  جممجعة هوال  يتأسككك  ف يقجل جرار جينيت حيث  دالتعبري عن ضكككا  

يهة، ة ف تعمل طذي الاياية البسكككككككيقام سكككككككلسكككككككلة يدلجف   ا بة، على أ  الل ة األهبية خباصككككككك  
أ  حتمل  ع يسكككككتمر، حيث ميا د وتضكككككاع  ة املعىن، إ  تبقى  ي حالة تجال  حاهي  حيث إهنا  ري أ  

 .ح1)فنه جماتي  إ، وع  ايفخر نه حقيقي  إع  أحدنا  ال ةتقجل الب ،اللاظة الجاحدة هفلتنيِّ 

د ع  طريق ل  يتج  املاا ،ة ملاهجم صكككككككككجرة يرتد  نعكككككككككاه أبنه وهج يا ميا  أ    اجل غرايف   الفضـــــــاء -3
 عداين  فخمتلحلم هج على حد تعبري محيد  الش ج ،ك  يه إ  هج الاضكا  الذي تتحر   السكره؛

 .ح2)فعدها اجل را ي هاخل الروايةأشاال املاا  بب  

بني الاضككككككا  واملاا ،  يتناول املاا  كم اج  للاضككككككا  الروا ي، ل سككككككاد أيثلة ي   ل ينتقل إىل التمييز
الرواية العربية مت   يها تشك يص الاضكا  واملاا ،  جعل حلمداين يقاربته للاضا  الروا ي تقجم على ي نهلقا  

ب ة مشجلية، ولي  افدتعككككككار على تناول أحد ججانب الاضككككككا ا ِّنها ي  اكتسككككككاب صككككككِّ هو  اجلجانب   نظرية مت 
 األخرى.

  ،ي  خالل ينهل التقاطب الاضككككا  الروا ي تشككككايل   قد تناولت الدراسككككة   ،حســــن يراويأيا هراسككككة 
 مي ز بني أيانكة اإلدكايكة وأيانكة افنتقكال، ي  خالل نظريكة التقكاطكب ال  اعتمدها  ي التحليل، ودد تجل د  

ثاًل، ضكككككم  أ  نعثر ي اأخرى  بعة أو ي لح قة، وهاذا صكككككار ابسكككككتهاعتن ع  هذي الثناية الضكككككدية فتقاطبا 
أيككاك  اإلدككايككة على تقككاطككب جككديككد بني أيككاك  اإلدككايككة افختيككاريككة وأيككاك  اإلدككايككة اإلجبككاريككة )املنزل يقككابككل 

 ح3)السج ح وتقاطبا  أخرى بني أياك  اإلداية الرادية واإلداية الشعبيةف

ته يقاربة األيانة  ي الرواية، ولي  الاضككككككككككا  الروا ي، لا  تبق ى يقارب ونالح   ي هراسككككككككككته تركيزي على
  إضا ًة نجعي ًة أيام ن درة الدراسا  ال  هتتما ابلاضا  الروا ي.

                                                           

 .112  محيد حلمداين، بنية النص السرهي ي  ينظجر النقد األهيب، ح1)
 .52املرجف السابق،   ح2)
 .22م،   2003، 2الشال الروا ي، املركز الثقا ي العريب، بريو ، ط حس   راوي، بنية ح3)
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املاا  بجصكككككاه  إىل،  لجأ حسكككك   راوي أب  تشكككككايل الاضكككككا  الروا ي ف اضكككككف لقانج  ضبت   قد أدر  ل
ع  ابدي  واحلال أ  املاا  ف يعيش ينعزًف يقجل  ف، للاضكككككككا  اصكككككككهالحي    يعكككككككل ي  خالله ملاهجم   يدخاًل 

وإمنا يدخل  ي ع الدا  يتعدهة يف املاجان  احلاا ية األخرى للسكككككككككره كالشككككككككك عكككككككككيا   السكككككككككره،عناصكككككككككر 
عل ي  جي يقيمها،وعدم النظر إليه ضككككككككككم  هذي الع الدا  والعككككككككككال  ال   السككككككككككرهية،واألحدا  والروااي  

 .ح1)فلدور النعي الذي ينهل به الاضا  الروا ي هاخل السرهالعسري  هم ا

، بقجله  ميجن حســن، وهرسككجي ي  ججانبه املتعدهة، يكذلك ي  الذي  تعم قجا  ي هراسككة الاضككا  الروا 
ي للعامل تنتظم  يه الاا نا  واألشكككككككيا  واأل عال، ويعيارًا لقيا  الجع فلقد شكككككككا ل الاضكككككككا  على الدوام حمايثًا

والع ال ق والباتبيا  الجججهية وافجتماعية والثقا ية، وي  ل تلك التقاطبا  ال  انتبهت إليها الدراسككككككككككككككا  
نا، ألجسككككاهان، لاألنثروبجلججية  ي و ع ي سككككلجك األ راه واجلماعا ، وال  ت نبه إىل نجع ي  اخبادا  الاضككككا  

. وابلتايل  قد ُجف جنمي بني الاضككككا  وكا  ة عناصككككري السككككرهية،  املاا  عندي ح2)أل ااران، لججداننا، ملعار ناف
له هفلته وأبعاهي ودِّي مه الروحية،  النادد يتعايل يف املاا ، كتعايله يف الشكككككككككككك عككككككككككككي ا   ي  ي عًهى سككككككككككككيميا 

ا ي ق ر ؤاي امل تلاة،  يظهر الاضككككككككككككككا   ي جعل ُجيف أطراف العمل الرو واألتينة، وجيعلها ُجيًعا تتشككككككككككككككا ل و    
.  السرهي تتعارع ي  أجل إ ا  ي عني 

؛ ف ع الدة واحدة الدتنيِّ إ  األهب والاضككككا  على ع    م تشككككع ِّب وي تعد ِّه؛ لطيف زيتوين لاضككككا  عندأي ا ا
الاضكككا   ي ف ، يقجل يجضكككجعهدا مة  ي  يضكككمجني ة، والثانية  ،دا مة  ي تاجي  النص األهيب تاجيني ة، األ وىل 

  الاضا  اجل را يا  ية.ثقا ج را ية أو ناسية أو اجتماعية  ي تاردة،الرواية هج شكي  يعكنجع تنعهر  يه عناصر 
ة دها  الشكككك عككككيوي  حم   امللكحدعككككر  يقالة، ر ة   ابة، األرس،ابط   ) ضككككا ،هج ي  حمدها  احلد  

ر الاضككككككككككا  وتزهاه ج  ويته  ريبةح،لجحا   ي لقة،ا  نجا ذ وناسككككككككككي   حقري، يال / بيت  ا واجتماعي   )ادتعكككككككككاهاي  
 )حتج ل ل  ي ع الدة الشككك عكككية أو  ي ع الدة القارئ بهإ ا حعككل حتجا   أي ياهجيه،ل  ي أنيته إ ا حد  حتجا 

ىل لجحكككا  ي  ا  ال ريبكككة إل اللجحكككحتجا  اعتمف،على يجدع ي   على الاقر إىل هال    البيكككت احلقري ي  هال   
 .ح3)الهبيعيحفالا  

                                                           

 .30م ،  2003، 2حس   راوي، بنية الشال الروا ي، املركز الثقا ي العريب، بريو ، ط ح1)

 .20حس  جنمي، شعرية الاضا  املت يل واهلجية  ي الرواية العربية،   ح2)

 .101م،  2002، 1هار النهار، بريو ، ط لهيع تيتجين، يعجم يعهلحا  نقد الرواية، ح3)
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 ضكككككككا   ابة،الات ضكككككككا   اللا ة،هي  ضكككككككا   اسكككككككتادها ي  جريار جينيت،  تيتجين أربعة  ضكككككككا ا وعرس
،ل لنا  ضكككككككككا  األهب حني ننظر إىل اإلنتاج األهيب  ف  يتمث   األهب، ضكككككككككا   التعبري، تاج ضككككككككك م ي كنِّ أ كال  

حيث نتاج  لعاية،اثلتها املاتبة ودد تاج  العككككككككجرة األوضككككككككل هي ال  مت   واجل را يا،يتجاوت حدوه الععككككككككجر 
اجينية حجنه كما  تاجج  إىل جانب هذي الع الدة التيتعا   احلاضر،أيام النا   ي  الشكعجب والععكجر يبذول  

   .ح1)فبني األهب والاضا 

ة  ي النص اهتمايه ابلبنيا  الاني،  قد تناولت أشكككككاال  الاضكككككا  الروا ي، يف حممد البورُييأي ا هراسكككككة 
 بسككككككةً الذي تتمظهر  يه الشكككككك عككككككيا  واألشككككككيا  يتل  الاضككككككا  الروا يا  ، ي افصككككككهال  االروا ي، بقجله  فأي  

الااتب الروا ي،  ةِّ اسكككككككي  و سككككككك األهيب،اجلن   ةِّ تتعكككككككل ابلرؤية الالسكككككككاية وبنجعي   ة  عد   ا لعجايل  ابألحدا  تبعً 
سكككاحة الجردية ا ي  املا ليحتجي أشكككيا  يتعدهة ف حعكككر هلا، بد ً يتسكككف اصكككهالحً  يا وعلى هذا  الاضكككا  الروا 

ق عن بياضكككها جسكككد الاتابة، إىل املاا  والزيا ، األشكككيا ، الل ة، األحدا  ال  تقف حتت سكككلهة ال  يتحق  
ف  يه تقليدي يتتب   عد   ا ب   الاضككككككككككا    .  البجرميي مل يعد  ح2)سككككككككككد عامل الروايةفوال  ا   ،إهراكنا عن أمناط السككككككككككره

يهد التأسكككي   ى التلقني كما كانت الرواية  يًف، ويتحر  هج  ًبا وي  سكككه  ا ي  هدا ق  األيانة ويعكككا ها وصكككاً  السكككاره  
ا د نسككككيجً جل ِّ لحد ، وي  ل هفليةً  شككككال  ي الرواية احلديثة بؤرةً أصككككبل ي   القدمي،  الاضككككا ويا دبله  ي القعككككص 
سككهم  ي ذابته، وت  ب  تاشككع تنادضككا  الجادف وترصككد     هفلية   ة املناتحة على محجف   ي  الاضككا ا  املتناسككل

 إنتاج للمحاي وهيناييتِّه وتشككاله تشككاياًل يتاايل يف ابدي العناصككر البنا ية األخرى  ي الت ياليتهجار العامل 
 .ع  اث  ي   نص   

؛ ير  ف ظاهرة يعكككهلل الاضكككا  الروا ي  ي الدراسكككا  األهبية أإ  تتبا  كما -روا ي ال كككككككككككككككككالاضكككا   شكككا ِّك 
،وهج  ي الجدت ناسه  يستمر  ، يعكهلل  ي منج    -أشكران  إ ا   حلاي،اادي هاخل أرودة ُجيف عناصر  ي نساب 

رهي ةكانت الدراسكككككا  ال  جماًف   إ  الاضكككككا  ظلف احلاي،ر هراسكككككة تيا  عكككككبة لتهجا قت أرضكككككية خِّ دد حق   سككككك 
 .ح3)للاضا فة راته املتعدهة ال  مل تعل إىل بلجرة نظرية عاي  ولتهجا  لالجتهاها ،ا ياتجحً 

                                                           

 .129-122  ، م2002، 1هار النهار، بريو ، ط لهيع تيتجين، يعجم يعهلحا  نقد الرواية، ح1)
 .21م،  1392، 1ينيب حممد البجرميي، الاضا  الروا ي  ي ال ربة، اإلطار والدفلة، هار النشر امل ربية، امل رب، ط ح2)

نظريكة الرواية ف ث  ي تقنيا  السكككككككككككككككرهف، اعل  الجطع للثقا ة والانج  واألهب، الاجيت، عبكد امللكك ير س،  ي  ح3)
 .21 – 20،  1م، ط1339
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 را  خمتلاة،  الاضككا  مباهجيه العام فكل يا  يط ابإلنسككا  ي  أشككيا   ودد أخذ يعككهلل الاضككا  تعككجا 
أحد ياجان  الاضكا ،  قد ياج  الشكي  ياااًن لسنسكا  أو اإلنسكا  ياااًن للشككي   عدا حي اإلنسكا   اته ي  

واضككف  ،للعامل الجادعي  ي العامل إ  الاضككا   ي الرواية هج انعاا    ح1).أو احليجا  أو احلشكرة أو إلنسككا   خرف
ضكككككككاي على قة ت  يلرؤية الااتب حيث يقجم اعاهة تشكككككككايل هذا الجادف حسكككككككب رؤيته وإبداعيته الاتابية بهر 

 وادعية.ولا  مبرجعية ، عن عنهة ت  العمل األهيب خعجصي  

 ي حتديد يعكككككككككككهلل الاضكككككككككككا ،  إننا جندها دد دربت ي  وضككككككككككككف   ورة العنزيوإ ا يا نظران إىل حماولة 
 جي األيانة  ض ااسح)   يعهلل   الاضكا  الروا يا ف ته تقجل طبيع اننا ي  خالله  هم  مي   للاضكا ، يعكهلل
 هج  األخرى، العكككلة بعناصكككر السكككره وهج دجيا  املشكككاهد،و جي عامل الرواية املشكككاهد و ري  واملت ي لة،الجادعية 

 إ فوهذا يعجه بنا إىل تعريع حلميداين بقجله  ، ح2)ويااهناف ة وتي  األحدا  يتعكككككل بعامل الشككككك عكككككية واللا 
 .ح3)فالعامل الجاسف الذي يشمل جممجع األحدا  الروا ية ا، إنهها ُجيعً  ضا  الرواية هج الذي يلاا 

ياته هاخل وظو ف حركته تتبا ي  خالل إف  إطار الرواية،ف ميا  رصككككدي هاخل  وإ ا كا  الاضككككا  الروا يا 
 ة  شكككجا ي  ع وبدونه يعكككبل العمل الروا ي عناصكككر   الرواية،قة الجصكككل بني ُجيف عناصكككر ل  إ  هج ح   نص الروا ي؛ال

 اجلمالية.تاقد ديمتها  البتيب،

ك الااتب هي ِّ جضكككككككككككل املشكككككككككككالة ال  يتناوهلا، وهي يعكككككككككككهلل الاضكككككككككككا ، وكيع ي  نجا  هذا املبحث ي  وع  
إىل هراسكككككة نسكككككعى  هلذاو الانية؛ ا جيمف بني وظا ع الاضكككككا  وهفلته تسكككككهم  ي بنا  الرواية بناً   ني    ضكككككا ا   

يسكككككككرًحا يتنا ًما بني املاا  والزيا  والسكككككككره وأ عال الشككككككك عككككككككيا   ي ته ابعتباري الاضكككككككا  الروا ي لشكككككككمجلي  
  ة اقهاب. األيانة، واملشاهد الروا ية، ول  

 يه الشكككككككك عككككككككيا   كا، تتحر  وتشكككككككك ل حيزًا ج را ي   ، الاضككككككككا  جممجع األيانة ال  تظهر  ي بنية الرواية
عاهها كل احلاف  يشككككككك ل السكككككككره واحلااية بال أب  و ي، ةة ريزي  ة خيالي  ة يلمجسكككككككة، أو رؤية  هني  حقيقة ياهي  
ك حر   املاا   ي األهب الروا ي، يعع يجدف األحدا  الذي تت، ا أو  راً ا ف يشككككك له سككككككجاه الل ة ضكككككاً  كتابي  

ا ف، لانه  ي  هي الراوي، ورمبا، حسكككككب رؤية الرواية، ورمبا حد  ا أو خيالي   يه شككككك ج  الرواية، دد ياج  وادعي  

                                                           

 .35، ه. ،  1النقد البنيجي والنص الروا ي، هار إ ريقيا الشرد، امل رب، ط حممد سجير،، ح1)
 .125م،  2011، 1يب، الدار البيضا ، امل رب، ط، املركز الثقا ي العر ةنجرة العنزي، العجا يب  ي الرواية العربي ح2)

 .23حس   راوي، بنية الشال الروا ي،   ح3)
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 فاملسكككر  الذي اري  يه أحدا  ألحجال حمعكككجر  ي املاا  املاره هاخل النص الروا ي،  ككككككككككككككككككاملاا  هجكل ا
. ولقد كا  املاا  يعرو ًا عند النكاق اه العرب ف الاضكككا  ح1)الرواية، وهج احليز الذي اتمف  يف عناصكككر السكككرهف

قاه النا  م على اسكككككككتحيا ؛ بعا ملاا  عندهاقاه ال ربيني  ي حني يظهر يعكككككككهلل يعكككككككهلل شكككككككا ف عند النا 
ا اا  عندهم يقايً يعكككككهلل امل بينما  تلا  ،العرب الذي  ف يعككككهنعج  يعكككككهلل الاضككككا   ي كتاابهتم النقدية

 .ح2)أكنفا طباعي  

ترُجة الاضككا  ملعككهلل احليز  هج شككي  طبيعي؛ و لك أل  احليز هج املاا  ال  تشككمله الرواية أو  اوأي
ا ضككككككككككككنا  ي أير هذلقد خ  الاضككككككككككككا   فيعككككككككككككهلل احليز على  الذي أطلقير س  كاألحدا ، يقجل عبد املل

 ي كل   escape -space الارنسككككككي واإلجنليزي  للمعككككككهلحنيِّ وأطلقنا عليه يعككككككهلل احليز يقاباًل  املاهجم،
 .ح3)فابلقيا  على احليز راألدل، داصران على تعج  إ  يعهلل الاضا  ي  ي  ، كتاابتنا األخرية

تضككككككككل ي   لك ي كلا   روايته،الراوي ال  يرسككككككككم طا  ريشككككككككة  -املاا   أي - هج  ياا ،ال رواية بدو   
 يشكككككككككككعر  رئ،القاوهج يا ينعا  على  الروا ي، را ية العمل كعنعكككككككككككر روا ي  ي حتديد ج  ددرة املاا   خالل 

 بجادعي تها.ويجهم  الرواية،ابتزا  أحدا  

ل بذلك البنااي  ليشكككم اصكككهناعية؛ يل إىل كل يشكككهد أو بيأة طبيعية أو ف الروا ي  اضكككا  وأخريًا  إ  ال
 ،والشككككككجارع كما يشككككككمل الهردا   واألهوا ،ف األض  والدياجر ه  ع أمناطها ووظا اها وحمتجايهتا ي  دِّ  تلِّ مب  

اته وأحجال با الجدت أو الزي  وتقلا كما يشكككككككككمل أيضكككككككككً   وسكككككككككيارا ،ارية وعراب  اِّ  نه ي  حمال   ويا دد تتضكككككككككم  
 .ح2)فشري كذلك إىل أججا  املاا  ي  ص ب أو هدو  أو أضجا  أو ظلمة أو روا لوي   الهق ،

ون عرف الاضكككككككا  أبنه البنا  األسكككككككاسكككككككيا  ي الاتابة اجلمالية، ويا حتمله تلك الاتابة ي  هفف  وأبعاه  
خمتلاة ،  ال عناصككككككككر الرواية حتيل وتسككككككككتحضككككككككر  ضككككككككاً  ي عيك ًنا، وهذا التعريع سككككككككياج  املنهلق  ي هراسككككككككة 

يا بني  جند اإلشككككاالية الابريةاصكككهالحا  حجل ياهجم الاضكككا  الروا ي، ي  عناي وي  خالل يا تتب  البحث.
ا   أكانت  سككككككككج  ؛البابط يا بني الاضككككككككا  واملاا ؛ و لك ألننا ف نسككككككككتهيف الاعككككككككل يا بني املاا  والاضككككككككا 

                                                           

 .20 محيد حلمداين، بنية النص السرهي ي  ينظجر النقد األهيب،  ح1)
 نعكرية توتو، إشكاالية الاضكا  واملاا   ي اقهاب النقدي العريب املعاصكر، دسم األهب العريب كلية ايفهاب والل ا  ح2)

 .2م،  2010، ط2جايعة حممد خضري بسارة، اجلزا ر، العده 

 .21-20عبد امللك ير س،  ي نظرية الرواية ف ث  ي تقنيا  السرهف،   ح3)
 .22حس   راوي، بنية الشال الروا ي،  ح2)
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ي   أمبعككككككهلل الاضككككككا ، وأبنه جز  ف يتجز   امعككككككهلل املاا  سككككككنجدي يرتبهً  ، سككككككرهي    أو ياج    كماهجم  
أكثر    الاضككا إيقجل ف الايعككل إ  ي  املاا ؛ وي  هؤف   ر    يرى أ  الاضككا  أوسككف  وهناك ي   الاضككا .

إىل ع الداهتا احلجاه  وينظجرا  الشككك عكككيا ،  اتسكككاًعا ي  املاا ،  هج يشكككمل أيانة الرواية كلها، إضكككا ةً 
 .ح1)وفح  أ  حتليل املاا   ي الرواية يقجه إىل حتديد طبيعة الاضا   ي الروايةف

  إىل ظهجر عنعككر جديد ي  عناصككر العمل الروا ي هج الاضككا  ة تداعيا  أه  جممجع ةلة القجل  مث  وُج  
داخل هذا العنعر يتى  لك إىل ياهجم أوسكف وأمشل، ا للماا ، لانه يتعد  يبدو للجهلة األوىل يراه ً  الروا يا،

حث الثاين ي    عنها  ي املب جممجعة ي  الع الدا  سنتحد  تشكابك يف بقية عناصر العمل الروا ي، ياجانً يو 
 الاعل.هذا 

ال ؛ إ  هذا العنعككر مبا ميتلك ي  انسككيابية يشككيسككتحيل   كما أ  تعيني منط واحد للاضككا  الروا ي أير  
 .اياا  له  ضاؤي، حي الل ة، هلا  ضا   مل هفلة وريزً  تي ، كلا  ش عية، كلا  ا خمتلاة،  الا أمناطً 

  

   

 

  

                                                           

 .252،  1335، 1بنا  الرواية العربية السجرية،  ر روحي الايعل، احتاه الاتاب العرب، سجراي، ط ح1)
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 املبحث الثاين

 الرواية الفضاء بعناصرع القة 
اته إف ق ُجالي  حق  وف تت الانية،دته ح  عناصكككككري على تشككككككايل و   تعمل كلا  يتاايل ، إ  العمل األهيب بنا   

إىل تاايك عناصككككككككككككككري ي  أجل  همه  ولا  النكادكد يضككككككككككككككهر  طبعي ، ولعكل هكذا أير التكدت ر، ي  خالل هكذا 
جة عالية، و و  ة د بدر عق  ، بل هج تنظيم ي  لعمل األهيب لي  يجضكككجًعا بسكككيهًا اف، دة األهبهشكككاوتقريبه مل

للة؛ ألهنا ضككككككككككلة )تهابق املضككككككككككمج  والشككككككككككالح  ي األهب ي  ه  ي املعاين والع الدا ، كما أ  ُج  بة يف تعدا رك  ي  
مل عنعكككر ي  عناصكككر الشكككال أو املضكككمج    شكككجف الجهم القا ل أب  حتليل أي ِّ ارطة  ي السكككهجلة، وهي ت  ي  

 .ح1)فهنا ي  افلتزام أب  نرى العمل  ي جممجعالاا دة  اهتا، وي  ل  لا 

 قها اقا ا سكك  هلا ن   ابعتباري بنيةً  اإلبداعي ِّ  وي  هنا تتجه الدراسكا  النقدية املعاصككرة إىل النظر إىل النص ِّ 
لروا ي على ا لذلك ينب ي علينا أ  نتعايل يف النص ِّ والدفلة؛  زة  ي البكيكبويالحمهكا املتمي ِّ  التشككككككككككككككايكل، ي 

 تشكككككال  ي  اهتا ، وياجانهتا السكككككرهية املتميزة، ال ياهنا املسكككككتقلا ة، وكِّ هلا  اهتا اقاصككككك   بة  رك  ي   أسكككككا  أنه بنية  
 بجتقة واحدة،  يا سكككه البنا ية،  يث ف يناعكككل أحدنا ع  ايفخر، وإمنا تنعكككهر ُجيعً سككك  هذا الا  وأ   أصكككجل  

شككال اصكرها ال  ت  بني عنالع الدة حتت اعهر فكتشكاف يدى  الرواية عناصكرحماوفتنا هنا  ي وضكف  وتنعكبا 
على أ  ن ؤكد و هذي العناصكككككككر؛ تسكككككككهيال للدراسكككككككة والتحليل،  أهم ِّ  وبني الاضكككككككا  ابعتباري أحد   ،يعاملها الانية

 ي  خالل بنا ه املتاايل.  اته إفاألهيب ف تنبف ُجالي   الروا ي النص

ي ب ميز ج  ي بنيتككه  زوإ  يككا مي  الروايككة كجن  أهيب ابملقككارنككة يف األجنككا  األخرى أهنككا جن   ياتج  وي رككك 
ثل التعداه الل جي اقاصككككككككككككككي ة اجلجهرية لل هاب  الكداخليكة بني أجنكا  خمتلاكة، وبني ل  كا  يتعكدهة،ف  يكث مي 

 .ح2)ع افجتماعي لل ا  واألصجا  الارهيةفالروا ي؛ أل  الرواية هي التنجا 

 يدي، ها التقلااوت  الرواية احلديثة إطار  قد ول
 
لع البهل على قة خعل  و لعكككككت ي  العكككككجرة اجلايدة امل

 الشككككك عكككككي ا ،و بد  واية،الر سكككككهم  ي بنا  ت   ةً  جدي   ها الاضكككككا  الروا ي ابعتباري بنيةً حمل   يسكككككر  الرواية ليحل  
ا ي  اإليقاع ليعكككبل نجعً  كلها،وهي  جدها   واحلجاه ،والشككك عكككيا   وتتسكككف لتشكككمل الع الدا  بني األيانة

                                                           

 .22م،  1322رينيه ويليك، نظرية األهب، ترُجة  حميي الدي  صبحي، اعل  األعلى للانج  واألهب، هيشق  ح1)

 .12م،  2010، 1حممد بجعزة، حتليل النص السرهي تقنيا  ويااهيم، الدار العربية للعلجم انشرو ، اجلزا ر، ط ح2)
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نظ م،
 
ؤى ووجها  النظر ال  يتضكككككككاي  بعضككككككككها يف بعل لتشكككككككييد الاضككككككككا  أو شكككككككباة ي  الع الدا  والرا  امل

 الروا ي.

 واحلااية، د ،واحل ابلاعل،الرواية عناصكككككككككككر   ي جسكككككككككككد كل ِّ   ي الرواية احلديثة حل   الاضكككككككككككا  الروا يا  
شككعجر،والشككعجر  تهيف القارئ ودد ف يسككيااين، فة أو هفلية أو كاضككا   ظهر افهتمام به كجسككيلة ريزي   والال 

هور  ي ينل  هلا ي  ويا احلديثة،ة يف ظهجر تقنيا  الاتابة خاصككككككك   والنص، أ  ياعكككككككل بني الاضككككككككا  أحياانً 
 النص،عجامل  د تتجالد اإل ا ا  والدفف  وتتجسكككككككككك   النعككككككككككي ،شككككككككككال  ضككككككككككا ي وي   ك  يهالروا ي جماًف يتحر  

 .ح1)فوتناشع ج را يته وإطاري

أو  ضبت،ى عهً ر الجاجهة كم  بتعكككككدا  الر ي  الذي مل ياتعِّ  عكككككدرهج امل لقد أضكككككحى الاضكككككا  الروا يا و 
ل ججهر ى  لككك كلككه إىل أ  يعككككككككككككككببككل ياككاه يتعككد   امل تلاكة،جمره حيز حمككدوه تكدور  يكه جممجعكة ي  الجدكا ف 

ق بني الاضا  الروا ي بنا دبل الجلجج إىل عامل التعال   واملتشكاباة، وجيد رحركة الرواية الااعلة مبسكتجايهتا املتعدهة 
اها أ  يعكككككككككهلل املاا  يشكككككككككري إىل احليز الذي اري  يه أحدا  يؤه   إيضكككككككككا  ي سكككككككككل مة أ  نعيد ح2)واملاا 
 ..ينه اوياج  املاا  هاخله جز ً  أبكمله،شري إىل املسر  الروا ي الاضا  ي  بينما يعهلل  ،الرواية

ي وججهري  يط بال شككي ،  هج يعىًن واسككف ف ال  الاضككا  ي تعلق بشككي أ  وينب ي تجضككيل  اضككا و ن 
ي،ا يرتبط بشكككي  ها مً  له على  ر  عثك  لا  ف ن األدل،بال األيانة على  ابلال،وأنه  يط  ريزي، يهلق، و ن 
 .ح3)هِّفبا هنياا  وهج كا   ت بقي ف ميا  اإليساك إنه يجججه  ي الال   حقيقي،د تجاج  

الرواية ر الاضككككا  الروا ي ببقية عناصكككك ع الدة نرى ي  خالهلا يدى ة إىل نظرة ضدبة  لعلنا  ي حاجة ياسكككك  و 
ي  هاخل  رةً   التااعال ،اة ي  شككككككككككب ةثدِّ حم   املعتاهة؛قية    درا ة رأسككككككككككية  تلع ع  القرا ا  األ   ي  خالل
ضككككا  بني يدى اشككككت ال الان  سككككعى إىل أ  نا وإنن هاخله،خارج النص إىل  أخرى ي  و رةً  خارجه،النص إىل 

،  للاضكككككا  ددرة على  ي البنا  العام للمتلقي وتجليد الدفلة  ي الرواية، بجصكككككاه عنعكككككرًا سكككككرهاي   ، ي بنا  املعىن
اا ي للرواية،  هج  ي صيا ة املبىن احل ك احلجاه ، يثلما للش عيا  أثر  ب  التأثري  ي تعجير األش ا ، وح  

                                                           

 .22ينظر  حس   راوي، بنية الشال الروا ي،    ح1)

اخب   عنعككككككر املاا  ع   ريي ي  العناصككككككر الرواية، و لك لجججه هراسككككككا  خلهت بينه وبني يعككككككهلل الاضككككككا ،  ح2)
 والدراسة ت جضل  لك  ي املباحث التالية.

البجادي، رسالة  ، جايعة أمالزيا  واملاا  ثنا ية  ي رواية رصاصة واحدة تااي لرابل  اليليرمي حامت وكعب بجدرورة،  ح3)
 .21  م2013 اجلزا ر،، ياجستري
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جرها  ي     ن  البنية وسككككك   ل هذي ا يسكككككتدعي أتيا وهي الرواية؛  ي تشكككككايل بنية أكن  ةً هاخلي   ه بنيةً بجصكككككايظهر 
                   .نةهذا املدو  

لى الرواية السكككعجهية م عرًا يلحجظًا على صكككعيد البنا  والرؤية، حت  املعاصكككر تهجا  الروا يا  لقد شكككهد النصا  
 خالل  الانية، ي رها، إ  جنحت  ي استلهام العديد ي  املمانا  أ  تلل يرحلة جديدة  ي يراحل تهجا 

 بعنصر الشخصية:الفضاء أوًل: ع القة 

يل العناصككككككككككر ق عليه كل تااصككككككككككعل  لذي ت  االشكككككككككك عككككككككككية مبثابة العمجه الاقري للعمل الروا ي، وهي  عدا ت  
 هي  لك النجع األهيب الذي الق ش عيا   الشك عكية، أي القعكة   ا ف األخرى هلذا العمل، لذلك ديل 

 .ق الش عيةل  أساًسا خب   أي إ  الرواية ينب ي أ  هتتم   ،ح1)فبدورها هاخل عامل القعة -ا ني  -يقنعة 

تها  ي ددرهتا على حتديد يعامل شكك عكككيتها، وتعكككجير حميط هذي الشككك عكككيا  تعكككجيرًا   أني  حيث تام  
 ،تنجعنيه  ي ددرته على أ  جيسككككككككم األشكككككككك ا  املياعككككككككاًل، وأ  اقاصككككككككية ال  يناره طا كاتب الرواية تتحد  

الاشع  الشك عكية الروا ية هي ركيزة الروا ي األساسية  ية دا مة بذاهتا؛ أل  جهلم إىل شك عكيا  يسكتقل  و   
األسكككككاسكككككية  ي  أ  الشككككك عكككككية هي الركيزة وتااعالهتا، ومباجى ال  حترك الجادف، وع  هينايياية احلياة ع  الق  
ة ويؤثرة كبريًا؛ حي يظهرها للقارئ بعككككككككجرة يقنعًيا  الجاجب على الااتب افهتمام طا اهتما إنه ي  الرواية، 

 ي بنا  الرواية،  ا  ي  اإلسكككهام يف بقية العناصكككر الانية ي  افرتقا  ابلعمل، حيث تلعب هورًا أسكككاسكككي  ما  تت
 .إ  طا يركز األ اار، وجمال املعاين ال  تدور حجهلا األحدا 

الرواية ضكككراًب ي  الدعاية املباشكككرة، والجصكككع التقريري، والشكككعارا  اجلج ا   يتضكككح ي   ري الشككك عكككية
ا إىل  األ اار حتيا  ي الشككككك عكككككية، وأتخذ طريقهاألحدا ، فر  ي حركة اقالية ي  املضكككككمج  اإلنسكككككاين املؤث ِّ 

وإ ا   ح،2)فعني  ي  ي   ي ت و  ،عني  نني هلم  راؤهم، وااكاهككاهتم، وتقكاليككدهم  ي جمتمف ي  عي  ي عن أشكككككككككككككك كا  ي  املتلق ِّ 
  سككككككككككا كانت األ اار حتيا  ي األشكككككككككك ا ،  إ  الاضكككككككككككا  هج األ

 
 دك للشككككككككككك عكككككككككككية؛ إ  بدوهنا تتجم  حر ِّ امل

ؤثر  يه طاري، ت  ك  يه وحتيا  ي إبد للشككككككك عكككككككية ي  جمال تتحر    ال عدها الدفيل؛ه ي  ب  الشككككككك عكككككككية، وتتجر  
ة هي ع الدة النعي     ي اجلذور اجل را ية والريزية والدفلية و ابلاضا ر به. إ  الع الدة ال  تربط الش عيةوتتأث  

انها حيث مي   اعتمف،  اد ي  خالهلا الي   تتجسكك   واحلركة،مة ابحلياة اع  اعل الشكك عككية  ي العمل الروا ي ي  
                                                           

 .  22  ،م1332، 2ططه واهي، هراسا   ي نقد الرواية، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة،  ح1)

 .102م،   1392، 1عبد الاتا  عثما ، بنا  الرواية هراسة  ي الرواية املعرية، ياتبة الشباب، القاهرة، ط ح2)
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تاشككككع ع  نظرهتا  حيث عنها،عن  على املرحلة افجتماعية التاراية ال  تعيشككككها وت  ا هاف  فأ  تاج  يؤشككككرً 
 .ح1)الجاعية للعاملف

ا ا، وسككككياسككككي  ، واجتماعي  ار الشكككك عككككية ابملاا  الذي تنتمي إليه ثقا ي  على صككككعيد الاضككككا  اجل را ي، تتأث  
 ي تااعلها يف  ةبيأته ال  ينشأ  يها ويبعرع  يها  ي ُجيف نجاحي احلياة،  الش عي   ا؛ أل  اإلنسا  اب   وهيني  

ال ق خمتلاة بعضككككها ع   د عنهل إىل  عل وهينايياية هلا ضكككجيل يتجل  ويتحج   ، را ي  رج ي  ُججههاالاضكككا  اجل
 الاضككا  اجل را ي ف ف،يرتبط ببنية الجاد وخارجي   يرتبط  ركة الذا ، ، بعضككها هاخلي  وبعضككها خيايل   ،وادعي  

 أو أو بيج ً  ىرً ا أو دك   أو أراي ً انً د  كانت ي    ، سككككككككجا   ك  يها شكككككككك عككككككككيا  الروايةاألياك  ال  تتحر   يشككككككككمل كل  
 .ح2)فإخل..وسا ل النقل أو أياك  اإلداية 

ل  ينب ي وهي الشككك عكككية اف خيالي ة،ثجل اإلنسكككا   ي صكككجرة هج الذي يعا  ي   وهذا الاضكككا  اجل را يا 
 الشكككك عكككككيا   ي الرواية هي ال  تعيش  ي     إ   ، ح3)هلا أ  تضككككرب وتدور  ي حيز ج را ي أو  ي ياا  يا ف

و الناجر ينه ويعاهاته أ أحيااًن،لاة وتنعهر يعه إىل هرجة األ    يه،وتندرج  يعه،تتالحم  اجل را ي،هذا الاضا  
 أحيااًن أخرى.

، ل الروا ي كال    ي ثنااي العم امنا ابعتبار الاضكككا  الذي نبحث عنه يتناثرً الشككك عكككية والاضكككا  إ ا سكككل  و 
ُ  وف   ميا  أ  

 
ية ه ف السككككاره ل احلداثي  ي الرواا أ  التحجا م به أيضككككً سككككل  ضككككعه بعنعككككر هو   خر،  إنه ي  امل

ا على الاهم، قً  ل  يسككككتأ  ج  روايته  ي شككككرنقة؛ ليتيل للقارئ  رصككككة ليضككككاي هفلة على يا بدإىل وضككككف شكككك  
يت شكك جصككها مباليل دد  التقليدية  الرواية ا  يها، وهج يا يدخل القارئ  ي العملية اإلبداعية، واعله يشككاركً 

 تعا  املاليل الناسكككككككككككية للبهل، بينما الرواية اجلديدة تركت جماًف  وهفف    ا ناسكككككككككككيةً جسكككككككككككدية حتمل أبعاهً 
للقكارئ ليسككككككككككككككتنبط وحدي كل تلك الدفف ، وف سككككككككككككككبيل أيام القارئ لل روج ي  هذا التيه إف ي  خالل 

 .مبستجاها افجتماعي أو اإلنساين أو الثقا ي أو األخالديالاضا ؛ لتظهر الش عية 

                                                           

، 1إبراهيم نعكككر هللا، املؤسكككسكككة العربية للدراسكككا  والنشكككر، بريو ، لبنا ، طأمحد يرشكككد، البنية والدفلة  ي روااي   ح1)
 .33م،  2005

عثماوي سكعاه وعمري سجهيلة، شعرية الاضا  الروا ي جايعة جباية، كلية ايفهاب والل ا ، اجلزا ر، رسالة ياجستري  ح2)
 .30م،  2012

 .123،  رهعبد امللك ير س،  ي نظرية الرواية  ث  ي تقنيا  الس ح3)
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  جصككككككككككه،شككككككككككاها الراوي وها ف عنها  ي قدم لنا األ اار ال  تبن  وكل هذي املسككككككككككتجاي  ي  شككككككككككأهنا أ  ت  
يز كل هج يا مي  و  واملت ي ل،خر، بني الجادف ة بني األان وايف   ي كل إنسككا  خاصككك   تاشككع العكككراع الذي يام  

 أب  هامون فيليبهلذا اعتن  لاينجنتها، الاشكككككككع ع   يزاهتا ووظا اها إضكككككككا ة  خرى،األشككككككك عكككككككية ع  
رهية ل إىل إشككككارا  ينجمة و   ق تججيها  اللعبة السككككا يا يتحج  فحضككككجر الشكككك عككككيا   ي العمل الروا ي  البً 
 .ح1)وافختيارا  اجلمالية واأليديجلججية للااتبف

 بعنصر احلدث:الفضاء اث ًيا: ع القة 
اسككككككككككتهاع الاضككككككككككا  أ  ياج  يجلًدا لألحدا ، ي  خالل افنزايحا  ال  حق قتها الرواية اجلديدة ع  

 اج  يوت   ،هج احلااية ال  تعكككنعها الشككك عكككيا ف  طريق الجظياة املنجطة ابلاضكككا  احلد 
ً
 ا يسكككتقال  نها عامل

 .ح2)فله خعجصيته املتميزة
،إ  حضكككجر عنعكككر احلد   ي العمل الروا ي  ي  خالل  يمتلق ِّ  األهيب يسكككعى إليعكككال أ ااري لل ابرت 

 
 
، أو جممجعةِّ  ة ي  حد   بد له أ  تاج  يسككككتمد   ال  ف الرواية،ية  ي قد  القعككككة امل ا  حجم يهما ك أحدا  

شككك عكككية  ة و ويف أ  عناصكككر بنا  الرواية ي  حد  ول   تقدميه،ويهما اختلات طريقة  احلد ،أو نجع  لك 
ملا  هجلة؛بسككككوف ميا   عككككل بعضككككها ع  بعل  ،األجزا  يتالمحة   مبجمجعها ينظجيةً شككككال ت   وياا ،وتيا  

تمعة.تاردة ة ضاربة  ي أرس هذي العناصر ي  للاضا  الروا ي ي  جذور  تد    وجم 
ضكككككككككككا   إ  هذي األحدا  حتتاج إىل   اجلز ية،جممجعة ي  الجدا ف هج منا أب  احلد  الروا ي  إ ا سكككككككككككل  

سكككميه هج يا مياننا أ  ن  و  للقارئ،ة نظم ويربط هذي اجلز يا  لت رج  ي صكككجرهتا اجلمالي   ضكككا  ي    يه،ل تتشكككا  
 اإلطار.

ت لق عنعككككككككككككككر   ، روع األخري لتمتد   الروا ي، والاضككككككككككككككا -روا يكعنعككككككككككككككر -ومتتد الع الدة بني احلد  
و  ف ر   امليت،د ا  كاجلس بدونه تعكبل األحد النهاية،التشكجيق الذي جيذب القارئ ملتابعة األحدا  حي 

، الثالثة إ  يشككككككككال الاضككككككككا  الروا ي باروعه  حياة، يه وف  ، ظال   النعككككككككي ِّ ، والدفيل ِّ  لا يع    يتداخاًل واجل را ي ِّ
أتثري  مبككدى- ع كعمككل-ه ديمككة الروايككة وتتحككد   الروايككة،حي هنككايككة  يتاككاعاًل ابحليككل الانيككة ال  اعككل احلككد  

 .ح3)  ديمة الرواية فليست  ي املجضجع بل  ي األسلجبفأل القارئ؛أسلجطا  ي 

                                                           

 .22م  1330، 1 يليب هايج ، سيميجلججية الش عيا  الروا ية، ترُجة سعيد كراه، هار الاالم، الرابط، ط ح1)
 .31طه واهي، هراسا   ي نقد الرواية،   ح2)

 .213م،  1392، 1ألبريي ،  رير الرواية احلديثة، ترُجة ججرج سامل، ينشجرا  عجيدا ، بريو ، ط ح 3)
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ألحدا  الروا ية و  ا الروا يج  يستمدا  احلد ،شكاله الاضا  الروا ي  ي يعاهر هذا ابإلضكا ة إىل يا ي  
ستلهم واعال واسف أيام الروا ي لي  فشلق يعل كما يقجل  واقيال، والجادف، التارير، هي  يعكاهر،ي  ثالثة 

 األحدا    تقي الروا يا ل، ينا  واملشكككاهدة وافسكككتماع والت يا ر  لروايته،  ع  طريق ااربه الشككك عكككية والق   أحداضً 
ألحدا  الروا ية يسكككككككتلهم ينه الروا يج  ا ثري    التارير ددميه وحديثه يعكككككككدر  ، ال  ينسكككككككل ينها عمله الروا ي

دا  الابرية اهلا لة والعكك رية ابألح يلي    -حله امل تلاةعن يرا-امل تلاة ال  يتناولجهنا  ي رواايهتم؛  التارير 
  .ح1)فاا روا ي  البسيهة ال  ميا  ا ا ها يجضجعً 

   ال ينسكككككككككككى أنه بعكككككككككككده كتابة رواية أهبية، ولي والا ؛لا  فعلى الروا ي أ  ي رضكككككككككككي طالب التارير 
سكككككككككككككك  ح   وينها  حتقيقها، ي ينب يهكالب    للا  ِّ  التكارير؛ اتكابكة روايكة  رايكة  ري كتكابكة  التكارير؛الاتكابكة  ي 

 تاهتا، وإبرات بعضككها على حسككاب بعضككها ايفخر، وحماولة تاسككري بعلاصككهاا  األحدا  وترتيبها، وُجف شكك  
 .ح2)ف ي  تلك األحدا ، وربهها ابلجادف املعاصرن  واستلهام العِّ  ،األحدا  ال ايضة

 التارير،كتب   تنسكككر ي حسكككب تبأري الروا ي مل ختري  ي  التارير وجيب أ  نعلم فأ  األحدا  ال  ا  
 م العرس الذي يريي تركيبها مبا يال ةبتااياها وإعاهبل دام الروا ي  ،ها ودضككيضككهاومل تنقل إىل الرواية بقضكك ِّ 

 .ح3)فة  ي التعبري النقديأو  سب هواعي الت ييل إ ا أرهان الدد   إليه،

 ؛لج  هفلتها وريزيتهاوي   ،اتههو   ضا  روا ي يرسم ج را ي    التاايك والبكيب أ  تتم  وف ميا  لعملي   
عل له وف ف  ِّ  راي     ه سكككككككككره  ر  إ  بدو  الاضكككككككككا  الروا ي تبقى األحدا  الروا ية جم   روا ية،لت رج للعامل لجحة 

 ل.   تااع  

تتباهل  ج ة،ياشكككككككة على إرسكككككككالي دا مة   الروا يحالتاراي / الاضكككككككا   )احلد إ  الع الدة بني العنعكككككككري  
ي  جهككة  والروا ي ،اإلشكككككككككككككككارا  والعاليككا   يمككا بينهككا ينككاطق الجججه واحلار  ي البككاط  التككاراي ي  جهككة  

 والتشككابك،اعل ا ي  التعايل والتااسككً ا وحسكك  ا خاصكك  م نجعً ت ِّ إ  افرتباط املباشككر بني العنعككري     كما    أخرى.
ف الرواية  ي اسككتلهايها لألحدا  واحلاااي  والشكك عككيا  والاثري ي  املارها  التاعككيلية واجلز ية األخرى 

أول هذي احلدوه  ية.الانهي ديجه هلا ف تعر ها الرواية  االتعايل يارس عليها حدوهً  التارير، وهذاتتعكايل يف 
                                                           

م،   1322،3على شككلق، النثر العريب  ي منا جه وتهجاري لععككر ي النهضكككة واحلديث، هار القلم، بريو ، طينظر   ح1)
222. 

 .119م،   1393، 5محد أيني، النقد األهيب، ياتبة النهضة املعرية، القاهرة، ط ح2)

 . 21م،  2009، 1حممد صابر عبيد، سجس  البيا،، ُجاليا  الشال الروا ي، هار الاار، سجراي، ط ح3)
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ما أ  تسكككككككتعري ي  التارير وضنيه  رير،ل لاتاب حج  لهبيعتها الانية ف أ  تت والقيجه أ  تبقى الرواية خملعككككككةً 
ر الذي د   ابلق  ب بسككككككككككككككياداته وحقا قه وهففته إفوضلثها أ  تنتقي ي  التارير هو  التالع    يكه،هو  التحجير 

 .ح1)فيتال م وخعجصيا  التشايل الاع للرواية
ي  خالل الاضا   ا روا ي   هج يعهي للحد  التاراي شااًل  الثال ،طذي املهام  والاضا  الروا ي ينجط  

أو   اتكككه،حلكككد  لي  اب للحكككد ،ابلاارة اعرهة  ا هتتما الكككذي يناكككث  ي العبكككارا  التكككارايكككة روحكككً  الكككدفيل،
ا ك كا يً طاملا كا   ل عناصكككر،يا عداي ي   وإمنا هتدف إىل وعي القارئ يتجاهلةً  ،أو تشككك يعكككه بتجسكككيدي،
الاارة ف احلد  وتجليد الشككككحنة الذهنية والعاطاية لدى املتلقي ع   لك الشككككي  أو تلك امل ايرة لتجسككككيد 

 . ي العمل األهيب
 الروا ية؛دا  الروا يني ابألح دا  الجادف هج أثرى املعككككككاهر ال  مت   للحد ،أيا ابلنسككككككبة للجادف كمعككككككدر 

أدراب ه وأصككككككككددا ه  بأو ي  اارِّ  احلياة،خناته  ي به الشكككككككك عككككككككية و يسككككككككتقي أحداثه الروا ية ي  اارِّ   الروا يا 
را  ال  ريصكككد التهجا   وأ ي ته؛وكذلك يسكككتقيها ي  وادف جمتمعه   عها،ويعار ه وانيهني به ال  شكككاهدها أو 

 وأيته.تهرأ على جمتمعه 
يالية وابتعد  ع  األحدا  اق اعتمف، بجادف والرواية  ي الععككككككككككككر احلديث أصككككككككككككبحت أكثر اتعكككككككككككككاًف 

والتاا  الروا يني إىل األحدا  انيهة طم ال  يعيشكجهنا ويشكاهدوهنا جعلهم يعلج  إىل دلجب  واألسكهجرية،
ا،وجعككل العككككككككككككككلككة بينهم وبني جمتمعككاهتم أكثر  الق ر ا ، ل بكك  دِّ  وي  ل اتهاه اإلدبككال على الا  الروا ي ي  عمقككً

ر  يشككككككككككككككاالته ي  ويه جمتمعه،ينب ي أ  يتعايش يف وادف  وا يسككككككككككككككجا  ، والر  اه على حد   ق  ا  والنكا ر  ُجهجر الق  
 حمايدة.وجهة نظر 

 حلياة،اليشكككمل األحدا  ال  جر  ابلاعل  ي وادف  يتسكككف-لألحدا ا بجصكككاه يعكككدرً -وياهجم الجادف 
 يكك ا،وادعأ  ياج   الجادف،ا أ  ياج  احلكد  الككذي يعكككككككككككككككدري  لي  شككككككككككككككرطككً  ودجعهككا؛واألحكدا  ال   تمكل 

   هلا.ال  ودعت أحدا  يشاطة  األحدا -أيًضا-ويشمل 
ا يتاق يف عيد تشكككككككايله وصكككككككيا ته ي  جديد مببل ي   هج،وينب ي التأكيد أ  الروا ي ف ينقل الجادف كما 

 عكككككج ِّر،ام شكككككأ  الرسككككك   ه  ف  الروا ي شكككككأن   الروا ي.طبيعة الا  
ؤطرها وي   الاضكككككا ،  ي جيتزئ  ي البداية دهعةً  وامل

 .ح2)نة ينهافعي  ة ي  ويقع على يسا 
                                                           

 .23-22حممد صابر عبيد، سجس  البيا،، ُجاليا  الشال الروا ي،   ح1)

م، 2002، 1بجرنجف / أويلي، الاضكككا  الروا ي ترُجة  عبد الرحيم حزل، إ ريقيا الشكككرد، الدار البيضكككا ، امل رب، ط ح2)
 33. 
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 بنيلة بينه و  ع الدة يتداخاًل شا ِّ حاجز املاا  ليتدخل  ي رسكم يسار احلد  ي   ىد أ  الاضكا  يت ه  ي  بك  
 طبيعته،يل  يتدخل  ي بنا ه وتشككككا للحد ، هج يتجاوت اإلطار املااين كما يتجاوت إطاري  الجادعي؛احلد  

 عبا طار  ارغ ت  ولي  جمره إ لهبيعتها،ا وحتديدً  لألحدا ،أضحى برجمة يسبقة  التقضي   فإ ومياننا القجل
 .ح1) يه التجارب اإلنسانيةف

 الزمان:عنصر الفضاء ب اثلثًا: ع القة
ره، وإمنا ي عن ع  حتجاف  الذا ،  أصكككبل الاضكككا  ي ؤثر على سكككري   الزي  مل يعد يعمل على تهجير السككك 

الزيع مبعناي التقليدي  لر ضككت التسككلسكك   احلديثة،ظهجر املدار  النقدية  الزي   ي به ِّأه أو يقجم بتسككريعه، ويف
ب يث تبت  ح الشكككككككك عككككككككية،وا إىل اسككككككككت دام الزي  بهريقة تتناسككككككككب يف وعي اهوع اقارجي،املرتبط ابلجادف 

، جينيا وولففر ف على حسب ترتيبها اقارجي، وهذا يا تعن عنه  ،األشيا  على حسب وروهها إىل الذه 
ف النظام الذي تتب  نا نع  ه  ، ا  ودت سككقجطها على الذه  ابلبتيب الذي تسككقط بهنا نسككجل الذر  ع  جل  فه   تق

ط ي  حيث و ري يباب يتعككككككككككككككل،يهما كا  هذا النظام  ري  الجعي،ة حاهثة على ينظر أو تبكه أي   يبكه أيا 
 .ح2)الظاهرف

بال ترتيب  ر ِّ احل   إ رات انتجى الناسكككككككي بهريقة التداعي عنج  بهه الروا يج   ي إبداعهم، وي  اسكككككككت ل   وي  ل  
ا  وهج يا ارجنا ي  حيز الزي  مباهجيه اعره إىل الزي  كاضككككككككككة ، ينهقي، وهو  عا ق بهريقة عشككككككككككجا ية  ت

ع ي  ت  ة نك    فمثك  Gone Halbert جون هـالتتى البيأكة الزيكانيكة ودكت حكدو  الاعكل، كمكا يقجل يت ه  
 دوهنا؛بف يسككككككككككككككتهيف القارئ أ  ميضككككككككككككككي  ي درا ته  ،ع عدهها وطبيعتها ي  رواية إىل أخرىاملعلجيكا  اتل

 لي ابهبيعة العامل الت يا  وياانه،بجدت الاعل  -على سكككككككككككبيل املثال- يجب عاهة إعاليه 
 
ر  ي عككككككككككككج  ل ريب امل

 .ح3)فالرواية
   دريبةً عنها، وإمنا اسكككككككتحضكككككككارها لتاج جمره اإلخبار لي  اهلدف ي  حتديد إطار البيأة الزيانية للرواية و 

 ي وهفليكك ا ا ُجككاليكك   ااككً ا ي  البنككا  الاع للروايككة، وأ  يجظع تجظيي   ه  القككارئ؛  ينب ي أ  ياج  ر هككا جز ً 
هم  ي الاشكككككع ع  أ جار الشككككك عكككككيا  ة الشككككك عكككككيا ،  يث يسككككك  خاصككككك   ىخدية عناصكككككر الرواية األخر 
 ا  يط ابألحدا  الروا ية ي  أيجر دد تبدو  ايضة عليه.بال ي الروا ية، وجيعل القارئ   ا 

                                                           

 .92م،  2009، 1العريب، بريو ، لبنا ، طسعيد بناراه  السره الروا ي واربة املعىن، املركز الثقا ي  ح1)

 .53م،   1322، 1روبر  ناري، تيار الجعي  ي الرواية احلديثة، ترُجة  حممجه الربيعي هار املعارف، القاهرة، ط ح2)
 .30م،  1391، 1جج  هربر ، نظرية الرواية، ترُجة  حميي الدي  صبحي، وتارة الثقا ة، هيشق، ط ح3)
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جنه أب  تها، وي  بجادعي   اب جيعل القارئ أكثر ادتناعً ح  ا  ي ثجطا الاضكككككككككا ي الر  والرسكككككككككم الدديق للبيأة تياني  
 تاشككككككع البيأة  و  حقيقينيِّ، وياا    هالعها عن صككككككاحا  الرواية تعيش  ي تيا   الشكككككك عككككككيا  الروا ية ال  ي  

ده إىل شجا سكهم  ي حتريك خيال القارئ، وتافجتماعي للشك عكيا ، كما ت   لروا ية ي  الناحية الزيانية الجادف  ا
لجادف وتنمية د ملزج الشكككك عككككية ابه ِّ ة مت  ضككككاف إىل  لك أ  البيأة الروا ية املرسككككجية بدد  يعر ة يا سككككيحد ، وي  

 القعص وه عه اج النهاية.

ل  تسككككككككت ردها احلِّقبة اري  ي تي   ضككككككككا ي، هلا بداية وهناية، وتينها هج ا ا أ  الروايةي  املعلجم أيضككككككككً و 
هج ضككككككككككككككابط و  له حدوه ويزااي يرتبهة ابلععككككككككككككككر الذي ينتمي إليه تحرك ويتنام  أحدا  الرواية، وهج ودت ي  

 اسكجل احلد  ودا عه، وا  وإ  كنا ف نسكتهيف أ  ناعل بني احلد  والزي  إف أننالاعل، وعلى نبضكاته ي  
 .ح1)  ي كثري ي  القعص الهجيلة والروااي   عاًل  أثر الزي  عاياًل نتبني  

ا الشككككاهد وهج أيضكككً  الشككك عككككيا ، ج ِّ كما يعمل على من     وتهجيرها،سكككاعد على تنمية األحدا   الزي  ي  
ه ع  أ  تلتقهه و    فألهنا تستهي ابيتيات؛ل الزي  شا   ف الرواية هي         إ   ، على يعكري الش عيا  الروا ية

ججهري  شككككككككككككال  يأل  النص الروا ي ي   يزهوجة؛، ودد فارتبط الزي  ابلرواية  ي ع الدة ح2).ف ي الياته امل تلاة
ة ال  حتتاج عكككككككككككاغ هاخل الروايوالزي  ي   الزي ،عكككككككككككاغ هاخل  الرواية ت   يتعدهة،تنهلق  ي اااها   تينيةً  بؤرةً 

 .ح3)فلة ورا  أخرىخالله يرح قدم ناسها ي لزي  كي ت  

ع املرتبط ابلجادف ل الزيور ضكككككككككها التسكككككككككلسككككككككك   القدمية،ه الرواية احلديثة على  ارة الزي   ي الرواية ويف مترا 
عع الايضكككككككككككككا  ي والتداعي احلرا  احلر ِّ،ل بني املجنجلجج الداخلي والتداعي اعتمد  على التداخ   اقارجي،  قد
، ط على اج يسككككتمر   شككككِّ ولذا  الاضككككا  الزيع  ي الرواية احلديثة ن   الزي ؛ر احلر الهليق ي  ديجه الذهع والتذكا 

على  ا تسكككككككككككككتقرا  إ  بؤرهت ،بذل حماولة يا لبكيزهاوعنديا ت   طجيلة،ف ترتاز حركاته على شكككككككككككككي  واحد لابة 
 للحظا .ولا   واحد،شي  

  ر هذا انتجى ع  طريق شكككككككي  يجحي بشكككككككيتج   وي حمتجى،بد له ي   ويف  لك  إ  نشكككككككاط الجعي ف
ي لج  ح جز ي،و لك ي  خالل تداعي العكككككاا  املشكككككبكة أو العكككككاا  املتنادضكككككة على اج كلي أو   خر،

                                                           

 .13م،  1392،1ل سالم، هراسا   ي القعة العربية احلديثة، ينشأة املعارف، اإلساندرية، طينظر  حممد ت لج  ح1)

 .22م،  1333، 2، العده،11حممد براهة، الرواية أ ًقا للشال واقهاب املتعدهي ، جملة  عجل، اعلد  ح2)

م، 2002، 1والنشكككر، بريو ، لبنا  طيها حسككك  القعكككراوي، الزي   ي الرواية العربية، املؤسكككسكككة العربية للدراسكككا   ح3)
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ى أتثري الاضكككككككا  الزيع  ي تانيك حركة السكككككككره الزيع ي  هنا يتجل  . ح1)فكا  هذا افشكككككككباك مبحل اإل ا 
 خمتلاة.كعايل ي  عجايل اتساع النص واناتاحه على أتينة  ح2)خالل تقنية افسبجاع

ف  واره   ي   شككوللزي  هور  ر ي    ي حركة السككره وتشككايل الاضككا ، وارتباط  ضككا  املاا  باضككا  الزيا  
 الزيا ،ة بااعلي  اإلحسككككككككككككككا  بااعلية املاا  رهني   تيا ؛ لذا ال ياكا  بدو   اكاهلكه،سككككككككككككككبيكل إلناكاري أو 

ية املؤلع تعا  رؤ  ةً دعككككككككككعككككككككككي   يف ابدي املاجان  األخرى بنيةً  شككككككككككاال ِّ  هما ي  تقاطعا،  ويهما اختلاا أو
 لزي .اابلش عيا  ال  تؤطر هاخل املاا  ل يسقط عليها  ضا   ع  ارتباطهما لعامله،  ضاًل 

 ن:ملكاعنصر االفضاء برابًعا: ع القة 
  ي يا الشككككككككك عكككككككككيا  أتخذ صكككككككككجرهتا إىل حد   جية ف ينمج احلد  الروا ي إف  ي ياا  يا، وياليل ه  

بجصككككككككككككاه جمره  ة كبرية اعل عزله أو النظر إليهة وظياي  ك  جده، هاذا ي دو للماا  أني  الاضككككككككككككا  الذي تتحر  
  ي بنية حمجراي   وميثل املاا  ياجانً ف إطكار ضنجي أيرًا ف  كا كدة ينكه، وهج يكا لاكت انتبكاي النقكد الروا ي احلديث

 ال وججه ألحدا  خارج املاا ،  لك أ  كل حد   ،ر حااية بدو  ياا ف ميا  تعككككككككككجا السكككككككككره  يث 
 .ح3)فيعني أيخذ وججهي  ي ياا  حمدوه وتيا 

ارى  ، ف ألنه أحد عناصككرها الانية، أو ألنه املاا  الذيابل ةً  ةً املاا   ي الرواية أني  وياتسككب  ضككا   
ة إىل  ضكككككا  ل  ي بعل األعمال املتميز بل ألنه يتحج   ؛ حسكككككبك خالله الشككككك عكككككيا  وتتحر   احلجاه ، يه 

املناخ  ، ويا بينها ي  ع الدا ، ومينحهاوشكككككك عككككككيا     تجي على كل العناصككككككر الروا ية مبا  يها ي  حجاه   
عل  يه، وتعن ع  وجهة نظرها، وياج  هج ناسكككه املسكككاعد على تهجير بنا  الرواية، واحلايل لرؤية االذي تتا
 .لش عيةالبهل ا

أو عنته،  ولج أشككككار  إليه الرواية اقارجي،لي  هج املاا   ي الجدف  شككككاله، كا  واملاا   ي الرواية أاي  
ل، ا  اللاظي املت ي  إنه هج املا ،ا ي  عناصككرها الانيةا بنا ي   ي العمل الروا ي عنعككرً  ته ابفسككم؛ إ  يظلا أو    
لق ع  طريق النص الروا ي اوحاجاته ف  راس الت ييل الروا ي ا ألاملاا  الذي صكككككككنعته الل ة انعكككككككياعً   أي

 .ح2)فة، وأبعاهي املتميزةا، له يقجياته اقاص  الالما  يااان خيالي  

                                                           

 .53 تيار الجعي  ي الرواية احلديثة، روبر  ناري،  ح1)

 ينظر  وره تعريع هذي املعهلحا  السرهية  ي الاعل الثالث ي  املبحث األول. ح2)

 .33حممد بجعزة، حتليل النص السرهي،   ح3)

 .22  م،2002، 1ثية جنيب حماج ، اهليأة املعرية، يعر، طهراسة يقارنة  ي ثال سيزا أمحد داسم، بنا  الرواية ح2)
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الل ة،  ي، ولي   ي العامل اقارجي، وهج ياا  تسككككككككككككككتثريي ي خيال املتلق ِّ  كمكا أ  املاكا   ي الروايكة دكا م  
املاا   ي العامل و  ،بد ي  التمييز بني املاا   ي العامل اقارجي كا  ف  ي  خالل ددرهتا على اإل ا ؛ ولذلك

وعنديا يسكتعني الروا ي بجصكع املاا  أو تسكميته،  هج ف يسكعى إىل تعجير املاا  اقارجي، وإمنا ، الروا ي
 ييسككككككككككعى إىل تعككككككككككجير املاا  الروا ي، وأي يهابقة بينهما هي يهابقة  ري صككككككككككحيحة، ويا اسككككككككككتعانة الروا 

ك أيايها ر   اي الرواية التقليدية يظهر املاا  جمره خلاية تتح ،ابلتسككككككمية أو الجصككككككع إف إلضرة خيال املتلقي
 .ا أو عنايةً الش عيا ، أو تقف  يها احلجاه ، وف يلقى ي  الراوي اهتمايً 

أليانة اسكككككككهم املاا   ي بنا  الرواية، وعنديا  بده الشككككككك عكككككككيا ،  يتسكككككككف ليشكككككككمل الع الدا  بني وي  
الرواية ميانه  الجضككف املااين  يف ا ي  اإليقاع املنظم؛ والشكك عككيا  واحلجاه ، وهي  جدها كلها ليعككبل نجعً 

  اج ِّ نهاية إىل ي  ل  ي الولتالحق األحدا  واحلجا ز، أي أنه سيتحج   ا للماهة احلاا يةا أسكاسكي  أ  يعكبل حمدهً 
 .ح1)فروا ي ججهري، و د  دهيعة يف ياهجيه كدياجر

  تتااعل رها وبنا ها، و ي طبيعة الشككك عكككيا  ال،  ي تهجا ا  اعاًل وهاذا يدخل املاا   ي الرواية عنعكككرً 
ؤى   الع الدا  والرا ي بجصكككاه شكككباةً ف قد مياننا النظر إىل املاا   يعه، و ي ع الداهتا بعضكككها ببعل، وي  ل  

ا ابلددة ناسككها مً ظ  نالروا ي،  املاا  ياج  ي  ووجها  النظر ال  يتضككاي  بعضككها يف بعل لتشككييد الاضككا  
 ع  يقاصكد ويقجي ي  ناج ها، كما يعن ،لذلك  هج يؤثر  يها ؛ال  نظمت  يه العناصكر األخرى  ي الرواية

 .ح2)فاملؤلع

هلكككذا  ة  هفلكككة عككايككك   ا لاثرة اقالف  ي حتكككديككد يعككككككككككككككهلل املاككا  الروا ي،  ككإ  ي  الجاجككب تقكككدمي  ونظرً 
عية،  يل إىل كل يشكككهد أو بيأة طبيعية أو صكككنا  املاا  الروا يف تعايلت يعه هذي الدراسكككة،املعكككهلل كما 

، كمككا ف األض  والككدياجر واألهوا ه  ليشككككككككككككككمككل بككذلككك البنككااي  مب تلع أمنككاطهككا ووظككا اهككا وحمتجايهتككا ي  دِّ 
بد لال رواية ي    ال، ح3)فاب  وسكككككيارا ر  وع   ارية  اِّ  نه ي  حمال   ويا دد تتضكككككم   ،دا  والشكككككجارعر  يشكككككمل الها 

ه املاكا  هج حيز العمكل الروا ي وجمكالكه وإطكاري وخلايت كف ك عليكه،ياكا  تعيش  يكه الشكككككككككككككك عككككككككككككككيكا  وتتحر  
بضككبط حركة  عع  امل ويسككرحه، ويشككمل أيانة الرواية، ويربط بني عناصككرها، ويشككبك يف الزيا   ي كجهنا املركز  

الروا ي، وهج جز  ي  اقلاية ال  تعا  حركة الشكككككككككككك عككككككككككككيا ، ومنج العككككككككككككراعا  امل تلاة هاخل  اإليقاع
                                                           

 .33حس   راوي، بنية الشال الروا ي،   ح1)

 .31املرجف السابق،   ح2)

 .32 املرجف السابق،  ح3)
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الرواية، وهج عنعكككر ي  عناصكككر البيأة احليجية، ويا يعهيه للرواية يتجاوت احتضكككا  األحدا  والشككك عكككيا ، 
 .ح1)فل ينها الروايةة العناصر األخرى ال  تتشا   يث يت ل ل  ي كا   

يتعدهة،  ر  ج  ز ياته وأبعاهي، ولرسكككككككككم املاا  الروا ي صككككككككك  على الجصكككككككككع لرسكككككككككم املاا  وج    يا ويعتمد الروا
لبنا  الاع للرواية، نة أو أثر  ي اعي  وف ياج  له خعكككككجصكككككية ي   ،اا عابرً  ياتاي الروا ي بذكر املاا   كرً  أحياانً 
 ه  ضككككككا  الروا ي شكككككككأن  والا، لرواية احلديثة ي الاضككككككا  الروا ي، وهج يا انتهجته ا  يتالشككككككى املاا  ليحل  وأحياانً 

 أو ااهلها  ال  ف ميا  إناارها عليهالع الدا  اته جممجعة ي  ينتمي إىل األهب،  مل  ي طي   شأ  أي      

جية،  رجه ا ابحليمً اع  ا ي  يف سككككككا ر عناصككككككر العمل الروا ي، لت لق ينها يسككككككرحً  الع القة اجلمالية -1
هاب ا  على اقا  ي إضككككككككاا  ُجال أخ  سككككككككهم إسككككككككهايً ي   قدم لنا  ضككككككككا ً ي  التقليدية واجلمجه، لت  

ر هي الجظياة نا  ف ت   ة  أسككككككاسككككككي   إ  ي  الجظا ع ال  تنهجي حتت لجا  الاضككككككا  وظياة  فالروا ي، 
 .ح2)فاجلمالية

عناصكككككر ر الاضكككككا   ي شكككككال هذي ال قد أث   ،بني الاضكككككا  وسكككككا ر عناصكككككر الرواية الع القة األدبية -2
 ،و لك أ  احلضجر الاثيع  جل الرواية إىل رواية  ضا  ؛الرواية اجلديدة يفونجعها مبا يتناسب 

ي  شكككأنه   ضكككا الا»الريزية والناسكككية، تلك  ع الداته  أنتل ي  خالل املضكككمج ؛ر كذلك  ي وأث  
ا  ر  ق  الأ  يجنجا  ج ارئ، ودد حاول الروا يا هام ابلجادف ير   إليه القيق وإنتاج إل  سكككككككككككهم  ي خ  أ  ي  

عن كل الهرد الانية املتاحة أيايهم، و لك ي  خالل  كر األيانة، ويعايشكة للشك عكيا  أو 
 .ح3)فنقل  اعي عنها

 هج الجسكككككككككط احلايل لبقية ياجان  الرواية، واملشكككككككككارك  ي برجمة  هوري ِّ،انهالدًا ي  هذا  إ  للاضكككككككككا  
ذاهتا ي  ب ا  هج أيخذ صككككككاة البنية الداخلية ال  تسككككككتقلا بيعتها، وانهالدًا ي   لك أيضككككككً األحدا  وحتديد ط

 .وهي الرواية أخرى  ي تشايل بنية أوسف   ساهم ي  جهة  ، وت  جهة  

                                                           

 .50هك،  1221، ربيف ايفخر 292يقال فُجاليا  املاا   ي الروايةف، أمحد تايه حمبك، جملة الايعل، العده  ح1)

، 1حهيع، ياجان  السككككره  ي الرواية الالسكككاية، هار الاتاب العريب للهباعة والنشككككر والتجتيف، لبنا ، طككككككككككككككككككيجسكككع  ح2)
 .122م  1333

 .122املرجف السابق،  ح3)
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 املبحث الثالث

 بنية الفضاء الروائي
هاخل النص الروا ي، و ر  الراوي على حتديد أبعاهي  يتعدهة   الاضكككككككككككككا  الروا ي ي  أياك    ليتشكككككككككككككا  

 ي تشكككايل بنية  ةً اخلي  ه انهالدًا ي  يجضكككف الاضكككا  الروا ي وهوري  ي الرواية،  إنه يظهر ابعتباري بنيةً ري، و ط  وأ  
وف ، ياجانته ة للرواية مب تلعم  ي تقدمي درا ة خاصكككككك  هتسككككك عتن عاليةً أخرى ي   أكن وهي الرواية، وي  جهة  

،  هي ي  انحيككة احلككد  متثككل اعتمف حركككاتككه وحككد      ي  بنيككة  أ  الروايككة كككأي عمككل أهيب يتاج   كشكككككككككككككك
ي  البيأة ال  يعيش  هِّ إهلاياتِّ   الروا ي يسكككتجحي خجاطري ويسكككتمدا فعكككجر احلياة ي  تواايها ُجيًعا، وسكككاناته، ت  

  مثرا  اعتمف، للتااهم والتعبري ع   اته، والل ة ناسكككككككككها مثرة ي ر مبؤثراهتا، وهج يت ذ الل ة وسكككككككككيلةً طا ويتأث  
 .ح1)فواألهب  اول حماكاة احلياة وترهيد صداها وعا   اهتا، واحلياة إىل حد كبري حقيقة اجتماعية

م سكككككل  ا  ي  م راسككككك ة وبديهيي  ج  أهنم اسكككككتهاعجا وضكككككف كل يا جيري بنا ي  دِّ ولعل أبرت يا صكككككنعه الروا يا 
ذا الجادف ينشأ ي  وه ، الرواية تعجير للذا  على الجادف ،ويجاضكف التسكاؤل وافسكتاسار  ي إطار الروايةطا، 

وإ    ،سككك تا على القاعدة ال  ر ا ها مً بل جيد ناسكككه واداً  ،ب الروا ي ي   راغيات   يتاايل فوفخالل بنا  
ة؛ كل تيا  وياا  بر م الظروف املت ري ا عليها؛  اإلنسككككككككا  هج اإلنسككككككككا   ي  جديدً  كا   اول أ  يقيم بنا ً 

ن ع  جمتمعه علذلك يارس ناسككككه على الرواية اجلديدة،  نراي  ي كل صككككاحة،  ي كل سككككهر،  ي كل كلمة ي  
 ، وهيح2)فل وياعل ويناعل وميأل الزيا  واملاا ؛  الرواية ليسكككت سكككجى اربته  ي احلياةم ويت ي  بعكككراحة،  ل  

  الاينة واألخرى.بني تستجدا   ماتالت هناك روا د   ،ش  ي تهجار يستمر   يعي حديث        - ي بنيتها-

نا ويهما  ،نجا  هذا املبحث ي  تركيب إضككككككا ي، ي  يضككككككاف )بنيةح ويضككككككاف إليه )الاضككككككا حع   يتاج  و
 البنيككة عنككد كك ،، ل نقجم ابكتشكككككككككككككككاف  كاعليككة املاهجم  ي العمكل الروا يف املعىن العككام لاكل لاظكة على حكدة  تتبا 

، وتعع surface structureبنية صككككككككككك رى أو سكككككككككككهحية   »نجعا ِّ  حGelald Prince) جريالد بر س
 deep structureأو البنيككة العميقككة  microstructureطكا البنيككة الانى  قتتحق  ة ال  الهريقكة اقككاصكككككككككككككك  

وترتبط البنيكككككة العكككككككككككككك رى بككككككككككككككككككككككككككككككككككالبنيكككككة الانى عن سككككككككككككككلسككككككككككككككلكككككة ي  العمليكككككا  أو التحجيال   ،للنص
                                                           

 .221م،  1332، 1علي أههم،  عجل  ي األهب والنقد والتارير، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، ط ح1)

م 1339، 1روايكة جكديكدة، ترُجة يعكككككككككككككككهاى إبراهيم يعكككككككككككككككهاى، هار املعارف، القاهرة، ط أف  روب جرييكه، اج ح2)
 23. 



21 

transformations أيكككا البنيكككة الانى ، microstructure    نيكككة لبنيكككة النص، والب  تعع التجريككد التح
ويهكدف جريالكد برن  ي  تعرياه إىل كج  ، ح1)فللنص ال  حتكده يعنكاي الالي  deep structureالعميقكة 
 بتشككككككككككككككايل احلروف  ي ع الدة يتجلد عنها لا ، والثاين  انضككككككككككككككمام هذا اللا   ي أحدنا يهتما   نيِّ البنية نجع

 ع الدة يف لا  أو ألاا  أخرى لتشال بنية جديدة هلا ياليل جديدة. 

بل اكتاى  بنية،للا ا يباشككككككككرً وإ  كا  مل يقدم تعرياً  املعككككككككهلل،هذا   حاول تبسككككككككيطزيتوين، لطيف أيا 
 ن موكاروفســكيجافالبنية ظهر هذا املعككهلل لدى  يقجل  ال ريب،أبول تعريع هلا ينذ بزوغ هذا املعككهلل 

Mukarovsky جعة  ي تراتبية ا واملجضكككككككككف األثر الاع أبنه بنية أي نظام ي  العناصكككككككككر انققة  ني  عر   الذي
  خالل تعريع يجكارو سكاي السابق للبنية ، يح2)رف على بقية العناصكعني  دة امف بينها سكياهة عنعكر ي  عق  ي  

ا  باصككككك  ي   األهيب بنا ً   يث ارج العمل األهيب،تربط بني أجزا  العمل  يتضكككككل لنا أ  البنية تعع ع الدة تناسكككككق  
 كاجلسد الجاحد.

األول تقليككدي  يككة،الانللبنيككة األهبيككة أو  فهنككاك ياهجيككا ِّ يقجل   للبنيككة،هنككاك ياهجيني  ويرى تيتجين أ 
 يككدر   ادعي،و ى عهً وايفخر حككديككث ينظر إليهككا كم   تاجينهككا،ا   يككدر   ليكك   ي سككككككككككككككب ق،يراهككا نتككاج  هيط 

 .ح3)فبينهاتركيبها وعناصرها ووظا ع هذي العناصر والع الدة القا مة 

  اجممجعة ي  الع الد يإمنا ه ايعككككككككككككككهلحً  اف الدراسككككككككككككككا  النقدية على أ  البنية بجصككككككككككككككاهمِّ تااه ا  و 
جم العريب ي  املعىن املعجمي، و كككذو املاه اقبب  ي ينظجرهكككتيكككا  يالتنظيميكككة بني أجزا  العمكككل األهيب، وه

ا   هج لبنا  يعتمد  لي  وأل  ا ؛سكككككميها  ليا  التشكككككييدا  ن  البنا  يعتمد على  لي  فو نظريي ال ريب،  و  للبنية حذ  
خرى تتبعها أو ويسككتدعي الع الدة بني أجزا  يعينة بعينها، وأجزا  أ ،يعتمد التنظيم، والتنظيم يسككتدعي التتابف
 .ح2)فا ي  التااعل أو احلراك، وتعع افستمرارية والنمجااوتها، والع الدة بني األجزا  متثل نجعً 

عل ي  أي نص ا،  يث اال ع الدة تجحد نعككك  لة نعكككي   ة إ  البنية هي اتسكككاعي ،واسكككتناًها إىل يا سكككبق
ملاهجم يعكككككككككهلل  اينا  ي املبحث األول عرضكككككككككً  انا دد دد   ،يعكككككككككهلل الاضكككككككككا  صا ا، و يما ا  أثرًا  ني  لاظي 

                                                           

، 105م،   2003، 1جريالد برن ، املعهلل السرهي، ترُجة  عابد خزندار، اعل  األعلى للثقا ة، القاهرة، ط ح1)
110. 

 .32لهيع تيتجين، يعجم يعهلحا  نقد الرواية،   ح2)
 .32املرجف السابق،   ح3)

 .102م،  2012، 1هري العاحب و خرو ، درا ا  وأ اار  ي الانج  التشايلية، هار جمدفوي، األره ، طت  ح2)
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ا، ا ُجيعً هإ   ضكككا  الرواية هج الذي يلاا ف ع  ترابط عناصكككر احلايأنه تنا   يسكككؤول عكككنا إىل الاضكككا ، وخل  
 .ح1)فإنه العامل الجاسف الذي يشمل جممجع األحدا  الروا ية

اجينه، أو احلديث وت  هالبكيب اإلضككا ي اجلديد )بنية الاضككا ح يسككتدرجنا احلديث ع  الاضككا  بناهذا 
ة  ي ل ة حي   دع  الع الدا  السككككهحية والعميقة ال  تربط بني ياجان  الاضككككا ، تلك الع الدا  ال  تتجسكككك  

، ف يججد إف ان  األخرى للسكككككككره الاضكككككككا  الروا ي يثل املاج ف  الاضكككككككا  وينمج  ي جمافهتا، يتاج   ،يتااعلة
 .ح2)فابيتيات  Espace Verbalي  خالل الل ة،  هج  ضا  لاظي 

 ،ي، ويسككككككككككتقهب أشككككككككككجادهك  ار ر ِّ دا  دار ه، و   ج  قدم الروا ي اربته الروا ية مبا يثري وِّ م  خالل الل ة ي   
ا تنجل  يه عناصكككككككككككر لي رج عماًل انضكككككككككككًجا  ني   ؛نا  روايتهبِّ ، وابلل ة يبع الروا ي ل  و قق له املتعة ي  انحية  

 التانيك الاع  ي أتهية وظا اها.

ا؛ ألنككه الهريقككة ال  اتككارهككا الاككاتككب لبنككا  روايتككه، ي   والتانيككك الاع يرتبط ببنككا  الروايككة ارتبككاطكًكا وثيقككً
 ية حتقيق ة، ب  عكككككييا، وحتديد عالدتها ابلزيا  واملاا ، والشككككك  انحية تشكككككايل األحدا ، وترتيبها على اج  

 .ح3)هد ه الاع الذي يهدف إليه ي  إبداع روايته، وهج الجصجل طا إىل أدعى  اايهتا اجلمالية واملجضجعية

بل وسككككيلة ى  خر، إ  تعككككنحً ا  ي األهب أتخذ ي  والتااهم،  إهن   هي وسككككيلة للت اطب اللغة وإ ا كانت
تعكككجيري  يريد األهيب إيضكككاحها للمتلقي ي  خالل و اية  ي الجدت ناسكككه،  هي وسكككيلة إليعكككال الاارة ال 

ا حي يضككم  األهيب إيعككال  ارته تلك على أ ضككل صككجرة ي  التأثري  ي املتلقي  فللحد ، وهي  اية أيضككً
 ة، تعاسككككها أو تتما لة للدفلة املباشككككر ام ِّ م ي  ي  ان بقِّ الل ة ف تعني  قط أو تشككككري، وإمنا هي أيضككككا تجحي أو متدا  

 .ح2)فاان  امل تلاة، واملجادع والتسجيال عنها بعل البي

عككككككبل الاضككككككا  ه هففهتا، إ  يلها ويرونتها وتعدا سككككككهم الل ة  ي بنية الاضككككككا  الروا ي ي  خالل تااع  وت  
 اي ينجزً ة ياتجحة على التأويل، ويعككككبل الاضككككا  الروا  جية هلا أنظمة خاصكككك  الروا ي حتت عدسككككة الل ة كتلة ل  

، حيث أسكككككاسكككككية  و   رعية   باكيب القدمية واحلديثة أو السكككككابقة والالحقة، ضكككككم  أنسكككككاد  عن تااعل املعاين وال
                                                           

 .23،  بنية النص السرهي، محيد حلمداين ح1)

 .22حس   راوي، بنية الشال الروا ي،   ح2)
 .223ينظر  عبد الاتا  عثما ، بنا  الرواية،    ح3)

م، 1332،1نظريككة الل ككة األهبيككة، ترُجككة  حككايككد أبج أمحككد، ياتبككة  ريككب، القككاهرة، طخجسكككككككككككككككيككه يككاراي إياككاناج ،  ح2)
 22. 
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تشكككككايلها وصكككككيا تها  ي شكككككباة ي  الع الدا  املنسكككككجمة ي  حيث البابط بني املعىن، ويا ورا  املعىن، وبني 
 را ي أو لظل اجلا ليشال االباكيب وطرد صكيا تها، حي يعكبل الاضكا  الروا ي  ا إشكعاعا ، يسقط بعضً 

يرسكككككم الشككككك عكككككيا  أو يتااعل يف الزيا  أو جيسكككككد أحدا  الرواية، بعبارة أخرى  إ  الل ة هي املاهة اقام 
 بىن ينها الاضا  الروا ي.ال  ي  

ضكككككا  ي  عمل إىل اختالف الا بهنة مبا يتهل  رِّ  ي دجالب جايدة، لانها ي   أو يعكككككبجبةً  وهي ليسكككككت ضبتةً 
 الل ة  ي الاضكككككككككا  الروا ي ترصكككككككككد حركا   ، خر؛ حسكككككككككب التداعيا  الذهنية الناسكككككككككية، وي  وجهة أخرى

ز ي  املجنجلجج الداخلي لعناصكككر العمل األهيب، تعكككجر وتسكككجل واسكككد؛ فألنه ف ميا  التعبري ع  كل يا هج    
لسل  وصع يباشر، وإمنا ميا  التعبري عنه ع  طريق تس و ريد و ايل وسريف وعابر بعبارا  يباشرة ...أي

 .ح1)كلما  وصجر دد تجحي للقارئ طذي التجربةف

البنية  تتتدخل الل ة  ي بنية الاضككككككككككككا  الروا ي بهريقتني  األوىل سككككككككككككهحية، والثانية عميقة؛ حيث تتات  
قهجعا  القعكككككككككعككككككككككية عجرية واملكما تبا  الد قا  الشككككككككك  ،الالية إىل بىن جز ية اتمف وتبا   ي بنية كلية

والدفف  اإل ا ية لتاج  بنية كلية، كالعكككككجرة الالية املاجنة ي  عدة صكككككجر جز ية، أو كاللجحة املاجنة ي  
خيجط وألجا ، حيث يسككككككككككت رد الااتب  ي اللحظة الجاحدة،  إ ا يا أوشككككككككككات هذي اللحظة على افختاا  

 ل نسيل الاضا  الروا ي.جعلنا نبحر  ي حلظة أخرى  ي سلسلة يتدرجة هاخ

إ  البنيككة املاجنككة للاضكككككككككككككككا  الروا ي ف تقع عنككد حككد الل ككة املنهجدككة أو املاتجبككة، بككل تتعككداهككا إىل الل ككة 
ا  القعككعككية ال  ى وتجحي طا العككجر التمثيلية واللجحاملقعككجه ابلل ة العككايتة  الل ة ال  تت ا  ف العككايتة، 

ا األدجا  والنقاط واملسككككا ا  البيضككككا  وعاليا  البديم و ري  لك،  سككككدها وير ها الااتب، بل إهنا أيضككككً جي  
 ة، ل ة  ري اا ي  الل ة الشككككككككا  كما أهنا ل ة تعتمد على الريجت واألحالم والرسككككككككم واملجسككككككككيقى، وكلها متثل نجعً 

 .ح2)فينهجدة، كالم بدو  ل ة

 ة اقام ال  يتما  الل ة هي املاه  ا ، الاضككلتشككايل بنا   ة  إ  حاجة الاضكا  الروا ي للجسككا ل البال ية ياسكك  
اد ي  بنا  الريز الاضككككا ي، وددرهتا على افسككككبجاع وافسككككتبو طا بنا  الاضككككا  الروا ي؛ لقدرهتا على اإل ا  

 على الرسكككككم ي  خالل يا متلاه ي  ، وكذلك ددرهتاخالل الزي  الااي   ي املاضكككككي واحلاضكككككر أو املسكككككتقبل

                                                           

 .192م،  1392، 1طه حممد طه، القعة  ي األهب اإلجنليزي، الدار القجيية، القاهرة، ط ح1)

 .22م،   1393 ،1يراه عبد الرمح  ينوك، الظجاهر الانية  ي القعة القعرية املعاصرة، اهليأة العاية للاتاب، ط ح2)
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إلضككككككككا ة ع الدة هاخل الرواية أو تنهيها، اب و الارا ا  اجلانبية، ميانها أ  تبدأ أي  وسككككككككا ل كاحلروف املا لة أ
 شال بنا  الاضا  النعي.وهج يا ي   ،إىل الجسا ل الشالية كعاليا  البديم

 ا تقد م نالح  أ  بنية الاضككككككككا  تتحج ل إىل عالية دابلة للتأويل ي  تاويتني؛ ل  جية و ري ل  جية، حيث 
ها انهالدًا ي   اِّ ننا هذا التجلي للاضككككا  ي  الجصككككجل إىل  ك ِّ شككككارا  الرواية، واسككككتنهاد امل اي  ي نعكككك ِّ مي 
الظاهر املتجل ِّي، ف الاضككككككككا  بذلك اسككككككككباتيجية أتويلية  ي ججهرها، حي وإ  كانت  ي األصككككككككل واألسككككككككا  

، حسكككككب التلقي ا ي تجد ًِّها لنص الروايةتاجينيًة ويلتحمًة ببنا  النص،  يضكككككم  بذلك إياانية  التأويل وإنتاجً 
ت عد الل ة هي البنية األسككككاسككككية للاضككككا  الروا ي ملا هلا ي  خعككككا ص  يزيقية هلا و ،ح1)فوافسككككباتيجية النعككككية

القدرة على بنا  وتشككككككككايل أنجاع الاضككككككككا  ويسككككككككتجايته. وهذي البنية على منهنيِّ، األول  سككككككككهحي يتمث ل  ي 
لعكككككك رى املارهة، ال  ف تاج  نسككككككًقا يتااياًل. والثاين  عنديا تدخل هذي الج ح دا  اجلزيأا  أو الج ح دا  ا

د هة وي جج هة  ي هذي احلالة ياج   ق  ي نتظم  أو يعاه تنظيمها دعكككككككًدا لتحقيق  اية حم  العككككككك رى املارهة  ي ن سككككككك 
 لدينا نسق  ي  العاليا  والع الدا  وهج الاضا  الروا ي.

النص الروا ي نمد حسكك  علجا ، جندي اعتمد الاضكككا   ي بنا  يعماري الروا ي،  هج  ولج أتي لنا  لك  ي
، ويردى مبسككككككككتجى اإلهراك به، حيث يقجم علجا  برسككككككككم  يتشككككككككا ل يف األحدا  والشكككككككك ج  مبا ادم النص 

   واحد ؛   األيانة جب ز يا  يناسبة لتهجر األحدا ، ومبا ي نم ِّي ي  ش عياته،  العناصر ُجيعها تتشا ل  ي
ة  ي  خالل  و ل ص الباحثة إىل أنه ميا  درا ة الاضككا   ي النص الروا ي السككعجهي بعاي ة ، ونص علجا  خباصكك 
أنجاع األيانة ال  حترك األحدا ، والسككعي ي  خالهلا إىل اكتشككاف خعككجصككية الاضككا  وهففته، وهوري  ي 

، وهذا يا سكككأريي إليه  ي الاالنهجس ابلنص الروا ي وأحداثه وشككك جصكككه، و لك بجصكككاه  عكككل ينظجرًا سكككرهاي 
لجا  يت ذة ي  روااي  ع االثاين ي  خالل الاضككككككككا  والجادف والاضككككككككا  العام واقا  والاضككككككككا  واأليديجلججي

 أمنج ًجا.

 

 

                                                           

 .33حس  جنمي، شعرية الاضا  السرهي،   ح1)
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 خامتة  الفصل األول
، كما أضككحى ياجاًن  ي يسككتجاها الالي واجلز ي لقد ارتبط الاضككا  الروا ي ارتباطًا وثيًقا ابلبنية احلاا ية

سكرهاي  يسكانًا  ي أتسكي  خمتلع عناصكر الرواية،  اا  يياله الاضكا  الروا ي  ربي ا  ي األصكل، ل سرعا  يا 
عكككككبة  ي أهبنا العريب ضكككككرب جذوري  يها، وأضكككككحت له يعامل  ابرتة،  يث ف  لج رواية ي   ا خِّ وجد له أرضكككككً

؛  قد أ نل الاضكككككككا  ي  دِّبل النقد العريب  ظله،  اا  حتديد يعكككككككهلل للاضكككككككا  الروا ي ي  العكككككككعجبة مباا  
فلتبكاسككككككككككككككه مباهجم املاكا ،  كالاكاتكب اهتم  بجصككككككككككككككع املاكا  واملبكال كة  ي حتكديكدي، و لكك ب  يكة حمكاكاة الجادف 

خمتلًقا؛ إ  ي شكككال  اويهابقته، ودد أث ر  لك على الاضكككا  لتجريدي ي  ياهجيه النعكككي ابعتباري عنعكككرًا خيالي  
 الاضا  الروا ي النص  الااي  املتجتع  ي الثقجب والث را  والاججا  النعية هاخل عناصر الرواية ُجيعها.

 هناك ع الدة تعالق بني الاضكككككا  الروا ي وعناصكككككر الرواية،  يث يلعب األول هور املشكككككبك العام؛ ليقجم 
بنا  السكككرهي، ،  اي تعالق الاضككا  ابلشككك عككية ي سكككهم  ي سككريورة ال ي النهاية بباب ط نعككي   يف بقية العناصكككر

ويسككككككككككككككتهيف أ  يؤثر  يهكا، يف ارتبكاطكه ابألحكدا  وتجليدي للتجربة الذاتية، وأتثريي على سككككككككككككككري الزي ، وهو  
ر هة ي  ديمتها األهبية، كذلك  تشككككككال الل ة   ر ه  نعككككككج  ي اا اة جم   الاضككككككا  الروا ي يعككككككري النصا الروا ي جم 
البنية  األسكككككاسكككككية املاجنة للاضكككككا  الروا ي، مبا متتلاه ي  يقجيا   ميا  طا بنا  الاضككككككا  اجل را ي، والدفيل، 
دة سرهية يتنايية ويتهجرة عن النص الروا ي، أصبحت الرواية  ضف  والنعكي،  الاضا   ي الرواية احلديثة و ح 

 ية.لتججاها  الااتب ولقناعاته الاارية ولرؤيته اجلمال
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 املبحث األول
 بوصفه منظورًا الفضاء الروائي  

د تناولت  يعاجم  السككرهاي  احلديثة الاضككا   الروا ي  بجصككاه ينظجرًا، بتعرياه يرتبهًا ابملسككا ة،  هذا جريال
، وي  ح1) فأ  املنظجر إىل جانب املسككككا ة هج أحد عايلنيِّ ر يسككككنيِّ ي نظما ِّ املعلجيا  السككككرهيةفبران  يرى  

م به هي الجضف اإلهراكي أو املاهجيي الذي ت قد  فتاوية أدرب،  هج وجهة نظر املؤل ِّع، ونعع بكككككججهة النظر  
 .ح2) فاملجادع واألحدا ، وإ   وجهة النظر ف تساوي التعبري، وإمنا ت ؤس ِّ  املنظجر الذي  ام التعبري

ومياننككا ي  املقهف السككككككككككككككككابق تاهام املنظجر الروا ي على أنكككه طريقكككة الروا ي  ي عرس روايتككه ي  خالل 
  هج الذي ت قد م ي  خالله املجادع واألحدا ،فالسكككككككره، وهذا يا مياننا أ  نعكككككككل ينه إىل يعكككككككهلل التبأري 

 .  ح3) فًضاوالجضف اإلهراكي أو املاهجم الذي ت قد م ي  خالله املجادع واألحدا  أي

والاضكككككا  الروا يا بجصكككككاه ينظجرًا أو رؤيًة، هج املنظجر الروا ي أو رؤيته عمجع خهابه هاخل الرواية على 
حد دجل ججليا كريسككككككككككتياا،  هي ترى  فأ  الاضككككككككككا  الروا ي ي دار  بجاسككككككككككهة يدير واحد هج الااتب، الذي 

يم  على لكك ه  ي جممجع اقهككاب،  يككث ي ؤلع كاليككه ك يرادكب العمكل الروا ي بجاسككككككككككككككهككة وجهككة نظري، وال  هت 
 .ح2)نقهة واحدةف

وتنعكككرف وجهة نظر كريسكككتيايا إىل أ  الاضكككا  كمنظجر هج وجهة نظر الروا ي ألحدا  روايته؛  العامل 
، وهذا يلتقي يف يا  ركا  خاياة يديرها الروا ي و   ق خط   يرسكككككككككجم  الروا ي بعناصكككككككككري ُجيعها يشكككككككككدوه  إىل حم 

. والاضككككككككككا  بجصككككككككككاه ينظجرًا يرتاز على الراوي فالذي ي  خالله ح5)ؤية الراوي أو املنظجر الروا يي سككككككككككم ى بر 
تتحد ه رؤيته إىل العامل الذي يرويه أبشككككك اصكككككه وأحداثه، وعلى الاياية ال  ي  خالهلا تبلغ أحدا   القعكككككة 

 .ح2)إىل املتلق ِّي أو يراهاف

                                                           

 .122جريالد برن ، املعهلل السرهي،   ح1)
 .151املرجف السابق،   ح2)
 .20املرجف السابق،   ح3)
 .23م،   1332،2علم النص، ججليا كريستياا، ترُجة  ريد الزاهي، هار طجبقال، امل رب، طح 2)
 .23م،  2005،1ينظر حممد عزام، شعرية اقهاب السرهي، ينشجرا  احتاه الاتاب العرب، هيشق، سجراي، ط ح5)
 .292  م،1332، 3املركز الثقا ي العريب، امل رب، ط سعيد يقهني، حتليل اقهاب األهيب، ح2)
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 ِّ أشران هلما يالاضا  اجل را ي أو النعي الل ذلي  يباشكرًا كاد ر اإلشكارة إىل أ  هذا النمط ي  الاضكا  
 نًاا حيث سككه ل رصككدنا يباشككرة ي  خالل درا    حسككي ة، أيا الاضككا  بجصككاه ينظجرًا،  يما  اإليسككاك به 
ا يهبف العمككل  ي  خالل حتككديككد يعككاملككه، ويتما  لككك ي  خالل حتككديككد وجهككة النظر، ال   ل ق لنككا جمككاًف يعينككً

ج ِّل اعال الذي أنتجته وجهة النظر السابقة إىل  ضا   الر  وا ي و عك ري  ي حدوه خاص ة مب تلع عناصري، وحت 
نح  أيام نجع ي  الاضكككككا  ف ميا  إهراكه بسكككككهجلة؛ ألنه  ضكككككا  يعنجي،  خا    ينتل  عن املنظجر الروا ي، 

 يتشا ل ي  خالل  ريي.

لة القجل . وهج ي  ينظجر ح1) إ  فهذا النمط يتشكككككككككا ل ي  خالل يا يشكككككككككبه اق ه ة العاي ة للروايةف  وُج 
د ِّه شككال ومنط السككره، والذي ي  خالله ي شككال املسككار العام  لروايته،  ي حده   خر وجهة نظر الروا ي ال  حت 

 اإلطار واحلدوه. 

لرواية ا هج يا يعكككككنعه الروا ي بعناصكككككر اي  خالل يا سكككككبق نسكككككتنتل أ  الاضكككككا  الروا ي  بجصكككككاه ينظجرً 
حتااًما وإهارًة،  يث هتيم  رؤية الروا ي على  ضكككككككككا  الرواية،  يتالشكككككككككى كل املدلجف  املارهة لي رج يدلجل 

 جديد يعبجغ برؤية الااتب  قط. 

اننكا رصككككككككككككككد الرؤيكة اقكارجيكة والدا اننكا تنكاول الاضككككككككككككككا  كمنظجر ي  خالل عكد ة توااي،  يكث مي  لية خمي 
 للاضا  الروا ي. 

ثكل عتبا  أي ِّ نص   ياتاًحا ابلغ األنية، وخهجة خهرية  ي الدخجل لاهم ك نهِّهِّ، و ي الرواية ي شككككككككككككككال  مت 
العنجا  ياتاًحا  ا هفف  تنري للمتلقي رهها  الرواية، وتشكككر  رؤية الروا ي، هذا ابإلضكككا ة إىل كج  العنجا  

هيال بل هج أهما ُجلة  ي الرواية داطبًة؛ ملا له ي  وظا ع بنيجية ابلنسكبة لل جزً ا ف يتجز أ ي  النص الروا ي،
 اقارجي، وأخرى هفلي ة للبنية الداخلية للرواية. 

إً ا  العنجا  عنعكككككر أسكككككاسكككككي  ي أتسكككككي  هينايياية أي ِّ نص روا ي، هج الع ت بة ال  ف ميا  الجلجج إىل 
نجا  للنص كافسككككككم  العف، وهونه يعككككككبل النصا الروا ي   ًها بال هجية؛ الرواية هو  املرور به أو الجدجف عليه

 .  ح2) فللشي ، به ي عر ف، وباضله ي تداول، ويؤس  سيادًا هفلي ا يهيك املتلقي فستقبال العمل

                                                           

 .21محيد حلمداين، بنية النص السرهي،   ح1)
م 1339، 1وسكككككككيميجطيقا افتعكككككككال األهيب، اهليأة املعككككككككرية العاية للاتاب، القاهرة، طحممد  اري اجلزار، العنجا   ح2)

 25. 
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وف ي اهم ي  كالينككا أب  العنجا  هج أصكككككككككككككككل  العمككل الروا ي أنككه ف ديمككة للمنت الروا ي  ي وججهي؛ إ  ف 
ميا  أ  ياتمل العمل بدو  ينت، كالنا جناحا ِّ ي شكككاال ِّ وجهة نظر ابلنسكككبة للمروي له، وهذا يا أك دي 

و    تاجي  حميهككه الككدفيل، وبككدإ  بككدو  نص ياج  العنجا  وحككدي عككاجزًا عف  يقجل الهككاهر رواينيككة حيككث
 .ح1) فالعنجا  ياج  النص ابستمرار ع رضة للذ واب   ي نعج  أخرى

نسككتهيف أ  نقجل  إ  فاملبدع الذكي هج ي   جيعل دار ه يقرأ  دسككه أشككيا   ري حاصككلة، ولانها  انة 
 .ح2)فاحلعجل يا هايت ليست ضراًب ي  املستحيل

ا  ع ت بة لروايته ت عد تعبريًا هفلي ا يججزًا ع  يضككككككككككمج  الرواية؛ ج  ي رواية سككككككككككقع الاااية يضككككككككككف علجا 
العنجا   ي تضكككككام إضكككككا ي ي  يضكككككاف سكككككقع، وهي تعع هناية الشكككككي  وأعالي،  ي حني جا  املضكككككاف إليه 
الاااية  ي ثجب هفيل على عدم القدرة على التحمال أو تقبال أي جديد، وكأهنا صككككككككككرخة انهلق ينها علجا  

ي   ا ي  ضكككككككا  روايته، يقصا لنا يا كا  ي  متراه على ديم هذا اعتمف انا   الذي ينف بهله انصكككككككر  ليسكككككككبل
حمبجبتكه يهكا، يسككككككككككككككتنارًا ك ريي ي  جيكل هكذي الابة يكا ككا  ي  حتكال ع بني السككككككككككككككلهكة والقكا مني على األير 

 ابملعروف والنهي ع  املنار ي  ينف أي ِّ لقا  بني رجل وايرأة. 

ا لععككككككككككككككيكانكه، وبدأ  ي عرس عقبا  اللقا  بني لكذلكك  اختكار علجا   ضككككككككككككككا  املاكا  ي  الرايس ينهلقكً
العاشكككككككككقنيِّ لينتقل ابلع الدة ي  اتعكككككككككال هاتاي للقا   ي  ندد إىل حجرة النجم، وكأ  علجا   اول أ  يتال م 

 بلسا  جيله يعنًا ع  متراهي على هذا اعتمف انا  .

رخ ر الاضكا  الروا ي تعبري ع  احلالة الشكعجرية ال  انتابت املؤلع، وكأنه يعإ  سكقع الاااية  ي ينظج 
طال الايل، بداية ي  الهاجلة ويرورًا ابلشككككككككككككباب، وحي يف أول هد ة دلب تهر د دلبه إيذااًن بدخجل احلب، 

 يف كل حمه ة  ي حياة كاتبنا حلظا  تعيسة، حلظا  ي ر ة، تاقد يتعة احلياة ولذة العيش.

 ى لسككككا  البهلعلجا  عل ننا  ي سككككقع الاااية ن عايش حالة ي  ال ربة الناسككككي ة، حالة ي  التيه، يقجلإ
ســـــــتبقى اومي يف الفناء، أســـــــفل هذا الشـــــــباك، ح  أ زل وأمحلها معي، ها أ  اآلن يف رد ة فانصكككككككككر  

                                                           

الهاهر رواينية، الاضككككككككا  الروا ي  ي اجلاتية والدراويش لعبد احلميد ب  هدودة، هراسككككككككة  ي املبىن واملعىن، هار تجبقال،  ح1)
 .15م،  1332، 2الدار البيضا ، امل رب، ط

، سكككيميجلججيا النص السكككرهي يقاربة سكككيميا ية لرواية الاراشككككا  وال يال  رابهة أهل القلم، اجلزا ر،  وييب خثري الزبريح 2)
 .9م،  2002، 1ط
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، معاكســـة  املقدارالفعل، بعد أن مارســـت فعل احلب أشـــهًرا طويلة، وهي كما قال فعاًل، مســـاوية له يف
لـه يف الااه، بقدر ما اســـــــــــتمتعت بك، ها أ  ذا أتعذ ب بك اآلن، وبقدر ما كان فعل حنا ك جارفًا، 
جاء فعل جحودك مؤملًا، أتســــــــــاءل وأ  أهيم على وجوه الوحشــــــــــة، إن كان من حقي على هذه احلياة  

رية، رض ســــتؤويها جحورها الصــــغكإ ســــان أن أجد فيها ما يؤويىت  ح  احلشــــرات اليت تدب  فو  األ
ح  هذا الشـــــارع الصـــــامت، لن ُيوت وحيًدا، فقبل أن ينتهي ســـــيدركه شـــــارع  خر حتًما، ر ا مل يعد 
هناك ما ُيكن أن يؤوي رجاًل مثلي، يرفض كل األشــــــــياء، وكل األوضــــــــاع، وكل النســــــــاء، ويتمادى يف 

 .ح1) فالتذم ر واملقار ة

ثل مت -على طجله-هذا املقهف  اينة يجضكككككككككككف السككككككككككك -حجر األ م ِّ -راًها على املهاه األول ألي إنسككككككككككا  مي 
واأليا ، وكأ  الاج  باضكككا ه دد ضكككاد ع  ياا   تجي بهل روايتنا، ياا  يسكككتشكككعر  يه اهلدو  املنشكككجه، 
 را  يتمر ه ويثجر،  ي حالة ي  القلق املمزوج ابل ضكككككككب، وهج أير طبيعي لج نظران لتلك الابة ال  سكككككككهر  

 الرواية.   يها

حيث ير  اعتمف مبجمجعة ي  األحدا  واملِّح   ال  تجالت وتتابعت،  أضكككككككككككات على األهب واألهاب  
 سككل م به أ  الا   جز  ف يتجز أ ي  

ألجااًن دامتة، وأ قد  اإلنسككا  كل يا يرتا  إليه،  أح   ابلضككياع، وي  امل
له الما ، ابأللجا  أو ابألن ام والا  يهما تعد ه  وسكككا اعتمف، وهج تعبري ع  الشكككعجر اإلنسكككاين سكككجا  ابل
  إمنا ااطب وجداننا، وي عن ع  خلجا  ناجسنا.

م تلك اللجحة القامتة، يقج -انصكككككككككر – ي يقهف  خر يسكككككككككتأنع علجا  على لسكككككككككا  بهل روايته  ل  ر سككككككككك 
، ل بـد أ نـا لتاج إىل وقفة طويلة للحزن، ف أن  تجاهل  احلياة تكرهعنـدمـا ل ُيكن للحيـاة أن تســـــــــــتمر 

ضـرالاا لنا، وترفض أن  ستمر  فيها دون أن  قف مرارًا  لنعلن اززامنا أمام سالحها الق د ري، إ نا   قدم 
هلا شــــــــــيًنا من احلزن كلما احتجنا إىل مزيد من العمر، وعندما تنتهي أحزا نا، أو تتجم د يف أضــــــــــالعنا، 

ك ، املوت الذي  ظن ه بداية حز نا هو  فســـــــــــه زاية حز ه  لذلمنوت، بأ املوت واحلزن تواط ؤ وتنـاق ض
 .ح2) فلسنا يف حاجة إىل أن خنشى املوت، ولكننا خنشى أن تستمر  بنا احلياة ولن حزاىن

                                                           

 .99م،  2012، 2حممد حس  علجا ، سقع الاااية، هار السادي، بريو ، لبنا ، ط ح1)
 .30  املعدر السابق، ح2)
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ي عن املؤلع عم ا يريد أ  يقجل،  يعرس لنا إحدى رسككككككككا ل هاير صككككككككديق  تكنيك الرســــــائلي  خالل 
ضككككريبة  ة احلز  ال  تتجج ل  ي أرودة حياتنا،  ال يرحلة عمرية تتهل ب ه فانصككككر بهل الرواية يعنًا ع  كمي  

ي  احلز ؛ لتسككككككككككككككمل لنكا احلياة ابلعيش  يها، إ  اعتماه املؤلع على هذا النمط ي  أمناط التانيك الاع  ي 
  ع دد سككككككككككككككاعد  ي حتقق عدة نجا ، فأو هلا  أ حت للااتب التعبري -أدعككككككككككككككد تانيكك الرسككككككككككككككا كل-الروايكة 

، وضنيها  تقجم بدور الراوي  األحاسكككي  والعجاطع ال  تعتمل  ي ناج  خمتلع الشككك عكككيا    ري ة وانهالد 
، ح1)ي  يهف ضكككاًل ع  اإلحسكككا  الذي تثري  –جلز  ي  الرواية، وضلثها  تسكككاعد على إجياه التنباؤ لدى القارئ 

إ  إ  الرسكككككالة ال  متثل اعبا ًا للشككككك عكككككية ال  يث لتها، جند صكككككداها  ي دلب القارئ، حيث يشكككككعر أ  تلك  
ه وحدي بذلك افعباف دبل أي إنسكككككا   خر، األير الذي يجلد  ني النص، األ لاة بينه وبفالشككككك عكككككية  تعكككككا

ولة لتعميم الاضككككككككككككا  الروا ي لدى البهل  ، إهنا حماح2) فوجيعله  عككككككككككككل على يتعة أعظم وأكثر دراًب إىل النا 
كمنظجر تشككككككككككاؤيي للحياة السكككككككككككجها ، احلياة الاأيبة، إ  لي  وحدي ي  ينظر للحياة تلك النظرة، على حد 

 وصاه.

و ي يقهف ضلكث  يقجل علجا  يسككككككككككككككتاماًل لجحتكه القلقكة، ودكد  قكد بهل ه حمبجبت ه بعد حنا  األم، ويتعة 
 ل ه سـامل، ورا  يبىت فيه كل يوم مســتوطنة جديدة، كل يوم يكتب فوقكعندي وطٌن أبكمله احتفاحلياة  

 .ح3) فسطًرا، وُيحو سطًرا كتبته أ  من قبل ، سينزعىت سامل من عينيك شيًنا فشيًنا دون أن تشعري

ي  املؤك د أتثار علجا  يثل الاثري ي  أدرانه  ي تلك احلقبة ابلرواية اجلديدة، تلك الرواية ال  ا ذ  ي  
 طابف احلضككارة يؤثرًا تتأث ر به؛  جا  الشككعجر ابلبهاه والضككعع وافهنيار والقلق نتيجة املجاجهة احلاه ة بني الا 

جف ي  اعهجل؛ لذلك نرى روا يي تلك احلقبة ي رك ِّزو  هاخل واحلضككارة، وي  ل  كا  اإلحسككا  ابقهر واق
لذي يعع شعجر اف باب افأعماهلم الروا ي ة على هذي الدوا ف ال  تؤهي إىل اف باب، يقجل شكاري عي اه  

 .ح2) فالاره أبنه يجت ع بني عاملنيِّ،  هج ف يشعر ابفطمأنا   ي أحدنا

                                                           

 .13م،  1332، 2يجسع جنم،    القعة، هار القعة، بريو ، ط ح حممد1)

 .123م،  1329، 2عز الدي  إ اعيل، األهب و نجنه، هار الاار العريب، القاهرة، ط ح2)
 .35حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح3)
، 1اهرة،طاية للاتاب، القشككككككاري عي اه، الرؤاي املقيدة هراسككككككا   ي التاسككككككري احلضككككككاري لألهب، اهليأة املعككككككرية الع ح2)

 .12م،  1329
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ا وجمماًل القجل السكككابق  ي ؤكد هذا املنظجر لدى علجا فى منذ  لف الســـنأ، املنف  دجل انصكككر يل عكككً
، حي  ي ح1) فهو مكان  من للحزن، وأ  كنت أريد أن أ في  فســي بعض الوقت، ريثما أعود إىل احلياة

ال ربة يهارهي شككككككبل اقجف؛  بعد وصككككككجله إىل ) رانااجر ح يت ذ ي  الشككككككتا  بنوهته ينظجرًا لاضككككككا  تلك 
عري يا ي سككككاعد  ي اسككككتامال لجحته األوىل  النقلة أتعلمأ أي   فاجلديدة، يتذك ر يعها السككككي اب يقتب  ي  شككككِّ

 حزن يبعث املطر  

 وكــــيــــف تــــنشـــــــــــــــ  املــــزاريــــــب إذا ازــــمـــــر 
   

 

 وكـيف يشـــــــــــعر الوحيــــــد فيــــــه اللضـــــــــــيــــــاع  
 

 

راِ ، كــــــاجلــــيــــــاع  ِم املــــ   بــــال ا ــــتــــهــــــاء، كــــــالــــــد 
 

 

، كــاألطفــال، كــاملوتى، هو   .( 0) "املطركــاحلــ بِك
   

 
تعكككككدر  ، ادتهف يقهعة شكككككعري ة أشكككككبه يا تاج  بلجحة  ابكية  القتبا يلجأ علجا  هذي املر ة إىل تانيك 

ه ينها صكرخا  تشبه ع ت بة روايته، وهي حماولة ضنية ينه لتسليط الضج  على احلالة الناسي ة لبهل روايته، وكأن
 الضياع.يعرخ كااية، وف بد ي  وضف سقع واحد هلذا 

ويعع هذا أ  األججا  السككككككككككياسككككككككككية أث ر  هي األخرى  ي األهب الروا ي العريب عاي ة، و ي أهب علجا  
ة،  أحدثت شكككككككرًخا عميًقا  ي اإلنسكككككككا  املتمثل  ي بهل روايته،  انعكككككككهر  ي بجتقة التسكككككككاؤف  حترده  خاصككككككك 

 التهلاعا  املستقبلية الضبابية.

عرائنا ليتها تركتهم لنا، ف  على لسككككا  البهل انصككككر يقجل علجا  كم هذه الســـياســـة م لط خة بدماء شـــ 
واكتفت اللشــــعوب اليت تلوك شــــعارااا الكاذبة منذ عشــــرات الســــنأ ومل تبصــــقها بعد ، ولكن يبدو أن 

ف، وأن اق د ر الشــــعراء أن ينعجنوا بعناء شــــعوهبم ح  املوت، وأن يبكوا عنهم ما داموا مشــــغولأ الهل ت
 .ح3) فيسريوا يف جنازة الوطن

ؤك د أ  الاضككككككككا  الروا ي  بجصككككككككاه ينظجرًا  ي املقهف السككككككككابق  يلنا إىل تقنيا  جديدة ظهر   ي 
 
ي  امل

الرواية السككعجهية اجلديدة؛ حيث ي قدم علجا  أسككألة  ري يباشككرة ع  املعككري املأسككجي لسنسككا  العريب، أسككألة 
                                                           

 .32حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح1)
 .101املعدر السابق،   ح2)
 .102، 101،  املعدر السابق ح3)
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 ه، و سكككاه حياتنا السكككياسكككية، وافدتعكككاهية، وافجتماعية، والثقا ية، واألخالدية ال اسكككد اهنيار وادعنا ولك ل
ه ها  تديريية خارجية وهاخلية، أه   إىل يأساة يا تزال أحداثها تتداعى يجًيا بعد يجم.   حاصرهتا خم 

وايته الثانية  ر  وميتدا الاضكككككككككككككا  آبلياته السكككككككككككككابقة ومبنظجري القلق، الثجري، املشكككككككككككككاك  ي كل يا حجلنا إىل
سد  يها امللجأ واملهرب ي  ص ب الدنيا،  صكج يا،  قد اكتاى علجا  ابسكم يعشكجدة البهل عنجااًن لروايته، جي 
جيسككد  يها األي  املنشككجه واملنقذ ي  ضككجيل األحيا ، إ  الاضككا  الروا ي   ي رواية صككج يا ي  انحية املنظجر 

 اااية،  املؤلع ياتال ميار  حالًة ي  الضكككككككككىن الروحي، واإلرهادف يبعد كثريًا ع  نظريي  ي رواية سكككككككككقع ال
الااري؛ ا ذ علجا  ي  اسككككككككككم بهلته ريزًا يسككككككككككتقي ي  يعانيه يا يعا  ينظجري ي  أ اار امف بني املج  

 واحلياة، بني الل ذ ة والعذاب، لي شا ِّل  ي النهاية ي  خالل املتنادضا   لساًة حا رًة. 

صككككد ًة، بل كا  ع  دعككككد؛  هج يعىن انب ة أو حب احلامة  ي اليجاننية، وهذا يا  اسككككم صككككج يا مل أي ِّ 
يلمسكككككه القارئ املتتبف ملنظجر الرواية؛ حني جيدها يليأة ابلتأياال  الالسكككككاية، فسكككككيما  لسكككككاة احلياة واملج ، 

جلمال ال  ي  يقجيا  اشككككككككككككككااب   ي الثالثني ي  عمري، ف ميلك شككككككككككككككيًأا  اعند يهالعة الرواية جند البهل يعتز 
ي جلف أبي شي   أنه يلل، كماتر ب  يها الاتيا ؛ هج يعاين ي  خلل  ي الععكب البعري، هيايًة يعحبها 

  ريب، ويهجو  ابلتجريب، حي إ  تواجه كا  اربًة سرعا  يا  شلت. 

ل تو ي وسكككط هذا الزحام ي  الضكككجيل يلتقي بكككككككككككككككككعكككج يا  تاة يسكككيحية لبنانية ع  طريق شكككباة ال جاصككك 
افجتمكاعي،  يجكد  يهكا ب  يتكه ر م أهنكا يعككككككككككككككابكة مبرس السككككككككككككككرطكا ، وعلى شككككككككككككككاري املج ؛ لتبكدأ رحلة ي  

 التساؤف  احلا رة املعنة ع  ينظجر الراوي لاضا  روايته. 

 ي رواية صكككككككج يا كتب علجا  بنمط  خمتلع  ع  سكككككككقع الاااية؛ حيث جلأ إىل البد  ي  اقلع،  اتبف 
انيك افسكككككككككبجاع ي  خالل ي قتهاا  ي  املاضكككككككككي تعمل على ه ف احلد   ي احلاضكككككككككر،  ي هذي الرواية ت

وبذلك يتات ت املجدع الجاحد إىل العديد ي  املشكككككككككككككاهد املتجاورة ال  تاعكككككككككككككلها  ججا   ي الزيا  واملاا ، 
 تعاد ب تلك املشاهد ي  خالل األمناط السرهية امل تلاة يعمل على تعداه إياانيا  التاسري.

زج علجا   ي رواية صج يا بني السره الذا، والجصع املجضجعي، وبني احلجار واملجنجلجج الداخلي الذي ي
يلل ي  خالله املؤلع إىل وضكف إنسكا  يأتوم،  مل بني جنبيهِّ صراًعا ي  األحاسي  ال ايضة، والذكراي  

تنظيمه، وأ   ليها أ  تنظم يا ف ميا املتناثرة، واملشككككككككاعر امللتبسككككككككة، واجلنج  يسككككككككتهل الاتابة املأتوية ال  ع
ع  ي تجات  الال،  ، يتاشككك  تدور حجل ناسكككها طجياًل، كي تروس التشكككجيش املتالحق، وتنتهي إىل نص   كلي  
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واضهراب األجزا ، وتت ل ق ُجالية الاتابة  ي تنظيم البج  الذي ف ميا  تنظيمه، أو  ي الع الدة انسجبة بني 
نظيم اجلمايل، مياننا أ  جنمل الاضكككككككا  الروا ي  بجصكككككككاه ينظجرًا  ي صكككككككج يا أبنه صكككككككدى الاالم املشكككككككج ش والت

عت  يها بقااي خملجد حي، هذا امل لجد مل يبق  ينه سككككككككجى الاالم، يقجل   صككككككككج  إنسككككككككاين ارج ي  جر ة ُج 
تريد أن  يوأ  املتورط اللشــــفقة البادية على وجهي، مالذها األخري الذيعتز  فعلجا  على لسكككككا  البهل 

تراه ألول مر ة، و خر مر ة، بينما الع القة كلها ما زالت حمبوســــًة بأ قوســــأ... كنت يف فوضــــاي املقيمة 
بأ اهلاجس والقرار، ضــعيف املقاومة أمام  ز  املرضــى هذا، وإزاء تلك الطريقة العشــوائية اجلميلة اليت 

 .ح1) فخيربشون هبا على ج دران احلياة قبل أن يرتكوها

كانت هذي القهعة  مبثابة ر ف السككككككككككككتارة لبداية عرس روا ي، أو لنقل هي نظرة سككككككككككككريعة يلل  طا املؤلع 
  سًاا بيد القارئ للعامل الداخلي لروايته، لتبدأ الرؤية  ي الجضج  شيًأا  شيًأا يف صاحا  الرواية.

ا ،  اك الشكككككبل رس السكككككرطيبدأ املنظجر  ي الرواية ابلتشكككككاال شكككككيًأا  شكككككيًأا يف وصكككككع البهل الدديق مل
ثل هتديًدا لال ُجيل  ي احلياة، ليعكككبل بعدها  امل يع الذي ي هده حياة حمبجبته صكككج يا، و ي الجدت ناسكككه مي 
ا يهارًها، يعيش على احلا  ة احلرجة كالعب سككريك اب    جد سككلك ر يف ي عل ق على ارتااع شككاهق،  شكك عككً

 هج خملجد ضا ف. ف السما  ت رحب به، وف األرس حتنج عليه،

كنت  قد مللت شـــــكلي ورائحيت، وتلك ليســـــت صـــــورة امللل العادية، ف ي يجضكككككككف  خر   ل يقجل
اخلطري يف األمر أين ط وال الســـــنوات الثاليتأ اليت ســـــلفت من حيار كنت  قد ربيت ســــــلوًكا  نوً   أن 

ثري امللل ليه، كل شــــــــــيء يإتفت أختل ص من كل ما يثري امللل، أن أرميه ورائي مثل حذاٍء ضــــــــــيِك ، ول أل
يستح   أن ي لعن كثريًا ويعاقب، ح  النا  واألشياء، إزم خينقو ىت مثل الغبار  ولذلك كا ت مؤشرات 
ا على عقب، كيف أختل ص من  فســــــي  صــــــرت  أعي  مثل مومياء ملتف ة  مللي من  فســــــي تقلبىت رأســــــً

لت  يشك يف أزا ملت كثريًا من  فسها، كما ملأبقمشـة عفنة، واقفة منذ قرون يف صـندو  خشـم، م ن 
 .  ح2) ف!كثريًا من  فسي

د القلق  ي إنسككككا  هذي الابة،  قد عن  ع   د علجا   ي روايته تلك كل يعاين األمل، كما جسكككك  لقد جسكككك 
ينظجري ي  خالل ربهه بتهجار الجعي البشككككككككككري ابلاج ، ونسككككككككككبية املعرة به،  لك حني وصككككككككككع بدد ة يعاانة 

                                                           

 .3م،  2002، 2حممد حس  علجا ، صج يا، هار السادي، بريو ، لبنا ، ط ح1)
 .21،  املعدر السابقح 2)
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، ل ينظرها عنديا متشككك» يا، ورحلة صكككراعها يف املرس؛ لي رج لنا ينظجرًا  لسكككاي ا، يقجل يعتز  صكككج  ي بتعب 
تاتشكككع  ي ينتعكككع الهريق إىل الهرف ايفخر ي  ال ر ة أهنا ف تسكككتهيف الجصكككجل،  تعجه أهراجها، ينظرها 

، إ  ج يا تهج ا ِّ العاملهذا وحدي كا  جيعلع أشكككككككعر جلي ا كم هي أجسكككككككاهان سكككككككجج  صككككككك رية، إ  عيع صككككككك
روحها سككككككقع تنمج حتته كل الاا نا ، ولا  صككككككج يا كلها، بال يا لديها، حمبجسككككككة  ي جسككككككد ي  خالاي 

 .ح1)«خا نة

ويعككككككع شككككككعجرنا يًعا، ويضككككككف لنا صككككككجرة لال شكككككك ص  يهما، ونا يشككككككاهدا ِّ السككككككرطا  ي دير هيها 
وعندها شــــهادة الملوت خالل أســــابيع، وهي مث ة امرأة خيرب الســــرطان دمها كلها  فوجسكككككدها وعمرها  

 .ح2) فتنام يف الغرفة، وأ  أ ك  الليل كل ه هنا  ألين أشعر المللل، ليس إل 
و ي املقهف السككككابق أهنى كاليه بجصككككع شككككعجري أبنه يلل ، وهج  ي احلقيقة ي نتهى األمل أ  تشككككعر ابمللل 

ف حتب، وتراها متج  أيام عينيك  ي كل حلظة، و ااي ي    ًأايكاة؛ ألنكك ف تسككككككككككككككتهيف أ  تاعكل شككككككككككككككيي  احل
 .تستهيف أ  تاعل شيًأا إف افنتظار

 مح له -األبيل-عنديا اختار علجا  طجد الههارة عنجااًن يتعككككككككككككككد ر روايته بلج  الهاهر والنا ة واحلرية و
يعنينيِّ يتنادضككككنيِّ اجتمعا  ي الرواية،  الهجد تينة ع نق وجسككككد، والههارة نقا  دلب وسككككرية وجسككككد، والرواية 
ة عشكككككككق، و نجاًب ي عل قة  ي عنق الااتب، حج لت يعىن الهجد ي  تينة إىل ديد  أثقله،  تحر ر ينه  حتاي   عككككككك 

ته، وابلجصجل إىل  خر النات السجها   ي دلبه وسري  ثًا ع   لسكاة جديدة للهاهر تنر جلسكدي تسكبابه بتلك 
 .ح3)الرواية اد هفف  اله جد والههارة عاه  إىل أصلها

يلنا إىل نا  األججا   كذلك جند أناسككككككككنا أيام عتبة رواية يأسككككككككاوية ف تبعد كثريًا ع  سككككككككابقتيها، إ  حت 
- ، أو إ  شكأت سكرطا  كما صج ري علجا السكابقة ي  نزعة احلز  الضكبايب،  اك النجع ي  القلق افجتماعي

  ي جسد اعتمف، يتمثاًل  ي جسد صج يا جندي هنا يتمثاًل  ي )حسا ح. يسري-دبلي  

                                                           

 .22حممد حس  علجا ، صج يا،   ح1)
 .112، 111املعدر السابق،  ح 2)
ينظر  تسكككككنيم عمر وشكككككرود عبد الراتد، العتبة والنعكككككج  املجاتية  ي الرواية هفلة يسكككككتقلة أم  بعةش )الباب املاتج  ح 3)

 .10وطجد الههارة منج ًجاح، كلية ايفهاب، جايعة امللك عبد العزيز،  



52 

 اك الشككككككابا الذي يعاين ي  خلل  ي الععككككككب البعككككككري،  اك التا ه الباحث ع  صككككككدر حنج  يضككككككما 
كما يشكككككككككككككري -هارة الاتاة ريز اهلدو  واله وجعه و تجي دلقه؛ لريمتي  ي هناية املهاف  ي كنع ف اليةف، تلك

 وكأ   ريًقا يعارع املج  دد وجد أخريًا طجد النجاة، طجد الههارة ف اليةف. -العنجا 
ولا  احلكالة الشككككككككككككككعجرية امللقية بظالهلا على تلك الابة ي  أهب علج  أبتِّ اسككككككككككككككتامال رحلة النجاة 

  القلق ير ة أخرى، حالة احلز  الضككككككككبايب املتجسككككككككد  ي هاخل  اك الهجد الهاهر، ليعاوه أه راجه إىل حالة  ي
دة بعد تواج  الية، وألقى بظالله على التانيك الاع للرواية؛  بدأ  ي    ل ِّي ككل ُجيكل عنكه، ليمكار  الج حك 
الجرا ، و لب عليها السكككككككككره ي  صكككككككككج  واحد، راو  واحد  كعكككككككككج  اني حزي ، جا   أبهاله  ي حالة تيه 

 روااي  علجا  السككككككككككككككابقة، وكأ  علجا  جيسككككككككككككككد القلق  ي كل جنبا  الرواية،  ي السككككككككككككككره  ريبكة مل للاها  ي
والشكك عكككيا  واألحدا ،  ي الزيا  واملاا ، حي جا  الاضككا  على هذي الشكككاكلة ال  نتتبعها  ي السكككهجر 

 التالية.
ل  نسككككككجها ا ناسككككككها  ي رصككككككد الاضككككككا  الروا ي بجصككككككاه ينظجرًا  ي رواية طجد الههارة نلم  اقهجط

علجا   ي صج يا، وي  دبلها سقع الاااية؛ إ  ميثل الشتا  ينظجرًا أكن ي  كجنه  ضا  تياني ا، وينظر علجا  
لشــــــتاء من كم يفتح افحسكككككككا   يقجل علجا  على لسكككككككا  البهل للشكككككككتا  على أنه بأر  احلز ، وينبف الجاب ، 

ايب، من ة، وأمل اخلجل الكبري يف طفوليت وشــــــبالنوافذ اخللفية، هذا الذي كان يكيل   كل تلك القســــــو 
بكاء الصـــــــــبا ، ح  قيود املالبس إىل ســـــــــخرية املدرســـــــــة، واســـــــــتجداء األبواب، وكتابة العرتافات، 
واســــتنطا  األرقام املطفرة، لطاملا متثل   مارًدا ضــــخًما قاســــًيا، عندما ديء معه اهلم ، والك بة، والبو  

 .ح1) فاليةغري الضروري، واألحزان املتت

بهًا  إ  هذا املنظجر التشكاؤيي   ي روااي  علجا  يسككبل  ي تيارا  الجججهي ة والعبثي ة،  ا خلق ينه  رًها حم 
ا ينعزًف  ي عكامله الداخلي، وهذا  جيعله ف ميلك إف حقيقة واحدة هي وججهي الذي جيب أ  يبحث  اي سككككككككككككككً

ا  العالدا  افجتماع الل ية حجله داهت ه  أو ه عت ه  إىل تقدمي شكككككككككككككك عككككككككككككككياته ي  خعنكه  ي هاخله؛ أل  ت ريا
حياته الناسكككككي ة أكثر ي  تقدميهم ي  خالل يشككككككاعرهم واناعافهتم، مل يع دِّ افهتمام ينعكككككبا على السككككككما  
الشككككككككك عكككككككككية للبهل، وإمنا صكككككككككب  علجا  اهتمايه على حياته  اهتا، حي ادببت رواايته ي  السكككككككككرية الذاتية، 

  م  ي تدراجه على احلجار الارهي والداخلي. والسره القا
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كمككا بككدأ علجا  يلمل إىل ينظجري  ي روايتككه طجد الههككارة طروبككه ي  ه نيككاان إىل هنيككا الاتككابككة، كم عككادري 
سككككككككا   حعلجا  على لسككككككككا  البهل  هرواًب ي  صكككككككك ب احلياة، يقجل  -على حد ظنهم-األ يج ، يتعاطجنه 

حقٍل من األفيون، خيدرين إىل أجل م ســـــــــــماى، فصـــــــــــد مىت الكثري من كا ت كتابة الرواية تشــــــــــبه زرع ف
الكالم، كي تعود الرو  إىل دوراـــا املطمننــة عـــد ة ســـــــــــنوات، قبــل أن يرتاكم كالم  خر، تضـــــــــــي  بـــه 
املســـــارب، والطرقات، وحماولت التفادي وا، كار، وتنمو على القلب مر ة أخرى أعشـــــابه العشـــــوائية 

، هذا التعكككريل ي  الراوي هاخل ح1) فلصـــحو املؤمل عندما ينتهي مفعول الرواية الســـابقةاملعتادة، وينتابىت ا
راخ، حماولة لتأكيد القدرة على العكككمجه،  أرودة الرواية، هج تعبري ع   ك ي ضكككا  املشكككاعر، ووصكككجله إىل حد العكككا

ا و  لك بشككككككككككككال يلمج    واسككككككككككككتمرارية القدرة اإلبداعية على ااوت القهر باا  ة أشككككككككككككااله، كما يؤكد أيضككككككككككككً
التجاوب يف نبل احلركة الشكككعجرية للشكككباب العريب  ي هذي احلقبة، و ي رحلة تتباعنا للاضكككا  الروا ي كمنظجر 
 ي روااي  علجا  تتجل ى لنا ظاهرة التجريب، ونعع ابلتجريب هنا كل احلركا  الانية ال  أعلنت اسككككككككتيا ها 

 ا، واريب أشاال جديدة.صراحًة ي  رو  العقل واملنهق واقروج عليه

وبذلك ياج  العمل التجرييب فعملي ة إبداعي ة تت ذ ي  ر ل املسككتقر واملألجف حا زًا هلا، وتعتمد على 
حماوف  األهيب املسككككككككككككككتمرة إلتاحة ينظجية التقليد األهبية، كما تعتمد على ر بته  ي عدم التجداع عند حد 

 .ح2)يعني ي  التجديد ف

إ  حماوف  التجريب تلك ت شكككككال املنظجر الاضكككككا ي  هاخل الرواية كلها، حي ت لقي ظالهلا على ااربه 
مــل معــادلر مع املرأة ا تهــت  يب إىل أربع  تــائ  علجا  على لسكككككككككككككككا  البهككل حسكككككككككككككككا  فيف املرأة، يقجل    

كاء على ب تدردياا من البحمدودة: إما أن أســــــــــتمر  يف اللبا  يبت قعر ذ ويب مع جويرية، أو أن أذو 
رحيل غالية الذي فتت قلم بعد أن تزوجنا فعاًل، أو أعشـــــــــ  امرأة جديدة يثًا عن أمل مناف   خر أو 
وهو اخليار األخري، أن أ حرم احلب على قلم، اترًكا جلســـدي أن يعبث حســـب وروفه وحظووه  وألزا  

 .ح3) ففرز  تائ  أكثر بركًة من هذهكا ت معادلٍت لعينًة أصاًل، مل يكن من املمكن أن ت
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 باإلضكككككككككككككا ة إىل املنظجر التشكككككككككككككاؤيي  ي الرواية، هناك ينظجر  لسكككككككككككككاي  يجات ،  اول املؤلع ي  خالل 
شككككككك جصكككككككه الاشكككككككع ع  أ  جاري، و ضكككككككل أسكككككككراري، أصكككككككبل األير الذي يشككككككك ل ابل البهل يتعل ق ابلاهم ف 

ع يفخري  على يا لديه،  ي حماولة لرصكككككككككككككد حركة العجاطابلتملاك، وبتحقيق اقال  ف ابلسكككككككككككككياهة، يهالف ا
 وانعااساهتا على اجلجار ، حماولة لنقل عامله اقاي إىل عامل املر يا .

أيكا  ي روايتكه الرابعة القند ،  قد اختار علجا  عنجااًن إ ا ي ا؛ إ ِّ القند   اك القارس النيا يا احلريص 
 ا  ي  القند  ع ت بة لروايته، ينهلق ينه إىل سككككككككككككككره حاا ي لشككككككككككككككاب   على عكا لتكه  جطهكا و ميها، ا ذ علج 

) البح يعيش  ي أسككككككككككككرة ي اا اة ي  أب   ته الر ل، وعدم الرضككككككككككككا الدا م ع  كل سككككككككككككلجكيا  ابنه، وأ م   
ه تي هل قة، وسككككط هذي ايففم الناسككككي ة،  اول علجا  نقل أوجاعه لنا  ي ايتداه هلزا م اإلنسككككا  العريب  ي روااي

الثالثة السكككككككابقة،  يعرس علجا   ي روايته القند  جممجعة ي  دضكككككككااي القلق الضكككككككبايب  ي جمتمعنا ي  تاااك 
أسككري، و شكككل عاطاي، وهججم  ري ي ن ر على  ضككا  املاا  ورحبا  اململاة، وكأنه يسكككلط عدسكككة كايرياته 

 خاص ة.على أبرت القضااي املهروحة على الساحة العربية عاي ة، والسعجهية 

مل تكن أمي تريـد أيب، وهو ل يريدها  لذلك طارت  بعد ف كالكب  علجا  على لسككككككككككككككا  البهكل  يقجل 
إجنايب مباشـرة إىل رجل  خر أجنبت منه ابًنا أفضـل، تصـر  بدرية على أزا كا ت وسـوسـة شـيطان تستعيذ 
من أن يعودها هي وزوجها بعد حأ، ويصــــــــرياا إىل ما صــــــــار أبوا  إليه، وإذا تطر   احلديث إىل ذلك 

 مع الســــــتعاذة املكررة، وكرزا تقطع الكالم قبل أن تنقلب الصــــــفحة على ما ل قلبت عينيها اخلاويتأ
ه م باضكككككل أوضكككككاع يتزايدة التعقيد، ابحث بال جدوى ح1) فترغب يف قراءته ، إ  البهل  ي روااي  علجا  حم 

ثل الازع ع  ابب لل روج،  ينتهي به األير إىل افناعككككككال وافنعزال، إ  دضككككككية  الب بهل رواية القند  مت  
املجلجه ي  رحم الاشكككككككككل الناتل ع  تواج العكككككككككالجان ،   الًبا يا ينتهي ابلهالد؛ حيث ياشكككككككككل الزوجا ِّ  ي 
التجا ق وافنسككككككككجام، لا  النتيجة حتًما يا أت، يتأخرة، ليد ف ضككككككككريبة  اك الاشككككككككل أبنا  ي قاسككككككككج  ويال  

 احلياة، كما هج احلال عند بهل الرواية.

ة -ته  اول علجا   ي روااي يرسكككككم للقارئ ينظجرًا ي لًقا للمجتمف السكككككعجهي، يت ًذا  أ -القند خاصككككك 
ة الرايس وخارجها-ي  العاها  والتقاليد هاخل اململاة   وجًها للمقارنة، ليعكككككككككل بنا  ي النهاية إىل -خاصككككككككك 

 وضف تعجار للشاب السعجهي، ياشع هخيلة ناسه.
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    ي  الرواية التقليدية ال  كانت ت عكككككككككككجر حياة النابالهذا يا تسكككككككككككعى إليه الرواية اجلديدة، على العا
والا رسكا  والع شاد؛ أل  الا  عملي ة ي عق دة، واألهيب ف يستهيف أ  ميار  وظياته إف إ ا أعهى ناسه حق  

ر اب -مبا ف يتعارس يف انا ظة والقيم الدينية بال شككككككككككك   -اقروج على الجادف والتقاليد الروا ية السككككككككككابقة  لق د 
 الذي يسمل له اعاهة صيا ة الجادف صيا ًة ت اعل ع  يعناي كما يراي.

وي  هنا  تلع الرواية احلديثة ع  الرواية التقليدية، حيث ت قدم الجادف  ي صككككككككككككككجرة أكثر وادعيًة ي  أي 
يًقا يتجلًدا ي  معمل يعتمد على النقل احلر ي والنظرة السكككككهحية العابرة، إننا نهالف ي  املقهف السكككككابق أثرًا ع

 الع قدة الناسي ة ال  يشاج ينها جر ا  اناعال والديه.

ري ختي لت  فسي مريًضا وعاجًزا، أي هم أيت  أب ه سيكون جواف الب  ويقجل علجا  على لسا  البهل 
رِكضـــــــــــىت أمي على الزواج دائًما ح  أجنب م ن أتوك ر عليه يف ِكت  ي حينهـا  الطريف أ ـه من أجـل هـذا يب 

وضــــــعفي، جب لك عيال يشــــــيلو ك  ولكنها عندما يبث ىت على ذلك ل تدري أزا تعرتف ضــــــمنياا أزا 
فشـــــــــلت يف أن تنجب   إخوًة خليقأ  بدور كهذا، ولتصـــــــــحح هذا التقصـــــــــري الذي ارتكبت ه هي وأيب 

ماًف للمنظجر ، استاح1) فتريدين أن أتزو ج  ألجنب  موعة من املمرضأ واملمرضات لسنوات الشيخوخة
ي  ي دهاع كبري ي  اعتمف، رمبا ف يشككعر بذلك إف ي   عايشككه،  م الججف املتاشكك ِّ السككابق يسككتامل علجا  ر سكك 
 على حني يتعكككككككككج ر أكثر النا  أ  ج ل  نجم املر  وأوجاعه تتمث ل  ي الاقر والع ج ت، ي ال ع  أنية األسكككككككككرة، 

 ، األي  والهمأنينة. اك الجط  الع ري، يلجأ الدف  والساينة

نسكككتهيف أ  نقجل  إ  علجا  جنل  ي تشكككايل ينظجري الاضكككا ي حني سكككار على خ هى الرواية اجلديدة، 
ة ودج ه على هذي التعكجارا   ي جمتمعنا،  عكج ر األحدا  والشك عي ا  ومنا ج ي  السلجك اإلنساين،  خاصك 

ي ا، أي  عي نة، سكككككجا  أكا  هذا التعبري إجيابي ا أم سكككككلبهذا السكككككلجك اإلنسكككككاين الذي ي عن ع  دِّي م اجتماعية ي  ف
خاضكككككككككككككًعا هلذي القيم أو يتمرًها عليها، بل إ  اختيار الااتب الروا ي ألحداثه، وهفلة هذي األحدا  عندي، 

 .ح2) فينبف أصاًل ي  يجاصاا  اجتماعية

ا ويتمرًها، ينتهًجا نا  السكككياسككة،  ال  سكككار عليه  ويتبًعا نا  اق هىيسككتمرا املنظجر  ي القند  را ضككً
 ي سكككقع الاااية، و ي صكككج يا، و ي طجد الههارة، وإ  كانت عدسكككة املؤلع ي سكككل هة على تاوية أخرى، إف 
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أهنا ليسككككككككككككككت ببعيدة ع  ينظجر التمراه الذي ير ه املؤلع، هذا التمراه  ي القند  يعككككككككككككككل ابلبهل إىل ر ل 
 سياسة األب  ي يعاجلته لأليجر.

 ككالككب   لعلجا  على لسكككككككككككككككا  البهكك حمككاولككة للجدجف على ظككاهرة اجتمككاعيكك ة ي ار رة  ي جمتمعنككا، يقجل ي 
ها أيب من امة ولعينة، كيفما تصــــــر فت  هبا عادت علي  بنقمته، إذا ربح البيع قال: ف األموال اليت ُينحىت إاي 

، وإذا خســــرت قال: إين لإ ه ددر يب أن أعمل حلســــابه بدًل من أن أ فرد بعملي مثل ابٍن عا أملك   ٍك
عقاًل، ول رشــــًدا، ول بد أن أعمل معه  ألين لســــت أهاًل لالســــتقاللية، وإذا أ فقت ها كما ينفقها النا ، 
د تعبه وكدحه، ول بد أن أعمل معه  ألعرف قيمة املال، وإذا اد خراا  اشـــــــــــتعل غضـــــــــــًبا، وون  أين أ بدِك

قيًنا را  ُينعها كي ل أســـتغىت هبا عن عملي معه، كل ما أفعله يزيده يحلاجة يف  فســـي ون يب  الظنون، و 
أب ه لول أمواله ل فض  أبناؤه من حوله، ور ا أل ه يعلم أ ه فظٌّ وغليظ  القلب أصـــــــــــاًل، ول شـــــــــــيء يف 

 .ح1) فذاكرر ول دفاتري ينق ض  هذا اليقأ

ل  نقع عنكد خروج علجا  على املألجف، ومتراهي على األعراف، كما  عل  ي الرواية السككككككككككككككابقة، ولاننا 
سككككناتاي ابلنظر هلذا التمراه ي  ينظجر  خر دعككككدي املؤلع، وهج اسككككيد منج ج ي  الشكككك عككككيا  نعايشككككه، 

أل  الشكككككككك عككككككككي ة فه؛ ججانب  األشكككككككك ا  اقيالياج   ي الروااي  ميلؤو   را نا  ي وادعنا، وي ضككككككككيأج  لنا بعل
األهبي ة شككك عكككي ة يعكككنجعة، وهي ي  خيال األهيب وي  عمله، حي لج نظر  ي يراحل صكككيا تها األ وىل إىل 

، كما أ  إبداع الرواية ف ح2) فبعل الشك عكي ا  احلقيقي ة، والعكلة بينها وبني الشك عية هي أهنا ريز   ع  هلا
 ، بل للمتلقي أيًضا.ي شال ح لًما خاص ا لااتبها  قط

أيا  ي روايته اقايسككة يج  صكك ري دد يبدو املنظجر خمتلًاا ع  نظريي  ي الروااي  السككابقة؛ إ  اا علجا  
ينًحى  راي ا  ي هذي الرواية،  رسككككم لجحة لسككككرية اب  عريب، وادتب  ي  أدجاله يا ي شككككبه ر ف السككككتار  ي بداية  

اب رها، جيد أ  علجا  ياتال يلعب على نا  الج ت ر، حيث  لساة اف ب كل  عل، بك ي د أ  املتمع ِّ   ي ينظج 
 هذي املر ة  زوجة بضجر املاا ، األير الذي يرسم  ي  ه  املتلق ِّي ينظجرًا يقارب يثيله  ي الروااي  السابقة.

 

                                                           

 .22، 25حممد حس  علجا ، القند ،  ح 1)
 .92م،  1393، 1حممجه الربيعي، يقاف  نقدية، ياتبة الشباب، القاهرة، ط ح2)
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هذا كوخ م ســــــــن م يف أعاله، إذا اضـــــــــطجعت فيه أل م ف  جل علجا  على لسكككككككككككا  البهل اب  عريبيق
اضــــــطجعت على ميل لفرط ضــــــيقه، وإذا وقفت خنقىت دخان النار الذي يتجم ع يف ســــــنامه، و جب 
ســقفه، وإذا خرجت منه بدِت الســماء من أمامي كرزا ِقط ع ســاقم يتعامد مع األرض متاًما ح  أوشــك 

نًة ل كلو مشـــــيت  الااهها أن أصـــــطدم هبا، وقم ة اجلبل اعل األشـــــياء يف ســـــفحه ضـــــنيلًة ل ت رى، ســـــا 
تتحر ك، حقريًة ل تؤيتر، أكلِت األرض حواف ه، فبـ أ  كل شـت و خر ش ٌّ تدخل منه الريح الباردة يف أايم 
الشـــــــــــتـاء، ويتســـــــــــر ب منه املاء يف أوقات املطر، وتدخل منه اهلوام  يف ليا  الربيع، ولر ا تركت  الباب 

 .ح1)فمفتوًحا فدخلت سحابة اتئهة

إ  اسكت دام علجا  لشك عكية اب  عريب كعنعكر  راي كا  انبًعا ي  إحسكا  بع زلة اإلنسكا  واناعاله 
م بعل  إنسكانية  ي الاج ، وإ  اختياري لألحدا  التاراية كا  يريي  ي ال الب إىل ر س  ع  بقية العناصكر الال 

 اب  عريب  سا  البهل يقجل علجا  على لاإلسقاطا  ال  أراه أ  ي عن عنها ي  ورا  حجاب 

 ما اللكما ل متس اِن اللحم  -ف

 ، ك ول شك  لِ إ ه خروف من حظرية امل   -

 وماذا يف ذلك   -

 أل تعلم أن يف حظريته خنازير   -

 أِ حوض غســــــــل اليدين دون أن يشــــــــبعا، كا  تقي   زض القاضــــــــي واخلطيب بعد ذلك قاصــــــــدينِ 
إىل أســوأ  ئســي من ىة وهي ترتد  من أمر مرســي   درؤا أن يعرتضــا على ما جد   جبا ِن، ملولكن  وصــاحلأِ 

 فاســــــتقل   ،ع بأ ازيار دولة املرابطأ و شــــــوء دولة املوحدينقبن مرد ي  الفراغ الذي و ا منذ اســــــتغل  
رأ   عندما يفســد ،منهما  نصــبه هذه الســنوات ا، وهلذا احتفظ كلٌّ ه ملكً ب  فســ  و صــ   ،ة دينة مرســي  

مل يا  ينظجرًا ي ايرًا عما دبله  ي رواايته السكككابقة، إمنا هج ، ح2) فا يف البلد عاما الرعية يصـــبح الفســـاد ديد ً 
 وانتهى مبا هج أكن ي  اعتمف.  ،نا  املنظجر املتمره، بدأ ابلاره

                                                           

 .2م،  2012، 1حممد حس  علجا ، يج  ص ري، هار السادي، بريو  لبنا ، ط ح1)
 .21، 20 املعدر السابق،  ح2)
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حيث  ،رييو ه، وأ  يعن ع  ينظجري الاضكككككككا ي ي  خالل النص السكككككككابق لقد اسكككككككتهاع علجا  أ  يتمر  
ه ابن عرجون لكه، أف  لاســــــــــتعان ابن مرد ي  اللفرجنة لتوطيد م  ف  يقجل على لسكككككككككككككا  البهل اب  عريب

 .ح1) فا مع ملك الفرجنة ألفو سوفعقد امللك حلفً  ،جبواز ذلك

ص، سككككقط التارير على الجادف ي  خالل النأيبحث ع  رؤاي، ودد وجدها  ي التارير،  علجا  يبدو أ  
 ي خامتة املهاف هج الاشكككككككع، والاشكككككككع هج العكككككككي ة الدفلية   النصا فكما يقجل  ايل شكككككككاري    والنصا 

لب املااجك وال ريب  ي د -املر ي واملسككمجع وانسكككج -يقف العاهي واملألجف  ةً ُجالي   للبحث بجصككاه صكككي ةً 
  جاي  ا ل  ارير نسكككككككيجً لي  التف،  ري املنظجر و ري امللمج ، املج   ي احلياة هاذا يعككككككبل احلد ، و و ري املتجد  

لسكككككرية احلياة، بينما يسكككككتحيل  ي الرواية كينجنة أشكككككبه يا تاج  بضكككككارية الذاكرة وامل يلة  تمحجا املسكككككا ة بني 
 .ح2) فاملاهية واهلجية

تحت وف  ف  علجا  على لسا  البهل اب  عريب ويتضكل املنظجر السكابق أكثر  ي كالم علجا  عنديا يقجل
ا يف ا كبرية من فقراء املدينة ومتشـــرديهليجد املوحدون أمامهم أعدادً  ،ذلك اليوم  فســـهاألبواب وهرية 

قلوهبم  رت   ا فســـــا تظارهم، حشـــــدهم جند ابن مرد ي  ليكو وا يف اســـــتقبال املوحدين، فإن أرادوا خريً 
ملوا ا وأعوالشــــــــــعور الشــــــــــعثاء، وإن أرادوا شــــــــــرا  ،والعيون الزائغة ،هلؤلء اجلوعى ذوي األمسال القذرة

  ّ ولوا أدالرهم أو أن ي   ،روا شـــــؤوزم اللدفاع عن أ فســـــهم لبقية النا  أن يتدب  ســـــيوفهم فيهم فســـــيتســـــ
لقد رسكككككككككككم لنا علجا  ينظجرًا يتمرًها على السكككككككككككلهة احلاكمة  ي الاثري ي  الدول و  .ح3) فإىل أي مكان ين  فاركِ 

 ا ًما ودجه أي حرب. شني،  هم هقرا  واملهم  لا  لى العربية، و ي سياستها  ي يعايلة شعجطا، و ي نظرهتا عل

نا أ  الرواية علجا  يتضككككككل ل ي روااي   ي الاضككككككا  الروا ي بجصككككككاه ينظجرًا العرس السككككككابق م  خالل  
  العامل وعدم الثقة واقجف واناصكككرة؛ أل ،واملعر ة واحلقيقة ،عندي تدور  ي ينظجر يشككاال  الجججه واملج 

ه،  قد طر  لتمرا ا أبهال روايته إىل ا صكككعب املنال، وهج يا ه عهوأصكككبل افسكككتقرار شكككيًأا نسكككبي  ه ابلانا ، هد  ي  
 ري على خط   ل يسككككككوالثرا ، وأصككككككبعلجا  ورا  ظهري طمج  الروا يني القدايى ي  حتقيق  اية البهل ي  احلب 

 التجريب. خر هج خط اهلبجط إىل درار 

                                                           

 .21حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)
 .122م،  1333، 1، العده 12 ايل شاري، وججي الاانتاتاي، جملة  عجل، جملد  ح2)
 .33، 39حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح3)
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 املبحث الثاين
 الفضاء والواقع

هم هنضكككككككككككككجا مبحاولة بنا  الرواية  ي ثجطا اجلديد، و  -وعلجا  واحد ينهم-يل اجلديد ي  الروا يني إ  اجل
 ي الجدت ناسككككككككككككككه جعلجا النص  الروا ي   عاًل حقيقي ا،  عاًل  ري ينهلق ي   راغ،  ي الجدت الذي ميلاج   يه 

ر التجارب النمهية، والب عد ع  اف تعال قليًدا ، أو اجلري ورا  الشكككككككال الاارغ، تالقدرة على الاِّااك ي  أسككككككك 
ملجضككككككككككجعا  العامل البعيدة ع  احتياجاتنا الراهنة، وثقا تنا احلقيقية، إ  هؤف  الروا يني يسككككككككككعج  ابلرواية اج 

ا-انهالدة، تاج  ورا  حدوه اإليااان  اندوهة للعناصككككككر  ي اريدها وهففهتا املباشككككككرة، كما أهنم   -أيضككككككً
اهجًيا جديًدا وإيقاًعا جديًدا  ري يابثني بعناصككككككككككككر الرواية التقليدية، و ري يسككككككككككككتندي  إليها يعهج  الرواية ي

 أحيااًن أخرى، ياتاني ابملعر ة األصلية ملاهي ة الرواية، وياهي ة الاضا  الروا ي.

كككل ألجا  الاتككابككة ف بككد أ  تتضككككككككككككككم   دككدرًا يعينكًكا ي  الجادعيككة، نعتقككد يعككه يككا فويقجل ججرج لجكككاتش  
 ، إهنا ي ايرة جديدة، لانها حقيقي ة، تتجاتى يف حركا  التجديد  ي  رير اإلبداع الروا ي.ح1) فيعتقدي

ك نضكككل ل ي وعي  م   ابلجادف العريب؛ لذ كانت-الدراسككةيجضككجع -إ  تلك احلركة اجلديدة  ي املرحلة  
إبكداع  الروا يني  ي تلكك الابة  ي يكد ِّ جسككككككككككككككجر  جكديكدة   ي الل ة، والبنا ، واإليقاع، والتمثيل، وكل عناصككككككككككككككر 
د القاصككككككككر أو املتابعة العاجزة،  اإلبداع الروا يا  احلضكككككككارة اجلديدة،  يث ف تقع حركتهم عند حدوه الر صككككككك 

 ابلتأكيد كشع وحر ك النقد واألهب إىل األيام.

  ي  هواعي األسككع أ  ياهجم الجادعية  ي الافقجل  يشككر يجضككًحا افختالف حجل ياهجم الجادعية  وي
 كككايل ويهككك اط،  هي تعرس أحيكككااًن على أهنكككا يجدع، أي  أهنكككا افعباف ابلجادف املجضككككككككككككككجعي على حني 

 .ح2) فتعرس أحيااًن أخرى على أهنا أسلجب وينهل

                                                           

م، 1323 ،1ا ، الجادعية واااهاهتا  ي الشعر العريب، اهليأة املعرية العاية للاتاب، اإلساندرية، يعر، طح رشيدة يهر 1)
 12. 

م، 1322، 1ح أرنسكككككت  يشكككككر، ضكككككرورة الا ، ترُجة أسكككككعد حليم، اهليأة املعكككككرية العاية للتأليع والنشكككككر، القاهرة، ط2)
 121. 
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ا على كل أجنا  األهب والا ، فبل اسككككتهاعت أ  تسككككجه لقد اسككككتهاعت الجادعية أ  تبسككككط سككككيهرهت
 .ح1)الععر لتعبل روحه الااينة  يه، حي ديل ع  هذا الععر أبنه ععر الجادعية ف

إ  األهب الذي  ر  كاتبه على أ  يضككككككككككككككمنه أ ااري و را ي؛ ليجعل ي   نه عاياًل إجيابي ا يؤثرًا  رك 
عككككككر م ، إجيايب ، يعيش  ي وجدا  األية؛ ألنه تعبري صككككككاهد ع  العاإلنسككككككا  ويد عه إىل الت يري هج أهب  عظي

 الذي ديل  يه.

وف ياتسككككككككككب األهب هذي العكككككككككككاة إف إ ا كا  األهيب يدركا متاًيا لجظياة األهب  ي بنا  اإلنسكككككككككككا ، 
 ية؛ ا األهب  ي ججهري وطبيعته لج  ي  ألجا  التنظيم افجتماعي والتقاليد الثقفواألخذ بيدي إىل األ ضكككككككككل، 

و لك أل  الااتب أو الشككاعر أو الروا ي يسككتجحي خجاطري ويسككتمد إهلاياته ي  البيأة ال  يعيش طا، ويتأثر 
، واألهب  كاول حمكاككاة احليكاة، وترهيكد صككككككككككككككداهكا، وعا   كاهتكا، واحليكاة إىل حكد كبري حقيقة ح2) فمبؤث ِّراهتكا

 افحتااك املباشككر ابإلطار افجتماعي هج يعككدر م  البديهي أ  فاجتماعية، ويشككري إىل هذا هربر  ريد  
ا نجع ي  افرتيا ، وار ا   اناعاف  األهيب؛ أل  اإلحسككككككككككككا  العاطاي تناي  ع  املشككككككككككككاعر، وهج أيضككككككككككككً

 .   ح3) فالججدا ، كما أ  الا   تناي  ع  املشاعر، ولانه تناي  ي نشط ويثري

شع جادف،  قد جن د علجا   ضكا ي الروا ي  لا ي روااي  حممد حسك  علجا  نلم  احتااًكا يباشكرًا ابل
ة  ي  ِّعله وتااعله، ورصكد حركة اإلنسا  مبا يؤمل ويا يار ، رصد  أ جار احلياة العربية، والجادف السكعجهي خاصك 

 القلق ومل يتجدع عندي، بل عاجله  ي كثري ي  املجاط ، كما سيتضل ي  خالل هذي الدراسة.

برات احلياة افجتماعية، وتسكككككككليط الضكككككككج  على خهجط الجادف املتداخلة؛ وكانت روااي  علجا  حماولة إل
الشـــيء فر  انصكككعلجا  على لسكككا  البهل  ي  أجل تعرية تنادضكككاته، وتشككك يص اف باب اإلنسكككاين، يقجل 

ا هو ألســـــــــــنــة  مواطنيهــا، ولو زرعوا املقــاهي  الوحيــد الــذي عجزت  عن قمعــه كــل األ ظمــة العربيــة تقريبــً
جعلوا الكراســــــــــي والطاولت  فســــــــــها جواســــــــــيس على ر و ادها، لبقيت ســــــــــخريتهم أكثر  رجاًل، ولو

املســـــــكنات الشـــــــعبية تداوًل، عندما يلتقي الغرالء قل ما يتحديتون عن غري الوطن، إزم يتبادلون اجلرا  
ا أن جراحات الغربة هي جلراحة ا خ فية، ويســتعيدوزا عند التفر  ، ح  يلتقوا مر ة أخرى، املده  أيضــً
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الوحيدة يف احلياة اليت ُيكن أن يريتها األبناء من  الئهم دون أن تندرج يبت قوا أ الورايتة، لن ينســــــــــوا 
 .ح1) فأبًدا أزم منفي ون، مهاجرون

د علجا   ي هذا املقهف  ربة اإلنسكا  العريب، وهج وادف يعايشكه عده كثري ي  األبنا  واستهاع   لقد جسك 
؛ إ  العامل اليجم تعككككككككهرع  يه أيديجلججيا   كروا ي   أ  ياشككككككككع  ال ها  ع   ضككككككككا  ال ربة ويا يجلدي ي  دلق 

كثرية، ويذاهب يتعدهة ويشككتدا دلق اإلنسككا  وخج ه؛ دلقه ي  ال د وخج ه ي  عدم افسككتقرار، والروا يا هج 
ثله يِّثل أي إنسا  أو أ ي،  ال تعبري ي كا   حصدى اعتمف، يتال م بلسانه وي عن ع  حاله، إ  األهيب يِّ

 أاي  كا  نجعه إشارًة أو حركًة أو صجً ، هج حتقيق للذا ، وحماولة ينه إىل التجاصل يف املتلقي.

ف ياتب الروا يا ي   راغ، بل جيد ناسككككككككككككككه ها ًما وادًاا على فوهكذا يكا أشككككككككككككككار إليه نبيل را ب بقجله  
يًدا عليها؛  اإلنسكككككككككككا  هج اإلنسككككككككككككا   ي كل تيا  القاعدة ال  رسككككككككككك ت، وإ  كا   اول أ  يقيم بناً  جد

لذلك يارس ناسكككككه على الرواية اجلديدة كما  رس ناسكككككه على الرواية القدمية ، وياا  بر م الظروف املت رية
ي  دبل  إنه  ي كل صككككككككككاحة،  ي كل سككككككككككهر،  ي كل كلمة! هناك أشككككككككككيا  كثرية يتحد   عنها، يراها الروا ي  

تها ناعل، وميأل الزيا  واملاا ؛  الرواية ليسككككت سكككككجى اربة  ي احلياة بال حمدوهي  كإنسككككا ،  ل م ويت ي ل وي
 .ح2) فوعدم ثقتها  ي العامل، إنه إنسا  العامل املعاصر يقجم بدور الراوي أيًضا

لقد حاول علجا  أ  مينل دار ه  هًما يتعككككل أبعمق األعماد،  هًما يتجاوت السككككهل املهبئ، مل ياتعِّ 
 .يتااعلص اجلماه ش    بتعجير الجادف  جتج را يا، 

لقد كانت حرب اقليل هز ة ناسكي ة ها لة عم قت  ي ناج  الشباب  ي تلك املرحلة اإلحسا  ابملرارة  
انة، وأصككككبحجا يتمن ج  هاخل ناجسككككهم، ت يري هذا الجادف املؤمل انبط، وي  ل انزووا إىل واإلحباط واليأ  وامله

هاخلهم  ل مج  طذا الجادف اجلديد  ي حماوف  روا ي ة جديدة ت  اير الشككال املألجف الذي كا  سككا ًدا، يقجل 
فية، ية أشــــهًرا إضــــاعندما  شــــبت احلرب، واســــتطالت ا،جازة الصــــيفف  على لسكككككا  البهل  الب علجا 

أحجم النـا  عن الســـــــــــفر خارج البالد، فكا ت تلك املالح  ملجر الكثريين من الضـــــــــــجرين أمثا ، 
أعـدت طليـه وأتيتيثـه وحو لتـه من حجرة مربعة م لقاة يف  خر الفناء إىل مكان رطيب وأ يٍ ، جه زته وكرين 

ا، كنــت جنم ذلــك امللح أ  فس بــه أي  ملح   خر ُيكن أن ُييــل إليــه أصــــــــــــدقــائي وريته بال  م مجيعــً
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اســــــــــتثناء، وكان امللح  جنم مالح  الرايض، يســــــــــتقبل الكثريين من أبنائها، وكر ه مرفٌ  عامٌّ يف املدينة 
حريٌّ يكومتنا أن ختصـــص له من ميزا يتها مثل  أيٍك من احلدائ  العامة، واملســـلد البلدي،  ا يقدمه من 

إليـه وقـد شـــــــــــقـ ت املـدينـة أرواحهم، وتركت فيها أزق ة جاف ة وِفجاًجا ترويح  ـ اين لســـــــــــكـازـا، يلجؤون 
 .ح1) فعميقة

، بل را  يبتدع أشككااًف جديدة تناسككب  مل ياتعِّ علجا   ي ظل هذي الظروف بتجسككيد الجادف  حسككب 
لداخل ااحلياة املمز دة املنسكككككككحقة املشكككككككروخة،  اانت الرواية التاراية يج  صككككككك ري تالشكككككككت  يها احلدوه بني 

واقارج، وبني احلاضككككر واملاضككككي، وبني الزيا  واملاا  تعبريًا ع  التأرجل بني الجادف الناسككككي الداخلي والجادف 
اقارجي، وكا  احل لم والتداعي وحديث الذا ، حيث را  جيسككد الجادف املهبئ الذي يشككع ر به  ي تداعيا  

   يلعب الزي .ه  ي النهاية حماولة لرسم الجادف بعيًدا عأشبه ابحل لم أو اهللجسة  ي تتابف جري  ي بعث ر، لان

هل بلغتك أ باء  ريم  أي  أ باء تقصـــــــد اي ســـــــيدي  ف  على لسكككككككككا  البهل اب  عريب يقجل علجا و 
صى يقولون: ل إله إل  ا ل يب  وكيف ل يبلغك  بر هزُية املسـلمأ على يد الفرجنة، وقد قتلوا منهم أ ف سـً

 بالد بعيدة عن بالدك، وم لك تختلف عن م لكك، ولكن الذين ا تصـــــــــــروا  صـــــــــــارى، هللا  أعلم أزا يف
والذين اززموا مســـلمون، متلمل الســـلطان وكر ه مل يتوق ع موعظة، وقال وهو ي لوكِ  بيده يف اهلواء:  صـــر 
هللا دين ه وجند ه يف كل مكان، إ ك تشــــــــكو من النصــــــــارى، ولكن العل ة ليســــــــت فيهم، بل فيك أ ت، 
العل ة فيما أوهرت ه من مظاهر الكفر يف بلدك، إمنا ِفعلك هذا معهم يذكرين بفعل ابن مرد ي  يف مرسـي ة 
عندما مك ن النصـارى يف البلد، فخسـر دين ه وم لكه، وكيف أفعل اي سيد   افعل  ِفعل  عمر بن اخلطاب 

ا  م ة، رفع الســــــلطان حاجباه مندهشــــــً ح املعاتب مث غري  مالحمه إىل مالمواســــــتوِص بوصــــــي ته يف أهل الذِك
املســــــتخفِك يديثي، وهو يقول: اي ســــــيد ، لقد تغري  الزمان، كيف تريدين أن  م ر  النصــــــارى جبزِك مقادم 
رؤوســــــهم، وشــــــدِك الز  ري على أوســــــاطهم، ولن على حدودهم، وأغلب رعي ِتنا على دينهم  إن الزمان 

 .ح2) فا، وإليه األمر مستقباًل زمان  هللِا أيها امللك ماضًيا وحاضرً 
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 ي اجلملكككة األخرية خروج  ي  التلميل إىل التعككككككككككككككريل، واكككل   للجعي الاع عنكككد علجا   ي إهراك أنيكككة 
اسكككككت راج املجرو  احلاا ي العريب، وا ا ي منهًا وشكككككااًل، ليعكككككنف ي  خالله شكككككباة ي  اجلذور العميقة بني 

ر ، لقد كا   ضككككككككككا  روااي  علجا  وادعي ا، يعاا حرية اإلنسككككككككككا  املعاصكككككككككككالجادف واملثال، بني املتعقل واملت يل
ة  ي  أبسكككككككلجب خا ، إ  اف باب يشكككككككال ظاهرة خهرية بشكككككككال ف ت  للنظر  ي القر  العشكككككككري ، خاصككككككك 

 .ح1)النعع الثاين ينه، حي أصبل وكأنه يرس أصيب به اإلنسا  احلديث

 وااي  ال  تعكككاا هكككذي الظكككاهرة، ولانهكككا  تلع ابختالفودكككد حاكككل اإلبكككداع  الروا يا ابلعكككديكككد ي  الر 
 اف باب  ي »الرؤية، وتتعد ه بتنجاع األهاة، وافسككككككتجابة لرو  الععككككككر نتيجًة للقلق، وافضكككككككهراب، واحلرية، 

الرواية احلديثة شكككككككي  خمتلع كل  افختالف ع  ال ربة  ي الرواية القدمية؛ أل  اف باب عند الروا ي احلديث 
هج اإلحسكا  بعبثية الجججه اإلنسكاين، أيا ال ربة عند الروا ي القدمي  هي اإلحسكا  بعزلة اإلنسا  واناعاله 

إنسانية  ي الاج   .ح2) فع  بقية العناصر الال 

عن ع   ار علجا ،  تزامحت  أ ااري تعاا هذي القضككككية، ي   -الناسككككي واملااين-شكككك ل اف باب  بنجعيه 
بة ما أشعر الزدحام كل املخاوف اليت ُيكن أن تتجم ع يف غ ر فب العريب، يقجل انصر  وادف كثري ي  الشكبا

ة  أمل او لت يف الشـــــــقة، تكو مت يف غرفيت مثل  قنفذ، غصـــــــ  معّ، والال  أمان، والال  يف صـــــــدري أ  الال 
ر ج ل يف هذه  صالبكاء تكت يف ح ل قي، ويف داخلي يتفلســـــــف مبدأ الضـــــــ لة، كم أ  اتِفٌه وضـــــــنيٌل أرخ

املدينة، أي  هؤلء املارة اي ت رى ُيلك وقًتا ليفهمىت  شــعرت أن املســافة بأ املوت واحلياة تنكم  ح  
 .ح3) فتصبح بعرض هذا الطري ، وأن املسافة بأ احل لم والواقع تتمد د ح  تصبح بطوله

شكككككعجر بعدم أبلجا  ال  ربة والقلق، وال  ي هذي اللجحة ال  يا تال ميار   يها علجا  رسكككككم  ضكككككا ه الروا ي
 األيا ، وأنه بال يعىًن وف ديمة،  اقد األيل  ي حياة يستقر ة،  ي حماولة للتعبري ع  الجادف الذي نعايشه.

وجند  ي روااي  علجا  اسككيًدا للرجل العاهي، كشككًاا لدخيلة ناسككه، يقدم الجادف  ي صككجرة أكثر وادعي ة 
لجا  على لسكككا  ع عتمد على النقل احلر ي، والنظرة السكككهحية العابرة، حيث يقجل ي  صكككجرته  ي أي عمل ي

أدركـت  أن الختالفـات اليت اري على العمر، والعوامـل املتســـــــــــارعـة الطبيعية اليت أتخذ فيعتز  البهكل 
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مر ع حيـار يف م نحنيـااـا أيتنـاء طفوليت وشـــــــــــبايب، كا ت من هذا امللل املرتقب، إن العمر قبل الثاليتأ،
مليٌء اللتجارب، وا،اثرة، والتغريات، واكتشــــاف النفس واألشــــياء، ولكن الوصــــول إىل الثاليتأ يشــــبه 
، أ  الذي تعو دت على اخلطوط العمودية اليت تصعد لو األعلى،  الضـطرار إىل الخنراط يف خمٍك أ ف قيٍك

، وتتحر ك بســــــرعة تباا مللل العشــــــرين إًذا ح  األربعون ه عمر أرف  يب من خري منه، ل ريب يف أ  وتتغري 
هذا العقد املتعب، إن اللدار املتســـارع لو الشـــيخوخة، التغري  يف هينة اجلســـد، وهرم احلكمة، وبلورة 
 ، األشياء، وزوااي الرؤية، شؤون متجددة، ل يعنيىت سلبها أو إداهبا، الذي يعنيىت أن هناك شيًنا ما يتغري 

 .ح1) "الوقت مثل سكأ صدئة ول يقف يف حنجرة 

الاضكا  كجادف يتجل ى بعكجرة واضكحة، كلما تقد ينا  ي القرا ة  ي روااي  علجا ، وكأنه يللا على اسيد 
الجادف بال تااصكككككككككككككيله، وأكثر يا يللا عليه هج وادف النا   ي رحلة  ثها ع  افسكككككككككككككتقرار، والجصكككككككككككككجل إىل 

  ي احلياة ي  الهاجلة إىل اهلرم. األيا ، يقهف  ي سبيل  لك تعجير رحلته 

 ي صككككجرة أخرى جيسككككد لنا علجا  وادف احلياة املؤملة كاعباس ينه على د د ري ة املج ، واسككككتسككككالم البشككككر 
اينه، كجادف ف يناري ي ناِّر، صكج ر املرس والنا  البشكرية بني صككراعها يعه واسكتسكاليها لسكهجته، يعككجر  لسكِّ

 رطا  على جسدها. لنا يعاانة صج يا ودد سيهر الس

بعـد ربع ســـــــــــاعـة من األ أ اخلـافـت املتقطع، والطواف الـذي متارســـــــــــه عيناها حول فيقجل يعتز  
احملجر، والســعي الذي تســعيا ِِه بأ الســقف والنافذة، بدأت صــوفيا تســتقطب جزًءا من قواها الغائبة، 

ا، مث رفعت ســـــــــــاعدر طبعً بـدأت تتفـاهم مع الغـذاء الـذي صـــــــــــبـ ه يف دمها أ بوب التغذية، فاعتدلت  
ة الغريبــة اليت تتعــامــل هبــا مع  اللحــاف عن رجليهــا، وحركتهمــا بتعــب، لتجلس على الســـــــــــرير، والآلليــ 

 .ح2) فجسدها السقيم، وكرزا مل تع د  تشعر به، ول تبا  بتذم ره املتصاعد

حيث ، ا  املرسيف  ضكك هذا التجسككيد الجادعيا حلياة يريل السككرطا ، والجصككع الدديق حلركته ويعاانته
امللل ي  ر بة احلياة، ودد ناد رصككككككككككككككيدها املتبقي ي  السككككككككككككككعاهة،  ي انتظار املج ،  لك الزا ر الذي مل يعد 

 إ  يدبا  ي عظايها. -ابلنسبة هلا-خا ًيا 
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يًما الصبا  العشرون   يف املكان، شهدت استيقاوًا ألفأيًضا   علجا  على لسكا  البهل يعتز ويقجل
عال، وقيء دموي،  لصـــــــــوفيا، فزعت  من  ومي على هذا الضـــــــــجي  الذي يبديته وحدها، غثيان، وســـــــــ 
وشــــحوب كبري، كا ت تتعارك مع  فســــها يف احلمام، ووتيىت الصــــوت، وأ  مذهول، صــــامٌت ل أعرف 
مــاذا أفعــل   ديت هــا فلم ابىت، طرقــت عليهــا البــاب وأ  أ  ديهــا بصـــــــــــوت أعلى فلم تصــــــــــــل  منهــا إل 
شــهقات متقطعة فتحته فعاًل، ولكنها دفعته بيدها، مر ت أكثر من دقيقة قبل أن ينطفئ صــوت ســعاهلا، 

إ   بعده صــــــوت أ  ت طفيفة، مث خرجت  مثل شــــــبح، ومشــــــت متوكنة على اجلدار، ح  بلغتىت،  وتناه
 .ح1) فكثريًا  ءأعطيتها يدي فاهتدت  هبا إىل جسدي، و زلت بعينِأ دامعتِأ، وصب ت يف حجري بكا

هاذا تعكككبل صكككج يا شككك عكككية الرواية ريزًا لرحلة العكككراع بني النا  البشكككرية واملج ،  قد حاول علجا  
أ  يقدم لقار ه  ضكككككككككاً  وادعي ا يباشكككككككككرًا، ينديل يعه على أرس الجادف ي  خالل يعكككككككككدادية الجصكككككككككع، وكأنه 

نت مل أت ِّ ي   راغ، بل كا -ة احلالبهبيع-ي شكككككككككككاهد يعاانة يريل السكككككككككككرطا  أيام عينه وهذي املعكككككككككككدادية 
انهباعا  رسككككككك ت  ي  ه  املؤلع، عنديا ارتاز انتباهه و اكرته على منا ج وادعي ة يثل صكككككككج يا  ي الجادف، 
ا ي    جا  الجصكككككككككككككع حي ا يالي  يشكككككككككككككاعر املتلقي، ويسكككككككككككككبدا دلبه تعاطًاا يف هذا املريل الذي مل جيد ب د 

 خالف  لك. افستسالم للمرس، وإ  كا  يظهر

ح  وهن ما قبل املوت يباربه صــــوفيا هبذه الضــــراوة  إن صــــوفيا ل فو ي يجضكككككف  خر يقجل يعتز  
تعاجل  فســــــــــها اآلن، لقد وافقت على املوت متاًما منذ أن رفضــــــــــت العالج الكيميائي ، وا،شــــــــــعاعي ، 

ي  قبل تريد أن تعوتعرف أن ل شـــــــــيء غري ذلك ُيكن أن ددي يف حالة املرض الذي يبمله، ولكنها 
 .ح2) "هذا املوت املوقوت حياة ل يبعثرها التعب 

ا-رمبا كا  العامل ف يبايل طمجم أ راهي، واعتمف  النظر، لا   ف يبايل، وكالنا ياتاي ابختال  -أيضككككككككً
هة ي  دالرواية هي الشككككككاهد اإلجيايب  ي حياتنا، اسككككككد وادعنا، وتاشككككككع عجامل الاره اقاي ة، تقدم منا ج يتع

الشك ج  واألحدا ، ال  تعكجر  ضا ا  خمتلاة حلياة الاره واحتااكه بناسه أو ابجلماعة، وهنا يعجر لنا 
علجا  صكككككككككراع يريل السكككككككككرطا  املتمثل  ي صكككككككككج يا يف املرس، ويدى ايففم ال  تجاجهها  ي يراحل املرس 

 امل تلاة.
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امل اعتمف ري   لرحيل النا  البشككرية ي  ع ي  ضككا  الجادف عند علجا  اسككيد  للهروب إىل الذا ، وتا
إىل عامل الارهية، وي  اقارج إىل الداخل، ي عككككجر األمل الناسككككي  ملريل السككككرطا  بدد ة ابرعة أكثر ي  وصككككاه 

دي الصرخات، بعد يبفع  صكج يا  يعتز  ملظهري اقارجي، يقجل  ر   سـيغتصـبها املوت أخريًا حيث ل ا 
فتح فيه كل يوم شـــــباًكا معشـــــًبا، يغلقه هو من ورائها أخريًا حاصـــــرها، فاختارت مفاجئ وحقري، ول ت ت

هي املكان كما اختار هلا األطب اء الزمان، وتشـــــــــــب ثت اللقرار الذي مل يعد هلا ما تتشـــــــــــب ث به غريه، وأ  
 من بالدي الً البليد البعيد، املمتلئ اللصـــــــــــحراء، والراتبة، والعقل اخلائب، كنت جزًءا من القرار، ومنتد
 .ح1) فلتشييع غصن لبناين أخضر، مقبل على اجلفاف، تبًعا لدبلوماسية الفوضى، وتراكم امللل

ر القلق ي  أحدا  وحمِّ  ، صككككككج   لقد صكككككج ر لنا علجا  اإلنسكككككا  تعكككككجيرًا هديًقا، صكككككج ر الجادف ويا اتلهه
واقجف، املج  واحلياة، حي ليتسكككككككىن  لنا أ  نعكككككككع رواايته مبر ة  تتجج ل  ي ججانب وأبعاه الجادف، لتسكككككككجل 
األصككدا  الجاسككعة للراؤى والعككراعا  واحلجارا ، وت شكك ص إشككااليا  ونجم احلياة أبوسككف يعىًن، وإ  كانت 

 .وأت راحه أكثر ي  أ  راحهلجادف ير ته دد عاست لنا نجم ا
 
اسر     واصكلجا الاتابة، يرصدو  الجادف املعيش    ين -وينهم علجا -ف يزال ك ت اب الرواية اجل د ه و 

 الًبا، أو رمبا بشككال  ابره  يعتمد بنية سككرهية ي ت ي لة، ت اتت الزي  املسككتقيم، وف ترى  ي املاا  سككجى القلق، 
 عككككيا  ر ة الراوي املهلقة أو يجثجدي ته، بل حتار  ي نسككككبية املعر ة، و بد وعي الشككككوف تعجل كثريًا على يع

وهوا عها،  ي الجدت  اته الذي تجيك نعكككجصكككهم إىل اسكككتدعا  تي  يرجعي ددمي، كذكراي  املياله والنشكككأة، 
، - البا–أو تتسككككككككككككككم  هزا م ، و  مبنظجر خارجي  ي تعككككككككككككككجير هذا الجادف املعيش بال يا ياتناه ي  إحباطا  
.  وحتجاف  

ي عككككككككككجر علجا  الجادف باثا ة،  يعككككككككككجر يا يدور بني جدرا  البيج ، وإ  كا  ف يناكا ي  اهلروب ي  
أ كم  فصر  ان علجا  على لسا  البهل شكبل اقجف والقلق الذي فت م   ضكا  رواايته  ي هنيا الجادف، يقجل

ر ب شــملىت درية، وهي متكومة أتظاهر اللنوم ح  ل تيف ســريري، وأ  أمسع ضــرالت أمي تنهال على و ه 
تلك الغارة الليلة اليت تشــــــن ها على غرفتنا منتصــــــف الليل  لتتركد من خلود  إىل النوم، ح  إذا ألفتنا 
مســـتيقظِأ يف حالت  درة ا تفض يف داخلها شـــيطان مريد، وأفرغت علينا شـــيًنا من وســـوســـته إليها،  
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ا    وننت ذلك ع رفًا  دث يف مجيع العائالت، مل يكن األمر مهيًنا بقدر مكا ت تشـــــــــتم  أيب العتياد ح
كان مربًكا، ضــرهبا كان عادايا وغري مت  وكنا  ســتحقه يف أغلب األحيان، ولكنه كان أقل  إيالًما بكثري 

مؤملة، و  من أن أمسعها تشــــتم أيب بفجاجة أمامنا، تزم فمها وختفض صــــواا قلياًل لتخرج الشــــتيمة م رك زة
 .ح1) فتفتح يف داخلي مغارات من اخلوف والقل 

ي  العا ال ،  اقال ا  وعدم التجا  ق األسكككككككري أير  يجججه ، يتااو  ويتباي   عده كبريلعل هذا وادف 
 ي اللجحة السككابقة،  عككج ر لنا علجا  صككجرة وادعية للمرأة النادمة على عيشككها،  يجججه-حالعلى كل -لانه 

 جس د األم القبيحة ال  ن زع احلنا  ي  صدرها؛  ارهها أوفهها.

منذ ط فولتنا اختلقت أمي لكل منا لقًبا قبيًحا تســـــتخدمه يف حاليت  الغضـــــب واملر  مًعا،  فل  بف  
ويســكب داخلي دلًوا من ماد ة حارقة كلما  بذتىت به يف  لس مليء  كل واحد منها كان يشــ   صــدري

 .  ح2) فالألقارب واألطفال

دة هاخل أسككرة ي اا اة، ي   د ي  خالله القلق الناسككي والشككعجر ابلج ح  صككج ر علجا  وادًعا هاخلي ا، جسكك 
د األ م  اعر  رعاية هذا احليجا  لز يرتِّ  حيث-الروايةعنجا  -خالل يقارنة أسكككرته ابلقند   هة ي  أيجيتها هِّ، جسككك 

ااي أوفهها، وحالة افناعكككككككككككال  ي الع الدة بني األبنا  وأ ي ِّهم، ويا سككككككككككككب بته سككككككككككككج  الببية ي  دلق  فت م  نا  
 البهل.

وأضككككككككككككحت احلياة أشككككككككككككبه ابلاابج  امل يع، الذي ألقى بتبعاته على الع الدة بني الجلد ووالدته،  اا  
ا على لذلك أ عاملها المِلثل عندما أزورهف الب   علجا  على لسكككا  البهل شكككة والعقجد، يقجلاجلاا  والج ح  

فرتات متباعدة، زايراا يتقيلة جداا، والكالم معها يشـبه الكالم مع معاجل  فسـي ل  ث  به، يسـرل أسنلة 
عر أبين أؤدي دورًا راا أشــــــل لبذها ويصــــــر  على أن  شــــــر يف أفواهنا إجاالٍت مل  تفو ه هبا قم ، كلما ز  

، رمبا يلقي الاضكككككككككا   ي املقهف السكككككككككابق ح3) فرتيًبا لن أجيده، وت ؤدي هي دورًا رتيًبا حفظته عن وهر قلب
ا على طبيعة الع الدة بني افب  وأيه، بعديا ألبسكككككككها علجا  ثجاًب خمالًاا للمعتاه، بك ي د أ  يا يشكككككككاف له   اعباضكككككككً
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يد و ري  مل اجل -كما أشكككران-ا يجججًها ابلاعل، وليسكككت صكككجرة عاية،  الجادف كجنه صكككج ر دهاًعا ي  وادعن
 اجليد، لانه وادف نعايشه، نقلته لنا الرواية.

ومياننا أ  نلِّل  أكثر هاخل  ضكا  روااي  علجا ؛ لنشكاهد رصكدي وتعجيري للجادف، حيث النظرة العميقة 
لعككككككراع   تربط بني النا ،  ي تهجارها ومتجاجها، ل اإىل الجججه، وشكككككد ة احلسككككككاسكككككية ابلعككككككال  اإلنسكككككانية ال

 الداخلي يف الذا ، وتااعلها يف العامل اقارجي. 

ذميًما امسه  تعرفت رفيًقاف الب  ي،  يقجل على لسكككككا  ي عن علجا  ع  صككككراع الذا  يف العامل اقارج
عدها قم ،  يف ذلك قفز فو  كتفي مثل قرد  نون ومل يفارقىت ب القل ، مل أســــــــرله مرافقيت، ومل يســــــــترذينكِ 

ا تعل   جبــذع شـــــــــــجرة بعض الوقــت، مث ل  كلمـا طردتــ ه من كتف قفز إىل  خر، وكلمــا طردتــ ه منهمــا معــً
يلبث أن ينقض  على رقبيت مر ة أخرى، مل يرتك ىت أهجع ليلة ح  دعل صــــــباحها قامتًا مثل قرارة بنر، ومل 

 ط مر ينة الصــبا  ح  دعل الغروب ور مثل وحٍ  ســيتغدى علي  طيلة الليل، ضــاقت يف عيىت أتنف س  
 .ح1) فالد يا ح  مل أعد أرى شيًنا يف حجمه احلقيقي

يعاا املقهف  السككككككككككابق  ضككككككككككا   الجادف  ي رواية ريزية أكثر ينها  راية، وكأ  الجادف بق ل قِّهِّ شككككككككككبل يهاره 
نعا  هككذا على دككار ككه  يعككايش  لككك  ي وادعككه، وجيككد القككارئ  ي النص ِّ ير تككه ال  يرى علجا   ي رواايتككه، وي

ا سكككككر   جت هذي الرواية ابلبجكر،  قد   يها ناسكككككه ووادعه، وهذا هج سكككككرا جنا  الرواية عاي ة، ورمبا كا  هذا أيضكككككً
ا إىل  ضا  وادعي تينه ف  .ًياأاي ت اليجم أو الليلة أو يتجاو استهاع علجا  أ   جل تيًنا  راي ا  تد 

كل شــــر يبدو هائاًل وتخيًفا، وكل خري يبدو طارًض وضــــنياًل، ف  علجا  على لسكككككا  البهل  الب يقجل
أراف يف هدأة الليل أحياً  من فرط القل  مثل حمموم بدون محى، وور الصــــــــبا  وقد أزكىت التعب، 

مله ل ل شـــؤون احلياة ح  صـــار ينقضـــي يوم أبكوكرن عيىت مل تغمضـــا طيلة الليلة، صـــغرت يف عيىت ك
رك كل ســـاكن، ومســـكن كل متحرك يف  أقوم فيه بشــيء إل صـــلوار أســـابيع تليها أســـابيع والقل  هو حم 

 .ح2) فحيار اليت أضحت قامتًة وشائكةً 

يا  ز ف تناكا شككك ج  روااي  يؤلانا تعاا احلياة وادعها  ي حركاهتا وسكككاناهتا، رمبا خرج ع   ضكككا  ال
ل الشا ل ولا  الشكا  -كما هج احلال  ي هذي الرواية-واملاا ، ورمبا جا   الرواية أشكبه مبشكاهد املسكرحية 
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جًها كبريًا إ  الذا  الااتبة ف تبذل جمهف ديثةهج تقدمي  ضككككككككككا  وادعي ميثل احلياة، وهذا هج ججهر الرواية احل
، در يا تقدم يتالحم األجزا ،  ا حباة وبداية ووسككككككط وهناية بق  ي أتطري التجربة وبنياهنا بناً  روا ي ا عضككككككجاي 

احلياة  ي تااااها وتشكككككككظيها، لانها  ي النهاية أت، بجصكككككككاها دهعة ي  احلياة شكككككككايلة  سكككككككياسكككككككا ها اقليط 
 .ح1) فاهلجني لانها احلياة

ال ح لًما شككككك ي رسكككككم  ضكككككا  رواايته الجادعي ف ي  علجا  ي  خالل العرس السكككككابق ُل ص إىل أ  إبداع 
ا؛ ألنه يهمل إىل حتقيق  اعلي ته ي  خالل الرسككككككككم الدديق للجادف، وهج أير  ا له  قط، بل لقار ه أيضككككككككً خاصكككككككك 

؛ إ  إ  تهبيق الرواية على الجادف يسككككككككككككألة  ي عق دة متاًيا، وإ  وادعي ة الرواية  جهنا تقدم جزً ا وني ا وك-لي  طني ِّ
ّ  لو  كنتف  على لسكككككككككككككا  البهل انصكككككككككككككر هذا التهبيق، ويقجل علجا هي أحد ججانب  -حلياتنا اليجيية أمت

أزورها يف لو  أجنلو ، ولكن عملي ل يســــمح  ، اشــــتقت إليها كثريًا، إىل عينيها احلاملتأ، وشــــعرها 
 .ح2) فالناعم القصري، ومجاهلا الياسيميىت البارع، ت رى كيف تبدو اآلن يف محلها 

برية، جراي  يسككككتشككككعري البعل عند تعلاق األخبار مب   ناارده أو يسككككا ر  بة كيعككككع املؤلع هنا وادًعا شككككع
وهي التعكجار هلذا الشك ص  ي حالته ايف ، وتذكار يالحمه يثلما يتذكر هنا عينيها وشكعرها القعري وُجاهلا  ي 

 تذكار لعجرهتا، ل التعجار حلالتها ايف  حينما دال  ت رى كيع تبدو ايف   ي محلهاش

كل شــيء كان هادًض، وكر ه ينتظر عاصــفًة كدخول غالية،  ف  حسككا  ويقجل علجا  على لسككا  البهل
،ل يقجل  ي يجضككككف  خر  ح3) فكوب القهوة الذي يف يدي كان دعلىت أكثر ا تباًها، وأصــــابعي أكثر قلًقا

، تركت وجهي يعدل مالحمه املفجوعة ببمٍء، وتنفســــت بعم ، ورحت أرشــــف القهو ف بشــــكل  ةمل أ جب 
 .ح2) فلإرادي بطيء

لقد أوضكككككل علجا   ي املقهعني السكككككابقني أنه اسكككككت دم القهجة كجصكككككع حلالة النا  وشكككككعجري  ي  لك 
 الجدت،  اي املجضف األول كا  سعيًدا بلقا   حار   يف  الية، و ي املقهف الثاين كا  ياججًعا وحزيًنا.

                                                           

 .22م،  2003، 152عده  سيد  راوي، جيل روا ي جديد، جملة الثقا ة اجلديدة،ح 1)
 .222حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح2)
 .132حممد حس  علجا ، طجد الههارة،  ح 3)
 .222 املعدر السابق، ح2)
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ف، يعج ِّرًا حلياة اإلنسا  الجادعية، وادعه يف اعتمهاذا جا   ضا  الجادف  ي روااي  حممد حس  علجا  
د دلقه وخماو ه، شككككك  ص املرس وألقى الضكككككج   ويف ايفخر، ويف النا ، صكككككجر نجم اإلنسكككككا  العريب، وجسككككك 
على الاثري ي  األشككيا  ال  ف نبايل بجججهها؛ بسككبب تحام احلياة وصككراع األحيا   يها؛ هلذا جا   رواايته 

 يعاانة الاره ونجم اعتمف. إجيابية تعاا
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 املبحث الثالث
 واخلاص   الفضاء العام  

ر ونقلككة كبرية  ي شككككككككككككككاككل يرحلككة تهجا ت   ،م2015إىل عككام  ،م2001ة ي  عككام الزينيككة املمتككد   قبككةإ  احل
ش عيا   يها تقنيا  الجعي ال  تتمحجر حجل رؤية ال شاعت الرواية السعجهية؛ حيث التأثريا  اقارجية 

 وتتعارع د جىر الرواية، ا تسبل  يه عناصكبريً   شال  ضا ً وت   ،الاره واعتمف السكعجهي جرية  ي دضكااي مت ا ان
عككديككد ي  وحككاولككت كثري ي  روااي  هككذي الابة ت يري ال ،ه، والتقليككد واحلككداثككةاقري والشككككككككككككككر، وانككا ظككة والتمرا 

 املااهيم والتقاليد واملجروض  العربية املتأصلة  ي البيأة السعجهية.
ما  اقارجية ا يعكككككككجر السكككككككعاي    ضكككككككا ً  لت ينها الرواية  شكككككككا   ، ي حياتنا ةً عاي   ف   إننا جند وباثرة حتجا 

ع يضمجين نجا ية وسكلجكية انعاست  ي روااي  هذي الابة  ي صجرة تحلركة اعتمف، ويت ريا  أخرى كثرية ثقا 
ة يسككك  ومترا  تمف، صكككنعت عت اجلانب الناسكككي والالسكككاي عند أ راه اه اتسكككم ابجلرأة والجضكككج ، وأخرى خاصككك 

 .اخاص    ضا ً  قبةينها روااي  هذي احل
ة ال  اي  ي  البحج  اهل عدا ف شككككككككك أ  عملية تقدمي احلد  وتشككككككككايله عن الاضككككككككا  العام واقا ، ت  و 

يبعثرة، أو  أةعة واحدة أو بعككككككككككجرة جمز     قدم الرواية  ضككككككككككا ها ه   قد ت  فشكككككككككك لت الدراسككككككككككا  النقدية احلديثة، 
ضككككككا  ا أهىن ي  املعلجيا  املاجنة للاا حد   ي ودت واحد، ولانها تج ر ها مً  يتعدهةً  تسككككككتحضككككككر  ضككككككا ا   

 .  ح1) فاا تاعيلي  إلطالد خميلة القارئ أم وصاً ه عاليا  استدفل سجا  أكانت جمر  
ججا  رواايته ي  أل نتناول  يه اإلطار العام   فضــــاء عامكٍ اننا أ  نقسكككككم الاضكككككا   ي روااي  علجا  إىل ومي  

ل  ي ي  خالل التججا  اخلاصكِ  الفضــــــــــاءورصككككككككككككد خالل رؤيته للمجتمف، ورصككككككككككككد حركته اجلماعية والارهية. 
 ا .سباتيجي  ي بنا   ضا  الرواية اقاي  يجدف   ا يش الم  ي للروا ي لِّ الاضا  الناسي والالسا

ا نظرته لثقا ة ف ضلث هلما، ن اثننيِّ  عدي ِّ لب   ع  يتدلِّ  منا أب  الاضككككككككككككككا   ي روااي  علجا  نتاج  إ ا سككككككككككككككل  
ابلثانية يتججه سكككككككككلجكه و ،  باألوىل يتججه )نتاج ثقا تهح، ضنية   وعقليته وناسكككككككككيته ي  انحية   ،اعتمف ي  انحية  

سكككككككككككككم ا يف املااهيم )نتا ل العقليةح وامليجل )نتاج الناسكككككككككككككيةح ي  هذا املنهلق رأينا أ  نقاملرتبط ارتباطًا تالتيي  
  ضا  الرواية عند علجا  إىل عام وخا .

                                                           

 .123لهيع تيتجين، يعجم يعهلحا  الرواية،   ح1)
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ة ة العلقيلقد دايت  لسكاا  التااري النقدي املعاصكر  ي خمتلع اااهاته ويذاهبه على أتكيد  ارة وث
ية والاارية، ر أبحجاله السككككياسككككية وافدتعككككاهية وافجتماعية والثقا بني الا  واحلياة، واألهيب اب  اعتمف يتأث  

ماه األهيب وهذي الع الدة تنتل ي  اعت، وف ميا  أ  ينار أحكد الع الدكة العميقكة القا مة بني األهيب واعتمف
تن افحتااك عه ي  اعتمف الذي هج عضكككككككج  يه، وهلذا ي  على اعتمف،  هج  عكككككككل على ن مته وإيقاعه ودجت

 املباشر ابإلطار افجتماعي هج يعدر اناعاف  األهيب.

ع تمف بتنجا لتعككجير اع  ذة ي   ضككا ها العام وسككيلةً ت  ولأ  جأنا إىل روااي  حممد حسكك  علجا  جندها ي  
ة ،ةً ثقا اته، ثقا ة اعتمف العريب عاي   ل نراي  ي تجاصككككك  وتتداخل هذي الثقا ا   ي رواايته؛   ،والسكككككعجهي خاصككككك 

 را ية حلدوه لهم عن البيأة اجلك شككككككككككك جصكككككككككككه وتنقا يبُجًا  لك بتحرا  ،يسكككككككككككتمر يف كل جمراي  احلياة اليجيية
 املجضجع املتناول.

برات إلحتال رواايته على هذي الشكاكلة ابألحدا  السكياسكية وافدتعاهية وافجتماعية القلقة ال  تسعى 
 ،افجتماعية )العا لية واملدنية والثقا يةح  ي عال قها اجلدلية يف اقلاية األسككهجرية والبيجلججية لسنسككا  ياةاحل

 ي حماولة لتسكككككككككككليط الضكككككككككككج  على خهجط الجادف املتداخلة ي  أجل تعرية تنادضكككككككككككاته وتشككككككككككك يص اف باب 
 اإلنساين.

شككككع ا ياتمل التاجي ؛ ملا تقديه ي  كا حي  م القارئ كا نً إ  رسككككم اإلطار العام للرواية جيعلها تبدو أيا
ل بكككه اجلكككانكككب ه ينهللعالدكككا  افجتمكككاعيكككة والعمكككل الكككذي تقجم بكككه، وثقكككا تهكككا املتنجعكككة وتعليمهكككا، وهكككذا كلكككا 

 افجتماعي.

تااو   ي وىل حلقا  الاضككككككككككككككا  العام، لينت الاعتمف  ي النظر إليه كأ   الزواج وثقا ةعككككككككككككككجر لنا علجا  ي  
قجانينه، وبني  ه عاها  وطقج  ميارسكها اعتمف إلخضكاع الاره لبني كجنه جمر   له،ثقا ة أ راه اعتمف  ي نظرهتا 

 .واجلسد القلب حاجة يتهل بهاكجنه 

ية ما  األسككككرة كالذي جندي  ي شكككك عككككوأحيااًن أخرى كنجع ي  اقال  ي  براث  دجاعد ودجانني وحتاا 
ات أزــا بــدا   مع هــذه التغري  ف  علجا  على لسكككككككككككككككا  البهككل  ككالككب  يقجل )نجرةح  ي روايككة القنككد ، حيككث

يد إجراء ل د لقد أســـــــــــرفت يف إعداد  فســـــــــــها لرجلٍ  ،اا زوجيا توشـــــــــــك أن تدخل حفلة تنكرية ل بيتً 
ف تكتب ول تعرف كي ،ا، بال عنوان ول أسطر، ل متلك أن تقرأ منها إذً ن فظيعً سـفر، سـيكو حجوزات 

رؤ على مفايبة  عليها أن متضغه طيلة حيااا دون أن اوسيتعأ   ،أ ه سـيصـبح مصريًا أبدايا املشـكلة ، فيه
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هر القليلة اليت ت كثريًا يف غضـون األش، تغري  أيب يف األمر ح  ل يشـنقها على واحدة من خنالته السـتكِ 
على هــذا  بيـت، تعض  لـت إىل امرأة غريبـة ل تنتمي إىل هـذا المضـــــــــــت منـذ واف  أيب على زواجهـا، يبو  

 .ح1) ففال  راها بعد ذلك سوى يف األعياد واملناسبات ،الرجل بنواجذها ح  خيرجها منه

 تحني  ا نعايشككه، عنديا تنظر األسككرة للاتاة على أهنا عب  ثقيل، تاجتماعي   يتناول املقهف السككابق  ضككا ً 
اهلية، عليه اعتمف العريب ينذ ععككككككككككككككر اجلص ينكه، وإلقكا  ثقلكه ع  عكاتقهكا، وهج منط هأب الارصككككككككككككككة للت لا 

 وايتد  جذوري لععران احلاضر.

ا هذي اللحظة أيضككككككككككً     يثل هذي األججا  ينتظر      شكككككككككك  عِّ   الاتيا  الال، ي  أا  خر وهج اجتماعي   و ضككككككككككا ً 
ا على الزواج؛  هج اقال   للارار ي  أسكجار سكج  األسكرة، حي ولج إىل اعهجل لقد كانت نجرة أكثر حرصكً

د درا  بيتها الشككككبيه ابلسككككج . وأيا ع  ثقا ة الرجل ونظرته للزواج جيسككككوج   ،الجحيد ي  أبيها اجلاف ال لي 
 الب يقجل  ،ا، هج ر بة الرجل  ي توجة يسكككككاملة يسكككككتسكككككلمة، ف ايد  ري السكككككمف والهاعةا وادعي  علجا  منهً 

ل قدر ما تتحم    ح  ل ترهقه  ا تريده باختارها أيب يتيمة  أل ه يريدها كســرية اجلنا فع  تواج )بدريةح  
وجاءت شــيخة كما  ،وصــغرية الســن ليغيظ هبا أمي اليت يكتها زوجها الثاين بعشــرين ســنة ،هي ما يريده

ضــــــرته بدا كر ه إذ رأيتها يف ح ،أرادها يف ســــــنوااا األوىل قبل أن تســــــلك طريقها الوايت  إىل قلبه املغل 
 .ح2) فصبعيهاأا قلبه كله بأ بينم ،يقلبها يف كفه كيف يشاء

 ،سكككيتهادم هنا يشكككاله حمجر العالدا  افجتماعية، ي  نظرة اعتمف لع الدة الزواج بني د    الاضكككا  العا  إ
ه عاها  وتقاليد، لقد كانت )شكككككككككي ةح املثال املر جب  يه ابلنسكككككككككبة ألي عريب،  سكككككككككما  الرجل وكجهنا جمر  

 م ِّ تواجه األول ي  أ    ي -بهل الرواية-العريب متيل إىل السكياهة و رس السيهرة، وهج يا  شل  يه والد  الب 
ج    ف ترضككككككككككككككى طا و  احلب دلب الرجل،  يتز  ودد جيرف تيار  ، البهكل،  بحث ع  بديل ميار  يعه رججلته

 ويتمرًها على عاها  اعتمف وتقاليدي، يقجل علجا  ،األسكككككككككرة، تنايًذا لسكككككككككلها  احلب، ياسكككككككككرًا كل القجاعد
عرف لنا أصــــل إ نا مل يعد ي :قالاي أخي ماذا تريد أن تفعل بنا  أتريد أن ي  ف  على لسكككككا  البهل اب  عريب
 أيب يف كالمه: كدر فلم دب، واستمر    ا وعلى رأسه غمامة منمن فصل  وكان عمي مطرقً 
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   بحه، ولكن أن تزوج ابنك األكت من  صــــــرا ية أن تزوج ابنتك من مولد فذلك مقبول على ق
 ة  ماذا يقول عنك النا   أشا  عمي بيده وأجاب بصوت يتقيل منهك:قشتالي  

   ط موافقيت، ولكنه رجل و كاحه ل يشـــــــــــرت  ،علي، فـر  مل أواف  على هذه الزدة عىت اي ف  ك
وهدأ  ،بكفكٍ  اتراه يبيع ويشــــــرتي يف هذا الدكان، ضـــــــرب أيب كفا  ولو كان ومتر أبمري لكنت  

 صوته وقال:

  ًأيب  وهو ديب ،ة املاء  فقام عمي من متكنه ورا  ُيأل كرســـــــــه من جر  ا إذن  ألن يبرك ســـــــــاكن
 تك األمر، وملتقدر على شــــــــيء، لقد أوكل ك أ ت ســــــــواكنك إن كنت  دون أن ينظر إليه: حركِ 
 إشــــــــــبيلية أم ا يفت الزدة واختفيا عن األ ظار ح  مل  عد  علم أا  مت   ،يقدر أيب على شــــــــــيء

 .ح1) فغادراها

س ر ذ اب  عمه تواجه ر م أنع اجلميف، ضككككاراًب بعاها  وتقاليد اعتمف ع  كيع نا  صككككجر اب  عريب  لقد 
 مبجا قة أو ر ل األسرة.  يهتم احلا ط، و ري

ظجر ة هاخل الرواية ع  أ عال اعتمف، وضكككككككرورة تقنينها و   ق يناملسكككككككؤوليل انا ظة تتحم   الشككككككك عكككككككية 
رف، وتعرية  سككككاه اعتمعا ، وأ  تسككككتناري، وتاسككككب األنعككككار  ي اسككككتنااري يهما  دا الشككككرع وتقاليد الع  

د، ي  أجل ة العضكككككهناك تواج دا م على املعكككككلحة، يتما ي  أجل نيل شكككككرف النسكككككب، وتقجي  ا ًعا شكككككا ًعا، 
 اجلاي والسلها  أو املال أحيااًن، ودد عاا علجا  كل هذي الاضا ا   ي رواايته.

ة ح  ت بضـعة أايم على وصول اخلليفة إىل إشبيليما مر  ف  علجا  على لسكا  البهل اب  عريب يقجلو 
ا ي وحجبت فاهً أمزواجه من صــــفية بنت حممد بن مرد ي ، شــــهقت  فاجر النا  خبت مل خيطر هلم ببالٍ 

 ان  اصره ك    للتوكِ هِ جها سوى ابنة عدوكِ وهي تقول بعدما بلغها النبر من أيب: أمل دد امرأة يتزو  

ة يف بيته، من املاء: إ ه دهاء اخللفاء اي امرأة، صفي ه ويغمسها يف طستٍ فيجيبها أيب وهو خيلع خف  
   يف عرين املوحدين وأختها يف بيت إبراهيم بن اشك، أختان من بنات مرد ي

 ريٌّ ا، وأحـداـا حأومن جـا بهـا  بـل ومن جـا ـب املرد يشـــــــــــيأ كلهم، أذاقهم حزمــه وعفوه معًـ  -
 .ح2) فا يبت سطوتهإببقائهم مجيعً 
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لنما ج ي   ،نجف وخمتلع األشككككاال العككككا ي  خالل املقهف السككككابق يتضككككل لنا أ  الرواية تعرس لشككككي  
وي  أ   ،عككامل  القككارئ ي  أ  ياهم الحيككاتنككا اعتمعيككة، وهي عبككارة ع  بنككا   تجي يسككككككككككككككتجاي  خمتلاككة متا  

 ا، وأ  يشارك املؤلع  ي األحدا .يشال اربته اقاص ة، وكل هذا يهدف أ  يظل القارئ واعيً 

جند  ،لاةواج أبلجانه وتججيهاته امل تة ال  تنقلها لنا روااي  علجا  ع  الز واسككككككككككككككتاماًف للعككككككككككككككجرة العاي  
 عندها. عة ف بد ي  التجدا مبثابة يرحلة ي  يراحل العمر وحمه   عدا صجرة الزواج التقليدي، والذي ي  

وروف زواج أمي الساب  تشبه املسلسالت البدوية، كا ت ف  ويقجل علجا  على لسا  البهل  الب
جلنوب تفعـــل هـــذا من حأ آلخر، مل تكن أمي قـــد اـــاوزت ن يعلم، والقرى اليت متعن يف ام   ر  هي  خِ 

 لجت من زوجها الســــــاب ، وجاء هبا إىل الرايض وهي طفلة ل تعرف ملاذا يبو  الرابعة عشــــــرة عندما تزو  
ان قد على كو ه ذا  ســب مقبول، ك إىل صــحراء، واجلبل إىل ســفح، وزوجها الســاب  عالوةً  احلقل فجرةً 
 .ح1) فا من أمتعة السفرد بزوجة ما جزءً  الرايض، وكان التزو   السفر للعمل يفقرر فعاًل 

لبعل أحيااًن ه اإليه يراسككككككككيم وعاها ، تارضككككككككها احلياة على األحيا   يها، بل دد ينظر وكأ  الزواج جمر  
 على أنه هوا  يجدج ، كما هج احلال  ي صج يا.

 قبل هذا ســــــــي الكبريبرغم توج   جت تزو  ف  كذلك يقجل على لسككككككككككا  البهل يعتز  ي رواية صككككككككككج يا
ا وأمساء أخرى، دً ي  ا وقـ  ، ويســــــــمو ه قفصــــــــً ومللٍ  راتبةٍ  القرار، وبرغم أن الكثريين يرون الزواج مســــــــتنقع  

يًنا  ة  ولكن األمور قضـــــت اللعكس، كرن شـــــفكان دخو  فيه يشـــــبه اقتحام مريض الربو عاصـــــفة رملي  
الذي  تغيريمن الفيت  كان يبدو كرين شــــــــ  مر ينة، وركو ً ، وط  ســــــــكو ً  كالســــــــحر ملس حيار فجرة وبث  

عجزة  م هـا بعـد يتالث ســـــــــــنوات فقم، إل أين ل زلت أجهل أي  قت  وبرغم أين طل  ، دمح يب طوال عمري
قتها تلك الزوجة العادية ح  جعلتىت أمار  هذه احلياة الوادعة طوال السـنوات الثالث  ر ا كبرية حق  

 ن  ت، ر ا كا ت مسـاحته أوســع من أق  ؤ ل من مشـروع الزواج  فســه، هذا الدواء اململ يكن من زوجيت، ب
 .ح2) فح  أبدأ يف امللل، كا ت اربة ر ا تنجح هِ بكل مشاهدِ  أمل  
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منط للزواج دا م على املعككككككلحة أو الضككككككك ط األسككككككري أو عره العاها  والتقاليد  مدله الاشكككككككل   إ  أي  
ســنوات  ةقة رجل قبله، عاشـت معه عد  طل  كا ت أمي م  لسكا  البهل حسككا  فيقجل علجا  على والهالد، 

لبيت عن ، وازماكه يف اارته، وا شـــــغاله  ا خارج اهِ فِ ل  ل خشـــــو ته وصـــــ  قبل أن تصـــــبح عاجزة عن يبم  
ا، ورغم أزــا أجنبــت منــه أخي األكت أمحــد، فقــد داخلــه، وأســـــــــــبــاب أخرى كثرية جعلتهــا تنفر منــه عمــدً 

 .ح1) فهقها فور ولدتأن اعله ينظر إليها كزوجة عاصية، إمثها أكت من  فعها، فطل  جنحت يف 

 ه ي  احلب واملجهة، ويضكككككككككككككيف يسكككككككككككككتقبل األوفه بنيلقد كا  الهالد هج النهاية املريرة هلذا الزواج اعر  
لى لسككككككككككا  علجا  ع ق كليهما ف متحجها صككككككككككروف الزي ، يقجلل  ة  ي ح  األبجي ، وتبقى يرارة الذكرى ك عكككككككككك  

ختذ رت أن أجيء إىل بورتال د، اســتعرت أحزا ه ألقر   ،  صــديقي فيصــل زوجتهعندما طل  البهل  الب  ف
ا كهذا بعد أن وجدت حزين ل يكفي لشــــــيء. امللل وحده ل ُيكن امتطاؤه لو املســــــافات ا صــــــعبً قرارً 

الطفلأ،  يســــــعى لالحتفاي بوصــــــاية معه أروقة احملكمة يف الرايض شــــــهرين كاملأ وهو فت  البعيدة، ط  
قال   وهو  اول أن يدفع عنه  فســــه شــــبهة احلزن وال كســــار إن مل  كم   الشــــيد اللوصــــاية فلن 

 .ح2) فقديٍ  قها مثل حذاءٍ علكِ قسم أن أ  طلقها أ  أ  

رس عا ميثل اعتمف ي  حجلنا وحركة األحيا   يه، إ  عاي   ر تلتحم لتشككككككككككككال لنا  ضككككككككككككا ً ط  كل هذي األ  
يقجل ليعاا  حني يقجل،  إنه ، لا  الروا ي  الجادف العام طذا الشككككال لي  عره التعككككجير العككككايت  حسككككب  

ي  سككككلبيا   ار لنا الاضككككا  العام جانبً   صككككج  أو يلقي الضككككج  على سككككلبية حتتاج لتقجمي؛ لذلك وبعد أظاهرة 
 اعتمف يعرس لتبعا  هذي السلبيا .

 ي اعتمف،  ةعلجا  على تقدمي منا ج يتنجعة تنت أثر األحدا  السككككككككككككككلبي   تظهر  ي هذي الروااي  حر 
ع   كنتيجة للبحث ما ج إمنا هي إشككارة يقعككجهة إليقا  يا يا  ي  ضككما ران حيال أهلينا و وينا،لنهذي ا

لى نتيجة واية الضج  علقي الر اجلاي والنسب الر يف الذي صجرته الرواية، والذي هج سلبية  ي  ضا  جمتمعنا، ت  
 .هذا الزواج كمثال للاشل افجتماعي
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ااه، ا ي  حياتنا، هوا عه ونج ا هاي   ا ي  الاضكككككا  العام؛ يعكككككجر جانبً حال جزً شكككككال  ضكككككا  الب ِّ ي  كذلك 
م، ، والبحث ع  العمل، أو لهلب العلودد عاجلت روااي  علجا   ضكككككككككككا  الرحلة بعكككككككككككجري امل تلاة ي  نزهة  

 لنا . ي  نجم اورمبا كا  هروابً 

ىت رت أن أرحل، ل شـيء يصرف عوقر   ،ضـا  يب املكانفاب  عريب   علجا  على لسكا  البهل يقجل
ا اســـــتمر يهً ت مل أعلم أن قراري العشـــــوائي اللرحيل فتح علي   ،وخيفف عىت شـــــجوين إل الســـــفر ،اومي

صــــــــل ومحاة واملو ا يف بالد هللا أ  وبدر بال هدف، خرجنا من دمشــــــــ  إىل حلب يتالث ســــــــنوات، حتمً 
ة أخرى وخرجنا منها، أحكم على املدينة من أســـــــــــابيعي األوىل د  إىل دمشـــــــــــ  مر  وع  ، والرها وماردين
ذف يف قلم أو تق ،افرمكث فيها أشـــــــــــهرً  ،وادئ من روعي ،ا تســـــــــــكن قلميدً  إ    د  فيهـا، فإما أن مت  

 .ح1) فومتأل  فسي الخلوف فرهجرها فور أن  رات  من تعب السفر ،الرعب

ا يعرو ة املاا ، إنه املنا  الجحيد مل، هروب ي  دلق النا ، وسكككجني  يبدو  ضككا  الرحلة هنا بال هدف  
هلمجيه  ايهرع إليه الاثري ينا، وجيد  ي السكككككار راحته، ويناسكككككً  عام   ، وهج  ضكككككا  وادعي  وهم    النا  ي  ضكككككيق  

 وشججنه. 

هل علجا  على لسكككككككككا  الب املر جس، كما  ي القند ، يقجل ي  وادف األسكككككككككرة دد ياج  السكككككككككار هروابً و 
ة ياء واي  ا مث تلتقم أشـــها يتوهب  راحت أمي خالهلا متســـح براحة كفكِ  ،رهة صـــمت أخرىســـادت ب  ف   الب

ف يسكككككككتهيف بهلنا  .ح2)«ا، ألقيت اللطرف املســــــندل من غرتر إىل الوراء وأ  أقول هلامنه وتلقي هبا بعيدً 
 لم أنه لي  إف هروابً على ساري هذا،  هي تع هِّ ي ِّ قدم براهني تشاف له مبجا قة أ  ساري، وف أ  ي  أ  ااي هوا ف 

   .أيريااك  ي  وادف ف يهيق العيش  يه، وتهلعه لنيل يساحة ي  احلرية الش عية، ال  ينشدها  ي باله  

وكرزا  ،ريد عودرة عن اتة جاف  ويف اليوم الثاين عشــر اتصــلت أمي أخريًا، ســرلتىت بعد يبي  فقجل  وي
 .ح3) فبعدا أين مل أحدد عودر عتىت يف الرايض بدعاء فقم، أختا   سيت أزا ود  

هذي  هم ِّ أأحد  ع  والدي هِّ ي ِّ ك األسككككككري، واناعككككككال أ  ص لدوا ف سككككككاري،  التااا ل   و ي اجلملة األخرية ي  
ا واحد   ابلاثري ي   تي  هذي الدوا ف، وهي نا  الدوا ف تقريًبا ال  تج   الدوا ف، هروبه ي  وادف احلياة أيضككً

                                                           

 .395حممد حس  علجا ، يج  ص ري،  ح 1)
 .32، 35حممد حس  علجا ، القند ،  ح 2)
 .135، 132،  املعدر السابق ح3)



92 

مف، وإ   ضككككككككككككككا  علجا  العام هج الذي ينادش وادف اعت، خملاني ورا هم الجادف مبرارته ،شككككككككككككككبكابنا على اهلجرة
، واملشكككككككككاركة  ي نف األحدا ز بقدرته على صككككككككك  يتمي    هج ويقتحم دضكككككككككاايي، ويتااعل يف األحدا  امل تلاة،

 ،هجيرها، وا ا  يجادع إجيابية  ي اناعافته ويشككككككككاعري، ويجاداه ي  ايفخري ، واحلسككككككككم  ي القضككككككككااي املتعلقةت
ريها وديمتها  ي اقدها وتهنا وأتثيل، و عكككككككككيب الشككككككككك عكككككككككية ابلبها الذي يه الااري والعاطاي عيًدا ع  البها ب

الاضكككككككككا ، وعلى أي أسكككككككككا  بنت هذي  ا ع  ثقا ة هذاصككككككككيا ة األحدا ؛ لذلك  إننا نجاجه سكككككككككؤاًف حتمي  
 س للاضكككككككككا  اقا   ياألحدا  وشكككككككككالت هذا الاضكككككككككا ش!! وهذا يا تعاجله السكككككككككهجر التالية، عنديا نتعر  

 الروااي  يجضجع الدراسة.

ف بد ي   ،مة ابحلياة واحلركةاع  لاي نسكككتهيف الاشكككع ع  يانجان  الاضكككا  الروا ي، ويدى كجهنا ي  و 
م سككك  ر   ؛ إ  ف بد أ  يسكككتامل الراوياسكككتنباطه، وإخراج يا  يه ي  يشكككاعر واناعاف   ارتياه عاملها الداخلي و 

ج  تناول الاضكككككا  اقا  لروااي  علجا  ي  خالل تسكككككليط الضكككككامل تلاة، وسكككككيتما  ضكككككا ه الروا ي ي  أبعاهي 
ة هو   رينا اإلطار  على الاضكككا  الناسكككي، والاضكككا  الالسكككاي، إ  يشكككال هذا ِّ  لداخلي االاضكككا ا  خاصككك 

اسككي للشكك عككية عد النخالل الب   بجضككج  ف م ف على الاضككا  اقا  ة شك عككية، وينهما نسككتهيف التعرا ألي  
 جي ِّ سككككك الروا ية جييب الروا ي ع  أسككككألة تدور  ي  ه  القارئ ع  الشككككك عككككية الروا ية، أهي شككككك عككككية رجل  

اري، رف السككككككلجك، يضككككككهرب التاب الذه ، أم شكككككك عككككككية ينحرت  د، سككككككليم التااري، ي  ق  ي  الع   النا  خال  
 .ح1) ف اهتاة ابل ة  ي سلجك الش عيا  الروا ية وتعرا وهذي األيجر هلا أني  

ي  كل  ا، القلق ي  كل جمهجل، واقجفشا  القلق واقجف واحلز  يعً ل  ضكا  علجا  الناسكي بجِّ يتجشك  
ل واقروج يقعككككككككدها النا  للبوي  ، حي األياك  اجلديدة ال يسككككككككتقبلي، واحلز  على كل  كرى ُجيلة ير  

ابة املطار، خطوار األوىل خارج بو   أضعيففيه فنبه ألحزانه، وي   ه يستدع  جمر  انصكر  ي  سكج  النا  يراها
 ،أعقد حاجم قلياًل  ،ر والرغبة يف ال تقام من كل ما يضــايقىتاللقل  والتوت   ر  أشــع   ،رصــيف الغربة األول

ا يف  فســــــي مع كل ا ســــــاخطً وأدير حوارً  ،اأرســــــم الصــــــرامة على وجهي، أحاول أن أبدو قاســــــًيا وحازمً 
د بســــرعة يتمد   التد الذي ،ليلتها كا ت كل األشــــياء كذلك ،الضــــي  بعث يف  تاألشــــياء الســــخيفة اليت 

جلمــادات، االنــا  الــذين يعتون حو  مثــل  عــاٍل، ووجوه لــدي، واملطر الـذي يلعنىت بصـــــــــــوتٍ فو  جِ 
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واحلقائب الثقيلة اليت ختلع كتفي، واملعطف الذي بللت األرض أطرافه، وصـداع السـاعات التســع على 
 .ح1)فمقعد الطائرة الرخيص

ف  ابلتسككككاؤف  ال  ة يليأةع  ناسككككي   السككككابق لتعن  لع األ اار املشككككتتة واألحاسككككي  البارهة املقهف  ت  
ة، وف طجة املد  اجلديد ،سككككككككار أثريإجابة هلا سككككككككجى احلز  على وهاع أول حب، هذا احلز  الذي ف ميحج 

يسكككككتاماًل  ،ابلشكككككاقة على يعكككككري البهل  ي عذابه وصكككككراعه يف النا     األسكككككى، واتاي األيل، وا   م  ليع  
ان حزن إىل الشمال الغريب، وك سبعة  لف ميل، يقجل  علجا  على لسكا  البهل انصكر  فالعكجرة السكابقة

ا، ا، ل ولف قلم ول ولفه يتعاىل عليه كثريًا يتمادى على ا كســـــــــــاره وديء عنيفً ا جدا فا كوفر صـــــــــــعبً 
ة من األشــــــرار، وزجاجة من اخلمر، ودتمعون يف قب فلكي، ويصــــــحب معه يتل  ا، أســــــود، مثل يت  غامضــــــً 

عنهم، ل أملك لدفعهم حيلة حزن مثل اي  صــــــدري يصــــــرخون، يدمرون، خيربون كل شــــــيء، وأ  عاجز
 .ح2) فا يف يده كر  مائلة، وتقتلىت يف فمه رائحة الير  والضياعأيب، دائمً 

  ي ولج تلج   ي النهاية، ح يزال وشكككككا  القلق هذا يهاره علجا   ي رواايته ليشكككككال  ضكككككا ي الناسكككككي   وف
هذا القلق  اإلنسككككككككا  املعاصككككككككر، وخماو ه، وأحزانه، يعن ع    اته،  ل  ارج  ي النهاية ع  كجنه دلق وت ري  

سكككا  البهل علجا  على ل  يقجل، ك األسكككري الذي نتل عنه دلق واضكككهراب ناسكككي ي القند ، حيث التااا 
الذي لن يغيب عن حذ  القند ، ســـيالحظ منذ الليلة األوىل له يف بيتنا  هذا هو عيبنا األز    الب  ف

ف، ا  وع تختلحد ل على طاولة واحدة، و قيم يبت الســـــــــــقف  فســـــــــــه ولكل من  أ نـا ككل من طعام وا
 .ح3) ف ه القل إولتفل بنفس األعياد ولكن ابتساماتنا متنافرة، سربو  له عندما يسرلىت عن السبب 

ا ينه د يار  بهال رواايته، ف جي ي  احلز  املالتم ألللارار املسكككككككككتمر ي  شكككككككككبل هذا القلق، وهروابً  ونتيجةً 
كل شــــــهر كنت ف ب  ال بذور امللل والقلق، يقجل نا-تعبرييعلى حد -سكككككككجى الت يري،  التارارية والثبا  

ا ر متد يً ا، و صـــــفها اآلخأ م يف مكان جديد، وإل اراتبىت األر   يف املدرســـــة كان  صـــــف  تائجي عاليً 
ل ، لل عندي، حســـــب مؤشـــــر املا، ويف الشـــــهر التا ، تعلو النتيجة اليت هبطت، وابم اليت علتجدا 
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ح  ل   بســــــــرعة، وأ عجب أن املراهقة كا ت أمجل أايم حيار، أمجلها على ا،طال ، األشــــــــياء تتغري  
 .ح1) فعها الرائع أستطيع أن ألح  تسار  

 لتهبيقهككا والعمككل مبككا جككا   ي ر   خ   وإ ا كككانككت هككذي احللجل ي  وحي الككذاكرة،  ككإنككه لي  ي  سككككككككككككككبيككل  
يف  س تظل  خبااي النفعلجا  على لسكككككككككككككا  البهل يعتز  ف تجصككككككككككككياهتا لل روج ي  حالة القلق امل يع، يقجل

ن أن أعتمد على  فســـــــــــي يف النفاذ م   وحدي ما دامت ل يفهمها أحد، وعلي   النفس  و لمي تظل  
متغري جديد،  ىر علنها مسافة اثبتة، فإن تلكرت يف العثو ا، وتبقي بيىت وبي ر الراتبة اليت تالحقىت دائمً 

ر أن ينتهي تخزون ا، يف ا تظاري، وإن وقعت يف غمار اربة جديدة، و قـ ف ت بعيدً ه  حلقت يب، ولسعت و  
 .ح2) فدهشيت، وأبدأ يف امللل 

ليجضككل بعل  ؛ة  ي تشككايل الاضككا  الناسككي، والسككره احلاا ياعتمد علجا  على الهريقة التعككجيري   قد 
ة لش عياته، ي  خالل حركتها، و علها، وحجاراهتا، وهي  جس صراعها يف  اهتا، أو يف السكما  الداخلي  

ها الذي ر ها ي  خالل منج الجدا ف وتهجا اجتماعية، أو طبيعية، راصكككدة منج   ى ريها، أو يف يا  يط طا ي  دج 
 التم.عم التاينتل ع  تااعل تلك الش عية يعها  يث ف ين

هنا رسكككم الشككك عكككية الروا ية ف بد له ي  حتديد ثقا تها و لسكككاتها  ي احلياة؛ أل لاي يسكككتامل الروا يا و 
 اهتا. اسر الاثري ي  تعرا تعهي صجرة واضحة ع  الاضا  اقا  للرواية، وتاشع ع  أ جارها، وت  

ة الروا ي، وهي لثقا  وينب ي يالحظة أ   لسكككككككككاة الشككككككككك عكككككككككيا  الروا ية انا ظة  ي حقيقتها انعاا   
  الشكك عككيا  لثقا ته وروا دها؛ أل ىوال  هي صككدً  ،صككجرة صككاهدة انبعة ع  رؤيته لالسككاة احلياة ي  حجله

ه  ي   راه أ ااري و الروا يكة ي  إبكداع الروا ي، و ي كثري ي  الروااي  ف تعدو أ  تاج  سككككككككككككككجى أصككككككككككككككدا  ترها 
 احلياة.

الش عيا  انا ظة ال  ظهر  على يسر  األحدا   لا ت ج  و ي روااي  علجا  يجضكجع الدراسكة كان
الروا ية هلا نعكككككككككيب يتااو  ي  الثقا ة والالسكككككككككاة، وظهر اهتمايه ابرات هذي الالسكككككككككاة؛ إلهراكه أنية هذا 

 اجلانب  ي استامال رسم الاضا  اقا  لش عياته.
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منقو   تبه حديث شـــــريفويف مكفيعنًا ع  تلك الالسككككككاة  علجا  على لسككككككا  البهل انصككككككر  يقجل
ا قوت يومه،  يف بد ه، مالكً عاًف ا يف ســــربه، م  منً  ن أصــــبح م  ، "اط دمشــــقيعلى قطعة خشــــبية بيد خط  

نذ ســنوات منه حاجته اليومية من الرضــا م ،  ب أيب هذا احلديث كثريًا، ويســتمد  "فقد حيزت له الد يا
ا، وأ  أختتــه يومًــ  الوقــت  ا، وبســـــــــــيم يفأن هــذا احلــديــث عمي  جــدا ا يف مكتبــه ل أعرف عــددهــا متــامــً

 .ح1) فولدي  فسه، وأجاب: عمي ، وبسيم، هكذا يتكلم األ بياء اي

ديث ع   لسككككككككاة أبيه  ي احلياة، نة اتزهلا هذا احل نةً رواية سككككككككقع الاااية  لقد أعهاان انصككككككككر بهل  
ة ليسكككت لجا ؛ أل  رواايته  ي النهايالشكككريع، وهج يا يعن ع  وججه الثقا ة الدينية عند شككك ج  روااي  ع

 و ري انا ظة.سجى تعبري ع  الثقا ة اعتمعية، انا ظة ينها 

 ،شككك عكككية انصكككر ع  أعرا نا واملتمثل  ياقارج ، كعكككراع بني يعرس للثقا تنيِّ و ي رواية سكككقع الاااية 
له اب  عريب  ر  على ا لبه لسككككككاي   وانا ظة املتمثلة  ي والدي، و ي روايته يج  صكككككك ري صككككككنف علجا   ضككككككا ً 

 تقدمي احللجل لاثري ي  األسألة الالساية.

 استسالم: فيها ة وقال بنت  ،ره إىل كرسيهه  سند اخلليفة و  ف  اب  عريبعلجا  على لسا  البهل يقجل 

 فيلسوف أم فقيه  ، هل الصويف  يحمي أ  ل أفهم كل كالمك اي 

 ل هذا ول ذاك اي أمري املؤمنأ.  

  الفر  بينهم ما 

 الفالسفة أصحاب فكر واستدلل، أما الفقهاء فرصحاب اتباع وامتثال.   

  واملتصوفة 

   وأحوال.و  أما املتصوفة فرصحاب ذ   

   ويرفعون  ،ويكتبون   رســـائل ،ودلســـون معي ،فر  بينهم  كلهم يردون  لســـي هذاوكيف ت
 ، كيف تفر  بينهم ييحم وأ  ل أعرف مشارهبم ول ألوازم، قل   اي ،  شكاايت
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  إن الفقيــه يقرأ فيقول  ــا فهمــه من مقروئــه، والفيلســـــــــــوف يفكر فيقول  ــا اســـــــــــتنتجــه من
 استدلله، أما الصويف فيخلو إىل ربه فيقول  ا كشفه هللا له.

  وملاذا يكشف هللا للمتصوفة ول يكشف لغريهم 

   نه من ككِ ُي   ذا ذو ٍ  خلوته، ويكون توكله، وخيلو به ح    ل عليه ح   ل يكشف هللا إل ملن يتوك
 .ح1) فيفهم الكشف والتجلكِ 

م علجا   ي املقهف السككككككككككككككككابق لثال  شككككككككككككككرا ل ي  الثقكككا كككا  ال  تعيش  ي اعتمف، الاقهكككا ، لقكككد دكككد  
ضككا ي م  لسككاة كل  ريق اجيات وتاثيع، وانتعككع للعككج ية، كالسككاة تشككال  والاالسككاة، واملتعككج ة، ودد  

ا تشكككككككككيف  لسكككككككككاة املج  واحلياة  ي روااي  علجا ،  اثريًا يا ينحع السكككككككككره ليقع الرواية، كماقا   ي هذي 
 عنها.  اعليها،  ي إشارة صر ة ينه لتنبيه املتلقي على احلقيقة املعاشة ال  رمبا أخذتنا صروف احلياة بعيدً 

أبتكر، أو أيـث، أو أتبع غرابـة مـا، فـإمنــا عنــدمـا أقرر أن ف  علجا  على لسككككككككككككككا  البهكل يعتز يقجلو 
لتغيري، وإذا مل ال ته مرهو ةٌ أفعل ذلك من فرط اهتمامي  راقبة مصـــــــري الكون  ألين أؤمن أبن اســـــــتمراري  

دوارها على فإن األشــــــياء دب أن تتواىل، وتتبادل أ ،يكن يف الوجود متغريات تكفي لتســــــيريه إىل األبد
قدم لنا الراوي أبسكككككككككلجب  لسكككككككككاي ي  ، ح2) ف، ومثلما الليل والنهار يتعاقباناألقل، مثلما الفصـــــــول تتناوب

ى ع ع  الكككدورا  يكككا ، وعليكككه  كككإ  علنظرتكككه للحيكككاة، إهنكككا هميجيكككة الت يري، وحركيكككة الاج ، الكككذي إ  تجد  
ر طا ياسككككتلاة خموع   لسككككاة املج ، يقدم لنا صككككجرة ، حياته ر   ي احلركة والعمل لتسككككتمِّ  اإلنسككككا  أ  يسككككتمر  

زم ملاذا ُيوت املســــــــنون أخريًا  ليس أل ىت  ب   أتعلم ايف  علجا  على لسككككككككككا  البهل انصككككككككككر  يقجلو املج ، 
ى هلم من العمر، ولكن ألزم من خالل ســــــــنواام وعمرهم فهموا احلياة، اســــــــتنفدوا ســــــــنواام، وما تبق  

، ح3)فاياميباصره قبورهم وأورا  ذكر ا ولألسف عندما يفهموزا تطردهم هي بدورها، ليظل ما فهموا سرا 
 هذي العجرة يرسجية ي   لساة البهل، حسب وجهة نظري أو ثقا ته. 

ة، وهذي إحدى  ااي  الرواية ال  تعككككككجر يجداً إ  هذي األحدا  شكككككديدة التشككككككاب    اه يف ااربنا اقاصككككك 
يناظرة، وي  ل  علنا ن ج   ي ااربمق، واا طذا القدر ي  الااعلية والع  ا أو  لسككككككككككككاي  ا أو ناسككككككككككككي  اجتماعي  
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 إننا جيب حني نجاجه يثل هذي األحدا  حماولني تاسككككككككككككككريها ي  الناحية الالسككككككككككككككاية أ  ندرك أننا يهالبج  
ة  ، ف بتاسكككككري حياتنا اقاصككككك 

 
ا  يث ف مياننا دو شكككككديدً رة  ي الرواية يبعكككككج  التماثل بني احلياة الاعلية واحلياة امل

روا ي  إ  يسككألة متثلنا ألناسككنا  ي أعماد يجدع ،جع  ي نقل املعىن ي  واحدة إىل أخرىب الجديعه أ  نتجن  
ج يا ا أ  نباهر ابفسكككككككككككتجابة إىل  لك العامل، والنظر إليه نظرة تقدير على اب ين  شكككككككككككبيه مبجادع احلياة تتهل  
عتمف نقيم الروابط، منزج بني املعىن القكككا م  ي العكككامل الروا ي واملعىن القكككا م  ي بنيكككة ا ،ناعكككل  ي عكككاملنكككا اقكككا 

 .ح1) فالجادعي

  الروااي  يجضككككجع الدراسككككة ع نيت برسككككم  ضككككا ها العام واقا  و ق اجلجانب واألبعاه  إة القجل وُجل
ط   ككل هاخلككه ، وكشككككككككككككككع ع  ابعلجا   ابحلككديككث ع  ظككاهر اعتمف ، بككل تج  املتعككارف عليهككا ، ومل ياتع

 ، كشككككع ع  كثري  ي  جماهل النا  اإلنسككككاني ة ويزاجيتها ويا يتعلق طا ي  هوا ف وسككككلجكشكككك عككككياته كما  
وحتد  أيضكككا ع  ياانتها  ي اعتمف ، وهورها يشكككاال  ضككككا  خاصكككا ، وبعد أ  جيمف القارئ شككككتا  تلك 
اجلز يا  ارج بتعكككجر كايل عنها هج  ضكككا  الرواية العام؛ أل  القارئ ياج  خايل الذه  ع  الاضكككا  الذي 

ا الاضككا  وأيديجلججيته  ع  كنه هذيتابعه  ي الرواية وعمل الروا ي تزويدي ابملعلجيا  ال  تعينه على الاشككع 
 .كما سنتناوهلا  ي املبحث التايل  
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  املبحث الرابع
 يديولوجيالفضاء األ

حسكككككككككككككك  جنمي أ  الاضكككككككككككككككا  جممجعككة ي  التيمككا  والتارارا  والقضكككككككككككككككااي واأل اككار واملشكككككككككككككككاهككد يرى 
يا  جد ا وهج ايهم   اجز ً ،  األ اار  ي الرواية متثل ح1)لهم جممجعة أعمال روا يةا  ال  دكد ت  والشكككككككككككككك عككككككككككككككيك  

ها علي تدلا  الروئ ويا حتيط به ي  ل ة  تلكك الاار و إ   لكك  ح حيكثideologyة )يكديجلججيكى ابألسككككككككككككككم  ي  
 ي روااي   يديجلججيبداية ودبل الشكككروع  ي ينادشكككة الاضكككا  األ كما سكككنجضكككحه ،يديجلججيهي الاضكككا  األ

 يعككككككككككككككهلل ابلروايككة ظهرا وعالدتككه ديجلججيككيككحممككد حسكككككككككككككك  علجا ، ف بككد ي  الجدجف على يعككككككككككككككهلل األ
ي األيديجلججية هي  لك النظام الااري والعاطاي الشايل الذ، ف تريسكيهي األيديجلججيا على يد هيسكتت 

 جلا فو ي يعجم املعككهلحا  األهبية املعاصككرة هي ، ح2) فيعن ع  يجادع األ راه ي  العامل واعتمف واإلنسككا 
ة ابعتمف  ي حلظة يا ،األ اار، األحاام ه وهي كذلك نظام ميتلك ينهقه وصكككككككككككككرايت ،وافعتقاها  اقاصككككككككككككك 

ة التمثيلية على يسككتجى العككجرة،   ظل واملااهيم  سككب حاف  وججهها وهورها التاراي  ي واأل اار،اقاصكك 
 .ح3) فجمتمف يا

ة أبيا هي جممجعككة العككاها  والتقككاليككد واملج يككديجلججيككويعع هككذا التعريع أ  األ جمتمف،  روض  اقككاصككككككككككككككك 
دي عند يقبب ي  هذا املاهجم يا جن ا  ي النهاية أ اار اجلماعة ويباه هم،يديجلججي يكث تشككككككككككككككاكل هذي األ
ُجهكككا إىل يؤي  طكككا الاره ويب  ،  ي  جممجعكككة أ اكككار وياكككاهيمة تتاج  يرجعيكككا   هنيككك  فعلم افجتمكككاع أبهنكككا  

 .ح2) فسلجك  ي وادعه افجتماعي

ه يف شككككككككككككككم واملباهئ ال  اكتسككككككككككككككبها ي  خالل تعاي  ي  ي  القِّ  ذا التعريع أ  الاره ميتلك جممجعةً ويعىن هك
ته وسككككككككلجكه ا ملعايلإىل  خر، يت ذها كل  ره ينهجً  اجلماعة، و تلع هذي القيم وتلك املباهئ ي  شكككككككك ص  

عكككككككككككككلة األهداف أو حم ق القيمسككككككككككككك   قط على املعتقدا  ال  تججد لدى النا  أو ن   ف تدلا اعتمف فوهي  ي 
ر الذي جا ابإلضككا ة إىل نظرة اإلنسككا  لألشككيا  انيهة به والتعككك   كل هذي اجلجانب جمتمعةً واملعايري إمنا تتضككم  

                                                           

 .35ينظر  حس  جنمي، شعرية الاضا  املت يل واهلجية  ي الرواية العربية،  ح 1)

 .33م،  2003، 1ينظر  انظم عبد الجاحد اجلاسجر، يجسجعة علم السياسة، هار جمدفوي، عما ، األره ، طح 2)
 .21م،  1395، 1سعيد علجش، يعجم املعهلحا  األهبية املعاصرة، هار الاتاب اللبناين، بريو ، لبنا ، ط ح3)
 .13م،  2009، 1حممد ب  سعجه البشري، أيدولججيا اإلعالم، هار  ينا ، الرايس، السعجهية، ط ح2)
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له ع  العامل، وهي  ي الجدت ناسكككككككه تشكككككككري إىل جممجعة اقنا  واأل اار وايفرا  ال  يسكككككككتند عليها  ي شكككككككا  
تعريع أمشل  ي يدلجله؛ حيث جيمف إىل ياهجم يا سككككككككككككككبق النظرة العاية  وهج، ح1) فتقجميه للظجاهر انيهة به

للحيككاة وجممجع التجككارب واقنا  ال  يسككككككككككككككتعني طككا الاره  ي حامككه على كككل يككا حجلككه، ولككذلككك  ككإنككه يككا 
 يناسب طبيعة  ثنا واألدرب إليه.

وتجدعا   الرواية أ اارً ن أحدا  اوتعت، ي وثقا تهروا ا لاار الأيديجلججي   إ  القعكة أو الرواية متثل  ضا ً 
ر تيجة لتأثا وكن الا  األحدا ، ويف تهجاررا  لتهجا  ًؤىللروا ي حجل الشكك عككيا  واألحدا ، ويا يراي ي  ر  

صكككككيا ة  لججي كجسكككككيلة ي  وسكككككا ل الروا ي  ييج ظهر الاضكككككا  األيدف حلمداين  الرواية ابحلداثة األهبية، يقجل
لججيا  ي ج يدي، وهج تعريع يناسكككككككككب األح2) السككككككككرهيةف العديد ي  األسككككككككاليب وبث أ ااري عن ،عامله اقا 

ث أ ااري عن وب ،ي  وسكككككككا ل الراوي  ي صكككككككيا ة عامله اقا  الاضكككككككا  الروا ي، ألنه جيمله  ي كجنه وسكككككككيلةً 
 العديد ي  األساليب السرهية.

 ي يككد علجا  إىل طريقككة  لويتحج   ،األهيبا  ي عككامل النقككد  ُجككاليكك  إ  ربط األيككديجلججيككا ابلروايككة يعتن ياجانً 
ال الااتب ويبدو أ  اسككتعمفبال يا  يه ي  يشككاعر وأحاسككي ،  خمتلاة يرسككم ي  خالهلا أ ااري ويعتقداته

الاتككه جلميف خر رمبككا يعع خمكك ا هلككذي األيككديجلججيككا   ي عملككه األهيب ف يعن عنككه يبككاشككككككككككككككرة إمنككا يعع شككككككككككككككيأككً 
 .ح3)فلروايةاأليديجلججيا  املعروضة  ي ا

تمعي  ي  اهككا الاككاتككب وبني املجججه ي   ار جمهككذا الربط عنككد علجا  بني األيككديجلججيككة ال  يتبنكك   وظهر
ب أن يبعث كم من األ بياء دفيقجل علجا  على لسككككككا  البهل اب  عريب  كثري ي  أسككككككهري املعنة عما يريد

ت لتـرخـذ شـــــــــــكــل ر ا، وإمنـا عـادات يبو  يف األرض ح   علم أن بعض مـا يقيـد  بـه اعتمع ليس حقـا  هللا  
 .ح2)فته اليت يستعصم هباكرمنا خرج من مل    ن خيرج عنه وهو على ح كٍ العقيدة، فصار كل م  

ج  صككككككك ري ي  م  عنجا  الرواية الدينية،الريجت  ا  املعاين الاارية واملعتقدا   علجا  عندجند كذلك 
ي للسار  إىل اختيار شك عية اب  عريب هو   ري وصكجًف  ؛صك ري   يج    املأخج  ي  يقجلة فب  عريب أب  احلب  

                                                           

م، 1393، 1جطع للانج ، الاجيت، طعبكد الجهكاب املسكككككككككككككككريي، األيكديجلججيكا العكككككككككككككككهيجنيكة، عامل املعر ة، اعل  ال ح1)
 135. 

 .33م،  1330، 1محيد حلمداين، النقد الروا ي واأليديجلججيا، املركز الثقا ي العريب، بريو ، لبنا ، ط ح2)
 .20ح املرجف السابق،  3)
 .202حممد حس  علجا ، يج  ص ري،  ح 2)
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  جممجعة ي  ع  إىل العديد ي  األ اار ال  تنما وصككككجًف  ؛ي  خالله عن الرواية إىل عقل القارئ وأحاسككككيسككككه
غادرت  فااتب،ال هكل يا أر   السككهجر إىل  درا ة يا بني جي ريزي  مل املتمع   ي جلبة بقالب ل  ق  األ اار ي  

ة كون شــــافعي  ىت أن تاملدرســــة اجلديدة، ما ا   هأم ِر هذوأ  أفكر يف  ،ا إىل درســــيعائدً  هنيةاعلس بعد 
وفــة والتقليــل من كراهيــة املتصـــــــــــ  ىفيهــا علربون تالميــذهم ىت كثرة املــدار  اليت ي  ر مــا ا  د  ة بقــ  أو حنفيــ  
 ،كالمنا إليهم  س علينا وينقلا ليتجســــ  ن يدعي أ ه من  كالمنا وم    بعقائدهم، ويســــفهوالتشــــكيك  ،شــــرزم

نا ا،هلي، ا إل حبهللا ماذا  قموا من   ضــــــــــال ون، ســــــــــبحانوكر نا  ،ن  اول أن يعظنا ووخذ على أيديناوم  
 .ح1)ففرخذو  اللظاهر ،عجزت عقوهلم عن إدراك الباطن

ة لألشكككككككيا  وأ ااره أبهال روايتهة ويقرر علجا  رؤي جر للقارئ عكككككككي  أجلها، إنه ي   ج ال   ارب ماقاصككككككك 
ة به هو  يسككككككككككاعدة اعتمف، إهنا حرو ه هج، ورؤيته هج، وهج األيني األكن على  أيديجلججيته لمه،  داقاصكككككككككك 

ذه هــ ت قلقىتكمككا يظهر لنككا ي  خالل روايتككه طجد الههككارة حيككث يقجل على لسكككككككككككككككا  البهككل حسكككككككككككككككا   ف
يف متـــار  ا ك، وأ  أعرف متـــامًـــ قـــديٍ  رفـــة اليت ركـــدت داخلي مثـــل جـــدولٍ املفـــاجنـــة يف احلِ  ال قالالت
ذات النية ر ا هبذا الدســــتور البســــيم وكتاالما زلت متمســــكً  وليس يف اترخيي يتورة واحدة، ،ال قالالت

يبديد البقعة  املتشـــــــــعبة أكثر منول أعرف من طرقااا  دته، ويتقفت عليه قلم،الواحدة هي كل ما تعو  
املنـاســـــــــــبة للكتابة إذا فقدت األرض، واجللســـــــــــة املثلى لتخطيم القلب، إذا أ  إل أن يقيس أوجاعه 

بــا من كلمــات وبراهأ كبرية، وأقــدم للمجهولأ تقــارير عن حزن  غريً بعرض الور ، أمــا أن أفتح دكــا ً 
 .ح2)فمما كا ت عليه اواعلها أقصر كثريً  ،ة تعو  يديات صعب ي  حيار، وعثارها الذي ل ينتهي، فهذه 

  منط أو ل الذي يسككككككككككعى إليه، وكاشككككككككككاة عه أمناط التانيك الاع، حمققة التجاصكككككككككك  دا عتوجند  ي رواايته 
ة أكثر ينها حجارية،  ايصكككككككككككك  ا يعتمد على ل ة سككككككككككككرهية و  أيديجلججي  ي زى  ي احلياة، و ي رواايته انتهل  ضككككككككككككاً  

علجا   ي  ى، وجا   روااي   كاتبها  ا دد حتمله له ي  أ ً نتقاة، كأمنا يتجج  وعبارا  ي  كلما  حمسككككجبة، 
الة صـــــ حملت  ورة وزوجها يعتانِ ف علجا  على لسككككككا  البهل   الب  عكككككككحي سككككككلسكككككككة، يقجلة    ل ة سككككككرهي  

ما وصــــــــال زا إىل املطار على غري عادر، بدا أابة الســــــــفر رغم أين وصــــــــلت مترخرً املســــــــافرين الااه بو  
ا، فكرت وأ  أراقبهما عن ب   مترخرينِ  يف  ديدٍ ج عد  ا يفكر فيه األخ عندما يرى أخته بصــحبة زوجٍ أيضــً

                                                           

 .33ح حممد حس  علجا ، يج  ص ري،  1)
 .21الههارة،   ح حممد حس  علجا ، طجد2)
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ة كبرية تره  ســـــــــاعده النحيل الذي زادت من لوله تلك الســـــــــاعة ني  حقيبة ب   ر  الصـــــــــبا  األول كان د  
يجحشككككككة،  أوف جند بني سككككككهجر روااي  علجا  لاظة  ريبة ، ح1) فن هبا منذ ليلة الزفافيتزي   اليتالضـــــخمة 

ار ويبجم بسكككككككالسكككككككة، إ  الل ة عندي أهاة بنا  للااملتلقي اها سكككككككهلة ف  رج ع  حيز املألجف، يتلق    ألااظه
 لل يال.

اعتمد علجا    ي روايته يج  صكككككككك ري؛ حيث أليديجلججيته ت وظياة الل ة كجسككككككككيلة بنا  وإ ا ولقد ال  
جا  على لسككا  البهل اب  عل   يعنًا، يقجلا هفلي ا وريزاي  ي  كلماته تجظياً  اع كثريً عجم العككج ي، ووظ  على امل
 فاض هللا علي  اجلهات األربع أ ا على مهبكِ وعلى مثـل هذه احلال اليت يكون القلب فيها مفتوحً ف  عريب

كِ من علمـه اللـد   ة راتب علي  ها قم، ومت روحـا يـة مـا بلغت  قبـل، ومقـامـاا من ة مـا صـــــــــــعـداـ  معـارج عقليـ   ينكِ
أضــاءت طريقي مثلما تضــيء الشــمس أرجاء الكون، وســرعان ما شــعر يب األولياء وأهل الطري  يفدون 

 .ح2) فوعرفت  ، وعرفوا شرين هم ابتسموا وابتسمت  إىل النزل ويسرلون عىت فإذا لقيت  

 حيث وخاص ة  ي روايته الشهرية يج  ص ري ،حجل اعتمف ا ير  قدم علجا  ي  خالل رواايته أ ااري و ي  
 ،ا عليه ســؤا  عتبً يف ر يف ا،جابة وكر ه اشــتم  تنحنح بدر وكرمنا فاجره الســؤال، مث أتخ  ف اب  عريب  يقجل

 سيد  هو طالب علمك وتلميذ فهمك. وقال بعد صمت قصري: املريد اي

 املريد. مع سواءٍ  هم على قدرٍ هبذا كل طلبة العلم على اختالف ا بدر، لقد جعلت   ل اي 

  ِسيد  مىت ايعلك.   

 ح3) فا ،رادة هللابدر هو املتجرد من إرادته خضوعً  املريد اي. 

ع علجا  هنا بعل ي  املعكككككككككهلحا  واملااهيم العكككككككككج ية، و هاب الهالب يف شكككككككككي ه حيث لقد وظ  
علم، وملا عجز أو م مبا يالاالم  تال   ه حي شكككعر أب  الشكككير يهلب ينالهالب دلياًل  ت  سكككأله الشكككير،  عكككم  

 ي كاليه  وعرس، طلب ي  شكككككككككككي ه اإلجابة طلبها  ال املريد طالب العلم واملتعلم املتجاضكككككككككككف أيام سكككككككككككيدي

                                                           

 .22حممد حس  علجا ، القند ،  ح 1)
 .123حممد حس  علجا ، يج  ص ري،  ح 2)
 .255، 252املعدر السابق،   ح3)
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 على الهالب أو املبتدئ عندهم وياهجم  لك ملعككككككككككهلل املريد وهج أحد املعككككككككككهلحا  العككككككككككج ية ال  تدلا 
 يقهم ي  اإلراهة.ه الاايل للسالك طر املعهلل ي  التجرا 

  ع املسكككت دية  ي روااي  )القند  أو سكككقع الاااية أو صكككج يا، أو طجد الههارةح ف تناكا  ل ةإ  ال
لتجاصكككل الذي ا كناهة جديدة حتقق االاعكككحى املتداولة، لا  النمط الل جي  ي )يج  صككك ريح اتلع نسكككبي  

ي صكككككككككككد ة، وإمنا كانت بجع جمذوبح مل أت ِّ  -يتجره  -يراه  -يسكككككككككككعى إليه املؤلع،  الما  يثل )يريد 
، ولي  على يسككككككككككتجى افختيارا  ىز به الروا ي ف يايدي إف علال الجعي النقدي الذي دد متي  ، ف الااتب

  ابحلاجة فسكككت دام شكككال يعني، أو ر ل صكككاة يعينة، أو لبنا  ا يسكككتجى تعليل هذي افختيارا ،  هج  
 .ح1) فهتمايه  ي البحث املتأين ع  الالمة السليمة ويااهنا العحيل قرة بهريقة يعينة، إنه يضف كل ا

ونتيجة هلذا الجعي  إ  علجا  يتعايل يف الل ة كعككككككككب ة تال م اجلج الناسككككككككي للحد ،  على حني يلتزم 
ا يك جج  ة  ي احلجار؛ ليد ف القارئ ملشكككككككاركته  ي بنا  احلجار، ويهىل العايي  إالاعكككككككحى  ي السكككككككره، يلجأ أحيااًن 

بة وأيهح ياج  ابلعايية يناسككككككككك الب ا يتناسكككككككككب يف شككككككككك جصكككككككككه حسكككككككككب ثقا تهم،  احلجار الدا ر بني )عاي  
 شلو ك  فلثقا تها، يقجل  

  يت  وشلون عرسكم إخبري اي أمي، شلو ك  

  .زين، هللا يوفقهم إن شاء هللا 

  .إيه هللا يوفقهم، زين أزا تزوجت، وهللا ما ونيتها بتتزوج وهي يف هالعمر 

  ه كويس.إل احلمد هلل، جا النصيب، وإن شاء هللا  

 ح2) ففيهم طيب ايم ماإن شاء هللا، ولو إن شباب هاأل. 

األم ال  مل   اعتمد احلجار على ل ة تناسككككككككككككككب املجدع وحتبم عقل املتلقي،  لي  ي  املقبجل أ  تتحد  
 ا.ت عليهرب  ة ال  نشأ  وت  الاعحى بل ة  ري العايي  تعليمها ومل تنشأ  ي بيأة تتحد   تتلق  

بعــد أن  قــالــت  فويثككال  خر لككذلككك احلجار بني )يعتز وصككككككككككككككج يككاح يبع على اللهجككة العككاييككة، يقجل  
 ة امتنازا املفرتض  :استيقنت من  يني، ر ا لتخفف من حد  
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 ليه              مو مشكلة إذا ما فيك اي خالص 

 ح1) فما بدي غلبك. 

 
 
الاعكككككحى،  املتلقي  ة أكثر ي ثقلة ابلسكككككرطا  تناسكككككبها اللهجة العايي  إ  صكككككج يا تلك الاتاة البريوتية امل

 ،حلد  بددة ملسكككتجى حركة اا  ي أحدا  القعكككة كلما كا  أسكككلجب السكككره واحلجار يجاتايً يعكككبل أكثر اُراطً 
 .ويستجى الجعي الااري للش عية

حلز  ج  إىل الاااهة والضكحك كجييل الاالش وسكط رواايهتم املشبعة ابو ي الرواية احلديثة يلجأ الروا يا 
والقلق، وهكذا اجلدل بني املضككككككككككككككحك واملباي ينعا  على الاضككككككككككككككا  األيديجلججي الذي تلعب الل ة الدور 

 .األساسي  ي بنا ه

هذا  لواسكككككككككككتعمل علجا  هذا التانيك  ي روايته القند ،  الرواية يشكككككككككككحجنة جبج القلق واقجف، يت ل  
داء ا ببشـــــــرته الســـــــو ن يرا  معً كل م  فيقجل    الب خال ه هاوه عكككككككككجر لنا ، حني ي  يضكككككككككحك   القلق يجدع  

 ه كا ت أطول قلياًل ا، ولو أن قامته خادمً ة يظن  ومالبســـه الريت   الثابتةالداكنة وقامته القصـــرية، وابتســـامته 
سعفه األمراء، ل ُيكن ألحد أن ي ا من أولنك الذين يرافقونا شـخصيا وبنية جسـده أعرض لظنوه حارسًـ 

جبلي، جبت  اعٍ ر  ب إىل حيار مثل  غمة هاربة من فمِ خياله يقيقة أ ه خا  األسود اللطيف الذي تسر  
تها  لف املرات دون أن يفهم املسـكأ أين كنت أسـتخدم بشـرته السـوداء وهو به شـوارع الرايض وأزق  

ا امرأة ف عن ذلك ح  شـــــتمتنمام  ســـــاء عاليات، ومل أتوق  ا دذب اهت عاليً ُيشـــــي جواري ألبدو رجاًل 
 سليطة اللسان يف مركز ااري كبري بعد أن تبعناها كظلها: أ ت احلأ مشخص هبا العبد اللي معك 

نهي عبـاراـا النـابيـة تلك ح  كان داود قد قفز األمتار القليلة اليت كا ت تفصـــــــــــلنا عنها مل تكـد ت  
نقه إىل األمام ع أ ه ســـــــيصـــــــفعها يبت وطرة ا،ها ة، حاملا بل  مكازا مد   هلةٍ وا طل  الااهها، خلت لو  

قدر املســــتطاع ليصــــبح على بعد ســــنتيمرتات منها مث مال برأســــه ليبدو مثل دمية مكســــورة الرقبة وهو 
 .ح2) فيصرخ يف وجهها السافر مباشرة: عبد يف عينك، أ  خاله
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 يم، ولانه مل األ اار أو املااه على الل ة كقالب   أيديجلججيتهاإ  روااي  علجا  ليسكككككككت يعتمدة  ي 
  يهرحها علجا  األسككألة ال أ ااري، وإ  ا لسبداع ووسككيلة لعككيا ة عامله، وطريقة لبث ِّ ينجمً جيعل ي  روايته 

ثل مي واسكككككككككم الرواية عند علجا  فدة، وكذلك الجصكككككككككع واأل ا  وحي  العق  تعدهة وي   ي اقهاب الروا ي ي  
 ة تشري إىل أ اار الروا ي.أيديجلججي  

اعتمد علجا  على تانيك الجصككككككككع كاضككككككككا  أيديجلججي ينظم حركة السككككككككره  ي الرواية، وكجسككككككككيلة بنا  
صع  ي روااي  الج ،  للرواية، وصكع علجا  الشكجارع والنا   ركاهتم وساناهتم، يالبسهم وتقاسيم وججههم

راها العني، بل ينقلها و   ق ينظجر ناسككككككككي ُجايل، ادم الرواية، وي  علجا  ف ينقل األشككككككككاال واأللجا  كما ت
ك  يه الشكككككككككك عككككككككككيا ، وتعن ع  طبعها ويزاجها خالل الل ة، وبشككككككككككال يسككككككككككاعد على خلق  ضككككككككككا  تتحر  

 وأ اارها.

نقها ى على الســـرير مثل عنكبوت مبعثر الســـيقان  علقً جســـمها م  ف  يعتز يقجل يعكككع لنا صكككج يا، 
، وعندما تغل  X، ســاقاها يبت اللحاف تتقاطعان مثل إشــارة رأســها إىل اخللف قلياًل الرز بينما يســقم 
، ول تغيب عن ةا، بل ينغل  أحداا قبل اآلخر يف صـــــورة تصـــــدم أعصـــــايب بشـــــد  معً  جفنيها ل ينغلقانِ 

ضـــــه ت، بعشـــــت  وم   ب يبت اجللد، أما شـــــعرها فيابسٌ تســـــر   ع زرقاء من دمٍ ق  بـ   ذاكرر على ذراعها بضـــــع  
و السماء، كر ه   جبينها، وبعضه صريع متاًما، متجه لر  يبتها، وبعضـه على الوسـادة، وبعضه ملتص  بع  

 .ح1) ف!، وماتسبقها فعاًل 

وأ اارهم  ةع هديق ملرضكككى السككرطا  ي  خالل صكككج يا ميثل لنا حالتهم الناسكككي  صككك  و ي املقهف السككابق و  
ا أو وياار يا هج يزاج صكككككككككج ي ، عنديا تنتقل تلك العكككككككككجرة لذه  القارئ ،ر القارئ لذلكي  خالل تعكككككككككجا 

 ويا الذي ياار  يه ايف ش ،ةويا هي حالته الناسي   ،السرطا   ي  لك الجدت ليري

العامل اقارجي  ي  حماولة لتجسيد يشهد  ف يبدو الجصكع الجسكيلة األسكاسية  ي تعجير األشيا  واملاا ،
 تشككاياًل  لا، ولانه وادف يشككا  هً ا جمر  ا ، والااتب عنديا يعككع ف يعككع وادعً ي  الالم  ي لجحة يعككنجعة  

علجا   يقجل، ح2) فا، إ  الجصككككع  ي الرواية هج وصكككككع لجحة يرسكككككجية، أكثر ينه وصكككككع وادف يجضكككككجعي ني  
له يف ذاكرر فرت تفاصــــــيالســـــنوات الطويلة اليت عشــــــناها يف بيت املربع ح  ف على لسكككككككا  البهل  الب 
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ة برتو  عبعناية ح  أكاد يف إغماضــــة قصــــرية أن أمشــــي يف فنائه الواســــع الذي تكســــوه بالطات مرب  
قه فيها س بيدي رشــــته البازلتية اخلشــــنة اليت يعرف النمل الكبري طريوأيبســــ   ة غري منتظمة.ني  ســــوداء وب  

ن ل  الشكل وملو  ثجاج م  وهي يبيم بز  ،منيوم اليت كا ت صرعة البناء تلك األايمو جيًدا، وشـبابيك األل
 ،الســـــــنة ةوملعب كرة بقي   ،بيل عيد األضـــــــحىالألخضـــــــر واألصـــــــفر، فناؤه اخللفي كان حظرية أغنام ق  

 .ح1) فومكاً  ملعوً  ألحداث أخرى

وإمنا  ،وهي ف متثل  قط حنينه إىل تلك األياك  ،لقد عمد علجا  هنا إىل وصكككككككككع بيأة سكككككككككابقة للبهل
 قد اسكككككت دم  ي وصككككككاها هفلة على نظرة الشككككك عككككككية الروا ية إىل تلك  ،متثل نظرة البهل إىل تلك األياك 

 وإىل البيت الذي كا  يسانه  ي املاضي. ،الذكرى

أحيااًن ف ياتاي علجا  ابلجصكككككككككككككع اقارجي،  الجصكككككككككككككع الدديق قلجا  النا   تل جانًبا كبريًا ي  
لك اتصــــــلت يب من حافة تلك اهلســــــترياي، ومن خلف تفيعكككككككجرًا خج ه على صكككككككج يا   يعتز رواايته، يقجل

 وجدت تها إذا اتصـــــــلت وبكت، ولكىتأمق   وبرغم أين كنت   ،األميال اليت تفصـــــــل بأ بريوت والرايض
 ة. شد  د يف داخلها ب فسي أراف، وبرودة هائلة تلتهم أصابعي، وخترت  أضالعي مث تتمد  

، ا  مل كل تلك احلرقة، واخلوفراخً  هبذا القدر من ال كســـــــــار، ول صـــــــــ  ا تحاالً مل أمسع من قبل 
ا هكذا كرن الزلزل كلها اتفقت على موعد واحد، وحده املوت ا مفجعً والوحشـــــــــــة، مل أحضـــــــــــر ازيـارً 

 .ح2) ف!خوف هذا  شر  يف أ بوب مكتوم، ويعزلنا عن كل املوجودات األخرى، أي  

احلب  وميزج بني ،را ب ااي يرس صككج يا ل هذا الجصككع الدديق شككعجر  هاذا ياشككع علجا  ي  خال
 لا جا  تع  ر اإلشككارة إىل أ  روااي  علوتبعث احلياة  ي اجلماها ، واد   ،واقجف  ي صككجرة اسككد األحاسككي 

ي ر اإلشكارة إليه، هج أ  التانيك السينما  ا اد  وبتانيك الجصكع، وصكع الشك عكيا  والزيا  واملاا ، 
يث   وسككككككيلة أخرى ي  وسككككككا ل علجا   ي التعبري ع   ضككككككا ه األيديجلججي؛  هج يعككككككع يا يراي ي  تاويته،

يسككتهيف التانيك السككينما ي تعككجير حضككجر املجضككجع اقارجي، هو  أية تضككمينا  إنسككانية، وهج يا تسككعى 
 .إليه الرواية اجلديدة
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صكككككككككككككاه تهبيقي، يعتمد على يا ميا  و  هلذا  إ  علجا  يسكككككككككككككعى إىل تعكككككككككككككجير العامل املعيش، وعلى اج
املرأة الواقي  الرجل درع، يقجل علجا  على لسكككككككككا  البهل يعتز  ف للجادفابلتعكككككككككجير املتعده أو األكثر مشجًف 
، واملرأة درعه الداخلي من ا قالالت روحه على جســــــــــده، كالاا  مي ضــــــــــد كل ما هو خارجي ومؤذٍ 

ناء عن الرجل ومحاية  فســــها اســــتناًدا إىل اعتمع والقا ون، اآلخر، وإذا كا ت املرأة قادرة على الســــتغ
 حكِ لشـــــــــــ   تغنيـه عنهـا فليس يف قوا أ الـد يـا ما  مي أرواحنا من الزيار والتفت  فقـد ل دـد الرجـل مـا ي  

الراايت  ا لرفع الرجالا يف معركـة احليـاة، ولو  شـــــــــــبـت هـذه املعركـة يومًـ احلنـان، املرأة هي األقوى دائمًـ 
 .ح1) فضاء قبل النساءالبي

ا الراوي  ي يعايالته يف رهل املجنتاج  ي املقهف السكابق أبنه صككجرة كلية عمجعة ي  العككجر ال  صككج  يتمث  
بني  وتربط بني األحدا ، ويقع علجا  ،ل ص يا  ا املرأة كمعشككككككككككككجدة،  يقدم  ي النهاية صككككككككككككجرة جمملة ت  

اهد ال  هي مبثابة صكككجرة كلية جمملة عمجعة ي  املشككك أو اربةً ،  أو يضكككيع حامةً الاينة واألخرى ليقدم رأايً 
 عرضها.

ينهما اسكككككتجال     ي كل السكككككره واحلجار، يتناوًف أحيااًن يعتمد علجا  على تانيك املذكرا   ي عملي   و
  ورا  احلد  أو تاسككككككككككككريها، وتعمق املشككككككككككككاعر الظاهرة والباطنة، ابسكككككككككككككتجال  الدوا ف أو البجاعث ال  تام  

وتاشكككاها للقارئ أو املتلقي، حيث يقدم احلد  ي  خالل هذا  ،املجادع أو يظاهر السككلجك ال  تعن عنها
وهذا األسكلجب أو التانيك هج ال الب على رواية القند  كما است ديه علجا   ي روااي  أخرى ، التانيك

 يثل طجد الههارة ويج  ص ري.

ك افسككككككككككككككتذكار أو املذكرا   ي عملية السككككككككككككككره، وهج و ي روايكة طجد الههكارة يعتمكد علجا  على تانيك
تلك الرواية  ة وأ اكار كثرية  يبني علجا  ي  خاللكه أيكديجلججيك  األسككككككككككككككلجب ال كالكب على الروايكة كلهكا حيكث ي  

املة يف الرايض، ل الصــــــورة كأن أختي   كبريةٍ   أســــــتطيع بصــــــعوبةٍ ف  حسكككككككا  يقجل، ترتبط ابعتمف واألخالد
امليالدية، كا ت هناك امرأة جاءت من النماص  لتقطن مع زوجها يف حي دخنة، منتصـــــف الســـــتينيات 

ت فجرة، وصــــــــارت يباول بصــــــــعوبة أن تتفاعل مع أغنيات أم كلثوم، مثلما تفعل جاراا مد ة، مث تغري  
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وتصـــــد  يف البيت الضـــــي  الذي يكشـــــف املار يف الشـــــارع كل صـــــوت فيه بكلمات األغنية، معرضـــــة 
 .ح1) فمن رجال احلي، وتقريع مباشر من إمام املسجد مجاعيةٍ  مٍ زوجها حلالة اك  

ااعل يعها األوىل  ريبة ع  تلك البيأة حتاول أ  تنديل وتت ؛تنيِّ أير ف ر علجا   يه صككككككككككجرتنيِّ  لقد صككككككككككج  
 ي الشكككارع  ا  ملارةاة  ي  لك، والثانية جارهتا ال  تعكككد  ابل نا   ي البيت ويسكككمعها دوتجاجه صكككعجبة شكككدي
 م ي  ساا  احلي.يعرضها وتوجها للتهاا 

جر   ي املاضكككككككي  اول الراوي كشكككككككع جانب ي  احلد  وهج  ر السكككككككابق ألحدا   وي  خالل التذكا 
ا وهي ت  أختي  ف  حسكككككا  سكككككبب تواج أبيه ي  ايرأة أخرى، يقجل ها غري أســــلوب كالمها مع زوجل أمي أيضــــً

رجل جبلي مثل  لل كذلك كيف ُيكن أن يتقب  مد ة( مع زوجها، وأختي  ة مثلما تفعل )دي  ليصــــــبح أكثر  ِ 
زوجها كل هذا ال بســــاط الذي يباول أمي أن يبوزه لنفســــها، مناقشــــة أوامره، اكتســــاب الصــــديقات، 

زايرة ا وصـــــــــعوبة، حماولة اخلروج من البيت لرفضـــــــــً  اللبنا ية. واألكثرومساع األغاين، وتصـــــــــفح اعالت 
ل بذلك لتتحو   التنزه، كا ت هذه ســلســلة الســلوكيات الكاريتية اليت مارســتها أمي تباعً الصــديقات، أو ا

 .  ح2) فاألدب، قليلة  شزٍ  من زوجة عادية إىل زوجةٍ 

 ،ألصكككككككككككككككددككا حجل خروج املرأة ي  بيتهككا لزايرة ا أيككديجلججيتككهي   ااككاي اعتمف وجز ً  أ اككاريبني علجا  ي  
لككدعككاوي ي  تلككك ا وكيع أ  املرأة بريأككة   - ي نظر الراوي-ابملرأة  را وتجصككككككككككككككيع املرأة النككاشككككككككككككككز الككذي يضكككككككككككككك  

د أنه ي  بنا  أسكككلجب السكككره  ي الرواية، بك   -ي  خالل تانيك املذكرا -يتناول الروا ي احلد  ، وافهتايا 
ة  يها أبي   ريرك  إىل حتليل احلد  كظاهرة يجضككجعية  ي إطار الشككك عككية أو الشككك عككيا  ال  صكككنعته، أو أث  

أة  ي رسكككم شككك عكككية أيه، وحتجيل سكككلجكها إىل اير  أثر   -تلك املرأة الناشكككز-صكككجرة ي  العكككجر لقد كا  ملد ة 
ها  ي وهج طذا الجصكككككع يرسكككككم نظرة اعتمف الرا ضكككككة للتحجاف  ال  مل يعتد -على حد تعبريي-دليلة األهب 

 دوه األهب.  مل يا  خارًجا ع  حثقا ته وبيأته، ودسجة اعتمف  ي وصع ي   يسعى إىل الت يري، وإ

علجا ، وعلى   ي روااي  يديجلججيا ابلغ األنية  ي تشكككككككككايل الاضكككككككككا  األويلعب تانيك املذكرا  هورً 
رصككككد ة النابضككككة، والتعبري ع  املااردا  اإلنسككككانية، و ة  ي الجصككككع، ورسككككم العككككجر احلي  هذا املسككككتجى ي  الدد  

 رواايته  ي يذكراهتا.  العامل الداخلي لسنسا  تستمرا 
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ول  عامي األول، زضـــــت من حبوي ذات مســـــاء ل متماياًل  مشـــــيت قبل أن أ   ف  اب  عريب يقجل
ا رحل بعيدً رت   أن أن هو يف الثا ية أو الثالثة من عمره، ضـــــــــحكت فاطمة وتنب  ا، ومشـــــــــيت كم  متعثرً 

ا ولقيت أيت بالدً ل ينقطع، ر   يف ســـــــفرٍ اين يف دمشـــــــ  وأ ة ح  توف  ففعلت منذ أوجدين هللا يف مرســـــــي  
ره يف طري  قد   والسالجقة ،والعباسيأ ،يبت حكم املوحدين، واأليوبيأ ا وصحبت أولياء وعشت  أ سً 

 .ح1) فهللا   قبل خلقي

ي  لتارير حياته، وهج شككككك اوسكككككريعً  جمماًل  القد عرس اب  عريب ي  خالل افسكككككتذكار السكككككابق يل عكككككً 
يعككككككعب على ل ة السككككككره بدو  تانيك املذكرا  القيام به على هذا النحج ي  البكيز؛ لذلك  إ  هذا النجع 

  ي ُجيف روااي  علجا . تناول  وي   شا ف   يديجلججيي  الاضا  األ

 ضتتضـــــــــــح قدرتنا على العطاء منذ الطفولة أحياً ، بععلجا  على لسككككككككككككككا  البهكل انصككككككككككككككر  ف يقجل
ن ع: م  ر ســؤال األســتاذ يف الصــف الراب  أحياً  بشــخصــيااا، والنمل منها، أتذك  احلشــرات تكســب ود  
حك أســتاذي، يضــ،  على حشــرة مفيدة  ا تيت بأ اجلموع بصــور احلاد: النملمنكم يضــرب   مثاًل 

، ويوســـــــد طعامنا اول دفعي لالســــــتدراك، يســــــرلىت أخرى: وماذا ُيكن أن يفيد  به النمل  إ ه وكل 
ة:  ســــــــــف، ي  ة وســـــــــطوته العلمة صـــــــــور وأ  أواجه قوته الكالمي  فوقي اخلجل، خفتت حد   بيوتنا ركب

 .ح2) فأحسنت ،قصدي النحل، وليس النمل، قال:  عم

د ، ورمبا أسككككككككألة تجلا وأحداضً قدم ي  خالله أ اارً هذا الشككككككككال ي  السككككككككره لعككككككككاحا ، ي   دد يسككككككككتمرا 
ا  أحسككنت، حي تناجر جممجعة ي  افسكككتناار   ع احلجار عند دجلهافسككتناار،  ال يااه يتجد  الدهشككة أو 

فكرت   ":، يقجل علجا  على لسككككا  البهل انصككككروالتسككككاؤف  ال  تسككككتعهع املتلقي، وتربط بني األحدا 
ن قال هذا الت مر الكبري على هذه احلشــرة الدؤوبة  م   كثريًا أيتناء احلصــة، ملاذا يكره أســتاذي النمل  مل  

 مإزا غري مفيدة  ألســـنا  ضـــرب هبا املثل على العمل والنشـــاط، وعدم التكاســـل والرتاخي  ألســـنا  تعل  
، ل خر  بضــــــــــات القلوب حلب أكثر أما ً خر قوت الشــــــــــتاء أايم الصــــــــــيف  أو كيف  د  منها كيف  د  

ه، ن  ســِ  ملة هي اليت أوقفت جيو  ســليمان اهلائلة، وأضـحكتالن   هم  أليسـتِ ن أحببناى عنا فيه م  يتخل  
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يــدة ا إىل مثــل هــذا، فكيف ل تكون مفودفعتــه ألن يشـــــــــــكر هللا ويســــــــــــرلــه الرمحــة  إذا دفعــت منلــة  بيــا 
 .ح1)«لنا 

ثري يإىل احلال  احملرتم/ تخلص قا وين، ما زال اســـم عائلتك ف  علجا  على لسكككا  البهل  البيقجل و 
وأشــــكر لك جهودك املخلصــــة يف ختليصــــي من شــــعر  ،أعرتف لك اللفضــــل ،عزيزي املهم الضــــحك اي

عر  ا عن قمع يتورات الشــــــأبدً  ا اي تخلص، أ ت جنرال مل تتوان  وجهي طيلة ســــــنوات، أ ت لســــــت حالقً 
كلما ااوزت منابتها وطفت على الســــــطح، موســــــك ل يرحم املتمردين واخلارجأ عن قا ون البشــــــرة، 

  ّ  وأن تســـــــــــمح لـك القوا أ اجلـديدة اليت أقرأ عنها يف ، أن تنتهي مشـــــــــــاكلـك املتزايـدة مع كفيلـكأمت
 تعا د  يف ا يســاعد  على مقاومة قوا أ الطبيعة اليتا أجنبيا وتصــبح مســتثمرً  ،الصــحف أبن متتلك احملل

 .ح2) فعقر وجوهنا 

رسككككككالة  ها صككككككعجبة احلالدة ال  مشلت الا  وأنا يديجلججيي  األ املقهف السككككككابق عده  لقد برت ي  خالل 
سكككككم احلالد واملقارنة بني احلالدة ودمف الثجرا  ال  تجصكككككع اك ابإلشكككككارة إىل حل  لك القص املضككككك ،كلها

رأ  ي ة و ار املر  عمكككا يقأيكككديجلججيكككاأل راه  ي القضككككككككككككككككا  على الثجرا  بعلمهم أم ف، وأخريًا  أهوارهور أو 
 شلاع  ق أو ت  هب  لا  يي ت   ،أ  ي العحع دجانني عاهة يا نقر  ،العحع

واية بشككال ا وأ اار تتناوهلا الر أيديجلججيالرواية وال الف  ي الدفلة على  اسككت دم علجا  عنجا   كذلك 
ارئ  بداية بهجد الههارة وال  كا  عنجاهنا يشري إىل الق، روااي  علجا  ل  وهذا األسلجب تناول ج   ،خرأو آب

يا متثله وأ اار اعتمف حجل الههارة، و  ؤىل  ي ر جا   الرواية أب اار تتمث   ،هارة ودتل هلاع  حعكككككككككككار لله
 بعل يناهي ابلههارة وال  تاج   ي ي  اعتمف  ي ظاهر هلا، وإتلكك األ اكار ي  حعككككككككككككككار للههارة وتابيل 

و ي ، ر والت يريجا تدعج إىل الته ر واحلرية واأل اار ال ا ناربة التهجا ويت ذها البعل أسكككككككككاسكككككككككً  ا،األحيا  طجدً 
وشككذو ي ع   هيحيث اسككت دم علجا  اسككم هذا احليجا  العكك ري إىل الدفلة على مترا  خر  يثال   رواية القند 

 اعتمف انيط به ليعع به حال ش عيا   ي الرواية يثل األم و ريها ي  الش عيا .
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لجا   ي وهذا يا ميثله ع ،السككككككككدوه حجل ناسككككككككههي أبنه يبع ويتعككككككككع القند  إىل جانب شككككككككذو ي ومترا 
حديثه ع  يشكاكل تجاجه شك عكية وصكاها ابلقند ، يثال  لك يد ة تلك اجلارة ال  كانت تسككبب العار 

ة على تلك ة و ارة  البأيديجلججيورواية سككككككككقع الاااية تعن ع  ، اعككككككككلت ع  أبجيانلزوجها، وأيه عنديا 
ا د  لك جلي  وجن ،تمل ي  ضكك جط احلياة والضكك جط الناسككيةع يا    الرواية وهي أ  البهل دد وصككل إىل سككق

  ي سا ر الرواية.

 هي األوىل ؛والذي يعع احلامة ل ايتني ، ذ ي  اسكككككككككككم صكككككككككككج يا الذي هج جز  ي  كلمة الالسكككككككككككاةاو 
هككا دهككا وهي حايمككة دككد جككذبتككه إليككه باار هى طككا السككككككككككككككرطككا  ويز  اإلشكككككككككككككككارة إىل تلككك الاتككاة احلايمككة ال  أو  

الرواية هي  وكأنه جيسكد لنا بهل الرواية  ي عنجاهنا،  إ  ش عية بهل ،و لسكاتها، وضنًيا إىل الالسكاة والاار
 الش عية املاارة ال  تبحث ع  احلقيقة واألصل لال شي .

ونلح   كا سككككككككككككككبق أ  األيديجلججيا ظاهرة  ي روااي  علجا ، دا مة ابسككككككككككككككت دام الل ة نقل  يها علجا  
ي، وصكككا ها أبسكككاليب  خمتلاة  ع  طريق احلجار والرسكككا ل والجصكككع،  اانت اهتماياته ويعتقداته أ ااري و را 

 متثل  لساته  ي الجججه.
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 خامتة الفصل الثاين
م حممد حسكككككككك  علجا   ي رواايته بنا  يلتقي  يها وعي الااتب بجعي املتلقي ي  خالل العتبا  ال  دد  

ر إليها جيًدا، ها تشكككال  ضكككا ا  جيب النظ الا  ، ارته، وينظجري الروا ياها لهر  حيث وظ   ؛حتيط ابلنص
د اسكتهاعت عناصر ود ل حيث شكا  ي  وادعه،ة اسكتهاع علجا   يها التنقا إ  لرواايته يركزي    ر بنا القجلوجيد  

ة تتااو  دك  الرواية أ  تد ف األحدا  بهريقة تججد لنا شككباة ي  الاضككا ا  العاي   هتا ي  رواية إىل ج  ة واقاصكك 
 .رواية أخرى

  اقهاب الروا ي، ي  ياجان أسككاسككي ااته  ي عملية الاهم والتاسككري ابعتباري ياجاًن  للاضككا  خعككجصككي  
 هج لي  املاا  التجثيقي الذي اري  يه امل ايرة اناية، ولانه واحد ي  العناصكككككككككر الااعلة  ي تلك امل ايرة 

ا، ل الاضكككا ا  املتعدهة واملتنجعة، والجدجف على وظا اها وهفلتهط تشكككاا وي  خالهلا ميا  اسكككتنباناسكككها، 
الية سكككتهاع حممد حسككك  علجا  أ  يرادب اعتمف السكككعجهي  ي يرحلته احلوابلتايل ا، وأثر  لك  ي بنا  الرواية

ار احلياة العربية ج د علجا   ضا ي الروا ي لاشع أ   نلم  احتااًكا يباشرًا ابلجادف،  قد جن  و املليأة ابلت ريا  
ة  ي  عله وتااع   ع القلق ومل يتجد   رصكككدو له، ورصكككد حركة اإلنسكككا  مبا يؤمل ويا يار ، والجادف السكككعجهي خاصككك 

 .بل عاجله  ي كثري ي  املجاط  ،عندي

اهيم، ولانه  مل األ اار أو املا على الل كة كقالب   أيكديجلججي تهكاليسككككككككككككككت يعتمكدة  ي  روااي  علجا  
ل  يهرحها األسكككككككككألة ا أ ااري، وإ ا لسبداع ووسكككككككككيلة لعكككككككككيا ة عامله، وطريقة لبث اعتن الرواية كال ينجمً 

ند علجا  واسككم الرواية ع فوحي  ال ،دة، وكذلك الجصككع واأل ا عق  تعدهة وي  علجا   ي اقهاب الروا ي ي  
  اار الروا ي.ة تشري إىل أميثل أيديجلججي  
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 املبحث األول

 فضاء املكان
ا يلتزم طا وف  يد عنها، والرواية أحد   سكككككً ف شكككككك  أب  لال      تشكككككااال  وخعكككككا ص ويقجيا  وأ سككككك 

ل؛  قككد اككاوت  الروايككة  د أهنككا  تلع ع   ريهككا ي  حيككث سككككككككككككككرعككة التهجار والتنقككا  ي جرأة -هككذي الانج ، بك يكك 
 التجريب، إىل  ضا  يايد ي  كل أهوا  التانيك احلديثة. رحاب  -عجيبة

إ  هككذي الهارة ال  حككدثككت  ي الروايككة ينككذ حقبككة السككككككككككككككتينيككا  مل أت ِّ ي   راغ، ولانهككا كككانككت وليككدة 
ر احلباة التقليدية، يف متثيل الجادف احلسككككككككككي على أيدي ك تاب األربعينيا   حماوف  ب ذلت لل روج ي  أ سكككككككككك 

 ىي حقي ويجسع يب حماج  و استناد كل  طاداته الانية على يد جن الذي  شكعروا أب  هذا الشكال التقليدي
 إهري  وعبد الرمح  الشرداوي و ريهم.

وكا  نتيجة  لك أ  الرواية مل تع د  تعتمد على الجادعية بشككالها التقليدي، يقجل حمسكك  املجسككجي  ف لم 
 دتع دِّ الرواية الجادعية بتأكيدها على احلباة، والبهل، والشككككككككككككك عككككككككككككككية املركزية، والزي  التاراي املنهقي، مل تع

. ح1) داهرة على حتمال أعبا  احلياة املعاصكككككككككككككرة، وكا  ف بد هلا أ  ت اسكككككككككككككل اعال ألشكككككككككككككاال أخرى جديدةف
واسكتمر   هذي اناوف  املرهعكة يف الشكال التقليدي حي ينتعع الستينيا ، ل يا لبثت هذي اناوف  

 ب تلك احلقبة.أ  تتعم ق حي أخذ  شال الظاهرة ال  أث ر  بشال يباشر على ك تا

ولقد أصككككبل الروا ي  ي حالة خ ل ق ي تجده لبنا ه الروا ي، و ي تسككككاؤل يسككككتمر    كيع يتشككككا ل بناؤي مبا 
يتجاتى يف تهجار احلياة ي  حجلهش وكانت إجابة  لك التسكككككككككاؤل، وبداية افنهالد  ي التهجار هج التشكككككككككاال، 

 .ح2)خهاب ياف التشاال عبارة ع  فعده ي  العناصر الدفلية  ي 

 التشكككككككاال شكككككككرط فنسكككككككجام النص الروا ي، يقجل اليبجري  فالتشكككككككاال هج نقهة افرتاات ال  هوهنا ف 
. وهذا التجداه  ي التشاال ف شك يضف ح3) يتأت ى ولجج  ضكا  الرواية مب تلع أبعاهها األيديجلججية والريزيةف

                                                           

، 1حمسك  جاسكم املجسكجي، الرواية العربية النشكأة والتحجل، سلسلة هراسا  أهبية، اهليأة العاية للاتاب، القاهرة، ط ح1)
 .199 م، 1399

 .35  م،2010، 1هار العني، القاهرة، طالسرهاي ، حممد القاضي و خرو ، يعجم  ح2)
 .22م،  1332، 1أمحد اليبجري، هينايية النص الروا ي، ينشجرا  احتاه امل رب، الرابط، ط ح3)
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جل  وتنادضكككككككككككا  العامل، على حد تعبري كجنديرا حيث يق الروا ي  ي حالة حتد   وي ايرة؛ ملجاجهة اضككككككككككهرااب 
 ح.1)فإ   لك يتهل ب دجة ي  الروا ي ف تقلا عظمًة عما يججههف

إ  يثل هذا التزحز   ي املنظجر التقليدي ابااي شكككككككككرعنة العنعكككككككككر »ويؤكد  لك حسككككككككك  جنمي، بقجله  
ع ابقعج  ف  النظر إىل الاضا ، وإىل الجصالروا ي لي  سكهاًل  ي أترير تهجار النظرية السكرهية؛ لذا يتعني  

بجصككككككككاهما عنعكككككككككري ِّ لالسكككككككككباحة احلاا ية، وإمنا كأسككككككككاسكككككككككنيِّ ي  أ سككككككككك   بنا  عملية حتجال املعىن  ي النص 
 ح.2)الروا يف

وهذا النمط اجلديد ي  الاتابة الروا ية ظهر  تشككككككااالته  ي حمجري ِّ  أحدنا خارجي، وايفخر هاخلي، 
جي ككا   ي اإلطكار العكام للرواية، وانجر الداخلي  قد ظهر   ضري  ي عناصككككككككككككككر بنا  الرواية؛ إ   كانجر اقكار 

حل  الاضككككككككا  الروا ي  ي كل عناصككككككككر وتشككككككككااال  الرواية،  لم يع د   ضككككككككا  املاا  هج املاا  كما  ي الرواية 
نا  ضككا ا  ُجيًعا ي شكا ِّلة لالتقليدية، وف  ضكا  الزيا ، وف  ضككا  الشك عككيا ، بل انعكهر  هذي العناصككر 

يتعدهة، هلذا سكقهت البديها  األو لي ة للرواية التقليدية، ليضكف الاضكا   الروا ي تشااال   أخرى يتعالق  يها 
 يف عناصر بنا  الرواية، وهج يا تاشع أ جار ي السهجر  التالية ي  هذا املبحث.

نية منا ج تدلا بشككككككككال أكن على احلياة، و ا هفلة   وي عدا  ضككككككككا  املاا   ي الرواية احلديثة يرشككككككككًدا إىل
وعنعككر حاا ي ف ميا  أ  تت اضككى عنه الدراسككا  احلديثة، حيث إ  الرواية احلديثة جعلت  ضككا  املاا  

 ججهر الرواية بعد أ  كا  خلاي ة لألحدا   ي الروااي  التقليدية.
 اية ي  كجهنا يرشككككككككككككككًدا إىل منا ج أكثر هفلة علىيقجل حممد عزام  فتنبثق أني ة هراسككككككككككككككة املاا   ي الرو 

احلياة، وإسكككككككككككهاًيا  ي تهجير اإلبداع الروا ي، ور م هذي القيمة الانى للماا   ي الرواية العربية،  إنه مل     
 .ح3)ابفهتمام الالتم ي  دِّب ل الباحثني والناقاهف

العميقة، إ  الاج   اته عبارة ع  ياا ، وحركا   ع الدة اإلنسككككككككككا  باضككككككككككا  املاا  ع الدة  هلا أبعاهها 
ا  ابملاا  ع الدة  ع الدة اإلنسكككك»الرواية يتمثلة  ي شكككك جصككككها، وأحداثها يقبنة ابملاا ، تقجل نبيلة إبراهيم  

 .ح2)جدلي ة يعريي ة،  ال ميا  أ  يتعج ر الذه  حلظة ي  حلظا  الجججه اإلنساين خارج سياد املاا ف

                                                           

 .3م،  2001، 1طييال  كجنديرا،    الرواية، ترُجة بدر الدي  عروهكي، اعل  األعلى للثقا ة، القاهرة،  ح1)
 .22حس  جنمي، شعرية الاضا  املت يل واهلجية  ي الرواية العربية،   ح2)
حممد عزام،  ضككككا  النص الروا ي، هراسككككة بنيجية تاجينية  ي أهب نبيل سككككليما ، هار احلجار للنشككككر والتجتيف، سككككجراي،  ح3)

 .111م،  1332، 1ط

 .133  م،1335، 1القاهرة، طهار ال ريب، القص، نبيلة إبراهيم،     ح2)
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 املاا  ابلنسكككككبة للرواية يهاهها وحاضكككككرها وينتهاها؛  الرواية حتتاج إىل املاا  لت ؤسككككك  ي  خالله بنا  
 ضكا ها، وتبع ي  خالله عالدتها يف بقية عناصكر وتشكااال  الرواية، وهج  ي الجدت ناسه رؤية حتمل ديمة 

ي للماهة احلاا ية ولتالحق األحدا  أو  ارة أو هفلة أو ريزًا، يقجل إبراهيم عبا   فاملاا  حمده أسككككككككاسكككككككك
واحلجا ز، أي  أنككه يتحج ل  ي النهككايككة إىل ياج  روا ي ججهري،  ككد  دهيعككة يف ياهجيككه كككدياجر بتحجالككه 
ة، والعال ق املبتب ا يتحاًما  ي الجظياة احلاا ية والريزية للسكره؛ و لك باضككل بنيته اقاصكك  ة هذا، ليعكبل نعكك 

 .ح1)عنهاف
ثل املجدف الذي اري  يه أحدا  الرواية، وتتجج ل  يه الشكككككككككككك عككككككككككككيا ، ويعع هذا أ   ياهجم املاا  مي 

ور م تتعداه التعرياا  افصككككككهالحية للماا ،  بعضككككككها الط  بينه وبني الاضككككككا ، وعاا هذي القضككككككية نك ق اه 
د إف ي  هم فف يججأ اضكككككجا  يها وأتجا ابجلديد، إ  تجاضكككككعجا على أ  الاضكككككا  ي راهف للماا .  املاا  عند

ة ابلسككككينما واملسككككر ، أي  ع    خالل الل ة،  هج بذلك  ضككككا    ِّعلي  ابيتيات، واتلع ع  الاضككككا ا  اقاصكككك 
كل األياك  ال  ن دركها ابلبعكككككككر أو السكككككككمف، إنه  ضكككككككا   ف يججد سكككككككجى ي  خالل الالما  املهبجعة  ي 

ز أو املجدف، وتتالشككككككككككككككى حكككدوهي ي  خالل تعكككالقكككه  كككاملاكككا   ي الروايكككة ارج ي  ياهجم احلي ِّ . ح 2)الاتكككابف
 ابلاضا ، ليشعر به القارئ ي  خالل النص ِّ كمدلجل له أبعاهي الناسية أو الالساية أو افجتماعية.

وي  املما  تقدمي  ضكككا  املاا  ي  خالل  ضككككا  الشكككك عككككيا  ال  تعمري، وكذلك ي  خالل  ضككككا  
   الرواية، وعجاملهم الداخلية،  اضكككككا  املاا  لي  حمعكككككجرًا  ياألحدا  ال  اري عليه يف أتياال  شككككك ج 

ة، يقجل أمحد حمبك  فمياننا النظر إىل  جانب الجصككع  قط، بل كذلك يعرس السككره  املاا   بهريقته اقاصكك 
املاا  بجصكككاه شكككباًة ي  الع الدا  والرؤى ووجها  النظر ال  يتضكككاي  بعضكككها يف بعل لتشكككييد الاضكككا  

ملاا  ياج  ينظًما ابلدد ة ناسكككككككككها ال  نظمت  يه العناصكككككككككر األخرى  ي الرواية؛ لذلك  هج ي ؤثر الروا ي،  ا
ل يف املاككا  ح3) يهككا ويقجي ي  ناج هككا، كمككا ي عن ع  يقككاصكككككككككككككككد املؤلعف . وجيككب أ  نلمل إىل أ  التعككايكك 

ميتدا أتثريي إىل عمق  جينه،  يثالروا ي ور ه ينب ي أف  ياج   اية ُجالي ة  ي حد  اته، وإمنا هج وسككككككككككيلة لتا
 الش عيا  الروا ية، وبقية العناصر الروا ية،  ا يججد أبعاًها هفلية تتسف للتاسري والتأويل. 

                                                           

إبراهيم عبا ، تقنيا  البنية السككككرهية  ي الرواية امل اربية، ينشككككجرا  املؤسككككسككككة الجطنية لالتعككككال والنشككككر واإلشككككهار،  ح1)
 .32م،  2002، 1اجلزا ر، ط

 .55حس   راوي، بنية الشال الروا ي،   ح2)

 .50هك،  1221، ربيف ايفخر 292ينظر  أمحد تايه حمبك، يقال ُجاليا  املاا   ي الرواية، جملة الايعل، العده  ح3)
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وسككنحاول  ي هذا املبحث تتباف حتجال املاا  ي  يدرك حسككي إىل يدرك ناسككي، ورصككد أبعاهي الريزية، 
 لشككك عكككيا ، وبيا  أثر األيانة  ي املجادع واأل اار، والاشككككعوتاسكككري الع الدا  املتداخلة بني األيانة وا

 هذا املبحث ويتجس د  ضا  املاا   يع  الهار د الانية ال  د د ِّم ي  خالهلا املاا  هاخل النعج  الروا ية، 
 إىل عدة  ضا ا  ينها 

املروي -كل يرة-، وهج جز  ي  الاضكا  املرجعي، حيث أتخذ األدعجصة أوًل: فضاء املكان امل حد د
لكه ي  عكاملكه إىل عكامل  خر ي ت يك ل،  يتحق ق لكه جكانكب ي  اف باب،  لدى إهنا  املروي له األدعككككككككككككككجصككككككككككككككة 
تتشكككككككككا ل  ي  هنه صكككككككككجرة املاا  املجصكككككككككجف، على أ  هذا املاا  ف ياج  وججاًب الاضكككككككككا  الذي تدور  يه 

 .ح1)أحدا  األدعجصة

حد ه لي  
 
د ه ابلنسكككككككككككبة ملا  دهي  ي ناج  وأ ها  ويعىن هذا أ  الاضكككككككككككا  امل  ضكككككككككككاً  ي لًقا، ولانه حم 

د ه ع  املاا ، ويثال  لك يا ن هالعه  ي شككككككك عكككككككية ف هاير ف، يعكككككككع علجا   الشككككككك عكككككككيا  ي  انهباع حم 
"داير  :شككك عكككية هاير،  اك الشكككاب العرادي،  ي روايته سكككقع الاااية، يقجل علجا  على لسكككا  البهل هاير

رض  مل يف جبينه ســـــــهمِأ متعاكســـــــِأ منذ و لد، يتناقض يف كل األشـــــــياء، وكل  ســـــــخة من تلك األ
األهواء، وكل العادات ويقتلىت حأ يبدو  ســــــــيجه متماســــــــًكا من الداخل، ل أيتر لتمز   أو ات ك. أي 
إ ســـــــان يســـــــكنه  يشـــــــبه وطن ه يذافري هذا الوطن، عراقيٌّ من العأ إىل القاف، وبغداديٌّ منذ وضـــــــع 

صــور  احلجر األول، وجن  فيٌّ منذ أن رقد احلســأ  الرقدة األخرية، معجون جبنو ه العريب العتي ، أاًل عن املن
جدٍك عن حجاج، جامح مثل خيول التتار اليت بدأت مســـــــــــلســـــــــــل املوت يف تلك األرض، ومندفٌع مثل 

: دجلة والفرات. وأ  أحيا ً الِعرقِأ النـافريِن املمتـد يِن يف جبهتـه، هـذين اللـذين  لو له أن ي ســـــــــــميهما 
يروقىت أن أرى رجاًل  مــل وطنــه يف جبهتــه، وليس النهران فقم، بــل إن جغرافيــة وطنــه كلهــا اتمع يف 
شــخصــيته، هو الذي يشــ   األشــياء من املنتصــف كما يفعل دجلة، ويفيض ويرتاجع كما يفعل الفرات، 

 ويركد أحياً  كاألهوار، وينشــــــــم كحقول ويتوعر مثل جبال الشــــــــمال، وُيوت واقًفا كنخيل البصــــــــرة،
 .ح2)ف جيكور، و زن مثل كربالء

                                                           

 .303ينظر  حممد القاضي و خرو ، يعجم السرهاي ،   ح1)
 220حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح2)
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دة اجلدلي ة وصج ري  ي حتليل ش عية فهايرف، ينتًا للع ال ،سكل ط املقهف  السكابق الضكج   على  ضا  العراد
اا  الذي تقيم ملبني الشككك عكككية واملاا ،  الاثري ين ا فينسكككى  الًبا أ  هناك أتثريًا يتباهًف بني الشككك عكككية وا

 يه، وأ  الاضكككا  الروا ي ميانه أ  ياشكككع لنا ع  احلياة الالشكككعجرية ال  تعيشكككها الشككك عكككية، وأ  ف شكككي  
 .ح1) ي البيت ميانه أ  ياج   ا هفلة ي  هو  ربهه ابإلنسا  الذي يعيش  يه ف

هلا، و يه اند اعة تشككككبه ج  تأثري البيأة واضككككل جلي   ي الشكككك عككككية، متنحه العروبة  اك اجلنج  العتيق ك ي
بة ي   ضككككككا ه، حيث  ما  وجهه هي ناسككككككها ج را ية املاا ، وطباعه ي اتسكككككك   يضككككككا  هجلة والارا ، د سكككككك 
الجعجرة والعككككككككككككمجه، حي حزنه يسككككككككككككتم د  ينها، وهج انهباع يألجف لدى القارئ؛   الًبا يا يشككككككككككككال املاا  

الق، و اك يه، وياج   ي هناية األير  ضككككا  ي  هذا التعأشكككك اصككككه الذي  و لدوا وعاشككككجا  يه، يتأث ر به وي ؤثر  
 التأثري.

وحي لج لى اإلنسككككككا  ع  وطنه،  إ  شككككككبل احلنني سككككككيهارهي حي املما ، سككككككيظلا حبه ينمج ويان 
ا ذضب ضال ة اي إ  نيجًيا بعد يجم، ول  ينسكى أو يتناسكى يجًيا نجيه، يقجل علجا  على لسكا  البهل انصر  ف

يب   لنا إل ضــــــراوتنا ل وطن ول أهٌل، وطنك أخضــــــر اي داير ســــــينبت من جديد، ِعرا  اليوم أخي. مل 
يلقى مصــــري ســــامراء، هل تراها عادت إىل احلياة بعد دمارها  العرا  كل ه أطالل مثلها اآلن تعي  فيها 

ركت  الوطن ت أشـبا  من البشـر، ذئب أم شـبح، ما زلت إ سـاً  يف اعتبار احلياة، هل مسعت اللشــنفرى 
مثله، وتصــــــعلكت  يف كندا، يف األرض منرى للكري عن األذى، يف األرض م ت ســــــع ألمثا  إذا مل يب   يف 
أوطازم إل مسـاحة قت. زممت  شـفيت  يف أسـٍف، ليس عندي ما أقوله لرجل أبصـر وعا  ما مل أ بصر ومل 

، ر ــا هي فعاًل صـــــــــــفحــات العرا  األخرية، ر ــا لن يعود ا هنــاك عرا . ر ــا يطوي التــاريد  أخريً  أع  
صـــفحة الرافدين اليت مألت رأســـه صـــداًعا وأوراقه دماًء. ر ا يســـتقل  األكراد اللشـــمال، وإيران بشـــمِك 
العرب، وأتخذ تركيا  صـــــيبها من الشـــــمال الغريب، وي صـــــاد ر اجلنوب  ا فيه ملصـــــلحة أمريكا وبريطا يا، 

ا احتد ت أزمة املياه يف املنطقة، وتنهار بغداد يف الوســــم، ومتوت  كمدً  ويقتســــم الظماء  مياه النهرين إذا
 .ح2)فوقهًرا، سيناريو حزين فعاًل، ولكن من املمكن أن يكون
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يسكككككككتهيف الروا يا أ  يبج  بال يا  ي هاخله؛  األهب يا هج إف حماولة إلتاحة السكككككككتار عم ا كا  خا ًيا 
هلا ه، وطا يسككككككككتهيف الروا يا أ  ي  ري وجهة نظرتنا للحياة واألشككككككككيا ، و ع  أعيننا، أو تعجز ألسككككككككنتنا ع  ن هق

، واإلضكككا ة والتبعكككري والد ف، وهذا يسكككتلزم شكككعجر الروا ي بجضكككف اجتماعي  ددرهتا على تعكككجير اعتمف كال  
ا  ي اللحظككة ال  ناتقككد  يهككا الاثري ي    يككه دككدر ي  البابط، وابختعكككككككككككككككار ياج  اإلبككداع الروا ي سككككككككككككككالحككً
األسككككككككككككككلحككة احلقيقيككة، وف جيعلنككا نعيش وهم  لككك، وياج  لككه عهككاؤي على كككل املسككككككككككككككتجاي ، فإىل جككانككب 
م الع الدا  افجتماعية بجصككاها ع الدا   ضكككروريًة  ي الزيا ، واملاا ، ويجا قة الااتب الروا ي  اسككتهاعته  ك ه 

عا ِّ إهراكه ملدى أو شككككككاه  يها، يتبللجضككككككف افجتماعي القا م، أو ثجرته عليه، وتسككككككليمه ابألخالد املتااردة 
الت ل ل الذي يعتجر روابط اعتمف، أو الظلم الذي يشكككككككككككككجب ع الداته، ولانه ف يسكككككككككككككتهيف أ  ياج  كاتًبا 

 .ح1)روا ي ا إف إ ا بدأ ي  اجلانب اإلجيايب للعجرةف

م وحشكككدها بعده  ي  التنبؤا  املؤملة ال  تشكككبه 2002 عام-الااايةسكككقع - قد صكككدر  هذي الرواية  
ة، والعريب عكاي ة،  ي حني كانت هزمية العراد و زوها  ي   ار/ يار   ا للمجاط  العرادي خكاصكككككككككككككك  ا يزعجكً ح لمكً

مت خريهة العراد كما 2003 م، ومل تعكككككككككككككبل هذي التاهنا  حقيقًة يعاشكككككككككككككًة إف بعدها  ني ،  قد تقسككككككككككككك 
 ت تاهناته حقيقة. وصاها علجا ، أصبح

ومل ينتهِّ هورها إىل هذا احلد،  إ ا كانت الرواية دد وصككات الجادف املؤمل،  ماتال هورها دا ًما  ي يعاجلته، 
تؤملنا منطقية األفكار أحياً ، هل ســـــيموت العرا  فعاًل لو برتوا يقجل علجا  على لسكككككا  البهل انصككككككر  ف

ت  أعضـــــاءه  هل ُيكن أن يتشـــــر د الوطن  فســـــه  ه ل ُيكن أن تضـــــيع اهلوية واحلضـــــارة واللغة إذا تغري 
ت احلدود اليت فوقه    كراسـي الزعامة، ومتز قت شوارع البلد  هل ينكر الرتاب اجلذور اليت يبته إذا تغري 
كم هي القرون م تخمة اللِعت  والعتات بأ محورايب وصـــــــــدام، كم هي حكيمة حب ات الرمال وصـــــــــخور 

عـت وعـاشـــــــــــت كـل  اختالف وائتالف، وصـــــــــــعود و زول، ورغد وجدب، وماليأ اجلبـال اليت رأت ومس
 .ح2)فالنقائض املرتاكمة عت السنأ يف بلد النقائض هذا

جيل   صج ر علجا  املسر  الروا ي كل ه، ولي   ي  خالل الرؤية الشكمجلية السابقة، ال  جا    ي  ضا   مش 
، لي  للعراد وحدي بل املاا   قط، حيث رسككككككم طمجحا  وأتياال  اإل نسككككككا  العريب  ي يسككككككتقبل  يشككككككرد 
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للجط  العريب كلكه، ف نسككككككككككككككتهيف أ  ناعككككككككككككككل بني الزي  واملاا  هنا؛ أل  املاا  وحدي هو  تعالق يف بقية 
عناصكر السكره ال ق  ضكاً  شكاياًل حمدًها، ويتضل تعالق املاا  ابلزيا ، وعدم اناعاهلما سجا  أكا  احلديث 

 .ح1)أو املستقبل، حيث تقجل حنا  محجهة  فاملاا  املستقلا ع  الزي  ياا  ييتف ع  الزي  املاضي

كا ت و لعل هذا التعالق يتجل ى بعككككككجرة أوضككككككل  ي املقهف التايل، يقجل علجا  على لسككككككا  اب  عريب  ف
فرائص النا  ترتعد يف ســـــــاحة املســـــــجد، وول  حديثهم مثل هذا يف الســـــــاحات واألســـــــوا  والبيوت 

ع واحلمـامـات، خيفـت كلما أطال هولكو حصـــــــــــار مدينة ما، ويزداد كلما اجتاحها واقرتب أكثر واملزار 
من حلب ح  ســـــــــقطت ماردين أخريًا يف يده، ومل يعد بينه وبأ حلب ما  جزه عنها، فدب  الذعر يف 

ل ك  قلوب النا ، مل أر  الســــو  الذي  شــــرت يف أرجائه م ذ كنت طفاًل يف مثل هذه الفوضــــى من قبل،
البضــــائع مصــــفوفة عند أبواب احلوا يت وليس يف جوفها، الدواب  ت ســــا  يف وســــم الســــو  وليس يف 
أطرافه، ولكن ل أيتر أل مناء السو  ليضبطوا شؤو ه، أصوات الباعة أصبحت صراًخا عالًيا يعلو بعضها 

ا، ا تشــــرت البســــم يف غري مواضــــعها، الئع الســــرج يف ســــو  العطارين، والئع القم   يف ســــو  ابعضــــً
مة وقمام يدوســــــــــها النا  بعد أن ختل ص منها  احلدادين، ويف األزق ة تنايترت أوعية وقناين وجرار م هشــــــــــ 

 .ح2)فالباعة ملا مل ددوا م ن يشرتيها

هككككذا املقهف ي  الروايككككة، الككككذي يسككككككككككككككره جزً ا ي  التككككارير العريب املؤمل إاب    زو هجفكج باله العرب 
الاضكككككا  الزيااين لرصكككككد حركة النا  و زعهم، وحتجال احلياة ي  أي  إىل خجف،  ال واملسكككككلمني، يتاك على 

، إ  تمحة  شككككككككككككي  ضبت  ي ياانه، كسككككككككككككد  حركة البيف والشككككككككككككرا ، اجلميف ي ت ج ج  ي  بهش عدو    اتك 
 األيانة  ي املقهف السكككككابق ي  يسكككككاجد وبيج  وأسكككككجاد و ريها ي قابله تيا  واحد ضبت يشكككككبه تجداع حركة
الزي   ي السكككككينما لريصكككككد الراوي حركية احلد  ي  خالل املاا ، ويجادع الشككككك عكككككيا ، هذا املدا املااين 
يتعد ى احليز اندوه الذي هار  يه احلد  كي يعككبل ججهر حركة الرواية الااعلة  ي وصككع املشككهد وتعايش 

حكد ه عنكد علجا  لي  جديًدا على الرواية،  
 
 اي  هج أحد يظاهر الرواية اجلديدة،القكارئ  يكه، والاضككككككككككككككا  امل
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الدراسككككككككككككا  النقدية احلديثة كثريًا يا جند البهل حمهًما جر ا  أوضككككككككككككاع يتزايدة التعقيد، ابحثًا بال جدوى ع  
 ابب لل روج،  ينتهي به األير إىل افناعال وافنعزال.

حد ه بهريقة أخرى، يقجل علجا  على 
 
الب  لسككككككككككككككا  البهل  و ي القند  ي عككككككككككككككجر علجا  الاضككككككككككككككا  امل

أجوب شــــوارع بورتال د كل يوم مثل مفت  البلدية ح  تغيب الشــــمس متاًما، أحرص على مراقبة كل ف
التفاصــيل، ورصــد العادات اليومية للمكان، وهلذا أقمت  يف وســطها ح  ل يفوتىت شــيء، منذ وصــلت  

طفرت  األمان واأللفة، عندما أ إىل هنا بداية الصـــيف، وأ  أشـــعر أبن ضـــجي  الوســـم يلفىت بدو امة من
مشعة الســـــــادســـــــة واألربعأ شـــــــعرت أبن الرايض ممل ة ومرتبة، وليس لديها ما متنحىت إايه، شـــــــيء ما يف 

 .ح1)فشوارعها صار منهًكا من حكاايت أهلها وكدحهم الدؤوب عكس الزمن
 شككارع طجيل لسككابق،  يالتسككااف والسككري كما  ي املقهف اوعلى النقيل ي  افناعككال والعزلة يت ذ ي  

حماولًة لالسكككككككككككتحجا  على الزي  الذي ي جيل ِّ بقدر يا هج أكثر  عالية للتدلع ابملاا  والتالؤم يعه، يقجل  ف  
، دد أصكككككككككبل صككككككككككاة ي  »جرييه   إ  هذا التسكككككككككااف  ي شككككككككككارع طجيل، أو  ي يدينة يقارة، أو  ي يينا  خال 

لتسكككااف هدف أو ف ياج ، لي  يهم ا ولا  املهم هج جج صكككاا  الرواية اجلديدة... ودد ياج  ورا  هذا ا
املعميا  الذي يعيشككه البهل، إنه يهاره شككيًأا يا، و ي الجدت ناسككه  إ  شككيًأا يا يهارهي، إنه يهارِّه ويهار ه 

 .ح2) ي     واحد ف
حد ه ي  خالل املااردة بني  ضككا  املاا   ي ف يرسككية

 
و ضككا  ف  ف  ي صككجرة أخرى ينت  ضككا  املاا  امل

يف هي كيقجل علجا  على لسككككككككككا  البهل اب  عريب  فإشككككككككككبيلية ف،  ي حماولة إلبرات الب ج ِّ بني الاضككككككككككا ي ، 
إشـــــــبيلية اي عبد هللا  كم مكثت فيها  ماذا يف أســـــــواقهم  عمي يقطع ســـــــيل أســـــــنلتهم الطفولية بقليل 

كف ون، اتركوين وشــــــــرين، ولكنهم ل يصــــــــته، قر وا عيًنا أيها اجلهلة  ســــــــتجدون دارًا خريًا من دايركم، ف
نٍك يرافقه ابنه كا  قد ا ضـــم ا إىل قافلتنا بعد  ا صـــرف النا  عنه لب خله يف الكالم، وأقبلوا على راٍع م ســـِ
خروجها من مرســـية بيومِأ، يبدث بصـــوت خفيض: إزا مدينة عامرة، وهبا أســـوا  قائمة، واارة راية، 

بة، دائمة اخلضــرة، ويف جا بها مزارع مل تعرف أرضــها ومحامات واســعة، وأرضــها شــريفة  البقعة، كرُية الرت 
الشــــــــمس من ِولِك زيتوزا، وتشــــــــابك غصــــــــوزا، هواؤها معتدل، ومبا يها حســــــــنة، وأهلها ذوو أموال 
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ا أحســـــن  أم إشـــــبيلية  قال: بل إشـــــبيلية، فإن شـــــرفها  عظيمة، وقد قيل لرجل رأى مصـــــر والشـــــام: أا 
 .ح1)فسباع، وزرها  يل مصر بال متاسيح غوطة دمشقية بال

نظرًا لاثرة تِّرحال بهلها اب  عريب، إف أ  هذي األيانة  - ي روايكة يج  صكككككككككككككك ري-ر م تعكداه األيانكة 
حتيل ناسككها باضككل ع الدتها ابحلجاه  والشكك عككيا  إىل  ضككا  روا ي، تظهر إشككبيلية ال  مل يسككانها البهل 

يلية هي  يه بجصككككاها  ضكككككاً  يااني ا؛  م  خالل الجصككككع دد م الروا ي  ضكككككا  إشكككككببعد ، ومل يتأث ر طا أو ت ؤثر 
ثل اناتاًحا للثقا ة واحلياة واحلرية، وف يقيدها جها  نظر يتعدهة؛ و  يعتمًدا على وصكككع ياا   عام   حمده ، مي 

ا و يلي ا ي  خالل ا ل ة ي  انحية، لألنه يعاش على عدة يسككتجاي  ي  طرف الراوي، بجصككاه كا ًنا يشكك عككً
 وي  خالل الش عيا  ي  انحية ضنية ، وي  خالل القارئ الذي يدرج بدوري وجهة نظر  اية  ي الددة. 

 م  خالل الجصككككع دد م الروا ي  ضككككا  إشككككبيلية يعتمًدا على املااردة ال  متث لت  ي  ه  القارئ الذي 
 ، ل ف يلية، لتنهبف املااردة بني الاضككككا يوخرج راحاًل ي  يرسككككية إىل إشككككبصككككاحب الراوي  ي حركة سككككرهي، 

يلبث أ  اتم هذي افتهواجية مبقارنة عاي ة امف ثالثة أيانة، يعككككر وهيشكككككق وإشككككبيلية؛ لينتل  ضكككككا  ميا  
  لك الاضا  ي  الشعجر ابلهمأنينة لدى الش عية ولدى القارئ.

  اث ًيا: فضاء األماكن املغلقة
لجا  حيث يتعكككككككككككج ر  يها نجًعا ي  الاضكككككككككككا  الشككككككككككك عكككككككككككي والناسكككككككككككي وتلعب هورًا يهم ا  ي روااي  ع

 لش عيا  الرواية، وتعا  تلك األياك  طبيعة الش عيا  واأل اار  ي الرواية.
د هة بجاسككككككككككككككهكككة أبعكككاه  يعلجيكككة ، وهي تريز للناي والعزلكككة  حكككد هكككا عبكككد هللا تجام بقجلكككه  فوهي أيكككاك  حمككك 

 ع  العجز، وعكككدم القكككدرة على الاعكككل والتاكككاعكككل يف العكككامل والابكككت؛ أل  افن الد  ي ياكككا  واحكككد تعبري  
 .ح2)اقارجيف

ويلجأ إىل  لك علجا   ي كثري  ي  رواايته،  على سكككككبيل املثال، يقجل علجا  على لسككككككا  البهل انصككككككر  
أشعر اللدفء فقم يف غرفيت، تنتابىت شجاعة الع زلة، ح  إذا خرجت يف أول اصطدام مباشر اللريح، ف

 .ح3)فالتد ل يغمرين فحسب، بل ُيز  أوراقًا شاسعة يف دفاتري الداخلية أشعر أن

                                                           

 .23،29حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)

 .52عبد هللا تجام، هفف  الاضا  الروا ي  ي ظل يعامل السيما ية،   ح2)
 .202حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح3)
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ثل الدف  والعزلة لبهل الرواية بعيًدا ع  ص ب  حيث صج ر علجا  هنا ال ر ة هي  لك املاا  الذي مي 
 ةاألياك  املاتجحة، ويعا   لك حالة انصككككككر الناسككككككية، وحاجته إىل اهلدو  والع زلة، واسكككككككت دم علجا  ال ر 

ا طا يدلا على  ارة العزلة واهلدو ،  للدفلة على املاا  امل لق، ودد صكككككككككككككنعت ال ر ة بذلك  ضكككككككككككككاً  خاصككككككككككككك 
 واهلروب ي  اتهحام األياك  العاية ابأل اار.

ًا، وتام   خعكجصية هذا الاضا  امل لق  ي 
و ي روايته فصكج ياف يت ذ علجا  ي   ضكا  ال ر ة امل لق عامل

ت تعيش  يه، وصكككككككج يا هذي تعاين ي  يرس ع ضكككككككال سكككككككي مهلها أايًيا يعدوها ،  ا أ  حمبجبته صكككككككج يا كان
سككككككككككياادم ي  أني ة هذا الاضكككككككككككا  بجصككككككككككاه يرتازًا  ني ا  مل على عاتقه تعميق  ارة العمل، واسكككككككككككيد رؤية 

تح يبــدو البحر كــر ــه لوحــة مزيفــة، يف الغرفــة اليت مل ت ف الاككاتككب، يقجل علجا  على لسكككككككككككككككا  البهككل يعتز ف
. ح 1)ف فـذاـا منـذ أايم، ومل ُي ر  هبا تيار جديد، كا ت رائحة الغرفة  فســـــــــــها رائحة صـــــــــــوفيا بكثافة أكت

يعرس هذا املقهف  السككككككككرهيا احلالة  ال   لت إليها  ر ة صكككككككككج يا بعد املرس،  يث دد م الراوي رؤية سكككككككككرهية 
لذي اجلانب السكككككليب ي  يشكككككاهد هذا املرس الجضكككككف ال ر ة بعد اشكككككتداه املرس على صكككككج يا، والبكيز على 
 ياتِّك  بال شي  حي  د  ال ر ة ياااًن ف يعلل للحياة.

 لقد اسكتهاعت عناصر الرواية أ  تد ف األحدا  بهريقة  ت ججد لنا شباة ي  الاضا ا  تتااو  دجهتا 
اجاًن أسكككككككاسكككككككي ا ي  ري يي  رواية إىل رواية أخرى،  للاضكككككككا  خعكككككككجصكككككككي اته  ي عملية الاهم والتاسكككككككري ابعتبا

ياجان  اقهككككاب الروا ي،  هج لي  املاككككا  التجثيقي الككككذي اري  يككككه امل ككككايرة انايككككة، ولانككككه أحككككد ي  
جعة، وي  خالهلا ميا  اسككككتنباط تشككككاال الاضككككا ا  املتعدهة واملتنالعناصككككر الااعلة  ي تلك امل ايرة ناسككككها، 

 نا  الرواية.والجدجف على وظا اها وهفلتها، وأثر  لك  ي ب

   اثلثًا: فضاء األماكن املفتوحة:

وهي الاضكككككا ا  الابرية ال  تتسكككككف للرؤى واأل اار، وللعديد ي  الشككككك عكككككيا  واألحدا ، وت عكككككجر 
د ه أو ي قيكك د اج التحرار  ا أببعككاه كككايلككة  ري حمككدوهة، ويقجل عبككد هللا تجام  فوهي أيككاك  تتجككاوت كككل حمكك  وادعككً

ن الد، حيث ميا  أ  تلتقي  يها أعداه خمتلاة ي  البشككككككككككر، وهي تزخر ابحلركة وافتسككككككككككاع، أي  عا  اف
 .ح2)واحلياةف

                                                           

 .30حممد حس  علجا ، صج يا،   ح1)

 .52 م، 2012جايعة وهرا ، أطروحة هكتجراي، الروا ي  ي ظل يعامل السيما ية، عبد هللا تجام، هفف  الاضا  ح2)
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ز منذ سـبع سنوات وهو ل يظن ىت إل جزًءا  تًنا له مِسة ما يت يقجل علجا  على لسكا  البهل انصكر  ف
ياء  األخرى األشــمن الشــاطئ الذي يقيئ  عليه منذ القدم، ســتدرك  بعد حأ أن  خر ما ُيكن أن يبرتمه 

على الكوكب، هم البشـر، كان مساًء ينتِظر  وخزة  الليِل األوىل، ذوت الشمس  قلياًل، وا زوت دافنًة يف 
 خر األ ف  . كنا يف ذلك الوقت من املســــاء الذي  شــــع ر  فيه برغبٍة يف البكاء ل  عرف هلا ســــبًبا، عندما 

ِمل  حقائبها يت يبِقن  فينا احلياة  منذ الصــــبا ، ها هي يبأتخذ الشــــمس  طريق ها ذليلًة لو مغرهبا، تلك ال
ر د  يف الكون، دائًما أكره  الغروب  ألين أراه آتمًرا على النور يقف البشر أمامه عاجزين  .ح1)فلت ش 

 ي املقهف السكككككككككككككابق نرى حتجال كل تلك األياك  املاتجحة، وهي الشكككككككككككككاطك والبحر إىل جج   ي  اقجف 
يم عل يه الظالم، واألياك  املاتجحة متثل  ضككككككككككككا  للمحبة أحيااًن، وتاج  يلجأ لألحزا  أخرى، يثل واحلز  ا 

 يا يقعاه علينا علجا  ي  وصع  ي هذا املقهف. 

 رابًعا: فضاء التنق ل:

متثككل أيككاك   افنتقككال العككديككد  ي  األيككاك   ي حيككاة املر  اليجييككة،  ككاألحيككا  ت عتن ي  ضككككككككككككككم  املنككاطق 
افنتقكالية ال  نتحر ك  يها، يقجل عبد هللا تجام  فاحلي هج ياا  يعزول ع  العامل ويبوك لتنادضككككككككككككككاته، وهج 

 .ح2) مل هجيته اقاص ة كاضا  انتقايلف

رع على وا قلب الشـــــالبهل انصككككككر  ي تعككككككجير الشككككككارع واحلي دبل احلرب  فيقجل علجا  على لسككككككا  ا
ب كرة أبيه إىل أفواٍه ل خيرج منها إل الســـياســـة، ح  األطفال بدأوا يتشـــد قون  ا يســـمعو ه من  الئهم، 

 .ح3)فع طِكلت املدار ، ومتد دت إجازة الصيف شهًرا  خر، واجلميع ينتظر إشارة البدء الحلرب

الشكككككارع وياا  افنتقال هنا مل ي عن ع  كجنه ياااًن  حسكككككب، وإمنا مشل ياا  األحدا ،   اسكككككت دام
و ضككككككا  للشكككككك عككككككيا  واألحدا ، يرى  يه األطاال والابار واملدار  والعمال،  اا  الشككككككارع هنا صككككككجرة 

 شايلة للمجتمف.

                                                           

 .193حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح1)

 .53عبد هللا تجام، هفف  الاضا  الروا ي  ي ظل يعامل السيما ية،   ح2)

 .223حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح3)
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 ويرحل، ر وقلمأوجعىت داير كثريًا، هو هكذا دائًما ي شـــــــعل النار يف مدفرويقجل انصكككككككككر أيضكككككككككا  ف
ر ت يف صــــــــــــدري ب رودة األمل، وا تـ ف د يف داخلي من البكــاء، وأ  ألوذ اللنــافــذة والشــــــــــــارع واملــارة  ســـــــــــ 

 .ح1)فاملتجمهرين، تراف  شفتاي، وتتررجح  بأ جفىت دمعٌة ودمعتاِن، وتسيل على وجهي

ا  خلاية لألحدا ، وإمنا يعي عكككجر علجا  الشكككارع واحلي  واملار ة، و لك املاا  كاضكككا  أعم ي  كجنه 
 ناسية الش عية  ي الرواية؛ إ  تراها تبحث ع  هاير  ي الشارع، و ي وججي املارة والنا ذة.

ا يقجل تجام   ي ة ف ضكككا  الهريق أو املمر؛ إيا شككك عكككوت عدا الهرد أو املمرا  ي  األياك  افنتقالية أيضكككً
  أو  خر؛ لقضككككككككككككككا  حاجته اليجيية، أو للبويل ع  النا عكاهيك ة تنتقل  ي الهريق لقعككككككككككككككد التنقال إىل ياا 
 .ح2)ه عتها الظروف لتاج  جزً ا ي   لك الشارعف

ي فجرًة مررِت أ ِت الملمر  فســه الذي كنت  أقف فيه، مل ترفعيقجل علجا  على لسككا  البهل يعتز  ف
نــت  أشـــــــــــعر أن مجــالــك، ك عينيــِك إ   قم ، بينمــا اخرتقتــِك أ  بنظرة عنيفــة، ومل أمتــالــك  فســـــــــــي لفرط

ت وحدها يف جيم، دون أن أملسها  .ح3)فالكلمات اليت كتبتها قبل ساعٍة يف مفكرر تغري 

لقد وضككف علجا  املمر  الذي كا  يقع  يه البهل، وير   ينه حبيبته يجضكككف اللقا ، وصككج ر ضكككيق املمر 
يث ينهما، وجعل ينه  ضكككككككاً  وجزً  ي  الرواية حأب  تلك املقابلة كانت وكأهنا لقا  يتعم د أو يقر ر يسكككككككبًقا 

هي  ي هذا ح وكأهنا كانت خا اة ويدركة لججج  تر عي عينيكِّ إيل  دطا أسكككككقط املمر على شككككك عكككككيتها دا اًل  )مل
 املاا  الضيق  ي     واحد .

ما هكذلك ميثل  ضكككككككككككككا   ياا  اإلداية العديد  ي  األياك  ال  ي  املما  أ  يقيم  يها اإلنسكككككككككككككا ، وأ
تلك األياك  ابلهبف هي البيت، وي عدا البيت  ضكككككككاً  يعن ع  صكككككككاحبه، أو ي  يقجم بداخله، يقجل ويليك  
فإنك إ ا وصككات البيت  قد وصككات اإلنسككا ،  البيج  تعن ع  أصككحاطا، وهي تاعل  عل اجلج  ي ناج  

 .ح2)ايفخري  الذي  يتجج ب عليهم أ  يعيشجا  يهف

                                                           

 .220 حممد حس  علجا ، سقع الاااية، ح1)

 .22عبد هللا تجام، هفف  الاضا  الروا ي  ي ظل يعامل السيما ية،   ح2)

 .320حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح3)

 .51  رينيه ويليك، نظرية األهب، ح2)
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عدت  إىل البيِت وجنوم الليل تســـــــــتحي مىت لفرط ح زين، البهل انصكككككككككككر  فيقجل علجا  على لسكككككككككككا  
جررت  اخل طى جراا دســــــســـــــت  املفتا  يف الباب البارد، ااهلت  أخيت أروى متاًما وهي تناجي هاتفها يف 
احلديقة، وتبحل  يف  بدهشــــــــــة، صــــــــــعدت  إىل غرفيت وليس يف جبيىت فكرٌة تشــــــــــبه أختها لفرط ما كان 

 .ح1)فولماِت احل رية، كتبت  لِك رساليت عت التيد ا،لكرتوينيكتنفىت من 

ج حزينة، وكا   ري يبال  مبا  د  كما أ  اجلميف  ري يبال  به،  ه انصكككر إىل البيت هذي املر ة كا  عجه  
لة دال ابشككككككككككككالر  فإ  املسككككككككككككأااهل كل شككككككككككككي  كما ااهلته أخته، ويا كا  ينها إف أ  ريقته بنظراهتا، دد 
 .ح2)جهرية  ي البيت هي رؤية ساكنه له، ابعتباري ياااًن يار   يه أحالم اليقظة والت يالفاجل

قالت أ مِكي: إن ســــارة ســـــتلد ابنها الثالث قريًبا، وإن ع مر ويقجل علجا  على لسكككككا  البهل انصكككككر  ف
ا أن  در خرجت من جســـــينتقل إىل منزٍل اثٍن بعد أن ضـــــا  مكا ه يف البيت على عائلته، أختتىت أيضـــــً

 .ح3)فاملستشفى، وقد هد ها املرض دون جدوى

ر لا  املنزل أيا عنديا اتاوظ ع علجا   ضكككككا  البيت ليدل  على ياا  يرتبط بعكككككاحبه وهج جز  ينه، 
، ومل يقل بيت،   هج يعن ع  ياا  ف يرتبط ابلشكككككككككك ص؛ و لك حني أشككككككككككار إىل انتقال عمر إىل ينزل ض  

 ية.وهج ال الب  ي الروا

 املكان املزدوج:خامًسا: فضاء 

و يه يت ه ى الروا يا القيجه ال  يارضكككككككككككككها جنسكككككككككككككه األهيب، ويعمل على التأليع بني األياك  املتباينة، 
 .ح2) ينشك صجرًا ينها تتيس ر درا هتا،  املاا  أصاًل واحد، واتهواجه انعاا  حلال البهل الناسية املتأتية

علجا  على  ضككككككككككككا  الرايس،  لك املاا  الذي و لد وتر    ح5) ي روااي  و جي  ضككككككككككككا  املاا  املزهوج
عجهية تتعايش الشكككككك عككككككيا   ي اململاة العربية السكككككك الرايضوترعرع على أرضككككككه أبهال  روااي  علجا .  اي 

ة، عيشة حما ظة حتامها عاها  وتقاليد هينية وعربية،  لق ينها  ضاً  خمتلًاا له  اهة نعاي ة، والرايس خاصك 

                                                           

 .22حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح1)

 .59 استج  ابشالر، ُجاليا  املاا ،   ح2)

 .212حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح3)

 .22ينظر  حممد القاضي و خرو ، يعجم السرهاي ،   ح2)

 الههارة. طجد- القند -و لك  ي رواية سقع الاااية  ح5)
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    تلع ع  احليكاة خكارجهكا،  أججا  هذي البيأة اذب داطنيها إىل افلتزام وانا ظة. وصككككككككككككككع علجا  الرايس
بل يف الرايض ي علمو نا أحياً  كيف  كون ذكورًا قكاضككا  حما  ، يقجل علجا  على لسككا  البهل  الب  ف

ذا الدر ، ح  ودتهد اجلميع يف تلقأ هأن يعلمو  كيف  كون بشــًرا، تكتمل ذكورتنا قبل إ ســا يتنا، 
النســاء أ فســهن، ي ربأ أولدهن  على الذكورة الصــرفة، ويوحأ لالبن منذ طفولته أب ه رجٌل، ل دد ر به 
اللعب مع البنات.، ول أفهم كيف ُيكن أل مٍك أن تريب ابنها على ا تقاص بنات جنســــــها دون أن تدري، 

اذا النســـــــــاء، وتكت الفتاة وهي خائفة من رجل مل تعرفه، مل أفهم قم  ملفيكت الف  وهو مســـــــــتعٍل على 
يعلمون األولد درو  التفاضـــــــــــل على النســـــــــــاء، ول يعلموزم درو  التكامل معه ن  من أجل معادلة 

   .ح1)فصحيحة

 روسكيلقي  ضكا  الرايس أثري على الجعي الداخلي ألبهال روااي  علجا ، وكأهنا إشكارة صكر ة ينه تاسك
 لسكككككاته ااي هذي املدينة،  عاهًة يا تظهر الرايس  لك املاا  القاسكككككي الذي حريه ي  اللعب واللهج أحيااًن 

 يف الاتيا ، أو أي هلج  خر  ري ي قن    ي عر نا العريب العتيق.

ا ي  املعىن الكذي  مله اسككككككككككككككم املدينة،  ال روس  و ي روايكة القنكد ، جكا   الرايس على النقيل متكايكً
يا  وفبسككككككتا  وف اخضككككككرار،  ركز علجا  عدسككككككته السككككككرهية على كل يا ي  شككككككأنه أ  يشككككككري بجججه أتية وف

،  نجدي يعكككككع طق  ياا  الرايس الذي مل يرصكككككد  يه إف ال بار ، 2وججهية على املاا  الذي يعيش  يهف
هل وشككعجري ابمللل للب الباب، اجلااف، احلر الشككديد، وفأي، وصككع طق  املاا  إف يرهتنا ابحلالة الناسككية

ية خرجت من فيليت ومشـــــــيت مشـــــــالناتل ع   قدا  ي زى احلياة يقجل علجا  على لسككككككككا  البهل  البف 
الديك املخذول يف فناء البيت يف الســـــاعة األخرية من العصـــــر اليت تبدو دائما كثقب برزخي يصـــــل ما 

وء النهار يه وأن شـــــيًنا ما يف ضـــــبأ الرايض واجلحيم ، شـــــعرت أن أقزاما قذرة تتســـــل  قلم وتتعارك ف
 .ح3)فاملخنو  كان يسرب غازا مسيال للك بة ويدفعىت للبكاء
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قليل من  دث الويعككككككاها أبهنا  ضككككككا  للجااف العاطاي، يقجل علجا  على لسككككككا  البهل حسككككككا   ف
املختلف يف هذا اعلس الذي يفيض فيه الكالم، ويقضــــــــــى فيه ِ ســــــــــبياا على أوقات مؤذية من أوقات 

لرايض، ل ُيكن تفـاديهـا إل يف مكـان يشـــــــــــبـه هـذا،  منـت منـذ ســـــــــــنوات أبن املدينة إذا يبالفت مع ا
الصـحراء، فلن يدفع ضــريبة هذا التحالف املريب إل سـاكنوها الذين ختدشــهم الريح اجلافة منذ األزل، 

ب ا و  غري خلـــدوهلــذا فـــإن  لس املزرعـــة مل يكن ذريعـــة لتزجيـــة الوقـــت، بقـــدر مـــا كـــان حمـــاولـــة لتجنـــ 
الضــرورية يف اخلارج، والرايض اليت تتمت ع بقدر ل أب  به من حذ  الصــحراء، وخبث املدن، يبتاج إىل 
حذ  مثله ح   تكافر معها يف جدل احلياة اليومي، وســـــكّ املدينة الصـــــعبة، فاحلياة فيها تشـــــبه حالة 

اايت الكدر فل ما تفرزه من  ِ املدينة، ويبم   شــــــطر    فســــــية مســــــتمر ة بشــــــكل يومي، ملقارعة ضــــــجي 
 .ح1)فوالضي  ككل املدن اليت تنشر عشوائياا يف وسم الصحراء

ر م كج  الرايس ياككااًن حمككدًها لككه ج را يككة وحككدوه، إف أ  علجا  مل يعجل على هككذي اجل را يككة ابلقككدر 
ة ال  ميا  رؤيتها ي  خالل النص،  أعهاي تعالًقا له  الذي أو في للماا  بجصكككككاه  ضكككككاً  له صكككككااته اقاصكككككك 

 قط رأسهم.يجط  ش عياته ويس أبعاه يتعدهة يتنادضة يف أبهال رواايته؛ ملا جيب أ  ياج  عليه بجصاه

ورمبا كا  اهتمايه ابلرايس هو   ريها ي  يد  اململاة؛ ألنه سكاحة واسكعة ميا  أ  تدور على أرضها 
أحكدا  رواايتكه، ويبكثا ي  خالهلكا  فيكه و كرايته، بك ي د أ  الاضككككككككككككككا  العام هلذي املدينة أيخذ  ي رواايته هور 

زن أيتها صـــــبا  احلسككككككاينة؛ لذلك  هج يتحايل عليه ها ًما، يقجل  فالظامل القاسككككككي، الذي حريه األلاة وال
   .ح2)فالرايض اخلاوية، الرايض اليت ل ت ِعد  بشيء، ول تفي بشيء

جوه رحت  أ قر ســـــطح جبيىت، وأ قلب بصـــــري يف و وي للا علجا  على تارار نا  الاضككككككا ،  يقجل  ف
: أملح مالحمهم املثب تة على حالة تذم ر مشــــــرتكةالعابرين جواري كرســــــوأ عادات الرايض، وأتســــــاءل وأ  

ت رى ما الذي يســــتعجلون حدويته يف الرايض  ســــتم ر  الليلة، وأتر أخرى شــــبيهة جداا بســــابقتها، فليس 
مث ة رحم أكثر إ تاًجا للتوائم املتشــــاهبة من ليل الرايض، ر ا كان الكثري من الكدر هو ما ينقص ســــكان 
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ر نوا يوًما أل  شـــيء تختلف يف الشـــارع القادم، ول يف وجه العابر اعاور، ول يف  اهذه املدينة، ليســـتيق
 .ح1)فاملرأة البعيدة، ول يف بركة املطر الكبرية

يتجل ى  ضكككككككا  الرايس كما وصكككككككاه علجا   ي الر  بة والروتينية والت ارار الذي لي  ورا ي جديد،  الليايل 
ري رة، حي الادر هج ناسككككككه، مل اد تااصككككككيل املاا  جب را يته وسككككككهحه  ي ت ييتشككككككاطة، ووججي النا  يار  

 شي  ي  عاها  أهلها، كما مل ت الل  ي ه ف امللل والادبة ع  وججي أهلها.

 إ  املاا   ي النعككج  واملقاطف السككابقة يشككال اتهواجيا  خمتلاة،  جصككاه  ي املقهف السككابق للر بة 
ي  قط، وإمنا ينعا   لك على شككك عكككية البهل  ي الرواية،  تشكككاطت  ي نظر  والروتني، لي  وصكككًاا للماا 

 األايم.

م لها حي  نب تديا  أهلها والتزايهم، وكأنه نجع  يسكككتمرا علجا   ي رسكككم  ضكككا  الرايس بلجنه القامت، و  
على  متصــــــــلةفور أن وجدت  غادة ي  افنتقام ي  تلك املدينة، يقجل علجا  على لسككككككككككا  البهل  الب  ف

ا  ا، رت ت تلك الليلة كتبت  هلا تصـدقأ  بدرية صـارت مطوعة ، وعندما سرلتىت عن سبب ذلك أختا 
 أن من عادات الرايض أن ختتار قرالً  واحًدا من كل أسرة، وقد عم تنا بفضلها واختارت ايتنِأ.

 احلمد هلل ما كنت أ ت القرالن، ول ما كان يبملتك. -

 ت قائمة، والرايض ل تشبع.مازالت الحتمال -

 هههه، هللا يسرت احلمد هلل أين من جدة  -

 .ح2)!فوهللا مدري، من زمان عن البلد، خليىت ملا أرجع أشوف كيف الوضع -

ا وهتاًما  الًبا على تديا  أخته بدرية، واصككككككًاا هذا التديا  أنه ي  صككككككنف   مل املقهف السككككككابق اعباضككككككً
م، إف أنه  تار ي  كل عا لة  رًها تعككب ه بعككب تها انا ظة،  ي نجع ي  التهاا  -حسككب تعبريي-الرايس ال  

ا؛ لذلك ل  جيد الباحثج  ع  لذاهتم  ا ع  هذي البلدة، حيث انا ظة    ت أهلها وهيدهن  يقدم  ضكككككاً  خاصككككك 
 اجلسدية راحًة  يها.
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  ر  يه ابألي ،  ما لبث أ وهكذا يكا حكد  يف  كالكب،  قد كانت الرايس  ي ابهئ األير يلجأً ي شككككككككككككككع
كن، وبدأ  رحلته يف  الية و ريها ي  الاتيا ، حي أضكككككككحت أججا  الرايس اب سكككككككة داتلة، يقجل  الب  

 لســي يف الرايض كان اللنســـبة له ملجرً  مًنا مليًنا اللســلوى واجلذل، كل ســـاعة ينفقها هنا توفر عليه ف
ان، مثلما يدور املاء يف مرحاض، استطعت أن أكمم سـاعة أخرى كان سـينفقها وهو يدور يف دوائر اهلو 

أحزا ه جيًدا، ولكنها دو ت يف صـــدري أ  مثل  ذير الشـــؤم، مللمت ما بقي من عشـــب القلب، وتركت 
ا.. بال اتريد وبدون  الرايض قبل أن أجف  فيها مثل إج اصـة ب ني ة مهرتئة وأيبو ل إىل جزء من غبارها أيضــً

 .ح1)فعادة

س ي لقي آبضري على ش عية البهل را ب،  هج جيسد للقارئ احلياة الداخلية للبهل، ويقيم  ضا  الراي
تعالًقا  ي الجدت ناسكككه يف بقية عناصككككر السككككره،  يث ف ميا   يال أحدا  القعككككة بدو  املاا ،  الرايس 

ره ويشكككككال سكككككليسككككت جمره ياا   جيري  يه احلد ، وتقهنه الشككككك عكككككيا ، ولانها حمجر يؤثر  ي عناصككككر ال
 يعها  ضا .

كذلك  ضا  الرايس يابل كل  شهجة ونزوة  ري شرعية، أرس  تناي خبثها، وتر ل كل  عل يهجو ؛ 
عل يف الرايض ماذا كنت ألفلذلك مل جيد يعتز ر بته املنشكككجهة  يها، يقجل علجا  على لسكككا  البهل يعتز ف 

 .ح2)فاللنسبة إىل مهوو  مثلي اآلن  ل عمل ول ح  هواية، اخليارات اليت هناك حمدودة

وتظهر ها ًما عاطاة علجا  ي  خالل شكككك جصككككه ااي الرايس، كماا   قج ، ف حنني وف شككككجد له، 
 اوهذا يا ي اسككككككككر لنا  لسككككككككاة اف باب ال  عاىن ينها علجا   ي كل رواايته،  ي حني أنه أظهر صككككككككج يا وهايرً 

و رينا ي  شككككك ج  رواايته يجالني ألوطاهنم، يقتلهم احلنني إليها، وصكككككج ر يجطنهم  ي الجدت ناسكككككه ابل يجر 
 على أبنا ه.

كان لبريوت وهي تبتعد مالمح مزدوجة،  صـــــفها ل يريد أن يقجل علجا  على لسككككككا  البهل يعتز  ف
يومئ إىل صـــوفيا يف  ه مل يكن  ســـن هبا  أيتري غيبوبتها أبي عل  على رحيلي، ول يلو     و صـــفها اآلخر  
 .ح3)فأن الب غريًبا لريعاها، فبريوت ترعى أحزازا وأحزان أبنائها جيًدا

                                                           

 102  القند ، ،حممد حس  علجا  ح1)

 .113حممد حس  علجا ، صج يا،   ح2)

 .123املعدر السابق،   ح3)



123 

ة يسكككقط رأ  اإلنسكككا   هاذا يعكككنف  ضكككا  املاا  اتهواجيًة  ري يألج ة؛  على حني ميثل الجط ، خاصككك 
ة ينبف احلنني، وكهع الذكراي  اجلميلة، جن اا ، دي عند علجا  ريز الجحشكككة وهفلة اجلعاي ة، واألهيب خاصككك 

 وكأنه افب  العادا الذي ط ره ي  رمحة أبيه.

ي عهي الاضككككككا   املااين اتهواجية تتجل ى  ي ددرته على ينل القارئ الشككككككعجر وضككككككد ي  ي     واحد ، وهي 
ر، هذا الععكككككككككككككر   الععكككككككككككككبراعة ي  الروا ي الذي يؤي  أب  الرواية اجلديدة هي التعبري الاع الهبيعي ع  رو 

املتحجل بسككككككككرعة خمياة يتهل ب أهوا  هديقة ي شككككككككال طا روايته، وطا وينها يبتار أسككككككككاليب جديدة تسككككككككعى 
 لل ج   ي العقل الباط  وهجاجسه لدى القارئ.

يقجل سككككككككككيد حايد  فاسككككككككككتجابت الرواية اجلديدة للتيارا  احلديثة  ي املعر ة والاار، وللت ريا  العلمية 
ة وأهنا أصكككككبحت تجاجه إنسكككككااًن تزهاه حياته دسكككككرًا وشكككككقاً  والعكككككناعي ة، والسكككككياجلججية، وافجتماعية، خاصككككك 

ا ف يعرف افسكككككتقرار  ي شكككككي ، 
ً
وتعقيًدا إنه إنسكككككا  بعينه، ولي  منج ًجا لها اة أو جممجعة، وهج يعيش عامل
شككككارة بدًف ي  الباط  والريز واإل وي  ل وجد  الرواية طريقها إىل التعقيد وال مجس والتحليل والاره والعقل
 .ح1)البساطة وافنسجام والعقل الجاعي واإليضا  واإل عا  والتعبري ع  اعمجعف

وُجلة القجل أ  الرواية اجلديدة شككككككككا لت عناصككككككككرها مبا يجاكب رو  الععككككككككر احلديث، واحتل  الاضككككككككا  
ال ى يف سكككككككا ر عناصكككككككر البنا  الاع األخرى، و  املااين حيزًا كبريًا  ي هذا الشكككككككال اجلديد، ي  خالل تعالقه

بعكككككككجرة أوضكككككككل  ي روااي  علجا  حيث ي عهي املاا  أكثر ي  يدلجل، ويتااعل يف عناصكككككككر بنا  الشكككككككال 
الروا ي؛ ليمنل القارئ ي  خالل الل ة يدلجًف أكثر عمًقا وأهد  تعبريًا هذي الدينايياية ال  يشكككالها الاضكككا  

ر كبري  ي حتجال البنا  الروا ي عند علجا ، والذي سكككيزهاه وضككككجًحا عنديا نعرس لاضككككا  املااين،  اا  هلا هو 
 الزي   ي رواايته  ي املبحث القاهم إ  شا  هللا.
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 املبحث الثاين
 فضاء الزمن

ي  املعلجم أ  الروايكة اري  ي تي ، هلكا بكدايكة وهنكايكة، وتينها هج احلقبة ال  تسككككككككككككككت ردها أحداثها، وهج 
يتحرك ويتنام  له حدوه ويزااي يرتبهة ابلععككككككر الذي ينتمي إليه، والزي  الروا ي بدوري الر ي  كعنعككككككر ودت 

ي  عناصككر البنا  الروا ي،  الزي  يسككاعد على تنمية األحدا  وتهجيرها، كما يعمل على منج الشكك عككيا ، 
ا الشككككاهد على يعككككري الشكككك عككككيا  الروا ية، فوهج ضككككابط الاعل وبه يتما  اته يسككككجل ، وعلى نبضككككوهج أيضككككً

احلد  ودا عه، وا  وإ  كنا ف نسككككككتهيف أ  ناعككككككل بني احلد  والزي  إف أننا نتبني  أثر الزي  عاياًل  عاًف 
 .ح1) ي كثري ي  القعص الهجيلة والروااي ف

هج عام   تي  احلد  أب  -يثاًل -والروا يا ميا  أ   ده الزي   ي الرواية بعكككككككككجرة يباشكككككككككرة، كأ  يقجل 
كذا وشكككككككهر كذا ويجم كذا، وميا  أ   ده الزي  بعكككككككجرة  ري يباشكككككككرة ي  خالل وصكككككككع األض  واملالب  
ر بعل الشككككككك عككككككيا  املشكككككككهجرة، يثل اقلاا  والشكككككككعرا   والعاها  والتقاليد السككككككا دة  ي تلك الابة، أو  ِّك 

 والعلما  و ريهم.

رهي؛  ي الرواية؛ فإ  ي عتن الزي  عنعكككرًا أسكككاسكككي ا  ي النص السكككوي  املتاق عليه أ  الزي  ركيزة أسكككاسكككية 
حيكث ي عتن أحكد أهم الرككا ز ال  يسككككككككككككككتنكد إليهكا العمكل السككككككككككككككرهي،  ال ي نظر إليه على أنه يامل ملاجان  

، أو أنه يجضجع  حسب، بل هج شرط فتم إلجنات حتق ق، بل صار هج  اته يجضجع الروايةف  .ح2)النص ِّ

هراسكككككة الاضكككككا  هاخل الرواية هو  وججه الزيا ؛ ملا له ي  تعال ق ابلاضكككككا  الروا ي،  مل  وف نسكككككتهيف
إلخبار لي  اهلدف ي  حتديد إطار البيأة الزيانية للرواية جمره االاثري ي  الكدفف  ال   كدم البنكا  الروا ي، 

ع للرواية، ها جزً ا ي  البنا  الاعنها، وإمنا اسككككتحضككككارها لتاج  دريبًة ي   ه  القارئ؛  ينب ي أ  ياج  ر 
ة الشككك عكككيا ،  يث ي سكككهم  وأ  يجظع  ضكككا  الزي  تجظيًاا ُجالي ا  ي خدية عناصكككر الرواية األخرى خاصككك 
 ي الاشكككع ع  أ جار الشككك عكككيا  الروا ية، وجيعل القارئ   ا بال يا  يط ابألحدا  الروا ية ي  أيجر 
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ا بجادعي تهككا، ويجنككه أب دككد تبككدو  ككايضكككككككككككككككة عليككه، والرسككككككككككككككم الككدديق   للبيأككة تيككانيكك ا جيعككل القككارئ أكثر ادتنككاعككً
 الش عيا  الروا ية ال  يهالعها عن صاحا  الرواية تعيش  ي تيا  وياا  حقيقينيِّ. 

وتاشع البيأة  الروا ية ي  الناحية الزيانية الجادف  افجتماعي للش عيا ، كما ت سهم  ي حتريك خيال 
ه إىل يعر ة يا سكككككككككككيحد ، وي ضكككككككككككاف إىل  لك أ  البيأة الروا ية املرسكككككككككككجية بدد ة متهد ملزج القارئ، وتشكككككككككككجاد

 حني فينسكككككاب برشكككككادة وصكككككمت  يالشككككك عكككككية ابلجادف، وتنمية القعكككككص وه عه اج النهاية، يقجل لجبجك  
 ي و ينهمك الرجال والنسكككككككككككا   ي احلديث والعمل، وينسكككككككككككج  الزي ،  لك الذي نقرؤي  ي وججههم وحركاهتم 

الت ريا الذي يعكيب ججهر أ اارهم، بينما هم  قط يسكتايقج   ي اكتشكاف صككريورة الزي   ي ودت ياج  دد 
 .ح1)يضى ينه أ ضلهف

هلذا كا  ي  العكعب  عكل  الزي  ع  الرواية؛ لتداخ له الشكديد  ي حركة السره،  األ عال ال  هي يبىن 
 ا مياننا وصكككككع الزي  ابلسكككككياج الذي يربط كل عناصككككككر الرواية، تعهي هفلة يشكككككبكة بني الزي  واحلد ، إ

 السره. 
ويرى جريار جينيككت أنككه ي  املما  أ  نق ص  احلاككايككة ي  هو  تعيني ياككا  احلككد ، ولج كككا  بعيككًدا 
ع  املاا  الذي نرويها  يه، بينما يسككككككككتحيل علينا أف  اده تينها ابلنسككككككككبة إىل تي   عل السككككككككره؛ أل  علينا 

بزي  احلاضكككككر، وإيا املاضكككككي، وإيا املسكككككتقبل، ورمبا بسكككككبب  لك كا  تعيني تي  السكككككره أهم  ي   روايتها؛ إيا
 .ح2)تعيني ياانه

؛  إ  كل يا عرضككككككناي ي  السككككككره افسككككككتشككككككرا ي والسككككككره  واإليسككككككاك باضككككككا  الزي  ي  العككككككعجبة مباا  
ا  الرواية ف نجد يتعد ه  ضكككافسكككبجاعي، وتسكككريف السكككره وإبها  السكككره هناك أنجاع و ضكككا ا  أخرى للزي ، 

إ ا تنق لت بني الاضككككككككككككا  الاعلي واحل لم والاار والتذكار، ويتجل د ي   لك  ضككككككككككككا ا  عديدة يتشككككككككككككا ل ينها 
الاضكككا  الروا ي العام، هذي الدوا ر كلها ترتبط ابلشككك عكككية الروا ية كما ترتبط ابحلد  وابلزي ، ويؤثر تبديل 

دة السره وهيناييته، ويربط بسا ر العناصر املاجنة للروايةفالاضا ا  وإيقاعه وتدراجه  ي ض  .ح3)ما  و ح 
ودد حل   ضككككا  الزي   ي الرواية احلديثة حمل  الزي  كعنعككككر ي  عناصككككر البنا  الروا ي،  قد ت قدم الرواية  

تيار ب أحداث ها بنظام  يضككككككككف القارئ ينذ بد  احلد   ي دلب املشككككككككالة، ي  خالل تقدمي األحدا  املاضككككككككية
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الجعي أو اليجييا  أو املذكرا  أو التحقيق أو الجصكككع، وهذا النمط ي اعكككل ع  وججه أربف صكككجر للاضكككا  
 الزيع هاخل الرواية احلديثة، هي 

  أوًل: فضاء الزمن اخلارجي:

ملعروضكككة، وي  اوي قعككد باضكككا  الزي  اقارجي  فاملد ة الزيني ة ال  ت  هيها املجادع واألحدا  املمثلة أو 
، هج الزي  احلقيقي أو املت ي ل الذي تدور  يه أحدا  القعة املرويةف  .ح1)ينظجر أهد 

 قككد ا ككذ بعل الروا يني اجلكك د ه  ضككككككككككككككككا  الزي  إطككارًا  يط ابلتجربكككة، و كككاول ت لياهككا، وميثكككل البكككدايكككة 
 ة أايم، أو عشرة أو  ري  لك. والنهاية، وجعلجا أعماهلم تدور  ي  بة حمدهة، دد تاج  يجًيا أو ثالث

ي  ت و ي روااي  حممد حسكككككككككككككك  علجا ، جند  ضككككككككككككككا  الزي  اقارجي  ي سككككككككككككككقع الاااية يتداخاًل يف 
ل الزي  اقارجي ع   ضكككككككا  الرواية، سكككككككجى أهنا تقصا أحدا   بة ي  عكككككككاقهاب، وف يسكككككككتهيف القارئ  

ي ار وي  خالل تقدمي األحدا  املاضكككككية بتالزي  ُجعت بني شكككككابنيِّ  ي العشكككككرينيا  ي  العمر انصكككككر ويها، 
الجعي واليجييا ، والجصككع وافسكككبجاع، ي قدم علجا  دعكككة احلب ال  ُجعت بني بهل ي الرواية، ويدى متراه 

  بة  ري حمدهة اطار خارجي حمده. -على أي ة حال-البهلنيِّ على عاها  وتقاليد اعتمف، لانها 

  و اة ابه  ضكككا  الزي  اقارجي يف روايته األوىل،  اإلطار اقارجي يبدأ يو ي روايته الثانية صكككج يا يتشككك
والد يعتز )البهلح  ي حاه  سكككري وهج  ي اقايسكككة والعشكككري  ي  عمري، ل لقا ه يف صكككج يا، ليلعب  ضكككا  

 .تي  اقهاب هوري، حي أت، هناية الزي  اقارجي بج اة صج يا هو  حتديد أ   ق لاضا  الزي  اقارجي

د هة ميا   أيكا روايتكه الثكالثككة طجد الههككارة،  ال تبعككد كثريًا ع  سكككككككككككككككابقتك ي هككا،  لي  هنككاك بككدايككة تينيككة حمكك 
اعتماهها كاضككككككا  تيع للرواية وف حي هناية،  ري أ  تانيك افسككككككبجاع واملذكرا  والرسككككككا ل يشكككككك ل حيزًا  

تهي عند ؤلع اطا دعكككككعكككككه ورواايته، لينكبريًا ي  صكككككاحا  الرسكككككالة، ليبدأ إطارها اقارجي ي  بداايته كم  
  شل ع الدة البهل و الية. 

واألير ناسككه نلمسككه  ي روايته الرابعة القند ؛ حيث ميتدا  ضككا  الزي  اقارجي بدً ا ي  يرحلة الهاجلة 
إىل األربعني ي  عمر البهل  الب، حشكككككككد  يها املؤلع ي  خالل افسكككككككبجاع أحدا  الهاجلة مبا  يها ي  

رية، ونقد اجتماعي، ونظرته للمرأة كأ م   وتوجة أب، وأخت، وتوجة، ويعشكككككككككككجدة، كل هذا  ي خال  ا  أ سككككككككككك 
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دكالك ب ي  املاكاردكة يف حيجا  القنكد ، و ي النهاية يعككككككككككككككل إىل نتيجة يسككككككككككككككتنبهها  ي األربعني ي  عمري، أ  
رها عليه وعلى جيل  سككككككري تركت أثالعاها  والتقاليد املتحجرة ال  نشككككككأ وتر   عليها  ي جج   ي  التاااك األ

 كايل ي  البشر.

وأت، روايته اقايسكككككككككة يج  صككككككككك ري  ي إطار  ي اير ؛ حيث وضكككككككككف هلا بداية ي  يياله بهله اب  عريب، 
 أعطــاين هللا برزخِأ: برزخ قبــل ولدر و خر بعــد ممــار، يفيقجل علجا  على لسكككككككككككككككا  البهككل اب  عريب  ف

ما  الثاين رأيت ابىت وهو يدفنىت، وا تهى برزخي األول يف رمضــان عنداألو ل رأيت أمي وهي تلدين، ويف
شـــــعرت أمي للم الوضـــــع، اعتصــــــرت يداها طريف الفرا  وابتهل فمها إىل هللا أن دعل مولودها ذكًرا 
وتخاضــه ســهاًل، مســحت فاطمة عن جبينها ع ر   الولدة، وعن قلبها قوارض اخلوف، وملا و لدت أخريًا  

 .ح1)فه القابلة الطيبة أول  وجٍه أراه يف بداية احلياةكان وجه هذ
كما وضككككف علجا  لرواية يج  صكككك ري سككككقًاا تيني ا تنتهي عندي، وهج و اة البهل اب  عريب، يقجل علجا  

شــعرت اللدماء تندفع يف رأســي، وكرين أقف عليه ل على قدمي، جلســت على لسككا  البهل اب  عريب  ف
أللتقم أ فاســي، مث حاولت الوقوف مرة أخرى، مادت يب األرض، ســقطت  على وجهي، تقافز الدجاج 

 رضككككككككككت  اورمبا كانت نجعية الرواية هي ي ،ح2)فمن حو  هلًعا، تعل    ظري بورقة صــــــــفراء مل أجرفها، مت
د هة تضكككككككككف يد القارئ على بداية السكككككككككهر،  لك على املؤلع،   الروااي  التاراية  الًبا يا حتتاج إىل بداية حم 

 وخامتة تعل  وصجل النهاية.
 اث ًيا: فضاء زمن احلياة الالشعورية )احملكي(:

وي راه به تي  اقهاب، يقجل القاضكككككككي  فالزي  الذي يسكككككككت رده متثيل املجادع واألحدا ، وهج يشككككككككابه  
دة ياجنة ي  سكككككككره تاراري يتشكككككككابه، املدة الزينية ال  يسكككككككت ردها أيا حد  أو  للدميجية؛ وال  تعع كل و ح 

 .ح3)جممجعة ي  األحدا ف
اين تي  إ  تي  اقهاب هج مبعىًن ي  املعفولتتبف الا ر د بني تي  القعكككككككككككككة واقهاب، يقجل تجهوروف  
 القعكككككككككة ميا  ألحدا  كثرية أ  اري  ي     خهي،  ي حني أ  تي  القعكككككككككة هج تي  يتعده األبعاه،  اي 

واحد ، لا  اقهاب يلزم أب  يرتبها ترتيًبا يتتالًيا أي، الجاحد ينها بعد ايفخر،  ري أ  يا  عككككككككككل  ي أ لب 
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األحيا  هج أ  املؤلع ف  اول الرججع إىل هذا التتايل الهبيعي؛ لاجنه يسككككككككككت دم التحريع الزيع أل راس 
 .ح1)فُجالية

  تي  احلياة الالشككككعجرية أيخذ الروا يا ابلاضككككا  الزيع الباطع املتحرر ي   يل الشككككعجر، وهج  ي  ضككككا
تي  احلياة الالشكككككعجرية ال  تسكككككري  ي الجعي والالوعي، و ي هذي احلالة ت عيد لنا رؤية اإليقاع الباطع للذاكرة 

إ  ف يججد  تحداي  الزينية  ال أني ة هلا هنا؛وللتذكار يف إيقاع اناهض  السككككككككرية الباطنية، أيا العاليا  وال
تي  للم ايرة بسككككككككككككبب عدم وججه ي ايرة خارجية، وهذا يا تاشككككككككككككع  عنه روااي  علجا  ُجيعها عدا يج  

 ص ري. 
 ي القند  لج أيعن ا النظر  ي هذي الرواية جند أ  انشككككهار تي  الرواية، يعككككل إىل حد املااردة الذي بدأ 

 يف حياة أخرى، كان جد   األكتة البهكل، يقجل علجا  على لسككككككككككككككا  البهكل  كالب  فبني القنكد  وأ سككككككككككككككر 
ا ول شــك، لو أين اكتشــفت ذلك مبكًرا لوف رت  على  فســي عمًرا من التعب والشــجار والغضــب  قندســً
 والعقو  والســـخرية، ولكن ما أدراين أن مث ة حيواً  يشـــبهنا يف النصـــف اآلخر من العامل  صـــدفة مترخرة
ولكن ل أب ، ل شــــــيء ديء مترخًرا إل  عللته األقدار أبســــــباب حكيمة، لو أين التقيت ه  من قبل  ر ا مل 
يد ر  بيننا هذا احلوار الصـــــــامت حول قيمة التمر ووحدة البســـــــاط، ور ا مل أكن أل ك  العمر وأحاول 

س احلكاايت يرمتنو  على  فإصــــــــال  ذكراير بصــــــــعوبة، الذين  لتقيهم ولن  شــــــــ  األربعأ ما كا وا ل
   .ح2)فالكثيفة لو حملوا يف وجوهنا  ز  العشرين وعجلتها

وتسككككككككككككككتمرا املاكاردكة حتكت ظالل  ضككككككككككككككا  الزي  لتنتهي إىل ككل شككككككككككككككي   ي جنبا  الرواية، حي حتج لت 
صككككككككككككككاحكا  الروايكة  اهتكا إىل  ث حممجم ع  يجط  الدا   ي تااصككككككككككككككيل يتاردة، ويبعثرة ي  طاجلة ويراهقة 
رية واجتماعية،  الرواية ينذ البداية ينقسكككككككككمة، حت ا اب باب راسكككككككككر عم   حجهلا وعم ا حجهلا  وع الدا  أ سكككككككك 

 تعيش  ي  اهتا.
مرت أعوام، وا قلبـت اآلايت، تقـاعـد زوج أمي واخنفض دخلـه عاًما بعد عام بينما ويقجل  كالكب  ف

 تابة بتداعياهتا الريزية هاجًسا للتمراه. على هذا املنجال تعبل الا ،ح3)فيبو ل أيب إىل وح  عقاري
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وجيري  ضكككككا  تي  احلياة الالشكككككعجري  ي طجد الههارة، وسكككككقع الاااية  ي حيز أضكككككيق؛ حيث تعتمد 
بعد رحيلِك ، يقجل علجا  على لسكككككككككا  البهل انصكككككككككر  فح1)الروايتا ِّ بشكككككككككال كبري على تانيك افسكككككككككبجاع

هذا  خيوط الدخان اليت تتصــــــــــاعد  لو اهلباء، جذبىت شــــــــــعرت  أن حالة الوهم اليت تنخر قلم تشــــــــــِبه  
التشـــــابه، كنت  أشـــــعل ســـــيجارًة مث ألبث  أأتمل  احرتاقها البطيء ح  ينفد تبغ ها، فرلقيها جا ًبا دون أن 
ا واحًدا، وبعد أايم بدأت أريتي حلززا، وصــــرت أقرِكهبا من شــــفيت وأســــحب األ فا   أســــحب منها  فســــً

 .ح2)فإىل رمادهبدوء، وأيبو ل  معها 
اآلن جف  هذا الشــــجن، ويبو ل إىل غاية من األعواد اجلافة، ودجل علجا  على لسككككا  البهل يعتز  ف

ُيكن أن يبرت  يف أي حلظة، ويبت رمحة أي مذايع، وأصـــــبح حممد عبده اللعشـــــرات من أشـــــرطته اليت  
 قناة قمقمه، ول أحتمل أن أتعث ر به يفكا ت متأل الغرفة والســــــــــيارة جالًدا أليًما، ل أجرؤ أن أبعثه من 

 .ح3) فتلفزيو ية أو جريدة
 ال يلبث القارئ أ  يلمل  ضكككا  الزي  حي جيدي يرتبهًا ابلتذكار، وحتت سكككهجة الاعل املاضككككي البعيد، 

" أســتطيع بصــعوبة كبرية أن أختي ل الصــورة كاملة يف الرايض، منتصــف الســتينيات امليالدية كا ت يقجل  
ت فجـرة، وصـــــــــــارت يبـاول  هنـاك امرأة جـاءت من النمـاص  لتقطن مع زوجهـا يف حي الـدخنـة، مث تغري 

 .ح2)ف بصعوبة أن تتفاعل مع أغنيات أم كلثوم
الدور األكن  ي طجد الههارة، يقجل علجا  على لسكككا  البهل حسكككا    ح5)ويلعب افسكككبجاع اقارجي

 تداء، وأ  أشــارك يف النشــيد اجلماعي مع أكثر منكنت  يف العاشــرة، واحلفل املدرســي على وشــك البف
يتاليتأ طالًبا  خر، تدر بوا معي عليه طوال شـهر و صـف الشـهر، وعلينا أن لضــر اللزي الرمسي واللغرتة 

                                                           

افسكبجاع  خمالاة لسكري السره تقجم على عجهة الراوي إىل حد  سابق، وهج عا  افستباد، وهذي امل الاة قط  ح1)
 ح.19لهيع تيتجين، يعجم يعهلحا  نقد الرواية،   الزي  تجلد هاخل الرواية نجًعا ي  احلااية الثانجية )ينظر 

 .213  حممد حس  علجا ، القند ، ح2)

 .23  حممد حس  علجا ، طجد الههارة، ح3)

 .32املعدر السابق،   ح2)
افسبجاع اقارجي  فهج اسبجاع يعلجيا  ابلعجهة إىل تي  يا دبل الرواية، إ  افسبجاعا  اقارجية، وعره كجهنا  ح5)

ارجية ف اشكى ينها  ي أية حلظة أ  تتداخل يف احلااية األصكلية، إ  إ  وظياتها هي تاملة احلااية اضرة القارئ خ
ا ع  هذي احلاهثة القا مة أو تلك ف)ينظر  عبد الاتا  إبراهيم  البنية والدفلة  ي جممجعة حيدر احليدر القعككعككية  أيضككً

 ح.103م،  1392، 1الدار التجنسية، تجن ، ط
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املعلم أن أحضـر متام السـادسـة مساء، وأك د على ذلك كثريًا، وعندما أتيت  مساء،  والِعقال. طلب مىت
وجدتىت وإايه يف املدرســــة اخلالية إل من عمال النظافة.... كان عمري عشــــر ســــنوات قضــــيت ها كل ها يف  

 .  ح1)ف كنف أمي وأيب و دية
 ضككككككا  الزي ، يقجل علجا  على  يسككككككتحج  على حركة ح2)أيا  ي سككككككقع الاااية،  افسككككككبجاع الداخليا 

إىل لقائنا األول ارب مىت ذاكرر صــــبا  اخلامس من أبريل، اليوم الذي وجدتك لسكككككا  البهل انصكككككر  ف
فيه غارقة يف قراءة قصـــــــــيدة   علقتها يف جريدة، ووجدت  فســـــــــي غارقًا يف إطراء امرأة رقيقة ووجد  

ن باكه وهرب، مر ت دقائ  قليلة فقم ولاحلـب فجـرًة يف هـذه الفرصـــــــــــة الســـــــــــالة، فرلقى علينا شـــــــــــ
 .ح3)ف تحد ث، ذهبت بعدها أل م بينما ذهبت أ ت إىل اجلامعة هذا ما كنت أعلمه

 ز جي، والذي هج  ميزج بني افسكككككككبجاع اقارجي 
ويعتمد الراوي  ي سكككككككقع الاااية على افسكككككككبجاع امل

سكككم صكككجرته ع  احلد  والشككك عككككيا ، يقجل والداخلي، وياج  هذا املزيل لتماني القارئ ي  اسكككتامال ر 
علجا   فأتككذك ر أين وأروى كنككا نعتقككد  ي طاجلتنككا أ  جككد ، هي أكن خملجد  ي الككدنيككا، حي أروى سكككككككككككككككألتهككا 
 ا  يجم  بنا ة طالة ف تاهم الزي ، هل رأيت الرسككككككككككككككجل اي جد ،ش أتذك ر عنديا اجت حجرا  البنا   ثًا 

ر، لتسككككككككككككككتقبككل جككارة أو دريبككة جككا   تهمأ  عليهككا، كككانككت هتم  هل   عهجين  ع  دلم كحككل، أو دككارورة عه
   .ح2)كحلة، تبجين أطلف هلا بدو  كحلشف

بينما  ي صككككككككككككككج يا تبدو األتينة أكثر تعقيًدا وعمًقا؛ حيث تاتمل أبعاهها الناسككككككككككككككية، ال  تبدو وكأهنا 
حتد   ي نجع ي  احلاضكككككر،  تبدو الاتابة وكأهنا دِّه ف تيني ة عليها يِّسكككككحة املاضكككككي،  ا جيعل القارئ يشكككككعر 

 ديدي وف يتابعته. بعجرة يستمر ة أنه ير ب  ي التسلسل الزيع، وأ  الزي  ف ميا  حت
لذلك هي األايم اليت أ  فيها اآلن خشــــــبية الشــــــكل جاف ة، يقجل علجا  على لسكككككككا  البهل يعتز  ف

ا أايم من النوع الذي  كت هبا أكثر من  وخالية من احلياة، وقابلة لالشـــــــــــتعال يف أي ومضـــــــــــة حنأ، إز 
   .ح5)فاألسنلة، وقطعة أخرى من الكذبحجمها الزمىت من العمر، أايم ل تغادر اجلسد إل بقطعة من 

                                                           

 .103حممد حس  علجا ، طجد الههارة،   ح1)

افسكككككككككبجاع الداخلي  فوهج العجهة إىل ياس  فحق  لبداية الرواية، إ  يسكككككككككت دم لربط حاهثة يعينة بسكككككككككلسككككككككككلة ي   ح2)
 ح.32احلجاه  السابقة املماثلة هلاف. )ينظر  عبد الاتا  إبراهيم  البنية والدفلة  ي جممجعة حيدر احليدر القععية،  

 .22حممد حس  علجا  سقع الاااية،   ح3)
 .322، 323املعدر السابق،   ح2)
 .122حممد حس  علجا ، صج يا،   ح5)
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هاذا ياتل  ضككككككككككا   الزي  جماًف حلركة السككككككككككره،  ت تزل العديد ي  األحدا  واألحاسككككككككككي  ال ايضككككككككككة 
، ياشكككع  ي تجات  الال واضكككهراب األجزا  ع  بقااي خملجد حي،  واملشكككاعر امللتبسكككة، لتنتهي إىل نص   كلي  

 بق  ينه سجى  كرى إنسا .هذا امل لجد استناد رصيدي ي  الزي ، ومل ي
 اثلثًا: فضاء الزمن النفسي:

ي شككككال  ضككككا  الزي  الناسككككي  ي روااي  علجا  جانًبا كبريًا ي   ضككككا  الزي ،  الشككككتا  وحدي يسككككتحج  
 على نعيب ينها، ويتجل ى بهريقة كبرية  ي رواية طجد الههارة خاص ة.

الشكك ص وحافهتم الناسككية، يقجل  ري الايعككل  ف ويرتبط هذا النجع ي  الاضككا  الزيع ابلشكك عككيا  
يشكككككعر ابلسكككككاعة يثاًل، وكأهنا ههجر طجيلة عنديا ياج  حزيًنا أو يعاين ي  يشكككككالة يا، بينما ف   ا ايفخر 
؛ ألنه  الة ناسككية جيدة، وتام   حقيقة هذا الزي   ي  كر أحدا  كثرية وطجيلة، ف  مبضككيها وكأهنا حلظا  

د ه، يسككككككككككككككت رد ودجعهكا ه ديقة أو هديقتني،  هج يعمل على ادتنا  األحدا  واميعها كلها  ي إطار تيع حم 
، تنقله لنا كالذكراي  والعككككجر والريجت وافسككككتعارا  واحلجارا   د هذا الزي   ي الروااي  بعككككجر شككككي  ويتجسكككك 

 .  ح1)الداخليةف
ن قبل ، نا مثلما كان يفعل ممل يعد الشـــــتاء ديد الوقوف بيقجل علجا  على لسككككككا  البهل حسككككككا   ف

صـار شـيًخا مسـناا بال حول، أخفت األايم صـوته القوي، وأزكت حنجرته اجلبارة، وتركته علياًل يوشك 
أن يتقاعد من عمله يف الزمن، ويرتك املدينة وراءه لفصـــــــــلها الوحيد الذي تعرف لغته الصـــــــــيف  وألين 

ه هذا، هرمه وضــعفه، كنت أكثر الشــامتأ لضــعفم صــاب اللربو، كنت دقيًقا يف رصــد تراجع الشــتاء، و 
ســـــــــخرت منه يف كل األمكنة اليت اعتاد أن يضـــــــــطهدين فيها، يف مدينة ل تنصـــــــــر املظلومأ على ليلة 

 .ح2)فالردة، ول على أي ة مظامل أخرى
زا  ري أح ي روااي  علجا  يسكككبجف  ي الذاكرة بنهي وتيهري انًياتا  يؤثر ناسكككي أكثر ينه  ضكككا  تي الشككك

 النا ، و فم انبني بليله الهجيل، وتشتدا دساوته على املرضى. 
 

                                                           

، 1 ري روحي الايعككككككككل، الرواية العربية البنا  والرؤاي يقاراب  نقدية، ينشككككككككجرا  احتاه الاتاب العرب، هيشككككككككق، ط ح1)
 .131م،  2003

 .21، 20حممد حس  علجا ، طجد الههارة،   ح2)
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وخبالف السـعال، عندي أدوات شـخصـية جداا أيبس س هبا يقجل علجا  على لسكا  البهل حسكا   ف
ا دخولـه الرمـادي، عندما أجدين خا ًعا أمام كل  وجـه الشـــــــــــتـاء إذا دخـل، أدوات قلبيـة أعرف هبـا دائمـً

ا للبكاء واحلنأ واجلنس، مثل عازف ضـــــــــــائع أيث عن مروى، وعن موقد وعن حـالت الـذاكرة،   ز اعـً
 . ح1)فإصغاء، وعن أحالم ختل يت  عنها منذ زمن طويل

 ي رصككككد  ضككككا  تي  الشككككتا  كمؤثر ناسككككي، حي ليتجه م القارئ  ح2)ويتاك علجا  على تانيك افرتداه
ليت ا، كان الشــتاء يعىت  : وحشــة الليل واألوهام الغريبة اهكذأ  مث ة عداوة بني البهل والشككتا ، يقجل  ف

مت ر  يف ذهىت قبل أن أغفو، وصور غري مفهومة أختي لها على السقف، والشبح الذي يرتب ص يب يف الزاوية 
 .  ح3)فاخلفية من السرير، وح  الصبا  الشتائي كان  كًدا مثل ليله

، سككككككم نا  الاضككككككا  الناسككككككي، حي  ي روايته يج  صكككككك ريوتنتشككككككر را حة الشككككككتا   ي روااي  علجا  لب 
ا تصــــف الشــــتاء، وازداد برده وزمهريره، الريح يهارهي الشكككككتا ، يقجل علجا  على لسكككككا  البهل حسكككككا   ف

اليت اوب األزقـ ة الضـــــــــــيقـة تكـاد ت فقـدين توازين إذا واجهتها، خرجت من داري متلثًما بطرف عماميت 
 .  ح2)فومرتداًي جبة يتقيلة من الصوف

وتنتهي يأسككككاة اب  عريب شككككتاً ، وت اضككككي روحه إىل ابر ها، كذلك كا   ي صككككج يا اختار علجا  الشككككتا  
ا يف فتاير، ماتت صــــوفيا يف مســــتشــــفى اجلامعة األمريكية ببريوت، بعد أن  قلته ضكككككاً  ملج  صكككككج يا  ف

ريز احلز  وايففم  قط، بل  ، وكأ  الشككككككتا  لي ح5)فاملمرضـــــة يف ســـــيارة ا،ســـــعاف إىل هناك إبراًء لذمتها
 دابل األروا  أيًضا،  ي صج يا ي هم ِّش علجا  الشتا ، ويستعيل عنه أبدسى شهجري  ناير.

ويناره الشتا  هو   ريي ي   عجل السنة طذا القدر ي  الاراهية، وعلجا  صريل  ي إبرات هذا الاضا ، 
ا، مكلاًل يرتاءى   أكتوبر دائًما رجاًل طيبً عندما أختي ل كيف تبدو الشــــهور، على لسككككا  البهل حسككككا  ف

                                                           

 .22، 21حممد حس  علجا ، طجد الههارة،  ح1)

افرتداه  هج سكككككره فحق حلد  سكككككابق للحظة ال  أهركتها القعكككككة، يثلما هج الشكككككأ   ي هذا املثال الذي يعجه  يه  ح2)
الراوي  ي اليجم الثاين ي  وصككجله إىل القرية إىل أحدا  ودعت  ي اليجم األول ف)ينظر  حممد القاضككي و خرو ، يعجم 

 ح.12السرهاي ،  

 .22حممد حس  علجا ، طجد الههارة،   ح3)

 .22املعدر السابق،   ح2)

 .53املعدر السابق،   ح5)
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بنبوءة اخلريف، واللزمن الـــذي ينحىت حلقيقـــة الســـــــــــقوط يف النهـــايـــة، وور بعـــده برد اليقأ الـــذي ل 
 .ح1)فيرد

وكل الاعكككككككككجل والشكككككككككهجر عدا الشكككككككككتا  هي ريز للبهجة وهنيا األ را ، يقجل علجا  على لسكككككككككا  البهل 
ألتقيك يف أبريل، وأقبلك يف يو يو، تلك صــفحات صــامتة يف احلب، أما أن أكون داخل غرفة انصككر  ف

يرى انصكككر املدة ي  أبريل إىل يجليج  ،ح2)ف ومك يف يوليو، فهذه هي الســيما الصــاخبة اليت مل أتوقـ ع ها فقم
ضكككككككا  تيع جا  الزي  كا بة يياله واتههار ربيعه يف يها، حيث احلب والع الدا  احلميمة، هاذا ي جظع عل

ل الزي  وف اسككتهاع ي  خال ناسككي ي عن به ع  يزاجه ي  جهة ، ويتجاصككل عني يف القارئ ي  جهة  أخرى.
أ  يقرأ اإلنسككا  العريب  ي الععككر الراه  امللي  ابلتنادضككا  والعككراعا   عككجر شكك عككياته انجرية وحاضككرها 

 3حلب واليقنيفوياضيها ودلقها الهجيل  ي  ثها ع  املثالية وا

 رابًعا: فضاء زمن التارخيي:

مل تظهر الرواية التاراية مبعناها افصكككهالحي إف  ي ال رب يهلف القر  التاسكككف عشكككر يف والب سكككاج  
مح الذي و  ق  ي اجلمف بني الشكك عككيا  الجادعية والشكك عككيا  املت ي لة، وأحل ها  ي إطار 1221-1932)

سكككككار األيم سكككككية  ي يوادعي، وجعلها تتحر ك  ي ضكككككج  أحدا  كنى اتاق القجم على وصكككككاها يااصكككككل أسكككككا
 والدول. 

أيا ع  ظهجري  ي األهب العريب،  اا   ي النعككع الثاين ي  القر  التاسككف عشككر،  اا  أول ي   كتب 
م، 1921ب زارة  ي هذا اللج  ي  القعكككة سكككليم البسكككتاين، وكانت دعكككته األوىل هي تنجبيا ال  صكككدر  سكككنة 

 .ح2)ل تجالت الروااي  التاراية

                                                           

 .22حممد حس  علجا ، طجد الههارة،  ح1)
 .202حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح2)
  علجا ، جملة  ي رواية القند  نمد حسح رند عبالرمح  عبد العزيز الشريهي، املااردة الزينية  ي الرواية هراسة سرهية 3) 

 .22هك،  1220م/2013األندل ، جايعة الشلع، اجلزا ر، العده الرابف عشر، السنة الرابعة، 

 .210حممد القاضي و خرو ، يعجم السرهاي ،   ح2)
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اراي ي راه به  فإسكككككككككككقاط لل نة البشكككككككككككرية على خط الزي  الهبيعي، وهج ميثل  اكرة و ضكككككككككككا  الزي  الت
البشككككرية، اتز  خناهتا ي دو نة  ي نص له اسككككتقالله ع  أمل الرواية، ويسككككتهيف الروا ي أ  ي بف ينه كلما أراه 

 .ح1)أ  يست دم خيجطهف

عكككككجرة وشكككككا ل ينه أحدا  تسكككككره الجادف بأ ره علجا  أكن رواايته يج  صككككك ري لاضكككككا  الزي  التاراي، 
حية، يتعايش يعها القارئ على أهنا وادف حاضككككككككككر، وهذا هج أحد أسككككككككككرار حعككككككككككجل هذي الرواية على جا زة 

 البجكر. 

 سكككككره دعكككككة حياة حميي الدي  ب  عريب بتانيك الجصكككككع القا م على لسكككككا  األان املتالم، يقجل علجا  
ت    كا ت الســماء صــافيًة فرتاءى   كوخي هذا عن ب عد، ااهويف الصــبا على لسككا  البهل اب  عريب  ف

ا بعــد  ا، فعلمــت أين بلغــت املعتزل الــذي يلي  ببيعيت قطبــً إليــه فوجــدتــه مهجورًا منــذ أمــد ل يبــدو قريبــً
 .ح2) ف سأ سنة على طري  هللا احملفوف خلوًة وسفًرا وجوًعا ورايضة و اهدة

 يف مرســـــــــية ح  توفاين يف دمشـــــــــ  وأ  يف ســـــــــفر ل ينقطع، رأيتمنذ أوجدين هللا ل  بف دا اًل  ف
ا، وصــحبت  أولياء، وعشــت  يبت حكم املوحدين واأليوبيأ والعباســيأ والســالجقة  بالًدا، ولقيت أ  سـً

 .ح3)فيف طري  قد ره هللا   قبل خلقي
 النهاية ا ِّل  يوتتعالق  ضككككككا ا  الزيا  واملاا  والشكككككك عككككككيا  واألحدا   ي  ضككككككا  أيديجلججي لت شكككككك

رج الرواية ي  حيز كتب التارير إىل رواية تتمت ف بتانيك  ع جيذب القارئ وت شكككككككعري بعكككككككدد   ضكككككككا  عاي ا ا 
 احلد ، وهذا أحد عجايل جنا  هذي الرواية.

وف يقع  ضكككككككا  الزي  التاراي  ي روااي  علجا  على يج  صككككككك ري؛  قد تهر د إليه علجا   ي سكككككككقع 
عرس جلانب ي   رانا العريب،  ي حرب اقليل، يقجل علجا   على لسككككككككككا  البهل انصككككككككككر  الاااية عنديا 

كا ت حرب اخللي  طفوليت، اســــتيقظت  صــــبا  اخلميس وأ  أحاول أن أفهم  نط  الثا ية عشــــرة أن ف
دولة أكلت دولة، وهي اآلن يف طور املضـ  كنت أراو  النظرات يف وجوه الكبار املستنكرة املندهشة، 

أحاول أن أختلس منهم مالمح أســــتطيع أن أكســــو هبا وجهي معهم ح  ل أبدو صــــغريًا على الفهم،  و 

                                                           

 .22م،  1325، 1إهوي  يؤيد، بنا  الرواية، ترُجة إبراهيم العري ي، هار اجليل، القاهرة، ط ح1)

 .3حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح2)
 .22املعدر السابق،   ح3)
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كان علينا مجيًعا أن  ســـــــتنكر و غضـــــــب و لعن كل ما هو عراقي قبل أن  نتبه بعد ســـــــنوات أو  تظاهر 
ارب، الل تباه أن شـــعب العرا  كان الضـــحية األوىل حلماقة رجل مغرور، ا دفع اآللف من الشـــعب اهل

 .ح1)فتدف   سيل الكويتيأ علينا عرًما ومع كل دف  منهم مرساة ما
ان كل ي ظهر صككككككجرتنيِّ ي  التارير ونا الاجيت و لسكككككككهني، يقجل علجا  على لسككككككا  البهل انصكككككككر  ف

م، 1441الســــؤال الذي خيشــــون مجيًعا إجابته: هل ســــيعودون  ألزم خرجوا مجيًعا مثل الفلســــطينيأ 
 .ح2)فيرددون: غًدا  عود، أربعة و سون عاًما مضت ومل يعد الفلسطينيون ح  اآلنالذين كا وا 

تعر س علجا  لتارير العراد و لسككككهني وبريو  والرايس وسككككج ل  لك  ي ل ة روا ية، لا   ضككككا  الزي  
  يها جيري بهريقة خمتلاة.  ح3) ي يج  ص ري اتلع ع  سا ر روااي  علجا ؛  البتيب الزيع

ثل اب  عريب  ي سككككريته، حسككككب الاضككككا  الذي حيث  يسككككري الزي   ي حركة تجات  على خهنيِّ، أحدنا مي 
ارلي هلا علجا ، ي سككجل ي  خالله ييالهي وتِّر حاله وصككجًف إىل و اته، والثاين يسككره الاضككا  الزيع للم هجط 

هناي سككنة ثالثة وسككتما ة، وأ الذي وضككعه علجا  كمرجف يعجه إليه بهله بني أسككاار روايته بدأي ي  سككنة عشككرة
وثالثني وأربعمكا كة وألع ي  اهلجرة، والاضككككككككككككككا  الزيع  ي هذي امل هجطا  ارج الرواية ي  إىل عامل اقيال؛ 

  الابة الزينية بني أول و خر خمهجط تقريًبا مثاين يا ة عام.

ـــ / 012أذربيجان يقجل علجا  على لسا  البهل اب  عريب  ف ن م يف أعاله، م هذا كوخ م س1010هـ
إذا اضـــــــــطجعت فيه أل م اضـــــــــطجعت على ميل لفرط ضـــــــــيقه، وإذا وقفت خنقىت دخان النار الذي 

 .ح2)فيتجمع يف سنامه و جب سقفه

                                                           

 .132حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح1)

 .133  املعدر السابق، ح2)

البتيكب الزيع  فيعع الجدجف على يكا أهخله الراوي على نظام ترتيب األحدا  ي  حتجيرا  ميا  اختعكككككككككككككككارها  ي  ح3)
إجرا ي  أسككككككاسككككككيني؛ نا افرتداه وهج التقهقر إىل نقهة  ي الزي   ه اها السككككككره، وافسككككككتباد وهج القاز إىل نقهة  ي 

 ح.99-92و ، يعجم السرهاي ،  الزي  ملا يبل ها السرهف )ينظر  حممد القاضي و خر 

 .2حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح2)
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ا  ف م  ســيت أن أســرله عن صــورته أو هينته  0210هـــــــــــــ / 1411املخطوط يف بريوت ويقجل أيضككً
وكرين ل   من التلف ت املســــــــــتمر الذي أقوم بهكان هذا ليجعلىت أبدو هادئة، وأ  أ تظره يف املقهى بدًل 

 .  ح1)فأملك عنًقا يقيم رأسي

والذي يتيل له ي  خالل الاشكككككع أ  يسكككككره بعل األحدا  ويظهر افسكككككتباد  ي رواية يج  صككككك ري 
زفت ولدة مري، أال  يتجد ف أو يتاه   حدوثها  ي املسككككككككتقبل، يقجل علجا  على لسككككككككا  البهل اب  عريب  ف

يف املنام بطنها ي فتح مثل حمارة يف جوفها لؤلؤة مجيلة، فعرفت أزا ســـت نجب أ ثى، ســـرلت الوزير  ورأيت
أن يســــــــترذن   اخلليفة اللعودة إىل إشــــــــبيلية  ألرى زوجيت، فجاءين إذ ه ومعه عطاء وراحلتان، مجعت 

فتاة مباركة  متاعي وشـــددت الرحال عائًدا إىل إشـــبيلية، ومل ُيِض على وصـــو  شـــهر ح  وضـــعت مري
 .ح2)فالوجه حلوة الطالع مس يت ها زينب

و ي املقهف السكككككابق يظهر افسكككككتباد  ي عجهته إلشكككككبيلية، ويشكككككاهدة وفهة يرمي، ويسكككككرهي بهريقه را عة 
حيث ادباب الجفهة، ل رؤيته  ي املنام للجفهة، ودجة التشكككككككككككككبيه ل طلبه اإل    ي الرحيل ي  الجتير ليعجه إىل 

 ليجد  لك احلد  ودد حتق ق.توجته؛ 

إً ا  الرواية تسري على منهنيِّ؛ أحدنا  راي وادعي يتمث ل  ي  ضا  تي  سرية اب  عريب، وايفخر خيايل 
ثل الاضكا  الزيع للم هجط الذي وضعه علجا ؛  ي الرواية لاننا ف ن نار أ  الرواية حتجي العديد ي  ألجا   مي 

عد أايم، شـــددت الرحال بيجججه يقجل علجا  على لسككككا  البهل اب  عريب  فالتانيك الزيع،  افسككككبجاع 
فراثر  صـــف الطري  ذكرايت رحيلي األول من مرســـية إىل إشـــبيلية وأ  طفل صـــغري، تذك رت تضـــاريس 

 .ح3)فاألمكنة، و اري الوداين، ورائحة الغاالت، ومسارات األزار وكرزا كا ت البارحة

  ي روااي  علجا  كا  لبنة  ي بنا   ضكككككككككا  رواايته، دام  يه مبحاولة  نية جاه ة وختاًيا  إ   ضكككككككككا  الزي 
ملسككاعدة القارئ على تلما  الهريق الذي أه ى  ي النهاية إىل افتعككال املباشككر والسككليم بينه وبني  هم النص 

 الروا ي؛ أل  القارئ ف ميا  أ  يعيش القعة هو   ضا  تيع هفيل ينري النص.

                                                           

 .522 يج  ص ري، حممد حس  علجا ، ح1)

 .125املعدر السابق،   ح2)

 .113 املعدر السابق، ح3)
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ضكككككككا   الزي  أحد  تشكككككككااال  البنا  الاع لروااي  علجا ، وجا   ي ثجب يشكككككككال بني الالشكككككككعجر كا   
اط بسياج  ضا  الزي  اقارجي، الذي  سه القارئ.  و ضا  الزي  الناسي والتاراي، كل  لك حم 

 ميانه ف ور م يا  تلاه  ضككككككا  الزي  ي  أني ة تاجد  ريها ي  تشككككككااال  الاضكككككككا  الروا ي،  إنه وحدي
القيام برواية هلا  اهتا الانية،  هج لبنة  ي صككككر  البنا  الاع، جبجار املاا  واحلد  والشكككك عككككيا ؛ أل  هذي 

 األجزا  تتعالق ُجيًعا لتنتل  ضا  روا ي ا هج مبثابة العمجه الاقري ألية رواية.
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 املبحث الثالث
 فضاء احلدث

الاضككككككككا  الروا ي ابحلد ، وأ  احلد  حينما يناعككككككككل ع  الاضكككككككككا   لقد بيك ن ا  ي الاعككككككككل األول تعالق
الروا ي هج جمره سككككككره لألحدا  و رير أكثر ي  كجنه عماًل  ني ا وروا ي ا،  حقيقة احلد  فادبا   عل بزي ، 
وهج فتم  ي القعكككككككة؛ ألهنا ف تقجم إف به، ويسككككككككتهيف القا ا إ ا أراه أ  ياتاي لعرس احلد  ناسككككككككه هو  

دياته أو نتا جه كما  ي القعككككككككككة القعككككككككككرية، أو دد يعرس هذا احلد  يتهجرًا ياعككككككككككاًل يثلما  ي القعككككككككككة يق
 . ح1)الهجيلة أو الروايةف

إً ا  احلد  عنعككر ر ي   ي تشككااال  البنا  الروا ي؛ وهج يرتبط ابلرواية بشككال كبري حيث يقجل عنه 
ل ق حركة أو إنتاج شكككككككككككككي ، وميا  وصكككككككككككككع احلد   ي لهيع تيتجين إنه  فكلا يا يؤهي إىل ت يري أير أو خ  

الرواية أبنه ل عبة دجى يتجاجهة أو يتحالاة، تنهجي على أجزا  ت شكككال بدورها حاف  حمالاة أو يجاجهة بني 
 .ح2)الش عيا ف

ا عنعكككر ر ي  ي  ياجان  احلباة ال  تقجم بتنظيم  واحلد  ابإلضكككا ة إىل كجنه لب احلااية، هج أيضكككً
رتب ظهجرها وطريقتها  ي الرواية، وت عد احلباة أو اإلطار هي سككككلسككككلة األحدا  واأل عال ال  األحدا ، وت

ا ابلسككببي ة، كما يبع املؤلع  احلباة بهريقة هتدف إىل جذب انتباي القرا  إىل أشككيا  يعي نة ترتبط بعضككها بعضككً
  ي الرواية، ميا  أ  ت يب ع  يالحظتهم أشيا  كثرية.

 الروايككة اعتبككاطكًكا؛  هنككاك ع الدككا  تربط احلككد  ابيفخر؛ لت رج الروايككة يبابهككة وف يسككككككككككككككري احلككد   ي
األ اار، يجاتية لعامل الجادف، فوميا  حتديد الع الدا  ال  تربط األحدا  ببعضككككككككككها  ي أنجاع ثالثة  ع الدا  

الدا  تتاب عي ة  امها ع  ينهقية دا مة على السككببي ة، وع الدا  تراتبية تنظم  يها األحدا  حسككب أني تها، و 
املجدف الزيع  تاج   بعة أو سكككابقة، وبنا  على هرجة تداخ ل هذي الع الدا   يما بينها حتده بسكككاطة احلباة 

 .ح3)أو تعقيدهاف

                                                           

. 11م،  1392، 1حممد ت لجل سكككككالم، هراسكككككا   ي القعكككككة العربية احلديثة، ينشكككككأة املعارف، اإلسكككككاندرية، ط ح1)
 11. 

 .22تيتجين، يعجم يعهلحا  نقد الرواية،   لهيع ح2)
 .32م،   2002،1بسام بركة، يباهئ حتليل النعج  األهبية، ياتبة لبنا ، بريو ، ط ح3)
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ها  ويعع هذا أ  احلد  ف بد أ  ينمج على يراحل  إىل أ  يعكككككككككل إىل هناية ي عي نة أراهها األهيب، و ري 
الااريككة والانيككة، وعنككديككا ينتقككل ابحلككد  ي  يرحلككة إىل أخرى جيككب أ  ياج  هككذا افنتقككال  لتعن ع  رؤيتككه

 يسبك ًبا، وياهجًيا؛ حي يسري احلد  سريًا ينهقي ا يقبجًف، هو  يبال ة أو تزييع.

ي ز؛  لي  جمره جممجعكككة ي  األحكككدا  اجلز يكككة  حيكككث إ  فاحلكككد   ي احلاكككايكككة الروا يكككة لكككه طكككابف  ع   
تكابعكة ال  تقف لشكككككككككككككك ص واحكد، هو  ع الدة ينهقية بينها، ولي  كذلك جممجعة ي  األحدا  املتجاورة املت

املتشكككاطة ال  ف ترابط بني أجزا ها  يث إ ا سكككقط اجلز  ف ينارط عقد الال، وإمنا هج حد  كلي  يشكككال  
تل  الال، وي  ل   النسكككق التعبريي اخكا نا عضكككجاي  انيًيا، يتدترًا،  يث لج ح ذف ينه جز  أو ت ري  يجدعه  ي

 إنه ف ميا  للجز  أ  يناره أبها  وظياة يعينة يسكككككككككتقل ة ع  األجزا  األخرى؛ ألنه يسكككككككككتمدا وظياته وأتثريي 
 .ح1)ي  تااعله وع الداته ببقية أجزا  احلد  ال  ت اج ِّ  بنا  الروايةف

احلباة، كما  وللتجتار والبداب أني ة كبرية  ي بنا  نسككككككيلوي  شككككككأ  هذا أ  يجلد أتثريًا يعيًنا  ي القارئ، 
 أ  الع قدة هي النقهة ال  تبلغ عندها احلجاه  دم ة أتتايها، ل تعري إىل هنايتها انتجية  ي اقامتة. 

دة احلككد ، وي قعكككككككككككككككد بككه تركيز احلقككا ق حجل حقيقككة  و لككك يعع أ  الروايككة هلككا يركز يككدور حجل و حكك 
أو  ارة عاي ة، أو شك عية أساسية، تتعل ق طا احلقا ق واأل اار والش عيا  األخرى، وينتل ع   ججهرية،

دة الشككعجر ابملجضككجع أو الشكك عككية، ل تتقد م القعككة  ي احلركة لتضككاعع الشككعجر  دة افهتمام، وو ح   لك و ح 
اهثة شككك عكككيا  ي اجنة احلوافهتمام ابملجضكككجع بعرس األحدا ، أو بجصكككع صكككداها أو أبعاهها الناسكككية لل

 .ح2)الانية

واحلاهثة الانية  فهي تلك السككككلسككككلة ي  الجدا ف املسككككروهة سككككرًها  ني ا، وال  يضككككماها إطار خا ، وهذا 
السكككككره، الاع يسكككككتلزم عنعكككككر التشكككككجيق؛ لاي ينجذب القارئ ملتابعة األحدا  حي النهاية، وبدونه تعكككككبل 

 .ح3)عث امللل  ي نا  املتلقيفتبحياة، و د امليت، ف رو   يه وف القعة كاجلس

ويف ظهجر الرواية احلديثة أصككككككبل  ضككككككا  احلد  ي  خالل تعالقه بتشككككككااال  الرواية األخرى يسككككككلك 
طردًا كثرية  ي عرضككككككككككككه ألحدا  الرواية،  يث يعكككككككككككككعب حتديدها؛ أل  هذا التعالق أعهى للمؤلع حري ة ف 
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تارها،  ته وعبقريته هي ال  تعينه على اإل اهة ي  الهريقة ال  احتكدها القجاعد حتديًدا صككككككككككككككارًيا، بل إ  كاا
 أو على افنتقال باثري ي  هذي الهرد.

ويعع هذا أ  الرواية احلديثة متر ه  على الشكككككككال التقليدي املنضكككككككبط الذي تتحر ك  يه الشككككككك عكككككككيا  
خالل  عكككجل يتتابعة، وتنمج  يه األحدا  بعكككجرة تنتهي هناية طبيعية، ول  نسكككرف  ي القجل إ ا دلنا إهنا ف 

روط ويا إىل  لك ي  شكككككك تجيل عناية كبرية بعنعككككككر واحد ي  عناصككككككر الرواية يثل احلد ، أو ابلشكككككك عككككككية،
الرواية التقليدية،  ليسكككككككت هي رواية حد ، كما أهنا ليسكككككككت رواية شككككككك عكككككككيا ، بل هي ي ايرة يعيشككككككككها 
البهل، ويهاره  يها شككككككككككيًأا يا، تنتهي ها ًما ابإلخااد، والااتب ي قدم يشككككككككككروع روايته، يتم تعككككككككككميمه أثنا  

 اإلبداع، ويتحده تعميمه أيًضا أثنا  القرا ة. 

حه  ف  جرييه  فالرواية اجلديدة حتاول ها ًما أ  تشككككككككاك القارئ،  ي األحدا ، إهنا ف وهذا ي ا وضكككككككك 
تعكككككدر ي  ينهق أ  املؤلع عامل بال شكككككي ، وأ  القارئ جيب أ  يتلقى ابسكككككتسكككككالم يا مينحه املؤلع، وف 

تقدم العمل  يها، و تلجأ إىل الجسككككككا ل ال  حتاول أ  تسككككككرف وعي القارئ. إهنا ت قدم له األشككككككيا  يشككككككاجًكا 
الاع كمشروع يتعاو  القارئ واملؤلع على بنا ه،  ال شي  استقر  وانتهى أيري، ف بداية وف هناية وف تعليق، 
ورمبا يعكككككل هذا التشكككككاك إىل افسكككككم، دد تتعد ه األ ا ، أو تتعد ه البدااي ، أو تتعد ه النهااي ، أو تتعد ه 

 .ح1)املسالك أثنا  الروايةف

ره الرواية ي  القيجه الانية بعكجرة يهلقة، وإمنا هي تت ل ص ي  ديجه و  ف يعىن هذا أ  الاضكا  الروا ي جي 
الشككككككككككككال، بعدم التزام املهابقة الدديقة بني األبعاه ال  ترتاز عليها، وبني األبعاه احلقيقية للشككككككككككككال الروا ي 

ي  ي الرواية ال  تتناوهلا، ولي  الشكككككال التقليدالتقليدي، إ  الشكككككال  ي الرواية اجلديدة اعتمد على الاارة 
 الذي يتمث ل  ي سري األحدا  وتجاليها، كما يشارك  يه القارئ املؤلع.

و ي حديث  ف  ع  الشكككككككككككال يقجل  فالشكككككككككككال  ي ياهجيه اجلديد شكككككككككككي  ينمج ي  خالل التجربة، 
ا ل  ياج  له صككككاة التجربة؛ ألنه دبله واضككككف ملتهلباهتا، وي  ل  ف نسككككتهيف أ  نعككككاه إف بعد افنتها  ي 

الجججه، إ  املؤلع ميككار  اربتككه، وف يعرف هجيتهككا األخرية، وف يسككككككككككككككتهيف أ  يتنبكك أ ابلنهككايككة، وي  ل  ككإ  
العككككاة الر يسككككية هلذا الشككككال هج أنه ارييب ، القه كل ي  املؤلع والقارئ، إ  كل الجسككككا ل ال  يلجأ إليها 
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ا و ري حاتية، إهنا يؤد تة أو نقهة انهالد، وهج ياعل هذا ع  عمد، لاي جيعل املؤلع هي يشككككككككككككككاجك  يه
 .ح1)القارئ ها ًما  ي حالة استناار وهتياؤ، ولاي يثري  يه عجايل اق ل ق واإلبداعف

ا، أ  نعيش الككداخككل هو  إطاللككة خككارجيككة تتمع    يككه،  إ  الروايككة احلككديثككة حتككاول أ  اعلنككا منككار  ح لمككً
  الدوا ف والنتا ل، ف أحد يعرف يا حد  أو يا سكككيحد ، كل شكككي  يعيش  ي احلاضكككر، حي ونبحث ع

 ولج ياضًيا أو يستقباًل  ي ل ة الزي  اقارجية.

ويعىن هذا أ  الاضككككا   ي الرواية احلديثة ف يهتما بتتابف حركة أبهال الرواية أو تسككككلسككككل أحداثها،  لك 
ر هذي احلر  هذا  كة قدية الربط الاع، بني عناصكككككر الاارة وجز ياهتا، بدًف ي  حتقيقأ  الروا ي اجلديد ي سككككك  ِّ

 الربط الاع، بني عناصر الرواية وأحداثها. 

دة ال  تعتمد على العقدة،  ومبا أ  الرواية احلديثة  ي ظل الاضكككككككككا  بتشكككككككككااالته املتعالقة دد  قد  الج ح 
ا ي  التماسككككك الظاهري، إ  وحدة  ضككككا  احلد  دد  إهنا جلأ  إىل وسككككا ل أخرى لاي تعهي اربتها ددرً 

حتق قت ع  طريق رحلة، للبحث ع  يعىن بدًف ع  تسكككككككككلسككككككككككل األحدا  كما  ي الرواية التقليدية  ي الرواية 
 احلديثة، يااي أ  كثريًا ينها يدور حجل  ارة البحث ع  شي  يا، وهذا يا جندي  ي روااي  علجا .

اية سككككككقع الاااية،  هي تبدأ ابلبحث ع  احلب ل تظهر بعد  لك وتعد ه   ضككككككا ا  احلد   ي رو 
شك عية األنثى، وتظهر أيًضا ش عية ي   أ ىن حياته  ي احلب يثلما  عل انصر، وأخريًا تبك الرواية النهاية 
 ايضكككككككككة و ري حمدهة، وكل شكككككككككي  ي  هذا ي عدا  ضكككككككككا  أشكككككككككار إليه علجا   ي الرواية ابألسكككككككككألة الداخلية أو 

  ا  السرهية احلزينة.اقاطب

ة على  ار )انصكككككرح، إىل الدرجالبحث عن احلب  اي رواية سكككككقع الاااية يسكككككتحج   ضكككككا  حد  
 تكوين ملال  تقبب يعها الرواية ي  خهاب  زيل، بل ة شككككككعرية ي  أول صككككككاحة حي  خر الرواية، يقجل  ف

، كنــت طوفـاً  درف  أمــامـه كـل أشـــــــــــجـار القل  وجالميــد أ ـت امرأة عـاديــة ح  يكون حم لــك عـادايا
الرتقـب والرتوِكي، كنت قادمة كوجه الفجر الذي يســـــــــــقم رهبا ية الليل الطويلة، كنت  زلة على جبأ 

 .ح2)فالكوكب املهجور وبأ يديك ماء وحياة وتخلوقات ودورة مشسية جديدة
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ضككككا  احلد  ية،  يبدو  تسككككتعمر كلمة ف احلب ف أرس الرواية، وتبع  يها أحداًض رويانسككككية، كالسككككيا
ًما هو احلب خرايف دائ، فيزجًيا بني الشكككككككككعر والنثر،  ثًا ع   اك احلنا  الذي انقهعت ينابيعه،  جع  و بل

ا، تــذك ري مــا قــال  زار: )حبــك مثــل املوت والولدة،   نون، ح  لو أتخ ر إىل  خر العمر ديء مراهقــً
 رتأ  لو كان ي نســـــــ  ويعرض مرة أخرى يف حيار، ولكنهاصـــــــعٌب أبن ي عاد مرتأ(، و ه لو كان يعاد م

أحادية القدر اخلالدة متن يت لو كان غرورك كاذاًل عندما كنت أســــرلك: )أين أجد مثلك (، وتقولأ  : 
 . ح1)ف)مثلي متاًما  ل يوجد(، كنت أعلم أ ك فرادة اخلال  على هذا الكوكب

 ال أحدا  ر يسككككككة وف ضنجية كما كا  الجضككككككف  ي الرواية يشكككككك ل  ضككككككا  احلد  أججا  الرواية احلديثة، 
 التقليدية، وإمنا أصبل احلد   ثًا ع  أ اار وش عيا ، يسعى املؤلع فستدراكها والقبل عليها. 

لككذا سككككككككككككككنجككد خلهكًكا بني يعكككككككككككككككاهر احلككد   ي الروايككة الجاحككدة، خلهكًكا بني الجادف واقيككال، بني التككدي  
 يها حي بعد تواجها، ف تجدع للبحث، وف  جاصل بني الجادف واقيال. وافاالل؛  كحب انصر يهاره

يقجل علجا  على لسككككا  البهل انصككككر  فكيع ياي عاشككككق أعزب فيرأة يتزوجةش هل يبهبش أم ي علق 
عينه  ي السكككككككككككما ، وينتظر أ  تعجه حبيبته يف املهرش وكيع تاي هي له بعد أ   ل ت عنهش هل تدعج له  ي 

ر يثاًلش أم ف تسكككككككككككتجيب لزوجهاش أم يا اش اي للسكككككككككككا رية! كيع ميا  أ  أظل  و ي ا حلبك، وتظلي ليلة القد
و ي ة لزوجكش أتراان ااهلنا هذا السككككؤال ع  عمد لن تعككككر ي  الاجضككككى ال  كانت تشككككتت أ ااران  نذاكش 

 لنا  نذاك أ  ان الضككككككعيع كا  يععأم أننا ابلاعل كنا أطااًف  ي احلبش مبا ا أدنعنا أناسككككككنا تلك األايمش و اؤ 
 .ح2)نتمس ك ابلجعجه القدمية  سأتذك رك، ل  أنساك، سأشعل مشعة كل أربعا ف

ة ابلجعي الداخلي  هذي الاثرة ي  األسكككككككككألة الداخلية ت ؤكد أ  عناية  ضكككككككككا  احلد  أصكككككككككبحت خاصككككككككك 
 ي  نه ف بهل يتمث لللشككككككككككككك عكككككككككككككيا ، وأ  العناية ابألحدا  اقارجية دد تالشكككككككككككككى،  ال أحدا  كنى؛ أل

 ش ص، وإمنا بهلنا هنا هج احلب، كما يؤكد  ياب اليقني، ليحل حمله الشك. 

 اضككككا  احلد  أصككككبل يرهجاًن ابلشكككك عككككيا  والتداعيا  النااة ع  حالتها الناسككككية،  اضككككا  احلد  
يدية  ي روااي  لجلا تركيزي على الشكككككك عككككككيا  حي  ي األحدا ؛ لذلك ل  اد أثرًا للحباة أو العقدة التق

علجا ؛ ألنه دد حل ت حمل ها عد ة حباا  صكككككككككك رى تبدأ وتنتهي حسككككككككككب الاضككككككككككا  الذي تجلد  يه ي  هذي 
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يقة حاولت أبلف طر احلباا ، حماولة انصككككككككر نسككككككككيا  حبه ملها، يقجل علجا  على لسككككككككا  البهل انصككككككككر  ف
ا، أ  الــذي ل تقتلىت أحزاين بقــد ا، وحلمــً أ ــه  ر مــا تقتلىت أحالمي،  منــتألختلص منــك ذاكرة، ووجعــً

 دب أن أختل ص من األحالم الزجاجية اليت ا كسرت وإل  ذتىت شظاايها. 

حاولت أن أ ســـــاك  ألين مل أكن أعتقد أن بقائي معلًقا على عارضـــــة احلب يعتت وفاء، بينما أ ت 
ي ، نع علأتوين إىل فرا  رجــل  خر كــل مســــــــــــاء،   ح ض رغبتــك واختيــارك، ولكن  ســـــــــــيــا ــك هــذا مت

وفشـــــلت حماولة، حاولت أن أكره بعض تصـــــرفاتك اخلادشـــــة جدران الذاكرة، مجعت كل ما  ذيتىت به 
طوال أشــهر  األربعة عشــر: عالقتك املاكرة بســعد، حبك القائم حلســن، خيبار الكبرية عندما أطلقت 

ي، مث جة احلب مععلي  عيارك الناري الشـــــهري )لســـــت إل مثلهم(، وارمتاؤك يف أحضـــــان ســـــامل بعد ضـــــ
 .  ح1)فأخريًا، هذا الوفاء الوضيع الذي مل يستِح أن ور بعد أربعأ ليلة وفشلت حماولة أخرى

إ  يثل هذي احلباا  ف تعككككككككككككل لدرجة الع قدة  ي رحلة  ث انصككككككككككككر ع  حبه يف يها، وإمنا هي ب ؤر 
ركته يف هذا املقهف يع صككككككك رى يعكككككككنعها  ضكككككككا  احلد  كنجع ي  التشكككككككجيق للقارئ، وربط للسكككككككره، وجند  ي

النسكيا  وتااثر ايففم حجله، وتعده األحدا  ال  ير   طا يها وهج يا تال  بها يدلا على يدى ش عية 
ا 
ً
األنثى يتمثلة  ي يها وعدم و ا ها وانتباهها حلبه، وحب انصكككككككككككككر هلا الذي ف تااه مترا حلظا  حي جيد أمل

 هلا.جديًدا ينها وهج يا تال  بها والص 

ودد يسككككككككتعيل املؤلع عنها ابألسككككككككألة الداخلية، وهذا يا  عله علجا ،  ي سككككككككقع الاااية  جي عدًها  
ا ي  هذي األسككككككككككألة، ال  يعد كل واحد ينها مبثابة بؤرة، يقجل  ف م الذين ملاذا يســــــــرقو ك مىت هكبريًا جد 

ضـــيضـــهم وأ  ىت بقضـــهم وقطبقت شـــهرام اآلفا ، وافتتنت هبم  لف النســـاء من قبل   ملاذا يدوســـو 
أتســــل   ببمء جدران إعجابك يب  وملاذا أ ت امعأ حولك منافســــي  منذ اللقاء األول شــــبااًل عابثأ، 

 .ح2)شفوشعراء ميتأ

ي عد  ضكككا  احلد  على هذي الجترية  ث يسكككتمر  ع  احلب، ميتدا إىل هناية الرواية، ال  ت سكككدل سكككتارها 
البهل  يها احلب الذي كا  يبحث عنه، حماوًف نسككيا  )يهاح ال  مل ول  ينسككاها،  على هناية حزينة، ف ينال

حـان الوقـت ألغري مالحمي، حـان الوقـت ألقتلع مهـا من عيون الـد يـا وأعيدها إىل قلم، ا تظرت أايًما ف
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لكتابة، ا ح  تتد عاطفيت من حرارة البو ، مث محل التيد رواييت إىل بلد بعيد، مل أكن اللغه إل بشـــــــــــ 
بعد شــهر كنت أجلس يف اعلس الصــغري الذي كتبت فيه الفصــول األخرية، أكنس املكان وراء ذاكرر 

 .  ح1)فهبدوء، عندما دخلت مها

 امل يجضككل الااتب  ي هناية الرواية يا هج يعككري األحدا ، وكانت النهاية ياتجحة، وتشككري إىل أ  انصككر 
 شككككككككككككككبيكه بعشككككككككككككككقكه ملهكا، وأ  حبهكا ل  ي كاهر دلبه وإ   ارد عقلهادتنف أب  حكب أيكه لكه وجلكدتكه وألختكه هج 

 و اكرته، وأ  هذا احلب ف ينهيه يج  حبيب أو حي لقا ، وإمنا هج ابد  بقا  انب.
ًها ي نع ًما، مل ،  قد و لد يعتز ير يث عن الســـعادة واملودةيتحج ل  ضككككا  احلد  إىل و ي رواية صككككج يا 

يشككككككعر بقسككككككجة األايم  ي ظل الثروة الابرية ال  خل اها أبجي؛ لذلك  اضكككككككا  احلد   ي هذي الرواية عبارة ع  
رحلة  ث هؤوب ع  السككككككككككككعاهة، طرد هلا البهل العديد ي  التجارب، كا  البحث ع  كل يتحجل ويت ري 

بب للملل وطاره للسككعاهة، حي لج كا  هذا امللل انُجًا ي  وججه أبجيه أوهلا؛ ألنه أهرك أ  كل ضبت هج سكك
 على ديد احلياة. 

 ي كل يتحجل ويتبدل، تشكككككككككبه رحلة  ث املدينني  -حسكككككككككب ظنه- بحثه ع  السكككككككككعاهة املتجسكككككككككدة 
ا-ويعادري األ يج  ع  جرعا  التعاطي، كل شككككي  ف ديمة له  عككككجل على يقابل احل -حي ولج كا  نايسككككً

أمل   أيب وأمي ماات عندما بدأتف تتعد ى يتعتها هدا ق، يقجل علجا  على لسككككككككككككككا  البهل يعتز  ف نشككككككككككككككجة
منهمـا، هكـذا تواطــر معي املوت بشـــــــــــكـل غريـب جـداا  ولكنــه كـان تواطًؤا على أي حـال، كـان عمري 

ا وعشرين سنة، ل بد أن أقول: إن مواما كان شيًنا مثريًا، ولكن إتيا ه املفاجئ،  اقتحامه املباشر و  سـً
حليار، خف فا الكثري من أمل فراقهما املفاجئ، النا  ل  بون الصــــدمات املفاجنة، ولكىت أفضــــلها على 
تلك البطينة اليت تســــتقطب حزين ببمٍء، إين أفضــــل الصــــفعة املباشــــرة على ا تظارها، مل ُيرضــــا كرغلب 

بتلعهما تمية، بل خرجا من البيت أصــــحاء واالكبار، مل يتدحرجا ببمء عت ســــنوات لو زاية املوت احل
حادث ســـــــــري وماات، يف يوم واحد ا تقل البيت من حالة امتالء إىل حالة خواء، برغم أن اخلواء  فســـــــــه 
ليس حليًفا جيًدا لشـــخص يكره امللل مثلي، ولكن يف الوهلة األوىل كا ت حالة البيت اجلديدة أفضـــل 

، أاو ل يف البيت، وأســــــــتمتع اللختالف، من دون أٍب وأ مكٍ  م ن يواســــــــيىت، كلما اقرتب مىت احلزن كنت
 .  ح2)فوأبكي راضًيا 
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سككككككككلسككككككككلة ي  هوا ر البحث املتجايل ال  يقجم طا يعتز تشككككككككال بؤرًا صكككككككك رى، ت اج ِّ   ي النهاية  ضككككككككا  
لت يري ا احلد ، الذي  يلنا  ي النهاية إىل شكككككككك ص يهارهي امللل  ي رحلة  ثه ع  السكككككككككعاهة واملجهة، ويظهر

بجصكاه جزً ا ي   ضكا  احلد   ي رواية صكج يا و ي شك عية يعتز بشال خا  عنديا يعن ع   لك يقجل 
لســـــت غريب األطوار، ولكن عقلي يشـــــبه رقعة الشـــــطر  ، دب أن ور كل علجا  على لسكككككا  يعتز  ف

أ متشـــــــــاهبتأ صـــــــــورت مربعأ متجاورين بلو ِأ تختلفِأ، وإل لكا ت رقعة شـــــــــطر   خاطنة إًذا  إن أي  
تتجاوران يف عقلي يبداثن عندي توتًرا وك بًة، ل شــيء دب أن يتكر ر، ح  رقعة الشــطر   ل دب أن 
ا، ول أيبم ل أن أمار  لعبة تتطل ب أن أول  شــــــارًدا  أتر بلو أ فقم، وأ  ل أحب الشــــــطر   أســــــاســــــً

 .ح1)فأفكر يف النقلة التا  
ا وجلياًل، فل يقجل  ي يقهف  خر   ل أختي ل أن أقضـــــــي حيار ســـــــعًيا وراء اثبت  مهما كان  فيســـــــً

فالثبات يد ذاته  ســـــٌ  وضـــــيٌع  ل يثبت إل الشـــــيء البليد، ل يركد إل املاء اآلســـــن، ل يســـــتيقن إل 
 .ح2)فالكسول العقل

الباحث ع  السككككككعاهة ال  يراها  ي كل يت ري، على اسككككككتعداه أ  يضككككككحي ي  أجلها مبحبجبته   اإ  يعتز 
كما ضكككح ى ي  دبل  زنه على و اة والديه،  عكككج يا تلك املعشكككجدة، املنبف الثاين لسكككعاهته، يهده ابلتالشكككي 

 والت لي عنه إ ا أسلم ناسه للملل ولج للحظة.
ل  ل إىل جانب  لك امللل عند حديثه ع  ترك صككككج يا والرحيوتتعككككج ر شكككك عككككية يعتز الناسككككية ابلااي

إ ىت أســتطيع أن أقيس مدى تضــخ م فعل الراتبة يف داخلي، عندما تتحو ل صــوفيا إىل لوحة، ســررحل  ف
ل ُيكن أن أقبع أمامها أكثر، أ  الذي مل أقف أمام املو ليزا  فســـــها أكثر من  س يتواٍن  والملناســـــبة، 

ا ة تلك اللوحة، خطينة دافنشــــي اليت ل ت غتفر  ل أتصــــو ر كيف ســــوكل له أن يرســــم اثبتً إزا خطينة كبري 
 .  ح3)ففاحًشا إىل هذا احلد

لي تم الرواية علجا  دا اًل على لسكككككككا  البهل يعتز بعد كل هذي الرحلة، بل الرحال  ال  خاضكككككككها يف 
، وهج إ  هل  على شككي   يدلا على يدى ح2)فأشــعر الملللالسككرطا  وصككج يا وامللل والبحث ع  السككعاهة  ف
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 رابة تلك الشككككككك عكككككككية، ويضكككككككف  ي نا  القارئ ايففف ي  التجداعا  لشككككككك عكككككككية  ي أ رب يا تاج  ي  
 التداخل الناسي والااري  ري واضحة املعامل.

إ  هذي البؤر الضكككيقة ترسكككم لنا بهاًل يشكككجش التااري، يضكككهرب النا ، يعاين ي  حالة ناسكككية، اعله 
حكالكة تيكه ، تؤككد  لك األحدا  املتشككككككككككككككاباة  ي الرواية،  م  رحلة املهارهة، والار والار بينه وبني امللل،  ي 

ا للت لاص ي  الر بككة، إىل كج  كككل ضبككت  ، و راد صككككككككككككككج يككا أيرًا فتيككً الككذي جعككل يج  والككديككه حككدًض عككاهاي 
 ا كل اه  لك. حث ع  املت ري واملتحجل يهمإىل الب -على حد تعبريي-وجايد إمثًا وجرمية،  املجانليزا خهيأة 

و ضكككا  احلد   ي صكككج يا ي همش احلد  إىل هرجة دتله،  الرواية ت شكككبه املذكرا ، تعا  رؤية السكككاره 
حلياة بهله، كما أ   ضككككا  احلد   ي هذي الرواية مياننا ي  درا هتا ي  أي ة نقهة  يها؛  البؤر واحلباا  ر م 

 ا يتماسًاا، تربهه وحدة كلية، هي البحث ع  السعاهة. تعداهها  لق  ضا  كلي  

وهكذي إحكدى تقنيكا  الروايكة احلكديثكة،ف  هي تل ي ياهجم التهجار لألحدا ،  يث ميا  درا ة الاتاب 
ي  الجسكككط إىل النهاية إىل األول، أو ي  النهاية إىل األول إىل الجسكككط بدو  أ   تل  بنية النص، أي أ  كل 

 .ح1)اته، لا  يا يربط بينها هي الذا  السارهةف عل دا م بذ

مل أ ولد مبدًعا، ول كاتًبا، ول فناً ، ول ذا فلســـــــــــفة، وإل ويقجل علجا  على لسككككككككككككككا  البهل يعتز  ف
لكـان عنـدي مـا أتعز ى بـه من األمور أمام أســـــــــــنليت: ماذا أفعل  وما دوري  وماذا علي   أ   رد رجل 

ح  ترهقه األشـــياء الرتيبة أكثر من الالزم، ر ا ألن عقد الثاليتأ كان عقًدا  أدمن املتحول من األشـــياء
جديًدا وجدتىت قد أفســدت مناط  واســعة يف حيار، وكتبت يف أورا  خاطنة، وركضــت حيث ل يوجد 
طري ، وطلقت زوجيت من دون ســــبب مقنع لنخرين، ول هلا هي... هذه هي أايمي اليت مضــــت، فري 

 .  ح2)فتر حزين، ل شيء  إل أين مثل املعتوه، إذا مل دد ما يفعله  ذى  فسه متر حقيقي ي

ميا  يالحظة  ضكككككا  احلد  ي  خالل الرؤية ال  وضكككككعها املؤلع للقارئ  ي املقهف السكككككابق، إضكككككا ة 
إىل تقنيا  الجصككككككع، وتداخل الزي ، والعكككككككراع الناسككككككي للبهل والذي يظهر ي  خالل السكككككككره القا م على 

املتالم، حيث أضاف امللل إىل جانب ش عية يعتز ال  ف حتبا اجلمجه، و ثه ع  السعاهة، ول، ضكمري 
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ة، و ي الرواية  يفخر حد  أراهي يعتز وهج يجهتا، هذي التقنيا  ال  تشككككال  ضككككا  احلد   ي صككككج يا خاصكككك 
العككككيغ خلة، حلزونية املسككككار، و اجلديدة عاي ة،  م   ا   ضككككا  احلد   ي الرواية احلديثة  فأ  األتينة يتدا

ابتعد  ع  اللجحا  افشكككككككتمالية )البانجراييةح لتت ل ل  ي التااصكككككككيل والجصكككككككع الدديق، واحلجار بدأ يتسكككككككف 
ليشكككمل خمتلع يسكككتجاي  الل ا  افجتماعية املتعايشكككة واملتعكككارعة، ومل يعد السكككره دا ًما على  ارة اإليهام 

 .ح1)ابلجادف ي  خالل ساره عليم بال شي ف

ويج  صكج يا كا  ي عتن عندي شككيًأا يتمىن  حتقيقه،  اما مل ي ااجأ مبج  والدي ووالدته كا  يج  صككج يا 
راٌر ل أليس املوت  فًيا أصاًل  قراٌر إهليٌّ حازم الخلروج من احلياة، قشكيًأا ينتظري،  يظهر  لك عند دجله  ف

ؤمن أب نا ا خاطًنا، فعندما ور املوت علينا أن  ُيكن مناقشـــــــته، ول اســـــــتننافه، ومن الكفر اعتباره قرارً 
 ســـتحق ه، ولمل حقائبنا، و ســـتقل ه لو عدم ما وهو  ٍت حتًما، وســـيدخل هذه الغرفة بال ريب، إن مل 
يكن قـد دخلهــا من قبــل يف زايرة اريبيـة، ورا  يضـــــــــــطجع هنـاك على األريكـة، يقلم أوـافره، ويطقط  

 .  ح2)فرغبته متاًما فينقض عليها  أصابعه، يف ا تظار أن تكتمل

 ي طجد الههارة يتاج    ضككككككا  احلد  ي  عدة بؤر، كل واحدة ينها عبارة ع  ي ايرة نسككككككا ية، و يها 
 وجيد  لك العا ق  ي اعتمف، وأخذ  ي يجاجهة كل هذا ويعر ة أسراري وحقا قه. يبحث البطل عن اجلسد،

د دة: مل يقجل علجا  على لسكككككككا  البهل حسكككككككا   ف  معادلر مع املرأة ا تهت يب إىل أربع  تائ  حم 
إما أن أســـــتمر  يف اللبا  يبت قعر ذ ويب مع جورية، أو أن أذوب تدرًدا من البكاء على رحيل غالية 
الــذي فتــت قلم بعــد أن تزوجنــا فعاًل، أو أن أعشـــــــــــ  امرأة جــديــدة يثــًا عن أمــل منــاف   خر أو وهو 

 .ح3)فحرم احلب على قلم، اترًكا جلسدي أن يعبث حسب وروفه وحظووهاخليار األخري، أن أ  

على أ  هكذي امل كايرا  ي لكب عليهكا طكابف اجلن  على طكابف احلكب،  بكدايكة لقكا اته يف كل  تاة كانت 
  ثًا  ي اجلسد ع  يتعة، حي يف ججرية كا  شا له اجلسد. 

نجد أناسككككككنا  ي النهاية حباة تثري  ضككككككا  الرواية، لوينمج  ضككككككا  احلد  يف من  ج البؤر امل لقة ال  متثل 
أيام يريل ناسككككككي، ارج نهاد  ثه ع  امل ايرة إىل البحث ع  الذا  الناضككككككجة؛  تارار حديث حسككككككا  
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ع  ي كايرا  والكدي، وتهلعكه مل كايرة ي  هكذي امل كايرا ، إىل  ثكه ع  رحلكة سككككككككككككككار خكارج اململاكة جيكد  يها 
 اسككككككه، إىل ي ايراته النسككككككا ية، كل هذي امل ايرا  تنتهي به إىل وتا ،  اك الهبيبي ايرة يعيد طا الثقة إىل ن

 الناسي الذي مل يثق به حسا   ي هناية املهاف.

لو يعلم وزان أين أشــــخص  فســــي أفضــــل من تشــــخيصــــه يقجل علجا  على لسككككا  البهل حسكككككا   ف
ذي كان طبيم، نحنيات حيار... هو الالنفسي الدؤوب  ، لر ا ابته ، وشعر أين أتوه م فهًما عابًرا مل

 .ح1)فمث صديقي، مث طبيم مرة أخرى، مث أصبح شخصية فقدت تصنيفها يف دائرة حيار
حسككككككككب -وسككككككككرعا  يا تنتهي امل ايرة الثانية، ليبحث حسككككككككا  ع  أي جسككككككككد جديد أو حب جديد 

رزا كا ت التهااًل ع غالية، وكهبذا اهلدوء املاكر املتدرج، جف ت حكاييت مليسكككككد  ضكككككا  البحث، ف -تعبريي
عابًرا يف حيار وا تهى، ول أدري أي راد يب اخلري أم الشـــــــر  ما أعرفه أن يدي أصـــــــبحتا منفوضـــــــتأ عن 
 خر قطعة من حلوى احلب، وأين ل أســـــتطيع ح  أن أشـــــعل أشـــــجان عابر بســـــيم يكاييت، رغم أزا  

 .ح2)فكا ت مدفرر الكتى ألشهر عديدة
رى يف يرمي، يبحث ي  خالهلا حسككا  ع  ي ايرة ت ضككاف إىل رصككيد ي ايراته النسككا ية، لتبدأ رحلة أخ

يف إحدى املرات التقيت مري عدة ســــاعات، يف فندقنا العا   فســــه، وعندما تركتىت بعد إرواء، يقجل  ف
ا، أرسـلت رسالة إىل هاتفي: أرأيت  مل تنتبه الرايض إىل أن اليت جاءت ومرى، خرجت وقد ارتوت كثريً 

املدينة مل تعد تنتبه كثريًا، وضعف بصرها وذاكراا، ومري اليت أحصنت فرجها، مل تعد مري اليت حصكنت 
 .ح3)ففرجها

وتسككتمرا امل ايرا   ي شككال بؤر ت شككال  ي هناية املهاف  ضككا  احلد  الذي يبدو  ي ثجبه الالي  ثًا  
ان شـــــــعرت أبن ل شـــــــيء يف حيار أبســـــــرها كيقجل  فكبريًا ع  ي ايرة للبهل يسككككككككدا طا ججعه الذكجري، 

مصـــــريايا وحامسًا ومهماا، كنت ولًدا مطيًعا ومثالياا يف أســــــرة صــــــغرية وعادية، ليس عندي موهبة ول ميزة 
ول ح  مشـروع مكتمل، ومل يبدأ شـيء يف تغيري هذا املسـار البسيم يف حيار إل النساء، وبدوزن، ل 
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سـكن جسـده إل مساحة الهتة هائلة جداا، ل ُييزها شيء من أي ضباب إ ساين يبقى يف الرجل الذي أ
 .ح1)فعابر، إن حيار ترمسها النساء، واترخيي يكتبنه هن 

ويظهر  ي تسكككككككلسكككككككل الرواية العككككككك ري  ث حسكككككككا  ع  احلب، وعما ورا  اجلسكككككككد الذي  اربه اعتمف 
ه ي  كل أنجاع النسككككككا ، ويف كل يا يبحث عن  ليعككككككع بذلك الرايس ابملشككككككالة الانى حي جيد ناسككككككه  ي

 حب وجيد ناسه يا تال يعع ي  األير  اته.

وككأنكه يؤككد برا ة الرايس، ويؤككد أنكه مل  كب إف  كاليكة، ومل ياقكد إف  الية، وكل يا ير  به كانت اربة، 
الة حكتبت  مرة أخرى لعلمك، حزين   »يقجل وكا  سكككككككبب ضكككككككياع كل هذا شككككككك عكككككككيته املريضكككككككة، حيث

شـخصية جداا، ل ع القة هلا بك، يبك، يجمك. أ  رجل قر رت أن أحزن، وحز ت، وقر رت أن أك ف  
 .ح2)فعن حزين، وكففت، وهذا الرقص املترخر منك، ل يغري الكثري

وهذا يدلا على أ  املشكككالة الر يسكككة متاث  ي  لك الشككك ص الذي يتالعب ابلنسكككا ،  لم تااه ايرأة 
قل بني عده  ي  النسكا ، وكيع أ  البهل اعبف أبنه هج ي   يقرر احلز  والب  والاراد و شله  ي بل را  ينت

 النهاية، وإ  كا  الظاهر خالف  لك لا  العب  األكن عليه ولي  على الرايس.

رحلة  ) البح،  اك الاي الباحث ع   اته  ي يثًا عن الذاتو ي رواية القند  يبدو  ضككككككككككا  احلد  
و  ي حب  اهة، بعد أ  هي رهتا راي  القلق جر ا  التاااك األسككري، وحه متها سككيجل اجلاا  سككجا  ي  سككار أ

أيككه أو ي  إخجتككه، ويككا مل ياتبككه علجا   ي الروايككة، ومل يتنككاولككه  ي الالمككا ، وإ  كككا  هج احلككد  األهم  ي 
يبنا األز   هذا هو عاسككككككدها كل يرة ف لك بعد  ث البهل ع   اته هج املال املجججه بني ع الداته والذي ي

الذي لن يغيب عن حذ  القند ، ســــــيالحظ منذ الليلة األوىل له يف بيتنا أ نا ككل من طعام واحد ل 
على طـاولـة واحدة، و قيم يبت الســـــــــــقف  فســـــــــــه ولكل من ا  وء تختلف، ولتفل بنفس األعياد ولكن 

بيننا العهد،  ل  وحده القل  الذي أبقىابتســاماتنا متنافرة، ســربو  له عندما يســرلىت عن الســبب إ ه الق
وجعل كل  ما بيننا كعائلة  رد عهد، ل شـــــــيء دمع بيننا لن ا،خوة املنفرطأ من رمحأ عندما شـــــــعر 
أيب بذلك قر ر أن يطلينا اللصـــــــم  ويلصـــــــ  بعضــــــــنا ببعض كيفما اتف  ح   بقى مًعا ولو كا ت قلوبنا 

ا أن ، ســــيالحظ القند  أيضــــً فضــــائحنا  ما بينها، يتراثرة يف حمافل اآلخرين، خنرتع بكماء فيعائليت شــــ  
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بكتمـان رهيـب ح  ل يعرف أحد  ماذا  اك يف الغرفة اعاورة، ســـــــــــلمان الذي يســـــــــــر  أيب  ترات 
شـــــــــرعية، ومّ اليت يبر  الرجال وكرزم فراشـــــــــات ضـــــــــال ة، وعميت اليت تقتات من قلبها مثلما يقتات 

 .ح1)فاجلمل من سنامه

 قد صكككككككر   أنه ف شكككككككي  جيمف بينهم؛ أل  أيهاهتم خمتلاة وكل واحدة ينشككككككك لة ع  أوفهها، وسكككككككلما  
يبحكث ع  املكال، وأختكه شكككككككككككككك لكت ناسككككككككككككككها ع   را ها  رد الرجال، وبهلنا يبحث ع   اته  ي كل  لك 

 و اول بشي الهرد الجصجل إليها.
 ي   اك نيط به،  يتجه إىل السككككككككككككككار؛ هرابً يبكدأ  كالكب رحلكة البحكث ع   اته، بعيًدا ع  هذي القلق ا
لى قلوبنا هذه املدن احملايدة أكثر أماً  عفالاشككككككل انيط به، ولعله جيد  اته الضككككككا عة هناك، يقجل علجا   

من مدن الشـــــــــــجن املتزايد والقل  األبدي، مل يهاتفىت أحد من عائليت طيلة أايم منذ وصـــــــــــو  رغم أين 
 اتفهم مجيًعا أختهم برقم هاتفي اجلديد، بعد أســبوع من ذلك اتصــلت يبأرســلت رســائل مجاعية إىل هو 

عميت فاطمة وراحت تســـرلىت، ويف اليوم الثاين عشـــر اتصـــلت يب أمي أخريًا، ســـرلتىت بعد يبي ة جاف ة عن 
اتريد عودر، وكـرزا  ســـــــــــيت أزا ود عتىت يف الرايض بدعاء فظٍك أختاا أين مل أحدد عودر بعد، قالت 
بلهجة مســــتنكرة: شــــلون يعىت  ما حجزت عودة  أمريكية  إيه بتلعب عليك يومأ وترو  وختليك، ما 

 .  (0)رحت بعيد، ميب أول زوجة ترو  وختلي زوجها "
 ي اجلملككة األخرية يججز ملعككاانة  ككالككب ي  أيجيتككه اجلككا ككة،  قككد شككككككككككككككالككت أيككه البؤرة العظمى  ي هككذا 
احلد ، بسكج  يعايلتها لزوجها، وهجراهنا لبيتها، ل جباا ها ألوفهها خاص ة  الب، ودد شا لت هذي البؤر 

 .  حباة عاىن ينها البهل، وكانت سبًبا  ي  ثه ع  السار كحل هلذي املعاانة
ويظهر  ضكككككا  احلد   ي أيه و ي  ثه ع  السكككككار،  ي كل صكككككاحا  الرواية تااه ف  لج صكككككاحة ي  

 صاحا  الرواية إف ويشالة أيه تعجه لذاكرته ويشعر ابألمل وامللل بسببها.
تفاصـــيل صـــغرية جداا يصـــعب ســـردها يف حكاايت هي ما جعلتىت يقجل علجا  على لسكككا   الب  ف

ا أقـ ل من أ مٍك، كلمـا  قبـت يف األســـــــــــباب اليت قد متنعها من ســـــــــــكب أمومتها كما ينبغي أوقن أزـا دائمـً
أكتشـــــــــــف أن ل وجود هلا، أ  متركد من أزا أرادت زوًجا غري أيب وأبناء غري ، أ  وأيب وبدرية كائنات 
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بل قخارج أحالم أمي القدُية، طفو  فجرة على ســطح حيااا فاضــطرت ألن تقطع معنا مشــوارًا قصــريًا 
أن تفر  إىل رجل  خر وتصــنع عائلة تختلفة، هذا هو التفســري الوحيد الذي دعلها تقســم لنا من أمومتها 
احلد األدىن الذي يرضـــــــي ضـــــــمريها، مث متنع عنا البقية لتعلمنا كيف تســـــــود احلياة كلما حيل بأ امرأة 

 .  ح1)فورجل يببه
لهال البحث ع  احلب، ليأ، اللقا  ب اهة، وكا إ  هذا الاراغ العاطاي  تاج إىل ايرأة تشكككككككككك له،  اا 

الذي مل يذ د  طعم احلب ي  دبل، ظل  جيرب كل أنجاعه ليعرف أي  الهعجم ياضككله أو على األدل يسككتسككي ه، 
اللتركيد كنت أحبها ولكىت مل أكن أعرف  وع هذا احلب، أعتقد أين مارســت معها  صــف أ واعه على ف

، البداية  ألين كنت أون ها ســـــــهلة املنال بســـــــبب اســـــــتجابتها الســـــــريعةاألقل، أحببتها الســــــتخفاف يف 
 .ح2)فأحببتها بعد ذلك بصد  عندما استشعرت أزا يببىت اللصد  ذاته

ف تناكا رحلة البحث يسكككككككتمرًة ي  حلقة إىل أخرى؛ لتشكككككككال  ي النهاية  شكككككككاًل لذاك البحث، ينتهي 
ا هذي  ضككككككككا  احلد  هلذي الرواية،  العككككككككدية ال  سككككككككتااجأ طعلى عتبا  انامة، ال  متثل  خر حلقة  ي 

األسككككككرة املاااة عنديا اد ناسككككككها بال إر  ل  تؤثر كثريًا  ي  الب الذي كا  حزنه على  شككككككله  ي احلب، 
اســـــــتدعا  القاضـــــــي مجيًعا إىل الداخل، و شكككككككككله األكن  ي إرجاع  اته القلقة أكن ي  أي شكككككككككي   خر، ف

القاعة ورا  القاضـــي يقرأ أمساء  ويســـرل كل واحد منا أن ي عركف بقرابته من  جلســـت يف  خر مقعد من
 املتوف، مث سرل داود عن ا مجيًعا فخلم األخري بأ  ورة ومّ. 

صـح ح له سلمان خطره و ظر إليه شزرًا، فتمن يت لو أ ه يسيء تخاطبة خا  ح  أجد سبًبا مناسًبا 
 مة هذه، كان يثري حنقي وهو يدير كل شـــيء وكر ه أصـــبح خليفة أيبللعراك معه يف منتصـــف قاعة احملك

فعاًل ول أحد ينازعه هذا املنصـــب، كان وقع الصـــدمة علي  أخف  بكثري منه على ســـلمان الذي دمعت 
عيناه فعاًل ولن خنرج من احملكمة، قبضـــــت على يده ولن خنرج الااه الســـــيارة وكرين أخشـــــى أن أفلته 

 .ح3)فحمموم لو املقتة وينب  قت أيبفينطل  مثل سهم 

 ، لانه أيخذ جمرى  خر اتلع ع  شكككككاكلته  ي الروااي ويسكككككتمرا  ضكككككا  احلد   ي رواية يج  صككككك ري
وهج البحث ع  الذا  والبحث ع  احلقيقة، حيث خلقت الرواية لناسها حدًض يناسب ش عية  السابقة،
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ثل العقدة  ي هي األربعة، هذي الرواية، هي هوا ر  ث )اب  عريبح ع  أو  البهل العكككككككككج ي،  هناك أربف بؤر مت 
ري لسككككاري ورحالته  تلك األو ه ال  متثل حياة العككككج ي، يشككككدا طا خيمة خلجته يف هللا، ودد يبدأ  لك يف  ِّك 

ري لتثبيكككت األو ه األربف لكككه   ت هللا قلفو ِّك   مل أعلم مكـــاين يف األرض، ولكن هــذا ل يعنيىت، وقـــد يتبــ 
الألواتد األربعة، كل ما أذكره أين تركت )ملطية( وااهت شــرقًا وعلى وهري بســـاٌط من وبٍر محلت  فيه  

 .ح1)فكل متاعي

بداية نب هت الرواية  القارئ  هلذي األو ه ي  خالل إشككككككككارا  يتبعها؛ لينسككككككككجم  ي احلباة ال  هي سككككككككرا 
ب ىت ،  قالت فاطمة: ادن  مىت اية وابنها يقجل  فتشككككجده، حيث أشككككار علجا  على احلجار الذي هار بني  اطم

لبي ك اي أماه، يف إشــــبيلية وتد من األواتد األربعة ول شــــك، وم ن هم األواتد  أربعة  فظون األرض من 
الســــــــوء، وكيف أعرفهم  هم يعرفو ك. كيف أجد هم  هم ددو ك، ضـــــــــم تىت إليها ضـــــــــماا طوياًل ح  

ت كفها يف صــدري  وأغمضــت عينيها، وقرأت فايبة الكتاب مث  قرت إبصــبعها على موضــع مللت، دســ 
 .ح2)فقلم متاًما وقالت: طهِكر هذا، مث اتبعه وعندها فقم ددك وتدك

ي  هنا تبدأ رحلة اب  عريب  ي البحث ع  هذي األو ه، وينمج احلد  ياجاًن  ضككككككككككككككاً  يتشككككككككككككككع ب هنا 
وهناك، لانه يعجه ها ًما إىل نا  البؤرة املركزية،  احلرب الناشككككككبة بني الدنيا يتاعها وايفخرة نعيمها ف تناكا 

 تععقه بني الاينة واألخرى. 

نشككجه،  يتذك ر األو ه،  يعككا ي دلبه ليعككاج، وعندها يظهر الجتد املوكلما اخضككر   الدنيا تزهاه احلباة 
لتبكدأ رحلكة أخرى ي  البحكث حي تاتمكل األو ه يف اكتمكال  ضككككككككككككككا  احلد  وهناية الرواية، كا  أول هذي 

(،" ويف ليلـة من تلـك الليـا  شـــــــــــعرت يركـة من حركات األحياء يف املقتة، وقفت األو ه هج )الاجيي
ا وأ  ل أعرف كيف وجدين، فإذا اللك ومي يســعى لوي وهو متكئ على عصــاه، ســل مت عليه مندهشــً

وول  صـامًتا لوهلٍة مث اسـتقبلىت بوجهه وقال: أِجب ىت اي حميي: إذا اجتمع عارفان يف حضـرة شهودية عند 
ل إن العارف ب هللا ما حكمهما  هذه مسـرلة ت فرتض ول تقع. وملاذا ل تقع  ألن احلضـرة ل تسع ايتنِأ،

ل يرى يف  فســــه حضــــرة هللا فكيف يرى عارفًا  خر فكيف ت فرتض  إذن  ت فرتض اللتجلي، فكل عارف 
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خيتلف ذوقـه عن ذو  اآلخر، وي تجلى له بشـــــــــــكل تختلف، إذن  امسعىت اي ولدي. لبيك اي شـــــــــــيد، أ  
 .ح1)فوتدك األول. ويف إفريقية وتٌد اثٍن فرقبل عليه يثبت قلبك

ؤلع على تعقيد احلد  ي  خالل بعل اإلشككككككككككككككارا  بقرب العثجر على الجتد، سككككككككككككككرعا  يا يعتمكد امل
 تعبل هذي اإلشارا  ضراًب ي  السراب  سبه القارئ يا ،  إ ا جا ي مل جيدي شيًأا.

 قصـــدت  بيت الغوث أيب مدين بعد يومأ، وقضـــيت  يفويقجل علجا  على لسكككا  البهل اب  عريب  ف
جباية أســـــــابيع ل أ قطع فيها عن در  أيب مدين، وكلما ســـــــرل مســـــــرلة أجبت ه ، وكلما عن ت   مســـــــرلة 
ر  ســـــرلته، أرافقه إىل بيته إذا ا تهى الدر ، وأقف عند الب داره صـــــباًحا ألرافقه إىل اجلامع. وإذا توضـــــ 

بع قدميه... ا تظرته طوياًل أن يكشـــــــــف عن وتديه ويدلىت على مكان الوتد محلت خ ف ه وخل لت أصـــــــــا
الثالث، فطال ا تظاري. وكلما أتخ ر علي  تذكرت قول فاطمة   وهي تودعىت  رســـــــــــية: طهِكر قلبك مث 
اتبعــه، أترى يكون قــد تلط د قلم فحجــب عىت الوتــد الثــاين  لقــد دلتىت فــاطمــة على وتــدي األول يف 

فقضــــــــــيت فيها ســــــــــنواٍت طواًل ح  وجدته، وأ  يف مدينة واحدة ومل أجده إل بعد خلوات إشــــــــــبيلية 
 .ح2)فوجذالت ومقابر

اعتقكد اب  عريب  ي ال ج  أيب يكدي  أنكه وتدي الذي يبحث عنه  ي إ ريقية، ولذلك دعككككككككككككككد اببه، وهي أ 
 دي. ة  ي إجياه وتاملؤلع  ضا  احلد  للقارئ؛ ليتعاطع يف البهل بعد رحلة  ث يريرة، يضني

ف يعلم اب  عريب يِّ  املتعككككككككككككككج كة  ي إ ريقيكة ي   هج أعلم ي  أيب يكدي  حي يقعككككككككككككككدي، ولذلك كانت 
خديته له ويعككاحبته، يعككاحبة املريد لشككي ه، واقاهم لسككيدي؛ لعله جيد  يه وتدي املنشككجه، لا  سككرعا  يا 

اكت لكه احلقيقكة،  لم جيكد  ي ال ج  وتكدي، وهنكا متثكل هكذي مكة واحلباككة  اللقهكة ينتعككككككككككككككع البؤرة املظل تاشكككككككككككككك 
 كذلك،  تبدأ يرحلة أخرى ي  املعاانة والبحال؛  ثًا ع  الجتد الثاين.

ما دمت مربوطًا بوتد واحد فقم فيبدو أين ســـــــرحوم حوهلا مثلما يبوم األقالم حول مركز ويقجل  ف
افر إىل واآلن ليس بوســـــــعي أن أســـــــالدائرة، ل يوجد يف إفريقية أبســـــــرها م ن أونه وتًدا   بعد الغوث، 

إفريقية أصـــــــاًل مادامت عائليت بال عائل، واملغرب بال مرمن، ل أب  لقد قالت فاطمة: هو ســـــــيجدك. 
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ولكن علي  أن أ طهر قلم أوًل اي هللا  لو علمت فاطمة أن البحث عن وتٍد يف إفريقية كلها أســـــــهل من 
 .ح1)فتطهري القلوب 

،  يث يعتمد عليها  ضكككككا  احلد ،  يضكككككيق يضكككككيق لوت عد يسكككككألة تههري القلب   ي  العكككككعجبة مباا  
ينارج ليعاوه الضككككيق يرة أخرى، ولي  هناك يا يعككككع يعاانة البهل والقارئ يًعا  ي العثجر على الجتد الثاين 

 ة اي  أتخاري ع  الجتكد األول أبكثر ي  يكا كة صككككككككككككككاحكة ي  الروايكة، ويكا بني الجتكد الثاين والثالث أكثر ي  ي
صككككككاحة أخرى وهاذا، وت عتن املسككككككا ة بني الجتد وايفخر سككككككلسككككككلة ي  البؤر املتشككككككاباة، املشككككككحجنة ابإلضرة 

 والتشجيق، لي رج  ي النهاية  ضا  احلد  عبارة ع   ث يثري يشبه امل ايرة إىل حد كبري.

احلقيقة، وكا   ع ككانكت رحلكة اب  عريب  ي البحث ع  الذا ، و ثه   ةو ي ككل وتكد  ي  األو ه األربعك
األول هج وتد العباهة شكككككير تار غ هلا، ل  بف رحلته ليجد وتدي الثاين وهج احلعكككككار صكككككديقه املقرب، ليلتقي 
بجريثه ليؤكد عليه طهر دلبك، والثالث وتد احلب والعشككق، والرابف جيمف بني كل هذا ويتق  الاشككع واحلب 

 والاالم.

ا لاضككككككككككككككا  احلكد   كإنه حل  حمل   مد احلد   ي الرواية احلديثة، وينه  قد   قد  الجحدة ال  تعت وختكايكً
لى األدل، ظاهري ععلى العقدة،  قد جلأ  إىل بعل الجسكككككككككككا ل لاي تعهي اربتها ددرًا ي  التماسككككككككككككك ال

احلد  دد حتق قت ع  رحلة البحث ع  شكككككككككي  يا كما سكككككككككبق أ  أوضككككككككككحنا، واختلات  ةوي  ل  إ  وحد
بككذلككك يف الروايككة التقليككديككة ال  حتتا  ابحلككد  الككذي ميتككدا  ي الزيككا  ي  البككدايككة إىل الجسككككككككككككككط إىل النهككايككة، 
و امه ينهق السكككككككككككبب واملسكككككككككككبب  يث يؤهي كل جز  ي  احلد  إىل اجلز  الذي يليه، و يث يبدو كل 

 جز  ينه نتيجة ملا دبله وسبًبا ملا بعدي.

لقد جا   اربة علجا  الروا ية  يما اصا  ضككككككككككككا  احلد   ي ثجب التجربة الروا ية اجلديدة؛  ا ذ ي  
الجصكككع حمجر ارتاات ملشككككروعه اجلمايل، ودد م أوصكككا ه مبجضككككجعية، كما صكككج ر  ضككككا  احلد  ي  خالل عدة 

ا   النهاية حباة تثري حركة السككككككره  ي الرواية، يبقى أ  نقجل  إ   ضككككككبؤر متثل حلقا  يتشككككككاباة، تاج   ي
 احلد  كا  لبنة  ي تشااال  الاضا  الروا ي عند علجا . 

                                                           

 .135حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)



155 

 املبحث الرابع
 فضاء الشخصية

رمبا أتخ ر احلديث ع   ضككككا  الشكككك عككككية كعنعككككر ي  عناصككككر تشككككااال  الاضكككككا  الروا ي،  قد دد ينا 
والزيا  واحلد  عليه، ولا  هذا ف ي قلل ي  ديمة  ضا  الش عيا   ي الرواية؛ احلديث ع   ضا  املاا  

 أل  املاا  والزيا  نا اللذا  تتجاجدا   يهما؛ لذا كا  أتجيل احلديث ع  الش عيا  إىل  خر الاعل.

هي ال  و إ  الشككككككك عكككككككية الروا ية عنعكككككككر  يهم   ي البنا  الروا ي؛ ألهنا ت عتن األسكككككككا   ي حتقيق الرواية، 
تربط بني الزيا  واملاا  واحلد  والرؤى واأل اار، يقجل  روسككككككككككككككب  فإ  أسككككككككككككككا  الرواية اجلديدة هج خ ل ق 
الشككك عكككيا ، وف شكككي  سكككجى  لك، إ  لألسكككلجب وتنه، وللحباة وتهنا، ولا  لي  لشكككي  ي  هذا وت  

 .ح1)جبانب كج  الش عيا  يقنعةف

فاقعككككككككجصككككككككية ال  تتمي ز طا األعمال السككككككككرهية ع  األجنا  األخرى وعر ها عبد امللك ير س أبهنا  
لألهب، وهي واسكهة العِّقد بني ُجيف املشكاال  السكرهية األخرى،  لي  ي  يقجيا  السره األخرى شي  

 .  ح2)يؤهي يا ميا  أ  تؤهيه الش عيةف

و  ش عيا ؛ عمل أهيب، هو تلا  ضكا  الشك عية ياانة بني تشااال  الرواية،  ال ميا  لنا تعجار 
إ  كيع ميا  لنا تعكككككجار حياة هاخل الرواية هو  شككككك عككككككيا ، تاعل وتتااعل وحترك األحدا ش إننا بذلك 

 نعدم الجججه هاخل العامل الاع،  الش عية أحد األركا  األساسية ال  ف يتم العمل األهيب إف طا. 

جل األ عال وتعهي القعككة ب عدها احلاا ي، يق ال تججد رواية ي  هو  شكك عككية تقجه األحدا  وتنظم 
حممد و ر  فالشكككك عككككية الروا ية  جد  لك تعتن العنعككككر الجحيد الذي تتقاطف عني كا ة العناصككككر الشككككالية 

 .ح3) األخرى مبا  يها اإلحداثيا  الزينية الضرورية لنمج اقهاب الروا ي واطراهيف

ا على حتديد  ي ددرهت -األحدا -يث تام  أنيتها  ينب ي أ  هتتم  األحدا  خب ل ق الشككككككككك عكككككككككية، ح
يعامل شك عكي تها، وتعكجير حميط هذي الشك عيا  تعجيرًا ياعاًل، وأ  اقاصية ال  يناره طا وتتجل ى براعة  
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كاتب القعكككة  ي ددرته على أ  جيسكككم األشككك ا  املتنجعني، و جهلم إىل شككك عكككيا  يسكككتقل ة دا مة بذاهتا؛ 
ية هي ركيزة القعككككعككككي األسككككاسككككية  ي الاشككككع ع  القجى ال  حترك الجادف، وع  أل  الشكككك عككككية القعككككعكككك

 هينايياية احلياة وتااعالهتا.

إ  للشك عكية هورها املتميز، وياانتها اهلاي ة ضككم  العمل الروا ي؛ لذلك أخذ هورها يان شكيًأا  شككيًأا 
القعة،   عية هي الركيزة األساسية  ييف هناية القر  الثاي  عشكر وبدااي  القر  التاسكف عشكر. ومبا أ  الشك

 سكككككككككككياج  ي  الجاجب على الااتب افهتمام طا اهتماًيا كبريًا؛ حي يظهرها للقارئ بعكككككككككككجرة يقنعة ويؤثرة 
 تتما   ي  اإلسهام يف بقية العناصر الانية ي  افرتقا  ابلعمل.

مام على ال دبلهم ي  تركيز افهتلقد أعهى الروا يج  الشكك عككية ياانًة حمجري ًة، عا  يا كا  عليه احل
احلد ، ويرجف  ف  روب جرييه سككبب هذا افهتمام إىل  فأ  القر  التاسككف عشككر شككهد ظاهرة يهمة، هي 

 .  ح1)تعاعد ديمة الاره هاخل اعتمف، ور بته  ي السياهةف

عل اجلجانب املتعلة ىل بودد أو ىل الناقاه الشك عية  عناية  ا قة، وأعهجها اهتماًيا كبريًا، بتججيه النظر إ
طا، وحماولة إ نا  عاملها برسككككككككم ياليل  يزة هلا،  ي حماولة ربط التهجار القعككككككككعكككككككككي للشكككككككك عكككككككككية  ي الرواية 
التقليدية وصككجًف إىل  ضككا  الشكك عككية  ي الرواية احلديثة،  إ  األوىل كانت حريعككة على اسككيد الشكك عككية، 

ة،   ياج  هلا اسكككككم، وي  أ  تنتمي إىل أسكككككرة، وإىل طبقة اجتماعيوبعثها حي ة  ي خميلة القارئ،  ال بد ي  أ
 وف بد ي  أ  تاج  هلا وظياة، وي  أ  تلعب هورًا  ي جمتمعها. 

وهككذا يككا عن  عنككه النككادككد اإلجنليزي  جرسككككككككككككككب، حيككث يقجل  فالاككاتككب  ي الروايككة يتمي ز أبنككه ميانككه أ  
حدثج  أو أ  يعمل البتيبا  لنا لاي نعكك ي حينما يت يتحد   ع  شكك عككياته، وأ  يتحد   على لسككاهنم،

 .ح2)إىل أناسهمف

وابإلضا ة إىل يا سبق ف بد ي  حتديد يالحمها اجلسدية، طجيل أو دعري، ب دي  أو ايل، وف بد أيًضا 
ي  أ  تنعا  هكككذي املاليل على التاجي  الناسككككككككككككككي، وهاكككذا حي  رج  ي النهكككايكككة بتاجي  حي، يارس 

القككارئ، وجيعلككه يعكككككككككككككك ي إىل يككا ي لقيككه، بككل ورمبككا اال عينيككه أيككام البهككل، الككذي يقجم أبهوار وججهي على 
 تستحج  على انتباهه.
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ويتابف  جرسكككككككب دا اًل  فكما أنه يسكككككككتهيف الجصكككككككجل إىل يناة النا ، وي  هنا ميانه التعميق والنظر  ي 
،  السككعاه نشككد ِّ ة أو الشككقا  اللذا  يشككعر سككر ا طما يالالشككعجر، واإلنسككا  ف يتحد   إىل ناسككه بعككدد   م  

ع  أسكككباب ف يسكككتهيف تاسكككريها متاًيا؛ ألنه يي بدأ  ي شكككرحها  قد  صكككااهتا األصكككلية، وهنا تظهر يقدرة 
الروا ي احلقيقية،  هج يسكككككتهيف أ  ياشكككككع ع  الالشكككككعجر  ي ها رة اختعكككككاصكككككه، كما أنه يسكككككتهيف أ  يرينا 

 .ح1)ج يسيهر على كل احلياة اقاية، وجيب أف  نسلبه هذي امليزةفع الدة الالشعجر ابملناجاة،  ه

ولا  أصكككحاب الشكككال اجلديد دد ااوتوا هذي العجارس الارهية ليعيشكككجا يف الععكككر  ي دلقه، وأصكككبل 
ي  العبث أ  يقدم العامل ابلعككجرة التقليدية الجاثقة ي  ناسككها، بل هذا يسككتحيل حي مبنهق الجادعية احلر ية، 

، ومل يعد الاره هج السكككيد، وت ري  ياهجم اإلنسكككا ، مل يعد هج » ف  جرييه   يقجل مل يعد الععكككر ععكككر ثبا  
لب الاج ، ومل يعد يارس على الجادف حقا ق ضبتة وي سككككبقة، وأصككككبل يتجاضككككًعا يبحث ع  احلقيقة  ي جماله 

طالد، تاج  هناك حقيقة على اإلاقا ، وي قديها  ي ترهاه وخشككككككككية،  قد ف تاج  هي احلقيقة، أو دد ف 
 ومل يعد الااتب يارس على القارئ حقا قه اقاص ة. 

 قد انتهى اله يا ، وحل  حمل ه ععكر الشكك، وأصكبل القارئ ي  النضكل  يث ف يتقب ل أ  يعنف  ريي 
ا وجهة نظر ايفخري ، إنه ععككككر ة، و بم أيضككككً لشككككك ا وجهة نظري، وأخذ يبحث هج ع  وجهة نظري اقاصكككك 

 .ح2)واعمجع واحلقا ق  ري الثابتةف

لذلك يتجاتى تاااك الشك عكية الروا ية يف تنايي افناعكام بني الذا  وايفخري ، وتجايل افناعام بني 
الاره واعتمف، وي  ل  كا   ياب الشككككككك عكككككككية أو ت ييبها وتذويب كينجنتها أو تااياها؛ لذلك أك د هؤف  

  الشك عكية ف تعدو أ  تاج  عنعكرًا ي  عناصكر السره  ي العمل الروا ي؛ وي  أجل الروا يج  اجل د ه على أ
  لك ف ينب ي أ  مننحها كل هذي األني ة، ومنيزها ع  العناصر األخرى. 

ويقجل عبد امللك ير س  فهم مل ياتأوا يناهو  بضككككرورة التضككككأيل ي  شككككأ  الشكككك عككككية، والتقليص ي  
أ  وجكدان ككا اكا أحكد املبشككككككككككككككري  جبن  روا ي جكديكد جيبئ  ي روايتكه انكاكمة  هورهكا عن النص الروا ي إىل

اطالد جمره ر د م على شكككككككككككك عككككككككككككيته، و لك كيما  ريها ي  العاطاة والتااري واحلق  ي احلياة، ولعل كا اا 
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 ،بذلك، ياج  دد أعل  القهيعة يف التقاليد ال  كانت سكككككا دة  ي التعايل يف الشككككك عكككككية وهتذيب يالحمها
 .ح1) وتلميف وجهها حي تبدو أُجل وأعقل، ي  الش ص احلقيقي ناسهف

ويعىن هكذا أ  نظرة الروايكة للشكككككككككككككك عككككككككككككككيكة دكد ت ري  ، وأ  الروا يني اجلك د ه أخكذوا  دو  ي   لجا ها، 
لهاهنا  ي أعماهلم اإلبداعية، ليحل  حمل ها  ضككا  الشكك عككية، بتعالقه يف خمتلع تشككااال   واإلضككعاف ي  سكك 

 رواية األخرى، لبنا   ضا  روا ي جديد. ال

وتتعد ه النما ج  ي الرواية احلديثة ال  اسككككد أشكككككااًف خمتلاة للشككككك عكككككيا ، وينها هروب إىل الذا ، 
وتار  الرحيكل ي  عكامل اعتمف إىل عكامل الارهيكة، وي  اقكارج إىل الكداخكل، و لك النمط الروا ي ي نح ي العامل 

 بني الذا  وايفخري .اقارجي، ويقيم حجاجز 

أيا ع  تشكككككااال   ضكككككا  الشككككك عككككككيا   ي روااي  علجا ،  قد تنج عت وتعد ه  تبًعا لرؤية الااتب، 
وهذا يسككككيهر على شكككك عككككية انصككككر، وواضككككل أ  هذا اهلروب لي   لك اهلروب الشـــخصـــية اهلاربة،  نجد 

روب نتيجة ، ولانه هجادف حمسكككككككج الجادف املت يل بالرويانسكككككككي املعروف، والذي يعتمد على جمره اسكككككككتبدال 
، يقجل  ف األقالم اليت أتخذ رؤو  أحزاين وتكمل الشككككككككككككككك  ي ككل يا هج دا م، والقلق ي  كل يا هج    

البكـاء وحـدهـا على األورا  هي أقالم تعو دت شـــــــــــكـل يدي، تعو دت  وع كلمار، وطريقتها يف إيتبات 
مو، لقي البذور ول أهتم  أين وقعت، وكيف ســــتنحضــــورها على الورقة. فر  عشــــوائي جداا يف بذاري، أ  

وم ن ســــــريعاها ح  تكت، ففشــــــلت مىت كلمات، وتعصــــــمت أخرى فنجت، ل أحب الكتابة الثديية، 
 .ح2)فتلك اليت تلد واتم  بصغارها، بل أحبذ أن أترك ما أكتبه ليواجه احلياة وحده

ال  دية،  اعاًل، كما هج البهل  ي الرواية التقلي ي رواية سكككككككككككككقع الاااية لي  بهاًل إجيابي ا  اإ  انصكككككككككككككر 
علقة، وإمنا هج بهل صكنعه  ضكا  الرواية، حيث تظلا املشاال  يابنتعكار البهل أو هزميته،  -ها ًما–تنتهي 

 التد اق املسككككككتمرا للحياة، تتابف يعه أمناط يتعدهة حلاف  ناسككككككية، ف تنتهي وتعقيدا  اإلنسككككككا  الناسككككككية، 
اته الاارية، وهذا النمج ج ميثل حالة عاي ة للبهل  ي روااي  علجا ، أيا  ي رواية القند ، جند  ضككككككككككككككا   وت ريا

،   الب  اشككككل   ي أكثر يراحل حياته، يااه يعرف ناسككككه، يقجل علجا   الشـــخصـــية املتمردة على الذات
ر فـة فعاًل، ر قعـة من اجللـد، رســـــــــــم عليهـا قـائـد  نون البالد الف التاريد الذي يت فتح، و وجهي خريطـة حم 
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صــــــــــنع، مث هطل فوقها املطر   خر مر ة رأيت وجهي كاماًل كا ت وأ  أراجع بيا ت أتشــــــــــرية الســــــــــفر 
ا يف غرف الفناد ، وردهات  األمريكيـة قبـل شـــــــــــهرين يف الرايض، وبعـد ذلـك مل أعـد أراه ســـــــــــوى ملـامـً

هي  لنال أ ســــى م ن أكون، أقضــــي املطارات، وزجاج الســــيارات، ر ا هلذا أأتم ل بقية جســــدي دون وج
دقـائ  طويلـة أطـالع كفي وقـدمي وبطىت وأدوار الـذكوريـة، أ ظر يف تقـاطعـااـا وتفاصـــــــــــيلها، وكيف أزا 
تســــــــتح   أن تزرع يبت أي وجه وســــــــيم، فال يالحظ أحدهم أي تنافر بدًل من العي  يف مظلة طويلة 

 .  ح1)فيبت هذا الوجه الدميم

خزينة ياد سكككة بذكراي  يريرة، بهل يلي   شكككجه ي  تذكارا   ا بة،  ا الب إ  املقهف السكككابق ي عكككجر
وأمناط ي  تعقيدا ، وأعداه ي  نقال  يااجأة،  لقد دام علجا  بتسكككجيل العديد ي  النتج ا  الناسكككية  ي 

عكككككر، عحدوه يا ت جظاه الرواية لتجسكككككيم الرؤية الالسكككككاية، وي  ل  نسكككككتهيف أ  نعكككككع رواايته أبهنا  لسكككككاة ال
 وتعجير لالنعااسا  ال  حتدثها الظاهرة اقارجية، وحماولة كشع الداخل.

هذه املر ة أكتب بنيات متعددة، وأعرف أن فرقًا شـــاســـًعا ويقجل علجا  على لسكككا  البهل حسكككا   ف
ســـــــــــيؤمل ذهىت، ولن ينتبـه إليـه أحد، أ  الذي أكتب اآلن على ور  ايبس، وأمار  هذا القمار الثقيل، 

 قسـم إُياين إىل أجزاء ل يعر  أي منها طري  النافذة، ول شكل السماء، مل يب   عندي إل  صف وقد ا
الشــــو ، و صــــف الليل، و صــــف اللغة، بعدما تركتىت األ صــــاف األخرى من أجل حياة أكثر جدوى، 

 .ح2)فوطري  أكثر أما ً 

وحسككككككككا   اية كشكككككككاه، تلك البداية ت نبأنا ع  شككككككك عكككككككيا   ا  حمتجى ناسكككككككي حتاول صكككككككاحا  الرو 
الشككككك عكككككية املتمزدة، املاا اة، الباحثة ع   اهتا، وسكككككط جمتمف ف يبايل، وإ  الرواية اجلديدة تت ذ يسكككككارها 
الزيع ي  ينهلق دناعتها بتاااك الشكككككككككك عككككككككككية البشككككككككككرية، إننا نلب  وججًها يتعدهة تت ري   ي رحلتنا الزينية، 

هذا  إ   رة التحجال والت ري، ويف تعداه وججهنا  ي يسكككككككارها الزيعو واتنا دد تتماتج ودد تتاارد، وا   ي ها 
 أ ااران تتحر ك حجل يشاهدها امل تلاة وحافهتا املتباينة. 

كذلك جند علجا  يرسككككككم  ضككككككا  البهل حسككككككا  الق لِّق احلزي ، وتندرج يعه بقية الشكككككك عككككككيا  الثانجية   
اي، دائما يف وجهه حمراب ل ُيكن أن ختطنه عينف لتتجشكككككل بنا  الجشكككككا ،  أبجي ريز ددمي للحز ، يقجل 
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أملح طائفة من األحزان تصـــلي فيه، ول أســـتطيع متييز أي منها، ل ي فصـــح أيب عن أيٍك من أحزا ه املنيبة 
 .ح1)فاخلاشعة، ولطاملا ضن  هبذا البو  املعت  يف عينيه

يه  أحزااًن ي قد سكككككة،  قد رسكككككم أل وف يقتعكككككر حسكككككا  على رسكككككم أبيه أبدالم احلز ، وإ  كا  اسكككككتعار له
ا ملينــة الملرارةكككذلككك صككككككككككككككجرة ح ز  ه ني، جلبتككه يعهككا ي  بيككت توجهككا األول، يقجل  ف  ولــذلــك هي دائمــً

عندما تتحد ث عن زوجها الســــــــاب ، ولر ا ازدادت مراراا مع الزمن من دون أن تشــــــــعر، فرصــــــــبحت 
 .ح2)فرة يبكيها  تسكب على ذكراياا قدًحا إضافياا من امللح يف كل م

إ  احلالة الناسككية ال  ي عانيها حسككا  سككتعككاحبه  ي حبه ل الية، وابلتايل  إ   رادها سككياج  أشككد  حزاًن 
مر ت علي  أشـــــــــواط غريبة من ا،رها  النفســــــــــي، والتلكؤ يف العودة إىل احلياة، وإعادة ويرارة، يقجل  ف

 .ح3)فحد أين ل أريد أن أغسل وجهي من احلزنترتيب شؤوين الواقعية كما دب، كنت كسوًل إىل 

وف واخل احلزن والقل  وامللل ي شككككككال  ضككككككا  ل ة شكككككك عككككككياهتا؛  الما   ح2)وتتاق الروااي  األربف
مبعناها املتقارب عايل  يشككبك  وصككاة يسككتقر ة  ي شكك عككية البهل،  ي رواية سككقع الاااية، جند البهل يقجل 

أايم احلزن األوىل ي فتح ســـتار احلياة، وي ســـدل كيفما اتف ، ل شـــيء يف علجا  على لسكككا  البهل انصككككر  ف
م و يتغري  يف حياة الرجل، ل أحد يتفرج أصاًل، أعي  كيفما يريد الير  على اخرتاع األوهام فقم، كل ي

قتات به ح  املســاء، وأعجن ك بيت بيدي، ألجعلها خبز صــباحي التا ، ملاذا جاء أأخرتع وًاا جديًدا 
م من احلزن هبذا الشــــكل  ملاذا الرفت عن العتياد  ملاذا تركت الطعام  ملاذا هجرت اآلخرين   صــــي

ملاذا التقطت من األرض حصـــــــــــى حقارر، وجلســـــــــــت أمص  ترابه كاعذوبأ  ملاذا تســـــــــــل يت بتجميع 
 .ح5)فاألشكال العاتبة يف صدري، ااهك، وااه اآلخرين

ك للاعل ت ري  كل شككككي   ي ععككككر الرواية احل ديثة، وي  ل  ال صككككالبًة للحد  أو األحدا ، وف متاسكككك 
، أهوا  املهبر وأهوا  املاتب، وف حاجة للتسككاؤل  أو األ عال، بل كل شككي  يتسككاوى، اإلنسككا  والدوابا
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سككككككككككككقط »ع  يعىًن أي يعىًن  ي تلك األشككككككككككككيا ،  ال ديمة للسككككككككككككؤال وف  ا دة للججاب، يقجل  ف  جرييه  
يعكككه الع قكككدة، واحلكككد ، والتهجار، واملجدع، واإلدنكككاع، والبيأكككة، والتعككككككككككككككجير، وانكككاككككاة،  البهككل، وسككككككككككككككقهكككت

ا، ويف  عق دة واملسككه حة، والذروة ل احلل، و ري  لك ي  شككباة ي عق دة ي ذي بعضككها بعضككً
 
والشكك عككيا  امل

ا، ولانها النهاية تلتقي حجل   ي سككقجط البهل ظهر  شككباة جديدة، تتار ع تاراعا  ي عق دة ويتضككاينة أيضككً
 .ح1)ياهجم ر ي  وهج ياهجم الجصعف

إ  حماولة رسككم  ضككا   عام   للشكك عككيا   ي سككقع الاااية يبدو كمأمت للرو ، تندب  يه الشكك عككيا  
أحزاهنكا، لككدرجككة أ  الاتككابككة ناسككككككككككككككهككا ياتأبككة حزينككة، وهنككاك إحلككا  ي  الراوي على  لككك، يقجل علجا  على 

لكتابة العدســــة املكتة اليت امع األحزان، وت ركزها يف شــــعاع واحد حار  تشــــبه السككككا  البهل انصككككر  ف
كتابيت حري  داخلي مكتوم، خيرج الدخان من أ في وأذين وأصــــابعي، ، ل يتابف  فح2)فيســــقم على قلم

وعنـدمـا تشـــــــــــرب أوراقي كوب القهوة عىت، وتتثاءب يف كســـــــــــل، فهذا يعّ أ ه مل يعد أمامي طري  يف 
 .ح3)فة، وليس علي  إل أن أغل  دفرتي، وأربت وسيمضمار الذاكر 

ف يقع احلز  عند البهل  قط، كما رأينا ولا  كل تعالق يدور  ي  لك  ضكككا ه جيي  يتجشكككًحا احلز ،  
يســة. اي أيب، أكتب لك اليوم من خلف ذاكرر التعكتاابته، صكككداداته، سكككيجارته، رسكككا له، يقجل انصكككر  ف

لصــغرية اليت أغفلتها معاول احلرمان يف جدار ذكراير معك... أكتب لك أتلم س بيدي تلك الشــقو  ا
اي أيب كلما بدأت اللحرتا ، أسـاب  ألسـنة اللهب قبل أن تبل  أصـابعي وأكتب، أ ثر على بضع أورا  

 أملي وخويف وقلقي وصداعي وازياري....

 .ح2)فابنك /  صر

إ  رسكالة انصكر إىل أبيه حتجي جممل ي عكهلحا  الادبة األمل، اقجف، القلق، العكداع، افهنيار، وكأ  
 ضكا  الشك عكية،  ضكا  خرِّب، ميثل ضياع اإلنسا  و جا اته بشي أنجاعها، حي السيجارة  ي يد انصر ريز 

تيجة أنه حالة عاي ة جا   نللحز ، حي سكككككككككككا ر الشككككككككككك عكككككككككككيا  الثانجية  ي الرواية، يتأثرة بذاك احلز ، وك
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لاضككا  شكك عككية البهل،  مثاًف لذلك )ي  تن لح تلك العججت األجنبية ال  كانت يلجأ ألحزا  انصككر  ي 
شـــــيء واحد كان دمع بيىت وبأ مس تنغل، الوحدة، أ   اناج ر شككككك عكككككية حزينة هي األخرى، يقجل  ف

يل ي اليت مازالت تســـكن يف جســـدي الضـــنالذي ما زلت ألتحف هبا منذ وصـــو  قبل يتاليتة أشـــهر، وه
 .ح1)فمنذ يتاليتأ سنة، على هام  احلزن، صر  صديقأِ 

دى دائًما  وأخته ندى تشكككبك يف أيه  ي  اك احلز  الضكككرير، يقجل عنهما علجا  على لسكككا  انصكككر  ف
ة احلز  بالسا. وجيمل انصر القجل  ي أتلي ة ح2)فمع أمي يف أزمات احلزن، هي اليت تكاد تكون  سخة منها

احلزن عنصــر ضــروريٌّ لنكون بشــًرا، أما الســعادة فشــيء اســتثنائيٌّ، وجوده أو عدمه ل جريأة،  يقجل  ف
 .ح3)فيؤيتر يف إ سا يتنا

إ  تلكك النظرة القلقكة احلزينكة لال املجججها  ف تناكا تهاره القارئ، الذي ل  جيد هناية سككككككككككككككعيدة أو 
  عككككككية يعككككككنف ي  احلد   ثًا يسككككككتمر ا، جين القارئ على املشككككككاركة  يحزينة  ي هناية الرواية؛  اضككككككا  الشكككككك

صكككككككناعة  ضكككككككا  احلد ، لتبقى الرواية  ي النهاية ياتجحة بال خامتة،  النهاية تعيد البحث القلق احلزي  الذي 
 بدأ  به.

لسككككا   ىو ي رواية القند  يتار ر املنجال ناسككككه،  احلز  والقلق  ة   ضككككا  الشكككك عككككية، يقجل علجا  عل
ر الذي ُيكن أن أشـــــــــــربه من القهوة دون أن ترتع  يدي البهكل  الب  ف كنت أعرف أين ااوزت الق د 

ا ح لًوا، وتفتح يف داخلي أزقــ ة من األمــان البعيــد، ولكن  مثــل إبرة رادار قــدي، مــذاقهــا ُيطر فمي حنينــً
لست ياجة  ل القرحة واألر ،الكاريتة عندما ترسب بعد ذلك يف جويف أطنان من القل  والتوت ر، وتشع

 .ح2)فإىل مزيد من ذلك، يدور القل  يف عروقي مثل سيارة سبا  حممومة منذ ولدر

يقجل حممد عزام  فولعل صككككككجرة البهل املثقع  ي الرواية، الذي يذهب إىل أورواب، ويتشككككككر ب حضككككككارهتا 
ا منج ًجا خرى متثل بعكككككككجرة عاية أبعد إحسكككككككا  أليم ابل ربة، ل يعجه إىل وطنه  يجد ناسكككككككه  ريًبا يرة أ يضكككككككً
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يبارًا لاشكككل البهل الروا ي، وهي  ي ي زاها العام، اسكككيد لسحباط، وتاري  للشكككعجر ابلتنادل بني الذا  
 .ح1)والعامل اقارجيف

تعككككريل يهلقه  الب  ي السككككهجر األوىل ي  الرواية، كإشككككارة ملا سككككياج  عليه  ضككككا  الشكككك عككككيا   ي 
مي تفرتض يف  أر  وح ز   يتجالد  ويسكككتمر  ، أيه ناسككككها تعككككر  هي األخرى بذلك، يقجل  فروايته ي  دلق  وتجتا 

، وأخته نجرة ي  أبيه مل تنل  ي  هذا ح2)فويف بدرية شــخصــيتِأ ملتايتتأ اللقل  األبدي الذي أوريتنا إايه أيب
ه در ر  أ  هنا ي   رطالقلق، إهنا صككب ة  ضككا  الشكك عككيا ، يقجل علجا   فكانت نجرة شككديدة القلق حي إ

 .  ح3)تبع سد ها اقا  هاخل السدف

إنككه دلق ي تجار ، ميتككدا جككذوري ي  ايفاب ، وتنتهي  روعككه  ي األوفه، وينتشككككككككككككككر بعككد  لككك ليهككاول كككل 
دما طل   عنالشكك ج ، وأ   يعككل صككديق  الب شكك عككية حزينة، يقجل علجا  على لسككا  البهل  الب  ف

أن أجيء إىل بورتال د، اســــتعرت أحزا ه ألختذ قرارًا صـــــعًبا كهذا بعد أن صــــديقي فيصـــــل زوجته قر رت 
 .ح2)فوجدت حزين ل يكفي لشيء، امللل وحده ل ُيكن امتطاؤه لو املسافات البعيدة

إ   ضككككا  الشكككك عككككيا   ي الرواية اجلديدة ي ركز على تقدمي الشكككك عككككيا  ي  خالل حياهتم الناسككككية، 
شكككككككك عككككككككية يركز على نجع ي  يسككككككككتجاي  يا دبل الاالم ي  الجعي طدف يقجل روبر  ناري  ف  ضككككككككا  ال

نقعكد ي  هذا أ   ضكا  الشك عكيا  مل يعد يهتم ا بشال . ح5)الاشكع ع  الايا  الناسكي للشك عكيا ف
 وإمنا صككككار  احلالة الناسككككية هي املعجل عليها  ي تقدميالشكككك عككككيا  اقارجي، وف هيأتهم، وف يالبسككككهم، 

 الش عيا . 

ميثل يعتز  ضكككا  الشككك عكككية القلقة، املتجترة، شككك عكككية البهل يتعده الجججي؛ نتيجة دلقه املسكككتمر، كما 
و راري ي  شكككككبل امللل؛ لذلك سكككككنراي يتلب   أكثر ي  وجه، وجه البهل الباحث ع  نزواته أحيااًن، والاار ِّ ي  

 يلله أحيااًن، والرحيم بعج يا أحيااًن أخرى.
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يعتز يبدأ الرواية مبا يشكككككبه النعي، لانه نعي أطهر امل لجدا ، يقجل   ي صككككج يا حز  أشككككد، حز  جعل
رأيت كيف متوت املالئكة، ورأيت كيف يشبه ذلك غروب الشمس األوىل من علجا  على لسكا  يعتز  ف

التاريد، يوم مل يكن تخلوٌ  قد رأى الغروب بعد ، ول يدري أين راحت تســــقم الكبرية اليت تضــــينه منذ 
 .ح1)فدهشته كدهشيت، ومالحمه كمالحمي، وحز ه مثل حزينخ ل ، ولذلك 

كنت قد مللت شــــــــكلي ورائحيت، وتلك صــــــــورة امللل العادية ويتحد   بهلنا ع  ناسككككككككككه دا اًل  ف
اخلطرية يف األمر أين طوال الســـــنوات الثاليتأ اليت ســـــلفت من حيار كنت قد ربيت ســـــلوًكا  نوً   أن 

ن أرميه ورائي مثل حذاء ضـــــــــــي  ول ألتفت إليه، كل شـــــــــــيء يثري امللل أختل ص من كـل مـا يثري امللل، أ
 .ح2)فيستح  أن ي لعن كثريًا وي عاقب، ح  النا  واألشياء، إزم خينقو ىت مثل الغبار

هذا احلز   ي أول الرواية هج متهيد للحز  الذي سكككتاج  را حته بعد دليل؛  كككككككككككككككككإ  صكككج يا حمجر الرواية، 
يل  ضكككككا  احلد ، يريضكككككة سكككككرطا ، تعكككككارع املج ، وهناك يشكككككاهد لنزع الرو ، والبهل املشكككككارك  ي تشكككككا

وأخرى جنا زية، وف أ خاي عليك يا ياج  ي  كلمة املج  ال  متأل  ضككككا  الرواية، وتشككككال سككككحابة سككككجها  
على الرواية أبسكككككرها، يقجل يعتز  فيالك ميج   ي سكككككقجط مثرة، و خر ميج   ي املنهقة املسكككككحجدة بني جبني 

جدة، ولرمبا ياتجا ييتا  ُجاعية  ي ضكككككحاا  اجلبال هاذا متج ، يجهتا امل تلع السكككككايي، تعرف أهنا وسككككك
 .ح3)ستمج ف

كل هذا احلشكككككككد ي  املج   ي ياتتل الرواية، ول  يتجدع حي هنايتها، كهنني جر  يجحي ابحلز  بني 
 ي وصككككع  ورمبا كنت أابلغ دلياًل احلني وايفخر، يقجل  فمل يا  ايااين أ  أسككككيهر على حالة باا ها تلك، 

اناعاهلا، ولانع مل أجرب ي  دبل أ  يسكككككككككككككتقبل املج  يسكككككككككككككبًقا طذا الهريقة، وبشكككككككككككككال حتمي، ولجف هذا 
الكذهجل الكذي تربف  ي أ قي يثكل ككاه   كايل، والرجاكة العنياكة ال  اعبتع عنكديكا سككككككككككككككرى  ي  تيكار باا ها 

 .  ح2)الااه ف

حدي كايل وحدي ابلتعبري ع  احلز  امل يم واملسككككيهر على شكككك جصككككها، كايل و   إ  تتباف املج   ي الرواية
ابلتعبري ع  لج   ضككككا  شكككك جصككككها، لقد كا  احلز   ة يعتز دبل لقا ه صككككج يا، ور م أنه حاول اهلروب ينه  
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ا كنت حزيًنا عندما عرفت صـــــــــــوفيا، كما حاولت قبلهكثريًا، لانه مل ينجل على أية حال، يقجل يعتز  ف
عرف كثريات يف موســــم التغيري، ولكن ح  املرأة أحياً  تتحو ل إىل منوذج عتي ، يتشــــابه ســــلوكهن أن أ

 .ح1)فيف احلياة، لول بعض الرتو  اليت متيز بأ امرأة وأخرى، كنت ايئًسا، وأشعر أبن احلياة ا تهت

لم نلم  الروااي  السكككككابقة؛  لقد حاول يعتز أ  ارج صكككككج يا ي  أحزاهنما، وهذي اناولة مل جندها  ي 
 ري اسكككككككتسكككككككالم للحز ، لا  حماوف  يعتز اب   ابلاشكككككككل، وتسكككككككتمرا رحلة املج  جبنا زيته حي السككككككككهجر 

فى يف فتاير، ماتت صــــوفيا يف مســــتشــــاألخرية ي  الرواية، كإشكككككارة إف أنه ف يار  ي  هذا احلز ، يقجل  ف
وإ  البداية احلزينة  ،ح3)ي الرواية كانت كلماته  فأشعر ابمللل!فإ   خر يا سكهر  ي هذ .ح2)فاجلامعة األمريكية

للرواية، تشككبه إىل حد كبري هنايتها؛ كإميا  للقارئ أب   ضككا  الشكك عككيا  خاصككة و ضككا  الرواية عاية  ضككا  
 حزي .

روا ي لوتتضككككككككككككككل املاكاردكة بني الروايكة التقليكديكة والروايكة احلديثة، حني نتذك ر عن ايتداه تيع كيع كا  ا
يعكع األشكيا  يتمهاًل يتأنًيا، وكأمنا األشكيا  واملاا  جز  يتدلع يف الجججه الش عي للبهل، ويتنا م يف  
كجنه ووادعه وحياته، ودد حتتشككككككد األشككككككيا   ي بعل تلك الروااي  كإطار تزييع، أو كإطام شككككككالي ابلجادف، 

 ودد تعبل حشًجا منضي عنه يسرعني لنتابف احلد  أو األحدا .

أيا األشككككككككككككيا   ي الرواية احلديثة،  اأهنا ف تنتمي إىل عامل البهل،  هج أي البهل  ريب ع  العامل، كما 
أ  األشككككككككيا   ريبة عنه، أو  ي تجتار وججهي يعه، ورمبا ت شككككككككال تلك األشككككككككيا  احلد  ناسككككككككه، ورمبا تعا  

يف  لك تظل يسككككككار الرواية، و  رؤيتها ويا دد تثريي ي  اناعاف  ناسككككككية، تجترًا  ي سككككككلجك الشكككككك عككككككية، و ي
ا ف يبايل،  ، ويعىن هذا أ  العامل ف يبايل، واعتمف أيضكككً املااردة خايدة سكككاكنة وضنجية  ي هدو  حيث تسكككتقرا

 وكالنا ياتاي ابختال  النظر.

ياز، على ، شكككديدة التمشــخصــية متفردةأيا ع  شكك عككية اب  عريب  لم تا  شكك عككية منهية، بل هي 
ه  اك احلشككد ي  الشككك عكككيا  األخرى  ي الرواية، إف أ  اب  عريب له هفلة  راية اجتماعية الر م ي  وجج 

هينية يتارهة  ي وحدهتا وا باطا وشكككككككعجرها، بينما الشككككككك ج   ي ابدي رواايته ف تعكككككككل هلذي التقنية الدديقة، 
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طجد د ، وصككككج يا، و والدفلة املتسككككعة على هذا النحج، وإ  كانت الشكككك عككككيا   ي سككككقع الاااية، والقن
ا القلق افجتماعي، وتشك ص إنسكا  الععر مبعاانته و ج اته، حي ليشع القارئ أ  تلك  رالههارة متثل أيضكً

 جسد واحد برو  واحدة،  إ  يج  ص ري كيا  خمتلع،  مل جينا  خمتلاة. الروااي  األربف

 الجدت شككككديد، وافدتعككككاه  يإ  التقنية املسككككت دية  ي رسككككم  ضككككا  هذي الشكككك عككككية تتسككككم ابإلتقا  ال
ناسككككككككه ر م طجل الرواية،  تااي سككككككككهجر يعدوهة هنا أو هناك، أو صككككككككاحا  دليلة، فلتقاط املاليل الدال ة 

 على الش عية شااًل ويجضجًعا، حاضرًا و راًا، تججاًها وع الدة.

عليه إل  ما زدت  هكذا كان الكوخ يوم وجلته أو ل مرة، و يقجل علجا  على لسكككككا  البهل اب  عريب  ف
متاعي، حشـــية صـــوف مل ي ندف يف ركن الكوخ، وطســـت وضـــوء مغمو  فيه مشـــم، إىل جا به لفائف 
أوراقي ومصــــباحي وليقيت ودوار اليت يتجم د احلت فيها شــــتاًء م كو مة كلها فو  الرف الوحيد يف جدار 

تأ  فف، ما كيس ملح وزبيل متر و الكوخ، وقريًبا من الباب قفيز طحأ تســــتند عليه جر ة ماء وفوقها  
أكثر هذا املتاع على طالب اخللوة، وما أمضــاها يف إفســادي. إذا ســهرت ألشــهد مطالع األ وار ا،هلية 
ضــي عت علي  ذلك حشــية الصــوف اللنوم، وإذا لزمت الصــمت ألمسع حفيف األســرار القدســية قرقرت 

راقي وغمســــــــت دوار يف قنينة احلت بطىت فجعت  وا شــــــــغلت، وإذا أشــــــــعلت مصــــــــباحي وأخرجت أو 
ووضـــــــــعتها حيث توقفت  ليلة البارحة ا شـــــــــ   من حيث تتما  الدواة والور  شـــــــــباك تطل  منه أرالض 
األ دلس، وأزقة فا ، وزوااي تو س، وخوا   القاهرة، وشـــعاب مكة، وحوا يت بغداد، وغوطة دمشـــ ، 

 .ح1)فويريات قو ية.. أي  عزلة هذه 

ة، لا  ف تناكا  ة  القلق صكككاة فتية لاضكككا  شككك عكككيا  الرواية اجلديدة عاي ة وروااي  علجا  خاصككك 
 ضكككككا  الشككككك عكككككية  ي يج  صككككك ري أكثر تعالًقا بتشكككككااال  الاضكككككا  األخرى؛  املقهف السككككككابق تتالحم  يه 
 ضككككا ا  املاا  والزيا  واحلد  والشكككك عككككية، ل هج  ي  ضككككا ه العام يشككككهد ملتعككككجف  ي خلجته، دلق ي   

 كل هنيجي يتعلق بقلبه، ابحث ع  صاا  روحه وأو هي. 

إ  رؤية اإلنسا  لناسه  ي عد ة يرااي يتجاورة، سجف يريه عد ة أوجه خمتلاة، وابملثل  إ  الذا  تتلب   
ل  ي تينيككا  يتكداخلككة، وتتقلك ب أ اككارهكا  ي أبعككاه يتعككدهة، يتجككاور  يهكا املككاضككككككككككككككي   واً  خمتلاككة، وتتشككككككككككككككاكك 

ي  ل   ال ديمة لتأكيد  لك الزي  السككككاجين واملت ذ يسككككارًا ضبًتا يتججه  يه ها ًما إىل األيام، إ  ابحلاضككككر، و 
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اهتا وحتجافهتا وتنقاالهتا؛ لذلك   ة،  ي ت ريا إ   لك التمزادا  الداخلية واملشككاعر املتضككاربة تعككنف تيني تها اقاصكك 
 ريب.تينها التاراي، وإمنا وليد جنا   ضا  ش عية اب  ع النجا  الذي انلته رواية يج  ص ري مل يا  وليد

مر ت أايم وأ  أعت من ضـــــي  إىل ضـــــي ، همٌّ يســـــلمىت آلخر، وح زن مقيم يف صـــــدري ل ويقجل  ف
ا، شــعرت أين لو يتت قلم الذي أمرتىت فاطمة بتطهريه، جالســت  اخلليفة واعتدت على  أعرف له خالصــً

واعتدت على لذ ة اجلســد، تســل مت العطاء، واعتدت على امتالء اجليب، طعام القصــور، تزوجت  مري 
ل عجب إذن  أن  ي  يب هذا الضـــــي  والكدر، ل مفر    اآلن إل املقتة، عدت  إليها مرة أخرى لعلي 
أهـذب هـذه الرو  ح  تكون أهاًل جلـذبة هللا. كلما غابت الشـــــــــــمس دخلت ها مثل ميت ُيشـــــــــــي على 

فيها وحدي ح  يقرتب الفجر، ويف كل ليلة منها أســــــــرل هللا أن يبارك   يف خلور  قدميه، وجلســــــــت
 .ح1)فوُينحىت حضرته، وأن ي طهر قلم ويرزقىت الصمت واجلوع والتوك ل

ا ينيًعا تتحه م عليه أحزا  اب  عريب،   ي يج  صك ري اتلع  ضكا  الشك عكيا ؛  قد وضف علجا  سد 
هللا،  الما  لبه احلز  أسرع ابلرججع إىل خلجته، وصا ى ناسه ي  يججا  احلز ،  هذا السدا هج اللجج  إىل 

كمككا حعككككككككككككككر احلز   ي القالدككل والعقبككا  ال  تقع  ي طريق  ثككه ع  أو هي، وترك الاككدر ملتككاعككب الككدنيككا 
الاانية؛ لذلك  إ   ضكككككككا  الشككككككك عكككككككية  ي يج  صككككككك ري أكثر تنظيًما، إ  هتذيب العكككككككج ي لروحه يام   ي 

 تها الذي يتيل للعقل أ  يتاا ر.صم

جنل اب  عريب  ي تشك يص املرس، ووصكل إىل يجط  الدا ، وعرف الدوا ، وطب ب ناسه بناسه، كلما 
تزامحككت عليككه اهلمجم، وحككاصككككككككككككككري احلز ، تككدب ر  ي حككالككه، وهرول إىل ربككه حي لج كككا  احلز  واهلما بعيككًدا ع  

 مري، لقــد امسعي ايبنتككه تينككب ككا  هللا يقعكككككككككككككككدي، يقجل علجا   فأو هي،  كإ  الكدوا  يجججه؛  اي  قكدانككه ا
أوجعنا مًعا فـ ق د زينب، فال تظىت أن يتكلها يقع عليك وحدك، ابتهلي إىل هللا، وتعلقي أبســـــــــــتار الكعبة 

 .ح2)فيذهب عنك احلزن ويسلوها قلبك

 ضيق، يقجل  كدر وفها ًما يا جيد العج ي ساينته ويال ي  ي خلجته ويعحاه، ويناجاة ربه، حيث ف
خرجت من البيت وقت الظهرية وأ  أشــــــعر بضـــــــيٍ  خا ٍ ، كر ه مل علجا  على لسككككككككا  البهل اب  عريب  ف

ب يكن كافًيا ضـــي  املدينة من قبل ح  ي ضـــيك  علينا اخلليفة أبوامره و واهيه، ماذا تبق ى لنا لنقرأه يف كت
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مل  ذي األخري بيت فردريك ومزرعته، وح  هذا املالذالظـاهرية اليت ل يبرك قلًبا ول عقاًل  صـــــــــــار مال
خيل  من كدر، ووللت أمشــي  حاذاة الســور ويف صــدري صــوت يرتد د صــداه بال زاية، وجدت  فســي 
أخريًا يف املقتة، فدخلت وســـــل مت وجلت بأ القبور، فشـــــعرت بســـــكينة، مث حملت قتًا خراًل قد صـــــار 

حاول اب  عريب أ  يبحث ع  يال ي، وراحته  .ح1)فوبدأت أقرأ القر نأشـبه  غارة صـغرية، فجلست فيه، 
 ي بيج  األصككككككككككككككددكا ، و ت ش عنهمكا  ي حكاان  اقمجر، لانكه مل جيكد ب  يتكه إف  ي هدو  املقابر، وصككككككككككككككحبة 

 املعحع.

يها  إ   ضككا  الشكك عككية  ي هذي الرواية ر م هفلته الدينية والتاراية جا   ي صككجرة أهبية روا ية، يلعب 
البهل هور  الباحث ع  النجر والعككككاا  وسككككط الظلمة والادر، لقد كا  البهل  ي كل روااي  علجا  يجججًها 
حي النهاية، ميار  هوري ويشكككككككككارك  ي تشكككككككككايل  ضكككككككككا  الرواية، لا  هذي الرواية وحدها هي ي  أسكككككككككدلت 

ه، ليقجل لنا اب  عريب ناسكككككسكككككتارها على يج  البهل، ووضكككككعت هناية له لانها هناية يتارهة؛ هناية بعكككككج  
لي  هذا  حسككككب، بل ميتدا السككككره على لسككككانه ليعككككع لنا ايب انزونني عليه  ،ح2)فمت  بضككككمري املتالم  ف

   ينطب  علي  قما  الكفن فيحجب عىت الرؤية، يرتو سكككككككككككله ويراسكككككككككككم جناتته حي واراي الثرى، يقجل  ف
أ ب املســـجد، يرتفع األذان، ي صـــلِكي ا،مام، ل يقر جســـدي على أكتاف احلاملأ، يســـكن أخريًا يف حمرا

يس،  ملىت النا ، يرتفع النحيب، أميز أصـــــــوات تالميذي، أمسع قرع  عاهلم، تتضـــــــاءل األصـــــــوات، 
 .ح3)فوتبتعد مع ا ثيال الرتاب، تنقطع زائياا إل من صرخة حارقة أطلقها سودكأ بال وعي

أ  تقجم الرواية احلديثة إف به، كما أنه ي ؤثر  ي سككككككا ر وختاًيا  إ   ضككككككا  الشكككككك عككككككية عنعككككككر ف ميا  
تشكككااال  الرواية، لقد تالشكككت صكككجرة البهل  ي الرواية التقليدية؛ ليشكككال  ضكككا   الشككك عكككية صكككجرًة جديدًة 
تتناسكب يف القعكة اجلديدة، وتسكتهيف أ  تقجم مبهمة الربط بني املؤلع والقارئ  ي     واحد ، وترضي ييجل 

 ك  ي إطار وادعي.هذا و ود  ا

 

                                                           

 .151،129حس  علجا ، يج  ص ري،   حممد ح1)

 .531املعدر السابق،   ح2)

 .531املعدر السابق،   ح3)



123 

وإ  اربة علجا  الروا ية صككككككككككككككب ة جديدة  ي الرواية السككككككككككككككعجهية؛  قد جا    ي لج  جديد يتمر ه على 
الرواية التقليدية، وميثل احلداثة األهبية  ي الجدت ناسكككه، جنحت  ي تشكككايل بنا ها كما عرضكككنا ي   ضكككا ا  

اوله الاعل تها، وهج يا سيتناملاا  والزيا  واحلد  والش عية، وكذلك  ي بنا ها الاع ي  خالل  ضا  ل 
 القاهم. 
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 خامتة  الفصل الثالث
 يها،  عده  تشككككككككااال  الاضككككككككا إ  تللرواية العربية احلديثة،  أمنج ًجاروااي  حممد حسكككككككك  علجا   دعت  

وتباينت ياعككككككككككككحة ع  اقط التجرييب الذي ينتهجه علجا ، حيث يسككككككككككككتحضككككككككككككر ج را يته الروا ية بتقنيا  
 وخهه الاع الذي يتبعه.  لساتهتقجم بجظا ع خاصة للتعبري ع   خمتلاة،

هج  ويككا ،  الككذا  ي  املزج بني يككا هج  و يرجعيككة وادعيككةجنككدي  ي تعككايلككه يف األيانككة الروا يككة دككد يا  
ل  ي بجرة نعككككككككككككككية واحدة، واأليانة عند علجا  يبتارة، حي وإ  كانت  ا  يرجعية وادعية يضككككككككككككككاي ت ي  ي  

لية والاارية، لرؤية الااتب اجلما  ضككككككككككككككفانكه ي  التعبري ع  الجادف ي  خالل تقنيا   خر، مت   اعليهكا طكابعكً 
ال  تجحدها اربة و ة، تسكككهم  ي بنية الاضكككا ، خاصككك   أحداضً وإمنا تجلد  ،  قطالاضكككا  مل تعد شكككااًل    مؤثثا

 ية،تين  هفف عكككككككلها يف وججه إشكككككككارا   ضكككككككا ية حتمل  األحدا  واسكككككككتحال  اندجمتالسكككككككاره ورؤيته. 
 ويا الناسكككيةا ا على الشكك عككيا  وحالتهإيا أ  يسككرعه أو يبهأه، يؤثرً  ؛ر الاضككا  على سككري الزي وابلتايل أث  

يط رواايتككه بنككا  يلتقي  يهككا وعي الاككاتككب بجعي املتلقي ي  خالل العتبككا  ال  حت بككه،  اي تشككككككككككككككعر وحت ا 
،  الها تشكككككال  ضكككككا ا  جيب  أم شككككك عكككككيا    أم أحداضً  أم تياانً ه، سكككككجا  أكا  يااانً ابلنص وتدور حجل
 .النظر إليها جيًدا
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 املبحث األول

 فضاء اللغة الروائية
إ  الل ة هي ياه ة الروا ي  ي كتابته، وججهر العملية األهبية ال  يشكت ل طا وعليها،  إ ا أحس  صيا ة 

اث  يارهاته وألااظه ول ته بشكككككككككككككال عام، 
 
ع، خرج وع ع بروايته جيًدا،  اعتىن أبسكككككككككككككلجطا الدفيل واإل ا ي امل

 علينا برواية تستحقا العناية والدراسة، واقجس  ي ججانبها و اهتا اإلبداعية.

 قد اسكككككككتهاع حممد حسككككككك  علجا  بجصكككككككاه واحًدا ي  ك تاب الرواية اجلديدة أ  ي قد ِّم رواية  نية جديدة 
 اط ب والتااهم،  الل ة هي وسكككيلة  للت اللغة،ضكككا  الروا ي، يسكككت دًيا  ي بنا ه رواايته تنسكككل على ينجال الا

و ي األهب أتخذ ينًحى  خر، إ  تعكككككبل وسكككككيلًة و ايًة  ي الجدت ناسكككككه،  هي وسكككككيلة إليعكككككال الاارة ال  
ا حي يضككككم  األهيب   يعككككال إيريد األهيب إيضككككاحها للمتلقي ي  خالل تعككككجيري للحد ، وهي  اية أيضككككً

  ارته تلك على أ ضل صجرة ي  التأثري  ي املتلقي.

ا تجحي،  يقجل إيااناج  واصككككًاا الل ة األهبية بقجله  فإ  الل ة ف تعني  قط، أو تشكككككري، وإمنا هي أيضكككككً
أو متككككداان بقيم ياملككككة للككككدفلككككة املبككككاشككككككككككككككرة، تعاسككككككككككككككهككككا أو تنما عنهككككا بعل البيككككاان  امل تلاككككة، واملجادع 

   .ح1)والتسجيال ف

ي ِّز ي  خالهلكا بني الاكاتكب انكدوه الل كة الكذي أي، بلا  ي  هنكا،  وإ  الل كة الانيكة هي ال  ميا  أ  من 
و خر ي  هنكاك، ويعككككككككككككككهنف ر دعكة أهبيكة يكد عي أهنكا  نيكة، وبني الاكاتكب الكذي جيجه مبكا  ي ج عبته ي  األلجا  

 .ح2)ية فحتضاهنالسماعها، وتسعد املاتبة األهب اللاظية، وحتجيلها إىل أدجال تبتهل النا   لقرا هتا، وتر  

وف يعع  لك القجل  العجهة إىل التقريرية أو املباشكككككككككرة  ي وضكككككككككج  القجل واألسكككككككككلجب؛  لك املعىن الذي 
جندي واضككًحا كل الجضككج   ي الروااي  التقليدية، و ي كتااب  الذي  ي قلدو  ي  الروا يني املقلدي ، وإمنا يعع 

ة  ي لروا ي اجلديد ع  التقريرية واملباشكرة، وادبابه للمجضكجعية الانية، مبعىن ف  اكي املجضككجعيناجر اقهاب ا
العلجم الهبيعيكة؛ ألنه يسككككككككككككككتلهم يباهئ املجضككككككككككككككجعية ال  تقجم عليها  لسككككككككككككككاة العلم  ي العلجم اإلنسككككككككككككككانية، 
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جيمف بني القارئ  سكككق التأويلي الذيف املجضكككجعية ال  تعع نجًعا ي  الذاتية املشكككبكة أو احلضكككجر املنهجي للن
 .ح1)واملقرو ، على اج  ف يناي احلضجر الااعل لال واحد ي  الهر نيِّ  ي ع الدته ابلعامل اقا  بهف

ا ورا  عملكككه، ويكككد ع األ عكككال تبابط  تتهج ر وظياكككة الل كككة  ي الروايكككة اجلكككديكككدة فحيكككث اتاي الروا ي كليككك 
ك على اج يعني، ل يكد ع  احلرككة تنمج، والزي  يتحر ك ي  املاضككككككككككككككي إىل احلاضككككككككككككككر أو العا ، وي  وتتااك 

احلاضكككككككر واملاضكككككككي إىل املسكككككككتقبل، ل عليه بعد  لك أ  ي نت امل زى البعيد الذي ينسكككككككل ي  حجله األحدا  
   .ح2)وتهجار الزي  وحجار الش ج  يف بعضهم بعًضاف

، هذا جهنا جمره خمن، ي  خالل أتثريها اجلمايلويعىن هذا أ  الروا ي يسككككككت دم الل ة بجظياة  أردى ي  ك
على أسككككككككككككككا  أ  الروايكة دككا مكة على عمليكة تبكاهل بني املؤلع والقكارئ، وهكذا يكا يككد عنكا إىل القجل أب  الل ككة 
املست دية  ي الرواية ي هج عة أكثر ينها  ي الشعر؛  الروا ي ي شال ي  الل ة  ضاً  يظهر ُجالياهتا ي  خالل 

حجارية ووصكككككككككككككاية وبال ية يتنجعة، تظهر ُجالياهتا  ي طادتها التعكككككككككككككجيرية والبكيبية واإل ا ية ُجل سكككككككككككككرهية و 
 والدفلية. 

والل ة  ي احلقيقة ليسككككت أ حاهية املعىن، دال اب  هرويش  فاقهاب يتأسكككك   ي  جممجعة هوال  حاضككككرة 
ة، حيث إهنا طذي الاياية البسكككيه تقجم يقام سكككلسكككلة يدلجف   ا بة، على أ  الل ة األهبية خباصكككة ف تعمل

 ري أ حاهية املعىن، إ  تبقى  ي حالة تجال د وتضككككاعع يسككككتمر، حيث ميا  أ  حتمل اللاظة الجاحدة هفلتنيِّ 
   .ح3)تقجل البال ة ع  أحدنا أنه حقيقي، وع  ايفخر أنه جماتيف

ة  ي حمجريهككا األوىل يبككاشككككككككككككككر  وينهبق هككذا على الل ككة  ي روااي  علجا ؛  هنككاك وظياتككا ِّ لل ككة، الجظياككة
 التقريري واقني، والجظياة الثانية حمجر اقهاب اعاتي.

  

                                                           

 .12 م، 1332، 1هار ال ريب، القاهرة، طاهيم، نقد الرواية ي  جهة نظر الدراسا  الل جية احلديثة، نبيلة إبر  ح1)

م، 1393، 3-2الااتبح جملة ايفهاب، ع/  –الراوي  –إليا  خجري  يالحظا  حجل الاتابة القععية  )الل ة  ح2)
 30. 

 .2م،  2003، 1املعاصر، هار شرد، هيشق، سجراي، طاب  هرويش، أشاال الاضا  الروا ي  ي اقهاب النقدي  ح3)
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  أوًل: حمور اخلطاب املباشر
إ  أول أمناط نقل اقهاب، هج اقهاب املباشكككر، ودد عر  ه جريالد برن  بقجله  فنجع ي  اقهاب يتما 

 ري  شككك عكككية كج نتها؛ و لك على نقيل اقهاب يه ادتبا  ينهجد الشككك عكككية وأ اارها كما يابس أ  ال
واقهاب املباشككر دليل عند علجا ، وأرجف طه حممد هذا إىل أنه  فف ميا  التعبري ع  كل يا هج  ح1)املباشككرف

 يز و ريد و ايل وسككككككريف وعابر بعبارا  يباشكككككككرة، أي  وصكككككككع يباشكككككككر، وإمنا ميا  التعبري عنه ع  طريق 
 .ح2)للقارئ طذي التجربةف تسلسل كلما  وصجر دد تجحي

وأمام ازدواجية األمومة تلك كا ت وي  أيثلة اقهاب املباشككر دجل علجا  على لسككا  البهل انصككر  ف
أمي تشـــــــعر أيتناء ع القتنا أين مل أعد ابنها الذي تعرفه، مل أعد أجلر إىل ســـــــريريها لياًل كما كنت من قبل، 
ومل أعد أطر  الهبا وأ  أمحل فراشــــي ألضــــطجع جوار ســــجاداا وأشــــم رائحتها احلبيبة اليت تعلمىت كم 

 .ح3)فمك األهي دافنة غرفة 
 عال اضككهجفح،  تقع األ–أشككم  -أجلأ -  أ  الاقرة السككابقة تعتمد على ل ة يباشككرة )أعدي  املالح

املسكككككككندة يرتازًة على يعانيها هو  ي عج ل بال ي ت عج ل عليه؛  الهبيعي أ  يعيش اإلنسكككككككا  الهاجلة، ويعايش 
قرب العككككجرة، تعارة ت  حنا  أيه ولذة النجم  ي حضككككنها الدا ك؛ لذلك  القارئ هنا ف  تاج إىل تشككككبيه أو اسكككك

  جضجحها أدرب ي  أي تشبيه  خر بعد اجلملة األخرية كم هي ها أة  ر ة األم . 
م منذ مل يهاتف ىت أحد من عائليت طيلة أايو ي رواية القند ، يقجل علجا  على لسكككككككككككا  البهل  الب  ف

د، بعد أســبوع من اجلديوصــو ، رغم أين أرســلت رســائل مجاعية إىل هواتفهم مجيًعا أ ختهم برقم هاتفي 
ذلك اتصـــــــلت  يب عميت فاطمة وراحت تســـــــرلىت عن الطقس والبشـــــــر، وأختتىت أن شـــــــيخة الس إىل 

 .ح2)فجوارها وتبلغىت سالمها ودعاءها، وأن أيب خبري رغم أين مل أسرهلا عنه
 هككذي الاقرة  ا  اللج  الجاحككد، القككا مككة على األسككككككككككككككلجب اقني الجصككككككككككككككاي، هي جمره أتكيككد لاارة
الاليبافة ال  تعيشككككككككككها أسككككككككككرة  الب؛  ال أحد يهتما لشككككككككككأ  أحد، ودد رأى الااتب أ  أت، كلماته بنا  

 الاليبافة السابقة، خالية ي  كل يا يثري افنتباي.

                                                           

 .32م،  2003، 1جريالد برن ، املعهلل السرهي، ترُجة  عابد خزندار، اعل  األعلى للثقا ة، القاهرة، ط ح1)

 .192م،  1392، 1طه حممد طه، القعة  ي األهب اإلجنليزي، الدار القجيية، القاهرة، ط ح2)
 .39اااية،  حممد حس  علجا ، سقع ال ح3)
 .132حممد حس  علجا ، القند ،   ح2)
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و ي روايته يج  صك ري، يزاحم األسكلجب  التقريري املباشكر نظري ي اقيايل؛  هبيعة الجصع التاراي كانت 
ا لل ة يًعا من الب خرجنا مجاملباشككككرة، تسككككره ودا ف يباشككككرة، يقجل علجا  على لسككككا  اب  عريب  ف أكثر  رضككككً

املدينة لنصـــــــل إىل جبل املنتيار قريًبا من صـــــــالة الظهر، فصـــــــل ينا يف صـــــــومعة قدُية يف أهل اجلبل ينام 
يي إن حم الشــــــــــيد يف طرفها، وبعد الصــــــــــالة أخرج الرســـــــــــالة من بأ متاعه و ولىت إايها وقال: اقرأ اي

 .ح1)فاستطعت، تناولت الرسالة من يده وفتحت غالفها وامت اللقراءة

رجوت ه  ت ويف أخو اخلليفة فجرًة، فتعأ  على أيب السفر إىل مراك ،و ي يقهف  خر يقجل اب  عريب  ف
ر يأن أرافقه فواف  وأمرين أن أســــــتعد  للســــــفر مث  كص، أختين أن الوفد قر ر الســــــفر عت النهر ح  

الظلمات كســـــًبا للوقت واملركب ل تتســـــع  ، ربت على كتفي ي نـ وٍك وقال: لو كا ت قافلة لكان تدبري 
 .ح2)فراحلة أمًرا سهاًل 

إ  هذا السككككككككككره  ي ثجبه التاراي، يبدو حقا ق ف حتتاج إىل يا ينشككككككككككط اقيال ي  تشككككككككككبيه واسككككككككككتعارة؛ 
اجة ها الدفيل الباطع ياشككع ع  املراه، وتزيد احل الالما  وحدها تعني الجصككع، وحتقق ال رس، إ  ب عد

 إىل اقهاب املباشر  ي احلجار،  ذكر حقيقة يج  أخي اقلياة هو  أي تشبيها  أو خيال.

كذلك اعتمد علجا   ي خهابه اإلسكككناهي جممجعة ي  األحجال واألعمال التعبريية ال  عن  ع  حال 
وهي فال  ف تعن إف ع  العمل القجيل جمرًها ي  أي  ح3)احلياهيةالبهل، و لك ع  طريق األ عال اإلسكككككككناهية 

أما زلت ترغب يف وويفة  إن  قال أيب:، و لك دجل علجا  على لسككككككككككا  البهل حسككككككككككا   فح2)هفلة حا ةف
شــــاء هللا، هذا الوقت مناســــب جداا، ففي بداية الســــنة املالية اجلديدة لكل شــــركة، هناك فـ ر ص وويفية 

   .ح5)فبدأت اهيز أوراقي ولكىت مل أبدأ البحث فعلياا، أين تريد أن تعمل  يف بنكأكثر، صحيح، 

                                                           

 .30حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)
 .31املعدر السابق،   ح2)
 وضعنا عليها خه ا  ي النص. ح3)
م، 2015، 1عاير حلجاين، الشكككككعر العريب القدمي ورهاان  النقد احلديث، انهي املنهقة الشكككككردية األهيب، الديام، ط ح2)

 25. 
 .221حس  علجا ، طجد الههارة،   حممد ح5)
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وف يعع اراه اقهكككاب ي  اقيكككال، أنكككه  قكككد حيجيتكككه وبريقكككه؛  كككإ  ديمكككة الل كككة وحيجيتهكككا تام    ي يكككد 
  فأي عمل  الاكاتكب، الكذي جيعكل ي  الل كة  ي الرواية نسككككككككككككككيًجا ي ظهِّر ُجالياهتا، يقجل عبد امللك ير س إ

 .ح1)إبداعي حداثي هج عمل ابلل ة دبل كل شي ف

وعليه  إ  اقهاب املباشكككر وسكككيلة بنا  ،  ضكككا   الرواية ياانه وتيانه وشككك جصكككه وأحداثه؛ يقجل ير س 
يتحدًض ع  ل ة الرواية أبهنا  فأهم يا ينهل عليه بناؤها الاع؛  الشكك عككية تسككتعمل الل ة، أو تجصكككع طا، 

ا، يثلها يثل املاا  أو احليز والزيا  واحلد ،  ما كا  لياج  وججه هلذي العناصككككككككككككر، أو أو تعككككككككككككع هي ط
 .ح2)املشا ال ،  ي العمل الروا ي لجف الل ةف

ويستهيف األسلجب املباشر أ  يقجم مبا ف يستهيعه اقيال، وي   لك دجل علجا   ي روايته صج يا على 
صــة الشــقة: ملاذا مل ختتاري مدينة أخرى ما دام عندك مال  ســرلتها بعد أن مسعت قلسككا  البهل يعتز  ف

ا  هــل تعتقــد أ ــه من الشـــــــــــهي أن أ تهي هنــاك  لقــد عشــــــــــــت عمري  جنيف مثال  الريس  فيينــا  حقــا
 .ح3)فهنا 

ويقجم األسكككلجب  ي ل ة الرسكككا ل على اقهاب املباشكككر، إ  احلاجة تتهل ب اإلجيات والتاثيع، وتجصكككيل 
ي املسككككككككككالسككككككككككة، يقجل علجا  على لسككككككككككا  البهل اب  عريب  فاقن للقارئ  ي  ســــــــيح اي أي ها النا ، إمنا مس 

الدج ال هبذا الســــــم  أل ه ُيســـــــح األرض يف زمن قصــــــري، وهذا قائد الترت هولكو لعنه هللا قد مســـــــح 
، فمن  هاألرض من أذربيجان إىل الشـام يف أسابيع، وهو أيًضا دج ال يد عي ا،سالم، وا،سالم بريء من

 .ح2)فكان منكم يؤمن بنبوءة حبيبنا حممد صلى هللا عليه وسلم فليت ِبع  ما أوصا  به

إ  يقام افسككككتناار والازع  ي املقهف السككككابق  ي حاجة إىل يقال يناسككككبه، واقهاب املباشككككر هج الثجب 
ريب وتقتيل، مني ي   املناسب هلذا املقام،  املتلقج   ي حالة خجف شديد  ا صنعه هجفكج  ي أرس املسل

ووصكككل على يسكككايف القجم كلا هجل يرجع دلجطم، ل إ  املتحد   تاج إىل يا ي ثب ِّت به دلجطم،  ال حاجة 
 إىل اقيال تشبيهاته هنا؛ إ  املباشرة تعنف الثقة وترسر  ي النا  يباهئ اجلهاه.

                                                           

 .122عبد امللك ير س،  ي نظرية الرواية،   ح1)
 .125املرجف السابق،   ح2)
 .22حممد حس  علجا ، صج يا،   ح3)
 .32حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح2)
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ود لك من  دي ويفك، لو ك األسخا  العزيز داود، اي ونهالف دجل علجا  على لسكا  البهل  الب  ف
ا فوتوغرافياا لبياض شــــاســــع ُيأل داخلك، وأ  أحبك ول أعرف ما أقوله لك أكثر من  ليس إل ا عكاســــً
ذلك يف هذه الرسـالة اليت لن تصـلك  أل ك ل متلك صندو  بريد، واللتركيد ل متلك بريًدا إلكرتو ياا، 

ها يف يدك م  التقينا يوًما ين إذا ما ، كن الراا أبمك ول تســممها بكليتك الثا ية أبًدا، أخت ولكىت ســردســ 
 .ح1)فاحتجت إىل مساعدة ما وضاقت بك السبل

هذا اقهاب شككككبه خال  ي  ألجا  اقيال، يشككككبه حديث النا   ي شككككججهنا وايتناهنا،  إ   الب كتب 
رسكككالة  ي أحيااًن؛ لذلك جا   ال طا إىل خاله هاوه الذي طاملا كا  ندميه وصكككديق طاجلته، ويبعث سككك ريته

أسككلجب يباشككر ف  مل أي ة يبال ة أو تشككبيه، كنجع ي  افيتنا  لذاك اقل  الج ي ، الذي ياتال  تا  بعرادته 
 البدوية، مل تؤثر  يه املدينة حضارهتا، وف تهجر تقنيتها.

تهاع أ  جييد علجا ، حيث اسكك  اقهاب اإلسككناهي املباشككر له وظياة حيجي ة  ي  ضككا  الل ة  ي روااي 
تجظياها مبا ميا  أ  ن سكككككككككككككمي رواايته روااي  ل ة؛  لك مبا دد يت يداي ي  تجظيع هديق، لل ته أسكككككككككككككاليبها 
 يث جا  الاالم يهابًقا ملقتضكككككى حال الشككككك عكككككيا ، يناسكككككًبا للمقام الذي ديلت  يه؛ ف الااتب العميق 

ري على لسا  ش عياته يا ميا  أ    .  ح2)ينهق به لسا  حاهلافهج الذي جي 

  اث ًيا: حمور اخلطاب اعازي

ي عكدا اعكات وسككككككككككككككيلكًة ل جيكة  ا  أبعكاه وظيايكة  ي صككككككككككككككنف احلكد  هاخل الرواية، ع  طريق حتريك  ه  
 القارئ، واصهحابه  ي هنيا اقيال، لتتجاوت كل يا هج حسي ووادعي.

 داي ه القند ح است -طجد الههارة  -صج يا  -ونالح  على روااي  علجا  األربف  )سكقع الاااية 
نت تتناول  رير  قد كا -يج  صككككك ري-لاثري ي  التشكككككبيها  والتلجي  ابعاتا  وافسكككككتعارا ، عدا روايته 

اننا اب  عريب،  ميلها إىل التارير ينأى طا ع  اقيال دلياًل، وي لبسككها ثجاًب  راي ا لسككرهها حقا ق  راية، ومي
 .ح3)عات  ي رواايته ي  خالل شعرية الل ة، والتعجير التشبيهي وافستعاريأ  نتتبف ا

                                                           

 .220، 213حممد حس  علجا ، القند ،   ح1)
 .12م،  2003، 1ايفهاب، جايعة املنج ية، يعر، طأمحد صنة، اعات ورؤية العامل، جملة كلية  ح2)
إثرا   ؛ ألهنا األكثر بروتًا وانتشارًا  ي رواايته، ابإلضا ة إىل هورها الجظياي  يقاط الثال دتعكر البحث على هذي النا ح3)

 الاضا  هاخل الروااي .
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 لغته الشعرية:-1

وهي كما عر  ها نجر الدي  السكككككككككككككيد أبهنا األسكككككككككككككلجب الذي به  فيتحج ل الاالم ي  خهاب عاهي إىل 
لبىن  نسكككككككككككيل ي  ا؛ وهلذا النجع وظياة هفلية، حيث يتعد ى كجنه جمره صكككككككككككنعة، إىلح1) ارسكككككككككككة  نية إبداعيةف

 العكككككجتية املجت عة  ي ثنااي املنت الروا ي،  يث تعهي شكككككحنة لل هاب تتحق ق طا حيجيته، وتقجي ياهجيه ي 
 انحية، واذب القارئ ي  انحية أخرى.

شوقًا بعد شو ، صرت أجد يف صوتك مالًذا ي  أيثلة  لك، دجل علجا  على لسكا  البهل انصر  ف
وطريًقا  مًنا أســـــلكه يف ردهات الليل قبل أن أ م، وصـــــباًحا الرًدا ممتلًنا اللغيوم، مللل الشـــــاعر اهلادئ، 

اســــــتقبل فيه صــــــوتك الطريك، وأ تفض يف فراشــــــي مثل طيور البحر، صــــــرت قبل أن أ م أد  أرقامك 
كرى وأ تظر. جفاٌف، صــمٌت، جفاٌف، صــمٌت، مث متطر الســماوات دفعة واحدة، وتولد يف  أبصــابع ســ 

اهرة كتى، تتجمع فيها النجمات صـــــــــفوفًا، وتنزل الطيور ألواً ، ويبشـــــــــد األقمار، وتزحف غرفيت مظ
األشـــــــجار، ويصـــــــغي اجلميع إىل خطاب القائد العام امللهم الذي قر ر يف غمرة ازماره العنيف أن يؤمم 

ر، فتنصــهر صــهذا الليل بقرار مجهوري، لياًل خالًدا ســرمدايا من أجلِك أ ِت وحدِك، بدأِت امســأ،  
   .ح2)فاألوردة اليت احتقنت شوقًا من أول الليل

 ي هذا املقهف، يت ز ل انصكككككر  ي يها، تلك الاتاة ال  سكككككحري حباها،  حجله إىل عاشكككككق يهذي، شكككككاعر 
جيد  ي صككككج  حمبجبته يالً ا هاهًن ي  يهرع إليه ي  صكككك ب احلياة، وطريًقا  يًنا  ي وحشككككة الليل، وصككككباًحا 

البهجة  ي ناسككككه الهاجلية حي تزهحم الاقرة بهيجر البحر وجنما  السككككما  وأدمار وأشكككككجار، وتبجم يبعث 
أ ااري إىل شككعر  زيل ميتف القارئ، ويبعث  ي ناسككه  كراي  حلب يضككى، أو ياسككر يلله جبماليا  التشككبيه 

 ويتعة التعجير.

ل ِّق  ي أججا هاسكككتهاع علجا  ي  خالل أسكككلجبه ياتل شكككهية القارئ؛  لديه أ  ق رح املعاين، يقجل  ب، حت 
ملاذا كا ت أ وىل قبالتك   فو  جر   هل أل ك كنت تعرفأ من قبل كم على لسكككككككككا  البهل انصكككككككككر  ف

ا  من اجلرا  ســـوف ترتكأ يف جســــدي  أم أل ك كنت تعرفأ أن هذا اجلر  يف ذقىت كان بســــببك أيضــــً
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لد  يك فو  دمي مباشــرة، بعيًدا عن حاجز اجلح  ل أأتخ ر عليك  أم أل ك اشــتهيت أن تطبعي شــفت
، اتريد القبالت هذا لن 1ق بلة فو  يدك، ق بلة فو  ذقىت، بدايتاِن خجولتاِن لتمر د بـ ل شـــــــــــفيك ضـــــــــــخم

أ ســــاه، كم كا ت شــــهي ة وهي تنزل علي  مثل طائر مســــحور، وترتكىت معلًقا بأ اخلرافات، متررجًحا بأ 
 أن أكون واحــًدا، فت بعثرين امرأة ح  الفوضـــــــــــى، وألول مرة أ جرب األســــــــــــاطري، ألول مرة أفهم معّ

ا،حسـا  اللرضـاء املطل  من احلياة، وألول مرة أعرف كيف ُيكن أن أشـتعل ول أحرت ، وأتشــق   ول 
 .ح2)فأ كسر، وأدخل يف غيبوبة ول أموت

ياف    تربهها خ لسكككككككككاة احلب لدى علجا  هي ال  تعككككككككككنف هذا النمط السككككككككككرهي،  ي رج لنا كلما
عككاشككككككككككككككق، رمبككا وحككدي احلككب كمككا  ي املقهف األول، ورمبككا بعثرة كمككا  ي الثككاين، لا  القككارئ  ي حككالككة يتعككة  ي 

 احلالتني؛ مبا جيدي ي  تعبريا   رجه إىل  ضا  اقيال. 
ط قوعلجا  أحد األهاب  القاهري  على هذا النجع ي  األسكككككلجب؛  أ لب الروا يني ياتبج  بل  ة  تشكككككبه ا

املسككتقيم، يسككريو  على ينجال واحد، ل ة تشككبه ل ة العككحا ة  ي ر بتها، وهذي  ة وييزة تضككاف إىل  ضككا ه 
 الروا ي.

رج لنا ُجاًف نسكككتمتف به،   الل ة األهبية تبدو هنا أُجل حني حتمل  ي طياهتا يضكككايني  ارية، و نيا    
  ايتني،  قد كينجنته.  اية األهب الثقا ة واملتعة، وإ   قد إحدى هاتني ال

عريكة األسككككككككككككككلجب،  اي رواية طجد الههارة، إ  يتحجل اللج  ال زيل  ككذلكك جنكد  ي روااي  علجا  شككككككككككككككِّ
كا ت أمي خائفة جداا، والســـــماء مغلقة السككككككابق إىل لج  دامت، يقجل علجا  على لسككككككا  البهل حسككككككا   ف

ورًا لســـحاب، ويســـقم بعضـــها مكســـ ســـبياا   ذاك الدعوات مت ر  من يتقب ضـــي ، وتتزاحم عند مدخل ا
على جبينها، اترًكا فوقه شــجة ا،حباط اليت تكت، مشــت كل اهلموم يف صــدرها املثقل يليب ل يصــل 

 .ح3)فإىل فمي، ولكنها مل تير 
جة اإلحباط شكك –ياسككجرًا  –يسككقط  –تتزاحم  –هذا الاضككا  احلزي  ال  ر ته األلاا  )ثقب ضككيق 

أخرجت تعبريًا صككككككاهدًا يتااعل ع  دلة حيلة توجة ا عتقل توجها، واسككككككتناد    صككككككدرها املثقلح –اهلمجم  –
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كل الجسكككا ل ملسكككاعدته، طردت أبجاب كل ي  تعرف، حي األيرا ،  ي سكككبيل الجصكككجل إىل حل ارج توجها 
دِّ حماوفهتا ناًعا.   ي  حمبسه،  لم ا 

دهتا، لقد صككككككككككككنف علجا  ي  ت لك األلاا   ضككككككككككككاً  أوسككككككككككككف ي  وهي يف  لك مل تيأ ، ر م  قرها وو ح 
يدلجهلا؛ ووضككككعها  ي نسككككق  مل يضككككمجنه كل يا  تاجه القارئ لسحسككككا  مبعاانة تلك املرأة، واسككككتشككككعار 
، ودد أ وصككككككككككككككد   ي وجهها أبجاب السككككككككككككككما ، ويااي القارئ دجله   يرارهتكا، وناكاه حيلتهكا،  ال هعا  جماب 

  مي؛ ليشعر ابملأساةح. )يشت كل اهلمجم  ي صدرها املثقل  ليب ف يعل على

كنـت أجلس بأ يـدي مواا، وألوكن أضـــــــــــالعي بغنائها األخري،  ي يقهف  خر، نهكالف دجل يعتز  ف
وأصـف  بشـجن مزوكر أعمى، ح  يكتمل مواا متاًما، عندها أكنس أحالمها اليابسـة، وأسحقها يف قعر 

لب، وأذرها على الســـــفح املخذول من العمر، وأمضـــــي،  مقباًل شـــــفتيها، ومطبًقا إاياا من لاســـــي صـــــ 
 .ح1)فبعدي إىل األبد

عنديا يعن يعتز ع  أسككككاه ملرس صككككج يا تبجم لنا الالما  يشككككاعر عاشككككق   لبته الشككككاقة على  بجل 
حمبجبته، ود رب يجهتا، ها دد ادببت مشعة عمرها على اقاج  وافنهاا ، هذا اإلحسككا  املرير يعككل القارئ 

ينة تعككككنعها الالما ، وحتايها التعككككجيرا ، وكأننا أيام شكككك ص عزيز علينا  تضككككر،  ي يجسككككيقى هاه ة حز 
ويعاين نزع الرو ، سكككككرعا  يا يلا  أنااسكككككه، ون مل عينيه أسكككككًاا، ونلثم دبلة الجهاع على جبينه؛ لريحل إىل 

 األبد.

 التصوير التشبيهي:-0

ط ة واحلد ح  ي حاجة إىل ي اج   رابككانكت احلكاجكة إىل وججه انسككككككككككككككجكام بني ركع  البنكا  الروا ي )الل 
يعزت هذا افنسكككككجام، يتضكككككا ر يف الباكيب؛ لياج   ضكككككاً  ينمج  يها اقيال بجاسكككككهة الل ة، هلذا  قد دعكككككد 
علجا  العككجر اعاتية القا مة على التشككبيه، يعن ي  خالهلا ع  رؤيته، إ   اك احلشككد اهلا ل ي  التشككبيها  

، وهي  ي املقام األول يجضككككككككجعة هلدف ووظياة حمدهة؛ هي ت ذية املضككككككككمج ، ال  تضككككككككلا طا روااي  علجا 
وإثرا  نسيل الل ة الروا ية خبيجط وألجا  تظهر ديمتها اجلمالية، ف العجر واعاتا  ليست جمره تااصيل وحلية 

؛ لذا  إ  املعىن )الدفلةح يعكككككككككككككك ل بلل هكاب، بل هي خعككككككككككككككا ص ججهرية للعمل األهيب مبا حتمله ي  يعا  

                                                           

 .10حممد حس  علجا ، طجد الههارة،   ح1)



190 

عماه العككككككجرة،  الااتب يتج ل عميًقا  ي يعىن دعككككككدي، وهج ينقاه هلذا القعككككككد ويتججه كما يتججه النحا  
 .ح1)ببكيب شال الاتلة األساسية ال  ينها يست لص الشال النها يف

و ي روااي  علجا  هتيم  التشككككككككككككككبيهككا  على تراكيبككه، ومياننككا أ  نتنككاوهلككا ي  جككانبنيِّ، أحككدنككا الام، 
الايع،  القارئ يشكككككككككعر ابتهحام صكككككككككاحا  رواايته ابلتشكككككككككبيها  لدرجة أهنا ف  لج صككككككككككاحة ي   وايفخر

 صاحا  رواايته ي  هذا اللج  البياين. 

ضــــــع مث قلب املوســــــى بيده  ليصــــــبح يف و يقجل علجا  على لسكككككككا  البهل  الب  ي رواية القند   ف
 .ح2)فعمودي كمن يهم  اللطعن

ا  ف اشــــــتياقًا كاذاًل، ويطر  أســــــنلة عن غيايب الدائم، بينما يصــــــافحىت يبدي  صــــــفهم ويقجل أيضككككككككً
 ويقجل  .ح3)ف صـــــــفهم اآلخر بنظرات متطرية، وكرزم خيشـــــــون أن يصـــــــيبهم مسك مىت فيصـــــــبحوا  دمأ

توقفت عن مســــــــــاعدته يف البحث عن واســــــــــطات منذ شــــــــــعرت أب ه ل دمعها إل كما دمع الغراب ف
فكرت أ ه يشبه جنوم السينما الذين يبدون هبينة رائعة يف املصلقات ا  ف. ويقجل أيضكً ح2)فاألشـياء الالمعة

 .  ح5)فالدعائية

 ي املقاطف السكككككككككابقة أت، الاثري ي  التشكككككككككبيها  املتتابعة، وهي ف تتجدع عند هذا احلد، بل تشكككككككككمل 
للقها  ال  ادتعككران االرواية كلها، ويضككيق املقام بتتباف التشككبيها  لتجاليها يف تجايل صككاحا  الرواية،  هذي 

 عليها كأ منج ج وره   ي صاحا  يتجالية  ي الرواية، وهج يا ينه  على اتهحام النعج  ابلتشبيها . 

رير مثل جســمها م لًقى على الســواألير ناسككه  ي رواية صككج يا، يقجل علجا  على لسككا  البهل يعتز  ف
من أجل ل  بف دا اًل  ف ،ح2)فغصـن خريفي وقفت متهادية مثل. ل يقجل  فح2)فعنكبوت مبعثر السـيقان 
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ا  فح1)فهذا الشــــــــعر املتماوج يف  فســــــــه مثل قوافل التجار الطيبأ يبدو البحر كر ه لوحة . ويقجل أيضككككككككككً
 .ح2)فمزيفة

ا  ي العككككاحة الجاحدة  ي رواية طجد الههارة، يقجل علجا  على  وتتجاىل التعبريا  التشككككبيهية باثرة أيضككككً
إن احملركض األكت للكتابة بعد احلب، هو اســـــتعصـــــاء الفهم، وليس وفرته  ألن لسككككككا  البهل حسككككككا   ف

شــــيًنا من صــــرير القلم يشــــبه حفيف املكنســــة وهي تقنع األرض بضــــرورة النظافة، وهلذا ولت الكتابة 
عندي حاجة ملح ة كلما تراكمت الفوضـــــى فو  قلم، ول أســـــتغىت عنها بســــــهولة من أجل حياة أكثر 

اآلن   أحزان تشــــبه ســــاحاًل ملواًث اللزيت، ول أســـــتطيع ح  . ويقجل  فح3)ف، مثل املخمورتوازً  وأما ً 
أن أ قر هـذا الرقم الصـــــــــــعـب النائم يف ذاكرة هاتفي مثل لغز خائب، ل أدري م  ور حله  هي يبب 

 . ح2)فحممد عبده كما يبب املطر والغيوم

دأ كتااًل وأغمز لنظام وتغمزين، فنباب  عريب  فكذلك  ي رواية يج  صككككك ري، يقجل على لسكككككا  البهل 
اء مثل طائر  جديًدا  علم أ ه ســـيســـتغرقنا أســـبوًعا من الزمان  أســـبوًعا من التحلي  يف جبأ  ظام الوضـــ 
ضــائع، أســبوًعا من الترمل يف حســنها األصــفهاين األصــيل مثل شــاعر مبتدئ، أســبوًعا من القبالت اليت 

 .ح5)فعلى فمها مثل ورقة خريف متعبة تتهادى يف الفضاء ح  يب م  

إ  اسككككتعراس  اك الام اهلا ل ي  التشككككبيها  ل  ياج   ا أنية هو  اسككككتعراس كيايته؛  التشككككبيها  
على كثرهتا يتنجعة خمتلاة، تبتعد ع  التارار، اسكككتمد ها علجا  ي  كل يا  يط به، وإ  كانت الهبيعة انلت 

 يهابقة ملقتضى احلال.  حظ ا وا رًا ينها، كما أهنا جا  

 على سكبيل املثال بعل النما ج ال  يعهي  يها املشبه أكثر ي  تشبيه  يقجل علجا  على لسا  البهل 
 ي   ظامعر وصكككككع شككككك، فمن أجل هذا الشــــعر املتماوج يف  فســــه مثل قوافل التجار الطيبأاب  عريب  ف

حت الباب مرة وأخريًا فتقجل ع  شكككككككككعر نظام  فمتججه و زارته بقجا ل التجار  ي يشكككككككككيتها وعدهها، بينما ي
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املشبه به  ي احلالتني  ،ح1)أخرى وأطلت  ظام، بال  ار، شعرها منسدل على كتفها كر ه شالل من اللوز"
 يستمد  ي  الهبيعة ونا دجا ل التجار، وشالل اللجت، واملشبه  ي احلالتني نا شي  واحد وهج الشعر.

تشكككككككبيها  يتنجعة، تعكككككككع احلالة املزاجية، يقجل  ي طجد الههارة على لسكككككككا  وله  ي وصكككككككع الاتابة 
بينما  ،ح2)فكا ت كتابة الرواية تشــــــــبه زرع حقل من األفيون، خيدرين إىل أجل م ســــــــماىالبهل حسككككككككككا   ف

شـــبه الكتابة تيشكككبهها  ي سكككقع الاااية ويعكككاها ابلعدسكككة املانة يقجل علجا  على لسكككا  البهل انصكككر  ف
،  هي يعككككب  ح3)فملكتة اليت امع األحزان، وتركزها يف شــــعاع واحد حار  يســــقم على قلمالعدســــة ا

تتجمف  يه أهنار األمل، لتمار   ي القلب  نج  الججف أو بعكككككككككجرة أدرب تشكككككككككبه  فم الروياتيزم، حيث يقجل  
 .ح2)فالكتابة أيتناء الير  تشبه  لم الروماتيزمف

 يج ، ت دام املشككبه به؛  اي التشككبيه األول، الاتابة كزرع حقل أيلعب وجه الشككبه هور املتحام  ي اسكك
ألنه كلما أح   ابهلمجم املثقلة هرع إليها؛ لياعككككككككككككككد الاثري ي  شككككككككككككككججنه ونجيه، كامل در الذي يذهب أمل 
املريل، بينما  ي التشككككككككككككككبيه الثالث، جعل الاتابة كدفم الروياتيزم  عنديا ميتلاه القنجط،  إنه ياتب بهريقة 

 خمتلاة ع  أساليبه، ل ي لقي طا عرس احلا ط،  هي يثل ايففم ال  تسري  ي عظايه.

نت كوأ لب تشكبيهاته، يسكتمد ة ي  البيأة،  ركاهتا وساناهتا، يقجل علجا  على لسا  البهل انصر  ف
 .ح5)فأتسل  صوتك حرفًا حرفًا وأ زل  ألعيد احملاولة، مثل منلة جائعة تتسل  جباًل من السكر

هذا التشكككبيه، الذي يبدو  يه حب انصكككر ملها أكن ي  أ  حتجي وصكككاه الالما ،  لجأ إىل هذا النجع 
عة، حني حني يسككككككمف لعككككككج  حمبجبته ابلنملة اجلا  اي  التشككككككبيه؛ لي قرب العككككككجرة إىل القارئ،  عككككككج ر انصككككككرً 

عثر  على جبل ي  السككككككككككككككار ه عة واحدة، ووجه الشككككككككككككككبه هج الارحة العارية، الارحة لاال الهر ني،  رحة 
انصر الذي يعاين ي  احلب، الذي ح رم ينه عمرًا، ل مل يعر ه ومل يذد  طعمه إف كبريًا،  اا  كالنملة اجلا عة 
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هكا جباًل ي  السككككككككككككككار،  كأخذ  تتسككككككككككككككلقه يجاجهة حتداي  كبرية  ري أهنا ف تال ي  ال  وجكد   ي طريق
 افنزفدا  ابعثها الارحة على  لك اإلصرار  ي يجاصلة الهريق. 

أ م يف جوار مدفرة الزيت احلديدية اســـــتجداًء لدفء و ي دجل علجا  على لسككككككا  البهل حسكككككككا   ف
يشككككككبه النه  ي ركجهي  ،ح1)فد الراكد مثل معادلة فيزايئية اثبتةأمأ، عندما يكون املكان عادة حماصـــــًرا اللت 

ابملعاهلة الايزاي ية، ووجه الشكككبه هنا هج القسكككجة والسكككاج ،  هذا النه على حد وصكككاه ضبت ف يتحرك، وف 
 يركب الريل، بل ينتعب ياانه.

، حسكككب وجهة نظر دوتظهر براعته  ي تجظيع التشكككبيه،  يعهي املشكككبه أكثر ي  تشكككبيه  ي سكككياد واح
الشكك عككية،  ي يعرس حجار شكك عككيا  يج  صكك ري ع  امللك اب  يرهنيش، يعرس احلجار أكثر ي  تشككبيه 

خفض و للملك، اتلع ابختالف وف  أو برا  أهل املدينة له، يقجل علجا  على لسككككككككككككككا  البهل اب  عريب  ف
الطه، إ ه أي منســـــحب من ب أيب وعمي صـــــواما فتابع أيب حديثه: امللك يف حال ل يتســـــامح فيها مع

مثل أســــٍد جريح. يعتدل عمي يف جلســــته ويضــــرب برجله األرض ضــــربة خفيفة دللة على امتعاٍض مث 
 .ح2)فيرد على أيب: إن ملكك ليس أسًدا، بل ذئب خسيس وهو يدفع مثن خسته

لدي أ  ا قد وظ ع علجا  التشككككككككككككككبيه ي  خالل احلجار الذي هار بني والد اب  عريب وعمه، حيث يرى و 
ا بتحالاه  يلاه الذي يعمل  ي بالطه أسكككد جريل، يز دت جيجش املجحدي  دجاي، بينما يراي عمه   ًبا خسكككيسكككً
يف الارنل، هذا التشبيه املستمد ي  البيأة، وجن  املشبه الذي يال م املشبه؛ كجهنما يلانيِّ، امللك واألسد، 

الشكككككبه  ي  لقجة كما يراي املجالج  للملك، بنيما وجه ي التشكككككبيه األول، حيث يلتقي وجه الشكككككبه  ي اناسكككككار ا
مد  ة ال  ف حت  التشككككككبيه الثاين، جا  ابملشككككككبه به الذ ب اقسككككككي ؛ ليعن ع  وجه الشككككككبه وهج الدها  واقسكككككك 

 عقباها كما يراي املعارضج .

 التصوير الستعاري:-1

ة، ميتدا التشبيه أحيااًن ليعل إىل هرجة التمثيل، و لق  ي  ضا  أوسف وأكثر تعقيًدا؛ ليجلد صجرًا استعاري
هذي العكككجر متنل اجل م ل شكككااًل جديًدا، أتخذ  يه املعنجاي  ح   انسكككجسكككا ، وتلب   يه اعسكككما  ثجب 
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عل التجسكككيم والتشككك يص،  ا جي الشككك عكككيا ، على أ  هلذي افسكككتعارا  وظا ع  دم  ضكككا  الل ة، حيث
  ضا  العجرة أدرب لذه  القارئ، ابإلضا ة إىل يا تعب ه على النص ي  ُجاليا .

أويت إىل كوخي، وأشـــــــعلت املصـــــــبا ، وي  أيثلة  لك، دجل علجا  على لسككككككككا  البهل اب  عريب  ف
ره هللا ملا اختاره، ختاوجلسـت أكتب ما ل ُيلك كتابته غريي، ول يعرف شر ه مثلي، سرية الو ك الذي ا

 .ح1)فوأمره  ا أمره، كتبتها يبت ضوء املصبا  الذي ل يكذب

د املعككبا   ي صككجر إنسككا ؛ وحجل انسككج  إىل شكك ص،  ا   ي دجله  املعككبا  الذي ف ياذب، جسكك 
 تاه العكككككككجرة وضكككككككجًحا، ل كانت الاا دة، وهي أ  هذي السكككككككرية امل هجطة صكككككككاهدة ف تدلي   يها وف تيع.
 يتجلى التشككككاك ل  ي هذي افسككككتعارة جر ا   لاص كل ي  املعككككبا  واإلنسككككا   اهتم املتعدهة، وديام السككككياد 
باعل التااعل انتاج هفف ،  التجتر الذي حعككككككككككككككل بني التأويل احلر ي واعاتي أحد  اناجار احلدوه بني 

  ضا ا  خمتلاة ويتباينة ع  طريق التشاكل وافختالف.

، هو ولي دجله  ف وينه كذلك ، ويوقظىت كلما منت  أحبك جداا اي  ظام، حباا يصــــــحبىت أينما ســــــرت 
 .ح2)فيف النهار، وفراشي يف الليل

أعهى علجا  لاضكككككككا  احلب  اك الاا   املعنجي صكككككككاة الشككككككك ج ؛  له القدرة على أ  يعكككككككحب اب  
ل  ي النهار، و راش ه؛  جعله حسي ا له ظعريب أينما سكار، ويجدظه ودتما انم ل  ري  املشكبه به يف ثبا  املشكب

 ابلليل، هذي افستعارا  ألجا  ُجالية تلمف  ي  ضا  الل ة، وعدسا  تقريبية للمعاين الشارهة. 

يف  بعد أايم قليلة أختين ولن جالســـــــــانِ ويقجل علجا   ي رواية القند  على لسكككككككككككا  البهل  الب  ف
ريد أن به أمامي، وأزا هي اليت طلبت الطال  هبدوء  ألزا ت لســـــي أن زوجته مل تفعل شـــــيًنا مما اامها 

تتزوج رجاًل  خر، بدت القصـــة أكثر منطقية بعد أن يتقبت الكر  الثالثة حائم خجله من تلك القصـــة 
امللفقة اليت حاكها على عجل يف احملكمة مســــــــتدعًيا إايها من ذاكرة منطية حول اخليا ت اليت ل بد أن 

 .ح3)فمشبوهة، وزائر ليلي، وسيارات غريبةيكون فيها أرقام 
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 ي دجله  )ثقبت الاأ  الثالثة حا ط خجلهح، صككج ر أثر كأ  اقمر  ي البج  ابألسككرار مبثقاب، وصككج ر 
عكككر  أبسكككباب مينعه اقجل أ  ي ااقجل  ا ط ي ثقب، وافسكككتعارة هنا تشكككعا العكككجرة أيام املتلقي،  إ  هاير 

طالدككه احلقيقيككة، واتلق األكككا يككب ال  حتا  لككه أيككام النككا  يككا  وجهككه،  يككد عي أهنككا كككانككت خككا نككة، لا  
 النا  يعر ج  احلقيقة، وهي أهنا كانت حتب  ريي. 

 كإ  صككككككككككككككراحكة هاير ابحلقيقكة ال  أيكاينكا  ي النص السككككككككككككككابق، مل تا  لت رج ي   يكه؛ خجاًل، لجف تل
الاكككأ  الثكككالثكككة ال  ار عهكككا،  ثقبكككت حكككا ط خجلكككه، وناكككذ ي  هكككذا الثقكككب يكككا مل يا  ليناكككذ ي  دبكككل، إ  
اسككتدعا  علجا  هلذي العككجرة ي عزت  ي  ه  القارئ صككجرة الشكك عككية العربية، ال  تر ل أ  تاضككل ايرأة عليه 

ط؛ ليدلل اسكككككتعار املشكككككبه به احلا رجاًل  خر، وأي  البج  بذلك فسكككككيما إ  كانت تلك املرأة توجته؛ لذلك 
 على صعجبة البج  واستحالته. 

نازا ما زالت الغربة مترن أسويقجل علجا   ي يشكهد  خر ي  رواية القند  على لسا  البهل  الب  ف
، تنبف هذي افسككككتعارا  ي  نا  عاشككككت التجربة؛ لذلك نراها ح1)فالصــــغرية على حدود وجهي وأصــــابعي

 بة حيجا  ياب  له أسنا  تنمج يف طجل اف باب لتمار  هنشها  ي روحه.وادعية يلمجسة،  ال ر 

يتحقق التااعل  ي  ضكككا  هذي افسكككتعارة جر ا  التشككككاك ل احلاصكككل يف أطراف افسككككتعارة، والذي يتمثل 
د حبي ، وميا  متثيكككل   ع عكككد ع  الجط ف وهكككذا التاكككاعكككل انتل  ي فال ربكككة والب   لكككك  هفف ،   كككالكككب ي قيككك 

 ، كايف

 األمل الناتل ع            

 
 القند   ال ربة 

بعملية خلق جديد؛ حيث تؤلع بني املتباعدا ، لتنتل صكككككككككجرًا  ا  ضكككككككككجابط ودجاعد ُجالية ي شكككككككككب عة 
ابلهادة الل جية والبال ية، وهج يا يشكككككككال نجًعا ي  املتعة لدى القارئ؛  عنديا ميزج بني املعنجي وانسكككككككج ، 

 احلجا ، يستمتف القارئ  رية أ قه  ي الت يل.وينعش تراسل 
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ل أحرتم بــداايت األورا  ول زــااياــا، أكتــب طوًل أو ويقجل علجا  على لسكككككككككككككككا  البهككل  ككالككب  ف
ا، ل يهم ، والكلمة القبيحة أضــــغطها بقوة على األورا  ح  تترمل، وأمسع أ ينها بســــيادية ايئس . فعرضــــً

حًدا، وإمنا تتضككككم   جممجعة ي  الاضككككا ا  ال  يارتها السككككياد، وتام    ي ف متثل هذي افسككككتعارة  ضككككاً  وا
الالمككة تتككأمل، امف بني طر نيِّ نككا )القككدرة والاعككلح، أي  ف ميا  العثجر على  ككة واحككدة يشككككككككككككككبكككة بني 

 الهر ني، وإمنا نعثر على  ا  هفلية يتعدهة.

ا  رية  ي افستعارة إف أهنا بدورها تتضم    ضا  ر م ي  كج   ة الالمة = القدرة، وهي السكمة انج 
ينها،  رعية تندرج حتتها، وال  تك ع دا مبثابة ظالل للتشككاكل انجري باعل التااعل، والتضككمينا  املشككبكة  يما ب

 وال  تتجلد عنه أ  الالمة عنديا  علت فالضك طف كانت رهة الاعلف األملف وكا  يريد إيراه إيعال هفلة األمل
 والعذاب.

وهذي العكككككككككجر الالية ال  تعلا طا روااي  علجا  وتلعب هورًا وظياي ا يزهوًجا؛  هي أهاة تعبري، كما أهنا 
برد ل يتحرك، ول يركب الراي  مثل أهاة إضرة للكذه ، يقجل علجا   ي وصككككككككككككككع حسككككككككككككككا  لنه الرايس  ف
الرتعا   احمليم بنا، غصـــــة كبرية منالبلدان األخرى، بل ينتصـــــب يف مكا ه، وينحشـــــر يف حل  اهلواء 

والقســوة، خيرج من األرض ول ور من الســماء، كر ه ردة فعل حا قة من األرض على خطاب الشــمس 
 .  ح1)فالطويل الذي يركبها طوال الصيف، تلده الصحراء وتقذف به قلب املدينة

أي،  -ارج  -انتعككككككب  -تعقد املشككككككاطة  ي هذي افسككككككتعارة بني النه واإلنسككككككا ،  ذكر علجا  يركب 
وحذف اإلنسكككا  يف ع الدة يشكككاطة فيركبف حيث أراه إثبا  الركجب وافنتعكككاب للنه، حتمل لاظة فالنهف 

ة؛ ليثبت أ  اضككككككا  امل تلاالجفهةف، و كر النه بدفف  ال -اقروج  -التجدع  - ضككككككا ا  خمتلاة فاحلركة 
النه يقع عا ًقا أيام أحالم البهل  الب،  تتااعل الاضكا ا   ي إنتاج اسكتعارة فالنهف؛ لتدل على استمرار 
دسكككجة يدينة الرايس،  تتجا ق افسكككتعارا  السكككابقة يف بعضكككها؛ لتدل على العكككعجاب  ال  يجاجهها البهل، 

ركبف  الها تااعل ي -ارج  -أي،  - ي اسكككككككككككككتعارة فتقذف  والعقبا  ال  يعكككككككككككككعب عليه  هيها، يتمثلة
 استعاري  ي سياد النص السرهي.

 عكر   ابلنه، وحذف املشبه به )كا   يتحركح، ل  ري املشبه به انذوف إىل ش ص يركب، ل صج ر 
لقدرة على االراي  )املشكككككككككككككبهح بدابة ت ركب  ي البكيب ناسكككككككككككككه، وصكككككككككككككجر النه يرة ضلثة ابلشكككككككككككككي  املاهي له 

                                                           

 .22حممد حس  علجا ، طجد الههارة،   ح1)
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افنتعاب، ل صج ري يرة رابعة ابللقمة تنحشر  ي احللق )وينحشر  ي حلق اهلجا ح، ل صج ر اهلجا   ي البكيب 
 ناسه بش ص له حلق، ل صج ر النه يرة خايسة ابل عة، تسبب رعشة ي  دسجهتا. 

هذه  م فيه قبلواملكـان الـذي كا ت ت قي ي يشككككككككككككككهكد  خر، يقجل علجا  على لسككككككككككككككا  البهكل يعتز  ف
ا إن احليطــان يف بريوت هلــا ذاكرة، يبفظ ح  أمســاء  الشـــــــــــقــة وــل خيتزن يف ذاكرة حيطــا ــه ليبهــا حتمــً

 .ح1)فالقنابل، وألوان الفجيعة

متتزج اقيجط املؤلاة ي  العكككككجر اجلز ية ي  خالهلا تنسكككككل  ضكككككا ا ؛  املاا  املشكككككبه له  اكرة، كذاكرة 
اها، كما أ  هلا القدرة على احلا ، وللقنابل أ ا ، كما أ  للاجيعة اإلنسككككككككككككككا ، اتز  األحدا  وف ينسكككككككككككككك

ألجا ، هذي الاضككككككا ا  متزج بني التشكككككك يص والتجسككككككيم للعككككككجر وتجضككككككحها للقارئ، وهذي إحدى وظا ع 
 افستعارة، ال  يعجل عليها علجا   ي  ضا  ل ته، وطا ينسل خيجط املشاهد  ي رواايته.

را   ي حديثه ع  الذكراي  واحلز  والهبيعة يعكككجرًا كال  ينها بعكككجرة أعمق لقد جلأ علجا  إىل افسكككتعا
وأدجى ي  الباكيب املباشككككرة،  ي رواية يج  صكككك ري يعككككجر علجا  الهبيعة عنديا يسككككري  يها اب  عريب دا اًل  

، رتتلقفىت الطري  بعـد الطري ، يصـــــــــــعـد يب التل ويهبم يب الوادي، وأمر  اللنا  يف القرى واحلواضـــــــــــف
 .ح2)فواللوح  يف القفر واخللوات رافقىت اهلالل واحملا  والبدر قبل أن تقطع اجلبال طريقي

تضكم نت الاقرة السابقة العديد ي  العجر البال ية نستعرس ينها دجله  را قع اهلالل، حيث صج ر اب  
ة تضككككككككف القارئ  ي افسككككككككتعار  العريب اهلالل وكأنه ر يق يسككككككككري يعه،  عككككككككر   مبا يدل عليه وهي املرا قة، وهذي

 عريب كأهنما ر  قا  هرب واحد. د خيايل وهج سري اهلالل يف اب  تعجر ملشه

ا  ف صـــــرت أزوراا يف بيت الشـــــك از فال أدخل عليهما إل واا يف ذكٍر عاٍل وتســـــبيٍح ويقجل أيضككككككً
يتنا المتتاٍل، وأحياً  يقر ِن القر ن بصــــوٍت مشــــرتك في بكي أحداا اآلخر، وأحياً    شــــككاز فنغر  يف دك

 .ح3)فحب هللا ل يقطع خلوتنا أحد

                                                           

 .12صج يا،  حممد حس  علجا ،  ح1)
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 ي هذا الاضككا  يعككجر علجا  جلجسككهم للتسككبيل ودرا ة القر   ل يقجل   ن رد  ي حب هللا حيث يشككبه 
املككا   طم كمككا  يط حككال العككككككككككككككج ي ودككارئ القر   ووجككدهم ابلككذكر ابل ككارد  ي املككا ،  حككب هللا دككد أحككاط

 .ابل ارد  يه

بكئ علجا   ي روايته القند   فويقجل  ت أطراف أصــــــابعي خت  شــــــعرت أبن أوفاره القاســــــية اليت مســــــ 
 إ  يا حد  ي   ضكككككا  حيجا  القند  أثنا  يعكككككا حته ل الب وحظري  ،ح1)فاترخيًا من القل  واملواربة يبتها

 على أظا ري يف دجهتا يدلا على دلقه وخج ه.

خترج من  مليون فلسفة جديدة للعامل، مليون فلسفةتز  فويقجل  ي رواية صكج يا على لسكا  البهل يع
، صج ر يعتز أ اار صج يا و لساته ابهلجا ، وأهنا  رج ي  شقتها، وتنتشر  ي ح2)فشـقتها، وتنتشـر يف األرض

  يقجم التااعل جز ي ا  ي افسكككككككتعارة هاخل ع الدة إسكككككككناهية، ي  األرس يثلما ينتشكككككككر اهلجا   ي أركا  األرس،
خالل وججه  ة ليسككت يتج رًة  ي الالسكككاة، وتتااعل افسكككتعارا  كلي ا ي  خالل دياينا بعملية تعيينية  ا  

ل يطبيعة كنا ية يتما مبقتضككككككككككككاها افنتقال ع  طريق  ة  ري يجججهة  ي الالسككككككككككككاة فعالية اقروجف ويتما التمث
  لك و ًقا ملا يلي 

 فضاء الفلسفة

 

 

  رج -تنتشر   إنسا 

ولقد تشا ل  ضا  الل ة  ي روااي  علجا  ي  حمجري ، أحدنا  متث ل  ي أسلجبه الاعيل املباشر، بينما  
كا  انجر ايفخر أكثر استحجاً ا وهج األسلجب اعاتي؛ حيث  لب  ضا  الل ة اعاتية على عباراته، وظهر 
ثة ي  التشبيها ، وافستعارا ، دديت هورًا هاي ا  ي جنا   نبج ه  ي تلجي  العجر أبشاال خمتلاة وي ستحد 
وصجل يضايينه إىل دار ه، وحق قت يتعة ل جية ملتذودي هذا الا ؛ ي  خالل إسهايها  ي حركية الاضا  

 الروا ي.
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 املبحث الثاين
 حركية الفضاء الروائي يف  صوص علوان

تنج عت طرد تشكككككاال الاضكككككا   ي روااي  علجا  بشكككككال  اسكككككتهاع اسكككككتيعاب عد ة طرد أحدثت هنضكككككة 
ا  د ه  قط مبضكككككككككككمجهنا، ولا  أيضكككككككككككً حقيقية  ي جمال الرواية، وهج يا يد عنا إىل اإلدرار إف فأ  القعكككككككككككة ف حت 

ة  قط لرواية ف تاج   يز ابلشككككككككككككككاكل أو الهريقكة ال  ي قكد م طكا  لك املضككككككككككككككمج ، وهذا يعىن دجل كريت  إ  ا
ا بجاسكككهة هذي اقاصكككية األسكككاسكككية املتمثلة  ي أ  ياج  هلا شكككال يا، مبعىن أ  ياج  هلا  مباه هتا، ولا  أيضكككً
بداية ووسكككككككط وهناية، والشكككككككال هنا هج الهريقة ال  ت قد م طا القعكككككككة اناية  ي الرواية، إنه جممجع يا اتاري 

 .ح1)دم القعة للمروي لهفالراوي ي  وسا ل وحيل لاي يق
وف شكككك أ  هذي الجسكككا ل واحليل تتنج ع؛ لتعكككبل الرواية  ي هناية األير، حمعكككلة أشكككيا  يباكبة، تاعكككل 
ع  أشكككيا   ري يقجلة، أو احلديث مبا ن شكككه العقل ونااي املنهق، ي  هذي الجسكككا ل وتلك احليل يا يثري حركة 

يال، ويضكككككككككككككف أيايه عاليا  السككككككككككككك رية والتهاام أو الدهشكككككككككككككة  ضكككككككككككككا  الرواية حيث متنل القارئ حرية الت 
 والتعجاب، عدة دنجا  تقنية حداثية.

لذلك ينب ي أ  ياج   ضككككككككا  الرواية  ا حركية؛ لتجاتي بددة يسككككككككتجى حركة احلد ، ويسككككككككتجى الجعي 
السكككككره؛   الااري للشكككك عكككككية، والروا ي يبدع عامله، ويف  لك   ري يسككككمج  له إطالدًا أ  يظهر صكككككجته أثنا

 ألنه ارتضى أ  ياج   لك العامل ترُجة أيينة لااري، ويعاهًف يجضجعي ا ملا يؤي  به، ويريد تجصيله لقار ه.
،  إ  احلديث عنه هاخل الرواية ح2)وإ ا كا  السكككككككره فيبحث ع  تشككككككككايل نظرية النعككككككككج  السككككككككرهيةف

ه العمجهية تسكككاؤف  ال   ص ع الداتاجلديدة ي اضكككي إىل طرد جد  يعقدة، اعل السكككره يهر  العديد ي  ال
ا ع الدكاتكه ابحلجار، و كاعليتهكا هاخكل الا  الروا ي، حيكث تنج عت الهرا ق ال  ادبنت  واأل قيكة، خعككككككككككككككجصككككككككككككككً
 ابلتجريب، والبحث ع  ينا ذ جديدة تستنهق األبعاه اقا ية للمعا ر واألشيا  هاخل النعج  الروا ية. 

 ا ددرة على أتسككككي  كيا  حيجي، هذا الايا  ي ل عككككه الاضككككا  النعككككي؛ويتمي ز  ضككككا  الرواية  ركية هل
 هج انرك األول حلركية الاضككككككككككككا  الروا ي  ي روااي  علجا ، ويدلجله يشككككككككككككمل احليز الذي تشكككككككككككك له احلروف 

 .  ح3)الهباعية على الجرد
                                                           

 .22محيد حلمداين، بنية النص السرهي،   ح1)

 .223  122م، عده 1333صال   ضل، بال ة اقهاب وبال ة النص، عامل املعر ة، الاجيت،  ح2)
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اهد والاعكككجل شكككويعع هذا أ  الاضكككا  النعكككي ي  تركيب الاِّق را  واجل م ل والشكككال العام للعكككاحة وامل
 ي الرواية تتعل ق ابملضكمج ، وت سهل للقارئ  هم  النص الروا ي، و تل الاضا  النعي ياااًن يهم ا  ي كتااب  
أي عمكل روا ي، فألنكه ي عكدا أهاة اتعككككككككككككككال القارئ ابملبدع، وياج   لك ي  بداية محل القارئ الاتاب؛ أل  

العنجا  الشككككككككككككككي  األول الذي جيذب اإلنسككككككككككككككا  لتنتهي هذي أول نظرة ي لقيهكا القكارئ تاج  على ال الف، و 
النظرة  ي  خر العكككاحة ي  الاتاب، وهذا النجع ي  الاضكككا  لي  له ع الدة كبرية مبضكككمج  احلاي، وهذا ف 
مينف ي  وججه هور يقجم بكه،  م  خاللكه  كده طبيعكة تعكايل القارئ يف النص الروا ي الذي يبع جممجعة ي  

 .ح1)ه للنصفالتأويال   ي  هم

ولعكل هذا اجلانب ي  احلركية مل يا  دد انل اهتماًيا  ي الرواية التقليدية،  عاليا  البديم جبانب ثقا ة 
الروا ي مل ت سكعع  ي يياله الاضكا  النعكي، ومل يلتات إىل الجظياة ال  دد يؤهيها هذا الاضا ، اعتماًها على 

ت يريكد الروا ي دجلكه للقارئ، لا  احلاجة  ي الرواية اجلديدة كانيكا تؤهيكه الل كة وألاكاظهكا ي  يعكا   تبجم يكا 
أشككككد إحلاًحا على إجياه  ضككككا  ي  نجع  خر، فإ  ملا كانت األلاا  داصككككرة على أ  تشككككيد  ضككككا ها اقا ، 
 إ   لك يدعج الراوي إىل تقجية سرهي بجضف طا اة ي  اإلشارا ، وعاليا  الجدع  ي اجل م ل هاخل النص 

وهاذا نتيجة التقا   ضككككككا  األلاا  باضككككككا  الريجت الهباعية نشككككككأ  ضككككككا  جديد،  ضككككككا  العككككككاحة املهبجع، 
والاتككاب مبجملكككه، والكككذي يعتن املاككا  املكككاهي الجحيكككد  ي الروايككة،  يجري اللقكككا  بني وعي الاكككاتكككب ووعي 

 .ح2)القارئف

تابة األ قية، ي يثل الاومياننا أ  نتتبف يظاهر الاضكا  النعي  ي روااي  علجا  ي  خالل بعل يظاهر 
 والاتابة العمجهية، والتأطري و ريها.

 الكتابة األفقية: -1

وتعع الاتابة النمهية العاهية ال  ت ات ب طا جل  الروااي ، بداية ي  أدعككككككككككى ميني العككككككككككاحة إىل هناية 
ملثقع  ا  أنية ا يسكار السهر، وهي تقليدية دد تبدو لعاية القرا  شيًأا  ري  ي أنية، بيد أهنا عند القارئ

 .  ح3)ووظياة أهبية؛  هي تجحي بتزاحم األ اار واألحدا  وصراعها  ي  ه  البهل أو الش عية

                                                           

سهيلة هني، رواية الارنك لنجيب حماج  يقارنة  ي هندسة الاضا ، كلية ايفهاب والل ا ، جايعة حممد بجضياف،  ح1)
 .22م،  2012املسيلة، 

 .22حس   راوي، بنية الشال الروا ي،   ح2)
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امرأة عادية  مل تكوين أ توهي شكا عة كثرية  ي روااي  علجا ، يقجل علجا  على لسا  البهل انصر  ف
. كنِت طوفاً  درف أمامه كل أشجار القل  دي. كنِت وجالميد الرتقب والرت  ح  يكون حم لك عادايا

قادمة كوجه الفجر الذي يســـــــــقم رهبا ية الليل الطويلة. كنِت  زلة على جبأ الكوكب املهجور، وبأ 
يديك ماء وحياة وتخلوقات ودورة مشســــية جديدة. كنِت حبيبيت، ذلك ا،تيان األ ثوي العاصــــف الذي 

   .ح1)فديدة على خريطة احلياة، خيل  أممًا وحضاراتٍ ل ُينح األشياء تفسريااا بينما يكوكن اااهات ج

وهذا الشككككككال الاتايب ر م منهي ته يعن ع  تمحة األ اار  ي نا  البهل، كم  يشككككككعر بابت عاطاي، 
 جأة يا اناجر يعنًا ع  يانجانته،  معشككككككجدته ليسككككككت ايرأة كبقية النسككككككا ، خمتلاة ع  نظرياهتا، طج ا  ي  

، واملاررة احلا  أربف يرا   ي هاحلكب على حد تعبريي، وا ذا ملالح  على بداية اجلمل املاتتحة بقجله  كنتِّ
املقهف القعككككري، كإشككككارة إىل كمية احلب ال  متأل دلبه، وكمية التسككككلي الذي يجلدي حبها كأنه املؤن  الجحيد 

  ي هذا العامل املجحش. 

يف ليليت إىل الاتابة األ قية، يقجل  ف ي يقهف  خر، يعن علجا  ع  تمحة خماوف بهله انصككككككككككر،  يلجأ 
هذه، أشـعر الزدحام كل املخاوف اليت ُيكن أن تتجم ع يف غربة ما يف صدري أ . الالأمان، والالمعّ، 
ى او   والالأمل. او لت يف الشــــقة. تكو مت يف غرفيت مثل قنفذ، كنت أراف بقوة وأشــــعر ببوادر مح 

على جســــــــــــدي. القميص، واملعطف، واحلــذاء، والكوفيــة الثقيلــة،  يف عظــامي وأاــاهلهــا. أركم الثيــاب
وأتناول مظليت، وأخرج إىل الشـــــارع، ل ألوي على شـــــيء، ولكىت أهرب من جدران شـــــقيت اليت أعرف 
ســـوء  يااا جيًدا يف حلظات الضــــعف. مشـــيت حيثما ُيكن أن تســــتوي خطى وتطر قدم، غصــــة البكاء 

 .ح2)فنةدأ الض لة. كم أ  اتفه ضنيل. أرخص رجل يف هذه املديتكت يف حلقي، ويف داخلي يتفلسـف مب

عبري ع  تتعكككككريل البهل بتزاحم أ ااري يسكككككتعماًل ُجلة  )أشكككككعر ابتهحام كل امل اوفح وحدها كا ية لل
-يعاين ينه، هذا ابإلضككككككا ة إىل اإلشككككككعاعا  ال  تارتها كلما  املقهف، ) ربة  ذييقدار اقجف والقلق ال
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ابإلضكككككككا ة إىل يقدار حروف العهع، والتجايل  ي كلماته  )القميص واملعهع واحلذا  والاج ية الثقيلة، 
وأتناول... إخلح كلها إشككككارا  يجحية بعككككراع هاخلي ها ر  ي نا  انصككككر، يعمل  ضككككا  الاتابة األ قية على 

 لاا دة.لمتلقي؛ ليعيش احلالة الناسية للبهل، وي  ل تتحق ق املتعة وااإل ا  به، وتقريب نا  الشعجر ل

 ي طجد الههارة يتشكابه املهلف يف سكقع الاااية، ي  حيث احلشد األ قي للاتابة، يقجل على لسا  
هذه املرة أكتب بني ات متعددة. وأعرف أن فرقًا شـــــاســـــًعا ســـــيؤمل ذهىت، ولن ينتبه إليه البهل حسككككككا   ف

 الذي أكتب اآلن على ور  ايبس، وأمار  هذا القمار الثقيل، وقد ا قســـــــــــم إُياين إىل أجزاء أحد. أ 
ل يعرف أيٌّ منها طري  النافذة، ول شـــكل الســـماء. مل يب   عندي إل  صـــف الشـــو ، و صـــف الليل، 

 .ح1)فو صف اللغة، بعدما تركتىت األ صاف األخرى من أجل حياة أكثر جدوى، وطري  أكثر أما ً 

هذا اقجف املسككككككجج  بني ضككككككلجع البهل، والعككككككارخ  ي عامل النا ، ينهلق بال تجداع؛ ألنه خجف ل  
يشككككككككككعر به  ري  ا  البهل، هذا اقجف الذي هي ر الاثري ي  حياته الناسككككككككككية الداخلية،  أطاأ نجرها، ونزع 

ع احللج ي  ميثل  قدا  النعكككهجر انبجبة إ  ي بقِّ له  ري أنعكككاف الجججه،  لك طعم اجلمال ينها، حي مل 
احلياة، وعليه  لم ير  ُجال السككما ، ومل يسككتامل الشككجد ها رته  ي وجدا  البهل، كما ل  يرى  ي الليل  اك 

 احلنني؛ لذا مل يبق   ي دايجسه سجى أنعاف الالما . 

إهنا حياة السككككككككج ، بيد أنه سككككككككج  أشككككككككدا ي  سككككككككج  القضككككككككبا  احلديدية، سككككككككج  النا  والشككككككككعجر 
حسا  والجحدة، كل هذي العجايل صنعت اناجارًا أ ر ته الاتابة األ قية  ي يهلف الرواية؛ ليستمر السره واإل

طذا الشكال يتجاىل على ثال  عشكرة صكاحة يتجالية بال انقهاع ي  صاحا  الرواية، وكأ  الشحنة الناسية 
 ره شاجى النا . املسججنة وجد  طريقها لتسري  ي حشد ي  الالما  عن صاحا  الرواية لس

هبِّق، هي ال  ول د  هذا التزاحم األ قي على صككككككككككاحا  
 
هذي املشككككككككككاعر املباكمة نتيجة العككككككككككمت امل

الرواية، املليأة ابلشككاجى واحلز  والقلق،  أضككحت الهبيعة كلها يقلقة، يجحشككة، أضككحت هناك حالة كراهية 
 للرايس والتارير اهلجري، وكراهية أشد للشتا . 
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الاتابة األ قية هفلة أدجى  ي القند ؛ حيث يتالدى الشكككككككككال الاتايب يف سكككككككككابقه  ي سكككككككككقع أتخذ و
الااكايكة، وطجد الههكارة، واتلع  ي التجظيع،  يبكدو أ  الجصككككككككككككككع   رس على علجا  هذا النمط الاتايب؛ 

ألسككلجيب؛ ا قد كا   ي حاجة إىل وضكف يد القارئ على طبيعة حيجانه )القند ح؛ لذلك جلأ إىل هذا اإلجرا  
ا  ي اقهاب؛ ألنه يعمل على خعكككجصكككيا    الجصكككع عنعكككر  و أنية حيجية تتجل ى ابعتباري يسكككتجى ر يسكككً

 تتعل ق يباشرة ابلاا نا  واألشيا .

عندما رأيت القند  أول مرة شـعرت الأللفة، ول بد أ ه شــعر بذلك يقجل علجا   ي يهلف الرواية  ف
ا وإل ما تسـل   الضـفة احلجر   اكتستا ية ورا  يعبث يف سـليت وبسـاطي، أتم لت سـنيه البارزتأ اللتأأيضـً

لوً  برتقالياا شاحًبا من فرط ما قضم من جلاء البلوط والصفصاف، فذكراين لوهلة  ا كا ت عليه أسنان 
أخيت  ورة قبل أن تنخرط يف مهمة إصــالحها اللتقوي واجلســور ح  بدا فمها يف األشــهر املعدودة اليت 

 سبقت زفافها مثل موقع بناء  شم. 

أما ردفه الســمأ فذك رين أبخيت بدرية يف زايرر األخرية هلا قبل أن أجيء إىل بورتال د، وأكرر على 
مسعها امتعاضـي من رؤيتها ار  وراءها امرأتأ أخريأ كلما أولتىت وهرها حاملة صـينية شـاي ومكسرات 

 حمــاوًل أن يقرأ مالحمي و واايي بــدا مثــل أمي عنــدمــا أختهــا أين ردينــة، وعنــدمــا رفع إىل عينيــه الكلكتأ
 .ح1)فموشك على سفر فتستعيذ طوياًل ويبوقل

هذا احلشكككككككككككد ي  السكككككككككككره الذي مييل إىل احلشكككككككككككج الثرضر، كا   ي حاجة إىل وعا   جيه، وهذي إحدى 
ل إىل ي  انحية، ويجصككككككك وظا ع الشكككككككال األ قي  ي الاتابة، هج وحدي الذي يسكككككككتهيف أ   جي هذا الام  

 القارئ طبيعة الشعجر الذي يعيشه البهل ي  خالل املجادع. 

تفصــــــل بأ املباين الثاليتة يف بيت الفخارية ممرات صــــــغرية ومالح  متعددة، أتقن أيب بناء ويقجل  ف
ملعتادة، اهذا الســد، وكر ه شــعر أب ه األخري، جعل املبّ األول لضــيافته و الســه اليت يقيم فيها ولئم ه 

وفيه يقع مكتبه الصـــــــــــغري اخلا  من األورا  اجلديدة واملليء اللقدُية اليت ل تتحر ك، يف طرف املكتب 
ســـــلة تنغر  فيها  موعة من لفائف ورقية ملخططات عقارية اشـــــرتاها أيب والعها منذ ســـــنواٍت وما زال 

ا مكتب صـــغري ل الســـل الذي ون  ســـكرتري أيب الســـورييزيكن هبا مكتبه املنز  بزهٍو، ويف الضـــيافة أيضـــً
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عندما وفد إىل الرايض قبل يتاليتأ ســـــنة أ ه اســـــت عمل  لينظم اتصـــــالت رجل أعمال  شـــــم، فا تهى به 
 .ح1)فاألمر إىل منظم ولئم بسيم ومعقب للشؤون اليومية

ة ع  ديشك ل الجصكع جزً ا كبريًا ي  صاحا  الرواية، ويتشع ب إىل دنجا  أخرى دد تاج  أحيااًن بعي
املاا  والزيا ، اسككككككتهل  علجا  وصككككككاه للقند ، وتشككككككع ب ينه إىل وصككككككع عا لته شكككككك جصككككككها، بيد أ  هذا 
التشككككعاب خرج لجصككككع املاا  والزيا ، ل تاه تشككككعًبا بجصككككاه للعمالة الجا دة ال  اسككككتعا  طا والدي،  ي منط 

 ا يشجدًا بجادعيته.رمبا ميلا ينه القارئ، بيد أنه وضعه  ي نسق حركي جعل ينه عنعرً 

أما زكي، املصــــري النويب، فقد قدم للســــعودية لي تم بجصكككككع شككككك عكككككيا  العمل يف أبيه، يقجل  ف
ا كهرالئياا قبل أن يكتشــــف أيب أ ه كهرالئي فحســــب بدون هندســــة، ا تقل خالل  س عشــــرة  مهندســــً

هي أخريًا يف خدمة ينت ســـــــــــنـة تقريًبا بأ عدة أعمال متفرقة عهدها إليه أيب يف مشـــــــــــاريع تختلفة قبل أن
املنزل والعائلة، كان يصــــــــلح األعطال الكهرالئية، ددد طالء اجلدران، يعيد بر ة القنوات الفضــــــــائية، 

   .ح2)فويراف  السل بعد أن تقد م يف العمر إىل سو  األغنام  ليساعده يف محلها إىل السيارة

تسكككككف النعكككككي  ي الرواية؛ أل  الجصكككككع يإ  هذا النمط الاتايب يسكككككتحج  على نسكككككبة كبرية ي  الاضكككككا  
ويتشككككككككككككككعكك ب  ري أ  الروايككة يليأككة ابلنمط األ قي  ي  ري هككذي الجظياككة؛  مككاتالككت الجظياككة األوىل تهككارهي،  ي 

 التعبري ع  تمحة األ اار واملشاعر والقلق وامل اوف ال  طارهته ي  دبل  ي الروااي  سابًقا.

لر الدائبة لال فصـــــــال ل يفهمها أحد ح  أ ، لطاملا حماو يقجل علجا  على لسككككككككا  البهل  الب  ف
راا على أزا فشـــــــــل ذريع بينما مل تكن إل متريًنا غري مكتمل على ا فصـــــــــال موعود ولتوه اكتمل  فســـــــــ 
بصــــــــعوبة اللغة وأ  يف األربعأ، شــــــــيء ما دفعىت خارج العائلة أو أ ه كان قدرًا مل أســــــــتجب له مبكًرا، 

والده ولدته ح  يكمال طالقهما املؤجل يف جدول أعمال أيب وجدول أحالم أمي املولود الـذي ا تظر 
 .ح3)فل ُيكن أن يتصرف بغري هذا
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إ  شكككككككبل اقجف، وهجاج  القلق ال  تعيش هاخل علجا ، طبعت سكككككككجي تها، و رضككككككككت منهي تها حي 
 ي ُجيف   عار  يشبكةعلى الاضكا  النعكي، بعديا اسكتجطنت  ضكا  املاا  والزيا  واحلد  والشك عية، 

 رواايته.

حي  ي رواية يج  صكككككككككك ري تسكككككككككككيهر هجاج  اقجف ي  الاهجلة وتبعاهتا،  ارس هذا القلق واقجف 
على الاضككككا  النعككككي  يها،  نالت حركة الاتابة األ قية نعككككيًبا ينها، يقجل علجا  على لسككككا  البهل  الب  

 ول ما زشـــــت ذاكرر فرصـــــبحت أمشـــــي يف زلت الســـــبعون على كاهلي يتقيلة وهلا تخالب، زشـــــت أف
الدرب إىل شـرن ح  إذا ا تصـف يب الطري   سـيت من أين جنت وإىل أين أذهب، مث زشـت مفاصلي 
فال أقوم ول أقعــد إل وتطقط  كـرين يف دكـان حـداد، ضـــــــــــمــدت صـــــــــــفيــة ركبيت بنقيع اللحال  وزيــت 

ِد شـــيًنا، أصـــبحت أاادى يف مشـــييت و   تنثىت ركبتاي، أمد  رِجلي يف جلســـيت لنالالكافور كل ليلة فلم د 
شـاب شـعري، والّ وهري، وزاد وجعي، وضـعف بصـري، وذهب مسعي، واضـمحل ت ذاكرر، وسوى 

 .ح1)فذلك غادرين الصحاب والرفا  إىل صحبة اجلليل التواب، أعياين املشي يف جنائزهم

د  يايكك عهككا نعي د  يهككا طككب وف طبيككب، تبهككذا النعي املؤمل للبككد ، ودككد هتككالاككت أعضكككككككككككككككاؤي حي مل يعكك 
للذاكرة، ودد  ت   يها اهلرم،  ت ل ت عنها الذكراي ، وخاهنا الاار، ل أي، سككككككككككككككيل ي  احلز  يلعب حرف 
العهع )الجاوح هورًا كبريًا  ي تنمية اإلحسكككككككككككككا  به، ي  خالل تجايل األحدا  ال  تنت أتثري عايل الزي   ي 

ري، وتاه وجعي، وضكعع بعككري، و هب  عي، واضككمحلت  اكر،ح، اب  عريب )شكاب شككعري، وااىن ظه
دة، إ  هذا الام  ينتهي باجيعة  قدا  اقال  ، ودد ضم تهم اللحجه، وبقي اب  عريب تنهش  يه وحجش الج ح 
ي  احلشكد املؤمل، والزحام السرهي املرير صب ه علجا   ي  ضا  كتايب أ قي؛ كتعبري ع  تمحة يا يشعر به بهله، 

 وأ  الالما  ستظل عاجزة ع  احتجا ه وإ  كثر . 

 

 

 

 

                                                           

 .595حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)



132 

 

 الكتابة العمودية: -0

وتعع  اك الشككككال الذي يسككككت دم  يه الروا ي العككككاحة جز ي ا؛  يضككككف كلماته ع  ميني العككككاحة  رًكا 
 لج ، وف 1يسكككككككككككارها  ارً ا، وهي الهريقة ال  ياتب طا الروا ي احلجار هاخل الرواية على هيأة ُج  ل دعككككككككككككرية

 روااي  علجا  ي  هذا النمط.

 ي رواية سكككقع الاااية تلعب حركية احلجار هورًا كبريًا  ي جذب القارئ إىل عامل الجادف، هذا على الر م 
نه يدخل إايته، حي ي  دلة الشككجاهد هلذا الشكككال؛  قد  كران أ  السكككره األ قي انل النعكككيب األكن ي  روا

بعد ســـتة فلسكككره الجصكككاي أحيااًن، يقجل علجا  على لسكككا  البهل انصكككر  الشكككال العمجهي )احلجارح  ي ل ة ا
 أايم فقم من هذا اللقاء العابر، كنت أ ديك عت مساعيت". 

  لو. -

 وتصمتأ، أكرر بصوت أعلى:

 هل تسمعأ  -

 ووتيىت صوتك واحلياء ينقطه حرفًا حرفًا: 

 أمسعك، لكن أرجوك ل تصرخ. -

 مل أكن أصرخ. -

   .ح2)فأبكي حياًء منك، قلم ينبضأكاد  -

إ  الجصككع هج املسككيهر على املشككهد؛ لذلك أي، احلجار  ي ثجب السككره التذكاري، كاسككبجاع ملا كا ، 
ويسككككري احلجار على ل ة ت ناسككككب املقام، تاعككككلها الاعككككحى حني التعليق أو تدخل الراوي، لتعاوه يرة أخرى، 

ية  السكككككره القا م على افسكككككبجاع أي، على لسكككككا  البهل، بل ة الروامبا يناسكككككب احلال، و بم عقل القارئ، 
 الاعحى، بينما احلجار بني الش ج  أي، مبا يجا ق ثقا تهم البيأية.
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 اي احلجار الدا ر بني هاير والر ي  العرادي )صدامح، جند حجارًا ابللهجة الدارجة اللهجة العرادية، بينما 
 فعال: وكان صـــــوت أيب اد ج الشككككككهد يتجل ى  ي ل ة  عككككككحى، يقجل  فالجصككككككع املمهد للحجار  ي هذا امل

هذا خادمكم داير سـيدي، )هللا  فظكم لنا سـيدي، يبت ولكم سـيدي(، ومل أ بس أ  بكلمة، شعرت 
اللدوخة ومل أعد أميز أي شـــــيء من حو ، وعندما عدت إىل األرض، كان الرئيس ينحىت   هذه املرة، 

 ة واسعة:ويتكلم معي البتسام

 هسه شتدر  داير  -

 يف الصف األول سيدي -

 وأبوك شيشتغل  –

 ضابم محاية سيدي. -

 يعّ شيسوي بشغله  -

 يرو  بيت الرئيس صدام سيدي. -

 وشو  جيلكم عن بييت  -

 .ح1)ف جيلنا اي  قد كبري سيدي، كل شيء فيه، فيه طيارة، فيه مدفع، فيه جنود -

 ه  القارئ ع  صككدام وسككهجته، ليسككت  ي حاجة ملزيد  ي  احلشككد؛ لذلك إ  املعلجيا  انتشككدة  ي 
جلأ علجا  إىل النمط العمجهي  ي الاتابة، واكتاى اشكككككككككارا  كايلة أب  تسكككككككككتدعي  اك الام املعلجيا، ع  
صكككككدام، كما أنه أتق  رسكككككم شككككك عكككككية األول ي  خالل هلجته، حي ليشكككككعر القارئ ننة صكككككج  صككككككدام  ي 

س ب له.احلجار، وهي برا  عة حت 

ينحج علجا  اج  اك األسكككلجب  ي سكككا ر رواايته،  اي صكككج يا، عند سكككر ه حجار دا م على افسككككبجاع، 
جند الاعكككحى  ي حني  ل يااهنا العايية الدارجة، إ ا كا  احلجار بني الشككك ج  ويبقى التعليق على احلجار 

 تاتناه الاعحى، وتناره به. 
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قالت   بعد أن اســـــتيقنت من  يني، ر ا لتخفف من حدة ز  فيقجل علجا  على لسككككككا  البهل يعت
 امتنازا املفرتض   

 إذا ما فيك اي خالص، مو مشكلة. -

 ليه   -

 ما بدي غلبك. -

 يعىت ما أجي  -

 ل، يعىت  -

 يعىت شو  -

 وكان صواا ينحدر لو بكاء 

 ول شي، شكًرا كتري معتز. -

 عفًوا صويف. -

 .ح1)فيف عقلي، أو قلم، ل أتذكر يبديًدا، ولكنها ل تبعث على السكينة كنت أشعر يموضة ما

و ي روايته يج  صكك ري يسككري احلجار على منط الاعككحى حمبًيا ددسككية الرواية الدينية، وعرادتها التاراية، 
 الشكككك ج  يت ذو  ي  الاعككككحى هلجة تناسككككب الثجب الذي خرجت  يه الرواية، يقجل علجا  على لسككككا  

 البهل اب  عريب 

 سالم هللا عليك اي سيد .ف 

 أهاًل بك. -

 خادمك وحمب ك يو س بن يوسف. -

 التفت  حية سودكأ معاتًبا:

 ما الل ضيفنا دلس عند عتبة الباب اي سودكأ  -
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 طرطر سودكأ رأسه خجاًل وقال:

 دعوته إىل الدخول فر . -

 قاطعه يو س قائاًل:

-  ،  .ح1)فوفضلت أن أكون يف استقبالك اي سيد أجل دعاين فربيت 

 احلجار هنا ها ر بني ثال  شككك عكككيا ، يلتزيج   يه الاعكككحى لا  يبدو أ  علجا  اهخاله امل هجط 
بني أسككاار الرواية، جلب العايية  ي حجار الشكك عككيا ، وودف يا مل يا   ي احلسككبا ؛  الشكك ج   لط  ي 

ى لسكككا  الشككك عكككية الجاحدة،  ي احلجار ناسكككه، يتحد  الشككك ص احلجار الجاحد بني الاعكككحى والعايية، عل
قىت وما فرغت من صالة الفجر إل وهو مايتل بأ يدي يعا ناسكه يرة ابلاعحى وأخرى ابلعايية، يتابف  ف

 وأ  جالس".

 ماذا أخ رك اي ولدي  أمل أوصك أن تنسد )الفتوحات املكية( وتعود من فورك  -

كتااًل  خر يف ضــــــــريح مول  جالل الدين الرومي، فاســــــــتخرت هللا بلى اي أمري، ولكىت وجدت   -
 وقر رت  سخه، وعلمت أ ك ل تساحمىت إن مل أفعل.

 وأدخل يده يف جرابه امل عل   على رقبته وأخرج الكتاب، ِصحت  به:

 طنطاوي  هذا ماهو  خم يدكك  -

 أشعكت عيناه بولع طفو  وهو يتقرفص أمامي ويقول:

 أجل اي أمري، ليس خطي   -

 خم م ن إذ ن   -

ومل دب وإن اتســعت ابتســـامته لتمنحىت أمجل ا،جاالت، أتملت األســـطر املخطوطة ح  اختفت 
 وراء حجاب من دموعي، سرلته بصوت واٍه:

 لكن... كيفا  اي ولدي  كيفا  عطاهولك  -
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 .ح1)فوعملت على ذلك فعاًل إزا سريتك العطرة اي أمري، كا وا قد وافقوا   أن أ سخه  -

  ي  اللهجككة لأليري، األوىل تتمثكك ل  ي العككاييككة، واألخرى  عككككككككككككككحى )يككا ا أخ رك اي ا ي هككذا احلجار منهكك
ا،  ولدي! أمل أوصكككككك أ  تنسكككككر الاتجحا  املاية وتعجه ي   جركشح، هذا اقلط يقع أيايه القارئ يندهشكككككً

 ف جيد له خمرًجا سجى أهنا سقهة.

هذا النجع ي  الاتابة  ي رواية طجد الههارة،  اي احلجار الدا ر بني حسككككككككككا  واملعلم،  كذلك ترهه يثل
 ذلك اليوم قال  : يبدأ ابلاعحى وينتهي ابلعايية، يقجل  ف

 حسان، ألحظ ترددك الدائم إىل غرفة النشاط، ملاذا  -

 ألن األستاذ سلطان وخذين معه إىل هناك. -

 وماذا تفعالِن  -

 األورا ،  عل  بعض اللوحات. رتب  -

 لوحدك، ول فيه طالب غريك  -

 أحياً  دي طالب غريي، وأحياً  ما دي أحد. -

 إذا مل وِت طالب غريك، ل الس وحدك، عد إىل فصلك. -

 طيب. -

 ترى إذا شفتك لوحدك مع أي أستاذ يف غرفة النشاط بزعل منك، هذا ممنوع. -

 طيب. -

 شيء، ل تسكت، ر  للمدير، أو تعال أعلمىت، أو قل ألبوك. وإذا أحد عمل لك أي -

 .ح2)فطيب -
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إ  هكككذا املعلم الكككذي اكتاى علجا  بتعرياكككه ككككأحكككد املعلمني هو   كر ا كككه،  ي حتكككذيري حسككككككككككككككككا  ي  
افختال  يف األسككككتا  سككككلها   ي حجرة األنشككككهة دد بدأ حجاري ابلاعككككحى )حسككككا ، أفح  ترههك الدا م 

ملا اشح، ل يا لبث أ  انقلبت  عككككككككحته عايية خمتلهة )ترى إ ا شككككككككاتك لجحدك يف أي  إىل  ر ة النشككككككككاط،
 أستا   ي  ر ة النشاط بزعل ينك، هذا  نجعح.

وي  العجيب  اك اقلط  ي اجلملة الجاحدة بني هلجتنيِّ، عايية و عككحى،  قجله  )هذا  نجعح  ي هناية 
 ي ل ة الشككككككك عكككككككيا ، ودد يجره علجا  حجارًا لشككككككك عكككككككية  اجلملة السكككككككابقة، ارج مبزاج القارئ ي  افندياج

ابلعايية، ل أي، حجار  خر للشككككككك عكككككككية  اهتا يف نا  اناور ابلاعكككككككحى، وهذا خلط بني  يرسكككككككم  ي  ه  
 القارئ هيأة خمتلاة للش عيا ،  تجعله يشتًتا، وهج يا يؤثر سلًبا على حركية الاضا  هاخل النعج .

 لقائي األول يفوحسككا  أعهى علجا  صككب ة العايية للهجة ججرية، يقجل  ف  ي احلجار الدا ر بني ججرية
 مع جورية، ارتسم يف عينيها عتاب خجول من ورائه ابتسامة مرافة، قالت  :

 يدك. -

 رفعت وجهي الذي كان م لقى وراءها يف ضمة عصبية للنظر إىل عينيها العسليتأ مباشرة.

 ما هبا  -

 وأجابت خبفر. ازدادت عيناها اخنفاًضا،

 .ح1) فطويلة شوي، يبيلها قص  -

إ  علجا  اسككككككككككككككتهككاع  ي افنزاي  ع  أشككككككككككككككاككال الاتكابككة التقليكديككة ع  طريق تجظيع الاتكابككة العمجهيككة 
يت ل لها احلجار بل تنيِّ العايية والاعكككككككككككحى، يتجًها بذلك إىل الذا قة البعكككككككككككرية للقارئ؛  م  حق القارئ أ  

 ي  يل املجادع، والل ة واللهجة، وابلتايل يسكككككاعد هذا على اكتمال أيخذ صكككككجرة للشككككك عكككككيا ، تسكككككاعدي 
 صجرهتا  ي خميلة املتلقي.

وإ ا يا اهتز   هذي العكككجرة نتيجة  اك اقلط، الق تراكيب ل جية خمالاة ملقتضكككى حال الشككك عكككيا ، 
بني الل ة  اا م  نيً ف تن ويجلد ل ة ييتة تجدع حركية الاضككككككا ، يشككككككعر يعها القارئ جبمجه احلياة  ي الرواية؛ إ 
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املتحد  طا والشككككككككككك عكككككككككككية املتحد  عنها، وهذي ظاهرة عاية  ي روااي  علجا ؛  ماتال التناسكككككككككككق الل جي 
 يسيهرًا على حركية احلجار، ر م وججه هذي السقها  القليلة. 

 الترطري: -1

عع جبذب ت ويعع وججه صككككككاحة هاخل العكككككككاحة الر يسككككككة للرواية، كالرسكككككككا ل يثاًل، وهي  ا  وظياة
، ح1)انتبكاي القارئ؛ ملا متثله ي  اختالف نظام الاتابة هاخل الرواية، ومتثيل الجادف وترسككككككككككككككي ه  ي  ه  املتلقي

 اي أيب، أكتب إليك اليوم من خلفوي   لك رسكككككككا ل انصكككككككر إىل والدي  ي رواية سكككككككقع الاااية، يقجل  ف
ذاكرر التعيســــــة. أتلم س بيدي تلك الشــــــقو  الصــــــغرية اليت أغفلتها معاول احلرمان يف جدار ذكراير 
معك. ألح  بصـيص الضـوء الذي يشـرد من خالهلا ضعيًفا واهًيا غري فاقد قدرته على ال تشار خبطأ 

ا لوحدة. أجلس فيها جلســـــــــة اليتم اليت تعودامتباعدين يرمسان زاوية صـــــــــغرية على أرض الصـــــــــمت وا
 وأمجع أوراقي وأقالمي وأكتب لك.

أكتب لك اي أيب كلما بدأت اللحرتا . أســـاب  ألســـنة اللهب قبل أن تبل  أصـــابعي وأكتب. أ ثر 
على بضــــع أورا  أملي وخويف وقلقي وصــــداعي وغثياين وازياري. ول أخشــــى عليك اي أيب، ل أخشــــى 

 قرأه.عليك مما لن ت

 .ح2)فابنك/  صر  

سككد احلالة الشككعجرية للشكك عككية، ويل عككها اجيات، حمتجاًي كل يا ديل دبل  يثل هذا النجع ي  الاضككا  جي 
 لك، هذا إ ا علمنا أ  الرواية تدور  ي  لك القلق واحلز ،  جمف انصككككككككر ععككككككككارة كل  لك احلشككككككككد اهلا ل 

 اكر، ا ديككل، )على صككككككككككككككاحككا  الروايككة  ي رسكككككككككككككككالتككه تلككك، ي  خالل تراكيككب وكلمككا  دليلككة  تزل كككل يكك
التعيسككككككة، يعاول احلريا ، ضككككككعيًاا، واهًيا، اليتم، افحباد، أملي، خج ي، صككككككداعي،  ثياين، اهنياريح، وهذي 
الجظياة ال  يقجم طا التأطري، اعل ينه عنعكككككككككرًا يهم ا جد ا  ي الرواية، يشكككككككككبه اقالصكككككككككة ال  ينتظرها القارئ 

 القارئ املتأيل. املتعجل، وترسر الجادف الروا ي  ي  ه  
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احلال  احملرتم/  إىل ي رواية القند  يتاك علجا  على التأطري، يقجل علجا  على لسككا  البهل  الب  ف
تخلص قا وين. مازال اســـــم عائلتك يثري الضـــــحك اي عزيزي. املهم. أعرتف لك اللفضـــــل وأشـــــكر لك 

 اي تخلص... أ تجهودك املخلصــــــة يف ختليصــــــي من شــــــعر وجهي طيلة ســــــنوات. أ ت لســــــت حالقًا 
جنرال. مل تتوان أبًدا عن قمع يتورات الشـــــــعر كلما ااوزت منابتها وطفت  على الســـــــطح. موســــــــك ل 
يرحم املرتددين واخلارجأ عن قا ون البشـرة. أمتّ أن تنتهي مشـاكلك املتزايدة مع كفيلك، وأن تسمح 

ياا يســاعد  على صــبح مســتثمًرا أجنبلك القوا أ اجلديدة اليت أقرأ عنها يف الصــحف أبن متتلك احملل وت
 مقاومة قوا أ الطبيعة اليت تعا د  يف عقر وجوهنا 

 .ح1)فبورتال د –غالب  

يسكككككككتهيف الااتب ي  خالل الرسككككككككا ل أ  يقجل يا ف يسكككككككتهيف دجله على صككككككككاحا  الرواية يباشككككككككرة، 
ده )خملص القانجينح ق عكككككككت مترهي ع   متنف احلالدني لى دجانني البلد ال الرسكككككككالة ال  أرسكككككككلها  الب إىل حال 

ي  حلق شكككعر الججه، كما نت للمشكككاكل ال  تجاجهها الااالة السكككعجهية يف العمالة األجنبية، قعكككت يا 
  اك  ي صدر البهل هو  حرج.

ويعتمكد علجا  على التكأطري  ي رواايتكه كلهكا؛ يعجًف على وظياتكه احلركية ال  تثري  ضككككككككككككككا  الرواية،  اي 
صك ري تهجل الرسكا ل وتقعكر؛ تناسكًبا يف طجل احلشكد السكرهي أو دِّع ري دبلها ي  انحية، ويال ية يف يج  

يقتضككككككككى احلال ي  انحية أخرى؛  املقديا  البال ية تبدو جلية تناسككككككككب احلال وتراعي املقام،  ي الرسككككككككا ل 
ب به ال زعاج. ملزاج، ويذهاحلمد هلل محًدا ينصلح به اامللاية، يقجل علجا  على لسا  البهل اب  عريب  ف

 والصالة والسالم على  بيه الذي سن  الرأفة، وأمر اللرمحة. 
ل يـــد اجلنـــاب امللكي املظفري كم بورود ، ويبلغوبعـــد ، فـــاململوك النـــاصـــــــــــر حممـــد بن قالوون ي قبـــك

مرســــــــومكم الكري إليه، وقد وقف اململوك له قائًما، ووضــــــــعه على رأســــــــه وعينيه، وقب ل األرض وكرن 
 مول  حاضر واململوك بأ يديه. 

أمـا بعـد، فإن هللا ســـــــــــبحا ه وتعاىل بســـــــــــاب  عنايته و ور هدايته قد كان أرشـــــــــــد اململوك إىل كري 
 .ح2)فسلطنة املمالك ا،سالمية براا ويًرا، شاًما ومصًرا...فضلكم، وعظيم شر كم، ففو ض إليكم 
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والرسكالة ي  الهجل  يث ف يتسف املقام لذكرها كايلة، وإ  هذي املقدية ال  ا تتحت طا الرسالة تضف 
الجادف ن عككككككككب عيع القارئ، وهناك نجع  خر أضككككككككا ه علجا  ي  الرسككككككككا ل للتأطري هج  ي احلقيقة تقرير طيب ، 

 ا يل ص احلالة العحية للش عية، تلك ال  كانت عليها صج يا، يقجل وينه
  سة صوفيا حندول الفاضلة اآلف 

بناًء على اجتماع جلنة القسم بعد الطالع على التحاليل اليت قمتم هبا مؤخًرا، فإن  تائ  التحليل 
 املصاد  عليها من قبل اللجنة جاءت:

 حالة ميؤوًسا منها.
 أمأ اللجنة  

 .ح1)ف زايد صفريد. 

لة فحالة يدي القارئ؛  جم يثل هذا التقرير، يضكككككككف وصكككككككًاا سكككككككريًعا يججزًا حلالة صكككككككج يا العكككككككحية بني
 ي الجدت -ينهاف هي إشكككككككارة إىل أننا أيام شككككككك عكككككككية  قد  كل سكككككككبل البقا   ي احلياة طبي ا، وهي  ييؤو 
ملرضككككككية كل يا سككككككرهي البهل ع  احلالة ا  انهالدة جديدة مل يلة القارئ؛ ليتعككككككجر احلالة الناسككككككية هلا،-ناسككككككه

 ملعشجدته فصج يا ف تل عه هذي اجلملة، ال  تشبه السرطا  املنتشر بني عظايها.

مثة نجع  خر يشكككبه رسكككا ل العشكككاد، يضكككمنها علجا  رواايته، يبثا ي  خالهلا جمماًل لشكككعجر البهل ااي 
 ته، كال  أرسل طا حسا  إىل  الية، يقجل بحمبج 

 غالية عزيزرف

رســــــــالتك مثل جنمة البحر، ل أدري أي  أذرعها بدايتها، وأين هي الذراع األخرية، واملره  أ ه كي 
أتنقل من ذراع إىل ذراع، من دون أن أخرج من هذه الرســـــــــالة/ النجمة، علي  أن أعود دائًما، كل مرة، 

 إىل املركز.

أ إىل اااه تختلف  رغم أ ك تعرفأذرع، يشــــــري كل منها  ةكيف ُيكن أن أفهم ما تعنأ من  ســــــ
جيًدا أين عندما أقرأ لك، ل أقلب وجهي يف الســـــــــــماء، ول أراود الااهات األخرى، فلماذا مل تكتم 
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  مثلما كنت تكتبأ من قبل  الرســــــــائل اليت تقودين مثل منارة، ل هذه اليت ل أعرف من أين أبدأها، 
 ألايم.سي يف قلم مباشرة، أحتاج إىل الكثري من ا،يضا  هذه اول أين تنهيىت، رجاء اقرتيب أكثر، واا

 ملقا –حسان  

 .ح1)ف0224 ب / أغسطس 10 

هاذا يلعب التأطري هورًا حركي ا  ي نعككككككككككككج  علجا ؛  جججه صككككككككككككاحة ي  نجع  خر هاخل الرواية، هج 
يف أ  يقجل خالهلا يسككككككتهجذب فنتباي القارئ، و يها يسككككككتهيف الروا ي أ  يل ص كل يا ديل، كما أنه ي  

 دجله يباشرة على صاحا  الرواية. يا ف ميا 

 

 عالمات الرتقيم: -4

إ  عاليا  البديم بجظا اها امل تلاة، ي  تعجاب واسككككككككككتاهام وتاعككككككككككيل... إخل، ويثل هذي العاليا  
نه يلل عتقجم مبهمة ياملة للجملة دبلها، ترسكككككككككككككم يالحمها، وتعهي حركية للنص؛  ا جيذب القارئ، ويبعد 

 القرا ة.

حتده هناية الزيا  أو املاا  أو الاعكككككككككككل أو املشكككككككككككهد، لتعل  بداية حد  جديد، يقجل علجا   النقطة:
عدت إىل البيت، وجنوم الليل تســـتحي مىت لفرط حزين. جررت  اخلطى جراا. على لسككككا  البهل انصككككر  ف

قة وتبحل  يف  جي هاتفها يف احلديدســــــســــــت املفتا  يف الباب البارد. ااهلت أخيت أروى متاًما وهي تنا
بدهشــــة. صــــعدت إىل غرفيت وليس فكرة تشــــبه أختها لفرط ما كان يكتنفىت من ولمات احلرية. كتبت  

 .ح2)فلِك رساليت عت التيد ا،لكرتوين. كان يكفيىت ربع ساعة فقم ح  أيف لك

ال جة جديدة مبعا   جديدة.  هذي اجل مل تاعككككككككككككلها )النقهةح كإشككككككككككككارة إىل انتها  ياعجهلا، وبداية يج 
ُجلكة متثكل يججكة حتمكل ججاهر اتلع لجهنكا ع   ريهكا، وإ ا ككانت اجل م ل  ي املقهف السككككككككككككككابق ي  القعككككككككككككككر 
مباا ،  إننا جندها  ي يج  صككك ري طجيلة تشكككبه حركة املد، تتحه م على صككك رة النقهة  ي هناية األير، يقجل 

أزقة إشـــــــــبيلية بال أ فا . كلما دخلت زقاقًا اتســــــــــعت  أركض يفعلجا  على لسككككككككككككا  البهل اب  عريب  ف
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املســــــافة بأ أحجاره فرتعثر وأقاوم وأســــــتمر  يف الركض ح  أصــــــبحت املســــــافة بأ كل حجرين يجم 
أقدامي فصــــرت أركض يف املســــاحات اخلالية وأانب األحجار. مث ضــــاقت املســــافة مرة أخرى بشــــدة 

شــــي وأغال  هي الطري  كله. بدأ املاء يتصــــاعد من ح  قبضــــت على قدمي. أصــــبحت عاجًزا عن امل
بأ الشـــــــقو  ويغطي كعم فســـــــاقي فركبيت. أحاول أن أميل على وجهي ألمتكن من الســـــــباحة فيندفع 
املاء يف فمي وأ في فرشــــــر  وأكاد أختن . أشــــــد  قدمي حماوًل التخلص من األغالل احلجرية فيظهر   

ف  تراءت   ســــــــفن النورمان ذات الرأ  التنيىت تطفو على ذيل متســــــــا  ملتفٌّ حول ســــــــاقي. ويف األ
 .ح1)فبساط من النار وتقرتب مىت والقوم على سطحها يلوحون   هبرواام من بعيد

إ  هكذي الكد قا  ي  املعاين حتتاج إىل تجدع  ي هناية املهاف، وف يسككككككككككككككتهيف إيقا ها  ري النقهة؛ ي  
 لقا لها. ريها ل  يعرف القارئ احلالة الشعجرية 

وتاثر حركا  البياس  ي نعككككككككككج  علجا ،  عالية التعجب تلعب هي األخرى هورًا  عالمة التعج ب:
ف يقل أنيًة ع  النقهة، ي  حيث رسككككم احلالة الشككككعجرية للشكككك عككككية املتحدثة،  افسككككتناار أو التعجب ف 

نا يثاًل يجدع رسككككككككككككم املجدع، إ ا طالعتاايه الالما  تعبريًا وإ اً  ابحلالة الشككككككككككككعجرية، وإمنا تااي العالية ل
يعتز ي  صكككج يا املريضكككة ابلسكككرطا ، واملهدهة ابملج ، ودد ر بت  ي إجناب طال ينه، ي  خالل ع الدة  ري 

 يعلق على كالم صج يا، دا اًل  اشرعية، يف اختالف الداينتنيِّ؛ إساليه ونعرانيتها، جند يعتز 

 طفل مرة واحدة  -ف 

 السماء  أج ل ، طفل من أبناء -

 أوه، رائع إًذا هذا الطفل الذي لن ترهقىت أبوته  -

 .ح2)ف عم، رائع حتًما، رائع جداا -

هذي العاليا  املنتعككبة  ي هناية اجل م ل، هي تعبري جلي  ع  اسككتناار وتعجب يعتز ي  طلب صككج يا، 
 املسكككككككتحيال  متنف وججه هذا الهال، يرضكككككككها القاتل، ع الدتهما  ري الشكككككككرعية، اختالف هاينتهما، ل هي 
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 استامال م ل، يساعد دجي  يبعد  لك تريد طااًل ينه! إ  ودجع عني القارئ على هذي العالية  ي هناية اجل  
 العجرة، واستشعار البهل حالته ويجداه.

 ي يشكككككككككهد  خر، تقجم عالية التعجاب  ركية  اثلة ي  افسكككككككككتناار، والشكككككككككجب، حني خرج يعتز  ي 
ا ي  العجهة، كا  احلجار العاتب  يرس صكككككككككج يا  رًكا بريو ،  ي حماولة لالبتعاه ع  كل يا  يها، ل مل جيد بد 

 قلت هلا: لذلك مل تكد تســرلىت أين ذهبت  ح وبني صككج يا، يقجل علجا  على لسككا  البهل يعتز  فبينه 
 إن بريوت مل تكن طيبة معي 

 مأ خرجك  مأ ألك تفل وترتكىت  -

 تبتسم  كر صغري، وتغمز بعينها وهي تقول:  -

 كنت  ُية، ول كان بدك تشوف كم صبية غريي   -

 .ح1)فشقتك، ما طلعت أبًدا صار   أكثر من شهر يف -

حني يهككالف القكككارئ بعل العاليكككا  التعجبيكككة السككككككككككككككككابقكككة، سككككككككككككككياار  ي ت يريهكككا إىل عاليككا  أخرى 
اسككككككتاهايية، كال   ي دجهلا )يني خرجك! يني ألك تال وتبكع!ح، لا  وججه العالية التعجبية، هج حا ط 

قال، وأ  ف يا يريد هج؛ عليه أ  يسككككمف ملا ي صككككد لت يري  هم القارئ،  عليه أ  ياهم حسككككب يا يريد الراوي
يعيشككككه، إ  سكككككؤال صكككككج يا السكككككابق مل يا  ينما ع  طلب ججاب! لانه ك  تعجًبا واسكككككتناارًا لبك يعتز هلا، 

 ورحيله عنها  ي يرضها؛ لذلك  عالية التعجب، هي ال  سبشد القارئ هلذا املعىن.

لنص الروا ي، وبث الرو  هاخله؛ لذلك على األهيب إ  وججه هذي العاليا  ضكككككرورة يلح ة لتحريك ا
 ت ذية نعجصه طذي احلركية ال  تبقيها على ديد احلياة. 

تت لل عالية افسككككككككككككتاهام نعككككككككككككج  علجا ، يؤثرة  ي حركيتها، ودا مة بجظا ع  عالمة الســــــــــتفهام:
 هفلية، تنبه املتلقي إىل طبيعة السياد وتزهاه  ي يسلك احلجار. 

ك تلك العالية املزامحة حلجار انصككككر يف ناسككككه، يدير تسككككاؤف ، ف يعلم هلا ججااًب، يقجل  ي  أيثلة  ل
"ملاذا أعل   فســــــــي بك مثلما يتعل  اجلهلة أبولياء هللا الصــــــــاحلأ  ملاذا حموت بيدي كل ما كتبته على 

 جدران املستقبل، مث كتبت امسك بطبشور الوهم على كل زاوية وحائم وقطعة طوب  
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أة تزرع األســـــــنلة يف عقلي مثل الســـــــيوف، ملاذا أ  مرهون بيديك إىل هذا احلد  حاولت أن اي امر 
أســــيء أديب مع احلب  فســــه، ما هو هذا امللعون  أليس إل حماولة لتحســــأ صــــورة األقدار يف حياتنا  

به  ااحلب هذا قدر  قص.. أريد أن أفهم ملاذا ل يكمل احلب دائًما ما بدأه  ملاذا يســـــــــــتغل دهشـــــــــــتن
 .ح1)لريحل "

هذي التسكككاؤف  احلا رة، انعكككجرة بني يهردة أهاة افسكككتاهام  ي صكككدر اجلملة، ف ياتمل صكككقلها هو  
أ  تعكهدم ابفسكتاهام  ي هنايتها؛ حيث تلعب األخرية هور املشكال النها ي لهبيعة ياهجم اجلملة، يشالة 

 حركية ل جية  ي النص.

كبريًا  ي  ضكككا  سككقع الاااية؛  جضكككعت يعامل ابرتة، أوضكككحت طا ع الدة لعبت عالية افسككتاهام هورًا  
احلكب بني انصككككككككككككككر ويهكا؛  اثرة عاليكة افسككككككككككككككتاهكام تهلف القكارئ على طبيعكة هكذي الع الدكة احلكا رة، ينزوعة 

كيف يفي عاشـــ  أعزب لمرأة متزوجة  هل يرته ب  افسكككتقرار، يقجل علجا  على لسكككا  البهل انصكككر  ف
نه يف الســـــــماء، وينتظر أن تعود حبيبته مع املطر  وكيف تفي هي له بعد أن ختل ت عنه  هل أم يعل  عي

تدعو له يف ليلة القدر مثاًل  أم ل تســــــتجيب لزوجها  أم ماذا  اي للســــــخرية  كيف ُيكن أن أول وفياا 
ا ت كحلبك، وتظلي وفية لزوجك  أترا  ااهلنا هذا الســــــــؤال عن عمد لنختصــــــــر من الفوضــــــــى اليت  

 .ح2)فتشتت أفكار    ذاك  أم أ نا اللفعل كنا أطفاًل يف احلب   اذا أقنعنا أ فسنا تلك األايم 

هذي الاثرة ي  عاليا  افسكككككككتاهام حتده جانًبا ي  طبيعة الع الدة،  هي ع الدة  ري يسكككككككتقرة، كما أهنا 
 قارئ.تجحي  ي الجدت ناسه ابحلالة الناسية للبهل، وتستامل يعاملها لدى ال

 ي روايته طجد الههارة، متثل عالية افسكككتاهام صكككجرًا صكككك رى، تتجاور لتشكككال  ي النهاية صككككجرة كنى 
للحرية ال  كا   يها حسككا  حني حاول اسككتاشككاف حقيقة يعلمه  هج بعكك ر سككنه مل يعككاهف يجدًاا كهذا 

قجل ي شككككككك ل  اري يي  دبل؛ لذلك جا   عاليا  افسكككككككتاهام هلياًل على جهله بهبيعة  اك الشكككككككي  الذ
ولكن إذا كان هذا احلجم ممكًنا، فمن أين له بتلك الصالبة  لقد كان قاسًيا علجا  على لسكا  حسا   ف

وكر ه  لة معد ية، هل حقاا هذا عضــــــــوه  أو ر ا كان املعلم خيفي أداة ما خلف مالبســـــــــه ليخيفىت هبا  
إذن   ثل هذا القبيل، هل كان ُيازحىتر ا كان عصـــا غليظة، يشـــدها إىل وهره يبل قصـــري، أو شـــيء م
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وملاذا ُيازحىت ولن وحد ، وليس على مرأى من  خرين ومســـــــــــمعهم  وملاذا كا ت طريقته يف ضـــــــــــبم 
غرتر مرتبكة، ح  إ ه كان يتعمد أن ُييلها كلما اعتدلت  كان يكذب هو ل يريد لغرتر أن تنضــــــــــبم 

 .ح1)فإطالقًا، ماذا يريد مىت 

افسككككككككككككككتاهككام ي  هفلتككه إىل هفف  أخرى، كككال  جنككدهككا  ي حجار  ككالككب يف أيككه، يقجل وأحيكااًن ارج 
 قالت   بلهجة مستنكرة:علجا   ف

 شلون يعىت  ما حجزت عودة  -

 ل ما حجزت. -

 أعوذ الهلل  شلون يعىت  منتب راجع. ازبلت أ ت  -

 هبا وكرين ظرااا اليت يبدجىتولطاملا كنت أشــــــعر أبين أحســــــن جدًل مع أمي يف اهلاتف بعيًدا عن  
 لص مغفل. ولذلك طاب   أن أص ب  الزيت على استنكارها الذي غلفت به تخاوفها وقلقها:

 و  يرجعىت ُيه  -

 أقول العن الشيطان بس، معك قرشأ ويبسب إ ك بتفلح، ارجع بس وبال هبال. -

 الهلل ُيه و  عندكم يستاهل الرجعة  -

 الهلل. هذي اتليتها يعىت ل حول ول قوة إل  -

 .... حر وغبار ومشاكل وضيقة خل ...-

 .ح2)فعنون  عاجبتك قعدتك هناك ما عندك أهل ول    اأهلك أهلك اي -

إ  هذي التسككككككككاؤف ، هي اسككككككككتناار ور ل، سككككككككببها إصككككككككرار  الب على اهلجرة،  أيه ف يعجبها هذا 
احلال؛ لذلك وضكككككف علجا  عالية افسكككككتاهام كنجع ي  ت لي  هلجة احلجار، وف شكككككك أهنا أضكككككات نجًعا ي  

سكككككينما ي ا حي ا  ااحليجية واحلركية على احلجار، جعلت القارئ يسكككككتهج  الره، وكأنه حال درا ته يت يل يشكككككهدً 
 أيايه. 

                                                           

 .102الههارة،  حممد حس  علجا ، طجد  ح1)

 .135، 132حممد حس  علجا ، القند ،   ح2)
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ا جند  ي حجار اب  عريب يف أيه، ارج افسكككككككتاهام إىل اإلناار، يقجل  ف ورفعت  فزعت لصــــــورأيضكككككككً
 رأسها قلياًل وطالعتىت بعينِأ متعبتِأ وقالت بصوت واهن:

 ما بك  هل أحضرت الشو يز  -

 أبيض أم ماذا  كيف تطلبأ مىت أن أحضر شيًنا ل أعرف لو ه  -

 شو يز اي بىت شو يز  حبة سوداء. أل تعرف احلبة السوداء  وهل تكون إل سوداء مثل امسها. -

 ج ن  جنوين عندما صب ت أمي ملًحا على اجلر ، ومل أعد أعرف ما أقول، فصرخت فيها:

وكيف   أن أعرف  هل تريدينىت أن أكت ألصـبح شـيًخا أحدث يف املسجد أم عطارًا يفطر يف  -
 رمضان 

 .ح1)فماذا  من الذي يفطر يف رمضان  -

تتعج ب األم ي  جهل ابنها ابحلبة السكككككككككجها ، ل تسكككككككككتنار أ  أحدهم دد ياهر  ي هنار ريضكككككككككا  هو  
ا ضبًتا بال حركة، يسري على وترية  ع ذر، هذي احلركية هاخل النعكج   لق جج ا جيذب القارئ،  لج  يلنا نعك 

وينار ينه القارئ، هذا ابإلضكككككككا ة إىل وضكككككككف القارئ  ي اجلج الناسكككككككي  واحدة، ف شكككككككك أنه سكككككككيبعث امللل،
 للش عية، يا يساعد  ي رسم يالحمها وطريقة حركتها وكاليها وتعر اهتا.

متثل األشككككعار جانًبا ي  الاضككككا  النعككككي،  إ  علجا  امل رم ابلسككككي اب ف يناك يسككككتشككككهد له،  الشـــعر:
 الروا ي، يقجل علجا  على لسا  البهل انصر   ويضم  هذي النعج  الشعرية تضاعيع السياد

 منذ مات السي اب، وفالسفة املطر حائرون يف تركتهف

 )أتعلمأ أي حزن يبعث املطر 

 وكيف تنش  املزاريب إذا ازمر  

 وكيف يشعر الوحيد فيه اللضياع  

                                                           

 .95حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)
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اب، وأبقى الســــــــــي   بال ا تهاء كالدم املرا ، كاجلياع، كاحلب، كاألطفال، كاملوتى، هو املطر(، رحل
 .ح1)فوراءه حرية هذا املطر الذي تقطر معه بقية من روحه احلزينة

وهذا املقهف الشككككعري هج تعبري ع  احلالة املزاجية للبهل،  الشككككتا  ابعث األحزا  ي  جهة، والسككككياب 
ا  ف د أمل العراد وأحزانه ي  جهة أخرى، ويقجل أيضكً لشعراء أن لكن يبدو أن قدر ابسكناجني ته تلك دد جسك 

ينعجنوا بعناء شــــعوهبم ح  املوت، وأن يبكوا عنهم ما داموا مشــــغولأ الهلتاف، وأن يســــريوا يف جنازة 
 الوطن ما دام الشعب يسري يف مظاهرة ما.

 ومنذ أن كنا صغارًا

 كا ت السماء 

 تغيم يف الشتاء

 ويهطل املطر 

 )وكل عام حأ ي عشب الثرى جنوع 

 .(0)عام والعرا  ليس فيه جوع(" ما مر  

 العبارات األجنبية: 

دلياًل يا جند عبارا  أجنبية بجصككاها نجًعا ي   ضككا  الاتابة، هاخل النعككج  الروا ية عند علجا ،  هج 
 يضمنها  ي رواايته على استحيا ، إ ا هعت الضرورة احلركية للاضا  هاخل النص.

قرأت الســــلم املوســــيقي، ولكىت مل أتقنه متاًما. كنت أتطفل يقجل علجا  على لسكككككا  البهل انصكككككر ف 
على األســـوار وأتطاول على احملاذاة املتواضـــعة والتدرج البطيء. أحاول منذ الشـــهرين األولأ من تعلم 

أصـــــــــــنع شـــــــــــيًنا يشـــــــــــبهها بعض  Knows Who One The Toاملوســـــــــــيقى تقليد ايين يف مقطوعة 
 اسم ملقهجعة يجسيقية.جمره ،  إ  افدتبا  هنا ح3)فاألمسيات

                                                           

 .100حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح1)

 .102، 101 املعدر السابق،  ح2)

 .153  ،املعدر السابق ح3)
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ا  ف ف  ،ح1)فOveractingمنذ طفوليت وأ  أالل  يف ا فعالر، مس تنغل ت ســـمي هذا: ويقجل أيضكككً
شككك أب  وججه كلما  أجنبية  ي رواية سككقع الاااية يتناسككب يف وججه انصككر  ي بجرتالند، حيث اعتمف 

 يتحد  وي  ع  بل ته األجنبية.

جنبية ال  يضكككمنها علجا  نعككككجصككككه إىل كجهنا يؤشككككرًا على  ضككككا  ثقا ة ودد تتعدى وظياة الالما  األ
ل حب بيننا. فر  كما بدأت شككككككككككك عكككككككككككياته، كال  جا    ي سكككككككككككياد سكككككككككككره  الب ع  ااهل  اهة له  ف

مل أفهم معّ التسـمية إل بعد  !A friend with benefitsتسـميىت أخريًا ال،جنليزية: صـدي  بفوائد 
 .ح2)فأعرف هذه النتيجة ح  املعرفة منذ زمن طويل أشهر طويلة رغم أين

تضكككمني هذي اجلملة على لسكككا   اهة، هي إشكككارة إىل كالسكككياي تها، وتعلق لسكككاهنا كسكككا ر بنا  جيلها 
 ببعل الالما  األجنبية، كدليل على الثقا ة ويجاكبة يجضة الععر. 

ديم  قية والعمجهية، وعاليا  الب لقد وظ ع فعلجا  ف جممجعة ي  العناصككككككككككككككر التشككككككككككككككايلية كالاتابة األ
وألجا  الاتابة، كا  ي  شككككككككككأهنا أ  تسككككككككككهل على القارئ عملية التعككككككككككجر؛ ملا هلا ي  أتثري  ي بنية الرواية  ني ا 
وهفلي ا، ابإلضكككككا ة إىل هورها  ي كسكككككر الر بة وامللل املبسكككككب هاخل النص الروا ي،  م  املعروف أنه ف كلما 

 .  ح3)  وادعي ا دل ت إياانياته جلذب انتباي القارئ فحاول الروا ي أ  ياج 

ويعع هذا أ  القارئ سككككككككككيجد يلاًل ي  ر بة السككككككككككره، يا هام خالًيا ي  احلركة، وينه  الاضككككككككككا  الروا ي 
يهده؛ لذلك كا  على املؤلع وضكككككككككف اسكككككككككباحا  للقارئ هاخل النص، تنعش  اكرته واذب عينه وخميلته 

 ا يسكاعد  ي حتقيق افسكتيعاب وافسكتمتاع، وعليه أ  ينظم حركية  ضا  نعجصه  فسكتامال رحلة القرا ة،
مبا يسكككهم  ي حتقيق ف أثر تعبريي أو بال ي، خاصكككة إ ا كا  يسكككبقه نص تقدميي  ي شكككال عنجا  أو ادتبا  

 .ح2)أو يل ص للمحتجاي  ف

                                                           

 .25 سقع الاااية، حممد حس  علجا ، ح1)
 .95  املعدر السابق، ح2)

 .195م،   2002، 1هيايد لجهج، الا  الروا ي، ترُجة  ياهر البهجطي، اعل  األعلى للثقا ة، القاهرة، ط ح3)
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 املبحث الثالث
 ووائف الفضاء الروائي يف رواايت علوان

 البكيبية لل هاب السككككككرهي مبا حتجيه ي  أعمال ل جية يف يعهيا  السككككككياد العام أببعاهيتتااعل البنية 
امل تلاة، افجتماعية والثقا ية والالسكككككاية و ريها؛  ا يؤهي إىل نشكككككج  خهاب سكككككرهي،  ي أبعاه خاصكككككة، 

ا ورا  البنا  الروا ي يأراهها ينشككككككككك النص،  لقد متي ز  روااي  علجا  ببنية ل جية دجية، وهذا يد عنا إىل تتبف 
  ي روااي  علجا .

 قيمة أي عمل أهيب تام    ي مثرته، هذي الثمرة نتاج تزاوج الشكككال يف املضكككمج ،  هناك ع الدة بنيجية 
   .ح1)بني الشال واملضمج ، أو مبعىن  خر ع الدة محيمة بني املبىن واملعىن

ودد  الدة،  يث يعككككككككككع ب الاعككككككككككل بينهما،وتتجد ع دجة أي عمل أهيب ويدى جناحه على دجة هذي الع  
اهتم ت الدراسكككككا  النقدية  يما بعد احلداثة ابملقاراب  ايفلية لعكككككيا ة النص الروا ي، للدفلة على املضكككككمج  
ويعىن النص،  هي فإضككككككككككا ة تتما لتعميق الرؤية حجل النمط الشككككككككككالي للحااية ي  جهة، على أسككككككككككا  أ  

النص، أي  ف يعىن بدو  أها  تركييب للمعىن، والنمط الدفيل ي  النمط الشككككككككالي هج الذي ي شككككككككال يعىن 
وهذا يعىن دجل روف  ابر    ح2)جهة أخرى، انهالدًا ي  أ  احلااية تججد  ي تقاطف عناصككككككككككر النمهية يًعاف

 .ح3)فالع الدة ال  حتام النقد ابلنص الروا ي هي ع الدة املعىن ابلشالف

الروا ي يف سكككككا ر عناصكككككر البنا  الروا ي، خلقت كا ًنا يعكككككعب  عكككككل إ  الع الدة ال  نسكككككجها الاضكككككا  
روحه ع  جسكككككككككككدي، كا ًنا اتلع متاًيا ع   اك الذي عهداني  ي الرواية القدمية؛ إ  نتل ع  تعالق الاضكككككككككككا  
؛ يراه  الروا ي ابملاا  والزيا  والشكك عككيا ، و ريها ي  عناصككر احلاي األخرى شككال ي تعم د، ولي  عاجاي 

 إجنات عدة وظا ع تدلا على املعىن الذي  تجيه النص.ينه 

                                                           

م، 1392، 2ينظر  بجرتج ييشكال،  ج   ي الرواية اجلديدة، ترُجة  ريد أنهجنيج ، ينشجرا  عجيدا ، بريو ، ط ح1)
 12. 

 .223م،  1339، 1ملعىن واحلا ز  ي النص احلاا ي، عني الشق، الدار البيضا ، طاعبد ال ع أبج العزم،  ح2)

 .23م،  1399، 1النقد البنيجي للحااية، ترُجة أنهج  أبج تيد، ينشجرا  عجيدا ، بريو ، طروف  ابر ،  ح3)
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وإ ا كانت الجظياة األوىل للاضككككا  الروا ي هي ربط عناصككككر العمل الروا ي ي  خالل تعالقه يعها،  إ  
هنككاك وظككا ع أخرى، تتمثكك ل  ي الجظياككة املعر يككة، وهي  فتتمثككل  ي تقككدمي يعهيككا  البيأككة  ي املسككككككككككككككتجاي  

   .ح1)هية ال  حتيل عليها األياك  بسماهتا امل تلاةفافجتماعية وافدتعا

وهناك الجظياة النقدية، حيث يعككككككبل الاضككككككا  فجمره تعليق لتقدمي ُجلة ي  ايفرا  السككككككياسككككككية والاارية 
   .ح2)املتعلقة ابعتمف انهالدًا ي  يجادع الروا ي، ف ي  حمتجى احلاايةف

ة هوري  ي التحام  ي جمراي  سكككري أحدا  الرواية، وحركوهناك الجظياة الداخلية، حيث ميار  الاضككا  
 .ح3)األش ا ، وترتيب جمي  املاا  والزيا ، ف الاضا  وطيد العلة بعامل احلااية الاليف

ا الجظياة اإليهايية؛  إ  تعالق الاضككككا  بعناصككككر الرواية، يبعث على اإلدناع، ويشككككعر املتلقي  وينها أيضككككً
شكككككككأنه أ  ي سكككككككهِّم  ي خلق وإنتاج إيهام ابلجادف ير   إليه القارئ، ودد حاول  قيقة يا يقرأ، ف الاضكككككككا  ي  

الروا يج  أ  يجنجا الق ر ا  عن كككل الهرد الانيككة املتكاحككة أيكايهم، و لكك ي  خالل  كر األيانكة، ويعككايشكككككككككككككككة 
 .ح2)للش عيا  أو نقل  اعي عنهاف

، يظهر ينه احلالة الناسككككككككككككية كذلك يعككككككككككككنف الاضككككككككككككا  ي  خالل ناا ي حلياة الشكككككككككككك عككككككككككككيا  تااعاًل 
للشكك عكككيا  بهريقة يؤثرة، يتااعل يعها القارئ، وي  خالل هراسكككتنا لروااي  حممد حسككك  علجا  اسكككتهعنا 
أ  ناشككككككع ع  الجظا ع ال  يؤهيها الاضككككككا ، وهي كثرية ويتعدهة انتقينا أكثرها هيمنة  ي يدونة البحث، 

 جظياة الت يلية.وهي  الجظياة الناسية، والجظياة اإلبال ية، وال

 الوويفة النفسية: -1

يسككعى الاضككا  الروا ي ي  خالل وضككعه املتحام  ي بنية الرواية إىل هتيأة اجلج العام مبا يناسككب الشككعجر 
الناسككككي، املنتشككككر  ي سككككيادا  اجل م ل، وي  ل  ي الرواية،  له القدرة على نشككككر جج الار  أو احلز  أو القلق 

  ي  لك هي ابدي عناصر احلاي.  حسب يا يراي الروا ي، ووسا له

                                                           

 .20م،  2000، 1العاهد دسجية، طرا ق حتليل القعة، هار اجلنجب للنشر، تجن ، ط ح1)

م، 2001، 1 شككككارتيه، يدخل إىل نظراي  الرواية، ترُجة عبد الابري الشككككرداوي، هار تجبقال، الدار البيضككككا ، طبيري ح2)
 133. 

 .59العاهد دسجية، طرا ق حتليل القعة،   ح3)

 .122 يجسع حهيع، ياجان  السره  ي الرواية الالساية،  ح2)
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ابلشك عككيا ، يسككتهيف التعبري ع  يشككاعرها، ورسكم أحاسككيسككها، ويسككتهيف أ  ي ري   م  خالل تعالقه
لج  الزي ، ي  األبيل السككككعيد إىل األسككككجه احلزي ، ويبسككككط سككككلهانه على املاا ،  ياسككككجي ثجب القلق أو 

اهة األي  والسككككككككككككككاينكة، فإً ا  كالاضككككككككككككككا  الروا ي لي  جمره تقنيكة، أو تيمة، أو إطار للاعل الروا ي؛ بل هج امل
، ويعع هذا اتعككككال الاضككككا  الروا ي ابحلياة الناسككككية لسنسككككا  ح1)اجلجهرية للاتابة الروا ية، ولال كتابة أهبيةف

 عاية واملتلقي خاصة.

 إ  النص الروا ي ف يعكجر حياة الش عيا  تعجيرًا طبج را ي ا، وإمنا يعجرها ي  توااي يتعدهة،  يث 
كا  وسككانا  واناعاف  الشكك عككيا ، ير ه الروا ي كما يرسككم الزيا  يعككري الاضككا  عاياًل يشككبًكا  ي حر 

واملاا  وسككككا ر عناصكككككر الرواية، ف هج لي  هج  لك احليز الذي تجاضكككككف عليه البشكككككر، بل إنه أكثر ي   لك 
وأعمق، حيث يتجاوت حدوه الشككككك عكككككيا  الروا ية، وحدوه النص ليتماهى يف القارئ، بجصكككككاه شككككك عكككككية 

 .  ح2)وتنتل نع اف تتهابق يف الش عيا 

ويعع هذا أ  الجظياة الناسكككككية للاضكككككا  تتجل ى ي  خالل عناصكككككر احلاي األخرى حيال تعالقها يعه، 
  لج تتبعنا  ضا  املاا  يثاًل وجدان أ  له وظياة ناسية، اختلات ي  ياا  إىل  خر؛ حسب رؤية الروا ي.

، مبا الناسككككية املتمثلة  ي يدينة الرايسوحالته انصككككر  قد اسككككتهاع علجا  ي  خالل يشككككاعري أ  يعككككجر 
راء كان جبأ الشــــمس يلو    من و يناسكككككب اجلج العام لروايته، يقجل علجا  على لسكككككا  البهل انصكككككر  ف

 فذر املربعة، والرايض هذه األايم هولوكوســــت حقيقية، يبشــــر ماليينها القليلة يف أتون املوســــم احلار، 
 ت فو  الصحراء منذ مائة عام ومل تتحرك ح  اآلن.وتنام مثل سفينة فضائية هائلة جثم

ولكن ح  هذه القائلة القائظة مل تكن لت سكت شوارعها املزدمحة عن احلركة، وأ  أتتيىت صرخات 
الســـــــــــيـارات املـارقـة من ب عـد، رغم أزيز جهـاز التكييف اعهـد، وشـــــــــــغب األفكار املتحالفة مع اراالية 

 .ح3)فذاكرر

وحدي هو  وججه  ضككا  يججهه أ  يشككيف  ي نا  املتلقي جج ا ناسككي ا بشككًعا إىل هذا ف يسككتهيف املاا  
احلد ع  الرايس، عاصكككككككككمة اململاة، بل دد تاج  أُجل يدهنا، إىل احلد الذي جيعل ينها هجلجكجسكككككككككت؛ إ  
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اؤي  ي هذي اللاظة األخرية ال  اسككتعارها الاضككا  لجصككع اجلج الناسككي للبهل  ي الرايس، عملت كريز له إ 
اسككككتدعا   كراي  اإلابهة اجلماعية ال  حدثت على يد هتلر إاب  احلرب العاملية الثانية  ي حق سككككتة ياليني 

 يهجهي.

ا دا اًل  ف ا  احلزن صــبو ي يقهف  خر يعككع علجا  شككعجر البهل انصككر ي  خالل يدينة الرايس أيضككً
 يف بلٍد، بشـــــــــيء، أروى اآلن يف بلٍد وأ تِ أيتها الرايض اخلاوية، الرايض اليت ل تِعد بشـــــــــيء، ول تفي 

واجلميع مشـــغوٌل عىت هنا، ح  أمي لديها ما يشـــغلها، إزا تقيس  ا تفاخ بطن زوجة عمر، ت قطِكر  الدواء 
يف عأ جد ر الرمداء، تســمع  النشـــرة الزوجية لســـارة و دى، تـ ع د  األايم الباقية  ليعود خالد من ا تدابه 

 .ح1)فن وخذ من وقتها  صيًبا رغم أن املوت غي به عن عينيها منذ سنواٍت يتالثاألخري ح  يوسف كا

وف يقع الدور الناسككككككي للاضككككككا  الروا ي عند هذي اللاظة يف كاايتها، لانه حريص على إشككككككاعة جج 
ناسككي عام؛  يسككتجره العككجر،  ي نجع ي  ترشككيل العككجرة وحتليلها ي  خالل كلماته فحتشككر املاليني  ي أتج ، 
تنام يثل سككككككاينة  ضككككككا ية ها لة جثمت  ي العككككككحرا  ينذ يا ة عام، صككككككرخا  السككككككيارا ، شكككككك ب األ اار 

، هذي الاثا ة ي  العكككككككككجر والتعبريا  امللتاة حجل الرايس كعنعكككككككككر تيع، هي ي   عل الاضكككككككككا  ح2)املتزامحةف
ارئ ناسكككه يجد القالذي حشكككد كل وسكككا له؛ ليعكككنف هذي املجسكككيقى، وهذا احلشكككد، و اك التب السكككينما ي؛ ل

 أيام سينما تعجيرية، تعلا ابألضجا  وحركة املمثلني. 

ودد يجظع الااتب الروا ي الاضكا  مبا يناسكب جج  روايته،  يمنحه يذاد النسيم، ولج  اجلنة، كما هج 
ة على برغم أين أزورها للمرة العاشــــــــر احلال  ي حديثة ع  بريو ، يقجل علجا  على لسككككككككككا  البهل يعتز  ف

قل، إل أين شــــعرت أبن بريوت كلها تســــتقبلىت هذه املرة بوفد شــــديد المتنان حلضــــوري العبثي من األ
أجل إحدى فتيااا، شـارًعا فشـارًعا اسـتبدلت يتوب جفايف، واغتسلت اللعب  النافذ من كلمات النا ، 

 .ح3)فولون األف ، وخصالت املاضي اليت تتدىل على جبأ املدينة

التعكككككككريل ع  شككككككك ص جا  للقا   ري شكككككككرعي باتاة على حد وصككككككككع التعبري أيا  ه  يسكككككككتقبل هذا 
الشكعيب سكيسكتهج  ويسكتنار هذا، بل سيهبا القاصي والداين لهرهي، حي املاا  سياج  العدو األول له؛ 
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 ريًة على العِّرس، وحااظًا على الشككككككرف، لا  علجا  ضككككككرب طذا كله عرس احلا ط، وترك العنا  للاضككككككا  
 ريشة وألجا  تناسب اجلج الناسي للبهل، ومييل يعها القارئ؛ تعاطًاا يف البهل والبهلة. يشال املاا  ب

 بريو  كلها تسكككككككتقبله ابيتنا ، حتجل املاا  إىل يضكككككككيع  سككككككك  اسكككككككتقبال ضكككككككياه،  الشكككككككجارع  تنة، 
ياضكككككيها  ةوكلما  النا  املرحبة صكككككار  عهرًا ي تسكككككل به، حي إ  األ ق تلج  ؛ طجة لقدويه، تزينت املدين

وحاضككرها، حتجلت بريو  ي  جمره حيز يااين إىل لجحة يليأة ابلبهجة، تشككبه أعياه املياله، مبا يناسككب اجلج 
 الناسي للبهل. 

إً ا  الاضككككككككككككا  الروا ي ي  خالل تعالقه ابملاا ، يسككككككككككككتهيف ت يري احلد ؛ ليجلد ريجتًا  ي  ه  املتلقي، 
ريي ي  اناعال قجل  إ  لاضا  املاا  أثرًا ناسي ا  ي املتلقي مبا يثتشكبه األطالل  ي هنيا الشكعر،  يث ميا  ال

  .ح1)سليب أو إجيايب  ي نا  احلال   يه

ه حيك تظل الناصــــــــرية يف رأيه حياا ل يعدلويقجل علجا   ي رواية القند  على لسككككككككككا  البهل  الب  ف
باًعا اجلريح ومهما فارقها أهلها ت خر يف الرايض، مهما ذوت الناصــــــــــرية وا كفرت على حززا واترخيها 

وا تقلوا إىل أحياء أفضـــل، ول أيب على عهده القدي هبا عندما كا ت مســـكن الصـــفوة، ول يفتر يذكر  
بســــورها العتيد الذي كان يفصــــلها عن بقية أحياء الرايض قبل أن تتم إزالته بعد ا تقالنا منها بســــنوات 

 .ح2)فقليلة

ه ابق احلالة الناسكككية لجالدي  ي السكككابق و ي الجدت احلايل، ي  خالل عرضككك ي عكككجر علجا   ي املقهف السككك
 للناصرية و ضا ها، وهي ياا  إداية والدي دبل افنتقال إىل احلي الذي يقيمج   يه حالًيا.

ا  ف أجوب شــــــــــوارع بورتال د كل يوم مثل مفت  البلدية ح  تغيب الشــــــــــمس متاًما، ويقجل أيضككككككككككككً
اصــــــيل، ورصــــــد العادات اليومية للمكان، وهلذا أقمت يف وســــــطها ح  ل أحرص على مراقبة كل التف

يفوتىت شـــــيء، منذ وصـــــلت إىل هنا بداية الصـــــيف، وأ  أشـــــعر أبن ضـــــجي  الوســـــم يلفىت بدوامة من 
 .ح3)فاألمان واأللفة
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 مل املاا  هف ل عد ة،  اي هذا املقهف والذي يعكككككككككككع  يه علجا  اجل البهل  ي شكككككككككككجارع بجرتالند 
جري وهج  قدا  األيا  والجحدة، ويضككف  ي هذي الرحلة  ي شككجارع بجرتالند تج ر له تلك املشككاعر الضككا عة شككع

 واعله يشعر ابأليا  واأللاة.

وبعكككككككجرة تقريبية  إ  وظياة الاضكككككككا  املااين ي  الناحية الناسكككككككية تشكككككككبه إىل حد كبري وظياة الهلل  ي 
أبرت التجارب والنما ج اإلنسككككككانية، وأنها ي  حيث العككككككلة  شككككككعران العريب، ف الهلل  ي الشككككككعر اجلاهلي ي 

القجية ال  تاج نت بني الشككككاعر والاضككككا ، والذي ظل  يه الاضككككا  اهلاج  اقاي الذي يشككككد اإلنسككككا  إليه 
  .ح1)مبجمجعة ي  القيم الناسية وال را زيةف

ا  تشكال ينه جج ا ناسكي ا يتجا م وا الفضـاء للزمانمتتدا سكهجة  الرواية،  الشتا  ريز  حلالة الناسية  يأيضكً
كم يوجعىت الشــــتاء  ذاكرر منه موبوءة ومريرة، للججف واحلز ، يقجل علجا  على لسكككككا  البهل حسكككككا   ف

مثل تواريد البالد التعيســة، ليس ألن كل أحزاين حديتت يف الشــتاء، فلح ســن احلظ أن أقداري ليســت 
على بعثها من جديد، وعلى أن يعيد ســــــــرد أخباري مثل  هبذه الدقة. ولكن الشــــــــتاء ُيلك قدرة وحيلة

راديو الدهر، ويســـــــتطيع أن يعيدين صـــــــغريًا جداا، ويلفىت مرة أخرى يف الزاوية املظلمة املغتة من خزا ة 
   .ح2)فالثياب، يستطيع أن يفعل العجائب

ور م أ  الشككككتا  عند كثري ي  الشككككعرا  والاتاب والروا يني ريز للدف  ويبعث للسككككعاهة برا حة يهري، 
 وأججا ه الرويانسية، إف أ  تعالق الاضا  به  ي هذا النص جعل ينه يعدرًا للججف، وبؤرة للحز .

نجر، يقجل ليسكككككككتهيف  لك الاضكككككككا  أ   يل الزي  إىل  رحة كنى،  النهار يعكككككككدر السكككككككعاهة ويبعث ا
أحببت النهار أكثر، كل التغريات الكو ية يبدث يف النهار، وبوســــــــعي علجا  على لسككككككككككا  البهل يعتز  ف

مراقبتها عن كثب، بو ســـعي تســــجيل هذا التغيري يف مفكرر الداخلية ح  ل يصـــرخ يف داخلى صــــوت 
رب، وبينها غامللل، مشس تشـــر ، ســـاعات وتنتصـــب يف الســـماء، ســـاعات وتبهت وتنحىت، ســـاعات وت

يتغري الطقس، والضــوء، وشــكل النوافذ، وحالت النا ، ومواعيد العادات اليومية، عكس الليل، هذا 
ا يف والمه الرتيب، إىل الفجر، كم يقتلىت الليل، هذا الفاشــل  اخلامل الثابت على حالة واحدة، مغموســً
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  ّ فرت الكون،  لو أســـتطيع ا تزاعه من دالذي مل يســـتطع اخرتاع حالة جديدة له منذ بدء اخلليقة، كم أمت
أو يبجيمه إىل سـاعات، هللا لو أن الليل سـاعات فقم  ساعتان أو أقل، مث تشر  الشمس مرة أخرى، 

 .ح1)فوتبدأ رحلة أخرى   مع النهار املتجدد املتحول، املتغري

 ي النهار وضككككككككج ه،  ت زللام ت ىن  الشككككككككعرا  واحتاى األهاب  ابلليل، ودلياًل يا اد كتب األهب جبملة ت
لا  احلال هنا على النقيل؛ حجل الاضككا  تي  احلد  وشككاله جبج ناسككي يتناسككب يف هجى البهل الذي 
عشككككككق أو أهي  كل ت يري، ويل  ي  كل سككككككاج  وثبا ،  أل  الليل ضبت خايل، ي مج   ي ظاليه صككككككار 

 ريزًا للجحشة. 

ا جا   ي رواية سكككككقع الاااية، ي ن املطر ألقجل علجا  على لسككككا  البهل انصكككككر  فوهذا الاضككككا  أيضككككً
، شــــــاحًبا، كوجه أرملة بقيت يف الســــــماء ِقطع  الســــــحاب  ول  يهطل طوال الليل، جاء الصــــــبا  رمادايا
األكت ســـــــناا لتحجب وجه الشـــــــمس، بينما ل يزال يف  ســـــــيم الصـــــــبا  رائحة املطر، ومل تزل املظالت  

افذها ه، هذا الضـيف امللحا  الذي تعو دوه، قدت  ســيارر اترًكا  و مطويًة يف األيدي يبسـًبا ملعاودة هطل
مفتوحًة  لريتطم هواء الصـــبا  بوجهي، و اول أن ينحته وُينحه مالمح جديدة، هلا برودة األشـــياء اليت 

 .ح2)فيركمها الثل  يبته، ومساجة الغرالء اعلوبأ ترفًا أو حزً  أو كتايءً 

ا    يف ذاكرر مثل احلمائم اليت ترفرف يف امليدان الشـــــــــــهري. يبطِكأ على يطري امسكِ فويقجل أيضككككككككككككككً
ذاكرر كما يبم  على أكتاف الســيكا  وأيديهم. أأتمل من  فذر هذا الصــبا  اللندين الواجم.  ســماٌت 

 .ح3)فالردة يبركك شعري الذي مل أحلقه منذ شهرين

  الروا ي أ  يقجم طذا اجلج الناسككككككككي؛ ألف يسكككككككتهيف الزي  وحدي بجصككككككككاه عنعكككككككرًا ي  عناصككككككككر البنا  
  .الاضا  هج الرو  ال  تسري  يه،  تبعث  يه حياة جديدة ويبع عليه عامله، ويعي  يه اعتمف الروا ي

صفه و دد يعجر الروا ي اجلج الناسي ي  خالل  ضا ا  أخرى  ري  ضا  املاا  و ضا  الزيا  يثل و
ي  الجظياة الناسككككككككية يعتمد عليه علجا   ي رواايته للحباة  ، وهذا النجعلألشــــــياء وفضــــــاء الشــــــخصــــــيات

 الدرايية للرواية، وتعجير احلالة الناسية بدو  افدبا  ابلزي  أو املاا .
                                                           

 .22، 22حممد حس  علجا ، صج يا،   ح1)

 .335حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح2)

 .212املعدر السابق،   ح3)



220 

 ســـــــكبت لنفســـــــي فنجاً   خر من قهور العربيةيقجل علجا   ي رواية القند  على لسكككككككككا   الب  ف
، كلما أتعو د طعمها صـــــــــافًيا دون أن يتدخل فيها أيببتحف ظ، صـــــــــنعتها هذا الصـــــــــبا  بال قر فل ح  

رشـفت منها رشـفة وأحرقىت طعمه الالذع شعرت أبن أيب يتسر ب إىل دمي مثل مرض ورايتي عنيد بدأت 
 .ح1)فأشعر أبعراضه فعاًل، خيرج أيب من فناجأ القهوة أحياً  مثل مارد من النب، ويدااىت لياًل وزارًا

وصككككككككككككاه للقهجة يعككككككككككككجر يدى حاجته إىل العككككككككككككاا  وعدم تدخال األب  ي حياته إ  علجا  ي  خالل 
الشك عكية، ل يظهر أنه مل يسكتهف أ  يسكتمتف طذا العكاا   حي أثنا  تناوله القهجة كا  يشعر أ  أابي ارج 

 ينها، واتتم كاليه بتعميم هذا التدخل ي  األب  ي حياته بقجله  )ويدانع لياًل وهنارًاح.
 األقالم اليت أتخذ رؤو  أحزاينعلجا   ي رواية سكككككككككقع الاااية على لسكككككككككا  البهل انصكككككككككر  فويقجل 

وتكمل البكاء وحدها على األورا  هي أقالٌم تعو دت شـــــــــــكل يدي، تعو دت  وع كلمار، وطريقتها يف 
وكيف  ،إيتباِت حضـــــــــورها على الورقة، فر  عشـــــــــوائي  جداا يف بذاري، ألقي البذور ول أهتم  أين وقعت

 .ح2)فستنمو، ومن سريعاها ح  تكت، ففشلت مىت كلمات، وتعص مت أخرى فنجت
 ي هذا املقهف اسكككت دم علجا  األدالم للدفلة على حالة البهل الناسكككية والشكككعجرية،  يعكككع الالما  

 تتباف هذي  ي ال  تاتبها األدالم أبهنا أحزانه وبااؤي، ل يتابف وصككككككع حالة البهل الناسككككككية ي  احلرية والقلق
الالما  كيع سكككككككككككتنمجش وي  سكككككككككككريعاها حي تانش وهدا يدل على دلق البهل ي  املسكككككككككككتقبل وخج ه ي  

 يستقبل دد يعا  صجرة املاضي.
ا  ف ة. ما زلت  ويقجل أيضكككككً عدت  من عند أمي إىل األورا  الســــوداء احلائرة، والبيضــــاء األشــــدِك ح ري 

ومســـــــــــاحـة حزين لعلكها تكتمل  ذات يوم، فرعيد هبا قراءة ذار،  أراِهن  على هـذه البـدايـة جبمو  ذاكرر
 .ح3)فر ا استطعت  يف  خر املطاف أن أكِمل  شيًنا من هذا احلب الناقص

املقهف السكابق اسكت دم علجا   ضكا  األشكيا   ي وصع تلك األوراد ال  ياتب عليها، ينها يا كتبه، 
ا، حماوًف القضككا  على احلز  ا جصككاها ابلسككجها  احلا رة، وينها يا تالت بي لذي ضككا  وهي اعله  ي حرية أيضككً

 بداخله واحلرية لتاتمل بذلك رحلة البحث ع  احلب.
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م الألوامر  ديت املووفأ وأبلغتهويقجل علجا   ي رواية يج  صكككككك ري على لسككككككا  البهل اب  عريب  ف
ا يف اســــتغراب مث يبو لت مالحمهم إىل  أن أحًدا لن  الضــــجر عندما أبلغتهماجلديدة، أتمل بعضــــهم بعضــــً

يغادر املكتبة قبل غروب الشـمس، مث يبو لت مالحمهم إىل اخلوف عندما أبلغتهم أن من تشر  الشمس 
 .ح1)فوهو ليس يف املكتبة فمن األفضل أل  ور

لقد هلل املقهف السكككككككككابق على حالة املجظاني الناسكككككككككية بعد علمهم ابألواير اجلديدة، وجا   بعكككككككككجرة 
يباشكرة تلك املشكاعر،  إ  املجظاني عنديا علمجا أبهنم سكيعملج  حي ال روب بدأ على يالحمهم الضجر ي  
تلك األواير، وملا علمجا أ  بداية العمل سكككتاج  يف الشكككرود شكككعروا ابقجف الشكككديد هذا اقجف سكككببه هج 

 حالتهم الناسية ااي العمل بعد هذي األواير والشعجر ابلضجر ينه.

ا  فويقجل  وجد امللك امل عظ م  فســـــــه بأ يتاليتة جيوٍ  من يتالث دوٍل ل يعرف أيها ســـــــينهي أيضكككككككككً
ملكه، فا شــــــغل بذلك عن املدار  واخلوا   ووشــــــاايت الفقهاء وتدابري الســــــفهاء، زرته أعزكيه يف وفاة 

حز ىت أ أحــد وزرائــه املقربأ فمــا كــاد يعرفىت، عينــاه زائغتــاِن، ووجهــه بال دمــاء. وفــارقــت  لســــــــــــه وقــد
وكا ت تلك  خر مرة أراه فيها أصـيب اللدوسنطارية ومات ومشي نا يف جنازته إىل بقعٍة يف الصحراء كما 

 .ح2)فأوصى أن ي دفن فيها دفن الفقراء بال بناء ول زينة

و ي املقهف السككككككابق ي عككككككجر علجا  حالة امللك الناسككككككية،  ذكر سككككككبب تلك احلالة وهي اجليجش الثال  
بينها، ل  بف  لك مبحاولة وصكككككككع حالة امللك أبنه انشككككككك ل ابجليجش ع  الدولة ي  الداخل وأنه  الذي هج 

كاه أف  يعرف اب  عريب، وهذا يدل على أ  امللك أصككككككككككككككبل يناعككككككككككككككاًل ع  الجادف الداخلي للمدينة، مل يعد 
 ياار إف  ي سقجط يلاه وهج دلق خا ع.

، ووجهه بال هيا ؛ لي هيأب  عين امللكل يرسكككككككككككككم علجا  صكككككككككككككجرة اقجف والقلق على وجه  اتمل تا  تا ِّ
املشكككككككهد الذي يدل على خجف امللك ويعقب كل هذا بج اة امللك، وكأنه يريد القجل أب  سكككككككبب الج اة كا  

 خجف امللك على يلاه.
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 الوويفة ا،بالغية:  -0

ضكككككككل عجايل اإل ا  با والاضكككككككا  الروا ي له وظياة هفلية وإبال ية؛ تجلد  ي  خالل الل ة ال  حتج لت
إىل هفلة،  ال يا  ي الرواية ي  عناصككككر الزيا  واملاا  واحلد  والشكككك عككككيا  مل أت ِّ اعتباطًا أو صككككد ة، 
وإمنا هي ي نتقاة ويرت بة،  امها ُجيًعا  ضكككككككككككا ، ينظم عال قها يًعا؛ ليعكككككككككككب كل  لك  ي  ه  القارئ تلك 

 الدفلة اقاية  ي نا  الروا ي.

يل هج رصككككككككككككد املعامل الجارهة  ي اقهاب الروا ي ي  يعناها الشككككككككككككالي الظاهري وحماولة والاضككككككككككككا  الدف
تثمينها أبهوا  ل جية وبال ية متيل القارئ للتأويل والتاسككككككككري، ف الاضككككككككا  الدفيل يؤهي  يه القارئ أو النادد 

  الروا ي ي  أيانة للبنا الدور املنجط به  ي إنتاج الدفلة  ي الرواية، وتشكككككككككككككارك  يه خمتلع العناصكككككككككككككر املاجنة
  وشكككككك عككككككيا  ي  خالل البنا  الل جي ويسككككككتجاي  الل ة السككككككرهية ي  ترابط وانسككككككجام بني اوأتينة وأحد

 .ح1)فبنياهتا

 الاضا   ي روااي  علجا  يعجر ي  الل ة لجحا   ا  هفلة إبال ية؛ تجحي أو تشري أو تعر  أحيااًن 
ديدة، حتجر الالما  ف وججه له يف الاضا  الروا ي  ي الرواية اجلمبا تريد دجله الشك عكيا ،  نمهية الل ة و 

وإ  الاضككككككككا  الدفيل ارج الل ة ع  صككككككككمتها، يعن ي  خالهلا عم ا جيجل  ي خاطر الروا ي؛ ليبلغ املتلقي مبا 
  ي ناسه، بهريقة تشبه الرسم والتعجير.

ريء بو  الكتابة ببهل انصككككككككككر  في  أيثلة  لك، دجل علجا   ي رواية سككككككككككقع الاااية على لسككككككككككا  ال
وجريء، تتلو ن فيه اهلموم الرتيبة، يتمطى وهر احلزن، ويطقط  القل  أصــابعه، بوحها يشــبه حنظلة م ر ة 
مغموســـة يف ســـكر حمرو ، أو ر ا يشـــبه مواًت يبعث يبت قشـــرة احلياة أو مرمتًا قامتًا يف ليلة عيد أو وجه 

ر  بأ العرتاف املنهمر وبأ ســرد الذ وب فقم مثل حماضــر مهرج ضــحوك تراوده احلياة عن دمعة، ف
التحقي ، من املره  أن أكون عت قلم، قاضــــًيا ومتهًما وحمامًيا، ول شــــاهد إل ذاكرة صــــعبة، ول جرُية 

 .ح2)فإل حب شارد

 ي هذا املقهف الاتابة مل تعد جمره صكككككرير أدالم، بل صكككككار  صكككككراًخا وبج  كاتب على وجه سككككككجالته، 
واهلمجم صكككككار   ا  لج  رتيب، وصكككككار احلز  هابة متتهى، حي القلق صكككككار إنسكككككااًن يهقهق أصكككككابعه لارط 
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ل كأنه يهرج  ي سككريك، هدلقه وتجتري، وتزهاه حدة التجتر  ي العككجرة،  بتاف ألجلها هرجة التعبري؛ ليعككجر الب
 اول رسككككككم البسكككككككمة على ي  حجله،  ي الجدت الذي يباي  يه دلبه، وهاذا تتحج ل الالما   ي تضكككككككايها 

 إىل ألجا  وروا ل وحركا .

إ  هذا الشكككال اجلديد للاضكككا  مل يعد جمره خلاية لألحدا  أو تي  وياا ، وإمنا أصكككبل أسكككاسكككي ا  ي 
ة جرًا أسكككاسكككي ا ي  اناور ال  تدور حجهلا نظرية األهب... ومل يعد جمره خلاينظرية األهب، ف الاضكككا  ميثل حم

تقف  يها األحدا  الدرايية، ولا  أصككبل ي نظ ر إليه على أنه عنعككر شككالي وتشككايلي ي  العناصككر األهبية، 
ا  ي تاجي  هجيككة الايككا  اجلمككاعي، و ي  عبري ع  التهككذا ابإلضككككككككككككككككا ككة إىل أنككه كككا  وف تال يلعككب هورًا هككايكك 

   .ح1)املقجيا  الثقا ية  ي ُجيف أاا  العاملف

ضـــــي  يف احلنأ املاوي  منا ج  لك  ي رواية طجد الههارة، يقجل علجا  على لسككككككا  البهل حسككككككا   ف
كان األمر تختلًفا، كنت أكتب يف كنف مصــــبا  ويفك، يعرف وجهي أكثر مىت، ويعرف م  يتواطر طوًعا 

فئ عمـًدا عنـدمـا يبدأ األمل جبريف خارج الكتابة، واآلن صـــــــــــرت  أرتكب كتابة مع اقرتاب البكـاء، مث ينط
تشبه الرقص الوضيع يف صخب السامعأ الناكرين، وخو ة احلكاايت، مث ة فر  بأ الكتابتأ ول شك، 
حاولت أن أشـــــرحه لقلة من النا  الذين يبل قوا حو  ذات جزع، واســـــتجابوا للغناء اخلافت، وطقطقة 

، وأشعلوا معي أورا  كتايب، وجلسنا  تدفر من التد املشرتك، فر  كبري بأ الوعي الذي  اصرين احلنأ
اآلن بقوا أ مريبة، مثل وجود أ    خرين، حزاىن، وملعو أ، وق ط اع أمل، يتقاطعون معي يف قصـــــــص 

واحدة، والذي كان ية المتشــــــــاهبة، وبكاء الهت، وبأ الالوعي اجلميل الذي تعلمته منها أيتناء كتابة الن
ُينح أوراقي ذات يوم مســــــــاحة عضــــــــلية هائلة، ومتارين شــــــــاقة من األمل املوارب، فر  بأ الركض يف 
املضــــمار األ ي ، ذي املســــار الذي ل يقامسىت إايه راكض  خر، ول يرســــلىت إل إىل قارئة واحدة، وبأ 

ها، واألوهام فقودين، مجيعهم هلم األقدام  فســـالركض يف يباب من اجلائعأ، واخلائفأ، والعاشـــقأ، وامل
 .ح2)ف فسها، ويركضون يف الااه ذاته الذي ل يفضي إىل شيء، ول يعود إىل  قطة البداية اجلميلة أبًدا
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ينه  ي  ، لانه  ي الثانية أدرب وأوضكككككككككلهذا النص  اي وظياة الاضكككككككككا  الروا ي، الناسكككككككككية واإلبال ية
األوىل؛  إ ا كا  علجا  دد صكج ر اجلج الناسكي للبهل،  إنه كا  وسيلة إبال ية، صاغ  يه الاضا  ي  عناصر 
ا للحز ، هف  ي  بره الشككككككتا ، كتابة  تلع ع   احلاي يتااعال  بيأية جعلت ي  حد  الاتابة يتناسككككككً

 لجعي، هذي املجاليد اجلديدة ال   رضت دجانينها املريبة حجل عنقه.الاتابة دبل يياله احلب، يياله ا

وإ  العككككجر املت ي لة ال  صككككا ها الاضككككا   ي املقهف السككككابق جا   بدفلة إ ا ية، تبلغ املتلقي أبخبار 
الد قة الشككككككعجرية للبهل الااتب، كما تشككككككري إىل البج  الشككككككاسككككككف بني الاتابتني، بني كتابة تشككككككبه الركل  ي 

 يسار أنيق وبني الركل  ي يباب ي  اجلا عني واقا اني واملاقجهي .

ذا الذي ل بد أ ه كان أملًا فظيًعا هويقجل علجا   ي رواية يج  صككككك ري على لسكككككا  البهل اب  عريب  ف
 ديته مســــحو  الفلفل، اســــتريتر به ابىت عماد غري أ ه مل متِض بضــــعة أســــابيع ح  أتمل أهل دمشــــ  أملًا 

ك، ولو أن الســـــــــــمـاء أمطرت، واثرت األرض، وهبـ ت الريح، فامتألت األ وف والعيون أشـــــــــــد من ذلـ
واحللو  والقلوب واألروا   سحو  الفلفل احلار  ملا أتملوا مثل هذا األمل، فال متر  يف درب إل وتسمع 

تراًحا أ ولولة وليًبا، ول تدخل اجلامع إل وتســــــــمع حوقلة وأ يًنا، ول متشــــــــي يف الســــــــو  إل وتبصــــــــر
وأوجاًعا، سـلكم امللك الكامل بيت املقد  لأل بور ا،فرجني صلًحا، ولو أزم أخذوه حراًل وقتاًل وغصًبا 
لكان هذا أخف  وطرة على أ فس املســــــلمأ، ل ســــــيما املســــــنأ من أمثا  الذين شــــــهدوا اليوم الذي 

ا اليوم الذي أعا جنة ده أحد أحفاده على الفر اســــــتعاد فيه صــــــال  الدين بيت املقد ، وشــــــهدوا أيضــــــً
 .ح1)فطوًعا 

إ  التقدمي السكابق  جي ديمة هفلية وإبال ية دبل البج  املباشكر،  إ  القارئ  ي شجد ملعر ة السبب  ي 
أمل النا  وولجلتهم وايبهم،  ي هلاة ملعر ة السككككر ورا  حجدلة املعككككلني  ي املسككككاجد، ل أت، اإلجابة أب  امللك 

بيت املقد  هو  حرب، وف يشككككككككعر طجل الااجعة يثلما يشككككككككعر طا ي   عاصككككككككر صككككككككال  الاايل تناتل ع  
 الدي ، وشهد اليجم الذي اسبه   يه هذا البيت ي  اليهجه.

                                                           

 .592، 593حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)
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هذا السككككككره املرسككككككل مل يا  ليأخذ لذة الشككككككجد القرا ي هو  تنظيم الاضككككككا  لسككككككريورته، وهذا يا يد عنا 
روا ية، وله ا يربط بني عناصر الرواية إىل كجنه حمجرًا أساسي ا للماهة الللقجل أب  الاضكا  يتعد ى جمره كجنه رابهً 

 أبعاه هفلية ي  خالل تااعله يف ياجان  السره األخرى. 

 الوويفة التخيلية: -1
 ت عدا الجظياة الت يلية للاضكككككككككككا  الروا ي أبرت وظا اه؛  الرواية حماكاة ملا جيري  ي الجادف، تاتسكككككككككككي ثجبه،

 يه، وهليل  لك يا يلجأ إليه الروا ي ي  تسككككككمية املاا  والشكككككك عككككككيا   ي الرواية؛  هي  واسككككككد يا  د 
روا ي، يقجل  ؛  اي حديثه ع  املجضعة  ي النص ال-حسب تعبري فشارل كريالف-تجحي ابملجضعة والجادعية 

يجضكككككككككككعة  و  فهذي املجضكككككككككككعة اعل ي  النص كأنه حقيقة، بل يجهم ابحلقيقة،  احلاي مبا هج عليه ي  تجديت
 كأنه حماكاة  ية للعامل، ياتسي صب ة الراهنية؛ ألنه  اي يا  د  ابلاعل  ي الجادف الراه . 

إ  النص الروا ي هج املت يل الذي ارجاعه إىل الجادف تذهب عنه يجضكككككككككعته،  املجضكككككككككعة تضكككككككككاي على 
الذي ارج النص الروا ي ي  وادعه، ويقجم الاضكككا   -وحدي-، ويعع هذا أ  اقيال ح1)النص طابف العكككددف

املت يل طذي املهمة؛  يشكككال التعكككجرا  والريجت امل تلاة  ي خميلة املتلقي، كما ميثل جسكككرًا بينه وبني النص؛ 
 ؛ حيث فتعتمد ا  يجلد لديه افسككككككككككككككتيهام واحللم، وينشككككككككككككككط الت يل، وارج النص ي  حيزي امل لق إىل افنات

ثنا ية )وادعي/ ي ت ي لح على املرجعية الاضا ية الروا ية وانبثادها السرهي، واملرجعية هنا هي املعدر األساسي 
، وعليه  إ  الاضككككا  الروا ي سككككي شككككال النقهة ح2)للجادف أو املت يل الذي تسككككتقي ينه املاهة املاجنة للاضككككا ف

ييل جمره نص سرهي إىل رواية؛ ابعتباري يعدرًا لل يال؛  ككككككك فالرواية  األهم  ي  ريل النص الروا ي ي  كجنه 
ينهلق ي  ينظجر ي  رؤية، و مل ينظجرًا أو رؤية، أو لنقل أ  مثة ددرًا ي  افنزاي   ي الرواية  ام طبيعتها  

 .ح3)كمت يل كا ، مثة نزوع إىل التجديد والريزف
اًيا سكككككككيما ي ا  ا أول يا تتجل ى  ي عنجا  الرواية؛ ابعتباري فنظوتتجل ى الجظياة الت يلية للاضكككككككا  الروا ي 

؛  اي الروااي  ح2)أبعككاه هفليككة، وأخرى ريزيككة، ت ري البككاحككث بتتبف هففتككه، وحمككاولككة  ككك شككككككككككككككارتككه الرايزةف
يجضكجع الدراسة حجل الاضا  الروا ي العنجا  ي  نص ي لق إىل  ضا  ياتج ؛ حيث  ل للمتلقي ابلبحث 

                                                           

 .23م،  2002، 1عبد الرحيم حزل، الاضا  الروا ي، إ ريقيا الشرد، الدار البيضا ، امل رب ط ح1)

 عبد القاهر شريع حسع، اسباتيجية الاضا  الجججهي واملت يل، يقال ينشجر عن الشباة العنابجتية، رابط  ح2)
mosta.dz/bitstream/handle/123456789/1049-biblio.univ-http://e ، 31. 

 .22عزة، حتليل النص السرهي،   حممد بج ح3)

 .33م،  2001، 1بسام دهج ، سيما  العنجا ، ينشجرا  وتارة الثقا ة، عما ، األره ، ط ح2)

http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle/123456789/1049
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ما ي ته عن خياله؛ ليعككككككككل إىل يا  مله ي  يعهيا  وإ ا ؛ إ  فيشككككككككري املت يل إىل جممجع املعهيا   ي سككككككككي
 .ح1)التمثيلية والريجت اإل ا ية والبسيما  املتعالقة  ي ياجانهتا وبنياهتا وهففهتاف

عنجا   ي )سككككقع ل ينهلق القارئ  ي ترسككككيم خياله ي  النظرة األوىل إىل عنجا  الرواية؛ إ   مل  ضككككا  ا
الااايةح كم ا  يلي ا  جي يضككككككككمجهنا إ  مل يتاج د عليه،  بمجره درا ة العنجا  تنهلق خميلة القارئ  ي تعكككككككككجر 
يدلجل كلمة )سككقعح املضككا ة إىل يا يتمم يعناها ويقاربه )الااايةح، وتبدأ عملية التعككجر  ي طر  تسككاؤف  

يةش ويا الدا ف لتعككككككل إىل سككككككقاها وهنايتها ر م أ  يعىن الاااية عدة، أنها  أي كاايةش ويا نجع هذي الااا
ا لعمليككة الت يككل، وحمازًا فدتحككام النص الروا ي -وحككدي- ياايش و ريهككا ي  التسكككككككككككككككاؤف  ال  تعككد ياتككاحككً

 للجدجف على صحة  اك الت يل. 
)الههارةح  يهواألير ناسكككككه  ي )طجد الههارةح؛ إ  تسكككككتدعي الع الدة بني املضكككككاف )طجدح واملضكككككاف إل

إعمال اقيال لتعكككككككجارها، ويارس العنجا  تسكككككككاؤف  عدة، أنها  أي طجدش وأية طهارةش ويا الريزية  ي هذا 
العنجا ش ويا يدلجلهش وع الدته مبضكككككككمج  الروايةش و ريها ي  التسكككككككاؤف  ال  تتهلب تعكككككككجرًا و ياًل ف ميلك 

 ؛ لاهم أول عتباهتا.القارئ أيايه سجى درا ة الرواية حي  خر كلماهتا
و ي )صكككج ياح يلعب  ضكككا  العنجا  األير ناسكككه؛  تتباهر إىل خميلة القارئ تسكككاؤف ، كم  صكككج ياش ويا 
دعكككككككتها لتحتل عنجا  الرواية وحدهاش و ريها ي  التسكككككككاؤف . واألير ناسكككككككه  ي )القند ح؛ إ  ينهلق خيال 

وايةش ويا ااته، يتسككككا اًل  يا ع الدته مبضككككمج  الر القارئ  ي تعككككجر  اك احليجا  النيا ي، يت ياًل شككككاله وصكككك
 الريز الااي   يهش 

هذا ابإلضكككا ة إىل يا ميثله  ضكككا  العنجا  ي  ضككككبابية متثل ها ًعا إىل الت يل؛  اي روايتنا األخرية )يج  
جه عككككككككصكككككككك ريح، جند إطاًيا  ي عنجاهنا، يد ف القارئ إىل  يل املج ، ويارس على خميلته تسككككككككاؤف  كما املق

ابملج  العكككككككككككككك ريش ويكا الريزية  ي هذا العنجا ش ويا  مل ورا ي ي  يدلجف ش و ريها ي  التسككككككككككككككاؤف  ال  
د ددرة اقيال  ي حتسككني الاهم البشككري  اذب القارئ،  الت يل أ ضككل الهرد إىل جذب القارئ؛ إ  فتتجسكك 

لك ال  خمتلاة كلي ا ع  تالذي  ميتلاج  يشككككككاعر ويعتقدا  ور با  يتنادضككككككة و -الشكككككك عككككككيا -لآلخري  

                                                           

م، 2005، 1يجسككككع اإلهريسككككي، اقيال واملت يل  ي الالسككككاة والنقد احلديثني، يهبعة النجا  اجلديدة، امل رب، ط ح1)
 123. 
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 ملجهنا، و الًبا يا يجصككككككع اقيال األهيب أبنه التعككككككجير الجصككككككاي العميق للمشككككككاعر واأل اار الداخلية ال  
 .  ح1)تدعجان كق ر ا  لجلجج العجامل الداخلية للش عيا ف

رمبكا كانت  ،ويعكد  ضككككككككككككككا  ال الف اقكارجي للروايكة  ا بعكد  ييلي هكام؛ إ   مكل الاثري ي  املكدلجف 
عيد أو يعن ع  يعىن أتطري يشككري ي  ب -عليه-أوسككف ي  العنجا  ناسككه؛  كككككككككككككككك فاإل ا  الدفيل الذي ينهجي 

،  القارئ يهلق العنا  مل يلته فكتشككككاف امل زى ي  الرسككككم أو العككككجرة ح2)دريب إىل الاج  الت يلي للقعككككةف
ه، كريزية املد جع بتسكككككككككككككاؤف  عدة تدور  ي خميلتال الف، وي  ل تبدأ عملية أخرى ي  الت يل  اال   مله

العككككككجرة، وع الدتها ابلعنجا ، والدوا ف ورا  اختيارها، وريزية ألجاهنا، و ريها ي  التسككككككاؤف  ال  تنعش خيال 
املتلقي،  املشكككككككككككككاهد ل الف رواية )سكككككككككككككقع الااايةح جيد ناسكككككككككككككه أيام لجحة ياعمة ابحلز  النابت  ي أرس 

-ا ِّ  ي عامل اعهجل،  دنا الزياا  اعهجل بسكككككما  يلب دة ابل يجم، وهذي العكككككجرة اقذف ، ميثلها شككككك عككككك
ع ها ف دجي لتنشككيط خيال املتلقي احلعككيع؛ ملا حتمله ي  إ ا  وريزية كايلة أب  اعله يق -على بسككاطتها

 ف .تساؤ عبجرها هو  تعجر و  -أبي حال ي  األحجال-أيايها لابة طجيلة؛ لاشع كنهها، وف ميانه 

                                                           

 م، رابط 30/10/2012ينشجر عن الشباة العنابجتية، افثنني  حممد حياوي، يتعة الت يل، يقال ح1)
https://alarab.co.uk 

التجتيف، ًجا، هار الاندي للنشر و سكلما  كاصكد، عامل النص )هراسكة بنيجية  ي األسكاليب السرهيةح،  ؤاه التاريل منج  ح2)
 .39م،  2002، 1عما ، ط
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يلة و ي رواية )صككج ياح ميثل  ضككا  اإلطار بعًدا  يلي ا؛ إ  تتمث ل  ي صككجرة تيتية حتمل بعل وجه لاتاة ُج

بعيننيِّ حزينتنيِّ، حتمل ريزية للحز  الد ني، هذي الريزية هي مبثابة ينشكككككككككككط مل يلة القارئ، وحا ز للجلجج إىل 
 نعها لسن أ جاري.
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هورًا  يلي ا أكن  ي رواية )القند ح؛  عككجرة ال الف ليسككت للقند !! وإمنا لجحة ويلعب  ضككا  اإلطار 

تيتيكة حتمكل ضككككككككككككككبكابيكة ريزية، تاج  ينها را حة اليأ ، وحتتاج ي  القارئ إىل وداة طجيلة؛ لاهم ي زاها،  رمبا 
لربط بينهما ل ف يااي لاهمها. وتنادل العنجا  يف صكككككككجرة ال الف تسكككككككتدعي  ياًل أكن؛ -وحدي-اقيال 

 تتهلب  ياًل  خر. -بعد هذا اإلشاال-وبني يضمج  الرواية، ال  أصبحت هي األخرى 

 
بينما  ي )طجد الههارةح يتقارب يدلجل صككككجرة  ال ها يف عنجاهنا؛ حيث تتشككككا ل  ي لجحة تيتية لشككككبه 

ارئ تظل حريى  ي  بيد أ  خميلة القإنسككا  يراي الدهر ميدا يدي اج طادة ي  النجر املنبثق،  اول التشككبث طا، 
 كشع الع الدة بني اإلطار بريزيته ويضمج  النص الروا ي.
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وأي،  ضككككككككككككككا  اإلطار  ي )يج  صكككككككككككككك ريح أكثر تعقيًدا، وهج يا يتهلب خياًف عميًقا لاهم يدلجهلا؛ إ  

لى بجاط  عتتمثك ل  ي صككككككككككككككجرة شككككككككككككككير يعمم، دككد  تل إحككدى عينيككه اج األ ق، بينمككا ظلككت األخرى ي لقككًة 
 اقيال.

 
ويت لككل الاضككككككككككككككككا  الروا ي جسككككككككككككككككد الروايككة،  يحجهلككا إىل يظلككة  يليككة؛ حيككث يتحج ل املاككا  والزيككا  
والشكككك ج  واألحدا  إىل  ضككككا ، وتتحج ل بنية السككككره ي  جمره دالب ي لق إىل صككككجرة ي اع مة ابقيال يربط 

  ني يت يال   ضكككككككككككا  الرواية ي  تيا  وياابني أجزا  الرواية؛ حيث الاضكككككككككككا  النعكككككككككككي ميثل رابهًا جيمف ب
 وأش ا  وأحدا ، وميا   يل هذي الع الدة ي  خالل الشال التايل 
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وتاسككككري هذي الع الدة يعجه إىل يا يلعبه  ضككككا  النص ي  وصككككع تعككككجيري لعناصككككر الاضككككا  األخرى؛  ك 

ز ابحلياة واحليجية، إ  لية وهفلية،  تميفالجصكع ي  أهم الجسكا ل التعبريية والتعجيرية، وظ اه الروا ي ل اية ُجا
أتق  الروا يا اختيار األهوا  ال  تسككككاعد على خلق كيا  تشككككايلي ياج   ي  شككككباة الع الدا  املتجارية بني 

، وميا  تتبف هذا الدور الت يلي ح1)عناصكككككككككككككر السكككككككككككككره ال  تنقل املشكككككككككككككهد ي  هرايا النص إىل خميلة املتلقيف
ااي  علجا  ي  خالل  ضككككا ها النعككككي؛  اي رواية )سككككقع الااايةح، يقجل علجا  للاضككككا  الروا ي هاخل رو 

بدأ يشـــرب منك ســـامل، بدأ يســـلبك مجالك، وروعتك، ورواء جســـمك، بدأ على لسككككا  البهل انصككككر  ف
أصـــــدقاؤه على و هو ُيار  إقطاعي ته الشـــــرقية على األرض اجلديدة اليت ضـــــم ها إىل أمالكه، بدأ يتغامز 

 ارتوى، فهل تتصورين شعوري اآلن  الذي شبقه الزوجيك 

 أربعون يوًما على قصبة الشن ، هكذا ُيوت املخلصون.

 والرايض يف شهر يوليو، و سون درجة منوية توقكع عليها الشمس كل يوم.

                                                           

 .22-22محيد احلمداين، بنية النص السرهي،   ح1)
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ك ليتاي تبتســماِن للموت قريًبا، متاًما مثلما تبتســمأ لســامل عندما يســتيقظ ذات صــبا ، ويســرلك 
 .ح1)فبه شب  الليلة املاضية جنًسا  خر ي كمل

ف ميا   هم املقهف السكككككككرهي السكككككككابق إف ي  خالل تعكككككككجار  ضكككككككا ه الروا ي، بدايًة ي   ضكككككككا  املاا  
)الرايسح ودد خرج ي  حيزي اجل را ي ليعككككبل ريزًا للحز  والجحدة، يرورًا باضككككا  الزيا  )شككككهر يجليجح الذي 

 ف ف يدرك إف بت يال جج الرايس  ي هذا الشكككهر، ودد وصكككلتخرج ي   ال ه التاراي انده إىل جمال أوسككك
هرجة احلرارة اقمسكككني يأجية. وحي الشككك عكككيا ، خرجت إىل  ضكككا   يلي أوسكككف؛  تحج لت باعل الاضكككا  

 العكككككككراع بني  ح2)الروا ي ي  كجهنا فكا ًنا حي ا ينهل  ي العمل السكككككككرهي بجظياة الشككككككك ص هو  أ  ياج نهف
لى )يهاح ف ينحعكر  ي األشك ا ، بل ميتدا إىل العراع افجتماعي الذي يعيشه العديد )انصكرح و)سكاملح ع

 ي  أ راه اعتمف،  اضا  الش عيا  هنا  و ب عد هفيل ياشع للقارئ ع  نظرة املؤلع للعامل ي  حجله. 

سككاعد ت وهاذا يرسككم  ضككا   النص لجحًة  يلية تتشككا ل ي  تعالق  ضككا  املاا  والزيا  والشكك عككيا ،
هذي الاضكا ا  خميلة القارئ على تعكجار احلد ، وتاتل أيايه اعال للت يل وافستيهام، وجيد القارئ ناسه 
أيام وجها  نظر يتعدهة ف تناد ل بينها، وإمنا هي يعككككككككككككككدر لت ذية  اري وخميلته، وعليه  ي هناية األير أ  

؛  هج ملتلقي سكككككيعكككككبل شكككككريًاا للمؤلع  ي الروايةارج بججهة نظر واحدة ي  هذي التعدهية، ويعع هذا أ  ا
ي  سيتجص ل بناسه إىل هفلتها، ووحدي ي  سيقجم باك شارهتا وحتليل ريجتها، إ ا  كككك فالاضا  الروا ي ينشأ 
ا  ي  خالل وجها  نظر يتعدهة؛ ألنه ي عاش على يسككككككتجاي  عديدة ينها  الراوي بجصككككككاه كا ًنا يشكككككك عككككككً

ا، وي  خال ل الل ة ال  يسكككتملها الروا ي لتحديد املاا  والزيا ، والشكككك عككككيا  األخرى ال  و يلي ا أسكككاسككككً
 .ح3)حتتجيها أحدا  الرواية، والقارئ الذي يدرج بدوري وجهة نظريف

ونلم  الدور الت يلي للاضكككككككا  الروا ي  ي سكككككككا ر روااي  )علجا ح؛  اي )صكككككككج ياح، تتعالق  ضكككككككا ا  
 اج   صجرة ت ثري خميلة القارئ، يقجل علجا  على لسا  البهل يعتز الزي  واملاا  والش عيا  واحلد  لت  

                                                           

 .22حممد حس  علجا ، سقع الاااية،   ح1)
عبد امللك ير س  حتليل اقهاب السكككرهي، يعاجلة تااياية سكككيما ية يركبة لرواية )تداد املددح، هيجا  املهبجعا   ح2)

 .122م،  1335، 1الساحة املركزية، ب  عانج ، اجلزا ر، طاجلايعية، 

 .32حس   راوي، بنية الشال الروا ي،   ح3)
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أطلقت قدمي يف بريوت مثل مجل شــــــارد، ألوك الصــــــمت وأأتمل األشــــــياء بعأ الردة، وأمشــــــي ف
 مشية الكثبان، يًدا يف جيم، ويًدا تتدىل، وأفكاري تتررجح فو  رأسي مثل هودج.

اهلواء البــارد، وأ ق  األشـــــــــــيــاء اليت أمر  هبــا  قر رت منــذ خروجي أن أمشـــــــــــي ول أركــب، أختزن
بصـــمت، وتســـاؤل. أشـــعر اآلن وكرين يف مفرت  طر  لقضـــية مصـــريية كتى، برغم أين ل أعي  ســـوى 

 .ح1)فورطة صغرية يف شقة فتاة مريضة، ولكن يف غمرة إحباط ما، تستوي القضااي، كلها سينة 

ثل  ضكككككككككككا  املاا   ي املقهف السكككككككككككابق يركزًا   ينهلق ينه خيال القارئ؛  ليسكككككككككككت )بريو ح جمره ياا مي 
جايد، وإمنا هي لجحة ياعمة ابلع الدا  املتشكككككككاباة، تتجج ل  يها الشككككككك عكككككككيا ، و تل احلد   يها جانًبا  
كبريًا، كما تت ذ الل ة باضككا ها اعاتي ينه يسككرًحا للتعبري والتعككجير؛  كككككككككككككككك ف ضككا  املاا   ي النص السككرهي 

عناصكككر السكككرهية األخرى، بل إ  هناك نجًعا ي  التالحم وافرتباط بينه وبني هذي العناصكككر، لي  مبعزل ع  ال
 .ح2)وهذا افرتباط ي شا ل  ي حد  اته لجحة  سياسا ية يشا لة ُجالي اف

وتعلج هرجة اقيال حني ياتمل  ضكككككككا  النص؛ حيث تاتمل العكككككككجرة،  التشكككككككبيها  كقجله  )أطلقت 
شككارهح، )أ ااري تتأرجل  جد رأسككي يثل هجهجح، وافسككتعارا ، كقجله  )أختز  دديي  ي بريو  يثل ُجل 

اهلجا  البارهح، )أاندش األشكيا  ال  أيرا طا بعكمتح،  إ ا تشا لت هذي العجر يف املااردة ال  القها  ضا  
الة الشكككعجرية ال  حلاملاا ،  هي جديرة أب  ت نعِّش خميلة القارئ، و لق  يها تعكككجارا  يعكككل ي  خالهلا إىل ا

 يعيشها البهل.

و ي روايككة )القنككد ح جنككد الاضكككككككككككككككا  الروا ي دككد رسككككككككككككككم لجحككة  ابككت  يهككا يعككامل املاككا  والزي  واحلككد  
ما زالت الغربة متركن أســـنازا الصـــغرية على حدود والشككك عكككيا ، يقجل علجا  على لسكككا  البهل  الب  ف

أحدك، وعلى جســدي أن يصــبح أقســى. هل  وجهي وأصــابعي. أعرف أن هذه األســنان ســتنمو لتصــبح
هذه من لعنات الغربة اليت ل ُيكن التنب ؤ هبا قبل أن يبدث  أن  شــتهي أ صــاف النســاء و نكســر على 

، تتاج   العكككجرة السكككابقة ي   ضكككا  املاا  املت اي  ي ال ربة؛ ليثري خيال القارئ لي   قط  ي ح3)فرحيلهن 

                                                           

 .31حممد حس  علجا ، صج يا،   ح1)

حممد صابر عيد، وسجس  البيا،، ُجاليا  التشايل الروا ي )هراسة  ي امللحمة الروا ية يدارا  الشردح، هار احلجار  ح2)
 .230م،  2009، 1 دية، سجراي، طللنشر والتجتيف، الال

 .113-119حممد حس  علجا ، القند ،   ح3)
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 لزي  املت اي  ي  عل افسككككتمرارية )يا تالح واملمتد إىل املسككككتقبل عناكتشككككا ه بل واإلحسككككا  به، و ضككككا  ا
ح، و ضككككككا  احلد  املشككككككف ي  األ عال،  إ ا  النص، و ضككككككا  الشكككككك عككككككية الااي   ي    امل اطب )يا تلت 
ليجد القارئ ناسكككككككككه أيام لجحة يتداخلة األلجا ، تارس عليه إعمال خميلته لاك خيجطها وتعكككككككككجرها. هاذا 

ناصكككككككككر البنا  الروا ي  ي الرواية التجريبية إىل  ضكككككككككا   جل القارئ إىل يشكككككككككارك  ي الرواية ي  خالل تتحج ل ع
ه عه للت يال والتجدف. ونلم  هذا األثر للاضككا  الروا ي جلي ا  ي )يج  صكك ريح؛ حيث  ضككا  الل ة العككج ية 

جلســـت على   فالبهل اب  عريبيعمل كعكككب ة تلج   ضكككا  الرواية كله بريزية  ريدة، يقجل علجا  على لسككك  
فراشــــي ورا  عقلي يدور مثل طائف اتئب، وقلم يد   مثل ســـــاٍع بأ العلمأ. قرأت أورادي، وفركت 
عيىت، ورحـت أأتمـل أرض احلجرة. القافلة ما زالت متشـــــــــــي. الرحال تزيد ولكن الطري  يقصـــــــــــر. غًدا 

ريح  اثرها قافليت حمض حكاية. متســح ال عندما تصــري الرحال أكثر مما  تاج إليه الطري  أموت. تصــبح
 .ح1)فومتحو مسارها.  كى أن قافلة ما مر ت من هنا...

  القرا ة ، لانها يتعككككككككلة إ ا  لى القارئ عيناعككككككككلة  ي الاقرة السككككككككابقة -للجهلة األوىل-تبدو اجل م ل 
ك العنا  له ل، وتر الكدفليكة اقهية، وتناول النص كاضككككككككككككككا  يربط بني عناصككككككككككككككر احلاي، يتهلب إعمال العق

للت ييل؛  كككككككككككككككككككككك فالت يل رسكككككككالة اتعكككككككالية تتهل ب الت لي ع  القرا ة الدفلية اقهية، وتتبىن القرا ة املتااعلة 
 .ح2)الداعية إىل اسباتيجيا  استاشا ية، تتااعل  يها البنيا  النعية يف البنيا  املعر ية للقارئف

وُجلة القجل   إ  الاضكككككككككككا  الروا ي له هور ر ي   ي حتقيق يتعة القرا ة؛ إ  هج املنشكككككككككككط األول واألهم 
مل يلة القارئ، حيث تتجاوت عناصكككر البنا  الروا ي حجاجزها امل لقة إىل  ضكككا  رحب، يلي  ابإل ا  واقيال 

 اط هففته. رك املؤلع  ي استنبالذي  قق املتعة للقارئ، ويد عه للتااعل يف النص الروا ي، بل ويشا

وهذا التأثري جيعل ي  الاضككككككا  أهم  رك   ي أتسككككككي  الرواية احلديثة؛  باإلضككككككا ة إىل هوري  ي ربط الرواية 
عناصككرها،  هج  و وظا ع عديدة هاخل الرواية،  م  خالل تعالقه بعناصكككر احلاي، يظهر لنا اجلج الناسكككي 

 للماا  والزيا  والش ج .

                                                           

 .355حممد حس  علجا ، يج  ص ري،   ح1)
عبد امللك أشكككككككبهج ، احلسكككككككاسكككككككية اجلديدة  ي الرواية العربية )روااي  إهوار اقراط منج ًجاح، ينشكككككككجرا  افختالف،  ح2)

 .231م،  2010، 1اجلزا ر، ط
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روا ي هج جممجعة العال ق ال  تربط عناصككككككككككر العمل الروا ي،  يث فف ميا  أبية حال أ  الاضككككككككككا  ال 
ياج  ينعزًف يف املاجان  السككككككرهية األخرى كالشكككككك عككككككيا  واألحدا  والزي . وعدم النظر إليه  ي تااعله 

 .ح1)يف هذي املاجان  جيعل التأويل داصرًا ع  إهراك األبعاه الدفلية ف
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 خامتة الفصل الرابع
تنج عت طرد الاتابة  ي روااي  حممد حسككك  علجا ، ومت  اسكككتحضكككار أشكككاال الاضكككا  بهرد يتباينة  ي 
يدونة البحث، تتمث ل  ي ل ة علجا ،  الل ة السككككككككككرهية  ي رواايته حتقق متايزها وتداخلها ع  طريق أيديجلججية 

املاا  أو  ا للاضككا  ي  خاللعلجا  ال  تظل حاضككرة، تارس خالهلا أشككااًف كتابية خاصككة  ي اسككتحضككاره
تشكك يعككها للشكك عككيا  أو األشككيا ،  علجا  يشككال ي  الل ة  ضككاً  يظهر ُجالياهتا ي  خالل ُج  ل سككرهية 

 وحجارية ووصاية يتنجعة، تظهر ُجالياهتا  ي طادتها التعجيرية والبكيبية واإل ا ية والدفلية. 

لي والعامل النزعة التأيالية  ي تعكككككككككجيري للعامل الداخ ودد اسكككككككككتعمل علجا  التعبري افسكككككككككتعاري، والذي ميثل
اقارجي، بال دضكككككككككككاايي املعقدة،  نجد حتجل الل ة عندي ي  يسكككككككككككتجى اقهاب التجاصكككككككككككلي إىل ل ة تتحج ل 

 لتعهي شااًل جديًدا لل ج   ي يتاها  الذا  والاشع ع  املتنادضا  الناسية وافجتماعية.

ط روا ي  يتعككده البنككا ،  اككل روايككة حتتجي على يسككككككككككككككر  حتتككدم  يككه إً ا إ  رواايتككه أ لحككت  ي خلق من
األحدا ، وتتعككككككارع  ي ييدانه الجاسككككككف أ اار وشكككككك عككككككيا  ويناخا  اجتماعية ويعهيا  أخالدي ة ورؤى 
 جديك ة،  كالاضككككككككككككككا  يؤلع إطكارًا يتااعل يف العناصككككككككككككككر البنا ية األخرى  ي الرواية، وي  ل  يقجم أبها  وظا ع 

يأة اجلج العام يسكككعى إىل هتنعكككج  السكككرهية، وي  هذي الجظا ع الجظياة الناسكككية،  نجد علجا  عديدة  ي ال
 .مبا يناسب الشعجر الناسي، املنتشر  ي سيادا  اجل م ل،  له القدرة على نشر جج الار  أو احلز  أو القلق

  إىل هفلة، إل اوككذلكك الجظياكة اإلبال يكة؛ وال  تجلكد  ي  خالل الل كة، وحتج لكت باضككككككككككككككل عجايل ا
 ال يا  ي الرواية ي  عناصككككككر الزيا  واملاا  واحلد  والشكككككك عككككككيا  مل أت ِّ اعتباطًا أو صككككككد ة، وإمنا هي 
ب  كل  لك  ي  ه  القارئ تلك الدفلة  ي نتقكاة ويرت بة،  امها ُجيًعا  ضككككككككككككككا ، ينظم عال قها يًعا، ليعكككككككككككككك 

 اقاية  ي نا  الروا ي.

ية،  املقعككككككككككككجه األول ي  كتابة الرواية هج القارئ؛  بدونه يعككككككككككككري العمل عبثًا ف أيا ع  الجظياة الت يال
ديمة له؛ لذلك  شككككككككككد املؤلع كل وسككككككككككا له لتهذيب النص وتنميقه ووضككككككككككف كل وسككككككككككا ل املتعة واللذة  يه؛ 

اكاة حم  لجأ  الرواية احلديثة للاضككككككككا  الروا ي؛ ألنه ي  خالل تعالقه ابلل ة ينهل بجظياة الت يل،  الرواية
 ملا جيري  ي الجادف، تاتسي ثجبه، واسد يا  د   يه.
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 امتةاخل
طذي املقاربة السككرهية للاضككا  الروا ي  ي روااي  حممد حسكك  علجا  ي  الاشككع  لقد يا ننا افسككتهدا 

اعة هذا املنهل  ي اسكككككككككككككت ال  النتا ل املرجج ة،  قد أ ضكككككككككككككى البحث و   ق هذا املنهل إىل عد ة  ع  يدى جن 
 نتا ل، أبرتها 

 و  اقروج مبعىًن بدلجي هقكاه والبكاحثني، كل  يدلج  يه حظي الاضككككككككككككككا  الروا ي ابهتمكام كثري ي  النا  -
د اسكتعمله البعل يراه ًا للحيز، واسكتعمله  خرو  يقاباًل ملعهلل املاا ، بك ي  ه له؛  قد د  ضبت حم  

أنه يعككككككككككككهلل أوسككككككككككككف يدلجًف ي  احليز واملاا ؛  هج حاضككككككككككككر  ي كل أجزا  الرواية، ويت ل ل  ي 
جلمايل؛  هج ياه ة ا، و ي إيقاعها اعناصككرها ُجيًعا، حي  ي ل تها وتراكيبها، و ي حركية شككك عكككياهت

 ججهرية  ي الرواية.

ال  الاضا   يها، ه  تشاا ا للرواية العربية احلديثة،  تعد  منج جً عتن روااي  حممد حسك  علجا  أ  ت   -
وتباينت ياعكككككككككحة ع  اقط التجرييب الذي ينتهجه علجا ، حيث يسكككككككككتحضكككككككككر ج را يته الروا ية 

 .ذي يتبعهوخهه الاع ال ،ة للتعبري ع   لساتهخاص   تقجم بجظا ع بتقنيا  خمتلاة،

 اعكككد تعيني منط واحكككد للاضككككككككككككككككا  الروا ي أيرً ؛ وي   ي روااي  علجا  ةللاضككككككككككككككككا  الروا ي أمنكككاط عكككد   -
الاضكككا  اجل را ي   ا خمتلاة،نسكككيابية، اعله يشكككال أمناطً اهذا العنعكككر مبا ميتلك ي   يسكككتحياًل؛ إ 

اية، وف ميا   عككككككككله ع  املاا   يها، والاضككككككككا  النعككككككككيا يت لل أو املااين يت ل ل يضككككككككمج  الرو 
العنجا  وال الف مبا عليه ي  رسككككككككجيا  وألجا  وتعككككككككاييم وخهجط، والاضككككككككا  الدفيلا يت ل ل ل ة 

ي ، وكل شكككك عككككية، وكل ت   الا الرواية يجلًدا ي  ل تها املباشككككرة ع الدا  جماتية وإ ا ية، وكذلك 
 .اة، هلا  ضا   مل هفلة وريزً ة النهايُجلياا  له  ضاؤي، حي 

قدم ألحدا ، وي  ا  ي  نية الرواية؛  م  خالله يعككككع الروا يا أسككككاسككككي ا ا هورً  يلعب الاضككككا  الروا يا  -
ة تابف سكككرهي للحااية حي يعكككل طا إىل حلظعكككجر املاا  والزيا ، وي  خالله ي  الشككك عكككيا ، وي  

هية السره يعناها احلقيقي إف ابرتباطها ب ريها ي  املقاطف السر التنجير أو النهاية، وف أتخذ يقاطف 
ا أبهاة يعككع أو يعككجر طا الااتب جز ً  للاشككع ع  يسككار القص، وبذلك يقجم الاضككا  الروا يا 

ا ي  املاليل يككدور  يهمككا، أو يلمحككً  ا ي  ججانككب الزيككا  أو املاككا  اللككذي ِّ ي  احلككد  أو جككانبككً 
 اقارجية للش عية.
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ا ية ياية، حيث سيمتها ي  العنجا  حي النهى  ي  ني  الاضا  الروا ي  ي رواايته؛  تجل  جا  وظ ع عل -
يها شككباة ل الاضككا  الروا ي  ا؛ إ  يث  ا يتماسككاة جد  العنجا ، و نيا  السككره،  أضككحت الرواية  ني  

 .ا وهفلةً تعل بني عناصرها، وتزيدها عمقً 

الياهتا ي  يظهر ُج بتعالقه يف ل ة الرواية  ضكككككككا ً  -جا ف ي روااي  فعل-شكككككككال الاضكككككككا  الروا ي ي   -
جيرية والبكيبية ُجالياهتا  ي طادتها التع ر  ل سرهية وحجارية ووصاية وبال ية يتنجعة، تظه  خالل ُج   

 لك  تشككككككككككييد صككككككككككر  املعىن  قط، بل تعد   ة؛ إ  مل تعد األلاا  داصككككككككككرًة علىواإل ا ية والدفلي
ياجنه صككككككككجرًا تشككككككككايلية للنص الروا ي، تعمل على اسككككككككتمالة القارئ، وتجليد الر بة لديه  ي درا ة 

  النص، ويعايشته، وطره امللل عنه.

، ياهمها عميقةً  اى على حركية النص هفلةً  ي روااي  علجا ؛ حيث أضكككككككككك  لنعككككككككككي ر الاضككككككككككا  اأث   -
عاليا  البديم و فلتها، قية هلا ه   ر طا؛  الاتابة األ  ا، ويسكتشعرها ويتأث  القارئ كالل ة املاتجبة متايً 

ة،  ككاحليز الككذي تشكككككككككككككك لكه الاتككابككة الهبككاعيككة على ظهر الجردككخرجكت ي  ثجطككا اعره لثجب إ ككا ي، 
هفلة  ا يشكككفا ، كما صكككار صكككجرة ال الف ريزً وطجل السكككهر، وعلج العكككاحة هلا وظياة هاخل الرواية

ة، وهج يا يعع أ  فعلجا ف اسككككككتهاع ي  خالل تجظيع الاضكككككككا  اضككككككي مبا حتمله الرواية ي  رؤيت  
 عمق الدفلة  ي الرواية، وأ  ي نهِّق أهواهتا الانية لتقجل يا مل تستهيف الل ة دجله.الهباعي أ  ي  

ولعله ي  املايد أ  نقب   ي خامتة البحث التجصكككككككيا  التالية ال  دد ت عمق النظر  ي هراسكككككككة الاضكككككككا ، 
  املقاراب  السرهية وت جسف البحث  ي

 تاثيع اإلسهايا  العربية  ي التنظري للاضا  الروا ي، أتليًاا وترُجًة للنظراي  ال ربية. -

العمل على تجحيد املعهلحا  املبُجة وحتديدها حتديًدا علمي ا،  قد أه ى اختال ها إىل اضهراب  -
  هم يعهلل الاضا .

 هراسة روااي  حممد حس  علجا  و   ق املناهل احلديثة كاملنهل السيميا ي، واملنهل العر اين. -

واايته، ي  ر  ةً كبري   يسكككاحةً املرأة  هراسكككة صكككجرة املرأة  ي روااي  فحممد حسككك  علجا ف؛  قد شككك لتِّ  -
 ا بينها، وتااوتت نظرته للمرأة ي  رواية إىل أخرى. يشبكً لت عاياًل ويث  

 الذي بنعمته تتم الصاحلات. واحلمد هلل
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 1املصادر واملراجعفهر  

 أوًل: املصادر:

 م.2012، 12، حممد حس  علجا ، هار السادي للنشر والتجتيف، بريو ، طسقف الكفاية -

 م.2012، 2مد حس  علجا ، هار السادي للنشر والتجتيف، بريو ، طحم، صوفيا -

 م.2013، 2للنشر والتجتيف، بريو ، ط، حممد حس  علجا ، هار السادي طو  الطهارة -
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 اث ًيا املراجع
 :أ. الكتب العربية واملرتمجة

 م.2001، 1عياه جاه، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، طإ.  جرسب، أركا  القعة، ترُجة كمال  -
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 .م2002، 1واإلشهار، اجلزا ر، ط

 م.1332 ،1أمحد اليبجري، هينايية النص الروا ي، ينشجرا  احتاه امل رب، الرابط، ط -

أمحد يرشكككككد، البنية والدفلة  ي روااي  إبراهيم نعكككككر هللا، املؤسكككككسكككككة العربية للدراسكككككا  والنشكككككر، بريو ،  -
 م.2005، 1لبنا ، ط

 م.1325، 1إهوي  يؤيد، بنا  الرواية، ترُجة إبراهيم العري ي، هار اجليل، القاهرة، ط -

 النهضة املعرية، القاهرة، ه. .أرسهج طالي ،    الشعر، ترُجة  عبد الرمح  بدوي، ياتبة  -
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 م.2001

                                                           
 ال التعريعح-اب -)أبجهو  اعتبار  رتبناها ترتيًبا ألابا ًيا، 1
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، 1يدة، ترُجة يعككككككككككككككهاى إبراهيم يعككككككككككككككهاى، هار املعارف، القاهرة، طأف  روب جرييكه، اج روايكة جد -
 م.1339

 م.1392، 1ألبريي ،  رير الرواية احلديثة، ترُجة ججرج سامل، ينشجرا  عجيدا ، بريو ، ط  -

 م.2003، 1اب  البنا، الاجاعل السرهية، جدار الاتاب العاملي، إربد، األره ، ط -

 م. 2002،1هبية، ياتبة لبنا ، بريو ، طبسام بركة، يباهئ حتليل النعج  األ -

 م.2001، 1بسام دهج ، سيما  العنجا ، ينشجرا  وتارة الثقا ة، عما ، األره ، ط -

، 2بجرتج ييشككككككككككككككال،  ج   ي الروايكة اجلكديكدة، ترُجكة  ريكد أنهجنيج ، ينشككككككككككككككجرا  عجيدا ، بريو ، ط -
 م.1392

، 1، ط، إ ريقيا الشكككرد، الدار البيضكككا ، امل رببجرنجف / أويلي، الاضكككا  الروا ي ترُجة  عبد الرحيم حزل -
 م.2002

 م.1322، 1بريسي لجبجك، صنعة الرواية، ترُجة عبد الستار ججاه، هار الاار، ب داه، العراد، ط -

، 1بيري شككككارتيه، يدخل إىل نظراي  الرواية، ترُجة عبد الابري الشككككرداوي، هار تجبقال، الدار البيضككككا ، ط -
 .م2001

 عبد الراتد، العتبة والنعج  املجاتية  ي الرواية هفلة يستقلة أم  بعةش )الباب املاتج  تسكنيم عمر وشرود -
 وطجد الههارة منج ًجاح، كلية ايفهاب، جايعة امللك عبد العزيز.

جرار جينيكت، خهكاب احلاكايكة   كث  ي املنهل، ترُجكة  حممكد يعتعككككككككككككككم و خري ، اهليأكة العكايكة للمهابف  -
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 )ف.س.اح.

ترُجة  عبد الابري الشككككككرداوي، هار تجبقال، الدار البيضككككككا ، امل رب، ،  عككككككا ل الاضككككككا ا ، ججرج برييك -
 .م2000، 1ط

، 1ط ر أ ريقيا الشككككرد، هار البيضككككا ،، ترُجة  حسكككك  محاية، هاشككككعرية الاضككككا  الروا يججتيع إكسككككري،  -
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 م.2003، 1األعلى للثقا ة، القاهرة، طجريالد برن ، املعهلل السرهي، ترُجة  عابد خزندار، اعل   -
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 م.2003، 2حس   راوي، بنية الشال الروا ي، املركز الثقا ي العريب، بريو ، ط -
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 م.1392، 1ية ب داه، طحسك  جميد العبيدي، نظرية املاا   ي  لساة اب  سينا، هار الشؤو  العا -

حسكككككك  يعككككككهاى سككككككحلجل، نظراي  القرا ة والتأويل األهيب ودضككككككاايها ينشككككككجرا  احتاه الاتاب العرب،  -
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 م.2000، 1امل رب، ط

 م.1323، 3كتابة القعة، هار اجليل، بريو ، طحسني دباين،      -
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 م.1332
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 ري روحي الايعكل، الرواية العربية البنا  والرؤاي يقاراب  نقدية، ينشجرا  احتاه الاتاب العرب، هيشق،  -
 م.2003، 1ط

ايعة هاب والل ا ، جسككككككككهيلة هني، رواية الارنك لنجيب حماج  يقارنة  ي هندسككككككككة الاضككككككككا ، كلية ايف -
 م.2012حممد بجضياف، املسيلة، 
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 م.1392، 1سي لجي ، العجرة الشعرية، ترُجة أمحد نعيع اجلنايب و خري ، هار الرشيد، ب داه، ط -

 م.1391، 1سيد حايد النس اج، تعريع ابلرواية األوربية، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، ط -

أمحد داسككم، بنا  الرواية هراسككة يقارنة  ي ثالثية جنيب حماج ، اهليأة املعككرية العاية للاتاب، يعككر،  سككيزا -
 م.2002، 1ط

 شكاري عي اه، الرؤاي املقيدة هراسكا   ي التاسكري احلضاري لألهب، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، -
 م.1329، 1ط

 .م2000، 1اجلنجب للنشر، تجن ، طالعاهد دسجية، طرا ق حتليل القعة، هار  -

 .122م، عده 1333صال   ضل، بال ة اقهاب وبال ة النص، عامل املعر ة، الاجيت،  -

طايي ب  حممد السكككككمريي، الرواية السكككككعجهية حجارا  وأسكككككألة وإشكككككااف ، هار الااا  للنشكككككر والتجتيف،  -
 م.2003، 1الرايس، ط

ىن، هار والدراويش لعبد احلميد ب  هدودة، هراسكككة  ي املبىن واملعالهاهر رواينية، الاضكككا  الروا ي  ي اجلاتية  -
 م.1332، 2تجبقال، الدار البيضا ، امل رب، ط

 م.1392، 1طه حممد طه، القعة  ي األهب اإلجنليزي، الدار القجيية، القاهرة، ط -

 .   2م، ط1332طه واهي، هراسا   ي نقد الرواية، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة،  -

، 1عاير حلجاين، الشككككككعر العريب القدمي ورهاان  النقد احلديث، انهي املنهقة الشككككككردية األهيب، الديام، ط -
 م.2015

 م.1332، 1عبد الرمح  أبج عجف،  عجل  ي النقد واألهب، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، ط -

 م.2002، 1ضا ، امل رب طعبد الرحيم حزل، الاضا  الروا ي، إ ريقيا الشرد، الدار البي -

 م.1339، 1املعىن واحلا ز  ي النص احلاا ي، عني الشق، الدار البيضا ، طعبد ال ع أبج العزم،  -

، 1عبد الاتا  إبراهيم  البنية والدفلة  ي جممجعة حيدر احليدر القعكككككككككككعكككككككككككية الدار التجنسكككككككككككية، تجن ، ط -
 م.1392

 م.1392، 1ية املعرية، ياتبة الشباب، القاهرة، طعبد الاتا  عثما ، بنا  الرواية هراسة  ي الروا -

 م.2012عبد هللا تج ام، هفف  الاضا  الجا ي  ي ظل يعامل السيميا ية، جايعة وهرا ، أطروحة هكتجراي،  -

عبد امللك أشكككككككككبهج ، احلسكككككككككاسكككككككككية اجلديدة  ي الرواية العربية )روااي  إهوار اقراط منج ًجاح، ينشكككككككككجرا   -
 م.2010، 1افختالف، اجلزا ر، ط



225 

عبد امللك ير س  حتليل اقهاب السكككككرهي، يعاجلة تااياية سكككككيما ية يركبة لرواية )تداد املددح، هيجا   -
 م.1335، 1املهبجعا  اجلايعية، الساحة املركزية، ب  عانج ، اجلزا ر، ط

الانج  واألهب، و عبكد امللكك ير س،  ي نظريكة الرواية ف ث  ي تقنيا  السككككككككككككككرهف، اعل  الجطع للثقا ة  -
 .1م، ط1339الاجيت، 

، 1عبكد الجهكاب املسككككككككككككككريي، األيكديجلججيكا العككككككككككككككهيجنية، عامل املعر ة، اعل  الجطع للانج ، الاجيت، ط -
 م.1393

، 1عثما  بدري، وظياة الل ة  ي اقهاب الروا ي الجادعي عند جنيب حماج ، يجدف الشككككككككككككككرد، اجلزا ر، ط -
 م.2000

، شكككككككعرية الاضككككككككا  الروا ي جايعة جباية، كلية ايفهاب والل ا ، اجلزا ر، عثماوي سكككككككعاه وعمري سكككككككجهيلة -
 م.2012رسالة ياجستري 

، 1عدالة أمحد إبراهيم، اجلديد  ي السككككككره العريب املعاصككككككر، ها رة الثقا ة واإلعالم، الشككككككاردة، اإليارا ، ط -
 م.2002

 م.1329، 2عز الدي  إ اعيل، األهب و نجنه، هار الاار العريب، القاهرة، ط -

 م.1322،3على شلق، النثر العريب  ي منا جه وتهجاري لععر ي النهضة واحلديث، هار القلم، بريو ، ط -

 م.1332، 1علي أههم،  عجل  ي األهب والنقد والتارير، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، ط -

يف، للدراسكككا  والنشكككر والتجت ترُجة   الب هلسكككا، املؤسكككسكككة اجلايعية  اسكككتج  ابشكككالر، ُجاليا  املاا ،  -
 .م2002، 2بريو ، لبنا ، ط

 م.1323، 1 ايل شاري، صراع األجيال  ي األهب العريب املعاصر، هار املعارف، القاهرة، ط -

 م.1330، 1 يليب هايج ، سيميجلججية الش عيا  الروا ية، ترُجة سعيد كراه، هار الاالم، الرابط، ط -

 م.2002، 1هار النهار، بريو ، ط رواية،لهيع تيتجين، يعجم يعهلحا  نقد ال -

حمسكككك  جاسككككم املجسككككجي، الرواية العربية النشككككأة والتحجل، سككككلسككككلة هراسككككا  أهبية، اهليأة العاية للاتاب،  -
 م.1399، 1القاهرة، ط

 م.2010، 1حممد القاضي و خرو ، يعجم السرهاي ، هار العني للنشر، القاهرة،ط -

 م.1332، 1النقد، شركة الرابهة للهبف والنشر، الدار البيضا ، طحممد براهة، أسألة الرواية أسألة  -

 م.2009، 1حممد ب  سعجه البشري، أيدولججيا اإلعالم، هار  ينا ، الرايس، السعجهية، ط -
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مد ب  سككككليما  القجيالي، املاا  الروا ي روااي  كنااين منج ًجا، جايعة امللك سككككعجه، رسكككككالة هكتجراي، حم -
 هك.1213

، 1حتليكككل النص السككككككككككككككرهي تقنيكككا  وياكككاهيم، الكككدار العربيكككة للعلجم انشككككككككككككككرو ، اجلزا ر، طحممكككد بجعزة،  -
 م.2010

 .م2019، 1حممد حايد، الاتابة اإلبداعية القعة القعرية منج ًجا، هار هروب، عما ، األره ، ط -

 م.1321، القاهرة 1حممد حس  عبد هللا، الجادعية  ي الرواية العربية، هار املعارف، ط -

، 1ايس و ر، شكككككككك عككككككككية املثقع  ي الرواية العربية، ينشككككككككجرا  احتاه الاتاب العرب، سككككككككجراي، طحممد ر  -
 م.1333

 م.1392،1حممد ت لجل سالم، هراسا   ي القعة العربية احلديثة، ينشأة املعارف، اإلساندرية، ط -

 ، ه. .1النقد البنيجي والنص الروا ي، هار إ ريقيا الشرد، امل رب، ط حممد سجير،، -

مد صابر عيد، وسجس  البيا،، ُجاليا  التشايل الروا ي )هراسة  ي امللحمة الروا ية يدارا  الشردح، حم -
 م.2009، 1هار احلجار للنشر والتجتيف، الال دية، سجراي، ط

 م.2015، 1صابر عيد، الاضا  الشعري األهونيسي، هار  يدا ، عما ، األره ، ط حممد -

األهب العريب السكككككككعجهي املعاصكككككككر، هار األندل  للنشكككككككر والتجتيف،  حممد صكككككككاش الشكككككككنهي،    الرواية  ي -
 م.2003، 1حا ل، ط

 م.2005،1حممد عزام، شعرية اقهاب السرهي، ينشجرا  احتاه الاتاب العرب، هيشق، سجراي، ط -

 حممد عزام،  ضكا  النص الروا ي، هراسكة بنيجية تاجينية  ي أهب نبيل سكليما ، هار احلجار للنشكر والتجتيف، -
 م.1332، 1سجراي، ط

، 1حممد  اري اجلزار، العنجا  وسككككككيميجطيقا افتعككككككال األهيب، اهليأة املعككككككرية العاية للاتاب، القاهرة، ط -
 م.1339

 م.1332، 2يجسع جنم،    القعة، هار القعة، بريو ، ط حممد -

 م.1393، 1حممجه الربيعي، يقاف  نقدية، ياتبة الشباب، القاهرة، ط -

 م.1332، 1القاهرة، طحممجه رجب، اف باب سرية يعهلل، هار املعارف،  -

، 1يراه عبكد الرمح  ينوك، الظجاهر الانيكة  ي القعككككككككككككككة القعككككككككككككككرية املعكاصككككككككككككككرة، اهليأكة العكاية للاتاب، ط -
 م.1393
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 جايعة أم ،الزيا  واملاا  ثنا ية  ي رواية رصكككككككككككاصكككككككككككة واحدة تااي لرابل  اليليرمي حامت وكعب بجدرورة،  -
 م.2013البجادي، رسالة ياجستري 

 م.1339، 1، اسباتيجية املاا ، اهليأة العاية لقعجر الثقا ة، القاهرة، طيعهاى الضبف -

، 1ينيكب حممككد البجرميي، الاضكككككككككككككككا  الروا ي  ي ال ربككة، اإلطككار والككدفلككة، هار النشككككككككككككككر امل ربيككة، امل رب، ط -
 م.1392

، 1، املؤسكككسكككة العربية للدراسكككا  والنشكككر، بريو ، لبنا  طيها حسككك  القعكككراوي، الزي   ي الرواية العربية -
 م.2002

 .م2001، 1ييال  كجنديرا،    الرواية، ترُجة بدر الدي  عروهكي، اعل  األعلى للثقا ة، القاهرة، ط -

 م.2003، 1انظم عبد الجاحد اجلاسجر، يجسجعة علم السياسة، هار جمدفوي، عما ، األره ، ط -

 م.1329، 1األهب العاملي املعاصر، هار املعارف، القاهرة، طنبيل را ب، يعامل  -

 م.1335، 1نبيلة إبراهيم،    القص، هار ال ريب، القاهرة، ط -

 م.1332، 1نبيلة إبراهيم، نقد الرواية ي  جهة نظر الدراسا  الل جية احلديثة، هار ال ريب، القاهرة، ط -

، 1ق  ألبري نعككككككككككري انهر، هار املشككككككككككرد، بريو ، طرا  أهل املدينة الااضككككككككككلة، حتقيأج نعككككككككككر الاارايب، أب -
 م.1392

 م.2011، 1نجرة العنزي، العجا يب  ي الرواية العريب، املركز الثقا ي العريب، الدار البيضا ، امل رب، ط -

 م.2003، 1هربر  ريد، يعىن الا ، ترُجة سايي خشبة، اهليأة املعرية العاية للاتاب، القاهرة، ط -

واملعىن ضككككككككم  الاضككككككككا  الروا ي، ترُجة  عبد الرحيم خرهل إ ريقيا الشككككككككرد، امل رب،  هنري ييبا ، املاا  -
 م.2001، 1ط

هيثم احلاج على، التجريب  ي القعككككة القعككككرية هراسككككة  ي دعككككة يجسككككع الشككككاروين، كتااب  نقدية، اهليأة  -
 .105م، عده2000العاية لقعجر الثقا ة، القاهرة، 

، 1الالسكككككاة والنقد احلديثني، يهبعة النجا  اجلديدة، امل رب، طيجسككككع اإلهريسككككي، اقيال واملت يل  ي  -
 م.2005

يجسككع حهيع، ياجان  السككره  ي الرواية الالسككاية، هار الاتاب العريب للهباعة والنشككر والتجتيف، لبنا ،  -
 .م1333، 1طك
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 :ب. املقالت املنشورة يف اعالت والدورايت

 هك.1221، ربيف ايفخر 292 ي الروايةف، جملة الايعل، العده  أمحد تايه حمبك، يقال فُجاليا  املاا  -

 م.2003، 1أمحد صنة، اعات ورؤية العامل، جملة كلية ايفهاب، جايعة املنج ية، يعر، ط -

-2الااتبح جملة ايفهاب، ع/  –الراوي  –إليا  خجري  يالحظا  حجل الاتابة القعككككككعككككككية  )الل ة  -
 م.1393، 3

راين، بنيككة املاككاردككة  ي خهككاب الالينتمي روايككة القنككد  نمككد حسكككككككككككككك  علجا ، جملككة أيرية علي عبككدهللا الزه -
 م.2012سيادا ، جايعة اإلساندرية، العده السابف،

حسكككككككك  النعمي، الرواية السككككككككعجهية اخبدت التحعككككككككينا ، يقال ينشككككككككجر عن جريدة الشككككككككرد األوسككككككككط  -
 ، رابط 12122،عم 2012سبتمن 19هك/ 1239 و احلجة  22اإللابونية، افثنني 

https://aawsat.com/home/article/1026781 
رند عبالرمح  عبد العزيز الشككككريهي، املااردة الزينية  ي الرواية هراسككككة سككككرهية  ي رواية القند  نمد حسكككك   -

 هك.1220م/2013ألندل ، جايعة الشلع، اجلزا ر، العده الرابف عشر، السنة الرابعة، علجا ، جملة ا

 م.2003، 152سيد  راوي، جيل روا ي جديد، جملة الثقا ة اجلديدة، عده  -

، 22شكككربيط أمحد شكككربيط، الاضكككا  املعكككهلل واإلشكككااليا  اجلمالية، جملة احلياة الثقا ية، تجن ، العده  -
 م.1332

يع حسككع، اسككباتيجية الاضككا  الجججهي واملت يل، يقال ينشككجر عن الشككباة العنابجتية، عبد القاهر شكر  -
 رابط 

mosta.dz/bitstream/handle/123456789/1049-biblio.univ-http://e،. 

، 1، بال ككككة تاثيع املاككككا   ي رواي  اجلنككككاتة وعني الار ، جملككككة ف بال ككككا ف، العككككدهالعلمي الككككدريجش -
 م.   2003

 م.1333، 1، العده 12 ايل شاري، وججي الاانتاتاي، جملة  عجل، جملد  -

 م.1333، 2، العده،11حممد براهة، الرواية أ ًقا للشال واقهاب املتعدهي ، جملة  عجل، اعلد  -

م، رابط  30/10/2012لت يل، يقال ينشكككككككككككجر عن الشككككككككككككباة العنابجتية، افثنني حممد حياوي، يتعة ا -
https://alarab.co.uk 

https://aawsat.com/home/article/1026781/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle/123456789/1049
https://alarab.co.uk/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84
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كلية   دسكككككككم األهب العريبنعكككككككرية توتو، إشكككككككاالية الاضكككككككا  واملاا   ي اقهاب النقدي العريب املعاصكككككككر،  -
 م.2010، ط2ايفهاب والل ا  جايعة حممد خضري بسارة، اجلزا ر، العده 

نجر الدي  السككككككيد، األسككككككلجبية وحتليل اقهاب )هراسككككككة  ي النقد العريب احلديث، حتليل اقهاب الشككككككعري  -
 والسرهيح، هار هجية للهباعة والنشر والتجتيف، اجلزا ر، اجلز  الثالث.

 

 :ا،لكرتو ية ج. املواقع

- http://alalwan.com 
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