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شكر وتقدير
فيّأيّجهدّوعملّماّ.إلىّأشخاصّكثيرًنّ،لألطبابّكثيرةّ،منّهرا؛ّالامحىانّ،فلِعّ
إنّّؤلاوظانّمدًنِّّ ّ،
ً
بىطعيّإال ْ
ّأن ّأشكسّبخالصّالامحىانّوالحقدًسّلكل ّمنّطاعدويّفيّهراّالبحثّ.وطأخصّبعضا ّمنّثلكّ

ً
الاطماءّ .بدءا ّبأطاثرجي ّفي ّقظم ّاللغة ّالعسبُةّ ،أخص ّبالركس ّزئاطة ّقظم ّاللغة ّالعسبُة ّفي ّكلُة ّآلاداب ّـّ
جامعةّالبصسةّ،ممثلةّبالدكحىزّدمحمّعبدّكاظمّ .
وعسفاهاّبالجمُلّ،إلىّألاطحاذّالدكحىزّعقُلّعبدّالحظينّ.الريّاقترحّمىضىعّألاطسوحةّ،كماّأههّ
خصنيّبئمداديّطىلّفترةّالبحثّباإلاشىزةّالعلمُةّ،ماّإ ْنّجعثرّخطىيّفيّمظيرةّهراّالبحثّ.وألاطحاذّ
َّ
الدكحىزّلؤي
ّحمصةّعباضّالريّبىبّمىضىعّألاطسوحةّبثُمةّآلاخسّ،فقصسّبحثيّوجهديّفُهّ.والّاوس ىّ
اطحاذجيّفيّمسحلةّالدزاطةّ،الاطحاذّ(الدكحىزّفهدّمحظنّفسحانّ)ّ،والاطحاذّالدكحىزّاحمدّحُاويّ،إلااّ
قدماهّلىاّمنّوافسّعلمهّابانّدزاطخىاّالعلُاّ،فلهماّالشكسّالجصٍلّوجصاهماّهللاّعنيّخيرّالجصاءّ.كماّاشكسّ
الدكحىزّصالحّحظنّحاويّإلااّقدمهّليّمنّدعمّمعىىيّوجشجُعّّ،وغمسويّبهّمنّالطافهّ،فشكساّجصٍالًّلهّ .
وأثقدمّبالشكسّالىافسّإلانّأمدويّبالسواًاتّالخلُجُةّ،منّالعـسا ّوبلـدانّالخلـُلّالعس ـيّ،فمـنّالعـسا ّ،
اخصّبالركسّالىاقدّمقدادّمظعىدّوالدكحىزّطلمانّكاصـدّ.ومـنّبلـدانّالخلـُلّالعس ـيّ،الكاثـيّالكـىٍ يّحمـدّ
ُ
الحمدّ،ومنّعمانّالكاثبةّبدزٍةّالبدزّوالىاقدّأحمدّالحمـاديّ.ومـنّالبحـسٍنّالىاقـدّعبـدّهللاّخلُ ـهّوّالكاثـيّ
أحمــدّاإلاــؤذنّ،وأحمــدّالصــدًقيّ،وفــىاشّالشــسوويّ،ومىيــرةّطــىازّ.ومــنّقطــسّالكاثــيّأحمــدّعبــدّاإلالــكّ،وجمــالّ
ْ
فاًصّ،وشمةّالكىازي
ّ،وهىزةّآلّطعدّ.فلىالّكلّهرهّؤلاطماءّماّكانّلهراّالبحثّأنًّسيّالىىزّ .
ُ
اّأطحاذيّاإلاشسفّالدكحىزّهاجحّطالمّاإلاهىاّ،فله ّوق ةّثطىل ّبالثىاءّوالامحىانّ،ولنّأبالغّإذاّقلدّ
ّأم
ً
ً
ّوامحىاها؛ّلضميرهّالعلميّ ّوجهدهّاإلاضنيّفيّمحابع يّخطىةّبخطىةّدونّأنًّكلّوٍحرمسّ
ّ
أويّالّأفُهّحقهّشكسا
ً
معّطىل ّمظيرةّهراّالبحثّ،فكانّهدفهّهدفيّأنّهحققّماٌّظححقّعلمُا ّفيّهراّالجهدّوَظححقّالقساءةّ
ً
ً
ً
وهضُفّشِئاّجدًداّإلاكحبخىاّالعلمُةّ.لرلك؛ّكلّماّأثمىاهّإ ْنًّكىنّفخىزاّبئشسافهّعليّّ ّ.
ّ
ّ
الباحثة
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج هلل مالظ السمظ والشعع الستفزل السشاف ،وصمى هللا عمى الشبي دمحم بسا اصصفاه وخرو وأكخمو،
وعمى آلو وصحبو ،وبعج.
فإذا كاف مػضػع اآلخخ مػضػعاً حاض اًخ وبار اًز في أغمب الخوايات العخبية والخواية العخاؾية ،فالدؤاؿ

ىشا ،لساذا تسثّضل اآلخخ مغ خبلؿ الخواية الخميجية؟! .واإلجابة عغ ذلظ تتحجد في أمخيغ :أوليسا ،ما يِخز
يخز مػضػع اآلخخ ،بػصفو يحسل مزامضغ إندانية
الخواية الخميجية ،بػصفيا عسبلً فشياً إبجاعياً ،وثانضيسا
ّ

جدج مغ قمة الجراسات الشقجية حػؿ الخواية الخميجية عسػماً ،أو حػؿ دراسة اآلخخ في
فاألمخ ا ّ
ألوؿ ،يت ّ
حج عمسشا لع نخصج الكثضخ مغ الجراسات الشقجية التي عالجت الخواية
الخواية الخميجية خرػصاً ،فعمى ّ
الخميجية ،ومايخجح ىحا األمخ-ربسا -ىػ حجاثة نذأتيا التاريخية ،وخرائريا الفشية اإلبجاعية الستػاضعة،
وفقاً لسخحمتيا الججيجة في مدار كتابة الخواية ،جعمت الجراسات الشقجية بعضجة عغ تجاوليا واستذخاؼ مسكشاتيا
وخرائريا ومزامضشيا مقارنة بالجراسات الشقجية التي عالجت الخواية العخبية والخواية العخاؾية .فالجراسات
يعتج بو ،مع البحػث والسقاالت ،ولعل مغ أىع ىحه الجراسات،
الشقجية حػؿ الخواية الخميجية قج ال يتجاوز كساً ّ
عمى سبضل السثاؿ وليذ الحرخ ،دراسة الشاقج الجدائخؼ الخشضج بػ شعضخ عاـ(:2012ىػاجذ الخواية

الخميجية)* ،ودراسة الباحث اليسشي فارس البضل،عاـ (:2016الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية)،
ّ
والجراسة األولى ىي دراسة عامة ألىع مطاىخ الخواية الخميجية مغ مشطػر تاريخي واجتساعي ونفدي وفشي،
دوف أف تحسل مشيجية في كذف الخرائز الدخدية لشز الخوائي الجاخمي .إ ّما الجراسة الثانية فيي دراسة
عمى وفق القخاءة الثقاؼية التي أُعتسجت في تحمضل الخوايات السختارة عمى ما ىػ خارج الشز البشائي.
والجراستاف كمتيسا بعضجتاف عغ معالجتشا لخواية الخميجية ،سػاء عمى السدتػػ مػضػع ،في انتقائشا مػضػعة
اآلخخ بػصفو بشية نرية مغ الستغ الخوائي الخميجي ،أو عمى مدتػػ السشيج في بحثشا وتحمضشا الشز
الخوائي الخميجي وفقاً لمسشيج الػصيفي.
إ ّما عغ األمخ الثاني ،في سبب انتقائشا مػضػعة اآلخخ مغ الستغ الخوائي الخميجي ،فضتعمق باآلخخ
نفدو ،فيػ مقػلة بخزت في الجراسات الشقجية السعاصخة بصخيقة ممفتة الشطخ ،مثمسا بخز اآلخخ في الشز
* لو دراسات أخخػ «:مداءلة الشز الخوائي في الدخديات الخميجية السعاصخة» ،و« أدب الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ».
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جدج اآلخخ في الشز الخميجي ،حسػالتو
الخوائي الخميجي بصخيقة ممفتة الشطخ أيزاً ،و ْ
إف كشا ال نغالي ،فقج ّ
حسل حسػالت الحات الثقاؼية واإليجيػلػجية أيزاً ،التي كذفت
خارجية ،الثقاؼية واإليجيػلػجية ومزسخاتو،
ّ
األنداؽ الثقاؼية السزسخة التي تتحكع بالجساعات والسجتسعات ؼيسا بضشيا.

إف ما ُيسضد دراستشا ىحه ،ليدت معالجة الشز الخميجي مغ جانب القػانضغ الجاخمية لو فقط ،بل مغ
ّ

أؼ
دراسة تُقارب مػضػعة اآلخخ مغ خبلؿ القػانضغ واألنطسة الجاخمية التي شكمتو خصاباً(مبشى) سخدياًْ ،
بكيؽية األسالضب والصخؽ التي قجمتو الشرػص الخوائية الخميجية ،بكذف العبلقة بضغ مدتػيات البشية الذكمية
وتسّثمو في الشرػص الدخدية .بسعشى آخخ ،إ ّف مػضػع الخوايات الخميجية واحج(الستغ الحكائي:اآلخخ)،
يتغضخ ىػ شخيقة تسّثل السػضػع في الخصاب(السبشى الحكائي) .فالشز األدبي عسػماّ والخوائي
ولكغ ما ّ
ذكمو وتذخرو القػانضغ الجاخمية التي قجمت ىحا السحتػػ ،فقج ندتصيع الػصػؿ إلى
أيزاً ،ىػ الشز الحؼ تُ ّ

أف يتحػؿ الشز الخوائي إلى دراسة اجتساعية أو ثقاؼية أو نفدية،
مزسػنو عغ شخيق القػانضغ الجاخمية ،دوف ْ
فشكػف بيحا شخرشا السزسػف وشخرشا شكمو أيزاً ،وبيحا حافطشا عمى خرػصضتو األدبية واإلبجاعية .مغ
ىشا تبجو العبلقة التبلزمية والدبببية ،بضغ بشية الذكل وبشية السزسػف.
ومغ ىحا يسكغ الحجيث عغ التسثّضل الدخدؼ الحؼ انتيجتو بعس مغ الجراسات الشقجية ،فيشاؾ
دراسات عالجتو عمى وفق السشيج الثقافي ،مشيا دراسة :الباحث العخاقي دمحم رضا عبج الدتار دمحم في
أشخوحتو السػسػمة بػ(الخصاب الخوائي الشدػؼ العخاقي ،دراسة في التسثضل الدخدؼ) .أو عمى وفق السشيج

البشضػؼ التكػيشي ،لمباحثة الجدائخية سعاد بغ ناصخ في رسالتيا لمساجدتضخ السػسػمة بػ(التسثضل الدخدؼ في
روايات "كساؿ قخور") .إ ّما معالجة التسثضل الدخدؼ عمى وفق السشيج البشضػؼ ،فتسثمت في رسالة الساجدتضخ
 مغ السفاـيع التي تختبط بسفيػـ البشية الدخدية ،في الجراسات الدخدية والشقجية :البشية ،والشز ،والخصاب ،والبشية ا (كؾ ٌف
أف جكؾف (ا هؾ إال افزا عالقته اسا ع اها)) :الشطخية
(ؽ عؾاهر (تساسكة ،رتؾؾف ا (ش ا عمى (ا ع ا  ،وال جسكشه ْ
البشائية في الشقج األدبي ،صبلح فزل ،ص .121أما الشز والخصاب فقج يكػف ىحاف السرصمحاف مخادفضغ بعزيسا لبعس
أحياناً ،مثمسا ُيخادؼ بعزيع الشز بالقرة ،بػصفو يحسل بشيات ثقاؼية واجتساعية ُمشتجة ضسغ إنتاج الشز ،بضشسا ُيخادؼ
الخصاب الدخد ،بػصفو الصخيقة التي تُقجـ بيا بشيات الشز الثقاؼية واالجتساعية .فالشز مطيخ داللي ،يتع ؼيو إنتاج السعشى

.أما الخصاب ىػ
يتحػؿ إلى داللة بفعل انتطامو في عبلقات التتابع الدخدؼ التي تفزي إلى ضيػر معشى يترل بالقخاءة ّ
الحؼ ّ
السطيخ الشحػؼ السخكب مغ وحجات لغػية ،تخزع قػاعج تكػيشو الجاخمية ،وفقاً لمذخوط والخرائز الشػعية لمجشذ األدبي
الحؼ يشتسي إليو .ويتعمق بصخيقة تشطيع شخائق العخض والتقجيع ليحه الجاللة الشرية .يشطخ :السرصمح الدخدؼ في الشقج األدبي
العخبي الحجيث ،أحسج رحيع كخيع الخفاجي ،مؤسدة دار صفاء لمشذخ والتػزيع-عساف ،ط .2012 ،1ص.83-81
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السػسػمة بػ(التسثضل الدخدؼ في روايات عالية مسجوح) ،لمباحث العخاقي أمجج دمحم رضا عػدة .وعمى مدتػػ
البحػث والسقاالت الجراسية ،دراسة عبج هللا إبخاـيع( الدخد والتسثضل الدخدؼ في الخواية العخبية السعاصخة –
بحث قي تقشيات الدخد ووضائفو ،)-ودراستو األخخػ.
كل الخوايات التي أُختضخت نساذج لمبحث وعجدىا أحجػ وثبلثضغ()31
لقج تػزعت ىحه الجراسة في ّ

أف تُقجـ إضاءة مػجدة
رواية .وجاءت األشخوحة بثبلثة فرػؿ ،يدبقيا تسيضج و تمضيا خاتسة ،حاولت الباحثة ْ
شكمت عشػاف األشخوحة ،وىي :اآلخخ والحات ،والتسثضل الدخدؼ ،والخواية
في التسيضج عغ الثبلثية التي ّ

الخميجية .والتي تجضب عغ ىشجسة خصة األشخوحة ومشيجضتيا .فتسّثل التسيضج ،في تحجيج مفيػـ اآلخخ والحات
في ضػء العبلقة الستبلزمة بضشيسا وكيؽية حزػر اآلخخ في الجراسات الستعجدة لو ،ومغ ىحا حاولشا إ ْف ُنجضب

عغ سؤاؿَ :م ْغ ىػ اآلخخ ،ولساذا ىػ آخخ ،وكيف ُيرشف آخخ؟.

شكمو الشقاد الدخديػف المدانضػف في محاولة
إ ّما مفيػـ التسثضل الدخدؼ فقج حرخناه بالسفيػـ الحؼ ّ
إبعاده عغ الترػرات الستجاولة ع شو عشج بعس الجارسضغ ،مع اإلشارة إلى أىع ىحه الترػرات وعبلقة التسثضل
بالسخجع الخارجي ،والحؼ مغ خبللو نػضح مشيجشا التصبيقي في البحث .ثع انتقل التسيضج إلى نذأة الخواية
الخميجية ،مغ حضث مفيػـ ىحا السرصمح ،ولساذا ىحا السرصمح؟ ،مدتعخضضغ بجاياتيا ومخاحل تصػرىا ،ثع
إفخدنا الحجيث عغ نذأة الخواية في ك ّل بمج خميجي ،بصخيقة مػجدة ججاً ،ليكػف ىحا التسيضج إجابة عغ سبب
اختيارنا لمخواية الخميجية ،ولساذا حرخنا نساذجشا قضج الجراسة بضغ عامي( ،)2015-1990وعغ إيزاح أىع

عائق أماـ خصة األشخوحة ،فقمة نتاج الخوائي لبعس بمجاف خميجية جعمشا نتبع خصة مشيجية ما .وحخصشا

مغ خبلؿ عضشة اآلخخ إف تكػف بػاقع رواية واحجة مغ كل ٍ
بمج في السبحث الػاحج مغ دوف تكخار ىحا البمج في
ْ
ّ
السبحث الػاحج ،واعتسادنا األسبؿية التأريخية لصبعة الخواية في تقجيع رواية عمى أخخػ.

ومغ جية أخخػ تقضجنا بسػضػعة اآلخخ ،بػصفو بشية الستغ الخوائي الخميجي ،صعب عسمية ـيكمة
إف كاف بػبيا في متغ بشية مزسػنية واحجة(اآلخخ) ،ألف بشية
خصة البحث في األشخوحة أكثخ أيزاً ،و ْ

يتذكل حدب السحتػػ .وىشا سيكػف السبخر-ربسا-
الذكل الخوائي رغع قػانضشو الجاخمية إالّ ّأنو ليذ ثابتاً ،إنسا ّ
عغ سبب ال التدامشا برخامة إجخاءت السشيج البشضػية في بعس مباحث دراستشا.

فكانت خصة فرػؿ ىحه الجراسة في الشز الخوائي الخميجي عمى وفق ما قتزتو شبيعة مػضػعشا.
كل مبحث
السذخرة ببشية اآلخخ مغ خبلؿ معالجة تسثّضمو مغ العشاصخ الدخدية الثبلثة .وحخصشا عشج بجاية ّ
ُ
تقجيع مجخل نطخؼ مػجد نػعاً ما ،نعخض ؼيو ألىع القزايا والسذكبلت التي تترل بسػضػع البحث واىع
11

مرصمحاتو الشقجية ،دوف استصخاد بتفاصضل تاريخية أو تشطخيات .وإذا كانت دراستشا ركدت عمى التعامل مع
أؼ الصخائق واألسالضب مغ خبلؿ التحمضل والػصف .وفي ىحا
الشز الخوائي ،مغ رصج كيف تسّثل اآلخخ ،و ّ
األوؿ ،لضجرس
اعتسجنا عمى ما قجمتو قجمتو الذكبلنية والسشيج الذعخؼ مغ مفاـيع وأدوات ،فجاء الفرل ّ

شكمو ىحا السفيػـ مغ إضاءة نقجية ليحا الجانب ،ومثمسا استشج
التبئضخ ،حدب اجتخاح(جضخار جشضت) ،لسا ّ
ّ
(جضخار) في اجتخاه عمى تشطضخات وآراء مغ سبقػه ،فقج استشجنا عمى تمظ القخاءات الدابقة والبلحقة أيزاً،
(م ْغ
ومشيا ،اقتخحات(ميظ باؿ) الستجدجة ،بتسضد َ

استكساالً لشطخية التبئضخ-بخأيشا ،-وتزسغ ثبلثة

(م ْغ يتكمع) ،في نقجىا لقخاءة(جشضب) .التي كانت
يخػ) ،و َ
تذكمت ،بالتبئضخ عمى وفق مخكد التبئضخ وتغضضخ
مباحثّ ،

التبئضخ .ودراستشا لمتبئضخ عمى ىحا ،كانت ليا مدػغيا سػاء أكاف عمى مدتػػ اإلجخاء أو مدتػػ تسثل
اآلخخ .وفي نصاؽ أنساط التبئضخ الثبلثة عمى وفق تذخيز( َم ْغ يخػ) و( َم ْغ يتكمع).
تقجيع الذخرية الدخدية مغ أىسضتيا كسكػف أو عشرخ سخدؼ في الشز وأىسية
وعالج الفرل الثاني ّ

دراستيا لتذخّيز تسّثل شخرية اآلخخ ،فجرسشاىا مغ خبلؿ تقجّيسيا لمػقػؼ عمى األسالضب وتقشيات التي

شكمت شخرية اآلخخ مختمفاً ،فقدسشا الفرل بسا يشاسب بشية شخرية اآلخخ وتسثضمو بالشساذج الخوائية،
ّ

األوؿ ،مغ خبلؿ التقجيع اإلخبارؼ ،مغ
سػاء ،عمى مدتػػ ترشيفو أو تسطيخه ،فجاء الفرل في مبحثضغّ :
األوؿ ،تقجيع الخاوؼ العميع ،مخة ،بػصفو سارداً ،والسحػر الثاني ،بػصفو واصفاً الدارد .إ ّما السبحث
محػريغّ :
الثاني ،مغ خبلؿ التقجيع اإلضيارؼ ،الحؼ رصجناه .مغ خبلؿ الجاللة ،بػ :الحػار ،والفعل ،والسبلمح .في
تقجيع الذخرية ،ووصف
مفرمضغ .لكل مفرل محػريغ .وكبل السبحثضغ ال يخخج عغ شخائق أسالضب ّ
قجمت بيحا
مطيخىا الخارجي والجاخمي ورؤاىا .مغ خبلؿ اإلجابة عغ سؤاؿ بساذا ُقجمت الذخرية ولساذا
ّ

التسثّضل.

اختز بالدمغ الدخدؼ الجاخمي ،بػصفو بشية داخمية في الشز بتخكضدنا عمى
إ ّما الفرل الثالث فقج
ّ
كيؽية تسثضل األحجا ث(اآلخخ) أو كيؽية اشتغاؿ الدمغ في الشز الدخدؼ مغ رصج القخائغ الجالة عميو،
السذخرة مغ اآللية والػضيفة البشضػية التي يشجد بيا عسمو ،في ثبلثة مباحث :السبحث األوؿ ،السفارقة
ُ
الدمشية ،التي اقترخت دراستشا عمى مبحث االستخجاع فقط ،ألسباب ذكخناىا في الفرل .إ ّما السبحث الثاني

فسّثمت التغضخات الدمشية عمى مدتػػ القرة والخصاب معا ،التي تتعمق بسبحث السجة ،وىي حخكة سخعة
األحجاث مغ حضث سخعتيا أو بصؤىا ،وجدجت حخكة الدخعة في تقشضتي :الخبلصة والححؼ ،بضشسا في الثانية
فجدج بالتػاتخ الدخدؼ عمى وفق عبلقة زمغ تػاتخ في
بتقشضتي :السذيج والػقفة الػصؽية .إ ّما السبحث الثالثّ ،
الخصاب وزمغ تػاتخه في القرة ،واقترخنا دراستشا عمى عبلقة واحجة مغ ثبلث عبلقات ليحا الشسط ،ألسباب
11

ذكخناىا أيزاً .وىي الحكاية التػاتخية ،وجاء في محػريغ :األوؿ :الحكاية التك اخرية الثقاؼية .والسحػر الثاني:
كل مبحث بسجخل مػجد ليحه التقشيات الدخدية الدمشية الثبلث.
التكخرية اإليجيػلػجية.
ا
الحكاية
وتجدج ّ
ّ
تذكل البشاء الدخدؼ عمى وفق عبلقاتيا وأنطستيا
وإذا كانت ىحه العشاصخ الذكمية الستعجدة ىي مغ ّ
الجاخمية ،فأف اآلخخ ىػ البشية السزسػنية /الستغ الحؼ يخبط بضشيا .ومغ ىحا ،سشخصج تسّثل اآلخخ باعتسادنا
عمى اغمب أراء الشقاد مسغ انصمقػا في رصج أرائيع الشقجية متأثخيغ أساساً بآراء مجرسة الذكبلنضضغ الخوس
وبأبحاث العالع المغػؼ الدػيدخؼ(دؼ سػسضخ) ،ومشيع وروالف بارت ،وتػدروؼ ،وجضخار جشضت ،وسػاىع.
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التمهٌد
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اآلخر
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التمثٌل السردي
شكل مغ إشكاؿ إعادة نتاج وتجدضج السخجعيات الخارجية أو الػاقعية
يعج التسثضل الدخدؼ ّ
ّ

مغ خبلؿ الشرػص الدخدية الستخضمة وانتطاميا وتذكميا في ُبشى سخدية ،لتتذكل مغ مكػنضغ:

البشى الدخدية) ،بسعشى حضغ
خارجي ،الستغ( مرجر السعمػمات الدخدية) ،وداخمي ،السبشى( قػانضغ ُ
اث (ثا اغت اؿ
إف عّ ة أح ٍ
نتكمؼ عمى "الدرد" رشبلة عمى األقا ْ
تسثضا ح ث (ا ّ
أف ججرخ ّ

أف تتحؾؿ إلى أشكاؿ سردجة ،إالّ إذا تؼ
شخص أو حادثة (ا أو حتى ح اة بر(ت ا ال جسكؽ ْ
أخ جفم ا (شقؾلة (روية))  .)1لحلظ؛ فشقميا مخوية داخل الشز الدخدؼ تجعميا تخزع إلى
تسثّضُم اّ ،
نطاـ ثشائي متبلزـ يسكغ تدسضتو ،بالستغ الحكائي والسبشى الحكائي ،و الستؽ الحكائة ،هؾ

إ(ا السبشى الحكائة ،و ؾ
(جسؾعة األح اث السترمة ؼ سا بضش ا والتة ُت َك ّؾف (ادة أول ة لمحكاجة ّ

ياص بشغاـ ع ؾر ه

األح اث وة الحكة ذاته ))( .)2واألحجاث التي تُذكل القرة ىي مجلػؿ أو

شكل يخبط عشاصخىا
ذكل سخدياً في بشاء أو ّ
مزسػف السخجعيات الخارجية  -في أغمب األحياف -تت ّ

ويطيخىا
عبخ ّ
بعزيا ببعس ،يكػف ّ
شكل وبشاء ،يدسى( السبشى الحكائي) الحؼ يرفيا ويتسّثميا ُ

سخدياً.

()3

ومغ ىحا نجج آصخة بضغ ىحيغ العشرخيضغ ،فالعبلقة بضغ السخجعيات الخارجية التي تُغحؼ

الشز الدخدؼ ،واألنطسة الجاخمية التي تسشحيا شكبلً خاصاً ،يجعميا تطيخ بذكل ما في نطاـ
التسثضل مفيػماً مخكدياً يتّرل بػضيفة الدخد اتراالً مباش اًخ مغ خبلؿ
يعج
الخصاب الدخدؼ .مغ ىحاّ ،
ّ
عبخ داؿ الخصاب.
جدج ّ
ربط الجواؿ بسجلػالتيا ،فالقرة مجلػؿ تت ّ

التسثضل في الجارسات الدخدية إلى الذكبلنضضغ والبشضػيضغ ،حضغ دعا( ىشخؼ
ويخجع مفيػـ
ّ

أؼ أف القرة أو الذخريات تحكي
جيسذ) إلى مدخحة الحجث وعخضو ،ال إلى قػلو وسخدهْ ،
()1

الدخد ،جػف ميذضل آدـ ،ت :أحسج الػردني ،دار الكتاب الججيجة الستحجة،ط ،2015 ،1ص.23

( )2نطخية السشيج الذكمي ،ت :إبخاـيع الخصضب .مؤسدة األبحاث العخبية،ط ،1،1982ص.180
()3

يشطخ :خصاب الحكاية ،بحث في السشيج جضخار جشضت ،ت :دمحم معترع ،عبج الجمضل األزدؼ ،عسخ حمي ،السجمذ

األعمى لمثقافة ،القاىخة،ط 1997 ،2ص.40-38
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ذاتيا ،وتعخضيا بذكل مباشخ ،ال إ ْف يحكضيا الخاوؼ .مسا

رشتج إلر ا(ا تا(ا االؾاقع ة))

)1

أما

تمسضحه( بضخسي لػبػؾ) األكثخ تأث اًخ بو بخرػص وجية الشطخ ىحه ،الحؼ تسّثل بسبادغ استاذه في

كتابػو(صشعة الخواية)،

و ؾ رشظمق (ؽ أف الرواجة هة شريحة (ؽ الح اة ،ويزع اعتراضا

أخ (حاول ٍة لتفك ػ عشاور الرواجة تؤدخ إلى إتالؼ الح اة وض ا))
اوتراض ا ُجذضر إلى إف ّ
يكذف السقاربة بضغ مقػلة العخض والسحاكاة.

()2

وىحا

مضدا(جيسذ ،لػبػؾ) في ىحا الصخح ،بضغ أسمػبضغ رئيدضغ لمدخد( األسمػب البانػرامي
وقج ّ

واألسمػب السذيجؼ) ،ويجسع ىحيغ السرصمحضغ بضغ معشضضغ ،فالسذيجؼ ،ىػ العخض والخؤية مع.
()3

أما البانػرامي ىػ الحكي والخؤية مغ الخمف.

وقج حطي شخح(ىشخؼ جيسذ) ىحا ،بعشاية كبضخة واستجابة سخيعة مغ الخوائضضغ والشقاد عمى
حج سػاء( .)4فقج تبشى(تػدروؼ) ىحه الخؤية أو السقاربة(العخض/السحاكاة) ،حضث يقػـ مفيػـ التسثضل
فسضد في مبحث القرة ،بضغ صيغتضغ رئيدضتضغ :ىسا الدخد
الدخدؼ لجيو عمى فكخة اإلحزارّ .

أف التسثضل ومقػالت الخصاب وكبلـ الذخرية تتدع بالدسة الحاتية في المغة .أما
والتسثضل .ورأػّ ،

الدخد ومقػالت الحكاية وكبلـ الخاوؼ تتدع بالسػضػعية في المغة( .)5فالسقابمة بضغ الدخد والتسثضل،
بسفيػـ(تػدروؼ) ،تػافق السقابمة بضغ الدخد والعخض في الشقج األنجمػسكدػني .وىاتاف الريغتاف
()1

مغ وجية الشطخ الى التبئضخ ،جضخار جشضت وآخخوف ،ت :ناجي مرصفى ،مشذػرات الحػار،ط 1،1989ص. 15

()2

بشية الشز الدخدؼ ،حسضج الحسجاني(،مغ مشطػر الشقج األدبي) ،السخكد الثقافي العخبي -بضخوت،ط،3،2000

ص. 14
()3

يشطخ :تدؼيصاف تجوروؼ ،مقػالت الدخد األدبي ،ضسغ كتاب شخائق تحمضل الدخد األدبي ،مشذػرات اتحاد كتاب

السغخب ،الخباط،1992 ،ص .64 -63
( )4يشطخ :بشية الشز الدخدؼ ،ص.18-15
()5

يشطخ :تدؼيصاف تجوروؼ ،مقػالت الدخد األدبي ،ص .63ومعجع الدخديات ،دمحم القاضي وآخخوف ،الخابصة الجولية

لمشاشخيغ السدتقمضغ ،تػنذ :2010 ،ص.113-112
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أف فكخة(العخض)
مدتػحتاف مغ ثشائية(أفبلشػف):القز والسحاكاة التي قجميا(ىشخؼ جيسذ) ،إلى ّ
مثل فكخة (التقمضج).

()1

وما نفيسو مغ ىحه اآلراء التي تقابل مقػلة العخض بسقػلة التسثضل ،السدتشجة إلى مقػلة
ٍ
عخض ىػ تسثضل ،حضث جفا-ارسظؾ -الحكاجة
كل
السحاكاة التي قاؿ بيا ارسصػ وافبلشػفّ ،
إف ّ
الخالرة والتسثضا السباشر ضربضؽ (ؽ السحاكاة))

()2

أف( جضخار جشضت) في كتابو( خصاب
غضخ ّ

ويشقزو ،لِ ُيقابل مقػلتي التسثضل والدخد بسقػلتي السحاكاة الدخدية،
الحكاية)ُ ،يشاقر ىحا الترػر ُ
أف فكخة التسثضل/العخض تداوؼ السحاكاة ،التي ىي بسفيػمة وهس ة تسا(ا :وفمى عكس
ويخػ ّ
*

التسثضا السدرحة ،ال جسكؽ أخ حكاجة أف تفرض) أو تقم ) القرة التة تروي ا ،إن ا ال جدف ا إال

أف تروي ا اك ؽ ة (فرمة دؾ قة ح ة) وتفظة ب لػ إلى ح (ا إر ا(ا اسحاكاة هة السحاكاة
ّ
اؼ هؾ أف الدرد الذفؾخ أو السكتؾب واقفة للؾية ،وأف الملة ت ؿ دوف أف
الدردجة لدبب وحض و ٍ
تقم ))

()3

قائبلً في رؤيتو لػضيفة التسثضل الدخدؼ ،أف ميستو ليدت عرض واقع (فظى أو التفبضر

عؽ أوكار (دبقة ،وإنسا إعادة يمق الؾاقع بشقمه (ؽ وفض الؾاقع ووضفه عمى وفض الخ اؿ
والتفبضر واألسمؾب

) و سا أف ه ؼ الفسا الفشة ال رتح د وة "ووف األش ا " ووة (حاكاة

الؾاقع (حاكاة م ة أو جنئ ة))

()4

سضد بضغ الستغ ،السبشى ،في تحمضمو لسكػنات الخصاب الدخدؼ
ُلي ِّ

إف الستغ الدخدؼ أو القرة تتذكل مغ مػاد أو مخجعيات خارجية ُيسثميا الخصاب مغ خبلؿ
فضخػ ّ
( )1يشطخ :معجع الدخديات دمحم القاضي وآخخوف ،ص .113
( )2يشطخ :السرجر نفدو ،ص .113

* جضخار جشضت ُيساثل مفيػـ التسثضل بالسحاكاة ،لكغ ليذ بسفيػـ أرسصػ أو أفبلشػف(التقمضج) ،وال حتى بسفيػـ ىشخؼ
جيسذ و تػدروؼ(العخض= التسثضل) ،بل يعشي بوَّ ،
أف التسثضل الدخدؼ يذسل مقػلتي العخض والدخد ،عشج تحمضل
مكػنات الخصاب الدخدؼ .يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.41
()3

خصاب الحكاية،ص.179

( )4يشطخ :السرجر نفدو ،ص .9
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مكػناتو وعشاصخه الدخدية ،مغ :الدمغ وتقجيع ما في وعي الذخريات وعبلقة الدارد بالقرة
تسضد الذكبلنضػف الخوس بضغ السػاد الخاـ في القرة وبضغ
وغضخىا .ويبشي(جشضت) ترػره ىحا ،مغ ّ
()1
الصخيقة التي تُ ِّ
ذكميا.
فػ( جضخار جشضت) يخػ(( أف الفؾا(ا السحاكات ة الشر ة السحزة ترت إلى ذرشػ السفظضضؽ
الستزسشضؽ سمفا وة (الحغات أوالطؾف أالّ وهسا :س ة الخبر الدردخ حكاجة أكثر تظؾ ار أو أكثر
تفر ال) وغ اب السخ ِبر ،أخ الدارد أو حزؾر األدنى) وال جسكؽ الػ عرض) أف جكؾف غضر طريقة

القص ،وتقؾـ ه

الظريقة عمى قؾؿ أكثر (ا جسكؽ ،وعمى قؾؿ ه ا "اكثر" اأقا (ا جسكؽ وة آف

واح  :إن ا التغاهر ،سا جقؾؿ أوالطؾف ،اأف الذاعر ل س هؾ (ؽ رتكمؼ) – أخ إندا أف الدارد
هؾ (ؽ جقص -أل(ر ال خ رتأتى عشه ه اف السب آف الرئ د اف لمفرض  )showingأالّ وهسا:
ـ سشة السذ

حكاجة (فرمة) ،عش هشرخ ج سس ،وشفاؼ ة الدارد الكاذاة) عش

) والتغاهر االفرض( ،فشا التغاهر االرس

) إ ْذ السحاكاة تح د اح أقرى (ؽ الخبر وح

أدنى (ؽ السخبر ،والقرة تح د افكس تمػ الفالقة))
تذكل متغ البشاء الدخدؼ.
بالسخجع الخارجي في ّ
تروخ قرة ،وإالّ لسا ان

يظااا

سردجة

ؾستاؼ ومؾبضر

()3

()2

وىحا يذي في عبلقة مزسػف القرة

أف تكؾف حكاجة إالّ ألن ا
فػ الحكاجة ال جسكش ا ْ

) و َّ
ألن ا رشظق ب ا شخص (ا ،وإالّ لسا ان

وة ح ذات ا

) َّإن ا تع ش ارفت ا سردجة( ،ؽ عالقت ا االقرة التة تروي ا ،وتع ش ارفت ا يظااا،

(ؽ عالقت ا االدرد ال خ رشظق ب ا))

)4

إف التسثضل الدخدؼ في أحج تذكبلتو لمسخجعيات الخارجية قائع عمى اساس وىجؼ ،ىػ،
إالّ ّ

إعادة نتاج ىحا الػاقع وتذكميو سخدياً عمى وفق رؤية وغاية ما ،ليحا؛ فالتسثضل الدخدؼ ال يسكغ أف
()1

نطخيات الدخد الحجيثة ،مارتغ واالس ،ت :حياة ش اخرة ،السجمذ األعمى لمثقافة ،القاىخة ،1998 ،ص.139

()2

خصاب الحكاية ،ص .182-181

( )3يشطخ :السرجر نفدو ،ص .39
()4

السرجر نفدو ،ص.40
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ُيقّمز إلى وجػد لغػؼ

()1

وىحا ما ُيؤسدو شخح( روالف بارت) في مقالو(مجخل إلى التحمضل البشضػؼ

لمسحكيات) في تػضيح مدألة التسثضل أو العخض التي تقابل مقػلة السحاكاة ،مؤكجاً أف السحاكاة أمخ
محتسل

وة ا حكاجة( ،سكشة الح وث؛ إف وع فة الحكاجة ل د
الستؾال ة ل د

تبقى االشدبة إلضشا غا(زة ،ولكؽ ه

الفرض ،با تذكضا (تؾال ة

ذات طب فة (حاكات ة ،ال تكسؽ "واقع ة"

(تؾال ة (فضشة وة التتااع "الظب فة" لألوفاؿ التة تذكم ا ،ولكؽ وة السشظق ال خ جفرض وض ا))

)2

وفي رأيو ىحا ،أف صمة التسثضل الدخدؼ بالػاقع تكسغ بصخيقة عخضو وتقجيسو .وىشا يأخح التسثضل
وضيفة األخبار ،ألنو ُيسثل السعاني واالفكار والؿيع وليذ فقط األحجاث وكبلـ الذخريات ،لغاية
وىجؼ يختبط بػضيفة الدخد الخوائي .لضبجو أف مفيػـ "روالف اارت" لمتسثضل في الدخد ،ىػ أقخب

السفاـيع إلى مرصمح "التسثضا الدردخ" ،بػصفو مختبصاً بالسعاني وليذ باألحجاث والذخريات أو
()3

المغة كسا يحىب إلى ذلظ( جضخار جشضت)

.

أما التسثضل الدخدؼ عشج(عبج هللا ابخاـيع) يأخح اىتساماً بار اًز لجيو؛ لخؤية ،تخػ أف لدخد
الخوائي وضيفة ما ،فإذا

اف هشاؾ ورؽ بضؽ الراوية وأنؾاع الدرد األير وإنه ررتبط ،اظرؽ

حاسسة ،ااإلحداس االففم ة أو الحؿ ؿ ة أو "الؾاقع ة" ،ذلػ اإلحداس ال خ جحرا عم ه القارئ
(ؽ قرة (ا إنشا نفتق ارحة (ا ؼ ه ،و(ع ذلػ ال نفتق  ،وذلػ اظريقة وادقة و(ندوجة))

()4

تكؾف أساس السدرودات التخضضم ة ُتساثا تمػ التة تشغؼ التأريخ والدضرة وقرص
فػ البشى ّ
تكؾف تمػ البشى تتخ أهس ة
الرحف ،وتساثا (فشى الشسؾذج وة حضؾاتشا الخاوةّ ،
وإف قز ة ّ
()1

يشطخ :نطخيات الدخد الحجيثة ،واالس مارتغ،ص.195

()2

مغ البشضػية إلى الذعخية ،روالف بارت ،جضخار جشضت ،ت :د .غداف الدضج ،دار نضشػػ -سػريا ،ط،1،2001

ص.55
( )3يشطخ :التسثضل الدخدؼ في روايات(كساؿ قخور)،سعاد بغ ناصخ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة سصيف ،الجدائخ،2013،
ص.42
()4

نطخيات الدخد الحجيثة ،واالس مارتغ،ص.75
18

(تجّ دة))( .)1وىػ ما يبشي-عبج هللا ابخاـيع -عميو ترػره في تذكضل مفيػـ التسثضل الدخدؼ ،لضػضفو
مغ اجل تقضج أو ربط الشز الدخدؼ الخوائي بػضيفة خارجية ايجيػلػجية ماُ ،يجدجىا مغ خبلؿ خمق

أو اعادة نتاج واقعاً تخضيبلً ،وىحا ما يرخح بو قػلو ،بأف التسثضا ال رتح د ادظح الشص الدردخ،
إنسا رتخظا إلى إعادة تذكضا (تشؾعة ،وذات (دتؾيات (تف دة لمفؾالؼ والسرجع ات الثقاؼ ة =
االجتساع ة ،االيالؾ ة ،ال رش ة ،الد اس ة ،االقترادجة الخ) اسا جسكؽ اعتبار إعادة تذكضا
نر ة ل ا ،ويتؼ ؼ ه تجاوز الؾقائع واألح اث ،إلى تسثضا دالالت ا الفا(ة ،والفال(ات ال الة وة تمػ
الشرؾص تتزاور (ؽ أجا يمق عؾالؼ نر ة (تخضمة تشاعر عبر عسم ة التسثضا الفؾالؼ
()2

السرجع ة))

عبخ إمكانضتو وقجرتو في
لتتجمى فكخة التسثضل الدخدؼ واسعة وغضخ محجدة ،وذلظ بار اًز ّ

التعبضخ عغ العالع بكل أشكالو وبأنساشو التعبضخية مختمفة .فيػ تسثضل لتجخبة فخدية ذاتية لئلنداف
العادؼ ،ومغ ثع لئلنداف السبجع ،فالخوائي وكاتب القرة وغضخه ،ىع أفخاد َّ
يتسثمػف االشياء واألفكار
ّ
أف
والؿيع مغ حػليع كأفخاد ليع شخرضتيع السدتقمة .يتسّثمػنيا كحوات ليع تجاربيع الخاصة بيع ،إال ّ
تسثضميع ليا ليذ مقصػعاً عغ الػاقع االجتساعي والتاريخي الحؼ يعيذػف ؼيو ،لحلظ؛ فالتجخبة
التسثمية ،الحاتية والفخدية ،ىي في ذات السعشى تجخبة مجتسعية مػضػعية ،ماداـ الستسثل/السبجع
جدج بيا السبجع
يعير في وسط مجتسعي .وبيحا يذضخ مفيػـ التسثضل الدخدؼ إلى الكيؽية التي ُي ّ
تذكضل حقائق االشياء وتشطيع الفيع الحاتي واالجتساعي لمػاقع مغ خبلؿ اإلدراكات االجتساعية؛ حضث
يختبط مفيػـ التسثضل باإلدراؾ ،بػصف التسثضل ال يكػف تسثيبلً فجائياً وعبثياً بل يتأسذ في جػىخه
الى مخجعية تدتشج في اصػليا ومبادئيا الى الػاقع االجتساعي الحؼ يعج بسثابة السشطػمة االخبلؾية

()1

السرجر الدابق،،ص .104

()2

مػسػعة الدخد العخبي ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،بضخوت :2008،ج ،1ص.393
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والثقاؼية واالجتساعية التي تداعج السبجع في اثشاء إدراؾ االشياء أو استحزار ما ىػ غائب مشيا
الى الحىغ عمى الؿياـ بعسمية التسثضل(.)1
التسثضل العاـ ُيعالج الحخكة والسػقف والفكخة والخؤية،
إف التسثضل الدخدؼ شكل مغ أشكاؿ
ّ
ّ
إف يكػف الدخد التسثضمي
إلضيارىا في العالع الخوائي مغ خبلؿ المغة ،وليذ السقرػد مغ ىحاْ ،

مصابقاً لسا ىػ م َّ
سثل خارجياً- ،وإالّ كانت محاكاة ارسصية -فسا ُيسّثل سخدياً ال ُيقجـ إالّ مغ خبلؿ
ُ
لغة ،لتجدج رؤية ومػقف ما ،وآلية إيجيػلػجية يتجدج بيا م ِ
سثميا ،إذ يعصيو تأويبلً معضشاً داعياً
ّ
ّ
ُ
الستمقي لبلعتقاد بو )2(.ؼيربح عالع التسثضل الدخدؼ ىػ العالع السختمق التخضضمي الحؼ عسل الخاوؼ
عمى تكػيشو معتسجاً الػاقع بػصفو مخجعاً أساسياً في عسمية البشاء .مغ ذلظ بخز التسثضل في الجراسات
ِ
بػصفة ترػ اًر وتسطي اًخ تعبضخياً في إعادة تأويل وتذكضل العالع ِّ
تخيبلً ،وكذف إمكانية إعادة
الدخدية
ّ
نتاج السخجعيات الثقاؼية الستعجدة ،وإدراجيا في عبلقات ججيجة ِع ْب َخ ىحه الػضيفة الدخدية التسثضمية،
صضخ فعل القخاءة نذاشاً إبجاعياً ال ُيعضج كتابة
لتفتح أماـ السبجع والستمقي مسارسة ثقاؼية وجساليةّ ،

الشز فحدب بل ُيعضج نتاج رؤية العالع أيزاً ،لضتسّثل بالكيؽية التي تُشجد بيا الشرػص في إعادة
()3

نتاج السخجعيات الخارجية ،عمى وفق األنداؽ السترمة بذخوط الشػع األدبي.

يجدج اآلخخ أحج تذكبلت ىحه السخجعيات الخارجية ،التي
ومغ ىحا السفيػـ ،لتسثضل الدخدؼ ّ
يدعى في إعادة نتاجو وتذكضمو وتزسضشو واستشصاقو في الخصاب الدخدؼ الخوائي ،لغاية يقرجىا
الكاتب أوالً ،والسؤلف الزسشي تابعاً أو بانياً ليحه القرجية .لشتحجث مغ ىحا ،عغ مفيػـ اآلخخ ،وما
ىي إشكالو ،وصػره ،التي تجدج تسثضمو في تجميات التسثضل الدخدؼ لشز الخوائي.
()1

يشطخ :تسثبلت السخأة في الخواية اإلماراتيةػ رسػؿ دمحم رسػؿ ،الشاشخ و ازرة الثقافة وتشسية السعخفة ،2010 ،ص

.23-22
()2

يشطخ :بشية الشز الدخدؼ(مغ مشطػر الشقج األدبي) ،ص.47

الدخدؼ ،دمحم رضا عبج الدتار دمحم ،السؤسدة العخبية.
الشدػؼ العخاقي ،دراسة في التسثضل
( )3يشطخ :الخصاب الخوائي
ّ
ّ
لجراسات والشذخ،ط ،1،2012ص. 34
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اآلخر:
السعايشة والتحجيج،
يتحجد مفيػـ اآلخخ وداللتو عمى وفق الدياؽ الحؼ يشجرج في ضػئو نػع ُ
اآلخخ مختمفاً ،في ضػء عبلقتو مع الحات ،و جفشة شخرا آير أو
إف
السعايشةّ ،
َ
وأحج مفاـيع ىحه ُ
(جسؾعة (لاررة (ؽ البذر ذات هؾية (ح دة ،وبالسقارنة (ع ذاؾ الذخص أو السجسؾعة

أستظ ع أو ندتظ ع) تح ر ايتالوة أو ايتالوشا) عش ا ووة (ثا ه
عمى التقمضا (ؽ ؾ سة اآلير ،وإعال شأف ال ات أو ال ؾية))

)1

الز جة رشظؾخ ه ا التح ر

ليذضخ ىحا؛ إلى التبلزـ الدببي
ّ

ٍ
وي ِ
فرل بضغ السفيػمضغ فاآلخخ ال يتسّثل بيحا السفيػـ إالّ في إشار عبلقتو أو رؤية
أؼ
قػض ْ
بضشيساّ ُ ،
الحات لو )2(.ومغ ىحا ،نجرؾ معشاه في سياؽ ىحه العبلقة لِشحجد اآلخخ مختمفاً ،بػصفو غضخ ُمساثل،
إف يكػف إالّ في إشار ىحه الججلية؛ اإلختبلؼ والبل ُمساثمة( .)3لضتحجد بسعشى ،انتسائو
فيػ ال يسكغ ْ
إلى ثقافة ،أو حزارة ،أو فكخ ،أو جشذ ،أو أيجيػلػجية ،أو مجتسع ما،

كسف ؾـ"األنا" و(ف ؾـ "ال ات" ،و(ف ؾـ "اللضر" ،و(ف ؾـ "نحؽ"))
والشظ إ ّف ىحه السحجدات ىي

نغاـ ورد أو جساعة أو (ؤسدة ،سؾا

(قابا (ف ؾ(ات أير ،

)4

"ترش ف" استبفادخ جقتزة إقرا

ِّا (ا ال رشتسة إلى

اف الشغاـ ؾ سا اجتساع ة أو أيالؾ ة أو س اس ة أو

ثقاؼ ة ،ول ا و ؾ (ف ؾـ ُ( ِ ٌؼ وة آل ات اإلر رؾلؾج ا ،ولفا سسة "اآلير" السائنة هة تجدض ُ ل س
كا ،با أجزا ّا
وقط ّا (ا هؾ غريب" غضر (ألؾؼ" أو (ا هؾ "غضرخ" االشدبة لم ات أو الثقاوة ّ
(ا ُر د الؾح ة والرفا

أخ إ ّف ثس َة سسة أساس ة جؾهرية تح د "ال ات" (سا ججفا اآلير
) ْ

()1

دلضل الشاقج األدبي ،د.ميجاف الخويمي ،و د.سعج البازعي ،السخكد الثقافي العخبي ،ط ، 2002، 3ص.23

()2

ُيشطخ :نحغ واآلخخوف ،الشطخة الفخندية لمتشػع البذخؼ ،تدفضتاف تػدروؼ ،ت :ربى حسػد ،دار السجػ لمثقافة-

()3

يشطخ :صػرة اآلخخ في الخواية اإلماراتية ،قخاءة في الستخضل اإلبجاعي ،د .رسػؿ دمحم رسػؿ ،إصجارات و ازرة

دمذق ،ط ،1998 ،1ص .9

الثقافة .والذباب وتشسية السجتسع ،ط ،2009 ،1ص. 17
()4

صػرة االخخ في الخواية االماراتية ،قخاءة في الستخضل االبجاعي ،ص.27
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(ختمفا عش ا ،وبالتالة[ ك ا] ال رشتسة إلى نغا( اَّ ،أجا اف))

)1

تذكل في
فانبثاؽ مفيػـ اآلخخ ّ

إحجػ تسثّيبلتو عمى ما يذيجه العالع الضػـ مغ تجاذبات سياسية وصخاعات شائؽية وقػمية ونداعات
()2

عشرخية ،ضيخ أثخىا ىحا ،مغ والدة صخاع اآلخخ واقرائو.
تباعج ،فذكمت مفيػـ اآلخخُ ،مغاي اًخ ،وتبشى اآلخخ

فاختمفت العبلقة معو في صػرة

يظاب االيتالؼ ،والؾاح ال ُجقابمه السساثا،

أف ُجزحة ااندجاـ (كؾناته (ع
إنسا جقابمه اآلير ،والؾاح إذ ُجق ـ عمى التفا(ا (ع اآلير ،الب ْ
افز ا))

)3

استقخ استعساؿ مرصمح اآلخخ في الجراسات السعاصخة عمى
وميسا يكغ مغ األمخ ،فقج
َّ
السغايخ والسختمف ،سػاء أكانت ىحه السغايخة في العجد أـ الساـية .أـ أكانت ىحه
السعشى العاـ لسفيػـ ُ
السغايخ شخراً أـ شضئاً آخخ ،عجواً أـ صجيقاً ،فك اًخ أو
السغايخة شكمية أو مخجعية ،وسػاء أكاف ُ
السغايخة بضشيسا .فالسدمع آخخ بالشدبة إلى
انتساء ،مجيشة أو حزارة ،أو شضئاً غضخ ذلظ ،بحدب شبيعة ُ

غضخ السدمع ديشياً ،أو السدمع آخخ بالشدبة لسدمع آخخ محىبياً أو مشاشؿياً ،وغضخ العخبي آخخ بالشدبة

إلى األجشبي إجشاسياً أو قػمياً ،واألسػد آخخ بالشدبة إلى األبيس شكمياً أو عخؾياً ،وبيحا يربح
مفيػـ اآلخخ أكثخ سضػلة وتعجدية ،بل قج يربح عرياً عمى تحجيج ثابت؛ لحلظ فسفيػـ اآلخخ يشفتح
كل الشاس آخخيغ
عمى سمدمة مغ ثشائيات تكاد التشتيي إلى ْ
إف ترل إلى األنا الفخدية التي يكػف ّ
بالشدبة إليو .بل قج ُي ِّ
آخخ حضغ يتسّثل شضئاً مغ الرخاع الجاخمي حػؿ قزية
جخُد
ُ
اإلنداف مغ نفدو َ
نفدية أو فكخية أو انتسائية )4(.وىكحا فإف مفيػمو ،متجِّحر ومشغخس في الػجػد اإلنداني ،وقج تكػف

ألنو مفيػـ يتأسذ عمى سسة أساس ة جؾهرية تح د (ف ؾـ ال ات (سا
أساً وتأسيداً ليحا الػجػد؛ ُ
ّ
)1

دلضل الشاقج األدبي  ،ص.22-21

()2

يشطخ :صػرة اآلخخ الحسيع في رواية ساؽ البامبػ ،د.دمحم بغ عمي الحدػف ،مجمة الخصاب،العجد ،9:ص.222

()3

ندق الستعجد ،فضمضب مانغ ،ت:عبج العديد عخفة ،ص .16نقبلً ،عغ :صػرة اآلخخ في الخواية اإلماراتية ،ص

.30
السذكمة لمحات ولرػرة اآلخخ ،سبلـ عبج الػاحج جباره،
 )4يشطخ :اآلخخ في نيج الببلغة ،قخاءة في السخجعيات
ّ
رسالة ماجدتضخ ،كمية التخبية لمعمػـ اإلندانية – جامعة البرخة ،2013 ،ص.5
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ججفا اآلير (ختمفا عش ا ،وبالتالة ال رشتسة إلى نغا( ا ،أجا اف)).

)1

ومغ ىحا سشحجد أشكاؿ

اآلخخ وصػره ،لزبط بعس مغ محجدات مفاـيسو وتذكبلتو.
أشكال اآلخر:
يسكغ أف ُنذخز أشكالو ،في ضػء السعشى والسفيػـ الحؼ تبشى تحجيج معشاه ،آخخ مختمفاً

ُمغاي اًخ .مع القػؿ إ ّف ىحه األشكاؿ ليدت حرخية ومشزبصة لحرخ مفيػمو في دائخة التقضج والزبط
والتحجيج ،أنسا؛ يسكغ أف نذخريا كأشكاؿ رئيدة تتذكل مشيا أشكالو الفخعية األخخػ ،الستعجدة

مخ بشا سابقاً.
والستشػعة في ضػء سياقيا السشبثق مغ تسثضميا .وذلظ تبعاً لسخونة ىحا السفيػـ كسا ّ
ومغ ىحا ،يسكغ تقديع أىع أشكاؿ اآلخخ الخئيدية إلى :اآلخخ االجشبي ،اآلخخ القػمي،
اآلخخ الجيشي ،اآلخخ اإلثشي ،اآلخخ السحىبي ،اآلخخ العخقي ،اآلخخ االجشاسي(.)2
ومغ ىحا البل انزباط وال حرخ في تحجيج أشكالو وتعجد تفخعاتو ،يسكغ لشا أيزاً ،أف نحجد
صػره التي تدتجمي تذكبلت أشكالو الخئيدة والفخعية.
صور اآلخر:
تتذكل محجدات صػر اآلخخ تبعاً لصبيعة ضيػره في سياؽ تسثضمو ،فتذكمو قج يكػف قائساً
تسثضل سمبضتو ،بعجاوتو وعشفو ،أو بالعكذ(الحات).
تسثضل إقرائو وتيسيذو ،ونبحه ورفزو .أو ّ
عمى ّ
ومغ ىشا فقج يكػف مغ الزخورة تحجيج وحرخ اآلخخ في أنساط محجدة تخبط أجداء مكػناتيا إلى
بعزيا بخباط و ٍ
احج ،فثسة صػر متعجدة مغ اآلخخ تُذخرو مختمفاً؛ والبج مغ فيع صػرة اآلخخ التي



كحا في السرجر.

()1

دلضل الشاقج األدبي ،ص .22

()2

يشطخ :مغ نحغ -التحجيات التي تػاجو اليػية األمخيكية ،صسػئضل ىشتكػف ،ص  .43سخد اآلخخ (األنا واآلخخ

عبخ المغة الدخدية) صبلح صالح ،السخكد الثقافي العخبي،ط2003 ،1ص .10إشكالية األنا واآلخخ ،د .ماججة

حسػد ،عالع السعخفة -الكػيت،ع 2013 .398ص .17و :صػرة اآلخخ الحسيع في رواية ساؽ البامبػ ،د.دمحم بغ
عمي الحدػف ،مجمة الخصاب ،العجد ،9:ص.222
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(ؽ الدسات االجتساع ة والشفد ة والفكرية والدمؾ ة التة رشدب ا ورد (ا أو جساعة (ا

تتذكل

الى اآليريؽ))

()1

اقتخح( تػدروؼ) بعس مغ ىحه السحجدات لزبط صػرتو ،تبعاً لعبلقتو مع اآلخخيغ ،لضبشي
ترشيفو ىحا ،عمى ثبلثة محاور ((:أوال :حكؼ ؾ سة عمى الرفض األيالقة) :اآلير جض أو سة ،
أحبه أو ال أحبه هشاؾ ،ثان ا :وفا التقرب أو االبتفاد االشدبة لفير عمى الرفض الفسمة) :أتقبا
ؾ ؼ اآلير ،وان (ج (فه ،أو أجفا اآلير رتسثمشة ،وأورض عم ه وؾرتة الخاوة ،بضؽ الخزؾع
لفير ،ويزؾع اآلير ،ويؾج تفبضر ثالث :ال خ هؾ الح اد أو ع ـ االهتساـ ،أتفرؼ إلى هؾية
اآلير ،أو اتجاهم ا وه ا عمى الرفض الفسمة البحثة) و(ؽ الؾاضح أنه ال رؾج هشا أخ (ظمق،
ولكؽ رؾج ت رج ال نائة بضؽ حاالت السفروة البد ظة أو األكثر عسقا
ثبلثة ،تبعاً ليحه العبلقة:

)2

أ ْؼ أنو يتسطيخ في صػر

األولى سمب ة رب و وض ا اآلير يظ ار عمى السجتسع وثقاوته وتشاسب ا

استرات ج ة الروض والظرد ،وأ(ا الثان ة وأقرب إلى الح ادجة السؤقتة؛ إذ ال رب و وض ا اآلير (قبؾال
أو (روؾضا اق ر (ا رب و (ت ضئا ل كؾف ه ا أو ذاؾ ،وه

الرؾرة تشاسب ا استرات ج ة االحتؾا

االتبع ة أ(ا الثالثة و ة وؾرة األخ الحا(ا لؿ ؼ إندان ة ال خ جسكؽ أف جكؾف ايتالوه (ر ر
ث ار  ،وه

الرؾرة تشاسب ا استرات ج ة التفاوف والسؾاطشة وه

س اؽ ثقاوة اجتساعة))

)3

الرؾر الثالث (ت ايمة وة ا

وما نفيع مغ ىحا الترشيف أو التسطيخ ،أف صػرة اآلخخ قج تكػف

سمبية أو ايجابية .فالدمبية ،تتذكل عشجما يكػف اآلخخ عجواً أو مذكػؾ ؼيو ،وبيحا يكػف مخفػضاً
مصخوداً ،تتخح الحيصة والححر مشو ،وىحا ما ُيذكمو السػقف األوؿ(استخاتيجية الخفس) .والسػقف
()1

صػرة الحات وصػرة اآلخخ في الخصاب الخوائي العخبي ،فتحي أبػ العضشضغ ،ص .813نقبل عغ :محجدات االنا

واالخخ في الستغ الخوائي الجدائخؼ الججيج ،أشخوحة دكتػراه ،صػافي بػ عبلـ ،جامعة وىخاف ،أحسج بغ بمة2025 ،
ص.32
()2

فتح أمخيكا -مدألة اآلخخ ،تديفضتاف تػدروؼ ،ت :بذضخ الدباعي ،دار سضشا لمشذخ– القاىخة ،1992 ،ص.223

()3

الحات بػصفيا اآلخخ في شعخ الستشبي ،د .مشترخ الغزشفخؼ ،و :سعج حسج يػنذ ،مجمة ديالي،ع،2005 ،21

ص.175
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ييسشا عميو ضعيفاً ،ذو أقمية عجدية-ربسا .-أما
الثاني(استخاتيجية االحتػاء) ،عشجما يكػف ىامذياًُ ،م َ
الرػرة االيجابية الثالثة ،فيي الرػرة التي يتسثل فضيا اآلخخ عمى وفق عبلقة السثاقفة والتػاصل
والفيع مع اآلخخيغ ،عشجما يكػف اآلخخ مؤث اًخ وفاعبلً.
ويتخح تحجيج صػرة اآلخخ ىحه ،عمى وفق العبلقات السحتسمة مع اآلخخيغ ،ليحا يسكغ أف
نفيع تتبجؿ صػرتو تبعاً لتغضضخ ىحه العبلقات .لشفيع مغ ىحا؛ أف صػرة ما ،قج تشدب إلى اآلخخ
انصبلقاً مغ خمؽية مدبقة وقػالب جاىدة اخحتيا عشو،
محجدة ،تشدع مػقفاً سمبياً
معايضخ وؾيساً ومػاقفاً
اً
ً
أو ايجابياً تجاه ،و بشا عمى ذلػ ،جسكششا القؾؿ اأف وة ه الثقاوة آلضتضؽ تذتلالف (فا وبرؾرة
(تفارضة :اآلل ة األولى هة آل ة الج ب وال (ج واالحتزاف

) أ(ا اآلل ة الثان ة و ة آل ة الظرد

تفبر عؽ رغبة ه الثقاوة وة تحرضؽ هؾيت ا ض اآليريؽ)).
وهة التة ّ

)1

تجلٌات اآلخر فً الراوٌة
شغل مرصمح اآلخخ كثض اًخ مغ الشقاشات والجراسات ،مشيا ،الجراسات الفمدؽية والفكخية
إف يجخل إلى الحقػؿ السعخؼية األخخػ،
والشفدية واألنثخوبػلػجية والجراسات الدياسية أيزاً ،قبل ْ

كالجراسات السقارنة ،والجراسات االستذخاؾية ،والجراسات ما بعج االستعسارية ،ومغ ثع حقل الجراسات

الثقاؼية واالجتساعية والشفدية والدياسة( ،)2أما عمى الرفض األدبة واإلب اعة أ(دى ه ا السرظمح
(ف ؾ(ا جاذاا لمكثضر (ؽ ال ارسضؽ والباحثضؽ والشقاد عش (ا راحؾا جدتكذفؾف وؾرة أو تسث الت
اآلير وة الشرؾص الروائ ة والقرر ة لق جرب الشقاد اللربضؾف ذلػ ثض ار وة دراسات ؼ ،وعمى
أعسا الشقاد الفرب ارائرهؼ احثا عؽ وؾرة اآلير وة ع د غضر قمضا (ؽ الشرؾص
(شؾال ؼ
َ

()1

تسثيبلت اآلخخ ،صػرة الدػد في الستخضل العخبي الػسيط ،نادر كاضع ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،ط،1

 ، 2004ص.17
()2

يشطخ :صػرة اآلخخ في الخواية اإلماراتية ،قخاءة في الستخضل اإلبجاعي ،ص .30
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اإلب اع ة الفرب ة واللرب ة (فا))

)1

التسثضل الدخدؼ لتذخيز
إف ندتثسخ مفيػـ
مغ ىحاُ ،يسكششا ْ
ّ

تسثّضل اآلخخ في الشز الخوائي الخميجي ،مغ رصج تذخيز تسثيبلتو في الشز الخوائي العخبي.

عالجت الكثضخ مغ الجراسات العخبية الشقجية السعاصخة ،تسثضل اآلخخ في الشز الخوائي،
فقج
ْ

السختمف حزارياً أو ديشياً أو عخؾياً أو قػمياً؛ بػصف وسضمة
2

وؾرة (ا عؽ نفد ا وعؽ اآلير))

التسثضا هؾ ال خ جفظة لمجساعة

إالّ إف تسثضل اآلخخ سخدياً ،ال يدعى الى تقجيع صػرة مباشخة

عغ االخخ الخارجي الػاقعي ،وإالّ اصبح تسثيبلً تدجضمياً بسفيػـ السحاكاة االرسصية .فػ ل س اآلير
وة الدرد الروائة والقررة هؾ ذلػ الذخص الحة ب (ه ولحسه ،با الذخر ة اسا تحسا (ؽ
سسات ثقاؼ ة تدسح االتحكؼ وة اوفاؿ الدرد وأح اثه وتكذف طبائفه واافاد التاريخ ة والحزارية
والظبؿ ة الخاوة ،سا رراها السؤلف القائؼ بتسثضا الذخر ة سردجا بتحؾيمه الى ائؽ (تخضا
ب ا تربح التسث الت الدردجة لفير ذات دالالت ثقاؼ ة تش رج تح
والرؾرة السشتجة له سردجا))

3

)

الرمة بضؽ االنا واالير

تسثضل اآلخخ في الشز الخوائي
وسيكػف ىحا الفيع مجخمشا الى رصج ّ

الخميجي ،بسا ُيحسمو ىحا السفيػـ مغ عبلقة بالسخجع الخارجي واالبجاعي مغ خبلؿ أشكاؿ وصػر
اآلخخ.

والبج مغ أف نفيع ُمدبقاً ،إف الخواية

وؽ أدبة (دتقا له يرؾوضته وذات ة ،إذ هؾ وؽ

رتدع ل راسة الفالقات الستذااكة والستذاب ة دايا السجتسع ،ؼ فرز لشا الشساذج البذرية وة شكا
نقبمه ،إذا تسثم ؼ ه (ال(ح الخضر والبظؾلة وال عؾة إلى اإلوالح ،وشكا نحاوؿ أف نتجشبه إذا ب ا
و أنه ر(ن لمتخمف والفداد وال عؾة الى الرذرمة ،عمى ذلػ والفؽ الروائة ججشح غالبا إلى الت رب

()1

السرجر الدابق ،ص .31

2

تسثيبلت اآلخخ ،صػرة األسػد ،ص.16

3

الذخز والذخري الثاني ،تسثيبلت االخخ في مخايا الدخد_(مقاؿ) مشذػر في مػقع

( )WWW.eLMAqAH.NETصػرة االخخ في الخواية االماراتية ،قخاءة في الستخضل االبجاعي ،ص .38
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واالوالح ويفض الفالج األ(ثا لمتلمب عمى جا السذاكا االجتساع ة))

1

وىحا الخصج يؤكج

خرػصية فغ الخاوية ووضيفتيا ،وعبلقة مزامضشيا بالػاقع الخارجي ،وكيؽية بخوز نذأتيا ،وضخورتو
يعج تسثضل اآلخخ ،أحج مزامضشيا ،لتعكذ
في مػاكبتيا الجائسة لدضخورة وصضخوة واقع السجتسع لحلظ؛ ّ

الػاقع االجتساعي ،والدياسي ،واالقترادؼ ،بتحػالتو ونذأتو وتشاقزو ،سعياً لسعالجة قزايا وجػد
اإلنداف .فالخواية تعج نسػذجاً فخيجاً لتسثضل ذلظ الػاقع أو تسثضل اآلخخ ،إذ إف
االزرورة أنا وآير ،سؾا
رتزسؽ ّ
ّ
يارج ه رؽ القظبضؽ ،والتساس هؾ ال خ جسشح الدرد وجؾد ويجفمه سردا ،سؾا

ّا سرد روائة

اف الدارد أنا أو آير ،أو اف الدارد اوتراض ا آي ار  ،ا(شا

تؾاوؿ ا وة ح

األقرى

اف ه ا التساس

) أو اف تساسا تشاوريا عبر (ختمف أشكاؿ الحروب وعسم ات

الخرؾ(ة والقتا والف ا و(ا إلى ذلػ))

2

مغ ىحا سيكػف رصج تجميات اآلخخ في الخواية العخبية ىػ رصج لتصػر الخواية وقخاءة
الػاقع السسثل .ولعل أبخز ضيػر وتجمي لآلخخ في بجاية الخاوية العخبية ،ىػ ،اآلخخ االجشبي،
لخصج لتفاعل لعبلقة بضغ الذخؽ والغخب ،مغ خبلؿ االنفتاح
بػصفو السدتعسخ السحتل  .)3وبػصفو ا ا
والتػاصل بضغ القصبضغ ،فتػزعت شخرية اآلخخ االجشبي في الخواية العخبية ،بضغ السكاف األوربي
1

الذخرية الخوائية بضغ عمي أحسج باكثضخ ونجضب الكيبلني(دراسة مػضػعية وفشية) ،الشاشخ :العمع وااليساف –

دمذق ،2009،ص.26
2

 -يشطخ :سخد اآلخخ(األنا واآلخخ عبخ المغة الدخدية) ،ص .54األنا واآلخخ ،ماججة حسػد،ص .9صػرة اآلخخ

والحػار بضغ الحزارات في الخواية العخبية ،عبج هللا أبػ ـيف ،مجمة جامعة دمذق ،ع الثالث والخابع ،مجمج ،24
.2008ص  .110-109الحات واآلخخ في رواية(حب في كػبشياجغ) لسحسج جبلؿ ،د .دمحم كساؿ سخحاف ،مجمة
جامعة الشاصخ،ع،6ـ:األوؿ ،2015 ،ص .242-241
()3

يشطخ :سخد اآلخخ ،صبلح صالح ،ص .13صػرة اآلخخ والحػار بضغ الحزارات في الخواية العخبي،ص-110

 .111و :ججلية األنا واآلخخ في رواية كتاب األمضخ مدالظ أبػاب الحجيج ،لمخوائي واسضشي األعخج ،مقاربة في التمقي
والتأويل ،سارة شاوش ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة العخبي بغ ميضجؼ ،الجدائخ ،2015 ،ص .10-9الحات واآلخخ في
رواية(حب في كػبشياجغ)،ص244
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والسكاف العخبي .في ضل ثشائية عبلقة األثخ السؤثخ بضغ الغخب والذخؽ ،بضغ االنبيار والتسجضج ،وبضغ
التحقضخ والتيسير ،تسثيبلً سمبياً أو تسثيبلً ايجابياً.

)1

مثمسا نخصج ـيسشة اآلخخ الضيػدؼ ،بػصفو آخخ

اجشبياً محتبلً ،وآخخ ديشياً ،وآخخ قػمياً(عخب الضيػد) في الخواية العخبية ،عمى األخز مشيا :الخواية
السرخية ،والفمدصضشية.

)2

ثع بخز تجمي أشكاؿ اآلخخ ،األكثخ حزػ اًر مجوياً والفتاً ،بعج أحجث سياسية عاشتيا االمة
العخبية ،بضغ اجتياح العخاؽ لمكػيت ،وبضغ أحجاث  11سبتسبخ  ،2001لضتجمى شكبلً بار اًز ،لآلخخ،
ىػ اآلخخ الجيشي(السدمع) .واآلخخ القػمي  .)3لتبخز بعجىا أشكالو ،بػصفو مقػلة ثقاؼية شكمت
الرخاع أو االنقداـ الصبقي ،فطيخ اآلخخ العخقي ،واآلخخ الجيشي ،واآلخخ اإلثشي ،وغضخىا ،لتتذعب
بعجىا وتتفخع أشكاؿ اآلخخ.
وتجدج تسثضل اآلخخ ىحه ،بضغ الرػرة الدمبية والرػرة االيجابية ،تسثيبلً انحيازؼ ،وتسثيبلً
شكمتو السػاقف والخؤػ ،لمكاتب ولمسخحمة الخاىشة في تسثضمو .ومغ ىحا نجج آصخة
حيادؼ .وىحا التسثضل ّ
العبلقة بضغ السخجعيات الثقاؼية الخارجية التي تُغحؼ الشز الدخدؼ واألنطسة الجاخمية التي تسشحيا
شكبلً خاصاً يجعميا تطيخ بذكل ما في نطاـ الخصاب الدخدؼ .لػ

رؤدخ الدرد وع فة تسثضم ة

ش ر ة األهس ة وة الرواجة ،و ؾ جقؾـ بتر ضب السادة التخضم ة ،ويشغؼ الفالقة بضش ا وبضؽ السرجع ات
الثقاؼ ة والؾقائع ة ،اسا ججفم ا تش رج وة عالقة (ندوجة (ع (رجع ات ا ،و ة (ترمة بتمػ
السرجع ات ألن ا استثسرت ثض ار (ؽ (كؾنات ا ،وبخاوة األح اث ،والذخر ات ،والخمؽ ات الن(ش ة،
()1

يشطخ :سخد اآلخخ ،صبلح صالح،ص .104-98وججلية األنا واآلخخ في رواية كتاب األمضخ .13-11 ،تسثبلت

اآلخخ في الخواية الجدائخية ذات التعبضخ الفخندي(األرض والجـ) و(ريح الدسػـ) نسػجاَ ،د .سميع بتقة ،مجمة العمػـ
اإلندانية-جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،ع .2011 ،22ص .247-246
()2

سخد اآلخخ ،صبلح صالح،ص .200-197 ،13و :صػرة اآلخخ وصخاع الحزارات في الخواية

العخبية،ص .112-111اليػية وسخد اآلخخ في روايات غداف كشفاني ،أشخوحة دكتػراه ،مازية حاج عمي ،جامعة
دمحم خيزخ بدكخة.2017 ،ص.90
()3

إشكالية األنا واآلخخ ،ماججة حسػد ،ص .8-7صػرة اآلخخ وصخاع الحزارات ،ص.113
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والفزا ات ،لكش ا وة الؾق نفده (شفرمة عش ا ألف السادة الحكائ ة ذات طب فة يظاب ة ورضت ا
أنغسة التخضا الدردخ))

)1

شكل فيسشا وتػضيفشا لتسثضل اآلخخ في الخواية الخميجية،
وىحا ما ّ

بأشكالو الستشػعة وصػره ،ومغ مدػغ تػضيفو وعبلقتو بػضيفة الخواية ،وبسخجعو الخارجي ،لضتدشى لشا
مغ ىحا ،أف نتحجث عغ مدػغ انتقاءنا ،لآلخخ في نساذج مشتقاة ،حرخناه في مخحمتضغ.
اآلخر فً الرواٌة الخلٌجٌة ( )0991إلى عام ( :)5102نماذج منتقاة
ومغ ىحه التجميات واألشكاؿ والرػر لآلخخ في الخواية العخبية ،سعضشا إلى تػضيفيا ،لخصج
كيؽية تسثضل اآلخخ في الخواية الخميجية ،ليكػف مشصمقشا في انتقاءنا واختيارنا بعس مغ الخوايات
جدج
الخميجية دوف غضخىا في محجدنا ،بضغ عاـ  1990إلى عاـ  .2015وأىع ىحه السشصمقاتْ ،
أف ُي ّ
إف يكػف آخخ ليذ افتخاضياً أو وىسياً ،أو ال يختبط بػاقع
اآلخخ تسثضمو مغ الػاقع الخارجي ،بسعشى ْ

خارجي أو رؤية ما .وىحا ما يجدجه وضيفة التسثضل الدخدؼ ،وىػ ،معالجة ،ونقج ،واصبلح،

وتذخيز ورصج ،وقخاءة ،واقعاً ما ،بػية إعادة نتاجو تخضيبلً ،لخؤية مدتقبمية تخاشب القارغ .مغ
كل آخخ ،في الشز الخوائي الخميجي ،ىػ آخخُ ،يجدج تسثيبلً سخدياً ،يقف خمفو
رؤيتشاّ ،
أف ،ليذ ّ
مقرجية داللية ورمدية وإشارية في تػضيفو مزسػناً(اآلخخ) يدتحق السعالجة والخصج .إضافة إلى

أؼ اتجاه أو تػجو روائي ما .وىحا اإلمخ يشصبق عمى
الفتخة الدمشية بضغ ىحه السخحمتضغ ،كاؼية لشزػج ْ

الخواية الخميجية بذكل خاص ،إذا استشجنا عمى أثخ السخجع الخارجي عمضيا ،متجدجاً باجتياح العخاؽ
لمكػيت وتبعات ىحا االجتياح.
أما األمخ الثاني ،في سبب انتقاءنا ىحا ،فضتعمق بخصة مشيجشا ،التي اعتسجت في بشائيا
الذكمي عمى عشاصخ سخدية بشضػية ،شكمت ىشجسة الخصة ،فاستبعجنا بعس مغ الشساذج ،لضتػاءـ
تػضيف الشسػذج مع التقشية السعتسجة أو الخصة .مع الحكخ أنشا حخصشا عمى تػزيع مباحث الفرػؿ،
بشسػذج واحج مغ كل بمج خميجي ،فمع نعتسج تكخار نسػذج بمج خميجي واحج ،في مبحث واحج ،في

()1

مػسػعة الدخد العخبي،ج ،2:ص.137
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إف تمّع
أغمب مباحثشا ،مسا يعشي ،أف االنتقاء ضخورة ،ال يسكغ إف تتجشبيا أؼ دراسة ،يسكغ ليا ْ

بذسػؿ دوف حرخ.

وجاء حرخ الفتخة الدمشية لمشساذج الخوائية الخميجية ،بضغ عاـ( ) 990إلى عاـ(،)2015
لخؤيتشا أف الخواية الخميجية لبمجاف مجمذ التعاوف ،أصبحت أكثخ نزجاً فشياً وبخزواً ،ما بضغ ىحا
إف ضيػر بعزيا شيج تأخ اًخ زمشياً ،قبل بجاية ىحه الفتخة الدمشية .ولعل الدبب
الحرخ .وإذا عخفشاّ ،

تذكل
األبخز في ىحا االختيار الدمشي ،إلى إف البجايات األولى لمخواية الخميجية ألكثخ بمجانيا ،لع ّ

حزػ اًر الفتاً لطيػر وتسثضل اآلخخ ،وما بضغ ىحا الحرخ ،تجدجت أىع تسثيبلت اآلخخ ،بإشكالو
الخئيدية والفخعية ،وتجمياتو الستعجدة والستشػعة ،وصػره .ومغ ىحا سيكػف رصجنا لشذأة الخواية
الخميجية تأكضجاً ليحه الخؤية ولفيع مدػغ ىحا االنتقاء والحرخ الدمشي.
الرواٌة الخلٌجٌة :النشأة،التطور:
تغضخ عمى مدتػػ السزسػف
ّ
إف التحػالت التي شيجتيا الخواية العخبية عسػماً وما رافقيا مغ ّ

مخ بو السجتسع ،سػاء أكانت مشبثقة عغ التحػؿ الدياسي ،واالقترادؼ،
والذكل كاف تمبية لتحػالت ّ

و االجتساعي .ومغ ثع فالتحػالت الخارجية أو الػاقعية انعكدت وتسّثمت فشياً مغ خبلؿ األدب بصبيعة
الحاؿ فكاف ُيحاكضيا في ذات السجخػ ،مسثّبل إلعادة إنتاج ىحا الػاقع ،والخواية أحج تسثّبلت ىحا

الػاقع .وإذا أردنا اختبار ىحه الخؤية أو الخأؼ ،ؼيسكششا تتبع تأريخ ضيػر الخواية وأسباب الطيػر في
بمجاف مجمذ التعاوف العخبي الخميجي ،ورصج تصػرىا الفشي مغ خبلؿ تصػر السجتسع أيزاً.

فقج كانت الخواية الخميجية في سياؽ ىحا السجخػ الػضيفي أو التسثضمي ىي في مػاكبة
ومحاكاة خرػصية واقعيا السحمي مغ تحػؿ وتصػر اجتساعي الحؼ رافق تحػليا وتصػرىا فشياً .إ ْذ
أؼ ّإنيا لع تكغ
يعػد الطيػر الفعمي لخواية في ىحه البمجاف إلى الشرف الثاني مغ القخف العذخيغْ ،
ِ
بطء
مػاكب ًة لسخاحل األولى لطيػر الخواية في البمجاف العخبية عسػماً .وأحج ُم ّ
فعبلت ىحه التأخخ ُ
التحػالت االجتساعية في بمجاف مجمذ التعاوف الخميجي ،فزبلً عغ بطء التحػالت الدياسة
أف الخواية الخميجية لع تذيج ضيػ اًر أو تحػالً أو تصػ اًر إالّ بعج الصفخة االقترادية
واالقترادية؛ بجلضل ّ
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مغ خبلؿ انفجار الشفط في مشابعيا ،فطيخت معو الصبقة الستػسصة التي نيزت بتحجيث السجتسع
وتغضخ البشية االجتساعية القجيسة ،فكاف ضيػر الخواية لحاجة ىحا السجتسع ،لمتعبضخ عغ متصمبات ىحا
ّ

الػاقع الججيج.

)1

مغ ىشا نفيع السقاربة التأريخية بضغ ضيػر السجتسعات وتحػالتيا ،وبضغ ضيػر

الخواية.
فالخواية كشز أدبي لو خرػصضتو الفشية ،ىحه الخرػصية قج تتجدج مغ مزامضشو التي
تتغحػ مغ الػاقع الخارجي ،بستغضخاتو االجتساعية والدياسية واالقترادية ،لشجرؾ رؤية العبلقة
الستبلزمة بضغ الػاقع والخواية ،وىحه الخؤية جدء مغ رؤية(ـيجل) ،الحؼ

جفؾد الى التاريخ عش (ا

رربط ع ؾر الرواجة بتظؾر السجتسع البؾرجؾازخ ،ثؼ جفؾد الى عمؼ الجساؿ وة (قابمته بضؽ الدسات
الفش ة لمرواجة والبشا الذكمة))

)2

وىحه الخؤية تجعمشا نفيع شبيعة ىحه السجتسعات مغ جية ،ونفيع

وضيفة الخواية وتسثبلتيا الدخدية مغ خبلليا أيزاً .ومغ جية أخخػ ،وىػ األىع ،نجرؾ حجاثة نذأة
الخواية الخميجية تأريخياً وفشياً وحتى نتاجياً.
أف ىحا السرصمح عائج
إ ّما مغ حضث مفيػـ مرصمح الخواية الخميجية ،يسكغ القػؿ ّ
لخرػصية ىحه السشصقة ،التي تجسعيا خرائز مذتخكة متقاربة ،سياسية واجتساعية وثقاؼية
واقترادية ،والتذابو الجغخافي والتاريخي بضغ ىحه البمجاف .فذكمت ىحه الخرػصية سقفاً إيجيػلػجياً
إنزػػ تحتو مرصمح بمجاف مجمذ التعاوني الخميجي ،الستذكل ،مغ :السسمكة العخبية الدعػدية
واإلمارات العخبية الستحجة ودولة الكػيت وسمصشة عساف ودولة قصخ ومسمكة البحخيغ .وىحه
الخرػصية ىي مجسػعة مغ الدسات التي تُسضد أدباً ما ويفخدهُ عغ غضخه مغ اآلداب ويسشحو ىػيتو
الخاصة بو ،وقج تكػف ىحه الدسات متػفخة في عشاصخ الدماف ،والسكاف والعخؽ ،أو تكػف في
أف ىحه الخرػصية قج تكػف في سسات
السزامضغ التي ُيفعميا الخصاب األدبي .وىشاؾ َم ْغ يخػ ّ
البشى واألشكاؿ األدبية التي تبمػر اليػية األدبية جسالياً بأسمػب مػضػعي وفشي متقارب وىشاؾ
ُ
()1

يشطخ :الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،فارس البضل ،دار األكاديسضػف -االردف ،ط2016 ،1

ص.25-24
()2

بشية الذكل الخوائي،حدغ بحخاوؼ ،السخكد الثقافي العخبي -السغخب ،ط،2009، 1ص.5
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بعس الشقاد ُيسضدوف خرػصية األدب بالمغة أو الجيغ أو الحجود الدياسية.

()1

ألف
السرصمح؛ ّ

ومغ ىحا انبثق ىحا

ه ا االتحاد السظا عمى الخم ج الفربة وة جنيرة الفرب له يرؾو ة (ذتر ة

وسسات (سضنة (كانا وبضئة ،ثقاوة وعادات وتقالض  ،سا لؾ اّنه ند ج واح اقؾاسؼ (ذتر ة ع ر ة

أف تخمق إب اعا شا(ال ،له يرائص (تح ة اخرؾو ة جسال ة و(ؾضؾع ة تبرر اشتراؾ
جسكؽ ْ

إف الثقاوة الفا(ة ل
الرواجة وة (شظقة الخم ج الفربة وة (ذ جة أو يريظة واح ة ،إذ ّ

ال وؿ

عمى السدتؾ الكّمة ،تذترؾ وة الكثضر (ؽ الؿ ؼ والفادات ،احكؼ تساثا البضئة وتذااه الؾاقع إلى
ح

بضر))

)2

وقج كانت الخواية الخميجية مشح ضيػرىا تُعالج ىسػـ اإلنداف والسجتسع في محيصيا
وقزاياىا ،شأنيا شأف الخواية العخبية خاصة والخواية العالسية عامة ،فيي مغ حضث مزامضشيا تسثضل
التغضخ الحؼ ش أخ عمى مجتسعيا وأثخىا عمى سمػؾ ابشائيا أو مجتسعيا .وقج بخزت
اجتساعي يخصج ّ

السبلمح السذتخكة في الخواية الخميجية مغ ىحا الخصج أيزاً ،في تذابو السزامضغ االجتساعية
واالقترادية والدياسية التي يعيذيا سكاف السشصقة .فطاىخة الصفخة االقترادية التي بجأت مشح

الدبعضشيات ،وأسيست في ىحا التحػؿ الكبضخ في شتى جػانب الحياة الخميجية ،ومشيا الحياة األدبية
باالنتقاؿ مغ دور البجاوة والخيؽية إلى الحياة العرخية بتعقضجاتيا ،كاف ممسحاً بار از متسثبلً في الخواية
الخميجية إلى حج كبضخ .ونتجت عغ ىحه التحػالت ضاىخة الرخاع االجتساعي الثقافي بضغ الؿيع
والعادات التقمضجية الدائجة اجتساعياً في فزائيا الثقافي السغمق عمى نفدو ،وبضغ ؾيع االنفتاح
والتػاصل مع اآلخخ في مجتسع يعير حياة ججيجة ومختمفة بتعقضجاتيا وبيخجيا ويعير في ذات
الػقت سياؽ السجتسع السحكػـ بؿيع اجتساعية و ثقاؼية مختمصة ،جدج شك ّبل ججيجاً مغ مزامضشيا
الدخدية ،ومثمسا شخقت الخواية الخميجية بعزاً مغ قزايا ىحا التحػؿ كحلظ شخقت بعزاً مغ قزايا

()1

يشطخ :ىػاجذ الخواية الخميجية ،الخشضج بػ شعضخ ،دار الرجػ لمشذخ ،سمدمة كتاب مجمة دبي الثقافة،2011،

()2

الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية،ص .25-24

ص.47
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الذائكة الستعمقة بالجيغ ،والسحىب أو الدياسة أو الجشذ أو العخؼ واقتخبت مغ بعزياُ ،محجثة
بعس اليدات في محيصيا.

()1

أف
ورغع السذتخكات والسبلمح األدبية والخرػصية بضغ روايات بمجاف الخميج العخبي إال ّ

التبايغ ضاىخة بارزة بضغ ىحه البمجاف تاريخياً ونتاجياً وإبجاعياً عمى مدتػػ الخواية مغ حضث الذكل
والسزسػف ،فآلية تذكضل الشز الخوائي الخميجي ،تتفاوت مغ بمج إلى آخخ ،ويعػد ذلظ إلى أسباب

عجة في مقجمتيا حجاثة اإلبجاع الخوائي في عجد مغ بمجاف الخميج .إ ّما السزسػف فقج جدج تفاوت
ندبياً في بعس السزامضغ أيزاً .ويعػد ذلظ التفاوت إلى خرػصية كل بمج مغ جية ،وبعس
األحجاث الدياسة التي أثخت في بعزيا دوف غضخىا مغ جية أخخػ .ويسكغ رصج ىحا التبايغ ،وفقاً
لدبق التأريخي لطيػر الخواية في كل بمج عمى حجه ومغ ىحا نخصج تحػؿ التجخبة الخوائية الخميجية،
وكع الشتاج ونػعضتو ،ونػعية السزامضغ التي تسّثمتيا الخواية الخميجية.
الرواٌة السعودٌة:
حضغ ضيخت الخواية الخميجية ،كانت ّأوؿ بجاية ليا في السسمكة العخبية الدعػدية ،وبعجىا
الكػيت وبؿية البمجاف .ولعل تجخبة عبج القجوس األنرارؼ في روايتو(التػأماف) الرادرة عاـ
أف ىحه السخحمة
1930ـ ،مثمت استيبلالً لسدضخة الخواية السحمية الدعػدية والخميجية عسػماً .غضخ ّ

أؼ مخحمة إبجاعية ،تقل جػدتيا الفشية والسعيارية ،وال تكاد تخخج مزامضشيا الدخدية
الخوائية كبجايات ّ
عغ معالجة قزايا اجتساعية أو ثقاؼية محجودة ،تعكذ خرػصية مجتسعيا ،ليحا فاستخجاميا الدخد
كاف وسضمة لسشبخ إصبلحي ديشي تثؿيفي ،فغمب عمضيا الصابع التعميسي الػعطي اإلصبلحي ،فجاءت
الخواية وسضمة اجتساعية وليدت غاية فشية .وقج تسضدت ىحه الفتخة مغ بضغ :عاـ  1930إلى عاـ
 ،1960بصػليا الشدبي إالّ إنيا اتدست بقمة اإلنتاج .

()1

يشطخ :تحػالت الخواية في السسمكة العخبية الدعػدية ،غالي القخشي ،االنتذار العخبي -بضخوت ،ط،2013 ،1

ص . 20،33و :قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،ص .27-26
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وقج سارت الخواية الدعػدية ببطء في الخسدشيات وحتى الدبعضشات ،ولع تشفظ مغ اسخ القضج
التقمضجؼ والبطء لشتاجي إالّ في مخحمة الثسانضشيات مغ القخف الساضي ،ومخجع ذلظ إلى سخعة
فذكمت الخواية الدعػدية مشح ذاؾ حتى
التحػالت االقترادية والفكخية والثقاؼية لمسجتسع الدعػدؼّ ،
بأنيا مّثمت مخحمة
اآلف عشاية شجيجة بالخرائز الثقاؼية والذكمية والتشػع بالسزامضغ .ويسكغ القػؿ ّ
االنتقاؿ والتصػر اإلبجاعي ،مغ الخواية اإلصبلحية التعميسية في البجاية ،إلى الخواية الفشية الكبلسيكية
()1

والػاقعية والخوماندية إلى الخواية الخمدية والخواية الججيجة ،فتجرجت إلى الذكل الفشي اإلبجاعي.

وتعج مخحمة التدعضشات السيبلدية وما بعجىا مغ أخرب السخاحل لشزج الخواية الدعػدية
ّ

سػاء عمى السدتػػ الكسي أو الشػعي أو تسثضميا لسزامضغ متبايشة ومتعجدة ومتذعبة بضغ ىاجذ
كدخ التابػ الجيشي واالجتساعي وبضغ رصجىا لتشاقزات واقعيا؛ فعالجت ضػاىخ ميسة ،مثل اإلرىاب
والرخاع السحىبي وغضخىا ،كسا تجاولت التحػالت االجتساعية السػاكبة لفتخة الشساء السادؼ ،ومشاقذة
()2
ويعج الشتاج الخوائي الدعػدؼ أكثخ كسا مغ الشتاج
قزية االنفتاح واالنغبلؽ ،والذخؽ والغخب ّ .
الخوائي لبمجاف مجمذ التعاوف .وقج كاف عجد الخوايات التي نذخت في الدعػدية تقارب ستسائة رواية

خبلؿ العاـ  ،1990الى عاـ.)3(2011
الرواٌة الكوٌتٌة:
تأتي( الكػيت) تالية لمدعػدية مغ حضث األسبؿية التاريخية لطيػر الخواية فضيا والكع الخوائي ،ويسكغ
عج السؤثخ الخارجي لفغ الخواية عخبياً وعالسياً واضحاً عمى الخواية الكػيتية أث اًخ ايجابياً .ويؤرخ ضيػر
ّ

الخواية الكػيتية ،ألوؿ نز روائي ،بػ( آالـ صجيق) لفخحاف راشج الفخحاف ،الرادرة عاـ .1948

وشكمت ىحه روايات الخيادة
وفي عاـ 1960ـ صجرت رواية ،بػ( قدػة األقجار) لربيحة السذارؼّ ،
()1

يشطخ :الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،ص .29

()2

يشطخ :السرجر نفدو ،ص.30

()3

يشطخ :الخواية مجخل تاريخي ودراسي ببمػجخاؼية ببمػمتخية ،ربيع  ،2009 ،1433ص .29
.https://issuu.com/ aljoubah
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والبػاكضخ التي مثمت اإلرىاصات األولى لطيػر الخواية الكػيتية والجالة عمضيا والسعبخة عغ ىسػـ
السجتسع الكػيتي .وقج ال تختمف مزامضشيا وتػجياتيا عسا ىػ سائج وتقمضجؼ ألساسيات الخواية
متغضخات تكذفت عغ تصػر
الػاقعية ،كالقزايا االجتساعية وعكذ تحػالت السجتسع وما ُيراحبو مغ ّ
السجتسع الكػيتي الججيج ،وانتقالو مغ مجتسع بديط محافع ،إلى مجتسع مشفتح باتجاه الحياة العرخية

إف تُحجث تغض اًخ كبض اًخ
الججيج ،بعج ترجيخ البتخوؿ والخخاء االقترادؼ ،وكاف البج ليحه السخحمة مغ ْ
في السجتسع وبشضتو الدياسية واالقترادية واالجتساعية والفكخية والثقاؼية ،وبجء مخحمة ججيجة مغ
()1

تاريخو.

وقج عالجت الخواية الكػيتية مػضػعات متشػعة ،رافقت التحػؿ الثقافي واالجتساعي لمسجتسع
الكػيتي وكاف األكثخ تجاوالً في الخواية الكػيتية وتحجيجاً لسشعصفات التحػالت االجتساعي واالقترادية،
اثخ السكاف الغخبي عمى الفخد الكػيتي ،وضاىخة العسالة الػافجة التي شكمت مزسػناً بار اًز ومييسشاً في
السخاحل الستقجمة.
البشى واإلشكاؿ ،فقج مثمت مخحمة الثسانضشيات مخحمة نزػج
إ ّما عمى مدتػػ التججيج في ُ
الخاوية الكػيتية .ومع عقج التدعضشات وما بعجه ،وما رافق ىحه الفتخة مغ مؤثخات سياسية بارزة خاصة
عمى الكػيت متسثمة باجتياح العخاؽ لمكػيت ،الحؼ كاف عامبلً مؤث اًخ ليذ في بشية الخصاب الخوائي
الكػيتي أو التخاكع الشتاجي فقط ،بل في ضيػر مزامضغ ججيجة لع تصخقيا الخواية الكػيتية سابقاً،
وىحه السزامضغ الججيجة لع تتجاوؿ بذكل فعاؿ وصخيح إالّ في بجء األلؽية .ويبجو سبب ذلظ عائج إلى
األثخ الشفدي الحؼ خمفو ىحه الحجث الدياسي ،فمع يتع استيعاب أبعاد ىحا الحجث الدياسي والتخمز
مغ أثخه الشفدي الدضئ مغ السجتسع الكػيتي ومغ ضسشيع الخوائضػف الكػيتضػف ،إالّ بعج فتخة شػيمة،
بكل أسباب ومدػغات ىحا الحجث ،تسّثمت
رصجنا فضيا قخاءة واعية وناضجة ومػضػعية لئلحاشة ّ

بشرػص روائية إبجاعية ،وضفت الحجث فشياً أكثخ مغ كػنو ايجيػلػجياً .ومغ أىع السزامضغ التي

ِ
بخوز صػرة اآلخخ السختمف ،متجدجة بقزية البجوف والرخاع الصائفي
جت جخاء ىحا الحجث ُ
ُرص ْ

أف األدب انعكاس لتسثّبلت الػاقع الحياتي بجرجة أو أخخػ ،إ ّما اإلنتاج الكسة
الجيشي ،تأكضجاً عمى ّ
()1

يشطخ :الخواية الخميجية قخاءة في األنداؽ لثقاؼية ،ص.31
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لمرواجة الكؾيت ة سشج إف هشاؾ (ا رني عؽ (ائة وسبع وعذريؽ رواجة  )127ؾيت ة و رت (ش
1948ـ حتى عاـ ))2228

)1

الرواٌة العُمانٌة:
تجؿ عمى
جدج رواية( مبلئكة الجبل األخزخ) لعبج هللا الصائي الرادرة عاـ 1963ـ ،أوؿ رواية ّ
ت ّ
أف رائجىسا واحج ،ىػ
تأريخية ضيػر الخواية في ُعساف ،وكانت متدامشة مع نذأة القرة القرضخة ،بل ّ
العسانية .وتدخد ىحه الخاوية في مزسػنيا
عبج هللا الصائي مثمسا كانت متدامشة مع ضيػر الجولة ُ
العساني في مقاومة التجخل االنكمضدؼ .ولو رواية أخخػ عشػانيا) الذخاع الكبضخ) ،وكمتا
تجخبة الذعب ُ

الخوايتضغ تقتخباف مغ جشذ الدضخة األدبية الحاتية السغمفة بشكية روائية تفتقخ إلى البعج الفشي كثض اًخ،
حاليا حاؿ تصػر أؼ ٍ
أف التصػر الفشي
فغ في بجء ضيػره .وىي ىشا ريادة تاريخية أكثخ مشيا فشية .إالّ ّ

الحؿيقي حجث في العقجيغ اآلتضضغ :الثسانضشيات والتدعضشيات مغ القخف العذخيغ فالتجارب الفعمية

العسانية في الطيػر كانت في إصجار سعػد السطفخ رواية(رجاؿ وجمضج) عاـ ،1988
لكتابة الخواية ُ
مخ بو السجتسع
وتشاولت األوضاع في عساف قبل الشيزة  ،1970وقزايا التصػر االجتساعي الحؼ ّ

بعجه.

()2

العسانية ،وىحا الصابع ابتجأت تحػالت
ومغ ىشا نجرؾ ـيسشة الصابع الدياسي عمى الخواية ُ

الدياسية التي رافقتيا الخواية العسانية في عاـ .1970

أف الخؤية الفشية شكبلً ومزسػناً لكتابة الخواية ،لع تكغ مكتسمة لجػ اغمب كتّاب الخواية في
ّ

عساف في تمظ الفتخات ،فقج كانت في بجايتيا أشبو بدضخة ذاتية ،فانتيجت الشيج الكبلسيكي ،لكغ
حجث نػع مغ التحػؿ اإلبجاعي مع بجاية األلؽية الججيجة ،ودخمت أسساء روائية ججيجة تسضدت تجاربيا

الخوائية بالفخادة واإلبجاع .إ ّما مغ حضث مزامضشيا ،نمحع اىتساماً بالسػرث الثقافي ،فبل يداؿ السجتسع
العساني مغ أكثخ مجتسعات الخميج تعمقا بالسػرث عسػماً ،وذلظ لصبيعة البشية االجتساعية الثقاؼية

()1

ببمضػغخاؼيا الخواية الكػيتية  .2008-1948جسضل حسجاوؼ ،مجمة دراسات الخميج والجديخة العخبية ،مجمذ الشذخ

()2

يشطخ :الخواية الخميجية قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ص.33

العمسي ،جامعة الكػيت ،عجد ،137:ابخيل  .2010نقبلً عغ :الخواية الخميجية قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ص.32
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السغمقة عمى ذاتيا مقارنة مع بؿية بمجاف مجمذ التعاوف السجاورة ،لحلظ يحزخ التاريخ العساني
الدياسي تحجيجاً فضيا بقػة.
العسانية رصجت حخكة نسػ السجتسع إثشاء انتقالو مغ مجتسع تقمضجؼ إلى
ومع ىحا فالخواية ُ

مجتسع مشفتح عمى إشكاؿ الثقافات ومطاىخ التصػر والسجيشة ،وعالجت التغضخ الحؼ أصاب السكاف
العساني واثخ التحػؿ االقترادؼ في عبلقات األفخاد انفديع .كسا تعخضت لطػاىخ ميسة
واإلنداف ّ
العساني مثل ضاىخة الخؽ والعبػدية ،والعسالة الػافجة وما نتج عغ ذلظ مغ تذطيات في
في السجتسع ُ

بشية السجتسع .وبالسجسل استصاعت الخواية العسانية أف تسّثل قزايا مجتسعيا وتشقل وجية نطخ
()1

السجتسع حياؿ القزايا الستجاولة ،وىي مازالت تخصػ في اتجاه الشزج والتصػر.
الرواٌة البحرٌنٌة:

إ ّما ضيػر الخواية البحخيشية ،فتعػد بػاكضخىا إلى مشترف الدتضشات ،إلى أوؿ نز روائي،
رواية(ذكخيات عمى رماؿ) صجر عاـ  ،1966لخائجىا الكاتب فؤاد عبضج ،وىػ احج رواد القرة
القرضخة أيزاً وتخصج الخواية عػالع ما قبل الشفط ،وشطف العير بجانب البحخ .وليحه الخواية فزل
الخيادة ،إ ْذ مغ بعجىا يحجث انقصاع في السذيج الخوائي حتى مخحمة الثسانضشيات ،لتطيخ أسساء في
مجاؿ الكتابة الخوائية ،مثل :دمحم عبج السمظ ،الحؼ بجأ قاصاً حضث أصجر روايتو(:الجحوة) عاـ
تسضد بأعساؿ
 ،1980التي ّ
تعج البجاية الثانية والفعمية لمخواية البحخيشية ،والكاتب عبج هللا خميفة الحؼ ّ

كثضخة ،وفػزية رشضج ،واحسج السؤذف ،وأمضغ صالح وغضخىع .في حضغ َب َج ْت الشتاجات الخوائية التي
ِ
وتجدُج السبلمح السختبكة لمتجارب
جاءت بعج ىحه السخحمة متػاضعة ،تحسل سسات القرة القرضخة
ّ
الخوائية األولى ،فالتحميبلت الشقجية التي تتشاوؿ الخواية البحخيشية تؤكج عمى أنيا مازالت في مخحمة
غضخ ناضجة فشياً ،وىي ما تداؿ في ذات اإلشار السحمي عمى مدتػػ السزامضغ واألسالضب ،ونتاجيا
الكسي قمضل وضعيف.

( )1يشطخ :الخواية الخميجية قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،ص.35-34
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وقج عالجت الخواية البحخيشية ،القزايا االجتساعي ،والتاريخية ،والدياسة السحمية وتحػالت
السجتسع البحخيشي بعج ترجيخ الشفط وما صاحبيا مغ تحػالت فخدية وجساعية عمى السدتػػ
()1

االجتساعي واألخبلقي.

وعالجت قزية االنتساء أو التجشيذ مغ جانب إيجيػلػجي أيزاً ،وكذفت

أسباب الرخاع الصائفي .ورغع حجاثة الخواية فيشاؾ أقبلـ روائية واعجة تدعى إلى تخؾ برسة اإلبجاع
الفشي في ىحا السجاؿ.
الرواٌة اإلماراتٌة:
شيجت الخواية اإلماراتية ،شأنيا في ذلظ شأف الخواية في الخميج عسػماً ،تغضخات عجة في
ذكل حزػ اًر أماـ حخكة الذعخ،
أف تُ ّ
مدار نذأتيا ّ
وتأخخ ضيػرىا ،حضث لع تدتصع كجشذ أدبي ْ
أف رواية(شاىشجة) ،لمكاتب راشج عبج هللا ،ىي الخواية
والقرة القرضخة وجسيع الجراسات تُذضخ إلى ّ

الخائجة ف ي دولة اإلمارات وضمت روايتو الذاىج الػحضج عمى مبادرتو ،التي نذخت بعج ؾياـ دولة

االتحاد ،أؼ قبل عاـ ،1971ثع أعاد نذخىا عاـ .2012وكتب دمحم غباش روايتو األولى ولكشو أيزاً
لع يشذخىا وكانت تحسل التدمدل الثاني عمى صعضج الخواية في اإلمارات ،ثع جاءت محاوالت عمي
أبػ الخير ،ودمحم عمي راشج وآخخيغ ،وما تداؿ األسساء الذابة في ضيػر وتشا ٍـ في الداحة األدبية
اإلماراتية الحالية ،دليبلً عمى الحزػر الفاعل لمخواية اإلماراتية.
أدت إلى إغشاء التجخبة الخوائية ،التصػر االقترادية
كاف مغ أىع العػامل األساسية التي ْ
ونسػ السجف بسا اصبح الحاجة إلى الخواية أم اًخ ميساً ججاً ،لِيسّثل تحػالتيا وقزاياىا ،فعبلقة الخواية
شيجت ىحه الستغضخات والتحػالت التي شخأت عمى السشصقة
مع الػاقع تفاعمية .وإذا كانت الثسانضشات
ْ
أف مخحمة التدعضشات في القخف الساضي شيجت بخوز الخواية
وانعكدت في كتابات ىحه السخحمة ،إالّ ّ
التاريخية التي بجأىا عمي دمحم راشج في ساحل األبصاؿ عاـ ،1988ثع الذيخ الجكتػر سمصاف بغ دمحم

القاسسي بالخوايات ،مثل الذيخ األبيس  ،1996واألمضخ الثائخ  ،1998والحقج الجفضغ  .2004ولعل
( )1يشطخ :السرجر الدابق ،ص .36-35
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تتبع الشتاج الخوائي في اإلمارات نخصج عجدىا حتى اآلف البالغ خسذ وخسدػف رواية ،وسجل عمي
أبػ الخير األكثخ نتاجاً في ىحه اإلصجارات.

()1

الرواٌة القطرٌة :
وفقاً لتخاتب الدبق التأريخي واإلنتاجي لخصج ضيػر الخواية في بمجاف الخميج العخبي ،تكػف
الخواية القصخية في السختبة األخضخة زمشياً وإنتاجياً ونػعياً بالشدبة لمخواية الخميجية ،إذا عمسشا أوؿ رواية
ضيخت عاـ  ،1993وىي رواية( العبػر إلى الحؿيقة) لمكاتبة القصخية شعاع خميفة ،وفي ذات الدشة
ْ

صجرت رواية( أسصػرة اإلنداف والبحضخة) ألختيا الكاتبة داللة خميفة .وتعج رواية(القخصاف) عبج
العديد آؿ محسػد ،التي صجرت شبعتيا األولى عاـ  .2011و ّأوؿ رواية تاريخية قصخية بقمع كاتب
قصخؼ تشاولت أوضاع الخميج في مصمع القخف التاسع عذخ الحؼ كاف تحت سيصخة االحتبلؿ

االنكمضدؼ .ومغ أىع األسساء الخوائية :أحسج عبج السمظ وجساؿ فايد وشسة الكػارؼ وغضخىع .ومغ
البلفت في الخواية القصخية أيزاً ،أف مػضػعاتيا لع تكغ بعضجة عغ شخح نطضخاتيا مغ روايات بمجاف
مجمذ الخميج العخبي ،في رصج التحػالت االقترادية واالجتساعية والدياسية ،لمػاقع الخميجي أو
القصخؼ ،واالنفتاح عمى اآلخخ السختمف ،وغضخىا.
فالخواية القصخية بػصفيا حجيثة العيج ،افتقخت إلى أساسيات العسل الخوائي وتكشيظ الخواية
ولغة الدخد .كسا أف بعزيا لع يأت بججيج نط اًخ لحجاثة التجخبة وأيزاً ُعسخ الكتاب! .ولكغ ىحا ال
يعشي عجـ جػدة بعس الخوايات القصخية التي ُكتبت بإتقاف وحخؼية كاممة" ،بعج أف بمغ عجد الخوايات

القصخية خبلؿ األعػاـ الثبلثة األخضخة فقط صجور سبعة وخسدضغ رواية قصخية :مغ  2014إلى

()1

يشطخ:الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،ص  . 36-35و :السذيج الخوائي في اإلمارات .مدارات

التجارب الدخدية البكخ،بقمع عبج اإللو عبج القادر 2،اكتػبخ . 2018 ،السػقع اإلكتخوني:
.https://www.albayan.ae/paths/art/2012-09-23-1.1732199
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 .2017وىحا يعشي أنشا أماـ مدتقبل شجيج اإلصخار عمى أف تكػف الخواية صػتاً معب اًخ
وفزاء فشياً
ً
()1
يثبت ؼيو األدباء القصخيػف وجػدىع الفشي.
أف الخواية الخميجية انبثقت مغ تسّثل
ومغ الدمغ التاريخي لمجشذ الخوائي ،يسكغ القػؿ ّ

تحػالت الػاقع االجتساعية واالقترادية والدياسية .ليحا تعج الجراسة الشقجية لمخواية ميسة ليذ ،لكذف

األىجاؼ الستخمفة التي تحسميا الخواية برػرة صخيحة أو ضسشية ،بل عمى مدتػػ تسطيخ ىحا
ويفخده عغ األجشاس األدبية أو الدخدية األخخػ .وقج
الذكل الفشي عمى مدتػػ بشائي وجساليُ ،يسضده ُ

خت الخواية الخميجية رغع التبايغ الفشي والشتاجي ،ؼيسا بضشيا ،أو بضغ الخواية العخبية عسػماً عغ
عب ْ
ّ

انفتاحيا وتسّثميا لقزايا متشػعة الخؤػ الفكخية والؿيع اإليجيػلػجية ،اكتذفت الحات واآلخخ في أبعاده
اإليجيػلػجية والشفدية واالجتساعية والثقاؼية والحزارية ،فزبلً عغ البعج السحمي،
قجمت ُبعجاً إندانياً
ْ
و تاريخياً ،مسا جعميا عمى صمة بالػاقع في نػاحيو السختمفة.

الخواية الخميجية وفقاً لشذأتيا التاريخية الحجيثة ،ما زالت بعضجة عغ األبحاث والجراسات
الشقجية التي تكذف مزامضشيا وإشكاليا وأبشضتيا الدخدية وجسالياتيا ،وإبخاز خرائريا الدخدية ،لحلظ
فيي بحاجة إلى البحث والجراسة واالىتساـ أكثخ مغ غضخىا،

سا جسكؽ (الحغة طب فة و(ال(ح

الشذؾ والسدضرة وة الرواجة الخم ج ة عسؾ(ا ،اذ تتذااه وة ب اجات ا الستؾاضفة وب اجة تذكم ا
وش ا ،ووؾال الى نسط الكتااة الج ر ة التة (ضنت الخظاب الروائة تبفا لحر ة السجتسع الخم جة
و(راحا تظؾر  ،وتدفى الرواجة اآلف اج
لمحر ة الشق جة السراحبة ل ا))

(ثابر نحؾ الشزؾج والتسكؽ ،جقابا ذلػ ضعف (ا

()2

وتذكبلتيا ،أفخزت ىحه
ومغ ىحه الخؤية ،لعبلقة السزامضغ أو الستػف الدخدية بأبشضتيا
ّ
كل مشيا يتبلءـ مع فتخة زمشية معضشة ،فسغ مشيج تاريخي إلى
السخاحل اإلبجاعية مشاىج أدبية ّ
اجتساعي ومغ واقعي إلى بشضػؼ ومغ ثع حجاثي ،وما بعج الحجاثي ،وتفكيكي وتذخيحي .ىحه السشاىج
()1

يشطخ :الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،ص  . 9-38و :الخواية القصخية في مضداف السبجعضغ ،بقمع

شو عبج الخحسغ ،األحج.https://www.google.com/search .8 -1-21 ،
()2

الخواية الخميجية ،قخاءة في األنداؽ الثقاؼية ،ص.28
41

شكمت ورصجت التحػالت في عسق البشاء الفشي ،والذكمي لمخواية خرػصاً ،وفي مقجمتيا الجشذ
ّ
الدخدؼ الخوائي ،فقج مذ التحػؿ كبلً مغ السزسػف والتذكضل الفشي .قج عخفت الكتابة الدخدية

اإلبجاعية في مخحمة السا بعج الحجاثة تحػالت جحرية عمى صعضج الذكل والتقشيات الدخدية
والتسثيبلت .وـيسشت تمظ التحػالت عمى سبعضشيات وثسانضشيات القخف الساضي ولكغ تدعضشيات ذلظ
القخف واأللؽية ،كانت حافمة بيحا التججد ولتحػؿ ،بحضث أصبح مغ الرعب عمى نحػ متدايج تصبضق
نطخيات ما بعج الحجاثة واستخاتيجياتيا عمى تمظ التحػالت .

41
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شكل التبئضخ* أىسية في الجراسات الدخدية الحجيثة ،وشيج تخاكساً نقجياً عمى مدتػػ السرصمح
ّ
والسفيػـ واإلجخاء ،والتبئضخ ،مرصمح اجتخحو(جضخار جشضت) ،يشجرج عشجه في مبحث السشطػر ضسغ
أخ تمػ الر لة الثان ة لتشغ ؼ الخبر ،التة
مقػلة الريغة ،قائبلً في وصفو( - :شغؾ ار سردجاّ -
تر ر عؽ ايت ار" وج ة نغر"))  )1وبسعشى آخخ ،ىػ :تقم ص حقا الرؤية عش الراوخ وحرر
(فمؾ(اتهُ ،سسة ه ا الحرر االتبئضر الف الدرد ججرخ ؼ ه (ؽ يالؿ بؤرة تحّ د إطار الرؤية
وتحرر والتبئضر سسة أساس ة (ؽ سسات السشغؾر الدردخ ،ل ا رشبلة تجّشب الخمط بضؽ

"( ْؽ رر "؟ ،إ َّ(ا الرؾت ؼ جضب عؽ الدؤاؿْ (َ ":ؽ
السشغؾر والرؾت :والسشغؾر ججضب عؽ الدؤاؿَ :
رتكمؼ؟"))

)2

فالتبئضخ بيحا السعشى ،السػقع الدخدؼ الحؼ يتخحه الخاوؼ أو الذخرية الداردة ،لضشتقي
ّ

مغ السعمػمة( الدردجة ،أداته واقفة وة (كاف (ا ،هة ضرب (ؽ السرفاة ،ال جدسح إالّ اسرور
جخؾل ا السقاـ))
السفمؾ(ة التة ّ

)3

فقج رتسؾضع الروائة ،اذكا (ا ،وة وعة إح

ل كذف لشا الؾاقع ،ال خ ال ُرشغر إل ه حضشئ نغرة (ؾح ة ،وإنسا (ؽ زاوية (فضشة))؛

الذخر ات،
)4

ألف الػقائع

قجـ إالّ مغ مشطػر ومػقفُ ،يشطع الػقائع والسعمػمات مغ زاوية
التي يتألف مشيا العسل الدخدؼ ،ال تُ ّ
لغاية ما ،ففي العسل ال نكؾف أب ا اإ از أح اث أو وقائع ياـ ،وإّنسا اإ از أح اث ُتقّ ـ لشا عمى
نحؾ (فضؽ ،ورؤيتاف (ختمفتاف لؾاقفة واح ة تجفالف (ش ا واقفتضؽ (تسارنتضؽ ،ويتحّ د ّا (غ ر

*

درس جشضت مرصمح التبئضخ بػصفو بجيبلً عغ مرصمحاتو األخخػ ،ضسغ فرل الريغة والرػت ،فجرس

الريغة ،في مبحث :السدافة والسشطػر .فالريغة ،ىي الصخيقة ،التي يتع بيا تقجيع القرة ،سػاء أكاف ىحا التقجيع مغ

أما الرػت ،فيػ يتعمق بجرجة حزػر الخاوؼ في الدخد مغ خبلؿ ضسائخه .ويخػ تػدروؼ
لجف الخاوؼ أو الذخريةّ .
َّ
أف الريغة تختبط بسقػالت الحكي فيي تذكل البشاء الدخدؼ الكمي ،وليدت حر اًخ عمى السشطػر ،ومغ ىحا يسكغ
التعمضقَّ ،
بضغ(م ْغ يخػ)
بإف الشقاد والجارسضغ كانػا عمى وعي بسا شخحو جشضت في نقجه أو ترػره؛ لخمط غضخ مقرػد
َ

و(م ْغ يتكمع) ،كسا سشػضح الحقاً .ومغ ىشا لع نفرل لمريغة مبحثاً خاصاً في الجراسة ،ألنشا سشتحجث عشيا ضسغ
َ
العسل الدخدؼ ككل.
( )1خصاب الحكاية بحث في السشيج ،جضخار جشضت ،ص.197
( )2معجع مرصمحات ،نقج الخاوية ،لصفي الديتػني ،دار الشيار لمشذخ -لبشاف ،ط ،2002 ،1ص .40
()3

معجع الدخديات ،دمحم القاضي وآخخوف ،ص.65

()4

نطخية الدخد مغ وجية الشطخ الى التبئضخ ،ص .7
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)1

الرؤية التة تقّ (ه لشا))
(ؽ (غاهر (ؾضؾع واح احدب ّ
أف جكؾف شخر ة (ؽ شخر ات الرواجة أو راويا (فترضا ال
إ(ا ْ
ضسؽ (ر ر (ح د ،وه ا السر ر ّ
عالقة له ااألح اث))

)2

فالتبئضخ-إذف -تح ر زاوية الرؤية
ّ

عبخ اسع السرجر(الخاوؼ ،الذخرية) ،أوالً .
ومغ ىحا ّ
يتذكل التبئضخ ّ

سرد (ؾضؾعة

مضد الذكبلني الخوسي" تؾ(اتذفدكة" بضغ نسصضضغ مغ الدخد:
وقج ّ
 ،)objectifوسرد ذاتة  ،)subjectifوفة نغاـ الدرد السؾضؾعة جكؾف الكاتب ُ(ظمفا عمى
كا شة ٍ  ،حتى األوكار الدرية لألاظاؿ إ ّ(ا وة نغاـ الدرد ال اتة ،وإّنشا نتبع الحكة (ؽ يالؿ
ّ

َعْضَشة الراوخ أو طرؼ (دتسع)( ،تؾوريؽ عمى تفدضر لكا يبر( :تى و ف عروه الراوخ أو
ْ
)3
التبئضخ ُجحضا وفال عمى (جسؾع السذاكا التة ُتثضرها عالقات
السدتسع))
وبيحا يكػف مفيػـ ّ
الراوخ اسا جحك ه ،وعالقاته اقارئه))

)4

إ ْذ

او))
او ب وف رؤية ،وال رؤية ب وف ر ٍ
ال ر ٍ

)5

التبئضخ ،مغ تقديع
ومغ ىحه العبلقة نأتي عمى أىع بمػرة لترشيف أشكاؿ الخؤية ،وصػالً إلى ّ

لتتذكل ثبلثة أنساط:
ويقابمو "جضشضت"،
ّ
"تػدوروؼ" اعتساداً عمى "بػيػف"ُ ،

أوالً :الخاوؼ > الذخرية /الخؤية مغ الخمف ،الخاوؼ يعخؼ أكثخ مغ الذخرية ،وىػ ال يذخح لشا
ٍ
شخز راو أو شاىج ،فيػ
إلؼ
كيف حرل عمى ىحه السعخفة ،فسعخفتو تتجاوز الصاقة اإلدراكية ّ
()6
ويقابمو عشج
كل شيء ،أفكار الذخرية ومذاعخىا ومرائخىا وماضضيا وحاضخىا.
ُ
يعخؼ ّ
()7

"جضشضت" :حكاية غضخ مبأرة أو ذات التبئضخ الرفخ.

()1

الذعخية ،تدؼيصاف شػدوروؼ ،ص .51-50

()2

بشية الشز الدخدؼ ،ص .46

()3

نطخية السشيج الذكمي -نرػص الذكبلنضضغ الخوس ،ص .189

( )4نطخية الدخد مغ وجية الشطخ الى التبئضخ،ص .7
()5

الستخضل الدخدؼ ،مقاربة نقجية في التشاص والخؤػ والجاللة،عبج هللا إبخاـيع،ط،1990،1السخكد الثقافي العخبي،

ص.62
()6

يشطخ :شخائق في تحمضل الدخد األدبي  ،مقػالت الدخد األدبي.58 :

()7

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.201
44

ثانياً :الخاوؼ= الذخرية /الخؤية مع ،وىحه الخؤية تتعمقَّ ،
أف معخفة الخاوؼ تداوؼ معخفة الذخرية،
وفي ىحه الحالة يعخؼ الخاوية بقجر ما تعخؼ الذخرية ،وال يدتصيع أف يسجنا بتفدضخ لؤلحجاث أو
أف تتػصل إلضيا الذخرية ،وتكػف الذخرية ىي صاحبة الخؤية.
األفكار قبل ْ

()1

ويقابمو عشج

"جضشضت" :حكاية بتبئضخ داخمي ويقدسو إلى :أوالً :البؤرة الثابتة ،إذ يسخ كل شيء مغ خبلؿ رٍاو ،أو

تسخ السعمػمة أو الحادثة عبخ عجة شخريات .ثالثاً:
أؼ ْ
إف ّ
شخرية واحجة .ثانياً :البؤرة الستغضخةْ ،
عبخ وجية نطخ إحجػ الذخريات،
تسخ السعمػمة أو الحادثة الػاحجة عجة مخات ّ
البؤرة الستعجدةّ :
السبأّرة .وىحا
ويكػف إ ّما تبئضخ ذاتي ،تخز الذخرية الخواية نفديا أو يخز غضخىا مغ الذخريات ّ
إما ثابتاً أو
الدخد ال يبخح الذخرية السحػرية ،فكل الدخد ُيخوػ مغ خبلؿ وجية نطخىا ،ويكػف ّ

متغض اًخ.

()2

ثالثاً :الخاوؼ< الذخرية( الخؤية مغ الخارج) ،في ىحه الحالة تتزاءؿ رؤية الخاوؼ ،ؼيرف ما يخاه
ويدسعو ،مغ دوف أف يعخؼ دواخل الذخرية ،ؼيقترخ ىحا عمى الػصف الخارجي ،السػضػعي
()3

الدمػكي وىحه الخؤية بعكذ الخؤية األولى.

ويقابمو عشج "جضشضت" الحكاية ذات التبئضخ الخارجي،

فبل يسكغ معخفة دواخل الذخرية ،يعخؼ ما يطيخ عمى سمػكيا وترخفيا الخارجي فقط.

()4

(م ْغ يخػ) ،ىػ مرصمح ُيصمق
الس ّبئخ َ
السبأّر ،و ُ
الس ّبئخ مغ ُ
وىحه اإلنساط الثبلثة خاضعة لسػقع ُ
عمى الحات السجركة الخائية ،ويكػف الخاوؼ أو الذخرية الداردة .ويتحجد مخكد رؤيتو مغ مػقع
التبئضخ وقج يكػف شخراً أو مكاناً أو حجثاً.
خارجي أو داخمي مغ القرة .إ ّما لسبأّر ،ىػ مػضػع ّ

()5

()1

يشطخ  :شخائق في تحمضل الدخد األدبي ،مجسػعة دراسات ،مقالة :مقػالت في الدخد األدبي ،تدؼيصاف تػدروؼ،

ت :الحدضغ سحباف ،وفؤاد صفا ،مشذػرات اتحاد كتاب السغخب ،ط1992 ،1ص .59- 58
()2

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.202

()3

يشطخ :شخائق في تحمضل الدخد األدبي ،ص .59

()4

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص. 202

()5

يشطخ :التخضضل القرري ،الذعخية السعاصخة ،ص . 111،114
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ووسائل اإلد اِرؾ التبئّخؼ يسكغ إف تُحجد ،بالحػاس( البرخ ،والدسع  ،والذع) .أو باإلدراؾ الحىشي:
()1

السعخفي ،التخسضشي.

()2

ػ(م ْغ يخػ) ،الخؤية ذات الصابع البرخؼ.
فميذ السقرػد ب َ

التبئضخ مغ
اوؼ(م ْغ يتكمع) ،و
السشطػر(م ْغ يخػ) ،تبمػر مفيػـ ّ
َ
ومغ العبلقة بضغ صػت الخ َ
قخاءة(جشضت) لكل الترػرات والجراسات التي تجاولت السشطػر الدخدؼ ،وبشاء عمى ترػرات(بػيػف)،
قجـ(جضشضت) مرصمحو" التبئضخ" بجيبلً عغ مرصمحات الشقاد والجارسضغ الدابقضغ ،لسا
و(تػدروؼ)ّ ،
تحسمو ىحه السرصمحات بخأيو مغ ب ٍ
عج برخؼ مفخط ،لُِضؤصل مع مرصمح( بؤرة الدخد) الحؼ اقتخحو
ُ
ُ
()3

(بخوكذ ،وواريغ) ،مرصمح "التبئضخ.

وتعمضمو ليحا االجتخاح،ىػ وجػد خمط مدعج بضغ ما يجعػهُ

أؼ بضغ ،الدؤاؿَ :م ْغ يتكمع؟ ،الحؼ يختمف تساماً :عغ الدؤاؿ َم ْغ
صيغة ،وبضغ ما يجعػهُ صػتاًْ ،
()4
كل السرصمحات الدابقة التي اقتخحيا الشقاد لمسشطػر الدخدؼ تُعاني مغ الخمط
يخػ؟.
أؼ إ ّف ّ
ْ

الدخد(م ْغ يتكمع) ،وبضغ السشطػر( َم ْغ يخػ) ،إ ّما مرصمحو ،فيػ يتكئ عمى الفرل
والػىع ،بضغ
َ
الخؤية(م ْغ يخػ)
بضشيسا :فػَ :م ْغ يخػ ،ال يشاضخَ :م ْغ يتكمع .مغ ىشا نتحجث عغ العبلقة بضغ
َ
والرػت( َم ْغ يتكمع).
ِ
حا المبس بضؽ السشغؾر والدرد ،لبس ثض ار (ا جح ث حضؽ رتؼ
فإذا كاف ىحا الفرل ّ

استفساؿ "وج ة الشغر" أو (رظمحات (ذاب ة))

)5

فأف ليحا اإلجتخاح ،وجياً متذابكاً أيزاً ،إ ْذ
ّ

أف يكػف (:م ْغ يتكمع) في ٍ
آف واحج -في بعس األحياف ،-فػ
إ ّفَ (:م ْغ يخػ) ،يسكغ ْ
َ
قادر عمى الرؤية والكالـ،
أخ
أف َّ
ٍ
السدألتاف هسا" َ( ْؽ رر ؟"( ،قاباْ (َ "،ؽ رتكمؼ" ،واضح ْ
شخص ٌ

هاتاف

وحتى عمى الؿ اـ ب سا (فا -أ(ر جد ا الخمط بضؽ الشذاطضؽ

) ق جكؾف الكالـ والرؤية ،الدرد

()1

يشطخ :التخضضل القرري ،الذعخية السعاصخة ،ص . 6و :الستخضل الدخدؼ ،ص .116

()2

يشطخ :خصاب الحكاية،ص.201 :

()3

يشطخ :السرجر نفدو ،ص.201

()4

يشطخ :السرجر نفدو ،ص.198-197

()5
لحدغ أحسامة ،دار التكػيغ-دمذق،ط2010 ،1
التخضضل القرري،الذعخية السعاصخة،شمػمضت ريسػف كشعاف،تَ :
 ،ص.107
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والتبئضر))

)1

ومغ ىحا -فبخأؼ الباحثة ،-إ ّف السقػلتضغ( الريغة ،والرػت) تختبصاف مع بعزيسا

في تذكضل التبئضخ-في بعس األحياف -إ ْذ ُيعجىسا( تػدوروؼ) مطي اًخ مغ مطاىخ العسل األدبي ككل
وخاصة الخؤية .ويسكغ التػصل مغ خبلليسا -الريغة ،الرػت -إلى اإلجابة عغ الدؤالضغ
()2

و(م ْغ يتكمع؟)،
الستبلزمضغ( َم ْغ يخػ؟) َ
أف جأي ها لضتشكر ،و(فارشة الشتائج السترتبة عمى
ويتفمق األ(ر اسفارشة األشكاؿ التة جسكؽ ْ

ذلػ))

بػصف األخضخ

ُجذكا بشضؾيا (ب ئ ا) جن ا (ؽ السحكة،

)3

ويسكششا القػؿ-أيزاًَّ -
الرػت(م ْغ يتكمع) ،وبضغ السشطػر( َم ْغ يخػ) عبلقة
أف العبلقة بضغ
َ
(م ْغ يتكمع) ،ىػ
ميسة في
تذكضل ّ
التبئضخ؛ ولكغ ليدت برػرة متبلزمة ودائسة ،فسثمسا يسكغ ْ
ّ
أف يكػف َ

التسضد ضخورة قائسة ،كي ال
(م ْغ يتكمع) ،ليذ
(م ْغ يخػ) ،يسكغ ْ
ىػ(م ْغ يخػ) ،وىشا الفرل و ّ
َ
أف يكػف َ
َ
ُيخمط بضغ الػضيفتضغ والريغتضغ ،والرػتضضغ أو الخؤيتضغ.
()1

السرجر الدابق ،ص.108

( )2يشطخ :شخائق تحمضل الدخد األدبي ،ص. 59- 58
()3

نطخية الدخد ،مغ وجية الشطخ إلى التبئضخ ،ص.23
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ومغ جية أخخػ ،يسكغ القػؿ إ ّف إجتخاح(جشضت) لسرصمحو -حدب رأؼ الباحثة -ال يتقاشع

ويمغي اآلراء الشقجية الدابقة ،أو مرصمحاتو األخخػ :زاوية الخؤية ،ووجية الشطخ ،وحرخ السجاؿ،
ُ
*
ِ
كسمة وداعسة لسرصمح التبئضخ الحؼ َّ
مو(جشضت) بػصفو
قج ُ
والسشطػر أو غضخىا  ،بل ّأنيا مرصمحات ُم ّ

لكل تمظ السرصمحات األخخػ التي
مفيػماً أوسع واشسل ،ليسكششا القػؿ ،إ ّف مرصمح التبئضخ جامع ّ
*

قج اقتخف بالتبئضخ مرصمحات عجيجة قج تحسل داللة متقاربة وإف اختمفت السدسيات ،التي تعشي في مجسميا :مػقف

الخوائي مغ واقعو وىػ مػقف ثقافي.أما مػقف الخاوؼ أو الدارد ،بػصفو تقشية أو مكػناً سخدياًَّ ،
فإنو مػقف فشي،
فالخؤية الدخدية(( تتعمق بالصخيقة التي يجرؾ بيا الخاوؼ الحكاية)).األدب والجاللة ،ص .81أما وجية الشطخ ،فيي
فمدفة الخوائي ومػقفو اإليجيػلػجي .يشطخ :مفيػـ الخؤية الدخدية في الخصاب الخوائي،عبج العاؿ بػ شضب ،ص.36

أما وزاوية الخؤية،فػ((ىي بسعشى مغ السعاني مدألة تقشية ووسضمة مغ الػسائل لبمػغ غايات شسػحة)) .نطخية الدخد

مغ التّئضخ إلى وجية الشطخ ص .38وحرخ السجاؿ ىػ تخكضد التبئضخ عمى اإلخبار الدخدؼ مغ خبلؿ راوؼ مصمق
العمع .يشطخ :تقشيات الدخدية ،ص .45والسشطػر :مرصمح فكخؼ أو إيجيػلػجي أو تعبضخؼ ،يتذكل مغ رؤية إدراكية
تقجميا مغ زاويتيا :يشطخ:بشاء الخواية ،سض اد قاسع،ص .177وكل ىحه السرصمحات تخكد عمى عبلقة السؤلف الحؿيقي

والخاوؼ والسخوؼ .ومغ ىحا سشدتخجـ ىحه السرصمحات ضسغ مرصمح التبئضخ حدب السفيػـ لكل مرصمح.
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اقتخحيا الدابقػف ،وتشصػؼ تحت سقفو ،حدب مفاـيسيا التي ُحجدت ،فيي جدء مغ مفيػـ التبئضخ.

الدابقة والبلحقة ،لػ(جشضت).

َّ
أف التبئضخ الدخدؼ في بحثشا ُيعالج كيؽية تسثّضل اآلخخ في الشز الخوائي الخميجي ،وبػصف
أف جكؾف
قدؼ
سردخ (ح ٍد جسكؽ ْ
عبارة التبئضر ال تشرب دائسا عمى عسا أدبة اأكسمه با عمى ٍ
ٍّ

قرض ار ج ا))

)1

التبئضخ)،
السبأّر(مػضػع ّ
فأرتضشا التسثضل الدخدؼ لآلخخ مغ خبلؿ التبئضخ حدب ُ

إف السػضػع السبأّر،
السبأّر،إلنو؛ تحت نطخ وسسع وإدراؾ ّ
السبئخ .أو ّ
بػصف اآلخخ قج يكػف ىػ ُ

أف ىحه السعالجة ستُجشبشا التقديسات حدب التقضج بأنساط
ىػ ،مغ ُيذكل تسثضمو .ومغ جية أخخػ ّ

أف التغضخ ال
التبئضخ الثبلث التي ال تخمػ مغ تجاخبلت واختخاقات ؼيسا بضشيا فعمى ّ
حج تعبضخ(جشضت) ّ
()2

الثبات ىػ سسة التبئضخ.

يتغضخ التبئضخ مغ داخمي إلى خارجي ،أو مغ ترفضخؼ إلى آخخ،
فكثضخ ما ّ

إف ىحه األنساط صعب ضبصيا في نسػذج واحج،
مثمسا تتجاخل اإلدراكات ؼيسا بضشيا أيزاً .بسعشى ّ
وىي ال تؤدؼ -بخأيشا -إلى تذخيز تسثّضل اآلخخ مغ خبلؿ التبئضخ.

األوؿ :التبئضخ مغ خبلؿ
لحلظ سشعالج ّ
التبئضخ لتسثّضل اآلخخ في نساذجشا ،في ثبلثة مباحثّ :
تغضخ مخكد إدراؾ البؤرة .أما ،السبحث الثالث ،اإلدراؾ الخارجي،
مخكد اإلدراؾ .السبحث الثانيّ ،

البؤرة الحاتية .واألسئمة التي يقتخحيا ىحا الفرل ،م ْغ ِ
يجرؾ(مغ يخػ) :الخاوؼ ،أـ الذخرية؟ و ِمغ
َ
أؼ زاوية ،إد اِرؾ خارجي أـ إد اِرؾ داخمي؟ .ذاتية أـ مػضػعية .وكيف يتسّثل اآلخخ مغ خبلؿ مخكد
ِّ

اإلد اِرؾ ،وما ىي القخائغ ،فػ

تتزسؽ ال ات والسؾضؾع

عسم ة اإلدراؾ ه

وإف الدؤاؿ
) ،ل ا َّ

التبئضر عمى َ( ْؽ؟) ،جربح الدؤاؿ" تبئضر (اذا؟ و(ؽ طرؼ َ( ْؽ))
الشسؾذجة وة الترؾر الجشضتة
ّ
)3وما ىي وسائل إد اِركو ،وما الغاية مغ ىحا اإلدراؾ .وما العبلقة بضغ الس ِ
جرؾ(الخاوؼ ،الذخرية
ُ
السجرؾ(الذخرية ،السػضػع) .مثمسا سشذخز العبلقة بضغ الرػت( َم ْغ يتكمع) ،وبضغ
الخاوية) وبضغ
َ

السشطػر( َم ْغ يخػ) والريغة الدخدية ،في التبئضخ.
()1

خصاب الحكاية ،ص .203

()2

يشطخ :السرجر نفدو ،ص.205 :

()3

نطخية الدخد مغ وجية الشطخ إلى التبئضخ ،ص .117
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المبحث األول
مركز اإلدراك :الرؤٌة المنفردة:
التبئضخ وسضمة يدتعضغ الخوائي بيا ،لغايات متعجدة ،فسغ ىحه الغايات التعبضخ عغ
إف كاف
ْ
ّ

حزػر السؤلف(الحؿيقي أو التخضضمي) ،والدمصة السصمقة ليحا الحزػر؛ ُليذخز مغ ىحا الحزػر
احتكار الدخد والتحكع في بشاء الشز ،وتقجيع الذخريات واألحجاث عمى وفق قرجية ىحا التسثضل،

ومدػغو.

()1

وىحا التحكع ُيبخز عمى مدتػػ التبئضخ مغ خبلؿ التحكع بسخكد اإلد اِرؾ(الخاوؼ،

الذخرية الداردة) ،والتسخكد في بؤرة الدخد .ليذكل التبئضخ وسضم ًة لتسثّضل الخؤية الجسالية والفكخية،
تذكضل التجخبة ،وتشطيع سخد السعمػمات والػقائع ،غايتو تشطيع وتػصضل فكخة ومػقف ما .ويأتي
وفي ّ
التحكع بسخكد التبئضخ وفقاً إلدر ٍ
اؾ محسل باألفكار واألحكاـ السدبقة ذات السعيارية التقػيسية ،بذكل
حكع أو تػجيو (:أخبلقي ،فكخؼ ،اجتساعي ،سياسي ،ديشي) ،بػصفيا رؤية تُ ِ
قػـ ما ترفو وتُجركو
ّ
أ(ا وج ة نغر يارج ة
وتخكد عميو ،فيي ُتسّثا (شغؾ(ة الؿ ؼ الفا(ة لرؤية الفالؼ ذهش ا ،وتكؾف ّ

عش (ا جكؾف الراوخ يارج القرة ،أو وج ة نغر دايم ة تسثا رؤية الراوخ /الذخر ة))

)2

وتُ َعّج

(الس ّبئخ) ،إحجػ ُم َّ
وتذكضل
حجدات االنفخاد بسخكد اإلد اِرؾ،
ّ
ىػية أو اسع السرجرَ :م ْغ يتكمع= َم ْغ يخػ ُ
السبأُر .ويعتسج رصج
الخؤية ؼيسا تتزسشو مغ نقل وتشطيع السعمػمات برػرة حيادية أو انحيازؼ تجاه ُ
ىحا ،عمى تأويل القارغ الحؼ ىػ جدء ميع في تذخيز ذلظ ،مثمسا تكػف قخائغ التحكع بسخكد

اإلد اِرؾ عبخ التتجاخل بضغ إد اِرؾ خارجي وإد اِرؾ داخمي ،ورؤية ذاتية ،ومػضػعية ،وتغضضخ وسضمة
اإلد اِرؾ؛ رصجاً لتمظ الحيادية أو االنحيازية.
وجاء ذلظ ،في الشساذج قضج الجراسة في رواية (:مدظ) لمكاتب الكػيتي إسساعضل فيج إسساعضل.
ورواية (الذضػعي األخضخ) لمكاتب الدعػدؼ إبخاـيع الػافي .و رواية( وقت لمخخاب قادـ) لمكاتب
البحخيشي أحسج السؤذف .نساذجاً اشتخكت بانفخاد مخكد اإلد ِارؾ لػ(الخاوؼ ،الذخرية الداردة) .والخؤية

الس َّبئخ.
الثابتة تجاه السبأّر(اآلخخ) ،ومػضػع ُ
( )1يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.267-266
()2

روايات حشاف الذيخ دراسة في الخصاب الخوائي ،د.بذخػ ياسضغ دمحم ،الذؤوف الثقاؼية-بغجاد،ط 1،،2011ص.41
51

اآلخر الدٌنً
عبخ تحكع
ُيذكل مخكد اإلد ارؾ في رواية(مدظ) قخيشة دالة عمى غاية ومدػغ التبئضخّ ،

يتجدج مدػغ التبئضخ
الذخرية الداردة(أحسج) ،اآلخخ الخميجي ،مغ خبلؿ وجػده في بمجف غخبية .و ّ
يجج نفدو ،مجاناً فجاءة ِ
بذظ تػرشو بتيسة اإلرىاب أثشاء رحمتو
أو إدراؾ الذخرية الداردة ،عشجما ّ
ُ ُ
إلى لشجف بسيسة رسسية ،بػصفو مػضفاً في الجبمػماسية الكػيتية .فتُػقفو الجيات الخسسية ،في مصار

اثضشا ،لُِيحقق معو ،ألنو عخبي مدمع فقط .وىحا ما َسُض ّبئخ لو الذخرية الداردة لمكذف عغ كيؽية
تسثضمو آخخ مغ خبلؿ السػقف الغخبي تجاىو كسدمع .وىحا السػقف تذكل بعج أحجاث الحادؼ عذخ

تغضخ
جدج ىحا؛ ّ
الحج الفاصل في ّ
مغ سبتسبخ عاـ ،2001بتفجضخ بخج التجارة العالسي في أمخيكاُ .لي ّ
الخؤية والسػقف الغخبي تجاه السدمع ،ووسسو برفة عامة ومصمقة وسسة اإلرىابي .ومغ ىحه الخؤية
التي ُيجركيا(أحسج) مدبقاً ،بػصفو شخرية مذاركة في الحجث ،ومرجر نقل السعمػمات وتشطيع

الػقائع ،يدعى إلى تبئضخ كيؽية تسثّضل آخخ ديشياً(مدمساً) ،في محاولة كذف مخبػء ومزسخ ىحا

السػقف الغخبي .فبل نخػ إالّ مغ خبللو ،ومغ زواية إدراكو؛ ومغ انفخده بسخكد التبئضخ وثبات الخؤية

السشفخدةُ )1(.ي ِّضئخ الذخرية الداردة ،الس ِ
آخخ(مبأّر) ،مغ خبلؿ زاويتضغ:
مو
ض
تسث
كيؽية
ائية،
خ
ال
كة
جر
ّ
ُ
ُ
يتغضخ مخكد إدراكو
زاوية داخمية وزواية خارجية .وىاتاف الداويتاف تتشاوباف سخيعاً ؼيسا بضشيسا ،حضث ّ
ٍ
ٍ
ومتشاوب ،بضغ تبئضخ ذاتو(مذاعخه وافكاره) تارة .وبضغ تبئضخ مػقف الذخرية الغخبية(
يع
بذكل سخ ٍ

سمػكيا ،أفكارىا ،مذاعخىا) تارة أخخػ؛ لسا بضغ اإلدراكضغ مغ عبلقة سببية في تذكضل أو إدراؾ
التبئضخ الخارجي والجاخمي ،مغ بؤرة
تسثّضمو آخخ .مغ ىحا ،يسكششا التحجث عغ تجاخبلت اإلد اِرؾ أو ّ

ِ
السبأّر الػاحج( كيؽية تسّثميو آخخ).
مخكد اإلد ارؾ السشفخدة لمسبئخ(الذخرية الداردة) تجاه السػضػع ُ

يتذكل تبئضخ الذخرية الدارد(أحسج) مغ خبلؿ استخجاع ما حجث لو في مصار أثضشا،
ّ

ليكػف ىحا مدػغاً لتبئضخه؛ في كذف وعخض مبلبدات ذلظ السػقف .ف ُضبئخ مغ خبلؿ إدراؾ تخسضشي،

العساني عمي السعسخؼ ،ورواية( أحزاف السشافي) لمكاتب القصخؼ أحسج عبج
يشطخ :رواية( رابية الخصار) لمكاتب ُ
السمظ ،ورواية(أوراؽ شالب سعػدؼ) لمكاتب الدعػدؼ ،دمحم بغ العديد الجاود،عمى سبضل السثاؿ فقط .
()1

يشطخ:عمع الدخد ،مجخل إلى نطخية الدخد ،ياف مانفخيج ،ت :أماني بػ رحسة ،دار نضشػػ،ط،1،2011ص.79
51

ألنو يعخؼ نفدو ،ويدتبصغ ويخسغ أفكار ومذاعخ السحقق
داخمي ،يدتبصغ دواخمو ومذاعخه مخةّ ،

ألنو ال يعخؼ أكثخ .مدتخجعاً ومحجثاً
الغخبي مخة أخخػ ،ليحا ،يدتطيخه مغ خبلؿ الحػار السباشخّ ،
عسا لع يدتصع أف ُيجضب عميو في لحطة الحاضخ والسػقف السباشخ مع الجيات
نفدو أو ُمجضباً َّ

الخسسية الغخبية أثشاء وجػده ىشاؾ .ومغ ىحا يسكششا االستشتاج إف الذخرية الداردة تُ ّبئخ الدمغ

لضتذكل التبئضخ مغ المحطة الدخدية ،لحطة زمشية ومكانية واحجة ،بجء مغ تػؾيفو في السصار
أيزاً.
ّ
واإلجخاءات الخسسية الستبعة معو .فضبجأ باستخجاع مباشخ وغضخ مباشخ ِ
لسا حجث لو ،وواصفاً ومسيجاً
تذكضل عتبة التبئضخ ،قائبلً لشفدو:
في ّ

وزا (ظار أثضشا اسؾاج تػ الدسا غائسة جنئ ة

)

استؾقفػ ،أح (دؤولض ؼ بم جة آ(رة:
وأن َ ت ُّؼ ااجت از ااب الظائرة سّمس ؼ السف نة
َ
 جؾاز سفرؾ!قمقػ
الشبرات
ّ
الحادة لمرؾت أثارات َ

إف تكؾف
) قدسات وج ه واد(ة أو أ ارّد ل ا ْ

لػ))

)1

يعج قخيشة ُمحضمة ،إلى الخؤية الجاخمية ،فإف لو
إذا كاف لزسضخ الدخد عبلقة بالتبئضخ ،إ ْذ ّ
بس ْغ يتحكع بسخكد اإلد اِرؾ ،وزواية اإلدراؾ ،لشذخز مغ ىحا ،تتصابق
عبلقة وثيقة في استجاللشا َ
السجركة(م ْغ يخػ) .لشجج اشتخاؾ الزسضخاف في التبئضخ ،بضغ ضسضخ
الستكمسة(م ْغ يتكمع) ،والحات
الحات
َ
َ

أنت/أحسج)ُ ،محيبلف
الستكمع(الذخرية الداردة/أحسج) ،وضسضخ السخاشب(السخوؼ لو:الكاؼَ ،

السبئخه،
الرػت والخؤية لو(الذخرية الداردة) .وبيحا يكػف الزسضخ نائباً عغ حزػر الذخرية ُ
عمشاً وقخيشة عمى تحكسو بسخكد اإلدارؾ .وىحا التجاخل بضغ الزسضخيغ يكذف مدػغ التبئضخ وغايتو

قمقظ) ،كذفاً عغ
ومػضػعو .فشخصج مغ خبلؿ ضسضخ السخاشب ،تبئضخ الذخرية الداردة لسذاعخه( َ

عبخ استطيار كبلمو
خػفو ووعيو و ا
إدركو ،ومشاسبة لئلدراؾ الخارجي ،إدراؾ سمػؾ السحقق تجاىوّ ،
السباشخ(جػاز سفخؾ!)ُ .مسيجاً لخمق مشاسبة لبلنتقاؿ مغ خبلؿ الزسضخ الستكمع إلى اإلد اِرؾ الجاخمي،
أف تكػف كحلظ) ،الحؼ ُيبئخ لسا ىػ مخفي ومكبػت جخاء ىحا اإلدراؾ
أفكار ودواخل السحقق(أراد ليا ْ

الخارجي(سمػؾ السحقق) .لسا بضغ اإلدراكضضغ مغ تعالق سببي .ليكػف الزسضخ وسضمة سخدية تسشح
()1

مدظ ،إسساعضل فيج إسساعضل ،الجار العخبية لمعمػـ ناشخوف،ط ،2009،1ص.14-13
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إف( الخؤية مع) ،ىي مغ تراحب إدراؾ
الس ّبئخة حخية االنتقاؿ مغ إد اِرؾ إلى آخخ .وبسا ّ
الذخرية ُ
الحادة،
الس ّبئخ(أحسج) بإد ِاركاتو الحدية :الدسعي والبرخؼ( الشبخات
ّ
سمػؾ السحقق ،لحلظ؛ يدتعضغ ُ
إدركو الجاخمي التخسضشي لدمػؾ السحقق(أراد ليا)؛ ليزفي عمى إد اِركو
قدسات الػجو) ،في تبئضخ ا
إف
مػثيقة السعمػمة أو التبئضخ؛ ليحا فالذخرية الداردة لع تُ ّبئخ بإد اِرؾ داخمي لدمػؾ السحقق إالّ بعج ْ

استطيخت كبلمو السباشخ(جػاز سفخؾ) .ليجتسع السكػف اإلدراكي الحدي والتخسضشي الحىشي قخيشة

أخخػ تشدب التبئضخ لمذخرية الداردة وتزفي السػضػعية والسػثػؾية عمى رؤيتو ،وتبضغ مدػغ
السبئخ(أحسج) إضيار وكذف وتسيضج تبئضخ السخبػء والسكبػت،
تبئضخهُ وغايتو ومػضػعو؛ وىي رغبة ُ
السبأُر) .فاستعانتو باإلدراؾ الخارجي الستػالي يجعمو يتكئ
ْ
أؼ كيؽية وسبب تسثّضمو آخخ ديشياً(مػضػع ُ
إف ىشاؾ مػقف
وي ّبئخ بو ،سبب سمػؾ السحقق معو؛ ليرل بشتيجةّ ،
عمى إدارؾ تخسضشيُ ،يفدخ ُ

ومبضت تجاىو ،بػصفو آخخ ديشياً مخفػضاً وجػده ىشا(الببلد الغخبية) .فضبئّخ ذلظ ،قائبلً في
ُمدبق ُ
مخاشبة ذاتو أيزاًّ :لسا رأر َ (دؤول ؼ ُرش ة ت قضق جؾاز
سفرؾ ( َ
َ
دت ر َؾ ة تدتفض ُ
تفاجأت اسا هؾ يارج تؾقفػ
-سشحتفع اه!

)

لػ
جؾاز سفرؾ احؾزة
(دؤوؿ (ج ٍ
ٍ
ؾؿ َ
اج أو و وة!"
"ر ُ
هؽ (ن ٍ
جر اعتبارات (حدؾ(ة
للتػ الفرب ة و ة – ّا
إف اف عمى
ؾية ْ
َ
(شنوع وث قة الدفر (شنوع ال ّ

سبة
عش هؼّ -

"غريب وسط بضئة طاردة"))
ٌ

)1

ٍ
مدبق بسا ُي ّبئخ.
تبئضخه يشصمق مغ لحطة سخدية مشجدة(استخجاع) ،فيػ عمى عم ٍع
أف ّ
وبسا ّ

فإف ىشاؾ مدػغ ووضيفة تغضضخ إدراكو سخيعاً ،مغ ِ
إدرؾ خارجي ،سمػؾ السحقق(سشحتفع بو)،
لحلظ؛ ّ
( )1السرجر الدابق ،ص.16
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إلى إد اِرؾ داخمي ،الفكار السحقق( اعتبارات محدػمة عشجىع)؛ غايتو عخض وكذف مخبػء ىحا
الدمػؾ تجاىو ،ؼيحزخ فعل اإلدراؾ البرخؼ(رأيت) ،وفعل التخسضغ الحىشي( تفأجات) مشاسبة لتبئضخ
وندتجؿ
السػضػع السخفي والسكبػت؛ تجدضجاً لتسثّضمو آخخ ديشياً مخفػضاً( لغتظ العخبية ،بئية شاردة).
ّ

التغضخ
سبة ،غخيب) .وغاية ىحا ّ
الؿيسة أثشاء عخض ذلظ( مشدوع ،لغتظّ ،
عمى ىحا مغ خبلؿ إحكاـ ّ
إف تكػف زواية إدراكو حيادية في نقل معمػمتو ،أو تبئض اًخ ُمػثُقاً ومػثػؽ بو،
الس ّبئخْ ،
اإلدراكي ،رغبة ُ
الستشاده عمى اإلد ِارؾ التخسشي والبرخؼ ،وىحاف اإلد ِاركاف أقل مػثيقة؛ بػصفو سارداً محجود العمع،
ِ
اإلدارؾ يذي بخؤية إحادية انحيازية.
ال يعمع أكثخ مسا يخاه ويدتشتجو ،إضافة إلى تحكسو بسخكد
الس ّبئخه(أحسج) تػثقو
وإذا كاف ىحا التبئضخ يدتشج إلى إدارؾ ذىشي تخسضشيّ ،
فإف الذخرية ُ
وتجعسو مغ خبلؿ تبئضخ سبب وجػده أو سفخه إلى لشجف ،الحؼ يكذف لشا ،أنو شخرية دبمػماسية،

بعضجة عغ أؼ ر ٍ
يبة ٍ
وشظ محتسل ،عمى افتخاض ما -إرىابي ،-ؼيذخز ذلظ ،مغ استطيار كبلميع
ّ
السباشخ واستبصانو ،قائمضغ لو ،ومجضب عمى اسئمتيع:
أف نفرؼ!
 ُنري ْاؼ:
أل ّن ؼ رري وف أجب ُ بتفرضا و ٍ
 ترريح وضنا ،وادرة عؽ الدفارة األلسان ة وة دولة الكؾيديؾؿ اإلتحاد األوربة
ااغته سؤاله:
-أن

ؾيتة؟!

أحددتػ (دتف ان عشؾة
َ
"التحرخ (لارر لمتف خ!"
ّ
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حق
تخؾؿ الذخص السسشؾحة له ّ
ّ

تذبث
رؾ
أي ت ش قا لر َ
ّ

اأطراؼ ه و (فتفا ،وشف (ؽ اذر ال تفرو ؼ ،يبرة لؼ تألف ا

أجب ُ عمى سؤاله بتداؤؿ جكاد جال(س ح ود االست انة أو االست جاف:
(ا ال خ جسكؽ أف أكؾنه؟!(ترسسا ت ربه:
َ
أ(رؾ ّ
أجب بشفؼ ،أو االشفة!نفؼأو ر حسحسة ياوتة حّ ؽ إل َػ وة عضش َػ "الؾقاحة افضش ا"))

)1

السبئخة(أحسج) في تُ ّبئضخ سبب وجػده وميستو الخسسية(فضدا ،صادرة عغ الدفارة
فالذخرية ُ
ٍ
ه(تخػؿ الذخز) ،ليكػف ىحا،
األلسانية)ُ ،يبئخ لبخاءتو وإزاحة ْ
أؼ ريبة بحقو ،يسكغ أف تسشع سفخ ّ
إليظ) ،بػصفو سمػكاً عجائياً مقرػداً يحسل مزس اًخ ما ،بجلضل
مدػغاً لتبئضخ سمػؾ لمسحقق
ّ
تجاه(حجؽ َ

ػسع بالمفع الرخيح السدشج إليو
الس ُ
انتقالو إلى إدراؾ مذاعخه وأفكاره مغ خبلؿ الزسضخ السخاشبُ ،
(أحددتظ مدتف اًد ،بذخ ال تعخفيع)؛ ليكذف عغ تسثّضل آخخ ديشياً ُمييسشا عميو(التعجؼ االستيانة).
َ
وىحا التبئضخ استعاف باالدراؾ البرخؼ(حجؽ) ،واإلدراؾ التخسضشي(الػقاحة بعضشيا) ،مغ خبلؿ االنتقاؿ

ِ
اإلدرؾ؛
بضغ ضسضخ السخاشب وضسضخ الستكمع ،تعبض اًخ عغ وعيو اإلدراكي بتسثضمو ىحا .وتغضخ زواية

خػلو مخكد التحكع باإلد ِارؾ .مثمسا سيخػلو ىحا التحكع كذف مدػغ ىحا التبئضخ ،وغايتو مغ خبلؿ
ىحا التجرج أو االنتقاؿ اإلدراكي .عشجما ُيبئخ تراعج ليجتيع التحؿيؿية معو ،قائبلً ،وقائمضغ لو:
أطمق (دؤول ؼ سؤاال زئبؿ ا
 -أن (تأك ؟!

( )1مدظ ،ص .84
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جحاورؾ دايا و رؾ
غزبػ
اطشضتػ
َ
َ
اإلحالة عمى (ؾ ّ

السقرؾدة

" جقؾدنة إلى أرؽ؟!"

ِ
مه (فػ أي رشحؾ (شحى اإلهانة
) تفا( ُ

برد اإلهانة ،هؼ
) لؾ اف السدؤوؿ (ؽ بم ؾ لؾ ش هشاؾ لسا ت اون
ّ

-هشا -جدت وؾف را(ة الفرد

)

(نورة!!
 ُّنذػ ْ
أف تكؾف سسة ال يؾؿ ّ
لسجرد اإلسا ة ،تشؽ دا عؽ راـ ة (ا اف ح ث برجة التجارة الفالس ة
"جذػ أو جفتفا الذػ
ُ
ّ
السا قبا اتدس إج ار ات ؼ االبداطة انؾا ُجفا(مؾف الؾاح االترحضب
و(ترو اإلنفاؽ و أجاـ ّ

واالحتراـ))

)1

السبئخة ،يعمع ّما ُيبئخه(تسّثميو مخفػضاً) ،فسرجر ىحا العمع ،أو إدراكو
وإذا كانت الذخرية ُ
اإلدرؾ السعخفي(بخفزو)
ا
السا قبل) .وىحا
الخؤيػؼ؛ تساـيو مع ذاكخة سابقة لو في ىحا السكاف أياـ ّ

يكذف عشو مغ خبلؿ اإلدراؾ الخارجي ،الدمػكي السقارف زمشياً(االىانة /االحتخاـ) ،ليكػف مدػغ ىحا

التبئضخ زمشياً؛ تبئض اًخ لمحاضخ ،بكذف السخبػء والسزسخ ،مغ وراء ىحا سمػؾ الخارجي العجائي
فأف
لمسحقق الغخبي معو ،وتفدضخ كيؽية وسبب تسثضمو آخخ ديشياً مخفػضاً(تشؽيداً عغ كخاـية ما بعج)ّ .
مخبػء غضخ معمغ جخاء
بخد اإلىانة) أيزاً ،ليكذف بيحا،
تبئضخه لجواخميا الشفدية السكبػتة(لسا تياونت ّ
ً
السدالع( لػ كشت ىشاؾ) معيع؛ تعبض اًخ عغ
ىحا التسثّضل أيزاًّ ،
السيادف و ُ
ويفدخ سبب سمػكيا الخارجي ُ

إدركو لرػرتو الحىشية السدبقة في إذىانيع وترػراتيع ،بتسثّضمو آخخ ديشياً سمبياً(عشيف).

إف اإلدراؾ الخارجي ،وسضمة لمػصػؿ
بأف غاية اإلدراؾ الجاخمي كذف السخبػء ،و ّ
وىحا يذي ّ
ليحا السخبػء .بػصفو ِ
إدراكاً واعياً؛ لحلظ؛ كانت استعانتو باالد ِارؾ التخيسشي في تبئضخ الدمػؾ
الخارجي ،لمسحقق الغخبي(تشؽيداً) ،ليذ تبئض اًخ عذػائياً غضخ مقرػد تػضيفو ،مغ رغبتو إف يكػف
ٍ
مذكػؾ في صحة معمػمتو ،أو مغ زواية ادراكو الحاتية ،بػصفو شخرية مذاركة في
تبئضخه غضخ

()1

السرجر الدابق ،ص.87-84
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الحجث ،وليذ راوياً عميساً ،فاستعاف بػسائل إدراكية حدية ،لضجعع ويػثق إدراكو التخسضشي(تشفدياً)؛
أف يدتطيخ اإلدراؾ الخارجي ،الحؼ مشح تبئضخه انصباعاً
فيػ ال يدتطيخ اإلدراؾ الجاخمي إالّ بعج ْ
بحيادية زواية ومخكد إدراكو .لشجرؾ مغ ىحا ،العبلقة بضغ اإلدراكضغ ومدػغ وغاية ومػضػع التبئضخ.

فقج تجدج تسثضل اآلخخ الجيشي سمبياً في ىحا الشسػذج مغ خبلؿ التحكع والديصخة عمى مخكد
اإلدراؾ ،الحؼ اتاح حخية الحخكة لذخرية الداردة ،السبئخ ،بالتجرج أو التشاوب بضغ اإلدراؾ الخؤيػؼ
الخارجي واألدرؾ الحىشي التخسضشي ،واالنتقاؿ بضغ ضسضخ السخاشب والزسضخ الستكمع ،مع ثبات البؤرة
الجاخمية لمذخرية السجركة وثبات وجية نطخ السجرؾ(آخخ ديشي سمبياً مخفػضاً) .وقج جاءت وسضمة
اإلدراؾ متغضخة تغض اًخ سخيعاً في تشاوب تبئضخؼ بضغ نػعي اإلدراؾ :إدراؾ حجسي رؤيػؼ برخؼ
وسسعي ،وإدراؾ تخسضشي استبصاني ذىشي .ويسكغ مبلحطة َّ
أف االدراؾ الجاخمي(السذاعخ،األفكار)
بالسبئخ(أحسج) فقط ،بضشسا أُنيط االدراؾ الجاخمي(السذاعخ) والخارجي(الدمػؾ) بدمػؾ السحقق
أُنيط
ِّ
الغخبي ،ويسكغ تعمضل ذلظ مغ خبلؿ غاية وىجؼ ومػضػع التبئضخ؛ ىػ كذف السخبػء الجاخمي
إف لع تكغ
السكبػت ليحا الدمػؾ ،بػصف السجركات الدمػكية الخارجية واضحة وبادية لمعيافْ ،

كل آخخ ديشي ،بضشسا السكبػت والسخفي ،ىػ مدكػت عشو ،وىػ غاية ومدػغ التبئضخ.
متكخرة مع َّ
وىحا يذي أف التبئضخ كاف تبئض اًخ ضسشي أو داللي ،لتذخيز كيؽية تسثّضل اآلخخ الجيشي مخفػضاً ،مغ
ذكل التبئضخ غايتو وىجفو الحؼ يخفي وراءه السقاصج الجاللية لعسمية
خبلؿ أحكاـ ومػاقف مدبقة .ل ُي ّ

البشاء الدخدؼ .ليرل بشتيجة مشصؿية ،ىي بخاءتو أو باإلحخػ بخاءة اآلخخ الجيشي(السدمع).

اتدع شابع التبئضخ ،مغ ـيسشة وثبات وإحادية البؤرة الذخرية السجركة(مخكد اإلد ِارؾ) التي
يسخ مغ خبلليا ونخاه مغ الداوية
فكل شيء ّ
تعخض الػقائع والسػاقف السدخودة وفقاً لدواية إدراكياّ ،
()1
الؿيسة والتعميقات ،الحؼ استطيخ
التي تختارىا وتخكد نطخىا وإدراكيا عميو .ومغ خبلؿ بدط أحكاـ ّ

عبخ الحػار الخارجي والجاخمي .وألبج مغ الحكخ َّ
بأف اإلدراؾ الخارجي كاف وسضم ًة إلى تبئضخ
السبأر(السخبػء) ،وىػ ما جاء مشدجساً مع االختخاقات التبئضخية أو االدراكية .مغ ىحا يسكششا القػؿ أنشا
ّ

)(1

يشطخ :عمع الدخد ،ياف مانفخيج ،ص.79
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لع نكغ لشذخز التبئضخ وغايتو ،دوف
و(م ْغ يخػ) .وتجدج نسط التبئضخ ،بالتبئضخ
ْ
تسضضد(مغ يتكمع)ً ،
الخارجي والجاخمي مغ خبلؿ مػضػع التبئضخ.
اآلخر القومً
اإلدرؾ
ا
جدج تسثضل اآلخخ الجيشي مغ خبلؿ التحكع بسخكد
ْ
إف كاف التبئضخ في رواية(مدظ) ّ
سخر أو تحكع ببؤرة الدخد مغ خبلؿ ضسضخه الستكمع
السذاركة في الحجث ،ف ّ
لمذخرية الداردة ُ
فإف مخكد الدارد غضخ السذارؾ في الحجث ،ال يسشع مغ
والسخاشب؛ ُبػصفو ُمشطع الخبخ الدخدؼّ ،
التحكع ببؤرة الدخد وتسخيخ زواية إدراكو وتغضضخىا أيزاً ،إذا عخفشا أف الزسضخ الغائب نائباً عغ
حزػره ،لسا يتدع بو ىحا الزسضخ مغ حخية الترخؼ والحخكة والتشقل ،بضغ الذخريات واالزمشة
ٍ
شيء.
كل
واالمكشة والدخد والػصف والتحكع في ّ

()1

جدج
إ ّف الخاوؼ في رواية(الذضػعي األخضخ)ُ ،
سي ّ

مشطػره اإلحادؼ السشفخد أيزاً ،ولكغ ،مغ تبئضخ وجػد اآلخخ القػمي في السسمكة العخبية الدعػدية.



ُيجدجه األستاذ( ارتب) السرخؼ ،الحؼ ُي ِّ
جرس في إحجػ قخػ السسمكة العخبية الدعػدية .ويخكد إدراؾ

الخاوؼ عمى تسثضل اآلخخ(راتب) ،مغ خبلؿ إدراؾ افكاره ومذاعخه الجاخمية ،بػصفو آخخ قػمياً يؤمغ

الس ِّبئخ(الذخرية الداردة ،الخاوؼ) -في أغمب
بإفكار سياسية ما .وبسا ّ
أف التبئضخ يختبط بغايات ُ
األحياف -فأىع غاية يدعى الخاوؼ في تبئضخه اآلخخ(راتب) تخكضده عمى كذف وتدميط الزػء تسّثميو

الؿيسية
آخخ قػمياً فكخياً .وال نتعخؼ عمى غاية الخاوؼ ىحه ،إالّ مغ خبلؿ وسائمو اإلد اِركية ،واحكامو ّ
في تبئضخ ُمبأّره ،اآلخخ(راتب).

) (1يشطخ :الخاوؼ والسخوؼ لو ،في روايات عادؿ كامل،أ.إيساف صابخ سضج صادؽ ،مجمة جضل الجراسات األدبية
والفكخية ،عجد االوؿ ،ديدسبخ  ، 2013ص.154
 ثسة اتفاؽ ضسشي الحؼ أصبح مغ ال ُسدمسات لمعسمية الدخدية ،بانفراؿ السؤلف الحؿيقي الحؼ ُيحضل إلى لحع ودـ
عغ الدارد والخاوؼ العميع غضخ السذارؾ تحجيجاً ،بػصفو ال يتسطيخ إالّ مغ ضسضخه الغائب(ىػ) ،وعمى الخغع مغ ىحه

السدمسة التي تُدمع بانفراليسا إالّ ّأنو ُيسثمو ،إذ يشدب بعس الجارسضغ التبّئضخ في ىحا الشسط الرفخؼ إلى السؤلف
ُ
ف
اوؼ
مبئخ ثالث ىػ الكاتب الخوائي .يشطخ :معجع السرصمحات
الذخرية
و
خ
ال
جانب
إلى
يكػ
ىحا
وعمى
ذاتو،
ّ

الدخدية ،دمحم القاضي،ص .370و :مفيػـ الخؤية الدخدية في الخصاب ،بػ شضب عبج العاؿ ،ص .33ومغ ىحا يسكغ

بأن ُو
أؼ لكاتب الخواية( الذضػعي األخضخ) ،أو ّ
القػؿ ّ
بأف الخاوؼ خارج الحكي ،وساشة لسشطػر الحات الدعػدية ىشاْ ،
يتبشى مشطػر الحات الدعػدية تجاه اآلخخ ،وىحا سشمحطو في القخائغ الشرية والمفطية في نسػذجشا أيزاً.
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إيجيػلػجية
ديشية
ثقاؼية
بدسة
فسا بضغ السكاف االجتساعي السغمق(الدعػدية :القخية)؛ الستَّد ِع
خاصاً بو ،وبضغ األفق الفكخؼ لآلخخ(راتب القػمي)؛ تبايشاً واضحاً ،تؤكج إ ّف الرمة بضغ ىحيغ

إف يكػف مؤث اًخ
أف اآلخخ القػمي ال يسكغ ْ
الفكخيغ أو الصخفضغ غضخ متػافقة ْ
أؼ ّ
إف لع تكغ متشافخةْ .
غضخ إ ّف اإلشكالية التي تُذكل تبئضخ أو تسثضل اآلخخ؛
فكخياً عمى أىل القخية(السجتسع الدعػدؼ)ّ .
بثو عذػائياً وبصخيقة غضخ مقرػد عشج أىل القخية(الدعػدية)،
تتسحػر في األثخ الفكخؼ القػمي الحؼ ُي ُ
بعس مشيع.
ويجج االستجابة بو مخحباً ومقبػالً األذف الراغية واألمخ الشافح الصاعة ،مغ استجابة ال ُ
ويشتج عغ ىحه االستجابة العذػائية ،تبلقحاً فكخياً يشتج خمية حدبية مرغخة معارضة في القخية

بضئخ ىحه المحطة
الرغضخة بدعامة األستاذ(راتب) ضج الحكػمة .مغ ىحا يكػف مدػغ الخاوؼ تُ ّ
العذػائية غضخ السقرػدة ،لغاية؛ كذف ىذاشة ىحه المحطة العذػائية ،وإثبات عبثية ،ىحا الفكخ
القػمي في الدعػدية ،أو قرجية بثو فضيا-ربسا.-
ويسكغ تذخيز إدراؾ الخاوؼ ،بدواية مشفخدة إحادية ،مغ خبلؿ وسائل إدراكو ،بػصفو راوياً
أؼ ّأنو خارج الحكي واألحجاث وال صمة لو بالذخريات ،و ّأنو يُقػـ بسيسة الشطخ أو
غضخ مذارؾْ ،
أف يكػف مخاؾباً أو عاكداً أو أو واصفاً أو ناقبلً أو
الدخد نيابة عغ اآلخخيغ ،وىحه السيسة تدتجعي ْ

مبلحطاً( .)1وعميو االستعانة بأدوات ما ،لِيقػـ بػضيفة الدخد والتبئضخ معاً ،وإحجػ إدواتو استعانتو

ِ
ِ
السجركات يتحكع بيا مغ خبلؿ سيصختو عمى مخكد اإلدراؾ،
بسجركات حدية مغ برخ وسسع ،وىحه
عبخ ضسضخه الغائب .مغ ىحا؛ يبجأ إدراكو لػ(راتب) باالستعانة ،أوالً ،بسجرؾ حدي ،لتبئضخ المحطة
و ّ

التأريخية والشفدية التي كاف فضيا ،ليذخز مغ خبلليا ،عسمو وسبب وجػده في القخية ،قائبلً:
األستاذ راتب (فمؼ (ادتة الجلراؼ ة والتاريخ

اف

ثؼ التؾحض والفقه والح رث والتفدضر والرياضة،

(كسمة لج وله الس رسة ..والسفروؼ االقرية ااسؼ ال رزخ) ،ججمس عمى رسة يذبة ُجبر
كسؾاد ّ
ّ
ّ
أذنه ال در عمى الس جاع ) (دتسفا إلى نذرة أيبار الداافة وة
كدرُ ببفض الحباؿ واضفا ُ
وؾت القاهرة

()1

أف أعؾد واح ا بضؽ
أخ (شرب رسسة ،و ْ
قررت ْ
ُ
أف انتحى رسس ا ون ائ ا عؽ ّ

يشطخ :صشعة الخواية ،بضخسي لػبػؾ ،ت :عبج الدتار جػاد ،دار الخشضج-بغجاد ،1981،ص. 231
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وفؾؼ الجساهضر) ! ،ت او الس جاع (ؽ ر ال رزخ) ،وة الؾق

ال خ لؼ ِ
رمق الرئ س الشاور

إسرائضا وة البحر سا وعَّ الجساهضر ،ولؼ جفدر له ه الخضبة وه ا االنكدار السفاجئ ))

)1

سيج فضيا إلى تأثضثو الدخدؼ البشائي ،بجسمة تفاصضل ،يكذف
ؼيأتي سخده بريغة إخبارية ُي ّ

عغ امتجاد عسق مشطػره ،لسبأّره(راتب) وحجع معخفتو الكمية بو ،سػاء أكاف ىحا السشطػر بإدراؾ غضخ
محجد مرجر معخفتو بو أو محجدُ .يدشج التبئضخ إلى الخاوؼ غضخ السذارؾ مغ خبلؿ قخائغ لفطية

عبخ ذكخه األسع الرخيح لمسبأّر
وضسشية ّ
عجة ،فالدخد يبجأ بالزسضخ الغائب العائج إليو(الخاوؼ) ّ

(راتب) .وىحا التبئضخ يخكد زواية إدراكو عمى كذف السخجع الفكخؼ لسبأّره ،بػصفو آخخ قػمياً،
لتجدضج تسثضمو سمبياً؛ مغ خبلؿ أحكاـ التؿيع( الجرزؼَّ ،
وعج الجساىضخ) .فضبئخهُ ،مخة ،باإلدراؾ الحدي
بالسشاقمة لساىػ متجاوؿ عشو في القخية(الجرزؼ)* ،تعبض اًخ عغ مػقف أىل القخية مغ فكخه ىحا .ليكػف
عبخ تعميقو( لع
ىحا اإلدراؾ الحدي وسضمة سخدية أو تبئضخيو إلى االنتقاؿ إلى إدراؾ روؤيػؼ آخخّ ،
ِ
يمق الخئيذ الشاصخ إسخائضل ،لع يفدخ لو ىحه الخضبة) ،تعبض اًخ عغ ىذاشة وإزدواجية ىحا الفكخ.
وإذا كاف اإلد ِارؾ الحدي ،البرخؼ والدسعي ،قخيشة مغ قخائغ كذف محجودية عمع معخفة
أؼ ّإنو إدراؾ ال يتػافق مع كّمية معخفة الخاوؼ أو التبئضخ
السبئخ بسبأّرهُ ،
ويذكظ بسحجودية عمسوْ ،
الكمية لو ،ألنو؛ يعخؼ
الرفخؼ .فإف تبئضخ الخاوؼ لجواخل مبأّره(راتب) ،قخيشة عمى أسشاد الخؤية
ّ

ببػاشغ ُمبأّره وافكاره جضجاً(الخضبية ،األنكدار) ،وىحا ليذ إدراكاً تخسضشياً أو حجسياً؛ فمع يخد فعل
اإلدراؾ التخسضشي داالً عمى ذلظ ،أو ُحجد مرجر معخفتو بيحا ،فيحه السعخفة و ِ
اإلدراؾ تتجاوز شاقة
الغائب(م ْغ يخػَ ،م ْغ
لضتذكل مغ خبلؿ الزسضخ
وإدراؾ راو محجود السعخفة أو شخرية مذاركة.
ّ
َ

()1

الذضػعي األخضخ ،إبخاـيع الػافي ،دار االنتذار العخبي -بضخوت ،ط ،2010 ،1ص.11 -10

* ُيذضخ الجرزية إلى أنفديع باسع(السػحجوف) ندب ًة إلى عقضجتيع األساسية في "تػحضج هللا" ،ويعتقج الباحثػف َّ
أف اسع
"دروز" أشمق عمضيع ندبة إلى نذتكضغ الجرزؼ الحؼ يعجونو محخًفا لمحقائق .تاريخياً انذقت الجرزية عغ الفخقة

عج
اإلسساعضمية باألخز ،أثشاء الخبلفة الفاشسية .إذف تاريخياً تعػد أصػليع إلى أصػؿ إسبلمية ،ومغ الباحثضغ مغ ّ
الجرزية محـباً مغ السحاىب اإلسبلمية .أما عقائجياً ،فقج اختمفت آراء الباحثضغ حػؿ السػضػع فيشاؾ مغ ال يعجونيع
مغ اإلسبلـ ،إ ْذ ىشاؾ العجيج مغ الفتاوػ التي تكّفخ الجروز وتخخجيع مغ البضت اإلسبلمي .يشطخ :مػحجوف الجروز:

. https://ar.wikipedia.org/wiki/
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يتكمع) ،تبئض اًخ صفخياً أبخز راو خارج الحكي ،غضخ مذارؾ.

()1

إف تعميقو وتجخمو في
لشدتشج مغ ىحاّ ،

سياؽ سخده(لع ِ
يمق الخئيذ) ،غضخ مدػٍغ ،ويفقج حياديتو؛ إالّ مغ رغبتو بكذف مدػغ تبئضخه
ومػضػعو.

()2

لضبخز إدراكو  -بػصفو نائباً عغ الكاتب أو السؤلف الزسشي-؛ فعّمة ىحا الشذاز،

أف ُيسخر تعميقاتو الفكخية أو
بخخؽ حزػره الغضبي واعبلف حزػره السخئي ،بتجخمو ىحا ،مغ أجل ْ
أكج تبشيو لحكع وإدراؾ ٍ
التقػيسية )3(.وىحا التجخل لع يفقجه حياديتو فقط ،بل َّ
ثابت ،تجاه كيؽية تسثّضل
جدج ،ىحا التجخل ،وجياً أو آلية مغ آليات الدواية االدراكية
اآلخخ القػمي ،بػصفو فك اًخ سمبياً ،لي ّ
االنحيازية ،ألف الخاوؼ غضخ مذارؾ في الحكي ،ال يتجخل إالّ بجوافع ذاتية )4(.مغ ىحا ندتشتج مدػغ
استعانة الخاوؼ باإلدراؾ الحدي ،ليذ لسحجودية معخفتو بالسبأر ،بل مغ رغبتو باضيار إدراؾ أىل
القخية( َم ْغ يخػ) تجاه ىحا السخجع الفكخؼ لسبأّره(الجرزؼ) ،ليسشح تبئضخه تعجد البؤرة ،مسا ُيػثق معمػمتو
الؿيسي بػسسو المفطي الرخيح( أىل القخية) مع حزػر فعل األدراؾ
أكثخ ،بجلضل أسشاد ىحا اإلدراؾ ّ
الؿيسي( راتب :درزؼ ،ناصخؼ).
(السعخوؼ) .ليدتطيخه تبئضخه مغ خبلؿ السكػف ّ

اثث الخاوؼ العميع ُمبأّره(راتب) ،مغ كذف مخجعو الفكخؼ ،وتسثّضمو آخخ قػمياً
ميج و ِّ
أف ّ
وبعج ْ

فكخياً سمبياً ،يشتقل بيحا التسيضج والتأثضث إلى تبئضخ أكثخ عسقاً وامتجاداً داخمياً ،ليكذف عغ السكػف
الؿيسي لسشطػر اآلخخ القػمي(راتب) تجاه أىل القخية ،والحكػمة الدعػدية .وىحا التبئضخ يحسل
ّ
تذكل تبئضخ
مزامضغ سخدية الحقة في تصػر األحجاث ،ومبخ اًر لتبئضخ تسثّضمو آخخ قػمياً سمبياً .إ ْذ ّ

المحطة الشفدية لػ(راتب) إزاء استقالة رئيدو ،مشاسبة إلدراؾ ،مدػغاً لتبئضخ أفكاره الجاخمية(راتب)،
األوؿ ،بضشو وبضغ تمسضحه الدعػدؼ(رضا) -الحؼ يقع تحت تأثضخ فكخه القػمي
وتبئضخ لحطة التعارؼ ّ
الحقاً ،ؼيرف الخاوؼ تمظ المحطة ،قائبلً :وة ذلػ الضؾـ تح ر ا ووة ودحة الذاهة ،اف راتب ال
رناؿ جقع تح وطأة استقالة الرئ س ،ويذفر اسرارة الل  ،والخؾؼ عمى وح ة األ(ة ،وض اع حقؾؽ
الفمدظضشضضؽ ل ا اف لقاؤ رضا

أف جذتؼ ال ولة الدفؾدجة،
) لقا تشؽ س جسكشه (ؽ يالله ْ

()1

يشطخ :خصاب الحكاية.258 ،

()2

يشطخ :أركاف القرة ،أ.ـ فػرستخ ،ت :كساؿ عياد جاد ،دار الكخنظ -القاىخة،1960 ،ص.99- 98

()3

عمع الدخد ،ص.72

()4

بشية الشز الدخدؼ مغ مشطػر الشقج األدبي ،ص.49
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أف ججرد الب و (ؽ حزارت ؼ وإجسان ؼ
حسم ا احق وضلضشة وعبث ة سقؾط عب الشاور ،و ْ
ُ
وي ّ
أف رمقى (ؽ رضا إالّ التر رق واإلجساف والسبادرة
لتخّمف ؼ الفكرخ والثقاوة والتفم سة ) دوف ْ
لترويج ه األوكار و(حاولة التفاعا (ف ا))

)1

يخكد تبئضخ الخاوؼ ىشا ،عمى كذف وإضيار دواخل ُمبأره الفكخية( يذتع الجولة ،يجخد البجو)،
التي تذي بسػقفو الفكخؼ السزاد تجاه الشاس والحكػمة الدعػدية ،وىحا اإلضيار يجعسو تحكع الخاوؼ
إنشا إزاء ِ
أف
مجرؾ ،يقع مخكد إدراكو خارج الحكاية ّ
وعَم ِسية ّ
السبئخ ،مسا يؤكج ّ
يسكشو ّ
بسخكد اإلدراؾَ ،
إف يّمع
يخػ أكثخ مغ الذخرية نفديا .إ ْذ ال يسكغ لذخرية مذاركة أو راو محجود العمع-مثبلًْ -
بيحه السعمػمات والتفاصضل الستعمقة باالفكار والسذاعخ والساضي والحاضخ والسدتقبل.

)2

ليكػف ىحا

السخكد اإلدراكي مشاسبة ووسضمة لكذف وإضيار كيؽية تسثّضل فكخ اآلخخ القػمي ،تسثيبلً سمبياً وخص اًخ،
أف غاية السبئّخ
مغ خبلؿ تبئضخ سخدؼ استباقي بإثخه الفكخؼ في القخية(لتخويج ىحه األفكار) .إالّ ْ

(الخاوؼ) تتعجػ تبئضخ خصخ وعجائية اآلخخ القػمي .فسغ خبلؿ بؤرتو التي ُيخكدىا عمى كذف دواخل
ونػايا وافكار ىحا اآلخخ القػمي(راتب) في ضل وجػده في السسمكة ،نجرؾ مػضػع تبئضخه ،ومدػغ

انفخده بسخكد اإلدراؾ ،وثبات رؤيتو تجاه السبأّر(اآلخخ القػمي)؛ عشجما يرف ويدخد ويعمل أفكار
لضبئخ ىجؼ ىحا اآلخخ ،وغايتو مغ تذكضل خمية حدبية مرغخة في القخية ،فػ لؼ جكؽ راتب
(راتب)؛ ّ
غضر ثؾرخ ناورخ حانق عمى ِّا شة
َّ
لكشه وة الؾق ذاته جفمؼ اسح ودجة ج اد وة بم غضر بم

) السجتسع الخانع لمدمظة الب ائ ة ،والثؾرات الكاذاة،
رتدؼ ااالنلالؽ ال رشة واالنكفا

أف َّا (ح ثة ب عة و ّا ب عة ضالؿ ،الس سا وهؾ البفثة
التذريفة ،ونب ِّا (ا هؾ ج ر احجة َّ
االتحنب حضؽ جكؾف حنب البفث (حاربا ،و(ذبؾها ل (ذاجخ الجنيرة الفرب ة درش ا ووكريا اسفنؿ
عؽ الد اس ة التة لؼ تكؽ ذات أافاد واضحة وة (جتسع قبمة ب ائة

) ل ا لؼ جكؽ جفكر وة

أكثر (ؽ تأج ٍج لمسذاعر وتؾج ه لألوكار (ؽ يالؿ ج ا قاسؼ ال سشة ال ارب (ؽ الفقر والستمبس
الشا  ،أو رضا السذلؾؿ االتلضضر والحالؼ ،وال حتى هاروف ال خ ديا الجساعة

()1

الذضػعي األخضخ ،ص.14-13

()2

يشطخ :معجع السرصمحات الدخدية ،دمحم القاضي ،ص.370
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) لكش ؼ اجتسفؾا

أف
جس فا عمى إيفا ااطش ؼ وشضؾع ايتفائ ؼ (ؽ الجساعة،
وتؾح هؼ الرؤيؾخ ،واجتساع ؼ عمى ْ
ّ
جختمفؾا !))

)1

وم ْغ يتكمع،
لشكػف ىشا أماـ التبئضخ الرفخؼ بسصمق الخؤية الكمية ،فالخاوؼ ،ىػَ ،م ْغ يخػَ ،
يدتبصغ األفكار والسذاعخ والشػايا السدتقبمية لذخرياتو ،ولؤلحجاث الدخدية البلحقة(لع يكغ يفكخ)
داالً عمى قجرتو عمى الشفاذ إلى افكارىع ،و ّأنو يعمع أكثخ مغ الذخريات نفديا ،مغ شخحو وتفرضمو
وتعميقو وسخده وتفدضخه؛ ليقتخف ىحا الػصف والدخد بعسق السشطػر غضخ السحجد بحجع السعخفة التي

مّثمتو السعمػمات الكثضخة الػاردة ىشا؛ قخيشة دالة عمى مدػغ تبئضخ الخواؼ ومػضػعو السبأر(الخمية
الحدبية) .الحؼ يستمظ معخفة مصمقة بالسبأرات ،فسا ُيبئخه ،ىػ ،ىذاشة التشطيع الحدبي بدعامة(راتب)
وجساعتو(اجتسعػا جسيعاً عمى إخفاء باششيع) تعبض اًخ عغ إزدواجضتيع ،وال تسثميع بأفكار تصمعية ثػرية.
تسثيبلً لدمبضتيع القػمية .مثمسا ُيبئخ(راتب)(:البعثي بالتحدب ،ومذبػىاً لجػ مذايخ الجديخة العخبية)

أؼ إنو فكخ غضخ مؤثخ في السسمكة ،ألنو فكخ سمبي .مغ ىحا
تعبض اًخ عغ تسثضمو آخخ فكخياً مخفػضاًْ ،
تخكضد الخاوؼ باسياب وتفرضل عمى تبئضخ األفكار الجاخمية لسبأّره( اآلخخ القػمي :راتب) ،أكثخ مغ
تخكضده عمى عمى الحجث الخئيدي(تذكضل حدب معارض ).

ومغ زواية إدراؾ الخواؼ ،وغايتو ،وتبئضخ عبثية أفكارىع وازدواجضتيع وىذاشتيع ،لحلظ؛ يكػف
أف تتراعج أنذصة جساعة(راتب)،
نتائج ىحا السذخوع الدياسي السرغخ ،االنييار الدخيع ،ؼبعج ْ
تخصجىع أجيدة الجولة األمشية الدعػدية ويتع الؿبس عمى خمضتو الحدبية السرغخة ،ماعجا أستاذ

أف يخجع بعجىا إلى
(راتب) الحؼ صادؼ سفخه إلى مرخ بدبب وفاة والجه لضمة الؿبس عمضيع دوف ْ

ميج وبئخ الخاوؼ العميع مدبقاً(معمع مادتي الجغخاؼية والتاريخ
السسمكة ،رغع اعتساد السجرسة عميو ،كسا ّ
 .ثع التػحضج والفقو ،والحجيث والتفدضخ والخياضة) ،لضثبت مغ تبئضخه ىحا ،إدراكو ليذاشة الفكخ القػمي

االشتخاكي ،الحؼ كاف ُيتسثل بو االستاذ(راتب) ،وصيحاتو الستعالية ألنتقاد مدتغمي أىل القخية،

( )1الذضػعي األخضخ ،ص .33-32
63

ئيدو) ،ليحا؛ ىخب مغ السرضخ الحؼ
وسعيو الى مشفعتيع وحبيع؛ لضبئخ الزدوجضتو بضغ القػؿ والفعل(كخ ُ

القاه زمبلءه في العسل الثػرؼ السذتخؾ واليادؼ.

()1

إف التبئضخ الدخدؼ الحؼ َّ
َّ
شكمو الخاوؼ العميع لتقجيع مبأّره ،اآلخخ القػمي( راتب) ،تسثيبلً لمفكخ
القػمي الدمبي ،قائساً عمى العمع والسعخفة السدبقة وعمى الغاية مغ تبئضخه ،فالريغة الدخدية لمخاوؼ
أؼ تسامية الحكاية واكتساليا ،فادراكو مبشياً عمى ىحا ،ومشبثقاً
متجدجه بريغة تحسل داللة الساضيْ ،
ّ
مغ عمع ُمدبق باإلحجاث والذخريات ،مثمسا إدراكو مبشياً عمى زواية إدراؾ إحادية مشفخدة؛ لحلظ ،مغ
تبئضخه عمى الس ِ
جركات الخارجية(الجرزؼ) ،والجاخمية
ىحه االستباؾية أو السعخفة السدبقة ،اعتسج
ُ
ُ
بالس َّبئخ(اآلخخ) مغ أكثخ مغ زواية إدراكية ،وإلثبات مػثؿية خبخهُ أو تبئضخه
(الفكخؼ ،الشفدي) لئلحاشة ُ
أف يكػف وسضمة سخدية لتذكضل مدافة بضغ الخاوؼ
وإدراكو الستغضخ .وإذا كاف الزسضخ الغائب ال يعجو ْ
فأف رؤية الخاوؼ جاءت بأحكاـ تقػيسية ،مشفخدة الرػت والخؤية ،إذ
وبضغ ما يخويو لتحقضق حياديتوّ ،

نخػ وندسع ونجرؾ ،ما يخيج أف نخاه وندسعو فقط )2(.وبيحا ،فقج مػضػعضتو وحياديتو بانحيازه لتبئضخه
الرفخؼ ،لرالح غايتو ومدػغو مغ التبئضخ )3(.وضيخ السكػف الؿيسي مغ خبلؿ أحكاـ الؿيسة واآلراء
ّ
جدجتيا التعبضخات( المقب،
والتعميقات ،التي اضيخت أو أبخزت السػاقف الفكخية تجاه اآلخخ القػميّ ،
تجخبلتو) .ونجج َّ
أف تبئضخ الرفخؼ لع يختخؽ وضل ثابتاً مغ خبلؿ ثبات مخكد بؤرة الخاوؼ العميع،

وتقػيسية ،تسثّضل
فقط(مغ يخػ) ،لسخة واحجة .وسضمة اإلدراؾ فقط ،لػجية نطخ ثابتة
وتغضخت الخؤية
ْ
ّ
ّ

السبأّر أو اآلخخ القػمي تسثيبلً سمبياً ،ومخفػضاً ،وخص اًخ استباؾياً.
اآلخر االجنبً

عبخ الرػت والخؤية
إف كاف تبئضخ اآلخخ ،في رواية( مدظ) ،و(الذضػعي األخضخ) مّثمو مخفػضاً ّ

فإف تبئضخه في رواية(وقت
الػاحجة السشفخدة ،أو ثبات مخكد اإلدراؾ(الذخرية الداردة ،الخاوؼ)ّ ،
()1

يشطخ :الذضػعي األخضخ ،ص .48-43

()2

يشطخ :الخواية الجرامية ،دراسة تجميات الخواية العخبية الحجيثة ،د.باسع صالح حسضج ،إصجارات مذخوع بغجاد

()3

بشاء الخاوية ،ص .222
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َّ
تغضخ مخكد اإلدراؾ أو التشاوب عميو ،بضغ الذخريات الداردة( َم ْغ
لمخخاب القادـ) سضتسثل مغ خبلؿ ّ
يخػ= م ْغ يتكمع) ،السذاركة في الحجث حضث ُت َحرر الذخر ة السر نية تسا(ا وة (ؾقف ا البؤرخ
ُ
َ
)1
وتغضخ التبئضخ،
وح  ،وال ُتدتشبط إالّ (شه)) وإذا كاف تعجد األصػات قج يؤدؼ إلى تعجد الخؤػّ ،

جدج مشطػ اًر إحادياً ،لدواية إدراكية
وإلى مػضػعية وحيادية الخؤيةّ ،
فإف تعجد األصػات ىشاُ ،
سي ّ
خارجية ثابتة ،تُذخز تسثّضل اآلخخ األجشبي(الستعجد الجشدية) .تُسِثّل رواية( وقت لمخخاب القادـ)

وعجه ُمساثبلً
رصج مداوغ وخصخ سياسة الحكػمة السحمية(البحخيشية) في تجشيذ اآلخخ األجشبيّ ،
مخوره مغ بؤر
لمسػاشغ األصمي في الحقػؽ والػاجبات .لِضبئخ اآلخخ
األجشبي(السجشدضضغ) عّبخ ّ
ُ
السبئخ .مغ خبلؿ اإلدراكات
متغضخة أو متشاوبو ،تجدج إدراؾ الذخرية الداردة أو السػاشغ األصميّ ،

الستغضخة أيزاً ،لتبئضخ الدمػؾ الخارجي لمسبأّر(الس َّ
السبئخ ،الذخريات
جشذ) .ويسكغ تذخيز
ّ
ُ
الداردة ،الستغضخة ،أنيا تدتطيخ تبئضخىا مغ خبلؿ أسمػب الحػار السباشخ ،أوالً :بضغ الذخرية
الداردة األولى(أحسج) مع أبشاء قخيتو .ثانياً ،بضغ الذخرية الداردة(أبي جػاد) وصجيقو(عمي)
السعارضضغ الدياسضَّضغ في لشجف .ثالثاً :بضغ الذخرية الداردة الثالثة(كمثع) ،وابغ عسيا(عمي)
متغضخةٍ َّ ،
إف ىحا
الس ّ
أؼ ّ
السعارض في لشجف .لتتذكل مغ ىحا ،بؤرة سخدية ّ
جشذ)؟ ْ
لسبأر واحج (اآلخخ ُ
ُ
أف
السبأَّر
تغضخ وسضمة االدراؾ .و ّ
سيسخ مغ خبلؿ قشػات ّ
البج مغ الحكخ ىشاّ ،
عجة تبئضخيو متغضخة ،مع ّ
ّ
ُ
غائب وصامت ،ال ندسع صػتاً لو ،وال نخػ رؤي ًة لو .ومغ
األجشبي(السجشذ)
صػت ورؤية اآلخخ
ً
ُ
ىحا يتجدج التبئضخ بالسشفخد واالنحيازؼ مغ التحكع بسخكد اإلدراؾ.

يتذكل تبئضخ الذخرية الدارده األولى(أحسج) ،لمسبأّر ،اآلخخ األجشبي ،مغ خبلؿ رصج
ّ
تسخ بيا الببلد ،ويعاني الذعب ما ُيعاني ،مغ ضمع وتيسير
األوضاع الدياسية الستجىػرة التي ّ

جشذ،
الس ّ
وإقراء السػاشغ اإلصمي مغ مؤسدات الجولة ،ومغ حق السػاششة التي يتستع بيا اآلخخ ُ

مدػغاً لتبئضخ ،مػضػع السبأّر( سياسة التجشيذ) .فتدتطيخ الذخرية الدارد ذلظ ،مغ نقمو لمحػار
السباشخ لو ،مع بعس رجاؿ قخيتو(حجاحضج) في السقيى الذعبي حػؿ السطاىخات األخضخة لسػاششي
بجء مغ كبلـ( أبي فخخؼ) ،قائبلً ليع ،ومجبضغ:
ىحه القخية ضج الحكػمةً ،
( )1خصاب الحكاية ،ص.204
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ااؿ
– أسفة عمى هؤال الذباب( ،داكضؽ رت وقؾف ض ؼ الدجؾف وهؼ وة أعسار الؾرد( ،ا ُ

أف تخشق َّا الشاس؟!
الحكؾ(ة (تؾحذة هك ا تري ْ

) وإذ اه "سفض " الجالس اقرب" أبؾ جؾاد" رمتف ُ  ،ويب و عم ه الج جة واالهتساـ وقاؿ:
 نفؼ الحكؾ(ة (تؾحذة ،لق إسترجا "جالؿ" ابؽ دمحم األسسر وقاـ وأحرؽ الفمؼ وة الس رسةوباح الضؾـ!
أضرب فا اكف و ُّ
أهن (دتلربا (ؽ تفكضر الرجا
شُ
ُ

) وقم ُ :

 إحراؽ الفمؼ غمط ،نفؼ نحؽ (ختمفؾف (ع الشغاـ الحاكؼ ويتؼ التزضق عمى حرياتشا وترادرإرادتشا سؾاطشضؽ ،لكؽ الفمؼ ر(ن لفذقشا وحبشا ل ا الؾطؽ ،األنغسة تنوؿ والؾطؽ ربقى ،حرؽ
الفمؼ جريسة
بضر وال ت رخ عؽ شة ٍ !
أخ ٍ
وطؽ تتح ث ،اظالة ووقر و أن َ
حالؼ ٌ
ٌ
 عؽ ّ -عنينخ سفض إذا وأن َ تؿ س (

(شه،
الئػ
لؾطشػ اسق ار (ا جفظ َػ وتشكر وزمه وتتشرا ُ
َ
و َ

ضشػ وبضؽ"األغر ِ
اب" ،ال ّر َؽ جش ّت ؼ الحكؾ(ة وة الذرطة لقسع أها البم  ،إّن ؼ (جرد
وسا الفرؽ إذا ب َ
(رتنقة ووالؤهؼ (ذروط االساؿ وهؼ ّأوؿ َ( ْؽ سض رب حضشسا تحترؽ البم ))

)1

إف ندتشتج مغ الحػار السباشخ السشقػؿّ ،أنو ُيقجـ تبئض اًخ عاماً لمػضع الستػتخ لمبمج،
يسكغ ْ

تبئضخ
جشذ عمى السػاشغ ،لشتػقف عشج الدياؽ األخضخّ ،
الس ّ
جخاء حكػمة مدتبجة تُخجح االخخ اإلجشبي ُ
ما تخاهُ الذخرية الداردة(أحسج) ،حضث يدشج التبئضخ إليو مغ خبلؿ الزسضخ الستكمع(عديدؼ) ،لتتصابق

ِ
السجركة ،قخيشة ،تحكسو بسخكد السػقع الدخدؼ والتبئضخؼ ،مثمسا يكػف تبئضخه
الحات الداردة ،والحات
عبخ السكػف الؿيسي( األغخ ِ
اب ،السختدقة) ،قخيشة أخخػ عمى أسشاد الخؤية والرػت لو أيزاً.
لآلخخّ ،
ّ
تسثضل آخخ أجشبياً .وىحا التبئضخ يتكىء عمى إدراؾ حجسي
جشذ تجدضجاً ل ّ
الس ّ
ويزصمع تبئضخه لآلخخ ُ
()1
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استباقي( ّأوؿ َم ْغ سضيخب) ،داالً عمى محجودية عمع الذخرية الداردة ،أو يدتطيخ مدػغ تبئضخه
ومػضػعو ،ىػ اإلدراؾ الخارجي ،الدمػؾ الخارجي لآلخخ اإلجشبي ،مثمسا سضتزح الحقاً في تبئضخ
الذخريات الداردة .لحلظ؛ فتبئضخ الذخرية الداردة ىحا ،ىػ تسيضج تبئضخؼ وتأثضث سخدؼ ُيتذكل

تجريجياً مغ إدراؾ حجسي واستباقي ،لضشتقل إلى كذفو وإبانتو؛ بإدراؾ أكثخ مػثػؾية لسعمػمة إدراؾ،
السبأَّر(اآلخخ السجشذ) .ومشاسية لتسخيخه إلى بؤرة سخدية أو لسخكد إدراكي ثاني ،تُ ِ
كس ُل وتتابع تبئضخ
َ
َ ُ
السبأََّر ،لكغ مغ خبلؿ اإلدراؾ الحدي الدسعي األكثخ يقانية مغ اإلدراؾ الحجسي األوؿ .عشجما

السعارض لمحكػمة في لشجف(عمياً) عغ سبب تراعج األوضاعُ الدياسية
ُيكاشف( أبػ جػاد) زمضَمو
َ

السيجد بخصخ يشتطخ مرضخ بمجىع ،قائبلً أو واصفاً لو ،الػضع ىشاؾ:
الستجىػرة إلى الػضع القمقُ ،

طرؼ (ا (ج ؾؿ جفبث ااألوضاع وة البم  ،القشابا التة تدت ؼ دوريات الذرطة وبفض بضؾت
 ٌالفسال ( ،ؤ ل ا (ر ر أجشبة أو هشاؾ عّ ة أ(ؾر تظبخ وة الغالـ وال نفرو ا"،عمة" أن َ هش ْا
وة لش ف وال تفرؼ البالوخ التة تحرا

 الحكؾ(ة تش ار (ؽ ال ايا ،أقظاب السفارضة هشا وة "لش ف" تفرؼ حتى أجش ة دوؿ الجؾارو(داع ات ا السق (ة ل

الحكؾ(ة ال جكتاتؾرية

 -لكؽ (ا ال تفروؾنه وهؾ أسؾأ (ا أتؾقفه

عش (ا تفذا الحكؾ(ة وة قسع الحر ة ال ستؾرية

اأف الخضؾط تفم (ؽ ر ر ا عش ها ،ستذفا وراعا ( هب ا
وتذفر ّ
 -أقرض ْ الج ش (ؽ المعبة ب

)

الد ؾلة ،إّن ُه إّن ُه وساـ األ(اف االشدبة لمبم ؟

ادت أع اد السرتنقة ،الدمظة اات ْ
 تؼ إافاد القادة الؾطشضضؽ وتحج ؼ تأثضرهؼ دايا الج ش وز ْتدتؾرد الؾال الد اسة اال والر ،االدنا (قبمة عمى (دتقبا (ج ؾؿ))

)1

ىحا التبئضخؼ ُيحافع عمى بؤرة الذخرية الداردة السذاركة في الحجث ،وعمى السبأََّر الػاحج،
جشدضغ) ،واإلدراؾ الدمػكي لمسبأََّر ،الحؼ ُيبئخ أفعاليع( يعبث ،تصبخ ،الببلوؼ)،
اآلخخ
اإلجشبي(الس ّ
ُ
()1

السرجر الدابق ص.193 -192
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الؿيسي(السختدقة) .تعبض اًخ عغ مدػغ التبئضخ ووضيفتو ،وىػ،
وتدتطيخه أفعاؿ القػؿ السكخرة لسكػنو ّ
التغضخ التبئضخؼ واإلدراكي ،لسبأًَّر
أما مدػغ ىحا ّ
تجدضج ّ
السجشذ سمبياً خص اًخّ .
تسثضل اآلخخ االجشبي أو ُ

بالسبأّر؛ فالذخرية الداردة الثانية ،أو الحػار
واحج(اآلخخ االجشبي) ،ىػ زيادة اإلخبار والسعخفة ُ
السباشخ(عمي ،أبي جػاد) ،يدتطيخ مرجر معمػمات ىحا اإلدراؾ الخارجي لآلخخ األجشبي ،مغ

خبلؿ السشاقمة والدسع ،بػصفيسا خارج بمجىسا يتجاوالف ما يدسعانو ىشاؾ .ليكػف ىحا اإلدراؾ مشاسبة
إلى تغضض خ بؤرة الدخد ووسضمة اإلدراؾ .فبخغع مغ انتقاؿ مخكد البؤرة واإلدراؾ مغ بؤرة الذخرية
الداردة األولى ،اإلدراؾ التخسضشي ،األقل إيقانية ومػثؿية ،إلى بؤرة الذخرية الداردة الثانية ،اإلدراؾ
ّر(السجشذ)
األوؿ ،إالّ ّ
الحدي الدسعي األكثخ إيقانية مغ اإلدراؾ ّ
إف ىحه الػسضمة اإلدراكية لمسبأ ُ
بالسشاقمة تبقى إقل إيقانية أو في إيقانية مػثؿية أقل .لكذف أو تػثضق اإلدراؾ اإلستباقي .لحلظ؛ إف
السبأّر
العجوؿ إلى إدراؾ رؤيػؼ أكثخ إيقانية يكػف مدػغاً لتغضخ بؤرة الدخد ،لذخرية ثالثة ُي ّ
سخر ىحا ُ
ليذكل ىحا ،مشاسبة لتغضضخ الػسضمة اإلدراكية أيزاً ،بادراؾ أكثخ مػثػؾية لدخد الخبخ
مغ خبللياّ ،

ويتجدج ىحا ،عبخ بؤرة الذخرية الداردة الثالثة(كمثع) التي تُحجث ابغ عسيا السعارض
والسعمػمة.
ّ
(عمي) في لشجف عبخ االنتخنضت عغ تصػرات األحجاث الدياسية األخضخة في بمجىسا ،قائم ًة ،لو في

اآلف جفسمؾف عمى ال سشة عمى هضئات
جشذ في ضل وضع البمج الستجوىخ :أّن ؼ ْ
الس ّ
رصج سمػؾ ُ
شرع وجؾد هؤال اللربا "كستجشدضؽ" ،وجسف ؼ
وو ازرات ال ولة وهة ( سة جدضرة ،والشغاـ الدابق ّ
(ؽ أشتات الرحار الفرب ة ،وورض ؼ عمى الذفب سؾاطشضؽ (تداويؽ وة الؾاجبات والحقؾؽ (ع

رؾ السقاو الحؿ قة التة أرادت ا الدمظة
اؿ ة الذفب ،و ّمشا ر ّ

) نت جة سايرة" ،الدحر انقمب

عمى الداحر" ،وها نحؽ ن وع ثسؽ ت هؾر الشغؼ وس اساته الرعشا الفاشمة هشاؾ سمدمة حؾادث

تتراع اجتساع ا وة البم  ،و ا(ات طائؽ ة آي ة وة االشتفاؿ ،تش ر بتفجُّر حرب أهم ة ال تبقة
عمى شة ٍ !))

)1

عبخ صيغة الخبخ السدخود بزسضخ الستكمع ،فدمغ الدخد
فالذخرية الداردة تدشج الخؤية ليا ّ
والكتابة ُيساثبلف زمغ الحجث(يعسمػف اآلف) ،ومغ ىحا ،مػثؿية خبخىا ،مثمسا إدراكيا البرخؼ ،مغ
()1

وقت لمخخاب القادـ ،ص.298 -297
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غضخ بالسخور التبئّخؼ الستعجد
فعل اإلدراؾ(يعسمػف)ُ ،يػثق إدركيا أكثخ إيقاني ًة.
لتجدج عّمة ىحا الت ّ
ّ
البؤرة ،لئلفذاء بالخبخ ،والسعمػمة ،التي تُػثق وتؤكج اإلدراؾ التخسضشي االستباقي(الدارد األوؿ)،
مسبأّر ،الدمػؾ الخارجي لآلخخ االجشبي ،تسثيبلً لدمبضتو وخصخه
واإلدراؾ الدسعي(الدارد الثاني) ل ُ
الؿيسة( الغخباء ،الستجشدضغ) .ورغع
االستباقي عمى البمج؛ مغ قخيشة تػاتخ أفعاؿ القػؿ التبئضخية إلحكاـ ّ

السذاركة في الحجث،
ثبات التبئضخ واالدراؾ الخارجي ،بتعجد بؤرة مخكد ّ
السبئخ(الذخرية الداردة)ُ ،
ِ
اإلدراكي؛ لػصف سمػكو أو أفعالو،
السبأّر(السجشدضغ) ُبئخ مغ خبلؿ التعجد
كذاىج إثبات .غضخ ّ
إف ُ

عبخ اإلدراؾ الحىشي االستباقي(الدارد األوؿ) ،ليكذفو ويطيخه اإلدراؾ الدسعي أو السشاقمة (الدارد
ّ

الثاني) ،ووصػالً إلى اإلدراؾ البرخؼ اليقضشي(الدارد الثالث) ،الحؼ يشتيي عشجه الخبخ والسعخفة
َّ
أؼ مغ استباؾية اإلدراؾ إلى حاضخه وآنضتو ،بػصف
اليقضشية لتبئضخ الدمػؾ الخارجي لمسبأر(اآلخخ)ْ ،

الدارد األخضخ شاىجاً عيانياً ،أؼ بإدراؾ حدي رؤوؼ .ومدػغ أو غاية ىحا التغضضخ التبئضخؼ ،تحقضق
السبأّر (اآلخخ
مػثؿية ومػضػعية ،بؤرة الذخرية الداردة(السػاشغ) ،تجاه إدراكيا الثابت لتبئضخ ُ
السجشذ) ،بػصفيا زواية إدراكية ذاتية انحيازية إلدراكيا ،ومشفخدة بسخكد اإلدراؾ مغ تغِضب زواية
ُ
اآلخخ(السجشذ) .
إدراؾ أو صػت
ُ

ـيسغ عمى بؤرة السقاشع الدخدية لمسبأّر(السجشدضضغ)،ألف الغاية مغ
ْ
إف التبئضخ الخارجي ّ

جدج وعيو
الس ّبئخ(السػاشغ) ،مسا ّ
تبئضخه ىحا ،كذف وعخض سمػكو وأفعالو لمعياف ،ألنو ،ما ييساف ُ
اإلدراكي االستباقي ،بكذف التبعات الدمبية ليحه الدياسة(التجشيذ) ،التي استطيخىا مغ تبئضخ سمػؾ
التغضخ البؤرؼ والتشاوب عمى مخكد التبئضخ الحؼ
السجشذ .وىحا التبئضخ ُبخز مغ خبلؿ ّ
واستتخاتيجية ُ

السبئخ ،حضث تصابقت الحات الداردة مع الحات السجركة
جاء اثباتاً ال نؽياً ،لتقػية التبئضخ ووجية نطخ ُ
إفذاء.
(م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) .وقج ّ
َ
تذكل ىحا التعجد بالتجرج اإلدراكي :تخسضشاً حجسياً ،وتأكضجاً و ً
والذخريات الداردة في تشاوبيا عمى مخكد التبئضخؼ ناب عغ حزػرىا ضسضخىا الستكمع ،لِتزفي
السػضػعية والحيادية والسػثػؾية لسشطػرىا ،فيي ،بػصفيا شخر ًة مذاركة في الحكي والحجث،
الؿيسي ،الحؼ جاء مشدجساً مع اإلدراؾ
بدصت إدراكيا ،حػؿ مبأّر واحج ،ومغ خبلؿ الحكع ّ
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الخارجي ،ومدػغ أو مػضػع التبئضخ الحؼ استطيخ مغ خبلؿ أفعاؿ القػؿ أو الػصف السكخر
تغضخ مخكد اإلد ارؾ ومرجره.
ّر(الس ّ
جشدِضغ) ،فجاء متغض اًخ نػعاً ما مغ ّ
السبأ ُ
لمسػضػع ُ
عجة شخريات مذتخكة في القرة
إف التبئضخ مغ خبلؿ وعي ّ
ويسكغ القػؿ مغ جية أخخػ؛ ّ

مغ داخل الحجث ومغ خبلؿ أسمػب العخض ،السذيج الحػارؼ السباشخ ،جاء مبلئساً مع التبئضخ
الخارجي،

()1

ألف الغاية مغ التبئضخ الخارجي ىػ اضيار وكذف الدمػؾ واألفعاؿ .وإذا كاف تعجد

السبأَّر،
الخواة أو تشاوبيع عمى السخكد التبئضخ الػاحج ،يؤدؼ غالباً إلى تعجد وجيات الشطخ حػؿ ُ

()2

فإف
ّ

ىحا التشاوب َّ
السبئخ(الذخرية الداردة) .ومغ ىشا؛ فيحه العضغ البؤرية
مثل تػات اًخ تبئضخياً ثابتاً إلدراؾ ّ
إحاديا مشفخداً ،بانحيازىا اإلدراكيا.
ومغ مػقعيا الثابت جعل مشطػرىا
ً

()3

فالذخرية التي تؤدؼ

وضيفة الحامل لػجية نطخ أو حكع ؾيسي ،أو زواية ما ،وفي حالة معضشة ،تُ ّبئخ مغ زاوية تقػيسية،

()4
أف نخػ مشيا السبأّر ،وىحه الدواية ىي مغ
زواية إدراكيا السشفخد .فشحغ نخػ مغ الداوية التي تخيجنا ْ
إف َّقمت أو زادت ،وبحدب معخفتيا بيا ،ومغ الداوية التي تخيج
يجعميا تتحكع بتدويجنا بكسية األخبار ْ

تدميط الزػء عمضيا()5؛ إلف تشطيع الخبخ يخزع لغايات التبئضخية ،فجاللة ىحا التعجد الرػتي

بأنيا وجية نطخ مػضػعية حيادية ،حضث
التبئضخؼ يشداؽ إلى إثبات وجية نطخ الذخرية التبئضخية ّ
()6

السبأّر أو الخؤية التبئضخية إلى القارغ.
يتخؾ حق التؿيع والحكع عمى ُ

مع سيادة التبئضخ الخارجي.

تجدج بأنساط التبئضخ
ّ
إف تبئضخ تسثّضل اآلخخ في الشساذج الثبلثة ،مغ خبلؿ مخكد اإلدراؾّ ،
ِ
لسبأّره ،بضغ :اإلدراؾ الجاخمي
الثبلثة ،الجاخمي والرفخؼ والخارجيُ ،
الس ّبئخ ُ
وشخز مغ كيؽية إد ارؾ ُ
وعبخ وسائل اإلدراؾ الحدية الخؤيػؼ ،واإلد ِارؾ الحىشي الحجسي التخسضشي،
و اإلدراؾ الخارجيّ ،

()1

يشطخ :مغ وجية الشطخ الى التبئضخ ،ص .26

()2

يشطخ :بشية الشز الدخدؼ ،مغ مشطػر الشقج األدبي ،ص .49

()3

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.201

()4

يشطخ :شعخية التأليف بشية الشز الفشي وأنساط الذكل التأليفي ،بػريذ أوسبشدكي ،ت :سعضج الغانسي وناصخ

الحبلوؼ ،السذخوع القػمي لتخجسة 1983 ،ص.23
()5

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .178

()6

بشاء الخواية ،ص.190
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شكمت قخيشة لفطية صخيحة أو ضسشية في تحجديج ندبة معخفة
والسعخفي الخؤوؼ .وىحه اإلد اِركات ّ
الس ّبئخ
ُ
السبئخ
ّ

أف حزػر
لمس ّبئخ .وندتشتج ّ
بسبأّره .مثمسا كاف الزسضخ قخيشة لفطية وضسشية في ندب التبئضخ ُ
تجدج مغ خبلؿ الزسضخ الشائب عشو ،فسّثل الزسضخ نائباً عغ الذخرية الدارده السذاركة في
ّ

الحجث في رواية(مدظ) .و(وقت لمخخاب القادـ) .وتصابقت الحات الداردة والحات السجركة .وناب
الزسضخ الغائب عغ الخاوؼ العمع غضخ السذارؾ في رواية(الذضػعي األخضخ) .وىحا يعشي ارتباط الخؤية

ذكل االختخاقات اإلدراكية أو التبجالت
بالرػت وبالزسضخ ،ومغ ىحا االرتباط أو ىحا التحجيج ،لع ُي ّ

فكل السعمػمات
لمسبئخ،
تغضخ في زواية اإلدراؾ ،نط اًخ لثابت مخكد اإلدراؾ ّ
أؼ ّ
ّ
التبئّضخ في نساذجشاّ ،
مخ ْت مغ ىحه القشاة ،الحات الخاوية الس ِ
أما الخؤية في تسثضل اآلخخ في الشساذج،
واألخبار َّ
جركةّ .
ُ
عبخ مطيخيغ،
فتجدجت مغ خبلؿ السذتخؾ الجاللي أو الػصفي ،بتسثضمو مخفػضاً سمبياً خص اًخّ ،

مشفخد(م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) ،في تغضضب الخؤية السغايخة،
األوؿ :وجية الشطخ الثابتة ،لسشطػر إحادؼ
َ
الس ّبئخ ىػ شخرية الحات أو شخرية اآلخخ ،ومغ ىحا عبلقة حزػر الرػت
سػاء أكاف ىحا ُ

ر ِّخح (باختضغ) :الستكمؼ وة الراوية هؾ دائسا ،وب رجات (ختمفة( ،شتج
بحزػر الخؤية .وكسا ُي َ
أر رؾلؾج ا ،و مساته هة دائسا عضشة أر رؾلؾج ة)) )1 ،إ ْذ مغ تحكسو بسخكد اإلدراؾ يجعمشا نخػ ما
()2
أما السطيخ الثاني،
يخيجه ىػ ،ونعمع ما يعمسو ىػ ،مغ إبخاز الخؤية عمى الدصح ضاىخة لمعيافّ .
الؿيسة أو التجخبلت والتعميقات التي صاحبت الدخد والتبئضخ ،فػضيفة الدارد
فتجدج مغ بدط أحكاـ ّ
ّ

جفدر الؾقائع انظالقا (ؽ (فروة عا(ة( ،ر نة غالبا وة شكا حكؼ))

)3

مغ ىحا فالخؤية الدخدية

ِ
قجـ مغ خبلليا
تقشية تكذف عغ مزسخ الكاتب الخاصة كي يؤثخ في القارغ ،ويدتعضغ بيا السؤلف لُِي ّ
()4

رؤيتو تجاه مػضػع ما.

()1

الخصاب الخوائي ،ميخائضل باختضغ ،ت :دمحم بخادة ،دار الفكخ ،القاىخة ،ط،1987 ،2ص .102

()2

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.265 ، 01

()3

مغ وجية الشطخ إلى التبئضخ ،ص .102

()4

يشطخ :دراسة في الخصاب الخوائي ،ص.40
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المبحث الثانً
تغٌر مركز اإلدراك :اختراق التبئٌر :
(م ْغ يخػ)
تغضخ مخكد اإلدراؾ ،إختخاؽ التبئضخ ّ
يتجدج التبئضخ مغ خبلؿ ّ
وتغضخه؛ لتعجد الخؤية َ
تسضد ،بضغ( َم ْغ يتكمع)
تغضخ اإلدراؾ(خارجي ،داخمي) .الحؼ يبخز مغ ّ
ويتعجد الرػت( َم ْغ يتكمع) ،وي ّ
و( َم ْغ يخػ) .وقج يشفربل؛ فبل تصابق الحات الداردة الحات السجركة ،لتبجو العبلقة بضغ الرػت
والخؤية ضخورة متبلزمة في عسمية التبئضخ مغ خبلؿ تغضخ مخكد االدراؾ .وىحا يعشي التغضخ في

الريغة الدخدية -إحياناً  *.-إ ْذ ُيسّثل مػقع البؤرة مغ الشز الدخدؼ دو اًر فاعبلً في تذكضل تغضخ

أؼ باالنتقاؿ مغ رؤية إلى أخخػ ومغ ُمبئخ إلى آخخ ،ومغ
الريغة الدخديةّ ،
عبخ اختخاؽ التبئضخْ ،
أف ُنعايغ تغضضخ مخكد
تغضضخ إلى ثبات في وجية الشطخ أيزاً )1(.فسغ
تذخيز(م ْغ يتكمع) يسكغ ْ
َ
التبئضخ ،إذ أف
لد
إ َّ(ا إح

ايت ار الروائة ل س ايت ا ار بضؽ و لتضؽ نحؾيتضؽ ،با بضؽ (ؾقفضؽ سردرضؽ

و لتاهسا الشحؾيتاف إالّ نت جة آل ة) ،وه اف السؾقفاف الدردجاف هسا :جفا القرة تروي ا
القرة))

شخر ات ا ،وإ َّ(ا سارد غريب عؽ ه

)2

فالتبئضخ يتذكل ،انصبلقاً مغ بشضػية

العسمية الدخدية الستكاممة التي ُيسّثل الخاوؼ أو الدارد جدًء مشيا ،بػصفو يدخد األحجاث ويرف
األمكشة ِ
أؼ مغ وضيفة ُمشطع عسمية
وي ّ
وي ِّ
قجـ الذخريات ويشقل كبلميا ُ
ُ
عبخ عغ مذاعخىا وأفكارىاْ .

إف يشقل بأسمػب مباشخ
البشاء الدخدؼ ،تتذكل الصخيقة التي يدتعضغ بيا في كيؽية ىحا التشطيع ،فأما ْ
أف تتعجد األصػات أو مخكد اإلدراؾ.
أو بأسمػب غضخ مباشخ .وىكحا يسكغ ْ

*

تقدع الريغة الدخدية لمخصاب ،إلى أنساط ،مشيا :الخصاب السدخود ،وىػ كبلـ الدارد السباشخ .والخصاب

السعخوض السباشخ ،وىػ كبلـ الذخرية السباشخ .والخصاب السشقػؿ غضخ السباشخ ،وىػ كبلـ الذخرية الحؼ يشقمو

الدارد ليذ بحخفضتو ،أنسا بسزسػنو ،ويكػف أحياناً صعب التسضد بضغ كبلـ الدارد وكبلـ الذخريات السشقػؿ .وغضخىا

مغ األنساط .يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .186وتحمضل الخصاب الخوائي ،سعضج يقصضغ ،السخكد الثقافي العخبي ،ط،4

 ،2005ص.205
()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.207

()2

السرجر نفدو ،ص .255-254
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وغاية تسثّضل اآلخخ في ىحا السبحث ،رصج كيؽية تسّثميو مغ خبلؿ مدػغ تغضضخ مخكد
اإلدراؾ ،وتعجد الخؤية والريغة لدخدية .الحؼ يتذكل في الشساذج قضج الجراسة ،في رواية (:ضل
الذسذ) لمكاتب الكػيتي شالب الخفاعي .و( زاوية حادة) لمكاتبة اإلماراتية فاشسة السدروعي.
أف
و( الضػـ األخضخ لبائع الحساـ) لمكاتب الدعػدؼ عبج العديد الرقعبي .ويسكغ اإلشارة الى ّ
اآلخخ
السبأَّ ِر)،
َ
الس َ
جرؾ( ُ
السذتخؾ في ىحه الشساذج ،ىػ تغضخ مخكد اإلدراؾ في إدراؾ ُ
اآلخر الوافد:
تُبئخ رواية( ضل الذسذ) الػضع االجتساعي واالقترادؼ والشفدي لمعساؿ الػافجيغ في الكػيت،
ويخصج ىحا ،العامل الػافجُ ،متسثبلً بالذخرية الداردة ،األستاذ السرخؼ(حمسي) مجرس المغة العخبية،

ِ
التغضخ لػضعو ،إالّ ّأن ُو ُيرصجـ بالػاقع في لحطة وصػلو ،فضجرؾ
محسبلً بحمع ّ
الحؼ يأتي إلى الكػيت ّ
عسا تػقعو وحمُع بو ُمدبقاً .ومغ إد اِركو وصػتو(حمسي) يعكذ واقع العساؿ
ّأن ُو يعير واقعاً مغاي اًخ َّ
الػافجيغ ،بػصفو جدًء مغ واقعو .ويعكذ ىحا الػاقع مغ تبئضخه األماكغ السخررة ليع ،ومشيا:
غخفتو الدكشية في(بضت العداب) ،ومشصقة خيصاف ،مشصقة سكغ العساؿ الػافجيغ .ومكاف عسميع في

التغضخ بضغ إدراؾ داخمي
شخكة السقاوؿ الكػيتي(أبي عجاج) .ويأتي ىحا الخصج مغ خبلؿ التشاوب و ّ
وإدراؾ خارجي ،وبضغ صػتو ورؤيتو(حمسي) ،وصػت ورؤية الذخريات ،العساؿ الػافجيغ(بعزيع)،

يتذكل مػضػع التبئضخ وغايتو ،ومػضػعو .ويبجو
ومغ ىحا التغضخ والتشاوب عمى مخكد اإلدراؾ
ّ
مدػغ التبئضخ الدخدؼ لمػاقع السعيذي لمعامل الػافج ،الحؼ ُيبئخه ويعكدو ،الذخرية الػافجة أو الداردة
الع َّداب) ،السكاف
(حمسي) مغ لحطة إدراكو البرخؼ لسكاف سكشو ،في ّأوؿ لحطة وصػلو إلى(بضت ُ
السخرز لدكغ العساؿ الػافجيغ ،ومغ الغخفة التي يدكغ فضيا ،قائبلًُّ )):ا شة ٍ اف (ختمفا
الحر والرس
السكاف غضر السكاف :الرائحة والؾجؾ واألوؾات ونغرات الفضؾف و ّ
الف َّناب؟ "
" أرؽ أنا (ؽ الع ذة وة بض
ُ
نرف سشة (ؽ الؾقؾؼ وة وجه أبة ،وها أنا أيض ار وة الكؾي  ،أشارؾ ثالثة رجاؿ سكؽ غروة وة
بض

نبش
ّ
لمفناب ،غروة (دتظضمة ،لؾف الحؾائط ضائع (ا بضؽ األوفر واألب ض الستدخ ،بضشسا َ
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الج رخ وجه الدؿف ،ال خ تتؾسظه (روحة يز ار (ذشؾقة بثالث أذرع

) (ك ف ال ؾا

جغا السفمؼ سباعة جكرر شكؾته
الفجؾز جحتا وتحة الذباؾ الؾحض ة وة اللروة اجانب الباب ل ا ُّ
ادبب اف عؽ ال ؾا البارد
" أرؽ نحؽ (ؽ سة السك ف؟"))

)1

عبخ تغضضخ
ّ
وكل ىحا ،نمسدو ّ
إف التبئضخ في ىحا الشزُ ،متّجاخل أو ّ
متغضخ ومتعجد التبئضخّ ،
و(م ْغ يتكمع) .وندتعضغ
أؼ مغ ّ
مخكد اإلدراؾ ونػع اإلدراؾ ووسضمتوْ .
تسضدنا ،بضغ( َم ْغ يخػ)َ ،

بالعبلمات المغػية والقخائغ الشرية ،ل ّتجلشا إلى ندبة اإلد اِرؾ لسغ؟ .ولسغ يدشج الرػت؟ .لضبجأ الدخد
سيضجاً وتأثضثاً لسغ يتحكع بسخكد اإلدراؾ والدخد .فسغ صيغة الدخد بدمغ الساضي،
بزسضخ الغائب ت ّ

قخيشة دالة إلى اسشاد اإلدراؾ ،لذخرية ُمذاركة قخيبة مغ الحجث ترف ما تخاه وما تدسعو وتذسو،
وىي الذخرية الداردة ،اآلخخ الػافج(حمسي) .فبل نجرؾ تصابق الحات الداردة مع الحات السجركة
(حمسيَ :م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) إالّ مغ خبلؿ الزسضخ الستكمع ،الحؼ يدتطيخه الحػار الخارجي والحػار
الجاخمي ،ومغ قخيشة انفراؿ أسمػب الدخد ،مغ المغة الفرحى في إدراكو الحدي الخارجي ،إلى
الميجة العامية في إدركو الحىشي الحجسي في استبصاف مذاعخه .وبتشريز كبلـ ليجتو العامية،
تسضد بضغ التبئضخيغ أو اإلدراكضغ(الخارجي ،الجاخمي) ،لجاللة ارتباط
لتكػف قخيشة نرية وضسشية ّ

أف ّبئخ بإدراؾ خارجي
وعبلقة اإلداركضضغ ؼيسا بضشيسا ،فػ(حمسي) لع ُيبئخ داخمياً( أيغ أنا) إالّ بعج ْ
ٍ
شيء كاف مختمفاً) .وىحا االسشاد الزسضخؼ و ِ
اإلدركي ،قخيشة تشدب وتُحجد برسات الحات
حدي(كل
السجركة والحات الدارده ،والتحكع لسغ ،بسخكد اإلدراؾ والدخد(حمسي) .وليكذف مرجر معخفتو
السبئخ ثانية
السبأّر .لحلظ؛ يعػد
ّ
إلدراكو الجاخمي .لشتعخؼ عغ مدػغ إدراكو الخارجي ومػضػعو ُ
(حمسي) لِضبئخ مكاف إقامتو تفريبلً(غخفة الدكغ) ،ؼيدشج الخؤية والرػت إليو ،أوالً ،مغ خبلؿ
ضسضخه الستكمع( أنا ،أشارؾ) ،بإدراؾ حدي رؤيػؼُ ،يجرؾ تفاصضمو الذكمية ،ويعتسج الرػر البيانية
نبر الججرؼ ،مذشػقة ،اليػاء العجػز)؛ ليجعل إدراؾ(الغخفة) أكثخ مخئية
( لػف الحػائط ضائعَ ،
كل وسائل الخاحة وصبلحية الدكغ.
ووضػحاً ،لػصف افتقادىا ّ

()1

ضل الذسذ ،شالب الخفاعي ،دار الذخوؽ -القاىخة،ط ،1998،1ص.71-70
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التسضد بضغ اإلدراكضغ(خارجي /الفرحى ،داخمي /العامية) ،مغ
السبئخ ،حخص عمى
إف
ّ
ّ

وتسضد إدراكو؛ مثمسا حخص عمى
خبلؿ االستعانة بالقخائغ الشرية ،لسدػغ تبئخؼ ،وىػ ،إضيار صػتو ّ

ختخقو مخكد إدراكو ،مغ بؤرة شخرية مذاركة( أيغ نحغ مغ سي مكيف؟) ،بإسشاد
تسضد تغضضخ ا ا
ّ
الخؤية والرػت ليا( م ْغ يخػ ،م ْغ يتكمع) ،بحكخ اسسو الرخيح( السعمع سباعي) .وعّمة ىحا الخخؽ
ّ
َ
التبئضخؼ ،ليطيخ رؤية وصػت شخرية مذاركة في تبئضخ السػضػع السبأّر ،افتقاد غخفة الدكغ
وي ِّثبت ِ
إدراكو الخارجي ،ويؤكج مرجاؾية
لػسائل الخاحة البديصة ،فجاء ىحا التغضخ؛ لضثخؼ تبئضخه ُ

لضتجدج تبئضخه
تغضخ مخكد اإلدراؾ جاء لضثبت الخؤية ال لضشفضيا.
إدراكو ومعمػماتو .بسعشى آخخّ ،
إف ّ
ّ
لضتجدج مغ ىحا اإلدراؾ لمسكاف ،تسثضل اآلخخ الػافج ىامذياً دونياً .ومغ رغبة
بالسػضػعية والحيادية.
ّ

الس ّبئخ بسػضػعية ومػثػؾية إدراكو؛ يأخح التبئضخ اإلدراكي البرخؼ مداحة أشسل إلدراؾ الذخرية
ُ
السبئخة مغ حجود لخؤيتيا البرخية الزيقة بغخفة الدكغ وبحاتو ،و( السعمع سباعي) ،إلى حجود مكانية
أوسع ومػضػعية أشسل في تبئضخ العساؿ الػافجيغ مغ مختمف الجشديات ،قائبلً:

ان السرة األولى
ُّا شة ٍ ج رٌ

الحر
التة
ُ
أيرج وض ا (ؽ اللروة (ذضشا إلى (حظة الباص ،أنا ودسؾقة واللربة و ّ
شجر وال ترع ٌة وال حضؾاف ،هؾا الفرف وح ُ األوفر ،راح
عمة( :شظقة ي ظافٌ ،
أرض جااد ٌة ال ٌ
ّ
جفرب وة الظريق لحغت ا لكننة هاجس (ا ،أحدد ُ أّنشة أيظأت احداااتة وعشة وتسادر
وساورت افض ا وة أحال(ة ال ومؾس اال با وال عسا عمى ناو ة الظريق رأر

شبااا جدتؾطؽ

الفؾز والدؤاؿ عضؾن ؼ ويسذة االنكدار وة إثر يظؾات ؼ الستعبة حضؽ ر بشا الباص واجأتشة
سحؽ األولاف وال شؾد والباكدتانضضؽ السحترقة ،أجدا( ؼ هنيمة ونغرات عضؾن ؼ السدروقة،
وشفؾرهؼ السنيشة ،وروائح ؼ الس يشة ،ورطانت ؼ السؤذجة
تخضم لبرهة أّنشة وة ال ش ولد ُ وة الكؾي ))

ان

السرة األولى التة أراهؼ وض ا

)1

يدشج الذخرية الدارده ،الخؤية اإلدراكية إليو ،مغ خبلؿ الػسع الرخيح بالزسضخ الستكمع
(أخخج) ،بإدراؾ خارجي برخؼ ،السكاف( أرض يابدة ال شجخ وال تخعة وال حضػاف) ،الحؼ ُيساثل
إدراكو الدابق لمسكاف الزضق(غخفة الدكغ) .مثمسا يكػف ،اإلدراؾ الخارجي مشاسبة لخخقو بالعجوؿ

()1

السرجر الدابق ،ص.74
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إلى اإلدراؾ الجاخمي الحىشي الحجسي( لكدني)؛ لسا بضغ اإلدراكضضغ مغ عبلقة -كسا وضحشا سابقاً.-
داالً عمى إثبات الخؤية ومدػغ التبئضخ ومػضػعو .لحلظ؛ يحزخ فعل اإلدراؾ الخارجي الخؤيػؼ
( رأيت) ،وفعل اإلدراؾ الحىشي( فأجاتشي) ،قخيشة عمى اسشاد الخؤية والرػت لو؛ وقخيشة دالة وفاصمة
ِ
أؼ بضغ تبئضخ إداركو التخسضشي واستشاجو لػضعو السعيذي السددرؼ ،وىي رؤية أقل
بضغ اإلد اركضضغْ ،
يقانية وذاتية .وبضغ ادراكو الحدي الخارجي لسبلمحسيع الذكمية العضغ ،والذع ،والدسع) ،وىي رؤية
أكثخ مػثػؾية ومػضػعية؛ لسدػغ ىحا التغضضخ اإلدراكي أو االختخاقي؛ أثبات مػثؿية تبئضخيو ،بػصفو
السبأّر
شخرية مذاركة ،ال يعمع أكثخ ،ويتحكع بسخكد الدخد والخؤية .فجاء الزسضخ الغائب نائباً عغ ُ
(:عضػنيع السدخوقة ،محتخقة ،ىديمة ،شعػرىع السديشة ،روائحيع ،رشانتيع) قخيشة اسشاد الخؤية

والرػت لمذحرية الداردة لػ(حمسي).
فتجدج تبئضخه ،بضغ الشطخ/البرخ ،والتأمل/االستشباط ،جسعاً
ّ
السذاىجة والتأمل ،إسشاداً لتػثيقو.
لمسكػف اإلدراكي والسكػف العخفاني الحؼ صاحب عسمية اإلدراؾ أو ُ
عبخ
ومغ ىحا تتعجدت زواية إدراكو :بضغ زواية ذاتية(مذاعخه ،أفكاره) ،وزاوية العساؿ الػافجيغّ ،
اختخاؽ مخكد اإلدراؾ ،لتجدضج تسثضل العامل الػافج ،تسثيبلً ِ
مقرياً ىامذياً .وقج جاء ىحا اإلدراؾ
ليجدج وعي الذخرية السبئخة أو الػافج ،بػاقعو االجتساعي االقترادؼ الستخدؼ لمبمج السدتقصبة لمضج
العاممة؛ لُضبئخىع ،مغ خبلؿ كثختيع العجدية ،تعبض اًخ عغ نفي تغضضخ مدتػاىع االقترادؼ في الكػيت،

عغ بمجىع التي جاءوا مشيا( تخضمت لبخىة ّأنشي في اليشج) .وىحا السشطػر يخكد بؤرة سخده وإدراكو

بتفرضل أكثخ تسثيبلً لحلظ؛ حضغ تشتقل بؤرتو داخل مػقع عسميع ،في شخكة السقاوؿ الكػيتي(أبي
عجاج) ،لضخصج العامل الػافج(،أكخـ) اإليخاني ،مغ خبلؿ ىحا اإلدراؾ ،قائبلً:

السؾقع (نروع

اف شجاعا ،وضع ح ا لح اته وة

االفساؿ

أربفة ويسدة أش ر لؼ جؿبزؾا رواتب ؼ أكرـ شا

الكؾي

اف وباحا قارس البرودة ،وؾجئ عساؿ السؾقع اجثة أكرـ (ت ل ة وة سؿف الؾرشة التة

عا جفسا وض ا لس ة سشة ونرف الدشة تأير عم ه راتبه األوؿ أربفة أش ر واستباح اإلقظاعة
زوجته وع اله

) شسمتشة رع ة يؾؼ ،حاورتشة عبرتة ،وأنا أ ار ُ (ت ل ا وجدسه الشحضا،

أف أ ار ُ وض ا( ،فمقا احبا قرضر وق (ال ْ رقبته عمى تفه
(رت جا ث ااه النرقا ذات ا ،التة
تفؾدت ْ
ُ

ال در

عثروا عمى شريط اسض (دجا ارؾت أكرـ لؼ رت ؼ أكرـ أح ا وة تحريز ه أو دوفه
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أ(مػ ثسؽ ت رة الدفر ،ول س لة رغبة
لذشق نفده أ ّك  " :ال استظ ع الرجؾع إلى بم خ ،أل ّنشة ال ُ
ّ
)1
قررت االنتحار"))
وة البقا هشا ،لؼ جفّ لة بض ٍ وال زوجة وال أطفاؿ ،ل ا
ُ
ّ
إف
ال يبئخ الذخرية الداردة(حمسي) ،العامل اإليخاني( أكخـ شاه) وال يدتطيخ تبئضخه ،إالّ بعج ْ

ُيجرؾ وضع العساؿ في مػقع العسل( مدروع بالعساؿ ،لع يؿبزػا رواتبيع) ،تبئض اًخ لكثختيع العجدية مغ
جية ،ولحقػقيع السادية السدمػبة( لع يؿبزػا رواتبيع ،وضع حجاَ) مغ جية أخخػ .ولِضػثق إدراكو
أكثخ بحيادية ،يتخؾ مخكد إدراكو ،لرالح شخرية مذاركة في الحجث ،فضبجأ الشز بالدخد بالزسضخ
ِ
السجركة
ندتجؿ عمى ندبة التبئضخ إلى الحات
الغائب عغ السخوؼ ،السبأّر( أكخـ شاه) العامل الػافج ،وال
ّ

(حمسي) إالّ مغ خبلؿ الزسضخ الستكمع(شسمتشي ،أنا) ليدشج الخؤية إليو ،ؼيحزخ فعل إدراكو الخارجي
أف يخخؽ مخكد
الخؤيػؼ(أراهُ) مرجر معخفتو وقخيشة تشدب الخؤية إليو وتسضد صػتو ورؤيتو ،قبل ْ
تبئضخه ب بؤرة الذخرية السذاركة(أكخـ شاه) بأسشاد الخؤية إليو مغ خبلؿ وسسو باالسع الرخيح وتمفطة
ؿ(م ْغ يخػَ :م ْغ يتكمع:
ب ّ
ػ(أكج) وترشيز كبلموْ ،
أؼ بانفراؿ تمفع صيغة الخصاب الدخدؼ ّ
األو َ
حمسي) ،عغ الخصاب الدخدؼ الثاني( َم ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع:أكخـ) ،قخيشة تغضخ مخكد التبئضخ .ويأتي ىحا

أممظ ثسغ تحكخة الدفخ ،ليذ لي رغبة في
اإلدراؾ؛ إلستطيار رؤية وصػتو ،شخرية مذاركة(ال ُ
ّ
البقاء ىشا) .وعّمة ىحا االختخاؽ وتغضخ السخكد؛ لتعجد الخؤية أو البؤرة ،وثبات اإلدراؾ ،الخارجي
السبأر( وضع العامل الػافج) .تسثيبلً لمييسشة عميو واقرائو.
والجاخمي ،تجاه السػضػع ُ
لشجرؾ غاية تعجد البؤرة الدخدية أو تغضخ مخكد التبئضخ؛ فالعبلقة بضغ الرػتضغ والخؤيتضغ
أف تبايغ القخائغ الشرية ،بضغ المغة الفريحة وبضغ الميجة العامية
عبلقة داللية مقرػدة ،يسكغ القػؿ ّ

أو األسمػب السجازؼ البياني(الذخرية الداردة) ،واالسمػب التقخيخؼ(الذخريات) ،واإلدراؾ
الخارجي واإلدراؾ الجاخمي ،تجدج مغ خبلؿ تغضضخ مخكد البؤرة التبئضخية ،بضغ(حمسيَ :م ْغ يخػ َم ْغ
يتكمع) ،والذخريات(سباعي ،أبػ أكخـَ :م ْغ تخػَ ،م ْغ تتكمع) ،فتصابقت الحات السجركة مع الحات
الداردهَّ ،
مت اختخاقاً لسخكد التبئضخ؛ لغاية تبئضخية إدراكية واحجة؛ فػإدراؾ الذخرية الدارده(حمسي)
فذك ْ
بأسمػبيا البياني أو الػصفي ،ال يختمف عغ إدراؾ الذخريات السذاركة ،البديصة( السعمع سباعي،

( )1ضل الذسذ ،ص.163-162
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أكخـ شاه) بأسمػبيا التقخيخؼ .وإدراكو الجاخمي(الميجة العامية) ال يختمف عغ إدراكو الخارجي(الميجة
الفريحة) .مسا جعل التبئضخ يتدع بالسػضػعية والسرجاؾية ،ليحقق شئياً مغ التعاشف والتفاعل
مت القخائغ الشرية(التشريز ،الزسائخ) إشارة سخدية
والسػثػؾية مع ىحا اإلدراؾ .مغ ىشا؛ مّث ْ

أف الذخرية الداردة غضَّخت مػقعيا الدخدؼ وتخكتو لرالح شخريات
وداللية ،ليذ إلى معخفتشا ّ

مذاركة معيا ،أو لتػثضق اإلدراؾ بالسػضػعية فقط؛ بل إلى معخفة إف تغضخ اإلدراؾ واختخاقو ال يؤثخ
عمى تبئضخ السبأر الػاحج أيزاً ،وىحا يؤكج مػثؿية التبئضخ .وإذا كاف تعجد الرػت قج يشتج عشو تعجد
()1
تغضخ زاوية اإلدراؾ ،فبضغ العجوؿ مغ زاوية إدراكية ذاتية إلى زاوية
الخؤية ،فأحج وجػه ىحا التعجدّ ،
إدراكية مػضػعيةَّ ،
فجدج اإلد ِارؾ الجاخمي مغ خبلؿ اإلدراؾ الحىشي
شكل مدػغاً لبلختخاؽ
ُ
التبئضخؼّ ،
الحجسي( الميجة العامية) .إما اإلدراؾ الخارجي فتجدج مغ خبلؿ اإلدراؾ الحدي البرخؼ والدسعي

السبأّر(العامل الػافج) :اجتساعياً ونفدياً
الس ّبئخ مغ ىحا االختخاؽ التبئضخؼ ،تبئضخ وضع ُ
والذسي .وغاية ُ
بأف التبئضخ
أؼ تدميط الزػء عمى ىامذضتيع ودونضتيع مغ كافة أبعادىع .ويسكغ القػؿ ّ
واقترادياًْ ،

الخارجي ىػ ما كاف سائجاً أو ما كاف مقرػداً ،رغع اختخاقو في بعس السػاضع.
اآلخر األجنبً

إف كاف التبئضخ في رواية( ضل الذسذ) بأَّر اآلخخ ،مغ تعجد الخؤية والرػت ،لو فقط(آلخخ)
ْ

جدج مغ تغضب صػتو ورؤيتو(اآلخخ) في أكثخ مغ مػضع مع
ّ
فإف تبئضخه ،في رواية( زاوية حادة) سضت ّ
أؼ ال
تعجد
ْ
(م ْغ يتكمع)ْ ،
السذاركة ،وإحادية صػت الذخرية الداردة َ
الخؤية(مغ يخػ) لمذخريات ُ
(م ْغ يتكمع) .وىحا يتجدج مغ التحكع
تُصابق الحات السجركة مع الحات الداردة ،ب
انفراؿ(م ْغ يخػ) عغ َ
َ
بسخكد الدخد فقط ،وتغضخ اإلدراؾ واختخاقو .ويتجدج ىحا ،مغ خبلؿ عػدة الذخرية الدارده إلى

السدتعادة مغ الساضي،
ماضي شفػلتيا ،لتدعضج بعزاً مغ ذكخياتو وأحجاثو .وأحج ىحه األحجاث ُ
استعادة كيؽية تسثضل اآلخخ مغ خبلؿ وجػده في مكاف إقامتيا(الحارة الذعبية في اإلمارات) .وتخكد
عبخ تبئضخ السػضػع السبأر ،وىػُ ،مراىخة السػاشغ االماراتي لآلخخ اإلجشبي أو
بؤرتيا عمى ذلظ؛ ّ

تتذكل ،بضغ الشقل غضخ السباشخ ليحه اإلحجاث التي حجثت في
القػمي .واستعادة ىحه األحجاث الدمشية ّ
()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.202
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تجدضج وإضيار رؤيتيا ،في
السذاركة(رؤية الساضي) ،وبضغ
زمغ شفػلتيا:
ّ
ّ
لتجدج إدراؾ الذخريات ُ
عبخ تجخميا وتعميقيا عمى رؤية شخريات الساضي ،بػصفيا شخرية مذاركة
زمغ حاضخ الدخد ّ

بجء مغ اختبلؼ الدمغ اإلدراكي ،تبئضخ
في الحجث أيزاً .مسا يعشي ّ
إف التبئضخ ىشا ،سضتذكل ً
الساضي السدتخجع ،وتبئضخ الحاضخ الس ِ
أؼ ماضي ما شاىجتو وسسعتو في شفػلتيا ،وحاضخ
جرؾْ ،
ُ
ِ
اإلدراكي .ومغ ىحا ،تتعجد الخؤية ويتغضخ
السذاىج ونقمتو خصاباً مدخوداً وفقاً لشزجيا
استعادة ىحه َ
ؽ
جدج اآلخخ ،ىشا بتعجد الجشدية ،بضغ :الدوجة اإليخانية ،والدوجة
مخكد اإلدراؾ ،ويختخ التبئضخُ .ي ّ
البخيصانية ،والدوج مغ فئة البجوف .وكل ىحه الجشديات أو السخجعيات تذتخؾ بتبئّضخ و ٍ
احج ،مغ خبلؿ
السبأّر( ال ُسراىخة) ،وكيؽية تسثضمو آخخ وفقاً لػجػده في السخجع السكاني( اإلمارات العخبية).
مػضػع ُ
َّ
يتذكل التبئضخ مغ خبلؿ بؤرة الذخرية الداردة السذاركة في الحكي التي تدتعضغ بحاكخة
شفػلتيا .ومغ الخؤية اإلدراكية الدمشية ،التي تعي الذخرية الدارده أبعاده في ىحا االستخجاع،
فتمتقط مغ ىحه الحاكخة ما تخاه يشدجع مع غايتيا مغ لتبئضخ ومدػغو ومػضػعو .فتخصج حزػر
ذكبل تبئضخ اآلخخ؛ بػصف التبايغ بضغ زمغ الحجث الدخدؼ
اآلخخ مغ خبلؿ رؤيتضغ زمشضتضغ ،تُ ّ
إف كانت تدتعضغ بحاكخة الصفػلة
(شفػلتيا) ،وزمغ االستعادة(الحاضخ) يتخشح مغ بؤرتيا فقط ،و ْ

مرجر معمػماتيا وأخبارىا ومعخفتيا ،فيي تريغ ىحه السعمػمات الدخدية مغ مخكد إدراكيا الدخدؼ

ولعل َّأوؿ آخخ تدتعضجه الذخرية الدارده ،ومخشحاً لمسخور مغ ذاكخة
الحاضخ أو الشاضج اإلدراكيَّ .
شفػلتيا ،ىػ األقخب مدافة وصمة قخابة مشيا ،وىي الدوجة اإليخانية ،بػصفيا زوجة أخضيا ،وألنيا
آخخ قػمياً أو اجشبياً ،يخفس والجىا أف تكػف ىحه اإليخانية زوجة ابشو .فتدتحكخ مػقف والجىا الرارـ
مغ أخضيا وزوجتو ،قائم ًة أو مدتخجع َة:
الحائط

) تنوج الدض ة التة أحب ا ،ان

تكؽ تسمػ جؾاز سفر ،و ّا (ا رثب

ووال ها

تنوج رغسا عؽ الجس ع وضرب اأوا(ر وال خ عرض
الفتاة (ؽ قبضمة أير  ،ذات أوؾؿ إرران ة ،ولؼ

ه

شخرضت ا أوراؽ حكؾ( ة (دجا وض ا اسس ا واسؼ وال ت ا

) لؼ أتفرؼ (ؽ قريب إلى زوجة أية ،أل ّنشة حضش ا ش ُ طفمة ،ولكششة أت ر (ال(ح ا،
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كان

جسضمة ،ل ا شفر ناعؼ طؾيا ،وحؾاجب ث فة وبذرة ب زا

أف ومة الرحؼ بضش سا انت
اأّن ُه ال رري رؤية أية وة السشنؿ ،و ْ

) اف زواج سا حمف وال خ
إلى رؾـ ال رؽ))

)1

يتجدج حزػرىا مغ خبلؿ مخكد
لػ تأممشا ىحا السذيج السخوؼ لخصجنا ،أ ّف الذخرية الداردة
ّ
عمى(م ْغ يتكمع) ،لكغ
الدخد ،صػتيا ،مغ قخيشة ضسضخ الستكمع والدمغ الساضي(كشت شفمة) ،داالً
َ

لمسبئخ ،والجىا
أؼ انفراؿ الحات الداردة عغ الحات السجركة ،مغ قخيشة أسشاد الخؤية ّ
ليذ(م ْغ يخػ)ْ ،
َ
السبأّر
(م ْغ يخػ) ،مغ خبلؿ القخائغ الشرية أو المفطية( أوامخ والجؼ ،حمف والجؼ) ،في تبئضخ ُ
َ
(الدوجة اإليخانية) بالمفع الرخيح اثشاء عخضيا لئلدراؾ(أصػؿ إيخانية) .ومدػغ ىحا االسشاد اإلدراكي

تجدج تسثضل اآلخخ
السراىخة(صمة الخحع بضشيسا انتيت) ،التي ّ
إضيار رؤية ومػقف والجىا تجاه ىحه ُ
اإلجشبي القػمي مخفػضاً(مغ قبضمة أخخػ) .والذخرية الداردة ،ىشا ،بػصفيا ناقبلً وشاىجاً عمى
شاىجتو وسسعتو في شفػلتيا ،لع يحزخ فعل اإلدارؾ الخؤيػؼ أو الحىشي في نقميا إدراؾ والجىا تجاه
السبأّر(الدوجة اإليخانية) ،قخيشة عمى محجودية عمسيا ،لسعخفتيا القاصخة الصفػلية ،بإدراؾ السبأّر
ُ
(مػقف والجىا) ،مغ ىحا جاء التبئضخ الخارجي مشدجساً مع ىحا اإلدراؾ أو مرجر معخفتيا ذاكخة
إف
الصفػلة غضخ الشاضجة أو السجركة ،وىحه قخيشة ضسشية ونرية تؤكج اسشاد التبئضخ إلى (والجىا) ،و ّ

التبئضخ،
الذخرية الدارده ليدت
السجركة(م ْغ يخػ :اليشاضخَ :م ْغ يتكمع)؛ مغ قخيشة خخقيا لسخكد ّ
َ
لتبئضخ َّ
عبخ ِ
وورود أحكاـ الؿيسة(جسضمة)
السبأر ذاتو(زوجة اإليخانية) ّ
اإلدراؾ البرخؼ(أتحكخ مبلمحيا) ّ
ُ

قخائغ دالة إلى ندبة التبئضخ ليا(الذخرية الداردةَ ،م ْغ يخػَ :م ْغ يتكمع) وعّمة ىحا الخخؽ ،الضيار
السبأّر(الدوجة
وتسضدىا عغ رؤية والجىا ،لتعجد الخؤية
ّ
رؤيتيا مغ خبلؿ صػتياّ ،
وتتغضخ تجاه ُ
اإليخانية) ،مع ثبات التبئضخ الخارجي .لسدػغ تبئضخؼ ووضيفي.
لحلظ يدتسخ إفذاؤىا لسا كاف متجواالً حكائياً أو زمشياً ،لِتشتقل مغ تبئضخ الدوجة اإليخانية إلى
تبئضخ الدوجة البخيصانية ،زوجة ابغ جضخانيع ،وقج ال يخخج ىحا التبئضخ عغ السشطػر الدابق ،حياؿ

مػضػعو(السراىخة) ،وخخؽ مخكد الدخد واإلدراؾ ،قائم ًة :ذات (دا عاد بروقة زوجته
السبأّر أو
ُ
ُ
األجشب ة الذق ار التة اف وجؾدها وة حارتشا شضئا (ؽ اللرائب ،وق وؾف ُّا ِ
رب أسرة وزوجته
()1
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رتظمفاف إلى الذق ار (ؽ يمف الباب ،رتأ(الف ساقض ا الظؾيمتضؽ بمؾف الحمضب ،وشفرها ال هبة،
أف تحاوؿ إقشاعه
(ؽ وال ته ْ
الشدا وة حارتشا ّشا جذفرف االخؾؼ (ش ا عمى أزواج ؽ ،طمبؽ ْ
بتظم ق ا

) السرأة الفجؾز ان

تبكة ( ار ار

) وابش ا ال خ عاد ل ا اا(رأة ،لؼ جسكث عش ها

ألف زوجته الذق ار لؼ تحتسا ذاؾ الجؾ الكئضب عمى حّ قؾل ا ،أل ّن ُه ُرثضر اللث اف ،و ة
طؾيالّ ،
)1
تفؾدت دو(ا عمى الحر ة والتشقا وة االدها (ؽ دوف حدضب أو رقضب))
ْ
السبأّر(ـ ُُصاىخ اآلخخ
وإذا كاف ىحا الشز ال يختمف عغ سابقة ،في تبئضخ السػضػعُ ،
باإلدراكات و ِ
ِ
السجرؾ ،بتغضخه
فأنو يختمف عشو،
االجشبي) ،أو التبئضخ الخارجي السحجدود السعخفةّ ،

السذاركة( الشداء في حارتشا) السدشج إلى الحات
الستتالي الدخيع ،أوالً ،باستطيار إدراؾ الذخريات ُ

عبخ اإلدراؾ
مغ يخػ) ،والسشفرل عغ الحات الداردة ْ
السبئخة بالمفع الرخيح( نداء حارتشاْ :
(مغ يتكمع) ّ
ُ
الحدي البرخؼ( يتصمعاف ،يتأمبلف) ،يدتطيخه فعل ِ
اإلدراؾ الحىشي( يذعخف بالخػؼ) .ليج ّدج تسثضل
اآلخخ مختمفاً شكمياً(جسالياً) ،مدػغاً لتسثضل ُمراىختو مخفػضة ( شمبغ بتصميقيا)؛ وإذا كاف ىحا

عبخ
إدراؾ ذاتي .فالذخرية
ْ
الداردة(مغ يخػَ :م ْغ يتكمع) تجرؾ ىحا السبأّر مغ ذات الدواية الحاتيةّ ،
السذاركة ،الحؼ يعج
أحكاـ التؿيع( لػف الحمضب ،شعخىا الحىبي)ّ ،
لتسضد إدراكيا عغ إدراؾ الذخريات ُ
الؿيسي ،فاآلراء والتعميقات
قخيشة ُمحضمة الخؤية إلى الذخرية الداردة ،بػصفو يحسل شابع
السكػ ُف ّ
ّ
جدء مغ خريرة الدارد ،وىحا ما ُيطيخ رؤيتيا ويسضدىا .ثع يدتطيخ إدراؾ ،األـ( السخأة العجػز)

لمسبأّر( الدوجة األجشبية) مغ خبلؿ اإلدراؾ الؿيسي أو الخارجي( لع يسكث عشجىا شػيبلً) تسثيبلً
لدمبية ُمراىخة اآلخخ( السخأة العجػز كانت تبكي م اخ اًر) .وىحا التسثضل يدتطيخ إدراؾ الدوجة

اإلجشبية لمسكاف( ُيثضخ الغثياف) أيزاً ،بػسع لفطي صخيح يشدب الخؤية ليا ،بتمفطيا الدخدؼ(عمى
حج قػلياِ :م ْغ يخػ :الدوجة البخيصانية) ،تعبض اًخ عغ رفزيا العير ىشا .ليكػف ىحا مشاسبة لتبئضخ

الداردة(مغ يخػَ :م ْغ يتكمع) إدراؾ الحكع الؿيسي لمدوجة االجشبية تجاه ىحا السكاف(يثضخ
الذخرية
ْ

الؿيسي
الؿيسي(فيي تعػدت ،)...ويشدب ىحا إلى الذخرية الداردة ،فالحكع ّ
عبخ السكػف ّ
الغثياف)؛ ّ
ال يشاسب األفق اإلدراكي لؤلـ العجػز ،ويبجو التمفع الدخدؼ أقخب إلى لداف الذخرية الدارده مشو
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أؼ مغ زمغ حاضخ الدخد ،زمغ نزجيا اإلدراكي .وعّمة ىحا
إلى لداف العجػز ،ولكغ بإدراؾ حاليْ ،
االجشبية(يثضخ الغثياف) ،ليذ لتبئضخ رفزيا
تبئخ إدراؾ الدوجة
أف ّ
الخخؽ رغبة الذخرية الدارده ْ
ُ

العير في مكاف اجتساعي مختمف(اإلمارات) ،بل لتبئضخ ،اآلخخ األجشبي غضخ مشدجع ،تجدضجاً

لتسثضميا آخخ مخفػضاً(مغ دوف حدضب أو رقضب) .مسا يعشي َّ
أف ىحا الدياؽ حسل تعجد الخؤية ،لغاية
تغض اًخ إلدرؾ زمشي،
ىي؛ كذف وإضيار إدراؾ(الدوجة البخيصانية) مغ كافة جػانبو .مثمسا حسل ّ
مزسػناً ومدػغاً لػضيفة التبئضخ ،مغ إضيار إدراكات الذخريات في الدمغ الساضي(ندػة الحارة،
ذكل ىحا التبايغ
الدوجة األجشبية) ،إلضيار رؤية زمغ الحاضخ اإلدراكي(الذخرية الداردة)؛ ُلي ّ
عبخ خخؽ
الدمشي والخؤيػؼ ،تبئض اًخ إدراكياً لسدػغ التبئضخ
ومػضػعو(مراىخة اآلخخ) ،الحؼ تجدج ّ
ُ
بتسثضل اآلخخ
وتغضخت ،لسدػغ إثبات اإلدراؾ الؿيسيّ ،
مخكد اإلدراؾ(مغ يخػ) .مغ ىحا تعجدت الخؤية ّ
مخفػضاً سمبياً .واستكساالً لحمقة الػصل الحكائية لتبئضخ ىحا اإلدراؾ أو التسثضل الدخدؼ ،تشتقل

الذخرية الدارده ،عجسة بؤرة ذاكختو لتدختجع " أـ لضمى" جارتشا التة تبف عشا اأربفة بضؾت

)

كاف ل ر ا ثسان ة أبشا  ،وثالث بشات (ؽ زوج ا (ؽ وئة "الب وف" ،ومؼ جكؽ جحسا أورقا ثبؾت ة،
ور (ؽ االد عؽ طريق البحر وجا هشا ،وتفرؼ إلى" أـ
كاف هشاؾ شائفات وة حارتشا تقؾؿ اأّن ُه ّ

لضمى" وح ث ْ بضش سا قرة حب ،ثؼ تنوجته رغؼ (فارضة أهم ا))

)1

ُيبئخ ل ُسراىخة اآلخخ(البجوف) مغ خبلؿ إدراؾ أىميا(رفزيعَ :م ْغ يخػ) ،تعبض اًخ عغ مػقف
الؿيسة(بجوف) ُيجدج
األىل مغ ىحا السخجع .وإذا كاف ىحا التبئضخ جدًء مغ ذاكخة الصفػلة؛ ّ
فإف حكع ّ

(م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع).
السحضل إلى الذخرية الدارده َ
الس ّبئخ مغ زمغ الحاضخ الدخدؼُ ،
إدراؾ ُ
التجاوؿ(فخ) ،التقصتو ذاكختيا وقتحاؾ ،مغ قخيشة وسع الدخد بالزسضخ الستكمع
تذكل عبخ السشاقمة و
ّ
الس ّ
ُ
السدشج إلضيا(جارتشا) ،والقخيشة المفطية اإلدراكية الدسعية(شائعات) ،قخيشة إدراكيا الخارجي السحجود،
سيج ويؤثث لتبئضخ ُمراىخة اآلخخ ،لتدتطيخه الذخرية
ومرجر معخفتيا لمسعمػمة .وىحا التبئضخ ُي ّ

الدارده مغ خبلؿ حكع الؿيسة أيزاً ،قائمة:
أبشائ ا ترارع الح اة ،وربسا نت جة لكا ه
()1

النوج السج ؾؿ ال ؾية هرب اف وترة وتر ا (ع

تلضرت طباع ا ،وأوبح ْ تفا(ا الشاس اح ة
السذاكا ّ
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) حتى أبشاؤها لؼ جختمفؾا عش ا ،انؾا شرسضؽ ،ومؼ جكؽ ل جرؤ أح عمى التذاجر (ف ؼ ّأجا
واح ة (ؽ عؾائا الفريج ق تر

ياد(ت ا وة السشنؿ

كان

األسباب ،ووة أح األجاـ ان

ل ال

) ووة المضا سظا ثالثة (ؽ أبشا "أـ لضمى" عمى بض تمػ الفائمة (ؽ أجا الدرقة))

)1

الدخد(م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) ،عبخ
فالذخرية الدارده ،ىشا ،ىي مغ يتحكع بسخكد اإلدراؾ و
َ
إدراكيا السبأّر(مجيػؿ اليػية) .تجدضجاً لتسثضل ُمراىخة اآلخخ األجشبي ،تسثيبلً سمبياً ،عبخ اآلثار

التي خمفتيا ىحه السراىخة ِ
ؾيسي(ىخب ،نتيجة لكل ىحه السذاكل ،سصا) .وقج ال نخصج فعل
بإدراؾ ّ
ُ
اإلدراؾ الخؤيػؼ أو الحىشي لعسمية اإلدراؾ ،أو قخيشة تشدب التبئضخ إلى الذخرية الدارده إالّ قخيشة
لمسبأَّر(الدوجة اإليخانية ،الدوجة البخيصانية ،الدوج البجوف)
الؿيسي ،الحؼ ّ
السكػف ّ
ـيسغ عمى تبئضخىا ُ
الؿيسيُ ،مجاراتو وتبشيو لئلدراكات
وعمى الدخد الدمشي لحاضخه اإلدراكي .لشدتشتج مغ ىح ،اإلدراؾ ّ
وبئخت مغ
الخارجية ،لمذخريات(األب ،األـ ،األىل) ،بإدراؾ ثابت .فالذخرية الداردة ،سخدت ّ

الؿيسي مغ آراء وأحكاـ
خبلؿ ذاكخة قاصخة الشزج ومحجودة العمع والسعخفة ،بضشسا جاء اإلدراؾ ّ

وتعميقات ،ال يمضق بيحه الحاكخة أو السعخفة الصفػلية ،مغ ىحا استشتجشا تبشضيا إدراؾ الساضي أو إدراؾ
ليجدج ىحا مشاسبة لتعجد رؤية وتغضضخ مخكد اإلدراؾ،
الذخريات ،مثمسا حجدنا ندبة اإلدراؾ ليا.
ّ
لتبئضخ خارجي لع يخخؽ ،داالً عمى ثباتو .لتسثضل ُمراىخة اآلخخ سمبية ومخفػضة.
فالذخرية الدارده تدخد حادثة عاشتيا في شفػلتيا ،فيي لع تخسشيا ألنيا جدء مغ ذاكختيا
واستطيختيا بريغة ممخز إخبارؼ تقخيخؼ ،وبإدراؾ خارجي محجود السعخفة ،بػصفيا ال تعخؼ أكثخ
مسا شاىجتو وسسعتو ،فيي رٍاو ناقل وشاىج مخة ،ورٍاو ُم ّبئخ أيزاً .وعاد ْت تجاوؿ تبئضخ الساضي أو
سخده ،ألنو؛ يقف خمفو متعمقات سببية ومشصؿية لحػادث عالقة في ذاكختيا ،يخبصيا خيط حكائي أو
مزسػني واحجاً ،وىػ ،ارتباشو بخيط زمشي واحج ،مخحمة مغ ذاكخة شفػلتيا .إضافة ،إلى خيط تبئضخ
لتجدج مغ ىحا التبئضخ ،شيادتيا
احج(مراىختو).
ّ
اآلخخ األجشبي الستعجد ،مغ خبلؿ السػضػع الػ ُ
إف إدراؾ السبأّر
تسثضل حزػر اآلخخ في الساضي .ليسكششا القػؿ ّ
الدمشية والسعخؼية في وصف كيؽية ّ
تذكل عبخ السػضػع السبأّر ،الحؼ
(الدوجة اإليخانية ،الدوجة البخيصانية ،الدوج السجيػؿ اليػية) ّ

()1
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آخخ .فكاف التبئضخ الخارجي مشدجساً مع محجودية إد اِرؾ الذخرية الداردة ،التي
جدج كيؽية تسثضمو َ
ّ
ال تعخؼ أكثخ مغ شخرياتيا ،غايتو ومدػغو؛ اإلفذاء الدخدؼ مسا حسمتو ذاكختيا مغ معمػمات
السبأّر(اآلخخ) .أعادت نتاج سخد الساضي ،لحلظ؛ فسعخفتيا لع تكغ
ومذاىج وما تشاقل عغ ىحا ُ
حجسية أو تخسضشية أو حتى رؤيػية ،أعادت نقل ما سسعتو وشاىجتو ،وما كاف متجاوؿ ،فجاء سخدىا
تسضد رؤية
بريغة سخدية واحجة .ومغ ىحا ،كاف مدػغاً لتغضضخ مخكد اإلدراؾ وتعجد الخؤية ،ل ّ

السذاركة أو السشقػلة عغ الساضي ،عغ رؤيتيا اإلدراكية في زمغ الساضي ،وزمغ
الذخريات ُ
التسضد بضغَ (:م ْغ يخػ) و( َم ْغ يتكمع) قخيشة عمى عبلقة
الحاضخ ،نزج الدارده ،ورصجنا ىحا عبخ ّ

تبئضخ لدمشية
عبخ تغضضخ مخكد اإلدراؾ وليذ الدخد ،مسا جدج تسثضل اآلخخ زمشياً،
اً
الرػت بالخؤية ّ
مترمة(ماضي ،الحاضخ) ،داالً عمى اإلدراؾ الثابت تجاه ُمراىخة اآلخخ األجشبي.

اآلخر المذهبً
تسثضل اآلخخ ،إما
جدج ّ
إف مػضػع تبئضخ ُمراىخة اآلخخ مخفػضاً ،في رواية( زاوية حادة) ّ
بػصفو دوني الشدب(أقل مدتػػ اجتساعياً أو قػمياً :الدوجة اإليخانية) ،أو بػصف ُمراىختة سمبية،

أما في
الخبلقضتو وسمػكو ،وعجـ اندجامو كسختمف اجتساعي(الدوجة البخيصانية ،الدوج الضجوف)ّ .
يجدج تسثضل اآلخخ ،مغ ذات السػضػع السبأّر(مراىختو) ،لكغ
رواية( الضػـ األخضخ لبائع الحساـ)ّ ،
أف ىحا السبأّر ال يدتطيخ إالّ بعج تبئضخ
عبخ اآلخخ السحىبي(الدوجة الدعػدية الذيعية) .غضخ ّ

عبخ رصج الخواؼ لعائمة
اً
ُمراىخة اآلخخ القػمي(الدوجة السرخية) ،الحؼ سيكػف تسيضجاً
وتبئضخ ّأوليّ ،
الدشية.
(دخضل هللا الزبادؼ) العائمة الدعػدية ،ذات الديادة االجتساعية والسادية ،وذات السحىبية ُ
لكذف مػقفيا تجاه ُمراىخة اآلخخ القػمي .وتطيخ إشكالية اآلخخ وتسثضمو مغ خبلؿ ىحه العائمة في
عبخ حؿبة
عبخ حؿبة االبغ األكبخ(مانع) حضغ يتدوج امخأة مرخية .ومخة أخخػ ّ
حقبتضغ زمشضتضغ ،مخةّ ،

الحفضج ،ابشو(دمحم مانع) ،حضغ يتدوج امخأة سعػدية شيعية .وما بضغ الحقبتضغُ ،ي ّبئخ الخاوؼ تسثضل

اآلخخ(القػمي ،السحىبي) مغ خبلؿ تبئضخ مػقف وإدراؾ العائمة الدعػدية مغ كبل الدوجتضغ ،في
مقابل تبئضخ مػقف وإدراؾ ،اآلخخ( الدوجة السرخية ،العائمة الذيعية) تجاه مػقف العائمة مشيا.
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يتجدج تبئّضخ ُمراىخة اآلخخ القػمي ،حضغ يخصج الخاوؼ العميع مػقف عائمة( الزبادؼ) تجاه
ّ
زوجة ابشيع(مانع)؛ فضخكد زاوية برخه وإدراكو عمى سمػؾ العائمة تجاه ىحه الدوجة السرخية ،مثمسا
يخكد عمى مػقف الدوجة السرخية تجاه ىحا الدمػؾ ،قائبلً:
ب ا (ؽ قبا (فغؼ إوراد عائمة الزبادخ ،ولكش ا استظاع

ان

يزرة وة الب اجة غضر (رغؾب

(ع الن(ؽ التك ف (ف ؼ ،اف أبشاؤها،

أف جكؾنؾا (تفؾقضؽ دراس ا))
ُجدسؾف أوالد السررية ،األ(ر ال خ جفم ا تحرص عمى ْ

)1

ُيؤثث الخاوؼ إدراكو في ىحا الشز مغ خبلؿ الزسضخ الغائب ،العائج إليو ،الحؼ يتيح لو
حخية الحخكة والتشقل وتغضضخ زاويا إدراكو وبؤرتو عمى أكثخ مغ ُمبأَّر .فضبئخ مخة ،مػقف عائمة
تجؿ
(الزبادؼ) مغ ىحه الدوجة ،مغ خبلؿ أحكاـ ّ
الؿيسة(غضخ مخغػب بيا ،أوالد السرخية) التي ّ
عمى رفزيع إف تكػف زوجة ابشيع ،ودونية نطختيع االجتساعية ليا .وتأتي ىحه األحكاـ قخيشة عمى

ندب التبئضخ لمخواؼ العميع ،مثمسا يكػف ،ذكخ األسع الرخيح لمسبأّر(كانت خزخة) أثشاء عخض
إدركو ،قخيشة أخخػ تشدب الخؤية لو أيزاً( الخاوؼَ :م ْغ يخػ َ ،م ْغ يتكمع) .ومخة أخخػُ ،يبئخ مػقف
الدوجة السرخية(خزخة) تجاه ىحا اإلدراؾ الؿيسي ،تعبض اًخ عغ وعضيا وإدراكيا بتسثضمو آخخ مخفػضاً
عبخ اإلفعاؿ الستجرجة زمشياً وانجازياً( استصاعت،
ىامذياً ،وقخيشة تُػثق إدركو الؿيسي أيزاً ،فضجركيا ّ
تحخص) ،وىي أفعاؿ مدشجة لمسبأّر بقخيشة الزسضخ العائج إلضيا(خزخة) .وىحا اإلد ِارؾ التبئضخؼ ،ليذ
ِ
الس ّبئخ
إدراكاً رؤيػياً أو سسعياً أو تخسضشياً ،إنسا ىػ إدراؾ معخفي
كمي العمع ،مغ قخيشة تقػيس ُ
ّ
األزمشة وتمخيز األحجاث ،وأمتجاد مشطػره في العسق الدمشي ،لِ ِ
ضجرؾ ُمبأّره(الدوجة السرخية) ،ماضياً
وحاض اًخ ،ضاى اًخ وباششاً ،بر اًخ وسسعاً ،مغ دوف ذكخ مرجر معخفتو ومعمػماتو .فيحا اإلد ارؾ ال
أف تقػـ شخرية مغ الذخريات السذاركة بو ،أو شاىج عياف ،أو رٍاو محجود السعخفة ،لشجرؾ
يسكغ ْ

أنشا إزاء رٍاو عميع ،وتبئضخ صفخؼ ،لع يخخؽ ،يتحخؾ بحخية تامة مغ خبلؿ ضسضخ الغائب ليقفد

بالدمغ واألحجاث وصػالً إلى زمغ أكثخ تقجماً وانجا اًز واستباقاً لؤلحجاث ،زمغ االبشاء(يكػنػا متفػقضغ)
تبئض اًخ؛ إلصبلح اإلدراؾ الؿيسي تجاه اآلخخ القػمي(خزخة) ،إالّ إف ىحا اإلصبلح تزصمع بو
شخرية اآلخخ القػمي فقط( حخصت) مثمسا ىػ ُم ّبئخ.
()1
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ليكػف ىحا اإلصبلح واستطيار اإلدراؾ الؿيسي ،تسثضل اآلخخ مغ خبلؿ إحكاـ مدبقة
ّ
وجاىدة ،تسيضجاً وتبئض اًخ ،إلدراؾ عائمة(الزبادؼ) تجاه اآلخخ السحىبي(الذيعي) .لحلظ؛ يقفد الخاوؼ
باألحجاث الدمشية والدخدية ،لِضبئخ زواج(دمحم) ابغ(مانع) و(خزخة) .عبخ تبئضخ مكاف عسمو ليكذف

لشا ،كيف تعخؼ بدوجتو ،قائبلً:

دمحم ول السررية الكبضر

أف رتخرص ب ش سة
) استظاع ْ

البتروؿ لضمتحق ؼ سا اف اأح حقؾؿ الشفط وة شرؽ السسمكة( ،سا جفمه جقظؽ افض ا عؽ عائمته
وبال ات أ(ه التة ان

أف رتنوج ويدكؽ قريبا (ش ا وة الرياض" ))
تحمؼ ْ

)1

ليكسل الخاوؼ سخيعاً

متابعة سخده ،و اف وترة اد ظة (ؽ عسمه وؾجئ ْ اخبر نقمه ل ا زوج ا (انع ،وهؾ جكاد ربكة،

كاف جقؾؿ ":ول نا،ه جخمف ،راح" لؼ ت ِر ها تبكة أـ تررخ أـ ت هب إل ه! ،هؾ لؼ جس  ،ولكؽ
ابتف

ثض ار عؽ الفائمة أضاؼ (انع قائال " :لق تنوج أي و رق له (ؽ أها القظ ف"))

)2

الرػت(م ْغ يخػ)
ونخصج التبئضخ في ىحا الشز مغ خبلؿ تغضضخ مخكد اإلدراؾ والدخد،
َ
السذاركة(مانع) ،لمسبأّر( خبخ
و
الخؤية(م ْغ يتكمع) ،لتعجد الخؤية واإلدراؾ بضغ الخاوؼ العميع ،والذخرية ُ
َ

الدواج مغ القصيؽية) .فالخاوؼ العميع ال يتخؾ مػقعو لرالح حخية التعبضخ ،لػ(مانعَ :م ْغ يخػَ ،م ْغ
أف يجركو ويرفو ،لشقل ىحا الخبخ
يتكمع :ولجنا راح) ،لتعبضخ عغ مػقفو مغ زواج ابشو ،إالّ بعج ْ
أؼ إنو ُيبئخ إدراؾ(مانع) ،تعبض اًخ عغ رفزو وردة فعمو السرجومة تجاه ىحا
لدوجتو( يكاد يبكي)ْ ،

الدواج مغ اآلخخ السحىبي(مغ القصيف) .لحلظ يتجخل الخاوؼ ،ليفدخ كبلمو(ولجنا راح) ،بػ( لع يست)
إ ْذ يبجو تعبضخ أو إدراؾ(مانع) لمخبخ( ولجنا راح) تعبض اًخ ضبابياً غامزاً ال يتشاسب مع خبخ الدواج
لحلظ؛ يكػف تجخل الخاوؼ مدػغاً ،لتفدضخ ىحه الزبابية ،مثمسا ىي تبئضخ لذجة صجمتو .إضافة إلى
إف الخاوؼ يعخؼ أكثخ مغ الذخرية
إنو يتحكع بسخكد اإلدراؾ والدخد؛ وىحا التجخل قخيشة دالة إلى ّ
نفديا ،وىػ الحؼ يسدظ بدماـ الدخد والتبئضخ ،ويجرؾ مدػغ تبئضخه أو تجخمو ىحا .إما عّمة الخواؼ،

تخكو مخكده الدخدؼ ،وخخؽ إدراكو ،لرالح الذخرية(مانع) ،واالدراؾ الؿيسي ،مغ رغبة الخاوؼ العميع
إف يِدتطيخ إدراؾ الذخرية(مانع) بصخيقة مباشخة وحيادية ،ويفرميا ويسضدىا عغ إدركو وتبئضخه مغ
ْ
()1

الضػـ األخضخ لبائع الحساـ ،ص.57

()2

السرجر نفدو ،ص.57
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خبلؿ تعميقو(ولكغ ابتعج كثض اًخ عغ العائمة) ،مغ قخيشة اختبلؼ الريغة الدخدية بإنفراؿ خصاب
الخاوؼ بريغة السدخود السشقػؿ( الخاوؼَ :م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) ،عغ صيغة خصاب الذخرية
السعخوض(مانعَ :م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) ،مغ خبلؿ حزػر فعل االسشاد الدخدؼ واإلدراكي(قاؿ) .قخيشة
إف مدػغ ىحا االختخاؽ التبئضخؼ،
تغضخ التبئضخ واختخاقو وتعجد الخؤية .ويسكغ االستشتاج ّ
ضسشية إلى ّ

أف الخاوؼ ال يتبشى إدراؾ الذخرية(مانع) تجاه السبأّر(الدوجة القصيؽية) ،إ ْذ إف االنتقاؿ)) (ؽ وج ة
ّ
نغر وفر ،ذات (فروة م ة ااألش ا  ،إلى ،التقش ة الس عؾة ،بػ" الؾاقع ة ال ات ة" التة لؼ تفُّ
بؤرت ا بؤرة السؤلف ،با بؤرة شخر ات السحكة))

)1

السبئخ(الخاوؼ العميع) تُبخز عّمة
فغاية
ّ

تجدجه ىحه الذخرية -بالحات -مغ داللة تبئضخية مقرػدة
االختخاؽ ،وىي ،عخض إدراؾ(مانع) ،لسا ّ
ومزسخة في تبئضخ السبأّر(الدواج مغ اآلخخ)؛ فاختيار الخاوؼ عخض إدراؾ ىحه الذخرية(مانع) ليا
إف
مقاصجىا التبئضخية ،إ ْذ يزعشا الخاوؼ أماـ رؤية مفارقة لخؤية(مانع)؛ الحؼ لع يجج غزاضة في ْ
كل الغزاضة والرجمة والس اخرة ،عشجما َعِم َع بدواج ابشو ،مغ
يتدوج امخأة مرخ
ّ
ية(سشية) ،إالّ ّإنو يجج ّ
سحىبية(شعية) .لِشجرؾ مدػغ اختخاؽ التبئضخ وتغضضخ السخكد .فعّمة
اآلخخ السحىبي ،السخأة الدعػدية ال
ّ
التبئضخ الرفخؼ بتبئّضخ الذخرية (خبخ الدواج) ،ليذ لشخػ وندسع مغ خبلؿ الذخرية،
اختخاؽ ّ

أويتيح حخية التعبضخ ليا ،لتحقضق حياديتو ،بل؛ ليفذي عغ إدراؾ الذخرية(مانع) ،تجدضجاً لتسثضل
اآلخخ السحىبي سمبياً مخفػضاً ،والجلضل عمى ىحا اإلدراؾ الؿيسي السدبق والجاىد تجاه اآلخخ
أف(مانعاً) لع يكغ وحجه العاكذ والستسثل بيحا اإلدراؾ ،فقج)) كاف أش اللاضبضؽ عم ه
السحىبيّ ،

أيته ي ججة ،حضث ب أت ترسا له عبر البري اإللكترونة الف ر (ؽ الفتاوخ
ادبب زواجهُ ،

والتقارير عؽ الذ فة أو (ا جدسؾن ؼ الراوزة))

)2

السبأّر(السحىبي الذيعي) مغ خبلؿ اإلدراؾ الخارجي الدمػكي( أشج
ُي ّبئخ إدراؾ(خجيجة) تجاه ُ
الغاضبضغ) ،وىحا اإلدراؾ ليذ تخسضشياً أو حدياً ،قخيشة إلى ندب اإلدراؾ لمذخرية(خجيجة) ،مثمسا
الزسضخ(بجأت) العائج
الؿيسة(الخافزة) قخيشة اسشاد اإلدراؾ ليا(خجيجة) أيزاً ،مغ خبلؿ
ْ
تكػف أحكاـ ّ
()1

الشز الخوائي ،تقشيات ومشاىج ،بخنار فاليط ،ص.104 -103

()2

الضػـ األخضخ لبائع الحساـ ،ص.58-57
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إلضيا ،واألسع الرخيح لمسبأّر(الذيعة) أثشاء عخضو ليحا اإلدراؾ .ومدػغ ىحا العخض ،استطيار
مرادر إدراؾ أو تبئضخ الذخرية(خجيجة) (:الفتاوؼ ،والتقاريخ) ،كذفاً وتبئض اًخ عغ اإلحكاـ السدبقة
والجاىدة ،التي تُجدج تسثضل اآلخخ السحىبي مخفػضاً .ومغ ىحا اإلدراؾ السدبق والجاىد تجاه السػقف

مغ اآلخخ السحىبي ،يخكد الخاوؼ عجستو عمى ذلظ ،وىػ يبئخ لخبخ تدسية ابغ(دمحم) ،الحؼ ُيصمعشا

عميو حضغ يدور(دمحم) عائمتو ،قائبلً في سخد ذلظ )):ق ِ َـ (ع زوجته القظ ؽ ة ،بروقة (ؾل هسا األوؿ،
ال خ اتفق (ع زوجته عمى تدسضته عسر ،وه ا (ا أثار استلراب افض رجاؿ الزبادخ ،لضتدا لؾا

عؽ أ(ر (ؾاوقة عائمة زوجته عمى ه ا االسؼ))

)1

تبئضخ األسع(عسخ) مغ إدراؾ األب ،ويعمع ْأنو مغ اختياره ،فبل يكذف سبب
الخاوؼ يتجاىل ّ

ىحا االختيار أو مدػغو ،ويخكد عجسة بؤرتو عمى إدراؾ(بعس رجاؿ الزبادؼ) ،لضمتقط مغ خبلليا،

إدراكيع الخارجي الدمػكي والجاخمي ،بػصفو عميع؛ ؼ ُيحخؾ إنراتو تجاىع ،ليحزخ فعل اإلدراؾ
الحىشي والحدي( أثار استغخاب ،لضتداءلػا عغ أمخ مػافقة عائمة زوجتو) قخيشة عغ إدراكيع الفكخؼ
(الدشة) ،ليكػف بيحا؛ ُيبئخ مػقف اآلخخ
الحىشي السدبق ،تجاه مػقف وإدراؾ اآلخخ السحىبي ،تجاىيع ُ

أف رتح د أح انا اأّنه تبئضر
السحىبي(الذيعي) ،في اآلف نفدو ،ؼ سكؽ تبئض ار يارج ا عمى شخر ة ْ

دايمة عمى شخر ة أير ))

)2

إف اآلخخ السحىبي(الذيعي) ،إصمح
ويسكغ االستشتاج مغ ىحاّ ،

السرالحة بضغ
الخؤية ،وإدراؾ تبئضخ عائمة الزبادؼ تجاىو ،مغ تػضيف االسع(عسخ) لتحقضق ىحه ُ
عبخ اآلخخ القػمي(الدوجة السرخية) .لشدتشج مغ
الصخفضضغ .وىحا ُيحكخنا باصبلح الخؤية وتعجيميا ّ
عبخ تسثضل اآلخخ القػمي والسحىبي سمبياً مخفػضاً؛ إف الخاوؼ العميع ال يتبشى اإلدراؾ الؿيسي
ىحاّ ،

أف الخواؼ ُيبئخ إلصبلح ىحا اإلدراؾ ،وىحا
السدبق تجاه اآلخخ(القػمي ،السحىبي) لشفيع مغ ىحاّ ،
ُ
مدػغو مغ ىحا التبئضخ .الحؼ ُج ّدجه بالتبئضخ الرفخؼ مغ خبلؿ الزسضخ الغائب غضخ السذارؾ،
تعبض اًخ ع غ عسق مشطػره وحجع معخفتو وحخية حخكتيا وانتقاليا بضغ االزمشة واألحجاث والذخرػص،

()1

السرجر الدابق ،ص.146

()2

خصاب الحكاية ،ص.203
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وأخح السػاقع الدخدية السشاسبة لو لضخسع ضيػر األحجاث بالكيؽية التي يخاىا.

()1

ومع اختخاؽ التبئضخ

أف ىحا االختخاؽ لع يتذكل إالّ بخغبة ومدػغ الخاوؼ العميع ،إلضيار غايتو ومدػغو
الرفخؼ ىحا ،إالّ ّ
ومػضػع تبئضخه .فتعجدت الخؤية وتغضضخت ،بتغضضخ مخكد اإلدراؾ والدخد ،والريغة الدخدية ،مسا َّ
شكل
ؽ
السذاركة .مغ ىحا كاف تخكضد
ىحا الخخ تبايشاً في الخؤية وتعجدىا ،بضغ الخاوؼ العميع والذخريات ُ

الخاوؼ عمى إصبلح الخؤية وتقػيسيا مغ جانب اآلخخ(القػمي ،السحىبي) ،التي جدجت وجياً مغ
وجػه تبشي الخاوؼ العميع لسػقف شخرية أو إدراؾ ما.
جدج بتبئضخ اآلخخ في الشساذج قضج
ويسكغ تمخيز أىع ما جاء في ىحا السبحث ،الحؼ ت ّ
الجراسة عمى عمى وفق تغضضخ مخكد بؤرة اإلدراؾ والدخد ،بضغ الخاوؼ العميع ،والذخرية الدارده ،الحؼ
تجدج بانساشو الثبلثة(الرفخؼ،
جاء مغ خبلؿ الزسائخ ،والقخائغ المفطية والشرية والزسشية ،و ّ
الجاخمي ،الخارجي) ،مع االختخاقات التبئضخية التي صاحبت ىحه االنساط ،فذكّمت االختخاقات التبئضخية
وم ْغ يتكمع،
واإلدراكية وسضم ًة مغ وسائل تعجد اإلدراؾ ،وتغضخ وسضمة اإلدراؾ ،وتبايغ بضغَ :م ْغ يخػ َ
وشكل ىحا
تغضخ الخؤية صاحبو ،كذف غاية ومدػغ التبئضخ ومػضػع السبأّر.
مسا أدػ إلى تشػع أو ّ
ّ
الرػت(م ْغ يتكمع)
السبحث كذف العبلقة بضغ التبئضخ والزسضخ والريغة الدخدية مغ جية ،وعبلقة
َ
مع الخؤية( َم ْغ يخػ) مغ جية أخخػ .مثمسا صاحبت تتجاخمت بضغ التبئضخات واالدراكات .
ويسكغ رصج تسثضل اآلخخ في نساذجشا ،مغ خبلؿ مذتخؾ جدجتو اإلدراكات الخارجية
والجاخمية ،لتسثضل اآلخخ ،بضغ ،تسثضل ،ليامذضتو واقرائو ودونضتو(الػافج) .وتسثضل تجدج باآلخخ
(السراىخة).
السبأّر الػاحج ُ
اإلجشبي واآلخخ السحىبي ،الدمبي السخفػض ،مغ مذتخؾ مػضػع ُ

()1

يشطخ :الدخديات والتحمضل الدخدؼ ،الذكل والجاللة ،سعضج يقصضغ ،السخكد الثقافي العخبي -الجار البيزاء ،ط،1

 ،2012ص.109
89

المبحث الثالث
اإلدراك الخارجً :البؤرة الذاتٌة:
فأف الغاية التبئضخية مغ اإلدراؾ
ْ
إف كاف التبئضخ الصخيقة التي ُيعبخ بيا الكاتب عغ غايتوّ ،
ِ
وعي ُمذارؾ ،أو شاىج ،أو ُمخاقب؛
عبخٍ ،
الخارجي مغ خبلؿ بؤرة الذخرية الداردة ،لتُ ّ
السبأّر ّ
قجيع ُ
يدودنا بتعميبلت ىحه البؤرة ،إذ عخفشا أنيا بؤرة الحاتية –قج -ال يسكغ الػصػؿ إلضيا بجوف ىحا الػعي
أو اإلدراؾ الخارجي؛ ليكػف وسضمة لمػصػؿ مغ خبللو إلى اإلدرؾ الجاخمي أو التخسضشي .والسقرػد
بالبؤرة الحاتية ،بؤرة شخرية اآلخخُ ،يجركيا مغ زوايتو ،وبسعشى آخخ ُيبأر لحاتو ،لسذاعخه ،وافكاره.
الداردة(،م ْغ يخػ) ىػ ( َم ْغ يتكمع).
لِشذخز مغ ىحاُ ،مصابقة الحات السجركة مع الحات
َ
السذتخؾ
وتجدج التبئضخ في ىحا السبحث في نساذجشا السشتقاة قضج الجراسة ىشا ،مغ خبلؿ ىحا ُ

اإلدراكي ،لسدػغ إضيار البؤرة الحاتية لذخرية اآلخخ ،الحؼ تذكل في :رواية(األرجػحة) لمكاتب
العساني حدضغ العبخؼ .ورواية(جارية) لمكاتبة البحخيشية
الكػيتي حسج الحسج .ورواية( ُو َخد) لمكاتب ُ
أف التبئضخ ،يجرؾ السذاعخ واألفكار السخؽية ،مغ خبلؿ اإلدراؾ
مشضخة سػار وتذتخؾ الشساذج في ّ
الخارجي ،بػصفو وسضمتو اإلدراكية ومدػغ تبئضخه وتذخيز مػضػعو.
اآلخر القومً :الوافد
ِ
يتجدج تسثضل اآلخخ في رواية(األرجػحة) ،مغ خبلؿ تبئضخ وضع اآلخخ الػافج ،متسثبلً
ّ
أف
بالسػضف الدػرؼ(أبي شخيف ) ،الحؼ يعسل في السكتبة الػششية الكػيتية مشح سشضضغ شػيمة ،إالّ ْ

قخار الحكػمة الكػيتية(سياسة اإلحبلؿ) تجاه العسالة الػافجة ،يكػف سبباً في إزاحتو وإقرائو خارج

خجمتو الػضيؽية؛ الستبجالو بالسػاشغ الكػيتي في الػضائف الحكػمية .ويخصج ىحا التسثضل ،الخاوؼ،
عبخ إدراؾ األثخ الشفدي ،لتبعات السػضػع السبأّر( سياسة اإلحبلؿ) عمى (ابي شخيف) .لضتذكل ىحا
ّ
مدػغاً لتبئضخ ،السػضػع السبأّر مغ خبلؿ بؤر متعجدة ،بؤرة اآلخخ(ابي شخيف) ،وبؤرة شخريات

مذاركة في الحجث( زمضمتو أشػاؽ ،وزوجتو اـ شخيفَ :م ْغ يخػ) ،وبؤرة الجيات الخسسية لمحكػمة
سضتغضخ مخكد اإلدراؾ ووسائمو ،مدػغاً الستطيار البؤرة الحاتية لآلخخ الػافج.
الكػيتية .لحلظ؛
ّ
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يبجأ رصج الخاوؼ العميع لآلخخ( أبي شخيف) مغ خبلؿ االستعانة بسجرؾ شخرية مذاركة
أقخب مدافة لسبأّره ،وىػ ،زمضمتو في العسل(أشػاؽ) الكػيتيةُ ،مبأّر لو ،مغ مكاف عسمو ،قائبلً:
تدا ل ْ أشؾاؽ لساذا ب ا أبؾ شريف أقا حساسا وة الفسا ،راح ججمس وة (كتبه وال جخرج
(شه ،أشؾاؽ ب ْت أكثر حساسا الستؿباؿ السترددرؽ عمى السكتبة الفا(ة

) الخؾؼ وال ؼ داهؼ

عقمه أل(ر أهؼ وهؾ س اس ة "اإلحالؿ" التة تتبف ا الحكؾ(ة ه األجاـ ابتدس ْ أشؾاؽ وهة
تدسع مسة "إحالؿ" قائمة:
عالقتػ ب ا جا أبؾ شريف؟
أسسع عؽ الكمسة و(ا
إحالؿَ
ُ
قاؿ أبؾ شريف احدرة:
-

) اإلحالؿ ببداطة جا أشؾاؽ هؾ استب اؿ السؾاطشضؽ (ؽ الكؾيتضضؽ ب ؿ غضر الكؾيتضضؽ وه ا

جفشة جا أشؾاؽ إّنشة " أوت"
ابتدس ْ أشؾاؽ وقال :
جفشة " جاؾ السؾت جا تارؾ الرالة " ه ا (ثا ؾيتة جا بؾ شريف
نفؼ جا ابشتة لق جا نا السؾت ؼبف ه الخ (ة الظؾيمة وة ه السكتبة سشكتذف أنفدشا وة
عرض الذارع ال وع فة وال (ر ر رزؽ))

)1

ومبأَّر ،وإد ِارؾ ،وذلظ مغ تذضضج الخاوؼ إدراكو لمػافج
قج نخصج في ىحا الشز أكثخ مغ ُم ّبئخُ ،
عبخ تغضضخ بؤرة اإلدراؾ والدخد ،ووسضمة اإلدراؾ؛ غايتو ُيجرؾ( أبا شخيف) داخمياً،
اآلخخ(أبي شخيف) ّ
لمكذف عغ األثخ الشفدي الدمبي عميو ،جخاء(سياسية "اإلحبلؿ" التي تتبعيا الحكػمة ىحه األياـ).

ٍ
بذاىج قخ ٍ
يب مشو ،بؤرة
لحلظ؛ ُيجرؾ سمػؾ عسمو أو فتػره(يجمذ في مكتبو وال يخخج مشو) باالستعانة
الذخرية( تداءلت أشػاؽَ :م ْغ يخػ) ،مغ قخيشة إسشاد الخؤية بمفع العمع الرخيح إلضيا ،ؼيحزخ فعل

()1

األرجػحة ،حسج الحسج ،الشاشخ :السدارات -الكػيت،ط ،2002،1ص.257- 256
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اإلدراؾ الخارجي(بجا) ،وسضمة إلدراكو الجاخمي(أقل حساسة) .وإذا كانت االستعانة بسجرؾ حدي قج
بسبأّره ،فإف رغبة الخاوؼ بتقجيع ُمبأّره(أبي شخيف) مغ خبلؿ
ّ
يجؿ عمى محجودية إدراؾ الخاوؼ ومعخفتو ُ
بؤرة شخرية مذاركة ،شاىجة(اشػاؽ) ،ىػ ما ُيػثق إيقانية اإلدراؾ أكثخ ،الستطيار إدراكو الجاخمي،

لسبأّرة(الخػؼ ،اليع) ،تعبض اًخ وكذفاً عغ األثخ الخارجي(الحساسة) ،والجاخمي(الخػؼ) ليحا السػضػع

لسبأّره (أبي شخيف)
عميو .وىحا االدراؾ يشدجع مع التبئضخ الرفخؼ والخؤية العميسة .فإدراؾ الخاوؼ ُ
ليذ إدراكاً رؤيػياً أو سسعياً أو تخسضشياً حجسياً .وىحا ما ندتشتجو مغ إدراؾ ُمبأّره(ابي شخيف) داخمياً

(أقل حساسة ،الخػؼ) ،مسا ُيدػغ تبئضخه لمسػضػع( استبجاؿ السػاششضغ مغ الكػيتضضغ) ،لشفيع دواعي
خػؼ وىع( أبي شخيف) ،وعمسضتو بسعخفة مبأّر .ومغ ىحه العمسية ندتشتج مقاصجه ،الستطيار بؤرة

أؼ مغ زاوية إدراؾ اآلخخ
اآلخخ(أبي شخيف) مدػغاً ،ليكذف عغ البؤرة الحاتي ليحا السػضػعْ ،
الػافج( ّإنشي" أوت" ،ال وضيفة وال مرجر رزؽ) ،وىػ ما ُيبأّر ويعمل ويبخر خػفو وقمقو ،وكيؽية تسثضمو

آخخ ىامذياً مقرياً ،ليحقق بيحا االستطيار حياديتو ،ويكدب تعاشفشا تجاه ىحا التسثضل.

وإذا كاف الخاوؼ العميع تخؾ(ألبي شخيف) تبئضخ السػضػع ،لخغبتو باستطيار بؤرتو الحاتية،
فأنو بتجخمو أثشاء تقجيسو لمذخرضتضغ بإسشاد فعل القػؿ ليساُ ،يبأّر(ألبي شخيف)
دوف تجخل مشوّ ،
بإدراؾ داخمي( قاؿ أبػ شخيف بحدخة) ،بضشسا يبأّر(ألشػاؽ) بإدراؾ خارجي( ابتدست اشػاؽ ،وقالت)،

ومدػغ تجخمو ،وتغضضخ زاوية إدراكو بضغ الذخرضتضغ(داخمي/خارجي) ،عمتو؛ كذف تبايغ تبعات األثخ
أف الخاوؼ ُيخكد
الشفدي ،لمسػضػع(اإلحبلؿ) ،عمضيسا(أبي شخيف :الػافج ،اشػاؽ :الكػيتية) ،لشفيع ّ
بؤرتو اإلدراكية عمى السذاعخ الجاخمية السخؽية لآلخخ ،لسقاصج تبئضخية وداللية ،تختبط بالداوية ،أو

أؼ مغ إدراؾ اآلخخ الػافج .ومغ حيادية ومػضػعية التبئضخ–
البؤرة الحاتية ليحا السػضػع(اإلحبلؿ)ْ ،
مخ بالبؤرة الحاتية
تبئضخ السػضػع(سياسة اإلحبلؿ) .بعج ْ
ىشا ،-تدتطيخ بؤرة الحكػمة الكػيتية ،ل ّ
أف ّ

لآلخخ(أبي شخيف)؛ وذلظ لكذف مدػغو ،وتبخيخ مػقف الجيات الخسسية الكػيتية تجاه اآلخخ الػافج
ومػقفيا تجاه مرالح مػاششيا .قائبلً ،وىػ يخصج:

شبح اإلحالؿ (ازاؿ جظارد" أبؾ شريف" حضث

اأف هشاؾ اآلالؼ (ؽ السؾاطشضؽ
راح رتااع وحف الرباح رؾ( ا لضتفرؼ عمى األيبار ،البفض ذ ّر ّ
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(دجمؾف وة يانة الفاطمضؽ عؽ الفسا وأّن ُه ال وسضمة غضر إحالؿ هؤال الضر السؾاطشضؽ الفا(مضؽ

وة السؤسدات الحكؾ( ة))

)1

ذكخ) لتبئضخ إدراؾ الجيات الخسسية
الخاوؼ يدتعضغ بسجرؾ خارجي ،حدي نقمي(الرحفّ ،
السبِأّر
لمسػضػع(اآلالؼ مغ السػاششضغ مدجمػف في خانة العاشمضغ) ،لتتعجد البؤرة تجاه السػضػع ُ
السجرؾ أيزاً ،بتجاىل أثخه عمى
الػاحج(ال وسضمة غضخ إحبلؿ) ،وىػ ما ُيذضخ إلى الداوية الحاتية ليحا ُ

اآلخخ الػافج .لحلظ؛ يخصج الخاوؼ استطيخ بؤرة الحكػمة مغ خبلؿ اإلدراؾ الحىشي الجاخمي ،لسبأّره

(شبح اإلحبلؿ مازاؿ يصارد) ،تبئض اًخ الستس اخرية األثخ الدمبي الشفدي ليحه الدياسة عميو؛ ليحا ُيػاتخ
ىحا الػصف(شبح)؛ إلدراكو(أبي شخيف) مغ خبلؿ بؤرة مذاركة وقخيبة وشاىجة ،يدتعضغ الخاوؼ بيا

لضبأّر بإدراؾ داخمي وخارجي ،قائبلً:

شبح اإلحالؿ جظارد رؾ(ا بضؾـ

أز(ة أبؾ شريف الشفد ة وهؾ جفكر ااألطفاؿ ويفكر
أوكار ثضرة ان

ف ر وع اإلججار ويفكر االفؾدة إلى بم ،

تحؾـ وة رأسه ا (دا عش (ا جفؾد (ؽ عسمه قزى سشؾات طؾيمة وة أُورقة

الكا جذ
السكتبات الفا(ة ،و اف (تسض ان وة عسمهّ ،
وق تقظع رزقه))

) أـ شريف راح

تتااع

له ب لػ ،اآلف تأتة رياح اإلحالؿ لتحاور

)2

إف استعانة الخاوؼ العميع بذخرية مذاركة(أـ شخيف) وقخيبة مغ السبأّر( أزمة أبػ شخيف

الشفدية) ،ال تختخؽ التبئضخ الرفخؼ مغ خبلؿ حجع السعارؼ التي يعخفيا عغ ُمبأَّره( أبي شخيف)،
ومدػغ ىحه االستعانة ببؤرة الذخرية ،الستطيار اإلدراؾ الخارجي ،لػ(أـ شخيف)؛ ليكػف مشاسبة
الستطيار دواخل افكاره ومذاعخه الستكخرة(يفكخ) ،تبئض اًخ لؤلثخ الدمبي االستباقي ،االجتساعي
واالقترادؼ ،جخاء تبعات ىحا السػضػع ،وىػ ،ما ُيبخر استس اخرية قمقو وخػفو وتفكضخه .مثمسا ُيبخر
بؤرتو الحاتية ليحا السػضػع .ومغ ىحا ،تكػف عمسية ومعخفة الخاوؼ بسبأّره(أبي شخيف) ،وسضمة لخمق

()1

األرجػحة ،ص.259

()2

السرجر نفدو ،ص .259
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رأؼ أو مػقف متعاشف معو

)1

عبخ تبئضخ سشػات خجمتو في العسل بالسكتبة الكػيتية
ونخصج ىحا ّ

(قزى سشػات شػيمة) ،وسمػكو السيشي فضيا(كاف متسض اًد في عسمو) ،مغ خبلؿ حكع الؿيسة(اآلف تأتي
جدج تسثضل اآلخخ مقريِاً .لشكػف بيحا ،إزاء تعجد البػرة تجاه
رياح اإلحبلؿ لتحاصخه) .وىحا الحكع ُي ّ
الس ّبئخ الػاحج(اإلحبلؿ) .مثمسا يسكششا االستشتاج ،مغ ىحا الحكع الؿيسي؛ أف الخاوؼ يتبشى
السػضػع ُ
ّ
بؤرة الذخرية الحاتية(ابي شخيف) مغ خبلؿ إدراكو داخمياً برػرة متػاتخة ومبلزمة ومييسشة عمى

إدراكو وتبئضخه لو؛ بػصف الخاوؼ العميع ،لو القجرة عمى تقجيع األحجاث والذخريات بخؤية حيادية
مػضػعية وفقاً لئلدراؾ الخارجي ،ورؤية انحيازية ذاتية وفقاً لئلدراؾ الجاخمي.

()2

وىحا ما يبخر تعمضل

الخخؽ اإلدراكي وتعجد البؤرة ،واستطيار إدراكو مغ خبلؿ الحكع الؿيسي.
ّ
إف الخاوؼ اعتسج فعل اإلدراؾ الخارجي الخؤيػؼ(بجا ،يتابع ،راحت تتابع) في تبئضخه(ألبي
شخيف) ،بػصفو بادياً لعياف الذاىج(أشػاؽ ،الخاوؼ ،أـ شخيف)؛ ووسضمة يشتقل بيا إلى إدراكو داخمياً
أف عّمة ىحا االختخاؽ إلدراكي ،باختخاؽ التبئضخ الرفخؼ
ليعكذ أثخ السػضػع عميو تجريجياً .بسعشى َّ
عغ(م ْغ يتكمع) في بعس السػاضع ،مدػغاً الضيار البؤرة الحاتية لذخرية
انفراؿ(م ْغ يخػ)،
و
َ
َ
اآلخخ الػافج ،بػصف األثخ الدمبي لمسػضػع يقع عميو وحجه .وجاءت القخائغ المفطية والشرية
السذاركة
والزسشية والزسائخ داالً عمى اسشاد التبئضخ مخة لمخاوؼ العميع ،ومخة أخخػ لذخريات ُ

السبأر ،مخة عمى اآلخخ ،بثبات اإلدراؾ الجاخمي(الشفدي)
إلبخاز ىحا األثخ الدمبي عميو .مثمسا ّ
تغضخ ُ
ومخة أخخػ عمى اإلدراؾ الخارجي(الحساسة) ،ومخة ثالثة عمى السػضػع السبأر(سياسة اإلحبلؿ) بتعجد
ومضد البؤرة الحاتية .مع سيادة التبئضخ
البؤر( ابي شخيف ،أشػاؽ ،الرحف الكػيتية) .وىحا شخز ّ
الرفخؼ ،بػصف الخاوؼ العميع ىػ السشطع والستحكع ببػرة الدخد وإالدراؾ.

جدج بيحا ،تسثضل اآلخخ الػافج ىامذياً مقرياً عبخ االدراؾ الجاخمي
إف الخاوؼ العميع ّ
واالدراؾ الخارجي ،وإحكاـ الؿيسة ،فكذف ورصج(أبا شخيف) مغ ُبؤر متعجدة إضاءة ،زواية إدراكو
()1

يشطخ :عمع الدخد ،ص.79

()2
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ِ
خسغ
إف الذخرية أو الخاوؼ ،بػصفو الذاىج أو السخاقب أو السبلحع ،يدتصيع ْ
الحاتية .إذ ّ
أف ُي ّ
ِ
ِ
اإلدراؾ الخارجي ،الحؼ بادياً لمعياف ،مغ السبلمح الذكمية الخارجية
عبخ
ويدتبصغ
اإلدراؾ الجاخمي ّ

لمذخرية ،العاكدة لجواخميا؛ إ ْذ تقػـ السبلمح الخارجية بػضيفة اإلشارات الذكمية لمػصف الجاخمي.
ِ
باإلدراؾ الجاخمي في استطيار البؤرة الحاتية .فالحالة الحىشية
ذكل عبلقة اإلدراؾ الخارجي
مغ ىحا تت ّ
أو الجاخمية لمذخرية حضغ تُػصف أو تُعخض مغ وجية نطخ ذاتية أو مػضػعية ،ثابتة أو متغضخة،

أف تُجرؾ بإدراؾ حدي خارجي.
مغ شخرية ُمذاركة أو رٍاو عميع ،البج ْ
اآلخر المذهبً :اإلثنً:

تجدج رواية( وخد) تسثضل اآلخخ(اإلباضي) مغ خبلؿ الذخرية الداردة(سالع) ،ومدػغ
تبئضخه ىحا اآلخخ ،عشجما يجج نفدو(سالساً) مدتجعياً إلى دائخة أمغ الجولة ،بتيسة انزسامو سابقاً إلى
كل َم ْغ انطع
العسانية بالتحقضق مع ّ
ىحا التشطيع الدخؼ -مثمسا تدسيو الحكػمة-؛ مغ قخار الحكػمة ُ
ليحا التشطيع ،وذلظ؛ بػية أغبلؽ ممف التحقضق بذأنيع ،واالفخاج عغ الستيسضغ في سجػنيع بسشاسبة
إف الذخرية الداردة ،تخغب بتبئضخ اآلخخ(اإلباضي) لمكذف عغ
العضج الػششي .وما نفيسو مغ ىحاّ ،

مخجعية افكاره ،وانتساءه ،الحؼ ،مغ شأنو يكذف سبب تيستو واستجعائو ،وربسا بخاءتو ،بػصفو ُمجاناً
بتيسة ىحه األفكار والسػاقف .لِشذخز مغ ىحا ،البؤرة الحاتية في رصج ىحا اإلدراؾ.
ُيبأّر السحىب(اإلباضي) بػصفو حخك ًة سياسية تتعامل معيا الجيات الخسسية(الحكػمة

العسانية) ،بححر وحيصة وخذية ،كتشطيع معارض ليا ،يدتيجؼ آمشيا واستقخارىا .وىحه البؤرة تتذكل
ُ

إف الذخرية الداردة تجرؾ أصحاب ىحا التشطيع ،بػصفو
العسانية .إالّ ّ
مغ خبلؿ إدراؾ الحكػمة ُ

محـباً ديشياً فقط .ومغ ىحيغ اإلدراكضضغ الستبايشضغ آلخخ اإلباضي ،ستدتطيخ البؤرة الحاتية ألصحاب
ىحا السحىب؛ بؤرة تكذف عغ مزامضشيع وتػجياتيع الفكخية ،وانصباعيع ،ومػقف الحكػمة مشيع،
البؤر واالدراؾ ،غايتو
ْ
ومغ ىع؟ ،وبساذا ُيسثمػف؟ُ .ليذخز تبئضخ السبأّر(االباضي) مغ خبلؿ تعجد ُ

كذف واضيار البؤرة الحاتية ،لػ(االباضضغ) ،وكيؽية تسثضميع آخخ.
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عبخ استطياره مغ إدراكضغ مغايخيغ،
يتجرج الذخرية الدارده في تبئضخ اآلخخ(االباضي) ّ
ّ

السدبقَ ،م ْغ ىع االباضضغُ ،مجركاً ذلظ ،مغ خبلؿ
إدراؾ بؤرة الحكػمة ،وإدراؾ بؤرتو .مغ إدراكو ُ
سؤاؿ السحقق ،قائبلً ،لو:
 أالّ تفرؼ اأ(ر التشغ ؼ الدرخ؟وقم :
 بمى ،و(ؽ ال جفرؼ؟ و(ا دعؾتة أنا ب ا التشغ ؼ؟كان الحكؾ(ة ق اعتقم ْ واح ا وثالثضؽ شخرا (ؽ ويالت (ختمفة بت سة تكؾيؽ تشغ ؼ
سرخ ،ه وه قمب نغاـ الحكؼ وعم ِ التحؿ قات لس ة تقارب الثالثة أش ر ،و اف
السشغسؾف (ت رشضؽ ،ويشتسؾف لمس هب اإلااضة ال خ هؾ الس هب ال خ رشتسة إل ه الف ر
لكؽ
(ؽ رجاؿ الحكؾ(ة الشاو رؽ وق ح ث للع ش ر و الـ ثضر حؾؿ سبب االعتقاؿ ّ

ورح
األ(ر تجمى اف ذلػ ،اف ْ
إف ّ

أف األ(ر اف (حاولة لتكؾيؽ
الحكؾ(ة وة وحف ا ّ

رت وة حق ؼ أحكاـ االدجؽ لس د
تشغ ؼ سرخ ،ه وه قمب نغاـ الحكؼ وحؾ سؾا ،وو ْ

أف ع د بض ار (ؽ الشاس اف ال جفرؼ حقا (ا
(تفاوتة ،و اف ذلػ ح ثا غضر (دبؾؽ ،ثؼ ّ

إف
أف هؤال جذكمؾف تشغ سا سريا ،و ّ
ال خ ججرخ ،و ش ُ أح هؤال ؛ وإنشة لؼ أكؽ (قتشفا ّ
ه و ؼ قمب نغاـ الحكؼ))

()1

(مغ يخػ)؛
عبخ تسخيخه مغ ُبؤر ُمجركة ْ
الذخرية الداردة تجرؾ السبأّر(االباضي) ّ

ليسخ أوالً ،مغ خبلؿ بؤرة الذخرية الداردة
لتكذف كيف ُيجرؾ ،ولساذا ُيجرؾ بيحه الرػرةّ .

(م ْغ يتكمعَ ،م ْغ يخػ) ،لتتصابق الحات الداردة مع الحات السجركة ،مغ أسشاد التبئضخ إليو مغ
َ
السبأّر ،بػصفو محـباً ديشياً فقط .
خبلؿ أحكاـ الؿيسة(كاف السشطسػف متجيشضغ) ،الحؼ يجرؾ ُ
()1

الػخد ،حدضغ العبخؼ ،دار االنتذار العخبي-بضخوت،ط ،2005 ،1ص.12
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عبخ ادراؾ سمػكي خارجي
أؼ تسثضل آخخ محىبياً .إما بؤرة الحكػمة فيي تجرؾ(اإلباضضغ) ّ

أؼ بػصفو حخكة سياسية(ىجفو قمب نطاـ الحكع)؛ مغ قخيشة انفراؿ الحات
(تشطيع سخؼ)ْ ،
الداردة(الذخرية الداردةَ :م ْغ يتكمع) ،عغ الحات السجركة( َم ْغ يخػ :الحكػمة) ،وجاء ذلظ
يح(صخحت الحكػمة) .لشكػف ىشا؛ بضغ بؤرتضغ متبايشتضغ في إدراؾ
السبئخ الرخ
مغ ذكخ اسع ّ
ّ

السبأّر الػاحج(اإلباضي)ُ .نذخز مشو ،مدػغ التبئضخ ومػضػعو ،وكيؽية تسثضل اآلخخ

اإلباضي .وىػ ،تبئضخ اآلخخ(اإلباضي) ،أما بػصفو محـباً ديشياً أو حخك ًة سياسية؟ .فكبل
اإلدراكضغ يحسبلف مزامضغ تبئضخية وداللية ،لقرجية تسثضل اآلخخ .بسعشى آخخ ،إذا كاف
(اإلباضضػف) حخكة سياسية ،فالحكػمة ُمحقة بإدانتيع ،ومعاؾبة َم ْغ يشتسي ليع ،بػصفيع
فيع ،ومغ يشتسي ليع مطمػمضغ ،وبخاءة
تسثيبلً سمبياً خص اًخ .أما إذا كانػا محـباً ديشياً فقطُ ،
مغ أؼ تيسة ،بػصفيع تسثيبلً محىبياً م ِ
ييسشاً عمضيع .ومغ ىحه القرجية ،أو ىحا التخجيح
ْ
ُ
عبخ البؤرة الثالثة(عجد كبض اًخ مغ الشاسَ :م ْغ يخػ)؛ لتكػف مشاسبة الستطيار
يسخ السبأّر ّ
ّ

أف ىؤالء يذكمػف تشطيساً سخياً) ،الحؼ
الذخرية الداردة ،إدراكو التخسضشي( لع أكغ مقتشعاً ّ

ييسغ عميو
الس ّبئخ بالسبأّر ،وتػاتخ إدراكو ،بتسثضميع ،آخخ محىبي ُم َ
يجؿ عمى محجودية عمع ُ
أؼ بخاءتو مغ ىحه التيسة أيزاً.
ْ
فجاء االدراؾ الخارجي مشدجساً مع مدػغ تعجد البؤرة؛ إلضيار السبأّر(اإلباضي) مغ

سضد بؤرة الحكػمة(حخكة معارضة) ،عغ
أكثخ مغ إدراؾ وزاويةُ ،لضػثق معمػماتو وتبئضخه ،ولِتُ ّ

بؤرة الذخرية الداردة(محىب ديشي) .وما بضغ اإلدراكضغ أو البؤرتضغ سشفيع مدػغ إدراؾ

السبأَّر(اإلباضي) .مغ استطيار الذخرية الداردة ،إدراؾ الحكػمة لمسبأَّر (االباضي) مخة
أخخػ ،أثشاء غمق ممف التحقضق في شأنيع ،لشفيع كيف ُيجرؾ السبأّر ،بػصفيع حخكة سياسية

معارضة ،قائبلً في وصف السحقق ،كيف أنو

أيرج (مفات ثضرة (تف دة األلؾاف ،ثؼ قاـ

اإيراج جؾازات سفر وبظاقات شخر ة ،وب أ وة اعظائ ا ألوحاب ا :لق اكتذف

أنشة

واح (ؽ ثالثة (ؽ الحزؾر ال رؽ حغؾا اف ـ السداس ،اف ـ الؿبض عمى أوراق ؼ ،بضشسا
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اآليروف وق عاشؾا الس ة الساض ة اال أوراؽ تثب
البقاع التة جح دها الجؾاز))

هؾيت ؼ ،وبال ق رة عمى الدفر إلى

()1

إف بؤرة الذخرية الداردة تقع داخل
الحجث(م ْغ يتكمع) بػصفو شاىجاً ومبلحطاً
ّ
َ
وناقبلً ،ومجركاً( اكتذفت) أيزاً .ومغ ىحا ،مدػغ استطيارهُ بؤرة الحكػمة( السحققَ :م ْغ

يخػ) ،تجاه السبأّر(اآلخخوف/االباضضػف) .وىحا التبئضخ ،يأتي مغ خبلؿ اإلدراؾ الؿيسي،
ّ
واإلدراؾ الخارجي( ببل أوراؽ تثبت ىػيتيع ،وببل قجرة عمى الدفخ) ،لشجرؾ كيؽية تسثضميع
تسثيبلً خص اًخ  ،يأخح مشيع ،جانب الحيصة والححر ،بػصفيع عجواً محتسبلً.

السبأّر(حخكة معارضة /محىب ديشي)،
فالذخرية الداردة
ميجت و ْ
ْ
اثثت لمسػضػع ُ
أؼ لتعجد البؤر واإلدراؾ ،ومدػغو .لمكذف عغ السبأّر ،ىل ىػ حخكة معارضة أـ محىب
ْ
ولكل إدراؾ مبخره ومدػغو ،ومغ ىحا،
ديشي؟ .وضل التخجيح قائساً ما بضغ ىحيغ اإلدراكضضغّ ،

نفيع مػضػعية وحيادية الذخرية الداردة ،باستطيار البؤر الستعجدة؛ ليكػف ىحا مدػغو

إلستطيار البؤرة الحاتية إلصحاب ىحا السحىب ،لتبئضخ تػجياتيع الفكخية ،أو َم ْغ ىع؟ .آخخ
محىبي أـ آخخ ايجيػلػجي ،عشجما يجضب أحجىع عمى اتيامات ونرائح السحقق ليع أثشاء
غمق ممف التحقضق ،قائبلً:
الح رث ،وقاؿ

):

إف ش خا رزيشا ،ربسا اف أكبر الحاضريؽ ،استأذف وة
ثؼ ّ

أف أقؾؿ تسا(ا أنشا ال نج أنفدشا أب ا ض أ(ؽ ه ا الؾطؽ وال ض ناسه
 -أري ْ

و(جتسفه با عمى الفكس (ؽ ذلػ ،وشحؽ إنسا نفسا لرالحه ونحاوؿ ق ر اإل(كاف أف
جع ش الشاس ادالـ وطسأنضشة ،ه ا اف شأف أاائشا واج ادنا (ؽ قبا ،وه ا هؾ شأنشا
اآلف ونحؽ إنسا نر أنفدشا وة ه

األرض (ثا ال شؾد الحسر وة الؾالجات الستح ة؛ و ؼ

األوا واوحاب األرض بضشسا ُجفا(مؾف اازد ار  ،وال جسشحؾف حقؾق ؼ ا(مة))

()1

الػخد ،ص.87

()2

السرجر نفدو،ص.88
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()2

السبئخ(الذيخ
تدشج الذخرية الداردة بؤرة اإلدراؾ والدخد إلى شخرية اآلخخُ ،

االباضيَ :م ْغ يتكمعَ ،م ْغ يخػ) ،مغ خبلؿ أسشاد القػؿ لو بالتمفع الرخيح( قاؿ) ،ليدتطيخ
إدراكو ووعيو ببؤرة الحكػمة ليع(ضج أمغ ىحا الػشغ)؛ بإدراكيع التؿيسي(نعسل لرالحو).
ليكػف ىحا ،مشاسبة إلى االنتقاؿ الستطيار بؤرتيع الحاتية وإدراكيع ألنفديع(مثل اليشػد
الحسخ في الػاليات الستحجة) مغ خبلؿ اإلدراؾ الؿيسي ( ُيعاممػف بازدراء ،وال يسشحػف
ّ
حقػقيع كاممة) ،تسثيبلً بػصفيع آخخ إثشي ،إلقرائيع وتيسيذيع وىحا التبئضخ يكذف عغ
تغضضخ وتعجد إدراكيع وتبئضخىع ،مغ تسثضميع آخخ إيجيػلػجي( التشطيع الدخؼ) إلى آخخ محىبي
(ديشي) .لشفيع مبخر استطيار البؤرة الحاتية ،آخخ إثشي(إباضي).
إف التبئضخ الخارجي في ىحا الشسػذج جاء مشدجساً مع مدػغ وغاية التبئضخ ،ىػ،
ّ

كذف اإلدراؾ الدمػكي والؿيسي لمسبأّر الػاحج(االباضي) ،وكيف ُيجرؾ .مثمسا تعجد البؤر
ّ
مخ السبأّر،
جاء مشدجساً مع غاية التبئضخ ومدػغو أيزاً ،فسغ خبلؿ االختخاؽ التبئضخؼّ ،

ليجدج كيؽية إدراكو أو تعجده وتسثضمو ،مغ آخخ ايجيػلػجي تسثيبلً خص اًخ وسمبياً ،إلى آخخ
ّ
تجدجت
محىبي ،تسثيبلً ُمييسشاً عميو ،إلى آخخ إثشي ،تسثيبلً إلقرائو وابعاده .مغ ىحا ّ

التبئضخ مغ خبلؿ السساىاة واإلفذاء والسشاقمة ،وسضمة ألستطيار البؤرة الحاتية .وجاء ىحا تعجد
وتذكل ذلظ مغ عبلقة الرػت مع الخؤية ،عبلقة ،بضغ
البؤرة مع ثبات التبئضخ الخارجي.
ّ
تصابق الحات الدارده والحات السجركة ،مخة .ومخة أخخػ مغ خبلؿ انفراليسا ،لشدب البؤرة
إلى صاحبيا ،الذخرية السجركة ،مغ خبلؿ القخيشة االسشاد المفطية ،وتغضضخ صيغة خصاب
الدخد مغ الخصاب السدخود السباشخ إلى الخصاب السدخود غضخ السباشخ ،إلى الخصاب
و(م ْغ يتكمع).
السعخوض ،قخيشة ّ
(م ْغ يخػ)َ ،
لتسضد ،البؤرة الحاتية ،لػ َ
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اآلخر الملون:
ُبِّئخ

لذخرية

السبأّر ،ألستطيار البؤرة الحاتية،
َ
اآلخخ في الشساذج الدابقة ،لتسثضمو مغ خبلؿ السػضػع ُ
السجرؾ .ومغ ىحا ،سيكػف السػضػع السبأّر ،السدػغ لتبئضخ اآلخخ في رواية
اآلخخ ُ

جدج،
(جارية) ،ومغ خبلؿ اإلدراؾ الخارجي مشاسبة ووسضمة إلى البؤرة الحاتية ،اإلدراؾ الجاخميُ .ي ّ

اآلخخ-ىشا ،-الذخرية الدارده ُمتسثمة ،بػ(جارية) بإدراؾ ذاتيا ومذاعخىا وافكارىا ،مغ خبلؿ
السبأّر ،مغ شعػرىا بؿبحو ودونضتو .وىحا
الرخاع الجاخمي الحؼ تعيذو بدب لػف بذختيا ،السػضػع ُ
الذعػر ىػ تخاكع نفدي لسخدوف ماضي شفػلتيا تخؾ اثخه الدمبي الشفدي إلى زمغ نزػجيا ،حاضخ

الدخد .ونكتذف ىحا السخدوف أو مدػغ التبئضخ ومػضػعو ،مغ خبلؿ اختخاؽ التبئضخ وتعجد البؤرة،
عبخ بؤرتضغ زمشضضغ :أوالً ،بؤرة
ومدػغ استطيار البؤرة الحاتية .لضتذكل التبئضخ لآلخخ السمػف(جارية)ّ ،

ده(مغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) في
جدج ما تخاهُ الذخرية الدار ْ
زمغ الحاضخ ،زمغ نزػجيا وسخدىا ،الحؼ ُي ّ
عبخ اإلدراؾ الخارجي أو االنعكاس البرخؼ السخئي لمػنيا .ثانياً ،بؤرة زمغ
تبئضخ لػف بذختياّ ،
عبخ ماتخاه الذخريات
الساضي ،الحؼ تدتعضجه الذخرية الدارده(جارية) ُلضبأر بؤرة زمشيا الحاضخ ّ

زميبلتيا)(:مغ يخػَ ،م ْغ يتكمع) في تبئضخ لػنيا .والبؤرتاف تدتطيخاف
السذاركة في الحجث(والجتيا،
ْ
عبخ الحػار الجاخمي لمذخرية الداردة وىي تخاشب ذاتيا ،إلدراؾ ُؾبحيا ودونضتيا لمػف بذختيا.
ّ
ِ
باإلدراؾ
مغ البؤرة الحاتية لمذخرية الدارده(جارية) تُبأّر ذاتيا بإدرؾ داخمي ،باالستعانة

الخارجي البرخؼ ،العاكذ السخئي لمػف بذختيا(مخآتيا) ،مشاسبة تُبأر مغ خبللو عغ تسثضميا ،بػصفيا
آخخ ممػناً ،قائم ًة في حػارىا مع ذاتيا:


أتأ(ا تقاط فة وأنا أعضُ رسس ا (رة أير ااأللؾاف،

العسانية واإلماراتية فقط ،ونجج غيابو في الخواية
يسكغ اإلشارة أف اآلخخ األسػد يتسثل في الخواية الدعػدية و ُ

البحخيشية والقصخية والكػيتية ،وأف كانت ىحه األخضخة تشفخد بشز روائي واحج فقط(،ألني أسػد) لمكاتبة سعجاء الجعاس،
لكشو نراً ال يحسل مؤشخات بشية تسثضل لآلخخ األسػد في ضل السكاف الخميجي ،فاآلخخ ىشا ىي البصمة الشي تشتسي
إلى الجشدية األمخيكية ،وتعاني مغ العشرخية داخل مجتسعيا ،وفي أمخيكا تمتقي بذاب كػيتي فضتدوج ،وبعج فتخة
زمشية تخجع لمكػيت ألسباب شخرية ،ونحغ لع نجج فضيا آخخ عمى وفق رؤيتشا .فجاءت لغة العسل ُمشكية بالذعخية
وغضخىا مغ الخرائز الفشية واألسمػبية والدخدية التي ابعجت العسل عغ تسثضل اآلخخ في نساذجشا قضج الجراسة .
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الحضؾية لبذرتة الدس ار
ألض ف شضئا (ؽ
ّ

لؽ أي ع نفدة ،با هة وفحة ش ر ة الدسار( ،لرقة

وة الدسار اذكا وج نفؼ ه ا لؾنة الحؿ قة

(ا أ ار ال جفجبشة أب ا أرؽ أنا

) أتأ(ا نفدة وة السرآة وال جفجبشة وة الش اجة

(ؽ اآليريؽ أولئػ ال رؽ ُول وا ببذرة ب زا ))

)1

أف لمزسضخ عبلقة بالتبئضخ ،فالزسضخ الستكمع(نفدي) في ىحا الشز قخيشة ُمحضمة البؤرة
وبسا ّ
ِ
أؼ أنيا بؤرة
أؼ تصابق الحات الدارده والحات
السجركةْ ،
ده(م ْغ يخػَ :م ْغ يتكمع)ْ ،
إلى الذخرية الدار َ
ذاتية مشفخدة ،تدتطيخ مغ خبلليا مذاعخىا وافكارىا(ال يعجبشي في الشياية ما أراه.ال يعجبشي أبجاً)
تبئض اًخ لؿبح لػف بذختيا .وإف كاف االستبصاف الحاتي جاء مشدجساً مع التبئضخ الجاخمي* .فإنو ال
يدتطيخ إالّ مغ خبلؿ اإلدرؾ الخارجي ،الحدي البرخؼ(أراه) .ليجتسع السكػف العخفاني الحىشي
(أتامل) والسكػف الخؤيػؼ البرخؼ(أرػ) ،قخيشة تخبط اإلدراؾ الجاخمي مع اإلدراؾ الخؤيػؼ الخارجي،
لتكذف عغ البؤرة الحاتية ،إلبخاز مأزقيا وصخاعيا الشفدي؛ بخفس لػف بذختيا ،مغ قخيشة الحكع
الؿيسي(أولئظُ ،ولجوا ببذخة بيزاء) .ومغ ىحيغ اإلدراكضضغ تبجو بؤرتيا ذاتي ًة خارجي ًة(ؾبح لػنيا) في
ّ
أف تغضضخ زواية إدراكيا تجاه ُمبأّر آخخ ،ىػ ،ابغ خالتيا
تسثضل نفديا ،آخخ ممػناً شكمياً ؾبحياً .غضخ ّ
(عبضج) ،يأخح أبعاداً ليحه البؤرة الحاتية الزيقة ،حضغ تبخر وتعمل سبب رفزيا االرتباط بابغ خالتيا،
لؼ جف سشة قط ه ا الفبض

قائم ًة أو مخاشبة ذاتيا أيزاً:
أوظبح بؾج ِ ه ّا رؾـ ألر انفكاس
أف
(ثمه ُر ِّ رها أب ال هر بشفد ا جكفة ْ
برجا أسؾد البذرة ُ
َ
أف أ ار ُ (شفكدا عمى السرآة
وج ة (ؽ
يالله قبا ْ
ُ

كة رتنوجشة ))

أف ترتبط
لؼ جف ؼ َّ
أف (ثمة ال جسكؽ ْ

) لؽ ألتقة رؾ(ا برجا أوزا (ؽ عبض الفب )

)2

( )1جارية ،مشضخة سػار ،دار اآلداب -بضخوت ،ط ،2014 ،1ص.27
*
أف تتحجث الذخرية مع نفديا ،والحؼ يعبخ عغ السحتػػ الشفدي والحىشي
أؼ ْ
السشػلػج ىػ الحػار الجاخمي السشفخدْ ،
والفكخؼ والتأممي لذخرية .يشطخ :بشية المغة الحػارية في روايات دمحم مفبلح ،جامعة وىخاف -الجدائخ ،أشخوحة

دكتػراه ،زواؼ أحسج  ،2 015ص.235
()2
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فأف ِذكخ اسع العمع الرخيح
وإذا كاف ضسضخ الستكمع-ىشا -قخيشة ُمحضمة البؤرة إلضيا(يفيسشي)ّ ،
السبأّر(عبضج) ،الحؼ ُيبئخ مختضغ :مخة ،مغ خبلؿ اإلدراؾ الخارجي
(عبضج) قخيشة محضمة إلى ُ

أؼ تبئضخ ؾبحية ىحا المػف ،بػصفو
البرخؼ(ألرػ) ،لتبئضخ سبب رفزيا اإلرتباط(بخجل أسػد البذخة)ْ ،
الؿيسة
شكبلً خارجياً .ومخة أخخػُ ،يبئخ(عبضج) مغ خبلؿ اإلدراؾ الحىشي التخسضشي ،يدتطيخه أحكاـ ّ
( لغ ألتقي يػماً بخجل أفزل)؛ بػصفو ندقاً ثقاؼياً(عبضج العبج) .والتبئضخاف كبلىسا إدراكاف ليدا
السبأَّر(عبضج) مغ اإلدراؾ
متخادفضغ ،و ْ
إف كانا متبلزمضغ(االسػد= العبج) ،بسعشى ّإنيا تُغضضخ تُبئضخىا تجاه ُ
إف
الؿيسي(العبج) ،وىحا االختخاؽ اإلدراكي لو مدػغو التبئضخؼْ ،
الخارجي الذكمي(أسػد) إلى اإلدراؾ ّ
لع يكغ لو مشصؿية استطياره.

تغضخ زاوية إدراكيا إالّ حضغ تدتطيخ مرجر معخفتيا،
وال نفيع ىحا االستطيار أو مدػغ ّ

عبخ استخجاعيا
إلدراكيا الحاتي(ؾبحيا ،دونضتيا)؛ لتفدخ تبشضيا تبئضخ إدراؾ(عبضج العبج) ،الحؼ ُيكذف ّ
مغ(عبضج) بسشصؿية أخخػ ،مخاشبة
(جارية) ماضي شفػلتيا ،في محاولة تبخيخ إجابتيا بخفس الدواج
ُ

ذاتيا ،ايزاً ،قائبلً:

أف نف ُت ل ؼ رغبت ؼ االنواج (ؽ عبض ؟ ،أسؾد+
ُّ
أخ (رضر رشتغر أوالدخ ْ

سؾدا = أطفاؿ سؾدُ ،جفانؾف سا عانض

رتجرعؾف ال ؿ وال ؾاف سا تجرعته (ش نفؾ(ة أعاورخ

ودعتشة أ(ة
(ش ش طفمة تتمقى تفم س ا وة تمػ الس رسة الخاوة التة أودعشة ج خ وض ا ّ
أف
أف تكؾنة أحدؽ الشاس" " أري ِؾ ْ
رؾ( ا عش ااب الس رسة وعضشاها (لرورقتاف اال (ع" أري ِؾ ْ
تكؾنة أوزا (شة" تراها أ(ة دوف قر (ؽ ألق

التسرد ال خ ا(تّ سشؾات طؾيمة (ش طفؾلتة
(ش ا و(شة))

)1

وة عقمة الباطؽ وة ذلػ الضؾـ البفض ي ط

) ُتراها دوف قر زرع ْ وة نفدة ذلػ الخجا

ُلضتذكل مغ ىحا أختخاقاً زمشياً تبئض اًخ وإدراكياً ،مغ زمغ الحاضخ إلى زمغ الساضي .ومغ

الذخريات(م ْغ
(م ْغ يتكمعَ ،م ْغ يخػ) ،إلى التبئضخ الخارجي ،بؤرة
َ
التبئضخ الجاخمي ،بؤرتيا الحاتية َ
يتكمعَ ،م ْغ يخػ) .فزسضخ الستكمع قخيشة ُمحضمة اإلدراؾ والدخد إلى(جارية) ،مثمسا ىػ قخيشة الدخد

الدمشي الحالي ،وبانفراؿ التمفع بضغ الخصابضغ زمشياً وسخدياً مغ خبلؿ اإلسشاد التمفطي(كشت) ،قخيشة
()1

السرجر الدابق ،ص.45
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العػدة إلى الدمغ الساضي ،والسدشج إلى الزسضخ السخاشب ،السبأّر(أر ِ
يجؾ :جارية) ،قخيشة ُمحضمة
ُ
اإلدراؾ والبؤرة إلى(أميا) مغ ذكخ اسسيا الرخيح ،لتبئضخ السبأّر( لػف البذخة) الس ِ
جرؾ مغ خبلؿ
ُ

تيا(يعانػف كسا عانضت) .كذفاً لسرجر
أحكاـ ّ
الؿيسة(أحدغ ،أفزل) ،الحؼ استطيختو مغ خبلؿ بؤر ُ
عت في نفدي) .لحلظ؛ فاإلفذاء
معمػماتيا أو بؤرتيا الحاتية ،إلدراكيا الحالي(عقمي الباشغ ،زر ْ

بسعمػمات ومرجر بؤرتيا ىػ مدػغ ىحا الخخؽ والتعجؼ إلى بؤرة ،زميبلت السجرسة ،وىي تدتعضج

األوؿ في الرف الجراسي ،وكبلـ زميبلتيا ،قائبلت ليا " :أرت ا الدؾدا (ا ال خ أتى اػ
مذيجىا ّ
ِ
ِ
سشجبرؾ نحؽ عمى تر ه االقؾة"
أف
إلى ورمشا؟"
تشقمػ لفرا آير ،وإالّ
"أطمبة (ؽ السفمسة ْ
ْ
ِ
ِ
بمؾنػ األسؾد!" فأر
أف تمسدضشة ة ال تؾسخضشة
ه ه ياد(تشا الج ر ة جا بشات"
"ه
"إجاؾ ْ
( عؾر أجفم (ؽ ز( التة))

)1

وىشا يتغضخ مخكد اإلدراؾ والتبئضخ ،مغ تغضخ بؤرة اإلدراؾ أو تعجدىا ،مغ خبلؿ أسشاد مخكد
اإلدراؾ إلى لدميبلتيا ،الحؼ يدتطيخ مغ انفراؿ صيغة خصابيا السدخود عغ صيغة الخصاب
لضتجدج
ّر(بظ :جارية)،
السعخوض السباشخ لمذخريات ،ومغ خبلؿ إسشاد ضسضخ السخاشب ،لمسبأ َ
ّ

ِ
وؾيسي(أيتيا الدػداء ،خادمتشا)؛ تبئض اًخ
ؾ(م ْغ يخػَ ،م ْغ يتكمع :زميبلتيا) ،بإدراؾ خارجي ّ
لمسجر َ
التبئضخ ُ
لؿبحية ودونياً اآلخخ السمػف(جارية) .وىحا الخخؽ الدمشي أو التبئضخؼ مغ خبلؿ تعجد البؤرة ،وتحػؿ
التبئخؼ بسرجر
الحؿبة الدمشية مغ زمغ الحاضخ(الدخد) إلى زمغ الساضي(السخوؼ لو) عّمتو اإلفذاء ّ
معمػماتيا ومعخفتيا أو تبشضيا لبؤرتيا الحاتية؛ إلد اِركيا الخؤيػؼ الخارجي(ؾبح لػنيا) ،و ِ
ألدراكيا

جدج تسثضل اآلخخ السمػف
السعخفي الحىشي(دونية لػنيا) ،وإلدراكيا ّ
الؿيسي(األسػد :عبج) .وىحا ما ُي ّ
تسثيبلً سمبياً ؾبحياً ودونياً.
ومغ ىحا نجرؾ مدػغ التبئضخ مغ التجرج الدمشي واالختخاؽ التبئضخؼ ،وتعجد البؤرة ،ومرجر
اإلدراؾ ،وذلظ؛ مغ عبلقة اإلدراؾ الخارجي باإلدراؾ الجاخمي ،الستطيار مرجر البؤرة الحاتية.
لشدتشتج أف تعجد البؤرة ،لع يأتي لشفي إدراؾ البؤرة الحاتية ،بل جاء إلثباتيا(دونية وؾبح لػف السمػف).
()1
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السذاركة
لشدتشتج ّ
السبئخة(جارية) ،ال تتبشى بؤرتيا ،أنسا ىي عاكدة لبؤرة الذخريات ُ
أف الذخرية ُ

عبخ بؤرتيا الحاتية في زمغ نزجيا وحاضخ سخدىا ،تعبض اًخ عغ استس اخرية
أو لبؤرة زمغ الساضيّ ،
مثل
وثبات اإلدراؾ الخارجي و
الؿيسي تجاه ىحا المػف .وإذا كاف حاضخ الخصاب الدخدؼ ،لػ(جارية) ّ
ّ
فإف الساضي تجدج بالتبئضخ
تبئخييا الجاخمي مغ خبلؿ بؤرتيا الحاتية ،برػتيا ورؤيتيا السشفخدةّ ،

وتغضخ اإلدراؾ ،واختخاؽ مخكد اإلدراؾ؛ لحا جدج التبئضخ بػضيفة اإلفذاء مغ
الخارجي ،وتعجد البؤرة ّ
الرػت(م ْغ يتكمع) بالبؤرة
خبلؿ السػضػع السبأّر( المػف األسػد) .وىحا ما رصجناه مغ خبلؿ عبلقة
َ
(م ْغ يخػ) وبالزسضخ ،الحؼ تجدج مغ خبلؿ تغضخ مخكد البؤرة وصيغة الدخد.
َ

وإذا كانت الداردة ىي الذخرية السحػرية والداردة ،فثسة مدافة زمشية وتبئضخية بضغ ما

السبأّر) وبضغ ما أصبحت عميو في الحاضخ(سارده ،الخِائية).
كانت عميو في الساضي(السخوؼ لوُ ،
ومغ ىشا أىسية تقشية تيار الػعي أو الدخد بزسضخ الستكمع الحؼ خػليا االنتقاؿ بضغ الدمشضغ لكذف
جخت دفعتيا ألف تخوؼ عغ نفديا ،وىكحا تحكي الذخرية عغ
تحػالتيا الذخرية بدب أحجاث
ْ
()1

التحػؿ بأثخ خارجي وداخمي.
نفديا وتربح ساردة وىي تخػ معاناة
ّ
األمضغ لتجخبة الحاتية ،ىػ أسمػب السشػلػج الجاخمي ،بػصفو تقشية تُ ِّ
سكغ الذخرية الداردة مغ تفتضت

ليحا؛ فأندب شخيقة لمعخض

مدتػػ الػعي في العقل الطاىخ والػلػج إلى البلشعػر في العقل الباشغ ،وذلظ لعخض الخؤية الحاتية
()2

بشػع مغ الحيادية،

فالتبئضخ الجاخمي(الخؤية مع) ال يتحقق تحققاً تاماً إالّ في الحكاية ذات السػنػلػج

الجاخمي ،لشدتشبط مغ خبلؿ بؤرة الذخرية السبئخة فقط.
مسا ؼيو مغ انصباعات والسذاعخ.
()1

()3

ألف ىحا الػصف ؼيو مغ الحقائق أكثخ
ّ

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .198

( )2يشطخ :الخاوؼ في روايات عادؿ كامل ،إيساف صابخ سضج صجيق ،ص .153
()3

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.204
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ذكل التبئضخ في مبحثشا ىحا ،لتسثضل اآلخخ في الشساذج قضج الجراسة الثبلثة مغ خبلؿ التبئضخ
ت ّ
الرفخؼ لمذخرية اآلخخ في رواية(األرجػحة) مع اختخاقو بالتبئضخ الخارجي ،واإلدراكي .وـيسغ
التبئضخ الخارجي في رواية(وخد) دوف خخؽ ،مع خخؽ مخكد الدخد والخؤية .بضشسا ـيسغ التبئضخ
السبئخة .واشتخكت
الجاخمي لمشسػذج في رواية(جارية) ،مع اختخاقو .وتجدج ذلظ مغ بؤرة الذخرية ُ
الشساذج الثبلث بتبئضخ البؤرة الحاتية لمذخرية اآلخخ ،لغاية كذف السخبػء والسخفي ،وىحا الكذف
عغ(مغ يخػ)،
بانفراؿ(مغ يتكمع)
وتسضدت بعس الشساذج
ْ
استطيخ مغ خبلؿ اإلدراؾ الخارجيّ .
َ
فجاء الزسضخ والقخيشة المفطية والشرية داالً عمى عبلقة الخؤية بالرػت أو عبلقة الخؤية بالريغة.
السبأّرة.
وتجدج تسثضل اآلخخ مغ خبلؿ السػضػع السبأر ،الحؼ يختبط شخرية اآلخخ ُ
السساىاة
ّ
أما كيؽية تسثضل التبئضخ لمذخرية الداردة ،فتخواحت بضغ اإلفذاء التبئضخؼ وبضغ ُ
ِ
بإدراؾ رؤيػؼ وإدراؾ ذىشي .ومغ ىحا قج نجرؾ الغاية التبئضخية في تسثّضل اآلخخ ،لكذف وعخض
وإبانة ما ىػ مخفي مغ مذاعخ وأفكار ورؤػ ال يسكغ الػصػؿ إلضيا دوف مدػغاتيا أو إدراكاتيا
مت السؤثخ الخئيذ في إخفائيا وإضسارىا مغ جية ،ومغ جية أخخػ يسكغ مغ
الخارجية ،التي ّ
شك ْ
أف ِ
تجدج اآلخخ في الشساذج :باآلخخ اليامذي،
خبلؿ ىحا االدراؾ ْ
نجرؾ تعاشفاً وانحيا اًز لآلخخ .وقج ّ
والسخفػض ،والسدتمب ،و ِ
السقري ،وىحا ما قارب بضغ البشية السػضػعية لآلخخ في الشساذج بضغ

القػمي الػافج ،واآلخخ الخميجي السمػف(األسػد) ،واالخخ الخميجي السحىبي.
لتسثضل الدخدؼ لآلخخ في ىحه السباحث الثبلثة مغ خبلؿ أنساط الثبلثة
تذكل التبئضخ
ّ
ّ

وتجدج مرجر التبئضخ بضغ الخاوؼ العميع غضخ السذارؾ ،وبضغ
( الرفخؼ ،الجاخمي ،الخارجي)،
ّ
الذخرية الداردة ،التي تخواحت معمػماتيا بضغ السعخفة الكمية حضغ يكػف تبئضخىا لحاتيا ولسذاعخىا،
ومحجودة العمع والسعخفة حضغ يكػف تبئضخىا لذخرية أو مػضػع خارجياً مغ دورىا كسبلحع أو مخاقب
وتجدجت وسائل اإلدراؾ الخؤيػية(العضغ ،الدسع ،الذع) واإلدراؾ العخفاني الحىشي
أو ناقل أو شاىج.
ّ
والتخسضشية الحجسية في كيؽية تسّثل التبئضخ بضغ إدراؾ خارجي وإدراؾ داخمي قخيشة لشدب اإلدراؾ
تغضخ وتعجد التبئضخ
تغضخ مخكد اإلدراؾ ّ
ومعخفة حجع السعخفة التي يتدمح بيا الخاوية .ومغ خبلؿ ّ

تغضخ الريغة الدخدية.
ووجية الشطخ ،ورصجنا ذلظ مغ ّ
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الفصل الثانً
تقدٌم شخصٌة اآلخر
المبحث األول :التقدٌم اإلخباري:
المفصل األول( تقدٌم الراوي :سارداً ،واصفاً).
المفصل الثانً( تقدٌم الشخصٌة الساردة :سارداً ،واصفاً)

المبحث الثانً  :التقدٌم اإلظهاري:
المفصل األول(التقدٌم بالحوار)
المفصل الثانً( التقدٌم بالداللة)
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ذكل الذخرية مكػناً بشضػياً في الشز الخوائي ،فيي عامل تكػيشي وبشائي ؼيو ،وىي العشرخ
تُ ّ
الدخدؼ السذتخؾ واألىع ،فتختبط بالحجث والدمغ والسكاف وبالخؤية أيزاً ،بػصفيا وسضمة مغ وسائل
حج ذاتيا
الكاتب لتجدضج رؤيتو ونقل أفكاره مغ خبلؿ تفاعميا مع ىحه العشاصخ .فالذخرية في ّ
بكل أبعادىا ،الحاتية والسػضػعية ،فبل يسكغ فيسيا خارج سياقيا السخجعي:
تختدؿ التجارب اإلندانية ّ

االجتساعي ،وااليجيػلػجي ،والثقافي ،والحزارؼ )1(.وإ ْف كانت قز ة الذخر ة هة قبا ّا شة
قز ة لدان ة أو للؾية) سا جقؾؿ تؾدوروؼ( ،والذخر ات ال وجؾد ل ا يارج الكمسات أل َّن ا
لد

سؾ

)2
أف
ائشات (ؽ الؾرؽ ،أو عمى الؾرؽ كسا جقؾؿ اارت())  ،إالّ ّ

روض وجؾد ّأجة

عالقة بضؽ الذخر ة والذخص جربح أ( ار ال (فشى له ))  )3وفي ىحا يقػؿ (باختضغ) :اإلنداف
الستكمؼ وة الرواجة هؾ جؾهريا إنداف اجتساعةَّ ( ،
ذخصّ (ُ ،ح د تأريخ ا))
ُ
الذخر ة ،رغؼ تذ ّكم ا (ؽ الشص ،ع دا (ؽ يرائر ا( ،ؽ الفالؼ السرجفة لمقارئ))
)4

تدتفضر

إ ْذ
)5

مغ ىحا

مذكل مغ
أؼ ّ
تعجدت الجراسات حػؿ الذخرية الخوائية واحتجـ الشقاش حػليا ّ
بذكل لع يحتجـ حػؿ ِّ
()6
مذكبلت الدخد األخخػ وما ذلظ إالّ ألىسضتيا في الشز الخوائي.
ّ
الذكمي ،بػصفيا
والذكبلنضػف الخوس(تػماشفدكي) َعشػا بجراسة الذخرية مغ جانبيا
ّ

( تقؾـ ب ور وسضمة (داع ة لترش ف وتشغ ؼ الحؾاون السختمفة ،و(ؽ وج ة أير و شاؾ أنداؽ
أف نفرؼ (كانشا وسط جس رة (ؽ الذخر ات ،وعالقات ا السفق ة إّنه (ؽ الالزـ
ندتظ ع افزم ا ْ

إف نق ر عمى التفرؼ عمى شخر ة ،و(ؽ جانب آير ،وإف ه

الذخر ة) ججب أف تفسا ،ب ا

إف نغاـ
الق ر أو ذاؾ عمى تر ضن انتباهشا ويدتفسا ووف الذخر ة ندقا لمتفرؼ عمض ا ّ
()1

حشا
يشطخ :مغ البشضػية الى الذعخية ،روالف بارت ،جضخار جشضت ،ص .39- 38و :رسع الذخرية في روايات ّ

()2

بشية الذكل الخوائي ،ص .213

مضشة ،فخياؿ كامل سساحة ،السؤسدة العخبية لجراسات والشذخ ،ط ،1990 ،1ص.19

()3

السرجر نفدو ،ص .213

()4

الكمسة في الخواية ،ميخائضل باختضغ ،تخجسة :يػسف حبلؽ ،مشذػرات و ازرة الثقافة -سػريا ،1988 ،ص .110

()6

يشطخ :في نطخية الخواية ،بحث في تقشيات الدخد .عبج السمظ مختاض،عالع السعخفة ،ع  -240الكػيت1998 ،

()5

أثخ الذخرية في الخواية ،فاندػف جػؼ ،تخجسةػ :لحدغ أحسامة ،دارالتكػيغ ،دمذق ،ط ،2012 ،1ص.35

،ص.90
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الحؾاون ررتبط ارتباطا قؾيا اذخر ة (فضشة جدسى"" (سضنات  caraceristiqueتمػ الذخر ة
ووة (فشى أضضق ،جف ؼ "السسضنات" الحؾاون التة تح د الذخر ة و(ناج ا))

)1

ومغ ىحا؛ نفيع أف

ٍ
الذخرية الخوائية عبلمة لغػية ،تتكػف مغ ٍ
ٍ
ٍ
غائب ،ووجػد أحجىسا مختبط بػجػد
ومجلػؿ
حاضخ
داؿ
إف تكػف مقػلة سيكػلػجية تُحضل
الثاني .فالمدانيات السرجر الحؼ اشتقت مشو ىحه السقاربة ،بجالً مغ ْ
أف تُحضل إلى فكخة أو رمد ،أو
قرخ عمى إنداف دوف ْ
عمى كائغ حي ُيسكغ وجػده في الػاقع أو تُ ّ
ِ
كل العشاصخ
تكػف مقػلة خاصة باألدب؛ ُنطخ إلضيا بػصفيا عبلمة ُيرجؽ عمضيا ما يرجؽ عمى ّ

الدخدية األخخػ )2(.وتساشياً مع ىحا

الترؾر المدانة جفس افض الباحثضؽ إلى تحمضا الذخر ة

أخ (ؽ حضث هة داؿ و( لؾؿ ول س سفظى
الروائ ة بؾوف ا وح ة دالل ة قابمة لمتحمضا والؾوفْ ،
أخ الفال(ة الملؾية] المدانة (ؽ حضث أّن ا
قبمة وثاب )) )3 ،إالّ ّأنيا
ّ
تتسضن عؽ ال لضا الملؾخ[ ْ
لد

إف ال لضا
جاهنة سمفا ،ولكش ا تتحؾؿ إلى دلضا ،وقط ساعة بشائ ا وة الشص ،وة حضؽ ّ

الملؾخ له وجؾد جاهن (ؽ قبا ااستثشا الحالة التة جكؾف وض ا ُ(شناحا عؽ (فشا األومة سا هؾ
الذأف وة االستفساؿ البالغة (ثال ،وتكؾف الذخر ة اسثااة داؿ (ؽ حضث َّأن ا تتخ عّ ة أسسا
إ(ا الذخر ة س لؾؿ ،و ة (جسؾع (ا جقاؿ عش ا))
أو وفات ُتمخص هؾيت اّ ،

)4

ولعل مغ أىع السرصمحات التي تختبط بجراسة الذخرية مغ ىحه الخؤية أو السقاربة
الذكمية،ىي :التذخيز ،خمق الذخرية ،بشاء الذخرية ،رسع الذخرية ،عخض الذخرية ،ضيػر
()5

تقجيع الذخرية .والسرصمح األخضخ ىػ األكثخ شسػلية ودقة.
الذخريةّ ،
السرصمحات عمى دراسة الذخرية بجوف التصخؽ إلى مػضػعات نفدية أو فمدؽية أو اجتساعية(.)6
()1

وتتفق أغمب ىحه

نطخية السشيج الذكمي ،ص.205-204

()2

يشطخ :نطخية السشيج الذكمي ،ص .16و :سسضػلػجية الذخريات الخوائية ،فمضب ىامػف ،ت :سعضج بشكخاد،

()3

بشية الذكل الخوائي ،ص.213

و:عبج الفتاح كضمصضػ ،دار الحػار،ط ،1،2013ص.13-12

()4

بشية الشز الدخدؼ ،ص .51-50

()5

يشطخ :تقشيات تقجيع الذخرية في الخواية العخاؾية ،أثضخ عادؿ شػاؼ ،دار الذؤوف الثقاؼية-بغجاد،ط،2009،1

()6

يشطخ :الذكبلنية الخوسية ،ؼيكتػر ايخليخ ،ت :الػلي دمحم ،السخكد الثقافي العخبي،ط ،2000، 1ص.13

ص.16
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ويتسّثل ىحا ،مغ

(جسؾعة التقش ات التة ُتفزة إلى تؾل الذخر ة))

)1

مثمسا يتفقػف عمى

الذخرية،أما أف يكػف :مغ مرجر التقجيع ،أو أسمػب التقجيع .فسرجر
شخائق معضشة في تقجيع
ّ
تقجيسيا ،يتجدج مغ خبلؿ الخاوؼ أو الذخرية الداردة .وأسمػب أو شخيقة تقجيع الذخرية ،يتزسغ
أسمػبضغ :أسمػب التقجيع اإلخبارؼ ،وىػ ما يرصمح عميو ،بالصخيقة التفدضخية أو التحمضمية أو التقخيخية
أو التقجيع السباشخ أيزاً ،والسرصمح األوؿ ىػ األكثخ شسػلية لسعاني الصخؽ األخخػ .واألسمػب
وتتعجد ُمرصمحاتو أيزاً ،بضغ شخيقة :الكذف ،والعخض ،واإلضيار ،أو
التسثضمي،
الثاني ،ىػ التقجيع
ّ
ّ
الصخيقة الجرامية ،أو الترػيخية ،أو التقجيع غضخ السباشخ .والتدسية األولى تحسل مزامضغ
السرصمحات األخخػ .وىحه الصخيقتضغ تقجـ الذخرية مغ خبلؿ سساتيا وأبعادىا ،بػصفيسا جدءاً
مغ تكػيغ وبشاء الذخرية الدخدية ،بسعشى مغ كيؽية ضيػرىا مغ خبلؿ سساتيا العامة وأبعادىا.
()2

فدساتيا العامة تتحجد مغ وصف مطيخىا ومبلمحيا الخارجية ،أو سمػكيا ،أو اسسيا ،أو ميشتيا.

فضتجدج بأربعة أبعاد :البعج السادؼ ،وىػ البعج الحؼ يزفي
أما تقجيسيا مغ خبلؿ ُبعجىا،
ّ
ّ
معب اًخ لمػجو ولمسبلمح ،ويكػف غاية
عمى الذخرية الحزػر
السادؼ مغ خبلؿ لػف البذخة وشكبلً ّ
ّ

ىحا التقجيع ربصيا بػاقع ايجيػلػجي ،اجتساعية أو ثقافي ما .ثانياً :البعج االجتساعي ،وىػ البعج الحؼ
ُيذكل حزػر الذخرية مغ خبلؿ تقجيسيا ضسغ انتسائيا إلى فئة معضشة مغ مخجع مكاف أو شبقة

اجتساعية بحضث يشعكذ ىحا االنتساء عمى حخكتيا ولغتيا وسمػكيا ورؤيتيا .ثالثاً :البعج الشفدي :وىػ
البعج الحؼ ُيذكل نػعية الذخرية مغ خبلؿ ترػيخ أعساقيا وما تخؽيو في باششيا مغ مذاعخ
وأفكار .وغاية ىحا التقجيع ،الكذف عغ شبيعتيا ،أمدتقخة ىي أـ قمقة؟ ،أمتفائمة أـ متذائسة ،خضخة أـ

ويقجميا مغ خبلؿ
شخيخة ،وغضخىا .رابعاً :البعج اإليجيػلػجي :وىػ البعج الحؼ يكذف عغ الذخرية ّ

()1
()2

السرصمح الدخدؼ ،جضخالج بخنذ تخجسة :عابج خدنجار ،السجمذ األعمى لمثقافة ،القاىخة ،2003 ،ص .44
يشطخ :نطخية السشيج الذكمي ،ص .205خصاب الحكاية ،جضخار جشضت،ص  .179و :نطخية الدخد ،مغ وجية

الشطخ الى التبئضخ ،ص .11و :عمع الدخد ،مجخل إلى نطخية الدخد ،ياف مانفخيج ،ص .138-135و :رسع
حشا مضشة ،ص .133-132 ،90-84وبشية الشز الخوائي ،ص.190
الذخريات في روايات ّ
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انتسائيا الفكخؼ وعقضجتيا ،وتجاىيا .وقج يكػف ىحا الكذف مغ خبلؿ السبلمح الذكمية أو السػاقف .أو
شكمت ضيػرىا.
يقجـ الذخرية مغ خبلؿ مخحمة سياسية ما ،ليكذف عغ الخؤية التي ّ
ّ

()1

ككل وأداة فشية يخمقيا السؤلف
فالذخرية عشرخ قابل لمتأويل تُحفد حخكة عشاصخ الدخد ّ
وتذكل شخرياتو وضيػرىا ،اندجاماً مع مكػنات البشاء الدخدؼ ككل،
لػضيفة ىػ مذخئب إلى رسع
ّ

ٍ
شيء )2(.ومغ مفيػـ مرصمح تقجيع الذخرية يتزسغ
كل
بػصفيا عبلم ًة لدانية وكائشاً ورؾياً قبل ّ
فرؼ القارئ اذخر اته ويتؼ ذلػ االسؤلف
مجسػعة الظرائق الفش ة التة رتؾسا ب ا الروائة ،لُ ّ
الزسشة ال خ جفتس طريقتضؽ أساسضتضؽ وة ذلػ :اإليبار ،وؼ ه رتؾلى الراوخ -سؾا أكاف عم سا
أـ اف إح

شخر ات الرواجة -تق جؼ الذخر ة عمى نحؾ (باشر؛ واإلع ار ،وؼ ه ُتقَّـ

أ(ا ب اللة حؾارها و(شؾلؾج ا ،وأوفال ا ،وأسسائ ا ،إلى غضر ذلػ (سا ر ّؿ عمض ا ،أو
الذخر اتّ ،
االذخر ات نفد ا التة تق ـ نفد ا أو غضرها))  )3ومغ تسثّضل شخرية اآلخخ في الشز الخوائي
تقجيسو مغ داللة السػاقف واألحجاث واألقػاؿ ،وىشا ندتشتج –نحغ /القارغ -كيؽية
الخميجي سشجرس ّ

أؼ ،مغ كيؽية ضيػره مع عبلقة ىحا التسّثل أو رؤية مرجر التقجيع( الخاوؼ ،الذخرية)،
تسّثمو آخخْ ،
()4
وشخيقة التقجيع ومغ تبلحع سساتو العامة مع أبعاده.
األوؿ ،التقجيع
األوؿ :التقجيع اإلخبارؼ ،مغ مفرمضغّ :
جاء الفرل في مبحثضغ ،السبحث ّ
بالخاوؼ العميع ،بػصفو سارداً ..والسفرل الثاني ،بػصفو واصفاً .السبحث الثاني ،التقجيع اإلضيارؼ،
األوؿ تقجيسيا مغ خبلؿ اقػاؿ
األوؿ ،التقجيع بالحػار ،مغ خبلؿ محػريغّ ،
جاء مغ مفرمضضغّ :
الذخريات واقػاليا .والسحػر الثاني ،تقجيع نفديا بشفديا .أما السفرل الثاني ،جاء مغ خبلؿ التقجيع
بالجاللة ،مغ ثبلثة محاور .امغ داللة الفعل .مغ داللة السبلمح .مغ داللة

الدؼ.

()1
حشا مضشة ،ص .33 -31وبشية الشز الخوائي ،إبخاـيع خمضل ،ص -195
يشطخ رسع الذخريات في روايات ّ
.195
()2

يشطخ :فاعمية تدسية الذخرية في الدخد القخآني ،د .ناجح سالع مػسى ،مجمة آداب السدتشرخية -بغجاد

،ع ،2016،76ص. 28-27

()3
()4

تقشيات تقجيع الذخرية في الخواية العخاؾية ،ص .272
يشطخ :رسع الذخريات في روايات حشا مضشا،ص. 65-60
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المبحث االول
التقدٌم اإلخباري:
أف تُقجـ الذخرية برػرة مػجدة وممخرة مغ خبلؿ وصف مطيخىا
ونعشي بيحا التقجيعْ ،

الخارجي وتحجيج مبلمحيا ومطيخىا وعسخىا ،أو أحػاليا الفكخية واالجتساعية ومذاعخىا الجاخمية

ويخبخ عشيا بريغة الساضي( كاف) ،ال بريغة الحزػر ،مع تعميقو(الخاوؼ)عمضيا.
بأسمػب تقخيخؼُ ،
أف ُيقػـ الخاوؼ بتقجيع الذخرية بشفدو مدتخجماً ضسضخ
وىشاؾ ّ
عجة تقشيات ليحه الصخيقة ،أماْ ،

أف تًقجـ الذخرية نفديا بشفديا مغ خبلؿ ضسضخ الستكمع ،مع
الغائب ،أو تُقجميا شخرية أخخػ ،أو ْ
اإلبقاء عمى األسمػب اإلخبارؼ في ذكخ مذاعخىا أو أفكارىا أو أفعاليا .وال يطيخ ىحا التقجيع
خرػصية الذخرية ،فبل يذعخ القارغ بتفخدىا أو رؤيتيا ،فتأتي صػرتيا باىتة جامجة ،ال تشسػ وال
تتفاعل مع الحجث.
يتزسغ ىحا السبحث تقجيع شخرية اآلخخ ،مغ خبلؿ محػريغ ،السحػر األوؿ :تقجيع
شخرية اآلخخ مغ خبلؿ الخاوؼ العميع ،مخة بػصفو سارداً ،في رواية(شاىشجة) ،لمكاتب اإلماراتي
راشج عبج هللا .ومخة أخخػ ،بػصفو واصفاً .في رواية(ستخ) لمكاتبة الدعػدية ،رجاء عالع.
أما السحػر الثاني ،تقجيع الذخرية الداردة ،بػصفيا مذارؾ ،في تقجيع شخرية اآلخخ ،في
العسانية ،ىجػ الحسج .ومخة أخخػ ،في تقجيع اآلخخ نفدو بشفدو ،في
رواية(التي ّ
تعج الدبللع) لمكاتبة ُ
رواية(ساؽ البامبػ) ،لمكاتب الكػيتي ،الدشعػسي .وتذتخؾ محاور ىحا السبحث ،في كيؽية تسثضل

عبخ وصف مبلمحو الخارجية والجاخمية
شخرية اآلخخ ّ
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المفصل األول :تقدٌم الراوي العلٌم:
أوالً :بوصفه سارداً :اآلخر المملوك
ِ
جدج رواية( شاىشجة) رصج ضاىخة الخؽ في السجتسع الصبقي ،الحؼ ُيرشف الشاس إلى فئة
تُ ّ
األسياد ،وفئة العبضج ،بػصفو مفيػماً ندؿياً اجتساعياً ،قاببلً لمكدخ أو التغضخ بسا تقتزيو حالة ما.
وتتجدج ىحه الحالة ،عشج ُيدشج إلى ،العبج(شيجاد) ،مسمػؾ الدضج(حدضغ) ،ميشة(رباف الدفضشة) ،مغ

رغبة سضجه السالظ(حدضغ) ،بتػليو ؾيادة سفشو .وبػصف(شيجاد) عبجاً مسمػكاً ،ال يسكغ اسشاد ميشة

ألف ميشة(الخباف) مقترخة عمى األسياد فقط ،لتتذكل مغ ىحه
لو ،ال تتصابق مع وضعو االجتساعي؛ ّ

السفارقة ،تذخيز كيؽية تسثضل شخرية اآلخخ السسمػؾ ،وداللة ومدػغ كدخ ىحا الشدق االجتساعي.

يتذكل ضيػر شخرية اآلخخ( شيجاد) ،عشجما يدخد اقتخاح زوجة الدضج(حدضغ)
ومغ خبلؿ الخاوؼّ ،
أف ُيػلي(شيجاد) ؾيادة سفشو .ف ُضشقل الخاوؼ ذلظ ،بريغة الكبلـ غضخ السباشخ ،ليقجـ
عمى زوجياْ ،

أ(ر ش اد عمى زوج ا لكشه لؼ رؾاوق و ؾ عبٌ
شخرية السسمػؾ ،قائبلً :عرض ْ النوج ُة َ

أف جسمػ أو جستمػ ،والفب ال جحق
ٌ
(سمؾؾ ،وك ف جقؾد الفبُ سفضشة األس اد؟ ،والفب هشا ال جحق له ْ

أف جر ر األوا(ر وعمى
أف جأ(ر له الحق وة سساع األوا(ر ،وإطاعت ا وقط والرباف عم ه ْ
له ْ
أف تكؾف له شخر ة الدض ال شخر ة الفب ))
الجس ع الدسع والظاعة والرباف الب ْ

)1

يدخد الخاوؼ العميع في ىحا الشز مغ خبلؿ ضسضخه الغائب ،الحؼ يتيح لو حخيو التحكع
بالدخد ،مػقف الدضج(حدضغ) تجاه اقتخاح زوجتو ،ليخبخنا عغ الػاقع االجتساعي الثقافي الحؼ يعير
ؼيو اآلخخ السسمػؾ( لع ُيػافق ،عبج مسمػؾ) ،تسيضجاً وتأشض اًخ في بشاء االجػاء الدخدية التي تُذكل
أف يسمظ) .لِيسجنا ىحا
الحجث (االقتخاح) ،والعػائق السحيصة بيحا الحجث(فالعبج ىشا ال يحق لو ْ
اإلخبار عغ سسات شخرية العبج( اليحق لو ،سساع األوامخ ،إشاعتيا)؛ تفدض اًخ لدبب رفزو

االقتخاح(الخباف) .وبيحا ُيسيج الخاوؼ في تقجيسو لذخرية السسمػؾ في ىحا السجتسع بتسثضمو ىامذياً
ٍ
يفكخ الحقاً بالسػافقة عمى اقتخاح زوجتو ،ليدخد الخاوؼ
أؼ صعػبة ستػاجو الدضج(حدضغ) حضغ ّ
دونياً؛ و ّ

()1

شاىشجة ،راشج عبج هللا ،دار كتاب لمشذخ والتػزيع -اإلمارات ،2012،ط ،1ص.60
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*
عبخ االستبصاف غضخ السباشخ ،قائبلً:
العميع ذلظ ّ ،

اف حدضؽ جفكر وة اقتراح الرجاؿ :لساذا ال

جدش عسا الرباف الج ر إلى أح رجاله؟ لساذا اإلورار عمى ش اد الفب وة (جتسع الدادة؟!
(اذا أقؾؿ ل ؼ؟
إف ش اد
ها أقؾؿ إنشة ال أثق اكؼ ثض ار؟ ،ها أقؾؿ ل ؼ ّ

) أكثر إيالوا (شكؼ))

)1

إف استبصاف الخاوؼ إلفكار الدضج(حدضغ) ،يكذف عغ قمقو وتخدده باسشاد ميشة الخباف إلى
ّ

مسمػكة (شيجاد) ،ليخبخنا عغ صعػبة تغضخ وضعاً اجتساعياً مألػفاً ومعتاداً(مجتسع الدادة) ،ليحا؛

فالدضج(حدضغ) بحاجة إلى أمخ مشصقي ،يجفعو لتغضضخ ىحا الػضع السدتعري لمسمػؾ في مجتسعو.
ومغ ىحا؛ يقصع الخاوؼ حخكة األحجاث ،ليخبخنا ما يذغل فكخ الذخرية(الدضج حدضغ) أثشاء الدخد،
مفد اًخ مغ خبلؿ تقشية االستبصاف الجاخمي غضخ السباشخ عغ ىحا األمخ السشصقي ،الحؼ يزيء جانباً
ميساً مغ جػانب شخرية اآلخخ السسمػؾ(شيجاد)؛ وىػ سمػكو(ىػ أكثخ إخبلصاً) ،تسثيبلً لآلخخ
السسمػؾ إيجابياً .وىحا التسثضل يختبط بدضخروة الدخد ومشصق تغضخ األحجاث وتصػر شخرية اآلخخ
سيراحبو تحػالً شبؿياً
(شيجاد) ونسػىا؛ ومدػغاً لتقجيسو مخة أخخػ؛ ّ
ألف التحػؿ السيشي لػ( شيجاد) ُ
عبج مسمػؾ إلى ٍ
اجتساعياً ،مغ ٍ
سضج ،وىػ تحػؿ يحسل دالالت متعجدة تتخؾ برساتيا الجالة عمى
سسات الذخرية االجتساعية ،والشفدية والذكمية .مغ خبلؿ إخبار الخاوؼ في تسيضجه عغ وضع
اآلخخ السسمػؾ في ىحا مجتسع ،وبػصف ىحه السيشة ال تُدشج إالّ لؤلسياد ،لشفيع أف ىحا التغضضخ ال
يتع إالّ في ضػء سمصة الدضج ،وىحه الدمصة محجدة بقبػؿ مغ حػلو مغ أسياد ىحا السجتسع.
مثمسا ال يخخج ىحا التحػؿ عغ مشصؿية سخد األحجاث وتصػرىا ،وىحا ،سيدخده الخاوؼ ،وىػ
يخبخنا كيف شفر حدضؽ االراحة لسؾاوقة رجاله ،وقاـ ووب ل ؼ الق ؾة بشفده

) ثؼ ناد

عمى ش اد وديا ش اد ،وعا واقفا عمى عتبة اللروة لكشه الحع (ذ ا غريبا :لق وؾف ُّا
*

إف االستبصاف غضخ السباشخ أو السشػلػج الجاخمي ،أحج قخائغ أسشاد الدخد إلى الخاوؼ العميع.
ّ

()1

شاىشجة ،ص.74
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الرجاؿ ،إثر ديؾله

(رة حرارة وة
) وتق ـ ش اد ،وواوح الرجاؿ وردا وردا لق وج ألوؿ ّ

أف ُجذار ه (قف
(شه ْ
المقا لؼ جف ها (ؽ قبا ،با ّ
أف أكثر (ؽ رجا طمب ُ
)1
ِ
اكا ه ا االحتراـ؟!))
الشاس!! ؼ انؾا جحتقرونه ،ومساذا جحغى الضؾـ ّ

أ(ر هؤال
غريب ُ

فالخواؼ في سخده ىحا السذيج ،يخبخنا عغ شعػر الدضج(حدضغ) ،بالخاحة لسػافقة رجالو .مثمسا
يخبخنا عغ تػلي(شيجاد) لسيشة الخباف ،لِ ُيقجمو مغ خبلؿ تحػؿ األحجاث وتصػرىا ،مغ خبلؿ تقخيخ

حالة ما ،وىي اختبلؼ سمػؾ رجاؿ القخية معو( وقف كل الخجاؿ ،ح اخرة في المقاء)؛ ليقخ مغ ىحا
إف قزية الخؽ ىي صشاعة ثقاؼية اجتساعية ،وليدت قج اًر محتػماً ال يسكغ كدخه وتغضخه .لكغ
الخبخ؛ ّ
ييسغ عميو ،اآلخخ(شيجاد) ،فيػ ال يسمظ نفدو فكيف يسمظ قخار
الس َ
ىحا التغضخ ال يأتي مغ رغبة ُ
أمخ ىؤالء) في تقجيسو ،ليخبخنا عغ جيمو
تحخره واندبلخو ،وىحا ما تدتصبشو افكار (شيجاد)(غخيب ُ
ِ
بكل ىحا االحتخاـ؟!).
باسشاد السيشة الججيجة لو ،وتحػؿ وضعو االجتساعي( فمساذا يحطى الضػـ ّ

ليخبخنا مغ ىحا ،عغ إدراكو بتسثضمو آخخ ىامذياً دونياً في ىحا السجتسع مغ خبلؿ صفتو
كسسمػؾ( كع كانػا يحتقخونو) أو ماضيو .مغ ىحا ،يكػف اسشاد ميشة االسياد لو(الخباف) ،مدػغاً
لتقجيسو مغ خبلليا ،وإضيار تسثضمو مغ خبللو ،ليقجـ الخواؼ ذلظ ،قائبلً :انبدظ أسارير ش اد
نقظة تحؾؿ عغ سة وة ح اته أف جربح ربانا
عرض البحر

أف جخمع ثؾب الفبؾية ولؾ لذ ؾر جقزض ا وة

أف جربح ح ار ذات رؾـ ،وإنه جفذق الحرية

و ؼ (ؽ (رة وكر أف جخرج وح

ويدضر وة الرح ار  ،ويغا جدضر حتى جج ح اة أوزا أو (ؾتا أوزا (ؽ الح اة التة جح اها))

)2

التغضخ
إف تقجيع شخرية اآلخخ مغ خبلؿ مبلمحو الخارجية(انبدصت) يعكذ أثخ السيشة أو ّ
ويعمق عمى ىحا التغضخ(نقصة تحػؿ) بإخبارنا بػضعو
الججيج عميو .ليكػف ىحا مشاسبة أف يدخد ُ

الحالي ،كذخرية سضج(يربح ربانا) .وأف يقجمو مغ خبلؿ افكاره(يربح ح اًخ) ،التي تزيء جانباً
مغ جػانب ماضيو ،كػذخرية (عبج) أيزاً(:كع مغ مخة فكخ ،مػتاً أفزل مغ الحياة التي يحياىا)،

()1

شاىشجة ،ص .81-80

()2

السرجر نفدو ،ص .85
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ؼيكذف عغ رفزو حياة العبػدية وكيؽية تسثضمو ىامذياً دونياً مغ خبلليا .مغ ىحا يكػف سخد الخاوؼ
مغ خبلؿ السيشة الججيجة لتكذف ماضيو ،شخريةػ السسمػؾ ،مدػغاً آخخ لتقجيسو مخة أخخػ،
قائبلً:

) لكؽ ه

اف جخرج إلى عرض البحر ؼ سا (زى

السرة ل ا طفؼ ياص ،و ؾ ل س

عب ا ول س (جرد غؾاص ،با رباف جقؾد سفضشة إلى أعالة الخم ج ،ويأ(ر الرجاؿ االلؾص
ؼ لؾوؾف ثؼ جفؾد و(فه المؤلؤ جفظ ه لحدضؽ

) و ؾ الضؾـ سض

ّا هؤال  ،ررت خ زيا ياوا،

وعمى وج ه ابتدا(ة لؼ تذ ها األسرة (ؽ قبا ،حتى (دضرته وض ا الكثضر (ؽ الثقة االشفس
واعتناز االس سة التة سؾؼ جقؾد (ؽ أجم ا الدفضشة))

)1

يخد الدخد بريغة حكاية الساضي(كاف) ليخبخنا بايجاز وتقخيخ عغ نسػ الذخرية مغ خبلؿ
قجمو مغ خبلؿ مبلمحو الذكمية الخارجية(زياً خاصاً ،ابتدامة،
ؼي ُ
الحجث(يقػد ،يأمخ ،يختجؼ)ُ .
مدضختو) الحؼ يعكذ مجػ تحػلو إلى شخرية مختمفة ،ويكذف في اآلف ذاتو مجػ ىامذضتو ودونضتو

التي كاف يعيذيا في ماضيو(فيػ ليذ عبجاً ،فيػ الضػـ) ،وىحا الدخد يكذف عغ تحػالت ونسػ
الذخرية مغ خبلؿ الدخد والحجث.
عبخ اقتخاف ىحا التقجيع
إف الخاوؼ ّ
ّ
قجـ شخرية اآلخخ السسسمػؾ(شيجاد) بتسثضمو آخخ ايجابياًّ ،

بالدخد والحجث(ميشة الخباف) ،مسا ربصيا بػاقع اجتساعي محمي خاص(مجتسع األسياد) ،وقزية
خاصة بتسثضمو(الخؽ) مغ خبلؿ ىحا اإلقتخاف ،فسشح شخرية اآلخخ خرػصضتيا االجتساعية والشفدية
وي عشي بتقجيع مطيخىا الذكمي ،واستبصاف أفكارىا الجاخمية ومذاعخىا ،السقتخنة بتسثضميا آخخ
والذكميةُ .

ىامذياً دونياً(عبج) .فجاء تقجيسو بذكل متجرج ومشصقي ،بخبصيا بالحجث مخة ،وبالػاقع الحؼ ُيحيط

عبخ الدخد ،وضسضخه الغائب أو عمسضتو ،جعمو
بيا ،مخة أخخػ .إالّ ّ
أف التقجيع الخاوؼ لمذخرية اآلخخ ّ

يتحكع بالذخرية ويقجميا بذكل جاىد ،فمع َنخ الذخرية تتفاعل مع األحجاث أو الذخريات إالّ

مغ خبللو .ولعل مدػغ ىحا التقجيع ،ىػ ،تقخيخ وضع اجتساعي يعيذو اآلخخ ،بقرج فزح ىذاشة
ىحا الػاقع .مغ رؤية ضيػر الذخرية مختبصاً
()1

أف
بشغاـ اجتساعة (فضؽ ،وبترؾر (ح د لمفرد ،و ّ

شاىشجة ص. 87-86
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ايتفا الذخر ة (رتبط ب ور بتحؾؿ وة ذلػ الشغاـ وذلػ الترؾر))

)1

مثمسا كاف الجانب

الدمػكي مبخ اًر مشصؿياً سخدياً لكدخ ندق اجتساعي سائجاً .لُيجدج ىحا ،جانباً ميساً لتقجيع الذخرية،
وربصيا باألحجاث والذخريات .وىحا ما سشخصجه في التقجيع بالػصف.
ثانٌاً :الرواي واصفاً :اآلخر الوافد:
عبخ رصج
ُيقجـ الخاوؼ العميع في رواية( ستخ) شخرية اآلخخ االسضػؼ ،الػافج ،بتسثضمو آخخّ ،

السصمقة ،بػصفو سائقيا الذخري .ومغ خبلؿ الدمػؾ الحؼ
عبلقتو مع الدضجة الدعػدية(شفػؿ) ُ
يتسثل بو اآلخخ ،الدائق ،مع مخجومو ،الدضجة(شفػؿ) ،يكذف الخاوؼ العميع مغ خبلؿ تسثضمو ،عغ
قزية تخز معاناة السخأة الدعػدية .ويأتي وصف الخاوؼ لذخرية اآلخخ ،الدائق(خاف الباكدتاني)
عبخ سخده وتعميقو وتجخمو ،لمحػار بضغ(شفػؿ) وسائقيا ،أثشاء الصخيق السؤدؼ إلى مكتبيا في العسارة
ّ

كل تفاصضل
الدكضشة ،حضث ستمتقي فضيا برجيقيا (سمساف) .والبج مغ الحكخ إف سائقيا(خاف) يعخؼ ّ

تو الجائسة ليا ،مثمسا يعخؼ عبلقتيا الدخية مع صجيقيا .مغ
حياتيا الذخرية والضػمية ،بحكع ُمبلزم ُ
ىحا ،يكػف مدػغاً لمخاوؼ تقجيع شخرية اآلخخ الػافج مغ خبلؿ عبلقتو وسمػكو مع مخجومو .لخصج

عبخ استطيار الحػار الخارجي ،بضغ(شفػؿ) وسائقيا(خاف
تسثضمو مغ ذلظ .ليرف سمػؾ اآلخخّ ،

الباكدتاني) ،قائم ًة لدائقيا:

" (كتبة (ؽ وزمػ" (ؽ جمدت ا يمف ياف لسح ْ اال(تفاض عمى وج ه،
" لكؽ ه ا وة ُجسفة (اوة شلا " تجاهم

حؾط وج ا وة
وجه ياف (ثا
اعتراضه،
ٍ
ُ
وقر ُج ّ

سترت وج ا ادؾاد طرحت ا وغرق ْ عس قا وة (قف ها))
السرآة،
ْ

)2

قجـ الخاوؼ وصفاً لدمػؾ اآلخخ(خاف) مغ خبلؿ استطيار الحػار الخارجي ،مدػغاً ،لضػقف
ُي ّ

حخكة الدخد ،تفدض اًخ وإيزاحاً وتعميقاً ،ليِخبخنا عغ ردة فعل الدائق(االمتعاض) ،مغ استطيار كبلمو

السباشخ(مافي شغل) ،الحؼ ُيسيج ،ل ُيعخفشا بتجخل الدائق(،خاف) ،بذؤوف مخجومتو ،وإدراكيا ذلظ
()1

بشيو الذكل الخوائي ،ص. 210

()2

ستخ ،رجاء عالع ،السخكد الثقافي العخبي،ط ،2،2007ص.224
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(تجاىمت اعتخاضو) .مغ ىحا يكػف وصفو لسبلمحو الذكمية الخارجية مغ خبلؿ التذبيو السجازؼ(مثل
ٍ
ميج في تقجيسو
صقخ) ،إلبخاز األثخ الدمبي لدمػكو
ْ
عمضيا(ستخت وجييا) .وبيحا يكػف الخاوؼ العميع ّ
شخرية اآلخخ ،الدائق(خاف) تجاه عبلقتو أو سمػكو مع مخجومتو(الدضجة شفػؿ) مغ تػضيف

السبلمح الخارجية لمكذف عغ ذلظ ،وما يشصػؼ عمضيا مغ احتساالت في سضخورة األحجاث .لضتابع
رصج سمػكو معو ،مغ وصفو ،كيف كانت

عضؽ ياف تخترؽ الظرحة الرؾ قة لتحفر برأس ا،
ُ
أحؾاؿ ياف السظ ع الس ب لتحؾله إلى

سمؾ ه (ؤي ار ُررعب ا( ،ش (ا رني عمى ش ريؽ انقمب
ق ل ا وج َ ه عمى (رآة
كائؽ غريب افضؾف نارية ،تذفر اه عمى عشق ا (ثا ُقرادة ،وتتجاهاَ ،عّم َ
الد ارة األ(ا( ة هك ا ُجحفر لسا تح جسجست ا ل ق أر (ا ججؾؿ هشاؾ ،ال تفرؼ ف ت رب بؾج ا
(ؽ تمػ السرآة ،أرشسا ب ل ْ (ؾقف ا عمى السقف الخمفة تج تمػ السرآة تتبف ا (ثا عبادة شسس،

حتى ألجأها لتلظ ة وج ا أرشسا ذهب
" وؾف حاؿ ،ياف ه ا جقظع رزقة وة ابشا آدـ ،أهمة لؼ جفمحؾا وة إرغا(ة عمى تحجضب وج ة
وياف نجح "))

)1

مق ،مثل عبادة
الخاوؼ يدتعضغ بالػصف التذبيي( لتحفخ بخأسيا ،بعضػف نارؼ ،مثل ُقخادةَ ،ع َ

شسذ) ،ليخبخنا عغ سمػكو ،ليجدج مغ ىحا اإلخبار ،تسثضل وجػده معيا ،خص اًخ(سمػكو مؤخ اًخ
ُيخعبيا) ،ليحا يدتطيخ استبصانيا الجاخمي السباشخ ليا(لع يفمحػا في إرغامي عمى تحجضب) ،لتأكضج

ىحا ،وليكذف عغ إدراكيا بدمػكو السخيب تجاىو .ومدػغ ىحا الػصف ،لتجدضج التسثضل الدمبي
لػجػد اآلخخ ،الػافج(الدائق) لسبلزمة امخأة وحضجة ،استشصاقاً لسػقف الذخرية(شفػؿ) تجاه قزية
اجتساعية تخريا ،قائمة:

" شما األطفاؿ ق رت د ندبة (ؾالض الفالؼ ،أ(ا وة الجنيرة وتؾل

اإلناث ار لة وراث ة ُتقف هؽ اكداح (ن(ؽَ ،ج ْحسمشا رجاؿ الفائمة لشكبر اال اق اـ حتى ندتر ر

()1
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وض ان ااستق اـ سائق ،لضت يا الحع وضؾقفشا وة سائق (ؾبؾ افضروس التسمػ ،تمػ أعراض أد(شت ا
وة ا (ؽ طمق (ؽ ازواجة " وياف ُجالحق ا (ّثا ذئب ُ( َج َّؾع))

)1

فتقجيع شخرية اآلخخ مغ خبلؿ الػصف الدمػكي السبالغ(ذئب ُم َج َّػع) ،جاء إلضيار وابخاز
إف تُقجـ بيحه الخؤية ،دوف ىحا التسثضل
واقعاً أو قزي ًة اجتساعية(ؾيادة السخأة الدعػدية) ،ما كاف ليا ْ

الدمبي لآلخخ .لحلظُ ،يتابع الخاوؼ ىحا التقجيع أو التسثضل باستطيار كبلـ الذخرية السباشخ(شفػؿ)،

ادت لرؾت ا أف رش ض (ؽ وؾالذ بضش ا
ليعمق عميو ،قائمة " :تؾؾف عش (ر ن تدؾيق ال انؾب " أر ْ
وبضؽ ه ا الؾجه السمحاح ،زعقة ؾااح الد ارة عبرت عؽ احتجاجه عمى ي ط سضرها ،ـبظ ،
" انتغرنة هشا
وتؾج

" شفرت افضش ه تتبفان ا حتى تؾارت ،ايتظف

لمحداب ،حضؽ روف

زجاجة الفشب األب ض برغؾة،

عضشض ا اوظ (تا افضشة احجؼ واج ة التدؾيق ،شفرت اقذفريرة

تلنو جد ها ،وة لسحة اف الى جؾارها:
" (اذا تففا هشا؟ قم لػ أف تشغر االخارج " لؼ ُججب ا تحرؾ إلى جؾارها (ثا (الػ))

)2

إف غاية وصف سمػؾ اآلخخ(خاف) ىشا ،إخبارنا عغ شعػرىا الجاخمي بالخػؼ( شعخت
ّ

ويسيج ىحا الػصف إلى تقجيع
بقذعخيخة) ،تجاه تسادؼ سمػكو معيا ،بػصفو خادماً أو تابعاً لسخجوموُ ،

شخرية اآلخخ(خاف) ،بػصفو يتذبو بخجل يتسمكيا ومدؤوؿ عشيا(مثل مالظ) ،ويتزسغ ىحا

ط األحجاث والسذاىج بعزيا ببعس .ويتزسغ ىحا السزسػف في داللتو
تجدج رب ّ
الػصف داللة ّ
أؼ
أيزاً؛ وصفاً لشطخة الخجل إلى السخأة ،بػصفو السالظ والسييسغ عمضيا في ىحا السجتسع(الدعػدؼ)ْ ،
أف اآلخخ االسضػؼ الػافج يتسّثل بسػقف الخجل الدعػدؼ تجاه السخأة الدعػدية ،مغ خبلؿ إدراكو
ّ

ىامذضتيا وضعيا في ىحا السجتسع .وىحا ما سضخبصو ويرفو الخاوؼ في تقجيسو البلحق لدمػؾ(خاف)

مع(شفػؿ) .ليكػف ىحا التقجيع تفدض اًخ مشصؿياً في متابعة تقجيع شخرية اآلخخ مغ خبلؿ سضخورة
()1
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الدخد وتصػر الحجث ،قائبلً:

حضؽ ولج ْ لمسبشى الستف د الظؾابق حضث (كتب ا اقة ياف عمى

(جؾع
اف َّ
الرو ف ررقب (ثا حضؾ ٍ

) اف الباب جظرؽ اجشؾف،
طفرت (ؽ ذاؾ الر ر ووقف ْ
ْ

أخ (ش سا ،شريط (ؽ قبضمة ا(مة الفتاد
عمى اف يظؾات (ؽ الباب ،الهسا وة شما ،لؼ رشظق ّ
والف ة (رت برأسض سا ،تؾؾف قمب طفؾؿ عؽ الخفقاف( ،تأـبا النفجار الباب وان واع إيؾت ا
والقبضمة

) (ؽ الفضؽ الدحرية ايتمد

الشغر ،لؼ تر ؽ هؾية الؾاؾف جظرؽ ب اؾ الفشف

والتسمػ ،ل س غضر ياف الباكدتانة افضشضؽ رتظارر (ش ا الذرر ،شفرت برعب حؿ قة ،وة لسحة
تقسص النوج واألب))

)1

فالخاوؼ في تُقجيع شخرية اآلخخ(خاف) ،يخكد عمى وصف شعػر(شفػؿ) واستبصاف افكارىا
الجاخمية(شخيط مغ قبضمة كاممة) ،ليخبخنا عغ خصػرة السػقف الحؼ ىي ؼيو ،وتػقعاتيا جخاء ىحا
الحجث الحالي(كاف الباب يصخؽ بجشػف ،يصخؽ بحاؾ العشف والتسمظ) ،ليحا؛ يأتي وصف(خاف)
مشدجساً مع ىحا السػقف والتقجيع(تقسز الدوج واألب) الحؼ يفدخ تسثضل اآلخخ سمبياً ،لخصػرة سمػكو
عبخ ىحا التقجيع ،كاف وصفاً تفدض اًخ
(بعضشضغ يتصايخ مشيا الذخر) .مسا يذي ّ
أف تقجيع شخرية اآلخخ ّ
ارتبط بالحجث والدخد ،واضاء جانباً ميسة مغ جػانب شخرية اآلخخ الدمػكية ،وكيؽية تسثضميا.
لشدتشجح مغ ىحا ،أف تسثضل اآلخخ سمبياً مغ خبلؿ سمػكو ،كاف وسضمة لغاية سخدية ،جدجتيا الخاوية
مغ خبللو ،وىي اإلقخار بقزية تسثضل السخأة الدعػدية ،آخخ جشػسي ،ليامذضتيا والييسشة عميو ،وما
يتجدج لػال تسثضل اآلخخ وتقجيسو ىشا.
كاف ليحا أف ّ
إف تقجيع الخاوؼ واصفاً لمذخرية اآلخخ مغ خبلؿ استطيار حػار الذخريات ،وتعميقو
ّ

وتجخمو ،مشح الذخرية حضػتضيا وحزػرىا البلفت والسخئي والسؤثخ ،فجعمشا نخػ شخرية اآلخخ،
تشسػ وتتفاعل مغ خبلؿ الحجث والدخد .ولع نخصج ىحه الحضػية والتفاعل في تقجيع الخاوؼ سارداً،
حضث جاءت الذخرية جاىدة وجامجة يتحكع بيا الخاوؼ ،مع سيادة األسمػب اإلخبارؼ التقخيخؼ في
فتجدج تقجيع اآلخخ في الشسػذجضغ ،مغ خبلؿ سمػكو ،مخة تسثيبلً ايجابياً(السسمػؾ شيجاد)
التقجيسضغ.
ّ
()1
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مدػغو كدخ واقع اجتساعي ،وإضيار ىذاشتو(الخؽ) .ومخة تسثيبلً سمبياً(خاف الدائق) ،لكذف واقع
اجتساعي ونقجه( ؾيادة السخأة لمديارة) .استعاف الخاوؼ العميع في تقجيسو لذخرية اآلخخ لكبل
يعج خريرة مغ
عبخ الذكل الخارجي أو السبلمح ،وىحا ما يشاسب تقجيع الدمػؾ ،الحؼ ّ
الشسػذجضغ ّ
خرائز تقجيع الذخرية.

المفصل الثانً :تقدٌم الشخصٌة الساردة:
السذاركة ،أما
يتزسغ ىحا السحػر تقجيع شخرية اآلخخ ،مغ خبلؿ الذخرية الداردة ُ
السقجـ الذخرية مغ خبلؿ انصباعاتو ومػقفو
بػصفيا مخوياً عغ اآلخخ ،وىحا مغ شأنو أف ُيقجـ ُ
الخاص مشيا ،وغايتيا مغ التقجيع ،وىحا يعتسج عمى درجة معخفة الذخرية الداردة بالذخرية

قجمة أيزاً.
الس َ
ُ
ويتجدج ىحا مغ خبلؿ الػصف .أو يكػف تقجيع شخرية اآلخخ بػصف اآلخخ رواياً عغ
إف التقجيع سيكػف ذاتياً ،فقج يكػف مغ خبلؿ السذاعخ،
أؼ ُيقجـ نفدو بشفدو ،مسا يعشي ّ
نفدوْ ،
السذاركة مشيا مغ
واالفكار ،بػصفيا تعخؼ عغ نفديا أكثخ .إالّ أنيا قج تخصج مػقف الذخريات ُ
خبلؿ انصباعاتيا .ويتجدج مغ خبلؿ الدخد .ومغ شخيقة التقجيع نتعخؼ عمى مدػغ التقجيع وداللتو أو
عبلقتو بكيؽية تسثضل شخرية اآلخخ.

أوالً :مروي عنه :واصفا ً:
تُقجـ رواية( التي تعج الدبلّلع) شخرية اآلخخ ،الخادمة(فانير) مغ خبلؿ الذخرية
العسانية(زاـية) ،تبحث عغ
الداردة ،ومدػغ ىحا التقجيع ،إف الذخرية الداردة ،متجدجة بالدضجة ُ

ٍ
تكخار عجد مخات
كل خادمة عسمت في بضتيا ،مغ ّ
خادمة ُمشاسبة لذخوشيا؛ألنيا تُعاني ُمذكل ما ،مع ّ
ىخوبيغ مغ بضتيا .لتأتي برحبة زوجيا إلى مكتب تذغضل الخادمات في اإلمارات العخبية ،باحث ًة
عغ ىحه الخادمة ،لتختار(فانير) تحجيجاً ،خادمتيا السشاسبة لذخوشيا .مغ ىحا ،يكػف مدػغ
إف
أؼ ّ
تقجيسيا(فانير) ،لتعخفشا بسػاصفات خادمتيا السشاسبة وشخوط ىحه السيشة مغ وجية نطخىاْ .
شخرية اآلخخ تُقجـ مغ خبلؿ قزية الخادمات في الخميج العخبي* .-ونخصج ىحا التقجيع ،في
تعج الدبللع .ىجػ حسج ،دار اآلداب لمشذخ -بضخوت،ط.1،2014
* ُيشطخ :التي ّ
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الذكل الخارجي والسخجع السكاني ،لذخرية اآلخخ(فانير) مغ
مذاىج تجريجية متتالية .نتعخؼ عمى ّ
خبلؿ تقجيع(الدضجة زاـية) ليا ،لتعخفشا شكل خادمتيا السشاسبة ،قائم ًة:
أجقش

(باشرة (ؽ لؾن ا وطؾل ا وأنف ا وعضشض ا ،عرق ا األوريقة

جمد ُ إلى جؾار إ(رأة

دت ل ا نغرة واحرة
) سّ ُ

ظى
ب ْت إ(رأة نغ فة و(رتبة وغضر (تفّرقة أعاورها (قّمسة أعاور أوااع ق (ض ا (رّتبة شفرها (ل ّ
وكرت (ع
الدؽ قادرة عمى الفسا واألي االتفم سات
اذكا جض وة (ش را قرضر تب و ولضرة
ٍ
ُ
ّ

نفدة ،التلضضر ق جأتة افائ ة َ( ْؽ ر رخ وق تكؾف األثضؾبّ ة أكثر تحسال لستظمباتة واشتراطاتة
)1
الرار(ة))
تُقجـ الذخرية الداردة(الدضجة) ،شخرية اآلخخ(فانير) ،مغ خبلؿ ضسضخىا الستكمع ،الحؼ
ُيذخز تحكسيا بالدخد ،وبالصخيقة أو الكيؽية التي تخيجىا في تقجيع الذخرية(فانير)؛ فشخصج

عبخ الػصف االستقرائي لذكل الخارجي ،لػ(فانير) ،الستزسغ
آراءىا وانصباعتيا مغ ىحا التقجيعّ ،

نطافاتيا وعسخىا ،لتخبخنا عغ مػاصفات الخادمة السشاسبة لمعسل .بضشسا وصفيا لسبلمحيا الذكمية
(لػنيا ،شػليا) تعخفشا بسخجعيا السكاني(األفخيقي) ،فبل نفيع سبب ىحا التّقجيع إالّ حضغ تُطيخ حكسيا
(األثضػبية أكثخ تحسبلً) ،كذفاً لػصفيا ومبخ اًر إلختيارىا ليا ،وىحا ما يعكذ عغ ومػقفيا مغ
التؿيسي
ّ
ّ

الخادمات ،ومغ ىحا السخجع السكاني .لشفيع مغ ىحا ،سبب ىخوب الخادمات مغ بضتيا(اشتخاشاتي
الرارمة).
وىحا التقجيع اإلخبارؼ قج يبجو مشدجساً مع شبيعة عبلقة ِ
قجمة،
الس َ
السقجـ(الدضجة) بالذخرية ُ
ُ
أف مدػغ ىحا
ّ
ألوؿ مخة ،فيي ال تعخؼ عشيا شضئاً أكثخ مسا تخاه شكمياً وتخسشو .إالّ ّ
ألنيا تمتقضيا ّ

ليجدج ىحا ،تسثضل اآلخخ(فانير)
التقجيع ،ىػ إخبارنا بذخوشيا الرارمة لمخادمة السشاسبة ليا،
ّ
عضج الذخرية الداردة
الخادـ ،ىامذياً دونياً مصيعاً لسخجومو .ومغ شخيقة ىحا التقجيع ،أو مدػغو تُ ّ
تقجيع(فانير) ثانية ،عشجما تتعخؼ عمضيا أكثخ ،وتخصج سمػكاً مشيا ،ال يتػافق مغ وجية نطخىا مع

شخرضتيا كخادمة .قائم ًة:
()1

ُج ّ نت أوراؽ وان ش وتأشضرة يروج ا (ؽ اإل(ارات إلى ُعساف لؼ

التي تعج الدبللع ،ىجػ حسج ،ص. 43- 42
191

أحتسا ع ـ (فروتة بتفاوضا ديؾل ا إلى اإلسالـ أُرقب ا (ؽ السرآة األ(ا(ّ ة لمد ارةُ ،تراقب وان ش

عضشضة (باشرة ،عمى
البشاجات والذؾارع رأس ا (رتفع و(ا ْ
إف أتحّ ُث إلض ا حتى تزع عضشض ا وة ّ
عكس دارشضؽ (ظأطئة الرأس تتحّ ث وان ش ب رجة (ؽ الثقة للت ا اإلنجمضنية السختمظة
االفرب ة ،تذة احرؾل ا عمى قدط (ؽ التفم ؼ يذض ُ السبادرة اظرح األسئمة والتحّ ث (ف ا،

والمقا ات األ ولى (ع الخ ـ ُتحّ د نسط الفالقة الحقا ،يذض ُ أف أكدر الحؾاجن بضششا ،وترفب
) الثقة وة جمدت ا ،وة انتراب ع رها عمى الكرسة

( ّسة انؿ ادها إلى السربع ؼ سا اف
كدض ة ،وة ق رت ا عمى التح ث برأس (روؾع بملة واضحة وة تحريػ ر ر ا وت وير ابتدا(ت ا

بضششا

إف تكؾف و جقة لشا أّنشا أوبحشا وجأة وة (رتبة واح ة،
) تزحػ وان ش أّن ا ،أُوشك ْ ْ

ال ورؽ بضششا ،أنّشا نفرؼ افزشا (ش عذرات الدشضؽ ،أو تربضشا (ع افزشا افزا ))

)1

عبخ الدخد وجخياف األحجاث
يأتي تُقجيع الذخرية الداردة(الدضجة) لذخرية اآلخخ(فانير) ّ

عبخ حخكتيا وسمػكيا(تُخاقب ،تتحجث ،تذي ،تزحظ) ،لتخبخنا بدمػكيا الحؼ ال
(ج ّيدت) ،فتقجميا ّ
ُ

عضشضي مباشخة) ،وىحا ما يعكذ آراءىا وانصباعتيا
يشدجع مع شخرية الخادمة( تزع عضشضيا في ّ
ِ
جدج تسثضل(فانير) آخخ ىامذياً
أيزاً( خذضت أف أكدخّ ،
كأنشا أصبحشا فجأة في مختبة واحجة ،)،ل ُي ّ

السقجمة وشخيقتيا في
دونياً .وىحا التقجيع جاء ليكذف عغ معخفة الذخرية الداردة بذخرضتيا ُ
تقجيسيا ،فيي رصجت حخكتيا وكبلميا ،أو سمػكيا فقط ،مسا ُيسيج ىحا ،عغ شبيعة العبلقة البلحقة
بضغ الدضجة و(فانير) مغ خبلؿ جخياف الدخد ،لترفيا مغ خبلؿ بضتيا ،قائبلً :وان ش أ(ا(ة وهة

ترت خ" رؾنؾوؾرـ" أن قا (ؽ السجسؾعة التة أعظضت ا ّإجاها وؾر ووؾل ا (ع غ ارات نغ فة ووؾط

وحضتشة))
وق ّفازات وأغظ ة رأس ابتدس ْ وان ش وحش ْ رأس ا ّ

)2

تُقجـ الدضجة خادمتيا مغ خبلؿ بضتيا ،لتخبخنا عغ تدمع(فانير) مياميا كخادمة ،مغ ىحا،

تُقجميا مغ خبلؿ وصف شكميا الخارجي(تختجؼ" يػنػفػرـ) ،ليكػف ىحا مشاسبة إلخبارنا ،عغ
()1

تعج الدبللع ،ص.47 - 45
التي ّ

()2
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سمػكيا(حشت رأسيا) بسا يشدجع مع ميشتيا ،وىػ تقجيع ُيغايخ سمػكيا الدابق في الديارة(رأسيا
ْ
مختفع) .فالتقجيع ىحا يعكذ إدراؾ (فانير) بستصمبات الخجمة في البضػت الخميجية لخبختيا السيشية،

أيف عمض ا رشبلة
أؼ إرضاء مخجومو ،وىحا ما تدخده الذخرية الداردة في تقجيسيا ،قائمة :لؽ ّ
ْ
أف تبقى وة (داحت ا السحّ دة لكة ال أعمس ا ،وال أتحا(ا عمض ا ّنب ُ وان ش إلى ضرورة ّأال
ْ

تظرح األسئمة تشف األوا(ر وحدب نب ت ا إلى ضرورة ّأال تتحادث (ع ضضؾوة ال أكثر (ؽ تحّ ة
عابرة

) تشدحب وان ش (ؽ أ(ا(ة يؽ فة ريذة ال أسسع وقع ق (ض ا وة الخف القظشة ال خ

ترت جه ال أسسع وؾت ا وال حر ة عّ ة التشغ ف

ّا شة ججرخ ووق القؾانضؽ التة أرسس ا جا

الظرية القابمة لمتذكضا وقط عمضشا أف نقؾؿ اجرأة ّا (ا نري و ّأال نتلاوا عؽ
اا الخ ـ! الفجضشة
ّ

الترغضب والترهضب ،واألهؼ (ؽ ا ه ا ،أف تبقى السداوة بضششا وبضش ؼ ،أن ؼ ل دؾا هشا
نراهؼ

) طؾاؿ اقائشا وة السظبخ ،لؼ تفتح وان ش وس ا اكمسة لؼ تقا شضئا جا

أّنشا ال

أحب ه ا
ؼ ّ

أخ إعجاب ارش ف ا إّنه جن (ؽ واجب ا ال خ تتقاضى عم ه
اإلنداف "الروبؾرت"
عمة ّأال أب خ ْ
ّ
)1
أج ار آير ّا ش ر))

فيحا التقجيع يعكذ اشتخاشاتيا الرارمة وشبيعة عبلقتيا مع الخجـ ،مغ شخيقة وصفيا
لدمػؾ خادمتيا(ال أسسع صػتيا ،لع تفتح) ،الحؼ يخبخنا عغ التداـ فانير كخادمة لذخوشيا
أحب ىحا اإلنداف "الخوبػرت" ،عمي ّأال أبجؼ) .مسا
الرخامة ،ويعكذ رؤيتيا الثابتيا تجاه الخجـ(كع ّ
ّ
تسثضل اآلخخ الخادـ تجدج
جدج تسثضل اآلخخ الػافج ،الخادـ ،تسثيبلً ىامذياً دونياً .لضتذكل مغ ىحاّ ،
ُي ّ

عبخ شخيقة تقجيع الذخرية الداردة ،ليحا تػخت أف يكػف تقجيسيا بأسمػب إخبارؼ ُيػجد بتقخيخية
ّ
الس َقجـ(فانير) ،فاشخكت انصباعاتيا
وصف السبلمح الخارجية والدمػؾ ،يكذف عغ رؤيتيا مغ ُ

كل الخادمات مغ بضت ،وسبب بقاء(فانير)،
ومػاقفيا ،لتعكذ ذلظ .لشدتشتج مغ ىحا ،سبب ىخوب ّ
الس ِقجـ،
ْ
أؼ بخزػعيا وتبعضتيا ،وىحا ما ُيجدج كيؽية تسثضل شخرية اآلخخ مغ شخيقة ومدػغ ُ
عبخ شخيقة تقجيسيا أو إشخاؾ انصباعيا ومػاقفيا السدبقة بانحيازىا
الذخرية الداردة ،التي تحكست ّ

لخؤيتيا ،شخرية اآلخخ(فانير) ،مسا جعميا صػرة جاىدة وجامجة ،لع نذعخ بتفاعميا ونسػىا مغ
()1
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خبلؿ الحجث أو الذخريات والدخد ،ولع ندسع صػتيا أو نخػ ليا مػقفاً ،فقجمتيا مغ خبلؿ شكميا
الخارجي وسمػكيا ،مسا خجـ مدػغ تقجيع الذخرية الداردة ،وفدخ مدػغ شخيقة تقجيسيا.

ثانٌاً :اآلخر را ٍو عن نفسه :ساردا ً
ُيقجـ(خػسيو) نفدو في رواية(ساؽ البامبػ) ،بػصفو الذخرية الداردة ،وشخرية اآلخخ،

ألبج مغ تحجيج إشكالية(خػسيو)
في اآلف نفدو ،ليدخد مغ خبلؿ ذلظ كيؽية تسثضمو آخخ .وفي البجء ّ
وىي إشكالية يجركيا مغ سبب وجػده في الكػيت .فػيػ ابغ ٍ
ألب كػيتي متػفى وأـ فمبضشية ،كانت
تعسل خادمة عشج عائمة والجه آنحاؾ ،قبل أف تغادر الكػيت مخغسة إلى مػششيا الفمبضغ مع شفميا
(خػسيو) ،تشفضحاً ألمخ عائمة زوجيا الكػيتية .وبعج سشضغ شػيمة ُي اخسمو(خػسيو) صجيق والجه(غداف)،

إما إشكالضتو(خػسيو)
ليعخض عميو العػدة إلى الكػيت ،لضتعخؼ بعائمتو الكػيتية(ججتو ،عساتو)ّ .
الجػىخية ىشا ،أو مغ خبلؿ تقجيع نفدو بشفدو ،ومدػغ ذلظ ،ىػ تفدضخ سبب تخكو الكػيت ،وعػدتو

إلى(الفمبضغ) مخغساً.
لضبجأ تقجيع نفدو مغ بجء سخده لحطة وصػلو إلى مصار الكػيت ،ومػقف مػضف الجػازات
معو .سارداً عغ (ظار ئضب ال خ حظ اه الظائرة رؾـ األح  ،الخا(س عذر (ؽ رشارر ،2226
الؾجؾ تذبه (ظارها ،اذكا لؼ أج له تبري ار انتذر الشاس وة طؾابضر ،أ(اـ (ؾعفة السظار،
جختسؾف جؾازات ؼ ،ووة (ق (ة ا طابؾر ،وة األعمى الوتات ،تب عمى افز اG. C.C. :
 ،citizensو تب عمى افز ا اآلير و"(ؾاطشؾ ال وؿ األير " ،وقف

وة حضرة أ(اـ ه

الظؾابضر ها أتؾجه لمظؾابضر التة جؿف وض ا الفمبضشضؾف ال رؽ انؾا (فة وة الرحمة؟،أـ تمػ
الظؾابضر التة جؿف وض ا أناس ال جذب ؾنشة؟

رت (تج ا إلى حضث تختؼ الجؾازات ،حا(ال
) است ُ

حقضبة وجؾدخ ،تمػ التة تزؼ وؾر أبة وأوراقة الثبؾت ة

) وقبا أف أيرج (شه الجؾاز ،ورخ

بة الرجا اظريقة وزة وفقتشة أشار بض جه نحؾ الظابؾر اآلير ،حضث جؿف الفمبضشضؾف))

)1

ؼيعخفشا بسبلمحو الفمبضشية
تُقجـ الذخرية الداردة(خػسيو) نفديا مغ خبلؿ الذكل الخارجيُ ،
()1

ساؽ البامبػ ،سعػد الدشعػسي ،ص .189
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(أتػجو لمصػابضخ التي يقف فضيا الفمبضشضػف) ،ليخبخنا بإشكالضتو في الكػيت( أناس ال يذبيػني ،وأوراقي
الثبػتية) ،وىحا ما ُيفدخ مػقف مػضف الجػازات تجاىو(صخخ بي الخجل) ،مثمسا ُيفدخ مػقفيع تجاه

جدج مغ ىحا ،تسثضل اآلخخ الػافج الفمبضشي ىامذياً دونياً .في تسيضج
ىحه السبلمح( بصخيقة فزة) ،لضت ّ
يبشي شخرضتو مغ خبلؿ األحجاث والدخد ،ومػقف الذخريات الكػيتية مغ السبلمح أو السخجع

الفمبضشي .ليحا يكػف تقجيع نفدو بشفدو(خػسيو) مغ خبلؿ مػقف عائمتو الكػيتية تجاىو ،تقجيساً مشصؿياً
يخبط األحجاث بتدمدل متػاتخ ،في رصج تمظ السذاىج الستتالية بخفس مبلمحو الفمبضشية .ولعل ّأوؿ

مذيج عائمي ،يدخده ،ليخبخنا مغ ىحا التسثضل أو السػقف ،عشجما تترل أختو(خػلة) بو ،لتبمغو مػافقة
ججتيا إف يدكغ في بضت العائمة ،بضت والجه ،قائم ًة:
 ألؾ أهال ع دى أتسشى أالّ أكؾف ق اجقغتػ (ؽ نؾ(ػ ال ال لؼ أنؼ افأيبرْتشة أن ؼ قا(ؾا بتج ضن غروة لة اجس ع لؾاز( ا وة (محق السشنؿ

) و س ُ أف

قبؾؿ ج تة لة اف قبؾال (شقؾوا (محق البض ل س البض ذاته هؾ (كاف (فرؾؿ وة
وشا

البض

البض ))

ال ايمة ،جدكشه الظباخ والدائق ،ال جدكؽ وة البض

سؾ

اوحاب

)1

يأتي التقجيع إخبارياً ،ل ُيقخر جانباً ميساً مغ شخرضتو(خػسيو) ،بػصفو بسبلمح

فمبضشية ،ؼيدتطيخ أوالً ،كبلـ(خػلة) ،إلبخاز إدراكو بسػقف عائمتو الكػيتية ،بخفس انتساءه
ليع ،الحؼ يكذف تسثضمو آخخ وافجاً ىامذياً دونياً( يدكشو الصباخ والدائق) ،وىحا ما
سضتػخاه تقجيسو مغ خبلؿ مػقف عستو (نػرية) تجاىو أيزاً ،عشجما تشادؼ عميو لضجخل
صالة البضت ،قائبلً:
استحال

سكؾتا (فاجئا

وج تشة أؾف وة ال ايا والباب و ار ع رخ أوؾات ؼ الفال ة
) ناولتشة أوانة وز ة ،ثؼ ( ْت ر ها اسفتاح س ارة ؼ را،

وطمب (شة ارفتة الخادـ ":ضع ه
()1

األوانة وة الد ارة "
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) أحكس نؾرية ؾبزت ا

عمى قس رة هنتشة ب ل ُ ج ا ألقؾؿ ":ولكؽ أن (ؽ نادانة عستة"

أيرس! لد عستػ
–
ْ

)

 -إذا (ا نادرتػ جا ومبضشة عش ها وقط جسكشػ أف تجضب))

)1

أؼ سخد مػقف الكػيتضضغ تجاه السبلمح
قج ال يختمف ىحا التقجيع عغ التقجيسضغ الدابقضغْ ،

الفمبضشية(برفتي الخادـ) ،ليحا؛ يدتطيخ الحػار السباشخ لعستو(ما ناديتظ يا فمبضشي)؛ ليزفي عمى
عبخ رؤيتو وانصباعو ،ليكػف ىحا مشاسبة
أؼ ّ
تقجيسو السػضػعية والحيادية ،بػصفو ُيقجـ نفدو بشفدوْ ،
الستطيار مذاعخه الجاخمية ،تعبض اًخ ذاتياً وإدراكياً عغ ىحه الشطخة الجونية تجاه مبلمحو أو مخجعو
الفمبضشي ،ورفس تسثضمو مشتسياً ،قائبلً ،في سخد ىحا الذعػر
(كانة ،وأنشة ش
الكؾي

وجأة

الكؾي ولضرة))

(خظئا الب حضؽ حدب
) أوبح

شفرت وجأة أف ه ا السكاف ل س

ساؽ البا(بؾ جزرب ج ور وة ّا (كاف

احجؼ عمبة ثقاب

)2

) ضاق ْ

رت مست ؼ الست اولة
لؼ أكؽ أح أعؾادها ت ْ

إف تقجيع الذخرية لشفدو ىامذياً مخفػضاً مصخوداً(لع أكغ أحج أعػادىا) ،يأتي مغ خبلؿ
ليسيج ليا ،قائبلً:
استباؽ األحجاثّ ،

أبملشة رئ س الؾردجة وة السظفؼ " :ت بر أ(ؾرؾ ه ا آير

أسبؾع لػ وة الفسا هشا" الدبب؟ ال سبب
أوج ُت لشفدة سببا الكؾي تمفغشة
هاتفتشة يؾلة اف أجاـ قمضمة " :ها حقا تؼ ورمػ (ؽ عسمػ؟" حضؽ جا ردخ إججااا قال قبا اف
تش ة السكالسة" :تبا وفمت ا عستة نؾرية"!))

)3

عبخ تصػر األحجاث وجخياف الدخد مع سخد ثبات السػقف والشطخة
جاء تقجيع الذخرية لشفدو ّ

الكػيتية (مػضف الجػازات ،ججتو ،عستو) تتابعياً ،تجاه السخجع الفمبضشي ،لضخبصيا بخيط تدمدمي

()1

ساؽ البامبػ ص .267،312-265

()3
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سخدؼ مشصقي ،يكذف مدػغ تقجيع نفدو بشفدو ،وليخبخنا أو يفدخ سبب عػدتو إلى الفمبضغ وتخؾ
أف تقجـ نفديا(تمفطشي) مغ خبلؿ استطيار كبلـ
الكػيت .ونخصج أف الذخرية الداردة تحخص ْ

بأف ىحه
الذخريات السباشخ(تجبخ أمػرؾ) ،لتطيخ مػقف الذخريات مشيا .إضافة إلى ما ذكخنا ّ
الس ِقجـ الحيادية والسػضػعية ،مسا تجعل الذخرية تشسػ وتتصػر وتتفاعل
الصخيقة تسشح شخيقة تقجيع ُ
مغ خبلؿ الدخد واألحجاث ،وتكدب تعاشف القارغ.
وجاء ىحا التقجيع مشدجساً مغ خبلؿ التجرج في السذاىج التتابعية بتقجيع نفدو بشفدو،
ميجت واثثت مػقف الذخرية الكػيتية تجاه مبلمح ىحا السخجع ،مسا
بتػضيف مبلمحو الذكمية ،التي ّ

عبخ ما ىػ متعمق بسبلمحو
اضفى إقشاعاً عمى تقجيسو؛ فمع ُيقجـ الذخرية الداردة نفدو ،إالّّ ،
الذكمية لسخجعو السكاني .ومثمسا قجـ نفدو عبخ مبلمحو وبشى عميو تسثضمو أو تقجيع نفدو آخخ ،قجـ

عبخ مذاعخه وافكاره ،وبشى عميو تسثضمو؛ أيزاً مسا جعل الذخرية متكاممة البشاء داخمياً
نفدو ّ
إف الذخرية الداردة بإشخاؾ مذاعخىا ومػاقفيا كانت مػفقة بخبط
وخارجياً .لشدتصيع االستشتاجّ ،
التقجيع بخرػصية مجتسع ما وقزية ما .وىحا ما جدج تسثضل اآلخخ الػافج ،تسثيبلً ىامذياً دونياً.

جاء ىحا السبحث مغ خبلؿ نساذج اشتخكت بتسثضل اآلخخ ،تسثيبلً ىامذياً دونياً مخفػضاً
عبخ تقجيسو مغ
( شيجاد السسمػؾ ،فانير الخادمة ،خػسيو الفمبضشي ،خاف الباكدتاني) .وجاء ىحاّ ،
خبلؿ الدمػؾ ،ومػقف الذخريات ،وىحا ما جعل شخرية اآلخخ تُخبط بػاقع اجتساعي محمي

خرػصي ،وقزية تخز تسثضل اآلخخ(الخؽ ،الػافج).

ومع سيادة األسمػب اإلخبارؼ في نساذجشا لتقخيخ ىحا التسثضل ،جاء التقجيع سارداً ،بضغ الخاوؼ
العميع ،والذخرية الداردة ،مختمفاً ومتبايشاً؛ إ ْذ رصجنا في تقجيع الخاوؼ العميع لذخرية اآلخخ
(شيجاد) تقجيساً جاى اًد ،لع تقجـ الذخرية إالّ مغ خبلؿ ضسضخه الغائب الحؼ غضب حزػر
عبخ ضسضخه
الذخرية .بضشسا جاء تقجيع الذخرية الداردة لشفديا(خػسيو) تقجيساً سخدياً متفاعبلً ّ
الستكمع ،الحؼ اتاح ليا أشخاؾ انصباعاتيا ومػاقفيا ورؤيتيا ،مسا أبخز تقجيع شخرية اآلخخ أكثخ

عبخ الػصف ،بضغ
أما تقجيع شخرية اآلخخ ّ
حضػية وتفاعبلً مع الحجث ،وأكثخ جحباً لتعاشف معياّ .
الخاوؼ العميع(الدائق) ،والذخرية الداردة(الخادمة) ،كاف تقجيع أكثخ تفاعبلً وحضػية ونسػاً مع الحجث
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والدخد ،مع الفارؽ بضغ التقجيسضغ ،إذ جاء تقجيع الخاوؼ العميع تقجيساً مػضػعياً حيادياً ،لع ُيذخؾ
انصباعاتيا ومػاقفيا عمى العكذ مغ تقجيع الذخرية الداردة ،مسا جعمشا نتفاعل ونتعاشف مع

شخرية اآلخخ(فانير) أكثخ.
لشدتشتج مغ التقجيسضغ ،أف التقجيع مغ خبلؿ الخاوؼ العميع مشح شخرية اآلخخ سسة
الجاىدية ،والجسػد ،وكأف أقػاليا وضعت عمى لدانيا .وعّمة ذلظ ،إف الخاوؼ يعمع أكثخ مغ الذخرية
ويعمع اإلحجاث مدبقاً ،مسا يقمل عشرخ السفاجأة والتذػيق في التعخؼ عمى الذخرية .بضشسا جاء
التقجيع مغ خبلؿ الذخرية السذاركة ،مشح شخرية اآلخخ ،حضػية ونسػ ،وكأنشا ندسع صػتيا ونخػ
أفعاليا ،وعمّة ذلظ ،أف الذخرية الداردة قجمت شخرية اآلخخ مغ خبلؿ رؤيتيا أو مغ عبلقتيا
معيا ،بػصفيا شخرية مذاركة ،قخيبة مغ الذخرية ،تُقجـ ما تخاه ،وتخسشو ،وما تعخفو عشيا .ويأتي
السقجـ مغ تقجيع الذخرية
ىحا االختبلؼ والسبايشة بضغ التقجيع أو مرجر التقجيع ،لسدػغ يبتػيو ُ
وشخيقتو ،وىحا ما جعمشا نذخز كيؽية تسثضل اآلخخ في نساذجشا.
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المبحث الثانً
التقدٌم اإلظهاري
ىػ األسمػب الحؼ يشتيج في تقجيع الذخرية مغ خبلؿ حخكتيا وفعميا وحػارىا ،ومبلمحيا
وىي تعير صخاعيا مع ذاتيا وغضخىا ،تقجيساً إضيارياً ،يدتشج إلى داللة السػاقف ،واألقػاؿ ،واألحجاث،
فشخصجىا أكثخ قخباً مغ الحجث ،وأشػج تفاعبلً معو ،فشخاىا متفاعمة مع محيصيا ،ومع الذخريات،
كاشف ًة عغ شبيعتيا ونسػىا ،وخرػصضتو وفخادتيا .مسا يسكغ أف تعصي صػرة محجدة عغ الذخرية
وتديع ىحه الصخيقة في جعل الذخرية تقجـ نفديا بشفديا ،عمى نحػ غضخ مباشخ ،باستخبلص
مبلمح الذخرية مغ خبلؿ أفعاليا وحخكتيا ال اوصافيا ،مسا يديجنا بيا معخفة ،ويسشح عمضيا صبغة
()1

االقشاع.

أف الذخرية تُقجـ بصخيقة تختمف عغ األولى ،حضث يجعمشا ىحا
وفي ىحا التقجيع نجج ّ

التقجيع نخػ أفعاليا وسمػكيا ودواخميا والسػاقف التي تطيخ مغ خبلليا ،أمامشا مباشخة ،متفاعمة مع

أف تُقجميا شخرية أخخػ مغ خبلؿ
الحجث ،فتشسػ وتتصػر بجوف تجخل مغ أحج(الخاوؼ) .ويسكغ ْ

دواخميا وصخاعيا مع ذاتيا أو ما يحيط بيا مغ قػػ خارجية .وأىع عشاصخ وتقشيات ىحا التقجيع ،ىػ،
الحجث ،وحجيث الذخريات األخخػ ،واألىع ،ىػ عشرخ الحػار.

()2

تُّقجـ شخرية اآلخخ تسثضميا في ىحا السبحث مغ خبلؿ :الحػار ،وداللة الفعل ،وداللة السبلمح .في

مفرمضغ .لكل مفرل محػريغ .يتزسغ ىحا السفرل ،تقجيسيا مغ خبلؿ الحػار الخارجي السباشخ،

في محػريغ :األوؿ ،تقجيسيا مغ خبلؿ اقػاليا واقػاؿ الذخريات ،ويتجدج في :رواية(اإلقمف)

لمكاتب البحخيشي عبج هللا خميفة .و(زبج الصضغ) لمكاتب القصخؼ جساؿ فايد .أما ،الثاني ،تقجيع
الذخرية نفديا بشفديا ،مغ داللة االسع ،في رواية(مػستيظ) لمكاتب الكػيتي ولضج رجضب .وداللة

العسانية ىجػ حسج.
السعتقج ،في رواية( التي تعج الدبللع) لمكاتبة ُ

()1

يشطخ :رسع الذخرية في روايات حشا مضشة ،ص .39-34وتقشيات تقجيع الذخرية في الخواية العخاؾية ،ص

.272
()2

يشطخ :رسع الذخريات في روايات حشا مضشة ،ص .50-35و :السرصمح الدخدؼ في الشقج األدبي العخبي

الحجيث ،ص .404-403
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المفصل األول :التقدٌم بالحوار:

يعج تقجيع الذخرية مغ خبلؿ الحػار أبخز الصخؽ في التقجيع اإلضيارؼ ،لسا تشصػؼ عميو

ومذاىجة الذخرية دوف االستعانة بخاو أو شخرية ساردة؛ وبسا
ىحه الصخيقة مغ معخفة وتحمضل ُ
تتزسشو ىحه التقشية مغ وضائف حضػية في تقجيع الذخرية ،كأنشا نخاىا أمامشا ،فتقشعشا بحضػيتيا
وسشذخز تقجيع
وتُػىسشا بػاقعتضيا؛ ألف الحػار ُيجدج خرػصضتيا وفخادتيا أكثخ ،ويشبع مغ ذاتياُ .

كل افعاؿ القػؿ وعبلمات
شخرية اآلخخ مغ خبلؿ الحػار السباشخ الخارجي ،الحؼ يذسل ّ

التشريز.

)1

ف ي ضػء حجث أو مػقف ما ،مسا يزفي ويشسي سضخورة الدخد وتشسية الرخاع والتشبؤ

بسا ستفعمو الذخرية أو ما سيحجث الحقاً.

)2

المحور األول :استظهار شخصٌة اآلخر من خالل االقوال:
اآلخر الدٌنً:
يتجدج ضيػر اآلخخ ،في رواية( اإلقمف) ،مغ تسثّضل وجػد البعثات التبذضخية السديحية في
ّ
الخميج العخبي إباف القخف العذخيغ ،حضث كانت الكشيدة تخسل بعثاتيا التبذضخية بالجيانة السديحية إلى
السشصقة العخبية في رفقة قػات االحتبلؿ آنحاؾ .ويتذكل ىحا الطيػر مغ خبلؿ شخرية اآلخخ
القذ(تػمدػف) مع راىبتو السسخضة (مضخؼ) ،الستػاججاف في السدتذفى الخضخؼ السديحي في القخية
ِ
ضتجدج مغ ىحا التسثّضل ،ضيػر الذخرية السدمسة
البحخيشية لسداعجة الفقخاء وعبلجيع بالسجاف .ل ّ
(يحضى/اإلقمف) ،الحؼ يأتي إلى ىحه السدتذفى الخضخؼ ،لتمقي العبلج ،فضتعخؼ بذخريات ىحه
ويعجب بدمػكيع االنداني تجاه أىل القخية أو تحجيجاً تجاه السدمع .ثع يعسل معيع في
البعثةُ ،
()1

يشطخ :السرصمح الدخدؼ في الشقج األدبي العخبي الحجيث ،ص.407-406

()2

يشطخ :رسع الذخريات في روايات حشا مضشة ،ص.37


تجدج في
يشطخ :رواية( ريحانة) ،ص ،27ورواية( الجدج الخاحل) ص .6وىشا ُنح ّكخ ّ
بأف تػضيف تأريخ االحتبلؿ ّ
العسانية ريع الكسالي :التي تجدج االستعسار البختغالي.
روايات أخخػ أيزاً ،ومشيا :رواية سمصشة ىخمد ،لمكاتبة ُ

ورواية( القخصاف) ،لمكاتب القصخؼ عبج العديد اؿ محسػد :إذ نجج مغ خبلليا قخاءة تاريخية لساضي الخميج العخبي
مغ خبلؿ استخجاع أنػاع الغداة عمى ىحه السشصقة مغ خبلؿ القخاصشة.
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السدتذفى

)1

وتشذأ عبلقة حب-الحقاً -بضشو وبضغ(مضخؼ) .ومغ ىحا الحجث أو العبلقة ،يتجدج

اآلخخ الجيشي ،الحؼ نخصجه مغ خبلؿ الحػار السباشخ ،مخة بضغ(القذ) و(مضخؼ) .ومخة بضغ (مضخؼ)
و(يحضى) .ومخة أخخػ ،بضغ(يحضى) و(القذ).
يجور الحػار السباشخ بضغ القذ(تػمدػف) و(مضخؼ) عغ عبلقتيا ،بػ(يحضى) ،عشجما يدأُلياعغ
ومجضبة:
تصػر عبلقتو بو ،قائبلً لياُ ،
 ها هشاؾ أيبار طضبة؟(تردد جا سض خ
 إّن ُهٌ
 ف؟! ألؼ تقؾلة إّن ُه جستمػ حساسا واستف ادا ،لؼ جدبق له (ثضا؟ نفؼ ،ولكشػ تفرؼ السح ط السفادخ ،والسخاوؼ التة تشنع وجأة وة الشفؾس و(دألة اإلجساف -أالّ ت ر ضؽ (ا ُنفان ه؟! ،السدتذفى تشنؼ وتش ار اذكا رهضب ،وأ(ثمة اإلجساف السد حة الستفجرة

بضؽ هؤال الؾثشضضؽ (ف و(ة تسا(ا! ،وأنتؼ ال تفِّضروف ه

السدألة ال ا(ة انتباها (فض ا

(د حضضؽ شجفانا( ،تحسدضؽ ،نري ق وات ُتفجر ه ا الفالؼ الراك اللارؽ وة التخمف والبالدة))

ُنري
)2

يقػـ الحػار بضغ الذخرضتضغ(مضخؼ ،القذ) عمى الػصف والتحمضل ،لضبخز الجانب السزسخ
عبخ عبلقتيسا بالذخرية السدمسة(يحضى) ،ليكذف حػارىسا،
يتبضغ ّ
والسخفي مغ شخرضتيسا ،الحؼ ّ

شبيعة شخرضتيسا وسستيسا .فتطيخ أقػاؿ(مضخؼ) ،عغ شخرية مػاربة بعبلقتيا بػ(يحضى) غضخ
العاشؽية(مدألة اإليسافّ ،إن ُو متخدد) ،لتؤكج سسة شخرضتيا الجيشية .مثمسا يكذف الحػار عغ أفكار

واقػاؿ القذ( أمثمة اإليساف السديحي الستفجخة) عغ لغتو الستعالية السمئية بالفاظ تؿيسية ،تُجدج مػقفو

مغ السدمسضغ(ىؤالء الػثشضضغ ،العالع الخاكج الغارؽ)؛ تخسيخاً لدسة شخرضتو الجيشية .ويأتي ىحا التقجيع
()1

يشطخ :األقمف ،عبج هللا خميفة ،السؤسدة العخبية لجراسات والشذخ -بضخوت،ط1ػ ،2002،ص.15،19

()2

السرجر نفدو ،ص.30
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لتذخيز شبيعة شخرية اآلخخ ،لتسيضج الحجث القادـ( ُنخيج مديحضضغ) .لشدتتشج مغ ىحا التسيضج،

عبخ عبلقتيا العاشؽية،
أف ىشاؾ مخصط ونػايا مزسخة ،تدعى(مضخؼ) بسدانجة القذ لتحؿيقيا ّ
بػ(يحضى) .وىحا ما يكذف عشو الحػار ،بضغ(مضخؼ) لػ(يحضى) ،قائمة لو:
 أن (دتف لتفمؽ سرؾ؟!– نفؼ
 ستتجه إلى الكشد ة وتقؾؿ ذلػ أ(اـ حذ  ،ويجرخ لػ التفسض وتشزؼ إلضشا إلى األب ! -نفؼ

 -وستحسا الرمضب وة رقبتػ ،وتج ر ب عؾتػ ولؽ نتحسا نحؽ ّأجة (دؤول ة ،لؼ نخ عػ ،ولؼ

نلريػ! وق تخرج (ؽ السدتذفى و(ؽ الكشد ة وال ترانة إّنشة ال أع َؾ اذة ٍ أنا ا(رأة ن رت

نفدة لمرب!!))

)1

يحسل ىحا الحػار في شياتو مزامضغ عجة ،في تقجيع شخرية اآلخخ(مضخؼ) وإضيارىا مخئية
أف ندتذف مغ خبلؿ ىحا التقجيع؛ تصػر الحجث ،بشجاح غاية اآلخخ الجيشي(نعع) ،الحؼ
لشا ،يسكغ ْ
ٍ
بذيء.
أعجؾ
يكذف مخصصيع السزسخ(ستحسل الرمضب) ،ويؤكج سسة شخرضتيع الجيشية( ّإنشي ال
َ
أنا امخأة نحرت نفدي لمخب) ،بتسثضميا شخرية مخادعة إلجل غاياتو(لع نخجعظ ،ولع نغخيظ) .فجاء

السدمسة(يحضى) ،في ضػء
الحػار لئلخبار عغ نػايا شخرية اآلخخ الجيشي وعبلقتو بالذخرية ُ

الحجث أو غاية اآلخخ الجيشي(تشطع إلضشا) ،الحؼ يؤشخ ىحه العبلقة .ومغ ىحا الحجث ،تتصػر
األحجاث وتتغضخ عبلقات الذخريات بعزيا ببعس ،فشجج(مضخؼ) تتحػؿ مغ راـبة إلى عاشقة
بعبلقتيا ،بػ(يحضى) ،مسا ُيثضخ سخط وغزب القذ ،مسا ُيثضخ غزبو وحشقو تجاه ىحه العبلقة .وىحا

()1

السرجر الدابق ص.38
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إف
سيطيخه الحػار الجائخ بضغ(القذ) و(يحضى) ،حضغ ُيخاشبو بميجة التػعضج والتيجيج شالباً مشو ْ
ما ُ
يقشع(مضخؼ) باجياض شفميسا .قائبلً لو ،ومجضباً:

 نحؽ انتنعشاؾ (ؽ (دتشقع الؾثشضضؽ والسجر(ضؽ وروفشاؾ إلى ألق السد ح ،ورت تتكمؼ بملة لؼجحمؼ أج ادؾ اسفروت ا ،وضفشاؾ وة واتريشة (مؾنة ،وإذا اػ ُتق رنا وتمؾثشا وت (ر أط ر ائؽ وة
ه ا السكاف أن َ حكس َ عمض ا اآلف االظرد والف اب والفز حة والتذرد!
 -ب ال (ؽ أف تمؾث ه

السرأة وتفزح ا إلى األب تخمص (ؽ ه

تتظ ر (ؽ وسخػ وعارؾ! ـ ا قؼ وقا ل ا ذلػ!

)
السزلة (ؽ المحؼ ،دع ا

)

 ال جا سض خ لؽ أوفا ذلػ وندتظ ع أف ُنلادر (دتذفاؾ ه اواح اآلير عمى الفؾر
 كف جا ول عؽ إزعاجة إنشة قادر عمى طحشػ اظريقة ال تترؾرها أب ا سانتنع جم ؾوأجفمػ ت خ وتكمؼ القظط!!
-

)

أن (ظرود (ؽ هشا ،و(ضرخ ست يا عسم ة (ا ،وتكذط طبقة الق ارة التة تكؾن
ستتف ب ثض ار جا ول إذا لؼ تشف (ا أقؾؿ
(شة!))

)1

أن

وأن

أف رش سر
ال تفرؼ أخ اغزب جسكؽ ْ

يكذف الحػار عغ جانباً ميساً مغ سمػؾ شخرية اآلخخ(القذ)ُ ،يسيط المثاـ عغ خباياه

الجاخمية ،وما كاف يتدشى لشا معخفتو ،لػال استطياره بحػاره السباشخ ،مع(يحضى) ،مسا يكذف عغ

شكل مجار
تصػر األحجاث ،وشبيعة عبلقة الذخريات بعزيا ببعس( السزغة مغ المحع) ،الحؼ ّ
حػارىسا .ليأخح الحػار ُبعجاً آخخ لتخسيخ سسات شخرية اآلخخ الجيشي ،التي تطيخ(القذ) شخرية

السدمسة(انتدعشاؾ ،رفعشاؾ) ،وندتذف ذلظ ،مغ اقػالو ولغتو
ديشية تحاوؿ التقمضل مغ شأف الذخرية ُ
االنفعالية ،مسا حجا بو أف يمجأ إلى لغة العشف والتيجيج(شحشظ ،سانتدع) ،وىػ سمػؾ ال يمضق بدمػؾ

()1

األقمف ،ص.71
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رجل ديغ أو افعالو الخضخية الدابقة مع(يحضى) في مدتذفصاه

)1

وىحا ما يكذف عغ شبيعة عبلقتو

عبخ سػء
بػ(يحضى) مثمسا يكذف ىحا ،عغ شخرضتو السػاربة ،وتبياف شبيعة ،شخرية عشيفة دمػيةّ ،

نػاياه تجاه(يحضى) ،إسياماً في اإلفراح عغ خفايا نفدو ،وعبلقتو بشسػ الذخرية مغ خبلؿ الحجث.

أداة في تقجيع الذخرية تقجيساً إضيارياً ،تُقجـ نفديا بشفديا مغ خبلؿ أقػاليا
ُلضػضف الحػارً ،
ومػاقفيا .مسا يديع في استشتاجشا لكيؽية تسثضمو آخخ ديشياً سمبياً.

ليقجـ شخرية اآلخخ الجيشي نفدو(القذ ،مضخؼ)،
لقج جاء تػضيف الحػار السباشخ ،كأداة ّ

يدتطيخىا ذلظ ،أقػاليا ،لضبخز سساتيا ويخسخ صفاتيا ،ونػاياىا ،وسمػكيا ،ومػاقفيا .فاسيع تػضيفو
السذاركة(الذخرية السدمسة) ،وفرح مغ خبلؿ
في كذف شبيعة الذخريات وعبلقتو بالذخريات ُ
ىحه العبلقة ،عغ جػانبيا الجاخمية والخارجية ،وػ الذخر ة الروائ ة ب وع اآليريؽ إلى الكذف عؽ

لكا واح ٍ (ش ؼ جانب (ؽ وجؾدها ،لؼ جكؽ
جن (ؽ أنفد ؼ اف (ج ؾال حتى اآلف ،تكذف أجزا ّ
جدتظ ع إع ار إالّ االتراؿ السشبفث (ؽ (ؾؾف (فضؽ)).

()2

مغ ىحا ُقجمت شخرية اآلخخ مغ

تقجيع شخرية اآلخخ
خبلؿ سضخ األحجاث ،لشخػ سمػكيا وندتشتج نػاياىا السخؽية ودواخميا .ليجدج ّ
خصخ ُمخادعاً ،في السشصقة العخبية في ضل حجث
اً
الجيشي( البعثة التبذضخية) ،ىشا ،إلبخاز تسثضمو سمبياً

سياسي( اإلحتبلؿ االنكمضدؼ) )3(.فاضيخ الحػار السباشخ ذلظ ،في إبخاز سساتو نفدياً وفكخياً وجعميا
نخصج سسة لمذخرية تكذف أبعادىا ونػاياىا ،مثمسا كاف
كل حجث ججيج
ُ
في نسػ وتصػر ،فسع ّ
الحػار عشر اًخ فاعبلً في تشسية الرخاع وتازيع السػاقف بضغ الذخريات ،وسبخ أغػار الذخرية.

تقجيع الذخرية أو تسثّضل شخرية اآلخخ الجيشي.
ليجدج الحػار أحج تذكبلت ّ
ّ

()1

يشطخ :السرجر الدابق ،ص .19-15

()2

عالع الخواية ،روالف بػرنػؼ ورياؿ أوئضميو ،ت:نياد التكخلي ،دار الذؤوف الثقاؼية -بغجاد ،ط ،1ص. 136

()3

يشطخ :اإلقمف ،ص.90

()4

حشا مضشة ،ص.37-36
يشطخ :رسع الذخريات في روايات ّ
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()4

الوافد األجنبً:
عبخ عبلقتو برجيقو ،القصخؼ
جدج رواية(زبج الصضغ) تسثضل اآلخخ األجشبي(جػف) الػافجّ ،
تُ ّ
(ناصخ) ،وتتذكل تمظ العبلقة مغ خبلؿ مذخوع تجارؼ بضشيسا ،مذخوع استثسار بضت(ناصخ) ،محبلً
عبخ الحػار السباشخ ،مخة ،بضغ(ناصخ) ووالجه.
ؼيطيخ الحػار ىحا التسثضل أو العبلقة ّ
تجارياً ليساُ .
ومخة أخخػ ،بضغ (ناصخ) و(جػف) ،لِيقجـ كيؽية تسثضل شخرية الػافج األجشبي .ويبجأ تقجيع شخرية
اآلخخ االجشبي في تسيضج وتجرج ،عشجما ُيفاتح(ناصخ) والجه ،بسذخوع أو اقتخاح صجيقو(جػف)
باستثسار بضتيع ،ليجضبو والجه ،قائبلً :
أف يدرت ؟
 -وْ

 لؽ جح ث ،و جقة جؾف َع ِسا وة (جاؿ االستضراد والتر رر وة االد  ،وأك لة ،أنّشا لؽ نخدرّ
 وها جفمؼ و جقػ اللضب؟أف (ؾقع بضتشا تجارخ
 ال ،ولكشه أجر دراسة حؾؿ السكاف ،وأك ّ)

( -اذا قم ؟ بضتشا؟!

 البض ؟ ،البض جا ناور ونحؽ ،أرؽ نؿ ؼ ؟! ل س ّا البض  ،وقط السجمس( ،ؽ البض -وقاطفه احنـ:

)

 قم  ،ال االظبع ال ثؼ إّنة لؼ أسسع ،عؽ أناس استب لؾا (جالس بضؾت ؼ إلى (حالت تجارية!) و جقة جؾف قاؿ ،إّن ُه لؽ جقبا الذراكة إالّ إذا وتح ُ السحا التجارخ وة (كاف

-

السجمس))

)1

عبخ أقػاؿ
تقجيع شخرية اآلخخ(جػف) بصخيقة غضخ مباشخة مغ خبلؿ اإليحػاءّ ،
يأتي ّ
الذخرية(ناصخ) عشو ،لشتعخؼ مغ ىحه األوقػاؿ ،عغ انفخاد شخرية(جػف) بسضدة خاصة بو( َع ِسل
()1

زبج الصضغ ،جساؿ فايد ،شخكة الخميج لمشذخ والصباعة،ط ،2013،1ص.12-11
135

في مجاؿ االستضخاد والترجيخ) ،ستتزح أكثخ في الحػارات البلحقة ،تكذف مدػغ ىحا التقجيع
االيحائي ،بعج إ ْف اقترخ تقجيسو عمى البعػج السادؼ(مػقع بضتشا تجارؼ) فقط ،لمفت االنتباه لو ،وليزع

الذخرية في ىحا اإلشار ،إسياماً في تديضل معخفتشا بالتشبؤ باألحجاث السدبقة( لغ يقبل الذخاكة إالّ

وبضغ شبيعة العبلقة بضغ
إذا
فتحت السحل التجارؼ) .وبيحا يكػف الحػار م ّ
ُ
يج لسكاف الحجثّ ،

الذخريات ،وكذف عغ ضيػر شخرية اآلخخ أيزاً .وندوالً لخغبة(ناصخ) ُيػافق والجه عمى ىحا
السذخوع(السجمذ فقط) ،لشخصج مغ ىحا ،تصػر األحجاث وتدارعيا ،راصجاً العبلقة بضغ(جػف)
و(ناصخ)ُ ،يطيخىا الحػار السباشخ بضغ األب و(ناصخ) ،قائبلً إياه في تأنضب:
 عؾدتػ إلى البض وق الفجر ،وأن تترنح وة (ذضتػ أنا ،أب ا( ،دتحضا أنا وقط أتأير ألنة أراجع (ع شريكة حداب (ا تؼ ب فه وتك ب رائحة وسػ واجحة جا ول -اسسع ،حالتػ ه

)

ال تفجبشة إف ش حقا ابشة تشف طمبة

)

 -تترؾ ه ا الذريػ اللريب عؽ عاداتشا وتقالض نا ،وتبحث لػ عؽ شريػ آير))

)1

تُقجـ شخرية اآلخخ(جػف) مغ خبلؿ أقػاؿ األب عشو ،لتؤكج سسة مغ سساتو
االجتساعية(الغخيب عغ عاداتشا) ،وتكذف عغ مػقف االب مغ ىحه الدسة أو الذخرية( تتخؾ ىحا
عبخ سمػكاً مخفػضاً( رائحة فسظ
الذخيظ ) أيزاً .ويأتي ىحا التقجيع ليجدج تأثضخ(جػف) عمى(ناصخ) ّ
فايحة) .ومغ ىحا التأثضخ والييسشة عميو ،يتذبح(ناصخ) بيحه العبلقة ويخفس تشفضح شمب والجه ،بحجة

شخاكة العسل بضشيسا

)2

إف ىحه الذخاكة ىي مغ ُيحخؾ األحجاث ويكذف شبيعة شخرية
لضبجو ّ

اآلخخ ،ومدػغ عبلقتو ،بػ(ناصخ) .يخصجه حػار االب البشو ،بعجما وصمو كبلـ أىل الحي عغ
العاممة األمضخكية في السحل التجارؼ(السجمذ)  ،قائبلً لو:
 -و جقػ؟

()1

زبج الصضغ ص. 17-16

()2

السرجر نفدو ،ص. 17
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 (ا اه؟ (ا ع ُت أحتسا تررواته و(اذا وفا؟ أحزر ا(رأة ساورة لتب ع وة السحا ،الشاس قالججؾز ،وذهب

و أررت ا ،تر ؽ؟

قرضر

ولؼ أو ؽ ،قم

الزـ أتأك  ،الغمؼ حراـ

(ا

أف لباس ا
ال
تزع الحجاب عمى رأس ا ،والسرضبة األكبر ّ
ُ

 وأرؽ السذكمة؟ جا ول خ ه خ ل د (ؽ عاداتشا وال (ؽ تقالض نارجال
 جا وال خ ال ججمب النبائؽ إالّ السرأة ،وياوة عش (ا جكؾف النبؾف ُ -ولكش ا ساورة وتمبس قرضر))

)1

ؼيقجميا(العاممة) مغ خبلؿ
ُيزيء الحػار مبلمح الدسات االجتساعية لذخرية اآلخخُ ،
تزع الحجاب ،لباسيا قرضخ) ،لضبخز ىحه الدسة ،وِليطيخ ثانية مػقف األب مغ
شكميا الخارجي(ال
ُ

لضجؿ عمى انجحاب(ناصخ)
ىحه الدسة أو اآلخخ األجشبي(ليدت مغ عاداتشا) .ويأتي ىحا الحػار ّ

ألفكار أو سسة االجتساعية لذخرية اآلخخ( يا والجؼ ال يجمب الدبائغ إالّ السخأة) ،وىػ ما يزيء

لشا أيزاً ،تأثخ(ناصخ) بذخرية اآلخخ .وىحا ما ستؤثثو الحػارات البلحقة .عشجما يصمب(جػف) مشو
تتابعياً .قائبلً ،أوالً( :ناصخ) ألبيو:
"وتفؾذ وال
عش خ (ؾضؾع ( ؼ ،و جقة جؾف جدمؼ عم ػّ

ويري  ،أقر اقترح اقتراحا سؾؼ جفجبػ
 (اذا؟ غروة (ؽ بضتشا()1

زبج الصضغ ،ص . 24-23
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وة نفده (ؽ الذ ظاف الرج ؼ"،

 (اذا تقر -ااإلججار

رري اإلقا(ة (فشا؟؟
أاذرؾ
ونلمق ااب اللروة ،ونفتح له اااا عمى الذارع ،و َ

وة اللروة ااإلججار))

و سا قم

)1

لػ سؾؼ ُجؿ ؼ

ثانياً :آم اًخ(جػف) ( ناص اًخ) :
 اسسع؟ (اذا؟( -ا رأجػ تكمؼ وال ؾُ ،جفظضشا غروة أير  ،وأجزا نقؾد

وكسا تر  ،نحؽ وة الذ ر الرااع وحر ة

الب ع ضع فة ،عمضشا تد ر رواتب السؾعفضؽ الستأيرة ،و(ررووات السحا

 -افزا إسراوػ الساؿ وة القسار

)

 وال خ لؽ ررضىأف رؾاوق ،و لػ عمى اللروة
 با ججب ْ غروة؟أف
 لتؿ ؼ وض ا البائفة ب ؿ إقا(ت ا وة شقة ا(مة ،عمضشا التؾوضر ااالستفادة (ؽ إججار الذقة ،ثؼ ّو جقػ أح انا رشتااه الزسأ))

)2

لِيسجنا الحػار الثشائي السباشخ ،بسعمػمات متتالية مغ خبلؿ اقػاؿ الذخرية وسضخورة األحجاث،
تزيء شخرية اآلخخ الػافج االجشبي أكثخ ،بصخيقة تجريجية مع االبقاء عمى عشرخ االيحاء في
تقجيسو ،مغ تخكضده عمى إضيار ُبعجه السادؼ( ُيؿيع في الغخفة باإليجارُ ،يعصضشا غخفة ،وأيزاً نقػد،
عمضشا التػفضخ باالستفادة مغ إيجار الذقة) ،لتطيخه شخرية م ِ
دتغمة .وتخكضده عمى إضيار جانبو
ُ
ُ
()1

السرجر الدابق ،ص . 27

()2

زبج الصضغ ،ص . 29-28
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الدمػكي(القسار ،البائعة) أيزاً ،ليطيخ شابعاً سمػكياً تؤكج عمى سستو الدمبية االجتساعية التي أكجىا
مػقف الػالج مشو .ويأتي تقجيع شخرية اآلخخ مغ ىحا ،ليكذف عغ كيؽية ـيسشتو عمى(ناصخ) .وىحا
ما يجدج تسثضل اآلخخ الػافج االجشبي سمبياً مخفػضاً.
ُقجمت شخرية اآلخخ مغ خبلؿ اقػاؿ الذخريات عشيا ،وأقػاليا ،لتدتطيخ سمػكيا وسستيا
االجتساعية ،وشبيعتيا ،بصخيقة إيحائية؛ لع تكذف عغ الذخرية داخمياً أو خارجياً؛ إضيا اًر يفرح
عغ ىحا الجانب ،وشبيعتيا ،فجاءت مؤشخاتو مغ خبلؿ األقػاؿ ،لشخصج بعجه السادؼ وسستو
االجتساعية لتخسيخ صفات تسثضمو سمبياً ،لتقجيع(جػف) شخرية مػاربة ُمخادعة ُمييسشة تحت غصاء
االستثسار والتجارة .جاء تقجيع شخرية اآلخخ(الجيشي ،الػافج األجشبي) في الشسػذجضغ مغ خبلؿ ثشائية
الحػار الخارجي ،استطيخ الذخرية مغ خبلؿ االقػاؿ ،لضبخز سستيا وشبيعتيا وسمػكيا ومػاقفيا،
فمع يكذف ىحا التقجيع عغ خرػصضتيا الحاتية أو سساتيا الشفدية أو الجاخمية أو عبلقتيا بالػاقع
أداة لتقجيع افكار جاىدة وضعت عمى لداف شخرية اآلخخ .فجاء ىحا
الخارجي ،ف ُػضف الحػار ً
التقجيع بسا ُيشاسب الغاية مغ إضيارىا وتقجيسيا .وىحا ما جعمشا ندتخمز تسثضميا شخرية سمبية
ُمخادعة(الجيشي ،الػافج) مغ خبلؿ إضيار أقػاليا ومػاقف الذخريات مشيا ،وعبلقتيا بالذخريات.

المحور الثانً :تقدٌم الشخصٌة نفسها من خالل أقوالها
اآلخر القومً :االسم
تُقجـ شخرية اآلخخ في رواية(مػستيظ) مغ خبلؿ إشكالية اسسو(مػستيظ) ،التي تتذكل
بجءاً مغ والدة في الكػيت ،وأصػؿ تخجع إلى إيخاف ،حضغ جاء والجيو مشح زمغ ٍ
بعضج في بجاية
زواجيسا إلى الكػيت بحثاً عغ فخصة عسل فاستق اخ فضيا وأنجبا(مرصفى وعمياً) ،المحاف ُيمؿباف بسشصقة
سكشيسا في الكػيت وبضغ أصجقائيسا،بػ(مػستيظ ،وعضمكػ)  ،وال ُيعخفاف بضشيع إالّ بيحه التدسية



ىحاف االسساف( مػستيظ وعميكػ):ىسا أسساء فارسية مذتقة مغ األسساء العخبية ليسا :مرصفى ،وعمي .ورغع إف

أف الكػيتضضغ مغ أصجقاءىسا ،ال يشادونيسا إال بأسساءىسا الفارسية
اسسضيسا في الجشدية تحسل ىحا االسع العخبي إالّ ّ

ىحه .والبج مغ القػؿ أيزاً ،إف الكاتب يحخص عمى ذكخ لفطة فارسي بجالً مغ إيخاني.
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يتجدج تسثّضل اآلخخ ،وىحا ما ندتشجو مغ تقجيع
الستجاولة .وبضغ داللة مخجع اإلسسضغ الستبايشة
ّ
نفدو(مػستيظ) لخئيذ عسمو الكػيتي(مانع) في حقػؿ استخخاج الشفط الجشػبية ،مختاف ،عشجما يدألو:
 " شدسػ "؟، " (ؾست ػ"جرر إح
جقؾؿ (ش هذا وهؾ ّ
 -وش ؾ؟!( ،دت ػ؟!

عضش ه:

)

اسؼ هش خ ه ا؟ أن وشجشدضتػ؟وضرد (بتدسا ااسسا:
 أنا ؾيتة واسسة (رظفى ،عمؾقتة (ؾست ػ، -ها جفشة إسؼ ال لع))

)1

قجمت نفديا بيسا،
ما نفيسو مغ ىحا الشز أو ىحا التقجيع السددوج ،إ ّف لمذخرية اسسضغ،
ْ

في البجء ،باالسع(مػستيظ) ،بػصفو االسع الستجاوؿ والسعخوؼ بو بضغ أقخانو .وأعادت الذخرية
تقجيع نفديا ثانية باالسع(مرصفى) ،مغ مدػغ ردة فعل الذخرية الكػيتية(اسع ىشجؼ) .والبج مغ
تقجيع الذخرية(مػستيظ) نفدو بشفدو مغ خبلؿ االسع ،فالحػار
إف
القػؿ ّ
الشز مبشي كمّو في ّ
َ
يدتطيخ الذخرية مغ خبلؿ حزػر اسع(مرصفى) ،ومحاولة حجب اسع آخخ(مػستيظ) .وداللة

ىحا التقجيع أو الحجب ،تكذف عغ إفكار ومذاعخ(مػستيظ) ،بتقجيع نفدو ثانية ،تعبض اًخ عغ شعػره أو
رغبتو باالنتساء إلى السخجع السكاني ،ليحا االسع( أنا كػيتي واسسي مرصفى) ،مغ إدراكو(مػستيظ)،
عبلقة االسع باالصػؿ والبعج القػمي(مرصفى :كػيتي ،مػستيظ :فارسي) .ومغ ىحا فالحػار السباشخ
()1

مػستيظ ،ص . 161-160
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ومغ خبلؿ تػضيف االسع ،استطيخ ُبعجه القػمي(فارسي) ،ورغبتو باالنتساء إلى قػمية ىحا السكاف

(كػيتي) .وإلبخاز ىحه الجاللة أو الجانب القػميُ ،وضف الحػار السباشخ بضغ الذخرضتضغ مغ خبلؿ
الميجة الجراجة( الكػيتية) ،فاستطيخت الذخرضتضغ مدتػاىا التعبضخؼ الكبلمي ،فالميجة تكذف عغ
الدسة االجتساعية أو البعج القػمي أو السكاني لمذخرية الستكمسة؛ وعّمة ذلظ؛ لخمق خمخمة ومفارقة
تحاكي الخمخمة والسفارقة داخل شخرية اآلخخ القػمي .فػ(مػستيظ) يتحجث بالميجة الكػيتية حالة
أف اسسو أو أصػلو تُحضل إلى مخجع مكاني آخخ أو ُبعج قػمي
حاؿ الذخرية الكػيتي(مانع) ،إالّ ّ

ُمغايخ .مسا يتجدج مغ ىحا؛ تسثضل شخرية اآلخخ(مػستيظ) شخرية قمقة عمى انجمجيا مع ىحا
السجتسع أو ىحا البعج القػمي(عخبي) ،وتقبميا كآخخ قػمي(فارسي) .ولشدتذف مغ ىحا اإلضيار ،أو

يجدج داللة االسع
التقجيع ،رغبة شخرية اآلخخ باالنجماج مع ىحا السجتسع (الكػيت) ،وإدراكو ما قج ّ
لتعبخ عغ مخاوفيا
(مػستيظ) مغ سمب ىحا االنجماج .فالذخرية قجمت نفديا بجاللة االسع السددوج ّ

لضتجدج مغ ىحا تسثضل
وافكارىا وترػراتيا ،ألنيا أعخؼ بحاتيا ودواخميا ومػاقف اآلخخيغ مشيا.
ّ
السدبقة.
اآلخخ القػمي ،مخفػضاً وسمبياً ،عمى وفق ترػراتو ُ
االخر الدٌنً :المعتقد
تعج الدبللع) ،فتدتطيخ تقجيع نفديا بشفديا ،القشاع،
أما الخادمة(فانير) في رواية(التي ّ

العسانية إف تختارىا لمعسل عشجىا ،ليحا تُقجـ نفديا مغ خبلؿ خبختو السيشية في عسميا ،قائم ًة:
الدضج ُ

 -اسسة وان ش أنا (ؽ أثضؾب ا عسم ُ وة الدفؾدجة (ّ ة يسس سشؾات ،ووة دبة أقا (ؽ سشة

أجضُ الظبخ وغدا السالاس و ّض ا ،ول ّخ يبرة وة التشغ ف واالعتشا ااألطفاؿ
 -لكؽ ( اـ!

)

ُ -ر ّس ِػ أف أُوّمة؟

)

 -االتأكض ال ُر ّسشة

)

 لكؽ عمى ذ ر الرالة (ا هة دجانتػ؟141

– أنا (د ح ة ديم اإلسالـ وة الدفؾدجة
ُدهذ ُ ثض ار (ؽ الظريقة التة قال ب ا جسمت ا تمػ))

)1

أداة ،لتعبضخ عغ االنصباعات واالفكار التي تكػنت لجػ شخرية اآلخخ
ُيػضف الحػار ىشاً ،

الػافج الجيشي( السديحي) لذخوط أو متصمبات العسل في الخميج ،وىحا ما ندتشتجو مغ خبلؿ شخيقة
تقجيسيا لشفديا ،باستطيار مجة خجمتيا في الخميج العخبي(الدعػدية ،اإلمارات) .وال ندتشتج ىحه
عبخ السعتقج الجيشي؛ بإجابة ثشائية مددوجة ،مذحػنة بسؤشخات إيحائية
الجاللة ،إالّ عشجما تُقجـ نفديا ّ
لتعبخ مغ خبللو ،عغ أبعادىا الشفدية والفكخية ،واالقترادية أو االجتساعية
وداللية مقرػدةّ ،

فشدتشتج بجءاً ،حخصيا عمى إبخاز معتقجىا الجيشي(أنا مديحية) ،تعبض اًخ عغ تسدكو بو ،وعغ ال
ُمسانعتيا مغ التشازؿ عشو ،الرضاء معتقج مخجوميا(دخمت اإلسبلـ في الدعػدية) أيزاً ،تعبض اًخ عغ
حاجتيا ليحا العسل(مادياً) .ليزعشا ىحا التقجيع ،أماـ شخرية مددوجة قمقمة عمى مدتقبل عسميا
ومجركاً لذخوط
وعمى معتقجىا أيزاً ،تسثيؤلَ لذخرية الػافج الجيشيُ ،ميسضشاً عميو مغمػباً عمى أمخىاُ ،

العسل في ىحا السجتسع أو في بمجاف الخميج العخبية.

إف الحػار السباشخ في ىحيغ التقجيسضغ(مػستيظ) ،و(فانير)ُ ،وضف مغ أجل تسكضغ شخرية
اآلخخ ،مغ التعبضخ عغ ذاتو ،وآرائو ورؤاه ،وترػرتو ،تجاه وجػدىا في الخميج العخبي؛ لخغبتو
باالنجماج والقبػؿ بو ،مثمسا ُيخيج ىحا السجتسع .واشتخكا الشسػذجضغ ،بحات الجاللة والػضيفة ،مغ ثشائية

أو ازدواجية االسع والسعتقج ،لتقجيع الذخرية نفديا بشفديا ،تعبض اًخ عغ شخرية قمقمة غضخ مدتقخة،

يعج الحػار الصخيقة األندب لتقجيع الذخرية؛ لعخض دواخميا وافكارىا ورؤاىا
مددوجة الجاللة .ليحا ّ

وإضيارىا مغ خبللو)2(.فجاء الحػار بتقجيع الذخرية نفديا بشفديا ،أكثخ إضيا اًر لحضػيتيا وحزػرىا،

وأشػج تفاعبلً مع واقعيا الخارجي ،وعخض دواخميا شبيعتيا وسساتيا .مسا اسيع ىحا التقجيع ،في
جعميا تخوؼ نفديا بشفديا ،تكذف عغ مدتػػ وعضيا اإلدراكي ،عبخ تقجيع نفديا مغ خبلؿ الثشائية
()1

تعج الدبللع ،ص .44 -43
التي ّ

()2

يشطخ :بشية الشز الخوائي ،ص.192-190
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أو االزدواج ،االسع أو الجيانة ،وىػ ما مشحيا التحمضل والتبخيخ في تقجيع نفديا بشفديا ،فالذخرية
أعخؼ بسجالضل ىحا التقجيع .مسا جعمشا نتفاعل ونتعاشف معيا .وىحا ما أبخز عبلقة تقجيع الذخرية
باالسع أو السعتقج ،بػصفيسا جدءاً مغ كضشػنة الذخرية وتسثيبلتيا .إضافة إلى أف ىحا
التقجيع(االسع ،السعتقج) كذفت عغ كيؽية تسثضل اآلخخ.

المفصل الثانً :تقدٌم شخصٌة اآلخر بالداللة
نخصج في ىحا السفرل تقجيع شخرية اآلخخ بالجاللة ،في محػريغ ،محػر داللة الفعل،

ومحػر داللة السبلمح والذكل الخارجي ،لتدتطيخ الذخرية مغ خبلليسا نفديا بشفديا .فتقجـ
األوؿ ،مغ داللة الفعل ،في رواية(الغخفة  )357لمكاتب اإلماراتي عمي أبػ
الذخرية في السحػر ّ
الخير .ورواية(شضػر التاجي) لمكاتب الكػيتي ،إسساعضل فيج إسساعضل .أما الثاني ،مغ داللة السبلمح
الخارجية .رواية( أوراؽ شالب سعػدؼ في الخارج) لمكاتب الدعػدؼ ،دمحم بغ العديد الجاود .ورواية

لعساني ،حدضغ العبخؼ.
( األحسخ واألصفخ) ،لمكاتبة ا ُ

المحور األول :داللة الفعل:
اآلخر الوافد
تخصج رواية( الغخفة  )357وجػد العسالة الػافجة بالتسخكد والييسشة في مجيشة اإلمارات
العخبية ،مغ خبلؿ عضغ وإدراؾ ،الذخرية( أبػ أحسج) ،عشجنا يبرخ ألوؿ مخة شػارع مجيشتو ،بعج
فضبرخ مكاناً ججيجاً عميو ،لضتابع الخاوؼ
التحػالت االقترادية واالجتساعية التي شيجىا بمجه متأخ اًخ،
ُ

حخكتو وعضشو وردة فعمو( أبي أحسج) لخصج ذلظ ،السذيج السكاني السخئي ،لذارع مجيشتو ،قائبلً:
استقا س ارة لض هب إلى (ض اف عب الشاور
واألشكاؿ

وة الظريق إلى السض اف الفريق غاو

تتلضر األلؾاف
أو ال خ اف هك ا قبا أف ّ

الد ارة "الرشة" ،الرلضرة وة غ سة اذرية

هائمة( ،مؾنة اأنراؼ وأط اؼ (ؽ الؾجؾ والملات ،ولؼ تلب إالّ الملة الفرب ة والفقاؿ
السذ

رب و

ائر جأتة (ؽ
أ(اـ أبة أحس غرائب اّ واد(ا،
ُّ
جذفر ُ
أنه ائؽ جا (ؽ أكؾاف افض ة أو اّن ُه ز ٌ

أوقاع ال ساالجا ؾ ا(ة (رعبة ،تلط أجداد البذر تح جح ؼ شسس جدظؾ عمى الرؤوس أنه
األاابضا

قاؿ (تحد ار جا أوغاد

ك ف اعتقمتؼ الفقاؿ ،وحاورتؼ ؾ سه وش سه وة وراغ الش اجات
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القرؾ

تسر لااات
) الشدا هشا ثر ،وعضؾف الرجاؿ ال ترتفع أعمى (ؽ الردوضؽ ،والد قاف ّ

ن رية (تداقظة (ؽ أثر سضا عارـ

واألكتاؼ تت اوع طروا اظرؼ ،وعش (ا جرظ ـ رجا برجا

تخرج مسة " "sorryغاوة ،وعش (ا جزرب رجا تفه اكتف ا(رأة تب و االبتدا(ة عريزة زاـ ة
زاـ ة

تدسر ،وعضشا تدبحاف وة وزا ندائة عارـ ))
) ّ

)1

إف ىحا الشز يكذف عغ تحػالت واقع السجيشة مغ خبلؿ الكذف عغ شبيعة الذخرية
السيضشة عميو ،مغ ىحا ،أىسية وداللة تُقجيع شخرية اآلخخ(العسالة الػافجة) في ىحا السذيج السكاني
ُ
تقجيسا إضيارياً مغ خبلؿ حخكتو وسمػكو وشكمو ولغتو ،فتػضف األفعاؿ(غاصت الديارة ،لع تغب)،
الستطيار ذلظ ،لتُذخز شبيعة شخرية اآلخخ(الستعجد الجشدية) .مغ إبخاز سستيع االجتساعية،

مغ خبلؿ لػف بذختيع ،ولغتيع(ممػنة بأنراؼ وأشياؼ مغ الػجػه والمغات) ،تُفخدىع وتُسضدىع ،تعبض اًخ
عغ حزػرىع وـيسشتيع عمى السذيج السكاني ،لكثختيع العجدية وتسخكدىع .وتزيء جانباً مغ سمػكيع
(عضػف الخجاؿ ال تختفع أعمى ،األكتاؼ تتجافع شخفاً بصخؼ) ،كذفاً عغ تغضخ عادات وسمػؾ السكاف
وحسل ىحا الشز بجاللة الفعل لضؤكج سسة شكمت
االجتساعية مغ ـيسشة ومخكدية ىحه الذخريةُ .

جانباً اساسياً في تقجيع شخرية الػافج ،وىػ ،ـيسشة سستو االجتساعية وجانبو الدمػكي ،مغ كع
أف استطيار شخرية اآلخخ مغ خبلؿ حخكتيا
حزػره ،وغياب شخرية السػاشغ األصمي .لشدتشتج ّ
وسمػكيا ،تشاسب مع السذيج السكاني السفتػح السخئي .وىحا االستطيار ،جعمشا ندتذف مغ داللة

إف ُيخبخنا بصخيقة مباشخة ،مسا جعل الذخرية مخئية أمامشا ،حضػية ومتفاعمة مع
الفعل ،مغ دوف ْ

محيصيا .لشدتخمز مغ داللة الفعل ،مدػغ تقجيع شخرية اآلخخ الػافج مغ ىحه الصخيقة ،لتسثضمو

تسثيبلً سمبياً ،مغ خبلؿ الحكع التؿيسي( يا أوغاد ..كيف اعتقمتع العقاؿ ،وحاصختع ؾيسو).
ّ
اآلير القؾ(ة
أما داللة الفعل في رواية(شضػر التاجي) فتدتطيخ اآلخخ القػمي ،الزابط العخاقي العدكخؼ
(أيسغ) ،في رصج ُمعاممتو لؤلسخػ الكػيتضضغ األربعة( بجر ،وفيج ،وجعفخ ،وغالب) ،مغ سجغ
()1

الغخفة  ،357عمي أبػ الخير ،دار الكتاب العخبي -بضخوت،ط ،2009،1ص.12-11
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معدكخ التاجي في بغجاد مخكد تجريب الجشػد العخاقضضغ ،الدجغ األخضخ ليع ،الحؼ خرز ؼيو ٍ
مشدؿ
ّ
ٍ
صغضخ ليع سجشاً ،ليكػنػا في عيجتو(أيسغ) .وىحا الخصج يكذف عشو الذخرية الداردة(كػيتي)،
وىػ يخصج ردة فعل الزابط العخاقي(أيسغ) عشجما يترل بو مكتب االستخبارات العخاؾية الببلغو عغ
زيارة مفاجئة لمدجغ ،لتفقج عيجتو ،االسخػ ،قائبلً :في وصفو ،كيف أرتج قمب أجسؽ وة و ر (ا
ال خ جزسرونه تدا ؿ يضر الدض الفسض جظمبػ اآلف حاضر اقفا الخط (فزمته ال تكسؽ وة
كؾنه (ظمؾبا لمسثؾؿ بضؽ ر خ الفسض

) جنع أجسكؽ جكسؽ ااحتساؿ وجؾد (ؾو (ؽ طرؼ ( ررية

االستخبارات السر نية ،ضرورة االطسئشاف ألوضاع الف ة جنعه األش (ترتب عؽ وجؾد الحاسؾب
حؾزة الف ة

) ( اهسة الؾق

تؾجه لألرض الخمؽ ة ،ال أح
وضرورة استفادة الحاسؾب وؾ ارّ ،

(ؽ رجاؿ الف ة وة الجؾار ججنـ اأن ؼ رم ّتسؾف وة غروة (ع ذت ؼ حؾؿ الحاسؾب ،ارت

الفدكرخ عمى الفجا

) أحاوؿ اعض

لكؼ أضاؼ احتساؿ تفت ش غادر سريفا

زيه

)عدى عقض

االستخبارات ال رشتبه لسدألة الظضؾر ،ال جحتج عمى زراعة أرض يمؽ ة أو وجؾد إبريق إلع اد
الذاخ

) الفسض و(راوقه لؼ رتريثا عش  ،عب ار بؾااة الف ة دايمضؽ ،الزااظاف السالز(اف إضاوة

سبقه اآليروف للروة السع ذة ،ازدحاـ السكاف ،تفاجأ
حث يظؾُ اف (ا
لمفريفضؽ السراوقضؽ ) ّ
ُ
)1
برؤية األربفة الف ة الادضؽ زخ الدجشا ال خ وومؾا اه ل شا))
تخصج داللة الفعل( ارتج ،جدع) ،تقجيع شخرية اآلخخ(أيسغ) مغ خبلليسا ،كذفاً عغ ارتكابو
ترخفاً يشتيظ عسمو الخسسي ،بػصفو ضابصاً عدكخياً مع عيجتو مغ االسخػ الكػيتضغ ،تدتطيخه داللة
األفعاؿ (استعادة الحاسػب،ارتجػ زيو ،ال يشتبو،ال يحتج ،وجػد إبخيق ،البدضغ زؼ الدجشاء) تعبض اًخ
عغ خػفو وقمقمو ،لتبخز مغ داللة ىحا ،أو األفعاؿ ،جانباً ميساً واساسياً في تسثضل شخرية اآلخخ

الخمقي ،الحؼ ُيبخر خػفو ويكذف عغ انتيكو
القػمي العدكخؼ(أيسغ) ،وىػ ،شبيعة جانبو االنداني ُ
ويبضغ سمػكو ومػقفو وعبلقتو أو ُمعاممتو لبلسخػ الكػيتضغُ ،معاممة نجية .لشدتشتج مغ
لػاجبو السيشيّ ،

ىحا االستطيار ،تسثضل شخرية اآلخخ القػمي ايجابياً .فيحه األفعاؿ استطيخت سمػؾ الذخرية

ومػاقفيا ،فجعمتشا نخاىا وندتذف مغ خبلليا كيؽية تسثضل شخرية اآلخخ القػمي ايجابياً.

()1

شضػر التاجي ،إسساعضل فيج إسساعضل ،مشذػرات ضفاؼ -لبشاف،ط 1،2014ص.228-227
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جاء ىحا التقجيع اإلضيارؼ مغ داللة الفعل في الشسػذجضغ( الػافج الستعجد الجشدية ،القػمي

العدكخؼ) ،الستطيار سمػؾ شخرية اآلخخ وشبيعتيا وسستيا؛ ل ُضبخر الحكع التؿيسي(الدمبي،
ّ
لمسقجـ،
السّقجـ ّ
أؼ مػقف أو رؤية مدبقة ،تذكظ بحيادية ومػضػعية تقجيسو ُ
االيجابي) ،ويجشب ُ
اآلخخ( الػافج ،القػمي) ،بػصفو تسثيبلً سخدياً ،يعكذ واقعاً اجتساعياً وسياسياً يخز الخرػصية

ورد تقجيسو مغ خبلؿ حجث اجتساعي وسياسي .فتقجيع شخرية اآلخخ
السحمية ليحا الػاقع؛ ألنو ّ
الػافج تسثيبلً سمبياً ،تذكمت ،مغ سياسية استقصاب العسالة الػافجة بيحه الكثخة العجدية في السجيشة،
وتغضب السػاشغ أو ىذاشة حزػره ،رؤية غايتو نقج سياسة ىحا االستقصاب.أما مدػغ تقجيع شخرية

اآلخخ القػمي ،العدكخؼ(الزابط العخاقي) تسثيبلً ايجابياً ،مغ استطياره بجاللة الفعل ،لحداسية
السػقف الدياسي واالجتساعي بضغ العخاؽ والكػيت ،ومرضخ األسخػ الكػيتضغ في ضل ذاكخة حداسة
بحكخػ االجتياح .فػضفت داللة الفعل ،إلبخز السػقف الذخري االنداني لمذخرية العخاؾية -وإف
تسثمت بالختبة العدكخية ،-لفرميا عغ مػقف الحكػمة العخاؾية بتسثيبلتيا -آنحاؾ .-ومغ ىحا ،كاف
استطيار شخرية اآلخخ ،فجعمشا ندتخمز سمػكيا ومػاقفيا وعبلقتيا وتفاعميا مع الػاقع السحيط

بيا .وكيؽية تسثضميا ،مغ دوف تجخل شخرية ساردة أو راو ،وإخبارنا بتقخيخ واقع ما.
المحور الثانً :داللة المالمح الشكلٌة:
االير ال رشة :القؾ(ة

قجـ رواية( أوراؽ شالب سعػدؼ في الخارج) شخرية اآلخخ الجيشي(السدمع) مغ خبلؿ
تُ ّ

وجػده في نضػزيمشجا .ويتخح ىحا التقجيع السػقف الغخبي تجاه الذخرية االسبلمية بعج أحجاث11
سبتسبخ ،مبخ اًر في تسثضل شخرية اآلخخ الجيشي مغ خبلؿ مبلمحو أو مطيخه الخارجي ،الستطيار

ويجدج تسثضل اآلخخ ،الصالب الدعػدؼ(دمحم) ،مغ خبلؿ زيارتو
السدبق مغ ىحه الذخرية.
ّ
السػقف ُ
لسجيشة نضػزيمشجا لغخض تعمع المغة .ولعل العشػاف ُيذضخ إلى البشية الكمية لمشز ،الحؼ يجدج شكبلً مغ
أشكاؿ تقجيع الذخرية ،بتعخيفشا بالسخجع السكاني لمذخرية(الدعػدية) ،وسبب وجػد الذخرية

ميج وىضئ استطيار
(شالب) ،وإشار السكاف الحؼ يؤشخ اإلحجاث(الغخب) .وبيحا يكػف ىحا التقجيع ّ
الذخرية .ل ُيقجـ(دمحم) نفدو بشفدو ،مغ مدػغ ،ما تعخضو لو مغ مػقف في ّأوؿ ندولو في مصار
أوكبلنج الشضػزيمشجؼ ،قائبلً :ننل ُ (ؽ الظائرة ،ووة ر خ حقضبتة الض وية ،ورقة الب (ؽ تفبئت ا
وة الظائرة قبا الؾوؾؿ ،لكة تفتح لػ ه

سرت وة السظار أتبع الر اب القاد(ضؽ
ال ولة أبؾاب اُ ،
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ُّ
ألحع الشغرات الستذككة السؾج ة إلة (ؽ الر اب و(ؾعفة السظار،
أت
ألضسؽ سرعة الؾوؾؿ ب ُ
ّ
لؼ أكؽ (تفجبا ،وفش (ا تكؾف (ال(حػ عرب ة ،و(متح ا و(رت جا (فظفا أسؾد ،والت سة ثابتة عم ػ ال
(حالة

أف أي ُت حقضبتة ،أقبا رجا أ(ؽ
) وفض ا إحداس اأّنة (ذتبه اه) وه ا اؼ! اف ْ

و(فه مب ،جفمه جذتؼ حقضبتة

) تبدس

وة دايمة ،وأنا أشفر اسرارته ،وفة نغر أنا (ذروع

إرهابة ج رر بتؾؾ فه والتحقضق (فه ،ولكشه ولألسف لؼ جج دل ال ُرثب

اه نغريته

)عش ها

استؾقفشة أح الزباط وسألشة عؽ ورقة ال يؾؿ التة قس بتفبئت ا وة الظائرة ( ،دت ا له برـبة،

نغر إلض ا ادرعة وروع عضش ه نحؾخ بشغرة أشفرتشة َّ
اأنشة أحسا (رضا (ف جا ،ووضع عال(ة ،)x
أف عضش ه تقؾؿ واآلف :أيض ار
حس ار عمى الؾرقة وناولشة إجاها وهؾ ربتدؼ ابتدا(ة الغفر ،و َّ
أوقف اػ)

أف َّا الشاس
) قادنة عبر (سرات طؾيمة ،والشغرة الرار(ة ال تفارؽ عضش ه ،ل رجة َّ

رتحاشؾف السرور بشا يؾوا (ؽ ه ا السجرـ الخظضر))

)1

نجج شخرية اآلخخ(دمحم) ،تقجـ نفديا مغ تػضيف السبلمح الذكمية ،لسا يكذفو ىحا التقجيع،
السدبق
مغ إبخاز ُبعجه القػمي ،بػصفو آخخ ديشياً(مبلمحظ عخبية :مدمع)؛ ليسط المثاـ عغ السػقف ُ
ٍ
بذيء مغ
أؼ ّإنو تقجيع يتدع
لمذخرية الغخبية تجاه ىحا اآلخخ الجيشي ّ
عبخ السبلمح (مذتبو بو)ْ .
السػضػعية ،مغ خبلؿ داللة ىحا االستطيار .فيحا الكذف واالستطيار ،ما كاف يتدشى لو إف ُيبخز

يجدج وجو مغ وجػه تسثضل اآلخخ
ىحا البعج ،لػال اصصجاـ(دمحم) بسػقف السحقق الغخبي مشو .وىػ ،ما ّ
القػمي الجيشي ،عشجما يكػف خارج بمجه أو خارج ثقافتو ،تسثيبلً سمبياً مخفػضاً وخص اًخ .مغ ىحا

التسثضل ،يأتي ىحا التقجيع لِيكذف عغ أبعاد شخرية اآلخخ القػمي ،الشفدية والفكخية( لع أكغ متعجبا
 ،تبدست في داخمي ،أشعخ بس اخرتو) تعبض اًخ عغ مذاعخىا وافكارىا الجاخمية تجاه ىحا التسثضل ،مع

الحخص عمى إبخاز السػقف الغخبي مشو(مذخوع إرىابي) ،تسثيبلً لتجدضج اآلخخ الجيشي مي ِ
يسشاً عميو
ُ

ذكل بعبلقتيا الخارجية ،وفقاً
ومجانة(السدمسة) ،تعاني ُم ّ
بإحكاـ ُمدبقة التشفضح ،شخرية ُمزصيجة ُ
لخؤػ ومػاقف ُمدبقة مشيا .لشدتذف مغ ىحا التقجيع ،إف شخرية اآلخخ القػمي الجيشي(دمحم)،
شخرية ُمجركة وواعية بػاقعيا الخارجي والعػائق التي تحيط بيا ،جخاء السػاقف السدبقة تجاه ُبعجىا
()1

أوراؽ شالب سعػدؼ في الخارج ،دمحم بغ العديد الجاود ،مكتبة العبيكاف -الخياض،ط ،2009،4ص .14-13
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ليعبخ عغ مػقف الغخبضضغ مشيا أيزاً ،ليعكذ دواخميع
القػمي أو الثقافي .وجاء ىحا التقجيعّ ،
ومذاعخىع السمضئة بالخػؼ والخيبة تجاه ىحا اآلخخ أيزاً.

اآلير القؾ(ة
العسانية ،شخرية اآلخخ في رواية
يجدج(ولضج) ،الصالب السرخؼ في إحجػ مجارس القخػ ُ
ّ
( األحسخ واألصفخ) ،إشكالية ُمغايخة في تسثضل اآلخخ القػمي ،ويتع رصج تسثضمو ،مغ داللة الدؼ
العساني الخسسي في السجرسة ،وىحا
العساني الحؼ يختجيو؛ ألف( ولضجاً) ُممدـ ومجبخ عمى ارتجاء الدؼ ُ
ُ
أف رمبدؾا
يقخ بو الذخرية الداردة أثشاء تقجيسو( ولضجاً) ،قائبلً :ان الس رسة ُتجبر تال(ض ها ْ
ما ّ
ألف ولض ا (ررخ واّنه اف غريبا إلى ح
زيا (ؾح ا :دش اشة ب زا و سة عمى الرأس و َّ
َّ

ال ش اشة))

)1

بضر وة

لُضؤشخ تقجيع شخرية اآلخخ(ولضج) مغ خبلؿ السكاف الخسسي (السجرسة) ،ليدتطيخ

العساني الخسسي( دشجاشة
تسثضمو ،مغ داللة الفعل(يمبدػا) الحؼُ ،يفدخ لشا سبب ارتجائو ،لدؼ ُ
وتسضده
بيزاء) ،ؼيزيء مغ خبللوُ ،بعجه القػمي(مرخؼ) ،وسستو اإلجتساعية(غخيباً) ،أو وفخادتو ّ

عغ إقخانو مغ التبلمضج العسانضضغ .ليسيج بيحا التقجيع ،أستطيار مػقف الذخرية العسانية مغ ز ِ
مبلئو
ُ
ُ ّ
ُ
ُ
إف التدـ بدّييع .في
العساني(ولضج) ،بػصفو آخخ غضخ ُمساثل ليع ،و ْ
تجاه ىحا التسثّضل بالدؼ الذعبي ُ

السذيجه اآلتي ،قائبلً:

أف
أف رمبس التال(ض (الاد ؼ الرياض ة تح دشادجذ ؼ بض ْ
اف الرائج ْ

ولض ا الجاها بثقاوة البالد والسفتاد عمى أنساطه الدمؾ ة السختمفة وة بم
حضش ا ،اف ق أحزر (الاده الرياض ة وة حقضبته

البفض األكثر انفتاحا

) يمع إزار أ(اـ اآليريؽ أل ّن ُه اف رمبس

(الادة ال ايم ة ،ثؼ لؼ جفرؼ اف ذلػ (ا حرا ،وق ق قه الجس ع وابت ؤوا وة إثارة أوؾات ناقسة
و(دت نئة ،واعتم ْ ي خ ولض حسرة إضاؼ ة حضؽ تأك أّن ؼ جدخروف (ؽ لباسه))

)2

يعخفشا بدمػكو( أحزخ ،خمع) ،لضبخز
ومغ شخيقة تقجيسو بجاللة الفعل(كاف الخائج ْ
أف يمبذ)ُ ،

ُبعجه القػمي وسستو االجتساعية أكثخ( الجاىل بثقافة الببلد) ،إضاءة إلختبلؼ مخجعو السكاني.
فاعتمت خجؼ ولضج حسخة إضاؼية) إلضاءة ُبعجه الشفدي ،وُبعجه الفكخؼ
مثمسا ُيػضف السبلمح الذكمية(
ْ
()1
()2

األحسخ واألصفخ ،حدضغ العبخؼ ،مؤسدة االنتذار العخبية،ط ،2010 ،1ص.37
السرجر نفدو ،ص .38 -37
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( تأكج ّأنيع يدخخوف) ،إلبخاز فخادتو ،مسا يزفي ىحا التقجيع ،الجانب الحاتي ،لذخرية اآلخخ
القػمي ،لحلظ يعج تقجيع الذخرية مغ خبلؿ مبلمحيا ومبلبديا جدءاً مغ بشائيا و ٍ
كذف ُلبعجىا
َُ
الثقافي واالجتساعي والسكاني.

()1

يبضغ
لشدتشتج مغ ىحا التقجيع مغ داللة الفعل(يمبدػا ،يمبذ ،)،أنو ّ

مبخر
السسضدات االجتساعية ،والشفدية والفكخية ،الخاصة بالذخرية التي تسشحيا الفخادة والخرػصية،
اً
لتقجيسيا ،لكذف إشكالضتيا ،وتكذف لشا عغ قجرتيا الػاعية بسذكميا .وتحمضميا لسػقفيا .ليكػف تقجيسيا
عبخ الدؼ اثقافي ،وسضمة لتعبضخ عغ تسثضميا آخخ قػمي ُمييسغ عميو ،مغ إلدمو بتسثضميا بسطيخ أو
ّ
زؼ ال يشدجع معيا تُجبخ).
عبخ
جاء تقجيع االستطيار ،لذخرية اآلخخ ،في الشسػذجضغ(اآلخخ الجيشي ،اآلخخ القػمي)ّ ،

الذكل الخارجي(السبلمح ،الدؼ) ،بػصفو جدءاً مغ كضشػنة الذخرية ،ووسضمة الستطيار دواخميا
وافكارىا أو السػاقف وسمػؾ اآلخخيغ معيا ،وإشكالضتيا؛ لشدتخمز أف تقجيع الذخرية مغ خبلؿ

شكميا الخارجي ليذ غايتيا تعخيفشا بيحا الذكل أو السبلمح ،أنسا لمكذف عغ افكار ورؤػ ومذاعخ
جدجت شعػرىا وتسثضميا آخخ .وىحا ما جعل الذخرية غضخ ساكشة ومتفاعمة مع الحجث أو ما
ّ
يحيصيا.
السقجـ ،فجدج
إف تقجيع شخرية اآلخخ في السبحثضغ جاء مغ خبلؿ مدػغ مرجر التقجيع أو ُ
التقجيع اإلخبارؼ تقخيخ وإخبار عغ قزية أو ضاىخة اجتساعية تخز السجتسع السحمي ،فكاف اإلخبار
عشيا مغ خبلؿ وصفيا وسخدىا ،لخصج واقع ما ،بتشاقزو ،وانتقاده وإبصالو؛ بػية اصبلحيا .أما
التقجيع اإلضيارؼ فجاء لمكذف واإلضيار عغ خرػصية وذاتية شخرية اآلخخ ،مغ خبلؿ استطيار
أف الغاية مغ
افكارىا ومذاعخىا وسمػكيا ،وترػرتيا ومػاقف اآلخخيغ مشيا .مغ ىحا ،ندتخمز ّ

السقجـ.
التقجيع تبخر شخيقة ُ

()1

يشطخ :عمع الدخد ،ص.137
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الفرل الثالث
المبحث األول :المفارقة الزمنٌة
االسترجاع الداخلً
االسترجاع الخارجً

المبحث الثانً :الحركات الزمنٌة
أوالً .حركتا تسرٌع الزمن
ثانٌاً :حركتا إبطاء الزمن

المبحث الثالث :لتواتر السردي:
الحكاٌة التكرارٌة
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تذكل ـيكمو
ذكل الدمغ عشر اًخ مغ العشاصخ السكػنة لمشز الدخدؼ ،بػصفو أحج آليات ّ
ُي ُ

وبشائو فيػ طبقة بشضؾية (ؽ طبقات القرة الخظاب) ،و(ثم ا وة ذلػ (ّثا الملة ،والن(ؽ ال رؾج
وض ا إالّ اذكا نغاـ))،

)1

بشائه ُتكذف تذ ّكضا بش ة الشص ،والتقش ات السدتخ (ة وة
ألف طريقة
ُ
ّ

شكا الشص الروائة ارتباطا وث قا اسفالجة عشرر الن(ؽ))
البشا  ،وبالتالة ررتبط
ّ

)2

تعج
لحلظ؛ ّ

بشية الشز الدخدؼ ،وال
دراسة الدمغ الدخدؼ ضخورة؛ ليذ بػصفو مكػناً أساسياً مغ مكػنات ّ
البشية فقط ،إنسا بػصفو عشر اًخ ُيؤثخ عمى العشاصخ الدخدية األخخػ
بػصفو ـيكبلً تقػـ عميو ىحه ّ
ويشعكذ عمضيا داخل الشز الدخدؼ أيزاً؛ إ ْذ جفّ الن(ؽ احر ته واند ااه وسرعته وبظئه ،هؾ

اإلجقاع الشااض وة الرواجة والدرد ز(ؽ ،والؾوف وة افض حالته ز(ؽ ،والحؾار ز(ؽ ،وتذ ّكا
أف ّا (ا جح ث وة الرواجة (ؽ دايم ا يارج ا رتؼ عبر الن(ؽ
أخ ّ
الذخر ة رتؼ عبر الن(ؽْ ،
)3
جدج بالػضيفة البشضػية فقط ،إنسا مغ التعبضخ عغ
و(ؽ يالله))
ومغ ىحا ،فػضيفة الدمغ ال تت ّ
رؤية ومػقف الخوائي تجاه واقعو الخارجي مغ خبلؿ تقشيات الدمغ التي يدتخجميا داخل نرو لبشاء

عالسو الخوائي

()4

يتجمى الدمغ الجاخمي في الشز الدخدؼ إلى زمشضغ :زمغ القرة( األحجاث) ،وزمغ الخصاب
تذكل األحجاث) .فدمغ القرة ،ىػ الدمغ الحؼ وقعت ؼيو أحجاث الخواية ،الحؼ ُيحجد بشقصة
( ّ
أما زمغ الخصاب( الدخد) ،ىػ الدمغ الحؼ ُيذكل كيؽية ضيػر ىحه األحجاث ،بػصف
ويشتيي بشقصةّ .
()5
تذكمضيسا في الشز الدخدؼ مختمف
الدمغ بشية داخمية تحجد شبيعة ومشصق ىحه الحخكة.
إف ّ
غضخ ّ
ّ

أحجىسا عغ اآلخخ ،فدمغ القرة وأحجاثيا زمغ تتابعي خصي أحادؼ متػازف ،بضشسا زمغ الخصاب
()6

متعجد األبعاد متذطي ،يسكغ أف يخجع إلى الػراء أو يتقجـ إلى األماـ.
()1

يشطخ :مجخل إلى التحمضل البشضػؼ لمقز ،روالف بارت ،ص . 54

()3

الدمغ في الخواية العخبية ،ص .35-34

()2

()4
()5
()6

يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص .107

يشطخ :السرجر نفدو ،ص.34-30
يشطخ :الدمغ في الخواية العخبية ،ص.30 – 29

يشطخ :بشاء الخواية،ص .37تحمضل الخصاب الخوائي،ص .76بشية الشز الدخدؼ،ص .73السرصمح الدخدؼ في

الشقج األدبي الحجيث،ص.350
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إف األح اث التة رتؼ
والسيع في دراسة الدمغ ىشا ،دراسة زمغ الخصاب(الدخد) الجاخمي ،إذ ّ
نقم ا وة الشص ل د هة الس سة ،وإنسا الك ؽ ة التة استخ ( ا الدارد ِلُ ظمفشا عمى تمػ

األح اث ،وإذا اعتبرنا القرة[ الس لؾؿ] هة ال اللة ،والخظاب[ ال اؿ] هؾ التر ضب واإلنذا )).

()1

طخوا لسفيػمو
ويعج الذكبلنضػف الخوس مغ األوائل الحيغ التفتػا إلى دراسة زمغ الخصاب ،ون ّ
اعتساداً عمى تسضدىع( تػماشفدكي) بضغ الستغ الحكائي( نطاـ األحجاث) والسبشى الحكائي( نطاـ
الخصاب) )2(،فمع ييتسػا بصبيعة ضيػر األحجاث(الستغ الحكائي) ،إنسا بالعبلقات التي تخبط أجداء ىحا
الطيػر .ومغ ىحه الثشائية الدمشية الستػازية( القرة/الخصاب) ،درس جاف ريكاردو ،الدمغ ،ليعخض
()3

أنػاع العبلقات التي تشذأ جخاء التػتخ أو البل تصابق بضغ الشطامضغ.

وشكل ىحا الترػر نيجاً تعامل َم ْغ تبعيع(الذكبلنضضغ) مغ الجارسضغ والشقاد لجراسة الدمغ
ّ
أؼ مغ حضث ىػ مبشى حكائي ومتغ حكائي،
الدخدؼ الجاخمي ،ومشيع(تػدوروؼ) و(جضخار جشضت)ْ ،
بجراسة التختضب الدمشي مغ
بشغاـ تتااع ه

(قارنة نغاـ ترتضب األح اث أو السقاطع الن(ش ة وة الخظاب الدردخ

األح اث أو السقاطع الن(ش ة نفد ا وة القرة))،

()4

حضث التصابق الدمشي بضشيسا

غضخ وارد دائساً ،فضشتج عشو ثبلث عبلقات زمشية :أوالً ،السفارقة الدمشية( االستخجاع ،االستباؽ) .ثانياً،
عبلقة السجة( الخبلصة ،الححؼ ،الػقف ،السذيج) ،ثالثاً ،عبلقة التػاتخ( الحكاية التفخدية ،الحكاية
()5
بأف ترػرات الشقاد لدمغ الدخدؼ الجاخمي ،تكاد
التك اخرية ،الحكاية التخددية) .ومغ ىحا ُيسكششا القػؿ ّ

التسضد واالىتساـ بالتشافخ بضغ الدمشضغ.
تكاد تتقارب في التشطضخ لعبلقاتو ومدتػياتو عمى أساس ّ

إف ىجؼ الجراسة تذخيز تسثّضل اآلخخ سخدياً مغ خبلؿ الدمغ الدخدؼ الجاخمي في
وبسا ّ
()1
()2

الدمغ في الخواية العخبية ،ص .42
يشطخ :نطخية السشيج الذكمي ،ص .180

 لسديج مغ التشطضخ عغ الدمغ الدخدؼُ ،يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص .118-106و :تحمضل الخصاب الخوائي،
ص-60
 .85و :بشاء الدمغ في الخواية العخبية ،ص .50-20

()3

يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص .116

()5

يشطخ :الذعخية ،ص .49و :خصاب الحكاية ،ص  .130-129و :نطخية الدخد ،ص .128

()4

خصاب الحكاية ،ص .59
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نساذجشا قضج الجراسة ،فدشجرس الدمغ في إشار التختضب الدمشي لعبلقة التشافخ بضغ زمغ الخصاب وزمغ
القرة ،وما يشتج عغ ىحا ،مغ عبلقات زمشية ثبلث ،في ثبلثة مباحث ،بسا يتػافق مع متصمبات
بحثشا أو الشز الخوائي الخميجي وتسثّضل اآلخخ مغ خبللو .بتبشي آراء( جضخار جشضت) ومغ أعتسج
وم ْغ جاء بعجه ،واألخح بآراء الباحثضغ والشقاد مغ أدلػ بآرائيع في ىحا
عميو مغ آراء َم ْغ سبقػهَ ،

الجانب.

ألوؿ ،السفارقة
مغ ذلظ سشجرس الدمغ الجاخمي مغ عبلقاتو الدمشية الثبلث ،لثبلث مباحث :ا ّ
الدمشية(االستخجاع) .السبحث الثاني ،السجة الدمشية(حخكتا تدخيع الدمغ ،وحخكتا تبصئتو) .والسبحث
الثالث ،التػاتخ(الحكاية التك اخرية)
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المبحث األول
المفارقة الزمنٌة :االسترجاع:
لتذكضل ىحا البشاء ،وإحجػ ىحه
إف الكاتب يبشي عالسو الدخدؼ بسا يخاه يتػافق مع غايتو
ّ
ّ
وندتجؿ عمى ىحا ،مغ الخخؽ الحاصل لتختضب
الغايات إخزاع بشاءه لسشصق شخػصو وأحجاثو.
ّ
الدمشي ،بضغ زمغ نطاـ القرة وزمغ نطاـ الخصاب ،الحؼ ال يتصابق زمشياً في الشز الدخدؼ– في

أغمب األحياف ،-مسا يشتج عغ ىحا التشافخ ،عبلقة تُدسى بالسفارقة الدمشية.

)1

يتػخاه الكاتب لػضائف

تشيس بيا في الشز .وىحه العبلقة ،ىي تغضخات زمشية ،فػ وة الرواجة الح رثة تفتس عمى الحكاجة
الستف دة األافاد واالتجاهات الن(ش ة وبالتالة رمجأ الروائة لتجاوز التف دجة الحكائ ة وة ز(ؽ
الخظاب أحادخ البف  ،إلى السفارقات الن(ش ة ااعتبارها انحراوات جقؾـ ب ا الراوخ حضؽ جقظع ز(ؽ
الدرد ِ
لتجدض رؤية وكرية جسال ة)) )2 .وىحا يعشي َّ
إف االنحخاؼ بالدمغ الجاخمي مقرػد .إضافة إلى
ّ

أف غ اب الترتضب الن(شة (ؽ القرة الستخم ة جكذف عؽ الؿ سة الكا(مة لترتضب آير
ّ

) هؾ

)3
ضسشيا مغ ىحا الخخؽ الدمشي لػجػد نؾع (ؽ
تدمع
ً
الترتضب الدردخ)) بػصف السفارقة الدمشية ّ
درجة الرفر التة ق تكؾف حالة تؾاوق ز(شة تاـ بضؽ الحكاجة والقرة))  )4وىحه العبلقة ليا

تذكبلتيا ،وإحجػ ىحه التذكبلت خخؽ الدمغ بحكاية مقصػعة ،تحسل مزامضشيا الخاصة بيا.
ّ
ٍ
ومغ ىحا ُيسكغ الحجيث عغ زمغ ٍ
ثانية ،مقصػعة عغ زمغ وقرة سخد القرة
ثاف وقرة
أما بالخجػع إلى أحجاث تعػد إلى الساضي ،وىػ ما ُيدسى باالستخجاع بػصفو (ؽ
األولى .ويكػفّ ،
وسائا الت ضر أو التفريف ،التة رمجأ إلض ا الراوخ لُ كسا حمقات الدرد السفقؾدة  ،أو ل دمط
الزؾ عمى افض الجؾانب السغمسة وة سرد  ،ؼ دتحزر ؼ ه وعة السذاه والذخر ات واألقؾاؿ

()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص. 51

()2

الدمغ في الخواية العخبية ،ص .183

()4

خصاب الحكاية ،ص .51

()3

قزايا الخواية الحجيثة ،جاف ريكػرد ،ت :صبلح صباح الجييع ،دار الذؤوف الثقاؼية -بغجاد ،1997،ص .168
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واألوفاؿ))

()1

أو تتقجـ بأحجاثيا إلى السدتقبل ،وىػ ما يدسى باالستذخاؼ ،بػصفو ذ ر الحؾادث

واألقؾاؿ والدمؾ ات قبا وقؾع ا و(ؽ ثؼ و ؾ استباؽ ز(شة ُجخبر القارئ اسا س قع وراحة االشص

عم ه ،أو ضسشا ااإلجحا (ؽ يالؿ الد اؽ اسا ستؤوؿ إل ه الحؾادث والذخر ات ))

)2

وىشاؾ آلضتاف سخديتاف تختبصاف بالسفارقة الدمشية ،ىسا :السجػ الدمشي والدعة الدمشية،
وكبلىسا مغ اجتخاح( جشضت) ،ويعشي بيسا ،بقػلو:

أف ت هب وة الساضة
جسكؽ السفارق َة الن(ش ة ْ

أخ عؽ لحغة القرة التة تتؾؾف وض ا الحكاجة لتخمة
افض ا ثض ار أو قم ال عؽ المحغة الحاضرةْ ،

السكاف لمسفارقة الن(ش ة سشدسة ه

السداوة الن(ش ة (

السفارقة الن(ش ة ،ويسكؽ السفارق َة

أف تذسا أجزا ( ة قرر ة طؾيمة ثض ار أو قم ال وه ا (ا ندس ه سفت ا))
الن(ش ة نفد ا ْ

)3

إف السجػ ىػ السدافة الدمشية مغ لحطة تػقف زمغ سخد القرة األولى والخجػع إلى زمغ سخد
بسعشى ّ

أما الدعة ،فيي السجة التي تدتغخقيا سخد أحجاث القرة الثانية مغ بجئيا إلى تػقفيا.
القرة الثانيةّ .
أؼ ّأنيسا تتحجداف  ،سػاء باالرتجاد إلى الساضي أو السدتقبل ،مغ زمغ حاضخ القرة األولى ،وبشاء
ْ
تذكل ؾياساً إلى الحكاية التي تشجرج فضيا ،حكاية ثانية زمشياً وليذ
كل مفارقة زمشيةّ ،
عمى ذلظ ّ
فإف ّ
إف تُحجد الدعة أو السجػ ،مع أىسضتيسا ووضيفتيسا في الشز الدخدؼ.
بالزخورة ْ

أف ـيسشة تػضيف
لكل مغ االستخجاع واالستباؽ أىسية ومدػغ حزػرىسا ،إالّ ّ
وإذا كاف ّ

تتعجػ تػضيف االستذخاؼ ،بػصف الساضي أكثخ مبلئسة لمػضع
االستخجاع في الشز الدخدؼ ّ
الدخدؼ مغ الدخد عغ السدتقبل

ل لػ ان

السداحة الشر ة لالسترجاع تتلمب عسؾ(ا عمى

أف الؾح ات االستذراؼ ة وة
السداحة الشر ة التة جحتم ا االستذراؼ وير افض الباحثضؽ ّ
تتسضن ازسؾرها ويفنو ذلػ إلى أسباب (تف دة (ش ا (ا رترا االسزسؾف
الرواجة الؾاقع ة
ّ
االحتسالة ل

()1
()2
()3

الؾح ات و(ش ا (ا رتفمق اسقتز ات القص ال خ ال ررغب وة تكرار أجنائه ،ؼ كتفة

روايات حشاف الذيخ ،دراسة في الخصاب الخوائي ،ص.178
الخواية العخبية ،البشاء والخؤيا ،سسضخ روحي الؽيرل ،مشذػرات اتحاد كتاب العخب -دمذق ،2003،ص.110
السرجر نفدو ،ص .59
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ااإللساع))

)1

وتبعاً لثخاء االستخجاع مقارنة باالستذخاؼ ،سشتػقف عشج دراسة االستخجاع فقط ،نط اًخ

أف أنساط االستخجاع
لزسػر مذاىج االستباؽ في الشز الخميجي الخوائي .وال بج مغ اإلشارة ّ

واالستذخاؼ متقاربة حدب تقديسات الشقاد ومشيع(جشضت).



ومغ ىحا سشتػقف عشج التعخيف أنساط االستخجاع فقط أيزاً .وأىع أنساط االستخجاع ،ثبلثة
بأف نػع
أنػاع :االستخجاع الجاخمي ،واالستخجاع الخارجي ،واالستخجاع السدجي .والبج مغ القػؿ ّ
االستخجاع أو االستباؽ يتحجد

اعتسادا عمى (ؾقفه (ؽ السجاؿ الن(شة لمقرة االبت ائ ة))

()2

حقمه الن(شة (تزسشا وة الحقا الن(شة لمحكاجة األولى))

()3

فاالستخجاع الجاخمي ،ىػ ما كاف

سج فجػات الحكاية وتدميط الزػء عمى أحجاث ال نعمع بيا سابقاً
بجءاً مغ ّأنو ُيسارس دو اًر ميساً في ّ
في القرة ،ؼيكػف الخجػع إلضيا بيجؼ فيع ىحه األحجاث مغ كل جػانبيا لتربح األحجاث أكثخ
أقشاعاً وتساسكاً .وي شقدع االستخجاع الجاخمي حدب مزسػنو إلى نسصضغ ،استخجاع مثمي القرة ،وىػ
األولى .واستخجاع غضخ ّؼ القرة ،وىػ ما كاف مزسػنو
ما كاف مزسػنو متربلً بسزسػف القرة ّ
يختمف عغ مزسػف القرة األولية .وكبل الشسصضغ يكػف استخجاعاً تكسضمياً إذا كاف متسساً لمقرة

سجاً مدبقاً لثغخة الحقة في الدخد .أو استخجاعاً تك اخرياً ،وىػ الحؼ ُيحكخ لُِيزاعف
األولي ًة ووضيفتو ّ
مقجماً ،مقصعاً سخدياً ما ،آتياً.

()4

أما االستخجاع الخارجي ىػ ما كانت سفته م ا يارج سفة الحكاجة األولى)).
ّ
()1

()5

إف
بسعشى ّ

البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي( الدماف ،والسكاف) ،ص  .135ويشطخ :خصاب الحكاية ،ص .83


تذكبلتو ال تخجـ عضشة نسػذجشا،
فاالستذخاؼ يأتي بذكل أشارت تسيضجية أو إعبلنية أو بذكل تشبأ .وبسا أف ّ
بػصف اآلخخ بشية نساذجشا ،ومغ جية أخخػ لزسػر حزػره ،فاستثشضشا دراسة االستذخاؼ ،واكتفضشا بحكخه في

بأف جشضت يقدع أشكاؿ االستباقات ،إلى :خارجي وداخمي ،ومدجي ،ثع يقدع الجاخمي ،إلى:
الدياؽ .والججيخ باإلشارة ّ
بذكمضغ :تك اخرية وتكسضمية .ثانياً ،غضخية القرة ،ويقدسيا الى شكمضغ أيزاً ،جدئية،
أوال ،الجاخمية مثمية القرة وىي
ّ
وكمية .يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .83 -76ولسديج مغ أنساط االستخجاع واالستباؽُ ،يشطخ :الدمغ في الخواية
العخبية ،ص. 208-188

()2

معجع الدخديات ،دمحم القاضي وآخخوف ،ص .17

()3

خصاب الحكاية ،ص.61

()5

السرجر نفدو ،ص.61

()4

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.64-61
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أؼ ّأنو استخجاع مقصػع زمشي وسخدؼ عغ
زمشية األحجاث السدتخجعة خارج زمشية الحكاية األولىْ .
القرة األولى ،لحا يكػف استخجاعاً جدئياً .وتكػف مذاىج االستخجاع الخارجية قمضمة ندبياً مقارنة مع
مذاىج االستخجاع الجاخمية ،ليكػف االستخجاع الخارجي ،أشبو باالستصخاد ،يخخج عغ إشار القرة
العامة– في األغمب -لضخكد عمى جانب جدئي مغ الحجث أو الذخرية فقط ،كػسضمة تخجـ الغاية
التي ُيخيج الكاتب إيرالو.

)1

تكؾف نقظة ( اها سااقة لب اجة الحكاجة األولى ،ونقظة

أما االستخجاع السدجي ،فيػ الحؼ
ّ
)2
أؼ تكػف جدًء مغ الدعة الدمشية داخمة في السجاؿ الدمشي لمقرة األولى
سفت ا الحقة ل ا)).
ْ
وبعزيا خارجو عغ مجاؿ القرة األولى ،وىػ قمضل الػرود في الشز الدخدؼ الخوائي.

ومغ القػؿ َّ
إف الخجػع إلى الساضي ال يكػف إالّ ناتجاً عغ استجابة لسثضخ الحاضخ ،سػاء
أكاف ىحا السثضخ نفدياً داخمياً أـ خارجياً.

)3

ذخز وضيفة االستخجاع مغ مدػغ ىحا الخجػع أو
وس ُش ِّ

محفدات االستخجاع  ،فػ هشاؾ (حفنات تمفب دو ار أساس ا وة وجؾد الساضة واستسراريته ،وة
السثضر لم اكرة رمفب دو ار وة ذط غذا الن(ؽ عؽ
السقظع الدردخ الحاضر ،والباعث أو الس جّ ،
المحغة السلضبة الساض ة و(شح ا وفة الحزؾر وة الشص))

)4

باالعتساد عمى الحاكخة في استثارة

ذكخيات الساضي باستخجاـ الحػار الجاخمي(السػنػلػج الجاخمي ،السشاجاة) ،أو الحػار الخارجي وندجيا
()5

في السقاشع الدخدية اآلنية.

وعمى وفق ترشيف أنساط االستخجاع ،سشجرسيا مغ خبلؿ نػعضغ :االستخجاع الجاخمي،
جدج خرائز
واالستخجاع الخارجي -،تقضجاً بػردىسا في نرػصشاّ ،-
لكل نػٍع نسػذج روائي واحجُ ،ي ّ
لضتذكل
وضيفة االستخجاع ومدػغو ،ومغ جية أخخػ ُيجشبشا عجـ اإلشالة في ىحا السبحث.
ّ
()1
()2
()3

يشطخ :الدمغ في الخواية العخبية ،ص.189
خصاب الحكاية ،ص .60
يشطخ :حخكة الدمغ في قرز أنػر عبج العديد القرضخة( االستخجاع واالستباؽ أنسػذجا) ،د .ىذاـ دمحم عبج هللا،

ونفمة حدغ العدؼ ،مجمة دراسات مػصمية ،عجد( ،)33حديخاف ،2011:ص .25

()4
()5

الدمغ في الخواية العخبية ،ص.197

يشطخ :السرجر الدابق ،ص.198
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االستخجاع الجاخمي ،بشسػذجضغ :رواية(جاىمية) لمكاتبة الدعػدية لضمى الجيشي .ورواية( فئخاف أمي
حرة) لمكاتب الكػيتي ،سعػد الدشعػسي .ويذتخكاف الشسػذجاف بجامع مذتخؾ لسدػغ العػدة إلى
الساضي واستخجاعو؛ لعبلقتو بكذف وتفدضخ الحاضخ الحؼ يعيذو اآلخخ .إضافة إلى نػع االستخجاع
يتجدج في :رواية( أحزاف السشافي) لمكاتب القصخؼ
أما نسػذجاف االستخجاع الخارجي،
ّ
ووضيفتوّ .
أحسج عبج السمظ ،ورواية( لمحدف خسدة أصابع) لمكاتب اإلماراتي دمحم حدغ أحسج .ويذتخكاف بجامع
مذتخؾ أيزاً ،وىػ مدػغ العػدة إلى كذف وتفدضخ مشطػر الحات االيجيػلػجية تجاه اآلخخ .إضافة
إلى نػع االستخجاع ووضيفتو.

أوالً :االسترجاع الداخلً:
اآلخر العرقً:
ذكل وضيفة االستخجاع الجاخمي في رواية(جاىمية) بتقجيع
مغ مدػغ استجعاء الساضي ،تت ّ
يتذكل إالّ في ضػء مثضخ
معمػماتو ،عغ ماضي شخرية اآلخخ ،إلضاءة
اً
حاضخ يعيذو .وىحا ال ّ
يدتجعي ىحا الخجػع .لُيدتخجع ماضي شخرية(مالظ) األسػد ،ذو األصػؿ اإلفخيؿية ،مغ إشكالية
حاضخه الحؼ يتأشخ مغ مػقف وسمػؾ الذخرية الدعػدية معو ،بػصفو آخخ عخؾياًُ .يختدؿ ىحا

السػقف؛ حادثة وجػده في السدتذفى ،بغضبػبة بدبب اعتجاء أخػ حبضبتو(لضغ :الدعػدية) عميو
بالزخب العشيف ،حضغ تقجـ لدواج مشيا .ومغ ىحا السػقف ،يتجدج تسثّضل اآلخخ العخقي(مالظ) ،أو
مغ خبلؿ وجػده في السسمكة ،بػصفو بجوف ال يسمظ الجشدية الدعػدية ،رغع والدتو في ىحا السكاف،
كل الجالالت لِتسثّضمو مغ خبلؿ ىحه العػدة،
وسعيو الجائع لمحرػؿ عمى الجشدية الدعػدية .وتبخز ّ

تفدض اًخ وذكض اًخ وتأكضجاً.

فسغ ىحا الحادث السرضخؼ ،حاضخه ،وىػ بضغ الحياة والسػت أقخب ،يكػف السدػغ لتفدضخ،
معاناتو الشفدية في الساضي ،ليدتخجع الخاوؼ تفاصيبلً مشو ،يشتقي معمػمات ومذاىج ،تبخز تسثضمو
عبخ السعمػمات التي يدخدىا الخاوؼ العميع :مخة مغ
آخخ .وتتذكل السذاىج االستخجاعية لمساضي ّ
خبلؿ نقمو لمحػار السباشخ .ومخة مغ خبلؿ استبصانو الجاخمي ،ومخة مغ خبلؿ تعميقو.

أف الخاوؼ ُيػثق زمشية بجء حاضخ الدخد( القرة األولى) مغ العاـ الثاني
و ّ
البج مغ اإلشارة ّ
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عذخ بعج عاصفة الرحخاء.

)1

أؼ عاـ( ،)2002لحا سيكػف ىحا التحجيج ،بجاية انفتاح الدعة الدمشية
ْ

لمسفارقة .لضبجأ استخجاعو لمسذاىج مغ نقصة زمشية اقخب لمحاضخ إلى نقصة زمشية ابعج عغ الحاضخ
بتدمدل تجريجياً ،مغ الحاضخ األقخب إلى الساضي األبعج ،لخابط سببي بضشيا .فضبجأ السذيج

أف ُيفدخ
األوؿ ،مغ نقل الخاوؼ ،الحػار السباشخ ،بضغ( مالظ) و ( لضغ) ،وىػ يحاوؿ ْ
االستخجاعي ّ
ليا ،سبب تخدده لخصبتيا ،قائبلً ومعمبلً ليا:

-

قمشا لػ تكرونة (ا و س ِ

-

لسا أن ِ وا(تة؟ قؾلة شضئا عاتبضشة ،قؾلة إ ِ
نػ غاضبة ،وإنة (مفؾف ال أستحق
أف ترلة لة
حتى ْ
ا

)

-

لػ أف تخفة عشة أ( ار
أكاف ُّ
جحق َ

-

أف أز ِ
عجػ( ،ش عا(ضضؽ وأنا أسفى و ار تف را وضفة ،و ش أحمؼ طؾاؿ عسرخ
لؼ ّ
أرد ْ
أيبرؾ ااأل(ر ار لة الساضة ) ولؽ جكؾف سضئا حضش ا أف أقؾؿ ِ
ِ
لػ :أنة ول ُت
اأف
ْ
هشا ،ولؼ أ(شح وػ اللفراف (س ؾ ار اد فضؽ ججتثاف نخمة))

)2

يسكغ االستشتاج مغ ىحا الشز ،إ ّف االستخجاع مغ نسط االستخجاع داخمي؛ ألنو يختبط بحكاية

بدج ثغخة الحقة في سخد
جدج االستخجاع وضيفة سخديةّ ،
تتعمق بسزسػف القرة األولى ،لحلظ؛ ُي ّ
القرة األولى؛ فقج أورد معمػمات كانت ميسمة أو لع يتدشى لدخد ذكخىا ،بػصفيا معمػمات تزيء
ماضي الذخرية(مالظ) ،وتفدخ حاضخه(في السدتذفى) .ؼيكذف الحػار بعس مغ ىحه السعمػمات
والتفاصضل ،التي تعخفشا بأصػلو(تكخوني) ،وتبعات ىحه األصػؿ ،مغ إضاءة وضعو القانػني(لع
أمشح) ،واالجتساعي(ممعػف) في ضل وجػده بالسسمكة ،ورغبتو باالرتباط بفتاة مغ أصػؿ سعػدية.
وليكذف مغ ىحه الخغبة ،مػقف الذخرية الدعػدية(لضغ) تجاه وجية نطخىا بيحه األصػؿ ،وندتشج
عبخت عغ ردة فعميا بسعخفتيا بأصػلو
ىحا ،مغ خبلؿ صيغة االستفياـ االستشكارؼ(أكاف) ،عشجما ّ
()1
()2

ُيشطخ :جاىمية ،لضمى الجيشي ،دار اآلداب لمشذخ والتػزيع،ط ،2007،1ص. 11
جاىمية ،ص. 106 -105
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العخؾية .مثمسا أتاح ىحا االستخجاع التعبضخ عغ مذاعخ شخرية اآلخخ(مالظ) ،وفيع إشكالضتو مغ
خبلؿ الزسضخ الستكمع ،وإد ِاركو ليحه اإلشكالية(ممعػف) ،مبخر لكذف دواخمو السكبػتة(أسعى وراء
تعجيل وضعي) .وجاء االستخجاع ىشا ،مغ خبلؿ الترخيح بالسجػ الدمشي لمسفارقة(مشح عامضغ) ،مغ
عاـ( )2000إلى عاـ ( ،)2002وىػ السجػ الدمشي القرضخة لسعاناة(مالظ) أو لعبلقتو مع( لضغ)،
ومحاولتو لتعجيل وضعو .وبيحا التحجيج ُيذضخ إلى بجء انفتاح الدعة الدمشية لمسفارقة التي تجور فضيا

أحجاث السذاىج السدتخجعة ،والتي تذخز نسط االستخجاع ومزسػنو أيزاً ،بػصفو استخجاعاً

داخمياً .لضخجع الخاوؼ ثانية لضتابع استخجاعو ،عغ(مالظ) ،بانتقاءه معمػمات مغ ىحا الساضي ،مسا
ُيفدخ سبب إشكالضتو الحالية ،ؼيدتعضغ بآلية االستبصاف الجاخمي لمكذف عغ دواخل وأفكار(مالظ)،
غضر قرضر ة

ولضخبط مغ خبلؿ ىحه اآللية بضغ األزمشة الستباعجة ،قائبلً (:احتاج إلى وق

أف يضبته ال عالقة ل ا اسا اف جفكر
جدتؾعب َّ
جدع و ار وػ اللفراف و ّ
أف أاا لؼ ر نب عش (ا لؼ َ

أبؾ  ،عش (ا ووا قبا أكثر (ؽ يسدضؽ عا(ا قاد(ا (ؽ بم  ( ،اج ار إلى
الحرـ حمؼ أب ه ،ووة الش اجة لؼ جلادر أبؾ وطشه (ؽ أجا وػ اللفراف))

ه! ،ان

(جاورة

)1

فدخ
ومغ ىحا االستبصاف الجاخمي يكذف عغ السجػ الدمشي البعضج لػجػد والجه في السسمكةُ ،لي ّ

يدع وراء صظ الغفخاف) .ويتيح
مغ ىحا السجػ الدمشي البعضج ،إشكالضتو الحالية لحاضخه( لع
َ
االستخجاع ثانية ،لػ(مالظ) التعبضخ عغ مذاعخىا جخاء ىحه اإلشكالية أو ازمتو الحالية(خضبتو) .ولضتخح
مغ تػضيف السجػ الدمشي لػالجه كذفاً عغ سبب بقاؤه أو عبلقتو بالسسمكة(مجاورة الحخـ) ،مقارنة
بالسجػ الدمشي لػ(مالظ) كذفاً عغ عبلقتو بالسسمكة أيزاً ،في مقارنة وصؽية وداللية ،تكذف سبب
بقاءه فضيا ،قائبلً :وبق ر (ا اف طارئا ،اف ضائفا ،ألنه طؾاؿ أكثر (ؽ ثالثضؽ عا(ا (ز  ،لؼ
جفرؼ له وطشا غضر ه ا الر(ا السست (ؽ الخم ج إلى البحر ورغؼ ذلػ جزضق اه))

)2

ُيػضف االستخجاع ،السجػ الدمشي ،لخبط بضغ مجػ بعضج(خسدضغ) زمغ اآلباء ،ومجػ

فدخ استس اخرية حزػر اآلخخ
قخيب(ثبلثضغ) زمغ األبشاء ،تعبض اًخ عغ االرتباط بضغ السجيضغ ،الحؼ ُي ّ
()1
()2

جاىمية ،ص . 139
السرجر نفدو ،ص . 142
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()1

العخقي في السسمكة؛ لسا بضغ الدمشضغ مغ عبلقة سببية وداللية.

مثمسا يكذف السجػ ،عغ تحػؿ

عبلقة اآلخخ العخقي بالسكاف( لع يعخؼ لو وششاً) تعبض اًخ عغ شعػره باالنتساء إلى ىحا السكاف كػشغ،
وليذ كانتساء ،بجافع ثقافي ديشي(مياج اًخ إلى هللا) .ليكذف ىحا السجػ الدمشي القرضخ أيزاً ،عغ

إد اِرؾ اآلخخ العخقي بتسثضمو ىشا(شارئاً ،ضائعاً) ،ومغ ىحا ،يسجنا االستخجاع اآلتي ،بتفدضخ مجلػؿ
ىحه السعمػمة(شارئاً)؛ التي تكذف عغ مػقف الذخرية الدعػدية تجاه اآلخخ العخقي ،قائبلً:

وة

ِ
أخ (ؽ تمػ األوراؽ
(رة اف الدؤاؿ وض ا ر ور عؽ ال ّ
كا ّ
ّ
ؾية ،لؼ جكؽ وة جضب ثؾبه ّ
ظمِع عمى ريرته:
إلى الحّ ال خ جدت جؽ (فه شرطة (رور عش شارٍة( ،ا
أف ج ّ
لبده لمثؾب ،اف ْ
ُ

اف طارئا

( -ا شا ه! و(تذ ّخص ساف أّنػ واح (ؽ ع اؿ البم !))

)2

ِ
مخة كاف الدؤاؿ) ،لتخسيخ
كل ّ
يأتي ىحا االستخجاع لضػضف صيغة حجث يػمي يتكخر( في ّ
مػقف ما ،يكذف عغ رفس تسثضل اآلخخ العخقي تسثيبلً مشتسياً ليحا السكاف ،فضػضف الدؼ الذعبي(ما
لبدو لمثػب) إلضيار ىحا السػقف الخافس .ليزصمع االستخجاع بػضيفة داللية ،بإمجادنا بالسعمػمات
ُ
التي تُ ِّ
حكخ بساضي شخرية اآلخخ لتفدخ حاضخه .وىحه الػضيفة تدتكسل حضغ يقػـ الخاوؼ بتتابع
استخجاع السػاقف التي تكذف تػاتخ مػقف الذخرية الدعػدية تجاه رفس تسثضل اآلخخ العخقي
(مالظ) مشتسياً ،وليِفدخ سبب معاناتو الشفدية في الساضي والجدجية في الحاضخ ،قائبلً الخاوؼ:
أف رتأذ (ؽ مسة ب رئة ق ُجظمق ا
إف رشغر إلى األ(ر سا لؾ اف
حربه الذخر ة ،ف ْ
ف ْ
ُ

رجا عبر ناو ة س ارته غاضبا (شه ،أل ّنه أاظأ عش (ا أعظ شارة السرور ضؾ ا برتقال ا :لفشة ه
عم ػ جا الكؾر)،

الذرهه عمى المة (دكػ س ارة جا لفب )

ّا ه

التكرونة /الكؾيحه) لؼ تفّ (ؤذجة (ثمسا ان قبا أعؾاـ طؾيمة (ز ))

الشفؾت الكؾر /الفب /
)3

فيحا االستخجاع يكذف عغ تسثضل اآلخخ العخقي مخفػضاً ،ال يشحرخ فقط بخفس ُمراىختو،

إنسا بخفس تسثضمو مشتسياً ،وىحا ما تدتطيخه إحكاـ الؿيسة(الشعػت) ويأتي ىحا ،لُيذخز تػاتخ،
( )1يشطخ :حخكة الدمغ في قرز أنػر عبج العديد القرضخة (االستخجاع واالستباؽ أنسػذجاً) ،ص .27
( )2جاىمية ،ص .144
()3

السرجر نفدو ،ص.143 -142
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مػقف فئات السجتسع الدعػدؼ كافة(عائمة لضغ ،الذخشي ،الشاس في الذارع) تجاه ىحا التسثضل
فضػضف السجػ الدمشي ،غضخ السحجد ،السفتػح( قبل أعػاـ شػيمة) لمكذف عغ ىحا التػاتخ ،تعبض اًخ عغ
استس اخرية الدمشية إلى الحاضخ الحؼ يعيذو اآلخخ العخقي(مالظ) تسثيبلً ليامذضتو ورفزو.
فاالستخجاع وضف ليقػـ بػضيفة تفدضخ الحاضخ(السدتذفى) مغ خبلؿ التحكضخ بالساضي ،لتأكضج
تػاتخ ُمعاناة ىحا التسثضل أو اآلخخ العخقي واستس اخريتيا .بسعشى ،ال إصبلح ليحه الخؤية أو لمسػاقف،
وتسثضل اآلخخ العخقي ىامذياً مشبػذاً في ضل وجػده بالسسمكة أو رغبتو بسراىختيع.
قجمت السفارقة ،السػاقف والسذاعخ التي عكدت أثخىا الشفدي والجدجؼ عمى شخرية اآلخخ
عبخ السػاقف
العخقي .لتكذف مدػغ االستخجاع وغايتو ،وىػ رصج معاناة(مالظ) ،الجدجية والشفديةّ ،
أتع وضيفتو بإمجادنا بسعمػمات بضشت
التي شكمتو آخخ عخؾياً مخفػضاً .وبيحا يكػف االستخجاع ّ

إف االستخجاع ُشخز استخجاعاً
ووضحت الحاضخ الحؼ يعيذو اآلخخ .ويسكششا القػؿ مغ ىحاّ ،

السدتخجعة مغ
داخمياً ،مغ خبلؿ الدعة الدمشية التي دارت فضيا السذاىج ،إ ْذ تقع أحجاث أو السذاىج ُ
إف مجػ استخجاع األحجاث
أؼ ّ
الدعة الدمشية النفتاح بجئيا إلى انغبلقيا ،ضسغ زمغ القرة األولىْ ،
السدتعادة تقع داخل الدعة الدمشية الػاحجة .واإلحجاث دارت في إشار مزسػف القرة األولى وليذ
خارجيا ،التي حجدىا الخاوؼ بػ(عامضغ).
إف السذاىج االستخجاعية جاءت مغ خبلؿ اإلخبار والسعمػمات الستخاصة،
ومغ السبلحع ّ

جدجت مغ خبلؿ تسثضل اآلخخ العخقي .فجاءت السذاىج تتابعية مترمة مغ خبلؿ
بسزسػف واحج ،ت ّ
ىحا السزسػف ،مغ نقصة أقخب إلى زمغ وأحجاث حاضخ الدخد إلى أبعج نقصة مغ زمغ وأحجاث
الدخد ،بضغ مجػ زمشي قخيب ومجػ زمشي بعضج .ومغ ىحا يسكششا القػؿ عبخ السذاىج السدتعادة يسكغ
وسجت ثغخة بجاية الدخد ،فقاـ االستخجاع بػضيفتو مغ
تسست أحجاث القرة ّ
ّ
عجىا استخجاعاً تكسضمياً ّ
خبلؿ آلية الحػار الخارجي والجاخمي .واالستعانة بتػضيف السجػ الدمشي لجعع وضيفة االستخجاع .أما
الدعة فكذفت نسط االستخجاع.
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اآلخر القومً
تخصج رواية( فئخاف أمي حرة) في أحجػ مزامضشيا ،تسثضل اآلخخ القػمي ،مغ خبلؿ مخحمة
مخت عمى الكػيت ،شيجت فضيا تحػالت عمى مدتػػ العبلقات االندانية
سياسة واجتساعية،
ْ
ذكمو التشػع الصبقي الستعجد ،بضغ :كػيتي :سشي
واالجتساعية ،بضغ افخاد السجتسع الكػيتي ،الحؼ ُي ّ
ّ
وشيعي .وآخخ مغ :أصػؿ عخاؾية ،وأصػؿ إيخانية ،وآخخ اجشبي .إضافة إلى وجػد اآلخخ ،بضغ :وافج
ّ
عخبي(فمدصضشي ،أردني ،يسشي ،مرخؼ ،لبشاني ،سػرؼ ،ايخاني) ،ووافج آسضػؼ ،جدًء مغ بشاء ىحا

وتغضخه ،تبعاً لسدتججات الػاقع الكػيتي،
السجتسع وتكػيشو .ومغ ىحا ،نخصج ىحا التكػيغ أو زعدعتوّ ،
مغ أثخ االجتياح العخاقي عميو .فتخصج الخواية مخحمتضغ زمشضتضغ ُمغايختضغ تعاصخىا فئات ىحا

السجتسع(اآلخخ) ،عمى أثخ ىحا الحجث الدياسي.

تخضمة عاـ
إ ْذ تجور أحجاث الخواية في الكػيت ،بضغ ثسانيات القخف الساضي إلى أحجاث ُم ّ

تعع فػضى شاممة الببلد نتيجة الرخاع الصائفي .أما األحجاث السدتخجعة تتذكل زمشياً
 ،2220حضث ّ
بضغ عاـ  1988إلى عاـ  .)1 1990وسشخصج تمظ األحجاث السدتخجعة مغ خبلؿ تسثضل اآلخخ،
وعبلقتو وسمػكو مع الذخرية الكػيتية ،بتحػالت الػاقع االجتساعي الكػيتيُ .يجدجه الذخرية

الداردة ،الذخرية السحػرية.

تدتخجع الذخرية الداردة مذيجاً مغ مذاىج ذاكخة شفػلتيا في السجرسة ،لتدتعضج تسثضل وجػد
الذخرية الػافجة ،اآلخخ القػمي ،حاضخة في ذلظ السذيج والدمغ(قبل االجتياح) ،في ضل
غيابيا(بعس مغ جشديات الػافجيغ) ،مغ مذيج الدخد الحاضخ واألحجاث الحالية .لضػضف مذيج
استخجاع السذاجخة بضغ اصجقائو مغ تبلمضح السجرسة ،عشجما يدخخ أحجىع مغ صجيقو(صادؽ) أثشاء
اداء الشذضج الػششي ،مغ أصػلو االيخانية ،لتشذب بعجىا مذاجخة بضغ شبلب الدشة والصبلب الذيعة،
يدخخ كل شخؼ مغ رمػز محـبو .لخصج ذلظ الػياب .ؼيدتخجع :وب حة رؾـ األربفا

وة غروة

األيرائة االجتساعة السررخ ،وة ز(ؽ اف للضر الكؾيتة وجؾد وة ه ا البم ال خ (ا عاد ؼ ه
اؿبفات ا النرقا  ،حؾؿ السشذآت الشفظ ة وبفض
واو  ،ع ا قؾات حفع الدالـ الفالس ة ،تشتذر ّ
()1

فئخاف أمي حرة ،سعػد الدشعػسي ،مشذػرات ضفاؼ،ط ،2015 ،4ص.26-25
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السشاطق السزظربة ،وقؾات درع الجنيرة ،التاافة لسا تبقى (ؽ دوؿ لؼ تشذق عؽ (جمس التفاوف
الخم جة ،تفض اشتباكات الفريقضؽ الستخاوسضؽ ،وجساعات (تظروة وو ت إلضشا (ؽ الخارج اف (ا

أشرعشا ل ا أبؾاب ال ايا أجاب الربة الزخؼ (بر ار اأف وادقا قاـ اذ ِ
تس ِه أوال ،قاؿ له( :كانػ
سضرية وة ح جقة الحضؾاف!
الف ّ
ل س وة الس رسة( ،كانػ وة ُ

) ارتفع وؾت األيرائة وة وج ه

الفسرية أو ّأجا اف اسس ا َّ
ط
هن الربة رأسه ناؼ ا ( ّ
الف ّ
سرية أو ُ
جدأله إف اف (ؽ سكاف ُ
)1
االستاذ دسؾقة شفت ه اللم غة (دتلربا سأله بشفاد وبر :إذف! اسؽ اف ز(ضمػ جدت نئ؟))
نخصج في ىحا الشز أف الذخرية الداردة تػقف االستخجاع(صبيحة االربعاء) ،الستجبلء
احجاث القرة األولى سخيعاً وباستباؽ تمسيحي(قػات حفع الدبلـ العالسية ،تفس اشتباكات الفخيقضغ
الستخاصسضغ) ،لتكذف عغ أحجاثيا الحالية(في زمغ كاف لغضخ الكػيتي وجػد) .ولشدتشتج مغ ىحا
االستجبلء ،ارتباط مزسػنيا(جساعات متصخفة ،ما عاد ؼيو الػافج) ،بسزسػف القرة السدتخجعة:
عشرخ الرخاع الصائفي* ،وعبلقة الػافج في استجبلء الػاقع االجتساعية ليحا السجتسع ،بػصفو جدًء
مغ تكػنيو وشاىجاً عمى تحػالتو .ولشحجد مغ ىحا ،نسط االستخجاع ،باالستخجاع الجاخمي ضسغ
القرة األولى .وبجاية نقصة انقصاع الدخد بترخيحو ببجاية انفتاح الدعة الدمشية لمسفارقة بقػلو( أجاب
الربي) ،دوف إف يرخح بدمغ بجاية سعتو.
وييضئيا؛ ولِيفدخ أحجاث القرة األولى
ويأتي ىحا االستخجاعُ ،لضؤثث األحجاث السدتخجعة ُ

(الحؼ ما عاد ؼيو وافج) ،لضتبضغ مدػغ االستخجاع ووضيفتو ومزسػنو ،مغ تخابط سمدمة أحجاثو ،التي
تبجأ مغ خبلؿ استخجاع فتخة االجتياح وتبعاتو عمى اآلخخ القػمي الػافج مغ بعس الجشديات ،مغ

صجيقو(فيج) ،يذخحاف(أبػ شو ،أبػ
خبلؿ مذيج زيارة األخػيغ الفمدصضشضضغ ،لجارىع(صالح) والج
ُ

نائل) مػقفيسا ومذاعخىسا الذخرية مغ قزية اجتياح الكػيت ،قائبلً:
التالة ،الذؿ قاف أبؾ طه وأبؾ نائا ناد

و

ابشه (دتف سا ارتبػ والح جدأؿ (اذا رري وف
()1
*

زار ؼ ،وب حة الضؾـ

النلسات جدألؾف عشػ" نغر الرجا إلى
أاا ُ ":ربه! ّ
) أجاب أبؾ نائا اسا جذبه عتبا:
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" هؾ؟! ِ
ار ِ
رش عالباب نحكة جا زلسة؟!"
لؼ ججبه والح ت يا أبؾ طه:
(ريشا َعػ بضؾت الحة
" (ش (ذكمة( ،فػ حق ،اس احشا اجضشا عذاف نقؾؿ ّ
إحشا (ا يرشاش بّمة بتدسفؾ ااأليبار
ججرخ عم كؼ ججرخ عمضشا

إن

)

عارؼ (ؽ إجستا إحشا ساكشضؽ هؾف

) (ا ح اش (ؽ الجضراف (ا نع نكؾف (ؾجؾدرؽ هؾف

والد ؼ( ،ا ب فروؾا (كاف غضر أوال ب سؾتؾ لؾ

والمة

ووالدناَ ،زّخ

قاطفه (رة أيضرة:
" (ؾ شلمة!)) ":

)1

يأتي ىحا السذيج االستخجاعي ،لضخبط السذاىج االستخجاعية بدمدمة مترمة ،ويكذف عغ
مزسػنيا السدتخجع .مغ خبلؿ رصج سمػؾ الذخريات وتغضضخ العبلقات ،بضغ الذخرية الكػيتية
واآلخخ القػمي ،كذفاً إلثخ األحجاث الدياسية في تغضضخ السػاقف والعبلقات اإلندانية .ومغ خبلؿ
ىحا الكذف ،نخصج مغ تحػالت األحجاث وتصػراتيا(مدانجة الحكػمة الفمدصضشية لدياسة االجتياح)،
إضيار ،لمسػقف الفخدؼ لآلخخ القػمي( ياعسي شػ دخمضشي) .مسا ُيجدج ىحا ،تسثضل اآلخخ القػمي،
اً
الػافج الفمدصضشي ،مخفػضاً وسمبياً(ال خضخ ؼيكع يا أوالد) .ومغ ىشاُ ،يػضف االستخجاع مغ خبلؿ

وجػد اآلخخ الػافج القػمي ،لمكذف عغ واقع خرػصي محمي عاشو ىحا السجتسع في ضل حجث

سياسي ،انعكذ ضبللو ،بأثخه الدمبي وااليجابي عمى عبلقة الكػيتي مع اآلخخ القػمي.
وىحا ما ُيػضفو االستخجاع لضخبط األحجاث والسذاىج السدتخجعة ،بعزيا ببعس ،ليفدخ مغ

ويعخفشا بسرضخ الػافجيغ مغ القػميات األخخػ،
خبللو األحجاث البلحقة ،ما بعج تحخيخ الكػيتُ ،
وتغضضخ األحجاث ،قائبلً :عاد ع ناف الدؾرخ جفتتح (حا الجنارة وة (محق بض الفؾي ؿ السظا
عمى الذارع نفض عال(ضؽ البشجابة الػبار عؽ (حا اللدضا و ة السالاس
األوؿ (ؽ أغدظس 1992
إلى َّ
(جسع األنبفة السلمق (ش األسبؾع ّ
()1

فئخاف أمي حرة ،ص.173-172
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) عادت الح اة

ذف شاكر ال ش خ واج ة

(ظفسه النجاج ة

) َّ
الكرات السظاط ة السمؾنة
عمق البقاؿ حض ر اإلررانة ُ

السررخ نذاطه ر رر س خ الذاور(ا
شار ؼ سا ألِفتسؾ

) عاود جابر

الحال ؽ الباكدتانة (ذتاؽ نذاطه
) عاود ّ

) عاد يم ط

ورت تحرة (ا لؼ جف (ؾجؾدا وة وطشػ الج ر
الجس ع ع ا!
َ

قؾات االحتالؿ (ف ا اندحااا
األش ا التة أي ت ا ّ
الرَّرة ال سشة ":ياـ
َبَرد" ،ون ا ات اائع ُّ

تحدب

) و حات أبة سا(ح الفمدظضشة" :برد

يااـ" ،وبض

َّ
النَلسات ووريق رة الق ـ ،و(فمسة

الس راس (ؽ الفمدظضشضضؽ واألردنضضؽ غادر (ئات اآلالؼ (ؽ الفمدظضشضضؽ (خمفضؽ و ار هؼ ازع

عائالت

) ايتف

أغش ات ناعؼ اللنالة وة حؾش أ(ػ زيشب

) رؤ

وادقا (تح جا لداف

جَّ ته ال خ وار عا اَر اف التحرير؛ لِئال تحرج حفض ر ا أ(اـ أو قائ سا تمف
عراؾ ة؟!"

االنتبا  " :جّ تػ

) والسحبة الفراؾ ة ؼ ه وارت سفؾدجة (حزة وار وؾت أبة سا(ح الفمدظضشة

لذاب سؾرّخ
وؾتا آير،
ّ

) ال سشضؾف واروا هشؾدا

حرة ،وق
ونؿ رته ،ز(ؽ أ(ػ ّ

) ومؾرنس؛ التة ان

ُسّبة أبة سا(ة

اف زوج األ(ضر ة ،وارت أعمى شأنا وأروع (شنلة))

)1

األوؿ مغ أغدصذ ،)1990
ُيػضف ىحا االستخجاع أوالً ،لئلعبلف عغ اغبلؽ الدعة الدمشية( ّ
التي بجأت انفتاح أحجاثيا السدتخجعة مغ عاـ  ،1988مسا ُيبضغ حرخ األحجاث السدتخجعة ،في

ضػء رصج تحػؿ العبلقات الكػيتية مع اآلخخ القػمي ،في ضل رصج اثخ حجث االجتياح عمضيا.
جدج تسثضل اآلخخ القػمي ،بضغ تسثيبلً سمبياً( الفمدصضشي ،االردني ،اليسشي ،العخاقي) ،وتسثيبلً
وىحا ما ّ
ايجابياً( السرخؼ ،الدػرؼ ،االيخاني ،االسضػؼ ،الدعػدؼ ،االمخيكي).
لضتذكل مغ ىحا ،مدػغ االستخجاع ووضيفتو ،حضث قاـ االستخجاع في محاولة الخبط بضغ فتختضغ
زمشتضغ انعكدت اثخىا عمى الػاقع أو الذخرية الكػيتية في ضل عبلقتو ومػقفو مغ اآلخخ القػمي،
لمسقارنة بضشيسا ،مغ خبلؿ رصج تغضضخ السػاقف والعبلقات االجتساعية والدمػؾ الذخري ،مع رصج
تغضضخ السذيج السكاني لمسجنية ،الشاتج مغ وجػد آخخ وغياب آخخ قػمي ،مع رصج لتأثضخات الشفدية
واالجتساعية والفكخية الشاجسة تغضضخ ىحه العبلقات والسػاقف الذخرية.
ويتزح لشا مغ سياؽ السفارقة أنيا استغخقت زمشا محجداً ،وىي فتخة االحتبلؿ(سبعة أشيخ)،
()1
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وحضغ انغمقت الدعة عاد الدخد إلى نقصة تػقفو في القرة األولية ،مذكبلً لبلستخجاع الجاخمي
الجدئي .وجاء وىحا االستخجاع ليقجـ تأويبلً ألحجاث لع تكغ مصخوحة( لع يعج الػافج مػجػدا) ،مثمسا
أدػ وضيفة تحمضمية وتفدضخية ووصؽية ،لمكذف عغ الػقائع وفيسيا وتفدض اًخ لدمػؾ الذخريات،
ومػاقف الحكػمات.
إف االستخجاع الجاخمي في كبل الشسػذجضغ(اآلخخ العخقي ،اآلخخ القػمي) جدج تسثضمو سمبياً
مخفػضاً .ووضفت الدعة الدمشية لخصج ،نسط االستخجاع ونػعو .بضشسا وضف السجػ الدمشي ،لخبط
السذاىج االستخجاعية بعزيا ببعس ،في مزسػف واحج ،ليكذف عغ أثخ التحػالت الدمشية لمسقارنة
بضغ الحاضخ والساضي ،ليزيء بعس مغ جػانب الساضي وتفاصضمو ،ومذاعخه وافكاره ،كذفاً عغ
شكل تسثضل اآلخخ.
حاضخّ ،

ثانٌاً :االسترجاع الخارجً:
اآلخر القومً :العربً:
بدج ثغخة سخدية في أحجاث
وإذا كاف االستخجاع الجاخمي يحسل مدػغو الدخدؼ والػضيفي ّ

إف كانت حكاية مقصػع
فإف االستخجاع الخارجي؛ و ْ
القرة األولى أو إتساميا بػصفو جدءاً ُمكسبلً لياّ ،
عبخ السثضخ
زمشياً ومزسػنياً عغ القرة األولى إالّ ّ
أف مدػغ االستخجاع ال يخخج عغ القرة األولى ّ

يتذكل مغ سخد أحجاث القرة األولى .ومغ ىحا سضتذكل وضيفة االستخجاع
أو السحفد الحؼ
ّ

أؼ مغ العبلقة الزسشية بضغ مزسػف القرة األولى ومزسػف استخجاع القرة الثانية.
الخارجيْ ،

ففي رواية(أحزاف السشافي) تدتخجع الذخرية الداردة(مضيػد) مذاىجاً مغ ماضضيا البعضج ،الحؼ
عاشتو في مشافضيا أو اغتخابيا حضغ كاف(مضيػد) يجرس في الػاليات الستحجة األمخيكية في الدبعضشيات
مغ القخف العذخيغ .لضتػقف عشج ىحه السذاىج وىحا الدمغ والسكاف تحجيجاً ،وسبب ىحا التػقف أو

استخجاع أحجاث ىحا الدمغ ،ىػ ،مثضخ الحاضخ الحؼ يدتثضخه أثشاء ُمذاىجتو ألخبار التمفديػف ،في
عخضو خبخ استعجاد قػات التحالف لزخب العخاؽ ،أباف حخب الخميج الثانية ،ليِحفد ىحا السػقف
مثضخ ذاكختو ،ؼيدتعضج السػاقف األمخيكية(الحكػمة ،السجتسع) تجاه اآلخخ
العجائي تجاه العخاؽ،
اً
القػمي العخبي .ولتخبط السذاىج االستخجاعية بضغ ذاؾ الساضي البعضج(العخبي) والحاضخ القخيب
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(العخاؽ) .ومغ ىحا ،يشيس االستخجاع الخارجي بػضيفة التحكضخ بالساضي لتفدضخ أحجاث الحاضخ
إف استخجاع الذخرية الداردة(مضيػد) محكػـ بسشصق تجاعي الحاكخة الدببي
واستباؽ السدتقبل .لحا ،ف ّ

أؼ إف ذاكختو تمتقط وتشتقي مغ ىحا الساضي مذاىجاً تكخسيا ،لتكذف ىحه السػاقف
أو التخابصيْ ،
العجائية تجاه اآلخخ القػمي العخبي .لتتسّثل السذاىج االستخجاعية في تخابط متربلً مغ خبلؿ تدميط
الزػء عمى األزمشة والسػاقف .وإذا كانت الذخرية الداردة(مضيػد) تُحجد زمغ سخدىا الحالي مغ
وتفمؽ سقؾط
رؾـ ( 2ارس ُ 2223جزرب الفراؽ؛ ويؾـ  9أبريا ت يا القؾات األ(ريك ة ال اد ُ

الشغاـ ال خ تالشى (ع ديؾؿ طالئع القؾات األ(ريك ة))

)1

فإنيا تُحجد بجء انفتاح مفارقتيا ،فتقصع
ّ

زمغ سخده ،لتخجع إلى ن اجة الدبفضش ات  ،ووة عاـ 1979اال ات؛ ش ُ ضسؽ افثة إلى الؾالجات
الستح ة لسؾاومة دراساتة الفم ا))

)2

إف ُنذخز نسط االستخجاع باالستخجاع الخارجي ،الحؼ يبجأ انفتاح سعتو
يسكششا مغ خبللوْ ،

إف السذاىج االستخجاعية ستجور في إشار ىحه
أؼ ّ
الدمشية ألحجاث مذاىجه مغ عاـ(ْ .) 1979
الدعة ،وىي خارج الدعة الدمشية لمقرة األولى( .)2003وىحا التحجيج لو وضيفتو الدخدية والجاللية
كسا سضتبضغ الحقاً .مثمسا يكػف الخبط بضغ السذاىج االستخجاعية والدمغ الحاضخ يكذف عغ وضيفة
األوؿ ،يدتخجع أوؿ وصػلو إلى امخيكا ،قائبلً ((:انظمق
االستخجاع ومدػغو .فسغ خبلؿ السذيج ّ
التاكدة (ؽ (ظار كضشض خ) إلى (ظار لؾجؾاردجا) وة ساعة إال ربفا؛ ونحؽ الدتة (حذؾروف
دايا التاكدة

) سائق التاكدة (ش (ج (ع أغش ة (ؽ أغانة اسؾد ر ن رأسه جسضشا وشساال

يؾؼ (سنوج اال هذة (ؽ الدائق؛ لكثرة تر ضن األوالـ األ(ريك ة عمى ووف الدؾد االجريسة
ٌ
والفشف ،سا جفسمؾف حال ا (ع السدمسضؽ!!))

)3

ليزيء لشا ،كيؽية تسثضل اآلخخ العخقي سمبياً(خػؼ مسدوج)ّ ،
عبخ كذف الصخيقة التي ُيذػهُ

بيا االمخيكاف اآلخخ(اإلعبلـ)؛ مبخ اًر ومدػغاً الستطيار حاضخ اآلخخ القػمي العخبي السدمع تسثيبلً
سيج مدػغ
سمبياً أيزاً ،مغ ذات الصخيقة(كسا يعسمػف) .تعبض اًخ داللياً ببخاءة اآلخخ .ولضبضغ ُ
وي ّ
()1

أحزاف السشافي د .احسج عبج السمظ ،دار ببلؿ -بضخوت ،ط ،1،2005ص.21

()3
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استخجاعو ،بتدميط الزػء عمى التخابط والتبلزـ بضغ الساضي والحاضخ ،لمسػقف األمخيكي العجائي
تجاه اآلخخ -.كسا سضتبضغ الحقاً .-فيحا التدميط والكذف ال يبخز وضيفة االستخجاع إالّ مغ خبلؿ
تأثضث السذاىج تجريجياً .لضبجأ السذيج االستخجاعي اآلتي بتدميط الزػء عمى مػقفيع مغ اآلخخ.
عشجما يدتخجع(مضيػد) ،مذيج مجيخة معيج تعمع المغة معيع( شمبة الخميج) في ّأوؿ لقاء ،مدتحك اًخ ما
قالتو ليع ،عغ أىع التعميسات التي يجب اتباعيا شػؿ إقامتيع ىشا ،بػصفيع عخب ،قائبلً ( :ررة
السف

) اف ساعة (ؽ الح رث و سشا َّ
اأنه

ب ْت تحاوؿ التح ث اإجقاع هادئ ة نف س ا

أف نفرؼ (تى
أف نف ؼ طب فة السجتسع األ(ريكة؛ ولفا أوؿ ب اجة سم سة ل لػْ ،
رتؾجب عمضشا ْ
نقؾؿ( :ؽ وزمػ ،وشك ار !! ،أرش تشا إلى (ؾقع (خفر الذرطة( ،بشى البشػ ،السظفؼ الفربة

)

وهسد ْ :
است ر ْ الس ررة عش (ا لفغ ْ مسة اار)!! ،والحغ ْ ابتدا(تة السريبة اقترب ْ (شة َ

-

الكا جفسا (ا جحمؾ له ضسؽ القانؾف نحترـ احتفاعكؼ اؿ سكؼ
نحؽ هشا وة أ(ريكا؛ ُّ
وعم كؼ احتراـ ؾ سشا (جتسفشا (فتؾح و(تف د الجشد ات واألعراؽ؛ سؾؼ تالحغؾف أنّشا
أكثر الذفؾب انفتاحا عمى اآليريؽ))

)1

جدج اقػاؿ الذخرية األمخيكية تجاه
فاالستخجاع ُيػضف ليسجنا بالسعمػمات والتفاصضل التي تُ ّ
ٍ
بسذيج ال يتعجػ مجاىا الدمشي يػماً واحجاً -
اآلخخ( أكثخ الذعػب انفتاحاً عمى اآلخخيغ)؛ لضخبط ىحا
كسا سضحكخ ،-ليكذف عغ السػقف أو الدمػؾ لمذخرية األمضخكية مع اآلخخ ،وىع يتفاعمػف معو.
قائبلً:

وة الضؾـ التالة شا وة (ر ن الظمبة األجانب

) تشاولشا قائسة الظفاـ وب أنا نشغر إلى افزشا
حؾلشا

) أي نا أحُ الظمبة المبشانضضؽ إلى (ظفؼ

) ُ شا َح ريؽ ودو(ا نتمف ُ وندسع (ا جقاؿ

ان ْ سحشتشا الفرب ة سببا وة ه ا الذفؾر السنعج

أف نق نا
) يرجشا (ؽ السظفؼ اف ْ

(روفا اابتدا(ات واسفة ،تجذأ أح نا ارؾرة (مفتة (سا
الشادلة اقذ ذا حاتس ا شكرتشا عم ه شك ار ّ
أخ ق ارة آير قاؿ :عرب وسخؾف
جفا افض السارة رندرونشا ارؾر شتى أح هؼ قاؿ ْ ،)Shit
لؼ
جفة الن(ال الخسدة (ا نال ؼ (ؽ مسات ناب ة؛ ُ ؾَن ُ ؼ (ذلؾلؾف اأحادرث شتى ابتدس ُ
ّ

()1

السرجر الدابق ،ص .26
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ب ايمة وأنا أت ر مسات ( ررة السف

عؽ االيتالوات بضؽ الذفؾب وة الفادات والتقالض ))

)1

عبخ السجػ الدمشي القخيب بضشيسا،
فاالستخجاع ىشا ،يشيس بػضيفة الخبط بضغ السذيجيغ ّ
أؼ بضغ ما يرخحػف بو
ليكذف عغ مػقف الذخرية األمخيكية تجاه اآلخخ ،تعبض اًخ عغ ازدواجضتيعْ ،
عمشاً(نحغ ىشا في أمخيكا الكل يعسل ما يحمػ لو) ،وما يفعمػنو واقعاً( السارة يددرونشا برػر شتى).

مثمسا يكذف ،تػاتخ الرػرة الشسصية الحىشية الثابتة في ترػراتيع عغ اآلخخ القػمي العخبي(متى
نقػؿ مغ فزمظ ،وسخػف) ،واألىع في ىحا الخبط ،ىػ ،كذف مػقف الذخرية األمخيكية مغ خبلؿ
أحكاـ الؿيسة( )Shitتجاه اآلخخ القػمي ،مغ داللة تحكخه كمسات مجيخة السعيج .تجدضجاً لتسثضل اآلخخ
بسثضخ
القػمي دونياً اجتساعياً .وإذا كاف ىحا الكذف أو
ّ
التفدضخ مدػغاً لبلستخجاع ،فسا عبلقتو ُ
الحاضخ الحؼ انقصع الدخد بدببو؟(.االستعجاد لزخب العخاؽ).

إف الذخرية الداردة في استخجاعيا تتّجرج بعخض السػاقف التي تبخز ىحه الغاية ،ؼبعجما
ّ

عخفشا بالرػرة الشسصية في الحىغ األمخيكي عغ اآلخخ القػمي العخبي ،وكذف ازدواجضتيع ،بضغ ما
يرخحػف بو قػالً وعمشاً ،وما يفعمػنو سمػكاً وواقعاً تجاه اآلخخ ،مغ خبلؿ استطيار مػقفاً مغ عامة
فأنو يدتخجع مػقفاً حجث معو ال يختمف عغ السذيج الدابق ،يدتطيخه مغ
الشاس مغ األمخيكضضغّ ،
خبلؿ مػقف جية رسسية وأكاديسية عمسية معو .عشجما يدتخجع مذيج شخده مغ الجامعة األمضخكية،

قائبلً:

اف ذلػ رؾـ الحنف وة ح اتة الفمس ة رؾـ يروجة (ؽ الجا(فة الفتض ة رغؼ درجاتة

حاورت
أف أتخرج (ش ا ونجاح ذاؾ الفسض الض ؾدخ وة ورمة (ؽ الجا(فة ؾنة
ُ
الفال ة وطسؾحة ْ
السحاضر األوروبة ال خ ،هاجؼ تضتؾ وعب الشاور وحر ة ع ـ االنح از ،دايا حرـ الجا(فة
ُ
وتح ؾبة الفمؼ تؾج وة أ(ريكا حاالت تشت ػ وض ا ال جسقراط ة وحقؾؽ اإلنداف ول س وة
سجؽ أبؾ غريب) وقط !!))

)2

فالذخرية الداردة تخبط السذاىج االستخجاعية الدابقة بالبلحقة ،مثمسا تخبط الساضي
بالحاضخ ،مغ خبلؿ مدػغ االستخجاع ومزسػنو ووضيفتو .فضػضف االستخجاع ُلضػاتخ السػقف
()1
()2

احزاف السشافي ،ص.27-26
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االمخيكي تجاه اآلخخ القػمي العخبي ،مغ خبلؿ جية أكاديسية ،تعبض اًخ عغ ازدواجضتيع ،تجاه مػقفيع
مغ اآلخخ( في أمخيكا حاالت تشتيظ فضيا الجيسقخاشية وحقػؽ اإلنداف) ،ليكػف ىحا ،مبخ اًر الستطيار
مػقفيع الحاضخ تجاه اآلخخ القػمي(سجغ أبي غخيب) .لشجرؾ مغ ىحا االستطيار وضيفة االستخجاع
ومدػغو ،وىػ ،الخبط بضغ زمشضضغ متباعجيغ (ماضي/الحاضخ) ،وحادثتضغ مختمفضغ( شخده ،ما حجث
احج ،ىػ ،التحكضخ بتػاتخ السػقف العجائي تجاه
إف جامعيسا السذتخؾ و ُ
في سجغ أبي غخيب) ،غضخ ّ

اآلخخ( انتياؾ حقػؽ اإلنداف) .فغاية ىحه السقاربة ،ليدت لتأكضج والتحكضخ ذلظ فقط ،بل لمكذف عغ
االستس اخرية الدمشية لمسػقف العجائي االمخيكي تجاه اآلخخ القػمي العخبي .فيحه الحادثة(أبي غخيب)

أف الدخد
أؼ خارج الدعة الدمشية لدمغ القرة األولى( الحاضخ)  ،إالّ ّ
جاءت استباقاً زمشياًْ ،
السدتخجعة أو الداردة ،أتاح ليا حخية اختخاؽ األزمشة وتجاخمو لخبصيا في
بالزسضخ الستكمع لذخرية ُ

ٍ
ليعبخ مغ مبخر ىحا الخبط ،عغ غايتو مغ االستخجاع ،وىػ ،الخؤية ،لبلستباؽ
سياؽ مزسػني واحجّ ،
الدمشي بالسػقف األمخيكي السعادؼ لآلخخ القػمي .لحلظ يكػف الخبط بضغ الساضي والحاضخ
أؼ إ ّف ىحه
والسدتقبل ،وضيفة يشيس االستخجاع بيا،
ويجدجىا تقشية التجاعي الدمشي السدتسخْ .
ّ
السقاربة ،تكذف ،عبلقة الدمغ السدتخجع(القرة الثانية) بدمغ القرة األولى (مثضخ الحاضخ) ،فيحه
األحجاث الدمشية الثبلث( شخده ،ضخب العخاؽ ،سجغ أبي غخيب) تتعالق بسذتخؾ و ٍ
احج ،ال تخخج

عغ إضاءة السػقف األمضخكي تجاه االخخ القػمي بسجػ زمشي استسخارؼ ،مسا ُيجدج تسثضل اآلخخ

ييسغ عميو.
القػمي ُم َ

ومغ ذات ىحه الػضيفة والسزسػف ،يشتقي الذخرية الداردة مغ السذاىج االستخجاعية ،ما
ويؤكج ،مػقف الذخرية األمخيكية ،ليفدخ الحاضخ مغ خبلؿ الساضي ،كاشفاً ومفد اًخ
ويحكخ ُ
ُيػاتخ ُ
الرػرة لحىشية األمضخكية تجاه اآلخخ القػمي العخبي ،مغ خبلؿ تحكخه(مضيػد) مذيجاً مع صاحب

إف يشتقل إلى مجيشة أخخػ عمى اثخ شخده مغ الجامعة ،فضدوده
العسارة الدكشية التي يؤجخىا لدكغ بعج ْ



بػصف ىحا الحجث الدمشي أو التاريخي حجث بعج دخػؿ األمخيكاف( ،)2004والخصاب يجدج زمشية الحاضخ زمغ

استعجاد أمخيكا لزخب العخاؽ( ،)2003مغ ىحا يسّثل ىحا الحجث استباقاً زمشياً بقصع زمشية الحاضخ والساضي،

بػصفو استباقاً اشارياً.
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**

إف يمتدـ بيا شػؿ إقامتو بػصفو عخبياً ،وجاره
صاحب العسارة بالتعميسات الزخورية التي يجب ْ
إيخاني.

)1

إف تشتيي فتخة دراستو يغادر العسارة الدكضشة ،ؼيخاشب صاحبيا األمضخكي ،قائبلً لو:
وبعج ْ

(( لق جاورتكؼ ثالث سشؾات ولؼ أتذاجر (ع جارنا اإلررانة ال خ ح رتشة (ؽ التذاجر (فه

أسه وة تؽ ه وشفر،
وغاص ر ُ
َ

وكه الدفمة بض
اجع و(دػ ُ
َ
لسح وة عضشة ل جة عتاب تر َ

ارتكب حساقة ال ُ(برر ل ا:
اأّنه
َ

-ال اأس (ض ؾد أُع رنة واإلعالـ ُجذؾ وؾرتكؼ ل رشا!))

)2

فالسذيج الحػارؼ االستخجاعي ىحا( اإلعبلـ ُيذػه صػرتكع لجيشا) ،يختبط بالسذيج االستخجاعي
أؼ أنو ،جاء لِيفدخه وليِكذفو؛ فقج
األوؿ( كسا يعسمػف حالياً مع السدمسضغ) داللياً وسخدياً استباؾياًْ .
ّ
وضف االستخجاع لمكذف عغ تفدضخ الرػرة الحىشية الستجاولة عغ اآلخخ العخبي القػمي ،تسثيبلً
لدمبضتو(خص اًخ) ،مغ خبلؿ كذف الصخيقة أو الػسضمة لتذكضل ىحه الرػرة(اإلعبلـ) في الساضي
والحاضخ .تعبض اًخ عغ السػقف الثابت والستػاتخ زمشياً ،لمسػقف األمضخكي الخسسي ،تجاه اآلخخ القػمي
العخبي .مغ خبلؿ ربط الساضي بالحاضخ .ومغ ىحا ،مدػغ االستخجاع ووضيفتو ،وتدمدل تخابط
السذاىج االستخجاعية بعزيا ببعس ،مغ خبلؿ مزسػف واحج ،وىػ ،كذف وفزح السػقف
االمخيكي السعادؼ تجاه اآلخخ القػمي العخبي ،فخداً وجساعة ،وشعباً ،بالتحكضخ باالستس اخرية الدمشية
في تذػيو صػرة اآلخخ القػمي العخبي(السدمع اإلرىابي) ودور اإلعبلـ األمخيكي السؤدلج في ذلظ؛
الستباؽ زمشي ِ
إدراكي بسػقفيع السعادؼ.
أدت وضيفة
فأنيا ْ
أدت وضيفة سخدية وداللية في ىحا السذيجّ ،
وإذا كانت ىحه السجة الدمشية ْ

زمشية بإعبلنيا إغبلقيا لمسفارقة الدمشية مغ خبلؿ ترخيحو الحؼ ذكخه( ثبلث سشػات) ،وبيحا ندتصيع

تحجيج الدعة الدمشية لمسفارقة التي دارت في إشارىا السذاىج االستخجاعية ،مغ بجء انفتاحيا()1979
**

يتذكل الدؤاؿ السزسخ ،ىشا ،ىل سضتعامل العخبي القصخؼ مع اإليخاني بعشرخية عجائية حدب مشطػر الذخرية

تتسّثل بجعع مشصقة
األمخيكية حضث يجدج ىحا التأريخ نياية(ْ ،) 1979
أؼ بجاية الحخب العخاؾية اإليخانية ،التي كانت ّ
ومدالع في تعاممو مع اآلخخ اإليجيػلػجي؟؟.
الخميج العخبي لمسػقف العخاقي ضج إيخاف ،أـ ّ
أف األخخ العخبي حيادؼ ُ

(ُ )1يشطخ :أحزاف السشافي ،ص. 43
( )2السرجر نفدو ،ص.55
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إلى نياية انغبلقيا( ،)1981في ثبلث سشػات .لشحجد مغ خبلليا السجػ الدمشي لمسفارقة ،مغ زمغ
انقصاع حاضخ الدخد عاـ( )2003إلى انغبلقيا عاـ( .)1981أؼ قخابة( أربع وعذخيغ

سشة)؛

تػضيفاً لمكذف عغ االمتجاد الدمشي االستسخارؼ ،لمسػقف األمخيكي السعادؼ(الفخد ،عامة الشاس،
الجامعة ،االعبلـ ،الحكػمة) تجاه االخخ القػمي ( الفخد ،الجساعة ،الصالب ،العخاقضضغ ،السدجػف،
األولى ومزسػف القرة
السدمسضغ) الحؼ ُيفدخ ُ
ويدػغ االستخجاع ،لمعبلقة بضغ مزسػف القرة ّ
السدتخجعة .وىحا التػضيف يأتي لخمق رؤية استباؾية لمسدتقبل ،لمتكيغ بالسػقف األمخيكي تجاه تسثضل
اآلخخ القػمي العخبي ُمييسشاً عميو ،مغ خبلؿ استعجاد ضخبيع لمعخاؽ .فاستخجاع( مضيػد) ليذ

استخجاعاً لدج ثغخة سخدية في الحكاية ،ولع يكغ استخجاعاً عغ مخحمة زمشية مغ حياة أمزاىا في

الساضي أو في أمخيكاَّ ،إنسا ىػ استخجاع تفدضخؼ وتحكضخؼُ ،يدمط الزػء ؼيو عغ التخابط الجاللي
والحجثي بضغ األزمشة؛ لكذف الساضي وتفدضخ الحاضخ وصياغة السدتقبل .لتتزح أىسية السفارقة

الدمشية؛ بػصفو آلية سخدية وبشضػية تػلج وتحخؾ الجالالت الدخدية لؤلحجاث
جكؽ داال وتجفمه داال))

)1

اأف تفس إلى (ا لؼ
ْ

والشظ أف لمدمغ داللتو ومقاصجه السزسخة أيزاً ،فعشجما تكػف األزمشة

تعبخ عغ
متػاصمة ومتػاتخة ،يسكغ ْ
أف ُيحضل ىحا إلى استباؽ داللياً لمسدتقبل يسكغ التشبؤ بو .والتي ّ
ردة فعل الذخرية الػاعية لسا حػليا مغ أحجاث ،ومحاولة صياغتيا عمى وفق تحػالت الدمغ

والػعي الفخدؼ.

)2

اآلخر البدون نسب
إف كاف االستخجاع في رواية( أحزاف السشافي) سػغ استخجاعو تفدض اًخ لمحاضخ واستباقاً لخصج
ْ

فأف السدػغ الػضيفي لبلستخجاع في رواية( لمحدف خسدة
العبلقة والخؤية لكيؽية تسثضل اآلخخّ .

أصابع) يتسّثل ب ُسدألة الحاضخ ،أو مػقف الجيات الخسسية الحكػمية تجاه تسثضل اآلخخ(مخاد) ،بجوف
ندب ،في ضل حاضخ يفتقج ىحا األخضخ ،الحؼ تػفي في حادث سضخ مع عائمتو .فتدتخجع الذخرية
الداردة(ناصخ) ،بعس مغ تفاصضل وماضي صجيقو(مخاد) ،التي تكذف وتزيء إشكالضتو(بجوف
()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .66

()2
الستخضل في رواية "الجشخاؿ خمف هللا مدعػد( األمعاء الخاوية)"،لمكاتب دمحم
يشطخ :الدخد التاريخي بضغ الػاقع و ّ
الكامل بغ زيجف ،رسالة ماجدتضخ ،ابتداـ اليبللي ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ، 015 ،ص .22
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ندب) ومػقف الجيات الخسسية في تذكضل ىحه اإلشكالية .ليكػف ذلظ سبباً الستخجاع بعس مغ ىحه
لسدالة كيؽية ولساذا ،تسثضمو آخخ؟؟.
التفاصضلُ ،
)1
إف يقصعيا ليعػد إلى
ُيحجد الذخرية الداردة زمغ حكايتو األولى بعاـ( ، )1993قبل ْ

استخجاع ماضي حكاية صجيقو ،بعج ثبلثة عذخ عاماً مغ تأريخ وفاتو ،ويفدخ ذلظ االنقصاع أو
لضتذكل مغ ىحا الدمشضغ
كل تمظ األعػاـ.
ّ
العػدة إلى ماضي صجيقو ،لرجمتو الشفدية التي أصستّ ُو ّ
حكايتضغ مقصػعتضغ زمشياً ومزسػنياً ،يسكغ مغ خبلليا تحجيج الدعة الدمشية لمسفارقة .فإذا كانت
الدعة الدمشية لحكاية(مخاد) خارج زمشية حكاية(ناصخ) أو الدخد األوؿ( ،)1993ؼيسكششا االستشتاج
مغ تحجيج السجة الدمشية( بعج ثبلثة عذخ عاماً) بجء العػدة لحكاية مخاد بعاـ( ،)1980ولعل الججوػ
لضتذكل مغ ىحه ،سعة استخجاعية
مغ تحجيج الدعة الدمشية تذخيز نػع االستخجاع ووضيفتو.
ّ
خارجية تعػد الذخرية الداردة إلى نقل أحجاث الساضي عغ شخيق الحاكخة أو التحكخ ،بعس ما
قالتو الذخرية لو(مخاد) أو ما سسعو مشو أو شاىجه.
أف الدخد
ويعج التحكخ أو الحاكخة آلية مغ آليات استخجاع الساضي والعػدة إليو مغ خبلليا .إالّ ّ

االستخجاعي ىحا ،قج ال يخاعي في نقمو الساضي ،مشصق تتابع األحجاث وال حتى تفاصضمو السباشخة،

بػصفو يعتسج عمى ذاكخة الشاقل فقط؛ لتتذكل االستخجاعات ىشا ،بضغ تقجيع وتأخضخ ،وأجساؿ
وتفرضل ،خاضع ًة لحاكخة الدارد ،الذاىج أو الشاقل ،التي ىي ليدت ذاكخة فػتػغخاؼية ،لتشقل لشا
بصخيقة مباشخة وتفرضمية ما حجث ،أو ما سسعتو ،وشاىجتو .لشدتجؿ مغ ىحه اآللية ،إف االستخجاع
خاضعاً حتساً لديصخة وتحكع الذخرية الشاقمة أو السدتخجعة ،فضشتقي مغ الساضي ،ما يتػافق مع
ويؤخخ أخخػ ،ليكذف لشا عغ ىحه الغاية تجريجياً ،وكيؽية
غايتو مغ االستخجاع .لحلظ ُيقجـ مذاىج ُ

تسثضل اآلخخ .ومغ ىشا ،يتذكل مدػغ االستخجاع ووضيفتو ،مغ خبلؿ تذخيز نػعية السعمػمة

الستبايغ في
والخبخ السشقػؿ ،والكيؽية التي ُيقجـ بيا .ويتذكل ىحا الشقل ّ
عبخ التجرج الدمشي ُ
االستخجاع ،بضغ تقجيع وتأخضخ لؤلقػاؿ واألحجاث السدتخجعة السشقػلة ،وفقاً لخؤية الذخرية الداردة،
وليدت لدمشية أو أسبؿية الحجث ،ليحا ُيػثق الذخرية الداردة مرجر معمػماتو في استخجاعو،
()1
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األوؿ مغ خبلؿ نقل أو تحكخ الذخرية الداردة،
لتأكضج مػثؿية نقمو لمخبخُ .يجدج الخبخ االستخجاعي ّ
كبلـ زوجة(مخاد) لرجيقاتيا ،عغ التغضضخ في وضعيع السادؼ بدب حرػؿ زوجيا(مخاد) تخؾية في
العسل ،ذاك اًخ:
ستلضر أثاث البض
ّ
ؼه

قال

لكا الر جقات قبا ووات ا ،اأف (راد س حرا عمى ترؾ ة ج ر ة وبأن ا

ألوؿ (رة (ش  7سشؾات (ؽ زواج ا ،عق ا (ؽ الساس طالسا حمس
وستذترخ ّ

ان ورحت ا االترؾ ة شفؾ ار غائبا عؽ الؾعة ،وهة التة تنوج رغسا عؽ أهم ا (ؽ رجا ال

جحسا أوراؽ ثبؾت ة و( وف وة الؾطؽ اختؼ إندانة ُس ّسة االتالحق "ب وف"))

)1

عبخ تمفطو(قالت)،
الذخرية الداردة ،تدشج سخد الخبخ إلى(زوجتو) األقخب إلى حياة(مخاد)ّ ،

ليكذف مغ خبلليا ،عغ وضعو االجتساعي(متدوج) ،ووضعو االقترادؼ(ألوؿ مخة ستذتخؼ) .مثمسا
يزيء تفاصضل ميسة عشو ،ومشيا ،أصػلو االجتساعية(بجوف) ،ومػقف أىل زوجتو مغ ىحه األصػؿ

(رغساً عغ أىميا) .لضؤثث االستخجاع وضع اآلخخ البجوف ندب ،تسثيبلً اجتساعياً اقترادياً ىامذياً
ندتجؿ عغ أىسية ىحه السعمػمات أو مدػغ
مخفػضاً ،مغ خبلؿ ىحه السعمػمات السػجدة .وال
ّ
االستخجاع ووضيفتو ،وال عغ تقجيسو ىحا مذيج ،الحؼ ،ىػ أقخب مذيج زمشي إلى حاضخ وجػده عمى

قضج الحياة .بجلضل ،السذيج االستخجاعي اآلتي ،الحؼ يدشج الخبخ إليو:

قاؿ (راد وة إح

السرات

أف وج ته
إّنه إلى الج ار ،وإّنه ول وة لضمة ااردة تذبه شتا الس ف اللرب ة كمب (دفؾر ،إلى ْ

أف جحب
(ذضئة البذر لتثب اف ها الحكؾ(ة دوف الرجؾع إلى ه اأّنه اال هؾية ،وال (شنؿ و(سشؾع ْ
ويكؾف له بض وزوجة وأطفاؿ ،وبأف رشتغر السؾت لض وؽ وة قبر (ج ؾؿ (ؽ قبا البم جة))

)2

فيحا السذيج متأخخ عغ السذيج الدابق مغ خبلؿ القخيشة الشرية ،التي تكذف عشو معمػماتو
الذخرية(ال مشدؿ ،يكػف لو بضت وزوجة وأشفاؿ) ،وىحه القخائغ تّؤكج األسبؿية الدمشية عغ السذيج
أف الذخرية الداردة ال تخاعي التدمدل الدمشي أو الدخدؼ في استخجاعيا ،لتكذف
ويذضخ ّ
األوؿُ ،
ّ
عغ غايتو ،ىي ،اإلفذاء بالسعمػمات التي تكذف سبب وضعو ىحا( لتثبت بعجىا الحكػمة) .مثمسا
ألوؿ
يكػف تأخضخ ىحا السذيج ،إثباتاً نرياً إلى اسبقضتو ،ليحسل داللة تفدضخ السذيج الدابق(ستذتخؼ ّ
()1
()2
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أؼ ّإنو السذيج األقخب إلى حاضخ وجػد(مخاد) عمى قضج الحياة؛ مسا
مخة مشح  7سشػات مغ زواجيا)ْ ،
يعشي الكذف لشا ،عغ االستس اخرية الدمشية لػضعو االقترادؼ الستجني ،وعغ استس اخرية رفس أىل
)،أؼ تسثضمو آخخ مخفػضاً .وال شظ بأف ىحا السذيج( ّإنو إلى الججار) يفدخ
زوجتو لو ،بػصفو(بجوف ْ
سبب تسثضمو ،ويكذف عغ مػقف الجيات الخسسية في تذكضل ىحا التسثضل ،مغ خبلؿ الحكع التؿيسي
لضتجدج مغ ىحا ،تسثضل
بأنو ببل ىػية).
أثشاء سخد الخبخ(لتثبت بعجىا الحكػمة دوف الخجػع إلى هللا ّ
ّ
اآلخخ البجوف ،مخفػضاً مشتسياً لمػشغ ،أو ُمساثبلً لمسػاشغ بالحقػؽ والػاجبات .ومغ ىحا التسثضل
عبخ انتقاء الذخرية الداردة مذيج السصعع مع(مخاد) ،قائبلً( :ش ذاؾ السدا
يكذف عغ ذلظّ ،

الرطب ال خ ديمشا ؼ ه إلى السظفؼ وهؾ ر وع الظاولة لضر ش ا عمى جشب ،و(ع ؾب الذاخ روع
وؾته

) وبضؽ ر جه أوراؽ البض  ،سكش

ب ايمه رائحة االنتذا وهؾ رروع عضش ه إلى الؾرقة

التة تروض حرؾله عمى عق اإلججار ااسسه دوف أوراؽ السحكسة ال خ جكر ّا (سرات ا وش ّكا

القاضة أبؾ يال

) اف راوزا البؾح (تسدكا االق ر الضؾ(ة ال خ جرضبه ،ضحػ وهؾ رمقة

(رائبه عمة افتؾر( ،دتستفا الفادة احالة الروض السدتسرة ال خ[

ا] جع ذ ا وة الؾطؽ (ؽ

وزارة ال ايم ة إلى البم جة إلى األراضة إلى السحكسة وحتى السدتذؽ ات))

)1

ىحا السقصع ُيسجنا بسعمػمات ،قج ال تختمف عغ السذاىج الدابقة ،بتػاتخ كذف مػقف الجيات
ليجدج مغ ىحا ،تسثضل اآلخخ البجوف
الخسسية(و ازرة الجاخمية إلى البمجية) تجاه ىحا التسثضل(بجوف)،
ّ
تسثيبلً مخفػضاً ىامذياً دونياً ،بػصفو غضخ مشتسي لمػشغ ،ال يتستع بحقػؽ السػاششة(تخفس حرػلو

عمى عقج اإليجار) .لضتيح لو ىحا االستخجاع ،اإلفراح عغ مذاعخه الجاخمية(متسدكاً بالقيخ الضػمي)،
تعبض اًخ عغ معانتو االجتساعية واالقترادية ،ليدتطيخ مغ خبلليا اإلفذاء اإلخبارؼ ،بسػقف الجيات
الخسسية لدبب ىحا التسثضل (دوف أوراؽ السحكسة) .ومغ ىحا التسثضل(غضخ ُمساثل لمسػاشغ) ،تدتخجع
الذخرية الداردة مػقفاً ،لػ(مخاد) تخصج مغ خبللو مذاعخه ومػاقفو تجاه ىحا الػشغ ،قائبلً :أجسا
وؾرة التقظ ا (راد وروض استالـ (بمغ يسدة آالؼ درهؼ ثسشا ل اَّ ،
ألنه ال رب ع ا (ا رتفمق
بؾطشه ،وتشاوب
()1
()2

عمى نذرها ّا الرحف السحم ة وة وباح احتفاالت ال ولة االفض الؾطشة))

لمحدف خسدة أصابع ،ص. 26-25
السرجر نفدو ،ص.32-31
176

)2

وإذا كاف ىحا السذيج يكذف عغ تسثضمو بالسػاششة مغ خبلؿ مذاعخه الػششية تجاه الػشغ،
فالذخرية الداردة تدتخجع مػقفاً آخخ ،لػ(مخاد) تكذف بيا عغ كيؽية حبو لمػشغ وإخبلصو لو ،قائبلً
بأف (راد لؼ جذتر ضسضر اال راهؼ الحقضرة ،حضؽ طمب (شه أح هؼ ،دوع رشؾة بػ  72ألف درهؼ،
ّ :
جحرا اف ها عمى الجشد ة ،اف رري ها سا هةَّ ،
ألنه جفرؼ ؾ سة الؾطؽ أكثر (ّشا))

)1

بأف االستخجاع يشيس بػضيفة التحكضخ
ومغ داللة ىحا االستخجاع لمسذيجيغ الدابقضغ ،نجرؾ ّ
ويدأؿ
لمسدالة كيؽية تسثضل اآلخخ البجوف غضخ ُمساثل ،لِضجيغ ويدتشكخ ُ
والتفدضخ ،واالفذاء الخبخؼُ ،
بيحا التسثضل ،مػقف الجيات الخسسية تجاه رفزيا تسثضمو مشتسياً .لشفيع مدػغ بجء تقجيع مذيج
األوؿ مغ أقخب لحطة زمشية لحاضخ الدخد أو وجػد(مخاد) عمى قضج الحياة ،تعبض اًخ عغ
استخجاعو ّ
استس اخرية ووضعو ،ولضخبصو بجاللة ىحيغ السذيجيغ ،ؼيكذف مزسػف استخجاعو وغايتو ومدػغو.
فاالستخجاع ُوضف ليزيء بعس مغ تفاصضل ماضي اآلخخ البجوف ،ليفدخ وضعو االجتساعي
واالقترادؼ ،وليكذف إشكالضتو ،وكيف تذكمت ،في ضل مػقف اآلخخيغ والجيات الخسسية مغ ىحا
التسثضل .فجاءت االستخجاعات في تذكميا وسخدىا لدمشي ًة متكدخة ،مغ الساضي القخيب مغ
الحاضخ(وجػده عمى قضج الحياة) ،إلى الساضي البعضج ،المحطة البعضجة عغ الحاضخ ،ثع مغ الساضي
القخيب مغ المحطة األولى مغ الحاضخ وىكحا .ووضف ىحا الكدخ الدمشي ،بتقجيع مذيج وتأخضخ
آخخ ،بػضيفة التحمضل ،والتفدضخ ،والتحكضخ؛ لتأكضج عمى االستس اخرية الدمشية ،لتسثضمو(بجوف) ،وربط
األزمشة بعزيا ببعس تفدض اًخ لمساضي البعضج(وججتو مذضئة البذخ لتثبت بعجىا الحكػمة دوف الخجػع
بأنو ببل ىػية) .وإذا كاف التحكخ جدًء مغ آلية االستخجاع ،فقج عسجت ىحه العػدة إلى رؤية
إلى هللا ّ
انتقائية مغ ىحا الساضي ،لتكذف عغ وضيفة االستخجاع ومدػغو ،والتي تذكمت مغ انتقاء كيؽية
تعج ىحه االنتقائية خخقاً لمتتابع الدمشي الدخدؼ بػصف
ولساذا ىحا التسثضل .ومغ ىحا ،فقج ّ

االسترجاع أساسا "رؤيؾيا" وة عسم ة الدرد))

)2

آل ة

ومغ ىحه اآللية(التحكخ ،واالنتقاء) ،اضصمعت

الذخرية الداردة بػضيفضتضغ سخديتضغ في استخجاعيا السذاىج الدابقة :وضيفة الشاقل التي كذفت
أبعاد اآلخخ(البجوف) االقترادية واالجتساعية والثقاؼية والقانػنية ،في ضل مػقف الجيات الخسسية
()1
()2
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مشو ،تسثيبلً سمبياً ليامذضتو ورفزو مشتسياً .بضشسا جدجت وضيفتو كذاىج ،كذف مذاعخ اآلخخ البجوف
وسمػكو األخبلقي ،تسثيبلً ايجابياً مشتسياً.
شكل
تذكل استخجاعاً جدئياً ،بػصف األخضخ
إف االستخجاع الخارجي في نسػذجي الجراسةّ ،
ّ
ّ
()1

مغ أشكاؿ االستخجاع الخارجي ،لع يتع وصمو بالحكاية أو السذاىج التامة لمحكاية األولى.

إف
وْ

تجدجت بػضيفتيا
كانت السذاىج االستخجاعية الخارجية مقصػعة عغ القرة األولى ،غضخ ّإنيا ّ
تذكل استصخاداً خارجياً تديشياً ال يختبط بجالالت القرة
البشضػية في الشز الدخدؼ ،بػصفيا لع ّ
األولى .ومغ ىحا تذكمت عبلقة الحاضخ(القرة األولى) مع الساضي(القرة الثانية) ،بػصف
األخضخة ،ما كاف ليا أف تعػد إلى الساضي دوف ُمدػغ أو مثضخ في الحاضخ ،يدتجعي عػدة
كانت المحطة الحاضخة أىع محفدات االستخجاع .وجاء االستخجاع الخارجي ليكذف
الساضي .حضث
ْ

الساضي ،ويقجـ تفدض اًخ لمحاضخ ،الستباؽ اصبلح وتغضضخ السدتقبل(اآلخخ القػمي ،اآلخخ البجوف).
مغ اشتخاؾ الشسػذجضغ بتسثضميسا الدمبي مغ خبلؿ مػقف الجيات الخسسية .مثمسا أدػ وضيفة تحكضخية
وتأكضجية ،بإلحاح عمى تفاصضل ومػاقف متػاتخة ،لضخبط السذاىج االستخجاعية بدمدمة مترمة،
ويكذف عغ مزسػف ومدػغ استخجاعو .ووضف االستخجاع ،لمكذف والتفدضخ ،ولػصف السػاقف أو
األقػاؿ ،وإضاءة ماضي اآلخخ ،لفيع حاضخه أو إشكالضتو ،تفدض اًخ لتسثضمو ،تسثيبلً سمبياً(العخقي،
القػمي ،البجوف) .وقج وضفت الدعة لتحجيج نسصي االستخجاع ،ومزسػف األحجاث السدتخجعة،
ومدػغ االستخجاع ووضيفتو .بضشسا وضف السجػ الدمشي ،لخصج التحػالت الدمشية وكذف تصػر
إف أىع وضيفة اضصمع بيا ،ىي ربط الساضي
األحجاث ،وتغضضخ العبلقات ،والسقارنة الدمشية ،إالّ ّ
بالحاضخ ،في محاولة إصبلح السدتقبل وإضاءتو مغ خبلؿ كذف الساضي ،وكيؽية تسثضل اآلخخ .

()1
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المبحث الثانً:
الحركات السردٌة الزمنٌة :التسرٌع ،اإلبطاء:

ذكل الدمغ الجاخمي،
الحخكات الدمشية أو ما ُيدسى بالسجة  ،ىي العبلقة الدمشية الثانية ،التي تُ ّ

مغ خبلؿ عبلقة تختضب األحجاث في القرة وتشطيسيا الدخدؼ مغ سخعة أو بطء في زمغ
يتغضخ ىشا حخكة الدمغ في الدخد .ومغ ىشا ،ال يتصابق زمغ القرة مع زمغ
أؼ ما ّ
الدخد(الخصاب)ْ .
الخصاب .وإذا كاف زمغ القرة ُيقاس بالثػاني والجقائق والداعات واألياـ وغضخه ،فإف زمغ الخصاب
ُيقاس بعجد األسصخ والكمسات والجسل في الشز.
وىحه التغضخات الدمشية

)1

تظ أر عمى القرة والخظاب (فا ويتفمق بؾتضرة سرد األح اث (ؽ

حضث سرعت ا أو اظؤها وفة حالة التدريع (ثال ،جكؾف الخظاب ايترا ار لكثاوة األح اث وايتناال
لسؾضؾع ا سا وة تقشضتة الخالوة والح ؼ ،بضشسا وة حالة اإلاظا ججرخ تفمضق ز(ؽ القرة
(ؤقتا لتس ر الخظاب وة السكاف عبر استفساؿ السذ

والؾقفة الؾوؽ ة))

)2

أوالً :حركتا تسرٌع الزمن:
إف ىاتضغ الحخكتضغ تخمقا تػت اًخ وتشاف اًخ زمشياً مغ خبلؿ تدخيع سخد زمغ األحجاث أو األقػاؿ.
ّ

فتدخيع زمغ الدخد يتحقق عشجما يغصي مقصع صغضخ مغ الخصاب فتخة زمشية شػيمة مغ سخد

ألف الخاوؼ يححؼ فتخات زمشية شػيمة أو قرضخة
األحجاث .وإذا كاف زمغ الدخد في الححؼ أسخعّ ،

فأنو مع التمخيز يقػـ بتدخيع زمغ الدخد مغ تمخريو فتخات زمشية شػيمة في
مغ أحجاث القرةّ ،

مقاشع سخدية قرضخة.

()3

فتخؾ تمظ التفاصضل بالسخور الدخيع عمضيا ُيؤدؼ إلى التفاوت بضغ الدمشضغ،

ففي الخبلصة تكػف مداحة الشز السمخز أصغخ مغ زمغ القرة ،حضث ُتمخز أحجاثاً حجثت في
 ىشاؾ مغ ُيدسضيا بالجيسػمة أو بالسجػ أو باالستغخاؽ الدمشي أو الػتضخة أو الحخكات الدخدية ،يشطخ :بشية الشز
الدخدؼ ،ص ،75و :بشية الذكل الخوائي ،ص .144وىحه تدسية( السجة) تخجع لػ(جضخار جشضت) ،يشطخ :خصاب
الحكاية ،ص.101

()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص.102

()3

يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص  ،109-108و :الدمغ في الخواية العخبية ،ص.219

()2

بشية الذكل الخوائي ،ص .196
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أياـ أو سشػات شػيمة ،دوف تفرضل ،إلعساؿ أو أقػاؿ تمظ األحجاث ،بػصفيا ال تحتاج تػقفاً زمشياً
سخدياً مديباً بالتفاصضل.

)1

بضشسا في الححؼ تكػف السداحة السكانية صف اًخ ،حضث تُححؼ أحجاثاً
()2

حجثت في أياـ أو شيػر ،أو سشػات شػيمة أيزاً.

أؼ ّ ٍ
نز سخدؼ؛ لرعػبة القجرة عمى
وتُذكل حخكتا تدخيع الدمغ مغ األسذ السيسة في بشاء ْ
وإف األساس االنتقائة القائؼ عم ه الدرد رتخ (كانه
كل األحجاث بتفاصضمو كميا ،ومغ ىشا
ّ
رصج ّ

الس ؼ ال خ ترتكن عم ه استرات ج ات الدرد و ؾ أساس إجبارخ تؼ تظؾيفه لخ (ة ال ؼ الش ائة
(ؽ الشص)).

)3

ذكل ىحا ،عشجما يشتقي الخاوؼ أىع
فاالنتقاء الدخدؼ ُيبخز الغاية مغ تػضيفيسا ،ويت ّ

التفاصضل واألحجاث التي تجور في فتخات زمشية شػيمة ؼيححؼ مشيا أو ُيجسميا في مداحة مكانية
نرية أصغخ .ومغ ىحه االنتقائية ،سشذخز تسثضل اآلخخ مغ خبلؿ الحخكتضغ في نساذجشا ،لكل

يتجدج تسثضل اآلخخ مغ خبلؿ الخبلصة ،في رواية( العخيزة)
حخكة نسػذج واحج ،تجشبشا لئلشالة.
ّ
العسانية،
إما حخكة الححؼ
فضتجدج في رواية( سضجات القسخ) لمكاتبة ُ
ّ
لمكاتبة القصخية نػرة آؿ سعجّ .

جػخة الحارثي.

الخالصة  :اآلخر الخلٌجً :السلبً:
ترشف الخبلصة بشسصضغ :نسط الخبلصة االستخجاعية ،وىي تمخيز أحجاث مستجة لفتخة
زمشية شػيمة في الساضي .ونسط الخبلصة اآلنية ُتمخز أحجاث الحاضخ ،إالّ َّ
أف ىحا الشسط أقل
ألف الخبلصة أكثخ ارتباشاً بتمخيز الساضي االستخجاعي.
شضػعاًّ ،

الحخكة

)4

ومغ أىع وضائف ىحه

أف جكؾف ق لف
االستفراض الدريع لفترة (ؽ الساضة ،والراوخ اف ْ

انتباهشا إلى

شخر اته عؽ طريق تق جس ا وة (ذاه  ،جفؾد بشا وجأة إلى الؾ ار  ،ثؼ جقفن بشا إلى األ(اـ لكة
()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .109

()3

آليات الدخد في القرة القرضخة السرخية.370 ،

()2



يشطخ :الدمغ في الخواية العخبية،ص.230

أىع مرصمحاتو األخخػ :التمخيز ،اإليجاز ،السجسل ،السحكي السقتزب ،السخترخ ،أما مرصمح الخبلصة فيػ

أكثخ.
()4

تػافقاً مع مفيػميا الدخدؼ ،يشطخ :السرصمح الدخدؼ في الشقج األدبي العخبي الحجيث ،ص.365-2364
الدمغ في الخواية ،ص .220
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)1

لتتعجد وضائف

أخ يالوة إرجاع ة))
ُجق ـ لشا (مخرا قرض ار عؽ قرة شخر اته الساض ةْ ،
ويسخ
الخبلصة مغ خبلؿ السدػغ الدخدؼ والػضيفي الحؼ يجعل الخاوؼ يقف عشج أحجاث معضشةّ ،

عمضيا مخو اًر سخيعاً باإلشارة بحكخىا أو لفت االنتباه إلضيا ،بػصفيا حجثت في مكاف وزماف ُمعضشضغ،

ٍ
فغضخ مججؼ وال يخجـ الدياؽ العاـ
ٍ
أما تفرضل كيف حجثت ولساذا بإسياب مصػؿ ّ
وبجافع ماّ ،
)2
لؤلحجاث القرة.
عبخ نسط الخبلصة
وبسا إ ّف الخبلصة أكثخ ارتباشاً بالساضي ،فدشذخز تسثضل اآلخخ ّ
ّ
اإلستخجاعية ،في رواية(العخيزة) ،حضث ُيػضف الخاوؼ العميع ،ىحه التقشية لِضمخز سشػات شػيمة مغ

فتخة قزتيا(عائذة السخقابية) في لشجف ،بػصفيا امخأة قصخية تقمضجية ممتدمة ،بتقالضج فخضيا السكاف

والسجتسع ،فيي لع تعخؼ معشى الحخية ،ولع تترخؼ سمػكاً خارج ىحه التقالضج التي اعتادت عميو في
بضتيا وبضت زوجيا في قصخ؛ إالّ عشجما سافخت مع زوجيا الدفضخ القصخؼ إلى لشجف عاـ(،)1972
لتكػف ىحه السحصة أىع حجث ليا .لحلظ؛ يخجع الخاوؼ ليحا الساضي ،بػصفو الفتخة التي حققت فضيا
السغايخ الحؼ اعتادتو،
ذاتيا
ْ
وعبخت عغ افكارىا ومذاعخىا ،الحؼ ّ
تجدج مغ خبلؿ ترخفاتيا وسمػكيا ُ
جدج مغ ىحا تسثضميا آخخ .فتكػف العػدة إلى ىحا الساضي؛ لغاية استع اخض أىع ىحه األحجاث
ُلي ّ
سخيعاً ،إلضاءة جانب مغ شخرضتيا السخفي ،بخبلصة زمشية متعجدة تُجسل الفتخة الدمشية الصػيمة
التي قزتيا ىشاؾ(لشجف) بسقاشع سخدية قمضمة .وتتذكل ىحه السذاىج مغ خبلؿ رصج عبلقتيا(عائذة)
بدضجتضغ عخبضتضغ ،األولى ،الدضجة(حشاف) ،والثانية الدضجة(مضثة) .لتتذكل مغ خبلؿ ىاتضغ العبلقتضغ
السػاقف السمخرة مغ األمكشة الستعجدة التي تتػاججاف فضيا.
()1
()2


بشية الذكل الخوائي ،ص .146
يشطخ :بشاء الخواية ،سض اد قاسع ،ص .56

قج مّثل مكاف الغخب وحتى السكاف العخبي في الخواية الخميجية ،داالً عغ تحػالت الذخرية الخميجية عمى السدتػػ

وتجدج ذلظ
الدمػكي أو األخبلقي بالخرػص ،مغ خبلؿ وجػده خارج مكانو السمتدـ بالتقالضج االجتساعية الرارمة،
ّ
وفق رؤية سخدية مقرػدة لخصج ىحا وتذخيز شخرية الخميجي باآلخخ السختمف سمػكياً ىشاؾ .يشطخ :رواية( شقة
الحخية) لمكاتب الدعػدؼ غازؼ القرضبي ،و( لمحدف خسدة أصابع) لمكاتب اإلماراتي دمحم حدغ أحسج .و( نذضج

العساني عمي السعسخؼ .عمى سبضل السثاؿ وليذ
البحخ) لمكاتب البحخيشي عبج هللا خميفة ،و( بغ سػلع) لمكاتب ُ
الحرخ.
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ُيقجـ الخاوؼ تمظ األحجاث ،بتسيضج ب ٍ
سػجد استباقي ُيمخز التفاصضل التي سيدخدىا الحقاً،

والتي ستذكل مجسل أحجاث تفاصضل خبلصتو االستخجاعية ،قائبلً:

شفرت عائذة وة لش ف

ااالرت اح والتحرر (ؽ الف ر (ؽ القضؾد الدخ فة ،اف ابتفادها عؽ قظر أهؼ ح ث وقع ل ا( ،ش
ول ت

) ان

نقمة نؾع ة لذخر ة عائذة السرقاب ة ،التة انتقم

(ؽ ال وحة إلى لش ف))

)1

ليكػف ىحا ممسحاً إلى الخجػع إلى الساضي ،وإخبارنا بالسكاف الحؼ تجخؼ ؼيو األحجاث(لشجف) ،مكتؽياً
بالػصف السكثف ،ليحه األحجاث التي جخت ىشاؾ ليا(االرتياح ،التحخر) .و ُلضيضئ بيحا الػصف إلى

يتذكل
االنتقاؿ لتمظ السذاىج التي تكذف عغ نػع ىحا التحخر والحجث السيع الحؼ مارستو ،الحؼ
ّ
أوالً ،مغ صجاقتيا مع

حشاف سض ة (ررية (تنوجة (ؽ قظرخ ،جفسا وة الدفارة القظرية وة

وغا(رت
لش ف ،تراحب ْ السرأتاف وتراوقتا ( ار ار ،لفروض سضشسا وزيارة (تاحف و(فارض وش ة،
ْ
عائذة (رة بر ؾب القظار إلى (ؾقع اثرخ افض  ،ولكش ا لؼ تدتظع أف تحر (تفته ادبب قمقم ا
أف تتأير ويفتزح أ(رها))
(ؽ ْ

)2

لخرت بجػالتيغ الحخة
يكذف لشا ىحا الشز ،بخبلصة سخيعة ،صجاقتيا مع(حشاف) ،التي
ْ

انحاء لشجف .ونخصج الخاوؼ يسخ مخو اًر سخيعاً عمى تقجيع شخرية(حشاف) تقجيساً عاماً مغ خبلؿ
التقاشو ليا مغ زاوية واحجة ،ىي ،إضاءة السخجع السكاني ليا(مرخية) ولدوجيا( قصخؼ) .وسشتعخؼ
ُ

الحقاً عغ سبب اختياره ىحه الداوية .مثمسا يمتقط في وصف األحجاث التي قامتا بيا مغ خبلؿ ُمجسل

غامخت) ،التي يسكغ أف تدتػعب فتخة زمشية شػيمة إال ّإنو اكتفى بػصف مذاعخىا
األفعاؿ( تخافقتا،
ْ

ليذضخ بيحا الػصف اإليحائي ،كذفاً عغ
وأفكارىا الجاخمية( لع تحرج متعة) أثشاء سخده ىحه األفعاؿّ ،
انتياكيا ألمخ ما( قمقيا ،يفتزح أمخىا) .وليكػف ىحا الػصف إيجا اًز إشارياً يخبصو بالسذيج اآلتي،
وييضئ االنتقاؿ إليو؛ ليكذف ويفدخ ذلظ االنتياؾ أو القمق ،مغ خبلؿ رصج مػقف زوجيا تجاه
سمػؾ صجيقتيا(حشاف) ،فقج

ِ
جخف تحفغه عمى لباس ا
اف بؾ سالؼ جستفض (ؽ حشاف! ،لؼ

وتجؾال ا الحر وة لش ف! ،سا اف ججُّ وة ال( ا ونغرات ا وترروات ا وقاحة ،و ة لؼ تب ِ

االحتراـ الكاوة لمتقالض حتى اف زواج ا (ؽ قظرخ ،لؼ جظا الؾق
()1
()2

بػ بؾ سالؼ) حتى ضاؽ ذرعا

العخيزة ،نػرة آؿ سعج ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ،ط،2010 ،1ص. 42-41
السرجر نفدو ،ص45
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ب ا وح و ا (ؽ قائسة عالقات عائذة))

)1

فالخاوؼ لع يفرل بحكخ التفاصضل واألقػاؿ ،التي جدجت انتياؾ(عائذة) لتقالضجىا االجتساعية،
ومخ مخو اًر سخدياً زمشياً سخيعاً عميو ،ليذخز ذلظ
ولع ُيفرل بأسباب خػفيا وقمقيا الدابقّ ،
االنتياؾ ،مغ خبلؿ انتقاءه وجية نطخ زوجيا تجاه صجيقتيا( لع ِ
تبج االحتخاـ الكافي لمتقالضج حتى بعج
ُ
زواجيا مغ قصخؼ)ُ ،لضمخز بذكل تمسيحي وضسشي إ ّف(عائذة) كدخت قضػدىا االجتساعية السكانية

إف أحجاً عخؼ بتجػاليا الحخ .إالّ ّإنيا
القصخية ،وىحا ما يفدخ قمقيا وخػفيا مغ ْ
إف يفتزح أمخىا لػ ّ
ترخ عمى كدخ قضػدىا االجتساعية وتتجػؿ بحخية ،دوف عمع زوجيا ،وىحا شكل مغ أشكاؿ
ماز ْ
الت ّ

قدخىا لقضػده ،ليحا حرو عائذة عمى أالّ جقع عمؼ بؾ سالؼ) عمى أسسا رؼ قاته))

)2

لشذخز

إف(( تفرو عائذة
مغ ىحا ،مشاسبة لتيضئة السذيج اآلتي ،ليدخد ما حجث ليا في تجػاليا الحخ ،بعج ْ

إلى (ضثة

) وزارتا (نرعة يارج لش ف ،ر زتا ظفمتضؽ عبر تالؿ وفر أن ا أ(ؾاج (ؽ ذهب ،لؼ

َتر عائذة (ثم ا قط إالّ عمى شاشة الدضشسا جرت ا (ضثصة لم يؾؿ إلى (كاف وايب وإذا هؾ

دجدكؾ جفج االراقرضؽ))

)3

وإذا كاف ممخز ىحا الحجث أو تجػاليا الحخ مع( مضثة) ال يختمف عغ ممخز تجػاليا الحخ
كل األقػاؿ واألفعاؿ
مع (حشاف) ،إالّ في بعس األماكغ التي ذىبتا إلضياّ .
نجج ّ
إف الخاوؼ يدقط ّ
أف تكػف قج حجثت في ىحه األمكشة ،ويكتفي بالتػقف عشج مكاف واحج،
واألوصاؼ ،التي مغ السسكغ ْ

وىػ(الجيدكػ) ،ويحكخ ّأنيغ دخمشا إليو ،ؼيرفو مغ الجاخل(يعج بالخاقرضغ) ،تعبض اًخ عغ األشخاص

جدج كدخىا لقضػدىا االجتساعية القصخية(عائذة)،
السػجػديغ وما يفعمػنو ،وىػ بيحا التمسيح والػصف ّ
ميج الخاوؼ أبعاد الذخرية القصخية االجتساعية مغ خبلؿ وجية نطخ زوجيا أو مذاعخىا
أف ّ
بعج ّ

وقمقيا سابقاً ،تسثيبلً لكدخىا القضػدُ .لضمخز مخة أخخػ ،وبذكل سخيع ومػجد لسعشى تحخرىا مغ قضػد

السشع التي كانت مفخوضة عمضيا في بمجىا .ولضشتقي بعس التفاصضل التي تؤكج ىحا ،حضغ تمتقي
أف
ذات رؾـ بروائة سفؾدخ (فروؼ جالس وة (ق ى جذرب ق ؾته وي يؽ،
ْ
أورت (ضثة عمى ْ
()1

العخيزة ،ص 45

()3

السرجر نفدو ،ص .46

()2

السرجر نفدو ،ص 46
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اادرت الروائة سس ح عب الرضا االتح ة))
إف تسشف ا ،أل ّن ا
ْ
تحض ه ولؼ جدع عائذة ْ

)1

والخاوؼ

ضؤجل كذفو إلى حضغ يأتضيا اتراالً
ُيجسل لقاء(عائذة) بالخوائي سخيعاً؛ ُيزسخه لتفرضمو الحقاً ،ف ّ
ىاتؽياً بعج أسابيع مغ ىحا المقاء ،مغ
إف ُرب خ أسبااا
(ؾع ا الل دوف ْ

ضااط (ؽ اسكؾتمش جار ،ابمل ا ااست عا عاجا وح د

) ألوؿ وهمة أحد ْ أّن ا ستقزة ايتشاقا

) ال تدتظ ع

أخ قانؾف! ،عم ْ
المجؾ إلى زوج ا برغؼ جقضش ا أّن ا لؼ ترتكب يظأ ولؼ تشت ػ قانؾف! ولؼ تشت ػ ّ
)2
تفكر افؾاقب األ(ر ،لؾ عمؼ أيؾات ا أو أهم ا اأّن ا (ظمؾبة وة اسكؾتمش جارد ))
قائبلً أو سائبلً
ليا:
– ها تفروضؽ الدض رضا؟
 (ؽ؟وقّ ـ إلض ا السحقق وؾرة تجسف سا هة و(ضثة( ،ع سس ح عب الرضا وة ذلػ السق ى
شحب ْ عائذة وغا( ْ عضشاها ) نفمؼ اّن ِػ تمقض ِ اترالضؽ (شه اف ذلػ المقا وة السق ى
تح ث ْ عائذة بضشسا السترجؼ رشقا ال( ا ،أيبرت ؼ اكا (ا تفروه طؾاع ة ،وأك ْت ل سا ،اأّن ا ال
تفرؼ شضئا عشه غضر أّنه روائة ) قاؿ ل ا السحقق :ستأتضؽ إلضشا عش (ا جكؾف ل ِ
جػ
(فمؾ(ات

) يرج عائذة (ؽ ااب السكتب وهة تتؾار يمف نغارة سؾدا وأشاح ْ لك ال رراها

السارة تبكة))

)3

فالخاوؼ في ىحا الشز ُيفرل بعس الذيء في األحجاث التي حجثت في لقائو بالخوائي
أجل اإلفراح عشو سابقاً ،ليكػف ىحا التأجضل وضيفة داللية وسخديةُ ،يمخز مغ
الدعػدؼ ،الحؼ ّ
خبلليا انتياؾ(عائذة) لقضػدىا االجتساعية التي آلفتيا والتدمت بيا ىشاؾ(قصخ) ،مكتؽياً بػصف

أؼ قانػف!،
مذاعخىا وأفكارىا الجاخمية(بخغع يقضشيا ّأنيا لع تختكب خصأ ولع تشتيظ قانػف! .ولع تشتيظ ّ
غامت عضشاىا ،تبكي) ،الستطيار تجدضج تسثضميا
ضمت تفكخ بعػاقب األمخ ،لػ عمع أخػاتيا أو أىميا،
ْ
ْ
()1

العخيزة ،ص . 47- 46

()3

السرجر نفدو ،ص . 51-50

()2

السرجر نفدو ،ص . 48
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ذكل ىحا
سمػكاً سمبياً ،بػصفيا آخخ ،ىشا ،بزػابط السكاف ،ال أحج يعخفيا أو يحاسبيا ويسشعيا .لي ّ
بإنيا كدخت مػانع قضػدىا االجتساعية والسكانية ،ليذ فقط مغ وجية
الػصف تمخيراً إشارياً وداللياً ّ

نطخ زوجيا أو مغ تجػاليا الحخ أو مغ استجعائيا إلى السقخ السكػتمشجيارد ،أنسا مغ خبلؿ عبلقتيا
بالخوائي التي كانت الدبب في قمقيا ىحا.
أجل ترخيحو الحقاً ،لضمخز
وإذ كاف الخاوؼ أضسخ مدبقاً ما حجث بضغ(عائذة) والخوائي و ّ

فأف تأجضمو سبب استجعائيا إلى مقخ
مجلػالت ىحا التسثضل ،وليحقق عشرخ السفاجأة والتذػيقّ ،
أؼ بعج رجػعيا إلى قصخ بدشضغ
السكػتمشجيارد لعبلقتو بالخوائي الدعػدؼ ،سيكذف عشو الحقاًْ ،

شػيمة ،فػ ػ

أت
اف ذلػ ادشؾات ع ر ة قر ْ

الظائف وة عاـ ))1994

)1

أف عب الرضا اف اح الزالفضؽ وة أح اث
) ّ

لضتذكل مغ تأجضل ىحا الخبخ وتحجيج الدمغ شكبلً مغ أشكل الخبلصة السحجدة بالسجػ
االستخجاعي ما بضغ عاـ( )1972وعاـ( ،)1994وىحا يكذف عغ السجة الدمشية التي قزتيا
إف ىحه السجة ممضئة باألحجاث والتفاصضل
(عائذة) في لشجف ،وىي مجة زمشية شػيمة ومغ السشصقي ّ

أف الخاوؼ انتقى زاوي ًة وجانباً محجداً مشيا ،لخز مغ خبلليا ما يخيج تدميط الزػء عميو،
الكثضخة ،إال ّ
مثمسا أشار في استباقو إليو .فجاءت السذاىج السمخرة في رصج ىحه األحجاث بذكل متخابط ،مغ

أف مغ وضائف التمخيز تقجيع عاـ لمسذاىج والخبط
خبلؿ مزسػنيا الػاحج( تجػاليا الحخ) .إذ ّ

بضشيا.

)2

وىحا ما قجمو الخاوؼ لتمظ األحجاث ،بتػضيف الخبلصة الدخيعة لخبط السذاىج بذكل

ٍ
ٍ
مشقػؿ بريغتو
مذيج
كل
ُمتدمدل باالنتقاؿ مغ مذيج والتيضئة إلى مذيج آخخ .و ّ
البج مغ اإلشارة ّ
بأف ّ
غضخ السباشخة ،ىػ مذيج تمخري انتقائي ،يححؼ مشو الخاوؼ ما يخيج ويثبت ما يخيج ،وما يخيج الخاوؼ
تثبضتو ىشا ،إضاءة جانباً مغ الذخرية مخؽياً ومكبػتاً ،ما كاف لو إف يطيخ ويبخز ،لػال تسثضمو آخخ،
يتجدج ،لػ كانت في بمجىا( قصخ) .ومغ ىحه الجاللة
إف
بػصفو ما قامت بو(عائذة) ،ما كاف لو ْ
ّ
بأف الخبلصة مثمت
شخرت الذخرية بػصفيا آخخ بتسثضميا سمػكاً مختمفاً .ومغ ىحا ندتصيع القػؿ ّ
()1
()2

السرجر الدابق ،ص.51
يشطخ :بشاء الخواية د ارسة مقارنة لثبلثية نجضب محفػظ ،ص.82
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إضافة إلى وضيفتيا الدمشية بتقميز مداحة الدخد زمشياً وسخدياً بأقرخ وأوجد عبارة ،وضيفة كذف
وإضيار السزسخ والسخفي مغ الذخرية ،مغ خبلؿ تجرج الخاوؼ بالسعمػمات مغ سياؽ تمخيري إلى
سياؽ تمخيري آخخ
الحذف :اآلخر المملوك :السلبً:
أما الححؼ ،فيػ ُيسثل أعمى درجات تدخيع الدمغ الدخدؼ ،بػصفو
ّ
اإسقاط وترة طؾيمة ،أو قرضرة (ؽ ز(ؽ القرة ،وع ـ التظرؽ لسا جر
وأح اث
ب ون ا))

) عؽ طريق إللا الن(ؽ السض
)1

تقش ة ز(ش ة تقزة
وض ا (ؽ وقائع

وة القرة والقفن ااألح اث إلى األ(اـ اأقا إشارة أو

وقج ُيذضخ الخاوؼ إلى ىحه الفتخة السححوفة أو السزسخة مغ خبلؿ إشاراتو إلى الجدء

مخ أسبػع ،بعج سشتضغ ،وىكحا) كقخيشة ُيذضخ إلى ىحا
السححوؼ مغ السجة الدمشية بعبارات ،مثل( ّ
()2

الححؼ واالنتقاؿ الدمشي السفاجئ.

وقج ترجػ(جشضت) ليحه التقشية مغ خبلؿ ترشيفيا إلى ثبلثة

أشكاؿ ،ىي :الححؼ الرخيح ،والححؼ الزسشي ،والححؼ االفتخاضي ،تبعاً لسػاصفات الححؼ،
والعبلقة التي يشتجيا مع زمغ القرة وشكمو ووضيفتو فالححؼ الرخيح ،ىػ الححؼ الحؼ ُيذار ؼيو

أما الححؼ الزسشي ،ىػ الححؼ الحؼ ال
إلى الدمغ السححوؼ مع تحجيج ىحا الدمغ أو عجـ تحجيجهّ .
ُيذار ؼيو إلى الدمغ السححوؼ فتكػف الفتخة السدكػت عشيا غامزة ومجتيا غضخ معخوفة ،لكغ يسكغ

أما الححؼ االفتخاضي فيػ
ْ
إف يدتجؿ عميو مغ خبلؿ الفجػة الدمشية التي يحجثيا في زمغ القرةّ .
()3
الحؼ يرعب تحجيج مػقعو في الخصاب ،وىػ األكثخ نجرة بضغ أنػاع الححؼ.

وإذا كاف ال اخوؼ مغ خبلؿ تقشية التمخيز لخز فتخات زمشية شػيمة بسقاشع سخدية قرضخة،


أىع مرصمحاتو :الثغخة ،القصع ،اإلضسار ،االكتفاء ،القفد .يشطخ :السرصمح الدخدؼ في الشقج األدبي العخبي

الحجيث،
()1
()2
()3

ص.367-366

يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص .156
يشطخ :السرجر نفدو ،ص .159
يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .117و :بشية الذكل الخوائي ،ص .157 -156
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وأوجد أحجاث كثضخة غضخ ميسة ومؤثخة ،لضشتقي مشيا ما يخاه ميساً بخبلصة تكذف عغ رؤيتو وغايتو
مغ ىحه االنتقائية ،لحا جاءت السذاىج متتالية ومتخابصة مزسػنياً ركدت عمى السذتخؾ بضغ ىحه
األحجاث أو ال ُسذاىج .ومغ ىحه الخؤية لمغاية االنتقائية؛ سيجدج الذخرية الداردة ،في رواية
( سضجات القسخ) انتقاء بعس مغ األحجاث والسعمػمات التي تُذخز تسثّضل شخرية اآلخخ السسمػؾ
الستجدجة مغ خبلؿ الخادمة األَمة الدػداء(ضخيفة) ،مغ مخوره الدخيع إلى فتخات زمشية متبايشة
تابعاً،
ّ
ليسج صمة الػصل بضغ الساضي البعضج إلى الساضي الستػسط ثع الحاضخ ،إالّ َّ
أف
مغ حياتيا(ضخيفة)ّ ،
ىحا االمتجاد الدمشي الصػيل ال يتجدج بذكل تتابعي خصي ،فالذخرية الداردة تُقجـ وتُؤخخ بدخد ىحه

كل ىحه األحجاث تسخ مغ قشاة(ضخيفة) ،بثبلث فتخات
الفتخات وفقاً ليحه الغاية االنتقائية .غضخ ّ
إف ّ

ججييا وشفػلتيا إلى زمغ ابشيا وكيػلتيا .وىحا االمتجاد الدمشي
زمشية متبايشة ومتباعجة ،مغ زمغ ّ

ويختدؿ سخيعاً مغ خبلؿ حخكة الححؼ التي تجسع بضغ ىحه الفتخات الدمشية الستباعجة
ُيقرخ ُ
بسزسػف مذتخؾ واحج ،وىي ،ومعمػمات تخكد عمى كيؽية تسثّضل اآلخخ السسمػؾ تابعاً.
يتذكل
يخصج الذخرية الداردة تمظ الفتخات الدمشية الستبايشة مغ خبلؿ حجثضغ مذتخكضغ،
ّ

ويتجدج ىحا مغ خبلؿ الدمغ الساضي
عبخ رصج كيؽية اختيار اسساً البغ العبج السسمػؾ،
األوؿّ ،
ّ
ّ
البعضج ،زمغ ججىا ،حضغ يقخر اختيار اسع مشاسب لػالجاتيا .وزمغ الحاضخ القخيب ،الختيار
ويتجدج ذلظ مغ خبلؿ
ابشيا(سشجخ) اسساً البشتو .والحجث الثاني ،يتسثل بخبخ قانػف إلغاء العبػدية،
ّ
الساضي البعضج ،زمغ والدة والجة(ضخيفة) ،والحاضخ القخيب ،زمغ ابشيا .مغ ىشا نمحع عبلقة الساضي
لتسثضل اآلخخ مغ خبلؿ الشدق الثقافي لمسسمػؾ .ويبخز ىحا ،مغ اعتساد تقشية الححؼ
بالحاضخ
ّ

بذكميو الرخيح والزسشي.

ٍ
حجث
األوؿ مغ اعتساد الذخرية الداردة الححؼ الزسشي ،حضث يتع ربط
يتذكل الحجث ّ
ٍ
ٍ
ماض قخيب مغ خبلؿ مذيجيغ متباعجيغ يرفاف كيؽية تدسية ابغ السسمػؾ،
ماض بعضج بحجث
فضخجع الذخرية الداردة أوالً ،إلى زمغ الساضي البعضج ،زمغ األججاد لضشقل لشا كيف انتقى جج
ليسيج بيحا وصف الشدق الثقافي
(ضخيفة) أسع اميا ،ولساذا كاف محتا اًر وقمقاً في اختيار االسعّ ،

بأف
لآلخخ السسمػؾ ،قائبلًّ :

أـ عريفة رمقب ا الشاس ،بػ الخضنراف) لظؾل ا ورشاقت ا ،لكؽ اسس ا
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(ا (ؽ والدات زوجته الستكررة ،و(ؽ انتقا األسسا التة
الحؿ قة هؾ عشكبؾتة) ،اف أبؾها ق ّ

رشبلة وة ّا (رة أالّ تقترب (ؽ أسسا الذضؾخ واألس اد))

)1

قج نخصج ححفاً ضسشياً واضحاً مغ خبلؿ قفد الدخد مغ فتخة شباب الججة(عشكبػتة) ،ومغ داللة
وصفيا مغ خبلؿ المقب(خضدراف) ،وفتخة والدتيا مغ خبلؿ اسسيا(عشكبػتة) .حضث اسقط الذخرية
لكل األحجاث بضغ ىحيغ الفتختضغ ،لضخكد عمى
الداردة ،قاصجاً فتخات زمشية شػيمة غضخ ضخورية ّ
ٍ
معمػمة وتفرضل واحج فقط ،ىػ ،كيف اختار اسع البشتو ولساذا .لشتعخؼ مغ ىحا ،اإلشار الثقافي
يذكل اآلخخ األسػد مغ خبلؿ االسع؛ تسثيبلً ليامذضتو وتبعضتيا لسخكدية الدضج
االجتساعي الحؼ ّ
السالظ .ولُضيضئ مغ ىحا التسثضل إلى القفد الدمشي البعضج السجػ لمسذيج اآلتي عغ السذيج الدابق،
مذيج تدسية حفضج(ضخيفة) ،ليذبكيسا بسزسػف واحجاً ،ولشفيع وضيفة الححؼ أو داللة انتقاء
السعمػمة ،وكيؽية تسثضل اآلخخ السسمػؾ .فضشقل الذخرية الداردة ،السذيج الحؼ تػبخ ؼيو(ضخيفة)
دسة
ابشيا ،حضغ تعمع باالسع الحؼ اختاره لحفضجتيا ،ؼيرف كيف ّإنيا هجس ْ عم ه تذّ رقبته ُ ":ت ّ
وتري ت اجر" أوم َ ر ها اقدؾة وواح وض ا ":أسسفة جا أ(ة ،بشتة
بشتػ ه ا االسؼ اللريب رشا ُ
َ
(ا ر سشة اسس ا ،ولؾ ان

ول سسضته دمحم أو هالؿ أو عب ه " واح
أن َ جشض

عريفة ":أجش؟

جا ول ؟ ،تكبر راسػ عمى

تدسة عمى أسؼ أهمه وأوالد ؟
س قتمػ التاجر سم ساف
ّ
َ( ْؽ رباؾ وعمسػ وزوجػ " ال جا عريفة التاجر سم ساف (ا له ديا بة ،نحؽ أحرار
(ؽ؟

عضؾنػ ،نحؽ أحرارّ ،ا واح ٍ سض نفده))
اسؾجب القانؾف ،أحرار جا عريفة ،اوتحة
َ

)2

عبخ ىحه الحخكة
فالذخرية الداردة في قفدىا الدمشي بضغ فتختضغ زمشضتضغ مقصػعتضغ اسقصت ّ

الدمشية الدخيعة في ىحا الشز الكثضخ مغ الفتخات الدمشية واألحجاث والتفاصضل بسداحة سخدية
قرضخ ،بانتقالو مغ زمغ األججاد إلى زمغ األحفاد ،الستزسشة الححؼ الزسشي الكمّي .مثمسا تزسشو
ححفاً جدئياً مغ خبلؿ الجسل الستقصعة والػصف الحؼ تػقف ؼيو زمغ الدخد ،وتعجدت صيغة الشز،

بضغ الريغة السباشخة والريغة غضخ السباشخة ،وتجخل الذخرية الداردة ،إذ ُيسّثل تجخمو وتعميقو أحج
()1
()2

سضجات القسخ ،جػخة الحارثي ،دار اآلداب – بضخوت ،ط ،1،2010ص .60
السرجر نفدو ،ص.94 – 93
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عبلمات الححؼ الزسشي ،بػصفو يحجث فجػة زمشية لدضخورة الدخد بضغ كبلمو ونقل كبلـ
()1

الذخريات السباشخ.

وما نفيسو مغ ىحه الحخكة الدخيعة ،مغ خبلؿ الححؼ الزسشي والجدئي،

تدميط الزػء وتخكضده ،عمى تجدضج خزػع(ضخيفة) لشدق ثقافي اجتساعي ،ورثتو عغ آبائيا واججادىا
دسي عمى أسع أىمو وأوالده؟) ،ومغ ىحا يكذف لشا مدػغ استطيار فتخة اججادىا،
واعتادت عميو( ت ّ
وداللة الخبط بضغ السذيجيغ ،الحؼ يكذف لشا أيزاً ،عغ تحػالت ابشاء السسمػكضغ(سشجخ) تبعاً لتصػر
السجتسع والقػانضغ .وإدراكيع ووعضيع بخفس تسثضميع آخخ تابع.
تذكل في ىحيغ الدياقضغ مغ الححؼ الزسشي بشسصيو ،الححؼ الكمي ،والححؼ
إف الححؼ ّ
ّ

يعج الححؼ الزسشي ،تقشية تمقائية في الشز الخوائي؛ َّ
ألف الخاوؼ غضخ قادر عمى التداـ
الجدئي .إذ ّ

التتابع الدمشي بدخد األحجاث تفريبلً ،مسا يديل عميو التحكع في تشدضق سخده وأحجاثو بالكيؽية التي
يخاىا

)2

لضؤدؼ الححؼ وضيفتو الخئيدة ومدػغو بخبط األزمشة الستباعجة والتفاصضل السذتخكة .وغاية

الذخرية الداردة مغ تػضيفو الححؼ؛ لتعبضخ عمى االستس اخرية الدمشية لمعبػدية شػؿ ىحه الفتخة
السستجة مغ زمغ األججاد إلى زمغ األحفاد ،تجدضجاً لتسثضل اآلخخ السسمػؾ تبعياً لشدق ثقافي ممػياً.
ومغ ىحا الخصج(ممػياً) ،يدتطيخ السذتخؾ اآلتي ،داللة ىحا التسثضل .وإذا كاف الححؼ
تذكل مغ خبلؿ السزسػف السذتخؾ الػاحج(االسع) الحؼ ربط بضغ زمغ األججاد وبضغ زمغ
الزسشي ّ
فأف الححؼ الرخيح سضخبط بضغ ىحيغ الفتختضغ ليحه الجاللة ومغ خبلؿ
األحفاد بجاللة واحجةّ ،

السزسػف الػاحج أيزاً ،ولكغ مغ خبلؿ خبخ( قانػف إلغاء العبػدية) الحؼ كذف عشو ابغ( ضخيفة)

سابقاً حضغ اعتخض عمى مػقف والجتو الستذجد مشو بدب تدسية ابشتو ،ومغ ىحا الخبخ الحؼ تسّثل في
زمغ الحاضخ(الحفضج) ،يكػف التيضئة لتفدضخ ىحا الخبخ مدػغاً لمعػدة إلى زمشية الساضي ثانية ،لتأكضج
وإسشاد وجية نطخ االبغ(نحغ أحخار) أو تسثضل اآلخخ تبعياً ،لمكذف عغ استس اخرية ىحا الشدق أيزاً.
ؼيقفد الذخرية الداردة ثانية إلى زمغ والدة( أـ ضخيفة) ،قائبلً:

وة  25سبتسبر 1926ـ ،ان

عشكبؾتة السّمؿبة االخضنراف تحتظب وة الرح ار حضؽ واجأها السخاض ،ووة المحغة التة ول ت

()1
()2

يشطخ :آليات الدخد في القرة القرضخة ،ص .381-380
يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص. 163 -162
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وض ا طفمت ا (دتخ (ة وض ا س ّكضشا و ئة وة ورا ح اتض سا ،انؾا السجتسفؾف وة جش ف رؾقفؾف

ؽ وتجريؼ تجارته ،وة ذلػ الضؾـ أجزا
ؽ التة تشص عمى إاظاؿ الر ّ
عمى االتفاؾ ة الخاوة االر ّ
أكسم عشكبؾتة سشؾات ا الخسس عذرة))

)1

أف تحجيج الذخرية الداردة زمغ
الشظ بضغ السذيج الدابق وىحا السذيج ححؼ ضسشي ،إالّ ّ

والدتيا(ضخيفة) ،وتحجيج قانػف إلغاء الخؽ ،وتحجيج عسخ والجتيا( الخسدة عذخة)ُ ،يجدج الححؼ

الرخيح بالقفد إلى زمغ شبابيا(ضخيفة) بتحجيج عسخىا ووضعيا االجتساعي ،قائبلً :اف ستة عذر
وسريته وحبضبته
سشة سضب ف ا إلى التاجر سم ساف ،لتربح عب ته ّ

السخّمص (ؽ إهانات أوالد الذ خ سفض

) الرجا ال خ ستر ؼ ه

) وأيض ار الذ خ ال خ عاد إلى حزش ا ل سؾت ؼ ه))

)2

أؼ بعج والدتيا ،الحؼ
فيحا التحجيج ُيذكل ححفاً صخيحاً مغ ذكخه عسخىا(ستة عذخ سشة)ْ ،

كل األحجاث التي حجثت بضشيسا ،واكتفى بتحجيج
يفرل بضغ السذيج الدابق وىحا السذيج ،حضث اسقط ّ
مجة الححؼ واتبعو بسحتػػ وصفي(سضبيعيا) ليكذف عغ استس اخرية زمشية الخؽ بضغ الفتختضغ ،مثمسا
يكػف الححؼ الرخيح غضخ السحجد بسجة( أخض اًخ) تأكضجاً تػاتخؼ عغ استس اخرية ىحا الشدق إلى حاضخ
الدخد(وفاة مالكيا) .وىحا ما ُيجدج تسثضل اآلخخ ىامذياً تبعياً ،لقػانضغ اجتساعية ثقاؼية أكثخ مغ
تبعضتو لقػانضغ رسسية ،تعسل لرالحو .لشجرؾ مغ ىحا مدػغ االنتقاء ووضيفة الححؼ ،وداللة السذتخؾ

بضغ السذاىج.
أف تجسل وتجمج
ومغ ىحاّ ،
شكل الححؼ الرخيح والححؼ الزسشي تقشية زمشية استصاعت ْ

الفتخات الدمشية الستباعجة بجاللة ومزسػف واحج ،فسغ خبلؿ تحجيج زمغ الساضي البعضج ،أبعج نقصة
زمشية عغ حاضخ الدخد ،وىػ تأريخ قانػف إلغاء الخ ّؽ عاـ( )1926إلى زمغ حاضخ الدخد(الحفضج)،

تذكمت الفتخات الدمشية السدتخجعة ،التي أسقصت وححفت فتخات
فبضغ ىحا التأريخ وبضغ حاضخ الدخد ّ
زمشية كثضخة وتفاصضل وأحجاث كثضخة .ومغ خبلؿ الححؼ الزسشي الحؼ استجلضشا عميو مغ الثغخة
الدمشية لبلنحبلؿ استس اخرية الدخد ،أو الححؼ الرخيح الستبػع برفة تذخز األحجاث التي ُححفت.
()1
()2

سضجات القسخ ،ص .124
السرجر نفدو ،ص . 125
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ليذكل مغ تػضيف الححؼ تػضيفاً زمشياً وداللياً لتدميط الزػء عمى استس اخرية العبػدية ندقاً ثقاؼياً
سمصػياً في الحاضخ .فالذخرية الداردة انتقمت مغ الححؼ الزسشي إلى الححؼ الرخيح ،ليدمط
الزػء عمى ذات الجاللة األساسية بخبط األزمشة في استس اخرية داللية ،واختداؿ شػؿ امتجادىا بتكثيف
سخدؼ وبدمغ سخدؼ متقصع.

()1

الححؼ ،وضيف ًة زمشية وسخدية في الشز ،فكاف إسخاع
مثمت الحخكتاف الدخديتاف ،الخبلص ُة ،و ُ

جدج عبلقة
زمغ الدخد وسضم ًة
ْ
أسيست في إبخاز تسثضل اآلخخ ،بالعبػر الدخيع عغ بعس التفاصضل لت ّ
تجدج تسثضل اآلخخ سمبياً مغ خبلؿ رصج سمػكو خارج بمجه ،في
الساضي بالحاضخ .وقج َّ
رواية(العخيزة) في ضل كدخ القضػد االجتساعية لمبمج(قصخ) .بضشسا كانت االستس اخرية الدمشية ،مدػغاً
لتػضيف تقشية الححؼ في رواية (سضجات القسخ) لتجدضج تبعية وتسثضل اآلخخ السسمػؾ ىامذياً ،في
(عساف).
ضل سمصة الشدق الثقافي االجتساعي لتبعية السسمػؾ لشدقو في ُ
ومغ تػضيف التقشضتاف في ىحيغ الشسػذجضغ مّثمتا تقشية زمشية تشاسب تكثيف الخؤية إلى بعس
األحجاث التي ال تؤدؼ تفرضميا بإسياب إلى داللة معضشة ،فاختدلت فتخات زمشية شػيمة .فكاف القفد
بضغ فتخة زمشية وأخخػ يؤدؼ تمقائياً إلى تمخيز وححؼ فتخات زمشية لبعس األحجاث والتفاصضل،
وىحا يعشي حجوث فجػة زمشية بضغ زمغ القرة وزمغ الدخد ،خجم ًة لجاللة يتػخاىا الخوائي.

ثانٌاً :حركتا ابطاء سرعة الزمن:
عبخ الحخكتضغ :الػقف ،والسذيج الحػارؼ ،وتقػـ ىاتاف الحخكتاف
يتجدج إبصاء زمغ الدخد ّ
ّ
بػضيفة زمشية تعسل عمى إبصاء أو تعصضل زمغ الدخد(الخصاب) ،عشجما نكػف أماـ مقصع مغ خصاب
يتدع بالصػؿ ليغصي فتخة زمشية قرضخة.

)2

أف كبل الحخكتضغ تذتخكاف
ورغع ّ

وة االشتلاؿ عمى

أخ وة تفظضا ز(ش ة الدرد وتفمضق (جر القرة ،لفترة ق
حداب الن(ؽ ،ال خ تدتلرقه األح اث ْ
تظؾؿ أو تقرر ولكش سا جفترقاف اف ذلػ وة استقالؿ وعائف سا ووة أه او سا الخاوة))

()1

يشطخ :آليات الدخد في زمغ القرز ،ص . 393

()3

بشية الذكل الخوائي ،ص .175

()2

يشطخ :الدمغ في الخواية العخبية ،ص . 219
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)3

وإذا

كاف مذتخؾ الػقف والسذيج الحػارؼ تعصضل زمغ سخد األحجاث ،وىحا يعشي تػقف حخكة الدمغ ،فيحا
أف الػقف والسذيج الحػارؼ ال ُيعصبل زمغ الدخد.
الخأؼ ال يرسج أماـ رأؼ(جشضت) ،الحؼ يخػ ّ

)1

ومغ ىحا السفيػـ سشذخز وضيفتيسا الدمشية والدخدية ،ودورىسا في تسثّضل شخرية اآلخخ في
الشسػذجضغ .فشخصج حخكة الػقف ،في رواية( ىشج والعدكخ) لمكاتبة الدعػدية بجرية البذخ .ومغ حخكة
دوؼ) لمكاتبة الكػيتية بثضشة العيدى.
السذيج الحػارؼ ،في رواية( ارتصاـ لع يدسع لو ّ
الوقف :اآلخر المملوك :المهٌ َمن علٌه:
يعج الػقف أكثخ حخكة تبصئ الدخد ،وتكػف أما وصفاً أو تأمبلً أو استصخاداً ،الحؼ يكػف مغ
ّ
خبلؿ تجخل الخاوؼ )2 .وىشاؾ مغ يخػ إف الػقف أكثخ ارتباشاً بالػصف )3 .إالّ أف ليذ كل ٍ
وقف
َْ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ألف ل س ّا الؾقفات وقفات ووؽ ة ،وبفز ا
كل وصف تعصيبلً لدمغ الدخدّ ،
وصفاً ،مثمسا ليذ ّ
ووف جفرض وقفة وة الدرد))
جكؾف نت جة لمتفمضق ،ووزال عؽ ذلػ وم س ّا
ٍ
أف الػصف ال يعصل الدخد إذا لع تكغ وضيفتو
تبقى أكثخ ارتباشاً بالػصف ،ومغ ىحا يخػ(جشضت)ّ ،
)4

أف الػقف
غضخ ّ


يعجه بشية مغ بشيات القرة ،فػ الؾوف ال جحتؼ أب ا وقفة لمحكاجة أو تفم قا لمقرة
تديشية ؛ ألنّو ّ

أف الحكاجة البروست ة ال تتؾؾف عش (ؾضؾع أو (شغر
أو الفسا حدب السرظمح الق جؼ) ووفال ّ
أف رؾاوق ذلػ التؾؾف ،تؾقفا تأ(م ا لمبظا نفده
دوف ْ

) وبالتالة ال تفم

القظفة الؾوؽ ة أب ا

(ؽ ز(ش ة القرة))  )5ومغ ىحا ،ارتبط الػصف بالػقف .وإذا كاف الدخد يتذكل مغ وصف األحجاث

جؿ إف الػصف
الستجدجة باألفعاؿ ،فالػصف يذتخؾ مع الدخد في تجدِضج ىحه األحجاث أيزاً .وىحا ي ّ
ّ

()1

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص. 112،121

()3

يشطخ :بشية الذكل الخوائي ،ص.175

()2

()4

يشطخ :معجع مرصمحات الدخد ،دمحم القاضي ،ص.478
السرصمح الدخدؼ ،جضخالج بخنذ ،ص.58


مجخد وقفة ،وىي
يشية لمػصف ،وىي الػضيفة
التقمضجية التي تشطخ إلى الػصف ّ
ّ
يحكخ جضخار جشضت الػضيفة التد ّ
بأنو ّ
وقفة خارج القرة وزمغ الخصاب لبلستخاحة ،أو لبلستصخاد ،يشطخ :خصاب الحكاية،ص.112

()5

خصاب الحكاية ،ص.112
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تابع لمدخد.

()1

وىحه العبلقة بضشيسا تبخز وضيفة الػقف أو الػصف في الشز الدخدؼ بالػضيفة التي

كتأمل
حجدىا(جشضت) ،وىي ،الػضيفة التفدضخية والخمدية ،التي يؤدؼ فضيا الػقف داللة سخدية،
ّ
()2

الذخرية أو وصف السذاعخ واالنصباعات وغضخىا.
ّ

عمى اإلطالؽ))

)3

وما ييسشا ىشاّ ،إنو ال ُي َعج

وقفة لمحكاجة

تذخيز وضيفة الػصف التفدضخية بسا ّإنيا أكثخ ارتباشاً بالػقف بسعايشة جسمة مغ
ويسكغ
ّ

أىسيا :شخيقة بشاء الػصف وتقجيسو ،فالػصف ُيبشى
العشاصخ
ّ
التكػيشية السداعجة في رصج الػصف ،و ّ
بالشطخ مغ خبلؿ أفعاؿ الخؤية إلى السػصػؼ أو بالحجيث عشو أو باالشتغاؿ عميو .ويتعامل(ىامػف)
مع الػصف ،بػصفو أشبو بآلة ترػيخ تخصج الذخريات واألشياء مغ خبلؿ أفعاليا وصفاتيا
()4

وشكميا الخارجي.

وذلظ مغ خبلؿ الؾوف التفبضرخ ال خ رتشاوؿ وقع الذة واإلحداس ال خ

رثضر وة نفس ال خ رتمقا )).

)5

إ ْذ

جقؾـ الؾوف وض ا االكذف عؽ األافاد الشفد ة واالجتساع ة

لمذخر ات الروائ ة ،اسا جد ؼ وة تفدضر سمؾ ا و(ؾاقف ا السختمفة))
سػاء أكانت

وع فة تنيش ة أو وع ؽ ة بشضؾية أو ر(نية

)6

أف الػقفة الػصؽية
إالّ ّ

) إلخ ،وإّن ا دائسا ُتذكا اغ ؾرها وة

الشص ووة جس ع الؾجؾ والحاالت ،تؾقفا لمدرد أو عمى األقا إاظا لِؾتضرته (سا رترتب عشه يما
أف جفرغ الؾوف (ؽ ( سته لكة
وة اإلجقاع الن(شة لمدرد ويحسمه عمى (راوحة (كانه وانتغار ْ
جدتأنف (دار السفتاد))
ِ
جدج
ُي ّ

تفاصضل مغ
()1

()7

تسثضل شخرية اآلخخ في رواية(ىشج والعدكخ) مغ خبلؿ سخد الذخرية الداردة،
ُ
أحجاث ماضي أَّمتيع السسمػكة(عسػشة) ،التي حكت ليا عغ اججادىا ،لتُعضج الذخرية

يشطخ :بحث :الػصف في الخصاب الخوائي وأبعاده ،نزاؿ دمحم فتحي الذسالي مجمة دراسات العمػـ اإلندانية

واالجتساعية ،جمج  ،33عجد،1:ص . http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile.2

()2
()3
()4

يشطخ :خصاب الحكاية ،114،112 :و :تقشيات الخواية ،بخنار فاليط ،ص.111
خصاب الحكاية ،ص.117

يشطخ :سيسضػلػجيا الذخريات الخوائية ،ص  .55-54وبشية الذكل الخوائي،ص 178

()5

بشاء الخواية ،سض اد قاسع ،ص.131

()7

السرجر نفدو ،ص . 177 -176

()6

تقشيات الدخد في الشطخية و التصبضق ،آمشة يػسف ،دار الحػار-سػريا،ط ،1،1997ص . 143
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الداردة ما قرتو(عسػشة) ليا مغ تأريخ أججادىا الذضػخ .بانتقاء ما تخاه يشدجع مع غايتو لسدػغ
إعادة الدخد والحكي .فتدمط الزػء عمى أىع األحجاث والتفاصضل التي تُذخز تسثضل اآلخخ السسمػؾ
ويتذكل ىحا االنتقاء مغ خبلؿ السذتخؾ الجاللي بضغ فتختضغ أو جضمضغ مشفرمضغ
في زمغ اججادىا.
ّ

ويتجدج ىحا ،أوالً :مغ خبلؿ
زمشياً ومترمضغ في إشار مزسػف واحج ،ىػ ،قانػف إلغاء العبػدية:
ّ
ولجؼ( عسػشة :سعجػ ،وفخاج) ،ومغ
فتخة والجؼ(عسػشة :جػىخ ،ونػيخ) ،ثانياً :مغ خبلؿ فتخة
ّ

خبلؿ وضيفة الػقف يتجدج الخبط بضغ ىحيغ الدمشضضغ الستباعجيغ.

فأف وضيفتو الدخدية بتكثيف اإلحجاث وكذف الخؤػ
وإذا كاف الػقف تعصضل لدمغ الدخدّ ،

وأفكار الذخريات ،تجفع بحخكة زمغ الدخد إلى األماـ ،وىحا ما ُنذخرو ،مغ الشز الحؼ تشقمو

الذخرية الداردة ،لػجية نطخ والجؼ(عسػشة :جػىخ ،نػيخ) حضغ سسعا بخبخ إلغاء الخ ّؽ ،قائم ًة :

عش (ا أقر السمػ ؼ را قانؾف تحرير الفبض  ،وة الدتضشات (ؽ القرف الفذريؽ ر ض جؾهر،

إف جرضب ا
عش (ا سساع الشاس رتح ثؾف عشه ،نحؾ عسه عب الرحسؽ( ،فه زوجته" نؾير" ،قبا ْ

الفسى ،ادبب (رض الج رخ ال خ ترؾ آثار عمى وج ا ،سأال سض هسا عب الرحسؽ عسا
جدسفانه ،أيبرهسا عب الرحسؽ:
 أنتؼ الضؾـ أحرار!لؼ رشتبه ج خ لشغرة ال مع وة عضشة جؾهر وهؾ جقؾؿ:
 -أرؽ ن هب جا عسة ونحؽ لؼ نفرؼ غضر ه ا البض وغضر ه ا البدتاف؟

)

نغر لشؾير وعسؾشة وهة طفمة ولضرة وة التاسفة تقريبا ،قاؿ ل سا:
– أنتسا الضؾـ حرتاف!
أدارت نؾير ع رها لج خ وهة تجؾس افراها األرض ،وذهب ْ تتستؼ اكمسات ال تناؿ عسؾشة
ْ
ت رها:
الحرّية "السحقى"ّ ،م ا برد وجؾع!
 -جا وه ُ
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كاف شتا تمػ الدشة قارسا))

)1

قج نخصج مغ ىحا الشز تتجاخل الػقف مع الػصف ،الحؼ يأتي مخة معمقاً ومبصئاً لدمغ لدخد،
إف يرضبيا العسى) ،وىػ وصف ال مدػغ لو ،وخارج زمشية الشز
مغ خبلؿ وصفيا لمذخرية( قبل ْ

السشقػؿ ،ليحا لع ُيؤد وضيفة سخدية أو داللية ما ،إالّ تعميقو زمغ الدخد ووقف حخكتو .أو يأتي الػقف
داعساً لحخكة الدخد ،وليذ معصبلً لدمشو وأحجاثو ،ومتجاخبلً مع الػصف التفدضخؼ ،وىحا ما ُيجدجه،
تعمضق الذخرية الداردة أثشاء تقجيع الذخرية أو حػارىا( لع يشتبو ججؼ لشطخة اليمع في عضشي

ويزيء مػقفيا أكثخ ،لشفيع اعتخاضو
جػىخ)؛ ألنو وصف ُيعخفشا بػجية نطخ الذخرية(جػىخ)ُ ،
عبخ وصفيا(تجػس بعراىا)،
عمى قانػف إلغاء الخؽ .مثمسا نفيع مػقف(نػيخ) تجاه ىحا القانػفّ ،
الحخّية "السحقى " ،كّميا بخد وجػع) ،مغ تعميقيا عمى ىحا الػصف(كاف
ومبخر اعتخاضيا ووصفيا ،بػ( ُ

شتاء تمظ الدشة قارساً) .وما نذخرو مغ ىحا ،الػقف أو الػصف التفدضخؼ ،أو تعمضق الذخرية

ألنو قزى حياتو معتسجاً ومتكبلً عمى
أف قانػف إلغاء الخؽ ،ليذ في صالح السسمػؾّ ،
الداردةّ ،

ييسشاً عميو ،ال
جدج ّ
تسثضل اآلخخ السسمػؾ ُم َ
مسمػكو ،الحؼ ُيأمغ لو مدكشو ومأكمو ومعيذتو ،وىحا ما ُي ّ
يسمظ مدػغات االنعتاؽ واالعتساد عمى نفدو.
عبخ تغضضخ صيغ الدخد ،مغ صيغ الخصاب السدخود (الذخرية
وقج رصجنا الػقف والػصف ّ

الداردة) ،إلى صيغة الخصاب السعخوض(حػار الذخريات السباشخ) .والػقفتاف جاءتا مغ خبلؿ
السحتػػ الػصفي.

)2

فالػصف التفدضخؼ حسل شابعاً حدياً ،غخضو التػضيح وتقخيب الذيء

)3
السػصػؼ ليكػف أكثخ امتداجاً مع الػاقع ،لخمق ٍ
إف كاف تعمضق الذخرية
جػ مغ اإليحاء  .و ْ

الداردة جاء معب اًخ عغ وعضيا وقرجيتيا بتقجيع أو استطيار كبلـ الذخريات مػصػفاً؛ وذلظ إلبخاز
فدخ وقخب وجية نطخ الذخريات مغ خبلؿ ىحا
البعج الشفدي لسػقفيسا(جػىخ ،نػيخة) ،فيػ ّ
ومحخكاً لدخد ،لػضيفة سخدية
الػصف السكثف .ومغ ىحا نجرؾ ّ
أف الػقف جاء مستدجاً مع الػصفُ ،

شكمت عبخه اقتراداً سخدياً وداللياً عكدت أبعاد الذخرية ووجية نطخىا ومخاوفيا ومػاقفيا.
()1

ىشج والعدكخ ،بجرية البذخ ،دار اآلداب -بضخوت ،ط ،2006 ،1ص. 19-18

()3

يشطخ :البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي( الدماف والسكاف)،ص .163-162

()2

يشطخ :الػصف في الخصاب الخوائي وأبعاده ،نزاؿ دمحم فتحي الذسالي ،ص.2
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فأف زمغ
وإذا كاف ىحا الػقفُ ،وضف إلخبارنا عغ مػقف األججاد تجاه تفعضل قانػف الخؽّ .
ليعبخ عغ حالة ومػقف األحفاد ،أبشاء(عسػشة :سعجػ ،فخاج).
سضػضف الػصف التفدضخؼّ ،
األحفادُ ،
مثمسا سيكذف عغ إبصاؿ تفعضمو اجتساعياً مغ خبلؿ وصف وضع(عسػشة) االجتساعي .فخغع

أف تدوجت
أف(عسػشة) مازالت األَمة لسالكضيا حتى بعج ْ
صجور ىحا القانػف مغ سشضضغ شػيمة إالّ ّ
وانجبت ،ودخل أبشائيا

الس ارس ،ولبدؾا ،تسا(ا (ثا أبشا عسؾ(ت ا وة القرية ،وأدر ْ حضش ا

وقط ،أّن ؼ لؼ جفؾدوا عبض ا ،وعرو ْ (اذا ان

تفشة مسة الفؼ عب الرحسؽ ذلػ الضؾـ " أنتؼ الضؾـ

أحرار!" احتاج ْ وقتا طؾيال لتف ؼ (فشى الحريةَّ ،
لكش ا هة ،لؼ تفرؼ رؾ(ا طفؼ ه
عاشت ا اسس ا وقط
حريته ،عم

الحرية،

أف رتخمص (ؽ عبؾدرته ،حضؽ رتجاها اآليروف
جرفب عمى (ؽ اف عب ا ْ

الفتاة ذات ا الرلضرة ،جؿف شفر رأس ا وترتجف يؾوا ،مسا ناداها أح (ؽ األعساـ

والفسات ،وت ب واقفة دوف إرادة (ش ا))

)1

يحسل ىحا الشز دالالت متعجدة ،لتجدضج تسثضل اآلخخ مغ خبلؿ الػقفة الػصؽية ،فالذخرية
الداردة تتػقف مخة ،مغ خبلؿ السحتػػ الػصفي ،لتعبضخ عغ تفعضل ىحا القانػف رسسياً ،مغ خبلؿ
وصف وضع االبشاء( دخمػا السجارس ،لبدػا تساماً) .وتػقف زمغ الدخد مخة أخخػ ،لتدتبصغ تأمل

تغضخ وعضيا وإد ِاركيا متأخ اًخ ،مشاسبة،
الذخرية(عسػشة) واستخجاعيا( أنتع الضػـ) ،الحؼ يكذف عغ ّ

لتتػقف عشج وصف شكميا الخارجي أو الشفدي(يقف ،تختجف ،تيب) .تعبض اًخ عغ استسخار إبصاؿ
تفعضل قانػف الخؽ .وىحا الػصف يتجاخل مع الػقف والدخد؛ لِسا يتزسشو مغ داللة ،متأرجحة ،بضغ
عبخ تػقف الذخرية
تفعضل قانػف إلغاء الخؽ ،وبضغ إبصاؿ تفعضمو ،وال ندتجؿ عمى ىحه الجاللة ،إالّ ّ

الداردة مخة أخخػ ،واصفة عشاد ابشت ا سف

واست تار ابش ا وراج ،اأوا(ر أها القرية (ؽ الكبار،

أف آاا هؤال
ُرثضر حشق افز ؼ ،و ؼ لؼ رشدؾا اف َّ

أف تحريرهؼ ال رشت ة
انؾا عبض ا ،واعتبروا َّ

بؾثائق التحرير ،التة أو رها السمػ ،و ؼ انؾا عبض ا وس غمؾف عبض ا بمؾن ؼ األسؾد ال خ جزف ؼ
وة أدنى الترش ف االجتساعة))

()1
()2

)2

ىشج والعدكخ ،ص.19
السرجر نفدو ،ص.20
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فالذخرية الداردة تُػضف الػصف ،لتكذف عغ مػقف األبشاء(عشاد ،استيتار) ،بػصفيسا

تغضخ الػعي والخؤػ عغ زمغ ومػقف األججاد أو األـ .مثمسا يكػف
فدخ ّ
أحخار بسػجب القانػف ،الحؼ ُي ّ
يفدخ سبب استس اخرية إبصاؿ تفعضل القانػف اجتساعياً( َّ
أف
وصف مػقف أىل القخية( ُيثضخ حشق) ّ
تحخيخىع ال يشتيي بػثائق التحخيخ)؛ تجدضجاً لتسثضل اآلخخ السسمػؾ ُمييسشاً عميو اجتساعياً؛ لضؤدؼ

الػصف ىشا ،أىع وضائفو

وة الشص الدردخ :الؾع فة التفم س ة والتسثضم ة الترؾيرية ووع فة

تفبضرية وسردجة ،ووع فة إر رؾلؾج ة))

)1

مشربا
بأف الػقف امتدج بالػصف لتحخيظ الدخد ،فإذا كاف الػصف
ومغ ىحا يسكشششا القػؿ ّ
ً

أف يكػف داالً عمى أحجاث ضسشية فإف الحكاية تتػقف تساماً،
عمى السطيخ الخارجي ،دوف ْ

()2

الػصف ىشا لع يعصل زمغ الدخدَّ ،
ألنو قائع عمى

إال َّ
أف

التفريف ااألش ا أو األشخاص ،وتبرز هشا

الؾع فة السرجع ة أو السفرؼ ة لمؾوف التة ت تؼ بتؾوضا (فمؾ(ات عؽ ه ا السرجع
السؾوؾؼ))

)3

فقج ّأد الػقف وضيفتو عمى وفق سياؽ الدخد ،بػصف الػقف والػصف تتعمق بالذخريات

والحجث ،فتكػف جدًء مغ سياؽ الدخد ،لضتذكل الػقف مغ خبلؿ االستصخاد أو التعمضق أو بالتأمل أو
()4
جدج الػقف مغ
بالػصف دو اًر تذضضجاً يعسل إلى جانب الدخد ،في ميسة بشاء الشز الدخدؼ .وقج ّ
()5

خبلؿ إدراؾ وقرجية الذخرية الداردة مغ خبلؿ تجخبلتيا ووقفاتيا.

أف يؤدؼ إلى خمل في سياؽ الدخد.
ؼيو ،مسا يعشي مغ الرعب ححفو دوف ْ

()1

بشية الحػار في روايات دمحم مفبلح ،ص . 205

()3

السرجر انفدو ،ص .162

()5

يشطخ :نطخية الدخد ص .127

()2

()4

البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي( الدماف والسكاف) ،ص .165
يشطخ :الدمغ في الخواية العخبية ،ميا القرخاوؼ ،ص .249
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عبخ الدخد أو ُمحاباً
وجاء ّ

المشهد الحواري :ال ُمهٌمن علٌه:
أما حخكة إبصاء زمغ الدخد مغ خبلؿ السذيج ،فضتجدج بػصفو عخضاً ُمباش اًخ لكبلـ
ّ
حخؼيا دوف إضافات .غضخ ّإنو ال ُيعضج الدخعة التي قضمت بيا تمظ
كل ما قضل
ً
الذخريات ،نقل ّ
()1

األقػاؿ ،أثشاء نقل كبلـ الذخريات بصخيقة غضخ مباشخة وحخؼية.

وىشاؾ مغ يخػ ِم ْغ بعس

الجارسضغ بالسداواة التمقائية بضغ زمغ القرة وزمغ الدخد في زمشية السذيج.

()2

أف(جشضت) ال يتفق
إالّ ّ

ألف السذيج قمسا يتحخر مغ عػائق الحخكات الدمشية األخخػ التي تتخممو ،مغ
مع ىحا الخأؼ تساماًّ ،
ٍ
وصف أو خبلصة أو ححؼ أو حتى السفارقات الدمشية ،وتجخبلت الدارد ،وىحا يعشي البل تداوؼ بضغ
الدمشضغ مشصؿياً.

()3

لحا ،فػ

أف الحؾار الؾاقفة
جض ار جشض ) ُر ّشبه إلى اّنه رشبلة دائسا ْ
أف ال نلفا ّ

أف ر ور بضؽ أشخاص (فضشضؽ ،ق جكؾف اظضئا أو سريفا ،حدب طب فة الغروؼ
ال خ جسكؽ ْ
السح ظة ،سا رشبلة (راعاة لحغات الرس

أو التكرار( ،سا ججفا االحتفاظ االفرؽ بضؽ ز(ؽ

الحؾار الدرد وز(ؽ حؾار القرة قائسا عمى ال واـ))

)4

وإف السذ
ومع وجية نطخ(جشضت) الرائبة ىحه ،إلى حج ما
ّ

وة الدرد هؾ أقرب السقاطع

الروائ ة إلى التظابق (ع الحؾار وة القرة ،احضث جرفب عمضشا أف نرفه اأّنه اظة أو سريع أو
يتجدج في الشز الخوائي ،حضث( جحتا
(تؾؾف))  )5فالسذيج ُيعج مغ أكثخ الحخكات الدخدية
ّ
السذ (ؾقفا (تسض ان ضسؽ الحر ة الن(ش ة لمرواجة؛ وذلػ افزا وع فته ال را( ة وة الدرد،
وق رته عمى تكدضر رتااة الحكة))

)6

وىحا يذضخ إلى أىسضتو البشضػية في تذضضج الشز الدخدؼ ،لسا

يترف بو مغ وضائف متعجدة تخز الذخرية فزبلً عغ تحؿيقو اإليياـ بػاقعية األحجاث ،فػ
نر الذخر ات ،وهة تتحرؾ وتسذة وتسّثا وتفكر))
()1

يشطخ :الذعخية ،ص .49

()3

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .121

()2

()4

يشطخ :البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي(الدماف والسكاف)،ص.146
بشية الشز الدخدؼ ،ص .78

()5

السرجر نفدو ،ص .78

()7

الدمغ في الخواية العخبية ،ص. 237 -236

()6

)7

بشية الذكل الخوائي ،ص.166

198

ويذكل الحػار أىع سسة مغ سسات السذيج( ،)1إذ(( جفس أغمب الروائضؾف الؾاقفضضؽ إلى
ّ

السذاه الحؾارية ألف الحؾار هؾ أكثر السقاطع الروائ ة تس ِّث ال آل ار الذخر ات وعرض افض
القزاجا الس سة التة جلفم ا الدرد))

)2

والسذيج الحػارؼ عمى نػعضغ ،حدب ترشيف(جشضت):

الحػار الدخيع والحػار البصيء .فالدخيع ،ىػ الحػار السباشخ الحؼ يعالج مػضػعاً بديصاً بضغ
كل حػار يستدج بالدخد ،وقج يكػف وبصضئاً
أما البصيء ،ىػ ّ
شخرضتضغ ،وتكػف جسمو قرضخة ومػجدةّ .
ألنو يعتسج عمى التحمضل والتفدضخ والذخح ،وقج يتخممو الػصف واالستصخاد ،أو
وتستاز جسمو بالصػؿّ ،
تجخبلت الخاوؼ ،حضغ يعمق أو يقجـ الستحاوريغ.

)3

ويسكغ تقديسو إلى نػعضغ حدب نػع الحػار

أيزاً ،أوالً :الحػار الخارجي السباشخ الحؼ يكػف بضغ شخرضضغ أو أكثخ بصخيقة مباشخة ،ووضيفتو
وتتذكل وضيفتو عمى
عخض أفكار الذخريات ومػاقفيا وانصباعاتيا وتعجد وجيات الشطخ أو اتفاقيا،
ّ
وفق نػع الحػار بضغ الذخريات.

()4

ثانياً :الحػار الجاخمي الحؼ يكػف أحادؼ الذخرية ،وأما يكػف بصخيقة مباشخة(كبلـ الذخرية
بشفديا) أو بصخيقة غضخ مباشخة(كبلـ الخاوؼ نقبلً عغ الذخرية).

)5

عجة مرصمحات
وقج اتّخح ىحا ّ

كل
أخخػ ،مشيا :السػنػلػج أو تيار الػعي ،والسشاجاة الشفدية ،واالرتجاع الفشي وغضخىا .إالّ ّ
أف ّ
تجدج بالحػار الفخدؼ ،حضث يكػف ؼيو الذخز متكمساً ومتمؿياً في
مرصمح يختمف عغ اآلخخ و ْ
أف ّ
كل ما ىػ شخري وفخدؼ؛ غخضو تػصضل
اآلف نفدو .فالسػنػلػج أو تيار الػعي ىػ ما ّ
يعبخ عغ ّ

اليػية الحىشية لمذخرية الستكمسة .أما حػار مشاجاة الشفذ ،فيي حجيث الحات لمحات ،وغخضو فشي
بديادة التخابط بضغ السذاعخ واألفكار السترمة لمذخرية وبالحبكة الفشية .وأما االرتجاع الفشي ،ىي
تقشية مغ تقشيات الحػار الجاخمي ،تقػـ باستخجاع أحجاث قجيسة عاشتيا الذخرية في الساضي.

()6

واالختبلؼ بضشيسا يتذكل في البشية الدمشية ،فالسشاجاة والسشػلػج يذتخكاف ببشية زمشية واحجة ،وىي
()1
()2
()3

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص . 102
بشية المغة الحػارية في روايات دمحم مفبلح ،ص. 222
يشطخ :بشية المغة الحػارية في روايات دمحم مفبلح ،ص.224 -223

()4

السرجر نفدو ،ص.211

()6

بشية المغة الحػارية في روايات دمحم مفبلح ،ص .236-225

()5

يشطخ :خصاب الحكاية ،جضخار جضشضت ،ص .179و :نطخية الدخد مغ وجية الشطخ إلى التبئضخ ،ص.11
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()1

زمشية الحاضخ ،إما االرتجاع فيػ حجث وقع في زمغ الساضي.

جدج حخكة بصضئة لمػقػؼ عمى بعس تفاصضل الذخرية أو كيؽية تسّثميا
وْ
إف كاف الػقف ّ
فأف السذيج الحػارؼ لغ ُيشاقس ىحا التسثّضل ولكغ بتفرضل أكثخ؛ بػصف السذيج يتيح مداحة
آخخّ ،
سيجدج السذيج الحػارؼ
نرية مكانية أكثخ لمذخرية لتعبضخ عغ نفديا ووجية نطخىا .مغ ىحا ُ

تسثّضل اآلخخ مغ كافة أبعاده وسساتو اإليجيػلػجية واالجتساعية والشفدية ،متسثّبلً بذخرية(ضارؼ)
دوؼ) ،البجوف الكػيتي الحؼ يعير في الدػيج ،الجئ إنداني ،وتذاء
في رواية( ارتصاـ لع يدسع لو ّ

إف يمتقي بذخرية(فخح) الصالبة الكػيتية التي تأتي إلى الدػيج لتسّثل بمجىا في مدابقة
السرادفة ْ
عمسية ،ؼيكػف السخافق الخسسي ليا ،بػصفو متخجساً.

يتذكل مدػغ مػضػع الحػار
ومغ العبلقة أو السخجع السكاني الحؼ يجسعيسا(الكػيت)
ّ
السذتخؾ بضشيسا .ويسكغ التشػيو َّ
بإف السذيج الحػارؼ ُيخكد عمى إضاءة جػانب شخرية اآلخخ

ألف الحػار
جدج دور شخرية(فخح) وسضمة مداعجة في تفعضل الحػارّ ،
(ضارؼ) فقط ،ليحا يت ّ
الخارجي ال يتع إالّ مغ تفاعا بضؽ طروضؽ أو أكثر ،رتظمب الففا ورد الففا( ،ؽ أجا غاجة
إيبارية أو إقشاع ة أو تؾاوم ة أو حجاج ة))  ،)2لتتذكل وضيفة السذيج الحػارؼ بػ(( الكذف عؽ
فبر عؽ رؤيت ا ووج ة الشغر تجا القزاجا
ذات الذخر ة (ؽ يالؿ حؾارها (ع اآلير ،وبالتالة ُت ّ

االجتساع ة والد اس ة والفكرية))

)3

ويتجدج السذيج الحػارؼ ىشا ،مغ خبلؿ نػع الحػار وتصػر

ذكميسا ،أوالً :مذيج الحػار الخارجي .ثانياً :مذيج الحػار الجاخمي
عبلقة الذخرضتضغ تجريجياًُ ،ي ّ
( االرتجاع الفشي) .ويتذكل السذتخؾ السزسػني والجاللي والدخدؼ لمسذاىج الحػارية مغ خبلؿ

يتذكل ذلظ ،مغ نقل الذخرية
مػضػع حػارؼ واحج ،ىػ ،كيؽية تسثضل اآلخخ البجوف(ضارؼ).
ّ
سيذكل مػضػع
الداردة(فخح) حػارىا السباشخ مع( ضارؼ) ،فتشقل ّأوؿ تعارؼ شخري بضشيسا الحؼ
ّ
سيج ويدتخسل لفتح حػارات الحقة يقتزضيا شبيعة مػضػع الحػار
الحػار الخئيدي بضشيسا الحقاًُ ،لي ّ
والعبلقة الذخرية بضشيسا .ومغ تقجيع(ضارؼ) نفدو إلى(فخح) ،بػصفو يعير في الدػيج مشح فتخة

()1

يشطخ :بشية المغة الحػارية في روايات دمحم مفبلح ،ص .236-225

()3

الدمغ في الخواية العخبية ،ص .237

()2

السرجر نفدو ،ص.13

911

شػيمة ،يتػالى مغ ىحا التقجيع حػا اًر استس اخرياً بضشيسا بذكل أسئمة تصخحيا (فخح) ،وأجػبة ُيجضب عشيا
ىػ .فضبجأ(ضارؼ) بتقجيع نفدو ،قائبلً:
 -أنا أع ش هشا (ش إح

عذرة سشة

 حقا؟!– نفؼ
– غريب
تبتدؼ دوف أف تفمق ،أجدر عمى طرح سؤالة الفسالؽ:
 ولكؽ لساذا؟أسػ
تفّمق ضاحكا :جا له (ؽ سؤاؿ! وتحػ قفا ر َ
أالّ تب و (ّ ة طؾيمة؟!
ُتجضب (ؾاريا (ني ا (ؽ األسباب:
 -لشقا إف الدؾي أوزا (ؽ الكؾي !))

)1

يتجدج بالدمشية الستػاقتة أو الستداوية بضغ زمغ القرة وزمغ الدخد* .غضخ
ىحا السذيج الحػارؼ ّ
وخمت بيحا التداوؼ مغ تجخل الذخرية الداردة ،الشاقمة
إف ىحه الدمشية ُخخقت تػاقتيا الدمشي
ّ
ّ
بالتعمضق أو بالػصف لمسبلمح الخارجية لذخرية الستكمسة(ضارؼ)؛ تعبض اًخ عغ إد اِرؾ الذخرية
شبة(فخح) بتخدد الذخرية الستكمسة(ضارؼ) عغ اإلجابة الرخيحة أو السفرمة(تُجضب مػارياً).
السخا َ
ُ
وىحا التجخل فدخ سبب إجابات(ضارؼ) القرضخة والسقتزبة وغضخ السكتسمة التي تخفي أكثخ ما

()1
دوؼ ،بثضشة العيدى ،مكتبة آفاؽ لمشذخ والتػزيع -الكػيت ،ط ،2012 ،1ص.30
ارتصاـ لع يدسع لو ّ
* وهؾ الحؾار ال خ جغ ر وة الشص (دبؾقا االذرطة ال الة عمى ب الجسمة الحؾارية إف ه ا الشؾع (ؽ الحؾار

جذضر إلى نؾع (ؽ أنؾاع التؾاق

ص. 361

بضؽ ز(ؽ الشص وز(ؽ القرة)) .آليات بشاء الدمغ في القرة القرضخة السرخية،

911

ترخح بو ،والحؼ ُيدػغ بتػالي أسئمتيا أو استس اخرية الحػار بضشيسا لمػصػؿ إلى إجابة مكتسمة .وقج
كذف ىحا السذيج الحػارؼ عغ شبيعة العبلقة الذخرية بضشيسا مغ خبلؿ نػع الحػار بصخيقة الدؤاؿ
والجػاب القرضخ السػجد دوف استصخاد بتفاصضل شخرية أكثخ خرػصية ال تدتجعضيا بجايات
تعبضخ الذخرية(ضارؼ) عغ وجية نطخه تجاه السكاف أو حاضخه الحؼ
جدج ّ
التعارؼ بضشيسا ،مثمسا ّ
ميج لشا شبيعة العبلقة بضغ
يعيذو(الدػيج أفزل) ،تجدضجاً لتفزضمو ىحا السكاف .وإذا كاف ىحا السذيج ّ

ميج مػضػع الحػار بضشيسا أيزاً .لضتذكل مغ ىحا
التسيضج افتتاح مذيجاً حػارياً
ّ
الذخرضتضغ ،فيػ ّ

عمى نػافح حػارية أخخػ ،تُذكميا تصػر العبلقة الذخرية بضشيسا .وندتشتج ىحا حضغ يصمب(ضارؼ)
ٍ
بذيء
مشيا(فخح) أف ال تحىب إلى امتحاف السدابقة العمسية التي جاءت مغ اجمو ويدتغبل وقتيسا
أفزل وتبقى معو إلى مػعج سفخىا إلى الكػيت ،ليكػف ىحا الحػار مجخبلً الحتجاـ وتػتخ
عبخ ويرخح أكثخ بإجابة واضحة أو وجية نطخ أخخػ:
يدتجعي(ضارؼ) ّ
أف ُي ّ
– ورح سترحمضؽ إلى الكؾي اف أربفة أجاـ ،أال جفشة ذلػ لػ شضئا؟
– ضارخ ال استظ ع!
– ال تكؾنة جبانة! ثقة بة لسرة واح ة وقط ،أنشة عمى حق ،غبا أف تؾاومة القتاؿ هك ا
جا آندة دونك ذؾت ،لساذا تحسمضؽ نفدػ ّا ه ا؟ (ؽ أجا (ؽ؟
(ؽ اجا الؾطؽ
أخ وطؽ عم ِػ المفشة؟
ّ
أ(ثالػ عؽ الؾطؽ؟
– و(اذا جفرؼ
َ
أعرؼ عشه (ا جكفة ألكفر اه!
حغػ ،أنا (ؤ(شة ج ا
لدؾ
َ
الستؾرـ ال خ ستحرزيشه غ ا!
(ؤ(شة اساذا؟ االرفر
ّ
أحب وطشة
 -أنا ُّ
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 -أنا ال أريُّ عالقة (ؽ طرؼ واح

؟))

)1

فأنو يكذف
وإذا كاف ىحا الحػار يكذف شبيعة السػضػع السذتخؾ بضشيسا(الػشغ :الكػيت)ّ ،

عغ شبيعة مذاعخىسا أو مػاقفيسا تجاه ىحا السػضػع السذتخؾ أيزاً .فسغ تراعج الميجة الحػارية
ؼ(أؼ وشغ؟) مخة ،وأسمػب التأكضج
بضشيسا يكذف أسمػب الحػار الستُ ّجدج بأسمػب االستفياـ االستشكار ّ
(ألكفخ بو!) مخة أخخػ ،عغ مػقفيسا الستبايغ تجاه ىحا السػضػع السذتخؾ .والحؼ يكذف أكثخ عغ
أف ىحا الحػار السقتزب بجسمو القرضخة
وجية نطخ الذخرية(ضارؼ) .ومذاعخىا الجاخمية .إالّ ّ
وأسمػبو السػجد لع يجب عمى الدؤاؿ السخكدؼ أو باألحخػ لساذا اندبلخو عغ تذبحه بػششو(الكػيت)

وتفزضمو(الدػيج)؟! .وإذا كانت مذاعخ(فخح) تجاه وششيا ال تدتجعي تػقفاً أو سؤاالً يحتاج إلى إجابة
السفتخض ،-يدتجعي ىحا التػقف وتحخ ّؼ
أو حػار ماّ ،
فأف مذاعخ ومػقف(ضارؼ) تجاه وششوُ -
أف شبيعة العبلقة الذخرية
اإلجابة ،واستسخار الحػار بضشيسا ،لتفدضخ مػقفو االستشكارؼ ىحا .وبسا ّ
بضشيسا ،ىي مغ تحجد نػع الحػار أو باألحخػ ىي التي تُحّفد(ضارؼ) ُليكذف ويرخح بإجابات أكثخ
وضػحاً واكتساالً وأكثخ تعبض اًخ عغ دواخمو الذخرية ،ليحاُ ،يخبخىا عغ سبب تفزضمو الدػيج وبقائو

أف تتصػر عبلقتيسا أكثخ ،قائبلً ليا:
أؼ بعج ْ
فضيا ،واندبلخ تذبحه عغ الكػيت ،الحقاًْ ،
– أنا ال أحب وطشا ربالغ وة احتقارخ!
– و(اذا وفم الكؾي لػ؟!
ال شة  ،روز إعظائة الجشد ة وقط!))

)2

يتذكل عمى وفق وضيفة الحػار ،وىي عخض أفكار
فالسذيج الحػارؼ الخارجي بضشيسا
ّ
الذخريات ومػاقفيا وانصباعاتيا ،وعخض تعجد وجيات الشطخ اختبلفيا أو اتفاقيا ،وىحا يتفق مع
شكل السذيج حخكة لجفع
شبيعة السداحة الشرية الزيقة التي أتاح ليا السذيج لذخرياتو .مثمسا ّ
الدخد وليذ إلى تعصضمو ،مغ خبلؿ االنتقاؿ مغ فكخة إلى أخخػ تجريجياً ،ومغ تصػر الحػار بضشيسا،
تذكل السذيج الحػارؼ أو شخيقة الحػار بضشيسا عمى وفق شبيعية السػضػع والعبلقة
ليحا جاء ّ
()1
()2

دوؼ ،ص .74- 73
ارتصاـ لع يدسع لو ّ
السرجر نفدو ،ص.85 ،
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أؼ َّ
أف نػع العبلقة الذخرية ىي التي حجدت شبيعة وشخيقة الحػار .ليحا اتدع
الذخرية بضشيساْ .
مذيج الحػار الخارجي بصابع الحػار الدخيع مغ خبلؿ شابع األسئمة واألجػبة السقتزبة )1(.وىحا
ُيشاسب شبيعة الحػار العاـ عغ مػضػع عاـ ومذتخؾ(الػشغ) ،فذكل الحػار الخارجي تسيضجاً وتقجيساً
لذخرية(ضارؼ) بذكل مج ٍ
لضتجدج مغ ىحا،
سل .ومغ خبلؿ وضيفتو اإلخبارية لتقجيع ىحا التسّثل.
ّ
تسثضل اآلخخ أو ضارؼ ،مخفػضاً(رفزت إعصائي الجشدية فقط).
تذكمت مذاىجه وفقاً لؤلسئمة(فخح) التي شكمتيا إجابات(ضارؼ)
وإذا كاف الحػار الخارجي ّ
بافتتاحيا بإجابة غضخ مكتسمة عغ السكاف الحالي(الدػيج أفزل)ُ ،لضشيضيا بإجابة غضخ مكتسمة عغ

أف السذاىج الحػارية الخارجية الستتالية لع تشجد وضيفتيا
السكاف الدابق(رفزت) أيزاً .وىحا يعشي ّ
أف نػافح الحػار ما تداؿ مذخعة لتشجد اإلجابة السكتسمة ،ليحا تدمع ميسة انجازىا إلى
الدخدية ،و ْ
السذيج الحػار الجاخمي األحادؼ؛ ألف اإلجابة السكتسمة تحتاج إلى تفدضخ وتحمضل وتفرضل بالكبلـ
وحخية تعبضخ لمذخرية الستكمسة ،ال تقصع سمدمة أفكارىا وكبلميا شخرية ثانية أو أسئمة ما ،مثمسا
سيسجه بو وضيفة الحػار الجاخمي.
تحتاج إلى مداحة نرية مكانية أوسع ،وىحا ما
ّ

)2

ومغ ىحا ُيػضف

الحػار الجاخمي بانفخاد(ضارؼ) وحجه؛ ليفدخ ويحمل ويفرل إجابتو غضخ السكتسمة .وىحا لغ يتذكل
دوف رجػعو إلى الساضي أو ىشاؾ(الكػيت) ،ليفدخ سبب تخكو الكػيت ،قائبلً:

"الب وف" هك ا
) أف تحتاج

أخ أوراؽ رسس ة تذضر إلى وجؾدؾ
جدسؾنػ هشاؾ ،وه ا جفشة أف تع ش (جردا (ؽ ّ
ّ
أخ
طؾاؿ ح اتػ إلى جح ؼ اسسه اآليروف ة تحغى اح اة/عسا /عمؼ الخ ،جفشة ْ
أف ال تشاؿ ّ
وع فة ( سا بمل (ؽ (راتب عمس ة (اداـ شرط " ندخة (ؽ الجشد ة" ( رجا ضسؽ شروط التفضؽ،
ِ
وطشػ،
أف تؾارخ حزؾرؾ (ثا عؾرة ،أل ّنػ (ؿ ؼ ارفة غضر قانؾن ة وة (كاف تفترض إّنه
جفشة ْ

جفشة رر مؾؾ إلى الذارع تظب قا لد اسة "التكؾي "
لف جسة الجشد ة وتسشع (ؽ الظالؽ ل ات الدبب!))
()1
()2

)3

) ُتحرـ (ؽ النواج الف الدجالت ال تبار ه

يشطخ :بشية المغة الحػارية ،في روايات دمحم مفبلح ،ص .165،167
يشطخ :السرجر نفدو ،ص . 224 -223


ورد الحػار مشفخداً لػ(ضارؼ) ببجاية صفحة الخاوية ،بيحه الرػرة ،دوف تقجيع مغ أحج.
َ
()3
دوؼ.89 :
ارتصاـ لع يدسع لو ّ
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إذا كاف االستخجاع وسضمة مغ وسائل السذيج الحػار الجاخمي لتعػد مغ خبللو الذخرية إلى
ماضضيا فتدمط الزػء عمى بعس مغ تفاصضميا التي لع يتدشى لدخد ذكخىا.

)1

فأف رجػع (ضارؼ)
ّ

كل
إلى ماضيو ما ىػ إالّ تفدض اًخ لحاضخه ولتفزضمو السكاف الحالي(الدػيج) ،والتفرضل ُمبلبدات ّ
إجاباتو غضخ السكتسمة السقتزبة في السذيج الحػارؼ الخارجي الدابق .ولتجدضج تسثضل اآلخخ البجوف
كل أبعاد الذخرية
مخفػضاً ،ىامذياً ،دونياًُ ،مييسشا عميو ،مصخوداً .فيحا السذيج ُح ّسل وعكذ ّ
(البجوف) :اجتساعياً ،قانػنياً ،نفدياً ،ووجية نطخىا .ومغ ىشا ،تذكل السذيج الحػارؼ السشفخد بحػ ٍار
بصيء مقارنة بالحػار الخارجي الحؼ تجدج بالدخعة؛ لضؤدؼ ىحه الػضيفة ويكذف األبعاد الجاخمية
لمذخرية ،ألف ىحا هؾ (ا رتدق (ع وكرة إاظا سرعة الشص لمؾقؾؼ (م ا عمى (شاطق الكذف
والتحؾؿ))

)2

يختل تداوؼ الدمغ الجاخمي ،بضغ زمغ حػار القرة وزمغ الدخد ،مثمسا يختل
لحا
ّ

بدب تجاخمو بالػقفة الػصؽية أو التأممية.

)3

تدست إجابة(ضارؼ) بالتفرضل ىشا ،بجسمة شػيمة وشارحة بالسحتػػ الػصفي ومكتسمة إلى
بأف شبيعة العبلقة الذخرية تحجد نػع
حج ما ،وىحا يؤكج ما اترف بو مذيج الحػار الخارجيّ ،

أف
كل تفاصضمو السيسة ،أتاح ىحا لوْ ،
الحػار .ؼبعج ْ
أف تصػرت عبلقتيسا الذخرية ،وعخفت(فخح) ّ
يعبخ بخرػصية وحخية ومباشخة أكثخ .ومغ ىحه كانت إجابتو استشكارية ومشفعمة ،وشارحة عغ وجية
ّ

شب
السخا َ
نطخه مغ السشفى القدخؼ .فحسل الحػار ىشا ،شابعاً فكخياً لع يكغ اليجؼ مشو إخبار ُ

السباشخ(فخح) بإجابة ما ،كسا لع يكغ اليجؼ مغ االجابة إقشاعيا بػجية نطخهَّ ،
السخاشب(فخح) ال
ألف ُ
عبخه عغ وجية نطخه ،ليحا بخزت الػضيفة اإلفيامية أكثخ
لتعبضخ ّ
ُيسّثل شخؼ نداع في قزضتو ،أنسا ّ

مغ وصفيا وضيفة إخبارية أو إقشاعيو وحجاجية في ىحا السذيج الحػارؼ ،الحؼ اتدع بصابع
إيجيػلػجيُ ،يكذف مغ خبلليا عغ فكخ الذخرية الستكمسة.

()4

ِ
وتجدج ذلظ مغ خبلؿ
يفد اخ معاناة البجوف في داخل الكػيت،
جاء الحػار مغ خبلؿ السذيجيغ َّ
ّ
()1

يشطخ :بشية المغة الحػارية ،في روايات دمحم مفبلح  ،ص .235

()2

يشطخ :آليات الدمغ الدخدؼ في القرة القرخية ،ص .398-397

()4

يشطخ :بشية المغة الحػارية ،في روايات دمحم مفبلح ،ص .138

()3

بشية المغة الحػارية ،في روايات دمحم مفبلح ،ص .222
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وضيفتو(التفدضخ ،الكذف) .لشمحع استخجاـ صيغتي االستفياـ والتعجب في السذاىج الحػارية ،وخاصة
االستفياـ االستشكارؼ إلتساـ اليجؼ مغ الحػار ،وال شظ َّ
أف ىحه الػضيفة تتحقق بػجػدىا في الحػار،
بضغ َّ
وجحب انتباه الستمقي بػاسصة االتراؿ المفطي.
شج
َ

()1

فقج ُشخرت وضيفة السذيج الحػارؼ،

وشبيعتو ،وفقاً لشػع الحػار ،فػضيفة الحػار الخارجي تسثمت بالػضيفة اإلخبارية ،مسا تصمب حػار

تذكل بتعجد الغاية ،مسا تصمب حػا اًر بصضئاً
سخيعاً ،تسيضجاً ومدػغاً لتػضيف الحػار الجاخمي ،الحؼ ّ
أف نسط الحػار
ليعبخ عشيا .وأدػ ذلظ إلى تحػالت الدمغ ،بضغ زمغ متداوؼ وزمغ متفاوت .أؼ ّ

وغايتو ىسا المحاف يجعبلف السذيج الحػارؼ بصضئاً أو سخيعاً أو متػقفاً أو مححوفاً في الدخد ،ويعسل
عمى تشافخ الدمشضضغ .وتكسغ أىسية ووضيفة السذيج الحػارؼ في َّأنو يجعل القارغ يعير لحطات
()2

عاشؽية مذحػنة بالتػتخ كتمظ التي تعيذيا الذخريات ويذاركيا بيا مغ خبلؿ اإليياـ بالحاضخ.

مغ خبلؿ إبصاء زمغ الدخد ،بػصفو تقشية سخدية ميسة في التقاط أىع تفاصضل الذخرية ،ليذ مغ
جانب إخبارؼ أو تفرضمي ،أنسا مغ جانب عاشفي يجعمشا نػتأمل ونتعاشف أكثخ مع الذخرية ،وىحا
شكل وغاية مغ كيؽية تسثضل اآلخخ السخفػض .فالحخكتاف الدخديتاف ،الػقف والسذيج الحػارؼ ،قامتا
ّ
بػضيفة سخدية وزمشية ،فكاف إبصاء زمغ الدخد ،وسضمة أسيست في تدميط الزػء عمى تسثّضل اآلخخ.
دويو).
وعبخ السذيج الحػارؼ في رواية( ارتصاـ لع يدسع ّ
وىػ ما وقفشا عشجه في(ىشج والعدكخ)ّ .

فعمقت زمغ األحجاث ،مسا جعمشا نتأمل كيؽية تسّثمو مغ حخكة الػقف .والسذيج الحػارؼ ،حضث تختفي
األحجاث مؤقتاً ،لتعخض لشا وجيات نطخ والسػاقف والسذاعخ.

()1
()2

يشطخ :البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي (الدماف والسكاف) ،ص .154
يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .121و :الدمغ في الخواية العخبية ،ص .238
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المبحث الثالث
التواتر السردي:الحكاٌة التكرارٌة:
ُيسّثل التػاتخ الدخدؼ العبلقة الدمشية الثالثة لتشافخ الدمغ الجاخمي ،ونعشي بيا ،التكخار بضغ
)1
ِ
تتجدج
التي
أؼ عالقات التكرار بضؽ الحكاجة والقرة))،
زمغ القرة وزمغ الدخد(الخصاب)ْ ،
ّ
بالتكخار الشاتج عغ عجد مخات حجوث الحجث ،وعجد مخات سخده .فيي الفالقة بضؽ ندب تكرار
الح ث وة الحكاجة وندب تكرار وة الخظاب))

)2

إالّ َّ
أف تكخار سخد الحجث أو الخبخ الػاحج ،ال

يتذكل في الشز بحات الريغة أو األسمػب أو الدخد والخؤية .ومغ ىشا ،يعج بعس الجارسضغ،
ّ
التػاتخ مدألة أسمػبية ،ال تخز قزايا الدمغ.
األساس ة لمن(ش ة الدردجة))

)4

()3

غضخ َّ
أف (جشضت) يعجهُ

(غ ار (ؽ السغاهر

ودرسو .ويرشف(تػدروؼ)
فيػ َّأو ُؿ مغ أىتع بجراستو وواله أىسية،
ُ

عبلقات التكخار أو التػاتخ إلى :القز السفخد والقز السكخر والقز السؤلف.

()5

ومغ ذات الترشيف

ُيرشف(جشضت) مغ ىحه العبلقة ،ثبلثة صيغ تػاتخية حكائية أو إخبارية :أوالً ،الحكاية التفخدية( القز

أف نحكي مخة واحجة ما وقع مخة واحجة ،أو نحكي مخات متعجدة ما حجث لسخات متعجدة.
السفخد) :ىػ ْ

مخة واحجة .ثالثاً ،الحكاية
ثانياً ،الحكاية التك اخرية( القز السكخر) :تعشي ْ
إف ُيخوػ عجة مخات ما وقع ً
()6
مخة واحجة ما وقع مخات عجيجة أو النيائية.
التخددية( القز السؤلف) :ىي الشسط الحؼ ُيخوػ ؼيو ً
وتكخر سخد الحادثة أو الخبخ الػاحج ،يتذكل مغ تشػع بشضتو الدخدية ،فيػ قائع عمى ىحا التػتخ


مغ مرصمحاتو األخخػ :التكخار والستعجد وغضخه .يشطخ :السرصمح الدخدؼ في الشقج ألدبي العخبي الحجيث،

ص .371 - 370و :مرصمح التػاتخ يعػد استخجامو إلى جضخار جشضت .ولع يجرس حدغ البحخاوؼ ىحه العبلقة

في كتابو( بشية الذكل الخوائي) ،أو سعضج يقصضغ في( تحمضل الخصاب الخوائي) ،أو سض اد قاسع في( بشاء الخواية) ،أو

ميا القرخاوؼ في ( الدمغ في الخواية العخبية) ،مغ مشطػر ارتباط ىحه العبلقة باألسمػب أكثخ مغ ارتباشيا بالدمغ.

()1

خصاب الحكاية ،ص .129

()3

يشطخ :تقشيات الدخد الخوائي ،أمشة يػسف ،ص  .103و:البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي ،ص .174

()2

معجع الدخديات ،دمحم القاضي وآخخوف ،ص.122

()4

خصاب الحكاية ،ص . 129

()5
()6

يشطخ :الذعخية ،ص . 49

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص  .130-129و :الذعخية ،ص  .49و :نطخية الدخد ،ص .128
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والتشافخ بضغ زمغ القرة وبضغ زمغ الدخد ،الحؼ ال يشذأ في بشية الدخد دوف أف يشتج داللة أو رؤية
معضشة ،بػصفو ال يحجث دوف مدػٍغ .ومغ ىحا السدػغ لػضيفة ىحه العبلقة الدمشية ،ستقترخ دراستشا
ليحه العبلقة الدمشية في نساذجشا قضج الجراسة عمى ٍ
نسط واحج مغ ىحه الريغ ،وىي صيغة الحكاية

التك اخرية فقط -عمى وفق رأيشا ،-بػصف ىحه العبلقة تبخز التشافخ أو البل تصابق الدمشي بضغ
الدمشضضغ أكثخ مغ العبلقتضغ الدابقتضغ.



بأنيا
ونسط صيغة الحكاية التك اخرية ُيعخفيا(جشضت)ّ ،

افضشه))

)1

تدتحزر عّ ة يظااات ،ح ثا واح ا

أؼ أف ُررو أكثر (ؽ (رة( ،ا ح ث (رة واح ة ،وشدب تكرار الح ث وة الخظاب أكبر
ْ

(ؽ ندب تكرار وة الحكاجة))

)2

إالّ ّأنو ال يدخد بصخيقة واحجة -مثمسا ذكخنا سابقاً ،-إ ْذ

أف ررو ع ة (رات ل س (ع (تلضرات أسمؾب ة
الح ث الؾاح ْ

جسكؽ

) با أجزا (ع تشؾيفات وة وج ة

)3
بأف( بش ة ز(ش ة (تشؾعة ،رمجأ
الشغر)) مثمسا ال يكػف ىحا التػاتخ دوف مدػغ ،فضحكخ(جشضت)ّ ،
ِ
نره جسال ة (فضشة ،ويسشحه رؤية وداللة)) ( )4أما الكيؽية التي تخد بيا
الكاتب إلض ا ل زفة عمى ّ
ىحه الريغة ،فقج ٍ
يعج شكبلً مغ أشكاؿ
أؼ العبارات والجسل ،الحؼ ّ
يتجدج مغ التمفطات القرريةْ ،
ّ
()5
الدخد السكخر.

تػاتخ المفطة أو ما يصمق عمضيا(جضخالج

ويتجدج رصجنا لتػاتخ حكاية اآلخخ ،مغ خبلؿ
ّ
فبر عؽ شخر ة ،و(ؾؾف،
بخنذ) ،بالبلزمة الدخدية ،ويعشي بيا حاون رتكرر ثض ار ذو عالقةُ ،ج ّ

ألنو ما مغ خصاب يخمػ مغ أحجاث تخد مشصؿيا ،فجراستو ،إذف ،ليدت
أؼ روايةّ ،
ّ
إف الحكاية التفخدية ،سخد يخد في ّ
ؼيعجه جشضت ضسغ نسط الدخد السفخد ،وشكل مغ تمخيز الدمغ ،يؤدؼ دو اًر
ميسة لمتػاتخَّ ،
أما صيغة الحكاية التخددية ّ

محجودا .يشطخ :الذعخية ،ص ،50وخصاب الحكاية ،ص.131

()1

الذعخية ،ص . 49

()3

خصاب الحكاية ،ص .131

()2

()4

معجع الدخديات ،دمحم القاضي ،ص . 324
التػاتخ الدخدؼ :قخاءة في رواية "غجا يػـ ججيج" ؿ عبج الحسضج بغ ىجوقة ،لمباحث :د .األشخش رابح ،مجمة

السخبخ ،أبحاث.
()5

في المغة واألدب الجدائخؼ،ع ،2008 ،4قدع المغة العخبية ،جامعة بدكخة  ،ص .297
يشطخ :معجع السرصمحات الدخدية ،ص .324و :التػاتخ الدخدؼ :قخاءة في رواية "غجا يػـ ججيج" ،ص .298
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وح ث))  ،)1وقج تكػف،الػ الز(ة الدردجة ُتسّثا قؾال (ؽ أقؾاؿ الذخر ات))

)2

أو قج يكػف التػاتخ

إف ىحه الريغة تختبط بشسط االستخجاع
مغ خبلؿ تشػع الريغة األسمػبية .و ّ
البج مغ اإلشارة ّ

التكخارؼ.

)3

وجاءت البلزمة الدخدية في نساذجشا :في :رواية( ريحانة) لمكاتبة اإلماراتية ميدػف الرقخ،
و(مداءات وردية) لمكاتب الكػيتي حسج الحسج .ورواية ( الحساـ ال يصضخ في بخيجة) لمكاتب الدعػدؼ
يػسف السحيسضج.
اآلخر الملون :الزمة ذهبت:
ِ
األولى ،لتسثّضل اآلخخ في رواية( ريحانة) ،بشسػذج اآلخخ
التكخرية
ا
جدج الحكاية
ّ
تُ ّ
السمػف(ريحانة) األَمة الدػداء ،مسمػكة العائمة الحاكسة في إمارات الذارقة آنحاؾ ،وحضغ يتع نفي ىحه
العائمة في فتخة الدتضشيات -إلى مرخ عمى إثخ االنقبلب الدياسي عمى حكسيع ،إباف االحتبلؿ
االنكمضدؼ ،تحىب(ريحانة) معيع ،تارك ًة زوجيا(حبضب) الحؼ يخفس الحىاب معيع .ومغ ىحا الحجث
أو خبخ رحضل(ريحانة) مع العائمة السشؽيةِ ،
يتجدج التكخار بدخد رحضميا معيع ،بريغة خبخ في سياؽ
ّ
تػاتخؼ متشاقس ،بضغ سخد الخاوؼ العميع ليحا الخبخ ،لسخة واحجة ،وبضغ سخد الذخرية(ريحانة) ليحا
لخبخ بشفديا ،أكثخ مغ مخة .ومغ خبلؿ البلزمة المفطية(رحمت ،ذىبت) التي تأتي في سياقات
ذىبت معيع قد اًخ عشيا ،بػصفيا مسمػكة
متعجدة ،نكذف مدػغ ووضيفة التػاتخ ىشا .فسخة ُيخوػ بإنّيا
ْ
بإنيا ذىبت معيع بخغبة مشيا بػصفيا جدًء
ال تسمظ حق الخفس وتقخيخ مرضخىا .ومخة أخخػ ُيخوػ ّ

مغ العائمة ،وما يحجث لمعائمة يحجث ليا ،وحخة باتخاذىا ىحا القخار .لتػاتخ البلزمة المفطية(ذىبت،
رحمت) لكذف سبب اختبلؼ سخد الخبخ الػاحج ،وما مدػغو ،وايغ يكسغ وجو الخبلؼ .

الكمية
ُيقجـ الخاوؼ سخد خبخ ذىاب(ريحانة) مع العائمة السالكة السشؽية ،أوالً ،مغ خبلؿ عمسضتو ّ
اأف ُت ضئ
لدبب رحضميا معيع ،قائبلًَّ :إنيا ذهب ْ (ف ؼ ،لؼ
أف تخالف أ(رهؼ حضؽ أ(روها ْ
تدتظع ْ
ْ
وتظ ع ،أ(روها َّ
ألن ا عب ت ؼ ،ولؼ جأي وا حبضبا (ف ؼ أع ْت
نفد ا لمرحضا ،هة عب ة ُتؤ(ر ُ

()1

قامػس الدخديات ،جضخالج بخنذ ،ص. 103

()3

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص . 131

()2

البشية الدخدية في روايات خضخؼ الحىبي ،ص .175

919

أف قررت الفائمة الرحضا إلى القاهرة إثر انقالب عمى الحاكؼ (ؽ
ريحانة ث اب ا وث اب ابش ا ،اف ْ

قبا ابؽ عسه))

)1

يخد الخاوؼ خبخ ذىابيا مع العائمة مغ خبلؿ أسمػب تقخيخؼ مػجد ،وبريغة الساضي السشجد،
ّ

(ذىبت)،
بػصفو عميساً ،يعمع أكثخ مغ الذخرية نفديا ،مغ قخيشة ُوُرَد الخبخ بريغة الساضي
ْ
والزسضخ الغائب الشائب عغ السخوؼ
لو(ت :ريحانة) تعبض اًخ عغ صػتو ووجية نطخه ،وباقتخاف سخد
ْ

تدتصع ،لع يأخحوا ،أمخوىا) ،دال ًة عمى ذىابيا معيع قد اًخ ،بػصفيا(عبجتيع).
الخبخ بأفعاؿ( لع
ْ

أف زوجيا لع يحىب معيا(ولع يأخحوا حبضباً) ،وال نعخؼ سبب ىحا إالّ في سخد تػاتخؼ الحقاً
وإخبارنا ّ
يفدخ لشا لساذا لع يأخحوا زوجيا معو .وداللة سخد الخاوؼ لخبخ رحضميا(تُؤمخ فتُصيع) ،ىػ ،تسثضميا

آخخ ُمييسشاً عميو ،ال يسمظ حق الخفس .ثع يتػاتخ سخد ىحا الخبخ ثانية ،عبخ الذخرية

الداردة(ريحانة) ،مغ وجية نطخىا ،وأسمػبيا ،قائمة:

والسكاف الج ر  ،و أنشة وة رحمة سأعؾد (ش ا ،و ش
اذكا (تفدف ،وحنف وراقة لنوجة

) أنا انتسة ل

حضؽ رحم ُ

ش ُ وة الب اجة سفض ة االدفر

أحسا دايمة حنف يروجشا ،أنا والفائمة

الفائمة ال أعرؼ غضرها (ش طفؾلتة

)

حتى إّن ا-عستة -حضؽ رحم ْ (ع عائمت ا ،لؼ تأي (ف ا غضرخ ااعتبارخ التة تربض ُ وة شف ه ا

البض  ،الحرؽ ،وأنشة اسثااة االبشة والفب ة أجزا))

)2

/ذىبت) ندتشتج تػاتخ سخد الخبخ لحكاية واحجة ،غضخ
ومغ خبلؿ التمفع بسخادؼ الفعل(رحم ُت
ْ

إ ّف ىحا التػاتخ يأتي في سياؽ مختمف عغ سخد الخاوؼ لخبخ رحضميا ،سػاء أكاف مغ خبلؿ أسمػب

الذخرية الداردة ،التي تدخد خبخ رحضميا بالزسضخ الستكمع ،الشائب عشيا وعغ العائمة( خخوجشا ،أنا
والعائمة) تعبض اًخ عغ صػتيا وامتداجو برػت العائمة ،لػجية نطخ واحجة(بذكل متعدف) .أو كاف
بأسمػب أقخب إلى األسمػب التسثضمي ،إلضيار مذاعخىا وافكارىا( سعضجة ،حدف) أثشاء سخد الخبخ،
واألىع ،وجية نطخىا تجاه صفتيا مغ العائمة( أنا انتسي ،االبشة والعبجة) ،الجاؿ عمى تخجح إدراكيا،
أف رحضميا معيع كاف
و ّإنو ال تعي صفتيا الحؿيقة مع ىحه العائمة .ليكذف سخد خبخ الذخرية؛ ّ
()1

ريحانة ،ميدػف صقخ ،مجمة مؤسدة دار اليبلؿ– مرخ ،روايات اليبلؿ ،سمدمة شيخية،ع  ،649يشايخ، 2003

()2

السرجر نفدو ،ص. 21 – 20

ص.11

911

أؼ ما
بخغبتيا ،بػصفيا جدًء مغ ىحه العائمة ،وليدت تابعة مسمػكة ومخغسة عمى شاعة ولي أمخىاْ ،
يحجث لمعائمة يحجث ليا ،تجدضجاً لتسثضميا غضخ مسمػكة ،مخك اًد وليذ ىامذاً.
الفعل(ذىبت
فتػاتخ سخد الخبخ الػاحج في الشرضغ مغ خبلؿ مخادفة
/رحمت) ،يحسل مزسػناً
ْ
ُ

أؼ أرحمت معيع
سخدياً متشاقزاً(عبجة ،أنا انتسي) .صحة أحج الخبخيضغ ىحا ،يشقس الخبخ األخخْ .

رغساً عشيا بػصفيا مسمػكة أـ رحمت معيع شػعاً بػصفيا جدًء مغ العائمة .والخبخاف كبلىسا،
يعج( تػدورؼ) التشاقس في راوية الحجث أو الخبخ الػاحج،
يحسبلف داللة مقرػدة لتػاتخه .ومغ ىحاُ ،
نتيجة اختبلؼ في وجية الشطخ لدخد السػقف أو الحالة ،مغ زاوية معضشة ،سسة مغ سسات القز

السكخر ،الحؼ يشتج عسميات تأويمية مختمفة تذككشا في سخد الخبخ مسا يجعل تػاتخ الخبخ مدػغاً
لحلظ.

()1

ٍ
متتاؿ ومتػ ٍ
اتخ لدخد ىحا الخبخ ،يفظ ىحا الذظ ويخجح
وىحا معشاه أنَّشا سشكػف بانتطار سخد

أحجػ الخبخيضغ ،ويكذف الدبب أو أيغ يكسغ اختبلؼ سبب ىحا االختبلؼ .لشجرؾ مغ ىحا ،وضيفة
التػاتخ ومدػغو .وىحا ما ندتشتجو عشجما تُعضج الذخرية الداردة (ريحانة) سخد خبخ رحضميا مع

العائمة ثانية ،تُعضجه بصخيقة أخخػ أو مغ وجية نطخ مختمفة .ؼبعج مخور زمشاً عمى وجػدىا مع
إف يخحل
العائمة بالسشفى القدخؼ ،تدتعضج سبب رحضميا ،لتدخده مغ خبلؿ تعمضيا رفس زوجيا(حبضب) ْ

معيا ،قائمة ((:حبضب ل س افب ٍ عش هؼ (ثمة ،ال جف ؼ

أف ت هب (ف ؼ
ف تتر ه زوجته لسجرد ْ

أرشسا ذهبؾا ،تار ة زوج ا سشؾات عّ ة وال تفرؼ (تى ستفؾد))

)2

ورد في
وإذا كاف تػاتخ ىحا
ْ
الخبخ(ذىبت) ،يفدخ لشا ،سبب عجـ ذىاب(حبضب) معيع ،الحؼ ّ

سياؽ سخد الخاوؼ ،فيػ يكذف لشا ،عغ صحة خبخ الخاوؼ لخحضميا(رغساً عشيا) .مثمسا يكذف لشا ،عغ
تغضضخ وجية نطخىا في سخد خبخ رحضميا ثانية(رغساً عشيع) ،وتفدضخ ذلظ ،مغ إدراكيا صفتيا الحؿيؿية

مع العائمة( ٍ
بعبج عشجىع مثمي) ،وىحا اإلدراؾ لع يشزج إال بعج سشػات مغ رحضميا ،لشفيع مغ ىحا،

مدػغ إعادة تػاتخ الخبخ ،ولشفيع أف التػاتخ لع يتجدج مغ خبلؿ شخيقة واألسمػب الدخد فقط ،إنسا
يخد عمى بشية زمشية واحجة ،بل تعجد مغ خبلؿ قخيشة
تػاتخ عمى مدتػػ بشية الدمغ أيزاًّ ،
ألنو لع ّ
()1
()2
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ريحانة ،ص .36
911

عجة) الحؼ ُيذضخ ضسشياً أو ترخيحاً بإعادة سخد الخبخ .ونخصج
الححؼ الدمشي غضخ محجد(سشػات ّ

(تحىب) بإسشاده الزسضخ
إف الذخرية سخدت خبخ رحضميا مغ خبلؿ الفعل
في ىحا الشز أيزاًّ ،
ْ

بأنو قدخؼ
الغائب العائج ليا ،تعبض اًخ داللياً عغ غياب ذاتيا ،الحؼ يأتي في سياؽ وصف خبخ رحضميا ّ
ذاتو(ذىبت) الحؼ سخد الخاوؼ خبخ رحضميا القدخؼ .لحلظ ترحح سخد خبخ
مع العائمة .وىػ الفعل
ْ

ذىابيا ،وتدخد ،قائمة :ذهب ُ (ع عستة إلى القاهرة وانفرم عؽ السكاف وديم (كانا ،ال عالقة
لة اه عستة وة القاهرة ل ا أسباب ا ،وأنا ال وفة لة ،ياد(ة نفؼ ،ولكششة عب ة))

)1

يعبخ عغ تغضخ سخد الخبخ الػاحج .ليكػف وضيفة التػاتخ إضيار
وىحا الزسضخ
ُ
السدشج(ذىبت)ّ ،

بتغضخ
عبخ التجرج ّ
وجيات الشطخ ،وكيف تتغضخ .فتػاتخ الخبخ ،لو مدػغو ووضيفتو الحؼ يكذف ّ
إدراؾ الذخرية لرفتيا ،تجدضجاً لتسثضميا آخخ مسمػكاً ُمييسشاً عميو .ومغ ىحا يكػف تتابع تػاتخ
الخبخ في الدياقات الدابقة رافق معو معمػمات سخدية ججيجة تختمف مغ سياؽ إلى آخخ عمى وفق

إف الخبخ الػاحج جاء في سياقات اضاءت إدراؾ الذخرية( ريحانة)
وضيفتو التػاتخ ومدػغو .بسعشى ّ
بكيؽية تسثضميا آخخ مسمػؾ .فقج اقتخف تػاتخ الخبخ بالفعمضغ الستخادفضغ البلزمة المفطية(ذىبت ،رحمت).

ذىبت) أكثخ مغ مخة ،الحؼ أورده الخاوؼ ،أوالً ،ثع
الفعل(ذىبت،
فجاء خبخ رحضميا قدخياً مغ خبلؿ
ْ
ُ

الفعل(رحمت) عمى لداف
تكخر مغ خبلؿ الذخرية(ريحانة) ،لتجدضج تسثضميا ُمييسشاً عميو .بضشسا جاء
ُ

الذخرية فقط ،لسخة واحجة ،لتسثضميا غضخ مسمػكة .لشفيع مغ ىحا ،مدػغ التػاتخ ووضيفتو ،ىػ تكخار

إف الخبخ الػاحج ،يسكغ أف ُيدخد بصخيقة أو وجية
سخد الخبخ أو الحكاية الػاحجة ،بػية استطيارّ ،

نطخ ما ،تُغضخ مزسػنو ،وحؿيقتو .مسا يكذف لشا ،عغ كيؽية تػثضق صحة الخبخ ،وعغ عبلقة

تغضخ
أؼ ّ
إف(ريحانة) لع تكتذف إنيا أّمة تابعة ومييسشة عمضيا إالّ بعج ّ
الػعي واإلدراؾ بدخد الخبخْ .
وعضيا ونزج إدراكيا .وجاء سياؽ سخد الخاوؼ لمخبخ عتبة تػاتخية أسمػبية وداللية تعارضية في تػالي
شكل تػت اًخ بضغ وجيات
مدػغ سخد الذخرية ،لكذف حؿيقة الخبخ .وإذا كاف تػاتخ الخبخ الػاحج ّ
أؼ
الشطخ فقج ّ
شكل تشاف اًخ زمشياً ،بضغ زمغ القرة أو الحجث الػاحج(خبخ رحضميا) .وبضغ زمغ الدخدْ ،
عجة مخات لمخبخ الػاحج.
تػقف زمغ الدخد ،بضغ سخد الخاوؼ مخة ،وبضغ سخد الذخرية ّ
()1
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اآلخر األجنبً :الزمة ال ٌعرف:
لتجدضج تسثضميا آخخ ُمييسشاً ،مغ نقس الخبخ الػاحج؛
جاء السدػغ التػاتخؼ في حكاية(ريحانة)
ّ

مدػغاً إعادة الدخد؛ إلضيار التسثضل أو الخبخ الرائب ىحا .بضشسا يأتي السدػغ التػاتخؼ في حكاية،
اآلخخ األسضػؼ ،الػافج(جػرج سانظ) مغ سيبلنة إلى الكػيت ،في رواية(مداءات وردية)؛ لتأكضج
الخبخ الػاحج الثابت ،حضث يتكخر الخبخ ،بضغ سخد الذخرية الداردة مخة ،وسخد شخرية اآلخخ،
السذاركة مخة أخخػ .وتجور أحجاث حكاية(جػرج) أو سبب تػاتخ حكايتو ،ىػ،
وسخد الذخرية ُ
ألنو يختكب سمػكاً اجتساعياً يشتيظ بو عادات ىحا السجتسع ،تُ ِّ
جخمو َّ
حج
وجػده في الدجغ الكػيتيّ ،

الدجغ .ومغ ىحه التيسةُ ،يػاتخ الدخد ،الحكاية أو الخبخ إلى كذف تسثضمو آخخ أجشبياً ،لتبخيخ
جخيستو وتبخئتو ،بػصفو أجشبياً(مديحي) ال يعخؼ شضئاً عغ العادات االجتساعية في الكػيت
وارتباشيا بالقػانضغ الخسسية ،التي تختمف عغ قػانضغ وعادات البمج الحؼ جاء مشيا.
َّ
يتذكل تػاتخ خبخ الحكاية(جػرج) في سياقضغ :سياؽ يعخض سبب قجومو إلى الكػيت وتبعات
ىحا القجوـ ،وسياؽ يعخض معاناتو في الكػيت ،وتبعات ذلظ ،التي أدت بو إلى الدجغ .وبضغ ىحيغ
الدياقضغ يتػاتخ تأكضج وتعمضل وتفدضخ مػقف(جػرج) مغ تػاتخ البلزمة المفطية الدخدية (:قجومو ،افتقج،
ويجدج سخد حكاية(جػرج)
حخاـ) والعبارة( ال يعخؼ قػانضغ) ،المتاف تتعمقاف بدبب دخػلو إلى الدجغ.
ّ
مغ خبلؿ الذخرية الداردة (زمضمو الدجضغ الكػيتي) ،الحؼ يتخجع كبلـ جػرج الديبلني ويشقمو ،مخة
مغ خبلؿ وجية نطخه .ومخة بريغتو غضخ السباشخة ،لضتسثل مغ ىحا ،التػاتخ الدخدؼ ،والتبايغ الدمشي،
بضغ زمغ القرة وزمغ الدخد .
يبجأ الذخرية الداردة ،بدخد حكاية(جػرج) التي قريا عميوّ ،ليسيج لشا إشكالضتو أو سبب

مخز بإيجاز وتقخيخ ،أبعاده االجتساعية واالقترادية والشفدية ،مغ
سجشو ،بػصفو وافجاً اجشبياًُ ،فض ّ

أف أعرؼ (ا ال خ قاد ُ إلى
ألوؿ (رة ،حاول ُ ْ
كذف سبب قجومو لمكػيت ،قائبلً ((:جؾرج ابتدؼ ّ
هشا ،راح رتستؼ ،لؼ او ؼ ال(ه ّأوؿ األ(ر ) ل قؾؿ اّنه ق ـ إلى ه البالد احثا عؽ الرزؽ ،ترؾ
زوجته وأطفاله وأهمه

اوتق تمػ الفالقة الفائم ة ورائحة قريته التة جفذق ا (ؽ الرلر عرؼ

(دمؼ ،ولكؽ لؼ جج أح ا لضبمله (ا هة القؾانضؽ والشغؼ ،و َّإنسا عرؼ
جؾرج قبا ق و(ه َّ
أف ه ا بمٌ
ٌ
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كا شة حراـ حراـ))
َّ

)1

اعخؼ) نتعخؼ عمى صػت الذخرية الداردة ،وعغ السخوؼ
الستكمع(حاولت أف
ومغ الزسضخ
ُ
ُ

عشو(جػرج) .ويأتي ىحا الدخد بأسمػب خبخؼ مػجد يمخز حكاية(جػرج) وأبعاده شخرضتو

كػافج،

ؼيعخفشا بحاجتو السادية ليحا العسل ،وتبعات ىحه الحاجة ،نفدياً واجتساعياً عميو (افتقج) .مثمسا نتعخؼ
مغ خبلؿ العبارة( لع يجج أحجاً ،حخاـ) ،تمسيحاً إشارياً واستباؾياً ،إلشكالضتو في ىحا البمج .ومغ ىحا
عبخ الذخرية الداردة ،يشتقل إلى تفرضل حكايتو ،مدػغاً إلعادة ىحه
اإلجساؿ العاـ ،السمخز ّ
الحكاية ،مغ خبلؿ سخد(،جػرح) ،قائبلً :ذ ر َّ
اأنه عش (ا جا ل ا الؾطؽ اوتق روانا زوجته،
اوتق تمػ الفالقة الجد جة الحس سة

) حضث روانا ان تذار ه َّا (دا الفراش

(فاناة اللربة ،ولؼ جحتسا البف عؽ روانا

) لؼ جحتسا

هشا وج نفده وة غروة يذب ة وة (شنؿ تح

أف وع فته حارس ،غروة ب وف تك ف ،وعساؿ (ؽ (ختمف الجشد ات ال جف ؼ للت ؼ
اإلنذا  ،عرؼ ْ
)2
) رتمؾ هؾ وة سرير  ،اكى ذات رؾـ لؼ ِ
ربػ إالّ (ؽ اللربة غربة الؾطؽ والجد ))
يدشج الذخرية الداردة الكبلـ لػ(جػرج) ،بػصفو ناقبلً(متخجع كبلمو)* ،مغ تمفطو الرخيح
(ذكخ) ،وندتشتج ىحا ،مغ السعمػمات األكثخ تفريبلً ،التي تزيء سساتو الشفدية واالجتساعية
األوؿ ،وىي معاناتو كػافج(غخفة بجوف تكيف)
(روانا) ،وإضافة معمػمات ججيجة تختمف عغ الدياؽ ّ
إف
تسثيبلً ليامذضتو .مثمسا ندتشج مغ خبلؿ البلزمة الدخدية(جاء ،افتقج) ،عغ تػاتخ الدخد ،أؼ ّ
السذيجيغ يدخداف ذات الحكاية والسزسػف ،ولكغ بصخيقة مختمفة .فتػاتخ الحكاية حسل أبعاد

شخرية اآلخخ ذاتيا ،لكغ جاءت في سياؽ أسمػبي مختمف ،فقج جاءت حكايتو مغ خبلؿ
عبخت عغ مذاعخ الذخرية(جػرج) بتفرضل
الزمة(جاء ،افتقج) ،بريغة انفعالية عاشؽيةّ ،

معمػماتي أكثخ مداح ًة مكاني ًة سخدي ًة .بضشسا اتدع سخد الذخرية الداردة ،لمحكاية مغ خبلؿ الزمة
()1
()2
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ِ
األوؿ بتقخيخية ممخرة ومػجدة ،ووصؽية تقػيسيو ألبعاده أو وجية الشطخ.
(قجـ ،افتقج) في الدياؽ ّ
يتذكل التبايغ الدمشي ،بضغ زمغ الدخد وزمغ
ومغ اختبلؼ شخيقة الدخد لتػاتخ ،بضغ السذيجيغ
ّ
تسضد
القرة .مثمسا ّ
لتعبضخ عغ نفديا ،و ّ
يتذكل مدػغ ووضيفة التػاتخ ،غايتو إتاحة الحخية لمذخرية ّ
صػت الذخرية الداردة ،عغ صػت شخرية اآلخخ ،في سخد الحكاية .وسشتعخؼ الحقاً عغ ىحا

السدػغ مغ خبلؿ وضيفة التػاتخ .مغ ىحا ُيعاود الذخرية الداردة نقل وسخد حكاية(جػرج) مخة أخخػ
ليكذف عغ مدػغ التػاتخ وغايتو ،ولكغ مغ خبلؿ الزمة لفطية أخخػ ،تزيء أبعاد(جػرج) أكثخ،

وتزيف معمػمات ججيجة ،لتجعل تػاتخ سخد الحكاية الػاحجة ،غضخ ممل أو بجوف مدػغ ،قائبلً عمى
راح جؾرج رتح ث اظالقة

لدانو:

) َّأنه اف ثالثة أش ر لؼ جدتظع (قاو(ة سا(شثا ياد(ة

الجضراف ،ت ّتدما (ؽ (شنؿ (خ و( ا ّا وباح لتق ـ له الفؾاكه والسذروبات
جد ها اجد
(سشؾع))

)1

أف جزع ر
) هرب ْ عش (ا حاوؿ ْ

عمى تف ا

) وة غفمة الترق

قال " ه ا حراـ

بم هشة

وباتجاه الدخد إلى حكاية السذاعخ يتذكل جانب ججيج ،لضتتابع الدخد ،مزيفاً:

اف

ندة زوجته روانا ،اف جد ها (ؾطشه حتى جا ذلػ
جلادر (خ عه َّا لضم ٍة ل أوخ إلى سا(شثاَّ ،

المضا عش (ا انت ى (ؽ غنوته المضم ة ويكتذف األضؾا  ،أوؾات رجاؿ (ؽ ّا ناح ة ،جسدكه
ويمؿ ه أرضا ويدسع مسة" حرا(ة
أح هؼ ل زربه عمى تفه اقؾة ُ

قض
حرا(ة"ُ ،ج ّ

س ارة األ(ؽ جا ت لتشقمه وسا(شثا إلى لضا طؾيا إلى هشا حضث الحفرة

هشاؾ

أف
ويفرؼ َّ

ت ر أّنه ندة بشظاله

) جفرؼ أنه لؼ جففا شضئا و ؾ ال جفرؼ (ا هة قؾانضؽ الحراـ هشا))

)2

يتشػع األسمػب ولكغ الحكاية أو الخبخ واحج ،مغ خبلؿ تػاتخ البلزمة المفطية(حخاـ)،
األوؿ ،أسمػب التقخيخ السجسل لذخرية الداردة
والعبارة(ال يعخؼ) ،التي جاءت في سياؽ السذيج ّ
لحكاية ِ
(قجـ) ،لتخبط مذاىج سخد الحكاية بسزسػف وغاية واحجة .وقج جاء تػاتخ ىحا الدخد مقتخناً
بإدراؾ الذخرية( يعخؼ أنو لع يفعل شضئاً) وبأسمػب تسثضمي(أسمػب شخرية اآلخخ) ،لضؤدؼ ىحا
التكخار وضيفة إبخاز األثخ الشفدي لمذخرية وتسثضل انفعاالتيا .وأضاؼ ىحا التػاتخ تفرضل ججيج

()1
()2

مداءات وردية ص.111-110
السرجر نفدو ،ص .111
915

*
تسثضل اآلخخ الػافج األجشبي
أيزاً ،مغ قبضل الكذف عغ تيستو الدائفة(حخامي)  .ويجدج ىحا الػصف ّ

سمبياً مخفػضاً .ونخصج في نز سخد ىحه الحكاية أيزاً ،تعمضق وتجخل الذخرية الداردة عمضيا ،مغ

الؿيسة الستػاتخ( ال يعخؼ شئياً عغ قػانضغ ىحا البمج) ،وىػ حكع ال يسكغ أف يشصق بيا،
خبلؿ حكع ّ
بػصفو تسثيبلً لآلخخ األجشبي ُمييسشاً عميو ،بفعل تدميط وإلداـ ،اآلخخ األجشبي بتقالضج وقػانضغ البمج

عبخ شخرية مذاركة ،لتقػية وجية الشطخ ىحه ،قائبلً:
التؿيسي ّ
السزيف .مغ ىحا يتػاتخ ىحا الحكع ّ
اأنه أثؼ وة جريسة ،وسا وفمه وة االد ل س جريسةَّ ،
) وهؾ غضر (تأك َّ
ولكشه
غادر جؾرج
غادر وهؾ غضر سفض َّ
اأنه لؽ جفؾد إلى ؾلؾ(بؾ إال اف سشة
(ا ح ث لجؾرج ،عمق والح:

) وعش (ا حكض

لرالح وحدضؽ

(دكضؽ جؾرج اللربة قتمته وال ألؾـ هؤال وم س ل ؼ (فروة

اقؾانضششا ،جأتؾف هشا ل كتذفؾا َّ
اأن ؼ ُغػربا وة ال ايا والخارج ))

)1

فالذخرية الداردة تدشج الكبلـ والخؤية ،لمذخرية السذاركة ،مغ تمفع اسسو الرخيح
الؽيسة( ليذ
(صبلح) ،لشتبضغ مغ ىحا ،الػضيفة التي يشيس بيا التػاتخ السكخر مغ خبلؿ تػاتخ حكع ّ
ليع معخفة بقػانضششا) .لشكػف مغ خبلؿ ىحا ،أماـ تعجد وجيات الشطخ ،لمخبخ السدخود الػاحج(لع يعخؼ
شئياً عغ قػانضغ البمج) .مخة مغ خبلؿ الذخرية الداردة ،ومخة مغ خبلؿ شخرية اآلخخ ،ومخة مغ
خبلؿ شخرية مذاركة ،عّمتو ،تػثضق وأثبات ،وكذف بخاءة(جػرج) مغ التيسة ،لضتجدج مغ ىحا
تسثضل اآلخخ األجشبي الػافج تسثيبلً ُمييسشاً عميو ،مغ إخزاعو ومعاقبتو بقػانضغ ال يعخؼ شئياً عشيا.

كل مخة ،جاء عمى وفق رؤية ثابتة ،ليحا
فتتشػع أسالضب تكخار الخبخ أو البلزمة المفطية الػاحجة في ّ
إف يخوػ بيا الخبخ الػاحج ،بضغ سخد،
الخبخ(بخاءة اآلخخ) لمكذف عغ مختمف التقشيات التي يسكغ ّ

الذخرية الداردة أو نقل كبلـ الذخرية ،أو سخد شخرية ُمذاركة ،مؤدياً التػاتخ الدخدؼ عجة

أف حكاية اآلخخ تػاتخت مغ
وضائف ،مشيا وضيفة اإللحاح ،ولتفدضخ والتأكضج والتشبيو .ويسكغ القػؿ ّ

خبلؿ اشتخاكيا بسزسػف أو خبخ واحجاً ،بضغ خبخ قجومو وتبعات أبعاده االقترادية مغ خبلؿ

* رغع إف(جػرج) كاف متمبداً بػضع جدجؼ مع الخادمة،إالّ أف اصحاب البضت الكػيتضغ اتيسػه بتيسة الدخؽ ،بػصفو
انتيظ حخمات بضتيع ،ويسكغ لحع السقاربة المفطية والجاللية بضغ كمسة(حخاـ) و(حخامي) .وألف جػرج ال يعخؼ الفخؽ
بضشيسا لع يدتصع الجفاع عغ نفدو ،مغ ىحا يتذكل مدػغ التػاتخ الدخدؼ.
()1
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البلزمة المفطية الستػاتخة الستخادفة(قجـ /قجوـ/،جاء) ولفطة(افتقج) .أو مغ الحكع التقػيسي(حخاـ،
حخامي ،لع يعخؼ) ،ليجدج التػاتخ تسثّضمو اآلخخ األجشبي الػافج في سياقات متعجدة أضاءت جػانب
تذكل التبايغ الدمشي ،بضغ سخد الذخرية الداردة ،وبضغ نقمو لكبلـ
مختمفة مشو .ومغ ىحا التػاتخ ّ
شخرية اآلخخ .ومّثل التػاتخ الدخدؼ بتزخيع حجع الدخد لتأثضخ في الستمقي مغ خبلؿ وضيفتو التي
جاءت دالالتو عمى وفق سياقات سخدية تػاتخية مختمفة التقجيع .شكمت التبايغ الدمشي بضغ زمغ
القرة وزمغ الدخد.
اآلخر القومً :الزمة ُ
طرد:
تسثضمو مغ تػاتخ الدخد ،نتعخؼ عمى اآلخخ القػمي الػافج
ومغ إشكالية اآلخخ ،ومدػغ ّ

وتتجدج إشكالية أو
(األردني) في السسمكة العخبية الدعػدية ،في رواية( الحساـ ال يصضخ في بخيجة).
ّ
تسثضل اآلخخ القػمي ىشا ،مغ االثخ الدمبي الحؼ يتخكو حجثاً سياسياً ،متسثبلً باجتياح الكػيت عميو،
مغ خبلؿ مػقف الحكػمة الدعػدية تجاه العسالة الػافجة الحيغ يخجع مخجعيع إلى بمجاف(فمدصضغ،
األردف ،اليسغ) سانجت مػقف الحكػمة العخاؾية الدابقة أباف ىحا الحجث .ويتسّثل اآلخخ ىشا ،بالجج
األردني ،لمحفضج الدعػدؼ(فيج الدؽيبلوؼ) ،حضث يتع شخد عائمة أمو األردنية مغ الدعػدية بدب ىحا
ويتجدج
شخد) تػات اًخ لحكاية ىحا اآلخخ القػمي(العائمة األردنية).
السػقف؛
فتتذكل البلزمة المفطية( ُ
ّ
ّ

ذلظ ،مغ خبلؿ الخاوؼ العميع الحؼ يتشاوب سخد الحكاية مع الذخرية الداردة(الحفضج) مخة ،مغ خبلؿ
استخجاع زمغ شفػلتو .ومخة أخخػ مغ خبلؿ الستخجاع زمشية وجػد العائمة في الدعػدية .وبضغ ىحا
يتجدج التبايغ الدمشي لتػاتخ بضغ الدمشضضغ.
التشاوب الدخدؼ االستخجاعيّ ،

ُيمخز الذخرية الداردة(فيج) ،حالة أىل والجتو األردنية في السسمكة بعج االجتياح ،حضغ

يدتخجع زمغ شفػلتو ،قائبلً :وة الرباح الباكرُ ،تؾقغشة أ(ة ألذهب إلى الس رسة

أعؽ
) شُ ّ

أنشة سأعؾد رؾ(ا (ؽ الس رسة وال أج أ(ة ،ياوة حضؽ رحا أهُم ا إلى عساف ،وق
األردنضؾف والفمدظضشضؾف وال سشضؾف (ؽ الدفؾدجة ،وق

اأف الحرب عمى الفراؽ
اف ب اف األردف ّ

هة حرب عمى األ(ة الفرب ة ،ب اف نحس تدبب وة طرد أهمة))
()1

)1
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طرد
أف ُ
ْ

شخد) ليكذف عغ أثخه الشفدي عمى اآلخخ القػمي ،إ ْذ يخد مغ خبلؿ الحكع
يأتي الخبخ( ُ
التؿيسي(بياف نحذ) الحؼ يبضغ مجػ تأثضخه الدمبي عمضيع(شخد أىمي) .مثمسا يكذف عغ مػقف
الحكػمة الدعػدية تجاه ىحا اآلخخ القػمي ،تجدضجاً لتسثضمو قػمياً مخفػضاً ،وجػده في السسمكة .ثع
ُيػاتخ الخاوؼ ىحا الخبخ ثانية(الصخد) ،لسبخر يدتخجع زمشية وجػد ىحه العائمة في السسمكة ،ليكذف لشا

شخد بدبب مػقف حكػمتو ،قائبلً:
 ،مغ ىػ ىحا اآلخخ القػمي ،الحؼ ُ

ان

أ(ه يجؾلة و(ترددة

ويد ا إقشاع ا والتأثضر عمض ا حضشسا يظب ا وال ُ قبا يسدة عذرة عا(ا ،و ة ت رس وة
الستؾسظة الثالثة اذارع الخناف ،ولؼ تكسا دراست ا ،وأبؾها دمحم (ظر ،السحاسب الق جؼ وة الرئاسة

الفا(ة لتفم ؼ البشات

) و ؼ ان

أف ُرنوج ا (بك ار لذاب سفؾدخ ،و ة (ؾلؾدة
الفروة رائفة ْ

وة السدتذفى السر نخ االرياض ،وهؾ ورؼ أكثر (ؽ ثالثضؽ عا(ا وة ه

الس رشة التة طردته

ثمج أب ض))
أيض ار وة ن اجة  ،1992ل فؾد غريبا إلى َّ
شاربه إلى ن ؼ ٍ
عساف وق تحؾؿ ُ

)1

إف الخبخ أو البلزمة المفطية( شخدتو) تتػاتخ ىشا ،إلبخاز أثخىا الشفدي والدمشي عمى الجج
األردني( ليعػد غخيباً ،تحػؿ شارُبو) ،بعجما ي ّبضغ الخاوؼ عسق وعسخ عبلقة العائمة األردنية بالسكاف

(السسمكة) ،والسجتسع(كانت الفخصة رائعة) ،مغ خبلؿ كذف السجػ الدمشي الستػسط( قبل خسدة
عذخة عاماً) ،والسجػ الدمشي البعضج(أكثخ مغ ثبلثضغ عاماً) لػجػدىع في السسمكة ،ولدمغ حاضخ

شخدىع نياية  ،) 1990وىػ مجػ زمشي شػيلُ .يجدج تسثضل اآلخخ القػمي مييسشاً عميو ،بفعل أثخ
وتقػيع لمخبخ( التي شخدتو
شكل حكع
السػاقف الدياسة عمى تسثضمو .لحلظ ،يأتي ىحا التػاتخ عمى ّ
ّ

أخض اًخ) مغ خبلؿ الشعت(غخيباً).

وإذا كاف مدػغ تػاتخ الخبخ ألضافو تفاصضل ومعمػمات ججيجة لع تخد في سياؽ سخد
قػيسي الحؼ كذف عغ وجية نطخ
الذخرية(فيج)ّ ،
فإف الخبخيغ تػات اخ مغ خبلؿ الشعت والحكع التُ ّ
الذخرية الداردة(الحفضج) ،والخاوؼ العميع ،تجاه الخبخ الػاحج( شخد ىحه العائمة) .لحلظُ ،يػاتخ الخاوؼ،
لبضخىغ عمى مػضػعضتو سخده ،تجاه تسثضل اآلخخ القػمي(األردني) ،تسثيبلً آخخ قػمياً ُمييسشاً عميو،

عبخ كذف عبلقة ىحه العائمة مع السكاف والسجتسع الدعػدؼ أيزاً ،قائبلً عغ ىحا الجج األردني،
ّ
()1
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بأنو
ّ

جفرؼ الرياض الق جسة أكثر (ؽ أهم ا! ،جفرؼ ح ودها الق جسة

الذ ضرة التة جفرو ا ويح د (ؾاقف ا

حتى السحالت الق جسة

) (ا أب ى ضحكة الج األردنة حضؽ رروخ لر ر عؽ

الشؾاب وة شارع الؾزير ز(ؽ الدتضشات! ،وق جا غريبا عؽ الس رشة وتقالض ها ،ف انؾا ر نوف
الفرة وة وجؾ اللربا  ،ال رؽ رمبدؾف البشظاؿ وهؼ ر عؾن ؼ :الرالة
و ة ا(رأة هادئة

) ؼ اوتق هسا حضشسا غاد ار الرياض))

)1

أ(ا الج ة أـ عراـ
) ّ

نحغ أماـ إعادة تػاتخ حكاية اآلخخ ،بالمفطة السخادفة(غادرا) مغ خبلؿ تػاتخ الزمة(يعخؼ)
التي تُػضف لتكذف عسق معخفة الجج األردني بالسكاف والسجتسع اجتساعياً وجغخاؼياً .ويأتي ىحا
التػاتخ المفطي مغ خبلؿ البلزمة الدمشية(الدتضشات) التي تحكخ بسجػ زمغ وجػده أيزاً .ومغ خبلليا
أؼ ،مغ-1960 :
يسكغ تحجيج السجػ الدمشي لػجػد العائمة في السسمكة بأكثخ مغ أربعضغ عاماًْ ،
لتقػيع الحجث أو السػقف(الصخد) ضسشياً .لشدتشتج مغ ىحا،
 .1990وىحا السجػ الدمشي يتػاتخ
ّ
شخد ،يعخؼ) كسدػغ تحكضخؼ وإلحاحي ُيجيغ ىحا السػقف الدياسي تجاه
تػضيف البلزمة المفطية( ُ

تسثضل اآلخخ القػمي .ويكذف عغ وضيفة التػاتخ ومدػغو.

يتذكل في ىحا الشسػذج مغ تعجد األسالضب بضغ الذخرية والخاوؼ ،أو مغ
فالتػاتخ الدخدؼ لع ّ
تػاتخ البلزمة المفطية فقط ،التي جاءت في سياقات جدئية مغ خبلؿ الخبخ الػاحج(الصخد) ،بل مغ
تعجد البشية الدمشية لدخد الخبخ وبضغ زمغ القرة ،فجاء :بضغ استخجاع لسجػ زمشي قخيب(،)1990
وبضغ مجػ الستػسط (قبل خسدة عذخة عاماً) وبضغ مجػ بعضج(أكثخ مغ ثبلثضغ عاماً) ،وبضغ القفد
الدمشي مغ خبلؿ الححؼ(زمغ الدتضشات) ،أو بضغ سخد الذخرية وسخد الخاوؼ ،فتعجد زمغ الدخد مسا
كل نز تػاتخ إلضافة معمػمة ججيجة ولتكذف مدػغ التػاتخ الحؼ
ّ
شكل خخقاً وتشاف اًخ زمشياً .إالّ ّ
إف ّ

أف تػاتخ حكاية اآلخخ القػمي جاءت في أكثخ مغ سياؽ،
جاء مقتخناً بػجية الشطخ الثابتة .فبلشظ ّ

كل سياؽ مّثل معمػمة أو خبخ يختمف عغ الدياؽ الحؼ يميو ،ليدمط الزػء عمى عبلقة
إالّ ّ
أف ّ

اآلخخ بالسكاف والسجتسع زمشياً ومعخؼياً في مقابل تدميط الزػء عمى مػقف الحكػمة الدعػدؼ ،تجاه

لتتجدج وضيفة التكخار بػضيفة التحكضخ بأحجاث ماضية ليا عبلقة
تسثضل اآلخخ القػمي مخفػضاً؛
ّ
()1
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بالدمغ الحاضخ لرمتيا بالذخرية والحجث.

()1

وتذكمت السذاىج التك اخرية تبعاً لمتشاوب بضغ البلزمة

قػـ مػقف الحكػمة الدعػدية تجاه تسثضل اآلخخ القػمي
المفطية(شخد ،السجػ الدمشي ،يعخؼ) التي تُ ّ
مخفػضاً ،فأضيخ التػاتخ األبعاد الدياسة واالجتساعية والشفدية التي تسخزت عغ ىحا التػسع
التػاتخؼ الدخدؼ بيجؼ تزخيسو وتكثيفو الستشكار ىحا الخبخ(شخد اآلخخ).
وضف مغ خبلؿ البلزمة الدخدية ،مسا أدػ ىحا إلى
إف التػاتخ الدخدؼ في نساذجشا الثبلثة،
ّ
ّ

تعجد زمغ الدخد وأحادية زمغ القرة .وانتقل في سخد الخبخ ،مغ رؤية ذاتية فخدية إلى رؤية
ِ
كل سياؽ تكخارؼ كانت ىشاؾ إضاءة ججيجة لمخبخ ،األمخ الحؼ لع يجعل التكخار
مػضػعية .ومع ّ
مسبلً وبجوف مدػغ تػاتخؼ سخدؼ .مثمسا لع يتذكل عمى مدتػػ البلزمة أو االسمػب فقط ،بل تػاتخ
عمى مدتػػ تكخار االنفعاؿ واضيار السذاعخ ،لضؤدؼ التكخار وضيفة التأكضج واإللحاح في سخد الخبخ،
َّ
وكأف لبلزمة المفطية الستػاتخة مدكػن ًة بفعل ُيعاودىا ؼيذضخ إلضيا بأكثخ مغ مخة وبأكثخ مغ

()2
تجدضج السػضػعية
صياغة .و كاف تشاوب الدخد ،بضغ الخاوؼ أو الدارد ،والذخرية الداردة ،عمّتو ّ
والسػثػؾية في رواية الخبخ الػاحج ،ومدػغاً ،إلعادة تػاتخ الدخد أكثخ مغ مخة )3(.ومغ جية أخخػ،

تجدج مغ تبايغ زمغ سخد الدارد وسخد الذخرية الحؼ جاء عمى وفق تبايغ
فأف التبايغ الدمشي ّ
أف ندخد الحجث أو الخبخ بأكثخ مغ وسضمة مختكديغ
أسمػب صياغة السذيج .مسا يعشي ًأنو يسكغ ْ
()4

عمى إمكانية تكخار رواية الحجث الػاحج عجة مخات ،مغ خبلؿ الستغضخات األسمػبية والدمشية.

وتذكل السذتخؾ السزسػني لمتسثضل اآلخخ في نساذجشا ،بسذتخؾ واحج ،ىػ ،تسثضل اآلخخ
ّ
مييسشاً عميو( ،السسمػؾ ،األجشبي الػافج ،القػمي) .وىحا كاف مدػغ ووضيفة التػاتخ إبخاز ىحا التسثضل
جدجت البلزمة المفطية آلية التػاتخ ،بػصف إعادة الحكاية بشفذ
أو الكيؽية التي تذكل بيا .وقج ّ
صيغتيا ال يسشحيا شابعاً سخدياً مدػغاً ،أو يجعل سخد الحكاية مسبلً .فجاء التػاتخ عبخ وضيفتو
الدخدية ،بتأكضج الحجث ،مع وضائف زمشية وسخدية أسيست في إبخاز عبلقة التكخار مع الدمغ،
()1

يشطخ البشية الدخدية في خصاب خضخؼ الحىبي ،ص.175

()2

يشطخ :السرجر نفدو ،ص .175

()4

يشطخ :خصاب الحكاية ،ص .131

()3

يشطخ :التػاتخ الدخدؼ ،قخاءة في رواية(غجا يػـ ججيج) ،ص .299

991

أما
بػصف التػاتخ جدًء مغ العبلقة الدمشيةْ ،
أؼ بخمق تشافخ بضغ زمغ القرة وزمغ الخصابّ .
الػضائف التي أداىا التكخار بحدب الشساذج السجروسة ،فتذكمت مغ وضيفة التحكضخ بحجث ييع اآلخخ،
شكمت اّلمػازـ الدخدية الػسضمة األبخز ،لسحخؾ
وإبخاز السذاىج الدخدية التػاتخية لتزخيع آثارىا .لحا ّ
إعادة الدخد مغ خبلؿ إضفاء معمػمات ججيجة ،وإثخاء الجاللة عغ شخيق التشػيع األسمػبي الحؼ يؤدؼ
إلى تشػيعات مختمفة لدخد الخبخ واحج ،بػصفو يتشاسب مع العبلقة الدمشية إلحجاث تغضخات أسمػبية
إف التػاتخ َّ
ركد عمى الحجث والخبخ ،إلبخاز ألثخه الدمبي عمى اآلخخ .مغ
وسخدية .ويسكغ القػؿ ّ

خبلؿ وجيات الشطخ الستعجدة والستغضخ والثابتة ،تأكضجاً أو نؽياً لمخبخ الستػاتخ .مغ ىشا يبجو أىسية

تسثضل اآلخخ مغ ىحه العبلقة زمشية التي تجدجت مغ مثضخ الدمػؾ أو السػقف.

()1

البشية الدخدية (السكاف والدماف) ،في روايات خضخؼ الحىبي ،ص .126
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)1

الخاتمة والنتائج
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جدجت دراستشا لتسثّضل الدخدؼ لآلخخ ،دراسة بشضػية لشز الخوائي الخميجي ،مغ خبلؿ
تُ ّ
عشاصخ بشائو الدخدية الثبلث التي كذفت عغ كيؽية تسثّضمو .فكانت بشية اآلخخ السشيج الخابط في
دراسة العشاصخ الدخدية في نساذجشا في الخاوية الخميجية ،وجاء ىحا التخابط عمى مدتػػ السػضػع
(الستغ) ُمتسثبلً بعضشة اآلخخ ،وعمى مدتػػ الذكل(السبشى) ُمتسثبلً بسجسػع العبلقات أو العشاصخ التي
لكل
تخبط العسل الفشي السختمفة ؼيسا بضشيا ،وىحه
ّ
العشاصخ(التبئضخ ،الذخرية ،الدماف) ،مغ مشطػر ّ
عسل فشي قػانضغ تخزعو ليحه العبلقات السذتخكة التي قج تجسع أكثخ مغ ٍ
ٍ
عسل معاً ،بالخغع مغ تفخد

كل ٍ
عسل بخرػصضتو.
ّ

ولعل أبخز الشتائج والسدائل التي تػصمت إلضيا دراستشا يسكغ تمخيريا بسا يمي ،في محاور
األوؿ ،ما يخز التسثضل الدخدؼ والخواية الخميجية ،والثاني ،تسثضل اآلخخ ؼيسا
األشخوحة الثبلثّ ،
أؼ كيؽية تسثّضمو شكمياً في ىحا الستغ الخوائي مغ
يخز الستغ( بشية اآلخخ) .ثالثاً ،تسثضمو في السبشىْ ،
خبلؿ العشاصخ الدخدية الثبلث.

إف دراستشا لآلخخ مغ خبلؿ التسثضل الدخد وفقاً لسفيػمو البشضػؼ ،أو مغ خبلؿ العشاصخ
أوالّ :

الدخدية التي شكمت ـيكل السبشى الحكائي لشز الخوائي الخميجي ،كاف لو مدػغو وقرجيتو ،ولعل

ّأوؿ ذلظ ،ىػ ،أبعج الجراسة مغ االستشاد إلى مخجعيات خارجية ،ال صمة ليا في تذكضل وبشاء الشز
الخوائي .مثمسا أبعج األحكاـ الؿيسية واالنصباعات الحاتية أو االيجيػلػجية ،في التحمضل ووصف كيؽية
تسثضل اآلخخ ،ىحا؛ إذا عخفشا ،أف تسثضل اآلخخ جاء في بعس أو أكثخ الشساذج الخوائية ،في ،سياؽ
ّ

أيجيػلػجي ،وفكخؼ ،واجتساعي ما ،يخز الخرػصية السحمية لمسجتسع الخميجي ،مثمسا يخز
أما األمخ الثاني ،واألىع في ىحه القرجية،
خرػصية فكخ الكاتب في قرجية تػضيف تسثضل اآلخخّ .
ىػ؛ رصج دراسة السزسػف(اآلخخ) دراسة عمسية مغ خبلؿ الذكل(العشاصخ) ،مسا يعشي ،الػصػؿ
أف يزع أيجيشا وإدراكشا عمى فيع العسمية االبجاعي،
لمسزسػف عغ الصخيق الذكل ،وىحا مغ شأنوْ ،
وكيف أنبشى الشز الخوائي ،والسشصق الحؼ ُيذكل صشاعة ىحا البشاء أو الستغ.

ثان ا :جدجت دراستشا لآلخخ مغ خبلؿ التسثضل الدخدؼ في الخواية الخميجية ،كذفاً لعبلقة
الشز الخوائي الخميجي بسخجعو الخارجي أو الػاقعي ،الحؼ كاف أىع مرادر مزامضشو ،مسا ُيذضخ
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تسثضمو،
إلى الػضيفة التي اضصمعت بيا الخاوية الخميجية – في نساذجشا ،-بخصج ىحا الػاقع ،بػية ّ

واضياره فشياً ،أو كذف تشاقزاتو؛ إلصبلحو ،ومعالجتو ،أو إلنتاج رؤية استباؾية في التعامل مع

إف التسثضل لآلخخ جاء لخصج ايجابية
اآلخخ ،في ضػء الدياؽ الحؼ جاء ؼيو تسثضل ىحا اآلخخ .أو ّ

أؼ ّأنو تسثضل
مػقفاً أو سمػكاً ،يسكغ مغ خبللو إعادة الشطخ في العبلقة والخؤية مع اآلخخْ ،

ويغايخ تسثضمو عسا في الػاقع أو في الرػرة الحىشية عشو،
إصبلحي ،يخصج العبلقة الستػائسة معوُ ،
رب في الجافع
بػية إعادة قخاءتو قخاءة حيادية مػضػعية ،والترالح معو أو إنرافو .وىحا ُي ّ
والػضيفة ،في تػضيف اآلخخ متشاً ،يدخخ بقرجية م ِ
ػضفو.
ُ

ثالثاً :جاء اآلخخ عمى السدتػػ التاريخي ،تسّثمت الشساذج الخوائية قضج الجراسة في حقبتضغ
تأريخضتضغ مخحمة بضغ :عاـ( )1990إلى عاـ( ،)2000والسخحمة الثانية ،بضغ :عاـ( )2000إلى عاـ
جت حؿبة التدعضشات في نساذج روائية خميجية قمضمة العجد ومتبايشة عمى السدتػػ
(.)2015
فتجد ْ
ّ
الكسي والشػعي والسػضػعي لع تفخز نتاجاً فشياً بار اًز ،رغع األحجاث الدياسية واالجتساعية
واالقترادية البارزة عمى الداحة الخميجية عسػماً .فمع يتسخس عغ ىحا األحجاث نساذج فشية بارزة
لآلخخ حتى عمى مدتػػ الشتاج الكػيتي ،فجاءت الشرػص التي مّثمت ىحه الحؿبة نسػذجضغ فقط،
نسػذج لمخواية الكػيتية .ونسػذج لمخواية البحخيشية*-حدب قخاءتشا ،-وفضيا تسثّضل اآلخخ ،لع يشبثق عغ
معصيات وأثخ ىحه السخحمة الدمشية.
إ ّما ،الحؿبة الثانية ،ما بعج األلؽية الثانية فقج
أثسخت ىحه السخحمة ،نتاجاً خرباً كسياً وفشياً
ْ
ومزسػنضشاً ،فأفخزت مزامضغ متعجدة ليا عبلقة مؤثخة ومباشخة باألحجاث الدياسية التي عاشتيا
السشصقة الخميجية والعالع الغخبي في مخحمة التدعضشات وما بعجىا( اجتياح العخاؽ لمكػيت ،حخب
*

نذضج البحخ ،عبج هللا خميفة ،وتخصج ىحه الخواية اآلخخ الخميجي أو بعس مغ شمبة العخب والبحخيشي في مرخ.

وكيف يتغضخ سمػكيع األخبلقي وفكخىع الدياسي ،بإثخ وجػدىع في القاىخة.
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الخميج األولى والثانية ،أحجاث 11سبتسبخ) ،فبخز اآلخخ في مطيخيغ ،آخخ قػمي .وآخخ أجشبي،
وآخخ ديشي .وتذكمت تحػالت تسثضل اآلخخ في ىحه السخحمة.
وجاءت أشكاؿ في نساذجشا مغ خبلؿ أشكالو الخئيدة ،وأشكالو الفخعية .فتجدجت أشكالو
الخئيدة ،بػ :اآلخخ األجشبي ،يشجرج ضسشو :اآلخخ الغخبي ،واآلخخ األسضػؼ ،واآلخخ الستعجد الجشدية.
اآلخخ القػمي ،يشجرج ضسشو :اآلخخ العخبي الجيشي(عشجما يكػف خارج الخميج) .اآلخخ العخقي :يشجرج
ضسشو اآلخخ األسػد ذو األصػؿ األفخيؿية والستػاجج في بعس بمجاف الخميج العخبي(التكخوني).
اآلخخ الجيشي ،يشجرج ضسشو :اآلخخ السدمع ،واآلخخ السديحي .اآلخخ السحىبي ،يشجرج ضسشو:
الذيعي ،اإلباضي .اآلخخ اإلثشي ،الحؼ انجرج ضسشو ،السحىب اإلباضي وفقاً لتسثضمو.
ّ
ّ
أما أشكالو الفخعية ،فتجدجت بػ :اآلخخ السمػف .اآلخخ الػافج(عخبي ،آسضػؼ) .اآلخخ البجوف
( بجوف ىػية ،بجوف ندب) .اآلخخ الخميجي االجتساعي(عشجما يكػف خارج بمجه).
جاءت صػرة تسثضل اآلخخ برػره الثبلثة ،مغ خبلؿ أحكاـ الؿيسة (الفكخية ،االيجيػلػجية،
االخبلؾية) ،فتجدجت الرػرة األولى ،باستخاتيجية الصخد والخفس ،والحيصة مشو ،بتسثضمو سمبياً
بػصفو ،عجواً ،خص اًخ .أما الرػرة الثانية ،استخاتيجية االحتػاء بالتأثضخ والتبعية .وىي أجعل ،اآلخخ
فتجدج تسثضل اآلخخ
يتسثمشي ،وأفخض عميو صػرتي الخاصة ،بضغ الخزػع لآلخخ ،وخزػع اآلخخ،
ّ
ِ
أما صػرتو اإليجابية
سمبياً ،بضغ ُمييسشاً عميو ،تابعاً ،ىامذياً ،أقمية .أو ُمييسشا ،مخكدياً ،أكثخيةّ .

فجاءت في الرػرة الثالثة ،في تسثضمو مغ خبلؿ اتخاذ استخاتيجية الحياد معو .وتسثضمو مػضػعياً،
بػصف سمػكو اخبلقي وإنداني.

ٍ
لدياؽ ما .مثمسا جاءت تحػالت تسثضل
إف تعجدت صػره تبعاً لخزػع تسثيبلت اآلخخ
وْ

اآلخخ ،التي مضدت فخادة تسثضمو في الشز الخميجي ،فقج ـيسشت صػرة اآلخخ الػافج ُمييسشاً عميو،

ىامذياً ،فتحػلت إلى ،آخخ ُمييسغ ،مخكدؼ ،ذو سمصة إزاحة وتأثضخ ،وىحا ما رصجناه في الخواية
اإلماراتية والقصخية .وجاءت ُمييسشة تسثضل اآلخخ القػمي تسثيبلً سمبياً في سياؽ حجث االجتياح ،غضخ
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إنيا تحػلت إلى تسثضمو ايجابياً في ذات الدياؽ ،وعمى األخز في الخواية الكػيتية .لشخصج مغ ىحا
التحػؿ شكبلً مغ أشكاؿ اصبلح الخؤية وتغضضخه ومدػغاً لتػضيف اآلخخ .
األوؿ ،دراسة العشرخ الدخدؼ الستحكع في كل عشاصخ العسل ،وىػ
راافا :جاء الفرل ّ
وبضغ(م ْغ يتكمع) ،ورصجنا مغ ىحا،
بضغ(م ْغ يخػ)،
التبئضخ .وتشاولت الجراسة لو ،مغ خبلؿ تسضضد،
ّ
َ
َ
عبلقة التبئضخ بالذخرية الداردة أو الخاوؼ ،وضسضخ الدخد ،والعبلقة بضغ الرػت والخؤية والريغة.

تسثضل
وىػ ما مكششا مغ رصج بشضػية التبئضخ في الذكل ،وعبلقتو بالعشاصخ الدخدية .ومكششا مغ رصج ّ

اآلخخ أيزاً ،وكاف مغ العائق لػ اتخحنا دراستو وفقاً ألنساشو الثبلث؛ الرفخؼ ،والجاخمي والخارجي،
إف كشا اعتسجنا بيا لخصج نػع الخؤية ونسط التبئضخ .إ ْذ أف ىحه األنساط الثبلثة قج تكػف قاصخة في
وْ
تحجيج وضيفة التبئضخ ومدػغو؛ لسا ُيذكمو االختخاؽ التبئضخؼ مغ سسة بارزة بضغ التبئضخات الثبلثة.

إضافة إلى ما رصجناه في التبئضخ الرفخؼّ ،إنو يتخاوح بضغ إدراؾ خارجي وإدراؾ داخمي ،وىحا الخصج

أؼ قج يختمط بالتبئضخات األخخػ .ومغ جية أخخػ ،رصجنا
ُيسكغ ْ
إف ُيذكظ بعمسية الخاوؼ مغ جيةْ ،
صعػبة التسضضد بضغ التبئضخ الخارجي والتبئضخ الجاخمي ،عشجما تكػف بؤرة الذخرية السذاركة داخل

الحجث .مغ ىحا وججنا اقتخاح( ميظ باؿ) يثخؼ نطخية التبئضخ ويسشحيا فاعمية بشضػية أكثخ في رصج
الذكل مغ خبلؿ التبئضخ.
أف مفيػـ( َم ْغ يخػ) ال يقترخ عمى الشطخ واألبرار ،أنسا يأتي بسعشى
وبضشت الجراسةّ ،
اإلدراؾ ،سػاء بالػسائل الحدية أو العخفانية أو الحىشية أو التخسضشية .ولسدشا مغ رصج القخائغ المفطية
السحضمة إلى :الخاوؼ العميع ،أو الذخرية الداردة أو
والشرية ،وسضمة لسعخفة ْ
لسغ تدشج الخؤية ُ
السذاركة .ومثمسا تجاخمت التبئضخات تجخبلت اإلد اِركات الخارجية والجاخمية ؼيسا بضشيا،
الذخرية ُ
إف
حضث كاف الزسضخ ،وسضمة مكشت الذخرية الداردة ،أو الخاوؼ ،مغ خمق ىحه التجخبلت .وال شظ ّ

عبخ الخؤية الحاتية أو السػضػعية ،الثابتة أو الستغضخة أو
التبئضخ نجح في رصج كيؽية تسثضل اآلخخّ ،

الستعجدة.

تقجيع شخرية اآلخخ مغ خبلؿ السشيج الػصفي،
يا(دا :جاء الفرل الثاني متزسشاً دراسة ّ

الحؼ ىػ أقخب مشيجاً ُيقارب بشضػية الذخرية في الشز ،بػصف الذخرية عشر اًخ تكػيشي في
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الخواية؛ لشتعخؼ مغ خبلؿ مبحثيو ،التقجيع اإلخبارؼ ،والتقجيع اإلضيارؼ ،عمى تسثضل شخرية اآلخخ
عبخ :شكمو الخارجي ،مطيخه ،مبلمحو ،واسسو ،وسساتو ،مذاعخه الجاخمية ،أفكاره مخاوفو ،قمقو،
ّ

آخخ .فكانت دراستو ،مغ خبلؿ تقشيات التقجيع ،الحؼ
سساتو ،مذاكمو ،إشكالضتو ،وعبلقة ىحا ،بتسثّضمو َ
يتعمق بأسمػب وشخيقة التقجيع ،ومرجر التقجيع .فخصجنا خرائز كل مبحث أو نػع التقجيع،

ومسضداتو ،ومدػغاتو.
أما مرجر التقجيع لذخرية اآلخخ ،فكاف بضغ تقجيع الخاوؼ العميع ،وبضغ تقجيع الذخرية
ّ
التقجيع في ضل رؤية مقرػدة ،مّثمت
الداردة ،وبضغ تقجيع شخرية اآلخخ نفدو بشفدو .وجاء ىحا
ّ

شخرية اآلخخ ،تجدضجاً لتسثضمو الدخدؼ ،مغ دراسة الكيؽية أو الرػر التي ضيخ عمضيا ،فجاء بضغ

تسثضمو سمبياً ،وتسثضمو ايجابياً .لضتزح مغ ىحا ،عبلقة الذخرية بالعشاصخ الدخدية األخخػ ،وخاصة
وتجدج ىحا مغ خبلؿ الػصف التفدضخؼ أو التعبضخؼ .والحطشا بأف
عبلقتو بالسكاف وشبيعة األحجاث،
ّ
التقجيع ،أبخز داللة في تقجيّع
التقجيع مغ خبلؿ حػارات الذخريات السباشخ ،أو مغ خبلؿ مرجر
ّ
شخرية اآلخخ.

سادسا :جاء الفرل الثالث لجراسة بشية الدمغ ،لتسثضل اآلخخ ،فكانت دراستو مغ خبلؿ رصج
عبلقة زمغ الحكاية وزمغ الخصاب .فكاف السبحث األوؿ ،لخصج عبلقة التشافخ بضغ الدمشضضغ مغ
خبلؿ االستخجاع ،بشػعيو ،واستفجنا مغ آلية السجػ والدعة ،ووضائف االستخجاع ،وصجنا مغ خبلؿ
ىحا ،مدػغ قصع قرة سخد الحاضخ ،والعػدة إلى الساضي ،وذلظ مغ ارتباط الساضي بالحاضخ،
الحؼ كذف ماضي اآلخخ ،واألحجاث التي شكمت تسثضل اآلخخ في ىحا الحاضخ.
أما ،السبحث الثاني ،فعالج الحخكات الدخدية ،وىي العبلقة بضغ مجة الحكاية ومجة الخصاب،
ّ
وعخفشا بكل مفيػـ ،وبضشا تقشياتو ووضائفو
الحؼ نتج عشيا ،حخكات تدخيع الدخد .وإبصاء الدخدَ .
الدخدية .مغ خبلؿ نسػذج واحج لكل حخكة .فسا بضغ تدخيع زمغ الدخد الحؼ أوجد أىع اإلحجاث
والتفاصضل السيسة ،وبضغ إبصاء زمغ الدخد الحؼ أشاؿ الػقػؼ ورصج ىحه المحطات الدمشية
واألحجاث والتفاصضل السديبة في حياة اآلخخ .فجاءت الخبلصة ،تُجسل فتخة زمشية شػيمة مغ حياة
أما الححؼ بشػعيو فكاف مغ
شخرية اآلخخ ،مغ تمخيز األقػاؿ واألحجاث والخبط بضغ السذاىجّ .
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خبلؿ تدخيع الدخد والقفد الدمشي عمى أحجاث ووقائع غضخ ميسة ،ومغ ىحا كانت رؤية الكاتب أو
السؤلف الزسشي بتذخيز تسثّضل اآلخخ مغ ىحا القفد الدخيع لسخاحل زمشية متبايشة في حياة
أما اإلبصاء مغ خبلؿ الػقف الحؼ تحقق مغ خبلؿ الػصف التفدضخؼ ،ومغ
شخرية اآلخخّ .
تجخبلت وتعميقات الخاوؼ ،وبعس تأمبلت الذخرية .بضشسا السذيج الحػارؼ ،جاء لضخكد عمى
تفاصضل مديبة مغ خبلؿ ربط السذاىج الحػارية بعزيا ببعس ،مغ خبلؿ أنػاع الحػار ،وشبيعة
الحػار .وألبج مغ اإلشارة باف التجاخل بضغ ىحه الحخكات كاف وارداً في الشسػذج الػاحج.
أما السبحث الثالث الحؼ درس التػاتخ ،واقترخ عمى الحكاية التك اخرية فقط ،مغ خبلؿ
ّ
عبلقة التكخار بضغ زمغ الحكاية وزمغ الخصاب .فخصجنا تسثّضل اآلخخ مغ خبلؿ وضيفة أو مدػغ
تكخار الخبخ أو الحجث الػاحج ،حضغ يخوػ عبخ رؤية مختمفة ومتشػعة ،بضغ الخاوؼ ،أو الذخرية
أما التحكضخ بالحجث ،والتخكضد عمى داللة
الداردة ،أو شخرية اآلخخ ،تكذف داللة ووضيفة التكخارّ .
ماػ أو لتأكضج عمى مػقف .أو لمكذف ،أو إلضيار مذاعخه وأفكاره ورؤاه .وجاء إلضاءة التحػالت
تغضخ وعيو وإد اِركو ،ومخة مغ تحػالت الذخرية .وقج رصجنا في ىحه العبلقة
اآلخخ أيزاً ،مغ خبلؿ ّ

الدمشية ارتباشيا بالتبئضخ أكثخ مغ الدمغ ،بػصفيا مدألة أسمػبية ،تختبط بتغضخ الرػت وتعجد
الخؤية ،لػضيفة تبئضخية أكثخ مغ وصفيا زمشية.
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 البشية الدخدية في روايات خضخؼ( الدمغ والسكاف) ،صفاء السحسػد  ،رسالة ماجدتضخ-
جامعة البعث-كمية اآلداب والعمػـ اإلندانية-المغة العخبية .2010/2009 ،
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 بشية المغة الحػارية في روايات دمحم مفبلح ،جامعة وىخاف -الجدائخ ،أشخوحة دكتػراه ،زواؼ
أحسج.2015-2014 ،
 بشية السكاف في الخواية الجدائخية السعاصخة ،عبج الجمضل مختاض نسػذجا ،أشخوحة دكتػراه،
إسساعضل زغػده ،جامعة أبي بكخ بمقايج تمسداف-الجدائخ.2014/2013،
 التسثضل الدخدؼ في روايات( كساؿ قخور) ،سعاد بغ ناصخ ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة
سصيف ،2الجدائخ. 2013 ،
 ججلية األنا واآلخخ في رواية كتاب األمضخ مدالظ أبػاب الحجيج ،لمخوائي واسضشي األعخج،
مقاربة في التمقي والتأويل ،سارة شاوش ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة العخبي بغ ميضجؼ،
الجدائخ2015 ،
 دالالت الفزاء الخوائي في ضل معالع الديسائية  ،رواية( اآلف ..ىشا) ،أشخوحة دكتػراه ،عبج
هللا تػاـ ،جامعة أحسج بغ بمو -وىخاف.2016/2015 ،
 سخد اآلخخ في روايات غداف كشفاني ،أشخوحة دكتػراه ،مازية حاج عمي ،جامعة دمحم خيزخ
بدكخة.2017 ،
الستخضل في رواية "الجشخاؿ خمف هللا مدعػد (األمعاء الخاوية)،
 الدخد التاريخي بضغ الػاقع و ّ
دمحم الكامل بغ زيجف ،رسالة ماجدتضخ ،ابتداـ ليبللي ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،
.2015/2014
 محجدات االنا واالخخ في الستغ الخوائي الجدائخؼ الججيج ،أشخوحة دكتػراه ،صػافي بػ عبلـ،
جامعة وىخاف ،أحسج بغ بمة.2025 ،
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انمقبالد وانجحىث:
 تسثبلت اآلخخ في الخواية الجدائخية ذات التعبضخ الفخندي(األرض والجـ) و(ريح الدسػـ)
نسػجاَ ،د .سميع بتقة ،مجمة العمػـ اإلندانية-جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،ع.2011 ،22
 حخكة الدمغ في قرز أنػر عبج العديد القرضخة (االستخجاع واالستباؽ أنسػذجا) ،د .ىذاـ
دمحم عبج هللا و نفمة حدغ العدؼ ،مجمة دراسات مػصمية ،العجد ( ، )23حديخاف. 2011،
 الحات بػصفيا اآلخخ في شعخ الستشبي ،د.مشترخ الغزشفخؼ ،و :سعج حسج يػنذ ،مجمة
ديالي ،ع.2005 ،21
 الحات واآلخخ في رواية( حب في كػبشياجغ) لسحسج جبلؿ ،د .دمحم كساؿ سخحاف ،مجمة
جامعة الشاصخ،ع ،6مجمج:األوؿ.،2015 ،
 الخاوؼ في روايات عادؿ كامل ،إيساف صابخ سضج صجيق ، ،مجمة جضل الجراسات األدبية
والفكخية  ،شخابمذ  /العجد األوؿ -،ديدسبخ/كانػف أوؿ .2003
 الخاوؼ والسشطػر قخاءة في فاعمية الدخد الخوائي ،حبضب مرباحي -جامعة الطاىخ مػالؼ،
سعضجة -الجدائخ .مجمة األثخ،ا لعجد  ،23ديدسبخ .2015
 الدخد والتسثضل الدخدؼ في الخواية العخبية السعاصخة – بحث في تقشيات الدخد ووضائفو ،عبج
هللا إبخاـيع ،عبلمات ،السغخب ،عجد2001/16
 صػرة اآلخخ الحسيع في رواية ساؽ البامبػ ،د.دمحم بغ عمي الحدػف ،مجمة
الخصاب،العجد.19
 صػرة اآلخخ والحػار بضغ الحزارات في الخواية العخبية ،عبج هللا أبػ ـيف ،مجمة جامعة
دمذق ،ع الثالث والخابع ،مجمج .2008 ،24
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 فاعمية تدسية الذخرية في الدخد القخآني ،د.ناجح سالع مػسى ،مجمة آداب السدتشرخية-
بغجاد ،العجد . 2007،76
 الفزاء السكاني في رواية حقػؿ الخماد (السػاصفات -السكػنات -الػضائف) ،د.دمحم عمى
البشجاؽ ،كمية اآلداب -جامعة الداوية ،مجمة الجامعة ،العجد ،15السجمج.2013 ،3
 مفيػـ الخؤية الدخدية في الخصاب الخوائي ،عبج العاؿ بػ شضب ،مجمة عالع الفكخ -الكػيت،
السجمج الحادؼ والعذخوف -العجد الخابع.1993 -
 الػصف في الخصاب الخوائي وأبعاده ،نزاؿ دمحم فتحي الذسالي ،مجمة دراسات العمػـ
اإلندانية واالجتساعية ،السجمج  ،33العجد.2006 .1
 السؾاقع االلكترون ة :
 تيار الػعي :رؤية نفدية زمانية مكانية .دراسات في القرة القرضخة والخواية .د .مرصفى
عصية جسعة http://www.arabicstory.net/forum/index.php?/topic/13035-
.
 الخواية القصخية في مضداف السبجعضغ ،بقمع شو عبج الخحسغ ،األحج ، 8 -1-21 ،مػقع بػابة
الذخؽ القصخية:
 مجخل تاريخي ودراسي ببمػجخاؼية ببمػمتخية ،ربيع .2009 ،1433
.https://issuu.com/aljoubah
 السذيج الخوائي في اإلمارات .مدارات التجارب الدخدية البكخ ،عبج اإللو عبج القادر ،مػقع
مجمة البياف اإلماراتية  2أكتػبخ.www.albayan .com:،2018 ،
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 الػصف في الخصاب الخوائي وأبعاده ،نزاؿ دمحم فتحي الذسالي ،مجمة دراسات العمػـ
اإلندانية واالجتساعية ،السجمج ،33العجد.2006 .1
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/1922/1909
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