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 وعرفانشكر 
 بعد حمد اهلل وشكره عمى وافر نعمو وفضمو 

رئاسةة سسةا الم ةة اليربيةة عمادة كمية التربيةة و  أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى
وكةةةا   الةةةدكتورا  ،ممهةةةا الواسةةةر لةةةأل مر مةةةة ليمةةةوبأل بيأسةةةاتذتأل اضلااةةة  الةةةذي ألةةةى ، وا  

اضسةةةتاذ الةةةدكتور  :وهةةةامر متةةةأل الماجسةةةتير والبكةةةالوريوس ،لبياةةةها ال اةةة  اضو  لةةةأل 
الةةةةدكتور  سةةةة  جبةةةةار الشمسةةةةأل ، واضسةةةةتاذ  اضسةةةةتاذ المر ةةةةوا سصةةةةأل سةةةةالا عمةةةةوا  ، و 

سةةدي مةة  سسةةا ا رشةةاد اضالةةدكتور سةةوادي لةةرج مكمةةت ، واضسةةتاذ الةةدكتور سةةييد جاسةةا 
 يبادي م  سسا الم ة االبكميزية لالمساعد  الدكتور عالء اواضستاذ التربوي، 

اضسةةاتذة اضجةةالء الةةذي  ت اةةموا عمةةأل بسةةأا  أو دعةةاء أو توجيةةه  أبسةةى ولةة  ولةةا
عمةةأل  لمصةةادر الب ةةث وهةةا : اضسةةتاذ الةةدكتور لةةاخر الياسةةري ، واضسةةتاذ الةةدكتور سةةامأل

خاةير صةيوا  سةاعد الدكتور سالا ييقوب واضستاذ الم ار ، واضستاذ المساعد الدكتوربج
جبةار عةةودة  صةةداا لهةد اضسةدي واضسةتاذ المسةةاعد الةدكتور  واضسةتاذ المسةاعد الةدكتور،

ة سةةميم ةالةةدكتور  ةالمسةةاعد ةباةةا  إبةةراهيا، واضسةةتاذ ةالةةدكتور  ةالمسةةاعد ةواضسةةتاذ بةةد  ،
كيا ة، واضسةةةتاذ المسةةةاعد الةةةدكتور ت سةةةي  لةةةال  الةةة م مةةةد  سةةة  جبةةةار ، والةةةدكتورة بهمةةةة

غ ةة  عةةبها سممةةأل لةةى كةة  مةة  ... وا   الياسةةري هشةةاا يةةوبس سةةتاذعمأل مطشةةر وأوالةةدكتور ،
 وذكرها سمبأل بالدعاء والشكر واالمتبا  .

تةةولير بيةةا مصةةادر  اببأل عمةةىوأوجةةه عمةةيا شةةكري وامتبةةابأل إلةةى كةة  مةة  أعةة
اضسةةةتاذ الةةةدكتور عبةةةاس م مةةةد راةةةا مةةةبها بالةةةذكر واليرلةةةا  بالجميةةة  : خةةةص الب ةةةث وأ

ه مةة  مسةةاعدة اضخةةت والء م مةود شةةاكر لمةةا سدمتةة والزميمةةةر عمةةأل عبةةد رماةةا  و والةدكت
دكتورة ربةاب ، والة يا اس عبةد الةر بةيإاضخت أل تولير أها المصادر ، والزميمة صادسة ل

  جزاها اهلل عبأل ألا  الجزاء .

 



 

بةةةوالر شةةةكري إلةةةى كةةة  مةةة  رالقبةةةأل بمسةةةيرتأل بةةةدعا ميبةةةوي ودعةةةاء  أياةةةا اوأتقةةةد
ا ، هبةة ، زيبةب ، بجمةة ، رية خةواتأل اليزيةزات :اخةوابأل واوالةدتأل ال بيبةة و إلةى : صادث 

ر كةةاما يهسةة يةزتي تةةي  الةةزميمتي  اليز لةى اضخواضخ عةةاطت كةةاما وا   واضخةت رسيةةة كةاما
اضسةةةتاذ ى زمةةةالء الدراسةةةة ،لةةةر  اضدب )لةةةوا  )رليقةةةات اليمةةةر  و  بةةة سةةة  ومييةةةاد زعةةةيا ه
  سةةةةتاذ عمةةةةأل عبةةةةد ا مةةةةاا مهمهةةةة واض واضسةةةةتاذ  ميةةةةد ساسةةةةا هجةةةةر صةةةةال  م مةةةةد جةةةةابر

   .ستاذ باجأل عباس مطر  واضستاذ صباح عيدي واض

اليرب لمطباعةة ممةًالب بةاضخ ) لى مكتب شط إ ي وتبأل أ  أسج  شكري الصادث وال    
 اهلل خير الجزاء . الجميمة جزا  مسما   لمساهمته لأل إمهار هذ  اضطرو ة ب متها أبأل

أعاةاء رئةيس و امتبةابأل إلةى اضسةاتذة اضلااة   وعمياوأخيرا ... خالص شكري 
الةةةةةةذي  سيت اةةةةةةمو  عميبةةةةةةا بالموالقةةةةةةة عمةةةةةةى مباسشةةةةةةة هةةةةةةذ  اضطرو ةةةةةةة  لجبةةةةةةة المباسشةةةةةةة
وجيهةةةاتها القيمةةةة التةةةأل سةةةتًريها غبائهةةةا بتعبةةةاء سراءتهةةةا ،وعبةةةاء السةةة ر ، وا  وسيتجشةةةمو  

 الوجهة الص ي ة . وتوجهها

 إليكم جميعا خالص شكري

 وامتناني ودعائي.وعرفاني 



 توصية األستاذ املشرف
 

نداههأاأناههرونا     هه الم سهه مةنانالاءههلرنال  ايههدن ههدنَّأ ننةاشهه أنَّ إ

جه ىنت ه نقهأننالبيهلتدنل للبةنالأكت  اوننج ىنم مأنجمعهةنمؤنسنال زاز(

 اهدنجهزرنمه نمت مبهل ننيه نن–جلمعهةنالبره  ن–دش ا دن هدنكميهةنالت بيهةن

نش لأ نأكت  اون مساةن دنالمغةنالع بيةن آأاب لن.

 
 

 التوقيع :
  بوود يمي  الهلال  ني.د. حساملشرف : أ

 م2011التاريخ :     /     / 
 
ن

نَّ شحنارونا     ةنلممنلقشةن.المت ا   ننبنلرنامىنالت ريل ن
 
 
 
 التوقيع : 

 هاشم االسم : أ.م.د. حسني بودة 

 رئيس قسم اللغة العربية 

  م2011التاريخ :    /    / 
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 (1) 

 املقدمــــة

ة االلااع ى اس رلاا  رب العاللمن  االبع ا   نال  الحمد هلل رب العاللمن  االلاا

ذهاب اهلل ىا  ع الار س اى س أه   نبه المعلامن  الذن  أ أ ي القللع محمد الملطفس

 الما لن  الم ب  ن  .ا عد اى س ألحل هاط رهع بط نرا 

 

ااامبانااالت مااا  ت هاااذل الدرالاااا الفرااال  الراا اااي  اااي را ىلل ااا   ل س الااارزاز الباااي ر 

 ثاااااااث رااناااااالت    ى اااااس ال ااااااز  ا ا مللاااااه ال لم ااااااا ا ل ااااات  ااااااي  ااااااز ن    ا ااااابم  أى

اب  اااي  لطحااالت مبلهاااا ا ىااار  ) أحنااال   اااي ال حااار المنااات ا اىبرا ااالت  ااالبع لاااات ا

نامنااالت   ااارة ا  فااالر /الثااال ي ى ااار راانااالت   )  معاااا الق  ال اااز  اللاااحلب ي  نمااال راااع  

ااار لااطر  ااي    للاا ا عباال  ارأس ااحااد امااذ رات دن للااار اق الااذا رة الملااب لحا  ا 

اال اااا لنل االفلنفلاااال  اىلاااال ا الاااااردة الدامنااااا  الاااا طل  ال اااااع ازرقاااال  النملمااااا احاااان  

 لن ا ىل  ي.بلبنق  ا حاع ،ا 

 

    ة م  لىد   الرزاز  ل لبرل  الراا ي  ي أدب بنلر الفقد اربأى ال حث ااا    

 الباااي  ا رد ناااا  مل الراانااااااللااان  ماااا مبمنااازة  اااي الرااناااا العر ناااا ، ىااادت راانلباااه ىا

 دا  غ ا أا إ راط  ي ذلك .اطت اطااب ل  حا ال عد الب رن ي 



 
 

 (2) 

     اهاابع  معلل ااا القراالنل اللنللاانا   اال    اات م زلااا ر نعااا  ااي الفاا  الراا ااي الااذ ا 

اقراالنل اال بماال   ط لد  االبلاافنلت ال لاادنا االراا ماب ااأ أ اا لل ل   القماا   ا 

 الف ر  اال  را ي لألما العر نا .

  ماب اأ أ ااى لالاللان مل  ت ال حث ما  درالاا ابب ا  الفرال ات   ن ل ملدة ثرنا م   ا

 . ي الاطلب الراا ي  -الفرل ات ا ارى لع ل  نا اال ن نا ابداااب مل  يا

   لهربي الفرل  الع ل  ي االفرل  ال ن ي      ال تاز ر . 

  

 اي بم ناد اثاثاا  -البي اىبمدت م   ل  لانل –ا  ل  ى س ذلك  ل ت الدرالا 

 .أهع ال بل ج ب عت  البما لالت أ  ، لا  

  

اا   في التمهيدي   ، اا  ا للنا بحدناادلى اس ملااط ل الفرال  ،  إن الز  ا  ط الرال 

م ل  الاذ  ر از ى ناه  نارار  ن نات اما  ز  مف امه الاال  الذ  لع نعد مقبلرا ى س ال

حنااالة ا دناااب ، طفالباااه ا ااا ل ه اأهاااع  بل لباااه أ ا ااازت  ثاااع . رلااان  العااارباب عاااه مااا  الد

رت ا قاادت أىمللااه  عااد ذلااك أهااع الملاالدر ال قدنااا البااي ح  اات ا لاا تررااا د نااا . اى  

 . الراا نا

لااع   لألو التفصيي   اال   عااد ذلااك   باادأ  مقدمااا   رنااا فراال  الزماال    ل  الااذ  ا 

اراااحت أهمنباااه  اااي العمااا  الراا اااي اارب لطاااه  م ا ااالت اللااارد ا اااارى ، امااا   ن  ااال 



 
 

 (3) 

رس هااذا د  اقااد  .إال ل اارا الدرالااا م اال  االاابحللا  لاا  مل ارب لطااه الاثنااض  فراال  ال

 ماالزت   اال ا البااي إالفراال ات الزم ناا  االا بانن    الملااباى ا ا  م  ملاابالفراال  راا

الملاابانلت  ااي  ااالاالثاال ي ا . لزماال  الع اال  ي االزماال  ال ن ااي اهماال ا، ماالدة ال حااث 

 اام    لتهبحيياالألو البااي بازىاات ى ااس ثاثااا م لحااث   ا  البااي أا اادهل  ناارار  ن ناات

دة   االلاابر ل   االااطا  أ ااىااه المبعااد بق نبااي االلاابر ل   بربنااب الااذ  رااع  ملااباى ال

راااااىي االلاااابر ل   االااااطا الااااراا  الما ا الما الاااااج ا االلاااابر ل   االااااطال الاااانا ا 

  اااللااااب لض   اىنااااه   االلااااب لض غناااار المباقاااا  حلاااااله االلاااابر ل   االااااطا الحاااااار .ا 

لااذ  ا قلاااع ملااباى المااادة ا  التهبحييياالتيييي   ااااب  اااللااب لض المباقاا  حلااااله ... ا 

   ن  ا قلاامت  اادارهل ى ااس قلاامالبااي   بع ناا  الاازم درس بق نبااي  ا ا ى ااس قلاامن    

  ن  قلامى س أنرال  البي ا قلامت ب ط ا الزم ابق نبي بق نا الحذأ ،بق نا الاالا ا 

ر ب درالااا ملااباى الباااا ااي  قااد ى  ا لتي تييا لتهبحيياابق نااا الاقفااا ... أماال بق نااا الم اا د ا

نح اااي مااارات ا  نح اااي مااارة ااحااادة مااالاق  مااارة ااحااادة أر عاااا أقلااالع  الاااذ  ا قلاااع ى اااس 

نح ااااي ماااارات ماااارة ااحاااادة ماااالاق  ماااارات ال  ل نااااا ا نح ااااي   ماااارة ااحاااادة ا ال  ل نااااا ماااالاق

 .ال  ل نا ملاق  مرات ال  ل نا  

 بابل أ   لاس  رال  الم ال  .اقادالاذ  بعارا إ ب تفص التيي   لتفص الألو امبعاوأ ا

 اي   ناا  لا اهرنا لمم   لراه ى الف  ارل أهمنبه  ي العم  الراا ي ،  مدا    ر 



 
 

 (4) 

اللاارد ا ااارى   ) الم لااأ الراام ي ا ال الاانا اارب لطااه  م ا االت  الراا ااي ،  العماا 

 رل  الم ل  حلاب  لتهبحاالألو  قل م  ب ك العاقلت الاثنقا درسالحدث ي. اا طاا 

الم ااال  حلاااب ىاقباااه  اااللم لأ  بب ااا  ا ا  بازىااات ى اااس ثاثاااا أقلااالع  ىاقلباااه الباااي 

 الثااال ي رلاااد ااال  ي االم ااال  الاااااقعي  . ا لعالرااام ي ، اقاااد ب  اااس  م ااال ن    الم ااال  ا

 ا بمااال الم ااال  حلاااب ىاقباااه  لل الااانا الباااي ا طاااات ى اااس ثااااث ىاقااالت   ىاقاااا 

 نلد.حىاقا اىاقا ب ل ر ا 

ى اااس اقاااد احبااااى  ،  لدرالاااا الم ااال  حلاااب ىاقباااه  للحااادث  الثللاااث ا لااا ا 

 ... اماااا  ثااااع ى اااايلم اااال  الم نااااب اثاثااااا أم  ااااا   الم اااال  الاااار نس االم اااال  الثاااال ا  ا 

مت ى س أر     الداللا اللنللانا  درالا الم ل  حلب دالالبه البي ا قل لتهبحاالتي   

حدد الم ال   خرالتهب حاوآ...  االداللا اال بملىنا الثقل نا الداللاا  لا ناا االداللا الب  

 .الم ل  الم حميالم ل  الملرحي ا حلب امبدادل ، اقد ا قلع ى س  اىن    

 

لبااي أا اادب ل الماالدة الفراال ات ا ااارى ا  قااد ىااللجاا اناار  لتي تيياالتفصيي أهيي ا

ا ب ماااات  ااااي  همنااااا ا ادهاااال اهنم ب اااال ى ااااس قلاااامن  البااااي ا قلاااامت حلااااب أالبط نقناااا 

ى ااس قلاامن     البااي ا قلاامت  اادارهل لتهفيير   لتلتفضيي  اعليي  لألو اا طاااى م حثاان   

رال  الباي ب لادت  فرال ن  همال   الف لتفضي  لتالتريدسي  درالاا   لتقسي الألو  س ى  



 
 

 (5) 

الباي لا فت  لتفضي  لتالتفرعدي السإ لتقس التي     رل  ال لد . ابعرا اللنللي ا

ل ي ...  أمااال الفرااال  الثقااا رااال ات   الفرااال  الع ااال  ي االفرااال  ال ن اااي ا  اى اااس ثاثااا

 هابمت ى اس ثاثاا أقلالع   ذالباي ا قلا تلفض  لتالتهم لخلي  ارد  قد أ    لتهبحاالتي   

ت  بااااداا  الفراااال  درالااااا بااااداا  الفراااال ات الر نلااااا البااااي ب   اااالااااس إ  لتقسيييي الألو 

ى اس باداا  الفرال ات الفرىناا  اي  لتقسي التيي   اللنللي  ي  رل  ال لد . اا ابم  

الفرااال  اللنللاااي .  نمااال ا لااارأ    باااداا  الفرااال  الع ااال  ي  اااي بمث اااقاااد ا ، الر نلاااا 

 الفرال  الع ال  ي اراع الفرل ات الفرىناا ا اارى  ايبداا   درالاإلس  لتقس التي تا

   رااال  ال ااااع االح اااع ابداا اااه  اااي الفرااال  الع ااال  ي ، ا رااال  البافاااي ابداا اااه  اااي 

  ي الفرل  الع ل  ي. ن ي ابداا ه الفرل  الع ل  ي ، االفرل  ال

 

االباي  ي بمارات ى  ال الدرالااأهاع ال بال ج الباالفلا   ال ت  ب كا ب ل   ا عد  

 مااااا الملاااالدر االمرا اااا  ت  قلرد ااااثااااع أ  لرة إلااااس  عراااا ل  اااان  ث لناااال ال حااااث اإل اااا تبماااا

 .الملبعم ا

 
 لل ااا ر أ  أبقااادع  أ اااد مااا  الاا اااب ى اااياق ااا  أ  با اااك المقدماااا ى اااس اال ب ااال 

ى ااد  الاد بار حلان ا لابلذ  لبلذ  الم ارأ   قأ اقفا إ ا  اامب ل  االعر ل  ، اأ
 لباه القنماا د اطاس ال حاث  ماحالاد  ما  اقباه ا  ارل  حمند ال الاي الاذ  اه  اي  ثنارا  

  اا  ما  معلر ااه اا راباه الع نمااا ا ابل لااي أ اااب ى مااه ام ب باه    ابا ن لباه الع منااا 



 
 

 (6) 

حباس ذا ال حاث م اذ أ   ال   اذرة أالاس ى ادمل اقبارح ى اا اه   ه الفر  ا   ار  رىلناا ها
ى اي أ را   ا ازال  ع  اهلل ذلك  ي منزا  حلا لبه ى     ه ا انر . رأى ال ار االبا 

 ال زا  .
ا

اأقو ا:وأخدرًلا

ارا  اا احاااطر ا  لااار الااعل  ااي إىااداد هااذد  ي لااع أإ   اا   ىااي د  أ، االإلااس حنااز الا اااد لاا 
 دن ل ل  اا  بم   للماح لت اللدندة البي لب  ج اب راأبم س أ  ب لال مل   ن ال راج ا 
 . الماقرة الم لق ا

 

 خـــــــــراــه أوال وآواحلمــــــــــد للـ



 

 
 

 

 تمهيدال 
 



 

 (6) 

 التنوَد
  أًاًل : إشكالَة حتدٍد املصطلح 

 التي عالجت مفيـو ,  الغربية والعربيةالدراسات النقدية , كثيرة ىي 
 يا لـ تمثؿ دراسة متطورة لػ )) نظرية متكاممة عف الفضاء لكن   (1)الفضاء 

                                                           

 عمى سبيل المثال ال الحصر :( ينظر : 1)
 .1986,   3, ع6: اعتدال عثمان , مجمة فصول , مج تشكيل فضاء النص في ترابيا زعفران -
  .1993,  1,ع11الزمن. اقتراب سوسيولوجي :كانديو بيريث ,مجمة فصول ,مج –الفضاء  -

 .1991, 3,ع13المباشر لمتشابيات ألف ليمة وليمة : محسن جاسم الموسوي , مجمة فصول ,مج الفضاء  -
 . 1222, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء ,  1ل , المتخيل واليوية في الرواية العربية , حس نجمي , طيشعرية الفضاء المتخ -

 . 1221, دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد ,  1داري , ط, د. إبراىيم جنالفضاء الروائي عند جبرا إبراىيم جبرا  -

 .1221,   36,سنة  5الفضاء الروائي واشكالية المصطمح :د.إبراىيم جنداري ,مجمة األقالم , ع -

 . 1221الشرق , المغرب ,  أفريقيازل , د.ط , الفضاء الروائي : ت . عبدالرحيم ح   -

 .1223الشرق , المغرب ,  أفريقياحمامة , د.ط , احسن شعرية الفضاء الروائي : ت. ل -

 .1223, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء , المغرب ,  1, ط إبراىيمالفضاء ولغة السرد في روايات عبدالرحمن منيف : صالح  -

            www.azzamam.com-. 1221,  1711, ع الفضاء الروائي في النقد العربي : عواد عمي , جريدة الزمان -

 .1225,  67قراءة في روايتي الضحك والبكاء عمى األطالل : فخري صالح , مجمة فصول , ع , لروايات غالب ىمساالمدينة , فضاء  -

 .1226,  69-68الفضاء والشفرات , قراءة في حضرة المحترم : محمد العبد , مجمة فصول , ع -

 . 1228,  17فصول , ع, محمد العبد , مجمة  سمطة الفضاء في صحراء لوكيزيو -

 م1228جامعة البصرة ,  –, كمية اآلداب أطروحة دكتوراه   اب ناصر ,ديوان بشار بن برد , دراسة في الفضاء الشعري : ياسين عذ -

, كمية أطروحة دكتوراه  الفضاء الروائي عند الصعاليك في العصرين الجاىمي واإلسالمي : حسين عمي عبدالحسين الدخيمي الموسوي ,  -
 م .1229جامعة البصرة ,  –التربية 

, كمية ه ,  أطروحة دكتوراغازي سفيح الياسري  أشواقالفضاء الروائي عند محمد عبدالحميم عبداهلل , دراسة في تشكيل البنية الزمانية :  -
 1229جامعة البصرة ,  –التربية 

 1229, لثقافيةا األقالم: د. محمد عبداهلل يونس , مجمة  , رواية الرىينة إنموذجا  الفضاء الروائي في الرواية اليمنية المعاصرة -
.                                                          – www.ahewer.org.                                          

                                                    www.merbad.net -.  1229عبداهلل ,  ربيعكوالمنيج :  آلليةاالفضاء الروائي  -

                              www.alfd3aan.com -. 1229قافية , : نصيرة زوزو , شبكة منابر ث الروائيالفضاء  إشكالية -

 . 1229ثقافية , ابر أشكال الفضاء الروائي في الخطاب النقدي المعاصر : نصيرة زوزو , منتديات من -

- www.maamri-y      .com  
               www.dahsha.com -. ,د.سة حورية الظل , موسوعة دىشالفضاء الروائي في الخطاب النقدي العربي :  -

 . فضال عن المصادر اآلتية التي حممت بين طياتيا مفيوم الفضاء الروائي 

 . 1992ز الثقافي العربي , بيروت , , المرك 1بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي , ط -

 .1992نظرية الرواية , بحث في تقنيات السرد : د. عبدالممك مرتاض , د.ط , سمسمة عالم المعرفة , في  -

  1997, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء , 1ة في السيرة الشعبية : سعيد يقطين , طكائيقال الراوي , البنيات الح -

 . 1999, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر , بيروت  1روايات عبدالرحمن منيف : عبدالحميد المحادين , ط تقنيات السرد في -

 .1222, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء  3لحمداني , طن منظور النقد األدبي : د. حميد بنية النص السردي م -

 . 1225كتاب العرب , دمشق , حاد ام , د.ط , ات  شعرية الخطاب السردي : محمد عز   -



 

 (7) 

وتمنيج آليات اشتغالو في النصوص السردية  , ولـ تحصر مفيومو ( 1)((ي كائالح
جموع األمكنة في ملد , ىو مرادفتو لعنصر المكاف أو وبقيت تدور حوؿ معنى محد

 . (1) الخطاب الروائي
شمؿ مف مفيوـ المكاف الفضاء أوسع وأ في حيف أثبتت الدراسات األخرى بأف  

وىناؾ دراسات أخرى حصرت مفيومو وقصرتو  ودعت إلى ضرورة التفريؽ بينيما .
ليتشكؿ  –المكاني والزماني  –بالفضاء الزماني , أو دعت إلى الدمج بيف الفضاءيف 

ولـ  مف مفيومو  كما وس عت الدراسات النقدية . (3) يما الفضاء الروائي العاـلمف خال
 ومف تبعو مف الدارسيف . تنيجي رجيراتجعمو مقتصرًا عمى الزمكاف الذي ركز عميو 

مت قفزة ية التي شك  ىي الدراسة الجد   ,بنظر البحث ,  * وتكاد تكوف دراسة حسف نجمي
نوعية في معالجة النقد العربي لمقولة الفضاء الروائي , فقد تجاوز الفضاء المحصور 

ؿ وأصبح الفضاء ليوية والفضاء األنثوي وفضاء المحتبالزمكاف وانطمؽ إلى فضاء ا
,  : فضاء أدبي , فضاء أيدولوجيحقؿ وبكؿ الصفات  ؿعنده )) لصيقًا بكؿ شيء بك

وجد )) إال مف ات ال يمكف أف تالفضاء ىذه ف  , عممًا أ (1)لخ ((فضاء العمـ ... إ
عف الفضاءات الخاصة بالسينما والمسرح , خالؿ المغة , فيو فضاء لفظي ... يختمؼ 

                                                           

 . 53( بنية النص السردي , 1)

, وبنية  1223, دار محمد عمي لمنشر , تونس ,  1( ينظر : المكان في الرواية العربية , الصورة والداللة : عبدالصمد زايد , ط1)
 الشكل الروائي , وشعرية الخطاب السردي .

,  اآلداب, دار  1د , طاية وتميز الخطاب : د. يمنى العيلعربية بين خصوصية الحكفن الرواية ا ,( ينظر : بنية الشكل الروائي3)
جبرا , الفضاء ولغة السرد ,  إبراىيمالفضاء الروائي عند جبرا سرد في روايات عبدالرحمن منيف , تقنيات ال,  1998يروت , ب

, دراسة في الفضاء الروائي عند محمد عبدالحميم عبداهلل ,  واإلسالميالفضاء الروائي عند الصعاليك في العصريين الجاىمي 
 تشكيل البنية الزمانية . 

 عمى سبيل المثال ال الحصر : ي تناولت تمك الفضاءاتالدراسات األخرى الت* من 
 انية في السيرة الشعبية .قال الراوي , البنيات الحك  -
 البنية الزمنية .ند محمد عبدالحميم , دراسة في تشكيل عالفضاء الروائي   -

 الفضاءات والشفرات , قراءة في حضرة المحترم ) بحث ( .   -
 ) بحث ( . , رواية الرىينة إنموذجا الفضاء الروائي في الرواية اليمنية المعاصرة -

 . 3( : ء الروائي اآللية والمنيج : )مقالة( الفضا1)



 

 (8) 

و فضاء ال يوجد سوى مف ن  السمع , إ أوالتي ندركيا بالبصر  األماكفعف كؿ  أي
خالؿ الكممات المطبوعة في الكتاب , لذلؾ فيو يتشكؿ كموضوع لمفكر الذي يخمقو 

مفيـو فظيرت موجة عامة اىتمت بوتوالت تمؾ الدراسات  (1)لجميع أجزائو (الروائي 
جيا اإلجرائي مقتصرًا عمى كف منيف لـ يعنونت الكتب بيذا المصطمح  ... وا  الفضاء و 

قراءة  دأو الفضاءات األخرى التي تتولد عن (المكاف والزماف )الفضاءيف المتداوليف 
 . (1) النص األدبي

ولـ تتوسع في مفيـو  صر عمى معالجة ىذيف الفضاءيفأما دراستنا فمـ تقت
نما كااال نياية الفضاء إلى م  نت بيف بيف , أي تـ االعتماد عمى أسموب وا 

 ) ال إفراط وال تفريط ( في الدراسة التطبيقية .
 

  ٌصثانَا : إضاءة لكاتب النص
لد في مؤنس الرزاز روائي أردني اكتسب شيرة واسعة في القرف العشريف , و  

وقد  ف  أصؿ عائمتو يعود إلى مدينة حماة السورية ,عمما أ, 1591مدينة السمط عاـ 
المطراف بجبؿ عم اف سة در تعميمو االبتدائي في متمقى غادر جد ه الشاـ إلى األردف . 

                                                           

(2 ) Weisgerber , 1998 . p 10 .       : 17نقال عن : بنية الشكل الروائي                               

 آلتية عمى سبيل المثال ال الحصر :( تنظر : المصادر ا 1)
 .1223 دار الحصاد سوريا : ,1ط ىدى الصحناوي , فضاءات المون في الشعر السوري نموذجا :   -      

لمتوزيع  اآلداب ر, دا 1والقضية واليوية في الرواية العربية : سامي سويدان , طفضاءات السرد ومدارات التخييل , الحرب  -
 . 1226والنشر , بيروت , 

 . 1227, الشارقة ,  واإلعالم, دائرة الثقافة  1التميمي , ط إحسانفضاءات المعادل البصري في السرد العربي المعاصر :  -

 .1212, دار الينابيع , سوريا ,  1ح , طقصيدة الحداثية , عصام شرتة تحميمية في بنية الفضاء المتخيل الشعري , دراس -

إعداد وتقديم ومشاركة أ.د. لى التدليل , مستويات التجربة الشعرية عند محمد مردان : التشكيل إ فضاء الكون الشعري من -
 .1212لتوزيع , سوريا وى لمنشر واد وأساتذة الجامعات , د.ط , دار نينمحمد صابر عبيد , بمشاركة نخبة من النقا

يد , نموذج العراقي , أ.د. محمد صابر عبالفضاء التشكيمي لقصيدة النثر , الكتابة بالجسد وصراع العالمات , قراءة في اإل  -
 .1212األردن ,  –ربد , عالم الكتب الحديثة , أ 1ط

, عالم الكتب الحديثة ,  1يد , طصابر عببالغة القراءة , فضاء المتخيل النصي , التراث , الشعر , السينما , أ.د. محمد  -
 ..1212األردن ,  –ربد أ



 

 (01) 

طويمة مف الزمف ,  العائمة لحقبة دة مكاف سكفجبؿ المويب آنذاؾوكاف   في مدينة عم اف
لى جامعة ـ إ1591سافر في عاـ ثـ  ,(  حصؿ عمى الثانوية العامة ) التوجييية

بعد ذلؾ  اـ صؼ العدرس مستوى المغة االنكميزية لمدة عاـ ونأكسفورد في بريطانيا , 
و لـ يتمكف درس الفمسفة في جامعة بيروت لمدة ثالثة أعواـ لكن  انتقؿ إلى بيروت , لي

مف إكماؿ دراستو بسبب اندالع الحرب األىمية المبنانية , ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إلى بغداد 
فمسفة . ومف  بغداد وحصؿ فييا عمى شيادة بكموريوسوتابع دراستو فتخرج في جامعة 

و تركيا ثـ سافر إلى جامعة جورج تاوف في واشنطف ليتابع دراستو العميا في الفمسفة لكن  
 . (1)ـ1591بعد عاـ واحد وعاد إلى بغداد عاـ 

لد ألب مناضؿ  أم ا عف طفولتو فقيؿ إن و شيد طفولة مختمفة عف أقرانو , فقد و 
حفمت بكؿ عناصر االندفاع .   ةيؼ الرزاز السياسي المعروؼ في حقبىو الطبيب من

 ردد بيف عمو السمطة وامتيازاتيا وقد شيد ىذا االبف مع أبيو دورات متناقضة مف الت
قامتو الجبريةاحة السجوف والمعتقالت وبيف فد في  بعدما أ عتقؿ -وبقي مشيد األب وا 
ذي الحساسية المفرطة لسنوات طويمة . وقد ماثاًل في ذاكرة االبف  - 1595عاـ 

سبب طبيعة انتماء األب السياسي انت أسرتو مف التنقؿ والترحاؿ مف بمد إلى آخر بع
وبقيت  متو الجبرية بسبب مبادئو وآرائوالذي أ دخؿ في أكثر مف معتقؿ فضاًل عف إقا

 .( 1)ىذه األسرة تتعرض لممالحقات المتعددة التي  استيدفت حياة األب 

                                                           

جدارية , مجمة  مفمح الطراونة ,( ينظر : قراءة في الروائي الكبير والمبدع المتميز مؤنس الرزاز : صالح 1)
                                      www.shatharat.net–1229,  ثقافية الكترونية تصدر عن مدينة عدن

 11, 1221, 57في زمن أسماه ) زمن التنبمة (: فاطمة عزت البرماوي , مجمة الرافد , ع  مؤنس الرزاز        
( : أياد نصار , موقع أوراق ثقافية , 1221-1951..اعترافات "مكتوم " الصوت ) مؤنس الرزاز, 

1211 .– www.imassar.blogspot.com                                                                               

 الرزاز , مؤنس الرزاز ..اعترافات "مكتوم " الصوت ( ينظر : قراءة في الروائي الكبير والمبدع المتميز مؤنس 1)
 .) مقالتان(
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قية في الثورة العر الممحؽ األدبي لجريدة ا الرزاز حياتو العممية في بدأ مؤنس 
, وبعد أعواـ قميمة قضاىا في بيروت عمؿ خالليا باحثا في مجمة ) لمدة سنة بغداد 

دة في حياتو وبدأ مرحمة جدي  ـ1511اف في عاـ شؤوف فمسطينية ( ثـ عاد إلى عم  
عاصمة وفي ة منيا : عممو في مجمة ) األفؽ ( وفي مكتبة أمانة الفي جيات عد   وعمؿ

ورئيسًا لتحرير د ذلؾ مستشارا في وزارة الثقافة ف بعي  مؤسسة عبدالحميد شوماف . ثـ ع  
وعضوًا في رابطة الكتاب األردنييف في ار التي تصدر عف وزارة الثقافة  مجمة أفك

و استقاؿ مف ـ , لكن  1551نتخب رئيسًا ليا في عاـ دورتيف في الثمانينات قبؿ أف ي  
 . 1551يكمؿ الدورة في عاـ منصبو قبؿ أف 

لـ يتخؿ عف كتاباتو السياسية في الصحؼ  نتاجاتو األدبية فضال عف
والمجالت , فقد كاف يكتب عمودًا يوميًا في جريدة ) الدستور ( األردنية , منذ منتصؼ 

في جريدة الثمانينات ثـ في جريدة ) الرأي ( في التسعينات , كما كاف يكتب باستمرار 
وبقي يمارس الكتابة في الصحافة   يا مقاالت سياسية يوميةولو في لندف الزماف في 

 . (1) 1111شباط  1اف حتى وفاتو في عم  
أنجز الرواية تمو األخرى ف اإلبداعيعالمو  إلىوفي منتصؼ الثمانينات انطمؽ 

ما يربو  إلى أعمالوحتى وصمت , لـ يفصؿ بيف الواحدة واألخرى سوى أشير قميمة 
استحؽ عنيا مجموعة كبيرة مف التكريمات والجوائز منيا :   عمى خمسة عشر عمالً 
 وميدالية ـ في حقؿ الرواية1111) التشجيعية ( في اآلداب لعاـ جائزة الدولة التقديرية 

لتقدميا لمقارئ في  ة (المستباحالحسيف لمتفوؽ , كما اختارت اليونسكو روايتو ) الذاكرة 

                                                           

ي زمن أسماه )زمن التنبمة مؤنس الرزاز فير والمبدع المتميز مؤنس الرزاز , قراءة في الروائي الكب ( ينظر : 1)
 ( .مقاالتمؤنس الرزاز ..اعترافات مكتوم الصوت),  11(: 



 

 (01) 

رضت )رواية لؾ ع  وكذ . (1)ييف نسخة ضمف مشروع ) كتاب في جريدة (ثالثة مال
  1111( ضمف ميرجاف المسرح األردني الثالث عشر في عاـ قبعتاف ورأس واحد

 .بيف أقرانو األدباء  واسعةً  وبيذا ناؿ مؤنس الرزاز شيرةً .  ناجحاً  مسرحياً  وكانت عمالً 
 . (1) افشوارع عم   حداف اسمو عمى أمقت أمانة عم  وتكريمًا لو أط

 وبيف ما ىو سياسي ووجودي  (ازيمأساوي وفانت)ت كتاباتو بيف ما ىو رجحت 
اعترافات  –و يعاني العالـ كقضية سياسية , لذلؾ جسدت إحدى رواياتو حتى بدا كأن  
يا قصيدة عف سجف معاناة الطفولة واالعتقاؿ واإلقامة الجبرية , وكأن   –كاتـ صوت 

لخاص موضوعا عاما وفنا و جعؿ مف جرحو ان  ووثيقة لمعذاب الشخصي ذلؾ أ بيو أ
 ىذه الرواية تمؾ المرحمة  توقد عر   روائيًا .

( وأساليبيا ظمـ رفاقو لو وانقالبيـ عميو ة و مرحمة زج األب تحت اإلقامة الجبري )
الروائي الذي وبدا المعمار , يـ ألفواه المعارضيف مكيات واغتياالت وتفالبشعة مف تص

تجاربيا المريرة , و  ىواجس الذاتو و مستمد مف ىوؿ األياـ ده عالمو الروائي وكأن  شي  
اتيا وأبجدياتيا سواء أكاف ذلؾ بالتعبير يليس رصدًا عيانيًا بقدر ما ىو تفاعؿ مع مشيد

 .( 3)مستوياتيا وشدتيا  بمحاوالت الخالص مف وطء أـعنيا 
آخر الروائي موضوعيًا ونفسيًا كشكؿ  انشطر البناءوفي رواياتو األخرى الالحقة 

لـ تكف و  ة لمتخفيؼ مف تمزيقيا وكوابيسيا .س في محاولمف أشكاؿ إعادة بناء النف
اإليقاع ذاتو األقؿ عاشت  يا عمىلكن   ليست كذلؾ أن ياا ومف المؤكد رواياتو نسخا عني
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 . ()مقالةترافات "مكتوم " الصوت.. اع ( ينظر : مؤنس الرزاز 1)

مؤنس الرزاز .اعترافات مكتوم الصوت ير والمبدع المتميز مؤنس الرزاز  , قراءة في الروائي الكب( ينظر : 3)
 .(مقالتان)
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ط حاضف ليا تماما كما ة كمحيت البنية الروائيومف ىنا تصدع واالنشطارات ذاتيا .
 و منحًى غرائبيًا حنألحالـ واألحواؿ العامة فتركيا تت اتصدع
 .( 1)ىذيانيًا 
 

 أما نتاجاتو األدبية المتنوعة فيمكف تقسيميا عمى ثالثة أقساـ :
 

 القسه األًل : األعنال الرًائَة ، ًتطننت الرًاٍات اآلتَة :

 ـ .1511الروائي في عاـ : وىي باكورة نتاجو  أحياء في البحر الميت  -
 ـ .1511: صدرت بعد الرواية األولى في عاـ  اعترافات كاتـ صوت  -

 .1511: صدرت أيضا في عاـ عراب في ناطحات السحاب متاىة األ -

 .1551: صدرت في عاـ فاري / يوميات نكرة جمعة الق -

 1551صدرت في عاـ   قبعتاف ورأس واحد : -

 .1551عاـ صدرت في  :   الذاكرة المستباحة  -

 .1551صدرت في عاـ   : مذكرات ديناصور  -

 .1551صدرت في عاـ   :  الشظايا والفسيفساء  -

 .1559: صدرت في عاـ فاصمة في آخر سطر  -

 .1559: صدرت في عاـ عصابة الوردة الدامية  -

 .1559: صدرت في عاـ  سمطاف النـو وزرقاء اليمامة  -

 .1559: صدرت في عاـ  حيف تستيقظ األحالـ  -

 .1111: صدرت في عاـ ليمة عسؿ  -

                                                           

 ( ينظر : المكان نفسو . 1)
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 القسه الجانُ : األعنال القصصَة ، ًتطننت اجملنٌعات القصصَة اآلتَة :

 ـ .1591كـ : وىي أوؿ مجموعة قصصية صدرت لو عاـ البحر وراء -
 . 1511: صدرت في عاـ   : المجموعة القصصية الثانية النمرود  -

 
 القسه الجالح : اخلٌاطر ًتطننت :

 .1591: صدرت في عاـ مد المساف الصغير في مواجية العالـ الكبير  -

 
 القسه الرابع : الرتمجة ًتطننت ما ٍلُ :

 برز ترجماتو .وىي مف أمف روائع األدب العربي ترجمة قاموس المسرح  -
 دـ ذات ظييرة ( ترجمة مشتركة .ترجمة مف روائع األدب العالمي ) آ -

 ) حب عاممة النحؿ ( . ترجمة رواية الكسندر كولو نثاني -

 
 عامل األطفال ، ًتطننت ما ٍلُ :  القسه اخلامس : نتاجاتى يف

 سمسمة كتب عف قصة سيؼ بف ذي يزف . -
 قصتي مع الطبيعة. -
 

 القسه السادس : الدراسات اليت كتبت عن أدبى.

ة وبحوث نجزت دراسات عد  حوؿ ىذه الروايات والمجموعات القصصية , أ  
كثير منيا كتب وما زاؿ الشر بعضيا في ن  , وعشرات الرسائؿ واألطاريح األكاديمية 

درج نوت  ,ريخ نشرىاسيذكرىا البحث تباعا حسب تأ, محفوظًا في األدراج الجامعية 
 تي :بالشكؿ اآل
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 بٌصفوا بنَة صَانَة األسرة  - 1
 قراءة يف رًاٍة ) اعرتافات كامت صٌت ( ملؤنس الرزاز 

 .ىػػػو الصػػػيانية والتػػػدمير , فمسػػػفي  –رسػػػت ىػػػذه الروايػػػة وفػػػؽ منعطػػػؼ نقػػػدي د  
فػي المػوروث الثقػافي والػديني  تجػذر فمسػفياً م وىما مفيوماف كائناف في كؿ نص إبػداعي

فػػػػي ت ت الدراسػػػة بالبنيػػػة التدميريػػػػة التػػػي تجم ػػػ. وقػػػػد ابتػػػدأوالفمسػػػفي العربػػػي اإلسػػػالمي 
)الجنػػراؿ( وبػػيف الرجػػؿ القيػػادي المحكػػـو عميػػو  الحػػاكـ المسػػتبد –الروايػػة بػػيف خصػػميف 

عمػػى الرجػػؿ القيػػػادي وعمػػى كػػػؿ  خارجيػػػاً  تػػدميرياً  األوؿ مػػػارس فعػػالً  –باإلقامػػة الجبريػػة 
والثػػػػاني يػػػػدمر عػػػػدوه )صػػػػديقو  , فيػػػػو يػػػػدمر عػػػػدوه )صػػػػديقو بػػػػاألمس( أفػػػػراد العصػػػػابة 

لعشػػريف . ولػػـ بػػاألمس( أيضػػا  بمواصػػمة التفكيػػر فػػي نقػػؿ العصػػبة إلػػى القػػرف الحػػادي وا
غمػب الشخصػيات الروائيػة . أمػا تدمير عمػى ىػذيف الخصػميف بػؿ شػممت أتقتصر بنية ال

ت فػػي عػػدـ اسػػتمرار الروايػة إلػػى مػػا ال نيايػػة فػػي تتبػػع مػػا تفعمػػو البنيػة الصػػيانية فقػػد تجم ػػ
 اع التفكيػػر العممػػي واألحػػالـوضػػي القػػوى التدميريػػة التػػي وصػػمت إلػػى حػػد القتػػؿ واإللغػػاء

....(1) 

 

 مجالَات املكان يف الرًاٍة العربَة  -2

يب سػػػػفػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة وردت إشػػػػارات سػػػػريعة ألعمػػػػاؿ مػػػػؤنس الػػػػرزاز , فمػػػػـ ي  
توقػػؼ عنػػدما  خػػرواآلالكاتػػب فػػي نقػػد وتحميػػؿ تمػػؾ األعمػػاؿ , بػػؿ ورد ذكرىػػا بػػيف الحػػيف 

عنػػد المكػػاف الماضػػي الجميػػؿ والمكػػاف الحاضػػر القبػػيح فػػي روايػػات غالػػب ىمسػػا , وقػػد 
ي الثاني فقد تمثػؿ بالمسػرح التيريجػ أما , المكاف األوؿ باألثاث ذي الطراز العتيؽتمثؿ 

الػػػذي يقػػػدـ الفػػػف السػػػيؿ لممشػػػاىد لكػػػي يخػػػرؽ بػػػالوف التػػػأـز النفسػػػي لديػػػو ويجعمػػػو ينسػػػى 
                                                           

الرزاز : ياسيف النصػير , ( لمؤنس افات كاتـ صوت ر ت( ينظر : األسرة بوصفيا بنية صيانية ) قراءة في رواية اع1)

 . 191-111:  1551,  1, ع 1مجمة مؤتة , مج
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ىمومػػو وعذاباتػػو اليوميػػة . وىػػذا المكػػاف ىػػو المػػالذ والمػػأوى والميػػرب مػػف واقػػع مريػػر , 
سػػا ومػػؤنس مخػػدرات التػػي اعتػػاد أبطػػاؿ روايػػات غالػػب ىممثمػػو مثػػؿ الجػػنس والخمػػرة وال
 إلييا .  الرزاز ويوسؼ إدريس المجوء

لػػب ىمسػػا ومػػف عنػػد جماليػػات األمكنػػة الطبيعيػػة عنػػد غاوفػػي موضػػع آخػػر توقػػؼ 
بش أحػػالـ نػػيبػػو , فقػػد تمثمػػت لػػو امػػرأة , دغػػؿ  خػػذ منيػػا مػػا يميػػؽضػػمنيا الحديقػػة التػػي أ

محدائؽ ىناؾ . والدغؿ لفظة تحمػؿ حيث ال وجود ل دنيالطفولة األولى في الجنوب األر 
عربيػػػة معاصػػػرة ومنيػػػا روايػػػات مػػػؤنس عػػػد ة روايػػػات وردت فػػػي  يحػػػاءات جنسػػػية كثيػػػرةإ

 . (1)الرزاز عمى وجو الخصوص 
 

 تٌظَف التناص يف متاهة األعراب يف ناطحات السحاب -3
  ًفنًَا ًالبنائُ فكرًٍا دراسة يف التناص القرآنُ

البحػػػث التنػػػاص القرآنػػػي والبنػػػائي فػػي ىػػػذه الروايػػػة عبػػػر قػػػراءة نصػػػية نػػاقش ىػػػذا 
اعيػة . وكشػؼ البحػث عػف قػدرة الروايػة عمػى ربطت الػنص بمكوناتػو الحضػارية واالجتم

الميثولوجيػػػػة والدينيػػػػة , وبرىنػػػػت عمػػػػى براعػػػػة الروائػػػػي فػػػػي تجػػػػاوز  امتصػػػػاص األنسػػػػاؽ
يجػػػاد حقػػػوؿ جديػػػدة لمتعبيػػػر , فػػػي السػػػرد الروائػػػي إلػػػى إ –الواقعيػػػة  –الحػػػدود المعروفػػػة 

اسػػػتطاعت مػػػف خالليػػػا إنعػػػاش مخيمػػػة القػػػارئ وتنشػػػيط ذاكرتػػػو باالتكػػػاء عمػػػى نصػػػوص 
عػػف ذلػػؾ فػػاف  مػػف الػػراىف . وفضػػالً  اً وأبنيػػة تراثيػػة دالػػة تجػػاوزت زمنيػػا واسػػتحالت جػػزء

ظػػؼ بنجػػاح لحفصػػاح عػػف رؤيػػة وأشػػكاؿ الحكايػػة الشػػعبية و  , ـ القصػػة القرآنيػػة ميااسػػت

                                                           

, المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات والنشػػر ,  1( ينظػػر : جماليػػات المكػػاف فػػي الروايػػة العربيػػة : شػػاكر النابمسػػي , ط1)

 .199- 11:  1551بيروت ,

 



 

 (06) 

مرجعيػة أقػاـ  طػراً إذ استطاع استيحاء ما فييا مف رمػوز ودالالت كونػت لديػو أ  الكاتب , 
 .(1)عمييا معماره الفني 

 
 عالمات على طرٍق الرًاٍة يف األردن -4

شػػػكاالتيا ومضػػػامينيا فقسػػػمتيا  وضػػػحت ىػػػذه الدراسػػػة حركػػػة الروايػػػة األردنيػػػة وا 
 عمى ثالث مراحؿ :

 . 1515-1511المرحمة األولى : امتدت مف  -
 . 1519-1591المرحمة الثانية : امتدت مف عاـ  -

عمػى  مػة التػي اشػتممت فعػالً المرح. وىػي 1519المرحمة الثالثػة : بػدأت مػف عػاـ  -
مػػػػػا سػػػػػبؽ كػػػػػاف مجػػػػػرد ريػػػػػادات  ف  أل ,النتػػػػػاج الروائػػػػػي الحقيقػػػػػي بكاممػػػػػو تقريبػػػػػا 

ف افتقػػدت مجمػػؿ أعمػػاليـ إلػػى الفػػف الروائػػي صػحابيا شػػرؼ المبػػادرة والريػػادة وا  أل
وؿ وىمسػا والػرزاز ونػاجي نصػػر أيػدي سػببصػورتو األمثػؿ كمػا تجمػى الحقػا عمػػى 

 .(1)اهلل  

 
 
 
 

                                                           

الػرزاز , دراسػة فػي التنػاص القرآنػي عػراب فػي ناطحػات السػحاب لمػؤنس ينظر : توظيؼ التناص في متاىػة األ( 1)

  19-11:  1559, 1, ع 11اسات , مجة , مجمة مؤتة لمبحوث والدر ابكوالبنائي فكريًا وفنيًا : محمد عمي الشو 

:  1551,  11-11( ينظػػر : عالمػػات عمػػى طريػػؽ الروايػػة فػػي األردف : نزيػػو أبػػو نضػػاؿ , مجمػػة األقػػالـ , ع1)

11-11 . 
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 ملكان الرًائُ يف األدب املعاصر قطاٍا ا  -5

ف الفيزيائي والجغرافي , في أبعاد المكاف المتعددة كالبعديعرض ىذا الكتاب 
في  تجسدوقد فيزيائيًا أكثر مف أي أمر آخر . يصبح المكاف مفيوماً  : البعد األوؿ

 . )متاىة األعراب في ناطحات السحاب(رواية 
ؿ بوصؼ تضاريس األمكنة وتقرير طبيعتيا وأشكاليا أما البعد الثاني فقد تمث  

 وفؽ التسمية الجغرافية والجيولوجية .
ثنائية وتقاطعات المكاف مثنويًا, رضت التقابالت الوبعد عرض أبعاد المكاف ع  

إذ انطمقت مف دائرة في اليواء بثنائية التوسع التكثؼ  وقد تحدد المكاف في ىذه الرواية
 وفضالً . ومدف وكيوؼ وبحيرات وفنادؽ عثماني وانقسمت إلى أمكنة رسميا الضابط ال

 واري .جدت أيضا ثنائية الخارج والداخؿ / الظيور والتعف الثنائية السابقة و  
مكاف المقفر بتفاصيمو فيي عممية مماثمة إلثراء ال , السطح بأعماقو أما مقاطعة

عنواف الرواية بحد ذاتو تقاطعًا مركبًا قاباًل  عد  وي  . ثناء تشكيؿ المكاف وموجوداتو أ
 فالناطحات برج معماري مرتفع السطح باتجاه األعمى وال بد   ما ال نياية . لمتكرار إلى
 مف حفرة تتناسب عمقًا وطردًا مع ارتفاع البرج .لو واقعيًا 

ت راكضة دالصحراء التي ب –الحركة والسكوف ىو  –وتجسد تقاطع آخر في 
 المتواجد فييا الذي أشبو الموت. نحو األفؽ المستحيؿ عمى الرغـ مف السكوف
بؿ تعدت إلى , المكاف وثنائياتو وتقابالتو ولـ تقتصر ىذه الدراسة عمى أبعاد 

وقد يحدث العكس فيتحرؾ المكاف الكمي المكاف الثابت والزماف المتحرؾ . سة درا
جرياف اإلشاعات  فيف مككمي مبيـ أيضًا كالزمف الذي ال يف حريؾ زمبالترافؽ مع ت

دـ وحواء إلى المكاف الذي يحركو السراب ات القادمة مف زمف آوالمعجزات والنبوء
 وانعكاس األحداث .



 

 (08) 

الشخصيات فقد تجمى في الصحراء التي لـ تستطع أف  أما تأثير المكاف في
 .( 1)تنبت سوى األنبياء واألولياء 

 
 رزاز ًإبراهَه نصر اهلل منٌذجًااالغرتاب يف الرًاٍة العربَة يف األردن .. مؤنس ال -6

االغتراب في الرواية العربية في األردف , وأىـ العوامؿ ىدؼ البحث إلى بياف   
وقد جاء البحث في بياف االغتراب نشأة واصطالحًا ومفيومًا ثـ  التي أدت إلى ذلؾ .

 توقؼ عند أىـ محاوره التي تندرج بالشكؿ اآلتي :
 االغتراب عف الذات وأىـ مظاىره:  -

 *  التشيؤ 

 االغتراب عف اآلخر  -

 االغتراب عف المجتمع وأىـ مظاىره :  -

 *  الضياع 

 *  االعتزاؿ
 ات اآلتية : وقد تجم ت ىذه المحاور في الرواي

 اعترافات كاتـ صوت  -
 الذاكرة المستباحة  -
 أحياء في البحر الميت -
 . (1)متاىة األعراب في ناطحات السحاب  -

                                                           

, دار شرقيات لمنشر والتوزيع ,  1( ينظر : قضايا المكاف الروائي في األدب المعاصر : صالح صالح , ط1)
 .119-19:  1559القاىرة , 

براىيـ نصر اهلل نموذجاً 1) اف , ( : حسف عمي   ( ينظر : االغتراب في الرواية العربية في األردف : ) مؤنس الرزاز وا 
 . 11 - 91:   1555,  1, ع19مجمة أبحاث اليرموؾ , مج
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 العربَة املعاصرة سردٍات الرًاٍة -7

) متاىة األعراب في  توقؼ الكاتب ىنا عند أبرز الغايات التي قصدتيا رواية 
ذات الصمة المميزة بالتراث والتي  الروائية( وعند أىـ القضايا ناطحات السحاب

 : استثمرتيا الرواية وتجمت في
 

 العنواف  -

 صياغة العبارة  -

 الشخصيات وأسماء العمـ  -

 تقطيع السرود ورصؼ المشاىد والوحدات الحكائية البدئية  -

 . (1) مراجعة بعض الحكايات القديمة المخزونة في ذاكرة المنطقة  -

 
 (مساي ) زمن التنبلة مؤنس الرزاز يف زمن أ -8

فتتحت المقالة بنبذة مختصرة عف والدة الروائي , ونشأتو , وتأثره باألدباء الذيف أ  
ما نجيب محفوظ وانتمائو إلى الجيؿ الثاني مف الرواية التي ضمت أسماء سبقوه ال سي  

براىيـ نصراهلل والياس فركوح ,   انفرد عف كؿ ىؤالءوقد المعة أمثاؿ إبراىيـ ناجي وا 
كاف إقبالو المطرد عمى الكتابة الروائية ظاىرة الفتة في و . و بخصائص ميزتو عف رفاق

 زمف أسماه ) زمف التنبمة ( .
 
 

                                                           

, المجمس األعمى لمثقافة , القاىرة ,  1( ينظر : سرديات الرواية العربية المعاصرة : د. صالح صالح ,ط1)
1111  :111-111 . 
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 أحياء في البحر الميت)شير إلييا فيي رواياتو الثالث أما أبرز أعمالو التي أ  

التي يمكف تسميتيا  (ومتاىة األعراب في ناطحات السحاب واعترافات كاتم صوت 
 بثالثية المتاىة .

شير إلى آخر وبعد اإلشارة إلى باكورة أعمالو الروائية المتمثمة بالروايات أعاله أ  
(. وفي خاتمة  ليمة عسلرواياتو التي خرج فييا عف أسموبو المألوؼ وىي رواية ) 

 . (*1)إلى مضموف كؿ رواية واليدؼ مف تأليفيا  المقاؿ وردت إشارة
 

 الراًٍة السَاسَة  -9

 (متاىة األعراب في ناطحات السحابتوقؼ الكاتب عند البنية السردية في  )
فقاؿ : إن يا محتشدة بأنواع متعددة مف التناص .. مف القراف الكريـ والعيد القديـ 

توظيؼ  والحكي الشعبي ) ألؼ ليمة وليمة ( والتأريخ الجاىمي واإلسالمي .ثـ أشار إلى
رمزية تخفى وراءىا البطؿ ذا األوجو المتعددة أو ىي يا أقنعة األسماء التاريخية بوصف

سواء أكانت ىذه  عمى األقؿ تجمع أطرافًا متباعدة مف تأريخ األمة الديني والسياسي
 . (1)لنساء  األسماء لرجاؿ أـ

                                                           

 . 11-11:  (مقالة) ) زمف التنبمة (سماه ( ينظر : مؤنس الرزاز في زمف أ 1)
أطروحة جامعية نوقشت في قسـ المغة االنكميزية بالجامعة األردنية ) لريما مقطش  1111شر في عاـ وآخر ما ن   *

مف ناحية الرواية النفسية . فقد  وجيمس جويس ,  مؤنس الرزاز  تجربتي الروائي األردني( قارنت فييا بيف 
رواية عوليس . وكانت  التشابو بينيماقامت بتحميؿ ومقارنة عممية  بيف نتاج كؿ منيما , ثـ بينت نقاط 

لمؤنس  1519حات السحاب طومتاىة األعراب في نا 1511الميت لجيمس جويس وأحياء في البحر  1511
متميز مؤنس الرزاز نظر : قراءة في الروائي الكبير والمبدع الي الروايات المختارة لتمؾ الدراسة .ي الرزاز ؛ ى

 . )مقالة(
-199:  1111الشركة المصرية العالمية لمنشر , القاىرة ,  , 1( ينظر : الرواية السياسية : طو وادي , ط1)

191 . 
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 الفطاء ًلػة السرد  -11

( عندما ) متاىة األعراب في ناطحات السحاب وردت إشارة سريعة لرواية 
عف أىمية المكاف , ومف ضمنو الصحراء , في العمؿ األدبي فقاؿ : لـ تحدث الكاتب 

عمى روايات عبدالرحمف  يقتصر التعامؿ مع الصحراء واإلشارة إلى مميزاتيا العامة
جد ىذا التعامؿ بعمؽ وشمولية في روايات أخرى : لياني الراىب وتركي , بؿ و  منيؼ 

براىيـ الكوني ومؤنس الرزاز في المت اىة . فقد تعمؽ الرزاز في ظاىرة السراب الحمد وا 
 . (1)في ىذا المكاف إلى حدوده القصوى 

 
 خر سرد اآل -11

توقؼ الكاتب عند بعض الشخصيات الغربية في الروايات العربية ومف بينيا 
( فقد نجحت تمؾ الرواية في تغيير ما  متاىة األعراب في ناطحات السحابرواية ) 

ىو معتاد في رسـ الشخصيات الغربية , ولـ تحافظ عمى كنيتيا واسميا بؿ تغيرت 
لدالالت معينة . ومف ىذه الشخصيات ) كريستوفر كولومبس ( الرجؿ األمريكي 
والكائف التجريدي الذي ىبط بمظمتو الستكشاؼ بحيرات السراب المجيولة التي كاف 

 رغـعمى الوقد تفانى في أداء ميمتو  عمى األقمار الصناعية األمريكية .فيا وقفا اكتشا
المخاطر التي تعرض إلييا . وقد بدا مف غير مالمح فردية , أو مالمح إنسانية  مف

معيودة , واسمو يتغير باستمرار , فمرة يكوف كريستوؼ , ومرة مستر كريستوفر  , 
 (1)لخ .فر فقط ... إ, ومرة كريستو  سكولومبومرة مستر 

                                                           

, المركز الثقافي العربي ",  1( ينظر : الفضاء ولغة السرد في روايات عبدالرحمف منيؼ : صالح إبراىيـ , ط1)
 . 19-11:  1111المغرب ,  –الدار البيضاء 

:  1111المغرب ,  –في العربي , الدار البيضاء , المركز الثقا 1خر : د. صالح صالح , ط( ينظر : سرد اآل1)
111-111 . 
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 البنى السردٍة  -12

 أسئلة الرًاٍة األردنَة 
 دراسة يف أدب مؤنس الرزاز الرًائُ 

 
استطاع الكاتب أف  يقؼ وقفة متأنية , أماـ نتاج مؤنس الرزاز الروائي , 
فيحمؿ ويفسر ويقارف نتاجو بنتاجات عالمية وعربية أخرى . وتكاد تكوف ىذه الدراسة 

 التي تناولت تمؾ الروايات بعمؽ وشمولية.ىي الوحيدة 
وبيذه الوقفة كشؼ عف قدرتو الفذة في معايشة شخوص الرواية وأحداثيا 
المتعددة , وقدـ إسيامًا كبير القيمة في إلقاء األضواء عمى نتاج الروائي ومنحو المكانة 

 المتميزة التي يستحقيا عف جدارة .
 .فصوؿ الكتاب بعناوينيا المختمفة درس الكاتب الروايات اآلتية حسب تسمسؿ

  أحياء في البحر الميت
  اعترافات كاتـ صوت

 متاىة األعراب في ناطحات السحاب  
 جمعة القفاري 

 الذاكرة المستباحة 
 مذكرات ديناصور

 الشظايا والفسيفساء 

  (1)سمطاف النـو وزرقاء اليمامة 
 

                                                           

,  1دراسة في أدب مؤنس الرزاز الروائي : عبداهلل رضوان , ط –أسئمة الرواية األردنية  ( 1البنى السردية ) (1)
 . 517-311:  1223 –دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع , عمان 
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 العربُ  املقنٌع ًاملسكٌت عنى يف السرد -13

تعرض الكاتب إلى ثنائية الصمت / الصوت في رواية اعترافات كاتـ صوت ,     
ووضح ىيمنة ىذه البنية عمى الفضاء الروائي ليذه الرواية , ابتداء مف عنوانيا وانتياء 
بآخر فصوليا . وقبؿ أف يمج في صمب الدراسة أشار إلى أف  ىذه الثنائية ىي ثنائية 

وعدـ  انة بأدوات تحميؿ الخطاب الشعري الناقد باالستعغري ضدية صوتية شعرية , ت  
االقتصار عمى آليات تحميؿ الخطاب السردي التي بمورتيا السردية الحديثة , ومف 
النادر ىيمنة ىذه السالسؿ الثنائية الضدية داخؿ فضاء روائي متكامؿ مثمما يحدث 

 .  (1)داخؿ فضاء شعري محدد 
 
 بالغة السرد -14

 ات مع السرد احلدٍح يف فلسطني ًاألردن   حماًر       
دية في فمسطيف واألردف , اشتمؿ ىذا الكتاب عمى ثالث عشرة قراءة مختارة لنماذج سر 

( ومف بيف ىذه النماذج قراءة لعالـ مؤنس الرزاز 1111-1559ة الممتدة )مف الحقب
د عنواف عالذي قاـ عمى بنية مشظاة موعودة بالتداعي والتخمخؿ في كؿ حيف . وي  

 لتمؾ الرؤية ولعالميا المتزلزؿ . بميغاً  انجازاً  الشظايا والفسيفساء(روايتو )
)سمطان النوم  لعالـ التشظي والتداعي ىي  دت مثاالوالرواية األخرى التي ع      

ى عنوانات متعددة ومواقؼ وحكايات أكدت تداعي سمت عم( التي ق  وزرقاء اليمامة
بالذكر أف  لدى الروائي روحا ساخرة فجرت عناصر المفارقة عالـ الضاد . والجدير 

بأساليب شتى في ىذه الرواية , وفي سواىا, وىي سخرية مرة سوداء أسيمت في 

                                                           

, دار المدى لمثقافة والنشر , سوريا  1ر , طالسرد العربي : فاضل ثام( ينظر : المقموع والمسكوت عنو في 1)
1221  :51-61 . 
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كؾ وتمزؽ , مف لغة ىذياف تكثيؼ الداللة عمى الرغـ مما يحيط بالرواية مف تف
 .وتداعي

ليمة  في رواية )جدت أيضا , بؿ و   رية لـ تتمثؿ في ىذه الرواية ىذه السخ
( فقد انتقؿ الروائي إلى السرد الواقعي , وذلؾ بالعودة إلى بساطة السرد عوضا  عسل

عف غرائبيتو وتشابكو , كما اختصر جممة مف السمات التي شاعت في رواياتو األخرى 
 . (1)لخ إكاالعتماد عمى أجواء الكابوس والحمـ وتناسخ الشخصيات...
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تقدـ روايات مؤنس الرزاز لوحة شديدة التعقيد والغنى حوؿ تداخؿ المستويات 
السردية , فالعالـ التخييمي في رواياتو يتشكؿ مف تمؾ التداخالت التي تكسر الوىـ , 
وتنبو المتمقي بأن و أزاء عالـ فني ال يعرؼ الثبات واالستقرار , ان ما التطور والتحوؿ 

واعترافات  )أحياء في البحر الميت - مفت االنتباه في رواياتووتبادؿ األدوار . ومما ي
سمطان تاىة األعراب في ناطحات السحاب والشظايا والفسيفساء و مكاتم صوت و 

أف  الرواة يصرحوف برغبتيـ في  -والسي ما الثالث األولى  (النوم وزرقاء اليمامة ... 
صوغ المادة السردية , بما يوافؽ رؤيتيـ لألحداث , وعالقتيـ بيا , وفيميـ لمقاصدىا 
, وليذا فيـ مدفوعوف دائما في نوع مف المشاركة إلى العمؿ عمى تصحيح مسارات 

, فأف  الرواة يعمنوف عف  السرد , وبدؿ أف تنبثؽ األحداث بشفافية مف وسط السرد

                                                           

حاد ( ينظر : بالغة السرد , محاورات مع السرد الحديث في فمسطيف واألردف : د. محمد عبيد اهلل , د.ط , ات  1)
 . 91-11:  1119دمشؽ ,  -كتاب العرب 
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عد خروجا عمى حضورىـ ورغبتيـ في ترتيب تمؾ األحداث .. ولعؿ ىذا بحد ذاتو ي  
 .( 1)البناء التقميدي في الرواية ... 
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(  في الفصؿ الثاني  سمطان النوم وزرقاء اليمامةرست مدينة رواية ) د  
شبو مدينة الضاد ,  أوميت بعالـ الضاد المعنوف بكنائية المدينة الروائية والتي س  

وحوليا قامت الصحاري وبحر الظممات , والييا لجأ السياسي السوري المغتاؿ صالح 
أي أف  ىناؾ  ؼ , والروائي األردني غالب ىمسا .البيطار , والشاعر سعدي يوس

مف حياتيا في تمؾ المدينة التي أنذرت زرقاء  حقيقية قضت جزءاً  شخصيات واقعية
اليمامة بوقوع كارثة محتومة فييا , وىي وقوعيا تحت ىيمنة التصحر الكامؿ ) 
عاصفة العجاج أو اعصار العجاج ( الذي يحوؿ المدينة إلى أطالؿ وأنقاض بعد ذلؾ 

 لرواية .قضت في آف واحد في ىذه ايدت ون  . تمؾ المدينة التي ش  
) حين تستيقظ  كر سمطاف النـو الذي تواتر حضوره في روايتيوفي إشارة سريعة ذ  

و أقوى ضروب السمطة سطوة . وفي ىاتيف ( بوصف األحالم وفاصمة في آخر سطر
, ال ينقطع النفخ في الصور نذيرا بالكارثة المحتومة  أعالهالروايتيف , كما في الرواية 
 . (1) التي سميت بعاصفة العجاج

 
 
 

                                                           

, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر , بيروت ,  1عبداهلل ابراىيـ , ط( ينظر : موسوعة السرد العربي : د.  1)
1119  :959-111 . 

 . 15-19:  1119دمشؽ ,  –حاد كتاب العرب سرار التخييؿ الروائي : نبيؿ سميماف , د.ط , ات  ( ينظر : أ 1)
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 تداخل األجناس األدبَة يف الرًاٍة العربَة  -17
 منٌذجًا لدرامَة إالرًاٍة ا      

التي  قبعتان ورأس واحد (توقفت الكاتبة عند درامية الموضوع في رواية ) 
مف مشيد حواري مكثؼ اختزؿ الواقع العربي المرير المنقسـ داخميا . وقعت  تألفت

الواقع العربي .  إلىأحداثيا في بناية قديمة معتمة بال كيرباء , وقد رمزت ىذه البناية 
بيف ساكنييا ) األصمع واألعور ( المذيف تعاونا عمى قتؿ  صراعتمثمت تمؾ األحداث ب

صاحب العمارة ؛ لعدـ اىتمامو بشؤوف ساكنييا . واستمر الصراع بينيما ليقتؿ كؿ 
تمت مفردات العدالة االجتماعية والحقوؽ والحريات العامة والخاصة , ومف ثـ ق  

 (1) .أحالميما وأحالـ ساكني البناية في البقاء عمى قيد الحياة 
 

 اب يف مناذج من الرًاٍة العربَة االغرت -18
 تناولت ىذه الرسالة توظيؼ التراث في روايتيف مف روايات مؤنس الرزاز :

 رس التوظيؼ فييا ضمف مستوييف : . د   األعراب في ناطحات السحاباألولى:متاىة 
 . تناصياً  : توظيؼ القصص القرآني توظيفاً  األولالمستوى 
 الثاني : توظيؼ السيرة الشعبية . وقد انقسـ عمى قسميف :المستوى 

 
 القسـ األوؿ : عالج فيو توظيؼ نص الميالي  .

 القسـ الثاني : توظيؼ الخرافة والغرائبية 
 

 

                                                           

,  1حمد عمقـ , طذجا : صبيحة أاية العربية , الرواية الدرامية إنمو دبية في الرو ( ينظر : تداخؿ األجناس األ 1)
 . 111-199:  1111المؤسسة العربية لمدراسات والنشر , بيروت , 
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إلى براعة  وأشارثـ درس الباحث بعد ذلؾ األزمنة المتداخمة في ىذه الرواية , 

 . األزمنةتقنية التنقؿ بيف  الروائي في استعماؿ
 رست أيضا ضمف مستوييف :. د   سمطان النوم وزرقاء اليمامةالرواية الثانية : 

 
: تحويؿ الشخصية الروائية إلى شخصية حكائية ) عالء الديف  المستوى األول

 والمصباح السحري ( .
: التوسؿ بالحكاية لتصوير الواقع مف خالؿ مرجعية الحكاية  المستوى الثاني

ودالالتيا, عمى مستوى السارد ومستوى الشخوص ومستوى الوحدات 
 وعالقة الحكاية بغيرىا مف الوحدات السردية .

 
الذي لـ يمتمؾ وجودا حقيقيا في المرجع المكاف التخييمي  ثـ توقؼ الباحث عند

جدت تشك مو داخؿ النص الفني . ومف خالؿ ذلؾ و  الواقعي , ويقتصر وجوده عمى 
  (1)أمكنة تخييمية عجائبية عد ة , تناوليا الباحث بالدراسة والتحميؿ 

 
 قبل جنَب حمفٌظ ًبعدي ... دراسات يف الرًاٍة  -19
 

ضمنيا تجربة  مف التجارب الروائية في ىذه الدراسة مف اختار الباحث عدداً 
وضع الرواية في األردف عمى خريطة الكتابة الروائية يـ في مؤنس الرزاز الذي أس

عز  مثيمو في مسيرة ىذا النوع الروائي . ومف  العربية . وقد أقامت رواياتو معماراً 
                                                           

جامعة  –داب رسالة ماجستير, كمية اآل ية العربية : أسامة أحمد جاسـ في نماذج مف الروا ( ينظر : االغتراب1)
 . 191-199:  1119البصرة , 



 

 (18) 

  رواياتو التي تناصت مع رواية أنت منذ اليـو لتيسير سبوؿ والمتشائؿ إلميؿ حبيبي
الرواية جسور نسب مع  . وفي الوقت نفسو أقامت تمؾ ) أحياء في البحر الميت (

 الرواية الحديثة في العالـ ممثمة ) بالبحث عف الزمف الضائع ( لمارسيؿ بروست و 
 ) عوليس ( لجيمس جويس , وغيرىا مف كالسيكيات الرواية الحداثية في العالـ .

لقد أسس الروائي لشكؿ مف الكتابة الروائية , تعبر فيو التقنيات والتشكيؿ وزوايا النظر 
 اع الرواة عف أطروحة االنييار.نو وأ
 

( أعاد الروائي تركيب أطروحة  اعترافات كاتم صوتوفي الرواية الثانية )       
الراوي فييا  ؿم( فقد استع متاىةاألعراب في ناطحات السحاباالنييار. أم ا رواية ) 

نظرية عالـ النفس السويسري كارؿ غوستاؼ يونغ عف طبقات الالوعي الجمعي 
, لبحث كيفية تفكير  األفرادالمتراصفة طبقة وراء طبقة , والتي تكرر نفسيا في الوعي 

العرب المعاصريف , والتمثيؿ روائيا ) مف خالؿ توالد الشخصيات مف بعضيا البعض 
 .(حؿ األخرى, وحموؿ الواحدة منيا م

 
سياؽ فانتازي إف  فاعمية التجريب في عمؿ الروائي , بوضع مادة الواقع في 

ىي ما ينبو القارئ إلى تناقض الحكايات التي يروييا حسنيف وحسف األوؿ  ,غرائبي 
لحكاية وحسف الثاني وآدـ وشيرزاد مع مادة الواقع . وىذه العالقة التناقضية بيف مادة ا

  جدت أيضا في روايتيو  والواقعية والحكاية نفسيا , 
( اذ انمازت الشخصيتاف الرئيستاف فييما ومذكرات ديناصور ) جمعة القفاري 
البيئة االجتماعية , وعدـ قدرتيما  اقع المحيط بيما , واغترابيما عفبانفصاليما عف الو 

 عف بئر األسرار في  عمى معايشة الواقع مف حوليما . وىذه الشخصيات فضالً 
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ر المتمقي بمتشائؿ إلميؿ تذك   وزرقاء اليمامة وحين تستيقظ األحالم( سمطان النوم) 
حبيبي , والجندي الطيب شفايؾ لمكاتب التشيكي باروسالؼ ىاشيؾ , وبالطبيعة 
المعقدة ليذه الشخصيات التي كشؼ ىؤالء الروائيوف مف خالليا عف المستور 

 . *(1) قع اليومي .والمحجوب مف مادة الوا
 
 

                                                           

, منشورات االختالؼ , الدار  1في الرواية : فخري صالح , ط( ينظر : قبؿ نجيب محفوظ وبعده , دراسة 1)
 . 119-111:  1111العربية لمعمـو ناشروف , الجزائر , 

لـ ونشرت بحوث ومقاالت في الدوريات وشبكة االنترنيت مؤنس الرزاز * ربما صدرت كتب أخرى عف روايات 
 الدراسة .ة حصيت ضمف مديذكرىا البحث ,بؿ اكتفى بالدراسات التي أ  
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 لــمدخ
 ّّّّ ّّّّعةصّّّّرا  م  وصّّّّ    *ناسّّّّلت الة دلّّّّة الضدل ّّّّة    ّّّّل  الّّّّزمت الدر اهتم  ل  مّّّّن م 

عة فّّّ  معموع ّّّل تم ّّّو لضظّّّلت زمةلّّّة م ّّّ    هّّّ  فكّّّو روالّّّة عةلصّّّر ال ةّّّل  الروا ّّّ    
ن لّّرت ط  للضّّدث ف ّّل  الّّزم وهّّذا لعةّّ   ن  . (1)(( صّّمة  ع ّّ ل  ّّ عض لألضّّداث ومت  

و  لغ ّو  ضّدث روا ّ   علّدا  عّن ال ةلّة الزمةلّة   ي ارت لطل  و ل ّل   و  لمكّن  ن لت ّكو 
ت ّّّلط ال  ّّّل لن  ّّّ   وارد   سّّّ لو   ار  فلّّّ   ن   ممّّّل   ّّّ   ارت لطّّّ     ّّّل  المكّّّلن. و 

  علللّّّّّة المكّّّّّلن رهّّّّّلن  همّّّّّ . فّّّّّن مكّّّّّلن  ّّّّّدون زملةّّّّّ   لّّّّّذا فل ضسّّّّّلسو تعلةكّّّّّلر   إل
و ت لطعّّّل   ّّّل  ل اختما ضسّّلس   علللّّّة الزمّّّلن. همّّل  ع ّّّلرة وع ّّّلن لعممّّّة واضّّدة. وم مّّّ

خّّّّّرة  ةلّّّّّة تصصّّّّّلة تعكّّّّّس ر لّّّّّة الم لّّّّّ  نن مّّّّّي  ّّّّّلت  المكوةّّّّّلت األف مّّّّّل ل ّّّّّك  
و المكّّّلن  ّّّ  لسّّّ ط ف ّّّن  عّّّن ارت لط مّّّل  لل خصّّّللت التّّّ  تّّّ طر داخّّّ .(2)لعللمّّّ ((

 .(3)نعمل ل ف ل  الزم
 

 ّّّّ اختم ّّّّت وتةوعّّّّت  تةّّّّوع الدراسّّّّلت الغر لّّّّة  ة ن عمّّّّو  ةّّّّواع عّّّّد    الّّّّزموتّّّّد ت س 
 : من مستوللن الزمندراسة ول تصر عمو سلستغة  عة ل  ة لكن  ال ضث والعر ل

 

                                                 

اسّّتخد  ال ضّّث مصّّطما الزمّّلن فّّ  العةّّلولن الر لسّّة اةسّّعلمل مّّي مصّّطما المكّّلن  وفّّ   ةللّّل ال ضّّث اسّّتخد  * 
ضّّد  فّّللزمن هّّو الزمّّلن . لةظّّر: لسّّلن وردا  معةّّو وامصّّطما الّّزمن لخ تّّ  فّّ  الةطّّ  عممّّل نن  المصّّطمضلن 

  2003  د.ط    دار الضّّدلث   ال ّّلهرة   4العّّرب   ّّن مةظّّور عمّّلو الّّدلن مضمّّد  ّّن مكّّر   األةصّّلري   مّّ  
 ملدة زمن .

  دار ال ّّ ون ال  لفلّّة العلمّّة   غّّداد  1غل ّّب طعمّّة فرمّّلن روا لّّل   دراسّّة فةلّّة: د. فلطمّّة علسّّو علسّّ    ط( 1 
2004  :127. 

 .13: 2006  129ضمد زةل ر  معمة عم لن  عمو ال ة   ترا ة ف  المصطما: د.  المكلن ف  الع (2 

 لةظر:  المكلن ة س .( 3 
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والتّ   لزت   ّل الروالّلت المدروسّة ال  ّل ات التّ  اةمّ وو ستد رسف  المستوة األ    
 اة سمت عمو ةوعلن همل:

 * مان العجائيبالز -1

 الزمان الػييب -2

 
التّّّّ    تمسّّّتوللضسّّّّب ت سّّّل  الّّّزمن  عةّّّّد ال ضّّّث سّّّلتوت  وفّّّ  المسّّّتوة ال ّّّّلة  

اةطنتّّل  مّّن العنتّّة ال ل مّّة  -سّّتوزع عمّّو  ن ّّة م لضّّث- عمّّو  ن ّّة  تسّّل اة سّّمت 
 وتةدرج  لل كو اآلت : (1)عمو زمة  ال صة والضكللة

 سّّ  عمّّو  ر عّّة  ةّّواع : ت ةلتّّ  ا سّّترعلع الّّذي اة ولت ّّمن  يػػبمسػػىكل ارىرى -1
  المو ّّوع  و واسّّطة الّراوي و واسّطة الموةولّوجال خصّّلة  لع  واسّطةسّترعا 
غلّّّر المتوتّّّي   سّّّ  عمّّو تسّّّملن :ا سّّّت ل اةالّّّذي  وا سّّّت ل واسّّطة الضّّّوار و 

 . والمتوتي ضصول   ضصول 
 التّّّّ  اة سّّّّمت عمّّّّو  تسّّّّملن :التععلّّّّو  ت ةلّّّّة ولت ّّّّمن:  مسػػػػىكل ارمػػػػد ة  -2

الوتّّّّّ  التّّّّّ  اة سّّّّّمت عمّّّّّو تسّّّّّملن :  الت ط ّّّّّةصّّّّّة والضّّّّّذ    وت ةلّّّّّة الخن
 .م  دوال

لضكّ  مّرة واضّدة مّلوتي مّرة واضّدة   :  تسّل عمّو  ر عّة  سّ  ول:مسىكل ارىكاىر -3
لضكّّّّ  مّّّّرات  ة ل لّّّّة مّّّّل وتّّّّي مّّّّرة واضّّّّدة   لضكّّّّ  مّّّّرة واضّّّّدة مّّّّلوتي مّّّّرات 

 .ات  ة ل لة ملوتي مرات  ة ل لة ة ل لة   لضك  مر 

     

   لو ا تم  المستوللتوالمخطط األت       
                                                 

  *(هو ا ك ر  لوعل ف  الرواللت مو وعة ال ضث لذل  ا تد ةل     من هذا الت سل  .
زدي  عمّّر ضمّّ   دالعملو األلّّت  ت. مضمّّد معتصّّ   ع ّّلةظّّر: خطّّلب الضكللّّة   ضّّث فّّ  المّّة  : علّّرار علة (1 

 .46: 1997  المعمس األعمو لم  لفة  2ط
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  *أكالن: ارزماف ارعجائبي
لةمّّلز  للغرا ّّة والده ّّة    م ّّلر  لمّّزمن الّّواتع     هّّو زمّّن مطمّّ  غلّّر مضّّدد  

ل  ّّّّّّلس ن     ّّّّّّزمن التم ّّّّّّ  مّّّّّّن ع ّّّّّّة و ّّّّّّزمن الضّّّّّّدث فّّّّّّو   وا ة  ّّّّّّلر  و  لمكّّّّّّن  ن  
ةنضّّّظ هّّّذا ال  ّّّل  فّّّ  الروالّّّلت  التّّّ  اتسّّّمت   ضّّّدا  ل  ولمكةةّّّل  ن   .(1) الط لعّّّ ((

 سػططاف اروػـك كزرءػال اريمامػ    : وهّ  .  ل  لّةالخلرتة والنم لوفّة   ي   ضّدا  ل العع
 .(كمذكرات ديواصكر سطراركفاصط  في آخر مىاه  األعراب في واطحات ارسحاب ك 

ا ّّضل  فّّ  مزرعّّة الّّدكتور ةورالّّدلن ن الععّّل    و  ّّدا الّّزم :كرػػ فػػي ارركايػػ  األ  
اسّم ل فتةّة  تص ت  غرا ة ة لتلت ل  ف ةل  ة تّةتم  المزرعة الت  ا( ط لب علل  ال لد  

غرل ّة عمّو وت ّوح مةّ  را ضّة  ضنمّل  غرل ّةاةملزت  ر س ل ال ّخ  الّذي لضمّ    الذهوو 
ن  كلةّّت موغمّّة الّّزم اسّّم ل العل ّّ ة العملّّل  عمرهّّل تّّرن مّّن مّّدار السّّلعة. وتمّّ  ة تّّة

 وتوع ّّل   ةّّذرت زرتّّل  اللملمّّةه ّّت علصّّ ة الععّّلج  التّّ    ومّّل  ن   فّّ  غل و ّّة طولمّّة 
لّّو كل ةلتّّ  الة لتلّّة التّّ  زرع ّّل مةّّذ ع ّّرات السّّةلن ورعلهّّل ر لّّركض نضتّّو  ّّد  الّّدكتو 
 لّّّو ال لّّّت. لكّّّن  ولّّّدخم ل ن خّّّرةوععّّّو لضمم ّّّل واضّّّدة  عّّّد األ ط للّّّ  ّّّل  لّّّلن  وة ّّّلرا  ك ة  

دودة فّّ  الغرفّّة  المعركّّة اضتّّدمت  لةّّ  و ّّلن ة لتلتّّ  ضّّوو استة ّّل  كملّّة ال ّّوا  المضّّ
ت لركت  و صّّّر  لهّّل مةّّذ صّّغرهل رف ّّت فكّّرة م ّّالة لتّّلت التّّ  رع ن  وكلةّّت الةتلعّّة: ن

مّّو ر س الّّدكتور  لّّت الّّو  ذرع خرافلّّة صّّم ة اة للّّت  ّّر ل  عتضو  عمّّو ا ضتكّّلر   ّّو  
لو الت ّت كلل عّّل لن ضّوو رت تّّ  لتخة ّ ... واسّّتمرت تمّ  المعركّّة ض ّّ و صّل ي غملظّة  و

                                                 

وتّّد لسّّمو  للزمّّلن الغرا  ّّ : وفلّّ    لت لّّد الكلتّّب  للزمّّلن  م  ومّّ  التتّّل ع   و التسمسّّم  ولخّّلل  فلّّ  الزمّّلن  *
   .125-124:  2010  مة ورات ا ختن   العزا ر  1الط لع . لةظر:  ةلة الةص الروا  : ا راهل  خملو  ط

 

 .190 2010 مة ورات األختن    العزا ر  1الععل    ف  األدب من مةظور  عرلة السرد: ضسلن عن    ط( 1 
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 ال ّّّر لت لتمّّّت  والّّّدكتور لّّّ  ل ّّّن هعومّّّل م ّّّلدا  ّّّو اكت ّّّو  رفّّّي ذراعلّّّ   ت ّّّل وت 
 .(1)الموععة 
لّو مرت ّة خلل ّت مّن خّنو الضّدث الّذي سّمل  ّللةص ن ل ّدو ععل  لّل  الزمن هةّل  
 ّّّّدت غرا تّّّّ  وععل  لتّّّّ  ف لوهمةّّّّل  واتعلتّّّّ     لمكّّّّن  ن  و  . و ال ةّّّّ  التّّّّلرلخ    الواتّّّّي 

ا ضّّة   ولّّ  ر غرل ّّةفتةّّة الّّذهوو كّّلن لضمّّ   ضنمّّل   وا ّّضة فّّ  هّّذا الم ّّ د. فّّر س ة تّّة
  علّّّّد نمرهّّّّل نلّّّّو زمّّّّامتّّّّد  ع عملّّّّل  ة تّّّّة العل ّّّّ ة الةّّّّ  عمّّّّو مّّّّدار السّّّّلعة. و ت ّّّّوح م

خّّّّرة فّّّّ   ّّّّلرن  ّّّّلألضن  األت   لمكّّّّن  ن   الغرل ّّّّة   ضّّّّن  هّّّّذ   الة تّّّّةو...و... اذن 
ّّّواتع   و  ل ّّّلس   ّّّل  خّّّرة فّّّ  ال لت األخّّّرة  عمّّّر الة لتّّّعمّّّر الة تّّّة األال  ّّّل  ال

لم لّّّز  عّّن ال  ّّل  اآلخّّّر.   الخّّلص الّّذي ةّّّلر. فمكّّو ف ّّّل  مكلةّّ  و ضدا ّّ  وزمالمغّّل
عّّّن ععل  لّّّة  وف ّّّن  ن اآلل .و تللسّّّ ل  ّّّللزمة مطم ّّّة و  لمكّّّن تضدلّّّدهل  ةّّّزمف ّّّذ  األ

فّ     وكذل  ات ضت معّلل  الغرا ّة ل ل ععل  لت   الزمن نةملز المكلن  مدلةة ال لد (
و صل ي هلعمّت د . فللة لتلت تضولت نلو كل ةلت وض لة فلمتمكت  ذرعل و سر الضدث الم

   ل الدكتور و دمت وع  . 
عةّدمل   ّا هّذا ال  ّل  ت  ا  (مىاه  األعراب في واطحػات ارسػحابوف  روالّة   

ّّّ ّّّلة  عّّّن ضسّّّن األاة   ّّّ  عّّّن ضكلللتّّّ      م ّّّو كّّّل ن اسّّّطوري  وو   ضسّّّن ال  للضد  
وو لسّّّّّتمي   ّّّّّو  لتمّّّّّ  وضسّّّّّن األ مّّّّّن  ّّّّّدالت ل ضتّّّّّو مةت لهّّّّّل  المتعّّّّّددة مّّّّّي ذلّّّّّلب 

 ممّّّّل اسّّّّتمعت  ّّّّّ رللر.  لةمّّّّل ضسّّّّن ال ّّّّلة  لضكل ّّّّّل ت لعّّّّل م ممّّّّل ضكّّّّّت الضكللّّّّلت م
 .(2)  رزاد

                                                 

  الم سسّّّة العر لّّّة لمدراسّّّلت والة ّّّر   لّّّروت  1: مّّّ ةس الّّّرزاز  ط2لةظّّّر: األعمّّّلو الكلممّّّة  الروالّّّلت  عّّّّ( 1 
2003  :827-832. 

  الم سسّّّة العر لّّّة لمدراسّّّلت والة ّّّر   لّّّروت  1: مّّّ ةس الّّّرزاز  ط1  عّّّّلةظّّّر: األعمّّّلو الكلممّّّة  الروالّّّلت (2 
2003  :533. 
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ّّردت لّّ   هّّو  ن الضكللّّلت التّّ ل  ضسّّن ال ّّلة  عّّن ضسّّن األوو  وزمّّن اة  ّّزمّّ ن  ن  س 
لكّون تعر ّة  ن   فل ة  ّل    لمكّن   ن الروا   ي خلرج سلل  الزم     ن غلر واتع زم

طّّّلر هّّّو تعر ّّّة فلتّّّت الخلّّّلو فوتعّّّت فّّّ  ن  ّّّو ن الض ل ّّّ  طّّّلر الّّّزمواتعلّّّة ت ّّّي فّّّ  ن
 .*ن الععل   الزم

عةّدمل  ل  ضا ّو ن الععّل    فل ّل لّزم( ف ّد  ّدا اسطرارفاصط  في آخر امل روالّة   
ّّّ   اسّّّتل ظ مّّّن ةومّّّ   ن   عّّّد    لصّّّور ةلاكت ّّّ  ع ّّّدا  الد لّّّو و مّّّن اةسّّّلن ن  تضّّّو ة 

لّّّو خطّّّوط مرتع ّّّة نمّّّل  علةلّّّ  الصّّّور   وتضولّّّت كّّّو   دلةلصّّّور صّّّغلر. تغل ّّّر ةظّّّر 
 و ّّ  عمّّو ا ةّّد لر فّّ  المضظّّلت سّّودا  متداخمّّة   ّّ  ف ّّد صّّوت   ولسّّلة   وذاكرتّّ   و 

 . (1 خلرة عةدمل  د   ل ة راض وهمة  عد وهمةاأل
 ن  دون  مّن لّو دلةلصّور ض ل ّ    ةّل  س ّ لت  ن الذي تضوو فلّ  ع ّدا  نالزم نن   

لّّّّو اة را ّّّّ  و دة ن وت  ولسّّّّلة خ ّّّّو صّّّّن الّّّّذي غل ّّّّر ةظّّّّر   و والّّّّزم   ل ّّّّعر  ّّّّذل  
و هّّو زمّّن خّّلر  لكّّو مّّل هّّو مّّ لو    ت الض ل لّّة اتّّدرلعلل  كمّّل اة ر ّّت الدلةلصّّور 
  عنتّّّة لّّّ  و مّّّل هّّّو ععلّّّب وم تّّّوح عمّّّو كّّّ ن مطمّّّ م  ّّّوو لّّّدة المتم ّّّ . وهّّّو زمّّّ

 ن الم لس  للدتل   والسلعلت. للزم
ث عةّّّدمل تضّّّد   (مػػػذكرات ديواصػػػكرل ّّّل  فّّّ  روالّّّة   ن الععّّّل    ولظ ّّّر الّّّزم 

هّّذا الط ّّو  لكّّن   لّّد ا ّّدا  ع ّّدا  الدلةلصّّور عّّن ولّّد   ّّ لب الّّذي لّّ  لولّّد  عّّد ولّّن لو 
ّّ ضّّلور  مة مّّل.  ّّ  اسّّترعي ع ّّدا  الدلةلصّّور  وضّّدد صّّ لت كّّو     و  لّّ و  ّّدة ر لّّ    م 

ر دور  فّّّّّ  لّّّّّو مكتّّّّّب مّّّّّدلر المدرسّّّّّة   عّّّّّد ذلّّّّّ  تّّّّّذك  دخّّّّّوو ذلّّّّّ  الط ّّّّّو ن ذكرلّّّّّلت

                                                 

 ستسرد تم  الضكلللت ت لعل  ف   ةللل ال ضث. * 
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مّّور لهلر م لللّّد األن ةعمّّل   معّّل  فّّ  الّّ ند  وكلّّ   ل ّّت العمّّا ةتخل ّّلت  وكلّّ  كّّل
 .(1)دا  ... عل ت ألتوال  و لل   واستن

ّّّّّة  ن  ن  ّّّّّ  األالسّّّّّةوات المختزل ّّّّّ  تم ّّّّّ   ي ضّّّّّداث ف ّّّّّ  م ّّّّّلركت  ف ّّّّّو   و دة الط 
ن هةّّّل  خّّّرة. فّّللزمختزلّّّة فّّ  ال  ّّل ات األا ةتخل ّّلت   لمكّّن ممل مت ّّّل  للسّّةوات الم

لّّّتعم  فّّّ  و  لك ّّّر تّّّدرلعلل     لّّّ   ط ّّّو لّّّ  لولّّّد  عّّّد  ولّّّن لولّّّد ا ّّّدا  ك نذفّّّل  الخلّّّلو 
  وا  فعّل    ل ّلر  فّ لو مرضمة ال  لب للص ا عالط ولة نالمدارس    لتعلوز مرضمة 

ضّداث   األ هّذ  نذن كّو  م ّل لّ  . ععّلب العمّلهلر وت    ولضظو  إ ا ةتخل لت ال رلملةلة
ن عن مسّلر  الض ل ّ      الذي لةضر  فل  الزمل  الععل ن لستوع  ل سوة ال  لمكن  
را  لّ  مل لّ ن    صرار ع دا  الدلةلصور ل نضداث. وممل ل كد ععل  لتمي تم  األللتواف  

 ف  . إاربرهػػاف ءػػاطل كارحجػػ  دام ػػ    مةلمّ    و خلّّل   فّّ  ذاكرتّ   ّّو لكّن ضممّّل  رف  فّّ 
كأىحسػػػػس كجعػػػػ  مس ػػػػد  عطػػػػ  رأسػػػػ  اربعػػػػي شػػػػعاب عصػػػػين عطػػػػ  االوػػػػد ار ... أ  

 .(2)((اركضيل
 

 ثانيًا: الزمان الػييب
 
الدلةلّّة  ّّلن  وتستض ّّر  الّّذاكرة (3)(( يػػىطف ػػ  ار يب   فّّ  األعّّ  األغمّّب  ن دلةّّ زمّّ    

ن  و ّّّوح فّّّ  الروالّّّلت التّّّ  هّّّلمن عمل ّّّل ال  ّّّل  و هّّّذا الّّّزمالضّّّلن واآلخّّّر. ولتعم ّّّ
وو تّّل ن : ذلّّب األ ( هتّّ عػػراب فػػي واطحػػات ارسػػحابمىاهػػ  األالغل ّّ . ف ّّ  روالّّة  

 اريكـ أرفل عمامىي رىعرفكوي، كاريكـ أفض  أمامكـ سر كيوكوىي... أوا   

                                                 

 .2/344لةظراألعملو الكلممة :  (1 

 .345 /2 : لةظر ة س   (2)

 ري العدلد   ضّث فّ  التعرلّب وعةّ  الخطّلب عةّد علّو ال ملةلةّلت( مكوةلت السرد ف  الةص ال صص  العزا (3)
 .88:  2001:ع دال لدر  ن سلل   د. ط  ات ضلد كت لب العرب  دم    
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اركرامػات اث اروفكس، كمبدأ ارمعػارؼ كخىمعػا، أر ػت ماـ اركبير، ارعارـ ارعالم ، غي  اإل

ىكػكف ألحػد  ف  أضػاهي بػ  ك يػران مػف ءبطػي، كءبػؿ أ مػا بيدم، كمكوىوػي كارعطكـ زمامعا
 .(1)((ي جاري  كفؽ مرادممف بعدم، فع

 
 لّذاكرة الدلةلّة  فمل ّو  ّلن  خصّلةمّن ا   ال ّمة   و عةّ  ل د اةطم  الم لّ   

الواتّي. ر الضّدث هةّل   ّزمن غل ّ   علّد عّن ط ّوو   ّ   و خصلة ذلب األ الم دي  ع(
 ّل صّ لت رسّخت ل الّذاكرة الدلةلّة  لث الة ّوس... كم  مل  الك لر  والعّلل  العنمّة وغل ّفلإل
( هّّّو زمّّن مطمّّّ  فّّلللو  الّّّذي سّّلظ ر فلّّّ  الم ّّدي  عرت طّّت   زمةّّّة دلةلّّة غل لّّّة  وا

كلةوةتّ ... هّو   وو عملمتّ   ول ّض  سّر  واللّو  الّذي لرفّي ذلّب األ  ومغلب كمل ةعّر  
 الظ ور.  رت لط   تم  الذاكرة  ولممل مت   زمن بزمن مطم  ومغل   كذل 

كوػت  ذاهبػان فػي غيبىػي ن ال ّلة    ل ّل  عةّدمل تّلو ضسّ  مت هّذ  الممل مّة وت ك   
الم ّّّدي  غل ّّّة ضسّّّن ال ّّّلة  الك ّّّرة هّّّ  غل ّّّة ن  . ن(2)((اركبػػػرل.. ممعوػػػان فػػػي ار يػػػاب

هةّّل ارتّّ ط  للمل ّّ  ال علّّد  مل ّّ  . فّّللزمن المةتظّّر الك ّّرة مّّن ضلّّث زمةلّّة الغلّّلب 
 الغل ة المطم ة.

 لّّّة   ات الغللروالّّّلت مو ّّّوعة ال ضّّّث لّّّ  لسّّّمط ال ّّّو  عمّّّو ال  ّّّلا  م لّّّ ن  ن    
لّو مرت ّة مّل فّو  الواتّي  للةص نةسل  لغة تم  الرواللت سمل   نن      ووزمة ل المطم  

ركايػ  ارػذاكرة ل ل   فّ     ب وعدةل  ل. وهذا التغل(3)ب الزمنلس مت األضداث ف  تغلو 
و ػػػاذ اربشػػػري  مػػػف ر ػػػد وػػػذروي ار ػػػدر كاصػػػطفاوي إل ( عةّّّدمل تّّّلو مة ّّّذ:   ارمسػػػىباح 

                                                 
 .794 /1األعملو الكلممة : (1 

 .1/531 :ة س   (2 

 .88لةظر: مكوةلت السرد ف  الةص ال صص  العزا ري العدلد:  (3 
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دال  در اصػطفاوي ألار و ذ ارعارـ مف ارشر... ركف  أ رىي. أف  هذه هي رسا ارشريريف...
 .(1)((اررسار 

 
 فّ     لعب دورا  وا ّضل ر  عمع  من الة لذ ال  رلة   و نة لذ العلل    ضدث ن ن  ن 
         ة ّّّّلذ  الّّّّذي سّّّّلتض   عمّّّّو زمّّّّن اإل ن  أللّّّّزمن وت رل ّّّّ  وان عّّّّلد  عّّّّن الواتّّّّي   تغللّّّّب ا

  لّو ذلّ   ّلرة م ل ّرة نل  تكن اإل ن  وان   ة لذ العلل  من ال ر  و مي زمن نتمللد مة ذ  م
مّل    لّزاو فّزمن اإل .(مّل  الم ّدي  ع  سّتتض    ظ ّور اإلوتض ل  العدالّة اآلل لّة التّ

 رلخ  وال ة .ل ل  ول  لتض   ف  الواتي الت  ل   وزمن مة ذ ل  لزو مغل ل   غل  م
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 لزمانافضاء مشتويات  

 املبحح األول

 مشتوى الرتتيب

 

  ضّّداث فّّ  الضكللّّة ت  ّّلن الترتلّّب الزمةّّ  لتتّل ي األالصّنهّّذا المسّّتوة و لم ّ  
ذلن وضصّوو التةّلفر  ّلن هّ .(1)مة  الكلذب لتةظلم ل ف  الخطّلب السّردي والترتلب الز 
   لّّّّّو المل ّّّّ  وتسّّّّمو ا سّّّّّترعلعن ضّّّّداهمل ترتّّّّدن نة ّّّّك ضّّّّركتلن زمةلتّّّّّلالتّّّّرتل لن ل  

  ولسّّّّمل ل علّّّّرار علةلّّّّت الم لرتّّّّلت  ا سّّّّت ل خّّّّرة ت  ّّّّر الّّّّو المسّّّّت  و وتسّّّّمو واأل
 . (2)الزمةلة

 
 اواًل: االسرتجاع

 
عمّو الة طّة الزمةلّة التّ     عمملة سردلة تتم ّو فّ  نلّراد السّلرد لضّدث سّل     

د لّّ  لعّّو ولعّّد  ك ّّر الضركّّلت الزمةلّّة ض ّّورا  فّّ  الّّةص الروا ّّ   وف (3) مغ ّّل السّّرد (( 
. (4 لتوت  السرد عةّد ة طّة معلةّة(( ن    السلرد الو سرد  عض األضداث المل لة  عد  

عمّّلو وو. وت سّّتعلد األضّّداث  و األتّّواو  و األلّّ  تّّدخو فّّ  اإلطّّلر الزمةّّ  لممضكّّ  األ

                                                 

 .46لةظر خطلب الضكللة:   (1 

 . 47ة س  :  ( لةظر :2 
   ةّّل  السّّرد : د.  ّّعلع مسّّم  العّّلة    دار ال ّّ ون ال  لفلّّة  1( ال ةّّل  ال ةّّ  فّّ  الروالّّة العر لّّة فّّ  العّّرا   ج3 

 62العلمة    غداد  العرا  :  
 .65: 2000ط  ات ضلد كت لب العرب  دم    ال  للمة وللمة وسضر السردلة العر لة: داود سمملن ال ولم   د. (4 
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ّّّن   و سّّّرد (1 و ضّّّوار((  عّّّن طرلّّّ  م ّّّ د مسّّّرض   و مةلعّّّلة فردلّّّة   ل عّّّن طرلّّّ  م 
و الم لّّ  ال ّّمة . وتّّد تسّّمو هّّذ  الت ةلّّة  ل سّّتذكلر صّّلة  و الّّراوي الخّّلرع   ال خ

ولّت   ل علّد فّ   ذهّلن ال خصّلة الروا لّة  و الّراويوفل ل ل ستض ر المل ّ  ا * التذكر(
تضد ة ف  الروالة ل ي ال لرئ فّ  ةطّل  مةظّور سا عتملد عمل  ألة   من   الت ةللت الم

 .(2 ال خصلة((
رة الروا لّّّّّّة  و ّّّّّّث المضظّّّّّّة المةلسّّّّّّ ة ولمّّّّّّوع  السّّّّّّردي دور  فّّّّّّ  ت علّّّّّّو الّّّّّّذاك 

لنسّّترعلع  وهّّ  المضظّّة التّّ  لّّدعو مّّن خنل ّّل الّّراوي  الع ّّو ال ّّلطن لل خّّذ دور  فّّ  
 فلسّّتعمب مخّّزون الّّذاكرة  ولتّّداعو عمّّو  ّّكو اة لّّل ت سّّردلة تتةلسّّب   هّّذ  العمملّّة

                                                 

  1المكلن المتخلو  لن الّةص ال كسّ لري والمعللعّلت ال كسّ لرلة الضدل ّة  مّروة م ّدي مصّط و  ط –الزملن  (1)
 .157:  2007المعمس األعمو لم  لفة  ال لهرة  

 رعّّّّلع.ل  ة الزمةلّّّّة  اإل(  السFlash Backّّّّف ّّّن  عّّّّن التسّّّّمللت األخّّّّرة: ا سّّّّتدعل   النض ّّّّة  ا رتّّّّداد   *
 تةظرالمصلدر اآلتلة :

سلرة ع را الذاتلة   ف  ال  ر األولو و لرع األملرات ( : خملو  ّكري هلّلس   د.ط   مة ّورات اتضّلد الكت ّلب  -
 . 233:  2001العرب   دم     

 . 162المكلن المتخلو :  –الزملن  -
المرزوتّّ    عملّّو  ّّلكر : د.ط   دار ال ّّ ون ال  لفلّّة  مّّدخو الّّو ةظرلّّة ال صّّة   تضمّّلن  وتط ل ّّل  : سّّملر -

 . 92:  1996العلمة    غداد   
 . 189ف  ةظرلة الروالة :  -
 . 122: 1997  دار الضوار لمة ر    سورلل    1ت ةللت السرد ف  الةظرلة والتط ل  : فمةة لوس    ط  -
:  2003ملرلّّت لمة ّّر والمعمومّّلت   ال ّّلهرة      1تّّلموس السّّردللت : علرالّّد  ّّرةس   ت . السّّلد نمّّل    ط -

140. 
( د. مّراد ع ّدالرضمن   د.ط   1994-1967 ةل  الزمن ف  الروالة المعلصرة   راولة تلّلر الّوع  ةموذعّل     -

 . 24:  1998ال ل ة المصرلة العلمة لمكتلب   
الم سسّة العر لّة لمدراسّلت والة ّر      1نل لع الزمن ف  الروالة العر لّة المعلصّرة :  ضمّد ضمّد الةعلمّ    ط -

 . 33:  2004 لروت   
:  2005  المركز ال  لف  العر     الدار ال ل ّل    المغّرب    4تضملو الخطلب الروا   : سعلد ل طلن   ط -

77 . 
 .114ال  ل  الروا   عةد ع را ا راهل  ع را:  :  (2 
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لّر مّن وتّو  عمّو الك . وعن طرل  هذ  الت ةلّة ةسّتطلي ال(1  مي الو ي السردي ال ل  
ّّّم ال –ضّّّداث المل ّّّلة األ ك ّّّر فّّّ  تةّّّلم  ضركّّّة السّّّرد التّّّ  كّّّلن ل ّّّل الّّّدور األ –ة م 

 ّّّّل   تعمّّّّو   تصّّّّو طلتت ّّّّل فّّّّ  عمّّّّب الواتعّّّّة المل ّّّّولة واسّّّّتدراع ل فّّّّ  الروا ّّّّ  ألة  
و  تخ ّّّي ا سّّّترعلعلت ... لةظّّّل  خّّّلص لةتظم ّّّل   . (2 المضظّّّة الزمةلّّّة المةلسّّّ ة((

ة    .(3 ((ال ص  ت ت ل  عمملةمل لستدعل ل الةص وف  مل وان
    مّّي المنضّّ  ال دلمّّة ولكة ّّ كمّّل تّّرة م ّّل ضسّّن تصّّراويوتّّد ة ّّ  ا سّّترعلع  
و  هّّّ  صّّّ ا لم  ّّّلّّّو الروالّّّة الضدل ّّّة   ضلّّّث  ر  تطّّّور ال ةّّّون السّّّردلة  فلةت ّّّو نتطّّّو 

ّّّّّة الروا لّّّّّة((ألالمصّّّّّلدر ا ّّّّّد فلمّّّّّل  .(4 سلسّّّّّلة لمكتل  ن  ا سّّّّّترعلع ا  نمضمّّّّّد عّّّّّز   لعت 
عمّلو وتطورت  تطور    ّ  اةت مّت الّو األكل لة ة  ت مي الضك  الكنس   ة ضل  خلص

سّّتضد ت   مّّن هّّذ  الت ةلّّة     ن  .  مّّل اةتصّّلر عولّّد علّّدان فتّّرة ن(5 الروا لّّة الضدل ّّة((
لّدعوةل الّراوي نلّو   صّة  ومّن  ّ   ة  فّ   دالّة ال  لةل العرلمّالرواللت ال وللسلة الت  ت د  
هّذ  الت ةلّة لّ  ت تصّر  ن  . ولّرة ال ضّث ن(6 س ل  ل ومرتك  ل(( العودة الو الورا  لمعرفة 

عمّّّّو الروالّّّّلت ال وللسّّّّلة فضسّّّّب   ّّّّو ضتّّّّو الروالّّّّلت السللسّّّّلة التّّّّ  عللعّّّّت  لمّّّّة 
لّة عمّلو الضكل دع  عن وعودهل فّ  األالتص للت السللسلة  تعسدت فل ل تم  الت ةلة  

 العر لة . خ لر والضكلللت وال صصال دلمة عةد العرب وغلره  كلأل
 

                                                 
مضمة الروا لة مّدارات ال ّر   لة لّو سّململن(:  .د. مضمّد صّل ر لةظر: عمللللت الت كلو الروا    دراسة ف  الم (1 

 .215: 2008دارالضوار لمة ر والتوزلي  سورلل  النذتلة    1ع لد  د. سوسن هلدي عع ر ال للت   ط 

 .208:  ة س  (2 

لد كت لب العرب  م مرات الةص والخطلب دراسة ف  علل  ع را ا راهل  ع را الروا  : سململن ال كري  د. ط  ات ض (3 
 .249:   1999دم    

 .192:  2004  الم سسة العر لة لمدراسلت والة ر   لروت  1الزمن ف  الروالة العر لة:  ط (4 

 .109 عرلة الخطلب السردي:  (5 

 .84:   2002  كملة التر لة لم ةلت  علمعة  غداد  رسللة ملعستلر    ةزار ال  لة : ال ةلة السردلة ف   عر (6 
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 :(1 ة مة لولتواعد ا سترعلع ف  الةصوص الروا لة للض   وظل   عد  

ّّ لعّّلز فّّ   دالّّة الروالّّة  ومّّن  ّّ   العّّودة الّّو  خصّّللت ظ ّّرت  إ - ت اإل ّّلرة تم 
 ّّّل ة و إلالك ّّّ  عّّّن الط ّّّل ي المملّّّزة ل ّّّل    ولت ّّّل  و ت ّّّدلم ل  لل ّّّل لعّّّرض خم ن

ل الة سّّّّلة وا عتملعلّّّّة   و  علدهّّّّ   و رة مّّّّن مل ّّّّل ل وعللم ّّّّل الّّّّداخمعواةّّّّب ك لّّّّ
  علد ال خصلة لتص ا مكتممة ةل عة.لتعمل  ر لة ال لرئ أل

ّّّراوي ن - ّّّو  عّّّض األعّّّودة ال ّّّم ضّّّداث المل ّّّلة الل للرول ّّّل فّّّ  لضظّّّة  ض ّّّة  ةم 
و لت سّّلرهل فّّ  الضّّوادث  السّّل  ة والممل مّّة ل ّّل   و لر ط ّّل فّّ  سمسّّمة مّّنلضّّدو  ل  

 لت  سترد ف  سلل  الضل ر الروا  . و  المعطللت العدلدة ا

 تعلوز واتي ال خصلة ال دل  ومضلولة و ي مست  و عدلد ل ل. -

 ة ف  المل  .م  م اعتداد ال خصلة  ة س ل لمل ض  ت  من اةعلزات  -

                                                 
 تةظر: المصلدر اآلتلة: (1 

 .130 ةلة ال كو الروا  :   -
:  1993  1  ع12ةمر موسو  معمة فصوو  مّ  والمكلة  لروالة الضوا  : ا راهل  عمللللت الت كلو الزملة  -

312. 
: 1998 (: ضسّّلن ر ّّلد  د. ط  ات ضّّلد كت ّّلب العّّرب  دم ّّ  1985-1965المّّر ة فّّ  الروالّّة ال مسّّطلةلة   -

233. 
 .90: 2002  6  سةة 37الزمن الروا  : ا راهل  عةداري  معمة الموت  ال  لف   ع -
ّّّة ة دلّّّة(: سّّّمر روضّّّ  ال لصّّّو  د. ط. ات ضّّّلد كت ّّّلب العّّّرب  دم ّّّ   - ّّّة العر لّّّة ال ةّّّل  والر لّّّل  م لر      الروال

2003  :107. 
 .32عر لة المعلصرة : نل لع الزمن ف  الروالة ال -
 .109:  عرلة الخطلب السردي -
 .161المكلن المتخلو:   –الزملن  -
 .233: 2008  دار ا ةت لر العر    1مممكة ال لري  السرد ف  تصص ا ة لل : مضمد كرل  الكو از  ط -
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ّّّلة ال خصّّّلة المضورلّّّة  و  ي فعّّّوة  خّّّرة خمّّّو   عّّّض ال -   ّّّل م   عّّّوات فّّّ  ضل
 السرد ورا  .

 ركت علة ل .لل ل ومن    ت  اإل لرة ن  تضداث الت  س نغةل  األ -

- ّّّّّ ّّّّّدة المتم  ّّّّّة ضلعّّّّّة الت ّّّّّول  ل ّّّّّة  ومّّّّّد  تم ل ّّّّّة عّّّّّن زمكلةل     للمعمومّّّّّلت الكلفل
  خصللت.ال

 ضداث مل لة وردت مس  ل  ف  السرد.التذكلر    -

  ّل الخطّلب خرة  ةل لة تتعمو ف  مو  ال غّرات الضكل لّة التّ  خم  وهةل  وظل ة   -
ضداث سل  ة عمو  دالة لو   لر نضوو مل   ال خصلة  و  د   المعموملت عةدمل ت
 صم .السرد األ

ّّّّو عّّّّد       ن  ا سّّّّترعلع فّّّّ   ع ّّّّ ل اضتّّّّو  عّّّّد نو   -مو ّّّّوعة ال ضّّّّث- الروالّّّّلت ت م 
وهّذا مّل ستك ّ   الدراسّة  –مسلضة ةصلة واسّعة  ت ّو  مسّلضة زمّن الضل ّر الروا ّ  

عػػراب فػػي واطحػػات صػػكت، مىاهػػ  األ كػػاىـ عىرافػػات)ا: مل فّّ  الروالّّلت اآلتلّّة  سّّل   –
فّ    ّك و  سّرد  ضّدا  ل  و  ك و ا سترعلع العمود ال  ري فّ ل لف( ارسحاب، ريط  عسؿ

 مل ل لرب  مث مسلضت ل.  ع  ل اآلخر

 
   عد ة  ول ل:ةمطل  واضدا    و ورد  طرا  ول  لتخذ ا سترعلع  ف  هذ  الرواللت 

 
 االسرتجاع بواسطة الشخصية -1

و   لطرل ّّة ت ّّو  ال خصّّلة ال صصّّلة ة سّّ ل  لسّّترداد مل ّّل ل ال علّّدفّّ  هّّذ  ا
مّّة م الّذكرللت المخزوةّّة فّّ  وعل ّل والتّّ  تتّّدف  لت ّ   العواةّّب ال ال رلّب مّّن خّّنو

ر م ّلو عمّو ذلّ . ف ّد ( خلّاعىرافػات كػاىـ صػكتوالمظممة ف  ضللت ل. ولةل فّ  روالّة  
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 ن  تعةّّّ  ن *مّّّن عةواة ّّّل فّّّّ اعترافلت( تّّّدا   ةلت ّّّل السّّّردلة عمّّّو هّّّذ  الطرل ّّّة  ا  تلمّّّت
 ّل تم   وك ة  ة ف  زمن السرد فتعر  ل  مل  المم  م زلة و ضدا ل  مركال خصلة ستسترعي  

  رلط سلةمل   لعرض فممل مصورا    كو متتل ي.

اسّّّتدعت كّّّو ذكرلّّّلت المل ّّّ  سّّّوا    كّّّلن  صّّّوت/ كّّّلت   خصّّّلة لوسّّّ  ن  ن
 **وتلّلو  ّعورهل  للةّد   عّدمل ة  ّذت م مّة اغلة سّ   مل ل ل الداخم  المتم ّو  ت زم ّل ا

     ضمّّّد ا ّّّّن الّّّّدكتور مّّّّراد ا ّّّّراهل  لضسّّّّلب ع ّّّّلت سللسّّّّلة معلدلّّّّة لضّّّّزب الّّّّدكتور 
ضّّّداث فلّّّ  مّّّن  ضّّّداث و  رضمّّّة الط ولّّّة والصّّّ ل  ومّّّل تّّّ   و  ممل ّّّل ل الخّّّلرع  المتم  ّّّ

رحظػ   ف أوس . ال بؿ أرغب في اسىحضار كؿ  رغب في أأوس ! كيؼ أوس ؟ أوا ال أ  
راـ ويػراف ارح ػد ارخصػيب فػي ووػي مػف إضػبره  مف ىطػؾ ارمرحطػ . ذرػؾ يمك   كىذكر  كؿ  

هاوػات، ارػذؿ، ارحػط وسػ  اإلوػا ال أرغػب فػي أ، يجدد رعبي، يجعؿ وارم خاردة. أوفسي
ابط  ارمباحػث، ضػ عػف مف اركبريال.. سكال أكاوت إهاوػات صػدرت عػف زكج أمػي، أـ

فكػػر بكػػؿ أف أ أحػػب   كالد فػػي ارحػػارة. آه .. كػػـاأل  ـ زعػػيـ عصػػاب أـ معطػػـ ارمدرسػػ ، أ
ؿ ىفاصيطعا.. كؿ كطم  سببت ري أرمػان.. عيد ىم يطعا بكرح ت بي. أف أاإلهاوات ارىي أ  

ر ر اركجكه ارىي ءارت ارشىيم ، أىػذك  ىذكرها بكضكح. أىذكر ءائطعا كمواسب  ءكرعا أىذك  أ
 .(1)((رـاأل  ر طعـهاو .. كأىذك  فىيف ارطىيف وط ىا باإلحرك  ارش

صّرار و فّ  نن: زمّن ضل ّر السّرد الروا ّ  الّذي تم ّ زمةّل ظ ر لةّلهذا الةص  
مّّن خّّنو تكّّرار ال عّّو   ت ّّا الّّذيال خصّّلة فّّ  عّّد  ةسّّللن اآلم ّّل وت زم ّّل الة سّّ  

  لو الورا  واستدعل  مل ضدث فّ  ذلّ  المل ّ  ال علّد وزمن عودة الذاكرة ن    ( ةسو 
                                                 

 عرلمّة تتّو الرعّو  –و واسّطة هّذ  الت ةلّة الزمةلّة  - خصلة مة ذ ف  روالة الذاكرة المست لضة  ل ل  وتد اعترفت  *
 .287-2/286 :للمة. لةظر: األعملو الكلممة ف  كو   الذي است لح  لت 

  م ضّّّث ال  ّّّل ات الر لسّّّة فّّّ  ال صّّّو ال للّّّثغتلّّّلو هةّّّل ألة  ّّّل سّّّتذكر * ال ضّّّث غلّّّر معةّّّ   سّّّرد ضلد ّّّة ا *
 لس (.لالس  ال  ل 
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سّّّلس ورا  اضتّّّرا  مّّّل كّّّلن ذلّّّ  المل ّّّ  هّّّو الّّّدافي األ   ور  .مل ّّّ  الط ولّّّة والصّّّ ل 
م ةة ال تو  وتة لذ ا غتلل ت المتعددة. وعمو الرغ  من صغر سّعة مسّلضة ا سّتذكلر 

هّّذ  الت ةلّّة لكّّ   لومعّّلد فّّ  اسّّتعالم لّّ    ن  ن  ن فّ  هّّذا الّّةص   ّّمن زمّّن السّّرد 
وكلةت السّ ب الم ل ّر   لسمط ال و  عمو الصراعلت الة سلة الت  عل ت ل ال خصلة 

 و  رزت  و ّوح مّن خّنو هّذا الّةص    فلة عمو المتم   ول  ت   خل  ورا  اةضراف ل 
 ةزاعلت ل الداخملة.ا سترعلع  الذي ك   عن خ لللهل و 

الذكرللت ف  ذهن ال خصّلة فتتّذكر  لّل  و عد استذكلر مل   الط ولة تتنض  
 ف  كوػػت عضػػكان فػػي ارىوظػػيـ، أم ءبػػؿ أحػػيف ضّّزاب السللسّّلة   ضّّد األا ة ّّمل  نلّّو  

رفػػػاءي يضػػػربكف ارم ػػػؿ كػػػاف  –كار كاالعىػػػراؼ كاالسػػػىو –يفصػػػطكوي بحجػػػ  االوعيػػػار 
. أءؼ بيف يدم اردكىكر مراد كارصوـ ارذم ء   د  مف صخر. ال ىطػرؼ باوضباطي ارصاـر
ـ رػي سػيجارة، صػحي  ري عػيف، كال ىصػدر عوػي حركػ . أرفػض أف أدخػف عوػدما ي ػد  

هيئىػي ارخارجيػ  كاوػت  أرىعش مف ارداخؿ رعشات عويف  مىىابع ، غيػر أف  وي كوت أو  
   .(1)((ىىخذ شكؿ ارصوـ

 
لو الّورا  لتسّتدع  مّل تعود  ذاكرت ل ن ن  صلة  ع ر تللر الوع  استطلعت ال خ

فعّّلو   المغّّة   ّّكو وا ّّا ضلةمّّل وردت األضّّدث فّّ  ذلّّ  المل ّّ  ال علّّد الّّذي عسّّدت
كةّت ارتعّش  كلةّت تتخّذ   كّلن رفّلت    كةّت ع ّوا   –ص المل لة ت لعّل  فّ  هّذا الّة

ممل ّّّ   تمّّّ  الّّّذكرللت عةّّّدمل تطعّّّت ال خصّّّلة اسّّّتذكلرهل لوسّّّرعلن مّّّل تن ّّّت  –
 ػػض معامطىػػ  االوسػػاوي  رػػي، أوػػا أبف للّّت:    (ضل ّّر السّّرد   لّّو الضل ّّر وعّّلدت ن

                                                 

 .291 - 1/290: األعملو الكلممة  (1)



                  انـاء الزمـفض 
 

 (33) 

وىظػر أكامػر وضبط، يوا هوا شاب مكال زميؿ ابو ، أ وي رست صدي  ر أو  ذك  يى ف  يوب ي أ
 .(1)((عءائده بخشك 

رت زللرت ّّّّل  عّّّّد ذلّّّّ  عّّّّلدت ال خصّّّّلة لمّّّّورا  لتكمّّّّو اسّّّّترعلع مل ّّّّل ل فتّّّّذك  
التّّ  صّّلت  لتسّّمط ال ّو  عمّّو ة ّلط  ّّع   ت  خوضمم ّ  المسّتمرة لعلّّلدة الّدكتور سّّرا  

ّّ  تضّّت اإلكلةّّت السّّ ب ا مّّي الع رلّّة  ومعلةلتّّ  الة سّّلة تلمّّة لم ل ّّر فّّ  اعت للّّ   وزع 
عةّّدمل ععّّو  لّّ   ّّل الم  تزاو الّّذاكرة هّّ  الوسّّلمة الةلععّّة التّّ  وظ  ةّّذا . ومّّلعل متّّ  ف

التّّّّ  وتعّّّّت فّّّّ  زمّّّّن الضل ّّّّر الروا ّّّّ .  ومّّّّل  عّّّّد ضّّّّداث األ ال خصّّّّلة تسّّّّرد كّّّّو
ومّن    ص ضت الذكرللت مخزوةة ف  الذهن ت ستعلد فّ  لضظّة السّرد اآلةّ  ا عترا   

 واألسّّّّ لب التّّّّ  دفعتّّّّ   ر الّّّّدكتو  ا ن ّّّّمة ل ذكرلّّّّلت عنتّّّّة كّّّّلت  صّّّّوت مّّّّي  ضمّّّّد
  لّّ  لمّّت ة ّّمضلكمتّّ  ت ّّو اغتلللّّ  واتةلعّّ        ومّّن  ّّ   غتلللّّ  ومواع تّّ    ّّذ  الض ل ّّة 

 ملتة معلةلة.
 ال وو: ف  هذ  الروالة لمكن من ت مو تم  الت ةلة

د  األضّداث روالّة  فمّ  ت ّلتسمط ال ّو  عمّو الضّدث الّر لس فّ  ال هذ  الت ةلة ظ تو   *
 و استرعلعل خلرعلل  مسلن ال خصلة.ضلد ة ا غتللو الذي م       عدفل ل ن
الض ّّور فّّ   ضمّّد فرصّّةفّّ  مّّةا  خصّّلة  هملّّة ا سّّترعلع الخّّلرع  هةّّل ت  * تعم ّّ

  فمو  هذ  الت ةلّة مّل اسّتطلع ال ّلرئ ال ّمة  التعّر  عمّو  زمن الضل ر الروا  
 داث الروالة.ض ورهل الدور ال لعو ف  رس  ضركة  هذ  ال خصلة الت  كلن لض

* ظ ّّّرت فّّّ  ضل ّّّر السّّّرد   خصّّّلة الّّّدكتور مّّّراد ا ّّّراهل   التّّّ  كّّّلن ل ّّّل الّّّدور 
الوا ّّا فّّ  توظلّّ  هّّذ  الت ةلّّة  ف ّّد سّّمطت ال ّّو  عمّّو ال خصّّلة الر لسّّة فّّ  

زع   فّ  السّعن وتّ  لر  ضداث من خنو استرعلع ل أل ( لوس /كلت  صوت الروالة 
 سموك ل. الة س  ف  
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توالّّت اسّّترعلعلت ك لّّرة  *(عػػراب فػػي واطحػػات ارسػػحاباأل مىاهػػ وفّّ  روالّّة  
مل ّ    ة فل ّل واسّتذكلرهل لّذل  المل ّ  ال علّد ا تدا  من و دة ال خصّلة الر لسّ فل ل

أكشػػكت أمػػي عطػػ  اركضػػل. كءػػؼ جػػدم ألبػػي فػػكؽ رأسػػعا.  عوػػدما   - لضظّّة الّّو دة
 ا كءاؿ:س بطوعويعا ارمشعىيف ببريؽ مبارؾ،  ـ جىفحص كجععا ارمضيل، كعي

 أبشرم سىطديف ىكأميف مباركيف. -
ىػ  رػـ بيوعػا. ركػف وبكلكراح ي رأ عط  رأسعا آيات بيوات، كيمس  بيػده عطػ  ج

واةت ّّّل    ضكللّّّلت الملّّّلل  التّّّ    -(1)((دان كاحػػػدان: أوػػػاك وجبػػػت أمػػػي مكرػػػىىح ػػػؽ. ف ػػػد أ
 فّّ  **ك ّّر ا سّّترعلعلت سّّعة( وهّّ   وو األ لضسّّن ضسّّن ال ّّلة   سّّردت ل ال خصّّلة 

 ّّة ر عمت عمّّو  ضة الروالّّة التّ  امتّّد  وع ّّرلن صّ ضة مّّن مسّّل  ّّة  نذ  ّّغمت م الروالّة
 .(2)ص ضة لل عو اةتضلر 
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للّّّّلل   ّّّّ رزاد  مّّّّي ضكللّّّّلت     *1ةصّّّّلل  وزمةلّّّل    وتّّّد تعلل ّّّّت هّّّّذ  الضكللّّّّلت 
الضل ّّر سّّوة زمّّن تم ّّ  ضّّدا ل  مل ّّلة   عنتّّة ل ّّل  ّّزمن السّّرد فكمتلهمّّل اسّّترععت  

 علّد عّدا  زمّن  لّو زمّنن  **2مّدا  ولّو  لسّترعلع امتّد  . وتد  د ت الضكللّة األل ل ال لرئ
سػػيـ ارعمػػؿ.. كوػػت أركػػض كأركػػض كال أءػػؼ ألسػػىرد كاركىابػػ  كى ءبػػؿ ارزراعػػ   مّّل   

سىسػػطـ رطيػػ س م كأعضػػائي، كبػػدأت أجفػػؼ عرءػػي... كحػػيف خػػاوىوي رئىػػاأوفاسػػي أك أ
رىفاىػػ  فطمحػػت كعفػػان ال يشػػب  ارعرؽ... كبػػال وفػػس هػػكال حاوػػت موػػي وػػا مضػػرج بػػاكأ

عيال كىعبان... كرػـ وطبػث حىػ  رفت اري  مىحامالن، كىساءطت عط  أرض  إاركعكؼ... د
... كدخطػػت سػػو  ىسػػل ***3ك بعػػض يػػكـمػػا وكػػكف ءػػد رب وػػا يكمػػا أأخػػذىوا عيكووػػا.. رب  

 ّر  الصّ لح  ّ  توالّت األضّداث ضتّو   (1)((وػا بعػدهاكؿ. اوىبعموػذ وكموػا األ ك ط مائ  
 سكت ضسن ال لة  عن الكن  الم لح.ف

طّّلر العّّل  مّّي اإل  ****1وع ّّر فللّّة التةّّلص    ل ّّد لعّّ  الّّراوي فّّ  هّّذا الّّةص  
  يلتّللستض ّر عممّة مّن الو  نلّو الّورا ف  ال رفن الكرل   *****2ل صة  صضلب الك  

 ة لسّّ  رد تزمن ال علّّد. ف ّّد ركّّض ضسّّن ال ّّلة  وركّّض ولّّ  لسّّلّّضّّد ت فّّ  ذلّّ  ا التّّ 

                                                 

 و عة     الزملن الغرا    الذي لخلل  الزملن الط لع  كمل ذكرةل سل  ل . *

و ا تعلدهّل الزمةّ  عّن زمّن الضل ّر الروا ّ   الل ل ا سترعلع ومدة اتترا  ّل   **المدة: هو تللس المدة الت  علد
ن لّ  لكّن كّذل  ول لس  لل ةسّتدو عملّ   لمكةةّل  ن   – ي غلّر مضّدد  –سّةوات وال ّ ور واأللّل  نذا كّلن مضّددا   وان

 .125 وعود ال را ن الت  تر دةل الل . لةظر:  ةلة ال كو الروا  :  

ّّلل  مّّي **  تعلل ّّت هّّذ  العممّّة* ل   و   تّّللوا ل  ةّّل لومّّتّّلو تل ّّو مّّة   كّّ  ل  ّّتتولّّ  تعّّللو :  فّّ  سّّورة الك ّّ    ةص 
 سةوات.   309. سل مل والراوي ل كد  ة    ةلموا 19 عض لو   فلة 

 .539  535  534/  1 :األعملو الكلممة (1 

وف  ال صة تعلل  ةص  فخر مي ةسّل   لّت العةك ّوت ضّوو غّلر  ّور الّذي لعّ  اللّ  الرسّوو الكّرل  مضمّد *** *
كط عوكبػكت، رػـ ىكػف حػيف أخػذ اروػـك عيوػي. وسػي  رفت اوىبػاهي خيػ صمو ا  عمل  وفل ( ف  ضلد ة ال عرة   

  .535(( لةظر ة س :  رزج يجطؿ جدراف اركعؼ كطعا

ّّردت فّّ  مصّّلدر  خّّرة –ال ضّّث غلّّر معةّّ   سّّرد  ضّّداث ال صّّة وتعلل لت ّّل الةصّّلة **** **   ّّدر مّّل  -ف ّّد س 
 ل ل. توظل  ت ةلة ا سترعلع الزمة  ف لعةل  التركلز عمو
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ذا  ّ  ان و   وو والتّ  تم مّت   خصّلة ذلّب األ   ت لع ّل فةّذا  من ظمّ  السّمطلت و  هر ل  
عّّب  ولّّ  لم ّّث ضتّّو ةّّل  هّّو ورفلتّّ  ر ّّ  مّّن  ّّدة التلع ّّر عمّّو ك ّّ   فلسّّ ط عمّّو  

ن  ةومّّ  لّ  لسّّتغر  سّّوة در  ناسّتل ظ و  ن   ّّل ن   عّّد  للمّّل  لّ  ل ّّعر  طّوو زمة للمّل  و 
فةّّذا  وم ّّو ولّّ  ل ّّعروا  ّّ .  ّّ  اسّّت لتوا  عّّد و  عّّض لّّو   لكّّن  الّّزمن م ّّو لّّو   

تسي و م مل ة سةة وتد تعلتب للو ن ر ة لر  وم و عل   عد عل   ومر ت توافّو السّةلن 
ر الوعّّو  ال ّّرون ور س ضسّّن ال ّّلة  مّّلزاو مطمو ّّل   والسّّمطلت ت ضّّث عةّّ  رغّّ  تغل ّّ  ّّ   

 توا  ف  ذل  الزمن.وت د و األ
 ةستخمص مل لم : ل  ن  لمكةة ل ذ  الت ةلة  عد تت عةل 

 ضّداث  ف ّد لعّ ت  وع ّر هّذ  األ سّلس  سّترعلع كّو  ت عد ال خصلة المضر  األ
ّّمت  ضّّدا ل  ك لّّرة وتعّّت فّّ  ذلّّ  ن Flash Bake ) ت ةلّّة  لّّو المل ّّ   وفص 

لسّّّةوات  متّّّد  مّّّت اسّّّتذكلرا  خلرعلّّّل   علّّّد المّّّدة  اضّّّداث م   هّّّذ  األ كّّّو  الّّّزمن. 
زمّّّّن الضل ّّّّر  لّّّو  ضّّّّداث سّّّّل  ة عّّّنال خصّّّّلة ن طولمّّّة  عّّّّلدت مّّّن خنلّّّّ 

 الروا  .

   لة ضسّن ال ّلة  الوتل ي الت  ضد ت ف  ضكلللت الملّلل   التّ  سّردت ل  خصّ كو 
ّّّّّد   ّّّّّللزمن ال عل ّّّّّزمن الضل ّّّّّر   ّّّّّو هّّّّّ   ضّّّّّداث ارت طّّّّّت   ّّّّّ  تضّّّّّدث فّّّّّ  ال ل

 ضداث لممتم  .ةلة  لضظة سرد األضظة اآلاستض رت ل الذاكرة ف  الم

   لمّّّزمن   هّّّذ  الت ةلّّّة. فضكللّّّلت الملّّّلل    تمّّّت  وف ّّّ   توظلّّّ الم لّّّ  ن  ل ّّّدو
   واسّّطة هّّذ  الت ةلّّة  فض ّّورهل  فّّ  مة  و  لمكّّن  ن ت سّّرد نالّّواتع   ّّ ي صّّ

الّّةص الروا ّّ  لّّ  لكّّن معّّرد توظلّّ  ت ةلّّلت زمةلّّة فضسّّب   ّّو ت ّّمةت د لّّة 
مل تّّراث للّّلل   ّّ رزاد ا رت ّّلط  ّّللتراث ال ّّدل   سّّل  و العّّودة الّّو ذلّّ  المل ّّ   

 وتعلل  ضكلللت ل ةصلل  مي ال رفن الكرل .
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 (ارمكوكركج)االسىرجاع بكاسط   -2
هةل ت و  ال خصلة  لستدعل  مل ل ل  واسطة ضوار داخم  صلمت  تك   من  

واضّّدة و    خصّلة   خطّلب طولّو تةتعّ  خنلّ  عّن خ لللهّل الداخملّة. والموةولّوج هّو
ّّ  ن والت مّّو   عمّّو    ضّّن  الل ظّّة  الّّراوي  وفلّّ  لتكّّك (1 خّّرة((لّّو ال خصّّللت األلوع 

  وغللتّّّّّّ   رسّّّّّّ  ضلّّّّّّلة ط لعلّّّّّّة وع ولّّّّّّة (2 ((واستض ّّّّّّلر الّّّّّّذكرللت  وفمّّّّّّلو المسّّّّّّت  و
لع السّّل   فّّ   ن  الّّذكرللت التّّ  ختمّّ  هّّذا ا سّّترعلع عّّن ا سّّترع. ول(3 لم خصّّلة
 ل ال خصلة ع ّر الموةولّوج الّداخم  لّ  تكّن ذكرلّلت مسّموعة  ّو هّ  ذكرلّلت استدعت
ّّّلمصّّّل  ل ال خصّّّلة  فّّّ  الّّّذكرللت التّّّ  اسّّّتدعت تة  تتّّّداعو فّّّ  ذهّّّن ال خصّّّلة.  م 

ع ّر ضّوار  دالمّوج ( خّلرع    ّد سّمع ل اآلخّرون  صّوت وا ّا فا سترعلع السل    
 ض لسة ف  ذهة ل. ول   ت   مي اآلخرلن 

 واسّطة هّذ  و   ل ا سترعلع فل ن  دةل نلرواللت مو وعة ال ضث وععةد است را  ا 
 ة س  عمو تسملن:ا للةاآل
 

 .*1(كؿ: ارمكوكركج ارذم يو ط  ارراكم ارمكضكعي )ارخارجيار سـ األ 
 .**2  ارشخصي  بصكىعار سـ ار اوي: ارمكوكركج ارذم ىمارسا
 

                                                 
 .115: تلموس السردللت  (1 

ّّّة األ (2  ّّّة فّّّ  روال ّّّة الروا ل ّّّدا  ال واسّّّمة  طال ةل ّّّدالرضمن مةلّّّ : د. مضمّّّد ع  ّّّا( لع  ّّّة 1خّّّدود  مّّّدن المم   مكت 
 .27:   2009المعتمي العر   لمة ر والتوزلي  عم لن  األردن  

 .لةظر: المكلن ة س  (3 

 كمل لعر   واطن الة ّوس ومّل تعمّن لعر  ظلهر سمو  ال خصللت والدوافي الت  ت   ورا   وهو الراوي الذي    *
(( صورة السلرد والمسرود ل  من خنو  دةلّل ا ( لةعلّب مض ّوظ:  ضمّد السّملوي  معم ّة الضلّلة ال  لفلّة  تّوةس  

 .69: 1990  56عدد 

  عمعة ال  لري(. ال س  األوو عمو  غمب الرواللت فلمل وعد ال س  ال لة  ف  روالة  هلمن **
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ف ّد عل ّّت ( نةموذعّل  وا ّضل  ارػذاكرة ارمسػىباح مّت روالّة  م    فػي ار سػـ األكؿ 
مّّة ك ّّ  ل الّّراوي الخّّلرع    عّّد ال خصّّلة الر لسّّة مّّي ذات ّّل فّّ  ضّّوارات صّّلمتة وطول

ن ر مّّن خنل ّّل عّّع  ّّلت   لت  ن تةضّّو علة ّّل  و  ّّ  مّّ طرا  لمسّّرد و سّّم  زملمّّ   لم خصّّل
  ّل فّّ  الّزمن المل ّ . ولّ  تسّّتطي ت ضّّداث التّ  مّر  تعر ت ّل الة سّلة  وعّن  هملّة األ

 ّ  لعّدد صّمت   ّذل  المللن تةسلهل  لذل  استدعلهل الع و ال لطن  لن لضظة و خرة  
 ال علد.
د لةّل مّن نلعّلز ة ف  هذ  الروالة     وت و الوتو  عةد   رز الم لطي ا سترعلعل 
الروالّّّّة. الصّّّّراعلت الة سّّّلة ل خصّّّللت ا ّّّا فّّّ   ضّّّدا  ل فنةعكلسّّّلت ل   ّّّّر و  ألهّّّ   

  ف ّّد دور  فّّ  ة ّّأل  سّّرة  سّّلطة تتكّّون مّّن  ب مع ّّد ة سّّلل  تتضّّدث الروالّّة عّّن ضلّّلة  
وا ةّّة هّّلعرت نلّّو    غلّّر متّّوازن فّّ  سّّموك  وضللتّّ    مّّ  وا ّّن    ا ةتخل ّّلت الةلل لّّة
   سّّّرة ضّّّداث عمّّّو هّّّذ  األل  وزوعّّّة ملتّّّت مةّّّذ زمّّّن. توالّّّت األسّّّرت  مرلكّّّل وتركّّّت  

ب تكّّولن  خصّّللت ل. فّّلأل لكة  ّّل   ّّرت سّّم ل  فّّ     ضّّداث  سّّلطة   تع لّّد فل ّّل وهّّ   
تّر سّلت  و  ّ  معّزو   عّن  س ب   ف د دور  ف  دع  المر ضلن ف  ضمنت   ا ةتخل لة 

 لت  الة سّّّلة اسّّّلس ورا  ا ّّّطر ا   وهّّّذا ا ةعّّّزاو كّّّلن الّّّدافي األالسّّّلضة السللسّّّلة فةّّّذ
 مّّي عمّّو كّّو  المط    الّّراوي المو ّّوع   مةلعلتّّ  الداخملّّة  ّّلن الضّّلن واآلخّّر. وتّّد ة ّّوو 

عػػػـ و  يبػػػدك أ ل ة سّّّ    ب مضّّّد  اعلت الة سّّّلة  مسّّّلن األتمّّّ  الصّّّر   خ للّّّل ال خصّّّللت 
وػػي خطيػػب سػػاحر اربيػػاف. وسػػكا أيػػاـ كاوػػت كطمػػاىي شػػطبكوي مػػف ذاكػػرىعـ. وسػػكا أف    

حػالؼ بخطابػات زرزرػت وػي أسػ طت ارمعاهػدات كاأل. وسػكا أو  ىعيمف عط  ءطكب اآلالؼ
 .  (1 ((اربطد

المل ّّّ   وعّّّود  تعسّّّد هّّّذا وتّّّد-ب ارتّّّ ط  مل ّّّل  ارت لطّّّل  و ل ّّّل  األ ن  ل ّّّدو   
ل دوَّ د لة خلصّة عمّو المل ّ  لسلةل اتعد م  ر الت  الةص و فعلو المل لة ف  هذا األ

                                                 

 .2/221:  مةاألعملو الكلم (1)
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و  لّّت ذاكرتّّ  م ّّدودة  فمّّ  لّّةس  خطل لتّّ  ال ملغّّة  لّّل  ا ةتخل ّّلت  -للعسّّد هّّذ  الت ةلّّة
لو لّ  لّةس دور  ال ع ّو  لمةّة عمّو تمّوب اآل  المةتخ ّلن ول  لةس كمملتّ  الم  لو الورا ن

لّّو ذلّّ  المل ّّ  لكةَّّّ  لّّ  ن   مّّن عودتّّ وعمّّو الّّرغ .ضّّن   لط المعلهّّدات واألسّّفّّ  ن
 ةّ  م عّد  لكّنعةدمل ضد ث ة س  تل ن : صضلا  ة     ضل ر السرد   ي   لةس الضل ر

لّّو سّّللرة ك لّّرة   ّّ  لةزلّّوة  ن لّّدفعون م عّّدي لعروةّّ  نلّّو الم رعّّلن   لسّّتطلعت     ن  
 طّّّّلب ممت ّّّّب  ّّّّدل   خطّّّّل   الةّّّّلري   و لطّّّّلل وةة   تسّّّّعلو خة المسّّّّرح  فّّّّ   خ ّّّّ 

الخطّّّّل   فّّّّ   علو  فل  ّّّّو  لمعمّّّّلهلر فّّّّ  الم رعّّّّلنط فلّّّّة التسّّّّا م رللللّّّّة عمّّّّو  ّّّّرل
 .(1 غلل  
مّّّ  ب  و  لّّت م لمةّّّة عمّّو ع مّّّ  ال ّّلطن  فلّّ  تّّّتنش تمّّ  األلّّّل  مّّن ذاكّّّرة األ 

لّو لعّرو  ن السّل  :  لستعلد معّد   ن   ف  ضل ر  و تمة    لكت   لسترداد مل م و لكة  
لّّّو ل  ّّّو  نلةزلّّّو  لخ ّّّ ة المسّّّرح ولطّّّلل و   تسّّّعلو خطل ّّّ  و د  و عّّّ لّّّدفعوا مو   رعّّّلنالم

ب الداخملّّة  تّّدو  ة فّّ  مةلعّّلة األالم ّّلرعة المسّّتعممفعّّلو هّّذ  األ كّّو   ( العمّّلهلر...
 عمو رغ لت و مةللت لل ض ذا لو تض  ت ف  الزمن الضل ر.

  لزاو الراوي المو وع  لة ّو المةولوعّلت الداخملّة ل خصّللت الروالّة  ت لعّل  ومل
ب مّي عمّو خ للّل األاط   ن  داخملة ألفّراد هّذ  ا سّرة. ف عّد  متم   الصراعلت الللو ا لم

هكػػذا يفكػػر مو ػػذ،      واسّّتطمي ضدل ّّ  مّّي ة سّّ لّّو  ّّلطن ا  ّّن األ مّّ المع ّّد  اةت ّّو ن
: أىكطؼ ارمرض كارفصاـ رىمكي  عب ريىي، ألكارم ءدراىي اركامو  ارىػي ي كؿ في وفس 

رج ، اربعي  ارمزرزر . ىطؾ ارطحظ  ارمخىفي  فػي رحػـ ارمسػى بؿ سىزهر في ارطحظ  ارح
 جيػت –جيػت. ر ػد ركبػت طػائرة ارجمبػك  –  م ػؿ طػائرة ارجمبػك   ضػاريارم بؿ بسػرع

ؾ فػػي طبػػال ويكيػػكر ... كاخىطػػؼ أرػػ  ويكيػػكرؾا إبرف ػػ  طبيػػب صػػديؽ ركارػػدم، كاوطط وػػ
ؿ. ككوػػت ارمبجػػ ردويػػيف فػػي ىشػػخيص مرضػػيأمػػرم. م طمػػا اشػػىجرت آرال األطبػػال األ 
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ػػأ   ف  طػػكاؿ اركءػػت أضػػحؾ... دكف أ  ف  ل بػػار مكض ارجطيػػؿ، كدكف أرم ارمرصػػفشػػي س 
ة مدهشػ  ي ظػاهر وو  ءاؿ إط  رطم ايض ... أحد االطبال... كشؼ عف رسارىي غير ار ابأ

ت عوعػػا فحصػػوي بدءػػ ، كسػػ روي أسػػئط  أجبػػ ردوػػي، بعػػد أف  األ  يرطبيبػػفريػػدة... كءػػاؿ 
ك مؤكػػدان خػػر، بم طػػل رشكسػػبير، أف ارحػػيف كاآلسىشػػعدان بػػيم بط ػػ  اوجطيزيػػ  بيوػػ ...

وػػي عب ػػرم غيػػر كجعػػ  وظػػرم ب صػػيدة كامطػػ  )رػػديالف ىكمػػاس( أك )كارػػت كيىمػػاف( إو  
ي مىخطؼ سكم، أعاوي مف فصاـ غريب فريد ال ععد ر  ب ... ءاؿ ارطبيب ار اوي: إو  

ءبػػؿ سػػف اررشػػد، كءػػد ىكءػػؼ ومػػك ع طػػي مػػا بػػيف مططػػل ارمراه ػػ ... ككبػػكة مػػا ع طيػػان، 
اه غي ػر ارطبيػب إي ػ وي جماد ال يومك. كرسػت وعػران داف ػان. ركػف  و  وي حجر. إإو  هذا يعوي ك 

أبطػػ  أبدك وػػي و  وػػي ال أعػػاوي مػػف أم مػػرض، كا  رأيػػ  حػػيف فحصػػوي مػػرة  اويػػ . كءػػاؿ: إو  
وػي أءػؼ عطػ  ارشػعرة ارىػي ىفصػؿ بػيف وي رست كذرؾ... كءاؿ ارطبيػب ار ػاوي: إو  كركو  

 .(*1 ((ارجوكفارعب ري  ك 
 

 :مل لم   ذلن الموةولوعلن استةتعةللعةد ترا تةل 
 لو المل   ال علد لكة   ل  لةس الضل ّر  ف ّد ب نألعمو الرغ  من عودة ذاكرة ا

مةلتّّ  فّّ  ضل ّّر السّّرد  للسّّتعلد معّّد  الّّذي ف ّّد  فّّ  ذلّّ  و لّّو تتض ّّ   تمة ّّ
لمزاوعّة  ّلن االمل ّ  والتمةّ  فّ  الضل ّر تض  ّت نلّو الضل ر. و ّلن العّودة 
للةّو ع ضركّة الّزمن السّردي و  فّ  ذلّ  غللّة: نمّل  مم لّ  الزمةلن. ور مل كّلن ل

فر ّّت عملّّ   الدعللّّة لنةتخل ّّلت ال رلملةلّّة     و  هملّّةسّّترعلع لّّد  يللّّة ا لت 
 زمةّةدون فخّر   ّو هّ  ممتّدة عمّو طّوو األلّ  ت تصّر عمّو زمّن   لذل    ألة  

 مست  و(. مل   وضل ر و 
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  مسّّت  و كّّذل  فّّ  موةولّّوج المزاوعّّة الزمةلّّة  ّّلن المل ّّ  والضل ّّر والوتض  ّّت
 لت  الداخملّّة عةّّدمل تضّّدث امر ّّ  وا ّّطر  ا  ّّن األ مّّ   ف ّّد  فصّّا عّّن تصّّةي
  هّّّذا المّّّرض للّّّواري تدراتّّّ  الع  رلّّّة  ولّّّ  فّّّ  ضل ّّّر السّّّرد عّّّن سّّّ ب تكم ّّّ

سّت ي  ضداث التّ  و است   األ  ف  الوتت الضل رلكت   للتضدث عن ع  رلت  
لّو الّّورا  مسّت  و عّلد  ذاكرتّّ  نوف ّّن  عّن الّزمن الضل ّّر وال   فّ  المسّت  و 

و مر ّّ  الم تعّّو كمّّل لّّد ع   للة ّّو لممتم ّّ  فرا  األط ّّل  فّّ  ت ّّخلص ضللتّّ   
ّّ خّّر عّّن   لفتّّ   ّّلن الضّّلن واآل م صّّضل    ّّ  ة    اةسّّلن سّّوي و ط ّّل    ة ّّد لأللل ك 

  موا  ت خلص ضللت  رغ  عمم   الواسي.ف

 عمّو تّدرة الم لّ  عمّو  تّدو   ب وا  ّن   األسّترعلعالمزاوعة  ّلن األزمةّة فّ  ا
 وعد  اتتصلرهل عمو فللة واضدة.  ة السردلة وتةوع لةزمالتعلمو مي األ

  
ت ةلّّة ا سّّترعلع   عمّّوف ّّد اعتمّّدت اعتمّّلدا  م ل ّّرا   ( ريطػػ  عسػػؿ  مّّل روالّّة  

 و الراوي المو وع  مةلعّلة ال خصّلة وو  ةة الموةولوج  ةوعل . ف  ال س  األوع ر فلل
سػىاذ جمػاؿ يفكػر بصػكت عػاؿ كعادىػ  كػاف األ ف ّلو:    (ستلذ عمّلو  ّ  األ  الر لسة 

 :ءاؿ روفس كطما مارس رياض  ارمشي هذه 
ج فػي جامعػ  سػرة سػعيدة ابوػؾ يرفػل ارػرأس ىخػر  إذف أوت رجػؿ أعمػاؿ المػل كرب أ -

ة دار دة فػػػي ارىجػػػارة، كار اويػػػ  فػػػي إحػػػامالن شػػػعادىيف: كاحػػػ بويكيػػػكرؾ –ككركمبيػػػا 
عدان كارصػاركخ. اصػ رح ى  بمؤسساىؾ طبعان. فاوططؽاف كأر  عم  عماؿ،  ـ عاد إاأل

ذا كػاف ءػد كرث فطوىػؾ ارحػادة، كءػدرىؾ دكف ىدخؿ موػؾ، أك محابػاة، كمػا حيطىػ  إ
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عب  فػي مكضػكعؾ ارمفضػؿ حػيف ىىحػدث ارحازم  اروادرة عطػ  اىخػاذ ار ػرارات ارصػ
 .(1 (( ؾ...ر  معارفإ

سّّّتلذ عمّّّلو  ّّّ  واةط لعلتّّّ  عّّّن هّّّواعس األ ك ّّّ  الّّّراوي فّّّ  هّّّذا الموةولّّّوج 
وت منتّّّ . ف ّّّد ضّّّلور ة سّّّ  مسّّّترععل  مل ّّّل  الّّّذي افتخّّّر فلّّّ   تر لّّّة ولّّّد  الّّّذي ورث 

  لّذل  المل ّ  صّعب ال ّرارات.  ّ  تّل ي اسّترعلع وتدرتّ  عمّو اتخّلذ  وك ل تّ   فطةت 
ّّّ  وا ةتّّّ   ّّّ  التّّّ  متضّّّد ل  عّّّن زواج ا ة واة ّّّغلل مل عةّّّ . وكّّّذل  اسّّّترعي مل ّّّ  زوعت

هّّّذ  األضّّّداث التّّّ  اسّّّتعلدت ل    العمعلّّّلت الخلرلّّّة... كّّّو  اة ّّّغمت عةّّّ   ع ّّّولت ل فّّّ
ب كّلن ال ّد  مة ّّل اتةّلع ة سّ   ض ل ّّة اةت ّل  تصّة ضللتّّ  ت ّو اةت ّل  ضللتّّ . ذاكّرة األ
رجػػ  مػػف ارشػػعكر ئػدة ى  ال فاذل  الضّّلو    ةّّل  ضلّلة عدلّّدة وعّد  ا ستسّّن  لّو  ّد مّن 

معػارؾ  بػدان فػي معػارؾ حياىػ . كركػف  بر ال ارػوفس. ال، أوػا رجػؿ رػـ يعػرؼ االسىسػالـ أ
 .(2 ((يات اررىاب مف ىجط   سىاذ جماؿ اسى رار حياىؾ ىجؿ  حياىؾ اوىعت يا أ

ت سّّعت  لت ّّمو طولّّو امتّّد   ( موةولّّوج ث ة سّّ  سّّتلذ عمّّلو  ّّ  لضّّد  واسّّتمر األ 
ضّّلوو مّّن خنلّّ  اسّّترعلع مل ّّل   للعّّد الضمّّوو المتعّّددة لكّّ  ة متواللّّة  صّّ ضلت عّّد  

 ل د  ضللة عدلدة مي زوعة عدلدة.
 

م م ّت .     ارشخصػي  بصػكىعاارػذم مارسػى (ارمكوكرػكج):  ار سػـ ار ػاوي وف  
ضّداث ا الةّوع  ف ّد اسّترععت ال خصّلة األنةموذعّل  وا ّضل  ل ّذ *(جمع  ار فارمروالة  

مل   عع ّّت  ّّ   ّّل  ومّّن  لة ّّل ضّّدلث عمعّّة مّّي ة سّّ  عةّّدالمل ّّلة التّّ  عم ّّت فّّ  ذهة
لمت ّّ    ّّل راودتّّ  هّّواعس  ن  ت  ّّ  لتضّّدد موعّّدا  لم ل ّّ   وت ّّو  ضّّدة ال لر ّّلت  فلتصّّمن
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حد ىوي وفسي.. كاىصطت هكاجسػي فطػـ ي مػض رػي جفػف كءضػيت ريطػي مؤرءػان عد ة   
ىػي اوفصػطت فػاؼ زكجىػي ارعا صػدي   رعفػاؼ. عمسعدان. خطر ري خاطر مظطـ... رعط  

اخىطيوا في ]غرف  ارعرساف[ في ارفوػدؽ. عفػاؼ ارىػي اىف ػت مععػا حػكؿ  ف  عوعا بعد أ
ارمكءؼ مف ار ضايا ارجكهري ،  ـ اوفصػطوا بسػبب مػف اخىالفوػا حػكؿ ءضػي  ارىػدخيف 

يمػػف. ـ ارطػػرؼ األروػػكـ. كمسػػ ر  اروػػـك عطػػ  ارطػػرؼ األيسػػر مػػف ارسػػرير أفػػي غرفػػ  ا
ذ ال يمكوؾ ارعيش مل زكجػ  ال رمسائؿ ارميىافيزي ي . إأهـ مف ا كهذه مسائؿ جكهري 

ىطيػػػػؽ عاداىػػػػؾ ارصػػػػ يرة. كحيػػػػاة االوسػػػػاف ريسػػػػت سػػػػكل مجمكعػػػػ  مػػػػف ارعػػػػادات 
 .(1 ((ارص يرة
ي تعّلوز الت علل ة ف  ذهن عمعة  ول  لستطز  ضداث الزواج السل  ة مل ل دو  ن   

مّن  ل لّدور فّ  ذهةّ  علن مّل ك ّ  عّن مّ  سّر ة ّللت   د  ت لصلم ل   ّدللو  تم  الذكر 
ضّّّدة المعع ّّّلت  لةّّّ  و ّّّلن نة ل تضّّّدد الم ّّّل   ألوو مّّّر  ضلةمّّّ ضّّّداث مل ّّّلة هّّّواعس و 

 اختمّّو فّّ  الّّزمن ن  عّّد  الّّزواج. ف  سّّ لب ف ّّو ذلّّ تض ل لتّّ  الصّّض لة  ومة ّّل تّّذكر  أل 
هّ  ال  ّللل العوهرلّة  لة مّل  ّ  اة صّو عة ّل  سّ ب ات   مع ل عمو  المل    زوعت   

ضّّداث  خّّتن   ّّ  ا ة صّّلو  ا ت ّّل  وا ن  ضّّوو ت ّّللل لّّ  تكّّن عوهرلّّة. نف مّّل اختن
وتعّّت فّّّ  الّّزمن المل ّّّ   اسّّترععت ل ال خصّّّلة ع ّّّر ضّّوار ذاتّّّ  صّّلمت فّّّ  زمّّّن 

 الضل ر الروا  .
ة  وو مّّّر  ألعةّّّدمل الت ّّّو ث عمعّّّة مّّّي ة سّّّ  وفّّّ  مو ّّّي فخّّّر مّّّن الروالّّّة تضّّّد  

 ف  أ ءطت  فػي وفسػي: ال شػؾ  المل ّلة    ضداثمسترععل  األلتزوع ل  ن   س ل  الت  ترر  
ـن عف صدًّ  بال أأصمىعا يو عػا رػـ ى ػل أو  يف . خطػر رػي ك ىرفل. أكجست  في وفسي خكا 

                                                 

 .25 / 2 :األعملو الكلممة   (1)



                  انـاء الزمـفض 
 

 (33) 

عاـ اركضػيل ال في غرامي مف أكؿ وظرة... ءضيت ىطؾ ارطيط  مؤرءان مسعدان ككجػ  سػ
 .(1 ((رؽموي رمخارب األ ضجعي ءد وبا بي كسط  م حسست ب ف  ي يب عف عيوي... كأ

وو  لةّ  ضّداث الم ّل  األالّورا  فلسّترعي   لّورتّ  نعمعة ف  هذا الّةص عّلد  ذاك 
هذا ا سترعلع ع ر ضوار ذات  صلمت  ك   من خنل  عّن تم ّ   و لن س ل   وتد ت   

تّ  لّ  الذي  ر   للم  وععم  سّلهرا  ل كّر  م ّلعرهل ال  من عد  ضبِّ س ل  ل     وتوتر  
 وو. تت ا ل  من خنو الم ل  األ

 الراوي املوضوعي .االسرتجاع بواسطة  -3
ضّّداث المل ّّلة التّّ  لّّو   روالّّة األلّّراوي نةّّدمل لعّّود نهّّذا ا سّّترعلع ع لتض ّّ  

و  لسّترعي  .(2 ضّداث التّ  رواهّل((و ت و  د   عّض األ ضداث الروالة  وتعت ت و  د  
ّّّّّّ  األضّّّّّّداث المل ّّّّّّلة ن ّّّّّّراوي المط  تم ّّّّّّو كّّّّّّو    ال ّّّّّّي عم ّّّّّّل  ضّّّّّّداث وخت لصّّّّّّلو األ م لل

ومّل  ال خصّللت الروا لّةاألمور  ولعم  مّل ت عمّن ومّل ال خصللت  ف و لعم   كو دتل   
ّّّّشػػػػظايا كفسيفسػػػػال. ولمكّّّّن عّّّّد  روالّّّّة  تسّّّّر ّّّّو هّّّّذا الة ّّّّل   وا ّّّّضل  عم وع مّّّّن ( م 

 ولّّو فل ّّل لة ّّو الّّراوي المو ّّوع   وع ّّر اة تّّلح الّّذاكرة ا سّّترعلع. فمةّّذ الصّّ ضة األ
ر فّ  زمّن الضل ّر خّ د   لستض ّلرهل  ّلن الضّلن واآلضداث المسترععة الت   عض األ

رػػ  عػػاد إردن   لّّو األن الروا ّّ   ومّّن  لة ّّل تولّّ   متضّّد ل  عّّن عّّودة ع ّّدالكرل  ا ّّراهل  
 ػذه مػف م حػظ عجػائبي أوبارجوكف كذاكرة مط كمػ  ال يعػرؼ أ بعيويف ىىكهجاف ردفاأل 

األر ػاـ ي بحػار مػف م ؿ سػودباد عػاد مػف رحطػ  م ػامرات فػ مراصد ارمكت. كاف مدمرا
وعةّدمل  .(3 ((ؿ ارمى اعػديف... اسػى جر بيىػان ءػديمان...كاألر از ار اىطػ .. اسػى ر فػي جبػ

ّّر ع   عمّّو السّّكرتلر الّّذي مّّو را طّّة الك تّّلب  لّّ  لع ّّر فل ّّل نغّّلدر  لتّّ   المسّّت عر وم 
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موػػػذ ارسػػماح بىعدديػػػ  للم ّّل الضلفمّّة   خمّّو الرا طّّة مّّّن روادهّّل مسّّتذكرا   اعتّّذر عّّن 
حكػػاـ اريىعػػا... اررابطػػ ، أيػػاـ زمػػاف.. أيػػاـ األحػػزاب كىرخيصػػعا.. ف ػػدت اررابطػػ  فعألا

 .(1 ((ارعرفي .. كاوت خطي  وحؿ
 خّّرة  وفّّ  مو ّّي فخّّر مّّن الروالّّة ة ّّو الّّراوي المو ّّوع  اسّّترعلع  خصّّلة 
ّّ الّّة  هّّ   خصّّلة سّّملر الّّذي دار فّّ   ضّّدفّّ  الرو  لن   سّّللرت   مسّّتذكرا   ّّوارع عم 

عػػـ( ر كيػػؼ )أو  عيويػػ . ىػػذك   كاوػػت ارػػدمكع ىوعمػػر مػػفعمّّلو ع دالةلصّّر    و لكلّّل   لّّل 
حدل ارصحؼ أياـ عز  ارخالؼ اررسمي صر في إأجبركه عط  اسىوكار سياس  عبداروا

ر هّّّذا ا سّّّتةكلر الّّّذي ضّّّدث فّّّ  ذلّّّ  المل ّّّ  مّّّي تغل ّّّر   وسّّّرعلن مّّّل تغل ّّّ(2 ((معػػػ 
ث المل لة  فمل   سّتةكر  ّلألمس ضركة الزمن الذي غل ر   دور   ر لة ال خصلة لألضدا

 .(3 ((ك اردسىكرم ار  في جريدة اررأم أ مف خالؿ يمجد عبدارواصر ص ا اللو    
 

 :ة ف  هذ  الروالة لمكةةل ال ووالم لطي ا سترعلعل  عد ت ضص 
   لو الّزمن المل ّ  ترعلعل خلرعلل   علد فل  الراوي نمت اسهذ  ا رتدادات م    كو

 ضداث الت  وتعت فةذا .لك  لسرد األ    ضداث الراولة زمن مل ت و  د    

 

 ضّّّّّداث  تغلّّّّّر الّّّّّزمن  ف عّّّّّد  ن كلةّّّّّت األ ضّّّّّداث و  علدهّّّّّلتغلّّّّّرت مّّّّّدلو ت األ
صّّ ضت م  ولّّة ومستسّّلغة فّّ  الّّزمن و ّّة ومسّّتةكرة فّّ  الّّزمن المل ّّ    مرف

 الضل ر.
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 ّّو  ّّر الروا ّّ  معّّرد ت ةلّّة زمةلّّة كّّن اسّّترعلع المل ّّ  فّّ  زمّّن الضللّّ  ل   
عمّّد الم لّّ  الّّو تسّّملط ال ّّو  عمّّو ال  ّّل  السللسّّ   وهلمةتّّ   وتعلل ّّ  مّّي 

    ّّل  المكّّلةاللّّو تعّّلل  هّّذلن ال  ّّل لن مّّي . و  ّّلر كّّذل  نزمةّّ ال  ّّل  ال
 وو.ف  الةص األ (ردن األ  العغراف  

  زمّل  السّرد م  الذي تس  و الراوي الذاتتضو   *(  اركردة اردامي عصابوف  روالة  
 وفّّّّّّّّ    -فلسّّّّّّّّرد  ضّّّّّّّّداث الروالّّّّّّّّة  ّّّّّّّّوع  للتضّّّّّّّّدث  صّّّّّّّّلغة الغل ّّّّّّّّب مو  لّّّّّّّّو راون

ّّّّّّرانالتضّّّّّّوو  هّّّّّّذا ّّّّّّ  اتت ّّّّّّذي لعة ّّّّّّ  التكّّّّّّلف  السّّّّّّردي ال ّّّّّّة  تض  ّّّّّّة  للر ل ّّّّّّة الذاتل الر ل
ي ضصّوو     سّ لب ضصّول ل   مستذكرا األضداث المل ّلة ومو ّضل  -(1 علةالمو و 

ركػػف رمػػاذا ربػػط ك    . خّّرة هّّو تتّّو سّّ ل  وعنتتّّ   لألضّّداث األالضّّدث الّّر لس فل ّّل  و 
عاصػي كرػد  ف  ج هيػاـ كمعىصػـ؟ خصػكـ عاصػي زعمػكا إارواس بيف م ىؿ سعاـ كزكا

  خطػػط رػػزكاج معىصػػـ ارمسػػكيف و ػػ  حاءػػد عطػػ  ارعػػارـ ألسػػباب ذكرواهػػا. كا  و ػػشػػرير، إ
س. كهيػػاـ ارمريضػػ ، اوى امػػان مػػف اروػػاس كار ػػيـ كارمفػػاهيـ كسػػخري  بار ػػاوكف كاروػػامك 

بشػكا ذاكػرىعـ كأحيػكا ار ضػي  عػـ وو  ضػان، الحظػكا أيي  أكاو سـ ارواس حػكؿ هػذه ار ضػ
]اغىياؿ سعاـ ذك ر اروػاس ب ضػي  هيػاـ كمعىصػـ فوبشػكها  دها اروسياف ركف  كأ بعد أف  

مػػ   غسػؿ عاصػي ف  بارجريمػ  ار اويػػ [. مػوعـ مػف ءػاؿ إكأحيكهػا مػف جديػد كربطكهػا 
ا مػهطعأ ف  ءعما، كأزكاجعما حؽ مف ح ك  ف  كهيمف عط  دماغ هياـ، ف ءوععما أ معىصـ

 ؿ عشػػ عما بػػارزكاج. كمػػوعـ مػػف ءػػاؿ إف  ال يمطكػػكف ارحػػؽ فػػي ارحيطكرػػ  بػػيف اكىمػػا
حكػاـ كاردءػ  ارىػي خطػط فيعػا رطجريمػ  ار اويػ . رطمػؤامرة األكرػ  بػذات اإل عػد  عاصي أ
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كأءوععمػػا بػػارزكاج غيػػر ارشػػرعي،   وػػيف، كاسػػى ؿ مرضػػيعماارػػذم غسػػؿ دمػػاغ األ فعػػك 
األسػػرىيف كيخضػػععما  رادة ربػػي  يكسػػر إرعطػػ  األهػػؿ فرضػػان  رفػػرض ارػػزكاج ارشػػرعي 

ار ديمػ  ارىػي وبشػت مػف جديػد  مر اركاءل. كمل اخىالؼ ارمكاءؼ مػف هػذه ارحكايػ رأل
 يضان.سىكدع اروسياف، اخىطفت ارركايات أجعا ارواس مف مكأخر 

مريكػػا، كاسػػىعاف أرػػ  سػػرى  إسػػفر أحػػد اءاربػػ  كأعاصػػي اوىعػػز فرصػػ   ف  ءيػػؿ إ
عػػار   ارطػػص  رػػ  ارموػػزؿ ارفخػػـ بعػػد أف  ، كىسػػطال إيػػاـ ارمعى ػػؿؼ عرفػػ  أبطػػص محىػػر 
سبكع شعر عسػؿ ك )ءضيب حديدم( كمكث  ال ىعـ أحدل اروكافذ )بعىط ( أارمحىرؼ إ

روػػاس ضػػاؼ بعػػض اءصػػر ابػػف عمػػ  ارخػػاكم. كفػػي ركايػػ  أخػػرل أ غيػػر شػػرعي فػػي
ءاؿ إو ػ  ىكاطػ  .بعضعـ  ارمؤامرة )ارحارس( خر فيك بآأخرل شاركت بشكؿ أشخصي  

 .(1 ((ءيد ه كضرب  كحبس  في ءبك ار صر...بعد رشكى  ، كبعضعـ ءاؿ إف  معىصـ 
اسّّّتعلدهل الّّّراوي ضّّّداث المل ّّّلة  فّّّ  هّّّذا الّّّةص األ ن  نعّّّودا  عمّّّو  ّّّد  ة ّّّوو  

 لوعّّّر  مّّّل  ّّّداخم ل فة م ّّّ تغمغّّّو فّّّ   ّّّلطن ال خصّّّللت الروا لّّّة ن  المو ّّّوع   عّّّد  
را  المتعّددة واةت ّل    ّلآللّر ط األضّداث مّي  ع ّ ل    نل  ا تدا   مّن اسّت   لممروي ل  

 ّّّذا ا سّّّترعلع التّّّ  تلمّّّت ضّّّوو هّّّذا الّّّزواج. و ّّّلن هّّّذلن الضّّّد لن اسّّّتعمو الم لّّّ  ل
 ذاكّّّّرت   وذكّّّّر الةّّّّلس ومّّّّة   مّّّّن تّّّّلوة  ّّّّوا    ال ّّّّوو و ر ل ّّّّلظ الدالّّّّة عمّّّّو التّّّّذك  األ

عمو األفعلو المل لة ل ل   ل لظ اعتمد الم ل  . وف ن  عن تم  األ(    تلو...و ع 
وا وو دهّّّّل  ضلّّّّو  و ضظّّّّوا  اة سّّّّ و خطّّّّط و زعمّّّّوا   ضّّّّداث ال علّّّّدة التّّّّ  استض ّّّّرت األ

 ت ضدو  .كد  الت  وص ت ذل  المل   و   عد ...( و تةع ل و 
 االسرتجاع بواسطة احلوار املنطوق -4

مّ  ولخت الضوارات المسترععة  لن ال خصّللتالراوي  ة و  ف  هذ  الطرل ة ل و  
 لّّوج  فّّللضوار هةّّل مةطّّو  تسّّمع الضّّوار فّّ  هّّذ  الت ةلّّة عّّن الضّّوار فّّ  ت ةلّّة الموةو 
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ضّوار صّلمت  ّلن ال خصّلة وذات ّل    ّوفة  الضّوار فّ  الت ةلّة السّل   ال خصللت  م ل 
ا سّّّترعلع الضّّّواري   زمةّّّلن فّّّ  السّّّرد  زمّّّن المو ّّّوع    ضّّّوار مة ّّّرد. ولضتّّّو  ي اة ّّّ 

 خصّّّلة  زمّّّن ال صّّّة(  وزمّّّن فعّّّو الّّّتكم  الّّّذي هّّّو المسّّّترعي الّّّذي تتضّّّدث عةّّّ  ال
 .(1 خلص  زمن السرد((

ّّّّّوع مّّّّّن ا سّّّّّترعلع  ّّّّّة   -وتّّّّّد  ضّّّّّظ ال ضّّّّّث وعّّّّّود هّّّّّذا الة ّّّّّ  روال  جمعػػػػػ ف
عمّو   اغتةّل   تدل ّ ة اتسعت سعت  ف ّممت صّ ضلت عّد   الذي -(ار فارم/يكميات وكرة

كنم ّّل م ل ّّرة الّّة س الّّدرام  لمّّةص واة تّّلح الروالّّة عمّّو عّّلل  ال خصّّللت وعّّرض 
 ّّ  و ّّد   عّّة الّّذكرللت التّّ  مّّر تعم . و واسّّطة هّّذ  الت ةلّّة اسّّتعلد  (2 ودون وسّّلط((

راىي ىحمػؿ ارىي سجطىعا في مذك  هذه ارحكارات  ف  إ:   رات  الخلصة تّل ندوة ل ف  مذك  ل
جطػس عطػ  م عػد خشػبي عػا اسػمي. كوػت أاردالالت ارىػي يحمط مف همي أك ر دالالت أ
 ؿ رـ ى ػل عيوػي عطيػ  مػف ءبػؿ. كءػؼؿ رجص يرة مسىديرة، حيف أءب في حدي   طكيؿ

شػػػحت. دار   بوظػػػرة خاطفػػػ   ػػػـ أباشػػػرة... رفعػػػت عيوػػػي دكف رأسػػػي. رم ىػػػمػػػامي مأ
ك يط ػػي ىحيػػ  رػػ  جػػاوبي دكف أف يسػػى ذف أ .  ػػـ اىخػػذ مجطسػػ  إدكرىػػيف حػػكؿ وفسػػ

تولّّ  ةّّلتن  ذلّّ  ن هّّذ  المضّّلورة تّّل ي ن ضّّدد عمعّّة ال  ّّلري مكّّلن وزمّّ. و عّّد  (3 ((...
 الضوار ا سترعلع :

 
 اررجؿ  
 ؟ هؿ ىسىمىل بعططىؾ -
 :أوا    
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 أوا عاطؿ عف ارعمؿ -
 :اررجؿ    
 ر  هذه ارمىوزهيكـ إ إذف.. ف وت ى ىي كؿ   -
 :أوا   
 ال.. كيؼ اسىوىجت ذرؾ؟ -
 :اررجؿ   
 سبكع.. يكـ عطط يـك مف أياـ األ كؿ   أوت ءطت إف   -
 :أوا   
 رـ أءؿ هذا. -
 :اح(اررجؿ )بعواد كارح   
 بؿ ءطت. ءطت: إوؾ عاطؿ عف ارعمؿ. -
 :أوا   
ـ  بارمهذا ال يعوي أو   صحي . كركف   -  يكـ. زه كؿ  وىوي أر
 اررجؿ:   
 رماذا؟ -
 أوا:   
 .ف ط يكـ ارعطط  هك يكـ ارجمع  -
 اررجؿ:   
 ؾ عاطؿ عف ارعمؿ.كركو   -
 :أوا   
 ]كذا[ بكاب  يكـ ارجملم عام يكصد أـك ارسبت في ارم ع  ك ي أءضي يوعـ كركو   -
 اررجؿ:   
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 حد؟كاأل -
 أوا:   
أءضي  في مكىب.. شػرك .. يمطكعػا صػديؽ وجطػس و ر ػر طػكاؿ اروعػار... وسػى يب  -

 مف ارزبائف. وظفعا ارواس. وحىسي ار عكة. ارشرك  مفطس ، كاركساد
 اررجؿ:   
  ويف؟كاأل  -
أءػؿ مػف ار طيػؿ. حػيف يػ ىي  بػائفءضي جؿ  وعارم في عيادة ارطبيب، صػدي ي. ارز أ -

ر  غرف  االوىظار. أىصف  ارمجػالت ارمىوػا رة عطػ  خرج مف غرف  ارطبيب إزبكف، أ
 عا...   مسطي ... كركو  عا مجالت خفيفو  طاكر . صحي  إار
 اررجؿ )ي اطعوي بعصبي (:   
 كار ال ال؟ -
 عمؿ يطيؽ بي . أءضي  بح ان عف عمؿ -
 صبر(: ف وفادىوـ ع اررجؿ )بطعج    
 كما ارعمؿ ارذم يطيؽ بؾ؟ -
 أوا:   
 وي موى  كطماتإو   -
   .... 
 ك...عـ أمارس شيئان مف ارو د كارشعر و -
 وزه بعيوي مف يبحث عف شيل مف كد(:اررجؿ )يىفحص ارمى   
 ربعال؟حسف .. حسف.. كاأل  -
 أوا:   
 أءؼ موذ ارصباح ىحت مظط  باص. -
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 اررجؿ:   
 ىفعؿ ماذا؟ -
 أوا:   
 اركءت .. أراءب ارمارة.أءىؿ  -
 ؿ:اررج   
 كارباص ؟  -
 أوا:   
ارباص ما عاد يمر  مف ذرؾ ارشارع موذ أعكاـ وائيػ .. كركػف مػف يعطػـ ءػد يم ػر فػي  -

 يكـ ما.
   ارمىوزه ارمسىدير بوظرات ءط  (:اررجؿ )يىفحص بعيوي   
 كارخميس؟ -
 أوا:   
 ارخميس .. أءضي  في حار  بعج  كىكءل كرعف  كوشكة. -
 اررجؿ )بدهش (:   
 أؼ .. أؼ .. رماذا؟ -
 :أوا   
ـ ارعططػ . اريػكـ ارموشػكد. وي أىعي  ألسى باؿ يػكـ ارجمعػ  طبعػان. يػك كيؼ رماذا؟ ألو   -

ؿ حد بمظط  ارباص كحيػث ي فػ. كال يمر  أ بي ارمفطسبكاب شرك  صاححيث ىكصد أ
ديوػػ ... رػػ  مىوػزه كبيػػر خػارج ارمفػػي مشػكار إ تّ مػل أسػػر ارطبيػب عيادىػ  كيمضػػي

كيعػػرض عوػػي باخىصػػار يػػـك ارجمعػػ  يوبػػذوي ارجميػػل. ارمحػػاؿ كارشػػكارع كاروػػاس، 
شػجارها بطوي هذه ارجزيػرة ارصػ يرة. ىػؤوس أ  يـك عطط . فىسى و  إ ىوساوي ارمديو .

كبيوػي كبيوػي.. أوػا أيضػان أرىػاح  ارعواصػر،يدكر حكار ممىػل بيوػي كبػيف كحشىي، ك 
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. كأىخطص مف مدير ارشرك  ارمفطس  كحكاياىػ  د ارم ع  ك ر راىعـ ارمععكدةكار مف 
شػحف عيػد في هذه ارجزيرة ارخضرال ارصػ يرة أعا عف ظعر ءطب هوا... ىارىي حفظ

فػي مػؿ يبػث ار طػؽ  يمػر. األمػؿ باوىظػار بػاص البطاري  طاءىي، أجطػس... كدكف أ
شػط  فيػ  ار طػؽ. أيػ س مػف مػركر اربػاص، كفػي اروفس. يكـ ارجمع  يكـ عططػ ، أ

رجزيػػػرة ىػػػؤمف رػػػي مػػػالذان يػػػكـ وػػػي مىفائػػػؿ مادامػػػت هػػػذه ااحػػػ  أحياوػػػان. ركو  اريػػػ س ر 
 .ارجمع 

 :اررجؿ )بطعج  ىوـ عف ارىباؾ(   
 وا مش كؿ اريكـاعذروي .. ف  -
 :أوا )بدهش (   
 مش كؿ؟ كركف اريكـ جمع ... عطط . -
 :مد يد ه مصافحان كمعر فان بوفس (اررجؿ )ي   
يػاـ عطػؿ. بعػد كرمصػطح  ارمجىمػل. . ال وعػرؼ أ ...ش اؿ ارعامػ وحف وعمؿ في األ -

 ػ  ىعيػؽ ارسػير. ءرروػا هػذه ارحدي .ؿ كارجرافات. أوا معوػدساءطيؿ سكؼ ي ىي ارعم
 عوػي أف  يط ارمػدف... أرػ  ارماضػي فػي عطػـ ىخطػهذه ارجزر ىوىمي إ ف  اءىالععا. إ

 حرل.ر  ارعصر ارحديث كهي بديؿ .. أك باألي إشارات ارضكئي  ىوىمهذه اإل
 :أوا )أءاطع  مىكسالن(   
ىرككهػػا رػػي.. يكمػػان كاحػػدان فػػي ـ ارجمعػػ  ازدحػػاـ كال مشػػاكؿ سػػير فػػي يػػك كركػػف ال ا -

 سبكع. يكـ ارجمع .أ
، كيطىفػت وحػك ءافطػ  مػف يديػ  مػف جيبػ ، يشػعؿ سػيجارة  اررجؿ )يطػرؽ،  ػـ يسػىؿ    

 .(1 ((ارجرافات كارشاحوات ارىي ىحمؿ عماالن يرفعكف ارفؤكس كاررايات

                                                 
 .20 – 16  14/  2: كلممة األعملو ال (1 
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ال ةل لّّة  المنضظّّلت لمكةةّّل اإلد    ّّ ه   هّّذا الم طّّي الضّّواري الطولّّود الةظّّر فّّ   عّّ

 تلة:اآل *والد للة
 

   م طّّّّي هّّّّ  ت ةلّّّّة الت ةلّّّّة الزمةلّّّّة التّّّّ  وظ ّّّّت فّّّّ  هّّّّذا ال ن  عمّّّّو الّّّّرغ  مّّّّن
ةت ّّّّو مّّّّن ع فّّّّ  ضركّّّّة زمةّّّّ  الروا ّّّّ   فلةّّّّو   الم لّّّّ  ن  ا سّّّّترعلع الزمةّّّّ  ن   

ضّداث لأللو تمخّلص  ّ  اسّت ل  و تواتر زمة     نلو م  د ضواري نلاسترعلع ن
 ّّلن م لرتّّلت    المسّّت  ملة. وهّّذا ا متّّزاج الزمةّّ   ّّلن  غمّّب الضركّّلت الزمةلّّة 

 داعلّّّة فّّّ  توظلّّّ  هّّّذ  عمّّّو  راعّّّة الم لّّّ  وتدرتّّّ  اإل لّّّدو     وسّّّرعة و ّّّط  
 الت ةللت وعد  ا تتصلر عمو ت ةلة  واضدة.

   ّّلم لّّ    سّّلللب السّّرد الروا ّّ .  ّّو ةّّوع ا  الّّزمن  ل تصّّر التةّّوع عمّّو ضركّّةل
راولّل  مو ّوعلل    ّ  ازدوج هّذا الّراوي فلصّ ا  (عمعة ال  ّلري  د   راٍو ذات   ت فل

ز  ةّت لن الرعو الذي عللس  فّ  ذلّ  المعةدمل ة و الضوار  لة  و ف  الوتت ة س  
 الصغلر.

 ّّّن ة سّّّ    سّّّت مت مّّّذكرات عمعّّّة ال  ّّّلري  للم ّّّ د ا فتتّّّلض  الّّّذي  عمّّّن   ع
كت ةلّّة زمةلّّة الغللّّة مة ّّل نضّّداث التوافّّ  التّّل   ّّلن زمّّن ال صّّة وزمّّن الخطّّلب 

دملج الواتي التخلم  ف  الخطلب  .(1 (( لستعملو ا سموب الم ل ر وان

 

                                                 
 ك ر من هذا الضوار لند    تم  المنضظلت.نرت ة ال ضث اتتطلع العز  األ *

 1) Todorov, 1968: P. 54 .                            .169ة ن  عن  ةلة ال كو الروا   :    
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  زالتّّّ  ةّّّتفّّ  المضمّّو ض ّّّور الرعّّو الغرلّّّب ز   د لّّة ال  ّّّل  عمّّو المل ّّّ  وان
ال  ّّل   عّّد مّّن ذلّّ   وهّّو  سّّوا   كّّلن مل ّّلل  متعم ّّل   ّّللعمران    كّّلن لعةّّ  

 عمو كو مل لرت ط  ذل  المل  .

 عواة  ل  وتوتّ  الّزمن فل ّل. ف ّركة  عن كسلد الضللة  ف  كو   ك   هذا الةص
  ز ّّّّل ن فل ّّّّل  ومظمّّّّة  صّّّّدل  عمعّّّّة  فمسّّّّت   تعّّّّلرة فل ّّّّل  وعلّّّّلدة الط لّّّّب

فل ّل  لضللة وعد  ضركت ل  فكو مّلد عملد اهذا ل ك     ل... كو   ضد لمر  ال لص    
 اللوملة.ل  عن ضركت  توت  تملم

   ز  ةتارت ّّلط عمعّّة ال  ّّلري  ّّللم عةّّ    ارتّّ ط المكّّلن  لل خصّّلة ارت لطّّل  و ل ّّل   
صّّّ ا مسّّّرضل  لضركّّّة ال خصّّّللت ا سّّّ وعلة. ف ّّّد تّّّيل  ف  ّّّل  المكّّّلن هةّّّل  

علرهل  ّّس  وتّّ ة لصّّغلرة التّّ  تسّّت  م  كّّو لّّو  عمعّّةعمعّّة مّّي هّّذ  العزلّّرة ا
ول ّّّّّّعر  ي  ّّّّّّخص فل ّّّّّّل ولتمتّّّّّّي  للتضّّّّّّلور معّّّّّّ  معللسّّّّّّة  ولّّّّّّ ةس  وض ّّّّّّت 

 ومّن  ر ّرة رواد الم ّله   رتلّلح مّن روتّلن الضلّلة اللوملّة ل ست رار الة س  وا 
تخمص مّّّن ل سّّّ  لّّّول  ّّّو مت ّّّل ن  و  . لّّّ  وضكللّّّلت مّّّدلر ال ّّّركة الم مّّّس... ن

  ّل    لعةّ  الواتتنع ل وازالت ل  رضالعزلرة موعودة عمو خلرطة األ ملدامت
ال  ّّّّل  عمّّّّو  ةسّّّّ  واسّّّّت رار  وراضتّّّّ     ّّّّو لعةّّّّ  زالتّّّّ  عمّّّّو ذلّّّّ  المل ّّّّ  وان 

 الدا مة.

   نلال  ّل تيل  ال خصلة مي المكلن وارتللد  كو لو  لو ا التّداخو  ّلن  نن- 
 مة مل عن اآلخر. وعد  است نو كو   -ن والمكلنالزم
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فػي آخػر  )فاصػط   ّ  روالّةف التّ  ات ّضت فل ّل هّذ  الت ةلّة ارركاي  ار اوي امل 
ة للت ّّل   للم ّّ د الضّّواري الّّذي  ضتّّو  ولّّومةّّذ صّّ ضلت ل األ والتّّ    سّّت مت  *(سػػطرار

ومّّن  ّّلن  ل ل العّّلل  فّّ  ذهة ّّل.لن واآلخّّر  لسّّترعلع ال خصّّللت لمل ّّزخّّر  ّّلن الضّّ
ّ   صّمي هل الضوار الذي عرة  لن الرعّو األم لهد   د اسّم  ضّد  د وصّ   ولّ  ل  د  الّذي ض 

وتّ  السّللرات لكّّ   لو خّّنو وتّوف   عمّو رصّل  ال ّّلرع لةتظّرون تو ّلن عّل ري السّ
تعّّر    لّو الع ّّة ال لةلّّة. وخّنو الضّّوار الّذي عّّرة  لّّة    ت ّو الع ّّور لع ّروا ال ّّلرع ن

ر  ضداث سعة  فّ  الّزمن المل ّ  تذك     وع ر الضوار صمي ضده  عمو ذل  الرعو األ
 ف لو مسترععل  مل م و:

ي أكالدم كػػاوكا ربيػػت  رحيىػػي مػػا عرفػػت أ رب ػػ ،سػػجف ربػػل ءػػرف كأوػػا فػػي ار -  
ا وسػمي  جيػؿ ععػد اربطكرػ  ص اران ككوػت فػي ارسػجف مػا عرفػت أربػي جػيالن جديػدان كو ػ

وعػـ  ي دكاجػف كخسػرترب ػءػؿ زمػاف حاكرػت أف أاأل حيىػي عطػ ي ركجيؿ ار در ءطت أرب  
 .(1 ((هـ ربكا كركشعـضحككا عط  ذءكووا فربيواها ك 

ضّّّداث المل ّّّلة فّّّ  السّّّعن.. ومة ّّّل تعر ّّّ   مي  لسّّّتذكلر األاألصّّّ  ّّّ  اسّّّتمر   
 ن   ّّّو     مي صّّّلّّّ  ل تصّّّر عمّّّو  خصّّّلة األ هّّّذا ا سّّّترعلع  لمغّّّلرات العولّّّة. لكّّّن  

 :وا ضداث الت  مرت عمو السعن والمسعوةلن  داخم  ف للعل ري الس لو استذكروا األ
 عابر ارسبيؿ ار ارث:  

 سمعوا عف ار ارة عط  ارسجف.. -
 عابر ارسبيؿ ار اوي:كءاؿ:  -

                                                 

   متلهّة األعّراب فّ  328  380  378فّ  الروالّلت اآلتلّة: اعترافّلت كّلت  صّوت :   ل ل  ض ور   ذ  الت ةلةل  *
 .1080   1079 :   للمة عسو314   308 :    ت عتلن ور س واضد544  534   556ةلطضلت السضلب : 
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 .(1 ((بي  ىشيد بصمكدكـ كعدـ اسىوكاركـكاوت ىططل بياوات حز  -

 

 :نلو اآلت    طي  المعتز  من الروالة توصمةلعةد هذا الم التوت   عد
مّّو رصّّل  لّ  لكّّن ال ّّد  مّن وعّّود هّّذا الم ّ د الضّّواري وصّّ  ا ّخلص اعتمعّّوا ع

لط ال ّّّو  عمّّّو ف ّّّل  سّّّعن تسّّّم لكّّّن ال ّّّد  هّّّو  خّّّرة لّّّو الع ّّّة األمّّّل للع ّّّروا ن
السللسللن وصموده  ف  الزةزاةلت فةذا . وع ر هذا الم ّ د الضّواري المسّترعي ات ّا 

 التعلل   لن ال  ل  السللس  وال  ل  الزمة  ف  الروالة.
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 *ثانيًا: االستباق

 مّّل ت ّّي فّّ  مسّّت  ور    (1 ة ت ّّو زمّّن ضّّدو  ل((ضركّّة زمةلّّة تعةّّ    تّّص ضلد ّّ  
. وهّّو كّّو   ضللّّة (3 ص((خّّنو  مةط لّّة الّّة  دون ن (2 السّّرد   و الّّزمن النضّّ  لمسّّرد

  ضداث وان ّلرات  وللّة لل  ل ال لرئ   ةل  ترا ة الةص   مل لتوفر ل  منتوتي واةتظلر لع
ضدلّّد ذ لسّّتطلي ال ّّلرئ تتّّوض   ّّلآلت . و  تكتمّّو الر لّّة ن   عّّد ا ةت ّّل  مّّن ال ّّرا ة  ن

ضمّّ  ة ّّو ة  و مّّل لّّ ت    ّّكو  وغلل ّّل   .(4 و عدمّّ ((صّّلة  والضكّّ   تض   ّّل  ا سّّت لتلت الة
مةلّّلت مرت طّّة   تتض ّّ   فت  ّّو معّّرد   و  األضّّن و الة ّّو ات    وتّّد تتض ّّ  هّّذ مسّّت  م 

  للزمن النض .
 :(5 ة مة لولنست ل  وظل   عد  

 اوي.من طر  الر عداد لسردهل التم لد  و التوط ة ألضداث  ض ة  لعري اإل  -

 ضداث.التك ن  مست  و وتوع تم  األ  -

 عنن عمل ست وو الل  مصل ر ال خصللت.اإل  -

 سد  غرة  ض ة ف  الةص.  -

                                                 

ال ّّلع الّّزمن فّّ  :   التّّوال مّّو تةظّّر المصّّلدر اآلتلّّة ع .  لو  ا سّّت دا   التة ّّ وتّّد لسّّمو  ل ست ّّرا   ا سّّت *
   89  فّ  السّرد دراسّة تط ل لّة :  114  الروالة العر لة الر لل وال ةل    م لر ة ة دلة ( :  38الروالة العر لة : 

 . 184المكلن المتخلو :  –  الزملن  80المصطمضلت األد لة الضدل ة   

 . 80المصطمضلت األد لة الضدل ة:  (1)

 .124العر لة  ال ةل  والر لل  م لر ة ة دلة :  لةظر: الروالة (2)

–   كملّّة اآلداب رسّّللة ملعسّّتلر  الّّزمن الةضّّوي فّّ  تصّّص ال ّّرفن الكّّرل : ض لّّب م ّّخوو ضسّّن الخ ّّلع    (3)
  دار  1ط  د.  لل  غة   ل تّ   . ولةظر: ال ةلة السردلة ف   عر الصعللل  :157:  2003علمعة ال صرة   
 . 94: 2010الضلمد   عملن   

 .211:  الزمن ف  الروالة العر لة (4)

 .111  و عرلة الخطلب السردي : 132:   ةلة ال كو الروا   :  لةظر (5)
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 ّّو لمم لّّ    دفة لصّّممّّل لضّّدث داخّّو الّّةص   لخ ّّي لم ضسّّلس ال ّّلرئ  ّّ ن  ن  -   
 لو  مورت  ف  الةص.هد  لسعو نو خطة  

ضّداث مّن خّنو هّ  لمتل عّة تطّور األذ لوعّ  اةت لفّ  الّةص ن م لركة ال لري    -
 وعود ال  زات المست  ملة.

و التّ ولنت التّ  تتولّد فّ   ةّل  الّةص مّن خّنو التسّل  ت  مسلهمة ا ست ل    -
 ف  ذهن المتم  .

را  وا ّّّّضل  وعّّّّدةل ض ّّّّو لّّّّلت مو ّّّّوعة ال ضّّّّث  معة ّّّّل الةظّّّّر فّّّّ  الروا  عّّّّد  ن  
 اة س  عمو تسملن: تدو لنست ل  الزمة  فل ل. 

 
 *االستباق غري املتوقع حصوله -1

تتض    وت  و معرد  مةلّلت علل ّة فّ   هو تم  ال  زات الزمةلة الت    لمكن  ن   
 عّّض الروالّّلت  ن  عّّلل  الل ظّّة. و مّّل  ل  المةّّل     فّّ  فّّ  عّّل راوي سّّوا   كلةّّتذهّّن الّّ

الّّزمن  تّّتن   ضركّّة  ن  ة وخللللّّة فّّ  عّّلل  المةّّل  فن ّّد  دت  ّّمن ف ّّل ات ععل  لّّ  ّّل  
و الخلرتة وغلر الم لوفة. ولةل ف  روالة مي تم  األضداث الغرل ة    و است لتل  استرعلعل  

ختّّلر  الّّذي ذج عمّّو ذلّّ . فللروالّّة تتضّّدث عّّن مةمّّو ( خلّّر  نحػػالـحػػيف ىسػػىي ظ األ 
 ةّل  دخولّ  لتمّ  السّمطةة   ل  ضّدا ل  غرل ّة ت ّو  الخلّلو   و دخو لسمطةة المةل  ور ة فل

بكسػػعوا بمسػػاعدة سػػططاف ضّّداث فل ّّل ف ّّلو:   لضل ّّر الروا ّّ   اسّّت   األفّّ  زمّّن ا
ػػكؿ اربحػػر ارميػػت إ ارموػػاـ أف   . سػػوزرع ارصػػحرال كارباديػػ  رػػ  بحيػػرة عسػػؿ كسػػكر..وح 
رػ  بحػار سػراب، فيىعافػت ارمصػطافكف. حالـ ي ظ ... سػوحكؿ باديػ  ارشػاـ إغابات أ

كوطػكؽ أعوػاءعـ كزان فاضػيان. سػوطعمعـ جػ سوبيل رطواس سمكان في بحار ارسراب هػذه.

                                                 

 هو األك ر  لوعل  ف  الرواللت مو وعة ال ضث لذل  ا تد ةل     من هذا الت سل . *



                  انـاء الزمـفض 
 

 (31) 

أحالمان كآمػاالن م ػؿ  ال يسىحؽ ارموعمككف في ارضجر كاري س كاركآب بآماؿ عريض ، أ
 اربالرػػيف فػػي  عمػػاؽ بحػػار ارسػػراب، فػػي بطػػف سػػمؾ اربحػػر ارميػػت. سػػوبيلارطؤرػػؤ فػػي أ

ـ كمػا عارمالهي... ىصكر ارمالييف ارذيف يشككف ارضجر كيجففكو  عف جبػاهك ارمدف 
 ف. ءصػكر رمػاؿ، ككجكهػان ارعرؽ يحطمكف أحالـ ي ظػ . بيػوعـ كػؿ مػا يشػىعكيجففكف 

   .(1 ((ـ كال محظكرحر  اري ظ  حيث ال م   مسىعارة كموامات أجمؿ مف
ض ّّّ  فّّّ  الّّّزمن تافتّّّتا الّّّراوي الّّّذات  هّّّذا الم طّّّي   مةلّّّلت و ضّّّن  تمةّّّو لّّّو ت 

لّو  ضّلر و  لدلّة ال ّل  نضّو  ت زرع الصضرا  والغل لت  ّ ضن  ل ظّة  وت   و  ن  النض   تمة  
مةلّّّلت لّّّ  هّّّذ  األ لّّّ . كّّّو  زا ... نفّّّ  تمّّّ  ال ضّّّلر ول طعمّّّون عّّّو   مسّّّال ّّّلع سّّّراب  ول  

لّّو ن  ّّلر ّّو     ضل ّّر الّّزمن السّّردي   رغّّب الّّراوي  تض ل  ّّل فّّ  الوتّّت الضل ّّر ل
-ةّّت  ضّّر  السّّلن  و ّّوح فّّ  األفعّّلو التّّ  اتتر الّّذي  تعمّّو  سّّت  وتض   ّّل فّّ  الم

هّّّذا المسّّّت  و   د لّّّة المسّّّت  و  لكّّّن   المت ّّّمن  -سّّّةطعم   سّّّة لي   سّّّةضوو  سّّّةزرع
سّّّل  و  لّّّو واتّّّي  ّّّو لّّّن لتض ّّّ  ولتضّّّوو ن  ل    صّّّورت  الم ّّّرتة والعملمّّّة تا سّّّ ي 
كلةّّت  ّّ ضن  الل ظّّة وتضولّّت ال لدلّّة نلّّو  ضّّر ألة ّّ  سّّراب   فزراعّّة الصّّضرا   لضنمّّ 

   .عل  سراب   وتطول  األعةل  كلن  يملو عرل ة للست وات
 )سػططافالتّ  تعم ّو فل ّل هّذا الةّوع مّن ا سّت ل  ف ّ  روالّة  ارركاي  ار اوي  مل  

ل ّل   و ضركت ّل الزمةلّة التّ       ل ةمّلزت    ّل  ل الععّ( التّ  ناروكـ كزرءػال اريمامػ 
اةسّّعمت مّّّي ذلّّّ  ال  ّّّل . ومّّن ةملذع ّّّل الم ّّّ د الضّّّواري  الّّذي ة مّّّ  الّّّراوي  مسّّّلن 

دي الذي  ض ت  ف   لّل  لوسململن التوض وسمطلن الةو  ل  اللملمة لن زرت   ال خصللت 
مػكر األ  ـ جال سطيماف ارىكحيدم بدا فىػ  مىعاركػان شػاحب ار ػكة. ءػاؿ: إف    مراه ت ّل 

ف اروػكـ كاسػل م ػؿ أف ػ  كءطبػ ، سػططا ب ف  صػدر ىجاكزت ارطاء  اربشري ، كهك يعى د
ف     سػططاف اروػـك  ف  د ع د ارزكاج، ءاؿ: إسالـ معي، بعق مىسام ... كع د اىفاءي  كا 
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سػػكؼ يحمطوػػي عطػػ  كىفيػػ  كيحطػػؽ فػػي ارفضػػال، فيخىػػرؽ حػػدكد ارخيػػاؿ ار صػػكل. 
كؿ في )ديزوي الوػد(. كار ػاوي فػي عػكارـ مػا كرال سو ضي إ وي عشر شعر عسؿ، األ 

رػػ  رػػث فػػي مديوػػ  اروحػػاس، سػػكؼ يحكرعػػا إارطبيعػػ  ارىػػي رػػـ يط هػػا كػػائف بعػػد. كار ا
   .(1 ((... ، سيمول ارىجكؿ فيعا شعران مديو  ارزمرد

   سّململن التوضلّدي( ي ضصّوو األضّداث فّ  الّزمن ال ّلد   عّلد الّراوي و عد توت ّ  
هػػؿ ىػػذكريف حػػيف أحببىوػػي أيػػاـ ر زرتّّل   مّّل م ّّو ف ّّلو:   لّّو الّّزمن المل ّّ   فّّذك  ن

مسػ ط ي فػك كػؿ سػكاف  كوػت ىىموػيف أف   ؾكرػ ؟ أرػـ ى ػكري، فيمػا بعػد، إو ػاأل  ارمراه  
ىىجػػرأم عطػػ  مصػػارحىي بحبػػؾ فػػال يػػرل أحػػد كجعػػؾ كءػػد   رأسػػيوا يكمػػان كػػامالن، حىػػ

وجػاز حطػـ كعػذا... مديوػ  إىضرج. أوا كوت أحطـ ارحطـ ذاى . هػا هػك ارسػططاف يعػدؾ ب
لّّو الّّزمن وتمّّت العّّودة ن  . وسّّرعلن مّّل تن ّّت تمّّ  الّّذكرللت(2 ((كػػؿ مػػا فيعػػا وػػائـ

لملمّّّة فّّّ  تم  ّّّل صّّّدة  لّّّذكرللت المل ّّّ  فوعّّّدت وعّّّدت زرتّّّل  ال ن     عّّّد  المسّّّت  م 
لملمّّة  فخلط  ّّل ح سّّململن  وعّّد زرتّّل  الر فّّ  األمّّر مسّّت  ن . وتّّد فّّر سّّململن  ّّللت كل

ىحطمػػيف . سػػىواميف ارطيطػػ  وكمػػان عمي ػػان ك سػػكؼ أخبػػره فػػكران ل ّّل    ل  األضّّداث  مسّّت  
اربحػػار أوعػػاران  بسػػططاف اروػػـك يو ػػؿ ار ػػارات، كيحمػػؿ اربحػػار كي سػػؿ ارشػػكارع، كيػػكزع

 .(3 ((ءؿ...صحارل ... سيكءؼ ارككابيس عط  األعذب  عط  ار
اةعّّّد     لّّّو المسّّّت  و ال  ّّّز نلّّّو الّّّورا  و ا رتّّّداد ن   ي و ّّّلن تّّّداخو الّّّزمةلن  

  تتض ّّ  ن  ل سّّت  و معّّرد  ضّّن    لمكّّن  ن  ألة  مةلّّلت فّّ  عّّلل  الل ظّّة  ّّ  تمّّ  األتض
 سد هذا الةوع من ا ست ل .ف  علل  المةل   و عد  تض   ل لتع
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عّّلل  الل ظّّة  ّّو ضتّّو فّّ    مةلّّلت عمّّو عّّلل  الةّّو  ولّّ  ل تصّّر عّّد  تض ّّ  األ 
 ّّد هّّذا الةّّوع  و ّّوح  ف *(س كاحػػدءبعىػػاف كرأتّّد صّّورت روالّّة  امتةّّي ذلّّ  التض ّّ . و 

عةدمل ا تّد  الضّوار  ّلن األصّمي واألعّور ضّوو  ولومةذ الص ضة األ ست مت  ل ست ل     
  عّد  ن  ورغ ة كو مة مل ف  تم  ا دارة. فن العملرة السكةلة الت  ل لملن فل ل  دارة   و ن

ضّّداث ضتّّو مّّن  دالّة األ امتّد     العمّلرة دار  لة مّّل ضّوار طولّّودفة عمّو سّّم  لصّّمالت لّل 
 ّوو  لطي ا سّت لتلة فلّ  التّ  تعسّدت  ومل ل مةل ف  هذا الم  د الضواري الم ة للت ل .
صػطل عطػ  ارعمػارة حىػ  دعػكا سػكاف ر ارجػار األعػكر كارجػار األسػيط ما إف  الراوي:   

ارعمارة سػىعيش ععػدان جديػدان سػعيدان  ف  ر  االجىماع... ءاؿ اررجؿ األعكر... إرة إارعما
سػكؼ يجىمػل كػؿ ف فصػاعدان   موػذ اآلعكر إو  كؿ... ءاؿ ارجار األموذ اريكـ األ حميمان 

ءامػ  حفػالت سػاهرة حىػ  عػداد كا  مي  إلد اررسمي  كغيػر اررسػعياسكاف ارعمارة في األ
 صطل: رجيراف حميم . أضاؼ اررجؿ األىصب  ارعالءات بيف ا

   .يو اـ ارمكسارفكا... كسكؼ ىككف سعراىوا عط  أيىع مما يىي  رطجيراف أف   -
    ... 

 .(1 ((كطكـ سكؼ ىشارككف في االحىفاالت -

  ذلّ  الم ّ د ضتّو لةت ّالةّزاع ضّوو ندارة العمّلرة  ول ّتد   لة مّل  ارو ولستمر الض
ّّّّ   ضّّّّداثالضّّّّواري  لةت ّّّّل  األ ّّّّ لتول ّّّّو ضّّّّو مةط ّّّّ   لة مّّّّل  ول ّّّّ   وصّّّّن نل ّّّّ  تم تتض 
الرسّملة   علّلدلةّز   ع ّدا  عدلّدا   ولّن لعتمعّوا فّ  األفمّن لعّلش ا ا ست لتلت الزمةلّة.
 ةغل  الموسل و. ولن لس روا عمو 

 : عد متل عة هذ  الةملذج ا ست لتلة وعدةل
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 وف ل  الةّو  والضمّ   ضل   لن ف ل ات الروالة   لن ال  ل  الععل  تداخن  وا  
 ن.وف ل  الزم

  ل ضداث  سّرعلن مّة  ف   الوتت الذي ت ست   فل  األ لن الضركلت الزمةل تداخنو
الّّّذكرللت فّّّ   ذهّّّلن ال خصّّّللت فّّّ  لضظّّّة  لّّّو الّّّورا   فتتّّّداعوتّّّت  العّّّودة ن

 السرد.

 ّو   دفةلصّمزمةّة لّ  لكّن مضّض و  ّلن األو  لن ال  ّل ات  والتّداخالتداخ ن  ن 
 س لب عد ة مة ل:ذل  أل د الم ل  تعم  

 ضداث من خنو الر ط  لة ل و لن  زمةت ل المختم ة.ل  المتم   لتم  األ د  اةت  -
  داعلة ف  صللغة عللم  الروا  .نظ لر تدرت  األ -

 .عمو ضركة زمةلة واضدةالت لد  و ا تتصلر  تةولي الزمن السردي وعد   -

 عمو ف ل  دون فخر.  ر لتتصا ست لت   وعد  ا هذا الةوعهلمةة   -
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مّّل ضل ّر الروا ّ .  ور   تض ّ   فّّ  التال  ّزات الزمةلّة التّّ  تض  ّت   و تّد تمّ    
ّّّ  مرت ةّّّل   لل  ّّّل  الروا ّّّ  الّّّذي وعدمّّّ كّّّلن التض ّّّ  د فّّّ   عّّّض الروالّّّلت  فعةّّّدمل ل    
ّّّل   ل  مرت طّّّل  لكّّّون ال  ّّّ توتّّّي تض ّّّ  ا سّّّت ل  ل  فّّّ  عّّّلل  الل ظّّّة    ضّّّداث واتعلّّّة فةل
مل ضّّّداث  سّّّل  دمل ل ّّّلمن ال  ّّّل  الخلّّّلل  عمّّّو األعةّّّ توتّّّي ضصّّّول   ل  الزمة   لةمّّّل 

 و العلل  الغرلب وغلر الم لو .عةدمل ترت ط  علل  المةل  واألضن   
الضركّّة الزمةلّّة  ( مّّن الروالّّلت التّّ  زخّّرت  تمّّ  مػػذكرات ديواصػػكروت عّّد روالّّة  

العر لّة مّة ومن  من  ضدا  ل المست  ة الت لّ  لنةتخل ّلت التّ   تلمت ّل المةظ   ةوعل ل 
فتتضت العمسة  عرض اةعلزات تم  المةظمّة وفعللللت ّل  عمّن     لض و  ا ةسلن. ف عد  ن  

ة سّّّ   ومّّّن  لّّّة   ع ّّّدا  الدلةلصّّّور. وممّّّل ل كّّّد ر ّّّلس المةظمّّّة المسّّّت لو  تر ّّّلا  
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ا فّ  زمّن الضل ّر الروا ّ   وم ّلركة ع ّدا  و هذا ا سّت ل  وتّوع ضّدث التر ّصو ض
 لة.لدلةلصور ف  تم  ا ةتخل لت ا ست لتا

 
ضّّّّّداث  ل ّّّّّل  عةّّّّّدمل تضّّّّّدث الّّّّّراوي  ع ّّّّّدا  وفّّّّّ  ال لمّّّّّة ة سّّّّّ ل   سّّّّّت  ت األ

 : سّّّّّّّ وعلة لمعرلّّّّّّّدة ف ّّّّّّّلو  للّّّّّّّة التّّّّّّّ  سلة ّّّّّّّرهل فّّّّّّّ  الزاولّّّّّّّة األالدلةلصّّّّّّّور عّّّّّّّن الم
ـ م ػارىي سػط  أ   ب فوي  ىىعطؽ بارعمطي  ارصحفي  أشار عطػي  رئػيس ارىحريػر أف  سباأل   

شػػعر ي رػػـ أوشػػر يػػكـ ار ال ػػال. ركو ػػعػػا سى  و  األسػػبكعي  يػػـك األحػػد، عطػػ  ارػػرغـ مػػف أ
وشػػر فػػي اريػػـك ىشػػريف ار ػػاوي(. فم ػػارىي سى    7حػػد ارحرج م طمػػا شػػعرت اريػػـك )األبػػ

عىػػذر عػػف أ وىخابػػات... كءػػد دار بخطػػدم أف  اال ارحافػػؿ االسػػى وائي، يػػـك ظعػػكر وىػػائ  
هػذا ار ػدر  ف  ي فكػرت بصػكت مرىفػل كءطػت روفسػي إأو ػسبكع، غير اركىاب  كطيان هذا األ

 وشػر يػـك ار ال ػال بيومػا يػىـسبكعي  ارىي سى  اشـ سيطحؽ بكؿ أصحاب ارم االت األار 
ىىالحػؽ بسػرع  حداث في ارعػارـ كفػي موط ىوػا حد. كارحؽ أءكؿ إف  األىسطيمعا يـك األ

حػداث، كيضػطر رطشػطب كاىب ارزاكي  اريكمي  يطعث كرال األ ف  ىفكؽ سرع  ارضكل. كا  
سػبكعي  ارػذم يضػطر يكمي، فما بارؾ بكاىب ارزاكيػ  األكارى يير كارىعديؿ في عمكده ار

ارمكضػػكع ارمطػػ  اآلف هػػك  ف  ىػػ  ءبػػؿ وشػػر مكعػػدها بيػػكميف. كبمػػا أرػػ  ىسػػطيـ م ارإ
ا ارىػي سػىظعر يػـك ار ال ػال. ي رف أكىب موذ اريـك عف أمكرهػومكضكع االوىخابات فاو  

سػئط  كىسػاؤالت عرضػعا عطػي  صػديؽ أهػذا )االسػىباؽ( ال يموعوػي مػف طػرح  ف  غير أ
 .(1 ((يكر م طكع مف شجرة...غ

 
ضّداث سّردهل تكّررت     ف ّدمسلضة واسعة ف  هذ  الروالّة  لمة ا ةتخل لت  اضتمت    

 ةتخل ّّلت مةظمّّة  تر ّّلاالث عّّن تضّّد   سّّلن الّّراوي  ف عّّد  ن   ّّلن الضّّلن واآلخّّر عمّّو ل
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  وة رهل ف  األلّل  النض ّة. ة ر الم ل ت األس وعلة  علود ضدل   عنض و  ا ةسلن  
ضّداث  ة ّر م للتّ  لّو   رتللح عةدمل اسّت   األع دا  الدلةلصور ل  ل عر  ل ول دو  ن  

لة ّر هّذا وعّد  ا رهل لّن لعّدي ة عّل  فةّذا   ة ّت  فال ن ل   لو  نعنن ةتل   ا ةتخل ل
ضداث متخذا  ترار   عد  الكتل ة مست  ن . وتّد ت كّد لو است ل  األدفي ع دا  الدلةلصور ن

ن وكّّن الضّّرفل  ضصّوو ا سّّت ل   وعّّود ضّّر  الة ّ  لّّن و ّّلتتران ال عّّو  ضّر  السّّلن 
وتّي فعّن   هّن الّراوي لكةّ لكن معّرد توتّي فّ  ذلضمنن د لة المست  و. فل ست ل   ل  

 ي  عد لوملن من تسملم ل كمل   لر الراوي.ال ن ل      رت الم للة ف  لو عةدمل ة  
 

( ارميػػت أحيػػال فػػي اربحػػرروالّّة   الّّلت التّّ  ضصّّو فل ّل هّّذا ا سّّت ل ومّن الرو  
سػػكؼ أءػػذؼ بػػ  زج عةّّلد ال ّّلهد فّّ   ضّّر السّّمطة مسّّت  ن  ف ّّلو:    ر الرا ّّد وفل ّّل تّّر  
ا يحكمػكف كهػك مو ػ  جزل مػف اروظػاـ، فجماعىوػا . صحي  إو  ر ارسطط .. في رؽفي بح

ط بػػػيف رسػػػطط  رمػػػس اريػػػد بعػػػد... اليػػػزاؿ يوشػػػيطمػػػس اكفيوػػػا فػػػي اروعايػػػ .. ركػػػف رػػػـ 
طـ ب  في يػـك ارموظمات ارجماهيري  ارىابع  روا. س عمؿ عط  ىعييو  في موصب رـ يح

ى  ارىػي ال كسائؽ... سػ و ط  مػف شػ ياـ. سيككف ر  رجؿ حماي  كسيارة فخم  مف األ
بػؿ  يكىػب يكمػان ركايػ  يػذكروي فيعػا.. رػ  فػيال فخمػ .. رعطػ ىكاد ىصط  رسكف طالب إ

ص مػػف و ػػده ارػػذم ىخط ػػؼ أءصػػيدة عصػػمال... كفػػي أيػػ  حػػاؿ سػػك  رعطػػ  يػػوظـ فػػي  
 .(1 ((ير صارخ مكركؿيطاردوي كصف

 
ت ّذ  عةّلد ال ّلهد فّ   ل د تض   هذا ا ست ل  الزمة  ف  الضل ر الروا    ف ّد 

كّو  فّلن فخمّة...لّو ن عت ل  ضمللة  مةلة وسللرة مّي سّل   ل  وة  ّو وو     ضر السمطة
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ّّّلت   هّّّذا تّّّد مّّّل ل كّّّد مو تة ّّّ ات   سّّّ لو لتض ل  ّّّل. و وتّّّي فعّّّن  ولّّّ  لكّّّن معّّّرد  مةل
 وتوع   الم  د الضواري الذي ة م  الراوي مو ضل  تض   هذا ا ست ل   

 
حيػػاة  كاف ػػت عطػػ  اءىػػراح اررائػػد بحمػػايىي. ءطػػت رمػػريـ إف  ل ّّلهد:   وفلّّ  تّّلو عةّّلد ا

 اءي ...ر صاخب  هكجال، كريست سباح  في سارمواضؿ رككب بحا
 ءطت

رػ  غرفػ  بوػا ووى ػؿ مػف هػذه ارفػيال روفػزع إ ارزمف غدار.. ءد يو طب يكمان، فػاذا -
الل . كءػد يو طػب رجػاؿ ارحمايػ  هػؤ مكحش  أك ءبك وخىبئ في  فال يرل ارشػمس

 ر  سجاويف يضطعدكووي.إ

... 
 وا في مطعـ ي ل في طريؽ ارمديو  مػا كػدوا و ػادروذهب رىواكؿ غدال ءىرحت أف  أك 

 كؿ يس ؿ بكؿ أدب كاوضباط: بكاب  ارفيال حى  هرع مراف ي األ 
 يف يا سيدمر  أإ -

.... 

 موي ال يسم .سوراف ؾ سيدم. اركضل األ -

 هىفت محىدان أءاطع :

 .(1 ((ة... ركف دكف مراف يفحسوان س سى ؿ ارسيار  -

 
 :ةل عد ت ضص هذ  الةصوص وعد

    لّّّن ّّّلن ال  ّّّل   ل   ّّّضوا تّّّداخن ّّّ للسّّّ  د ال  ّّّل  السالسللسّّّ  والزمةّّّ . تعس 
تمّّ  العمملّّة ا ةتخل لّّة  والك ّّ   مّّي نداةّّة وو   لمّّة ا ةتخل ّّلت فّّ  الّّةص األ
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لزمةّ  وتعسّد ال  ّل  ا .فّ  الوتّت ة سّ  و  عل ّ  العمو الصض    عن م لكو
  ضركة ا ست ل .

 
  ف ّّد لمسّّةل  عمّّو الّّزمن ا سّّت لت .  الضركّّة الزمةلّّة  وعّّد  اتتصّّلرهل ل  فّّ عّّتةو  و

 عّن وعّود الم ّ د ض ورا  وا ضل  لمزمن الضل ر و عةّ  ضل ّر الروالّة ف ّن  
ال خصّللت مّن خّنو وت  فل  الزمن لمضظلت  لتظ ر  صوات الضواري الذي ت
  ضوارهل المةطو 
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 املبحح الجاني

 مشتوى املدة

ظر فّ  العنتّة  ّلن سرعة الزمن و ط   ولتضدد    للة  للس هذا المستوة لتعم  
  (1 و الّةص تللسّل  لعّدد  سّطر  وصّ ضلت ((و و الوتت الّذي تسّتغرت . وطّمدة الوتل ي   

و الت ةلّّلت السّّردلة التّّ  ت ودةّّل  ّّكلو     هّّذا المسّّتوة عّّن   معموعّّة مّّن األ ّّولك
 (2 و ت ط ّة((ات التّ  تضّدث عمّو ةسّ   مّن تععلّو  لو است صل  سّرعة السّرد والتغلّر ن

ر عّة لمضركّة األ ّكلو األسلسّلة األعمّو هّذ  الت ةلّلت تسّملة  ت. وتد  طم  علرار علةل
ّّّّ     ف مّّّّل الطرفّّّّلن (3 مّّّّو طّّّّرفلن متةلت ّّّّلن وطّّّّرفلن وسّّّّلطلنم ل عالسّّّّردلة  وتّّّّد تس 

 مّل الضّذ  والوت ّة الوصّ لة  ف ّ  الضّذ  لمسّرد  ف المتةلت لن ف   ةّل  الةسّ  الزمةّ 
ّّلّّرة ةتلعّّة لم  ّّز الزمةّّ  السّّردي   لتسّلرع زمّّن السّّرد  صّّورة ك   ل الوت ّّة الوصّّ لة فّّإن  م 

لط  زمّّّن الضكللّّّة  و لكّّّلد لةعّّّد . ت ّّّلت سّّّي ولمتّّّد  فّّّ  الخطّّّلب فّّّ  م ل ّّّو  زمّّّن السّّّرد
ف ّ  الغللّب لكّون ضوارلّل    ل الم  دم  الوسلطلن ف  الم  د والخنصة.   لتم و الطرفلن

 ّّل مسّّلواة  تّّرب الّّو ولتض ّّ  فلّّ   ّّ   مّّن المسّّلواة الزمةلّّة  ّّلن السّّرد والضكللّّة  ولكة  
ي السّّرد  ضلّّث الّّ ط .  ّّ  الخنصّّة وتعةّّ  السّّرد المّّوعز المختصّّر وتعمّّو عمّّو تسّّرل

مةلّّة طولمّّة فّّ  م ّّلطي سّّردلة لختصّّر الّّراوي زمّّن األضّّداث الضكل لّّة الممتّّدة ل تّّرات ز 
سّل   ال ضّث عةّد هّذلن الطّرفلن  ..(4 ((رة وصغلرة ع ر مسلضة الخطّلب الروا ّ تصل
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المتم مّّّّلن  –المّّّّذلن هلمةّّّّل   ّّّّكو وا ّّّّا فّّّّ  كّّّّو الروالّّّّلت المدروسّّّّة  –المتةلت ّّّّلن 
 التععلو وا  طل .  ت ةلت  

 اواًل: تقنيتا التعجيل
نصّّة( ّ الضذ  والخ ّّ   وتتمّّ نن   تسّّرلي ضركّّة السّّرد تخّّتص تمكمّّل الت ةلتّّلن 

ت ةلّّة التسّرلي مّّن  سّّطر تملمّة. وت عّد  تعّرض األضّّداث التّ  امتّد ت لسّّةوات فّ    وفل مّل
اعتملدا  عمو عّد  نمكلةلّة رصّد سس الت  ل و  عمل ل  ي ةص سردي عمومل      ه   األ

لّّو عّّّدة كّّّلمن  مّّن ضلّّلة  ّّّخص عّّلدي لضتّّّلج ن   لّّّو  واضّّدضكّّ  ّّل  فّّّلن  ضّّداث كم  األ
 التسرلي ه : و ت ةلت و و  (1 م لت من الص ضلت((

 *ى وي  ارحذؼ
ضّذ  فتّرة طولمّة  و السّرد الروا ّ  وتعةّ    ت تر  مي الخنصة فّ  تسّرلي زمّن  

تصلرة من زمن ال صة وعد  التطر  لمل عرة فل ل مّن وتّل ي و ضّداث  فّن لّذكر عة ّل 
غ ّّّلو لت تسّّّرلي الّّّةص السّّّردي مّّّن ضلّّّث هّّّو نعمّّّو درعّّّ     . ولعّّّد  (2 (السّّّرد  ّّّل ل (

الت ةلّة عةّدمل لصّعب عملّ  سّرد  لو هّذ . ولمع  الم ل  ن(3 ضداث((من زمن األ اتل تر 
                                                 

ّّ   الضّّلج عمّّ   ط (1     لّّروت   ل ةّّلن  م سسّّة ا ةت ّّلر العر ّّ    1الّّزمن الةّّوع  وا ّّكللللت الةّّوع السّّردي: هل
2008 :173. 

تّلموس السّردللت تةظّر المصّلدر األتلّة عمّو التّوال   :   ملر  ال  ز.مو : ال غرة  ا ختزاو  ال طي  اإلسوتد ت *
  دار التةّّولر لمط لعّّة والة ّّر 1   ةّّل  الروالّّة   دراسّّة م لرةّّة فّّ   ن لّّة ةعلّّب مض ّّوظ :سّّلزا تلسّّ    ط 56: 
  التعرلّّّّب فّّّّ  ال صّّّّّة ال صّّّّلرة   دراسّّّّة فّّّّّ  تصّّّّة لوسّّّّ  ال ّّّّّلروة  : هلّّّّ   الضّّّّلج عمّّّّّ    89:  1981 

  دراسّلت فّّ  ال صّة والروالّّة : د.  ّّلدلس  297:  2000 د.ط ال ل ّة العلمّّة ل صّور ال  لفّّة   ال صّر العلةّّ   
   145مة فرملن روا لل  :   غل ب طع 126:  2010  علل  الكتب الضدلث لمة ر والتوزلي    ر د   1فوغلل   ط

  الروالة العر لة الر لل وال ةل   83  ت ةللت السرد الروا   ف   و  المة   ال ةلوي :  89مدخو لةظرلة ال صة : 
 . 194  م لر ة ة دلة ( : 

   مة ّورات دار ا خّتن   دار األمّلن  ر ّلط  الّدار1تضملو الةص السردي ت ةللت وم لهل : مضمد  و عزة  ط (2 
 .94:  2010العر لة  

  ولةظّّر:  ّّعرلة السّّرد فّّ   ّّعر  ضمّّد مطّّر  دراسّّة سّّلملل لة 176الّّزمن الةّّوع  وا ّّكللللت الةّّوع السّّردي:  (3 
 .104: 2008  دار السللب  لةدن  1عملللة ف  دلوان  فتلت(: د. ع دالكرل  السعلدي  ط
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لّروة. ومّن  سّتض   ن  لمّل لوز عّن  ع ّ ل ولختّلر ضداث   كو متواصو  لذل  لتعّاأل
ضداث ف د   لكّون ذكرهّل مّدعلة إلطللّة سّردلة لو الضذ  عد   هملة األمعو  نس لب ال 

  لخّو  عد  دا  مّن ا سّتغةل  عة ّل   ّرط   لو للتلل  ضدوث خمو سردي ف  الةص  فن
. (1 لّو موا ّي الضّذ ((ضداث المعرو ة فل لر نهذا ا ستغةل   للةظل  الزمة   و  لأل

 :(2 تلةةص الروا   للض   األهدا  اآلف  ال الضذ   ولتواعد
 تسرلي ال ص  لل  ز عمو فصوو من ضللة ال خصللت.  -

فترة زمةلة   وص  ل لو مل  عدهلوال  ز نة فةلل المضذوفن  عض الوتل ي السكوت ع -
 ة تستض  التوت  عةدهل.م  م   تضتوي عمو ضوادث 

  فتّّّّرة مّّّّل عمّّّّو زمّّّّن السّّّّرد لمن فّّّّ  الّّّّذي هّّّّتعّّّّلوز التسمسّّّّو الزمةّّّّ  المةط ّّّّ -
 الروا  .

 
 ول س  الضذ  عمو تسملن:

 الضذ  المضدد: وفل  لصرح الراوي  ضع  المدة الزمةلة. -1

ة الزمةلّّّة   المّّّد: وفلّّّ    ل عمّّّن الّّّراوي صّّّراضة عّّّن ضعّّّالضّّّذ  غلّّّر المضّّّدد -2
سّّتةت  اسّّتةتلعل  ل ّّو  عمّّو التّّدتل  والتركلّّز والّّر ط   ّّ   ّّمةل ول  المضذوفّّة  ّّو ل  

 .*(3  لن الموات  السل  ة والنض ة

                                                 

 .221-220عمللللت الت كلو الروا   :  (1)

 1998 صّ لتس  تّوةس   دار مضمد عمّ  الضلع  1دراسلت تط ل لة: ع دالوهلب الرفل   ط لةظر : ف  السرد (2)
 :52. 

 .86-85:  والتط ل  لةظر:  ت ةللت السرد ف  الةظرلة  (3)

ل الةوع ال لة  ف د لسمو  للضذ  غلر المعمن  و ال مة  *  . وتد لسمو الةوع األوو  للضذ  المعمن  و الصرلا   م 
 ا غتّراب فّ  ةمّلذج مّن  86- 85:  توال  : ت ةلّلت السّرد فّ  الةظرلّة والتط لّ  آلتلة عمو التةظر المصلدر ا
  . 177 -176  الزمن الةوع   وا كللللت الةص السردي :  426-425:   رسللة(الروالة العر لة
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ّّّة   ي  ن   هّّّذا الةّّّوع لعتمّّّد عمّّّو فطةّّّة المتم ّّّ  ول ظتّّّ  فّّّ  ف ّّّ  ال تّّّرات الزمةل
 ت ةلّة  و مّل لسّموالضّذ  مّن خّنو الة ّلط المتتل عّة  هّذا ر عن لع    ضللةل و المضذوفة. 
 ال للض.
عراب مىاه  األت الرواللت   ك رة ال  زات الزمةلة  ةوعل ل  ف   روالّة   د نةملز ل 

 خّر ع ّ ل اآل ضدد  ع  ل و غ و   ضذ  الراوي  زمةة متعددة  في واطحات ارسحاب(
   ومّّن م ّّلرب ت لمتّّ  لض ل لّّة مّّ  امةّّذ  ن خ طّّ  مّّن ضعّّر   الضسّّةلند  مّّن ضلّّلة ف

   عد ع ر سةوات. و عد عودتّ  تلهة صضراولة مع ولة  ول  ل ع د نلل ل نلو منصملة األ
لضّّر  ت لمّّة ل   لة ّو مواكّّب الضعّّلج وتوافم ّل وعّد خطّّل ضدلّّدلل  مّد   السّّمطلن ع دالضملّّد

عّّل  لّّدي ات  ذ  المواكّّب. ولّّ  ت ّّ  ال  لمّّة مكتوفّّة األفد  الضسّّةلن مّّن الّّرز  الّّدا   مّّن هّّ
هّّّّّذا الّّّّّوضش الضدلّّّّّدي  ّّّّّو تّّّّّررت   لّّّّّلدة فد   م لعمّّّّّة الع مّّّّّلةللن وخطّّّّّ  عمّّّّّلل   

لو  لت والد  الذي اةتظر  مةّذ زمّن  علّد  فد  لتم  المعركة فذهب ن وم ةدسل  . واستعد  
ل  لّّ  ل تضّّ  مةّّّذ تّّوة سّّضرلة  اسّّتخرع  مّّّن صّّةدو  خ ّّ   تّّد ل ل  ععل ّّل  ذاوةلولّّ  سّّ

     لال عو  عمو سكة الضدلد ف  زمةة سضل ة  و  ذا السل   د  فد   مي ع رلن فلرسل  
فد  كّلن لتم ّو رصّلص العّدو و ّر لت  فلمّر   ن  لو ةص لن. و عد مرور الّزمن تلّو نن

عصّلل عمّو الضّرب.   لن ص و  الدر  مرور ال ّ ا فّ  الضمّ  عصّلل عمّو الرصّلص
رض غّّّّلدر فد  ت لمتّّّّ  وراح ل ّّّّرب فّّّّ  األ   وفّّّّ  للمّّّّة مّّّّل     و عّّّّد اةت ّّّّل  المعركّّّّة

  متةّلو  ووعلّ   عمّو و للّ   صّوب معلهّو الصّضرا   فم ّو وم ّو تل  ّل  ت ّود  تّدمل 
ة سّّ  ال م ّّة  سّّ ل  مّّن  ةّّت ف عّّلب  وال  عّّة تّّروي ة ّّي ضتّّو وتّّي  صّّر  عمّّو رعّّو م 

  ع ل  لة د مّنذا ...ع تك   ةل فد  الضسةلن  . غلدر م لرب الع لرة  ن  مةذ  ة ألوو مر  
ت ّ   تّنع الع مّلةللن فلسّت  م  الرعّو لّو تمعّة    م ّو خمّ  هّذا الرعّو ضتّو وصّن ن

ولّد ومةّذ  لّ  و لّ   ّ  ل ن  ك  مّل كّلن وسّلكون ت ّو    ّ  ة  الم ةي  كوفلة سودا   وتّلو نة ّ
 ن    ّّ  فد   فّّ  صّّضرا  السّّراب الّّذي اةتظّّر  ع ّّرات السّّةلن. وعمّّ  فد  لّّو ك دخمّّ  ن
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ّّّّواةلن الدولّّّّة  ّّّّوار والخّّّّلرعلن عّّّّن ت ّّّّد  لم  ّّّّذ زمّّّّن  عل ّّّّت مّّّّنذا   مة هّّّّذ  الصّّّّضرا   لت
ّّّل  رض وتطّّّلع الطّّّر  الع ملةلّّّة  وممعّّّ  لممعّّّذ لن فّّّ  األ والمةل ّّّملن   ّّّ  توالّّّت األل

طمّّّ  و      لّّّل   وتكلّّّ  فد  مّّّي هّّّذا المضّّّلط العدلّّّد و     ّّّلن ة سّّّ  ورفلتّّّ  العّّّدد واأل
لّّّو عصّّّ لة تخصّّّ  هّّّو لتّّّو  نلك ةّّّ  ظّّّو    العدلّّّد  عملّّّ  اسّّّ  ذلّّّلب فّّّ  هّّّذا المكّّّلن

لتّّزوج  وفّّ  للمّّة   ت ّّله   ر   ن  تّّرا تّّر   ون لّّ  الخمّّود. ف ّّدة ةّّل  ل ّّم خصّّلل   نلّّو  
 .(1 ةعب ذللب س عة ذكور للملند الر لع  نذ  ضت مت الط لعة كم ل  

  
 ّل ة الزمةلّة التّ  خ طّ  فلسّ ط المّد  الم لّ  ن  ضظ  األضّداث لّو تمّ   ت مو   عةد

سّّّ ط  عّّّد ذلّّّ  ع ّّّر مّّّن ضعّّّر  مّّّ   ولّّّ  لضّّّددهل  سّّّةوات  و  ّّّ ور  و  لّّّل   ّّّ    فد 
ّّّو فّّّ  األسّّّةوات متتلل   ال تّّّرة مّّّضّّّداث التّّّ  وتعّّّت فّّّ  تلّّّة مّّّن غلّّّلب فد   ولّّّ  ل ص 

لّّو ت لمتّّ   عّّد هّّذ  السّّةوات الع ّّر ضتّّو وعّّد خطّّل  عّّلد فد  ن ن  الزمةلّّة المضّّددة  ومّّل ن
لسّمطلن ضكّ  الّ ند هّو . والزمن الّذي تّولو فلّ  هّذا ا..ضدلدلل  مد   السمطلن ع دالضملد

سلل  الضّدث  ر ّدةل  ن  ل ضدد ول  ل  ر نلل  عمةل    و ن  ل  من الضدث  فم لزمن م س ط  
  فد   مّّي فعةّّدمل ت ل ّّ ضّّداث  زالّّت األزمةّّة المضذوفّّة تتّّوالو فّّ  تمّّ  األنلّّو ف مّّ . ومل

ّّت لمتّّ   لم لعمّّة ذلّّ  العسّّر الضدلّّدي  ضصّّو عمّّو ذلّّ      السّّل  الععلّّب الّّذي خ  
ضّدد تمّ  ل ّل لّ  ت  وهةّل   - تا مةذ  زمةة سضل ة ةدو  ل  ل  ف  ص والد   مةذ زمن  علد 

علعت   عّد ال ّو  لتضّد ون عّن  ّ تّوة فد  وظّو       د  ال عو  فظ رت -زمةة ال علدة األ
لمّة و فّ  ل...  عد ذل  وف  زمّن غلّر مضّدد  ل ّل  ع و عددهل ل   مرور سةوات طولمة 

ر معمّو   ممت لّل  غلدر فد  ت لمت  متع ل  صوب معلهو الصضرا   سل را  فل ّل زمةّل  غلّمل 
 لّّو ك ّّ  فد  الّّذي رعّّو فّّ  ت لمّّة  خّّرة  كّّلن لةتظّّر  مةّّذ  لّّ  و لّّ  سّّةة  ف دخمّّ  ن

صّّ ضت مةّّذ زمّّن  علّّد ومع ّّوو رات السّّةلن فّّ  تمّّ  الصّّضرا  التّّ   مةّّذ ع ّّ اةتظّّر  
                                                 

 .726-695 /1 :لةظر:  األعملو الكلممة  (1)
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عّّّوا  العدلّّّدة ضتّّّو   فد  مّّّي تمّّّ  األتكل ّّّن غلّّّر مضّّّدد لمخّّّلرعلن. و مّّّرور زمّّّ مّّّنذا  
 و د. ر عة   ةعب ج و زو  ت
 

 تداخن : ةلتم  األزمةة المضذوفة وعد  عد تت  عةل 
   ةّوع دون سّوا   الم لّ فمّ  لت لّد   .المضّدد وغلّر المضّدد     لن ةوع  الضّذ 

  سّّّرد  ّّّدون  ن لر ّّّ  ّّّلن  الةّّّوعلن  ّّّوةتسّّّرعة الّّّزمن السّّّردي ععمتّّّ  ل ن   ّّّو ن
 .ضداثاأل

  الكوفلّة السّّودا   ك الرعّو ذو  ّفعةّدمل ة     ّلن الضّذ  و ّلن ا سّترعلع وا سّّت ل
ي لّ   توت ّلولّد مةّذ  لّ  و  لكون ف  الزمن المل   وت ّو  ن    وعود فد  ت و  ن  

رار فد  عةّدمل تّر  تّ  و. وكّذل   ّلن الضّذ  والخنصّة  كل  سلكون فّ  المسّت
 . عة ذ  لن ةعب ف  للمة مل  ر الزواج ف 

 وف ن  عن تداخو تم  األزمةة  وعد ال ضث تداخن  فخر: 

 

ي تّّّزوج فلّّّ  فد    الّّّزمن الّّّذ ّ ّّن وال  ّّّل  الغل ّّّ . فعةّّّدمل ك  ف ّّّل  الّّّزم ّّّلن  -
سّمل  و  ّذ  األ.له  م لر  ومختلر ومصّط و وم ّدي ر عة سم  ةعب األو د األو 

 عظّّّّ لرسّّّّوو األا  اسّّّّتدعو الم لّّّّ  و يللّّّّة ا سّّّّ  العمّّّّ   ال خصّّّّللت الدلةلّّّّة 
الّرواي.  ه  خدمة لةص سمل    فوظ   ( عظرصمو ا  عمل  وفل  والم دي المةت

 تلة:س لب اآل ستدعل  الدلة  لألمل تعود د لة هذا اور   

 

 كّو الصّ لت التّ  اةمّلز   ّل رسّوو ا   فد  لةمّلزون لععو   ةّل  ن     راد الراوي 
 مل  المةتظر  لذل  استدعو تم  ال خصللت.واإل
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    ذهّّن مّّل  المةتظّّر ض ّّورهمل فّّل خصّّلة الرسّّوو األعظّّ  واإل ن  ممّّل ل عّّر  
هّلن ال  ل ّو و د فد  ض ورا  وا ضل  فّ   ذلععو أل المتم   لذل   راد الم ل   ن  

 لو هذا ا ستدعل .مع  نف الصضراولة

 

    ارلن ك  ّر ومةلصّ لو د فد   ت لعّو أللعع ن  مل من المةطم  ة س   راد الم ل   ور 
 مل  المةتظر.وة   ت لع الرسوو واإلنس

لوضّّد  ّّلن  فّّراد ت لمتّّ    فعةّّدمل  راد فد   ن   ن وف ّّل  العسّّد. ّّلن ف ّّل  الّّزم و -
ت لمّّة تّّر ط  ّّلن  فرادهّّل  الصّّ ضو   تّّةع    ن     الّّذلن لّّ  تضم ّّ  روا ّّط عصّّ ولة 

ضّّّذا ضّّّذو    لّّّّة لّّّو امّّّر ة  دلةّّّة را ّّّي  فلستر ّّّع ل  و   و الر ّّّلعة  فللت ّّّت ن
 فد  ذلّلب ضتّو ملامتصّ  نن  مّل نذلمل الم للذلن ر عوا عملعل  من  دلالرعلو ا

   ف  ّل  العسّد هةّل .(1 رضت ال رك  فل   فلمتص العملي  عد  مّن ذلّ  ال ّديط  
ول ّل مّن    متم ن    دي المر ة المر عة  لعب دورا  وا ضل  ف  توضلّد ال  لمّة  فض 

 وة ف  الر لعة.خلو عص ة من األن   لر ط   را ط نرعلو متمردل

فصضرا  السراب الت   لتت مةذ زمّن  علّد  .الععل    والمكلن نالزمو لن ف ل   -
ن لط هّل  ّر نلل ّل الخّرا ط ومّل نلخلرعلن ه  مةط ة مع ولة لّ  ت  منذا  لم وار وا

   ل  و ل ل  ي   ر.سلن    لغلدرهل ضتو ت ل  ذاكرت  و  ي اة

الملمّّّة التّّّ  اعتمّّّي فل ّّّل فد  مّّّي  ن وال  ّّّل  الععّّّل   . ف ّّّ و  ّّّلن ف ّّّل  الّّّزم -
  كّو العلّون غرلب  ّخ  ومخلّ  فّلختمو  ّيد . ولّ  تّر  الصعللل  ظ ر مخمو 

سّطوري المة ّرض ص الوضلد الذي ر ة هّذا الكّل ن األسوة علن فد   ف و ال خ
المسّمو  للدلةلصّور. وف ّن  عّن ذلّ  الضّدث الغرلّب هةّل  مّل هّو  غّرب فّّ  

فّ  المضظّة ف  تم  الملمة الغرل ة  واخت ل هل  د آلذل  ال  ل  وهو ظ ور المر ة 
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جطػػػؾ ببركىػػػي ارجعوميػػػ ... جئػػػت أ أوػػػا ارفاجعػػػ ضد تّّّ  تل مّّّة:    ن  ة سّّّ ل  عّّّد  
 .(1 ((ا اخىفت فحط  ت في ارفضال ارمعىـكسرعاف م

 
ة فّّّ  لّّّو توظلّّّ  تمّّّ  الت ةلّّّة الزمةلّّّلّّّ  لمعّّّ  ن الم لّّّ  ن   خلّّّرا  لمكةةّّّل ال ّّّوو: ن

لّّو تسّملط ال ّّو  عمّو د لّة تمّّ  التوظل ّلت. وف ّّن   ّو لعّ  ن ل   رواللتّ  توظل ّل   ّّكمل
لّّو  ّّو هّّد  ن  خّّرةف ّّل  الّّزمن  معّّزو عّّن ال  ّّل ات األعّّن ذلّّ  ف ّّو لّّ  لعّّلل  

  فّّ  تمّّ  المعللعّلت ال ةل لّّة والد للّّة عمّّو ضّّد   وف ّّة ّول ّّدو     التعلل ّّلت  لة مّّل نلعّلد
 سوا .

 
( عةّّدمل   سّّةد حػػالـىسػػىي ظ األلّّة ضّلن  ل ّّل   فّ  روا تعّّلوز   و  سّ ط الّّزمن وتّ   

 كالدوحػف ألن ف ّلو:   لّو عم ّب المكت ة  الذي ت لهو  لةتسّل   نلو   سلمة  صلضالسرد ن
ػػعمػػاف ارح ي يػػكف، وحػػف ارػػذيف بويوػػ اف موػػذ ارعشػػريوات حػػيف جػػال أجػػدادوا مػػف ا عم 
موػذ ار ػرف مػ  اكوكا مػل ارعػائالت ارشركسػي  ار ائارعالؿ ارخصيب كارجزيرة ارعربي  فىع

اركبػرل  عمػافاف ارمعاصػرة ارحدي ػ . كمػل ذرػؾ مػف ارػذم أدار ارماضي هوا.. بوكا عم  
 .(2 ((" اويكفعم  "ماو ، فمعظمعـ ريسكا ر  مجطس األموذ زمف بعيد حى  اآلف، أوظر إ

 
ّذفت األس رِّع السرد  فّ  هّذا الّةص  الع ّرلةلت     وتعّت فّ ضّداث التّعةّدمل ض 

ة الزمةلة  ألة ّ   در   و اكت و  تضدلد تم  المد  ت لصلم ل فم  ل س ب الم ل  ف  عرض
ّرة ل  ل  ّ   ّل ل  عدلّدا  لسّرد األمل ضدث ف  تم  ال ت  ن   ا سّتغةل  عّن و ضّداث  ف   

 لن ف  ال رن المل  . مت ف   ةل  عم   سلو العل نت الت   لرة نالت لصلو واإل
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ّذ  عمو زمن سرد  ضداث الروال ول  ل تصر الضذ  الزمة  فّ  تصّة  ة لكةّ  ض 

التّّ  سّّردهل مختّّلر عةّّدمل الت ّّو    ّّة فّّ   لت ّّل.  -ةة فّّ  الروالّّة الم ّّم  - ولّّل  فّّوكةر
سّّرة عرل ّّة عل ّّت وضلّّدة فّّ  مةزل ّّل م ّّمون تمّّ  ال صّّة: هةّّل  نمّّر ة مّّن  وخنصّّة 
 ولّّ    ّّ  تزوعّّت سّّرا  مّّن رعّّو ف لّّر  وتطعّّت صّّمت ل  لل مّّدة مةّّذ وفّّلة والّّدهل ال ّّخ  

رعّت را ضّة كرل ّة مّن  لت ّل  فسّدت هّوا  ال مّدة  ضّلن تّوف  زوع ّل وخ ك   سّرهل نل  
لّو   ل م ممل تضّت ظ  ّلي  ّ   لةتمّ  ن خراج ع ت  وتررت ا ضت لظن المر ة رف ت لكن  

 .(1 مل ل ل
  

الّّزمن الّّذي تطعّّت فلّّ  تمّّ  المّّر ة عنتت ّّل  لل مّّدة  والّّزمن الّّذي ك  ّّ  فلّّ   نن  
مّن السّرد لعّد   – مّل الم لّ  ولّل  فّوكةرور    –وي سرهل ه   زمةة مضذوفة  س ط ل الرا

 ضداث المسرودة.ذكرهل  من األ  هملة
 

 *تقنية اخلالصة -2
تمخّّلص عّّدة سّّرلي زمّّن السّّرد الروا ّّ  وتعةّّ      فّّ  تت ّّتر  مّّي ت ةلّّة الضّّذ 

و صّ ضلت تملمّة ومّن دون الخّوض ة سّةوات فّ  م ّلطي    سل لي   و عّد  ة  لل    و عد  
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ّّّّّّّّ  ذكّّّّّّّّر الت لصّّّّّّّّلو ّّّّّّّّ  األضّّّّّّّّداث. ولمعّّّّّّّّ  ن  (1 ((ف ّّّّّّّّة لتم ّّّّّّّّ الدتل  ّّّّّّّّ   لل ّّّّّّّّل الم ل  ف
 :(2 ن ضللتل

 ّو   تمخلصّ ل ة طولمّة  فلت ل تّرة زمةلّعةدمل لتةلوو  ضّدا ل  ضكل لّة امتّد   ارحار  األكر :
 ف  السرد...

 لو توت  زمة  سردي طولو.ل لمخص  ضدا ل  سردلة    تضتلج نعةدم ارحار  ار اوي :
 :(3  عملل ل  مل ل تلمكن نوظل   ع دة  ولمخنصة

 .طولمة زمةلة المرور السرلي عمو مدة -
  ع  ل.  ت دل  الم لهد ور ط ل  -

الت ّّدل  ل خصّّللت عدلّّدة  و عّّرض ل خصّّللت  لةولّّة لّّ  لتسّّي الّّةص السّّردي  -
 لمعللعت ل.

 ضداث ال لةولة.تسرلي لمزمن السردي وتعلوز األ -

 كرار.ل ة والتس   للرتالمرور عمو مرضمة تت   -

تمّ  الت ةلّة وسّلمة  تّد ات خّذ الّراويوعّدةل الرواللت مو وعة ال ضث عةدمل تت عةل 
  ّلرات العّل رة لتمّ  ال تّرةضداث  وا تتصّلر عمّو اإل ختزاو فترات زمةلة طولمة من األ

ل عن السّةوات الطولمّة ث فل الت  تضد   (عصاب  اركردة اردامي م مة ذل  روالة  . ومن  
سّّ ب الّّراوي فّّ  ت لصّّلو تمّّ  لّّ  ل  ا عت ّّلو السللسّّ . وفّّ  الضّّللتلن التّّ  ت ّّلهل فّّ  

 ن  ن: داث المختزلّة ضّ ل  ّلن الضّلن واآلخّر. ومّن  ّمن األ لر الل   و اختزل ل و لل األ
رػػ  زوزاوػػ  اوفراديػػ ... ظػػؿ ءابعػػان فػػي ارزوزاوػػ  ططػػب مػػف إدارة ارمعى ػػؿ و طػػ  إعلصّّ    
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ارػػػػدج     أمػػػػكاج ارحيػػػػرة فػػػػي رجػػػػ  ى مػػػػؿ ىىخطفػػػػاالوفراديػػػػ  وصػػػػؼ سػػػػو  كامطػػػػ ، ي
 .(1 ((اريائس

 
لّّو اختلّّلر سّّ لب التّّ  دفعّّت السّّعلن نلّّ  ل  ّّر الّّراوي فّّ  هّّذا الّّةص نلّّو األ

ّو  عملع  الذي لخ   عنالسعن ا ة رادي  وتر  السعن ال وط ة تم  األلل . ولّ  ل ص 
الزمةلّّة و تمّّ  ال تّّرة ة   ّّو اختّّز لّّل  وال ّّ ور التّّ  ت ّّلهل خّّنو تمّّ  المّّد  كّّذل  فّّ  األ

. فةص  سةة ف  السعن هّ  زمّن مسّكوت عةّ  كلّ  مّر ت تمّ  ال ّ ور ومّل  الطولمة
فّ     الراوي  و  وعز  ولخصّ  ذل  ل  لذكر  كو   نل ل ؟ األضداث الت  عرت خ    ه   ه

 ن لرات سرلعة.
 

ت لهل لل  الت  األ لل  الت  ت  لت ف  السعن  استرعي السعلن وف ن  عن األ
 عة  عّوا  فّ  ذلّ  المعت ّو تضّت وت ّو سّ   ت ّو سللسّللع ة عةّدمل    ف  السّةوات السّل 

السّةوات و لّذكر هّذ  سكت عة  الراوي ولّ  لتوتّ  عةّد    وهذا الزمن  ل ل   .(2 رضاأل
مّل لعّود ضداث التّ  مّر ت  ّ  خّنو ذلّ  الّزمن الطولّو. ور  صا عن األالطولمة  ول  ل  

 ل  لّذل  ك    ّل الم لّ  ولخ صّ ضداث لو عد   هملة تم  اس ب هذا التمخلص ال دلد ن
ضّداث م ّلركة المتم ّ  فّ  ت ولّو تمّ  األ ل ّل  مل كّلن هدفّ   س ب ف  سردهل. ور   ول  ل  

مّّل سّّرعة السّرد فر ّّت عمّّو الم لّّ  وتوتعّ  لمّّل ضّّدث فّ  ذلّّ  الّّزمن المختّزو   و ر   
 هذا التمخلص.

زاو الزمةّ  ن  هذا ا ختّلو س لب الت  دفعت الم ل  نوعمو الرغ  من وعود األ
ال  ل  السللس  هّو  ن  ضداث الزمةلة  ألتم  األ  لختزاو كو   –كمل ل دو  –  ل  لوف    ة  ن
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ة ا عت ّلو السللسّ  و وعة ال ضّث  ومعللعّة  لمّالرواللت م ال  ل  الم لمن عمو كو  
رد  ضّدا  ل لةّلتض سلسلة ف  الروالّة. لّذا فل سّراع الزمةّ  فّ  سّال لملت األ ةضدت عد  ن

 ت لل  هذ  الرواللت. ل د  الر لس منا
ّ ( م ّّلوشػظايا كفسيفسػالولةّل فّ  روالّة   ص الم لّّ  فخّر لتمّ  الت ةلّة  ف ّد لخ 

 . ومة ّلضداث الت  ل  تستوع  ل  ةلة السرد الروا    لذل  م ر عمل ل مّرورا  سّرلعل  األ  ه   
ث  ػػػػػال ّّّّّل الضّّّّّروب التّّّّّ  مّّّّّر    ّّّّّل وهّّّّّ    هم  األضّّّّّداث التّّّّّ  وتعّّّّّت فّّّّّ  العّّّّّرا   و 

  ضػػػػد إيػػػػراف، كار ار ػػػػ  ضػػػػد ءػػػػكات كػػػػراد، كار اويػػػػحركب ... كاحػػػػدة ضػػػػد األ )كػػػػذا(
 .(1)((ططسياأل

ّّّّ  ل   ّّّّ  الضّّّّروب ل ّّّّ  عّّّّن ت لصّّّّلو تم ّّّّد ت ومّّّّ    صّّّّا الم ل سّّّّ ل  ل ل  كلّّّّ   
توع ل  فّذكرهل فّ  لو الضدث العل  لو و  لر ن  و اختزو تم  المضطلت وةتل ع ل وزمة ل 
مّّل لعّّود ور      ّّل اسّّتغرتت زمةّّل  طّّولن  ة  رلن  عممّّل   السّّطتعّّلوز سّّعت ل ف ّّرة واضّّدة لّّ  ت

   ضّداثومعرفت  مس  ل   تم  األ وخم لت  السللسلة   لو اعتملد  عمو ذكل  المتم  ذل  ن
رد مّّل لّّوه   واتعلّّة تمّّ  الضّّروب  فّّ  الواتّّي ال ةّّ   لّّذل  تعّّلوز عّّن سّّ ن  ل  راد  ور مّّ

ةلّّة التّّ   سّّ مت فّّ  تسّّرلي   هّّذ  الت لكّّ  لوظ ّّ ضّّدث فّّ  زمّّن الضل ّّر السّّردي  
 ضركة السرد الروا  .

زكج ضّّّّداث المختزلّّّّة زمةلّّّّل   مسّّّّلن سّّّّملر الّّّّذي تّّّّلو:   ولتتّّّّل ي سّّّّرد تمّّّّ  األ
عػػا خائفػػ  عطػػ  ابوعػػا مػػف حػػرب سىشػػعد فػػي ارحػػرب ار ار ػػ ... ركو  أ  حبيبىػػي ارعراءيػػ  

كايػراف كراد ارحركب ضد األ عكاـ مف خاض عشرة أ ف  ىؿ بعد أء  زكجعا  إف   ترابع . ءار
كػػاف.. كػػاف عمػػره فػػي ارخوػػادؽ ارمكحطػػ  بػػدالن مػػف ارفػػراش ارزكجػػي كارسػػباح  كاالمير 

 .(2 ((ر  ارمكسي  إءرالة ارشعر كاالسىماع ك ارعكال  كارسياح  كشـ  
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زمن السّّّّّردي  فّّّّّ  هّّّّّذا الّّّّّةص لع ّّّّّت الخنصّّّّّة  دورا  وا ّّّّّضل  فّّّّّ  تسّّّّّرلي الّّّّّ
مّّّر  الّّّذي اة  ّّّو فّّّ  خّّّلض ع ّّّرة  عّّّوا  مّّّن الضّّّروب  وع ن  فلست ّّّ لد الّّّزوج  عّّّد  

فّّّّللمرور   مل ّّّلةزمةّّّة الو د لّّّة وا ّّّضة عمّّّو اختّّّزاو تمّّّ  األالموضمّّّة  لّّّدالخةّّّلد  
ت لصّّلم ل  التّ  تّد تضتّلج الّّو  دون التوتّ  عةّد مّن عّوا  الع ّّرة السّرلي عمّو تمّ  األ

   فّ  تسّرلي  سّذلّ   ص ضلت طولمة وا ست  لد الذي ل  لو ا زمة  وكل لت  ... كّو  
 سردي.ضركة الزمن ال

 
 ثانيًا: تقنيتا االبطاء

للم ّ د والوت ّة( وفل مّل    ننتمّ    د ة السرد والت ملو من سّرعت   وت ت لنوتختص   
 رت لسلعلت تملمة ف  ص ضلت طولمةضداث الت  استمت د   األ

 ارمشعد-1
 ّّل  ضّّداث مسّّرضلة  تتضّّلور ضّّداث  كّّو ت لصّّلم ل  وك ة  عّّرض األفّّ  هّّذ  الت ةلّّة ت  
الت  لتسّ  ولعو السمة الدراملة  وتتضر  وتم   وت كر وتةدهش   ت فل ل ال خصلل

ي لةّّوب مةّّلب لتم ّّو   ّّللضوار الّّذ . و(1 ملت   للم ّّ دلّّو تسّّ  ّّل هّّ  التّّ  دعّّت ن
. (2 تتضّلور فلمّل  لة ّلول سّا المعّلو لم خصّللت ل  ّدور    الّراوي تلخالسرد عةدمل 

ن  ولسّّتغر  مّّن لضّّدث فّّ  زمّّن ومكّّلن مضّّددل –ضّّدث م ّّرد  –  فعّّو مضّّدد وهو
ّّّّّ  اسّّّّّتمرارلة  ّّّّّ  المكّّّّّلن   و  ي تطّّّّّي ف ّّّّّر ف ّّّّّ   ي تغلل ّّّّّذي   لكّّّّّون فل الوتّّّّّت ال

 :(4 وظل   عد ة مة ل .  ول (3 الزمن((
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   ل ة  الوتل ي الصغلرة ولدخم ل ف  سلل  الضدث.ة  لةم   الضدث ول مور  أل -

 ل نطلرا  لمضدث وال خصلة.من وموتي المكلن  وص  لك   عن ضركة الزم -

 عمل  ال خصلة الداخملة وعن ضركت ل الخلرعلة.لك   عن   -

ّّّو تت عةّّّل الروالّّّلت   ّّّغو  *( الخّّّلرع  والّّّداخم الضّّّوار  ةوعلّّّ    لوعّّّدةل  ن   ول
 ع ّّّ ل تّّّل  هلكم ّّّل ال ةّّّل   عمّّّو هّّّذ  الت ةلّّّة و   ّّّو المّّّتن  ن  مسّّّلضة ك لّّّرة مة ّّّل   ّّّو ن

ل لعّّود سّّ ب ذلّّ  مّّفل ّّل. ور    ةسّّ ة السّّردك ّّر تللسّّل   و الةسّّ ة األالروا ّّ   ّّللضوار  ف ّّك  
  نذ  لّة  الرواالم ل ّلت  لر الذي لة ض    الضّوار فّ  الك لّر مّن لو ضلولة الدور الكن

تتضّّلور فلمّّل لععّّو ال خصّّللت  ن  دون  مّّن  سّّرد األضّّداث  لسترسّّو الم لّّ  لمكّّن  ن  
 .م ل رة  عن ضركت ل و فكلرهل وم لعرهل لة ل  لت صا 

تّّّل  معملرهّّّل الروا ّّّ  عمّّّو  ف ّّّد **كرأس كاحػػػد( ءبعىػػػافو ذلّّّ     ّّّوخلّّّر مّّّل لم
فت ّّّل و السّّّرد و ّّّرز   لّّّو ضّّّد ك لّّّر ال ةّّّل  المسّّّرض   ّّّل  ت نو    الم ّّّ د الضّّّواري 

( عمّّو هّّذ  مػػذكرات ديواصػػكرسلسّّلة فل ّّل. وتلمّّت  كّّذل    ةلّّة روالّّة  لّّة  ضّّوار كيلال
  ***سّّت مة مغّّت  ن ّّة وسّّتلن م ّّ دا    عةّّلولن م   الت ةلّّة  فتكوةّّت مّّن م ّّلهد تصّّلرة 

المتم مّّة  ع ّّدا  ة لّّة  و ّّرزت  دوار ال خصّللت الر لسّّمت مّّن خنل ّّل  ضّداث الروات ّك  
ا لّّّّّّة  ضوارلّّّّّّة كلةّّّّّّت    وال لةولّّّّّّة مّّّّّّن خّّّّّّنو تمّّّّّّ  الم ّّّّّّلهد الرو الدلةلصّّّّّّور وزهّّّّّّرة  

 سل تطي ال ضث م  دلن من م لهدهل. ةوراملة.و 

                                                 

لّذل  سلسّتغةو  فّ  الم ضّث األوو مّن هّذا ال صّو –الموةولّوج  –ل د  س ب ال ضث فّ  معللعّة الضّوار الّداخم   *
  ضث.معة  ف  هذا ال

واكت ّّو هةّّل  لإل ّّلرة نلّّو    فّّ  الم ضّّث األوو مّّن هّّذا ال صّّو  توتّّ  ال ضّّث عةّّد  ضّّد الم ّّلطي الضوارلّّة فل ّّل  **
 معملرهل ال ةل  .

عمعّّة ال  ّلري  مّذكرات دلةلصّور  ت عتّّلن ور س واضّد  عصّل ة  الّوردة الداملّّة   –آلتلّة تلمّت  ةلّة الروالّلت ا ***
 عمو  ةلة تم  الم لهد ال صلرة  المترا طة مي  ع  ل. -ضن تسل ظ األ سمطلن الةو  وزرتل  اللملمة  ضلن
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عمّو  لّة ضّوو الضصّوووو ة و الراوي ضوارا  دار  ّلن  خصّللت الرواف  الم  د األ
 ضدل   تل ن : األصوات ا ةتخل لة   فتتا  ال ل 

فػػادة مػػف جيئوػػا، ارزيػػارة مفيػػدة، بكسػػعوا اإلاىصػػطوا بارشػػامي... كهػػك يىكءػػل م -  
و طػػؼ أصػػكاىان اوىخابيػػ  مػػف ءصػػب  ارمديوػػ ، فعشػػائر ار ػػرل  ف  األصػػكات... يوب ػػي أ
 م ط   م ؿ باب خزو .

 رشكاـ في ارمديو . رد ارشي ... ءائالن:ذباب ... س ؿ عف ىاري  ا -
ف ػػر ذبابػػ  فػػاه عجبػػان  . ردف فػػي مططػػل ارعشػػريواترػػ  األ معظمعػػـ أءبػػؿ إ إف   -

 كغم ـ:
 كالزرىـ ىسمكوعـ بارشكاـ؟ أرـ يصبحكا أردوييف. -

 ءاؿ ارشي  هامسان...
 رفاظ ارشامي  كأوت ىحكي...اسىخدـ بعض األ  -
ؿ ال يعػػرؼ عطػػ  أم كىػػر يعػػزؼ رػػ  ركػػف ذبابػػ  ال يعػػرؼ مػػاذا يحكػػي مػػل اررجػػ -

  ال يػى ف ارطعجػ  كيطرب . كىر اريميف أـ اركسط أـ االسػالـ أـ ار كميػ ،  ػـ إو ػ
ػػ    رػػـ يمػػر  و ػػبػػؿ أ –اف ارشػػامي . فػػ بكه مػػف مكاريػػد ارسػػطط كهػػك مػػف مكاريػػد عم 

اف ارعجيوػ  بارشاـ حى   مػركر اركػراـ كال يعرفعػا. رعجػ  ذبابػ  هػي رعجػ  عم ػ
 كفطسطيوي  كشامي . أردوي   ارمعجكو

ارة مسػب ان ف ػد دعػا بعػض اركجي  كاف يعػرؼ سػبب ارزيػ فى  شاب ارباب، كألف  
عػػـ كػػاوكا جميعػػػان صػػحاب . كرػػـ يفػػرؽ ذبابػػ  بػػيف شػػامي كأردوػػي ألو  أءاربػػ  كأ

 يىحد كف بطعج  أردوي  شماري .
... 

 صط  كفصط . ف اؿ ذباب ...بحطؽ اركجي  بعيو  كس ؿ عف أ

 مف حمص األبي  -
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 اركجي  كأظطـ كجع  كءاؿ: ءطب

رػ  يػـك يػوكـ عػدال ىػاريخي خارػد رػف يوىعػي إوحف مف حماة ارشػمال كبيووػا كب -
 ..ار يام .

      ... 
مػػ  ارعربيػػ  كهمػػ  كأر ػػ  خطابػػان طػػكيالن عػػف األ ءفػػز ارديواصػػكر بحماسػػ  ...
بػل ارمػ ركؼ مػف آداب ارضػياف  كسػ ر  رخاردة.. خرج ابػف ارمضػيؼ عطػ  ارمىا

 باسىخفاؼ:

 ك ار طرمصكماري م ؿ همكـ ارعربي ارككيىي أعوي همكـ ارعربي اري -

 رارة ارحياة كأبادت ىفاؤر  حى  صار أ ران بعد عيف ف اؿ:كىوط  شاب أهطكى  م

  بػػػػديؿ ارمشػػػػركع كسػػػػط؟ إو ػػػػسػػػػمل يػػػػا أخ بمشػػػػركع إءطػػػػيـ ارشػػػػرؽ األ رػػػػـ ىأ -
 .(1 ((ارعربي

ن األةظمّّّّة ث ال ّّّّلب عّّّّتضّّّّد  ل ّّّّلن تمّّّّ  ال خصّّّّللت  عةّّّّدمل  ارو تمر الضّّّّسّّّّول
والطل  لّة.  ّ  ظ ّر صّوت ال وملة الت  اعتمدت ف  ضكم ّل عمّو العصّ للت الع ّل رلة 

لسّّلعد     ن  ث عّّن م ّّلكو المّّل  والك ر ّّل  وال طللّّة  ووعّّد ممّّ  الّّذي تضّّد  المر ّّا األ
ل مّي  عّض م لصّو السّمطة   عمّو عنتّة    ّ س   ّة ّف  ضّو تمّ  الم ّلكو اللوملّة أل

لّو ةّواب ة نوار عةّدمل تضّدث عّن ضلعّة المدلةّالمر ّا زمّل  الضّ    استم  ع  التة لذلة.
ن عّّّّوع.  عّّّّد ذلّّّّ  عّّّّن صّّّّوت اب خطل ّّّّلت سللسّّّّلة ةلرلّّّّة   تغةّّّّ  مّّّّخّّّّدملت   ةّّّّو 

و  مّّّّدللت.   داعّّّّ   ر  طّّّّلل وا  معمّّّّس مخّّّّلتلر  و ع ّّّّل : الدلةلصّّّّور عةّّّّدمل صّّّّرخ
 . و مغلدرت  اةت و هذا الم  د الضواري(2    غلدر  لت ال ل  . لمةواب 
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لممر ّا فّ    وصّدل   ث الّراوي عّن مّ ازرة الدلةلصّورفخّر تضّد  درامّ   وف  م  د
األممػػي ارػػذم أجمػػل عطيػػ  أفخػػاذ عشػػيرة  ارمرشػػ اةتخل ّّلت المعّّللس ال مدلّّة ف ّّلو:   

ريعػا ىوىمػي إديػكاف ركابػط أهػؿ مػدف ارضػف  ار ربيػ ، ارىػي  )كػذا(كارده، كدعمػ  الجئك
 م ف أف  واصػػػكر يصػػػ ي رطمرشػػػ  مػػػ خكذان...خدعػػػـ ارديواصػػػكر، كػػػاف اردي، ططػػػب أمػػػ 

ائرة االوىخابيػػ  كءكمييعػػا مػػف ارمرشػػ  األممػػي يطاربػػ  باسػػىخداـ وفػػكذه بػػيف كى ػػاب ارػػد
رػ  جاوبػ  سػيارى ... كجطػس ارذبابػ  إ رديواصػكرا ؿ  ؽ ارديواصكر ار ػدام ... اسػى فار 

يػؤ ر عطػ   يل أف  يسػىطكاوطط ا روجدة ارمرش  ارصديؽ. ارديواصكر ءػاؿ بػاعىزاز: إو ػ
بدارػػ  عطػػ     يىمىػػلارمرشػػ . كأضػػاؼ إو ػػ افظػػ  صػػدي  بوػػال محبعػػض ار ػػكمييف مػػف أ

 .(1 ((ر  مديو  ارمرش  كءراهابعض اركىاب ارموىميف إ
 
 : هذ  الةملذج الروا لة وعدةلو ت م    عد
 تض ّّّّ  التّّّّوازن الةسّّّّ    ّّّّلن زمّّّّن السّّّّرد وزمّّّّن الضكللّّّّة   طّّّّ  ال ّّّّلع الّّّّزمن  ن  ن

ضداث عر ل م صن    وعرض األتكسلر رتل ة ضركة السردوعمو عمو   الروا  
 ودتل ل .

   ّّّّّّهّّّّّّ  دعّّّّّّ  المر ّّّّّّضلن فّّّّّّ    و عولعّّّّّّت  لمّّّّّّة مّّّّّّن  لمّّّّّّلت ال  ّّّّّّل  السللس
صّّّوات الداعمّّّة مدلّّّة  وتسّّّملط ال ّّّو  عمّّّو  هملّّّة األا ةتخل ّّّلت ال رلملةلّّّة وال 

   ّّّلن المعللعّّّة ك ّّّ ت عّّّن التعّّّلل لممر ّّّضلن  ّّّمن دوا ّّّره  ا ةتخل لّّّة. وهّّّذ 
مّّّّّة ا ةتخل ّّّّّلت  ّّّّّل لن  الزمةّّّّّ  والسللسّّّّّ (. وعمّّّّّو الّّّّّرغ  مّّّّّن معللعّّّّّة  لال 

ردةّّّّّ  وعراتّّّّّة لّّّّّو مكوةّّّّّلت ال ّّّّّعب األلرة ناإل ّّّّّ و الم لّّّّّ ال رلملةلّّّّّة  لّّّّّ  لغ ّّّّّ
 .ت  كوةت ذل  ال عبالاألسرفةذا  
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   وو  ل ال خصّّللت ض ّّور وا ّّا فّّ  الّّةص األمّّي عمّّو خ للّّلمّّراوي العمّّل  المط
 الضوارلّة  ّرزتالم ّلهد  عمّو الّرغ  مّن  ن   . متم ّ فم  ل   تعمل   خلفلل  عمو ال

الضّّدث  كّّو ت لصّّلم  و  عّّلد   ل  صّّوات ال خصّّللت المتضّّلورة لكّّ  لعّّرضفل ّّ
ّّن م لّّ  الروالّّة خّّل صّّوات ل  هّّذ  اآلللّّة و  ّّرز صّّوت الّّراوي نلّّو علةّّب  لك 

 ال خصللت.

 د  ل الروا لة  عمو الم ّةلت( تلمت  سطرارفاصط  في آخر وهةل  روالة  خرة  
 ولّّّو وضتّّّّو ة للت ّّّل. وعمّّّّو الّّّرغ  مّّّّن  ن   ضلت ل األالضّّّواري الخّّّلرع  ا تّّّّدا   مّّّن صّّّّ

ّّمت  ل ّّ  ّّغو مسّّلضة ك لّّرة فّّ   ةل  ّّل لكة  ّّلالضّّوار  راملّّة وضوارلّّة ل  عمّّو م ّّلهد دت س 
لّذي ضمّو عةّوان ةّت  معموع ّل الضّدث العّل  لتمّ  الروالّة. ومة ّل الم ّ د اكو    صلرة ت

للرة سّّللضلة دار  لّّة   مّّر ة اسّّت عروا سّّ ن ّّة رعّّلو وا د: وعّّو    ّّن رخصّّة( وم ّّموة 
 ت :الضوار اآل

 كؿ:اررجؿ األ   
 .ىفضطكا... س ءكد أوا. -

 اررجؿ ار اوي:
 ىفضطكا.. س ءكد أوا 

 اررجؿ ار ارث:
 ر  جاوب ارسائؽ.أوا س جطس إ

 ارمرأة:
 (1 ((صبكف... س ءكد أوا.عىوىـ مأ
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  ف ّو فّ  األة ّمّة   كّلن لّرة   رة وكّو  لّة   ضّوو تلّلدة السّللالخّن       ا ّتد  
 ..وو. نذ تلو األس ل   الت  ت  م  عمو غلر  ال للدة ول  

 وي مواضؿ... دفل ار مف.ألو   -))
 ار اوي:

 أوا س جوت خمس  أعكاـ. -
 كؿ:األ 

 أوا حاربت. -

 ار ارث:

 أوا ش ردت. -

 ارمرأة

 ضطعدتأوا أ   -

 كؿاأل 

طي ، مجػـر حػرب، مجػـر بحػؽ هارب ضد ارعدك، ءاىطت في ارحرب األأوت رـ ىح -
 اركطف.

 ار ارث:

 حرب عب ي  مدمرة -

 ارمرأة:

 طفاؿ كوسال كطوؾءاىؿ أ -

 كؿ:ار ارث رأل  -

بىػر م ػؿ ذراعػؾ رػـ ى   . كركػف  فػراج  بعػد اإلىدفعت ار مف..  ػـ ءبضػأوا س جوت ك  -
 ذراعي.

 األكؿ:
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 ي كدوا سم  ررجؿ بال ذراع أف  ال أ -

 ار اوي:

 ف دت  ذراعي في ارحرب -

 ار ارث

 ارعصبيات حرب -

 ار اوي بعدكل

 ارعدك عدك، سكال أكاف داخطيان أـ خارجيان  -

 األكؿ...

 فراج اسى مرت رصيد عذابي في ارسجفءبض ار مف بعد اإلرـ أ -

 ارمرأة..

 .(1 ((ىسىحؽ ار يادة ىىاجر بماضيؾ ال -

تسّّي  ف ّّل  كتّّل    ّّك واري الّّذي امتّّدت سّّعت  نلّّو هّّذا الم ّّ د الضّّو  لسّّتمرو 
والمّّّر ة فّّّ  لضظّّّة واضّّّدة.  اع ضتّّّو تخت ّّّ  السّّّللرةرار الةّّّز اسّّّتمعّّّن صّّّ ضلت للك ّّّ  

الم لّّ  عةّّدمل   طّّ  الّّزمن السّّردي فّّ  هّّذا الم ّّ د الضّّواري الطولّّو لّّ  لكّّن  ول ّّدو  ن  
 و كلن هدف     عّد   الةزاع ضوو تللدة السللرة  ضدثهدف  ت ملو ضركة الزمن  وتصولر 

سّلس األ وهّو ال ّد    عملّ   ّل  السللسّ  وتسّملط ال ّو  معللعة ال    وهومن ذل  
ف ةللّ  المةل ّو  .من وع ّة ةظرهّل  السللسلة  معلةلت ل ف  هذا الم  د  فمكو  خصلة
ة  وهةّل  المضّلرب   وهةلل  المعت و السللسّ  لسّةوات عّد   الذي دفي ضللت   مةل  لة لل 

ة مّّّل  ّّّغمو  والم ّّّط د و... ّّّلن وان ّّّ  لضّّّلر وا  عّّّدا  ض ل ل   ة سّّّ   اولكّّّن هّّّ    عملعّّّل ل
    ضروب داخملة مي  هم     ومي ذل  فلة    لطلل ون   من ة لل   المزعو  .  
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ة  خّّرة لطللعةّّل التّّداخو  ّّلن ال  ّّل لن الزمةّّ  والسللسّّ   والتّّداخو  ل ّّل  ومّّر   
هةّّّل   ل ّّّل    لّّّو علةّّّب ت ط ّّّة ضركّّّة الّّّزمن السّّّردين لن الت ةلّّّلت الزمةلّّّة المختم ّّّة. ّّّ

لّّّّ  السّّّّةوات الخمّّّّس التّّّّ  ت ّّّّلهل   تك وا ّّّّضة فّّّّ  ذلّّّّ  الّّّّزمن  تم  مّّّّت فّّّّ سّّّّرعة
 ّّ  عةّّدهل تمّّ  السّّةوات  ولّّ  ل خ صّّتل  المةل ّّو ال ّّلة  فّّ  السّّعن  ف ّّد   ختصّّرت و 

 سعلن طواو هذ  المدة.لم ضداث الت  عرت الم ل   و ل  ص و ف  األ
 
 
 *الوقفة  -2

 (1 ضّداث الّو الوصّ ((الضلصو من عرا  المرور مّن سّرد األالتوت   تعة    
 لّّة. وفّّ  هّّذ  الت ةلّّة لتعطّّو ّّلل     لم خصّّللت الروا وصّّ ل  لممكّّلن    لأل سّّوا   كّّلن

كو مضطّّلت اسّّتراضة زمةلّّة لمّّت ط فل ّّل السّّرد ت ّّو ّّلن التمّّدد والتوتّّ  ت زمّّن الضكللّّة  
عةدمل ل طّي الم لّ   و تد لتوت   ل ل    و  ل تصر توت  الزمن عةد الوص  ة لس . 

م ن روالتّ  تصّة  و  ضّدا ل  ألضّداث  و عةّدمل ل ّولعم   عمّو ا سمسمة األضداث السردلة
 و الدلة .ردة    خرة من التراث األ

ّّّّة الوصّّّّ  ّّّّ   و   م ّّّّة دور لولموت  ّّّّل  الّّّّةص الروا  ّّّفّّّّ   ة ل و دورهّّّّل  تض ل  ّّّّلتم ّ 
 :(2 تلةالوظل   اآل
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 الوظل ة الزخرفلة. -1
 الوظل ة الت سلرلة. -2

 ل لملة.الوظل ة اإل -3

 
ل مضطّّّلت ك لّّّرة توتّّّ  فل ّّّل الّّّزمن عّّّن وعّّّدة المدروسّّّة  عّّّد اسّّّت را  الروالّّّلت

ومن  لة ل الم ّ د   ضركت   وفسا المعلو لتم  الم لهد الوص لة والتعمل لة والت ملةلة 
عػريض  دخطت فػي شػارع    (سططاف اروكـ كزرءال اريمام  ت   ف  روالة الوص   اآل

اوػت شػجار ارعجفػال كري  بال خجؿ كال اسىحيال. بعػض األم فر كاوت أشجاره ى ؼ عا
ط ػػي بعػػا فػػي كجػػ  ريػػ  بيضػػال ىعبػػر ءعػػا ارخشػػو  اريابسػػ  كى  اىخطػػل مػػا ىب ػػ  مػػف أكر 

فػػؽ األ ف  ب بػػار أبػػيض. مػػا كوػػت عطػػ  ي ػػيف مػػف أارشػػارع بػػيف ارحػػيف كاآلخػػر عػػامرة 
رمػادم خريفػي، أـ ءصػديرم، يوػذر باوفجػار يػػـك يخىػزؿ جحػيـ صػيؼ ال يحىمػؿ. يػػـك 

رعف همجي ذم رظ  يطعػث غبػاران السػعان يككف بع يو  مص  رة عف سعير جك أ أشب  ما
 .(1)في كؿ مكاف((

 مّّّ  الروا ّّّ        ة فةّّّلن ت ّّّكلم     س ّّّ  المكّّّلن فّّّ  هّّّذ  الموضّّّة الوصّّّ لة  رل ّّّر 
 ّّعلر علرلّّة  ّّن خعّّو  خمعّّت  ورات ّّل اللل سّّة فّّ  وعّّ  الّّرلا. فلل ّّلرع عّّرلض  واأل

لّو   ةّذر   –   ال صّدلري ل  ل عر    ي لون لوةت  رل ة ال ةّلن الرمّلدي  –ف  الكون و   
 طّ   زمّن    رس  تمّ  الصّورة الوصّ لة التّ  ت  ستمر الم للهكذا ضلر   ل ضتمو ... و 

 زمن الخطلب. يوس  سرد الضكللة وت  
 ممخصّّةعةّّدمل ت ّّمةت الروالّّة  ضّّدا ل  وفّّ  مضطّّة  خّّرة توت ّّت ضركّّة الّّزمن 

   لّّّت ت ملّّّدي  تتضّّّدث عّّن: فتّّّلة عل ّّّت فّّ  تر ت ّّّل عوللّّتعة لّّة مترعمّّّة عّّن روالّّّة  
لّّّورد  دمّّ    لّّو لزواع ّّّل  لّّّلة فلّّ  روتلةلّّة مممّّّة  ت ّّد  ا ّّن الض   رة مضلفظّّة سّّوسّّط  
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كلةّّّت   والّّّزواج مّّّن  ّّّلب غعّّّري خلّّّرة ألفّّّ  المضظّّّة ا بال ّّّر  لكة  ّّّل رف ّّّت وتّّّررت
 ضللت مل علمرة  للمغلمرات والمعلزفلت وا كت لفلت.

 
سّّّّا المعّّّّلو لّّّّةص  ف  عةّّّّدمل ت مّّّّص زمّّّّن الضكللّّّّة و   طّّّّ   السّّّّرد  فّّّّ  هّّّّذا ا

ّّمن سّّرد األسّّتممت زمّّل  السّّرد  لت  ل خصّّلة عوللّّت  التّّ  ا خنصّّة الروالّّة  ضّّداث   
السّردي  ولّ  ستض ّرت ل فّ  زمّن الضل ّر اعة لة الت  تر ت ّل فّ  الّزمن المل ّ   و األ

ص دور  ّو ضمّو ا ستض ّلر د لّة ت م ّ  ل ّل  ضركّة الّزمن لكن استض لرهل   ّد  ن
روملّو  هر ّت مّي ذلّ  الغعّري  وكلةّت الةتلعّة هّروب عوللّت مّي عة لّة التّ ال تّلة األ

   من رفض عل متل مل.غر وزواع مل عمو ال
( عةّّدمل وصّّ  اعىرافػػات كػػاىـ صػػكت ل ّّل   ضركّّة الّّزمن فّّ  روالّّة   وت ّّتتو 

عةّّّدمل   ّّّّعر   وعّّّود ع ّّّّة   لوسّّّ  كّّّّلت  صّّّوت  ضللّّّّة الرعّّّب التّّّّ   صّّّل ت  ضمّّّّد 
. أوػا ةارمجػرد بػارعيف رلرعب جر كم  دءي ػ  ال ى ػركف ارغلم ة تةوي اغتللل   ف ّلو:   

 طػػت ارعػػدكل. ىسػػططت حمػػد. فاوىرػػ  أث إىحػػد  أعرفعػػا حمطىعػػا فػػي أوفاسػػي حػػيف كوػػت أ
  كحصػػف، كعيويػػ  رػػ  خيارػػ  ارػػذم كػػاف عصػػيان. كأعصػػاب  ارمويعػػجر كمػػ  اررعػػب إ
و  يكىكارػػدت فػػي جػػذكع شػػراي.ىيف، كشػػفىي  ارالمبػػاريىيف ارعػػازئىيف ارك يبىػػيف ارسػػاخر 

ارداخطيػػ . كبػػدأت ىومػػك كىىكػػا ر كىىضػػخـ، حىػػ  اسػػىكرت عطػػ  كياوػػ  كطػػ ، فىػػكارت ال 
اررعػب جعػاران وعػاران مػف عيويػ   مباالى  في ارسحيؽ ارعميؽ ارمعىـ مف أعماءػ ، كأطػؿ  

ت جر كم  اررعب. كىكا رت ف وجبت مبار   فػي وا اوىصاره اروعائي ارساحؽ كىكاردمدش  
سرافان في اركساارح معاوػان فػي ارىحػكط، كا  كس كارمخػاكؼ ك ذر. كا  فراطػان فػي ارىعيػؤات، كا 

 .(1 ((ارريب  كارشؾ
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لوفلت ّّّّل ةمّّّّلزت  غرا ت ّّّّل وعّّّّد  م ن الصّّّّورة الوصّّّّ لة فّّّّ  هّّّّذا الّّّّةص  ل ّّّّدو  ن   
خّرة فّ  مّلدة ال ضّّث. فللوصّ  هةّل لّ  لكّن وصّ ل  ضسّّلل  وخلل ّت الصّور الوصّ لة األ

 صّّ  لمرعّّب الّّذي    ّّ    عر ومّّة دتل ّّة لمنمّّا ال خصّّلة و ضوال ّّل وهل ت ّّل   ّّو هّّو و 
لّّو ن .  ّّ  تسّّمو  ل ّّل  لّّو خلللّّ  و عصّّل   و ّّراللة  وكللةّّ  كم ّّن تسّّموف صّّلب  ضمّّد و 

 ّو لعّ      الم لّ   رسّ  تمّ  الصّورةول  لكتّ علةل  و  تل .  : الخلرعلة  عزا  عسم 
دت تمّّ  توالّّالرعّّب  ف ّّد  طّّو  مّّن علةّّ   ضمّّد مست  ّّرا   لةتصّّلر  السّّلض  و  ةسّّةةالّّو  

 ل .العر ومة و ةع ت ... ن
 
  د و ظ  ت ت ةلة الوص  هةل  ل دفلن  سلسلن:ل
   وا ستطراد ف  زمن الخطّلب ة الزمن السردي  وتوت التخ ل  من سرعة ضرك -1

 وازدللد سعت .

 تسملط ال و  عمو خ للل  خصلة  ضمد  وك   اة عل ت ل  ومخلوف ّل الداخملّة -2
لل ّّّل ة التّّّ  ستصّّّو نو الة للّّّاألضّّّداث  ولّّّ و  ضتّّّو ل  ّّّ  المتم ّّّ  مسّّّت  و تمّّّ 

 ال خصلة.

ـ   وفّّ  الروالّّّة ة سّّّ ل وعّّّد ال ضّّّث م طعّّّل  وصّّّ لل  فّّ  تّّّوو الّّّراوي اآلتّّّ : ))ضػػػ
ارخىيػػار رعشػػ  جسػػدها. احىػػكل ىطػػؾ ار شػػعريرة ارىػػي ىمػػس  ارجسػػد بإصػػبل ارخػػكؼ 

صبل ار صبل اربرد كا  صبل اروشكة. خكا  صبل ارفرح كا  عػارـ مس  أصابل... يد ارصدم  كا 
ص بػدائي، أك حدل أصابععا فيعىز ارداخؿ اهىزاز ط كس رءرجي ىمس ارعصب بإارخا

صػط . ار شػعريرة هىزاز زرزاؿ، احىضػف ارخىيػار رعشػىعا... ظػؿ يحىضػف رعشػىعا ارمىإ
ىكاطػ  معػ  ىيػار هػكائي كرءػ  ىخفػؽ فػي ىيػار هػكائي جبػار، ي رػ ارىي ىحكؿ جسػدها إ
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سػود ارداخطيػ  ارجارفػ ، ي  يػرحـ االوعيػارات  صاعؽ. ظؿ يحىكم دمارها، يضـ ىػداعيعا،
 .  (1)يىساءط أو اضان...(( ف  ما يكشؾ أ
ّّوصّّ  ال خصّّلة ن ن  ممّّل لعّّر       ً   و وصّّ ل  ة سّّلللكّّون وصّّ ل  ضسّّلل     ن لم 

الزوعة والرع ة وال  ّعرلرة فللوص  ضس  لعسد   : لكن هذا الةص عمي  لن الةوعللن
ّّّ  األ صّّّ  ة سّّّ  ل ّّّلطن  خصّّّلةالوتّّّت ة سّّّ  هّّّو و  وفّّّ    صّّّل ت التّّّ    دملرهل   ل

ك ّ  تل هةّل تد تواعدت ت ةلة الوصّ  و  . الوضلد لواة للرهل عةدمل تم ت ة   اغتللو ا ة 
 الّّزمن ن  اخو ال  ّّل  الزمةّّ     ّّل  العسّّد   ي  عّّن التّّداخو  ّّلن ال  ّّل ات  ف ّّد تّّد

 ت ذل  الة  .عةدمل تم عسدلل  وة سلل     ةدمل  رع الم ل   وص  ردة فعو األتوت  ع
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 املبحح الجالح

 مشتوى التواتر
. وتّد (1 لعة :   تكرار  عض األضداث من المتن الضكّل   عمّو مسّتوة السّرد((

. (2  ي   نعّّلدة سّّرد  ّّ   مّّل لّّت  ضدو ّّ   و تكّّرار  داخّّو الضّّدث(( *لسّّمو  ل سّّتعلدة
لن التتّّل ي ولتم ّّو فّّ    العنتّّة  ّّلن العمملّّة السّّردلة لمضّّدث  والت ّّكو الزمةّّ   فّّلذا كّّ

فّّإن التّّواتر  **افّّ لزمةّّ  مّّن ضلّّث التوتّّ  وال  ّّز والتو الزمةّّ  ل عةّّو  ضركلّّة المسّّلر ا
و ا ختّّزاو   والتعّّدد  والتكّّرار  والةمطلّّة   فّّرادعةّّو  ط لعّّة هّّذا المسّّلر مّّن ضلّّث اإلل  

  العنتّّة  ّّلن مّّل لتكّّرر ضدو ّّ    و وتوعّّ   لّّوولتضّّدد عةّّدمل لّّت  الةظّّر ن .(3 الزمةّّ ((
فعّّّّلو عمّّّّو مسّّّّتوة الوتّّّّل ي مّّّّن ع ّّّّة وعمّّّّو مسّّّّتوة ال ّّّّوو مّّّّن ع ّّّّة ث و مّّّّن  ضّّّّدا
ّّّّّ.  (4  لةلّّّّّة(( ث ضسّّّّّلس  دلمومّّّّّة واسّّّّّتمرارلة الضّّّّّداإلفّّّّّ  تعسّّّّّلد  نل وظل تّّّّّ  فّّّّّتكمم 
 .(5 الزمة 

 :(6  تسل  س  عمو  ر عة ول  
 

                                                 

 .42:  1993  2  ع12ا كلللة الزمن ف  الةص السردي : ع دالعلل   وطلب  معم ة فصوو  م  (1)

 لدر اآلتلة عمو التوال  : تةظرالمص . الترددف   عض األضللن لسمو التكرار  و و  *
 ةظرلّّة السّّرد مّّن وع ّّة الةظّّر نلّّو الت  لّّر 34 مععّّ  المصّّطمضلت األد لّّة الضدل ّّة :78تضملّّو الخطّّلب الروا ّّ  :

:128. 

 .101الزملن المكلن المتخلو  لن الةص ال كس لري والمعللعلت ال كس لرلة الضدل ة:  (2)

ودة. نذ  خصّلة الروا لّّة مّي زمّن األضّداث المسّّر لمو  سّلة لمسّلرد  ضّل ت ال ّّعورلة والةالتوافّ  لعةّ    توافّ  ال **
ذات الراولّة وذلّ  مّن ضلّث سّرعة ل لع الزمة  لمضدث  و ّلن الضّل ت ال ّعورلة والة سّلة لمّ ة ةل ةعد تواف ل  لن اإل

 .108-107: الة المعلصرة .  ةل  الزمن ف  الرو  ((اإلل لع ...

 .123ة س  :  (3)

 .85:  الروا   ف   و  المة   ال ةلوي ت ةللت السرد  (4)

 .86لةظر:   ةل  الروالة  دراسة م لرةة ف   ن لة ةعلب مض وظ :  (5)

 .130لةظر : خطلب الضكللة :  (6)



                  انـاء الزمـفض 
 

 (343) 

 ة واضدة.ة واضدة مل وتي مر  لضك  مر   -1
 ة واضدة.ات   ة ل لة مل وتي مر  لضك  مر   -2

 ات   ة ل لة.دة مل وتي مر  ة واضلضك  مر   -3

 *  ة ل لة مل وتي مرات   ة ل لة لضك  مرات -4

 **أواًل: حيكي مرة واحدة ماوقع مرة واحدة 

ة  ّل ي فّ  ف  هذا الةوع لتطل   زمن الضكللّة مّي الّزمن المضكّ . وهّذا المسّتو 
  كّرار ضدة  و  توعّد  ّرورة فةلّة لتة وال سرد الضدث مر   مستوللت الةص الروا    اذ كو  

 ن  ن وظل ّّة د للّّة   تكمّّن فّّ   ولت ّّم   .(1 ثكّّرار الضّّدوضلة ّّذ   لتكّّرر الّّزمن لعّّد  ت
لّ     ومّن  ّ  وعد  ّرورة لتكّرار ولو   تة األالضدث الذي لوصو د لت  الكملة من المر  

ا تكّرار   لص ولو ومن   ة األ ا من المر  دهل الد ل  تد ات   ع ضداث ألن  تتكرر هذ  األ
 .(2 الض و والتكم  ف  الةص الروا  ((  ر ل  من

روسّة   وهّو ضللّة علمّة فّ  موعود فّ  كّو الروالّلت المدوهذا الةوع من التواتر 
( نذ ورد عصػػػاب  ارػػػكردة ارداميػػػ هّّّذا الةّّّوع فّّّ  روالّّّة   ولة خّّّذ م ّّّل  عمّّّو السّّّرود . 

و علصّ  ة واضّدة. وهّو ضّلدث تتّ  مّر  ولّ  لسّرد  الّراوي ن فل ل مة ّردا   الضدث الر لس 
ذا الضّدث المة ّرد لّ  لتكّرر  عر  خللةت ل ل  مّي الموسّل لر ع ّدالكرل . هّ لس ل   عد  ن  

 . ة واضدة  مر  زمة  ن
  ورد  ةعّّد   (  ّّظللل   ( ف ّّد تكوةّّت مّّن م ّّلهد شػػظايا كفسيفسػػال مّّل روالّّة  

 –عمّّو سّّ لو الم ّّلو   الضصّّر  –ضّّداث . ومّّن هّّذ  األ م ّّ د الضّّدث مة ّّردا  فّّ  كّّو  
                                                 

 * سلستغة  ال ضث عن الت سل  الرا ي لعد  وعود  ف  الملدة التط ل لة .
  ةظرلّة  123   ةّل  الّزمن فّ  الروالّة المعلصّرة: 130تد لسمو  للتواتر الم ّرد    لةظّر : خطّلب الضكللّة : ** 

 . 128السرد من وع ة الةظر الو الت  لر: 
 .124-123لةظر:  ةل  الزمن ف  الروالة المعلصرة:  (1)

 .125ة س :  (2)
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ّّّلنر الّّّذي عّّّر الضّّوا   فّّّللمر ة مم ّّّت  ة  ّّّلن المّّّر ة وزوع ّّّل ضّّّوو تعّّّدد األضّّّزاب فّّّ  عم 
مّي ر  وتط  لّو ضّزب فخّتةتمّ  ن ل ّل  ن   لل   وعن  ب زوع ل  الذي اةتمت ن ي ضز    ل ضز 

 لّّّة لّّّت    هّّّذا الموتّّّ   وعّّّد   خللةّّّة ضز ب الّّّزوج لّّّ  ضّّّز    لكّّّن   عمّّّو  رامعّّّ  العدلّّّدة
لّّو  لّّت الطلعّّة الضز لّّة  فّّلل عر هّّو ف ّّلضة نعّّلدة الزوعّّة   وهّّدد الّّزوج  إ ةعّّمزدو 

الضز ّّّ     صّّدر تّّّرار   طّّي رزتّّّ  سللسّّلة... و مّّّل  ن  الّّزوج لّّّ  لّّذعن لمّّّل ط مّّب مةّّّ 
فّّ مر الّّزوج الضّّوار  ّّلن الّّزوعلن  ة ّّل  الضز ّّ    ّّ  ا ّّتد   ضعّّة السّّع  نلّّو ت مّّلص اإل
ذعن لّّ   ّّو المّّر ة لّّ  تّّ  ّّ  لكّّن  لّّو ضز ودة نوالعّّ    ّّل العدلّّدزوعتّّ   ل ةصّّرا  عّّن ضز 

وهكّّذا اسّّتمر الضّّوار  لة مّّل دون    ّّل العدلّّد لّّو ضز ة ّّمل  نتّّر  ضز ّّ  واإلطم ّّت مةّّ  
 .(1 لن ل الضز لم ل مل واةتمل للتراعي الزوعلن عن موت  ن   

ولّّّو لّّّذل  لّّّ  لعّّّد ة األف ّّّ  د لّّّة سّّّرد هّّّذا الضّّّدث مةّّّذ المّّّر   المتم ّّّ    ل ّّّدو  ن  
رد فلّ    والزمن الذي س  ولوذ السطور األوا ضة مة الم ل  ضلعة لتكرار . ف لمة الضدث

ل ّّّّل  وعّّّّود التّّّّداخو  ّّّّلن  خّّّّرة. وممّّّّل لم ّّّّت اةت ّّّّل  المتم ّّّّ   ضلعّّّّة لتكّّّّرار  مّّّّر ة   
وهّّذا التّّداخو وعّّدةل  فّّ  موا ّّي عّّد ة فّّ  مّّلدة ال ضّّث    ال  ّّل لن الزمةّّ  والسللسّّ 

ل ّو  عمّو ملط اتسّ  داع الم ل  وتدرتّ  عمّو نوان دوَّ هذا عمو     فلةمل لدو  عمو 
  ع  ل.تعلل  ال  ل ات  

ث الم لّّ  عّّن عةّّدمل تضّّد   عّّد هّّذا الةّّوع  الروالّّة ة سّّ ل و  وفّّ  م ّّ د فخّّر فّّ
لّّّّ  ضّّّّزاب  وفصّّّو  ي ع ّّّو لةضّّّر  عّّّن ذمّّّة التكّّّتنت غلّّّر ال ّّّرعلة داخّّّو األت 

 رم ... م  ىكصػي  بفصػؿ أربعػ  أعضػال مػف ارحػزب بىعمػ  ارىكىػؿ ارعشػائ المسلر   
 .  (2 ((ارجاوبي  كعدـ اسىيعابعـ رخط ارحزب ءطيمي كاالىصاالتكاأل
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رفعوػػا األيػػدم    : ع ّّل  عةّّدمل تّّلو  ضّّده  فمةصّّوتفصّّو هّّ    األ    وفعّّن  تّّ
معطوػػيف إصػػراروا عطػػ  ارفصػػؿ. كػػاوكا شػػبابان، وبىػػكا مػػف صػػحرال ار بائػػؿ كأكرءػػكا فػػي 

 .(1 ((ارحزب...
  و ّّلة راد  الروالّّة ة فّّ  هّّذ   ولّّ  لتّّواتر ألك ّّر مّّن مّّر   وهّّذا الضّّدث اة ّّرد ذكّّر  

 ل ل  ول  لتواتر.اة رد الزمن السردي  
 *ثانيًا: حيكي مرات النهائية ماوقع مرة واحدة 

 معّّ  الّّزمن. وتّّد لتغلّّر اسّّّموب  لتكّّرر ن    مّّّن عةّّدمل لتكّّرر سّّرد الضّّدث   ّّد  
 غلّّر   –ي ال خصّّلة الر لسّّة   –ة ل ّّروة  لسّّت داو الّّراوي الّّر لس   فمّّر   روالّّة الضّّدث

. (2 ة تتعّدد روالتّ   تعّدد وع ّلت الةظّر المختم ّة  ومّر   خّرةصللت ال لةولة األمن ال خ
التّ   (ريطػ  عسػؿ ومة ّل مّل ورد فّ  روالّةو ّوح فّ   غمّب الروالّلت ول دو هّذا الةّوع  

ل ّد  ضلّلة  ن  تةت   ضللتّ   و  صّر  عمّو   تضد ت عن األستلذ عملو    الذي رفض  ن  
تر الّّّزمن تّّّواترا  اللّّّ س التّّّ   صّّّل ت . و لصّّّرار  تّّّواعدلّّّدة لتعّّّلوز فل ّّّل ضّّّل ت الممّّّو و 

ىوىعػػػػي  ر ػػػػد اوىعػػػػت ءصػػػػ  حياىػػػػؾ، ءبػػػػؿ أف  فّّّّ  الةصّّّّوص اآلتلّّّّة:    تكرارلّّّّل  و عّّّّد
أمػا أوػػت     (4 ((ىوىعػي حيػاىي يػا رطعػكؿ. اوىعػت ءصػ  حيػاىي ءبػؿ أف      (3 ((حياىػؾ

 .(5 ((ىىعي  رالحىضار ف د بط ت ءص  حياىؾ وعايىعا ءبؿ أف  
لوضظ  ن  ا ستلذ عملو    رفض رف ّل  تلطعّل اةت ّل  ضللتّ  لّذا  التواترف  هذا 
التّ  دل ّت د لّة تلطعّة عمّو رفّض    ذ  الع لرات النة ل لة -وج موةول -خلطب ة س  
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ّّد هّّذا الّّرفض تّّواتر األضّّداث زمةلّّل  عةّّدمل تّّلو:    ال ال خصّّلة لّّذل  الواتّّي . وممّّل  ك 
ال، أوا رجؿ رـ يعرؼ االسىسالـ أبدان في معارؾ فائدة ىرج  مف ارشعكر بر ال اروفس. 

ا ستسّّن  فللضّدث واضّد هّو رفّض  (1 ((حياىػ . كرػـ أسىسػػطـ رط وػكط. كرػـ أسىسػػطـ...
 .ك ر من مرةلكة   روي  

عّد  ّلن روالتّلن  و و   مو وعود  ف  الروالة الواضدة ضداث عول  ل تصر تواتر األ
)أحيال فػي اربحػر ارميػت روالتّ  داث  لن ضوخلر نةموذج عمو ذل   تواتر األ.  *ف ك ر

عىرافػػات كػػاىـ صػػكتك ،  ل عّّن عل مّّة متكوةّّة تضّّد ت ل م(. فللروالتّّلن  فّّ   عّّض  ضّّدا  ا 
 ةّّت الصّّغلرة واأل ّّن و ّّعوا تضّّت اإلتلمّّة الع رلّّة  ولّّ  لعّّر  األب مّّن األب واأل  وال

 .لمةت س لب تم  اإل
ّّ مّل ا  ّن   متّّ   وكّلن صّوت   عةّّدمل لن عةّد اعت ّلو عل ضمّد ف ّّد كّلن خّلرج عم 

صػػػكى  يضػػػفي عطػػػ  الخّّّلط الوضلّّّد االّّّذي لّّّر ط    مل ّّّل       كّّّلن ل ّّّلت    اسّّّ وعلل  
ارماضػي مػا كػاف  ارماضي ماديى  اركاءعي ، كشرعيى  ارح ي ي ، ركال صكى  رحسبت أف  

، يمػو  ذاكرىػي جػالؿ سكل كهـ. صكى  كحده حيف يػىكطـ بارعػاىؼ مػف ارمػدف اربعيػدة
  الروالّّّة ال لةلّّّة عةّّّدمل عّّّد الصّّّوت ة سّّّ  فّّّ. وو  (2 ((ا كي يوعػػػا...عارشػػػرعي  ككضػػػكح
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رػػكال صػػكى  ارػػذم يطػػرؽ مسػػامعوا بػػيف حجػػر مػػف ارػػزمف كحجػػر آخػػر  :   تللّّت األ
ارماضي حطـ، ككهـ رـ يكف، رػكال صػكى  ركػاف ارماضػي هشػان ك بػار يىعيػ   رحسبت أف  
.  ّ  لخت ّ  صّوت  فّ  (1 ((بػدم كشػرو ى حظ  إرىطام  بجدراف هذا اريػـك األرطىالشي ر

أوىظػػر ولة طّّي صّّوت المل ّّ  عّّن تمّّ  العل مّّة     تلللّّ عةّّدمل لّّت  اغكمتّّل الّّروالتلن  
ىحت جطدم. رماذا رػـ  مكارم  أحمد، ارعاىؼ في حجرم صامت م ؿ ج  ، كار طؽ يدب  

سػبكع ال امو  كارعػاىؼ رػـ يػرف. كػؿ أيػاـ األاريكـ خميس، كارساع  جاكزت ار  ،يىصؿ
كل اوىظػار مسػال ارخمػيس، حيػث يػرف ارعػاىؼ معطوػان عػف ذرػؾ ارصػكت معو  رعػا سػ

 .(2 ((اركحيد ارذم يربطوا بارعارـ ارخارجي، صكت يمو  ارماضي ي يوان 
ارصػػػكت وا  ّّّل  مّّّن اغتلللّّّ   واة طّّّلع صّّّوت     بكّّّلن األ يػػػ ار او وفّّّ  الروالّّّة

ر ذلّ  .  ي مّي مّن سّل طي صّوت  عّة  .  ّ  كّر (3 ((اركحيد يسكف مػل كػاىـ صػكت...
. وفعّّّن  (4 ((ارصػػػكت اركحيػػػد... يسػػػكف مػػػل كػػػاىـ صػػػكتم كّّّدا  وتّّّوع الضّّّدث ة سّّّ    

اة كارمسػػى بؿ... كىالشػػ  ارصػػكت خيػػر ارػػذم كػػاف يػػربطعـ بارحيػػاو طػػل ارصػػكت األ  
فللضّّدث واضّّد هّّو صّّوت  ضمّّد  ّّ  اة طلعّّ   عّّد .(5 ((صػػكاتطفػػ  كػػاىـ األاألخيػػر، خ

 التلن .ا غتللو لكة   ضك  اك ر من مرة ف  الرو 
سّّد زوعتّّ  فّّ  الّّروالتلن تلمّّة تّّواتر ضّّدث ضرمّّلن المّّنز  مّّن عوفّّ  مكّّلن اإل

عّّن  وتّّد  ّّد   لل ضّّث * سّّ ب وعّّود  ع ّّزة التصّّولر السّّرلة فّّ   لتّّ    ل ّّل السّّل  تلن
الّزمن السّردي  ة  تّواترك ّر مّن مّر هّذا الضّدث أل . و سّردمكلن فخر فمّن وغلّر مراتّب
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ّّد  الم لّّ  للت ّّمن  ّّو هّّو تّّوات  لل  ر ع ّّوا ولّّ  لكّّن هّّذا التّّوات  *ل ّّل    ر م صّّود تعم 
 د  ت عد ة مة ل:

 كّّو ةظّّل  دكتّّلتوري  تسّّملط ال ّّو  عمّّو ال  ّّل  الّّر لس فّّ  الروالّّة   ي عمّّو
 ي  خصلة سللسلة تخلل  مة ع .ة   واعت لو  ملرس سمطت  العل رة  

   خرة. ضللةل   لة صو عن ال  ل ات األ ف ل  العسد الت كلد عمو  ن 

 ّّّ تضّّّت   ّّّل ال ّّّخص المعت ّّّو مة   عّّّن ا  ّّّطرا لت الة سّّّلة التّّّ  لعّّّلة الك
 تلمة الع رلة مي عل مت .اإل

 داخو ال  ّّل  الزمةّّ  ومة ّّل تّّ  ل  ّّد اةت ّّل  المتم ّّ   و ال  ّّل ات وردت هةّّلتّّداخ
. فلل خصّّللت لّّ  تتّّيل  مّّي وكّّذل  التّّداخو مّّي ف ّّل  المكّّلن   ّّل  العسّّد 

ف ّّد  مةّّ  واسّّت رار    ةظّّر  ن   عّّد  معلدلّّل   صّّ ا مكلةّّل  و  ( ال لّّت  تلمّّة مكّّلن اإل
 ال خصلة.

 
 **حيكي مرة واحدة ماوقع مرات النهائيةثالجًا: 
لعة    ضللة التك ل  السردي لمزمن الطولو الممتد  الذي ت عر  ّ  الّذات  لكّن  

ّّّة السّّّردلة فّّّ  عمّّّو  و ف ّّّرات  و تع للّّّرات مّّّوعزة  وت تّّّرن السّّّلرد لخت ّّّ  فّّّ  العممل زل
ضّّداث الم لوفّّة التّّ  مّّر ت   ّّل الّّذات كّّو لّّو  لةمطلّّة فّّ  الروالّّة  وهّّ  األ لألضّّداث ا

ة واضّدة فّ  السلرد لسّردهل مّر   و كو مسل . لكن  ص لح   و كو  ر   و كواس وع   وكو
و ف ّّرة.  ي  ن  هّّذا التّّواتر الزمةّّ  لعتمّّد عمّّو التك لّّ  ال ّّدلد  فلع ّّر عممّّة  و ع ّّلرة 

ة ف   كو دوري  وذلّ   لسّتخدا  عممّة واضّدة الراوي عن زمن م لو  تمر    ال خصل

                                                 

 سلتوسي ال ضث ف  سرد هذا الضدث ف  ال صو ال للث: تداخو ف ل  العسد  لل  ل  السللس . * 
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ةّّواع السّّّل دة فّّّ  السّّرد ال صصّّّ  والروا ّّّ  . ول ع ّّّد هّّذا الةّّّوع مّّّن األ(1 لمتع لّّر عةّّّ ((
 .(3 . ولت من   تواعدات عدلدة لة س الضدث عمو مستوة الضكللة(((2 تدلمل  وضدل ل  

 ضّث  لسّت ةل  ملدة ال ف  كو   تمة الةصوص  و هذا الةوع  عمو الرغ  من د تم   ل
 ضّّث عةّّد (. وسّّل   الريطػػ  عسػػؿك  عػػراب فػػي واطحػػات ارسػػحاب اهػػ  األمىروالتّّ   
وردت م ّّّّلهد  كرػػػػ ارركايػػػػ  األ فّّّّ  . ( ارػػػػذاكرة ارمسػػػػىباح ك فػػػػارم جمعػػػػ  ار روالتّّّّ   

ضللتّّ  اللوملّّة عةّّدمل كّّلن فّّ   لّّت  ّّل ضّّدلث عمعّّة عّّن ةمّّط  هم    ت ّّمةت هّّذا الةّّوع
وا سّّت رار   سّّ ب وعّّود ا ط ّّلو فّّ  ذلّّ  ال لّّت. ختّّ  عل  ّّة  وعّّد   ّّعور   للراضّّة  

صػكات ارصػاخب  ارىػي يطط عػا فجػر عطػ  األ سىي ظ كؿوي أإو  وهذا لسلن ضلل  ل ّوو:   
كػػػؿ صػػػباح عطػػػ  صػػػكت لسّّّتل ظ غلّّّري    فّّّ  ضّّّلن (4 ((ابػػػف اخىػػػي عائشػػػ  اررضػػػيل

هػػػذا اررجػػػؿ يسػػػىي ظ كػػػؿ يػػػـك فػػػي ىمػػػاـ ارسػػػابع  بعػػػذه  إف    :  .  ّّّ  تّّّلو(5 ((فيػػػركز
 .(6 ((رطري  ...ا

     
التّ  كلةّت  ضّداثتك ل  الزمة  ال دلد ف  تةظّل  األلو الالم ل  ملو ن ن  ل دو   

تلّة:  كّو فعّر  عّود الع ّلرات اآللوملل  عمو عمعة ال  لري  وهذا التك ل  ات ّا  و  تمر  
ختزلّّت  ّّل    ة لكة  ات عّّد  مّّل ضّّدث تّّد وتّّي مّّر   ن  لّّو ( وهّّ  تّّدو عمّّو   كّّو صّّ لح  كّّو

 .عمو وتوع الضدث مرات  ة ل لة  دل ت د لة وا ضةف  عممة واضدة ل  ضكل ل
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ّّّل ي عمعّّّة ال  ّّّلة   ّّّ   ت ّّّ  عّّّن ضل ّّّل ن :    ّّّلري ضدل  إو مػػػا عائشػػػ  ختّّّ  عل  ّّّة ت

ريػػػؿ وعػػػار، ىىػػػرجـ، ىطبػػػل، ىربػػػي  كالد، ىعمػػػؿر  مطط ػػػ  ذات سػػػبع  أ  بارضػػػآوشػػػعر ى
مديوػػ  ارمالهػػي أك  يػػـك جمعػػ  إرػػ  حدي ػػ  ارطيػػكر أك كالد، ىدرسػػعـ، ى خػػذهـ كػػؿاأل 

للزمن المتّّواتر فّّ  هّذا الّّةص لتكّّرر فّ . (1 ((ك معػػرض رطرسػػـ...مىحػػؼ جبػػؿ ار طعػػ  أ
ا ختّزاو هّذا . ط لل ّل    ترف ّ ن  لّو  عمعّة تعّودت   لّلة عل  ّة  فكّو    كو ةمط  ف  ض

 س وعلل .لتكرار ضدوث هذ  الةزهة   الزمة  هو الم  ر الوا ا 
  

ّّدع ة ّّ ّّلري نعمعّّة ال كت ّّ  عةّّدمل ا زمن ّّ د روا ّّ  فخّّر تّّواتر الّّوفّّ  م   تّّد خ 
ص مة ّّل  طرل ّّة ت عّّد  عّّن دفّّي لّّتخم   ن    فّّ راد  مّّن فتّّلة مصّّل ة  مّّرض ة سّّ   عّّازو  

حػد ث بػي ار طػؽ رحػت أ اسػىبد    ة سّ  تّل ن :    رض عمل . وهل هو لكم  سل  م خرهل الذي 
ذا أ ر  مكيدة كاردها. إذف رػفأذعوت إ: إذا طط ىعا أككف  عادةوفسي كار طط عػا أبػدان. كا 

سػكؼ أطط عػا. كركػف أرػيس  رػ  جحػيـ. إذفأكػكف ءػد حكرػت حيػاىي إرـ أطط عػا ابػدان، 
. (2 ((يكـ بعد ار دال كءبط  مرىيف، فىططػب هػي ارطػالؽ...  م  حؿ كسط؟ أضربعا كؿ  

لّّو ( التّّ  ع  ّّرت عّّن اسّّتمرار ودلمومّّة فعّّو   ّّر  ل كّّو  تعمّّو التّّواتر الزمةّّ   ع ّّلرة   
 .ضدث مست  م  است راف  مي  ة    لال رب لومل
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عةّّّّّدمل كّّّّّرر األسّّّّّتلذ ع ّّّّّدالرضل  تولّّّّّ : تّّّّّواتر الّّّّّزمن  ارركايػػػػػ  ار اويػػػػػ :وفّّّّّ  

 (2 ((رػ  اربيػت كػؿ ريطػ إو ػ  كػاف يػراه يىسػطؿ إ و   (1 ((فيسىبي  اربيت م ؿ كػؿ ريطػ   
 .(3 ((عشيؽ آريا يسىبي  اربيت كؿ ريط ...و  

 
عّّد الضّّدث  الّّر لس  لّّت ا سّّتلذ ع ّّدالرضل  ل  الخلدمّّة  لنن  اسّّت لضة ع ّّل  فرلّّل 

وضتّّو ة للت ّّل    ور  مّّل كّّلن عةواة ّّل لّّوض   لّّة الروالّّة مّّن  ّّدالت ل ة ي تلمّّت عملّّ الّّذ
 كّو  مّل فّ  ال لّت. والّةص  للسّت لا ت زللرة ذل  الع ل  ل لت األسّتلذ. ف د تكرر   ذل 

مسػػامل األسػػىاذ رػػ  هػػا هػػي خطػػكات آريػػا ىىوػػاه  إ:    اآلتّّ  لصّّور تمّّ  ا سّّت لضة
 د ار طؽ كاألرؽ في رأس . عبداررحيـ كهك موكمش في سريره كءد وبا ب  مضجع ، كاى  

يحػدؽ ارعػاجز فػي ريطػ   سكؼ ىفى  ر  اربػاب كارعػادة... كمو ػذ ي ػط فػي وػكـ عميػؽ،
يكاد يميز مالمح  اردءي  . يرل شبحان وحيالن طكيالن يى دـ موعػا عطػ  رؤكس ارعىم . ال
بػػث ارمشػػيف. كاررجػػؿ ارمشػػطكؿ حضػػاف. كيبػػدآف هػػذا ارعسػػى بط  باألءدميػػ . ىأصػػابل 
ف ضػػحكاىعما ارماجوػػ ... يىجطيػػاف كيحىفيػػاف أمػػاـ عيوػػي يخبئػػا ريعمػػا كهمػػايحػػدؽ إ

ػػاف ذات يػػكـ،  ػػـ ردغىػػ  اررصاصػػ  فبىػػرت سػػاء ،  ػػـ جػػالت  اررجػػؿ ارػػذم زرػػزؿ عم 
. اروعػار يحػرر ارجطط  رىجعز عطيػ  كىسػبب رػ  شػطالن وصػفيان، كصػار أبػك مو ػذ عػاجزان 

اربيت، ارشمس ىصكو  بكضكح، كفي ارطيؿ ي بؿ هذا ار ريػب ارطػارئ فيسػىبي  كػؿ  مػا 
 هك حميـ كخصكصي.
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 ذف ارخادم :يعمس في أ  
 رعط  رـ يوـ بعد -

 ىضحؾ ضحك  خافى  م ؿ وكر ارممر كىعمس:

 إو   عاجز -

 كي كؿ ارم ىحـ ارواهب بطعج  ىشي بارىكجس كهك ي ط ب مسدس  بيف يدي :

 ابو ؟ك  -

 ىمسد ارخادم  عط  شعره كى خذه إر  صدرها ارواهد كى كؿ:

 غافؿ عف اردويا... أبط  -

 كىسالؿ األب في ي س كهك يراءبعما بوظرات فيعا عجز كي س كخكؼ عط  مو ذ:

 هؿ هك كذرؾ فعالن... أـ أو   يم  ؿ دكر ارمعاؽ... كيىكطف  ىكطفان كما ي كؿ؟ -

 يظ مو ذ فيككف ضحي  هذا ارشب  األويػؽ يصرخ، كي ال يسى كيخش  األب أف      
يططب ارشرط ، فاذا بارشب  ابػف رجػؿ مىوفػذ، يسػجف  ، كيخش  أف   ذم اربدر  ارفاخرة

يكمان أك بعض يكـ...  ـ يخرج ريوى ـ مف مو ذ )ماذا ىب ػ  رػي فػي هػذه ارحيػاة سػكل 
 مو ذ(؟

ارمزالج.  ػـ ر  غرفىعا. كى فؿ وا يحىاطاف كؿ االحىياط. فىدخط  إفي اربدل.. كا
أكىشػفا ذات ريطػ  أف  األب يراهمػا، كأو ػ   جعال يسىبيحاف اربيت شػيئان فشػيئان... بعػد أف  

و مػػا رػػيطعف جعػػران دكف صػػكت كال ضػػكل كال حركػػ  عػػف  يفػػى  فمػػ  ري ػػكؿ ال ريصػػرخ، كا 
ويػؽ كػاف ارشػب  األ  ذهكرػ  اركسػي . كىجػاكزا رعػب اربرهػ  األكرػ ...  ػـ بػدأ ارىمػادم.

 كعربػػائي صػػ ير كفػػي فمػػ  سػػيجار، يػػوف   ارمعىمػػ . بيػػده مشػػعؿ يػػدخؿ غرفػػ  وكمػػ
ارسػػيجار فػػي كجػػ  رجػػؿ ذم ءوػػاة رػػـ ىطػػف يكمػػان... فكسػػرها ارمػػرض. غيػػر أف  ب اياهػػا 
ظط ػػت صػػطب  ال ىطػػيف، يفػػى  ارخزاوػػ  يىوػػاكؿ أربػػكـ ارصػػكر ارفكى رافيػػ  ار ػػاوي، مخػػزف 

حدؽ إرػ  صػكر اررجػؿ يططؽ ضحكات بريئ  كهك ي –ارذاكرة كمىحؼ ارحياة كارماضي 
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كهػػك ي ػػؼ عطػػ  شػػرف  مططػػ  عطػػ  ارجػػامل ارحسػػيوي كسػػط اربطػػد  –ارمشػػطكؿ ارعػػاجز 
كيرفػػل ذراعػػ  )ارىػػي ىعططػػت بعػػد اروكبػػ ( محييػػان عشػػرات اركجػػكه ارمشػػع  فػػي غمػػرة 

بعصػبي   يكػرر ضػاحكان كهػك يعطػؾ ارطبػاف –. يىواكؿ صكرة ارعاجز فػي زفافػ   ارظعيرة
 يىطفت: كي كؿ دكف أف  

. هؿ كوت ىسىمىل بعا؟ رماذا خضت فػي ارسياسػ  إذف؟  ت ارمرحكم  فاىو كاو -
كعبداررحيـ يحػدؽ إريػ  بعيوػي مصػعكؽ ف ػد ءدرىػ  عطػ  اركػالـ. يػدس  ارشػب  

 صكرة ارعركسيف في جيب سىرى  ارداخطي . ي م ـ األب بصكت مخوكؽ:

 ال... -

ػـ ارخادمػ  إفيط   شخير مو ذ عطػ  صػكى .  ػ يػدها  رػ  عشػي عا، فىمػد  ـ ىوض 
رػػ  األسػػىاذ بحػػذر كب صػػابل ىػػرىعش. ىطىفػػت ب ىػػ  إكىىوػػاكؿ زجاجػػ  عطػػر ارمرحكمػػ  

فػػاذا هػػك يحػػدؽ إريعػػا بعيوػػيف مبػػرءىيف كاسػػعىيف عاصػػفىيف صػػامىىيف،  –عبػػداررحيـ 
شػػػؽ بطػػػف ارسػػػمال بزعي ػػػ  ارمزرػػػزؿ ىطمػػػل دمعىػػػاف يكعطػػػ  ىخػػػـك صػػػمىعما ارػػػذم 

ىوػاكؿ سػكاران مػف  ػـ ى مرحكم ،   كىضحؾ، ىىعطر بعطر ارمىحجرىاف. فىطمئف ارخادم
أسػػاكرها، ىضػػع  حػػكؿ معصػػمعما، كى خػػذ ارشػػاب بػػيف يػػديعا.  ػػـ صػػارا يفعػػالف )كػػؿ 
شيل( أمػاـ عيوػ  بسػادي  رػـ يفعػـ رعػا سػببان كاوػا يضػطجعاف عطػ  ارسػرير ارمجػاكر 
رسػػريره. سػػرير ارمرحكمػػ .. كيطط ػػاف ارضػػحك  ارمعربػػدة ىطػػك اآلهػػ  ارمطىعبػػ . كهػػك 

ـ  بػ ف  يوكمش عط  وفسػ  يشػي  بكجعػ ، ركػف ءػكة خفيػ  جبػارة ىسػيطر عطيػ ، ال  ، يعػ
. ك و مػا  يسىطيل رعا م اكم ، ىدفع  إرػ  مراءبىعمػا، ك و مػا ريػذك ر وفسػ  بعجػزه اركامػؿ

ي ػػض مػػف بصػػره  يرغػػب فػػي مراكمػػ  ح ػػده عطيعمػػا... كعطػػ  عجػػزه. ك ومػػا ال يريػػد أف  
ركو   مل ذرؾ يزرزؿ كياوػ  مػف عما يحدث ءرب  مف فعؿ بشل شويل، كال يمس  جسده، 
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رػػ  األربػػكـ. يكفػػي أو ػػؾ ب كي ػػكؿ... أرجػػك أف  ىعيػػد ارصػػكر إاألعمػػاؽ... فيىوعػػد األ
 .(*1 ((سرءت األربـك األكؿ...

ل ّّد صّّو ر لةّّل هّّذا الم ّّ د الروا ّّ  صّّورة ا سّّت لضة تصّّولرا  دتل ّّل  وك ة ةّّل  مّّل  
 صّّ ت الزلّّلرات الململّّة ل . ف ّّد و  لّّ و ت لصّّلو الضّّدث لمم ّّلهد ة ّّن  مر م ّّ د سّّلةمل   لة ّّ

واةت ل   تواعّد   –مر ف   لدئ األ –  د  ت لصلم ل  ا تدا  من دخوو ع ل  فرلل خ لة 
 فّ  هّذ  الزلّلرات الململّةعمةل  ف  كو للمة وفعّو كّو  ّ    مّل  علةّ  ا سّتلذ. وكّو مّل 

سرتة  ل و  الصّور م م ت است لضة لوعود ا ستلذ ولكللة   است لضة لذكرللت  الت  تم مت  
ل . ولّ  لكّن ل ّذ  ا سّت لضة مردودهّل السّ   مي زوعت  و سرت ... ن  لضة لمل ل   است

الّذي تتّو ذلّ  الزا ّر  مة ّذ خصّلة ا  ّن     ّو   ّ رت  ل ّل  فّ مو  خصلة ا سّتلذ ع
 الملم  ف  خلتمة  ضداث الروالة.

ر زمة ّل الّواتع  وعمو الرغ  من  سلطة معملر هذ  الروالة  وعد  تع دهل  وتصّ
و  سّّّل مل ال  ّّّل  الزمةّّّ   ةظّّّل  ف ّّّل ات ل المتعّّّددة  وال ةّّّ  ن   ن  الم لّّّ  ةعّّّا فّّّ  ت

كّرت فّ  الم ّلطي الروا لّة فع ّلرة كّو  للمّة التّ  ذ    سّت لضة.المتم و  ت ةلة تّواتر ضّدث ا
 السّّل  ة    تّّدو عمّّو التك لّّ  الزمةّّ  ال ّّدلد الّّذي تم  ّّو  تكّّرار ع ّّلرة كّّو للمّّة  وهّّذا

 التعدد ف  الضدث لعة  تعدد الزمن و  ر  ف  هذا الةص.
تواتر الزمن السردي ف  هذ  الروالة لعّب الّزمن الة سّ  دورا  وا ّضل  فل ّل و ف ن عن 

ّّّّ   ا سّّّّت لضة المتكّّّّررة.  مّّّّل  ّّّّت تعةّّّّ : الخّّّّو   ال م ّّّّ  كلة   فسّّّّلعلت للّّّّو األب وا ة
لّّّزمن الة سّّّ  فّّّ  الّّّروالتلن سّّّلعلت ة لرهمّّّل فتعةّّّ : األمّّّلن وا سّّّت رار الة سّّّ .  مّّّل ا

  السل  تلن  ف د م  و لضظة  مو  وضللة عدلدة  ومل لل ضل را ف   ذهلن ال خصللت.

                                                 

 .260-257/ 2: األعملو الكلممة  (1)

 لضدث ا ست لضة.  ا د لة التواتر الزمة ة و هذا الم  د الروا   كم  لتت ارت ة ال ضث *
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 ل ــمدخ
ح ح وض  وض   يو أف  و . فات العمؿ كميئجز  ألرضية التي تشد  )) ايعد المكاف 
تناولو الروائي بصدؽ تاريخي  يمت الشخصية ، وأف  درس بعناية ف   الزمف الروائي ، وأف  

لممكاف  ، وىذا يعني أف   (1)(( يمتد في التاريخ ... ممو مف أف  ف عصدؽ فني ، مك  و 
ميمتيا  ةي)) يحتوي الحدث أو حمية تزيين اً لروائي ، فمـ يعد إطار ًا في العمؿ اميمدورًا 

دية ندماجو بالعناصر السر ، بؿ اكتسب )) قيمتو عبر إ (2)تأطير المكاف بالجمؿ ((
،  (3)ندماجا ال سبيؿ إلى فصمو ((الزماف ... إلخ ( إاألخرى ) الحدث ، الشخصية ، 

ي لجميع غيؿ الحراؾ التقانـ في تشىري يسيعنصر مفصمي وجو  –أيضًا  –وىو 
عناصر التشكيؿ السردي ، ويعمؿ كذلؾ عمى تشييد معمارية السرد وىيكمتو في الفضاء 

عزؿ عف ميظير ىذا الفضاء )) في النص السردي ب ، وال يمكف أف   (4) الروائي
رتباط الصميمي بينو ىناؾ نوعا مف التالحـ واإل العناصر السردية األخرى ، بؿ أف  

مة جماليا سائية مشك  ؿ في حد ذاتو لوحة فسيفرتباط يشك  العناصر ، وىذا اإلوبيف ىذه 
 برعت في إظيارىا يد الروائي الفناف .

ما إذا والسي  أيضًا  المكافـ دراسة حت  ودراسة أي عنصر مف ىذه العناصر ي  
يذه العناصر ... فعالقة المكاف بالحدث الروائي عالقة تالـز كانت الدراسة شاممة ل

إف النقطة األساس ىنا ، فضال عف عالقة المكاف بالحدث ، تتجسد في عالقة  ....
                                                           

والنشر والتوزيع ، ، دار نينوى لمدراسات  2( الرواية والمكاف ، دراسة المكاف الروائي : ياسيف النصير ، ط1)
 . 9:  2212، سوريا 

، ع  ، مجمة اآلدابعمي الزوبعي  كريـ يوسؼ أ.ـ .د. ( وصؼ المكاف وبناؤه في الرواية التاريخية العربية : 2)
 .193:  2229، بغداد ،  88

 ( المكاف نفسو .3)
 اف ،عأ.د. محمد صابر عبيد ، مجمة عم   السردي : يؿي( ينظر : فضاء القرية ، الموروث الشعبي ولعبة التخ4)

166  ،2229 :166. 
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الشخصيات بالمكاف . وىو أمر طبيعي ، فالشخصيات ىي التي تعيش في ىذه 
ة شخصيات تتجاوز سمبيتيا درج فييا ، تحس بألفتيا ، وثم  ناألماكف ، تتالحـ معيا ، وت

 . (1)فتنفر مف أماكف معينة وربما تعادييا ... ((
قسـ وانطالقًا مف العالقات الوثيقة بيف فضاء المكاف ومكونات السرد األخرى سي  

درس فضاء المكاف حسب ي  في المبحث األوؿ بحث ىذا الفصؿ عمى ثالثة مباحث : ال
 قسـ تمؾ العالقات بالشكؿ اآلتي :عالقتو بمكونات السرد األخرى .وست  

 
 ى قسميف :قتو بالمؤلؼ . ويقسـ عم. المكاف حسب عال1

 * المكاف العجائبي 
 * المكاف الواقعي 

 
 قسـ عمى ثالثة أقساـ :المكاف حسب عالقتو بالشخصية .. وي  . 2

 * عالقة انتماء
 قة تنافر * عال

 * عالقة حياد
  

 قسـ عمى ثالثة أقساـ :. وي 2 * المكاف حسب عالقتو بالحدث . 3
  * المكاف الرئيس
 * المكاف الثانوي 

                                                           

 . 231-232جماليات التشكيؿ الروائي :  (1)
 * أما المكاف حسب عالقتو بالزمف فقد تمت اإلشارة إليو بيف الحيف واآلخر في ثنايا البحث .
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 مغيَّب* المكاف ال
 
قسـ عمى أربعة ، وي    حسب داللتومبحث الثاني فسيدرس فضاء المكاف أما ال 

 أقساـ :
  لداللة السياسيةا* 

  لوجية و الداللة التكن* 

  الداللة الثقافية* 

 الداللة االجتماعية* 
  

قسـ عمى قسميف . وي    همتداددرس فضاء المكاف حسب االثالث سي  وفي المبحث 
: 
 حي المكاف المسر *

 المكاف الممحمي * 
 
 

 والمخطط اآلتي يوضح تمؾ األقساـ 
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 املبحح األول
 فضاء املكان حسب عالقته مبكىنات السرد األخرى

 أوال : املكان حسب عالقته باملؤلف 
 املكان العذائيب  .1

)) ال  مكاف غير محدد واقعيا يتصؼ بالغرابة وال يرتبط بمرجعية جغرافية أي 
عد مدينة الضاد إحدى المدف العجيبة التي ، وت   (1)وجود لو في الواقع المحسوس ((

 )) ال ( فيي مدينة  سمطاف النوـ وزرقاء اليمامةدارت فييا أحداث رواية ) 
ب صع  ، و  الخياؿ المحض ول دىا (2) يعثر عمييا المرء في خرائط العالـ وأطالسو ((

مشابو لممدف المرتبطة بمرجعية جغرافية محددة ، وال تحديد مرجعيتيا ، فال اسميا 
صفاتيا كذلؾ . في ىذا المكاف الرئيس )مدينة الضاد(  وجد البحث كؿ ما ىو غريب 
وغير مألوؼ ، فالشخصيات غريبة األطوار ، واألحداث انمازت بغرابتيا وعجائبيتيا ، 

ييم نا ىو قعية .  وما المرتبطة بمرجعيات وااألمكنة  *والزماف كذلؾ اختمؼ عف زماف
األمكنة العجائبية ومف ضمنيا : المزرعة ذات الجنائف المعمقة التي نزؿ فييا عالء 

الديف )طبيب ، ومزرعة الدكتور نور  ** ووجد كؿ ما ىو عجيب وغريب فييا  الديف ،
)) طابقيف : الطابؽ األرضي يحيط بو بستاف في بيتو الذي تكو ف مف مدينة الضاد ( 

نباتاتو في معظميا ، قد جاءت مف كواكب أخرى ، أما الطابؽ الثاني ،  ، كأف  خرافي 
فكاف مستغرقا في صمت سري ،  كاف الدكتور يداعب النباتات التي تكاد ىاماتيا 

ليا  سر  ا ، ثـ يطمؽ ضحكة مجمجمة ، كأنو أتطاوؿ ىامتو ... يتحدث إلييا يوشوشي
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ربت عمييا كما يربت يالية عريضة ، فبنكتو بذيئة ، ثـ ينتقؿ إلى نبتة خضراء ع
 . (1)غنى ليا بصوت خافت كأنو يغازليا ((فضؿ ، ويالفارس عمى جواده الم

)) جزيرة وليست جزيرة ، عالـ وليس والمكاف اآلخر ىو سمطنة النـو . وىي 
دود واألسوار التي ينشئيا العقؿ ...  حدود يا سمطنة ... ال وجود لمحلما ، لكن  عا

الزماف والمكاف ، وال بيف المخيمة والذاكرة ، وال بيف الوىـ والواقع . ال فاصمة بيف 
 . (2)جدراف تفصؿ بيف المفاىيـ والكائنات ... ((

لـ يقتصر الفضاء العاـ في ىذه الرواية عمى مدينة الضاد وسمطنة النـو  
،  فحسب، بؿ اغتنت بأمكنة عجائبية متعددة ومتفرعة عف األماكف الثانوية  األخرى

قاؿ : عندما سم ـ زماـ السرد إلى الراوي الذي نة التي أشار إلييا المؤلؼ ومنيا : األمك
)) أشار بئر اإلسرار إلى واد عريض فيو دىاليز وسراديب وقصور وموسيقى وألواف 
وروائع وكممات تدور في فمؾ غريب ، فمؾ تتغير العالمات فيو بيف الكممات بسرعة 

طرية عشوائية مرتجمة ... وىنا مناجـ الشعر وىناؾ ... يا عالقات فعجيبة . كأن  
 ثناء يا األغوار العصية عمى أبصارنا أن  واألغوار السحيقة الخفيفة لوجودنا . إ

 . (3)اليقظة ((
الوادي العريض والسراديب والقصور ومناجـ الشعر واألغوار السحيقة ...  كؿ 

ىي أمكنة انمازت بعجائبية تكوينيا ىذه األمكنة ال وجود ليا في الواقع المحسوس بؿ 
وغرابة مافييا ، وىي أمكنة غير محددة بموقع معيف أو مساحة معينة كما ىو الحاؿ 

 في أي مكاف آخر لو وجود في الواقع الجغرافي .
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ة ( باألمكنة العجائبية الرئيس حيف تستيقظ األحالـواغتنت  أيضا رواية ) 
عف سمطنة النـو   .وادي الكوابيس .الحمـ و  وحافة والثانوية مثؿ  : سمطنة النـو 

و مختار دخؿ سمطنة المناـ ذات نيار ، فإذا الجميع نياـ ، ن  )) إالراوي قائال : تحدث 
الغريبة  سمطاف النوـ نائـ ، حاشيتو وعسكره وخدمو وكائناتو نائموف ، األشجار

اء وأشجار ة وأشجار المقالدىش خر ، أشجار الذىوؿ ، أشجار الحزف ، وأشجارتش
لودياف ، النجاد ، الوىاد ، الفراؽ وأشجار الشيوة ، الحجارة نائمة ، الكيوؼ ا

بكؿ كائناتيا وموجوداتيا وعناصرىا وتضاريسيا بحارالظممات..سمطنة النوـ 
،  ة وغير المزعومة ، وكياناتيا المجيرية وغير المجيريةمشيخاتيا ودوليا المزعومو 

 . (1)وعوالميا الحقيقية والخيالية ... (( وأقاليميا الواقعية والوىمية
ث الراوي وعف  حافة الحمـ ،  المكاف الذي التقى فيو مختار مع زوج ىبة ، تحد

خطى مدروسة بعناية منذ ى حافة الحمـ ، كاف الزوج يصعد بتقينا عمل)) ا:  الً ئقا
 . (2)يتصبب عرقًا (( بداية ، بحيث ال يصؿ القمة الىثاال

ف وصعود الزوج إليو بخطى مدروسة والقمة المرتفعة فيو ... حافة ىذا المكا
دة وغير مرسومة ا المكاف لكن يا جغرافية غير محديدؿ داللة واضحة عمى جغرافية ىذ

يا تحركت الشخصيات فييا وكأن  ريطة العالـ ، بؿ ىي مدينة وليدة الخياؿ، عمى خ
 ـ .أماكف مرتبطة بمرجعيات واقعية مع أني ا حمـ أو حافة حم

أما وادي الكوابيس فقد أوحى مف عنوانو بداللة المكاف المعادي الذي لـ تستطع 
حكـ عميو باإلقامة الجبرية في مدينة سمطنة النوـ ، تتآلؼ معو . ومف ي   الشخصية أف  

 .( 3)فسوؼ يقيـ في وادي الكوابيس ، الواقع ضمف حدود ىذه السمطنة 
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ذا انتقمنا إلى رواية )  ( فإننا سنجد  ب في ناطحات السحابعرااألمتاىة وا 
ومف ضمنيا صحراء  *كرت في كؿ ليمة مف ليالي المتاىة أمكنة عجائبية متعددة ذ  

 التي انمازت بفضائيا العجائبي الخاص . فكؿ  ما حدث فييا ال يمكف أف   **السراب 
يحدث في مكاف واقعي لو صمة وثيقة باألماكف المرتبطة بمرجعية واقعية . إذف 

يتوافؽ مع أي مكاف سوى  بية ىذه الصحراء وغرابة ما يحدث فييا ال يمكف أف  عجائ
 ىذا المكاف المخالؼ لكؿ ما ىو مألوؼ في األماكف األخرى .

المتمقي شيريار أدرؾ عجائبية الصحراء  ومما يمفت انتباىنا في ىذا المكاف أف  
الصحراء  عف أمر باهلل عميؾ ... حدثيني حديثؾ العجيبفخاطب شيرزاد قائال : )) 

في زراعة بذرتو فإذا بيا تنمو  رى ماذا حؿ بعالـ ) العمؿ ( الذي شرعت  أل  الغريب ، 
 ثـ تتمرد .

 ر غامض يا المضيء واتقدت عيناىا بومض ساخىزت شيرزاد وجي
حبا وكرامة .. في عاـ اليوؿ األوؿ ، حدثت المالحـ العظيمة ، والحوادث  وقالت :

نازلة ، والنوازؿ اليائمة ، وفيو تتابعت األحواؿ ، وعـ  الخراب الجسيمة ، والوقائع ال
كس المطبوع ، وتواترت األسباب ، وتضاعفت الشرور ، وترادفت األمور ، وانع

 . (1)(( نقمب الموضوع ، وتوالت المحف ، واختؿ  الزمفوا  
 

                                                           

في رواية المتاىة مع البناء العاـ لحكايات ألؼ ليمة وليمة بعوالميا العجيبة وأحداثيا * تشابو البناء العاـ 
 –ىي شيرزاد الميالي  –ىنا  -وشخوصيا وأماكنيا عمى الرغـ مف عدـ التطابؽ العاـ بينيما فال شير زاد 

 وال شيريار المتاىة ىو شيريار الميالي وال مضموف الحكايات .
 لفضاء العجائبي ليذه الصحراء في الفصؿ الالحؽ .** سيتوقؼ البحث عند ا
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ى المتمقي األوؿ شيريار ولـ يقتصر إدراؾ عجائبية ىذا المكاف ) الصحراء (عم
ف  الشخصيات األخرى المشاركة بالحدث  أدركت غرابتيا وما يحدث فييا . وىا إ بؿ

بسط  سيطرتو عمى  فرنسية بعد أف   –نجمو اإلىو البريجادير فرانسوا لورنس قائد الفرقة 
حد تجميات ذياب األصمي ، قاؿ لو السراب واستقدـ ذيب األوؿ ، وىو أصحراء 

الصحراء العجيبة وقصة  ىذه كايةيا ذياب ححؾ لي إمستفسرا عف ذلؾ المكاف : )) 
مبتدأىا إلى منتياىا . مف  بحيراتيا السرابية الغريبة .. فحكى لو ذيب األوؿ الحكاية

فدىش البريجادير فرانسوا لورنس وقاؿ                                                                              
 .( 1)(( ىذا الكالـ ، ال في الختاـ وال في األحالـ ... واهلل ما سمعت أعجب مف
 تنا ندرؾ أف  :قراءتنا ليذا النص جعم

فضاء غير مرتبط بواقع جغرافي ، ليس لو حدود ثابتة لذلؾ  ىيالصحراء ىنا  
، بؿ حتى ما لـ يممسو المتمقي لوحده  أحالنا إلى أحداث غير واقعية . وىذا

 ألحداث أك دت ىذه الحقيقة .الشخصيات الروائية المشاركة في ا
 
 . املكان الىاقعي 2

 يشك ؿ مع المكاف العجائبي ثنائية ضدية ، فيو مكاف محدد ، ال غرابة فيو 
و)) لو وجود حقيقي في جغرافية اإلنساف الطبيعية المعروفة والمتداولة التي ال خالؼ 

لمسيا عمى أرض ، أي أف  أبعاده وصفاتو الخاصة يمكف رؤيتيا و  (2)عمى تحديدىا ((
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،  واألحداث فيو أحداث مألوفة غير بعيدة عف الواقع التاريخي  عمى الرغـ  (1) الواقع
 مف عدـ وجود تطابؽ فعمي بينيما .

 
قد تشك مت في الروايات  أمكنة مختمفة ، ارتبطت بمرجعيتيا الواقعية بدءًا مف ل

اف ىي الفضاء المكاني وتكاد تكوف عم يسة وانتياء بتفرعاتيا وشوارعيا .المدف الرئ
برزت غمب الروايات سواء ورد ذكرىا مباشرة وأ  ظ ؼ توظيفا جغرافيا في أالذي و  

خصوصيتيا أو لـ يرد ، وربما يعود سبب ذلؾ إلى ارتباط المؤلؼ الحقيقي بجغرافيا 
باختيار ىذا الفضاء ليكوف الساحة الواسعة التي الضمني األردف ، فأوحى إلى مؤلفو 

حيمت جدت فضاءات واقعية أخرى ، أ  غمب األحداث . وفضال عف عم اف و  جرت فييا أ
إلى مرجعيتيا الجغرافية ،  ورد ذكرىا بيف طيات المادة الروائية ، ومنيا : باريس ، 

 لخ .يويورؾ ، السعودية ، بيروت .... إالكويت ، بغداد ، البصرة ، فمسطيف ، ن
 

 يات التي مثمت فييا عم اف فضاءمف الروا ) الذاكرة المستباحة (وتعد رواية 
فالبيت الذي تسكنو الشخصيات الرئيسة يقع في  واقعيًا جرت فيو أحداث الرواية .

عم اف ، وكؿ حركة الشخصيات وتنقالتيا حدثت في عم اف . فيا ىو منقذ يخرج مع 
يدفع منقذ المقعد نحو أبيو بمقعده المتحرؾ ، ليتجوؿ في أحياء عم اف المختمفة )) 

بمبنى أمانة عماف تمر  نزلة الدوار األوؿ التي تنحدر بقوة إلى البمد بعد أف   قمة
 فييا . (2)الكبرى ووكالة التوزيع األردنية ويركض مندفعًا ((

                                                           

ينظر: المكاف عند شعراء الغزؿ في العصر األموي : شاكر أمير عبدالسادة الفتالوي ،  رسالة ماجستير،  ( 1)
 . 17:   2223، جامعة بابؿ ،  كمية التربية
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 ارتباط الشخصية بعم اف كاف ارتباطًا وثيقًا ، فوالد منقذ كاف يخشى أف   يبدو أف  
جوالو في ىذا المكاف عندما يتحدث أىؿ عم اف عنو بأي سوء ، واتضح ذلؾ أثناء ت

يقوؿ أىؿ  تفضحنا بيف أىؿ جبؿ عماف ؟ تريد أف   )) تريد أف  خاطب ابنو قائال : 
 األستاذ عبدالرحيـ يتزلج عمى الجبؿ بمقعده المتحرؾ .. ويمعب  اف .. إف  عم  

 .* ( 1)كاألطفاؿ ؟ ((
ف بدا ف  االب، بؿ إالمكاف عمى األب وحده  ولـ يقتصر ارتباط الشخصية بيذا
وىو المكاف الواقعي   -نيويورؾ عالجو في   ارتباطو واضحا  بعم اف . فعندما تقرر

رفض ذلؾ ورغب بالعودة إلى عم اف معمنًا عف حبو ورغبتو في  -خر في الرواية اآل
الحنيف الدائـ العودة إلى الوطف .  إف  شعور الشخصيات باالنتماء إلى ىذا المكاف ، و 

أصيؿ عميؽ في الوجداف البشري خصوصا إذا كاف المكاف ىو وطف  حسىو)) لو إنم ا
 . (2)األرض األـ ((ـ ػي برحػالمشيمي البدائ األلفة واالنتماء الذي يمثؿ حالة االرتباط

  ساب الشخصية  الرئيسة إلى المكافيتضح انت ) جمعة القفاري (وفي رواية 
. أكاد ..عم اف الغربية طواؿ حياتو في فاري )ما غيره( الذي عاشق)) نعـ أنا جمعة ال

ح حدقتؾ صمب وجيؾ وما أوقا أحياءؾ وم قؿ  ما أاسمع أبا حياف التوحيدي يقوؿ ) 
يولد في  ! ( لماذا ؟ ألن ني صريح وأعترؼ . نعـ . بوسع اإلنساف في األردف أف  

 يكتشؼ مجاىؿ ) جبؿ النظيؼ ( الذي تحتاج عم اف الغربية ويموت فييا . دوف أف  
 شوارعو إلى حممة تنظيؼ . وال ) جبؿ النزىة ( الذي ال يصمح لمنزىة . بوسعؾ أف  

ة الشوبؾ ، زيار  تضطر إلى تعيش مف الميد إلى المحد في عم اف الغربية ، دوف أف  
ذىب إلى فندؽ العقبة بالطائرة ، أو المرور بالطفيمة ) أحيانا أ أو معرفة المفرؽ
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الشارع  خرج إلىأ دوف أف   ، اطئ وفي البحر أياماً واقضي في الفندؽ وعمى رماؿ الش
سند خد ي أالقفاري.نفسيا . نعـ أنا جمعة نا أعرؼ فنادؽ العقبة .. ال العقبة . فأ

النعماف في عماف ( . ولكف أي  بباطف كفي وأفكر في كتابة رواية بعنواف ) مغامرات
 . *(1)((معًا تجترح في عم اف المحافظة العصرية في  آف  مغامرات يمكف أف  

 
عمى الرغـ مف والدة جمعة القفاري في ىذا المكاف واالستقرار فيو إال أن و كما 
يبدو مف النص  لـ يرتبط بو إال ارتباطا جغرافيا ، فيو ال يعرؼ عف عم اف سوى 
الحدود الجغرافية التي أحاطت بمسكنو ، ولـ يكتشؼ مجاىؿ جبؿ النظيؼ وجبؿ النزىة 

لفرعية فييا . ولـ يتعرؼ عمى شوارعيا وأزقتيا . وىذا يدؿ عمى ، ولـ يزر المناطؽ ا
أف  انتماء الشخصية لعماف ىو انتماء جغرافي ؛ ألني ا لـ تكف سوى الفضاء الواقعي 
الذي ولدت ونشأت فيو تمؾ الشخصيات . وىذا ما بدا واضحا عمى ظاىر الشخصيات 

باطنيا فقد كاف عكس ذلؾ ، وسموكيا وتفاعميا وعدمو مع المكاف . أما ما خفي في 
وىذا أحداثيا في عم اف .  الرواية التي رغب جمعة بتأليفيا في مخيمتو جرت بدليؿ أف  

ف كاف في الظاىر انتماء جغرافي  . اً يؤك د عمؽ االنتماء إلى ىذا المكاف ، وا 
  

كانت اإلشارة  ف  ت في ىذا النص  أماكف واقعية ، وا  وفضال عف عم اف ظير 
حيمت إلى مرجعيتيا الجغرافية المعروفة عند وىي أوربا وأمريكا ،  لكنيا أ   إلييا عابرة ،

 المتمقي .
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 ثانيًا : املكان حسب عالقته بالشخصية 
 

 . عالقة انتناء 1
تتسـ بالتداخؿ واالزدواج بيف الشخصية والمكاف ، فينتج عف ذلؾ عالقة ود  

البحر  ) أحياء فيضوح في رواية ثنيف . وقد تمثمت ىذه العالقة بو لفة تربط بيف األوأ  
عندما تواصؿ عناد الشاىد مع المكاف ) بيروت ( تواصاًل إنسانيًا وجسديا   الميت (

 يما في ذلؾ المكاف . في بيروت يونفسيا مف خالؿ عالقتو بكفى ، والتقاء جسد
عجز االثناف عف ذلؾ  . بعد أف   (1)ني كنت ارتعش نشوة معيا ((ن  أ)) أفيمتني كفى 

تواصؿ في مكاف آخر . وربما يعود ذلؾ إلى تآلؼ الشخصية مع ذلؾ المكاف ،  ال
وأعني بيروت ، وانتمائيا إليو واستقرارىا النفسي والجسدي فيو . ثـ أكد الراوي ىذا 

 )) لماذا ينصرؾ جسدؾ في بيروت ويخذلؾ االنتماء عندما تابع سرده قائال : 
 .(2)ىنا ((

فتواجد  ، والجسدحا بيف فضائي المكاف في ىذا النص بدا التداخؿ واض
استدعى  المكاني الشخصيتف  ) عناد وكفى ( في بيروت وانتماؤىما ليذا الفضاء

الذي ارتعش نشوة وانتصر في ىذا المكاف وانخذؿ في مكاف آخر .  *فضاء الجسد 
 خر .حدىما عف اآلأوال يمكف استبعاد  الفضاءيفإذف فالعالقة وطيدة جدا بيف 

فقد  ) مذكرات ديناصور (أيضا عالقة االنتماء لممكاف في رواية واتضحت 
ارتباطا وثيقا ولـ يفارؽ ذلؾ المكاف  –المكاف األـ  –ارتبط عبداهلل الديناصور بعما ف 

)) لماذا ال نعود إلى ذىنو وتمن ى العودة إليو بيف الحيف واآلخر فقاؿ مخاطبا زوجتو : 

                                                           

 . 1/167األعماؿ الكاممة :( 1)

 . 1/16نفسو :  ( 2)
 * سيوقؼ البحث عند ىذا الفضاء في الفصؿ الالحؽ .
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وعمى الرغـ مف قصر سعة المساحة التي  .(1)اف ... حيث الجذور واالنتماء ((عم  
احتميا ىذا النص السردي إال أن و أوحى بمعاف عد ة أك دت عمؽ االرتباط واالنتماء إلى 

ف   الحنيف  عنو قسرا إال أف   بعدت  غادرتو الشخصية لفترة وجيزة ولـ  المكاف .  فحتى وا 
: تماء أيضا بقوؿ الراوي باؽ لو واالنتماء واضح لتمؾ الجذور . ويتضح عمؽ ىذا االن

حدودىا عف قامة حدود جبؿ  ) وأقمنا مممكة عربية خالصة في دائرة ال ترتفع قامة
 . (2)المويبدة الناحؿ المحاصر بالجيات واألودية والجباؿ المنافسة ((

بعد صورة المكاف األـ  عف إف  وجود الشخصية في مكاف آخر) بيروت ( لـ ي  
اجد مجموعة مف المثقفيف،  ومف بينيـ عبداهلل الديناصور ، ذىنيا ، فعمى الرغـ مف تو 

قامتيـ لتمؾ المممكة العربية الخالصة إال أف  صورة المكاف  في أحياء جامعة بيروت ، وا 
وحدوده لـ تغب عف ذىف ومخيمة الشخصية ، فقد تراءت ليا حدود المكاف السابؽ 

دل ت ىذه الصورة  ف  يد . وا  يية بينو وبيف المكاف الجدوصورتو ، فعقدت صورة تشبي
 ؾ المكاف واالنتماء المطمؽ إليو.ما تدؿ  عمى عمؽ االرتباط بذلعمى شيء، فإن  

ثـ تابع عبداهلل الديناصور حديثو مع أحد األشخاص الشامييف مؤكدا عمؽ 
 ارتباطو وانتمائو لألردف ولألمة الواحدة فقاؿ :

  نحف أردنيوف ال نعرؼ حمص وال نعرؼ حماه .. -)) 
 ثـ استدرؾ 

 . (3) مة واحدة ((نتمي إلى أعمى كؿ حاؿ كمنا عرب ن -

 

                                                           

 . 342/ 2األعماؿ الكاممة : (1)
 ( المكاف نفسو .2)

 . 363/ 2( نفسو : 3)
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ا فضاًء مثاليًا شك ؿ السجف والبحر فيي *)عصابة الوردة الدامية (وفي  رواية 
عمى الرغـ مف عدائية ىذيف المكانيف في أصؿ تكوينيما إال أف  لتمؾ العالقة . ف

 عمف شوقو لمسجف فيقوؿ : لفة معيما، فيا ىو عاصي ي  الشخصية جسدت عالقة األ  
. عمى الرغـ مف ضيؽ ىذا ( 1)ني مشتاؽ لمعودة إليو ((ن  )) تعودت السجف لدرجة أ

و واألساليب الوحشية المتواجدة فيو إال أف  الشخصية تناست كؿ ذلؾ، المكاف وعدائيت
عمى وفؽ ىذا التكويف . لذا أصبح مكانا مريحا آمنا في نظرىا ،  معو ولـ تتعامؿ

 تحف وتشتاؽ إليو بؿ تمنت العودة إليو في أي لحظة . أف   تعودت
 ، ثـ ىبطت   )) في فندؽ البحر الميت نزلت  ثـ تبدو العالقة أوضح بالبحر 

عالقة وشيجة خفية  ف  ى الشاطئ ، وغمرني ىذا اإلحساس بأبكامؿ مالبسي إل
ولـ يطمؽ تربطني بو ، وتربطو بي ، فيو ميت مثمي وىو حي مثمي ، لـ يدفن ا أحد ، 

 قـ لنا أحد جنازة . كاف مالحا مثمي ، شممت  رصاصة الرحمة ، ولـ ي  حبيب عمينا 
وىو  حتي ) المموحة ( موقؼ مف الحياة ...الممح في اليواء ، رائحة البحر الميت رائ

 بالمقابؿ ، لف يسمح لمحياة أف  إذف ىو أيضًا ،  –دفف في قبر يموت وي   يرغب في أف  
تحوؿ بينو وبيف الموت . فيرد ىو يعاقبيا ، يموت معنويًا ، وال  الحياة –تحيا فيو 

 . (2)فيو (( تحيا يسمح لمحياة أف  
 إف  عالقة األلفة واالنتماء واضحة في ىذا النص ، وقد أشارت الشخصية 
)عاصي( إلييا عندما غمرىا اإلحساس بوجود تمؾ العالقة الخفية بينيما . فكالىما 

قاـ لو جنازة . وقد عم قت طمؽ عميو رصاصة ، أو ت  ، ولـ ت  دفف  ميت وحي ، ولـ ي  
                                                           

، اعترافات كاتـ  742أيضا في الروايات اآلتية : متاىة األعراب في ناطحات السحاب : حضور يذه العالقة ل * 
 . 233،  223، 299صوت : 

 . 2/752:( األعماؿ الكاممة 1)
 . 755نفسو :  (2)
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الشخصية ىذا اإلحساس عندما لجأت إلى أنسنة المكاف ، فجعمتو ممتمكا الحواس 
دفف في قبر ما ، أو يموت موتًا معنويًا ، فيموت كؿ اإلنسانية ، ممتمكا الجسد الذي سي  

 ما في داخمو .
( الممحؼ لجأ إلى شـ ماال يمكف شمو )المؤل في ىذا النص أف   وجد غرب ماوأ

 وعد ىا ميزة أساسية لجسد البحر ولجسده في الوقت نفسو .
 بيف المكاف والشخصية ،  والصورة التشبييية  ولو تأممنا تمؾ العالقة الوشيجة

لوجدناىا صورة غير مشرقة ، فالموت الجسدي بانتظار رصاصة قدت بينيما التي ع  
وارى عدـ وجود رغبة دائمة في الحياة ، وترق ب القبر الذي سي  الرحمة والموت المعنوي ب

فيو ذلؾ الجسد ... كؿ ذلؾ يدؿ  داللة واضحة عمى مأساة الشخصية ومرارة حياتيا . 
لذا تركت كؿ األماكف المحيطة بيا ، والذت بالبحر فتآلفت معو ، ووجدت فيو ما 

االجتماعية المحيطة بيا ، يجعميا قريبة منو ومنسجمة معو ، وربما كانت الظروؼ 
وىي  خيانة الزوجة ومف ثـ قتميا،   ىي السبب الرئيس وراء المجوء لتمؾ األمكنة 

 واالنتماء إلييا .
 

 عالقة تنافر  .2
 

تتسـ بانسالخ الشخصية عف المكاف فكريا ونفسيًا وجسديًا ، وقد ينتج عف ىذا 
األحياف إلى شعور االنسالخ مشاعر عداء وكراىية لممكاف ، أو يؤدي في بعض 

رغمت الشخصية عمى اختيار ذلؾ الشخصية باالغتراب النفسي أو الجسدي ، سواء أ  
رغـ الدكتور وأفضؿ إنموذج يمث ؿ تمؾ العالقة ، ىو المكاف الذي أ   رغـ .المكاف أـ لـ ت  

كـ عميو عمى العيش فيو عندما ح  ) اعترافات كاتـ صوت ( مراد إبراىيـ في رواية 
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لجبرية في ذلؾ  المكاف المحاط بأسوار مف الحرس الذيف يراقبوف كؿ تحركاتو باإلقامة ا
 رعت في بيتو .، ويتنصتوف عمى كؿ أقوالو وأفعالو بواسطة أجيزة تنصت ز  

عد  أنسب مكاف تشعر فيو الشخصية وعمى الرغـ مف أف  البيت  دوف سواه  ي  
الشخصية في ىذا الموضع  لـ  باألماف واالستقرار ، وترتبط معو بعالقة ودية ، لكف  

فيو . وقوؿ الراوي بمساف الصغيرة  اآلتي بالطمأنينة والحماية  تتآلؼ معو ولـ تشعر
جميؿ مرعب مزدحـ  الميؿ – النيار عار مف األحداثيصور بدقة تمؾ العالقة )) 

منامات مسكونة بالشخوص الواقعية ،  –باألحالـ . أحالـ تقع فييا حوادث خفيفة 
لعريقة ، وحوارات غريبة مخيفة وطريفة ، النيار خواء . الميؿ امتالء . والمدف ا

اليقظة ممؿ . النوـ مثير ، المناـ محور األحداث الحقيقية الوحيدة . كؿ ما أراه خارج 
المناـ وىـ وحمـ ، الجنود في الخارج أشباح ، األسوار التي تخنؽ بيتنا سراب ، 

 . (1)الشمس في الخارج كذبة كبرى .. ((
في  فضاء البيت نممح داللة واضحة عمى العدائية بينو وبيف ساكنيو ، فنيار 
البيت عار مف األحداث ، وليمو مزدحـ بأحالـ وحوارات مخيفة ، وأسواره الخانقة سراب 
، والزمف فيو زمف مزيؼ ، فالشمس كذبة كبرى ، ال وجود ليا في ىذا المكاف . إذف 

فتحولت داللتو مف  ، مى ىذا المكاف والزمافشعور الشخصيات الداخمي انعكس ع
مكاف آمف ، تتآلؼ معو الشخصية ، وتشعر باألماف فيو ، إلى مكاف معاد تنفر 
الشخصية منو ، وال ترغب باالستقرار فيو ، فالعزلة فيو وأدت كؿ رموز التعامؿ مع 

ت عمى البشر ، وابتمعت المعارؼ ، والنسياف نثر غباره عمى الغرائز ، والوحشة قض
 كؿ األسمحة االجتماعية .

                                                           

 . 347/ 1( األعماؿ الكاممة :1)
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و بيتخ المالـز مف انسالفي الرواية نفسيا تمث ؿ ب آخر مكانيفضاء ىناؾ و 
و شعر آمف يقترب فيو مف جسد زوجتو ، ألن  عندما فكر بالبحث عف مكاف آخر 

بأجيزة تصوير سرية تراقب كؿ تحركاتو  ترعما غرفة نومو عندما ز  بعدائية بيتو والسي  
فرض عميو ولـ يرتكب ذنبا حتى ت   ، ـ مف أف  المالـز مث ؿ سمطة الدولةعمى الرغو . 

المراقبة السرية إال أف  الفضاء السياسي المييمف في ىذه الرواية ىو الذي فرض مراقبة 
 أغمب العناصر األمنية .

 
وفضال عف عدائية البيت والنفور منو ، اتضحت عدائية الدوؿ األخرى ، 

يسكنيا ضمف حدود الرواية  لكف  داللتيا تحولت عندما  فبيروت ىي مكاف آمف لمف
لجأ إلييا مف غير ساكنييا . فأحمد ابف الدكتور مراد إبراىيـ سافر إلى بيروت قبؿ أف 

نف ذ حكـ النفي عمى عائمتو ، لكف  سفره إلى بيروت لـ يوط د عالقتو بذلؾ المكاف ، ولـ ي  
بؿ أصبحت غربة  فحسب تكف غربة نفسية يو . وغربتو لـة فيلفة والحميمشعره باأل  ي  

.  فالشقة التي استقر فييا سرعاف ما غادرىا إلى شقة أخرى ، ألف  مف أيضا جسدية
اغتالو أشعره بعدائية ذلؾ المكاف ، واألولى مغادرتو والتوجو إلى مكاف آخر أكثر أمانا 

غبة يوسؼ / كاتـ واستقرارا ؛ لتسيؿ عميو مراقبتو واغتيالو بسيولة . واستجاب أحمد لر 
شعر بوجود مف و لـ ينسجـ ويتآلؼ معو ؛ ألن و الصوت فانتقؿ إلى مكاف آخر لكن  

يراقبو ، ويحاوؿ قتمو نكاية بأبيو الدكتور مراد . وتحققت عدائية ىذا المكاف عندما 
الرواية غتيؿ في أحد المطاعـ النائية عف مدينة بيروت . فشخصية أحمد في ىذه أ  

ىا إليو ، عمى الرغـ مف أن يا اختارت لفتيا معو وانتماءاف وفقدت أ  انسمخت عف المك
 رغـ عمى االنتقاؿ إليو .ذلؾ المكاف بإرادتيا ولـ ت  
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قد ـ المؤلؼ  مثاال آخر عمى تمؾ العالقة تمث مت  *1) ليمة عسؿ (وفي رواية 
مف مع زوجتو في فندؽ خارج عم اف لقضاء الميمة األولى  (جماؿ بؾ)بتواجد شخصية 

زفافو . وفي ىذه الميمة المنفردة لـ يتحقؽ التآلؼ بيف الشخصية والمكاف الذي تواجدت 
في االقتراب مف زوجتو . ونفر مف غرفة الفندؽ فخرج مسرعا ليبحث  د أخفؽفيو ، فق

ؽ قعف امرأة أخرى مف الشارع يقضي معيا تمؾ الميمة لينتقـ مف زوجتو الرا . ولـ تتح
مكاف فقد تعرضت فيو لمضرب الجسدي عندما اكتشؼ زوجيا  بعد ا مع ذلؾ اللفة الر أ  

عودتو مف الشارع أن يا كتبت رسائؿ غراـ لعشيقيا السابؽ ، وسرعاف ما انسمخ الزوجاف 
سدؿ الستارة عمى ذلؾ الزواج عف المكاف وعادا مسرعيف إلى عم اف لتنتيي تمؾ الميمة وت  

 السري .
 وؿ :ىذه المشاىد يمكننا الق عند متابعة

يتشك ؿ  في أي نص روائي  إال مف خالؿ تواجد  المكاف ال يمكف أف   ف  إ
ؿ إلى مكاف  الشخصيات فيو ، وتفاعميا معو ، فما كاف في األصؿ مكانا أليفًا  تحو 
معاد حسب عالقة الشخصية بو وانسالخيا عنو . وما كاف معاديا في أصمو قد يتحوؿ 

مئف اليو ، فالشخصية  ىي التي تحدد إلى مكاف آمف عندما تألفو الشخصية وتط
 يحدده أي رسـ ىندسي أو جغرافي. ف  طبيعة ذلؾ المكاف ، وال يمكف أ
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  . عالقة حياد3
ىنا يصبح المكاف بالنسبة لمشخصية متحفا تتجوؿ في أروقتو وال تتجاوز 

في نفسيا بعد انتياء وقوع الحدث فيو .  اىتماميا بو سوى السطح ، فال يترؾ أثراً 
( فالمكاف فيو بعيد عف الشخصية ، وىي  رواية ) جمعة القفاريث ؿ ىذا المكاف في وتم

ىذا  تنظر لو بعيف الحيادية ، فال يتداخؿ مع ىموميا ، ووضعيا النفسي  . أي أف  
 النوع مف المكاف لـ نجد لو تواصال حقيقيا ال مع الشخصية الرئيسة 

د بصفتو الحيادية أي بصفتو الجغرافية فيو ير  ..والثانوية  وال مع المشيد الروائي .
 . (1)الموضوعية 

المويبدة  )) البمد صغير وجبؿومف ذلؾ قوؿ جمعة القفاري مستذكرا كالـ أمو : 
وجبؿ عم اف وجبؿ الحسيف أرقى الجباؿ .ثـ انبثقت عبدوف والصويفية  . وقبميما 

ى ىذه المناطؽ الشميساني  بغتة ..فانتقؿ الجيؿ الجديد ابف طفرة السبعينات إل
الباذخة ،وظؿ الشيوخ والعجائز يالزموف بيوتيـ القديمة في المويبدة وجبؿ عم اف 

 . (2)القديـ وجبؿ الحسيف ...وبقيت أنا معيـ ((
)) إف  تركيبة جبؿ المويبدة الطبقية واألجتماعية تبدلت تبدال  ويتتابع القوؿ

ف  أصحاب المجوىرات مف أبناء الجيؿ الجديد والطفرة المشمشية ،ىجروا  جوىريا وا 
الجبؿ الجديد ليسكنوا في عبدوف وأـ أذينة تاركيف العجائز والشيوخ في بيوت الجبؿ 

 . 4(3)القديمة ((
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لقد وردت عم اف بتفرعات مدنيا ،  في ىذيف اإلنموذجيف، بصفة جغرافية 
قة بيف عالقة ليا بانفعاالت الشخصية وانطباعاتيا الداخمية ،أي أف  العال مستقمة ال

األثنيف لـ تخرج عف العالقة الحيادية . فالعيف ترصد تمؾ األماكف ،والجسد يتواجد فييا 
        .والتنافر انتماءتواصؿ بينيما وال انقطاع ، أي ال لكف ال

) فاصمة في جدت أماكف ثانوية متعددة في رواية وفضاًل عف الرواية السابقة و  
عالقة لمشخصية بيا ألني ا مساحات جغرافية  وىي أماكف حيادية ال *سطر (الآخر 

ردت بصفتيا الحيادية . ومنيا العمارة التي يسكف فييا قد و محددة  وقع فييا الحدث  و 
أحد أشخاص الرواية ومعو زوجتاه ، األولى سكنت في الطابؽ األوؿ والثانية في 

وىكذا  ابؽ األوؿ .الطابؽ الثاني ،  فمر ة يصعد إلى الطابؽ الثاني ومر ة ينزؿ إلى الط
 رتبط بيذا المكاف أو يتفاعؿ معو.ي مضى الحدث وانتيى بيف صعود ونزوؿ دوف أف  

والمكاف الثاني ىو الشارع الذي التقى فيو رجؿ وامرأة بانتظار حافمة تنقميا مف 
مكاف إلى آخر . ابتدأ الحدث بحوار دار بيف االثنيف ،وانتيى باجتياز المرأة إلى 

وتترؾ الرجؿ وحده في الشارع المقابؿ  لتختفي في الحافمة الصاعدة ،الشارع الثاني 
ىو رصيؼ الشارع المزدحـ بالمارة والسيارات ،  الحافمة النازلة .والمكاف الثالث بانتظار

الشارع  وقد وقؼ الرجؿ األصمع النحيؼ  وعابرو السبيؿ معو بانتظار االجتياز إلى
 في الذي يمتقى فيو رجالف كؿ أسبوع ... الخري ىو المتنزه المقابؿ . والمكاف الرابع

  . (1) لخإ
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تظير أي عالقة  وف أف  دمف  وىكذا تعددت تمؾ األمكنة الثانوية وتنوعت 
ولـ يكف ليا أي عالقة  فيي أماكف وردت بصفتيا الجغرافية الحيادية ، لمشخصية بيا.

 بانطباعات الشخصيات أو انفعاالتيا الداخمية .
 

 حسب عالقته باحلدخ  ثالجًا : املكان
 . املكان الرئيس 1

الذي ىيمف وجوده في كؿ الروايات سواء ارتبط بمرجعية واقعية أـ لـ يرتبط ىو 
كر اسمو ولـ تخؼ مالمحو الحقيقية التي . وتكاد تكوف عم اف المكاف الرئيس الذي ذ  

 ث ،في أغمب الروايات موضوعة البح وقد احتؿ مساحة واسعة الت إلى مرجعيتو .أح
وفييا شك مت  . وفسيفساء ( ) شظاياومف الروايات التي ىيمف فييا ىذا الفضاء رواية 

كؿ عم اف الخمفية المكانية الرئيسة لكؿ األحداث ، والفضاء العاـ الذي تحركت فيو 
بوضوح باستيالؿ الراوي الذي حدد بواسطتو ىذا المكاف عندما  الشخصيات . وقد ظير

 (1)ف بعينيف تتوىجاف بالجنوف ... ارتمى عمى يابسة عماف (()) عاد إلى األردقاؿ : 
اف )) لـ يكف سمير مف سكاف الجنوب ، كاف مف سكاف عماف ، عم  ، ثـ تابع قولو : 

 .( 2)الحبيبة ((
، بؿ عمد ء المكاني ، وتحديد جغرافيتو ولـ يكتؼ المؤلؼ باستياللو ليذا الفضا

حيوية والحركة المستمرة  ، ويوضح عالقتو إلى تقنية الوصؼ ؛ ليضفي عمى المكاف ال
اف ، الشوارع محدودبة ، )) طارت سيارة األجرة إلى جبؿ عم  بمكونات السرد األخرى  

فجر كينابيع خارقة وتندفع ى وسط البمد ، بطيش وتيور ، ثـ تتتتدفؽ مف التالؿ إل
يموذوف  إلى قمة جبؿ آخر اندفاعة ثور ىائج . شوارع تضطرب في الزحاـ ، الجئوف
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 لمتكسرة وكوابيسيـ المتنقمة كمرضبعماف . عشرات اآلالؼ بسياراتيـ وأحالميـ ا
 . (1)موروث مف ساللة إلى ساللة ((

الصورة الوصفية في ىذا المقطع ىي صورة بصرية متحركة أدركنا مف  إف  
 خالليا :

فاألفعاؿ في الوصؼ .  اسطة المغة المستعممة* جزئيات المكاف وأبعاده بو 
مضارعة ) تتدفؽ ، تنفجر ، تضطرب ، يموذوف (  أسيمت بشكؿ مباشر في تشييد ال

يضاح حركتو المستمرة .  ىذا المكاف ، وا 
 

األماف فيو .  وتآلفت معو ، وشعرت ب ارتباطو بالشخصية . فقد الذت بو* 
، فعندما وصؼ الراوي ىذا المكاف توقفت حركة الزمف  أيضا بالزماف وارتبط المكاف

 في ىذا النص .السردي 
 

برازولـ يتوقؼ المؤ  ، بؿ أشار إلى األماكف التي خصوصيتيا  لؼ عند عم اف وا 
ؿ المويبدة ، الجامعة متنز ه جبفرعت منيا مثؿ : عم اف الصغيرة وجبؿ المويبدة و ت

روفيرو في جبؿ عم اف وسينما فيالدلفيا ومركز صحي في الجبؿ قرب  مطعـاألردنية و 
فندؽ الكناري في شارع مدرسة مساني و يتالع العمي والشو  بحمدوف والجبؿ القديـ

وىكذا غدت عماف فضاء مكانيًا وظؼ توظيفًا واعيًا ،   ..التيراسنطة في جبؿ المويبدة .
ولـ يوظؼ توظيفًا سطحيًا ، كشؼ عف التأثير المتبادؿ بينو وبيف شخصيات الرواية ، 

يو أغمب برزت فالرئيس  الذي وبينو وبيف الزماف كذلؾ . فعم اف ىنا ىي الفضاء 
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والسياسي  ، األحداث،  والفضاء االجتماعي الذي كشؼ عف عالقة الشخصية بو 
 وعاء لمصراعات بيف األحزاب السياسية المتنازعة . د  الذي ع  
 ت ، بؿ عد   س في أغمب الروايات لـ تكف عم اف وحدىا الفضاء الرئيو 
 عيتو الواقعية  جرت فيو أحداث رواية كذلؾ فضاء رئيسًا  محاال إلى مرج *1بيروت 

لمنظر في ىذه الرواية ، والتي مي زتيا  . والظاىرة الالفتة ) أحياء في البحر الميت (
يا ، فبيف الحيف افترش مساحة واسعة في عف الروايات األخرى ، أف  فضاء المكاف

إلى عم اف . واآلخر تطالعنا عناويف فرعية تحدده سواء أكانت اإلشارة إلى بيروت أـ 
يكوف ىذا االنتشار  . وال يمكف أف    (21)بيروتو  **(مسقط رأسيو   وىي : مدينة الحمـ

المكاني مصادفة ، بؿ رب ما حمؿ دالالت عدة قصدىا المؤلؼ عندما أشار إلى ىذه 
الفضاءات المكانية . فقد تكوف داللة االنتماء إلى الوطف األـ  وتحديد ىويتو اإلنسانية 

ما أف  المقاطع األساس ، وربما رغب بإظيار الصفة الجمالية لوطنو السي  ىي الدافع 
الوصفية في الرواية وردت في صفحات عد ة تؤكد ىذه الداللة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ 

                                                           

ػالمؤلؼ  في الرواية إال أف   أف  فضاء بيروت ىو الفضاء الرئيس عمى الرغـ مف*  اف فاسػتعاض عػف لػـ يػنس عم 
 اكتفى باإلشارة إلى مسقط رأسو .ذكرىا و 

 * ورد ذكر مسقط رأس الشخصية في النصوص اآلتية عمى سبيؿ المثاؿ :*

)) أجيػػد فػػي تحديػػد مكػػاني ، ذاكرتػػي تػػزود عينػػي بالصػػور ، األمػػاكف تنيػػاؿ أمػػاـ بصػػري : غػػرؼ فنػػادؽ رطبػػة  -
رفػا أخػرى : مػواخير ، حانػات ، عربػات ، قطػارات ، مالجػئ ، غػرؼ غرؼ بيوت فخمة .. ال .. ال .. أقم ب غ

مصػحات عقميػػة ، أقبيػة تحػػت األرض ، غػرؼ نػػومي فػي بيػػروت ، غػرؼ نػػومي فػي عاصػػمة الحمػـ ، غػػرؼ 
 نػػومي فػػي مسػػقط .. يقػػع بصػػري عمػػى سػػاعة الجػػدار المسػػتديرة المعطبػػة ، أدركػػت لتػػو ي أن نػػي فػػي مسػػقط 

 رأسي  (( .
 1اليادر ، الدافؽ المقاتؿ مف زمف مسقط رأسؾ اليامد القتيؿ ىذا ؟ (( : األعماؿ الكاممة   )) أيف زمف بيروت -

 224،  137،  135،  148،  138،  128،  69،  42،  ينظر كذلؾ :  12،  12/ 

،  135،  128،  116، 127،  122،  99،  83،  82،  69،  42،  11/  : 1ينظر األعماؿ الكاممة ( 1)
137  ،138 



       انــاء املكــفض 

 (143) 

الشوارع في بيروت تركض ، والبحر يسبح ، يعمو صدره المقطع الوصفي اآلتي : )) 
فض الضباب غبارا ، تف الجباؿ ، فينوينخفض ... وال يتعب ، تضرب أخاديد ما بي

لروشة فارس يمتطي صيوة الموج ويطارد خياال نحو الرحابة او ، يروح في الفضاء 
، الصنوبر  ويفر   ... األرصفة تتقدـ ، الرماؿ تراوغ ، الموج يقدـ ويحجـ ، يكر  

 . (1)ينيض وينفش شعره ... ((
حساسو الدائـ يبدو أف  ارتباط الراوي بالمكاف  ليو ، جعمو يمجأ باالنتماء إ ، وا 

ىي الشوارع يضفي الحيوية والجماؿ عميو . فيا؛ ليبث الحياة فيو ، و  إلى أنسنتو
يصيب جسده  دوف أف  مف تركض ، والبحر يسبح ، وتتحرؾ أعضاؤه بعمو وانخفاض 

يا فارس شجاع يطارد خياال وىاىي ىي الروشة تمتطي صيوة الموج كأن  التعب ، وىا
، والموج يتحرؾ أما متقدما إلى  كاإلنسافع تتحرؾ وتتقدـ ، والرماؿ تراوغ أرصفة الشوار 

ت عمييا الحيوية يضفونباتات ذلؾ الفضاء أ   أو محجما عف ذلؾ ، فيكر  ويفر  . األماـ
. وىكذا استطاع المؤلؼ نيض مف مكانو وينفش شعره ..، فالصنوبر يكذلؾ والحركة 

الصفات اإلنسانية التي أضفاىا عميو فجعمو  تجسيد ىذا الفضاء وتشخيصو مركزا عمى
فضاء نابضا بالحركة والحيوية والجماؿ ، ولـ يجعمو مكانا ذا أبعاد ىندسية أوجغرافية 

 حسب  .
فضال عف المكاف الرئيس ، المحاؿ إلى مرجعيتو الواقعية  ، وجد البحث مكانا 

ىو  اليمامة ( وزرقاء ) سمطاف النوـآخر غير مرتبط بتمؾ المرجعية مييمنا في رواية 
مدينة الضاد .  وىو مكاف مفترض متخيؿ ال وجود لو في الواقع المحسوس . وربما 
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أوجده المؤلؼ حتى يرمز )) لمكاف مرجعي بيد أن و لـ يرد  تحديده ليكوف الداؿ أكثر 
 . (1)مف المدلوؿ ، والداللة غنية غير محدودة ((

عمى الرغـ مف عدـ إغفاؿ مدينة  في ىذه المدينة دارت أغمب أحداث الرواية
الوقائع اليومية عم اف )المكاف الثانوي( وتشكمت خصوصية ىذا المكاف الذي اكتسى 

فمدينة الضاد  بالفضاء العجائبي ،  وبدا حضوره حضورا واضحا ومتميزا في الرواية .
، مدينة غريبة بأشخاصيا وأحداثيا ، غير مرسومة عمى خريطة العالـ كغيرىا مف 

 مدف الفانتازية ، كمدينة الجف والعفاريت ومدينة األحالـ .ال
 

 املكان الجانىي .3
  

صورة أخرى مف المكاف الرئيس ، مرتبط بمرجعية واقعية أو غير مرتبط ،   
مالمحو الحقيقية واضحة  فضال عف ذكر اسمو صراحة في الحدث ،  لكن و مختمؼ 

أغمب أحداث الرواية . والمفارقة في  عنو بكونو لـ يكف الساحة الرئيسة التي جرت فييا
لحدث الرئيس  في بعض يـ في تنامي اأسن و أىذا المكاف عمى الرغـ مف عدـ ىيمنتو 

وانطبع في سموؾ الشخصيات ، وترؾ بصمة واضحة في ذاكرتيا . وخير الروايات ، 
 (  التي وقعت فييا اعترافات كاتـ الصوتإنموذج عمى ذلؾ مدينة بيروت في رواية ) 

سترجع الراوي يوسؼ / كاتـ صوت  ما حدث االغتياؿ الرئيسة  . فبعد وقوعيا ا حادثة
خبرتي ألطراؼ عديدة متباينة . صحيح  )) في بيروت بعت فقاؿ : المكاف ذلؾ في
ني كنت مييأ ليذه الوظيفة المزدىرة ني لـ أقـ بوظيفة كاتـ صوت مف قبؿ ، لكن  أن  

 . (2)(ليذا كمو وافقت عمى اغتياؿ احمد (
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وفضال عف بيروت وجد البحث أماكف ثانوية أخرى تفرعت في المكاف الرئيس 
وتواجدت الشخصيات فييا لكن يا لـ تتآلؼ وتنسجـ معيا ، ومنيا : المكاف الذي زج ت 
فيو عائمة الدكتور مراد إبراىيـ عمى الرغـ مف ضبابيتو وعدـ إفصاح الراوي عف 

سؼ / كاتـ صوت بتيمة االعتداء الجنسي عمى جغرافيتو،  والسجف الذي زج  فيو يو 
دلي باعترافاتو إلى سيمفيا ، وسرعاف جسده ، وشقة يوسؼ كاتـ صوت التي استأجرىا لي  

 أدلى بكؿ تفاصيؿ الحادثة ، وبيت صديؽ المالـز الذي حاوؿ أف   ما غادرىا بعد أف  
نيا بسبب وجود ـر ميتخذه مكانًا آمنًا لممارسة حقو الشرعي في جسد زوجتو التي ح  

أجيزة التصوير السرية في كؿ مكاف محاط بو السي ما بيتو  ، والمطعـ اليوناني الذي 
 حمد .غتيؿ فيو أأ  

ىو بيروت أيضًا  انوي آخر، ث وجد مكاف ) مذكرات ديناصور (وفي رواية 
ما يمفت  كر اسمو ،  ومرجعيتو الواقعية والجغرافية .  لكف  اشد  اتضحت مالحمو ،  وذ  

أف  بيروت عمى الرغـ مف كونيا مكانا ثانويا إال أف  بصماتيا بدت واضحة في نتباىنا ا
مف وجودىا في ذاكرة الشخصيات  ممت إلى فضاء النـو ، وانطبع شيءالرواية ، فقد تس

نموذجنا عمى ذلؾ ىو عبداهلل الديناصور الذي بدأ يثرثر في منامو ،  الرئيسة . وا 
فقد تذكر أف  زوجتو زىرة بحثت عنو  في ذلؾ المكاف . حداث التي مرت بوويتذكر األ

 في شوارع بيروت الخربة ثـ عثرت عميو يمشي قرب جامعة بيروت العربية ، وبعد أف  
بيروت العربية وسراديبيا ، جامعة  )) ىنا .. في أحياء التقت بو حد ثيا قائال : 
يوسؼ العراقي ،  ىنا سعدي –خمعتيـ القبائؿ العربية  فومضارب الصعاليؾ الذي
ورة حياة ، ىنا ر وفاتلنائي المتجيـ الباحث عف وسيمة ثأوغالب ىمسا ابف بمدي ا
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لياس خوري و  انا المتجيمة المطاردة ، ... انحدرنا جميعا مف قر محمود درويش وا 
 . (1)عة البؤساء والمثقفيف ... ((امالجامعة العربية / ج حيولذنا ب

، فقد استذكر في ذاكرة عبداهلل الديناصور  تزاؿ صورة المكاف منطبعة فيوما
والعالـ  )) ذاكرتي تتقوض ،خر أىـ األحداث التي مرت بو في بيروت فقاؿ : فضاء آ

، غبار  ذر االنيياربصر ن  يتقوض ، أحدؽ إلى أغوار ذاكرتي المكتنزة بالصدوع ، فأ  
بحر في خرائب النسياف ، يخض ب شظايا الذاكرة المتكسرة ، كنت وزىرة نتمشى قرب ال

شارع ) عفيؼ الطيبي ( في بيروت ، بيروت مالذي مف مطاردة القبيمة ، وفاتحة 
تقوض العالـ ، ونذير انيياره ، ونبوءة تداعيو ... في الحي الخراب تمشينا ، يدي 

 . (2)الباىرة ... (( ىبيدىا . في بيروت الدمار ... ال سمطة سوى الفوض
 :وذجيفتبيف لنا عند قراءة ىذيف اإلنم

ف  لممكاف دورا واضحا في تنظيـ أحداث الرواية ، فمـ تكف بيروت مساحة إ 
في السرد ، فقد ليا أثر فاعؿ وحيوي  ىا ضمف األحداث ، بؿ بداجغرافية ورد ذكر 

تفاعمت الشخصية مع المكاف فظم ت تحمؿ حنينا دائما في ذاكرتيا ، تسترجعو بيف 
 مختمفة .الحيف واآلخر،  وفي عوالـ أو فضاءات 

 
المكاف الذي شك ؿ حضورًا واضحًا  ،بوصفيا مكانًا  ثانويًا ، ولـ تكف بيروت 

في الروايات المدروسة  بؿ عد ت باريس  كذلؾ المكاف الثانوي الذي وقع فيو الحدث 
والذي غي ر مجرى األحداث برم تيا ، وتغيرت حياة  ليمة عسؿ (  (الرئيس  في رواية 

ئيسة فييا ، وانحرفت عف المسار  الذي رسمتو ليا . فقد حمـ الشخصية )جماؿ بؾ( الر 
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)) عاد جماؿ بؾ تبدأ  بحياة جديدة مستقرة مع زوجة جديدة لكف حياتو انتيت قبؿ أف  
والرا في الطائرة المتجية مف باريس إلى عم اف في اليوـ الثاني لشير عسميما ، 

 . (1)شير عسؿ ؟ لقد تقوض منذ الميمة األولى ((
وظؼ توظيفا سطحيا لكف وظفت توظيفا دالليا باريس في ىذه الرواية لـ ت   إذف 

فقد كشفت عف صراعات الشخصية وما خفي منيا ، كشفت لجماؿ بؾ عف حقيقة  .
ؿ ماضييا ، ويكوف الزوجة الصغيرة التي ظف  أن يا طفمة ال ماضي ليا ، وأن و سيشك  

تو وعدـ استطاعتو تغيير نيايتيا وكشفت أيضا لجماؿ عف حقيقة حيا حاضرىا الجديد .
،  ورسـ بداية جديدة ليا ، بمكاف جديد مع شخصية جديدة . وكشفت عف حقيقة 
األشخاص المنتميف إلى الشريحة العميا في المجتمعات العربية ، فعمى الرغـ مف سطوة 

 وقوتو ومكانتو المرموقة في المجتمع إال أف  ذلؾ الجبؿ الشاىؽ سرعاف ما (جماؿ بؾ)
انيار عندما تداعى عمى قدمي الزوجة الصغيرة فمسحيا بالقبؿ والدموع عندما لـ 
يستطع الظفر بجسدىا ، وبذلؾ زاؿ قناع ذلؾ الفارس اليماـ وكشؼ عف ما في داخمو 

 مف ضعؼ وجبف وتخاذؿ .
 وبناء عمى ذلؾ يمكننا القوؿ: 

 في ر حضوره عمى الجانب الجغراإف  المكاف في ىذه الرواية  لـ يقتص
، بؿ امتد  ليكشؼ عف دالالت وجوده ، وعف الجوانب النفسية 

 لمشخصيات المتصارعة فيو .
وفضال عف ىذا المكاف وجد البحث فضاءات مكانية أخرى متفرعة في الرواية  

ضيت فيو ليمة العسؿ ، والشوارع التي تمشى فييا الزوجاف قبؿ منيا : الفندؽ الذي ق  . 
، والطائرة التي نقمتيما مف عم اف إلى باريس فضال عف  يستقرا ليال في الفندؽ أف  
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أماكف ميمشة تناثرت ىنا وىناؾ لـ يكف وجودىا معبرا عف داللة ما ، بؿ ىي أماكف 
 ورد ذكرىا لتوسيع رقعة سرد األحداث .

 
 املكان املغّيب  .4

 
،  ويكتفي المؤلؼ  اكاف أـ ثانوي االذي تختفي خصوصيتو ، رئيسىو   

جد مالمحو الحقيقية أو قد ال يشير إلى ذلؾ فيغي بو تغييبًا مطمقا. وقد و   باإلشارة إلى
 ( اعترافات كاتـ صوت ،س واحد) قبعتاف ورأىذا المكاف في بعض الروايات منيا: 

ي ب المكاف  فييا وىو درج البناية ، وأصبح مجرد خمفية غ   في الرواية األولى 
د  عمى صفحات الرواية ،  بيف األصمع لوقوع الحدث الذي تمخص بحوار مكثؼ ،  امت

واألعور المذيف تصارعا حوؿ االستيالء عمى سمطة البناية . ثـ تنتيي أحداث الرواية 
 في المكاف نفسو . االثنيفوالصراع لـ ينتو بيف 

، بؿ التغييب لـ يقتصر عمى المكاف ومما يمفت انتباىنا في ىذه الرواية أف  
، وتـ تحديد كؿ منيما بصفتو ) األصمع واألعور(  يبت مالمح الشخصيات كذلؾ ،غ  
برز األحداث إال إيثار مصمحة كؿ منيما يبت أيضا مواقفيما وانتماءاتيما ، ولـ ت  وغ  

عمى اآلخر . ورب ما حمؿ ذلؾ داللة إيثار المصمحة الذاتية عمى المصمحة العامة في 
 مستوى األفراد .الواقع العربي برمتو سواء أكاف عمى مستوى السمطة أـ عمى 

شر إليو إال في نياية األحداث عندما ىبط الميؿ ، وغي ب الزمف الكوني ولـ ي  
ا مسمار أماف القنبمة التي أراد أحدىم ىوفقد المتصارعاف نظرىما في العثور عم

أما الحصوؿ عمى المصمحة الخاصة أو تدمير كؿ ما  تفجيرىا في ذلؾ المكاف المعتـ ،
في ذلؾ غايات منيا : اإلشارة إلى مرارة  . وربما كاف لممؤلؼ المكافموجود في ذلؾ 
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الواقع العربي وما يحدث فيو مف انقسامات ونزاعات عد ة ، أو تسميط الضوء عمى 
 إيثار المصالح الخاصة عمى العامة وبأي وسيمة كانت .

 ي ب أيضا في رواية وفضال عف تغييب المكاف في الرواية السابقة غ  
عض واكتفى المؤلؼ باإلشارة إلى مالمحو الحقيقية مع أف  ب *تـ صوت () اعترافات كا

شر إلى خصوصيتيا ، ولـ يرد  ذكرىا إال بيف لـ ي   األحداث وقعت في عم اف ، لكف
رح باسميا عندما رغبت أـ احمد بدفف ولدىا المغتاؿ الحيف واآلخر في الرواية . فقد ص  

راد إبراىيـ إلى عم اف .  عندما تواجدت في عم اف ، وعندما وصمت عائمة الدكتور م
حمد الرجوع إلى عم اف ليمتقي بسيمفيا التي تعرؼ قرر أ صغيرة في بيت خاليا ، حيفال

 . (1)عمييا في إحدى مالىي باريس 
ي ب مكاف اإلقامة الجبرية تغييبا مطمقًا ولـ يتحدد ببقعة وفي الرواية نفسيا غ  

كرت ج ت فيو العائمة تحت اإلقامة ، بؿ ذ  الذي ز  سـ  الرواية البمد معروفة ، ولـ ت  
حيطت بتمؾ العائمة ، وعيوف الحرس لـ تغفؿ عف مراقبة ذلؾ األسوار والجدراف التي أ  

المكاف المنغمؽ ، والمعزوؿ عف المدينة. ورب ما يعود سبب تغييب ذلؾ المكاف تغييبا 
مـ بو عدـ تحديد أماكف مطمقا إلى إحالة مرجعيتو إلى الواقع التاريخي ، فمف المس
 . 2**اإلقامة الجبرية أو اإلشارة إلى موقعيا عمى الخريطة الجغرافية
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 املبحح الجاني
 فضاء املكان حسب داللته

 أواًل : الداللة السياسية 

األمكنة الرئيسة والفرعية في الروايات موضوعة البحث بيذه الداللػة  أغمبترتبط 
)مػػػػذكرات . ففػػػػي روايػػػػة . الفضػػػػاء السياسػػػػي فييػػػػا وربمػػػػا يعػػػػود سػػػػبب ذلػػػػؾ إلػػػػى ىيمنػػػػة

)) مػػف وكالػػة المخػػابرات المركزيػػة تحػػد ث الػػراوي عػػف مجموعػػة مػػف الرجػػاؿ  ديناصػػور(
 ؼ غػػػر  وسػػػاد ( تحمقػػػوا حػػػوؿ طاولػػػة فػػػي إحػػػدىوحفنػػػة مػػػف رجػػػاؿ ) الم األمريكيػػػة

ة ) البنتاغوف ( السرية ، ورسموا سيناريو المنطقة ومصيرىا ... تحمقػوا حػوؿ الطاولػ
 يفيػػد ، ثػػـ لمحػػرب األىميػػةاغوف ( خططػػوا لحػػرب التحريػػؾ ، ثػػـ لكامػػب دفػػي) البنتػػ

ـ  فػػي طعػػاـ عبػػد الناصػػر ،ثػػـ و بيػػروت ... ثػػـ لػػز المبنانيػػة ، ثػػـ لغػػ لعػػدواف دس  السػػ
وا الكمػيف لمعػراؽ ، ثػـ عػد  ، ثػـ أ السويس ومصر ... ثـ خططوا لحرب الخمػيج األولػى

... كػػؿ ىػػذا كػػي تنػػدثر  وسػػموأريحػػا فػػي أ –ة حػػرب الخمػػيج الثانيػػة ، ثػػـ اتفاقيػػة غػػز 
اضػػػو معمػػػار العصػػػبية نقر االشػػػتراكي ويقػػػـو عمػػػى حطامػػػو وأالقوميػػػة العربيػػػة والفكػػػ

يػػا مػػؤامرة  .. ائي . إن  سػػاإلقميميػػة والجيويػػة والطائفيػػة والعشػػائرية فػػي مشػػرؽ فسيف
 .(1)مؤامرة رىيبة ((

البنتػػاغوف السػػرية التػػي  إف  الداللػػة السياسػػية واضػػحة جػػدا فػػي ىػػذا المكػػاف فغرفػػة
سػػػمت فييػػػا سػػػيناريوىات المنطقػػػة وتحديػػػد مصػػػيرىا السياسػػػي ، ومػػػا سػػػيقع فػػػي العػػػالـ ر  

طػط لػو فػي تمػؾ الغرفػة  مػف حػروب وغػزو لبمػداف أخػرى واغتيػاؿ لػبعض العربي  كما خ  
القػػػادة و ... و ... كػػػؿ ذلػػػؾ يػػػوحي بداللػػػة ىػػػذا المكػػػاف المسػػػتنبطة مػػػف ىيمنػػػة الفضػػػاء 

خطػط ة أوحت بتمؾ الداللة ، والشخصػيات الم  ذا النص . فالمغة المستعممسي في ىالسيا
الغتياليا ىي شخصيات سياسية فضال عف المكػاف الػذي جػرت فيػو كػؿ تمػؾ المػؤامرات 
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يحتػاج  درؾ ذلػؾ دوف أف  ي   ، ىو مكاف يوحي مباشرة بتمؾ الداللة . ويستطيع المتمقي أف  
 نوع الداللة فيو .إلى سبر أغوار النص وتأويمو لمتعرؼ عمى 

صػور إلػى داللػة بعػض األمكنػة اوفي موضع آخر مػف الروايػة أشػار عبػداهلل الدين
)) وجوه ذات عيوف واسعة . وجوه شػوىاء . عيػوف خرابػات . أعمػار الفرعية فقاؿ  : 

سر بكامميا ىاجرت . فقدت ف . أ  تكمف في شرنقة تاريخ مف اليزائـ الشخصية والفقدا
 قبيػػة التعػػذيب ، وسػػراديب اإلعػػداـ الجمػػاعي . ماليػػيف األسػػرىأحيػػاء ، اختفػػوا فػػي أ

ػػ والجرحػػى  اف إلػػى بغػػداد إلػػى غػػزة إلػػى الخميػػؿ إلػػى والميػػاجريف مػػف بيػػروت إلػػى عم 
كالى وأيتاـ وأرامػؿ ونسػاء ينتظػرف خبػرا ث  الجزائر . البصرة إلى الكويت إلى عدف إلى

تاريس الحروب الخارجية ، وم موجزا عف مفقود ضاع في ظؿ خنادؽ الحروب األىمية
 .(1)المعارضيف ..((  وزنازيف  كنات االنقالبات العسكرية ،وث

ا ، سػػر الميػػاجرة مػػف األمكنػػة التػػي لػػـ تسػػتطع التػػآلؼ معيػػا واالسػػتقرار فييػػإف  األ  
عداـ ، والمفقوديف في خنادؽ الحروب األىميػة ، ومتػاريس وأقبية التعذيب ، وسراديب اإل

نػػات االنقالبػػات العسػػكرية ، وزنػػازيف المعارضػػيف ... كػػؿ ىػػذه الحػػروب الخارجيػػة ، وثك
األمكنة التي أوحت بداللتيا السياسػية ، اختارىػا المؤلػؼ لتنسػجـ مػع الفضػاء العػاـ ليػذه 
الروايػػػة . وتبقػػػى تمػػػؾ األمكنػػػة موضػػػع اىتمامػػػو يػػػذكرىا بػػػيف الحػػػيف واآلخػػػر فػػػي أحػػػداث 

 الرواية .
مػػؾ الداللػػة  عنػػدما تحػػدث الػػراوي اتضػػحت ت ) شػػظايا وفسيفسػػاء (وفػػي روايػػة 

)) حػػيف أطمقنػػا النػػار عمػػى الوجبػػة األولػػى مػػف رفاقنػػا عػػف المقػػابر الجماعيػػة فقػػاؿ : 
عمػى بطنػو  . واضػطجع  حدىـ إلى اإلماـ . ارتطـ وجيو باألرض.. سقط أ ريفالمتآم

. كاف استثنائيا . جميع الذيف أعدمناىـ سقطوا عمى ظيورىـ . كانوا يصػطفوف عمػى 

                                                           

 . 383/ 2( األعماؿ الكاممة :  1)



       انــاء املكــفض 

 (152) 

مقبػػرة جماعيػػة . نطمػػؽ الرصػػاص فيقفػػزوف قفػػزة رشػػيقة ىينػػة فػػي الفضػػاء ثػػـ  شػػفير
يقػي الػػذي سػقط عمػى بطنػػو رفػع رفأ أف   ي الحفػػرة الجماعيػة . كػاف عمػػي  يتسػاقطوف فػ
وكػاف يػا تعميمػات المسػؤوؿ الرفيػؽ . دفعو إلى الػوراء .. إلػى الحفػرة . إن  ووجيو . وأ

مػػف  مضػػادة . دنػػوت  قػػانوف الجاذبيػػة ال ت  يػػؿ رفيقػػا برفاقػػو ، مرىفػػا ، صػػديقا . لعنػػالقت
جتثػت بػو إلػى الحفػرة .. فػوؽ ركػاـ جثػث أ   تػو . ألقيػترجر جثجسحمو . أ  الحفرة وأنا أ

عػرؼ مخنوقا في المقبرة الجماعية تحت ركاـ أشالء رفػاؽ . كنػت أأحالميا ... أراني 
 .(1)الرفيؽ الذي أعدمتو ((

 :قراءة ىذا النص وجدنا بعد 
كػػػاف ) المقػػػابر الجماعيػػػة ( ارتػػػبط مباشػػػرة بالداللػػػة السياسػػػية ، ألف  ف  ىػػػذا  المإ 

كػػؿ  مػػا يحػػدث فيػػو مػػف إعػػداـ جمػػاعي ومػػواراة لمجثػػث فػػي بػػاطف األرض أو تركيػػا عمػػى 
لفتػو ىػذا المكػاف ، الراوي البطؿ شػعر بعػدـ أ سطح األرض يؤكد تمؾ الداللة . ويبدو أف  

 ييػػداألالء التػػي وجػػدت تحػػت قدميػػو ، و فيػػو مخنػػوؽ فػػي ىػػذه المقبػػرة الجماعيػػة ، فاألشػػ
التػػي ارتكبػػت جريمػػة اإلعػػداـ فػػي ىػػذا المكػػاف ، جعمتػػو  ينفػػر منػػو ومػػف األحػػداث التػػي 

 وقعت  فيو .
وحػػػت بالداللػػػة ماعيػػػة ، وجػػػد البحػػػث أمػػػاكف أخػػػرى ، أوفضػػػال عػػػف المقػػػابر الج

مػػى نفسػػيا ومنيػػا : بيػػروت والعػػراؽ ومػػا يحػػدث فييمػػا . والػػنص اآلتػػي سيسػػمط الضػػوء ع
بيػروت . في  لطيبي (ا) حبيب .. انفجرت سيارة ممغومة في شارع )) .تمؾ األمكنػة : 

قت في الفضػاء عبر الجامع قرب جامعة بيروت العربية . بغتة ارتج الكوف ، حم  كنت أ
غسمت وجيي بالػدماء . ونفخػت بػراعـ داميػة  ستحـ بشعشة الشمس والدماء. كنت أ

سػكنيا ... عيػوف تتػدفؽ منيػا الػدماء ، انبثقػت ي أالجمجمة . انيارت البنايػة التػ في
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قاتمت بيف الخنادؽ العراقية . مف بيروت إلى البحر إلى قبػرص  حيف في كتفي األيمف
إلػػى بغػػداد .. حيػػث الرفػػاؽ . حاصػػرتنا القػػوات المسػػمحة فػػي بيػػروت ، ثػػـ حاصػػرتنا 

ب خارجيػة . ثر األخرى . حروب أىمية . حػرو في العراؽ ... حروب .. واحدة إ أمريكا
ىػػذه الحػػروب عبثيػػة لػػـ تػػؤد إلػػى أي  لػػـ يتسػػف لػػي محاربػػة إسػػرائيؿ ... ىمسػػت أف  

 .(1)نتيجة ...((
انفجػػار السػػيارة فػػي شػػارع مػػف شػػوارع بيػػروت ، وتنػػاثر الػػدماء ىنػػا وىنػػاؾ وانييػػار 

... كػػؿ ذلػػؾ يؤكػػد عبثيػػةاألبنيػػة السػػكنية ... ومايحػػدث فػػي العػػراؽ مػػف حػػروب متتاليػػة 
ف يقػػرأ  أو يسػػمع المتمقػػي  عػػف ىػػذيف السياسػػي فػػي ذىػػف الػػراوي  ، فمػػا اؽ ىيمنػػة النسػػ

المكانيف حتى تتراءى أماـ عينيو  صورة ىذا الفضاء ومػا يحػدث فيػو مػف قتػؿ وتػدمير . 
 وىذه الصورة الذىنية توحي مباشرة بالداللة السياسية ليذا المكاف .

 لىديةى : الداللة التكنثانيًا
في وفي حكايات ألؼ ليمة وليمة و  لحكايات الشعبيةاوتتضح تمؾ الداللة في  
المكاف قدرة غير ثابتة يحركيا يبدو  ، وقد قصص الخرافي والقصص الخياليبعض ال

قدر خارج عنيا قد يكوف )عفريتا( كما في ألؼ ليمة وليمة أو قد يكوف كممة سر كما في 
لمكاف مو يسيطر عمى احكاية )عمي بابا( مثال وقد يكوف البطؿ مزودا بقدرة خارقة تجع

سي ؿ لو فعؿ أي ، أو يكوف مزودا بأداة سحرية  ت   يزيح صخرة مف عمى باب كيؼ
العصر الحديث إلى كؿ ذلؾ بؿ يمجا إلى  إنسافوقد ال يمجأ  .شيء مثؿ الخاتـ 

أكبر في اإليياـ وىي التكنولوجيا التي تتحكـ في المكاف وتسيطر  إمكانيةتقنيات تحمؿ 
 .* (2)عميو  
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مف الروايات المحم مة بتمؾ  ) متاىة األعراب في ناطحات السحاب (عد رواية ت
وىذا لعاـ مع حكايات ألؼ ليمة وليمة الداللة ؛ ورب ما يعود سبب ذلؾ إلى تشابو بنائيا ا

وجود ىذا النوع مف األمكنة . ومف بينيا تمؾ األمكنة والدىاليز والممرات  ضيقتيالبناء 
في نياره ، فوجد فييا ما يدؿ داللة واضحة عمى التطور التي تمشى فييا حسنيف 

الدرج )) ىبطت لوجي في ذلؾ المكاف . والنص اآلتي  سيوضح لنا ذلؾ و التكن
سـ الشبيية بالمتاىة .... نظر إلي وابت ةني تائو في ىذه البناين  وكالعادة شعرت أ

مفاجئة وقاؿ وىو  ذني بحركةاؿ نحو أ  ابتسامة مبيمة ، ورأيت في عينيو رعبا . ثـ م
 و ال يستطيع أف  ن  ال يزالوف يطاردونو . وأن و يمبس اآلف طاقية اإلخفاء . وأيـ يميث أن  

الكاميرات الخفية تصور كؿ شيء في الظالـ أيضا . وصرح لي  ف  يناـ مع زوجتو أل 
وت الشعر. أجيزة التصوير المتطورة ىذه مزروعة في كؿ الغرؼ والكيوؼ وبي أف  

ساف منذ آدـ وحواء يتميز بالحياء اإلن ف  جنس البشري سوؼ ينقرض ، أل ال ف  وقاؿ إ
أجيزة التصوير الخفية تمتقط الصور  ف   يستطيع ممارسة الحب وىو يشعر بأو الن  . وا  

أجيزة  أف   و كاف يظف  ن  في غرفة النوـ . عداؾ عف أجيزة التنصت الخفية . وا  
يا غير ن  و اكتشؼ فيما بعد أن  عاجزة عف التصوير في الظالـ . وا   التصوير ىذه

يا تظف و طمقيا ألن  ن  جز عضوي ، وانفصمت عنو زوجتو ، وا  عاجزة ، فأصابو ع
ن   و الممرض أيضا ن  يا تزوجت مف ممرضيا في ىذا المبنى . قاؿ إبعقمو الظنوف . وا 

أجيزة  و زرعيا في أماكف خفية ... إف  ن  د أد ليا واقعية وجود ىذه األجيزة . وأك  أك  
.. والممرات .. والشوارع والقبعات  في الغرؼ ...وير ىذه مزروعة في كؿ مكاف التص

 (.1)والقبور ...((
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عمى المكاف وحر كتو ، فأجيزة التصوير السرية لوجية و لقد سيطرت الداللة التكن
المزروعة في كؿ مكاف التي وضعت بدقة عالية دل ت داللة واضحة عمى التقدـ 

، فيي ترصد كؿ تحركات البشر حتى وسط الظالـ الدامس  لوجي ليذه الصناعةو التكن
الفضاء المكاني بوجود ىذه األجيزة . وقد شعرت الشخصيات  المتحركة في ىذا 

 ال يكاد يخمو منيا أي مكاف .الغرؼ والكيوؼ وبيوت الشعر ... ف في المتقدمة
ه أماكف  أخرى في ىذ تمؾ الداللة عمى ىذا المكاف ، بؿ و جدت ولـ تقتصر

 م مت بالداللة نفسيا . ومف بينيا الغرفة المظممة في تمؾ المتاىة الرواية ح  
)) صعدت ، ىبطت ، صعدت إلى تمؾ المتاىة مف السراديب ، حيث األسئمة التي ال 

نى عنيا الكترونية ال غ-أجوبة عمييا _ حيث العمـ والعمماء وأجيزة دقيقة تكنو
: مف العثمانية إلى العرب البائدة ، وكانت الطوابؽ المحرمة  بكؿ لتقدمنا . ومررت

األبواب موصدة ، تحرسيا أدوات إنذار الكترونية حساسة ... وضباب مرعب . 
ابؽ العميا حيث المكتب بمغت الطو  وحممتني الدىاليز والساللـ صاعدة ىابطة إلى أف  

. اكتفى  ممؤسسة . فاستقبمني موظؼ أنيؽ ميذب ، صافحني ولـ ينطؽالتنفيذي ل
أجمس  غرفة دخمتيا ألوؿ مرة . أومأ إلي أف   وقادني إلى بابتسامة مشرقة عمى ثغره

 تركني وحيدا ، فجمست  عمى كنبة وثيرة ،ثـ خرج وأوصد الباب
في الغرفة . جالت عيناي في مقعد غريب أشبو ما يكوف بجياز كمبيوتر   

 .(1)...(( غتة تكمـ الجياز ، فانتفضت مروعا مأخوذا... ب
الكترونية -التكنو ، فاألجيزة الدقيقةتمؾ الداللة  اتضحتأيضا  ذا النصفي ىو 

، وأدوات اإلنذار االلكترونية الحساسة ، والجياز المتكمـ الذي أشبو  المتواجدة فيو
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كؿ ذلؾ يد ؿ داللة واضحة عمى التقدـ   ...جياز الكمبيوتر الذي تحدث مع حسنيف
 العممي في ىذا المكاف . 

اللة مشيرا إلى الد  (  متاىة الصحراء)سرده متحدثا عف ىذا المكاف  ويتابع الراوي
 دـ ومشى ، وقد أدرؾفي ليمة غاب عنيا القمر ... مشى آ)) :  نفسيا وبشكؿ جديد

أو ترد عنو األذى .  يرها ال عصبية تجعرب وشذاذىا ، صعموكو بات مف ذؤباف الن  أ
ي ، ويتممس الرأب وىو يقم   وولج مدارات الوحشة والميؿ المرعب والصمت الحذر

يتعرؼ عمى المصير المجيوؿ ، والحياة المقبمة الغامضة .  الخروج ، ويحاوؿ أف  
. حمـ مبيـ يناديو بصوت فاتف  و يخرج مف حمـ ويدخؿ في حمـ جديدشعر وكأن  

مجيوؿ ، وظؿ يمشي ويمشي كالسائر في منامو ، قدماه تحمالنو صوب وجية 
 انجابت  ره قوة خفية ال يكاد يتبينيا . إلى أف  ما تسي  محددة ال يعرفيا وعيو . كأن  

 مؽ عمود الصباح .ظممة ، وتمزقت خيوط العتمة ، وانفال
دـ متوىجة بيية ، فممحت آ –يا تتسيدة الصحراء وعفري –بزغت الشمس 

ة ، وفي جسده في نفسيا الحيا مجاىؿ اليباب . داعبتو بشعشعة بثتغؿ في يو 
شد نما تقت بو ، فسمطت عميو أشعة خارقة كاوية كأن  النشاط . ثـ تضاحكت منو وعب

 داىا ويمشي وحيدا في مممكتيا .تضرب بنارىا ىذا الرجؿ الذي يتح أف  
ف غ ؽ فوؽ رأسوبا مف اليماـ حم  سر  ف  إويقوؿ الرواة  ت مة بيضاء ألقيوكو 

واليماـ دـ ومشى يو ، وصانتو مف فجور الشمس الطاغية . ومشى آبظالليا عم
تو وينشرىا فوؽ رأسو ، يجممو بظؿ وارؼ ، ويتمقى ضربات يفرد أجنح بيضال

دـ ومشى ة مف غماـ . مشى آدـ ومشى واليماـ عمامشى آالشمس ويردىا عنو . م
الدرب ، ودخؿ في أتوف وىج  بعة رممية تئز وتصرخ ، جنيات ضممفولج زو ، و 

تئف مف لسع السعير الالىب . مشى آدـ ومشى عاريا يصير األبداف . وطوى رماال 
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ة ، قابال لمزواؿ تائيا تقوده قدماه وتبصر طريقة قوة خفية ووعيو أعمى يبمف العص
 وبالو متناوـ .

ة عجيبة أشبو يمماـ سمسمة جباؿ صقأدـ عمى نفسو يقؼ بغتة .. عثر آ
يب بالمرايا . والتفت فمد بصره نحو األفؽ البعيد . رأى شكال مبيما أشبو بنقش غر 

مساف . ما روع . ووجد نفسو معقود الدـ أي  ع آالفضاء كالوشـ . رو   ممغز يتصدر
ش المرسـو يقظة ، ثـ عاد يرمي بصره إلى النقو في ن  جعؿ ينظر حولو ليتحقؽ مف أ

يرة ف مف ذرات سود صغو مكو  و الوشـ ، فإذا بالوشـ يتحرؾ ، كأن  عمى األفؽ كأن  
وتظير وتختفي ضمف اإلطار الكمي لمشكؿ  وتفر   تدور وتنتشر وتيبط وتصعد وتكر  

ى بصره نحو الجباؿ العجيبة . أي عجب يرى . أتكوف ىذه ورمالغريب . ثـ عاد 
ا أو طيفا يراه بصر قد عبثت بو الشمس الجباؿ سرابا خبيثا ؟ أيكوف ىذا الوشـ وىم

 الجينمية ؟ .
الصقمية فيبصر فييا وجيو في شيء مف  ؽ إلى الجباؿ الممساءو يحد  ولكن  

الذاىمتيف بيذه المرايا المقعرة فيرى مدف الشرؽ وغاباتو ،  التزوير ، ويجوؿ بعينيو
فة أو محر  مة أو رة أو مضخ  يا صور محو  وصحاريو وقراه وماشيتو ورجالو ، كأن  

.  ىة . وقؼ شعر رأسو عجبا ، واقتعد قمبو الرعب . وتطاوؿ عنقو ورأسومشو  
مة فال تكاد عيناه تستقراف طافت نظراتو التي تكاد تنكر صدؽ ما تراه في حركة متصو 

نماعمى جب شة ىذه السمسمة ىما تتممساف بنظراتيما الدى ؿ واحد ومرآة واحدة .. وا 
 لمقعرة .العجيبة مف جباؿ المرايا ا

غمامة الحمائـ  كف  ت الجيات دونو ؟ لد  وساوره قمؽ ممح بعد ذىولو : ىؿ س  
لت ج رأسو ، ثـ انحدرت ومايا ىالة مف النور تتو  دارت دورتيف فوؽ رأسو فبدت وكأن  

أشارت لو يمامة  تراه . ا ال يمكف لمعيف المجردة أف  وانثنت فإذا بيا تدخؿ نفقا سري
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خذ الدىش منو دـ الشؽ السري وقد أمف ريشيا .. فعبر آ ةبجناحيا واستدنتو بإشار 
كمارد جبار انبثؽ  صخرة سوداء جيمة تقؼ في طريقو كؿ مأخذ . فوجد نفسو إزاء

 المحظة وقفت ببغاء فوؽ رأس وفي تمؾالدروب .  لتوه مف قمقمو فشبؾ ذراعيو وسد  
 دـ وىتفت : آ

 افتح يا سمسـ السراب  -
يا كأن   –لـ تكف ىناؾ أبدا  يان  يا تختفي كأكن  . ولفتح .بالصخرة ال تت فإذا

 ...صخرة مف سراب يخدع الحواس 
تساؤالت ال تروى ، مشدوىا في رأسو  بظمأ دـ عبر النفؽ مأخوذاتسمؿ آ

 مشى حتى وقع بصره المتشكؾ في يقظتودـ و . مشى آ قوافؿ حمى ال تحمؿ أجوبة
يخاؿ المرء ل ، حتى  ة أمياؿعد   عمى تالؿ صخرية سود . ذات أطواؿ متساوية ، تمتد

و يمج عالما جديدا ويكتشؼ ن  آدـ عند ذاؾ أ وأدرؾ ...ال نياية لتمؾ التالؿ الجرداء أف  
ىذه التالؿ ىي معاقؿ  راستو الحادة أف  بفدـ آ أرضا عجيبة مجيولة . وأدرؾ

ب بصره ثـ صعده فشاىد الصعاليؾ التي سمع عنيا قصصا أشبو باألساطير . صو  
ي وتقفز وتميؿ كقطعاف الماعز ، وكيوفا تنثن د مغاور تنبثؽ منيا أشباحعف بع

 .  ( *1)تشيد حركة ال تستقر ، لقد رصدوا ظيوره ...((
ة أو كاميرات عممية حديث لوجية في ىذا النص لـ تتمثؿ بأجيزةو إف الداللة التكن

افتح يا لسر بؿ تمثمت بكممة ا غيرىا رؽ األمريكية أوكاميرات تصوير الف مراقبة أو
ة اختفت الصخرة التي أحكمت كت ذلؾ المكاف . بيذه الجممالتي حر   سمسـ السراب

تمكتيا كممة السر غمؽ النفؽ السري في صحراء المتاىة . إذف فالقدرة الخارقة التي ام
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لـ  ف  حكـ إغالقو إأ  في فتح أي مكاف  لوجية المستعممةو األجيزة التكن تمؾ تقابؿ قدرة
 تتفوؽ عميو .
الداللة  ف  الت ىذا المكاف ، فعمى الرغـ مف أالمؤلؼ رغب بتنويع دال أف   ويبدو

لغة  ى بيا المكاف السابؽ إال أف  المكاف ىي الداللة نفسيا التي أوحى بيا ىذا التي أوح
داللة باستعماؿ خر في الصحراء نفسيا . فمرة تتضح الآالنص اختمفت بيف مقطع و 

كممة ي ىذا الحدث ، ومرة أخرى باستعماؿ كؿ مباشر فلوجية بشو المغة العممية التكن
ويع فرض نفسو بسبب نىذا الت أف   . ويبدوتمؾ األجيزة السر التي فاقت قدرتيا قدرة

أشبو بناء  -كما أسمفنا -. ألف  بناءىا ة الفضاء العجائبي في ىذه الروايةىيمن
عدـ االقتصار و مغة فييا الدالالت ، وتنويع الالحكايات القديمة وال بد  مف تنويع تمؾ 

 عمى لغة دوف سواىا.
أو تشابيت مع القدرة ى التي اتضحت في ىذا النص وفاقت والداللة األخر 

لوجية ىي قدرة غمامة  الحمائـ التي انحدرت ومالت وانثنت فدخمت نفقا سريا في و التكن
الغريب صحراء السراب وبعد إشارة منيا بجناحيا أدخمت بعد ذلؾ آدـ إلى ذلؾ المكاف 

 والمدىش بكؿ ما فيو .
( عندما تحد ث سمطاف النوـ وزرقاء اليمامةواتضحت الداللة نفسيا في رواية )

)) رأيت في حياتي السدود تنيار سمطاف النـو عف األمكنة التي رآىا في منامو فقاؿ : 
بيف الواقع والحمـ ، وبيف الذاكرة والخياؿ ، وبيف الماضي والمستقبؿ ، قبؿ انييار 
سد مأرب ... رأيت اليابسة تنتحؿ البحر . البحر ينسى نفسو ، فيمعب دور اليابسة 

يصعد  اإلنساف . رأيت الفمسفة تنزؿ مف السماء إلى األرض عمى يد سقراط . ورأيت
 .(1)لوجية وعصر الكمبيوتر ((و مف األرض إلى السماء عمى يد الثورة التكن
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مف األرض إلى  اإلنسافحر ، وصعود إف  انييار السدود ، وانتحاؿ اليابسة لمب
في ىذا النص .  ... كؿ ذلؾ يوضح داللة المكاف التكنولوجيةالسماء بواسطة الثورة 

عمى الرغـ مف أف  ما حدث في ىذا المكاف ، حدث في فضاء النـو ، وما يحدث في و 
يقع بدوف وجود أجيزة عممية متطورة ، فكؿ ما ىو خارؽ وغير  ىذا الفضاء يمكف أف  

فرضت  عمى المؤلؼ  ء ، إال أف  داللة المكاف ىنا مألوؼ يمكف حدوثو في ىذا الفضا
 . التكنولوجياربط ىذه األحداث بعصر 

وال تزاؿ الداللة واضحة في أمكنة الرواية ، فالمؤسسات الحكومية في عالـ 
دى مدينة الضاد اعتمدت التقنيات العممية المتطورة أثناء عمميا اليومي بدليؿ أف  إح

تكشؼ عف حركة الموظفيف والزائريف بواسطة جياز  مستشفيات المدينة استطاعت أف  
)) يوضح تمؾ التقنية : سضع في مداخؿ ومخارج المستشفى . والنص اآلتي كمبيوتر و  

 فاف   ، ية اإلخفاءعمى الرغـ مف ثقتو المتزايدة بطاقف ،حبا كاف وجو عالء الديف شا
ىذا االنقباض لـ يدفعو إلى اإلحجاـ أو  . عمى أف   قمبو منقبض لسبب يجيمو تماما

سناء الشاطرة . حثر رجميو ، مقتفيا أ ماشيا عمى رؤوس أصابع التردد . بؿ ظؿ  
توقفا عند المصعد ، ضغطت حسناء عمى الزر ، دخال المصعد المزدحـ ، ىبط إلى 

صعد ، مثالث مرات في طوابؽ مختمفة خرجا مف ال اتوقف الطابؽ األرضي بعد أف  
ا شبييا بزي رجاؿ األمف تجمس وراء ت امرأة ترتدي زي  حانت مف حسناء التفاتة فرأ

و يصور حركة مكتب ونظراتيا عمى شاشة جياز أشبو ما يكوف بالتمفزيوف لكن  
 المرضى واألطباء والممرضات في الممرات وعند المداخؿ والمخارج .

 مالت نحو عالء الديف وقالت :
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وصال تراني . حيف  يايا ال تراؾ إن  نا ال نراىا . إن  ب كأن  ... سنسعى نحو البا -
ـ   عف تيذيب  إلى الباب الخارجي وكادت حسناء تفتحو ، ىتفت الموظفة بميجة تن

 شديد وقالت بمطؼ ؟
 ىؿ ترغب في المغادرة ؟ -

 التفتت حسناء ثـ دنت منيا وقالت :
ىؿ ترغبيف في المغادرة لي : تسأ ف  أني أنثى واألصح أنا امرأة زائرة ، ثـ إن   -

نت تخاطب الشاب يا كا؟ ابتسمت الموظفة الرسمية ابتسامة محايدة . وقالت إن  
ولـ تكف تخاطبيا ىي ،فيي تعرؼ أني ا مجرد زائرة لكني ا تعرؼ أف  . الذي يرافقيا

 مريض .  الذي يرافقيا الشاب
شعر . اق ال يتحرؾ و احتبس في رأسيايطير لكن   عقميا أف   وجمت حسناء وىـ  

 لت الموظفة في محاولة مراوغة أخيرة :بدنيا . سأ
 عف أي شيء تتكمميف ؟ -

يا تعني المريض ... نزيؿ أومأت الموظفة برأسيا نحو عالء الديف وقالت إن  
 الغرفة رقـ تسعة .

 لت :كاد الدـ يجمد في عروؽ حسناء سأ
اميرا يشبياف ىذا الحاسوب أو الك ىؿ تبصرينو بعينيؾ المجردتيف ؟ أـ أف   -

 . (1)أشعة اكس ، فتريف ما ال نراه ((
وفي مكاف آخر مف أمكنة الرواية اتضحت الداللة نفسيا في مدينة الضاد 

 انحسرت أمواج إعصار )) ما أف  عندما ىاجميا إعصار كبير حوليا إلى أطالؿ  
، ، وتستعيف بعصا  رتنزلؽ مف السري جاج ... حتى استطاعت زرقاء اليمامة أف  الع
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تتوكأ عمييا ، وتسعى إلى الشرفة . ىبطت لتطمئف عمى جارىا الشيخ المتيالؾ عبد 
كاف و الرحيـ الذي جاء إلى شبو مدينة الضاد وأقاـ فييا قبؿ اإلعصار بأسابيع ... 

كانت تحذر  ضيا الذي أثنى عمى كالـ زرقاء حيفالرجؿ الوحيد في طوؿ المدينة وعر 
 أىؿ المدينة مف اإلعصار. 

اض . وىاؿ زرقاء وأنقشبو المدينة قد تحولت في معظميا إلى أطالؿ كانت 
ترى المخرج األمريكي نفسو يصور ىو وفريقو السينمائي مشيد المدينة  اليمامة أف  

 و يغطي أخبار العاصفة لصالح بعد انحسار ىجمة العجاج . وحدثتيا نفسيا بأن  
 وب واالنقالبات والكوارث .تمفزيوف دولية متخصصة في متابعة األخبار والحر شبكة 

دفعت زرقاء اليمامة الباب بيد مرتعشة ، كاف الجار جالسا في مكانو الذي 
ف العاصفة كميا لـ الجبيف ، فكأ تركتو فيو قبؿ اإلعصار ، وضيء الوجو أزىر

تزحزحو عف مكانو ... تناوؿ يدىا ، وخرجا يتفقداف ما تبقى مف المدينة . كانت 
 .(1)نمائي األمريكي في كؿ مكاف ، تراىا حيث يممت ...((كاميرات الفريؽ السي

وتكوينو فرض وجود ىذه الداللة ،  إف طبيعة ىذا المكاف ) مدينة الضاد (
مباف وقرى ، فإعصار العجاج الذي عصؼ في ىذه المدينة ، وغي ر ما غي ر فييا مف 

ليا إلى أطالؿ وأ يا ىذا اإلعصار نقاض ، والقدرة الخارقة والعجيبة التي امتمكوحو 
كانت طريحة الفراش . كؿ ذلؾ يوحي  بشفاء زرقاء اليمامة وسيرىا عمى قدمييا بعد أف  

 بوجود قدرة غير ثابتة حر كت ىذا المكاف وأوجدت تمؾ الداللة فيو .
وعودا عمى بدء نقوؿ إف  الفضاء المييمف عمى تمؾ الرواية ىو الذي فرض  

لـ يكتؼ ف  المؤلؼ . عمما أ حت بتمؾ الداللةنة التي أو وجود ىذا النوع مف األمك
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، بؿ صر ح بيا في النص نفسو عندما أشار إلى وجود أجيزة تصوير باإليحاء إلييا
 الفريؽ األمريكي في كؿ مكاف في مدينة الضاد .

 نماذج ىاتيف الروايتيف وجدنا ما يمي :عندما قرأنا 
 عيا ضمنية كانت أـ مصرحا اغتناء النصوص المقتبسة بتمؾ الداللة وبمختمؼ أنوا

 بيا .
 والفضاء العجائبي المييمف عمى الروايتيف .ذا الفضاء ىناؾ تداخؿ واضح بيف ى 

  وىناؾ أيضا تداخؿ بيف ىذا الفضاء وفضاء الزماف الذي تمثؿ بتنوع التقنيات
 الزمنية في تمؾ األمكنة .

إذ تناسبت مع  ةاد في تمثيؿ تمؾ الداللوأخيرا يمكننا القوؿ : إف  المؤلؼ أج  
 الفضاءات المييمنة عمى الروايتيف .

 ثالجا : الداللة الجقافية 
قد يأتي المكاف في بعض الروايات محمال بدالالت ثقافية متنوعة ، فيتحوؿ مف 
كونو مكانا ىندسيا إلى كونو رمزا لمعمـو والمعارؼ المختمفة . ويتجمى ىذا النوع في 

اعترافات وأحياء في البحر الميت و  وزرقاء اليمامة ) سمطاف النوـ : الروايات اآلتية
 .كاتـ صوت ( 

شؾ ) أبو عمي ( مكانا محمال بتمؾ الداللة ، كؿ مث   *الرواية األولى في  
فوجود الكتب والصحؼ والمجالت ، ووجود الشخصيات التي ترتاد ىذا المكاف  فضال 

ىنا  أصبح رمزا لمثقافات  ، تعني أف  المكاف عف البائع الذي شغؼ بقراءة تمؾ الكتب
 . ومف ثـ سيكوف محمال بتمؾ الداللة .(1)المتنوعة 
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فقد وجدنا فييا أف  الجامعة األمريكية  في بيروت حاضنة لتمؾ  الرواية الثانيةأما 
غوؿ مشغوؿ عندي اجتماع في )) دائما مشالداللة . والنص اآلتي يوضح ذلؾ : 

حد أعداد مجمة شعر و ... وكنت أطارد أ بمكتبة الجامعة لمعودة إلى مر  صبرا سأ
( في الجامعة األمريكية ومكتب قاؿ في شوارع بيروت الالىثة بيف ) الوست ىوؿومث

و يتحسس األعالـ الجماىيري في صبرا ... مثقاؿ يتحسس الكتب بشوؽ عاـر كأن  
جسد امرأة أحبيا حتى الجنوف وطارد وراءىا منذ مولده بال جدوى .. ثـ عثر عمييا 
فجأة ... ييتؼ مثقاؿ بخذؿ صبياني : انظر .. كتاب عف ماركسية القرف العشريف . 

ما انظر .. األعماؿ الكاممة لػ... انظر مجمدات ألػ... وراح يمتيـ الصفحات ، كأن  
يرغب في التعويض ىذا اليوـ بالذات عف عشريف سنة ذىبت في سدى بحر ميت 

وكاف ... يقتؿ الوقت والوقت يقتمو في وىباء صحراء ال ينبت فييا عشب وال حمـ . 
البمدة الصحراوية المترامية وراء خطوط الزمف .. الساطعة في غراب السراب . وحيف 

نطؽ بما نشوة مبيمة ورحت أحبست دخاف السفر الجينمي في صدري وخطفتني 
 .(1)ب أمامي األزمنة والعصافير ((مرة وغمغمت تتواث قرأت

الكاممة منو مف أعداد مجمة شعر واألعماؿ إف  مكتبة الجامعة وما تتض
كذلؾ عف  تكشؼ عف األفؽ الثقافي ليذا المكاف ،  وتكشؼ والمجمدات والروايات ...

. والصورة التشبييية التي عقدىا المؤلؼ  بيف شغؼ مثقاؿ  شغؼ الشخصية بو
عد وتحسسو لتمؾ الكتب المتنوعة ، وبيف شغؼ الرجؿ بجسد امرأة أحبيا بجنوف . ت  

ثنيف ،أي  بيف الشخصية والمكاف ، وعف ا واضحا لمكشؼ عف العالقة بيف األإنموذج
 داللة المكاف  الثقافية .
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ثـ يتابع الراوي السرد مسمطا الضوء عمى المكاف نفسو ، وعمى  عالقة 
تقي الدرج إلى اؿ يميث ، لف ينتظر المصعد . سير )) مثقالشخصية بيذا المكاف : 

 المكتبة ىتفت :
 ة مف يمحقؾ بعصا .تيرب المكتبة منؾ .. ليس ثم  لف  -

يتخطى درجتيف ويطأ الثالثة . أخشى عمى قمبو الواىف . فمكتبة الجامعة 
و مفتوف ببيروت المسرح والكتب والمجالت وأمسيات العربية في الطابؽ الرابع . لكن  

... في بيروت الشعر والموسيقى وميرجانات الخطابة ومعارض الرسوـ والنحت 
اكتشؼ مئات الكتب التي يحمـ بقراءتيا . بات يرغب في  توقؼ عف التدخيف حيف

نظر ... مجمة شيرية ؿ مف األسئمة ، يضحؾ بجذؿ طفؿ : أالحياة ، يمطرني بواب
نظر .. لماذا لـ نسمع بإلياس مرقص في دة ديواف جديد شوقي أبو شقرا .. أجدي

 مسقط رأسينا .. ممنوع ؟ .
 ه مف ذراعو وأقوؿ بحسـ :د  لؼ إلى المكتبة أشفد
 سمع .. نتقاسـ ثمنيا . ىذه المجمة فقط ييز  خرج . أنشتري ىذه المجمة فقط ون -

ب ريؽ ب ريقو كما يتحم  رأسو باإليجاب . يمرر بصره عمى الكتب والمجالت . يتحم  
 و يرى امرأة تتعرى ..جائع يبصر وليمة . ييتؼ وكأن  

 نظر .. مختارات لينيف .أ -
 متعاض . أقوؿ :نفخ باأ
 نشترييا الشير القادـ .. -

و يبصػر السػماء يمتفت بعينػيف متوسػمتيف يشػع منيمػا بريػؽ نشػوة عارمػة كأن ػ
 ح مرة أخرى . ييتؼ :ت في ليمة القدر . يتصف  وقد انشق  

 قاؿ لمعفيؼ األخضر . ممنوع في مسقط رأسينا .نظر .. مأ -
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ضي يميث وىػو يقمػب كتابػا المجمة تحت أبطو بحركة خاطفة تسبؽ اعترا يدس  
الكتػاب  س  يتػردد . يػدلة القوميػة . يسػترؽ إلػي نظػرة مذنبػة . ركسػية والمسػأعف الما

ال أحوؿ دونو وبموغ ذروة رة ممتعضة . ييتؼ كأنما يتوسمني أبنظ رمقوتحت أبطو . أ
 النشوة :

طيب .. سأقمع عف الفطور والعشاء طواؿ أسبوع ولف أقػص شػعري .. ىػذا الشػير  -
 ر أكثر مف ثالثيف ليرة . ي سأوف  يعن

 حداقو في الكتب .أتغيب 
نػػدلؼ أنػػا ومػػريـ إلػػى مكتبػػة الجامعػػة ، أشػػير إلػػى مثقػػاؿ بيػػدي عمػػى الطاولػػة 

 أمامو كومة مف الكتب فمسفة وسياسة وتاريخ واجتماع وآداب ...
ويسػػػػتأنؼ عنػػػػاد نػػػػبش الػػػػذاكرة ، فيصػػػػؼ الجامعػػػػة األمريكيػػػػة : مكتبتيػػػػا ، 

لػػي ، ور أفيػػة ، النػػادي الثقػػافي العربػػي ، المسػػرحية التػػي شػػاىدىا فػػي نشػػاطاتيا الثقا
نتغػػوف ونضػػاؿ األشػػقر ، دور ة أيكػػادلي . مسػػرحيبمالمسػػرحية التػػي شػػاىدىا فػػي ال

السينما . المركز الثقافي السػوفياتي ... شػارع المتنبػي المتفػرع عػف سػاحة الشػيداء 
 تاب والصحفييف الفمسطينييف ...اد الكحتا ، مكتبة الجامعة العربية ... ا.. ثـ صيد

فػي الجامعػػة  وعمػى صػيوات خيػؿ المخيمػة المجنحػة يطيػػر مثقػاؿ إلػى المسػتقبؿ يحػط  
يقم ػب  األمريكية ...خفؽ قمب مثقاؿ حيف وقع بصره عمى قصيدة ألنسػي الحػاج وىػو 

بة الجامعة العربية . قػاؿ لعنػاد حد أعداد مجمة )شعر( التي اكتشفيا اكتشافا في مكتأ
 نسي :. وقاؿ أ عدادىا ما كانت لتصؿ إلى البمدة في مسقط الرأسأ ف  إ

 نتظر حبيبي .وني حياتكـ أل أعير 
 حبيبي وني حياتكـ ألحب  أعير 

 مف يسعفني بالوقت . 
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 ع األمكنة . مف يوس  
كممات كاف يبحث عنيا منذ كانت الصحراء ، وكػاف قمقػو حيػاؿ جنػي المػوت .   

، وىػو فػي منتصػؼ درب الوقػوؼ عمػى أسػرار  قاطع الطريؽ ىذا الذي سػوؼ يخطفػو
 .(1)يحب حبيبو (( يصؿ لحبيبو قبؿ أف   الذات . قبؿ أف  

ػػػػؿ لػػػػـ تكػػػػف الجامعػػػػة  ف  ، بػػػػؿ إ  الثقافيػػػػة الداللػػػػةب األمريكيػػػػة ىػػػػي المكػػػػاف المحم 
، ومػػا فييػػا مػػف مسػػارح ومجػػالت وأمسػػيات الشػػعر  روت أيضػػا احتضػػنت تمػػؾ الداللػػة بيػػ

يزاؿ مثقػاؿ يؤكد ذلػؾ . ومػا طابة ومعارض الرسـ و... و....والموسيقى وميرجانات الخ
ػ ـر منيػا بمسػقط رأسػو يميث في ىذا المكاف لمحصوؿ عمى كؿ الثقافات المتنوعة التػي ح 

بطػػػو والتػػػي دفعػػػو إلػػػى دس الكتػػػب والمجػػػالت تحػػػت إ. وشػػػغفو بالحصػػػوؿ عمػػػى مبتغػػػاه 
أسػػبوع ؛ ليػػوفر المبػػال  نعػػت عنػػو سػػابقا  ، ودفعػػو كػػذلؾ عػػف االمتنػػاع عػػف األكػػؿ لمػػدة م  

 و يشعر بذروة النشوة عندما يقتنييا .الالزمة لمحصوؿ عمى تمؾ الكتب ... ألن  
ويطالعنا مكاف آخر حم ؿ بالداللة نفسيا ، ىو كمية الحقوؽ في الجامعة المبنانيػة 

)) محمػػػود يمقػػػي والػػػنص اآلتػػػي سيوضػػػح ىػػػذا المكػػػاف بوصػػػفو حػػػامال لتمػػػؾ الداللػػػة : 
لحقػوؽ فػي الجامعػة المبنانيػة . معػيف فػي النػادي الثقػافي العربػي . قصيدة في كمية ا

روجيو عساؼ وآخروف يتحدثوف عف مسرح في النػادي نفسػو ... أبػو عمػار يتحػدث 
منػػاظرة   -الجامعػػة األمريكيػػة  -فػػي قاعػػة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر . فػػي الويسػػت ىػػوؿ 

خػر بنػاظـ حكمػت واآل حدىـ بعزرا باونػدالممتـز وغير الممتـز ، يستشيد أ حوؿ الشعر
. وفػي قاعػة أخػرى نسػتمع عػزؼ مقطوعػات شػرقية وفػي أخػرى كونسػرتو ثػـ معػرض 

 .(2)المبنانييف ....((  ف يحاضر بدعوة في اتحاد األدباءمسرسـ . كولف وي
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ػػة دالالت ثقافيػػة متنوعػػة جسػػدت يا كميػػة الحقػػوؽ بمػػا فييػػا مػػف  فػػي ىػػذا المكػػاف ثم 
فييػػػػا منػػػػاظرات شػػػػعرية وقاعػػػػات أخػػػػرى مسػػػػرحية .  ثقافيػػػػة ، وقاعػػػػات عػػػػد ة تجػػػػري نػػػػواد  

دوف أخػػػرى، بػػػؿ ىػػػي ثقافػػػات  فالداللػػػة الثقافيػػػة فػػػي ىػػػذا المكػػػاف لػػػـ تقتصػػػر عمػػػى ثقافػػػة
كشؼ النص عف وجودىا . إذف الجامعػة المبنانيػة بمػا فييػا  وفف ، متنوعة : أدب وشعر

الػػدالالت  مػػؾت المكػػاف الػػذي جس ػػددسػػيا لكنيػػا ص بوصػػفيا مكانػػا ىنقػػدـ فػػي ىػػذا الػػنلػػـ ت  
 الثقافية المتنوعة .

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف   الروايػػػة الثالثػػػةوليػػػذا المكػػػاف كػػػذلؾ  حضػػػور واضػػػح فػػػي 
الفضػػاء الميػػيمف فييػػا ىػػو الفضػػاء السياسػػي إال أف  المؤلػػؼ رغػػب بتسػػميط الضػػوء  ولػػو 

قػاؿ :  خاطفة عمى ىذا النوع مف األمكنة التي كشؼ عنيا الراوي الذاتي عندما  بإشارة 
عمؿ ) كاتـ الصوت ( وحسب . لقػد شػغمت لـ أ نين  بإأسارع إلى القوؿ  أف   نا أود  )) ى
ة وظائؼ أخرى .. منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ... وظيفة أميف مكتبة عامػة عد  

صػػغيرة فػػي إحػػدى القػػرى النائيػػة . وكانػػت المكتبػػة تحتػػوي عمػػى سػػبعة كتػػب ميمػػة . 
تقمػػع عػػف التػػدخيف ( ، وكتػػاب ) كيػػؼ  وكتػػاب ) كيػػؼ   منيػػا كتػػاب كميمػػة ودمنػػة ،

 تكسػػػػػػػػب األصػػػػػػػػدقاء ( ، وكتػػػػػػػػاب ) تعمػػػػػػػػـ األلمانيػػػػػػػػة بػػػػػػػػدوف معمػػػػػػػػـ ( وكتػػػػػػػػاب 
 ) أبراج الحظ ( .

 يكتػب خطيػرة ، ذات شػاف كبيػر لكن ػ -حسب يقيني واعتقػادي  -وىي جميعا 
نػػا لسػػت فأ ني تحيػػزت لكتػػابي ) كميمػػة ودمنػػة ( وكتػػاب ) أبػػراج الحػػظ ( .ر لكػػـ بػػأن  س ػأ

 حقػػػػػػػد عمػػػػػػػى أ نػػػػػػػيرغػػػػػػػب فػػػػػػػي تعمػػػػػػػـ األلمانيػػػػػػػة ، ألن  وال ألألصػػػػػػػدقاء ،  بحاجػػػػػػػة
وحكايػات لػـ  اي سػمعت عنػو قصصػكتبػو لكنن ػ أقرأني لـ عترؼ بأن  ) فيورباخ ( الذي أ
 أمو ييودية ( . ف  ترؽ لي ) يقاؿ إ
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 ف  الحكػيـ الػذي قالػو كميمػة لدمنػة أل  وقد أعجبني فػي كتػاب ابػف المقفػع القػوؿ
ػر ثالثة ال  ) قالت العمماء : إف  . قاؿ كميمة :  الحكمة تنطبؽ عميىذه  أ عمػييف إال يتج 

،  أىوج ، وال يسمـ منيف إال قميؿ ، وىي محبة السمطاف وائتماف الناس عمػى األسػرار
 .وشرب السـ لمتجربة (
لوف ؟ تسػأ ة . لمػاذاالثالثػة دفعػة واحػدعمى  –سيداتي سادتي  –ولقد اجترأت 

سمـ ، فقد ائتمنت سػيمفيا عمػى أسػراري إلذي يي مف القميؿ نني أىوج ، بالطبع وألن  ألن  
غسػيمي كمػو :  ما كنت أخفيو فػي بػاطني . ونشػرت أماميػا عترؼ ليا بكؿ  ... وكنت أ
ـ  لمتجربػػة . أي نػػو والمتسػػخ . وكنػػت خػػالؿ جمسػػات اعترافػػي النظيػػؼ م أشػػرب السػػ
الحاجػػة إلػػى ي ولكػػف حػيف ألحػػت عمػػ –نػػا لػػـ أتػػذوقيا والحمػد هلل منػػذ ولػػدت الخمػرة فأ

بسػبب  –أي آخػر  –ني عاجز عف حػؿ عقػدة لسػاني أمػاـ اآلخػر ن  االعتراؼ وأدركت أ
جمػس إلػى مسػؤولي أو رعديد جباف أحيانًا ، خاصة حيف أ ي ) إننيمف رصانتي وجبن

 . (1)إلى شخص قوي مثؿ الدكتور مراد ( ... ((
ارتبطػػت  غمبيػػا شخصػػياتأيبػػدو أف  الشخصػػيات المتمسػػرحة فػػي ىػػذه الروايػػات 

باألمػػػاكف المحممػػػة بتمػػػؾ الداللػػػة ارتباطػػػا وثيقػػػا . فالمكتبػػػة ىنػػػا لػػػـ تكػػػف المكػػػاف الحػػػاوي 
نوعػػػة وضػػػعت عمػػػى رفػػػوؼ لمختمػػػؼ العمػػػـو والثقافػػػات المتنوعػػػة التػػػي ضػػػمتيا كتػػػب مت

معػو وأصػبحت التػي ارتػادت ىػذه األمػاكف انسػجمت وتآلفػت ، بػؿ أف  الشخصػية المكتبػة 
يػػػا . ومػػػا إعجػػػاب يوسػػػؼ / كػػػاتـ الصػػػوت بػػػبعض األقػػػواؿ مػػػا فػػػي حياتالثقافػػػة جػػػزءا مي

الحكيمة التي قرأىا في كتاب كميمػة ودمنػة ، وتطبيقيػا عمػى حياتػو إال دليػؿ واضػح عمػى 
 ذلؾ .
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  ويمكف القوؿ أخيرا :
  ة رسػػمت بطػػراز ىندسػػي الروايػػات أمكنػػتمػػؾ لػػـ تكػػف األمكنػػة التػػي شػػي دت فػػي

ثقافيػػة متنوعػػة ، كشػػؼ البحػػث  ، بػػؿ أن يػػا حممػػت فػػي طياتيػا دالالتوجغرافػي
 عنيا أثناء الدراسة .

  لـ تبف تمؾ األمكنة بمعزؿ عػف الشخصػيات التػي ترتادىػا، بػؿ ارتبطػت معيػا
صػػبح كػػؿ  مػػا فػػي ىػػذا المكػػاف بعالقػػات وثيقػػة )عالقػػات انسػػجاـ وتػػآلؼ (  وأ

 مًا في حياة الشخصية .جزءا مي

  ايػػػات فمػػػـ ي بعػػػض الرو مػػػة فػػػمييبػػػدو أف  داللػػػة المكػػػاف الثقافيػػػة شػػػك مت قيمػػػة
 بيف الحيف واآلخر  . إلييا اإلشارةيغفؿ المؤلؼ 

 
 

 : الداللة االدتناعية  رابعًا
بئػػر المكػػاف القػػيـ االجتماعيػػة ، ويؤكػػد عمػػؽ االنتمػػاء تتضػػح ىػػذه الداللػػة عنػػدما ي  

بينو وبيف الشخصيات المتواجدة فيو ، وأفضػؿ إنمػوذج نممػح فيػو ىػذه الداللػة ىػو الػنص 
. ففييػا قػاؿ الػراوي مفصػحا عػف المكػاف  ) الػذاكرة المسػتباحة (أناه مف رواية الذي اجتز 

)) يتوغػػؿ الميػػؿ فػػي الػػزمف . وينػػاـ منقػػذ . والشػػيخ يفػػتح عينػػا بداللتػػو االجتماعيػػة : 
ير البػاب . يػنكمش فػي . ينتظر وقع الخطى الغريبة . وصػر  ويغمض أخرى مثؿ ثعمب

معو الصػػرير ااىى إلػػى مسػػتنػػي. و ربصػػا سػػريره يصػػغي إلػػى الصػػمت البميػػت مترقبػػا مت
اب فػػي نػػـو عميػػؽ . ويغطػػي صػػوت صػػرير البػػالػذي يحترفػػو البػػاب . و) منقػػذ ( يغػػط   

عيػا رنػة قػدـ ، لوقتبيت الصػامت الثابػت القػديـ . خطػى تخيره الذي يزلزؿ فضاء الشب
دخؿ عمػى رؤوس األصػابع . وخطػى تزحػؼ رشػيقة مػف االختالس . خطػى تقػتحـ ، تػ

الخطػػى المتسػػممة . والبػػاب يوصػػد فػػي العتمػػة الركيكػػة التػػي تشػػوبيا  الػػداخؿ تتمقػػؼ
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شػػائبة الضػػياء الشػػحيحة المشػػعة باسػػتحياء مػػف النواصػػة . والشػػيخ يتكمػػؼ النػػـو ، 
نو الخفي في عتمة غرفتو ، عينػاه تطػالف مػف تحػت غطػاء السػرير . يويراقب مف كم

بالفسػتاف . ثػـ تختفػي . يرى فستاف الخادمة ، وال يرى رأسيا . ويممح يػد ذكػر تعبػث 
تنتقػػؿ الخطػػوات ووقعيػػا السػػري المفضػػوح مػػف مػػدخؿ البيػػت إلػػى الصػػالة .. يصػػغي 

. كػؿ   يمس . ىمس يتخذ صػوت الفحػيح تػارة ونبػرة الغمغمػة تػارة أخػرىالالشيخ إلى 
بدقة . بغتة تفمػت ضػحكة مػف فػـ الخادمػة الحمقػاء . ثػـ تنقطػع  شيء منظـ ومترابط

الرجؿ قد كتميػا . وضػع راحتػو عمػى فميػا  استرجاعا . ال بد أف  سترجع سترد ت  كأنما ت  
 وىمس ... 
 ىس ... -

ات و يسػػمع أصػػواتا يكػػاد يبصػػرىا . أصػػوات ذ، لكن ػػاآلفالشػػيخ ال يػػرى شػػيئا 
و يبصػػر األصػػوات ذات ن ػػداللػػة ، ضػػحكة مغنػػاج خافتػػة ، وحشػػرجة صػػوت خشػػف . إ

ف موجػػع لرجػػؿ يقبػػع فػػي نػػيوأتعنػػي ضػػحكة مغنػػاج خافتػػة ،  ذا يمكػػف أف  مػػاالداللػػة . 
 يبصره . تصر امرأة ... سوى ما يراه دوف أف  قبضة عتمة تع

جػؿ مػف )منقػذ( . و يخػاؼ انتقػاـ الر يفكر لممرة األلؼ باالتصاؿ بالشرطة . لكن  
شػػػعورا غريبػػػا  سػػػجوف . والشػػػيخ حػػػائر سػػػاخط .. لكػػػف  لعمػػػو مجػػػـر محتػػػرؼ خػػػريج 

. وىػػو الػػذي يعػػاني مػػػف األرؽ .  ميو. الموقػػؼ مػػزعج كمػػػو . يسػػبالتسػػمية يخالجػػو 
ر يسميو . ينكر ىذا الموقؼ البغيض الخط ف  ؼ بغيض . والشيخ يكره االعتراؼ بأموق

وينكػر  تتكػرر كػؿ ليمػة تثيػر فضػولو .التػي ىذه الجريمة النكػراء  ف  االعتراؼ لنفسو بأ
يتفػرج   صػبر . مثػؿ مشػاىد تظر ىػذه المحظػات كػؿ ليمػة بفػارغ في نفسو بشدة أن و ين

و يحبس أنفاسػو وال يغػادر مقعػده و ال يضحؾ متعة ، لكن  ن  عمى فيمـ مرعب . صحيح أ



       انــاء املكــفض 

 (172) 

ن   فيػو ، ويمعػف السػاعة التػي قػرر فييػا مشػاىدة ىػذا  ثبيتشػ مافي صالة السينما ، وا 
 .(1)الفيمـ البغيض البشع الذي ال تستطيع عيناه منو فكاكا ((
عبػػد الػػرحيـ ( تفصػػح مباشػػرة إف الداللػػة االجتماعيػػة ليػػذا المكػػاف ) بيػػت األسػػتاذ 

عػػػف واقػػػع االسػػػتباحة الميميػػػة ، فعنػػػدما يتوغػػػؿ الميػػػؿ ينتظػػػر األسػػػتاذ  ذلػػػؾ الواقػػػع ، وىػػػو  
دخػػوؿ المسػػتبيح إلػػى بيتػػو ، ويبقػػى مسػػتمعا لمػػا يجػػري فػػي بيتػػو بحكػػـ رقػػوده الػػدائـ عمػػى 

تقبؿ يفعؿ شػيئا ؛ خوفػا مػف المسػ السرير . ومراقبا مف كمينو الخفي ذلؾ الحدث دوف أف  
الذي قد يؤدي إلى موت ابنو . ويسػتمر ىػذا الشػريط السػينمائي ، ويبقػى األسػتاذ متفرجػا 
 عمػػى ذلػػؾ الفمػػـ المرعػػب فػػي كػػؿ ليمػػة . وعبػػارة كػػؿ ليمػػة توضػػح التػػداخؿ بػػيف الفضػػاءيف 
) المكػػاف والزمػػاف ( فتػػواتر الزيػػارات الميميػػة فػػي ذلػػؾ البيػػت يعنػػي أف  فضػػاء المكػػاف لػػـ 

زمػػػاف فػػػي ىػػػذا الػػػنص . ثػػػـ يسترسػػػؿ الػػػراوي فػػػي اسػػػتعراض ىػػػذا ينفصػػػؿ عػػػف فضػػػاء ال
التػػػداخؿ كاشػػػفا فػػػي الوقػػػت نفسػػػو عمػػػى داللػػػة المكػػػاف االجتماعيػػػة خػػػالؿ تسػػػميط الضػػػوء  

 عمى واقع الحياة االجتماعية في ذلؾ البيت ، فيقوؿ : 
الرجؿ بكؿ ما فعمو ، اختفى في الظالـ برىة ، ثػـ وقػؼ ببػاب غرفػة  )) لـ يعبأ

و متكمفػا النػـو يػاذ عبد الرحيـ األميف . بيت المحارب القديـ ، وأغمض عيننوـ األست
كأ الرجؿ الغريب بكتفػو عمػى طػرؼ البػاب ... أدار عينيػو المتػوىجتيف فػي الغرفػة . ات  

ص مف قبضة آريا بحركػة عنيفػة . تنػاوؿ المظممة ثـ اندفع إلى داخؿ الغرفة وقد تخم  
بػدف المحػارب القػديـ ، وفكػر بمنقػذ  . اقشػعر  و يػعينـ عػود ثقػاب . أشػعمو ورفعػو أمػا

ال يصػحو . قالػت  مشفقا خائفا في آف معػا . لمػاذا ال يصػحو ؟ لعمػو مػف األفضػؿ أف  
 أريا بصوت مرتعش خافت : 
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 سيصحو الرجؿ اليـر . -
 يمتفت : قاؿ الغريب دوف أف  

 مديتي .بسأمزقو  -
ا واحػػدة نصػػؼ عينػػوفػػتح  كػاد الػػدـ يتجمػػد فػػي عػػروؽ الشػػيخ . حػبس أنفاسػػو

ن   و تػيمػو يطعػف بمدمػا تخي  فتحة . لـ يكف يخاؼ مف الغريب المسػتبيح عمػى نفسػو . وا 
،  صدر منقػذ وبطنػو . وتػراءت لػو دمػاء منقػذ تنػدفع مػف شػرايينو وتمطػخ سػرير األب

المتغضف . رأى وجيو مضرجا بدـ ابنػو الوحيػد فأخػذت شػفتاه ترتجفػاف  وتجمؿ وجيو
لبػػـو ج الخزانػػة ، وتنػػاوؿ أالرجػػؿ الغريػػب درجػػا مػػف درو  . ثػػـ أطبقيمػػا بإحكػػاـ . فػػتح

 قذؼ قميصا عمى األرض . صور ، بعد أف  
يا قبضػت عمػى يػد الرجػؿ الغريػب عنيا صوت . لكن   بس أريا بكممة وال ند  نلـ ت

ودفعتو بكؿ ما أوتيػت مػف قػوة إلػى الخػارج . لػـ يكػف الرجػؿ يتوقػع ىػذه اليجمػة فقػد 
صالة مترنحا متالطما بالجدراف . ثػـ سػقط عمػى وجيػو . لػـ راجعا إلى ال توازنو ، وكر  

ريػػا بصػػوت كػػالخوار . ثػػـ تنػػاىض بآ تسػػعفو قػػواه عمػػى تفػػادي السػػقطة . صػػاح فجػػأة
عمػػى  متثػػاقال ، فتراجعػػت إلػػى غرفتيػػا وأغمقػػت البػػاب وراءىػػا . تػػداعى الرجػػؿ وانحػػط  

طػار  عػد أف  رض الممر . أشعؿ عود كبريػت فػرأى البػوـ الصػور عمػى مقربػة منػو ، بأ
حػػيف تيػػاوى الرجػػؿ واسػػتقر فػػي الممػػر . تنػػاىض الرجػػؿ وضػػغط عمػػى زر الكيربػػاء . 

يقمػػب راح لبػػـو الصػػور و الجػػدار وتنػػاوؿ أ سػػند ظيػػره إلػػىاشػػتعؿ الممػػر بالضػػوء . أ
يسػيطر عمػى البركػاف الػذي كػاف يضػطرب  صفحاتو ... لـ يستطع المحارب القػديـ أف  
ينزلػػؽ مػػف السػػرير وىػػو يصػػرخ ... انػػتفض  فػػي أعماقػػو ، فتنػػاوؿ عصػػاه وحػػاوؿ أف  

الصػػور ، ومشػػى  لبػػوـواقفػػا . سػػحب مديتػػو فومضػػت تحػػت الضػػوء  ثػػـ حمػػؿ أالرجػػؿ 
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التفػػت التفاتػػة فييػػا اسػػتخفاؼ  ف  وثقػػة ثػػـ اختفػػى بعػػد أ وطمأنينػػة نحػػو البػػاب بيػػدوء
 .(1)واستيانة ...((

 : وجدنا اآلتي  نموذجيفاإل ىذيف عند متابعة 
  تماعيػػة فػي ىػػذا المكػػاف ، وىػي داللػػة مباشػػرة ال تحتػاج إلػػى وقفػػة وضػوح الداللػػة االج

 تأممية أو تأويؿ لما وجد في ىذه النصوص .

  بؿ حتى الشخصيات الروائية ية ىنا لـ تقتصر عمى المتمقيإف معرفة الداللة المكان ،
أسػػيمت فػػي معرفػػة داللػػة الػػنص ، وداللػػة األحػػداث التػػي وقعػػت فػػي ذلػػؾ المكػػاف . 

بصػػر ي   دوف أف  مػػف فػػي الػػنص األوؿ   عبػػد الػػرحيـ تػػي سػػمعيا األسػػتاذفاألصػػوات ال
نػػيف الرجػػؿ بيتػػو المسػػتباح ، وضػػحكة الخادمػػة وأتفاصػػيؿ األحػػداث التػػي وقعػػت فػػي 

... كؿ ذلؾ يػدؿ داللػة مباشػرة عمػى الواقػع االجتمػاعي المػؤلـ الػذي يحػدث كػؿ يػـو 
 في بيت األستاذ .

الػوردة  ) عصػابةة فيو السجف  فػي روايػة أما المكاف اآلخر المحم ؿ بتمؾ الدالل
وىػذا  –اجتماعيػة  -داللػة سياسػية إلػى داللػة مغػايرة الػذي تحولػت داللتػو مػف  الدامية (

ف   كػاف يػراد بػو فػي االسػتعماؿ  ما أشار إليو حسف بحراوي عنػدما قػاؿ : إف  )) السػجف وا 
يعطيػػو فػػي  يمكػػف أف   المغػػوي السػػائد ذلػػؾ المكػػاف الػػذي تنعػػدـ فيػػو الحريػػة ، فػػإف  الروائػػي

بعض السياقات ، بعدا جديػد ، وداللػة مخالفػة وغيػر متطابقػة مػع التفسػير االصػطالحي 
الشػػائع  . وىكػػذا تتحػػوؿ كممػػة )سػػجف( عػػف معناىػػا التػػداولي لتمتمػػ  بداللػػة جديػػدة وغيػػر 

 .(2)معيودة ((
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جػػد فػػػي ىػػذه الروايػػة فقػػػد انزاحػػت داللػػة السػػػجف عػػف معناىػػا التػػػداولي وىػػذا مػػا و  
اكتسبت داللة أخرى غيػر معيػودة ومسػتبطنة، والنصػاف اآلتيػاف سيوضػحاف ذلػؾ . فػي و 

حكمػػوني بالسػػجف مػػدى الحيػػاة سػػألني أحػػدىـ لمػػاذا لػػـ )) الػػنص األوؿ قػػاؿ الػػراوي : 
يحكموا عمي  مؿ أف  ني كنت آني قتمتيا برصاصة طائشة ، دوف قصد ، قمت إن  ن  ـ أأزع  

ـ الطبيعػػي . بعػػد عػػداإليػػأتي يػػوـ ا مػػوت إلػػى أف  مواصػػمة اليعنػػي  . المؤبػػد ، باإلعػػداـ
إلػى زنزانػػة ا ، نقمػوني ا اختراعػا واختمقػػت دوافعيػا اختالقػة معػارؾ اخترعػت أسػبابيعػد  
ر لي وحدي ، قبر ال يشاركني فيو أحد أقيـ في قب حمـ بو أف  دية ، وىذا ما كنت أافر ان

ار وانتظر الشيخوخة ، رقد عمى فراشي  في الزنزانة ، أحدؽ في الجدمف المساجيف .أ
بعػػدىا يبػػزغ الغيػػاب الحقيقػػي ، اإلعػػداـ .. لػػيس شػػنقا وال بالرصػػاص ، بػػؿ بجمطػػة ، 

 .(1)ا سرطاف .. السرطاف موجع ، السكتة القمبية أيسر ((سكتة قمبية ، أو ربم  
وىكػػذا أصػػبح فضػػاء السػػجف مكانػػا لتحقيػػؽ آمػػاؿ السػػجيف ، فقػػد انتظػػر اإلعػػداـ 

لػى الحػبس االنفػرادي الػذي عػد  مؽ األسباب المختمفة لموصوؿ إ)الموت البطيء ( ، واخت
مػػف أحالمػػو ... وذلػػؾ االنتظػػار وتمػػؾ األسػػباب دل ػػت داللػػة واضػػحة عمػػى انزيػػاح  احممػػ

 الداللة المعيودة لمسجف إلى داللة أخرى .
 في ذلؾ المكػاف (عاصيد أىـ األحداث التي وقعت لمسجيف )ثـ يتابع الراوي سر 

كػػـ عميػػو بالمؤبػػد ، وتجػػاوزه عػػف السػػجناء الػػذيف ح   ف الكػػالـ بعػػد أف  ضػػرابو عػػإومنيػػا  ،
ضػرابو عػف الطعػاـ أيامػا طويمػة ال لتحقيػؽ إأدمػوا وجيػو، وكػذلؾ و اعتدوا عميو بالضػرب 

وبػػات ىػػـ مػػدير السػػجف المحافظػػة  إدارة السػػجف ولكػػف لمعاقبػػة نفسػػو . مطمػػب معػػيف مػػف
رمػزا لمراحػة األبديػة ، رمػزا لمنيايػة  ألن و عشؽ الموت . وىكذا أصبح السػجف وعمى حيات
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ػػالمرتقبػػة ، رمػػزا لممػػو  جػػؿ الوصػػوؿ إليػػو . فالسػػجف د ت السػػاعات واأليػػاـ مػػف أت الػػذي ع 
 ىنا لـ يكف رمزا لمقمع ومصادره الحرية ، بؿ ىو الحمـ المنتظر واإلعداـ المرتقب .

دة فػي الداللػة النفسػية لمشخصػيات المتواجػضال عف تمؾ الداللة تكش فت أيضػا وف
ىػػػذا المكػػػاف الضػػػيؽ . فحػػػوار عاصػػػي مػػػع بقيػػػة المسػػػجونيف وقدرتػػػو عمػػػى معاقبػػػة نفسػػػو 

نقمػو لمسػجف االنفػرادي  وتحممػو  وامتناعو عف الطعاـ والكالـ  في السػجف الجمػاعي قبػؿ
ىانات كؿ  مف حولو ، وقدرتو عمى تمالػؾ نفسػو ، وعػدـ الػرد عمػييـ ... كػؿ  ذلػؾ يػدؿ إل

 يو الشخصية ، وما تشعر بو في ىذا المكاف )السجف( .داللة واضحة عمى ما تعان
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 املبحح الجالح
 فضاء املكان حسب امتداده

 *املكان املسرحي  -أوال:

   فػي ضػيقو فيكػاد يشػابو المكػاف فػيويمكننا تسميتو بالمكػاف الضػيؽ ألن ػو )) يبمػ
ؿ مسػرحيًا . إذ تكػاد مث ػت   المسرح في محدوديتو ، بؿ يمكف لبعض النصوص الروائيػة أف  

تقتصػػر عمػػى  مكػػاف واحػػد تجػػري فيػػو حػػوادث الروايػػة . ومحدوديػػة المكػػاف بيػػذا الشػػكؿ 
تقتضييا ظروؼ معينة في بنية الحػدث الروائػي ، تجعػؿ مػف الصػعب التمػدد عمػى أكثػر 

، وعندما تتبعنا الروايات وجدنا حضورا واسػعا ليػذا النػوع ، لكػف  بعضػيا  (1)مف مكاف ((
د فػػػي األمكنػػػة الثانويػػػة جػػػبػػػؿ و   ،ث ػػػؿ باألمكنػػػة  الرئيسػػػة ، وأعنػػػي المػػػدف الكبػػػرى لػػػـ يتم

 سيقؼ البحث عند بعضيا .األخرى ، 
رئيسػػػة ( جػػرت بعػػض أحػػداث الروايػػػة فػػي أمػػاكف عػػد ة  ) ليمػػة عسػػػؿفػػي روايػػة 
، ومنيػػا الطػػائرة التػػي نقمػػت األسػػتاذ  ، تحػػددت مسػػاحتيا بحػػدود ضػػيقةكانػػت أـ فرعيػػة 
ىػذا المكػاف ىػو ، و روستو الرا مف عم اف إلى باريس لقضاء ليمػة العسػؿ جماؿ بؾ مع ع

الفضاء األوؿ الذي انفرد فيو الزوجاف ، وتحاورا فيما بينيما كخطوة أولى ، ليتعػرؼ كػؿ 
منيما عمى ميػوؿ وطبػائع اآلخػر . وعمػى الػرغـ مػف ضػيؽ المكػاف ومحدوديتػو ، وقصػر 

ػػػاف ، وىبطػػػت فػػػي الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػي اسػػػتغرقتيا الطػػػائرة ع نػػػدما أقمعػػػت مػػػف مطػػػار عم 
ع مػػػف سػػػعة ىػػػذا الحػػػدث ، فامتػػػد عمػػػى ثمػػػاف مطػػػار بػػػاريس ، إال أف  المؤلػػػؼ  قػػػد وس ػػػ

الحدث لـ يتجاوز دقائؽ جموسيما فػي مقعػديف متجػاوريف ، وحاجػة الرا  صفحات مع أف  
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)) عمػػى الطػػائرة جمػػس كػػؿ منيمػػا فػػي مقعػػد بعيػػد عػػف إلػػى دخػػوؿ الحمػػاـ فػػي الطػػائرة 
يػة . حتػى بػدا األردن ما أف خرجت الطائرة مف األجػواء ألي شكوؾ . لكف خر تبديداً اآل

جماؿ بؾ يغالب رغبة عارمة في الجموس إلػى جػوار الرا ... انػدلع صػراع شػرس بػيف 
الكامؿ مػف جيػة  لحفاظ عمى السرية التامة والتمويورغبتو ىذه مف جية ورغبتو في ا

الجموس إلى جوارىا وأفمتػت مػف زمػاـ عقمػو ، أخرى . حيف تغمبت رغبتو الجامحة في 
في انتقالو لمجموس إلى جانبيا مجازفػة غيػر محسػوبة ... ومػف  ف لو قمبو أف  بؿ وزي  

مػػف رجػػؿ بشػػوش  المقعػػد المجػػاور لمقعػػد الرا كػػاف محػػتال   حسػػف طػػالع جمػػاؿ بػػؾ أف  
، حتػػى يتبػادال المقاعػد  تقػدـ جمػاؿ بػؾ منػو وسػألو ... أف   حسػف الطويػة ... فمػا أف  

يبدي أي فضوؿ يذكر . لـ تعمؽ الرا عمى ىػذه النقمػة  وافؽ بابتسامة مشرقة دوف أف  
بد بيجة ، فأعاد جمػاؿ بػؾ موقفيمػا المحايػد ىػذا إلػى بد تخوفا ، ولـ ت  النوعية ، لـ ت  

 .(1)شمؿ الفزع والقمؽ ! ((
 ويسػػتمر الحػػدث فػػػي ىػػذا المكػػػاف المحػػدد ، فيبػػػدأ جمػػاؿ بػػػؾ بػػالتقرب إلػػػى الرا ،

بػػرر فيػػو أسػػباب وعنػػدما لػػـ يجػػد تفػػاعال ايجابيػػا معيػػا ، يحػػدث نفسػػو بمونولػػوج طويػػؿ ، ي  
ىذا االمتناع ، ويحدد خطة محكمة ، أشبيت الخطػط العسػكرية بفقراتيػا ، لمتعػرؼ عمػى 
جسػػد الرا ، وتوقػػع مػػا سيحصػػؿ فػػي تمػػؾ الميمػػة حتػػى يسػػتعيد وعيػػو وينقطػػع ذلػػؾ الحػػوار 

ـ  ينتقػػؿ الػػراوي تيػػبط الطػػائرة فػػي وبػػيف نفسػػو ... و الصػػامت بينػػو  مطػػار بػػاريس . ومػػف ثػػ
إلػػى سػػرد الحػػدث الجديػػد ، حػػدث ليمػػة الزفػػاؼ األولػػى ، فػػي مكػػاف مسػػرحي آخػػر ، ىػػو 
الغرفة التي استأجرىا جماؿ بؾ في فندؽ وسط مدينػة بػاريس . وفػي ىػذا المكػاف الجديػد 

تدت سعة الحػديث التي امشكؿ الخطاب السردي الذي سيكشؼ عف أحداث تمؾ الميمة تي
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ف  الػػزمف الكػػوني فييػػا لػػـ صػػفحات مػػف صػػفحات الروايػػة ، عممػػا أ فاحتمػػت تسػػععنيػػا  ، 
 يتجاوز ساعات الميؿ . 

إذف بػػاريس وغرفػػة الفنػػدؽ فييػػا والطػػائرة  فضػػال عػػف أمكنػػة أخػػرى لػػـ تكػػف أمكنػػة 
 يا لـ تفمح .تتكيؼ معيا لكن   دائمية، بؿ ىي محطات مكانية ، حاولت الشخصيات أف  

 ) قبعتػػػافومػػػف ىػػػذه الروايػػػة ينتقػػػؿ البحػػػث إلػػػى مكػػػاف مسػػػرحي آخػػػر فػػػي روايػػػة 
التػػػػي تشػػػػكمت كػػػػػؿ  –كمػػػػا أسػػػػػمفنا  -(  تمث ػػػػؿ فػػػػػي درج العمػػػػارة السػػػػكنية  ورأس واحػػػػد

األحػػداث فييػػا ولػػـ تخػػرج عػػف محدوديػػة ىػػذا المكػػاف . وممػػا يجػػب ذكػػره أف  ىػػذا المكػػاف 
يمػػة عسػػؿ بكونػػو مكانػػا رئيسػػا بعكػػس اختمػػؼ عػػف األمكنػػة المسػػرحية السػػابقة فػػي روايػػة ل

األمكنػػة السػػابقة فيػػي أمكنػػة ثانويػػة . وكػػذلؾ اختمػػؼ ىػػذا المكػػاف فػػي المسػػاحة اليندسػػية 
التي احتم يا عف مساحة األمكنة السابقة الػذكر . وعمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ ىػذه األمكنػة 

كؿ إال فػي مف حيث عالقتيا بالحدث إال أف  الحػدث الػرئيس فػي ىػاتيف الػروايتيف لػـ يتشػ
 ىذه األمكنة الضيقة .

 الػػػػوردة  ) عصػػػػابةوىنػػػػاؾ أمكنػػػػة ثانويػػػػة متعػػػػددة ، وجػػػػدىا البحػػػػث فػػػػي روايػػػػة 
انمازت بضيؽ جػدرانيا ، وصػغر مسػاحتيا ،  ومنيػا : السػجف الػذي   دخمػو 1*الدامية (

ػػػػاـ الػػػػذي ارتػػػػبط بذاكرتػػػػو عنػػػػدما ات خػػػػذه األب مكانػػػػا  عاصػػػػي عنػػػػدما قتػػػػؿ زوجتػػػػو، والحم 
يزجنػي فػي الحم ػاـ  )) حيف كنت طفال واقترؼ خطيئة ، كػاف أبػيالطفولػة  لمعاقبتو في

ر المكػاف المغمػؽ الموصػد ، رعػب االعتقػاؿ ، يضػيؽ عػشػعري ، ذ   شد  عقابا . أصرخ أ
قفؿ الباب مف الخػارج ، أ أبي نفسي سأختنؽ أصيح وتنيمر دموعي ، سأختنؽ ، لكف  

رة أخػػرى . ثػػـ يػػذىب ويتركنػػي دىا مػػتو : حتػػى تػػتعمـ درسػػا ، حتػػى ال تعيػػسػػمع صػػو وأ
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ػػ اـ . والرعػػب جرثومػػة تتسػػمؿ إلػػى عقمػػي ، فػػأرى السػػقؼ ييػػبط بػػبطء ، حبػػيس الحم 
ـ ، تتحػػد ، اف تتقػػدـ عمػػى ميػػؿ لتتعػػانؽ ، تػػتالحواألرض تحتػػي ترتفػػع بأنػػاة ، والجػػدر 

ـ  و ، وأتنضـ . ىذا جدار يتقدـ في ذاؾ ليضم   رائحػة الػذعر ، لمخػوؼ رائحػة ولػوف  شػ
تمة مخيؼ ، لوف الميؿ بػال حػرس وال عيػوف يفػتح أبػواب الجسػد والػنفس ... لوف الع

يكشػػػفني ، ثػػػـ يطػػػالبني بػػػالنـو . كيػػػؼ أنػػػاـ وأبػػػوابي مفتوحػػػة ونوافػػػذي مشػػػرعة . 
نػي فػي حصػف ن  أشػعر والمصػوص فػي الخػارج ؟ أ والعصابات وقطػاع الطػرؽ واألشػرار

د أمػر ال يػرد وال يقػـو مػف مستباح بال قالع وال أسوار . قمعػة عاريػة ، وال أنػاـ إال بعػ
عينػػػاف سػػػمطاف النػػػـو . حيػػػث تنيػػػار مقاومػػػة الجسػػػد لسػػػمطاف النػػػـو ، وتستسػػػمـ ال

 .(1)دخؿ إلى كوابيس سمطنة النوـ ((المذعورتاف المفتوحتاف ، وأ
 :  بعدما أمعنا النظر في ىذا النص وجدنا 

ع ف  ىػػػذا المكػػػاف المسػػػرحي تشػػػك ؿ فػػػي ذىػػػف الشخصػػػية بواسػػػطة آليػػػة االسػػػترجاإ
الزمنػػي ، فالػػذكريات المؤلمػػػة التػػي اختزنتيػػػا ذاكػػرة الشخصػػػية فػػي الماضػػػي البعيػػد ، ثػػػـ 

يمت في تكويف أبعاد ىذا المكػاف ، وتحديػد واسترجعتيا في الزماف الحاضر ، أسعادت 
ػػاـ ال يسػػتبطف داللػػة المكػػا ف المعػػادي إال أن ػػو ىنػػا ع ػػد  داللتػػو . وعمػػى الػػرغـ مػػف أف  الحم 

تشػػػعر فيػػػو باألمػػػاف كالشخصػػػيات األخػػػرى ألن ػػػو  سػػػتطع الشخصػػػية أف  لػػػـ ت مكانػػػا معاديػػػا
. وىػػػذا يعنػػػي أف  داللػػػة لمؤلمػػػة والعقوبػػػات المتواليػػػة فيػػػو وعييػػػا بالػػػذكريات اارتػػػبط فػػػي 

تحػدد بنيتػو وطبيعػة فيو ،و  واجدي تتتتتشكؿ بعيدا عف الشخصيات ال المكاف ال يمكف أف  
 تكوينو .

محدوديتيا وضػيؽ مسػاحتيا ، ومنيػا : البيػت وىناؾ أمكنة ثانوية أخرى انمازت ب
الذي اتخذه عاصػي وسػياـ مكانػا لزواجيمػا السػري ، وبيػت أـ عبػد الكػريـ العػازؼ الػذي 
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جف زوجيػػا ، وبيػػت خػػر ، لتػػتعمـ الموسػػيقى عنػػدما س ػػكانػػت سػػياـ ترتػػاده بػػيف الحػػيف واآل
 المحدود .عائمة سياـ وعصاـ . كؿ ىذه األمكنة لـ تخرج عف إطار المكاف المسرحي 

 
 ثانيا : املكان امللحني

  

يتسػػػع ىػػػذا الفضػػػاء بشػػػكؿ ال محػػػدود عنػػػدما )) يضػػػيؽ الحػػػدث الروائػػػي بالمكػػػاف 
الواحد ، فنجده يتنقؿ بيف أكثر مف مكػاف ، فاألحػداث يصػوغيا أكثػر مػف بمػد ، أو أكثػر 
 مػػف مدينػػة ، فينتقػػؿ الروائػػي بػػيف ىػػذه المدينػػة وتمػػؾ ، وبػػيف ىػػذا المكػػاف وذاؾ ، بشػػكؿ

 .(1)يكاد يشبو المكاف الالمحدود والممتد إلى مسافات طويمة في الممحمة ((
لػـ نجػد لػو حضػورا واضػحا مػف  المدروسػة تأممنػا ىػذا المكػاف فػي الروايػات بعدما

غمػػب األحػػداث كػػوف المكػػاف الػػرئيس الػػذي جػػرت فيػػو أحيػػث التعػػدد ؛ ألف  عمػػاف تكػػاد ت
اعترافػػات  ر ، أحيػػاء فػػي البحػػر الميػػت ،) مػػذكرات ديناصػػو باسػػتثناء الروايػػات اآلتيػػة : 
بيػروت فضػاء مكانيػا  مث مػت الروايػات الػثالث األولػى:. فػي  كاتـ صوت ، ليمػة عسػؿ (

 -أيضػػا -فغػػدت بػػاريس فييػػا فضػػاء آخػػر الروايػػة األخيػػرةلمعظػػـ األحػػداث ، أمػػا آخػػر 
 لمعظـ أحداثيا .

ػػلػػـ تق ) مػػذكرات ديناصػػور (فػػي روايػػة  ، بػػؿ  اف تصػػر أحػػداثيا عمػػى مدينػػة عم 
ػػػػػاف   تنق ػػػػػؿ البطػػػػػؿ بينيػػػػػا وبػػػػػيف بيػػػػػروت . وعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف  مكػػػػػاف الػػػػػوالدة ىػػػػػو عم 

ؿ القمعة ، جنب اآلثػار جب يوـ عطمة ، أمي تحممني إلى )) كانت محور طفولتي ، كؿ  
إال أف  بيػروت (2)اف كميػا ((المندثرة ، تحضنني وتقوؿ : مف ىنػا .. بوسػعؾ رؤيػة عم ػ

اف بيروت ىربا مف إيقاع الزمف الميت في بحػر عم ػب)) لذت -ؿ تعد المالذ األوؿ لمبطػ
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-(1)ة ((تجػػػاوزت حيرتػػػي الجائمػػػ ، إلػػػى شػػػيادة المػػػوت الػػػوامض والحيػػػاة المزلزلػػػة ،
فػػي ذلػػػؾ المحػػػراب القػػػديـ مػػػف بيػػػروت العريقػػػة الشػػػعبية أقمػػػت . )) ومػػوطف اإلقامػػػة 

ببصػرىا عمػى  صاحبي وزوجتو يغادراف إلػى أعماليمػا ومكاتبيمػا حػيف ترمػي الشػمس
. (2)مدينة الموت الحيوية . وتبقى العجوز ذات الصوت الباحث عف إذف بال جػدوى ((

عنػػػد قػػػراءة ىػػػذا الػػػنص وجػػػدنا أف  المكػػػاف الممحمػػػي تشػػػك ؿ بػػػيف عمػػػاف الطفولػػػة وبيػػػروت 
 الموطف والمالذ . ولـ تقتصر األحداث عمى مكاف ممحمي محدد .

) أحيػاء فػي ضاء المكاني فػي روايػة وليذيف  المكانيف دور واضح في تكويف الف
فقد الح ىػذا الفضػاء فػي بدايػة األحػداث ، عنػدما اسػتيؿ  الػراوي الػذاتي  البحر الميت (.

)) ومػػاؿ المػوج فوقيػػا . لػػـ تػنحف . وانحنيػػت . تطػػايرت شػظاياي مػػع الػػرذاذ ، قولػو : 
وانتشػػرت فػػي الفضػػاء ثػػـ تػػداعبت عمػػى الشػػاطئ . مػػريـ تسػػبح ضػػد التيػػار . البحػػر 

نسؿ إلى الساقية . ىتفػت ليػا مموحػا ت وىي ال تنحني لعصؼ الموج وأنا أصاخب عا
طػاوؿ رأسػيا عمػى صػيوة صوتي ارتطـ باليباء . دعوتيا إلى السػاقية ت ذراعي إال أف  

لت كيػػؼ تسػػكف فػػي السػػكينة .. والصػػخب السػػاقية سػػاكنة . وسػػأ ف  موجػػة وقالػػت إ
دود . وارتفعت موجػة عمالقػة ابتمعػت يسكنؾ ؟ وكنت مجردا مف الجواب ، عاريا بال ر 

ت نفسػي فػي ىػذا الشاسػع وىبطػت متيا . غادرت السػاقية السػاكنة وقػدممريـ في عت
ذا مثقاؿ قد جاءىا مف  فإذا بي أماـ مدينة في األعماؽ . وفتحت عيني فإذا بيروت وا 

رنػػي ال بػػد أحمػػـ . فمػػـ يفيػػـ . وقػػاؿ أ نػػين  إبمػػدي . عانقتػػو وأبػػديت لػػو دىشػػتي وقمػػت 
ي ن  بػػػأ تػػػونبأأنفسػػػو حػػػيف  أيػػػروت . وكػػػاف بػػػدويا وبيػػػروت ليسػػػت سػػػمة تػػػيف . وىي ػػػب

سأصطحبو إلى بيروت الحقيقية . بريؽ عينيو راح إلى كػازينو لبنػاف وجيػوب سػروالو 
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ؿ عػف الغانيػات .. أخذتػو لبيػروت الحقيقيػة وسػأ وسترتو مقفرة وتضػرج بػالعطر يتييػأ
لبراجنػة حيػث يػنيض المقػاتموف فػي الميػؿ مف يده ونزلنا في الوحؿ وانبعثنا فػي بػرج ا

و سػرعاف مػا ينسػجـ . وقمت ىذي بيػروت الحقيقيػة . وجيػو يصػاغ فػي الخيبػة . لكن ػ
وقاؿ ما ىكذا سمعت عف بيروت . فقمػت اسػمع إذف منػذ اآلف . ولػـ يسػمعني خػذلني 

فػػي شػػعري  طػامي وانتشػػرت أصػابعياكمػػا جسػدي مػػع كفػى ... تقمبػػت عمػػى ح صػوتي
ذنيػا أ ر المػاء لكػف  ر .. فتغي ػالؿ مخيمتػي . وقمػت اإلنػاء تغي ػطاكرتي وأالمنثور فوؽ ذ

ؾ ال تنػػزليف ذنػػي الصػػماء . المػػاء ىنػػا يػػدفؽ . ان ػػأمعرضػػة ال تسػػمع ولسػػانيا يمعػػؽ 
شوارع بيروت مرتيف فيناؾ حركة جديدة تجري فييا باسػتمرار ... تنبػع تػدفؽ وتصػب 

المياه راكدة واإلناء مقفر .. ال نبػع وال . انيار النيار تنيار . وىنا حيث البحر ميت و 
 .(1)مصب فكيؼ إذف ؟ ((

 ي :ما يأت ناوجد ىذا النص حيف قرأنا
  بؿ ألمػح إلػى فضػاء عم ػاف بػيف الحػيف واآلخػر  يتوقؼ الراوي عند فضاء بيروت لـ ،

، عندما ذكر  بمدي ومسقط الرأس . وىذا التعدد في األمكنة ، يػوحي بشػكؿ مباشػر 
 ا الفضاء المكاني .إلى مسرحة ىذ

  أوحػػى الػػنص بوجػػود الداللػػة السياسػػية ليػػذا الفضػػاء  فمػػـ تكػػف بيػػروت كمػػا تصػػورتيا
الشخصػػػػية ، بيػػػػروت الغانيػػػػات  ، بػػػػؿ ىػػػػي بيػػػػروت القتػػػػاؿ والجيػػػػاد . وىػػػػذا يعنػػػػي 

 ببساطة أف  مالمح األحداث السياسية واضحة في ىذا المكاف .

   ف  الشخصػػيات ، بػػؿ إ كانيػػة مؤقتػػة ف محطػػات ملػػـ يكػػالفضػػاء الممحمػػي ىنػػا  يبػػدو أف
 الرئيسة والثانوية تفاعمت معو ، وقضت زمنا طويال فيو .
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يتركػز  فمػـ ) اعترافػات كػاتـ صػوت (المكاف الممحمي  في رواية وتجسد إنموذج 
، بؿ تعددت تمؾ األمكنة بيف باريس وبيػروت ولبنػاف وعم ػاف ،  الحدث في مدينة واحدة 

أبطػػاؿ الروايػػة وتشػػك مت أحػػداثيا . والنمػػاذج اآلتيػػة ستوضػػح وفػػي ىػػذه الفضػػاءات تنق ػػؿ 
أخػػػوض فػػػي تفاصػػػيؿ  صػػػؼ لكػػػـ قبػػػؿ أف  دعػػػوني أ )) ولكػػػفىػػػذا التعػػػدد المكػػػاني : 

قػػد  –رحمػػو اهلل  –حمػػد دلػػي بيػػذه االعترافػػات . كػاف أكنػت أ  اعترافػاتي . فػػي أي جػػو 
تعرفػػت إلػػى اقتػػادني ، يػػـو زرت بػػاريس ألوؿ مػػرة إلػػى مميػػى فػػي البيغػػاؿ . وىنػػاؾ 

 . (1)سيمفيا .. وىي فتاة مف أصؿ عربي وفرع فرنسي واسميا الحقيقي سالفة ...((
ومف فضاء باريس ينتقؿ الحػدث إلػى فضػاء بيػروت عنػدما يسػتمر الػراوي الػذاتي 

نيػًا فػي الوقػت يوسؼ / كاتـ صوت في سرده محدثًا سيمفيا ، ومدليًا باعترافاتػو ليػا ، ومث
عة عظيمػػة ، ومػػذكرًا إياىػػا بأحمػػد عنػػدما قابميػػا ألوؿ مػػرة فػػي يا مسػػتمنفسػو عمييػػا بوصػػف

ظاًل لكائف قوي ، وامتدادًا لو ، بحاجة إلى كػائف  بيروت ، فقد كاف بحاجة إلى أف يكوف  
يكممو ، ويتكمـ معو ، يحتاجو في أي لحظة ، وفي فضاء بيروت تحقؽ ىذا الحمـ الػذي 

 . (2)حاؿ الدكتور مراد دوف انجازه مسبقًا 
يستمر سرد األحداث نفسيا ، ولكف في فضاء مكػاني آخػر ، ىػو  فضػاء لبنػاف  و 

أكػوف ظػال لشػخص مػا ، لكػف الػدكتور مػراد كػاف راغبػا  ف  أة إلػى )) كنت بحاجة ماس ػ
 عف أي ظؿ .

 حاصمو 
سافرت إلى لبناف فوجدت في بعض السفارات واألوكار ) عمالقػة ( تبحػث عػف 

، وبحثػت أنػا نفسػي عػف ظػؿ يكمػؿ كمػالي .  كتمػؿأل  ظالؿ ، وسػرعاف مػا صػرت ظػال  
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سػيمفيا تتحولي إلى ظمي كي تكتممي يا  أف   يفورأيت فيؾ ظال مناسبا لي . الست تتمن
حتػاج إلػى التحػرر ي وقػوتي . وأبحاجة إلػى ضػحية لكػي أكتشػؼ اكتمػال؟ أقصد أن ني 

 . (1)كتشؼ نقصي وضعفي ((فييا ، وأ حؿ  نيا وأمف الضحية ألكو  
ػػاف، عنػػدمومػف فضػػاء لبنػػ ا ترغػػب عائمػػة الػػدكتور اف ينتقػػؿ الحػػدث إلػػى فضػػاء عم 

ؽ العػػودة فػػي زمػػف الحاضػػر السػػردي حمػػد المغتػػاؿ فػػي ىػػذا الفضػػاء . وتتحقػػمػػراد بػػدفف أ
لكػف بػػال حقائػػب وال غرائػػز وال معػػارؼ قبميػػة مسػػبقة ، ىػػي عػػودة عاريػػة مػػف كػػؿ شػػيء ، 

 .( 2)عودة بال أسمحة وال أردية سوداء تميؽ بالحداد 
دو أف  اختيػػار المؤلػػؼ لمفضػػاء الممحمػػي ، وعػػدـ اقتصػػاره عمػػى فضػػاء مكػػاف يبػػ

فالفضػػػػاء الميػػػػيمف فػػػػي ىػػػػذه الروايػػػػة ، ىػػػػو الفضػػػػاء ارا مقصػػػػودا . محػػػػدد ، كػػػػاف اختيػػػػ
السياسػػي الػػذي سػػمط الضػػوء عمػػى ثيمػػة التصػػفيات الجسػػدية ، وثيمػػة اإلقامػػة الجبريػػة ، 

فعائمػػػة الػػػدكتور التػػػي  آلخػػػر . ياف تنقػػػؿ الشخصػػػيات مػػػف مكػػػافوىاتػػػاف الثيمتػػػاف تقتضػػػ
نفػذ عمييػا ىػذا الحكػـ داخػؿ فضػاء عم ػاف ، بػؿ بقيػت ضعت تحت اإلقامػة الجبريػة لػـ ي  و  

خارج عم اف ، بدليؿ أف  األـ عادت مع ابنتيا بالطائرة إلى أرض عم اف حتى تستمـ جثػة 
تضػى وكػذلؾ ىػروب أحمػد قبػؿ نفػي عائمتػو  اقالمغتػاؿ وتدفنػو فػي ىػذا الفضػاء .  اولػدى

اختيار فضاء مكاني آخر يمجأ إليػو ، حتػى يػأمف عمػى حياتػو ، عمػى  الػرغـ مػف أن ػو لػـ 
ػػػاف . وىكػػػذا تعػػػددت تمػػػؾ األمكنػػػة ألىػػػداؼ  يػػػنج مػػػف ذلػػػؾ رغػػػـ ىجرتػػػو وابتعػػػاده عػػػف عم 

 مقصودة منيا :
  المواءمػة بػػيف الفضػاء السياسػػي  الميػيمف عمػػى أحػداث ىػػذه الروايػة والفضػػاء

 المكاني .
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  الفضاء المكاني ، وعدـ االقتصار عمى فضاء دوف سواه .توسيع دائرة 

  إظيار قدرة المؤلؼ اإلبداعية في اختيار فضاءاتو الروائية ، والمواءمػة بينيػا
 وبيف الفضاءات األخرى .
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 لــمدخ
 فةرررم ات خ،ررر ثت بتعررروت  تهررردد   واح ررررم  الروايرررمت ووةررروحث ال  رررثزخررررت  

تواجرد  –حمى ع يل الوثمل  –فةون الفةم  العيمعي  . و شكمل مت وتداخم م فيوم  ي  م 
لر  ةورًا واة ًم لمفةم  العيمعي... بفةم  الجعدت وةون الفةم  الهجمئ ي لوع م  

ات  الفةررم ر ال  ررث حمررى  تررمّ ،ررقتيدد والتررداخل عوحمررى الرررنم وررن تررذا الت رروع والتهرر . 
 وعتوزع حمى و  ثين : شيوحًمت و كثرتم

 
 الفةم ات الوفردة ول:الو  ث األ

 حمى قعوين: خرىتي األوتقعم 
 

 ثئيعول: الفةم ات الر القعم األ
يررمتت ويوك  ررم ت،رر يف م حمررى وترري الفةررم ات الترري تيو ررت  شرركل  ررمرز حمررى كررل الروا

  وحين:
 م  العيمعيفة واًل: ال

 ثم يًم: فةم  الجعد
 

 القعم الثم ي:  الفةم ات الفرحيث
 :ويوك  م ت، يف م حمى ثبلثث   واعوايمتت وتي الفةم ات التي تيو ت حمى  هض الر 

 الفةم  الهجمئ ي  واًل:
 الفةم  الغي ي ثم يًم:

 ثملثم : الفةم  الثقمفي
 الفةم ات الوتداخمث. الو  ث الثم ي:
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 : قعممويوك  م ت، يف م حمى ثبلثث    ةورًا في  هض الروايمت   مم لوقد وجد 
 

 ث.ئيعتداخل الفةم ات الر  ول:القعم األ
 : ةونوت

 فةم  الجعد   العيمعي وتداخمه فيالفةم
 

 في الرئيعث ثتداخل الفةم ات الفرحي : القعم الثم ي
 : نتةوّ و 

 الفةم  العيمعيفي الفةم  الهجمئ ي وتداخمه 
 

 الفةم  الهجمئ ي.في خرى حيث األ: تداخل الفةم ات الفر القعم الثملث
 : نةوّ وت

 الفةم  الهجمئ يفي فةم  ال وم وال مم وتداخمه   واًل:
 الفةم  الهجمئ يفي فةم  التخفي وتداخمه  ثم يًم:

 الفةم  الهجمئ ي فيثملثًم: الفةم  الغي ي وتداخمه 
 

 والوخطط اآلتي يوةح تمك األقعمم  
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 املبحح األول
 الفضاءات املفردة

 ول: الفضاءات الرئيسةالقسم األ
فةرررم ات الرئيعرررث تيو رررت ال ت  نّ الودروعرررث الروايرررمتت رررين ل رررم  هرررد قررررا ة وت ورررل  

ووررن تررذ   ت الفرحيررث والوتداخمررث ت خرررى و شرركل  ررمرزحمى وررم عررواتم وررن الفةررم ات األ
 : الرئيعث الفةم ات

 
 سياسيأواًل: الفضاء ال

وورن  ي  رم روايرث  توًم في كل روايمت وؤ س الرزازالفةم  العيمعي دورًا و   ّدى 
فكرررة بدا ررث القوررا العيمعرريت وطرررح  حمررىفوجوررل   ررداث م تقرروم  *)إعترافػػ تاتػػ تـا ػػ ت 

 نقوررا الدولررث لمو مةررل الرردكتور وررراد ب ررراتيم الررذي كررم  الترري توثمررت   ررد  شرركمله العررمئدة
  ختمفرروا وهرره ت بلررى العررمطثت لكررن رفمقررهاب العيمعرريث الترري و،ررم ررز األ  رردوعررؤواًل فرري  

 ور وررادالج ث الوةمدة ل زب الردكت  يالجومحث وقوا  .فزجوا  ه ت ت اإلقموث الج ريث 
الشخ،يث الرئيعث التي وثمت  رؤرة الهورل وتو تكمتم ،وت   الومقب -التي كمفت يوعف 

الذي حول في  رزب  ن الدكتور وراد  انتيمل   ود  م -و رحت   دا  تذا الدورالروائي 
قوا ال ركرث ةرد ورن يررفض الطمحرث الشرمومث دون  قرمش كذلك و  توةمد لتمك الجومحث 

ه  فشررى ّ ررالو ظورث العيمعرريث التري حوررل   رم ألف،ررل   ورد وررن  وثررمل ذلرك ت  و بحترراض
 شث في وط  م الهر ي. ، ح تذا القوا قدرًا  و  ملث وهيوقد  .  عرارتم 

 

                                                 
 شرركل واعررا  ررم  رردت وعرريطرة و  رترر ى ال  ررث بختيررمر ثبلثررث  وررمذج وررن ثرربلث روايررمت  فرري الفةررم ات الرئيعررث  أل ّ  *

 اختمر ب ووذجين ون روايتين في الفةم ات األخرى. حمى كل الروايمتت فيوم
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إذااسمح االػ اا لحػد ثاعػفافكرة القوا العيمعري  )) ح دالراوي في تذا الفةم   توقف وقد  
اإالضػػ ف اإلػػواالقمػػفافػػ االػػد ؿاا–القمػػفافػػ االد لػػ االتػػ اسػػاظةراعفػػواه هػػ اتف ز   ةػػ ا

الررذي توثّررل  ت وتررو قوررا الجومحررثفرري   ررد  شرركمله  القررول ثررم فّ،ررل  ٔ)فا ػػ اهػػ  ز  ا–األخػػر ا
كرمتم ،روت   تكميرف ورن ب ردى الج رمت العيمعريث  رم يوعرف / جعديث التري قرمم  ت،فيث المل 
االتعف م تاالت اتفق   ات  تا اضح :)) –

ا قتؿاأحمد.ا  اغ اأفْا -
 أحمد؟ -

 أحمد. -

 أحمدااافاالدتت رامراداإارا  ـ؟ -

 أحمدااافاالدتت راإارا  ـ. -

 هاالا هتؿاأياخطراعف تـ.لت ّا -

  ح ح. -

  ح ح. -

 إذف؟ -

هػػ ااأسػػرتهافػػ ااال مػػ االهار ػػ ا ػػـاالػػذ فاالػػذ فازاا عتقػػداال ػػ ساأفّاا ر ػػداأفْا -
 .  ٕ)((اغت ل ه.

وفهبًل  فّرذ يوعرف / كرمتم ،روت التهميورمت الووج رث اليره  دقرثت وقترل   ورد  ا رن 
   ه عيقتمه في تذ  الم ظث  فري الوطهرم اليو رم ي  ،مر ه  هد  نْ  الدكتور وراد ب راتيم 

افرررا حرررن  فعررره دون جررردوى الوهرررزول حرررن الودي رررث   وعدعررره كرررمتم ،ررروتت لكرررّن   ورررد د
هالـا تػفامحترفػً اميفػ ا...ارأ تػها  ي ػ يايػـا تتػ ـا ت فا  ّ بامسدسً ا ح ي!الت ّا))
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متهػ هً يا ع  ػ هاتػ يةت ف.ا لمحػتااسػم اغ مضػ اا ح.اتػ فا هةػهتحتاعم داالم ا
سػػ حرةاعفػػواه ت ه. ا ػػطتتارتاتػػ يا سػػرتافػػ اهسػػديالهػػعر رةاالر اػػ .الفػػتافػػ ا

ا:  س ا رأس ا د راذا لًا
القداداففاعفا  سه.ات فا رغباإذفاف االح  ة. -

ا. ٔ) د مت  ا  ا ا ه جا ست ر  .ايـاأطفقتاس ل الفر حاالم ل ل   
قتررل    فّررذ جريوترره  هررد  نْ وتكررذا ترررب يوعررف / كررمتم ،رروت  هيرردًا حررن الوطهررمت 

 ت،فيث  عم مت عيمعيث  ين الجومحمت الوتهمرةث.ال لذ ٍب عوى ل   ود 
 وراق تره  حن طرير  الوربلزم الوكمرف - ر لوالد  الدكتور ورادلخ  هد ذلك و،ل ا 

فػػػ اتفػػػؾا رررر بليررره ))ي،رررل الخ شرررهر  ينتيرررمل ولرررد  ق رررل  نْ  الرررذي -فررري بقموتررره الج ريرررث
أحمػدالػداأغت ػؿ!ااأفّاا–أهػاهاا لتهػؼاا–الفحظ اأدرؾاالخت  رااحدسالفاػ ام ػ ه  ا

افمهال ق ؿ..افا درهاالخت  راا  تاخ فت: افتحاالملـز
..ا غمغػػـ:االاق ػػػ اا.ا ػػؿاأ تحػػػر؟امػػ ذا. -  اح  تػػػؾ!التفػػهاتػػػ تـافػػرتاػػؾاالمػػػلـز

ا  ت..!اساؿاالخت  راا  تاف هارعه اخ   :
 .اا ٕ)أ تـ؟!   -

له ت قررر  تررردف الج رررث الوخططرررث لقترررل   وررردت ح ررردوم مؤ تعرررو وفررري شرررك الررردكتور 
 احتقمررت  عرررته توجرره  ،ررم ا بت ررمم القتررل لمو ظوررث العيمعرريث األخرررى الترري   رادت  نْ 

ا. ت ت اإلقموث الج ريث  مةهتو و 
وفهرربًل وجرره الرردكتور وررراد  ،ررم ا بت ررمم وقتررل ولررد  بلررى الج ررث الترري  كوررت حميرره 

ا امتقفا هةه..ا حهرجاا  تامخت ؽ:ا مإلقموث الج ريث. ا))ا غتاالملـز
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معػػػ ذااياسػػػ دي!التفتػػػهااألهةػػػزةاالمع د ػػػ ال ػػػ ..الحفم ػػػ ..الحفمػػػؾ..امع د ػػػ ا -
حػػفا عتاػػرهاهػػة داالع ػػا ا ..الػػـا عػػذا ه..الػػـاؾ..األ ػػداع ػػات  !ا اتلع ػػ

ا ختط  ه..التف هاات تـا  تايـاأخ  ااهيته..اع مؿاالقم م ااتته ة اأمس!.
  فت ت:ا...اأطرؽاط  ًلايـال ؿاد فاأفْا -

استهػػةداار ػػ صاأهةػػزةاالم سػػ داااسػػراي ف  .االاػػدامػػفاأفْاهاأُامػػهاإّ ػػسػػ ق ؿاا -
 . ٔ)مارراالم طق    عط هاترؼاالا م حالمقتفهامع و.االاداأفْا

ت  رررل مرررى وقترررل   ورررد ألترررداف عيمعررريث ولرررم يقت،رررر فةرررم  الت،رررفيث الجعرررديث ح
وت رم  .  ين الذين يكشفون حورات العيمعيين وا  رافرمت موال، في الوهمدين طمل الهوبل 

هالتػػؿايليػػ ارهػػ ؿاحتػػواا ف:ااأل ؿا))لػػ ؿاإّ ػػ وةرروح  تتجمررى وهررملم القوررا الجوررمحي
 ا ػػح  السػػ  هاسػػف ط...االا  ةػػـاالمرحفػػ .ا الي لػػث.ا هامػػفاعم ػػؿالفم سػػ دا اليػػ  
 .تذا ومقمله يوعف /كمتم ،وت في احترافمته لعيميفيم ٕ)الي لث..االي لثاأحمد  

 قمل: فتم ،وت  يحترافمته ليوةح كيفيث قتل ال، في معتطرد يوعف / كثم ا
ال ػح  .اعػفاغرفػ ااباال ح  اف الارصيافساؿاالسػترت رة...اإ هادلؼاإلوامتت))

 ت  تاالسترت رةاذاتاهعرال ػ راميػؿاح ػ ةاال ػح  ...ا أهػ رتاالسػترت رةا...اإلػوا
 ايػػـاغرفػػ ااخطػػوا ايقػػ يا لػػرعاالاػػ باافا لػػغرفػػ اال ػػح  االمػػاه ر...اسػػعوا حػػ اال

فتحهيافرأ ارهف فاأ  ق فا تا حيػ فا  حتسػ  فاالقةػ ة.ا تػ فاتػؿام ةمػ ا هفػسا را ا
حػػد م ا ضػػفاغف   ػػً افػػ افمػػه.اأا..االحػػظاأفّاط  لػػ ياتػػزدحـاعف ةػػ اأ راؽا  ػػحؼ.

االميق ػ فا رايحػ اتاػالاغل  ػ ةـ.ا لػ ؿاإفّااهها تػرا تػ فا ػذاا ػ ا دفػه.األّ ػافتم واأفْا
  رةاال ح  االت ات فا حمفة اف اه اػهالػـاتتػفا اضػح .ا رفػفاالػرهلفارأسػ ةم ا

ادباها لػػؼاا لاػػ با سػػاؿااػػإل ػػه.ا تطفعػػ اا ظػػراتاترح ا ػػ امسػػتطفع .الػػ ؿا  سػػؼاإّ ػػ
                                                 

 .ٕٚٗ-ٕٙٗ /ٔ  :األحومل الكمومث (ٔ)

 . ٜٖٛ /ٔ  فعه :( ٕ)



             فضاءات اخرى 
 

 (711) 

أ ةمػػ افػػلف.اف لػػؼافػػلفامػػفا را ام ضػػدتها ااتسػػـا تػػ دا مػػدا ػػدهال  ػػ فحا  سػػؼيا
ا ل ؿاأ  افلف.افق ؿا  سؼ:

ا أ  اسع داهعا ف.ا-
امّدافلفا دها   فحها ل ؿ:

ادم ؟فر  اسع دة.اأ  اخا-
ا

سدسػػهاالتػػ تـاهافػػ اتفػػؾاالفحظػػ ادسا ػػدهافػػ اه اػػهيات ػػ  ؿام لػػ ؿا  سػػؼاإّ ػػ
لت تاإلواال ػح  اذفاال ح  ات لةمس ...ا اقرتاف اأتسلف  تيا أطفؽار    اا

القت ػػؿيافػػر هامػػ يًلاإلػػوامقعػػدهات ػػ يـا حفػػـاحفمػػً ا د عػػً .ا ت  ػػتاملمػػحا هةػػها د عػػ ا
ال ػػح  االيػػ   اا عترضػػهاأحػػد.األفّاا  ػػرؼااةػػد  يا د فاأفْا اأ ضػػً ...ايػػـااح لمػػ ا
ا. ٔ)  ل ا لـا خرج.ا السترت رةالـاتسمفا  تاالر      ستقراتحتاالطا

وتكرررررذا  ،ررررر ح يوعرررررف / كرررررمتم ،ررررروت األداة التررررري ت رك رررررم الج رررررمت العيمعررررريث 
الوخططرررث لهوميرررمت الت،رررفيث الجعرررديثت عررروا   كرررمن ذلرررك  وقم رررل ورررمدي بزا  كرررل حوميرررث 

ح ردوم يث قتل   ود ا ن الردكتور ورراد قتلت  م كمن ذلك  دون وقم لت كوم  ،ل في حوم
 رف الذي ا توى حمى و مغ ت فيذ الهوميث.ووز  الظ مد بلى العفمرةثم ح  م  جر عتما

 )مت  ػػ ااألعػػرابا   طحػػ تاالسػػح ب ويطمله ررم تررذا الفةررم    يةررًم  فرري روايررث 
ومحيرثت ت،رمديثت االجتولث القوا   شكمله العيمعريثت االققو))و ول وم  بل ظه ت م عيطرة 

 ررم ال  كرمد  جررد ت  رل ب ّ ثلرر  ورن  شركمل القوررا التري ترردي  م الروايراإلحبلويرثت الترفي يرث... ب
،ف ث وا دة  ين ،ف مت الروايث التري تجرموزت ر ر هومئرث ،رف ث تخمرو ورن بشرمرة بلرى 

                                                 

 .ٖٜٖ - ٕٜٖ/ ٔ:األحومل الكمومث ( ٔ)



             فضاءات اخرى 
 

 (711) 

شرررترك فررري فةرررمئ م الهرررمم ورررا روايرررث وترررذ  الروايرررث ت  ٔ)وجررره ورررن  وجررره القورررا القمئورررث((
يدا ررث وقرروالت القوررا ل  توثّرر يطررمر عيمعرريت  حترافررمت كررمتم ،رروت( فكمتمتوررم وؤطرتررمن)ا

 من  طريقث بدا ث وحرض تذ  األ داث.ت وم وختمفملهت لك ّ شكالعيمعي  كل  
جعرد ترذا الفةرم  ولو ت وم م   داث تذ  الروايث لوجد متم زاخرة   ،وص كثيررة تُ  

سػػع ااإلػػوامهفػػساف رري ترردين الهوررل العيمعرري الررذي توثررل  ،رريغث وجررملس الشررورى ))
بافػإذاااػػ لمهفساالاػ ابالػداضػ فاالم تػ ح.االتحمػ ااالاػ االهػ ر يالتػ ةـاف هيػ اااػافّا
ا  ػػ ـ.ا تف ػػتا مػػ اضػػخم اف ةػػ اأ ػػح باالهػػت  افػػإذاال عػػ االمهفػػسافخ ػػزدحـااقػػـ 

دلػػؼاأ ػػح با... مت  ػػ تا ػػ ا .ا د تػػ راتاحد يػػ اتاعػػثاعفػػواااعهػػ با اا اةػػ ر
اعػػضااالهػػت  اإلػػواالػػداخؿيا حػػ  ؿااعضػػةـاإ قػػ ظاال  ػػ ـااػػلاهػػد  يا اتتهػػ  ااأفّا

ا. ٕ) لـا  ح...   ؤال ام تو.ا اعضةـالدا  ـام ذاد را
يعروهون لوجملس الشورىت ف  وا  م وقفمث  ال وفمتيح ل م  ال  في تذا ال ص بدا ث

حوررل الال ،رر وة ل ررم   رردًا و هةرر م ورروتى شرركموى ال ررمس ف هةرر م  يررمم و ررذ زوررن  هيررد 
ل ررم عرروى وجرررودتم فرري  ورررمكن فخوررث وّزي ررث  رررديكورات جويمررثت  ملرررت بحجررمب اآلخررررين. 

اأفّاا)) ،رر مب الشرركوى  ح رردوم اكتشررف وةرروح والعررخريث و رره  الوجمررس بدا ررث تمرروتوثّ 
 . فقرد تعرموى  حةرم  ٖ)((مهفسااله ر ال ساسػ  امهم عػ امػفاالػد ت راتاالاػ  رة

 فكبلتوم عوا  ال فمئدة ون وجود  عوى تزيين الوكمن. الوجمس  ملديكورات ال مترةت
 ائم و س  ررين القررالت ررمف كوررم ي رردو الوؤلررف و دان ووةررا رخررر وررن الروايررث ا تقررد وفرري
 ألاؿافزاع...ااداامغتمً امةم مً اح يرًا.اأخار  ا   ا ةزاتت  ػهافػ افقرمل: )) اال تخم يث
 ا  ػػفتا ل يمػػ االػػ ط   فاالػػد مقراط  فالقػػ يمت ف:ال يمػػ ا)العػػدؿا التقػػدـ ا )اأسػػؼاأفّا
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 أّفاالتحػػػ لؼاا  ةمػػػ ااػػػ تامسػػػتح ًلااختلفةمػػػ اعفػػػوا سػػػباطر ػػػؽامسػػػد دياإلػػػوا
م مػ ات ف.اغهتاعفواع   هاغمت  فسااال تخ ا تةم استخ ض فاخار  اأ ّا أالمق عد.ا

اس دا .ايـاغمغـ:
ال سطا المح فظ فا  ر ااالق ةااال تخ ا  االمقػررةا المرهحػ .ا لػداتضػطراإحػد اا-

 .(ٔ)((الق يمت فاإلوامِّدا د  اإل ةـ
وشرمركين ر رذاكت فمرم يكرن ت رمفس الالقمئورث  اال تخم رمتي ط يهث او لقد جعد ل م الر 

 ررل تررو ت ررمفس وررن  جررل الو م،ررب ياافرري القرروائم اإل تخم يررث يوررس جرروتر الفكررر العيمعرري
  تخم يث   ي وعيمث كم ت.ت والو،ول بلى تمك الكراعي االالرئمعيث 
 

األج ررزة األو يررث فرري  دي ررتووجررملس الشررورى فقررد  ُ  اال تخم ررمت وفةرربًل حررن بدا ررث
إعفـا ػ اعز ػزياعررح: ))وموروي له الواوي لوتتةح تمك اإلدا ث في وخمط ث الر  . الدولث

لػ ال سػت ل ااعفػوا تسػفف ااإلػوامعسػتراال راا ااعفػواأفْامهم ع امفاال ع ل ؾاعزمافّاإ
ال  ار خاالع ارةالفق راتا األهةزةاالحرا  اال ت ت االمتط رة.افتة ا اا دخفػ اافػ ادر عا

ر ػػ صاالا ػػ دؽاايا الا ػػ ؿام ةػػ اهػػ راتاالسػػ  ؼيا الاطع ػػ تاالرمػػ حمػػفاحفقػػ تاالاتُا
خرهػػ اامػػفاأ تػػ ر ـاا ػػؿيا ا قطعػػتاأ ػػ اتاالاهػػرا ا  تايالره هػػ .اففمػػ اهػػّفاالف

 متػػ م ةـا  سػػ ا فات ليعػػ ا فيا   سػػف فات ألط ػػ ؼ.ا هػػرع اا مضػػ فامػػفا  ػػؽاإلػػوا
م ػػ هـاالسػػراباحتػػواافغػػ ااالمعسػػترامػػفاسػػراد با  ػػؽيا مػػفاسػػرداباإلػػواسػػردابا

طااػػهالفعػػ اضػػخم ياع ل ػػ االا  ػػ فيامهػػ دةاالمق ػػ د.ا الةػػدؼاالم هػػ د.ا ت  ػػتاتحػػ 
تةـاعظ مػ احػ فا ااإلوالفباالمعستر.افتػـات  ػتاد هػس ر ااالقفع يا دخفتاألرت ف.ا
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أا ػػػػر اااػػػػ ارجاحرا ػػػػ اذاتارادارات.ا حػػػػ ملتاطػػػػ يراتاضػػػػخم االاطػػػػ يراتاعفػػػػوا
 .(ٔ)((سطحة ...

ج ررمز التعررمل بلررى الوهعرركرت والرردخول بلررى قم ررهت تررو   ررد ذاترره بدا ررث واةرر ث لم
ت ن  ج ررزة األوررن . ولررم تُررداألو رريت فرربل ج رردت وال  رررس يررؤدون واجرر  م  ملشرركل الوطمرروب

ي طرمئرة حمرى  رم ال ت ورل  وبلت طمئرات ةخوث لك ّ  ل ُ دي ت وهدات م  يةًم ف  مك  م
 عط  م.

 لمػػحاال ػػع ل ؾا: )) ح رردوم يتررم ا الرررواي قولررهفرري ال رردث  فعرره   وتعررتور اإلدا ررث
ـيا  ضػػرباارهف ػػهافػػ اأرضاالمعسػػتر.اأ مػػااأحػػدازعمػػ يةـارهػػًلا مضػػ افػػ االظػػل

ف هيا ا ػطتتارتاتػ هياعاغّرها   ل اام هاعفواغ ف .االت ثالره له.افاخذ ااالرهؿاعفو
ا هرتامفاع   هادم عاسخ   اح رةاطما هاحسفاالي   ا ساله:

ا ؟ا الق  اػؿاالذر ػ اال ت تػ االمخراػارةأ فااألسفح االمتط رة؟ا ال  ار خاالمػدم -
ا؟

امتقفا ههاالرهؿا ل ؿاا  تامخت ؽ:ا
سػػرف فافػػ االظػػفياف ػػ ار خ  ا ػػ اتفػػؾاالمػػ ذفااعػػد فافػػ االػػ  ـيا تُاإ تػػـاتُا -

المرت عػػ يا ل عػػدةاراهم ت ػػ ال سػػتاسػػ  اعمػػ رةاترت   ػػ اف ةػػ امػػفاالػػد ت رامػػ ا
اا ة ال عدةاراهمػ تا  در ه   ػ ...ا ػذهاا–إفا هداا–   ـاالعد اا  ترضاأفْا

طفا  ...اأسفح افت ت ...افحمفتال  اطػ يراتاال قػؿاالحرا ػ اأسفحت  اال ت ت ...ا
األمر ت ػػ االهاػػ رةا ػػذهاالسػػ ف.افظفػػتافػػ ا)ترات  ةػػ  االعمللػػ اسػػ  فاعػػددااالا

الحػػػرسا اله ػػػداا... الاحػػػراسا الاه ػػػدا.. عػػػرؼامػػػ ذااتحتػػػ ييا مػػػ ذااتخ ػػػ .
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وتررم ا الررراوي الوت رردث قولرره  عررخريث الذحررث  .(ٔ)(( حرسػػ فاالق ػػراالهمةػػ ري
في رم وررن مت ،رت حمرى ال يروتت ووررم يجرري لاألج رزة لمرررادارات  عرتهوملاووةر ًم 

 .األعرارت وتهرف األخ مر  قمويل و  مديث ف ي تكشف

 
 ي  دا ررث عررتكون  كثررر ووررم قملرره الررراوي  فرري تررذا الرر ص  فمل ررمرس نيررر وؤتررل 

لعرمخ ث وفرًمت وجررت الردووع اوال يوتمرك الشرجمحث الكمو رثت فقرد ب،رطكت رك ترم  خلهومرهت 
تفرررت حميررره وجووحرررث ال،رررهمليك. و ورررم ال،رررواري  فمرررم تكرررن بال وررر ذن بلورررم  ورررن حي يررره  ي

 رم قمحردة  قيقيرثت وتم الهردو    ّ ت تُر ورتفهثت وقمحدة ال،واري  لم تكن بال حومرة كمرتو يث
كم رت  والعفن ال ر يث التري  قيرت فري )كراتي  رم( عر ين وعر ين ولرم ُيهررف ورم  رداخم م بنْ 

 ر يررث  و نيررر ذلررك ... وال ررراس الررذين ال يررؤدون واجرر  م   وميررث الدولررثت وال  قررًم عررف م 
بال لمت ،ررت حمررى  عررتهولتُ يتواجرردون بال  ررول الق،ررر الجو رروري... والرررادارات الترري لررم 

دا ررث الذحررث لمواقررا العيمعرري ،ررّور يرروت... كررل ذلررك بشررمرة واةرر ثت و   عرررار ال  الوؤلررف ا 
العرمطث تقرول شريئم والواقرا يقرول حكرس ذلرك تترذ  بحربلم  شكل واةح لموتمقريت فوعرمئل 

 تم الراوي والروائي.اتي ال قيقث كوم ير 
الفةم  العيمعي في م لرم   نّ  ت ويجب ذكر   توووم يمفت اال ت م  في تذ  الروايث 

دا ترره  رررز ثيوررث القوررا العيميُ    عرريمق م الهررمم المغررث العيمعرريث  نّ ت  ررل بعرري  كررل  شرركمله وا 
الفقرررري ل رررذا الررر ص الروائررري. ف رررذا   رررد  شرررخمص الروايرررث يقرررول   ،ررر  ت تررري الهورررود 

 ػ ا مفػؾامػفاال ػ ار خاالعػ ارةالفقػ راتامػ ا ت ػ الػردعاإ ّاوجي م ال، في حمى عرؤاله ))
راميػؿا ؿامػدمّا  ر ...ا  ػ افّعػ...الد   ا  ر خاإسمها)الماؿالها  سهاأفْاس ّاتؿامفاتُا
العػربامػفاعػد  ـاال ػة    .ا لػد   اياتتافع ل تهاف امع رؾاأهق ي  ار االذياأُا)الظ ف
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)الق  ر ا   اأتيراتط رًاامػفا)القػ  ر .ا لػد   ام ػ علتا    ػ يا ل  اػؿاذر ػ ا غػ زا
مسػػػػ ؿالفػػػػدم عيا  ػػػػرا اتيا خػػػػ ذ.الػػػػد   اتػػػػؿااالسػػػػتعداداتااللزمػػػػ الم اهةػػػػ اأيا

 . ٔ)أزم ...  
 

وفرررري ووةررررا رخررررر وررررن الروايررررث يرررردور  رررروار  ررررين الشخ،رررريمتت ليكشررررف ل ررررم حررررن 
 ظفت في تذا ال ص.فردات العيمعيث التي وُ الو
ا ل ؿا خر:))

ام ذاال ات  تاالغ رةامح  ل اإ قلبال ـااة اض اطاط  را غ ر. -
ا......

ا
ا ل ؿاخ مس:

ا لتفاأ فات  تارادارات  االدل ق االمعقدة؟ -
  ط يراتااأل اتس؟ -

  الم  را الق  ر. -

ا...
ا م ذااعفاه  ه  االض را ؟ -
  أسفحت  اال ت ت . -

   ـا سراباميؿاتؿاه  اف ا ذهاالمد   .س  ااار خ  ال ستالعؿا  ا -

ا...
اميؿامهفساه را  . -
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 .اا *ٔ)ميؿامدارس  ا ع ات  ...ا  ق ا ت  ....   -

 

جعرررد ل رررم ترررذا الوقطرررا ال رررواري  ملرررث الخررروف والقمررر  التررري ب تم رررت الشخ،ررريمت 
ت وكشررف م األو يررث ل ررم ت وحرردم ت،رردي األج ررزة الوت ررمورة وررن  عرر مب وقرروع الغررمرة الجويررث

ةرم  العيمعري حمرى ترذ  األ رداث. وقرد الف حن تيو رث وكشف ل م  كذلك  ق ل وقوح م .
بن لررم تكررن و ومررث  رردالالت  فرري تررذا الرر ص فرري الوفررردات المغويررث الوعررتهومث تجمررى ذلررك

لعؿا  ار خ  ال ستاال ظمم العيمعي و ج زته األو يثت فقد كم ت بدا ت م و مشررة )) بدا ث
 .(ٕ)((.س  ا  ـا سراب...

 
 تمررت وركررزًا وتويررزًا فرري   ررداث الوتمتررث ف رري ))روايررث لغويررث لمغررث العيمعرريث امبذن ف 

 ررص ف رري وتويررز ي  رررف حررن اإلعررتخدام الو مشررر لمداللررث  –ةررون الوف رروم التررملي لمغررث 
ث رررم  ذلرررك يقررروم  يي،رررمل الوقررروالت وترررو   –لي،ررر ح ترررو   رررد ذاتررره وركرررزًا وتررردفًم لمكتم رررث 

 .  ٖ)يو،م م(( الكمتب  نْ الوهرفيث التي يريد 
ا زرلػػ  اال م مػػ  ا وررم روايررث    فقررد حملجررت وررم  رردث ))فرري الهررملم )سػػفط فاال ػػـ 

ورم  ورم يعروى ) هم،رفث ال،ر را (  و،رف الهر ي حمى خمفيث  رب الخميج الثم يرثت  و 
 ررردث يوثرررل ت رررواًل كيفيرررًم فررري  ورررط  يرررمة اإل عرررمن الهر ررريت فررري حبلقمتررره   مورررهت   هرررد  

 . ٗ)ك في حبلقمته  ملهملم الغر ي و خم،ث اوريكم((القوويت وكذل

                                                 

 .ٖٛٛ – ٖٚٛ/ ٔ : األحومل الكمومث( ٔ)
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و  رررررديم م تم  تفعرررررير  را  التررررري  ررررردثت حمرررررى  رض الواقرررررا كرررررمن حم،رررررفث ال،ررررر بنّ  
و  رررذرت  وقوح رررم زرقرررم   *حم،رررفث الهجرررمج التررري ذكرت رررم الروايرررثووهمدل رررم الووةررروحي 

رفياتػػؿا  ػػؼالػػفقملررت: )) تالترري ت كوررت  زوررمم العرررد  الرئيعررثالشخ،رريث  ت اليوموررث 
ن زرقررم  .ولررم تهرر(ٔ)ثافسػػ دًاا  قتػػرؼاالمهػػ زر  ف ع ػػا دضػػ ع ػػؼاالعهػػ جاامد  ػػ اال

داللررث  بنّ   ررل حم،ررفث ،رر راويث روميررث وجررود ي ررذارتم  -و يي ررم  وررن الوؤلررف  –اليوموررث 
  حسراإع  راالعه جياحتوا خػرجاا:ا))م اإفْاكبلو م  و ت    هد ون ذلك  دليل قول م

ف ري   (ٕ)((واإعػ دةاهػاهاالمد  ػ ا تهػ  د  امػفاهد ػدمفاتاقواح  .ا  ةرعاال ػ ساإلػ
ون  هيد بلى الواقا التمريخي لهم،فث ال، را  ال الواقا الف ي في الروايث )حم،رفث تشير 

تػ   اا: ))ح دوم ت ردث حرن عركمن الودي رث الهجمج(  ويهزز ذلك قول الراوي الووةوحي
.اخطػػ طاالةػػ تؼا ػػ االضػػ دا  زاليةػػ مح  ػػر فياهػػا ةـاهػػافاهم ػػفاسػػت فاهػػاهامد 

 اذاتالػذايؼاباعستريادم يياأ احػرباأ ف ػ اضػ ر  قلا قطعت.اح ل اتهاهاح ل اا
عهػػ اي  امػػدمرةاالات تقػػ ا ػػدفً ااع  ػػهياأ احراػػً اغ ػػرامتت فيػػ .امعظػػـاال ػػ ساحػػ  ل اا

 .(ٖ)((ال ز حا معظمةـالق احت هاف امح  ل االةر باالمتاخرةا ذه
و م،رة العكمنت وو مولث تررو  م  الوش د :الو،فيث الوت ركث في تذا  ال،ورة بنّ 

 تميررثت قررذائف  قرربلب الهعرركري الرردوويت  رررب ث ررم  و مولررث ال ررروبت  ملررث اال وورروت م 
 كل ذلك يشير بلى داللث الواقا التمريخي لهم،فث ال، را . حشوائيث...

ويعتور الراوي الووةوحي  عرد األ داث وشيرًا بلرى ذلرك الواقرا وو رررًا بكتعرمح 
اإفّالشرر ه ودي ررث الةررمد ))ت حم،ررفث الهجررمج ف يررًم وحم،ررفث ال،رر را  تمريخيررًم  ت،ررفث الهم

                                                 

عيشرير ال  رث الي رم فري  األخررى ت  رم ترداخمت ورا الفةرم اتت مك فةم ات عيمعريث  خررى حملجت رم  الروايرث لك ّ * 
 (الفةم ات الوتداخمث )الو  ث البل  

 .ٖٜٓ /ٕ: (األحومل الكمومثٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)

 .ٜٚٓ /ٕ  فعه :( ٖ)
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تخف ػ اغ ػراما  ػ اعفػواأرتػ فا ي قػ يا الادعػ يـالمهاهامد   االض داميؿاتػؿاالمػدفاا
محتمػػ يا لةػػذااتتػػػداعوا تت ػػدعاع ػػػداأ ؿا همػػ امػػػفاخ ػػـاسػػػ ا اأتػػ فاالخ ػػػـا

 .  (ٔ)((الطا ع اأـاالغرباالمتحضر
لررم يوجرره  ،ررم ا اإلت ررمم بلررى الغرررب الوت ةررر و مشرررةت  ررل  وتررم  لوؤلررفا  نّ  وي رردو

الوتمقرررري  وجررررود خ،ررررم رخررررر لمودي ررررثت وتررررو الط يهررررث. ور وررررم يهررررود ذلررررك بلررررى الرررردالالت 
 واإلي م ات التي تةو ت م الروايث في بشمرت م بلى الفةم  العيمعي الوق،ود.

ف  ررمك  ت م تمررك الهم،ررفثبلررى بيةررمح األةرررار الترري عرر  ت  هررد ذلرركثررم ي تقررل الررراوي 
عررر  ث ررم  الهم،ررفث ت وت ررمك شررظيث  ررمدة اعررتقرت فرري قمررب روويررو وظررل زجررمج  مفررذة كُ 

 (ٕ) ي زف  تى ومت ت وت مك ودي ث  ولت م الهم،فث بلى   قمض .
ت فقررد   ررذرت زرقررم   جررمج لررم ت رردث فجرر ةحم،ررفث اله الهجيررب فرري تررذا ال رردث  نّ و 

  ردا لرم ي،ردق م وظرن  هقم رم الظ رون  قترا  رم لكرنّ عكمن الودي ث  كثر ورن وررة  ي اليوموث
ا.تتف  مقتراب تذا االح،مر . وتكرر ذلك اإل ذار  معمن حبل  الدين ح دوم

حبل  الررردين    ررردوث ترررذ  الهم،رررفث وتوقرررا ا  رررذار ور ورررم  رتررر ط ب رررذار زرقرررم  اليومورررث و 
  توقا  ،ول حم،فث ال، را  حمرى  رض الواقرا. فمرم ت ردث في  ي ل ظث ،ول م  

 رم لرم ... لك ّ  ةوتكررر  ات قتم  م رذار ي وم ُعرتكم نّ ذارت  ل بالهم،فتمن فج ة و دون عم   ب 
 جِد  فهًمت فقد وقهت الهم،فتمن تمريخيًم وف يًم.تُ 
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 ثانيًا: فضاء اجلسد
وتم ح رره فرري الثقمفررث الهر يررث. وتررو وررم كثقمفيررث وج ولررث  و وعرر ةقررمر ))زال الجعررد وررم  

وال  وث الفرديث والجومحيرث التري تقمر ره ورن و ظرورات بجتومحيرث  *تدّل حميه قمث الدراعمت
الدراعرمت .  ورم  تكرمثر فري ثقمفرمت  ديثرث  خررىو فعيث و  معريث وفمعرفيث كورم ترو شرمئا وو

ال قديث التي تتق،رى توثريبلت الجعرد وت رمور خطم متره فري ال ،روص األد يرث ورن و ظرور 
 غرررررررري يث والعررررررررديث التررررررري تُ وهرفررررررري جرررررررديت ف ررررررري  رررررررمدرة رنرررررررم وفررررررررة ال ،ررررررروص الشرررررررهر 

ن ؤرة التري تتجمرى في رم وح رترم الرذوات واألشريم  التري تكروّ  ر. والجعد ترو ))ال(ٔ)(( وقمر ته 
ه الشركل الرذي ت طمر  و ره وتمتقري ح رد  كرل األشركملت وترو  يةرًم حملم الر ص الروائري. بّ ر

 يررل   ررذا إلعررتيهمب عمعررمث وررن األفهررمل واألو،ررمف الترري ت لو عمعررًم الشرركل القررمر القم رر
                                                 

*
  هض الدراعمت الو توث  فةم  الجعد :–حمى ع يل الوثمل ال ال ،ر –ي ظر  
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ: ٜٙٛٔت  غدادت ٔبشكمليث الوكمن في ال ص األد ي دراعث  قديث : يمعين ال ،يرت ط  -
العرد والرن ث : ش رزاد : فدوى وملطي  بلويث(األع)في الكتم ث الهر يث  كموث الور ة الخطمب والج س–جعد الور ة -

 .٘ٙٔ-ٖ٘ٔ: ٜٜٗٔت ٗتعٕٔدوجبلس توجمث ف،ول توج 
 ٜٜٙٔت دار األومنت الر مطت ٔت طيدلوجيم :  عررررهيد   كراديمئيمت لآلال ص العردي   و عيو  -

    ٜٔٓ-ٔٗٓ. 
ت  ٗتعٙٔرا ي توجمث ف،ول توج توثيبلت الجعد في  ومذج ون الروايث الهر يث الوهم،رة :وهجب عهيد الزت-

ٜٜٔٛ  :ٜٚ-ٜٜ . 
 : ٕٗٓٓت ٗٙزترا ي ت وجمث ف،ول تحدد الجعد الخمص وتشكل ال ويث في خمرج الوكمن : وهجب عهيد ال -

ٕٕٜ. 
 ٕٙٙ-ٜٖٙ ووعوحث العرد الهر ي : -
: ٕٚٓٓت ٕٗٔتجميمت الوكمن في الق،ث الق،يرة )وجووحث  دايمت  ووذجم ( : د.   ود ز ي رتوجمث حومن ت - 

ٖٔ. 
:  ٕٛٓٓتدار االومن تالوركز الثقمفي الهر ي ت يروت تل  من  ٔالعرد الروائي وتجر ث الوه ى : عهيد   كراد ت ط -

٘ٔ-ٛٔ  . 
ت دار األومنت الر مط ت ٔن ت طقرا ة ون و ظور الت ميل ال فعي :  عن الوود  ت الروايث والت ميل ال ،ي  -

ٕٜٓٓ  :ٔٓٓ-ٔٔٓ. 
 .ٔ:  اليو يث الوهم،رة ت )روايث الرتي ث ب ووذجم(روائي في الروايث الفةم  ال  -

 .ٜٕٕالجعد الخمص وتشكل ال ويث في خمرج الوكمن : ( ٔ)
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تقرروم حميرره ووك ررمت الكررون الررداللي  الررذي الشرركل  و ذاكت حمررى قيوررث )قرريم( ترري األعررمس
. ويشكل فةم  الجعد )) تويث وركزيث فو ذ خروج الج رين ورن ر رم األم (ٔ) ل ت ققه((عو 

الجعردت وكرل ورم يت،رل  ره ورن  ا رذاأل عمس  هد فترة زو يرث وهموورث   كفةم   وليت ي د 
 .(ٕ)مرجي((لخالهملم ا  شيم  في

فري األدب الروائري  ر  مرزجد له  ةو  د  األتتومم  ملجعد ووُ  وون تذا الو طم 
))درجرررث األتتورررمم  ررره تختمرررف  رررين  رررص ورخررررت فيورررم ال توليررره  هرررض الروايرررمت بال  نّ لكررر

فيكرون  تفم،ريمه وتوّجهمتره ... بتتوموًمحم رًات ت تفي  ره روايرمت  خررىت وت  ورك فري رعرم
رت ط الجعررد  ظ ررور  رروع وررن العرررد يعررروى . ويرر(ٖ)ال فررموةت والرن ررث((وثررمرًا لئلحجررمبت و 

دوج ذلرك دوجرًم قويرًم فري ُير  ملعرد الكثيف الذي ي شغل  ملجعد ورن متره وخفميرم ت دون  نْ 
ي شررغل  تف،رريبلت الجعرردت وي وررل بلررى  ررد وررمت  –ت ررم  –الررراوي  عرريم  ال كميررث.  ي  نّ 

 .(ٗ)وعمر ال كميث
 فةم  الجعرد و تف،ريبلته الدقيقرث ا* اف االاحراالم ت )أح   شغمت روايث وقد ا

وعرمر ال كميرث  يرؤثر ذلرك فري دون  نْ ورن  مفهرل الج عريوش وتهت وقردوت لقطرمت حرّد  ل
و  رررم  –و وررربًل  ررردالالت حررردة كرررمن فررري  نمرررب الروايرررمت األعمعررريث. لكرررّن ترررذا الفةرررم  

م عتكشرررفه ل رررم ا وررروترررذ . ورررا اآلخرررر واال تقرررمم ورررن ذلرررك الجعررردالهجرررز وحررردم التوا،رررل 
 يث:ال ،وص اآلت

 

                                                 

 .ٖ٘العرد الروائي وتجر ث الوه ى: ( ٔ)

 .ٖٔتجميمت الوكمن في الق،ث الق،يرةت وجووحث)  دايمت( ب ووذجًم )  ث( : ( ٕ)

 .ٕٗٙووعوحث العرد الهر ي : ( ٖ)

 .ٖٗٙ-ٕٗٙي ظر الوكمن  فعه : ( ٗ)

 ق هتمن ور س وا د( معتث م  روايتي )جوهث القفمري و  يتجعد تذا الفةم  في كل الروايمت * 
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 فرري الروايررث  الرئيعررثالشخ،رريث  ص الجعرردي األول ي،ررور ح ررمد الشررمتد تفرري الرر  
التري     رم لكّ  رم خم تره ورا ال قيرب الرذي اعرتجو ه فري  ىالهبلقث الجعرديث  ي ره و رين كفر

راعفواه ل اأخر ..ا فةثا  غػمل: ))قريوم وم  ف رؽافػ االعػرؽ.ا  زلػؽاهسػدات ػواُأ ُّ
العهػػزا تػػ تف  .ا ػػ ةشاالرغاػػ الكررن تررذا التوا،ررل لررم ي رردث ألّن )). (ٔ)((هسػػديعفػػوا

مػ افّ ..االت اا ساتظةرايـاتخت  ات ل مضاتعت ر  امفاا فاخ ػلتاهػعر  االمعت
...اأحػ  ؿااعػثالػ ايااػلاهػد  .ا ػدا م  اإحسػ ساا لحقػداعفػوا  ايؽا ههاال ق با

اهسدي.ا ات ا  تات وارل قً :
االغد...دع  ا ؤهؿا ذااإلوا -

اعفػػواهسػػديالتّ ػػ ها ستع ػػ .ا تػػرا  الػػ ا هػػهاال ق ػػبا حػػتقفا هةػػ ...ا ألػػحُّ
 راارت   ػ ات ػف اأعمػ ل ..اأتػ داأهػُعرا ػه متً ا   ا  غ ال ه   ات وااعهزي.ا

اعفػػواهسػػديااقسػػ ة..التّ ػػ هااالسػػ  االفةػػباتمتػػدامػػفامسػػ م .اأ ػػزؼاعرلػػً ا ألػػحُّ
ا خذل  .اه  ا  تة ا ترساعهزي:

اددتاعفػػواأفّا.ا هػػاتػػذتراالم ضػػ تاشاح  تػػؾاا فافػػ اسػػا ؿاأفْا...اأ ػػتاالاتعػػ 
ستحض راالم ض اعاراالػذاترةا عهػزاعػفاااحسػ ساالهخصاالذيا   رؼاعفاا

ا لح ضػػرا  تػػؼاعػػفاعػػ شاالح ضػػراتػػ ا تػػذتر.الػػـاأفةػػـ.اترتػػرا ةػػدا  ا  ػػ ا
 .(ٕ)((ت قفب...ا تمسحاها  ة ااظ  را د  

 رم  ملوقم رل لرم تجرد بال حجرزًا كرموبًل فري و ذ ال دايث تقدم كفى جعدتم وتغريرهت لك ّ 
نرائهت وجعد  حمى الهكس ون ذلرك ح مد الشمتدت فجعدتم نمرُ   ش و  جعد رٌ  نرمته وا 

  هجز  وحدم توا،مه وه م.
 

                                                 

 .ٖٓ/ ٔ :األحومل الكمومثت ( ٔ)

 .ٖٔ-ٖٓ /ٔ  فعه :( ٕ)
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ي قى جعد كفى عرمحيًم لت قير  رن تره  في الفراش جز ح مد الشمتدحون رنم حمى الو 
فػػ اإلػػواهػػ  ا ا أطفقػػْتا ػػد  اا دسػػْتات ػػواضػػطهعُت...اافرري ذلررك الجعررد الهررمجز ))

 قفاػػُتاعفػػواظةػػري...ات ػػواتغت ػػا  .ا ػػحرا اهسػػدياالتػػ اهػػ ا  الػػ ظااال تسػػ رياا
تتػػ ار املمػػحا هةةػػ ا را اهػػعر  االمد ػػداالم سػػتباعفػػواطرفػػ ا هةةػػ ..ا حطػػ ـا
هسدي.ارفعُتاإل ة اع   فالـاتغ درااعػ لـاال  فػ ا الغ فػ اتم مػً .ارمقتةػ اا ظػرةاذا  ػ ا

  اغم م ات ا ا خ ؼامساؽامػفاالعهػزا ااحاػ ط...اداسػْتاهػ ت   ا غهتاعفواع 
تقفػباهسػد  امت  غمػً امت فتػً افاأ قفػباع ق ا أ ق ضاهسدي.ااػدأتاتفةػثاح  لػُتاأفْا

ست هدْتاع   ااهسد  االع رياتسته رامفاااحا طا ال هػؿ..ا تفػتمسامفاحرت ت .اا
علفاال ح ل ...اأ ق ضاهسدياتتاالفذة سػد  ا...اتضػم  ات ػواةػدـاتحػتا طػاةاه ا 

ا..اهػ ت   اتد سػ فاسػ ل .التػفّاا...ا فػتحـاالهسػداف...اتفةػث..األةػثاهغؼاال  يس
 ػحرا اهسػػديا  اسػػ ا ضػػاتا ضػػ رةا احتةػػ ..افػػلا  اػػتاف ةػػ احػػ ا الا ػػ ةضام ةػػ ا

ةػز ـيام.اهسدا  ا تضػره فااػ لعرؽ...اأعػرضاا ػرياعػفاهسػد  االعػ رياالا   ض
 .(ٔ)((اه ...تؿام اأرغباف ها  امغ درتة ال را

ال تير س  ت ،ل حمى المذة في جعد ح مد الشرمتد ت مول  نْ  كفى في تذا ال ص
ت وثررل ق مئررل توجيررث ت وررل حوا،ررف ،رر روايث  هت رربع حميرر  عرر ولث ت ولررن تعتعررمم ت 

. تويرررل  ررب خ،ررو ث فم يررثلت  ر ت وتدعرر م فرري جعررد وتررواجر ت،رر ر األجعررمد وال،ررخو 
ت تين يوي قى ال،راع وعرتورًا  رين ث رمئيتين ةرد ن جدوى.و لكْن دو  ت  (ٕ)وت طوي وت تشر

نر  رن رررث كفرررى ت هجزالرن ررث/ال ائ رررم الررردائم لرررهت و رررين وشررر وت م فررري جعرررد ح ررمد الشرررمتد وا 
ا،دود ح مد الشمتدت وحجز جعد  الكمول حن التوا،ل وه م.

                                                 

 .ٔٚ-ٜٙ/ ٔ: األحومل الكمومث ( ٔ)

 .ٕٚ/ٔ ي ظر  فعه :  (ٕ)
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الشرمتد لرم ير س يوورًم خيم رث كفرى  ا هدم التوا،ل  ين الجعدينت ألّن ح مدوتكذا ا
ا،رل . وترذ  الرذكرى الوؤلورث جهمرت جعرد  حرمجزًا حرن التو يتزوج رم وقررر  نْ  التي     م

 .ٔ*وا جعد كفىت لكن التوا،ل ت ق  في وكمن رخر
 ورن جعرد كفرى بلرى جعرد عروزيفي ال ص العردي الثرم ي   قم م   داث الروايثتو 

ه  كوررم لكّ  ررم لررم تخ رر  ه     ررم فرري يروم وررمألّ رر  ررتقم و  ررم ح رمد الشررمتدالترري ا زوجرث الرائررد 
كرّن ل ائرد وتركرت شر وة ح رمد الشرمتد في رم.تزوجرت الر   رلخم ته كفى  وةرمجهت م لم قيرب 

الفر،ررث  تررى دحمتررم ل يترره عرر  ت  ييرر س وررن وةررمجهث ذلررك الجعرردت فوررم  نْ  لررم اً ح ررمد
ً اسػ ل ت فاهسداس زياا  رًا...اتهاؾ و  ظراته ل م ت ركت ش وة جعد  ورن ته في م ))

ة ة ؼاعفافخذ فاا ذخ ف.اأسترؽاإل ةم اال ظػرايػـاألفػبا  حسراي اة االاعفواس ؽ
 فامتػػ يا فالػػ اأدفػػفارأسػػ ا ةػػد ؽاذا ػػًل.ا تػػ فامحفػػ اًلاع ػػداال ػػدرافػػطرفػػ اف ةمػػ ا

 . ٕٔ)((ا  ةم الرضعتامخ فت اخمراالمعهزةا تامفتةم امت يا فاما غت ف
 عرر يبًل يقررود بلررى تجررزو الجعررد وتقديورره حمررى فرري تررذا الرر ص )) لقررد عررمكت المغررث

. وتكرذا ر المذة الق،وىر شكل و مط ت كل و طقث ل م ووقا داخل العيرورة الوؤديث بلى 
الجعرررد ال عرررمئي: بّن  ر جزئيرررثرالجعرررد الرجررروليت يركرررز العررررد حمرررى  ر كميرررثر فررري وقم رررل 
  ترررررررررررررررررو ات ر و رحي رررررررررررررررررمن في ورررررررررررررررررم شرررررررررررررررر   و  رررررررررررررررررمنرو رعررررررررررررررررم ر  رررررررررررررررررد ور الوررررررررررررررررر ة 

 غرررررري فررررري الرجرررررل عررررروى. فررررري  رررررين ال شررررري  يُ ر ،ررررردر وخ،رررررر ت ررررررز رشرررررمقث الجعرررررد
ٕ)((ر ف ولتهر 

ٖ
 . 

                                                 

 .لف،ل الثم ي افي  *  شمر ال  ث الى تذا التوا،ل
 . ٖٙٔ/ ٔ: ( األحومل الكمومث  ٔ)
 . ٚٚ( : العرد الروائي وتجر ث الوه ى : ٕ)
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جهرل ال شروة تردب فري جعرد ح رمد  د عروزيت والو،رف الردقي  لره تتجزئرث جعر بنّ   
 ردافا الشر وة الوك وترث  عوا   كرمن ذلرك مالذي  مول  ْن ي ق  لذته ون خبلل وةمجهت 

  دافا اال تقمم ون الرائد. م  تف،ح ح  م ج رًا والتي لم يُ  في داخمه ت
كميررًم  ا حمررى تمررك المررذة الجعررديثت ح رردوم ت وررل جعرردتم الفررمخرت فررم تو  وقررد  ،ررل

أتامفػها  ػدياا.فػ افراهػ اق  ػ  يػـا قفػباإحتمػ اًل..ا هسد  االمحػ ؿاالػذيات سػفتهاف))
ل اعػفامعػ دفاال هػ ةاالاداي ػ ااه ر ا تهؼته سا   اتعت ر  .االهسداالذياالا ُا

 هػػرا  ػػ ا ع ا ضافػػ ااح ر ػػ افتتتااألاد ػػ ..ا أخػػالع رمػػ .ا ػػ ل   اعفػػواأسػػرارا ػػ ال
 ت طفػػؽاز ااػػفاالرغاػػ افػػّ اتػػ ل ع ؿ.اتػػدخؿامسػػ م ا تمتػػزجااػػدم ...ارفعػػتالػػ اعػػفا
م العة ا أدخفت  ا ذااالحقؿاالخطريا   ةمراهعر  االذا بافػ امػدارا ػذ  فاالرغاػ يا

الحػ اسالـاأ تزعاخطراألغ مة ..افهرتة .افػاز راحقفةػ ا اا ػت ضا غػ بافػ احضػ را
 ايػػـاف ضػػتا ع قةػػ االهػػ مخا تفػػ  يا  ػػدا  االع ه تػػ فا استهػػ طتادم ؤ ػػالمهػػتعف ..ا

 هةؽاف ا د  فاتعت را  يا تحتس اخمرت ا ةداعفواسح ا ا دريا همخ..ا  خرا
ّرافػػ امر هةػػ االة هػػ  االه محػػ .ا اسػػتعةػػ .ا أر حات ػػ يا ت ي ػػ اإلػػوا ضػػ ا اترتق 

د  ً ا تخطػػُؼا.ااػػةػػ ؾاسػػراالمحػػ ؿ..ا م لػػتاف ةاتتػػال ةػػداالهػػرسيا رلػػصاالتػػ فياتةّا
 ػّراإلػػّ امػػفافت تةػػ اعهػ االفػػذةا  هػػ دااةػ .ا ػػاضا ػػا   ااػػرؽاال ه ػبافػػ الفاػػ ياترا

 ا.ا تت هػ   احتػواتػا ّا أفزعاإل ة .ا أ ػ اعػ زباالعقػؿا  ػ اتت ةػدايػـاتػزأرايػـاتعػ ي.
تم لةػػػ ا ف ضػػػتااحػػػ ريافػػػ امر هةػػػ اات  ػػػتا تحػػػ راال هػػػ ةامػػػ اأفْاف ةػػػ ...اا غت ػػػ اا

ا.(ٔ)((رت تف 
 

                                                 

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ /ٔ: األحومل الكمومث ( ٔ)
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 كرررل ف الو مشرررر والوت ررررك لمو مشررررة الجعرررديث الو،رررت و  ترررذا الفةرررم  ورررل هرررد ت 
 يث:ت م اآلتمعتطه م  ْن  عجل وبل ظت اورا م م وتفم،يم م الدقيقث 

 
  فرري جعررد ح ررمد الشررمتدت حمررى الرررنم  ك رن ررث حمروررثمرروتاجعررد عرروزي تررو الررذي   *

 ف،ح ح  م لعوزي.ون ش وة ح مد الجعديث والتي لم يُ 
 ي  ن  لج عيثت  الوومرعث اي تت  دت تز رت تهويت خبلل تمك عوزي تي الت  *

را ت ت تعررري جعرررد عررروزي ترررو الو رررمدر األولت فه ق رررم الشرررمو  يتمررروىت يرررداتم تهت،ررر  
 رم... بذن جعرد عروزي ترو خورة   د  حمرى عر م ث ،ردر ت ت ث ري بلرى تةرم هت ترتقي

..الػػرأُتاف ةمػػ ات  ػػتاع  ػػ اسػػ زيااف غتػػ فات لعػػ دةالوطملرب  ت قيرر  تمررك الرن ررث  ))
وجعرد ح رمد الشرمتد ترو  (ٔ)((لمحػُتاالهػة ةاعفػواهػ ت ة ...  الهة ةاتقطػراهػةداًا

 تقرمم ورن الرائرد  وةرمجهث الع ب في ذلك بلرى رن رث ح رمد  مال ور وم يهود الوطموب؛
ور ورررم ت عررروزي ال قيقيرررث رن رررث ترررذا الرررذي جهرررل رن تررره الجعرررديث ت رررمقض و  زوجتررره ت

مػػفافػإذااا تاةػتامذكر رم : ))يوةرح وعي والر ص اآلترح رمد الشرمتد. ال،رمدقث  جعرد 
ال ػرٌاارلػدةاالػذ  بافػ اأسػػراج وتررذا  (ٕ)((الفهػ االضػ را افتحػػتاع  ػ افػإذاا ػػ ااػر 

 جعررد عرروزيت فمررم تكررن فرري حي يرره بال  ح ررمد الشررمتد لررم يوتمررك شرر وة  قيقيررث يه رري  نّ 
مت رلػً اع ةػ .اام االاتخهوا   ذاف ض .التّ  اا ت ضتتا ّا فتحتاع   ة ا رًا قفرًا ))

هت ح  اع ؼامفاالغي  ف.اتقفاتاعفواال راشات رتً ا ه تة اف الاض اال حهػ اا
 يا ػػػ .امػػػّدْتا ػػػد  ا حػػػ  ازافػػػ ااتةػػػ اظةػػػري...اف  تسػػػرتامطع  ػػػ  ذا فػػػ .اأعط

ا لرهػ  افػد تا داسػػت  ااقافػ اضػػ عتااف  ت ضػتا  ي ػً ا لػػـاألت ػت.امزهػتاخ فةػػ 
 ح .اتراخػػتات ةػػ اعفػػواظةػػرياف ةػػ ات ػػعفػػواع قػػ .التػػّفا ػػمت االسػػفا ادخػػؿا
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ت  هااحرؼا احد.ايـاسالتاا ػ تا  متا ست فاالا ا سحات.ارلد  اس ع اف ا
 .أخ راًااغرض تس رالفؽا لدا ل ْتاعفوا

 .(ٔ)((ت تاتستدره  ..الت تقـامفاالرايد؟ا-
فررملفراش الررذي جوه ومتقررد  ت عرروزي بذن ف وايررم ح ررمد الشررمتد لررم تكررن خمفيررث حمررى

 تقرمم. وترذا فهربًل ورم  راد  و ققره اال وةروح ح رمدت ورن تره فري كشرفو ت ف،ح حن ذلك  
 .(ٕ)((ا تقمُتام هاامض هع از هته))

وقد تجمى ذلك فري  ت  ذا الفةم لوع م  ةورًا واة ًم ل)ل ف اعسؿ اوفي روايث 
وترذا  الجديردة  ح وان الروايث. فميمث حعل تشير بلى الهبلقث الجعديث  رين الرزوج وزوجتره

ف ي تشير بلى شخ،ريث  وايث ال عيطث في   داث م وعردتم نير الوهقد .ومعتوة ه الر 
فرررري األوعررررمط األقت،ررررمديثت و،ررررل بلررررى حوررررر الخوعررررين   (كجوررررمل  رررر)رجررررل وروررررو  

ب  تره  ح ره ت شرغما شرغل ح ره ب  ره  ريدارة  حوملره التجمريرثت و ا هدم جدوى  يمته ت  وشهر 
م فري الجوهيرمت الخيريرث. فقررر  شغمت ح ره زوجتره  هةرويت ت وكذلك ا  زواج م و والدتم
 م  ربل ورمض أل ّ  ،غيرة الزالت في الثم ويث اختمرتم فيختمر زوجث جديدة  ْن يغيّر  يمته 

غ ػػػ يـاالت ػػػ زاالخ  ػػػ ايمورررس جعررردتم شرررخص نيرررر ت و رررد  عي ،رررل حمرررى )) م ي لررر ت
ورن  و ت الزوجرث ال،رغيرة ترزوج ورن الرا. (ٖ)((المهة ل االت الـا ته ة اأحػٌدامػفالافػه

مػفاسػت  تهاتػ م  اافتؿاسػت  في داخمه )) ن ثالر مت اشتهو  فةم  الجعد ت م تشكل ت
 .(ٗ)((عت  ر  اا فاذراع هياالت االاعةدالهااة امفالاؿاف ااإلوارغاتهاالخ رل 

                                                 

 . ٗٗٔ/ ٔ: األحومل الكمومث ( ٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)

 .ٖٛٓٔ/ ٕ: األحومل الكمومث  ( ٖ)
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الترررري    حومقرررره تمررررك الرن ررررث الج عرررريثت وت يرررر   فعرررريًم لتمررررك الميمررررث ت عررررتيقظثررررم  ا
حػػػ فا  ػػػؿاإلػػػواال  ػػػدؽا ػػػؿاقرررمئبًل: ))فخمط  رررم  .جتوا في رررم جعرررد  ورررا جعرررد الرا عررري

د  ْن و،ربل بلرى الف رد   ترى  ر. وورم  (ٔ)((ترغا فاف اأْفاألّافؾاعفواخّدؾاأـاعفوافمؾ
هفػػػساعفػػػواا))عرررت ّمت وخررررج ورررن ال ورررممت وجرررد الرا ذلرررك الوشررر د الج عررريت ف هرررد  ْن ا

طرؼاالسر رااخ  الصامحترؼ.ا أخذا  ّؾاأزراراالهة االعف  امػفاي اةػ ...يـاسػحبا
ي اةػػ ا غطػػػ اسػػ  اهػػز امحػػددامػػػفايػػ بامػػفاالهةػػ االسػػػ فو...ا لػػـا عػػداطػػرؼاال
. لكّ ررره ق رررل  ْن ي ررردفا (ٕ)((اهػػػرتة از ر ػػػ ا   عػػػ اتضػػػجااهػػػم خا ػػػ فف رأ ... هسػػػد  

رفاهرساخطػراخ ػ افػ اأعمػ ؽاهمػ ؿااػؾا سػمفا  سػها  تػراا ػ تاا و مشرت م ))
اع ٍؿا  ق ؿ:

  اغػػػػ اأْفاا...طرةاعفػػػػوا  سػػػػؾإ تاػػػػه...ازم مػػػػؾا تػػػػ دا  فػػػػت.اتتػػػػ دات قػػػػداالسػػػػ ا-
و ن تخفررف وررن جررذوة الرن ررث و ن ترردخل بلررى ال وررمم فتغتعررل  ويررم   ررمردة ت  (ٖ)((تسػػت قظ

 ت فيررذ   ررد ْن  م ررت الفر،ررث  تررى  تظررر الفر،ررث الو معرر ث لررذلك. ووررم   تررى تت (ٗ) جرردا
أْفاتاخػػذاحم مػػً اسػػ خ ً يايػػـاتخػػرجيافترتػػدياي ػػ باالسػػةرةيا فررمقترح حمي ررم ))ةررور   وم

لحم ـااط اع هيا تاّ ةػ اف غ درافاال  دؽاإلوامطعـاف خر...اح فاطاطاتاالراا دخفتاا
 ػدّسايا أ  اإلواال راشاهاهاع ر.ا اافة ياس رعاإلواخففاي  اهاتالتراحهستحس تااا

                                                 

 .ٓٚٓٔ/ ٕ:األحومل الكمومث ( ٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)
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 تاههػػػتاهػػػة تهاف ةػػػ افافغػػػتا ر قػػػهتحّفػػػبااريااإ تظ ر ػػػ يا لػػػد تحػػػتاغطػػػ  االسػػػرا
ا تظ ر:ض  هااالال ؿالة امفاف رها لداأ م ))ْت ون ال ومهد  ْن خرجو  (ٔ)((ذر تة 

تعػػ ل ا رلػػدالفػػ ًلا..ادل قػػػ اأ ادل قتػػ ف.ا فػػتقطاأ   سػػ  يايػػػـا ةػػض.اسػػعوا حػػػ اا-
مخػػدعة ااخطػػ اتا ي ػػدة.ا فػػ امخػػدعةم ار عتةػػ االم  هػػاةاالخ  ػػ .ا تػػذاا..ات  ػػتا

سػة ا تمػ شاعفػوا  .اتهفوارّدافعفة االغر ػزياا الااغرةخذتاعفواح فاما غتهاتاّ ة اأٌا
 التهػػاثااػػر باالحمػػ ـ.اخػػرجاهمػػ ؿااػػؾاعػػفاطػػ رهيا حػػ  ؿاغز  ػػ اات فػػ اااقػػ ةاي

عباالم  هاةياأغدؽاعف ة ال ةاخ رل اها رةيافم  عػتاد فاأْفات ػداال س يؿياإالاأّفارُا
اع ؼ.ا دافعتاد فاأْفاتا دراإلواالةه ـ.اَادْتاتح فام  فاع  اعفػوالػ ةاهمػ ؿا

ااا.(ٕ)((اؾاإافاالخمس ف
جعرد جورمل  رك وجعرد ت ث مئيرث ةرديث واةر ث  رين الجعردين شر د ا الوداخل ترذ

فررمتر الشرر وة فيرره وشرر ه  ي وررم الجعررد الثررم ي  تجرردا شرر وته وت ججررث  فملجعررد األول تالرا 
ت وترو وهركرث الجعرديثدخرل الرى ترذ  ال ن  غرائزتومت فملرجلفملجعدان وت مي م وعتعمم . 

لثت الجعرد لغريزةت الش وة الهمروثت الف و قوة ا : ودجج  جويا  عم ث تمك الميمث الو تظرة 
 ال جعدا  مردًات ونريزة وفقودةت وش وة ةمئهث.لم توتمك ب الومت بت  ي وم الور ة

فري ذي تكرر الر اال تقرممو  الجعد وتو و ول  داللث ال رومنورة  خرى يطمله م  بذن
مررى وررًم وررن جعررد الرات ولررم ي ،ررل حو فجعررد جوررمل  ررك  قرري و ر .  الروايررمت الودروعررث

فري  ن نرفترهور لذته الوشروحث فيه. و تى يهوض وم فقرد  فري ذلرك الجعرد خررج نمةر مً 
ا  ول  مئهرررث تررروىت ليجرررد ةرررمّلته التررري فقررردتمت ومةررريًم وررر ؛ الف رررد  وتوج رررًم بلرررى الشرررمرع

ت ليومرس الج س وه مت ويمتقي الجعدان   شروة حمرورث. وترم ترو ي ترف وجدتم في طريقه
 خػباا... امعػ لرةاالخمػرا غػ لوافػ امداعاػ اا يعػ االةػ  أْفاا لالا...افػ قمئبًل  هد ))

                                                 

 .ٗٚٓٔ /ٕ: األحومل الكمومث ( ٔ)
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 تق ـات سحام سحالل تق ـامفاالرا...ا خػباال  ػرا ه ـامض داخ رؽاح رؽيا خباا
عرتهمد ف ولتره التري فقردتم ورا قمل م  م جث و تقم ا تشى ح دوم اتخذ ث ر  وا.  (ٔ)((المؤزر
 الرا.

 ي جعرررد  ث رررتقم  وةرررمجهت التقرررم   جعرررد زوجتررره الرارم جعرررد  ورررن االُ ررر هرررد  ْن 
وتررو و وررل  ملررداللتين  وتكررذا  رررز الجعررد ت ررم . قررد  فرري ليمررث زفمفررهفمعررترد وررم ف رخررر ت
 وهًم.

ختمفررت حررن لكّ  ررم ا)مػػذتراتاد    ػػ ر افرري روايررث   يةررم وتتجعرد داللررث ال روررمن
ت قرر  رن ترره وررا وجررود الطرررف ت ملررك  قرري و رووررًم ولررم تفملجعررد  . الروايررمت العررم قث 

 زتررة ت زوجتره د ح ردا  الدي م،رور ورن جعردفقرد  رُرم جعر م فري ترذ  الروايرث وّ   اآلخرت
هتػ ح  افػزعات ػُتا ح ػدًاافػ اال ػراش.اا)) عر ب ووت رم وجودتم وهره فري الفرراش  دتقفوا

دا احػػد.اأمػػداذراعػػ يااتحسػػسااا ػػ مف اػػػػمسػػتاد...ات ػػؼاأعػػ داإلػػوافػػراشامق ػػر؟اهس
ارساأ ـ.اال س دةااألخر ..االاأحد.افراشاا رداأخ

 .  (ٕ)...((الرايح اعفواال س دةيالتّفاا  اع اتعهزاعفامسة 
 

ؽا ت هػػ هػػةؽاحػػ فا ،ررل الجعرردانت و كموررل رن ت وررم ))او وررم ق ررل ووت ررم فقررد تو 
 .(ٖ)((ؽاإلواالسر رياف فا  فة...ا ضـاز رةياتدع  م افطرةاالعهعاؽاز را

فري اآلخررت  وفي وواةا  خرى ون الروايرثت يت ردث الرراوي حرن رن رث كرل و  ورم
تػػد  ام ػػ اتتػػ  سااعمػػؽا فه ررد ا  الدي م،ررور و،ررف شرر وة زترررة فرري جعررد  فقررمل: ))

                                                 

 .ٜٛٓٔ/ ٕ:األحومل الكمومث ( ٔ)

 .ٚٔٗ /ٕ  فعه :( ٕ)

 .ٜٕٖ /ٕ  فعه :( ٖ)
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 رردث حررن شرر وته فرري ت ذلررك وقم ررلو . (ٔ)((تا ةػػ اتحتسػػ ارايحتػػ االخ لػػدةاحتػػوااليم لػػ 
تت اتػؿا ػ ـ...اتػؿاتتػتـاسػراتهػددالػدرةاهسػد  اعفػواماػ غ ز ػرةاجعد زترة فقرمل: ))

 .(ٕ)((  يا  اعثاف األ ا  امختف  ل ف اأ افهراأ اضحوا ت  سخاهسد
الترررري     ررررم و ررررذ طفولت ررررم    الدي م،ررررور لررررم يكتررررف  جعررررد زترررررةي رررردو  ّن ح رررردا

ة جعررديث بلررى  خرررىت وو  ررم  قررل في ررم وررن لررذتت ي وتزوج ررم  ررل كم ررت لرره وغررمورات حرردة
عرررو م فمطورررث  و و رررم ال يترررذكرت كرررل ورررم يترررذكر  ور ورررم كرررمن ا ت ريورررم ال،ررريداوي حبلقتررره 
  ػػتاطػػ عاا ػػ   .األطػػؼاهسػػد  اتفمػػ ات : )) الجعررديث وه ررم الترري قررمل ح  ررم حبلقترره

.ا ت فافػ اطر ق ػ اإلػوامتحػؼامػ يافتاػ غت  االرغاػ يااهت حت  ا  ا االرغا االعر ق ا
 .(ٖ)((أحمفة اإلواهقت يا  ت ا ؿاالهسدافااارلوالغ تاالت ف
ر ة  خررى لرم قرث جعرديث ورا بوروفةبًل حن تذ  الهبلقث فقرد  شرمر الرراوي بلرى حبل

تااػها ػز ةالّمػهرح  احػ فاأعو م لكّن زترة شهرت  تمك الهبلقث ح دوم قملت: ))يذكر ا
مغ مرةاتهر باالحراـ.اعلل اسر  امفاع ارةامػفا را اظةػرييا حػ فات هػقتاعطر ػ ا
  ػػ حامػػفاهػػعره.اات ػػتاا ػػمت.ات ػػ امضػػطهع فاعفػػواسػػر ر  .ارأسػػ   اعفػػوا سػػ دةا

 ػ ا.اعػرؼاأ ّااؼادمػ ع ياتفمسػة ااػاطراؼاأ ػ اعه احدةيا الغرف امظفم ياسمفاح  ػ
ا دريا را اظةرييافدففارأسهاف ااعرفتاعفاعلل امف

ت ػ حاارايح االمرأةاالمهة لػ  ا اف اظةرييا رأسهاعفوا دريا تحب.االخ    ا
 .(ٗ)((امفاهعرهاف  هقة اأ   
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ت  قررردر وررم يه يررره اإلشررمرة بلرررى فةرررم   الخيم ررث الزوجيرررث ال  ررث نيرررر وه رري   رررذ 
ت وت قيرررر  المررررذة  دائوررررًم لم ،ررررول حميرررره ت فملشخ،رررريث تعررررهى د فرررري تررررذ  الروايررررثلجعررررا

وقرررد كشررفت ل ررم  ،ررروص تررذ  الروايرررث حررن تمررك الرن رررث الوت مدلررث  رررين   ملتوا،ررل وهرره .
 خريمت.ت و ي ه و ين حشيقمته األ جته زترةح دا  الدي م،ور وزو 
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 القسم الجاني: الفضاءات الفرعية
 : الفضاء الائائ أواًل

 ظررر  هررض   –وتررو ))جرر س  د رري  ت فررثو فةررم  لرريس لرره ورجهيررث و ررددة ووهر  
وي ررردرج  ملدرجرررث   (ٔ)((Fanttastiqueوتررررجم حرررن كمورررث  –ودروف ترررال رررم ثين ووررر  م 

يكررررون الفةرررررم  و  (ٕ)((اث األعرررررمطير والفمكورلوختمررررف الثقمفررررمتولررررى ))... ةررررون تررررر األ
ونرا ت رررررم وخروج رررررم حرررررن  ت تمت ديررررردالروايرررررث  هررررردم  اتعررررروت األوك رررررث فررررريحجمئ يرررررًم بذا 

ت والزورمن محجمئ ير مكمن ي  رف حن بطمر  ال قيقي لي، ح  ومو رم وكم روفمل . ٖٔ)الو لوف
كررذلك ي  رررف حررن بطررمر  ال قيقرريت وي ط ررا  عررومت الفةررم  الفم تمعررتيكي فرري األحوررمل 

الشخ،رريمت  تررى  وال ي  رررف الوكررمن والزوررمن حررن بطمرتوررم ف عرربت  ررل.  ٕٗ)الهجمئ يررث
ثم تررث   ررم ))خرررى أل ّ موررًم حررن الشخ،رريمت فرري الفةررم ات األوختمفررث تو فرري تررذا الفةررم 

.  (ٙ) ٘)ب((ي  فرروس الوتمقررين فتكوررل وشرر د الهجررتقرروم  فهررل وا رردت وتررو الهجرربت تثيررر  فرر
 ررداث الترري تتطمررب لغررث خم،ررث وعررردًا خم،ررًم ألّن ال رردث الهجررمئ ي ))ال فةرربًل حررن األ

                                                 

ورين طيقيم العررد ت و ورد عرملم و ورد األوعتويمت المغث في العرد الهر ري الوهم،رر:  دراعرث تط يقيرث فري عريوم ( ٔ)
 .ٕٙٙ:  ٕٛٓٓت وؤععث اال تشمر الهر يت  يروتت ٔالطم ثت ط

ت دار ٔوراجهررث و وررد  رررادة ت  ط ت موفت ت . ال،رردي    ررو حرربلّ زفتين تررودر ورردخل بلررى األدب الهجررمئ ي :  ترر( ٕ)
 .ٚ:  ٜٜٗٔشرقيمتت 

 ٕٚٗي ظر : االنتراب في  ومذج ون الروايث الهر يث )رعملث( :   ( ٖ)
ت دار فمرس لم شر ٔي ظر : العرد الهر ي القديم ت األ عم  الثقمفيث واشكمليث الت ويل : د. ةيم  الكه ي  تط (ٗ)

  ٙٗ: ٕ٘ٓٓمن توالتوزيا ت حو

 
ت وي ظرر: وكو رمت العرررد الفم تمعرتيكي : شرهيب  ميفريت وجمّررث ٜٙٔ  يرم  : وومكرث ال رمري العررد فري ق،ررص األ( ٘)

ت و شرورات االخرتبلفت ٔت وشهريث العرد الفم تمعتيكي : شهيب  ميفيت طٜٔ:   ٖٜٜٔت ٔت عٕٔف،ولت وج
 .ٜٔٔ: ٜٕٓٓالجزائرت 
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فجررر حررن وررم تررو ت  ررل يجهررل وررم تررو واقهرري قررم بًل  ن يت ئررب فقررطيعت ةررر وررم تررو نم
 (ٚ) ٔ)ت ف و يجهم م  شك في قدرة  واع م حمى بدراك الهملم(( نمئب

جررررد تررررذا ال رررردث ويتوا (ٕ)و تررررو ))الررررذتمب التمقررررمئي لمررررواقهي  متجررررم  الخررررمر (( 
تكرررون ورررن عرررمرد يتررر طر  عرررومت وهي رررث ووظرررمئف توجررره ال ررردث ))وعرررط   يرررث عررررديثت ت

 .(ٖ) هه  طم هه الخمص وال وحي((وتط
خرررررى فرررري   يررررث درج ةررررون ح م،ررررر  م  ن ُيررررّوررررب  ررررذا الفةررررم  اعررررتهومالن : ))ول

يو ررث تررت كم فرري توجيرره يعررتقل    يررث كمومررث و  نْ تجررمور في ررم الررواقهي  ملعررخريث و رره  و  ي
 .(ٗ)((... داث .األفهمل واأل

ت  ن  فةمً  حجمئ يم الروايمت الودروعث قد   تجت  هضل ى تذا الهملمت و عر م ًً
ا زرلػػ  اال م مػػ  اافرري   مئرره الوتومعررك. ول ررم فرري روايررث خيررر وثررمل حمررى )سػػفط فاال ػػـ 

ذلرررك. فملودي رررث في رررم تررري )حرررملم الةرررمد(  و تعررروى )شررر ه حرررملم الةرررمد( وهظرررم عرررمك ي م 
عتاػرافػ اعػداداهخ صاغ راع د  فيامػ ةـامػفا تمتػفااقػ  اخ رلػ يا مػ ةـامػفا ُاأ))

اعرفػػ ف.ا  ػػؤال ا ُاعفػػواالمػػال ؼا السػػ يداـامػػفاأحتػػرؼاالخػػر جغر ػػبااألطػػ اريا مػػ ة
وتمررك الررذي احبل الرردين ووررن  ررين تررؤال  .(٘)(( ف...عػػ دةااغ ػػرااألسػػ    ا غ ػػراالمتت  ػػ

 قرردرة ال يو ررث حمرررى  توترررا  من حررملم الةررمد ترقررث نري ررث ت شررر  ه شرر ن جويررا عررركقرروة خم
ااا. و يثوم ذتب قموب ال عم  والرجمل  ي وم  لّ 

                                                 

:  ٕٓٔٓت و شررورات االخررتبلفت الجزائرررت ٔمت ط عررين حرربلّ  هريث العرررد :( الهجررمئ ي فرري األدب وررن و ظررور شررٔ)
ٕٕٕ. 

ت و شررورات االخررتبلفت ٔ بلنررث التزويرررت فمحميرره اإلخ ررمر فرري العرررد الهر رري القررديم :  د. لررؤي  وررزة ح ررمست ط( ٕ)
 .ٔٗ:   ٕٓٔٓ يروتت 

 .٘ٙوكو مت العرد الفم تمعتيكي )  ث( : ( ٖ)

 .ٗٔٔ:  ٜٜٚٔت  ٖت ع ٙٔيث الهر يث : شهيب  ميفي ت وجمث ف،ول ت وجا  يمت الهجمئي ي في الرو ( ٗ)

 .ٜٗٚ/ ٕ:  األحومل الكمومث( ٘)
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 ًْ أف عرمطمن ال روم - قمل  هض الرواة و قعووا حمى ذلرك كوم -حميه حرضقد و 
ومكرث جورمل اإفّا يةرم  وقيرل  . حمى ال وم  داًل و ه مً ت وي ميهه عمطم  يت مزل حن عمطم ه
. (ٔ)ه ومكررًم  ررداًل و  ررم ررتوجتت و  تت ررمزل لرره حررن الهرررش حرردة ورررات  نْ حررملم الةررمد قررررت 

ه لررم يكررن ّ ررعرركمن ودي ررث حررملم الةررمد  تررى  ب كررل عررتولى حبل الرردين حمررى قمررو وتكررذا ا
  اعػػ لـاالضػػ داتػػ   اا غمر  ػػهاا لةػػدا  ا المترمػػ تاالهز فػػ يا ػػلفعمػػؿيافايرااوةررطرًا ))

يا  هػتر  هافػ اال ػحؼاا  غدل فاعف ػهاتػؿامػ ا تم ػ هاالمػر افػ اأحلمػهاال   ت ز ػ 
ستق   ام هاح فا قاؿاالةدا  ا المترم ت  . ٕ)ا((يااعداتمّ فا تادبا ا 

ت مفرررررت حميررررره  ،ررررر مب و  دعرررررًم وهومريرررررًم  فررررري  جموهرررررث الةرررررمد ح ررررردوم تخررررررجو  
... وحرررض حميرره رئرريس ال مديررث و ،ررب ال ررمط  الشرررحي الشررركمت وال  رروكت والو،ررم ا

 م مقررث وقّررر قرررار  حمررى  ْن يهوررل و  دعررًم فرري كّم ررم   مرفةرره لكّ رر والو يررد  معررم الوجمررس 
 .(ٖ) ال مديث
عفػػوا  سػػها لػػداح ح ردوم يهثررر حبل الردين ))ةرم  الهجررمئ ي  وةررو ثرم يتجعررد الف 

ذااا لس  رةاتط ػراإلػوامزرعػ اذاتاه ػ يفامعفقػ .افتسػتقافها ُزّجااهاف اس  رة ف ر  يا ا 
ا ػػا  اخػػر .افةػػذهزرعػػ .ا تػػؿا احػػدةامػػ ةفاأهمػػؿامػػفااألالحسػػ   اتاع ػػداا ااػػ االم

ا افّ ػ يا تفػؾاتزلػزؿاالهاػ ؿا ـم ا غػ ـم الر اسػ امػفات لّدرهاالس   ات   اعػفاالقفػباتػؿا ػ
رضا تمسة الهعر رةاال ه ةاتفمػ ا احدًاام ة .ا ي لي ات تمشااألاات)الذت ر اإذاا عد

ـّا تقعػػدامت  ػػه.ا عػػّفالةػػ افق مػػتا رل ػػت.ا رااعػػ اتقػػ ؿاتػػؿال فػػ اخمػػ سالفقمػػر:الػػ
ْفا ػػػدخؿاالمزرعػػػ امح  فػػػً اع االضػػػ  ااػػػذت ية ا ...ا ...افمػػػ اأ خ مسػػػ اتسػػػاؽاسػػػرا

قػدـالػػهاأفخػراأ ػػ اعاالخمػر.ازه هػػ امعتقػ ام ػػذاأ ػػ ـاتُااةػؤال اال سػػ ةاالخ رلػ تياحتػػوا

                                                 

 . ٜٙٚ/ ٕ:ي ظراألحومل الكمومث ( ٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)

 ي ظر : الوكمن  فعه.( ٖ)
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ضعتافػ االد     ريا تافالـا هربام ة اس  ا  ر فاالره دامرةا احدةافقط.ايـا ُا
  ظػؿاالهم ػفا ل فػً اإلػواأْفا هفػسيافػإذااهفػساعيػراعفػواعهػراتامتحؼا)الف فر .ا

 .(ٔ)((األذرعاالممتدةاإلواأ  ها فمه...
م فملوزرحرررث الوهمقرررث فررري ترررو ي  غرا ت ررر ذا الررر صاأل رررداث الوعررررودة  فررري تررربّن 
ووررم في ررم وررن  عرر موات بختمفررت  شرركمل ن و فهررمل ن  ت الو،ررف الرردقي  ل ررمو  ت وكررمن وررم

يررر التهجيررب وورردا   تق يررمت ،ررمروث ل ررم ت ئفةررم  خ،رر م لمتفمحررل والهوررل حمررى  )) شررّكل
 .(ٕ)((وويزات م وخ،مئ، م

 
حررربل   حبل الررردين حمرررى و،ررر محهثرررر حجمئ يرررث  خررررى  ي ورررم ي ه رررم   رررداثوتطمل 
 ال ديثث فيخمط ه قمئبل:  ته تق ي الدين

؟اإذفاأ ػػفالةقتػػؾاالمرعاػػ ..ا أ ػػفاالػػدخ فااأ ػػتامػػ ردام ػػا حاعل الػػد فا-))
اػػزغاأمػػ م اأ ػػفاأ ػػت...األػػ سامػػفاالم ػػر ضاأْفاتالتي ػػؼاالػػذيا رافػػؽاطف عػػؾ؟ايػػـا

ام ردًااها رًاامخ  ً ؟
ا تاا ل اضحت اخ فت يا ل ؿ:ضحؾاال 

 .(ٖ)(( ...اأطفبا تمف...ا-
 

لقرررد وثّرررل و،ررر مح حبل الررردين بطرررمرًا ورجهيرررًم لروايرررمت  لرررف ليمرررث وليمرررث فررري ترررذا  
 لى ذلك ح دوم تعم ل بت حمى لعمن الرواي جمئ ي. فقد  شمر الوؤلف تال دث اله

 

                                                 

 .ٜٚٚ /ٕ: األحومل الكمومث ( ٔ)

 .٘ٗٔروايث الفم تمعتيكيث : . وي ظر: شهريث الٚٙوكو مت العرد الفم تمعتيكي  )  ث( : ( ٕ)

 . ٜٜٚ/ ٕ :األحومل الكمومث ( ٖ)



             فضاءات اخرى 
 

 (111) 

ذ  ت لكررن ترر ح  ررم فرري  كميررمت  لررف ليمررث وليمررث ترره الورح ررث الترري قررر  حررن ق ق حبل الرردين
ح رردوم رد حميرره وررمرد الو،رر مح  - ختمفررت حررن الورر لوفوظف ررم  تق يررث  ديثررث ا الورجهيررث

الجررررن والهفمريررررت وكررررذلك  والررررد يم تتطررررورت التك ولوجيررررث   ررررن فرررري ح،ررررر الثررررورة : قررررمئبلً 
د تررذا الفةررم   دقررث ويخمرر  حملوررًم حجي ررًم شرريّ لكرري يُ  - (ٔ)والعرر رة يتطررورون  تطررور الررد يم
 م الواقهي.خرافيًم يتجموز فيه كل وهملم الهمل

 
ةرررم  حمرررى ظ رررور شخ،ررريث حبل الررردين وو،ررر م ه قت،رررر   رررداث ترررذا الفولرررم ت

شخ،رريث حجمئ يررث  خرررى عررتدحيت  ررل  ُ  لم الغريررب )حررملم الةررمد( ي فرري ذلررك الهررمالعر ر 
وتمكرت تي زرقرم  اليومورث التري ا (ٕ)))وثمت  ووذجًم لمرؤيث وال ،يرة في التراث الهر ي((

وت  رر ت  وررم ال يرررا  ال ررمس ف ررذرت م فرري  ت فرري ال فرروس وررم يهتوررلقررث حمررى قرررا ة قرردرة خمر 
مػػفاالتحرتػػ تاالمهػػا   التياػػ فاالرمػػؿاالتػػ اتقػػفافػػ ااعررواد الميررل و يررمض ال  ررمر ))

ال ػػح رياالمهػػ  رةالعػػ لـاالضػػ ديا مػػفااحػػراالظفمػػ تاالػػذيا حػػداعػػ لـاالضػػ دامػػفا
 .(ٖ)((الغرب

  
قموررث ت م  يم،ررديق حرز  زوجرن ررث ول رم  ،رريرة تجرموزت كررل اآلفرم  والعرردود فقررد   ،ررت 

فرررري الوقررررت الو معرررربت  رت مفم رررذ ... وطرررربل  ،ررررديقت م حبلقرررث عررررريث وررررا نم يرررث و تذلررررث

                                                 

 .ٜٜٚ/ ٕ:ي ظر : األحومل الكمومث ( ٔ)

 بلنث العردت و مورات وا العرد ال ديث في فمعطين واألردن : د.و ود ح دا ت د. ط. و شورات بّت مد كتّرمب ( ٕ)
 .ٗٗ:   ٕ٘ٓٓالهربت دوش ت 

 .ٖٗٛ/ ٕ: األحومل الكمومث ( ٖ)
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. و  ررذ  .(ٔ)ت وحررمد بليرره رشررد هت  تررى تراجررا حررن وغمورترره و رةررت  والد  و  مترره و قمر رر
 عتطمحت زرقم  اليوموث  ْن ت قذ ،ديقت م ون دومر  عرت م وخرا  م.ال ،يرة ال مفذة ا

قت مم رؤوس ال رمس وتفتريش جيروب قدرة زرقم  اليوموث الخمرقث في ا ذا تظ روتك
ت فقررد كم ررت تجمررس دائوررًم حمررى شرررفث الكمفتريررم الوطمررث حمررى   فكررمرتم و قمئررب   بلو ررم

  تػػرال ))رجررت فقررد عرروهت ،رروت  شررمرع وررزد م لتعرروا خررواطر و فكررمر و  رربلم ال ررمس
ْف.ال ػ صارامػ ياأ الرا ػ  امأمساأ ةـاسرل اا هة .االاأدريااحفمتا:د فا  ت

 .(ٕ)(( سم سرةاا فااألعض  االاهر  اف االس ؽاالس دا 
 ثم عوهت ،وت بور ة تخمطب  فع م قمئمث:

 ػ اسػا  ذارغاتػهااألمر ت ااإحراؽاهيتهيالػـاأ ػدؽاإ ّااح فاأ  واز ه ا-))
اعدام تهيالت ّ  ا  ذتة .ا   اأ  اأحمػؿارمػ دهافػ ازه هػ اهم فػ االهػتؿياأضػعة افػ ا

. وتكرررذا ت مترررت (ٖ)((.احتػػػواحػػػ فاأسػػػ فردايمػػػً ياأحمفةػػػ امعػػػ اح يمػػػ ا ممػػػتاق اتػػػ ح
  ،وات و ،وات بلى  ذن زرقم  اليوموث ف ّطمهت حمى  عرار ال مس الدفي ث.

لررى جم ررب حبل الرردين وزرقررم  اليوموررث  وتوررم وررن   رررز الشخ،رريمت الهجمئ يررث ت وا 
جردت شخ،ريمت  خررى وُ ت و رمم في تذا الهرملم حرملم شر ه ودي رث الةرمدت وحرملم عرمط ث ال

له رررت دورترررم فررري بن رررم  ترررذا الفةرررم  الهجيرررب. وتورررم شخ،ررريث  ئرررر األعررررارت وروويرررو 
توتررا  قرروى خمرقررث جهمررت ال ررمس  ئررر االعرررار ف ررو شخ،رريث نيررر و لوفررث.  وررم  *وجوليررت

مفررت حميرره لررتقص حميرره ال كميررمت واألعرررار الدفي ررث لكّ رره  ورنوررًم ح رره  ررد  ي رروح   ررذ   تت

                                                 

 .ٖ٘ٛ/ ٕ:  كمومث ي ظراألحومل ال (ٔ)

 .ٜٖٛ /ٕ  فعه : ( ٕ)

 .ٖٙٛ /ٕ  فعه : ( ٖ)

فةبًل حرن ترذ  الشخ،ريمت الهجمئ يرثت ت رمك شخ،ريمت  خررى توتهرت  غرا ت رم وو  رم: شخ،ريث  عر م  الشرمطرة * 
 و  التررري اوتمكرررت طمقيرررث اإلخفرررم ت واعرررتطمحت  ْن تعررركن ورررا  ئرررر األعررررار فررري نرفرررث  وورررهت دون  ْن يهمرررم   رررم

 .ٗٔٛ-٘ٓٛ/ ٕ :راتم.ي ظر: األحومل الكمومث  ي
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 االهػمسيا  ػدّسا د ػهافػ اه اػ اهػسػتمتفااهع ت فاوالفةمئح وذات ورة ))األعرار 
ا ط لػػهيا  مػػرا ػػدرهااػػ لة ا ياحػػ فاأحػػسااهػػ  ا سػػقطامػػفافمػػه...ااعتقػػدالف  فػػ ا

ذاااػػها ػػر ا ػػ رةاز هػػ اأحػػدااتاأل لػػواأّ ػػهاعػػ دااليقػػ ب.افاسػػقطاا ػػرهاعفػػوااألرض  ا 
 امػفافمػها ظةػراالمسؤ ل فاع ر  امفارهػؿاأعمػ ؿامعػر ؼ.ايػـاسػقطتا ػ رةاأخػرا

 ػػِؾ.اأغفػػؽاايػػرااألسػػرارافمػػهياإالاأّفاااةػػ ارهػػؿامعػػر ؼاف ضػػؿيا  ػػ ا سػػرؽاخز ػػ ف 
األسرارا ال ض يحاادأتاتتدفؽامفاأذ  ها أ  ها مس م تها تؿايقباف اهسدهيامتخػذةا
عػػّدةاأهػػت ؿا   ػػ ت:اأ ػػ اتياحػػ اراتياتفمػػ تيا ػػ رياأهػػرط ياتسػػه ؿ... تؼاأحػػدا

األسرار:الع ار فيا   ا ه راإلواايراا
 .(ٔ)((  االة ...اايرا   ضاا ل ض يح...اأّ هاط ف فافض يح... -

ولم يكن  ئر األعرار و د  تو الذي يوتمك قروة خمرقرث فري شر ه ودي رث الةرمد  رل 
 ْن وقرركرل و  ورم وتورم حمشرقمن وول رمن  .ا يةرماقوى خمرقثمن يومك وجوليتروويو اكمن

سػ  قؿا ةػراالمس سػا ا  اسػطهاا))ت فروويرو الهشر  ي،ر ا الوهجرزاتأّفالآلخر يث ت 
   اع ػدار ػ ؼاالتػ ر  شافػ االف ػؿيا سػ ؼا سػرلهيال تػدفؽا  ػ اعفػواالتػ ر  شيا

 وجوليت عوف  (ٕ)((حتوا ت فامه ار م االمس ي ار م  س  ًا
تختفسافر  ا ػ ـاحػراساال ظػ ـاالتػ   يا تتسػفؿاخفسػ يايػـاتحمػؿاالاحػرا))اااا

 .(ٖ)  الم تيا ت ردهاعفواه  ا اه رعاالت ر  ش
الهجمئرب )ودي رث شر ه حرملم الةرمد(  فري ودي رث شَيدالوُ  ا تو الفةم  الهجمئ ي تذ 

العرررررود الهر يررررث  ت ررررديثوقررررد جررررم  تررررذا الفةررررم  فرررري ))بطررررمر  فرررري تررررذ  الروايررررث ت
بلرى  ت   ردف بدخرمل الورروي لرهت والخروج حمى العررود التقميديرث وتجموزترم الوهم،رة

                                                 

 .٘٘ٛ/ ٕ :األحومل الكمومث ( ٔ)

 .٘ٔٛ  /ٕ  فعه :( ٕ)

 الوكمن  فعه.( ٖ)
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 ردف فري ب ترمج الر ص الوقررو  ورن ج رثت و  م عت تجهمه يييميث نير و لوفثحوالم تخ
الته يررر حررن واقررا و،ررل بلررى  ق،ررى درجررمت البلوهقررول والهجيررب وررن ج ررث  خرررى. 

 ريطبل  الخيرمل بلرى  يجرمئ م  حم خمر  فةرا تم ت ويرل الهرمدي والور لوف... وتروتكذ
)ج رررون العررررد( بذا جرررمز الته يررررت  و  (الكتم رررث الوج و رررثطريررر  ) حرررن حمرررى درجمترررهت 

 .(ٔ)((ه يدفا و تج العرد بلى الج ونفيزاز القمروت والته ير حن واقا كل ومعتفال
ي ررز الفةرم  الهجرمئ ي فري  * تاالسػح ب )مت   ااألعراباف ا  طحػاوفي روايث

ول الو  ثررر  حرررن ن  عرررن األحررر ي و  رررمت ح ررردوم ي  هرررث  عرررن الثرررم ي الشررر حالجرررز  الثرررم 
 ملرررث اإلنورررم  )الكوورررم(. وت رررد  فررري الروايرررث  هررردوم تهررررض ل الرئيعرررثالشخ،ررريث   عررر ين

مهػػتفت ا ػػ ايشرررح لره  ملترره ))لاأل رداث ح رردوم ي رد   عررن األول  زيرمرة الرردكتور ال فعري 
مهػتفت افيااؿات يفاعه باإسمهاحسػفااليػ   ...اهخصاادتت راأّ  امست فااهاح

معقدةامرتا يا حت  ت اغر اػ اعه اػ ...افا ػ امػيًلاعػ هزاعػفافةػـامػ ا ػد راحػ ل يا
زاعاااعتػراؼ.اتػؿامػ ا حػ طاتػ عػ هزاعػفاالت ا ػؿا ا اؼا التػالفـ...االتت ا ع هزاعف
و  دايررث تمرك األ ررداث تولرردت ال كميررمت الهجي ررث  ي وررم تخيررل  .(ٕ)(( ػػ دتت رااػػ اطلسػػـ

أ ػ افقرمل )) هشه حمى الرؤوس ت  ور ى قووًم ي ومون  ًا نير ط يهيث ت عن الثم ي ،ور 
 ػدياألدؽا افم ا  تااو.اأح  ؿاأْفاأرفػفالس  اف اال عش.اأفتحافم األ رخاف مسؾ

اذراعػػ  اتستع ػػ اعفػػواالحرتػػ ..اأفػػتحاع  ػػ افػػلاأر اسػػ  اسػػطحاال ػػ د ؽيالتػػفِّ
ظػػلـ...ا حػػ فاأ ػػ ل ااالتػػراباعفػػ .اهػػعرتاأ ػػّ اأر اظػػلـاهػػب...ا سػػمعتا ل لػػ ا

رأ ت ػ اأ ػاشافػ الحػـا فاام اس هريال ااعداالػدفف...اا ت ز هت يايـاسمعتارهف فا

                                                 

 . ٘ٙالتراث في الروايث الوهم،رة :   توظيف( ٔ)

 فرري الروايررمت اآلتيررث: فم،ررمث فرري رخررر عررطرت   يررم  فرري ال  ررر الويررتت احترافررمت كررمتم  يةررمً  ةور   ررذا الفةررم ل *
 ،وتت وذكرات دي م،ور.

 .ٖٕ٘ /ٔ: األحومل الكمومث ( ٕ)
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ع  ػ ا فمػػ .ا الػدـا   ػػرا   تهػػراارا أ ػاشا أمػػزؽيا التػرابا تسػػ لطافػػ ح ػػالتػرابا أ
 .(ٔ)((لم   اوعف

 يررت حميرره تررذ  ول تررو ي  ملهررملم الهجيررب الررذي  ُ بّن ال،ررورة الترري ررتررم  عررن األ
فبل يوكن  ْن تقا تذ  األ رداث فري الهرملم الرواقهيت وال يوكرن وشرمتدة وثرل ترذ   تالروايث

ت وُقيررد فورره وررل  هشررهُ فةررم  رخررر. فملشررخص الررذي وررمت ثررم  ُ  ال،ررورة  و الت  ررؤ   ررم فرري
ور ى  ر(الق رر)،ررت يررد ت وعرروا   ررداث ال ررمس خررمرج وكم رره ولعررم ه حررن ال ركررثت واعته

تةرّون   رداثًم نيرر واقهيرث ُيعرت هد  ذا الهرملم الغريرب... كرل ذلركومذا عُيفهل  ره وعرط تر
  ،ول م في فةم  رخر.

 
 وت فررري   رررم  ترررذا  عرررداث نيرررر و لوفرررث  عررررد   ررر واعرررتور الرررراوي الرررذاتي  عرررن

رتجررت شررفتم  ح رردوم رر   ومورره ولررم ي طرر   معررك در ال قررمل الررذي ا قررىلتف هرردوم ا  الفةررم 
وثمورررم  ل م لرررهعررتق مالخرروف فررري حررردم ا تررره وراود زور  م عرررمومن جمر  رر ي كمورررث قررررر  ْن يرر
اقمئمرث هت  وجرود  فخمط تر ل تفمج  لم تةطرب  ين ر ته لكّ  م ت  ،ل إلعك در ال قمل

 ًلا سةًلاعفواتؿاحػ ؿاألـاأعّداهفس اتحض راأر احيا لتفالـااستدعؾاال  ـياا)) :
؟الم ذاالـا اتاط  هامعؾ؟ مػ ا لـاتقؿالم ذاالـا اتاالمرح ـامعؾ؟...م اأخا راالمرحـ 

وحردم  وزاجرهكرر . و هدوم ال ظرت  م عرمومن ته(ٕ)((أخا را الدؾا  الدتؾاايا رحمةم ؟
 .امضطراً اَفُعػْداإلػواسػم يؾاالسػ اعالـااستحضرؾاال  ـ.اإْفات ت: ))ه برتيم ه قملت ل

ساستحضػػرؾاغػػدًا.ا سػػاافالاز هتػػؾا أدع  ػػ الفحضػػ ريا اػػد اأ ةػػ االػػر حاالقفػػؽاأّ ػػؾا

                                                 

 .ٕ٘٘ /ٔ : األحومل الكمومث ( ٔ)

 .ٜٕ٘ت  ٕٛ٘ /ٔ  فعه :( ٕ)
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ر احاساسػػتدع ؾيا أسػػتدع اط ػػؼاغػػدًااسػػاّعداهفسػػ اتحضػػ راأ...مهػػت ؽالز هتػػؾ
 .(ٔ)((فْحاا  ـاسفم فااؾ.اإستراالمرح

 قيقري ول ون تجمتل ال مس لوجرود  الحن بعتيم   عن األف ل م تذا ال ص يكش
حتقررمدتم التررمم  شرر  يتهت فقررد شررهر  مإلحيررم  فرري جعرروهت وظ رررت ال غترره حمررى وج ررهت وا

ه ال رمس   رذا الشركل. ةرطرب حقمره ح ردوم قم مرس  هجز كمولت وا   مرت وه ويمته واو  
ت   لتاه رةاحلل الد مػ اوقد دفهته تذ  ال ملث بلى التفكير في اإل ت مر   ي طريقث ))

فاأهػػػاهاا اػػػ تاتازه هػػػ االػػػد ا االتػػػ ات ػػػتحاف ةػػػ اع ػػػ تامفػػػتارسػػػغ .ايػػػـاتامفػػػ
غر ب.احضػ راغر ػباالا متػفاته  فػه..اتػ فاحض راا اأحسستاا ه داغتعه يا ...

وا ػدفعتاإلػمفا را اضا ا  االغاػ ر.اااف تلا بيا  تامف  ااع   فامتقدت فاخراف   تحاا
فػػااو.االاتةراػػ  .ات   لػػتا ات لػػ ؿ.اأهػػعفتاال ػػ را افػػ اأير ػػال ػػ ل افتاع ػػ ا الز اعػػ

ستخرهتاعػ دايقػ با اهػعفتهافػإذاااػ اأمػ ـاط ػؼاغر ػب.اد ػ االط ػؼام ػ استرت ياا
ح  ؼاالخط اتاّ ها مهػ افػ االةػ ا .الػ ؿ:اأ ػ احسػفااليػ   ات ػتاذا اػً افػ اغ اتػ ا

رة.االات ػعؽاأعتار ػ امع  اف االغ  با   اأ  اأتهفواحػ مًلاالعلمػ ا ااهػ ر ..امالتا
  ػؾا لتػؿا  سػؾ..اأهاهااهػةرزاد.اسػاحت الػؾاتػؿال فػ احت  ػ اعػفاح ػ ت األحػ ؿاد

 . (ٕ)((وخت رؾاحتوات تة احت   ت اتفة ..ايـاا تح أر دؾاأْفاتؤهؿاا
 

                                                 

 .ٖٓ٘ت  ٜٕ٘/ ٔ :األحومل الكمومث  ( ٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)
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ا ت رمر  لكري  ف ّجرل ( عرن الثرم ي  )عتجمب  عن األول لرن ث تذا الطيف وقد ا 
فررري ترررذا  *عرررتفمد ورررن توظيرررف الترررراثالوؤلرررف ا ميمتررره. وي ررردو  نّ كيعرررتوا بلرررى كرررل  

 ال ص. وقد تجعد ذلك  وظ رين:
عرررتدحم  شرررررخ،يث الو ررردي يرررف الترررراث الررردي ي: وقرررد توثرررل ذلرررك  م: توظ ؿالمظةػػػرااألا

ت ػػتاذا اػػ ا)) الظ ررورترره واشررمرته ق ررل وحبلو ح رردوم  شررمر بلررى ني ترره الك رررى   **)حررج(
 .(ٔ)((علم ا ااه رة  اأ  اأتهفواح مًلاال ...ف اغ ات االتار 

تخذت الروايرث شركل لف ليمث وليمث: فقد افي    ل كميمت ش رزادتوظيف  :المظةراالي   
عرررررديث ،ررررغرى  و رررردات فت لفررررت وررررن  كميررررمت   وكميررررمت الميررررمليت العرررررد الهررررمم فرررري  

ت وحررت تمررك ال كميررمتت وا طرروى وح ررم ال  يررث الهموررث لمروايررث. وقررد وتةررمفرت لتشرركل  وج
الك فت وّورة  كميرث الجربت وورّرة  كميرث تطمله م  كميث ا الفةم . فوّرة  هة م ت ت تذ

ترى ي ث ري  عرن ث... وتكذا يتم اإل تقمل  مل كميمت ورن ليمرث بلرى  خررىت  العم ه  ع ين
  ت مرت كوم  ث ت ش رزاد ش ريمر حن قتم م.األول حن و مولث اال

  يره الكشرف حرن وهرملم عرد تمك ال كميمت ت محَمت  قدر وم يه وال  ث نير وه ي
ورن ال كميرمت واإلشمرة  ييجرمز بلرى ذلرك التوظيرف. و  الفةم  الهجمئ ي في تذ  األ داث

 ،ريًم فري  تهملقرت ) كميمت  يرمة  عر ين العرم هث( التري  يةم التي جعدت تذا الفةم 

                                                 

 دراعرررث توظيرررف الترررراث فررري ترررذ  الروايرررثت وعرررمطت الةرررو   معررر مب حمرررى  التررري اتتورررت ورررن الو،رررمدر *
 ل ،يث  ين الروايث وق،ص القررنت وال عيوم ق،ص عورة الك ف:التهملقمت ا

ب لوررؤ س الرررزاز دراعررث فرري الت ررمص القرر رري ي وتمتررث األحررراب فرري  مط ررمت العرر متوظيررف الت ررمص فرر -
 ٙ٘-ٖٔ:  )  ث(وال  مئي فكريم وف يم

 .  ٕٔٗ-ٖٕٙاالنتراب في  ومذج ون الروايث الهر يث )رعملث( :    -

 ( في الفةم  الغي ي.شخ،يث الو دي )ع  ح د عيتوقف ال  ث **

 .ٖٔ٘/ٔ:األحومل الكمومث( ٔ)
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تمفرت ح  رم فري  هرض لكّ  رم اخ *  يت م الهموث  وا ق،ث ووعى والخةر حمي ورم العربلم
وعيوةررررح ال  ررررث تررررذا  .اث م وررررن  يررررث األوررررمكن والشررررخوص واأل ررررداث جزئيررررمت   ررررد

 ختبلف خبلل عرد األ داث.اال
 ول قمئبًل:كميث  وخمط ث  عن الثم ي ل عن األلقد  د ت ال 

اإعفـا  اعز زياإ ّ  الف  الفس د:ا-))
اراالح  ةضاعف   امفاعفمؾيا أ ل   اعفواسفِاا-اا

ال ؿاد فاأْفا فت تاإل   :اااا
ا**...اتستط ع اامع ا ارااإّ تـالف -
لػػػ اإ تػػػـا ػػػحاتم   افػػػإ تـاسػػػتر فاظػػػ ا راعه اػػػ ا أمػػػ رًااغر اػػػ .افت ػػػؼاا-

لّكرررن . واعرررتور  وخمط رررث  ،ررر م ه (ٔ)((ت ػػػار فاعفػػػوامػػػ ا خػػػرجاعػػػفامػػػال فتـ...
ى رافقره الخةرر)حميه العربلم( ففري ق،رث ووعر ال،  ث اختمفت حرن القرررن الكرريم. 

 ا العررريد الهرررملم  ر هرررث ورررن الرفرررم  ت رررالروايرررث ا ي ورررم فررري ترررذ    ي رافقررره شرررخص وا رررد
تم   ا خػػػذاعفػػػ تـاعةػػػدًااأْفاالاتاتػػػدر   ااسػػػؤاؿا الاإعتػػػراضاحتػػػواإْفا ػػػحا))

 ملجويا حمى شرط العيد الهملمت ثم اعتمووا زوم.وقد واف  ا(ٕ)((ت تة االرحف االه ل 
 ػػػ ا ززافقرررملوا ))  طين الةرررو  حمرررى حجمئرررب ورررم ر و معررروالعررريد  ورررن  رررداث عررررد األ

رؤ س  اا ا ه بيايـاسر  اف اظفه.امهوا  حفاف اأيػرهاحتػواافغ ػ اسػّدًااعظ مػً ا
ّفاالمرأةات  ػتاتمهػ امػفاا تةػ ا عفػواهامفااله  فام االا ح طااه.احتواإ ح طاا

                                                 

 ررين ق،ررث ووعررى)حميه العرربلم( و كميررث  عرر ين العررم قثت  ملقرردر  يبلررى التهررمل  ال ،رر – ميجررمز  –عيشررير ال  ررث * 
 الذي يةي  ال  ث.

ا وهي ، را ر ريرث يلن تعتطفي عورة الك ف ر قمل ب ك ت مك تهمل   ،ي  ين تذ  الجومثت و ين القررن الكريم ** 
 :ٙٚ. 

 .ٜٗ٘/ٔ: األحومل الكمومث ( ٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)
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د فاأْفاتمػػسااهفاا ل  اتةػػرأسػػة اإ ػػ  .افػػلات ػػؿاإلػػواا ػػتاه رتةػػ اإالا  ػػ امػػآ
تر الهجي رررث  التررري  خ ررررتم العررريد الهرررملم  ررردوث الظررروا يتررروالىثرررم   .(ٔ)((م ةػػػ اهػػػ ي ًا
بًلت وذا  رًمت ي رث اآلو رث وقتمهرًم ألشرجمرتمت قرمتةمةه حمرى الودوو  م ا ق ت    ،ول م

حمررى وررم فهررلت فقررمل  حتررراض. ووررم كررمن رد فهررل رفمقرره بال االًم  والدتررميووؤعرررًات وعررم 
 ػػذاافػػراٌؽا)) لكرن العرريد  ذتمره وررم عروا فقررمل: (*ٕ)((لقػػداهيػػتاهػػ يً اإمػػرا))   ردتم :

عررتدحم  ومفرروظ فرري تررذا الرر ص تررّم ))ا. (**ٖ)((ا  ػػ ا ا ػػ تـاإْفالػػـاتقت ػػ االػػ ام ػػه
الرر ص القرر رري ذاتررهت وداللترره ك  يررث  ،رريث وتةررو ثت  ررّورْت فرري الداللررث لت عررجم وررا 

 .(ٗ) م جز  ون   يته((الواقا الورتن روائيًمت ووا عيم  ال ص الروائي ك  ّ 
وظ ال ص القرر ي ذاته بال َ ّن رد فهل الرفم  خرملف عتدحم  ومفوحمى الرنم ون ا

يرواروا جثتره. ثرم دون  ْن ورن     داث القررنت فقد  عطوا بيدي م بلرى رفريق م الرا را وقتمرو 
 مورررل فررري  وتررريجويمرررث  م قترررل العررريد الهرررملم ،ررر يثال ررردث الثرررم ي ح ررردوتررروالى  هرررد ذلرررك 

وقرد   . ترم وةررجث  ردومئ محمرى  ثر  عرتقرت فري  ط  رمت وعرقطتش رتم التمعا   طمقرث ا
عرتث م    ردتم تمل تذا ال دث الرفم  الرذين ،ر  و  فري ر متره لكرّ  م نرمل وا فةرول م  م

تػػ فا غ لػػباارت  ػػ امػػفا. لكررّن العرريد ح رردوم عرروا تررذا القررول ))الررذي اعررت كر تررذا القتررل 
 ػت ضافهػاةيا لػ ؿامػفااػ فاأسػ   هام هةػ اضبا ت هراف اأعم لهاالسح ق يايػـااالغ

الفي   :تلمها

                                                 

 .ٜ٘٘/ ٔ  : األحومل الكمومث ( ٔ)

 . ٜٙ٘/ٔ  فعه :( ٕ)

 . ٔٚوت م  يةًم تهمل   ،ي وا القررن الكريم في عورة الك ف في قوله تهملى: ر لقد جئت شيئم بورا ر ريث: * 

 .ٜٙ٘/ ٔ:  األحومل الكمومث( ٖ)

يةررًم تهررمل   ،رري وررا القررررن الكررريم فرري عررورة الك ررف فرري قولرره تهررملى: ر قررمل تررذا فرررا   ي رري و ي ررك...ر   وت ررم  ** 
 . ٛٚريث: 

 .ٖٕٛاالنتراب في  ومذج ون الروايث الهر يث )رعملث( : ( ٗ)
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اقضتاالعةدا خ تاالم ي ؽ  -
الت تاإل   ا ل ؿيـاا

 .(ٔ)(( ذاافراؽاا   ا ا  تم اإذاالـاتقت  ال ام ه
 

   و شفقوا ون فراقه ت ولم يروا  دا ون قتل  خي م.   فمعتجمب الرفم  لطمب العيد 
ترررو ي  هجمئ يرررث الفةرررم   ت رنرررم نرا ت رررم لرررم تكرررن األ رررداث الوعررررودة  حررربل  ِبنْ 
 وةرروح. يجعررد تررذا الفةررم   تررذ  ال كميررثت فمل رردث الثملررث في ررم واألخيرررت ي الروائرري فرر

رأ  ػػ االسػػ دا  ػػتحافتحػػ افػػ ااألرضا  ةػػاطاإلػػوا معررمن الرفررم  الررذين قررملوا: ))رد وقررد ُعرر
أهػعؿاا.سردابامظفػـ.افةاط ػ ا را ه.ال حػتا ه   ػ ار ػحااػ ردةارطاػ .ا ا غت ػ اظػلـ

عفػػػواالظػػػلـا ق هػػػ اا اف ػػػ ا فرع   ػػػ ااالسػػػ داهػػػمع .افرأ  ػػػ ااعػػػدم اإعتػػػ دتاع    ػػػ 
 س مر  ا  اط  ا ف   ق  ا عرا  اعفػواهػدرافاالسػرداب.ا الحال ػ االسػ دا  ػ ا محػ ا

ا..اف ادلة اتاد ليا  ز ر  اتز  راا  ز  ة اتز    .التفم ت ذهاال ق شا ا
ا

هػقتاخط ات ػ اتاألدام  افػ اغاػ راغػ اريا ا يـا اط  اإلواد ف زاسح ؽيافغ 
ثاالمح طػػ يا التتػػباالقد مػػ ياسػػمع  ازع قػػً امرعاػػً يا رأ  ػػ ااػػ فاالهيػػاطر قةػػ ااع ػػ  

أهل اغ لفاالدمهق يا رأسافػرجااياالحفػ يا هسػدا ػا  ياتػ فالػدا يػد...ا رأ  ػ ا
اا ؼااألهس داالمح ط األاط ؿالتف اا ها   اع ه ا...ا !

ا

                                                 

 .ٜٜ٘/ ٔ :حومل الكمومث األ( ٔ)
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اؾيا سػ ؼالهسػدالػذ  قؿاأهزا االهيػث.ارأسا ػذاا ضفاالس داهمعتهاه  اً يا ادأاا-
اري لػػػث.ا ع  ػػػ ارااػػػفا زرعةمػػػ افػػػ ا هػػػهاخػػػ مس..ا  تػػػذاا ا ػػػؿاالتز  ػػػالت ػػػفيػػػ فا

 .(ٔ)(( التحر ؼ
 تررداً   ررمل قوش األثريررث الوتهررددة الترري و متررم العرررداب ووررم فيرره يررو ي  ملهجرربت ا

 ملردتميز   ت رم ً رترم وزّيف رمت واو ّدل م وزو  توتو يق،د  ذلك و و التمري  ووم فيه  تالعيد 
ت الررذي ت ررمثرت فيرره  شرربل  األورروات و جعررمدتم ورؤوعرر مت و قررل  جررزا  الجثررث  العرر ي 

وررررن  جررررل تزييررررف وتزويررررر كررررل وررررم وجررررد فرررري ذلررررك  ت ر س تررررذا لررررذاك وحررررين ذاك ل ررررذا 
ّن الفةرررم  فةرررم  واقهررريت  رررل ب العرررردابت كرررل ترررذ  األ رررداث ال يوكرررن  ْن ت ررردث فررري

 الغري ث. الهجمئ ي تو اإلطمر الو يد الذي ي توي كل تذ  األ داث
ويعتور عرد تذ  األ رداث... فه ردوم فهرل ورم فهرل العريد فري العررداب قرمل   رد 

 *(ٕ)((لفاأاسػطا ػدياألخػ افالتفػه...ا...ت َتاُ ترا طقتاُ ْهرًايا أون  قي ون الرفرم  ))
ا ل عاالال االعظ ـ:ا   ح:لكّن تذا الكبلم وقا حمى العيد ))

القداخ تم االعةد.ا  قضتم االم ي ؽ. -
اهةرامسدسهال قتف  .الفتاا  تاد يالاؿاأْفا  طفؽ:يـا

 ل  اا ي ـاالت اأرتتاتة اا د ؾا ارر  . عةد  ؾاي لباالرأي..افاّ ؿ -
ا ط اتالاؿاأْفاتهتعؿ:لي لثااتفم تاال ؿاا

 .(ٖ)((م  ت  ااألخ رة..ا اّررا فّسر باالرأي..افحقؽال  اأعةد  ؾام  -

                                                 

 .ٕٓٙ /ٔ : األحومل الكمومث ( ٔ)

 الوكمن  فعه.( ٕ)

م  يةًم تهمل   ،ي وا القررن الكريم في عرورة الومئردة فري قولره تهرملى: ر لرئن  عرطت بلرّي يردك لتقتم ري ورم   روت م * 
 .ٕٛ  معٍط يدي بليك القتمك ر ريث :

 .ٖٓٙ-ٕٓٙ/ ٔ: األحومل الكمومث  ( ٖ)
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)ع( ووعرررىالخةرل كورررم  ررررر و ّول -لكرررّن العررريد الهرررملم لرررم يفعرررر وي ررررر لرفمقررره 
 .ا87)ااتا  ؿام الـاتستطفاعف ػها ػارا ذاافراؽاا   ا ا  ؾاسا ايؾاومفهمه ف)) قمل 

أم االس    افت  تالمس ت فا عمف فافػ االاحػرافػاردتاأْفاأع اةػ ا تػ فا را  ػـامفػؾا
 ا أمػػ االغػػلـافتػػ فاأاػػ اهامػػؤم  فافخهػػ   اأْفا ر قةمػػ ا87)  اخػػذاتػػؿاسػػ    اغ ػػا

 ا أمػػ ا7ٔزتػػ ةا ألػػربارحمػػ )رًاام ػػها اػػدلةم اراةمػػ اخ ػػا افارد ػػ اأفْا7ٓا)  ػػ ا ت ػػراطغ 
 مػ ا ػ لّح االهدارافت فالغلم فا ت مػ فافػ االمد  ػ ا تػ فاتحتػهات ػٌزالةمػ ا تػ فاأا ا

مػرياذلػؾام امفاراؾا م افعفتهاعفاأحهد م ا  ستخره ات ز م ارافاراداراؾاأْفا افغ اأ
ولرم  كرل ورم فهمره شر ر وعدعره وقترل االث رين رل  -  (ٔ)((طفاعف ها اراتا  ؿام الـاتس

 ت ت  كميث ذلك العريد ورا رفمقره وتكذا ا . ميث الر مث رفي  ليعوا الو رر في اثوث ي  
 .ال، مح فعكت  عن الثم ي حن الكبلم الو محاشر  ت ثم األر هث 

ي ))بّن عرد  كميث ) عن الثرم ي( فري  يمتره العرم هث  يطرمر العررد الخرمص  ميرمل
) لرررف ليمرررث وليمرررث( يؤكرررد رن رررث العرررمرد فررري ر رررط حجمئ يرررث ورررم ي ررردث  هجمئ يرررث  كميرررمت 

،رر  ت وظيفررث . وتكررذا  (ٕ)عت ةررمر الهجررب ويوّظفرره  يةررًم((ق،ررد االميررمليت فررملراوي ي
 همد  حن و مولث اال ت رمر ول وا   ث في الوتمتث بداوث  يمة  عن األعرد ال كميمت الهجي

 ث في الميملي   يمة ش رزاد و  هدت القتل ح  م.وثموم  داوت ال كميمت الهجي 
 

وو  رم ال ردث الرذي ت تجعرد ترذا الفةرم   في ترذ  الروايرث خرى   ،وصوت مك 
تاففػـاأعيػرالحسػفاتاففػـاأهػداهػةرزاديا تف ػاسػت قظول ح دوم قمل: ))عرد   عن األ
رتضػتاار امػفااػ فاأ ػ اع ياعدا حػدةاط لػتيا  ا ةربامرةاأخػ.ا  االي   اعفواأيرا

                                                 

 .ٔٛ-ٛٚ : القررن الكريمت عورة الك ف( ٔ)

 .ٕٔٗ: (االنتراب في  ومذج ون الروايث الهر يث  )رعملث( ٕ)
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 ػدفعتاإلػوامتتػباا تفؾاالمت   اف االسراد ب... . فري..  لمه  فا ح االط ااؽاالعف ت
ا ا  رختاع زباالعقؿازايالاال ظرات:تمالعفم  اام  

ا رباحسف... -
  ثرًم حرن  عرن الثرم ي  (ٔ)(( رع  اإلواالسطح.احّدؽاع لـاا ي راف االتفست ب -

ه ولم يجد   يةرًم. ثرم   رث ه لم يهثر حميه ثم  د  حملم الجيولوجيم  مل  ث ح لك ّ 
عررتهومل الكوو يرروتر م ولررم يجررد  كررذلكت ثررم قرررر الجويررا اح رره حررملم اال ثرو ولوجيرر

 قطررمع الك ر ررم  جرردوى لررم يتو،ررموا بلررى وكم رره  عرر ب اولكررْن دون  هت لم  ررث ح رر
ذا  تتتزاز األرض ت ررت م وفجرر ة شررهر الجويررا  ررم .وجررود حموررل الك ر ررم  وحرردم  وا 

السػػػللـاذاتاالضػػػ  االهػػػح ح.ا طفػػػفامػػػفااألعمػػػ ؽا رتقػػػ ا  عرررن الثرررم ي ))
يا ت  تااألرضاتةتزااياح مًلاهي ا دـاالحس  فايا الد  ل زاالتحت  االسح ق 

ةػ الفػػبا  ػاضا اضػً امتلحقػػً امتػدارتً افػ اهػػ ؼاياتا ّااتحػتا لػفاخطػػ هاأ ضػ ًا
مػ االعتم .ا ا  ق عالفاها ت  غـامفاإ ق عا ه ػباالػد  ل زا لػ ؿالفهيػ االح ػ اتا ّا

 ل دففاال حه :

 م ت تاأراؾاف اال ة راإالاخط ً . -

 ل لتاالهي ا   اتستمفاإلوا ه بالفاة اال  عس:

(ٕ)((ست قظالتراؾ.ا ة رؾالرؤ تؾ.ا ل فؾالف ظراإل  ـالترا  يا ا -
 

ت وقررد  شررمر بلررى  الجثررث ال مورردة الررى ب عررمن  رري يررتكمم ويعرروا لقررد  ررّول الوؤلررف
 له  ت ور وم كم .(ٖ)((ل ؿالفهي االح  )) لجثثالو مورة  ين  عن الثم ي وا ذلك خبلل

                                                 

 .ٓٙٛ -ٜ٘ٛ/ ٔ :األحومل الكمومث  ( ٔ)

 .ٙٙٛ /ٔ   فعه : ( ٕ)

 الوكمن  فعه.( ٖ)
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 ت فملجثررث تمورردة ويتررث -الووت/ال يرمة تررذ  الث مئيررمت عرتهوملوررن ا و ررددة فاترد 
ت رردرج  ملشرركل والترري  - ررمور وررا اإل عررمن ال رري ررم فرري الوقررت  فعرره  يررث تررتكمم وتتولك ّ 

 اآلتي:  
  لوفث.ت ويل األ داث ون حملم الواقهيث بلى حملم الغرا ث البلو*  
 طبل  خيمل الوتمقي بلى  حمى درجمته.ب*  

 فم  الهجمئ يث حمى فةم  ال ص الروائي.بة*  

 .در  داث التي يعوه م ون العممقي لؤلتق ل الوت*  
 
 

 ثانيًا: الفضاء الغي 
شخ،رريث الو رردي )حجررل  ت فيررهّظفررت وُ  رترر ط  ملهقمئررد الدي يررثتررو فةررم  عرروموي ا 

يرررر  الهرررردل وحررررود الررررذي ت تظررررر  األوررررث اإلعرررربلويث لت قا  فرجرررره(  و،ررررفه الوخمّررررص الو
 )مت  ػػػػ ااألعػػػػرابافػػػػ ا  طحػػػػ تروايررررث والعرررربلم فرررري األرض. وقررررد توثّررررل  وةرررروح فرررري 

 ك الشخ،ريث داخرل الر ص العرردي. وورن ذلركمرعتدحى تل ين واآلخر تُ ف ين ا السح ب 
ات اتقػ ؿهػد)) في العررداب الوهرتم  (ختفم  الو دي )عبلى افي  دايث األ داث ة ر اإلشم

 . (ٔ)(( باالزم فاالتحت  خت واف اسرادقذ.االم قذاالذيااّفاالع لـا  تظراالم إ
( وحرن ني تره ورمم الو تظرر )ع ين يعرتوا بلرى  كميرمت جدتره حرن اإلوال يزال  ع

ةػػػ اف إّفاالعتمػػػ امػػػ طفااألهػػػا ح.ا د ػػػ ل زا تػػػ ار ا))ث ورررالك ررررى فررري الررردتمليز الوظم
 .(ٕ) ((الم تظراأي   اغ اتهاالتار 

                                                 

  .ٚٓ٘ / ٔ: األحومل الكمومث ( ٔ)

 ٗٓ٘/ ٔ :األحومل الكمومث   (ٕ)
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مرلداأا ة االترالي االذياخطػؼاأمةػ ا  ػربا)) وتتم ا الجّد  قول م : بّن الهتوث
مفاهاؿاالعرباإلوا ذااالغ ر.اتحت اعفاالعتم ا المةػدياالغ يػبا أا ةػ اال ػ زؿامػفا

 .(ٔ)((سلل ا اتتام اا فاال هؼا ترال ...
الو يررردان   ت مت رررم فررري ترررذ  الروايرررث  ّن الجررردة والجرررد تورررم الو،ررردرانوورررم يمفرررت ا

 عػػػد  اإلػػػواا ػػػتاهػػػدياالقػػػد ـاالمرررذان ي ررردثمن  عررر ين حرررن تمرررك الورجهيرررمت الدي يرررث ))
المسػػػت فاااهػػػا حا دـا القا فػػػ االم قرضػػػ ا المةػػػدياالم تظػػػريا ل ػػػصااأل ا ػػػ  يا

رعرر  ذلررك التررراث فمررم يُ  فرري ذلررك نميررث موؤلررف. ور وررم يكررون ل ٕ)ا(( ترامػػ تااأل ل ػػ  ...
ديردةت  رل جهرل الشخ،ريمت الك يررة فري العرن تري الو يردة ذتمن األجيمل الجالدي ي في  

ي،رررمل م لؤلجيرررمل وورررن ثرررم ب مت الدي يرررث تيررروالغي  رررداث قرررت فررري  ذتم  رررم تمرررك األمُ التررري ح
ور وم اراد  ن الجديردة لكري تتوا،ررل ورا ذلرك التررراث وت قمره  ردورتم بلررى األجيرمل البل قررث.

 رردوث م ال قيقرري وذلررك الةررفم   وررنيورر ح  دثرره بطررمرًا زو يررم وررونبًل فرري القرردم يوتررد بلررى ز 
   .ون االحتقمد والغي يث حمي م  شيئ

ريرردلوجيم وررؤ س الرررزاز حررن ريرردلوجيم الشخ،رريمت فرري وحمررى الرررنم وررن بخررتبلف 
عرررهى جمتررردًا  رررين ال رررين  –و مإلي رررم  بلرررى وؤلفررره الةرررو ي  –بال   رررّه و جرررز  الروائررري  
شخ،رريث اإلوررمم الو تظررر  رعت ةررمط   ررداث الوتمتررث    ررداث دي يررثت واواآلخررر بلررى ر رر

ختفمئره فري العررداب ( في تذ  األ داث. ف و لم يكترف  مإلشرمرة بلرى ني تره الك ررى وا)ع
:   ررل  شررمر بلررى الهبلوررمت الووجررودة حمررى وجرره اإلوررمم ح رردوم قررمل ت الوهررتم  كوررم يرررى 

 هػدت اتقػ ؿا...اا... مػف العلمػ اهػ م اخضػرا اعفػواالخػدااأللفم قذاعلم ياا.إفّا))
الم قذاالمخت رااام ـاالمع ػ ـاعلمتػهاال ػ راالػذيا هػفامػفا هةػهاياالاالهػ م اإّفا

                                                 

 الوكمن  فعه.( ٔ)

 ٕٔ٘ /ٔ  فعه :( ٕ)
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  اهػػػػرااخػػػػر جا ػػػػ حباالعلمػػػػ ا كررررّد قولرررره فرررري  ررررص رخررررر )). ثررررم   ٔ)((الخضػػػػرا ا
 .  ٕ)(( ااه رة
 
 ررل ( اإلوررمم الو رردي )ع توظيررف شخ،رريثولررم يقت،ررر تجعرريد تررذا الفةررم  حمررى  

يوم  رررم الغي ررري تهرررّرف حمرررىترررم ال نررروار الشخ،ررريمت و  ت ر ُعررر الوطمررر   حقيررردت م الدي يرررث وا 
   . وال ص اآلتي يوةح ذلك: (يد اإلومم الو تظر )ع ت قي  الوهجزات حمى 

   ه...الح  ةاف ادياإاعثعقأ تاالغ يباالم تظر...از ه ام -))
ا  ز هت اخ  ت  ...اإتهؼال ااا  رتؾاعفاإسـاعه قة  -
اعت رال  االسح باا-
 فةلاأعدتة ال ااترام ؟اأغ رالّط عاعفواإاف ...ا-
 .(ٖ)((ة ؟فا با هتمااإا ت ...افةلاته تال اأياه ؼا  أد اا-
 

حمرى  ى يديه وهجزات حّدةومم الو تظر الذي تت ق  حمشخ،يث اإل وت م  عقطت 
ول ترو الوخمرص الو تظرر  ّن ذيرب األ روايث. فقد ت،ور األشخمص اآلخررونشخ،يث ال

م خمط ه وف، ًم حن ال مِّ الذي شرغمه وطمل رًم و ره لكل تووو م و  زا  مت فكل وا د و  
ت قيررر  ورررم حجرررزوا حرررن ت قيقرررهت فملزوجرررث تطمرررب و ررره  هرررث ال يرررمة لزوج رررمت وزوج رخرررر 

ورخررر يطمررب بحررمدة ي  ررث حررن بعررم حشرري  زوجتررهت ورخررر يطمررب الوررم  وررن العرر مبت 
 عتغل  ث حن وكمن و د ب  ت م... وتكذا ااإل ل الوعروقثت و خرى ت 

                                                 

 . ٚٓ٘ /ٔ: ( األحومل الكمومث ٔ)
 . ٜٓ٘ /ٔ (  فعه :ٕ)
 ٜٚٚ-ٜٙٚ /ٔ  فعه :( ٖ)
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حمرى شخ،ريث ذيرب األول فى ،رفمت تمرك الشخ،ريث مك الهقيدة الدي يثت ف ةرت الوؤلف 
  تى يؤدي تذا الدور في ، را  الوتمتث.

 
همرر   معررتدحم  شخ،رريث وووررم يجررب ذكرررُ   ّن تررذا الفةررم  لررم يقت،ررر حمررى وررم يت

فيرره ح ررد كررل وررم يتهمرر   ملغيرربت و وهتقرردات الوعررموينت  (ت  ررل توقررف الوؤلررفالو رردي )ع
يوررم  م الوط أخػػذامرر   كررل الغي يررمت وو  ررم:  ررزول الوررؤون بلررى ق ررر  ووررم عرري دث فيرره ))وا 

الر عام  اأع ؼاماخػذ.ا  ػ اأ ػ اأر اهػ اداالمػ تاهػّداال ػ ـا  دهػه.اسػ اخذ  اإلػوا
الط ػر.اسػادخؿاا ػتاالغراػ ياا ػتاال حهػ ياامفاباتسمعهاالاة يـا الر  حا ال  ي عذا

تػواتخػتفجاأضػلع .ا ػ امفػؾاالمػ تاحاا تاالعذابياا تاالد د.اف ا    ا  فتيـاعفػ ّا
 الفػتاأعتػرؼاا لمع ػ  ياغ ػراأّ ػا...الخا ي اأخره اال  سا هفساع دارأس ياأ تة 

سمفاخ ؽا ع لةـاح فا  ل فامػدار فااعػداأْفاأحساتهاط  ً ارأ تهاف م ا راهاال  يـ.ا  ا
 .(ٔ)((ضم  اا تاال حه االارهع ا الافر  اأخر الف دـاالهف ؿ

ح ررد ،ررورة ني يررث  خرررى لررم يرتررم الوررؤون  هي يررهت لكررّن بيوم رره  الوؤلررف ت ررم توقررف 
 رررداث التررري عرررتجري فررري الق رررر. جهمررره ي،رررد  ت،رررديقًم وطمقرررًم كرررل األ الوطمررر   ملغيررربت

فروحه ون ومرك الوروتت والهرذاب الرذي عتعروهه كرل ال  رمئم والكمئ رمت األخررى  معرتث م  
و ةربلحه التري عرتختمج ح ردوم اإل عمن  وو شث ونر ث ذلك ال يت والدود الرذي عري كمهت 

وال عيوم وبلئكث الهذاب التي ت معب  فعره  تت و عمب وبلئكث الق ر له*يط   حميه ق ر 

                                                 

 .ٔٛٙ /ٔ :األحومل الكمومث ( ٔ)

فرري تررذا الرر ص ت ررمص دي رري وررا قررول اإلوررمم  حمرري  ررن ا رري طملررب )حميرره العرربلم( فيوررم كت رره لو وررد  ررن   رري  كررر  * 
فقررمل: ))يررم ح ررمد ا ت وررم  هررد الورروتت لوررن ال يغفررر لرره  شررّد وررن الورروتت الق رررت في ررذروا ةرريقه وةرر كهت وظموترره 

 م  يت الغر ثت   م  يت  التراب ت   رم  يرت الو شرثت   رم  يرت الردود وال روام...(( . ونر تهت بّن الق ر يقول كّل يومت  
الهبلوررث ال جررث فخررر األوررث الوررولى الشرري   : ترر ليف الهمررم  ٖ  ررمر األ رروار الجموهررث لرردرر األئوررث األط ررمر ت وررج 

 .  ٖٚ-ٕٚ:   ٕٔٓٓت دار التهمرف لموط وحمت ت يروت تل  من ٔو ود   مقر الوجمعي)قدس عّر ( ت ط 
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ه   دت ولم يعوا عروى خفر  ي   يس  و جميست ولم ي   ون    مئالخ يثث وال يشفا له  
تد   ي شررخص فري ال يررمة  هرمل م  رين يولررون ورد رين ح ره... كررل ذلرك الو،ررف لرم يشرم

الةرو   ن  كل ذلك. وقد عرمط الوؤلرف ّن وهتقدات اإل عمن الدي يث جهمته يؤو يم  ل بالد
ورم حمى تذا اإليومن الغي يت و قل ل م تمك ال،ورة  معمن الراوي الذاتي الذي و،ف كل 

 عيجري له داخل الق ر.
وتمتررث عرروا  وررم تهمرر  وررن الفكررر الرردي ي وتوظيفرره فرري ال االعررتفمدةوتكررذا اعررتطمع 

ر تهمرر  و رره   ررزول اال عررمن الررى الق رر (  م وررميث اإلوررمم الو تظررر )عدحم  شخ،ررعررتو رره  م
 ووم عي دث له ر ذاك

 
 ثالجا: الفضاء الجقايف  

 د يررث  م فمعررفيث  م وفيرره تظ ررر ثقمفررث الشخ،رريمت الروائيررث عرروا   كم ررت ثقمفيررث  م 
م  الكترب  مقت  ل  . ف  مك حمى ع يل الوثمل الشخ،يث التي  ظ رت وله مت ريخيث ... ب

وكت مت الهموث والخم،رث . وشخ،ريث ال تمدوال، ف والوجبلت  وختمف   واح م ت وارت
خرررررى رن ررررت  ملقررررم  و مةرررررة حررررن دور الوررررر ة فرررري الوجتوررررا الررررواقهي ت وحررررن الروايررررث  

و ك ر وجررريوس جرررويس ولغوعرررتمف يو رررغ ت  الخيمليرررث . و خررررى  فظرررت اقررروااًل حررردة لفرررول
لقردوم  والو ردثين . و خررى كم رت ت  رث حرن  ،رل  فظت وقمطا ون دوواين الشرهرا  ا

وال ،وص الوخترمرة ورن الروايرمت  ..الوفردات واشتقمق م في المغتين الهر يث واال كميزيث .
 الودروعث عتوةح ذلك .

 
اعررتذكر وثقررمل قررول تيعررير عرر ول ح رردوم  )اأح ػػ  افػػ االاحػػراالم ػػتا فرري روايررث 

 قمل : 
ا))اأ  ا  ا د ق ا
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اياأ ادرياأس رامفاال  ـِ
اتخ ـاال ة   اأ مـا ح ا

الواغ راغ   ا ا ً الر باالملمحاأمض اإ
اساسقطاالادايا مراه ف االظلـا

ا ا ً الت ًلا م اف هااعداا   ا..
ا

ا ل ؿا:ا
اغد رؾااعدا

اإذاام االتق   ااذاتام  ـا
ات  ؽاالغداةا ت سوا

ا تات سوالتـاأ
 .ا ٔ)ا  عف ؾاالسلـ

 
ولررره يتواطررر  ةرررد  ت ويريرررد الهرررملم   وشرررهور   ررر نّ  ر ورررم كرررمن حررردم اعرررتقرار وثقرررمل

 لى تذكر تذا الوقطا واقت مص رئتيه ... تو الذي دفهه بوكعجين و ه و،مدر األ
 

))ا ا تحػرا..ا لػـاالذي تفمحل وا كل كموث فيره  ردليل  ّ ره ترم ا قولره  هرد ذلرك : 
 فتقػ ااػذاتا ػ اسػ فتق ااػذاتام ػ ـايا أّ ػ اس  سػوا.ا  ػ ا حػفا  تحرا.ات ؼات اػاااا ّا

فايام ػػ ـاط  ػػؿاهد ػػدا.ا يمػػًلاأ سػػوا.اأضػػطربااػػ فاالح  ػػ تاياأتلطػػـامػػفاالهػػدرا
 .  ٕ)ت  سرا...  أتس لطاياأت   ضاياأت  مفاياأ

                                                 

 . ٓٙ-ٜ٘/ ٔ: حومل الكمومث ( األ1)
 . ٓٙ/ٔ : ( األحومل الكمومث ٕ)
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 يعو :عثم  عتش د  وقطا رخر اختز ه في ذاكرته لوهين  

 
ا))ا ؿاأ  اه عراالي رةا

اأـاأّ   االتاشاا
ا المف ؽاالق دـا

ا
ا ق د  ااإّ  امفاالي رةاحتو

ارف ق االقد ـاف االسلح
الواز زا ت اإ

اأ  االسه فاف اي رت 
 .ا *ٔ)   احر ت ا  

خرراط وت ردث  راقر  ح دا  الدي م،ور روايث إلدو  ** )امذتراتاد     را وفي 
لوهرمجم والقرواويس الرذي اعرت وته احن  طم م الذي اعت مب المغث ت و طل  وواج الميرملي 

                                                 

 . ٖٙ-ٕٙ/ ٔ: ( األحومل الكمومث ٔ)
 ،روص لفرولك ر ثرم  د م  الغرر يين وو  رمفةبًل حن اعتذكمر تمك الشخ،يث لؤلد م  الهرب فقد اعتذكرت  قوال األ* 

 . ٕٗٗت  ٘ٗ-ٖٗخرى لم فري . ي ظر : اعتذكرت  ،و،م  
س وا رد ت وليمرث حعرل ت ي ظرر دروعث  معتث م  روايتي ق هتمن ور ل ذا الفةم   ةور  مرز في كل الروايمت الو** 

ت  ٜٛٙت  ٛٚٙت  ٜٛ٘ب : حررررراب فرررري  مط ررررمت العرررر مت وتمتررررث األ ٓٚٗت  ٓٗٗكررررمتم ،رررروت : : احترافررررمت 
ت  ٕٛٙت  ٗٙ٘عيفعرم  : ت شرظميم وف ٚٗت  ٕٔت  ٚت جوهرث القفرمري :  ٜٚٗت  ٚٗٗخرر عرطر : فم،مث فري ر

ت عررمطمن ال رروم  ٚٛٙت  ٗٛٙت  ٖٙٙ ت ح،ررم ث الرروردة الداويررث : ٕٓٙت  ٕٓٗت  ٕٕٙالررذاكرة الوعررت م ث : 
 . ٕٓٓٔت  ٖٜٜت  ٜٓٗ بلم : ت  ين تعتيقظ األ ٜٗٓت  ٜٔٓت  ٜٛٛوزرقم  اليوموث : 



             فضاءات اخرى 
 

 (111) 

  ترررررى اعرررررت مب وفرررررردة ل رررررم ر رررررين  لرن رررررث الهمرورررررث فررررري دومئرررررهثرررررمرت اوالوجمررررردات  ت و 
 .  ٔ) ثحال،ر 

د م  الغر يين وكيف ا ت ت  يمت م  هد تمك الش رة الواعرهث فقرمل : ثم اعتذكر األ
لػػخا ػػز اتار اي ػػ ا.االال سػػتاميػػؿا.ااخترالػػ تاالةػػ  ا...اإا))اأ ػػفا ضػػعتاالتتػػ ب

هػػاها  ػػ ا  لػػؼا.اأ ػػ اأ عػػ ل ساهػػ مساهػػ  سا الات ػػ راالػػ ع ا التػػداع اع ػػدافره
مػػػراضاهػػػاةة ا.اتػػ فا  اغػػػ اأفاأدخػػػؿاإلػػوام ػػػحاال حػػػ صالر ػػ ا  لػػػؼا الاأفره  

العقف  ااعدامقتؿاز ػرةايا افره   ػ ا  لػؼا االذتاا لم ػح تاالعقف ػ امػراتا مػراتايػـا
ا تحرتا.ا تذاا اتؿااس ط ا.اف فات خاذ االهدرافاالم ة رةا الهػ ارعاالمتداع ػ افقػدا

 م غػػ اياسػػ    ا...يػػـاا تحػػر.اأذ ػػهايادخػػؿام ػػحاالمختفػػ فا غ ػػرااألت از ػػهايالطػػفا
اتال اهاتذ ياا...اح فاد مهاهع راااّ هال ؿاتؿام ا رغبافػ اأفْاه خا ا تحرايا ادأ

خ رااأّ هاعػ هزاعػفاتت اػ ار ا ػ اهد ػدةاتقػ ؿامػ اق لهاعارار ا  تهاتفة ا.ا اتتهؼاأ 
.اتؿادر باالق ؿاع ػدا م غػ اياا تػتاالـا قفهاس اقً ا.التسفؾادرا ااترًااغ رامطر ل 

د ػباعا سػ ا عػراراتػؿامػ ةـاؽاعفوا  سهاال  را.ات سػ راسػا ؿا أمطر ل ا...افاطف
 ػ ا ح ػػداااػلادربااداي ػػ امهة لػ ااغ ػػراًاالح  تػهااطر قتػػهاالخ  ػ ا.ا  ػػ اأ ضػفاحػػد

 .ا ٕ)مطر ل اياالاز رةاالاذا ا ا الاحفـا الاخ  ؿاخ رؽامه حا  
روائيين د يررث ت وحرن شررغف م  ررملرخررر ت ردث حررن ثقمفررث زتررة األوفري وقطررا عرردي 
اله ػػػدياالط ػػػباهػػػ   ؾا ا ت  د ػػػداا))از ػػػرةاتحػػػبار ا ػػػ ا االهررررب والغرررر يين فقرررمل : 

عم ؿاا ت ل  اتػ ل     ايا ر ا ػ االهاػؿاال ػغ رةاال ػ ساخػ رياياأمػ اال لػفا الة ػ ـا أ
الت اا تحػرتا ت سػ رااؼا ة اتخصااهار ا  تاه مساه  زا فره    ا  ل العهؽاف  ّا
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  باا  ة  رع ػا ايا ا  اػ تاه ػ فاسا ؿاا تحراأ ض ا ا ل ح تاف فات خا االذياأُا
ا ض ا.حداالح  تها ا تحراأارغـاأّ ها ضفيـاا تحرا ام ات  تاتحبا ر ستا م غ ايا

 لػػواالتػػ اتحاةػػ از ػػرةايا همػػفاا  ةػػ ال سػػـامهػػترؾاياالمهػػ  داالمهم عػػ ااألا
 اي  امته  رةا راطاا  ة اخ طاخ  ار  ؼا.اأم اه مساهػ  سام   ف ا الف ح تاالرا
ة اذتػراعهػقأا ميفػ فار ا ػ ات ػ راالػ ع ا الحدايػ ا ا سػ تاأفْااةـ  لؼا سا ؿاياف  ّا

ا تتاالعاي  ا ات تاأفضؿامسرحاهتسا را ل ح تام  تػؿاإ هفػ ام ي ؿالمسرح  تا 
ا ت  ا.عم ؿاالر اي  اال الع  االتلسال الع  ايا ت تامغرمً اا أل
لػػذيا  ػػ راعػػذاا تاد ػػباالطاقػػ االع مفػػ اياتهػػ رلزاد ت ػػزاامتسػػ ـاغػػ رت اأ

ال قرا ا هرا  اأ ح بارؤ سااألم اؿاياا الض ف اإلوات لست يا افزاؾا..ا عػـاأحػبا
ااغضاالحداي ا م ااعد  ا.ااألعم ؿاال الع  االتلس ت  ايا أ

ّفامح ػػ ظا ػػد تة ايلي ػػ ا ه ػػبامح ػػ ظاياإّ  ػػ اتقف ػػدز ػػرةال لػػتاحػػ فاأ يايا ا 
 .ا ٔ)  سهاته  زاالر ا  االتقف د  ا ادأا هربا  غ مرا  

 تذا الفةم  وجد م : ح د قرا ة
نمررررب الوررررمدة الودروعررررث اوتمكررررت ورجهيررررث ثقمفيررررث بّن الشخ،رررريمت الروائيررررث فرررري   -

را  والف رررم يين ت وترررذ  الورجهيرررث روائيين الغرررر يين والهررررب ت والشرررهواعرررهث حرررن الررر
  م  مغث  د يث .  حمليث حمى الت مور فيوم  ي جهمت م ت ومز  قدرة

وي ررردو  ّن اختيرررمر الوؤلرررف لمشخ،ررريمت الوت ركرررث ةرررون ترررذا الفةرررم  لرررم يكرررن  -
لرررررى اال عرررررجمم والووا ورررررث  رررررين ت  رررررل ترررررو اختيرررررمر واع تررررردف بًم اختيرررررمرًا حشررررروائي

 الشخ،يث و ين الفةم  .
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 املبحح الجاني

 الفضاءات املتداخلة
 الرئيسةضاءات ول: تداخل الفالقسم األ

 فضاء اجلسدالفضاء السياسي وتداخله يف           

لرم ي ر  وعرتقبل    بلى الفةم  العيمعيت لكّ رهلقد توت اإلشمرة في الو  ث العم  
شواتد حرّدة وثمرت  الروايمت ووةوحث ال  ثه فةم  الجعد. ول م في اخل في ذاته  ل تد

 تذا التداخل.
وقرد  . داخل الفةم  العيمعي  فةرم  الجعرد ت)إعتراف تات تـا  ت افي روايث  

لوع م تذا التداخل  وةوح في  نمب   داث م. ف ين ال رين واآلخرر يتجمرى فةرم  الجعرد 
والعرهي والم فرث فري  ظرمترة ال رورمن و رهت  رت ط ظ ور   عمعرماةت فقد لي ول دالالت حدّ 
راتيم فررري وكرررمن الوكمرررف  وراق رررث الررردكتور ورررراد ب ررر *وتبلكررره. فرررملوبلزمال ،رررول حميررره وا
تولرردت فرري  –الفةررم  العيمعرري ل ررذ  الروايررث فرري لررك كوررم  شررر م بلررى ذ –بقموترره الج ريررث 

 عررت وته  تررى ،ررور ال عررم  الهمريررمتمحر ال روررمن وررن ذلررك الجعرردت   يررث اداخمرره وشرر
ي داخمررره الرن رررث فررري ال ،رررول حميررره ولرررّدت فرررتت و فررري األل ررروم الرررذي ،رررمدر  ورررن الهمئمرررث 

الررراوي م  هررد  ْن قردّ ف تلي يجعررد ل رم  وةرروح ترذا ال روررمن الجعرديوتبلكره. والرر ص الترموا
اإلػػواغرفتػػهاال ػػغ رةاالمهػػ  رةالسػػ راقررمل: )) ررذا ال رردث اإلطررمر الهررمم ل دلػػؼاالمػػلـز

 تمعفاف اتؿا  رةاا ض ؿات فا...با  ح تااأللا ـ راحا قفّا...الحد ق امفاالخ رج
ع ػػداإحػػد اال ػػ ح تيافهػػاةاهمػػدتا ػػدها احا مػػرااا ػػرهاعف ةػػ ااسػػرع يػػـاسػػيـافػػرا

لت  تاع  ها  رةامحددةيافهحظت.ات  ػتاال ػ رةالػداألتقطػتاعفػواهػ ط ااحػ ار ا 
                                                 

وفي روايث )  يم  في ال  ر الويت( يتجمى ال دث  فعه. ف  مك وبلزم ُ رم ون جعد زوجترهت  عر ب وجرود  ج رزة  *
وتجعرد  يةرًم الترداخل  رين الفةرمئينت ي ظرر :  ث حن وكمن رخر لي ق  فيره ورم يريرد.ت،وير عريث في  يتهت ف  

ٕٙٛ.  
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 ظةرتاف اال ػ رةا سػ  ا فاسػفاالسػرا  ؿيا أخر ػ تاالا حهػبام ػ ت ةفيااأ ااح رة.
تسػػعتا سػػ  املاػػساالسػػا ح االقطعتػػ ف.ات حػػصا هةةػػ ياّضػػ ؽامػػ ااػػ فاع   ػػهيا ا 

لتػػ  ثا ػػ ااهاحػػ فاأدرؾاأ ةػػ از هػػ اأحػػداالسػػ را احػػدلت هيا احفػػؽا لػػداتحفػػبافمػػه.ا ا 
األه  باالمعر ف ف.ات  تاتهفساعفواالرم ؿياس ل   اُممّددت فا هذعة ام يػؿا تتػ  ا

اإاتسػػ م اعفػػواا*[تػػذا]اعفػػوامرفقةػػ االمغػػر سافػػ االرمػػ ؿ.ات  ػػتاتفت ػػتا لػػداهػػ  ت
 .(ٔ)(( ت هعر  الر حاع  فتحتاا–أ االم  رةاعفوااألغفباا–الم  را

و،ررف دقيرر  لوهررملم   الوّطمررا حمررى خفميررم الشخ،رريمتراوي الووةرروحي ثررم  ررد  الرر
تشركل فةرم  الجعرد  دقرث وت متيرث.   -الوت ررك- وورن خربلل ترذا الو،رف تذلك الجعد

اخ قػػ تامتلحقػػ .ا د مػػهاهػػع رازا جااػػ فاالخػػ ؼا الفػػذة.اراحا)) خ ػػؽالفػػباالمػػلـز
فاالقػدم ف.ايػـالحسػتا تامؿا ذااالهسداالاض.ا مسحهااع   هاالماحفقت ف.اادأااا  ا

هسػداتمػ ؿاالضػرا ةاالاػ  راالػذا با حػ االػ رؾيااإ قػ عا  ظراتهاال ةم ا ذااااتسػ ؽا
  .ايػـامسػحتاع  ػ هاالػاطفياالسػ ؽاالمتػرددةااػ فاالرلػ دا اا ح ػااألل  ػ .احػّدؽاإلػو

ط يةمػ االه يعػ ا ةػد فا تػ دافا  ػرافامػفاغا لمستا ه ه احف ا  يايـامساا ظراتػه
ةمػػػ ا هػػػ ح فا  حػػػ  الفاال ػػػرار:ا  ميػػػ فا   هػػػت فاأْفا   فتػػػ اتا ّااالضػػػ ؽ.اأحسػػػةم 

ا تا ا فا ست  رافيا ت اط فاعفواه ذا  االهسديا  ح  الفافرارًا.
تدارةاالتت ػػػ ف.اع ػػػؽاعػػػ ه ا ةتػػػؾامقػػػ   سااسػػػ همػػػدتاع  ػػػهاع ػػػداالع ػػػؽا ا

ااارت  عا  رت فاعف ة .ا هباتم ا  راسيمتاهذ ر  ا ي رتا  فرةا ح افض  ا   د ةػ .
عفواه ت ة امسارعهػ ات هػؾاأْفاتتحػ ؿاإلػواإاتسػ م .ا سػمفاتلمػً اتتا ػباع  ػ ها

 .(ٕ)((لتق الهافتح دها ه هاا خر فا  خط هاال متيالاؿاأْفا ت ف

                                                 

  مك خطً  وط هيًم ت ور وم تكون الكموث تي ) جمدت ( .ت نّ * وي دو  
 .  ٖٖٕ-ٕٖٕ /ٔ :األحومل الكمومث ( ٔ)
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بلرررى ذلرررك الجعرررد  مجرررث وم رررثت فقرررد دّ رررت ال شررروة فررري عرررمئر  ت ررردو  مجرررث الوررربلزم
 ة  قيقيرررث تقرررف  رررم بورررر وك  ّ  تة د ت  ظراتررره ت تقرررل  رررين  حةرررم  الورررر  حةرررمئهت ح ررردوم  ررر
وموره  ت م   هي ي رم التري تررا ت  وي مت واب تداً  ون  ،م ا قد ترافيث  وموه ال ،ورة فوتغ

  م تت تب لتقول كبلوًم ت ،د  وجو  اآلخرين.وك  ّ 
 ووةرررروحيمً  لقررررد كررررمن اعررررت طم  ،ررررورة الوررررر ة و ررررث ال ركررررث في ررررم يشرررركل وهررررمدالً 

لورربلزم فترررا ت لرره خيررمالت  ركررت لم روررمن الجعرردي الررذي يعررتكن تررواجس شخ،رريث ا
ال،ررورة األ ثويررث  وررمم شمخ،رريه توالشررك  ّ رره  ررمول ان ي  رري ،ررورة خيمليررث  خرررى لموررر ة 

 وعتو مة ووم  وه ت حي م  ون  ول  ظرة في ال،ورة الفوتغرافيث .
 راد  ن يهرروض ذلررك ال روررمن  طريقررث  و  رر خرى تورررة   ظراترره  الورربلزم وي رردو  نّ 

وكرمن  هيرد حرن كرمويرات عد الفوتغرافيث وورة  مختطرمف زوجتره بلرى ال يث بلى ،ورة الج
كم رت تج رل وكورم ي ردو ورن الر ص لكرّن الزوجرث  الوراق ث و ج زة الت ،ت ليتوا،ل وه رم

سػؤالة الكرّن الوربلزم تمقرى ))عر ب اختطمف رم  الرى ذلرك ال ري الشره ي  فعر لته حرن ذلرك 
 ػذااالسػؤاؿ...ا  مػسافػ اأذ ةػ ااا ههاع اسيا ل ؿاإّ هاالا ستط فاأْفا ه اةػ اعفػو

ف مػ ا هػاهاتاف اس  رته.ارفعتاز هتهاح ها ة ا  يًلاإّ هاالا ستاعدا ه داهة زاتل 
احتم ؿ.ا ل لت:الهؾ.ا استاعدتا ذاااال

اا فا ذهااألهةزةألستـاأ تـاأ  ستـاالذ فاترتّا -
ّفاتؿاهة زا رالباا خر.ا افق ؿاإّفااألهةزةاعد دة.ا ا 

 باالعسػػػترييافتحفػػػؽااأل الداحػػػ ؿاالسػػػ  رة.ا تسػػػفقتات ل ػػػتاالسػػػ  رةاع ػػػدااػػػ
امهم ع ام ةـاسطحة اف رخاأحد ـ:

امحم دال سا   . -
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اا لحرجا ل ؿاإّفامحم دًاالػ سا  ػ .ا لتّ ػهامػفاأل راػهيا لػداهػ  ا هعراالملـز
ّ هاترؾالػهام تػ حاالا ػتاعفػواح فػ ا مفاالر ؼال ز ره.ا ل ؿاإّفامحم دًاا عفـااذلؾيا ا 

اال  فذة...
ادساا سػتخرجاالم تػ حا أخ ػ هافػ ا دهاف اه اها   ا غ لػباح قػهيايػـاالملـز

ت ػػه...ايػػـالػػاضاعفػػواذراعاز هتػػهيا فػػتحاالاػػ بيادخػػؿا ػػ اأ اًلايػػـاتاعتػػهاز هتػػه...ا
 سالتاالز ه از هة اعفاالساباالغ مضاالذيا تمفا را امه ية اإلوا ػذااالا ػت...

الػػـا فت ػػتاإل ةػػ ا راحا احػػثا يافعيػػراةراػػ  ياتحسػػساالهػػدرافعػػفازراالتلتػػّفاالمػػلـز
عف ةػػػ ا أهػػػعؿاال ػػػ ريايػػػـاسػػػ رعااضػػػـاز هتػػػهاإلػػػوا ػػػدرهيا لػػػ ؿاإّ ػػػهامهػػػت ؽاإلػػػوا

ّ هاالا ستط فا ...احدسػهافّاأْفا م رسامعة االحباف االا تياألاتض ر سة ا ت  ز  يا ا 
ا.(ٔ)((تات   راخ    ق ؿالهاإّفاا تةـامزر عاا ال

رن ترررره لررررم تت قرررر   يةررررًمت و قرررري  وحمررررى الرررررنم وررررن كررررل وررررم فهمرررره الورررربلزم بال  نّ 
ااػاّفا قّاػؿاع قةػ ياأطفقػتاو رووًم ون ذلك الجعد فه ردوم  ـّ ))طّ ؽاز هتهااذراع ػها  ػ

رأسػػة اإلػػوات ةػػ ا أغمضػػتاع ػػتيايػػـاأسػػ دتامػػ اطُاز هتػػها ػػ ح افػػزعيا تراهعػػتاتا ّا
تتهػؼاأّفاالت تاالػز جاذا ػًلافػرأ ااأل الدا طفػ فاارؤ سػةـامػفاال  افػذ.ا اع   ة .ا ا

 . ٕ)ف قهاد فاع    اعفواال  افذ  مست يرال ستاس  ا  ح تاهرايداعت ق اال
  
ت والكرمويرات فرري  يترره  ررل ،رر الورربلزم لررم تقت،رر حمررى  ج ررزة الت ي ردو  ّن وراق ررث 
ولرريس وررن  ج ررزة   ت الوراق ررث  ولرره وررن حيررون  قيقيررث ت  ي وررن حيررون األطفررمل ت ،رر 

اات مػػؿا مت فام ةداالز هػػ فاإلػػواا تةمػػ ا ػػعػػ وتكررذا )) العررمكيث . تػػ ف.ارلػػداالمػػلـز
تاػدؿاملاسػة افػ االحمػ ـ.ااملاسهاعفػواالسػر ريا راحا ػدخفافطفػباإلػواز هتػهاأفْا

                                                 

 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ /ٔ:األحومل الكمومث ( ٔ)

 .ٖ٘ٗ /ٔ  فعه :( ٕ)
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و هررد خروج ررم وررن ال وررمم   ٔ)((ألّفاالحمػػ ـياعػػ دةاالا رالػػبااػػاهةزةاالت ػػ  راالسػػر  
لرررى جم  ررره وقرررد تومكت رررم رن رررث ةرررطجهت بفم اشرررتهمت الرن رررث فررري جعررردتم قوررريص  ررروم 

الوا درهيال لتااغ جام تعؿ:متدتا د  امتسفف اإاجعد فر))ذلك الون  اإلقتراب
ا فً امفا ذهاا الت؟داأّفاتؿاال  ساالا م رس فاالحباخ ؿاتعتق -
سػه يراعفػواأحّساا اضاالرغا ا خ ؽاف ادمهيافسحؽاسػ ه رتهافػ ا ػحفا -

ت  رين رن تره الجعرديث (ٕ)((سػً احػ يرًاامتػردداًالسػت  اه م ضدةامه  رةالفسر ر.اا
 . ةهت في  يتهوتبلك جعد الزوجث و ين خوفه ون اآلت الت،وير التي وُ م 

وحمرى زوجتره فري الوقرت  فعره ت عته،ى الجعد ورة  خرى حمرى الوربلزم وتكذا ا
ولم يعرتطا  ْن ي ،رل حميره وي قر  رن تره الداخميرث فيره. وي قرى ال رورمن ترو الفةرم   ت

والوم ا ون ذلك لرم يكرن  فعريًم  رل الو يون حمى العردت فمم يظفر الوبلزم  جعد زوجتهت 
وجررود  ج ررزة ت،رروير عرررريث  تررو وررم ا عيمعرري فرةررته حميرره الظررروف الو يطررث ل يتررهت 

 وزروحث في كل وكمن.
 

متم ال،رروت وعرريمفيم الغم يررث  ررين يوعررف كرر  يةررمً ويتجمررى فةررم  الجعررد  وةرروح  
 فا عػػػرياتػػػحترافمتررره الخم،رررث. فقرررد ))تم ورررن ب ررردى ال م رررمتت لي ررروح ل رررم  معرررت جر التررري ا

أم مةػ اا.هسدها   سهاأم مة .ا خففاي  اػهياف ظةػراهفػدهيا خفػفاهفػدهافتظةػراأسػراره
تػػ فا تهػػؼاعػػفاع راتػػهاالهسػػد  ا الر ح ػػ يامعةػػ ا حػػد  اتػػ فا تعػػر امػػرت ف.اأمػػ ـا
األخر  تات فا تعر امرةا احدة.ا تت  ااإ تزاعاملاسها التهػؼاعػفاهفػده.ا الا خفػفا
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  ضح االحم م االح  ا   االت اتدير  اأرد  اال ػمتاهفدهال تهؼاعفاتفؾاالحق ق اال
 .(ٔ)(( تم  ة األ ع االتفم تاالمدر س االمتتف  االمرا غ 

 ث رم و تذ  الروايرثت ف رين ال رين واآلخرر   تّل فةم  الجعد فع ث واعهث فيلقد ا
حترافرررمت يوعرررف كرررمتم ال،ررروت لعررريمفيم يمررروح ترررذا الفةرررم . فو رررذ الم ظرررث األولرررى التررري ا

حّدؽاإلوا در  اال  فرا ت فا  تهامتت مً االاتسػمعهاحترافمته )) عميفيم و د   مه جوهت
ألّفاع   ة اهردت اعاػراال  فػذة...ا لػ ؿالةػ :اإّ ػها تم ػواأْفاتتعػر اأم مػه.اففػـاتتػّذبا

راعػها هػّد  اإلػوا ػدره...افػد  ام ةػ ا لّافةػ اايقػ ...االمرأةاخارًاافتعرت...اأح طة ااذٍا
أّفاأحمدالـا تفاهػ اً اسػ يً ياتحسػسا ػدر  ااا ػ اعها فتػرافػ اعّضاأذ ة ا أخار  ا

 .(ٕ)((ة اط  ف ا هعر  اط  ؿاأ ض ًاة اأمرأةا  عم الت ّاأ ّا
 

وفةم  الجعد ال يغيب حن ترذا الر ص.  حترافمتهمتم ال،وت  مويعتور يوعف/ك
غت ػػػ ؿ.اهاهػػػ يً يالاػػػؿاأْفا   ػػػذاعمف ػػػ تااالالا عػػػرؼاعػػػ دةاعػػػفاضػػػح    خ رترررم  ّ ررره ))

ضطراإلوادراستهادراس ادل قػ .ا  ػذااأسػ أامػ افػ اعمفػهيافةػ ايااتي   اأحمداالذا س
ا ط لػه.ا أخػذ  ااػ فاذراع ػه.ايػـاالت ػؽاا  ضؿالتؿامفاالا عػرؼاعػ ةـاهػ يً .ا خفػف

ست قظا  سؼاف اال ا حيا هدا  سػهاع ر ػً ااستقرارأسهاعفوا در  ...ع دم ااة .اا

                                                 

 .ٖٛٙ /ٔ  :األحومل الكمومث  (ٔ)

 .ٜٖٙ - ٖٛٙ /ٔ  فعه : (ٕ)
 
 
 
 
 
 



             فضاءات اخرى 
 

 (118) 

دخمرت عريميفيم بلرى ال ورمم ك  هرد ذلر  (ٔ)((مفػهإالامفاملاسهاالداخف  ا ت  تاالمرأةاتتا
ر...اإلػوامسػ مفا  سػؼ.امػ ت ػ  وا ػ تاالمػ  االم ةالكي تطرد ال وم ورن حي ي رم ))

المغطػػواالعػػ ريافقػػ ـاإلػػواالحمػػ ـ.ا دفػػفاالاػػ ب...ا راحا ت ػػرجاعفػػواهسػػد  االاػػ  را
  ػهاعػفاا لم  ...اطفاتام هاأْفا غفؽاالا ب...التّفا  سؼادخػؿ...اد فاأْفا رفػفاع 

 ّهػؼاهعػؿا .  هسد  االا  ر...اراحتا ظراتهاته ساف اهسد  ا تتفمسػهات أل ػ اف
ت وتررذكر كربلم   وررد  حترافمترهمفري تررذ  الم ظرث    عررتورت وا(ٕ)((هػعر  ...ادعػػؾا ػدر  

إّ ها ع شاف يضاعمر.ا ل ؿ:اإّفاخر ههامفاا ر تا  اخر جامفااح دوم قمل لره: ))
ّفاتق عدهامفاالمق  ا م ا  اتق عدامفاالح  ةا..االاال ظ   .ا أ  اأ ضػً ات ػتاالح  ة.ا ا 

 ػػ ...ا.الػػ ل ااإ ّاعضػػ ًاافػػ امهم عػػ اأ ػػ ل  امتزمتػػه...ا ف ػػف   امػػفاالهم عػػ ..
 ا فتامفاالح ػ ةاتفةػ .ات  ػتاالمهم عػ   افُاسرار ـ..اأ  اأ ضً اهعرتاأ ضاف اأأخ

 ػػ ةاارمتةػ .ايػػـاسػػتقفتامػفاالح ػ ااح ػ ت .االالػػـا   ػف   .الػػ ل ا:ااسػتقؿافهػػعرتاإ ّا
 .(ٖ)((ست ترتا  اأعترفتا اإ ضممتاإلواهم ع االدتت رامراد..اف  ف   األ ّا

 
فةررررم  ت الح  يةررررًم قتررررولعررررترجمع يوعررررف/كمتم ،رررروت لكرررربلم   وررررد الوث ررررم  او 

ْن خرجررت وررن الفةررم  العيمعرريت فه رردوم دخمررت حميرره عرريمفيم  هررد   الجعرردت وتررداخل وررا
   ى ليفهرل ذلركت وورّد جفرف ل رم قردوي م  هردت فرمي ه لرمّ رال ومم في ردا    ريض ت ترذكر  

 يد  بلى عمق م.
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عته،رريًم حمررى الشخ،رريمتت والوفمرقررث الواةرر ث فرري تررذا الفةررم ت  ّن الجعررد  قرري و
وتبلكه وت قي  الرن مت الو شودة فيهت و قيت و رووث و ه حمرى الررنم ورن ولم تعتطا ا

 رررين الوررربلزم  تت قررر   رررين األث رررين ترة الفهميرررث لرررم الو مشرررو  تجعررردينقررررب الوعرررمفث  رررين ال
ألّن ؛ التررري  قيرررت رن ت رررم نيرررر وت ققرررث  ت و رررين يوعرررف / كرررمتم ،ررروت وعررريمفيم وزوجتررره

 ره ورن ذلرك قتراالررنم ورن ا ت حمرى(ٔ)((لـا ح  ؿاأْفا ض هعة ا ل امػرةا احػدةيوعرف ))
الز ػوا)) ألّ ره يررى  نّ  ؛ لكْن لم ت ردث الو مشررة الفهميرث  ي  ورمالجعد ولوعه لورات حّدة 

بال  ّ ره يخرمف ج ر م  وقم رلحمى الرنم ون  ّ ه ي تررف القترل  و ردون  ت(ٕ)((أتاراالخط   
 وحذاب ال مر في م.

 
وي قررى فةرررم  الجعررد الوترررداخل فرري  الفةرررم  العيمعرري ورررن  تررم الفةرررم ات فررري 

 داث تذ  الروايث. فمم يقت،ر حمى الهبلقرث الجعرديث  رين يوعرف/كمتم ،روت وعريميفيم  
لقررري فيررره ث الوررربلزم ورررا زوجتررره ف عررربت  رررل تجمرررى  يةرررًم فررري العرررجن الرررذي  ُ  و   ررردا

اغت ػاؾ؟ا...ا...امػفاالػذياحتدا  الج عي حمى جعرد  ))يوعف/كمتم ،وت  ت وث اال
اات رتػػؾ؟االا...االا ػػ اسػػ دامػػفامػػ فات ػػتاتمػػ رساالهػػذ ذ؟...امػػفاالػػذياتػػ فا  ػػضُّ

يا لتّ  ػ اأمػفاالمهتمػف  سؼيا حفالـا عتقفؾاألسا باس  سػ  .اال.األ ػؾاخطػراعفػوا
 .(ٖ)((هؾاخطراعفواأخلؽاالمهتمفا ل م ّاف  ؾاألسا باأخلل  ياألاعتقا

الو قررر  لكررري ي  رررمر  عرررتهومهترررو العررربلح الرررذي افةرررم  الجعرررد فررري ترررذا الررر ص 
 ْن كرررمن قويرررًم وو،ررررًا حمرررى حررردم  هرررد يوعرررف/كمتم ،ررروت  فعررريًم ويهتررررف  كرررل شررري ت 
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احترررراف ))اال لػػػفاوكررررر قولررره )) (ٔ)((الحسػػػ بالر ػػػبلػػػفاأعتػػػرؼيالػػػفاأسػػػت تر.ا  ػػػـ 
ا... ػػ امػػؤمفاارسػػ لت االس  سػػ  .ا أ ػػ افخػػ رااةػػذاااا مػػ فأعتػػرؼيالػػفاأسػػت ترياإ ّا

ل ه ػػ يا اأّفاتػػؿا سػػ يفةـاالمتقدمػػ اتت ا–ع ػػدم ا  ػػ د    الفتحق ػػؽاا–سػػ ؼاُأعفمةػػـا
ا ذايا أه راالػوالفاػه . (ٕ)(( أهةزةاالتعذ بااأللتتر    يالفات  ؿامفاإ م   يالفاتةـز

 تحرؽاه لً المق اف االمحقؽيال ياتالفع لـاأهمػفاوقد كمن يوعف/كمتم ،وت قويًم و))
 تسػ ريا أّفاا م  ػهاالا  ػ ؿام ػهاالتعػذ بيا الاالتةراػ  يا الاأهةػزةاأّ هاع  اعفػوااالا

 .(ٖ)((ل ه  االمتقدم  االقمفاالتت 
ف،ه   ج عي م  ملشذوذ واال  راف الن وم تبلشت ح دوم ُ تلكْن تذ  القوة عرحم

يمت ت ولررم يتوقررا وثررل تررذ  الت وررثت ولررم ُيعرر ل حررن الت ظررولررم يررتكمم ولررم ي،ررد  وميعرروا 
 ػػدففا حػػ اهػػداراالز زا ػػ اتيػػ را ػػ يجا ا  ررمر ))وح رردوم  حررمدو  بلررى الز زا رره ا ت ررب وا

اأْفاأر  ضػػربارأسػػهافػػ االهػػدارا...ا ا  ػػدففا حػػ ااػػ باالز زا ػػ ا  ػػ ا  ػػرخ:اأر ػػدا
هػرالدم ػه...ايػـاعػ دا هراباسػ ع .اأخذ هاإلواالمحقؽ.اغ االمحقؽ...اأْفاأعترؼ...

م ػتـاإلػوا ػ ا ّال ػ ياالق ػ دات...اأخ ػرًاا ػدل ااأعترفتالةـااتػؿاهػ  يااألسػم  ياالخا
تةػػ م اا لهػػذ ذ.ا اعتػػذر ا...اظ  ػػ ؾاهخ ػػً اا  ػػرف ااعػػفاات عػػ ا.ا الالمهم عػػ ...اإ

ا. ٗ)   خر
 رل ورد  تذة  رين الرجرل والورر ة وة والمروعريمث ورن وعرمئل الشر لم يررد الجعرد ت رم  

وعرريمث وررن وعررمئل الةررغط العيمعرريت  ي  ّ رره خرررج حررن الغميررث الو لوفررث واألعمعرريث بلررى 
 نميث  خرى وتدف رخر.
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ب ووذجرررًم رخرررر ل رررذا الترررداخل.  فقرررد شررركمت )أح ػػػ  افػػػ االاحػػػراالم ػػػت روايرررث   ورررمو 
ت  رل  مزحت ررم ،رث ديث خمللرم تكرن حبلقررث جعر موورري ملهبلقرث الجعرديث  رين ح رمد الشررمتدف

عيمعرريثت وذكريررمت وؤلوررثت  ملررت دون التوا،ررل  ررين األث ررين. ففرري الوقررت الررذي    ررداث
عرهت فيرره وررريم لت ررمل لرذت مت وت قرر   شرروت م وررن جعررد ح رمد الشررمتدت توّ ررا ذلررك الجعرردت 

وت محرره ت وكم ررت العرر ب الرررئيس فرري اراودت ح ررمد الشررمتدالترري وريرررة الذكريمت الرر عرر ب 
  و بليه وريم.حن ت قي  وم ت،

تقةقرافتهرف  .ا الام ه يامر ـاهم ف اتملذافػ اإلواهقت اأوتقود ي ورريم ))
لحظ االخطراالما غت.ا أخذتاأل عةػ اا لعػد ؿاعػفاز ػ رت افػ اخ  ػرةاالف ػؿا ػذا...ا

ا ت ػتاأعػرؼ.ا م لػتاا أخذتاتضحؾيا الت ري اتقاؿات ل هر ع ػدااػ باالهػق االمحتـ 
ل دايررث طملهت ررم األ ررداث  رررفض وتوّ ررا ح ررمد الشررمتد حررن . و ررذ ا(ٔ)(( سػػرتفت  م ػػتا ت 

خفعػتاي  اةػ ا أ ػ اأ تسػرا أرتػضاإلػواذلك التوا،ل الجعدي لكْن دون جدوى فورريم ))
فجاع لـاال ػح .ا ت  ػتاتضػحؾاضػحت امعتمػ ياة اتعفّاالمطاخاأعّدالة اف ه فالة ةا
لد سػػ اااؼا ػػ عتػػرافااالهػػظ   اتم سػػت .ال لػػتا ػػذاااأ اا ع    ػػ امهػػعت فاا ػػ را ػػذ ب
 ػػد  اة اأْفاتحتسػػ االقةػػ ةافضػػراتاال  هػػ فااتت.ات سػػفالهػػلد..ا ت ػػتاي اتػػً افػػذ  

 .(ٕ)((ستهدا فط حتهااع دًا.ا لفتا لفتا ا ي وا  ت اف ا ارةاالت سؿا اال
حداد الق وةت ليرجرا م شغمل ح مد الشمتد  بذن كل ح مرات التوعل واالعتجدا ت وا

تتعػػػر ا  رررم  رررد ت ))حرررن حرررملم الشررر وةت لرررم ت فرررات أل مورررريم بلرررى حرررملم ال،ررر وت وي هررردت
 ػ اتراهعػتا لػـا تضحؾ.ا  ؾاهسدي.اتقػدـاأ ةػ اال ػ رس...اد ػتام ػ اع ر ػ اإالاأ ّا

 تةػػدمتامتة لتػػً اعفػػوات اػػ اتهاػػؿااثافػػّ االخػػراب. ػػتاتع ػػأَر.ا  ػػرُتاأ ق ضػػً ا ت 
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ت ضالتفعتػػهاع  ػػ  اخراف ػػ ا اددتػػهاتاد ػػدًا.امػػّرتاعفػػواهػػعرياا ػػد  ...ا ت ػػتاأ ػػا
 .(ٔ)((  خض  ازلزاؿا ضطرباف الفا 

   شررتى وا  مولررت بنرر ررم لررم تيرر ست فقررد كررل تررذ  الوراونررث الجعررديث وررن وررريم لك ّ 
رخرر فري التهمورل وهرهت بذ  رد ت  عرمو مً ت اك عر يبلت ات هرت وح دوم لرم تجرد بلرى ذلرالطر 

 عتفزاز  قمئمث: م
اأتخ ؼاهسدي؟ا-))
اتخهواعفواات رتؾ؟ا-
 .(ٕ)(( االحباإذالاًلالفمرأة.اتسرًااله  حاالتاراف ة ؟!تر ا...اإلوامم رسا-

كررل ذلررك لررم يفكررر فيرره ح ررمد الشررمتد ح رردوم توّ ررا جعررد  ح  ررم   ررل وررم كررمن  لكررنْ 
ت وتقرررر   فكررمر  ت وتهريررره وتكشرررف  وت محرره ّ  ررم تررردرك عرررر ات وقرررد  ،ررل فهررربًل ت يخشررم  

تترم ا ورريم قرا ت رم ألفكرمر . و  حورته  حمى الرنم ورن ارتدائره الثيرمب الداخميرث والخمرجيرث
 ح مد فتخمط ه قمئمث :

ا..اإافاخ ل ...اتر اأهػا حةـا رفػ ت عذاؾالتؿامحه باعادالس ترا-))  ةـافػ اال ػـ 
  ال قظ ؟!

 تق ؿال  سؾاطع تة اف اإافاخ لة ..ا لفاأطع ة امرةاأخر اامض هعتة ؟ّاا-
 .(ٖ)((مم رس االحباف ا ظرؾاطع  ..األ ساتذلؾ؟ا-

 ررا التوا،ررل وتوتكررذا ا   قيقررث وررم يفكررر.عررتفزاز ت ووواج ترره والت اولررم ت فررا و ررم
 عررر ب تيو رررث الفةرررم  العيمعررري حمرررى ترررذ  التجر رررث الج عررريث.   رررين جعررردي ح رررمد وورررريم

حداوره ترو بال قره و رذ ل ظرث   ب الرذيملوعؤوليث حرن وقترل و جروب والرذ فشهور ح مد 
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فررث الجعرررد الوقم رررلت جعرررد  ورررا جعررد ورررريمت حمررى الررررنم ورررن ل الررذي  رررمل دون توا،ررل 
 لت قي  تمك الرن ث والو،ول بلى ال شوة الو تغمة.

لررريس  األث رررينت لكرررّن التوا،رررل لرررم يت قررر   يةرررمً  لقطرررث جعرررديث  خررررى  رررين وت رررمك
وت ررمع جعررد وررريم حررن ذلررك. ت  ررل  عرر ب اتد وشررهور   ملررذ ب وت ررمع جعررد ح ررمد الشررم م

 خرررررىت الو متةررررث لفكررررر عيمعرررريث األوقتررررل و جرررروب وتعررررميوه لمج ررررمت ال والوررررم ا  يةررررمً 
 حقيدته العيمعيث.و 

ت  ورم جعرد   ّن جعرد ح رمد الشرمتد ترو الرانرب  ملووا،رمث الجعرديث ت موالوفمرقث 
وررريم ف ررو الووت ررا والرررافض. ففرري الم ظررث الترري يثررمر جعررد ت ويشررهر  ّن الشرر وة تومكتررهت 

 تذكر  وريم  ووت و جوب فتخمط ه قمئمث:
 
ضػطراتاتراتي ػرًاالاػؿاأْفا سػفـاالػر ح؟ا االسػ  ؿاتعػذباإاػفاخػ ل امحهػ باعادا-))

ت  ػتات ظػرافػ اع  ػ ااهػرأة...ااي  س اتفة .ا غ لاتارعه اسرتاف اهسديافةزتػه
 مضيا لػ اأطفعتػؾال لت:ال افتحتالؾاا باالغرف االس اع االمستح ف اف ال ػرياالغػ

مت تادم  ها أسم هاهسدًا..الػ افعفػتا ػذاا..افمػفاأ ػفاتسػت اتاعفواالهرحاالذياا
حهػػ باد فاأْفاالهػػرأةالفمسػػ ؟؟ا أ ػػتاالػػذياتعتػػذرال ػػؿا ةػػ راعمػػ افعفػػهاأ ػػح اؾاام

 أ تاالذياتر افػ امم رسػ ا دمً .اعتذار..ا أ تاالذياتته باال طؽااإسمهاأسالؾااال
 .(ٔ)((ذالاًلالفمرأةا تتس رًااله  حاالتارام ة ..اأالا رعاؾاهسدي؟الحباا

 
وو ه رم حرن رن رث ح رمد الشرمتد في رم. ًات وقتل و جوب قد  ّلم وريم كثيرر  وي دو  نّ 

 تذااه  تامر ـاعفقتاهسػد  اع ػداالاػ ب..اوت مع ح ه ))ت االفو ذ وجيئ م اليهت قرر 
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يػـادخفػتاي اػػً ااػلاهسػديا دخفػػتاع ر ػ ااػػلا ػدرا الاسػ ل ف...اتػػ فاهسػد  امعفقػػً ا
 .(ٔ)((أسلؾاتةرا ي  اتت  جال يف اإحذر..اخطر..االم تاتزّ رهتمعطؼا

ت وترريون  فةررم  الجعررد وقتررل و جرروب الوتوثررل تررداخل الفةررم  العيمعرري  وتكررذا
  قطا التوا،ل  ين االث ين.حميه فم

 

قمررت  ررين حتقمررت وررريمت و ُ . فه رردوم  ُ  يةررم لتررداخل الفةررم ين شررمرة  خرررىت ررمك بو 
ورررن انت،رررمب جعررردتم  لرررم تررر جُ  ت رررتبلل ال،ررر يو ي وعرررجن حر ررري عرررجن اال تعرررج ين 

غت ػػا   افػػ اسػػهفا   افػػ اسػػهفاعسػػقلفافقػػط...ااا غت ػػلػػـاحترردا  حميرره ))واال
. فملعجن لم يخُل ون الفةم  الجعردي ووومرعرث الهوميرث الج عريث (ٕ)((عرا ا خراأ ض ًا

حتررردا  اال فيرررهت  ررردليل  ّن ورررريم ،رررر ت  رررذلك ح ررردوم ترررم االحتررردا  حمي رررمت و كررردت ترررذا
  ػ اا... ا ػدر  أه رتاإلواال ردت فاالمت تحت فافالجعدي  تفم،يمه الدقيقث ح ردوم ))

 ـا  ـا خ طا    اا لعار ػ ...ا  ػ اداسػتاأحذ ػ االسػه فاراأط ااره ؿاعسقلفاسه ي
 .(ٖ)(( ااعظ ـاالذراعامرت ف...راالعرا ...ا   اتس

 
 ت رررم لرررم نت،رررمب جعرررد ورررريم ترررم تهذي ررره  طرررر  حررردة. فملجعرررد ابذن ق رررل  ْن يرررتم 

األلرم ال فعري والجعردي ل ظرث  ودداللته تكورن  وجر بنّ  ت  لي ول داللث الش وة واإلوتمع 
 ف ررو وعرريمث وررن وعررمئل الةررغط الررذي تومرعرره العررمطمت نت،ررمب ول ظررث التهررذيب.اال

 حتراف.لتدفا العجين بلى اال
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فقرد تجعردت  *ٔخػراسػطرا  )اف  ف اف ايةم في روايث جدت  والداللث  فع م وُ 
ذا ال رروار خرررى وررن ،ررور تهذي رره داخررل الز زا ررث . والرر ص الررذي اجتز  ررم  وررن ترر،ررورة  

))ا اأسػػر االقتػ ؿامػػفام ف هػػ  تاعرررى الوعرجو ين ت عيوةرح ذلررك : األ الطويرل ت  رين
اهػػػػػػػػر اافػػػػػػػػ از زا ػػػػػػػػ اضػػػػػػػػ ق اتػػػػػػػػزدحـاا سػػػػػػػػ  ا رهػػػػػػػػ ؿاطػػػػػػػػراؼامختف ػػػػػػػػ احُا أ

اعراةا ا.
اأس را:

اخرا رع تاعاقر  االتعذ باالذيا   ؽاالخ  ؿا. ذها  -
اأس را خرا.

اهخ صا.الز زا  االاتتسفاإالالعهرةاأ -
اأس رةا.

ااعداس لؾاعفاس ل ا.اس لؾاا ردةاميؿااليفجا.اأخ اف اايا.اأره ؾا  اأ -
ا...

اأس را.
ختػػ افػػ اايا.ا ػػ الفت ػػرةااتػػراسػػ ل احتػػواالاتحتػػؾااسػ لؾا ػػ اأال ت ػ اأسػػتط ف -

ا ف فا  رًااذاتالةبا.المفحد فا.اس ُا
اأس رةا:

اةـااا ػػ د ةـاتػػ االا ا ػػر ااعػػ رات ع ػػا ااع ػػ  اخػػ ت األتػػرحاالػػذت راأفْا ػػ اأ -
اخ ات  االمؤم  تا.أ

اأس رةا:

                                                 

  ومز   م تذا الفةم  .ثث إليةمح الداللث التي ب ث بختيمر تذا اإل ووذج ون الروايث الثمل رت ى ال * 
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سػ المعػرفتةـات  ر اا:القػداااتتػر اا ػذهاالطر قػ االهة م ػ افػ االتعػذ باال   -
اختهاالمؤم  ا.ااّفاالمؤمفا  ضؿاااعداـاعفواالهف ساع ر ً امحتتً ااا

اأس رةا:
ذرعاعفوااالعت ػ راع ر ػ ااػ فاسػ ق فا أاأ  الستامتد   ا.التّ   اأفضؿاال أد -

ا.ا س  ا ره ؿاعراة
اأس رةا:

اخت ا..اأ  هدؾا.تت  ا  اأأاعدياهسدؾاعفا -
ا.ااألس رةااغ ظادفعة اإ الوا ه جاغ ضباع ـر

أّفاالغرفػ اغ اػ امػفاالسػ ق فااالاتػر أعمػوا؟اأات أ فاأذ باا دريا؟ا ػؿاأ ػ -
لقػ ااتتحرؾاف امس ف ااالرتطػ ـايا ػؿاأُاالاا  ر األذرعا ال د را األع  ؽا األ
ا.اتـاأتم واذلؾا.ا دريامفات ةاالغرف ا؟ا ها.

ا...اا
اأس رةا:

 عػػرؼاحتػػـاالسػػم  افػػ ا ضػػفاتةػػذاا..الػػـا سػػاؽالػػهامي ػػؿافػػ اتػػ ر خاا ر ػػداأفْاا-
االاهر  ا.

ا...
اأس را:

اعدام  ايا ذاا ضفاالا ط ؽا.اضرا ااا باالغرف ايا ط لاةـااإ -
اأس رةا:

الفحػػـا ػػرتطـااػػ لفحـايااأل ػػ افااله مػػدةاتفت ػػؽاا لسػػ ق فاياأعضػػ  اأهسػػ د  ا -
اتتحرؾا.افْاد فاأتحتؾا
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ا...
اأس رةا:

ال ا ح ؿاعفواس ط را. -
ا...
اطراف  االقسريا.ا قطفام  اتؿاا  فاياف  ضااهتا ؾاأت ا -
ا...

اأس رةا:
اأاعدا دؾاعفاس ل ا. -

اأس را:
اأاعدياس لؾاعفا ديايا ديامضم م ا را اظةريا. -
ا...

 اعهااقػ ةاع   ػ ا ػلػوافمػهايا  عػضاعفػواأدها رفػفا ػدهاإ لدافقدارهس رااأل
ا  اعهاالمات رةاالمفطخ اا لدم  اعفواحهراأس رةا.ا اتر  ا.اتسقطاأف

ا...
اأس را:

فػػ ا ػػذاااأتقػػ ااايا ػػ اهم عػػ ا.ا حػػفالػػـا ختػػرا ػػذااال ضػػفاالعه ػػبا.ا ػػـازه  ػػ ا-
اهس د  ا.المازؽاالمه فات ا حتقراأ  س  ا أ

ا...
 ػػ هاعػػفافػػ اتفػػؾاالفحظػػ اا  هػػراالهم ػػفاا لاتػػ  ا راحػػ اا سػػتغ ر فااياياطػػ لا فاع

االخط ي االهار  ا...ا
ا...اا
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اس را:األ
خػػراالعػػ ريا قػػااأع   ػػ ايافػػلا ػػر اأحػػد  اهسػػداا أفا خ ػػؽاتػػؿام ػػ اا خػػرا..اأ اتُاا-

ا. االمحظ راالمحـر
اا اسا:ااألس رةاتت ةد

المػ تاأفضػؿال ػػ امػفا ػذااالهحػػ ـا.افقػااالع ػ فاالا ت ػػ ا.اأطراف ػ اتحتػؾافػػ ا -
ا ذااالض ؽا.

اسر ا:ألا
.اال هػ ةافػ االةػلؾا.ا قػاضاا  س  ا..ا عـالفخلصدع   ا عدـاأ عـا.ا عـا.ا -

س راالذياتؿاأس راعفواع ؽاه رها.ا ف ظاهم فااألسر اأ   سةـاا ستي   ااأل
 .ا ٔ)س رةاالت اتفت ؽااها...لضـاأ  اعها.افة ا عهزاعفاخ ؽااأل

 :ل ذا الفةم  يوك  م القول ح د قرا ت م 
داللرررث المرررذة   قث وتوو ورررل  رررداللتين :تجمرررى فةرررم  الجعرررد فررري ال ،ررروص العرررم -

 والش وة وداللث االنت،مب والتهذيب .
عرمس لت قير  المرذة الوطمقرث  ، ح الجعد الوعيمث األ )الش وة( في الداللث األولى -

 داة ج عيث تجعرد رن رثفمم يكن الجعد وجرد  ) االنت،مب( لث الثم يث .  وم الدال
  هررد وررن ذلررك . وكررمدت  ن تكررون ترري ت  ررل اوترردت داللترره الررى الرجررل  و الوررر ة 

 خيرين .وم في ال ،ين األواألتم العيّ حم الداللث األ

كثرر عرم يث داللرث تهرذيب الجعرد تري الداللرث األبّن تيو ث الفةرم  العيمعري جهرل  -
 ف،رربل حررن ط يهترره ت ررم . فملتهررذيب  وعررمئل حرردة و طررر  وختمفررث جهررل الجعررد و

 مت التهذيب ورثمر  .خر ت جعد تظ ر حميه  ،وليت ول الى جعد ر
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 الرئيسةتداخل الفضاءات الفرعية يف : القسم الجاني
 الفضاء السياسييف  الفضاء الائائ  وتداخله                     

. وألّن روايتري وجد ال  ث تداخبل واةر م ل رذين الفةرم ين فري  هرض الروايرمت 
نمرررب حمي ورررم  (عررر مبعرررمطمن ال ررروم وزرقرررم  اليومورررث ووتمترررث األحرررراب فررري  مط رررمت ال)

  رداث وم الهجمئ يرث ورا الفةرم  العيمعري الو ريون  فقرد ا ومزترم  ترداخل الفةم  الهجرمئ ي
الررى وواةررا التررداخل  ررين  يشرريرث ت محررًم ح ررد تررمتين الررروايتينت و عرريقف ال  ررحمي وررمت و 

 الفةم ات .
ا زرلػػ  اال م مػػ  افرري روايررث  ظ رررت شخ،رريمت حجمئ يررث حرردةت )سػػفط فاال ػػـ 

وتمررك قرردرة نري ررث وحجي ررثت شرر  ه فرري ذلررك شرر ن الررذي ا *يث )حرربل  الرردين(شخ،رر وو  ررم
وورررن حجمئرررب شخ،ررريته  ّ ررره  تالودي رررث الهجي رررث التررري كرررمن يقط  رررم  ةرررمد ت ررزال  حرررملم ال

 ّضػـاعػل افػإذاااعت واذ حمى قموب كرل ورن  ولره ورن ال عرم  والرجرمل ))االوتمك قدرة ا
 ق ا ...افضػغطاعف ػهااألعضػ  ال رهػحاالد فاإلوا ق ا امفاال ق ا تياسحراأعض  اال

مرًاا  سهالري س اال ق ا امفاف ره.ا  ستق ؿاري ساال ق ا اإترامً اله.ا تعقداال ق ا امػؤت
مػػفاالهمػػرال ت ػػ خر اااػػاّفااألعضػػ  اعفػػواأحػػرّا .افري سػػ ًاا تخ اػػهاسػػتي  ي ً افػػ اسػػا ؿاا

 .(ٔ)((ةـتعل االد فا  اري سا ق ا
وتفرقرثت  ث رم ت رم وت رمك فري ترذ  الروايرثت ف رو قةرميم عيمعريث لقد حرملج الوؤلرف 

ووهملجرث وررم   رل تردف بلرى طررح (حم،رفث ال،ر را )لرم يكترف  فةرمئ م العيمعري الهرمم 
دا تره  شركل ف ري و مغرث  د يرث راقير ث. والقةريث العيمعريث التري يجري في العم ث الهر يث وا 

لى الت ظرريم الرردال رلوم يررث. فقرررد  شررمر  اال تخم ررمتت ررم ترري   دا  ررم ت اال تخم رررمتاخمي لتمررك ا 
 ي عررررت واتم اال تخم ررررمت. فرررريذا اوحرررردم  زاتررررث  حةررررم  ال قم ررررثت وخةرررروح م بلررررى الئ ررررث 
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 ط قرت تمرك الرئمعرث  م لرم يعرت  ت وعروا  اعرت   ل قرم ت م عروا  ا تخ و  رئيعًم ا صشخ
إفاال ظػ ـا)) حميه تمرك الشرروط  م لرم ت ط ر . وقرد ذكرر )حربل  الردين( ذلرك ح ردوم قرمل:

 حػػ ؿاا  ػػها اػػ فاالري سػػ يافػػلا حػػؽالفعضػػ االهد ػػداترهػػ حا  سػػهالري سػػ ااالػػداخف 
تردف األحةرم  ترو رئمعرث  . لكرنّ (ٔ)((ال ق ا اإالااعدامر رايلي اأع اـاعفواعضػ  ته

عرت قوا األ رداث وعرتق بًلت ا دليل  ّ  رم  ورن ت م تجعدت  هبل  الدين لم قم ثت ون يرن ون
سػػػتي  ي ً اخػػػلؿا ػػػ م فالتغ  ػػػراسػػػ عقدامػػػؤتمرًاااوا: ))واعرررت  طوا قررررارًا جديررردًا ح ررردوم قرررمل

. فمرروائح ال قم ررث و ظمو ررم الررداخمي لررم تورر ه م (ٕ)((ال ظػػ ـاالػػداخف يا ا لتحد ػػدا ػػذااالا ػػد
ْن لرررم   ي شخ،ررريث مختيرررمر حررربل  الررردين ت  و اختيرررمر ورررن ت قيررر  رن رررت م   خررررى  ترررى وا 

لكرْن  ترذا االختيرمرت رفضيري،ررخ  ر حمى ،روته و  وتم تو حبل  الدين تذحن لرن مت م .
حتراةررره . وي،رررر حمرررى ذلرررك  حةرررم  ال قم رررث يتجرررمتمون ،ررررخته وا كرررل ورررن  ولررره ورررن

هتم ع ػػػػ ا األخلل ػػػػ افامػػػػ ال  اال فسػػػػ   ا الس  سػػػػ  ا اال]أ ػػػػتـاالاتعرفػػػػ )) قررررمئبل:
 .(ٖ)((اعد[

وح دوم لم يفمح  مق مع  حةم  ال قم ث  هدم ،بل يته لمرئمعثت  ع ب حردم وررور 
: وتري  ت حمى حةرويتهت لجر  بلرى وعريمث  خررى ورن وعرمئل الت ريرر واإلق رمعثبلث ع وا

هت  ي حرررردم وهرفررررث عررررموكه و خبلقرررره وتهمومرررره وررررا الشخ،رررريمت حرررردم وهرررررفت م الجيرررردة  رررر
لرى و ،روت حرمل بلرى لفرت   ظرمرتم ب فمح  يةًمت فمج تذ  الوعيمث لم تُ . بال  ّن العيمعيث

ليررره ولرررم   ّن بحةرررم  ال قم رررث لررم يمتفتررروا ببال حرردم وهرفرررث وواقفررره الفمعررفيث والعيمعررريث و...
 يعوهوا ،وته . 
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 قررم يت و شررمر بلررى خرا رره و معررمن حرربل  الرردين ،رريغث الهوررل ال لقررد  دان الوؤلررف
معرته ل رم ألعر مب حمرى  حةرم  ال قم رثت ورفرض رئ رين ال رين واآلخر حتراةره ون خبلل ا

ْن لرررم تجرررد  فهرررًم وه رررو طقيرررث ذكرترررم لؤل حرررّم كرررل األحةرررم   ررردون م. فرررملخراب حةرررم ت وا 
ل ث قرروا ين الهوررل ال قررم ي وررن  جررل  تغييررر الئ ررعررتث م    يررث  ررمولوا بيجررمد كمفررث العرر ا

 قردر بذن  ترذا الر ص . رون  رئمعرت م ل رم.الشخ،يث التري يرنختيمر ات قي   تداف م في 
ال قم رمت  قم رثت ف رو ي ورل داللرث  خررىت وتري بدا رثختيرمر رئريس ال وم يشرير بلرى نرا رث ا

 .*عيمعيث و ظمم حوم مال
عرروا   **نتيررمالت والت،ررفيمت الجعررديثي ووةررا رخررر وررن الروايررث ُ دي ررت االوفرر

 ركرررمت العيمعرريث. فقرررد  دان  كم ررت ت،ررفيمت رؤعرررم  دولت  و  حةررم  فررري األ ررزاب وال
مخطػطاانتيمل الرؤعم  ح ردوم   ،ررت زرقرم  اليومورث ))ا و معمن زرقم  اليوموث  الرواي

إذات  تازرل  اال م مػ ات هػراملاسػة اعفػواسػطحااؿاعادال   رغت  ؿاالري ساهم ال
الة اخ طرافمدتاا ر  اعارااألطفس يافرأتاأحداتا راضا طا ت لػ ا م زلة ياح فاعفَّ

ت ػ ؽامرةاتسػتةدؼااغت ػ ؿاهمػ ؿاعادال   ػرياا الااالستخا راتااألمر ت  يا خطػطالمػؤا
 ظػرًااااػ  ا]عػدةا تػ التاأ ت فتاال متامفاف ر  ا ا. ..مفاره ؿامفاع  ا تاالم ف  

[ا لػػـاتتػػرددافػػ اإذاعػػ ات   ػػ ؿاات ػػ ؿااػػ لري ساعادال   ػػراهخ ػػ  ل ػػع ا ااالا ًً
عػدالةػذهاالرهؿات فا امر ت يا الت ر حااافّاالمؤامرة.امم اأد اإلواف ؿاالمسؤ ؿااأل

 .(ٔ)((المؤامرةااد اففاهخ   ياد فاعفـااادارةااألمر ت  
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ت (ٔ)((تختػػػرؽاا فػػػ ؽا السػػػد دا الحػػػد د))وتمكرررت زرقرررم  اليومورررث  ،ررريرة لقرررد ا
ترررذ  القررردرة الهجي رررث  يدا رررث  خررررون. وقرررد وظّرررف الوؤلرررفاآل جهمت رررم ت ،رررر ورررم ال ي ،رررر 

نتيررمل الرررئيس   يررث جهم ررم ت ،ررر و مولررث ا فرري الواقررا التررمريخي األوةررمع العيمعرريث 
قرا الرراتن  تقرد ويردين الواالوخططث والو فذة لذلك. ف و لرم ي جومل ح دال م،رت والج مت

يرررث انتيرررمل الررررئيس  رررل حرررمد  ذاكرتررره بلرررى الترررمري   ق رررل عررر وات  و شرررمر بلرررى كيف ف عرررب
وتمك قدرة فذة  توظيف حجمئ يث األ داث التي ت طرت  يطرمر الفةرم  الو،ري. و ذلك ا

الهجرررمئ ي وترررداخم م ورررا األ رررداث العيمعررريث التررري عرررمط الةرررو  حمي رررم و دا  رررم فررري ترررذا 
 ال ص.

يتةرح تررذا الترداخل   يةررًم  األعػرابافػػ ا  طحػػ تاالسػح ب ا)مت  ػػ ايرث رو وفري 
ردت  فري ب ردى ليملي رم   معرمن شر رزاد التري ُعر م ي قل الرراوي  كميرمت  عرن الثرم يح دو

 كميررث حررن ،رر را  العررراب الترري تمتررت في ررم ب رردى الفررر  األج  يررث  قيررمدة )ال ريجررمدير 
 ئمث:فرا عوا لور س( ف د ت خطم  م الووجه بلى  عن األول قم

 ساضػػفتاإعفػػـا ػػ اعز ػػزياإّفافرلػػ اأه ا ػػ ااق ػػ دةاالار هػػ د رافرا سػػ االػػ را))
فػػإذاااةػػ اتػػد رامػػفاح ػػثاالاتػػدريافػػ امت  ػػ تا ػػحرا اايطر قةػػ افػػ االحػػرباالع لم ػػ 

السراب.ات  تاال رؽاتحطاالرح ؿاف ؽامهم عػ امػفاالتياػ فاالرمف ػ .اف سػ رعاالتعػبا
أْفا خػ ـاالغسػؽ...احتػوات  ػراالتياػ فاتمػ اإلوااألهس دا  غز اال ػ ـاالع ػ ف...ا مػ ا

حياةػ اتسػ اؽاالر ػ هػ ر.ايػـاأ ّا  را الق ػ راتمػ ال افػؿاالتت  راال  ل يا تضرباف االمغػ
طا هعفػػػػ اا حػػػػ  ل فاأْفاسػػػػت  ؽااله ػػػػدا الضػػػػا  تختػػػػرؽاالةضػػػػ با الاطػػػػ ح.افػػػػإذااا

اهتدتاف االرتض. ست ل    اا
ا رم اا رهاعارام ظ ره:ل ؿال يؿام ةـا   ا
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ااح راتاسراب.االاداأ ّ  اف ا حرا اس    .أر ا
ار: ل ؿا خ

اأ االرافاالخ ل .
ا ل ؿاي لث.

اأ اال حرا االتار 
ا ل ؿارااف

 .(*ٔ)((أ اا د  االه ـ
. تخذته ش رزاد فةم  ل كميمت متي الوكمن الهجمئ ي الذي ا ، را  العراب ت م

م طقػػ امهة لػػ االاإّفا ػػحرا االسػػراباظفػػتا)) - فرري الواقررا التررمريخي لرريس ل ررم وجررود
توي رررم بطرررمر وكرررن  ْن ي ال يرت في رررم  رررداث التررري جررراألو  - (ٕ)((تهػػػ راإل ةػػػ االخػػػرايط

ف ذيرررب وذيررربت لررري ف،رررم  عررر ين بلرررى   الفةرررم  الرررواقهي. وورررن  رررين   رررداث م الهجي رررث
 م تتكشف ال  يرات الغ يث ...ت وفي مل  ي  وموي دث  هد ذلك االقتت

 حةرم  وجمرس  يمرث يتةرح فري الر ص بدا رثاث ترذ  المم تترم ا شر رزاد   ردوح دو
سػت  رتاغرايػػز ـاسػػ مفاأ ػؿا ػحرا االسػػراباا ل اػا.ا اتالشرورى فري ال رلورمن فه ردوم ))

ل ػػػد ر اااألمػػػراف مػػػ اا ػػػ ةـ.ا تػػػراتضاأعضػػػ  امهفػػػساافت ػػػ ه اااحسػػػ سااػػػ لخطر.ا
 احيػػػ ااعػػػفام تػػػ حال عػػػ اايالهػػػ ر اإلػػػواما ػػػواالارلمػػػ ف.اففػػػـا هػػػد االفاػػػ اباأيػػػراًا

اهتم عػػ ًاالت ا ػػ .اف لت ا ػػ اتقتضػػ اااتخػػ ذااعػػ تااػػلاهػػد  يافعهػػز ااعػػفاالهتم 
ام تػ حياهتم عػ تاالمغفقػ االات ػتحاإالا االهتم عا قتض ال ع ااالهتم ع تا ل ع ااال

 الم ت حاف اه باالا ابيا الا ابا  يـاف اأحداالتة ؼياأ ايمؿاف اإحػد اال احػ تيا
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افػػ اطفاػها  ل ػ اا  تظػر فاالم تػػ حاأ ا ػ يـاع ػداإحػد از ه تػػهااألراػفيا اعػثاالقػ ـ 
 .  (ٔ)(( ال رج
وجملس الشورى في ال مدان الهر يثت ح دوم جهرل   معمن ش رزاد ن الوؤلفلقد  دا 

ف ررم  حةررم  ال وكررمن   رلوم يررًمت ال يفقرره وررن  وررور دولترره شرريئًم. مفرري دولررث العررراب وجمعرر
ا ت ولررريس ل رررم  ي ي ال،ررر ر جتومحرررمت م الدوريرررثت وو مقشرررث ورررم يجرررري فررريجوه رررم لهقرررد ا
قرارات والتو،يمت بال فري قمحرث تخمذ الهون اوتبلك ذلك الوكمنت وال يعتطيخ،و،يث  م

ه فرري دولررث العررراب. وتكررذا فتم  ررم ح ررد  وا  ررم الررذي ال وجررود لررجتومحررمت الترري ُفقررد واال
ال رلوررمن الررذي لررم  قيررت األوررور وهمقررثت والو مزحررمت ال  ررّل ل ررم  يتخررمذ تو،رريمت وجمررس 

وجرررملس الشرررورى فررري دولرررث  تريررروتكررذا حُ  ..عررروه فررري ال رلورررمن.شررري  عررروى ا يوتمررك  ي
العراب   ذا األعموب العمخر. وفي ذلك داللث واة ث بلى بدا ث وتهريث لتمرك الوجرملس  

دا ررث وتهريررث لكررل تجر ررث ديوقراطيررث فرري  ي  مررد حر رري. تفرري واقه ررم التررمريخي  فملداللررث  وا 
تر تور  ر ور ،رم ب  رمت كمرتو يرث القيورث ل متو لومالةو يث تي  ن ال رلوم رمت الهر يرث  ر 

 كمن ومكم  م رئيعم  م عمطم م. العمطث ت يم
 

ُ دي ت الت،فيمت الجعرديث ح ردوم عررد  عرن الثرم ي  فري  كميمتره الميميرث ل عرن و 
تػػػػ فاعفػػػػّ اأْفااأتخ ػػػػوااألول   ررررداث وطمردترررره وررررن ذيررررمب ) و ذيررررب األول( فقررررمل: ))

م ػ طؽاالتػ اتط لةػ اأ ػدياد ايػراغ مضػ اماةمػ اتت اطػاا أت ار ياأْفاأاتعداعفاتفػؾاال
اتتف الةبا قتػ تاعفػوادي.ااض هتعفتاا لهؾا الخ ؼا الرغا اف االم اهة احتوااتُّ

ا ح طػتُاال ػ عاالمػ تيا ل ػ عاالغ ػ بيالاسػتُاألؼال ػ عا ل ػ عياالاستُااالر ا .اتخ  تُا
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أاػػدياتضػػرجااُاحػػّباالظفمػػ ا تةػػؼاالسػػت   ياح ػػثارايحػػ ا ػػ ـاهسػػدييا ترتتػػها لػػذتُا
 .(ٔ)((هسدياأ اهسدؾامسهوا  رات...االح اسياترتتُا

 
ته ورن وكرمن ت الجعديثت ووطمردة الوطموب ت،فينتيمالفي تذا ال ص بشمرة لبل

  تمرررك األ رررداث طررم ا حجرررمئ يت فقرررد الررى رخررررت ووررن حرررمم بلرررى رخررر. وألّن طرررم ا فةررم
سػتالا ظمر فرر))ن األوعمئل حّدة لمتخفي ح (  عن الثم ي )تخذت الشخ،يث الوطمردة ا

 .(ٕ)((ألؼال  عا ل  ع
 
 لجعديث في ال مدان الهر يث وجد :إلدا ث الت،فيمت ا ثوظفّ الو تمك ال ،وص ح د ت ول

 
تمررك األ ررداث  ووهملجررثّن الووةرروع وا ررد وال رردف وا رردت ولكررْن طريقررث حرررض ب 

خرررتبلف الفةرررم اتت ففررري ث. ور ورررم يهرررود العررر ب فررري ذلرررك بلرررى اي كرررل روايرررختمفرررت فرررا
   العيمعريدا ت رم فري الفةرم داث  طريقث وختمفرث حرن بت تذ  األدي الفةم  الهجمئ ي  ُ 

راب فررري حرررألي بحترافرررمت كرررمتم ،ررروت. ووتمترررث افررري روايتررر وال ،ررروص العرررم قث الرررذكر ت
   ذلك.  ت ل موة مط مت الع مب 

 
ا
ا
ا
ا
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 الفضاء الائائ تداخل الفضاءات الفرعية األخرى يف  القسم الجالح:

 الفضاء الائائ ء الهوم واحللم وتداخله يف اًل: فضاأو

وتم ورفةم  حمئم ال يوتمرك ورجهيرث جغرافيرث وهروفرث فري الفةرم  الرواقهي   و ال  
ت تهررد  وررم فيرره يررو ي  ملغرا ررث. فمأل ررداث ت وكررلينن ووكررمن و رردد واقهيترره وال يرررت ط  ررزو

ختراقيرث ل )) طريقرث اتقروم  مألفهرمو ال ملورث حن واقهيت م الو لوفثت والشخ،ريمت ال مئورث  
 .(ٔ)لمزومن الو لوف  و الواقهي((

)حػػػ فاروايترررم  الروايرررمت الودروعرررثت وو  رررموقرررد تواجرررد ترررذا الفةرررم  فررري  هرررض 
ترمتين الرروايتين  ولرو ت وم رم ح روان .*تست قظااألحلـ ا )زرل  اال م م ا سفط فاال ػ ـ 

 تمجيرث اإل هتر صت بذ لره   يالالت تةرمرع الره روان دممف)) وم ت  تم تذا الفةرم . لوجد م   ّ 
ت كورررم ُيهرررد ))ورررن  ترررم اله م،رررر التررري يرررتم ورررن خبلل رررم تكييرررف القرررمرو... (ٕ)التوليديرررث((

ل رررذا الفةرررم  ورررن  تّيررر  الوتمقررري وعررر قم الوؤلرررف . وي ررردو  نّ (ٖ)وت ي تررره لمطررررح الوقررردم(( ًً
 .خبلل اله وان
لشخ،ررريث ات تولرررد ترررذا الفةرررم  ح ررردوم عررررد الرررراوي وخترررمر الر ا ػػػ ااأل لػػػواافررري

وه ررم طفولتررهت ولوررم ب  ررث الجيررران الترري لهررب    ررث  ررداث حبلقترره   تفرري الروايررث  الرئيعررث
و هرررره وررررن تررررذا فتقرررردتم وشررررهر  م فررررث لوجودتررررم وهررررهت لكررررّن زواج ررررم ك رررررتت وتزوجررررت ا

التوا،ررل. و هررد ت وررل وتفكيررر قرررر  ْن يررزور عررمطمن ال رروم فرري وومكتررهت ليجررد  رربًل ح ررد  

                                                 

 .ٕٛٔقمل الراويت ال  يمت ال كمئيث في العيرة الشه يث : ( ٔ)

يث:   يرم  فري ال  رر الويرتت فم،رمث فري رخرر عرطرت وتمترث ع م  ةورًا واة ًم ل ذا الفةم  في الروايمت اآلتولو* 
م،ررورت ح،ررم ث الروردة الداويررثت احترافررمت كررمتم األحرراب فرري  مط ررمت العر مبت الررذاكرة الوعررت م ثت ورذكرات دي 

 ،وت.

وعرتويمت المغرث فري العررد الهر ري الوهم،ررت دراعرث  ظريرث تط يقيرث فري عريويم طيقيم العررد : و ورد عرملم و ورد ( ٕ)
 .ٖ٘ٔ:  ٕٛٓٓت وؤععث اال تشمر الهر يت  يروتت ل  منت ٔاألوين الطم ثت ط

 الوكمن  فعه.( ٖ)
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فمػػ اتػػدُتاأ ػػؿاسػػر رياحتػػواتة لتػػتاعف ػػه.اأخػػذت  املم ))فرري تررذا الهرروررن ت ررث يقرّ رره 
ع  ػػػ اف مػػػتا...امػػػ اإْفات غفػػػتافػػػ اسػػػفط  اال ػػػ ـاحتػػػواطفاػػػتامق افػػػ االسػػػفط فا

 .كم م كميتي . ف كيت له (ٔ)((ف راًا
اع قػػهاالضػػخم افػػّرتامػػفاتطررمول ))ال رروم لم كميررث كم ررم  عررمطمنعررتوا ا هررد  ن و 

ر اف اأير  يا أع د ػ اإلػوامت  ةػ .ا لػ ؿاع  هاال م وا ظراتافارسؿا ظراتاع  هاال س
ل ام سرًا:اظ تا ظػراتاع  ػ اال م ػواأ ّ ػ اسػااحثاا  سػ اعػفا اػ يافسػ رعتاإلػوا

ت امترام ػ ااألطػراؼ.ا طفسػ   اال سر افػ اأير ػ التع ػد  .افالاحث.افارسفتا ظراتاع
العسسا المخار فام ا ت  الفعي راعفوا ا افػ األػؿامػفاسػ ع اأ ااعػضامفا لدّيا
رأ   اهػة اً ا ختػرؽااألفػؽيافػ تشاسػفط فاال ػ ـاأ  ػها لػ ؿ:ا هيالقػدااغت  ...ا اس ع

 . (ٕ)(( هد اا ا ا م  مة 
طمّررا حمررى ال رروم قرردرة حمررى االطرربلع حمررى خفميررم ال فرروس فقررد العررمطمن  و وررم  نّ 

ت ررب الرجررل الررذي يخرروض ح ررمب  الشررمب الخجررول  ررل ررم ال ت ررب خفميررم ت ررث وحرررف   ّ 
يررر الو عررو ث. لررذلك قرررر  ْن يرردخم م بلررى نلوغررمورات والوجمزفررمت ال  ررمرت ويقرردم حمررى ا

فبل رّل عروى المقرم  فري وومكتره   فري حرملم اليقظرث وي قر  ل رم ورم لرم ترر  وا وختمرحملوه 
و ررد  وعرررحم  ت قيرر   .ثوررم الخرروار  الترري تجهم ررم ال ترنررب فرري اليقظرركررل ليمررثت لي قرر  ل 

واالغػد.اسػع   اإل ةػ افػإذاا ػ ارالػدةاعفػوافف ادأياالاتؤهؿاعمؿاال  ـاإلػا)) تذا المقم  
سر ر  ا أم مة امسرحاأهاهام ا ت فااة   ػ اسػح ق .ا ت  ػتاتػر ا  سػة اتةػ يافػ ا
 ذهاالة    يا لداتستغ ثيافلامه با الامغ ثيافػرَّداسػفط فاال ػ ـاأ ػ اعهات لهػات ا

افتفق   .ايـاأع د  اإلواالقم .اأه راإلّ افتقدمتام ة .ال لتااد ه :
ا..اأ تا   .االاأ دؽاع   .ام ذاات عؿا   ؟مخت ر -
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 (ٔ)(( دف اف اسفط  اال  ـالتق   الفتالة اإ ّ  ا  يـاميفة .ا ا  ّ  ا
عرررتطمع ث جومليرررث فررري الروايرررثت فورررن خبللررره القرررد شرررّكل فةرررم  ال ررروم وال مرررم فعررر  
 .فتقدتم في حملم اليقظثيقث ،وب ت ث التي ا ْن يه ر حن وشمحر  الهو وختمرال طل 
ةرم  الروائريت لي ررر شخ،ريمته ورن قيرود تهود تشكيل ترذا الف الوؤلف دو  نّ وي  

الهررملم الررواقهيت ويجهم ررم  ررّر  طميقررث فرري الته يررر حررن خفميمتررم الداخميررث فرري حررملم ال رروم 
فهبًل فري ترذ    وتذا وم وجد م ون الرقيب الداخمي والخمرجي وهًم .واأل بلمت الذي يخمو 

تطمع  ْن يعرت وذ عرا فري حرملم ال روم كررة  ين وخترمر وت رث ف هد المقم ات الوت .األ داث
لرررى ت رررمول تعرررهى وألكثرررر ورررن وررررة ب ت و رررد تفتقرررد  فررري حرررملم اليقظرررث حمرررى قم  رررم الرررذي ا

 رررر  فعرر م وررن قيررود اليقظررثت لت طمرر    ريررث تموررث لهررملم ال رروم األقررراص الو ووررثت لكرري يُ 
لصامػػفاال قظػػ االممفػػ ااراعفػػواالخػػ ػػفمػػ اعػػ دتات)) .    داثرره الووتهررث والهجي ررث

 ػ ـاخػلؿاال ةػ راأ ضػً ...ا أهػتر   اتم ػ تاإلواسػفط  اال ػ ـ...ا ألترحػتاأْفا قؿاتلت 
تا رةامفااأللراصاالم  م ا  ر  ا قض اا  ضاال ة را  يم فيا سػ اداالف ػؿا ػ يم ف.ا
فلا  ح اإالاس ع اأ اس ع تامعد داتا اتؿا  ستحـا  ق ـاا لضػر ريامػفاأعمػ ؿا

فتقػ امهػددًاا اػتلعاألػراصاالم ػ ـيال   االممفػ يا  عػ دامػفاف ر ػ اإلػواار ت ال قظ اال
 .(ٕ)((ف اسفط  االم  ـ

ت قرررر  الهجمئرررربت ح رررردوم ي خررررذتوم عررررمطمن ال رررروم بلررررى حررررملم وفرررري حررررملم ال رررروم ت 
لتػػّفاعتف،ررح حررن تمررك الوغررمورات. )) الو رريط ال ررمدو. واأل ررداث اآلتيررثالوغررمورات بلررى 

 امػػفا ػػديا  ػػدأتامػػفار عػػ يا أخػػذت  اإلػػواسػػمت ا د عػػ ا ػػ ارف قػػ اأخػػذت  ّام هػػ ا 
 ػػ اا  ػػتالػػواالةػػد ر.افمػػ ا ػػ اإالالحظػػ احتػػواغ  ه هػػتة ااتفمػػ تاألػػرباإتا ػػرة.ا

يا   ػػ ؾارأ  ػػ ات ػػ زاالعه يػػبا ت  ػػتاأهمػػؿامػػفامهػػةدااالسػػمت اإلػػواأعمػػ ؽاالمحػػ ط
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سػترا أهػ   االغر بيا أتيرافت  امفاالحدايؽاالمعفق اأ  ـاعّز  ...ارأ   اع  ل دامفاال
م  مػهاالع هؽاالذيا   ـاماترًاالتر احا اته   اذلؾااأمفاالمستقاؿا الفذةاالع    ...ا را

ةاالخ ل ػ اال ق ػ يارامفاال هػ ااح فاخره  اإلواسطحاالمح طات  اف اد ا اا... اضحً ا
تاخػػراالمػػ  امػػفامسػػ م  اف حػػ االهػػمسياارت عػػتاا ػػ اراحػػ االم هػػ  ت ػػ ا ػػرتعشياف 
 .(ٔ)((عد  اإلوااله ط   رأ   هاسح اً ايـا

ر مرث الهجمئرب والغرائرب فري عرمط ث الو رمم. وفري  ولىفي الميمث األ  ت ت وتكذا ا 
ال ررررروم وال مرررررم والفةرررررم   )فةرررررم  لفةرررررم ين وهرررررمً وةررررروح ترررررداخل اترررررذ  الر مرررررث تجمرررررى  

عرت ملث را رث   رداث مت وحردم و لوفيت رمت وات رم ترو ي  غ . فمأل داث التي جرت (الهجمئ ي
 فةم  اليقظث.  ،ول وم في

ت حرررملم ال ررروم ت خررررى ي قم رررم الرررراوي الووةررروحي الرررى ذلرررك الهرررملم وفررري الميمرررث األ 
إّ ةمػػػ اورررم  ررردث  رررين وخترررمر وت رررث )) ت وح رررر رليرررث االعرررترجمع تلي،رررور وشررر دًا رخرررر

 ا  ةمت فاف ارت باالر  حا  ح  ؿاتؿام ةم اأْفا ساؽاا خريات فاتؿام ةمػ ا متطػ
 ات ػػ فساممتػػفيا هعػػؿا ػػ االهػػمساتهػػرؽامػػفاالغػػرب.اف ةػػاهػػ ادًا.اأ ا فعاػػ فاألع اػػ ًا

  ػعدااإلػواافتح ؿا  االترةااألرض  اإلواميفث...ايػـا قتػرحاأحػد م اعفػواا خػراأفْا
ياػػ ا ياػػ اهاػػ رةافػػإذاا مػػ اعفػػواالقمػػر...ا مػػفاسػػطحاالقمػػرا  ظػػرافاعاػػرا القمػػر.ا ا

  ـا المطراالط يراتا الغ.ام ظ ر فاها ر فاإلوااألرض.اف ا رافاتؿاه  امفاف ؽا
تحتةػػ .ا تف  ػػ فاعفػػواهػػا ا ؾاهخ ػػ  تاع مػػ ا معر فػػ يا ػػ اتقػػ ؿ:اإ ظػػراإلػػوا

إلػواحمػ ـاز هػ االػ ز ريااذلؾاال ز رااألساؽيا   ا ق ؿالة :اأُ ظري  ـا  فذةاغرف ا
 ت  ػت فاعفػوام  مػ تاأسػم  امرم لػ افػ االح ػ ةااؿا  رلافاهسػد ةم اال ػ يم ف...اف

 .(ٕ)((الع م 
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ال توتمرك القردرات الخمرقرث التري  اليقظرثّن الشخ،ريمت فري حرملم ملذكر   الجدير و  
ال تفررو  قررردرات  خ،رريمت حمديرررثت وقرردرات م ط يهيرررثوتمكت ررم فرري حرررملم ال ررومت  رررل ترري شا

الشخ،رريمت األخرررى فررري الهررملم الروائررري لكررّن وجودتررم فررري فةررم  ال رررومت و   ررم قررردرات 
ملم ه وختمر وت رث فري حرفوم فهم قدرات م في حملم اليقظث.ختمفت توموًم حن اجديدة خمرقث 

 مم  مه ررررث الشررروس والقوررررر والكررررة األرةرررريثت وقرررردرت وو ال ررروم وررررن ركررروب الريررررمح وتعرررميت
وم الشخ،ررريمت وال عررريّ  تحمرررى  عررررار ال رررمس فررري حرررملم اليقظرررث  ت،ررر الخمرقرررث  يةرررًم  ملت

 رردث فرري طرربلع حمررى و موررمت م... كررل ذلررك ال يوكررن  ْن يالوات الورووقررث فرري الوجتوررا 
وتدفرره الووا وررث  ي  ررم و ررين ت ل ررم و   ررم الوؤلررف عررتث مئيث يقظت وررمت ف رري قرردرات ا حررملم

 .الفةم  الذي تت رك فيه
حرملم ال روم وحرملم اليقظرث و ح ري  ف،مل الهرملوين حرن  هةر وم م ون اوحمى الرن

بال  ّن ال  ث وجد تقمر ًم شديدًا  ي  وم. فملتقمرب وال ب الذي  ،ل  ين وختمر وت رث ت 
م وت ،رمت  كثرر فري ووتردت وشرمحرتت  رل الرم يقت،رر حمرى ترذا الفةرم   م ال ومفي حمل

حرررملم اليقظرررثت و رررد  كرررل و  ورررم ي  رررث حرررن  فةرررل العررر ل ليتبلقيرررم  معرررتورار فررري حرررملم 
 اليقظث.
 رري راز تررذا الفةررم  ح رردوم يجهررل رن ررث وختررمر لمقررم  زوج ت ررث  ويوةرري الوؤلررف 

لتق  ػ اف فه ورن لقمئره فري حرملم اليقظرثت ))تت دد في حملم ال ومت ور وم كمن ع ب ذلك خو 
ا  رررول حبلقت وررم    ررثت حبلقررث الررزوج  زوجترره وحبلقرررث ر و ت ررمو   .(ٔ)((عفػػواح فػػ االحفػػـ
 ال  يب    ي ته.
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وا  تررذا الهررملمت ف ررد  يتررردد حميرره عررت مل طررل وختررمر ازال تررذا الفةررم  و يو ررًم فووررم 
 ح ػؿاذلػؾاال ػ ـا قظػً .الػـااإ ّ ػ ادخفػُتاسػفط   ترى فري يقظتره ))  ين ال ين واآلخرر

 ػػدخؿاهػػخصا ػػ حامسػػت قظاسػػفط  اال ػػ ـ.القػػداخ ل ػػتاام ػػذافهػػراالتػػ ر خا...اأف
فػ اتاسفط  اال  ـامدف عً ااق ةامت  عال  امسا الهع يرا المال ؼ.الت ّ  افعفتة .ادخف

مت ػػ فرةامت  غمػػ امػػفااألمػػؿاالهاػػ را ال ػػاساالمػػدمرياالاػػداأْفا سػػت قظاسػػفط فاال ػػ ـيا
 .(ٔ)((ل  ـ سفط  اا

دخفتاسفط  اال ػ ـ.ات  ػتاووم بْن دخل عمط ث ال وم  تى وجد الهجمئب في م ))
ض يا ع  راال قظ اترسؿاهخ رًاا زعػزعاأرتػ فاالهمسامط اةيا ع  فاالت ي  تامغم

القفػػب.االخ ػػ ف شا  يمػػ .االح  ػػ تامغفقػػ .احػػراسال ػػراالسػػفط فا ػػ يم ف.اسػػ ع تا
 تتقفباتقفباال ػ يـاالقفػؽ.االػزمفاتفػهافػ امةػبا تظ ـات  ساال  يـياداراتت  ساا اله

هادخؿاف اغ ا ا .ااح راالسفط فاغ تا  سػ تاالسا ت.اسفط فاال  ـا  يـيا غ  اتا ّا
 ط ػػاتاع ػػ فاالهػػعرامػػ ات لهيػػثياالحرايػػؽا  مػػتاأ ضػػً .ااتحر ػػؾاأم اهةػػ افا تػػتاه ي

اعػػػ فاال ػػػ اب.اتػػػؿاهػػػ  ا ػػػ يـاحتػػػواد رةاال ةػػػ را–عػػػ فاالعقػػػؿاا– األدبا ال ػػػفا
 .(ٕ)(( الف ؿ

حررملم اليقظررث ووررم يجررري فيررهت  حررن كموررم يرردخل وختررمر بلررى حررملم ال رروم فم رره ي تهررد توموررمً 
وتذا الو،ف الدقي  والعمكن لكرل ورم وجرد فري عرمط ث ال روم يؤكرد ل رم ذلرك: فملشروس ال 
ت طفئ والهيون ال تغوضت والخفرمفيش ال ت رممت والرزون ال يعر تت وعرمطمن ال روم ال ي رمم 

لم ال روم. فورم  ردث فري ال فري حرم... بنتعكنت وحي م الهقل وال،واب ال تغفبل و  مر  ال
ح ررر وخيمررث ت يررل بلررى كررل وررم تررو حجيررب ونريررب ال يوكررن  ْن ي رردث فرري  تررذا الفةررم 
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فةم ات  خررى. ف ركرث الشخ،ريمت والكمئ رمت كم رم تت ررك ةرون  ردود ترذا الفةرم ت 
 .وال يوكن  ْن تتبل م  ركت م ووجودتم في فةم  رخر

ح ردوم  رد  )زرلػ  اال م مػ ا سػفط فاال ػ ـ افي الروايث الثم يث  تولد تذا الفةم و 
حررن و ررمم زرقررم  اليوموررثت  هررملم الغريرربت ف قررل ل ررم ،ررورة حجي ررث ت،رروير تررذا ال الوؤلررف

بعرر وحًم كررموبًل  (عررمط ث ال رروم  )وحبلقت ررم  عررمطمن ال رروم الررذي  وررر   قم ررم بلررى عررمط ته 
لواذلؾافهعفة اتتحدثا ا غذا ا م اإحت  ه تة اال  م  امفام حت طالتام فاا لتّ هاا))

اااسػ  رةااألسػع ؼا ت رخا تةف ساا  تامرت فا  ػ اتمهػ افػ االهػ رعا  يمػ افػ ذ
حمفةػػ اممرضػػ فامحترمػػ فا   قف  ةػػ اإلػػواالمستهػػ و.الػػـا عػػرؼاتسػػعوامسػػرع ياف 

 اػػتااةػػـااألطاػػ  اسػػراالح لػػ االتػػ اأ ػػ اتة .ا حػػ ر اافػػ ات سػػ را  مةػػ االمت ػػؿ.ا ذ
االظ  فاتؿامذ بيافق ؿاطا ب:

ادع   ا  حصادمة ...العفة ات   لتامخدرًاال  ً . -
الدل قػ اضػ ع تامػفاح ػرتةـاإذالػـا هػد ااخفػًلاعضػ  ً اا ح ص لتفا ت يجاال

ف ةػػ .ا أعتقػػدااعضػػةـاأّفاالقضػػ  ا  سػػ  يافػػاّم  االةػػ االغػػذا ا السػػ ايؿامػػفاخػػلؿا
 .(ٔ)(()م ؿ اخ ص

و دتمئره الوهرروف  معرتدراج   د  عمطمن ال روم لهجي ث ح دومثم تتم هت األ داث ا
ورم بْن رقرردت زرقرم  اليومورث لكري تتونرل فري عرمط ته ت وتترر قمم وهره ت وتقرا فري نراوره  و 

ورررن   رررداث و  رررداث. وألّن  وو رررم  ال رررمئمحمرررى فرررراش الوعتشرررفى  ترررى ر تت فيورررم يررررا  ا
الترري ر ت ررم فرري و مو ررمت  رربلم األفقررد تتملررت   رر ور وررن عررمطمن ال ررومعرر وحًم كررموبًل  عتور ا

ع ر ػػػ اتم مػػػً ياالاتػػػدريات ػػػؼارتضػػػتافػػػ االهػػػ رعاالمػػػزدحـاووررن  ي  رررم  ّ  رررم كم رررت ))
 ع  فاالره ؿات ةهة امفاتؿاألط راهسمة .ايـات ل تاال ي اع دامحؿاا ػفاملاػسا
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 سػػ ي  .التّ ػػهاتػػ فامغفقػػً .افطػػ رتافػػ اال ضػػ  ا هففػػتاهسػػد  اا لسػػحبيا  دا ػػ اايػػرا
سػراراالسػف ياأللة االقمرياراح ا فعا فاا لقمراترةاسف .اتػ فارأساايػرااافرمواألسراريا

اخت واايرااألسرار...اأحستازرل  اال م م اأ ّا القمراالترةيايـاا ة اتػدخؿاسػفط  اال ػـ 
ةػ ادخفتةػ اتضػ ؼاهػرؼيات ّاأل ؿامرةا الحؽاأّ ة الـاتدخؿاسفط  اال  ـاأل ؿامرةيا ل

رضاف اسفط  ااألحلـاأل ؿامرة.ا لدا لؼاسفط فاستقا ؿامفت اهم ؿااألا استقافتاا
اعفواسه دةاالهرؼاالحمرا اال  .(ٔ)((ستقا لة ...ال ـ 

قررم  اليوموررث بلررى عررمط ث عررتدراج زر  ررداث تررو ي  ملغرا ررث و ررذ ل ظررث ااألكررل تررذ  
األعررررارت  زرقرررم  اليومورررثت  ئرررر) ت رررمً   ملو رررمم الرررذي ر تررره. والشخ،ررريمت كرررذلك الو رررممت وا

كم ررم نيررر و لوفررثت وال تقرروم بال  فهررل وررم تررو نريرربت  ( رربلم ت عررمطمن األعررمطمن ال رروم
ففرري   غرا ترره. )عررمط ث الو ررمم( فقررد ا وررمز  يةررمً  ويثيررر الهجررب ح ررد الوتمقرريت  وررم الوكررمن 

ذلك الوكمن ر ت زرقم  اليومورث كرل ورم ترو حجيرب ونريربت ف ري ترركض حمريرث لرم تجرد 
فعررر م  ملعررر بت ثرررم له رررت ورررا  ئرررر ورررم يعرررتر جعرررو مت طرررمرت فررري الفةرررم ت وعرررترت  

 ررداث ال يوكرررن  ْن كررل ترررذ  األ وهمرر  فرري العررروم ...األعرررار له ررث كررررة العررمث  رررملقور ال
 ترتي  م في تذا الفةم  الغريب. روائي رخرت  ل  ّن الوؤلف تهود ت دث في فةم 

حررررملم عررررمط ث ال رررروم  ين زرقررررم  اليوموررررث وحملو ررررم الغريررررب ترت الهبلقررررث  رررروعررررتاو 
وورررن  ي  رررم  تنرم   رررم عرررمطمن ال رررومت و قررر  ل رررم كرررل يررروم  و يرررث فررر ُ  ت ررربلم وعرررمط ث األ

ذ عررمطمن ال رروم و فّررا.يةررمأحودت ررم بلررى وعررقط ر عرر م ) الج ررل الهريرر  ( فرري حررملم ال رروم 
ا..رن ت م فوجدت  فع م في  يت م
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عرررتورت الهبلقرررث  رررين االث رررينت  ف،رررح عرررمطمن ال ررروم حرررن   ررره لزرقرررم  ْن او هرررد  
حمػؿاالاحػ ر.ا  قؿاالق راتا ااطلا م ذااتر د ف؟اوه رًا حن وشمحر : )) اليوموث وخمط  م

أ  ...ساحمؿاالت اتبيا أ قػؿااألهػراـيا أاعيػراالمهػرات.اسػامراالح ػ ةا الا را ػ اأحػد.ا
راالح  ةازادًاا أغ صاف ه...اس ؼاأل ـا   اأْفاُأ ّا  المسال اف اغ   االاس ط اتر د

لغػػداإلػػواطر ػػدةا أْفاأعفػػفاتقػػ طفااألطػػراؼيا  لهػػ ااػػهياإْفاهػػيت.اتر ػػد فاأْفاأّحػػ ؿاا
؟اس ؼاأّح ؿاالمستقاؿاتفهاإلواطر ػدةا ػ احا اتػ يارعفواها فاع ر  اعلم االسح
  التّ   اأر دؾاأ ػتياألّفالػ فا ت تاهم ؿاالع لـا عهقفمفاأهؿاس اداع   ؾ...اتؿام

مختف ػ يا رايحػ ااع   ؾاالا تترراأادًاياألّ ؾات لػد فاتػؿا ػ ـيااحت  ػ تاهد ػدةا  تةػ 
 .(*ٔ)((مغ  رةيا ل فاالا تترر...

شررترطت رقررم  اليوموررثت وتزوج ررم  هررد  ْن  او هرد تررذا ال ررب ظفررر عررمطمن ال روم  ز 
ت تعررموي  ملاوزع حمررى ال ررمسطم ررت و رره و موررمت واقهيررث تُررف تغييررر عيمعررته الو مويررثحميرره 

ت فرري حررملم اليقظررث  ماقهيررث فرري الو ررمم.  هررد  ْن حجررزوا حررن ت قيق ررو لكرري ي ققرروا   بلو ررم 
عػػدـااػػثاأحػػلـا  ػػ ـا اللمعقػػ ؿيا االقضػػ  اعفػػوااألاثررم طم ررت و رره شرررطًم رخررر وتررو ))

حلـاالت اتعتقدا  اأّفاال  سا رغا فاف اأْفا حقق   اعفواأرضاال الػفا الاس  ااأل
 . (ٕ)(( ستط ع ف
 

ث تغييرر العيمعرزرقم  اليومورث و قر  ل رم ورم تريرد   واعتجمب عمطمن ال وم لشروط
نيرر وكتررث وا د ور  م يوشري ويت ردث ورا  فعره  ،روت ورتفرا اكلاو ، ح تالو مويث 
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ك اوذ (ٔ)(( قػلباحػدثافػ اأحلمػ ...أياا مآلخرين. ف ذا و وود ا ن ال قرمل يقرول: ))
أْفااحفػػػػػػؿا ػػػػػػذاااال قػػػػػػلباالػػػػػػذياطػػػػػػرأاعفػػػػػػوااعفػػػػػػ ّاعررررررتمذ الجررررررموهي يقررررررول: ))األ

ارااػػاّفاالقػػرا)) وموررث  هرردوم ُ فررذ شرررط موعرررحمن وررم   عررت زرقررم  الي ...(ٕ)((أحلمػػ ...
اباعفاال  ـا ياتاأّفاس  ستة ات  ػتاغ ػرا الع ػ .االخط راالذيااتخذهاال  ساا اضرا

إذااافااذلؾيافم اهد  ا ه د  اتفهايا  ػ يتعترؼالفسفط اأفْالتّفاتار     ام عة امفا
ا تط ر  لـاتهددا بلرى فةرم   الرجروع حن قرارترم وت تراجهت و (ٖ)((س  س اسفط  اال ـ 

 ال وم ورة  خرىت وترك فةم  اليقظث.
ل ػػػ ـيافقػػػ ـا ػػػذااماتسػػػمً امػػػدار ً ار ػػػ امق ػػػ رةاسػػػفط فاادخفػػػتامػػػفاف اثرررم ))

امتع ضهامفاس  ستة ال ؿ:ا
د ػػػدة ...الت ّ ػػ اأحػػػذرؾامػػػفاأّفاأ ػػ االاأعتػػػرضاعفػػواس  سػػػتؾا)الم  م ػػ االه -

رلػػ  اضػػراباالط  ػػؿاعػػفاال ػػ ـاسػػ ؼا ػػدففاال ػػ سا حػػ االه ػػ فياأطرلػػتازااال
اال م م اط  ًل.ايـال لت:

 ادؿاس  ست  يا   دراالم  ـا الحفـامفاال  ـ...ا الا   دراال  ـاذاتػه...اإّ ػها -
 هعفةػػـا  عفػػ فامػػ االا هػػرؤ فاعفػػواالق ػػ ـااػػهافػػ اعػػ لـاال قظػػ .اإّ ػػها ػػ ّ سا

 .(ٗ)((تمرد ـا  ده ةـ...

فمم روم وظيفرث  رض حمي رم وعرت كرًا وجرود  روم  ربل   ربلم  تحترعمطمن ال روم ا لكنّ 
تويررررث تررررذا الفةررررم ت وتفمحررررل حتررررراض عررررمطمن ال رررروم يؤكررررد  وا تج م ررررم زرقررررم  اليوموررررث.

عررت كمر لررم  تكترررث  م و ققررت زرقررم  اليوموررث وررم تريررد فهرربل و  . لشخ،رريمت الرئيعررث فيررها
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ؿااػػ فاسػػر ا مػػسا ذ ػػ . لكررْن )) رربلم حررن  رروم ال ررمس عررمطمن ال رروم  فم قطهررت األ
 قطػ عاعف  .ا خرهتاال حؼااعداإسا عامفاا جاهحتااال  سياسرع فام اتح ؿاإلو

 األحلـ:
 .(ٔ)((ال  سطفااألحلـا الم  م تاعفاهة اغ مض اتقا-

حتراةرررًم م  والوثقفرررين فررري ال،ررر ف والوجررربلت اتوالرررت كتم رررمت الفبلعرررفث والهمورررو 
فػ فاق اػدأتالػ ةاغر ز ػ اغ مضػ اتفػحاعفػواال ػ سيافػإذاااةػـا  حمى تذ  العيمعرث ))

 ػ االتػ االا اتةـاالسر  االت االاتخف ااعضة امػفاااتػذاؿيا رغاػ تةـاالخ رغاتةـا هة
ؿياإلػواالعفػف.اتػ فاالم ػ ـا تت ػؿاذتراا ظ ظ ااا سػ فااأل  خف ااعضة امفافظ ظ اتُا

 ػ  ا رةاالخ رهػ اعفػواالعػرؼا القػ ـااازافا هفؿاالرغا تا الهة اتا الخ اطراالمحظػاا
 .(ٕ)(( أل ع اتخ  ا  ا  تةـا  ه  ة االحق ق  

ضػػػطراال ػػػ س...اإلػػػوا هػػػرااألسػػػرارا ال ػػػ رااو هرررد تغييرررر عيمعرررث الو رررمم ))
 األح س سا الهة اتاعفواحا ؿاالغس ؿياف ؽاسػط حاالم ػ زؿا عفػواالهػرف تاد فا

مػػ اإْفاطفػػفا...سػػت را الاتم  ػػهيا الاأز ػػ  اتخ ػػ االة  ػػ تاالحق ق ػػ ا ال هػػ هاالحق قػػ 
فاتةػ ؼاالم  مػ تالدا قف اام  مػ تةـامػال ا حاعفواالمد   احتويات فاهم فاال  سا

ضػحو...ااػدأتاحػرباحػّؿاال. و هرد  ْن ))(ٖ)((خت تاالواالة ا االطفؽ سراد اة االت اا
أ ف ػػ اط ح ػػ ااػػ فاالػػز جا ز هتػػهيا األبا اا ػػهيا الهػػ را هػػ رهيا رباالعمػػؿا عم لػػها

فػؿاف اذلؾاال ػ ـياهػةدتاالمد  ػ اأعظػـاأ  مةػ ا تػرًا.اسػ ؿاالػدـا فػ ضاحتػواها ...
 . (ٗ)((الرتب.ا لـا عدااألبا يؽاا ا هيا الااالافا يؽااامهيا الااألـاتيؽااهق قة 
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الو مويثت طم ت ورن عرمطمن ال روم  مو هد  ْن فشمت زرقم  اليوموه  ت قي  عيمعت 
ت  ي بلى حملم يقظت م. و ق  ل م عمطمن ال وم ورم تريرد  دي في م بلى ش ه ودي ث الةم  نْ 
ت وت ردل ح ردوم اكتشرف  ّ  رم لرن تخةرا لره .  وم بلى حرملم اليقظرث م ون حملم ال خرج ف 

 يير و مم ال مس. تغعيمعت م  التي اقتر ت م 
زرقرم  اليومورث و ئرر  )الفةرم   ترذان فري الوت ركتي نتي ّن الشخ،يوالوفمرقث ت م 

اليقظرررث  هكرررس الشخ،ررريمت التررري ال ررروم و  وتمكترررم قررردرات خمرقرررث فررري فةرررم يا( األعررررار
قت،رت قردرات الشخ،ريمت في رم ايث ) ين تعتيقظ األ بلم( والتي اث في رو وجدتم ال  
الف ري الواقرا ال رومت وورم ي ردث فيره ورن وقرمئا نري رث و هيردة كرل ال هرد حرن   حمى فةم 

 يمت األخرى.افي الرو 
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 الفضاء الائائ التخفي وتداخله يف ثانياًً: فضاء 
ذو ط يهرررث وغرررميرة لمفةرررم  الرررواقهيت  فةرررم  خيرررملي وحجرررمئ ي فررري الوقرررت  فعررره

خررىت فمأل ررداث وتمررك خم،ريث تويررز  حرن الفةررم ات األيتجمرى  هررد  الخيرملي فرري كو ره ي
فيه نير و طقيثت وال توت لمواقا التمريخي  ،مثت والشخ،يمت فيه و كووث   ذا الهرملم 

 الغريب.
 الشخ،ريمت تكروتمافري  هرض روايرمت ورمدة ال  رث ح ردوم تجعد فةم  التخفي 

فهرررل كرررل ورررم ترررو نيرررر تظرررمر اآلخررررينت و حرررن   ت  ترررى تختفررري قيرررث اإلخفرررم طمالرئيعرررث 
)حػػ فاتسػػت قظااألحػػلـا سػػفط فاورنرروب فيرره فرري الفةررم  الررواقهي. ول ررم فرري روايترري: 

فرم  حمى طمقيرث اإلخحثرر وخترمر  والر ا ػ ااأل لػخير وثمل. ففري  *ال  ـا زرل  اال م م  
ولورررم  مرررغ ترررذا الهورررر فرررتح عرررن الرشرررد ت  غ  ترررى ي مررر التررري  ودح رررم والرررد  فررري ،ررر دو 

سػػت ق تاأّفا الػػدياتػػ فاأ ّ ػػ الػػـاأهػػداسػػ  اط ل ػػ اإخ ػػ  .اف راغ ػػال،رر دو  فقررمل: ))
 احدًاامفاإي  ف:اإم اهّ  امسفـاتػز جامػفاأمػ .ا  ػذااهػ يفا مػال ؼ.اممػ ا ع ػ اأّفا

اختػرعا ػذهأّ ػهاتػ فاعاقر ػً يافسػاؽازم  ػها اا    ا  تم الفهػفا   ػ  الس ػس.اأ 
بختررراع  . ثررم قرررن  راحررث(ٔ)((الط ل ػػ االقػػ درةاعفػػواإخ ػػ  ااا سػػ فاعػػفاع ػػ فاالاهػػر

  ػػػذاالػػػ ساعه اػػػً األّفااألمر تػػػ فاوالرررد ت   راحرررث بخترررراع األوريكرررمن لطرررمئرات الشررر ح ))
اخترعػػ اامػػؤخرًاياتمػػ اسػػمعتياطػػ يراتاضػػخم اسػػم   االهػػاحاالاتر ػػد  االع ػػ فا الا

 تػػ فاالماػػدأاأ االقػػ   فاالػػذيات  ػػؿاإل ػػهاالعفمػػ  ااأتيػػراالػػراداراتاتطػػ رًايا الاػػداأفْا

                                                 

  فري ال  رر وفري روايرث   يرمت  ٛٗٛي ظرر : في روايث )وتمترث األحرراب فري  مط رمت العر مب( وجود  ذا الفةم ل *
لكري  ت تهرد حرن   رل تو رت اوتبلك رمك تمرك الطمقيرثت  يةًم لكن شخ،يمت الروايث لم توتمر جد تذا الفةم الويت وُ 

ياايا))ساضفاعفوارأس اط ل  اااخ   ا))تـاأتم وال اأمفؾاط ل  اااخ   يافلاترا  االع  ف  اخرينيون اآلح
يا))ل اأمفؾاط ل ػ اااخ ػ  ..التسػففتامػفااػ فارهػ ؿااألمػفيا سػع تاإلػواا ػتاا أه باالع لـياأراها الا را    

 .ٕ٘ٗت ٕٗٗت ٖٖٕ  /ٔكمومث : ي ظر: األحومل ال  د قت   .

 .ٖٜٗ /ٕ:  األحومل الكمومث  (1)
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تتهػ هاأاػ الاػػؿاعػدةالػر ف.التػفاخػػ ؼاأْفاتػ فيا ػ االماػدأاأ االقػػ   فاالػذياااألمر 
أ اهةػ تاغ ػرارسػم  ا غ ػػراا الػ   فاخط ػراإذاا لػفافػػ ا ػداع ػ ا  عفػفاع ػهيافةػ

   .(ٔ)((مسؤ ل ياأد اإلوات ارثيا رام ات فامقتؿاأا الهاعلل ااط ل  اااخ   
حررن  حررين كررل الكمئ ررمت حجيرربت ف رري ال تخفرري وررن يرترردي م ول ررذ  الطمقيررث فهررل 

 كوم ا قم ت  يمة وختمر ح دوم  ،ل حمي م.  ت  ل تغير  يمته جذريمً ون  وله 
 تي الشروارع واألعروا  وفري الف رمد   يةرًم دائ مت والتجرول   رم فرحمى ارتثم احتمد 

ث وررن  جم ررمت ترري زيررمرة  يررت ت ررث  معررتورار عررمس الترري ارترردى الطمقيرروكم ررت الو وررث األ
تاسػ  رةاأهػرةياألفت ػ ا ل ػ امفح االارادالة ااز  رةا اػ يافاد مت  ارغا دون حمو رم ))

 حػ فااتااع ػدًااعػفاا تةػ اا حػ اميػ اخطػ ةايد فاالا ذخ يا ح فاترهفالوام طق اعإ
 (ٕ)((خ ػػ  اتعػػدااسػػ  رتهيا ضػػعتاط ل ػػ اااّفاأحػػدًااالا را ػػ يا أّفاالسػػ يؽااتاتػػدتاأ
 تشررهر  وجررود  تفم،رريل  يمت ررم وررا زوج ررمت دون  نْ حمررى  د   طمررابلررى  يت ررمت وا وتعررمل

 وه م في ال يت.
ت رث لرن تررا  ح ردوم يرتردي  ألّ ره كرمن واثقرم ورن  نّ  وتكررت زيمرته وررات ووررات 

ا  تذ  الطمقيث .
التري رتردى الطمقيرث األّ ره  ت ت وحردم وةروح وبلو رهختفرم ؤيت رم لره يؤكرد اوحدم ر 

ت  رل تكرررت  ظرث خرروج زوج رم ورن ال يرتالجويا ولم تقت،ر زيمرتره ل  رث ل   خفته حن
هفسايليتةـاعفواهرف اغرفتةـاالمطف اعفواالاحػر.اث م  وجود الرزوج ))زيمرته  تى  

 . (ٖ)((الز جاالا ر امخت را  ا االاتراه

                                                 

 .ٖٜٗ /ٕ :األحومل الكمومث  (ٔ)

 .ٖٜٚ /ٕ  فعه :( ٕ)

 . ٗٓٓٔ / ٕ  فعه : (ٖ)
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م فرري كررل  فةررل طمقيررث اإلخفررم  فررردًا وررن  فررراد حمئمررث ت ررثت يجملعرر وختمر ،رر ح و 
يوم رره كتشررف الررزوج حبلقررث زوجترره  شرر حت فرر ظ ر باوكررمنت ويعررتوا بلررى ت مورتوررم  تررى 

ًم. لكررّن ت ررث  يةررًم لررم تكررن الهشررم  حمررى الشررمطئ وهرر ت ررمول و ق ه ررم  .  ررملجن واألشرر مح
وتقرر  وجرود ذلرك  تهتررفبلى وةا فوتث وعدس في فو م  تى  ووم دفا الزوج عمذجث 

 .الش ح في  يمت م
ي م فررري كرررل وكرررمن . له رررث ارتررردا  الطمقيرررث اعرررت وت وخترررمر ف رررد  يرترررد وي ررردو  نّ 
  ول نرفرث  رمبفقررع  رف تهد بلرى الغر،رو  ف ردقًم دخمره ت رأ   يرت ت رث فه دوم خرج ورن

ر ى عرريرًا رخرر   هرد  ْن  شرهل الةرو  تو ت  رجرل ذا رل الوجره ذاوي الهي رين ه ف.  طل 
وقرررل وحرررمد بلرررى عرررمطمن ول الرجرررل و ف عررراياو ررره وت ملرررك حميررره د مفرررشرررمنرًا فررري الغرفرررث 

ذا  ،ر ح عروا ،روته لكّ ره لرم ي ،رر ،رورتهت وتكر . ألّ ه ر ى شر  ًم  ورمم حي يره(ٔ) ووه
 يثت يرتدي م وي تقل   م في كل وكمن.وختمر ال يعتغ ي حن الطمق

التري  خرذتم  طمقيرث اإلخفرم  الد وخترمرو  رتدىح دوم اوي رز تذا التداخل  وةوح 
 أذع ػػػتا ورررم ترررو حجيرررب )) كرررل فهرررلقررردرات خمرقرررث و وتمرررك م فمورررن زوجتررره رنورررًم ح  ررر

يا  را ضعة اعفػوارأسػهيا  فعػباا   ل ت  ام اأذع تيا خضعتا   ل ت  ام اخضعت
مػػفاع   ػػراالطا عػػ يا هػػ تسال ا   ةػػ اال ػػ رم .ا متطػػ اظةػػراالف ػػؿاالػػذياالا حمػػؿا

رةامػفاالػ رؽافافػ اطػ يفػيا قاها ضػفاط ل ػ اااخ ػ  س  ااألحلـيا الف ؿاالا ػراهاألّ ػ
الااالهف فػػ االهػػقرا اته ػػؼالدم ػػهيا  ػػ ي  مػػّداسػػ ل هاالماففتػػ فافػػ ا هػػهاالهػػمسا

تػرؽاطػ يرةاالػ رؽا  سػقط.اتػ دا مػ تاألػؼامػرة.ا أ ػ اتا رها الاتحسػها الاتػراهيا تح
ياإ ػػساط ل ػػ اااخ ػػ  ياإّ ةػػ ااا  ػػ يا ل سػػتالػػؾيااؿاها  ػػهؿالح تػػهياألّاػػأ  هػػدهياألّاػػ
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لطا ع اإذااح ؿاعفوادر عاالهفا خ ذ ـاأ اسػ  فةـ.ا  ػذهااا س فا ست زال اعداا
 .(ٔ)((خ ذةاالهف.ا ذهاخ ذت ...اففم ذااتاخذاخ ذت ..اط ل ت ؟

واة ًم ح دوم وةا والد وختمر الطمقيث حمى ر عهت و د ت األ رداث  التخفي  دا
وتطى ظ ررر الميررلت و قمررا فرري ح رردوم لهررب وررا ح م،ررر الط يهررثت فررمالهجي ررث   هررد ذلررك 

كرل ترذ  األ رداث ترو ي  غرا ت رم  . لر ر ت ووّد عمقيث في وجره الشروس... برة ون و طمئ
الميررل والشرروس فجهم ورم يوتمكررمن ب رردى  ثلجرر  بلررى   عر واألنررب وررن ذلررك  ّن الوؤلرف  ت

ًّ ت فكبلتوم ال ي ،ران  ال واس اإل عم يث ختفرى حرن ه  رتردى الطمقيرث واوالد وختمر ألّن
 كل وم ووجود في الكون.

بال  ّن شخ،ررريمت الفةرررم  ت  لررررنم ورررن الترررداخل الواةرررح  رررين الفةرررم ينوحمررى ا
ت فمألولى تفهل الهجب  دون  ْن ترتردي  ختمفت حن شخ،يمت فةم  التخفيالهجمئ ي ا

الثم يرررررث ال تفهرررررل الهجرررررب بال ح ررررردوم ترتررررردي طمقيرررررث اإلخفرررررم . ت لكرررررن  طمقيرررررث اإلخفرررررم 
 ك.وال ،وص التي  شر م بلي م في تذين الفةم ين تؤكد ذل

ل ررذا التررداخل ح رردوم شررمرة  يةررًم ب( زرلػػ  اال م مػػ ا سػػفط فاال ػػ ـ) روايررثوفرري 
وترري شخ،رريث حجمئ يررث ال وجررود ل ررم فرري  رردث الررراوي حررن شخ،رريث عررمطمن ال رروم ت تي

فسػػفط فاال ػػ ـياأتػػّدالػػهاحررن وجررود طمقيررث اإلخفررم  )) م قررل كبلو رريف تالواقررا التررمريخي 
 لػػ ؿالػػهاإّفااألهػػا حا الع  ر ػػتا األط ػػ ؼاا هػػ داطػػ ال اااخ ػػ  افػػ االعػػ لـاالػػ الع .

   .(ٕ)(( ضع فاط ل  اااخ   يا الم اط  فاف اسفط  االم  ـا ضع فاط ل  اااخ   
 

                                                 

 .ٜٚٙ /ٕ  : األحومل الكمومث( ٔ)

 . ٜ٘ٔ /ٕ فعه : ( ٕ)
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التخفرررري بذن  واعررررطث طمقيررررث اإلخفررررم  ووجررررود فرررري الفةررررم  الهجررررمئ ي وفرررري الفةررررم  
 عرررررار( حررررن طمقيررررثطمن ال رررروم ح رررردوم ت رررردث وررررا ) ئررررر األالررررواقهي. وتررررذا وررررم  ّكرررردُ  عررررم

 اإلخفم ت ووجودتم ح د اآلخرين.
 : وجد م،يمت الووجودة في تذين الفةم ين ت وم م الشخح دوم 

 م شخ،يمت حجمئ يثت بوتمكت قدرات خمرقث جهمت رم تفهرل كرل ورم ترو نريرب  ّ ب 
لشخ،ررريمت حمرررى ترررذا رعرررم وعرررمر  ركرررث االوؤلرررف  ت نميرررمتونيرررر وررر لوف. ور ورررم كم ررر

ور وررم الطررم ا ال ررداثي  .  لروايررمت األخرررىت احررن شخ،رريم الطررم ا الغريرربت  و توييزتررم
ختبلف ررم حررن وا حميرره تغييررر عررموك و ركررث الشخ،رريمت  ت جرره فرري روايمترره فرررضاالررذي 

 يمت التقميديث التي حمشت في فةم  واقهي ال نرا ث فيه وال خيمل.اشخ،يمت الرو 
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 الفضاء الائائ يف وتداخله  الغي فضاء ال: ثالجاًًً
ي الو  ثررررين العررررم قين بلررررى الفةررررم ين: الهجررررمئ ي والغي رررريت وفرررري تررررذا  شررررر م فرررر

 رررم ت وم هرررد يرررمت الودروعرررث. فا شرررير بلرررى ترررداخم وم وهرررًمت ووجودتورررم فررري الرو عالو  رررث 
ويهرود عر ب ذلرك بلرى    طحػ تاالسػراب فري  األعرابامت   ) وجد م تداخبل وم وظم في

 .في م  الفةم  الغي يتيو ث 
ميرمت  عرن الثرم ي التري عرردتم فري كرل ليمرث بلرى  عرن حجمئب   رداث م  ك وون

ت ووررررن تررررذ  ال كميررررمت الهجي ررررثت خررررروج  عررررن الثررررم ي وررررا * ت ررررمر ااألول لكرررري يؤجررررل 
إعفػػـا ػػ اول ))داث ح ردوم ُتعرررد ال كميررث ل عرن األال،رهمليك فرري نررمرة ليميرث. وت ررد  األ رر

مػفاالتهػ را ر ػدا  اخرهُتامفا ع ل ؾاالعربا ذؤا  ة اف اغ رةاعفوال فف ا ّاعز زياأ
ذ بااةػػػ ا  سػػػت ؽاتػػػؿاهػػػ  .ا   ةػػػباالاضػػػ يفيا ػػػأْفا غ ػػػراعفػػػواإافةػػػـا خػػػ فةـ.اف

  اا لخ ػؿيايػـا  ختطؼاال س  اف االة ادجا  سا ةفاسا  .اعف  ػ اظةػرااله ػ ديا سػرا
 ػدفع  امتلحقػ فيا ت   ا ػ افػ اال ػزاؿيا ا عط   امتس اق فيا رمح  اا حدر  ات لس ؿيا ا

ف ػ اا ل ػػ  حيال هػ جيا أير ػ افػػ االعهػ جيا لعا ػ اا لرمػ حيا تق ات لهاػ ؿيا سػق  افػ اا
اد.ا ا  م اأ ػ اأطػ را تزتاالزع زع.افتـاسا تاأحراريا لةرتاأخ  ر ا  هرتاالة  زعيا ا

عفػػواهػػ ادييا أطفػػؽاال ػػ رافػػ اعتػػ ديياعيػػراالهػػ ادافػػإذاااػػ اأحفػػؽافػػ اال ضػػ  ايػػـا
 .(ٔ)((أ  ياف ال ؿام الهالرار

يتجمرى الفةرم  الهجرمئ يت ح ردوم يمتقري  غربلم فري  لره قررارفي ليل ورم  و عقوطه 
 :في،رخ  حجيبيّشُا و  وم ةيم   ذلك الجب  له حي من

امفا   ؾ؟ا-))
ا تاغلـالـا طرؽاأذ  اميفهاف اح  ت ا ق ؿ:فإذااا 

                                                 

 الفةم ات العم قث.  شمر ال  ث الى  كميمت  عن الثم ي في* 

 .ٙٔٙ /ٔ : األحومل الكمومثت ( ٔ)
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 .(ٔ)((أ  االغلـاالما رؾاالم ع د -
 

( ،ررريث اإلورررمم الوخمرررص )عفررري ترررذا الررر ص تقو،رررت شخ،ررريث الغررربلم دور شخ
 ذي ت تظر  ال مس لع وات. ويكرر الغبلم قوله:ال

 
ففتاطر قػ يافرأ ػتا  سػ ااغتػ اأ  االم تظراالما رؾ.اخرهُتاأل ط دا ضػا-))

فتقػد   اذهاالح ػرة.التّ ػ اأعفػـاإّفالػ م ااطامعرتػ .ا راػتافػإذاااػ اأسػقطافػ ا ػس ا
ا تظر   احتواأ ت ؼ.ا م ا  اإالاس ع احتوا درت   . ههاال ة ريا ا

ا...
ت داأسمعةـا تسػ  ل ف:اأيامتػ فا هػتمؿاالم عػ د؟اأياُتااحض ر ـ.األقدا اي -

 .(ٕ)(( اٍدا ضـاالما رؾ؟
 

غرا ررث وجررود   الوتوثررل فرري تررذين ال ،ررين ت قرر  التررداخل  ررين الفةررم  الهجررمئ ي 
،رررريث اإلوررررمم تقوص الغرررربلم لشخ رررر الوتوثررررلو ررررين الفةررررم  الغي رررري  تالغرررربلم فرررري الجررررب 

خلت وجررد ال  ررث  توظيفررًم لمورروروث الرردي ي الررذي وفةرربًل حررن تررذا الترردا .( الو رردي )ع
 تجعد  وظ رين:

 
 
 
 

                                                 

 .ٙٔٙ/ٔ :  األحومل الكمومث  (ٔ)

 .ٛٔٙ – ٚٔٙ /ٔ  فعه : ( ٕ)
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 (.،يث اإلومم الو دي )عول: توظيف لمشخ،يمت الدي يثت وتي شخالوظ ر األ
ت لكّ  رم ))ال تقريم الوظ ر الثم ي: توظيف ل كميث الجب في ق،ث يوعف )حميه العبلم( 

لفكرررة والداللرث ت م،مت وومثمث لمق،رث القرر يثت  قدر ورم تتهرمل   ،ريًم  م
 .(ٔ)فةم  الجب(( و ملفةررم  الوكم ي/

 
عررررتورار الو ررررمورة  ررررين  عررررن الثررررم ي والغرررربلم الووحررررود فرررري وتعررررتور األ ررررداث  م

 الجب:
 
اسالتها ))
ا عؿاح فاتخرجامفاالهب؟ م ذااست -

ال ؿ:
ـّاالهػػريا ذاعاال سػ ديا ت هػػواالظفػـ...ا اػػ تاالعػ لـامػػ يًلالفخػراب.اسػػ ؼا - عػ

ا ب.أفعؿاتم ا  عؿاالتت
ا....
ع ػػدا ػػ  غتهامػػفاهد ػػد.الػػفاأفسػػرالف ػػ سا عػػـاسػػافتؾامػػ ا ػػ الػػ يـا سػػ يديا أُاا-

 .(ٕ)((الح  ةااؿاساعمؿاعفواتغ  رامهر اح  تةـ
بلم لفكرررة الو يو ررث فرري تررذا الرر صت فررملغزالررت ترري ابّن تجعرريد فكرررة الوخمررص وم

العيمعررررري  و ح ررررري تغييرررررر الواقرررررا تالووحرررررود ي ورررررل   رررررو ة تغييرررررر الواقرررررا تغييررررررًا جرررررذريًم 

                                                 

 .ٕٕٗاالنتراب في  ومذج ون الروايث الهر يث )رعملث( : ( ٔ)

 .ٛٔٙ /ٔ : األحومل الكمومثت ( ٕ)
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بذن  . فررملقوم(ٔ)((حلمةػػـايػػ اااػػ افػػ األقػػدا ُا)) –واالجتوررمحي الوشررمر اليرره فرري الروايررث 
 ال قيقي. ل واقه مكم وا  م تظمر  في   بلو م ق 

 
لكرررّن  مرررم الغررربلم الووحرررود عررررحمن ورررم ُ ج رررض ق رررل ُ ْن يولرررد ويرررور  ح ررردوم قتمررره 

لقػػػػػ ـيا م تظػػػػػػر ـاماػػػػػػ رؾااليرررررتقوص دور   هررررررد ذلرررررك ويجرررررد  فعررررره ))  عرررررن الثرررررم ي 
 .(ٕ)((الم ع د
 

 وم يمي:  متذا التداخل وجد دح التوقف   هد
 
وررمم ( فرري تررذا الرر ص اإل  ّن ،ررورة اإلعررتدحم  شخ،رريث الو رردي )عحمررى الرررنم وررن ا *

فمإلورررمم  . رردت و مقةررث لوررم ترري حميرره فررري الوهتقرردات الدي يررث  فرري الواقررا التررمريخي 
مست وعرري قذتم وررن الظمررمت وعرري ق  الهدالررث الو تظررر ح رردوم يخرررج لمررد يمت عرري رر ال رر

حجرز  فري الواقرا الف ري م يث واإلجتومحيث في الهملم  جوا ت  ي وم الغبلم الو تظرراإل ع
 ت ت  يمتره وفمحميته حمى تخميص ال مس ح دوم اتوموًم حن ب قمذ ال مس وُعم ت قوته 

  ملقتل.
 

عر ب كرمنت ج رض ألي ورم يُ  عررحمن في الواقرا الترمريخيص لم تكن  موًم يفكرة التخم *
 ،  ت  موًم  ج ةه  عن الثم ي  م ظث قتمه.في الواقا الف ي   ولكّ  م

 

                                                 

 .   ٜٔٙ /ٔ فعه : ( ٔ)

 .ٕٔٙ /ٔ فعه :( ٕ)
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ال قيقرررث فررري الواقرررا الترررمريخي و  فررري الواقرررا الف ررري  ت ررت  يرررمة الغررربلم الووحرررود  ملقترررل ا* 
بال  هرد  حكس ذلرك تومورًم. فملو ردي الو تظرر حجرل ا  فرجره لرن ت ت ري  يمتره  ملقترل

 .ملم  ن يخمص اله
 
لرررم يت قررر  و  ررردت  كميرررث الجرررب فررري الروايرررث وخملفرررث تومورررًم ل كميرررث الجرررب فررري القرررررن * 

ال  ري يوعرف )حميره العربلم(  فرملغبلم ُقترل فري داخرل الجربت حمرى  نّ  .التومثل  ي  وم 
ًم حمرى خرزائن وومكتره رض ح ردوم جهمره حزيرز و،رر  وي ر ت ثم وّك ُه فري األ خرجه ا

 .(ٔ)األرض(())وكذلك وكّ م ليوعف في 

                                                 

 (.ٕٔورة يوعف : ريث  )القررن الكريمت ع( ٔ)



 

 
 

 

 ــــــتــــــــــــــ اخل 
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 ةـاخلامت

 
ر أغوارهرا سرب، وبعرد ولروج اوالم را البريبرو ، و بعد استقراء روايات مؤنس الررزاز 

 . ما استطعنا الى ذلك سبيال  العميقو ، حان اجتناء ثمرات ا من كل فصل من فصول ا

ولررم تقتصررر  بمختمررم مسررتويات ا ، التقنيررات الزمنيررو ،تنواررت فررف فءرراء الزمرران 

وفرف كرل الروايرات موءرواو البحرث قنيو دون أخرى أو امى مسرتوى دون خخرر ، امى ت

. 

فقرد  ، ليرو دون سرواهاحردد ب ورد االسترجاع بطرق اردة ولرم ي  فف مستوى الترتيب 

أمرا  حاءر .اتكأت الشخصيات امى تيار الواف فف استرداد ماءي ا فف زمن السرد ال

قررررد توقرررر  و ، ت الم يمنررررو فررررف المررررادة التطبيقيررررو تقنيررررو االسررررتباق فقررررد ارتبطررررت بال ءرررراءا

ريررب إذا كرران ال ءررراء الم رريمن فءرراء واقعيرررا ، وامتنرر  تحقرررق تقبل القحصررولف فررف المسررر

 كل ما فيف خارق وغير مألوم .و حصولف إذا كان ال ءاء الم يمن فءاء اجائبيا ، 

 

ف رررف الوقرررت الرررذي  ، والتبطئرررو ا التعجيرررلترررأيءرررا تقني تنوارررتوفرررف مسرررتوى المررردة 

اط  رت أيءررا المقرركث ررد ، دون أن تربررك السررر  ات واالختررزاالت الزمنيررو ، ررز قيررف الرت فكث رر

لمنظر . وبين سرراو شكل الفت ب الروائف  المتنالتف أثقمت الوص يو والمقاط  الحواريو 

مرردة  تمفررف التقنيررو الثانيررو تشررك   واسررترداد أن اسررف  ، الررزمن السررردي  فررف التقنيررو ا ولررى
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نيررو فررف الوقررت ن سررف مرر  ال ءرراءات الزم وتررداخمت ، الررزمن السررردي فررف المررادة الروائيررو

 تداخال ممحوظا . ءاءات ا خرى وال

  

وربمرا  فيما بين الرواياتجد بل و  ،  مم يتمثل بالروايو الواحدة أما مستوى التواتر ف

لتكرررار الزمنررف فررف أكثررر الررذي اسررتوجب هررذا ا ا حررداث هررف السرربب الرررئيس كانررت أهميررو

 .من روايو

  

ا مكنرررو الروائيرررو وحسرررب االقات رررا بمكونرررات  أيءررراتنوارررت فرررف فءررراء المكررران 

 وتنوات دالالت ا وامتدادات ا . ،السرد ا خرى

ال ءررراءات  أمكنترررف انطالقرررا مرررن المؤلرررم وجررردأ-فرررف قسرررمف ا ول -فررف المبحرررث ا ول  

الم يمنو فف المادة التطبيقيو ، فعندما ي يمن ال ءراء العجرائبف يتواجرد المكران العجرائبف 

 واندما ت يمن ال ءاءات الواقعيو يتواجد المكان الواقعف . ، فيف

الشخصرريات المتحركررو في ررا ، فقررد تبطررت ا مكنررو أيءررا بعالقررات متنواررو مرر  وار  

حررردث ، وقرررد ي امعاديررر افرررف ا صرررل مكانررر مكررران كرررانإلرررى وتنتمرررف  لم الشخصررريوتتررر 

 ياديو اندما يظ ر المكان بص تف الجبرافيو .العكس ، وقد تنظر إليف بعين ح
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لثانويرررو فرررف هرررذ، المرررادة ، الرئيسررو وا ثوتنواررت ا مكنرررو حسرررب االقت رررا با حررردا

 سررب أهميتررف فررف الروايررو . وقررد يتبيرربح اأو ثانويرر ارئيسرر فالحردث الرررئيس قررد يوجررد مكرران

 ن وال تظ ر مالمحف ورسمف امى الرغم من أهميو وقوع الحدث فيف .المكا

 

دالالت المكرران حسررب ارتباط ررا بال ءرراءات بعرر  تنواررت وفررف المبحررث الثررانف 

اللرو السياسريو وجرد المكران المحمرل بالدادة الروائيو ، فال ءاء السياسف أالم يمنو فف الم

ازت ببرابت رررا الترررف انمررر ولتكنولوجيررروجرررد المكررران المحمرررل بالررردالالت اوال ءرراء العجرررائبف أ

، والمكران الثقرافف أوجرد الداللرو فرف ال ءراءات الواقعيرو  واختالف ا ان الدالالت ا خررى

 ال ءاءات .ا مكنو و ... وهكذا تنوات واختم ت تمك الدالالت بتنوع واختالم الثقافيو  

 

ل با مرراكن الررذي تمث ررورا لممكرران المسرررحف وجررد البحررث حءرر وفررف المبحررث الثالررث         

 قررل  و خررر فررف ا مرراكن الرئيسررو . ل فررف بعءرر ا اآالروائيررو فيمررا تمث رر الثانويررو فررف المررادة

رررر  ن   ؛ وجررررود المكرررران الممحمررررف ان تكرررراد تكررررون المكرررران الرررررئيس الم رررريمن فررررف كررررل ام 

  الروايات.

فرررف كرررل هررريمن ال ءررراء السياسرررف  -فرررف القسرررم ا ول –وفرررف ال ءررراءات ا خررررى 

غمررب القءررايا السياسرريو وهررو معالجررو أ ألي  ررا.م مرر  ال رردم الرررئيس مررن تليتررواءالروايررات 
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صرردا الواقرر  السياسررف ، وبسررخريو الذاررو ، ر  صررد ذلرركر و ، المعاشررو فررف الرروطن العربررف 

 واءحا .

 رررا ة أظ رت رررا الدراسرررو ، ويبررردو أن  وبررردا فءررراء الجسرررد وهرررو محمرررل بررردالالت ارررد  

الشخصررررريات الروائيرررررو بسررررربب الظرررررروم تولررررردت نتيجرررررو الصرررررراع الن سرررررف الرررررذي تعانيرررررف 

 ب ا سواء أكانت ظروم الواق  السياسف أو الظروم االجتماايو . والمحيط

 

ر االمرا خرافيرا اجيبرا تجراوز ل ءاء العجائبف الرذي صرو  جد او   وفف القسم الثانف       

الحقيقررف ،وبحيحرراء  المؤلررم . ويبرردو أن  المررا الواقعيررو فررف ال ءرراءات ا خرررى فيررف كررل م

ز رواياتررف التررف خمررق االمررا خاصررا بأدبررف الروائررف ، وهررذا مررا مي رر  إلررى مؤل ررف الءررمنف ،

 كل معالم ا المألوفو . ا السرود التقميديو وتخطتفي  تخال 

 

م ءرراء البيبررف الررذي ارترربط بالعقائررد ف بعرر  الروايررات لفرر ور واءرراحءرر جرردو  و 

) اجل اهلل فرجف ( أو مرا تعمرق مام الم دي الدينيو  سواء ما تعمق بتوظيم شخصيو اإل

وبالحكايررات القديمررو التررف توارث ررا ا بنرراء اررن  بعررالم البيررب فررف القبررر ومررا سرريحدث فيررف، 

 خت فف الذاكرة الدينيو .رس  و  اآباء وان ا جداد
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وال مسرر يو حءررور واءررا فررف ت ررا ا دبيررو ماماتولثقافررات الشخصرريات الروائيررو واه

 الثقافف فف بع  الروايات .وجود ال ءاء 

 

الفتررا لمنظررر بررين ال ءرراءات الرئيسررو  وجررد البحررث تررداخال وفررف المبحررث الثررانف  

رى الترف أوجردت ا وبرز بوءوح تداخل ال ءراء العجرائبف فرف ال ءراءات ا خر، وال رايو 

 ازت كم ا ببرابو االم ا وتكوين ا الداخمف .نمأالدراسو ، وقد 

 



 

 
 

 

واصدر وااملااع امل 
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم * 

 أواًل : املصادر 

 الروايات * 

ا الم سسااار الير يااار  1: مااا ال الااارطاط ا   1األعماااال اللام،ااار ا الرواياااات ا ج* 

 .2003ل،دراسات والاشر ا  يروت ا 

 

ا الم سسااار الير يااار  1: مااا ال الااارطاط ا   2عماااال اللام،ااار ا الرواياااات ا جاأل* 

 .2003ا  يروت ا ل،دراسات والاشر 

 

 ثانيًا : املراجع .

 الكتب . -أ

 .2005أسرار التخييل الروائي : ا يل س،مان اد. ا اتحاد لتاب اليرب ا دمشق ا *

ا دار  1* إشااالالير الملاااان صاااي الااااة األد اااي دراسااار ارديااار : ياساااين الا اااير ا  

الشااااا ون الةراصيااااار اليامااااار ا   اااااداد ا 

1986 . 

دار  د.  ا ر اضر والارد األد ي صي الاظرير والممارسر : د. موريل أ و ااي* األلسا

 . 1979الاهار ل،اشر ا  يروت ا 
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حاااد : داود ساا،مان الشااوي،ي ا د.  ا ات  لي،اار ولي،اار وسااحر السااردير الير ياار  ألاا * 

 . 2000اب اليرب ا دمشق ا لت  

        ا  1حمااااد حمااااد الاييمااااي ا  أالميا اااارة :  الير ياااارالااااطمن صااااي الرواياااار  إيرااااا * 

الم سسااار الير يااار ل،دراساااات والاشااار ا 

 . م2004 يروت ا 

الي،ام اليممار  تاللي :  3ا ما  األ هاار األئمار أخ اارالجامير لادرر  األاوار*  حار  

الشاايم محمااد  ااا ر  األماارالحجاار صخاار 

   ا 3مااا  المج،ساااي د  ااادل سااار    ا

،م  وعاات ا  ياروت ا ا دار التيار  ل1

 .2001ل اان ا 

صااي الساارد الير ااي الراديم : د. لاا ا حمااطة ع ااال  خ ااراإل*  مغار التطوياار ا صاع،ياار 

ا ماشااورات اتخااتم  ا  يااروت ا  1ا 

 . م2010

ا محاورات مع السرد الحديث صي ص،سا ين : د. محماد ع ادا. د.  ا *  مغر السرد 

اب اليارب ا دمشاق ا حاد لت  ماشورات ات  

   . م2005
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*  مغر الراراةة ا صضااة المتخيال الا اي ا التاراث ا الشاير ا الساياما : أ.د. محماد 

ا عااااااالم اللتااااااب  1 ااااااا ر ع يااااااد ا  

 . م2010األردن ا  –الحديث ا أر د 

ا دار  1ير ا دراسار مراراار صاي ةمةيار اجياب مح اوظ : سايطا  اسام ا  *  ااة الروا 

 ل ااااااان ا التااااااوير ل،  اعااااار والاشااااار ا

 .م 1985

  :  1994-1967*  ااة الطمن صي الرواير الميا رة د رواير تياار الاوعي امواجاا 

د. ماااااراد ع ااااادالرحمن م ااااارو  ا د.  ا 

الياماااااار ل،لتاااااااب ا  الم اااااارير الهياااااالة

 .م 1998

: د. شاجا  مسا،م  1جر ير صاي الياراق د  اااة السارد   ال اي صي الرواير الي* ال ااة 

اليااااااي ا د.  ا دار الشاااا ون الةراصياااار 

 . م1994اليامر ا   داد ا اليراق ا 

 .م 2000 :  2جد الو   و ااة الملان                                            
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السااارد وال اااااة صاااي الروايااار اليرا يااار * ال اااااة ال ااااي لروايااار الحااارب ا دراسااار لااااظم 

الميا اارة : د. ع اادا. إ ااراديم ا د.  ا 

لةراصياار الياماار ا   ااداد ا دار الشاا ون ا

 .م 1988

 

  أسئ،ر الرواير األرداير ا دراسار صاي أدب ما ال الارطاط الروائاي 2* ال اى السردير د

ا دار  1: ع ااااااااااااااادا. رضاااااااااااااااوان ا  

ا ا اليالميااار ل،اشااار والتوطياااع داليااااطور 

 . م2001عم ان ا 

 

* ال اير الروائير صاي روايار األخادود د مادن المادح   لي ادالرحمن مايا  : د. محماد  

ا ملت اااااااار  1ع اااااااادا. الرواساااااااامر ا  

المجتماااااع الير اااااي ل،اشااااار والتوطياااااع ا 

 م . 2009عم ان ا األردن ا 
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ا دار الحاماد ا  1* ال اير السردير صاي شاير ال ايالي  :  د. ضاياة غااي ل تار  ا  

 . 2010عمان ا 

 

الةراااصي الير ااي ا  يااروت ا ا المرلااط  1*  اياار الشاالل الروائااي : حساان  حااراوا ا 

   . م1990

 

رات اتخاااتم  ا الجطائااار ا ا ماشاااو  1*  ايااار الااااة الروائاااي : إ اااراديم خ،يااال ا  

 .م 2010

 

ا المرلاط  3لحمادااي ا  ن ماظاور الاراد األد اي : د. حمياد *  اير الاة السردا ما

الير اااااي ا الااااادار ال يضااااااة ا الةرااااااصي 

 .م 2000

 

الشااارواي : ديااةم الحاااج يوساا  *التجريااب صااي الر اار الر اايرة ادراسااات صااي   اار 

الهيئااااار اليامااااار لر اااااور  ع،اااااي اد. ا

 .2000الةراصراالر ر اليياي ا
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الاادار ا المرلااط الةراااصي الير ااي ا  4* تح،ياال الخ اااب الروائااي : سااييد ير ااين ا  

 .م 2005ال يضاة ا الم رب ا 

ا ماشااورات دار  1ة ا  * تح،ياال الاااة السااردا ا ترايااات وم اااديم : محمااد  ااو عااط  

الادار  اتختم  ا دار األمان ا الر اا  ا

 .م 2010الير ير ا 

ا الم سسار الير يار 1  ا صي الرواير :  ا حر أحماد ع،رام* تداخل األجاال األد ير 

 .  2006ا وت ل،دراسات والاشر ا  ير 

ا دار  3وا : د. يماااى الييااد ا  يااا * ترايااات الساارد الروائااي صااي ضااوة الماااه  ال

 . م2010ال ارا ي ا  يروت ا ل اان ا

ا  1* تراياااات السااارد صاااي رواياااات ع ااادالرحمن مايااا  : ع دالحمياااد المحاااادين ا  

،دراساااات والاشااار ا الم سسااار الير يااار ل

 .م 1999 يروت ا 

ل،اشاار ا دار الحااوار  1* ترايااات الساارد صااي الاظرياار والت  يااق : ،مااار يوساا  ا  

   . م1997والتوطيع ا سوريا ا 

حااد ماشورات ات   اد. ا ارت  رواير الميا رة : د. محمد رياض و * توظي  التراث صي ال

   . م2002 ا اب اليربادمشقلت  
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ر ماادارات الشاارق د لا ياال * جماليااات التشااليل الروائااي ا دراساار صااي الم،حماار الروائياا

ساا،يمان   : أ.د. محمااد  ااا ر ع ياااد ا 

 1د. سوساان دااادا جي اار ال ياااتي ا   

الحوار ل،اشر والتوطيع ا سوريا ا ا دار 

 . 2008الما ير ا 

ا الم سساار الير ياار 1* جماليااات الملااان صااي الرواياار الير ياار : شااالر الاا ،سااي ا   

 .  1994ل،دراسات والاشر ا  يروت ا 

ت ا ت : محماااد ميت ااام ا اااايي ااااب الحلايااار ا  حاااث صاااي المااااه  : جيااارار ج* خ

ا  2،اي ا  حع دالج،يل األطدا ا عمار 

 . م1997المج،ل األع،ى ل،ةراصر ا 

عاالم اللتاب الحاديث ل،اشار  ا 1* دراسات صي الر ر والرواير : د. اديل صوغالي ا 

 .2010والتوطيع ا أر د ا 

 الشاارلر الم اارير اليالمياار ل،اشاار ا الرااادرةا  1 * الرواياار السياسااير :  اا  وادا ا 

    .2003ا
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ر ارديار   : د. سامر روحاي ال ي ال ا د.   ا* الرواير الير ير ا ال ااة والر يا د مرار 

اب اليارب ا دمشاق حاد لت  ا ماشورات ات  

 .م 2003ا 

 1ي ا  راةة صي ماظور التح،يل الا سي : حسان الماودن ا  * الرواير والتح،يل الا   

ا  ماشااااااورات اتخااااااتم  ا الجطائاااااار  ا

   . م2009

ا دار ايااااو   2* الروايااار والملاااان ا دراسااار الملاااان الروائاااي : ياساااين الا اااير ا  

الاشااار والتوطيااع ا ساااوريا ا ل،دراسااات و 

 .م 2010

الملان المتخيل  ين الاة الشلسا يرا والميالجاات الشلسا يرير الحديةار  –* الطمان 

ا  1: مااااااااروة مهاااااااادا م اااااااا  ى ا  

ع،ااااى ل،ةراصاااار ا الرااااادرة ا المج،اااال األ

 .م 2007

ا الم سساار الير ياار  1راوا ا  ر ااالااطمن صااي الرواياار الير ياار : د. مهااا حساان ال*  

   . م2004 ا  يروت ا ،دراسات والاشرل
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شااالاليات الااااو  الساااردا : دياااةم الحااااج ع،اااي ا  * الاااطمن الااااوعي و  ا م سسااار  1ا 

ل اااااان ا  – يااااروت اتاتشااااار الير ااااي ا

 .م 2008

-ا المرلااط الةراااصي الير ااي ا الاادار ال يضاااة ا1* ساارد ارخاار :  اامح  ااال  ا  

 .  2003الم رب ا

الةرااصي ا دار األمان ا المرلاط  1الراد ا   * السرد الروائي وتجر ر المياى : سييد  

 .م 2008ر ي ا  يروت ا ل اان ا الي

شلالير التلويل : د. ضاياة اللي اي ا  ا* السرد الير ي الرديم ا األ   1ساق الةراصير وا 

ل،اشار والتوطياع ا عماان ا  ا دار صارل

 . م2005

ا المج،اال األع،ااى ل،ةراصاار ا 1* ساارديات الرواياار الميا اارة : د.  اامح  ااال  ا   

 .2003 ا الرادرة

 ال ا د. ا*سيرة ج را الااتيار صاي دال ئار األولاى وشاار  األميارات  :خ،يال شالرا دي ا

ماشاااورات اتحااااد لتااااب اليااارب ادمشاااق 

 .2001ا
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تحاااد لتاااب الياارب ا ام ا د.  ا ماشااورات ا* شاايرير الخ اااب السااردا : محمااد عااط  

 .م 2005دمشق ا 

رات اتخااااتم  ا ا ماشااااو  1* شاااايرير الرواياااار ال ااتاسااااتيلير : شااااييب ح،ي ااااي ا  

 .م 2009الجطائر ا 

تاات  : صحمد م ر ا دراسر سايمائير جماليار صاي دياوان دتأ* شيرير السرد صي شير 

ا دار  1 د. ع اااااااداللريم الساااااااييدا ا 

   . م2008السياب ا لادن ا 

الشارق ا الم ارب ا ر ا د.  ا أصريرياا حسن احمام: ت . ل ال ضاة الروائي * شيرير

 .م 2003

ضاااة المتخياال ا المتخياال والهوياار صااي الرواياار الير ياار : حساان اجمااي ا * شاايرير ال 

الير اااي ا الااادار ا المرلاااط الةرااااصي  1 

   . م2000ال يضاة ا 

رات ا ماشااو  1م ا  * اليجااائ ي صااي األدب ماان ماظااور شاايرير الساارد : حسااين عاام  

 . م2010اتختم  ا الجطائر ا 
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ا دار  1. صا مار عيساى جاسام ا   ان روائياا ا دراسار صايار : دما* غائب  يمر صر  

لةراصيااااار اليامااااار ا   اااااداد ا الشااااا ون ا

 .م 2004

* ال ضاااة التشاالي،ي لر اايدة الاةاار ا اللتا اار  الجسااد و اارا  اليممااات ا  ااراةة صااي  

اإلاماااواج اليرا اااي : أ.د. محماااد  اااا ر 

ا عااااالم اللتااااب الحااااديث ا  1ع يااااد ا  

 . 2010األردن ا  -أر د 

اا* ال ضاااة الروائااي : ت  ا أصريريااا الشاارق ا الم اارب ا  طل ا د.  . ع ااد الاارحيم ح 

2002. 

جادارا ا دار الشاو ن الةراصيار  إ راديمج را : د.  إ راديم* ال ضاة الروائي عاد ج را 

 .2001اليامر ا   داد ا 

صضاةات السرد ومدارات التخييل ا الحرب والرضاير والهويار صاي الروايار الير يار : *  

ا دار ارداب  1سااااااااامي سااااااااويدان ا  

 . م2006ل،توطيع والاشر ا  يروت ا 

* صضاة اللون الشيرا من التشليل إلى التدليل ا مستويات التجر ار الشايرير عااد   

محمد مردان : إعداد وترديم ومشارلر : 
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مد  ا ر ع يد ا مشارلر اخ ر أ. د. مح

 ماان الارااااد وأساااتاة الجامياااات ا د.  ا

اياااو  ل،اشاار والتوطيااع ا سااوريا ا  دار

2010 . 

ار الح اد ا د 1ال،ون صي الشير السورا امواجا : دد  ال حااوا ا   * صضاةات

 . 2003ا سوريا ا  

: ع ااام  * صضاااة  المتخياال الشاايرا ا دراساار تح،ي،ياار صااي  اياار الر اايدة الحداةياار

شاااااااارت  ا دار الياااااااااا يع ا سااااااااوريا ا 

2010. 

ا  1التميماي ا   إحساان: ت المياادل ال  ارا صاي السارد الير اي الميا ار * صضاةا

عاااااااامم  االشااااااااار ر ا دار الةراصاااااااار واإل

2007. 

ا المرلاط  1ال ضاة ول ر السرد صي روايات ع دالرحمن مايا  :  اال  إ اراديم ا  * 

اة ا الااااادار ال يضاااااالةرااااااصي الير اااااي ا 

  . م2003الم رب ا 
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ا  1ر  ين خ و ير الحلاير وتمي ط الخ اب : د. يماى الييد ا  ي رواير الير * صن ال

  . م1998دار ارداب ا  يروت ا 

راصيار اليامار : د. شجا  مس،م اليااي ا د.  ا دار الشا ون الة ي* صي أد اا الر  

 .م  1989ا اليراق ا 

ا دار محمد ع،اي الحااجي  1ع دالوداب الرصيق ا  * صي السرد ا دراسات ت  يرير : 

 م 1998ا توال  ا

د. ع د الم،  مرتااض اد. ا س،سا،ر  : صي اظرير الرواير ا  حث صي ترايات السرد* 

   م.1998عالم الميرصر ا

ا المرلاط  1يار صاي السايرة الشاي ير : ساييد ير اين ا  لراوا ا ال ايات الحلائ*  ال ا

ال يضااااااة ا الير اااااي ا الااااادار الةرااااااصي 

 .م 1997

ر ا ميرياااات ل،اشاااا 1*  ااااامول الساااارديات : جيرالااااد  اااارال ا ت: الساااايد إمااااام ا  

 . م2003والمي،ومات ا الرادرة ا 

ا ماشااورات 1: صخاارا  ااال  ا  *   اال اجيااب مح ااوظ و يااد  ادراسااات صااي الرواياار 

 اتخاااااتم  ا الااااادار الير يااااار ل،ي،اااااوم ا

    .2010 الجطائر ا
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ا دار شاار يات 1الروائااي صااي األدب الميا اار :  اامح  ااال  ا  *  ضااايا الملااان 

 .1997 الرادرة ا ل،اشر والتوطيع ا

  ا  د. ا4ما  * لسان اليرب ت ن ماظور جماال الادين محماد  ان ملارم األا اارا ا

دار الحااديث ل،اشاار والتوطيااع ا الرااادرة 

  .  2003ا

مراجيار : محماد م اعام  * مدخل إلى األدب اليجاائ ي : تاودرو  ا ت : ال اديق أ او 

ل،اشاااااااار  ا دار شاااااااار يات1   اااااااارادةا 

 .م 1994ا   الرادرة ا والتوطيع

المرطو ي ا جميال شاالر ا د.  ا * مدخل إلى اظريار الر ار تح،ايم وت  يراا : سامير 

دار الشاااا ون الةراصياااار الياماااار   اااادادا 

 م.1986

ا   : حساااااان رشااااااد ا د.  1985-1965* المااااارأة صاااااي الروايااااار ال ،سااااا ياير د 

اب اليارب ا دمشاق ا حاد لت  ماشورات ات  

 .م  1998
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* مستويات ال، ار صاي السارد الير اي الميا ار : محماد ساالم محماد األماين ال ، ار ا 

الير اااااااي ا ا م سسااااااار اتاتشاااااااار  1 

   . م2008 يروت ا ل اان ا 

 عر ي : د. محمد عااااي ا –  ،حات األد ير الحديةر ا دراسر وميجم اال،يطا * الم

يالميار ل،اشار شرلر الم ارير الا ال 2 

  . م2001ا لواجمان ا 

ج ارا الروائاي : سا،يمان  إ اراديم* مضمرات الااة والخ ااب ا دراسار صاي عاالم ج ارا 

اب اليااارب ا حااااد لت ااار  ا د.  ا ات  لااا ال

 .م 1999دمشق ا 

 

*  المرمااو  والمساالوت عااا  صااي الساارد الير ااي : صاضاال ةااامر اد.   ا دار المااد   

 .2004ا سوريا ا  والاشرل،ةراصر 

ر ا دا 1* الملاااان صاااي الروايااار الير يااار ا ال اااورة والدتلااار : ع دال ااامد طاياااد ا  

 .  م2003ع،ي ل،اشر ا توال ا محمد

الجطائرا الجديد ا  حث صاي التجرياب والخ ااب  ي * ملواات السرد صي الاة الر 

عااااد جيااال الةماايااااات : ع ااادالرادر  ااان 
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اب حااااد لت ااات  ساااالم ا د.  ا ماشاااورات ا

 . م2001دمشق ا اليربا

 

اتاتشاار ا دار  1: محمد لريم اللواط ا   األا ياة* مم،لر ال ارا ا السرد صي   ة 

  م 2008الير ي ا 

 

ا دار صاارل ل،اشار والتوطياع ا  1* موسوعر السارد الير اي : د. ع ادا. إ اراديم ا  

 . م2005ان ا عم  

ا دار األمااان ا  1الااراد ا   ياادلوجيا : سااييد آلل* الاااة السااردا احااو ساايميائيات 

 . م1996الر ا  ا 

 

ا دار  1* اظريااار السااارد مااان وجهااار الاظااار إلاااى الت ئيااار : ت. اااااجي م ااا  ى ا  

الخ اااااا ي ل،  اعااااار والاشااااار ا  طارااااار 

 .1989ال يضاة ا - روصان 
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 1* اظرير الماه  الشل،ي ا ا وة الشلمايين الارول : ت: إ اراديم الخ ياب ا  

الشاارلر الم ر ياار ل،ااشاارين المتحاادين ا 

   .م 1982م سسر األ حاث الير ير ا  ا

 

 

 

 الدوريــــات  -ب 

 

األسرة  و  ها  اير  يااير ا  راةة صي رواير اعتراصات لاتم  وت لما ال الارطاط  *

ماا  : ياسااين الا ااير ا مج،اار األ اامم ا 

 . 1993ا  3 ا  2

ا 12اليالي  و  ياب امج،ار ص اول اما  * اشلالير الطمن صي الاة السردا : ع د 

 .1993ا 2 

 اتغتراب صي الرواير الير ير صي األردن د م ال الرطاط وا راديم ا ر ا. امواجا   *

: حسن ع،ي اان ا مج،ار أ حااث اليرماو  

 . 1999ا 1ا   17م  ا 
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صاضل ةامر ا مج،ر الةراصر األجا يار  . ي،يان ا تم*  ااة المشهد الروائي : ليون سر 

 .م 1978ا  7سار ا 3ا  

ا    16ب ح،ي ي ا مج،ار ص اول ا ما  *  ايات اليجائ ي صي الرواير الير ير : شيي

 .1997ا  3

حمد طاي ار ا : د. أ امواجا  إلر ر الر يرة ا مجموعر ال دايات يات الملان صي ا* تج،  

 .م 2007ا   142 ان ا  مج،ر عم  

ا  6ا مج،ار ص اول ا ما * تشليل صضاة الاة صي ترا هاا طع اران : اعتادال عةماان 

 . م1986ا  3 

* تمةيمت الجسد صي امااج من الرواير الير ير الميا ارة : ميجاب الطدراااي ا مج،ار 

 . 1998ا  4ا   16ص ول ا م  

عاراب صاي اا حاات الساحاب لما ال الارطاط ا دراسار * توظي  التااة صي متادار األ

: ع،اي  وصاياا   صي التااة الرر،ااي صلرياا  

محمااد الشااوا لر ا مج،اار م تاار ل، حااوث 

ا  2ا   10ت ا األردن ا ماااا والدراسااااا

 .م 1995
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ل الهويار صاي خاارج الملاان : ميجاب ساييد الطدراااي ا مج،ار * الجسد الخااة وتشال  

 .م 2004ا  64 ص ول ا  

 

ا السارد  اإلسمميراب والجال صي اللتا ر الير ير ل،مر المرأة ا الخ –* جسد المرأة 

والرغ اااااار : شااااااهرطاد: صاااااادو  مااااااال ي 

ا 12دوجااامل ا مج،ااار ص اااول ا مااا  

 . 1994ا  4 

 

 اماار موسااى ا إ ااراديم* جماليااات التشااليل الطمااااي والملااااي لرواياار د الحااوا    : 

ا  1ا   12مج،ااااااااار ص اااااااااول ا مااااااااا 

 .م 1993

 

 . م1986ا  2ا   األ مم* جماليات الملان : اعتدال عةمان ا مج،ر 

 

ا  6ا سااار  37الةراااصي ا   جااادارا ا مج،اار المو اا  إ ااراديم* الااطمن الروائااي  : 

 .م 2002
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ا  47 لي اااد ا مج،ااار ص اااول ا  * سااا، ر ال ضااااة صاااي  اااحراة لوليطياااو : محماااد ا

 .م 2008

حماااد ياااب مح اااوظ : ألاج  ا.  *  اااورة الساااارد والمسااارود لااا  مااان خااامل د داياااا 

ةراصيااااار ا الساااااماوا ا مج،ااااار الحيااااااة ال

 .م 1990ا  56توال ا عدد 

-11* عممات ع،ى  ريق الرواير صي األردن : اطي  أ و اضاال امج،ار األ امم  ا  

 . 1996ا 12

شالالير الم ا ،  : د. إ اراديم جاادارا ا مج،ار األ ا  5 امم ا  * ال ضاة الروائاي وا 

 .م 2001ا  36سار 

ا  12مج،ر ص ول ا م  ا ا تراب سوسيولوجي : لااديو  يريث الطمن ا –* ال ضاة 

   . م1993ا  2 

ع يد ا التخياال السااردا : أ.د. محمااد  ااا ر  صضاااة الررياار المااوروث الشااي ي ولي اار* 

 . م2009ا 166ان ا  مج،ر عم  

: محساان جاساام الموسااوا امج،اار  لمتشااا هات ألاا  لي،اار ولي،اار ال ضاااة الم اشاار* 

   .1994ا 3ا   13ص ول ا م  
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ص ااول ا  د ا مج،اار ال ضاااة والشاا رات ا  ااراةة صااي حضاارة المحتاارم : محمااد الي اا *

 .م 2006ا  68-69 

المديااار ا صضاااة لروايااات غالااب د،سااا  ااراةة صااي روايتااي الضااح  وال لاااة ع،ااى  *

 ااال  ا مج،اار األ اامل ا مج،اار صخاارا 

   . م2005ا  67ص ول ا  

ان ا ا مج،ار عم ا رحماد طاي اااي ا  اراةة صاي الم ا ،  : د. أ* الملان صاي اليمال ال 

   . م2006ا  129 

ا  1ا   12مج،اار ص ااول ا ماا  * ملواااات الساارد ال ااتاسااتيلي : شااييب ح،ي ااي ا

 .م 1993

ا م ال الرطاط صي طمن أسما  طمن التا ،ر  : صا مر عطت ال رماوا ا مج،ر الراصاد  *

 .2002ا  57 

ا ع،اي لاريم يوسا  أ.م. د.    الملان و اا   صاي الروايار التاريخيار الير يار : و * 

ا  88  ا   اااااااااااااداد مج،ااااااااااااار ارداب ا

 .م 2008
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 ائــل واألطاريـــح اجلامعيـــة الرس -جـ 

 

 رساالر ماجساتير ا حماد جاسام اأ* اتغتراب صي امااج من الرواير الير ير : أساامر 

ع ااااادال، ي  شااااارا  : أ.د. م ااااا  ى إ

و  ا د. عااااااااااادل ع اااااااااادالج ار جياااااااااااو 

ارداب ا جامياااااار  ا ل،ياااااارع اااااادالوداب 

 . م2007ال  رة ا 

 

رساالر ماجساتير : اات اار جوياد عيادان ا  * ال اير السردير صي شاير ااطار الر اااي  

ا اوا إشاااارا  : أ.د. عااااادل لتاااااب اليااااط 

جامياار   ااداد ا  –ل،ياار التر ياار ل، اااات 

 . م2002

  

وحار أ ر  اب اا ار ادراسر صاي ال ضااة الشايرا : ياساين عاا ا  رد* ديوان  شار ن 

ا إشرا  : أحمد حياوا السيد دلتورا  ا

ل  ااااااااارة ا جاميااااااااار ا –ل،يااااااااار ارداب 

 .م 2008



 املصادر واملراجـع
 

 (232) 

 

رسااالر  دراساار اردياار : دااادا شاايمن حمااد ال  حاااوا ا * رواياار السااجن صااي اليااراقا

إشااااااارا  : أ.م.د. عاااااااداان  ماجساااااااتير

جاميار  –ا ل،ير التر ير ين اليوادا حس

 .م 2002 ا ل ا 

 

رساالر  * الطمن الاحوا صي   ة الرران اللريم : ح ياب مشاخول حسان الخ ااجي ا

.م.د. عوا ااااا  إشااااارا  : أ ماجساااااتير 

 –ا ل،يااااااار ارداب لااااااااو  م ااااااا  ى 

 .م 2003جامير ال  رة ا 

 

إسماعيل صهد إسماعيل ا دراسر صي تشليل الخ اب الروائي : حااان ما اور  * عالم

 إشااارا  :أ روحااار دلتاااورا   ع اااال ا 

ا ل،يار ارداب أ.م.د. لا ا حماطة ع اال 

 .م 2009جامير ال  رة ا  –
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ع،ااي  ن الجاااد،ي واإلسااممي : حسااينالروائااي عاااد ال اايالي  صااي الي ااري * ال ضاااة

 اخي،ي الموساااااوا ع اااااد الحساااااين الاااااد

إشرا  : حسن ج ار  أ روحر دلتورا  ا

ييرااوب أ.م.د. سااالم  محمااد الشمسااي ا 

رة جامير ال   –ل،ير التر ير  يوس  ا 

 .م 2009ا 

 

ي تشاليل ال ايار الطمايار : دراسر صاع د ا. الح،يم  وائي عاد محمد ع دال ضاة الر * 

أ روحار  أشواق غاطا س ي  الياسارا ا

دلتورا   إشرا  أ.د.   ي سالم ع،اوان 

جاميااااار ال  ااااارة ا  –ل،يااااار التر يااااار  ا

 . م2009

  

الملااان عاااد شاايراة ال ااطل اليااارا صااي الي اار األمااوا :  شااائر أمياار ع دالسااادة * 

إشاااارا   رساااالر ماجساااتير  ال اااتموا ا
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ا ل،يااار أ.م.د. داااااة جاااواد ع دالساااادة :

 . م2003جامير  ا ل ا  –التر ير 

 

 

 الدولية ) اإلنرتنت(ات ـــشبكة املعلوم -د

 

ت * أشاالال ال ضاااة الروائااي صااي الخ اااب الاراادا الميا اار : ا اايرة طوطو ا ماتااديا

 . 2009ماا ر ةراصير  ا 

- www.maamri-y007.com 

 

 .2009ةراصير  : ا يرة طوطو ا ش لر ماا رلروائي شلالير ال ضاة اإ* 

-www.alfd3aan.com 

 

 .م 2009الماه  : لري ع ع دا. ا لير و * ال ضاة الروائي ا ار

- www.merbed.net 

 

    د.ل.ل ا موسوعر ددشر ا* ال ضاة الروائي صي الخ اب الاردا : حورير الظ

-www.dahsha.com 

 

http://www.maamri-y007.com/
http://www.merbed.net/
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: محمااد  رواياار الرديااار إامواجااا الرواياار اليماياار الميا اارةال ضاااة الروائااي صااي * 

ا مج،ااااار األ ااااامم  ياااااوال الرحمنع اااااد

 .2011ا الةراصير 

-www.ahewer.org. 

 

 م2004ا  1722ر ي : عواد ع،ي ا جريدة الطمان ا  ال ضاة الروائي صي الارد الي* 

-www.azzaman.com 

 

 ااراةة صااي الروائااي الل ياار والم ااد  المتميااط دماا ال الاارطاط  :  ااال  م ،اا  ال راوااار ا  *

ت اادر  اللترواياارجدارياار .. مج،اار ةراصياار 

 .2009من مديار عدن ا 

-www.shatharat.net. 

 

 

 

  : أياد ا ار ا مو اع 2002-1951م ال الرطاط ..اعتراصات "ملتوم " ال وت د *

 .2011أوراق ةراصير ا 

-www.inassar.blogspot.com. 
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 I 

 

 

NARRATION WELKIN    

IN  MO'ANES  AL-RAZZAZ LITERATURE  
 

 

        This study  argued the narration  welkin   in the  literature  of  

Mo'anes  Al-Razzaz    including  all  his  works   as  it  is  classified into  

two  parts :  first part  includes   three   novels ( livers in the Dead Sea, 

Silencer  Confessions, Arabs labyrinth  at  Bunting Buildings )   while  

second part    includes ten novels  (   Jum'a  Al-Qeefari, ignored 

memorize, Occupied mind,  two hats  and  one head, Danseur memorizes, 

apostrophe at  the last  line,   fragments and mosaic , bleeding   flower  

gang,  Sleeping  Power , Zarqa'a  Al Yamama, When Dreams Wakens,  

Honey  Night).  

 

           The  researcher elected narration welkin  in  Mo'anes Al-Rzzaz  for 

two reasons including:  

 

   His  novels  are  deemed  a prestige  sign  in the Arab   novel 

especially Jordanian Novel took  its  steps  towards empiric aspect   

without extravagance .  

 

   It  is   occupied  huge   position in  the novel art dealing with 

different political  issues – suppression, violence,  physical  torture, 

etc.  and issues  of  ideological and geographical   relationship of  

Arab Nation. 

  It has  enrichment material enabling  the researcher    to study  and 

tracking  welkins of its  different  types in the narrative  speech. 

 

         Upon that   this  study  accrediting   textual methodology -  in the 

preface and  three  chapters  commencing  by  introduction  showing the 

reason of election ,  its  chapters  distribution , sections   and the   

conclusions    briefing the  most  important  results of  the research.  

 

      In the preface   it is enlightened    briefly    on the  term of  welkin   

and  the problem of  identifying   its   widespread   concept    never  been  

determined by  time  and space     Jeerer   Jennet   focused  on   and  its  

followers of  Arab  scholars. First   chapter    studies   the  time welkin   

commencing   by   theoretical introduction showing its  importance    in 

the novel  work   and  its    connection  with  other narrative   components  



 II 

including   its close  relation    with the place  welkin   and  the 

impossibility to separate  them   but  for  study    purposes   and  then   

treating   this welkin    within two levels:    in the first level   arguing   the  

most  important   types  of  the  subject of the research  that is   the 

wonder time and  the metaphysic  welkins. and  in the second level   we 

studied    time according  to levels    found  by Jeerer    Jennet     

distributed   on three  section:  

        

          First section   included   the level of  arrangement   implying two 

techniques: the first   is    the retrieving   by  its   all  types:   By  

Personality,  by monolog,  the objectives   narrator  and    by  

conversation.    Second  techniques   connecting   with   welkins  prevail  

the   narrative  materials   which is foreseeing    which  is  divided    into 

two parts :  unexpected   foreseeing   its   occurrence  is  related  with  

wonder   welkin    characterized   by  the grotesquerie   and  its   

abnormality  and  the expected   foreseeing   characterized  by  the  

possibility of its  occurrence in the real   welkin. 

 

            Second  section   argued  the level of  period    which is divided  

into two parts    in the first one of which   the researcher  studied  the  

technique  of  accelerating   time    which is divided     into   two  parts   

too:    the  first one   treating  the  techniques  of   abstracting  and  

deletion    while  in the second one   it is  argued  the techniques of   

scenes  and   briefing . upon studying   these  techniques ,  the researcher  

found  that   its  divergence   never been constrained   on a novel rather  

than  other    but  it is  variation in every   applied    material  so that   at 

the time   by which    time reduction  and  solitude is  abundant   without    

interrupt   the narration, descriptive  and  conversation paragraphs    

burden  the   narrator   are  increased  .Between the  speed  of  narrative  

time   at the first  technique  and  relaxing   in the second   technique    the 

period of   narrative  time    is  formed   by the narrative  material  and  

intervened   at  the same  time   with   time  and  other welkins    .  

  

         In the  third  section   repetitive   level  was  studied     as  it is 

divided  into Four   parts:      Narrate once to what was happened once; 

narrate  infinitely to what happened once; narrate once to what happened 

infinitely and narrate infinitely what happened infinitely   

. It is noticed    that  rhythms   never   been represented    by   one novel  

only   but  among novels   so  that   the importance of events  may  the 

main  reasons     imposing   for such  this  time   rhythms. 

 

         Second chapter   argued   the place  welkin     commencing with   

theoretical  introduction  showing its importance   in the novel  work   as 



 III 

a main   and substantial  component   in the  structure  of novel related  

with  other  narrative    components  (   implying  editing, personality and  

the event) . From    such  these  close  relations   the first  section 

concerns   with studying   place  welkins upon  its relation    distributed  

into   three  parts: In the first one    the researchers  studies    the place  

and its  relation with   implying editing    found  its  points  as a  

launching locals     from prevail   welkins in the novel   represented by  

two  places:   wonder  and real  welkins   and  the second   part   treating   

place  according to its relation  with  personality   representing   by three  

relations :  belonging, discordance  and  neutrality relations   when the 

place  is mentioned   by its  geographical   attribute   while   third  part  is   

allocated    to study place   according to its relation with the event   as  it 

is divided  into  three  divisions:   the main,  secondary  and hidden   

places  its traits  never   been  appeared   in  spite  of the importance of 

the event.  

 

         In the second section   place  was treated  according to its semantics  

as it is  divided   into   four :    Political, technology  , social  and cultural   

semantics.    These semantics are    varied  according   to its  relation  

with prevail   welkins   in the novel  subject  so that political welkins   

found   the first semantic   while  the wonder   welkin    found  the second   

semantic    characterized  by  its wonder  and difference   rather  than   

other   semantics of  the  real welkins  and   thus these    semantics  are  

varied.  

 

        The third and last  chapter argued other   welkins    created  by   

applied   material   divided  into two  parts   according to its importance   

and prevail  as  it argued  into  two  sections  the first one  is  allocated     

to study   singular    welkins    which is divided     into  two subsections :  

the first  one   studied  the main   welkins   represented by two   welkins: 

the political welkins  prevails   in all  novels   to be  in compliance with 

the main   objectives of  its  writing   treating most political issues.  

 

       Second welkin   is  the physical one   burden several semantics 

presented  by the study as  it  is   created  as a result of  p\the  

psychological contest   from which  novel  personalities  suffer  either  by 

the political  or social    circumstances.  

 

        Second party    argues   the branch   welkins   are classified   into 

three:   The wonder   welkin   imagining  wondered  and superstitious 

world overlapping all real  traits    in other  welkins.    This  welkin   

characterizing   these   novels   be  in contrary  with   tradition narrations 

and overlapping   its  conventional traits.   Second welkin is  that 



 IV 

unforeseen   related  with  religious ideologies   either  by  employing  the 

personality of  Immam  Mahdi  (Pbh)  or  the tomb  and what   will   

occur in  or the ancient  narration  inherited  by sons  from their  ancestors   

and established  in the religious  memorize  and the  cultural welkin  

found in some   novels   showing  the  culture of literary and 

philosophical personalities, etc.  

 

          Second   section in this   chapter   is dictated  to  argue  the   

intervened    welkins    which are divided  into three  parts: the  first one 

of  which   concerned  with  studying   main welkins   represented by  the 

interventions of  the  political welkin   with   the physical welkin  while 

the second one   including   the   intervention   of  branch  welkins   with 

the main  ones     represented by  the intervention of wonder    with 

political welkins. It is  included   three  parts:   Sleeping and dream  

welkins   and  its  intervention  in  the wonder  welkin  while  the second 

one   is  the  mystery   welkin   and its  intervention with  the wonder   

welkin  while the third  ones  is   the unforeseen welkin  and its 

intervention with wonder  ones.  

 

 

           Upon these   chapters, the researches concluded   the most   

important  results    of the study  mentioned  within the research   and  

followed  by the  references   used  in this  study.  

 

 

 

 

 

The Researcher 
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