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 مقدمة

 
العػػػالـ  إلػػػ كيػػػؼ يمكػػػف اسػػػت راج بنيػػػة كاقعيػػػة مػػػف ثنايػػػا ت ربػػػة تنتمػػػي   

  الم يالي؟ 
بػػ ف " التػدا ؿ بػػيف البنيتػيف يػػتـ  كأ ػػاب عميػو بنكػرادسػؤاؿ طرحػو سػػعيد   

انطالقػػػا مػػػف عمميػػػة تسػػػنينية قائمػػػة عمػػػ   مػػػؽ بنيػػػة مككنػػػة مػػػف عناصػػػر 
ت ربة كاقعية كقػد ا تصػرت فػي عناصػرىا  ت ربتيف م تمفتيف: إل مي تنت

 المميزة، كت ربة فنية تعيد بناء ىذه العناصر كفؽ قكانينيا ال اصة". 
 
كالكتػػاب الػػػذم بػػيف يػػػدم القػػارئ محاكلػػػة لل ابػػة عمػػػ  السػػؤاؿ المػػػذككر  

بصػػكرة إ ػػراءات تطبيقيػػة، عمػػ   مسػػة مػػف النصػػكص السػػردية العربيػػة، 
ف العمميػػة التسػػنينية المشػػار إلييػػا تػػتـ مػػف  ػػالؿ دراسػػة أالعتبػػار آ ػػذا با

، الت ربػػة الكاقعيػػة إلػػ الت ربػػة الفنيػػة )العمػػؿ المػػدركس( بكصػػفيا مػػد ال 
تشكيؿ مني يا ال اص مػف  ػالؿ االسػتفادة مػف منػاى   إل سعت كلذلؾ 

لػػػ السػػػيميائية مػػػف  يػػػة ك  إلػػػ م تمفػػػة تنتمػػػي  السكسػػػيكلك يا مػػػف  يػػػة  ا 
كاف البد مف إطاللة سػريعة عمػ   ارطػة تمػؾ المنػاى  التػي  أ رل، لذلؾ

 شكمت الركافد األساسية لمني ية ىذا الكتاب.   
مدرسػػػػة الشػػػػكالنييف الػػػػركس،  إلػػػػ  ػػػػذكر سػػػػيميائية السػػػػرد تر ػػػػ   إف    
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ك اصػػػة فالديميػػػر بػػػركب ككتابػػػو "مكرفكلك يػػػا ال رافػػػة" الػػػذم صػػػدر عػػػاـ 
أل ػػزاء المككنػػة األساسػػية أف الكظػػائؼ ىػػي ا إلػػ  فيػػو تكصػػؿ إذ، =7<6

كيقصػػد بػػركب ، لم رافػػة، كىػػي العناصػػر الثابتػػة فييػػا، كلػػيس الش صػػيات
بالكظيفة " الحدث الذم تقكـ بو ش صية ما مف حيث داللتػو فػي التطػكر 

يػػا نالعػػاـ لمحكايػػة "، كقػػد الحػػظ بػػركب أف ىػػذه الكظػػائؼ مترابطػػة فيمػػا بي
يا ال رافة" النكاة األكلػ  "مكرفكلك ىكذا كاف بضركرات منطقية ك مالية ، 

 .عم  حد تعبير  اف إيؼ تاديوالمكّطئ لكالدتيا  لمسيميائيات السردية، ك
 عمػػ  يػػد  ;;<6أمػػا الػػكالدة الحقيقيػػة لسػػيميائية السػػرد فقػػد  ػػاءت عػػاـ   

فػػػػػي كتابػػػػػو الشػػػػػيير "الداللػػػػػة  ;;<6ال يػػػػػرداس  كليػػػػػاف  ريمػػػػػاس سػػػػػنة 
المعنػػػ ""، ك"السػػػميائيات"،  البنيكيػػػة" كأعقبتيػػػا كتػػػب أ ػػػرل مػػػف بينيػػػا "فػػػي

شػتراؾ مػ   كزيػؼ كػكرتيس، أمػا دراسػاتو التطبيقيػة قػامكس كتبػو باال كىك
ؿ" كردت ضػػمف بػػ ف ىميػػا دراسػػتاف: األكلػػ  بعنػػكاف " دراسػػة نػػص لػػديميز

كتػػػػاب يضػػػػـ م مكعػػػػة أبحػػػػاث تطبيقيػػػػة، كالثانيػػػػة كتػػػػاب تحػػػػت عنػػػػكاف " 
مكباسػاف،  صديقاف" كقد طبؽ فيػو مبػادئ نظريػة عمػ  كاحػدة مػف قصػص

تقكـ نظرية  ريماس عم  بناء عمـ لمتراكيب بإقامة نمكذج تحميمي، يعتمد 
 .لمني ي بركب كسكريك بيذا ال صكص مفيكـ العامؿ استمراران كتطكيران 

كتػػػاب تحػػػت عنػػػكاف تحميػػػؿ سػػػيميكلك ي  صػػػدر =><6ك  ;><6بػػػيف ك  
كقػد كػاف  ػكىر مني يمػا  ،لمنصكص ألفو  اف كمكد  يػرك كلػكيس بػانيي

يعتمػػد عمػػ  مسػػتكييف: مسػػتكل السػػط  ، كمسػػتكل  تحميػػؿ النصػػكص  فػػي
العمػػؽ، يسػػتند األكؿ عمػػ  مكػػكنيف: مكػػكف سػػردم يػػنظـ تعاقػػب كتسمسػػؿ 
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سػؿ ك ػكه كأفعػاؿ المعنػ  دا ػؿ ينظـ تسم حاالت كتحكالت، كآ ر  طابي
أمػػػػا الثػػػػاني فيعتمػػػد  طػػػػاطتيف لتنظػػػػيـ العناصػػػر كترتيبيػػػػا شػػػػبكة ، الػػػنص

لقػػيـ المعنػػ  حسػػب العالقػػات التػػي تربطيػػا  ترتيبيػػان  لمعالقػػات تن ػػز سػػممان 
 أ رل. إل فيما بينيا، كمنظكمة األفعاؿ التي تنظـ المركر مف قيمة 

 
كمػف  يػة أ ػرل كػاف لػركالف بػػارت إسػيامات ميمػة فػي سػيميائية السػػرد  

كتابػػػو "التحميػػػؿ البنيػػػكم  تحققػػػت فػػػي عػػػدد مػػػف أعمالػػػو، كػػػاف فػػػي مقػػػدمتيا
لتحميػؿ كتركيػب القصػة،  أساسػيان  العػاـ نمكذ ػان   عؿ عمػـ المغػةإذ  لمقصة"

ف كحػػداتيا ف تعامػػؿ مػػ  الػػنص بكصػػفو  ممػػة كبيػػرة ليػػا مسػػتكيات عػػدة، كا 
إذا كقعػػت نمػػكذ يف مػػف العالقػػات: تكزيعيػػة ) تػػرتبط فيمػػا بينيػػا عمػػ  كفػػؽ

( كتكامميػػػة ) إذا تػػػ ثرت بمسػػػتكل آ ػػػر(، إف العالقػػػات نفسػػػو فػػي المسػػػتكل
المعنػػػػ ، كقػػػػد أ ػػػػذ مػػػػف سكسػػػػير مكضػػػػكعة  التكزيعيػػػػة ال تكفػػػػي لتكضػػػػي 

المحػكر األفقػػي كالمحػكر العمػػكدم ليطبقػو عمػػ  القصػة، كمػػا درس بعػػض 
 .مفاىيـ تكماشفسكي كطّكرىا تحت مصطمحي النكل ك المحفػّزات

لكتاب أكبػر كأىػـ  كتقعيدان  لقد شكؿ كتاب "التحميؿ البنيكم لمقصة" تقديمان  
 فريػػدان  كالف بػػارت فيػػو نمكذ ػػان ـ ر ، قػػدّ 0><6" الصػػادر عػػاـ s / zىػػك "

لسػػردية، التػػي تسػػاعد المحمػػؿ عمػػ  أف يسػػت رج معػػاني كثيػػرة المسػػيميائية 
مػػػػػف الػػػػػنص الكالسػػػػػيكي، فيػػػػػك يحمػػػػػؿ قصػػػػػة قصػػػػػيرة لبمػػػػػزاؾ ال تت ػػػػػاكز 

كحػدة،  6;: إلػ الصفحات السب  عشػرة عنكانيػا سػرازيف، فيبػدأ بتفكيكيػا 
ة، ثػػـ يفتػػرض ك ػػكد  مػػس لتحديػػد الكحػػد المعنػػ  اإليحػػائي معيػػاران  معتمػػدان 
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شػػفرات فػػي الػػنص تتصػػؿ بال كانػػب الت كيميػػة كالدالليػػة كالرمزيػػة كال كانػػب 
شارة، تتكل  تعديؿ كتحديد كتكليد المعاني عند قػراءة ال اصة بالحدث كاإل

كىي م مكع الكحدات التي  أكؿ تمؾ الشفرات ىي شفرة التفسير ، كالنص
شػػفرة األحػػداث كىػػي م مػػكع ا تيػػثانيك  فكػػو، إلػػ تشػػكؿ لغػػزا، يسػػع  السػػرد 

الكحػػػػدات التػػػػي تبنػػػػي م مػػػػؿ المتكاليػػػػات النصػػػػية، كثالػػػػث الشػػػػفرات شػػػػفرة 
مػػػدلكالت اإليحػػػاء، كتمثػػػؿ صػػػكت الش صػػػية، إذ تتضػػػمف الكحػػػدات التػػػي 
تحيػػػػػؿ عمػػػػػ  بعػػػػػض طبػػػػػاع الش صػػػػػية أك صػػػػػفاتيا النفسػػػػػية أك مسػػػػػتكاىا 

لثقافػػػة اال تمػػػاعي، كىنػػػاؾ الشػػػفرة الثقافيػػػة، كتتضػػػمف م مػػػكع المعػػػارؼ كا
العامػػة لعصػػر مػػا، معبػػرة عػػف إرادة  ماعيػػة، كفييػػا ي ػػرم تحكيػػؿ الثقػػافي 

، فػػي ىػػذه الشػػفرة تقػػدـ كػػؿ االطبيعػػي، فتظيػػر مػػف  اللػػو األيػػديكلك ي إلػػ 
 ،معرفػػػة نفسػػػيا عمػػػ  أنيػػػا طبيعيػػػة كحقيقيػػػة لكنيػػػا فػػػي العمػػػؽ أيديكلك يػػػة
زيػػػػة كأ يػػػػرا الشػػػػفرة الرمزيػػػػة، كىػػػػي تت سػػػػد ب نظمػػػػة تعكػػػػس المغػػػػامرة الرم

لمبطػػػػؿ، عاممػػػػة عمػػػػ  مسػػػػتكل الالشػػػػعكر، مشػػػػكمة البنيػػػػة الدالػػػػة لمػػػػنص، 
كيستفيد بارت في ىذا الم ػاؿ مػف نظريػة الكػاف التػي تفيػد بػ ف الالشػعكر 

كبنػػاء عميػػو فػػإف  ،لغػػة بدائيػػة كأكليػػة رمزيػػة سػػابقة عمػػ  الكػػائف اإلنسػػاني
 ثالثة مصادر معرفية تد ؿ في كشؼ الشفرة الرمزية لمنص، ىي البال ة
األرسػػػطية كمػػػا تحممػػػو مػػػف كثافػػػة رمزيػػػة، ك التحميػػػؿ النفسػػػي، كاالقتصػػػاد 

 .الماركسي
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مػػف أيػػف نبػػدأ" يكاصػػؿ ركالف بػػارت رسػػـ األسػػس النظريػػة فػػي مقالػػو "ك    
ال زيػػػرة  ػػػرل، كيبػػػدأ إ راءاتػػػو عمػػػ  ركايػػػة "لمني ػػػو السػػػيميائي بمني يػػػة أ

 مكعة أ رل الع يبة" ل كف فرف، باستنباط م مكعة اإلشارات األكلية كم
الثانيػة،  إلػ مف اإلشارات النيائية، كيبحث في كيفية االنتقاؿ مػف األكلػ  

الكشػػػؼ عػػػف شػػػفرتيف: إحػػػداىما ثابتػػػة تحيػػػؿ  إلػػػ كتقػػػكده سػػػيركرة التحميػػػؿ 
مػػ  الكضػػ  ا دمػػي فػػي لكحػػة البدايػػة كلكحػػة ال اتمػػة، كاأل ػػرل حيكيػػة ع

فات مػػػػ  اكتشػػػػاؼ األرض ال ديػػػػدة كاسػػػػتثمارىا، كمػػػػا تشػػػػكؿ صػػػػعتحيػػػػؿ 
مػف المكضػكع ا دمػي ) آدـ  لتكػكف  ػزءان  ؛الطبيعة الس ية الشػفرة العدنيػة

/ عػػدف(، كمػػا أف ىنالػػؾ شػػفرة التعميػػر التػػي تتفػػرع بػػدكرىا مػػف المكضػػكع 
ا دمػػػي، كيسػػػتمر اكتشػػػاؼ الشػػػفرات عمػػػ  مسػػػتكل المػػػتف الحكػػػائي فقػػػط 

نتي ػػػػػة ميمػػػػػة  كىرىػػػػػا أف العمميػػػػػات  إلػػػػػ ليصػػػػػؿ  ؛ب حداثػػػػػو كش صػػػػػياتو
ىػػػي صػػػكرة لمعمميػػػة المسػػػانية، فمػػػا ينت ػػػو المينػػػدس فػػػي  يػػػة عمكمػػػان االنتا 

 في  اتمػة المقػاؿ يقػدـ بػارت تقكيمػان ، ك لركاية ىك ت ليؼ كالت ليؼ المفظيا
ذلػؾ  دّ ، كيعػليذا المني  فيصفو ب نو تحميؿ مكضكعاتي كليس شكميان  عامان 

مقدمػػػػػة لتحميػػػػػؿ آ ػػػػػر، يتػػػػػكل  تتبػػػػػ  الشػػػػػفرات كالكشػػػػػؼ عػػػػػف عناصػػػػػرىا 
، كت طيط مقاطعيا، إف ما فعمو في ىذا المقاؿ ىك تكثيؼ معيف كأطرافيا

لممعن ، يتبعػو تفتيػت ىػذه المضػاميف كالر ػكع بيػا القيقػرل كسػكقيا تحػت 
أمػػػػرة عمػػػػـ شػػػػكمي، كأف ىػػػػذا الػػػػنمط مػػػػف التحميػػػػؿ يمػػػػن  المحمػػػػؿ إمكانيػػػػة 

 ايػػة التحميػػؿ األساسػػية كىػػي  إلػػ ليصػػؿ  ؛االنطػػالؽ مػػف شػػفرات م لكفػػة
   ة النص. الكشؼ عف تعددي
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لقػػػػد تناكلػػػػت االت اىػػػػات الثالثػػػػة ا نػػػػؼ ذكرىػػػػا الػػػػنص السػػػػردم تنػػػػاكال    
محايثػػا بكصػػفو نصػػا مغمقػػا منفصػػال عػػف العػػكالـ ال ار يػػة التػػي أنت تػػو، 
لكف ىنالؾ مناى  أ رل أنبثقت مف رحـ البنيكية لتربط بيف النص األدبي 

لبنيػػػػكم كحاضػػػػنتو اال تماعيػػػػة، كػػػػاف فػػػػي مقدمػػػػة تمػػػػؾ المنػػػػاى  المػػػػني  ا
التككيني الذم أرس  أسسو لكسياف  كلدماف، كقبؿ ذلؾ ال بد مف اإلشارة 

ظيػػكر  إلػػ ذيف كّطػػ  كػػؿ منيمػػا مػػكمي ائيػػؿ بػػا تيف، ال بييػػر ماشػػيرم إلػػ 
 البنيكية التككينية كعمـ ا تماع النص األدبي.

أف صػػكرة الكاقػػ  التػػي تعكسػػيا عمػػ   أسػػس بييػػر ماشػػيرم نظريتػػو فقػػد   
ي، يبحػػث عنيػػا فػػي  الشػػكؿ الػػذم ترسػػمو مػػرآة الػػنص، مػػرآة الػػنص األدبػػ

أف  إلػػػػ ليصػػػػؿ االكتفػػػػاء بتحميػػػػؿ الػػػػنص،  إلػػػػ كلػػػػيس فػػػػي الكاقػػػػ ، كدعػػػػا 
لتػػرتبط تصػػير مككنػػات أكليػػة لمػػنص،  المسػػتمدة مػػف الكاقػػ األيػػديكلك يات 

كتنشػ  ، الػنص ككؿ)المعبػػّر عػف أيديكلك يػة المؤلػؼ( بعالقة اصطراع م 
ركايػة "الفالحػػيف" كقػد طبػؽ ذلػؾ عمػ   اتػب،عػف ىػذا االصػطراع رؤيػة الك

ة المػػػكالي لمسػػػمطة كايػػػالتمييػػػز بػػػيف كاتػػػب الر  إلػػػ لبمػػػزاؾ، حيػػػث يتكصػػػؿ 
 .كراكم الركاية الذم يستنكر  طابو  طاب الكاتب

فػػػي كتابػػػو " الكممػػػة فػػػي  - الركايػػػة إلػػػ فقػػػد نظػػػر  مي ائيػػػؿ بػػػا تيفأّمػػػا   
تبػػايف فيػػو أصػػكات عمػػ  أنيػػا تنػػكع كالمػػي ا تمػػاعي مػػنظـ، ت - الركايػػة"

فردية متعددة، كيت سد ذلؾ التنػكع اال تمػاعي مػف  ػالؿ كحػدات التػ ليؼ 
األساسية التي تتككف مف كالـ المؤلؼ ككالـ الركاة ككػالـ األبطػاؿ .. إذ 

فػػػي كػػػؿ كحػػػدة مػػػف ىػػػذه الكحػػػدات، كبيػػػذا  يكػػػكف التنػػػكع الكالمػػػي مك ػػػكدان 
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ف اكتسػػػاب ىػػػذه التنػػػكع تتعػػػدد األصػػػكات اال تماعيػػػة، كيضػػػيؼ بػػػا تيف أ
ـّ ، يصػػػػة األساسػػػػية لاسػػػػمكبية الركائيػػػػةالشػػػػحنة الحكاريػػػػة تشػػػػكؿ ال ص ثػػػػ

العػػالـ  إلػػ أف لغػػات التنػػكع الكالمػػي  ميعػػا ك يػات نظػػر  اصػػة يضػيؼ 
كأشكاؿ لكعيو بالكممة، كبناء عم  ذلؾ فيمكف مقارنتيػا الكاحػدة بػاأل رل، 

، كمػا حكاريػان كما يمكف أف تكمؿ أك تناقض إحداىا األ ػرل أك تػرتبط بيػا 
يمكػػف أف تمتقػػي كتتعػػايش فػػي كعػػي النػػاس ككعػػي الركائػػي  اصػػة، ىكػػذا 
تعػػيش ىػػذه المغػػات كتتشػػكؿ فػػي التنػػكع الكالمػػي اال تمػػاعي، كتنػػتظـ فػػي 

 مستكل كاحد ىك مستكل الركاية.
بػػ " قضػايا الفػف اإلبػداعي ػكـ في كتابػو المكسػيطبؽ با تيف ىذه األفكار  

تعػػػػدد األصػػػػكات أك األيػػػػديكلك يات فػػػػي  ان فيؤكػػػػد عمميػػػػدستكيفسػػػػكي"  عنػػػػد
نمػا يعػرض  أف البطؿ لـ يعػد بكقػان  النص الكاحد، قائالن  لصػكت المؤلػؼ، كا 

بكصػػػفو ش صػػػية  يريػػػة تتمتػػػ  باسػػػتقالليتيا دا ػػػؿ بنيػػػة الركايػػػة دكف أف 
بحسػػػب  –يمػػػزج المؤلػػػؼ صػػػكتو معيػػػا، بيػػػذا تكػػػكف ركايػػػات دستكيفسػػػكي 

مف  ػالؿ عػدد مػف الػذىنيات  ركايات متعددة األصكات تعرض –با تيف 
الكاممة القيمة، تتمت  فييا الش صيات بكعي ذاتي، كبكسػاطة ىػذا الػكعي 
الػػػػػذاتي تسػػػػػتطي  التعبيػػػػػر عػػػػػف نفسػػػػػيا دكف االنػػػػػدماج بصػػػػػكت المؤلػػػػػؼ، 
كيحافظ دا ؿ العمؿ األدبي عم  مسافة تفصػؿ بػيف البطػؿ كالمؤلػؼ، بػؿ 

بػي، يقػكؿ :" مػا لػـ مػف شػركط العمػؿ األد أساسػيان  با تيف ذلؾ شػرطان  ي د
 أدبيػان  قط  الحبؿ السرم الػذم يػربط البطػؿ بمؤلفػو فمػف ن ػد أمامنػا عمػالن ي  

 بؿ كثيقة ش صية".
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كفػػػػػي فصػػػػػؿ آ ػػػػػر مػػػػػف الكتػػػػػاب المػػػػػذككر ينػػػػػاقش بػػػػػا تيف الفكػػػػػرة عنػػػػػد  
 .1ك يالكداي ،دستكيفسكي، مقسما العالـ الفني عم  صنفيف: مكنكلك ي

لمػنص بنيػات ال اصػة ال ػذ باالعتبػار أ فقػد المني  البنيكم التككينيأّما   
فسػػرىا فػػي إطػػار العالقػػات المك ػػكدة بػػيف العناصػػر المككنػػة ليػػا، األدبػػي ك 

، ىكػػذا ك ػػد  كلػػدماف أف كبينيػػا كبػػيف العناصػػر ال ار يػػة المتفاعمػػة معيػػا
معمؿ الثقافي بنيات مماثمة كمناظرة لمبنيػات اال تماعيػة، كلكػف فػي عػالـ ل

نػػو ال اصػػة، أم إف بنيػػات العػػالـ المت يػػؿ منػػاظرة يتمتػػ  باسػػتقاللو كبقكاني
أك مماثمػػػػػػػة لمبنيػػػػػػػات الذىنيػػػػػػػة لػػػػػػػدل ال ماعػػػػػػػة اال تماعيػػػػػػػة، فال ماعػػػػػػػة 

مػػف البنػػاءات التػي تبػػث فػػي كعػي األفػػراد ميػػكالت  اال تماعيػة تشػػكؿ نسػقان 
عاطفيػػػة كفكريػػػة كعمميػػػة، تنػػػدف  نحػػػك در ػػػة مػػػا مػػػف الت ػػػانس محققػػػة مػػػا 

"، التي بيا يستطي  الكاتب الفػذ الػذم ي مػؽ اصطم  عميو بػ " رؤية العالـ
 . في  اية االنس اـ مت يالن  عالمان 

ىػػك الػػػكعي القػػػائـ/  - كلػػػدماف  فػػػي نظػػر –مػػا يؤسػػػس "رؤيػػة العػػػالـ" ك   
األكؿ إحسػػاس بظرفيػػة كاحػػدة ي مػػ   :نػػكعيفالػػذم ينقسػػـ عمػػ   الممكػػف،

ات بيف أفػراد ال ماعػة كذلػؾ ىػك الػكعي القػائـ، كىػك كعػي متطػكر فػي بنيػ
ك تصػكر لمػا ينبغػي ، كىػالكعي الممكػفالثاني فيك  متغايرة كمتالحقة، أما

أف يككف، أم تصكر إمكانية تغيير الكاق  القائـ كتعديمو عم  كفؽ ما تراه 
 ال ماعة محققا لمتكازف المنشكد.

                                                           
    1  سترد مناقشة أفكار ناشيري وباختين  بصورة أكبر في كتابنا القادم " تأولي النص الروائي" 
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تتطمب ىذه المني ية الدراسػة عمػ  مسػتكييف كلكنيمػا يمتز ػاف بصػكرة    
، كمسػػتكل التفسػػير، ي  ػػذ األكؿ الفيػػـ سػػتكل م :كىمػػا ،عميقػػة فػػي البحػػث

شكؿ دراسة محايثة لمنص، بحثا عف االنس اـ الدا مي لو، كتقدـ الدراسػة 
نمكذ ا بنائيا داال يت لؼ مف عدد محدكد مف العناصػر كالعالقػات القائمػة 

 .باالعتبار كؿ النص كدكف إضافة شيء إليو بيف ىذه العناصر، آ ذان 
بػػػط عالقػػػة الػػنص بحقيقػػػة  ار ػػػة عنػػػو ، شػػػرط أف أمػػا الثػػػاني فيتػػػكل  ر   

) ماعيػة( ، كبتعبيػر    Transindividual)) -تكػكف ذاتػا عبػر/ فرديػة
إدمػػاج بنيػػة الػػنص فػػي بنيػػة أكسػػ ،  إلػػ آ ػػر إف مسػػتكل التفسػػير يسػػع  

 لمبنية الثانية الشاممة. شرحافيصب  ما كاف تفسيرا لمبنية األكل  
ني ػػو ت ػػػاكزه المسػػتكل المغػػػكم، لكػػف مػػػف المل ػػذ التػػػي سػػ مت عمػػػ  م   

كتحميمػػو لمركايػػة فػػي سػػياؽ انطبػػاعي  ػػالص،  اصػػة فػػي تناكلػػو لركايػػات 
 تطبيػػػؽ إلػػػ   ػػػاؾ لينيػػػارت  رييػػػو، لػػػذا سػػػع أندريػػػو مػػػارلك كآالف ركب 
العالقػػة اليكميػػة لمنػػاس بالمغػػة تعتمػػد فك ػػد أف  أفكػػار  كلػػدماف عمػػ  المغػػة

المعنػػػػ  بصػػػػفة مكحػػػػدة،  عمػػػػ  مسػػػػّممة أف السػػػػيركرة ال طابيػػػػة تعّبػػػػر عػػػػف
باعتمادىػػػا عمػػػ  القيمػػػة االسػػػتعمالية، ك ن ػػػده  فػػػي كتابػػػو )قػػػراءة سياسػػػية 

يعػػرض تحمػػيال لركايػػة ) يػػرة(  الف ركب   8><6لمركايػػة( الصػػادر عػػاـ 
ىذه األفكار، كمف الذيف أسيمكا في تطكير البنيكية  رييو ، يؤسسو عم  

اديػػػة التاري يػػػة كمدرسػػػة مػػػف إن ػػػازات المالػػػذم اسػػػتفاد  لكتمػػػاف التككينيػػػة
 يطيقا. الشكالنييف الركس كمدرسة المعمكمات كعمـ االتصاؿ كالسيبرن
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أصػػػدر بييػػػر زيمػػػا كتابػػػو المكسػػػكـ بػػػػ " النقػػػد كتطػػػكيرا لمػػػني   كلػػػدماف   
مػػػني   ديػػػد أسػػػماه عمػػػـ ا تمػػػاع الػػػنص األدبػػػي،  إلػػػ اال تمػػػاعي" داعيػػػا 

سػػػػيميائية كالبنيكيػػػػة محػػػػاكال االسػػػػتفادة مػػػػف منػػػػاى  أ ػػػػرل فػػػػي مقػػػػدمتيا ال
 إلػػ كالتحميػػؿ النفسػػي كنظريػػات القػػراءة، كىػػك بكسػػاطة ىػػذا المػػني  يسػػع  

معرفػػة الكيفيػػة التػػي تت سػػد بيػػا القضػػايا اال تماعيػػة كالمصػػال  ال ماعيػػة 
ـّ  إظيػػار  إلػػ فػػي المسػػتكيات الدالليػػة كالتركيبيػػة كالسػػردية لمػػنص، كمػػف ثػػ

 إلػػػ ا العمػػػـ أنػػػو يسػػػع  األك ػػػو األيديكلك يػػػة فيػػػو، كمػػػف بػػػيف أىػػػداؼ ىػػػذ
الكشػػؼ عػػف كظيفػػة األ نػػاس األدبيػػة الم تمفػػة، فكػػاف أف انبثػػؽ عنػػو عمػػـ 

عمـ ا تماع المسرح كعمػـ ا تمػاع  إل ا تماع األ ناس األدبية، ليتشعب 
، كلنػػا كقفػة طكيمػة مػ  ىػذا العمػـ فػػي الػنص الشػعرم كعمػـ ا تمػاع الركايػة

 .مقدمة كتابنا المكسـك "ت كيؿ النص الركائي" 
أف تكػكف المنػاى  الشػػكمية لكػف مػا يعنينػا ىنػا أف بييػر زيمػا قػد اسػتبعد    

العالقػػػة بػػػيف الداللػػػة  فكمػػػني   ينيػػػت كمػػػني  بريمكنػػػد طريقػػػا لمكشػػػؼ عػػػ
تمػػػػؾ المنػػػػاى  تيمػػػػؿ األسػػػػاس محت ػػػػا بػػػػ ّف  كالتركيػػػػب السػػػػردم لم طػػػػاب

 .الداللي لمقص
 
مػػػػف ىػػػػذه تبنػػػػي مني يتيػػػػا ال اصػػػػة مسػػػػتفيدة كبعػػػػد فػػػػإف ىػػػػذه الدراسػػػػة   

ف أبػػرز مػػا يميػػز ىػػذه المني يػػة أنيػػا تعتمػػد المنػػاى  م تمعػػة،  المنػػاى  كا 
هذذذال راسةر ذذذ  الشػػػكمية مػػػد ال لدراسػػػة الػػػنص سػػػيميائيا، كبكػػػالـ أدؽ فػػػإف 

إنتذذ ج راذذساات را ذذة ة  ة   ذذن رلسقرت قراتسنةذذ ت را ذذةسة   إاذذ ت ذذ   
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اتذي راتي أة ت أ  ه  را ن هج راشكلة  ) نهج جةةرة جةنةت خ صذ   ر
عّسه  بةةة زة   ته ل رل ذ   راذسااي ال ذةس، قج ذل  ذن سةر ذ  رال ذ  

 .اه  بسةلا 
*     *     * 
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  سخل
ابتداء تفت  لفظة "مكت" مػف العنػكاف نافػذة عمػ  الت مػي الػداللي األكؿ    

، كنممػػس عالماتػػو مػػف  ػػالؿ حضػكر الػػراكم ش صػػية مشػػاركة فػػي لمػنص
األحداث مقابؿ حضكر المركم لو ش صية كاضػحة المعػالـ، يبػرز األكؿ 
بكصفو مريضا راقدا في المستشف  كتمؾ حالة كسط  بيف الحياة كالمػكت 

مػػػا الثػػػاني فيػػػك شػػػ ص معػػػاف  لكػػػف أالمػػػكت،  إلػػػ أك طريػػػؽ مػػػف الحيػػػاة 
ثـ ي  ذ الراكم  ،مغكم بكصفو الذركة العميا لمحياةالمكت يظير في أدائو ال

الكاحد مكقعيف متقابميف: األكؿ مكق  الراكم العميـ الذم يرصد البطػؿ مػف 
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الػدا ؿ كال ػػارج، كالثػػاني مكقػ  الػػراكم ال ػػار ي، كبػازدكاج المػػكقعيف تكلػػد 
 المكت . إل ك ية النظر المزدك ة 

كلػػػػة آالف ركب  رييػػػػو " مػػػػف العنػػػػكاف عمػػػػ  مق67عبػػػػارة "رقػػػػـ  كتحيػػػػؿ  
، الػػػػذم أنت ػػػػو 6ف الحقبػػػػة الحاليػػػػة ىػػػػي حقبػػػػة الشػػػػ ص المػػػػرقـأكمفادىػػػػا 

بػػػذلؾ المكضػػػكعة األىػػػـ فػػػي الػػػنص  الم تمػػػ  الرأسػػػمالي المتطػػػكر، فتنشػػػ 
 التي تحقؽ حضكرىا عبر عدة مفارقات:

أكليػػػا أف فػػػي الكقػػػت الػػػذم يبشػػػر  رييػػػو فػػػي ىػػػذه المقكلػػػة بمػػػكت قصػػػة   
، فػػإف الػػنص الػػذم أمامنػػا 7حت ممػػؾ الماضػػي"الش صػػية "باعتبارىػػا أصػػب

 ىك قصة ش صية ال قصة حدث. 
 إلػػ كالثانيػػة أف سػػبب مػػكت الش صػػية عنػػد  رييػػو ىػػك كصػػكؿ الم تمػػ  

عصػػػر الرأسػػػمالية، أمػػػا قصػػػة  سػػػاف كنفػػػاني فتػػػدكر أحػػػداثيا فػػػي م تمػػػ  
مت مؼ، كما يتض  مف سياؽ النص ككصؼ األمكنة كتصكير العالقات 

 اال تماعية.
الثة، كىي مرتبطة بالثانية ا تيار النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كالث 

كىػػك عصػػر اإلمبريالػػة بكصػػفيا أعمػػ  مراحػػؿ الرأسػػمالية، زمانػػا ألحػػداث 
القصػػػػة كا تيػػػػار منطقػػػػة ال مػػػػػي  بمػػػػا يحممػػػػو مػػػػػف ت مػػػػؼ حضػػػػارم فػػػػػي 

  مسينيات القرف العشريف مكانا لاحداث .

                                                           
 . ;8مصر: -ارؼ مصطف  ابراىيـ مصطف  :دار المع  ت  نحك ركاية  ديدة : آالف ركب  رييو : 6

 . ۳٦نفسه :   ۲
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، ىػػػي أف المكػػػاف ينقسػػػػـ عمػػػ  مفارقػػػة رابعػػػة إلػػػ كت ػػػر ىػػػذه المفارقػػػة    
مكضػػعيف، فتبػػدأ األحػػداث فػػي مدينػػة أب ػػا العمانيػػة األشػػد ت مفػػا، كتنتيػػي 

 في الككيت البمد النفطي الذم يت و مسرعا نحك الرأسمالية.
تشػكؿ النقػػاط األربػػ  ا نفػػة الػػذكر عالمػات أكلػػ  عمػػ  الت مػػي الػػداللي     

 اف ." مف العنك  67الثاني الذم تشي بو عبارة "رقـ 
كيتحقؽ الت مي الداللي الثالث بعبارة "سرير" التي تتكسط مسػاحة الفضػاء 

" ، كالتػػي تػػدؿ 67النصػػي لمعنػػكاف كاقعػػة بػػيف لفظػػة "مػػكت " كعبػػارة "رقػػـ 
عمػػ  النػػـك ، كلعػػؿ النػػكـ حالػػة كسػػط  بػػيف المػػكت كالحيػػاة ، كلمػػا كانػػت 

حالتيػا عمػ  المفظػة المػذككرة متضػمنة الداللػة عمػ  الظرفيػة المكانيػة ، كبإ
الفضاء الكسطي الذم يقترب كثيرا مف فضاء العتبة  إل النكـ فيي تكمئ 

 الذم أشار إليو با تيف في دراستو عف دستكفسكي.
ىكػػػػذا تتشػػػػػابؾ الت ميػػػػػات الدالليػػػػة الثالثػػػػػة التػػػػػي أكحػػػػ  بيػػػػػا العنػػػػػكاف ،   

 المعن  العميؽ لمعمؿ. إل كبتشابكيا في النص تقكدنا 
*      *     * 

 قرا ةقي اه راةرقي
صديقو المركم لو، كبيذه  إل ي  ذ العمؿ شكؿ رسالتيف يبعثيما الراكم   

التقنيػػة يحقػػؽ المؤلػػؼ  ممػػة أىػػداؼ أىميػػا أنػػو يضػػ  الػػراكم ك يػػا لك ػػو 
مقابػػػؿ المػػػركم لػػػو، كبػػػالحكار بينيمػػػا يكشػػػؼ لنػػػا عػػػف عالقػػػة كػػػؿ منيمػػػا 

ي ىػػذه بمكضػػكعة المػػكت : فػػالراكم يقػػكؿ: " إننػػي أقضػػي شػػيرم الثػػاني فػػ
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كىػػك بيػػذا المكػػاف يػػرل ، 6المستشػػف ، إننػػي أشػػكك مػػف قرحػػة فػػي أمعػػائي"
بعينو قػب  المػكت كبشػاعتو، كالفػرؽ بػيف مػف يػرل المػكت بعينػو كبػيف مػف 
يسػػػػم  عنػػػػو " فػػػػرؽ شاسػػػػ  ال يسػػػػتطي  أف يدركػػػػو إال مػػػػف يشػػػػاىد إنسػػػػانا 

 .7…. "ينكمش عم  سريره 
ببشػػاعتو ؛ لػػذلؾ ي ػػده أمػػا المػػركم لػػو فػػال يػػرل قػػب  المػػكت كال يشػػعر    

ك ىػك ذركة كػؿ شػيء، ىكػذا يقدمػو الػراكم: " أالطرَؼ ا  َر لكؿ شيء ، 
كنػػت تسػػتعمؿ كممػػة المػػكت، لمتػػدليؿ عمػػ  التطػػرؼ، لطالمػػا سػػمعت منػػؾ 
ف  نػي تعػب حتػ  المػكت، كا  أمثاؿ ىذه ال مؿ: كاد يمكت مف الضػحؾ، كا 

يػػػرفض  ، كفػػػي الرسػػػالة الثانيػػػة 8…"المػػػكت ال يسػػػتطي  أف يسػػػكت حبػػػي 
المركم لػو الرؤيػا الترا يديػة لممػكت بالطريقػة التػي قػدميا الػراكم :" النػاس 
يمكتػػػكف ببسػػػاطة أشػػػد، ذلػػػؾ الػػػذم كقػػػ  عنػػػد الرصػػػيؼ فػػػانطمؽ مسدسػػػو 
المحشػػػك كمزقػػػت الرصاصػػػة عنقػػػو، كػػػاف ذاىبػػػا مػػػ  فتػػػاة رائعػػػة ال مػػػاؿ، 

 . 9…. "كالذم قتمتو نكبة قمبية في الطريؽ 
الػراكم كالمػركم لػو فػي أكثػر مػف مكضػ  مسػمطا ىذا التقابؿ بيف  يتكرر  

الضكء عم  كال الش صيتيف:" لقد كاف فقيرا، فقيرا  دا أكثر مما تتصّكر 

                                                           
 . ۱۲۷:  ۱۹۷۳: غسان كنفاني: دار الطليةع :  ۲اآلثار الكالةم :   ۱

 . ۸۲۸نفسه  :   ۲

 . ۱۲۷نفسه :   ۳

 . ۱٤۹نفسه :    ٤
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، تقابمػو صػكرة الػراكم :" حينمػا 6أنت ب يالؾ البػاذخ المتسػك  فػي المقيػ "
 7استطعت أف أسير عم  قدمي ألكؿ مرة بعد عممية الترقي "

 إلػػػ نظػػػر المػػػركم لػػػو ينشػػػطر البطػػػؿ بػػػيف ك يػػػة نظػػػر الػػػراكم كك يػػػة    
راكيػػػػػيف  إلػػػػػ ش صػػػػيتيف: كاقعيػػػػػة كمت يمػػػػػة، كقبػػػػػؿ ذلػػػػؾ ينشػػػػػطر الػػػػػراكم 

بمكقعيف م تمفيف أحدىما راك  ار ي يتػاب  األحػداث مػف  ػالؿ الكثػائؽ، 
كا  ر راك عميـ يعرؼ كؿ شيء عف البطؿ القاب  في زاكية مف م يمتو، 

 متف كاقعي كآ ر مت يؿ . متنيف: إل كبانشطاره ينشطر المتف الحكائي 
 يقػػدـ الػػراكم البطػػؿ الػػكاقعي مػػف  ػػالؿ بطاقػػة معمقػػة عمػػ  سػػريره فيقػػرأ:  
)….( عامػػػا، ال نسػػػية عمػػػاني  :7اإلسػػػـ : محمػػػد عمػػػي اكبػػػر. العمػػػر: "

، ثػػػـ تتضػػػ  ش صػػػيتو فػػػي الصػػػفحات األ يػػػرة مػػػف  8سػػػرطاف فػػػي الػػػدـ" 
ل مسػة أطفػاؿ  العمؿ، مف  الؿ التقرير الذم كتبو الطبيب عنو: كاف أبػا

الككيػػت باحثػػا عػػف عمػػؿ،  إلػػ كصػػؿ قبػػؿ أربػػ  سػػنكات …. ككػػاف بحػػارا 
فػػػػي ، ثػػػػـ مػػػػرض كرقػػػػد 9كقبػػػػؿ شػػػػيريف فػػػػت  شػػػػبو دكػػػػاف عمػػػػ  الرصػػػػيؼ

، ككػػػاف أف عميػػػت عينػػػاه قبػػػؿ  مػػػس 67المستشػػػف  شػػػا ال السػػػرير رقػػػـ 
 ساعات مف مكتو .

عػف  ذلؾ ىػك المػتف الحكػائي األكؿ، أمػا المػتف الثػاني فيػك فػرع يتشػعب  
مت يمػة بكصػفو سػقاء فػي مدينػة المتف األساسػي األكؿ مقػدما الش صػية ال

                                                           
 . ۰۳۰نفسه :  ۱

 المكان نفسه.  ۲

 . ۱۲۹نفسه :   ۳

 . ۰٥۰نفسه :    ٤
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ة سػػمراء فيكمػػؼ أ تػػو اف ت طبيػػا لػػو، لكػػف أىميػػا ، يقػػ  فػػي حػػب فتػػاأب ػػا
؛ بسبب تشابو في االسـ بينو كبيف لص يحمؿ اسـ يرفضكف تزكي يا إياه

محمد عمي؛ لذلؾ تضيؽ أب ا بعيف البطؿ، كتبزغ فػي ذىنػو فكػرة تعػكض 
 إل ، ىكذا يقرر الرحيؿ  يبة ىي فكرة  م  الثركة الكبيرةإحساسو بالعف 

 الككيت، كيعمؿ فراشا في إحدل الدكائر.
 في ىذيف المتنيف يعرض المؤلؼ رؤيتيف متباينتيف لممكت : 
المػكت بكصػفو م سػاة انطكلك يػة كمػػا يصػكرىا المػتف الحكػائي المت يػػؿ،  

اية منطقية لحياة كؿ فرد، كما كالمكت بكصفو حدثا يكميا م لكفا يشكؿ ني
 يعرضو المتف الحكائي الكاقعي .

*     *     * 
 بؤةة راحكي

تتشػػكؿ الداللػػة  الكميػػة لمػػنص مػػف  ػػالؿ تشػػابؾ المتنػػيف المػػذككريف فػػي   
مبن  حكائي كاحد ، يستفيد مف تقنيات تيػار الػكعي ، فيبػدأ عػرض المػتف 

:" يػػنكّمش بغطػػاء الحكػػائي مػػف نيايػػة األحػػداث، بتصػػكير لحظػػة المػػكت 
 إلػػ سػػريره بكػػؿ مػػا فػػي أصػػابعو الرا فػػة مػػف قػػكة كػػي يقػػاـك انزالقػػا رىيبػػا 

الك ػػػػو النحيػػػػؿ  إلػػػػ ، كبعػػػػد  مسػػػػة أسػػػػطر : " عػػػػدت أحػػػػدؽ 6…"الفنػػػػاء 
لقػػػػد دارت العيػػػػكف حتػػػػ  اسػػػػتقرت عمػػػػ  )….( األسػػػػمر كالعيػػػػكف الراعفػػػػة 

ـ لقػػد بقػػي يحػػدؽ الػػي تػػ… ك يػػي ك ّيػػؿ الػػي أنػػو يسػػتغيث بػػي ، لمػػاذا ؟ 
 .7ببساطة مات"

                                                           
 . ۸۲۸نفسه :   ۱

 . ۱۲۳نفسه :   ۲
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بيذه السطكر القميمة يعرض ك ية النظر األكل  ت اه المػكت بكصػفو     
تقػػديـ ك يػػة النظػػر الثانيػػة  إلػػ م سػػاة أنطكلك يػػة، لكنػػو سػػرعاف مػػا ينتقػػؿ 

باستكمالو لتصكير المكت ذاتو: " سػمعت صػكت الممػرض يقػكؿ ببسػاطة 
 في الممر الم اكر لمباب :

 . 6" 67مات سرير رقـ   -
ن انػػب الصػػكاب إذا اعتبرنػػا ىػػذه السػػطكر نمكذ ػػا لمػػا أسػػماه سػػعيد لػػف  

يقطػػيف بػػػ " بػػؤرة الحكػػي" كالتػػي كصػػفيا بالكظيفػػة األـ كالنػػكاة المركزيػػة، 
، فإف السطكر ا نفة الػذكر 7كىي فعؿ كاحد تظؿ كؿ األفعاؿ متصمة بو

 تتسـ بالظكاىر ا تية:
بػدأ منيػا تشػعب في الكقت الذم تعرض ك يتي النظر المتضادتيف، ي 6

المػتف الحكػػائي المت يػػؿ: " لقػد دارت العيػػكف حتػػ  اسػتقرت عمػػ  ك يػػي 
أألننػي كنػت أطػرح السػالـ عميػو كػؿ  ك يؿ إلي أنػو يسػتغيث بػي، لمػاذا؟

صػػباح ؟ أـ ألنػػو شػػاىد فػػي ك يػػي فيمػػا لمرعػػب الػػذم يعانيػػو ؟ لقػػد بقػػي 
 . 8…"يحدؽ إلي 

نيايػػة  إلػػ حتػػ  نصػػؿ  ال نكتشػػؼ ارتبػػاط ىػػذا الكػػالـ بػػالمتف المت يػػؿ  
ف المػػػريض قػػػد أالػػػنص: "لقػػػد قػػػرأت فػػػي التقريػػػر الػػػذم كضػػػعو الطبيػػػب 

 . 9عميت عيناه قبؿ مكتو بست ساعات"

                                                           
 . ۱۲۹نفسه :   ۱

 . ۳٥فال الراوي : سعيد يقطين  :   ۲

 . ۱۲۹:  ۲اآلثار الكالةم : ۳
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مف ىػذه البػؤرة يػنيض الت مػي الػداللي ا  ػر "اإلنسػاف المػرقـ" معانقػا  7 
األكؿ، ففػػي الكقػػت الػػذم نقػػرأ اسػػـ محمػػد عمػػي أكبػػر كػػامال  يػػر  الت مػػي

نا ب نسو كعمره فػي البطاقػة المعمقػة عمػ  سػريره، نسػم  قابؿ لمت زئة مقتر 
 .67صكت الممرض يعمف مكت سرير رقـ 

في بؤرة الحكي الممتدة عم  ستة عشر سطرا، مف قكلو :" كحيف كاف   
تت مػػػ  التقػػػابالت  6"  67مػػػات سػػػرير رقػػػـ  -قكلػػػو :  إلػػػ …" يػػػنيض 
 ا تية:

كت كالنظػػػرة اليامشػػػية، المػػػ إلػػػ التقابػػػؿ الػػػرئيس بػػػيف النظػػػرة الم سػػػاكية  6 
األحػد عشػر األكلػ ، كتعػرض الثانيػة  فتعرض األكل  عم  امتداد األسطر
 في سياؽ السطكر ال مسة األ يرة .

الزماف: تت سػد الرؤيػة األكلػ  فػي المحظػات األ يػرة مػف عمػر البطػؿ  7
 كت تـ بمكت ، بينما ت تي الثانية بعد تحقؽ المكت فعال.

معبػػرة عػػف الرؤيػػة األكلػػ ، أمػػاـ أنظػػار الػػراكم المكػػاف : تػػرد األحػػداث ال 8
فػػي  رفػػة البطػػؿ، كىػػك يشػػارؾ األطبػػاء كالممرضػػيف الكقػػكؼ حػػكؿ سػػريره، 
أمػػػا الرؤيػػػة الثانيػػػة فتػػػ تي فػػػي مكػػػاف بعيػػػد عػػػف المكػػػاف الػػػذم ي ػػػرم عميػػػو 

  المكت، يسمعيا الراكم بصكرة  بر عابر مف مكاف آ ر. 
تصػػاؿ بػػيف الػػراكم كالبطػػػؿ، قػػؽ الرؤيػػا الم سػػاكية لممػػكت مقترنػػػة باالتتح 9

ـّ عينيػو ككانػت عينػا البطػؿ تسػتقر عميػػو  فػالراكم كػاف يػرل مػكت البطػؿ بػػ 
كتتشػػػبث بػػػو مسػػػتن دة، أمػػػا الرؤيػػػة الثانيػػػة فتتحقػػػؽ كالػػػراكم منفصػػػؿ عػػػف 

                                                           
 . ۱۲۹نفسه :   ۱
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 رفتػػػي  إلػػػ البطػػػؿ فػػػي  رفػػػة أ ػػػرل: "اكتشػػػفني الطبيػػػب  رنػػػي  اضػػػبا 
".…6. 

ابػؿ بػيف االسػـ الكامػؿ لمبطػؿ يكلد الت مي الػداللي ا  ػر بصػكرة التق  :  
كرقـ سريره، مقترنػا بالتقابػؿ بػيف طرفػي الت مػي الػداللي األكؿ، كعمػ  كفػؽ 

 الثنائيات ا تية :
االسػػـ كػػامال فػػي ال ػػزء األكؿ مػػف الػػنص الػػذم يمثػػؿ بػػؤرة الحكػػي،  -أ  

 أما الش ص المرقـ فمـ يرد إال في السطر األ ير مف النص.
اقػػة مكتكبػػة كمعمقػػة عمػػ  سػػرير البطػػؿ، كرد االسػػـ مكثقػػا عمػػ  بط -ب 

 أما الرقـ فقد كرد مسمكعا بصكرة عابرة.
 ػػػػرل تػػػػدكيف االسػػػػـ كالمعمكمػػػػات المرافقػػػػػة لػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ الطبيػػػػػب  -ج 

 الم تص، أما الرقـ فقد ذكر مف قبؿ الممرض.
صػػػكرة االسػػػـ الكامػػػؿ لمبطػػػؿ تك ػػػد فػػػي الردىػػػة التػػػي تمثػػػؿ مسػػػرح  -د 

 مر  انبي.األحداث، أما رقمو فيذكر في م
 
تشػػػكؿ التقػػػابالت المػػػذككرة فػػػي بػػػؤرة الحكػػػي عالمػػػات سػػػيميائية عمػػػ     

 ثالثة أمكر :
 األكؿ التكاش  الكثيؽ بيف الت مييف الداللييف المذككريف. 

الثاني: ارتباط الطرؼ األكؿ مف الت مي الثاني )الفرد المسم ( بػالطرؼ 
لطػرؼ الثػاني مػف األكؿ مف الت مي األكؿ )المكت الم سػاكم(  كارتبػاط ا

                                                           
 . ۱۲۹نفسه :   ۱
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الت مي الثاني )الفرد المرقـ( بالطرؼ الثاني مػف الت مػي األكؿ ) م انيػة 
 المكت(.
ىيمنة الرؤيا األكلػ  التػي ي سػدىا الطػرؼ األكؿ عمػ  المسػتكل  الثالث:

 الداللي العاـ لمنص مقابؿ ىامشية الرؤيا الثانية.
*    *    * 

يتيف متقػػػابمتيف: مػػػف الش صػػػيات التػػػي أنت يػػػا الػػػنص نقػػػؼ أمػػػاـ ش صػػػ
 ش صية األ ت، كش صية الممرضة:

األكلػػ  تبػػرز مػػف المػػتف المت يػػؿ، بكصػػفيا أ ػػت البطػػؿ الػػذم أفقػػده    
المػػكت أمػػو، ك أقعػػد الع ػػز أبػػاه، فصػػارت تمػػؾ األ ػػت أبػػا كأمػػا لمبطػػؿ، 

ىدفو األسم  الزكاج، لقد أدل فشميا  إل ككانت المعيف لو في الكصكؿ 
، كػػاف  سػػبب ؿ البطػػؿ عنيػػا برحيمػػو بعيػػداانفصػػا إلػػ فػػي تحقيػػؽ اليػػدؼ 

حدث  ط  قمت ليـ في أكؿ مرة أف اسمؾ  -الفشؿ ىك ت زئة االسـ: " 
عمي، لـ أقؿ محمد عمي أكبر ألني لـ أشعر بحا ػة لكػي أقػكؿ..  محمد

"6 . 
 يت كد ذلؾ عم  لساف الراكم :    

 . 7" كممة كاحدة كقفت في حمؽ القضية فماتت "
العالمػػػة  ميػػػاف الػػػداللياف ببعضػػػيما، ففشػػػؿ الػػػزكاج )شػػػابؾ التىكػػػذا يت   

 األقكل عم  الحياة( ي تي نتي ة ت زئة األسـ .

                                                           
 . ۱۳۷نفسه :  ۱

 .۸۳۸نفسه : ۲
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عمػػ  ىػػذا الحػػدث الػػذم تكػػكف ش صػػية األ ػػت بطمػػة لػػو تنعقػػد حبكػػة    
كظيفػػػػػػة   -بحسػػػػػػب بػػػػػػركب  -المػػػػػػتف الحكػػػػػػائي المت يػػػػػػؿ، فيػػػػػػك يمثػػػػػػؿ 

ش صػػية بإصػػالحيا ، يمػػن  ذلػػؾ  ، التػػي ال تنتيػػي الحبكػػة إال6اإلسػػاءة
األ ػػت كظيفػػة سػػيميائية ميمػػة فػػي الػػنص، فػػإذا تػػذكرنا أف المشػػكمة مػػف 

فػػإف كظيفػػة األ ػػت  7ك يػػة نظػػر الػػراكم ىػػي " مشػػكمة انعػػداـ أك  مػػكد"
ستككف مزدك ة بيف األمريف، فيي بسعييا فػي سػبيؿ زكاج البطػؿ تسػيـ 

منػػػػ  الػػػػزكاج تسػػػػيـ فػػػػي  إلػػػػ فػػػػي تحقيػػػػؽ ال مػػػػكد، كب طئيػػػػا الػػػػذم أدل 
عمػػػػ   الفنػػػػاء، كتبقػػػػ  ش صػػػػيتيا المزدك ػػػػة تيػػػػيمف إلػػػػ  البطػػػػؿ إيصػػػػاؿ

أحداث المتف المت يؿ، فالبطؿ في مكا يتو لمعالـ ال ديد ال يستطي  أف 
بػػػدأت ": تػػػو سػػػبيكة كأىػػػؿ قريتػػػوأال حػػػيف ينظػػػر إليػػػو بعينػػػي إيػػػراه أنيسػػػا 

أحػػػّس بشػػػيء مػػػف …رأسػػػو إلػػػ مالمػػػ  الشػػػكارع كمعػػػاني ال ػػػدراف تػػػد ؿ 
عم   مفيػة مػف شػعكر قػاتـ ب نػو إنمػا يالحػؽ   األلفة كلكنيا ألفة ممصكقة

 ،، ىكػػػذا ت مػػػ  سػػبيكة بػػػيف األلفػػػة كالشػػػعكر القػػػاتـ8بعيػػكف أ تػػػو سػػػبيكة"
كتبق  محفكظة في ذاكرتو عالمػة مػف الماضػي ال ميػؿ فػي أب ػا مشػيرة 

 مستقبؿ ا مؿ : إل 
" كػػاف ثمػػة فػػي الصػػندكؽ حمػػؽ  زفػػي أل تػػو سػػبيكة تػػزيف بػػو أذنييػػا إذ 

أف األ ػت التػي تحمػؿ االسػـ  إلػ كىنػا ال بػد مػف االنتبػاه ، 9يعكد ألب ا"

                                                           
 .٤۳يظنر :مورفلووجيا الخرافة : فالدمير بروب :   ۱

 . ۱٤۹: ۲اآلثار الكالةم :   ۲

 . ۱٤۱: نفسه :  ۳

 . ۱٤۲: نفسه :   ٤



 26 

ال بػػال زؼ، ألف إ"سػػبيكة"، الػػذم يحيػػؿ عمػػ  الػػذىب كالفضػػة، ال تتػػزّيف 
البطؿ  اء حامال في ذاكرتو أسػـ سػبيكة مػف مدينػة اب ػا الفقيػرة البدائيػة 

م تمػػ  الػػذىب كالفضػػة، أمػػا القػػرط ال زفػػي فيػػك يحممػػو مػػف العػػالـ  إلػػ 
م تم  أب ا البػدائي الفقيػر، ىكػذا يػؤدم التقابػؿ بػيف  إل ر الثرم المتطكّ 

لفظػػة سػػبيكة كالحمػػؽ ال زفػػي كظيفػػة كنائيػػة تكشػػؼ عػػف تػػكؽ الم تمػػ  
الم تمػػػػػ   إلػػػػػ التطػػػػػكر السػػػػػري  كصػػػػػكال  إلػػػػػ البػػػػػدائي متمػػػػػثال بالبطػػػػػؿ 

الرأسمالي الذم تحكمػو سػبائؾ الػذىب،  ثػـ يكشػؼ عػف تػكؽ الفقػراء فػي 
الم تم  الالطبقي الػذم يكػكف كػؿ  إل كصكؿ ال إل الم تم  الرأسمالي 

 . 6الناس فيو سكاء: "كمنا في أب ا سكاء"
كأ يػػرا فػػإف األ ػػت سػػبيكة ال يقتصػػر حضػػكرىا عمػػ  المػػتف الحكػػائي   

نما ن دىا في  اتمة النص تقفز  المتف الحكائي الكاقعي  إل المت يؿ، كا 
ؿ بعػػػد متمثمػػػة بػػػالحمؽ ال زفػػػي الػػػذم يكتشػػػفو الػػػراكم فػػػي صػػػندكؽ البطػػػ

 انػب  إلػ مكتو، كتت كد كاقعية ذلؾ الحمؽ باعتماد الراكم حاسػة الممػس 
 حاسة البصر : 

" قبػػؿ أف أ ػػرج مػػف الغرفػػة شػػاىدت مػػا صػػعقني ، لقػػد أزاحػػت الممرضػػة 
فػػػكاتير محمػػػد عمػػػي أكبػػػر  انبػػػا، فبػػػرؽ فػػػي قػػػاع الصػػػندكؽ حمػػػؽ  زفػػػي 

الصػػػػػػػندكؽ كرفعػػػػػػػت الحمػػػػػػػؽ  إلػػػػػػػ طكيػػػػػػػؿ.. شػػػػػػػعرت بالػػػػػػػدكار كتقػػػػػػػدمت 
 إلػ ، كلعػؿ انتقػاؿ سػبيكة كحمقيػا ال زفػي مػف المػتف المت يػؿ 7عي"بإصب

الم تمػػ   إلػػ المػػتف الػػكاقعي تعبيػػر عػػف كاقعيػػة حمػػـ الفقػػراء فػػي االنتقػػاؿ 
                                                           

 . ۱۳٦نفسه :   ۱

 . ۱٥۱نفسه :   ۲
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الال طبقي، كلعؿ ك كد الحمػؽ تحػت  الفػكاتير فػي ذلػؾ الصػندكؽ تعبيػر 
 كنائي عف القانكف ال دلي في أف الظاىرة تحمؿ نقيضيا في دا ميا.

الثانيػػة فتبػػرز مػػف المػػتف الحكػػائي الػػكاقعي، ع ػػكزا قبيحػػة يتكػػئ  أمػا     
الػػػراكم عمػػػ  ذراعيػػػا أثنػػػاء سػػػيره فػػػي المستشػػػف ، تضػػػحؾ "عػػػف أسػػػناف 

، كلعػػػؿ فػػػي صػػػكرة ىػػػذه الع ػػػكز القبيحػػػة ذات األسػػػناف 6ناقصػػػة مسػػػكدة"
 المتلكمة داللة رمزية عم  المكت

ذا كانت األ ػت قػد  ػّزأت اسػـ البطػؿ مػرة كاحػدة عػف      يػر قصػد،  كا 
فػػإف الممرضػػة كانػػت تمػػارس ذلػػؾ دائمػػا  -كمػػا مػػر -فحصػػمت اإلسػػاءة 

 بقصد مسبؽ:
كيؼ حالؾ يػا محمػد عمػي ؟  -" كانت الممرضة تس لو في كؿ صباح: 

ككاف محمد عمي ال ي يب، إذ أنو كاف يعتبر أف اسػمو ىػك محمػد عمػي 
بػػػيف الرتبػػػاط ، كىنػػػا تت كػػػد الداللػػػة السػػػمبية لمممرضػػػة، كيترسػػػ  ا7أكبػػػر"

، كفػػي ذلػػؾ ت كيػػد لك يػػة النظػػر التػػي يصػػرح بيػػا المػػكت ك تػػرقيـ البطػػؿ
عػػالف الممػػػرض عػػف ذلػػػؾ :" لقػػد فقػػػد محمػػػد  الػػراكم بعػػػد مػػكت البطػػػؿ كا 

 8!"67عمي أكبر اسمو ، إنو سرير رقـ 
ذا كانت األ ت تقػدـ رؤيػا مشػرقة لم تمػ  الفقػراء الالطبقػي     كمػا  -كا 

ة طبقيػػة متحاممػػة عمػػ  الفقػػراء، فػػإف الممرضػػة تقػػدـ نظػػر  -مػػر قبػػؿ قميػػؿ
 مشككة بما يعمنكنو، فحيف يس ليا الراكم عف محتكيات البطؿ ت يبو :
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 "قالت الممرضة كىي تضحؾ :
ال أحػػػػد يػػػػدرم، إنػػػػو يػػػػرفض أف يت مػػػػ  عػػػػف ىػػػػذا الصػػػػندكؽ لحظػػػػة  -

 كاحدة. ثـ مالت عميو كىمست :
 6، قد تككف ىي ثركتو! "فقراء المظير ي فكف عادة ثركة ماىؤالء ال -

بيػػػػذا التقابػػػػؿ يتحقػػػػؽ االرتبػػػػاط بػػػػيف الحيػػػػاة كالطبقػػػػات الفقيػػػػرة، كبػػػػيف    
المكت كالطبقات الغنية المستغمة التي تعبر الممرضة عف ك يػة نظػرىـ 

. 
كأ يػػػػػرا ي ػػػػػتـ الػػػػػنص بالتقابػػػػػؿ بػػػػػيف ش صػػػػػية األ ػػػػػت كش صػػػػػية      

 الممرضة كقمت ف  ة : إل الممرضة: " ال أدرم لماذا نظرت 
 تراه أل تو سبيكة..أنا أعرؼ ىذا  يدا..ىذا الحمؽ كاف اش -
ـّ ضػػحكت بعنػػؼ، كضػػحؾ   لقػػد حػػدقت إلػػي مسػػتغربة بعػػض الشػػيء، ثػػ

، كاستكماال لمتحميؿ السابؽ فإف س رية الممرضة تشػكؿ 7الطبيب لمنكتة"
تعبيػػرا كنائيػػا عػػف رفػػض الطبقػػات االمستغػكمػػػّة، لمفكػػر التقػػدمي الػػذم ينشػػد 

 الم تم  الالطبقي . إل الكصكؿ 
 *    *     * 

 رافض ء  
يػػرل بػػا تيف أف الفضػػاء الركائػػي يكتسػػي مػػف  ػػالؿ تػػدا ؿ مككناتػػو    

، إف قراءة متفحصة لمفضاء فػي ىػذه القصػة تؤيػد بشػدة مػا 8طابعا رمزيا
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، كتسػمط الضػكء عف األبعاد الرمزية لصكر األمكنةقالو با تيف كتكشؼ 
ؿ كصػػػؼ التػػػي ينتقػػػ -باصػػػطالح سػػػيزا قاسػػػـ  -عمػػػ  عمميػػػة التحكيػػػؿ 

 . 6معن   يالي إل المكاف بمك بيا مف معناه الحرفي 
، كانطالقػا مػف النافػذة التػي عمػ  مػا  ػاء فػي مػد ؿ ىػذه الدراسػة عطفا 

، ن ػد المكػاف الػذم "سػرير" مػف العنػكاف عمػ  فضػاء الػنصتفتحيا لفظة 
ي تػػاره الػػراكم مكقعػػا لػػو فػػي رصػػد األحػػداث يؤيػػد الداللػػة التػػي تضػػمنتيا 

فيػػك يتكسػػط المسػػافة بػػيف مكػػانيف متضػػاديف:"إف  رفتػػي لفظػػة "سػػرير"، 
تطػػػؿ مػػػف ناحيػػػة بابيػػػا عمػػػ  الممػػػر الػػػرئيس ل نػػػاح األمػػػراض الدا ميػػػة، 
كتطؿ نافذتيا عم  حديقة المستشف  الصغيرة، كىكػذا فػإنني أسػتطي  أف 
أالحظ كأنا متكئ عم  كسادتي: المرض  الذيف يمركف بال انقطاع أمػاـ 

تػػػار ، ىكػػػذا ا 7يػػػر بػػػال انقطػػػاع أمػػػاـ النافػػػذة"البػػػاب كالعصػػػافير التػػػي تط
األكؿ يحيػؿ عمػ  المػكت كا  ػر يحيػؿ  :الراكم مكقعا كسطا بيف مكاني

عمػػػ  الحيػػػاة، كبيػػػذا التقابػػػؿ بػػػيف عػػػالميف متضػػػاديف كبالكصػػػؼ الػػػدقيؽ 
كالمرضػ  الػذيف يمػركف أمػاـ البػاب  لمعصافير التي تطيػر أمػاـ النافػذة ،

ف عمػػ  عربػػة المػػكت ممفػػكفيف بغطػػاء مغػػادري)…( "آتػػيف عمػػ  أقػػداميـ 
بيذا االستقصاء الدقيؽ كالتضاد العنيؼ تترس  نظرة الراكم …  8أبيض"
المػػػػػكت بكصػػػػػفو م سػػػػػاة انطكلك يػػػػػة، كتػػػػػتيمش نظػػػػػرة المػػػػػركم لػػػػػو  إلػػػػػ 

المػػكت بكصػػفو حػػدثا يكميػػا م لكفػػا يشػػكؿ نيايػػة  إلػػ المضػػادة التػػي تػػرل 
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اء النافذة عم  الحيػاة فػي منطقية لحياة كؿ فرد.كيت كد ارتباط عالـ ما كر 
الرسػػػالة الثانيػػػة مػػػف الػػػنص، فالبطػػػؿ يقػػػيس در ػػػة شػػػفائو بطػػػكؿ مسػػػافة 

 .6األرض المعشبة التي يبمغيا عقب السي ارة حيف يرميو البطؿ
يػػػػ تي ىػػػػذا التقابػػػػؿ بػػػػيف عػػػػالمي العصػػػػافير كالمرضػػػػ  صػػػػكرة مكثفػػػػة    

يػؿ كعػالـ ترادؼ التقابؿ األكس  بػيف عػالـ أب ػا المنبثػؽ عػف المػتف المت 
 الككيت في المتف الكاقعي:

تنبثػػؽ مػػف  يػػاؿ الػػراكم صػػكرة لمدينػػة أب ػػا الع مانيػػة التػػي لػػـ يرىػػا كلػػـ   
راىػا مدينػة فقيػرة يشػ  يعرؼ الكثير عف  غرافيتيػا كأكضػاعيا العامػة: في

عمػػػ  الحصػػػراف  ، كلػػػـ تصػػػميا الحضػػػارة بعػػػد، ي مػػػس أىميػػػافييػػػا المػػػاء
ف أات متربػػة. كعمػػ  الػػر ـ مػػف فػػي طرقػػ المصػػنكعة مػػف القػػّش كيسػػيركف

الراكم لـ يعتمد االستقصاء في كصؼ المدينة لكػف مالمػ  األلفػة كانػت 
تطف  عم  األحداث كالش صػيات التػي تتحػرؾ فػي فضػائيا ) األ ػت ، 

، فيػػي بحػػؽ المكػػاف األليػػؼ الػػذم كصػػفو …( كالحبيبػػة ، كقربتػػا المػػاء 
دا فػػػػي كصػػػػؼ إنيػػػػا بيػػػػت الطفكلػػػػة الػػػػذم لػػػػـ يبػػػػذؿ الػػػػراكم  يػػػػ باشػػػػالر،

مالمحػػػو الدقيقػػػة ليتػػػرؾ لمقػػػارئ حريػػػة ت يمػػػو كمػػػا يشػػػتيي، كليفسػػػ  فػػػي 
 .7الم اؿ لسيالف أحالـ يقظتو

أما الككيت ف كؿ ما يظير مف صػكرتيا: " زبػد البحػر الكبيػر" كمنػو: "   
، لكنيػػا لػػف 8أطمػػت صػػكارم المراكػػب مسػػتمقية فػػي مينػػاء الككيػػت اليػػادئ"
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شكارع الغاصة كاألبنيػة ذات ال ػدراف تظؿ ىادئة فسرعاف ما:" بدت لو ال
، كاليػػكاء الشػػمالي السػػا ف، كالطػػرؽ ، كالسػػماء الرماديػػة، كالقػػيظالصػػمبة

، ذلػػؾ ىػػك المكػػاف المعػػادم، 6المزدحمػػة بالسػػيارات، كالك ػػكه ال ػػادة .. "
كػؿ شػيء فييػا  ، 7مالم  الككيػت تصػير "سػدكدا تقػؼ بينػو كبػيف حممػو"

 إنيا صكر مرادفة للنساف المرقـ.، 8"بال بدء بال نياية بال مالم "
بيػػػذا التقابػػػؿ بػػػيف أب ػػػا كالككيػػػت يتحقػػػؽ التقابػػػؿ بػػػيف المكػػػاف األليػػػؼ   

كالمكاف المعادم، كمف رحـ المكاف المعػادم تنفػت  عػيف الػذاكرة ، فيػرل 
البطػػؿ بيػػت طفكلتػػو: " كانػػت أب ػػا ىنػػاؾ ممفكفػػة باليػػدكء..مك كدة عمػػ  

اية .. ككػؿ  ػدار يحمػؿ مالمحػو أم حاؿ.. كؿ حي فييا لو بدء كلو ني
حػػد أف منطقػػة  إلػػ ، يقػػكؿ باشػػالر: " اف حمػػـ اليقظػػة يتعمػػؽ  9ال اصػػة"

مػػف التػػاري  البعيػػد  ػػدا تنفػػت  أمػػاـ الحػػالـ بالبيػػت، منطقػػة تت ػػاكز أقػػداـ 
، ، ف ب ا إذان ىي صكرة اإلنسانية في طفكلتيا الباكرة:ذكريات االنسانية "

، انيػػا تمثػػؿ آ ػػر مػػا  ػػر مػػف الػػزمفبينمػػا تقػػؼ الككيػػت عمػػ  الطػػرؼ ا 
ليو الحضارة، الحضارة المبنية عم  استغالؿ اإلنساف للنساف، إكصمت 

البحػػر الكبيػػر ذك الزبػػد، الػػذم رآه البطػػؿ كىػػك يقتػػرب مػػف الككيػػت، كػػاف 
أعماقيا، لـ ي ػد  ير"الضػياع العميػؽ  إل عنكانا ل كىرىا، كحيف تك ؿ 
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 إلػ المكت، كمػف ثػـ "االنػزالؽ  إل  ، كالذم انتي  بو6الذم يشبو الدكار"
 .67رقـ  إل الفناء" كاالنعداـ بفقدانو اسمو كتحكلو 

*     *     * 
مف العالمات السيميائية األساسية في ىذا النص الصندكؽ، فيك  ك م  

شيء آ ر لو حقيقة كاقعة في العالـ ال ار ي، كيحمؿ داللة  اصة في 
ميػة الصػندكؽ ىنػا فػي حضػكره ، كتكمػف أى7رمز إل النص، كقد يتحكؿ 

المتكاصػػػؿ عمػػػ  مسػػػتكل المتنػػػيف الحكػػػائييف معػػػا، ممػػػا ي عػػػؿ منػػػو داال 
مييمنػػا، كفػػي الكصػػؼ المستقصػػي الػػػدقيؽ لػػو، كفػػي الغمػػكض كاإلبيػػػاـ 
الػػذيف يحيطانػػو، فيبػػدأ ظيػػكره عنػػد أكؿ لقػػاء بػػيف الػػراكم كالبطػػؿ:" يضػػ  

مو بحػػركؼ  انػػب كسػػادتو صػػندكقا  شػػبيا عتيقػػا منقكشػػا عميػػو اسػػ إلػػ 
، كلعػػػػؿ فػػػػي 8نصػػػػؼ فارسػػػػية مربكطػػػػا ربطػػػػا محكمػػػػا ب ػػػػيط مػػػػف القنػػػػب"

الحػػػػركؼ نصػػػػؼ الفارسػػػػية عالمػػػػة عمػػػػ  الغمػػػػكض كاإلبيػػػػاـ كالع مػػػػة، 
كيػػزداد ذلػػؾ الغمػػكض بػػالحكار الػػذم يػػدكر بػػيف الػػراكم كالممرضػػة حػػكؿ 
محتكياتو كالػتكيف بماىيتيػا، فيكػكف ذلػؾ مػف المسػّك ات المنطقيػة لػكالدة 

 ي المت يؿ، فما المعن  الذم يحممو ىذا الصندكؽ ؟المتف الحكائ
، كىػي " 9أدكات لحياتنا النفسية ال فية -بحسب باشالر -الصناديؽ    

، كىػػي "مسػػاحة أليفػػة ألنيػػا مسػػاحة :مػػال بضػػ ي  الػػذكريات األ ػػرس"
                                                           

 . ۰٤۰:  ۲اآلتار الكالةم :   ۱

 . ۱۱۱ - ۰۰۰يظنر : بناء الرواةي :   ۲

 . ۰۳۰:  ۲اآلتار الكالةم :  ۳

 .۱۱۱جماليات المكان: ٤

 . ۱۱۲نفسه:  ٥



 33 

، لكػػػػف المسػػػػاحة األليفػػػػة ىنػػػػا تكلػػػػد فػػػػي المكػػػػاف 6 يػػػػر متاحػػػػة لم ميػػػػ "
، كبعػد أف بػدأت الثػركة ليػؼ، ففػي الككيػتالمعادم بعيػدة عػف المكػاف األ

"فػػػػي أف يصػػػػن  صػػػػندكقا  شػػػػبيا  ، نبعػػػػت فكػػػػرة محمػػػػد عمػػػػي أكبػػػػرتػػػػرد
كمػا ىػك  -إنيػا … فما مفردات تمؾ الثػركة؟  7متماسكا يحفظ فيو ثركتو"
)عبػاءة مذىبػة : تحكم أحػالـ يقظػة صػاحبيا -األمر في كؿ الصناديؽ 

كنيا معقكدة عم  أمؿ .. حمؽ  زفي .. ز ا ة عطر .. كصرة نقكد ، ل
، يقكؿ باشػالر:" ىنػا يتكشػؼ 8أف تزداد، ذلؾ األمؿ ىك حمـ يقظة آ ر(

الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، فالعمبة ىي ذكرل مػا ال تعيػو الػذاكرة مػف 
، ىكػػػػذا تكػػػػكف العبػػػػاءة المذىبػػػػػة  ارطػػػػة لمػػػػزمف بكػػػػؿ تعر اتػػػػػو 9الػػػػزمف"

الماضػػػػي كانحناءاتػػػػو، فنػػػػرل فييػػػػا "ىنػػػػاؾ فػػػػي ركػػػػف مػػػػف العبػػػػاءة كػػػػاف 
، كنػػػرل حاضػػػر البطػػػؿ كىػػػك فػػػي منفػػػاه يمػػػرر أصػػػابعو فػػػكؽ :…"منزكيػػا

العبػاءة كينشػرىا أمػػاـ عينيػو فيمػػن  المكػاف المعػػادم ألفػة، كمػػا نػرل فييػػا 
تطػؿ مػف  مفيػا عيػػكف … مسػتقبؿ أب ػا بكػؿ شػكارعيا كنكافػػذىا الكاطئػة 

الصبايا عم  محمد عمي أكبر كىك يرفؿ بالعباءة المذىبة، ىكذا " يككف 
بيت المسػتقبؿ أحسػف بنػاء كأكثػر ضػكءا كأكبػر مػف كػؿ بيػكت الماضػي، 

، تتعزز ىذه ;فتصب  صكرة بيت الحمـ مكا ية كمعارضة لبيت الطفكلة"
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 . ۱٤۲: ۲اآلتار الكالةم :   ٥ ٥

 .۹٤جماليات المكان :  ٦
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سػبيكة، كز ا ػة العطػر  إلػ ىذه األحالـ بحضكر الحمؽ ال زفػي مشػيرا 
 الفتاة السمراء ..  إل التي تكمئ 

مت يػػػػػؿ، كىػػػػػك البطػػػػؿ ال إلػػػػػ تمػػػػؾ ىػػػػػي محتكيػػػػػات الصػػػػندكؽ العائػػػػػد    
ش صية مركبة تتماى  فييػا ش صػية الػراكم بش صػية البطػؿ الػكاقعي، 
أمػػا الصػػندكؽ الػػذم رافػػؽ البطػػؿ الػػكاقعي فحػػيف تػػـ فتحػػو، لػػـ ينتػػو  ػػدؿ 

كمػا  -ال ارج  إل ال ارج كالدا ؿ ألف  ّكا مف األلفة فاض مف الدا ؿ 
نما فاض المكاف المعادم  -6تكق  باشالر فت الػدا ؿ، فحػيف تكشػ إلػ كا 

الفكاتير التي تما الصػندكؽ، امت عمػ  المكػاف ركائػ  البنػكؾ كاألربػاح 
كرأس الماؿ كفائض القيمة ، كفػي النيايػة حػيف بػزغ الحمػؽ ال زفػي أمػاـ 
عينػػػي الػػػراكم فاضػػػت عميػػػو نفحػػػة مػػػف األلفػػػة، لكػػػف سػػػرعاف مػػػا ذبحتيػػػا 

 الضحكة ال شاء لمممرضة الع كز.
فػػػي المػػػتف المت يػػػؿ فػػػي  تػػػرتبط بالصػػػندكؽ ش صػػػية شػػػبحية،  تبػػػرز   

 المحظات التي تسبؽ مكت البطؿ، ثـ ت تفي:
  انبو : إل " سم  صكتا 

 ماذا في ىذا الصندكؽ العتيؽ ؟ -
، ك يػػا لشػػاب حميػػؽ بشػػعر مصػػدر الصػػكت كشػػاىد كمػػف يحمػػـ إلػػ نظػػر    

 . 7شيء ما" إل الصندكؽ كينظر  إل أشقر يشير 
ف الصػػكرة األ يػػرة التػػي يغيػػب األشػػقر الحميػػؽ بضػػ  سػػطكر تػػـ يعػػكد ليكػػك    

يراىػػػا البطػػػػؿ قبػػػؿ مكتػػػػو، فيشػػػػعر بػػػال كؼ منػػػػو عمػػػػ  صػػػندكقو، كفػػػػي دا ػػػػؿ 
                                                           

 . ۸۸۸نفسه:   ۱

 . ۱٤٥: ۲اآلتار الكالةم : ۲
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الصندكؽ كبعد فتحو مف قبؿ الطبيب نكتشؼ بيف أككاـ الفكاتير صػكرة قديمػة 
لك ػػػػو ممػػػػت ، كحػػػػيف يتقابػػػػؿ الػػػػدا ؿ كال ػػػػارج تتضػػػػ  العالمػػػػات السػػػػيميائية، 

ريات البطػػؿ كأحػػالـ يقظتػػو كتتكشػػؼ دالالتيػػا، فمػػـ يعػػد الصػػندكؽ م زنػػا لػػذك
نمػػػا يصػػير م زنػػػا لمػػكركث أمػػػة ب كمميػػا: عقائػػػدىا كتاري يػػا كقيميػػػا  كحػػده، كا 
الضػػػاربة فػػػي العمػػػؽ، متمثمػػػة بالصػػػكرة القديمػػػة لمر ػػػؿ الممتحػػػي، بينمػػػا تػػػكمئ 

ذلػػػؾ القػػػادـ مػػػف كراء البحػػػار ليمحػػػؽ األمػػػة بكػػػؿ  إلػػػ صػػػكرة األشػػػقر الحميػػػؽ 
  صائصيا الحضارية عف الك كد.

  
  *  *    * 

بكصفو عالمة سيميائية أيضا، فػ ّكؿ مػا يبػرز  كلمبحر حضكره المييمف 
فػػي الػػنص متشػػابكا بػػالمكت ضػػمف صػػكرة بيانيػػة يكػػكف التشػػبيو أداتيػػا " 

، تػػ تي ىػػذه ال ممػػة فػػي 6الشػػفاه التػػي ترت ػػؼ كبحػػر مػػف ميػػاه بنفسػػ ية"
سػػياؽ تصػػػكير لحظػػػات مػػػكت البطػػػؿ، كيسػػػتمر ىػػػذا التشػػػابؾ قائمػػػا بػػػيف 

كالمكت عمػ  امتػداد الػنص، حتػ  يصػؿ مػداه األقصػ  فػي نيايػة  البحر
الرسػػػالة األكلػػػ ، إذ يصػػػير البحػػػر صػػػكرة لممػػػكت، فحػػػيف أحػػػس البطػػػؿ 
بػػ عراض المػػرض "تصػػكر نفسػػو لمحظػػة كاقفػػا عمػػ  شػػاطئ البحػػر ككىػػ  

، كحػػػيف كقػػػ  فػػػي  يبكبػػػة " كػػػاف يحػػػس أف مػػػد 7يكػػػاد يعميػػػو"…الشػػػمس 
حيف حانت ساعة المكت "أحس ف ػ ة ، ك 8البحر يعمك قدميو شيئا  فشيئا"

                                                           
 . ۱۲۹فسه :ن  ۱

 . ۱٤۳نفسه :  ۲

 .  ۱٤٤نفسه :   ۳
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)…( در ػة ال تحتمػؿ  إل ب ف الماء قد عم  حت  كسطو كأف الماء برد 
فيما استمر الماء يعمك كيعمك حت  ح ب عف عينيػو ذلػؾ الك ػو األشػقر 

 الحميؽ ..
 67لقد مات سرير رقـ   -
 6ىتؼ الممرض" 
أ أك يفيػػـ " ال يمكػف أف يقػر  -كمػا يػػراه السػيميائيكف  -كلمػا كػاف الػنص   

، فػإف ىػذا التشػابؾ 7اال مف  ػالؿ إد الػو فػي شػبكة أعػـ مػف النصػكص "
 يفت  النص عم  أكثر مف متفاعؿ نصي ميثكلك ي : 

أّكليػػػا أسػػػطكرة إليكيػػػر سػػػيد المػػػاء فػػػي الميثكلك يػػػا السػػػكندنافية الػػػذم     
 ، نتذكر ذلؾ كنحف نقرأ8يبتم  الكنكز إذ تت م  في قعره عند تحطـ السفف

البحػػر يمتػػزج بنكافػػذ مشػػبكة ال شػػب كاطئػػو عمػػ   صػػار: "ا تيػػة السػػطكر
طػػرؼ الطريػػؽ، كبحمػػؽ مػػف ال ػػزؼ كبعبػػاءة مبمكلػػة بمػػاء مػػال ، كبمركػػب 

، ىكذا يبتم  اليكيػر 9معمؽ فكؽ المكج ال يتحرؾ كبصندكؽ  شبي عتيؽ"
الحضػػػػارةك الرأسػػػػماليةك كنػػػػَز ذكريػػػػات البطػػػػؿ كأحالمػػػػو كمكركثػػػػو التػػػػاري ي، 

لبحػر أكثػر بتماىيػو بش صػية األشػقر الحميػؽ الػذم   ػرت كتتحدد ىكية ا
 اإلشارة إليو.

                                                           
 . ۱٤٥نفسه :  ۱

 . ۰۰٤ـه :  ۱۳۱۹ -التفلعا النصي : نلةه فيصل األحمد :ؤم سسة اليماةم الصحفةي : كتاب الرياض    ۲

 . ۰۰٦:  ۲معجم الساطير :   ۳

 .  ۱٤٥: ۲اآلتار الكالةم :  ٤
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كالمتفاعػؿ النصػي ا  ػر ىػك ممحمػة بعػؿ كعنػاة الفينيقيػة، إذ يتنػػاّص     
البحػػر باإللػػو الشػػرير يػػـ إلػػو ميػػاه البحػػر المتمػػردة الػػذم يرمػػز لػػو بػػالتنيف 

تنػػاص ، كيترسػػ  ىػػذا ال6ال رافػػي، كىػػك سػػيد العػػالـ السػػفمي عػػالـ األمػػكات
بالتقابػؿ القػائـ فػي الػنص ال ديػد بػػيف البحػر كالمػاء العػذب، كالػذم يتحقػػؽ 

 حضكره عم  عدة مستكيات، أىميا:
أف المكاف األليؼ يقتػرف بالمػاء العػذب محمػكال بقػربتيف عمػ  كتػؼ  - 6

، أمػا المكػاف المعػادم فػ كؿ مػا يظيػر منػو 7البطؿ ي كب بيما أزقة أب ا
 .8راكب مستمقية في ميناء الككيتزبد البحر الكبير كصكارم الم

أف البطػػؿ فػػي المػػتف المت يػػؿ يػػ تي سػػقاء، أمػػا فػػي المػػتف الػػكاقعي  -7 
 فيك بحار.

 
أما في النص الفينيقي فإف التقابؿ يقػكـ بػيف يػـ إلػو البحػر  كبعػؿ إلػو    

المطر، إذ يق  بيف اإلثنيف صراع عنيؼ ينتيي بمكت يـ كانتصػار بعػؿ 
 .9كتتكي و ممكا

 
، كبيػػػذا القمػػػب يتحقػػػؽ التحريػػػؼ األسػػػطكرم التنػػػاص ىنػػػا مقمكبػػػا يػػػ تي  

الذم يفرضػو العقػؿ المتحضػر، فينتصػر البحػر )كسػيده األشػقر الحميػؽ( 

                                                           
 . ٥۱- ٥۰: دار النهار : مالحم أوساطير من أوغاريت : أنسي فريح : بيروت   ۱

 . ۱۳٤  ۲: اآلتار الكالةم :   ۲

 . ۱۳۹نفسه :   ۳

 . ۷۳ - ۷۱و  ٤۹ - ٤٦يظنر : مالحم أوساطير من أوغاريت :    ٤
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، كتتمػػػػػكث ندكؽ أحػػػػػالـ يقظػػػػػة البطػػػػػؿ السقػػػػػػّاء(كيغػػػػػرؽ الصػػػػػندكؽ )صػػػػػ
هكذذار تذذ تي محتكياتػػو بمػػاء البحػػر، كمػػف بينيػػا صػػكرة الر ػػؿ الممتحػػي، 

تشذي ب ذقت  رلاكذ ة  قةرء طةذّ ت ة قزه ،قجه  نظة را ؤاف  تخفة  
راةق  ن ذة  راتذي كذذ ن ةنذ سي بهذذ  ةقرس رافكذة راسذق ي اذذي ب ذث را جذذس 

غ ذ ن كنفذ ني قحةكذ  راسذق ةةن  را ةبي  ن جسةس، قراتي قةثهذ  عذنهم
 را ةب.

 
حيػػث تصػػير أفكػػار  -أف النيايػػة الم سػػاكية التػػي ت ػػتـ بيػػا القصػػة       

الفكػػر  ّبػػر عػػف نيايػػة لمرحمػػة ميمػػة فػػي تػػاري تع -الػػراكم مثػػارا لمسػػ رية 
راتن ص را سلقب  ع أ طقةة ب ل قعن ة  قس ، كبذلؾ ف ف العربي الحديث

ت هةذسر ابنذ ء أةسةقاقجةذ  جسةذسة تظهذة ، حسق هذس   لةسةقاقجةذ  ق   ذ 
 ل حهذذذ  اذذذي قصذذذ  ح اذذذق كنذذذت حصذذذ ن ح  ذذذن  ج قعذذذ  أة  رابةتسذذذ ل 

 ." 67كتابة " مكت سرير رقـ  ، كالتي كتبيا بعد عاـ كاحد مفراحزةن
 
 
  

*      *       * 
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 لو كنت حصانا" لغّسان كنف اني"في قصة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إلػػ يػػرد العنػػكاف بصػػكرة  ممػػة شػػرطية حػػذؼ  كابيػػا ف ر ػػت مػػف الشػػرط     

يػا إلييػا فػي اكتساب صػفتيا الشػرطية بعػكدة  كاب إل التمني،  ير أنيا تعكد 
ال ممة األكل  مف العمؿ، كبذلؾ تككف العالقػة بػيف العمػؿ كعنكانػو مػف النػكع 
الثاني بحسب تقسيمات د. محمد ف رم ال زار، أم أف إعالـ العنكاف يصير 

،  يػػر أف ىػػذه 6"  ػػزءا مػػف كػػؿ، ىػػك إعػػالـ العمػػؿ أم أنيػػا عالقػػة عضػػكية"
يػػػا المفارقػػػة القائمػػػة بػػػيف العالقػػػة ال تمنػػػ  مػػػف البحػػػث عػػػف الداللػػػة التػػػي ت مق

 إلػػػ العنػػػكاف كال ممػػػة األكلػػػ  مػػػف العمػػػؿ، كليؤ ػػػؿ الحػػػديث فػػػي ىػػػذه النقطػػػة 
                                                           

 . ۱۱٥:  ۸۹۸۸الاونعن وسيمطوييقا االتصال األدبي: د. محمد فخري الجزار : الهيئة المصرةي العاةم للكتاب :   ۱
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الحيػز األ يػػر مػف البحػػث، لكػف مػػا يتػرؾ أثػػره عمػ  امتػػداد العمػؿ ىػػك التقابػػؿ 
الذم يحدثو العنكاف بيف البطؿ مشارا إليو بضمير الم اطب كبػيف الحصػاف، 

األداة " لك" التي تمن  العالقة بيف الشػ ص  ثنيفكالعالقة التي تقيميا بيف اال
كالحصاف صفة مزدك ة، ففي الكقت الذم تنفي األداة " لػك"  اتصػاؼ البطػؿ 
 –بالتمػاىي بالحصػاف، بكصػفيا أصػال حػػرؼ امتنػاع المتنػاع، تمػن  العنػػكاف 

داللػػػة أ ػػػرل كىػػي الر بػػػة فػػػي أف يتمػػػاى  البطػػػؿ  -بصػػيركرتيا حػػػرؼ تمػػػّف 
 بالحصاف.

 بال ممة ا نية :  لقصةتستيّؿ ا    
، كت ػػػتـ بػػػ "ككػػػاف 6لػػك كنػػَت حصػػػانا ألطمقػػت رصاصػػػة فػػي دما ػػؾ" –" 

يقػػرع بػػالط الشػػارع المبمػػكؿ بقدميػػو الكبيػػرتيف فير ػػ  الصػػدل ك نػػو  بػػب 
 7حصاف" 

كبيف ىاتيف ال ممتيف عشر صفحات مف األحػداث تػدكر حػكؿ الر ػؿ     
ثػػالث قصػػص  كالحصػػاف المػػذيف ت سػػس عمييمػػا مػػتف حكػػائي مركػػب مػػف

صغيرة يضميا مبن  حكائي كاحد، تدكر األكلػ  حػكؿ حصػاف يحمػؿ فػي 
، كأف ىػػػػذا بطنػػػو بقعػػػة حمػػػػراء، يقػػػكؿ عنيػػػػا أبػػػك محمػػػد أنيػػػػا دـ الضػػػحية

كتنتيػػػي … قتػػػؿ الحصػػػاف أك بيعػػػو  إلػػػ ، كيػػػدعك الحصػػػاف سػػػيقتؿ عزيػػػزا
ـّ الر ؿ كيرمييا في النير.  القصة الصغيرة ب ف يقتؿ الحصاف أ

ة الصػػغيرة الثانيػػة فتػػدكر حػػكؿ ر ػػؿ كلػػد كفػػي  نبػػو األيمػػف أمػػا القصػػ    
عالمػة عمػػ   -صػاحب الحصػػاف  –شػامة كبيػرة حمػػراء تشػكؿ عنػػد األب 

                                                           
 . ٥۱۱: ۲اآلثار الكالةم :   ۱

 . ٥۲۲نفسه :   ۲ 
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دـ الضػػحية التػػي سػػيقتميا حامػػؿ ىػػذه الشػػامة؛ لػػذلؾ كػػاف األب  ائفػػا مػػف 
ابنػػػو منػػػذ كالدتػػػو، كتنتيػػػي القصػػػة الثانيػػػة بػػػ ف يمػػػكت األب تحػػػت مبضػػػ  

ال ػراح األكفػ  امتنػ  عػف القيػاـ بعمميػة الزائػدة  طبيب  ير كفكء؛ ألف ابنػو
 الدكدية تنفيذا لر بة أبيو.

 تتدا ؿ الحكايتاف بميارة فائقة مشكمتيف نصا سرديا محكـ النس .    
 

*    *    * 
كيفية تنظيـ األحداث  -تقكؿ شمكميت كنعاف –يبّيف الكصؼ البنائي     

، كالقصػة التػي 6ات كبيػرةل مؽ مساقات صغيرة، تتحد بدكرىا لتشكؿ مساق
، أك ثػػالث قصػػص صػػغيرة ينا تتشػػكؿ مػػف ثالثػػة مسػػاقات صػػغيرةبػػيف أيػػد

باصػػطالح بػػػرنس، الػػػذم يعػػػّرؼ القصػػػة الصػػػغيرة ب نيػػػا تتػػػ لؼ مػػػف ثالثػػػة 
أحػداث مكحػدة يكػػكف الثالػث عكػػس األكؿ، كيسػبب الثػػاني الثالػث، كيكػػكف 

 .7األكؿ سابقا الثاني، كالثاني سابقا الثالث
ذلػػػؾ فػػػإف القصػػػة الصػػػغيرة األكلػػػ ، كالتػػػي سػػػنطمؽ عمييػػػا  إلػػػ  كاسػػتنادا  

 القصة أ تتشكؿ مف األحداث ا تية:
كلػػد الحصػػاف كفػػي  نبػػو بقعػػة حمػػراء ؛ فتنبػػ  لػػو أبػػك محمػػد أف سػػيقتؿ  6

 عزيزا.
 كبر الحصاف كاست دـ. 7

                                                           
 .    ۳۱التخيلي القصصي :  ۱

 . ۳٤نفسه  :   ۲
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رمػػػ  الحصػػػاف زك ػػػة صػػػاحبو مػػػف عمػػػ  ظيػػػره فقتميػػػا ؛ ألف صػػػاحبو  8
 ف يقتمو.أتركو يكبر دكف 

ب ، فإنيػػػػا القصػػػػة مػػػػا القصػػػػة الصػػػػغيرة الثانيػػػػة كالتػػػػي سػػػػنطمؽ عمييػػػػا أ  
 تتشكؿ مف األحداث ا تية:

 كلد البطؿ  كفي  نبو بقعة حمراء. 6
 كبر كصار  راحا ماىرا. 7 

انصاع البطؿ لر بة أبيو فترؾ زميمػو الفاشػؿ ي ػرم العمميػة تمبيػة  8
 فمات األب .  لر بة أبيو؛

 ثة فتتككف مف األحداث ا تية:أما القصة الصغيرة الثال
 اكتشؼ البطؿ لماذا كاف أبكه ي افو.)بسبب  رافة البقعة الحمراء( 6
 حمؿ البطؿ األحداث كميا. 7
 اقتن  ب رافة البقعة الحمراء كأنو كاف السبب في مكت أبيو. 8
   
 المكضكع الالحؽ ال بد مف طرح السؤاليف ا تييف: إل قبؿ االنتقاؿ    
 حدث الثاني سببا لمحدث الثالث في القصة ب؟ ىؿ كاف ال 6
 ىؿ كاف الثالث عكس األكؿ في القصة ج ؟ 7

 نياية البحث. إل  ابة أأ ؿ اإل
*    *    * 

تحصؿ أحداث القصة ب في المػدة التػي تنتيػي بيػا أحػداث القصػة أ،     
كبكػػػالـ أدؽ اف نيايػػػة القصػػػة أ ىػػػي بدايػػػة القصػػػة ب ، لكػػػف كركدىػػػا فػػػي 
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نما تتػدا ؿ أحػداث القصػتيف كتتشػابكاف النص ال ي  ض  ليذا التسمسؿ، كا 
في أكثر مف مكض ، كتبدأ القصة ج بعد انتياء القصػتيف كنتي ػة منطقيػة 
ليمػػػا، تعػػػرض األحػػػداث  ميعػػػا مػػػف  ػػػالؿ منمػػػكج دا مػػػي كبيػػػر يسػػػتغرؽ 
الػػنص ب كممػػو، يمارسػػو بطػػؿ القصػػة ب؛ فيكػػكف بػػذلؾ الش صػػية المركزيػػة 

-بحسب  ينيت –ؿ شيء مف  الؿ ش صية كاحدة المبّ رة، حيث يمّر ك
6. 

كبكسػػػاطة ىػػػذا المنمػػػكج الػػػدا مي تتنػػػاثر أحػػػداث القصػػػتيف أ ك ب تنػػػاثرا    
 يػػػػر  اضػػػػ  لمبػػػػدأم الزمنيػػػػة كالسػػػػببية، كلعػػػػؿ ا تيػػػػار المنمػػػػكج الػػػػدا مي 
لعػرض األحػداث  يػػر كسػيمة تبػػرر لنػا ىػػذا المعػب بػػالزمف كتكسػير  طيتػػو 

الحفػػػاظ عمػػػ   طيػػػة الػػػزمف فػػػي القصػػػة ج  فػػػي القصػػػتيف أ ك ب ، كيثيػػػر 
تسػػاؤال. كيّكضػػ  ال ػػدكؿ ا تػػي تسمسػػؿ كػػؿ مػػف أحػػداث القصػػتيف أ ك ب 

           في النص  كفي المتف الحكائي كعدد مرات التكرار:
 ةبةن ت ل ل رلحسرث اي رانص قراسصتةن ر ق ب ٔجسقل         

 

                                                           
 . ۲۰٤خطاب الحكاةي :   ۱ 
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 الحدث               

 تسمسمو
في 

 النص

تسمسمو 
 في
 لقصةا

 ا   

 تسمسمو
 في 

القصة
 ب

 الصفحة رالتكرا
 

 لك كنت حصانا
اف أبػػػاه لػػػـ يي ػػػر ال يػػػؿ إاّل 
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 عم  القش سقط
 قبؿ اف يطكح بيا الحصاف

ة فػػػلػػػـ مػػػف  ر أسػػػم  صػػػيحة 
 كالده

 يتحمؿ مسؤكلية مكتيا
كلػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػة 

 عاصفة
 كما حمؿ برؽ دـ أمو

 لماذا قتميا برؽ؟
 كػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػد قتمػػػػػػػػػػو )أبػػػػػػػػػػاه(يأ

 بإىمالو؟
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*     *     * 

ف ازدكاج السػػػياقات ىػػػك البدايػػػة لػػػذلؾ النػػػكع مػػػف إيقػػػكؿ ركبػػػرت شػػػكلز " 
، ككػػاف قبػػؿ ذلػػؾ قػػد أسػػس نظرتػػو 6األدبيػػة التػػي تميػػز ال يػػاؿ القصصػػي"

، كفي ىػذا 7، مف بينيا الحاضر في مقابؿ الغائبتتقابالىذه عم  ثالثة 
 إلػػػػ ف القصػػػػتيف أ ك ب تنتميػػػػاف أالػػػػنص المػػػػدركس، كعمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف 

حػداثا ماضػية، لكػف المؤلػؼ قػد  عػؿ عػالـ القصػة ب أالغائب باعتبارىما 
، أمػػػػا بطميػػػػا ف حػػػػداثيا حاضػػػػرة فػػػػي ذاكرتػػػػو حاضػػػػرأ؛ ألف الػػػػراكم الػػػػرئيس

 إلػػػػ التػػػػاـ، كظػػػػّؿ  الػػػػراكم يسػػػػع  أحػػػػداث القصػػػػة أ فقػػػػد مثمػػػػت الغيػػػػاب 
                                                           

 . ٥۸السيمياء والتأولي:   ۱

 . ٥٤نفسه:   ۲
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كىنػا ال بػد مػف كاره ألحػداث القصػة ب ك تحميميػا، اكتشافيا بكساطة استذ
المستقبػػػػكؿ حػػػامال مرسػػػمتو فػػػي  إلػػػ العنػػػكاف بكصػػػفو " يتك ػػػو  إلػػػ العػػػكدة 

إلدراؾ حضػكر بطػؿ القصػة ب  6دالليتو، كىذا الحمػؿ ىػك قصػد المرسػؿ"
لقصػة أ بػالتعبير عنػو باسػـ بالتعبير عنو بضمير ال طاب، ك ياب بطؿ ا

 . بو بذكره م ردا مف أداة التعريؼال نس كاإليغاؿ في تغيي
*      *     * 

كظيفػػػة سػػػردية ميمػػػة فػػػي تكسػػػير  –ىػػػذا الػػػنص  -يػػػؤدم التكػػػرار فػػػي    
، فقػػػد 7 طيػػة الػػػزمف، كيسػػػـ الػػنص بالحكايػػػة التكراريػػػة باصػػطالح  ينيػػػت

ىػػي: كالدة الحصػػاف ك تكػػررت ثالثػػة أحػػداث كمػػا يبػػيف ال ػػدكؿ السػػابؽ، 
مقتػػؿ األـ كبيػػ  ال يػػكؿ، فالحػػدث األكؿ )مقتػػؿ الحصػػاف( يبػػرز أكؿ مػػرة 
فػػي الصػػفحة الرابعػػة مػػدكنا فػػي دفتػػر مػػذكرات يقػػرؤه البطػػؿ الػػراكم معمنػػا 

قػالكا لػي أف أبيعػو أك  <7<6– 9– 70تاري  كالدتو دكف ذكػره صػراحة: "
لسػػاف أبػػي محمػػد ، ثػػـ يتكػػرر الحػػدث فػػي المقطػػ  الثػػاني عمػػ   8…"أقتمػػو
ف يقتػػؿ عنػػدما كلػػد كفػػي نفػػس أمال ك يػػة نظػػره: "الحصػػاف كػػاف ي ػػب حػػا

، كثالثػػػة عمػػػ  لسػػػاف الطبيػػػب  9…"المحظػػػة التػػػي سػػػقط فييػػػا عمػػػ  القػػػش 
 69الػػذم أ ػػرل العمميػػة لػػاب فػػي المقطػػ  الرابػػ  كبتفصػػيؿ أشػػد يسػػتغرؽ 

سطرا :"كحكػ  كالػدؾ أيضػا عػف حصػاف كػاف عنػده منػذ ثالثػيف سػنة، لقػد 

                                                           
 . ۲۱الاونعن وسيمطوييقيا االتصال :   ۱

 ۱۳۱خطاب الحكاةي :  ۲

 . ٥۱٤اآلثار :  ۳

 . ٥۱٤نفسه:  ٤
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ـّ أصػػيمة كأب صػػحراكلػػ كم  مبػػو بػػدكم معػػو مػػف د فػػي ليمػػة عاصػػفة مػػف أ
، كػاف ذا لػكف  اذي نظذة أبةذك، كاف أ مؿ حصاف في العػالـ، قمب البادية

ف يكقػػؼ الحصػػاف أحػػاكؿ …..أبػػيض فضػػي صػػاؼ ال تشػػكبو أيػػة شػػائبة
 .6……" عم  قكائمو

أمػػا مقتػػؿ األـ فإنػػو يػػرد أكال فػػي عبػػارة عػػابرة ضػػمف م مػػؿ سػػري  فػػي     
، ثػـ تػرد 7ف كضػعت لػو ابنػا"أ:" كانت زك تػو قػد ماتػت بعػد لمقط  األكؿا

ألقاىػػا عػػف ظيػػره  80<6 – >– =7فػػي دفتػػر المػػذكرات المشػػار إليػػو : " 
بكحشػػػػية عمػػػػ  شػػػػاطئ النيػػػػر تػػػػـ حّطػػػػـ  م متيػػػػا بحػػػػكافره كبقػػػػي يػػػػدفعيا 

 .8….."بقائمتيو األماميتيف حت  أسقطيا في النير
ي المقطػػػ  الثػػػاني، "عػػػاش معيػػػا سػػػنة كثالثػػػة عمػػػ  لسػػػاف أبػػػي محمػػػد فػػػ  

ف يطػػكح بيػػا الحصػػاف عمػػ  حافػػة ذلػػؾ أكاحػػدة كضػػعتؾ فػػي أكا رىػػا قبػػؿ 
ـّ قػاؿ أنػو …، كالتكرار الراب  عم  لسػاف الطبيػب:"حك  عػف أمػؾ9النير" ثػ

 .:يتحّمؿ مسؤكلية مكتيا م  برؽ بالمناصفة "
 

ينػت  تكسػير  طيػة زمػف القصػتيف أ ك ب ؛ ف إلػ ىكذا يػؤدم التكػرار     

                                                           
 . ٥۲۰– ٥۰۰نفسه :  ۱

 . ٥۱۳نفسه :  ۲

 . ٥۱٤نفسه :  ۳

 . ٥۱٥نفسه:  ٤

 . ٥۱۹نفسه :  ٥



 49 

التي تػؤدم بالقػارئ  6-كما يقكؿ سعيد يقطيف –عف ذلؾ نكع مف العتامة 
 التكتر. إل 

*   *    * 
يرتبط التكرار ىنا بتعػدد ك يػات النظػر، فػإف اتصػاؼ الػنص بػالتبئير     

ال يمغػػي تعػػدد زكايػػا النظػػر، فمػػف المنمػػكج  –كمػػا سػػبؽ  –الػػدا مي الثابػػت 
طػػػؿ القصػػػة ب ينبثػػػؽ ثالثػػػة ركاة الػػػدا مي الػػػذم يسػػػرده الػػػراكم الػػػرئيس ب

ثػػانكيكف، ىػػـ: األب كأبػػك محمػػد كالطبيػػب، كمنيػػا تنبثػػؽ ثػػالث زكايػػا نظػػر 
تعػػدد ك يػػات النظػػر، كمػػا يػػرل الػػدكتكر  إلػػ  ديػػدة، فتعػػدد الػػركاة يػػؤدم 

 7حميد لحمداني
تػػػرتبط زكايػػػا النظػػػر ىنػػػا بالتشػػػكيؿ ال ػػػار ي لمػػػنص، فيػػػك مقّسػػػـ عمػػػ    

عنكنتيا أك ترقيميا، يتبنػ  القسػـ األكؿ  إل  مسة أقساـ لـ يعمد المؤلؼ 
نظػػر بطػػؿ القصػػة ب بكصػػفو راكيػػا كالقسػػـ الثالػػث كالقسػػـ ال ػػامس ك يػػة 

، أما القسـ الثاني ف ف البطؿ الراكم يصير مركيا لو كيككف أبػك محمػد ليا
راكيػػا، كفػػي القسػػـ الرابػػ  ي  ػػذ الطبيػػب مكقػػ  الػػراكم الػػذم يك ػػو ال طػػاب 

 البطؿ. إل 
شػػكيؿ نكػػكف إزاء حالػػة تقابػػؿ ضػػدم بػػيف ك يتػػي نظػػر ثػػابتتيف، بيػػذا الت 

تتطكر بت ثيرىما ك ية نظر البطؿ السارد: األكل  ك ية نظػر أبػي محمػد 
الممثمػػػة لالت ػػػاه الغيبػػػي تقابميػػػا ك يػػػة نظػػػر الطبيػػػب الماديػػػة، كيتمظيػػػر 

 التقابؿ الضدم دا ؿ النص بالصكر ا تية:
                                                           

 . ٤۸انفتاح النص الروائي: ۱

 . ٤۹: ۱۹۹۳:  ۲بنةي النص السردي ( من ظنور النقد األدبي): د. حميد لحمداني : المركز الثقافي العربي :ط ۲
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مػػراء عمػػ   نػػب الحصػػاف عالمػػة تقػػّدـ ك يػػة النظػػر األكلػػ  البقعػػة الح 6
عمػػ  قتػػؿ عزيػػز، أمػػا ك يػػة النظػػر الثانيػػة فتػػرل فػػي البقعػػة الحمػػراء حالػػة 
عضػػػػػكية ليػػػػػا تفسػػػػػيرىا البػػػػػايكلك ي، كيسػػػػػّمي راكييػػػػػا أفكػػػػػار أبػػػػػي محمػػػػػد 

 بال زعبالت كال رافات.
الماضػػي الغػػابر فيممػػي حكمتػػو عمػػ  األب، أمػػا  إلػػ ينتمػػي أبػػك محمػػد  7

 البف .الطبيب فيك شاب مف  يؿ ا
يقػػدـ المؤلػػؼ أبػػا محمػػد مكتفيػػا بكنيتػػو، كتمػػؾ تتضػػمف داللتػػيف األكلػػ  أف   8

الكنيػػػة عالمػػػة عمػػػ  االحتػػػراـ كالتب يػػػؿ، كالثانيػػػة أف المسػػػّم  معػػػركؼ لنػػػا ال 
ك لقب، أما ا  ر فيك م يكؿ، ال نعرؼ لو اسما كال أسـ ا إل يحتاج تعريفو 
ف مف الكسائؿ إ، يقكؿ اسبنسكي ، يكتفي المؤلؼ بذكر مينتو فقطكنية كال لقبا

ال اصػػة لمتعبيػػر عػػف ك يػػة النظػػر عمػػ  المسػػتكل األيػػديكلك ي االسػػتفادة مػػف 
كالتػػػي تنسػػػ ـ مػػػ  مكقػػػؼ …. النعػػػكت كاأللقػػػاب الراسػػػ ة بػػػالمكركث الشػػػعبي 

ىكػػػذا تػػػؤدم النعػػػكت كاأللقػػػاب كظيفػػػة ػػػػ 6المؤلػػػؼ مػػػف المكضػػػكع الػػػذم يصػػػفو
مػػكركث الغيبػػي، بينمػػا يشػػير الطبيػػب ال إلػػ دالليػػة، فيشػػير أبػػك محمػػد بفضػػميا 

 .  الفكر المادم الكافد مف الغرب إل 
يعرض الػنص ك يػة نظػر أبػي محمػد مضػمرة متدا مػة بك يػة نظػر األب   9

ابتػػداء مػػف العنػػكاف الػػذم تحقػػؽ بصػػكرة  ممػػة شػػرطية حػػذؼ  كابيػػا، فتحّكلػػت 
ـّ يتكػرر عرضػو  إلػ الداللة بفضؿ ىذا الحذؼ مف الشرط  ءات يمػاإالتمّنػي، ثػ

                                                           
 . ٦۳شعرةي التألفي : ۱
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أبػػي محمػػد،  فضػػال عػػف  ك يػػة نظػػره المركيػػة عمػػ  لسػػانو فػػي  إلػػ منسػػكبة 
 المقط  الثاني ب كممو.

أمػػػػا ك يػػػػة نظػػػػر الطبيػػػػب فتبقػػػػ  مغيبػػػػة عمػػػػ  امتػػػػداد المقػػػػاط  الثالثػػػػة   
األكل ، حت  إذا  اء المقط  الراب  كانت ركاية الطبيب تنقؿ ك ية نظػر 

ال تبػػػػرز ك يػػػػة نظػػػػره أبػػػػي محمػػػػد مبطنػػػػة بعالمػػػػات السػػػػ رية كالػػػػتيكـ، ك 
ألػػـ … : "كأنػػا أع ػػب فػػي  ممػػة اسػػتفيامية فػػي آ ػػر المقطػػ إال  صػػريحة

 .6تناقشو أبدا في أمر ىذه ال زعبالت ؟ "
تشكؿ ىيمنة ك ية النظر األكل  كضمكر ك يػة النظػر الثانيػة عالمػة    

سػػػػػػيميائية عمػػػػػػ  ت صػػػػػػؿ الفكػػػػػػر الغيبػػػػػػي فػػػػػػي التكػػػػػػكيف النفسػػػػػػي كالثقػػػػػػافي 
ربػػي كمػػدل ضػػمكر الفكػػر المػػادم كىامشػػيتو، فيكػػكف  كاألبسػػتميكلك ي الع

نتي َة ذلػؾ التحػّكؿ  فػي ك يػة نظػر البطػؿ كقبمػو األب مػف الفكػر الػرافض 
اعتناقيػػػا، كال يعنػػػي ذلػػػؾ التحػػػكؿ تعبيػػػرا عػػػف ك يػػػة نظػػػر  إلػػػ لمغيبيػػػات 
 المؤلؼ .

كبيف ىذيف االت اىيف يصطرع األب كمف بعػده االبػف، كتتحػكؿ ك يػة    
تحطػيـ األسػطكرة، لكنػو  إلػ األب  يبية أبي محمد سػاعيا نظرىما، يقاـك 

في النياية ينحنػي أماميػا، كيصػير  يبيػا  رافيػا، متػ  حصػؿ ىػذا التغيػر 
 .807<6– > -=7في ك ية النظر؟ حصؿ ذلؾ في 

                                                           
 . ٥۲۰نفسه :   ۱

 . ٥۱٤:  ۲اآلثار :  ۲
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المدينػة، كقطػ  كػؿ صػمة تػربط  إلػ يرافؽ ىذا التحكؿ الي رة مػف الريػؼ  
 ػػزء مػػف ك يػػة النظػػر تقػػؼ عمػػ  األب بعػػالـ ال يػػكؿ، إذان فعػػالـ ال يػػكؿ 

 الضد مف ك ية نظر أبي محمد. 
*      *     * 

مف بيف الكظائؼ التي أداىػا التكػرار فػي ىػذا الػنص كظيفػة التضػ يـ     
إسػػياما فػي ت كيػػؿ  6الػذم يػػرل فػي التضػ يـ –باصػطالح إمبرتػك أيكػػك  -

مػػف المظيػر ال طػػي لمػػنص، لقػػد اقتصػػر التكػػرار عمػػ  ش صػػية الحصػػاف 
ف تكػررت كالدتػو ثػالث مػرات، كقتمػو أيرىا مػف الش صػيات، فكػاف دكف  

كمػػػا بػػػيف ال ػػػدكؿ  –بيػػػ  ال يػػػكؿ مػػػرتيف  إلػػػ األـ سػػػت مػػػرات، كاإلشػػػارة 
كبػػذلؾ فقػػد تضػػ مت ش صػػية الحصػػاف، كىػػذا التضػػ يـ يػػدف   –السػػابؽ 
 ف يتعامؿ معو بكصفو عالمة سيميائية مييمنة .أ إل المحمؿ 

دفتػػػر أسػػػيب المؤلػػػؼ فػػػي كصػػػفو، فػػػي أكؿ ذكػػػر لمحصػػػاف يػػػرد مػػػدكنا   
الكصػػؼ أكمػػ  لنػػا ب نػػو مدكنػػة تاري يػػة، تكشػػؼ تمػػؾ المدكنػػة أربعػػة  كبػػذلؾ

مكلػػد الحصػػاف <7<6– 9 – 70الحصػػاف، تنحصػػر بػػيف تػػكاري  متعمقػػة ب
قتمػػػو األـ، كىػػػذه التػػػكاري  األربعػػػة تفػػػت  نافػػػذة عمػػػ   80<6 – > – =7ك

ىػك  –سػعيد يقطػيف  بتعريؼ –متفاعؿ نصي تاري ي، كالمتفاعؿ النصي 
"البنيػػة النصػػية أيػػا كػػاف نكعيػػا التػػي تسػػتكعبيا "بنيػػة الػػنص" كتصػػب   ػػزء 

 .7منيا ضمف عممية التفاعؿ النصي"

                                                           
 . ۱٤۹المعنى األدبي :   ۱

 . ۹۹انفتاح النص الروائي :  ۲
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انتفاضػػػة عارمػػػػة عّمػػػت فمسػػػطيف عػػػػاـ  إلػػػ  يػػػػة يتشػػػير المصػػػادر التار   
، يطمػؽ عمييػا اسػـ ثػكرة البػراؽ، 806<6كبقيت آثارىا حت  أكاسط <7<6

مػػ  بػػرؽ اسػػـ الحصػػاف بطػػؿ القصػػة أ؛ فتتعػػزز فيتنػػاص االسػػـ المػػذككر 
ف تمػػػػػػؾ إبػػػػػػذلؾ فاعميػػػػػػة المتفاعػػػػػػؿ النصػػػػػػي التػػػػػػاري ي، تقػػػػػػكؿ المصػػػػػػادر 

، كعّمػت المػدف الفمسػطينية كافػة <7<6االنتفاضة قػد انػدلعت فػي صػيؼ 
ف تضػػػػػػافرت  ميػػػػػػ  القػػػػػػكل كاألحػػػػػػزاب السياسػػػػػػية أككػػػػػػاف مػػػػػػف نتائ يػػػػػػا 

الػػػرأم العػػػاـ العػػػالمي  الفمسػػػطينية كنسػػػيت  الفاتيػػػا، كمػػػا أنػػػػّيا قػػػد كسػػػبت
ف اء الكػابتف اإلن ميػزم كػانتن  ، متعاطفػا مػ  القضػية الفمسػطينية، كأداف 

، كنػػت   7سياسػة بريطانيػا االسػتعمارية، كمثمػو فعػػؿ االن ميػزم  ػكف فميبػي
ف أصػػػػدرت الحككمػػػػة البريطانيػػػػة كتابيػػػػا الػػػػذم كػػػػاف لصػػػػال  أعػػػػف ذلػػػػؾ 

 العرب.
ب انػػدالعيا يتعمػػؽ ب ػػالؼ بػػيف سػػميت تمػػؾ الثػػكرة بثػػكرة البػػراؽ ألف سػػب  

العػػػرب كالييػػػكد عمػػػ  مكػػػاف مالصػػػؽ ل ػػػدار الحػػػـر الشػػػريؼ يحمػػػؿ ىػػػذا 
، كىػػػذا 8االسػػـ، ألنػػػو يتضػػػّمف البػػػاب الػػػذم د ػػػؿ منػػػو الرسػػػكؿ فػػػي إسػػػرائو

يفػػت  نافػػذة  ديػػدة عمػػ  متفاعػػؿ نصػػي  –كبتنػػاص البػػراؽ ببػػرؽ  –األمػػر 
 آ ر ، ذلؾ ىك اإلسراء كالمعراج .

 
                                                           

وم�ا  ۰۰۰، م�وجز ت�اريخ فلس�طين الح�ديث : عب�دال وه�اب الكي�الي :  ۷۸ – ٦۱يظنر القظةي الفلسطينةي : محمد ع�زة درزة:   ۱

، ومحن�ة فلس�طين : ص�الح  ۱٤۳ – ۱۲٤بعدها ،  فلسطين والغزو الصهيوني : عادل حامد الجادر و عزيز عبد المهدي ردام : 

 .٦۸وري:: صائب الجب

 . ٦٤ -٦۳يظنر : دروزة :   ۲

 . ٦۱نفسه :  ۳
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 تف علةن رانصةةن خطط اشت  ل را 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشتغؿ المتفاعالف النصياف دا ؿ النص ك ار و عم  كفؽ ما تشير إليػو 
 ال طاطة السابقة كعم  الصكرة ا تية :

مػػ  عتػػرد لفظػػة بػػرؽ فػػي المقطػػ  األكؿ اسػػـ عمػػـ لمحصػػاف؛ فتحيمنػػا  6   
 البراؽ كليمة اإلسراء كالمعراج:

، مثػػػػؿ البػػػػراؽ 6أبػػػػيض صػػػػاؼ ال تشػػػػكبو شػػػػائبة" كػػػػاف بػػػػرؽ " ذا لػػػػكف    
ف بقعػة كبيػرة متعر ػة مػف أف كقؼ حتػ  الحػظ ال ميػ  أ، " لكف ما تماما

، كتمػػػػؾ أكلػػػػ  7المػػػػكف البنػػػػي الميػػػػاؿ لالحمػػػػرار تشػػػػغؿ كػػػػؿ  نبػػػػو األيمػػػػف"

                                                           
 . ٥۲۰:  ۲اآلثار الكالةم : ۱

 المكان نفسه . ۲
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، 6االنزياحػػات عػػف الػػنمط األصػػمي، كىػػك " سػػيؿ الركػػكب، ككػػاف مطكاعػػا"
نػو الرسػكؿ الكػريـ فنيػره  بريػؿ قػائال:  أما البراؽ فقد انتفض حيف اقترب م

 . 7"ما يحممؾ عم  ىذا؟ فكاهلل ما ركبؾ قط أكـر عم  اهلل منو"
تػػػػرد أكصػػػػاؼ بػػػػرؽ اإلي ابيػػػػة ال ميمػػػػة بركايػػػػة الطبيػػػػب الحامػػػػؿ لك يػػػػة   

ف الحصاف سيككف أالنظر المادية، أما النبكءة بككف البقعة الحمراء تعني 
أبػػي محمػػد حامػػؿ ك يػػة النظػػر  سػػببا فػػي مصػػرع عزيػػز فتػػرد عمػػ  لسػػاف

 المضادة.
ف بػرؽ يرمػي بػاألـ أأما االنزيػاح األىػـ عػف الػنمط األصػمي فيتمثػؿ فػي   

ـّ يػدفعيا  النيػر، بينمػا يحمػؿ البػراؽ  إلػ أرضا، كييشػـ  م متيػا بحػافره ثػ
 إلػػػ المسػػػ د األقصػػػ ، ثػػػـ يعػػػرج بػػػو  إلػػػ رسػػػكؿ اهلل مػػػف المسػػػ د الحػػػراـ 

 قاب قكسيف أك أدن .  إل السماكات السب ، كي تازىا 
كأ يرا فإف البراؽ كائف سماكم  اء بو  بريؿ مػف السػماء ليػؤدم ميمػة   

مقدسة، أما برؽ فيك كائف أرضػي " كلػد فػي ليمػة عاصػفة، مػف أـ أصػيمة 
، كلمػػا كانػػت الم يمػػة اإلنسػػانية قػػد رسػػمت الكػػكف األدبػػي 8كأب صػػحراكم"

، فػإف 9ي كالعػالـ الترابػيعم  ثالث مسػتكيات: العػالـ الفػكقي كالعػالـ التحتػ
العالـ الفكقي المقدس النكراني الذم يقدـ ال ير لمبشرية،  إل البراؽ ينتمي 

                                                           
 المكان نفسه .  ۱

 . ٥:  ۳تقسير ابن كثير :   ۲

 . ٥۱۹: ۲اآلثار الكالةم :  ۳

 .۰٤۰ – ۱۳۹:    ۱۹۹۹دكشق: –يظنر الظنرةي األدبةي الحديثة والنقد األسطوري : حنا عبود: اتحاد الكتاب العرب    ٤
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كالذم بػد كؿ كائناتػو عالمنػا الترابػي ت مػب معيػا أدكات الحضػارة كتحقػؽ 
 .6التقدـ كالرفاىية لمبشرية

 إلػ أما برؽ كلككنو كلد في ليمة عاصفة مف أب صحراكم  فيك ينتمي   
ـ السػػفمي عػػالـ الظممػػة كالشػػياطيف، عػػالـ الشػػر الػػذم تسػػكف كائناتػػو العػػال

 .7الصحارل كاألماكف المقفرة
 – <7م  انتفاضػة عترد في المقط  األكؿ سمسمة التكاري  فتحيمنا  7    

الثػػكرة  إلػػ ؛ فينػػزاح  انػػب مػػف إيحػػاء بػػرؽ مػػف اإلسػػراء كالمعػػراج  80<6
حصػػؿ التقابػػؿ بػػيف الحػػدث المػػذككرة ، كبػػكركد لفظػػة بػػرؽ اسػػما لمحصػػاف ي

نصػػي متمػػثال  –نصػػي متمػػثال بالحصػػاف بػػرؽ كالحػػدث ال ػػارج  –الػػدا ؿ 
 بتاري  االنتفاضة.

كػػاف بػػرؽ ى ينػػا مػػف أب صػػحراكم كأـ أصػػيمة، ككػػذا كانػػت االنتفاضػػة   
تحركيا ات اىػات م تمفػة: أصػكلية إسػالمية كقكميػة كيسػارية ماركسػية مػا 

يمػػػػات كأحػػػػزاب م تمفػػػػة، لكنيػػػػػا زالػػػػت فػػػػي نعكمػػػػة أظفارىػػػػا، تمثمػػػػػت بتنظ
، كنتي ػػة ذلػػؾ 8تضػػافرت فيمػػا بينيػػا ناسػػية كػػؿ  الفاتيػػا فػػي سػػبيؿ الثػػكرة

إصػػػػدار بيػػػػاف لصػػػػال   إلػػػػ  80<6كػػػػاف أف اضػػػػطر اإلن ميػػػػز فػػػػي ربيػػػػ  
ىػػػك أركع حصػػػاف  <7<6  - 8– 70العػػػرب كالمسػػػمميف، ىكػػػذا كػػػاف  " 

شػير قميمػة ، لكف األمكر لػـ تسػر عمػ  مػا يػراـ، فبعػد أ9شيدتو في حياتي"

                                                           
 . ۱۳۹نفسه:  ۱

 المكان نفسه. ۲

 . ٦۳يظنر دروزة :   ۳

 . ٥۱٤اآلثار :   ٤
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 إلػ ، كيعػدكف بشػكؿ  ػدم الصػياينة إلػ يز يبعثػكف باألسػمحة كاف االن م
 إ الء الفمسطينييف عف أرضيـ .

يشكؿ ال اؿ األحمر في  نب البطػؿ الػراكم عالمػة عمػ  ال ريمػة  8    
التي سيرتكبيا، مػف ك يػة نظػر األب، كتتقابػؿ العالمػة كحامميػا كمػدلكليا 

 عمػػ  كتػػؼ رسػػكؿ – ػػارج الػػنص  –اؿ دا ػػؿ الػػنص تقػػابال ضػػديا مػػ   ػػ
 ت النبكة.اهلل كاف قد شكؿ عالمة مف عالما

كتػػؤدم آليػػات السػػرد دكرا ميمػػا فػػي اشػػتغاؿ المتفػػاعميف النصػػييف، حيػػث  
 يتك و المعن  الدقيؽ  بفعؿ تمؾ ا ليات .

بحضػػكر ش صػػية أبػػي محمػػد حػػامال لك يػػة النظػػر المييمنػػة يحصػػؿ    
عالمػة سػيميائية دا ػؿ الػنص كبػيف شػرائ  التقابؿ بيف أبي محمد بكصفو 

ا تماعيػة معينػة بكصػػفيا مر عػا  ػارج الػػنص، كتشػكؿ العالمػة كمر عيػػا 
 قطبا مكحدا يتقابؿ م  ش صية النبي محمد )ص( .

مكقعػػػػو  إلػػػػ ال يحػػػػدد الػػػػنص ىكيػػػػة أبػػػػي محمػػػػد الطبقيػػػػة ك ال يشػػػػير     
" ك " اال تمػػاعي، لكػػف مع مػػو المغػػكم يكشػػؼ عبػػارات مثػػؿ "رحميػػا اهلل 

سػػػػامحو اهلل " التػػػػي تكػػػػررت ثػػػػالث مػػػػرات تكشػػػػؼ عػػػػف المكقػػػػؼ الػػػػػديني 
الػػذم كػػػاف مييمنػػا عمػػػ  الم تمػػ ، كالػػذم كػػػاف يبشػػر بالغيبيػػػات  التقميػػدم

عمػػػػ  الصػػػػعيد المعرفػػػػي، كي ػػػػدـ مصػػػػال  طبقػػػػة اإلقطػػػػاع عمػػػػ  الصػػػػعيد 
السياسي اال تماعي، كيقؼ بك ػو كػؿ تقػدـ عممػي كحضػارم، كلعػؿ رسػـ 

لثػػػػانكييف أبػػػػي محمػػػػد كالطبيػػػػب كح ػػػػـ كػػػػؿ مػػػػف ك يتػػػػي مكاقػػػػ  الػػػػراكييف ا
كا ػر القػرف التاسػ  عشػر أنظرييما صكرة رمزية لمصراع الذم كػاف قائمػا 
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كبداية القرف العشريف بيف م متي المقتطؼ كالمقطـ مف  ية كالرأم العاـ 
 .6التقميدم مف  ية أ رل

بػػدايات بفعػػؿ العكامػػؿ السػػابقة يحصػػؿ التقابػػؿ بػػيف الكاقػػ  التػػاري ي فػػي   
 القرف العشريف كالكاق  التاري ي في عصر الرسالة اإلسالمية . 

      
 إلػػػ ف صػػػكرة الفكػػػر الغيبػػػي ال رافػػػي مرمػػػكزا ليػػػا بػػػ بي محمػػػد ت ػػػّر إ    

مػػ  تقابػػؿ عتقابػػؿ ضػػدم  ديػػد مػػ  عصػػر الرسػػالة، كيحيمنػػا ىػػذا التقابػػؿ 
فقػػػد حية المتػػػ  رة، المسػػػيحية األكلػػػ  كالمسػػػي آ ػػػر كشػػػفتو الماركسػػػية بػػػيف

أف اإليمػاف الػديني فػي ظػركؼ تاري يػة يمكػف  إلػ ن مز أتكّصؿ ماركس ك 
، كىمػػػػػا قػػػػػد مّيػػػػػػزا بػػػػػيف المسػػػػػيحية قبػػػػػػؿ 7أف يػػػػػؤدم دكرا إي ابيػػػػػا كتقػػػػػػدميا

قصػػػطنطيف كالمسػػػيحية بعػػػده، فكانػػػت المسػػػيحية األكلػػػ  ذات ركح ثكريػػػة 
ديمقراطيػة تسػتنكر السػيطرة األ نبيػة كالدينيػة كتسػتنكر اضػطياد الطبقػػات 

، اما بعد قصطنطيف فقد صار كياف المسيحية يقكلكف " اف اهلل 8مييمنةال
قد أد ؿ الرؽ في العالـ عقابا عمػ  ال طيئػة، كسػيككف تمػردا عمػ  إرادتػو 

 .9أف نحاكؿ إلغاء ىذا الرؽ"
كاألمػػر يقتػػرب كثيػػرا مػػف حػػاؿ اإلسػػالـ، فقػػد  ػػاءت الرسػػالة اإلسػػالمية    

َقُنِةةذُس َأْن َنُ ذن  اة بيف النػاس مناديػة  "للنسانية كافة لتنشر العدؿ كالمساك 

                                                           
 . ٦۲ – ۳۹الفلسفة في معركة األيديلووجةي :   ۱

 . ۱٤٦ماركسةي القرن العشرين :   ۲

 . ۸٤۸ – ۱٤۷نفسه : ۳

 . ۱٤٦نفسه  ٤
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  َ٘عَل  را ِاةَن رْ ُتْضذِ ُفقر ِاذي رْلَْةِ  َقَنْجَ َلُهذْم َأِ   ذ ا َقَنْجَ َلُهذْم رْاذَقرِةِثةَن)
َقرا ذذذِاةَن َةْكِنذذذُزقَن " ، كمػػػا كقفػػػت بشػػػدة ضػػػد تػػػراكـ الثػػػركات "  راسصذذذص 

ذذَ  َقَا ُةنِفُسقَنَهذذ    ِٖٗاذذي َ ذذِبةِل رال ذذِه َاَبْشذذْةُهْم ِبَ ذذَارب) أَِاذذةم) ) راذذا َهَب َقرْاِفض 
" : فكاف أف امتّد نكر اإلسالـ  الؿ عقكد قميمة ليضيئ مساحات   راتقب 

شاسػػعة مػػف المعمػػكرة، كيحقػػؽ بفضػػؿ فكػػره النّيػػر قفػػزات حضػػارية كعمميػػة 
 كبيرة.

ـ، أما في العصكر المت  رة فقد صار الفكر المييمف يحمؿ يافطة اإلسال 
لكنو يقؼ بك و التطكر العممي كالرقي الحضارم، كيمارس تحت شعارات 

ىكػػذا يكػػكف كاقػػ  القػػرف العشػػريف صػػكرة … إسػػالمية االضػػطياد الطبقػػي 
 ضدية لعصر الرسالة اإلسالمية.

تػاري  كتابػة تمػػؾ  إلػ "كالػرقـ يشػير 6;<6يػذيؿ الػنص بعبػارة " بيػركت  ;
م  متفاعؿ نصي ثالث، ذلؾ ىك القصة، كيفت  ىذا التاري  نافذة أ رل ع

الحركػػة االنفصػػالية التػػي أطاحػػت بالت ربػػة الكحدكيػػة بػػيف مصػػر كسػػكريا، 
اف نيايػػػة القصػػػة ب المتمثمػػػة بمػػػكت األب تحػػػدث  بعػػػد مػػػركر أكثػػػر مػػػف 

بركايػػة  80<6ثالثػػيف عامػػا عمػػ  نيايػػة القصػػة أ المتمثمػػة بمػػكت األـ فػػي 
، تعػزز 6الثػيف سػنة"الطبيب :" كحك  كالدؾ عف حصاف كاف عنػده منػذ ث

ىػػػػذه الكاقعػػػػة التقابػػػػؿ الحاصػػػػؿ بػػػػيف مػػػػكت األب دا ػػػػؿ الػػػػنص كالحركػػػػة 
 االنفصالية  ار و.

                                                           
 . ٥۱۹:  ۲اآلثار :   ۱
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ت كيؿ  ديد لمبقعة الحمراء عم   نب الحصاف،  إل يؤدم ىذا التقابؿ    
فيي تشكؿ في ىذا السياؽ كناية عف الراية الحمراء كبػذلؾ تتحػكؿ الداللػة 

 سياؽ آ ر. إل 
ة الكحدة العربية حمما عظيما يراكد ال مػاىير العربيػة منػذ لقد كانت فكر    

ن ػػػازات إأكا ػػػر القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر، ك ػػػالؿ ال مسػػػينات تحققػػػت  ممػػػة 
تمػػكز فػػي مصػػر ثػػـ تػػ ميـ قنػػاة السػػكيس كانتصػػار  78بثػػكرة  ان تقدميػػة بػػدء

ثػـ  ػاءت الت ربػة الكحدكيػة مػ  مطمػ  …. العرب فػي معركػة بػكر سػعيد 
 ليذه االنتصارات. التتكي  األعظـ =:<6

 يػػر اف مسػػار االنتصػػارات لػػـ  ي  ػػذ ال ػػط البيػػاني نفسػػو، فسػػرعاف مػػا  
ال صػػكمات دا ػػؿ الحركػػة الكطنيػػة كالقكميػػة التقدميػػة، ككػػاف فػػي ىيمنػػت 

مقػػدمتيا الصػػراع بػػيف القػػكمييف كالشػػيكعييف حػػكؿ التطبيػػؽ الكيفػػي لمكحػػدة 
، فكػاف مػف بينيػا مػف العربية، كالذم امتد ليشمؿ التنظيمػات القكميػة ذاتيػا

 ي د في كحدة عبد الناصر تكسعا استعماريا.
ىنا يتغير مسار الت كيػؿ، كتتحػكؿ داللػة الحصػاف ذم البقعػة الحمػراء     
اليسػػػػار الماركسػػػػي، كبنػػػػاء عمػػػػ  ذلػػػػؾ  ن ػػػػد التفسػػػػير المقنػػػػ  لكػػػػكف  إلػػػػ 

ال عػف أبػي محمػد، بينمػا ال إالمطالبة بقتؿ الحصاف منذ كالدتو ال تصدر 
 .ال عف الطبيبإاألكصاؼ ال ميمة لمحصاف تركل 

ما سبؽ فإف ال اؿ الكبير األحمر الذم في  نػب الر ػؿ  إل . استنادا  >
بطػػؿ القصػػة ب دا ػػؿ الػػنص يتقابػػؿ  ػػػارج الػػنص مػػ   ػػاؿ عمػػ  ظيػػػر 
ذا كاف  ػاؿ رسػكؿ اهلل عالمػة مػف عالمػات النبػكة، فػإف  الرسكؿ الكريـ، كا 
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كمػا يقػكؿ أبػك محمػد  – ريمػة  اؿ بطؿ القصة ب عالمػة عمػ  ارتكػاب 
المتفاعػػؿ النصػػي الثػػاني؛ فيتحقػػؽ التقابػػؿ بػػيف الثػػكرة  إلػػ ، بيػػذا نعػػكد  -

كيػؼ … المحمدية فػي عصػر الرسػالة اإلسػالمية كبػيف ثػكرة العػرب اليػـك 
حققػػت األكلػػ  أىػػدافيا فكانػػت ثػػكرة  ذريػػة عمػػ  كػػؿ المسػػتكيات، ككيػػؼ 

 طريؽ مسدكد  إل تسير الثانية 
" 6;<6مػ  قصػيدة  ميػؿ حػاكم المكسػكمة " لعػازر عالداللػة تحيمنا ىذه  

كالتي كتبيا تحت كط ة اإلحسػاس باليزيمػة الػذم تركتػو نكسػة االنفصػاؿ، 
ف الحركػػة االنفصػػالية قػػد أسػػيمت مػػ  عكامػػؿ أ ػػرل فػػي  مػػؽ إكالحقيقػػة 

ات ػػػاه العبػػػث الك ػػػكدم كاإلحسػػػاس بالال ػػػدكل الػػػذم ىػػػيمف عمػػػ  األدب 
 العربي  الؿ الستينيات.

 
*     *     * 

 ف يف ك ية نظر المؤلؼ ؟ كماذا أراد أف يقكؿ ؟… كبعد    
يتمثػػؿ فػػي ىػػذا الػػنص القصػػير نمػػكذج لتعػػدد األصػػكات دا ػػؿ العمػػؿ     

الكاحػػػػد، كتعػػػػدد األصػػػػكات يعنػػػػي "ظيػػػػكر ك يػػػػات النظػػػػر المتعػػػػددة عمػػػػ  
 ، كمف أبرز مالم  العمؿ المتعدد األصكات :6المستكل األيديكلك ي"

 –يككف البطؿ فيو ك يَة نظػر محػددة عػف العػالـ كعػف نفسػو فقػط أف   6
، كىػػػػػػذا مػػػػػػا ن ػػػػػػده فػػػػػػي 7 -كمػػػػػػا يقػػػػػػكؿ بػػػػػػا تيف عػػػػػػف أدب دستكفسػػػػػػكي 

الش صػػػيات األربػػػ  مػػػف الػػػنص المػػػدركس، فػػػ بك محمػػػد كالطبيػػػب كاألب 
                                                           

 . ۲۱شعرةي التألفي :   ۱

 . ٦۷ا الفن اوالبداع : يظنر قظاي  ۲
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حػػػػاممكف لػػػػثالث ك يػػػػات نظػػػػر ايديكلك يػػػػة، كلمبطػػػػؿ الػػػػراكم ك يػػػػة نظػػػػره 
ماديػة: الصػفات ال سػمية كاألزيػاء كمػػا نيػـ  ميعػا بػال مالمػ  إالمتحكلػة، 

 شابييا مفقكدة كميا مف النص، كؿ ما عرفناه عنيـ ك يات نظرىـ.
مػػػف العالمػػػات األ ػػػرل لمعمػػػؿ المتعػػػدد األصػػػكات الحػػػكار الم يػػػرم  7   

باصػػطالح بػػا تيف: حيػػث كػػؿ كممػػة تكػػكف ذات صػػكتيف، كفػػي كػػؿ كممػػة  
قطػػػ  الرابػػػ  مػػػف ، كن ػػػد ىػػػذه الظػػػاىرة فػػػي الم6ي ػػػرم  ػػػدؿ بػػػيف صػػػكتيف

النص، إذ يركل السرد عم  لساف الطبيب ناقال قناعات األب كأبي محمد 
ف ذلػػػؾ ال ػػػزء مػػػف الػػػنص بقػػػدر مػػػا يحمػػػؿ مػػػف الصػػػدؽ إحػػػكؿ الحصػػػاف، 

كال دية في كصؼ الحصاف كالمكقؼ منو يحمؿ مالم  السػ رية كالػتيكـ 
التػػي يتبناىػػا الطبيػػب كالتػػي ي سػػدىا بعبػػارات كأكصػػاؼ ك مػػؿ اعتراضػػية 

 ن هذق بذةق مثؿ: " قاؿ انو يتحمؿ مسؤكلية مكتيا م  برؽ بالمناصػفة، 
 . ٕ ضحك  ا ةفه ه  راشةط ن نف هح كنحك: "حك  كالدؾ أشياءهار ؟ح 

م  ثالث قصػص صػغيرة: عمّر تقسيـ المتف الحكائي ليذا النص   8    
أ كب كج، كن ػػػػػػد ىػػػػػػذه التقنيػػػػػػة عنػػػػػػد دستكفسػػػػػػكي عالمػػػػػػة عمػػػػػػ  تعدديػػػػػػة 

 ركسػػػػماف فػػػػي كتابػػػػو "دستكفسػػػػكي فنانػػػػا" اف فػػػػي كػػػػؿ  األصػػػػكات، يقػػػػكؿ
أكثػػػر تغنػػػي بعضػػػيا  ركايػػػات دستكفسػػػكي يت سػػػد مبػػػدأ التقػػػاء قصػػػتيف أك

بعضػػػػػا مػػػػػف  ػػػػػالؿ تضػػػػػادىا، كالتػػػػػي تػػػػػرتبط ببعضػػػػػيا مػػػػػف  ػػػػػالؿ تعػػػػػدد 
ف مكسػػػػػيقية تعػػػػػدد األصػػػػػكات التػػػػػي أشػػػػػار ليػػػػػا إ، 8األصػػػػػكات المكسػػػػػيقي

                                                           
 . ۰۰٦نفسه :   ۱

 . ٥۱۹اآلثار   ۲

 . ٦۰قضايا الفن اوإلبداع :  ۳
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متمثمػػة بتنػػاكب   ركسػػماف عنػػد دستكفسػػكي نممسػػيا فػػي الػػنص المػػدركس
 السرد بيف السارد الرئيسس كالسارديف الثانكييف. 

، أما عػف بطػؿ ابؽ عف بطؿ القصة أ كبطؿ القصة بلقد دار الكالـ الس
ف الفكػرة ىػي البطػؿ الػرئيس فػي أفمـ يرد ذكر، كمثمما ك د با تيف النص 

، ن ػػػد الفكػػػرة ىػػػي البطػػػؿ الحقيقػػػي لمػػػنص المػػػدركس، 6أعمػػػاؿ دستكفسػػػكي
كتتكلد بصكرة ىـ ي ػثـ  م  ال ممة األكل  " لك كنت حصانا "، فيي تبرز

كتت ّم  عند أبي  ، كتساؤالت تراكده ليؿ نيار،عم  صدر بطؿ القصة ب
محمد بكصفيا مبدأ يقينيػا ال يقبػؿ ال طػ ، كبكصػفيا  رافػة مرفكضػة عنػد 

 –بعػػد رفػػض شػػديد  –الطبيػػب، كأ يػػرا بكصػػفيا أمػػرا كاقعػػا يفػػرض نفسػػو 
 ألب كمف بعده االبف.عم  قناعات ا

*      *      * 
أمػػػػا ك يػػػػة نظػػػػر المؤلػػػػؼ الػػػػذم ال يػػػػؤدم السػػػػرد بصػػػػكتو ، كال يقػػػػّدـ     

ش صية تحمؿ ك ية نظره فيي مغيبة فػي بنيػة الػنص كيتطمػب الكصػكؿ 
 .7إلييا عممية تحميؿ  اصة

الػػػػذىف عنػػػػد القػػػػراءة األكلػػػػ  أف ك يػػػػة نظػػػػر المؤلػػػػؼ  إلػػػػ قػػػػد يتبػػػػادر    
الػػراكم الػػرئيس بطػػؿ القصػػة ب، كأف المؤلػػؼ تبنػػّػ  محمكلػػة عمػػ  صػػكت 

ىػػػػذا الصػػػػكت األيػػػػديكلك ي تحػػػػت كطػػػػ ة الظػػػػرؼ التػػػػاري ي الػػػػذم  ػػػػرت 
 اإلشارة إليو، أسكة بالشاعر  ميؿ حاكم ك يره. 

                                                           
 . ۱۱۱نفسه :   ۱

 . ۲۳  - ۲۲يظنر بهذا الشن شعرةي التألفي :  ۲
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ف الػػػػنص الػػػػذم أمامنػػػا متعػػػػدد األصػػػػكات كأف ألكننػػػا، كحينمػػػػا نتػػػذكر     
ك يات مػا يالئمػو، المؤلؼ فيو " ليس مك كدا لكي ي تار مف بيف األيديكل

، كحينمػػا نتػػذكر 6كلكنػػو مك ػػكد ليمػػتحف  ميػػ  األيػػديكلك يات كيشاكسػػيا "
عمػػ  مسػػافة تفصػػؿ  –يقػػكؿ بػػا تيف  –أيضػػا كأف مػػف شػػركطو أف يحػػافظ 

بػػػػيف المؤلػػػػؼ كالبطػػػػؿ، كمػػػػا لػػػػـ يقطػػػػ  الحبػػػػؿ السػػػػرم الػػػػذم يػػػػربط البطػػػػؿ 
نما كثيقة ش صية  .7بمؤلفو، فمف ن د أمامنا عمال أدبيا كا 

، كنبدأ البحػث مػف  ديػد ذلؾ تسقط تمؾ الفرضية مف أذىاننانتذكر  حيف 
، كذلػػػػؾ 8العمػػػػؿ ك يػػػػديكلك يا إلػػػػ عػػػػف ك يػػػػة نظػػػػر المؤلػػػػؼ، أم النظػػػػر 

نيايػػػة الصػػػراع بػػػيف ك يػػػات النظػػػر  ميعػػػا  إلػػػ البحػػػث يتطمػػػب االنتظػػػار 
عنػػػػػػدما ينتيػػػػػػي الصػػػػػػراع بػػػػػػيف ا ػػػػػػؿ العمػػػػػػؿ، يقػػػػػػكؿ حميػػػػػػد لحمػػػػػػداني: "د

ة تبػػػػػدأ معػػػػػالـ أيديكلك يػػػػػة الركايػػػػػة ككػػػػػؿ فػػػػػي األيػػػػػديكلك يات فػػػػػي الركايػػػػػ
 ، لذلؾ فإف  ايتنا سن دىا في المقط  األ ير مف النص.9الظيكر"

لعػػؿ فػػي التسػػاؤؿ المطػػركح فػػي بدايػػة البحػػث عػػف السػػبب فػػي الحفػػاظ    
عمػػ   طيػػة الػػزمف فػػي القصػػة ج  كتكسػػير  طيتػػو فػػي  القصػػتيف أ ك ب 

 ىدفنا المنشكد. إل طريقا لمكصكؿ 
العتامة، كالعتامة تقػكد القػارئ  إل ا اف تكسير  طية الزمف يؤدم مّر بن  
التكتر، كقد حققت العتامة  ايتيا ال مالية، عم  امتداد ال زء األكبػر  إل 

                                                           
 سوس�لووجيا ال�نص األدب�ي ) : حمي�د لحم�داني : المرك�ز الثق�افي إل�ىالنق�د الروائ�ي كأي�ديلووجيا ( م�ن سوس�لووجيا الرواي�ة    ۱

 . ۳٦:  ۰۹۹۰:  ۱العربي : ط

 قضايا الفن اوإلبداع .  ۲

 . ۳٥النقد الروائي كأيديلووجيا :  ۳

 المكان نفسه .  ٤
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مػػػف الػػػنص كبعػػػد أف بمػػػ  التػػػكتر أقصػػػاه فػػػي المقطػػػ  الرابػػػ ، الػػػذم تميػػػز 
ف نحصػػػػػؿ عمػػػػػ  أم ذم الػػػػػدالالت المزدك ػػػػػة، آف لنػػػػػا بػػػػػالحكار الم يػػػػػر 

ة في المقط  األ ير بكساطة الحفاظ عم   طية الزمف؛ فتسػاعدنا الشفافي
 عم  تكضي  الرؤية إلدراؾ ك ية نظر المؤلؼ . 

يتشػػكؿ المقطػػ  األ يػػر مػػف سػػب  كحػػدات سػػردية، يتنػػاكب فييػػا الم مػػؿ   
ذا كػػػػاف ركالف بػػػػارت قػػػػد صػػػػنؼ الكحػػػػدات السػػػػردية  كالمنمػػػػكج الػػػػدا مي، كا 

بكصػػفيا مفاصػػؿ  -ىػػذا المقطػػ  ، فػػإف النػػكل فػػي6صػنفيف: نػػكل كمحفػػزات
قػػػد تكزعػػػت عمػػػ  المنمك ػػػات الثالثػػػة، أمػػػا المحفػػػزات،  - 7حقيقيػػػة لمقصػػػة

، فقػػد تكزعػػػت عمػػػ  8كىػػي الكحػػػدات التػػي تمػػػا الفسػػػ  الكاقعػػة بػػػيف النػػػكل
 الم مالت األربعة.

ذا كاف ركالف بارت قػد نسػب    المحفػزات  ممػة كظػائؼ: مػف بينيػا  إلػ كا 
نيػا تحػافظ عمػ  االتصػاؿ بػيف الػراكم نيػا تػكقظ التػكتر المعنػكم أ لمػنص كا 

، فػػػإف المحفػػػزات فػػػي ىػػػذا المقطػػػ  تت ػػػاكز الكظػػػائؼ المػػػذككرة  9كالمتمقػػػي
ال ضػػمف قػػراءة تكامميػػة يػػرتبط فييػػا إلتكػػكف شػػفرات دالليػػة ال تفػػؾ أسػػرارىا 

ىكػذا …. مستكل المحفزات بمسػتكل النػكل ضػمف سػياؽ سػردم متسمسػؿ 
 مف القراءَةَ  المشار إلييا.يسّيؿ عمينا الحفاظ عم   طية ز 

                                                           
 . ٥۲التحللي البنيوي للقصة القصيرة :    ۱

 . ٥۲نفسه :   ۲۲

 المكان نفسه . ۳

 . ٥٦نفسه : ٤
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كانػػت داره" يسػػبقو تحديػػد زمػػاني " إلػػ ا أكؿ المحفػػزات: "انطمػػؽ عائػػد 6  
الشمس عم  كشؾ اف تشػرؽ"  أمػا النػكاة فيػي " حػديث زميمػو الطبيػب مػا 

، حصػػؿ ذلػػؾ االنطػػالؽ  بعػػد كفػػاة األب، التػػي 6….."زاؿ يػػدكر فػػي رأسػػو
اف الزمػاف المحظػات األ يػرة المتفاعػؿ النصػي الثالػث، ككػ إل كانت نافذة 

مػػف الميػػؿ، كالمكػػاف ىػػك الطريػػؽ بػػيف الػػدار كالمستشػػف ، بػػيف مكػػاف النػػـك 
 كمكاف العمؿ ، ىناؾ يبدأ البطؿ بتحميؿ األحداث تحميال منطقيا .

" كقػػؼ ف ػػػ ة  فػػي منتصػػػؼ الطريػػػؽ " ذلػػؾ ىػػػك المحفػػز الثػػػاني يػػػ تي   7
، فالمنمكج الثاني يقكد عالمة عم  االت اه الذم يسير بو التحميؿ المنطقي

 انتصار أبي محمد عم  أبيو، انتصار ال رافة عم  المنطؽ العممي. إل 
لمػػاذا كقػػؼ ؟؟ ألف … كيػػ تي المحفػػز الثالػػث " سػػار قمػػيال ثػػـ كقػػؼ"    8

 الردة الفكرية، لقد اقتن  بصدؽ ال رافة. إل التحميؿ قاد البطؿ 
 :" كقؼ ىنيية"   كي تي المحفز الراب  عالمة عم  تمؾ النياية  9 
 
ممػػػػا ال بػػػػد مػػػػف االنتبػػػػاه إليػػػػو االقتصػػػػاد الشػػػػديد فػػػػي سػػػػرد المحفػػػػزات،   

، لقػػػػد  عػػػػؿ الػػػػراكم كاقتصػػػػار األفعػػػػاؿ عمػػػػ  فعمػػػػي السػػػػير كالكقػػػػكؼ فقػػػػط
: ات ػػػػاه البيػػػػت طريقػػػػا لمػػػػردة، كات ػػػػاه المستشػػػػف  طريقػػػػا ات ػػػػاىيف لمطريػػػػؽ

د كصػػػػمت لمثػػػػكرة، السػػػػير عالمػػػػة الثػػػػكرة كالكقػػػػكؼ عالمػػػػة االستسػػػػالـ، كقػػػػ
ردة البطؿ كاستسالمو دا ؿ الػنص؛ ألف األحػداث  إل أحداث القصة ج  

                                                           
 . ٥۲۱: ۲اآلثار :   ۱
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ردة االنفصػػاؿ كدفعػػت الشػػرائ  القصػػيرة الػػنفس  إلػػ  ػػارج الػػنص كصػػمت 
 االستسالـ. إل 
ح ثذذم ر ذذتسرة ىنػػا ينتيػػي كػػالـ الػػراكم كتبػػدأ ك يػػة نظػػر المؤلػػؼ:  إلػػ     

مػػذككرة محفػػػزا ليسػػت ال ممػػة الرا  تشذذف  ح ،  إاذذذ قأخذذا ةذذةك  ع  ذذسر 
أك ػػػزءا مػػػف المحفػػػز، كال عالقػػػة منطقيػػػة ليػػػا باألحػػػداث السػػػابقة يفرضػػػيا 
سػػياؽ السػػرد تبػػرر ىػػذا التحػػكؿ، بيػػذه االنعطافػػة ينكشػػؼ المعنػػ  العميػػؽ 

ف ألمتحديػػد الزمػػاني الػػذم افتػػت  بػػو المقطػػ : " كانػػت الشػػمس عمػػ  كشػػؾ 
ال ممػػػة داره، لقػػػد شػػػكمت ىػػػذه  إلػػػ تشػػػرؽ " ظرفػػػا النطػػػالؽ البطػػػؿ عائػػػدا 
المستشػػػف ، كبعكدتػػػو " كانػػػت  إلػػػ اسػػػتباقا لحػػػدث قػػػادـ ىػػػك عػػػكدة البطػػػؿ 

 قس بسأت تشةقح.الشمس 
كػػاف البطػػؿ عمػػ  امتػػداد األحػػداث السػػابقة متماىيػػا بالحصػػاف باشػػتراكو   

ّياه بالبقعػة الحمػراء، أمػا فػي السػطكر الثالثػة األ يػرة فإنػو يظػؿ متماىيػا  كا 
نمػػا باشػػػتراكيما بالحصػػاف أيضػػا، كلكػػف لػػيس بكسػػاطة ال بقعػػة الحمػػراء، كا 

اةةجع  ك ن ةسةع بلط راش ةع را بلقل بسس ةه راكبةةتةنبمشية ال بب :" 
"، ىكػػذا يحصػػؿ التحػػكؿ ال ػػذرم فػػي صػػكرة راصذذسو قك نذذه خبذذب حصذذ ن

 البطؿ بيف ك يات نظر الركاة كك ية نظر المؤلؼ .
ف كال ممػػػة المفارقػػػة القائمػػػة بػػػيف العنػػػكا إلػػػ كىنػػػا ال بػػػد مػػػف العػػػكدة      

األكل  مف العمؿ، كالتػي   ػرت اإلشػارة إلييػا فػي بدايػة البحػث، فػإف بتػر 
التمنػي تشػكؿ تعبيػرا  إلػ كتحكيؿ داللتيا  -في العنكاف -ال ممة الشرطية 

قصػػػػديا عػػػػف ك يػػػػة نظػػػػر المؤلػػػػؼ المتضػػػػمنة ر بتػػػػو فػػػػي تمػػػػاىي البطػػػػؿ 
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 ممػػة  بالحصػػاف، كلكنيػػا ر بػػة مغػػايرة لر بػػة األب الػػذم كثيػػرا مػػا تػػرددت
الشرط عم  لسانو، فإف ر بة المؤلؼ التي عبر عنيا تعبيرا قصػديا كاعيػا 
فػػي العنػػكاف تعنػػي ر بتػػو فػػي التمػػاىي بػػيف اإلثنػػيف فػػي مشػػية ال بػػب بمػػا 

بحسػب د. محمػد فكػرم  –تحممو مف دالالت كنائية، "ىكذا يككف العنكاف 
 6العمػؿ "صمة قائمة بيف مقاصد المرسؿ كت مياتيا الدالليػة فػي  -ال زار 

. 
اإل ابػػػة عمػػػ  السػػػؤاليف المػػػؤ ميف : ىػػػؿ كػػػاف  إلػػػ كآف لنػػػا أف نعػػػكد     

الحػػػدث الثػػػاني سػػػببا لمحػػػدث الثالػػػث فػػػي القصػػػة ب ؟  كىػػػؿ كػػػاف الثالػػػث 
عكس األكؿ في القصة ج ؟ ) لقد كبػر البطػؿ كصػار  راحػا مػاىرا( ذلػؾ 
ة ىك الحػدث الثػاني، كيترتػب عمػ  ذلػؾ حػيف يصػاب األب بالزائػدة الدكديػ

ذ  إل كابنو يشاركو الدار أف ينقمو  المستشف  كي ػرم لػو العمميػة بنفسػو، كا 
يمكت األب تحت مبض  ابنو تككف العالقة سببية، أمػا فػي سػياؽ القصػة 
فػػإف األب مػػات تحػػت مبضػػ  طبيػػب  ريػػب، إذان ال يشػػكّؿ كػػكف االبػػف قػػد 

ـّ فػإف العالقػة السػببية بػيف الحػد ثيف صار طبيبا أثرا فػي األحػداث، كمػف ثػ
الثػػاني كالثالػػث مفقػػكدة مػػف القصػػة ب ، كيترتػػب عمػػ  ذلػػؾ انتفػػاء العالقػػة 

 الضدية بيف تحميؿ البطؿ لاحداث كبيف اقتناعو ب نو ىك القاتؿ.
إف انتفاء العالقة السببية في القصة ب كالعالقػة الضػدية فػي القصػة ج   

 انزياحاف عف قكاعد الصرؼ السردم، يشكالف عالمتػيف سػيميائيتيف عمػ 

                                                           
 . ۹الاونعن وسيمطوييقا االتصال األدبي :  ۱



 69 

كىمية النتائ  التي تكصؿ إلييا البطؿ السارد، ىكػذا يكػكف انقطػاع الحبػؿ 
 السرم بيف البطؿ كالمؤلؼ كما ذكر با تيف.
*      *     * 

راحضذقة را ذذزسقج كممػا ال بػد مػف الكقػكؼ عنػده فػي نيايػػة ىػذا البحػث   
في النص المػدركس، فيمػا تتػدا الف فيمػا بينيمػا  األ طقةة قرلةسةقاقجة 

لنسػػػي  الكمػػػي لمػػػنص، فالعقػػػؿ المتحضػػػر، ال يسػػػتبعد األسػػػطكرة ، ضػػػمف ا
نما   ةؤساجه  قةؤ طة أةسةقاقجةته اي آن قرحس .كا 

ال تقػػػػػػدـ لكحػػػػػة متنا مػػػػػػة مػػػػػػف الماىيػػػػػات  اليػػػػػػة مػػػػػػف  هنذذذذذذ األسػػػػػطكرة   
بػػػؿ تقػػػدـ عالمػػػا  -6كمػػػا يػػػرل ركالف بػػػارت فػػػي األسػػػطكرة -المتناقضػػػات 

النيػػػر لػػػـ يكػػػف قبيحػػػا كال  لػػػ إمتناقضػػا فالحصػػػاف الػػػذم قتػػػؿ األـ كدفعيػػػا 
نمػػػػػػا كػػػػػػاف  مػػػػػػيال كمسػػػػػػالما كمطكاعػػػػػػا كىادئػػػػػػا، كتمػػػػػػؾ كظيفػػػػػػة ا  شرسػػػػػػا، ك 

 كىذا ىك المظير األكؿ ألدل ة األسطكرة . ،األيديكلك يا
أكثػػر مػػف نمػػط أصػػمي، فن ػػد فػػي  إلػػ قػػد تحيمنػػا القػػراءة األكلػػ  لمػػنص   

قصػػة العالمػػة التػػي عمػػ   نػػب البطػػؿ كاقترانيػػا بمػػكت األب فػػي نيايػػة ال
الصػػػغيرة ب إحالػػػة عمػػػ  أسػػػطكرة أكديػػػب، كقػػػد ن ػػػد فػػػي كػػػكف الحصػػػاف 
ى ينا كلد مف أـ أصيمة كأب صحراكم تناصػا مقمكبػا مػ  سػمبنير حصػاف 

فػػػػػي الميثكلك يػػػػػا االسػػػػػكندنافية، إذ كلػػػػػد األ يػػػػػر مػػػػػف أب يػػػػػدع   -أكدف 
كقػػػد تحيمنػػػا الي نػػػة  ،7سػػػفاديمفارم كفػػػرس كانػػػت باألصػػػؿ لػػػككي الم ػػػادع

                                                           
 . ۲۰۰أسطوريات :   ۱

 . ۷۸:  ۲معجم األساطير :  ۲
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، لكػف األيػديكلك يا سػرعاف 6نتكس فػي الميثكلك يػا األ ريقيػةالسػ إل ذاتيا 
إ ػالؽ ىػػذه النكافػػذ، بكسػػاطة االسػـ "بػػرؽ" كسمسػػمة التػػكاري   إلػػ مػا تبػػادر 

فتنحصػػر القصػػة بػػنمط أصػػمي كاحػػد ىػػك البػػراؽ كقصػػة اإلسػػراء كالمعػػراج  
 كذلؾ مظير آ ر ألدل ة األسطكرة.

نمػػػا ا  دا ػػػؿ الػػػنص، ك  ال يقتصػػػر فعػػػؿ األدل ػػػة عمػػػ  األحػػػداث الحاضػػػرة  
، فقصػػػة اإلسػػػراء كالمعػػػراج، نصػػػية -األحػػػداث الغائبػػػة كال ػػػارج إلػػػ يمتػػػد 

كبفعػػػؿ اشػػػتغاؿ المتفػػػاعالت النصػػػية الثالثػػػة م تمعػػػة، تنفػػػت  عمػػػ  قػػػراءة 
 ديدة، فتصير بشارة بانتصار اإلسالـ كرقي الم تم  اإلسالمي كتطػكره، 

 كذلؾ مظير ثالث مف مظاىر األدل ة .
ذ تبػػػػدأ 7القصػػػػة بنبػػػػكءة مظيػػػػر مػػػػف مظػػػػاىر األسػػػػطكرة اف ابتػػػػداء     ، كا 

ذ تتكػػرر  القصػػة الصػػغيرة أ بنبػػكءة البقعػػة الحمػػراء لتتحقػػؽ فػػي نيايتيػػا، كا 
النبكءة كالنياية في القصػة ب، فػذلؾ يعنػي أننػا أمػاـ عمػؿ أسػطكرم، كقػد 
مػػّر بنػػا أف الػػنّص المػػػدركس كػػاف نمكذ ػػا لتعػػػدد األصػػكات دا ػػؿ العمػػػؿ 

انػػػت الش صػػػيات ال تزيػػػد عمػػػ  ك يػػػات نظػػػر متعػػػددة الكاحػػػد، ك كيػػػؼ ك
عم  المستكل األيديكلك ي، ككيؼ كػاف البطػؿ الحقيقػي لمػنص ىػك الفكػرة 
دكف  يرىا، كؿ ذلػؾ يعنػي أف الكاتػب ىنػا قػد أسػطر األيػديكلك يا أسػطرة 

 كاعية .
ف العقػػؿ المتحضػػػر؛ كأل ػػؿ أف يحقػػػؽ أ -فػػػي دراسػػة سػػػابقة  -مػػر بنػػا   

الرمػػػػز الغريػػػػزم، قػػػػد أ ػػػػرل تحريفػػػػات عمػػػػ  الػػػػنمط االلتحػػػػاـ بينػػػػو كبػػػػيف 
                                                           

 . ۰۰نفسه :   ۱

 الظنرةي األدبةي الحديثة : ۲
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، كاف العقػػػؿ 6األصػػػمي فػػػي قصػػػيدة " يغيػػػر الكانػػػو البحػػػر" لنػػػازؾ المالئكػػػة
فػػػي أنشػػػكدة المطػػػر؛ كألنػػػو عقػػػؿ ثػػػكرم، لػػػـ يكتػػػؼ بتحريػػػؼ  -المتحضػػػر 

نما سع   استبعادىا؛ ألف الثكرة تسػتبعد األسػطكرة بحسػب  إل األسطكرة كا 
عقؿ ثكرم أيضػا، لػـ يكتػؼ العقؿ المتحضر ، أما ىنا، كألف 7ركالف بارت

، كلػػػـ يعمػػػؿ عمػػػ  اسػػػتبعادىا، بػػػؿ طّكعيػػػا بتحريفيػػػا، كلػػػـ يصػػػطرع معيػػػا
لمشيئتو مكظػِّفا إّياىا في  دمة األيديكلك يا،  اعال مػف المغػة األسػطكرية 

 . 8لغة ثكرية،  الفا لركالف بارت
محػػػػدد يقػػػػكؿ بػػػػارت: " مػػػػا يقدمػػػػو العػػػػالـ لاسػػػػطكرة ىػػػػك كاقػػػػ  تػػػػاري ي    

بالشكؿ الذم أنت و البشر أك است دمكه، كما تحييو األسطكرة ىك الصػكرة 
، كمػػا حصػػؿ فػػي ىػػذا الػػنص أف األسػػطكرة فيػػو قػػد 9الطبيعيػػة ليػػذا الكاقػػ "

استقبمت الكاق  كما ىك عميو، كلكنيا لـ تقدـ صكرة طبيعية لو، كما تفعػؿ 
نمػا قدمتػو بتناقضػاتو المعيػكدة دكنمػا  األسطكرة التي تنت يػا البر كازيػة، كا 

 تطبي ، فكانت تمؾ الصكرة مسك ا لمثكرة عميو .
                                                           

 . ۲۷ - ۲۳: يظنر : المهيمةن في شعر نازك المالئكة :   ۱

 األسطورة والتحرفي :   ۲
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ىكػػػذا  6"ال يفيػػػـ الػػػنص إال بكضػػػعو فػػػي سػػػياقو اال تمػػػاعي كالتػػػاري ي"  

ف ميمػة تفسػيره   -لكسػياف  كلػدماف  بحسػب -تقكؿ البنيكيػة التككينيػة، كا 
ة فيػػػو كالبنيػػػات الذىنيػػػة الػػػتتحقػػػؽ بالكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة بػػػيف البنيػػػات الد

فال ماعة اال تماعية تشكؿ نسقا مف البناءات ، 7المككنة لمكعي ال ماعي
التػػي تبػػث فػػي كعػػي األفػػراد ميػػكالت عاطفيػػة كفكريػػة كعمميػػة، تنػػدف  نحػػك 

رؤيػة العػالـ"، ف بػػ " كلػدما در ة ما مف الت انس محققة ما اصطم  عميػو
التػػػػي بيػػػػا يسػػػػتطي  الكاتػػػػب الفػػػػذ الػػػػذم ي مػػػػؽ عالمػػػػا مت ػػػػيال فػػػػي  ايػػػػة 
االنسػػ اـ، حيػػث تطػػابؽ بنياتػػو البنيػػات التػػي تنػػزع إلييػػا ال ماعػػة، فيعػػي 

                                                           
 . ۲۲: ۱۹۹۷:  ۱تأصلي النص ( المنهج البنيوي لدى لوسيان جولدمان) : محمد نديم خشفة: حلب : ط ۱
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أفرادىا ما كانكا يفكركف فيو أك يحسكنو أك يفعمكنو دكف أف يعرفكا دالالتو 
 .6معرفة مكضكعية

سمطة القائميف بمكت المؤلؼ، كت اكز دراسػة  ف ذلؾ يعني التمّرد عم إ  
 دراسة مر عياتو ال ار ية. إل النّص بكصفو بنية مستقمة مكتفية بذاتيا، 

" لمقاص أحمد  مؼ تككف حا تو  تة قة راحزةنف مف يدرس قصة " إ  
مثػػػؿ ىػػػذه المقدمػػػة، فػػػالنص المػػػذككر بتقنياتػػػو كطبيعػػػة بنيتػػػو  إلػػػ ماسػػػة 

، يفتػرض الػد كؿ إليػو مػف ىػذا المػد ؿ، لقػد كظركؼ نشره مكانيػا كزمانيػا
أراد المؤلؼ أف يككف شاىد صدؽ عم  عصره، كأف ال تبق  تمؾ الشيادة 
حبيسػػة صػػناديؽ مقفمػػة. ف ػػاءت مشػػفرة بػػ دكات م تمفػػة لمتشػػفير، لت فػػي 

 المؤلؼ اإلدالء بيا. تحتيا الدالالت المتضمنة لمشيادة التي يركـ
ذه القصة أنيا إطارية تضـ باقة كبيرة مف ف أىـ ما يميز البناء الفني ليإ 

طاريػة األ ػرل التػي ت  ػذ فييػا كػؿ حكايػة الحكايات، ك الفا لمحكايات اإل
ىػػذه حّيػػزا مسػػتقال )كمػػا فػػي كميمػػة كدمنػػة كألػػؼ ليمػػة كليمػػة(، ن ػػد حكايػػات 

تتدا ؿ فيما بينيا مشكمة مبن  حكائيا كاحدا، محققة بذلؾ كظائؼ  القصة
 ز عمييا.داللية ال يمكف القف

 إلػ تركم قصة "تيمكر الحزيف" أحداثا عف سمطاف مغكلي  بار يت ػو    
 زك بغداد، كحيف يقػؼ أمػاـ أسػكارىا ي ػرج لػو حسػيف الصػكفي البغػدادم 
كي كض معو مبارزة شديدة مف أ ؿ حماية بغداد، فتنتيي المبػارزة بمقتػؿ 
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ء بغػداد السمطاف األ نبي ال بار كانتصار حسيف الصكفي البغدادم، كبقا
 منيعة عم  أقداـ الغزاة.

فػػػي ضػػػكء الكاقػػػ   -إف الداللػػػة التػػػي تنبثػػػؽ عػػػف ىػػػذه القػػػراءة ال اطفػػػة    
ىػي التممػػي  الكاضػ  عػف ىزيمػة الغػزاة الػػذيف  -التػاري ي الػذم كتبػت بػو 

ذ ن  ػػذ بكصػػية لكسػػياف  كلػػدماف الػػذم  يحاصػػركف العػػراؽ منػػذ سػػنكات، كا 
ف القراءة: مستكل الت كيؿ الذم يفرض عم  الباحث أف يتناكؿ مستكييف م

يتػكل  ربػط عالقػة كمستكل التفسير الذم  ي  ذ شكؿ دراسة محايثة لمنص
ف الداللة التي تم ضت عف القػراءة أ، سندرؾ 6النص بحقيقة  ار ة عنو

نشػر العمػػؿ فػي مؤسسػات الدكلػػة ال اطفػة مػا ىػي إاّل  ػػكاز مػركر يسيّػػؿ 
 الرسمية، دكف عقاب.  

ا يمػػ  عمػػ  القػػارئ أف ييتػػؾ المسػػتكر، فبعػػد البحػػث لكػػف فػػي الػػنص مػػ   
أقةرق أبذذي  إاذذ أن ةذذسر ت ذذللت :"  كالتنقيػػب المتكاصػػميف يكتشػػؼ الػػراكم

، كيػػدرؾ أف عػػددا مػػف 7"سقن   ةاذذ  أ ذذي ب ذذ  أصذذ ب رلقةرق  ذذن عبذذث
كل ذذذذ  أكراؽ الم طكطػػػػة قػػػػد سػػػػرؽ، ثػػػػـ ي ػػػػد بعػػػػد أف يكاصػػػػؿ القػػػػراءة " 

لفتذذذه رلةذذذ م  ذذذن آثذذذ ة علذذذ     ذذذقح  ا ة كذذذن قةرءتذذذه ب ذذذبب  ذذذ  خ
أن عبذذ ةرت كثةذذةة قذذس  ذذسطت  ذذن حقرشذذي ، ثػػـ يفا ػػ  فػػي " 8"راصذذفح ت

تك ذذةر اذذي ، ثػػـ يػػرل بعػػد عشػػر صػػفحات أ ػػرل "  9راصذذفح  راخ   ذذ ح
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، تمػؾ عالمػات تشػي بػ ف الػنص 6"راقةق  حجب قذةرءة عذسس  ذن راكل ذ ت
 يتضمف الكثير مف المسككت عنو، الذم عم  القارئ أف يكتشفو.

مما يم  عم  ىتؾ ذلؾ المستكر كصػؼ الفتػاة لقصػص حبيبيػا الػراكم ك   
، كيػػ تي 7"قصذذص ت ذذص بذذ اتة ةز قراتل ةذذز قر شذذ ةرتاألكؿ مػػف أنيػػا " 

كضػػ  كػػدس األكراؽ عمػػ  الطاكلػػة بعػػد إزاحػػة مسػػكدة الركايػػة التػػي يزمػػ  
.. .. كنايػة كاضػحة  8الراكم كتابتيػا عػف بػالده التػي ت ػكض حربػا مػدمرة

يػػة التػػي يركييػػا كػػدس األكراؽ صػػكرة مرّمػػػزة لركايػػة الكاتػػب عػػف أف الحكا
 التي تتحدث عف الحرب المدمرة التي ت كضيا بالده.

كيػػ تي االىتمػػاـ بالفضػػاء النصػػي نكعػػا مػػف العالمػػات السػػيميائية التػػي    
، كىنػػػا ال بػػػد مػػػف تسػػػاعد القػػػارئ نحػػػك تممػػػس الػػػدالالت ال فيػػػة فػػػي الػػػنص

ء النصػػػي كمػػػا ن ػػػده فػػػي قصػػػة تيمػػػكر التكقػػػؼ قمػػػيال أمػػػاـ مفيػػػـك الفضػػػا
الحػػزيف، ف الفػػا لمػػا ىػػك مػػ لكؼ بيػػذا الصػػدد، حيػػث يػػدرؾ القػػارئ بعينيػػو 
تفصيالت فضاء الكرقة المكتكبة، ن د الفضػاء النصػي يتحقػؽ فػي م يمػة 
القػػػػػارئ مػػػػػف  ػػػػػالؿ الكصػػػػػؼ الػػػػػدقيؽ الػػػػػذم يقدمػػػػػو الػػػػػراكم األكؿ ألكراؽ 

 . ك ير ذلؾ.الم طكطة كما تتضمنو مف  ـر كتكسر كاّمحاء .
 إلػ تكا و القػارئ ىػي حكايػة كػدس األكراؽ الػذم كصػؿ  أقل حك ة      

يدم الراكم األكؿ، بعد رحمة مضنية مف بالد مارديف بكساطة األب الذم 
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، ليسمػػػػّـ تمػػػؾ 6الزراعػػػة إلػػػ كػػػاف  نػػػديا فػػػي ال ػػػيش العثمػػػاني ثػػػـ تحػػػكؿ 
لػػػػراكم كلػػػدىا ا إلػػػ ، لتسػػػمميا بعػػػد ذلػػػػؾ 98<6زك تػػػو عػػػػاـ  إلػػػ األكراؽ 

، كتثيػػػر تمػػػؾ األكراؽ تسػػػاؤالت فػػػي 7األكؿ، ليضػػػعيا مكػػػاف مسػػػكدة ركايتػػػو
األب،  إلػػ ذىػػف االبػػف كصػػديقو الشػػاعر عػػف كيفيػػة كصػػكؿ تمػػؾ األكراؽ 

كتكػػكف المكىبػػة فػػي السػػطك عمػػ  ممتمكػػات ا  ػػريف ىػػي التفسػػير األر ػػ  
 .8في ذىف الشاعر

مػراء عتيقػو، لمػاذا مػا يمفػت االنتبػاه أف األكراؽ ممفكفػة بقطعػة قمػاش ح   
 كانت حمراء؟ كلماذا ىي عتيقة؟

ىي أف الػراكم ينػكم "كتابػة ركايػة عػف بػالد"ق" فػي أحػد  راحك ة  راث نة   
، حيث " ت كض 9أحمؾ الظركؼ التي عاشتيا بعد الحرب الككنية الثانية"

، بعػد أف تفػّرؽ ال ػالف كاألصػدقاء ار حرب مدمرة شنيا األعداء عمييا م
 .:لمضكارم ال ارحة كالحيكانات الكاسرة"كترككىا نيبا 

تركم عالقة متكاصمة بيف الراكم األكؿ كصػديؽ شػاعر  راحك ة  راث اث   
، كيعبػػاف ال مػػرة معػػا، منػػذ عشػػريف عامػػا ;يمتقيػػاف فػػي حانػػة الغػػزاؿ الشػػارد

 ، كىي  البا ما تشكؿ إطارا لمحكايات األ رل.>مضت
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ؿ كفتػػاة يحبيػػا، تقػػرر ى ػػره قصػػة حػػب بػػيف الػػراكم األك  راحك ةذذ  راةرب ذذ   
ألنػػػو يصػػػر عمػػػ  مكاصػػػمة شػػػرب ال مػػػر مػػػ  صػػػديقو الشػػػاعر، كاىتمامػػػو 

،  يػػػر أف الشػػػاعر ينصػػػ  6بػػػاألدب، فتتركػػػو عمػػػ  ناصػػػية الشػػػارع كحيػػػدا
 .7صديقو بعد مدة مف الزمف أف يعكد إلييا كيكمميا عميا تست يب

ثريػػة حكايػػة شػػاب فقيػػر )فػػي فمػػـ ىنػػدم( أحػػب فتػػاة  راحك ةذذ  راخ   ذذ    
، ككػاف الفتػ  8فتزك يا ثـ بدد ثركتيا عم  ممذاتو ال اصة فانتحرت الفتاة

استغالؿ  إل الفت  الفقير يحمؿ حقدا طبقيا عم  الشرائ  الثرية مما دفعو 
 .9ثركة زك تو لالنتقاـ مف األثرياء

: ما ركتو األكراؽ التي تسػرد قصػتيا الحكايػة األكلػ ، راحك ة  را  س    
لسػاف الػراكم الثػاني عبػاس ال ػكيني كمقػركءة مػف كقد  اءت مركية عمػ  

قبؿ الراكم األكؿ، كقد استيمت بالعبػارات ا تيػة: "ىػذا مػا آلػت إليػو الػبالد 
التػػػػػي سػػػػػميت أرض السػػػػػكاد، كىػػػػػي أرض مػػػػػرت عمييػػػػػا  يػػػػػكؿ الفػػػػػاتحيف 

، ثػػـ يسػػرد مػػا تعرضػػت لػػو المدينػػة كأىميػػا مػػف أعمػػاؿ :كالطػػامعيف .. .. "
رك بصكرة نظاميػة بػؿ  ػاء متقطعػا مبتػكرا فػي بشعة، لكف ذلؾ السرد لـ ي

، أمػػا الصػػفحات التػػي تػػرد كاممػػة ;أ مػػب مكاضػػعو بتػػ ثير المسػػ  كالتلكػػؿ
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 اليػػػة مػػػف مػػػؤثرات الػػػزمف فيػػػي المكاضػػػ  التػػػي تصػػػؼ السػػػرادؽ العظػػػيـ 
 .6لمسمطاف ال بار تيمكر

أمػػػػا  ػػػػارج تمػػػػؾ األكراؽ فػػػػإف الشػػػػاعر ي بػػػػر الػػػػراكم األكؿ أف عبػػػػاس    
شػػاىد عيػػػاف عمػػ   ػػزك بغػػداد كتػػػدميرىا، كقػػد كصػػؼ كػػػؿ ال ػػكيني كػػاف 

، كفػػػي ىػػػامش آ ػػػر ي ػػػرم سػػرد التػػػاري  اليم ػػػي لمسػػػمطاف تيمػػػكر 7شػػيء
 .8 7<68كتدميره لبغداد في 

: حمـ يركيو الممػؾ ال بػار تيمػكر عمػ  الػراكم الثػاني  راحك ة  را  ب     
عػػػف بكمػػػػة تقػػػؼ عمػػػػ  حافػػػػة السػػػكر، ثػػػػـ تنػػػػدف  بكقاحػػػة لت كػػػػؿ نياشػػػػينو،  
كيؤّكؿ الراكم الثاني تمؾ الرؤيا ب نيا تركم قصة مػارؽ يتػربص بالسػمطاف 

 .9ال بار كلكنو سييـز كيرك  أماـ  بركت ذلؾ السمطاف
حكايػػة ال نػػد كالسػػرايا الػػذيف يمكتػػكف مػػف بػػرد كرعػػب  راحك ةذذ  راث  نذذ     

ك ػػكع، ككيػػؼ ت كػػؿ لحػػكميـ الطيػػكر ال ارحػػة، تػػرد ىػػذه الحكايػػة ضػػػمف 
 .:ىيئة عمكد مف أعمدة الصحؼ في زمانناىامش معمؽ عم  

: كىػػػػي كسػػػػابقتيا قػػػػد كردت ضػػػػمف ىػػػػامش يكمػػػػؿ  راحك ةذذذذ  رات  ذذذذ    
اليامش السابؽ، تركم قصة أل ام  ػانـ ك ماليػا الرائػ ، كىيػاـ السػمطاف 
بيا، ككيؼ أف الراكم الثاني قد كتب كصفا ل ماليا بتكميؼ مػف السػمطاف 

ميؼ مف أل ام  انـ نفسيا، كاف تيمكر،  ير أنو قد كتب كصفا آ ر بتك
                                                           

 . ۱۳۲ – ۱۳۱نفسه :   ۱

 . ۱٤۱نفسه :   ۲

 . ۱٤٥نفسه   ۳

 . ۱۳۳نفسه :   ٤

 . ۱۳٥ - ۱۳٤نفسه :  ٥



 81 

يصفيا مف قمة رأسيا حت  أسفؿ ال سد الشيي، كبقي عنػده سػرا دكف أف 
 .6يسممو لمسمطاف

: كىػػي مسػػتمة مػػف الحكايػػة السػػابقة، تػػرد ضػػمف حػػكار راحك ةذذ  را  شذذةة  
بيف السمطاف كأل ام ، مفادىا أف أل ام قػد رأت فػي مناميػا سػبعا ع افػا 

رحػة سػتمتيـ كػؿ حػي كميػت، كأنػو لػف يكػكف زرع قادمات كأف الطيكر ال ا
كال ضػػرع، كأف السػػمطاف منػػ  الػػراكم الثػػاني مػػف كتابػػة تمػػؾ الحكايػػة لكػػف 

 .7الراكم الثاني قد كتبيا ككتب  يرىا
الغابػة الم ػاكرة  إل : تفيد أف حفيد السمطاف  رج راحك ة  راح سة  عشةة 

تبػػػاره حسػػػيف لمعسػػػكر  ػػػده، فاصػػػطاد أرنبػػػا كذبحػػػو عنػػػد قػػػدمي  ػػػده، باع
 .8الصكفي

: حكايػة حسػيف الصػػكفي المشػار إليػػو آنفػا كالتػػي راحك ةذ  راث نةذذ  عشذذةة  
تػػتم ص فػػي تحديػػو لتيمػػكر، كطمبػػو المبػػارزة معػػو ك يػػا لك ػػو فػػي رسػػالة 

كبػػر ـ أف قػػادة  يشػػو قػػد تطكعػػكا  يػػو، ت نبػػا إلراقػػة دمػػاء األبريػػاء،بعثيػػا إل
  .9 كضيا بنفسو ل كض المنازلة نيابة عف تيمكر لكنو أصر عم 

ىػامش يفيػد أنػو  إلػ كتعريفا بش صية حسيف الصكفي ي رج سيـ يشػير  
 كاف صػعمككا يقطػ  الطريػؽ عمػ  الت ػار، كأف  ػده كػاف يحمػ  الصػكؼ،
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، تصػػعب قراءتػػو  يػػر أف الكممػػات ثػػـ تنتيػػي الصػػفحة بكػػالـ  يػػر كاضػػ 
 .6البارزة ىي: " سيقط  رأس .. .. عم  .. .. تكق  "

الػػراكم الثػػاني عبػػاس ال ػػكيني سػػرد أحػػداث المبػػارزة بػػيف  تكاصػػؿ أكراؽ  
تيمكر كحسيف الصكفي عم  امتداد ست صفحات كاضػحة  اليػة مػف أم 

، كقػػد 7ت ريػب إال مػف " تكسػر فػػي الكرقػة ح ػب قػراءة عػػدد مػف الكممػات"
 اء ذلؾ ال مؿ في أعقاب لفظة" مقامنا" كىي الكممة التي ال يكؼ تيمكر 

بارزة بسقكط تيمكر صريعا بسيؼ حسػيف الصػكفي عف لفظيا، كتنتيي الم
 . 8فيتدل  " السيؼ التيمكرم صريعا، ليتمقاه تراب المبارزة بصمت"

 
*     *     * 

تمتقي رؤكس ال يكط لمحكايات ال مس المتقدمػة فػي الصػفحة األكلػ      
مػػف الػػنص، كتكػػكف الحكايػػة الثالثػػة إطػػارا ي معيػػا، بينمػػا تتػػ  ر الحكايػػة 

  الصػػفحة الرابعػػة ر ػػـ أف الحكايػػة التػػي تضػػميا بػػدأ سػػردىا السادسػػة حتػػ
فػػي السػػطر األكؿ مػػف الػػنص، كال يعنػػي ذلػػؾ قمػػة أىميػػة الحكايػػة المػػذككرة 

نما ى ي الحكاية األىػـ بػيف الحكايػات عم  المستكل الداللي أك البنيكم، كا 
ثنتػػي عشػػرة، فمنيػػا صػػي  عنػػكاف الػػنص الػػذم صػػار عنكانػػا لمم مكعػػة اإل

ا، كىي الحكاية األطكؿ بيف الحكايات األ رل كما أنيا قػد القصصية كمي
شػػػكمت إطػػػػارا لمحكايػػػػات السػػػت األ يػػػػرة، لكػػػػف ىػػػذا الفاصػػػػؿ الكبيػػػػر بػػػػيف 
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بػػدايات الحكايػػات ال مػػس األكلػػ  كالحكايػػة السادسػػة، يػػ تي ليفصػػؿ المػػتف 
متنػػيف: معاصػػر كقػػديـ: يشػػمؿ المعاصػػر الحكايػػات ال مػػس  إلػػ الحكػػائي 

 ديـ الحكايات السب  الالحقة.األكل ، كيتضمف الق
دراسة أنماط التقابػؿ بػيف المتنػيف الحكػائييف مػف  إل تدفعنا ىذه التقنية    

حيث الش صيات كاألحداث كالفضاء، بحثػا عػف المقػكالت األساسػية التػي 
 :يشتغؿ عمييا النص

 –أكؿ صػػكر التقابػػؿ مػػا يقػػكـ بػػيف الػػراكم األكؿ كالػػراكم الثػػاني، فػػاألكؿ  
قاص معاصر ينكم كتابة ركاية عف بالده " فػي أحػد  –النص كما يقدمو 

، إذ كانػت 6أحمؾ الظركؼ التي عاشتيا بالده بعػد الحػرب الككنيػة الثانيػة"
، يقابمػػػػو الػػػػراكم انػػػات الكاسػػػػرة"..... كالحيك  "ت ػػػكض  مػػػػار حػػػػرب مػػػػدمرة

ب نػو  –كما ي برنا الشاعر صػديؽ الػراكم األكؿ  –الثاني عباس ال كيني 
عياف عمػ   ػزك بغػداد كتػدميرىا، فقػد كصػؼ كػؿ شػيء دار  كاف " شاىد

، 7فػػي تمػػؾ األيػػاـ مػػف كيػػالت كحػػركب مكنػػت الغػػازم مػػف د ػػكؿ المدينػػة "
يؤدم ىذا التقابؿ بيف كظيفة الش صيتيف كالظركؼ المحيطة بيما، كبعػد 

أثر كنائي يحيؿ  إل كض  كدس األكراؽ مكاف مسكدة ركايتو  إل االنتباه 
، أن راحةب راجسةسة  تنتهي ب ذسقط ب ذسرس قتذس ةةه  نبقءة  ف سه عمػ  

لكػف المكضػكع األىػـ أف المقكلػة األساسػية التػي يحمميػا ىػذا التقابػؿ، ىػي 
 ، تت سد صكرتو األ م  في الصػراع بػيفرلن  قرآلخة راصةرع بةن  سقا 

 الكطف كأعدائو ال ار ييف.
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نافػػػذة عمػػػ   كمػػػا تفػػػت  عبػػػارة "الضػػػكارم ال ارحػػػة كالحيكانػػػات الكاسػػػرة"   
دالالت متعددة، تحيؿ بعضيا عم  السمطة كأ يزتيا القمعية، كبذلؾ تكلد 

راصذذةرع بذذةن را ذذلط  را  ذذتبسة قج ذذ هةة مقكلػػة أساسػػية أ ػػرل تعكػػس 
 راش ب.
فػػػػي الحكايػػػػة ال امسػػػػة تكا ينػػػػا مقكلػػػػة أساسػػػػية  ديػػػػدة تعكػػػػس مبػػػػدأ      

 راصةرع راطبسي.
مقكلة كاحدة حػيف نكتشػؼ أف ىكذا تتشكؿ مقكالت ثالث قد  تتحد في    

الصػػػػراع بػػػػيف الػػػػكطف كأعدائػػػػو شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ الصػػػػراع الطبقػػػػي، كأف 
 اضطياد السمطة القمعية لم ماىير صكرة ليذا الصراع.

تتبػػػ  مسػػػار المقػػػكالت الػػػثالث فػػػي الحكايػػػات اإلثنتػػػي  إلػػػ كلنت ػػػو ا ف   
 :عشرة كمف  الؿ التقابؿ بيف المتنيف الحكائييف

نػػا كا  ػػر ابتػػداء مػػف الحكايػػة األكلػػ ، فػػاألكراؽ التػػي تت مػػ  مقكلػػة األ  
ممفكفػة تتحدث عف تاري  بغداد  اءتنا مف  ارج الػكطف، مػف بػالد التػرؾ 

، قد يحيؿ المكف عم  داللػة أيديكلك يػة، ككػ ف الػراكم بقطعة قماش حمراء
األكؿ حػػػيف كضػػػ  تمػػػؾ األكراؽ مكػػػاف مسػػػكدة ركايتػػػو،  عػػػؿ مػػػف منطػػػؽ 

دلػػيال لػػو فػػي قػػراءة تػػاري  بػػالده ماضػػيا كمسػػتقبال، كىػػك الماديػػة التاري يػػة 
فػػي الكقػػت الػػذم يسػػتنير بتمػػؾ النظريػػة، يتػػذكر مػػا تعرضػػت لػػو مػػف ألػػكاف 

ة، كتتعػػػزز عتيقػػػالبيركسػػػتركيكا الم تمفػػػة، مػػػف ىنػػػا كانػػػت قطعػػػة القمػػػاش 
المقكلة المشار إلييا بالتقابػؿ القػائـ بػيف الػراكييف، فػاألكؿ عراقػي بغػدادم، 

 بالد التتر.  كالثاني مف
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 يػػػػر أف مقكلػػػػة األنػػػػا كا  ػػػػر تكا ينػػػػا فػػػػي الحكايػػػػة السادسػػػػة بشػػػػكميا   
المضػػاد، فػػا  ر ىنػػا  ػػاز  بػػار يقػػكد "  يػػكؿ الفػػاتحيف كالطػػامعيف مػػف 

، ىنػا تنفػت  فػي الػنص 6أقكاـ كممؿ م تمفة مف ع ـ كأتػراؾ كمغػكؿ كتتػر"
ل نسػػيات نافػػذة تطػػؿ عمػػ  الكاقػػ  ال ػػارج نصػػي، حيػػث القػػكات المتعػػددة ا

الػنص ن ػد عبػاس ال ػكيني يحكػي  إلػ التي تحاصر العراؽ، كحيف نعػكد 
لنػػػا عػػػف الػػػذيف "عبثػػػكا بػػػالبالد شػػػر عبػػػث، قتمػػػكا األكالد كالصػػػبياف كأبػػػاحكا 

الػػذم فعػػؿ ذلػػؾ؟؟ أىػػك ا  ػػر الغػػازم أـ  ، لكػػف مػػف7افتػػراس النسػػاء .. ."
النصػػػي الحػػاكـ المحمػػي ال ػػػائر؟ .. المؤلػػؼ ىنػػا يسػػػتعيف بتقنيػػة الفضػػاء 

ك ػكد ثالثػة عيػكب فػي الكرقػة، تحقػؽ  إل المشار إلييا في أعاله، فيشير 
التػي قطعا بيف الضمير كاالسػـ العائػد عميػو، فتتحقػؽ العتامػة فػي الػنص، 

،  يػر أف تمػؾ العتامػة 8كما يقػكؿ سػعيد يقطػيف ،التكتر إل تؤدم بالقارئ 
الت تػػػؤدم فػػػي ىػػػذا الػػػنص كظيفػػػة أىػػػـ كىػػػي كظيفػػػة التػػػدا ؿ بػػػيف المقػػػك 

الػػثالث، فػػا تالط صػػكرة ا  ػػر األ نبػػي بصػػكرة الحػػاكـ المحمػػي ال ػػائر 
كانت  ت سيدا التحاد المقكلتيف األكل  كالثانية، كيػ تي اتحادىمػا بالمقكلػة 
الثالثػػػة حػػػيف " باعػػػت النػػػاس أ ػػػزاء مػػػف أ سػػػادىا لكػػػي تسػػػتطي  مقاكمػػػة 

مػػاءة ، تػ تي ىػػذه العبػػارة بعػد )حػػذؼ مقصػػكد( كإي9ال ػكع كالمػػرض كالفقػػر"
 مقص الرقيب الذم يقؼ لممؤلؼ بالمرصاد. إل  اطفة 
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، ليكا ػػػو الػػػرقيبيف لمؤلػػػؼ بتقنيػػػة الفضػػػاء النصػػػي ذاتيػػػاكثانيػػػة يسػػػتعيف ا 
، فحػيف يػرد الكػالـ عػف النسػاء يبتػر  بػر )أّف( السمطكم كاال تماعي معػا

بػػاإلعالف عػػف أف ال مػػؿ الػػذم أصػػاب الكرقػػة قػػد أ ػػذ شػػكؿ ثقػػب،  ػػاعال 
 كناية عما تعرضت لو النساء. مف تمؾ التقنية

أمػػا فػػي الحكايػػة الثانيػػة عشػػرة فػػإف الصػػراع بػػيف األنػػا كا  ػػر ي  ػػذ بعػػدا  
 ديدا حيف تد ؿ ش صية حسيف الصكفي مسػرح األحػداث، كالحقيقػة إف 
ىذه الش صية قد د مت المسرح في الحكاية الحادية عشرة كلكف بمنظػار 

الػػذب  بييئػػة األرنػػب  يحسػػيف الصػػكفحفيػػد تيمػػكر الحػػزيف، فكػػاف مصػػير 
المػذعكر، تمػؾ ك يػة نظػر تعبػر عػف حمػـ ا  ػر بالقضػاء عمػ   صػمو، 
أمػػػا فػػػي الحكايػػػة الثانيػػػة عشػػػرة فػػػإف النيايػػػة تنقمػػػب كيصػػػير مقتػػػؿ األميػػػر 
تيمكر نتي ة حاسمة لممعركة، كىي ك ية نظػر مضػادة لاكلػ ، بػر ـ أف 

يتػػػػي نظػػػػر الػػػػك يتيف تعبػػػػراف عػػػػف رأم ا  ػػػػر، إف ىػػػػذا التقابػػػػؿ بػػػػيف ك 
متضادتيف تنطمقاف معا مف طرؼ ا  ر ينقؿ القضية مف المقكلة األكل  

المقكلتيف الثانية كالثالثة حيث يمثؿ ك ية النظر األكلػ  حفيػد األميػر  إل 
الفتػػ  االسػػتقراطي، بينمػػا تػػ تي ك يػػة النظػػر الثانيػػة مػػف عبػػاس ال ػػكيني 

 أبناء الشعب الفقراء. إل الذم ينتمي 
الصػػػػراع بػػػػيف السػػػػمطة المسػػػػتبدة ك مػػػػاىير الثانيػػػػة مقكلػػػػة أمػػػػا المقكلػػػػة   

، فينكشؼ أكؿ ت ؿ ليا في الحكاية الثانية، لكف ذلؾ الت مي ي تي الشعب
شػػػبحيا مت فيػػػا كراء الم ػػػازات قػػػابال لمت كيػػػؿ المتعػػػدد، مػػػاداـ يػػػرد ضػػػمف 

"  الضػكارم ال ارحػة كالحيكانػات الكاسػرةالمتف الحكائي المباشر، فعبػارة " 
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لييػػا فػػي أعػػاله قػػد تحيػػؿ عمػػ  األ يػػزة القمعيػػة لمسػػمطة الظالمػػة، المشػػار إ
، كمػػا كرد تفػػّرؽ ال ػػالف كاألصػػدقاءكيػػ تي تسػػمط تمػػؾ الحيكانػػات، نتي ػػة ل

فػػي الػػػنص، كىػػػذا يحيمنػػػا عمػػ  مػػػا حصػػػؿ  ػػػارج الػػنص مػػػف تفتػػػت القػػػكل 
، كتػرتبط النتي ػة كسػببيا =:<6الكطنية ال يرة في العراؽ بعد ثػكرة تمػكز 

 ية أ رل، م  تمؾ الحرب المدمرة.بعالقة سبب
ذ ينتقػػػؿ الػػػنص   المػػػتف الحكػػػائي القػػػديـ  إلػػػ أمػػػا فػػػي الحكايػػػة السادسػػػة، كا 

يتضػػػ  انعكػػػػاس المقكلػػػة الثانيػػػػة عمػػػ  الػػػػنص كعالقاتػػػو بال ػػػػارج نصػػػػي، 
 التػػػي عانػػػت منيػػػا بشػػػعةالعمػػػاؿ ك اصػػػة فػػػي المكاضػػػ  التػػػي تصػػػكر األ

قطػػػ  كبتػػػر كمسػػػ   ، كتػػػ تي مػػػؤثرات الفضػػػاء النصػػػي مػػػفالمدينػػػة كأىميػػػا
االزدكا ية، فيصب  تعبيرا عػف المقػكلتيف  إل لت رج المدلكؿ مف األحادية 

معػػػػا، بينمػػػػا لػػػػك عػػػػرض بصػػػػكرة كاضػػػػحة بعيػػػػدا عػػػػف المػػػػؤثرات المػػػػذككرة 
 القتصرت داللتو عم  المقكلة األكل .

كفػػػي الحكايػػػة السػػػابعة تت مػػػ  المقكلػػػة الثانيػػػة مػػػف  ػػػالؿ ال ػػػكؼ الػػػذم  
كم الثاني عم  سؤاؿ األمير تيمػكر، كتزكيػر ال ػكاب يت سد في إ ابة الرا

الحقيقػػػي بػػػ ف يػػػؤّكؿ الحمػػػـ بمػػػا يرضػػػي األميػػػر ر ػػػـ معرفػػػة الػػػراكم الثػػػاني 
 بالت كيؿ الحقيقي لمحمـ، كلنا كقفة أ رل م  فكرة ذلؾ الحمـ.

كفػػػػي الحكايػػػػة الثامنػػػػة يتكشػػػػؼ ت مػػػػي المقكلػػػػة الثانيػػػػة بصػػػػكرة أكضػػػػ ،   
ت كػػؿ لحػػكميـ الطيػػكر ك ،  ػػكعالرعػػب ك البػػرد ك يمكتػػكف مػػف الفػال نكد الػػذيف 

ىـ رعايا األمير تيمكر، لكف مؤثرات الفضاء النصي التي تتمثؿ  ال ارحة
فػي أف تمػػؾ الحكايػػة مكتكبػة بشػػكؿ عمػػكد مػػف أعمػدة الصػػحؼ فػػي زماننػػا 
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 ػػػارج  إلػػػ المػػػتف المعاصػػػر، كتنقمنػػػا  إلػػػ تنقػػػؿ المعنػػػ  مػػػف المػػػتف القػػػديـ 
 يكف كت كؿ رؤكسيـ الطائرات المعادية.  النص حيث يمكت ال نكد العراق

كتعػكد صػكرة ال ػػكؼ الػذم يتممػػؾ عبػاس ال ػكيني مػػف  ضػب األميػػر،   
في الحكاية التاسعة، لكػف عبػاس يتحػدل ىػذا ال ػكؼ بتػ ثير إل ػام  ػانـ 
التػػي تعمػػف تعاطفيػػا معػػو، كبػػذلؾ فإنػػو ي ػػالؼ أكامػػر سػػيده تيمػػكر كيرسػػـ 

 مف قمػة رأسػيا حتػ  أسػفؿ ال سػد كاصفا إياىاصكرة لفظية إلل ام  انـ 
، كممػػػا البػػػد مػػػف اإلشػػػارة إليػػػو أف يحػػػتفظ بتمػػػؾ الصػػػكرة لنفسػػػو الشػػػيي، ك

المػػتف  إلػػ ىامشػػا كاليػػامش السػػابؽ ينقػػؿ داللػػة القصػػة مػػف المػػتف القػػديـ 
  ارج النص إل المعاصر، كمف ثـ ينقمنا 

صػػػكرة تحػػػدم ال ػػػكؼ الػػػذم يتممػػػؾ  -فػػػي الحكايػػػة العاشػػػرة  –كتتكػػػرر   
ال ػػكيني مػػف  ضػػب تيمػػكر، إذ تبػػدأ الحكايػػة بحمػػـ إل ػػام  ػػانحـ  عبػػاس

الػػذم يعّبػػر عػػف نبػػكؤة تنػػذر بمسػػتقبؿ مظمػػـ لمػػبالد كلمنػػاس، حيػػث ال ػػكع 
فيسػتقبؿ السػمطاف  تمػتيـ كػؿ حػي كميػت، التػي الطيػكر ال ارحػة ك كالمكت 

تمؾ النبكؤة بالرفض، كيمن  المؤرخ مف كتابتيا، لكف المؤرخ ي الؼ أكامر 
، كمثممػا تقػدـ تنقمنػا الحكايػة مػف كيكتب تمؾ الحكاية كيكتب  يرىا راألمي

 ار ػػو، كباالنتقػػاؿ  إلػػ المػػتف الحاضػػر كمػػف الػػنص  إلػػ المػػتف الماضػػي 
األ يػػر يتحقػػؽ التطػػابؽ بػػيف نبػػكءة إل ػػام  ػػانـ كنبػػكءة المؤلػػؼ فػػي ىػػذا 

 النص عف المستقبؿ المظمـ الذم ينتظر البالد.
، الحكايػة الثانيػة عشػرةب نص  أشػكالو فػي يت م  تحدم ال كؼ  اكأ ير    

حػػيف يتحػػدل حسػػيف الصػػكفي صػػراحة  بػػركت تيمػػكر، كيطمػػب منازلتػػو، 
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كتنتيػػػػي بمقتػػػػؿ تيمػػػػكر كانتصػػػػار حسػػػػيف الصػػػػكفي، كمػػػػا تعكػػػػس الحكايػػػػة 
المػػذككرة  انبػػا مػػف أيديكلك يػػة الدكتاتكريػػة الحاكمػػة التػػي تم ػػد الفػػرد حػػد 

ف " لػػػكاله النفػػػرد عقػػػدىـ كتبعثػػػر العبػػػادة، ف تبػػػاع تيمػػػكر المقػػػربيف يػػػركف أ
أمػراء التتػر فػي كػؿ فػػ  عميػؽ، لػكالؾ لمػا دانػت الػػدنيا لنػا كلمػا  رقنػا فػػي 

، يحيمنػػػػا ىػػػػذا الكػػػػالـ عمػػػػ  نظريػػػػة القائػػػػد الضػػػػركرة التػػػػي مثمػػػػت 6النعػػػػيـ"
 أيديكلك يا البعث طيمة حكـ الطا ية صداـ حسيف.

كؿ مرة في الحكايػة أما المقكلة الثالثة مقكلة الصراع الطبقي فتت م  أل   
ال امسة، بصكرة شاب فقير يحب فتاة  نية كيتزك يا، كالحكاية المذككرة 
تبدك طارئة عم  المتنيف الحكائييف، لكف عالقتيا بالنص ت تي مف قيمتيا 

مقكلػة مػف مقػكالت الػنص، كمػا دامػت  الداللية الغنية، ما دامت تعبػر عػف
، فيػػي  7"كالتيػػة( ىػػي مػػا يمػػن  العمػػؿ األدبػػي كحدتػػوالبنػػ  الذىنيػػة )المق"

تحيػػػؿ عمػػػ  عػػػدـ إمكانيػػػة التصػػػال  الطبقػػػي إذ تنتيػػػي بفشػػػؿ ذلػػػؾ الػػػزكاج 
الر ػؿ الفقيػر يحيػؿ  إلػ كانتحار المرأة، كما أف مكت المرأة كانتقاؿ الثركة 

عم  حتمية حسػـ الصػراع الطبقػي بمػكت المسػتغميف كمػالكي رأس المػاؿ، 
الشغيمة  إل شتراكي العادؿ، حيث تؤكؿ ثركات الم تم  كقياـ الم تم  اال

ذ  المنت ػػػة كمػػػا يبشػػػر بػػػذلؾ الفكػػػر االشػػػتراكي، كفػػػي الحكايػػػة السادسػػػة، كا 
المػػتف الحكػػائي القػػديـ، فتت سػػد مقكلػػة الصػػراع الطبقػػي  إلػػ ينتقػػؿ الػػنص 

في كصؼ السرادؽ العظيـ لمسمطاف تيمكر كمػا يتضػمنو مػف حيػاة التػرؼ 
                                                           

 . ۱٤٦المجموةع :   ۱

ام : اتحاد الكتاب العرب: دمشق  ۲ تحليل الخطاب األدبي: على ضوء المناهج النقدية الحداثية  (دراسة في نقد النقد) : محمد عزَّ

– ۲۰۰۳   :۲۳٤- ۲۳٥  . 
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ة تػػي تعيشػػيا الطبقػػة الحاكمػػة، يقابميػػا فػػي الحكايػػة الثامنػػكالبػػذخ كاألبيػػة ال
ال مػػكع الفقيػػرة متمثمػػة ب نػػكد السػػمطاف، حيػػاة الفقػػر كال ػػكع التػػي تعيشػػيا 

 إلػػػ كفػػػي الحكايػػػة التاسػػػعة يت كػػػد انتمػػػاء الػػػراكم الثػػػاني عبػػػاس ال ػػػكيني 
الفقراء مف  الؿ تصػري  إل ػام  ػانـ بػذلؾ، كيػ تي الحػديث الطكيػؿ عػف 

لسػيدة تعبيػرا عػف تمػؾ الطبقيػة ، فػذلؾ ال مػاؿ محتكػر لتيمػكر  ماؿ تمؾ ا
كحػػده دكف منػػافس، لكػػف طمػػكح عبػػاس ال ػػكيني  يػػر المعمػػف بالحصػػكؿ 
عم  تمؾ السيدة )كالذم يتمثػؿ بكتابػة كصػؼ مفصػؿ ليػا كاحتفاظػو بػذلؾ 

الم تمػ  الالطبقػي، كيػ تي  إلػ الكصػكؿ  إلػ الكصؼ( تعبير عف تطمعػو 
بػػػاس ال ػػػكيني كطبقػػػة الفقػػػراء  ػػػزء مػػػف ذلػػػؾ تعػػػاطؼ إل ػػػام  ػػػانـ مػػػ  ع

 الكعي الممكف .
مقكلػػػة الثالثػػػة مثممػػػا كػػػاف لكينطبػػػؽ مػػػا كرد فػػػي الحكايػػػة العاشػػػرة عمػػػ  ا  

تعبيػػػرا عػػػف المقكلػػػة الثانيػػػة، لكػػػف الت سػػػيد األىػػػـ لمقكلػػػة الصػػػراع الطبقػػػي 
، إذ مف  الؿ كصؼ العالقة بيف  الؿ  الحكاية الثانية عشرةيتحقؽ مف 
يمػػكر كحسػػيف الصػػكفي ب نيػػا عالقػػة بػػيف األسػػياد كالعبيػػد، كأف السػػمطاف ت

، كاألىػػػـ مػػػف ىػػػذا أف 6الغممػػػاف كالصػػػعاليؾ إلػػػ حسػػػيف الصػػػكفي ينتمػػػي 
تمثؿ نمكذ ا  امعا لمقادة الطبقيػيف  حسيف الصكفيل الش صية المرسكمة

عبر تاري  العرب الطكيؿ، فيك أكال يتناص م  صعاليؾ العصر ل ػاىمي 
ريػػؽ عمػػ  القكافػػؿ الت اريػػة، كيكزعػػكف مػػا يغنمػػكه عمػػ  الػػذيف يقطعػػكف الط

الفقػػراء، كىػػك ينحػػدر أصػػال عػػف أسػػرة فقيػػرة مػػف عامػػة الشػػعب، حيػػث أف 

                                                           
 . ۸٤۸المجموةع :   ۱
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 ػده كػاف يحمػ  الصػػكؼ لمنػاس، كيشػير اسػمو )الصػػكفي( مػف  يػة ثالثػػة 
انتماء ديني، يعكس الك و الحقيقي للسػالـ الػرافض لمتفػاكت الطبقػي  إل 

 .6اء عم  الفقراء النتزاع حقكقيـ منيـثكرة األ ني إل كالداعي 
    

*    *     * 
التي تحدث عنيا  كلدماف قد تحققت   رؤية العالـعكدا عم  بدء ، فإف   

 بنيػػات ذىنيػػةطابقػػت ثػػالث  فػػي الػػنص المػػدركس عبػػر ثػػالث بنيػػات دالػػة
العراقػػػي المعاصػػػر، تعبػػػر تمػػػؾ البنيػػػات عػػػف  لػػػكعي ال مػػػاعينابعػػػة مػػػف ا

فاعمػػػة فػػػي الػػػكعي العراقػػػي ىػػػي األيػػػديكلك يا القكميػػػة ثػػػالث أيػػػديكلك يات 
كاأليػػػػديكلك يا الديمقراطيػػػػة كاأليػػػػديكلك يا الطبقيػػػػة، كقػػػػد كشػػػػفت السػػػػطكر 
السػػابقة عػػف حضػػكر تمػػؾ األيػػديكلك يات فػػي الػػنص عبػػر بنياتيػػا الدالػػة، 

أيػػػديكلك يا رابعػػػة كانػػػت حاضػػػرة فػػػي الػػػنص أيضػػػا،  إلػػػ كيبقػػػ  أف نشػػػير 
ؿ ش صية حسيف الصكفي، الػذم يحيػؿ فػي كلكف  بشكؿ  نيني مف  ال

ك ػػو مػػف ك كىػػو عمػػ  األيػػديكلك يا الدينيػػة، إف الكشػػؼ عػػف حضػػكر ىػػذه 
األيديكلك يات في النص قد  اء ت كيدا لفكرة بيير ماشيرم، التي تػرل أف 
" العمؿ األدبي ال يرتبط باأليديكلك يا عف طريؽ ما يقكلو، بؿ عبر ما ال 

بنيات الدالة عبر مصاديؽ مشتركة بينيا في ، كقد  اء حضكر ال7يقكلو "

                                                           
(ع) ما متـّع غني إال من جوع فقير ، وما م�ن نعم�ة  ورد في تاريخنا اإلسالمي أقوال كثبرة بهذا المعنى منها قول لإلمام لعي  ۱

موفورة إالّ وبجانبها حق مضيع ، كما ورد عن الصحابي أبي ذر الغفاري أنه ق�ال : إلن�ي ألعج�ب م�ن رج�ل ين�ام وه�و يتض�ور 

 جوعا وال يشهر سيل هفعى جاره الغني.

 . ۱۱: ۲۰۰٤:  ۱المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي: فاضل ثامر :: المدى ط  ۲
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كثيػػر مػػف المكاضػػ ، كلعػػؿ المكضػػ  األىػػـ ىػػك ش صػػية حسػػيف الصػػكفي 
الذم عبر ك كده عف األيديكلك يا القكمية بكصفو مكاطنا عربيا مف بغداد 

عميػػػػػو، كمػػػػػا عّبػػػػػر عػػػػػف األيػػػػػديكلك يا  يقػػػػػاـك الغػػػػػازم األ نبػػػػػي كينتصػػػػػر
ف كاالستبداد، كيتض  ذلػؾ مػف الرسػالة الديمقراطية باعتباره مقاكما لمطغيا

تيمػػكر، كالمقتػػرح الػػذم قدمػػو لػػو كالقاضػػي بػػإ راء منازلػػة  إلػػ التػػي بعثيػػا 
فرديػػػة بينػػػو كبػػػيف الطا يػػػة إلنقػػػاذ الماليػػػيف مػػػف النػػػاس مػػػف الطػػػرفيف مػػػف 
الطغيػػػاف كالدكتاتكريػػػة، كمػػػا عّبػػػر عػػػف األيػػػديكلك يا الطبقيػػػة باعتبػػػاره مػػػف 

ية م  ممثؿ اإلرستقراطية، كأ يرا عّبػر عػف فقراء الناس ي كض حربا طبق
األيػػػديكلك يا الدينيػػػة مػػػف  ػػػالؿ لقبػػػو الصػػػكفي كمينػػػة  ػػػده التػػػي ت عمػػػو 

 يتناص م  المتصكؼ الحالج.
تمؾ عالمة دالة عمػ  العالقػة ال دليػة بػيف البنيػات الذىنيػة القائمػة فػي    

ض الم تمػػ ، كالتنػػا ـ فػػي اشػػتغاليا سػػكية مػػف أ ػػؿ التغييػػر، كمػػف ثػػـ رفػػ
التصػػكر القائػػؿ بالتصػػادـ بػػيف ىػػذه األيػػديكلك يات، كلعػػؿ فػػي ذلػػؾ  كابػػا 
عم  السؤاؿ المطػركح فػي سػياؽ البحػث: لمػاذا كانػت قطعػة القمػاش التػي 

 تمؼ رزمة الكرؽ عتيقة.
لقػػػد شػػػكمت السػػػطكر السػػػابقة مػػػف البحػػػث كشػػػفا عػػػف  انػػػب مػػػف رؤيػػػة    

كاف لمبحػػث عػػػف العػػالـ، كىػػك بحسػػػب  كلػػدماف الػػكعي القػػػائـ، كقػػد آف األ
فػػي ىػػذا الػػنص، كالمػػراد بػػالكعي الممكػػف تصػػكر مػػا  راذذقعي را  كذذنأبعػػاد 

تصػػكر إمكانيػػة تغييػػر الكاقػػ  القػػائـ كتعديمػػو عمػػ   ينبغػػي أف يكػػكف، أم "
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، كيقتضػػي ال ػػكض فػػي 6 "كفػػؽ مػػا تػػراه ال ماعػػة محققػػا لمتػػكازف المنشػػكد
ص يػػػػػد ؿ "إف عػػػػػالـ الػػػػػنالعمميػػػػػة المػػػػػذككرة تذكػػػػػّػر مقكلػػػػػة بػػػػػكؿ ريكػػػػػكر:  

بالضػػركرة فػػي تصػػادـ قػػكم بالعػػالـ الحقيقػػي، لكػػي يعيػػد صػػنعو، إمػػا بػػ ف 
ما ب ف ينكره"  ".7يؤكده كا 

حيػث ي ػرم  الحكايػة الثالثػةأكؿ مالم  ىذا الػكعي الممكػف نكتشػفيا فػي  
الحػػكار المتكاصػػؿ بػػيف الػػراكم األكؿ كصػػديقو الشػػاعر منػػذ عشػػريف عامػػا، 

الحػديث عػف الػراكم الثػاني ككيػؼ  كمف األمػكر التػي يتناكليػا ذلػؾ الحػكار
أنػػو كػػاف "شػػاىد عيػػاف عمػػ   ػػزك بغػػداد كتػػدميرىا، فقػػد كصػػؼ كػػؿ شػػيء 
دار فػػػػي تمػػػػؾ األيػػػػاـ مػػػػف كيػػػػالت كحػػػػركب، مكنػػػػت الغػػػػازم مػػػػف د ػػػػكؿ 

، يحس القارئ ليػذه السػطكر أنػو أمػاـ نبػكءة مسػتقبمية قػد تحققػت 8المدينة"
 =<<6تػب عػاـ فعال بعد ثالث سػنكات مػف نشػرىا، حيػث أف العمػؿ قػد ك

، ىكذا تشػكؿ ىػذه النبػكءة الكمضػة األكلػ  مػف الػكعي  7000كنشر عاـ 
 الممكف.  

ي رم ىػذا الكػالـ مػف قبػؿ الشػاعر فػي حانػة الغػزاؿ الشػارد، كىنػا البػد    
مػػػا يمكػػػف أف يمعبػػػو الفضػػػاء فػػػي إنتػػػاج المعنػػػ  كتعميػػػؽ  إلػػػ مػػػف اإلشػػػارة 

نة الغزاؿ الشارد تقػ  الدالالت التي تنت يا عناصر النص األ رل، إف حا
، لكػػػػػف 9فػػػػػي "الرصػػػػػيؼ ا  ػػػػػر الممػػػػػيء باألشػػػػػ ار كاألزىػػػػػار كالحانػػػػػات"

                                                           
 . ۳٦ – ۳:۳٥إشكالةي المناهج في النقد األدبي المغربي المعاصر:    ۱

ع��ين للدراس��ات والبح��وث  –الفع�أ) ل�بح��اث التأوي��ل): ب��ول ريك��ور: ت محم��د ب��رادة وحس��ن بورقي��ة: مص��ر  إل��ىم��ن ال��نص  ۲

 . ۱۳:  ۲۱۱۱: ۱اإلنسانةي الوالجتماعةي: ط

 .۱٥۱المجموةع :  ۳

 . ۱۲۹يظنر : المجموةع :   ٤



 94 

الكصكؿ إلييػا يتطمػب قطػ  الشػارع الممػيء بالسػيارات المارقػة، التػي تيػدد 
دا ػػػؿ الحانػػػة  إلػػػ ، كحػػػيف ننتقػػػؿ 6الرصػػػيؼ ا  ػػػر بالػػػدىس إلػػػ المت ػػػو 

، 7 شػب الػزافسن د كراسييا مصنكعة مف ال يػزراف كقػكائـ طاكالتيػا مػف 
لكف أصاب  الشاعر كىك ي مس عم  كاحد مف تمؾ الكراسي كانت تقبض 
عمػػػ  ز ا ػػػة ال مػػػرة كتسػػػكب فػػػي قػػػدح صػػػاحبو الػػػراكم األكؿ كفايتػػػو، ك" 

، إف ىذا التقابػؿ الضػدم 8كاف يتمذذ بتناكؿ رشفات مف قدحو بمتعة نادرة"
كءة نبػػ إلػػ الػػذم يعرضػػو فضػػاء القصػػة لمحانػػة كشػػارعيا كرصػػيفيا، يػػكمئ 

أ رل تشكؿ ال انب األىـ مف الكعي الممكف، فالرصيؼ ب ش اره كأزىاره 
كحاناتو، كز ا ة ال مر كالك س في يد الشاعر، تقدـ صكرة لعالـ يكتكبيػا 
 –ال ميػػػؿ، كتقػػػؼ فػػػي طريػػػؽ ذلػػػؾ العػػػالـ السػػػيارات المارقػػػة، التػػػي كانػػػت 

أداة ال تيػػػػػػاؿ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف المناضػػػػػػميف الػػػػػػذيف قػػػػػػاكمكا  - ػػػػػػارج الػػػػػػنص 
، كيبقػػ  ال يػػزراف كعصػػي الػػزاف =;<6عػػاـ لدكتاتكريػػة فػػي العػػراؽ بعػػد ا

عػػػالـ  إلػػػ كمػػػا يحيػػػؿ عمػػػ  أدكات التعػػػذيب، عائقػػػا فػػػي طريػػػؽ الكصػػػكؿ 
 المستقبؿ ال ميؿ. 

عمينػػا فػػي الحكايػػة السادسػػة أف العبػػارة األكلػػ  الػػكاردة فػػي كػػدس  كقػػد مػػر 
ت إليػو الػبالد األكراؽ المكتكبة مػف قبػؿ عبػاس ال ػكيني تقػكؿ: "ىػذا مػا آلػ

التػػػػي سػػػػميت بػػػػػ رض السػػػػكاد كىػػػػػي أرض مػػػػرت عمييػػػػػا  يػػػػكؿ الفػػػػػاتحيف 
، ككيػػؼ عبػػرت عػػف القػػكات المتعػػددة  كالطػػامعيف مػػف أقػػكاـ كممػػؿ م تمفػػة"

                                                           
 . ۱۲۹يظنر المجموةع :   ۱

 . ۱۲٥يظنر : المجموةع :   ۲

 . ۰٥۰يظنر : المجموةع :   ۳
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ال نسيات كما رافؽ ذلؾ، بيذه العبػارات تت كػد النبػكءة األكلػ   التػي  ػرل 
 الحديث عنيا آنفا.

تقؼ عم  حافة السكر، ثػـ تنػدف   التي بكمةأما الحكاية السابعة حكاية ال 
السمطاف، فيي ت كيد مزدكج الداللػة عمػ  النبػكءتيف،  بكقاحة لت كؿ نياشيف

النبكءة الثانية المطمكح إلييػا  إل فا تيار البكمة دكف  يرىا عالمة تكمئ 
العالـ الالطبقي السعيد الذم رسـ فضاء الحانػة بعػض  إل كىي الكصكؿ 

مفقػػػػػراء مػػػػػا دامػػػػػت تشػػػػػاركيـ السػػػػػكف فػػػػػي مالمحػػػػػو، إذ أف البكمػػػػػة رمػػػػػز ل
بػػكءة األكلػػ  التػػي الن إلػػ ال رائػػب، لكػػف كقكفيػػا عمػػ  حافػػة السػػكر يػػكمئ 

 ػاء لي كػؿ نياشػيف الطا يػة،  ا ار يػ ايا عػدك كصػف، ب7008تحققت عػاـ 
، كالسػػػػب  الحكايػػػػة العاشػػػػرةكتتعػػػزز ىػػػػذه الداللػػػػة بحمػػػـ  إل ػػػػام  ػػػػانـ فػػػي 
 إلػػػػ نبػػػػكءة األكلػػػػ ، كنػػػػذير الع ػػػػاؼ القادمػػػػات فيػػػػك ت كيػػػػد آ ػػػػر عمػػػػ  ال

  الطا ية .
كأ يرا فإف الحكاية الثانية عشرة كالنياية التي تكصمت ليا بمقتؿ تيمػكر   

عمػػ  يػػػد حسػػيف الصػػػكفي تقػػدـ الت كيػػػد األىػػـ عمػػػ  النبػػكءة الثانيػػػة، ىكػػػذا 
 إلػ كانت الحكاية ب كمميا مركية عم  لساف عباس ال كيني الػذم ينتمػي 

ل اضػػػعة لعسػػػؼ الطا يػػػة، كالػػػذم يتحػػػتـ عميػػػو أف عػػػالـ الفقػػػراء كالرعايػػػا ا
يكػػػكف مكاليػػػا لمطا يػػػة بمسػػػانو، كمنتظػػػرا القضػػػاء عميػػػو بقمبػػػو، كقػػػد لعػػػب 
عنصر الفضاء دكرا ميما في ت سػيد ىػذا االنشػطار فػي ش صػية عبػاس 
ال ػػػػكيني كىػػػػك يػػػػركم أحػػػػداث النيايػػػػة، فمػػػػف  يػػػػة كانػػػػت األلفػػػػاظ النابيػػػػة 

في، لكػػف كصػفو الشػػاعرم لفػػرس كالبذيئػة ال تفػػارؽ ش صػػية حسػيف الصػػك 
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الصكفي يكشؼ تعاطفو الشديد معو : "تقدـ المارؽ حسيف الصػكفي عمػ  
فرسػػو ىػػك ا  ػػر، فػػرس بمػػكف السػػماء حػػيف تغػػدك صػػافية نقيػػة، مػػزي  مػػف 

، كي تي اقتراف أحداث المبػارزة بكصػؼ 6المكنيف األبيض كاألزرؽ الشذرم"
 ال كيني كالصكفي.كالدة الصباح ت كيدا عم  التعاطؼ القائـ بيف 

يػػػرد الصػػػباح أكال فػػػي المػػػتف الحكػػػائي المعاصػػػر، تعبيػػػرا عػػػف حمػػػـ بعيػػػد  
المنػػػاؿ يػػػػراكد الشػػػػاعر فػػػػي قصػػػػيدتو: "فمنتبػػػػ  السػػػػراب البعيػػػػد / فػػػػي بمػػػػكر 

، ثـ ي تي في المتف الحكائي القديـ عند كصؼ مالبس  7الصباح األزرؽ"
ريط ذىبػػي األميػػر: " األزاريػػر فصػػكص مػػف العقيػػؽ المحمػػي بطػػكؽ مػػف شػػ

، لكف ىذا الصباح يعكػس الكبػر كاليػـر 8يتكى  تحت نكر شمس الصباح"
، ثـ يبرز مرة أ رل حيف يصير ال صماف ك يػا لك ػو 9عم  ك و األمير

أماـ بعضيما " كاف الصباح ما يزاؿ يحتفظ بنداكة كرطكبػة تػنعش القمػب، 
األ صػػػاف لكػػػف أشػػػعتيا ك ػػػدت  كمػػػ  أف الشػػػمس الرائقػػػة بػػػرزت مػػػف بػػػيف

، كأ يػػػرا، كبعػػػد أف يػػػث ف سػػػيؼ :ذا لالنعكػػػاس عمػػػ  حركػػػة السػػػيفيف"منفػػػ
حسػػػيف الصػػػكفي  سػػػد تيمػػػكر بػػػال راح: " الحػػػت فػػػي اليػػػكاء أمػػػاـ العػػػيف 

، برقػػت التماعػػة السػػيؼ فػػي الفضػػاء، ضػػربة شذذ   رانهذذ ة ت ذذزق رلة 
 . ;مف ابف الزانية  اءت كمم  البصر"

                                                           
 . ۱٥٤المجموةع :   ۱

 . ۱٥۱يظنر : المجموةع :   ۲  

 . ۱٥۳يظنر : المجموةع:   ۳

 . ۱٥٤يظنر : المجموةع :  ٤

 . ۱٥٥يظنر : المجموةع :   ٥

 . ۱٥۷يظنر : المجموةع:    ٦
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باشػػػرة م ػػػرد محاكلػػػة ىكػػذا تكػػػكف ىػػػذه ال اتمػػػة التػػػي ك ػػدتيا القػػػراءة الم  
 لتمرير النشر، ت دىا القراءة المني ية ت سيدا لمكعي الممكف في النص.

 
 

*      *      * 
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 ايات دومة الجندل"ك"ح  
 بين سندان العولمة ومطرقة الديكتاتورية 

 
 
 
 
 

يػػػات دكمػػػة اكح"تػػػاب كابتػػػداء مػػػف قػػػراءة العنػػػكاف كالسػػػطكر األكلػػػ  مػػػف   
 :لمركائي  ياد م يد، يكا ينا السؤاؿ ا تي "ال ندؿ

 ؟االثنيف معا إل أـ  ؟الركاية إل التاري  أـ  إل  ؟إالـَ ينتمي ىذا العمؿ 
كلعؿ مثؿ ىذا السؤاؿ كا و قػراء آ ػريف لركايػات عربيػة أ ػرل، مػف بينيػا 

مػاؿ إلليػاس  ػكرم  كأع "يػالك"لعبد الػرحمف منيػؼ، كركايػة  "أرض السكاد"
أ ػػرل ل ميػػؿ طكبيػػا كىػػاني الراىػػب ك مػػاؿ الغيطػػاني ك يػػرىـ، لقػػد ك ػػد 

 إلػ ر ظالحداثة كصار الن إل الركائيكف العرب في التراث طريقيـ ال ديد 
ف  كػػ كل 6ما يرل سعيد يقطيفكالكاق  المعاصر يتحقؽ مف  الؿ التاري  ػ 

                                                           
 . ۷۲:    ۱۹۹۷   ۷/۸ندوة اآلداب الرواةي العربةي إشكاالت التخلق روهانات التحول : اآلداب يظنر: قوائع ال  ۱
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فػػػي لعمنػػػا ن ػػػد ال ػػػكاب  ؟يػػػؼ تعامػػػؿ  يػػػاد م يػػػد مػػػ  التػػػراث كالتػػػاري ك
 :السطكر ا تية

 
 -يفػػػػت  السػػػػؤاؿ األكؿ بابػػػػا عمػػػػ  ثنائيػػػػة ميمػػػػة، ىػػػػي ثنائيػػػػة التػػػػاري     

كيميػؾ: التػاري   إلػ الركاية، كما تعرضيا الشعرية الكالسيكية مف أرسطك 
كىػػػػك يسػػػػرد أحػػػػداثا حقيقيػػػػة حػػػػدثت عمػػػػ  أرض الكاقػػػػ  فػػػػي زمػػػػف مػػػػاض، 

عنا السػػؤاؿ كالركايػػة كىػػي تسػػرد أحػػداثا مت يمػػة تعّبػػر عػػف الحاضػػر، كيضػػ
 "ايػاتكالح"تػاب، فػػ ككر عم  الثنائية ذاتيا كنحف نقؼ عمػ  عتبػة الكالمذ

عمػػ  كاقػػ   "دكمػػة ال نػػدؿ"فػػي العنػػكاف تحيػػؿ عمػػ  المت يػػؿ، بينمػػا تحيػػؿ 
تػػاري ي حقيقػػي، كحينمػػا ن طػػك ال طػػكة الثانيػػة فػػي عتبػػة الػػنص يكا ينػػا 

اسػػات مػػا ىػػك حاصػػؿ فػػي الدر كفضػػاء نصػػي يبػػدأ بمػػد ؿ كينتيػػي ب اتمػػة 
ر ثالثػػة أنػػكاع مػػف الفيػػارس كقائمػػة طكيمػػة لاعػػالـ، كػػالمني يػػة، يعقبيػػا ذ

القناعػة تتبػدد مػ   ؾف تمػكػال ػنس األكؿ، ل إلػ د انتماء الػنص كيت  ؾكبذل
آؿ  إلػػ قػػراءة السػػطكر األكلػػ  مػػف المػػد ؿ حػػيف نعػػرؼ أف الػػركاة ينتمػػكف 

ف المػػػركم ليػػػـ قػػػد ح ب نيػػػػا  مػػػكا قبمنػػػا عمػػػ  األحػػػداث المركيػػػةك رافػػػة، كا 
 .6 رافة
ذا تتذبذب قناعاتنا في تحديد  نس العمؿ كنحف نقؼ عم  عتبتو، كى    

مػذىكليف بعمػػؽ اليػّكة التػػي تفصػؿ التػػاري  عػف الركايػػة، لكػف ذلػػؾ الػػذىكؿ 
مػػػػا تػػػػراه شػػػػعرية مػػػػا بعػػػػد كالمكضػػػكع  إلػػػػ سػػػرعاف مػػػػا يتبػػػػدد حػػػػيف ننظػػػػر 
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ر، مر عيػة الحداثة، فكؿ مف التاري  كالمت يػؿ يممكػاف، بحسػب بػكؿ ريكػك 
مشػػتركة فػػي العمػػؽ الزمنػػي لمبشػػرية، مػػا داـ المت يػػؿ يسػػتمد مر عيتػػو مػػف 

شػػعرية أرسػػطك، كمػػا  إلػػ الكاقػػ  المعػػيش بكصػػفو محاكيػػا لمفعػػؿ، اسػػتنادا 
دامت مر عية التاري  ىي األحداث الماضية، كتتقمص المسافة أكثر بػيف 

بكصػفيا لػـ الحديف، حيف ندرؾ ب ف األحػداث الماضػية  يػر قابمػة لمت كيػد 
تعػػػػػد مك ػػػػػكدة، كبػػػػػذلؾ تصػػػػػير إعػػػػػادة تشػػػػػييد الماضػػػػػي  ػػػػػزءان مػػػػػف عمػػػػػؿ 

، كيت كػػػد ذلػػػؾ بصػػػكرة أ مػػػ  إذا عرفنػػػا، مػػػ   كنثػػػاف كػػػكلر،"أف 6الم يمػػػة
التػػاري  ال يكشػػؼ عػػف نفسػػو إال فػػي شػػكؿ سػػردم، كفػػي قصػػص صػػّممت 

  7لتنت  المعن  مف  الؿ التنظيـ السردم."
كف إزاء كػػ، ن "ايػػات دكمػػة ال نػػدؿكح"ػ كػػكف إزاء عمػػؿ كػػذا، كحػػيف نكػػى   

يػػؼ يشػػتغؿ كالكاقػػ  المعػػيش كاألحػػداث التاري يػػة الماضػػية، ف :مػػر عيتيف
 ؟النص عم  المر عيتيف معا

مػػػا أسػػػماه بػػػكؿ  إلػػػ قبػػػؿ اإل ابػػػة عمػػػ  ىػػػذا السػػػؤاؿ ال بػػػد مػػػف اإلشػػػارة   
فعػؿ ت سػيس  ديػد كبػدءا  ديػدا لمػا  "رار السػردم، كيعنػي بػو ككر بػالتكري
رة ك، كيميػػػػز فيػػػػو بػػػػيف ثػػػػالث مقػػػػكالت مػػػػف الػػػػذا8"مػػػػف قبػػػػؿ اف قػػػػد دشػػػػفكػػػػ

التراثيػػػػػة كيعنػػػػػي بيػػػػػا  ػػػػػدال بػػػػػيف آثػػػػػار التػػػػػاري  السػػػػػمبية فينػػػػػا  :التاري يػػػػػة
كاسػػػػػػت ابتنا اإلي ابيػػػػػػة لػػػػػػو، كالتقاليػػػػػػد كىػػػػػػي فاعميػػػػػػة النصػػػػػػكص كالمغػػػػػػات 
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المك ػػكدة قػػبال، كالتػػراث كيعنػػي بػػو سمسػػمة مػػف االنقطاعػػات كاالتصػػاالت 
ت كاألزمػػات كاالنشػػقاقات كالتقػػدـ كالترا ػػ ... ال تمثػػؿ كاليػػزائـ كاالنتصػػارا
 . 6نصا تاري يا راس ا

ؿ مصػػداقا كتشػػ "ايػػات دكمػػة ال نػػدؿكح "كف مغػػاليف إذا قمنػػا أف كػػلػػف ن   
مػا   إلػ رار السردم، كىي تتمّثمو باعتماد تقنيػة تقػّرب العمػؿ كعم  ىذا الت

 نا فػي البحػث يت ػذ اف منيكشف أك ما كراء الركاية، كلما كيسّم  بالميتاف
البنيػػػػة الدالليػػػػة العميقػػػػة، آ ػػػػذا  إلػػػػ مية طريقػػػػا لمكصػػػػكؿ كمػػػػف البنيػػػػة الشػػػػ

العالقػػػػػػة ال دليػػػػػػة بػػػػػػيف دالالت األعمػػػػػػاؿ اإلبداعيػػػػػػة كدالالت  باالعتبػػػػػػار
كرة عالمػػػات سػػػيميائية ك، فإنػػػو ي ػػػد فػػػي التقنيػػػة المػػػذ البنيػػػات اال تماعيػػػة

 تحيؿ عم  دالالت لبنيات ا تماعية  ارج النص.
افيرم ألدب مػػا كراء كػػ ؾمػػف ال صػػائص التػػي يمنحيػػا الناقػػد الرم مػػا   

س الكاق  أك تقكؿ الحقيقة ألف الكاق  كالحقيقػة ال تزيػد كالركاية، أنيا ال تع
افيرم ينطبػػػؽ بدقػػػة عمػػػ  كػػػ، إف مػػػا تكّصػػػؿ إليػػػو 7عمػػػ  ت ريػػػدات ت ييميػػػة

 فيػػػذا التذبػػػذب فػػػي القناعػػػات، يعبػػػر عػػػف اىتػػػزاز "ايػػػات دكمػػػة ال نػػػدؿكح"
 إلػػ نقمػػو  إلػػ ار المؤلػػؼ، كالػػذم يسػػع  ظػػالحقيقػػة كزيػػؼ التػػاري  فػػي من

ؿ كّ المتمقػػػي، كلعمػػػي ال أ انػػػب الصػػػكاب إذا قمػػػت أف ىػػػذه المكضػػػكعة تشػػػ
كلمػػا  دىػػاليز البنيػػة الدالليػػة لمػػنص، إلػػ المفتػػاح الػػذم سػػند ؿ بكسػػاطتو 

كػػاف الػػنص ػ بحسػػب المػػني  التكػػكيني ػ ال يفيػػـ إال بكضػػعو فػػي سػػياقو 
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، فػػال بػػد لػػي أف أذّكػػر بػػ ف ىػػذه الركايػػة قػػد ظيػػرت 6اعي كالتػػاري ياال تمػػ
، أم بعػػػػد سػػػػنكات قميمػػػػة  ػػػػدا مػػػػف  8<<6 – ==<6م ػػػػّزأة بػػػػيف عػػػػامي 

ظيػػػػكر البيركسػػػػتركيكا، التػػػػي تتك ػػػػت بانييػػػػار المعسػػػػكر االشػػػػتراكي عػػػػاـ 
، فكػػػاف ذلػػػؾ مسػػػك ا منطقيػػػا الىتػػػزاز الصػػػكرة فػػػي عينػػػي المؤلػػػؼ 6<<6

اري يػػػة منػػػذ صػػػباه البػػػاكر، كيترسػػػ  ىػػػذا األمػػػر الػػػذم اعتنػػػؽ الماديػػػة الت
 بد كؿ العالـ مرحمة تاري ية  ديدة ىي النظاـ العالمي ال ديد.

شػػف أف المػػد ؿ كالميتاف إلػػ كلعػػؿ مػػف أبػػرز األمػػكر التػػي تقػػرب العمػػؿ   
ثيػػر مػػف ككف قػػد عرفنػػا مسػػبقا الكػػن ؾ ػػاء تم يصػػا ألحػػداث الركايػػة، كبػػذل

ير كالبكا إل ، كبيذه التقنية يعيدنا المؤلؼ أحدثيا قبؿ االنتياء مف قراءتيا
" ييػػاف دك  األكلػػ  لمركايػػة، حيػػث ن ػػد مثػػؿ ىػػذا األداء فػػي ركايػػة بعنػػكاف

، كفػػػػي ;:69ظيػػػػرت فػػػػي عػػػػاـ   سػػػػانترم" لمكاتػػػػب الفرنسػػػػي "دكالسػػػػاؿ" 
رار السػردم كػالكقت نفسو تحقؽ ىذه التقنية المقكلة األكل  مف مقػكالت الت

ر ظػػرار األحػػداث تعػػدد ك يػػات النكػػس تكػػمػػا يع المشػػار إليػػو آنفػػا، فبقػػدر
كر بػػيف آثػػار التػػاري  السػػمبية كػػره بػػكؿ ريكػػبػػيف الػػركاة يحقػػؽ ال ػػدؿ الػػذم ذ

 فينا كاست ابتنا اإلي ابية لو.
اسػما لممدينػة الفاضػمة التػي  "دكمة ال ندؿ"تت سد ىذه المقكلة با تيار    

تػػػب كا عنيػػػا مػػػا تحػػػدثنكتػػػدكر أحػػػداث الركايػػػة عمييػػػا، فدكمػػػة ال نػػػدؿ ػ 
البمػدانيات ػ بمػدة صػغيرة تقػ  بػيف العػراؽ كالشػاـ، قيػؿ أف بعػض األعػراب 

متيّدمة لـ يبؽ إال حيطانيا كىي مبنيػة بال نػدؿ ف عػادكا بناءىػا  "ك دكىا 
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ك رسػػكا فييػػا الزيتػػكف ك يػػره كسػػمكىا دكمػػة ال نػػدؿ .... كقػػد ذىػػب بعػػض 
، فبقػدر مػا 6"ال نػدؿأف التحكيـ بيف عمػي كمعاكيػة كػاف بدكمػة  إل الركاة 

يـ آثار التػاري  السػمبية فينػا، بمػا تتضػمنو مػف  يانػة كتثير مكضكعة التح
مػػػـ، تثيػػػر المكضػػػكعة األ ػػػرل ) إعػػػادة بنػػػاء ظكتزييػػػؼ كترسػػػي  ألسػػػس ال

تحقػػػؽ عبػػػارة  ؾالمدينػػػة ك ػػػرس الزيتػػػكف فييػػػا( اسػػػت ابتنا اإلي ابيػػػة، كبػػػذل
 ريف.دكمة ال ندؿ بداية لم دؿ القائـ بيف ىذيف العنص

يمتػػزج ىػػذا ال ػػدؿ ب ػػدؿ آ ػػر بػػيف التػػاري ي كالمت يػػؿ، فدكمػػة ال نػػدؿ   
تب التػاري  كالتي تركم األحداث قصتيا لـ تعد المدينة التي حدثتنا عنيا 

نمػا ىػي يكتكبيػا الفاضػمة، يبػدأ الػنص بػالقكؿ:" سػيا  ػد أبػي  كالبمدانيات كا 
دينػة ي يمكنيػا مرة فانقط  عف الدنيا، كحيف عاد إلييا حػّدث النػاس عػف م

... ربما ىي تحت الماء، كربما في السماء، كربما تحت األرض فانفضػكا 
ّف قياميػػػا لػػػـ يعػػػد كػػػ، فيػػػي إذف المدينػػػة الفاضػػػمة ل7عنػػػو قػػػائميف:  رافػػػة."

نمػػا ىػػي م ػػرد  حتميػػة تاري يػػة سػػتبنييا البركليتاريػػا عمػػ  أرض الكاقػػ ، كا 
ييػػا أتقيػػاء يقيمػػكف حمػػـ عػػف مدينػػة " يسػػكدىا األمػػاف كاالطمئنػػاف كالنػػاس ف

تػػػاب، كبعػػػد رحمػػػة ككفػػػي  اتمػػػة ال ،8الػػػكزف بالقسػػػط كال يب سػػػكف الميػػػزاف"
حقػا لػـ " :د الػراكم المعنػ  ذاتػو بقكلػوكػمضنية في تاري  دكمة ال ندؿ، يؤ 

المر عيػة  إلػ ، كحػيف نعػكد 9"مػا كصػؼ، بػؿ لػـ أ ػد مدينتػوكأ د مدينتػو 

                                                           
 . ٤۸۸:  ياقوت الحموي:  ۲معجم البلدان:  ۱

 . ۷دوةم الجندل :  ۲

 . ۰۰نفسه :   ۳

 . ۱٥٥نقسه    ٤



 105 

نمػػا نقػػرأ تػػاري  بغػػداد، التاري يػػة ال ن ػػد شػػيئا مػػف تػػاري  دكمػػة ال نػػدؿ، ك  ا 
بغػػػػػداد العباسػػػػػية كالمغكليػػػػػة كالفارسػػػػػية كالعثمانيػػػػػة، كالصػػػػػّدامية، بطغاتيػػػػػا 

 أحمػد المػديني ك الدييا كس كنيا كأدكات التعػذيب فييػا، ىكػذا مثممػا فعػؿ
إلياس  ، كمثمما فعؿمدينة الدار البيضاءل لي عميا اسمامدينة براقش'' في "
 بػؿ اسػما لبيػركت المعاصػرة، لكػف مدينػةلي عػؿ با"يػالك" في ركايتو   كرم

دكمػػة ال نػػدؿ تتسػػ  أحيانػػا لتشػػمؿ تػػاري  البشػػرية ب كمميػػا، مػػا دامػػت تقػػ  
بيف نفر كالبصرة كالبتػراء كبيػت شػاذيـ كالرقػة كالكرقػاء ... كمػاداـ مػر بيػا 
نبك ػػذ نصػػر كعبػػد اهلل بػػف سػػب  كشػػبيب الشػػيباني.... ىػػذا مػػا أشػػار إليػػو 

ل ندؿ مصداقا عم  تػاري  الحضػارة اإلنسػانية المد ؿ، لي عؿ مف دكمة ا
 ب كمميا، كفي الكقت نفسو مصداقا عم  عالـ لـ يكلد بعد.

تتكػػػػرر ىػػػػذه الظػػػػاىرة بػػػػذكر أسػػػػماء ليػػػػا مر عياتيػػػػا التاري يػػػػة، كلكػػػػف    
بت ريػػدىا مػػف تمػػؾ المر عيػػات، كبػػإ راء تحريػػؼ لفظػػي عمييػػا، مثػػؿ: أبػػك 

كيسػػػر بػػػف سػػػيار )كاألصػػػؿ سػػػممة العػػػالؿ ) كاألصػػػؿ أبػػػك سػػػممة ال ػػػالؿ( 
نصر بف سيار(.... تحيمنا ىذه الظاىرة عم  ركاية ألياف كاتسػكف بعنػكاف 
"رحمة تشػي كؼ" يمػر فييػا البطػؿ بت ربػة إعػادة كتابػة التػاري ، كيػرد فييػا 

التحريؼ المفظي كما حصؿ في حكايات  إل ذكر ألعماؿ أدبية تعرضت 
بسػػػػتاف الكػػػرز" ك"بنػػػػات دكمػػػة ال نػػػدؿ، مثػػػػؿ "بسػػػتاف التفػػػػاح" بػػػدال مػػػف " 

العمكمػػػػة الػػػػثالث" بػػػػدال مػػػػف "األ ػػػػكات الػػػػثالث" ك"أكزة ال ميػػػػد" بػػػػدال مػػػػف 
"نكرس البحر" كيفسر الناقد ليندا ىتشيكف ىػذا األمػر ب نػو يتضػمف معػاني 
كأىدافا أ رل مف كراء إعادة كتابػة التػاري ، ي عػؿ مػف التػاري  عالمػا مػف 
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أف التػاري  الحقيقػي  إلػ تقػاد االحتماالت  اب فيو اليقيف، كقد يصؿ االع
، كت كيػػػدا عمػػػ  تغييػػػب اليقػػػيف ي ػػػتـ المؤلػػػؼ 6لمعػػػالـ فػػػي حالػػػة تغيػػػر دائػػػـ

كتابػػػو بفيػػػرس لاعػػػالـ كآ ػػػر لممكاقػػػ  كاألمصػػػار كثالػػػث لممرا ػػػ ، كفػػػي 
 الفيارس الثالثة ي تمط الكاقعي بالمت يؿ.

 د ىذه النتي ة صحة ما تكصؿ إليو البحث عف اىتزاز الحقيقة كزيؼكتؤ  
نمػػػط إبػػػداعي  إلػػػ د انتمػػػاء العمػػػؿ كػػػمػػػا تؤ كار المؤلػػػؼ، ظػػػالتػػػاري  فػػػي من

 ديػػد كلػػد فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد الحداثػػة، أطمػػؽ عميػػو لينػػدا ىتشػػيكف تسػػمية 
، كقػػػد عقػػػد "الركايػػػة التاري يػػػة"، تمييػػػزا لػػػو عػػػف "ركايػػػة الركايػػػة التاري يػػػة"

ثمػػة عقػػد مقارنػػة مما إلػػ ، تػػدفعنا 7ىتشػػيكف مقارنػػة تفصػػيمية بػػيف النمطػػيف
كعممػيف آ ػريف مػف األدب العراقػي الحػػديث،  "ايػات دكمػة ال نػدؿكح"بػيف 
لغائػػب طعمػػة فرمػػاف ك رباعيػػة شػػمراف الياسػػرم ) الزنػػاد ػ  "القربػػاف" :ىمػػا

 ػنـ الشػػيكخ ػ فمػػكس احمّيػػد ػ بالبػػكش دنيػػا(، صػػدرت األكلػػ  فػػي أكا ػػر 
 الستينيات، كالثانية في بداية السبعينيات.

الركاية التاري ية، مػا  إل كريف ينتمياف كلعمميف المذنستطي  القكؿ ب ف ا  
، كالمتغيػػػػػػػػرات السياسػػػػػػػػية =:<6تمػػػػػػػػكز  69دامػػػػػػػػا يتنػػػػػػػػاكالف قيػػػػػػػػاـ ثػػػػػػػػكرة 

كاال تماعيػػة التػػي أعقبتيػػا، إف مػػف أبػػرز مػػا يتمتػػ  بػػو ىػػذاف العمػػالف أف 
ش صػػػػياتيما تمثػػػػؿ نمػػػػاذج منسػػػػك ة طبقػػػػا لمكاصػػػػفات سػػػػابقة تعبػػػػر عػػػػف 

رفػػػي دقيػػػؽ، أك ش صػػيات سياسػػػية ليػػػا حؿ كانتمػػاءات طبقيػػػة محػػػددة بشػػ
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ضػػػػكرىا الفعمػػػػي فػػػػي السػػػػياؽ التػػػػاري ي  ػػػػارج الػػػػنص، فمػػػػف السػػػػيؿ أف ح
ريـ قاسػػـ كعبػػد السػػالـ عػػارؼ كشػػقيقو كػػعمػػ  عبػػد ال "القربػػاف" نتعػػرؼ فػػي
مػػػا أننػػػػا نسػػػتطي  أف نتعػػػرؼ فػػػػي الرباعيػػػة عمػػػػ  كمف عػػػػارؼ، حعبػػػد الػػػر 

البركليتػػػػارم الػػػػرث كالبركليتػػػػارم ك  حاؿ كالفػػػػالكش صػػػػية اإلقطػػػػاعي كالسػػػػر 
ؿ المكاصفات الدقيقة المرسػكمة كالعقارم كالمثقؼ الثكرم ....  ب ؾكالمال

  .عم  كفؽ منطؽ المادية التاري ية
 
التػػػي أدر ناىػػػا فػػػي قائمػػػة ركايػػػة الركايػػػة  "ايػػػات دكمػػػة ال نػػػدؿكح"أمػػػا    

يػػػا حديػػػد مالمحف تكػػػكف ىالميػػػة ال يمكػػػاد تكػػػالتاري يػػػة فػػػإف ش صػػػياتيا ت
يػػػة كمػػػف  ػػػالؿ مكاقعيػػػا فػػػي ظيػػػؿ مػػػف  ػػػالؿ صػػػيا اتيا المفحال اصػػػة، ت

صػػرىا، كلن  ػػذ حف كػػالسػػياؽ المت يػػؿ عمػػ  نمػػاذج تاري يػػة متعػػددة ال يم
يػػػا فػػػي ظيػػػؿ لفحعمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ ش صػػػية أبػػػي سػػػممة العػػػالؿ، التػػػي ي

كفػػة مػػػف كالمػػدكنات التاري يػػة عمػػػ  أبػػي سػػممة ال ػػػالؿ، الػػذم نشػػ  فػػػي ال
ـ في انتقاؿ ال الفة مػف األسػرة األمكيػة ب الدكر األىحأصؿ فارسي، صا

األسرة العباسية، كقد انتي  بقتمو مف قبؿ ال ميفة المنصكر، قد تعنػي  إل 
ىػػػػػذه الش صػػػػػية، فػػػػػي المر عيػػػػػة التاري يػػػػػة، نمكذ ػػػػػا لممطػػػػػام  الفارسػػػػػية 

يػػة، كفػػي كمػػد ذم الػػنفس الز حالشػػعكبية، كقػػد تعنػػي تيػػارا شػػيعيا مناصػػرا لم
التاري يػػة تفيػػد أف دكر أبػػي سػػممة ال ػػالؿ قػػد كاؿ فػػإف المػػدكنات حػػؿ األكػػ

ف أبػا سػممة العػالؿ كػانتي  بمقتمو كمقتؿ صػاحبو أبػي مسػمـ ال راسػاني، ل
بيػػػر لػػػو امتػػػداد كبكصػػػفو زعيمػػػا لتيػػػار  "ايػػػات دكمػػػة ال نػػػدؿكح"يبػػػرز فػػػي 
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ييف، كبإطالؽ ىػذه التسػمية كتاري ي راس  ال ذكر أطمؽ عميو اسـ المازك 
كلك ي كفػي تفسػير التػػاري ، أنػو التفسػير السػػاييػد ؿ المؤلػؼ عيػدا  ديػػدا 

ميف كاحػػذا لػػـ يعػػد الصػػراع بػػيف الكػػيػػ تي بػػديال لمتفسػػير المػػادم لمتػػاري ، ى
و اصطراع قػكل كر حكميف صكرة مف صكر الصراع الطبقي الذم يكحكالم
نمػػػا ىػػػك تنفػػػيس عػػػف اإل بيػػػر، أم عػػػف كرمػػػاف حنتػػػاج بعالقػػػات اإلنتػػػاج، كا 

 إلػػػ ركميف حدم لمكبػػػت، يػػػؤدم بػػػالمكبػػػت، عمػػػ  كفػػػؽ المصػػػطم  الفركيػػػ
"عكيػػؿ تتصػػدع لػػو ال ػػدراف العنيػػدة، كضػػرب عمػػ  ، 6كيػػةكممارسػػات ماز 

ذا تضػػػي  كػػػ، ى7الك ػػػكه كالصػػػدكر يف ػػػر الػػػدماء كيبمػػػ  حػػػد المػػػكت أحيانػػػا"
الػػة لتشػػمؿ العػػراقييف منػػذ العيػػكد حالدقيقػػة ليػػذه الفئػػة، كتتسػػ  اإل  المالمػػ

ف شػػعائر العػػزاء الطمػػيف الك ػػكه اليػػكـ، كىػػـ يقيمػػك  إلػػ السػػكمرية األكلػػ  
شػػػػؼ كسػػػػيف، ال تحكالصػػػػدكر، عمػػػػ  إلييػػػػـ دمػػػػكزم، ثػػػػـ عمػػػػ  إمػػػػاميـ ال

ب حػؿ مػا يتصػفكف بػو ىػك كػريػة معينػة، كداث عف ىكية طبقيػة أك فحاأل
"المػػػازككيكف كمػػػا أدراؾ مػػػا د البمػػػكل، كالضػػػعؼ كقمػػػة التػػػدبير، حػػػالػػػكطف 

 ػػػػابئيـ كم ابئػػػػو، المػػػػازككيكف، تكػػػػاثرىـ تكػػػػاثر النمػػػػؿ، كدأبيػػػػـ كدأبػػػػو كم
لكنيـ ال ي ططكف بكاقعيتو، ضعفيـ مثؿ ضعفو، كؼ كاحدة تسػحؽ منػو 

ثيػػػرة كاميـ كػػػح، الم ػػػازر التػػػي تعرضػػػكا ليػػػا عمػػػ  أيػػػدم 8كمػػػنيـ المئػػػات"
سػيف كأتباعػػو، كمػػا حربالء ك قطػػ  رأس الكػػيمنػػا عمػػ  م ػازر حكمركعػة، ت
يػػا مػػف قمػػ  كفػػة بعػػد ثػػكرة التػػكابيف كثػػكرة زيػػد بػػف عمػػي كمػػا رافقكعاشػػتو ال
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كثكرة الػزن  فػي البصػرة   ة القرامطة، كثكرة الزط في البطائكر حيؿ، ك ككتن
ة كػػػر ح،  مػػػركرا ب6<<6ة آذارضػػػكانتفا 8;<6شػػػباط  =كانتيػػػاء بػػػانقالب 

 إلػػ "ككصػػؿ المػػازككيكف اـ  كػػحكالمتاعػػب التػػي سػػببيا لم حسػػف الصػػّباحال
يحػػػذره م ػػدع الشػػػرابي نفسػػو، فقػػػد أفػػػاؽ يكمػػا لي ػػػد  طابػػػا تحػػت كسػػػادتو 

ىكػػػػذا ت ػػػػتمط األزمنػػػػة كتتعػػػػدد الػػػػدالالت كالصػػػػكر، كمعيػػػػا  ،6كينػػػػذره ..."
لقػد أكػؿ أىػالي دكمػة ال نػدؿ القطػط كالكػالب ي تمط التاري ي بالمت يؿ: "

كال رذاف كلما انقرضت ىػذه الحيكانػات كميػة صػار م لكفػا أف يترقػب أىػؿ 
رئػيس  لػ إف امػرأة  ػاءت أالمريض ميتتو ليتقاسمكا  ثتػو في كمكىػا، حتػ  

ال الكزة تشككه  يرانا ظممكىا حيث قّطعكا أ تيا التي تحتضر كاقتسمكىا 
، تمؾ الحادثة يركييا الطبرم شػاىدا  7"كلـ يعطكىا مف  ثتيا سكل الرأس

 ،8عم  ما حصؿ في البصرة أياـ ثكرة الزن  كحصار المكفؽ ليا
لشرابييف، كمثمما ك دنا أبا سممة العالؿ كالمازك ييف ن د محب الديف كا  

اعتمػػػػ  دسػػػػت ، إف محػػػػب الػػػػديف الشػػػػرابي الػػػػذم "بػػػػنفس الكيفيػػػػة اإلشػػػػارية
سمطتيا ثـ شير السيؼ بك ػو  صػكمو كالطػامعيف فػي الػبالد كأعممػو فػي 

نظػػاره، أرقػػابيـ كلػػـ تنفػػ  كػػؿ آبػػار دكمػػة ال نػػدؿ السػػرية فػػي إ فػػائيـ عػػف 
ية ، يحيمنػػا عمػػ  ش صػػ9"ؿ بكػػؿ ر ػػاالت دكمػة ال نػػدؿ القػػدام  كال ػددنّكػ

معاكيػػػػة بػػػػػف أبػػػػي سػػػػػفياف ثػػػػػـ الح ػػػػاج بػػػػػف يكسػػػػػؼ الثقفػػػػي كأبػػػػػي  عفػػػػػر 
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المنصػػكر، لكنػػو يتمػػاى  بش صػػية المكفػػؽ كمػػا فعمػػو بسػػميماف بػػف  ػػام  
أمػػر الشػػرابي أعكانػػو أف يػػد مكا سػػي ا فػػي القائػػد العسػػكرم لثػػكرة الػػزن : " 

دبػػػػر أكزبكػػػػي كي ر ػػػػكه مػػػػف فيػػػػو ثػػػػـ يكضػػػػ  عمػػػػ  حكامػػػػؿ شػػػػي الغػػػػزالف 
ثـ يحيمنا عم  ىاركف الرشيد مف  ،6يقمبكنو عم  نار ..."كال رفاف كراحكا 

  الؿ حكاية الحب القائمة بيف أ تو ككزيره.
لـ تعد الساللة الشرابية تحيؿ عم  أسػرة معينػة أك نظػاـ سياسػي محػدد،   

نمػػػا ىػػػي عالمػػػة عمػػػ  االسػػػتبداد كالطغيػػػاف كالقمػػػ  عمػػػ  امتػػػداد تاري ػػػو  كا 
ي نػد أىػالي دكمػة ال نػدؿ صػغيرىـ "  الطكيؿ، أما آ ر الشرابييف فقد راح

ككبيػػػػػرىـ كيرسػػػػػميـ شػػػػػرقا ك ربػػػػػا معيػػػػػدا سػػػػػّنة سػػػػػمفو باسػػػػػت داـ الطبػػػػػاليف 
كالزمػػػاريف كالػػػدقاقيف كالشػػػعاريف كالز ػػػاليف كاليػػػزا يف  ...ليكىمػػػكا النػػػاس 
ب كاذيبو كأالعيبو، كانت اليزائـ تالحقو في كؿ مكػاف ...  يػر أف الطبػؿ 

نسػبت إليػو البطػكالت كالكرامػات ... لقػد  كالدؼ كالمزمار كالسكط الممػض
 يػػػػز حممػػػػة ضػػػػ مة لي ػػػػكض معركػػػػة حاسػػػػمة في ضػػػػ  أقكامػػػػا صػػػػغيرة 

مثممػػػا فعػػػؿ صػػػداـ حسػػػيف فػػػي  ػػػزكه لمككيػػػت، ككانػػػت نتي ػػػة  7مفككػػػة..."
المعركػػػة ىزيمػػػة نكػػػراء لمشػػػرابي األ يػػػر مثممػػػا حصػػػؿ فػػػي حػػػرب ال مػػػي  

ندؿ " عم  لساف ال ػد الثانية، لكف النياية التي تقدميا "حكايات دكمة ال 
ىي انتفاضة شعبية عارمة تػ تي رد فعػؿ عمػ  ح ػـ اليزيمػة النكػراء التػي 
منػػي بيػػا الشػػرابي األ يػػر، كثػػ را لمضػػحايا الػػذيف فقػػدكا فػػي تمػػؾ المعركػػة، 

، 6<<6انتفاضة عفكية،  اءت دكف ت طيط مسػبؽ تشػبو انتفاضػة آذار 
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تػػػائ ، ففػػي الكقػػػت فػػي أسػػبابيا كبعػػػض تفصػػيالتيا، لكنيػػػا ت الفيػػا فػػي الن
اـ تطبػؽ ػ  ػارج الػنص ػ عمػ  عنػؽ االنتفاضػة، ظػانػت قبضػة النكالػذم 

اف المنتفضػػػػكف فػػػػي دكمػػػػة كػػػػكتقػػػػيـ  الؼ المنتفضػػػػيف مقػػػػابر  ماعيػػػػة، 
ـ اإلعػػػداـ كػػػحال نػػدؿ يمقػػػكف القػػبض عمػػػ  الشػػػرابي األ يػػر، كينفػػػذكف بػػو 

 .  6ذية، ثـ يقيمكف مدينتيـ الفاضمةحضربا باأل
اش(، فػػػي كػػػداث )بتعبيػػػر  ػػػكرج لك حػػػري  قػػػكة صػػػائغة لااف التػػػاكػػػإذا    

ذا  انت أحداثيما ترسـ عالما مصػغرا لمعمميػة كركايتي القرباف كالرباعية، كا 
ؿ منيمػػا يسػػير كػػداث فػػي حػػاف م ػػرل األكػػؿ تفصػػيالتيا، ك كػػالتاري يػػة، ب

اصػػؿ عمػػ  مسػػتكل المر عيػػة التاري يػػة  ػػارج الػػنص، حمطابقػػا لمػػا ىػػك 
ئبة لـ يبؽ منيا إال صكت األيديكلك يا المييمنة ر  اظانت ك يات النكك 

فالتػاري   "ايات دكمة ال ندؿكح"ثيرا م  كعم  النص، فإف األمر م تمؼ 
ف  فييػا لػػـ يعػد القػػكة التػي تصػػكغ األحػداث عمػػ  كفػؽ قكانينيػػا ال اصػػة، كا 
نمػػػػػا ىػػػػػي سمسػػػػػمة مػػػػػف  تمػػػػػؾ األحػػػػػداث ال تمثػػػػػؿ نصػػػػػا تاري يػػػػػا راسػػػػػ ا كا 

ليػػػػزائـ كاالنتصػػػػارات كاألزمػػػػات كاالنشػػػػقاقات االنقطاعػػػػات كاالتصػػػػاالت كا
تغييػػب  إلػػ كالتقػػدـ كالترا ػػ ...  كمػػا مػػّر مػػ  بػػكؿ ريكػػكر، يػػؤدم سػػردىا 

المنطؽ التاري ي است ابة الىتزاز الصكرة التػي فرضػتيا طبيعػة المرحمػة، 
ـّ  إل كما يؤدم  تػدا ؿ المر عيػة  إلػ تعدد ك يات النظر كزكاياه، كمف ث

المت يمػػػة تحقيقػػػا الىتػػػزاز الصػػػكرة، فينبثػػػؽ عػػػف ذلػػػؾ التاري يػػػة بالمر عيػػػة 
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التبػػايف بػػيف مسػػار األحػػداث عمػػ  مسػػتكل الركايػػة كمسػػارىا عمػػ  مسػػتكل 
 التاري ، كما ك دناه في  اتمة حكاية الشرابي األ ير كما ركاىا ال ّد.

ىػذه  إلػ تعدد الػركاة، كتتحقػؽ االسػت ابة  إل يترتب عم  ذلؾ الحا ة    
اة متعػػدديف أكليػػـ ال ػػد الػػذم كػػاف لػػو الػػدكر الريػػادم الحا ػػة، بحضػػكر رك 

فػػػي ىػػػذا األمػػػر، كالػػػذم  ػػػاء المػػػد ؿ معبػػػرا عػػػف ك يػػػة نظػػػره ال الصػػػة، 
الػػذم تمػػر كػػؿ الركايػػات عػػف طريقػػو، كمػػف  6المؤلػػؼ -كيػ تي دكر الػػراكم 

حكايػػة المػػازك ييف تتعػػدد دالالتيػػا،   اللػػو نتعػػرؼ عمػػ  الػػركاة ا  ػػريف،
يكية التككينية، فإف المتمقي قد يقرأ في ىذه الحكايػة مني  البن إل كاستنادا 

لكػف أبػا سػممة عػارض أم رأم باالسػتيالء بعضا مف تاري و المعاصر: " 
عمػػػ  السػػػمطة، كاإلطاحػػػة بحكػػػـ الشػػػرابية فػػػ ذاع ىػػػك كأصػػػحابو مػػػف قػػػادة 
المازككييف أنيـ لف يككنكا  اصبيف لسمطة... كسيمضكف قدما في فض  

تناص ىذا ال بر م   انب مػف التػاري  المعاصػر ، ي7"الشرابي بفضائحو 
لاحػػػزاب الشػػػيكعية العربيػػػة، فقػػػد رفضػػػػت فكػػػرة االسػػػتيالء عمػػػ  السػػػػمطة 
بػػػػالعنؼ كقصػػػػرت دكرىػػػػا عمػػػػ  التكعيػػػػة كالتحػػػػريض ال مػػػػاىيرم، كفضػػػػ  
أسػػػػاليب السػػػػمطات الظالمػػػػة، كمػػػػف بػػػػيف ىػػػػذه األحػػػػزاب الحػػػػزب الشػػػػيكعي 

ت لػػػو قاعػػػدة  ماىيريػػػة ، كقػػػد صػػػار =:<6تمػػػكز  69العراقػػػي، بعػػػد ثػػػكرة 
كاسعة، كرصيد كبير في القكات المسمحة تمكنو مف تسّمـ دفة الحكـ، كمػا 

 "عيػػػػػػػػكنيـ، حيػػػػػػػػث كانػػػػػػػػت -دا ػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػنص  –حصػػػػػػػؿ مػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػرابييف 
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كألسػػػػػنتيـ فػػػػػي الحػػػػػارات كاألسػػػػػكاؽ كثكنػػػػػات ال ػػػػػيش، فػػػػػي  )المػػػػػازك يكف(
، لكػػػف الحػػػزب رفػػػض بشػػػكؿ 6"م ػػػالس الميػػػك كالحمامػػػات كمقاعػػػد الػػػدرس

 إلػػ ، كتعػػرض 8;<6شػػباط  =فكػػرة تسػػمـ السػػمطة، حتػػ   ػػاء يػػـك قػػاط  
أبػػادكا المػػازككييف فػػي أبشػػ  صػػكر اإلبػػادة كمػػا حصػػؿ مػػ  المػػازككييف " 

أبشػػ  مذبحػػة ... كلػػـ يػػن  مػػف المػػازككييف إال القالئػػؿ .. انتيػػ  فيػػو عيػػد 
، كيتكػػرر األمػػر ذاتػػو فػػي عيػػد قائػػد 7"مػػف أىػػـ عيػػكدىـ فػػي دكمػػة ال نػػدؿ

كػاف المػازككيكف أكؿ مػف طالػػب ىػك يسػر بػف سػيار، فػػ " آ ػر مػف قػكادىـ
ب  ػػذ األمػػر بالحسػػن  كنبػػػذ أسػػاليب العنػػؼ كالبشػػػاعة مػػا داـ الشػػرابي قػػػد 

صكت العػدؿ... أ مقػكا سػ ؿ المراثػي.. كىتفػكا مػا فػات مػات  إل أصغ  
ككػػاف يػػـك آ ػػر كمػػا بعػػده، " 8><6مثممػػا حصػػؿ  ػػارج الػػنص عػػاـ  8..."

 ػػػػرج المػػػػازككيكف كػػػػال رذاف مػػػػف ال حػػػػكر .. حكصػػػػر المػػػػازككيكف .. كأ
رفعيـ العساكر مف ياقاتيـ ال مقة ف شبعكىـ ركال كلكما كصػفعا .. سػالت 

فػي العػراؽ،  =><6مثمما حصؿ عاـ  ،9دماؤىـ في بالكعات المياه القذرة"
كيػػد ؿ المػػازككيكف مرحمػػة  ديػػدة مػػ  قائػػدىـ ال ديػػد عبػػد اهلل المػػاكردم، 

ية، كحػػػػيف يغمػػػػؽ الشػػػػرابيكف بك يػػػػو كػػػػؿ الػػػػذم يتحػػػػرؾ فػػػػي األنفػػػػاؽ السػػػػر 
الطيػراف ب نػاحيف مصػنكعتيف، كحػيف يحػاكؿ الطيػراف  إلػ المنافذ، يسػع  

كمػػا أف رفػػ  عبػػد اهلل  ناحيػػو كقفػػز فػػي اليػػكاء ليحمػػؽ حتػػ  ىػػكل سػػريعا "
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متػػػػدحر ا عمػػػػ  الصػػػػ كر التػػػػي تالطمتػػػػو بقسػػػػكة، كىػػػػك يػػػػردد مرثيػػػػة أكر 
تمػؾ إذف نيايػة المػازك ييف مػف ، 6"القديمة مرثية دكمة ال نػدؿ كمػا عػدليا

المؤلػػؼ، كلكػػف ىػػؿ  ػػاء إيمػػاف المؤلػػؼ بيػػذا الػػرأم  –ك يػػة نظػػر الػػراكم 
 قطعيا؟ 

المؤلػػػػؼ ىػػػػذه الحكايػػػػة بالحػػػػديث عػػػػف مرثيػػػػة أكر التػػػػي  -ي ػػػػتـ الػػػػراكم  
تكػػرار  إلػػ صػػارت فيمػػا بعػػد مرثيػػة دكمػػة ال نػػدؿ، كفػػي ىػػذا األمػػر إشػػارة 

ريػػػة  اصػػػة فػػػي تفسػػػير التػػػاري  الفعػػػؿ التػػػاري ي بصػػػكرة دكريػػػة، كتمػػػؾ نظ
طرحت مف قبؿ بعض مؤر ي المسمميف كبعض الركمانييف  الصتيا أف 
ال  ديد في حكادث التاري  كمػا حػدث اليػـك قػد حػدث مػرارا، كالتػاري  كمػو 

 ، 7ليس إال دائرة يدكر البشر فييا مرات كمرات
 

مر ثـ يذكر أف إحدل النس  التي تحفظ المرثية قد أحرقػت فػي طميطمػة بػ 
مطرانيا، كأف نس ة أ رل ألقيػت فػي نيػر د مػة عنػد د ػكؿ الشػاه عبػاس 

مػػا  إلػػ ، كبيػػذه النيايػػة يكصػػمنا المؤلػػؼ 8إلييػػا منتصػػرا عمػػ  الصكباشػػي
تكصػػؿ إليػػو  لينػػدا ىتشػػيكف فػػػ "ي عػػؿ مػػف التػػاري  عالمػػا مػػف االحتمػػاالت 

  اب فيو اليقيف" كما مّر.
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الحػػػاكميف حكايػػػة  حكايػػػة أ ػػػرل يسػػػردىا الفصػػػؿ ب مػػػف دا ػػػؿ قصػػػكر  
العباسػػة أ ػػت الرشػػيد مػػ   عفػػر البرمكػػي، كزيػػر الرشػػيد كسػػاعده األيمػػف، 
تحيمنا  ارج النص عم  حكاية حسيف كامؿ كزير آ ر الشرابييف كصػيره 
كسػػاعده األيمػػف، الػػذم قتػػؿ أبشػػ  قتمػػة كمثّػػؿ بػػو بعػػد مكتػػو، بػػ مر صػػيره 

أة أ ػػػرل كمػػػا الشػػػرابي األ يػػػر، تػػػ تي ىػػػذه الحكايػػػة متدا مػػػة بحكايػػػة المػػػر 
تعرضػػت لػػو مػػف ا تصػػاب بشػػ ،  كمقترنػػة بكصػػؼ طكيػػؿ لعمػػراف دكمػػة 
ال ندؿ في عيد الشرابييف، لكف طريقة السرد تبدأ مف نياية الحكاية حيث 
يقػػػػؼ الػػػػراكم أمػػػػاـ األطػػػػالؿ الباليػػػػة لدكمػػػػة ال نػػػػدؿ، مسػػػػتر عا األحػػػػداث 

فػػي  مػػف  ػػالؿ المقارنػػة بػػيف األطػػالؿ كالمدينػػة –الماضػػية ، كك نػػو يؤكػػد 
مكضػػػكعة المػػػكت بكصػػػفيا النيايػػػة الحاسػػػمة لمحيػػػاة،  -عصػػػرىا الػػػذىبي 

كتػػػػ تي  اتمػػػػة الفصػػػػؿ بيػػػػت شػػػػعر يؤكػػػػد ىػػػػذه المكضػػػػكعة، كمثممػػػػا كػػػػاف 
التفسػػػير السػػػايككلك ي لمتػػػاري  فػػػي الفصػػػؿ السػػػابؽ، تحيمنػػػا طريقػػػة السػػػرد 
عمػػػ  تفسػػػير ابػػػف  مػػػدكف لمتػػػاري  القػػػائـ عمػػػ  تشػػػبيو األمػػػـ ب سػػػد الكػػػائف 

 إلػػػ يترعػػػرع كينمػػػك حتػػػ  يصػػػؿ كامػػػؿ نضػػػ و ، ثػػػـ ينحػػػدر الحػػػي الػػػذم 
 ،6الشي ك ة فيمكت

 
الفصؿ ج يسرد حكايػة  ديػدة عػف صػداح دكمػة ال نػدؿ الػذم كلػد عػاـ   

، كيبػػػػػرز القطػػػػػب المقابػػػػػؿ متمػػػػػثال مػػػػػرة أ ػػػػػرل  8<;كتػػػػػكفي عػػػػػاـ  68;
بالشرابي ككزيره الفت  بف كيساف، يد ؿ صداح دكمة ال ندؿ الس ف ألنػو 
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ناس، كأنساىـ الشرابي، في د ىناؾ أتباع أبي سػممة يممػؤكف سمب قمكب ال
السػػػ كف، كىنػػػاؾ ي عػػػؿ مػػػف  نائػػػو سػػػالحا يػػػؤ   بػػػو نػػػار الثػػػكرة دا ػػػؿ 
الس ف، فيرتف  مف الس ناء نشيد مػدك  عػف بطكلػة أبػي سػممة ا تػي عمػ  
ـّ سػقكطو   كاده الرىكاف، كينتيي األمر ب ركج الصداح مػف السػ ف ... ثػ

 بف كيساف، فيفقد صكتو الت ثير عم  أىؿ دكمة ال ندؿ.في ف  الشرابي كا
 
الحكايػػػػػػة الرابعػػػػػػة حكايػػػػػػة الكيسػػػػػػاني ال ديػػػػػػد الػػػػػػذم ي  ػػػػػػذ مكقػػػػػػ   ػػػػػػده   

المغضػػػػكب عميػػػػو الفػػػػت  بػػػػف كيسػػػػاف، فيصػػػػير صػػػػاحب شػػػػرطة الشػػػػرابي 
األ يػػػػػر، كمحػػػػػّط ثقتػػػػػو، كا مػػػػػر النػػػػػاىي فػػػػػي دكمػػػػػة ال نػػػػػدؿ، كىنػػػػػا يقػػػػػ  

فيد، في  ػذ الصػراع بػيف شػعب دكمػة اال تالؼ بيف ركاية ال د كركاية الح
ال نػػػدؿ كحكػػػاميـ الشػػػرابييف منحػػػ  آ ػػػر، تتحػػػرؾ فيػػػو األحػػػداث بمشػػػيئة 
عمػػاد الػػديف ظػػافر الكيسػػاني، بعػػد أف يعقػػد اتفاقػػا سػػريا مػػ  ثابػػت األزرؽ 
)القائػػد ال ديػػد لشػػعب دكمػػة ال نػػدؿ(، كي عػػؿ مػػف الشػػرابي األ يػػر بيػػدقا 

كاف  ممة مظاىر مف بينيا : أنو " يحركو بإرادتو، فيذؿ سمطة الشرابييف ب
يرسػػؿ الفحػػكؿ مػػف شػػرطتو )فينقمبػػكف( عمػػ  ظيػػر كلػػي العيػػد الثػػاني )ابػػف 

، كمف بينيا أنػو كػاف 6"الشرابي األ ير(، الذم يميث عاّضا الحرير متمذذا
م ػػدع األميػػرة الشػػرابية كالدة، ليسػػتقر فكقيػػا فػػي  إلػػ يبعػػث أحػػد شػػرطتو 

قطعػػة مػػف ثيابيػػا مندسػػة  إلػػ  مة امتػػدت كػػؼ ضػػالسػػرير، كبعػػد ذلػػؾ، " 
 تحت قدمييا كسحبتيا إلييا:
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 كيحؾ ماذا تفعؿ؟ -
 .6"ىي دليمي لمكالم عماد الديف عم  قيامي بميمتي -

 فػاء ا تطاؼ ابػف عػـ الشػرابي األ يػر، كا  كمف مظاىر اإلذالؿ األ رل، 
حػػرب  اسػػرة، تنتيػػي  إلػػ أثػػره عػػف األنظػػار، كأ يػػرا  ػػّر الشػػرابي األ يػػر 

عػػادت السػفف محممػػة بػرؤكس ال نػػد المقطكعػػة، السػػفف الشػييرة: " بفا عػة 
فيا ػػت دكمػػة ال نػػدؿ كما ػػت، ككانػػت أصػػاب  الكيسػػاني المدربػػة البارعػػة 
منتشػػػرة فػػػي أكصػػػاؿ  سػػػدىا تحػػػرؾ  مرىػػػا بػػػالمالقط، يػػػنف  الرمػػػاد عنػػػو 

 فيزيده استعارا.
ككانػػت لػػازرؽ صػػكلة كمػػف كرائػػو دكمػػة ال نػػدؿ، د مػػكا الصػػرح كالشػػرابي 

بػػػف عمػػػاد الػػػديف كقعػػػكا فػػػي المصػػػيدة؟ سػػػيذيبيـ الزيػػػت ا تقيقػػػر.. ىػػػا يػػػاي
 السا ف، أكّؿ شيء معّد؟

..... د مػػت  مػػكع األزرؽ مػػف تحػػت فتحػػات الزيػػت فػػي سػػكرم الصػػرح 
الشرابي، لـ تسقط قطرة،  حظت عينا الشرابي، ال مػكع تقتػرب فػّر دا ػؿ 

مؤ رتػو  إلػ دىميز صرحو، كعينا ابف عماد الديف كعيني صػقر تتطّمعػاف 
المتر ر ة أثناء ركضو اليم ، دلفػت ال مػكع  مفػو كثابػت يصػي  بصػكت 

 7"رأس الفتنة لنقطعو.. إل قكم متحشرج: ىيا 
اال ػػػػتالؼ بػػػػيف ك يتػػػػي نظػػػػر الػػػػراكييف كبيػػػػر: ال ػػػػد أ ػػػػذ األمػػػػكر عمػػػػ   

ظاىرىػػػػا، فك ػػػػد آ ػػػػر الشػػػػرابييف المسػػػػؤكؿ األكؿ كاأل يػػػػر عػػػػف الحػػػػركب 
اصػػمة، كلػػـ تقػػ  عينػػاه عمػػ  ظػػافر الكيسػػاني، كلػػـ المتكاصػػمة كاليػػزائـ المتك 
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مف ك ية  –يشعر بك كده أصال، كاالنتفاضة عم  سمطة الشرابييف تمت 
كمػػػػف آبػػػػار دكمػػػػة بمشػػػػيئة  قائػػػػدىا ثابػػػػت األزرؽ كت طيطػػػػو: "  –نظػػػػره 

نضػػػـ إلػػػييـ اال نػػػدؿ ك رائبيػػػا المي ػػػكرة ال فيػػػة، كمػػػف أد اليػػػا القصػػػية، 
اقتحمػػكا أبػػكاب القصػػر العتيػػد ... حتػػ  ألقػػكا فتيانيػػا كر االتيػػا المغيبػػكف، 

القػػبض عميػػو، كقيػػد ذلػػيال كسػػيرا، ليمثػػؿ بػػيف يػػدم ثابػػت األزرؽ حاكميػػا 
 . 6."ال ديد ..

المؤلػػؼ فقػػد ركل األحػػداث بصػػكرة أ ػػرل، فقػػد  -أمػػا الحفيػػد أك الػػراكم   
رأل مػػا لػػـ يػػر ال ػػد، رأل األمػػكر كميػػا ت ػػرم ب صػػاب   فيػػة، كك ػػد فػػي 

بيػػدقا آ ػػر تحركػػو أصػػاب  ظػػافر الكيسػػاني، كلكػػف مػػف ىػػك ثابػػت األزرؽ 
 ظافر الكيساني ىذا؟ ؟ 

، ىكػذا 7"ىك حفيد ابف الفت  ابف كيساف  ير الشرعي مػف األميػرة عميػاء" 
إذف، ت رم األمكر بمشيئة لقيط كلد مف سفاح سرم، بيف األسرة الشػرابية 

 كاألسرة الكيسانية.
رة لمتقابػػػؿ بػػػيف عصػػػريف: عصػػػر التقابػػػؿ القػػػائـ بػػػيف ال ػػػد كالحفيػػػد صػػػك  

الحداثػة كعصػر مػػا بعػد الحداثػػة، ال ػد بك يػػة نظػره يمثػػؿ التاري انيػة كمػػا 
، لمحركيػػة البشػػريةقػػدميا عصػػر الحداثػػة كبمػػا تتسػػـ بػػو مػػف ضػػبط دقيػػؽ 

، أمػػػا القػػػانكف اال تمػػػاعي كقػػػانكف يقػػػارب القػػػانكف الفيزيػػػائي إلػػػ النظػػػر ك 
فػػي قػػراءة التػػاري    حػػكؿ ال ديػػدالمؤلػػؼ( فإنػػو يمثػػؿ الت -الحفيػػد ) الػػراكم 
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كالػػال معقكليػػة، عمػػ  كفػػؽ الصػػكرة التػػي  تشػػظية المعنػػ  كمػػا ي سػػده مػػف
 عرضيا عصر ما بعد الحداثة،   

 
لػػػف ن انػػػب الصػػػكاب إذا ك ػػػدنا فػػػي ش صػػػية ظػػػافر الكيسػػػاني عالمػػػة   

سػػيميائية عمػػ  المنظمػػة السػػرية التػػي تحػػرؾ األحػػداث السياسػػية مػػف كراء 
كػػػكف أمػػػاـ منطػػػؽ  ديػػػد فػػػي تفسػػػير التػػػاري ، كتصػػػير السػػػتار، كمػػػف ثػػػـ ن

النيايػػة التػػي كصػػمت إلييػػا دكمػػة ال نػػدؿ بانييػػار سػػمطة الشػػرابييف، كالتػػي 
رآىا ال د نمكذ ا لممدينة الفاضمة،  اءت نتي ة منطقية لمنضػاؿ الطكيػؿ 

المؤلؼ م رد   -الذم  اضو أىؿ دكمة ال ندؿ، تصير في نظر الراكم 
التي تحركيا المؤسسػة السػرية، كأنيػا لػـ تتحقػؽ  فصؿ مف فصكؿ المؤامرة

ف نياية ثابت األزرؽ سػتككف قريبػة عمػ  يػد  إال ب صاب  تمؾ المؤسسة، كا 
عمػػت قيقيػػات ظػػافر بػػف عمػػاد الػػديف مػػف أعمػػ  بػػرج فػػي تمػػؾ المؤسسػػة: "

السػػكر الثػػػاني فػػػي الصػػػرح الشػػػرابي، كنقػػػؿ حػػػرس الصػػػرح كىػػػـ كيسػػػانيكف 
اتػػػو كسػػػي تي دكر قطػػػ  رأسػػػؾ يػػػا أزرؽ أقحػػػاح قكلتػػػو المتقطعػػػة عبػػػر قيقي

 . 6"األ رؽ
 
أعمػػ   الكاقػؼ فػيقيقيػات ظػافر بػف عمػػاد الػديف  تحيمنػا فػي ىػذا الػػنص  
عمػػ  قيقيػػات محػػب الػػديف الشػػرابي، التػػي يطمقيػػا فػػي أعقػػاب كػػؿ  بػػرجال
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نكبة تحػؿ عمػ  أىػؿ دكمػة ال نػدؿ، كبػذلؾ يتحقػؽ التمػاىي بػيف ش صػية 
 .ظافر الكيساني كالسمطة الشرابية

  
فػػي الفصػػؿ ىػػػ مػػف الركايػػة تبػػرز ك يػػة نظػػر ثالثػػة فػػي سػػرد األحػػداث،    

إنيا ك ية نظر الماّل كاـر القّصػاص، التػي تعيػد كتابػة التػاري  كمػا تريػده 
المؤسسػػة السػػرية، كتطمػػ  عمينػػا صػػكرة ظػػافر الكيسػػاني عمػػ   ػػدار مقيػػ  
ف الكيسػػػانية، فػػػي دكمػػػة ال نػػػدؿ التػػػي صػػػار اسػػػميا مدينػػػة الكيسػػػانية، كػػػا

يعتمػػػػر  ػػػػكذة معدنيػػػػة يتكسػػػػط قمتيػػػػا نتػػػػكء كعػػػػرؼ الػػػػديؾ .... العبػػػػارات "
ة تحػػػػت الصػػػػكرة، فتػػػػ  الفتيػػػػاف كحػػػػارس األكطػػػػاف كحػػػػامي حمػػػػ  بػػػػالمذى

 .6"الفرساف األمير العظيـ الشاف
يغيػػػب تػػػاري  دكمػػػة ال نػػػدؿ ب كممػػػو كلػػػـ يبػػػؽ منػػػو  يػػػر تػػػّؿ أثػػػرم يضػػػـ   

يسػتط  الػراكم أف يقػرأ  مقابر دكنما شكاىد، كبقايػا مرقػد مي ػكر متيػدـ لػـ
عم  كا يتو  ير عبارة قصيرة ىي ) مرقد السيار(، كؿ ما يعػرؼ النػاس 

أردأ  مػػػؽ اهلل مػػػف األنػػػاـ،  ضػػػب اهلل عمػػػييـ عػػػف أىميػػػا الغػػػابريف أنيػػػـ " 
، أمػا ال ػزء البػاقي مػف المدينػة 7"أصػناـ إلػ ف سؼ بيـ األرض، كحكليـ 

عصػػػػرية، نظاميػػػػا  دكلػػػػة إلػػػػ فيصػػػػير اسػػػػمو الكيسػػػػانية، ظاىرىػػػػا يشػػػػير 
ديمقراطػػي انت ػػابي بداللػػة ك ػػكد م مػػس الشػػكرل، تحكمػػو سػػيادة القػػانكف 
بػػػدليؿ ك ػػػكد دار العدالػػػة، ال أثػػػر أل يػػػزة قمعيػػػة معمنػػػة فيػػػو، أمػػػا حقيقتػػػو 

المؤلػؼ، كىنػاؾ يكتشػؼ  –فيكشفيا الس ف السرم الذم اقتيد إليػو الػراكم 
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رؾ بتك يػو دائػرة أف تمؾ المؤسسات ما ىي إاّل كا يػات  ار يػة فقػط تتحػ
البريػػد، التػػي تػػديرىا المؤسسػػة السػػرية، ككيػػؿ لمػػف ي الفيػػا، فينػػاؾ ثالثػػكف 

 آلة لمتعذيب، تمارس في الس ف السرم.
التقابؿ بيف دكمة ال ندؿ في أكؿ الزماف كدكمة ال ندؿ في آ ر الزماف،  

ي  ػػػذ مػػػداه األكسػػػ ، فػػػي حانػػػة المدينػػػة ال ديػػػدة، ففػػػي الكقػػػت الػػػذم كػػػاف 
إذا مػا  نػ  عمػ  سػط  الػدار صػعدت الحسػاف كالفتيػاف الر ػاؿ ا رمكم "
ي فػػسػػطكح المنػػازؿ ليسػػمعكه كيمنػػ  الكبػػار الكقػػار فيتػػرككف  إلػػ كالنسػػكاف 

المغنػػي األعمػػ  فػػي  ، ي مػػس6مبعػػث األنغػػاـ" إلػػ أقػػرب ركػػف مػػف الػػدار 
حانة المدينة ال ديدة التي ال يد ميا إال عيكف صاحب البريد، فيغنػي ليػـ 

رمػػػكم لكػػػف ال ركح فػػػي صػػػكتو كال ركح فػػػي نغمػػػو، الت ربػػػة مػػػف شػػػعر ا 
النضالية العسيرة التي  اضيا ا رمكم تتحكؿ مف ك ية نظر الماّل كػاـر 

 مػػص الضػػد، فيصػػير ا رمػػكم م ػػرد قػػكاد ل نػػد ىكالكػػك " إلػػ القصػػاص 
نفسػػو كمػػف معػػو يتقػػديـ ال اريػػة بتػػكؿ ليضػػا عيا قائػػد المغػػكؿ عمػػ  مػػرأل 

 7"و كيرقصكف ...منيـ، بؿ كىـ يغنكف ل
*   *    * 

 بحث  عن راهقة  
يرل بكؿ ريككر أف اليكية السردية ىػي المكقػ  المنشػكد لالنصػيار بػيف   

، كفػػػي ضػػػكء مػػػا تناكلػػػو البحػػػث، كىػػػك 8السػػػرد التػػػاري ي كالسػػػرد ال يػػػالي
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يتعقػػػب تشػػػابؾ التػػػاري ي بالمت يػػػؿ، سػػػاعيا الكتشػػػاؼ المعنػػػ  مػػػف  ػػػالؿ 
اسػػػتنادا عمػػػ  مػػػا ذكػػػره بػػػكؿ ريكػػػكر، إف ذلػػػؾ التشػػػابؾ، نسػػػتطي  القػػػكؿ، 

اليكية التاري ية ىي المقكلة األىـ التي تطرحيا "حكايػات دكمػة ال نػدؿ"، 
يبدأ طرح ىذه المقكلة با تيار االسـ المذككر بما يتضمنو مف إحالة عم  

الحيػػاة مػػف  ديػػد، كىنػػا ال بػػد مػػف التػػذكير  إلػػ القػػدـ حػػّد االنػػدثار كالبعػػث 
 ػد العػرب تمػؾ المدينػة متيّدمػة لػـ يبػؽ إال حيطانيػا بما سػبؽ ذكػره، لقػد ك 

كىػػي مبنيػػة بال نػػدؿ ف عػػادكا بناءىػػا ك رسػػكا فييػػا الزيتػػكف ك يػػره كسػػمكىا 
بػػػيف دكمػػػة ال نػػػدؿ  6دكمػػػة ال نػػػدؿ .. ، تمػػػؾ أكؿ صػػػكر اليكيػػػة المطابقػػػة
 كالعراؽ بتاري و المك ؿ في القدـ، كالمت دد دائما .

المؤلػػؼ إلييػػا، كممػػا  –عيػػا انتمػػاء الػػراكم تت كػػد ىػػذه المطابقػػة، كيت كػػد م  
 دكمة ال ندؿ . إل قاؿ "مدينة  دم " مشيرا 

الصػػػكرة الثانيػػػة لميكيػػػة المطابقػػػة ىػػػي الػػػدكاـ عبػػػر الػػػزمف، بحسػػػب بػػػكؿ   
ريكػػكر، إذ يعػػد االىتمػػاـ بمسػػافة زمنيػػة كبيػػرة معيػػارا آ ػػر لميكيػػة، كيعنػػي 

ر كػػائف مػػا مػػف أكؿ بالػػدكاـ عبػػر الػػزمف االسػػتمرار  يػػر المنقطػػ  فػػي تطػػك 
، يت سد ىذا االستمرار ببركز المازك يػة 7آ ر مرحمة في نمكه إل مرحمة 

 عكيػػػؿصػػػفة ثابتػػػة ألىػػػؿ دكمػػػة ال نػػػدؿ، تتكػػػرر عبػػػر تاري يػػػا الطكيػػػؿ: ال
الحزينػة التػي تكػػرر  ، المراثػيف ػػر الػدماءكتعمػ  الك ػكه كالصػدكر كالمطػـ 

كر القديمة ىي نفسيا نفسيا م  كؿ نكبة تحّؿ عم  دكمة ال ندؿ، مرثية أ
المؤلػؼ  –تنشد في رثاء يسر بف سيار، كتتكرر في آ ػر الزمػاف كالػراكم 
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يغادر مدينتو بعد أف فقدت اسميا كتاري يا، ك ػارج الػنص كانػت المراثػي 
الحسػػػػػينية كمكاكػػػػػب العػػػػػزاء مػػػػػف السػػػػػمات المييمنػػػػػة لمش صػػػػػية العراقيػػػػػة، 

الزمػػاف، مثممػػا  المطبػػؽ كمسػػركر السػػياؼ مك ػػكداف فػػي أكؿ الزمػػاف كآ ػػر
كػػاف ديمػػاس الح ػػاج بػػف يكسػػؼ كقصػػر النيايػػة  ... تمػػؾ عالمػػات ثابتػػة 
رافقػػت شػػعب دكمػػة ال نػػدؿ عبػػر تاري ػػو الطكيػػؿ، إنػػو الػػدكاـ عبػػر الػػزمف، 

 الصكرة األ رل لميكية المطابقة.
   
لػػف ن انػػب الصػػكاب إذا قمنػػا إف "حكايػػات دكمػػة ال نػػدؿ" ترسػػـ مالمػػ     

تريػد ليػا أف تكػكف اليكيػة المييمنػة البديمػة لميكيػات ليكية تاري ية  ديدة، 
المييمنػػة األ ػػرل، لقػػد لمسػػنا ظيػػكر مثػػؿ ىػػذه اليكيػػة فػػي بػػدايات القػػػرف 
العشػػريف، فكانػػت مصػػر كالشػػاـ ميػػديف لظيػػكر ىػػذا الػػنمط مػػف اليكيػػات، 

فرعكنيػػة مصػػر ككنعانيػػة الشػػاـ، كلػػـ تكلػػد فػػي العػػراؽ  إلػػ فظيػػرت الػػدعكة 
لعركبيػػػػة لتػػػػزي  النمطػػػػيف ا نفػػػػي الػػػػذكر كتحػػػػؿ ىكيػػػػة مماثمػػػػة، ك ػػػػاءت ا

محّميمػػا ىكيػػةن مييمنػػةن عمػػ  امتػػداد األرض العربيػػة منػػذ  مسػػينيات القػػرف 
الماضػي، كالسػؤاؿ الػذم يطػرح نفسػو كنحػف نقػرأ "حكايػات دكمػة ال نػػدؿ": 

 لماذا كلدت ىذه اليكية في العقد األ ير مف القرف العشريف؟
سػػمير . نسػػتؿ أكليػػا مػػف قكلػػة لمػػدكتكر لمسػػؤاؿ المػػذككر إ ابػػات متعػػددة:  

، 6شيالتال األساسية لمدفاع ضدّ  اليكية ىي الكسيمة الصتيا أف   بسباس
مف عامميف عاـ ك اص: العػاـ ظػاىرة تشػمؿ  ك يتكّلد اإلحساس بالتالشي

                                                           
 2005 أيلول/سبتمبر - السةن األلوى - (7) :  مجلة جسور : لعدد والمتحول : د. سمير بسباس الهوةي بين الثابت   ۱



 124 

إف التعػارض بػيف العكلمػػة  عػالـ اليػـك ب سػره، يقػكؿ محمػد عابػد ال ػابرم:"
الصراع في عصرنا، كىك صراع يعيشو  كاليكيانية ىك مظير مف مظاىر

 كػػػاف ىػػػذا البمػػػد أك متقػػػدما العػػػالـ ككػػػؿ كمػػػا يعيشػػػو كػػػؿ بمػػػد عمػػػ  حػػػدة، 
العكلمػػػة تريػػػد ت ػػػاكز الحػػػدكد القكميػػػة كالتعامػػػؿ مػػػ   ذلػػػؾ ألف " .6مت مفػػػا"

فضػػػػاء  غرافػػػػي ال يعتػػػػرؼ بالحػػػػدكد، فضػػػػاء الكككػػػػب األرضػػػػي، فضػػػػاء 
 .7"الرأسماؿ الذم يقاؿ عنو إنو ال كطف لو

حباطػات التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف العراقػػي أمػا ال ػػاص، فيتمثػػؿ بسمسػػمة اال  
في ىذه المرحمة كاليزائـ التي منيت بيػا األيػديكلك يات السػائدة، ممػا أدل 

لػ اكتساح اليكيات المييمنة المنبثقة عنيا، الطبقية منيا كالقكمية، ك  إل   ا 
جذ ءت هذال اهذل التك و نحػك النػبش فػي ال ػذكر بحثػا عػف ىكيػة  ديػدة، 

 راهقة  راجسةسة نفة  الهقةتةن راطبسة  قراسق ة  را ةقبة  أم إك  ا اه  ؟
نؤّ ؿ اإل ابة حت  نتعرؼ عم  ا  ر الذم يقؼ مقابؿ اليكية ال ديدة،  

اليكيػػػػة ىػػػػي "األنػػػػا"، ك"األنػػػػا" ال يتعػػػػرؼ عمػػػػ  نفسػػػػو إال عبػػػػر مػػػػا دامػػػػت 
 .8كما يقكؿ محمد عابد ال ابرم "ا  ر"،
  

"حكايػػػػػات دكمػػػػػة ال نػػػػػدؿ" يتشػػػػػكؿ مػػػػػف األسػػػػػرتيف الشػػػػػرابية  ا  ػػػػػر فػػػػػي
ذ تظؿ تسمية "الشرابييف"  رساء ال تحيؿ مف الكىمة األكل   كالكيسانية، كا 
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عمػػ  شػػيء  ػػارج الػػنص، فػػإف تسػػمية "الكيسػػانييف" تحيػػؿ عمػػ  فرقػػة مػػف 
فرؽ الشيعة ظيرت في عيد الدكلة األمكية، تقػكؿ بإمامػة محمػد بػف عمػي 

ـّ ظيػػكره فػػي آ ػػر  بػػف أبػػي طالػػب )ابػػف الحنفيػػة( كميديتػػو ك يبتػػو، كمػػف ثػػ
 إلػػػ الزمػػػاف لػػػيما األرض عػػػدال كقسػػػطا، كتتعػػػزز ىػػػذه اإلحالػػػة بػػػالعكدة 

النص، لن د الراكم الكيساني الماّل كاـر يقكؿ ب ف األسرة الكيسػانية تحكػـ 
"باسـ األمير الغائب سميؿ العائمػة المقدسػة السػرم الشػرابي، منتظػرة أكبتػو 

، كقد مّر الحػديث 6كؿ  يبتو بالحكمة الربانية كالقدرة الركحانية"مف بعد ط
ـّ الشػػرابي األ يػػر قػػد  ّيػػب بتػػدبير ظػػافر  عػػف أف السػػرم الشػػرابي ابػػف عػػ

معركة السفف الشييرة، التػي قضػت عمػ  حكػـ  إل الكيساني؛ لي ر البالد 
 الشرابية.

، كلمػػا كػػػاف الغائػػب دا ػػؿ الػػػنص ابػػف عػػـ الشػػػر    ابي مػػف  ػػالؿ مػػػا تقػػدـّ
األ ير، فإف الغائب  ارج النص )محمد بف الحنفية( ىك ابف عػـ ال ميفػة 
األمػػكم، فاالثنػػاف قرشػػياف عبشػػمياف، نسػػتطي  القػػكؿ بػػ ف األسػػرة الشػػرابية 

عمػػػ  األسػػػرتيف الحػػػاكمتيف األمكيػػػة كالعباسػػػية، بينمػػػا ال تتحػػػدد  تحيػػػؿ أكاّل ن
ىػي الغنكصػية،  الكيسانية ب سرة بعينيا بقدر ما تحيؿ عم  مدرسة فكرية،

مػا  إلػ كأثرىا الفاعػؿ فػي تك يػو الفكػر السػمطكم، كىنػا ال بػد مػف اإلشػارة 
يكنػػػؾ قػػػد اكتشػػػؼ عنصػػػرا ذكػػػره اكمبرتػػػك إيكػػػك بيػػػذا الصػػػدد، إذ يفيػػػد أف 

 نكصيا في كؿ إدانة مف لدف االرستقراطية لم تم  ال ماىير، حيث قػاـ 
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بػادة لمعبيػ د المنغمسػيف فػي رسؿ األ ناس الم تػارة بحممػة تقتيػؿ كسػحؽ كا 
 .6ممذات الدنيا

ىكذا يتمثؿ ا  ر بالفكر الغنكصي دكف تحديد ىكيػة قكميػة أك عرقيػة    
أك طائفيػػة، كمػػا يتمثػػؿ باالسػػتبداد الػػذم ك ػػدناه متمػػثال بسػػمطة األمػػكييف 
كالعباسييف، لكف داللتو تتسػ  لتشػمؿ كػؿ مسػتبد  اشػـ سػكاء أكػاف حاكمػا 

ؾ مػف  ػالؿ البحػث عػف حقيقػة محػب محميػا، أك  ازيػا أ نبيػا، يتضػ  ذلػ
الػػديف الشػػرابي الػػذم ك ػػدناه متماىيػػا  ػػارج الػػنص بش صػػية معاكيػػة بػػف 
أبي سفياف كأبي  عفر المنصكر كىاركف الرشيد، ن ػده متماىيػا بيكالكػك، 

 68;مف  الؿ التاري  المحػدد لحيػاة صػداح دكمػة ال نػدؿ "المكلػكد سػنة 
اضػػطياد محػػب الػػديف  لػػ إ، كالػػذم تعػػرض 7ىػػػ" 8<;ىػػػ كالمتػػكف  سػػنة 

ىػػػذا التػػاري  يتمػػػاى  محػػب الػػػديف  إلػػ مؤسػػس الدكلػػػة الشػػرابية، فاسػػػتنادا 
 بيكالكك، كت تي ركاية الماّل كاـر لتؤكد صحة ىذا االستنتاج.

محػػؽ اليكيػػة العراقيػػة كػػؿ طا يػػة  إلػػ ىكػػذا يكػػكف ا  ػػر الػػذم يسػػع    
، كىنػػا ي ػػرم مسػتبد معػػزز بالعقميػة الغنكصػػية، سػػكاء كػاف محميػػا أك أ نيػا

الت كيد عم  الدكر األ نبي في محؽ اليكية العراقية، فالكتػاب الػذم يػربط 
دكمػػة ال نػػدؿ  ب ػػذكرىا األكلػػ  )أكر السػػكمرية( قػػد أحرقػػت إحػػدل نسػػ و 
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بػػ مر مطػػراف طميطمػػة، كأتمفػػت النسػػ ة األ ػػرل  رقػػا فػػي د مػػة عنػػد  ػػزك 
 .6الشاه عباس بغداد كانتصاره عم  الصكباشي

 
قكؿ أف الركاية قػد كتبػت مػ  نيايػة حػرب ال مػي  األكلػ  كبدايػة مّر بنا ال 

حػػرب ال مػػي  الثانيػػة، ف ػػاء الفصػػؿ )د( ال ػػاص بالشػػرابي األ يػػر، تعبيػػرا 
عػػف تمػػؾ المرحمػػة، كمػػا رافقيػػا مػػف اشػػتداد قبضػػة الدكتاتكريػػة عمػػ  عنػػؽ 
الشعب، كتصاعد الصراع بيف النظاـ الدكتاتكرم كالغػزك األ نبػي، كتكقػ  

ر الكشػػػػػيؾ لمدكتاتكريػػػػػة، نػػػػػذكر ىػػػػػذه الحقػػػػػائؽ التاري يػػػػػة بكصػػػػػفيا االنييػػػػػا
 ،كىػػػي ذات  ماعيػػػة مقػػػكالت مييمنػػػة ثقافيػػػا لػػػدل الػػػذات المنت ػػػة لمػػػنص

تماشػيا مػػ  المني يػػة التككينيػة، كمػػف بػػيف ىػذه المقػػكالت أف ذلػػؾ االنييػػار 
نمػا لصػال  األ نبػي  لف يككف لصال  الشػعب كتتكي ػا لنضػالو الطكيػؿ، كا 

المي ال ديػد، كمػف ىنػا كػاف التصػكر ليػذا االنييػار مبيمػا، قػد كنظامو الع
ي  ػػذ شػػكؿ تغييػػر دا مػػي، أك انتفاضػػة  ماىيريػػة مسػػتكحاة مػػف انتفاضػػة 

 ، كلكف ب صاب   فية يحركيا النظاـ العالمي ال ديد.6<<6آذار 
أما الفصؿ األ يػر فقػد شػكؿ نبػكءة عمػا سػيؤكؿ إليػو العػراؽ بعػد سػقكط   

، تكلػػػػد ىػػػػذه العػػػػالمي الرأسػػػػماؿيػػػػة، ككقكعػػػػو فػػػػي قبضػػػػة الدكتاتكريػػػػة المحم
ترسػػـ رؤيتيػػا لمعػػالـ تحػػت كطػػ ة اإلحسػػاس  الػػذات المنت ػػة لمػػنصالنبػػكءة ك 

 كلدماف قػد قسػـ الػكعي الػذم تت سػس عميػو "رؤيػة بالتالشي، كلنتذكر أف 
اإلحسػاس العالـ" عم  قسميف: الكعي القػائـ كالػكعي الممكػف، فػاألكؿ ىػك 
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بػػيف أفػػراد ال ماعػػة، كىػػك كعػػي متطػػكر فػػي بنيػػػات  بظرفيػػة كاحػػدة ت مػػ 
تصػػػكرا لمػػػا  الػػػكعي الممكػػػف(  الثػػػاني ) ، بينمػػػا يكػػػكف متغػػػايرة كمتالحقػػػة

ينبغي أف يككف، أم تصكر إمكانية تغيير الكاق  القائـ كتعديمو عم  كفػؽ 
 .ما تراه ال ماعة محققا لمتكازف المنشكد

لدكمػة ال نػدؿ كقػد فقػدت يت سد الكعي القػائـ فػي رسػـ الصػكرة المتكقعػة  
ىكيتيا الحقيقية بتغيير اسميا كتاري يا، كظيكرىا بمظير الدكلة العصرية 
"فييا الشػكارع المضػاءة بالمسػر ات تمػر بيػا أحػدث العربػات كفييػا أ مػؿ 

ذلػػػؾ أف أكؿ مممػػػ   إلػػػ ، كىػػػي ال يحكميػػػا إاّل القػػػانكف يػػػكمئ 6البنايػػػات"
بة التػي تعمػك بابيػا الح ػرم كممػات المدينة البناية الميي إل يكا و الدا ؿ 

 إلػػػ كسػػط ز رفػػة محفػػػكرة )دار العدالػػة( كمثميػػػا دار الشػػكرل التػػػي تػػكمئ 
النظاـ الديمقراطي ، كىي ت مك مف كؿ أ يػزة القمػ  التػي عرفتيػا المدينػة 
عبػػػر تاري يػػػا الطكيػػػؿ فػػػال نعػػػرؼ مػػػف دكائرىػػػا  يػػػر دائػػػرة البريػػػد )البنايػػػة 

 إلػػػ لييػػػا بالسػػػاللـ(، كلعػػػؿ فػػي ذلػػػؾ إيمػػػاءة المسػػّكرة العاليػػػة التػػػي يرتقػػ  إ
قريػة كبيػرة، كمػف المؤسسػات  إلػ فاعمية كسائؿ االتصاؿ كتحكيميػا العػالـ 

ف الػػػذيف يقطنكنيػػػا  التػػػي تكا ػػػو الػػػدا ؿ عمػػػ  المدينػػػة  ػػػاف المسػػػافريف، كا 
، كتمػػػؾ عالمػػػة عمػػػ  ذكبػػػاف اليكيػػػات فػػػي 7"نػػػاس مػػػف م تمػػػؼ األ نػػػاس"

  ل ندؿ.العكلمة، ك اصة ىكية دكمة اعصر 
لػػف يطػػكؿ بنػػا المقػػاـ إال سػػكيعات قميمػػة لنكتشػػؼ أف مػػا رأينػػاه لػػيس إاّل    

مظػػػػػاىر زائفػػػػػة ت فػػػػػي  مفيػػػػػا الحقيقػػػػػة البشػػػػػعة لمنظػػػػػاـ العػػػػػالمي ال ديػػػػػد، 
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فالمطبؽ ما زاؿ قائما ككسائؿ التعذيب تعػددت كازدادت شراسػة، كمسػركر 
تحركيػػػػا  السػػػػياؼ مػػػػا زاؿ يػػػػدير المطبػػػػؽ، كمػػػػف كرائػػػػو دائػػػػرة البريػػػػد، التػػػػي

 أصاب  المؤسسة السرية.
مما يقدمػو الفصػؿ األ يػر مػف الركايػة )فصػؿ النبػكءة( الفضػاء الفكػرم    

لدكمػػػػة ال نػػػػدؿ فػػػػي عصػػػػر النظػػػػاـ العػػػػالمي ال ديػػػػد، كقػػػػد عكسػػػػتو ثالثػػػػة 
فضػػػاءات مكانيػػػة دا ػػػؿ الػػػنص: فضػػػاء الحانػػػة كفضػػػاء مقيػػػ  الكيسػػػانية 

 كفضاء تؿ ال ندؿ متصال بفضاء المطبؽ.
ضاء الحانة التي يديرىا ياككب التممسػاني صػكرة لمثقافػة اإلباحيػة يقدـ ف  

االستيالكية في عصر العكلمة بما تعرضو مف كصؼ تفصيمي لممكػاف " 
أنػػكار الحانػػة أشػػد سػػطكعا كالعطػػر أكثػػر ضػػكعا كاليػػرج كالمػػرج ... رائحػػة 
ال مػػر كالػػد اف فػػكانيس ممكنػػة عمقػػت فػػي زكايػػا ال ػػدراف ...  سػػد يتثنػػ  

مػػ  ... كػػرر المطػػرب األعمػػ  شػػعر ا رمػػكم لكػػف ال ركح فػػي كعػػكاد أع
 .6صكتو ال ركح في نغمو ..."

ذلؾ ىك نمط الثقافة السطحية الزائفة، يقابمو نمط آ ػر يػكمئ لػو فضػاء   
مقي  الكيسانية التي تديرىا األسرة الكيسانية، بما يتميز بو مف  ك  انؽ 

إيكانيػة كقطػ  نسػي ية  كرائحة د اف كسػ كنة نػار كت ػكت متنػاثرة كأقػكاس
 ّطػػػت عمييػػػا آيػػػات قرآنيػػػة بعضػػػيا ب طػػػكط بينػػػة كبعضػػػيا ا  ػػػر مغمقػػػة 

، كبدؿ المغنػي األعمػ  ن ػد المػال كػاـر القصػاص يػركم 7مستعصية ....
تػػػػػاري  المدينػػػػػة بالصػػػػػكرة التػػػػػي يريػػػػػدىا الكيسػػػػػانيكف، تمػػػػػؾ صػػػػػكرة الثقافػػػػػة 
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تاـ مػ  النمػكذج الغنكصية المكركثة، تبدك لمكىمة األكل  أنيا في تعارض 
السػػابؽ، لكػػف سػػرعاف مػػا ينكشػػؼ التطػػابؽ فػػي األىػػداؼ بػػيف الفضػػائيف، 

محك ىكية دكمػة ال نػدؿ كمصػادرة الػرأم ا  ػر: فػي  إل اإلثناف يسعياف 
الحانػػة كسػػيمة المصػػادرة ىػػي العفطػػة كالبصػػقة كال ػػاّلؽ )الشػػّمكت(، كفػػي 

ـّ الػػراكم  بالػػدفاع عػػف المقيػػ  الربابػػة التػػي تصػػير كسػػيمة تشػػكيش كممػػا ىػػ
 تاري  دكمة ال ندؿ.

يت اكر الفضاءاف المذككراف كما أحاط بيما مػف مبػاف كشػكارع كعربػات،  
ليشػػػكال فضػػػاء مدينػػػة الكيسانسػػػة بمػػػا تتضػػػمنو مػػػف انغػػػالؽ كعدكانيػػػة فػػػي 
مقابؿ فضاء تؿ ال ندؿ بما يتضمنو مف انفتاح كألفة مرة كعالمات تحيػؿ 

)فػػي مقابػػؿ أضػػكية السػػاحة  عمػػ  االنقػػراض كالتالشػػي، حيػػث نػػكر القمػػر
المركزيػػة( كالرمػػاؿ األليفػػة كالػػكادم المقػػدس .... قبػػكر بػػال شػػكاىد كيػػكؼ 

، ذلػػػػؾ ىػػػػك عػػػػالـ الػػػػذات 6كىياكػػػػؿ مظممػػػػة كقبػػػػة زرقػػػػاء كصػػػػمت مطبػػػػؽ
 المنسحقة يرسـ تحت كط ة االحساس بالتالشي.

إف مػػػا تقػػػدـ كػػػاف صػػػكرة لمػػػكعي القػػػائـ رسػػػمتيا الػػػذات المنت ػػػة لمػػػنص    
اإلحساس بالتالشي، كتشتّد قبضة ىذا اإلحساس لمدر ة التػي تحت كط ة 

 ا ينبغػي أف يكػكفلمػ رصػكّ تعّطؿ فاعمية الكعي الممكف فتعيقو عػف رسػـ ت
فمػـ يبػؽ  تحقيقا لمتكازف المنشػكد،الكاق  القائـ كتعديمو  ذلؾ تغيير مف أ ؿ

منو إاّل ما عكسو فضاء الس ف في آ ر الزماف، كىك يحتضػف عػددا مػف 
صػػػػنكؼ التعػػػػذيب، كتمػػػػؾ عالمػػػػات  إلػػػػ مػػػػة ال نػػػػدؿ كيعرضػػػػيـ أىػػػػؿ دك 
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فضػػحو  إلػػ ديمكمػػة اليكيػػة الكطنيػػة التػػي تػػرفض تزييػػؼ التػػاري  كتسػػع  
 حفاظا عم  ذاتيا، مقترنة بديمكمة سمتيا ال كىرية: المازك ية.

*     *     * 
ىػػؿ  ػػاءت ىػػذه اليكيػػة ال ديػػدة نفيػػا  السػػؤاؿ المؤ ػػؿ: إلػػ كلنعػػد االف   

 لطبقية كالقكمية العركبية أـ إكماال ليما؟لميكيتيف ا
سػػبؽ الحػػديث عػػف أف البيركسػػتركيكا كانييػػار النظػػاـ االشػػتراكي قػػد سػػّببا  

ـّ فػػإف اليكيػػة الطبقيػػة  اىتػػزاز الصػػكرة لػػدل الػػذات المنت ػػة لمػػنص، كمػػف ثػػ
كاحػػدة مػػف المقػػكالت التػػي اىتػػزت مالمحيػػا، لكػػف القػػراءة اإل ماليػػة لمػػنص 

الطبقػي فػي سػياؽ األحػداث حضػكرا  ائمػا ال تكشؼ عف حضكر النبض 
يمكػػف رصػػد مصػػاديقو بشػػكؿ كاضػػ ، ككػػؿ مػػا يػػكمئ إليػػو حمػػـ ال ػػد بػػ ف 
أىؿ دكمة ال ندؿ أتقياء أنقياء يقيمكف الكزف بالقسط كال يب سكف الميزاف، 
أف العتمػػة النػػي تغمّػػؼ اليكيػػة الطبقيػػة تحقػػؽ تاكيػػدا لػػرأم آالف تػػكريف فػػي 

تاري يػػػا كىكّياتيػػػا مثممػػػا كػػػاف  ، كت كيػػػداألمػػػـ قػػػرف ىػػػكالقػػػرف العشػػػريف  أف
 .67القرف التاس  عشر قرف الطبقات

أمػػػا اليكيػػػة العركبيػػػة ف مرىػػػا م تمػػػؼ نسػػػبيا، فقػػػد شػػػكؿ حضػػػكرىا محقػػػا   
لميكيػػػات الكطنيػػػة التاري يػػػة التػػػي كانػػػت مييمنػػػة فػػػي النصػػػؼ األكؿ مػػػف 

 يف:القرف الماضي كالفرعكنية كالكنعانية، كقد سار بات اىيف م تمف
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 إلػػػ األكؿ اعتنػػػؽ اليكيػػػة العركبيػػػة، كحػػػاكؿ أف يكرسػػػيا مػػػف  ػػػالؿ قفػػػزه  
السمطة عف طريؽ المغامرات العسكرية، كاإلمسػاؾ بكرسػي الحكػـ بقبضػة 
حديدية، كقد كاصؿ إ فاؿ ال صكصيات القطرية، فكػاف ذلػؾ مػف عكامػؿ 
فشؿ المشركع القكمي العربي، يت سػد ىػذا االت ػاه بالت ربػة الناصػرية فػي 

     صر كت ربة البعث في العراؽ كسكريا.م
تنظيمػػات حركػػة القػػكمييف العػػرب فػػي باالت ػػاه الثػػاني، كىػػك المتمثػػؿ  أمػػا 

م تمػػػػؼ البمػػػػداف العربيػػػػة، فقػػػػد رفػػػػض المغػػػػامرة العسػػػػكرية، ككػػػػاف مسػػػػاره 
اعتناؽ الماركسية المينيػة، فكػرس نظريػة تػربط  إل الفكرم يساريا، أكصمو 

" يػا : سػد ذلػؾ مػف  ػالؿ طػرح الشػعار األممػيبيف القكميػة كاألمميػة، يت 
ال انػػػػب المشػػػػركع الكحػػػػدكم، كمػػػػا ربػػػػط بػػػػيف  إلػػػػ عمػػػػاؿ العػػػػالـ اتحػػػػدكا" 

النضػػػػاؿ القػػػػكمي كالنضػػػػاؿ الطبقػػػػي، كقػػػػد رأل ىػػػػذا االت ػػػػاه أف األىػػػػداؼ 
القكميػػػة العربيػػػة ال تتحقػػػؽ إاّل عمػػػ  يػػػد الطبقػػػة العاممػػػة بمسػػػاندة الطبقػػػات 

 ضا ال صكصيات القطرية.المسحكقة عمكما، لكنو أ فؿ أي
كنتي ة لتشعب اليكية العركبية ا نػؼ ذكػره، فقػد أ ػذت اليكيػة العراقيػة   

 منحييف م تمفيف:
األكؿ شكؿ رّد فعؿ عم  العركبيػة القاتمػة، ف ػاء رفضػا كميػا ليػا،  ػاعال  

مف اليكية التاري ية العراقية بػديال ليػا، بػؿ كعػّد المك ػات العربيػة القادمػة 
 زكا بدكيا لمحضارة العراقية )السكمرية(، لقد برز ىذا االت اه مف ال زيرة 

كاضػػػػحا فػػػػي الشػػػػعر العراقػػػػي بعػػػػد سػػػػقكط الدكتاتكريػػػػة، كرّد فعػػػػؿ لعكامػػػػؿ 
 سياسية آنية.



 133 

أمػػػػا االت ػػػػاه الثػػػػاني، فقػػػػد  ػػػػاء منسػػػػ ما مػػػػ  االت ػػػػاه العركبػػػػي اليسػػػػارم، 
نما  ي د في كمكمال لو، كىك ال يض  العراقية في مكق  مضاد لمعركبة، كا 

التاري  العربي مككنػا أساسػيا )كلػيس المكػّكف الكحيػد( مػف مككنػات اليكيػة 
العراقيػػػة، ذات ال ػػػذكر المك مػػػة فػػػي القػػػدـ، كمػػػف ثػػػـ فػػػإف اليكيػػػة العراقيػػػة 
ب صكصػػياتيا كتككيناتيػػا التاري يػػة المتعػػددة تشػػكؿ  ػػزءأ مػػف ىكيػػة أكبػػر 

القطريػة كتػ تمؼ  ىي اليكية العربية ال ديدة، التي ت تمؼ دا ميػا اليكيػات
 قي آف كاحد.

حكايػػات دكمػػة ال نػػدؿ ن ػػد مفيػػـك اليكيػػة فييػػا يقتػػرب  إلػػ كحػػيف نعػػكد   
كثيػػػػرا مػػػػف االت ػػػػاه األ يػػػػر، مػػػػا داـ تػػػػاري  العػػػػراؽ بكػػػػؿ مراحمػػػػو يشػػػػػكؿ 
مالمحيػػػا، كمػػػا داـ ا  ػػػر الػػػذم يقػػػؼ قبالتيػػػا ىػػػك األصػػػاب  ال فيػػػة التػػػي 

 سرية.النظاـ العالمي ال ديد كأ يزتو ال إل تكمئ 
 

*    *    * 
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 سلطة القمع
  في النص النسوي العربي 

 مصداقان  )زىكر ثم ّية( 
 
 
 
 
 
 

 

تحكػػـ  0تكشػؼ عػػف م مكعػة مييمنػػات 6إف قػراءة بدئيػػة لزىػكر ثم يػػة    
ف الػراكم إ :انظذةازرقةذ  في مقدمتيا  0األقاصيص العشر لمم مكعة كميا

محققػػة مػػا  0ة نظػػر ثابتػػةفػػي األقاصػػيص العشػػر ىػػك امػػرأة تقػػؼ فػػي زاكيػػ

                                                           
  ۰ ۸۹۸۹زهور ثلجةي : مجموةع قصصةي للقاصة نعيةم مجيد:بغداد :   ۱
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، فنرل األحػداث مػف  ػالؿ عينييػا 6يسميو  كرج إيالف بالرؤيا المصاحبة
تميػز العمػؿ بػالتبئير الػدا مي الثابػت ) بحسػب  إلػ فيؤدم ذلؾ  0كأفكارىا

  70 ينيت ( حيث يمر كؿ شيء مف  الؿ بطؿ كاحد
ىػػي العنصػػر البػػؤرم   - 8بحسػػب  اكبسػػكف -كلمػػا كانػػت المييمنػػة     
كانيػػا تحكػػـ كتحػػدد كتغيػػر العناصػػر األ ػػرل كتضػػمف  0األثػػر األدبػػي فػػي

را نلذذقج فػػإف المييمنػػة األّكلػػ  اسػػتدعت مييمنػػة ثانيػػة ىػػي  0تالحػػـ البنيػػة
ال فػػي إحيػػث يػػرل  ينيػػت اف التبئيػػر الػػدا مي ال يتحقػػؽ بدقػػة  ٓراذذسرخلي

مػػف ىنػػا يػػ تي الحضػػكر الفاعػػؿ لممنمػػكج  90الحكايػػة ذات المنمػػكج الػػدا مي
قاصػػيص أكالػػذم يطغػػ  أحيانػػا عمػػ  السػػرد المباشػػر كثيػػرا، فػػي  0 ميالػػدا

  .الم مكعة كميا
 إلػػ انقسػػاـ عػػالـ القصػػة كتسػػتدعي المييمنػػة الثانيػػة مييمنػػة ثالثػػة ىػػي   

كالثػاني عػػالـ  ،عػالميف:األّكؿ كاقعػي قبػػي  يكشػفو السػػرد المباشػر لاحػػداث
 .حممي  ميؿ يرسمو المنمكج الدا مي

فممػا كػاف الػراكم مثمػي القصػة  ،لرابعة انبثاقا عف األّكلػ تي المييمنة ا كت 
ا ىػك بطميػا كشػاىدىا أحػداثأم يػركم  - :بحسػب  ينيػت -دا ؿ القصػة 

                                                           
محسن الموسوي: بغداد : سلسلة  ۰عالم اللایرواةي : روالن لایرلایرنولایر ولایر اوتوليه : ت نهاد التكرلي : مراجةع  فؤاد التكرلي و د ۱

    ۰ ۷۸:  : ۱۹۹۱مائة الكتاب الثانةي: 

: المجل��س ۱۹۹۷خط��اب الحكاي��ة (بح��ث ف��ي الم��نهج) : جي��رار جيني��ت :ت محم��د معتص��م وعب��د الجلي��ل األزدي وعمرحل��ي : ۲

  ۰ ۲۰۲أللعى  للثقافة :المشروع القومي  للترجةم :   :ا

 . ۰۰:   ۸۹۸۲نصوص الشكالنيين الروس: تقديم تدوروف : ترجةم إبراهيم الخطيب : ؤمسسة األبحاث العربةي. بيروت   ۳

  ۰ ۲۰٤خطاب الحكاةي :  ٤

  ۰ ۲٥۸نفسه : ٥
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كتتسػػػـ العالقػػػة بػػػيف االثنػػػيف ، كسػػػاردىا، فػػػإف ذلػػػؾ يسػػػتدعي مركيػػػا عنػػػو
ا ابطل را ةقي عنه اذي أغلذب أق صذةص را ج قعذ  هذق اكذة  .بالتضػاد

ال في إكىك  ائب عف األحداث دائما ال يظير  .اي  س بل راةرقة  رلنث 
العالـ الحممي كمف  الؿ المنمكج الدا مي فقط، في مقابؿ حضػكر البطمػة 

  .الراكية
  زهقة ثلجةذ في ضكء ىذه المييمنات األرب  سنقؼ عند القصة األىـ    

   : 
                  *      *     * 

بحسػػػب  -اقتضػػػ  األمػػػر لمػػػا كانػػػت الػػػذات ىػػػي مكضػػػكع السػػػرد فقػػػد    
  .6اف يكػػػكف مكقػػػ  الػػػراكم دا ػػػؿ أحػػػداث المػػػتف الحكػػػائي - ػػػكرج إيػػػالف 

كالسػػبب نفسػػو اقتضػػ  ىيمنػػة المنمػػكج الػػدا مي ىيمنػػة كبيػػرة عمػػ  المبنػػ  
كنتي ة لػذلؾ تشػكمت القصػة مػف متنػيف حكػائييف يؤدييمػا مبنػ   .الحكائي

الػػػكاقعي يؤديػػػو ف نطمػػػؽ عميػػػو المػػتف أ المػػػتف األّكؿ يمكػػف . حكػػائي كاحػػػد
السػػػػػرد المباشػػػػػر كىػػػػػك يرصػػػػػد حركػػػػػة البطمػػػػػة الراكيػػػػػة عمػػػػػ  أرض الكاقػػػػػ   
باعتماد ضمير الغائب كىيمنة األفعػاؿ الماضػية فػي  مػؿ قصػيرة متنػاثرة 

ترسػـ أمكنػة قبيحػة: نفايػات كأكحػاؿ ك ػدراف  .بيف مقاط  المنمػكج الػدا مي
لشػػػػيء ا. عتيقػػػػة كمشػػػػابؾ سػػػػمكية ممزقػػػػة يعمكىػػػػا الغبػػػػار كقضػػػػباف صػػػػدئة

لكنيػػػػا تتعػػػػرض لمسػػػػحؽ كتتنػػػػاثر . الكحيػػػػد ال ميػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذا الكاقػػػػ   زىػػػػرة
تبػدأ  .ما المػتف الثػاني فيػك المػتف الحممػي يؤديػو المنمػكج الػدا ميأ. كراقياأ

                                                           
  ۰ ۷۹عالم الرواةي : ۱



 137 

األّكؿ مسػػتكل عمػػ   .مسػػتكييف مػػ عالقصػػة كت ػػتـ بػػو كىػػك ينقسػػـ بػػدكره 
اسػػػػتذكارات ألحػػػػداث ماضػػػية نتعػػػػرؼ مػػػػف  الليػػػػا عمػػػػ  . ضػػػفاؼ الكاقػػػػ 

  .مركم ليا كالبطؿ المركم عنوال
ال فػػػػي م يمػػػػة البطمػػػػة الراكيػػػػة، إكالمسػػػػتكل الثػػػػاني فنطػػػػازم ال ك ػػػػكد لػػػػو  

كيكشؼ عف أحداث  … : بحيرة كزىكر كاسماؾ زينةيعرض أماكف  ميمة
تػػػػدكر بػػػػيف الراكيػػػػة كالمػػػػركم عنػػػػو بصػػػػكرة مضػػػػادة لمػػػػا ىػػػػك مك ػػػػكد فػػػػي 

ف ذلػػؾ يػػدعكنا إ ص،كىػػك يغطػػي الحيػػز األكبػػر مػػف الػػن.0المسػػتكل األّكؿ
 .السردم كقفة ت ممية لمعرفة كظيفة الحمـ في النص إل 
 فػػػي دراسػػػة لقصػػػص زكريػػػا ثػػػامر يحػػػدد الػػػدكتكر رشػػػيد بػػػك شػػػعير ثػػػالث  

كقػػػد ، كظػػػائؼ لمحمػػػـ: كظيفػػػة ا تماعيػػػة كأ ػػػرل سػػػيككلك ية كثالثػػػة فكريػػػة
شػػباعا لر بػػة الش صػػية فػػي تحقيػػؽ مػػا إحػػدد الكظيفػػة األّكلػػ  فػػي ككنيػػا 

، كيصػػػؼ الكظيفػػػة الثانيػػػة ب نيػػػا تمػػػؾ التػػػي تحػػػكر 6ا تماعيػػػا ويػػػلإتصػػػبك 
مػا الثالثػة فيػي أ ،7المكبكتات التي تصطدـ بػالقيكد اال تماعيػة كالسػمطكية

ت مؽ عالما مثاليػا ىركبػا مػف الكاقػ  المعػيش الػذم يتنػاقض فػي بنيتػو مػ  
ذا كاف الحمػـ فػي كػؿ قصػة مػف قصػص ا  ك  ،8ر بات الش صية القصصية

م كظيفة كاحدة مف الكظػائؼ الػثالث، ن ػد الحمػـ فػي ىػذه زكريا ثامر يؤد
القصػػػػة كعمػػػػـك قصػػػػص الم مكعػػػػة ي مػػػػ  بػػػػيف الػػػػكظيفتيف السػػػػيككلك ية 

     .كما سيكشؼ عنو التحميؿ ،كالفكرية معا
                                                           

 ۰ ۱۳۹اآلداب :  ۱

 ۰ ۱٤۲نفسه:  ۲

  ۰ ۱٤۳:  نفسه ۳
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ال فػػػي مػػػكقعيف مػػػف المبنػػػ  إال يػػػرتبط المتنػػػاف الحكائيػػػاف فيمػػػا بينيمػػػا   
مة الراكية بقايا الزىرة في الحكائي: األّكؿ في بداية القصة حيف ترمي البط

ي ىػػػذا ، فػػػكالميػػػاه القػػػذرة السػػػكداء الراكػػػدة شػػػارع تغمػػػره النفايػػػات كاألكحػػػاؿ
فتطفك الزىرة عم  بحيػرة ، المكق  ينزلؽ السرد نحك المنمكج كالعالـ الحممي

كالمكقػػ  الثػػاني فػػػي    …زكارؽ كرقيػػة ممكنػػػة إلػػ كراقيػػػا أ ميمػػة كتتحػػكؿ 
نهضت ت ةك  راصذخقة راصذ  ت  اليػ س" نيايتيا حيف حؿ الغركب كىيمف

أرض الكاقػ   إلػ ىنا تنزلؽ البطمة مف العػالـ الحممػي   اهقا   ضطةب  ح
  .لت د نفسيا في  رفة مكتبيا في الدائرة

ىك: لماذا ينقسـ المتف الثاني المتحقؽ عف  و،ف سؤاال ميما يطرح نفسإ  
أريػؾ  إلػ  ػكع مسػتكييف ؟ اإل ابػة تتطمػب الر  إلػ طريؽ المنمكج الػدا مي 

 :"المغة المنسية"فركـ في كتابو 
مػػػ  ثالثػػػة عيقسػػػـ فػػػرـك الرمػػػز عمػػػ  ضػػػكء الصػػػمة مػػػ  المرمػػػكز إليػػػو     

كىػػك بعنػػي  0: الرمػػز االصػػطالحي كالرمػػز العرضػػي كالرمػػز ال ػػام نػػكاعأ
بالرمز االصطالحي الرمز المستعمؿ في كالمنا اليكمي أم ما ترمز إليػو 

العالقػػػػػػة عالقػػػػػػة اقترانيػػػػػػة تكاضػػػػػػعية العالمػػػػػػة مػػػػػػف مػػػػػػدلكؿ حيػػػػػػث تكػػػػػػكف 
     .6اعتباطية

ال ينطكيػػػاف عمػػػ   "امػػػا الرمػػػز العرضػػػي فيػػػك كػػػالرمز االصػػػطالحي     
صػيغة  إلػ نما يرمز الرمز العرضػي أك ، 7"صمة  كانية م  ما يرمزاف إليو

االقتػػراف بػػيف " ،انفعاليػػة ش صػػية كػػاف قػػد عاشػػيا الفػػرد فػػي السػػابؽ فيكػػكف
                                                           

  ۰ ۸۸ - ۱۷المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء:   ۰ ۱۹۹٥:  ۱اللغة المنسةي: اريك فروم :ت حسن قبيسي:ط   ۱

  ۰ ۱۹اللغة المنسةي :  ۲
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مػػػا الرمػػػز أ      . 6"ز إلييػػػا اقترانػػػا عرضػػػيا تمامػػػاالرمػػػز كالت ربػػػة المرمػػػك 
حيػث يقػـك  7"بك ػكد صػمة  كانيػة بػيف الرمػز كمػا يماثمػو"ال ام  فيتصػؼ 

كىػك ي تمػؼ  ،عاطفػة معينػة كفكػرة معينػة ت ربة معيكشػة تػرتبط بػيف  عم
 ،8عػػف الرمػػز العرضػػي فػػي ككنػػو يقػػكـ عمػػ  ت ربػػة مػػّر البشػػر  ميعػػا بيػػا

، فرادطالحي الذم يقتصر عم  فريؽ مف األكىك ي تمؼ عف الرمز االص
      .9في ككنو المغة الكحيدة المشتركة بيف سائر البشر

ف الرمز العرضػي  يػر قابػؿ إ ف أىـّ ما يعنينا في كالـ أريؾ فرـك قكلوإ 
ال بعػػػػد شػػػػرح حيثيػػػػات األحػػػػداث إلمفيػػػػـ فيمػػػػا مباشػػػػرا مػػػػف قبػػػػؿ ا  ػػػػريف 

لذلؾ فيػي نػادرا مػا تػرد فػي ، ألنو يقكـ عم  ت ربة ش صية، المرتبطة بو
 الفػا لمرمػز ال ػام  الػذم يػرد فػي األحػالـ ، :األساطير كاألعمػاؿ األدبيػة

  .;كاألساطير في الحضارات البدائية كالمتطكرة عم  حد سكاء
ذ نعكد    مػ  مسػتكييف ع ن ػد المنمػكج الػدا مي مقسػما " "زىكر ثم يػةإل كا 

ف السػػردم المباشػػر فػػي أحػػدىما يكػػكف عمػػ  ضػػفاؼ الكاقػػ  يسػػيـ مػػ  المػػت
كا  ػػػػػر حممػػػػػي فنطػػػػػازم تنطبػػػػػؽ عميػػػػػو  ،رسػػػػػـ الحيػػػػػاة الماضػػػػػية لمبطمػػػػػة

صذةةقةة را  ذتقو رلّقل  ةج ذ  يترتػب عمػ  ذلػؾ  ،العقالنية الحمػـ كميػا
 انػػب الرمػػز  إلػػ كبػػذلؾ نحصػػؿ عمػػ  الرمػز العرضػػي  ،ال  ذذتقو راثذذ ني

                                                           
  ۰ ۲۰نفسه : ۱

  ۰ ۲۰نفسه :  ۲

  ۰ ۲۲نفسه :  ۳

  ۰ ۲۲نفسه    ٤

  ۰ ۲۰نفسه :  ٥

  ۰ ۲۲نفسه :   ٦
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الفنيػػة ذا كػػاف ا تفػػاء الرمػػز العرضػػي مػػف األعمػػاؿ إفػػ ،ال ػػام  فػػي الػػنص
يػػ تي نتي ػػة ككنػػو ش صػػيا؛ فػػإف ك ػػكد المسػػتكل األّكؿ، مر عػػا لممسػػتكل 

  0الثاني، ي عؿ عممية ت كيؿ الرمز العرضي في ىذا النص ممكنة
*        *        * 

تقػػػػػـك أحػػػػػداث ىػػػػػذه القصػػػػػة عمػػػػػ  ثػػػػػالث ش صػػػػػيات البطمػػػػػة الراكيػػػػػة     
األّكلػػػ  مػػػف  تبػػػرز الراكيػػػة ابتػػػداء مػػػف ال ممػػػة، كالمػػػركم عنػػػو كالمػػػركم لػػػو

كذذل صذذب ح ت ذذةة بخطذذقرت  المسػػتكل السػػردم المباشػػر، قاطعػػة الطريػػؽ"
كتنتيػػػي فػػػي آ ػػػر  ممػػػة سػػػردية  6؟ " أةذذذن إاذذذ  ٓٓٓه س ذذذ  ق تقرصذذذل  

لكػف  ،ف يكشؼ السرد أّم  كانب لش صيتياأدائرتيا، دكف  إل بكصكليا 
 ،المسػػػتكل األّكؿ مػػػف المنمػػػكج الػػػدا مي يكشػػػؼ عػػػف عالقػػػة تربطيػػػا بر ػػػؿ

ثػػػـ ي ػػػرم حػػػكار عػػػابر  ،قػػػة تبػػػدك م ػػػرد إع ػػػاب بمظيػػػره ال ػػػار يالعال
  .ف الر ؿ كاف أصما أبكـأبينيما يكشؼ عف 

أمػػػا المػػػركم ليػػػا فيػػػي ش صػػػية ىامشػػػية تظيػػػر عمػػػ  مسػػػتكل المنمػػػكج   
كتظيػػػػر  ،الػػػػدا مي  ائيػػػػة تترقػػػػب البطمػػػػة حضػػػػكرىا لت برىػػػػا شػػػػيئا ميمػػػػا

ف ك كدىػػا فػػي إ ،مػػةال متحدثػػة كال فاع ،حاضػػرة مػػرة كاحػػدة لكنيػػا مسػػتمعة
ف لكػػؿ سػػارد دا ػػؿ القصػػة مسػػركد لػػو أحيػػث  ،القصػػة تقنػػي كلػػيس دالليػػان 

مػا ، أ7-بحسػب  ينيػت - ال يسػتطي  القػارئ التمػاىي معػو ،دا ؿ القصػة
الكظيفة التي تؤدييا ىذه الش صػية فيػي إحكػاـ التػرابط فػي المكنتػاج بػيف 

  .المستكيات السردية الثالثة
                                                           

  ۰ ۳۹المجموةع : ۱

  ۰ ۲٦۸اةي : خطاب الحك ۲
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ال فػي م يمػة إك ػكد لػو  الحبيب الحممي الذم الما المركم عنو فيك أ    
البطمػة الراكيػة ػ شػ ف أقاصػيص الم مكعػػة كميػا ػ تمتقطػػو ىػذه المػرة مػػف 

تحػػكؿ  ،بحيػػرة  ميمػػة إلػػ كمثممػػا تحكلػػت األكحػػاؿ السػػكداء  ،أرض الكاقػػ 
حبيب يحسف الكالـ يحدثيا  إل الفت  األصـ األبكـ الذم رأتو في دائرتيا 

 ،تكشػػؼ لػػو بعضػػا مػػف مفاتنيػػا ،شػػكاطئ البحيػػرة إلػػ  عػػف الزىػػكر كيرافقيػػا
  ،أعمػػػػاؽ البحيػػػػرة كال ي ػػػػرج منيػػػػا إلػػػػ كأ يػػػػرا يغػػػػكص  ،يبادليػػػػا المغازلػػػػة

كفػػػي  تػػػاـ ...   حتػػػ  تيػػػئس مػػػف عكدتػػػو ،تنتظػػػره عمػػػ  الضػػػفاؼ طػػػكيال
نيػػػا رأتػػػو كقػػػد حياىػػػا ككػػػاف يحمػػػؿ زىػػػكرا أالقصػػػة ت بػػػر صػػػديقتيا الغائبػػػة 

       . بيضاء
 - نو كاحد مف الرمكز العرضية التػي  ػرت اإلشػارة إلييػا ف المركم عإ  

كالتػػػػي يحقػػػػؽ ك كدىػػػػا فػػػػي ، باالعتمػػػػاد عمػػػػ  أريػػػػؾ فػػػػركـ  - قبػػػػؿ قميػػػػؿ
      .المستكل األّكؿ تفسيرا لك كدىا في المستكل الثاني كما سيتض  الحقا

*       *       * 
 ا ميلقػػد شػػغمت الكقفػػات الكصػػفية مسػػاحة كاسػػعة مػػف السػػرد كالمنمػػكج الػػد

ال يكشؼ  ،عم  كفؽ مكنتاج محكـ ككانت مكزعة بيف ثناياىما ،بمستكييو
نما يتضمف عالمات سيميائية تسيـ في إ ناء  عف تقنية بارعة كحسب، كا 

 : المستكل الداللي
ىػػػي  أّكؿ العالمػػػات السػػػيميائية التػػػي تكا ينػػػا عمػػػ  المسػػػتكل السػػػردم    

تػ تي ال ػدراف العتيقػة كالغبػار  ثػـ ،عالـ النفايات كاألكحاؿ كالميػاه السػكداء
ف ذلػػؾ كنايػػة إ ،كالصػػدأ الػػذم يمػػا الطريػػؽ الػػذم تقطعػػو البطمػػة كػػؿ يػػكـ
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شذذجةة  ذذسة ش خصذذ    لكػػف فػػي بدايػػة الطريػػؽ تقػػؼ" 0عػػف الكاقػػ  الفاسػػد
ف رسـ صػكرة إ ،تشكؿ ىذه الش رة المعادؿ المكضكعي لمبطمة 6"  ت  اة 

 ربػػة البطمػػة التػػي يكشػػفيا  إلػػ  تػػكمئ ،السػػدرة بثباتيػػا كتعالييػػا ككحػػدانيتيا
السػػػدرة المتكحػػػدة فػػػي مقابػػػؿ البطمػػػة التػػػي تقطػػػ  الطريػػػؽ ، السػػػرد المباشػػػر

السػدرة تسػتقبؿ ا  ػريف ببشاشػة كالبطمػة تتعامػؿ مػ  األصػـ برقػػة  ،كحػدىا
السػػدرة منتظػػرة بتعػػاؿ كالمػػرأة يطػػكؿ انتظارىػػا  ،كتحػػرص عمػػ  أال ت رحػػو

، و كقػػد حياىػػا بباقػػة زىػػكر بيضػػاءنيػػا رأتػػألكنيػػا تكػػابر كتػػزعـ  ، لمحبيػػب
ىكذا تككف السدرة  زءان مف المعادؿ المكضكعي لمبطمة ال زء الذم يقابؿ 

 .قسكة الكاق  ال ار ي
أمػػػػػػا ال ػػػػػػزء ا  ػػػػػػر الػػػػػػذم يكمػػػػػػؿ كظيفػػػػػػة شػػػػػػ رة السػػػػػػدر فيػػػػػػك الزىػػػػػػرة   

لقػد شػكمت  ،الك ػو البػاطني لمش صػية األنثػ  إلػ ، انيا تػكمئ 7المدعككة
العالمػػػة السػػػيميائية المييمنػػػة ابتػػػداء مػػػف العنػػػكاف  الزىػػػكر فػػػي ىػػػذا الػػػنص

 ،كحيػػػث أف العالمػػػة ككحػػػدة دالػػػة ال تك ػػػد بمفردىػػػا ،كانتيػػػاء بػػػل ر  ممػػػة
فػإف ىػػذه  ،8نمػا عمػ  عالقػة بكحػدة أ ػرل أك كحػدات أ ػر مككنػة نظامػاا  ك 

ثـ تظير  ،9الزىكر تقترف بالحبيب الحممي كعالمة أ رل م  بداية القصة
ء كالثم  نائمػة تصػحك عمػ   مبػة األسػماؾ الحمػراء في قاع البحيرة بيضا

كتظيػػػػػػر ثالثػػػػػػة مقترنػػػػػػة بالحبيػػػػػػب كبالسػػػػػػمكة ، :كصػػػػػػكت الميػػػػػػاه المتدفقػػػػػػة
                                                           

  ۰ ٤۱المجموةع :  ۱

  ۰ ۳۹المجموةع : ۲

  ۰ ۱۲٥:  ۱۹۹٦النقد والداللة : محمد عزام : دمشق: وزارة الثقافة :   ۳

  ۰المكان نفسه ٤

   ۰ ٤۳نفسه : ٥
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 ، 7كرابعػػػػة ي مػػػػ  الحبيػػػػب أكراقيػػػػا المتنػػػػاثرة فػػػػي أمػػػػكاج البحػػػػر ،6الحمػػػػراء
يبػرز كػػؿ ذلػػؾ عمػػ   ،ك امسػة بيضػػاء يحمميػػا الحبيػب كيحيػػي البطمػػة بيػػا

  . المستكل الحممي
كفػي ىػذه المػرة  تتنػاثر  ،اّل مرة كاحػدةا  المستكل الكاقعي فال تظير أما عم  

أكراقيػػا ثػػـ تػػدعكيا البطمػػة حتػػ  ت ػػرج منيػػا سػػائالن لز ػػان يمطػػ  أصػػابعيا 
 0يحصػػػػؿ ذلػػػػؾ مقترنػػػان ب طػػػػكات المػػػػرأة التػػػي تكبػػػػر كتضػػػػطرب ،الناعمػػػة

تشػػػكؿ ىػػػذه الزىػػػرة  ،كينتيػػػي األمػػػر بيػػػا بػػػ ف تسػػػقط فػػػي األكحػػػاؿ السػػػكداء
التيشػػـ الػػدا مي الػػذم يفرضػػو  إلػػ نيػػا تػػكمئ إ ،مػػة مػػف الػػدا ؿصػػكرة لمبط

ىكػػذا تشػػكؿ ثنائيػػة الزىػػرة المدعككػػة كشػػ رة السػػدر  ،األنػػا األعمػػ  عمييػػا
حالػػػػة تضػػػػاد بػػػػيف مػػػػا تبػػػػدك عميػػػػو المػػػػرأة مػػػػف ال ػػػػارج مػػػػف شػػػػمكخ كاتػػػػزاف 

 كبيف حقيقتيا مف الدا ؿ كما تتضمنو مف قير كانسحاؽ كتيشـ ،كبشاشة
.  
فػإف المقطػ   ،الكظيفػة السػيميائية لممكنتػاج إلػ مػف االلتفػات  كىنا ال بػد  

السػػردم الػػذم يػػرد فيػػو ذكػػر الزىػػرة يتقػػاط  مػػ  مقطػػ  اسػػتذكارم يػػرد فيػػو 
كتترسػ  ىػذه  ،اقتراف الزىكر بالحبيب الغائب مما يمن  الزىرة داللة انثكية

لػػػزج أ ضػػػر قػػػاتـ، يمطػػػ   الداللػػػة حػػػيف تػػػدعؾ الزىػػػرة في ػػػرج منيػػػا سػػػائؿ
ف  ريػػزة المػػػرأة تكػػكف مػػػادة لمتمكيػػػث أ إلػػػ يػػكمئ ذلػػػؾ ، ا الناعمػػػةأصػػابعي

عنػد  ،كتت كػد الداللػة المػذككرة بعػد سػب  صػفحات ،كمما كشفت عف نفسػيا

                                                           
  ۰ ٤٥نفسه :  ۱

  ۰ ٤۷نفسه :  ۲
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 ،6"را ذ سة راخضذةرء ازجذ  ق  تكثفذ كصؼ الص كر المغطاة بالفطريػات"
لقد كاف مركرىا عم  تمػؾ  ،ت تي ىذه ال ممة مقترنة بتكشؼ ف ذم البطمة

سػػػػببان فػػػػي انزالقيػػػػا كفقػػػػدانيا التػػػػكازف كمػػػػف ثػػػػـ ابتالليػػػػا بالمػػػػاء الفطريػػػػات 
  .كتكشؼ بعض مفاتنيا

كت تي البحيػرة عالمػة سػيميائية أ ػرل تشػغؿ الحيػز األكبػر مػف الكقفػات   
 المػتف الحكػائي الحممػي أحػداثالكصفية مشكمة المكاف الذم ت ػرم عميػو 

 قط  يصؼ البحيرة:لقد استيّؿ النص بم - الذم مرت اإلشارة إليو آنفان  -
"المياه الزرقاء تحمؿ المك ة البيضػاء، بيضػاء تتػ ر  ، تسػيؿ، تغمػؽ فػي 

، كفػي ىػذا االسػتيالؿ 7المكف، أ مػؽ، زرقػاء فاتحػة، أ مػؽ زرقػاء قاتمػة "
التحكؿ فػي ألػكاف مػكج البحيػرة مػف البيػاض يتكثؼ معن  الػنص ب كممػو، فػ

تكثيفػا لتحػكالت األحػداث  الزرقة القاتمػة يشػكؿ إل ثـ ، الزرقة الفاتحة إل 
ابتػػداء مػػف المػػرح عمػػ  ضػػفاؼ البحيػػرة برفقػػة الحبيػػب  ،فػػي المػػتف الحممػػي

كانتيػػػاء بمغػػػادرة البطمػػػة بعػػػد  يػػػاب الشػػػمس ك يػػػاب الحبيػػػب فػػػي أعمػػػاؽ 
كيتكػػرر ىػػذا التكثيػػؼ ألحػػداث القصػػة ثانيػػة فػػي  اتمػػة المسػػتكل ، البحيػػرة

راخطقرت   ذةع  اتمة :"الكاقعي مشكالن عالقة تناظر بيف االستيالؿ كال 
راخطذقرت  ذ كن  اذي  ٓٓراخطذقرت  تب ط ذ   ٓٓراخطقرت   تسةة  ٓٓ

 8غةا   كتبه  اي راسر ةةح
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كصػػػؼ أعمػػػاؽ  إلػػػ بعػػػد ال ممػػػة االسػػػتياللية المػػػذككرة ينتقػػػؿ الػػػنص     
البحيرة حيث تبرز النباتات العشبية ك ذكر شػ رة سػكداء كأسػماؾ تػداعب 

محققػػػا تناصػػػان مػػػ  ، حـ األّكؿ لمحيػػػاةف الػػػنص ىنػػػا يصػػػؼ الػػػر إ ،6ال ػػػذكر
ف البػذرة األّكلػ  لمحيػاة نشػ ت بشػكؿ أ إلػ النظرية البايكلك يػة التػي تشػير 

  0أحماض أمينية في أعماؽ البحار
ف تسػػػقط أتنبثػػػؽ صػػػكرة البحيػػػرة ثانيػػػة مػػػف بػػػيف األكحػػػاؿ السػػػكداء، بعػػػد   

يا عػػف كبيػػذا تكػػكف البحيػػرة ال ميمػػة حممػػا تعكيضػػ ،الزىػػرة المدعككػػة فييػػا
كاقػػ  فاسػػد ا تارتػػو البطمػػة  ػ مت سػػدة بػػالزىرة المدعككػػة ػ تعكيضػػا عػػف 

تت كػد ىػذه الداللػة حػيف يسػب   ،تيشميا مف الدا ؿ تحت كط ة ذلؾ الكاق 
، انػػػو تعبيػػػر عػػػف الر بػػػة فػػػي 7شػػػتات الزىػػػرة الحبيػػػب ب عمػػػاؽ البحيػػػرة لمػػػـّ 

ا يقمػ  لكف الرقيب الػدا مي كػاف بالمرصػاد فسػرعاف مػ ،االتصاؿ بالحبيب
 ٓٓت ذذةق راقةةسذذ ت  ٓٓةج ذذع  ٓٓةج ذذع   ٓٓ:حة ذذب  ىػػذه الر بػػة 

 تؤكػػد ىػػذه الداللػػة العبػػارة الالحقػػة ،8" ت ذذةق ج ذذع ق ذذ    نهذذ  قرلخذذةو
   ٗحزرل راثقب  تكقةر بةسه تحسق ق   "
فتكػػػكف  ػػػزء مػػػف المعػػػادؿ المكضػػػكعي لمبطمػػػة  ،كتتعػػػدد دالالت البحيػػػرة  

نػو الصػكرة الحمميػة ليػا كلر باتيػا فػي أ ،يكمؿ كظيفة الزىرة كش رة السػدر
 إاذذ خلذذع  لب ذذه ققفذذز تكشػػؼ ذلػػؾ ال مػػؿ ا تيػػة:" ،االتصػػاؿ بالحبيػػب
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رل ذ م  إاذ رصطسم بقجه را  ء، حةك  ذ قةه، قس ةذه، ةسةذه،  ٓٓرابحةةة
ا ق  بطنذه قصذسةل  ح ذقان  ،راخلف قبسأ را  ء ةذساع بذه نحذق قةةس تذه ر 

ط بثب ت قهذي تسذ قم اتسا ذه هق ةض  ،عل  ظهة كةة  ط طة   ن را  ء
كيػ تي  ػرؽ الحبيػب فػي أعمػاؽ البحيػرة داالن  6"أخذةو جه  إا كةة را  ء 

لكف الرقيب الدا مي الذم ا رؽ  ،عم  الر بة في امتالكو حد التماىي بو
كريقات الزىرة ػ كما مر قبؿ قميؿ ػ يقؼ بالمرصػاد ثانيػة لي عػؿ مػف  ػرؽ 

ف يكػػػكف أمػػة م سػػاكية، بػػدال مػػف اتالحبيػػب  يبػػة نيائيػػة فيمػػن  القصػػػة  
  .اتحاده بالبحيرة بمك ا لذركة السعادة

شػػبكة ال تحصػػ  مػػف المعػػاني  إلػػ يػػرل ركالف بػػارت فػػي الػػنص مػػد ال   
كبنػػػاء عمػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف كصػػػؼ  ،7تتبػػػدؿ آفاقيػػػا باسػػػتمرار بتبػػػدؿ القػػػراءات

مػػػ  ال يػػػاز عالبحيػػػرة المسػػػيب المعقػػػد يفػػػت  بابػػػا آ ػػػر لمت كيػػػؿ انػػػو يحيػػػؿ 
ال كناية عف الصراع إف ىك إكلعؿ ما يدكر دا ؿ البحيرة  ،لمبطمة النفسي

 إلػػػػ االنتبػػػػاه  إلػػػػ كاألمػػػػر يػػػػدعكنا …القػػػػائـ بػػػػيف المبيػػػػدك كاألنػػػػا األعمػػػػ  
مكاج بيضاء كزرقػاء أتبدأ القصة بكصؼ الطبقة العميا:  ،سيميائية األلكاف

مػػا أعماقيػػا فيػػي أعشػػاب ك ػػذكر سػػكداء تػػداعبيا سػػمكات أ ،كميػػاه رقراقػػة
 كتبػػػػرز فاعميػػػػة السػػػػمكات الػػػػثالث كىػػػػي ،كتتكػػػػرر الصػػػػكرة ثانيػػػػة ،حمػػػػراء

تكشف طةةسه  ب نف ق ط را ة ل راب ةسة، تسقة ،تذةقص ، رح طذت بهذ  "
تػػػرد ىػػػذه ال مػػػؿ ضػػػمف مقطػػػ  اسػػػتذكارم يسػػػيب فػػػي  80" بسذذذع  ذذذقسرء
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السػػابؽ  :كصػػؼ حركػػة مػػاء البحيػػرة كقػػد تكسػػط بػػيف مقطعػػيف اسػػتذكارييف
 يميد لظيكر البطؿ: 

 ح ذ ت ةاةن  ن ق بلت راةقم؟  
 ذ  ن ؟      
 "ٓذ إحزةي     

ف ىػذا المكنتػاج يسػيـ بفاعميػة فػي ، إك الالحؽ يبرز فيو البطػؿ ألّكؿ مػرة
فتترسػػػػ  داللتيػػػػا النفسػػػػية باقترانيػػػػا بػػػػالمكف  ،مػػػػن  السػػػػمكة بعػػػػدان سػػػػيميائيان 

كبػػذلؾ تصػػير السػػمكة رمػػزا لر بػػات المبيػػدك تتػػكى  كممػػا اقترنػػت ، األحمػػر
كبيػػػذا التنػػػاكب تترسػػػ   ،يتنػػػاكب المسػػػتكياف فػػػي الظيػػػكر، كر الحبيػػػببػػػذ

رل   ك راص ةةة راح ة تجقب اذي الدالالت النفسية لمبحيرة كمحتكياتيػا:"
ت ذذذةق   ذذذةع  نحذذذق رلعشذذذ ب راسضذذذةبة  أشذذذبه  ،قذذذ ع رابحةذذذةة  زهذذذقة

ىنػػا البػػد مػػف التركيػػز الػػدقيؽ عمػػ  عبارتي"األعشػػاب ، ك 6"بحلسذذ ت  تت اةذذ 
ثػػػػػـ  ،ك"حمقػػػػػات األسػػػػػماؾ الحمػػػػػراء كصػػػػػكت الميػػػػػاه المتدفقػػػػػة" بية"ضػػػػػيالق
تصذذحق  ٓٓٓرازهذذقة رابةضذذ ء ن   ذذ   تنذذ ثةة أشذذبه بذذ اتلقل راثلجةذذ  :"

 .راح ةرء قصقت را ة ل را تساس  ح رازهقة عل  جلب  رل   ك
ي تي ىذا المقط  االستذكارم م  بدء الحكار بيف البطػؿ كالبطمػة متقاطعػا 

األزىػػػػػار كاألسػػػػػماؾ صػػػػػكرة رمزيػػػػػة لمقػػػػػاء بػػػػػيف ككػػػػػ ف المقػػػػػاء بػػػػػيف  ،معػػػػػو
، فبمقائيما نصحك الغرائػز التػي كانػت نائمػة كػالتمكؿ الثم يػة ،الش صيتيف

 إلػػػػ ف ينتيػػػػي الحػػػػكار الطكيػػػػؿ بانسػػػػحاب الر ػػػػؿ كعػػػػكدة المػػػػرأة أ كبعػػػػد 
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ح ةن رلصم ك ن ةح ل زهذقةر ستذكار باستذكار آ ر:"، يقط  االمقعدىا
ىكػػذا أدل افتػػراؽ  ،6"اذذي رغذذقرة رابحذذةقرا ذذ ك  راح ذذةرء اهبذذت  ،بةضذذ ء
 يػاب السػمكة الحمػراء كحضػكر األزىػار البيضػاء فػي قبضػة  إلػ االثنيف 
ػػػ  سػػرفت بالحػػديثأنيػػا أ إلػػ تػػ تي ىػػذه النتي ػػة حػػيف تتنبػػو البطمػػة ، البطػػؿ

 . ف طمبو قد رفضأػ كيدرؾ البطؿ  عم  مستكل السرد الكاقعي المباشر
يسػػػيـ فػػػي كشػػػؼ الػػػدالالت العميقػػػة ف اقتػػػراف ىػػػذه األحػػػداث ببعضػػػيا إ  

  .لمبحيرة كمحتكياتيا
ال عمػػ  مسػػتكل إكالعالمػػة السػػيميائية األ يػػرة ىػػي الػػدائرة التػػي ال تظيػػر  

 ،كالتػػػي شػػػكمت الغايػػػة التػػػي كصػػػمت ليػػػا البطمػػػة ،السػػػرد الػػػكاقعي المباشػػػر
 ،فكانت نياية المطاؼ الذم تقط  الطريؽ كؿ يـك مف أ ؿ الكصكؿ إليو

كذل صذب ح الدائرة م  السطكر األّكل  بصيغة استفيامية:" إل تبدأ اإلشارة 
  ٕٓرةن ؟ ح إا  ٓٓت ةة بخطقرت ه س    تقرصل 

خطقرته  را جل  تتب طذ  اتجذة قذس ةه  كتبرز ثانية بعد ثالث صػفحات:"  
تػ تي ىػذه العبػارات مسػبكقة بمقطػ  يصػؼ الحيػاة  ،8" بقهن نحذق سر ةتهذ 

مركزىػػا كىػػـ كقطرىػػا  0ليػػا كال حػػدكد ب نيػػا كػػرة سػػرابية منتف ػػة ال محػػيط
ؿ الػذم يعنػي اك معناىا المتد إل ىكذا تكتسب الدائرة معن  يضاؼ  0كىـ

المعنػ  اليندسػي لمػدائرة اك  إلػ مكاف العمؿ فيتحكؿ بفضؿ ىػذا المكنتػاج 
  0الحمقة المفر ة اك المحيط الذم ليس لو بداية كال نياية
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عالمػػة  نيػػاإ ،المطبػػؽ كالكحػػدةكفػػي  اتمػػة القصػػة تقتػػرف الػػدائرة بالسػػككف 
تت كػػد ىػػذه الداللػػة أّكال بك ػػكد السػػدرة فػػي أّكؿ الطريػػؽ  ،المػػكت إلػػ تػػكمئ 

تػػرل لمػػاذا كقػػ  اال تيػػار عمػػ  السػػدرة دكف  الػػذم تقطعػػو البطمػػة كػػؿ يػػكـ، ن
 بقية األش ار؟
ف ك يرل  اكبسػ، كالت ليؼ  تيارم   اكبسكف كمحكرم االعيحيمنا السؤاؿ 

سػػػػػاس قاعػػػػػدة التماثػػػػػؿ كالمشػػػػػابية ك المغػػػػػايرة أمػػػػػ   تيػػػػػار يقػػػػػـك عف االأ
، كيتحقػػػؽ التماثػػػؿ بػػػيف السػػػدرة كالمػػػرأة عمػػػ  كفػػػؽ مػػػا 6كالتػػػرادؼ كالطبػػػاؽ

كيتحقػػؽ الطبػػاؽ بػػيف السػػدرة كبػػيف الزىػػرة عمػػ   ، ػػرت اإلشػػارة إليػػو سػػابقان 
درة مسػػػػػتكييف: المسػػػػػتكل السػػػػػطحي، حيػػػػػث نعكمػػػػػة الزىػػػػػرة ك شػػػػػكنة السػػػػػ

يث داللة الزىرة عم  المبيدك كداللة السدرة ، حكالمستكل العميؽ ،كشككيتو
كيػػػػرتبط المعنػػػػ  المػػػػذككر بالقداسػػػػة  ،عمػػػػ  األنػػػػا األعمػػػػ ، كمػػػػا مػػػػر آنفػػػػا

التػػػي تسػػػع   ،األسػػػطكرية التػػػي تتمتػػػ  بيػػػا السػػػدرة فػػػي المػػػكركث الشػػػعبي
كتبقػػ  الكظيفػػػة  .... التمػػاىي بيػػػا تحػػت تػػػ ثير أناىػػا األعمػػػ  إلػػػ البطمػػة 

حيث تذكرنا بطقكس تغسيؿ ، كظيفة المر عيةاألىـ ال تيار السدرة ىي ال
 إلػ ك يحيمنػا ىػذا التعػدد لػدالالت السػدرة  ،الميت قبؿ الدفف ب كراؽ السػدر

ف لمحمػػـ فػػي بعػػض  كانبػػو نزعػػة أكضػػكعة التكثيػػؼ عنػػد فركيػػد إذ يػػرل م
عػػدد  إلػػ فغالبػػا مػػا يرمػػز عنصػػر كاحػػد فػػي الحمػػـ  شػػديدة نحػػك التكثيػػؼ"

شػػػػارة مركبػػػػة تشػػػػير إلييػػػػا إك نمػػػػا ىػػػػك ، كبيػػػػر مػػػػف أفكػػػػار الحمػػػػـ الكامنػػػػة
 .7" ميعا

                                                           
  ۰ ۳۳:: ۸۹۸۸قضايا الشعرةي : رومان جاكبسن : ت محمد الولي و مبارك حنون : دار توبقال للنشر : الدار البيضاء :   ۱

  ۰ ۹٦: القاهرة:  ۱۹٦٦:  ٤محمد عثمان الدجاني:ط ۰معالم التحللي النفساني:سيجمند فرويد:ت د   ۲
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مف ىنا كاف مكق  السدرة في أّكؿ الطريؽ الذم ينتيي بالدائرة كالسػككف   
كبػػػػذلؾ يتحقػػػػؽ عنصػػػػر ، المػػػػكت :النيايػػػػة المحتكمػػػػة إلػػػػ عالمػػػػة تػػػػكمئ 

ػػػ فػػي أّكؿ الطريػػؽ ػ  بػػيف الشػػ رة ،و  اكبسػػكفيػػلإالتػػرادؼ، الػػذم أشػػار 
     . المكت إل يرمز كالىما كالدائرة ػ في آ ره ػ حيث 

كتت كد داللة المكت ػ ثانيا ػ مف  الؿ تحكالت األلكاف المستمرة: في  ممة 
الزرقػػػة  إلػػ الزرقػػة الفاتحػػػة  إلػػػ االسػػتيالؿ :تتحػػػكؿ األلػػكاف مػػػف البيػػاض 

رالذذقن رابةتسذذ اي ةرح ةذذاقب بذذةن رات قجذذ ت راسركنذذ  كفػػي النيايػػة" ،القاتمػػة
  .    سركن حأن كل شيء هن  إ " ثـ ،6" رازةق ء قرا قسرء

ت تي هذال رانه ةذ  نتةجذ   نطسةذ  ا ذلط  راس ذع راتذي   ة ذه  رلنذ      
الزىػػكر بمػػا  ،كصػػدل دالليػػان لمعنػػكاف" زىػػكر ثم يػػة " رلعلذذ  علذذ  رالبةذذسق

ا يحممػو كالػثم   بمػ ،تحممو مػف عالمػات عمػ  الحيػاة كال صػب كالديمكمػة
   . نطفاءمف عالمات عم  المكت كاال
*       *      * 

  
  
 

 
 

                                                           
  ۰ ٤۷نفسه : ۱
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  مصادر  ال
 
                                                                                                                                                                                                        راكتب   
 .8><6 :6ط:دار الطميعة :: ساف كنفاني: بيركت 7كاممة:لا ثار ا* 
 .;<<6أسطكريات: ركالف بارت : ت / د. قاسـ المقداد : حمب : *
)البنيكيػػػة التككينيػػػة بػػػيف  8إشػػػكاليات المفػػػاىيـ فػػػي النقػػػد األدبػػػي المغربػػػي المعاصػػػر:*

 .7006 – 6النظرية كالتطبيؽ(: د. محمد  رماش :فاس: ط
:  6المركػػػز الثقػػػافي العربػػػي : ط -ئػػػي : سػػػعيد يقطػػػيف : بيػػػركتانفتػػػاح الػػػنّص الركا*

6>=> . 

 .9=<6يئة المصرية العامة لمكتاب: بناء الركاية: د .سيزا قاسـ: الي*
بنيػػة الػػنص السػػردم ) مػػف منظػػكر النقػػد األدبػػي(: د.حميػػد لحمػػداني: المركػػز الثقػػافي *

 . 8<<6:  7العربي: ط
:  9الطبرم: ت  محمد أبك الفضػؿ ابػراىيـ: ط تاري  الرسؿ كالممكؾ: محمد بف  رير* 

 .دار المعارؼ بمصر
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ت صيؿ النص ) المػني  البنيػكم لػدل لكسػياف  كلػدماف( : محمػد نػديـ  شػفة: حمػب : *
 . 6ط
: 7000: 6: طالت كيػػؿ بػػيف السػػيميائيات كالتفكيكيػػة: أكمبرنػػك إيكػػك: تػػر: سػػعيد بنكػػراد* 

 .الدار البيضاء –المركز الثقافي الغربي 
تحميؿ ال طاب األدبي: عم  ضكء المناى  النقديػة الحداثيػة  )دراسػة فػي نقػد النقػد( : *

   .7008 –محمد عزَّاـ : اتحاد الكتاب العرب: دمشؽ 
التحميػػػؿ البنيػػػكم لمقصػػػة القصػػػيرة : ركالف بػػػارت : ت / نػػػزار صػػػبرم : بغػػػػداد : دار *

 . <:7المكسكعة الصغيرة  -الشؤكف الثقافية 
 -بيضػػاء الػػدار ال ي: شػػمكميت ريمػػكف كنعػػاف: ت / لحسػػف احمامػػة:الت ييػػؿ القصصػػ*

 .:<<6 - 6دار الثقافة : ط
مؤسسػػػة اليمامػػػة الصػػػحفية: كتػػػاب الريػػػاض  التفاعػػػؿ النصػػػي : نيمػػػة فيصػػػؿ األحمػػػد:*

 ىػ . <686:  609

القرشػي الدشػقي : دار  ربذن كثةذة: أبػك الفػداء اسػماعيؿ  :تفسير القرأف الكػريـ : ج *
 العربية القاىرة.احياء الكتب 

 .7000أحمد  مؼ: بغداد دار الشؤكف الثقافية:  تيمكر الحزيف:*
 . 0=<6 ماليات المكاف :  استكف باشالر : ت  الب ىمسا :بغداد :*

الحضارة ) دراسة في أصكؿ كعكامؿ قياميا ك تطكرىا(: د. حسيف مؤنس: الككيت * 
 .=><6: 6: عالـ المعرفة: 

 .7..9: 6اد م يد: دار الشؤكف الثقافية: بغداد: طحكايات دكمة ال ندؿ  ي* 
الم مػس  - طاب الحكاية :  يرار  ينيت : ت / محمد المعتصـ كآ ػراف :القػاىرة *

 . ><<6/  7األعم  لمثقافة : ط
 . <=<6زىكر ثم ية: م مكعة قصصية لمقاصة نعيمة م يد:بغداد: * 
 . 9<</  6: بيركت : ط السيمياء كالت كيؿ : ركبرت شكلز : ت سعيد الغانمي *
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شػػعرية التػػ ليؼ : بنيػػة الػػنص الفنػػي كأنمػػاط الشػػكؿ التػػ ليفي : بػػكريس أكسبنسػػكي : *
 . <<<6الم مس األعم  لمثقافة :  -ت/ سعيد الغانمي ك د ناصر حالكم : القاىرة 

عالـ الركاية : ركالف برنكؼ كلاير اكتكليو : ت نياد التكرلي : مرا عػة  فػؤاد التكرلػي *
 . .  6<<6محسف المكسكم: بغداد : سمسمة مائة الكتاب الثانية:  0ك د
العنػػكاف كسػػيميكطيقا االتصػػاؿ األدبػػي : د. محمػػد ف ػػرم ال ػػزار : الييئػػة المصػػرية *

 . ==<6العامة لمكتاب : 
 الفضاء الركائي في الغربة : منيب محمد البكريمي :بغداد : *
ك عزيز عبد الميدم رداـ  :  امعة  فمسطيف كالغزك الصييكني : عادؿ حامد ال ادر*

 . 9=<6بغداد  :
:  7دار الطميعػػػة :ط -الفمسػػػفة فػػػي معركػػػة األيديكلك يػػػة: ناصػػػيؼ نصػػػار : بيػػػركت *

6>=; . 
 . ><<6:  6قاؿ الراكم : سعيد يقطيف : المركز الثقافي العربي : ط*

قػػاؿ قضػػايا الشػػعرية : ركمػػاف  اكبسػػف : ت محمػػد الػػكلي ك مبػػارؾ حنػػكف : دار تكب*
 . ==<6لمنشر: الدار البيضاء : 

:  9ط محمػػػػد عثمػػػػاف الػػػػد اني: 0ت د سػػػػي مند فركيػػػػد: معػػػػالـ التحميػػػػؿ النفسػػػػاني:*
 .: القاىرة  ;;<6

قضايا الفف كاإلبداع عند دستكفسكي : ـ .با تيف : ت / د. ميؿ انصيؼ التكريتػي : *
 . ;=<6سمسمة المائة كتاب:  -دار الشؤكف الثقافية  -بغداد 

المكتبػػػػػػة  -ضػػػػػية الفمسػػػػػػطينية فػػػػػػي م تمػػػػػػؼ مراحميػػػػػا: محمػػػػػػد عػػػػػػزة دركزة: صػػػػػػيدا الق*
 . <:<6العصرية:

المركػػػػػػز الثقػػػػػػافي  ::<<6:  6المغػػػػػػة المنسػػػػػػية: اريػػػػػػؾ فػػػػػػرـك :ت حسػػػػػػف قبيسػػػػػػي:ط*
 .العربي:الدار البيضاء

دار االداب  -ماركسية القػرف العشػريف: رك يػو  ػاركدم :ت / نزيػو الحكػيـ : بيػركت *
 . =;<6 - 7: ط
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 . 0><6/  6محنة فمسطيف : صال  صائب ال بكرم : بيركت :ط*
 . 0<<6مع ـ األساطير : لطفي ال كرم : بغداد :*
 :  ياقكت الحمكم 7مع ـ البمداف:*

التفكيكيػػػة  : كلػػػيـ فػػػرام : ت/ يكئيػػػؿ  يكسػػػؼ  إلػػػ المعنػػػ  األدبػػػي مػػػف الظاىراتيػػػة *
 . >=<6دار الم مكف : -عزيز : بغداد 

 .7009: 6عنو في السرد العربي: فاضؿ ثامر: المدل ط*المقمكع كالمسككت 
 .مالحـ كأساطير مف أك اريت : أنيس فري  : بيركت : دار النيار *
الفعؿ )أبحػاث الت كيػؿ(: بػكؿ ريكػكر: ت محمػد بػرادة كحسػف بكرقيػة:  إل مف النص *

 .7006: 6عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاال تماعية: ط –مصر 
سػػطيف الحػػديث: د.عبػػد الكىػػاب الكيالي:المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات مػػك ز تػػاري  فم*

 . 6><6كالنشر : 
 ;=<6مكرفكلك يا ال رافة : فالدمير بركب :ت ابراىيـ ال طيب : الدار البيضاء : *
. 
نحك ركايػة  ديػدة : آالف ركب  رييػو :  مصػطف  ابػراىيـ مصػطف  :دار المعػارؼ *
 مصر . -
تقػػديـ تػػدكركؼ : تر مػػة إبػػراىيـ ال طيػػب : مؤسسػػة نصػػكص الشػػكالنييف الػػركس : *

 .  7=<6األبحاث العربية . بيركت 

اتحاد  الكتػاب العػرب  -النظرية األدبية الحديثة كالنقد األسطكرم:حنا عبكد: دمشؽ *
 :6>>>  . 
سكسػػػػػيكلك يا الػػػػػنص  إلػػػػػ النقػػػػػد الركائػػػػػي ك يػػػػػديكلك يا ) مػػػػػف سكسػػػػػيكلك يا الركايػػػػػة *

 . 0<<6:  6: المركز الثقافي العربي : ط األدبي(: حميد لحمداني
 .;<<6: دمشؽ: كزارة الثقافة: النقد كالداللة: محمد عزاـ*
الك ػػكد كالزمػػاف كالسػػرد، فمسػػفة بػػكؿ ريكػػكر:  تحريػػر ديفػػد ككرد:  تػػر كتقػػديـ سػػعيد * 

 .:   المركز الثقافي العربي<<<6:  6الغانمي: ط
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 رلبح ث قراسةر  ت 
ديػث :  د. حسف المنيعي : فصؿ  سكسيكلك يػة األدب: دراسات في النقد الح*

 لمكسياف  كلػدمػاف. 
:  67ركاية الركاية التاري ية: ليندا ىتشيكف: تر شكرم م اىد : فصكؿ : الم مد * 

 8<<6: صيؼ  7العدد 
عادة تحبيؾ*  /www.jehat.com/ ar :د. نادر كاظـ :التاري  الػركاية كا 

printpage  
ل طاب اإليديكلك ي : محمد عابد  العكلمة كمس لة اليكية بيف البحث العممي كا* 

  http://www.aljabriabed.net/glob_identite2.htm ال ابرم 

: الكثافة السردية في الركاية العربية: د. عبد اهلل ابراىيـ: * 
ttp://www.abdullah-ibrahem.com/ 

 ما كراء الركاية كنر سية الكتابة السردية: فاضؿ ثامر: األديب العراقي : العدد* 
 . 7..:الثاني: السنة  األكل : كانكف األكؿ  

 - (7) لعددا:  م مة  سكر :  كالمتحكؿ : د. سمير بسباس اليكية بيف الثابت * 

 .2005 أيمكؿ/سبتمبر - السنة األكل 
 كبعد ... فما اليكية؟ : محمد عابد ال ابرم :* 
ا داب :  التحكؿالركاية العربية إشكاالت الت مؽ كرىانات  :كقائ  ندكة ا داب* 
</=  / 6>><. 

*     *    * 
 
 

 إشارات البد منها

http://www.doroob.com/?p=242
http://www.doroob.com/?author=77
http://www.jehat.com/%20ar/%20printpage
http://www.jehat.com/%20ar/%20printpage
http://www.jehat.com/%20ar/%20printpage
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في م مة دراسات ن فية :الصادرة عف مركز دراسات  الدراسة األكل   ت نشر   6* 
 ...7009 امعة الككفة: السنة األكل  : العدد األكؿ : 

في م مة دراسات ن فية الصادرة عف  امعة الككفة:  ت الدراسة الثانيةنشر  *   
  7009السنة الثانية العدد الثالث: 

 . :700: نيساف  6: س  6في م مة األيب المعاصر: ع الدراسة الثالثة  نشرت* 
 <مف بحكث ممتق  السياب الثاني الذم عقدتو  امغة البصرة  مف * الدراسة الرابعة 

– 66  /6  /700< . 
 
 
 

 
 الفهرس

 8                                                            المقدمة
 :6          لغساف كنفاني "67"مكت سرير رقـ الت ميات الداللية في 

 96         لك كنت حصانا" لغّساف كنفاني"في قصة  أدل ة األسطكرة
 :>               ألحمد  مؼ  في قصة "تيمكر الحزيف"  أقنعة النبكءة

                                                     العكلمػػػػػة كمطرقػػػػػة الديكتاتكريػػػػػةايػػػػػات دكمػػػػػة ال نػػػػػدؿ" ل يػػػػػاد م يػػػػػد بػػػػػيف سػػػػػنداف ك"ح
606 

                                                         لنعيمػػػػػة م يػػػػػد مصػػػػػداقان  "زىػػػػػكر ثم ّيػػػػػةسػػػػػمطة القمػػػػػ  فػػػػػي الػػػػػنص النسػػػػػكم العربػػػػػي، "
68< 

 ::6                                                        المصادر
 6;6أشارات ال بد منيا                                              
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