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 المقدمة

 اَّميم اَّمحن الل بسم
 كعمى آلو األطيار  الحمدي هلل رب العالميف حمدان بالغان حدَّ الرضا , كالصبلةي كالسبلـي عمى سيدنا محمد

    أما بعد :   

لـ إذ ة كمتشعبة عمى مستكيات مختمفة, الركاية في العراؽ بعبلقات ثقافية متعددتحكالت ارتبطت فقد    
الى التجديد كالتجريب لذلؾ اتجيت ة, ياالجتماعية كاالقتصادية كالسياستكف نشأتيا بعيدة عف التحكالت 

الية العالمركنة خر مثؿ األي الفنكف األدبية  ةفقد امتمكت تميزان لـ تمتمكو بقيلتكاكب المتغيرات الحداثية, 
أصبحت حيث البناء كالتقانة كاألسمكب, فكاالنماط التجريبية مف  الحداثة المختمفة اشكاؿعمى استيعاب 

,  ير كالتجديد سمة مبلزمة ليايكالقكالب المحددة, فكاف التغ ةتجديد دائـ كرفض لمقكانيف الثابتفي مسيرة 
أفؽ كاسع كمنفتح عمى ذات جعؿ الركاية إذ  , نعطافة ميمة في االبداع الركائيكقد شكؿ ماكراء السرد ا
أل عف ىذا التطكر فيك مكاكب لركاية مابعد نبماالبداع الركائي بالعراؽ لـ يكف جميع االجناس االدبية, ك 

 . الحداثة

نظران لبركزه بشكؿ الفت فييا سعد محمد رحيـ ركايات اختيار الباحثة لدراسة ماكراء السرد في  جاءكقد    
الركائي , ابداعو يدكر حكلو  ان أساس ان محكر تكظيؼ ىذه التقانات بؿ كلظيكرىا بشغؼ الركائي مف خبلؿ 

, ىذا الى جانب قمة الدراسات االكاديمية التي تناكلت ما  الركائية كاستخدامو ليذه التقانةلتممس الكتابة 
كراء السرد في الركاية العراقية حيث اقتصرت عمى رسالة ماجستير بعنكاف )ماكراء السرد في الركاية 

د في القصة العراقية حسف مجاد , كأطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ )ماكراء السر الدكتكر العراقية( لمباحث 
 ََِّنزار فراؾ صميبي ك)ما كراء السرد في الركاية النسكية العراقية الدكتكر ( لمباحث ََِّحتى عاـ 

امة في لكا ظاىرة ما كراء السرد بصكرة عك رسيف تناا( كمما رشيح مف العناكيف السابقة اف الدَُِٔػػػ 
أنيـ ناقشكا تقانات كجكدىا البارزة فقط كىذا يعني كلـ يتحددكا بأنمكذج خاص مركز , كما  ركايات كثيرة

خر مثؿ االبداعية , كىناؾ بعض الدراسات االكاديمية األي  ةمف خصكصيات الكتاب ان كثير كانيـ أسقطكا 
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)ماكراء السرد في ركايات احمد خمؼ( لمباحث اسعد كاظـ بدر كقد كاف بػ المكسكمة رسالة الماجستير 
 .      بلءـ مع طبيعة الركايات المبحكثةكسع الباحث في تقانات كطرائؽ جديدة تتالتناص محكرىا األبرز كقد ت

 افتحت أمامي التي عمى كثير مف الدراسات التي تتعمؽ بركايات مابعد الحداثة ةالباحث تكقد اطمع    
نافذة اإلفادة كاالطبلع ككتاب )الميتافكشف( لباتريشيا ككاه , ك)ماكراء السرد ما كراء الركاية( لمباحث 
عباس عبد جاسـ , ك)المبنى الميتاسردم( لؤلستاذ فاضؿ ثامر , اما المنيج الذم اعتمدتو الباحثة فيقكـ 

سرد عمييا مف خبلؿ تثبيت أبرز تمؾ عمى القراءة التحميمية الفنية لمركايات كتطبيؽ مقكالت ما كراء ال
 المقكالت .

أما الصعكبات التي كاجيت الباحثة فكانت تدكر حكؿ الكضع الصحي العاـ الذم اصاب العالـ    
كالمتمثؿ بجائحة ككركنا كتعطيؿ الدكاـ كالحد مف الحركة كالتردد عمى المكتبات كالحد مف حرية السفر 

 كالحمد هلل عمى أية حاؿ .  كأبي الحبيب ي أدت الى خسراف أفراد أعزة الى جانب اإلصابة بيذا الكباء كالت

خاتمةي , أما التمييد فقد جاء فيو مفيكـ تعقبيا قاـ البحث عمى ثبلثة فصكؿ يسبقيا تمييده ك لقد    
مصطمح ماكراء السرد كتاريخ ظيكره كاستعمالو في الميداف االدبي كالتسميات العديدة التي اطمقت عميو 

 قتو بركاية مابعد الحداثة كأىـ مايميزىا كاختبلفيا عف الركاية التقميدية .كعبل

( ككاف عمى ثبلثة ء السرد في ركايات سعد محمد رحيـعناصر ماكرا)ػ كاىتـ الفصؿ االكؿ, المكسكـ ب
)المؤلؼ( في ماكراء السرد الذم يختمؼ عف المؤلؼ التقميدم الذم يظير في ػ مباحث اختص االكؿ ب

 ان الركائي ليبيف آراءه كيطرح افكاره ليعمف تمرده كاالعتراض عمى األحداث الركائية أك يككف مؤيد العمؿ
 .  ليا, كىذا ىك االختبلؼ الذم اضافتو ركايات مابعد الحداثة

تتكلى ركاية القصة  ني )الراكم( الذم ىك شخصية ميمة أخرلكبالكيفية نفسيا جرل المبحث الثا   
 .يا لمنيا ماكراء السرد بكصفيا ركاية تتحدث عف ركاية فتحتاج الى مؤلؼ التي يتض)الثانية( 

في  ان ميم ان اصبح لو دكر قد  ان أساسي ان ( بكصفو ركنالدراسة في المبحث الثالث الى )القارئ فيما تكجيت
اليو خطابان مباشران في صميـ الركاية كنصيا  تاذ اف الركاية اشترطت حضكره ككجي, ركاية ماكراء السرد 

 .  في العممية االبداعية ان األصمي كبذلؾ فقد أصبح عنصران مشارك
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مباحث  ة( في ثبلثء السرد في ركايات سعد محمد رحيـأشكاؿ ماكرا)ػ كجاء الفصؿ الثاني, كالمكسكـ ب    
كاف أكليا )المخطكطة كالرسالة( كىي ك تعماؿ ماكراء السرد, رصدت العناصر كالطرائؽ التي دخؿ بيا اس

يتـ تأليفيا داخؿ الركاية التي مركاية األصمية ليشير  إذ الثانية قصة احداث ال سرديا الركائي لماستعماداة 
 .   األـ

لى الفنكف التي كظفيا الركائي بنكعييا الذاتية كالغيرية, ذات البعد الكاحد إتطرؽ فقد أما المبحث الثاني 
ضاءة حياة كثير مف الشخصيات كأكممت شيئان كانت مادة سردية إلالتي )الصكر كالمكحات كالمكسيقى( 

 مف تاريخيا الشخصي ككظفيا في مكانيا الصحيح الذم لو عبلقة بالبنية الدرامية لؤلحداث الركائية
د كاحد ( كىي فنكف سمعية بصرية أم انيا تحتكم عمى أكثر مف بعفنكف )السينما كالمسرح كعرض

 ة التي تركييا الركاية كماتحدثو مف تقاطعات اك زيادات في الداللة .كعبلقة ذلؾ بالقصة الرئيس

كؿ تناص تناك دبية كالثقافية اختص بالتناصات األفقد ( ماكراء السردفي تناص الاما المبحث الثالث )   
 . خرخر كالشعر كالمسرحية كغيرىا مف الفنكف األي الركاية مع األجناس األدبية األي 

الى  (لسرد كقضاياه في ركايات سعد محمد)سمات ماكراء اػ بالمكسكـ اتجو الفصؿ الثالث قد ك     
 ختصا, ككاف مكزعان عمى مبحثيف ضمف الركايات  ماكراء السردفي تقانات الاكتشاؼ السمات كالقضايا ك 

التي تتعمؽ تناكؿ االجابة عمى عدد مف االسئمة الضركرية ك )سمات ماكراء السرد في الركايات( بػ االكؿ 
الركاية األصمية كماكراء السرد كقد ركز  فيكتقمبيا بيف عالمي السرد , كمكقؼ الركائي منيا بالمضمكف 

االسمكب الشعرم, كالككابيس كأحبلـ )كمنيا داخؿ ركاياتو  الركائي عمى عدد مف الثيمات التي برزت
 . (قظة, النيايات المفتكحة كالمتاىةالي

د الى دراسة )الحب كقضية قضايا ماكراء السرد في الركايات( فعم)المكسكـ بػ  أما المبحث الثاني    
التي  ميمةي يعرض القضايا ال( فالركائالكاقع السياسي ةالحرب كاشكاليك  ,سؤاؿ البكح كالكتابة ك  , المرأة

 شغمت حياتو كحياة المجتمع كجيمو بصكرة خاصة .

, أتقدـ بيا ألستاذم الدكتكر محمد عبد الحسيف  كفي الختاـ البد مف كممة شكر مؤطرة بكممات صادقة
 . مقكمان لـ يبخؿ في تقديـ النصح كاالرشادمشرفان عالمان كاعيان ك ىكيدم الذم كجدت فيو 
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تدخر لـ , فإف لـ تستطع إدراكو فعذرىا أنيا إليو  تطمح الباحثة الكماؿ كلكنو كاف أمبلن  كال تدعي   
 .  , كاهلل كلي التكفيؽقدر المستطاع بمكغو ل متكاصبل ان سعيجيدان ك 
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 ماكراء السرد المفيـك كاإلجراء

    أكالن : جدؿ التسمية  

امتاز السرد منذ بكاكير نشأتو بخصكصية مميزة في ككنو ال يكتفي بما يبثو المبدع مف معنى كانما   
 يترؾ لممتمقي أك القارئ متعة التفاعؿ كالمتابعة التي تصاحب عممية الكتابة االبداعية , حيث ينسجـ
المتمقي مع األحداث كالشخصيات كالعكالـ المختمفة التي تثيرىا الكتابة , كمف خبلؿ ىذا التأثير يظير 

في خمؽ الدافع لدل المتمقي عمى ذلؾ كيتمثؿ  إليو مكصكؿلم اليدؼ الرئيس الذم يرمي الفف السرد
ة الكاقعية كىذا ما تدخؿ القارئ الى عكالـ بعيدة عف الحياكىي مف خكض غمار االحداث كالعيش معيا 

, حيث تككف عناصر التشكيؽ كالمتعة التي تعمؿ عمى شد القارئ لمعمؿ السردم في حالة فيو نراه جميان 
تفاعؿ كتغير مستمريف , كعمى ىذا األساس يتطكر األدب كيتأثر بالمتغيرات التي تطرأ في محيطو العاـ 

 . (ُ)حداث تسببت فييا أك جربتيا الشخصيات((, كمنو الفف الركائي ألنو ))كسيمة اتصاؿ تعرض تتابع أ

لقد كاف تطكر نظرية السرد مبلزمان لتطكر الدراسات المغكية كأخذ ىذا التطكر ينحى باتجاه تحميؿ    
الركاية كتفكيؾ تركيبيا كرصد البنى الداخمية ليا كمعرفة مدل تفاعؿ ىذه التراكيب كارتباط االفعاؿ 

 ان الكاقع ليخمؽ عالمبالخياؿ ع لو القدرة عمى اف يدمج باألحداث داخؿ القصة اك الركاية , فالمؤلؼ المبد
بالركاية كمف ىنا نجد أمبرتك إيكك يكثؽ الرابط بيف المتعة كالخياؿ في صياغتو لمتساؤؿ ))ىؿ  ان خاص

, (ِ)يمكف اف تككف ىناؾ ركاية ال تنزع الى اليركب إلى الخياؿ كرغـ  ذلؾ تحتفظ  بقدرتيا عمى اإلمتاع((
ى خيالو لينجح في خمؽ مساحة بيف الخياؿ كالكاقع إذ مف غير أم أف القدرة االبداعية لمكاتب تعتمد عم

المعقكؿ اف تككف الركاية محتكية عمى كؿ شيء مخالؼ لمكاقع , كليذا يعمد الكاتب الى طرائؽ ككسائؿ 
مختمفة كمنيا المخطكطات كالسيرة الذاتية كالرسائؿ كاالعترافات ليتمكف  مف إعادة تشكيؿ الكاقع كيضفي 

 يالو االبداعي ليجعؿ احداث الركاية مشكقة كذات تأثير عمى القارئ . فكؽ ذلؾ مف خ

                                                             
:  َُُِأماني أبك رحمة , دار نينكل , دمشؽ , د . ط ,  :. عمـ السرد مدخؿ إلى نظرية السرد , باف مانغريد , ت ُ

ُِ . 
 : ُٓٗٗ,  ُ, منشكرات المجمع الثقافي  , ط  عمكب د . عبد الكىاب :. الحداثة كمابعد الحداثة , بيتر كككر , ت ِ

ّْٓ . 
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كتأثير كيككف أيضان عمبلن  ليككف العمؿ الركائي ذا فعاليةكقد جاء ما كراء السرد ليمثؿ نقمو نكعية ك    
 كقكانينوحدكد السرد  مفالخركج  عمىيبدك ماكراء السرد أكثر قدرة  إذمشتركان بيف الكاتب كالقارئ , 

 . (ُ)بيف الكاقع كالكىـ كمف ثـ يقكـ بميمة الكشؼ عف ىذا الكىـ ان خمؽ  تضادالمعركفة كي

يتألؼ مصطمح )الميتاسرد( مف نجد أنو  مفيكـ مصطمح ماكراء السرد ))الميتاسرد((كعند التعرض ل  
كالقيـ , كسرعاف ما انتقمت كانتشرت في المفاىيـ *( metaميتا قطعيف حيث تبدأ البلزمة األكلى )م

 . (ِ)كالخطابات االخرل القريبة مف العمؿ المغكم كمشتقاتو

يمتمؾ صفة كفؽ المفظة التي تعقبيا لتدؿ عمى الحقؿ المعرفي الذم   ألؼنجد اف بادئة الكممة تتكىنا 
ك ك )الميتا نقد( أك )نقد النقد( كتترجـ الى الكبرل أ( التعالي كما يظير في )الميتا تاريخ( ك )الميتا أخبلؽ

( كما في استعماالت زكي نجيب محمكد أكؿ مف اقترحيا كاستعمميا في أك المغة الشارحة )لغة الشرح
كتتشكؿ ىذه البادئة عمى كفؽ المفظة األخرل التي تعقبيا . (ّ)المغة العربية في كتابو )خرافة الميتافزيقيا (

تا تاريخ" ك"الميتا أخبلؽ" ك"الميتا لتدؿ عمى الحقؿ المعرفي الذم يمتمؾ صفة التعالي كما يظير في "المي
نقد" أك "نقد النقد" , كتترجـ أيضا بػ "كبيرة" أك "الكبرل" أك "لغة لشرح" أك "المغة الشارحة" كما في 

خرافة )ة في كتابو أكؿ مف اقترحيا كاستعمميا في المغة العربي الذم يعد استعماالت زكي نجيب محمكد
نحصؿ مف  مف ثـك  , (5)(فكؽ) أك (مع)أك (بعد)اك (ماكراء)كقد تعني ىذه البادئة  ,  (4)(الميتافيزيقيا

ركاية عف ركاية اك داخؿ )استعماؿ تعبير مف دكف ترجمتيا عمى حؿ بديؿ مف  (الميتا)تعريب لفظة 

                                                             
 . ٖ:  ََِٓ,  ُة , عباس عبد جاسـ , دار الشؤكف الثقافية العامة , بغداد  , ط . ينظر : ماكراء السرد ماكراء الركايُ

األكؿ الى عالـ األدب كالمغة مف خبلؿ المسانيات التي قامت باجتراح مصطمح )الميتالغة   (meta)* كاف دخكؿ مفردة 
meta language  ( ك )الميتالسانياتmeta linguistics , ) عزاه الباحثكف كىذا نكع مف التطكر في الدراسات المغكية

ـ كقد عرفو بأنو ))المغة التي ُُٔٗإلى جيكد المغكم )ىيممسيمؼ( الذم عمؿ عمى تطكير ماكراء المغة )الميتالغة( عاـ 
رل مكضكعان ليا بدالن مف اف تدؿ عمى كقائع كمكاقؼ كأشياء غير لغكية في العالـ تدؿ لغة أخرل أم أنيا تتخذ مف لغة اخ

كأف مابعد المغة ىك المغة التي تعمؿ داالن لمغة اخرل كىكذا تصبح المغة االخرل مدلكالن بالنسبة ليا(( ينظر : ماكراء السرد 
 . ِّماكراء الركاية : 

 . ٕٗ:  َُِٓ,  ُ. ينظر : السرد المفتكف بذاتو , د . رسكؿ محمد رسكؿ , دائرة الثقافة كاالعبلـ , ط  ِ
نظر : العكالـ الميتاقصية في الركاية العربية الحديثة , احمد حسف يكسؼ خريس ) رسالة دكتكراه ( , جامعة اليرمكؾ . ي ّ
 .  ِـ : َََِ, 
 .  ِ. ينظر : العكالـ الميتاقصية في الركاية العربية , أحمد خريس :  ْ
 .   ُٔ:  َُِّ,  ُط. ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية , فاضؿ ثامر , دار المدل ,  ٓ
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كاضطراد استعماليا في  (ماكراء), لكف شيكع استعماؿ ترجمة  (1)(سردسرد عف سرد أك داخؿ )أك  (ركاية
   . الفنكف المختمفة ىك الذم سكغ لنا االستقرار عمى ىذه الترجمة

كذلؾ في بعض األحياف متشابكة حتى لنجدىا بتعدد الباحثيف )ما كراء السرد( تسميات قد تعددت ل     
بينما ,  (ِ)احكائي(ميتاسرد أك الميتاللتقارب المعنى فيما بينيا كمف ىذه التسميات ماذكره جيرالد برنس )

اف التي حاكلت مجمكعة مف المصطمحات ىذا الى جانب ,  (ّ)ذكر أندريو جيد بأنيا الركاية المضادةي
,   narcissistic novelكالركاية النرجسية ,  sur fictionمافكؽ الركاية)) تغطي ىذا المفيكـ مثؿ

 , reflexive, كالركاية االنعكاسية    super ficton, كالركاية الفائقية   fabulationكتخريفات 
 .  (ْ)كغيرىا((

قد اطمؽ عمى ىذا المفيكـ تسمية تتعدل الحكاية الثانكية كالركاية المضادة كالتخييؿ فامبرتك إيكك أما    
( حيث التأمؿ الذاتي) ػكيشير أكستف الى ىذه التقنية الركائية ب,  (ٓ)(meta texuelماكراء النص )كىك 

عمى التضاد ألف الركاية أك القصة ىي منطكية يعكس مف خبلليا ذاتو حيث تصبح  ةتأممي ةتصبح كقف
لركاية ا)أما الرم ماكفرم فقد أطمؽ عمييا ,  (ٔ)صكرة لمحياة الكاقعية كالسمكؾ كالزمف الذم تكتب فيو

دادية لمعممية ة أك ارتركايات ىذا المصطمح تحميؿ بصكرة انعكاسييتخمؿ ( حيث األنعكاسية أك االرتدادية
( حيث  تكجد داخؿ )الحكاية داخؿ الحكاية جينيت عمى ىذا المصطمح اسـجيرار كيطمؽ  (ٕ)االبداعية

 نقاد آخركف الىعمد كقد  .(ٖ)الحكاية األكلى  كاألحداث المركية حكاية ثانية  تسمى  قصصية تالية

                                                             
   ُٕ. ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية :  ُ

   محمد بربرم , ميريت لمنشر كالمعمكمات ,  :السيد أماـ , مراجعة  :ينظر : قامكس السرديات , جيرالد برنس , ت . ِ
 .َُٗ:  ََِّ,  ُط 
, دار الشؤكف الثقافية , بغداد , د . ط  ُ( , ج ُٔٔ. ينظر : الركاية الفرنسية , نياد التكرلي , المكسكعة  الصغيرة  ) ّ
 ,ُٖٗٓ   :ُّ . 
 . ٖٗ. السرد المفتكف بذاتو :  ْ
 . ُّٕ:  ُٔٗٗ,  ُأنطكاف أبك زيد , المركز الثقافي العربي , ط  :. ينظر : القارئ في الحكاية , أمبرتك إيكك , ت ٓ
عادؿ سبلمة , دار المريخ لمنشر  , الرياض , د . ط ,  :. ينظر : نظرية االدب , رينيو كليؾ كأكستف كآرف , ت ٔ

ُِٗٗ  :ِٕٗ . 
 . ِْ- ِّ:  . ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية ٕ
ى , المجمس األعمى لمثقافة , محمد معتصـ كعبد الجميؿ األزدم كعمر حم :. ينظر : خطاب الحكاية جيرار جينيت , ت ٖ

 .َِْ:  ُٕٗٗ,  ِ, ط
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 ة)الركاية السريالية( ))حيث جعميا مرتبط سماه بػ( فمافيدمكند فر رياطبلؽ مصطمحات مغايرة , كمنيـ )
بالفكرة السريالية التي تفيد بأف الحياة نفسيا إف ىي إال ركاية في حيف يفضؿ ركبرت شكلز مصطمح 

 .  (ُ)تداخميا مع التعميمات الخرافية(( التخريؼ مؤكدان 

ء الركاية ماكرا)ػ ب ب االقتراب مف مفيكـ ىذا المصطمحمف النقاد العر  ةحاكؿ نخبكقد     
metafaction) (ك )ماكراء السرد ك)الركاية المغايرة( ك)ماكراء القصة( ك (ركاية النصك)الميتاركائي(

meta narrativeماكراء الحكاية أك حكاية الحكاية( أك )( ك)الميتاقص( ك)الميتافكشف( ك)الميتاسرد( ك
)السرد ( كأك )الركاية المركية ( ك)سرد السرد)الحكاية في الحكاية( ك)ركاية الركاية( ك)الركاية في الركاية( 

( الذم يتناكؿ قصة تتحدث عف قصة اخرل كنجد مصطمح )الميتاقصة, (ِ))سرد في سرد(ك( المسركد
د في كتابو )الميتاقص محمد حم كقد ذىب الدكتكر ,(ّ)تتحدث عف طريقة بنائيا كآلياتيا مكجكدة فييا أك

 شؾ ظاىرة ماكراء السرد فيك يجدىا ))ظاىرة تعكس ببللمصطمح ال الى استعماؿ ىذافي الركاية العربية( 
كتتضح طريقة  , (ْ)((األدبية المختمفة في النص الكاحدأزمة الكتابة كاختبلط أشكاؿ التعبير كاأللكاف 

حيث يمجأ الركائي الى نص منجز لو أك )) كـ بو الركائي عمى القصة األصميةالعمؿ ىذه مف خبلؿ مايق
ركاية  أك يكميات أك كثائؽ كيبدأ بكتابةلغيره سابؽ  أك معاصر لو كأف يككف ركاية اك قصة أك رسائؿ 

احمد عمؿ كقد است ,(ٓ)كالحكار(( ة قابمة لمتكضيح كالنقد كاإلضافةلؾ المخطكط الذم يعد بنية مرنذحكؿ 
 . (ٔ)يمف عمى دراستو لمركايات العربيةالميكعده ( خريس ىذا المصطمح )الميتاقص

                                                             
 َُِٔ,  ُ. خطاب الركاية التجريب كالركاية ) ركاية العراؽ  أنمكذجان ( , د. حسيف عياؿ , أمؿ الجديدة , دمشؽ , ط  ُ
 :ُِ . 
 . ِّ_ ُّ. ينظر : السرد المفتكف بذاتو :ِ
ناشركف ك الشركة العالمية المصرية لمنشر , د . ط  . ينظر : المصطمحات األدبية الحديثة , د. محمد عناني , ّ
 . ْٓـ : ُٔٗٗ,
. الميتاقص في الركاية العربية ) مرايا السرد النرجسي ( , د. محمد حمد , إصدار مجمع القاسمي لمغة العربية كآدابيا ,  ْ

 . َُ : َُُِ,  ُ, ط 
 َُِٕ, ُبيركت , ط  لبستاني , دار كمكتبة البصائر,بشرل ا . د تحكالت مابعد الحداثة , تحرير: . الركاية العربية ك  ٓ

 : ـ .
 . ٓ_ْ . ينظر : عكالـ الميتاقص في الركاية العربية الحديثة : ٔ
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كقد استعمؿ عدة ىك لكف حديث في التجريب الركائي اف ماكراء السرد الى الناقد فاضؿ ثامر  كأشار     
, كىك (ُ)مصطمح )ماكراء الركاية(كاستعمؿ أيضان الميتاسرد( )مصطمحات لمداللة عميو فاستعمؿ 

كذلؾ مف خبلؿ تفحصو لعدد مف  المصطمح نفسو الذم اختاره سعيد يقطيف لكصؼ ىذا المكف مف السرد 
محسف جاسـ الدكتكر كنجد الناقد ,  (ِ)ظاىرة ماكراء السردلكصؼ  والنصكص الركائية المغربية فقد فضم

الركاية طمحا آخر ىك )كزاد عميو مص (ماكراء الركاية)نفسو  صطمحعماؿ المقد عمد الى استالمكسكم 
ع ستبداؿ كاإليياـ في العبلقة مرب لمدقة في سياؽ ىدـ المقصكد لبليجدىما التعبير األقألنو  ؛ (المغايرة
الميتاركائي( محصكر بالفف الركائي فقط تعبير ) استعماؿ افيرل احمد خريس , لكف الباحث  (ّ)القارئ

لركاية متضمنة في القص الذم يتجاكز في احتكائيتو غير دقيؽ ألف اكمف ىنا يرل اف ىذا االستعماؿ ))
,  (ْ)صية األخرل كالقصة القصيرة كالركاية الطكيمة كالركاية القصيرة ...((صعمى الركاية الى األنكاع الق

, فيما فضؿ (ٓ)ماكراء الركاية ك الميتاركاية( الى )الركاية الشارحة ك فقد قاـ بترجمتو  أما ادكارد الخٌراط
األقرب الى الترجمة  ( ألنو( إلى )ماكراء السردmeta factionثائر العذارم اف يترجـ مصطمح )ر الدكتك 

منيا تككف ركاية حيث يتيح طيفان كاسعان مف التقنيات التي تؤدم الغرض حيث شاع أف  همف كجية نظر 
 .(ٔ)داخؿ ركاية أخرل

))كؿ قصة تحكييا كىي )القصة المؤطرة( ىك  ان كنجد في كتاب معجـ السرديات مصطمحان مختمف      
ي تتناقؿ مشافية قصة أخرل كقد شاع ىذا النكع في القصص القديمة كالحكايات الشعبية كفي تمؾ الت

 (شيرزاد)ك (شيريار)ستثناء اؿ ظيكر لشخصية جديدة في الكتاب ب( فككمف أمثمة ذلؾ )ألؼ ليمة كليمة

                                                             
 . ٖ . المبنى الميتاسردم في الركاية : ُ
_  ُِّ: َُِِ,  ُ. قضايا الركاية العربية الجديدة الكجكد كالحدكد , سعيد يقطيف , الدار العربية لمعمـك ناشركف , ط  ِ

ُِٓ . 
 ُّٗٗ,  ُ. ينظر : ثارات شيرزاد فف السرد العربي الحديث , د. محسف جاسـ المكسكم , دار اآلداب , بيركت , ط  ّ
 :ُّٕ  _ُْٕ. 
 .  ٔ. العكالـ الميتاقصية في الركاية العربية :  ْ
 . ٔ_ ٓ. ينظر : عكالـ الميتاقص في الركاية العربية الحديثة :  ٓ
, َُِٓ /ٕ / ِٗ,. ينظر : ماكراء السرد كالتخييؿ الذاتي , محاكلة لفٌؾ االشتباؾ, د. ثائر العذارم ,) مقالة الكتركنية ( ٔ

َُِٓ ,alnaked _ aliraqi .net  . 
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حكاية جديدة تعمؿ ىذا الظيكر كيحدث ىذا الشيء نفسو كمما يكلد حتمان  قطع الحكاية السابقة لتركل 
 . (ُ)يا أك في االقناع برأم مف اآلراء((رغبت إحدل الشخصيات في تبرير سمككيا أك مكقف

بكينكنتو(  السرد المفتكف)السرد المفتكف بذاتو( أك ) ؿ رسكؿ محمد رسكؿ استعماؿ مصطمحفيما فض      
(self in fatuated narrative)(ِ)  داللة  أف: خر  قائبلن , بعد اف رفض استعماؿ المصطمحات األي((

جميع ىذه الخيارات المصطمحية كغيرىا تمتقي عند مصطمح متكاثؼ المعنى غير معرب ىك مصطمح 
السرد المفتكف بذاتو الذم نقترحو عمى المعجمية السردية العربية الراىنة كالذم يمكف أف يعني بداية 

 . (ّ)((سرد مف مكجكد مسركدفصؿ كينكنة التم

اختبلؼ الترجمة العربية كالقصكر الى االختبلؼ كالتبايف حكؿ داللة المصطمح كيرجع سعيد يقطيف     
انو مف غير الممكف اف تعرب مصطمح أك اف تكحد استعمالو قبؿ فيمو : ))في فيـ المصطمح فيك يقكؿ 

 .  (ْ)((بشكؿ كامؿ ككاضح

)جماليات  كتابيا كخصكصان ذيف ترجمكا اعماؿ ليندا ىيتشكف ( عند اليتا فكشفالمساد مصطمح )لقد      
( كاستعممو كثير مف في )ماكراء القصة( كباتريشيا ككه كية مابعد الحداثةاقص دراسات في ر ماكراء ال

تحيؿ الى  ( فسنجدىاfictionعندما ننظر الى ترجمة )غير أننا ( احثيف بدالن مف مصطمح )الميتاسردالب
كينبغي ىنا ضركرة المبلحظة بأف , (ٓ)دة مثؿ )قص( أك )ركاية( أك )تخييؿ( أك )خياؿ(محدك  عافو م

كىذا يعني أف , (ٔ)ة عمى نطاؽ كاسع في النقد الغربيمصطمح التخييؿ يستعمؿ مرادفا لمصطمح الركاي
التخييؿ مف دائرة قائمة عمى الغير ية يخرج األعماؿ السرد (أم الركاية)استعمالو بذلؾ المفيكـ  

عماؿ السردية  المصطمح لذلؾ أصبح مف الضركرم البحث عف مصطمح جامع لمفنكف القصصية مع األن
 األخرل .

                                                             
 . ّّٖ:  ََُِ,  ُمحمد القاضي , دار الفارابي , لبناف , ط  :معجـ السرديات , مجمكعة مؤلفيف , اشراؼ .  ُ
 . ُْٕ. ينظر : السرد المفتكف بذاتو :  ِ
 . ُْٗ. السرد المفتكف بذاتو :  ّ
 .ُٖٖ:  َُِِ,  ُثقافي العربي , ط السرديات كالتحميؿ السردم الشكؿ كالداللة , سعيد يقطيف , المركز ال.  ْ
 . ِّ_ ُّ. ينظر : ماكراء السرد ماكراء الركاية :  ٓ
 . ُٕالمبنى الميتاسردم  في الركاية : .  ٔ
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كمييما المصطمحيف  د ماكراء الركاية( يرل افماكراء السر عباس عبد جاسـ في كتابو )الناقد كنجد     
قراءة المفيكـ ( يجرم نحك meta narrationماكراء السرد يجرياف نحك اتجاه كاحد فمصطمح )

أم أنيما متساكياف في ة المفيكـ نفسو يجرم لقراء(   meta factionكالمصطمح الثاني )ماكراء الركاية
محات األخرل التي ( ألنو يرل أنو أكثر شمكلية مف المصطكلكنو يختار مصطمح )ماكراء السردالداللة 

( ألنو جامع لتمؾ التسميات السرد )الميتاسرد مصطمح ماكراءكىذا يقكدنا الى تبني ,  (ُ)يعني بيا ضمنان 
( تتمثؿ الميتاسردلكف ميزة ), ماثؿ كالتقارب الذم يظير بينيما عمى الرغـ مما يبدك مف التطابؽ كالت

يشترط اف يككف نتيجة  در عمى احتكائيا جميعان , فميس كؿ قص سردان كالقبككنو األشمؿ كاألكسع كاأل
صة عندما تظير فيو عممية ي الحاؿ في النص المفتكح كغيره فالسرد يتحكؿ الى قالسرد قصة كما ى

, كمف خبلؿ ما سبؽ يمكننا كضع الجدكؿ اآلتي لبياف تسميات ماكراء السرد كنسبتيا الى (ِ)التخييؿ
 قائمييا 

 المصطمح         الناقد                          
 ماكراء القص              كليـ غاس             
 ميتاسرد ك الميتاحكائي             جيرالد برنس          
 الركاية المضادة          أندرية جيد           
 ماكراء القص           ليندا ىيتشكف          
 ماكراء الحكاية          جكرج دكىاميؿ         

 التأمؿ الذاتي           أكستف            
 الركاية االنعكاسية أك االرتدادية       الرم ماكفرم          
 ماكراء القص ك االنعكاس الذاتي     باتريشيا ككه         
الحكاية داخؿ الحكاية كالقصصية التالية ك الحكاية  جيرار جينيت        

 التالية 
 ماكراء السرد  _ماكراء الركاية      عباس عبد جاسـ     

 الميتاقص                أحمد خريس       
 الميتاسرد كماكراء الركاية         فاضؿ ثامر         

                                                             
 . ِٖ_  ِٓ. ينظر : ماكراء السرد ماكراء الركاية : ُ
 . ِٗ: . ف  . ينظر : ـ ِ
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 الميتاركاية كالميتاركائي           سعيد يقطيف            

 الميتاقص                محمد حمد           
 السرد المفتكف بذاتو كالسرد المفتكف كينكنتو  رسكؿ محمد رسكؿ      
 ماكراء الركاية ك الركاية المغايرة     محسف جاسـ محسف      

محمد القاضي , محمد الخبك , أحمد السماكم , 
محمد نجيب العمامي , عمي عبيد , نكر الديف 

 بنخكد , فتحي النصرم , محمد آيت مييكب

 
 القصة المؤطرة             

 الركاية تتأمؿ نفسيا        نياد التكرلي           
 الركاية الشارحة , ماكراء الركاية , الميتاركاية  ادكارد الخٌراط          

 ماكراء السرد           الدكتكر ثائر العذارم     
 

 ثانيان : معنى ماكراء السرد كطبيعة اشتغالو 

مف  ان السرد الذم يعتبر السرد جزءبأنو ))لماكراء السرد تعريؼ  (المصطمح السردم)جاء في معجـ    
سرد يبحث نفسو , مكضكعو كعمى كجو التحديد سرد يشير الى العناصر التي تؤلفو كتقكـ بتكصيمو 

ف المقاطع أك  الكحدات إشكؿ أكثر تحديد فبك , لمسرد  سردان  دعممية انعكاس لنفسو يي كالسرد الذم يقكـ بع
ت شارحة ياءالسرد ماتشكؿ سيمتشير لمشفرات حيث تتـ كفقان ليا أضفاء الداللة عمى ا في السرد التي

, كىنا يثبت صفة السرد الذم يتحدث عف نفسو كيركز عمى مفاتيح المعنى العاـ لمنص مف (ُ)لمسرد((
عية بذاتيا الطبيعة التخييمية لماكراء السرد كطريقة الكتابة الكا (باتريشيا ككهخبلؿ النص نفسو , كتشرح )

بأنو مصطمح يطمؽ عمى الكتابة التخييمية التي تمفت االنتباه بطريقة كاعية بذاتيا ))في تعريفيا فتقكؿ : 
كانتظامية لكضعيتيا بكصفيا نتاجان صنعيان بيدؼ طرح االسئمة حكؿ العبلقة بيف المتخيؿ كالكاقع كمف 

يس فقط البنى االساسية لممتخيؿ السردم خبلؿ تقديـ نقد لطرائقيا في البناء كتفحص ىذه الكتابات ل
 . (ِ)((لعالـ خارج النص التخييمي األدبيكلكنيا تستكشؼ أيضان الميتافكشف المحتمؿ 

                                                             
,  ُمحمد بربرم ,  المجمس األعمى لمثقافة , ط  :عابد خزندار , مراجعة  :. المصطمح السردم : جيرالد برنس , ت ُ

ََِّ  :َُّ . 
 السيد أماـ , دار شيريار, :. الميتافكشف  )المتخيؿ السردم الكاعي بذاتو : النظرية كالممارسة ( , باتريشيا ككه , ت ِ
 .    ٖ : َُِٖ, ُط
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في تعريفيا كثيرا عف المفيكـ السابؽ بؿ زادت عميو بعض آليات العمؿ  (ليندا ىيتشكفلـ تخرج )ك     
ية عف الركاية , فيذه الركاية ىي التي تتضمف بأنو ))كتابة ركاالتي تحدث في ماكراء السرد فأكضحت 

يضاحات ليكيتيا المغكية مما يعني أنيا دائمة القطع لسمسمة السرد فيي تقطع  تعميقات عمى سردىا كا 
ض عممياتيا اإلبداعية أف تعر  ركيبيا الداخمي كتستطيع بكعي تاـالخياؿ بالكاقع كتمقي الضكء عمى ت

ص الذم يجذب االنتباه الى نفسو  ككنو صنع  ليطرح  اسئمة عف العبلقة الق)) بأنو كيعرؼ,  (ُ)الذاتية((
ا القكانيف نفسيا مكضكعان الركاية التي تصير فيي)) بأنوقد عرفو بكؿ ريكك ك .  (ِ)((بيف السرد كالكاقع 

نو  تأكيؿ  نص معناه ىك شرح  كيؼ أف ىذه الكممات تحيؿ إ كيقكؿ في مكضع آخر, (ّ)((لتجريب جديد
 ةتكسط قصدية المؤلؼ كىي قصدية صعبخرل ككيؼ تأمى أشياء مختمفة كليس عمى أشياء ذاتيا عفي 

, (ْ)ي نياية األمر يتعمؽ بقصدية النصكف لغاياتو يحاكؿ ادخاؿ النص الى رحى تستجيب ذمكالمتمقي ال
))بأنو فيقكؿ ( كايةلمفيكـ ماكراء السرد في كتابو )القارئ في الح أكثر تحديدان  ان كيكرد امبرتك إيكك تعريف

تأمؿ النص لنفسو مف خبلؿ امكاناتو الذاتية أك اقتحاـ صكت المؤلؼ الذم يفكر فيما يركيو كيستدعي 
قارئان يشاركو أفكاره كالتأمبلت التي يقكـ بيا النص حكؿ نفسو كالحديث عف مخطكطو يفكر فيو صكت 

  . (ٓ)(( يا أحداثان المحظة التي يركم  في سارد ك يحاكؿ فؾ رمكزه كيحكـ عميو في

بتداعيا كاألسمكب الذم يتـ تمؾ الكتابات التي تختبر األنظمة الركائية ككيفية ا))بأنو  و ماكفرمكقد عرف
لتشكيؿ كتصفية الكاقع بكساطة االفتراضات السردية كاالتفاقات كنجده قد كظفو ليشير إلى نمط  وتكظيف

 .  (ٔ)غة الركايات السابقة((الركاية التي تتفحص بناءىا الذاتي أك تعمؽ عمى نفسيا أك تتأمؿ أشكاؿ كل

                                                             
 . الركاية العربية كتحكالت مابعد الحداثة : ؿ . ُ
 . ّٓتو :. السرد المفتكف بذاِ
 .ْٔ: ُٗٗٗ, ُسعيد الغانمي ,المركز الثقافي العربي , ط : فمسفة  بكؿ ريكك, ت كتقديـ  ػػػػ . الكجكد كالزماف كالسردّ

, عف  االتحاد ( مجمة فصمية )االديب العراقي كينظر : مجمة األديب العراقي , الميتاسرد في الركاية , د . خالد سير , 
 .  ِٓ : َُِٕشتاء    ُْالعراؽ , بغداد , العاـ لؤلدباء كالكتاب في 

 ََِْ,  ِسعيد بنكىراد , المركز الثقافي العربي , ط : . ينظر : التأكيؿ بيف السيميائيات كالتفكيكية , امبرتك إيكك , تْ
 :ِِ_ِّ . 
 .  َُّ_  َّٗ. القارئ في الحكاية : ٓ
أماني أبك رحمة , دار نينكل  :, ت, مجمكعة مف المؤلفيف  (القص )دراسات في ركاية مابعد الحداثة . جماليات ماكراء ٔ

 . ُّق :  َُّْـ _  ََُِ, د . ط , 
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التي يجرم العمؿ كثيران في تعريفو عما سبؽ لكنو يركز عمى المخطكطة فاضؿ ثامر ال يختمؼ ك      
كعي ذاتي مقصكد بالكتابة القصصية أك الركائية ىك )): قائبلن عمييا كعمى دكر البطؿ في ىذا المكف 

يتمثؿ أحيانا في االنشغاؿ عمى انجاز عمؿ كتابي أك البحث عف مخطكطة أك مذكرات مفقكدة كغالبان ما 
كم بتممس طبيعة الكتابة مثؿ أنيماؾ الرا الكتابة اك البطؿ عف انشغاالت فنية بشركطيكشؼ فييا الركام 

 . (ُ)الركائية((

تمفصؿ ))بأنو ى فمسفيان فعرفتو بعد أف أسمتو )السرد المفتكف بذاتو( نحت بعض التعريفات منح كقد    
أك قصة قصيرة أك ركاية أك  دية متخيمة أك تخييمية في أقصكصةكينكنة السرد المحضة كمكضكعة سر 

تمفصؿ   لسرد التقميدم أك المعيارم بأنوفي حيف يعرؼ ا تخييمي آخر رحية أك أم نص سردممس
بكينكنة السرد األساسية في غيرىا مف دكف جعؿ ذاتيا أك أبنيتيا المحضة أك األساسية مكضكعو مسركدة  

 . (ِ)ك مسرحيات((في قصص ك ركايات 

خاصة داخؿ النص الركائي ىك بنية نصية عف طبيعة ماكراء السرد فيقكؿ )) كيتحدث سعيد يقطيف     
النقدم المميز أم أف لو ممفكظة الخاص  في بناء النص كليا صكتيا السردم ليا مكقعيا الخاص

 . (ّ)يعتو الخاصة ككذلؾ كظيفتو الخاصة((كطب

ات نزعة منفمتة مف القيكد كالقكانيف كاالعراؼ كالتمركز  بأنيا( )ماكراء السردطبيعة فاضؿ ثامر صؼ كي    
أم أف ىناؾ رغبة مف فييا كما يؤكد ضركرة كجكد النزعة القصدية  ,(ْ)كالعرفية في الكتابةاألصكلية 

د بيف الكعي الذاتي قاكمف ىنا ميز النشاعر بو ,  ىك المؤلؼ في تكظيؼ ىذا المنحى التجريبي ك 
المؤلؼ  فقد أخرج كعميو ,قبؿ الحرب العالمية الثانية  ان الحداثي كبيف الكعي الذاتي الذم كاف مكجكد

بعض أعماؿ جبرا ابراىيـ جبرا عف دائرة ماكراء السرد عمى الرغـ مف ككنيا تحمؿ البذكر الجنينية لظيكر 
   .(ٓ)ة الى الحساسيات الجديدة الناشئةماكراء السرد بسبب عدـ كجكد القصدية فييا كعزا نشكء تمؾ القصدي

   .(ٓ)الناشئة

                                                             
 .ٖ. المبنى الميتاسردم في الركاية :  ُ
 . َُٓ. السرد المفتكف بذاتو :  ِ
 . ُِٔالكجكد كالحدكد :  الجديدة . قضايا الركاية العربية ّ
 . ٕ . ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية  : ْ
 .  ّٓ_  ُٗ: المبنى الميتاسردم في العربية . ينظر :  ٓ
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مركاية فرادة لكبذلؾ تككف  ,ط في أفؽ التكقعلغاء ككسر النمماكراء السرد الى التعارض كااليذىب ك      
دكف عكائؽ كبشكؿ مف المؤلؼ مع القارئ فيو يتحدث مباشر الذم يتحكؿ الى أسمكب سمكب في األ
يغادر شخصياتو  كمع ذلؾ ال ,خمؽ الشخصية الركائية كيترؾ جميكر القراء كحدىـ معيافيقكـ بمباشر 

عمى اف الكعي اليعبر عف الكاقع قائما ن كبيذا يككف التفكير الركائي في أم كقت لمتدخؿ  ان كيككف مستعد
تعدد بتعدد أشكاؿ الذىف فتبرز كظيفتيف الحتمالية ك ما يعبر عف عممية ادراؾ تتسـ باالكانصكرة مطمقة ب

حقبة الركاية , ككاف لتداعي االزدىار الذم شيدتو (ُ)ةيلماكراء السرد كظيفة تفسيرية ككظيفة تنظيم
خبلؿ حقبة لمتشكيؾ بعد تعرضيا عية بعد الحرب العالمية الثانية كىي تستثمر تجارب الحرب الكاق

نشأ نكع مف الكتابة يمتمؾ سمات سريالية استثمر أجكاء الحداثة الكتشاؼ صيغ جديدة كبذلؾ الستينيات 
 . (ِ)كاياتتيدؼ الى ىدـ الكاقعية كالى خمؽ كياف ركائي حكؿ صنعة الر 

 المصطمحنشأة ثالثان : 

عاـ  في  ( حيث كظفو ألكؿ مرة william gassكليـ غاس )تعكد بداية استعماؿ المصطمح الى     
ضمف الركاية نفسيا كليست جنسان قائمان  تحدث عف نزعةإذ في كتابو )القصة كأشكاؿ الحياة(  ـَُٕٗ

تيان بماىيتو كأف النص يمتمؾ كعيان ذاك بذاتو حيث يعمؽ النص عمى نفسو كطريقة سرده كىكيتو 
كما أنو شرح الطريقة التي تـ التكصؿ بيا الى ىذه الفكرة التي لـ يكف مصدرىا النقد األدبي  ,(ّ)ككينكنتو
المفيكـ كتأطيره كحددتو  ىذا ببمكرة (باتريشيا ككه), كقد قامت (ْ)تقصاء في مياديف العمكـ المختمفةبؿ االس

بأنيا تجريبية ذاتية االنعكاس  توثانكيان مف الركاية ثـ حددت طبيع صفو نزعة ضمف الركاية كليس جنسان بك 
 . (ٓ)كىـ الركائي كىدمو في الكقت نفسوتقكـ ببناء ال

                                                             
 . ّّ. ينظر : العكالـ الميتاقصية : ُ
 . َُِ_  ُُٗ. ينظر : خطاب التجريب كالركاية ) ركاية العراؽ أنمكذجان ( :  ِ
 .   ٖ. ينظر : الميتافكشف : ّ
 . ِْ. ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية :  ْ
 . ِٖكراء السرد ماكراء الركاية : . ينظر : ما ٓ
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في الركاية كبيف ظيكره في عالـ الفف بصكرة عامة  السرد عمى ربط ظيكر ماكراء  (انغر ستيفف)يؤكد ك    
اف مفيكـ  (بيتر كككر)كيذكر , (ُ)المختمفةالفف  في كسائؿ األعبلـ كأشكاؿ  ةمنتشر كيرل أف تقاناتو 
 . (ِ)طبؽ عمى أم شيء يريده مف يستخدمو((يصمح لكؿ شيء كينالمصطمح ىذا ))

قد حاكلت كثير مف الدراسات النقدية أف ترصد جذكر ما كراء السرد كأف تؤرخ لو , كمف ىنا نرل أف ك     
 ـَُٔٗعاـ في ( )مكرتيز ككلدشتايفرصدىا الباحث ماكراء السرد  جذكرى لالبذرة األكلبعضيا يرل أف 

كتبعو في ذلؾ الشكبلني الركسي  ,سرد نفسوالداخؿ  ان بكصفيا سرد (ألؼ ليمة كليمة)حيث درس حكايات 
ألؼ ليمة )درس مجمكعة مف القصص التي تستعمؿ التضميف مثؿ قصص الذم  (فيكتكر شكمكفسكي)

كمف ( , مكرتيز ككلدشتايف)لصالح تعكد الخاصة بالمصطمح الريادة حيث أثبتت ىذه الدراسة أف  (كليمة
جكرج )لصالح حاكلت الدراسة أف تحسـ الريادة أما في الساحة الفرنسية ف,  (فكتكر شكمكفسكي)بعده 

 .  (ّ)(جيرار جينيت)كمف ثـ  (دكىاميؿ

 القرف السابع عشر فيازىا نجإ جرلفي أعماؿ أدبية كاف  ر ماكراء السردمف قاؿ أف ظيك ىناؾ ك    
ظير فييما إذ ( ألندريو جيد ك)مزيفك النقكد ( لستيرفيستراـ  شاندمتكسكالقرف الثامف عشر مثؿ ركايتي )

الركائي يكشؼ عف طرقو كعف حيمو كىك ييدـ مايشيده في الكقت أف تزدكج فيو الركاية فنجد  ان مضاد ان تيار 
( مع الرأم السابؽ ركبرت إيغمستكفاليتفؽ )ك , (ْ)الركائي نقدم لؤلدب كعممية الخمؽكيرافقو التأمؿ ال, سونف

مع كيرل أنيا كانت  ىي البداية (تكسيستراـ  شاندم)المسماة  لكرنس ستيرفركاية اف الذم يذىب الى 
راح كتاب أمثاؿ ىنرم جيمس كجكزيؼ ككنراد يكتبكف حيف القرف التاسع عشر كبكاكير القرف العشريف 

   .  (ٓ)جانب القارئمف ركايات تتطمب جيدان 

كراء ماانة أف ظيكر تقرل تالى تاريخ أبعد مما ذكر ف (فكتكريا أكرلكفسكيذىب باحثكف آخركف مثؿ )يك   
القرف السادس الى ركايات دكف كيشكت ك مثؿ في القرف الخامس عشر كتبت  السرد تعكد الى أعماؿ أدبية

                                                             
 .  ِٗ. ينظر : المبنى الميتاسردم :  ُ
 . ّْٓ. الحداثة كمابعد الحداثة , بيتر كككر :  ِ
 .  ِٔ_  ِْ.ينظر : السرد المفتكف بذاتو : ّ
, د. محسف المكسكم فؤاد التكرلي  :نياد التكرلي , مراجعة :اكنيمية , ت لاير . ينظر  : عالـ الركاية , ركالف بكرنكؼ ,  ْ

 . ٕ_ٔ:  ُُٗٗ,  ُ, دار الشؤكف الثقافية العامة , ط 
 َُِٕ,  ُلطفية الدليمي , دار المدل , ط  :. ينظر : الركاية المعاصرة ) مقدمة قصيرة جدان ( ركبرت إنغمستكف , ت  ٓ

َُِٕ  :ٕٔ  . 
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طة السارديف احيث كانت تكتب بكس( لشكسبير كفي ركايات جيف أكستف عشر في مسرحية )ىاممت
 . (ُ)ان جديد ان كتابي ان نفسيـ فيذه االعماؿ مثمت اتجاىأ

إلى القرف الرابع فتجد اف ظيكر ىذا الشكؿ الجديد يعكد كرستيفا( الى أبعد مف ذلؾ جكليا ) كتذىب     
الكحيدة مف كتاباتو التي  رنسي أنطكاف دكالساؿ فيي الركاية( لمكاتب الفعشر في ركاية )جيياف دكسانترم

 .(ِ)اء المتجانسة مع النصكصسنبنى كخطاب تاريخي أك كفسيفلحكايات بناءة فت ان تعد تجميع

 الى االستاذ فاضؿ ثامرأما ظيكر ىذه التقانة بشكميا الكاضح كاشتغاؿ األدباء عمييا فيعكد بو     
 منو ضكاء حتى منتصؼ السبعينياتاستمرت في سرقة األانيا ك مف القرف العشريف منتصؼ الستينيات 

 .(ّ)ة حكلياحركة نقدية كاسعكىك ماادل الى ظيكر اقترنت بركاية مابعد الحداثة ككافؽ اف 

بؿ ئي الركاالفف كف جنسان أدبيان جديدان أك غريبان عف يالركايات لـ المكف مف التقانة المكجكدة في  اكىذ    
في النصؼ الثاني مف القرف العشريف  تكتكسع تنشط الكنيالقديمة الركائية في النصكص  مكجكدانو 

نجد إسيامات كثيرة لمباحثيف مثؿ ككلدشتايف كتبعو كلذلؾ  ا,مع الجياز التنظيرم الذم يعاضدى بالتكازم
جينيت الذم بحث في ( كجيرار جكرج دكىاميؿ الذم أجترح مصطمح )ماكراء الحكايةزمنيان شمكفسكي ك 

في الكاليات المتحدة لػ )كلياـ غاس( الذم ظير زمنيان  معاصران الذم كاف ( لتاليةداللة مصطمح )الحكاية ا
كرة رؤاه االمريكية ثـ طكرت ليندا ىيتشكف كباتريشيا ككه الجياز المفاىيمي كحدكد المصطمح ك قامتا ببم

 .   (ْ)الثقافية الغربية

 رابعان : ركاية ما بعد الحداثة 

 ى ميداف البحث نحاكؿ متابعة سيرةثيف في بمكرة ىذا المصطمح كظيكره البعد التطرؽ الى جيكد الباح    
خرل إذا أمع مصطمح ماكراء السرد كبعبارة  ( التي تقترف كثيران فيما أطمؽ عميو ركاية )مابعد الحداثة هتطكر 

ماكراء السرد( في ركايات ) مةأردنا البحث في ركاية مابعد الحداثة فسنجد أغمب تجمياتيا كمنجزاتيا متمث

                                                             
 . َٓ_  ْٗ. ينظر : جماليات  ماكراء القص :  ُ
: ُٕٗٗ,  ِقاؿ , طبعبد الجميؿ الناظـ , دار تك  :فريد الزاىي , مراجعة : . ينظر : عمـ النص , جكليا كرستيفا , ت ِ

ِٔ  . 
 . َِ. ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية :  ّ
 . ِٖ_  ُْ. ينظر : السرد المفتكف بذاتو :  ْ
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حكارات تدخبلت الركائي في الفي أمكر عدة كمنيا فركاية مابعد الحداثة تختمؼ عف الركاية التقميدية 
السرد التقميدم لصالح النظاـ السردم الحديث  كالسياقات حيث تعمد مؤلفك الركايات الى خرؽ أعراؼ

 .(ُ)ض عمى التجريبؽ التخييؿ كالذم نياكتساب المنطؽ بفعؿ االنشغاؿ في أف ان متقصد

تمبية لمحاجات االجتماعية المستجدة مف دكف كمنيا ظيكر الركاية الحديثة نتيجة لعكامؿ عديدة كاف ك    
كيدؿ ظيكرىا عمى مضي المجتمع قدمان نحك العصرية كتفاعمو المستمر معيا, كما أغفاؿ ألثر التراث 

تطكر لمفاىيـ أدبية فيي تعبر عف كعي فني م كيعد انتقاؿ مف البساطة كالتقميد الى مرحمة النضج الفني
 .  (ِ)كنقدية جديدة

لـ يعد يحدث بصكرة الذم الركاية معنى حيث تكسع مختمفة مف تنكيعات  الركاية الجديدةكتتألؼ      
الى ادخاؿ المكسيقى كالفنكف عمد ي يو(ركب غري)آلف بصفات مختمفة عما سبؽ كنجد  ميزبؿ تخطية 

تنكعة في حيث نعثر عمى أشكاؿ م ان غير مألكؼكجعميا مكاضيع لمركاية كىذا يعد تطكر التشكيمية الحديثة 
 . (ّ)تراكيب الركاية الحديثة

تمؾ التعتمد ك مع الركاية التقميدية كفؽ مبدأ تعارض أساسي كدائـ  عمىركايات ماكراء السرد  تنبنيك     
نتيجة كتعددىا ىك النيايات فييا, كنرل أف تشظي تعدداف نراىما يبداية كنياية محددتيف بؿ ات الركاي

, كىذا مف شأنو أف يكلد (ْ))التضميف( ػما يعرؼ بعمى كفؽ لتداخؿ خيكط القصة الثانية مع األكلى 
ككنيا تحتاج الى قراءتيا إلى العزكؼ عف كيدعكه المبس األمر الذم قد يبتعد بالركائي العادم الغمكض ك 

عادة التركيبعمى قادر ك قارئ متسمح بالمعارؼ   .  (ٓ)التحميؿ كالتفكيؾ كا 

 ةمفتكح ان نجدىا نصكصلذلؾ ماىك كبلسيكي  كؿدية في ركايات مابعد الحداثة النصكص السر كتمغي     
يخاطب عقؿ القارئ فيستبدؿ المذة كالمتعة الذىنية بالمتعة كنرل الركائي فييا  كميا,جناس األدبية عمى األ

                                                             
,  ُ , د. مرشد أحمد , الدار العربية لمعمـك ناشركف , ط .ينظر : الحداثة السردية في ركايات , ابراىيـ نصر اهلل ُ

ََُِ  :ٗ  . 
 . َُ:  ََِٖ. ينظر : أنماط الركاية العربية الجديدة , د . شكرم عزيز الماضي , عالـ المعرفة , د . ط ,  ِ
, دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر  ِ( , ج  ُُٕ. ينظر : الركاية الفرنسية الجديدة , نياد التكرلي  , ) المكسكعة الصغيرة  ّ

 .  ٕ_ٓ:  ُٖٓٗ, د . ط , 
 . ينظر الركاية  العربية كتحكالت مابعد الحداثة : ؾ .   ْ
 . ينظر : ـ . ف : ؼ .  ٓ



 
 

 
16 

عمى المعرفة االنسانية بكؿ حقكليا كتقنياتيا كبذلؾ يككف النص  ةن مفتكحتمؾ النصكص  النفسية كنجد
كايات مابعد الحداثة تسعى الى ادخاؿ , فر (ُ)األخرلعمى التيارات كاألساليب األدبية  ان الركائي مفتكح

 .لصمة الكثيقة بيف الكاتب كالقارئالقارئ في دكر فعاؿ داخؿ الركاية كىذا يدؿ عمى ا

بأف االدكات القديمة أك المألكفة لـ الركائي حساس إالحاصؿ في النصكص السردية مف  تطكرالكينتج    
يمو فبلبد مف ايجاد أدكات جديدة فاعمة تكاكب فسيره ك فكالتفاعؿ معو كت وكنقمالكاقع تعد ناجعة في تحميؿ 

 . (ِ)المعاصرة كالحداثة في ىذا المضمار

حيث نرل تعميؽ مف افرازات ركاية مابعد الحداثة الالمشاركة أك ما يتبعو مف ك  يعد حضكر الركائيك      
يسمعو  كمباشرة في تكجيو الحكاية منيا مناجاة الممثؿ لنفسو عمى المسرح بحيث ال ة))تدخبلت مكشكف

كي كاستبدالو بأيياـ اقناعي رفاقو كيسمعو الجميكر كالتدخؿ السافر تقنية لتكسير االيياـ الكبلسي
تنيض التي اف الركائي المعاصر يسعى الى التقاط الماكرائيات في كتابة الركاية  نجد, ك (ّ)لعبي((

 ةلنمط التقميدم كيتجاكزه في طبيعيكسر ا يبمساعدة نصكص أخرل كتشترؾ جميعيا في انتاج تعالؽ نص
في أشكاؿ التعبير الركائي انماط الببلغة التي كانت سائدة  ـعف مضاميف التيابنائو بمغة تكشؼ 

تتحكؿ الى  لمكممات اف تقكؿ رأيان كيمكف اف التبلعب بشكؿ الكتابة تسمحعممية فإف , كمف ىنا (ْ)يـالقد
يؤدم الى الحاضر في النص ككمة بضركرات عديدة فتككف الممر السردم الكحيد الذم حتجربة عكسية م

 . (ٓ)المركزم

                                                             
 . ُٗ: ُٗٗٗ, منشكرات اتحاد الكتاب العرب , د . ط , . شجاع  مسمـ العانيكاألدب , د . ينظر: قراءات في النقد  ُ
 . ُُ. ينظر : انماط الركاية العربية الجديدة :  ِ
 . ٖٖ:  ُٖٓٗ,  ُ. معجـ المصطمحات االدبية المعاصرة , د. سعيد عمكش , دار الكتاب المبناني , بيركت , ط  ّ
 َُِٕ,  ُد . كسف عبد المنعـ , ط  :د الحداثة , عباس عبد جاسـ , تقديـ . ينظر : كسر النمط كجماليات سرد مابع ْ
 :ُٓ . 
,  ُكامؿ عكيد العامرم , دار الشؤكف الثقافية , بغداد , ط  :. ينظر : القضايا الجديدة لمركاية , جاف ريكاردك , ت  ٓ

ََِْ  :ُّٖ_َِّ. 
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ركاية مابعد الحداثة ىك مبدأ التقكيض فالخطاب النقدم مابعد  اي تقكـ عمييتكمف أىـ المبادئ ال     
الحداثي ال يمتـز معيارية صارمة كما ىي الحاؿ مع الحداثة فميس ىناؾ ثابت يحكـ المتحكؿ لثقافة 

 . (ُ)نخبكية مسيطرة عمى ثقافة جماىيرية

 : (ِ)كمف خصائص ركاية مابعد الحداثة البارزة 

 كشؼ كالتعريؼ مرة بعد مرة . تعدد القراءات فيي قابمة لم .ُ
 تبدأ مف بؤر غير مرئية ك ال تسير عمى كفؽ قكاعد تشكيؿ كصياغة . .ِ
 متحررة مف القكاعد التقميدية الضيقة كقائمة عمى الحكارية كالتعددية . .ّ
 مناىضة لمثبكت كالسككنية فأسئمتيا متناسمة كداللتيا في صيركرة دائمة .                         .ْ

   ماكراء السرد في الركاية العراقية خامسان :

 فسنجد جامعان ميمان الركايات العربية كعبلقتو بنشأة ماكراء السرد ككيفية تحكلو  فيلك اعدنا النظر     
إذ ىي ركاية تجريبية بمعنى اصدؽ فركاية )مزيفك النقكد( , التحديث في شكؿ الركاية يربط بينيا يتمثؿ ب

فيك يحكؿ حقيقة التجربة الى بيف تقديـ الكاقع كنقده ركائيان , المكضكع الحقيقي فييا مجيكد الركائي كاف 
, كىذا المبدأ  (ّ)يدعي انو يقدمو مو الكاقع كبيف مايقد بيف ما ان حقيقة مثمى لمعمؿ الفني فتككف صراع

 .  أساس فيما تقدمو ركاية ماكراء السرد أك باألحرل ما يقدمو ماكراء السرد في الركاية 

نجد اف الدكتكر عبد االلو احمد  ظير بدايات القرف العشريف فيما يتعمؽ بالفف السردم العراقي الذمك    
, لمتجريب في القصة كالركاية العراقية  كانت البداية الحقيقية اتياالكلى مف العشرينمرحمة يشير الى اف ال

في عمية لمنشاط القصصي البداية الفالتي أرخت بكصفيا ( حمد السيد قصتو )جبلؿ خالدد أك نشر محمإذ 

                                                             
كاية العربية )المكقؼ مف المقدس يات مابعد الحداثة في الر . ينظر : الركاية العربية كتحكالت مابعد الحداثة , تجم ُ

 .  ُٔ( د. لؤم عمي خميؿ _ د. امتناف حمادم : انمكذجان 
 . ينظر : ـ . ف : ف _ س . ِ
نجيب المانع , دار الرشيد كزارة الثقافة كاالعبلـ , د . ط ,  :. ينظر : أشكاؿ الركاية الحديثة , كلياـ فاف اكككنكر , ت ّ

َُٖٗ : ِّٖ . 
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شكاؿ كتنكع تجاه  التطكر الفني كبزكغ فجر القصة الحديثة كتعدد األامتحكؿ بلكنقطة  ـُِٖٗالعراؽ 
 .  (ُ)المضاميف كاالتجاىات

تطرح الكعي الذاتي الكتابية التحكالت تمؾ باسـ عبد الحميد حمكدم اف  جية أخرل يذكركمف       
مثمما  ,التي تكاجو المثقؼ العراقياألسئمة تطرح كميا حديثان  ةكاف القصص كالركايات المنتج , بلمكات

اعماؿ  رصدتلذلؾ  ؛ لسقكط السياسي ألف الركاية تستمد قكتيا كقيمتيا مف حياة الشعبتطرح مظاىر ا
مف إذ تتجمى  ,سمكب معالجةيظير كأسمكب الركاية أكعميو فإف  ؛ الكاقع االجتماعي كالسياسي الركائييف

التجربة الركائية العراقية تميزت بالكعي التقني كعبر ذلؾ يتجمى أف , (ِ)الركائييفأكلئؾ خبللو اىداؼ 
    .  (ّ)جعميا تتعمؽ بيف الكاقع كالمتخيؿمؤثر ت يقاعإتتشكؿ بك 

تيار العراقييف لذلؾ أخذكا بتكظيؼ كنجد اف عممية التجريب قد ألقت بظبلليا عمى كتابات الركائييف       
اعماليـ مظاىر في ظيرت المختمفة ك ضمائر السرد كظفكا الشعكر كالغكص في اعماؽ النفس االنسانية ك 

انات المنصـر كىذا مانعني بو تق ساسية التي شاعت في السرد العالمي منذ سبعينيات القرفالتجريب األ
ظؼ ضمير يك العراقي كىك سارد البرز ف ,مى فكرة قصدية الكتابة السرديةحيث نيضت عماكراء السرد 

النزعة الحداثية  في فصؿ الدكتكر محسف جاسـ المكسكمكي , (ْ)المعبة الميتاسرديةبالمتكمـ فتقترف الركاية 
كالمزاج  ,منيا الركح المكضكعيةككانت إفرازات ألسباب عدة  بغت بياطاصيرل أف الركاية العراقية قد ك 

ف  ,كالتركيز عمى االفكار كالمكاقؼ كالمشكبلت االجتماعية كالسياسية كالكظيفية ,الجديد الكعي  ىذاكا 
في اعماليـ الركائية حيث تتفجر  ان لركائييف كىذا مانجده منعكسكمختمفان لدل ا جديدان  ان الثقافي افرز كعي

الخركج عمى كاقعية السرد كاالنفبلت مف أسر النكع كاليكية كاف يككف لمقارئ , ف(ٓ)عي كالتأمؿمستكيات الك 
ىك أمر نفسيا لالركاية كتأمؿ نقد داخؿ الركاية نفسيا الفي ىذه الركايات حيث تنكع النصكص ككجكد  ان دكر 

                                                             
الفنية , د . عبد االلو احمد  ةتو الفكرية كالقيم. ينظر : األدب القصصي في العراؽ منذ الحرب العالمية الثانية , اتجاىا ُ

 .  َِ_  ُٗ: ََُِ, منشكرات اتحاد الكتاب العرب , دمشؽ , د . ط ,  ُ, ج 
. ينظر : رحمة مع القصة العراقية , باسـ عبد الحميد حمكدم , منشكرات كزارة الثقافة كاالعبلـ , سمسمة دراسات  ِ
 . َٓ_  ْٔ:  َُٖٗ( , دار الرشيد , د . ط , َُِ)
, دار (  ّّّ. ينظر : قضايا القصة العراقية المعاصرة , عباس عبد جاسـ , كزارة الثقافة كاالعبلـ , سمسمة دراسات )  ّ

 .  َٖ:  ُِٖٗالرشيد , د . ط , 
 .  ّْٖ_  ّْٔ. ينظر : المبنى الميتاسردم :  ْ
 . ِٔ:  ُْٖٗ. ينظر : نزعة الحداثة في القصة العراقية , د. محسف جاسـ المكسكم , دار آفاؽ , د. ط ,  ٓ
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عد ىي مف افرازات مابالجديدة التي ممتغيرات لكمكاكبة  ان تطكر يمثؿ  ىذاك ال نجده في السرد التقميدم 
( ماىك إال استمرار االدب كالركاية بشكؿ خاص كظيكر )ماكراء السردفالتطكر الذم شيده , (ُ)الحداثة

ذه التطكرات لـ تكف كى ,اسمكب مف أساليب السرد الحديث كشكؿ مف أشكاليا المتعددة فيكلنظرية السرد 
لدكؿ الغربية في القرف ة اك ناتجة عف تخبط ك أنما نمت كتطكرت نتيجة لمتغيرات التي شيدتيا ااعتباطي

( كىي تغيرات كبيرة كميمة ال يمكف ةكالثقافي ةكالسياسي ةاالجتماعيالعشريف في مختمؼ المستكيات )
 اغفاليا كظيرت بشكؿ كاضح عمى نتاجات المفكريف كاالدباء .

  التجربة السرديةالحياة ك سعد محمد رحيـ  سادسان : 

الى نشكء ىذا األمر ماىك تقميدم كقد أدل كؿ عمى  كاالنتفاضتيا عمى الركائي مكاكب المتغيراتتحتـ     
ر الصريح لممؤلؼ ساردان تجمى الظيك ييبحث عف اشكاؿ جديدة في الركاية فجيؿ رافض كمتمرد 

ينتمي  قاص كركائيىك تمرد كالرفض لما ىك تقميدم ك بال تسمت كتابات سعد محمدكقد ا, (ِ)كمسركدان 
عماؿ االرىاب عقب أ ـََِٗثـ انتقؿ لمعيش في بغداد عاـ  ـُٕٓٗلمجيؿ التسعيني كلد في ديالى عاـ 

في دارة كاالقتصاد البكالكريكس مف كمية اإلشيادة حصؿ عمى يجير الطائفي , ككاف ىذا األديب قد كالت
بح نائبان لرئيس تحرير مجمة أصفي حقؿ التدريس كالصحافة ك  ؿـ , كعم َُٖٗالمستنصرية عاـ  جامعةال
دكريات العراقية كالعربية منيا في الصحؼ كال كقد نشر نتاجاتو , ( المتخصصة بفنكف السردمضاءإ)
, أمضاء( , , الحياة , المسار , األقبلـ , الصدل , الرافد , المدل , الصباح , السفير عربية آفاؽ )
أكؿ نص  طفاؿ , أما( الخاصة باأل)المزمارمجمة في لو كىك في مرحمة الطفكلة أكؿ نص  قد نشركاف ك 

شركط كؿ قصة تكفرت فييا أما أ( ءبعنكاف )الدؼـ َُٖٗعاـمرحمة الشباب فكاف في قصصي في 
 اتحاد األدباء يـ , ككاف عضكان ف ُّٖٗعاـ نشرت في ( بعنكاف )غبار كأصكاتفكانت  الفنيالنضج 

 . (ّ)ـُٕٖٗكالكتاب في العراؽ منذ عاـ 

في كتابات سعد محمد  بشكؿ جمي ككاضح تظير كانت قد  مبلمح التجريبكيمكننا القكؿ أف     
الفنية مف التبلعب باألدكات  كاكبة المتغيرات المستحدثةامكاناتو المتعددة كقدرتو عمى مك  وتجارب تعكسك 

                                                             
 . ِٗ_  ِٖ: ماكراء السرد ماكراء الركاية : . ينظر ُ
 . ِٗاية , د . حسيف عياؿ : . ينظر : خطاب التجريب كالرك  ِ
) سرمد سعد محمد رحيـ ( ,  . لقد استحصمت عمى ىذه المعمكمات مف لقاء شخصي مع عائمة الكاتب سعد محمد رحيـ ّ

 .   ََِِ_ َُ_ُٓبغداد المتنبي )محؿ صيرفو لسرمد( , 
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كائي الر  فنتاجلمسرد  ة(فنتز )مشيد تمفازم كليس أماـ كأنو ك في كصؼ المشاىد الركائية كجعمو ك كالمغة 
, (ُ)ككف لكتاباتو شكؿ بارز كمختمؼيكاف  ان سمو حضكران ميممف خبللو اف يجعؿ الستطاع اثرم كمميز 

باسمو لركائي المتف االى حيث عمؿ عمى ىدـ الخياؿ السردم كأنشاء ركاية داخؿ ركاية كىك بذلؾ يدخؿ 
لمعتاد لمركاية التقميدية تكسر النسؽ ا ركايات سعدأف ضؿ عبكد التميمي , كيذكر الدكتكر فاالصريح 

لو داخؿ ركاياتو حيث يضع نفسو عمى الحد  ان بنى حضكر ينجده , لذلؾ لكعي المؤلؼ  ان ذاتي ان تمثؿ انعكاسك 
مقتؿ بائع )كيتخذ حدان لو يساكم مف خبللو الحقيقة كعالـ الخياؿ ففي ركاية  ,الفاصؿ بيف السرد كالنقد

نمحظ انشغاؿ المتف الركائي بحضكر المؤلؼ الحقيقي كىك بذلؾ يقدـ الذات الكاعية بكصفيا جزءان  (الكتب
اف تحقؽ  ركاياتو تمتاز بمرجعياتيا  المتنكعة كقدرتيا عمى تبديؿ شكميا الىالمعبة الركائية كالمتف ف مف
كلعؿ مزاكلة الكاتب لمعمؿ النقدم كالدراسات الثقافية كالسياسية  ,(ِ)ية التي تتكافؽ مع متطمبات العصرالبن

الدراسات المتكغؿ في الركائي الناقد ))قد مكنتو مف صناعة كجية النظر النقدية داخؿ الكتابة االبداعية ف
عمى كانت ات النظر النقدية كلذلؾ فأف أدكاتو الفنية عند كتابة ركاياتو أبعاد كجييدرؾ كالبحكث النقدية 

 .  (ّ)بحرية مطمقة((التي مارسيا ييف النقدم كالركائي مستك 

مف الككف األرضي قدرة عمى االنتقاؿ سيككف ك  الى ما تجاكز ما ىك كائفت ةمخيمة كاسعركائي اليمتمؾ ك 
نفسو شخصية تتحرؾ كتنمك بيف أسطر الركاية حيث اف المؤلؼ قد تحدث عف محنة  لمككف الكرقي كجعؿ

 . (ْ)بعد الحداثة  المؤلؼ كىي تقنيات ركاية ما

( انو عندما فف الركاية تقنية ماكراء الركايةحكايتي مع ) ة لو بعنكافكيذكر سعد محمد رحيـ في مقال     
لـ يكف يعرؼ شيئان عف  المنصـر سعينيات القرف غسؽ الكراكي( في أكاخر ت)تو شرع بكتابة ركاي

شارة الناقد االستاذ عباس عبد جاسـ إبناء الركاية كقد انتبو ليا بعد ل ان ( كانو قد كضع مخططالميتافكشف)

                                                             
ماف جميؿ إبراىيـ , دار نينكل , . ينظر : فتنة السرد كحضكر المسركد ) قراءات في ركاية سعد محمد رحيـ ( , د. سا ُ

 . َُ_  ٗ:  َُِٗ,  ُلمدراسات كالنشر كالتكزيع , ط 
مجمة األقبلـ ,  مف كتابة المغامرة إلى مغامرة الكتابة)سعد محمد رحيـ( يكتب ركاياتو, د. فاضؿ عبكد التميمي,. ينظر : ِ

 . َِّ_  ُّٗ:  َُِٖالعدد الثاني , 
د محمد صابر  أ . :قتؿ بائع الكتب ( , لسعد محمد رحيـ , في دائرة النقد كالقراءة , اعداد. الركاية كالتمقي ) ركاية م ّ

 .  ِّٔ:  َُِٖ,  ُعبيد , د . محمد جكاد عمي , دار سطكر , ط 
الثقافية العامة  ضاءات في القصة كالركاية كالنص ( د. فاضؿ عبكد التميمي , دار الشؤكفإ . ينظر : سرديات عراقية ) ْ

 . َِِ_  َِٓ:   َُِّ , ُ, ط 
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فيما بعد )ماكراء السرد ماكراء  في دراسة قصيرة نشرىا في جريدة العراؽ كتضمنيا كتابويا تحدث عنالذم 
يا تسمى انبعدىا درؾ أفي منطقة عجيبة فكجد نفسو  ةمف غير درايانة قد اتجو ليذه التق كافكانو الركاية( 

مصطمح يضع الركائي في تماس مع النقد حيث تجرم لعبة ماكرة بيف الخياؿ )ماكراء السرد( كأف ىذا ال
كااللماـ بقدر  كالـ التخيميةكاف الركائي يتحمؿ مسؤكلية خمؽ العالفنية الركائي كبيف الضكابط كالمعايير 

 . (ُ)بمقكالت النقد كآلياتو كمناىجو كاؼو 

الككف غير مرئي في أف عمى الركائي أف يككف أثره كاهلل غكستاؼ فمكبير ))الركائي الفرنسي يقكؿ     
ىذا الكصؼ الدقيؽ ك ,  (ِ)(( هنراعمى كؿ شيء بحيث أننا نشعر بكجكده في كؿ مكاف كلكننا ال  كقدير

تفصيبلت الركاية بخالقيا حيث يشعر القارئ بكجكده ك لركاية ادع مبفي لركاية مكجكد في العمؿ الركائي 
الخياؿ  نما يشعر بكجكده مف خبلؿ العالـ الذم يخمقو بمزاكجةا  كلكنو ال يراه بشكؿ محسكس ك كميا الدقيقة 

 .كالكاقع بشكؿ فني متقف 

داخؿ ركاية فيك كاياتو مؤلفان لركاية اف سعد محمد رحيـ يظير في ر عباس عبد جاسـ الناقد كيذكر      
كفؽ آليات عمى في تخصيص الرؤية فيك يقدـ اختيار الشخصيات  السردككيفية يدرؾ أىمية الشكؿ 

تستثمر  ىيفتتجمى خصائص الشخصيات كتنمك ك )),(ّ)تتقاطع مع الصكر كالرسائؿ كاليكميات كاالكراؽ
تنيا فاعميتيا في اطار الحدث الدرامي لمركاية كصيركرة م( ال مف خبلؿ الركاية ماكراءتقنيات كاسمكب )

يف االطراؼ جراءات البناء العاـ لمركاية لغكيان كاسمكبيان فتتشابؾ العبلقة بإالحكائي فقط كانما في سياؽ 
الركائي كاليد الماسكة بخيكط السرد ركائي كالقارئ فيصبح الراكم صكت ال المككنة لمعمؿ السردم

 . (ْ)قارئ المتسائؿ((المحدكدة نحك ال

السمطة قضايا جكىرية كمنيا قضايا المثقؼ كصراعو مع األخرل مؤلفات سعد محمد كتناقش     
كتناقش  ,بأف ال معنى لكجكده كال ضركرة لوكالمكقؼ السمبي لممجتمع تجاه المثقؼ القاضي  المجتمعك 

ـ كعبر ذلؾ نستطيع أف نككف تصكران كقضاياىكاختبلفاتيـ شرائحيـ المثقفيف ك  أنماطتمؾ الكتابات أيضا 
ينتيي في تصكره أف عمى ىك ك  ةالمؤلفات كالكتب كثقافتو الكاسع اطبلعو عمىعف مدل كعيو كمقدار 

                                                             
 .   ٕٗ_  ٔٗ. ينظر : األديب العراقي :   ُ
 . ّٕٓ. الركاية كالتمقي :  ِ
 . َُُ_  َُٓ. ينظر : ماكراء السرد ماكراء الركاية :  ّ
 . َُّ. االديب العراقي : ْ
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كفي في اعمالو  ان نجده  منعكساألمر كىذا , (ُ)ككجكدهبلنساف ذاتو ليحقؽ الذم اتخاذ القرار الحر المثقؼ 
الذات بكصفيا فاعمة حيث تزكد االنساف كعمى حد تعبير جكف ماككرم )) ,ونتيجذم يالكتابة الأسمكب 

 . (ِ)((بالمكضكعات االساسية

مف تراث ركائي كقصصي كانما ىك امتداد  ولما سبق ان مما سبؽ ذكره نمحظ اف ماكراء السرد ليس انكار     
الرغـ مف اختبلؼ يما عمى بين ةرة المتطكرة لمسرد مف دكف القطيعلو كبيذا يككف ماكراء السرد ىك الصك 

 ان سرد ؿمتياز كقد مثٌ االنشأة بخبلؼ فيو فأف مصطمح ماكراء السرد غربي  , كمما ال (ّ)الرؤية كاالسمكب
ت النقاد لمفيكـ المصطمح الى اختبلؼ ترجما لعز يي لمسرد التقميدم أما اختبلؼ الترجمات العربية  ان متطكر 
 عمؿ ماكراء السرد داخؿ الركاية كالقصة .  عمى فتفقك يكلكنيـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . ُْ – ٓ:  َُِٔ,  ُ. ينظر : المثقؼ الذم يدس أنفو , سعد محمد رحيـ , دار سطكر , ط  ُ
 .ُٓ: ُِٖٗد. فؤاد زكريا , عالـ المعرفة , د . ط ,  :د . اماـ عبد الفتاح , مراجعة :. الكجكدية , جكف ماككرم , ت ِ
 عبد عباس ,(ر : االختبلؼ في الكتابة )سيرة كتابة, كينظ ٖٓ. ينظر : عكالـ الميتاقص في الركاية العربية الحديثة :  ّ

 . ِٓ:   َُِٔ,  ُط,  بغداد ,  الثقافية االديب منشكرات,  جاسـ
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 الفصؿ األكؿ
 

عناصر ما كراء السرد في ركايات سعد 
 محمد رحيـ
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 لفصؿ األكؿا

 لمبحث االكؿ : المؤلؼ ا

التي تمكف الباحثكف مف رصدىا عد حضكر المؤلؼ في األعماؿ األدبية مف القضايا الميمة ي   
فالمؤلؼ ناىيؾ عف الرؤية األدبية المنطؽ الفمسفة ك كرؤية في أصكؿ  ذا الحضكرليلقد كاف ك كمبلحظتيا 

 .تشكيمو النص ك خمؽ الطرؼ االكؿ كالميـ في عممية  ىكبداعية  ك أحد اطراؼ العممية اإلىك 

ذا ما حاكلنا الرجكع الى تراثنا األدبي العربي القديـ فسنجد إشارات الى مثؿ ىذا الحضكر كم    نيا ما كا 
كلذلؾ نجد )) :يقكؿحيف يذكر أىمية ارتباط النص بمؤلفو الذم الجاحظ  في كتابو )الحيكاف( كرد لدل 

, كمف خبلؿ النص السابؽ نمحظ  (ُ)((نعمومو ككتبو فكؽ فتنتو بجميع فتنة الرجؿ بشعره كفتنتو بكبل
المحكر االساس الذم يدكر حكلو شكؿ يك يف إشارة االرتباط كالتفاعؿ بيف المؤلؼ كعممو االبداعي ,

 . النص

كمع تطكر الدراسات في الحقؿ األدبي بصكرة عامة كالسيما في مجاؿ المسانيات التي ارتبطت     
ارتباطان كثيقان بالفكر النقدم نبلحظ أف ىناؾ تراجعان لتمؾ األىمية عما كانت عميو كخصكصان بعد تطكر 

 "نيتشو, كمف خبلؿ استعراض تاريخي لذلؾ الفيـ نجد أف "اثة بعد الحد ما كفمسفات الحداثة كالمناىج 
أعطى لممؤلؼ دكرا محكريا في عممية االبداع كركز عمى الفكر الخالؽ لو بعد أف انتزع اليالة األسطكرية 

اف االخبلقية نزع الغبلؼ االسطكرم عف صكرة االنس))لطيرية الحياة كما كاف يعتقد سابقان فقد قاـ بػػ 
جرد الكاقع مف قيمتو كمعناه كحيكيتو عف طريؽ اصطناع عالـ مثالي الف الحياة ليست ىي ك زيقية كالميتافي

 . (ِ)كانما الفكر ىك الذم يطرح الحياة((مف تطرح االفكار 

سمطة لتصكر  قصيرة بالة ليست مداستمر لالذم المؤلؼ كمع ما طرحتو البنيكية نبلحظ أف اعتبلء     
فيذه المفاىيـ , ماـ تيارات الفكر كالنقد المعاصرلـ يصمد االنص كجكب الرجكع اليو لفيـ كفي المعنى 
دعت الى تقميص فعالية بعد أف ؤسس لمدراسة العممية تكي  ةبدأت بالتكجو الى التركيز عمى البني الجديدة
ليس أكثر مف نتاج  ))فالمؤلؼ  مف ثـكدكره ألف المغة منظكمة قائمة بذاتيا كالفكر ىك نتاج ليا ك المؤلؼ 

                                                             
 . ٖٗ:  ُٓٔٗ,  ِ, ط ُعثماف عمرك بف بحر الجاحظ , تح , عبد السبلـ محمد ىاركف  , ج  ك. كتاب الحيكاف , اب ُ
     ,  ُبيركت , ط , ةج طرابيشي , دار الطميعكر ج :, ت . البنيكية _ فمسفة مكت االنساف , ركجيو غاركدم  ِ

ُٕٗٗ :ٖ . 
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كت المؤلؼ ميبلد النص أك ليعكد بذلؾ الدكر الى النص الذم يضعو المؤلؼ كقد ترتب عف م , لغة
لبنيكية ا وىي نتاج لما طرحتك  (ركالف بارت)طرحيا التي  (مكت المؤلؼ, كىنا ظيرت فكرة ) (ُ)(( الكتابة

 النصية ةالتعامؿ مع البنيككاف  الخارجيعمى الغبلؼ  ان ف كجكد المؤلؼ شكميكامف اتجاه فكرم كبيذا 
زية اذم رأل أنو نتاج أكجدتو البرجك بالمؤلؼ ال ةالثقبيا ييز أخرل طريقة  (بارت)ككجد ,  (ِ)كحدىا

السخرية منيا  النمطية عف طريؽكعممت عمى ترسيخو ايديكلكجيان فعمؿ عمى تقكيض تمؾ القكالب 
 . (ّ)كاالستيزاء بيا

بادر الى تحميؿ الحكاية  (فبلديمير بركبػ)مف المؤلؼ اتجاىات شتى )) ف كقد اتخذت المكاقؼ    
قد ف( ف )كمكد ليفي شتراكس كغريماسافعؿ البنيكيلؾ ككذ ,تو بمؤلفياالعجيبة مف دكف أف يؤثر عدـ معرف

 (غريماسػ)ف, جكىر التحميؿ الذم قاما بو س ببل مؤلفيف مف دكف اف يمس ذلؾ درسا اعماالن ىي باألسا
,  (ْ)ف المغة ىي التي تتكمـ ال المؤلؼ((إف (ماالرميو)اما مع , ال يأخذ في االعتبار المؤلؼ كالقارئ 

الميـ بؿ يست اظيار عبلقة العمؿ بالمؤلؼ اف ميمة النقد لك( الى ميشيؿ فكككعمى المنكاؿ نفسو ذىب )
ذاتيا كبيذا تضاءلت ل لخطاباتا كمعماره كشكمو الداخمي ليتـ تمقي اف يحمؿ العمؿ مف خبلؿ بنيتوعنده 

  .(ٓ)كظيفة المؤلؼ

محككمان بأطراؼ النفي كاالقصاء مف جية كالتجمي  خارطة اإلبداعمكقع المؤلؼ في كليذا ظؿ     
فالمؤلؼ في الركاية  , (ٔ)عائـ مقكلة مكت المؤلؼدة أخرل ألف المنيج البنيكم أرسى كالحضكر مف جي

مف الماضي الى حيف ينتقؿ السرد كيظير تدخمو يركييا أك  الركايةلكاتب الذم يكتب التقميدية ىك ا

                                                             
 . ٓٗ:  ََِٔ,  ُسكريا , ط , . مابعد الحداثة , باسـ عمي خريساف , دار الفكر , دمشؽ  ُ
:  ُٗٗٗ,  ُلبناف , ط ,دار الطميعة , بيركت . ينظر : المناحي الجديدة لمفكر الفمسفي المعاصر , سالـ يفكت ,  ِ

ّٗ_َْ . 
سكريا ,  ,لفرقد , دمشؽ ثائر ديب , دار ا: ( , ليكنارد جاكسكف , تبؤس البنيكية )األدب كالنظرية البنيكيةينظر : .  ّ
 .َُٗ:  ََِٖ , ِط
 . ّٓٔ: . معجـ السرديات  ْ
( , تكدكركؼ كنت , بينيت كمر ككىف نكاع األدبية المعاصرةنظرية اال دراسات في). ينظر : القصة الركاية المؤلؼ  ٓ

 . َُِ_ َُِ:  ُٕٗٗ,    ُالقاىرة , ط ,ت , دار شرقيا دكمةد. خيرم  :, ت كتقديـكآخركف 
: ُٖٓٗ , ْبيركت , ط ,عارؼ منيمنو , د. بشير أكبرم , منشكرات عكيدات  :.  ينظر : البنيكية , جاف بياجيو , ت ٔ
ٖ . 
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مقيمان المؤلؼ , كعمى ضكء الفيـ السابؽ يبقى (ُ)تنظيـ السرد كالتعميؽ عميوىما كظيفتاف لو الحاضر ك 
أما عممية كلكجو  ,(ِ)((دبيبداعو األخارج النص كيمثؿ حقيقة ثابتو شخصان محددان في الفترة التاريخية إل))
ككف بطريقة فنية إذ تتيح لو تقانة تعدد الركاة مجاالن لمظيكر الفني في العالـ التخييمي تى داخؿ النص فال

يأخذ عمى عاتقو عممية القص  كلكنو يفكض راكيا تخييميا بصكتو يتكمـ ))فالركائي عندما يقص ال"الركاية" 
 عممية القص كسميت ىذهيتقمص شخصية تخيمية تتكلى  , كىككيتكجو الى مستمع تخيمي يقابمو 
  .(ّ)الشخصية )األنا الثانية لمكاتب(((

بيف المحتفي بو ك  ,بعد اإلشارة المكجزة الى نظرة النقاد لدكر المؤلؼ كأىميتو في العمؿ االبداعيك     
 نسمط الضكء عمى آلية عمؿ المؤلؼ في "ماكراء السرد" كىنا نجد أف تحكالت كتغيرات قد , المقصي عنو
مشاكؿ الخمؽ  دمقميالسرد التففي الكقت الذم يخفي فيو النصكص السردية طريقة تأليؼ طرأت عمى 

كتضميف في كمشكبلت خمقو الفني  الركائي "ماكراء السرد"ركايات , تضع التي يصادفيا الركائياألدبي 
ية انتاج النص اخفاء عمم الركاية الجديدة, كىنا ترفض عف طريؽ شخصية تمثؿ دكر الكاتب  ,الركاية

 ما يتخيمو ك يعمؽ بيا المؤلؼ عمى ما ةمى شكؿ تداخبلت مستمر فتظير ع ,كما ىي ارئكتعرضيا لمق
 . (ْ)لية نقدية في صميـ الركاية ذاتيافيقكـ الركائي بدمج فعا , يتذكره يفسره كما

حداث كقد يركم مف ا الكسائؿ التي تخكلو لركاية ما الركائي كفي مثؿ ىذا المكف مف الركايات يجد    
كفؽ منظكر عاـ يرسـ عمى  ةتتبع سياقات الحكاي والمادة األساس لتككف ك ,  (ٓ)يمجأ الى تأكيؿ الظكاىر

كتمميحات نتيجة االستعادة الذاتية كاالجتماعية كالحممية تتمحكر  ان قيمتيا الف لكؿ حكاية ركائية صكر 
كاية حكاية تميزىا كتنسج كىذا يعني أف لكؿ حباألفؽ التجريبي لمكاتب حيث يشيدىا المؤلؼ لمكتابة 

 . (ٔ)عكالميا

                                                             
 . ْٖ:  ََِِ,  ُ.  ينظر : معجـ مصطمحات نقد الركاية , د. لطيؼ زيتكني , دار النيار مكتبة لبناف ناشركف , ط  ُ
 . ُْْ:  ُُٗٗ,  ُط ( , سعيد الغانمي , مكتبة جامعة بغداد ,قنعة النص )قراءات نقدية في األدبأ.  ِ
ط ,  يزا احمد قاسـ , الييئة المصرية العامة لمكتاب , د.س ( , د.. بناء الركاية )دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفكظ ّ

ُْٖٗ :ُُّ. 
 .  ٓٔ_ ْٔ:  ِ, ج  . ينظر : الركاية الفرنسية الجديدة ْ
,       ُلبناف , ط, يمنى العيد , دار الفارابي , بيركت  د. ( ,نيج البنيكم. ينظر : تقنيات السرد الركائي )في ضكء الم ٓ

َُٗٗ  :َُٓ   . 
 . ٓٔ:  ِ, ج ر : الركاية الفرنسية. ينظ ٔ
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لمسرد عمى صعيد تقكـ بتأمؿ نقدم كتكضيح المبادئ الشكمية  "ماكراء السرد"ركاية كيبدك ىنا أف     
يخمؽ اتجاىان لزيادة فعالية المبادئ كالتفاخر بيا الذم  ا المؤلؼيكعدـ اخفاء الصعكبات التي يكاجي ةالكتاب

ؽ ائكاحدة مف الطر كىي لمحكارات التي يجرييا الركائي مع القراء  تمثبل, كما نجد (ُ)اخفائيا بعناية بدالن مف
فيجدىا كثير مف تسعى ىذه الكاقعية اف تخفييا ك حيث ينفصؿ الفف عف الحياة التي يبرز فييا المؤلؼ 

بة كالتمقي ىك محاكلة الحرص عمى االحتفاؿ بالكتا )), فػ (ِ)بشكؿ خاص ةف صفة جذابيالكتاب المعاصر 
لمكشؼ عف أىـ سياؽ في الثقافة المنيجية الجديدة التجريبية عمى اعتبار اف المتمقي أصبح يتمكقع في 
مركز الثقافة الجديدة التي لـ تعد ترل في المبدع أك المرجعية أك النص قدرات المتمقي الذم ينتظر منو 

فدخكؿ الركائي قد ,  (ّ)قة المنتج اك الصانع اك السيد((أف يفعؿ قدراتو الثقافية إلعادة انتاج النص بطري
نظر  ةكجي بكصفيا عناصر المنظكمة المعيارية لمركاية حيث اصبح بكسع المؤلؼ اف يقدـ ذاتو عزعز 

 . (ْ)ؼ كالقارئلتقدـ منيا لمركاية حيث يزيح حاجز الرؤية بيف المؤ 

كفيما يتعمؽ بمكضكع المؤلؼ فقد كجد الباحثكف أف المؤلؼ يتمظير بأشكاؿ مختمفة داخؿ العمؿ    
السردم فيك تارة يظير بدخكؿ المؤلؼ باسمو الصريح كتارة أخرل يتقنع بقناع الراكم كيتحكؿ الى ذات 

بيف الراكم الذم ىك  فالنقد الكبلسيكي لـ يكف يميز))معرفية ناقدة لؤلحداث مف داخؿ العمؿ الفني نفسو 
كائف مف كرؽ كبيف المؤلؼ كىك ذات إنسانية حقيقية إال أف البحث الفمسفي الحديث أسفر عف كجكد ذات 

تختمؼ مع الذات الكاقعية حسب بؿ كقد تتناقض معيا كما أسفر النقد الحديث عف أف الراكم  معرفية ال
سعيد الدكتكر  عدكقد , (ٓ)اقد كايف بكث((لممؤلؼ كما أكضح النىك ليس المؤلؼ , بؿ الذات الثانية 

المقنع بمساف  كالراكم الناطؽ "بكث"كما يقكؿ  ثانية اب إلى حد ما أك ذاتلمكات مؤقتان قناعان الراكم  يقطيف
عف المألكؼ خركجا عف النصكص الركائية التقميدية ك  ان بناء الخطاب يمثؿ انزياحفي  يماتداخمركائي ك ال

                                                             
( , عبد الفتاح الحجمرم , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع , الدار لى الركاية )مسائؿ الركاية عندنا. ينظر : مالحاجو ا ُ

 .  ٖ:  ََِٖ,  ُالبيضاء , ط
 . ِِّ:  ََِِ,  ُماىر البطكطي , المجمس األعمى لمثقافة , ط :. ينظر : الفف الركائي , ديفيد لكدج , ت ِ
  .ُٖ_ ُٕ: ُٗٗٗ, ُ( , حسيف المناصرة , دار المقدسية لمطباعة كالنشر , ططاب الركائي نمكذجان الخ. ثقافة المنيج ) ّ
 .  ْٕ_  ْٓ. ينظر : ماكراء السرد ماكراء الركاية :  ْ
 . ٕٖ:  . قراءات في األدب كالنقد ٓ
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الكاتب فالراكم كالمؤلؼ يتزامف عمميما كأثر فني تكلده عبلقة  والراكم يختبئ خمففصكت ,  (ُ)عند القارئ
 . (ِ)خمفو الركائي في عبلقة بنية النصتفاكت يمارسيا الراكم كمف 

شكؿ حضكران مميزان حيث تدكر حكلو كبالرجكع الى ركايات سعد محمد رحيـ نرل اف ظيكر المؤلؼ ي    
عادة لفيميا خارج تدخمو المباشر قد ساىـ بتشظي المكاقؼ القرائية النصكص السردية كىذا الظيكر ك  كا 

تضافرت تدخبلتو كمخاطبة القراء مباشرة لمتأكيد أف ))إطار القصة األكلى التي تعرض في الركاية فقد 
, ييدؼ إلى اندماج القراء أك التعبير عف الكقائع كاألحداث الممفقة  مايقرأ  ليس سكل عمؿ مكتكب ال

عمى الدكاـ  تحطيـ مبدأ آخر مف جماليات التمقي يتمثؿ في جعؿ القارئ يقظان  غايتياابة جديدة فيي كت
ظيار الميارة أك أم ىدؼ الى تحقيؽ البراعة أك إ يسعى  فالسارد ال,  كربما مصدكمان  كمتسائبلن  كمتأمبلن 

 . (ّ)ذاتي آخر((

تاريخ الشخصية التي عف عف عممو ك  دثيضيء احداث الركاية كيتحكنرل التدخؿ المباشر لمركائي     
 ))ىؿ ستطاكعني مثؿ ىذه و لركاية )غسؽ الكراكي(عرضأثناء نياية الؿ في ءقكـ بتكظيفيا كيتساي

كيعاكد , (ْ)القتناصيا في شبكة الكممات(( محاكلة أية كتتممص مفالشخصية ؟ أـ أنيا ستخاتؿ 
 يقمقني ىك كيؼ ))ماكىك يتحدث عف طريقة صناعتو لبطؿ الركاية )كماؿ( نفسيا  ةفي الصفحالتساؤؿ 

, (ٓ) أف أبتكر كماالن في ركاية؟(( بأية لغة؟ كبأم منظكر؟ كاستنادان إلى أية قكاعد لمصنعة يمكنني ؟
فصؿ احداث الركاية يعمؿ عمى تدخؿ الركائي فكراء السرد  يميز المؤلؼ في ركايات ما مااألمر ىك كىذا 
ر األمر كما لك كاف يتعمؽ و فالمؤلؼ يقكـ بتيذيب النص بنفسو ألجؿ التنظيـ اك التعميؽ فيظيعن

 .(ٔ)ةمحقق ةبمخطكط

طبيعة الخمؽ الفني لمركاية قضية نقدية تتعمؽ ب يضاحإل (غسؽ الكراكي)يتدخؿ الركائي في ركاية ك     
كالصعكبة التي يجدىا المؤلؼ في رسـ الشخصيات داخؿ العمؿ الركائي ألف ىناؾ مساحات مف 

                                                             
 ُسعيد يقطيف , دار الثقافة , ط د . ( , ي الخطاب الركائي الجديد بالمغربحكؿ التجريب ف. ينظر : القراءة كالتجربة ) ُ
 ,ُٖٗٓ :ٕٔ  _ٖٔ . 
 . ُٕٕ_  ُٕٓ( : الركائي )في ضكء المنيج البنيكم. ينظر : تقنيات السرد  ِ
 . َُْ. أنماط الركاية العربية الجديدة : ّ
 . ُِ:  َُِٖ,  ِبغداد , ط ,, سعد محمد رحيـ , دار السطكر . غسؽ الكراكي  ْ
 .  ُِ. ـ . ف :  ٓ
 . ّٕ. ينظر: عالـ الركاية  :  ٔ
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دخاليا ضمف إطار العمؿ الركائي ألنيا تخرج عف إرادة الكاتب  : فيقكؿ الشخصية يصعب تطكيعيا كا 
لحـ كدـ إلى بطؿ ركائي . غالبان  أحيؿ كائنان بشريان مف كىنا مفارقة أف ،الخياؿ  ))الركاية صنيعة

ماتتمرد شخصيات الركايات عمى مؤلفييا كتصبح صعبة السيطرة عمييا . كلكف كيؼ يككف األمر مع 
شخص حقيقي كلد في مكاف معمكـ ىك السعدية في بيت مف بيكتيا الطينية الكاسعة القديمة. كلعب 

كأختو ضحى يكـ قاسو بعيد كانيى تعميمو  في أزقتيا كخبر رؤيا حريقو األكؿ لما التيمت النار أمو
كتٌخرج في الجامعة المستنصرية ببغداد . كقاتؿ في ضمف قطعات الفيمؽ  األكلي في مدارس بمدتو

رح عمى حافات ىكر العمارة ، كاستشيد كىك يقذؼ األمريكاف ،  . (ُ) ((الثالث ، كجي

في ليشير الى حالة االيياـ كالتضاد )كماؿ( سائؿ التي تركيا كيتدخؿ المؤلؼ في شرح محتكل الر    
كاف يتحدث ؟ لـ ىذه  ))عـالقارئ في تساؤالتو  توحضكره كمشاركعف ليعمف ك الرسائؿ تمؾ فحكل 

ىا احد ما ؟ ىؿ كتبيا ليتخمص مف أ؟ ىؿ كاف يتكقع اف يقر  المراكغة؟ لمف كتبت ىذه االكراؽ اصلن 
ثير صدمة ما ؟ اك أساعة سكر منفمت ، اك تحت تتراه كتبيا في أاعباء خكاطر كافكار كانت ترىقو ؟ 

يغمو ، كيضغط عميو كيحرقو في االعماؽ ؟ كأية لغة ىذه ؟  كؿ ما فكاحدة ع ةانو اراد البكح دفع
, فالركائي فيما كراء السرد يكسر المكقع المألكؼ في ركايات السرد (ِ)حريقو االبدم؟(( أكانت سارة
شارحان كمفسران عبر عمميات اإلعداد كالتخطيط في البناء الركائي كىذا ما يعيد مكقعو فييا )) كالتقميدية 

اكم المتكمـ ييدـ أفؽ العبلقة بيف المؤلؼ كالقارئ في حدكد أعراؼ النكع األدبي مف جية كمكقع الر 
  يتدخؿ مف خبلؿ آليات السرد التي يبنى مف خبلليا العالـ الركائي , كىك (ّ)بالمؤلؼ مف جية أخرل((

يي التي تدلنا عمى كيفية نشكء القصة كنمكىا كاكتماليا ثـ اندحارىا الحتمي مف خبلؿ نياية منتقاة ))ف
 . (ْ)((لمحدث كفؽ برمجة داللية كاعية أك فقط محتممة مف خبلؿ السيركرات المتنكعة 

و كيدخؿ كيعاكد المؤلؼ ليحكـ عمى األحداث التي سبؽ أف اكردىا ليمارس كظيفة نقدية كيحاكـ حكايت    
إف ىذا الشد بيف ة الشخصية الكاقعية ))ير بيف العمؿ التخييمي كبيف سرد س القارئ في الحدكد الفاصمة

                                                             
 .  ُُ . غسؽ الكراكي : ُ
 . ِٕ: ـ . ف .  ِ
 .  ُُُ. الركاية العربية كتحكالت مابعد الحداثة : ّ
:  ََِٖ,  ُالمغرب , ط  ,افي العربي , الدار البيضاء . السرد الركائي كتجربة المعنى , سعيد بنكىراد , المركز الثق ْ

ِٕٓ  . 



 
 

 
30 

ـ حركة ئيل  عمى كفؽ ما ة. بيف الخريطة المكضكعالتاريخ .بيف الخياؿ ك  العمؿ الفني كالمرجح ...
كيمنح  ،.. اقكؿ إف ىذا الشٌد يجنح بي نحك منظكر مغاير ت كاألحداث كبيف المكاف الكاقعي الشخصيا

الشخصية  ،لغتي نبرة لـ أعتدىا كأنني اكتشؼ األكردة الخفٌية ليذه المغة كأفيـ نبضيا كرعشة ركحيا 
فيمد مف قاؿ ىذا( كالمفضمة ىي في الكيفية  بذرة العمؿ الركائي .. جد شخصية تنشئ ركاية )أظنو سد

كىذا التدخؿ لمركائي يجعؿ الركاية , (ُ)((ركايةالككماؿ كذلؾ داخؿ  ،لشخصية فنيان التي تجسد بيا ىذه ا
في سير األحداث كيعمؽ عمى مايجرم أك يقتحـ مباشران قريبة مف السيرة الذاتية فيككف تدخؿ المؤلؼ غالبان 

تشكيؿ الركاية طريقة المؤلؼ يحاكؿ عرض , كما نبلحظ أف (ِ)شخصياتو الركائية بتطفمو الدائـ صفاء
أف يعرض ىك جكانب في  ))كأنا أؤسس شخصية كماؿ فكرت: كيشرح تفاصيؿ تككف الشخصية فيقكؿ 
تجنب قدر ما أستطيع استخداـ القناع .. لـ أبغ أف أنطؽ أنا بدالن مف ذاتو مف خلؿ كتاباتو)كثائقو( أل 

 عمى الرغـ مف أنني ال عنو ، أف أمٌثمو ... أردتو أف يمثؿ ىك نفسو كما شاء كأف ينطؽ باسمو
 . (ّ)أستطيع((

لو اف كنراه يعكد لمحديث عف مراحؿ تشكيؿ العمؿ الفني داخؿ الركاية ليطرح سؤاالن محاكالن مف خبل     
 باستطاعتي أف أرسـ شخصية كماؿ كأجعميا تتحرؾ عمى خمفية الحرب ))كيؼيشارؾ القارئ في افكاره 

؟  لـ يعتد كماؿ التحٌدث عف الحرب .. كاف ، في كؿ مرة يأتي في إجازة يضع الحرب كراءه ، ك ال 
يمتفت إلييا ، ك كأنو لف يعكد مرة أخرل . أك كأف الحرب ليست سكل حمـ عابر خرج منو مرغمان ذاتو 

المؤلؼ , كعندما يخاطب (ْ)((. عمى نسيانو ... كصمتو كاف منفاه .. كاف مكاف غربتو ، كزماف غربتو
كىنا مفت االنتباه كيكسر االيياـ منذ بداية الركاية مفاصميا فأنو يريد أف ي القارئ داخؿ الركاية كيتخمؿ
بالمعرفة كاإلحالة كالتأكيؿ كيككف  ان الكبلـ مشحكنيككف ك  فاعبلن  ان ديناميكي ان يككف استيبلؿ الركاية تكليدي

 . (ٓ)النص ةبثيم ان مرتبط ان مؤثر  القارئ فاعبلن 

                                                             
 .  ٕٗ. غسؽ الكراكي :  ُ
 .  ُْ. ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية :  ِ
 .  ٕٗ. غسؽ الكراكي :  ّ
 . ٖٗ. ـ . ف :  ْ
 .  ِٕ:  ََِٗ. ينظر: االستيبلؿ فف البدايات في النص األدبي , ياسيف النصير , دار نينكل , د. ط , ٓ
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كمنطقتو  ولو قكانين ان جديد ان فني ان كاقع يقدـبؿ  ويعكس الك ـ تصكران لمكاقع ديقفي ما كراء السرد اف المؤلؼ    
فس الداخمية سبر أغكار النعمى يعكؼ ك  يتناكؿ فييا حبكات مختمفةمختمفة  ان بؤر فيو جد فيالخاصة 

ىذا االمر نجده عند ك , (ُ)أصحاب الركايات التقميديةان عند لـ يكف مكجكدكىك أمر  ةكتقصي مناحييا الخفي
مراحؿ مختمفة مف حياة الشخصية كتككينيا الركائي سعد محمد رحيـ فيك يعالج في بعض المقاطع 

 ))يبدأ كعي كماؿفيشير الى مرحمة تككف الكعي لدييا  كيتسمؿ الى العكالـ النفسية الداخمية لمشخصيات
... كيمر ىذا الكعي بمحطات نار  مرأل النار كىي تسمب منو أمو كأختو بالبزكغ بالتماس مع النار ...

 يضاحكتستمر التدخبلت مف المؤلؼ إل, (ِ)... نار احتراقو حبان ، كنار الحرب ستحرؽ حكاؼ ركايتو((
المراحؿ التي مرت بيا الشخصية ليقدـ مف خبلليا رؤية سردية عف نكعية الشخصية التي يقكـ بخمقيا 

كماؿ الحرب إال عرضان كلـ يتعامؿ معيا إال حدثان عابران لكف الحرب غيرت قدر حياتو  لـ يدخؿ)) فيقكؿ 
 .(ّ)(( قبؿ أف تبتمعو في جكفيا اليائؿ النيـ

ىا في صناعة الذاكرة ؿ عف جدكل الركاية كدكر ءليتسا (الراكم)كيتقنع الركائي احيانان بذاتو الثانية      
))لـ حمـ كماؿ بالركاية ؟ لـ أحمـ ى القارئ كمشاركتو فييا فيقكؿ ة عمض ضركرة التجربفر كيحاكؿ اف ي

بيا أنا أيضان ؟ أترانا نعدىا ذاكرة التي تراكغ المكت ؟ إلى أم مدل يمكف الكثكؽ بالذاكرة ؟ إلى حد 
 اف, (ْ)يمكف المضي مع الذاكرة ليا التباساتيا ، في اختراع حكاية _ حكاية تصمح متنان لركاية مؤجمة((

ايراد الفقرات التي تحكم طابع ميتاسردم يبرز نكايا المؤلؼ كذلؾ عف طريؽ تجريب طرائؽ السرد كالمعب 
 . (ٓ)ا كلذلؾ نمحظ اف صكت المؤلؼ حاضرمف خبللي

اسئمة جكىرية يطرح  ككى (كماؿ)قصة في ما مكجكد متسائبلن عف اىـ كيختتـ المؤلؼ الركاية    
))كأنا أعرض حكاية كماؿ مع ىذا : الداخمي ليذه الشخصية فيقكؿكضركرية مرتبطة بالعالـ النفسي 

                                                             
:  ُّٗٗ,  ُبيركت , ط ,. ينظر: الحساسية الجديدة مقاالت في الظاىرة القصصية , إدكارد الخراط , دار االدب ُ

ِٔ_ِٕ . 
 . َُٗ. غسؽ الكراكي : ِ
 .  َُُ ـ , ف :. ّ
 .  ِِٔ: ـ . ف  .ْ
 .  ُٖ:  َُُِ,  ُ. ينظر: الركاية العربية كرىاف التجديد , د. محمد برادة , دبي الثقافية , طٓ
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إزاء األسئمة الكجكدية الصارخة أسئمة الذات ، كالحياة ، كالحرية كاآلخريف ، كالغربة ،  أجدني العالـ
 (ُ)كالمصير ، كالمكت((

( مقنعان بكساطة الراكم كىك يحكى قصة شفؽ البحر ..ركاية )ترنيمة امرأة كنجد حضكر المؤلؼ في   
باف مرحمة الحرب أبمده مدرس عراقي مقيـ في ليبيا كىك يستدعي اجكاء الصراع كالمعاناة التي عاشيا في 

ه في الربع االكؿ مف االيرانية كىك يمجأ الى االيضاح كالتفسير لمذم عاناه مسبقان فيبدك حضكر  ػػػػػالعراقية 
))ككمما أمسكت بالقمـ تجدؾ المأساة التي مرَّ بيا فيقكؿ  مكانية تصكير جكعف ايتنبأ  الركاية كىك

مضطربا ن ، تتلطـ في رأسؾ األحداث كاألشخاص كاألماكف كاالزمنة .. تتآكؿ الكقائع تحت سطكة 
حصى مف االحتماالت شيء تستطيع تأكيده عزاؤؾ كملذؾ االخير تالمخيمة كتسممؾ المخيمة إلى ما ال 

مف االختلؿ كالعطب كتركـ إنقاذ ما يختبئ في سراديبو السرية تمؾ الصكر كاالشياء  تخاؼ عميو
المؤلؼ كىنا نبلحظ أف  (ِ)كاالشباح  .. ظلؿ المشاعر ...  المسرات كاالكىاـ .. االكجاع كالككابيس ((

آخر  عمى ماضو قريب حينان كعمى ماض بعيد حينان  يايكسر قصتو كقد يفتح ان مؤلؼ ضمنيبكصفو يظير 
غايات عدة كالتشكيؽ كالتماسؾ كااليياـ  يحقؽمتعدد األزمنة ك ليخمؽ فضاءن  عدة فنجده يدخؿ بيف أزمنة

 .(ّ)بالحقيقي 

كبيف  (كمكديا)كعشيقتو االيطالية  (سامرركايتو )بطؿ اف يقيـ نكعان مف المقارنة بيف كيحاكؿ المؤلؼ      
ف اصطدمتا بحركب يتينكعان مف المقارنة االنسانية بيف شخصيقيـ فنيككؿ( )ك (مايكؿامريكييف ) عشيقيف

تقديـ رؤية سردية ىادفان الى ف ىذا الغرض الى اإلفصاح عالمؤلؼ يعمد كتقاطع مصيرىما االنساني ف
لكنيا مشتركة جميعان في النزعة  دت انسانية مختمفة الثقافة كالببلكاقامة نكع مف المقارنة الحضارية بيف ذكا

ى كفؽ مقتضيات بقكة المخيمة كسمطتيا اك عم))كىك يقكؿ : انية فيظير المؤلؼ بصكرة جمية االنس
ىاىنا مفترضان أنيما صديقاف لركبرت ككاثريف ... /بمايكؿ كنيككؿ إلى ىنايء المعب الركائي سأج

اف لينضما إنيما قريباف ... سيأتي صديقاف قديماف ... ىكذا ستتخذ الركاية مساران مختمفان نكعان ما ..
جعؿ ركبرت ككاثريف في مكقؼ أالسيد البرتك . كالد كمكديا . س الى الشمة اليخت الذم ىك ممؾ عائمة

انتظار لصديقتيما ستتيمكنني بالتمفيؽ .. حسنان ، أليس العمؿ الركائي برمتو في نياية المطاؼ 

                                                             
 . ِْٓ. غسؽ الكراكي  ُ
 . ِٓ:  َُِِ,  ُعماف , ط  ,فضاءات  . ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر , سعد محمد رحيـ , دار ِ
 .   ُُّ:  . ينظر : تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم ّ
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الكاقع ؟ ستقكلكف أنني محض تمفيؽ طالما ىك كليد المخيمة ؟ كالمخيمة ، أليست ميما اشتطت ابنة 
امارس فعؿ خداع .. لكف .. أنا مخادع ، كيعجبني أف ألعب قميلن ، اك لعمني أرمي إلى التخمص مف 

.. إنني أسمي نفسي كالشؾ أنني ألعب ، كألفؽ ، كأخادع ، ما تقنية ، اك ربما أبغي تسميتكـ  كرطة
خفؽ ، لكنني القناع ألرل ماذا كراءه .. قد ااريده ، في النياية ، ىك اف أجرح الكاقع .. أف أنزع عنو 

 . (ُ)((أحاكؿ فمتحاكلكا معي

كثيقة بكصفيا تقارير لكتب اىتمت بحرب الخميج الثانية مقتطفات مف ككذلؾ يتدخؿ الركائي بإيراد    
 ب كيدمج ىذه االقتباسات معضرانيكـ المنك المحرمة دكليان كالي ةحؤلسملالكاليات المتحدة تديف استعماؿ 

في ككف تمؾ الحرب التي شنت عمى العراؽ لـ  هف بذلؾ عف كجية نظر النص االصمي لمركاية كىك يعم
))قادت تحرياتنا إلى االستنتاج أف كزارة دفاع الكاليات المتحدة د اقتباسات مثؿ ر ك اخبلقية فيحربان تكف 

بتعرض مئات  قد انيمكت في محاكلة مقصكدة لتجنيب المسؤكليف الشعكر باإلثـ نتيجة السماح
( َََّٔاأللكؼ مف جنكد الكاليات المتحدة كالدكؿ المتحالفة معيا مف الرجاؿ كالنساء إلى أكثر مف )

باكند مف اليكرانيكـ المنضب المطمؽ مف دبابات كطائرات الكاليات المتحدة خلؿ حرب الخميج الثانية ، 
مكثت الجركح باليكرانيكـ المنضب لما ال يقؿ استنادان إلى المعمكمات المتكفرة ربما استنشؽ أك ابتمع أك ت

( مف المحاربيف القدماء لحرب الخميج خلؿ عمميات القتاؿ كعمميات إنقاذ المعدات َََََْعف )
))مف كتاب تكصيؼ حالة  بقكلو , كينتيي االقتباس (ِ)كزيارات ساحات المعارؾ بعد انتياء الحرب((

كيبدك ظيكر المؤلؼ جميان في الركاية كىك يتكمـ عف  , (ّ)اف فاني((، دالتعرض لميكرانيكـ المنضب 
ض ليا ابطاليا كال بالصراعات الكبيرة التي يتعر يتحكـ بو  طريقة تشكميا كبنائيا كيخبر القارئ أنو ال

° َٗ))منذ اآلف ستنزاح الركاية  ح فتظير الركاية مف تمقاء نفسياكشخكصيا فيكفيو اف يفسح المجاؿ لمبك 
سياقان دراماتيكيان  مختمفان أك ىكذا اتمنى كسيككف مطمكبان مني التنبو إلى المسارات كستتخذ المعبة 

المتشابكة تمؾ التي ستعطي الركاية زخميا كتعقيدىا الجديد الضركرم .. كنت أعرؼ مف أيف البدء 
عما  متصٌكر كاضحان لد حقان عمى األقؿ في الكقت الحالي كيؼ سيككف المنتيى .. ال لكنني ال أعرؼ

فترؽ، لغة مطكاعة ذات مركنة عالية سيحدث كقد افترضت كقائع متخيمة .. ما أبغية ، عند ىذا الم

                                                             
 .  ُّٓ_  ُِٓشفؽ البحر :  .. . ترنيمة امرأة ُ
 . ُٖٕ_  ُٕٕ: ـ . ف  . ِ
 . ُٖٕ: ـ . ف  . ّ
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, (ُ)تحممني كأحمميا ، تسير بي كأسير بيا تتمبسني ك أتمبسيا تككنني كأككنيا ، كتككف معان الركاية((
)) أعرؼ أنيا تجربة التأليؼ  كيعكد المؤلؼ في كؿ مرة الى ىذه النقطة متحدثان ككاشفان عف حيرتو أثناء

مراكغة ، زلقة غير مضمكنة النتائج ، كأف لحظة التكتر بيف الكاقع ك المتخيؿ ، بيف الكجكه كأقنعتيا ، 
بيف مظاىر سمكؾ الشخصيات ، ك ما تعتمؿ في دكاخميا ، بيف الدكافع ، ك السيما اللمرئية ، 

التكتر ىذه تكدم بي إلى فكضى مغرية ، أك كالغايات التي مف الصعب تحديدىا .. أقكؿ أف لحظة 
تبقيني في كسط الدكامة ، طكاؿ الكقت . فكيؼ  لي أف أقع عمى النظاـ الخفي الذم أخالو يمسؾ 
بحركة األشياء ك الكجكد في ىذه الركاية ، ك يحكـ منطقيا في عالـ ، كفي عصر ، يبدكاف ال منطقييف 

كافئان في جسد الركاية ، أكتبيا ، أك قؿ أعيشيا . كيعجب ؟ أعترؼ لمايكؿ بأنني أخمؽ اآلف عالمان م
حيف أخبره عف مايكمو اآلخر .. قرينو كقد حدد مصائر شتى داخؿ ركايتي ، فيتساءؿ في قمؽ عٌما إذا 
لـ يكف تمثمي لمايكؿ / الركاية سيئان كمغيظان طالما أف دكره لف يتعدل الضغط بأعصاب باردة عمى زر 

 . (ِ)عب كالمكت كالعذاب؟ ((لكنو احمر يصنع الر 

كفي ختاـ الركاية يضع المؤلؼ بعض اليكامش التكضيحية تحت عنكاف اشارات يبيف فييا المكاقع     
)) المحمية كبعض اإلشارات األخرل محاكالن دمج القارئ في األجكاء التي يضعيا تحت عنكاف إشارات 

_ نير ديالى : ِكـ ،  َُِتبعد عنيا مسافة _ السعدية بمدة تقع إلى الشماؿ الشرقي مف بغداد ُ
_ الديكانية : مركز محافظة عراقية جنكبية . ّأحد ركافد نير دجمة يمر بأغمب مدف محافظة ديالى . 

_ ) مطر مطر يا حمبي ( ) مطر مطر شاشا ( مقاطع مف أغنية شعبية يرددىا األطفاؿ في العراؽ ْ

فصكت المؤلؼ يظير بصكرة مباشرة  ارئ بطريقة تفسيريةمكجو لمق شكىك ىام ,(ّ)عند سقكط المطر ((
 ككاضحة فظيكره ىنا ارتبط بإشارات كمبلحظ كىك جؿ ما يسعى اليو ما كراء السرد .

كفي ركاية )مقتؿ بائع الكتب( التي يرل الدكتكر فاضؿ عبكد التميمي بأف ))الكاتب ينجح في إيياـ       
, (ْ)كيدرؾ القارئ اف عممية المشاركة في تشكيؿ النيايات(( القارئ بأنو مشارؾ في صياغة العمؿ ...

                                                             
 .  ُٕٓ. ترنيمة امرأة ... شفؽ البحر :  ُ
 . ُٖٔ_  ُٕٔ. ـ . ف :  ِ
 . ُِْ. ـ . ف :  ّ

. مقتؿ بائع الكتب لمعراقي سعد محمد رحيـ , كيؼ تكتب سيرة حياة محمكد المرزكؽ , جريدة النيار المبنانية العدد في  ْ 
ٖ /ٓ /َُِٕ com.  Annhar.  https // www. 
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بظيكر المؤلؼ داخؿ الركاية كذلؾ لكسر االيياـ السردم كلكف  بالغان  كفي عكالـ ماكراء السرد نجد اىتمامان 
بشكؿ نسبي احيانان  اتطابقمؤلؼ كالشخصية داخؿ الركاية كأف يعني اف تككف ىناؾ مطابقة بيف ال ذلؾ ال

عف بعض مبلمح  مقتؿ بائع الكتب( فيكشؼالصريح داخؿ ركاية )اسمو كنجد اف سعد محمد رحيـ يعمف 
))صديقي الركائي سعد محمد رحيـ دلني عميؾ رد حقيقي كالركائي في ماكراء السالتطابؽ بيف الركائي ال

 ََِٔنفجار عبكة ناسفة في اب و... كاف لمدة ستة عشر عامان في بعقكبة قبؿ أف ييدـ نصؼ منزل
نفسو  مبلحظة نقدية حكؿ كتاباتو ىك باسمو الصريح مشيران الىالمؤلؼ تدخؿ , حيث (ُ)فغادر المدينة((

))أكؿ الشير ة الكتشافو إذ بؤك ددم اليو عمى الرغـ مف محاكلتو الييت نو اللكالتي يشعر بنقص ما فييا ك ك 
قريبان ككفى بكعده كجاء عصر اليكـ .. أقفمت المكتبة كذىبنا قمت لو : مشتاؽ لؾ .. قاؿ : سأزكرؾ 

إلى مقيى الزىاكم ... تعشينا في مطعـ العافية .. اقترح أف نسير في بيت ىيمف قره داغي كنبيت 
ىناؾ ... اعترضت .. أقنعني .. كاف ىناؾ سعد محمد رحيـ أيضان ... ركائي لـ أقرأ لو أم عمؿ 

االتو .. ال بأس بمغتو كاسمكبو .. ذات مرة قمت لو ىناؾ شيء ناقص و كمقصركائي.. قرأت بعض قص
يكجد كتابة مثالية كاممة  ىك لكني أشعر بو .. قاؿ يكميا : ال دائمان في كتاباتؾ ، شيء ال أعرؼ ما

ثـ نرل المؤلؼ يبدك ,  (ِ)نحف كائنات ينقصانا شيء ما دائمان كالكماؿ الذم تسعى إليو لف نبمغو ابدان((
عف ـ الكاقع ك يتحدث عف آخر مؤلفاتو الحقيقية المكجكدة في عال شخصية كاضحة في الركاية كىكو بكصف

انب الكتابة لكتابة النقدية الى جاأخرل الى شخصيتو الثقافية كىي مشاريعو الثقافية كيريد أف يضيؼ سمة 
لذا نجد المؤلؼ أثناء الحركب ك فالركاية تتناكؿ بشكؿ اساس مأساة المثقؼ العراقي , االبداعية الركائية 

 . (ّ)تعكس عف قرب حجـ معاناة المثقؼ فالرؤية( يحيؿ الى كتابو )المثقؼ يدس انفو

كيظير المؤلؼ باسمو الحقيقي كصكرتو الكاضحة كما ترد االشارات الى كتبو كآرائو لتحديد مفيكمو     
ضافة لممثقؼ الكارد ذكره في الركاية أم انو يستعيف ببعض آرائو الم بثكثة في كتبو لزيادة زخـ الركاية كا 

))كحده سعد كاف يقتعد االرجكحة الحديدية ... أبعاد جديدة ليا مف خارجيا كما يظير في الحكار االتي 
حكى كىك ييز جسمو عمى ميؿ عف مشركع كتاب لو يدكر مكضكعو حكؿ العلقة بيف السمطة 

منتج المعرفة كصانع الجماؿ الذم "مف غير تردد : أجاب  "مف تقصد بالمثقؼ ؟"كالمثقؼ ... سألتو : 

                                                             
 . ٗ:  َُِٗ,  ّ. مقتؿ بائع الكتب , سعد محمد رحيـ , دار سطكر , ط ُ

 .  ُٔ: ـ . ف . ِ 
 . ُّٔ_  ُّٓ:  كالتمقي )ركاية مقتؿ بائع الكتب(. ينظر : الركاية  ّ
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، قاؿ  "معناىا في سياؽ كتابؾ جيد ، كالسمطة ما"...  "نقدية كييتـ بالشأف العاـ يمتمؾ رؤية
مؤسسات التحكـ كالتأثير سكاء أكانت سياسية أك اجتماعية اك ادبية اك إعلمية "بالسلسة نفسيا : 

 تفعؿ .. تشبو تمميذان يحفظ إجابات نمكذجية عف ظير قمب .. يا يبدك أنؾ تعرؼ ما"،  "اك اقتصادية
صديقي، أعتقد أنؾ تتكمـ عف الشٌبكط في مكاجية الحيتاف ... ليس األمر الى ىذه الدرجة مف 

نرل اعتراض الراكم سعد محمد رحيـ مف خبلؿ الحكار السابؽ بيف صكت الراكم كالمؤلؼ ك  (ُ)(("السكء
غدادم( ليحكـ عمى ماجد البعد محمد رحيـ كىذا يدفع الراكم )طية التي يتبناىا سعمى النظرة الحالمة النم

 . (ِ)))ىذا نائـ آخر كرجله في الشمس(( المؤلؼ قائبلن 

ة فيكجو بيف المؤلؼ كالسمط ةلؼ كتصكراتو حكؿ العبلقة الممتبسيندفع لتفنيد اراء المؤ نرل الراكم ثـ      
سعد ... سأفيدؾ بفكرة ... المثقؼ اليكـ ىك ذلؾ الثرثار العاجز الذم اسمع  ))الكبلـ لممؤلؼ قائبلن 

في النياية مف الخاسريف ... أما السمطة  تؤخر كىك ال تقدـ ك ال ةفارغ ةعيب بلغيأاليخدع نفسو ب
فيما بينيا كىي كحدىا تحٌرؾ  ةاك المتقاتم ةلفافيي جماعات مف المافيات الصغيرة كالكبيرة المتح

صديقي  كتب يااليس ىنا فقط بؿ في معظـ مناطؽ العالـ  ،ذ نياية الحرب العالمية الثانية التاريخ من
بدالن مف ىذا اليراء ركاية أعجنيا بأفكارؾ .. عمنا نقرأ شيئان فيو إثارة كجماؿ أما ىذا العنكاف الغميظ 

يمارس الراكم  , فينا(ّ)(( السمطة كالمثقؼ فقد استيمؾ ، كصارت بضاعة بائرة ال تفتح شيية أحد
عممية نقدية يميز فييا بيف مثاليات الكتابة في كتاب سعد محمد رحيـ )المثقؼ يدس أنفو( كبيف كاقع 

ف الراكم ذات ثانية يمثؿ حكاران ذاتيان ألالحكار بيف الراكم كالمؤلؼ المثقؼ المتردم كما يراه الراكم , ك 
كجية مف معاناة المثقؼ يشرح ـ  بو كيتمناه ك يظير ما يحمك صراع الداخمي لممؤلؼ لممؤلؼ فيك يشرح ال

 الكاقع الفعمي لممثقؼ كصراعو مع السمطة .تكشؼ أخرل نظر 

اـ ما يجرم في كفي نياية الحكار نجد اف ىناؾ مجمكعة اشارات تنتيي الى تيافت منطؽ المؤلؼ ام   
( الذم تحكؿ الى شخصية في ئي حاؿ المؤلؼ )سعد محمد رحيـؤكد خطأ رأيو فيصؼ الركاتعالـ الكاقع 

أسو كقضـ كفي  )) حؾ ذقنو ، كابتسـ بدا انو فكجئ بيجكمي كرع ما:الركاية كمكضكعان ليا قائبلن 
فحامي ، لكف سيلن مف الرصاص الممعمع في الشارع شريحة تفاح ... أخذ نفسان عميقان كأنو يستعد أل

                                                             
 .  ِٔ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 .  ِٔ: ـ . ف .  ِ
 . ِٔ: ـ . ف .  ّ
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لى داخؿ البيت ... الكيرباء مقطكعة ... كالجك لنا طكيلن جعمنا نيرع إا كالذم استمر لكقت بد القريب
حار في الصالة ... جاءنا ىيمف بمراكح يدكيو فرحنا نيٌزىا أماـ كجكىنا المتعرقة ... أراد سعد 

فيستضيفكـ   ػػ كذا ػػػ المكضكع  أك أطردكـػػ كذا ػػ أما أف تغيركا "استئناؼ النقاش .. قاؿ ىيمف : 
 . (ُ)المسمحكف((

عداد مسرح الركاية ثك صكت المؤلؼ مف خبلؿ عممية التأ(  يبدركاية )لما تحطمت الجرةكفي      يث كا 
كأكضاعيا  لشخصياتعف اقدـ معمكمات تفسيرية يأف حيث يمنح كظيفتو لمراكم العميـ الذم يحاكؿ 

 ة الساردائية كتتجمى شمكلية معرفيككف السارد أكثر معرفة مف الشخصية الرك ))المختمفة كفي ىذا المقاـ 
حداث يصؼ األ, كنراه في الركاية (ِ)((في كؿ مكاف ان بكؿ شيء كحاضر  ان كمعرفة األفكار حيث يككف عالم

, (ّ)))دخل الصالة .. كضع الرجؿ ذك البدلة القيكائية حقيبتو عمى طرؼ السجادة الفارسية العتيقة((
تو .. أقترب مف الرجؿ ذم )) نيض كأحنى ظيره إلى الكراء ليريح فقرااك يقكـ بكصؼ الشخصيات 

مف أعماؿ كىك في تقكـ بو الشخصيات  اك انو يصؼ ما, (ْ)البدلة القيكائية ... تصافحا ... تعانقا((
مف المطبخ كىي  ة))تقبؿ أمين:  في إطار الراكم العميـ الذات الثانية لممؤلؼ فيقكؿ كؿ االحكاؿ مختؼو 

كما يتكلى عرض معظـ , (ٓ)((ةتنشؼ يدىا بفكطة  ... ترمي الفكطة عمى مسند األريكة كتعانؽ عاتك
نت صغيرة أـ كبيرة كاأحداث التي تحدث سكاء الى األمثبلن قية  في الركاية كأف يشير يسنالعمميات الت

كفي , (ٔ)حديقة كالمرأب الصغير((نحك الباب الذم يفضي إلى الفيمتفتكف ))يترامى صكت منبو سيارة 
في  تقع عميو عيناهيعطي كصفان لكؿ ما  (عميـ راكو )اؿ يتحكؿ المؤلؼ في ىذه الركاية الى حك جميع األ

))بعدما ألقى بمؤخرتو الممتمئة عمى الكرسي كحكادث كافعاؿ ككصؼ كغير ذلؾ الركاية مف شخصيات 
بثكب ازرؽ غامؽ مف الكتاف،  ةزاكية الصالفكجئ بيا جالسة كاضعو ساقان عمى ساؽ في أقصى 

كقد استمرت الكظيفة , (ٕ)((ةمشرشب بالدانتيؿ .. كانت الستارة المخممية مسدلة كالكيرباء مقطكع

                                                             
 .  ّٔ_  ِٔ:مقتؿ بائع الكتب  .  ُ
 . ٕٕ:  ََُِ,  ُالرباط , ط ,. تحميؿ النص السردم , محمد بكعزة , منشكرات االختبلؼ  ِ
 . ُُ:  َُِٖ , ُبغداد , ط ,حيـ , دار سطكر . لما تحطمت الجرة , سعد محمد ر  ّ
 . ُُ: ـ . ف .  ْ
 . ُُف :  .ـ   . ٓ
 . ُّ:  ـ . ف   .ٔ
 . ُٔ: ـ . ف    .ٕ
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كىك التقميدية لممؤلؼ كىك مقنع بتقانة الراكم العميـ حاضرة في جميع مفاصؿ السرد عمى طكؿ الركاية 
يا بسيطان ككصفو كحتى ماكاف منفعاؿ الشخصيات كيعمؽ عمييا صؼ ايفيقكـ بالكظيفة التقميدية لمقص 

 . (ُ)))كغمست قطعة بسككيت في استكانيا كأكمتيا(()نجاة(  لحركة

المؤلؼ يحاكؿ الكلكج الى عالـ االفكار الداخمية لشخصياتو في مكاضع كثيرة في الركاية نرل ك     
كما يبدك لدل )باسـ( بطؿ الشخصيات تتكلى أمره يتكمـ عف سرد آخر ىنا الى سردو العممية تحكؿ تك 

))أكاف حممان كما لك أنو يسأؿ النجكـ .. النجكـ التي لـ تغادر مكضعيا أماـ  النافذة .. أنيكو الركاية 
 .(ِ)أبيو ... ذلؾ الكلـ كمو الذم قيؿ في الساعات التي مرت(( ؼالتفكير بحادثة اختطا

ككف حضكر المؤلؼ مف خبلؿ الراكم العميـ كىك الشخصية الثانية يف( في ركاية )فسحة لمجنكفأما     
ىذه نرل لممؤلؼ التي تقكـ بتنظيـ السرد كتكزيع األدكار عمى الشخصيات ككصؼ المكاف كالزمف ك 

كاف كالشخصية التي حيف نممح حضكره منذ الصفحة االكلى كىك يحدد الزماف كالم عيااألعماؿ جمي
كليس الراقد في ذلؾ النعش المار ، اء الخريؼ .. ليس أكؿ غبار أيمكؿ))ليس .. أكؿ ىك  يتحدث عنيا

لعمو أكؿ أياـ زمف  ،فكؽ سيارة مسرعة كسط ىرج الناس أكؿ القتمى كبالتأكيد لسنا نتكىـ انو االخير
عصيب ستنقمب فيو األحكاؿ .. لعمو أكؿ نذر ىكؿو ال ندرم إف كاف أم منا عارفان بعقابيمو . لكننا 

لى حد بعيد كاف يعرؼ البمدة في عجمة مف أمرىا . ترحؿ بأشيائيا كناسيا  سنكتشؼ ال حقان أف حكك كا 
الكظيفة التقميدية لممؤلؼ حاضرة كىنا نرل  ,(ّ)بأحلميا كأكىاميا بحزنيا كحسرتيا بقمقيا . برعبيا ...((

المكاف  تشمؿ التمييد لؤلحداث كالكلكج الى العكالـ الداخمية كالخارجية لمشخصيات كىيمتمثمة بحاضرة 
))غرفة حكمت ككخ عتيؽ يقبع متفردان قريبان كالزماف كذلؾ كما في كصؼ حاؿ بطؿ الركاية )حكمت( 

مف دار الحاج مرتضى ذات الطابقيف عمى طرؼ دالية صغيرة ممحقة بالدار أسكنو فيو الحاج لما قدـ 
سنة كثلثة شيكر في باألحرل مف الشماعية ..  ،إلى البمدة قبؿ سنتيف حاؿ خركجو مف المعتقؿ

))في مثمما يصؼ المكاف كمحتكياتو , (ْ)المعتقؿ كشيراف إضافياف في مستشفى األمراض العقمية((
الزاكية األخرل صندكؽ ملبس كبير مف المعدف ال قفؿ لو مرككف عمى ككميدينك خشبي صغير .. في 

                                                             
 .ُٖ لما تحطمت الجرة :  . ُ
 . ِٕ: ـ . ف  . ِ
 .  ٓ:  َُِٖ,  ُبغداد , ط , . فسحة لمجنكف , سعد محمد رحيـ , دار سطكر  ّ
 . ُِ: ـ . ف   . ْ
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ة قديمة )علمة فتاح عمى سرير حديدم صدئ، دكشؾ مف اإلسفنج كبطانيو المقابمة فراش الجية
قرب الباب قدح مف البلستؾ في قعره ثفؿ شام ،  .لـ يغسؿ كجييا الكالح منذ شيكر.. ةباشا( كمخد

كصحف معدني فيو بقايا ... الطعاـ يجمبو مف بيت الحاج مرتضى كالشام يصنعو بقكرم مف 
 . (ُ)األلمكنيكـ مسكد كمطٌعج عمى نار يشعميا أماـ الباب مف أعكاد الحطب((

لمفردات ( شارحان بعض اع فييا تحت عنكاف )إشاراتكنجد حضكر المؤلؼ في خاتمة الركاية إذ يض    
))عرؽ ىبيب نكع مف العرؽ المحمي الردمء كاف يقطر في بمدة ىبيب التي ىي العامية العراقية مثؿ 

الشماعية :  مف مناطؽ محافظة ديالى في العراؽ ، الصمكف : الخبز ، ليش : لماذا ، منك : مف ،
 ان ممخص نجد, كما  (ِ)منطقة في بغداد فييا مستشفى االمراض العقمية ، قكرم : إبريؽ الشام ...((

ؿ يمكف اف نحسبو عمى الكظيفة التفسيرية التي يقدميا عمالثبلث االخيرة مف الركاية كىذا ال لمصفحات
مفردات , ككما تعد ىذه الركاية مف المؤلؼ لمقارئ العربي كليس العراقي الذم ىك عمى عمـ بمثؿ ىذه ال

 اقؿ الركايات تدخبلن كحضكران لممؤلؼ في المتف السردم ليا .

المؤلؼ عمى الدكر التقميدم إذ يتقنع بقناع الراكم عمؿ ( يقتصر ىانا القطار الى منزؿكفي ركاية )    
... لعميا لعبة الذاكرة ))يتكاله في كحشة مسائو المندني صدع مفاجئ لعميـ الشخصية الثانية لممؤلؼ ا

المنخسفة بعد الستيف بعد الخامسة كالستيف ... يألؼ نفسو كاقفان في شرفو معمقة بل عمد ، كما لك 
أنيا محمكلة بأيدم ملئكة أك مردة ثابتة تحت السماء أكؿ الخريؼ كمازالت نجمة الصباح تميب 

عميـ لمنفاذ الى داخؿ يختار الراكم ال نرل حضكر المؤلؼ كاف تقميديان كانو, ك (ّ)أنفاس فجر ناعس((
شرح حاليـ الخارجي كعالميـ الداخمي مف دكف اشتباؾ مع الراكم اك تكجو مباشر الى لالشخصيات 

 القارئ اك تكضيح لمعبلقة بينو ىك الكائف الخارجي كبيف داخؿ العمؿ الركائي . 

نذ السطكر االكلى االفتتاحية لمركاية ( مجسد .... ضفاؼ الرغبةظبلؿ المؤلؼ في ركاية )كجكد كيبدك    
كالسيما شخصية  يكرد نصان مستقبلن يعمف فيو نياية تجربتو الكتابية التي ماتزاؿ ظبلؿ الشخصياتإذ 

))كاآلف أراني مثؿ ىر جريح تكالب عمى ضربو عصبة صبية نزقيف سيطرة عمييا فيقكؿ م( )ركاء العطار
تبذ مخبآ أرجكه آمنا في مكاف ما أحذر مف الكشؼ عنو ... ثمالة الخكؼ لـ تزؿ تركد في نأكغاد أ

                                                             
 .  ِْ: فسحة لمجنكف   . ُ
 .  ِٗٗ: ـ . ف   . ِ
 . ِٓ:  َُِٖط ,  د. بغداد , ,لعراؽ . القطار الى منزؿ ىانا , سعد محمد رحيـ , االتحاد العاـ لبلدباء كالكتاب في ا ّ
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القاع ، كبقية تكتر تناكد جكارحي ، كما حكلي شحيح الضكء كبارد ... أجمس عمى كرسٌيي متصنعان  
اليدكء بعد ما خرجتي  مف مساحة ظميا ظؿ ركاء العطار )إف كنت قد خرجت حقان( يغمرني فيض مف 

  .(ُ)ألسى كربما بعض شعكر باالستسلـ ((ا

أم انو , (ِ)))طالب دكتكراه في االقتصاد السياسي((ض صفات المؤلؼ عمى الراكم فيك كنجد بع    
اىتماماتو الركائية  يعمؿ نفس عمؿ المؤلؼ الحقيقي سعد محمد رحيـ ثـ يشير الى نفسو مف خبلؿ

)) استيكاني  ,(ّ)ائي بأني قرأت ركايات فؤاد التكرلي(())اكتفت بابتسامو كأنيا ال تصدؽ ادع كقراءاتو
تقرير مصكر عف الغابات االستكائية . ثـ برنامج عف األزمة المالية في الغرب الرأسمالي تابعتو بمتعو 

, فاالقتباسات الثبلثة السابقة تنطبؽ (ْ)ألف مكضكعو جزء مف اختصاصي كطبيعة بحثي  لمدكتكراه ((
عمى المؤلؼ الكاتب الحقيقي الذم يعمؿ في مجاؿ االقتصاد ككنو خريج كمية اإلدارة كاالقتصاد الى 

فنجده يذكرنا باىتماماتو االقتصادية التي جانب اإلشارة الى طبيعة قراءاتو الركائية ككتابو المفضميف , 
في عرض المشكبلت االقتصادية التي ىك خبير بيا  فما  ىي مف صميـ اختصاص المؤلؼ ثـ يسيب

))العالـ السائر الى فكضى اقتصادية ير اليو المؤلؼ سعد محمد رحيـ يعتمج في عالمو الداخمي يش
كبيئية كانفجار سكاني مخيؼ كىدر في المكارد التي ال يمكف تعكيضيا كحركب عمى األبكاب كمشكلت 

صى كالتقمبات في اسعار الكقكد كالمنتجات الصناعية كالملييف الجديدة اجتماعية كأزمات أخلقية ال تح
مف البشر في القارات الفقيرة كالغنية الذيف ينحدركف إلى ما تحت خط الفقر كتأثير ذلؾ كمو عمى 
األكضاع االقتصادية لمدكؿ المنتجة لمنفط في الشرؽ االكسط سعيت كي ارل العالـ مف منظكر اكسع 

ىذه التفصيبلت , ك (ٓ)داـ المناىج العممية في الفحص كالتحميؿ كالتقكيـ كاالستنتاج ((بحيادية باستخ
المعرفة في الرؤية االقتصادية ىي بعض المعارؼ التي تنطبؽ عمى شخصية الركائي خريج كمية االدارة 

اؾ مع عف طريؽ راكية كيخرج الركائي مرة اخرل في حالة االشتب واالقتصاد الذم يحاكؿ اقحاـ معارفك 
( لكف سمة الفشؿ ىذه تأتي مف مجمكع الظركؼ االجتماعية )الركائي الفاشؿ ػالراكم الذم يسمو ب

)) كمنا في حرب لـ نختر االشتراؾ فييا مثمما نشاء أك تقادرىا إلى أية جية المحيطة بو فيك يصرخ 

                                                             
 . ِ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة , سعد محمد رحيـ , د . ط , د . ت :  ُ
 . ْ:  ـ . ف . ِ
 . ٓ: ـ . ف  . ّ
 . ِٓـ . ف : .  ْ
 .  ُّ: ـ . ف .  ٓ
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كىك يصؼ ظرؼ  كمف خبلؿ النص السابؽ يبدك المؤلؼ كاضحان ,  (ُ)ككؿ يكـ نعيشو ىك ىبة إليية((
الحرب االىمية الدامية التي يمر بيا ضمف كاقع االنفجارات كالقتؿ اليكمي ككأنو يجادؿ الراكم كيكضح لو 

 يا .عنىناؾ قضايا أكسع كأىـ مف قضية )ركاء العطار( التي يبحث  اف

رأفت الرحاؿ   ))ال تجعؿ ىذه القصائد كغيرىا مفالشعر حيث يعمف عف أراء نقدية لممؤلؼ ب ان كنجد رأي   
شاعران الفتان غير انو عاش حياتو بقناع شاعر كربما لك قيض لو أف يعيش عقديف آخريف لمقي لنفسو 

 . (ِ)ال بأس بيا بيف مجايميو مف شعراء العراؽ (( ةمكان

)) أكتشؼ أف الكاتب، في أثناء الكتابة ، كيعكد المؤلؼ لمظيكر ليتحدث عف خكضو في الكتابة     
، يتكسؿ الكممات . لكف الكممات قاصرة ، شحيحة ، عصٌية ، لعكب عمى الدكاـ ، ك  صعمكؾ تائو

معادية أحيانان .. يييـ في طرقات الذاكرة بحثان عف الحقيقة فتضممو المخٌيمة ببيائيا ك إغكاءاتيا ك 
و أشراكيا الخطرة ، فتمضي بو إلى حيث لـ يخطر لو عمى باؿ . ) ك ىنا ال أقصد ، فقط ، أف يذلٌ 

النسياف ( . ك إذا ما تكٌرط مغامران  بدخكؿ أرض الركاية فسيككف كمف جنى عمى نفسو ، ألف عميو ، 
في ىذه الحالة ، أف يرٌكض فرس الزمف أكالن ، تمؾ الفرس الجامحة ، الراكضة بجنكف في برارم كعرة ، 

، ليست سكل ضرب مف  ناذاىبة آيبة في ألؼ مسار .. ك مف قاؿ أف الكتابة ، عمى األقؿ في حالتي أ
فيك يغكص في الذاكرة فالمؤلؼ يتحدث عف تكىانو اثناء خكضو مغامرة الكتابة  , (3)((الجرم المجنكف؟

مثمما  يقر بصعكبة تأليؼ الركاية حيث ليا عالميا الخاص كالبحث في دىاليز الزمف كىنا  كيتعمؽ بيا
  تبرز تقنية ما كراء السرد حيث يستطيع المؤلؼ اف  ينتقؿ بيف االزمنة كاالمكنة بشكؿ يسير .

ة بؿ متخمص مف قيكد الكاقعية التقميديلك يعد ظيكر صكت المؤلؼ في ركايات ما كراء السرد ىي طريقة 
فيك  لئللياـ كىذا التدخؿ  المفاجأ في التعميؽ اك التبرير اك التفسير ان لمتفكير كتككين ان ليخمؽ مجاالن أسياسي

اما مألكؼ جدان اك منحرؼ جدان كىذا يعادؿ المشيد السينمائي في التفات  أحد الممثمييف احد فجأة كيعمؽ 

 , (ْ)خارج النص

                                                             
 . ُِٖ: ظبلؿ الجسد ... ضفاؼ الرغبة   . ُ
 . ِِٔ. ـ . ف :  ِ
 . 228م . ن : .  3
 . 234_ 233. ٌنظر : الفن الروائً :  4
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تمثؿ فيو تقانة ما كراء ت( ركاية )ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة كتكر فاضؿ التميمي اف نصكيذكر الد  
اف تككف لكؿ قسـ اك فصؿ مف فصكؿ الركاية عمد الى المؤلؼ : أف السرد بمظيريف كاضحيف األكؿ 

نياية حيث كضع في المتف السردم معالجات نقدية تخص البناء الركائي ال سيما في قضايا الكتابة 
غير مرئي كقابع   ما ىك ىي تعمد الى تحكيؿك اء السردم كعبلقة السارد بالسرد فالكتابة ىكية الكاتب كالبن

في متف الركاية ك ما ىك  ةكاضحالشارات ؛ كالثاني يتمثؿ باإلفكار الى تشكيؿ كبناء يعمف عنوفي اال
 .  (ُ)بفضاء النقد لمؤلؼ اف يجعمو متصبلن ا مرتبط بفضاء الركاية قد حاكؿ

ؽ ما تقدـ نجد اف ركايات سعد محمد قد حكت تقانة ما كراء السرد كيظير دخكؿ المؤلؼ كصكتو كف
, كيعمف عف  السرد نيةع فنجده يحدث تقطيعات داخؿ ببشكؿ كاضح كجمي كذلؾ لكسر االيياـ بالكاق

ىي محؿ  دخكؿ الركائي الحقيقي الى عالـ الركاية التخيمي ليبرىف تارة أف آراءه ليست آراء قطعية بؿ
لمنقاش , كتارة أخرل ليبيف أف الرؤية النيائية التي يمكف أف نستخمصيا مف الركاية ليست كاحدة ك ال 

فيك صكت يكتب كيناقش ك يمسرح كينظـ كيعالج ما كاجيو  هيكجد حقيقة يمكف أف يحتكرىا المؤلؼ كحد
السرد عمى شكؿ تدخبلت يظير صكت المؤلؼ في ركايات ماكراء مف صعكبات أثناء عممية التأليؼ, ك 

مستمرة حيث يعمؽ كيفسر كيستدرؾ كيحكـ عمى األحداث فيمارس مف خبلليا كظيفة الناقد ليسحب القارئ 
 الى الحدكد الفاصمة بيف الخياؿ كالكاقع فيك يعمؿ بشكؿ مباشر عمى خمخمة الكاقع ككسر الرتابة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  ُُِ_  َُِ:  قراءات في ركاية سعد محمد رحيـ(فتنة السرد كحضكر المسركد ) . ينظر :ُ
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 الفصؿ األكؿ

 المبحث الثاني : الراكم 

لكؿ ك  مف الكاقع الى العالـ المتخيؿ ,يقكـ بنقؿ االحداث  مف البدييي اف لكؿ عمؿ ركائي راكو        
(  القارئ ( كالثاني ) راكيا يحكي كشخص يحكى لو االكؿ يسمى  )قصة اك ركاية يفترض كجكد شخص 

الكاسطة بيف العالـ الممثؿ  ))بأنو كيمكف تعريؼ الراكم ,  (ُ)بلقة بينيما مبدا الثقة المعرفيةفي الع أكالمبد
المؤلؼ الكاقعي فيك العكف السردم الذم يعيد اليو المؤلؼ الكاقعي بسرد  كبيف القارئ ك القارئ  ك

قد يككف في الغالب ظاىران كعمى جانب مف المعرفة كعميمان الذم السارد  فالراكم ىك )),  (ِ)(( الحكاية
مف  اك مماثمة عمى مسافة قريبة اك بعيدة ةككف كاقعربما يككف اك تبكؿ شيء ككاعيان كمكثكقان بو ك 

المسافة قد تككف زمنية فالسارد يمكف اف مسركد لو ك كذلؾ الشخصيات اك الالمكاقؼ كالكقائع المسركدة ك 
ال ينتمي الى عالـ الحكي اك يككف جزءان منو فضبل عف ذلؾ فإنو يمكف اف يككف مف خارج المادة 

 . (ّ)(( المادة المحكية حدان مف شخصياتالمحكية اك كا

 مية مع القارئ داخؿ النص السردمفي العممية التكاص ان ميم ان كلذا نستطيع القكؿ اف الراكم يشكؿ طرف     
فبلطكف يرل اف حضكر أث تعددت الرؤل حكلو كتشعبت )) فىتماـ النقاد كالباحثيف حياكقد حظي ب

اما ىنرم جيمس فيرل اف غياب الراكم يؤدم الى الراكم يصنع السرد البسيط كغيابو يصنع الدراما , 
خبارم التقميدم اما باختيف سمكب اإلص ىك اسمكب العرض كحضكره يعكد لؤلخمؽ اسمكب جديد في الق

كيرل بنفنست اف كجكد , فيرل اف ظيكر الراكم ليس إال تضخيمان لخطابو القصصي كتكبيران لدكره 
ليتش فيرل اف الحضكر المكثؼ لمراكم يصنع التقرير  كاما, الخطاب القصصي مرىكف بكجكد الراكم 

 . (ْ)كغيابو يصنع االسمكب غير المباشر((السردم 

                                                             
  ُُٗٗ,  ُ( , د. حميد لحمداني , المركز الثقافي العربي , ط . ينظر : بنية النص السردم )مف منظكر النقد االدبي ُ
 :ْٓ . 
 . ُٓٗ.معجـ  السرديات :  .ِ
 .  ُٖٓ. المصطمح السردم  :  ّ
 .  ٔٓ:  ََِٔ,  ُالقاىرة , ط  ,داب د. عبد الرحيـ الكردم , مكتبة اآل. الراكم كالنص القصصي ,  ْ
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ىك يقكـ بنقؿ ك كانت حقيقية اـ متخيمة أاية سكاء يركم الحك الذم كم ىك الشخصافالر كمف ىنا     
الى اف يككف الراكم اداة الركاية الى القارئ كىذا يعني انو شخصية يخمقيا الكاتب عمى الكرؽ كىذا يحيؿ 

الكسيط الذم  ت سمطة الراكم فيك ال يتعدل ككنو ))كميما بمغ, (ُ)ستخدميا الركائي ليكشؼ عف ركايتوي
  (ِ)((ئالقار  ينقؿ الحكاية حيث يتمكضع عمى العتبة التي تفصؿ عالـ الركاية المتخيؿ عف كاقع الكاتب ك

الراكم شخصية يخمقيا , ألف المؤلؼ الحقيقي مف الخمط بيف الراكم الخيالي ك   ؼ كابرير()كيحذر     
ة اف الراكم يبدك لمكىم و :قكلب كىذا ما اكد عميو ستانزؿ ,ىك ينتمي الى العمؿ االدبي في جممتوالمؤلؼ ك 

مؼ عف شخصية الراكم يخت قيؽ في االمر يظير اف المؤلؼعند التداالكلى المؤلؼ الحقيقي لمعمؿ ك 
ليست  راءن آكالراكم يبدم , ثر مما يمكف انتظاره مف المؤلؼ الراكم يمكف اف يعرؼ اقؿ اك اكك الخيالية 
ىذا يؤكد اف الراكم صكرة مستقمة يخمقيا المؤلؼ مثمما يخمؽ , ك راء المؤلؼ آبالضركرة مع متكافقة 

خيالية كىي ساس كائنات كرقية ك ات ىي باألما بارت فقد صرح اف الراكم كالشخصيأ,  شخصيات الركاية
عبد اهلل فيما يكضح الدكتكر  (ّ)ف غير الممكف الخمط بيف الراكم كالمؤلؼمخيمتو فممف ابتداع المؤلؼ ك 

عنيا سكاء كانت ذلؾ الشخص الذم يركم الحكاية اك يخبر  ))ىك اف الراكم ىذه المسألة فيرل ابراىيـ 
الذم تطكر مفيكـ الراكم بيف مرحمتيف في سعيد يقطيف , كقد ميز الناقد الدكتكر  (ْ)(( حقيقية اـ متخيمو

اية القرف العشريف في بد (امريكي ػػػػػنكىمك األ)ت مع النقد أبد: المرحمة االكلى ك تبمكر مفيكمو مف خبلليما  
 : المرحمة الثانيةما , أ الصدارة في تحميؿ النصكص الركائية مف خبلليا كاحتؿكاستمرت حتى الستينيات 
 . (ٓ)تمثمت بالتطكر الذم ساىـ بظيكر السرديات كاختصاص متكامؿك ات يفقد كانت مع بداية السبعين

                                                             
ا العمرم , ( , د . عبد الحسيف عبد الرض)حكاية القرد كالغميـ اختياران  . ينظر : الراكم كالمركم لو في كميمة كدمنة ُ

 .  ّٕٔ_  ِٕٔ:  َُِِ,  ِداب , العدد الخاص بالمؤتمر االكؿ , ج جامعة ذم قار كمية اآل
كايف بكث _ بكريس اكسبنسكي  _ فرانسكازؼ . ركسـك  –التبئير , جيرار جينيت  . نظرية السرد مف كجية النظر إلى ِ

 ُٖٗٗ,  ُناجي مصطفى , منشكرات الحكار االكاديمي كالجامعي , ط  :غيكف _ كريستياف انجمي  _ جاف إيرماف , ت 
 :ِٓ  . 
ار جينيت , كلغ غانغ كايزير مجمكعة . ينظر : طرائؽ تحميؿ السرد االدبي , ) ركالف بارت , كتزفيطاف تكدكرؼ , جير  ّ

 . ّٗ_  ِٗ:  ُِٗٗ,  ُالرباط , ط  ,مف المؤلفيف االجانب ( , عبد الحميد عقار , منشكرات اتحاد كتاب المغرب 
( , د . عبد اهلل ابراىيـ , المركز الثقافي العربي , السردية لممكركث الحكائي العربي بحث في البنية. السردية العربية ) ْ
 . ُُ:  ُِٗٗ , ُط
 ْالدار البيضاء , ط ,سعيد يقطيف , المركز الثقافي د. ( , . ينظر : تحميؿ الخطاب الركائي )الزمف _ السرد _ التبئير ٓ
 ,ََِٓ  :ِْٖ . 
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كىي:  ةثبلثصكرا لطبيعة الرؤية التي يقدميا الراكم كىي تشمؿ لديو ( جكف بكيكف)كيقدـ الباحث      
يككف الراكم كفييا  (الرؤية مع)حيث يككف الراكم عمى معرفة كمية بالشخصيات , ك (مف الخمؼ)الرؤية 
عند دكد العمـ , اما يككف فييا الراكم محك  (الرؤية مف الخارج)لمشخصيات , ك ان اك مشارك ان مكازي

االساس فييما اثنتيف لى إالرؤل  (تكدكركؼ)كقد اختزؿ ,  (ُ)فنجد تعبير بؤرة السرد (كاريف)ك (سبركك)
 :مدل ظيكر الراكم في السرد كالرؤيتاف ىما 

. الرؤية مف الداخؿ : كتتميز باف الشخصية ال تخفي فييا شيئان عف الراكم أم اف الراكم يعرؼ كؿ  ُ
 شيء عف الشخصية .

ى م. الرؤية مف الخارج : كتتميز باف الراكم فييا ال يعرؼ شيئان  اال القميؿ كىك يقتصر في ركايتو ع ِ
 . (ِ)كصؼ حركة الشخصية كنقؿ اقكاليا

عمى  ان لتجديد كالتطكر مف السمات التي تمتاز جميع مفاصؿ الحياة كىذا ما كجدناه منعكساكاف ك       
لمماىية  ان جذري ان كم كتغير كتبدؿ حيث نجد تغير اعماؿ الركائية ففي ركايات ماكراء السرد تطكر حاؿ الر األ

قضايا الماكراء قصصية فيي رد فعؿ مضاد لمكاقعية ))بػ ة الجديدة انشغمت ف الكتابكالكظيفة كالشكؿ أل
 ددة مع قكانيف التحكؿ في النظـ كما يجعميا متجمالتي لـ تعد تمتمؾ عناصر القكة كالتحدم كالبقاء 

 نياد التكرليأف نجد في )ماكراء السرد( الكتابة النرجسية , كمع بركز  (ّ)نساؽ االدبية كالمعرفية((األ
يذكرنا بماىية عممية ما عف الركاية الفرنسية الجديدة اف الراكم في الركاية الجديدة دائمان  ويذكر في حديث

فنجد االعماؿ الركائية ,  (ْ)السرد اك ما يمكف صناعتو بالمغة الكتابة  كبعممية  خمؽ الركاية كطرح مشاكؿ
كاف مسيطران عمى طابع الركاية  قميدم الذمالتالنسؽ جديدة كي تكسر االيياـ ك  ان كطرق ان الجديدة تعكس ركح

نجد . ك  (ٓ)سعت الركاية الجديدة الى ىدـ القيـ التقميدية التي حممتيا الركاية القديمة كدافعت عنياإذ العاـ 
ىادفان إلى اف يحطـ مبدأ االيياـ  يكاجيو مف مشكبلت اثناء السرد حديثو عف ماتناثرة ك تدخبلت الراكم م

                                                             
 . َُِ:  ( , جيرار جنيت. ينظر : خطاب الحكاية )بحث في المنيج ُ
,  ُد . شجاع مسمـ العاني , دار الشؤكف الثقافية العامة , ج . ينظر : البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ ,  ِ

 . ُٕٓ_  ُْٕ: ُْٗٗد.ط , 
 .  ِٖ. ماكراء السرد ماكراء الركاية :  ّ
 .  ّٖ:  ِ. ينظر : الراكية الفرنسية , نياد التكرلي , ج  ْ
 . َُٓ_  َُْ ( : لركاية العربية الجديدة )الكجكد  كالحدكد. ينظر : قضايا ا ٓ
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جمالية التمقي مما يجعؿ القارئ يقظان عمى الدكاـ كمتفائبلن ك متسائبلن فنجد في مبدأ آخر  بالكاقعية كفرض
 . (ُ)بة الكتابيةالراكم يطمح إلى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف تماىي التجربة المعيشية مع التجر 

  ( كىي:ياككبسكف)كظائؼ الراكم انطبلقان مف كظائؼ المغة التي حددىا  (جيرار جينيت)كقد حدد     

 الكظيفة السردية حيث يركم الراكم الحكاية  . ُ

 وو عمى نص الحكاية كباختصار تنظيمالكظيفة التنظيمية حيث يبرز الراكم مف خبلؿ تعميقات.  ِ
  . الداخمي

  و .خمؽ التأثير فيرص الراكم عمى انتباىية القارئ ك . كظيفة التحقؽ مف االتصاؿ حيث يح ّ

  . االقرار كتبرز بصمة الراكم كمكقفو مف النص. كظيفة الشيادة اك  ْ

  . . الكظيفة االنفعالية حيث يعبر الراكم عف مكقفو العاطفي كاالخبلقي كالفكرم ٓ

كيمية حيث يقكـ الراكم بالتفسير فيتدخؿ الراكم بصكرة مباشرة اك غير أ. الكظيفة االيدلكجية اك الت ٔ
 . (ِ)لمتعميؽ مباشرة 

الـ سعد محمد رحيـ الركائي كنحف نبحث عف التجميات الجديدة لحضكر الراكم كعند خكضنا في ع    
بحمتو الجديدة كىك يعمف عف حضكره المباشر كمشاركتو الفعالة في األحداث , مثمما نجد الركاية نفسيا 

حيكيا مف ركاية ماكراء السرد الذم يحاكؿ كسر النسؽ  ان تبيف دكره كطبيعة عممو الذم أضحى جزء
 دم كتكضيح أف العمؿ الذم يقدـ لمقارئ ىك عمؿ تخييمي ليس إال .التقمي

عف ( لمراكم االكؿ )ابف عمو محمد (في مستيؿ ركاية )غسؽ الكراكي( يعمف الراكم الثاني )كماؿف   
ظركؼ استشياده في حرب الخميج تحقيقيا ل (كماؿ)لـ يستطع التي كتابة ركاية كىذه الرغبة في رغبتو 
محمد( كنستطيع )ابف عمو الراكم االكؿ مف نصيب كعندىا ستصبح ميمة كتابة ركاية عف كماؿ الثانية, 

لـ  " كحيفحمـ حياتي الكبير أف اكتب ركاية")):  اف نرل ىذه الرغبة عف طريؽ ىذه المحاكرة بينيما

                                                             
 . َُْ. ينظر : انماط الركاية العربية الجديدة :  ُ
 َُُ, كينظر : نظرية السرد ) مف كجية النظر الى التبئير ( :  ِٓٔ:  بحث في المنيج(. ينظر : خطاب الحكاية ) ِ
 .  ٕٗ_  ٔٗ, كينظر : معجـ مصطمحات نقد الركاية :   َُِ_ 
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ف يمكت جؿ فالركاية تساكم الحياة كمف لـ يترؾ ركاية قبؿ ا"أبتسامة أردؼ ااعمف مداريان دىشتي ب
. (ُ)(("آه مف يترؾ ركاية تقرأ كتحكى فإنو ال يمكت أبدان "قاؿ   "كمف يترؾ ركاية ؟"قمت  ، "كأنو لـ يعش

كتستمر , نيا تضمف خمكد الكاتب جعؿ الركاية مساكية لمحياة أليكاضح في المقبكس السابؽ كما ىك ك 
نممح منذ البداية اف الركاية تتحدث عف ركاية اخرل كنحف  (كتابة الركاية)الركاية في الحديث عف مشركع 

))غادر كماؿ كلـ  ةقصاطار ال ضمفمقتطعات بتقديمو عبر الراكم داخميا كتشير الييا كىك ما سيقكـ 
المؤجمة تكتبني اآلف ...... تفرض عمٌي سمطتيا الباىرة القاسية ..... أف ركايتو يكتب ركايتو غير 

مغامرة البحث عنو .كأنو عمى مسافة ممكنة مٌني ، ك ما عمٌي إال اف  ركايتو الكصية تستدرجني إلى
كماالن قد عاش ، كانو  بمعنى مف المعاني لـ يمت . كلكف أكتب ىذه الركاية ألثبت أف اسير باتجاىو ، 

شؾ انو عافيا لي ؟ الىؿ استطيع ؟ ىؿ استطيع اف الممـ ىذا النثار ؟ اف ارمـ تمؾ الثغرات كميا التي 
ثغرات دث عف ىنا يتحالراكم ك ,  (ِ)رتب الفكضى التي اعترؼ ىك بانيا فكضى في حقيقة االمر((اف ا

مف الصعب اف تتحكؿ  مف الفكضى التي ةنيا مجمكعأالركاية التي سيكتبيا كيعترؼ كثيرة في مشركع 
دخاليا في الركاية كما  اف كيتحدث الراكم عف الشخصيات التي يحاكؿالى ركاية  يؤكد صعكبة رسميا كا 

يتحدث عف صعكبة رسـ أبعاد شخصية )كماؿ( عمى الكرؽ ككنيا شخصية متعددة األبعاد كقريبة كجدانيان 
)) مايقمقني ىك كيؼ؟ بأية لغة كبأم منظكر كاستنادان الى أية قكاعد لمصنعة يمكنني الى نفس الراكم 

ؿ الذم كاف قريبان مني الى درجة لـ أكف اعتقد اني بحاجة الى تجربة أف ابتكر كماال في الركاية ؟كما
 (ّ)سبر دكاخمو ألنو ىاىنا الى جانبي منذ سنيف سحيقة((

( الى محمدالثانية فيعكد ) قصةاالضاءة السردية عف طريؽ االسترجاعات جمع شظايا ال كتتخؿ    
 ان الذم سيككف مكان و الخاصصندكقمفتاح عمى )محمد( الذم كاف يتنبأ بمكتو فيدؿ  (كماؿ)ذكرياتو مع 

" ، ماذا؟" "اؾ المفتاحنى")) كالرسائؿ كالمذكرات التي تشكؿ الييكؿ الرئيس لمركاية الثانيةتجمع الصكر ل
... "كلماذا تفترض أني سأفتح صندكقؾ يكما ما؟" بات القمب يقرع األضمع مثؿ  بيف السعؼ الكثيؼ

  (ْ)((سجيف قديـ ضاؽ ذرعان بالجدراف

                                                             
 . ٗ. غسؽ الكراكي :  ُ
 .  ُُ_  َُ. ـ . ف :  ِ
 .  ُُـ . ف : .  ّ
 . ُٓ_  ُْ: ـ . ف .  ْ
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كىنا قصتو في  (كماؿ)يضمنيا  فالحظ   يالبسطاء كسيئاية مقاطع عف المجانيف ك رد في الرك تك    
))ما الذم كاف كماؿ يبحث عنو كىك ييـٌ بالكتابة عف ىاجؾ ؟ ماذا غير الكحدة ( محمديتسائؿ الراكم )

مف تمؾ الحياة كف نعرفو نحف ؟ أـ تراه اقتنص معنى سريان ن؟ كىؿ كاف يعرؼ عف ىاجؾ ما لـ 
 عنىن ة ؟ أـ أنو أسقط تصٌكراتو عف نفسو كعف العالـ عمى حياة ىاجؾ ليستخمص مقالكحشية المغم

 .(ُ)ىاجؾ؟((مف خلؿ ركاية كىميان لـ يكف يكجد إال في ذىنو ، ساعيان إلى كتابة ركايتو 
في غرفة كاحدة إال اف ىناؾ  منذ الطفكلة (كماؿ)قد عاش مع )محمد( عمى الرغـ مف ككف الراكم ك     

 حبيبتويرل فمثبل حيف  الييا الكصكؿ)محمد( لـ يستطع  (كماؿ)اسراران كمناطؽ مظممة ظمت داخؿ 
 ة))مف ىي؟ مف تراىا تككف؟ ككماؿ لـ يكممني قط عف فتاة بعينيا ، تعرؼ عمييا في الجامعؿ ءيتسا

ركائية كعف الشخصية الع صنمتسائبلن عندما يكيقؼ الراكم , (ِ)كتجاكزت صداقتيما الحدكد العادية((
كفو كعف االحداث كالمكاف كينتيي الى نتيجة ظر في كالتاريخ الذم تعيش  ياعيتجر عبلقتيا بممدل 

))كأنني اكتشؼ األكردة  رج مف خبلؿ نبرة المغة التي يتبناىا الراكمتخي تاالشياء الالصراع بيف ىذه 
كماؿ كجكد مقنع في الكاقع كالتاريخ فكيؼ يمكف .... ك الخفٌية ليذه المغة كأفيـ نبضيا كرعشة ركحيا 

 .(ّ)أف يككف كذلؾ داخؿ ركاية ؟((

عمى الرغـ مف ك في ركايتو الثانية فيك  (كماؿ)يريد اف يكضح صعكبة تجسيد شخصية  (محمد)فالراكم   
إال انو  ُُٗٗفي حرب الخميج الثانية عمى يد االمريكاف عاـ  (كماؿ)الحقيقة الصارخة التي تؤكد مقتؿ 

ـ التي تعرض اليت حياة الى عرض , لذلؾ نراه يتال يستطيع  اف يختزؿ الشخصية عمى كفؽ ذلؾ التصكر 
كفقره ك فشؿ تجارب الحرب التي  (سارة)بنة عمو مكفؽ الالغير كحبو , ليا بعد احتراؽ اىمو في دارىـ 

إقرار ينتيي الى عاشيا اثناء دراستو الجامعية فنراه يعمف انو ال يستطيع االحاطة بيذه األشياء جميعان ف
أسئمة ، ))كأنا أعرض حكاية كماؿ مع ىذا العالـ أجدني إزاء األسئمة الكجكدية الصارخة  ىذه النتيجة

كلماذا كالغربة كالمصير كالمكت  مف كما الذم كاف يرسـ قدر كماؿ ؟  الذات كالحياة كالحرية كاآلخريف
راه اختار في لحظة تأ... اختار أف يقذؼ قنابمو بدؿ أف يرفع يديو ليضمف العكدة سالمان في يكـ ما ؟ 

 ماذا يصنع بيذه الحرية؟، كعارفان ايضان  راصافية كبكعي في ذركة صحكه أف يككف حران عارفان  أنو ح

                                                             
 .  َْ_  ّٗ: غسؽ الكراكي  . ُ
 .  ٗٓ:  ـ . ف.  ِ
 .  ٕٗ:  ـ . ف.  ّ
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نجد اف مجريات المعبة ك  (ُ)الحرية في نياية المطاؼ ىي أف تقرر أنت مصيرؾ بشجاعة؟(( أليست
الراكم يككف تنتقؿ الى الشخصية المحكرية في الركاية حيث  (غسؽ الكراكي)الميتاسردية  في ركاية 

 .(ِ) الحكاراتحاضران كمشاركان في الخياؿ كالمغة كاالحداث ك 

ر ركايتو اطأف بعد  (سامر)( عف طريؽ في )ترنيمة امرأة... شفؽ البحر كتظير شخصية الراكم    
فيما  تقكـ بنقموفي تكنس ك ة اإليطالي الذم عمى عبلقة طيبة بػ )المافيا( ابن( )كمكديا ػاالكلى حكؿ التقائو ب

لبطؿ امريكا حيث يعرض لنا شخصية افتدكر في أزمنة الحرب مع ايراف ك اما حكايتو االخرل , كربا بعد أ
, التي ماتت بالسرطاف بسبب استعماؿ الكاليات المتحدة  اليكرانيكـ  المنضب  (حناف)الذم فقد حبيبتو 

 ,طريقة السرد كيعيد رسـ الشخصيات في الذم يغير  (سامر)مف خبلؿ الراكم ماكراء السرد كنرل تقانات 
مى كجو عانتيت الحركب ك االقتراح بعد اف نممح تدخمو المستمر في التساؤؿ كاالعتراض ك كىنا 
قسكة  حرب الخميج الثانية التي التقى بعض الشخصيات التي حاربت فييا ليظير مف خبللياصكص الخ

 .تجاه مصائر البشر العالـ كالحضارة الغربية كال انسانيتيا 

 ترف ضحكتيا ضحكة قصيرة".. ألكتب")) سانو جاء الى تكن (كمكدياػ )اف يعبر ل (سامر)كال ينسى     
أجؿ كمكديا.. ركايتي ، ركاية أنام في العالـ.. في ، " "لتكتب ؟!!، " صافية تفصح عف حيرة كشؾ ك

كمي عمى كاقع سيرة  اعتماد شبوبركاية في كتابة  ونجد الراكم يعبر عف مشركع.كىنا (ّ)(("مكاجية العالـ
ادخاؿ احداث متخيمة لكي يجعؿ ركايتو االسترجاعات  ك  الذاتية حيث تحدث عف المفارقات كحياتو 

مع المؤلؼ في رغبة الكتابة  (سامر)يشترؾ الراكم , إذ تكتسب صفة تؤىميا الى اف تدخؿ فضاء السرد 
االحداث حاضرة في ذىنو حيث يظير قناع المؤلؼ كىك الشخصيات ك فاألفكار ك متاىاتيا كالغكص في 
يعمؿ ىذا التماىي بيف المؤلؼ كالراكم الى اف ك كتابتيا .  يميد الى ركايتو التي يسعى الى ان الراكم ركائي

                                                             
 .  ِْٓ. غسؽ الكراكي :  ُ
, عالـ المعرفة , المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب,الككيت , عبد الممؾ مرتاضد. .  ينظر : في نظرية الركاية ,  ِ

 ,, كينظر : مستكيات دراسة النص الركائي , عبد العالي بك طيب , مطبعة األمينة , دمشؽ  ُِْ:  ُٖٗٗد.ط , 
 . َٖ:  ُٗٗٗ,  ُالرباط , ط

 . ُِ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ّ
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تبرز المكاقؼ الفكرية المراد كعميو برز جكانب مختمفة كحقيقية كذلؾ لكسر السمطة المطمقة لمراكم ت
 .  (ُ)ىذا التنازع بيف المؤلؼ كالراكم ايصاليا مف خبلؿ

إف في جعبتي قدران ىائلن مف ")) المكتىك لمقاكمة  قصصيقكـ بو مف كظيفة ما  الراكمىنا يجعؿ ك    
الحكايات حكايات ال تنتيي  كأنا أحكي لؾ ألثبت بأنني ما زلت أتذكر أم أنني ما زلت أعيش . كانت 
شيرزاد تحكي لتدرأ المكت فتمؾ الحكايات كميا ما كانت سكل مناكرة ضد المكت فيي طكاؿ الكقت 

ال كمكديا الخدعة ىي فعؿ الحكي في ؟" ، "عاىي إال خدأتقصد أف الحكايات ما " ، "كانت تخدع شيريار
كتابتيا تحكم اجكاء )سامر( الركاية التي ينكم , ك  (ِ)(("المعب بالحكاية في الكقكع عمى كيفية سردىا
ال ركاية يمكنني ؟"، "ستكتب ركاية عف الحرب ")) (كمكديا)الحرب ككأف القضية قدر البد منو إذ تسألو 

يا ليس دائمان كمك " ، "في الحرب يمكت اإلنساني في االنساف" ، "ضاجو بدكم الحربكتابتيا ما لـ تكف 
يعمف الراكم رأيو في , ثـ  (ّ)(("كيصبح أعتى مف أم شيء آخر كيكبر .. أحيانان يستيقظ ىذا االنساني

ر في خكضيا ، بيد أننا ش))تمؾ كانت حربان لـ نيست قسران ؽ لبلشتراؾ بيا يركاية الحرب التي س
الحزينة التي تحتؿ ك ريضة م))ىذه الركاية ال كيظؿ ىاجس الركاية يمح عميو في تسجيميا,  (ْ)خضناىا((

إىابؾ كتكمض فيؾ شعاع أمؿ اخير تخفؽ في صبيا عمى الكرؽ كتخشى اف تضيع منؾ فتككف قد 
 . (ٓ)اضعت كؿ شيء((

ىنا يكجو المكـ لمجانب االمريكي الضمنية ك ركايتو تضمنتيا ك يقكـ الراكم بتكجيو النقد لطرفي الحرب التي 
))كـ كاف دقيقان ك بارعان ذلؾ الطيار المنضب الذم سبب سرطاف حبيبتو )حناف(   الذم يستعمؿ اليكرانيكـ

ك ىك يرسؿ صاركخو ؟ ينفجر الصاركخ في مكاف ما يدمر اك ال يدمر يقتؿ ربما كفي الكقت نفسو 
يار ذك الرطانة الشقراء سيتحدث لصديقتو الفاتنة بفخر عما ذلؾ الط، يبعث شيئان عجيبان ضد حناف 

فعؿ كىما يحتسياف الشراب اك يرقصاف عمى انغاـ الجاز في مقصؼ بنيكيكرؾ اك في ناد لمقمار في 
لعؿ اسمو طكني اك جكف اك جارلس اك  ...الس فيجاس اك يمضياف الى فراش المتعة في فريجينيا 

                                                             
 .  َُْ. ينظر : الراكم في النص القصصي :  ُ
 .  ِّ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ِ
 .  َْ. ـ . ف :  ّ
 .  َْ. ـ . ف :  ْ
 .  ْٔ:  ـ . ف.  ٓ
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ىؿ لكي ينعـ ىك مايكؿ بنيككؿ عميو ... كاتريف اك ليمياف اك نيككؿ مايكؿ كلعؿ صديقتو مارغريت اك 
يرسـ صكرة جديدة للينقض الصكرة التي رسميا لمايكؿ كيعكد ثانية ,  (ُ)يحرمني مف حناف ؟(( اكالن اف

كلد في اعالي برج الجدم ، لذا تنطكم جديتو ، شخصية في ركاية  ، ))مايكؿ اآلف شخصية مختمفة
خرية ك عدـ االكتراث . مات أبكه كىك في العاشرة تاركان لو قدران معقكالن مف الحرية عمى شيء مف الس

كالماؿ . اما  امو السيدة إليزابيث فكانت تدعي اف دمان نبيلن يجرم في عركقيا ، أنيا تتحدر مف عائمة 
 . (ِ)ممكؾ حكمت أجزاء مف أكربا طكاؿ قركف((

لنفسو اختبلؼ شخصياتو كاجكاء الركاية عمى كفؽ ما يركؽ لو فيعكد ليكسر الصكرة  الراكم يبررك     
مف كجية نظر اخرل تكسر استمرار االيياـ بالقصة الكاقعية لدل  (مايكؿ)السابقة بصكرة جديدة ليصؼ 

إف مف ))اسمعي كمكديا أنا بصدد تأليؼ ركاية ، كالركاية كما تعمميف عمؿ تخييؿ ، لذا ف: القارئ فيقكؿ 
حقي اف اصكر شخصياتي بالشكؿ الذم اشاء ك لكف يجب اف تعرفي اف الخياؿ ىك مقكلة الكاقع ايضان 
كمقكلة التاريخ ال شيء ينبع مف العدـ سأتخيؿ مايكؿ ذاؾ في طائرتو ... ال تضحكي كمكديا لست ثملن 

مف أنو يميز النير  . طائرتو عمى ارتفاع كبير . يرل األرض تحتو بقعة متمكجة عجيبة عمى الرغـ
كالطرؽ كالبنايات إنو قريب مف ىدفو يحدده عمى الشاشة يضغط عمى الزر النارم فينطمؽ الصاركخ . 
يبتيج لمرأل النيراف الصاعدة عمى خمفية مف غركب فاتف ، كىك يحقؽ دكرة حكؿ المكحة التي رسميا 

 . (ّ)لقد كاف مذىلن(( . ىككككككك . يتمقى التينئة مف قائد سربو . _ رائع مايكؿ ....

مسرح الخياؿ فضاءات الحياة ك ي الراكم صانع االحداث فعمى الخياؿ ك كما يبدك قائمة فالركاية     
مستعارة لشخصيات كرقية فنجد نمك الركاية ك اكتماليا ثـ انيا كنجده يضمف ركايتو شخصيات التقاىا اك 

 . (ْ)األحداث اية منتقاة مف خبلؿ تنكعاندحارىا الحتمي مف خبلؿ ني

في  تميفكنيان يطمب منو البحث ماجد البغدادم ( اتصاالن الراكم )تمقي ب ركاية )مقتؿ بائع الكتب(تبدأ ك    
( في المتف الركائي كعمى الرغـ مف ظيكر المؤلؼ )سعد محمد رحيـ,  توكحيا( محمكد المرزكؽمقتؿ )

كشخصية مستقمة إال اننا نجد العبلقة بيف شخصية المؤلؼ كالراكم تأخذ مجريات عميقة عمى جميع 

                                                             
 .  ُٖ: ترنيمة امرأة ..... شفؽ البحر .  ُ
 .  َُُ. ـ . ف :  ِ
 .  َُِ_  َُُ: ـ . ف .  ّ
 . ِٕٓ. ينظر : السرد الركائي كتجربة المعنى  :  ْ
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 ))اعممني الشيخ الغامض الذم رفض الكشؼ عفمكاف كالزماف كاالحداث الركائية المينة كالكاالصعدة 
تمفا ألسباب سخيفة قبؿ أكثر مف ىكيتو عبر المكبايؿ انو كاف يعرؼ المرزكؽ جيدان جدان كأنيما اخ

قاؿ : أريدؾ اف تكتب  عشريف سنة ، كانقطعت بينيما السبؿ منذ ذلؾ الكقت سألتو عما يطمبو مني ،
بناء االطار العاـ لمركاية عمى جاء ف,  (ُ)كتابان عنو كسأتكفؿ بنفقات نشره بطباعة راقية في بيركت ((

في مرات  وكيبرر سعيعف تمؾ الشخصية البحث في راكم البعدىا ينيمؾ , حيث  (كتاب)المشركع كتابة 
حريص  ىك( كيدير الراكم دفة السرد ك كيظير الراكم )ماجد (محمكد المرزكؽ)كتاب عف لكتابة كثيرة 

مقترنان نمط تفكير الشخصيات حيث يعمد الى جعؿ عناية خاصة لشخصيات الركاية عمى تكريس 
)مقتؿ ىيلمكتاب  ةتسمياء اعطبتسجيؿ الراكم لؤلفكار ك اذ تقكـ  االركاية منحى بكليسي ككتنح, بسمككيا 

الراكم كالمؤلؼ الف حادثة القتؿ ىي جكىر الركاية اتفاؽ بيف ىذا العنكاف اختيار في ك بائع الكتب( 
ذم متشابكة فتميزت بالسرد البكليسي احداث متداخمة ك  ةينفتح عمى جممكحدثيا األكثر أىمية الذم 

))كسجمت بعض االفكار عمى جياز اللبتكب في الممؼ الذم سأسميو منذ  ؤلحداثل التشكيقيالطابع 
 . (ِ) )مقتؿ بائع الكتب( ال بأس بحصيمة اليكـ االكؿ .....((ػ اآلف ب

فيي تسمح كعميو  ةتككف مقننأف  ان بكليسي ابنية الركاية التي تحمؿ طابع يؤكد الباحثكف أف مف سماتك     
التي يكشؼ  حادث القتؿ الكشؼ عف كسائؿ في التحقيؽ لمتكصؿ الى الجاني ك  لمقارئ المتمرس االشتراؾ

 . (ّ)مؤلؼ في الفصؿ األخير مف الركايةعنيا ال

كأثناء كتابة الركاية المضمنة )ركاية ماكراء السرد( يفصح الراكم )ماجد البغدادم(عف ظركفو    
تؤدم لنا شخصية جديدة ىي )فاتف( التي  الشخصية التي تدفع بو الى كتابة )الركاية = الكتاب( فيظير

))أيقظني جرس المكبايؿ في التاسعة إاٌل ربعان .. تسمؿ ىمس فاتف إلى  الزكجة المحتممةدكر الحبيبة ك 
يكشؼ ك ,  (ْ)أذني منغمان منعشان ... )صباح الخير( لـ تصدؽ أنني مازلت في فراشي كالمدينة ىادئة((

))إذف ليس مف أجؿ الماؿ ؟ _ مف أجؿ الحكار طبيعة الظركؼ التي تمر بػ )ماجد( لمكتابة كالمغامرة 

                                                             
 .   ٕ_  ٔ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 .  ُٗ:  . ف . ـ ِ
( , دار الحرية ُّٗد . عمي القاسمي , )المكسكعة الصغيرة : مكنز , تي. ينظر : القصة البكليسية , جكلياف س ّ

 .  ٕ:  ُْٖٗبغداد , د. ط ,  ,لمطباعة 
 .  ُِ. مقتؿ بائع الكتب :  ْ
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الماؿ أيضان .. ال أريد إظيار نفسي مثاليان جدان .. أحتاج إلى النقكد أفكر بالزكاج .... أنا اآلف في 
كشؼ الراكم مع تقدـ يستمر ك  ,  (ُ)الثانية كاالربعيف كال أريد أف يفكتني القطار كىناؾ امرأة تنتظر((

قة بشكؿ ثقافية ثـ تسير ىذه العبلىي عبلقة ثقافية تأسست في ظركؼ أكاديمية ك ك  (فاتفػ )بالسرد لعبلقتو 
 نمك مع استمرار السرد . منتظـ ك تصاعدم بتطكر ك 

بعض  محظ اف كجكدنك الراكم في سرد االحداث كالشخصيات المستكل الكصفي كالتحميمي كيكظؼ     
محمكد بشخصية )ترتبط تنتيي ألنيا في نياية األمر حدث معيف تؤدم دكرىا ك بالشخصيات تتعمؽ 

:  كىك يصؼ شخصية القاص )ىيمف قره داغي( بقكلوتفاصيميا المرزكؽ( التي يبحث الراكم في 
اك ))يدخف بشراىة حيف يتكتر ترتفع باركمتر حاجتو لمنيككتيف يصفؼ شعره عمى طريقة ألبير كامك 

يحصؿ  ىمفرم بكغارت يحمؽ ذقنو كشاربو بعناية حد إظيار خطكط شيخكخة مبكرة عمى كجيو كىك ما
مك نيركدا ببالضد مف إرادتو .. ىذا ال يقمؿ مف قكة الجانب الطفكلي الذم فيو ... بشرتو زيتكنية مثؿ با

مف عمره  مف النظرة مشجران ليظير أصغر  ان صيلكنو ال يشبيو ... ىك يشبو غجريان إسبانيا يمبس قم
 . (ِ)األكلى تعرؼ أنو زير نساء اك ىكذا يحمـ أف يككف((

ىذه الشخصيات تتحرؾ , ك )محمكد( كتحمؿ بعض اسراره ػ فيك يسمط الضكء عمى شخصيات ترتبط ب   
)محمكد المرزكؽ( أيضا كىك الشخصية التي مف خفايا عف المرزكؽ كيبرز صكت  كفؽ ما تحمموعمى 

 )ماجد البغدادم( مف خبلؿ آلة التسجيؿ يتبادؿ االدكار مع الراكم االكؿكاية الثانية كىك مثمت مكضكع الر 
سؼ لـ اقمو المرأة في بعقكبة )) فينساب صكت المرزكؽ : كقمتو لجانيت بباريس فيما بعد لكني لأل

تتساءلكف ربما .. كىا انا اقكلو لكـ كعينام تتكحلف بمرأل سماحة كجكىكـ الكريمة ، الستينيات 
تكشؼ كي ىنا استطاعت الشخصية الركائية التحرر مف سمطة المؤلؼ , ك  (ّ)كدكدة الفضكؿ تنخزكـ((
ك قد تداخؿ صكت الراكم الضمني مع صكت الراكم , كجميكر ضمني ليا  عف ذاتيا كتخمؽ متمؽو 

 .  (ْ))بكليفكنية(الرئيسي حيث شكؿ بنية لركاية 

                                                             
 . ِِ : قتؿ بائع الكتبم . ُ
 .  ِٕ: . ف  . ـ ِ
 .  ِٗ. ـ . ف :  ّ
 َُِٔ,  ِبغداد , ط  ,( , فاضؿ ثامر , الشؤكف الثقافية )الجكىر الحكارم لمخطاب االدبي .  ينظر : الصكت اآلخر ْ
 :ِٗ  _َّ . 
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سحب التنازع الذم بيف الراكم كالمؤلؼ الى تدافع بيف الركاة فنجد جممة ينفي ىذا المكف مف الركايات ك     
, كىذا ما نجده في شخصية )محمكد المرزكؽ( في  (ُ)فكرية التي يحاكؿ الركاة ايصاليامف المكاقؼ ال

ركاية )مقتؿ بائع الكتب( , إذ نجد آراء الركاة تتضارب في تحديد شخصيتو , فيك عمى لساف صديقو 
لي  )), بينما عمى لساف راكو آخر ىك ) الحاج منصكر(   (ِ)يستحؽ اف يخمد بكتاب ...(() ))مصطفى( 

رأم قد يزعجؾ ، كلكف ىذه الحقيقة .... العالـ تخرب بسبب اناس مثؿ محمكد المرزكؽ .. ال اقكؿ 
 (ّ)، ىك حصد ما غرسو كاالف يجادؿ زبانية جينـ(( أانو يستحؽ مثؿ ىذا المصير ، لكني لـ اتفاج

))المرحكـ كاف ماجنان طكاؿ حياتو ، لكنو لـ يكف شاذان .. الحؽ يقاؿ .. لك كيكمؿ كبلمو عنو قائبلن : 
تتطكر كتنمك  (محمكد)شخصية كىكذا فنحف نرل أف  (ْ)(( كانت الشككل مف امراة لصٌدقتيا ... الميـ

 و . راء المختمفة حكلمف خبلؿ الركاة كتدافعيـ باآل

شخصية  مراكمل تكانحكؿ بعض القضايا , فقد المؤلؼ  الراكمبلؼ بيف كجية نظر ظير لنا االختكي    
في تقييميما لقضاياىما الراىنة , كيبدك ذلؾ مف خبلؿ الحكار مستقمة تختمؼ مع المؤلؼ مف جكانب عدة 

االرجكحة كحده سعد كاف يقتعد  )) كصكت الراكم كىك يفند آراء المؤلؼ بعبارات مثؿ ىذهالجارم بينيما 
جيد يبدك انؾ تعرؼ ما تفعؿ تشبو تمميذان يحفظ عف " ؟" ....لتو مف تقصد بالمثقؼأس "الحديدية ....

ليس االمر الى ىذه ".. . "ياصديقي اعتقد انؾ تتكمـ عف الشبكط في مكاجية الحيتاف" ... "ظير قمب
ركاية داللة مفتكحة لمقارئ ك ىذا الصراع مع المؤلؼ باسمو الصريح يمنح ال, ك (ٓ)(("الدرجة مف السكء

بالبحث عف  أي الركاية ففي مستيؿ الركاية تبدالراكم شخصية مشاركو فيككف تمنحو سعة لمتأكيؿ حيث 
المؤلؼ ىك الخالؽ ليذا ك ,  ك ليس ناقبلن  ان يككف الراكم مشاركك  لعبة ماكراء السرد فتبرز (محمكد)شخصية 
 كتابة ما كراء السرد في الركاية .  لمقارئ عبر الكينكنة الحقيقية يحاكؿ كشؼ الراكم 

الذم يقدـ معمكمات عف الشخصيات نجد سيطرة الراكم العميـ  (لما تحطمت الجرة)في ركاية ك     
العائمة كتأخذ االحداث بالنمك  اجتماع االكالد في بيتة باختطاؼ االب ك االحداث حيث تبدأ حبكة الركايك 

                                                             
  .ِِٔ_ ِِٓ:  ََِٖاالردف , د . ط ,  ,, دار الفارس  ِينظر : مكسكعة السرد العربي , د. عبد اهلل ابراىيـ . ج  .ُ
 . ٗ. مقتؿ بائع الكتب :  ِ
 .  َُٓ_  َُْ. ـ . ف :  ّ
 .   َُٖ: . ف  . ـ ْ
 .  ِٔ. ـ . ف :  ٓ
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كيتكلى أحد االبناء ) باسـ ( إدارة دفة السرد فيك يقكـ  تيي بحادثة قتؿتن كالتطكر ككشؼ خفايا كاسرار
لطابع يتخذ الراكم ابكظيفة تنظيمية الى جانب دكره الميـ في سرد الركاية الثانية عف حياتو الخاصة , ك 

يتخمميا تحدث الراكم عف حياتو الخاصة بما يشبو سيرة ذاتيو الكصفي في سرد احداث مجريات الراكية ك 
))أنت تعرؼ أباؾ جيدان تعرفو أكثر مف اآلخريف . أخذ نفسا آخر مف سيجارتو التي  اك جمع معمكمات

، ىز  "إنو زمف سيء يا باسـ"بيف إصبعي السبابة كالكسطى ك لـ يعمؽ .... قالت :  سحؽتكاد تن
.. كأنيا خاطبت شخصان آخر في المكاف غير  وباسـ رأسو كما لك أف كقع اسمو بدا غريبان في أذني

, كيأتي كصؼ الراكم لنفسو ككجية نظر اآلخريف بو كىك ما يمثؿ محكر القصة الثانية  (ُ)مرئي لو((
انا كاتب كممثؿ  ، )) قاؿ العجكز ال نراؾ في التمفزيكف تأليؼ ) مسرحية(كيظير حديثو عف انشغالو في 

تضحؾ الناس ، اختمج فـ باسـ ككأنو بصدد االعتراض عمى ما  مسرحي ، نعـ أفيـ مع الجماعة التي
 . (ِ)قاؿ الحماؿ العجكز بيد أنو سكت((

كالغكص في التفاصيؿ االخرل نمحظ قكة دكر الراكم في ىذه الركاية كسيطرتو عمى سرد االحداث ك       
عف كجكد عبلقة محرمو ـ فنجده يتكمالمركزية المتمثمة باختفاء األب ,  قصةاإلطار التي تغمؼ ال قصةلم

التي سكؼ تنتيي عف عبلقتيما قصة فيحيؿ الى  ( زكج أختورفعت)الشيخ ك  (عاتكةزكجة أخيو )بيف 
لـ ، " "شيخ شاذ!"،  "رغبتي فيؾً " ، ؟"كماليا أمرأتؾ، " "ال تقكلي ال .. الرغبة تؤلمني"))نياية مأساكية 

ربنا يغفر ، ثـ أنني لستي ، " "رجؿ ديف أنت؟أم "،  "اجبرؾ يكميا عمى شيء كنت اقترح ك تكافقيف
 . (ّ)(("ال ترفع صكتؾ أنت فضيحة ... البيت ال يخمك"،  "رجؿ ديف

الذم ىك باألصؿ تستيكم ) باسـ ( التي مسرحية تشبو التحكؿ قضية اختطاؼ األب الى لعبة  كت    
يجعؿ القارئ  خيالية  كىذا حداثأضافة إتب ينظر الى االحداث الكاقعية بفالكاكاتب مسرحي كممثؿ , 

 ، "بدأت المعبة تستيكيني")) فيعبر الراكم عف ذلؾ بقكلو :افة التقاطع بيف الكاقع كالخياؿ يقؼ عند ح
ال كيؼ تريدنني أف أصٌدؽ ىذه المسرحية اليزلية ىناؾ أمر ما" "كيؼ ؟ أية لعبة ؟"  "خفي .. سٌر .. كا 

يريدكف الماؿ  ايطمبكا عادالن ال غيره ليفاكضيـ .. لك كانك حكاية اختطاؼ ابي .. اف "،  "ـ أفيـ"ل، 
.. ثـ لماذا عمييـ اف  اك ممثلن مف االمـ المتحدةعادالن لطمبكه .. ماذا ييـ اف كاف مف يتكممكف معو 

                                                             
 .  ٕ. لما تحطمت الجرة :  ُ
 .  ّْ: ـ . ف .  ِ
 .  ّْ. ـ . ف :  ّ



 
 

 
56 

 (ُ)احد كجيان لكجو .. عندىـ المكبايؿ ، كىـ بارعكف في استخداـ أجيزة االتصاؿ الحديثة(( يفاضكا أم
انت ")) كزكجتو )عاتكة( كىك يرل المحاكرة الحادة بيف أخيو )عادؿ(لراكم بمسرحة االحداث كيستمر ا, 

لف تعكدم الى أم مكاف .. لـ "،  "عكد الى بعقكبةأمجنكف .. إف لـ تترؾ ىذه البندقية ، اقسـ انني س
اعتماد نجد ك  , (ِ)خرل بضحكتو العصبية الجافة((أكانفجر مرة  "تنتًو المسرحية بعد .. أسالي باسمان 

الركاية مف  وحسب ما تحتكيالتي تزيد أحيانان عمى اثنيف أك أكثر تعدد االصكات  عمىىذه الركاية 
مستكل التحبيؾ كالتخطيب ىذا يعني في ك  اإلطار, قصةتضمف كجكد ما كراء السرد إلضاءة الحكايات 

في  تكضح كيؼ تفكر الركايةأنيا  , كماالكيفيات التي يبنى بيا الكاتب عالمو الركائي المجمؿ الطرائؽ ك 
تجارب بشكؿ كاضح في  ان نجده منعكس كالتقكيـ كىذا الصراع النقدذاتيا عبر مناقشة التفاصيؿ كالكصؼ ك 

تداخؿ الخطابات ىي ظكاىر كتابية الكتاب كصراعيـ مع الذات كالمكضكع كالكتابة فنجد اف التضميف ك 
 . (ّ)يحضر فييا البعد الميتاسردم

كما نجد االحداث لراكم العميـ يقكـ بكصؼ المكاف كالزماف ك انجد  (فسحة لمجنكف)في ركاية ك     
لعمو أكؿ اياـ زمف عصيب ستقمب فيو االحكاؿ .. لعمو نذر ىكؿ ال ندرم ))الراكم االستشراؼ مف قبؿ 

يركم , ك (ْ)((لكننا سنكتشؼ الحقان اف )حكك( كالى حد بعيد كاف يعرؼإف كاف أم منا عارفان بعقابيمو ، 
كمغادرة الناس مف البمدة كبقاء العراقية اإليرانية , الثانية التي تككف بدايتيا الحرب  (حكمت)قصة الراكم 

مف داخؿ  و)) فكجئ برجؿ ينادي في البمدة المخابرات الى أف فقد عقمو( الذم كاف معتقبلن في دكائر حكك)
لـ تذىب إذا .. انا قمت ىناؾ مف لف يذىب "انشرحت اساريره .  "تذىب معيـ ؟ ـٍ لً  ـى حكك لً "  زقاؽ معتـ

حكمت ...  لكننا سنرحؿ غدان يا"كشرع يصفؽ .. قاؿ عادؿ العصفكر  ".. عادؿ العصفكر لف يذىب
زفر بحرقو ك قد  "اليكـ لـ احصؿ عمى سيارة  بقيت عدة عائلت سنغادر غدان جمعينا . عميؾ انت ....

 . (ٓ)(("ي اف ابقىعم"عاكدتو خيبة االمؿ 

                                                             
 .  َُِ: لما تحطمت الجرة .  ُ
 . ُُٔ_  َُٔ. ـ . ف :  ِ
. ينظر : أشكاؿ الخطاب الميتاسردم  في القصة القصيرة المغربية , لجميؿ حمداكم انمكذجان , مجمة ابك ليكس , العدد  ّ

 . ُْْ_  ُّْ:   َُِٖ جانفي ,, الثامف 
 .  ٓ. فسحة لمجنكف :  ْ
 . ُٖ: ـ . ف   .ٓ



 
 

 
57 

))كمنذ ذلؾ  االكلى قصةتمييد لم (حكمتػ )الثانية لتظير الشخصية فكم بسرد االحداث كيستمر الرا    
اليكـ احتفظ الحاج لمكاجية أم طارئ بدفتر الخدمة العسكرية كبيكية االحكاؿ المنية الخاٌصيف بعامر 

االكلى  قصةالثانية بال قصةتتداخؿ ال, ك (ُ)الذم غدا اسمو بيف الخاصة كالعامة في ىذه البمدة حكمت((
 ثانيةال قصةانت متكاجدة بال( فيك شخصية كد الراكم كظيكر شخصية الدكتكر )راسـمف خبلؿ سر 

تفٌرس الدكتكر  "مازلت تقرا كتب سلمة مكسى كعمي الكردم ، كتكتب شعران رديئان؟أكيفؾ راسـ .... "))
مف؟ "رجؿ المجنكف كابتسامتو اعادتو سنكات الى الكراء ، قاؿ الراسـ في كجو حكمت .. لمعة عيف 

كاعطاني اسمان آخر .. انا حكمت يا راسـ ، ك  ال قايضت الشيطاف باسمي .. منحتو شيئان ، " "عامر؟
خر العميؽ لشخصية )حكك( كيكضح الجانب الثقافي رز الجانب اآلالراكم يب, ك (ِ)(("ىنا يدعكنني حٌكك

ينقؿ ك مشخصية الخارجي لكصؼ البعاد فالراكم يبتعد عف عددة األمت (حكمت)اف شخصية يبيف الفكرم ك ك 
جارة ثـ تناكؿ كرقة مف تمؾ المتناثرة حكلو.. كاف يكاسو كاشعؿ س ))احتسى ما فيكتصكراتو و انفعاالت

كمف يككف "ؿ العسكرم ذك الخطيف االسكديف أس "،انتـ تحرقكف بيكاسك"فييا صكرة لكحة .. قاؿ 
،  "انتـ تحرقكف بيكاسك" كاستغرقكا بالضحؾ .. اعاد حكمت ما قاؿ ، "ابف خالتو"قاؿ الجندم  "بيكاسك؟

 .(ّ)(("ب ىي التي ستحرقنا جميعان الحر " قاؿ الجندم

تعدد الركاة  ة الثانية بطريقة إخبارية كىنا نمحظقصسرد ال (حكك)ة كيتناكب الراكم كالشخصية الرئيس    
لـ تحًؾ لي قط عف ابيؾ كامؾ عف ")) ثانيةال قصةفي ال (حكك)اخبارم ليتحدث عف شخصية في سرد 
عسكرم متقاعد سكير لـ اره منذ سنة .. امي ماتت كىي تمدني .. اخي عامؿ في  ياب"،  "عائمتؾ

شركة باتا .. اختي مطمقة ، تشتغؿ خياطة لتعيؿ نفسيا كابنتييا في المدينة )ع( .. كما تريف لست 
عامر ، ىذا كمو ال ييٌمني .. تيٌمني انت .. لـ اتكقع منؾ "، ركزت نظرىا بعينيو  "ابف حسب ك نسب

 . (ْ)الدرجة مف الصراحة((ىذه 

))كمنذ كجد نفسو في ىذا الجب  (عامر)يسرد نقطة التحكؿ في حياة  شخصية كم يتمرد ك كنجد الرا    
 ، كينحدر .. حمقو والمعيف الخانؽ كالعرؽ يتصبب عمى جبينو عمى كجيو كرقبتو كظيره كصدره كساقي

                                                             
 . ِِ فسحة لمجنكف :  .ُ
 . ّٖـ . ف :  . ِ
 .  ٕٔ_  ٔٔ: ـ . ف  . ّ
 .  ّٗ: ـ . ف .  ْ
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لسانو بقطرات مف عرقو كانت مالحو يطاؽ حاكؿ اف يبمؿ  جاؼ لسانو قطعة جمد يابس كعطشو ال
لمان في البمعكـ كظؿ يفكر بالماء يحمـ بالماء بالنير السريع تمتـ عمى ضفتيو بيكت أك  زادتو عطشان 

لثلثة  )) يحدث بنظرة استشرافيو لما سكؼالثانية في القصة حداث ثـ يستبؽ الراكم األ (ُ)المدينة((
يميد يقكـ الراكم العميـ بتسريع االحداث ل, ك  (ِ)كالكآبة((اسابيع سيدخؿ حكمت في طكر الصمت الحاٌد 

سيمضي اكثر مف شير قبؿ اف يكافؽ  ))الى البمدة )س( لتمتقي بو حبيبة )عامر(  (نيمة)الى دخكؿ 
كنة ستنشغؿ نيمة بضعة اياـ رئيس التحرير عمى ارساؿ فريؽ صحافي الى البمدة )س( كفي ىذه اآل

لتبدأ  (ّ)فقدت خمدكف .. عصر يكـ مغبر .. ستبكي نيمة ىناؾ طكيلن(( مع فاجعة عائمة خالتيا التي
أحداث القصة الثانية التي تبيف اف االعتقاؿ كالعنؼ الذم مارستو الدكلة بحؽ )عامر( ىك مف أدل الى 

اإلطار/األكلى ك ما يحدث بينيما مف تقاطعات كتبادؿ في القصة جنكنو كظيكر شخصية )حكك( في 
 األكلى . قصةالثانية تفسر جميع أحداث ال قصةفالكظائؼ السرد 

الراكم ( كىك بطؿ الركاية ك الراكم )رمزمتيا في بدايالتي نجد ( في ركاية )القطار الى منزؿ ىاناك     
لكاتب يشير لمراكم كيضع اسمو في المستيؿ في انجد القارئ االفتراضي ك مخاطبة يتكجو الى  المركزم
لـ التؽ بيا لما يقرب مف االربعيف سنة ... انشغالي حكؿ طبيعة  ارقتيا ك)) ف كؿ فصؿ اك مشيدبداية 

   العلقة ك نكعيا اف كانت حبان اك لـ تكف ىك سؤاؿ اكؿ صعب ، ربما ليس بالمقدكر ابدان االجابة  
( كىك ما يمثؿ أحداث ىاناػ )ب ء لوحداث الركاية ليميد الى اكؿ لقابسرد ا (رمزم)كيستمر  (ْ)عميو ((
)اإلطار/األكلى( كالتي يتكلى فييا البطؿ قصتو التي تتكلى شرح كتكضيح ما يحدث لو في  الثانيةقصتو 

)) يأتي القطار االكؿ بيا مف قمب ليؿو كؿ ما فيو ساكف ي  القصتيفنفسو )الراكم( سرد األحداث كمقابمة 
ما ىك كزكجتو الى المحطة فاتر لـ اكف متحمسان حيف طمب مني المستر ديفيد بما يشبو االمر مرافقتي

.. كانا منذ اياـ يتحدثاف بل انقطاع عف ىانا كصديقيا المذيف سيأتي بيما قطار الساعة الرابعة 
تي يقكـ ال  لعبة ماكراء السرد ىذه االنتقاالت تتضح مف خبللياثـ ينتقؿ الراكم عبر االزمنة ك ,  (ٓ)فجران((

 ؟،لـ اكف اعرؼ ما الذم سيحصؿ حقان حيف التقي بيا))عمى الرغـ مف انني بيا الكاتب بشكؿ متقف 

                                                             
 .  ٗٗ:  فسحة لمجنكف . ُ
 . ِِْ. ـ . ف :  ِ
 . ِْٔ. ـ . ف :  ّ
 .  ُِ. القطار الى منزؿ ىانا :  ْ
 .  َّ: ـ . ف  . ٓ
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فكرة ، بيد انيا ليست فكرة مجردة .. ليست اية فكرة .. ىانا جماؿ يحمؽ منذ تسع كثلثيف سنة  ىانا
 . (ُ)في اىابي((

 (رمزم)ما يجعميا تتماىى مع ركاية المؤلؼ فالراكم نسجيا في عقمو كىذا  يتحدث الراكم عف ركايةك     
مى المؤلؼ لتنسج قصتيا الخاصة ىذه الشخصية الكرقية تتمرد عة فنية نسجيا الكاتب ك ىك شخصي

))الحكاية التي طالما نسجتيا بخياالتي كسقتيا في مسارات درامية ال تحصى ، اريد ليا نياية ما 
نياية عمى ارض الكاقع الصمب القاسي .. اف اخرجيا مف زمف السرد المتخيؿ كادعيا لمزمف المعيش 

عؿ بيا ما تستحؽ ..إذ ذاؾ فقط قد تصبح لدم فرصة لمتحرر.. فحقان اريد االنعتاؽ مف سطكة ىانا يف
 . (ِ)مف شغفي المرضي اليائس بيا مف لعنتيا((

كاف يرافقو طيمة حياتو  (ىانا)اف ظؿ شخصية  (سمارة)مع زكجتو  (رمزم)كيتبيف مف حكار الراكم      
لف "أتني سمارة ك كنا عبرنا عقدنا الرابع بالقكؿ أ))فاج اخذ يعبر عنيا  بمعنة ال تكسر كال تنتيي حيث

بنبرة جافة ،  "عميٌ  عف تمؾ التي اضعتيا قبؿ اف تعثر، " "مف؟ عمف تتحدثيف؟" ، "تحدثني عنيا ابدان؟
ـ تقؿ شيئان .. ضحكت .. كذبت .. ككانت تعرؼ انني اكذب .. ل" ، ال ادرم ماذا تقصديف"عالية قمت : 

 . (ّ)فييا كال لكـ(( ةاكتفت بضحكة صافية ال شمات

 كثر مف صكت راكو بيف أتبادؿ االدكار تـ حيث ي (ىانا)تركل عف طريؽ التي حداث ثـ يتحكؿ سرد األ    
ينيات عبثت كثيران .. اردت اني ارتكم مف ماء ت)) في الس شارة الى اسـ الراكمفالكاتب يستيؿ باإل, 

الحياة كلست نادمة .. ىذا الشرقي يظف اف مضاجعتي القديمة لو كباحتماؿ انيا حصمت تركت اثران في 
ىك ال يدرم أم شيء كمف ايف لو اف يدرم عف تمكث علقتي مع ساـ في  ذاكرتي كنفسي .. سخؼ ..

 ان تعددنجد ك في سرد االحداث مف كجية نظرىا  (ىانا)كتستمر ,  (ْ)اليند حيف ضبطتو يعاشر فرنسية((
 االحداث بطريقتو الخاصة . كؿ منيـ رسـ الشخصيات ك يتكلى مركاة ك ل

                                                             
 .  ّّ: القطار الى منزؿ ىانا   .ُ
 . ّْ.  ـ . ف : ِ
 .  ٔٓ_  ٓٓ:  ـ . ف . ّ
 .  ٕٓ: ـ . ف  . ْ
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ليؼ كتاب أعف افكاره حكؿ ت (رمزم)في حديث الراكم   (الميتاسردية)كتبرز مرة اخرل المعبة      
 االكافلـ يفت " ، "فكرت ذات مرة اف اؤلؼ كتابان " ، ".. نعـأكيد ربما  " مقى" ،القانعكف بميدكف كح"))
))اخبرتني اف الحبكة في م يعرض مشاكؿ الكتابة التي يكاجيا الكاتب بمساف الراكم يقكـ الراك , ك (ُ)(("بعد

كصمت نقطة حرجة كال تستطيع معالجتيا المشكمة التي تعانييا في الكتابة  ،ركايتيا تستعصي عمييا
 (رمزم)ثـ يعاكد ,  (ِ)مسار الحدث((سمكب كانما يعكقيا ليس األ تتركيا ثائرة االعصاب .. قالت اف ما

))افتح حقيبتي كاستؿ كراستي ذات الجمد البني  ية ايجاد عنكاف مناسب لركايتوكيفك  والحديث عف كتاب
كاالكراؽ البيض غير المخططة .. في الصفحة االكلى ادكف اسمي بالقمـ السكفت االزرؽ ك افكر 

تغييره في ما بعد )بالقطار العائد  الى منزؿ ىانا .. س اف اقع عمى عنكاف اف يمكف أبعنكاف ما .. ال ب
القطار الخارج الى ليؿ ىانا .. القطار االخير الى ضاحية ىانا ( .. ىي نزكة اف اجعؿ كممتي )قطار 

؟ مف أم مشيد ،  أيف عمي البدأف .. الميـ مف لة اآلأىانا( في العنكاف .. ال عمٌي ارجاء ىذه المس
بما الراكم في اختيار عنكاف ركايتو ك نستطيع اف نممح الحيرة لدل , ك  (ّ)زمف((مف أم نقطة في مسار ال
المؤلؼ نجد اف اختيار العنكاف كصعكبتو يتماىى فيو صكت المؤلؼ كالراكم  اف الراكم ىك قناع يتقنع بو

كتبو  يدخؿ أ))كىؿ ما سيز الصراع القائـ بيف المؤلؼ كالراكميعند استمرار الراكم بالتساؤالت نستطيع تمك 
في خانة السيرة الذاتية اـ الركاية اـ الركاية السيرة كما يحمك لبعض النقاد اف يسمكا صنفان مف 

 . (ْ)((الركايات تمزج بيف الكقائع الحاصمة ك التخييؿ

 نجد استقبلؿ المؤلؼ الحقيقي عف الراكم كشخصياتف( .. ضفاؼ الرغبة اما في ركاية )ظبلؿ جسد    
في الكقت نفسو , حداث سرد األلىك الراكم كالشخصية الرئيسة ك ( شخصية )عبلء البابميالركاية فكانت 

كالفيتني  ))المؤلؼ الحقيقي  خصية الراكم تحمؿ شذرات مف شخصيةف ننكر اف شأننا النستطيع أال إ
 (ٓ)(( اقؼ انا االخر نعـ طالب دكتكراه ، في االقتصاد السياسي

                                                             
 .  ِٕ: القطار الى منزؿ ىانا   .ُ
 .  ٕٓـ . ف :  . ِ
 .  َِٗـ . ف :  . ّ
 .  َِٗ:  ـ . ف  . ْ
 . ْ. ظبلؿ  جسد.. ضفاؼ الرغبة :  ٓ
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حيث  ان محترف ان انو ليس ركائيد المجازفة بعممية كتابة ركاية ك المؤلؼ حيث يسر داء دكر أكيقكـ الراكم ب    
حيرة مف كاقعية النص مف  الخياؿ مما يجعؿ القارئ فيفي المنطقة الكسطى بيف الكاقع ك  حداثيجعؿ األ
ؾ ني ال استطيع اال اف اكتب تماجازؼ بكتابة ركاية كما انا  بالركائي المحترؼ كاعذركني أل  ))عدمو 

 ت كؿ نجيب محفكظ كفؤاد التكرلي كنصؼأالحكاية مستعيران شكؿ كتقنيات فف الراكية بعد ما قر 
كفي اية حاؿ انيا حيمتي اك حيمة المغة التي يتخمميا ، خريف ديستكيفسكي كفككنر كاشياء ال تحصى أل

ىكذا في جمؿ فتنفمؽ اقصد المغة كتتناثر ، زمف افتراضي اليعمـ حتى الشيطاف شيئان عف مساربو 
 .  (ُ)مبرقشة كمسركدات((

))اكتب متكسلن في حبلـ قع باألاختبلط الكاك  (ركاء العٌطار)نجد الراكم يتحدث عف حكايتو مع ك     
فميس لدٌم ارشيؼ مف ام نكع يتعمؽ ، يعكؿ عمييا تمامان  البدء ، الذاكرة القابمة لمشطط كالتي ال

مذكرات ، كال حتى محفكظات نصٌية  يكميات كال رسائؿ كال البحكايتي مع ركاء العطار ك ضحاياىا .. 
اك صكتية في جيازم اللبتكب كالمكبايؿ الخاصيف بي ، بعد اف ىكجما معان ، في غضكف اسبكع كاحد 

كالذم قضى عمى كؿ شيء يتعمؽ بيا بممح  ة، مف قبؿ جيش عرمـر مف الفايركسات الخبيثة الفٌتاك
ي فيكض احلمي ك ككابيسي كتخيلتي كاكىامي  ذكرياتي ، كقد تمكٍّه اعرؼ انني ساتعثر ف ،البصر 

زعمنا )مجازان( اف لمحقيقة كجيان  البلغة ككذلؾ مصٌداتي الدفاعية اللشعكرية ، كجو الحقيقة ، اذا ما
، اك اف ليا ، اذا الشخصي )بما يتعمؽ بحكايتي( كجكدان مكضكعيان .. كقد تظير حكايتي معيا اشبو 

ال تستقيـ عمى حاؿ كبركؽ الضكء ىي بكتمة ظلـ كثيفة احاكؿ عبثان اف اجرحيا ببركؽ ضكء و  ماتككف
سبؾ منيا ما قد يكشؼ بعضان مما حدث ، كىك ليس بالشيء اليسير عمى أية عباراتي التي اختارىا أل

كنجد سرده  ,حياتو  تقمبغراـ امرأة يقع في دكامة ( الذم نجد الراكم )عبلء البابميكىنا  , (ِ)حاؿ((
اف ك )ركاء العطار( التي يحكييا , حكايات عف تفاصيؿ لقارئ باستقبلؿ العالـ المتخيؿ حداث يكىـ الؤل

ىذا ما سعى اليو ك  )ركاء( األخرل , حكايات األكلى ثـ انطمؽ باحثان في ةقصالراكم قد عاش تفاصيؿ ال
يستمر الراكم بسرد الشخصية الكرقية ك اتقاف االختفاء خمؼ الراكم كاستقبلؿ ىذه كىك ( سعدالمؤلؼ )

( التي ترمـ اث التي تخممتيا تدخبلت المؤلؼ كمخاطبة القراء كيذكر الراكم شخصية الدكتكرة )حنيفاالحد
ىؿ يمكف اف تككف الدكتكرة حنيف بديلن عف ركاء العطار ))  (ركاء العطار)الخراب الذم خمفتو شخصية 

                                                             
 . ُِ: ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة  . ُ
 . ّٗ: ـ . ف .  ِ
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جؿ اف ترٌمـ الخراب المؤسي الذم خمفتو في ركاء ت تحديدان أل؟ ىؿ ساقيا القدر الٌي في ىذا الكق
العطار؟ كلكف ماذا اعرؼ عنيا؟ ربما ىي مرتبطة في علقة مع احدىـ ، ربما كانت مخطكبة ، كمف 

 . (ُ)قاؿ انيا غير متزكجة؟ لماذا اسعى لقصة اخرل مخيبة قبؿ اف تنكأ جركح قصة ركاء  العطار؟((

غراـ أخرل مشابية كانت بطمتيا حكايات كنجد الراكم )عبلء البابمي( كىك يستقصي كيبحث في       
)ركاء العطار( التي كانت في كؿ مرة تستبدؿ اسماي ما مثمما تستبدؿ حبيبان مف مستكل ثقافي ما , في 

 ة المغز التي تقدـ مثاالن مغامرة أشبو بالمتاىة أك الحبكة ذات الطابع )البكليسي( كىك يبحث عف ىذه المرأ
لممرأة التي اليمكف أف تكتفي بحبيب كاحد , كىي الفكرة األكثر إلحاحان التي حاكؿ المؤلؼ ترسيخيا في 

))كلـ اشغؿ نفسي باستقصاء مدلكؿ ىذه الكممة التي استعيدىا االف في خضـ تفكير عميؽ ركايتو 
ع الغركر ، اف تضيؽ اسمي الى اسماء الذيف مشكب بالحيرة .. اعتقدت في ذلؾ اليكـ انيا تقصد بداف

اعجبكا بيا ك عشقكىا مذ تفتقت براعـ انكثتيا كىـ ال شؾ كثر لـ يتكه ام مف اكلئؾ االربعة غيرم 
ثير سحرىا .. كانت تؤسس نكعان مف جمعية سرية ىي عميدىا كمحكرىا كاضعة أالكاقعيف تحت ت

 .(ِ)الزىك ك السمطة ليس إال((اسماء عشاقيا المختاريف في الئحة خاصة لتشعر ب

يضاح القصة     مما سبؽ نجد حضكر الراكم فاعبلن كىك يقص أحداث القصة الثانية التي تتكلى تفسير كا 
األكلى أك أنيا تتقاطع معيا أك ترتكز عمى بناء فكرة فمسفية أك أدبية ما يحاكؿ الكاتب إظيارىا لمكجكد 

يعتمد عمييا "ما كراء السرد"  عبر تمثبلتو السردية , كىذا الحضكر يمثؿ كاحدان مف المرتكزات الميمة التي
في إظيار الصراع بيف القصتيف األكلى كالثانية كدكر الراكم في أخذ مكقعو المميز في سرد أحداثيا , 

عف  وت الراكم بشكؿ متناثر ليكجو حديثتماىى صكت المؤلؼ مع الراكم حيث تظير تدخبلكرأينا 
 يكضح اف ماك حضكره كمشاركتو الفعمية عف ف يعمك الى تحطيـ مبدأ االيياـ بيذا ىك ييدؼ ك المشكبلت 

ة قصة الثانية التي تتقاطع مع القص, فراكم ماكراء السرد يقص احداث ال لمقارئ ىك عمؿ تخييمي قدموي
 .قصتيف االكلى فيظير الصراع بيف ال

 

 

                                                             
 .  ّٖ: ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة .  ُ
 . ُّْ: ـ . ف  . ِ
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 الفصؿ األكؿ

       المبحث الثالث : القارئ   

تميزت ركايات ما كراء السرد بتكجيو الخطاب الى القارئ , فإذا كانت األعماؿ الركائية تتضمف      
بكصفو  كيعرؼ جيرالد برنس القارئ )), لمراكم  بد مف كجكد قارئ يككف لو دكر مكازو فبل كجكد راكو 

ى نفس لو كاحد لكؿ سرد حيث يتمكقع عم ملو النص كيكجد عمى األقؿ مرك  مالشخص الذم يرك 
لو حيث يتـ  مالمستكل الحكائي الذم يكجد فيو الراكم الذم يخاطبو كيمكف اف يكجد اكثر مف مرك 

 . (ُ)(( مخاطبة كبلن منيـ بكاسطة نفس الراكم

فيؤكد عمى ضركرة كجكد القارئ في كؿ محكي ألف العممية التكاصمية ال يمكف أف اما ركالف بارت    
المحكي بكصفو مكضكعان ىك رىاف عمى  )) المتمقي اك القارئ اف :فيقكؿ عف تنجز مف غير كجكده 

داخؿ التكاصؿ المغكم كجكده التكاصؿ فيناؾ مف يمنح المحكي كىناؾ مف يتقبمو كنعرؼ اف مف يفترض 
)أنا( كضمير المخاطب )انت( مف طرؽ بعضيما كبشكؿ مطمؽ كال يمكف  كؤل مف ضمير المتكمـ

, لذلؾ فنحف (ِ)(( دكف سارد كدكف مخاطب منصت اك مستمع اك قارئبالطريقة ذاتيا اف يكجد محكي 
كيككف لديو تصكر ما عندما يؤلؼ الكاتب نصان فيك يخطط في الكقت نفسو لكيفية قراءة النص نرل أنو 

اما اف يكجو الكاتب القارئ بشكؿ شبو تاـ فيككف  ؛كعف ىذا ينتج احتماالفعف طبيعة المتمقي المحتمؿ 
كثر مف قراءة  كاكثر مف تأكيؿ فعندىا يككف أل حتمبلن ميككف تصميـ النص أف اك  مقفبلن عند ذلؾ النص 

 (ّ)القارئ اماـ  نص مفتكح

كتأتي أىمية كجكد القارئ اك المتمقي ألنكاع السرد كافة الكاقعية منيا كاألسطكرية كىي أمكر يضعيا      
لسرد بأسره سكاء كاف شفكيان اـ مكتكبا كسكاء ا))المؤلؼ نصب عينيو عند شركعو في تأليؼ عمؿ ما فػ 

كسكاء أكاف يحكى قصة اـ يركل سمسمة بسيطة مف األفعاؿ في ,أكاف ركم كقائع حقيقية اـ اسطكرية 
عميو ,  فالمركم عميو ىك  ان اك مركي ان بؿ يفترض قارئ ااك معين اكاحد افيك ال يفترض راكي ,كقت محدد

                                                             
 . َُِقامكس السرديات , جيرالد برنس :  .ُ
 . َُّ:  الصكت االخر .ِ
 . َُّينظر : معجـ مصطمحات نقد الركاية :  .ّ
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كيرل الناقد )سيمكر ,  (ُ)مف الراكم كالمركم عميو متخيبلف(( شخص ما يخاطبو الراكم كيككف كبلن 
جاتماف( اف عبلقة الراكم بالركل بالمركم لو عبلقة جدلية , اما القارئ الحقيقي فيقؼ خارج النص 

 (ِ)السردم كميا شأنو شأف المؤلؼ الحقيقي

   

 القارئ الحقيقي النص السردم                 المؤلؼ الحقيقي 

 

 

 

))اف العمؿ في العمؿ األدبي بقكلو :  بالحديث عف الراكم كالقارئ (تكدكركؼ) في الكقت الذم اكتفىك 
االدبي ىك خطاب في اآلف نفسو اذ يكجد سارد يركم القصة كىناؾ في مكاجيتو قارئ يتقبميا كييتدم 

جمعي  مسألة القراءة بمنظكريف متعارضيفلعرضت تنجد اف الدراسات االدبية كالسرديات  ,(ّ)الييا((
كيتعمؽ  ,بالقراء كتنكعيـ االجتماعي كالتاريخي كالجمعي اك الفردميعنى المنظكر االكؿ كفردم فػ ))

كىناؾ منطقة غامضة بيف  ,المنظكر الثاني بصكرة القارئ بكصفو شخصية اك بكصفو مركيان عميو
 . (ْ)لمنظكريف ىي ميداف منطؽ القراءة((ا

( اف القارئ كالسارد معان مف العناصر المتبلزمة كالضركرية لمعمؿ الركائي kayserكايزر ) دعكيي     
فالقارئ لمركاية كالمسركد لو كبلىما مف العناصر الفعالة لمعمؿ الركائي كال ينبغي الخمط بينيما فاألكؿ 

البدييي اف , كلذلؾ فمف (ٓ)كبيرا فذلؾ استثناء كليس قاعدة ان ؿ بينيما تشابيذا حصا  حقيقي كالثاني خيالي ك 

                                                             
عمي حاكـ ,  ,, ت: حسف ناظـ  تكميكنز: جيف ب . حرير( تالى ما بعد البنيكية ةمف الشكبلنينقد استجابة القارئ ) .ُ

 . ُٓ:  ُٗٗٗمراجعة : محمد جكاد حسف المكسكم , المجمس األعمى لمثقافة , د . ط , 
 . ُِّالصكت االخر : : ينظر  .ِ
 . َُّ: ينظر : ـ . ف   .ّ
. حسف  د :سكزاف ركبيف سميماف , إنجي كركسماف , ت :( , تحريرالقارئ في النص )مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ .ْ

 . ٕٖ:  ََِٕ,  ُناظـ كعمي حاكـ صالح , دار الكتاب الجديد المتحدة , ط
 . ٓٗدبي : ينظر : طرائؽ تحميؿ السرد اال .ٓ
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يفعؿ القارئ مضمكنو لمنص عبر سمسمة بالغة التعقيد مف الحركات التعاضدية فيككف القارئ مشاركان 
الدراسات معظـ كقد اتفقت ,  (ُ)بحسب قرار القارئ التأكيمي كىي بمثابة عممية ابداعية يجرييا القارئ

لسرد ا فيبيف دكر القارئ كتشكؿ الحبكة في الركاية  ابأف ىناؾ ربطالذم يذىب الحديثة مع االتجاه 
 . (ِ)ألف القارئ ىك الذم يمنح السرد حبكتو التي ىي عممية متشكمة داخؿ القارئالحديث 

ابعادان جديدة و يح لاصبل فيك الذم يتالنص يزر ))اف القارئ فرضية النٌص كلكاله لما تحقؽ آكيرل     
كىذا القارئ ال يكجد في الكاقع كانما ىك قارئ ضمني تبدعو عممية القراءة كيتمتع , قد التككف مكجكدة فيو

بقدرات خيالية شأنو شأف النص التخييمي كىك قارئ منتج دائـ البحث عف فجكات في بنية النص 
بؿ  احقيقي االقارئ الضمني ليس حضكر ضكر كما كتجدر اإلشارة في ىذا المكضع الى أف ح, (ّ)يمؤلىا((ل

حضكر كىمي يجسد مجمكعة مف التكجييات التي تخص خياؿ المؤلؼ لكي يككف تخييؿ المتمقي ىك 
القارئ ماثؿ في ذىف المنشئ زمف األنشاء ) ), فػ  (ْ)ممكف ادراكو حيث يككف كجكده مقترف بكجكد النص

ييؾ النطاؽ الذم ال يخرج عميو  , أما طبيعة العبلقة بيف الراكم كالمركم لو فيرل  (ٓ)النص((يعقد لو حي
,  بينيما كتكاصبلن  تفاعبلالى جانب أنيا تتضمف تتقاطع حكؿ ما يركل أنيا قد الدكتكر سعيد يقطيف 

ألف , فالراكم ىك الشخص المؤطر لمخطاب الركائي كقد يحتؿ مكاقع عديدة  لكنو ليس ىك الكاتب 
مقارئ المتخيؿ  ام القارئ الممكف كضمف ىذه الحدكد يمكف قراءة النص الركائي الكاتب يتكجو بالخطاب ل

  (ٔ)قراءة عميقة

الى اف لمتمقي اربع مستكيات مستكياف خارجياف متصبلف بالمؤلؼ كمستكياف  (جكناثاف كمر)كقد نحى    
لنسيج الداللي داخمياف متصبلف بالراكم كالمركم لو حيث تقكـ المككنات النصية الداخمية كتشكيؿ ا

                                                             
 . ِٔ- ِٔرتك ايكك : بينظر : القارئ في الحكاية , أم .ُ
 . ُُٓينظر : الصكت االخر :  .ِ
 . ُّٓمعجـ السرديات :  .ّ
د. حميد الحمداني , د. الجبللي الكدية  :زر , تيجمالية التجارب في األدب( , فكلفغانغ افعؿ القراءة )نظرية ينظر :  .ْ

 . ِّ – ُّ: ُٓٗٗط ,  , منشكرات مكتبة المناىؿ , د.
داب كالفنكف , خكت , المجمع التكنسي لمعمـك كاآلشكرم المب :ليؼأ( , ت)النص كمتقبمو في التراث النقدمجمالية األلفة   .ٓ

 . ّٕ:  ُّٗٗ, , د. ط , بيت الحكمة 
 . ّٖسعيد يقطيف : د . ءة كالتجربة , ار ينظر : الق .ٔ
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كالتركيبي لمنصكص األدبية كككنو فعالية تراسمية تقكـ عمى البث كالتقبؿ كاالرساؿ كالتمقي كبذلؾ تككف 
 . (ُ)االبعاد الداللية لمنصكص بيف ىذه األقطاب

   العيف التي تقرأ كالذات التيالى جانب ىذا يمارس القارئ دكران كىما ككبيرا في السرد المتخيؿ فيك   
  اك ركائي كالقارئ يتحكؿ الى شريؾ في كىذه الغاية القصكل ألم قاص, تنفعؿ كالكياف الذم ييتز 

العمؿ المتخيؿ كيدخؿ الى عمؿ استراتيجية البرامج السردية بكصفو فاعبلن اك عامبلن مسركران عمى نحك 
 . (ِ)حيكم

ك احداث ألمقارئ فبل عبلقة لو بتطكر الشخصيات  ان كفي ركايات ما كراء السرد يككف الحديث مباشر      
يمتاز بالذكاء فيك يستعرض االحداث كيمتقطيا مف , كالقارئ ىنا (ّ)الركاية التي تبدك في غنى كامؿ عنو

فالغمكض عنصر اساسي في الحبكة فبل يمكف انعزاليا عنو ك أالناحية العقمية كمدل اتصاليا بالكاقع 
 . (ْ)طنة لدل القارئ دكف الذكاء كالفمف تقييمو 

اف العبلقة المفترضة بيف المؤلؼ كالقارئ تعتمد عمى مدل تأثير العمؿ بالقارئ فيك يقدـ لمقارئ    
منظكرات متنكعة مف خبلؿ النص فالعمؿ الركائي يشبو الميداني الذم يشترؾ فيو القارئ كالمؤلؼ في 

خر يفعمو يئان آال يترؾ لو شأنو ماميا الى القارئ ففإذا قاـ المؤلؼ بتقديـ الركاية كاممة بت, لعبة التخيؿ 
يؿ القارئ يمتجزءان بطريقة يشرؾ فييا تخ يقدـ عمبلن أف لمؤلؼ ,لذلؾ ينبغي عمى ا كستككف النتيجة الممؿ

كفي كثير مف االحياف  ,(ٓ)كفعالة كابداعيةاتعة كبذلؾ تككف القراءة م ولتحقيؽ األمكر حسب قراءتو تأكيم
نجد النص ينفتح كييمؿ الميثاؽ السردم التقميدم فيكشؼ لمقارئ االمكانيات البلمحدكدة لمنصكص 
السردية كىي تركب عناصرىا كمكضكعاتيا كسط تيار متضارب فيي تتخذ الكقائع الكاقعية الى جكار 

                                                             
. ٌنظر : التلقً والسٌاقات الثقافٌة ) بحث فً تأوٌل الظاهرة األدبٌة ( , د. عبد هللا ابراهٌم , دار الكتاب الجدٌد     1

 . 10_  9د. ت : المتحدة , دار آرٌا للنشر و التوزٌع , د .ط , 
 . ُٖٖينظر السرد المفتكف بذاتو : .ِ
,  ُينظر : الركاية العربية كاقع كافاؽ , محمد برادة كمجمكعة مف المؤلفيف , دار ابف الرشيد لمطباعة كالنشر , ط  .ّ

ُُٖٗ  :َِ . 
 .  ٖٔ:  ُْٗٗ,  ُلبناف , ط ,مكسى عاصـ , جكرس برس  :ينظر : اركاف الركاية , إ . ـ . فكرستر , ت .ْ
 . ُُْينظر : نقد استجابة القارئ :  .ٓ
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لداللية كىذه الكقائع تتشظى كتتناثر دكف اف تتخٌمى عف كظائفيا امف الكقائع المتخيمة فتنعكس في مرايا 
 . (ُ)في سياؽ النص كلكنيا تعيد تنظيـ نفسيا لدل القارئ

أف تضميف التعميقات االنعكاسية الذاتية تخمؽ لدل القارئ كىـ الدخكؿ الى :  (ىيي ساكما)كتعتقد     
الحياة الحقيقية الى عالـ الركاية فيخمؽ مستكل حكي جديد كقد الحظ الذيف قد نظركا الى ما كراء القص 
اف القارئ ىك شريؾ دائـ في صناعة المعنى فيك يساىـ بشكؿ فعاؿ ككبير في خمؽ معنى جديد كاف اىـ 

كذلؾ بألقائيـ الضكء  فعاالن  ان كاعيا كمشارك ىك قدرتيـ في جعؿ القارئماكراء السرد يميز كتاب ركايات  ما
الترابط في , كتككف الفراغات التي تترؾ (ِ)عمى القراءة كليس الكتابة لكحدىا ىي عمؿ تخيمي ابداعي

ىذه بيف تستحث القارئ الى اف ينسؽ التي ىي ك مفتكحان بيف المنظكرات النصية ىي مف تجعمو النص 
تغرم القارئ الى اف ينجز عمميات اساسية تدخؿ ضمف النص فتحدث تحكيرات في ألنيا المنظكرات 

 .( ّ)مكقؼ القارئ تجاه ما ىك مألكؼ اك محدد كىذا يؤدم الى اف يتبنى مكقفان بصدد النص

جية قارئ مف فتبرز , ؿ النص كخارجو بيف ما ىك داخ فاصبلن  المقاربات لدل القارئ حدان كتعكس     
مندرج في النص كمف جية اخرل قارئ مممكس يمسؾ الكتاب بيده فالقارئ االكؿ مفترض كال يعدك ككنو 

في ركايات ماكراء السرد  القارئ, كلـ يعد  (ْ)مكانو قبكؿ النص اك رفضوإالقارئ الثاني فب اام ان راصد ان دكر 
كاف منظكران اـ مخفيان كذلؾ بعد انقمبت الركاية كتحكلت الى االصكات المتعددة أسمطة الراكم سكاء متقببلن ل
الميمة المركزية لمنقد المنحدر حكؿ , كقد شكمت فاعمية القراءة , (ٓ)مبدأ حكارملكجيات نظر بكصفيا 

ك القارئ فالمنطمقات كالتكجيات الحديثة ترفض حصر المعنى بالنص كتميؿ الى االعتقاد بأف القارئ ى
الخطاب المباشر لمقارئ يدخمو في انتاج داللة سردية كيشارؾ في صنع , ف(ٔ)الخالؽ الحقيقي لممعنى

                                                             
 .  ِِٔ:   ِ, جينظر : مكسكعة السرد .ُ
 .  َُٗ – ُٖٗينظر : السرد المفتكف بذاتو :  .ِ
 . ُّٓينظر : القارئ في الحكاية :  .ّ
 . ُّٓينظر : معجـ السرديات :  .ْ
 . ُْٕ:  َُِّ,  ُسـ , دار الشؤكف الثقافية العامة , طينظر : سرد ما بعد الحداثة , عباس عبد جا .ٓ
الدار البيضاء المغرب , , رل مكسى صالح , المركز الثقافي العربي بش( , د. ينظر : نظرية التمقي )اصكؿ كتطبيقات .ٔ
 . ُْ:  ََُِ,  ُط
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االحداث كتفتيح الكقائع كالتدخؿ في مسار الحكاية كىذا يجعؿ القارئ يقؼ عمى ضركب السرد 
 .(ُ)الكثيؼ

اليتو بؿ ركز عميو كجعمو كعند استجبلء دكر القارئ في ركايات سعد محمد رحيـ نجد أنو لـ يغفؿ فع    
في استدراجو الى الدخكؿ بالقارئ إشراؾ يحاكؿ اف كاضحان لمقراءة النقدية فنراه في ركاية )غسؽ الكراكي( 

مف  )) التخييمي بكاقعية العمؿ كىذا األمر مف تقانات ما كراء السرد الميمةعالـ الركاية ليكسر االيياـ 
كماذا كانت ىي تعني لكماؿ ؟ كىؿ مف حقيا اف تدخؿ في ؟ ىي ميا ىذه ؟ كماذا كاف كماؿ يعني ليا 

ركاية كماؿ؟ كاف دخمت فيؿ ستكشؼ لنا ، ما ىك الفت ، مف تاريخو كشخصيتو؟  ؟نسيج ىذه الركاية
 . (ِ)كىؿ ستأخذنا ميا ىذه ، الى افؽ صحيح اـ انيا ستضممنا كتشتتنا ؟((

ليجعؿ القارئ يتعرؼ عمى يستخدميا المؤلؼ يقحـ القارئ في االستنتاجات كالتقنيات التي صكت كنجد 
))كانا اؤسس كما أنو يكضح العمؿ الذم يقكـ بو المؤلؼ في رسمو لتمؾ الشخصية  (كماؿرة )صك 

شخصية كماؿ فٌكرت اف يعرض جكانب مف ذاتو مف خلؿ كتابة )كثائقو( ألتجنب قدر ما استطيع 
اردتو اف يمٌثؿ ىك نفسو كما شاء ، كاف  القناع .. لـ ابغ اف انطؽ انا بدالن عنو، اف امٌثمو..استخداـ 

عمى الرغـ مف انني ال استطيع في ىذه الحالة تفادم التشتت الذم ستبدك عميو الركاية  ،ينطؽ باسمو
ناىيؾ  ،امعان يجمعيا مف خلؿ بثٍّ ما ترؾ في اكراقو كىي كثيرة كالتي ال تمكح لمكىمة االكلى اف ثمة ج

عما امارسو انا مف انتقاء كتقديـ كتأخير في ىذا العرض ، كالذم سيمنح قطعان افؽ القراءة دالالت 
خاصة كمف يدرم ، فمربما كاف ىذا التكتيؾ ضركريا ليتعرؼ القارئ مباشرة عمى صكتو )صكت كماؿ( 

ك رؤل ك أحلـ  أحاسيس كىكاجسكيقع عمى مخابئ نفسو كما حكتيا مف افكار كانفعاالت كمشاعر ك 
 . (ّ)(( ك ككابيس ك تناقضات ك إحباطات ك آماؿ ك أسرار

    كيتكجو المؤلؼ بخطاب مباشر لمقارئ كيترؾ لو حرية االختيار مف يكتب الركاية ككيفية كتابتيا     
ما الذم كاف  يرغب اف يقكلو عبر ركايتو؟  ،الـ يقؿ اف كاحدان مٌنا )انا اك ىك( ال بدًّ مف اف يعكد؟  ))

.. ىؿ ما اقكلو انا في ما اسٌميو )ركاية كماؿ( ىك الشيء ذاتو الذم كاف سيقكلو ىك لك بقي حيان 
نجازه ، إييرزؽ حتى االف ، كشرع بكتابة ركايتو اكاف كاثقان مف قدرتي عمى انجاز ما كاف يحمـ ب

                                                             
 .  ُّٗ:  ِ, جينظر : مكسكعة السرد .ُ
 . ُٓ – َٓغسؽ الكراكي :   .ِ
 .  ٖٗ – ٕٗ : ـ . ف  .ّ
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غتي ؟ اـ عميًّ اف ادخؿ كتاباتو _ كما _ ىي _ كثائؽ ال تمس بالطريقة التي شاء ، كبالمغة التي ىي ل
في نسيج ىذه الركاية ؟ .. كىذه .. أىي الركاية التي اريد اك اراد ىك كتابتيا ، اـ مكادىا كعناصرىا 

كاذا كانت ىذه مجرد مكاد كعناصر ، كمفرداتيا األكلية التي منيا كعمييا ستقاـ فيما بعد بنية الركاية ؟ 
اـ انت اييا القارئ الصديؽ ، انت ايتيا القارئة  ؟ الركاية فيما بعد ؟ انا ت فمف سيعيد كتابةكمفردا

 يامف يكتبحكؿ كتابة الركاية ك يشرح الصعكبة كالحيرة لنجد الخطاب يتكجو لمقارئ كىنا , ( ُ)(( الصديقة؟
كالشركع بكتابة الكتاب الذم يخص كماؿ الذم اراد انجازه كلكف المكت قد  (؟كماؿ)الراكم االكؿ اـ  أىك

اختطفو قبؿ تحقيؽ حممو فنجد المؤلؼ مف خبلؿ الراكم يبيف لمقارئ صعكبة الكتابة كالمشاكؿ التي تكاجو 
قارئ في كتابة الركاية بعد اف كفر العناصر كالمفردات التي تعيف ال ان رئيس ان مقارئ دكر لالمؤلؼ ثـ يجعؿ 

 عمى اعادة كتابة الركاية .

نجد الراكم يأخذ دكر المؤلؼ كيخاطب القارئ كيتكجو اليو بالخطاب مف  ( ترنيمة امرأة)كفي ركاية     
ركاية لـ تكتب بعد اك انيا تكتب في ، مايكؿ كنيككؿ شخصيتاف في ركاية مفترضة  )) (كمكديا)خبلؿ 

في فضاء السرد عمى الكرؽ ، اك في ذاكرة  ييخمقيما كيخمقناك اف راكيان ما  ،ذىني .. اك انيا تكتبني 
مايكؿ كنيككؿ ،  ،الحاسكب كعمى شاشتو .. انا كمف عرفتيـ كميـ كحكيت عنيـ، كايضان مايكؿ كنيككؿ

إلى ام مدل ىما حقيقياف؟ ثـ ما الذم اقصد في اف يككف امرؤ ما حقيقيان ، كال سيما داخؿ الركاية؟ 
؟ ىؿ خالد كشيماء كحناف حقيقيكف؟ ىؿ انا حقيقي؟ ىؿ عمٌي اف اصدؽ ىذا  ىؿ انت كمكديا حقيقية

ذف؟ أيشاطرني الرأم قارئي الحبيب كالمتعاطؼ؟ أـ أنو يحمؿ في دخيمتو بعض الشؾ مثمي  كمو؟ كا 
تمامان ؟ ىنا ، عبرؾ ، اخاطب قارئي ، كمكديا .  فمنستأنؼ المعبة بقمب االدكار كقمب االسئمة مف انا؟ 

ىك ىذا  ؟ كمف خالد كحناف ك شيماء كمايكؿ كنيككؿ؟ مف نحف جميعان في ىذا العالـ؟ ك ماكمف انت
تمؾ الركاية التي ارغب بكتابتيا ىي محاكلة ، ربما بشيء مف الكقاحة ك الغركر . محاكلة في  العالـ؟

التي برع فييا لعبة ما كراء السرد تبرز , كىنا  (ِ)اثارة ىذه المشكمة التي ال يعرؼ ليا احد حلن . ((
فنجد الراكم يتسأؿ ىؿ ىك شخصية حقيقية اـ شخصية كرقية يخمقيا الكاتب في عالـ سردم , المؤلؼ 
ثـ نجده يخاطب القارئ كيعترؼ انو شخصية في ذاكرة المؤلؼ اك عمى ذاكرة حاسكب كيدخؿ , متخيؿ 

في  كأدخموالمؤلؼ قد كسر االيياـ لدل القارئ  كبيذا يككف, القارئ بشكؿ مباشر الى اجكاء الركاية 

                                                             
 ُْٗ: غسؽ الكراكي  . ُ
 .  َُٗ. ترنيمة امرأة .... شفؽ البحر :  ِ
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فضاءات العالـ الركائي كمبلحقة الشخصيات كاالحداث كاستخدـ لغة التشكيؾ التي ال تقبؿ بكجكد حقائؽ 
 ثابتو .

))ستقكلكف انني أمارس فعؿ خداع .. ليكف أنا كيعكد المؤلؼ الى اف  يخاطب القراء بشكؿ مباشر     
 ب قميلن ، اك لعمني ارمي الى التخمص مف كرطة تقنية ، اك ربما ابغي تسميتكـمخادع كيعجبني اف الع

.. انني اسمي نفسي كال شؾ انني العب ، كالفؽ ، كأخادع ، ك ما اريده ، في النياية ، ىك اف اجرح 
فالمؤلؼ  (ُ)(( الكاقع .. اف انزع عنو القناع ألرل ماذا كراء.. قد اخفؽ  لكنني احاكؿ ، فمتحاكلكا معي

الى شخصيات الركاية فيحتـ  هكجعمو في حالة االنتظار كشدعالـ ما كراء السرد يحاكؿ ادخاؿ القارئ في 
, كعندما يقرر المؤلؼ إنياء حياة بطؿ الركاية بعممية تشبو  (ِ)عمى القارئ اعادة تدكف الكقائع كاالحداث

الركاية ككأنو يستبطف االستغراب الذم ألقى  االنتحار نراه يستشعر دىشة القارئ الذم كاف متابعان ألحداث
لمقارئ كذلؾ بأف يختار النياية التي تتناسب مع معرفتو ككعيو  ان خطاببظبللو عمى القراء ككأنو يكجو 

يرسـ البحار علمة الصميب مرة اخرل ، تاركان خالدان في  ))الثقافي كاف يسعى لمحصكؿ عمى نياية اخرل
 .(ّ)(("غي اف تككف النياية ىنا / ىكذاال ، ال ينب"ذىكلو ك حيرتو 

كيستمر الصراع بيف المؤلؼ الحقيقي كالمؤلؼ الضمني فنجد المؤلؼ الضمني يخمؽ لنفسو جميكر    
ذلؾ النصؿ الذم احدث الجرح في ظممتي المكينة العذراء . مممس البرعـ  ))يخاطبو كيحاكره  فمتمقي

معنى اف تعبر  ،ذاؾ سادتي كاف حارقان كمكجعان قميلن كثيفان مبيمان ، كعمى قدر ال يحد مف المعنى 
 الحكايتو كيخمؽ لنفسو جميكر  اضمني ايتبادؿ الراكم الدكر مع المؤلؼ فيككف مؤلفثـ  ,(ْ)الحاجز((
نحكي .. كـ كحينا ؟ اكه ، كـ حكينا كما نزاؿ   كنا نحكي كنحكي ك ))ة قصيشاركو في ال اكمتمقي امستمع

ما نزاؿ . اكاف بالمقدكر اف نستمر كنككف ، اف نحيا كنرحؿ كنأمؿ كنحمـ مف غيراف نحكي ؟ ليذا انا ،
 .(ٓ)(( فما الجدكل اف لـ نحًؾ ، كما المعنى اف لـ تكف لدينا الحكايات ؟ ،احكي يا صاح 

                                                             
 . ُّٓترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  .ُ
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نجد اف الركاية تحمؿ مركنة كقدرة عمى خرؽ القكاعد السردية التقميدية حيث تبدؿ شكميا كتغير كنحف    
, تأخذ القارئ الى ارض اخرل كذلؾ مف خبلؿ كعي القارئ فيختمط الخياؿ كالكاقع المعيشك قكاعدىا 

الى مطالعة النص الركائي المبلحظات ك اليكامش التي يضيفيا المؤلؼ تدعك القارئ كىكذا نرل أف 
لمؤلؼ يخاطب القارئ العربي كليس , فا(ُ)الى المبلحظة كالتدقيؽ همرتيف مرة لمقراءة ك مرة ثانية تدعك 

_ السعدية بمدة تقع الى الشماؿ الشرقي مف بغداد ُ))  القارئ العراقي فيك يضعيا تحت عنكاف اشارات
ركافد نير دجمة يمر بأغمب مدف محافظة ديالى . _ نير ديالى : احد ِكـ .  َُِتبتعد عنيا مسافة 

 _ الديكانية : مركز محافظة عراقية جنكبية .  ّ

_ ) مطر مطر حمبي ( ) مطر مطر شاشا ( مقاطع مف اغنية شعبية يرددىا االطفاؿ في العراؽ عند ْ
 .(ِ)((.سقكط المطر

مف المميزات الفنية كالجمالية كالثقافية فقد مجمكعة عمى باحتكائيا  الكتب(كتميزت ركاية )مقتؿ بائع     
الماكراء سردية شغؿ المؤلؼ المتف الركائي بحضكر شخصية المؤلؼ الحقيقي بكصفيا جزءا مف المعبة 

في المعبة الركائية فنجده يخاطب القراء لكي يرفع درجة  افرصة لمقارئ اك المتمقي ألف يككف شريككأعطى 
))كقبؿ اف يغمؽ الخط اسالو فيما اذا لـ يكف يمانع اف اذكره  ما ىك كاقعيااليياـ عند القارئ الى حدكد 

ال ليس باسمي الصريح .. "في كتابي باسمو الصريح .. يصفف اكثر مف المعتاد قبؿ اف يردد جازمان : 
..   "ال ارغب اف يياجمكني .. اقصد بعض االدعياء ، ثـ سأحرج اماـ اقربائو ، لسنا في اكركبا

 هيخبر ك يخاطب القارئ بشكؿ مباشر , فػ )ماجد البغدادم( (ّ)(("صكر اليادم .. ليس ىذا اسموالحاج من"
ماجد طمب مف الراكم )  (الحاجألف )تعار بؿ ىك اسـ مساف االسـ المذككر ليس ىك االسـ الحقيقي 

سير  لصريح فتمعب شخصية الراكم دكران ميمان فيسمو االشخصية الرئيسية عدـ ذكر االبغدادم( كىك 
كنجد الراكم يقيـ جسران بينو ,  (محمكد المرزكؽػ )االحداث كتطكرىا ككشؼ االسرار كالخفايا المرتبطة ب
ع الجميكر قرق)) ان ضمني ان تخاطب جميكر  (المرزكؽ)كبيف القارئ الضمني المتخيؿ حيث تظير شخصية 

في ىذه الجمسة لف اخبركـ ايضا شيئا عف ناتاشا كجانيت .. ىذا امر مف شأني "ضاحكيف .. استمر : 

                                                             
,  ّبيركت , ط  ,فريد انطكنيكس , منشكرات عكيدات  :. ينظر : بحكث في الركاية الجديدة , ميشاؿ بكتكر , ت ُ

ُٖٗٔ  :ُِِ . 
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اجاب ،  "صار ىذا مف شأف التاريخ كلذا ىك مف شأننا"، قاطعة احد الحاضريف :  "كليس مف شأنكـ
 , كىنا(ُ)(("سحقان لمتاريخ ، التاريخ مثمما تقرأكنو كتتخيمكنو كتفيمكنو ، لـ أعد اؤمف بو"بحدة ظاىرة : 

فمف النادر , في الحدث  ان تككيف عبلقة بيف الراكم كالقارئ حيث يجعؿ مف القارئ المتخيؿ مشتركنبلحظ 
بحشر شخصية تؤدم دكر القارئ اك  لعبة ماكراء السرد تقفياف يقاطع السامع الراكم كليذا نجد المؤلؼ 

 .(ِ)السامع كىذا مما أتاح لمنص أبعادان جديدة كقراءات متنكعة

ليكسر  اكاضح اظيكر  شكؿيلكالخطاب المكجو الى القارئ بشكؿ مباشر مف خبلؿ الراكم ماجد البغدادم  
)) ىذه كمماتو أعرضيا لقرائي مف غير أف أجرم عمييا أم تعديؿ اك تحريؼ اك إعادة االيياـ السردم 

ما فاتتني بعض صياغة سكل ما تقتضي سلمة المغة ، كأخطاؤه المغكية كالنحكية قميمة جدان . كرب
األخطاء فمست خبيران فطحلن في النحك كاإلملء .. إذف بقيت كتاباتو كما دٌكنيا .. لكنني حذفت بعض 
المقاطع كالصفحات .. لـ أحذؼ أشياء ميمة .. ما حذفتو ال يغير مف فحكل ماكتب . ففي سبيؿ 

) ىيييييييييو(  المثاؿ حذفت صفحة كاممة مممكءة بالشتائـ .. حذفت نصؼ صفحة كتب فييا
طكيمة .. حذفت مقطعان يصؼ بيا رجلن متنفذان بعبارات بذيئة .. حذفت بعض األسطر ىنا كىناؾ كالتي 
حسبتيا كسران لسياؽ السرد ك المعنى ، أك ىي عبارات مفككة دٌكنيا في لحظات مزاج سيء . ك أبقيت 

زمف األحداث ليس خيطيان تتابعيان . عمى تسمسؿ الكتابات بنسقيا المتداخؿ كما اختارىا ىك . أم أف 
 . (ّ)أتراني قمت بما ىك حؽ لي ؟ . نعـ .. ألست المؤلؼ ؟ ((

 االقارئ مع عدة تساؤالت في نص مفتكح كيجعمو مرتبط رؾيتكفي )مقتؿ بائع الكتب( نجد المؤلؼ 
يسحب القارئ الى أف المؤلؼ يعمد فك ما يجرم فييا مف صراع فكضكم بيف الجميع , بفكضى الببلد 

الحمقة المفقكدة يبحث عف ك  (ارض العراؽ)كالحياة عمى  (براغ)سريعان الى حد فاصؿ بيف الحياة في 
فيجد نفسو التي قدمتيا الركاية في مناسبات مختمفة بأفراحيا كأتراحيا  (المرزكؽ)حياة مف خبلؿ بينيما 

لتي تدكر في فمؾ حياة محمكد يتكغؿ الى عمؽ االحداث كيتجكؿ بيف حيكات الشخصيات الركائية ا
افكر بالرجؿ اليـر ذاؾ ... اختمؼ مع المرزكؽ _ كما  )) افكر بالرجؿ اليـر الغامض ىذا ..المرزكؽ 

اخبرني في اكؿ مكالمة لو معي _ قبؿ اكثر مف عشريف سنة .. في ذلؾ الكقت ، أيف كاف المرزكؽ ؟ 

                                                             
 . َّ – ِٗ: قتؿ بائع الكتب م.  ُ
 . ْٕ – ّٕينظر : عالـ الركاية : . ِ
 . ُْٗ. مقتؿ بائع الكتب :  ّ
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طمعت عمييا .. انسا كميا في كتاباتو التي في باريس .. ليس ثمة ذكر لصديؽ عراقي لممرزكؽ في فر 
المرة الكحيدة التي غادر فييا فرنسا قبؿ العكدة الى  هلكنو ذىب في أكاخر مدة كجكده بباريس كىذ

كلكف اية شعرة كاىية تمؾ ، ال .. ال .. غير معقكؿ  كفي براغ التقى .. بمف ؟ أيمكف ..؟ بلده براغ ..
ىذه النصكص التي تككف مكجو , ك (ُ)كؿ في حياة ىذه البلد ((تفصؿ المعقكؿ عف غير المعق التي

طياتيا كظيفة تفسيرية في لمقراءة كالمتابعة فيي تحمؿ يدفعانو  اكتحقيق المقارئ تحمؿ لنصيا كلقارئيا تدقيق
 . (ِ) تقدـ معمكمات لمنص تساعد القارئ عمى اف يككف قارئان فعاالن ك اك تعميقيو اك اخبارية 

 ىك يؤسس الى صنع جرة جديدة كيشيرك )لما تحطمت الجرة( يخاطب المؤلؼ القراء كفي نياية ركاية     
لمقارئ اف الحياة مستمرة كاف انكسرت جرة كيحاكؿ أف يكصؿ فكرة الى مشركع ركاية يريد االنيماؾ بو 

.. قبؿ منتصؼ  "يانا امرأة يستحيؿ نسيانيال أدرم يا أمنية .. ل"))نحاكؿ صنع جرة اخرل فسنحاكؿ 
لي أف اتصؿ بيا .. ترددت افكار غريبة خيطت دماغي  خطرالميؿ كنت مشكشان بسبب ما حصؿ لحظة 

غير انني في الكاحدة تمامان ضغطت عمى ذلؾ الزر .. تأخرت في الرد .. كانت نائمة .. بصكت نعساف 
االف ام شيء ، لكني اعتذر  انا في كضع ال يسمح لي اف اشرح لؾ"قمت ليا :  "ماذا تريد ؟"سألتني 

خر .. آـ أنطؽ بحرؼ ل.. سكتت طاؿ سككتيا .. أنا أيضان  "منؾ .. أنا قادـ بعد اسبكع الى بيركت
إف جرل ، "  "ستذىب الى لينا اذان ؟، " "تعاؿ كأقفمت الخط"كنت أسمع صكت تنفسيا .. أخيران قالت : 

ؿ صأعكؿ عمى حقيقة أنيا في األ" ، "اىا تكافؽ ؟أتر " ، "كؿ شيء عمى ما يراـ ، سأعكد بيا الى بغداد
 .(ّ)يبدك أننا مجبركف عمى االنيماؾ في صنع جرة جديدة (( ، "ما كانت راغبة بترؾ البلد

في ركاية )فسحة لمجنكف( نجد تعميقات المؤلؼ التي تقتحـ السياؽ السردم لكي يحرص المؤلؼ في ك     
يناقشو الدكتكر راسـ كما لك كاف صنكان لو  )) ثتو لسير االحداما كراء السرد عمى ادماج القارئ كمتابع

يكـ كاف طالب سنة ثانية في اكاديمية الفنكف الجميمة .. حينيا كانا  ُّٕٗو منذ العاـ ف.. يعر 
يمتقياف مع شمة مف طمبة جامعييف مف كميات مختمفة في مقيى البرازيمية أك البرلماف .. ىذه معمكمات 

 ، )ب( ك خطيرة ال يعمـ بشأنيا ام شخص مف سكاف البمدتيف )س( ، فيي سرية كلؾ عزيزم القارئ 

                                                             
 . ُِٖ – ُِٕمقتؿ بائع الكتب :  .ُ
الدار العربية  , يقطيف سعيد. د: تقديـ, ( , عبد الحؽ بمعايد مف النص الى المناص)ينظر : عتبات جيرار جينيت  .ِ

 . ُُّ : ََِٖ,  ُ, ط لمعمـك ناشركف , منشكرات االختبلؼ
 . ُِٗ – ُُٗلما تحطمت الجرة :  .ّ
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عمى أف ال يطمع عمييا ام مف شخصيات ىذه الركاية ، كحتى حصكؿ أمر  سيحرص الدكتكر راسـ
مى الكلكج الى العكالـ السردية عيستمر في استدراج القارئ  ك,  (ُ)(( مفاجئ ألسباب ستتكشؼ فيما بعد

التي تطرأ في احداث الركاية فقد حاكؿ المؤلؼ اف يجعؿ ىذه التحكالت مبلزمة لمقارئ عف  مع التحكالت
)) إف كنت لـ تدرؾ بعد ماذا  يجرم فارجع عزيزم القارئ الذم ىك قناع لممؤلؼ الحقيقي   طريؽ الراكم 

اـ الحرب لصكص الحرب( في ىذه الركاية لتعرؼ اف حكمت يتذكر تمؾ الميمة مف أكائؿ أي)  إلى فصؿ 
، حيث تمقى ضربان غير رحيـ في سكؽ البمدة مف لصكص أربعة ككسرت لو سف .. ىذا الرجؿ المرتبؾ 

رأسييما ، ىك كاحد مف اكلئؾ األربعة االكغاد كعذران ليذا التدخؿ  ىالجالس بيف اثنيف يضعاف عقاالن عم
 . (ِ)(( مف قبمي ، أنا الراكم غير العميـ بكؿ شيء

خطاب مباشر لمقارئ منذ بداية الركاية فيك يجعؿ القارئ بيتكجو المؤلؼ عف طريؽ صكت الراكم ك    
)) الحب .. ال اقكؿ انو اكذكبة ، كلكف ما (  الى منزؿ ىانا داخؿ ركاية ) لعبة ماكراء السرد في امشترك

مكف تفسيره ، ال يمكف ىك؟ انو كأشياء اخرل مثؿ االلـ ، مثؿ الرعب ، مثؿ القسكة ، مثؿ الحناف ، ال ي
ىك جزء مف تمؾ الدكرة  ،الكشؼ عف مغزاه ، كىي ظاىرة كأخريات ، كفصكؿ السنة ، يأتي كيذىب

تعيش معو كبو كال يمسؾ جكىره النقي  ،السخية التي تصنع الحياة ، كيبقى غامضان كالحياة تمامان 
ب .. لكف سأعممؾ عمى اشارة اسميا بالكممات ، فالمغة قاصرة . ثـ مف قاؿ لؾ اف ثمة جكىران نقيان لمح

قصة ، كانا أعني في ىذا المقاـ امرأة بعينيا اسميا ىانا ، فارقتيا كلـ التؽ بيا لما يقرب مف األربعيف 
ىك يميد لمركاية كيعطي اشارة ك بينو كبيف القارئ  ايخمؽ رابطفي المقبكس السابؽ الراكم نجد ف (ّ)سنة((

ستسألني كماذا عف  )): ة تدعى )ىانا( كيعاكد تكجيو الخطاب لمقارئ فيقكؿ أمع امر قصتو عف محتكل 
نؾ تفٌكر بيا.. حسنان سأسرُّ لؾ بشيء ، ما االحلـ؟ كتقصد احلـ المناـ اف كنت تراىا مرات كثيرة أل 

م احد ، لكف ىذا اليكـ ، ليس كأمٍّ يكـ .. اليكـ اخرجني اكالدم مف تصكر اف احكي عنو ألكنت أل 
مندف لكلماذا تككف !! ، ( كايف ؟ في المدينة التي ليا علقة بحكايتي royal free londonى )مشف

خبرؾ حتمان ال سيما انني في فترة نقاىة تعديت ازمة قمبية اخرل كبعدىا اكد أ؟ سميزتيا في حكايتي 
نية االلتزاـ بالدكاء الطبيب اف ال حاجة الستبداؿ الشراييف التاجية كيكفي بعد اجراء عممية القسطرة الثا

                                                             
 .  ّٕفسحة الجنكف :  .ُ
 َِٔ: فسحة لمجنكف . ِ
 . ُِالقطار الى منزؿ ىانا :  .ّ
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ك نكعية الغذاء .. أما لماذا اخبرؾ انت ؟ فألنؾ ال تعرفني كلف تتأكد أبدا اف كنت كجدتي حقان االزمنة 
يمجأ الى شد القارئ بكعي سردم عاؿ مف خبلؿ تقانات ما كراء السرد يك ف, (ُ)(( كاألمكنة التي أدعييا

القارئ مأخكذان في حيرة كذىكؿ فيصبح جزءان مف الى منطقة متكسطة بيف الكاقع كالخياؿ حيث يقؼ 
 النص الركائي .

فيك يقكـ بتعريؼ ىذه الشخصية كيخاطب القارئ كيخبره بأنو  (رمزم) كيعاكد خطابو بصكت الركام     
شخصية خيالية متككنة مف كممات كىذا يجعؿ النص مفتكح الداللة كعمى القارئ اف يممئ ىذه الفراغات 

أنا رمزم عبد الصمد ، شخصية في ركاية .. شخصية مف كممات  )) قصة في الركايةاك الحمقات النا
( الباحث عف متعة في القراءة فإنؾ قد تتعاطؼ معي  كعزيزتي القارئة اما انت عزيزم القارئ )

ذا ما خالفتؾ الرأم فقد تتلسف معي ، كقد ال تصدؽ كؿ ما سأقكؿ كىذا االمر ، كتفيمني إلى حد  كا 
نا . لي ألنني اؤمف بأف الذاكرة ليست حيادية كصافية كمبذكلة كما نبع ماء في كتؼ جبؿ حسف لكمي
تمطر ذلؾ ألنؾ ميما اعجبتؾ قصتي ستسترخي  كخداعة أحيانان كغيمة دكناء تعبر كالة كانما مضمم

 . (ِ)(( كتقكؿ : ىي ركاية ، نص عماده التخيؿ ليس اال

فرضية عف مضمكف النص الركائي يتمكه فيما إذا كاف يمبي ما  يككف القارئ منذ أف يندمج في النصك     
كتصحيح لما تـ ادراكو سابقان فكمما كاف النص يتطابؽ مع  تويتكقع منو كاذا ظير العكس يعيد صياغ

النماذج التي يعرضيا القارئ كمما كانت امكانية مقركئيتو اكثر فينصب جيد القارئ النقدم بمجرد اف تبدأ 
يجد القارئ اف التعامؿ النقدم مع الركاية ينطمؽ مف اعتبار الركاية , كما (ّ)تأكيمو الخاص القراءة فيككف

كأف الصياغة الفنية تعني أكثر مما يعني المحتكل كسيبلحظ , ال شريحة مف الحياة كالكاقع  ان فني عمبلن 
لو منطقة فنية  القارئ اف ركايات ما كراء السرد قد كتبت بمنيجية مرنة كمتحركة كاف كؿ نص ركائي

 . (ْ)ككياف كخصائص كفمسفة خاصة

                                                             
 . ِِ:  ىانا منزؿ الى القطار .ُ
 . ِّ:  ـ . ف  .ِ
د. محمد خير  :ميشيؿ أكتاف ( , ت  –فرانؾ شكبر فيجف  –فيرناند ىاليف كالتمقي , تأليؼ )كث في القراءة ينظر : بح .ّ

 . ّٕ:  ُٖٗٗ,  ُحمب , ط ,البقاعي , مركز اإلنماء الحضارم 
 . ٗٔينظر : انماط الركاية العربية الجديدة :  .ْ
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كفي ركاية )ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة( نجد الخطاب المباشر لمقراء كالتقطيع الحاصؿ بيف السرد     
كما كراء السرد كبيف االحداث التي تجرم في الركاية ما ىك إال كعي سردم مف المؤلؼ حيث يحاكؿ اف 

أزعـ اف مضيتـ معي حتى النياية أنكـ ستعثركف عمى شيء  )) وكازييضع كعي القارئ مقابؿ كعيو كي
شيء عزيز كساطع كممتع كمبيج كاستثنائي .. ىك زعـ ليس إال .. زعـ ينطكم عمى  تريدكنو حقان ..

قدر مف الغركر ربما .. لكف ىناؾ ايضا ، كألعترؼ حتى اطيح بحساباتكـ ، ما ىك مبيـ كممؿ كعادم 
في النياية قطعة مف الحياة بكؿ ما فييا مف ىذا كذاؾ ، مف الشيء كنقيضو ..  كمرعب ككئيب .. إنيا

تخص  ةال تحاكي الحياة كما في مرآة مستكية ، بؿ تحاكؿ اف تخمؽ حياة مكازية، مترعة ليقيـ نفيس
 (ُ)المؤسي(( النقص االنساني المحرض كك الفف كالجماؿ كالحب 

شير الى القارئ الضمني تؿ بشركط الكاقع ك عتنفالراكم( ىي ) التيحظ اف األنا الثانية لممؤلؼ نبلك     
مف قبؿ المؤلؼ كمف قبؿ الراكم الضمني كذلؾ  لمقارئ ان مباشر  افيذا يعني اف بناء الركاية يتضمف تكجي

كىك يحاكؿ أف ينتشؿ القارئ مف بؤرة الفكضى التي ربما أحس المؤلؼ أنو فيتكجو الى القارئ مباشرة 
لى ىذا الحد ، يخالجني إحساس بأني ربما أضعت بكصمتي ا))كأنا اصؿ الى ىنا ، لصفح طالبان العفك كا

 تخذت االتجاه غير الصحيح.. ربما ىناؾ ما ىك فائض فيما كتبت .ا.. ربما بدأت مف نقطة خاطئة ، ك 
لتعذركني ، ال استطيع التكقؼ األف .. ال أستطيع العكدة إلى  ربما ىناؾ ما ىك ناقص .. لكني ، ك

كايضان ال استطيع أف استسمـ .. ثمة نداء داخمي خافت يحرضني عمى  ،نقطة الصفر كالبدء مف جديد 
االستمرار كأراني مستجيبان لو . فمف رغب المضي معي يجعمني سعيدان كممتنان كمف قرر تركي ألف األمر 

 . (ِ)يعجبو لو العذر كمو((لـ يعد يثيره اك 

جو بالخطاب مباشرة ك ىك يتتيا ك عف القصة كيبيف مراحؿ كتابنرل المؤلؼ في مكضع آخر يتحدث ك     
في االكتشاؼ كالتفاعؿ معو  ة كيحث القارم عمى االستمرارقصيزيد مف تشكيؽ كدراما الكي  الى القراء

ر شكؿ الركاية البكليسية كأنا متيقف مف أف ))مضطران استعيكىذا جزء ميـ مف عمميات ماكراء السرد 
ىذا العمؿ يتخطى بأريحية متيكرة حدكد ذلؾ الشكؿ ليحتكم كاألصح ليحاكؿ أف يحتكم ، ىيكؿ الحياة 

خر سيفتقر حتمان الى الدقة اليندسية لمركاية البكليسية .. آ، مادتيا اليلمية ، يعيد تركيبيا في شكؿ 
تيزأ أحيانان بمعقكالتنا التي تعارفنا عمييا  .. كتابة لست  ةة غير مألكفييا تجربضىي محاكلة كتابة تقت

                                                             
 . ّٔ.. ضفاؼ الرغبة :  ظبلؿ جسد .ُ
  ُِٓ:  . ـ . ف ِ
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مخيرا عمى االطلؽ في التكقؼ عف االستمرار بيا أكتب لكي أفيـ .. أكتب ألشركؾ صديقي القارئ ، 
الحداث كما لك أف قكة قدرية ال تقير ل اصديقتي القارئة ، في لجج حيرتي كىا ىك االيقاع يتسارع كتتر 

تدفعيا باالتجاه الذم تريد لغاية معمكمة أك بدافع نزكم عابث ، لست اعمـ حتى ىذه المحظة شيئان عف 
كيتكمـ عف يتدخؿ المؤلؼ , كنحف نرل مما سبؽ أف (ُ)(( الكامف كراءه . ك قد لف أعمـ إلى األبد السر

 اية مف الكتابة .ركايتو التي تحمؿ الطابع البكليسي كيتحدث مباشرة الى القارئ كيكضح لو الغ

كنتيجة لشعكره بمتاىة الركاية كتعدد مكاقفيا ككثرة نجدة كنرل الركائي يعمد في بعض األحياف    
ة . قصامكانية اشراؾ القارئ في الاإلشكاليات التي مف الممكف أف تثيرىا في ذىف القارئ يممح الى 

يشرؾ القارئ في صناعة السرد ىذا يكشؼ اف المؤلؼ بحاجة الى اف تفاصيميا ك كحضكر القارئ في 
كتقبمو فيك يتعامؿ مع القارئ عمى انو ناقد متمرس في المعرفة كيتبادؿ مع المؤلؼ اآلراء النقدية فقد 

لمقارئ ميمة ممئيا المؤلؼ  التي ترؾ مف الفجكات ا( عدد ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة حكت ركاية )
انتاج معنى في تسمح  )) الفجكات كىذا يعني أف الركايةىذه كي يردـ حيث يقكـ القارئ بإجراءات القراءة 

نية نصية تتطمع بالركاية مثؿ جديد يقكـ القارئ بتجسيده كمؿء  فجكاتو كمعالجة النص في القراءة فت
, كىذا ما أعمف عنو المؤلؼ صراحة كىك يعرض  (ِ) الى حضكر قارئ ما لتقيـ جسران بينو كبيف النص((

غمكض كتشظي الشخصية الكاحدة الى شخصيات عدة لـ يستطع القارئ الثبت ركايتو التي انمازت بال
منيا عمى طكؿ العممية السردية كىك األمر الذم دفع بالمؤلؼ الى التكجو مباشرة الى القارئ لتكضيح 
حيرتو كالصعكبات التي يعانييا في رسـ أبعاد الشخصية كالطمب المباشر مف القارئ في انتاج النص 

))يكمان بعد أخر ة جديدة ربما تترآل لمقارئ فيبدأ بيذا البكح الذم يخص عممية كتابة الركاية عمى كفؽ نظر 
جكارحي  أزداد شعكران بأف حكاية ركاء العطار تتمبسني ، تحتمني تمامان تتغمغؿ بيف شعاب عقمي ك

منافذ اليرب كأحلمي كككابيسي ال قدرة لدٌم لمتحرر منيا أك التكيؼ معيا باطمئناف كسلـ . كحتى 
نقاذ نفسي كما أحسب باتت معدكمة . كعزائي الكحيد ، عند ىذه الفاصمة )لعميا األخيرة( ىك اف إل 

ف كنت فعمت ىذا نسبيان ،  عيا )تأشرؾ االخريف بيا ال بمعنى تكريطيـ اك زجيـ في مكاقؼ تتعمؽ بم كا 
كلكف بسرد ، (  ا حكلياشكؿ اقؿ مع الدكتكرة حنيف كقد افصحا لي عف كجية نظرىمبمع حمدم ، ك 

                                                             
  ُٓٗ:   الرغبة. ظبلؿ جسد.. ضفاؼ ُ
 َََِ , ُط ,القاىرة , عز الديف اسماعيؿ , المكتبة االكاديمية  :( , ركبرت ىكلب , ت نظرية التمقي )مقدمة نقدية .ِ
: ُٔ- ُٕ . 
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بمعٌمياتيا بذىف اصفى  عماقيا كأبعادىا ك أرائيـ فيـ سيفكركف بآتفاصيميا عمييـ كاالستماع الى 
يمكف تفسير عممية المضي  ...عمى مبعدة منيا كبمستطاعيـ رؤيتيا افضؿ مني  كاكثر حٌدة لكقكفيـ

بمغامرة البحث إلى النياية ، أنا في متاىة ،  كقعكدم لف يفيد بشيء . كلكي اخرج عمي اف اتحٌرل 
كحيف أعرؼ كؿ شيء ، كتككف الحكاية قد اكتممت فصكليا ، ستتكفر لدم  كألـ بالتفاصيؿ كميا .

كلة إلنياء ىذه الركاية .. اظٌنكـ كقبؿ ذلؾ ستككف ثمة إمكانية معق، فرصة اتخاذ القرار الصحيح 
اصبتـ بالممؿ سٌيداتي القارئات ، سادتي القٌراء ، كأعدكـ بأنني أكشؾ عمى الكصكؿ الى تسكية مرضية 
بشأنيا فنيان .. أقصد اف احقؽ إقفاالن يبقى افؽ األسئمة مفتكحان . ىكذا أزٌجكـ بمتاىة حكايتي لتمألكا 

 . (ُ)((ة الممتكية بالطريقة التي ترضيكـلمتداخمفراغاتيا ، كتخرجكا مف مساراتيا ا

كالركائي عند اكماؿ المتف الركائي يعمؿ عمى تركو مع القارئ كلكف في ركايات ماكراء السرد نجده ال   
مع النص كذلؾ مف خبلؿ تغمغمو  اي يريد اف يغيب فنجده يحرص عمى حضكره اثناء القراءة فيككف متكاجد

متباعدة كليست متكاصمة فيك بذلؾ يمنح لمقارئ شرعية اف  أزمنةداخؿ النص الركائي حتى كاف كاف في 
عذران .. ىذا ما قدرت عميو . فبعد أف كتبت ماكتبت أشعر ك كأف ))ي عممية االبداع فيككف طرؼ 

كر بمبارحة المكاف خارجان الى حيث الزرقة جركح ركحي بدأت تندمؿ .. اليٌر الذم فٌي يف /جركحي 
المبيرة ك اليكاء النظيؼ ك الطرقات العريضة المشرعة ، فالرجؿ الذم أخبرني بشأنو الكائناف 
الغامضاف بأنو سيأتي الصطحابي لـ يأتً  بعد .. لعمو لف يأتي أبدان .. لعميما لـ يككنا في أم يكـ .. 

ع نياية لما جرل آخذة بالتلشي ، لذا سأترؾ كؿ شيء عمى فيما رغبتي في االستمرار بالحكي ككض
حالو لكـ ) يا أصدقائي القٌراء ، صديقاتي القارئات ( ك أنا عمى يقيف بأف الفطرة السميمة كالنباىة 
كالقدرة عمى التخٌيؿ التي لديكـ ستعينكـ عمى إعادة إنتاج الركاية كرسـ نياية منطقية ، مقنعة ، ك 

 /عيكنكـ ، كقد ييمس بعضكـ : يا لو مف ماكر دىعٌي ىذا الراكم   إثرىا كف عمىمدىشة ليا ، تغمض
الركائي الذم اسمو علء البابمي . اآلف في داخمي الدؼء ، ىذه النشكة المقمقة ، ىذا األلـ الرقيؽ ، 

الى ىذا الكىج الذم يتسمؿ إلى الدـ ك المحـ ك العظاـ كيربؾ الركح . ىذه الزكابع الساطعة كىي تتك 
ماحدث ، كما تصكرت أنو حدث ك لـ يحدث ، ك ما تخيمتو بقصد ، كما انكتب كما  ؛الىثةن في الذاكرة 

                                                             
 . ُِٕبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة : ظ .ُ
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ممات فاستكل كحمـ محٌير ، بقمـ جٌني تمٌبسني عمى حيف غفمة مٌني .. إنو العالـ الذم صٌيرتو بالك
 . (ُ)((طكيؿ .

كفي نياية المبحث يظير لنا مقدار االىتماـ الذم أكلتو ركاية ما كراء السرد ممثمة بنماذج الركائي      
سعد محمد رحيـ لمقارئ كدكره الكبير في الركاية بكصفو صانع لدالالت كثيرة كمقدـ لقراءات مغايرة الى 

يتاسردم بيف أطراؼ الركاية , جانب النظرة النقدية الفاحصة لمعمؿ كي تكتمؿ الميمة الحكارية لمعقد الم
كالركائي يعمد الى فتح النص ك ال يقصره عمى قراءة كاحدة مقفمة , كقد كضع في ذىنو حضكر القارئ 

كاف قارئا ضمنيان أـ حقيقيان كقد رأينا في النماذج المنتقاة التي تخص مكضكع القارئ ذلؾ الحضكر أسكاء 
 كمقدار األىمية التي أضفاىا عمى النص . 
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 الفصؿ الثاني

 ات كالرسائؿ المخطكط:  المبحث األكؿ

  أكالن : المخطكطات 

المخطكطة في سرد ما بعد الحداثة مف أكثر األساليب كالتقانات المكظفة في ركاية ما كراء  تعد     
السرد , كقد جاء ىذا مف تنامي الكعي لدل الركائي لكي يجعؿ مف السرد نصان مفتكحان عمى مصراعيو 

فيا الكتاب لعديد مف التأكيبلت حيث يتيح لمقارئ حرية الحركة داخؿ العكالـ السردية , فالمخطكطة كظ
في ركايات ما بعد الحداثة , أما في ركايات ما بعد السرد فقد عدت المخطكطة مف ابرز المعالـ التي تشد 

 القارئ مف غير اف تفقد الركاية كحدتيا عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف .

يء كقد جاء في تعريؼ المخطكطة لغكيان في لساف العرب )) خطط الخط : الطريقة المستطيمة في الش
طَّا كتبو بقمـ أك  كالجمع خطكط كقد جمعو العجاج عمى أخطاط كخط القمـ أم كىتبى كخط الشيء يخطو خى

, فمفظة المخطكطة يتـ استعماليا لتدؿ عمى الكتب التي كتبت بخط اليد كىي ترجمة لكممة  (ُ)غيره ((
(manuscript( الفرنسية التي تـ استعماليا بيذا المعنى في عاـ )ُْٓٗبم )قابؿ كممة مطبكعة كما ـ

, كفي القرف الثامف عشر كانت قراءة المخطكطات  (ِ)نجد اف لفظة مخطكطة كردت في المعاجـ القديمة
, لذلؾ  (ّ)مف الحيؿ الشائعة في العمؿ األدبي فكاف الراكم يكجو القارئ الى قراءة مخطكطة داخؿ الركاية

تيـ محاطة بجك مف الصدؽ فسعكا الى ادخاؿ اجتيد كتاب الركاية في القرف الثامف إلى جعؿ ركايا
مخطكطات قديمة عثركا عمييا أك في قصة لمؤلؼ مجيكؿ ليجعمكا الركايات تكتسب الصدؽ عبر 

, كالمخطكطة في أبسط مفيكـ ليا ىي مالـ يطبع أك ينشر كالركايات التي تكتب بخط  (ْ)ادعائيـ بذلؾ
صطمح حديث ظير مع ظيكر الكتاب المطبكع , أصحابيا حيث لـ يقكمكا بطباعتيا كنشرىا , فيي م

                                                             
لساف العرب : ألبف منظكر ) االماـ العبلمة جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر االنصارم األفريقي  .ُ

 ,ىػ ( , تح : عبداهلل عمي الكبير , محمد أحمد حسب اهلل , ىاشـ محمد الشاذلي , دار المعارؼ ُُٕت َالمصرم 
 . ُُٖٗت :  ط , د. القاىرة , د .

 ُط, ُجالقاىرة ,  ,د.  أيمف فؤاد سيد , الدار المصرية المبنانية  ,ربي لممخطكط كعمـ المخطكطاتينظر : الكتاب الع .ِ
 ,ُٕٗٗ  :ُٓٓ-ُٓٔ . 
 . ِِِينظر : القصة الركاية المؤلؼ :  .ّ
 . ُْٕ-ُْٔينظر : معجـ مصطمحات نقد الكراية : .ْ
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كىذا ما يطمؽ عميو في أكربا عمى كؿ مؤىلؼ يكتب كتابان كيقدمو الى الطابع اك الناشر , كالمخطكطة 
 .   (ُ)الحديثة ظيرت بعد ظيكر الطباعة

تأرجحان إف الشكؿ الفني لمركاية ييدؼ الى أف يخمؽ عالـ تخيمي يككف انبثاقو مف السرد حيث يككف م     
بيف الكاقع كالخياؿ فيحمؿ المتمقي اف يدفع بسرد الركاية الى أفؽ الخياؿ كمف ثـ يضيؼ عمييا بعدان كاقعيان 

الكاتب في ركاية ما كراء السرد الى أف يجعؿ سرده غنيان مف خبلؿ يمجأ ك ,  (ِ)الخياؿذلؾ لمككنات 
كيأتي تكظيفيا لكي ماؿ تقانة المخطكطة استعىك ميمة كمف الكسائؿ الالتحديث كالتقانات التي يجرييا 

, كقد  (ّ)يكتشؼ كيستكشؼ كيطكر مكضكعو كينقؿ تجربتو الى معنى جديد كمستكل جديد برؤية حديثة
في العممية االبداعية فأصبح يدكر في ذلؾ الفمؾ تيا تطكر مفيكـ تكظيؼ ىذه التقانة لكعي الكاتب بأىمي

عتمد بشكؿ اساسي عمى إمكانية الركائي كمكاىبو في خمؽ ألنو يتعمؽ بمقدار نجاح الركاية التي ت
مادة كثائقية يتحدث مف خبلليا عف تاريخ أك ألنيا مخاطبة القارئ في , كليتمكف مف خبلليا  (ْ)الركاية

تقكـ بو دكر الذم أما ال ,(ٓ)بيذا يجعؿ المخطكطة بؤرة أساسية لما كراء السرد كحدث معيف كى
))دمج المغة التسجيمية , أك لغة الكثائؽ كالصحؼ كالتقرير المباشر داخؿ السرد  كالمخطكطة في

يفي بمتطمبات العمؿ الفني كينتيي الى االرتباط المصيؽ بشكؿ خاص بيذا  كتستدعي الكاقع استدعاءن 
  . , كقد شكؿ ىذا االعتماد ظاىرة الفتة لدل األدباء (ٔ)الكاقع ((

كظفة فمتعدد إذ قد نجد المخطكطة التاريخية , كمخطكطة السيرة الذاتية المات أما أنكاع المخطكط     
لمقارئ أنو التأكيد نفي اإليياـ ك التكظيؼ في لشخصية ركائية مركزية كغير ذلؾ , كيفيد الركائي مف عممية 

                                                             
بنيف كمصطفى طكبي , الخزانة  حمد شكقي ينظر : معجـ مصطمحات المخطكط العربي )قامكس ككد يككلكجي( , أ .ُ

 . َِّ:  ََِٓ,  ّالرباط , ط ,الحسينة 
 . ُُّ-ُُِ:  ة السرد العربيينظر : مكسكع .ِ
 .ُٔ: (لركاية الحديثة )مجمكعة مقاالتينظر: أشكاؿ ا .ّ
 . ُِٕ – ُُٕفي القصة العراقية :  ينظر : نزعة الحداثة .ْ
د . حيدر حاج اسماعيؿ , ـ . ميشياؿ زكريا , المنظمة العربية  : سياسة ما بعد الحداثية , ليندا ىيتشكف , ت :ينظر .ٓ

 . ُِٓ – ُُٓ:  ََِٗ, ُلمترجمة , ط
 . ِٗالحساسية الجديدة :  .ٔ
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مؿ إزاء عمؿ فني خيالي ال صمة لو بالكاقع كقد يقصد الركائي الى خمؽ متاىات ساندة لمعمؿ الركائي فتش
 .( ُ)يقكـ بالمزج الفني بينيا كبيف المتف الركائي ك عمى إيضاحات كتحقيقات 

في مرحمة ما بعد الحداثة منحىن جديدان كمختمفان كذلؾ بتحكيؿ  ةكالقصة كتابة الركايعممية كقد نحت    
الكثائؽ التاريخية كتفسيرىا إذ يقكـ تكظيؼ اإلحداث إلى حقائؽ ىي مكضكع ليا , كذلؾ مف خبلؿ 

, (ِ)التقانة في ضكء اىتمامات القارئىذه الركائي بعرض تمؾ الحقائؽ بصكرة محايدة أك بإعادة تكظيؼ 
كىنا يذىب الناقد عباس عبد جاسـ الى : أف المعبة الميتاسردية تتـ في بناء الكاقع كىدمو كفييا يكمف 

الكاقع كالحقيقة كالتاريخ كالمكضكعية بقكة التخييؿ , أم أف التخييؿ  انتياء السرد ككالدة سرد جديد ينقض
القائـ عمى كيفية تحكيؿ الكاقع الى شكؿ داؿ عمى شكؿ آخر كىنا تختمط المخطكطات بقصد داللي مع 

, أما البحث في المخطكطة فيك إعادة انتاج سردم في النص الركائي (ّ)كقائع كمعمكمات حقيقية كمتخيمة
, كيمكننا القكؿ  (ْ)المخطكطة المتاىة المعقدة التي تشكؿ العالـ الفني لركاية ما كراء السرد حيث تكشؼ

ىنا أف كاتب ركايات ما كراء السرد يقكـ بالبحث في األكراؽ كالتفتيش كتجميع النسخ كالتحقؽ مف أف 
يضاح  الغامض يككف فييا ماىك غير كامؿ أك ناقص فيأخذ عمى عاتقو تصكيب الخطأ كتصحيحو كا 

كيذىب الناقد فاضؿ ثامر في كتابو "المبنى الميتا سردم" الى أف المخطكطة ىي : بنية , (ٓ)كتفسيره
ميتاسردية قد كشؼ كثير مف الركائييف عف كعييـ الكامؿ بيا , كقد بدأ ىذا المكف السردم في الكاليات 

 . (ٔ)كآليات كتابة ما كراء السردالمتحدة بداية ثـ انتقؿ الى أكربا , كىك في حقيقة األمر كعي بشركط 

بيف  كقد جعؿ انشغاؿ الركاية اك القصة بالمخطكطة تعميقان كشرحان كتفسيران االختبلؼ جذريان     
عادة االعتبار لمسميات مثؿ : إالمخطكطة بكصفيا مفيكمان تقميديان كبيف  عادة النظر في المنجز النقدم كا 

                                                             
  َُِٔ, ُ, طدمشؽ , , د . سعيد حميد كاظـ , تمكز  ََِّفي الركاية العراقية النسكية بعد عاـ  ينظر : التجريب .ُ
: ّْٔ . 
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جكء الكاتب الى المخطكطة ىركبان مف الكاقع أك حنينان الى الماضي , كال يعد ل(ُ)الكاقع كالمؤلؼ كالتاريخ
صؿ في الكاقع المعيش كخمؽ القدرة عمى بؿ ىك ردة فعؿ نفسي ألنيا تعيد حمقة الربط بيف الظاىرة كاأل

ما كراء السرد )) يرفض إمكاف النظر الى الماضي كالكتابة عنو , فالركائي في (ِ)فيوالكصؿ كالديمكمة 
نما يضطمع بدالن مف ذلؾ بدكر فعاؿ  كما كاف ف ينتج الماضي مشاركان كمسائبلن كمستجكبان في أحقيقة كا 

مشركع الفكككل لمذاكرة المضادة ككبلىما تاريخي الفمشركع كاتب ما كراء السرد باختصار ىك 
 . (ّ)كسياسي((

كتتمثؿ المزية البلفتة في تكظيؼ  شكمت المخطكطة سمة بارزة في ركايات سعد محمد رحيـكقد    
كليس إحدل مركياتيا أم أف المخطكطة تشكؿ نفسيا المخطكطة في ركاياتو بككنيا مدار بحث الركاية 

العمكد الفقرم لمركاية كجزء اليمكف االستغناء عنو في بنائيا كليست حقائؽ ككثائؽ تاريخية منفصمة 
أف الركاية تفترض لنفسيا التفكير بمشركع كتابة كراكي( )غسؽ الكبعيدة عنيا , كنبلحظ بداية في ركاية 

مف اكراؽ مكتكبة عف  (كماؿ)تتمثؿ بما تركو متضمنة في الركاية مخطكطة عمى ىيئة سنجدىا ركاية ك 
أكتب  ))حمـ حياتي الكبير أف كىك يكضح حمـ حياتو العظيـ في كتابة عمؿ ركائييكمياتو كمذكراتو 

كتستمر , (ْ)م الحياة كمف لـ يترؾ ركاية قبؿ اف يمكت ، كأنو لـ يعش((جؿ فالركاية تساك أركاية ...
الصندكؽ الذم يحتكم المتمثمة في أحد أشياء )كماؿ( القميمة كىك اية فتصؿ الى بكرة ما كراء السرد رك ال

الكثيؼ ))بيف السعؼ  و الذم يجده الراكم )محمد( كيعتمده أساسان في القصة الثانية لما كراء السردمقتنيات
ث ... كأخيران كجدتو ساكنان كمغبران بيف طيات األلياؼ ... ال تتكقع حفي ذلؾ االتساؽ الشائؾ رحت اب

فمف خبلؿ استذكار ,  (ٓ)العثكر عمى كنز سميماف ، لماذا تفترض أنني سأفتح صندكقؾ يكمان ما((
لفتح الصندكؽ ليكتب ركاية  (محمدالراكم )يتنبأ بمكتو كاضطرار األخير نجد  (كماؿ)م كحديث مع راك ال
ر كم فيذكاالقارئ كالر لدل كؿ مف  ةالغامض ويقكـ بفتح الصندكؽ فتتناثر محتكياتإذ كحياتو ,  (كماؿ)ف ع

                                                             
كمية اآلداب , جامعة  نادية غضباف محمد , ,ماجستير رسالة ينظر : تكظيؼ المخطكطة في السرد العراقي الحديث , .ُ

 . ِٕ:  َُُِالمستنصرية , 
 . ُْٖينظر : قضايا القصة العراقية المعاصرة  :  .ِ
:   ََُِ,  ُالسيد إماـ , المركز القكمي لمترجمة , ط :ت ,تعميـ ما بعد الحداثة المتخيؿ كالنظرية , برندا مارشاؿ . ّ

ُٗٓ. 
 . ٗغسؽ الكراكي :  .ْ
 . ُٓ – ُْ: ـ . ف  .ٓ
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ىناؾ القرآف الكريـ ... ألؼ ليمة كليمة ... ككاف ، بان ا))أحصيت أربعة عشر كتاألخير تمؾ المحتكيات 
الكممات كدفاتر  اتتعرج فيي ةأكراؽ كثير  ... كأكراؽ ..ىناؾ ألبكـ ضخـ لمصكر كصكر أخرل مبعثرة 

بركايتيا داخؿ الركاية نفسيا فنجده الراكم اك مخطكطة يقكـ قصة فالقارئ ينتظر ,  (ُ)مممؤة بكتابات((
)ملحظة : ىذه ) تكقع القارئ فيذكر مبلحظة ليميد الى اف تصبح المخطكطة ىي الركايةأفؽ يكسر 

( ٖ( الى )ُمف ) ةي كتاب الؼ ليمة كليمة بمجمده الثاني ككانت مطكية كمرقماألكراؽ كجدتيا بيف دفت
,  عنكاف )فمسفة االنتظار(التي تحمؿ متف المخطكطة , ثـ يقكـ بالتعريؼ ب (ِ)كيربطيا دبكس صغير((

 ))انتظار ماذا ككيؼ ؟ كلماذا ىذا الحكـ الجائر باالنتظار األبدم ؟ ... حيثما نقؼ تنتظر كحيثما نتجو
... كاالنتظار مقكلة الزماف ك)ىاجؾ( كاف كائنا مكانيان ال زمانيان ، يعرؼ خريطة مدينتو ، كتعاريجيا 
كلكف باالنعتاؽ مف عبء الساعات ، كليذا فيك لـ يكف ينتظر.. ما ىي نقطة االنتظار؟ الطمأنينة في 

كس كالثمج كينيمر... اقصى تدفقيا... كىك يصيح )شعر البنات كيف أكلي كيف أبات( كأنا اشٌد الق
السماء الزرقاء قصيدة تنفست خمؿ أنامميا ... آسفة... قمت ما معنى الحياة مف غير زناديؽ 

الذم فمسفة االنتظار في الحياة مساءلة عف معنى ك  ةبدأت بتساؤالت كجكديىنا فالمخطكطة ,  (ّ)؟....((
مجنكف الف مثؿ شخصية )ىاجؾ( ك كاقعينجده يعمد الى ذكر شخكص , كما  ان أبديحتى يكاد يصبح يطكؿ 
يريد بذلؾ كسر أم أنو بغ بمكف الكاقعية طىذا يجعؿ المخطكطة تصك ,  (السعدية)معركؼ في مدينة كىك 
, ذكريات الطفكلة كالحرب معان استرجاعان للمغة الفصحى بالعامية ك كما نبلحظ اختبلط ايياـ لدل القارئ اإل
كذكرياتو ))فمذ أحداث حياتو لركاية الى سرد ذاتي فيركم حكايتو مف خبلؿ المخطكطة يحكؿ ا (كماؿػ )ف

قرر المؤلؼ أف يكتب ركايتو كالبطؿ يتشظى بيف يديو كيتبعثر في ألؼ ذرة كذرة كيمؤل الفضاء مف حكلو 
فنجد شخصية كماؿ تسطك عمى المؤلؼ منذ قرر كتابة ركايتو كىك يسطك عمى افكاره كأنفعاالتو 

الشعبية  ةالسير كمف المعمكـ أف ؿ المخطكطة نصكص شعبية عراقية مف التراث تخمتك , (ْ)كىكاجسو((
 . (ٓ)تبرىا ذخيرة أدبية كبيرة تدؿ عمى غزارة الخياؿ العربي كقكتو الخالقة((اع))أنتجيا الخياؿ ك 

                                                             
 . ِٖ -: ِٕغسؽ الكراكي  .ُ
 .  ِٔ: ـ . ف  .ِ
 .  ُٕ_ّٔ: ـ . ف . ّ
 . ُُِ- َُِ:  سرديات عراقية .ْ
 . ُِ: ُْٔٗط ,  ( , القاىرة , د. َُُعمى السير الشعبية , فاركؽ خكرشيد , المكتبة الثقافية )  أضكاء .ٓ
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كقد  ان اف ىناؾ نقصالى كمف ثـ يشير الراكم ,  (ُ)الركايةمساحة تسع صفحات في كقد شغمت المخطكطة 
اتخذ عمؿ محققي المخطكطات  ونجد انحسب, كما ف كىنا يككف الراكم ناقبلن  السككت عنو (كماؿ)اختار 

الذم ذكره في األبدم  (كماؿ)حريؽ مثؿ التساؤؿ عف المخطكطة محتكل ؤالتو حكؿ ايعرض تسف
كىنا يجد  ,ىذه االكراؽ لو  تكتبالتي كرد ذكرىا كالتساؤؿ أيضان عف الذم  (قةبالزنالمخطكطة كعف )

ىك يعمد الى ابراز أحداث يركييا مف و ك القارئ نفسو اماـ عالـ متأرجح يخمقو المؤلؼ لكي يتبلعب ب
التكجو المخطكطة داخؿ الركاية ك تكظيؼ كراء السرد مف خبلؿ  نات مااتقظير خبلؿ المخطكطة فت

 التي اكردىا ممكىة. (ماؿك)أف حدكد الحقيقة كالخياؿ في اكراؽ يبيف فيو بخطاب غير مباشر الى القراء 

رية بأف ينتقي ما سثـ يتحكؿ الراكم الى اف يميد الى مخطكطة أخرل كانو اضطر الى ممارسة ق     
عشرات االكراؽ بخكاطر  ))كلكف ماذا عف المذكرات ككماؿ مأل فيقكؿ : (كماؿ)راء مف يكميات قيعرفو لم

كـ ممف ت ان نتف تفاصيؿ حكادث أك ان كيكميات كذكريات ، مشيران الى تكاريخ دقيقة كأخرل غير دقيقة سارد
و مف غمكض .. اما يكمياتو فأرض بكر كالتكغؿ فييا لالتفاصيؿ مبقيان في كؿ مرة جزءان تحيطو غل 

ذا أكجو ىذا  دء في منطقة مكشكفةفي الب كاسعة ترل فييا نفسؾ ةأشبو ما يككف بدخكؿ غاب ... كا 
ما م... باالنتقاء ..أف أختار مف يكمياتو ما أحسبو ميمان كمكحيان كأف أطرح جانبا  الركاـ مف األكراؽ

ممخطكطة ليكميات بعنكنة المخطكطة الجديدة كالمكتكبة عمى شكؿ تبدأ ك , (ِ)أحسبو غير ذم أىمية((
عارؾ ما تزاؿ في أكجيا .. تمقينا االندفاعة األكلى لمعدك الم ُِٖٗ))مايس بذكر تكاريخ محددة ك 

ة قصستكشاؼ لانمحظ اف المخطكطة تبدك رحمة , كىنا (ّ)كقاتمنا مف منتصؼ الميؿ كحتى الصبح ...((
مف حيث الزماف كالتاريخ فيجد القارئ نفسو  ان السرد فييا مكثفيككف حيث تككف الرحمة عبرة متاىة  (كماؿ)

كىك ليعيش تمؾ المحظات  وستدراجاب فيياالراكم يقكـ عكالـ متخيمة داخؿ الركاية  فيفي رحمة بحثية 
 –أيمكؿ  ُٔ)) الذم يجرم تفسير بعضو في الثانيةفي المخطكطة االكلى تمميحان يشير الى ما ذكره 

، بعد تمؾ الساعات ىناؾ أشعر بالقرؼ ، كبالضيؽ .. لماذا نعكد كترتكب الشيء ذاتو أيتيا  ُّٖٗ
التي طاؿ حديثو عنيا . كمف ثـ يعكد الى  (الزنبقة). فيك يعيد الحديث عف  (ْ)لزنبقة .. إنني أخكنؾ((ا

، أمس استشيد  ُْٖٗشباط  ُٕ))سرد احداث الحرب كالمعارؾ كخسارة بعض رفاقة كاستشيادىـ 
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يارة مكفؽ .. شظيو لعينة اخترقت جبينو كاستقرت داخؿ رأسو .. جمست ذاىلن بعد اف مضت بو س
اسعاؼ ثـ بكيت .. بكيت بألـ .. إنو المفترؽ القاسي الغامض .. مفترؽ المجاىؿ .. كـ مف الكجكه 

كانكف الثاني ٗ)) ,(ُ)مف دكف كممة أخيرة .. مف دكف تمكيحًة يدو حتى ..(( ةكٌدعنا .. رحمكا بغت
األرض الحراـ.. ، خمسة مف جنكدنا استشيدكا في الميمة الفائتة كاف االشتباؾ عنيفان في  ُٖٓٗ

نجده يسرد لمقارئ ما يحدث في المعارؾ كىنا  ,(ِ)نكد العدك((جخمسة جنكد أخميناىـ بعدما فر 
ختيار تجربة المكت كفقداف اشخاص قريبيف كيصكر حالة الذىكؿ كىك يقكـ باكاالشتباؾ مع العدك 

ػ كقد تشابؾ السرد داخؿ المخطكطة مع الشخصية الغامضة ل ,كالخكؼ كالرحيؿ األبدم مف دكف كداع
كقد  ,يصؼ ما يجرم بأرض المعركة كينتقؿ الى كصؼ صراعو الداخمي كحيرتو االبديةالذم  (كماؿ)

اخذت  (كماؿ)استطاع المؤلؼ مف خبلؿ المخطكطة اف يرتقي بالركاية الى كضع جديد فبعد مكت 
)محمد( في مكقع كاتب الركاية عمى كتابة ركايتو كضع ابف عمو تو در كعدـ ق وفرحيم ان جديد الركاية منحىن 

كالبحث عف مادة تسيـ في كتابة ركايتو المؤجمة , فتجد المؤلؼ قد عمؿ عمى  (كماؿالثانية التي تخص )
 كذلؾ بجعؿ الركاية المؤجمة مفتاح ليكرد المخطكطة ليكمؿ ماىك غير مكتمؿ .ماكراء السرد لعبة 

بل نجد مخطكطة يكردىا المؤلؼ كلكف نجد اشارات الى فكاية )ترنيمة أمرأة .. شفؽ البحر( أما في ر      
))أكراؽ كثيرة .. مزقت بعضيا كضاع مني بعضيا  مخطكطة يحتفظ بيا الراكم كيدكر الحديث عنيا
ال ركاية يمكنني كتابتيا ما لـ تكف ضاجة بدكم  –كاحتفضظت بقميؿ .. ستكتب ركاية عف الحرب 

يتحدث عف مخطكطة مزؽ بعض اكراقيا , كىنا (ّ)في الحرب يمكت اإلنساني في االنساف(( ،بالحر 
.. ىذا ظمـ ..إنؾ بدؿ أف  أنت مجنكف يا سامر .. تريد اف ترل تاريخ الغرب في  ػػػػػ )) كضاع قسـ منيا 

 تصنع جسران تحرؽ المراكب ، تعمف الحرب 

، كتحرؽ مخطكطات ركاياتي  أنا الذم تباغتني الحركب دائمان الحرب؟ أنا الذم أعمف الحرب ؟ أنا ؟ ػػػػ 
نمحظ تغير اسمكب كنحف ,  (ْ)، كتقتؿ حبيباتي ، كتعرض بلدم لمخراب؟ أنا أعمف الحرب ياكمكديا؟((

يذىب الى اقصى نقطة باالسترجاع إذ نراه فيي ركاية تعتمد عمى أفكار الذاكرة , ركاية الالمؤلؼ في 

                                                             
 . ّٖ – ِٖغسؽ الكراكي :  .ُ
 ٖٓ:  ـ . ف  .ِ
 . َْترنيمة أمرأة .. شفؽ البحر :  .ّ
 .  ُْٔ:  ـ . ف  .ْ
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ستحالة ايؤكد اف الركاية تكتب بعد اختمار االفكار كاكتماليا كنجده يشير الى  ليخكض مغامرة كلكنو
 ةفيك يفتح في الركاية فضاءات عمى الحياة كاألمكن, مف المعبة الميتاسردية  ان جزءذلؾ  الكتابة كيجعؿ

أف نجد فس (غسؽ الكراكي)يتقمص كظيفة الناقد , كلك عدنا الى ركاية تو ك كيعمف عف عدـ اكتماؿ ركاي
 لـ يكتب ركايتو ايضان.  (كماؿ)

كفي ركاية )مقتؿ بائع الكتب( نجد سعد محمد رحيـ يبدع في جعؿ الركاية تنفتح عمى األنكاع األدبية    
 كالفنية ففي بداية الركاية يعمف الصحفي )ماجد( عف مشركع المخطكطة كبدايتو كسعيو الى كتابتيا

منذ  ميو))راجعت دفتر ملحظاتي .. كٌسجمت بعض األفكار عمى جياز اللبتكب في الممؼ الذم سأس
بداية الى المف شير الراكم )ماجد( ي, ف(ُ)بأس بحصيمة اليكـ األكؿ((ال األف بػ )مقتؿ بائع الكتب(  

( فالمخطكطة رئيسة لمكتابة حكؿ حياة )محمكد المرزكؽالمادة التشكؿ كىي ما مخطكطة سكؼ تظير 
))قفزت أماـ يشير الى عنكاف المخطكطة كما نراه  ,يعمؿ عمؿ محقؽ المخطكطات كىك مادة خاـ 

ات الخراب( .. مكتكبتاف بخط عريض كبالحبر األسكد ... أشرت لو بحركة رأس مي)يك  ناظرينا كممتاف
، قاؿ  ةصحت ركع.  ََِّ/ْ/ٗفيميا حاالن ، اقمب الصفحة .. قمبيا .. في األعمى كاف تاريخ 

محمكد )بدأ الراكم بنقؿ يكميات يا معند ان مختمف كتتخذ الركاية منحىن , (ِ)فراس اىا قد عثرنا عمى كنز((
مف خبلؿ كينقؿ التكاريخ يذكر خاضع لمزمف فيك  (سيرم)فيذه المخطكطة تشكؿ سرد  (المرزكؽ

)) ية نظره بما يجرم , ائو ككجآر  الشخصية فيك يراقب كيعبر عفالتجارب حداث ك المخطكطة األ
، ساحة الفردكس أجمؿ ، ال شؾ ، مف غير ذلؾ التمثاؿ لكف مف يضمف أم شيء  ََِّ/ْ/ٗ

ف فارغ ، مظمـ ، مخيؼ ، يشبو دربان تسمكو األشباح .. أسمع ... شارع األطباء اآل بكجكد اليانكي؟
الجك حار .. المدينة بل  ، سمب كنيب ... عالـ مجنكف .. نيساف ُِ)),  (ّ) أزيزان ال ينقطع ..((

حككمة .. لـ نر جنديان أمريكيا بعد .. قاؿ لي الصيدالني الذم اشتريت منو حبكبان إضافية لمضغط أنو 
 ،  (ْ) خائؼ ، األمكر ال تبشر بخير((

يكازم  ان سردي ان قد شكمت خطكنحف نرل مف خبلؿ األمثمة السابقة كأخرل مشابية ليا أف المخطكطة   
)يكميات الخراب( يشير  عنكانيا المكسكـ بػمف خبلؿ سردىا الخاص فأكدت حضكرىا كىكيتيا إذ الركاية 

                                                             
 . ُٗمقتؿ بائع الكتب :  .ُ
 . ْٓ – ْْ: . ف  ـ .ِ
 . ْٔ: . ف  ـ .ّ
 . ٓٓ_ ْٓ,  ِٓ_ ُٓ,  ْٗكمف األمثمة المشابية ما نجده في  . ْٕ: . ف  ـ .ْ
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يشير الى احداث كاقعية في تاريخ العراؽ لسقكط الصنـ مف لحظة خط سيرىا فيبدأ أما  ,الى مضمكنيا
قكلية كانعداـ االمف كعدـ معأحداث الفكضى فيك يذكر  عف طريؽ تكثيقيا في يكميات )محمكد المرزكؽ(

ازدياد حاالت الخطؼ كالقتؿ أحداث تتعمؽ بتدىكر الكضع األمني ك سرد بيستمر ك العالـ كجنكنو فيذكر 
آيار ، ترتفع اعداد الذيف يقتمكف أك يخطفكف .. العصابات  ِٔ))المجاني كانتشار العصابات المسمحة 

ثرية تمتمؾ مصانع عديدة  المسمحة تكاد تسيطر عمى الكطف .. لممرة الثالثة يخطفكف رجلن مف عائمة
كغياب مف خبلؿ المخطكطة المعقكلية حياة المدينة , كىك ينقؿ ( ُ)ة((ي.. العصابة تريد فدية عال

الحككمة كالقانكف الذم أدل الى انتشار القتؿ كالفكضى كيتساءؿ عف جدكل القتؿ كالحركب العبثية كعف 
نجده يذكر تفجير , كما يقة اليمجية كالبلمنطقية ىؤالء الناس لكي يقتمكا بيذه الطر الذنب الذم ارتكبو 
النظاـ السابؽ سقكط التي أعقبت ىذه المخطكطة زاخرة بأحداث العراؽ مما يجعؿ اإلماميف في سامراء 

كما يدكر عمى أرض الكاقع حيث بعينيا ىذه االحداث ممثبلن باختيار يتضح بشكؿ جمي الكعي السردم ك 
  سخرية. التيكـ ك ابرز مايميزىا الدكنة سردية ضمنيا في دفتر يكميات كجعميا م

 بسبب ظركؼ تعرض ليامدة مف الكقت الى انقطاعو عف الكتابة لكما نجده يشير في المخطكطة     
، أعكد ليكمياتي بعد غيبة .. صارت لي صديقة جديدة .. النساء قدرم  ََِٕتشريف االكؿ  ُْ))

الى كظيفة نقدية تقيـ ما كتبو في ثـ ينتقؿ في سرده  ,(ِ)كما يبدك .. ىذه جاءت لي برجمييا((
كانت آخر ما كتبو مف يكمياتو قبؿ اغتيالو فيشير الى فكضى  قدك المخطكطة فيرل أنيا عممية عبثية 

، ما الجدكل مف ىذه اليكميات التي ال أتكقع أف يقرأىا أحد ..  ََِٗ))كانكف الثاني تيا كعبثيحياتو 
فييا ؟ مف أككف كي أكتب يكمياتي .. ما المثير في حياتي كي يغرم اآلخريف  كلماذا يقرؤكنيا ؟ ماذا

كٌممت كاميراف عادؿ بالمكبايؿ : )نحف لسنا حتى مشاركيف فيما يحدث( ، قاؿ )نحف  ،باالطلع عمييا 
 , ثـ يذكر (ّ)ضحايا كشيكد( .. ضحايا نعـ ، كلكف شيكد في اية محكمة .. ىراء .. سأتكقؼ .((

 و الذم سيكتبو عنوكانو لـ يضمنيا في كتاب (المرزكؽ)في مخطكطة  ان ماجد( الى اف ىناؾ حذف) الراكم
)) أكاف يعرؼ أف ما يكتبو ستككف مادة خاـ بسخرية عنيا شخصيات معركفة كىك يتكمـ مس ألنيا ت

م يشبو لكتابة الحقة يتنكب إلنجازىا أحد ما يجيمو؟ أكاف يفترض قارئان ما سينشغؿ بيذا التدكيف الذ

                                                             
 . ِٕ,  ٗٓ, ككذلؾ ينظر  ٖٓ – ٕٓمقتؿ بائع الكتب :  .ُ
 . ِٕ: ـ . ف  .ِ
 . ٕٔ: ـ . ف  .ّ
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ىامشا اعتراضيان عمى حكليات التاريخ ؟ أتخيؿ ، في أية لحظة أنو سيككف بطلن في كتاب البد مف أف 
محمكد المرزكؽ؟ ىا ىنا حذفت ربع ما كتب المرزكؽ في يكمياتو كلـ  يستعيف كاتبو بما يكتب ىك

يـ بشكؿ اضمنو في كتابي ىذا تمؾ الفترات التي تخص علقتو بأشخاص معركفيف كيتحدث عن
 . (ُ)ىازئ((

محمكد تتعمؽ بحياة ) (رباب)ظيكر مخطكطة أخرل عف طريؽ شخصية لالراكم )ماجد( يميد ك     
، أعطاني قبؿ اغتيالو بأسبكع دفتران " ، "إف كاف لديؾ شيء مكتكب يخصو رسائؿ مثلن ")) (المرزكؽ

يجب أف أرجعو لو لكنو... أريد أف أقرأه ككاف  الحقيقة ىك لـ يعطني إياه كجدتو في درجو كقمت
الدفتر كبير لكنو لألسؼ لـ يكتب فيو سكل أقؿ مف أربعيف صفحة .. ىي خكاطر  "،تحشرج صكتيا

، (ِ)كذكريات كىناؾ أشياء لـ أفيميا .. كممة أك جممة يكررىا كجمؿ ال يربط بعضيا ببعض أية رابطة((
الصفحة األكلى عبارة )كشؼ حساب( كليس )) أفتحو .. عمى : كبعد ذلؾ يشير الى محتكل الدفتر قائبلن 

أقمب الكرقة تطالعني كمماتو بخطو األنيؽ كبالحبر األسكد ... الصفحات كميا ، ىناؾ ذكر ألسـ المؤلؼ
. فالراكم يصؼ شكؿ الدفتر كأنو  (ّ)قمـ السكفت األسكد كعمى الكجو فقط مف كؿ كرقة((لمكتكبة با

ف يف كعشر يحكالي اثنتشغمت ىذه المخطكطة كقد ,  محقؽيقكـ بتحقيقيا يصؼ مخطكطة تاريخية 
كشؼ حساب ذاتي فيي بالحب كالسياسة كالحياة ,  المرزكؽ( محمكد)كجية نظر كقد بينت  (ْ)صفحة
شكمت جزءان ميمان مف الركاية فيي كقد  (براغ)ك (فرنسا)ما عاشو في الماضي عاشقان في فيو يسرد 

))بمجمميا ذات قيمة سردية عممت عمى ردـ الثقكب ك الفجكات , التي تخممت نص الركاية جراء االنتقاؿ 
ٍتًؽ الفجكات كممئيا آالسردم مف كصؼ الى  خر أكمف زماف كمكاف معينيف إلى غيرىما حيث قامت  برى
كثير مف كفييا  ةغير كاضحضبابية مخطكطة برؤية ىذه ال, كقد اتسمت (ٓ)بمضاميف سردية مقنعة((

 .بيف الكاقع كالحمـ كالتخيؿ كاليبلكس كالمفارقات كاالنتقاؿ التشتت 

                                                             
 . ٕٗ:  مقتؿ بائع الكتب .ُ
 . ُْٕ – ُْٔ: ـ . ف  .ِ
 . ُْٗ: ـ . ف  .ّ
 . ُُٗ - َُٓ: ينظر : ـ . ف  .ْ
 . ّٕالركاية كالتمقي , ركاية ) مقتؿ بائع الكتب ( لسعد محمد رحيـ في دائرة النقد كالقراءة :  .ٓ
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مخطكطة بشكؿ مباشر كلكنو اشار الى كجكد يستعف الراكم بمادة كفي ركاية )لما تحطمت الجرة( لـ     
فضكؿ كانؾ تراىا مسرحية، باهلل ))ما يبقيني ىنا ىك الفضكؿ ليس إال ، المخطكطة عف مسرحية 

كيرد  ,(ُ)عميؾ أىي شيء آخر، لسنا في ذىنؾ إذان سكل شخصيات محتممة، مؤكد بؿ ىي مؤكده((
في  ))انت ال تفكر بعقؿ .. لسنا نعيش فصلن  ىك تأليؼ مخطكطة )مسرحية( في مكضع آخر ذكر

كذلؾ ثمة مسرحية لكنيا ممغزة .. مسرحية تشبو تمؾ التي تؤلفيا .. لسنا كائنات خيالية، ال بؿ ىي 
 , فيك يشير الى اف ىناؾ مسرحية ىك بصدد تأليفيا لكنو لـ يعمف عنيا . (ِ)ىناؾ سر((

))كفي غرفتو سيكتفي بجرعتيف مف  بدأ االشارة الى كجكد مخطكطةتكفي ركاية )فسحة لمجنكف(     
كبقمـ الجاؼ ، في  ،دفتره كسيفتح ،قنينة العرؽ كسيأكؿ قطعة صمكف عسكرم ، كحفنة مف التمر

ىنا يشير الى غمكض كجكد , ك (ّ)متاىة الصفحات البيض ، سيضيع في فكضى أشكاؿ غامضة((
في متاىة صفحاتو أيضان فيك يضيع المصاب بالجنكف  (حكمت)مخطكطة مع ضياع كفقداف عقؿ 

غرفتو .. ىك  ))دخمت (راسـ)مع دكتكر  (نيمةما يجرم بيف )كمخطكطتو نفسيا كتظير المخطكطة في 
لـ يعرفني .. أك ىكذا أكصى لي .. ظؿ يدخف كال يجيب عمى اسئمتي .. بيف فكضى أشيائو كجدت 

إلى  ةدفتران تيرأ جمده .. بداعي الفضكؿ سحبتو .. لـ يعترض .. كانت ىناؾ خطكط متشابكة كثير 
آخر ..  ئان نت شيجانب كممات .. ربما كانت الخطكط تعكس ما في ذىنو مف تشابكات لكف الكممات كا

كاف يمتمؾ كما تعرفيف بعض المكىبة في كتابة الشعر .. حيف ىممت بالمغادرة بعدما تممكني اليأس 
الكتاب ... كاف الدفتر ما يزاؿ في يدم .. قمت شكران .. لـ يقـ لتكديعي .. ظٌؿ يٌدخف  مقاؿ لي خذ

فالراكم يظير  ,(ْ)ى الدفتر((لكنٌني أقنعت نفسي بأف سفرتي ىذه لـ تكف بل طائؿ فقد حصمت عم
المشكشة التي تتخميا لحظات كعي لمكتابة كالقصدية  (حكمت)المخطكطة عمى انيا ارض بكر ألفكار 

)) قاؿ : سأعطيؾ الدفتر .. كراح  (نيمةػ )امر لغالتي فييا فالراكم يحمؿ بعضيا ليجدىا تشير الى حب 
سـ ال معنى لو كحيدان برداف أليث كتٌشردم بل كحيد ، صكته متشردة ، ا’ الميؿ ، نجـ’ يقرأ : سرة

في الظممة، البساتيف أنيف قمبي دخاف ’ ))الزرازيري تأكميا الظممة، النارنج,  (ٓ)بسالة ، بل معنى((

                                                             
 . ٖٔلما تحطمت الجرة :  .ُ
 . ٖٗ – ٕٗ: ـ . ف  .ِ
 . ٖٕفسحة لمجنكف :  .ّ
 . ِِٕ: ـ . ف  .ْ
 . ِّٕ -ِِٕ: ـ . ف  .ٓ



 
 

 
92 

، ’كحممي كردة ، سماء , (ُ)في النسياف((’ في الدخاف تضيع’ كالزارزيري تضيع’ السماء لمزرازيري
صكرتيا فاكية ،اسميا نبع ، نظراتيا عيد ، ألك الساعة في العاشرة بعد منتصؼ  ر،صكتيا ني))

تعكس ىي كالتشكيش ك عدـ الترتيب كالتشظي تتسـ بالمخطكطة كمف النماذج السابقة نجد أف , (ِ)المكت ((
)حكمت( كقد شغمت حكالي خمس الجانب العقمي كالنفسي لصاحب المخطكطة كىك بطؿ الركاية 

, فالمخطكطة تعبر عف مراحؿ متعاقبة في أثير العالـ  قصتوسرد ذاتي ل كىي (ّ)الركايةصفحات مف 
العقمي فيي تصؼ األثر كتمثؿ عممية تقارب كتباعد كتجاذب كتنافر تاريخية كنفسية كمعرفية فميست 

صكت يمثؿ إمبرتك إيكك اف كجكد المخطكطة  , كيرل(ْ)المغة كال األفكار كحدىا ما يكسع فضاء الركاية
 . (ٓ)ستدعي قارئان يشاركو أفكاره كالحديث عف المخطكط كيحاكؿ فؾ الرمكز كيحكـ عميوالذم يالمؤلؼ 

أفتح ))نجد الراكم يشير الى مخطكطة ركاية ال يعمف عنيا فأما في ركاية )القطار الى منزؿ ىانا(       
غير المخططة .. في الصفحة األكلى أدكف  بيضي ذات الجمد البني كاألكراؽ الستؿ كراأحقيبتي كأس

سمي بالقمـ السكفت األزرؽ كأفكر بعنكاف ما .. ال بأس أف أقع عمى عنكاف يمكف تغييره في مابعد : ا
)بالقطار العائد إلى منزؿ ىانا .. القطار الخارج إلى ليؿ ىانا .. القطار األخير إلى ضاحية ىانا( .. 

, فالمؤلؼ اليتعدل االشارة الى مخطكطة محتممة  (ٔ)نا( في العنكاف((ىي نزكة أف أجعؿ كممتي )قطار ىا
طار ليجعؿ محتممة الكجكد حيث يكجو القارئ الى عنكاف المخطكطة التي تتقارب مع عنكاف الركاية اإل

 ماـ القارئ كتعدد االحتماالت .  أعمى مصراعيو  ان كمفتكح ان فؽ كاسعاأل

نجد الركام يشير الى المخطكطة كىك يباشر بكتابتيا  كفي ركاية ) ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة (    
))تتراقص اصابعي أحيانان عمى لكح مفاتيح اللبتكب بتمقائية كسلسة . تتكاتر الكممات كتتركب الجمؿ 

دفؽ سٌياؿ . أقرأ ما انكتب مغمكران بالدىشة ب ،كتتككف المشاىد عمى صفحة الشاشة المضاءة 
أخذ مخطكطة أخرل تتمثؿ بأطركحتو الخاصة في االقتصاد السياسي كيكمف ثـ يعمف عف , (ٕ)كالخكؼ((

                                                             
 . ِٕٓفسحة لمجنكف :  .ُ
 . ِٕٓـ . ف :  .ِ
 .ِٕٕ_ ِّٕينظر : ـ . ف :  .ّ
 . ّّ:  ُٓٗٗ( , محمد خضيٌر , شركة الشرؽ األكسط  لمطباعة , د. ط , آب ظر : الحكاية الجديدة ) نقد أدبيين .ْ
 . ُِٖ:  ََِٗ,  ُ, دار الحكار , ط ليات الكتابة السردية , أمبرتك إيكك , ت: سعد بنكىرادآينظر:  .ٓ
 . َِٗالقطار الى منزؿ ىانا :  .ٔ
 . ُُِظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  .ٕ
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))قاؿ : انت متحامؿ عمى نظاـ اقتصادم اجتماعي خرج منتصران في الحركب الباردة صفاتيا بكصؼ 
كيحمؿ كعكدان اقتصادية كساسية عظيمة ، كتعتقد أنو آيؿ إلى السقكط ، ككأف عصر االتحاد السكفيتي 

نيا . تقكدنا إلى  ا .. قمت إف الرأسمالية نظاـ تنخرهآت ثانية لـ أقؿ ىكذ التناقضات كاالختلالت كا 
كارثة كىي ليست خالدة بأية حاؿ ... نٌضدت األطركحة المكتكب معظميا في شكميا االكلى بخط  اليد 
عمى الكمبيكتر بنفسي ... لست أريد االستقامة في تٌعرجات مناقشاتي في االقتصاد السياسي كمسائؿ 

نتاج النفط كأكبؾ كاالستيلؾ كالتجارة الدكلية كأسعار الفائدة كلتقمبات الدكرية أعدت الدخؿ كالقيمة ك ا
, فالمؤلؼ يعرض (ُ)تدكيف مقاطع كجمؿ بكامميا مف األطركحة بعدما كثفت الحكارية مع الدكتكر((

االقتصاد السياسي  معمكماتو كثقافتو فيالذم يقكـ بعرض  (عبلء البابمي)المخطكطة مف خبلؿ شخصية 
مؽ قارئ خاص لممخطكطة التي تداخمت مع المخطكطة االكلى كيجعؿ المخطكطة االكلى كيتكلى خ

 ان جديد عرض المخطكطة الثانية التي يتخذ السرد فييا منحىن يأخذ بيعمف عنيا ك لكنو لـ ركايتو التي يكتبيا 
يتخذ دكر المحقؽ عندما يذكر يكمؿ كصؼ ما احتكتو المخطكطة ك ك ما يخص االقتصاد , فيو يعرض 

يذكر ما فيك احتكائيا عمى اخطاء نحكية كامبلئية قميمة يقرر سبلمة المخطكطة مف الناحية المغكية ك 
 نظرة المتفحص الدقيقة . باحتكتو 

بسرد االحداث الذم يستمر الركام )عبلء( ما كراء السرد مف خبلؿ نجد المؤلؼ بارعان في لعبة ك     
تحدث عف شخصية تكىي  (حاـز السعداكم) عف طريؽ شخصيةفي الركاية فتظير مخطكطة جديدة 

كىك أحد عشاؽ البطمة المتعددة االسماء كاسميا األكؿ )رأفت الرحاؿ( أخرل في الركاية اسميا الشاعر 
تتخذ ك , (ِ) الركاية كما تصكرىامجمكعة قصائد في الركاية )ركاء( ثـ يتعدد , أما فحكل المخطكطة ف

شكبلن مختمفان عما سبقيا مف الركايات فيك يجعؿ مف مقطكعات شعرية اك في ىذه الركاية المخطكطة 
في حقيقتيا كىذه القصائد ,  ةغير منشكر ىذه األعماؿ  لراكم يشير الى افمخطكطة كاقصيدة مف مقاطع 

أف شخصية رأفت الرحاؿ قد ترجـ  , نجد (ّ)رتشكؿ مخطكطة مف نكع جديد تمثؿ تداخؿ النثر بالشع
ركاية ركاء العطار بمغة شعرية . فيك يسرد ركايتيا بطريقتو الخاصة ككقكع ستة رجاؿ بيذه المرأة المعكب 

                                                             
 . ُّٗ – ُّٖظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  .ُ
 . ُِِ: ينظر : ـ . ف  .ِ
 . ِِّ: ينظر : ـ . ف  .ّ
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حيث احتكت عمى متاىات ككثر الشخصيات كقد عدت مف أطكؿ  ان كتشابك ان كنمحظ اف الركاية احتكت عقد
 قصائد رأفت عدة صفحات .كقد شغمت مخطكطات  ,ركايات سعد محمد رحيـ 

 الرسائؿ ثانيا : 

))تراسؿ القكـ : أرسؿ بعضيـ إلى بعض تحيؿ الرسائؿ في معناىا المغكم الى التكاصؿ بيف الناس     
, اف مفيكـ الرسالة مشتؽ مف مادة )رسؿ( كفي المعاجـ المختمفة يظير , (ُ)المرسؿ ((’ رسالة’ كالرسكؿ

))ما يكتبو امرؤ إلى آخر معبرا فيو عف شؤكف خاصة أك عامة كتككف : ىي في االصطبلح الرسالة ك 
محدكدة كينطمؽ فييا الكاتب عادة عمى سجيتو ببل تصنع ك الرسالة بيذا المعنى مكجزة ال تتعدل سطكران 
عنى فف يي في العادة فيي إخبارية فيي الرسائؿ أما كظيفة  ,(ِ)أك تأنؽ فيرتفع بيا إلى مستكل أدبي رفيع((

مف قبؿ الركائييف  لكنيا أصبحت مف التقانات المعتمدة في ما كراء السرد بصكرة الفتةتصاؿ باآلخر باال
 ,  اذاتي اكطابع اأدبي اذاتي حجاجي يضيؼ لمركاية اسمكبزخرت بيا ككاف ىدفيا  كقد

انة تكسع عما كاف عميو في السابؽ فقد دخمت تقك في العصر الحديث  ئؿمفيكـ الرسالقد تطكر      
كقد جعميا تحمؿ معاني جديدة كليذا تنكعت الرسائؿ مما الرسائؿ في العديد مف االنكاع األدبية تكظيؼ 

))المراسمة ىي مخاطبة الغائب بمساف القمـ كفائدتيا  "دبجكاىر األ"في كتاب  ت ىذه الكظيفة قديمان كرد
البميغة مع مراعاة احكاؿ الكاتب تحصر كالرسالة ىي طريقة لممكاتبة كىي طريقة المخاطبة  أكسع مف اف

الرسالة ىي نص أدبي يعنى بشكؿ خاص بفف يتضح أف  ـكمما تقد , (ّ)كالمكتكب إليو كالنسبة بينيما((
لغة الرسالة الى ميؿ االتصاؿ باآلخر كيحتكم في العادة عمى مضمكف اخبارم كفي اغمب االحياف ت

مف ناحية  نمحظ انيا تككف عمى مستكل عاؿو فالدبية أما الرسائؿ ا ,التأنؽ كيعبر فييا المرسؿ عف ذاتو
 المغة حيث تككف منسجمة مع أصكؿ التشكيؿ الجمالي .

في ركاية )غسؽ كعند متابعة تكظيؼ ىذا الفف كإحدل تقانات ما كراء السرد نرل أف المؤلؼ     
يقكـ الراكم يك يجعؿ التقميدم ف في السرد اقراءتيى ي تعكدنا عمتالرسائؿ ال نمطاستعاف بقد الكراكي( 

                                                             
أبي بكر بف عبد القادر الٌرازم , مكتبة  مختار الصحاح , لمشيخ االماـ محمد بفكينظر :  . ُْْٔلساف العرب :  .ُ

تحقيؽ : د. طو نقد النثر : ألبي الفرج قدامة بف جعفر الكاتب البغدادم , , ك  َُِ:  ُٖٔٗط ,  . بيركت , د, ف لبنا
 . َُٕ:  ُُْٗط ,  القاىرة , د. ,يد العبادم , مطبعة األميرية ببكالؽ حسيف بؾ كعبد الحم

 . ُِِ:  ُْٖٗ,  ِبيركت , ط ,بد النكر , دار العمـ لممبلييف المعجـ االدبي : جبكر ع .ِ
نشاء لغة العرب , أحمد الياشمي , المكتبة التجارية , ج .ّ  . ْْت :  ط , د. , د. ُجكاىر االدب أدبيات كا 
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))نزعت الشريط األحمر كأفردت الرسائؿ يقرر اف يفرزىا حسب االىمية , ثـ مجمكعة مف الرسائؿ بإيجاد 
.. أحصيتيا .. إنيا ليست كثيرة .. اثنتا عشرة رسالة أغمبيا مف أصدقاء اعرفيـ ... إاٌل أف رسائؿ 

في البدء جذبت أناقتيا ، كتعاريج خطكطيا  ،عف محطة مجيكلة في حياة كماؿ  أثلثان كانت تنب
, (ُ)إزاء اسئمة جديدة ، كمدل آخر لـ يكف في الحسباف(( نيالناعمة انتباىي كشرعت بقراءتيا ألجد

يقرر اف يزيؿ المثاـ عنو كيغكص في اعماقو بغية ( ك كماؿ)م يميد الى جانب مجيكؿ مف حياة اك الر ف
))عزيزم  فيكرد الرسالة االكلى (كماؿ)لمجيكؿ كالغامض لدل معرفتو كاالجابة عف اسئمة ىذا الجانب ا

.. البأس .. أنا األخرل فكجئت عندما لقيت نفسي مرغمة عمى الكتابة .. ىكذا ...  أكماؿ قد تفاج
مثؿ طيؼ باىت في أكقات متباعدة ، طكاؿ السنتيف  اكرتي إالذبصراحة أقكليا : إنؾ لـ تعبر خط ٌ 

كعرفت أف الشيء الكحيد بي  ،نؾ ىذه المرة سطكت عمى ناحية ما مف تفكيرمالمتيف لـ أرؾ خلليما لك
أف أعممو كبشيء مف الشغؼ كاإلثارة ىك أف أكتب إليؾ . ماذا أكتب ؟ كىؿ بيننا ما يستدعي الكتابة ؟ 
كماؿ .. أكاف أحدنا يحب اآلخر؟ أكتب تحبني؟ ىؿ أحبتني إف قمت ، نعـ ، سأقكؿ لؾ إنؾ كاىـ ، كال 

أف أقكؿ إنؾ كاذب كأنا .. ىؿ أحببتؾ ؟ ال .. ىؿ أحبؾ اآلف ؟ ال .. ماذا إذان ؟ .. لنبؽ أصدقاء أريد 
, نمحظ اف أكؿ ما يجذب انتباه ( ِ)أريدؾ ، فقط ، أف تسمعني ميا / برليف الغربية ((... كالل األبد 

 ما كراء السرد الثانيةقصة ( التي تظير في ميا)مجمكعة االسئمة التي تطرحيا ىك لرسالة في االقارئ 
 اك تسمية معينة . ان معين لـ تتخذ شكبلن  (كماؿػ )كالتي مف خبلليا يكتشؼ القارئ اف العبلقة التي تربطيا ب

كتقكـ )ميا(  ( كىك الراكم )محمد(كماؿ)بظيكر الرسائؿ التي يجدىا ابف عـ  (ميا)كتظير شخصية    
 ان حظيا تعرؼ عف نفسيا فيي تكتب سردىمة األكلى نبلمك بطريقة السرد الذاتي كلالرسالة االكلى بعرض 

ختبلؼ الى المانيا حيث يظير مف خبللو االالعراؽ أف غادرت بعد  ياعف حياتيا كطريقة عيش ان ذاتي
, فتظير الرسالة بيف البيئتيف في طبيعة المجتمع كعاداتو كقيمو كسقؼ الحريةشاسع في طريقة العيش ال

كقد  كنجد الراكم يشير الى لغة كتابة الرسائؿ كاناقتيا , (ميا)لشخصية  ان ذاتي ان كسرد ان داخمي ان حكار بكصفيا 
تنكشؼ مف  (ميا)نمحظ اف شخصية  كفي الرسالة الثانية ,(ّ)شغمت ىذه الرسالة مساحة ثبلث صفحات

                                                             
 . ّْغسؽ الكراكي :  .ُ
 . ْٓ – ّْ:  ـ . ف  .ِ
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احساسيا كما تكشؼ عف مف التساؤالت في المانيا كتطرح عددان ش يفيي تتكمـ عف كاقعيا المع ياخبلل
 . (ُ)الى كطنيا يابعدـ االنتماء كحنين

انفتاح نص الركاية حيث تبدك متداخمة في نسيجيا كىذا ككجكد الرسائؿ ىك مف األمكر التي تؤدم الى    
نص سردم ينبثؽ منو أفكار تبدك الركاية كفمف خبلؿ الرسالة  ,التداخؿ يسيـ في تشكيؿ متف الركاية

رؤية مكضكعٌية كفنية حيث نجد اف الركائي حرص عمى اف  عميقة كمكاقؼ فمسفية حيث تتشكؿ في ظؿ
يظير الركاية بالصكرة المثالية كالتشكيؿ الفني األمثؿ كذلؾ بما انطكت عميو الصكرة الركائية حيث 

 . (ِ)مف تقانات سردية خاصة تشكمت

لجنكد مف ما يحدث في الحرب كما يتعرض لو اتتخيؿ فيو  ان كاقعي ان سردالثالثة تضمنت الرسالة ك    
عمييا عمى  حرب كاف مرغمان  مف (كماؿ)ما يخكضو بيف سرد ذاتي كمقارنة يتحكؿ الى ظركؼ صعبة ثـ 

ىك مكقؼ الجبر الذم كضع كالمشترؾ بيف الحربيف  ,الداخمية التي تخكضيا رغمان عنيا  (ميا)كحرب 
محظ اف نص كن (,ميا)كشخصية  (كماؿ)مف شخصية  ان كتشؼ جزءي, حيث يجد القارئ نفسو فيو كبلىما

 التي تككف محكر (نااأل)نمحظ ظيكر كما  ,مف الماضي بكصفو حقائؽ مسركدة ان الرسالة يستعيد جزء
الرسالة الثالثة ، عزيزم كماؿ أمازلت حيان ؟ امازلت تقاتؿ ؟ ... سمعت أخباران عف ))كىدفيا  الرسالة

فر، كبيف الحجارة ... داخؿ الخنادؽ الحرب ، كتساءلت : كيؼ يمكف إلنساف أف يعيش لسنكات في الق
كيؼ ، كتذكرتؾ ، كىا أنا ذا أكتب ’ .. تحت الشمس المحرقة أك المطر كالمكت يتربص بو ؟ تساءلت

إليؾ ألقكؿ إنني أعيش الحرب أيضان .. حربي الضركس مع نفسي ، كضد كؿ شيء ... كماؿ أمازلت 
حتى النياية .. رائع ، اتفقنا .. أنت طيب القمب  تقرأ ىذه الترىات أـ أنؾ مزقت الكرقة؟ أرجكؾ اسمعني

 . (ّ)كتفيـ ، كألنؾ تفيـ ، ىجرتؾ ألنني ال أفيـ .. كىا انا أعيش حصار الحرية ...((

 )سامر( رسائؿ كلكف بطؿ الركاية بال المؤلؼلـ يستعف كفي ركاية )ترنيمة امرأة ... شفؽ البحر(      
ال شؾ أنيا  ،)) منذ أشير لـ أبعث لشيماء برسالةكلكنو لـ يقـ بكتابتيا  (شيماء)أراد كتابة رسالة ألختو 

كاهلل يا كمكديا في كؿ يكـ أقكؿ  ،لماذا ال أكتب ليا ؟ انا نفسي ال أدرم .. في كؿ يكـ  ،قمقة اآلف

                                                             
 . ْٖ – ْٔغسؽ الكراكي :  .ُ
ينظر : السيرة الشعرية  ) قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية ( , د. محمد صابر عبيد , دار الكتب  .ِ

 . ُِّ:  ََِٕ,  ِالحديث إربد , ط
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مسراتنا  ،يمر ىذا الخاطر في ذىني غير أنني ال أستطيع . أفكر بيا . أتذكر طفكلتنا النازفة ،سأكتب
أقرب أصدقائي الى نفسي،  ،كانت شيماء صديقتي ،الخاطفة التي أحف إلييا عمى الرغـ مف كؿ شيء

عيب ، ليس مف اللئؽ أف "لـ نتمؽ تعميمان جيدان . في االكؿ المتكسط قاؿ ليا أبي  ،كلعميا ما تزاؿ
 , (ُ)ة((لـ تعترض كلكنيا اخفت في نفسيا حسرة أليم "،تخرجي إلى المدرسة بعد اآلف لقد كبرت

بكتابة رسالة فيسرد احداث الماضي في حياتو  تومف خبلؿ رغب (سامر)الراكم يكشؼ لنا عف طفكلة ف
ثـ يكمؿ سرده ليكشؼ العنؼ االسرم الذم يجرم كقسكتو كطفكلتو المريرة ثـ يكشؼ انعداـ ثقافة االب 

 مستقرة .الفي بيتو كضرب األب لؤلـ كاجكاء االسرة المضطربة كغير 

الرسائؿ االلكتركنية التي ك ة يالتقميدية الكرق ؛ركاية )مقتؿ بائع الكتب( عمى نكعيف مف الرسائؿكتحتكم     
ارتبط ظيكرىا بظيكر كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة التي ظيرت مع ما كقد تكاكب مجريات العصر 

راكم ماكراء السرد ى ما كتبو أنيا رد عم يابعد الحداثة حيث نجد الرسالة األكلى كالذم يبدك مف مضمكن
تظير فرح إحدل شخصيات ما كراء السرد ك  (سامي الرفاعي) يوحيث بعثيا ال (ماجد البغدادم)
كانو قد أزاؿ حمبلن ثقيبلن عف كاىمو كينيي  (المرزكؽ) حياة بتأليؼ كتاب يخص (ماجد)بقياـ  (الرفاعي)

قصة الثانية  لقصةالة ىنا عرض سبب تأليؼ اكتتكلى الرس اتـ االستعداد لممساعدةالرسالة بأنو عمى 
ماكراء السرد كمشركع الكتاب الذم يباشر الركائي بتجميع خيكطو كتأليفو كىي الكظيفة األىـ التي 

))بعد أقؿ مف ساعة أجاب سامي الرفاعي عمى رسالتي التي استمميا بالبريد  عرضتيا ىذه الرسالة
تحية طيبة .. كـ انتظرت ىذه المحظة ، اف ينبرم كاتب عراقي األستاذ ماجد البغدادم ، "اإللكتركني 

لؾ أييا  متمرس كيكتب عف صديقي الفناف الراحؿ محمكد المرزكؽ كانني في حمـ سعيد كسأعترؼ
فمكقت  ،سأعترؼ بأنؾ أزحت عف كاىمي ىمان ثقيلن  ،الصديؽ الذم تعجبني كتاباتو كاتمنى أف ألتقيو

الكقت كالرغبة الدافعة لكتابة كتاب عف المرزكؽ . كتبت عنو مقاالن طكيؿ بقيت أتمنى أف يتاح لي 
تأبينيان بعد كركد خبر استشياده . بقيت أشعر بالذنب ألني ال أبادر كأكتب ما ينقذه مف دائرة النسياف 
. فالكقت يحاصرني كالصحة بيف بيف ، كما أنني لست كاتبان متفرغان مثمؾ أنا رٌساـ ، كعالمي ىك عالـ 

سـ كىا أنت تتحمؿ ىذه الميمة بدالن مني . ليذا أشعر بالحماس ، كأعمف لؾ عف استعدادم الر 
مف رسائؿ  مجمكعة (ماجد البغدادم)ثـ يكرد  ,(ِ)لمساعدتؾ بالشكؿ الذم ترتأيو .. مكدتي الخالصة((

                                                             
 .  َٓترنيمة امرأة ... شفؽ البحر :  .ُ
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خبره بعض تعف كجكد بعض الصكر لديو التي تميمو ك  (ماجد)يخبر  هحيث نجد (الرفاعي)محاكراتو مع 
ف لـ يكف ىناؾ تبغ المعمكمات التي تخص المرزكؽ  )) سامي : يضع في فمو الغميكف دائما . حتى كا 

الرسائؿ االلكتركنية تؤدم ف, (ُ)مشتعؿ . بخاصة حيف يرسـ .. أتراه كاف يقمد بيكاسك أك فائؽ حسف((
عمؽ بالماضي مما يسيـ بتشكيؿ قياميا بالدكر االخبارم كسرد احداث تت كما تؤديو الرسائؿ التقميدية كى

 .السرد المستقبمي لمركاية 

كسنتو األخيرة في التي تدكر حكؿ جزء مف حياة )المرزكؽ( الدراسية الثانية  (الرفاعي)رسالة كتيممح  
))بعد ثلثة  كاختصار الزمفعما أحدثتو )التكنمكجيا( مف سرعة إيصاؿ الرسائؿ أكاديمية الفنكف الجميمة 

, كتتعمؽ تمؾ الرسالة بشرح جانب مف حياة )محمكد (ِ)برسالة سامي الرفاعي عمى أيميمي((اياـ فكجئت 
المرزكؽ( كتعطي انطباعا عف مرحمة االضطراب السياسي في حقبة الستينيات كما نجدىا تتحدث, عف 

صؼ شكميا بيا كاسميا )غادة( في (المرزكؽ)تعمؽ المرأة التي سبب ايمانو بالحب كيصؼ شخصية 
قارئ كىك يحاكؿ خمؽ جذب نظرىا مف خبلؿ الرسـ عف محاكلتو رجي كمبلبسيا كيكاصؿ السرد الخا

, كىنا تتحكؿ الرسالة الى قصة تعج باألحداث (ّ)ضمني يخبره اف ما يكرده مف اسـ ليس اسميا الصريح
أحداثان كالشخكص كالمكاقؼ كتندمج مع السرد األصمي لمحكاية الثانية حتى تتحكؿ الى جزء منيا فتكرد 

لكف االضطرابات السياسية التي تقع في العراؽ آنذاؾ تعرقؿ ىذا  (غادة)لخطبة  (المرزكؽمثؿ تقدـ )
تاريخية تخص العراؽ كيكرد تاريخ االنقبلب العسكرم  ان احداثالمشركع كىنا يتحكؿ سرد الرسالة ليركم 

))في اليكـ التالي ، الثامف مف شباط المصادؼ الرابع ,  (المرزكؽ)ة االذم سيككف نقطة تحكؿ في حي
عشر مف رمضاف استيقظ الناس عمى خبر انقلب عسكرم بثتو اإلذاعة ، ساؿ خللو الدـ غزيران 

ف إلى السجكف .. كاف يالؼ الشيكعيآكاضطربت احكاؿ البمد . أعدـ الزعيـ عبد الكريـ قاسـ كسيؽ 
كاف عمى رأس قائمة المطمكبيف لمحككمة الجديدة .. لـ يكدعكه ـ إال أنو تالمرزكؽ ماركسيان غير من

سجف المدينة بؿ أخذكه إلى معتقؿ قصر النياية في بغداد ظنان منيـ أنو العنصر القيادم األخطر في 

                                                             
 . ُٖمقتؿ بائع الكتب :  .ُ
 . ٖٗ: ـ . ف  .ِ
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تبيف تاريخية شخصية ك  ان احداثجعؿ الرسالة تتضمف ي (رفاعيفػػ )ال ,(ُ)حمقات الشيكعييف في المكاء ..((
 السياسي . (المرزكؽ)انتماء بينت تو ك اشكؿ نقطة تحكؿ ميمة في حي الذم كسجنو و نياية قصة حب

الرسائؿ االلكتركنية ))تفتح الباب أماـ لقاء بدا ككأنو مستحيبلن بيف النص كتجدر اإلشارة ىنا أف تقانة     
ف كانت التقنية التي تعتمدىا الركاية كرقية ككتابية كلـ تنت قؿ إلى صٌؼ الكتابة الكرقي كالنص الرقمي كا 

كعف طريؽ الرسالة التي التحمت بالسرد كتحكلت ,  (ِ)التفاعمية التي قٌدمت في الثقافة العربية الحديثة ((
الى جزء ىاـ منو كمميء بالمعمكمات نتعرؼ عمى إحدل كجيات نظر كتابة حياة )محمكد المرزكؽ( ألف 

الثانية / ماكراء السرد ستعرض مف كجيات نظر متعددة كبتقانات مختمفة كيمكننا أف  قصةحياتو في ال
نطمؽ تسمية )الرؤية الصديقة( عمى ما كرد في رسالة )الرفاعي( كىك يقص حياة )المرزكؽ( أما كجيات 

))دخؿ المرزكؽ سجف نقرة النظر األخرل فستعرض بطرائؽ متعددة تكرد رسالة )الرفاعي( مايمي: 
مماف كعمره خمس كعشركف سنة ، كخرج منيا ىك في الثلثيف .. في ىذه الفاصمة التعيسة الس

كالميممة مف حياتو خسر ثلثة أشياء ، االكؿ إيمانو الكٌمي بالحب بعد أف تزكجت حبيبتو غادة _ أك 
.. الثاني ،  ُٖٔٗشأف خطير بعد انقلب  أجبركىا عمى الزكاج مف ابف عـ ليا ثرم ، سيككف لو

إيمانو بمكىبتو فنانان يمكف اف يمضي بنجاح في مشركعو الخاص ، الثالث نصؼ إيمانو  ثلثة أرباع
كىي أطكؿ نسبيان , (ْ)كقد شغمت ىذه الرسالة الطكيمة زىاء التسع صفحات, ( ّ)باليسار فكران كتنظيمات((

عمييا يطمؽ  كنجد الراكمغمب قصيرة كمكجزة عـ األاألألنيا في ىك معركؼ في الرسائؿ االلكتركنية  مما
تسمية )شيادة الرفاعي( كذلؾ لتضمنيا آراء في سيرة حياة المرزكؽ . كنجد اف ىذا المنجز الرقمي 

يسيـ في بناء نص الركاية الكمي  (سامي الرفاعي)ك (ماجد البغدادم)بيف شخصية تكاصمي الحديث كال
 إلى الحياة الجديدة . مف خبللو لمعصر الحديث حيث انتمت الركاية  ءليؤكد انتما

تـ العثكر عمييا تخص كرقية الراكم الى كجكد ثبلث رسائؿ عدا الرسائؿ االلكتركنية يشير ك     
عمى مظاريؼ ثلثة رسائؿ ، لكنيا جميعان أبيض . مظركؼ ... ))رحت ابحث حتى كقعت  (المرزكؽ)

فل طكابع كال  ،لبريد الرسمي عميو عنكاف المرزكؽ كاسمو، بالمغة الفرنسية، كيبدك أنو لـ يصؿ با
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, الرسالة االكلى كانت مف  (ُ)كثاف عميو عنكاف جانيت في باريس كثالث ال عنكاف عميو(( ،أختاـ ثمة 
الثانية / ما كراء السرد كالتي  قصةحبيبة )محمكد المرزكؽ( الفرنسية كىي شخصية تعرضيا ال (جانيت)

الحياتية  (محمكد)تتكمـ عف سيرة نتعرؼ عمى أغمب سمات شخصيتيا مف خبلؿ تمؾ الرسالة فيي 
عف مرضيا كاصابتيا بالسرطاف كحاجتيا  (جانيت)حدث تكمف ثـ ت ,كالنفسية كالعاطفية بكجو الخصكص
الرسالة تحمؿ ثمنان لمعبلج ك  (المرزكؽ)حات الذم دفعيا الى بيع لك  مالى الماؿ بسبب تردم كضعيا الماد

))عزيزم محمكد بعد ربطو بالرسائؿ التالية  ان كىك ميـ جدان في ربط أحداث الحكايةكاضح ان تسمسمي اتاريخ
ال أعمـ إف كانت ىذه الرسالة ستصؿ إليؾ أـ ال .. التقيت برجؿ مف بغداد ىك الدكتكر أحمد الشٌمرم 

كل اسمو يسكف سيمكف بيا إيصاؿ رسالة إلى شخص عراقي ال أعرؼ  ... أخبرتو عف الطريقة التي
أحيانان .. مر كقت طكيؿ ثماني سنكات  كمماتي ، كستفكر بالرد بعقكبة ... أكتب مفترضة أنؾ ستقرأ

شيء جرل في الحمـ ... حتى ىذه الساعة ال أعمـ السر ، سر ذلؾ االنقلب .. فجأة   يخيؿ لي أف كؿ
فيؾ .. أالحظ مقدار التبدالت التي طرأت عميؾ بعد التغيير في تشيكسمكفاكيا .  تغٌير ما حكلؾ كما

كآبو كقمقان ... لـ تعد ترسـ .. كاستغرقت في الصمت .. كنت مظطربان كقمت لي أف عميؾ  صرت اكثر
أف تذىب إلى براغ عمى كجو السرعة .. رفضت أف تخيرني بالسبب ، لكنني بحدس األنثى عرفت انؾ 

أجؿ امرأة ... رحمتى تاركان تخطيطاتؾ كلكحاتؾ المنجزه كاألخرل التي لـ تكتمؿ ، لـ أعرؼ ذاىب مف 
ماذا اصنع بيا ... أما لكحاتؾ المكتممة كىي تسع لكحات ، فقد عمقت أربعان منيا في صالة شقتي 

.. مررت الجديدة كأربعان في غرفة النكـ ... كنت بحاجة إلى مبمغ العلج فيما ظركفي المادية سيئة 
عمى تاجر لكحات ... كاآلف أنا مدينة لؾ بثمانيف ألؼ فرنؾ .. إذا ما نجكت ككسبت مثؿ ىذا المبمغ 

قبؿ ذلؾ فأرجك أف تغفر لي .. أما أنا كعمى الرغـ مف الجرح الذم ’ الن . أما إذا متٌ افسأرسمو لؾ ح
 (ِ)((ُٕٗٗ/ُ/ٖلؾ كسامحتؾ .. جانيت ’ تركتو فٌي بيربؾ الل مسٌكغ فقد غفرت

محمكد المرزكؽ  توغيرت مجرل حيا ان ميمة كاحداث ان كلى فقد تضمنت امكر أما رسالة محمكد المرزكؽ األ
 عمى رسالة جانيت  ان كىي في بداية األمر رد

)) الباىرة جانيت ، الزىرة التي خذلتيا بمؤـ في حديقتي البعيدة أكقاتؾ إشراؽ كعافية ، أرجك أف يككف 
بشأف مرضؾ .. ليس مف االنصاؼ أف ترحمي أنت األخرل قبمي اثنتاف كفاية ، فقد  مزحة ما ذكرتو
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كصمت مع مكتيا إلى أقصى حدكد التٌحمؿ . ال تفعمييا أتكٌسؿ إليؾ ... ثمة امرأة جديدة في حياتي . 
ىنا في مدينتي لـ أسع إلييا برجمٌي . ما كنت أفكر بمغامرة علقة أخرل كانا في خريؼ العمر . ىي 

لتي باغتتني كاقتحمت كحدتي . بدأت بشراء كتاب ) الحب في زمف الككليرا ( لماركيز . لـ أقؿ لؾ أف ا
لي مكتبة صغيرة كسط بعقكبة أسستيا بعد عكدتي مف باريس ... لست مدينة لي بشيء ... ال أقكؿ 

خصي ، المكحات تعكيضان عف نذالة مرتكبة .. أصبحت لؾ أصلن ، صارت ممكًؾ الش ؾأني تركت ل
ساعة فرغت منيا . ىي ىديتي بل قيمة كبيرة . فقط ألني انجزتيا في لحظة إشباع ركحي بحضكرؾ 
... ىك أنا كلن منيا تحكم مضغة مف ركحي ، كأنيا ما كنت لتستكم  بالشكؿ الذم انتيت إلية لك ال 

اختفى  ُٖٔٗبراغ ... ، ألتقيت ناتاشا مصادفة ... كبعد ربيع   كجكدؾ المطيؼ البيي المنعش معي،
الكالد تمامان .... ككتحصيؿ حاصؿ صارت ىي عنصران مشككؾ بكالئو ... كمنذ ذلؾ اليكـ اختفت ناتاشا 
لى األبد ... عدت الى براغ المرأة التي كعدتني بالمساعدة عف طريؽ قريبيا  كمات في داخمي شيء كا 

يا آسفة ، لـ يرد ىذا االسـ في قكائـ الناشط في مجاؿ حقكؽ االنساف قالت بعد أسبكع كأنا أىاتفيا أن
مف تـ اطلؽ سراحيـ مف سجكف المخابرات ، كليس ليا اسـ قي قكائـ مف ال زالك مسجكنيف ألسباب 

 .(ُ)(( ُٕٗٗ/ِ/ٓجنائية كغيرىا ... محمكد المرزكؽ 

قصة أما الرسالة الثانية فيي مف )المرزكؽ( الى )جانيت( كقد تحكلت الى سرد ذاتي يكشؼ فيو     
عف كجكد امرأة جديدة في فييا أيضان كقد أخبر  عشقو لػ )نتاشا( كيركم أحداثان كقعت لو في )تشككسمفاكيا(

 (ناتاشا)حيف خذليا ثـ يكرد قصتو مع  (جانيت))رباب( كنجدىا تضمنت اعترافو بالذنب تجاه حياتو ىي 
ى الرغـ مف محاكالتو الكصكؿ عم ىامصير بعد أف اعتقمت )ناتاشا( كلـ يعرؼ  (براغ)كما حدث لو في 

الى  اخرج ميزكمأدل بو الى أف يمف قمؽ كخكؼ  لوكما تعرض  (براغ)تحدث عف كضعو في يالييا فيك 
كلكنو في  (ناتاشا)عف باحثان  (براغ)الى كيتحدث عف عكدتو  ,بعد سقكط التجربة االشتراكٌية (باريس)

 ان كيتركيا بمؤـ كاف المكحات التي تركيا ليس تعكيض (جانيت)لكي يجرح  ان مسكغ ياالمقابؿ ال يجد بحثو عن
))اآلسرة جانيت ... في يكـ بعيد ، ىا ىي ىدية ببل قيمة فيك يعترؼ انو لـ يستطع رسميا لكال كجكدبؿ 

، كقع انقلب عسكرم في العراؽ . لف أدكٍّخؾ بالحديث عف ملبسات التاريخ السياسي  ُّٔٗشباط 
يف .. مف استكلكا عمى السمطة اعتقمكا كؿ مف عٌدكه مناكئٌا حقيقيان لبمدم . سأحكي لؾ عف حدث مع

اك محتملن . كبطبيعة الحاؿ سيتصدر اسمي قائمة الخطريف ، أنا اليسارم المفضكح ... أخذكني إلى 
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سجف في بغداد اسمو قصر النياية .... يرمكف إبادتنا بطريقة شيطانية ... كاف قرارىـ أف نمكت ... 
حصؿ لف نمكت كالبد مف أف أحكي عف ىذا كمو المرأة ما ...  ايمتي أف احيا .. قمت ميمكقررت في دخ

ذا احكييا لؾ  انأ آلألسؼ لـ أحؾ ىذا لناتاشا . كلـ أحكيا لؾ كأنا معؾ، كال ألية امرأة عرفتيا .. ى
نقلب اكقع أف اآلف ... قضيت في سجف نقرة السمماف الصحراكم خمس سنيف، كأطمقكا سراحي بعد 

آخر ... اعتقمكني مرتيف قبؿ أف أىاجر إلى براغ. كحصؿ معي ما حصؿ في براغ كقد شرحت لؾ عنو 
ف مالـ أقمو جادان إال في القميؿ النادر. ربما لـ أقمو لغيرؾ . أقكؿ آلفي رسالتي السابقة ... سأقكؿ لؾ ا

كأرسمة قبؿ سنتيف .. ىا أنني  : أحبؾ ، لطالما أحببتؾ .. تشبثي بالحياة . كاف يجب أف أكتب لؾ ىذا
, كنمحظ مما سبؽ أف (ُ)((ُٖٗٗكانكف األكؿ  ُٖأبادر متأخران مرة أخرل ... محمكد المرزكؽ في 

ة الثانية / ما كراء السرد تركل مف قصاألحداث التي كقعت لػ )محمكد المرزكؽ( الشخصية الرئيسة في ال
, كمرة حسب كجية نظر أصدقائو, كمرة أخرل كجيات نظر مختمفة فيي تركل مرة حسب كجية نظره ىك

حسب كجية نظر أعدائو كمناكئيو كىذا يبرز سمة ميمة في ركاية ما كراء السرد كىي )نسبية الحقيقة( 
فتصارع اآلراء يجعميا مفتكحة كأف ليس ىناؾ حقيقة ثابتة فاألحداث تركل حسب كجية نظر الراكم كىذا 

تيجيف لالمؤلؼ سعي نمحظ  األحداث , كمف جية أخرل فأننا يزيد مف مساحة الكىـ حكؿ حقيقة كقكع
يسيـ بشكؿ كبير في اف يكسر أحادية المخطكطة كيحد مف كىذا الرسائؿ انة متف الركاية باستخداـ تق

يرتبط  ان جديد ان الشكؿ الركائي كمعيارتو فالفسيفساء التي تبدك عمييا ركايات ما كراء السرد تفرض حكار 
دراكو لقضايا التركيب األدبي  . (ِ)بكعي الكاتب كشركطو كا 

التي يعمؿ بيا عبر صندكؽ بريد الجريدة  كرقية الى تمقيو رسالة البغدادم( ماجدكما يشير الراكم )    
))اثنتاف كعشركف صفحة منتزعة مف دفتر  ياكعدد صفحاترقيا ك كطبيعة  ىاكاسطر  يايصؼ خطك 

يشير الى انيا كتبت قبؿ مقتؿ ك ( ََُِ/ِ/ِْ)صنعاء كاف إرساليا كتاريخيا كيذكر م,  (ّ)مدرسي((
)أثير العراقي( كقد شغمت الرسالة بؿ المستعار لـ يعمف عف اسمو الصريح المرسؿ كلكف )المرزكؽ( 

كتسرد ىذه الرسالة جانبان مف حياة محمكد المرزكؽ في )بعقكبة( كتأخذ , (ْ)سبعة عشر صفحة مف الركاية
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اف تكاد ىذه االكراؽ منحىن سمبيان في تفسير األحداث التي كقعت لػ )المرزكؽ(, كعمى الرغـ مف ككف 
مف  ان لكنيا لـ تخضع لتسمسؿ زمني منظـ حيث اف كاتبيا )أثير العراقي( لـ يكف متأكدان لكحدىا تشٌكؿ نص

ف اتجيت نحك عرض كاقعي خالص, التكاريخ كالتفاصيؿ  (المرزكؽ)يصؼ  (قيأثير العرا)حيث نجد  كا 
))كمما دخؿ في حياة امرئ ، رجلن كاف أك امرأة ، خربيا ، ذلؾ المدعك محمكد , سمبيةمف كجية نظرة 

المررزكؽ ، إنو علمة قدر مشؤكـ، ال عف سابؽ ترٌصد ، لكنو ليس بريئان تمامان ، إنو قاتؿ عمى 
بارد القمب ، بضمير رجاج كماء بحيرة في قطعان ال عمى الرغـ منو ، ك طؤو مف ال أباليتو، اطريقتو، بتك 

كتتغير ، ظننتني اعرفو كما تعرؼ القطة ابنتيا ، غير أني ال أكاد أعرفو، لف ’ ف تنحؿٌ ايكـ ريح ، بألك 
ككما نمحظ ,  (ُ)قدر ىك نفسو في أم يكـ عمى مكاجية نفسو ليعرفيا (( إفيعرفو أحد، ال أحد، كأشؾ 

في مخالفة لكؿ ما ركاه  قصةك فإف كجية النظر السابقة معادية تتضمف دحضان لمقكالت )المرزكؽ( 
تمامان لماقدمو المرزكؽ قائبلن في رسالتو  رسائمو السابقة ثـ يستمر )أثير العراقي( بركاية تفاصيؿ مخالفة

ت أكاخر شتاء بعيد، كحتمان لف يكمئ ))كال أظنو سيذكر لرفاقو ىناؾ حكاية طميقتو في بار ببعقكبة ذا
إلى بنت الفلح  ذات السبعة عشر ربيعان كىك يبرز ليا عفريتو فيكاد يغمى عمييا فييدئ كجميا بكلـ 

كيتركيا لخكفيا كلف يقربيا ثانية، ... ي ترقيؽ يجيده، كعد بزكاج بٌاخ ، ثـ يسكح بو عمى جسدىا الف
، لـ يحصؿ شيء ، كنت حريصان عمى أف ال يحصؿ شيء ،  لف يكمميا كىي ترجكه كيردد كمما ألٌحت

أنت نظيفة كجاىزة لزكاج اعتيادم فتبكي كتمطـ خدىا، كبعد أسبكعيف تمتيما نار التنكر كىي تخبز في 
بيت عمو جميؿ المرزكؽ كثكبيا مبمؿ بالنفط األبيض ألنيا أمية حمقاء كما أشاعكا ال تدرؾ خطكرة أف 

لنار ... فيما تنتظر حكاية أخرل ... مع أككرانية بيضاء سيحٌبيا ربما كما يككف ثكبيا منفطان قرب ا
ي بيا مضطران كتحت التيديد ، أك سيكقٍّع عمى كرقة شأحب بنتان أخرل ببعقكبة ... كيستدعى سي

مممكءة بافتراءات ألنيا بنة منشؽ قديـ ، دافعان إباىا الى التيمكة، كيتغرب ثانية كىذه المرة إلى باريس 
.. كيعاشر مكديأل مف عكاىر باريس سيخذليا االخرل حتمان كييرب ىذه المرة إلى بعقكبة بعد أف .

لقد حكت الرسائؿ السابقة الى جانب السرد الكامؿ لحياة بعض  , (ِ)يدرؾ أنيا مريضة بالسرطاف ...((
نة في قص الحكاية الثانية / ما كراء السرد آراء متباي قصةالشخصيات التي كانت جزءان ميما مف سرد ال
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الكاحدة كتعمدان في إضاعة الحقيقة أك ركاية األحداث بصكرة متطابقة مع ما ركاه المرزكؽ كأصدقائو كىذا 
 مف المبلمح الميمة التي تتبناىا ركايات ما كراء السرد في ككنيا التعطي رؤية قاطعة كنيائية .

اقتصرت ما بؿ  ئؿ لتخبر عف حدث أك اخباررساعمى ركاية )القطار .. إلى منزؿ ىانا(  مكلـ تحتك     
))أخذت ىاتفي النقاؿ ككتبت رسالة لرمزم :  عمى رسائؿ الكتركنية مختصرة ال تحمؿ في طياتيا سردان 

ان ... فقط ال أريد ضلست مري"رد  بعد أقؿ مف خمس دقائؽ :  ، "مرحبا .. أرجك أال تككف مريضان "
نجد اف الركائي قد ادخؿ ركح العصر مف خبلؿ المراسبلت كىنا , (ُ)(("أنت ال تزعجني"كتبت :  "إزعاجؾ

 االلكتركنية .

ىاتفو عمى  (عبلء البابمي)جسد .. ضفاؼ الرغبة( نجد اف الرسالة التي كجدىا الكفي ركاية )ظبلؿ     
التي عمد الركائي ما كراء السرد نمحظ لعبة كىنا بعد مكتيا  (ركاء العطار)ىي رسالة تينئة تبعثيا ك  النقاؿ
عادتيا الى الحياة بعد أف صكر مكتيا في الييا  كىي إدخاؿ القارئ في متاىة حضكر الشخصية كغيابيا كا 

مناسبة سابقة ليثبت أف األحداث مف الممكف أف تككف كقعت أك التككف كىك ما يندرج ضمف مفيكـ 
. لكف المفاجأة .. ))عدت إلى غرفتيان نسبية الحقيقية التي تحاكؿ ركايات ما كراء السرد تقديميا جمالي

األعظـ كانت في انتظارم كأنا أدخؿ الغرفة كأعايف شاشة المكبايؿ .. كانت ثمة رسالة تينئة بالعيد 
عيدؾ يكتمؿ بعد أف تشبع مف نظرتي "مصدرىا رقـ غريب غير معٌمـ في ذاكرة ىاتفي كىذا نصيا 

يف ، كمراقصتي عمى أنغاـ أغنية يا بدع الكرد الكحشية كابتسامتي الشبيية بابتسامة صكفيا لكر 
الرسائؿ نخمص مما سبؽ الى أف دخكؿ ك  ,(ِ)(("ألسمياف .. دمت حبيبي في كؿ عيد / ركاء العطار
تتداخؿ مع نص الركاية بؿ انيا  قصةككف أداة لماليبنكعييا )التقميدم كااللكتركني( في النص الركائي 

 . (ّ)وتمعارض اك وتككف كسيمة لكشفلتخمؽ الحدث كلكنيا في الكقت نفسو 

مف خبلؿ ماتقدـ  نجد الحضكر الفاعؿ لممخطكطات كالرسائؿ في تشكيؿ بنية القصة الثانية لما كراء     
معمكمات ميمة شكمت  تالسرد حيث اعتمدىا الركائي كسائؿ ميمة في سرد القصة الثانية كقد تضمن

 جزءان مف عممية ما كراء السرد كأماطت المثاـ عف كثير مف األحداث .

                                                             
 . ُّٕالقطار .. الى منزؿ ىانا :  .ُ
 . ُّٖظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  .ِ
 . ٕٗينظر : عالـ الركاية : . ّ
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 الفصؿ الثاني

 تكظيؼ الفنكف المتنكعة  المبحث الثاني :

ساليبيا أنماط مضامينيا ك أفي  ان ممحكظ ان تطكر ك  تحكالن  شأنيا شأف بقية الفنكفالركاية شيدت     
د عدعمى حتكائيا اللتحمؿ الفكر الى كعي جديد اكثر شمكلية ك عمييا حديثة نات اتقكخصائصيا كادخاؿ 

 ان ادبي عمبلن  كاكي يحققطارىا الجمالي كالفكرم إنكف ضمف ادخاؿ الف الىالكتاب  دفقد عم المكضكعات مف
جناس المتفاعمة معو كىذا كثر تقببل لؤلاأل كنفتح كىيمشركع يتطكر ك ىي الركاية , ك (ُ)متكامبلن  ان فنيك 

 فياىتماـ الركائييف زاد متطكر كقد ك ف الفف بحد ذاتو متجدد أل ,ؿ ال يعني نفي فف لصالح فف آخرالتداخ
ىذا التيجيف يسيـ في حيانا ك أيا النصي مقامات لفظية متباينة كمتعارضة جعؿ جسمتيجيف ركاياتيـ ك 

ية الف الركاية تمتاز السرد دبية تتبلقح داخؿ المنظكمةجناس الفنية كاألفاأل, (ِ)تكسير احادية الممفكظ
 . (ّ)ذات طابع ديمكمي ةصياغالبالمركنة كعدـ الخضكع آلليات 

كفي ىذا المبحث نحاكؿ استجبلء تكظيؼ عدد مف الفنكف التي انصيرت في النسيج الركائي     
الية كقد كأصبحت جزءان منو كافادت منيا ركاية ما كراء السرد كجعمتيا جزءان ميما في إيصاؿ رسالتيا الجم

 ىا عمى نكعيف :اقسمن

 الفنكف ذات البعد الكاحد )الصكرة _ المكحة _ المكسيقى( أكالن :

 ػػػػ الصكرة ُ

ذلؾ ف في ك اتجو الركائيكقد متنكعة الى فضاءات جديدة ك في ركايات ما كراء السرد لقص ايتشظى      
 عمى جميع ان كثر انفتاحالركائية التي أضحت أيـ نك متفي لعبة ما كراء السرد براز إى ات تعمؿ عمناالى تق

اال نتيجة لمتطكرات األخرل االجناس االدبية التداخؿ بيف السرد ك كما , انكاع الفنكف كاالجناس االدبية

                                                             
( , د. نفمة حسف احمد , مكتبة االدب تطبيقية لركاية الزيني بركات دراسةلتحميؿ السيميائي لمفف الركائي ). ينظر : ا ُ

  . ُْ_  ُِ:  َُِِالمغربي , د. ط ,  
لبناف ,  ,دار ركافد  ( , د . سمير الخميؿ ,ات في تقنيات سردية لنصكص ركائيةدراسينظر : مقتربات السرد الركائي ) . ِ

 . ُِٗ_  ُِٖ:  َُِٔ , ُط 
 .  َُٗ:  (اهللسردية )ركايات ابراىيـ نصر . ينظر : الحداثة ال ّ
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غ جديدة كمبتكرة يتفننكف في اجتراح نظـ كصاننا نجد الركائييف يك الكبيرة في نظريات السرد كال سيما 
, كمف أمثمة (ُ)منيا اليستعيركا كيأخذك كميا الجمالية بالغة الى الفنكف االدبية ك ة ذىبكا بجرأ كىجينة حيث

ىي جسد اك تعبير بصرم معاد ك كؿ تقميد تمثيمي م))بأنيا تعريفيا يمكف التي  الصكرة الفكتكغرافيةذلؾ 
كعمى  ,(ِ)ادراكا مباشرا لمعالـ الخارجي في مظيره المضيء((أنيا تمثؿ معطى حسي لمعضك البصرم أم 

تجمد الزمف في عمى الرغـ مف ة ممتعة قال انيا تعبر عف حكايتيا بطريإ ةثابتالرغـ مف ككف الصكرة 
في ككف الصكرة نظريتو حكؿ الصكرة الفكتكغرافية في  ت(بار )كما تصكر ك , تأطيرىاالتقاطيا ك لحظة 

 أنيا تمثؿ الكاقع لكنياك  (مدلكؿ)ك (داؿ)مف  ةساس متألفخطاب متكامؿ يمكف اخضاعو لمتأكيؿ فيي باأل
, كثقافة الصكرة تفتح (ّ)تنسخ الكاقع كىذا سر المتعة فيياالمكف فيي تستقمصو مف حيث الحجـ كالزاكية ك 

 ,(ْ) المجاؿ كاسعان لتفاعؿ القارئ ألف التمقي لـ يعد مقصكران عمى االستمتاع بؿ التأكيؿ المتاح لمجميع
ا حيث يستدعييا عمى نحك عمى ما يراه االنساف لتكتمؿ معرفتو بي لغة تخاطب العقؿ ألنيا تعتمدفالصكرة 

رسـ صكر عمى جدراف بمنذ االزؿ حيث يجسد بعض افكاره  ىذا االبداع كاف يرافؽ االنسافبصرم , ك 
 .(ٓ)خمسة عشر الؼ عامان قبؿ الميبلد الكيكؼ قبؿ اكثر مف

 ميمة  حيث جعميا أداة قٌص ( الكراكي غسؽكقد كظؼ سعد محمد رحيـ الصكرة في ركاياتو كمنيا )     
ككثيران  (كماؿ)شخصية الثانية , حيث نراه يكشؼ مف خبلليا  قصةمف خبلليا أحداث ما كراء السرد في ال
نجد الراكم )محمد( يشير إجماالن الى كجكد ك  (سارة كعارؼ كحسفمف مراحؿ حياتو مثمما يفعؿ ذلؾ مع )

))اقمب الصفحة , بتفصيؿ محتكاىا جاعبلن إياىا جزءان مف السرداثنتي عشرة صكرة تخص )كماؿ( ثـ يقكـ 
... بعد اف اختارىا كماؿ كما اعتقد بقصد كاع  االكلى االلبكـ .. تتكامض حاالن اثنتا عشرة صكرة

تتراءل سارة بيف الحضكر االليؼ ألفراد العائمة... كسارة بأنفيا المترفع كفميا المرتخي كملمحيا 
باعان عف جماؿ طفكلي آؿ الى النضكج ... في الصكرة االكلى تراىا جالسة مع ابي الراضية تترؾ انط

                                                             
 .  ُِٕ:  . ينظر : خطاب التجريب ك الركاية ُ
( , قدكر عبد اهلل ثاني , دار المغرب لمنشر ير االرساليات البصرية في العالـمغامرة سيميائية في اش. سيميائية الصكرة ) ِ

 .  ُِ : ََِْكالتكزيع , د . ط , 
 .  ُُِ_  َُِ:  ََُِ,  ُلعربية لمعمـك ناشركف , طينظر : معجـ السيميائيات , فيصؿ االحمر , الدار ا . ّ
لبناف ,  ,الخميؿ , دار مكتبة البصائر بيركت  ( , د. سميرفضاءات النقد الثقافي )مف النص الى الخطابينظر : .  ْ
 . َُٓ_  َُْ:  َُِٓ,  ُط
كمية  ,ستير( , جامعة ذم قار ماجرسالة , اسيؿ عبد العباس محي , ) ىمية. ينظر : المكنتاج الفني في القصيدة الجا ٓ
 .   ٕ:  َُِٗداب , اآل



 
 

 
107 

 هبرز ير تحمؿ سردان خاصان الصك , ف(ُ)ريكة ذاتيا((كفي الثانية مع امي كفي الثالثة بينيما عمى األ 
 بداخميا تجعؿ مامعبرة فجمدتو الصكرة لتحكي سردىا بطريقة  فيك يذىب بالقارئ الى زمف ماضالمؤلؼ 

 (كماؿػ )ل كشؼ عف المستكل المعيشي كالحالة االقتصاديةت, كىي لمزمف بشكؿ فني متقف ان يمثؿ اقتناص
, كقد تنتقؿ الصكرة الى الكصؼ الخارجي لمشخصيات كتمتحـ كعائمتو مف خبلؿ ما تحممو مف كصؼ

امة .. امي ))حسف طكيؿ ... عارؼ لحيتو نامية كشعره قصير .. ابي يمؼ العمبأفعاؿ كذكريات ما فػ 
بمكزتو  حكؿ راسيا فكطتيا السكداء ... ككماؿ منشرح .. حاجباه الكثاف مرفكعاف عمى الدكاـ ..

تقؿ ثـ ين, (ِ).. ابدك حزينان .. اكنت حزينان حقان ساعتيا؟(( نا ؟أاما  ،كبنطالو ازرؽ ةمتيدل ةرصاصي
و مبلبسكصؼ عمى ركز الجامعية في (كماؿ)جانب مف حياة الى الصكر  بالقارئ زمنيان مف خبلؿ

جانبو كالتي التي ب (الفتاة)ك (كماؿ)الفارؽ الطبقي كالمادم بيف تبيف في الصكرة ك رفاقو مقارنتو مع ك 
شخصية الفتاة  يامف خبلل حيث تظير متكامبلن  ان الصكر تمثؿ خطابك , سيرتبط معيا بمشركع حب فاشؿ

كىذا ما  ومف خبلؿ ممبس (كماؿكبيف ) يابينالفرؽ ة ك حالتيا االقتصاديكانتيا االجتماعية ك كصؼ لمك 
 .(ّ)جتماعي كالطبقي بينيمابيف الفارؽ االيفيك  ةلمقارئ بدقكصمو استطاع الركائي اف ي

 ةنجد عشر كإحدل تقانات ما كراء السرد حيث ( ركاية )مقتؿ بائع الكتب في كيحضر تكظيؼ الصكرة   
 اآلخر يابعضسكد كاالبيض ك بعضيا باألكاف  (البغدادم ماجد)الى  (سامي الرفاعي)صكر مرسمة مف 

االكلى ممتقطة  ةالصكر الثبلثف (المرزكؽ)حياة مف مراحؿ الصكر الى القارئ مرحمتيف كتنقؿ تمؾ  ان,ممكن
خبلؿ مرحمة حياتو في بعقكبة المغادرة فتصؼ قبؿ  (المرزكؽ)تحكي مرحمة حياة لذلؾ فيي في العراؽ 
، باألسكد كاألبيض .. يجمس ُ))صكرة  األسكدالى أنيا قديمة بداللة األبيض ك كم االر ممح كيالشباب 

المرزكؽ عمى صخرة بظير مستقيـ .... انو مصيؼ يرٌجح اف مكقعو في كردستاف العراؽ اكائؿ 
اظف بالزماف  ،باألسكد كاألبيض كسابقتيا ِ))صكرة , (ْ)الستينيات .. يبدك منشرحان خالي الباؿ((

المرزكؽ راقد عمى بطنو فكؽ العشب ، يرسـ في كراس . اكماـ قميصو  ،كالمكاف ذاتييما ايضان 
خصمة نافرة مف شعره الطكيؿ يشؽ جبينو كينزؿ عمى ارنبة انفو ... يتكقع الناظر اف يد  ،مرفكعة

اعمى الراس .. كضعيتو الرساـ الماسكة بالقمـ الرصاص ستكمؿ دكرتيا حاالن قبؿ اف تزيح الخصمة الى 
                                                             

 . ْٓ. غسؽ الكراكي :  ُ
 .  ٓٓ: ـ . ف  . ِ
 .  َٔ_  ٗٓ: ينظر : ـ . ف .  ّ
 .  ّٖكتب : ال. مقتؿ بائع  ْ
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اليمكف اف تككف مصطنعة .. ال بد مف اف المصكر فاجأه كالتقط الصكرة انو الفناف االنطباعي في 
, كقد حاكؿ الراكم مف خبلؿ (ِ)كتدكر الصكرة الثالثة في نفس مضاميف سابقتييا, (ُ)الظرؼ المثالي ...((
فكانت تقانة الصكرة ىي إحدل األدكات عراؽ مف حياة المرزكؽ قبؿ اف يترؾ ال ان الصكر اف يبرز جانب

 الميمة في عرض محتكل ما كراء السرد .

حب  (ناتاشا)لشخصية  ان كصفحيث نجد خارج العراؽ  (المرزكؽ)اما الصكر االخرل فتمثؿ حياة     
الراكم مف خبلليا أف ينتقؿ زمانيا كمكانيان كيرصد التغييرات التي طالت ستطاع كا (محمكد المرزكؽ)

، ممكنة .. االصفر كالبني طاغياف .. يسير في الفجر الرقيؽ، عمى ضفة نير  ْ)) صكرة الشخصية 
ؿ , كما قدـ تصكرا متعدد األبعاد لحا(ّ)ما . مرتديان معطفان قيكائيان بياقة فرائية مع القبعة الركسية ...((

، لو كرش صغير فيما  ٔ)) صكرة  (المرزكؽ)فيك يذكر ترىؿ بينيما فارؽ السف الشخصيتيف فيظير 
بطنيا ضامرة .. صدره مشعر ... ىذه الصكرة تبعث عمى البيجة فالناظر الييا ال يستطيع اال اف 

ي الركاية تعطي الصكرة الفكتكغرافية فألف  ,كالسردالتصكير فف بيف الركائي ىنا يجمع , ك (ْ)يضحؾ ...((
  . (ٓ)خطاب مشٌكؿ بكصفو متتالية غير قابمة لمتقطيعألنيا  ان مفتكح فضاءن 

قص ما كراء ( بؤرة في ةلما تحطمت الجرٌ ركاية )تشكؿ العمبة التي تحتكم عمى ثبلث صكر في ك     
 , حيث االمكنةمتقنة بيف االزمنة ك الماضي عبر لعبة ميتاسردية يعكد المؤلؼ بالقارئ الى السرد إذ 

حميمية تحيؿ الى دفئ األسرة , كفي االقتباس القادـ سجمت لحظات زمنية ك حممت الصكر عبؽ الماضي 
االسكد  نيا لك كرقيا فضبلن عف تكسرات ت ك احافالتآكؿ ك  قدـىيأة الصكرة مف حيث اليشير الراكم الى 

تداخؿ فإف ىنا ماكراء السرد ػػػػ ك قصة ػػػ متعمقان بحياة العائمة السابقة سردان بصريان فيي تقدـ  ,االبيضك 
السرد شكؿ مف اشكاؿ  ألف كؿ ,سرديةالبنية المف  ان شكؿ جزءان اساسييالسرد مع الصكر الفكتكغرافية 

                                                             
 .  ّٖ: مقتؿ بائع الكتب . ُ
 .  ْٖ. ـ . ف :  ِ
 .  ْٖ: ـ . ف .  ّ
 . ٖٓ: . ف  . ـ ْ
لفكتكغرافية في ركاية مريـ , ا. ـ . د . سامر فاضؿ عبد الكاظـ االسدم , , مجمة كمية . ينظر : فضاء الصكرة ا ٓ

 .  ُِِٗ:  َُِٖ, كانكف االكؿ  ُْالعدد ,  جامعة بابؿالتربية االساسية لمعمـك 
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))سكٌت.. انا نفسي ، حيف تييأت لي ىذه الصكرة ، لمكىمة االكلى ، , (ُ)مف الركاية ان معين ان شمؿ جانبي
سكد البكاء ؟ تريو صكرة قرض جزء مف حافتيا العميا .. صكرة باألبالرعب .. مالؾ ؟ كلـ  شعرت

كاالبيض عمى سطحيا تكسرات كلطخة صفراء، شابة في العشريف، يداىا المتاف تنشرىما حكؿ اكتاؼ 
الصبييف الى يمينيا كشماليا عاريتاف .. صبي في العاشرة ببنطاؿ قصير .. ابيض ملمحو جدية 

ية ، رقيقة ، تغالب ابتسامة ... تسحب صكرة ثانية مف عمبتيا يعشرة ، ح ذاىمة .. كصبية في الثانية
القصديرية الممٌكنة، الصبي ذاتو بملمح دقيقة كشعر طكيؿ يرتدم بيجاما مف قماش البازة المقٌممة ... 
تعطيو صكرة ثالثة فتاة العشريف تجمس عمى المقعد الخشبي ألرجكحة معمقة بيف شجرتيف سدرتيف ... 

يخيؿ لي ككأف فراغان مريعان بيف ىذه الصكرة كاآلف .. ىباء، كال شيء آخر . تقكؿ : الصكر يقكؿ 
 . (ِ)القديمة تخبرنا ٌعما خسرنا . يزفر ، يعيد الصكر الثلث الى العمبة التي تمسكيا((

اإلطار كليس الثانية  قصةلكنيا تتعمؽ بال (حككػ)تظير خمس صكر لكفي ركاية )فسحة لمجنكف(     
مف خبلؿ  ورثة حيث يقكـ الركائي بترجمة حالال (حكمتالمتعمقة بما كراء السرد كقد كصفت حالة )

البمدة بسبب الحرب فالصكر تنقؿ لنا التحكالت السياسية كاالقتصادية خراب  ظيركما يكافعالو  ومبلبس
مف خبلؿ شخصية يحدث في القصة اإلطار ىذا  كؿك  كحالة الدمار التي تعرض ليا العراؽ اثناء الحرب

))التقطت مف حقيبتيا حزمة مف الصكر كناكلتو إياىا .. صكرة أكلى حكمت كاقؼ قرب ,  (حكمت)
... صكرة ثانية ...  سيارة الرانج .... جزء مف قميصة متدؿو خارج البنطاؿ ، كطرؼ مف ياقتو مقمكب

كحائرتاف ... خمفو ... ككمة أنقاض كباب متجر  بيده ممعقة ،كعيناه شاخصتاف الى الطعاـ، شرىتاف،
  .(ّ)((مخمكع ... صكرة ثالثة : فـ حكمت مفتكح ك الممعقة المممكءة بالرز تصعد إليو

أزمنة  الىأنو أشار صكر الدقيقة بؿ ال تفصيبلتالركائي مـ يذكر ( فاما في ركاية )القطار الى منزؿ ىانا
بطريقة  أخرل ذات طبيعة تاريخية كظيفتيا تأصيؿ تاريخ المكاف القديـ في المكقع اآلثارم في )الحنينة( 

)) كانت ىناؾ صكرة مؤطرة ميز كتبدك فييا المقابمة بيف تاريخ آشكر كبيف المستكشفيف االنكى سترجاع اال
 ...حكت صخرية لرأس امرأة آشكرية ة .. المستر كالمسز ماير كاقفاف اماـ مننبالعاج مف زمف الحني

                                                             
,  مصر , حمكاف جامعة,  الفنية التربية كمية,  ناجى المحسف عبد ىبة.  د, . ينظر : تطكر اساليب في الفنكف البصرية ُ

َُِٖ   :ُٖ  . 
 .  ُٕ_  َٕ. لما تحطمت الجرة :  ِ
 .  ِٗٔ. فسحة لمجنكف :  ّ
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, (ُ)كانت ىناؾ صكر منحكتات ، كاماكف أثرية مف الحنينة كنمركد كأكر ك كميا باألسكد كاألبيض((
متنيا الركائي ممتزج مع الصكر سعد محمد رحيـ ف ركاياتة تيجيف نص ما كراء السرد في سمكىكذا نرل 
تتقافز في النص الركائي لتعمف عف دخكليا كتعمؿ عمى اف تعيد الصكر  توبراع, كقد جعمت الفكتكغرافية

تدؿ عمى ثيمات اساسية تخص السرد الذم يككف لب النص  ةمنتججديدة ك انتاج النص بطريقة فنية 
 كغايتو . 

 المكحة :ػػ  ِ

 ,ؼالكيك في النقش بر بر عف حياتو عاعتاد اف يعاالكؿ نساف األقديمة ف لو جذكر تاريخيةالرسـ فف    
يستثير الى كاقع محسكس المكحات , كلذلؾ يعكد مرجع مو لمكمماتيمتعبير كبدل توداأكىذه الرسكمات ىي 
جاف )كجزىا كمكضكعاتو كقد أالنظريات حكؿ دراسة الفف راء ك تعددت اآلقد ك , خياؿ الفناف ككجدانو 

يكدع ممكضكع الجمالي لمعنى ثانييا : ك , خمقو الفناف يرمز محسكس  يا:اكلثبلثة ؛ صر ابعن (مككافسكي
كىذه العبلقة  وط بيف العبلمة كالشيء المشار إليتربالتي فيك العبلقة  : اما الثالث ,الكعي الجماعي وفي

ية ))عبارة عف كسائؿ ايضاح, كالرسـ في حقيقتو ىك(ِ)لسياؽ الكمي لمظكاىر االجتماعيةتحيؿ الى ا
المكحة , كلذلؾ تعد (ّ)((في كؿ  مياديف الخمؽ التشكيمي طوما يقكـ بتخطيمنظكرة لما يفكر فيو الفناف ك 

, (ْ) ىك كسيمتيا لتمثؿ ذاتيا كالعالـالذم بشكؿ اساس عمى المكف تعتمد تعبيراتو  ان فني ان نص التشكيمية
 .(ٓ)كىناؾ مف يجعؿ المكحة تعبيران إراديان يظير ذاتية الفناف ككجية نظره في المكضكع المطركح

ف استدراج ىذا الفف لمركاية رسو المتنكعة اال االو مدك اف الفف التشكيمي فف قائـ بنفسو عمى الرغـ مف ك    
ساطة الكممة مف خبلؿ عرض لممتمقي بك لمتكصيؿ ألنو مف انكاع الفف التي تككف قابمة  امر مدىش

قطات طة بذكاء ال يتأتى عبر المصماء بؿ غدا عيف الق (كاميرا)الفف التشكيمي لـ يعد , ف(ٔ)الحكاية

                                                             
 .  ِّْ – ِِْ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
 .  ُُٗ_  ُُٖ. ينظر : معجـ السيميائيات :  ِ
 ,, برنارد مايرز , ت: د . سعد المنصكرم كمسعد القاضي ,مكتبة النيضة المصرية  ؟. الفنكف التشكيمية ككيؼ نتذكقيا ّ

 ٗٔالقاىرة , د . ط , د . ت : 
 .  ُِْ:  َُِِ,  ّسكرية , ط  ,. ينظر : السيميائيات مفاىيميا ك تطبيقاتيا , سعيد بنكىراد , دار الحكار  ْ
 ُ( , د . فاركؽ بسيكني , دار الشركؽ , ط تطبيقية في أعماؿ بيكاسكقراءة المكحة في الفف الحديث )دراسة ينظر : .  ٓ
 ,ُٗٗٓ  :ُِ  _ِِ . 
 .  ُِٗ. ينظر : الحداثة السردية :  ٔ
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المبنى كالمعنى فعالـ  جمالية جديدة عمى صعيدتضيؼ انما يخمؽ حاالت جمالية كالتصكير فحسب ك 
كاف التقارب بيف الركاية كالفف التشكيمي ال ينحصر في الرؤية  ,المكحة يحتاج الى قارئ مطمع ذم ثقافة

في الثكرة عمى مفيكـ  الفف التشكيمي كالركايةيشترؾ , ك في أساليب البناء كطريقة التعبيرفحسب بؿ 
, كيؤكد الركائي )ارنست ىمنغكام( عمى عبلقة الفف التشكيمي (ُ)ان سمبي محاكاة التي تجعؿ مف المتمقيال
يجعؿ الكتابة جمبلن صادقة مبسطة كافية بما كنت أتعمـ شيئان ما مف لكحات سيزاف )) : يقكؿف حيالركاية ب

كنت أتعمـ منو الكثير جدان غير أنني  ,أحاكؿ أف أدخميا فيياجدان لجعؿ القصص تمتمؾ األبعاد التي كنت 
, كيؤكد الركائي )ىنرم جيمس( اشتراؾ (ِ)((ى التعبير كي أشرح األمر ألم أحدلـ أمتمؾ القدرة الكافية عم

أنيا تحاكؿ  ))اف المبرر الكحيد  لكجكد الركاية ىكالركاية كالمكحة في محاكلة تفسير الحياة عندما يؤكد 
, ال فرؽ بينيا كبيف لكحة المصكر أك الرساـ , فيك بذلؾ يعتبر الركاية عمبلن فنيان عؿ تصكير الحياةبالف

المكحة المرسكمة كلكي تحقؽ الركاية ما تصبكا النص المتخيؿ ك يضارع فف الرسـ كيعمد الى التقريب بيف 
الحكاس  اف عف طريؽالمكسيقى كيؼ تصؿ الى الكجدتتعمـ مف فنكف النحت كالتصكير ك  اليو يجب اف

 . (ّ)باستخداـ التشكيؿ كالمكف((

شكمت يا الركائي بؿ انيا المكحات التشكيمية في متنتكظيؼ ركايات سعد محمد رحيـ الى ت كقد اتجي    
في ركاية فتبرز مف خبللو الثقافة الفنية العمية لمركائي  ان جديد منحىن كىذا ما جعميا تتخذ  ومن ان كبير  ان جزء

االبدم  بوكح (كماؿ)( ابنة عـ )سارةالرسـ كشخصية الرساـ مف خبلؿ انات ( يستحضر تق)غسؽ كراكي
))كجدتيا أماـ لكحة ظننتي أنيا أنجزتيا تكان .. كانت تتأمميا بعمؽ ... عصافير مقتكلة ، كقد تناثر 
ريشيا فكؽ أرض بدت عمى كشؾ أف تنفجر عف خضرة صارخة ... سارة .. انت تتطكريف .. تقنياتؾ 

, كالرسكمات التي تحكي (ْ)كأسمكب معالجاًت ألفكارؾ كطريقة تمكينًؾ .. يحؽ لنا اآلف أف نفخر بًؾ((
عنيا الركاية تتضمف صراعان خفيا بيف الفرد كما حكلو مف شركط مختمفة كتشي طبيعة الرسكـ التي 

                                                             
كف , منشكرات ( , عبد الممؾ أشيبية الجديدة في الركاية العربية )ركايات إدكارد الخٌراط نمكذجان . ينظر : الحساس ُ

 .  ُُُ: ََُِ , ُاالختبلؼ , ط
,  ُ( , د. احمد حسيف جار اهلل , دار الشؤكف الثقافية العامة , ط . اسمكبية القصة )دراسة في القصة العراقية القصيرةِ

َُِّ  :َِ  . 
ق :  ُُّْالرياض , د . ط , ,  (ُٗٔ). الركاية العربية كالفنكف السمعية كالبصرية , د. حسف لشكر , المجمة العربية ّ

َُٖ.  
 . ُُْ_  َُْغسؽ الكراكي : .ْ
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فتيا ، كنثرت عشرات ))لـ تنقطع سارة عف الرسـ طكاؿ أياـ كأياـ .. لكحات كثيرة في غر يكردىا الراكم 
لكاف ككائنات .. امرأة متشبثة بمكح خشبي في أالتخطيطات عمى سريرىا ... نثار معٌقد مف خطكط ك 

لٌجة عاتية .. امرأة تركض حافية عمى الرمؿ .. يمكح الرمؿ حارقان كىي كأنيا ىاربة مف كائف عدائي 
عمى الرغـ مف غمبة القتامة اال أف رسكماتيا حممية ، فييا غمكض مثير كصاـر ك  ،مجيكؿ .. يطاردىا

نقاطأ بٌراقة تكابد مف أجؿ االنفلت مف الحصار ، في القمب ، أك في زاكية ما ، مف ىذه 
  .(ُ)الرسكمات((

التي كانت إحدل طرائؽ ركاية الحكاية حات التشكيمية بالمك  اما ركاية )مقتؿ بائع الكتب( فقد زخرت   
 قد درس في فناف تشكيميعمى أنو محمكد المرزكؽ( شخصية )ظيرت الثانية لما كراء السرد, كبداية 

لماـ فنية كاسعة  ةكلو ثقاف ,الفنكف الجميمة أكاديمية قد تعمميا في اكاديمية كاف بمدارس الرسـ التي كا 
شارات الكاضحة متف الركاية باإلحفؿ كقد  (باريس)ك (براغ)خبلؿ رحمة الى  مف بغداد كمف ثـ طكرىا

 ))لـ اجيء الى ىنا ألدعيالتي تدؿ عمى ثقافة السارد الفنية ككلعو بالفف التشكيمي عمى كجو الخصكص 
بانني كنت ازاحـ ماتيس كبيكاسك في الكاالرييات كمعارض الفف الحديث كنت رسامان ىامشيان كفي 

بعرض أربع ماكراء السرد راكم كيقكـ , (ِ)باريس بضعة آالؼ مف امثالي مف مختمؼ أمـ االرض((
 ان تظير جانب (ماجد البغدادم)الى  بأرساليا)سامي(  قاـ قدك  (محمكد المرزكؽ)لكحات تشكيمية مف ابداع 

))المكحة  اىافي احدمف سيرتو, ك كماؿ ما كرد إتقكـ ب ىذه المكحاتك كرساـ  ةالفني (المرزكؽ)مف حياة 
معٌمؽ في فراغ مضبب مرسكـ مف منظكر جانبي ، ملمح االكلى : جسد انثكم ممتـ عمى نفسو قميلن ، 

الكجو غير كاضحة تمامان ، غير اف المشاىد يمٌيز عينان كاحدة لكزية كانفان رفيعان كفمان ممتمئان مغتران يذكر 
 ,(ّ)بثمر االجاص ... باستثناء االبيض كاالسكد المكناف الطاغياف ىما البني الفاتح كاالزرؽ الفاتح((

كقد عمد الى عدـ اظيار نثكم كما يظير ىك عنكاف المكحة التي لـ تظير فييا مبلمح الكجو كالجسد األ
غامقة داللة عمى الكضع كاف اربعة الليشير الى عبلقتو الممتبسة مع المرأة ككاف العتماده الكجو مبلمح 

يحمؿ ىك الة النفسية ك يرتبط بالحممكف دكر ميـ في ابراز خبايا الفناف اك الرساـ فيك النفسي المتأـز , ف
يخمؽ حركة عف ك  ان جديد يان تخذ مف المكحات منحى سرديالمؤلؼ لغة رمزية تحمؿ دالالت كاسعة فنجد 

                                                             
 .  ُِْ. غسؽ الكراكي :  ُ
 .  ّّ. مقتؿ بائع الكتب :  ِ
 .  ٖٗ_  ٕٗ:  . ف  . ـ ّ
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بيض ألالكاف متناقضة في المعنى )) فأعمى , كما نجده يركز (ُ)طريؽ االيقاع المكني الذم تنتجو المكحة
يرمز الى الظبلـ كالكآبة ستقرار , اما المكف األسكد فيرمز الى الطير كالصفاء كالبراءة كالحرية كالسبلـ كاال

  .(ِ)((ك الجيؿ

الظمـ ككجو بكجو  مؤلمةداخمية احتجاج عف صرخة مف كأنيا تعكبيرة فرمزية كتحمؿ المكحة الثانية    
مف ظمـ كاضطياد بسبب معتقداتو  (محمكد المرزكؽ)تسرد ما تعرض لو كأف المكحة ك العالـ اجمع , 

محمكد اليو ) ىانتي مذي الالعبثعبر المصير كآرائو السياسية كنجدىا تتناسؽ مع محتكل الركاية 
الفـ الصارخ  ،))المكحة الثانية : ... فـ مفتكح أبعد مف الحد االقصى يصرخ باحتجاج مؤلـ (المرزكؽ

غاضبتاف كالملمح متقبضة .. ال يحتاج المشاىد  يغطي ثلثة ارباع  مساحة الكجو. العيناف حمراكاف
لذكاء خارؽ مف اجؿ اف يكشؼ كـٌ العذاب الذم يدفع الى اطلؽ ىذه الصرخة العارية .. انيا صرخة 

  . (ّ)في كجكىنا، في كجو العالـ((

كاالخضر ))ثلثة كجكه انثكية مثمثة متشابية ككؿ منيا بمكف مختمؼ، الميمكني اما المكحة الثالثة : 
الفاتح كالكردم .. كأنؾ ترل المشيد مف كراء سيؿ ممطر .. الكجكه صمبة، لكنيا كديعة كمطمئنة 

التركيبية البنائية التحميمية ك جمع فييا خبراتو ))التي بيكاسك التكعيبية  اتلكحىذه المكحة تحاكى , (ْ)...((
كف فجاجة مميكدرامية شحنت مضمكف حميـ مباشر دمصيا مف التكعيبية حيث عكس شكؿ ك التي استخ

 قصةالتي ىي جزء مف أدكات ماكراء السرد في الالمكحة ك  ,(ٓ)((نبيؿ كاكسابيا ديمكمة ال تنتيي بتعبير
)ناتاشا جانيت  (المرزكؽ)ة النساء الثبلثة في حياة قصفكأنيا تركم  ان تحمؿ في طياتيا سردان خاصالثانية 

المممح التجريبي نمحظ ك االخضر فقد رسميا بالمكف الحشيشي ك خيرة اما المكحة األكغادة( كلغز ضياعيف, 
دخمكف يباحثكف الك  ,امرأة نائمة خمفياترقد  خضرخيكط في أعمالو حيث يصؼ الصكرة باحتكائيا عمى 

                                                             
معة ( , جا)رسالة ماجستير ( لممصطفى غزالي , سماح شاطرم ,جدلية المكف كالصكرة في ركاية )بيض الرماد . ينظر : ُ

 .  ٕ:  َُِٓ -َُِْداب , بسكرة , كمية اآل ,محمد خضير 
 .  ُّْ. سيميائية الصكرة :  ِ
 .  ٖٗ. مقتؿ بائع الكتب :  ّ
 .  ٖٗ:  . ف . ـ ْ
 . ُُُ. قراءة المكحة في الفف :  ٓ
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ما المكحة ك دالالت كمعاني ف الكصؼ بطبيعة الحاؿ يحمؿ كاية ألفي الر ضمف تقانة الكصؼ المكحات 
 .(ُ)اكز ما ىك مكجكد الى مستكل اعمؽ مف الرمزيةفي الركاية اال تمثيؿ يتج

 ))تتلمع نظرة الشيخ رفعتمايكؿ أنجمك )خمؽ حكاء( ل( لكحة ما تحطمت الجٌرةل)في كيذكر الراكم    
بيا يشبو اإللو في لكحة  ،الصقرية تتنقؿ بيف الكجكه المستبشرة ... عباءة الشيخ عمى بيضاء حميبية

 (سستيف)فالمؤلؼ يشير اشارة كاضحة الى لكحة مايكؿ أنجمك في كنيسة , (ِ))خمؽ حكاء( لمايكؿ أنجمك((
كتقدـ ىاتاف المكحتاف الخمؽ المقدس عممية في الفاتيكاف حيث تترجـ لكحة خمؽ آدـ كلكحة خمؽ حكاء 

كشبييا قضية المكحة كالخمؽ  معكالمؤلؼ ج, (ّ)اف كخمؽ حكاء كخركجيا مف ضمع آدـحكاية خمؽ االنس
كىك المعنى المشترؾ بيف مقارئ الكاعي قضية االغراء كالغكاية ليميد شيخ )رفعت( كىك بعباءة ال

التي تنتيي  (عادؿ)مع زكجة  (رفعت)خيانة الشيخ بفي نياية الركاية الشخصية كالمكحة كالتي ستتجمى 
 بقتؿ الزكجة .

ثانية / قصة التي في القصة ال (حكمت)( نجد حضكر الفناف في شخصية كفي ركاية )فسحة لمجنكف    
شاب كقد ))كقاؿ ليا ( مكناليزا)طمؽ عمييا التي ا (نيمةكبيف ) وبين مشيدان حيث يكرد  ما كراء السرد

قميؿ مف الغركر كالتبجح : يكمان ما سأرسمؾ في لكحة كبيرة ستككنيف مكناليزتي الخاصة ...  صكتو
السياسية الممثمة باالتحاد الكطني لطمبة العراؽ كىك , كلكف السمطة (ْ)كاف في ىذه الساعة متحرران ((

ماذا رأيتـ سكل انيا جالسة عمى االستكؿ كانا ")) ذراع السمطة تمنعو مف إكماؿ مشركعو في الرسـ
يمل يابطؿ ، احمؿ "...  "عامر حميد عباس مف قسـ الرسـ، " "ما اسمؾ كمف أم قسـ ؟"...  "ارسـ ؟

الى اف يشير عبرىا استطاع راكم لـ تكتمؿ كلكف ال / حكك(عامر)مكحة , ف(ٓ)(("لكحتؾ كاترؾ القاعة
الثانية التي تخص ما كراء  قصتوان, كسعد محمد رحيـ في أغمب ركاياتو كتحديدا في فنانحساسيتو كككنو 

الذم شخصية الفناف المرىؼ الحساس كما أنو يستحضر الفف التشكيمي بيف السرد ك  مزجي فيكالسرد 
, أما حضكر اإلشارة ة كسرد قصالى كؿ تخطيط اك رسـ بحيث يتحكؿ لكاف باأل توكفرشالكحاتو تضج 

                                                             
 . ُُٓ_  ُُْ. ينظر : بناء الركاية :  ُ
 . ُّٕ_ ُّٔ. لما تحطمت الجرة :  ِ
, مراجعة : د. سمماف  ( , بيتر كليندا مكرم , ت : فخرم خميؿ. ينظر : فف عصر النيضة )فف تشكيمي دراسات ّ

 .  َِْ_  ِّٖ:  ََِّ,  ُالكاسطي , المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر , ط
 .  َٖ. فسحة لمجنكف :  ْ
 .   ٕٖ_  ٖٔ. ـ . ف :  ٓ



 
 

 
115 

طبيعي يمكف اف  كجوتحكم عمى  يالـ تكف ذات جماؿ أخاذ كلكنالى )المكناليزا( فعمى الرغـ مف ككنيا 
ئيسة تحكم عمى معالـ ر عما سبقيا ألنيا  اتطكر األمر الذم جعميا تعد في كقتيا يصمد في غمرة الكآبة 

امرأة أنيا تصكر  اعيناىا بجفنييما المثقميف كمك أنفيا الطكيؿ ك تنطمؽ مف ابتسامتيا النصفية الراعشة 
شارة الراكم في تشبيو (ُ)مقصكدان يككف لغزان ربما  المكحةفي ككف حقيقية كىذا ما اتفقت عميو الدراسات  , كا 

في ليصبغ الركاية بمكف كاقعي كحقيقي ك  ان ككاقعي ان حقيقي ان يكسب الشخصية طابعكانت كي  ايب (نيمة)
مكناليزتو الخاصة عمى  (نيمةمف )يجعؿ , فراكم ما كراء السرد الذم  الخياؿبالكاقع فييا يتماىى منطقة 

 . تممؾ الجماؿ االخاذ  كلكنيا امرأة حقيقية الرغـ مف ككنيا ال 

))كىانا تصغي بعينيف اية )القطار الى منزؿ ىانا( كيعكد المؤلؼ ليشير الى لكحة المكناليزا في رك      
فالمؤلؼ يشبو  ,(ِ)مغمضتيف كفـ يكاد يفتر عف ابتسامة ربما لتحاكى المكناليزا مف غير اف  تقصد((

العالـ كمحط انجذاب القراء كالمتذكقيف اىتماـ التي ىي محط اياتو بتقاسيـ المكحات المشيكرة بطبلت رك 
كفي ركاية ,   التشكيميخصائص معينة مف خبلؿ تكظيؼ الفف الكاقعية  وبطبلتبذلؾ ليكسب لمفف 

لتمقي بظبلليا مف خبلؿ شخصية الدكتكرة  (المكناليزا)( تعكد ابتسامة جسد .. ضفاؼ الرغبةظبلؿ )
))أمسكتني مف يدم كضغطت عمييا بأصابعيا البيض الطكيمة .. اصابع ناضجة ، كنقكد  (حنيف)

فقدت شيئان قميلن مف طراكة الشباب .. ابتسمت ليست كابتسامة ركاء العٌطار فاكية غريبة .. اصابع 
نما كابتسامة المكناليزا إذا ما قررت المكناليزا اف تتمرد عمى رؤيا ليكنارد دافنشي  المغٌكية الماكرة ، كا 

تقانة ىامة  ,كىنا نرل أف تكظيؼ المكحة كاالفادة مف طاقاتيا التعبيرية كاف(3)كتطمؽ سراح ابتسامتيا((
 . لما كراء السرد استعمميا الركائي ككاف مكفقان فييا الى حد كبير

 المكسيقى :ػػ  ّ

النص الركائي يتفاعؿ يا فبمنأل عنف ك الركائيليس ت عديدة التحكالت كتطكر  ائيالخطاب الرك يخضع     
, (ٓ)أدبيان  ان الركاية جنس, كسبب ىذا التفاعؿ كما يرل )باختيف( ككف (ْ)مع االنكاع الفنية كالمكسيقى الغنائية

                                                             
 .  َِٔ_  َِٓ. ينظر : فف عصر النيضة :  ُ
 .   ِْٖ. القطار الى منزؿ ىانا : ِ
 . ُٖٗظبلؿ جسد... ضفاؼ الرغبة : .  3

 . ُّٕ_  َُّ: قضايا الركاية العربية الجديدة الكجكد كالحدكد , د. سعيد يقطيف : . ينظر ْ
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ء ركايات ما كرا, ك (ِ)العبلقة بيف االدب كالفنكف المتعددة بما فييا المكسيقى مف الشعرتستكحى ك , (ُ)أدبيان 
 ان كثيق ان ارتباط ان الرسـ مرتبط نجدما الرسـ كغالبان السرد غنية بالفنكف المتعددة كخصكصان المكسيقى ك 

 ,المؤلفات المكسيقيةيجة كالتمكيف كالمكحات ك لكجكد أكجو شبو بينيما فكبلىما يتحدث عف الم كسيقىبالم
ىي المكسيقى كفيما يعد الرسـ فنان مكانيان فأف  ,ليامان لممكسيقييفإالفنكف الجميمة تشكؿ كفي الكقت نفسو 

عمى الصكت تعتمد المكسيقى فإف لكاف الرسـ عمى الخطكط كاألكفي الكقت الذم يعتمد فيو  ان زماني ان فن
سمعيان , كعمى الرغـ مف ىذه الفركؽ بيف الفنكف المختمفة  االمكسيقى فنتككف  ان مرئي ان الرسـ فنبينما يككف ك 

ىي اكثر انكاع , كالركاية (ّ)صكر فنية تعكس بصدؽ كاقع الحياة تسير نحك أمر كاحد  ىك خمؽاال انيا 
 . مف الفنكف كاء المرئي كالسمعي الفنكف انفتاحان  لقدرتيا عمى احت

في ة ما كراء السرد / الثانية فقصلقد قاـ سعد محمد رحيـ باستعماؿ الفنكف المكسيقية بشكؿ الفت في     
ة امير قص إذ تصكر السيمفكنيةفسكي لبيتر تشايكك  (بحيرة البجع)سيمفكنية  نجد (ركاية )غسؽ الكراكي
, كترد (ْ)فقدت شكميا كىيأتيا االنسانية بسبب السحر اميرةسيتضح فيما بعد انيا  ةيقع في حب بجع

لتشايككفسكي .. القـ  "بحيرة البجع"))اختار مف اشرطة كماؿ اإلشارة في الركاية عمى ىذه الشاكمة 
الشريط آلة التسجيؿ .. اغمؽ باب الغرفة ... كيشؼُّ كجو مرتسمان في صكرة يزيح كجو االمير 
سيجفريد المحاط بأصدقائو كصديقاتو الراقصيف ... أختؾ اذكى منؾ . يستدير بيا نحك سارة الى بحيرة 

كديت ، أالبيضاء تستحيؿي إلى االميرة  البجع . مشدكىان بمنظر البجعات يباغت االمير سيجفريد بالبجعة
سيا الريش .. ذركة درامية اكلى ... ماذا لك كاف الساحر قد قمب أانثى بكامؿ بيائيا كاناقتيا ، يحيط بر 

حبيبتؾ الى طائر الكركي ... تصمت .. نقؼ .. اختمس اليو النظر .. عيناه غارقتاف باالسى كالدمع ، 
مكضكعو , فالراكم في النص السابؽ يتناكؿ (ٓ)كب في ظممة االفؽ((يتابع سرب الكراكي التي راحت تذ

تتماىى ك التي تسرد حكايتيا ىك المكسيقى  ان جديد الى سرد الركاية شكبلن يضيؼ عمى شكؿ مكسيقى حيث 

                                                             
 ُٕٖٗ,  ُ, ت : محمد برادة , دار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع , ط  ميخائيؿ باختيف, . ينظر : الخطاب الركائي ُ
 :ّْ . 
 . ُْٕ_  ُّٕ : . ينظر : نظرية األدب , رنيو كليؾ _ أكستف كآرفِ
,  ٖ. ينظر : المشيد المكسيقى في المكحة التشكيمية , نبيؿ الدراس كمحمد نصار , المجمة االردنية لمفنكف , مجمد  ّ

 . َُٗ_  َُٖ: َُِٓ,  ِعدد
 . \\ : m. marefa . org    httpsبراىيـ العريس عمى المكقع االلكتركني : . ينظر : مقالة إل ْ
 .  ََِ_  ُٕٗ. غسؽ الكراكي :  ٓ
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الخاصة بو كالتي حمـ اف يكسب قمبيا  (كديت)أ )سارة( التي جعميا االميرةلػ  (كماؿ) ة حبقصمع 
تجسيد االصكات كاعطائيا لشخصيات عف طريؽ الركاية كىنا يعمك بإيقاع , حكلياكينسج قصة حب 

 تتناسب مع المكسيقى . 

كراء  ماانات تقعماؿ شفؽ البحر( يبرز مرة اخرل ابداع الركائي في استكفي ركاية ) ترنيمة امرأة ..     
ليجد القارئ نفسو  يان مكسيق ان ايقاعالسرد ليمازج بيف الفف السردم كالمكسيقى حيث يجعؿ البنى تمتقي لتألؼ 

انا بعشؽ "))كانت حناف تناكد المكت بأغنية حب كبالحرية  زمانية دينامية كذات فعالية عاليةاماـ حركة 
 كرفضيا االستسبلـ (حناف)المفارقة في شخصية  اكمفيظير الر  ,(ُ)(("البحر... انا بعشؽ السماء

(, كالشؾ في ككف حنافحب الحياة لدل )كأف الركائي يبيف جانب لممرض كالمكت كشركعيا بالغناء ك 
ضيؼ اليدكء الطبيعي كالنفسي كيالسبلـ ك  هخمؽ جكان يممؤ ت( لممغنية نجاة الصغيرة بعشؽ البحر انااغنية )

ح صكت فيركز )ذىب أيمكؿ( فأرل د))مف المذياع يص ,حناف()مرض خياالن كمنحى مغايران لمحدث 
الركعة االشجار العارية في الشفؽ . بالبياء ىذه بطرقاتي تفرشيا سجادات مف اكراؽ صفر ساقطة 

ال ينضب الف  ان التي تعد معينعمى المكسيقى , فالركاية تنفتح  (ِ)بدميا النقي البارد(( شيةتنالساعة الم
 .(ّ)ممكسيقى اف تمعب دكران في بناء الفضاء الدرامي لمركايةيمكف لالمكسيقى بالكبلـ عبلقة كطيدة ك عبلقة 

التي  (يكميات الخرابيستحضر )المرزكؽ( في مخطكطتو الميتاسردية )( كفي ركاية )مقتؿ بائع الكتب   
تخترؽ المعرفة  المكسيقية عمى سبيؿ االسترجاع حيث  (جانيتذكريات )تنبثؽ منيا ذكرياتو ف ادكف فيي

سمكب بناء داللة جديدة فالتأثر باأليسيـ في  ان خاص ان ايقاعكتخمؽ مف رتابة السرد لتخرجو النسؽ الركائي 
يجد القارئ نفسو اماـ تنكيعات الصكت االنساني كالمحف الى الحد الذم المكسيقى كاضح في الركاية 

 ى شكبرت احتفمت معي آلخر مرة ... استمعنا لمكسيق ُٖٖٗػ تراىا تحتفؿ اليكـ؟ في  الأ))المكسيقى 
غنية لنجاة الصغيرة .. أكمكزارت .. رقصت عمى انغاـ اغنية عربية ، ربما ) فكركني( ألـ كمثكـ اك 

برشاقة ..  تكاف االيقاع بطيئان ... ثـ كضعت في المسجمة كاسيت مكسيقى حديثة راقصة .. رقص

                                                             
 . ٕٕترنيمة امرأة .. شفؽ البحر : .  ُ
 .  ُُْ_  ُُّ. ـ . ف :  ِ
 .  ٕ َ. ينظر : الركاية العربية كالفنكف السمعية كالبصرية : ّ
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ككانت  ،. كنت اكذبـ.أفيجؿ  رجؿ بعينو ... يكميا قمت ليا أف ترقص امرأة مف أتعرؼ معنى أقالت : 
 .(ُ)نيت تعرؼ ايضان انني اكذب((اج

تو كمعرفبطؿ ما كراء السرد تظير ثقافة تبرز اسماء مغني حقبة الخمسينيات كالستينيات كمكسيقاىا لك     
 ةجي كسميمبان))حضر حفلت لعفيفة إسكندر كمائدة نزىت كناظـ الغزالي كمحمد القالمكسيقية الكاسعة 

مراد .. كما حضر حفمة ليياـ يكنس ، ككاف مترددان في حضكر حفمة لعبد الحميـ حافظ بصالة سينما 
 .(ِ)فٌضؿ عميو فريد األطرش ... سٌماىا نجاة ألنو كاف معجبان بنجاة الصغيرة كذلؾ(( ،النصر

كىذا يسيـ في إضاءة العالـ , (ّ)ىبالمكسيق في ركاية )القطار الى منزؿ ىانا(يضج ما كراء السرد ك     
السردم الداخمي لػ )رمزم( كاستمرار االيحاء بييامو بػ )ىانا( بقصة حب دامت حكالي ثبلثيف عاما فالمتف 

النص ))قد اخترقت بناىا الراكم بشكؿ متتاؿو كمتعاقب ألف المكسيقى مكسكعة مكسيقية الى يتحكؿ 
, (ْ)((فقط بؿ كعنصر سردم كمعرفة ركائيةؿ فني المرجعيات ليس كشكمتعدد الخطاب ك كجعمتو السردم 

))اخترت نغمة لو مكسيقى حلؽ اشبيمية لركسيني تمؾ  الحضكر نكرد النص التاليككمثاؿ عمى ىذا 
المقطكعة ... أحبُّ مكسيقى شكباف ك مكزارت ... تعجبني نجاة الصغيرة كفائزة احمد .. تعجبني 

    ػىاب كحسيف نعمة ... اغرمت جاكميف بمكسيقى الجاز بفيركز كاـ كمثكـ .. يعجبني محمد عبد الك 
Chetbaker ... عزيزم رمزم ىذه فكدكا بالميمكف .. بيتيكفف كيسكي الذع ، " ... فضلن عف شكباف

... كنت    The Beatlessشكباف نبيذ معتؽ .. مكزارت شمباينا ، الجاز شيء آخر ... بفرقة 
ؾ .. كنت ؤ تردديف اسماء جكف لينكف كبكؿ مكارتني كرينغك ستار كجكرج ىاريسكف ككأنيـ شفعا

كاسعة  ثقافة مكسيقيةكىنا يظير الراكم مميئان ب, (ٓ)((Yes terdayتترنميف طكاؿ الكقت بكممات اغنية 
شاب الجالس إلى  البيانك ))ال يةليرسـ إيقاع الحب الذم أصبح قدر الشخصالغربية كالعربية تجمع بيف 

 راكمتأثر الكنممس جميان , (ٔ).. غنى لسيميف ديكف ك كريستكفر كركس(( يغني برقة انثكية عذبة
الصكت االنساني كالمحف كتزاكج ظيكر باألسمكب المكسيقي لكجكد العديد مف التنكيعات المكسيقية 

                                                             
 .  ٕٓ_  ْٕ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 . ْٔ_  ْٓ. لما تحطمت الجٌرة :  ِ
 . َُٔ ,ِٗ,  ٕٖالقطار الى منزؿ ىانا : ينظر : .  ّ
 .  ٖٓ. الركاية العربية كالفنكف السمعية كالبصرية :  ْ
 .  ِْٓ_  ِْْ. القطار الى منزؿ ىانا :  ٓ
 .  ِْٕ. ـ . ف :  ٔ
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بالغرض .. لكف ال إنو صائغ جماؿ ))لك نسمع بعض المكسيقى اليادئة .. كريشنا يفي  المكسيقي
مذىؿ حزيف كىذا ليس مما ينعش ركح مريضة .. سنسمع اندريو ريك .. ألحاف ممكنة، مبيجة ... ال 

, (ُ)لتفادم الشجف حتى مع كماف اندريو ريك.. مع سيؿ المكسيقى .. كالنبيذ كمكسيقى كريشنا(( سبيؿ
يقاعو إلى ذركة  ))لكنو ا المكسيقيةيمايز بيف اآلالت  ونأنجد كما  يقاع البيانك ىك مف صٌعد إيقاعي كا 

 . (ِ)نادرة .. كانت المكسيقى تنث مثؿ مطر صاؼ و منعش ((

 اغنية اسمياف)ك (حبلؽ اشبيميةيرد ذكر سمفكنية )جسد .. ضفاؼ الرغبة( فظبلؿ اما في ركاية )   
كقد  ,مف بداية الركاية الى نيايتيا وكتماىت معما كراء السرد  (اغنية اسميافرافقت )قد ك  يابدع الكرد(

يقاعان  منحىن جعمتيا تتخذ تضمنت الركاية متكاليات مكسيقية  ما كراء بطمة  (ركاء العطارػ )فيف, جديدكا 
حضكرىا قد اقترف ك مما يخمؽ حكليا ىالة مف الغمكض الشخصيات كاالسماء  ةمتعددامرأة ىي السرد 

كما حيؾ  (اسمياف)مف شخصية المغنية  (ركاء)رب شخصية كذلؾ لق ,()يابدع الكرد (اسميافأغنية )ب
حكؿ حياتيا مف ألغاز كقصص كىك األمر الذم حدا بالراكم أف يقرف بيف الشخصيتيف عف طريؽ 

أف ميمة لما كراء السرد, لقد حاكؿ الركائي بؤرة اىا مكسيقك  (اسمياف)اغنية األغنية كبيذا فقد شكمت 
مف دكف أف ينسى اإليحاء بيف يجعؿ القارئ تحت تأثير مكسيقى طاغية تأخذه الى آفاؽ جديدة كمتنكعة 

يشبو الى حد كبير غمكض بيا فتعدد اسماء البطمة كتعدد عبلقاتيا كالغمكض الذم احاط الشخصيتيف, 
بأزميؿ مايكؿ ))خطرت لي فكرتاف ، االكلى ، كـ ىي متقنة الصنع كما لك انيا نحتت المغنية حياة 

يابدع "انجمك . كالثانية لك احيط صاحبتيا بساعدم ، في يكـ سعد ما ، اراقصيا عمى ايقاع اغنية 
عمييا لـ يقتصر , لكنو خمسة عشر مرة في الركاية  ( اسمياف)كقد كردت اغنية ,  (ّ)ألسمياف(( "الكرد

ف تعذب مثؿ جلد مف العصكر )) يمكف ألغنية ابؿ ذكر الى جانبيا )نجاة الصغيرة( ك)اـ كمثكـ( 
 صكت ة... ماذا يفعؿ بي بميغ حمدم بالتكاطؤ مع صاحب"سيرة الحب"الكسطى .. سأضع اغنية 
  .(ْ)الفراديس .. أتراني احبؾ((

                                                             
 .  ِّٓ_  ِِٓ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
 .  ِٔٓ. ـ . ف :  ِ

 . ُِِ , ُِٗ , ُٕٕ , َُٕ , ُٔٓ: ـ . ف )*( لبلستزاده ينظر , 
 .  ّة : . ظبلؿ جسد ... ضفاؼ الرغب ّ
 .  ِْ. ـ . ف :  ْ
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 لتشكؿ سمفكنية سردية بديعة تذىؿما كراء السرد احداث ىى المكسيقى ككممات االغاني مع تتماك    
تبرز امكانيات كىنا يتجاكز الكاقع  ان متفجر  ان فني تصبح الركاية فعبلن ك  ,القارئ كتجذبو لمتابعة االحداث

 .ة كفني ةمكسيقيسمة المتف التي تمنح الركائي 

 (ف ذات البعديف )المسرح كالسينماالفنكثانيا : 

 المسرح :ػػػ  ُ

فيي الركاية أما المسرح راسخ في التاريخ كىك قديـ ميماف لكف دبياف أالمسرح كالركاية نكعاف يعد    
مف دراسة الركاية كظفكىا لات المسرح ك نامعظـ تق لركايةنقاد ا, كقد استعار احدث االنكاع كاكثرىا شيرة 

نكع كتابي قبؿ ىك المسرح لكف  ,حداثالتصكير الركائي كالكصؿ بيف األانات لكصكؿ الى فيـ تقأجؿ ا
, أما (ُ)المغة المكتكبة قبؿ اف يمثؿ عمى خشبة المسرح يعتمدألنو  كؿ شيء كىك بيذا يمتقي مع الركاية

ضيفو استعماؿ الكسائؿ المسرحية مف حس درامي عمى السرد يمما فت المسرحية انامتقلالسرد عماؿ است
تقتصر عمى بنية الحكار المنطكؽ كحسب بؿ تستثمر لغة عو لغة السرد الى لغة درامية الحيث تتحكؿ م

كيتميز السرد في العرض المسرحي  ,(ِ)الجانب التعبيرم في النص الركائيم الجسد أك لغة الحركة لتثر 
السرد في الركاية عمى نكع ادبي كاحد يقتصر  البينما يقكـ عمى الحركة كالتشكيؿ الفعمي لؤلحداث بككنو 

 بينيما لكحدة العناصر المشتركةعماؿ الركائية األيتبلـز مع  المسرحك  ,(ّ)جميعيا الفنكفك االنكاع  بؿ يشمؿ
لركاية تعتمد عمى العناصر ( كار المسرحية عمادىا كحدات ارسطك )الزماف _ المكاف _ المكضكعفعناص
قكاعد المسرح كالركاية كليذا استعمؿ ركائيك ما كراء السرد تقانات المسرح في كتاباتيـ نظران لككف ,(ْ)نفسيا

الركاية بطبيعة الحاؿ تعتمد عمى مرتكزات تبني عمييا متنيا الركائي كما ىك , ك (ٓ)يماتقترباف مف بعض

                                                             
(, جامعة أكمي ,)رسالة ماجستير . ينظر: تداخؿ االجناس االدبية في االسكد يميؽ بؾ ألحبلـ مستغانمي , مزياف شارة ُ

 .   ِْ:  َُِٓ_  َُِْكمية االدب كالمغات , الجزائر ,  ,محند اكالحاج 
 . ُٗ. ينظر : اسمكبية القصة :  ِ
األدبي, تأليؼ : د. ميجاف الركيمي, د. سعد البازعي, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء,  . ينظر : دليؿ الناقد ّ

 .  َُْ:  ََِِ,  ّالمغرب , ط
 . ُِ:  ُٖٖٗ, عيكف المقاالت ,  الدار البيضاء ,  د . ط ,  كآخركفاليات المكاف , يكرم لكتماف . ينظر : جم ْ
 .  ُٓ_  ُْ:  ُٖٗٗالعزيز حمكدة , الييئة المصرية العامة لمكتاب , د . ط , . ينظر : البناء الدرامي , د. عبد  ٓ
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,ناىيؾ عف (ُ)اىد كلكحات كلمحات حكاريةمشفكبلىما يحتكم عمى مكاقؼ كصفية ك الحاؿ في المسرحية 
مؿ السردم فمخرج مف العككأنو مستؿ العمؿ المسرحي إمكانية تحكؿ الركاية الى مسرحية حيث يبدك 

عادة قراءة المتف الركائي كيعيد كتابتو حيث ينقؿ المتف الركائي مف فضاء الكتابة الى إيقكـ بالمسرحية 
التشابو الكبير بيف قد سكغ فضاء المسرح ك بيذا يتحكؿ النص السردم الى مضمكف نص مسرحي ك 

مكف لمسرد يك ات ناالتق تبادالتالركاية كالمسرحية اف حيث بإمكاف الى ىذا التمازج المسرحية الركاية ك 
ىذا مف ناحية , كمف ناحية أخرل فإف  (ِ)يستعير مف الركايةأف ممسرح كما يمكف لاالستعارة مف المسرح 

نجد لذلؾ تعكس ايضان كاقع االنساف فيي الركاية كذلؾ االشياء ك تصكره عف االنساف ك  يعكسالمسرح 
الركاية ))ك ,(ّ)الكاقع المعاصر مف المظاىر الحداثية التي افرزىاكىك بيف المسرح كالركاية تمازجان 

تي تتحدث عف المسرحية المعاصرة تتبنى أساليب جديدة منيا غمبة الحكار عمى السرد كمنيا الركاية ال
 .(ْ)((كمكضكع ليا

تقدـ , فركايات ما كراء السرد (ٓ)االبتكارلتجريب ك الى فسح مجاؿ ااية كالمسرح بيف الرك كقد أدل التعالؽ  
حيث يرل كممثميف تاب مسرح كمخرجيف مسرحييف عمى نحك صريح ككٌ تككف الفنانيف كقد لفئة شخصيات 

الرئيسة كفي ىذه الركايات ممارسات  توبالدكر الذم يخمقو المؤلؼ لشخصي القارئ ركائيان مسككنان 
 .  (ٔ)يا لتخييؿ الذاتبصعب التحكـ ستحكاذية يا

حيث ( )غسؽ الكراكيركايات سعد محمد رحيـ كمنيا ركاية المسرح كالنص الركائي في  كيتعاضد    
حكار كظيكر السرد مستعيران شكؿ الالراكم يكظؼ طريقة الحكار المسرحي بدؿ السرد إذ نجد غياب 

التداخؿ ىذا مف خبلؿ ك لينتقؿ مف حدث آلخر  يبرز التعالؽ بيف فف المسرح كالركايةىنا مسرحي ك ال

                                                             
:  ُٕٖٗ,  ُ. ينظر : مدخؿ إلى فف الكتابة الدراما , عادؿ النادم , مؤسسات عبد الكريـ بف عبد اهلل _ تكنس , ط ُ

ُْ  _ِْ . 
ت : أشرؼ , ( , مجمكعة مف المؤلفيف _ منطؽ الجنس الدرامي . ينظر : السرد كالمسرح )إعداد النص السينكجرافياِ

 .  ُّ_  َّ:  َََِقافة , د. ط , الصباغ , المشركع القكمي لمترجمة , المجمس االعمى لمث
 ( , د. حسف يكسفي ,في النص المسرحي العربي كالعربي شعرية الميتامسرح ك اشتغاليا. ينظر : المسرح كالمرايا ) ّ

 .  ْٖمغرب , د . ط , د.ت : اتحاد كتاب ال
 . ُِٖ. الميتاقص في الركاية العربية :  ْ
 . ُِٗ_  ُِٖ. ينظر : الميتاقص في الركاية العربية :  ٓ
 . ُْٕ. ينظر : الميتافكشف :  ٔ
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مف خبلؿ المقاطع السردية  دة مف امكانيات الفنيفالفني كذلؾ باالستفاتحقيؽ التكامؿ استطاع الركائي 
انا  ال ادرم طبيعة .... لماذا ؟  ))انت خجكؿ .. التي جعميا خالية مف الفكاصؿ كاكتفى بكضع نقطتيف

فتحتي  ،عني .. الستي تعيسة ؟ ضحكتي كقمت : تعيسة ؟ كماذا تظف ؟ .. انت ال تعرؼ شيئان  تعيسة
عصاـ ىنا ، أك كنتي أنا معو  خيألت : كـ كنتي أتمنى لك كاف ات . قإال انني أثرت السكك  ي ألتكمـمف

.آه .. ىاتفنا ، كطمب مني .يعمؿ جٌراحان ىناؾ مستشفى شيير  في زيكرخ.. ايف ىك اخكؾ ؟ . ك 
نيؼ القدكـ إلى رٌؼ األشرطة ، كاختارت شريطان محددان دسٌتو في مكضعو بآلة التسجيؿ فتصاعد لحفه ع

مسح فمؾ إا معنى أف تحيا، كال ترقص ؟ .. مكركه .. . أتجيد الرقص ؟ ماذا ؟ أنا ارقص . حراـ .. م
 . (ُ)كأنؾ ميرج ((

ماؿ كيشؼ كجو ك))حداث كالشخصيات بشكؿ مسرحي درامي م ليقدـ األاك يعكد الر في مكضع آخر ك    
 مير سيجرفيد ... يأخذ دراجة ابي يقفز عمى مقعدىا كيقرع الجرس مرتسمان في صكرة يزيح كجو األ
يستدير بالدراجة نحكم : اختؾ اذكى منؾ . يستدير بيا نحك سارة :  يصيح بي : ىيا اجمس خمفي ...

اء تستحيؿي إلى إلى بحيرة البجع . مشدكىان بمنظر البجعات يباغت االمير سيجفريد بالبجعة البيض
متد األحراش عمى طكؿ جدكؿ داكد فيما الطيكر تقبؿ ، ت الكقت ما قبؿ الغركباالميرة اكديت ... 

تصٌكر اف ، "" خيالؾ شٌغاؿ " ، قد قمب حبيبتؾ إلى طائر الكراكي ... ماذا لك كاف الساحر بزعيؽ مرح 
 "رتكفيبدك أنؾ تتفرج كثيران عمى أفلـ الك" "،تأتي كتنقذ أميرتؾ مف مصيرىا الذم حدٌده الساحر الشٌرير

أختمس إليو  ،نقؼ ،نصمت  ،تطير شماالن  ،تصفؽ أجنحتيا ، كتحمٍّؽ ،تنبو الكراكي ،يضحؾ بصخب
, يبدك (ِ)((التي راحت تذكب في ظممة األفؽ ، يتابع سرب الكراكيعيناه غارقتاف باألسى كالدمع ،النظر

المقصكد فيك يحاكؿ اف يستكحي اف النص يبكح بفعالية الراكم القصدية التي تتآزر مع بنائو الدرامي 
كما  (كماؿ) الحقيقي الذم ارتبط بشخصية وبجع كشخكصيا كفعاليتيا الى كاقعمناظر احداث مسرحية ال

مف احداث تداخمت بشكؿ كاضح مع العمؿ المسرحي الذم ذكرناه كحاكؿ جاىدان اف ينقؿ بيا ارتبط 
درامية الكاقعية المسرحية ىي التي شكمت كىذه الصكرة الأمامو , كأنيا قد جرت ك االحداث السابقة 
الراكم كاحد , فف آنتعامؿ مع الكاقعي كالمسرحي في  ؛ ألنناالسرد في نصكصو الركائيةمنعطؼ ماكراء 

مثمما ارتبط بالكاقع مع , المسرحي السابؽ بالعمؿ ح الفعالية الدرامية المسرحية المرتبطة ك ضك لنا بيظير 

                                                             
 . ُٖٔ_   ُٔٔ. غسؽ الكراكي :  ُ
 . ََِ_ ُٕٗ: ـ . ف .  ِ
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كدقة كاحدة في ب (المسرح كالكاقع)ف معان ينقؿ االمر ك مسرحيان عمى الرغـ مف كاقعيتيا  الحياة التي جسدىا
 كأنيا آمر كاحد كىذا التشاكؿ اك التآزر ىك الذم اخرج النصكص الى ظاىرة جديدة . ك تشاكؿ تحتى 

ض لو عبر المصير المأساكم الذم يتعر عبثية الكاقع كيكظؼ الركائي صكرة التراجيديا المسرحية ك     
قي عصفت بنسيج المجتمع العرا حداثأمف الركاية  كما تخمؿ)محمكد المرزكؽ( في )مقتؿ بائع الكتب( 

بنفسو عف المتغيرات السياسية التي عاصرىا كايقف خطكرتيا  لف ينأأراد ألـ يسمـ منيا حتى مف ك ككجكده 
يخرج محمكد المرزكؽ ))العراؽ فشكؿ صكرة تراجيدية لما يمر بو الدائر آنذاؾ  يالمجتمعالصراع كعبثية 

مف معتكفو في سرداب عمارة مف اربعة طكابؽ بنيت أكاخر سبعينيات القرف الماضي . ذلؾ الذم 
يختمط بالماٌرة  ،يبدك نصؼ صاحو كنصؼ مريض ،طاتخذه محلن لبيع الكتب أك إعارتيا مقابؿ ثمف بسي

، ربما ألنو لـ يسمع يسمـ عميو أحدىـ غير أنو ال يرد ،كازه األسكد ذك المقبض المعقكؼيتقٌدمو ع
يسير عمى غير ىدل ليحرٍّؾ قميلن  ... ربما ىك مشغكؿ الذىف، كممات السلـ في ذركة ضجيج الشارع

ال  ،يتكمماف في أمر ما،  يتصافحاف ،يصير في مكاجية شاب، ينادم شخصان ما ،الشائخةاعضاءه 
يمشي ، ـ يمضي كؿ منيما في حاؿ سبيمو ث، أك دقيقة كنصؼدثة أكثر مف دقيقة تستغرؽ المحا

، يقع يتمدد عمى كفي لحظة خاطفة يتكقؼ عف السير، يرتعش، ينكفئ، يترنح، المرزكؽ بضع خطكات 
أك أصيب  ك بثممة صغيرة في ككنكريت الرصيؼاقترب منو شاباف ظٌنا أنو عثر بحصاة ، أ، بطنو

، ببقعة دـ تتسع تحتو تسيؿ نحك الشارع  انحنيا عميو بكغتا، ياإلغماء ، أك أم شيء مف ىذا القبيؿ
 ،كفي لحظة خاطفة تالية فيـ الماٌرة األمر فانفضكا مف حكلو كما لك أنيـ ييربكف مف كباء ،تراجعا

كالى جانب التراجيديا التي يتضمنيا المقطع السردم , (ُ)اسرعكا في كؿ اتجاه ميركليف خائفيف ((
كالصكرة التركيبية فعاليـ يقكـ عمى استجابات مسرحية تمثمت بحركة الشخكص كاالسابؽ نجد اف النص 

 .  عج بالناسذم لممكاف ال

حكؿ فناف ككاتب أحداث الركاية تدكر ( يمتزج المسرح بالركاية حيث كفي  ركاية )لما تحطمت الجرة   
برىا األب الختبار ابنائو ػػػػ كالخطؼ في حقيقتو ىك مسرحية يد ض ابكه الى الخطؼيتعر  مسرحي )باسـ(

 ان كمسرحي ان درامي ان )عادؿ ( كاختو كتتخذ االحداث طابعأخيو يجتمع مع األب ل الى منزؿ)باسـ( يعكد ػػػػػ ف
فيجعؿ  دراميالى ما يحدث بشكؿ  "باسـ"ينظر ك  ,جذبو لمتابعة االحداث كتطكرىايشد القارئ ك ي ان مشكق

                                                             
 . ُْ_  ُِ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
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فالركائي ا الككف دكره الخاص الذم يؤديو مكجكد في ىذ الككف عبارة عف خشبة مسرح كبيرة كلكؿ شخص
عرضو بشكؿ عبر ش ييحكؿ ما ىك كاقعي الى مسرحية درامية داخؿ الركاية فيكسر االيياـ بالكاقع المع

مسرحية ليتحكؿ  ان ر االحداث كتنامييا مف خبلؿ جعؿ الشخصيات تمثؿ ادكار يكيستمر في تطك , مسرحي 
حد يريد أف أال  غمبتني ، آه ، لسنا أقكياء"))مشيد مسرحي درامي الخطؼ( الى الحدث الرئيس )

انظر ،إلى أيف تكجيؾ بكصمة  ىيييييييييو" ، "يصٌدؽ أف الحقيقة زلقة معتمة خفية غامضة عمياء
الفضكؿ ، كأنؾ تراىا " "،يبقيني ىنا ىك الفضكؿ ليس إالىييييييييييو ... ما "،  "عقمؾ دائمان 

مؤكدة ، بؿ "  "سكل شخصيات محتممة لسنا في ذىنؾ إٌذان "، "، أىي شيء آخر ؟باهلل عميؾ" "،مسرحية
 "،أنا عمى العكس ، أشعر ككأنني سأنفجر بالبكاء في أية لحظة، " "أنت تضحكني"،  "ىي مؤكدة

 . (ُ)(("ميمتي البحث عنوك  ال نعرفو جميعان  ءىناؾ شي، " "تعرفو كال نعرفو ؟ ءأىناؾ شي"

( تتحكؿ الركاية الى مسرح كثائقي حيث نجد المؤلؼ يكثؽ مجريات تاريخ )فسحة لمجنكفكفي ركاية     
عندما يكسبيا الركائي تسجيمي المسرح ما يشبو الالى الركاية  ؿحك تتيا , إذ في ساحاتحدث الحرب كما ي

 أطكار حكمت تتقمب ألسباب))ممثؿ ال شخصية ما يشبو ( الىفتتحكؿ شخصية )حكك,  ان كاقعي ان نمط
عميؽ حد  سككتو، محدثكه لكنو يظؿ ساكتان  مجيكلة في طكره االكؿ قد يسمع أك ال يسمع ما يقكلو

، ال ينبس ببنت شفة كما تقكؿ العرب .. طكره الثاني كىك طكر اليذر لف يسمع ألحد بالكلـ اإلغاظة
في طكره الثالث ك  ،بعضو لو معنى كمعظمو ال معنى لو أك لف يأبو بو .. سيتكمـ طكاؿ الكقت .. كلـ

 ،ك جممتو إلى حد كبير كاضحةيككف أقرب إلى طبيعة الناس االعتيادية ، كىك أفضؿ أطكاره حيث تغد
 .(ِ)كأكثر إجاباتو تككف لٌماحة صادمة((

كقد فرضا عمى شخصيتو بسبب الضغكط تقاف إبيما يؤديدكريف  المجنكف (حكمت)شخصية كتؤدم     
سـ احكك المجنكف ( الذم حمؿ  = حكمت)بشخصية يستعيف المؤلؼ االجتماعية كالسياسية , كعندما 

دباء كانكا كبار األإذ أف يحاكي االدب العالمي قصة الثانية / قصة ما كراء السرد فأنو في ال (عامر)
االفكار التي ال يمكف لئلنساف العادم أف ف ليستطيعكا تمرير بعض االحكاـ ك المجنك  ةيكظفكف شخصي

دينية جكد اعتبارات سياسية كاجتماعية ك ما ال يمكف قكلو مثؿ المسككت عنو لك  كاقكلحتى يك , يعبِّر عنيا 
لبيمكؿ كما في حيث نجد اف مسرحيان كبيران مثؿ شكسبير يكظؼ في مسرحياتو شخصية الميرج كا, 

                                                             
 . ٖٔ_  ٕٔ. لما تحطمت الجرة :  ُ
 .  ّٔ. فسحة لمجنكف : ِ
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لمؤلؼ ا ياالركاية التي استطاع مف خبللانة المسرح مع تقانة تمازج تقكىنا نبلحظ ( مسرحية )الممؾ لير
 . (ُ)اف يكسب الركاية بعدان جديدان 

المتف حيث يرتبط  ان درامي ان حركي ان حداث طابععطي األتلما يشبو األجكاء المسرحية كتتحكؿ الركاية الى    
)) تحسس كجيو متزج المسرح بالركاية الى حد الذكباف فيالمسرح في اكثر مف مكضع انات الركائي بتق

ذف ىك باب حديدم يديو كتمٌمس الجدر جبيتو رقبتو بمعكمو... مٌد  اف الضيقة المتقاربة مف حكلو ... كا 
, فالمؤلؼ استطاع (ِ)رفع عينيو إلى كٌكة عالية كابصر حزمة ضكء عمى الجدار المقابؿ(( ،صدئ مغمؽ

الى القارئ فالزنزانة  (عامر) التعذيب الذم تعرض لوف خبللو ينقؿ م امسرح (عامر)اف يجعؿ مف زنزانة 
انات فبرزت تق المجنكف ك(حككحكلتاه الى ) (عامر)ة في شخصية نقطة التحكؿ الرئيس اكالتعذيب شكمت

 اماـ ركاية اخرل داخؿ الركاية نفسيا.  ان جديد ان مسرحة االحداث لتفتح افقتكظيؼ ماكراء السرد في 

لركاية مف دكف اف تفقد ا كمف بينيا المسرحجسد .. ضفاؼ الرغبة( عدة فنكف ظبلؿ ركاية ) تستكعبك   
ز كتبر  ةبانسيابي مف خبللوتنمك كتتطكر يكثؼ الحكار كيجعؿ األحداث  فالمؤلؼ ,خصكصيتيا كتميزىا

ية مف تكثيؽ ألحداث بصبغة كاقعية لما يرافؽ االركاصطبغ يجعميا ت شخصيات رئيسة كشخصيات ثانكية
استفحاؿ ك  التفجيرحكادث م كاالجتماعي في العراؽ فيكرد تجرم عمى ارض الكاقع السياسي  كاالقتصاد

لسنا "))راسمان صكرة تمزج الحدث الكاقعي بالتخييمي المميشيات انفبلت الجماعات االرىابية كالمتطرفة ك 
ال ما الذم يدفع مراىقان في الخامسة عشرة إلبادة عائمة كاممة بدـ بؿ نحف كذلؾ" "،اشراران بالفطرة ، كا 

.. ممعقة مف الشر في دكرقنا  "عامؿ مساعد االحتلؿ" "،في البدء ادنت االحتلؿ كاتيمتو، " "بارد ؟
انسمييا كيمياء الغباء .. بدؿ أف نقاكـ كجكده رحنا نقتؿ بعضنا بعضان .. " ، "أطمقت ىذه الفظائع كميا

: كنا نتكمـ عف  أنت كاىـ .. ، قاطعتو" ، "لـ ال تقكؿ الجرثكمة زرعت فينا، " "الجرثكمة ثاكية فينا
  .(ّ)(("ظف اف الكلـ في السياسة يستيكيؾشيء آخر ، ال أ

كعمد المؤلؼ الى جعؿ الركاية تركم مشاىد متتالية تعمؿ عمى نمك االحداث بشكؿ درامي ك ىذا ما 
ماكراء السرد التي تمغي الحكاجز  اناتاحداث الركاية مف خبلؿ تق تظير جميان مف الحكارات التي مسرحي

)) "أنظري مف نافذة الركح فأرل امرأة حيف تمشي ترفع ليا الجباؿ بيف العمؿ الركائي كنظيره المسرحي .
                                                             

 .  ٓٓ_  ْٓ. ينظر : المبنى الميتاسردم في الركاية : ُ
 .  ُّْ. فسحة لمجنكف : ِ
 .  ٖٓ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة : ّ
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"  "صٌدقيني ىذه الخكاطر بنت المحظة . كنت مشغكالن بكتابة أكراؽ " ًلكىـ امرأة ىذا ياماكر؟قٌبعاتيا ". 
تي عميؾ حبؿ أفكارؾ إذف" ." قطعتو نعـ ، لكنؾ عدت كربطتو مف أطركحتي  حيف اتصمًت ". "قطع

"إف كاف لمفردكس اسكار فمف يريده" ." إنيا أسكار افتراضية مٌنكرة .. أعمدة ، بأسكار الفردكس " 
كأقكاس كزخارؼ كمقرنصات نكرانية "،" ك ايف تراه يقع  ىذا "، ترددتي قميلن قبؿ أف أىمس : "في 

الضياع  تخشى  "إال . ىا ىي تقكدني  مباشرة ألخرؽ تمؾ االسكار .. كأدخؿ " عينيؾ "... "بالعكس ،
يبرز درامي كنحف نبلحظ أف المشيد المسرحي ال,  (ُ)خذيني سيدتي كضيعيني "(( ىناؾ . بؿ أبغية ..

القارئ فيجد الدكتكرة )حنيف( التي تظير مع تطكر االحداث كتشابكيا مف خبلؿ الحكار بيف )عبلء( ك 
فركايات ماكراء السرد تتكج ىذا , متزج الخياؿ بالحقيقةتكائية تؤديو شخصيات ر  ان مسرحي ان يتابع حكار نفسو 

مف المسرح الكسائؿ تستعير الفنكف ك تستكعب الركاية ك فضاء سينكغرافي لممتخيؿ الركائي التمازج ب
 . (ِ)جعميا ممتزجة بيف ثنايا السردتكالكظائؼ ك 

 السينما :ػػػ  ِ

لفف يرجع الى نقطة بداية احيث تذىب الى اف الفنكف بيف  الى كجكد ترابطبعض النظريات تذىب     
تقصي جذر العبلقة بيف السينما ))سينما منذ ظيكرىا باألدب كال, كبناء عمى ذلؾ نجد ارتباط (ّ)متشابية

دبية متفاكتة ية لنصكص أالتي شيدنا فييا المعالجات السينمائالعشريف كاالدب يعكد إلى بدايات القرف 
صياغة العبلقة المتبادلة بيف األدب كالسينما بصيغ مختمفة  ةلتأثير فأعادت تمؾ االفبلـ مجتمعاالجكدة ك 

بيف نزكع إخراجي لبلقتراب مف أدبية النص الركائي اك القصصي اك سعي ممحكظ لبلفتراؽ عنو 
ليا صداىا في التأثير  سرحية _القصة(باالنحياز إلى لغة سينمائية كالتعاطي المتكاصؿ بيف )الركاية _ الم

كقد حاكؿ ربط الفنكف ببعضيا ات يفي منتصؼ الستين,كقد ظير مصطمح السرد السينمائي (ْ)((بالمتمقيف

                                                             
 . ُٗ_  َٗ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ُ
 . ُْٔ:  . ينظر : الركاية العربية كالفنكف السمعية كالبصرية ِ
الييئة العامة لقصكر  ,, ذاكرة الكتابة كآخركف. ينظر : التطكر في الفنكف , تكماس مكنرك , ت : محمد عمي ابك درة  ّ

 .  ُّ:  َُِْ, د . ط ,  ُالثقافة ,  ج 
,  ُ, ط بغداد ,ف , ايبلؼ ي( , مجمكعة مؤلفَُِٗية العراقية نحكي لنحيا )مجمكعة البحكث المقدمة في مؤتمر الركا .ْ

َُِٔ  :ُّْ  _ِْْ   . 
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التصكير السينمائي كالنحت كالتصكير الفكتكغرافي كالفيديك ألنيا تقدـ أشكاالن مف السرد الفني كمف ذلؾ 
  . (ُ)الذم يعتمد عمى األداء البصرم

قد لبصرية كالسينما عمى كجو الخصكص الركاية مف الفنكف السمعية كا ةافادأف جدر االشارة الى تك     
عممية التفاعؿ بيف الركاية كالسينما في السنكات االخيرة مف في النضج مف مرحمة الى كصمت 
زدىاران انجد فينيات الست, أما في حقبة مف الركايات كثيران اقتبست قد نجد اف السينما إذ  ,اتيالخمسين
تقانات السينما اصبحت تستفيد مف الركايات تحكؿ الى أف استمر ىذا التفاعؿ ك قد ك أيضا , ممحكظان 

معرفة لؤسس تبيذا  يالقطع كالكصؿ كالمكنتاج كالككالج كىمف خبلؿ تقانات كاتيا كذلؾ يتضح كأد
في الركاية , الى جانب ذلؾ فتكظيؼ السينما (ِ)شكاؿ حداثيةبأغ احيث تظير الركاية كىي تصمتنامية 
تعدد  ماىي تكجيو القارئ نحك مدلكؿ معيف كذلؾ حيف تعجز الصكرة اك عند ؛االكلى فيكظيفتيؤدم 

فالسينما مف ,  (ّ)الثانية فيي تربط الصكرة بالمعنى, أما  المدلكالت كذلؾ لتثبت المعنى في ذىف القارئ
االجناس امست بسحرىا سيدة االلكاف ك  يانألفي أعماليـ ف الى ادخاليا ك يئالحديثة التي عمد الركاانات التق

ادكاتو منو سمبت بعد أف المسرح منحيا إياىا المتمقكف حتى أنيا تفكقت لدييـ أحيانان عمى كىذه السيادة 
كىك ( عف ما اسماه )سيناريك القص كقد تحدث صبلح فضؿ,(ْ)كركادهممتقيو جذبت ت بسبلحو ك حكتسم

))عند تأمؿ مشاىد الركاية العربية المعاصرة يبلحظ آثار التقانات الجديدة التي طالت الفف الركائي قائبلن : 
 ,نجد اف االسمكب السينمائي قد اخذ يتسمؿ إليو عبر مجمكعة مف القنكات بنسب متفاكتة لدل الكتاب

يكتب مقاطع تصكيرية تتكزع ك ر ككعي يكظفيا باقتدامؾ حاسة سينمائية حادة في سرده ك كالكاتب الذم يمت
عمى لقطات تتراكح بيف القرب كالبعد بانتظاـ كتتميز بحركة سمسمة تمقائية دكف انتقاؿ مفاجئ كمتعثر كال 

 . (ٓ)يستمد مادتو مف االشكاؿ كااللكاف بؿ يختار األفعاؿ ذات الداللة المتحركة((

الركائييف منذ قطاعات كاسعة مف الناس الى إدراؾ كقد أدل ذيكع األفبلـ السينمائية كانتشارىا بيف    
لذلؾ يكتب بعضيـ ك ركاياتيـ تتحكؿ الى أفبلـ يجعمكا  أف أفضؿ طريقة لمكسب ىي أفالى الثبلثينيات 

                                                             
 . ٕ:  ساليب السرد في الفنكف البصريةتطكر أينظر : .  ُ
 .  ُْ_  ُِ:  . ينظر : الركاية العربية كالفنكف السمعية البصرية ِ
 . ُُُ. ينظر: معجـ السيميائيات :  ّ
الفيمـ الركائي التاريخي بيف حرفية الحادثة التاريخية كالمتخيؿ السينمائي ) أفبلـ ميؿ غيبسكف أنمكذجان _ القمب ينظر : .  ْ

  .ّٔ:  َُِٗ_  َُِٖكمية اآلداب كالفنكف ,  ,الشجاع _آالـ المسيح ( , مراح مراد , )رسالة دكتكراه( ,  جامعة كىراف 
 .  ُٔٗ_  ُٓٗ: ََِّ,  ُصبلح فضؿ , دار المدل لمثقافة كالنشر , ط  . اساليب السرد في الركاية العربية د . ٓ
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مثمران تفاعبلن  اليكـكنجد , (ُ)ؿ مكازيان لخطكط النٌص السينمائيكىك يفكر في السيناريك كيعتٌمد تركيب الفع
نما فالسينما تستعيف بالركاية كليذا عكفت عمى االقتباس مف الركايات الشييرة لؤلدباء بيف الركاية كالسي

ان في تحكيؿ ركاياتو إلى األكثر حظيعد نجيب محفكظ عمى صعيد الركاية العربية فأف المحترفيف ك 
  .(ِ)أفبلـ

كينبغي اإلشارة ىنا الى االختبلؼ في تقديـ الحدث القصصي بيف العرض السينمائي كالعرض      
فالفمـ السينمائي يقتصر عمى اقتناص سطح االشياء كيتنازؿ مكرىان عف أعماقيا غير المدركة ))الركائي 

لخاصة إال لغتيا الكف الركاية عندما تكظفو فيي تضـ إمكاناتو الحركية كالبصرية دكف اف تفقد قدرات 
كقد مارس التكليؼ السينمائي في زيادة إمكانات القص في السرد كفي ما كراء السرد , (ّ)((بالقدر اليسير

نسج شبكة مف القكؿ السردم تتحرؾ تحت المتف لترتفع بو مف أجكاء الكبلـ  فيساعد الركاية إذ أنو 
قاء التي إعادة ترتيب تممييا فاعمية االنت المنطقي المرتب بقصد اإلخبار إلى كينكنة إشكالية تستدعي

 .  (ْ) يسخرىا القاص المعاصر

ركاية ففي كنبلحظ عممية التكظيؼ لمتقانات المأخكذة مف السينما في ركايات سعد محمد رحيـ       
( تكظيؼ التقنيات السينمائية مف القطع كالكصؿ فالمؤلؼ يحاكؿ اف يحطـ السرد التقميدم )غسؽ الكراكي

... مذ تسٌرحنا أنا ك  استدراؾ)),  فيعمد الى نمط المقطات المجزأة يذىب باألحداث بشكؿ تصاعدم الذم
عارؼ ك حسف مف الجيش ، كنحف نحاكؿ أف نجد عملن .. أم عمؿ . سارة كحدىا حصمت عمى 

فعؿ معو حظ ، كنادران ما م... قطع .. ذات ليمة مف رمضاف تذلؿ لو الرٍّسة في ثانكية البنات كظيفة مد
مة لـ يتكرر .. حالفو الحظ ... ما حدث في تمؾ  الميي صفيف متقابميف نمعب المحيبس .. جمسنا ف

السينمائية انات تندمج التقك ,  (ٓ)((ان بتمؾ الميمة الغريبة مف رمضافلكف بنسبة أقؿ بكثير قياسمٌرات، ك 

                                                             
:  ُٖٗٗ, ت: د. حياة جاسـ محٌمد, المجمس االعمى لمثقافة, د. ط , نظريات السرد الحديثة , كاالس مارتفينظر : .  ُ

ُِٕ . 
شيراـ دلشاد , إضاءات نقدية  ,كيني بر إلبراىيـ نصر اهلل , خميؿ  ينما في ركاية قناديؿ ممؾ جميؿآليات السينظر : .  ِ

 .  ُّـ :  َُِٓ)فصمية محٌكمة( , السنة الخامسة _ العدد السابع عشر , 
 .  ُٓٗ. أساليب السرد في الركاية العربية , : ّ
جماليات الشعر _  المسرح _ السينما ) مف نماذج مف القصة العربية في العراؽ ( , أ . د. حمد محمكد ينظر : .  ْ

 . ْٗ:  َُِٖ,  ُبغداد , ط, ي , الطباعة االلكتركنية كسماء محمد رسكؿ الدكخ
 . َُٔ_  َُُغسؽ الكراكي : .  ٓ
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حاضر داخؿ العمى افكار  دخؿ افكار الماضيتي داخؿ ركايات ماكراء السرد حيث مع النص الركائ
, (ُ)رة الكركنكلكجيةالمكنتاج السينمائي حيث يتحكؿ الزمف بشكؿ االستداانات تتـ مف خبلؿ تقالنص ك 

كالقفز إلى استرجاع الماضي دب القصصي في اساليب معينة مثؿ فالفمـ السينمائي يشترؾ مع اال))
 . (ِ)((المستقبؿ ككجية النظر

كعييـ الخاص باألفبلـ فيذا االنفتاح عمى الفف السابع مثؿ عماؿ ماكراء السرد في است كركائيكقد برع     
المؤلؼ اف  لمكصؼ كالتصكير كالحركة كاستطاعفي السرد جديدة كمتنكعة خمؽ طرؽ أرض خصبة ل

مـ نيا تتفكؾ ،ألمذاكرتي كما لك ا)) ف تحكؿ الركاية الى شريط سينمائييدمجيا بمقطة كاحدة فالركائي يعم
... كاف كؿ ما حكلنا بيف األبيض  بعضيا إلى بعض ألصنع ترنيمة متحشرجة ، أك شبو ىذيافنتفيا 

 الكدياف ،ة السينمائية . كنا نعرؼ الطرقاتكالكحمي . الرمادم . كاف كأنو حمـ كما تصٌكر في األشرط
أف البرد ثقيمة غير ال... السماء مبمدة ، كالصقيع يصفع اجسامنا التي أخفيناىا جيدان داخؿ الملبس 

 ،أكثر مما نفكر بالعدك كاف ىناؾ كنا في شكؿ نصؼ دائرة ، نفكر بالضباع ،بقي يصمصؿ في العظاـ
نمحظ انتقاؿ ك  (ّ)يبدك أف كاحدان منيـ كاف خائفان فضغط الزناد قبؿ أف ندخؿ المنطقة(( ،فتحكا عمينا النار

استرجاع ذاكرة بطؿ الركاية الى ساحة المعركة فينقؿ الركائي مف خبلؿ المكنتاج السينمائي عف طريؽ 
تفاصيؿ دقيقة مف كصؼ المكاف ككصؼ االجكاء المحيطة بالجنكد فيك يجعؿ القارئ داخؿ مشيد 

مـ حركي حيث الجنكد في مكاجية قكل ييتحكؿ المتف الركائي الى فك نمائي يجتمع فيو المرئي كالسمعي سي
مف جية دكم االطبلقات النارية كالعدك ك مف جية الحيكانات المفترسة البرد القارس ك تمثمة بمالالطبيعة 
 فالركائي يجعؿ القارئ تحت تأثير مشيد سينمائي بما يحتكم مف مؤثرات سمعية كبصرية .أخرل 

 ىحيث تتنامى في المتف الركائي صكرة سينمائية كىذا التنامي يأتي عم ان مختمف كيتخذ السرد مجرلن      
يتمنى ذكبانو مع  صكرة المثقؼ كىكتبدك الركاية فيتناغـ السرد مع الصكرة السينمائية فمع  واساس تداخم

الظبلؿ كتشابؾ باأللكاف ك  ةكؿ متف الركاية الى مشيد سينمائي كصكرة متحركة ضاجيتحك كتبو كرسكماتو 
 كالصكرة "المشاىد  السينمائية " كالمكنتاج كتجاكزانات اية تستعير التقفالرك , بالصكت كالصكرة  الحكارات

                                                             
 . ٔٔ. ينظر : الزمف كالركاية :  ُ
( , ؾ برناردؼ ؼ _ ديؾ . ت : د. محمد منير األصبحي , منشكرات كزارة الثقافة ِّْتشريح االفبلـ )الفف السابع .  ِ
 .    ِْٖ:  َُِّ,  ُدمشؽ , ط  ,
 .  ِْ_ ُْ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ّ
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أف ، .. نعـ.قرب المدفأة  ضعؼ نظره في السنيف األخيرة لكنو حافظ عمى قكة ذاكرتو .. كاف جالسان ))
يحدث ذلؾ الحريؽ كيذكب جسمي مع كتبي كرسكماتي .. حمـ األحلـ .. أف يختمط رمادم مع رماد 

الرماد كمو في نير  ىذا ، القكا االكراؽ كالتخطيطات كاأللكاف .. اسمع ، ىذه كصٌيتي لؾ ؛ إف حصؿ
ديالى كنير خريساف كانثركا بعضو عمى البساتيف بشرط أف يصاحب ذلؾ الطقس بث شريط لمقامات 

أتيؾ شبحي في الحمـ عراقية ليكسؼ عمر ، كعبر مكبرات الصكت. إف لـ ترغميـ عمى ىذا سي
  . (ُ)((كيشبعؾ ضربان 

يقربو الى كجو شخصية معينة ليستحكذ عمى لمقارئ ل ان جاذب ان تأثيري ان الركائي اف يضفي مظير كيحاكؿ    
، كعمييا منمنمات بيض )) بعباءة إسلمية سكداء، أزرارىا كبيرةمف خبلؿ المقطات القريبة  وانتباى

 ،غيرة مف شعرىا البني عمى جبيتيامف حافة إيشاربيا األسكد خصمة ص تنفمت ،كذىبية تدخؿ المكتب
 ،ميا صغير بشفتيف تكرميما شيكانيف ،رتيا مشٌرب بحمرة رٌمانية شفيفةض بش، كبياكجنتاىا ناتئتاف
تجمس ك  ،كالجرأةفي عينييا بريؽ الذكاء  ،أنا كمصطفى كريـ نقكـ فتصافحنا، رشيؽ .. كقكاميا ناحؿ

، كالمصير كسكء الكضع العراقي أقكؿ أنا كلمان باىتان عف القدر تترقرؽ دمكعيا يكاسييا مصطفى ، ك 
أرييا المقاطع التي يشير بيا المرزكؽ إلييا في ، ني الدفتر المحشكر في ظرؼ أسمر كبيرتعطي

ي , فيقترب الركائ (ِ)((ؼ قيكتيا عمى ميؿرتش، تتشيؽ ، تمسح دمكعيا بمنديؿ كرقي  ،تقرأ ، يكمياتو
 ,ليا ان معين ان لتككف ىذه المقطة مكضكع (رباب)تفاصيؿ شخصية  دحدتمف جعميا لقطة سينمائية مركزة 

 . (ّ)المعنى عماؿ التي تعزز كتعمؽ باست  نجد اف التعبير السينمائيك 

السينمائية في ركايات ماكراء السرد فتذكب بالمتف الركائي لتكتسب دالالت جديدة انات تتناغـ التقك     
حداث األ تطكرتكتسب مع المكنتاج السينمائي عماؿ ( مف خبلؿ است)البندقيةػ اماـ القارئ ف ان كتفتح آفاق

))كلدقائؽ  ان دمكي ان سينمائي ان لتشكؿ مشيدتتسع كلكنيا حسب تحيؿ الى معنى القتؿ فيي ال داللة خاصة ف
ـ في حندس الحٌماـ العالي التأيف سحا البقبقة كاليسيسة ئب مف المياث كالغطيط المتناغـ ك تدكٍّ

ليكشفيما في مشيد الذكباف ، باب ، كمعو ما يكفي مف ضكء الممر... يندفع الكاليشيشة  كالكشكشة 

                                                             
 .ّٕ_ ّٔ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 .ُْٖ: ـ . ف .  ِ
,  ُينظر: نظريات كأساليب الفيمـ السينمائي , د . رعد عبد الجبار ثامر , دار كرد االردنية لمنشر ك التكزيع , ط .ّ

َُِٔ  :َُْ . 
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بطانة البندقية ، كىما في أقصى حاالت النشكة كالعجز . ىك ، في جزء مرعب مف الثانية ، يرل س
، كال يرل الفتحتيف المعتمتيف . كلف يفعؿ أم شيء .. ىي ال ترل كال تشعر ، كلف مصكبةن نحك ظيرىا

ىا الذم فاصمة تذكر بينيا كبيف صدا تعرؼ ما الذم سيحصؿ في التٌك . اطلقة كاحدة ميكلة ، ال
لف يعرؼ فيما إذا كاف دمو أك دميا .. سيستمر يطف في أذنيو ىك، فييا جسمو يتخدر كالدـ يبممو ك 

، كسيسمعيا شرطة الدكرية في الجكار . كمف المحتمؿ ، ؾ اإلطلقة اليتيمة مف في المنزؿستكقظ تم
 ُ()((استنفرتيا، بيف أشجار النخيؿ كالبرتقاؿ ك خمؼ الدارتمؾ االشباح التي تنكس أيضان ، أنيا استفزت 

تنتقؿ بشكؿ سحرم مف مشيد ب النص الركائي دالالت جديدة فتكسدرامية لقطة البندقية الى  , فتتحكؿ
 سكؼ يكسر بصكت االطبلقة التي ركمانسي كىادئ الى مشيد مرعب كدمكم كصكت السككف الذم

اماـ مشيد سينمائي مرعب ينتيي بانببلج الصباح كمجيء الشرطة  تخرج مف البندقية فيجد القارئ نفسو
 لتكثيؽ حادثة القتؿ .

يحكؿ انجازه السردم الى مقطكعة سينمائية كذلؾ بالقفز بيف الزمف الحاضر  أف يعمد الركائي الىك    
بدمكعو  كجئالفقداف تنتابو بقكة . كذات ليمة ف)) كألكؿ مرة باتت مشاعر كالماضي كيعمؿ عمى تكثيفو 

، كرغب فعلن أف يدع دمكعو تجرم عمى سجٌيتيا كما لك أنو لتكٍّه يكتشؼ تنيمؿ كىك تحت المحاؼ
، غير أف مشيد أنو بكى في أم يكـ قبؿ ىذه الحربالقدرة عمى البكاء ، كمغزل البكاء .. لـ يتذٌكر 

ـ يدرؾ صمتو بالرجؿ رجؿ متقنفذو مدمى بيف جدراف أربعة ضٌيقة تراءل لو .. كاف الرجؿ يبكي ، كل
كالمشيد . كناـ كرأل فيما يرل النائـ قٌطة تبكي كامرأة عجكز تكاسييا .. سأؿ المرأة عف سبب بكاء 

أك ساعة ما قبؿ القٌطة .. قالت : " ألنيا بعيدة " كاستيقظ كالعرؽ يبمٍّمو كالكقت ما بعد منتصؼ الميؿ 
,  (ِ)كجكه الراحميف مف رفاقو كىمس :"ليش رحتك " كال يدرم متى غفا مٌرة أخرل(( ةكاستعاد ،الفجر

في كىك  (عامر, فيقكـ )حكك( المجنكف باستدعاء شخصيتو األكلى )التداعي عماؿ فالركائي يعمد الى است
ضر كيتـ زج الماضي بالحافيم وكعي حيث يتذكر ما غاب عنالسينمائي عبر تيار المشيد تقانة الالزنزانة ب

 .المكنتاج السينمائي اك التقطيع عبر استعماؿ تقانة زمانية  كأذلؾ مف دكف فكاصؿ مكانية 

( مشاركان في لعبة ماكراء السرد فيكحي )القطار الى منزؿ ىاناركاية في بداية القارئ الركائي كيجعؿ      
بالسحر كالتي تتـ في الفمـ السينمائي االنتقاؿ بيف زمنيف مختمفيف كاماكف مختمفة بطريقة آنية شبيو لو ب

                                                             
 .ُّٕ_  ُِٕلجرة : . لما تحطمت ا ُ
 .ِِّ_  ُِّ. فسحة لمجنكف :  ِ
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بشكؿ سريع ك  يجعميا كشريط سينمائي مستمرك زمنة كاالمكنة بطريقة المكنتاج حيث يتـ االنتقاؿ بيف اال
اف يتـ ىذا االنتقاؿ حسب ما يمميو الحدث لكي ال يحدث عمى يحرص ىك , ك  تتناثر المشاىد فيوحيث 

الركائي ف,  (ُ)((ََِٓ)) رمزم : مستشفى بمندف كالمكاف كػ  فيبدأىا بتحديد الزمافارباؾ لدل القارئ 
اص نع داخؿ المتف الركائي سيناريك سينمائي حيث يككف لكؿ شخصية نص كسيناريك خيعمد الى اف يص

,  ُٔٔٗعاـ  (ةنالحني)كينتقؿ بشكؿ مباشر الى  ََِٓكفي عاـ  (لندفىك )بيا , فتبدأ الركاية بمكاف 
مظاىر تطكر الركاية في العقكد االخيرة مف ىذا  كلعؿ, كأزمنو متباعدة  اماـ امكنةد القارئ نفسو يجكىنا 
, كتتشابؾ (ِ)كذكي كيتصؼ بسعة االطبلعتتكجو الى قارئ مثقؼ في ككنيا  ان جديد ان اتخذت مسار  حيث

)) كادت قدمو تنزلؽ بعد بضعة أمتار عمى الرصيؼ لكال أف الحكارات في الركاية كسيناريك سينمائي 
أمسكت بو يد سيدة ... تخيميا كاحدة مف ملئكة تشارلي . كقبؿ اف يتمتـ بعبارات الشكر أحاط بو 
ف  رجلف ألحدىما ىيئة جيمس بكند ، كاألخر يذكر ببدانتو كالغميكف الذم في فمو بكنستكف تشرتشؿ كا 

ذك ىيئة بكند :" نرجك أف تمنحنا نصؼ ساعة مف كقتؾ ". أدار عينيو في لـ يكف يشبيو .. قاؿ لو 
ء للستجكاب مف قبؿ جية رسمية " ، أىك استدعاكقد تممكو شيء مف الخكؼ كقاؿ : "لماذاكجكىيـ ، 

  .(ّ)" ال نعده استجكابان ، بؿ دردشة بيف أصدقاء ". (( ،

ممثميف الجعميا تحاكي اكصاؼ يالشخصيات ك  يقرب الركائي المقطة بشكؿ قريب جدان عمى حركاتك    
))لـ اعطو مقدمات و الكصكؿ الى الحمقة المفقكدة ىدف (action)ليجعؿ الحدث اشبو بمشيد  يفسينمائيال

مرأة تعرفيا باسـ نيى الجزائرم جئت مف اجؿ الحديث معؾ عف اتقميدية، القيت بكجيو عباراتي  ىكذا "
... كقادني األكبر مثنى  حؾ أنفو... ابتسـ بحزف كنادل عمى ابنو ،شحب كجيو قميلن بالعان ريقو ،"

طالعتني  ،المبنى ، صعد إلى الطابؽ األعمىالى المطبخ كمف ثـ إلى سمـ خشبي عريض في نياية 
فظ ملكانا ادخؿ غرفتو صكرة كبيرة لممسجد النبكم كفكقيا يشع إطار ذىبي مذٌىب  عمى الحائط المقابؿ
بؽ برائحة خفيفة ، فيما عٌمؽ آية الكرسي... كانت الغرفة نظيفة ، تعفي المزخرؼالجللة بالخط الكك 
فر.. نزعت حذائي كرحت ادكس عمييا ك  ميدٍّئة لألعصاب، مفركشة بسجادة خضراء ذات نقكش صي

                                                             
 .  ُِ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
الدار البيضاء ,  ,(, د. صبلح صالح , المركز الثقافي العربي . ينظر: سرد اآلخر )األنا كاآلخر عبر المغة السردية ِ

 .ِّ_ ُّ: ََِّ,  ُالمغرب , ط
 . ُُٖ_ُُٕ. القطار الى منزؿ ىانا : ّ
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القارئ ال يحس بكجكد السارد الى درجة أف مشحكنة بعناصر سينمائية الركاية نمتمس اف فنخف , (ُ)...((
فيو يتجاكز ـ الى ممثميف داخؿ مشيد سينمائي يركز عمى الديككر كحركات الشخصيات كتحكيميحيث 

 تنقؿ ما حكؿ الشخصيات .  (كاميرا زكـ)تحكؿ الى يالركائي الكصؼ الظاىر ك 

في خاتمة المبحث نبلحظ الحضكر الفاعؿ لمفنكف بأبعادىا المختمفة في بناء سير األحداث داخؿ    
كقد اختمفت ىذه الفنكف في طبيعة معالجتيا , كعيدت مف األمكر الميمة التي شاركت القصة الثانية , 

السرد في تقديـ األحداث بعد امتزاجيا بو عبر قدرتو الكبيرة في استيعابيا كتكظيفيا لخدمة النص , كىنا 
 نبلحظ قدرة ما كراء السرد في اإلفادة مماتقدمو الفنكف األخرل المجاكرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                             
 . ُُٓ_  ُُْظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة : . ُ
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 الفصؿ الثاني

 في ما كراء السرد التناصالمبحث الثالث : 

ه الثقافية كالمعرفية لتجارب المؤلؼ المؤثرة التي تتككف مف ركافد ان النصكص الركائية انعكاستمثؿ     
في األدب األكثر شيكعان الظاىرة التناص قد مثؿ ك  ,عممية التناصالمتراكمة التي اطمؽ عمييا النقاد 

ظاىرة كاضحة لدييـ , ككاف األديب  ىك اقتباس جزئي اك كامؿككاف التضميف الذم  العربي تاريخيان 
االتصاؿ  كىالتناص أف معنى كقد جاء في لساف العرب ,  (ُ)ان جديد معنىن  الينتج مف خبللي يكظفيا

تناص اك التداخؿ بيف النصكص ىك مف , كال (ِ)((لفبلة تناص أرض كذا أم تتصؿ  بيا))كيقاؿ ىذه ا
نقؿ اك مزامنة  ورل انالتي تيفا ات مف ىذا القرف عمى يد جكليا كرستيالمصطمحات التي شاعت في الستين

بأنو ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ نصي في فضاء نص معيف تتقاطع تعرفو ))ك  ,(ّ)ع اك تحكيؿاك اقتطا
, كىي ترل في كؿ نص لكحة فسيفسائية (ْ)كتتنافر ممفكظات عديدة مقتطعة مف نصكص أخرل((

  (ٓ)لنصكص أخرل تشربيا كحكليا لصالحو

في مقاؿ ليا عف  كقد تناكلتوفكرة التناص مف االفكار المركزية لمنظرية االدبية كالثقافة المعاصرة كتعد    
بعنكاف " الكممة كالحكار كالركاية " كفي مقاالت ككتب اخرل ظيرت  ُٔٔٗميخائيؿ باختيف صدر عاـ 
 .  (ٔ)في الستينيات كالسبعينيات

    

                                                             
. ينظر : أدكنيس منتحبلن ) دراسة في البلستحكاذ الؤلدبي كارتجالية الترجمة يسبقيا : ما ىك التناص ؟( , كاظـ جياد ,  ُ

 . ُّ:  ُّٗٗ,  ِمكتبة مدبكلي , ط
 )مادة نص(.    ْْْٕ:  (. لساف العرب )البف منظكرِ
( لياشـ غرايبة _ كقصيدة "رؤيا". ينظر : التناص نظريا كتطبيقيا ) مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية لمتناص في ركاية  ّ
:  َََِ,  ِاالردف , ط ,إلبراىيـ نصر اهلل ( , د. أحمد الزعبي , مؤسسة عمكف لمنشر كالتكزيع , عماف " راية القمب"

ُُ   . 
 . ُِيفا : ت. عمـ النص , جكليا كريس ْ
د. عبد اهلل محمد الغذامي , , ( فير مف البنيكية الى التشريحية )قراءة نقدية لنمكذج معاصرالخطيئة كالتكينظر : .  ٓ

 .  ُٓ:  ُٖٗٗ,  ْالييئة المصرية العامة لمكتاب , ط 
 .  ُِٗخطاب التجريب كالركاية : ينظر : .  ٔ
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))كؿ نص ىك نسيج مف االقتباسات  عدٌ قاـ بتطكير المصطمح كتعميقو كقد اما ركالف بارت فقد  
تبادؿ كحكار كاتحاد يو ىك لدالتناص ف, (1)((ناص مع نص آخرككؿ نص ىك تالمرجعيات كاالصداء ك 

تمتحـ أك اآلخر  ااحدىيتـ بينيا المقاء لتتصارع كيبطؿ كارتباط كتفاعؿ بيف نصيف اك عدة نصكص 
 . (ِ)كتتساكف ليتمكف نص المؤلؼ في النياية مف استيعاب النصكص األخرل كتتعانؽ 

ضع في النص لو عبلقة ك كؿ ما ياف الذم رأل عمى يد جيرار جينيت  مفيكـ التناصقد تطكر ك     
يككف حضكران فعميان اك عبلقة حضكر تمؾ النصكص أما أف ك  ,ة اك خفية مع  نصكص اخرلظاىر 

( كقد كىك ما يدعى )الماكرائية النصية مشتركة بيف النصيف فيتحدث عنو دكف االستشياد بو اك استدعائو
تظير بكاسطة التحكيؿ اك فالعبلقة التي تجمع نصا الحقان بنص سابؽ  ,تصؿ الى عدـ ذكر النص

  ان يتجو الى اجتبلب نصكص سابقة كربطيا بالنص الحالي ليمنحو بعدان جمالي, أم أف األديب (ّ)المحاكاة
العبلقات تجو الى استيفا في بدايات تكظيفو مع باختيف ك كر  اص بحكـ معناه العاـ الذم استعمؿفالتن

كالتفاعبلت التي تحصؿ بيف النصكص بشكؿ مباشر اك ضمنان عف قصد اك مف , التي تربط نصان بآخر 
عمؽ كدالالت مفتكحة  عطاءد صمة بيف النص السابؽ كالحالي إلكحرص الكاتب عمى كجك , دكف قصد 

كالتعالؽ بيف , , فالعبلقة بيف نصيف ماىي اال نتيجة لتراكـ المعرفة كالثقافة لدل المؤلؼ (ْ)لمنص المنتج
اف النص يتعالؽ مع نصكص اخرل ليتجاكز معمار النص , بمعنى آخر  ان جديد ان النصكص ينتج نص
 (ٓ)بكجكد نص جديد 

 نساف مف شيء ال مناص منو ألنو ال فكاؾ لبلعمى اف التناص ))كيتفؽ الدارسكف ليذا المكضكع      
فأساس انتاج أم نص ىك  ,شخصي أم مف ذاكرتوشركطو الزمانية كالمكانية كمحتكياتيما كمف تاريخو ال

                                                             
 .  12. التناص نظرٌا وتطبٌقٌا :  1
الجزائر , د .  ,. نكر الديف السد , دار ىكمة االسمكبية كتحميؿ الخطاب )دراسة في النقد العربي الحديث( , دينظر : . ِ

 .  َُٖ:  ََُِط , 
( , مجمكعة مف المؤلفيف , تعريب كتقديـ : محمد خير البقاعي , جداكؿ آفاؽ تناصية ) المفيـك كالمنظكر . ينظر :ّ

 .  َُٕ_  َُٔ:  َُِّ,  ُشارع الككيت , ط ,الحمرا ,لمنشر 
 ُِٗٗ,  ُ( , سعيد يقطيف , المركز الثقافي العربي , طمف اجؿ كعي جديد بالتراث. ينظر : الركاية كالتراث السردم )ْ
 :َُ  . 
 .  ٕٗ_  ٔٗ:  ََُِ,  ِ( , سعيد يقطيف , المركز الثقافي العربي , ط كالسياؽالنص . ينظر : انفتاح النص الركائي )ٓ
 . 
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 كرستيفاقد نفت ك ,  (ُ)معرفة صاحبو لمعالـ كىذه المعرفة ىي ركيزة تأكيؿ النص مف قبؿ المتمقي ايضان((
عبارة عف اقتباسات حيث يتشرب عندىا كؿ نص ف ك مف تداخؿ نصي مع نصكص اخرلكجكد نص يخم

 . (ِ)عف طريؽ مرجعيات المؤلؼ كخمفيتو الثقافية  خرآ كيتحكؿ الى نصالنص بيا 

تتقاطع كتتنافر معو بصكرة قد يتككف مف خطابات سابقة لو الذم الخطاب الركائي ككذلؾ ىي حاؿ    
آدـ " يقارب كبلمو عالمان تجنب ىذا التفاعؿ الحي فكحده " الركائي ال يستطيع ك  ,ظاىرية اك بشكؿ خفي

بنية النص الركائي تتضمف عناصر سردية ف إ, كعميو ف(ّ)آخرخطاب ك مف ال يكجد خطاب يخملذا بكران 
ال يتجزأ منيا حيث ترتبط مع بعضيا بعبلقة مما  ان كأنيا جزءك تبدك يات نصكص سابقة اك ثيمات مف بن

يجعؿ تمحكر الفكرة الرئيسة لمميتانص ىي قدرة المؤلؼ في ركايات ماكراء السرد عمى اف يخالؼ النص 
رل كي, (ْ)ان ره يصؿ فييا لدرجة االختبلؼ في الداللة ليأخذ النص الركائي بعدان نقديان جديدـ كيحاك األ

جديد النص الالقارئ يتعامؿ مع يرل أف ف بعضيا المتفاعمة مع الدكتكر صبرم حافظ عبلقة النصكص 
عمى ترسبات عبر تتجمى في احتكائو نصكص سابقة مع عبلقة المكلكد مف ىذا التفاعؿ بما لو مف 

كعميو  مرتبطان بثقافتو كقراءاتو المتنكعة  ان يطرح مكضكعالذم المؤلؼ مف دكف كعي مف العصكر 
, أما التناص في الركاية فيك (ٓ)عك الى التخمي عف استقبللية النصيدك ؤرة مزدكجة فالتناص يشكؿ ب

ة االصمي حيث تككف منسجمة تداخؿ نصكص ادبية مختارة قديمة كحديثة شعران كنثران مع نص الركاي))
زيد عمؽ كتعبير مع الفكرة التي يطرحيا المؤلؼ اك الحالة التي يجسدىا كيقدميا في ركايتو كىذا النكع ي

ىك الركائي كنصكص اخرل متف كالتناص بيف ال, (ٔ)الحاؿ داخؿ السياؽ الركائي(( وكتأثير ما يقتضي

                                                             
يكليك :  _ ُِٗٗ,  ّ( , د . محمد مفتاح , المركز الثقافي العربي , ط الخطاب الشعرم )استراتيجية التناص . تحميؿُ

ُِّ  . 
 .  ِّ. ينظر : عمـ النص :  ِ
 .ْٓ_ّٓ:  . ينظر : الخطاب الركائي ّ
 . ُٔٓ_  ُّٓ. ينظر : الميتاقص في الركاية العربية :  ْ
 ,سات نظرية كقراءات تطبيقية ( , د. صبرم حافظ , دار شرقيات لمنشر كالتكزيع . ينظر : أفؽ الخطاب النقدم ) درا ٓ

 .ٖٓ: ُٔٗٗ,  ُالقاىرة , ط
 .  َٓ. التناص نظريا كتطبيقيا :  ٔ
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سمسمة كقائع  يؤطرلمركاية كىك ما الزمني يب الترت مايفرضو كاقع النصيف كخصائص الشخصية كنظاـ
 . (ُ)يمافي البناء بينأك االختبلؼ النصيف فينكشؼ التماثؿ 

سيف شعرية لمح ان ذاكرة الركائي ابياتكنرل التناص حاضرا ن في ركاية )غسؽ الكراكي( حيث تستدعي      
عبلمات التطكر في الفف  كىي ابيات مف التراث الذم يعده بعض الباحثيف مفبلج بف منصكر الح

, كتأتي ىذه األبيات في سياؽ  (ِ)كدعموالركائي كىذا يدؿ عمى جيكد الركائييف لتأصيؿ فف الركاية 
الثانية / ما كراء السرد كعمؽ تأثير حياتو كحضكره الطاغي  قصةترسيخ فكرة الخمكد لػ )كماؿ( بطؿ ال

يا حيث تجعمتو تتناسؽ مع بنيالالت ايحائية ك ئي كتمنحو دتدعـ النص الركاعمييـ حتى بعد مكتو كىي 
يقربكف منيا الدفكؼ لتنشٌد جمكدىا تتمكل الجذكع ، كالشيخ عبد العميـ يكارم ضنى ))لدل القارئ  ةن كثيف

  سنكاتو السبعيف .

 فما جاؿ في سٌرم لغيرؾ خاطره       *****   ك ال قاؿ إال في ىكاؾ لساني     

ف رمتي غربان أنتى نصبي عياني     فإف رمتي شرقان أنتى في الشرؽ شرقو  *****  كا 

ف رمتي فكقان أنتى في الفكؽ فكقو    ***** ك    ف رمتي تحتان أنت كؿُّ مكافً   ا   (ّ)((كا 

نجد اف المؤلؼ قد استشيد بأبيات شعرية ليزيد مف فعالية قدراتو ليكشؼ عف دالالت جديدة عف طريؽ 
ما ال خبلؼ فيو اف الشعر بطبيعة الحاؿ يقدـ لمقارئ صكرة مكجزة كمتكاممة فالركائي يجد اف الشعر كم

الركاية كالشعر متصبلف ببعضيما البعض كيرتبطاف بعبلقة كثيقة مف حيث اف  )) الفنكف المفظية انبثقت 
ف ك ال نستطيع اف مف الشعر الذم ىك الفف المفظي األكبر في تجربة االنساف , ألنو ييب األصالة لكؿ ف

 . (ْ)ندرؾ الطاقة الفاعمة لمفف الركائي اذا لـ نرجع الى محركاتو الشعرية االكلى ((

                                                             
عبد اهلل ابراىيـ , المركز الثقافي العربي , د .( ,نقدية في التناص كالرؤل كالداللةمقاربات . ينظر : المتخيؿ السردم ) ُ
 . ِٖحزيراف :  َُٗٗ,  ُط
دمشؽ  ,. ينظر : تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة , د. محمد رياض كتار , منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ِ

 .  ُّ:  ََِِ, د . ط , 
 . ُٔ. غسؽ الكراكي :  ّ
 .  ُُٕ:  ُٕٗٗ,  ُ, ط , سكريا . عبلقة النقد باإلبداع األدبي , د. ماجدة حمكد , منشكرات كزارة الثقافة ْ
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لمسياب فيك لـ  (انشكدة المطرقصيدة )تناص مع الكيعكد المؤلؼ ليستقدـ صكرة ايحائية مف خبلؿ     
كحزنو العميؽ فيك يشير الى  (كماؿ)جعميا مرتبطة بشخصية البطؿ أشار إلييا لير القصيدة كلكنو يستع

كىك ما تجمى مف خبلؿ عرض محطات ميمة مف حياتو في بطؿ الدائـ بالحرماف كالحزف كالغربة الشعكر 
شفتا كماؿ مزمكمتاف .. يجمس عمى كرسي كأمامو منضدة خشبية يضع يده ))قصة ما كراء السرد 

اللأبالية .. الفضاء يفتقر إلى عمييا ، كيسند ذقنو عمى راحتو ... غير أف في نظرتو مسحة مف 
:" ألنو  اؿ ذات مرةقالصكرة " أحبُّ المطر"  ححزينة تكشٌ  نادرة لجلء غللة الضكء الكافي فيتيح فرصة
نو قاؿ ما أقكلو اآلف بشكؿ مؤثر " .. تذكرتي ىذا الكلـ ك أنا أحاكؿ حٌؿ حزيف ، كأحب السياب ، أل 

سنة  ؟ في أيةـ لو برضا نبيؿ .. أيف تراه يككفالس مستسملغز المطر الخفي المنيمر عميو ، كىك ج
مف قصيدة السياب ة اإلشارة حيث قاـ باستعار  (كماؿ)المطر كحزف ربط بيف فالراكم ي, (ُ)((كأٌم مكسـ؟

كمما ال خبلؼ ,  (كماؿ)في حياة السياب بحزف  الى مقارنة الحزفكالقصيدة كيصؿ يتعدل الشعر كنراه 
لـ كالحزف كأنو بكاء حيث يشعره باألك فيو اف السياب جعؿ مف المطر المنيمر ككقعو عمى االرض 

 (كماؿ)مشيد , أما بيف قصيدة السياب كالنص الركائي  كصمةن  ان تقارب, كىك بذلؾ يعقد كاليبلؾ 
فماثمة مف خبلؿ االبدم ارتبطت بثنائية النار كالماء كالحريؽ التي شخصية الكاستسبلمو تحت المطر ك 

بما الالت جديدة كحديثة حمؿ د ان كاسع ان النقاد عمى اف السياب جعؿ مف المطر رمز قد اتفؽ , ك االستدعاء 
 :مشاعر كىكاجس االنساف مف  ويحمم

 مطر  ...)) مطر  
 أتعمميف أم حزف يبعث المطر ؟  

 ككيؼ تنشج المزاريب إذا انيمر ؟ 
 ككيؼ يشعر الكحيد فيو بالضياع ؟ 

 كالدـ المراؽ , كالجياع ؟  , ببل انتياء
 . (ِ)((ىك المطر ! ,كالحب كاألطفاؿ , كالمكتى 

فقد رسـ كبذلؾ  , ذكر المطر بالحزفيا كقرف لكنو اكتفى بذكر عنكانالركائي لـ يذكر ابيات القصيدة ك     
معاناتيا مقاربة ك الشخصية تكتو القصيدة ليقرب لو حزف ما اح الىمف خبلؿ احالة القارئ صكرة متكاممة 

                                                             
 .  ٗٓ_  ٖٓ. غسؽ الكراكي :  ُ
 .   ُْْ:  ُٗٔٗبيركت , د . ط ,  , . انشكدة المطر , بدر شاكر السياب , دار مكتبة الحياة  ِ
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فالتناص ىنا اثرل النص  ,فخاضيا مجبران ن كف لو قناعة بخكضيا تفي حرب لـ  هاستشيادلمأساة )كماؿ( ك 
المضاؼ اليو كمنحو عمقان كشحنو بطاقة رمزية ال حدكد ليا ليككف بؤرة لتعدد القراءات كالتأكيؿ كتعدد 

 (ُ)األصكات فييا 
عادة القارئ الى التأكيؿ إيقكـ بلنصو الركائي بؿ شكيؿ ليعيد تكيمجأ المؤلؼ الى التناص مع األسطكرة   
فنجد استثمار منح نصو الركائي أبعادان جديدة عف طريؽ مزجو باألسطكرة مف خبلؿ  ان جديد ان لينتج نصك 

 بؤرة لماتى أنو يجعمو , حداخؿ النص الركائي مذاب نمط سردم بسعد محمد رحيـ لممكركث كتكظيفو 
نشكء عدد مف الحكايات كقصص داخؿ إطار بمثؿ تساطير يىذا التضميف لؤلك  ,كراء السرد داخؿ الركاية

نقاء مف الطيكر كالع)) لتبادؿ الثقافي كاالدبي بيف الحضاراتامثمة أ, كاسطكرة العنقاء مف (ِ)ركاية كاحدة
يذكر طائر العنقاء في , ك (ّ)((عجيبة دكف االستناد الى قائؿالعظيمة التي كرد ذكرىا في الكتب في اقكاؿ 

كىي تحيؿ الى تجدد انبعاث   ،(ْ)في قصص كمغامرات السندباد افقد جاء ذكرى (ليمةك ألؼ ليمة )قصص 
قد ك , الحياة مركرىا بطريؽ النار كاالحتراؽ ببيف المكت كاالنبعاث حيث يككف طريقيا  ,مف الرمادالحياة 
تذكٍّره دكمان  ، في منبت عينيو .. إنياالنار تترقرؽ ىناؾ)) بدمبالنار كالحريؽ األ (ماؿك)طريؽ اقترف 

أـ ترل أف  ،الماء يحمؿ تكقان سرٌيان ، ربما، إلى المحاؽ بمف غابكا لكف ىربو إلى ،بالمكت كالفقداف
أك التكؽ إلى  ، أك إسكات الشعكر بالذنبلمتطٌير قبيؿ الرغبة المكبكتةمف النار ىي  مغامرات دخكلو

كاالسطكرة بطبيعة الحاؿ ليست , (ٓ)((؟رماده تقكـ عنقاء الحياةمف زم الذم المكت .. ذلؾ المكت الرم
 , (ٔ)بعضان مف خصائصيامنح النص  الركائي قكـ باختراقان لممألكؼ كانما ىي شكؿ ادبي ت

                                                             
البرغكثي انمكذجان( , حصة البادم , دار الكنكز المعرفة العممية لمنشر ي الشعر العربي الحديث )فالتناص . ينظر :  ُ

 .    ِّـ :  ََِٗق _ َُّْ , ُكالتكزيع , ط 
 ُٓ. ينظر : البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ , د. شجاع العاني :  ِ
 . عجائب المخمكقات كالحيكانات كغرائب المكجكدات , لؤلماـ العالـ زكريا بف محمد بف محمكد الككفي القزكيني ,مؤسسة ّ

 . ِّٓ_ ُّٓـ : َََِ , ُاألعممي لممطبكعات , ط
_ ُ:  ََِٖ,  ِبيركت , ط, , تقديـ : د. عفيؼ نايؼ حاطـك , مجمد الثاني , دار صادر  . ينظر: الؼ ليمة كليمة ْ

 سندباد البحرم.الحكاية   ِٓ.  ّٗ
 .  َُٗ. غسؽ الكراكي :  ٓ
. ينظر : النزكع االسطكرم في الركاية العربية المعاصرة , د. نضاؿ الصالح , منشكرات اتحاد الكتاب العرب , د. ط ,  ٔ

ََُِ  :ُٕ   . 
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الى بعض الكتب العالمية التي ليا كاف ليا صدل في المنطقة العربية ككتاب المؤلؼ كيشير     
)لكرنس( )أعمدة الحكمة السبعة( الذم يقدـ خبلصة السيرة الذاتية لرجؿ المخابرات البريطاني في الجزيرة 
العربية حقبة ما بعد الحرب العالمية األكلى ككانت في ذلؾ الكقت منطقة حركب كأزمات فيستحضر 

كتب  ،بفضكؿ مشيت باتجاىيا))عمى سبيؿ االستعارة الثقافية ( فيذكر كتاب لكرنس اكم )سامرالر 
كأخرل باإلنكميزية ، كمعظـ الكتب األخيرة لرحالة إنكىميز مف القرف التاسع عشر كبدايات  باإليطالية

أعيده إلى القرف العشريف التقطت كتاب لكرنس " أعمدة الحكمة السبعة " كقرأت بضعة أسطر قبؿ أف 
لمقارئ الكاعي كالمثقؼ  يشكؿ ايحاءن ل لمكتاب مف خبلؿ ايراد عنكانو  هاستحضار أف نجد ك ,  (ُ)..(( مكانو

يقص  (سامرػ )عف تداخؿ كتاب لكرنس مع نص الركاية الذم يتحدث عف الحرب كدكر السياسة فييا ف
 ضحيةن حبيبتو )حناف(  تكالتي ذىب ايتجاربو خبلؿ الحرب كالظركؼ السياسية التي احاطت ب (لكمكديا)

لكنيا رأت في كتاب لكرنس "أعمدة الحكمة السبعة "  ))ثـ نجده يعاكد الكرة كيذكر كتاب لكرنس , ليا 
لجانب اآلخر مف ا ذركة ما تصؿ إلييا التجربة الشجاعة ... كاعتقادم في أنو أراد أف يخدعنا ، لكف

ص شارتو الى كتاب معيف يخإفؽ التكقع لدل القارئ كذلؾ بسر ا, فالمؤلؼ ىنا يك(ِ)((كتابو كاف إنجيمي
 .  (كمكديا)ك (سامر)يكرد رأيو الخاص مف خبلؿ شخصية مكضكع مقارب لنص الركائي ف

مرجعيات لنصكص اخرل ناؾ الكاتب الثقافية كىنتاجان لقراءات  النص الركائيكىنا يمكف أف نعد     
كالمستقبؿ سامر .. ماذا بشأف مستقبمؾ ؟ ىؿ فكرت قط ماذا  :قالت ))النص الركائي ,  معتتداخؿ 

 ،ر سنيف ؟ ىؿ فكرت في ىذا ؟ تبان سيككف عميو كضعؾ بعد شير أك سنة ؟ بعد عش
أريد أف أفيـ كضعي اآلف .. كضعي الحقيقي ، تمامان مثؿ بطؿ ركاية القصر لكافكا .. لماذا أنا ػػػػػ  

 م تسعى لمكصكؿ إليو ، كتعتقد أف فيو الجكاب؟ اآلف / ىنا / ىكذا ؟ أم قصر ىذا الذ
نجد تفاعؿ الركاية مع االدب الركائي العالمي فيك  ,(ّ)ربما ىك ىناؾ ..(( ربما ىك في داخمي ، أك ػػػػػ

يشير الى ركاية " القصر" لكافكا كجعؿ بطؿ الركاية سامر كشخصية "ؾ" * في ركاية القصر كبحثو عف 
, كمف المعركؼ أف )فرانز كافكا( مكلع بتصكير خيبة أممو بعد ذكباف الثمج القصر الذم انخدع بكجكده ك 

                                                             
 .  َِ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ُ
 .  ُُِ: ـ . ف .  ِ
 . ُْٗ: ـ . ف .  ّ
ماىر , اشراؼ : جابر عصفكر , المركز القكمي لمترجمة كافكا  , ت كتقديـ : مصطفى ز *تنظر : ركاية القصر , فران 

 . ُِ: ََِٗ, د. ط ,
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المصير نفسو الذم يشعر بو  كالمتاىة المذيف كجد انساف العصر الحديثة نفسو فييما كى الضياع ك
ىذا التعالؽ يظير بشكؿ عميؽ داخؿ شخصية البطؿ الذم يصؿ الى نقطة )سامر( في كاقع الركاية ك 

 كجكد القصر في حقيقة االمر داخمو . حقيقتو عبر الجممة الكنائية ككف لكعي كاكتشافو 
حياتو الكاقعية كانب مف لج ان انعكاسمنيا  ئي مع معاناة الشخصية التي يجعؿالركاكنجد اختبلط معاناة     

)التناص عبر ما يمكف أف نسميو بػ فتنبثؽ إيديكلكجيا الركائي نفسو مف خبلؿ المتف الركائي كسياقاتو 
تدخؿ نصكص لنفس المؤلؼ مف اعماؿ سابقة لو أك نفس العمؿ في : ىك التناص الداخمي ))ك الداخمي(

في ىذا التناص الداخمي تتعالؽ الثيمة لتؤدم ك مكضع سابؽ في عبلقة نصية مع النص الركائي الراىف 
بيف ركايات سعد  ان مستمر  بلن كتفاع ان نجد اف ىناؾ تعالق, كليذا (ُ)أكثر مف كظيفة داخؿ النص الركائي ((

منيا اشتراكيـ معو في مينة الكتابة كفنكنيا المختمفة فػ ك  ,كابطالو وركاياتشخصيات بيف محمد رحيـ ك 
كيؼ لشخص مثؿ محمكد المرزكؽ ، فناف ))كرساـ  كاتبفي )مقتؿ بائع الكتب(  (محمكد المرزكؽ)

في )ترنيمة امرأة  (سامر)ك , (ِ)((في براغ كباريس كجاب نصؼ أكركبا ككاتب عاش سنكات عديدة
,  (ّ)أجؿ كمكديا .. ركايتي((؟!! ))تسألني عٌما جئت أفعؿ ... أقكؿ ألكتب ... لتكتب أيضان كاتب ...( 

انية طالب سنة ثعامر ))ثانية / ما كراء السرد رسامان ال قصةال)فسحة لمجنكف( يبدك عبر في  (عامر)ك
كحممو الكبير بترؾ ركاية تجعمو خالدان مف  بالكتابة كشغفو (كماؿ)ك, (ْ)((أكاديمية الفنكف الجميمةفي 

( في )القطار الى منزؿ ىانا( رمزمكيشاركيـ  ), (ٓ)))حمـ حياتي الكبير أف أكتب ركاية((خبلليا 
ني ليسبح معو .. ثمة تيار متعرج في عركؽ الخشب أترؾ ذى))بالشغؼ كالميكؿ الى التأليؼ كالكتابة 

تخطر لي فكرة أف يككف مشيد االستيلؿ مع حمقة المستر ديفيد المفقكدة .. غير أنني ال أريده كتاب 
نما كتاب حب .. ترني عف  ،مة شجية عف الحب .. كتاب عف ىانا، كحسبألغاز بقالب بكليسي ، كا 

 . (ٔ)انيمامي العميؽ المجرد بيانا ((

                                                             
 . ُٖٓ. الميتاقص في الركاية العربية :  ُ
 .  ّْ. مقتؿ بائع الكتب : ِ
 .  ُِ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ّ
 .  ّٕ. فسحة لمجنكف :  ْ
 .  ٗ. غسؽ الكراكي :  ٓ
 .  َِٗ. القطار الى منزؿ ىانا :  ٔ
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المثقؼ كىذا  ةمحكر مكضكعكأعمالو عندما يناقش ذاتي بيف المؤلؼ المتناص ىناؾ جانب أخر لك     
كتاب لو ))كما يتعرض لو مف اضطياد  كائي فيك يتكمـ عف معاناة المثقؼالتناص متطابؽ مع النص الر 

 . (ُ)((مثقؼ .. سألتو : مف تقصد بالمثقؼكال العلقة بيف السمطة يدكر مكضكعو حكؿ

في عممية القتؿ المجاني تتمظير بشكؿ جمي ثقافة المؤلؼ المتنكعة مف خبلؿ تداخؿ متف الركاية ك    
 )دكر الصدفة كالغباء في كتابيتمثؿ بكثقافي  فكرم سياسيمع نص التي تعرض ليا )محمكد المرزكؽ( 

كلية الحركب بل معقتتمثؿ بيقكـ عمى فكرة رئيسة كميمة كىك  (دكرتشميدلػ)أريؾ  تغير مجرل التاريخ(
كتكرط رجاؿ شجعاف في , يتصفكف بالذكاء الكافيحياف الية التي يقكدىا اشخاص في اغمب األالدام

ىجكمات طائشة كغير مدركسة كيذىب الى عبثية الحركب كالصدؼ التي تؤثر عمى نتائج الحرب فتككف 
فييا  البلمعقكؿجانب اة ك عبثية الحي, كىذا األمر يرسـ (ِ)في تغير مجرل التاريخ فعاأل الصدفة عامؤل

فكرت بالرجؿ اليـر ))في الداللة ينقؿ القارئ الى آفاؽ كاسعة  ان ميم ان ثقافيك  ان فكري ان تناصقدـ ييجعمو ك 
 الغامض ىذا الذم نجا مف عممية االغتياؿ ليككف البديؿ في ىذه الحكاية الدامية المشؤكمة ىك

تشميد كالذم في تغير مجرل التاريخ( ألريؾ دكر  فة كالغباءدكر الصدمحمكد المرزكؽ .. فكرت بكتاب )
سبؽ لي قراءتو .. أجؿ ؛ الحدث التاريخي ، في أحاييف كثيرة ، تصنعو عكامؿ المصادفة كسكء الحظ 
كالغباء ! . فكرت بالرجؿ اليـر ذاؾ الذم كٌرطني بيذه الميمة عبر تمؾ المكالمة الغريبة قبؿ أربعة 

لـ يعاكد االتصاؿ بي مرة أخرل ليسألني ماذا فعمت؟ لكنو كفى بكعده أشير ثـ أقفؿ خط ىاتفو تمامان ك 
كترؾ لي في حسابي المصرفي بقية أجرتي . أفكر بالرجؿ اليـر الغامض ىذا .... أفكر بالرجؿ اليـر 

عبثية كالعدـ كالبلمعقكؿ كالذم يتفحص مرتبطة بالمف حالة مماثمة  تبعثففكرة الركاية قد ان ,(ّ)ذاؾ ...((
دكر الصدفة كالغباء في )فكار كتاب عبر أفي الفكر كالمضمكف  خمفية قرائية يجد مايتصؿ معيااية بالرك 

 .التي كانت محكران لمتناص (تغيير مجرل التاريخ

الفنكف  ةبقي دخكؿيسمح بالمرف الذم تككينيا بحكـ االجناس  ةمنفتح عمى بقيأدبي الركاية جنس ك    
ة الثانية في ركاية )لما قصرل ما كراء السرد لمفن (السينما)متنيا كىذا يشمؿ عمى األدبية كغير األدبية 

                                                             
 . ِٔ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
( , اريؾ دكرتشميد , ت: محمد حبيب , دار المدل لصدفة كالغباء في مجرل التاريخ )العامؿ الحاسـ. ينظر : دكر ا ِ

 . ُْ_  ٗ: َُِّ,  ِلمثقافة كالنشر , ط
 . ُِٕ_ ُِٔ. مقتؿ بائع الكتب :  ّ
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كثيقة تشيد عمى مرحمة معينة , كالفمـ يركم سيرة قائد اسكتمندم  تأريخي تناص مع فيمـتحطمت الجرة( ي
يتمحكر حكؿ ميمة التمجيد كاالختصاص بمكضكع معيف فالبطؿ يحارب مف عنكانو )القمب الشجاع( ك 

اإلنكىميز كيصكر الفمـ ممحمة ك االسكتمندييف الدائرة بيف ب الكرامة في الحر عف الحرية كعدـ التنازؿ اجؿ 
شاب يقتؿ ابكه كاخكه في معركة مع البريطانييف كيكبر كيمتقي بصديقة طفكلتو كيحبيا كيعرض عمييا 

فعؿ جماعي يحاكؿ تحرير فردم يقرر االخذ بثأرىا كيتحكؿ االنتقاـ الفقتؿ عمى يد االنكىميز لكنيا تالزكاج 
)) يتييأ لًؾ , (ُ)اسكتمندا مف االحتبلؿكاف سببان في تحرير فيك سيرة حياة قائد كبطؿ الببلد مف المحتميف 

.. الكحشة كالخكؼ كالظلـ .. أشياء كيذه تكلٍّد تييُّؤات . ال .. أنت تراىـ ، مجٌسديف كاضحيف . كيؼ 
الجماعة .. يتسممكف ليككنكا قريبيف جدان . ال .. ال .. ىـ أطكؿ ىـ ؟ مثمنا تمامان . قد يككنكف مف 

قامة مٌنا نحف البشر ، كملبسيـ غريبة . ملبسيـ غريبة ، كيؼ ؟ . يرتدكف التنكرات السكد ، 
كقمصانيـ مشعرة ، كما لك أنيا مف جمكد الماعز .. ال تضحؾ ، أرجكؾ . ىذه مف صكر األفلـ التي 

.. بييف في القركف الكسطى .. أشاىدًت فيمـ " القمب الشجاع " لميؿ جبسكف تحكي عف معارؾ األكر 
( بطؿ الركاية )باسـشخصية  مـ معيبطؿ الفتتناص شخصية , ف (ِ)((صكر مترسٍّبة تطفك حيف تخافيف

معو تتحاكر فيي تثريو بثقافات متعددة ما كراء السرد  المؤلؼ نصكىنا يرفد بالحرية كالتحرر المنادم 
 .  كتندمج

=  screamرعب )اللفمـ  مشيد سينمائي آخرفي الركاية نفسيا مع كتبرز ثقافة المؤلؼ الكاسعة     
 *في العالـ عمى أفبلـ الرعب دخبلن أمف ككاف ( كىك مف افبلـ الرعب التي حظيت بشيرة كاسعة الصرخة

ؿ االحداث كتغيير كالسينما بشكؿ عاـ ترتكز عمى دينامية المكضكع الذم يتحرؾ في الزماف كالمكاف كنق
كعمى ىذا  (ّ)ف انحاء مختمفة كمف جميع الزكاياكي تسمح لممتمقي بمشاىدة الحدث ممستمر لمزكايا 

ٌيؿ رأسيا كتشير ملمح امرأتو شاحبة ، كجامدة مف الذعر . كظمت تم))الشكؿ يأتي العرض الركائي 
ناظريو إزاء  بذقنيا إلى جية كاحدة ككأنيا تقكؿ لو ؛ قـ كانظر ... لٌما أزاحت الستارة .. كاف المشيد

تحت شجرة فحؿ التكت تابكت أسكد بل غطاء ، يتمدد فيو أحده ما يغطيو قماشه ، ككأنو مف فيمـ رعب 

                                                             
     تاريخية كالمتخيؿ السينمائي _ أفبلـ ميؿ غيبسكف أنمكذجان _. ينظر : الفيمـ الركائي التاريخي بيف حرفية الحادثة ال ُ

 .  ُٖٔ_  ُُٖ) القمب الشجاع _ اآلـ المسيح (:
 .   ِٗ_  ُٗ. لما تحطمت الجرة : ِ
 . ُِٖ:  ََِْ,  ُبغداد , ط ,, احمد ناىـ , دار الشؤكف الثقافية العامة  : التناص في شعر الركاد . ينظر ّ

 , لمكاتب كيفف كيميامسكف , انتاج ك تكزيع ديمينشف فيممز: شبكة كيكيبيديا  ُٔٗٗ*فيمـ رعب , تاريخ صدكره 
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الدار مشيد التابكت تحت شجرة فحؿ التكت أبيض ... "قتمكه" ... بعد عشر دقائؽ رأل جميع مف في 
, فتناص المتف (ُ)((ؼ ظلليا عمى الجدراف.. انقطعت الكيرباء ... بدكا كجماعة ممسكسة تتخاط

كىذا ما التكت , شجرة ظيكر تابكت تحت عبر رعب الالركائي مع ىذا المشيد يدخؿ القارئ داخؿ مشيد 
التيار أيضا كعند انقطاع كتحت الشجرة أىميا ماـ مرأل قاـ بو القاتؿ في فيمـ الصرخة كقتؿ الضحية ا

ىك يضمف المتف ك قافتو المتنكعة ثالشخصيات , فيظير المؤلؼ بفي قمكب بقية الكيربائي ليدخؿ الرعب  
 .يزيد مف تكثيؼ حالة الخكؼ في المتف الركائي ان الركائي مشيد

القصة الثانية في ما كراء السرد في ركاية )فسحة لمجنكف( مع مسرحية ميمة لػ )جاف بكؿ فاعؿ تتك      
سارتر( كعنكانيا )جمسة سرية( ليصؿ بطؿ ما كراء السرد )عامر( الى حالة مف البلجدكل كتساكم 

في الفمسفة  األشياء لديو كلـ تعد الحياة تعنيو كثيران كالشعكر الحاد بالكحدة الذم ىك أحد الركائز الميمة
دار ىذا الحكار في ذىنو بسلسة .. لعٌمو استعاده كاملن مف حدث حقيقي مطبكع في الذاكرة ))الكجكدية 

عادت كاستحكذت عميو فكرة المكت ثانية .. قاؿ : قد يككف ىذا  ،ك لعٌمو اختمقو في دٌكامة ىمكسة ، أ
.. ىك مٌيت ربما ، في الجحيـ ،  ( كاف عمى حؽلعٌؿ سارتًر في مسرحية )جمسة سٌرية ،المكت ىك 

؟ .. ىمس : أنا مٌيت ، كالجحيـ ىي ىذه طالما لمٌيت التحٌدث مع نفسو عف سارتر كلكف ىؿ يمكف
كلست أشعر بجكع أك عطش ، كأنني كحيد إلى  ،مى اإلطلؽ . كاأللـ كقد فارقنيأنني لست خائفان ع

رتر ىذه مف اىـ , كتعد مسرحية سا (ِ)غدان(( األبد ، كأف العالـ في مكاف آخر ، لف يككف في متناكلي
اف فييا الى  مصيره كقد عمد سارترفي خمؽ المسرحيات التي تناكلت فكرة الحرية كارتبطت بقرار االنساف 

فأكرد الى التمميح الركائي أيضا في القصة الثانية / ما كراء السرد كقد عمد , (ّ)االدب كالفمسفةبيف يزاكج 
كىك ؤمف بالحرية ي (عامرػ )صياغتو ليحتكيو المتف الركائي فكأعاد  الى فكرة رئيسةو أحاؿ مف خبلل ان اسم

مف الكتب الممنكعة الف النظاـ البائد  ك( لريجيس دكبريو كىيقرأ )ثكرة في الثكرة ةمثقفك شخصية كاعية 
 . هضد ان عمى الحكـ كمحرض ان خطر ك لمنظاـ  ان كؿ مثقؼ عدك يعد ضد الحرية ك ك ضد الثكرة 

ما كراء السرد عف طريؽ )نيمة( حبيبة )عامر( المعتقؿ كما تبينو القصة الثانية  الركائي فيكيكظؼ     
يحاءات خاصة ي المتف الركائي فيعمد الى اف بيا شحف في ركاية )فسحة لمجنكف( قصائد ذات دالالت كا 

                                                             
 .  ُِٕ. لما تحطمت الجرة :  ُ
 .  ُِٖ – ُِٕ. فسحة لمجنكف : ِ
  .ُٕ:  ُٖٓٗ, , د . ط , دار النشر المصرية : مجاىد عبد المنعـ مجاىد جمسة سرية , جاف بكؿ سارتر , ت. ينظر :ّ
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اء( التي تشير الى كىي )المكمس العميالسياب الى الحكاـ السياسييف كجييا يشير الى اقسى قصيدة 
 ح معاناة الشعب مف الفقر كالبؤسليكضك  فداحة الظمـ الطبقي كاالجتماعي تحت رعاية النظاـ السياسي

الشعرية الكاممة بغلفيا األحمر ككتمتيا الغميظة ... أعادت  ())تمتقط مجمكعة )بدر شاكر السياب
( .. كانت تتشرب )المكمس العمياء مى ، كخلؿ ساعة قرأت كؿ قصيدةقراءة الصفحة عينيا بتركيز أع

الكممات كالصكر .. تصعد مع مٌد اإليقاع كمف ثـ تيبط في دكامة شجية تثير فييا أعمؽ ... كما فائدة 
 . (ُ)في زنزانة ، أك مدفكنان في قبر(( التخٌرج في الكمية إذا كاف مطمكران 

لمتف الركائي كذلؾ لما تحتكيو عمى اية يدخؿ االلفاظ كالمفردات الدينالى اف أيضان كقد عمد الركائي    
مىيًيـ ))يمنحيا قكة التأثير بالقارئ ثانيان ك معانييا أكالن كليعمؽ مف رمكز مكحية ليرصف لغة الركاية  }}كىاتؿي عى

ٌؽ ًإذ  نىبىأى أبنىى ـى ًبالحى ًر قىاؿى قربا ادى لىـ ييتىقىبَّؿ ًمفى األىخى ا كى ًدًىمى بىاننا فىتيقيٌبؿى ًمف أىحى ا يىتىقىبَّؿي المَّوي  قىرَّ ىقتيمنَّؾى قىاؿى ًإنَّمى ألى
اؼي اهللى رىبَّ العىالىًمي ۞ًمفى الميتًَّقيفى  آ أىنىا ًببىاًسطو يىًدمى ًإلىيؾى أًلىقتيمىؾى ًإٌني أىخى فى لىًئف بىسىطتى ًإلىىَّ يىدىؾى ًلتىقتيمىًني مى

ذىًلؾى  ̴ًإٌني ۞ اًب النَّاًر كى ثًمؾى فىتىكيكفى ًمف أىصحى فىطىكَّعىت لىوي نىفسيوي  ۞الظَّاًلًميفى  ءجزاأيريدي أىف تىبيكأى ًبًإثًمي كىاً 
}} اًسًريفى ف  (ِ)قىتؿى أىًخيًو فىقىتىمىوي فىأىصبىحى ًمفى الخى )) قؿ لي ماذا تريد مٌني كسأنفٍّذه لؾ ؟. ىات أكراقان كدكٍّ

ككف كميا مف قابيؿ كىابيؿ كحتى يكـ القيامة ألكقع عمييا كأنا الممنكف . أصبحت كقحان عمييا جرائـ ال
 نتيينا . متى انتيينا ؟ ... ال بأس .. سأتحٌممؾ قميلن.. سأمنحؾ فرصة أخيرة .. لنعد إلى حيث ا

؟. (( نزعة  إلى  فالنص القرآني الذم استيؿ الحكار بيف )عامر( المعتقؿ كضابط األمف يشير,  (ّ)كمـ 
النص الشر المتأصمة في االنساف ككيؼ يقتؿ األخ أخاه كالمسكغ لو سكل الحقد كالغيرة , كما يدعـ 

مزج بيف حادثتيف ليؤكد تاريخ الجريمة لدل النكع البشرم مف خبلؿ النص القرآني فالركائي يبالسردم 
تبيف القصة الثانية لما كراء السرد كل, الظمـ كشؼ كؿ جريمة عمى االرض ليشترؾ النصاف في إيراده أل

, فقد اضاؼ الركائي قصة قابيؿ عمى يد أبناء بمدهمف تعذيب داخؿ السجف ما يتعرض لو )عامر( 
 .مازج ىذه الفكرة كىابيؿ لي

                                                             
 . َُْ. فسحة لمجنكف : ُ
 .  َّ / ِٔالمائدة  , .  ِ
 .  ُْٗ. فسحة لمجنكف :  ّ
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قصة النبي ابراىيـ القصة الثانية / ماكراء السرد الركائي يكظؼ زؿ ىانا ( كفي ركاية ) القطار الى من
, فالركائي يعيد انتاج القصة القرآنية (ُ)اعيؿ ثـ رؤياه بذبحو التي كردت في سكرة الصافاتككالدة ابنو إسم

في ركاية )القطار الى منزؿ ىانا( كيظير االختبلؼ بيف النص مف خبلؿ االشارات داخؿ المتف الركائي 
سحؽ كيشير الراكم القرآني كالنص التكراتي فالقرآف الكريـ يؤكد أنو إسماعيؿ بينما تذكر التكراة أنو إ

انظرم ، ذلؾ درب الكبش بعجاجو الذم خٌمفو ))ضاحكان أف المجاؿ معرفة الحقيقة إال أماـ اهلل عز كجؿ 
، كالملؾ جبريؿ يسحمو الفتداء إسماعيؿ النبي .. سألت إسحؽ أـ إسماعيؿ ؟ .. قمت ضاحكان : 

ي مع قصة اسماعيؿ حيث يشير الى , يتناص المتف الركائ (ِ)سنتأكد أماـ اهلل في يكـ الحساب ..((
بيف  ان قضية الكبش كالفداء عف اسماعيؿ "عميو السبلـ " فنجده يعيد صياغتو بشكؿ آخر ليجعمو حكار 

الى قصة ليحيؿ القارئ المسمـ  (رمزم)كشخصية ( االنكميزية المتأثرة بالعيد القديـ جاكميف)شخصية 
 . مع الحرص عمى ذكر االختبلؼ بصكرة ركمانسية  يايعيد تشكيمك كردت في الكتب السماكية 

فيحيؿ القارئ الى اعظـ كاعنؼ تدمير  ,(ّ)الطكفافقصة يشير الركائي الى في الركاية نفسيا ك      
 فيع الكتب السماكية كقد كردت قصة الطكفاف تذكرىا جميىذه الك  وكتخريب حدث لؤلرض مف خبلل

, ك ال مف تـ بقصدية يات المستعارة مف الممفكظ الديني ىذا االشار ظيكر مبلحـ  كممحمة جمجامش أيضا ن
دلكالت عديدة كلكنو يكتفي فيك مف خبلؿ االشارة الى قصة بعينيا يجعميا تشكؿ رمزان لم, الركائي 

فنجده مف خبلؿ لفظة الطكفاف ينتقؿ , بأكسع ابكابو اماـ القارئ ا ن ليجعؿ افؽ التأكيؿ منفتح شارةباإل
عمى االستمرار بمشركع كاصراره  (رمزم)اندفاع تتزامف مع  ةينة تحت عاصفة شديدالمدب هليصؼ مركر 
يصر  (رمزم)نياية العالـ كلكف يا كأنبالعاصفة ك الركائي يؤطر المشيد ك  (ىانا)الى منزؿ حبو فيذىب 

كيستفيد مف الزخـ الداللي لحادثة الطكفاف فييا  (ىانا)عمى تحدم قكل الطبيعة كالمخاطرة لمكصكؿ الى 
ف حدث اتصمت بيانا : عزيزتي سأككف عندؾ ))االدراؾ المعرفي لمقارئ ليفتح  بعد الظير حتى كا 

كالغيكـ كتؿ قائمة تطكؼ بيف البنايات العالية ، كخيكط  ،ىدأت العاصفة قميلن بعد الظير ،الطكفاف

                                                             
فمما بمغ معو السعي  ۞}} فبشرناه بغبلـ حميـو كقد كردت اآليات القرآنية عمى ىذه الشاكمة  َُٕ / ََُ.  الصافات ,  ُ

قاؿ يا بني اني ارل في المناـ أني أذبحؾ فانظر ماذا ترل قاؿ يا أبت افعؿ ماتؤمر ستجدني إف شاء اهلل مف الصابريف 
إف ىذا ليك  ۞يا إنا كذلؾ نجزم المحسنيف ؤ قد صدقت الر  ۞كناديناه أف يا إبراىيـ  ۞فمما اسمما كتمو لمجبيف  ۞
 .بح عظيـ {{كفديناه بذ ۞المبيف ءالببل

 .  َُٓ. القطار الى منزؿ ىانا :  ِ
ا}} .ّ ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى ـٍ ظىاًلميكفى  كى ـي الطُّكفىافي كىىي ذىىي امنا فىأىخى ٍمًسيفى عى ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ خى  . ُْالعنكبكت/   {{ًإلىٰى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي
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رسميا إلى جانب الشارع .. المدينة مبممة ، شبو معتمة ، المطر ترشؽ األشجار التي تتمكل عمى 
 . (ُ)كالسيارات أشعمت أضكاءىا ككذلؾ المتاجر ..((

عف كيبدك التناص مع أعماؿ ركائية لكتاب عالمييف في ركاية )القطار الى منزؿ ىانا( فتكشؼ الركاية    
التي ضٌمف بيا الصكرة السطحية ىذا التناص يتجاكز ك   (مردكؾ)البحر البحر( لػ )أريس تناص مع ركاية 

فكرة بؿ عمى انبعاث فيك لـ يقتصر عمى ايراد كتضميف ,  ؽاعمالى تناص فكرم سطريف مف الركاية 
( لػ )جاف اليس البحر)البحر فكرة ركاية , إذ تدكر مف نص سابؽ )القطار الى منزؿ ىانا( الركاية 

كلكف ىذه العزلة , يعتزؿ الناس لينبرم لكتابة مذكراتو قاعد تمؿ شخصية حك  مردكؾ( الكاتبة البريطانية 
تحكؿ الى ىبلكس بفعؿ يلـ تتـ فيمتقي بحبو القديـ ليستيقظ كحش الشغؼ كالعشؽ القديـ بداخمو كالذم 

كيشرح حالة )رمزم( كمبلحقتو لحبيبتو )ىانا(  آفاؽ جديدة لمقارئتراكـ السنيف فيأخذ التناص بعدان يفتح 
" أم  ، "إنؾ نمًت جيدان ، كىذا خبر مفرح")) قالت لي كمارا  (ِ)ف أربعيف سنة عمى فراقيابعد أكثر م

.. كجدت في سكىك قبؿ أياـ نسخة في مكتبة  (رالبحر .. البحكتاب جمبت؟ " ركاية ألريس مردكؾ .. )
" سأبدأ بقراءتيا معًؾ " . أعد  فنجاني قيكة ..  ،راءتيا ؟" ق" أبدأت ب ، "تبيع الكتب القديمة كاشتريتيا

البحر الذم يمتد أمامي كأنا أكتب يتكىج بأكثر مما اسمعي ىانا؛ )فتح الكتاب عمى الصفحة األكلى : " 
ال تكاد تشكبو يأتمؽ في أشعة شمس آيار الكانية . كمع المد المنسحب يرتمي برفؽ عمى الشاطئ 

صكتو خيط دافئ ، حالـ ، ىادئ ، مكسيقي كجذاب ... أراني كىك إلى (" في نبرة مكيجات أك زبد ...
يتحكؿ ىذا الحب الى ىكس ك , (ّ)((قبالة بحر مردكؾ بانتشاء مبيرجانبي ، نجمس عمى مقعد مزدكج 

كنمحظ عكدة الى ,  (ْ) ىابوإفي   (ىانا)عمى مر السنيف كاحبلـ كخياالت حيث يتخيؿ كقكؼ ظبلؿ 
لمتأكيد عمى حضكرىا كفعاليتيا في الركاية األصمية مف دكف إغراؽ في تفاصيميا االشارة لركاية البحر 

مف ركاية )البحر البحر( ألليس كأجمس عمى الكرسيٍّ ذم المسند الخشبي ، أشرب قيكتي كأقرأ فصلن ))

                                                             
 .  ِِْ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
 .    ُِ: ينظر : ـ . ف . ِ
 .  ُُٖ:  ـ . ف. ّ
 . ِّ: ينظر : ـ . ف . ْ
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النبرة كىانا تصغي بعينيف مغمضتيف كفـ يكاد يفتر عف ابتسامة ربما تحاكي  مردكؾ بصكت كاطئ
 . (ُ)(("لـ أجئ يا بنت الناس بعد أربعيف سنة ألراًؾ كيؼ تمكتيف"ليزا... : المكنا

كانت مشيكرة في بريطانيا خبلؿ مرحمة الخمسينيات  يتضمف المتف الركائي اغنية لفرقة اجنبيةك     
 , كمف خبلؿ تكظيؼ األغنية بمغتيا األصمية كىي االنكميزية (the beatlessتعرؼ باسـ )الخنافس = 

مف قصة ما كراء السرد الثانية ليشير الى طبيعة الحياة الكجدانية التي كانت تعيشيا  يعيد الركام جزءا ن
أما أنًت فكنًت مجنكنة ))أقكؿ ليانا :")ىانا( في ذلؾ الكقت عف طريؽ التناص الحرفي مع األغنية 

نينة .. كنت تردديف أسحيف  ،لما  the beatlessبفرقة  ينكف كبكؿ ماء جكف لقدمًت إلينا في الحي
كأنيـ شفعائؾ .. كنت تترنميف طكاؿ الكقت بكممات أغنية مكارتني كرينغك ستار كجكرج ىاريسكف ك 

"yesterday"))(ِ)  , كراحت ))بالمغة االنكىميزية كمعرفتو ثقافتو عمى لساف الراكم )رمزم( الركائي كيبرز
 بصكت خافت كناعـ :تنقر عمى مسند الكرسي الخشبي الذم تجمس عميو ، كتغني 

Yester Day 
All my troubles seemed so far away 
Now  it looks as though theyʼre here to stay 
Oh Ibelieve in yesterday 

Suddenly ))(ّ) 
كؿ نصو الركائي مف اف يشيبتغي عف طريقيا فالركائي يضمف الركاية معارؼ متنكعة مف ثقافات متعددة 

 الثقافية المتباينة  التي تظير عمى نتاجو بشكؿ كاع .خبلؿ مرجعياتو 

كمف ضفاؼ الرغبة( ينفتح الركائي عمى مجمكعة مف اآلفاؽ األدبية  ..ي ركاية )ظبلؿ جسدفك     
ألف مسرد زيد مف الحس الشاعرم ليحاكي قصيدة السياب لي مانثرا ن ضمنيا األفؽ الشعرم فيكرد الركائي 

مف خبلؿ التعالؽ بيف النثر كالشعر يرسـ المشاعر ك  الشعربينما يترجـ حداث الركاية تترجـ الكاقع كاال

                                                             
 . ِْٖ : ىانا منزؿ الى القطار. ُ
 .  ِْٓ: ـ . ف .  ِ
 . ِْٔ: ـ . ف .  ّ
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)).. كنت أبحث عف الجممة المفتاح لحديث , (ُ)ككيفية تناكؿ العالـ كالنظر إليوالركائي نتاجو كطبيعتو 
سبكع شٌيؽ ، مغكو . " لديؾ فرصة استراحة اآلف ، فنحف التقينا ، تحديدان ، في مثؿ ىذه الساعة مف األ

الماضي ". ازداد بريؽ عينييا .. كانت عيناىا تبسماف فتكرؽ الكركـ في صدرم : " صحيح ، تحٌدثنا 
لـ تنس ذلؾ الحديث عف  ،مالسٌياب؟" " ال أدرم ..". ككنت أدر اليككف عف شكسبير ". " كاهلل ؟، لماذا 

فنثر بعض مف مقاطع قصيدة )أنشكدة المطر( لمسياب يكظؼ في ما كراء السرد ليزيد مف  ,(ِ)شكسبير((
زخـ المقاء العاطفي بيف )عبلء البابمي( ك)ركاء العطار( كتأتي اإلشارة الى شكسبير أيضان لما شكمتو 

  مكضكعة الحب مف مرتكز ميـ في كتاباتو لذلؾ يتناص المتف الركائي معيما . 

خكزيو ) أجكاء المتاىة ليحيؿ الى ركاية )سنة مكت ريكاردكس( لمركائي البرتغاليلركائي اكيستثمر     
 تتشعبك ( عاقدان حمقة مف الكصؿ بيف ماجسدتو )ركاء العطار( التي ظيرت بعدة شخصيات ساراماغك
نص ركاية (, أما عبلء البابمي)متاىة ىي رتبط في نياية االمر بمتاىة كاحدة يا العاطفية الذم ابعبلقات
, (ّ)تكذيب الكاقع كجعؿ السراب حقيقة حيث تتخذ الركاية لعبة خاصة بيف (القريف)يقكـ عمى ثيمة ف خكزية

الى ثيمة القريف كمف ىذا المشترؾ تشير ركاية )ضبلؿ جسد .. ترنيمة امرأة( في جانب ماكراء السرد فييا 
الركائي يكجو القارئ الى قراءة أم أف  ,اءات القر متعددة الصكر تتيح عددان مف لتكجيو القارئ الى متاىة 

بقيت الدكتكرة )) حداث كاختبلط الكاقع بالكىـكاف ما يجرم ىك تيكيؿ لؤل عبر عممية التناص,خر نص آ
ر العبارة ، مع كؿ اتصاؿ كلقاء ، ... : "عميؾ أف تنظر إلى الحكاية التي  حنيف تقكؿ لي ، كتكرٍّ

مرة ىاتفتني في منتصؼ الميؿ ، كانت رائقة الباؿ .. أخبرتني أنيا تكٌرطت بيا بمنظار " ... ، كذات 
أشارت إلى فكرة القريف ، ك انتيت لتكٍّىا مف قراءة ركاية )سنة مكت ريكاردكريس( لخكزيو ساراماغك .. 

ه الفكرة .. قمت ليا :" تمؾ ركاية ، مساحة ذكسألت فيما إذا لـ تكف ركاء العطار العبة ماىرة عمى ى
تمامان ، كليذا أردتؾ أف تتحرل عف مساحة الكىـ في قصة ركاء كالكىـ فييا كاسعة " قالت :"ياؿ الخ

 .  (ْ)(("العطار ، مساحة الحقيقة .. الظركؼ القاىرة تعيد تصميـ عقكلنا

                                                             
( , سميماف حسيف , منشكرات اتحاد عالـ جبرا إبراىيـ جبرا الركائي دراسة في. ينظر : مضمرات النص كالخطاب ) ُ

 .  ّٕٓ_ ّْٕ:  ُٗٗٗد . ط, دمشؽ , الكتاب العرب , 
 . ٖٔ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ِ
,  ُ, ط , سكريا دار المدل لمثقافة كالنشر ت: أنطكاف حمصي, سنة مكت ريكاردكريس , جكزيو ساراماغك , ركاية . ّ

ُٗٗٗ  :ٕ  . 
 .  ََِ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ْ
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ركث الديني كالتاريخي كمما ال خبلؼ فيو اف الركائي يكظؼ ما يتناسب مع رؤيتو الفنية مف المك     
 التناص مع نصكص يستدعييا مف خزينو الثقافيالمتنكعة بشكؿ كاضح مف خبلؿ  توفتبرز ثقاف

فالركائي يعمد الى  ( التي تتعرض آلالـ السيد المسيح )عميو السبلـ(درب الجمجمةاستحضار حادثة )ك
رب الجمجمة اك تناص ثقافي تاريخي مع السيد المسيح فيتناغـ التناص بشكؿ سحرم مع نص الركاية , فد

كؿ في يسيركف عمى ىذا الدرب  فزالك يكماعميو المسيحيكف اف المسيح قد سار  قدتعي ك ماىلصمب درب ا
كقد مجده في ذبيحة الصميب الدمكية كالخبلصية ... بيـ ))ما تذكره كت ككى تقميدان لمعاناه الصمب ,سنة 

ما كراء السرد مع ىذه , كيتناص المتف الركائي في (ُ)((أنو بعد جمجمة المسيح بدأت جمجمة كؿ مسيحيِّ 
كأمس حممت أنني في مرتقى كعر مع مئات أخريف ، )) الحادثة عمى طريقة التشبيو كتبادؿ االدكار

يترٌنحكف مثمي صاعديف كما لك أننا في درب الجمجمة كتنتظرنا الصمباف في أعمى السفح .. كٌنا 
د يفكٍّر بالتمرد كاليرب صاغريف ، صامتيف في ىيئة أشباح نمضي ك ال نفكر بالرجكع .. ال أح

كيعاكد ذكر )درب الجمجمة( في مكضع آخر ليبيف  ,(ِ)كالخلص ، عمى الرغـ مف أف ال احد يرغمنا ((
ما ييٌمني في ىذه ))أف ما يمقاه مف لغز )ركاء العطار( مشابو في آالمو لما تعرض لو السيد المسيح 

كىي صفات ال يتكفر عمييا شعره كثيران . بؿ كيؼ  القصائد ليست جكدتيا الفنٌية العالية ، أك فرادتيا ،
يشعُّ ركح الشاعر مف بيف الكممات ، كأستطيع ، أنا رفيقو ، في درب الجمجمة التي قادتنا إلييا ركاء 
العطار ، أف ألمح ذلؾ الشعاع بعيف داخمية ، كأف ييتز لممستو المرىفة طربان كأسىن عصبه سٌرم في 

كدرب الجمجمة عذابان  (ركاء العطار)حب كالكقكع في شباؾ القضية مف جعؿ  , فالسارد ىنا (ّ)داخمي ((
ككما كاف نياية كؿ محبييا ىك المكت اك كمف ينتظر لحظة اعدامو كمكتو , , كالعذاب الـ المميء باآل

كف مف يسكع كينتظركف لحظة اعدامو عمى الصميب ))كاف الكثير ييزأحدث لمسيد المسيح )عميو السبلـ( 
مع خطكات الصعكد في  (ركاء العطار), فتتشارؾ خطكات العبلقة مع شخصية  (ْ)جسدية ...((ال وكآالم

 فكبلىما يتـ عمى شكؿ مراحؿ شائكة كمؤلمة .  (درب الجمجمة)

التناص  كؿ مف أشكاؿ شالتي ليا أثر في عالـ الفكر كالكتابة ككيحشد الركائي مجمكعة مف االسماء    
))أسماء كتاب كركائييف كشعراء كفنانيف داخؿ النص الركائي كاإلشارة إلى أعماليـ اإلبداعية ألف حشد 

                                                             
 .  ْٕ:  َُِِالخكرم غساف رعيدم , د . ط ,  :زمنة كجمجمة الكنيسة , تأليؼنتصار قمب مريـ الطاىر نياية األا.  ُ
 .  ُّٓ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ِ
 .  ِِٔ: ـ . ف .  ّ
 .   ٖٔ.  انتصار قمب مريـ الطاىر : ْ
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كتسميتيا أك تسمية بعض أعماؿ الكاتب نفسو يعطي زخمان لمكتابة مكضكع ينعكس ذاتيان كيجسد أزمة 
كتابة الكاتب الذم يحاكؿ جاىدان التأكيد عمى حضكره كثقافتو مف خبلؿ الرصد الكاسع لعكالـ ال

رمؿ كالمسرات ))ركايات فؤاد التكرلي ، خاتـ ال, كعمى ىذه الطريقة نجده يشير الى  (ُ)كالمبدعيف((
حكاية الحي الغربي ،  ىاممت كركميك كجكليت ، قصة ألؼ ليمة كليمة ، فيمـ، كاالكجاع ، شكسبير 

لتزيد زخـ مجمكعة مف االسماء , فالرائي يعمد الى االيحاء كاالشارة كحشد  (ِ)ركاية األخكة كارامازكؼ ((
  التكتر فيما يكتب .

لقد شكمت التناصات المختمفة ركافد ابداعية جديدة في خمؽ نص جديد قائـ عمى المحاكرة كاإلفادة مما    
منحتو لمنص األصمي , كقد تنكع أخذ الركائي منيا كىذا دليؿ كبير عمى الثقافة الكاسعة التي امتمكيا 

 كؿ ترىبلن في العمؿ الفني . الركائي , بما اليش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . ُٖٓ_  ُٕٓ. الميتاقص في الركاية العربية :  ُ
 . ُٓٔ , ُُٔ , ُُٖ , ُٖ, ٕ , ٓ. ينظر : ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ِ
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 لفصؿ الثالثا
 

 في ركايات سعد هسمات ما كراء السرد كقضايا

 محمد رحيـ 
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 الفصؿ الثالث

 سمات ما وراء السرد في الروايات : المبحث األكؿ

   الشعرم االسمكب:  اكالن 

شيدت الفنكف النثرية كسائر الفنكف تغيرات شممت بنائيا كتمثمت في تخفيؼ القيكد كتجاكز الحدكد     
متعارؼ عميو بشكؿ الانينيا الخاصة كتتجاكز  ك تختمؼ عف فنكف النثر فيي تبني ق فيما بينيا كالركاية ال

تسع كز حدكد التصنيؼ لتمكنيا مف تجا مستمر بطرؽ تجعميا متجددة فتتميز بالتمرد بتكظيؼ تقانات
 جميع الفنكف . 

رسات ماكراء البنائي المميز فتتفرد مما احقؽ مف خبلليا مكنكنيتـ فف الركاية بكينكنة خاصة كاتس   
 ان أدبي ان بيذا تككف الركاية جنسك عمى سائر الفنكف األدبية األخرل مبدأ االنفتاح  مدتعتالسرد بمقكمات فنية 

, كتميزت كتابات ماكراء السرد (ُ)جعمو بعيدان عف الجمكد كاالنغبلؽت ة خبلقةذا فعاليك  ان منتج ان دينامي
بامتزاج السرد بالشعر حيث خرجت الكتابة عف اسمكب الخطاب السردم الكاقعي الى أسمكب السرد 

تتسـ جذب القارئ ألنيا تمتزج بالخياؿ الكاسع كالصكر الفنية كالتراكيب المنظمة ك استطاعت الشعرم , ف
ف (ِ)بتكثيؼ المعنى  يتحقؽ مف خبلؿ التجاكز كالتمرد عمى المغة ؿ االسمكب الشعرم مع النثر تداخ, كا 

الرؤية الشعرية عند السارد مع الرؤية الدرامية عندما تتداخؿ االتجاه الشعرم بشكؿ كاضح يظير اليكمية ف
مع تكظيؼ ائية مكثفة ايحذات لغة تمتمؾ خصائص الشعر كتبرز ماكراء السرد في ركايات لؤلحداث 

 . (ّ)منص الركائيل خدمةن ممقطكعات الشعرية ل

في عمى النص األدبي عممكا عمى مكاكبة ماطرأ مف تغيرات نقاد المعاصريف كنجد اف بعض ال      
يظير في تجميات السرد كتكظيؼ  مف تقارب ممحكظ بيف الشعر كالسرد كىك ماحدث العصر الحديث كما 

                                                             
 .ُّْ:  . ينظر : الحساسية الجديدة في الركاية العربية ُ
أطركحة دكتكراه, جامعة كرببلء مجيد شاكر الٌبياـ,  ( , احمدَُِٓ_ََُِ. ينظر : شعرية السرد في الركاية العراقية ) ِ
 ,َُِٔ  :ٔٔ. 
ات(, حسيف عياؿ عبد عمي, دار الشؤكف الثقافية العامة , ي. ينظر: التجريب في القصة العراقية القصيرة )حقبة الستين ّ
 . َُِ_ُُٕ: ََِٖ,  ُط
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جاف ككىف , فقد ذىب (ُ)ان فني ان بعض الباحثيف نضجعده القصة أك الركاية كقد  االسمكب الشعرم داخؿ
صي لو كاالسمكب الذم يستعممو الركائي ماىك إال أسمكبو الشخ,  ان ))إلى إف النثر ليس إال شعران ممطف
, (ِ)الركاية ليس ليا بنية خاصة بؿ أف بنيتيا تتغير حسب محتكاىا((ك  قطباف قطب نثرم كقطب الشعر

لغاء الحدكد بيف النثر في إجاف ككىف  كاتفؽ معأيضان ابك ديب ىذه القضية الدكتكر كماؿ كقد أثار 
اعمؽ كيمنحو كىذا مايجعؿ التجاكز في العمؿ األدبي  يسيراف بشكؿ متكازو رأيا أنيما كالشعر ك 

 .(ّ)الخصكصية كالتميز

االتجاه الجديد لمركاية كالقصة  ككالشعر( كى ف متقارباف )القصةيشجاع العاني فيذىب الى اف التيار اما    
كىي لركاية في امف االتجاىات الجديدة عيدت ىذا التقارب شكؿ ظاىرة عالمية , ك  ةعالمية المعاصر ال

كاف دخكؿ , ك الركاية كالقصة أثرت في لمتداعيات التي  ان طبيعي ان امتدادتشكؿ تضيؼ كتختصر المسافة ك 
كلة جادة لكي تنتشؿ الركاية مف براثف السرد المقيت كطغياف النزعة الشعر في الركاية العراقية محا
 .(ْ)التعميمية كالمكاعظ الجافة كالمممة

اف استعماؿ االسمكب الشعرم في الركاية يتـ بقصدية الركائي فيك مف خبللو يجذب أكبر عدد مف     
. ))كقد اقتربت الركاية (ٓ)القراء الف األسمكب الشعرم يرتبط بخصكصية تثرم النص كتمنحو ميزة العمؽ
بيا كعككؼ عمى تكثيفيا  الحديثة اقترابان كبيران مف فضاء النص الشعرم كمايمثمو مف اىتماـ بالمغة كعناية

لقدرتيا عمى التعبير حتى اصبحت الركاية قصيدة القصائد كممتقى األنكاع األدبية كامتزاجيا جميعان في 
لتحكؿ رافؽ اظيكر الركاية الحديثة ك  يف االسمكب الشعرم كالركاية كاكب, كىذا االقتراف ب(ٔ)نص كاحد((

متميزة  تيالغ في الركاية ييدؼ الى جعؿ وستعمالالذم طرأ عمى األدب كعمى الركاية بشكؿ خاص كا

                                                             
السردم في الشعر العربي الحديث )في شعرية القصيدة السردية (, فتحي النصرم, الشركة التكنسية لمنشر  ينظر : .ُ

 .ٓٗ_ْٗ:  ـََِٔ,  ُكتنمية فنكف الرسـ لحساب مسكيمياني , ط
 . ٓٔ_ّٔ: ـ  ُٖٗٗ,  ُخؿ نظرم(, حميد لحمداني , منشكرات دراسات ساؿ, ط. اسمكبية الركاية )مدِ
 .ِٕ_ِٔ:  ََُِ, رسالة دكتكراه , جامعة مؤتو ,  . ينظر: شعرية الركاية )مدف الممح انمكذجان(, سميماف سالـ الفرعيفّ
 . ْٖ_ْٕ:  ُٖٗٗ,  ُط . في ادبنا القصصي المعاصر , د. شجاع مسمـ العاني , دار الشؤكف الثقافية العامة ,ْ
 .ُٔ :. ينظر: تداخؿ األجناس األدبية في ركاية األسكد يميؽ بؾ )ألحبلـ مستغانمي( ٓ
 . ِّشعرية الركاية :  .ٔ
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 الشعر كىذا ماااللتحاـ بمف التي تقربيا التكثيؼ عبر خاصية , (ُ)القارئ فيبسحرىا كجماليتيا كتأثيرىا 
 .(ِ)القارئتستميؿ جديدة  ان ألكانعمييا يضفي 

الركاية كاكسائيا حمة جديدة تجعميا ىك لكف مف ألكاف تيجيف مفيكـ االسمكب الشعرم في الركاية ك     
))لقد شيدت الركاية تحكالن فػ , (ّ)المعنى بالصكر كااليحاءات كااليماءات التي يتصؼ بيا الشعر عادةن تمد 

كيعمؿ  ,(ْ)مضطردا نحك أشكاؿ التجريب كمنيا التداخؿ األجناسي الذم يعني التداخؿ السردم بالشعرم((
كائؽ السردية ليضفي سمة نسيابية يتجاكز فييا العاب تويعرض حكا لسرد عمىركائي ماكراء اكيعمؿ 
ليضعؼ مبدأ الكصؼ كىيمنة المكنكلكج ككسر الترتيب  ج االسمكب الشعرم الى نصويستدر ك الحيكية 

لمركاية الجديدة  ان مميز  ان نزياحاانتقاؿ الشعر إلى مجاؿ النثر , لذلؾ عد (ٓ)التصاعدم لؤلحداث الركائية
, (ٔ)يد لؤلجناس قطباه النثر كالشعر فأصبحت الركاية مجاالن لمتخييؿ كالحكايةنظاـ جد ظير مف خبللو
خطاب يستند إلى لغة شعرية تتراجع معو الحدكد بيف النثر كالشعر ركايات ماكراء السرد كينيض في 

قع يتداخؿ التخييؿ مع الحقيقة فيعمد المؤلؼ الى انتقاء األلفاظ الرقيقة أك الكممات الضخمة ليصيب مكاك 
االقناع مف العقؿ كالتأثير بالقمب لدل القارئ فتبلقح الشعر بالنثر ينتج كالدة نص ركائي متميز مختمؼ 

ىذا التناسؽ ك  ,(ٕ)بتعبيراتو الفنية كاسمكبو الركائي كىك انحراؼ عما ىك تقميدم ليخمؽ رؤية متجددة كمبدعة
ان لمفكرة القائمة ))بإلغاء قدسية , كذلؾ تبع(ٖ)التناسؽ يتـ مف خبلؿ تعالؽ الكممات لتبرز قصدية المؤلؼ

                                                             
دار معد لمطباعة . ينظر : مفيكمات في بنية النص)المسانية, الشعرية, االسمكبية, التناصية(, ت: د. كائؿ بركات ,  ُ

 .   ٗٓ:  ُٔٗٗ, ُط سكريا, دمشؽ, ,  كالنشر كالتكزيع
ـ ُٖٗٗ, ُالقاىرة , ط ,. ينظر: تقنيات الفف القصصي )عبر الراكم كالحاكي(, د. أحمد دركيش , دار نكبار لمطباعة  ِ
 :ُّٓ . 
 .  ِٓٓ:  ـََُِ, ُبنية النص الركائي , إبراىيـ خميؿ , منشكرات االختبلؼ , ط . ينظر : ّ
 .ُِٓ:  ـَُِّ,  ُبغداد, ط, الشؤكف الثقافية ثية , د. ماجدة ىاتك ىاشـ , دار . الركاية العربية مابعد الحدا ْ
 .ُُُ. ينظر: الحداثة السردية في ركايات إبراىيـ نصر اهلل :  ٓ
 .  ِٗ. ينظر: السردم في الشعر العربي الحديث ) في شعرية القصيدة السردية( :  ٔ
:  ـََِٖ,  ُلبناف , ط ,  بيركت, , رفيؼ رضا صيداكم , دار الفارابي  . ينظر : الركاية العربية بيف الكاقع كالتخييؿ ٕ
 :ّٖ_َٗ . 
ـ ََِِ,  ُ. ينظر : الكتابة في درجة الصفر , ركالف بارت , ت: د. محمد نديـ خشفة , مركز اإلنماء الحضارم , ط ٖ

 .  ٗٓ: ـ ََِِ
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الحدكد بيف االجناس األدبية كبناء شبكة عبلئقية كىذا مايجعؿ الخطاب الركائي ينزاح لمشعر ليجعؿ 
 .  (ُ)القارئ متكاصبلن كراغبان في لذة االكتشاؼ((

لركاية الى سعد محمد رحيـ يسعى الى تجاكز ماىك سائد كمبتذؿ ليغير لغة اكبناءن عمى ماسبؽ نجد     
الى ماكراء ىذه المغة فيظير يتعدل ذلؾ بؿ فحسب , الكممات المجردة في معنى الفضاء اكسع كال يككف 
فقد))لعب حضكر االسمكب الشعرم دكران في اختراؽ الميثاؽ السردم التقميدم  مسار جمالي كشعرم ,

صياغية جديدة ليجعمو مف جنس ككسر رتابة الحكي كتكسيع أبعاده , ألف النص الركائي يتشكؿ كفؽ آلية 
 .(ِ)لفظي مغاير, بتحيينو داخؿ السرد الركائي((

يعتمد الركائي المغة الشعرية المكحية كيختارىا احيانان مدخبلن لركاياتو كىذا مافعمو في ركايتو االكلى    
ادره ))ن)كماؿ( بنفس ركمانسي كلغة شفافة تعمؿ عمى إدىاش القارئ يا التي حرص اف يصؼ فييا بطم

ك طيفيٌّ كمؤكد ، مثؿ قبسو أزرؽ ، ساطع الزرقة ، يضطرب لجزءو مف الثانية ، بيف مكجتيف معتمتيف 
يبرز في سرد ك مفاصؿ الركاية المختمفة في كيتغمؿ االسمكب الشعرم ,  (ّ)، كيتلشى في الممككت ...((

نة ))الراكم العميـ كفي ركايتو لممكاف كألشيائو  شكؿ شمس تنبثؽ منو خطكط رفيعة كصمبة ، مككٍّ
تداد غميظ ، مستدير، كبيف الطرفيف ام ،فينعتؽ متخذة ىيئة نتكء مستطيؿ  أما طرفو اآلخر ،متكىٍّجة 

 . (ْ)((يكحي بالقكة

القصة الثانية / ما كراء السرد يركز الركائي عمى الحاالت الشعكرية كاالحساس الذم يمر بو بطؿ ك     
حياة يي اجية التي ستناية )غسؽ الكراكي( فتأتي المغة نازفة كمكحية كىي تصكر لحظات المك رك في 

كىنا يفيد الركائي مف زخـ ككثافة المغة الشعرية كىك ينقؿ مبلمح مف القصة الثانية , بالمكت البطؿ 
غريب يمؼُّ اآلفاؽ  طنيف))طار األكلى الداخمية التي اجممتيا حكاية اإل لماكراء السرد التي تكضح العكالـ

.. طنيف نازؼ في الفاصمة المصٌمتة بيف قيامتيف _ قيامة اليباب كقيامة الصييؿ _ ىبابه ينصبي 
ي الرتيب ، كاليراه .. خيمتو اليائمة ، كصييؿه يجمدي الصحراء . أما البحر ، فيسمع كماؿ نكاحو المؤس

                                                             
 .  ّّ. شعرية الركاية :  ُ
 .  ُُُ. الحداثة السردية :  ِ
 .  ٔ. غسؽ الكراكي :  ّ
 .  ُٔ: ـ . ف .  ْ
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يتكلى ماكراء السرد بمغتو , ك  (ُ)كسارده في الغمكض (( ،ذاىؿه في السكاد ،عمى مقربة منو ،إنو ىناؾ 
ك)طمع  الرمكز الشخصية عبر مفردات )الدـ( عبرىا حتممالشعرية كصؼ الشخصيات بطريقة مكثفة 

)الجذكر( , فمحظة المكت تقكـ بكصؼ ما يحدث لمشخصية خارجيان كلكنيا ال تتناسى اختيار النخؿ( ك
عمى الطيف األسمر يفكر ))يج المغة الكاصفة لمشخصية مف الخارج االلفاظ المكحية التي تدخؿ في نس

ـي كماؿ .. يئز الطيف حيف يمتزج بو ، كاألصابع تتقمص .. تنفذ في  الدـ .. دـه كثيؼ ، جميؿ .. د
، كتبقى مف طمع النخيؿ .. الكؼ كميا تغكصاألرض .. تترؾ بقايا عرؽ ، كرائحة الرازقي ، كرذاذان 

, كفي جميع الحاالت يحاكؿ الركائي أف يمتزج بمغة ذات منحى شعرم بيف  (ِ)ثمة ، مثؿ جذر((
السابقة يقيـ عبلقات بيف رمكز ىي أقرب  (كماؿ)االكلى كالثانية لذلؾ نجده كىك يسترجع حياة قصتيف ال

يف ، ، تمؾ التي تجعمني أمدُّ خيطان مف دـو يمتزج بالط)) كلعٌميا حيمة بلغيةالى القصيدة الشعرية فيقكؿ 
, كتتخمؿ ىذه المغة  (ّ)غير أف الصكرة النيائية تبقى رجراجة(( ،ثمج كالحريؽ .. بيف الماء كالناربيف ال

مككنات ػػػ مف عمـ نكما ػػ بعثيا )ميا( الى )كماؿ( كىي الثانية كتبرز عبر الرسائؿ التي ت قصةمككنات ال
بالبرد ، كبالحاجة إلى إغفاءة عميقة ، في كماؿ .. أشعر ))الثانية فتخاطبو بنفس ركمانسي الحكاية 

مكاف ىادئ كدافئ .. إغفاءة ، ال أستيقظ منيا إال ضجة العصافير .. بردانة أنا .. الصقيع في الركح 
 .  (ْ)، كاألشجار مكحشة ، جرداء ، يكتنفيا الثمج ، ككراء ذلؾ امتداد قاتـ ((

ة بالشعر كالنفس المؤلؼ بعرض مقاطع طافح ال يكتفي (ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر)كفي ركاية    
 قصةيقص ال (سامر)يمجأ الى تكظيؼ قصيدة النثر في سرد الحكاية الثانية لذا نجد البطؿ  الركمانسي بؿ

 ))كاف ياما كاف الثانية بيذه الطريقة
 مف ذلؾ الزماف 
 كاف ىناؾ كلد 

 عذب اسمو خالد 
 كامرأة مف شيد كلكز 

 كزىر البستاف 
                                                             

 .  َِ. غسؽ الكراكي :  ُ
 .  ِّ: ـ . ف .  ِ
 .  ِّ: ـ . ف .  ّ
 .  َٓ: ـ . ف .  ْ
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 صافية كنبع في الجنة 
 جميمة كشيقة الفجر 

كفي عكدة أخرل الى زمف الطفكلة كقسكة األب المفرطة التي استباحت االـ كاالخت ,  (ُ)اسميا حناف((
أبي يصيح ، كأمي تيدد بحرؽ  ،))أخرج مف جرح الطفكلةيحكي )سامر( عذابات الطفكلة  (شيماء)

لك نمكت ..  ،لك يمكت ،أقكؿ؛ لك أمكت  ،أنزكم بدمعتية تنتؼ شعرىا كأنا نفسيا، كأختي المركع
 تتكسر ،ي أحفظ مف آياتو الميـ برحمتؾ ، كأقرأ ما أعتقد أنن ،ر صمكاتي اليائسة في نسمة السحر أبعث

في قتامة ال أباليتيا تسجر التنكر كأنيا طالعة مف ليؿ اغتصاب  ،الحركؼ فكؽ فكي الراعشة كأراىا 
كىذا المقطع بيذه المغة ىك  ,(ِ)اليسرل ىالة بنفسجية مف أثر لطمة أبي((مضف كعسير كحكؿ عينيا 

 قصةفسية كاحزاف كتحطـ في الكىك يفسر ما يعانيو البطؿ مف اآلـ ن, الثانية  قصةاحد مككنات ال
فبداية تعرفو عمى الحياة كانت مع أب عنيؼ كأـ صابرة , كالمؤلؼ يعرض المقطع بطريقة , طاراإل

 لجمؿ الشعرية كالكممات المكحية التي تتصاعد فييا سمة التخييؿ . يستعير فييا ا
حيث تبرز في ثنايا , الثانية  قصةاليركييا خبلؿ التي  (حنافػ )كيتخمؿ األسمكب الشعرم قصة حبو ل

)) ظييرة فاضحة تأتي بحناف .. ظييرة السرد مفردات ) الغيكـ , كالمطر , الزرقة , الضكء , اليكاء (: 
تقبؿ حناف في بذخ الضكء كتبجح اليكاء ،  ،ف ، كسكاد المطر كارتحمت بالزرقةمف غيكـ كانكانفمتت 

، بالممعاف الدامع كالتأنؽ الكفيركىي تضحؾ ، كأنيا تعزز ألقيا ضد الخجؿ ، كتحتمي مف ارتباكيا 
بيبة , كىذه الح(ّ)كتريد أف تقكؿ كال تقكؿ ، كأفكر أف أصمت لكني أقكؿ بأني خرجت ألحمـ بيا((

ستقؼ عائقان لسرطاف بسبب القصؼ االمريكي بقنابؿ مشبعة باليكرانيكـ المنضب يفترسيا االضحية التي س
سمكب الشعرم يتأطر بطابع األقصتيا ف حضكر إفيطالية )كمكديا( , كمثمما الحظنا اماـ استمرار حبو لئل

( كىذه سامرالحبيبة )حناف( كىجرة )كاستدعاء مظاىر الطبيعة في فرحة كالدة الحب الذم سينتيي بمكت 
 تنتيي بو الى الضياع في البحر . تكافقو مع البيئة الغربية ك كعدـ  وفشمسبب  اتفسر لنىي التي القصة 

كال ينسى الكاتب أف يكظؼ في تفاصيؿ قصة الحب اآلنفة الذكر مقاطع البيجة كالسعادة التي      
كسرت حناف في لحظة قشرة الكىـ عف دخيمة ))كما في قكلو  مؤطرة لمقصةتتبلئـ تمامان مع لغة الشعر ال

                                                             
 .  ُٓ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ُ
 .  ِٓ: ـ . ف .  ِ
 .  ُٕ: ـ . ف .  ّ
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األنثى ، كقالت ما لـ تقمو امرأة لرجؿ في مكقؼ عشؽ .. ماذا أذكر مما قالت ؟ ربما ال شيء سكل 
خفة كي أحمؽ سكل أنفاسيا كىي تثممني ، كتعطيني امتياز ال ،لنبرة في ىسيسيا الحمك كعذكبتيا ا

مؾ األغنية التي ترنمت بيا بصكت خفيض أكالن فاسترعت بو انتباه النيدؿ كسكل ت ،عميقان في السماكات
دان مثؿ مكجة تنبثؽ مف قمب كالعشاؽ مف حكلنا فعـ  الصمت كمعو راح صكتيا يتجمى ، كيعمك ركي

 . (ُ)((اس عمى الساحؿ لترشقيا برفؽ بارد، كتتسارع حيف تقترب مف أجساد النالبحر

ة الثانية التي تعرض قصيكظؼ األسمكب الشعرم في الركائي الكتب( نجد الكفي ركاية )مقتؿ بائع     
مف خبلؿ تقانات عدة كشرائط التسجيؿ كالصكر كالمكحات كالمسرحيات كالمذكرات ... الخ كىي تتضافر 

كمف بيف مانراه مف  األكلى , قصةي تفسر اك تتقاطع مع أحداث الماكراء السرد التقصة جميعيا لتقدـ لنا 
( في شيادة بحثنا فيبرز صكت )محمكد المرزكؽ باألسمكب الشعرم الذم ىك مكضكع قصةتمؾ العرض 

..  ، أفضؿ األياـ .. دائمان ))األياـ الجميمةصكتية خبلؿ محاضرة أقيمت لو في اتحاد أدباء ديالى قائبلن : 
قمتو لناتاشا  ، لـ استعر ىذا مف ميلف ككنديرا ،بؿ في مكاف آخر  ،ىي .. ليست اآلف ، كليست ىنا

في براغ قبؿ أف أعرؼ ككنديراكـ ... غادة ستينيات بعقكبة ، ناتاشا ،جانيت ، كمائة امرأة أخرل 
عرفتيف كأحببتيف كعاشرتيف ،كمميارات أخرل لـ التًؽ بيف، لسكء الحظ ، قط.. النساء صانعات 

اٌل ًمف غير النساء ، ماذا كٌنا ..  كالعالـ بل  نبت كالمكأ مف االرض،لك كٌنا نحف الرجاؿ نالمسٌرة ، كا 
لما كانت ثمة حضارة كثقافة كشعر كركاية كفنكف كرسـ كنحت كغناء كرقص ...لكينا  جنس حكاء ،

أردية الدىشة؛  تؾ بعضيا ببعض ... المكاتي يحبكفقطيعان مف الكائنات الغبٌية التي تتقافز كالقردة كيف
امحات الساحرات اللعبات الباسقات الناىدات الج، الفاتنات الحريةعاريات الركح تحت شمس 

ات بالنشيد الككني كخلصتو؛ ال منقذ غير الجماؿ .. ر داليا، بالعقكؿ، المستحمٍّات بأمطار الشغؼ
ميمة مف كالجماؿ رسـ كتشكيؿ كالجماؿ شعر كالجماؿ مكسيقى كالجماؿ قصص حب كالجماؿ علقات ح

األسمكب الشعرم في مذكرات )المرزكؽ( التي اطمؽ عمييا , كيظير (ِ)((غير رياء كمف غير اغتصاب
الثانية الى جانب التقانات  قصةتسمية )يكميات الخراب( كىي النكاة االساسية التي كتبت عمى اساسيا ال

يشبو في كصؼ التشبييات كىك يستدعي عبر االخرل التي كظفيا الركائي حيث يبرز األسمكب الشعرم 
نراه يصؼ مدينة فاف قصيدة النثر تستعمؿ السرد ككاحد مف ابرز تقاناتيا  قصيدة النثر كمف المعمكـ

                                                             
 .  ٕٕ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ُ
 . ِّ_ ِٗ. مقتؿ بائع الكتب :  ِ



 
 

 
160 

المدينة مثؿ لكحة سريالية رسميا فناف دعي .. قصيدة دادائية كتبيا شاعر نصؼ مكىكب )))بعقكبة( 
 .  (ُ)((مف اليراء .. حمـ ممزؽ إلى أشلءمتبجح ال يعرؼ ماذا تعني كمماتو .. المدينة قطعة 

ؿ تسارعى نبضي كمراىؽ خجك ،))لمحتيا يراىا فجأة عندما كيصؼ المرأة التي احبيا قبؿ عقكد    
كحتى لك ظيرت بعد ألؼ سنة بيف ألؼ  ،عد أربعيف سنة ىاىي ب ،تفاجئو فتاتو مف حيث ال يتكقع

كفي يكميات الخراب أيضان يصؼ اعماؿ , (ِ)((لف أخطئيا .. ىذه المرأة ىي جرحيامرأة في عمرىا 
))اليكـ كاف حزني عميو ىائلن فقد ثرمتو عبكة ناسفة كيضعت العنؼ بما يشبو القصيدة الكمضة فيقكؿ : 

يما لقتؿ مسؤكؿ حككمي .. كاف صاحبي الذم سأفتقده حتمان ، في المكاف الخطأ في الكقت الخطأ . ف
الثانية كنضعو منفردان لقصة كيكفي اف ننتزع المقبكس السابؽ مف ا, (ّ)((لـ يكف ىناؾ المسؤكؿ الحككمي

كأنو قصيدة نثر متكاممة العناصر كتتكرر تمؾ اإلشارات ك المقاطع , كاحيانا اسمكب السرد كثيران ك بدا إال 
 في ثنايا ركاياتو األخرل كمنيا ىذه الركاية عمى كجو الخصكص . 

رسائمو أسمكب شعرم كبعبارات ذات طعـ ت الثانيةالقصة ىي أحدل مككنات التي كرسائؿ )المرزكؽ(    
))ليس مف اإلنصاؼ أف ترحمي أنت األخرل قبمي ... فإف تككني عبارات مثؿ ( التي نجد فييا جانيتػ )ل

كائنة في ىذا العالـ يخفؼ عني المؤلـ بالكحدة .. نعـ، حتى كأنًت ماكراء البحر يضعني التفكير بأنؾ 
ركحي .. صرتي أرل الياكية منذ اآلف ... قد تتنفسيف ىكاء العالـ في حالة مف األلفة ، كالتكازف ال

ئيف إف قمت لؾ أني أحمـ بفردكس في حياة أخرل، فردكس ىادئ معي فيو ثلث نساء أنت  تفاجى
 . (ْ)((أة كاحدة في الكقت عينو، أظف نعـإحداىف .. أيمكف لرجؿ أف يعشؽ أكثر مف امر 

كربا كما كاف يحصؿ أتو العاطفية في لحيا (المرزكؽ)كيظير األسمكب الشعرم ايضان في تصكير     
بعد سفرة مرسيميا المشبعة بالنشكة صرتي غيرم كانقمب بي الحاؿ  ،))أىك الحب؟ عميو مف لذة العشؽ 

.. مكجة دافئة رخٌية تصعد في األحشاء، تتكسر بمطؼ ، كما الضكء ، عند الضمكع ، تعكد مرة أخرل ، 
 .  (ٓ)أىذا ىك الحب؟(( ،نٌي ، كأتمنى أف تككف ىنا ، معي فأغمض عي

                                                             
 .  ْٖ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 .  ٔٓ: ـ . ف .  ِ
 .  ٔٔ: . ف  . ـ ّ
 .  َُّ_ ُِٖ: . ف  . ـ ْ
 . ُٓٔ: . ف  . ـ ٓ
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الثانية التي تتكلى عرض ماكراء السرد مقتطفات كثيرة مف السرد قصة كفي ركاية )فسحة لمجنكف( تتخمؿ ال
الذم كرد بأسمكب شعرم تتكزع بيف الكشؼ الكجداني ألعماؽ شخصية )عامر( الذم تحكؿ الى المجنكف 

يكتب كىك الثانية قصتو اية نممح أف )حكك( في كبد, )حكك( كبيف كصؼ الطبيعة المحيطة كاالنفعاؿ بيا 
صباح ذك ىديؿ ، معنى بيف أصابعؾ ، كلحف ىداؾ إلى )) كليـ بميؾ(يكتب قصيدة يحاكي فييا )فالشعر 

المرأة التي كانت ، ىذه أشياؤؾ عمى الطاكلة ، بقايا ما زالت لؾ ، رغبات أطمقت سراحيا ، أمؿ احتمؿى 
الثانية التي تحكي المرحمة االكلى مف قصة فال (ُ)ؾ بحثان عف أسماء ((العاصفة ، ككجكه تتعثر في رأس

 ف يفسد التعذيب كاالعتقاؿ عقموحياة )عامر / حكك( تظيره شاعران رسامان مكلعان باأللكاف كالثقافة قبؿ أ
باستدارة ))مأخكذ كنرل النفس الشعرم بارزان في كصفو لحبيتو األكلى )نيمة( شخصيتو الثانية , كتظير 
دم األسمر بالكاد يغطي بشعرىا الكالٌ  ،نعكمة جمد الرقبة كشحكبو المبيرب ،بعينييا المكزيتيف ،كجييا
، مف شفتييا المتيف تذكٍّراف بالعنب كالتكت بالكىج السٌرم المنبعث مف فميا ،بكتفييا الناحمتيف  ،أذنييا

شعرية حالمة  يتابع بتصكراتلمو الداخمي فاما عا,  (ِ)، كترسلف تمؾ االبتسامة الصافية الشفيفة ((
مذ كنًت جنينان في  ،منذ األزؿ ،عر أٌني أعرفًؾ منذ سنكات بعيدة أش))مي الكاصؼ متتعدل لغة السرد الع

 . (ّ)مذ كنًت فكرة في دماغ الرب(( ،انية حياة جديدة في قمب الطبيعة مذ كنًت إمك ،رحـ أٌمًؾ 

الثانية فيأتي كصؼ حالة الرضا التي القصة كيشرؽ األسمكب الشعرم مع حالة الحب التي كلدت في     
تحٌبو  كفيـ أنو ببساطة تامة يحٌبيا ، كأنيا ،))كاف مكتفيان ، في ذركة القناعة كانت تمر بيا الشخصية 

ف لـ يدرؾ  ،كما كاف، كأف العالـ لف يعكد بعد اليكـ  كعمى  ،بعد ما ىك فقد عثر عمى الجكىر، كا 
ف كاف عصٌيان عميو أف يصكغو في جمؿو ككلـ(( تستعيد )نيمة( ازمنة , كعمى المنكاؿ نفسو  (ْ)المعنى كا 

بعد أف طار ماحدث في القصة اإلمع تقاطع القصة الثانية التي تحتكم عمى البراءة بنفس شعرم في 
كالمفارقة مع زمف الحرب كىنا يبرز زمف البراءة حالة التناقض , قده بعد ذلؾ تيعتقؿ حبيبيا كيسجف كتف

كباغتتيا رؤية أف تقؼ عمى حافة ))الثانية عمى ىذه الشاكمة: قصة لذلؾ نممح شذرات مف ال ,كالقسكة 
نييير سريع الجرياف في نيار صيؼ بعيد ، مبرقش كسار .. قدماىا حافيتاف، مغركزتاف في طيف 

.. الماء البارد الذم يغكييا فتجمس ، تضع مؤخرتيا الصغيرة في دفؽ الماء  الجرؼ ، كالماء يداعبيا
                                                             

 .  ْٓ. فسحة لمجنكف :  ُ
 .  ٕٗ: ـ . ف .  ِ
 .  ِٖ: ـ . ف .  ّ
 .  ٖٗ: ـ . ف .  ْ
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بالقشعريرة تسرم في جسميا النحيؿ، في دميا يتبمؿ ثكبيا األبيض بكركده الصفر الناعمة كتحسُّ  ..
, فاستحضار الطبيعة بيذا الخشكع كىذا  (ُ)((ميمان :" نٌيكلة ، كٌسخًت ثكبؾ"كتسمع صكتان ح ،كنخاعيا

لتكحد ىي أجكاء شعرية بامتياز تستدعييا أزمنة الطفكلة كالحمـ كرد عمى مايحدث مف قتؿ كمكت كغياب ا
 .  لحرية االنساف ضمف نظاـ قمعي في القصة االطار االكلى

مصاحبان جاء االسمكب الشعرم في ركاية )لما تحطمت الجرة( بارزان في مكاطف عدة ك ككاف حضكر      
التي يحف الييا المؤلؼ في اكثر مف مكضع في الركاية كىك يقابؿ ذلؾ الطفكلة لمشاىد حب كبيجة زمف 

ُـّ األخضر ، كتتمادل ضٌجة العصافير .. تباغتي ))الزمف بزمف االرىاب كالجشع  في الظؿ الكثيؼ يعت
الماء " .. يغمره بارد,  باردي ماء الجدكؿ .. يقيقو كيصيح : "نحكلىوي رعشة التذاذ حالما يضع قدميو ف

حتى بطنو ، كيعجب ألنو لـ يتمؽى ردان .. يتمفت بكجؿ .. عيناه تبحثاف في الشقكؽ ، بيف األغصاف 
))...(ِ). 

زميمتو )لينا( بأسمكب شاعرم كمكف مف االطمئناف الذم يكفره ل وككذلؾ يستحضر البطؿ )باسـ( قصة حب
رنيمة الحكايات .. ًمسؾ الذاكرة ، كتلينا ))ماكراء السرد تجاه القصة االطار فنمحظ تداعيات )باسـ( 

، بفائض ركنقيا كغمكضيا كأنيا طالعة مف أيكةو مسحكرة، تخفييا كلطالما تجٌمت، أماـ عيف مخيمتو
، لـ تيقرأ قط ، في كتاب )ألؼ ليمة كليمة ( .. لينا التي كمما راـ االقتراب منيا سٌرية عف العالـ صفحةه 

ضكرىا الجسماني الجميؿ ، كال حتى بمشاعرىا الدافئة فكجئ بيا تنأل عنو .. ليس القصد بح
الحكايات( كحضكرىا أماـ )عيف  ترنيمةبييات التي ترد لمحبيبة بككنيا )مسؾ الذاكرة( ك)فالتش ,(ّ)...((

ة ماكراء السرد الثانية مكحية قص( بجعؿ ا( المذاف يجعبلنيا )أيكة مسحكرة)سحرىالمخيمة( ك)غمكضيا( ك
 . كجداف راكم القصة الثانية )باسـ(طيع اف تعطي تصكران عف جمالو كأثره في بطاقة تعبيرية تست

ح صشكؿ متكاز في السرد ككما تفب( تتشابؾ القصتاف كتعرضاف في ركاية )القطار الى منزؿ ىانا    
قصة ماكراء السرد فقد حدثت في  أما الثانية كىي ََِٓاألكلى تحدث في )لندف( عاـ الركاية فأف 

الـ االثار )ديفيد( مساعد ع (رمزم)بيف  ُٔٔٗكىي مكقع آثارم قريب مف المكصؿ في سنة ( )الحنينة
تبرز بيف آكنة كأخرل في ثنايا نراىا الثانية قصة الراكم مقاطع شاعرية في أداء اليضع ك , ( كابنتو )ىانا

                                                             
 .  ِْٔ. فسحة لمجنكف :  ُ
 .  ِٕ. لما تحطمت الجرة :  ِ
 .  ِٖ: ـ . ف .  ّ
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كجماليا في منطقة )ىانا( كبعشقو لسحر الطبيعة ػ( كىيامو بد كتدكر أغمبيا حكؿ مكضكع غراـ )رمزمالسر 
اآلثار , كقد تمركز األسمكب الشعرم حكؿ الحاالت الكجدانية التي كاف يمر بيا )رمزم( فنراه كىك في 

فإنو مظاىرىا الحضارية الكثيرة التي تجسد أخر ما تكصؿ اليو العقؿ البشرم ىك يشاىد ك  (لندف)
مع المدينة ة الثانية قصلبسيطة في الا ةيستحضر )الحنينة( بنفس شاعرم ككأنو يكازم بيف اماكف البراء

فسي، إلى بكاء طفؿ أخرج مف صكر مخيمتي الضالة إلى ن))فتأتي الجمؿ بيذا الشكؿ الحديثة )لندف( 
، إلى دخاف السجائر كثرثرة الركاب، إلى القعقعة الرتيبة لمعجلت المعدنية المنزلقة عمى في آخر العربة

كراعو يمتطي حماران يتبعو قطيع ارنج نك  تحفو أشجار تكتالسكة، إلى صؼ مف النخيؿ كمنزؿ طيني 
، إلى درب ترابي تعبر رٌقمة كخمفيا أبراج الضغط العاليمف الماعز كالحملف، إلى أعمدة التمغراؼ الم

عميو شاحنة صغيرة تقعي في حكضيا بقرة عجفاء، إلى أكالد حفاة يمعبكف بكرة مثقكبة مف 
الحزيف مف السرد الشاعرم يقابؿ بو كاقع )رمزم( كاقعو الراىف في )لندف( , ىذا النفس (ُ)النايمكف((

كبحثو عف حبو المفقكد الذم لـ تعمـ بو حبيبتو )ىانا( كىك تقاطع لممشاعر بيف زمنيف سيطرت عميو لغة 
 الحزف كاجتمعت فيو أشياء الذاكرة التي خمقت جكان مؤنسان .

في لندف  لحظتو اآلنية (رمزم)يمزج الراكم ,  األزمنة كالعكالـ لمكصكؿ الى رؤية ما جمز كعمى كفؽ 
الحاضر كالماضي كىذه العممية تشير الى  )ىانا( تجمعػ بتخيبلتو في )الحنينة( ليخمؽ شخصية جديدة ل

ف كعصا يراىا أماـ تنكر الطي))كاحدة مف اىـ خطكات الخمؽ الشعرم كانتاج العكالـ الشعرية الجديدة 
السعؼ المسكدة بيدىا تخترؽ بنظرىا عبر النار الفائرة ، عبر الجدار الكاطئ، األفؽ الرممي الممتد ، 
في صفاء ما قبؿ الظييرة، بقدىا المنتصب الذم لو جلؿ المحاربيف اآلشكرييف عمى تخكـ المدف 

س كتفمت بعض .. تدس عصاىا في فكىة التنكر كتحركيا .. يطقطؽ حطب السعؼ الياب المحاصرة
أصابع السعؼ المرمدة ىاربة مف المظى لتطير في اليكاء .. تخمد النار ... تأخذ كرة عجيف تفرشيا 
بيف راحتييا بميارة مصفقة بيا كتنحني أكثر ممصقة العجيف الذم استدار في شكؿ قرص عمى جدار 

مؿ بصمت الملئكة ي .. تعالتنكر الداخمي .. كاف يحب أف يراقبيا كىي تخبز ، لكنيا ال تبال
 . (ِ)((كىيبتيا

                                                             
 .  َُِ_ َُُ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
 .  ُِٕ: ـ . ف .  ِ
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( تبدك الحبكة البكليسية كاالحداث التي يمغي بعضيا بعضان في ركاية )ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبةك     
األمر الذم يحجـ مف االنطبلقات الكجدانية ذات النفس , كااليياـ مسيطرة عمى مساحة السرد في الركاية 

, لكف الركائي ينفذ الى الركاية بأسمكبو تكتر األحداث كمتابعتيا كدان الىالشعرم في الركاية كيجعمو مشد
بنبرة فييا بٌحة ))دان مف قصائده مثؿ د( كيكرد عرم مف خبلؿ شاعر يطمؽ عميو اسـ )رأفت الرحاؿالشع

اء الصبح ../ ظٌمي / في ميبٍّ ىك  تشيع في سامعيا الراحة راح يردد: " ىادئ أنا / مثؿ زىرة التكليب
( في تكجيو لقراءة القصائد ذات النزعة السكداكية كىك االمر , كيظؿ )رأفت الرحاؿ (ُ)((شكحده يرتع

لكاقع السياسي المتردم لغاز كالمكت كاىا باألؤ تكل القصة االطار التي تفكح أجكاالذم يتفاعؿ مع مح
 مى شجرة بنفسجية / مف رأل منكـانا مبتيج / عصفكر مف ضكء / ع))"يكرد قصائد مثؿ كلذلؾ 

/ أزعـ أف ال أحد / أقسـ أف ال أحد / أنا مبتيج في العدـ ". ؟عصفكران مف ضكء / أك شجرة بنفسجية 
" ، أال أقكؿ ؛أنا مبتيج.. أيف السكداكية؟" ، "" ية ؟. لـ ىذا الدخكؿ في العدـ ؟لـ ىذه السكداك  ياه ،

"العدـ كرة  ،"كما عدمؾ؟"، تعرؼ عف العدـ .. عف عدمي أنا؟" " كماذا  ،ي العدـ"قمتى ؛ أنا مبتيج ف
كر العارية زلقة / الطيكر التي تذكب في شيقة النكر/ الماء الذم لف تدخمو حتى مرة كاحدة / الصخ

مثمما نرل ك  ,(ِ)((مٍّيا ما شئت ، إنيا بعض نزيؼ"س،  "ىذه قصيدة أخرل" ،التي ال ترجك أم شيء"
في كصفو  (رأفت الرحاؿ)ف حديث إيا مقاطع مف القصائد كعبلكة عمى ذلؾ فمتخمت ف المحاكرة السابقةإف

الحار، أف تيسكرؾ رائحتيا الحمكة، أنت تريد أف تضيع في مرج جسدىا ))لممرأة جاء بأسمكب شعرم 
ىناؾ  ،تحت جمدؾ تكيجات المسٌرة كاأللـ، كأف تضطيد شيكتؾ .. أف تفمؽ المتخمٍّرة قميلن، المدكٍّخة

 (ّ)((تغطس بكجيؾ 

 ثانيان : الككابيس كاحلـ اليقظة 

 كجاء في ,(ْ)يرد تعريؼ الككابيس في لساف العرب )) مايقع عمى النائـ كيقاؿ ىك مقدمة الصرع((    
)) العيف ))الكابكس مايىقىعي عمى اإلنساف بالميؿ, اليىقدًر معو أف يىتىنىفَّسى
عدت تقانة الككابيس كاحبلـ قد , ك (ٓ)

                                                             
 .  ُٓٔ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ُ
 .  ُٔٔ: ـ . ف  .ِ
 .   ُٗٔ: ـ . ف . ّ
 .  ُِّٖ. لساف العرب : ْ
 .  ُّٔ: , د. ط , د. ت  ٓق(, جُٕٓ_ََُألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم) . كتاب العيف ,ٓ
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اليقظة مف التقانات الميمة التي تدخؿ في جكىر العمؿ األدبي فيي مف اآلليات المعركفة كالتذكر كالحمـ 
كالتجربة كتتناسب فاعميتيا داخؿ العمؿ الركائي حسب طبيعة شخصية المؤلؼ االبداعية فيتخذ الحمـ 

ك الحمـ في العمؿ الركائي نفسو فيك في طبيعة الحاؿ فينتج عف ذلؾ تأثير الكابكس ا ان حضكران كتأثير 
 .(ُ)يصؼ النفس مف جية كيممس الحياة الكاقعية مف جية اخرل

ىذا النقص أك العجز يككف شغمو ك شعكر الفرد بنقص ما أك دكنية الككابيس كاالحبلـ تنجـ مف ))ك     
فتككف الكظيفة ىنا تعكيض اك سد يفقده ذلؾ الفرد  الشاغؿ , فيأتي عمى شكؿ كابكس أك حمـ ليتمـ ما

الكابكس نكع مف انكاع الحمـ ))كمف خصائص الحمـ االساسية أٌنو ييشركنا في عمؿ ك , (ِ)نقص معيف((
تمثيمي كفيو يىتىفمَّت, في تداعي األحداث, مف رقابة الكجداف كاإلرادة, كيذىب فركيد الى اف األحبلـ 

الخكؼ كالقمؽ دائمان  ويصاحبك  ,(ّ)تر في أىثناء المناـ((تكشؼ عف الرغبات المكبكتة فتتجمى بشكؿ ميست
مكاجية الكاقع تمكف الذات االنسانية مف اكتشاؼ ماىك أف شبلر الى اكيشير غاستكف ب, (ْ) الشديد

 ,(ٓ)عطي شعكر السعادة لمعالـكيكاقع مكبكت فيتحكؿ حمـ اليقظة الى مبلذ آمف لميرب مف مكاجية ال
احبلـ ثانييما : ك , أحبلـ النكـ التي تككف بييأة الكابكس أكليما : كيتمظير عالـ البلكعي عمى نكعيف 

يمثؿ الحمـ نقطة التقاء بيف االنساف كالمجيكؿ ك  ,(ٔ)الحمـفي العبثية كيمتزج الكاقع بالخياؿ  اليقظة ليتحدل
كيعد سده كيمتزج بالككف في ج في ركح االنساف كأدنى ما كالمجيكؿ فيككف عممية اتحاد بيف أعمى ما

تتشبث الركاية بالحمـ لتشير الى ك , (ٕ)في ككنو مجاكزة كىدـ لمكاقع الخارجي ةالحمـ  مف أدكات الحداث

                                                             
االردف , د. ط ,  ,. ينظر: مرايا التخييؿ الشعرم , محمد صابر عبيد , عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع , إربد  ُ

ََِٔ :ُٓٗ . 
: ـ ََِٔ, ُالقاىرة, ط, عبد العزيز مكسى , عالـ الكتب رشاد عمي  . سيككلكجية األحبلـ بيف النظرية كالتطبيؽ , د. ِ

ُٔ  . 
 . ٖٗ:  . المعجـ األدبي ّ
, د.ت  ُِالقاىرة, ط, , مكتبة األنجمك المصريةةد.طارؽ عكاش ,ة عمـ النفس الفسيكلكجي, د. أحمد عكاشينظر :  . ْ
:ُِٕ  . 
, غاستكف باشبلر , ت: جكرج سعد, المؤسسة الجامعية  . ينظر : شاعرية احبلـ اليقظة )عمـ شاعرية التأمبلت الشاردة( ٓ

 .    ُٖ_ُٕ: ـ  ُُٗٗ,  ُالجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع, ط
. ينظر: أحبلـ مستغانمي مرافئ إبداعية في الثقافة كاألدب )دراسات(, عبد المطيؼ األرناؤكط, الدار العربية لمعمـك  ٔ

 .  ُُِ: َُِّ, ُناشركف, ط
شعرية )عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية دراسة في األصكؿ كالمفاىيـ(, د. . ينظر : الحقيقة ال ٕ
 .  ْٕٓ:  ََُِ,  ُاألردف, ط, إربد, شير تاكريريت, عالـ الكتب الحديثب
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مف رؤية الركاية  ان اساسي ان فالحمـ يمثؿ جانبلدل الشخصيات , تغيرات ميمة حيث تطكر الجانب النفسي 
يغكص في احبلمو ليكشؼ  سرياليىك  في المقاـ االكؿ اف االنساف النائـالى أشار فركيد قد ك , الفنية 

 . (ُ)مف المعمكمات الميمة التي تؤثر في حياة شخكص الركاية ان كنز 

))النص الركائي يركز عمى مدار الحكاية فتتمثؿ بككف كظيفة المغز كالككابيس كاالحبلـ في الركاية أما    
عمى العجيب كالغريب كاألحبلـ كالككابيس ليس بيدؼ مخالفة المألكؼ كاليكمي كالمتداكؿ , بؿ بغاية 
ترميز سمككيات كمكاقؼ الشخصيات لمنح االعتقاد بأف العبلقة القائمة بيف الكاقع كالخياؿ أساسيا النسبية 

, فتتغمغؿ االفكار العميقة كالكثيفة التي تظير في (ِ)اؾ خياؿ مطمؽ((ليس ىناؾ كاقع ثابت كليس ىنكأف 
تظير االنفعاالت النفسية لشخصيات الركاية عبر تقانات متعددة فيعمد ك , (ّ)حالة مابيف النكـ كاليقظة

 .(ْ)الركائي الى تقانة الكابكس ليكضح النشاط الذىني كالنفسي لمشخصية لتبرز البكاعث الداخمية

 ان ابعادفي حالة النكـ مكابكس الكقت الذم النجد لفي بيف النكـ كاليقظة فرز القيمة األدبية لمحمـ تبك      
تذىب الى فأحبلـ اليقظة الكاقعية في األدب , أما الزماف كالمكاف كيتفتت كيتبلشى إذ يتشظى فيو دة محد

 يتفتت كال يتشظى كالقير الخياؿ كالتأكيؿ ليصبح مانراه محسكسان قائمان عمى أرض معيشة فيك ال
لبلستبطاف الذىني  ان كاسع يخمؽ فضاءن ك , كيعمد المؤلؼ الى تقانة االحبلـ ليقدـ شخصياتو (ٓ)يتحكؿ

مف عالـ الكعي الى عالـ  ان كالنفسي لشخصيات الركاية كيمثؿ ىذا الجانب مف ركايات ماكراء السرد انزياح
قد يككف مجرد فكرة فالبلكعي, كليس بالضركرة اف يككف الحمـ ىك انعكاس لما يكجد في الذىف أك العقؿ 

تتطكر داخؿ العقؿ الباطف لتظير بشكؿ منطقي كيشتمؿ الحمـ كالكابكس كحمـ اليقظة كالرؤل كاليمكسات 
 .  (ٔ)فالجامع بينيا ىك ماكراء شعكر االنساف

مثمت الككابيس ألبطاؿ ركايات ماكراء السرد جزء مف عكالميـ حيث تجسد أزمة معينة لتعكس كقد      
 ,(ٕ) فقمؽ الشخصية كىي محطة نيائية ال مفر منيا ألف القمؽ كالخكؼ ىك حالة تييمف عمى حياة االنسا

                                                             
 .  ُٖٓ_ُْٖ. ينظر : التجريب في القصة العراقية القصيرة :  ُ
 .  ٔٔندنا : . ما الحاجو إلى الركاية؟ مسائؿ الركاية ع ِ
 .  ُٓٔ. ينظر: الركاية العربية :  ّ
 .  ُٖٓ. ينظر : معجـ المصطمحات االدبية:  ْ
 .  ُٖٓ:  ُٖٔٗ,  ُط . اشكالية المكاف في النص األدبي , ياسيف نصير, دار الشؤكف الثقافية العامة , ٓ
:  ََِْ,  ُبيركت , ط ,. ينظر: الزمف في الركاية العربية , ميا حسف قصراكم , المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ٔ

ُِٕ   . 
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متزج فيو تاعيان ك  عف المسككت عنو تعبيران ال رؤية كمكاقؼ الكاتبعف لسرد تعبر ركاية ماكراء اك  ,(ُ)
ليككف ك , (ِ)ـ كاليذياف كاالستيياـ ليحقؽ التحكؿ كيضفي البلكعي عمى شخصيات الركايةحبلاألبالككابيس 

 .  حمـ اليقظة ىك مبلذ كميرب لمشخصية مف أزمة اك ىركب مف جحيـ تعيشو

تخرج مف صكرتيا الطبيعية كعند مبلحقة ىذه السمة في ركايات سعد محمد رحيـ نجد أف األحبلـ     
لتصؿ الى درجة الكابكس في ركاية )غسؽ الكراكي(  حيث تدكر اغمبيا حكؿ حادثة النار إذ تصبح النار 

 الثانية لماقصة تدكر عميو تمؾ الككابيس في تجمياتيا المختمفة التي تدكر حكؿ مايتعرض لو بطؿ المحكران 
بلت الحرب العراقية مف احتراؽ امو كاختو الى تفصي حيث تبلحقو مشاىد النار, كراء السرد )كماؿ( 

ىك كزمبلءه الى المشيد االخير الذم ينتيي بمكتو في حرب الخميج الثانية عمى يد  وتبقى تبلحقك االيرانية 
ي عالثانية كزيادة زخميا الفجائقصة كتساىـ ىذه الككابيس في إضاءة إجزاء كثيرة مف ال, االمريكاف 

ب مف ضراـ الركح ؟ ذلؾ الميب القاسي الشرس الذم ينعكس مف الحريؽ القديـ، كيؼ لكماؿ أف يير ))
الذم التيـ اشياء المنزؿ القميمة كمعيا اختو , كالحريؽ الذم تتحدث عنو الركاية ىك  (ّ)حريؽ ككابيسو((

اط كماتزاؿ رائحة شك  ،لصغيرة، كتركتيما لحمان محترقان المرأة التي حاصرتيا النار مع ابنتيا ا))كامو 
اصبح سمة لماكراء السرد كالذم , (ْ)حتى يكمنا ىذا(( ػػػػػػالعـ خميفة  ػػػػػػتيشـ، كما يقكؿ جارىـ القديـ 

غائرةه ىي تمؾ الميمة كقصٌية ))محطاتيا المختمفة ابتداءن مف طفكلة )كماؿ( بيف تتكرر في الركاية كتنتقؿ 
، كتييأ لي أف الزلزاؿ ضرب العالـ .. قظت ىمعان ياء كرىيبة.. است.. قصٌية، بيد أنيا كانت .. كانت ظمم

كاف يكابد ضد قكة ما، تضغط عمى أنفاسو فيصرخ ..  كاف سريره ييتز كىك ينتفض كيصرخ ..
سنانو تصطؾ ... صرخاتو كانت حشرجة مقاكمة عنيدة ... كجمس ىك في السرير مغسكالن بالعرؽ كأ

, كتبدك النار فيما كراء السرد عمى شكؿ تنيف كمخمكقات (ٓ)((و الخناسماذا أصابؾ يابني؟ ال تخؼ .. إن
كاف الحريؽ ، )) مؼ مراحؿ حياتو كتقضي عمى أحبائوكمخمكقات اخرل بشعة تبلحؽ )كماؿ( في مخت

                                                             
, ِٔ. ينظر : كافكا في الركاية العربية كالسمطة كالبطؿ المطارد, د. نجـ عبد اهلل كاظـ , مجمة جامعة دمشؽ , المجمد ُ

 . ِْٔ:  ََُِالثاني,  ,العدد االكؿ 
. ينظر : مابعد الحداثة في الركاية العراقية _ عجائبية السرد , د. ميا الينداكم, مجمة األستاذ مجمة فصمية, كمية ابف ِ

 .  ّٖٖ_ ّٕٖ: ـ  ََُِ, َُْجامعة بغداد , العدد  ,  رشد
 . َُٗ. غسؽ الكراكي : ّ
 . ُُّ:ـ . ف  .ْ
 .  ُّْ. غسؽ الكراكي : ٓ
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ىذه المٌرة، يحاصره .. مرأل النار المضطرمة، كالتنانيف التي أخرجت ألسنتيا كصنعت قكس المكت .. 
ذان ىك ، حبيباتو الفزعات تلحقيف كائنات الدخاف... قاؿ في سٌره إ كأبصر كماؿ ، في لحظة تجؿ  

تثير الرعب كالغثياف يعٌصيان عمى اإلدراؾ .. شيئان  شيئان مبيمان ػػػػػ أبدان ػػػػ الكابكس .. كاف الكابكس 
منذ حمـ نزؽ يطاردني دائمان، )), كىكذا تأتي ككابيس النار عندما يحدث رفاقو في الحرب  (ُ)....((

كعندما احترقت الدبابة تسٌمرتي مشدكىان  ،.. زىرة مخيفة تنبجس حمراء كاكية، كتلحقنيحريؽ بعيد
قبالتيا ، كاستيقظ الحيكاف المذعكر في داخمي .. تسمرتي ثكانيى دامية حتى جذبتني زرقة السماء 

قت الدبابة ، التي كانت العريضة، كىي قائمة بل أبالية خمؼ الدبابة كفكقيا ، بعناد إلى النار.. تسمٌ 
ا .. جندم، كضابط برتبة ملـز أكؿ.. كاف الملـز م، كأخرجتيعمى كشؾ االنفجار بيف لحظة كأخرل

 . (ِ)((شٌمة تمامان ، كالنار تقترب منو األكؿ ميتان ، أما الجندم فكاف يقاكـ جرحان 

تعرض ازمة البطؿ كحياتو المميئة الثانية لماكراء السرد لقصة كىكذا تتعدد الككابيس في تفاصيؿ ال     
كحكش كمخمكقات  ات الحرب تتجمى عمى شكؿبالصعكبات خبلؿ حربي الخميج االكلى كالثانية فطائر 

ثـ يأتي تخيؿ )محمد  ,(ْ)محربل هكحضكر الحبيبات يأتي عمى شكؿ حمـ كقت استعداد (ّ)رمادية غريبة
بدا في الحمـ كائنان مف ىكاء، ))ما يرمز لو لكف البياض عبر )كماؿ( بصكرة مختزلة مف النقاء ػ الراكم( ل

كتشكؿ الككابيس كأحبلـ , (ٓ)شٌفافان كمرئيان ، يمخر بسفينة صغيرة بمكف الحميب عباب بحرو أبيض ((
اليقظة جزءان ميمان مف قصة ماكراء السرد في ركاية )ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر( حيث تبلحؽ الككابيس 

مراحؿ حياتو المختمفة المحفكفة بالمخاطر الدائمة سكاء أكانت داخؿ الكطف اك خارجو بطميا )سامر( في 
اه مف صعكبات نيؾ الككابيس المرعبة كذلؾ لما عاتملصديقو )خالد( بؤرة ك تؤاـ ركحو ك حيث يككف ىك , 

 (فحناتمؾ الككابيس عف طريؽ ما تحكيو ) كتبدأ, الثانية قصة تعرضو الما كحركب كفقداف عمى طكؿ 
يي في خكؼ دائـ كتكجس مف السمطات المحمية التي يمكف أف فيرافقيا كابكس االعتقاؿ المستمر التي 

ىناؾ بشر يمشكف.. فجأة   ، كلكفان أراني أسير في شارع ما، الزحاـ فيو ليس كبير")) تعتقميا ألم سبب
كيحطني في السيارة تتكقؼ سيارة إلى جانبي، ينزؿ منيا شخص ضخـ، يمسكني مف ياقتي، يشيمني 

                                                             
 .  ُِ: ـ . ف  .ُ
 .  ُُّ_ُُِ: ف  ـ .. ِ
 .  ِِـ . ف :  . ينظر :ّ
 .  ُّٕ,  ُِٔ,  ٗٓـ . ف : . ينظر : ْ
 .  ِِٗ: ـ . ف . ٓ
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ال ، " "كالبشر الذيف يمشكف في الشارع . مارد فعميـ؟"...  "التي سرعاف ما تنطمؽ، أتدرم إلى أيف؟
ليبرركا  ، أك تستأىؿ ، قد تككف خائنة أك جاسكسة أك شيكعية،سيقكلكف مسكينة ،أحد يتدخؿ، ال أحد

امره خالثانية فطالما يقصة في ال (سامر) كتظؿ ككابيس االعتقاؿ تبلحؽ ,(ُ)(("سيكتفكف بالتفرج ،جبنيـ
، ذلؾ النكع الذم يستخدمكنو رمحظة بفزع؛ أف تقؼ سيارة الندركفكأفكر ل))شعكر أف يعتقؿ ببل سبب 

في االعتقاالت، في عرض الشارع، ينزؿ منيا ثلثة رجاؿ، يدفعكننا إلى جكؼ السيارة، يشدكف أعيننا 
يكتفكف بالتفرج مثمما قالت حناف.. لك كنت مكانيـ الكتفيت كيمضكف بنا، كال أحد يتدخؿ، ال أحد. س

  . (ِ)((، إذ ماذا بكسعي أف أفعؿ غير ذلؾبالتفرج مثميـ

كاقع الحياة قصة الثانية كبعد أف تضيء الككابيس التي ىي مف ابرز سمات ماكراء السرد في ال    
لتصكير ينتقؿ , السياسية الضاغط في الكطف كشعكر االفراد بأنيـ مستباحكف لمسمطة في أم كقت 

سبب بأحداث حرب الخميج الثانية التي اختطفت منو حبيبتو )حناف( نتيجة أصابتيا بالسرطاف الذم كاف 
كتتعد الخكاطر كأحبلـ اليقظة  استعماؿ االمريكاف لؤلسمحة المحرمة دكليان كمنيا )اليكرانيكـ المنضب(

كالتخيبلت التي يستحضر فييا تمؾ الحرب فيك في حمـ يقظة طكيؿ يتخيؿ صكرة الطيار الذم سدد 
كـ كاف دقيقان كبارعان ذلؾ الطيار كىك يرسؿ صاركخو؟ ينفجر )) صاركخان بسببو اصيبت حبيبتو بالسرطاف

. يقتؿ ربما، كفي الكق ت نفسو يبعث شيئان عجيبان ضد حناف، مف أجؿ الصاركخ في مكاف ما.. يدمرٍّ
مكت حناف.. ذلؾ الطيار ذك الرطانة الشقراء سيتحدث لصديقتو الفاتنة بفخر عٌما فعؿ كىما يحتسياف 
الشراب، أك يرقصاف عمى أنغاـ الجاز في مقصؼ بنيكيكرؾ، أك في ناد لمقمار في الس فيجاس. أك 

... لعؿ اسمو طكني أك جكف أك جارلس أك مايكؿ. كلعؿ يمضياف إلى فراش المتعة بشقة في فرجينيا
أكاد أراه  ،ليكف اسمو مايكؿ، كليكف اسميا نيككؿ ،يت أك كاتريف أك ليمياف أك نيككؿصديقتو مارغر 

يستمقي بضمير مستريح  ،اء تعبر أمامو بالمايكه البنفسجييداعب طفمة عمى الشاطئ، كيغازؿ حسن
لقد نٌفذ األكامر ككفى  ،اف إف كانت ستمكت أكاليعنيو أمر حنعمى الرمؿ كقد نسي صاركخو، كال 

لماذا يزعج نفسو بالتفكير بامرأة مف العالـ البعيد إف راحت  ،ؽ ثناءن كتصفيقان ككسامان رفيعان كاستح
ضحية يكرانيكمو المنضب ما دامت فتاتو لف تخمؼ كعدىا، كستأتيو في شقة ساحرة كمثيرة كطيعة، ال 

                                                             
 .  ٓٔ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ُ
 .  ٕٔ: ـ . ف  . ِ
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 ,(ُ)اسميا حناف؟!!(( رفيا أبداعف امرأة لف تع  ػػػػ الديكانيةػػػ  مافعؿ ىك، في مدينة لـ تسمع بيا تعرؼ
ثـ يتخيؿ عممية اطبلؽ الصاركخ كسط تبمد في شعكر الطيار كال أبالية عف الضحايا كعدـ اىتماـ 

.. ال تضحكي  توسأتخيؿ مايكؿ ذاؾ في طائر ))بمصيرىـ كفي أجكاء مف التصفيؽ المباركة مف قادتو 
يرل االرض تحتو بقعة متمكجة عجيبة، عمى الرغـ مف  ،ت ثملن. طائرتو عمى ارتفاع كبيركمكديا، لس

يضغط عمى الزر النارم  ،يحدٍّده عمى الشاشة  ،إنو  قريب مف ىدفو ،نو يمٌيز النير كالطرؽ كالبناياتأ
حقؽ دكرة حكؿ غركب فاتف، كىك ي يبتيج لمرأل النيراف الصاعدة عمى خمفية مف ،فينطمؽ الصاركخ

،  "ائع مايكؿ .. لقد كاف ذلؾ مذىلن ر " ،التينئة مف قائد سربو  يتمقى "ىكككككه" المكحة التي رسميا 
 . (ِ)يعكد مايكؿ إلى قاعدتو مفعمان بالرضا، غير أف الحريؽ مايزاؿ(( ، "ذلؾ ال شيء"

مايكؿ الشخصية الخيالية التي اخترعيا  قصةمـ يقظة آخر طكيؿ يحكي فييا كيستغرؽ الراكم في ح     
بيبة كقرنيا بشخصيات خيالية اخرل كىذا االشتغاؿ يتـ في منطقة ماكراء السرد حيث يضع ليا حياة كح

ليظير تصكره لآلخر كنظرة االخر تجاه الراكم كىذا العرض ة قصدخاليا في الإكمشاكؿ يقكـ الراكم ب
أحدث ىذا حقيقة؟ أتراني حقان ))ة قصنياية عرضو لتمؾ ال ليتسأؿ في, (ّ)يستمر خمس كعشريف صفحة

فضاء المخيمة؟ ىؿ تحدثنا معان ككتب لي تمؾ الرسالة؟ أم في التقيت مايكؿ، عمى أرض الكاقع، كليس 
نتصكره عنو في  خيط رفيع، قابؿ للنقطاع في أية لحظة، بيف مايجرم لنا في العالـ، كما

 . (ْ)أكىامنا؟((

في كطنو تحت عبء الضغط السياسي كانت قد حدثت بلت كاحبلـ اليقظة كاالستييامات ىذه التخيك      
أخرل مف كالحركب التي خاضتيا القكل الكبرل التي كانت سببان مباشران في ازماتو أسممتو الى نكبة 

ىزتني فاستيقظت.. كنت مجملن بالعرؽ ))كىك في منفاه االختيارم )إيطاليا(  الككابيس التي الحقتو
قمت؛ كاف حيكانان بالفعؿ،  كالمياث كالخكؼ.. قالت كمكديا؛ كما لك أنؾ ناجو مف ملحقة حيكاف متكحش.

 ،غيمة تربض عمى قمـ األشجار ،ال أحد في الجكار ،كانقض عمٌي.. في حديقة كاسعة كناالتيـ حناف 
اف ال أستطيع حيك  ،إلى حيكاف ضخـ، كىاجت كما الريح ثـ استحالت ،بيضاء كانت، ثـ أخذت تتعكر

                                                             
 .   ُٖ. ترنيمة  امرأة.. شفؽ البحر :  ُ
 .َُِ_  َُُ: ـ . ف  . ِ
 . ُِٖ,  َُّ: ـ . ف  . ينظر : ّ
 .  ُٕٗ: ـ . ف  . ْ
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. فتح فاه كىك يخكر فضاعت حناف، في لحظة، في جكفو، كعندما حديده، يقع بيف الديناصكر كالثكرت
 .  (ُ)اقترب مني أيقظتني يداؾ((

ىا عف طريؽ ك ة الثانية في عرض االحبلـ كالككابيس كالتخيبلت كاالستييامات لشخصقصكتستمر ال    
كيناؿ جزء منيا  ,يا ككذلؾ عف طريؽ الشخصيات نفسيامنالراكم الذم يتكلى عرض الجزء االكبر 

شخصية صديقو كتؤاـ ركحو)خالد( الذم كاف رفيقان  لمطفكلة كالشباب ككذلؾ السفر كانتيى مصيره غرقان 
كاحبلـ  النياية حسب تخيبلتو كاستيياماتوكىك يحاكؿ الكصكؿ الى )استراليا( فيستعيد )سامر( رسـ تمؾ 

لما  حبلـإذ لك لكال كجكد تمؾ اال يقظتو كىك بذلؾ يكمؿ مصير ىذه الشخصية في قصة ماكراء السرد
كماحؿَّ بو لذلؾ فقد اسيمت ىذه السمة في تكضيح قضايا كثيرة في ماكراء  (خالد)استطعنا معرفة مصير 

ة.. أراه في لحظتو اليائسة كاقفان فكؽ سطح السفينة العتيق إنو يباغتني في مشيده األخير،))السرد 
عو ء كدر... البحر يخمش السماء بأذر تمؾ، عمى شفتيو شبح ابتسامة ساخرة، مؤسية. يحدجيـ بيدك 

ُـّ كبد السماء ،غط براحتيا القكية اليائمة كترعدالسماء تض ،خطبكطية كيزمجراأل ُـّ قمب البحر،  ،يعت يظم
ىياج كرعب، كىك الكحيد الذم يحاكؿ إظيار  ... كميـ في كيمكح القمؽ في عيكف الرباف كبحارتو

كيحشد الراكم في الصفحتيف األخيرتيف مف الركاية مجمكعة كبيرة مف احبلـ اليقظة ,  (ِ)رباطة جأشو((
حداث د كماكراء السرد في حالة تقابؿ داللي إلالتي تأتي عمى شكؿ جمؿ قصيرة تعكد الى أحداث السر 

ميع االزمنة )الماضي كالحاضر( كالتنقؿ بينيا باستمرار حيث تتقابؿ نكع مف التكتر في نياية الركاية كج
كىك يحاكؿ ( ,  ّ)صكر الحرب مع ايراف كصكر الطفكلة كالمدرسة كصكر حناف كذكريات الطفكلة المختمفة

 البحر. الركاية التي يككف فيو البطؿ في مكاجية  نيايةمو تقديـ زمف متكتر مأزكـ يبرر عبر ذلؾ ك

كفي ركاية )مقتؿ بائع الكتب( ال تشكؿ الككابيس كاالحبلـ جزءان كبيران مف الركاية ذات الطابع      
مكد المرزكؽ( كتبي )محالالبكليسي الذم يأخذ فيو الصحفي )ماجد البغدادم( في البحث عف حادث مقتؿ 

ما شيء ))اصيميا جماؿ مف دكف التعرض لتفتصفيا باإلكراء السرد  ة الثانية لماقصلكف الركاية اك ال
شيء زيتي كثيؼ لزج كفاتر يسد المسالؾ، قنكات النفس كيغمر  ،ثقيؿ يكمكؿ عمى الدماغ كالطيف
.. يجعؿ التفكير يتعثر، يتخربط، يتجعمؾ، يتفتت، يتناثر.. صداع  خمجانيا.. يخمخؿ عمارة المنطؽ
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كد أف أتقيأ .. أف أدلؽ بكامؿ منطقة الرأس، ىيجاف المعدة، غثياف يصؿ أقصى أقاصي الركح.. كـ أ
رث خرب كزمف ميت ك ما في جكفي مف مرارات ك  كىاـ .. خارجان مف زكبعة ككابيس أخطايا كرماد كا 

الحرية العالي الذم تكفره سقؼ كتتعمؽ االحبلـ عمى ندرتيا ب ,(ُ)ستيقظت عمى كقع أصكات عالية((ا
ببل كصاية مف أحد اك مراقبة مف الدكلة أما أدكات الحمـ اك تغييب  ما يرغبو)باريس( في ممارسة اقصى 

))كما عميؾ سكل أف تنتشي كتيغٌيب، كىناؾ المسحكؽ األبيض الكعي فيك لكف مف العقاقير المخدرة 
ينادم  ة, كفي كسط ىذه األجكاء الصاخب(ِ)((كجعمكني أشـ كأتسمطفالذم يشمكنو كالرقص.. 
محمكد ، أنت تحمـ ، في الحمـ أنت حر، إذف  أنت كسط حمـ يا))المرزكؽ( )المنياكم( صديقو )محمكد 

افعؿ ما يحمك لؾ .. قمت لو؛ كأنني مقيد، مربكط إلى شجرة كال أستطيع أف أتحٌرؾ .. قاؿ؛ ىذه قيكد 
الكىـ.. ما كرثتى مف ألؼ سنة ... ال أعمـ متى أفقت في شقتي.. كمف أكصمني إلييا.. كتساءلت فيما 

 .  (ّ)أكف حممت((إذا لـ 

الخكؼ مف جانب  ة .. شفؽ البحر( الىأة امر لثانية في )ترنيمقصة اسبؽ كاف المح الراكم في ال    
يعكد الى ىذا المكضكع في كالككابيس التي كانت تنتاب الشخصية بسبب الكضع السياسي الضاغط كىك 

بيس كاحبلـ اليقظة كاالستييامات ( حيث يجعؿ عالـ السجف كالتعذيب محكران لمككاركاية )فسحة لمجنكف
ينتيي بو الى الجنكف ل (لسرد كيجرم التعذيب الشديد عمى )عامركراء ا مالالثانية قصة التي تحدث في ال

كاالستييامات  ,االطار/ االكلى  قصة( الذم سيصبح مكضكعان لمشخصية المجنكف )حككتظير ف
الثانية ىي افضؿ مف يعبر عف حاالت السجيف عندما يفقده التعذيب  قصةكالككابيس كأحبلـ اليقظة في ال

كما أنيا في الكقت نفسو ستتكلى عرض مشاىد ميمة تفصح عما , كعيو كيتحكؿ بو الى عكالـ اخرل 
اف نككف بدكنيا ال نستطيع التي يجرم في قصة ماكراء السرد مف مشاىد العنؼ الذم تمارسو السمطة 

 عتقاؿ . حدث في االيفكرة عما 

كتبدأ رحمة الككابيس كاالستييامات مع نشكة السكر في احدل الجمسات الخاصة لمجمكعة مف      
يأخذ بالحديث عف تخمؼ المجتمع كعف الفف كدكر الحرية في اسعاد فالطبلب يككف )عامر( أحدىـ 

الى األمر بو ي يبعثيا الى أجيزة األمف كينتيتسجيؿ ىذه الكممات المخبر الذم قاـ بالناس إال اف 
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ككاف ىك نصؼ سكراف، مع أصدقاء آخريف، كضيفاف لـ يمتؽ بيما مف قبؿ، ككميـ سكارل ))االعتقاؿ 
عف التخٌمؼ ك ، نشكة عف الفف الذم سيغٌير العالـأك أنصاؼ سكارل ... فانساؽ لمحديث تحت تأثير ال

عف السعادة الحقيقية ك لكماؿ، عف الحرٌية التي ىي مسعى كؿ البشر كأٌس السعادة  كاك الذم نحف فيو، 
قطع المحقؽ الصكت... يا حقير .. نحف متخمٍّفكف  ،يث يشعر االنساف باالمتلء كيبدعكسلـ الركح ح

 .(ُ)، كأنت بفٌنؾ السخيؼ ستغٌير العالـ كتغٌيرنا كتحقٍّؽ السعادة كالحٌرية .. يانغؿ ، ياسافؿ ...((

باه السكير المتسكع الذم أ, (ِ)اسرتو امو التي ماتت كىي تمدهكفي زنازيف التعذيب تزاحمو كجكه افراد     
,  يئان فاه الى مكاف آخر ال يعمـ عنو شأخاه الفقير كالعامؿ المثابر الذم ج, لـ يتحمؿ مسؤكلية البيت 

االستحضارات التي تتـ عمى , كىذه (ّ)يكمان ألمرىا أختو المطمقة التي كانت متزكجة قسران كالتي لـ ييتـ 
حبلـ يقظة تككف مصحكبة برىاب التعذيب الذم يؤدم الى فقداف الكعي كدخكلو في حالة تشبو شكؿ ا
ثـ، بعد ال يدرم كـ مف الكقت، تضاءؿ األلـ، كتخٌدر فٌكو، كسرل الخدر في كجيو، كرأسو، كلـ ))الحمـ 

.. كعيو  كراحت مساحة الضكء في دماغو تصغر شيئان فشيئان كتبيت ،يعد باستطاعتو سكل أف يغرغر
ثـ تبدأ مرحمة , (ْ)يتذبذب، ينحسر، يطغي عميو دخاف أشيب، ضباب أدكف، قبؿ أف ييبط ظلـ كثيؼ((

كىك عاجز تمامان عف الحركة اليو تشكك كىي تغتصب أمامو ك اليمكسة التي يرل فييا حبيبتو )نيمة( 
شبحان عمى مسافة قريبة  يراه يرغب في أف تيمد األشياء ىناؾ، فيو، ليناـ، أك حتى ليمكت .. المكت))

اقة مبيمة ال سيطرة لو عمييا .. تدفعو ط فكىة كيؼ عمى سفح يجممو الدخاف كىك يتسمؽ نحكه ،منو
، كما مغة غريبةبيناديو يزحؼ عمى بطنو فكؽ السفح الصخرم نحك الكيؼ الفاغر فاه.. الكيؼ  ...

. ؿ.. مايعنيو ؛ تعاؿ، تعاؿ، تعااااااؿ.لك أنيا لغة اإلنساف البدائي ... مايقكلو الكيؼ بتكرار ال يك
، كىك يصعد، تتجٌرح ركبتاه كمرفقاه، بطنو، فخذاه، أصابع قدميو، باطف كفيو تعاااااااااااؿ.. تع......

، نحك الفكىة .. ينقمب عمى جنبو، تتدحرج بو ببطء أليـ، نحك األعمى.. في أحشائو كرة مف ليب 
تعد اليبلكس حتى يتخيؿ حضكر المكت كت, (ٓ)ل صكرة أمٍّو((تتلشى رؤيا الكيؼ عمى حيف فجأة، كير 
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 ,, الى أف تخرب ذاكرتو تمامان بعد سنة كاممة مف التعذيب(ِ), كيرل قصة حبو األكؿ تارة اخرل(ُ)تارة 
إال  تمامان كال يتذكر( عقمو . كعند ىذا الحد يفقد )عامر (ّ)كاحد في زنزانة الحبس االنفرادم رمنيا شي
 االشياء كخياالتيا كيتحكؿ الى المجنكف )حكك( .ظبلؿ 

( إذ يدكر حكؿ قضية الثانية في ركاية )لما تحطمت الجرةقصة كيحضر مكضكع األحبلـ بقكة في ال     
م )باسـ( في رك انب ميمة مف حياة )لينا( التي يالحب كعبلقتو المتشابكة كيكاد ينحصر في إضاءة جك 

سمككيا كلماحتيا  كذكائيا كىك يركز فيو عمى حمـ اليقظة طريؽ عف ماكراء السرد تفاصيؿ عبلقتو 
 كسيحتاج إلى ستة لقاءات أخرل أك سبعة قبؿ أف ينطقيا ))كجماليا كحضكرىا االنثكم الطاغي 

.. كسييزُّ " قميا؛ كأتعٌذب"كسيعجز أف يكمؿ عبارتو، كستكمميا ىي : ،صريحةن؛ " أحبؾ يالينا، أحبًؾ"
أجؿ يا لينا، أتعٌذب".. ستسألو ككأنيا ستتكسر الحركؼ عمى طرؼ لسانو : "رأسو باضطراب بٌيف، ك 

تعمد أف تخضعو لمثؿ ىذا االختبار العسير؛ إف كاف يأبو حقان لتمؾ المصادفة األنثربكلكجية المزعجة 
سيجفؿ، لكنو سيقكؿ؛ ىذه مف بعض  ،حية، كجعمت منو مسممان سٌنيان ؟ التي جعمت منيا أرمنية مسي

 . (ْ)لتاريخ كعمائو..((مزالؽ ا

ما كراء السرد إذ  التداعيات الحرة التي تجرم في كفي الركاية ىكالجزء الميـ الذم تظيره أحبلـ اليقظة 
أؤمف فقط ))يتراجع دائمان في الكصكؿ الى قمة الحب كيبقي االمكر معمقة فتقكؿ لو : البطؿ )باسـ(  اف

لن إياىا عمى ألؼ كجورة كسيفٌكر ممٌيان بما تعبأنؾى تفعؿ الصكاب ... ستؤرقو عبارتيا األخي  ،نيو، محمٍّ
 ا، حيف يستيقظ صباح اليكـ التاليكفي تمؾ الميمة ستتقاذفو  تيارات مف أحلـ غريبة، لف يتذٌكر مني

 . (ٓ)سكل أنيا كانت صكران كأصداءن ىٌربتيا عبارة لينا المًربكة تمؾ((

جكانب مف شخصية )لينا( التي ظيرت في القصة الثانية لما ( كاليقظةاالحبلـ بنكعييا )المناـ تقدـ ك     
 عميو االب كمدان  ةتي انتحر فييا االخ الميندس ككفاحيث تكضح فكضى حياتيا العائمية الكراء السرد 
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, كعمى العمكـ فأف االستغراؽ في تمؾ االحبلـ ىك مادة اساس في  (ُ) كىجرة األقارب مف المسيحييف
)لينا( التي تركتو كىاجرت كما ظير ذلؾ لػتـ مف خبلليا الكشؼ التفصيمي عف عبلقة حبو ية الثانيقصة ال

 بصكرة مجممة في القصة االكلى االطار. 

ضيا ركاية )القطار الى منزؿ كراء السرد التي تعر  الثانية لماقصة كيستمر مكضكع الحب حاضران في ال
يعة شخصية )رمزم( كمحتكاه النفسي ذم الطبيعة كىي كعمى الرغـ مف قمتيا فأنيا تكشؼ طب ,ىانا(

و يصة الحب الحقيقة التي أثرت فتمثؿ قحبيبتو )ىانا( ككنيا  كتكقو الشديد لحضكر (ِ)الركمانسية
تخيمتيا تأتي في يكـ ما لتعمؿ معنا بعد أف تيأس مف العثكر عمى ضالتيا في أكربا كميا.. كيمحقيا ))

دقائؽ المينة كأسرارىا التي أعرؼ.. كلطالما جاؿ خيالي معيا، تتلمس المستر ديفيد بفريقي فأعمميا 
أيدينا في أثناء العمؿ، كأحكي قصة طريفة فتضحؾ، كنأكؿ مف صحف كاحد، كنتبادؿ القيبؿ خمسة، 

أقكؿ  ،بيا كأضميا إلٌي كأكاد أعثر بيا كنجكؿ عصران معان في البرية، نصؿ حتى التلؿ فأحمميا كأركض
فتقكؿ: أشكر القدر ألنو جمعني بؾ.. نستمقي عمى العشب مبيكرم األنفاس، أشـ عبيرىا  ليا حبيبتي،

مختمطان برائحة األرض المشبعة بالمطر، نتقمب متحاضنيف بعيدان عف أنظار الخمؽ، مأخكذيف بركعة 
 . (ّ)المحظة، كال أمر آخر ييٌمنا((

ال تتغير, كىي  معينةصة الحب عند لحظة قفي الركاية إيقاؼ الزمف لاحبلـ اليقظة لدل )رمزم( ك     
)) يتخاطفني  حمـ آخر.. أراني في زقاؽ شبو معتـ، ضٌيؽ، ال ستعادة الماضي المفقكد تكؽ مستمر ال

مدة، أتبيف نيايتو.. الدكر التي عمى جانبيو ليا شناشيؿ مف خشب قديـ مطٌعمة بالفيركز كزجاجاتيا كا
. أطرؽ بابان.. تفتح لي فتاة، في السادسة مف عمرىا أك كلست أبالي. ،فيما األبكاب مغمقة كميا

ؿ: أنًت ال تكبريف السابعة، حاالن، كتقكؿ معاتبةن: جئت متأخران جدان.. أيف كنت؟ أمسٍّد عمى شعرىا كأقك
الحاضر  المرأة التي تجمع , كيتكلى حمـ آخر عرض )ىانا( بصكرة اسطكرية فيي (ْ)((أبدان يا ىانا
القادمة مف ازماف غابرة فيي المرأة الحمـ التي يستعيد ليا الراكم صكران مف بيئتو ة ىي المرأبالماضي ك 

يراىا أماـ تنكر الطيف كعصا السعؼ المسكدة بيدىا تخترؽ بنظرىا ))المحمية ليثبت اصالتيا كاستمرارىا 
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، بقدىا عبر النار الفائرة، عبر الجدار الكاطئ، األفؽ الرممي الممتد، في صفاء ما قبؿ الظييرة
المنتصب الذم لو جلؿ المحاربيف اآلشكرييف عمى تخكـ المدف المحاصرة.. تدس عصاىا في فكىة 
التنكر تحركيا.. يطقطؽ حطب السعؼ اليابس كتفمت بعص أصابع السعؼ المرمدة ىاربة مف المظى 

 . (ُ)(( لتطير في اليكاء ... تعمؿ بصمت الملئكة كىيبتيا

تظير في القصة الثانية في ركاية )ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة( فيي تنحك منحىن أما االحبلـ التي     
المرأة المسيطرة بشخصية شخصية )ركاء العطار( التي تظير في ماكراء السرد  اـ إلى حد مئكيان يبلبرغ

))في تمؾ الميمة، كأنا عمى عقكؿ الرجاؿ الذيف أحبكىا كالمغركميف بجسدىا كحضكرىا االنثكم الطاغي 
عند الفالؽ بيف اليقظة كالمناـ أقبؿ الظٌؿ؛ ظٌؿ جسد ركاء العٌطار، لممرة األكلى.. حسبتو حممان مبكران...  

إلى حزمة الحكاس الخمس التي  لـ يبرح.. كاف كالطيؼ، تسمؿ مف نافذة حاسة ما، ربما ال تنتمي 
تكم رأسي، دماغي، شعرت بو يح ،ي يحككف عنيانعرفيا، كليست ليا علقة بالحاسة السادسة الت

جسد ركاء العٌطار. مسجكنان تحت ، بظؿٍّ عقمي، مركزم العصبي بأكممو... ىكذا كجدتني مسككنان بو
تبلحقو كىي تأتي عمى ىيئة  (ركاء العطار)كتظؿ ظبلؿ جسد  ,(ِ)كطأة سمطتو األثيرية الماحقة((

)عبلء البابمي( كتجمس عمى كرسي في بيتو القديـ لتؤكد عبر ىذه الرمزية قدرتيا ػ ل (بمكزان )عجكز تخيط 
))في ليمة دىمتني ركاء العطار في حمـ مازلت عمى رسـ مصيره كسمطتيا عميو عبر رمزية الكرسي 

أذكر تفاصيمو بكضكح مثؿ شريط فديك ممنتج بعناية... كانت تجمس ىناؾ، عمى كرسي خشبي كاف 
كاتنا في بيت أىمي... تحكؾ بمكزة مٌمكنة يداىا المعركقتاف المتاف دبت الشيخكخة فييما جزءان مف ممتم

ـى قمت ... بدت أكبر مف عمرىا بثلثيف سنة... سألتني : "أجئت مف أجؿ الب مكزة؟" . ال أدرم ًل
حبيا كمنيـ , كلتأكيد حالة االنصياع التامة لسطكة ىذه المرأة كقدرتيا في التحكـ بمصير مف ا(ّ)(("نعـ"

كىـ يرتقكف درب الجمجمة كىي الطريؽ التي صعدىا السيد المسيح  )عبلء البابمي( نراىـ في حمـ آخر
كأمس حممت أنني في مرتقى كعر مع ))كىك يحمؿ صميبو ليقيـ شيء مف المعادلة بيف تمؾ العذابات 

الصمباف في أعمى  مئات آخريف، يترٌنحكف مثمي صاعديف كما لك أننا في درب الجمجمة كتنتظرنا
 .. ال أحد يفكر بالتمرد ال أحد يفكٍّر بالرجكعف، صامتيف في ىيئة أشباح، نمضي ك السفح.. كٌنا صاغري

                                                             
 .  ُِٕ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
 .  ُِ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ِ
 .  ِّ: ـ . ف  . ّ
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كاليرب كالخلص، عمى الرغـ مف أف ال أحد يرغمنا، كليس ىناؾ مف يحمؿ عصاه كيميب ظيكرنا 
الساحؿ الخاكم الخانؽ، برضىٍّ كيصرخ بنا؛ اصعدكا، اصعدكا.. كٌنا مثؿ عصبة مف الحيتاف تمضي إلى 

كمثمما نرل فأف االحبلـ ىنا قريبة جدان في تفسير معانييا الرمزية مف معاناة بطؿ , (ُ)يائس، لتنتحر((
ماكراء السرد )عبلء البابمي( فيي تحيؿ بسيكلة الى ازمتو الشخصية كىك يبلحؽ )ركاء العطار( ليتمكف 

 بلمعركفة لعبلقة الحب التي تجيؿ الشخصية ماىيتيا .مف كشؼ سرىا كغمكضيا كما تكضح السمطة ال

 المتاىة كالنيايات المفتكحة ثالثان : 

لى البلنياية أك ابعاد غير المتاىة مف التقانات الميمة التي حاكؿ المؤلؼ مف خبلليا اف يصؿ إ عدت    
يذكر جيرالد ك ,  ان جماليبعدان عمى النص السردم يضفي معينة كىذا تعقيدات سردية عممو  ليكسب ةمألكف

تصكير حركة الذات صاحبة الرغبة صكب المكضكع المرغكب فيو )) ىكبرنس اف البحث داخؿ المتاىة 
, فالمتاىة (ِ)في النص الركائي كيككف اليدؼ مف البحث ىك اتصاؿ الذات أك انفصاليا عف المكضكع((

يصنع جكان خبلؿ الرمكز كالمغة المكثفة مف  بعد الحداثة ))كىي اسمكب يمجأ إليو الكاتب مف تقانات ما
يعمؿ مف خبللو عمى تشتيت ذىف المتمقي لمنص, كىك بدكره يككف أماـ مجمكعة مف الشفرات التي 

فكرة ك , (ّ)يصعب فيميا كالبد لو مف ايجاد طريقة لفكيا كذلؾ لكي يبيف المعنى القابع تحت ىذه الشفرة((
التخفي كالمطاردة كابتكار حيؿ تحث القارئ عمى المطاردة  المتاىة داخؿ النص الركائي تقكـ عمى أسس

لمتنكع في  ان رحب فيي تخمؽ ركح المتعة كالبحث كحؿ العقد كىذا مف شأنو أف يخمؽ مساحة كاسعة كفضاءن 
 . (ْ)التمظيرات ليزيد مف تكاتراتيا الداللية كاالسمكبية

التكظيؼ كالرؤية كذلؾ ))نتيجة اخضاعيا لمفيكـ التجريب  لمستك عمى تقانة المتاىة كقد تطكرت    
الذم شاع لدل الركائييف في الستينيات فقد كاف البحث كالمتاىة يتجو نحك اىداؼ مادية ثـ تحكلت الى 

االنسانية قد شكمت المتاىة ثيمة بارزة حيث نراىا متجو نحك البحث في عكالـ ك , (ٓ)اىداؼ معنكية((

                                                             
 .  ُّٓ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ُ
 .  ُِٔ. قامكس السرديات , جيرالد برنس :  ِ
, إبتساـ عصاـ عبد الستار, رسالة ماجستير, كمية اآلداب , جامعة المستنصرية , . ماكراء السرد في أدب محمد خضير ّ

 .  َُْ: ق ُّْْـ _ َُِّ
 .  َُٓ. ينظر : ماكراء السرد :  ْ
 .  ْٖ. التجريب في القصة العراقية القصيرة )حقبة الستينات(:  ٓ
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صراع االنساف مع أخرل كيتجمى بشكؿ متكاتر كمتعاقب فتظير حياة كتختفي حياة  تتمظير ىذه األزمنةك 
فالعمؿ الركائي يتطمب اف يتماىى القارئ مع الشخصيات كذلؾ عف طريؽ اغراء  ,(ُ)ذاتو كمع اآلخريف

لمتاىة مف العالـ الكاقعي كالذم يتـ عبر ممرات ا كجماالن  القارئ حتى يعتقد أٌنو في عالـ مكاز أكثر كماالن 
 . (ِ)التي يرسميا الكاتب ليستدعي القارئ الى التغيير الذم يقترحو عبر البحث كالكشؼ

كيمجأ مؤلؼ ماكراء السرد الى تقانة البحث كالمتاىة في السرد الحديث ليكسب النص دالالت مفتكحة     
, كينجذب القارئ (ّ)معينةكيعبر عف رؤياه ازاء الكاقع كقد تحيؿ القارئ الى مدلكالت فمسفية كابمستكلكجية 

لمنصكص المتاىية الحتكائيا عمى كصؼ لمحيرة الذاتية لمتائو كيضع الكاتب كيفية الخركج مف المتاىة 
 . (ْ)طريقة التي يستطيع بكاسطتيا الخركج مف المتاىةالفيصؼ العالؽ في ممر المتاىة ثـ يضع 

يتكقع مصير البطؿ مف بداية الركاية كسير احداثيا, أما في  القارئ في الركايات التقميديةلقد كاف     
فضاء كاسع ألنيا ال تكجد نياية متكقعو إذ كسر النمطية المعتادة د المؤلؼ الى يعمفركايات ماكراء السرد 

بكابة لتأكيبلت جديدة فيجد القارئ نفسو اماـ ك  كىر العمؿ الركائي االبداعيالنياية جفمف االحتماالت 
ليصؿ فتكحة ماىي إال استدعاء لمقارئ لمتفكير كالتأمؿ كاشغاؿ العقؿ كالخياؿ مديد ألف النياية العنكاف ج

بنية نصية منتيية , كمكتممة  اال باعتبارى))مع النياية النقد الحديث كيتعامؿ الى نيايات متنكعة كمتعددة 
ات اشتغاؿ مؤشرات, المستكل الحدكد كالتخكـ, بؿ مفيكمان إجرائيان, بكاسطتو يمكف تعييف بعض مستكي

, كتجدر االشارة الى اف ترؾ نياية الركاية لتخاطب قارئ فائؽ الذكاء (ٓ)التأكيمي الحدسي غير المباشر((
متقد الذىف يشارؾ في اختيار نياية تتناسب مع سرد الركاية فميس مف الضركرة اف تككف الجممة االخيرة 

تككف أقرب إلى ما ة المغمقة في الركاية التقميدية كالتي غالبان ىي نياية الركاية كىك ما ال تكفره النياي
تشرع عمى فككنيا تجيب عمى أسئمتو كتدخؿ الطمأنينة إلى قمبو, أما النيايات المفتكحة ارضاء القارئ 

في التأليؼ مف خبلؿ تصٌكر النيايات  ان االحتماالت المتعددة التي يجد القارئ فييا التشكيؽ كيككف مشارك

                                                             
. ينظر : متاىات السرد )دراسات تطبيقية في الركاية كالقصة القصيرة (, شكقي بدر يكسؼ , مطبكعات الكممة  ُ

 .  ِٔ: ـ  َََِ, ُالمعاصرة)الييئة العامة لقصكر الثقافة إقميـ غرب ككسط الدلتا الثقافي(, ط
 .  َِٗ:  َُِٔ,  ُالعربي , ط. ينظر : بكرخيس صانع المتاىات , ت: محمد آيت لعميـ , المركز الثقافي  ِ
 .  ُِٓ. ينظر : الصكت اآلخر :  ّ
 .  َُٔ. ينظر : ماكراء السرد :  ْ
 .  ِّٔ:  َُِّ,  ُ. البداية كالنياية في الركاية العربية , د. عبد المالؾ أشيبكف, رؤية لمنشر كالتكزيع , ط ٓ
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نياية ))فخاتمة الركاية ال تتطابؽ بالضركرة مع مسار األحداث, كقد ينتيي النص, كتبقى ال,(ُ)ترضيوالتي 
, فتتحكؿ نياية الركاية الى ركف اساسي (ِ)عتماده عمى منطؽ سير االحداث((امعمقة, كقد ينتظر القارئ ب

يحثيـ عمى إعادة ك ى القراء ميبني فيو المؤلؼ خطابو الركائي كانفتاحو اماـ القارئ في آف كاحد ليؤثر ع
تعدد نياية ركاية ماكراء السرد فنجدىا في , لذلؾ تكفؽ ىذا التصكر تونيايكيصكر االحداث كتأكيميا 

 ةتتحدل التقاليد كالقكانيف الثابتغير متكقعو لمقارئ كىذا ما افرزتو الحداثة كمابعدىا ألنيا نفسو الكقت 
 .(ّ)كالراسخة لما يمكف اف يككف نياية السرد

جعميا مفتكحة األفؽ ))فدكر المتمقي في يفي نياية الركاية المكجكد الغمكض اف شارة مف الجدير باإلك     
 .(ْ)ممئيا حسب قدراتو المعرفية كالمكسكعية((يكمف في العمؿ 

مف ابرز مايمكف مبلحظتو في عالـ ماكراء السرد لسعد محمد رحيـ ىك ما يعمد إليو مف رسـ متاىة ك     
المتعارؼ عميو مف السرد النمطي في الركايات العادية كىذه السمة مف شأنيا اف تكسر عممية  تكسر

ىة كالنياية المفتكحة في ركاية )غسؽ التمقي التتابعي ألبعاد الحادثة الكاحدة كيمكننا اف نبلحظ جانب المتا
اكم محمد أنيا ال يمكف أف يا الر صففي اكراقو التي ي (كماؿ)( مف نكاح عدة كمف ابرزىا ماتركو الكراكي

راكم كىك يمارس أسمكب )كماؿ( الكتابي ىك أشبو بالمتاىة حيث يتكلى ال, كما أف تؤدم الى شيء محدد 
 ػػػػكممات ، أك جمؿ بكامميا مشطكبة  بينياػػػ ))فيك يعطيؾ خريطة مف الكممات كصفيا الكظيفة النقدية 

فييا  رى جانب عممية التمغيز التي تتجاك كال, (ٓ)كمفاتيح لفؾ ألغازىا، كلكنيا مفاتيح عصٌية أيضان((
ا الى قراءة جميع الحكادث التي مرت في حياة تمؾ ياالحداث المختمفة كالكممات التي يحتاج فيم

لذم يركـ معرفة فأف الراكم يضع عقبة أخرل اماـ القارئ ا صية ثـ محاكلة الربط بيف داللتياالشخ
بدقة يا ىي ككف االكراؽ التي تركيا تحتاج الى إعادة الترتيب كالتحرم عف تكاريخك بدقة  (كماؿ)شخصية 

تحكـ كحدة تداعياتو.. تداعيات كماؿ التي تظير  ))كقد ال تككف ىناؾ كشيجة رابطة في األصؿ
ف أيخر. كلكف ماذا عف المذٌكرات ، متماسكة أحيانا. كمفككة أحيانان.. كاضحة أحيانان. كمبيمة في أحايي

                                                             
 .  ٖٔ. ينظر : معجـ مصطمحات النقد :  ُ
 .  ُٕٔ. معجـ السرديات :  ِ
 .  ّٕٔ. ينظر : الحداثة كمابعد الحداثة :  ّ
. الركاية مف منظكر نظرية التمقي)مع نمكذج تحميمي حكؿ ركاية أكالد حارتنا( لنجيب محفكظ , د. سعيد عمرم ,  ْ

 .   ّٔ: ـ  ََِٗ, ُمنشكرات مشركع البحث النقدم كنظرية الترجمة , ط
 .  ِٔ. غسؽ الكراكي :  ٓ
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ككماؿ مأل عشرات األكراؽ بخكاطر كيكميات كذكريات، مشيران إلى تكاريخ دقيقة، كأخرل غير دقيقة، 
ف ساردا تفاصيؿ حكادث، أك نتفان مف تمكـ التفاصيؿ، مبقيان، في كؿ مرة، جزءان تحيطو غللة م

بو ما يككف بدخكؿ غابة كاسعة، ترل فييا نفسؾ، كالتكغؿ فييا أش ،الغمكض.. أما يكمياتو فأرض بكر
في البدء في منطقة مكشكفة، كمعٌرضة لمضياء. كمف ثـ، كعمى حيف فجأة، تحيطؾ اجمة معتمة، 

د بيف , كىذا الكصؼ مف الراكم الذم يمارس عممية النقد الداخمي لما مكجك (ُ)ممتٌفة، كمممكءة باألفخاخ((
انتظار ماذا ككيؼ؟ كلماذا ىذا ))األكراؽ فتبدك لمقارئ عمى ىذه الشاكمة  وتحتكي أما ما ,يدية مف أكراؽ

الحكـ الجائر باالنتظار األبدم؟ كالميـ ىك أف تنتظر كتسأؿ نفسؾ قبؿ أف تسأؿ اآلخريف، كما الذم 
تنتظر؟. النار في الجذكر.. النار أمامؾ، كالزنبقة مف بعض تجٌسدات النار.. الزنبقة الغٌضة في الجية 

ضيا.. األ خرل لمحمـ، كالماء يجرم غاضبان، مزبدان، كمحايدان.. قاؿ لي الشيكة مف نىفىس الشيطاف فركٍّ
مؿ ستع, في المقطع السابؽ ي (ِ)كالشيكة دامية.. حريؽه آخر عمى نقطة ما في طريؽ الحرائؽ ..((

يت امو كاختو ضحيتاف )الزنبقة( كيرمز الى حريؽ دارىـ حيث انتػالمغة الشاعرية كيكني حبيبتو )سارة( ب
لحبيبتو مازجان بيف حادثة االحتراؽ الحقيقي كاحتراؽ الحب الى غير ذلؾ مف  وتحدث عف تكقيثـ , لو 

المغة المرمزة المشبعة باإليماءات كالتي ال يمكف الكصكؿ الى فؾ شفراتيا إال بعد قراءة الركاية مرات عدة 
عرض األحداث بصكرة أفقية يال كراء السرد  لماالثانية قصة يحدث في الما ف إكمف جانب آخر ف, 

االمر الذم يجعؿ تمقييا صعبان لدل القارئ كمجيدان , أزمنة مختمفة  أحداث تنتمي الىنيا إبؿ , مترابطة 
نما يربطيا فجأة بحادثة  في الكقت نفسو فيك ال يقيد بعرض الحادثة الكاحدة كيستكفي ابعادىا المختمفة كا 

آخر ككمثاؿ عمى ذلؾ نرل اف الحديث عف حادثة السباحة في زمف الطفكلة التي أخرل تنتمي الى زمف 
( تنقمو فجأة الى زمف آخر يتحدث ُُٗ)الصفحة يركييا )كماؿ( كىك بصحبة الراكم )محمد( كاخكتو في 

ثـ , يتداخؿ مع حكاية الحرب ك ( َُِفيو عف خكضو الماء مع الجنكد في حرب ايراف في الصفحة )
( ثـ يعكد الى أجكاء الحرب العراقية ُِٕ)في الصفحة يعكد الى الحكاية الثانية حكؿ سباحتيـ في النير 

لصيد مع زمبلئو في الصفحة كماؿ قصة اإل( كبعدىا يعكد مباشرة  ُِٗ ػػػػػُِٕ)الصفحات االيرانية في 
في  وة سكداء تنعى ابف صديقاءتو لبلفتنحك المستقبؿ ليركم قر  باشرة في السرد نفسوينتقؿ مل( ُِٗ)

( كبعدىا يمضي بو قطع آخر الى زمف الحرب كاشتداد اليجكـ االيراني ُُّالمعب )عمي( في الصفحة )

                                                             
 .  ّٕ_  ِٕ:  . غسؽ الكراكي ُ
 .  ّٔ: ـ . ف  . ِ
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( نفسيا . ليعكد الى أجكاء المعركة مرة ثانية كىك ال يممؾ سكل رصاصتيف ُِّ)الصفحة  عمييـ في
تقاالت السريعة في الزمف كتعدد الحكادث التي ( , كىذه االنُّّ ػػػػػُِّكمزيدان مف العطش في الصفحة )

احداث , كعممية استعادة (ُ)الثانية لمركاية قصةال يركييا في الكقت نفسو حصمت في اكثر مف مكقع في
ميع تركيز بالغ في تجالى كراء السرد تكقع القارئ في صعكبة قراءة مثؿ ىذه الركاية التي تحتاج  كثيرة لما

 .بعضياتمؾ األحداث كربطيا مع 

تتعمؽ بمصائر بككنيا أما بالنسبة لمنيايات المفتكحة التي تخممت عالـ ماكراء السرد فيمكف اجماليا      
يا ماكراء السرد بؿ تركيا مفتكحة منيا مصير )ميا( حبيبتو التي تركت حضك بعض الشخصيات التي لـ ي

 ,(ِ)مصيرىا مجيكالن فبقي  ونت تصبك إليفشميا في تحقيؽ ما كابغداد كسافرت الى )المانيا( طمبان لمحرية ك 
الذىكؿ كفقداف  قي مجيكالن بعد احتراؽ بيتو مع زكجتو كابنتو كاصابتو بحالةبيو الذم أبمصير ككذلؾ 

))كمضى بي إلى الجامع... كاف ىناؾ رجؿ يغرز طرؼ مسحاتو في التربة  حكلو ما الذاكرة كنسياف
بحيكية ال تنسجـ مع نحكؿ بدنو، كتقكس ظيره... استدار أبي بكجو مترب كلحية شعثاء ككجنتيف 
شاحبتيف كعيكف غاض منيا ماء الحياة.. بدا لي ككأنو خارج لتكٍّه مف القبر.. لـ يناديني.. لـ يقؿ 

دان مثؿ نصب عتيؽ مشبع بالبؤس... أدار أبي ظيره لنا، كاستٌؿ مسحاتو، كطعفى بيا شيئان.. كاف جام
 . (ّ)األرض بحنؽ((

ىا قصة ر ثياالسئمة التي تفي تتجمى المتاىة فييا بشكميا العاـ اية )ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر( كفي رك    
مر( , ليس يى إليو الراكم )ساالبؤس كالمصير الذم انتيبدك ماكراء السرد تجاه القصة اإلطار, حيث 

در لو أف يعيش ظركفان ال الشخصية, بؿ لككنو أنمكذجان لشعب كامؿ ق توبكصفو فردان يصؼ معانا
صتيما كراء السرد( المتيف ق )االطار كماقصتيف رض بعض ماحدث في النعكعمى ىذا االساس  ,انسانية
إذ تبدأ القصة االطار بتقديـ شخصية , ت تعرؼ عمى طبيعة تمؾ االسئمة المبيمة التي طرحنالركاية ل

نس( التي جاءىا في اجازة الصيؼ )تك  يء)االيطالية ( عمى أحد شكاط)كمكديا( ػ )سامر( الذم يمتقي ب
كاف مشركعو جمع بعض الماؿ كالعكدة الى العراؽ ليبدأ ترتيب حياتو مف كقد  محطتو االكلى )ليبيا( مف

بمساعدة  ااالنتقاؿ الى )ايطاليا( ليتـ مشركع كتابة ركايتو التي اخبرىا عنيجديد, فتقترح عميو )كمكديا( 
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, كىناؾ يرل عالمان آخر كثقافة مختمفة كمساحة كاسعة (ُ)كالدىا الذم كاف عمى عبلقة جيدة بالمافيا
المكاطف  كىنا يتعرؼ عمى حياة, لمحرية في بمد ال يعاني قيران سياسيان كال حركبان كال أزمات تحاصر أفراده 

بدك ايقاع الحياة الدائر حكؿ المذة الحسية كالمسرات كالمتع كالفضاء الكبير يالغربي عف قرب كمعايشة ف
لثانية التي قصة ايقابؿ )سامر( عبر اليكازف ك , كىذا محتكل قصة االطار بالمجمؿ كىنا (ِ)مف الحرية

ف المقارنات التي تظير عمى شكؿ ماكراء السرد بيف تمؾ الحياة كحياتو السابقة عبر سمسمة م مثؿت
صكران مف العنؼ العائمي  كراء السرد, فيكرد في القصةحكايات صغيرة أك اشارات تؤلؼ جزءان مف عالـ ما

لذم يعرض , مركران بمشاىد الحركب المدمرة كالبلنسانية ا (ّ)الذم يمارسو األب تجاىو كتجاه اختو كامو
ا نراه يثير اسئمة حكؿ مشركعية حرب الخميج الثانية كاخبلقيتيا كم, (ْ))خالد( وكثيران منيا بصحبة رفيق
حاصؿ عمى  فيكنساف في عكزه المادم اكدكلة كتدمير مصيره الذاتي ك (العراؽ)ألنيا انتيت بتدمير بمده 

عاطؿ عف  ،))عاطؿ عف العمؿماجستير في المغة االنكىميزية لكنو يعمؿ محاسبان عند أحد التجار الشيادة 
رحابة كاألماف، كيعتقني الحب، كاألمؿ. عاطؿ حد البلدة، عاطؿ عف فعؿ أم شيء يمنحني إحساسان بال

السجف فٌي.. في داخمي، في داخؿ نفسي .. في عقمي.. منفي كأنا في بيتي  ،مف السجف
أف مف البدف اإلدارة تعطي األمر ... كلف يخطر، ببالو البتة )), كقتؿ حبيبتو )حناف( (ٓ)كمدينتي((

المفتت لصاركخو العجيب ذاؾ ستدخؿ ذرات في شييؽ حناف كدميا، لتصنع في فردكس جسدىا 
كىي , (ٕ), كأمثاؿ ىذه االسئمة كثير(ٔ)الخراب.. كـ ىـ قادركف، أكلئؾ، كبارعكف، في صناعة المكت؟!((

ثانية( لمحتكل القصة صة الإجابة فيي بمثابة محاكمة يقكـ بيا ماكراء السرد )الق الـ يجد ليأسئمة كىي 
أسئمة  ،كقطعان أنا ممغكـ بأسئمة ال تعد شؼ.اكتجئت ألتحرل. كأنني جئت ألكشؼ ك  كأنني))االطار

 ,مربكة عف الصيغة المباشرة لمسؤاؿكقد تخرج ىذه االسئمة ال ,(ٖ)تحٌير كتربؾ(( ،تتناسؿ كتفرض سطكتيا
يعانكنو مف مخاطر كرحمة  لو كألصدقائو تصؼ بؤسيـ كماتجرم ثانكية  قصصحكؿ الى تلت ,لمسؤاؿ
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الصحراء عمى ظير  مترات في عمؽيقطع مئات الكيمك فصديقة )خالد( كىك يبحث عف العمؿ في ليبيا 
سكاحؿ مشارؼ غرقان عمى تنتيي حياتو , ثـ (ُ))االيدز( كقسكة الصحراءيكاجو فارقة ك شاحنة برفقة األ

فأنو يحاكؿ  قصصمف ىذه الكعبر ماسبؽ  ,(ِ)الكصكؿ إلييا عف طريؽ الميربيفالتي يحاكؿ )استراليا( 
لحياة المحفكفة بالبؤس لماذا عميو ىك كشعبو أف يعيشكا ىذا النمط مف امفاده : ايجاد إجابة عف سؤاؿ 

 .؟  التي تنتيي الى نيايات مرعبةكالمخاطر 

ثانكية التي قصص الالأما النكع اآلخر مف المتاىة فيتمثؿ في طبيعة تأنيث )المكاف كالزماف( لبعض      
اكردىا )سامر( كمنيا تصكير صديقة )خالد( لرحمتو عبر الصحراء المجيكلة عمى ظير شاحنة مع عماؿ 

لكنو ػػػ كما سبؽ أف اشرنا ػػػ أفارقة تتخمميا العديد مف االحداث العجائبية الذم يستمر لعشريف صفحة 
الحكاية ىك خالد ذاتو الذم أمضى أكاف خالد/ ))اصبلن قصة في الصفحة األخيرة بحدكث تمؾ ال ؾيشك

تجربتو الحقيقية ىناؾ، في الصحراء؟ أـ كنت، أنا، كقد جعمت خالدان في إىابي، أك جعمتيني في إىابو، 
عف المكاف ذاؾ، بضعة آالؼ مف األمياؿ، كأنا  جربتي الركحية عبره، كلكف بعيدان متكرطان في خكض ت

نفسو مف  كمف ىذا النكع, (ّ)المغة عمى الكرؽ؟(( في شقة كثيرة دافئة في شماؿ األرض، كبكساطة
الخياليتيف المتيف ادخاليما في ركايتو )مايكؿ( ك)نيككؿ( حيث تخيميما  تيواختراعو لشخصي قصصال

حيث يقتطع أحداثان  نفسوع أزمنة اخرل تعكد لمراكم بأحداث كمكاقؼ مميئة بالغرابة يتداخؿ فيو زمنيما م
  (ْ)ا في نسيج سرده عنيماحصمت لو خارج القصة كيدخمي

أما النياية المفتكحة التي كردت في الركاية فتتعمؽ بمصير )سامر( نفسو فبعد أف قص أحداث قصتيو     
انو يريد  االكلى كالثانية )اإلطار كماكراء السرد( كقؼ كىك في السفينة مكاجيان البحر كقد المح الراكم

سامر بطبيعة الفعؿ الذم عبارات  بينما لـ تكحً , أم المكت غرقان باختياره  (ٓ)مصيران مثؿ مصير )خالد(
ياسيد ىذا البحر ال يؤتمف كالريح ستشتد لك تنزؿ "يصرخ البحر كالريح يقكؿ أحد البحارة : )) سيقكـ بو

حسنان ىذا البحر ينبغي أف يركض كلف يركض إف لـ نركض نحف البشر "،  "الى قمرتؾ أك الى الصالة
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, كىكذا نرل اف سمة المتاىة كالغمكض  (ُ)اتركو في حيرتو كامشي ألخرج(( ؟" ،ماذا"،  "فينا ما
 كالنيايات المفتكحة تبرز في ماكراء السرد مف جكانب عدة .

كتتكلى ركاية )مقتؿ بائع الكتب( عممية البحث عف حؿ المغز في مقتؿ بائع الكتب )محمكد      
قة )الحبكة البكليسية( مف خبلؿ البحث الذم يقكـ بو الصحافي )ماجد( المرزكؽ( أم أنيا تبنى عمى طري

البغدادم كىذا ىك مكضكع القصة اإلطار التي يحؿ لغزىا في الصفحات األخيرة مف الركاية بعد اف 
 ةيكتشؼ السر كيظير أف عممية القتؿ حصمت عف طريؽ الصدفة ال غير , كقد بررت حدكثيا دكام

))االتفاؽ التكتيكي بيف عضكم الخمية اإلرىابية ىك ـ  ََِّاحت العراؽ بعد العنؼ الدامي التي اجت
كبذا يتعرؼ  ،يصافحو كيتكمـ معو، قبؿ أف يتركو لشخص الثاني / الدليؿ عمى الضحيةأف يسمٍّـ ا

مصكت في خاصرتو كيضغط يمتؼ حكلو كيضع مسدسو الكاتـ ل ؿ عمى طريدتوالشخص األكؿ/ القات
فيما الزحاـ عمى أشدٍّه ككؿه مشغكؿ بيمٍّو كنفسو، كلف ييلحظ امُّ أحد أم  شيء غير  عمى الزناد

اعتيادم ... الدليؿ سبؽ لو كأف زار مكتبة المرزكؽ ... المرزكؽ يممح الشخص الدليؿ فيناديو كيسمٍّـ 
تؿ عميو .. يتصافحاف.. الدليؿ ال ينتبو إلى سكء الفيـ الذم يحصؿ عند الشخص األكؿ/ القا

 (ِ)يطمؽ النار((ك  ؼ... يقترب منو حد االلتصاؽ بوالمحتر 

أخرل تتعمؽ قصص القارئ الى  رالسرد فتتكلى عرض المتاىة عبر ج أما القصة الثانية ماكراء
يجد خيطان بيف مقتمو كتفاصيؿ  ورؾ القارئ عمٌ ت)محمكد المرزكؽ( لتػ باستعراض التاريخ الشخصي ل
مضيؽ عمييا في  (المرزكؽ)ياسية سببان مباشران لمعاناتو فتبدك شخصية حياتو, كىنا تككف األكضاع الس

ينسحب عنو بعد سمسمة مف النكبات سيتركو فيما بعد الذم , ك الحزب الشيكعي الى  ئوبمدىا بسبب انتما
إيمانو الكٌمي بالحب  :مف حياتو خسر ثلثة أشياء؛ األكؿفي ىذه الفاصمة التعيسة كالميممة )):  فيقكؿ

ف خطير مف ابف عـ ليا ثرم، سيككف لو شأ ػػػػ أك أجبركىا عمى الزكاجػػػػ  حبيبتو غادةبعد أف تزكجت 
مشركعو في ثلثة أرباع إيمانو بمكىبتو فنانان يمكف أف يمضي بنجاح  :.. الثانئُٖٗبعد انقلب 

مف التنظيمات  لخر أ مضايقة ن إال أنو يجد  ,(ّ)نصؼ إيمانو باليسار فكران كتنظيمات((: الثالث  ،الخاص
طبيعة تمؾ الحياة الحديدية يستعرض كىك ما كاف يدعي أنو ينتمي إلييا كىك , الشيكعية في المنفى 
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كىك في ,  (ُ)فرضيا في تمؾ الببلدالشيكعيكف الصارمة التي يقكدىا محكر األمف كالسيطرة التي يركـ 
إال انيا جميعان ال تقدـ ذلؾ  (المرزكؽ)التفاصيؿ جميعيا يسحب القارئ الذم يتكقع كشؼ لغز اغتياؿ 

التاريخي  ظرؼمثؿ بمحاكلة الركائي في كشؼ البؿ تأخذ القارئ الى ىدؼ آخر مغاير تمامان يت, السبب 
 . يات ماكراء السردالتضميؿ ىنا غاية ميمة مف غاتدكر أحداث الركاية في إطاره ف الذم

كفي سبيؿ زيادة عممية التضميؿ كااليياـ التي يقكـ بيا الركائي تجاه القارئ نجده يقدـ معمكمات    
)محمكد المرزكؽ( مثبلن يقدـ مف خبلؿ رؤيتو لنفسو كرؤية ػ متناقضة حكؿ الشخصية الكاحدة نفسيا , ف

كىذا مف شأنو اف يكسع الرؤية الى  ,و كصكتو كعبر شيادات اآلخريف عنواآلخريف لو عبر مذكرات
فالحاج )منصكر( الذم يدعي صداقة , الشخصية مف الزكايا المختمفة كيكشؼ كثيران مف اسرارىا كخفاياىا 

)محمكد المرزكؽ( كالذم ستممح الركاية الى أف ىذا ليس اسمو الحقيقي يعطي رأيان سمبيان عف )المرزكؽ( 
الى تكسيع دائرة الركائي بذلؾ كييدؼ , ف منو ك المقربقدمو اك ؽ( )المرزك  ما قدمتو مذكراتمع يتعارض 

أنو يستحؽ مثؿ ىذا المصير، لكني لـ )): )منصكر( الشؾ بالشخصية كعدـ كجكد صفة ثابتة ليا فيقكؿ
أتفاجأ، ىك حصد ما غرسو كاآلف يجادؿ زبانية جينـ... لـ أره ضرب أحدان قط.. يحب أف ييضرب... 

ست مرات.. يدكس بطنؾ بالكلـ، كحيف تضربو يكتفي بالتراجع... قيؿ أنو كاف  رأيتو ييضرب خمس أك
. يكميا كاف مثؿ كمب .يرشك السائؽ فيجمب لو الزقنبكت ... ترككه في الشمس مربكطان إلى عمكد.

كييرب ثانية كىذه المرة إلى باريس ممٌكثان بعارو سيمسي )), بينما يقكؿ عنو صديؽ آخر  (ِ)أجرب...((
سو مابقي يتنفس، كسينتبذ ركنان في حي مكنبارناس، أك الحي اللتيني، ليرسـ لكحات ال تمفت كابك 

عقكبة بخرل حتمان كييرب كىذه المرة إلى االنتباه، كيعاشر مكديلن مف عكاىر باريس سيخذليا ىي األ
أك ما بعد أف يدرؾ أنيا مريضة بالسرطاف كىك الذم ال يتحمؿ أية مسؤكلية اجتماعية اخلقية 

 افتسجيؿ مبلحظة حكليا ىي مف قصة ماكراء السرد كىنا ينبغي ىي االقتباسات السابقة , ك  (ّ)شابو((
معمكمات ثابتة كمتسقة حكؿ الشخصية بؿ جعميا عائمة في جانب الخير كالشاعرية  يقدـ لـالركائي 

 (ناتاشا)مصير حبيبتو كما أنو جعؿ , مرة أخرل القسكة ر ك بلؿ كالشغمرة كفي جانب االستكاالنسانية 
قطع الركاية في تعداميا كلـ بيا كأخرل الى تصفيتيا كايتذىب الى تغي آراءن تعرض الركاية ف, مجيكالن 
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باالشتراؾ فيو كمكف مف كاتياـ )محمكد المرزكؽ(  كصفت عممية االعتقاؿ بؿأم مف ىذيف الرأييف صحة 
ككانت ناتاشا ىناؾ، لـ تبرح المكاف .. شاحبة  كحيف كصمنا الشقة دخمكا معي))ألكاف الحكاية المضممة 

عيناىا زائغتاف، كعمى كشؾ االنييار.. قالكا لي أماميا؛ شكران لؾى أييا الرفيؽ عمى ما أعطيتنا مف 
ا كاآلخر كصفيا بالعاىرة كأحدىـ صفعي ،كجرجركىا ىي ،، كآسفكف لإلزعاج الذم سببناه لؾمعمكمات
سريعة لـ تمبث سكل ثكافو قميمة.. ثانيتاف أك ثلث.. نظرة حشدت  التفتت كنظرت إلٌي نظرة ،الخائنة

 .(ُ)فييا مزيجان مف مشاعر الخكؼ كالشؾ كالحيرة كاالتياـ كاالزدراء((

 تيجعميا العمكد الفقرم الذم ترتكز عميو ثبلث ركاياك كشؼ المغز فيكظفيا ي طريقة ئكيستثمر الراك      
كعمى ىذا  ,انا( ك)ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة(أخرل ىي )لما تحطمت الجرة( ك)القطار الى منزؿ ى

الركاية األخرل التي صدرت  يفركاية )مقتؿ بائع الكتب( كببيف فيناؾ تشابو في بناء األحداث  األساس
فاء , لكف خت)لما تحطمت الجرة( إذ تعتمد كبلىما عمى طريقة حؿ لغز االركاية بعدىا مباشرة كىي 
البحث عنو جرل تمثمت بعممية مف متاىة ىذا االختفاء )لما تحطمت الجرة( كما شكمو  اختفاء )األب( في

 .في القصة االطار كليس في القصة الثانية التي تمثؿ ماكراء السرد 

 لو نفسو الختبار حب اكالدهاألب صنعيا حيمة ية قصة اختفاء )رب األسرة( كىي فقد اظيرت الركا    
نكازعيـ النفسية بعد اف خاب اممو في ابنو األكبر )الدكتكر( الذم عممو كفضمو مكنكناتيـ ك كاكتشاؼ 

بعد قضية االختفاء كقد الركاية جرت احداث أم أف  ,في النياية تركو كاستقر في لندف عمى اآلخريف لكنو
اظيرت الجكانب المختمفة ات ك القصة االكلى في الكشؼ عف كثير مف العكالـ الداخمية لمشخصينجحت 

الى أف  في الطمع كالجشع كعدـ االكتراث لمصير األب كمحاكلة اشباع رغباتيـ كنكازعيـ الشخصية الديي
بيف زكجة احد ابنائو )عادؿ( كزكج ابنتو )نجاة( الشيخ )بيجت( كعندما تصؿ  شينةانتيت القصة بعبلقة م

في )), يظير األب المختفي بصكرة مفاجئة القتؿ القصة االكلى كتحدث عممية االحداث الى ذركتيا في
قكه؟. أيف كاف؟. يتسأؿ في كيؼ أطم ،كسط األريكة بأسارير جامدة الصالة يجفؿ إذ يجده جالسان 

كعٌمتو المكٌية  ،يتاف نظيفتافيراه بكامؿ أناقتو؛ لحيتو مشٌذبو، كسترتو كصايتو الرماديتاف مكك  ،دخيمتو
 ،جانب بعضيما عمى األريكةيجيش أبكه بالبكاء.. يتحاضناف. يجمساف إلى  ،"أبي" ،المذٌىبو تممع

                                                             
 .  ُِّ_ُُّ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
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"أنا آسؼ.. كٌمو بسببي.. بسبب تمؾ النزكة.. لـ  ،تتركيما أمينة كتذىب لتخبر نجاة "بابا، أيف كنت؟"
 . (ُ)((ىذا.. ما كاف يجب أف يحصؿ ىذا" أحسب

كلكف المغز ىذه المرة ليس لغزان , حؿ المغز  فيتستمر قضية البحث  في ركاية ) القطار الى منزؿ ىانا(
ماطة المثاـ كاستكماؿ إذ تسعى القصة اإلطار إل ,حب( بيف الرجؿ كالمرأةالـ )عبلقة جرميان بؿ ىك لغز في

شارة الى االطار باإل قصةالحداث أالركاية أحداث قصة الحب التي ظمت نيايتيا مفتكحة , إذا استيمت 
أنيا قصة حب مف طرؼ كاحد لمشاب )رمزم( الذم كاف يعمؿ  باستمراركتذكرنا قصة حب غامضة 

سم يا قصة، كأنا أعني في ىذا المقاـ امرأة ))ف )المستر ديفيد( يمرافقان ألحد عمماء اآلثار البريطاني
بعينيا اسميا ىانا، فارقتيا كلـ ألتؽ بيا لما يقرب مف األربعيف سنة.. انشغالي حكؿ طبيعة العلقة 

نتيجة  (ىانا), كبعد أف يقع )رمزم( في حب (ِ)إف كانت حبان أك لـ تكف ىك سؤاؿ أكؿ صعب(( كنكعيا
فيي أمر طبيعي أم اىتماـ تعرىا لـ أما )ىانا( فقد نستيا ك تمؾ الكاقعة فأنو لـ ينسى عبلقة جسدية عابرة ل

فمست أعرفو جيدان...  ماىذا الذم يجرم معي؟. ال أريده أف يستمـ إشارة خاطئة))حسب ثقافتيا الغربية 
أما ىذا الضخـ ذك الكجو المدكر كالشعر الخفيؼ فقد اقتحـ حياتي فجأة ليقكؿ لي إنو... ىناؾ، في 

يقكؿ إنو جاء  .. "كماذا تريد اآلف؟"ُٔٔٗالعاـ البرية تحت الشمس الحاٌرة، لما رحت لزيارة كالدٌم في 
تتغير نتيجة ف حياة )رمزم( إفلتمؾ الحادثة أم أىمية في الكقت الذم لـ تعًط )ىانا( ك , (ّ)إللقاء التحية((

لمدة  (ىانا)في مبلحقتو , كيستمر ثقافتو الشرقية المحافظة فيعطي لتمؾ الحادثة معنى الحب ك  تفكيره ل
ف إبالتالي ف كبرت كأصيبت بالسرطاف كفقدت عائمتيا ,قد  (ىانا)تككف خبلؿ ىذه الفترة ك , اربعيف سنة 

سبب الككيفية كالدتو ك  توماىيك  ب البحث الذم يدكر حكؿ قضية الحبألسمك  بنيياؿ بتمتاىة الركاية تتمث
الحب.. ال أقكؿ إنو أكذكبة، كلكف ماىك؟ إنو ))دكف بقية النساء  بامرأة ماالى التعمؽ الرجؿ الذم يدفع 

ناف، ال يمكف تفسيره، ال يمكف الكشؼ عف كأشياء أخرل مثؿ األلـ، مثؿ الرعب، مثؿ القسكة، مثؿ الح
ىك جزء مف تمؾ الدكرة السخية التي  ، كيذىبمغزاه، كىي ظاىرة كأخريات، كفصكؿ السنة، يأتي 

كتنتيي القصة اإلطار بنياية مفتكحة فبعد عثكر ,  (ْ)تصنع الحياة، كيبقى غامضان كالحياة تمامان((

                                                             
 .  ُٕٗ. لما تحطمت الجرة :  ُ
 .  ُِ. القطار الى منزؿ ىانا :  ِ
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لكنيا  ,(ُ)نتظر المكت بعد اصابتيا بالسرطافتالبطؿ رمزم عمى )ىانا( بعد مبلحقة أربعيف سنة يجد أنيا 
بالبقاء مع )رمزم( مف دكف أم غاية أخرل ككأف ىذه الخبلصة تحاكؿ ايصاؿ رؤية مفادىا اف  تكتفي

ركة مف دكف االلتفات ألم الحب سيبقى مجيكالن كعمى العاشقيف اف يكتفيا بسعادة الكجكد معان كالمشا نوك
 .  (ِ)اعتبارات اخرل

كمف االمكر الميمة التي ينبغي االشارة الييا عند التطرؽ الى سمة المتاىة في ركاية )ظبلؿ جسد..     
ضمف مكضكع حؿ المغز في الركاية الذم ىك  ضفاؼ الرغبة( اف الركائي مازاؿ يسير إحداث الحبكة

يضع احتماالت كثيرة لتزيد أجكاء المتاىة  فيك, ي ىذا العمؿ بالذاتف يزيد صعكبتو وبنائيا, لكن اساس
اذ انو لـ يقتصر عمى قصة كاحدة تتعرض لمغز االختفاء بؿ كضع  ,يزيد عما سبؽ مف ركايات ما كىك 

مي إليو ر أما الغرض الذم كاف ي, الثانية في ماكراء السرد  قصصمجمكعة قصص كجعميا مكضكعان لم
القارئ كالحرص عمى جعمو يدكر في حمقة مفرغة كيكاد عنكاف الركاية يبكح بطبيعة فيك زيادة ارباؾ 

)ظبلؿ جسد( تشير الى حالة البليقيف كاالختفاء المستمر لجسد لـ يبؽ منو سكل ػ عممية المطاردة فييا ف
ى لاصكؿ ع الك ف الرغبة ظمت ضمف الضفة كلـ تستط, أما )ضفاؼ الرغبة( فيي اشارة أخرل الى الوظبل

التعبير المجازم السابؽ عف عبارة )ضفاؼ النير( كعمى أية حاؿ فأف  قوالعمؽ عبر االنزياح الذم حق
 . العنكاف يكحي أف ىناؾ شيئان لـ يتـ كبقي ناقصان 

نجد اف القصة االطار تبحث عف امرأة ىي)ركاء لداخمي لمعمؿ الفني كمف خبلؿ الكلكج الى العالـ ا    
ير إال لتعكد فتختفي ثانية كالباحث عف حؿ لغز حياة ىذه المرأة ىك طالب العطار( التي ماتكاد تظ

لكننا سرعاف مانجد تبدؿ , دكتكراه في االقتصاد السياسي )عبلء البابمي( الذم يقع في حب تمؾ المرأة 
)ركاء العطار ، ناىدة حداد ، اكديت بناميف ، تغريد الحاج ، اسماء تمؾ المرأة حسب القصة التي تركل 

يي ف,  (ّ)نيى الجزائرم ، نكافؿ ، زينب العطية ، ركشاف العامؿ ، نسريف الصفار، مديحة قاسـ صالح(
ىذا الى جانب انيا  ,تظير في كؿ مرة شخصية جديدة بيف )طالبة الدراسات العميا , صحافية كاتبة ...(

فمثبلن عندما تظير تحت اسـ )ركاء العطار( مع )عبلء البابمي( تخبره انيا ذاىبة , ال تركم قصة محدد 

                                                             
 .   ِِٕ_ُِٕ. ينظر : القطار الى منزؿ ىانا : ُ
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ىذه  ؼإال انيا تعكد لنس (ُ)يف مع االمريكافحاختيا الذم جرح بسبب صراع المسم الى بعقكبة لرؤية زكج
نما في الككت، كىك لـ يكف زكج أختي ))قديـ معمكمات مختمفة تمامان تك  قصةال بؿ ليس في بعقكبة كا 

كىذه األمكر تجعؿ القارئ أنو ال ,  (ِ)((ُْٗٗخطيبي السابؽ الذم مات اآلف فقط، كليس في العاـ 
بؿ , معمكمة ثابتة يمكف الحصكؿ عمييا مف ىذه الشخصية فيي متغيرة كمتقمبة تمامان يستطيع الخركج ب

ر في العمر كالمينة تعدد عشاقيا الذيف سيظير كؿ كاحد منيـ مختمفان عف اآلخفي متناقضة كما سنرل 
قادـ مع االحتبلؿ ك)ابك غساف( تاجر , طالب دكتكراه  (ّ))عبلء البابمي(فػ كالمستكل الثقافي كاالجتماعي 

, ك)رأفت الرحاؿ( شاعر ككاتب (ٔ)صاحب مطعـ كتاجر , ك)ابك مثنى( (ٓ)محاميكبيجت كاظـ ,  (ْ)
نيـ ىك أالكحيد الذم يشد العشاؽ إلييا  الجامعك , (ٖ)طبيب عيكف مشيكر , كعامر الفيد(ٕ)كصحافي

الشيء األكؿ الذم سحرني ))يتفقكف عمى الصفات الخارجية العامة التي جعمتيـ يعشقكف تمؾ المرأة كىي 
فييا ىك نظرتيا؛ نظرة حيكاف بٌرم صغير مكضكع في قفص في حديقة لمحيكانات، نمر أك ذئب، فييا 

امتيا المشٌعة مثؿ الماس.. إنيا تخطؼ القمب كتجعؿ شراسة كجماؿ نقي.. الشيء الثاني ىك ابتس
كالشيء الثالث كاف خصرىا كىك يعطي... كددت أف  بصكفيا لكريف ... نبضاتؾ تسرع.. ابتسامة تيذكٍّر

زمة لكؿ مف تعرؼ , كىذه العبارة تكاد تككف ال (ٗ)تراقصييا عمى أنغاـ أغنية أسمياف )يابدع الكرد(.((
 .عمى ىذه المرأة 

إذ ال يعمـ القارئ اك الراكم )عبلء البابمي( إف  المجيكؿ الذم تتعرض لوكعمى الرغـ مف المصير      
     .(َُ) دكاح ءف االثنتيف لديو شيأيتكىـ حضكرىا في شخصية اختيا كك فيك (نكافؿ)ماتت ىي اك اختيا 

                                                             
 .  ُِ:  الرغبة ضفاؼ.. جسد ظبلؿ.  ُ
 . ِٗ: ـ . ف .  ِ
 .  ٕ: ـ . ف . ينظر:  ّ
 .  ُْ_َْ: ـ . ف . ينظر :  ْ
 . ٔٓ_َٓ:ـ . ف . ينظر :  ٓ
 .  ُُْ:ـ . ف . ينظر :  ٔ
 . َُٔ_ُٖٓ: ـ . ف . ينظر :  ٕ
 . ُٕٓ_ُُٕ: ـ . ف . ينظر :  ٖ
 كغيرىا.  َُِ, ِْ, كينظر :  ٕٔ: ـ . ف .  ٗ
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كما تعرض القصص الثانية التي تتعمؽ بما كراء السرد مصيران مشتركان ألغمب العشاؽ لكنو يأتي         
 (ْ)(رأفت الرحاؿ)ك ,(ّ)(ابك مثنى)ك ,(ِ)(ابك غساف)ك ,(ُ)(بيجت)بنيايات مكت غامضة كمقتؿ المحامي 

أـ أنو  , ىذا الى جانب اف مصير الراكم عبلء البابمي بقي مجيكالن كال تعرؼ نيايتو أيمكت (ْ)(الرحاؿ
 .(ٓ)يبقى حيان 

ة تصرفاتيا كحضكرىا المختمؼ في كؿ مرحمة مف مراحؿ رابكاء العطار( كغأف غمكض ىذه المرأة )ر   
في كؿ كيؤسس عف الشخصية , ماكراء السرد تحت اسـ جديد ينقض ماكاف قد قدـ سابقان مف معمكمات 

المتاىة اماـ القارئ, إذ لـ يقدـ الراكم في  ىك األمر الذم شكؿ عالـ, ك لشخصية بمعمكمات جديدة مرة 
إذ اف انعداـ اليقيف  ,مف احداث المعبة الماكراء سرديةكؿ قصص ماكراء السرد يقينان كاضحان ألم حدث 

جديدة  ةقصأف كؿ : ليذه السمة في الركاية نقكؿ نياية عرضنا كفي  ىك السمة الغالبة في ىذه الركاية ,
أم اف ىناؾ قصصان عديدة تتفاعؿ مع , مف تجميات ماكراء السرد تجؿو ىي  (ركاء العطار)قصص  مف

تعقيدان في ىذا األمر يعٌد ك القصة اإلطار كليس مع قصة كاحدة كما حدث في ركايات الركائي السابقة 
 .   سقؼ المتاىة عف الركايات السابقة

بؿ انو ينحصر في مكضكع , بل يتعمؽ بحؿ لغز مافالمتاىة في ركاية )فسحة لمجنكف( أما مكضكع     
ىي متاىة الجنكف نجد أف بلؿ العنكاف نفسو )فسحة لمجنكف( القصة االكلى اإلطار حكؿ الجنكف كمف خ

فييا فتككف ىذه العقؿ جكد لمكعي اك ك ال عكالـ أخرل , فيغيب في )حكك( الييا بطؿ الركاية يذىب مف 
جنكف اك تكفر حالة الىنا الضاغط الذم يدعي العقؿ, ك لعالـ الكاقع أك بديبلن  متنفسان اك فسحةن العكالـ 

)حكك( بسمسمة مف المكاقؼ كاألحداث التي تبدك ظاىران غير يقكـ ك , غياب العقؿ انفصاالن عف العالـ 
يحافظ عمى حياة أصدقائو المجانيف كحياة الحيكانات ككذلؾ امكاؿ فيك سكية كلكنيا ذات ىدؼ نبيؿ 
الحدكدية )س( الخالية مف  تودخمكا مدينالجنكد الذيف  بثكىك يعا, )س( الناس الذيف ترككا مدينتيـ 

 يمتـز بمعايير ىك ال ,المجانيف عبث لو غاية مف كراء ذلؾ سكلليس البذئية ك شتائـ السكاف كيشاركيـ ال
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))كانكا ثمة مف الجنكد أحاطكا بو خيؿ اليو انيـ في مشيدىـ آلرائيـ اىمية تذكر  قيـاالخريف كال ي
جراج ىذا ليسكا سكل كائنات سرابية دعؾ عينيو فميزىـ ، كؿ يحمؿ معكالن أك مجرفة كيعمؽ بندقيتو الر 

الكلشنككؼ عمى كتفو كعمى صفحة ردفو تتدلى جعبة عتاد ، تناىى لحكمت صكت مف بعدو غير 
معقكؿ "أنو مخبكؿ" ، قاؿ "أمؾ المخبكلة" عل صخب ضحؾ كالجندم الذم تكرط بالكلـ أصبح في 
مرمى سخرية الجنكد اآلخريف كسمع أحدىـ يخاطب رفيقو مف أغكار كيؼ عميؽ "لماذا التزكج أمؾ 
المخبكلة منو؟" ، ألتفت حكمت الى صاحب االقتراح اك مف ظنو ىك كقاؿ : "أفضؿ أمؾ" انفجرت 

يمكف أف  أما قصة ما كراء السرد كىي الثانية فأف المتاىة، (ُ)القيقيات مرة أخرل كتكالت التعميقات"((
تستنتج مف خبلؿ المعنى العاـ الذم تقدمو القصة كىك مجيكلية مصير الفرد كمستقبمو في المجتمع 
العراقي الذم كاف يعانيا عنفان دمكيان يعتقؿ الفرد عمى الشبية كينتيؾ انسانيتو كيمقيو في دكامة الخكؼ 

ماذا ")) ؼ كخكؼ كمصير مجيكؿكالرعب كيمكف القكؿ أف حياة عامر في القصة الثانية ىي بمثابة عن
فرقع  "مف أنتـ؟" "،نؾ كمب ابف كمب ...حتى عاشر ظيرأل " "،تريدكف مٌني؟. لماذا تجعمكنني غير جيد؟

.. كاف قصير القامة مربكعان: "ماذا تريدكف مٌني؟ ككيؼ جئت  في اليكاء، كنيض الرجؿ حانقان  سكطال
ما الذم يحدث؟ أىذا حمـ "الثانية تركت خطان مشتعلن عمى عنقو ككتفو فصاح: سكط فرقعة ال "إلى ىنا؟

انيالت عميو ضربات السكط فرفع يديو  (...يا قكاد يا ابف )حمـ؟ أتضحؾ عمينا "، "أـ حقيقة؟
 . (ِ)التقائيا((

رمزية لمصيره كىذه إشارة , النياية الغامضة مع دكامة النير فالتيار يجرفو الى المجيكؿ كانت ثـ      
القكل المؤثرة التي تتحكـ بمصيره , كيمكف أف تككف رمزية الماء بكصفو الخير كالنماء كالنقاء في الحياة ك 

في النياية التي شاء الركائي اف يختـ بيا  كالتصكراف محتمبلف كبلىما  ,المستقبؿ الحقيقيكزراعة الحياة ك 
ف بيف أصابعو كتدعو لمشيئة التيار ليرحؿ معو.. رة نفسيا مي))تنتزع الشجمسيرة بطمو في الركاية 

،  ينزلؽ ككأنو ييسحب بشريط الدـ المٌتسع عمى صفحة الماء بعيدان نحك جنكب الشمس. يذىب خكفو
ُـّ بو.. تتكاله ن يستسمـ  ،شكةه مظممة رائعة حاٌرة يذعف ليايتلشى ىكذا، أك يككف نسيو كما عاد ييت

                                                             
 . َُ. فسحة لمجنكف: ُ
 .  ُْٕ: ـ . ف . ِ
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في الماء تمامان ييمسي بصكتو دافئ، مفعـو باالنشراح، بكممة، لف لسطكتيا... كقبؿ أف ينغمر رأسو 
 . (ُ)يسمعيا أمُّ أحدو في العالـ......((

ماكراء السرد حيث نجد اف نياية سمة مف سمات في النياية نجد اف المتاىة كالنياية المفتكحة ك     
فالمؤلؼ مف خبلليا يحث كعي قصدم البحث كالمتاىة كالتمازج بينيما يتحكؿ الى رؤية فنية ابداعية تتـ ب

الكقكؼ عمى سٌر االنساف كالذات ,أما النياية المفتكحة فيي دعكة مباشرة مكجية عمى محاكلة  القارئ
لمقارئ ليشركو في التأليؼ داخؿ العمؿ الركائي لذا يعتمد المؤلؼ الى عدـ اكماؿ نياية الركاية ليككف 

ىك تعدد ك يضفي جمالية خاصة كىذا مايميز ركايات ماكراء السرد ك لمقارئ ليعيد القراءة  ان استدراجاألمر 
 .  النيايات بتعدد القٌراء لينتج قراءات مختمفة متعددة

في خاتمة المبحث نجد أف األسمكب الشعرم كالككابيس كأحبلـ اليقظة كالمتاىات كالنيايات المفتكحة      
الركائي , فمقد اعتمد ىذه الثيمات ككررىا في  مف أىـ ما يميز األسمكب الكتابي لما كراء السرد لدل

 أعمالو المختمفة حتى عدت مممحان خاصان بو , كسمة مميزة لكتاباتو . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .   ِٖٗ: ـ . ف . ُ
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 الفصؿ الثالث

 ضايا ماكراء السرد في الركايات المبحث الثاني : ق

 : الحب كعالـ المرأة اكالن 

الكاقع أك تنقؿ عنو بكؿ مافيو مف أشياء كعناصر كمف ضمنيا ثيمة الحب كالمرأة  الركايةتحاكي         
))فيي تشمؿ االنساف كتحتكم الركاية شخصيات ركائية مف كرائيا الكاتب كالقارئ كليذه الشخكص صمة 

 ,(ُ)((اقع كيغترؼ منو يحس بيذا التناغـكاتب كىك يحكي الك لبعناصر مختمفة تمثؿ االنساف بالكاقع كا
فػ تظير عدة مفاىيـ لمحب إذ لمعجـ الى االعكدة البحث في مكضكعة الحب كمفيكميا ينبغي كعند 

, كىك محبكب عمى غير قياس ىذا  ...نقيض البغض, كالحٌب: الكداد كالمحبة ىك ))الحب  فيك محبُّ
بُّ عمى القياس(( تجاه انساف معيف  واك مكقفالبطؿ ثيمة الحب الى نية  كتشير ,(ِ)األكثر كقد قيؿ محى

عف حالة نفسية حيث يعبر عف احاسيس غامضة  ان تعبير  وتجاه االنسانية جمعاء, فضبلن عف ككنكاحيانان 
قانات حديثة كاستعمؿ مؤلفك الركايات ت, (ّ)كمبيمة تتعالؽ فييا الصكر لتككيف صكرة كاضحة لمكقؼ ما

فتاحان في تناكليا المشكبلت كاالحداث كأكثر فبدت النصكص أكثر انظاىران  ان تأخذ الركاية منحى كاقعيكي 
 كفي ظؿ الكاقع المراكغ كالمشحكف بجممة مف, (ْ)صراحة كجرأة خاصة فيما يتعمؽ بالمرأة كقضية الحب

                                                             
 .  ّّ:  ََِٗ,  ِ. المرأة في الركاية الجزائرية , مفقكدة صالح , دار اليدل ,  الجزائر , ط ُ
 .  ِْٕ, باب الحاء )مادة حبب( :ُ. لساف العرب , ابف منظكر,  ِ
 . ينظر : انتصار الركاية )حيمة السرد في الفنطازيا كمابعد الحداثة بكرخس, كافكا , محفكظ , التكرلي, إلياس خكرم ّ

 .  ُْ:  َُِٖكغيرىـ(, د. فاطمة بدر , منشكرات الفكر , د. ط , 
 .  ْٓ. ينظر : صكرة المرأة في الركاية :  ْ
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ظير صراع شكؿ مف خبلليا رغبة التكيؼ فيفي ركاية ما كراء السرد لتتالتعقيدات تظير ثيمة الحب 
 . (ُ)لتتشابؾ خيكط السرد كتنصير الكقائع باألحبلـاالختفاء في حالة مف الظيكر ك الكاقع مع الذات 

 عف تجربة إنسانية تتحكؿ داخؿ النص السردم الى حكار تأممي مع الزمف حيث قضية الحبكتعبر      
 . (ِ)ان زماني الف ليصبح الحب تسعى الى تجميد حركة الزم نجد المرأة تخكض تجربة مثيرة

 بشكؿ يتماشى مع تطكر الحياة في جميع المجاالت في العصر الحديث مكانة المرأة قد تطكرت ك       
مختمفة كمف حقب زمانية مختمفة عمى نماذج بلقارئ أماـ المرأة ا ةشخصيحضكر في الركاية نجد ك  نفسيا,

بأبعاد مختمفة ك  كاف ليا حضكر بارزك مرأة مصدر إلياـ لممؤلؼ المتخيؿ , فكانت ك كفؽ تاريخ متسمسؿ 
برزت قضية الحب , ك منطمقة مف تجربة حياتيو عميقة  شكمت حضكران مميزان كبيذا فقد  ان تماعيكاج ان ثقافي

تو كينكنبمنظكرىا  تحددحيث الكجكد المرأة تجاه مكاقؼ مف خبلؿ ركايات ماكراء السرد في كالمرأة 
 . (ّ)الحقيقية

برزت افكار تيدؼ قد فلذا ركايات ماكراء السرد الى ابراز قضية الحب كعبلقتيا بعالـ المرأة كترمي      
بعد الحداثة  مامسفات تستحقو مف مكانة كىذه القضية كانت مف ف مايا الى فيـ المرأة كالتركيز عمى نيم

اياىا المرأة كقضت , لذلؾ عد(ْ)ليككف التركيز عمى عالـ المرأة كتناكليا بأسمكب معمؽ كاكثر شمكلية
في جرل تناكليا منذ عصر النيضة كذلؾ ألسباب تتعمؽ بتحكالت اجتماعية كتاريخية فميمة ظاىرة 

تظير قضية المرأة مف خبلؿ اجتراح صكرة معبرة عف ك , (ٓ)اج األدبي كخصكصان في مجاؿ السردالنت
الكعي كتأثيرات البيئة الكعي الذاتي لممؤلؼ فقضية المرأة ىي مف القضايا التي تخضع لتمثبلت 

أك في صكرة أحيانان مراتب مف القداسة  متعددة جعمتيا تسمك الى ان قد حممت ثيمة المرأة صكر , ك (ٔ)الثقافية

                                                             
ـ : َُِٕ,  ُ. ينظر : مقاربات في السرد النسكم, حمد البمييد, المركز الثقافي لمكتاب , الدار البيضاء , المغرب, ط ُ

ّْ_ْْ   . 
 . ُُٖ. ينظر : الصكت اآلخر :  ِ

,  ُ. ينظر : رمزية المرأة في الركاية العربية , جكرج طرابيش, دار الطميعة لمطباعة كالنشر, بيركت, لبناف , ط ّ
 .  َٓـ : ُُٖٗ

 .  ٔٗ_ ٓٗ. ينظر : خطاب التجريب كالركاية :  ْ
 .  ِٕٖ_ ِٖٓ. ينظر : قضايا الركاية العربية الجديدة الكجكد كالحدكد :  ٓ
( في ضكء النقد النسكم, ىدل حسيف الشيباني , دار الشؤكف ََِٕإلى  َُٗٗة العربية )مف . ينظر : ركاية المرأ ٔ

 .  َٓ_ ْٗـ : َُِّ,  ُالثقافية العامة , العراؽ , بغداد , ط
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حيث تضـ الخير كالشر معان كىي أبرز صكر  ثالثة متناقضة بصكرةتظير أك أحيانان أخرل االنحطاط 
تؤسس لتقصي دكر المرأة في الحياة االجتماعية , كاتجيت ركايات ماكراء السرد الى اف (ُ)التناقض

 .(ِ)كتفحص مككنات المرأة الثقافية لمكصكؿ الى حقيقتيا

الثيمات الثبلث التي ارتكزت عمييا قضايا ماكراء السرد في عالـ سعد محمد مف  ان شكؿ الحب كاحديك      
( لذا فقد شكمت قضايا المرأة رحيـ الركائي كىي ) الحب, كىمكـ الكتابة كعالـ الحرب ككاقعيا السياسي

كعند الدخكؿ لما كراء السرد , الثانية قصص ىاجسان ميمان لمحاكرات ماكراء السرد كتجمت مف مفاصؿ ال
الى ركاية )غسؽ الكراكي( نجد الراكم )محمد( كىك يحاكؿ جمع خيكط القصة الثانية يشير الى تأثير 

نتيجة , لو بحبيا صرح ة( التي كانت تصده كال تثبلث نساء في حياة )كماؿ( االكلى ابنة عمو )سار 
إذ نجد مقاطع كثيرة في القصة الثانية تكضح , و كشقيقتو حرقان تا المشتركة بعد مكت كالدمطبيعة نشأتي

كتفصح , طار الغكامض التي كانت في القصة اإلكشؼ تتكلى ك  ذه العبلقة المشكمة كمبلبساتيا طبيعة ى
أقمب الصفحة األكلى مف األلبكـ.. تتكامض ))ا يبدك ذلؾ في الصكر عف كثير تفصيبلت العبلقة كم

, (ّ)حاالن اثنتا عشرة صكرة تبثُّ إشاراتيا الممٌكنة... تتراءل سارة بيف الحضكر األليؼ ألفراد العائمة((
الذم ينقؿ حديث عمى لساف أحد ركاتيا الميميف )نبيؿ( ك ككاف حبو ليا كبيران كما يبدك مف القصة الثانية 

سارة التي تحيؿ األلكاف إلى مكسيقى لـ تفيمني.. لـ تفيمني البتة.. كربما، أنا الذم لـ )) لو )كماؿ(
، كأدرؾ أف  أفيميا. كبعد شيريف حيف التقيت بقحطاف ثانية، سألني عف سارة: "أتحبيا؟". ضحكتي

في البيت ... صٌدقني  سارة تجعمني أشعر أنني غريب، "ضحكي ىك أنني أحبيا. "كىي؟"  سبب
قربو لكف ت (ْ)(("يانبيؿ.. أنا اآلف مثؿ طائر الكركي، حؿ  مكسـ ىجرتو كلـ يرحؿ  فبقي كحيدان، غريبان 

)) قالت بحدة: يكفي إلى ىذا الحد، عميؾ أف تعرؼ حدكدؾ. كستقكؿ )سارة( ينتيي بالفشؿ كالرفض الى 
رقة التي تقبؿ إلى أتكنيا الفراشات، كتتساقط فييا امرأة عٌمي:" عيب ىي ابنة عمؾ". تركتني سارة لممح

 .(ٓ)يائسة مثؿ ثمار فات أكافي قطفيا((

                                                             
. ينظر : الركاية العربية البناء كالرؤيا )مقاربات نقدية(, د. سمر ركحي الفيصؿ, منشكرات اتحاد الكتاب العرب ,  ُ

 .     َِٗ:  ََِّدمشؽ, د.ط , 
 .  ٕٔ. ينظر : فضاءات النقد الثقافي )مف النص الى الخطاب( :  ِ
 .  ْٓ. غسؽ الكراكي :  ّ
 .  ُُٔ_َُٔ. ـ . ف  :  ْ
  . ُٖٕ_ُٕٕ: . ـ . ف   ٓ
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راطية مع زميمتو )ميا( التي تنتمي الى عائمة ارستقلبطؿ ماكراء السرد في الحب  كىناؾ فشؿ آخر     
أجؿ أف تككف  ))قالت لي يكمان : إف فٌكرت بالزكاج فمف أتزٌكج غيرؾ ... سأفعؿ المستحيؿ مفة ترفم

كعندما أمؿُّ مف شيء أرميو مثؿ  ، مف أف أحصؿ عميو ميما كاف الثمف لي... حيف أريد شيئان ال بد
))كماؿ.. الظركؼ ثـ تنتيي عبلقة الحب تمؾ كيفشؿ )كماؿ( ثانية حيف تخبره )ميا(  ,(ُ)نعؿو عتيؽ((

كية محتممة في أية ساعة خطره ماما قاال إف الحرب طالت، كبقائي كالغارات الجك أقكل مٌنا.. بابا 
عمٌي.. ابف خالي علء في برليف الغربية يدرس ىناؾ.. أرسؿ خبران.. قاؿ إنو حجز لي مقعدان في إحدل 

)سارة( ك)ميا( التي ػ , كمما يبلحظ مف عبلقة )كماؿ( ب(ِ)((.. سأدرس اليندسة، كربما تزٌكجناالكٌميات
اف ماكراء السرد يتكلى شرح كتفسير ماجرل في القصة  انبنت عمييا مقاطع كثيرة في القصة الثانية

عف ككنو يفصح اف ثيمة الحب كالعبلقة بالمرأة كانت فضبل االطار كيكضح ماكاف غامضان فييا 
 مكضكعان ميمان في العالـ الركائي .

ذم يمتقي كتبرز قصة الحب كالعبلقة بعالـ المرأة في ركاية )ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر( ففي الكقت ال    
االطار تككف العبلقة بينيما  / )كمكديا( االيطالية ضمف أحداث القصة االكلىػ فيو بطؿ الركاية )سامر( ب

 ,الجماؿ كالرفاىيةغير خاضعة ألية قيكد مف أم نكع ألف )كمكديا( فتاة اكربية متحررة عمى قدر مف 
لغكاية ))مأخكذان با عمييا )سامر( :مشاىد العشؽ كالمتع الحسية التي يحصؿ عرض كتتكلى الركاية ىنا 

تقبض عميٍّ بذلؾ الشيء النافر  ،ةر إلى الشبكة الناعمة الممساء الحا ،تجذبني كمكديا إلى مخمميا
ركحي  ،الذم ىك شغفي كشبقيكالشرس كالحيكاني الذم فييا، فأحتكييا في ىذا األتكف الحارؽ 

لممرة األكلى بأننا معان في فاتحة نشيد باىر، الحارة كالمتطمبة، فأحس  الظامئة الصارخة في البرية
لكنو كعمى الرغـ مف ىذا العالـ المتاح الحر غير المقيد ال يستطيع ,  (ّ)ييٌيج مياه األبيض المتكسط((
ستعرضو القصة  )حناف( تمح عميو كىك ماػ إذ تبقى ذكريات حبو االكؿ ل, اف يتماىى كأف ينصير فيو 
ؿ في تعرفو عمى )حناف( كعبلقتو بيا كمف ثـ ظيار ماكراء السرد, حيث يفصٌ الثانية التي ستتكلى ميمة إ

اليكرانيكـ المنضب الذم استعممتو الكاليات  كاف بسبب)السرطاف( الذم ػفاجعة مكتيا المأساكم ألصابتيا ب
تشكؿ تفاصيؿ تمؾ العبلقة نية التي خاضتيا ضد العراؽ, حيث المتحدة االمريكية في حرب الخميج الثا

                                                             
 .  ُُٕ_َُٕ:  غسؽ الكراكي.  ُ
 .  ُِٕ. ـ . ف  :  ِ
   . ُّ. ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر :  ّ
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القادمة مف )الديكانية( كمبلبسات محاصرة الحب مف قبؿ المجتمع  محاذيرىا كطبيعة الفتاة المتحفظةك 
أحاكؿ أف أتأكد، كال أنطؽ  ال ،))أعانقيا فيتييأ لي أنيا تبكيلمقصة الثانية كالسمطة المادة األساسية 

 ،طية في جسدىاأتخيؿ خليا السرطاف كىي تمتد بسلمياتيا األخطبك  ،كيكغؿ بي الخياؿ بعيدان  ،بكممة
تغدك الصكرة أماـ ناظرم ميكلة فأحمـ بشعاع مضاد، ينبث مف  ،سعى كي تصؿ إلى مركز الحياة فييات

ىناؾ، مف مركز الحياة عينو، يأتي عمى خليا المكت، يلشييا حتى يدرؾ األصؿ البغيض، الجرثكمة 
البشر فيقضي عمييا، فتخرج حناف إذ ذاؾ مف بيف ذراعي مف غير سكء... معافى المصنكعة بحذاقة 

مثؿ عندليب الفجر. كـ كاف دقيقان كبارعان ذلؾ الطيار كىك يرسؿ صاركخو؟ ينفجر الصاركخ في مكاف 
لقد تخمؿ , (ُ)ما.. يدمٍّر أك ال يدمٍّر. يقتؿ ربما، كفي الكقت نفسو يبعث شيئان عجيبان ضد حناف((

فاضة ككف الركائي خصص فصبلن كامبلن لئلر )حناف( في القصة الثانية مقاطع كثيرة الى جانب حضك 
ناىيؾ عف المقاطع الكثيرة التي شيدت حضكر )كمكديا( , (ِ)في تفاصيؿ العبلقة يمتد عمى اربعيف صفحة

ء السرد في ف قضايا ماكراة ككنو قضية ميمة مأرل مما يدؿ عمى محكرية عالـ المر كشخصيات نسائية اخ
 . الركاية

)حناف(  كبيف حب شاب كفتاة امريكييف بيف )سامر( ك تؿ الركائي بيف قصة الحب التي نشأكيقاب     
حيث يظير ف في القصة االطار يأم انيما كانا حاضر , )مايكؿ كنيككؿ( تعرؼ عمييما في ايطاليا 

لزيادة المفارقة التي يصنعيا كيستمتعاف بالحب ك يسافراف عيشاف حياتيما بصكرة طبيعية فيالركائي أنيما 
ىك مف سدد الصاركخ الذم يككف )مايكؿ( يعمؿ طياران في حرب الخميج الثانية كربما الركائي فأنو يجعؿ 

يعكد الى ظركؼ )سامر كحناف( حب , كىنا نرل الركائي يجعؿ فشؿ قصة  (ّ)يحتكم اليكرانيكـ المنضب
ات الدكؿ التي تنتيي بخمؽ ضحايا مف العشاؽ كىذا األمر يختمؼ عف خارجية تتمثؿ في الحركب كسياس

 .ب الى كجداني نفسي كاقتصادم طبقيالركاية االكلى التي ارجعت سبب الح

حيث يظير كلع ابطاؿ تيا ( تحتؿ المرأة كعالميا مركزان محكريان منذ بدايكفي ركاية )مقتؿ بائع الكتب     
اٌل ًمف غير النساء، ماذا )) (محمكد المرزكؽ) قكؿفيرد القصة الثانية بالمرأة  النساء صانعات المسٌرة، كا 

كٌنا ... كالعالـ بل جنس حكاء، لما كانت ثمة حضارة كثقافة كشعر كركاية كفنكف رسـ كنحت كغناء 

                                                             
 .   ُٖ_َٖ:  البحر شفؽ.. امرأة ترنيمة.  ُ
 .   َُُ_ ُٔ:  ـ . ف ينظر:  . ِ
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ثـ تفصح القصة الثانية عف كجكد اربع نساء في حياة )محمكد , (ُ)كرقص كأكبرا، كحتى عمـ كتكنمكجيا((
اكؿ اف يخرج المرأة فيو مثمت االكلى حبو األكؿ كقد ح, كربا أاف في لمرزكؽ( اثنتاف في )ديالى( كاخريا

كىذا مما ال يبيحو مجتمعو المحمي , مف دكف ارتباط  حرةن  مجتمعيا المحمي كيعيش معيا حياةن عف قيكد 
يريدىا علقة  ؤمف بالزكاجعنى ليا... لـ يكف يأقنعيا أف الزكاج اآلف سيجعؿ حياتيما رتيبة كال م))

حرة... أما ىي فقد آمنت بو... كحدثت المشكمة األكلى يكـ رآىما أحد أقربائيا في سينما رككسي 
ببغداد يشاىداف فيممان مصريان... ذىب إلى كالدىا في مكتبو كطمب يدىا.. ذىب كحده.. المحامي النابو 

" كأيف أىمؾ تأتيني لتخطب ابنتي كحدؾ.. ىنا في المحنؾ المرشح السابؽ لمكزارة نظر إليو شزران كقاؿ:
مكاف عممي.. أمخبكؿ أنت؟" قاؿ متعمثمان أك أنو افتعؿ التعمثـ :"ياعمي، أنت عمى حؽ.. بي شيء مف 
الخبؿ صحيح... سأقكؿ لؾ بصراحة لماذا جئت كحدم ... ألني ال أثؽ بقدرتيـ عمى إقناعؾ.. أخشى 

تنتيي عبلقتو ك  (ِ)(("أف يقصد، فقط ألنو غبي، فتركمنا إلى الشارعأف يتمفظ أحدىـ بكممة فٌجة مف غير 
لتبدأ الغربة كيتعرؼ عمى نساء مف نكع آخر اكليما , يطكم السرد ذكرىا ك بتمؾ المرأة عند ىذا الحد 

ركسية بيضاء كٌمفكا كالدىا، في الخمسينيات بمياـ حزبية كاستخباراتية في تشيكسمكفاكيا، )))نتاشا( : 
ية كالتآمر.. ضبتيمة مطبكخة؛ التحري اختفى الكالد تمامان عف األنظار ُٖٔٗيع براغ كبعد رب

, كتختفي )ناتاشا( بعد ذلؾ ليكتشؼ الحقان (ّ)ككتحصيؿ حاصؿ صارت ىي عنصران مشكككان بكالئو((
ثـ ماتت، ال أدرم كيؼ.. نتيجة التعذيب، أـ أنيـ أطمقكا الرصاص عمى  ،))أنيـ عذبكىا كاغتصبكىا

ربما ال تككف الكممات ))ثـ تأتي )جانيت( الفرنسية التي تركيا بسبب تعمقو بذكرل )ناتاشا( , (ْ)رأسيا((
خشيت أال  ،كلـ أترؾ حتى رسالة ،ىربت منيا، ريد كصؼ امرأة تركتيا منذ سنكاتكافية بالغرض حيف ت

يا ثـ تأتي المرأة االخيرة التي عرف, (ٓ)ىي جرح آخر(( ،قصة قديمة ،صادقان كلـ أفكر كـ جرحتيا أككف
ت في خريؼ العمر الذم لـ يعد فيو مجاؿ لمحب تقتمو كىي )رباب( التي يرل أنيا ااثناء مبلبسات م

تي في حنض ،ف، ليس أم باب.. بؿ الباب الرٌياىي رباب تطرؽ عمٌي الباب ىا))كالعبلقات النسائية 
خرج الشاب جئت ألي :" جسدم الشائخ ىذا؟ قالت ىك رٌياف فٌي، ماذا تنتظريف مف ستيف سنة كؿ ما

                                                             
 .  َّ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 .  ِٗ_ ُٗ: . ف  . ـ ِ
 .  َُّ. ـ . ف :  ّ
 .  ُّٗ. ـ . ف :  ْ
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أنت الشاب الذم ال يشيخ أبدان".. قمت: "أم شيطاف حقير خدعؾ،  ،بركاف الركاء، المحبكس فيؾ
كأرسمؾ إلٌي في مكسـ المكت ىذا؟". قالت: "بؿ ىك الرحمف"... قمت في سٌرم؛ انظركا ماذا ارسؿ لي 
رفيقي العجكز العظيـ الطيب القابع في السماكات العل؟... أية غزالة كالمعجزة، رشيقة رامحة تختبئ 

  . (ُ)الحة المكف((تحت جٌبتيا الك

الحاجز  ؽى كمف خبلؿ النصكص السابقة نجد اف العبلقة القريبة مع النساء كانت مع نساء اربع فرٌ      
)ناتاشا( في  وكخرب الحاجز النفسي الذم تركت, كلى كخربت السياسة عبلقتو بالثانية )ناتاشا( الطبقي باأل

لقد احتمت تفاصيؿ العبلقة بالمرأة  ,في زمف الذبكؿ كالكبر ةقمبو عبلقتو مع )جانيت( , لتأتي الرابع
د المرزكؽ( الى مساحة كبيرة في الركاية كفي القصة الثانية عمى كجو التحديد ككانت نتيجة دخكؿ )محمك 

 عميو ع التكيؼ مع عالـ المرأة بسبب مافرضتو الظركؼ القاىرةبالخيبات فيك لـ يستط ةن عالـ المرأة مميئ
طبيعية كأف عبلقتو بالمرأة  ةفي بيئ أف الحب ال يمكف أف يزىر كيتطكر اال مفادىارؤية ىنا  ككأنو يقدـ

 . ستككف محاصرة عمى الدكاـ بظركؼ قاىرة

حب بيف عبلقة عمى في قصتيا الثانية / ماكراء السرد كفي ركاية )فسحة لمجنكف( ترتكز الركاية     
تعتقمو السمطات كتمارس بحقو مختمؼ صكر التعذيب الذم  كفي أثنائيا)عامر( الطالب الجامعي ك)نيمة( 

لـ ينتـ  ،))عامر ليس شيكعيان ينتيي بفقدانو عقمو كتحكيمو الى مستشفى األمراض العقمية في الشماعية 
ف، كعميو أف يككف مستقلن كدائمان يقكؿ إنو فنا ،ف أفكار ماركسية ككجكدية كعبثيةلديو خميط م ،قط

 ،اية حقيرة مف أحد أكلئؾ الفاشميفأعتقد أف صاحبًؾ ضحٌية كش ،يفيمو رجاؿ األمف "ىذا ما ال، كحٌران 
أجؿ، فنصؼ الناس في ىذا " ، ""إلى درجة أف يمقكه في الجحيـ ،فيك فناف مكىكب، كىناؾ مف يحسده"

ثـ ال يكفي أف يككف المرء شيكعيان ليعتقمكه، فيـ معان في  ،د مخبركف، كنصفيـ الثاني خائفكفالبم
ف كانت شكمية  تخميني مثمما أخبرتًؾ أنو ثرثر بكلـ ضد السمطة كىناؾ مف سمعو  ،جبية حتى كا 

مف الحكار السابؽ الدائر بيف )نيمة( كصديقتيا )اريج( ك , (ِ)(("ككشى بو، أك استغفمو كسٌجؿ لو كاسيتان 
)عامر( الى الجنكف كظيكر شخصية )حكك(, لقد ػ كاف االعتقاؿ الذم انتيى بفحب تتبيف نياية قصة ال

لكشؼ عف جكانب كثيرة في عبلقة )حكك( بالمرأة ككجيت اصابع االثانية في ماكراء السرد  تكلت القصة
 ,االتياـ الى السمطة السياسية التي كقفت حائبلن بكجو الحب كخربت عبلقة بطؿ ماكراء السرد بالمرأة 

                                                             
 .  ّٕ:  قتؿ بائع الكتب. م ُ
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ليجرم الحكار اآلتي  (عامر)كبعد سمسمة طكيمة مف البحث كالمطاردة تتمكف )نيمة( مف الكصكؿ الى 
 ،انظرم إلى النخمة، قطعكا رأسيا ،"نيمة النخمة " ،عامر، ماذا جرل لؾ؟ ألـ تعرفني؟ أنا نيمة"))بينيما 

تكشيرة يمكف أف  ،غريب رتسـ عمى محٌيا حكمت تعبيرلٌما أبانت نيمة عف كجييا ا ،رأسًؾ في مكانو"
رمشت  ،اذا فعمكا بؾ؟ السفمة"يا اهلل.. م:" شيقت كقالت ،م شيء سكل أنيا تظن يا ابتسامةتككف أ

 ،عيكنؾ" ،كميمة ،"عيكنؾ ،ي عيكني.. انظر كحاكؿ أف تتذٌكر"قالت: "انظر ف ،عيناه كلـ يقؿ شيئان 
 ،عامر راح ،حكمتأنا ، "" كنت تخابرني كؿ يكـ ،كنا نخرج سكيان  ،كنت ترسمني ،عامر أال تذكر"

...  قامت نيمة كراحت تراقبو ،ناىب الشارعي خطكاتو... كبحركة سريعة استدار كاقفان فت" يخابرؾ الجني
قصة الحب نياية  الذم ييمنا في ىذه المقاطع ىك, ك (ُ)كلـ تشعر إال كالدمكع تبمٍّؿ كجييا مٌرة أخرل((

اكثر مف اف تحصى فيي كسبب عدـ اكتماليا, اما مشاىد األحداث كطبيعة العبلقة التي جمعت بينيما 
جنكف )حكك( كعادت الى الشخصية االصمية )عامر( سبب كقد جمعتيا القصة الثانية التي فسرت 

 كابرزت تفاصيؿ قصة الحب كالمقاءات المتكررة كالنياية المأساكية ليا .

تتخمؿ عبلقات الحب كالعشؽ جزءان كبيران مف ركاية )لما تحطمت الجرة( كتحضر المرأة بأشكاليا ك    
بحبو الجارؼ كشغفو  (باسـ), كعمى الرغـ مف تصريح ة كالمرأة الخاطئةمرأة الحبيبلالمختمفة في الركاية كا

. ذات مٌرة قرأت في أكراقؾ تعٌرفتى عمى نساء، كنساء."))بعالـ المرأة كالتي تبرز بمحاكرتو مع )امينة( 
أحببت، قبؿ سنكات، كاحدة أككرانية.. امرأة " " ،كأنت بعد في الثانكية؛ العالـ امرأة، أك ىي؛ الحياة امرأة

بيف )باسـ( ك)لينا(  التي يظيرىا ماكراء السرد كانت الحب المركزيةإال أف قصة  , (ِ)(("كؿ مافييا يشعٌ 
 عاندت أميا كأصرت عمى البقاء ،أرمينية ))مسيحية،حيث تبدكا )لينا( التي تظير عبر تداعيات الذاكرة 

قمتي ليا اذىبي، أنا امرؤ ال ييعٌكؿ  ،.. أسٌرت لي أنيا باقية مف أجمي. ببغداد يكـ فٌكرت األـ باليجرة
ح باالستمرار )لينا( ك)الفتاة االككرانية( ك)الفتاة المغربية( إال أنو لـ يفمػ , كعمى الرغـ مف شغفو ب(ّ)عميو((

, كىذا العالـ المشكش الذم يقدمو ماكراء السرد (ْ)مع أية كاحدة منيف بسبب غرابة اطكاره كمفيكمو لمحب
و )الشيخ حيث تظير العبلقة المحرمة بيف زكج اخت / اإلطار يقابؿ العبلقات النفعية في القصة االكلى

حٌماـ، ككاف كانت خارجة مف ال))غريزة ( كىي عبلقة قائمة عمى الجنس كالةرفعت( كزكجة اخيو )عاتك
                                                             

 .  ُِٔ_ِٗٓ:  فسحة لمجنكف.  ُ
 .  ُٓ. لما تحطمت الجرة :  ِ
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  .ُُٕ. ينظر: ـ . ف  :  ْ



 
 

 
201 

 قالت ىامسةن: "الشيء ،ىك ال ييتـ، ىي تتمفٌت بكجؿ ،كقفا في الممر الخالي ،ييُـّ بالدخكؿ إليو
"عندؾ  ، كنًت ىائمة" ،ال أستطيع نسياف طعـ تمؾ المٌرة" ، "مجنكف، مختؿ" ، أقدٍّر ما لديًؾ"" ، يردعؾ"
كأعرؼ أنًؾ  ،لرجاؿ الذيف يكتفكف بامرأة كاحدة"لستي مف نكع ا ، ال تشبعؾ؟"أما ليا؟  ،امرأتؾ
 يف )عاتكة(ب طارعبلقتيف االكلى تحدث في القصة اإلكتككف النتيجة في الركاية أف ىناؾ  ,(ُ)((مثمي"

ماكراء السرد لمقصة الثانية قائمة عمى  تحدث في: كثانييما , )الشيخ رفعت( اساسيا الجنس كالمتعة ك
 .  كنيومجيكلية الحب كعدـ معرفة 

كتكاد تككف قضية الحب ىي جكىر الركاية في )القطار الى منزؿ ىانا( إذ تبدأ أحداث القصة       
 ىيالتي تشغؿ بالو كتككف القضية  ـََِٓطار مع )رمزم( الذم يسافر الى )لندف( لمعبلج عاـ اإل

كاف ينقب في آثار ـ عندما ُٔٔٗتعرؼ عميو عاـ )ىانا( ابنة )ديفيد( عالـ اآلثار الذم العثكر عمى 
ال  فارقة في حياتوتمؾ المحظة محطة  تشكمكاقاـ كقتيا عبلقة حميمة مع ابنتو )ىانا( كقد  )الحنية(

ية لماكراء السرد )سارة( كانجابو لعدة اكالد كىنا تبدأ القصة الثانػ يستطيع نسيانيا عمى الرغـ مف زكاجو ب
نزكة المستر ديفيد ))كىي تشرح كتعمؿ كتستفيض في التفاصيؿ التي ذكرتيا القصة األكلى بصكرة مجممة 

في أف أككف معو كزكجتو جاكميف في استقباؿ العاشقيف، إذ ما شأني أنا بيما... فكرت أنو ربما كاف 
كقطعان لـ يخطر  ،يريده أف يحدث ع صديؽ ابنتو، اليريد مف كجكدم تجنب أمرو ما، سخيؼ كمحرج م

 .(ِ)عمى بالو أف يفضي ىذا المقاء العابر إلى انعطاؼ حاد في عكاطفي كطريقة تفكيرم كحياتي((

يعمـ جيدان أف قصة الحب الحالمة تمؾ ال يمكف اف تنتيي الى شيء معيف, اك أنيا شبو  (رمزم)ك    
مستحيمة مع الظركؼ التي تحيطيا, كلكنو يصكر حالة الحب تمؾ بككنيا كسيمة لمحياة اك الكسيمة الكحيدة 

بيانا أنقذني  أفكٍّر أحيانان أف تعمقي الحالـ الطكيؿ))التي يستطيع أف يكاجو بيا سأـ الحياة كضجرىا 
كانت ىانا بطريقة ما رقية  ،الجنكف كحاؿ بيني كبيف االنتحارنكعان ما مف احتماالت الكآبة كاليأس ك 

,  (ّ)((نة بيا في أم كقت بقدرة المخٌيمة، كسيمة نفسية دفاعية، قكة تكازف يمكف االستعاياقان سحرية، تر 
بصكرة إشغاؿ تفكيره  اتو كتصؿ الى درجةميع لحظات حيىكذا تتحكؿ )ىانا( الى حمـ مرافؽ لو في جك 

ابعاد قصة الحب كالغراـ كاالفتناف مف قبؿ )رمزم(  سردية تتضحاكراء كعبر ىذه الفعالية الممستمرة , 

                                                             
 .  ُِْ: ا تحطمت الجرة مل.  ُ
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يضيء زغبىيا  ،كجييا عمى االنحناءة البيضاء الصافية لصفحة عيكنيا في النافذة، كعيكني))مثؿ : 
في فضائي أبدان  فامتأل باألسى، كأعرؼ أنيا الساعة التي ستعمؽالذىبيٍّ الناعـى كىجي المصباح فكقنا 

كشؼ مف خبلؿ ماكراء السرد أنو ال يبحث عف عبلقة جسدية عابرة بؿ عف تكي ,(ُ)((غيمةن مف حنيف
كىنا يأتي تكضيح ماكراء السرد لخصكصية الحب , لحظة حب عاشيا في شبابو كبقيت عالقة في ذاكرتو 

 ،خنتيا مرات كمرات ،كلـ يحررني حبيا مف كليي بياناارة، ))أحببت سراكم كاختبلؼ مفيكمو لدل ال
ككنت أشعر باألسؼ، كبتأنيب ضمير كمما انتييت مف علقتي  ،كحرصت أال تعرؼ كأال تشؾ أبدان 

, (ِ)كاف كؿ ما أردتو مف األخريات ىك الجنس، بل متعمقات عاطفية مف أمٍّ نكع(( ،الشيكانية بإحداىف
ماكراء السرد جميعو عمى مكضكع الحب الضائع في مرحمة شبابو كاختبلؼ النظرة إليو بيف  كىكذا يدكر
جعمو يبحث ي)رمزم( جذريان ك حياة سيـ في تغيير ي ان مركزي ان دثحالحب ففي الكقت الذم يشكؿ , الثقافات 

 .  يككف األمر لدل )ىانا( حادثة طبيعية عابرة ال تكاد تذكرىا أصبلن  (لندف)عف حبيبتو كيبلحقيا الى 

كفي ركاية )ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة( تنبنى حبكة الركاية عمى المغز لغز المرأة التي تتبدؿ      
عف ىذه التفاصيؿ  بحث اسماؤىا كيتبدؿ عشاقيا في كؿ مرة كيتكلى الراكم )عبلء البابمي( ميمة ال

كنبلحظ اف الركائي ىنا  ,العشاؽ يمكتكف كاحدان بعد اآلخر يكشؼ ماكراء السرد في النياية أفكاالسماء ل
كسر صكرة الرجؿ الذم يالمرأة المتعددة العشاؽ أم أنو بعشيقات متعدد اليعكس الصكرة المألكفة لمرجؿ ال

أحسد ىذه البنت  ))أتعرؼ أناكتعبر عف ذلؾ إحدل شخصيات الركاية )نرميف(:  ,كاف يحتكر ىذه الصفة
ألنيا مكضع اىتماـ غير طبيعي مف قبؿ أشخاص ليسكا عادييف، أستاذ جامعي، تاجر، محاـ، 

مسألة االرتباط بالرجؿ , أما (ّ)فيمسكفة حياة كالتي ىي أنا، كاهلل أعمـ كـ رجلن آخر، ككـ امرأة أخرل((
نيا تريد أف تحقؽ مفيكـ حرية المرأة تتجاكز االرتباط األسرم التقميدم ألفيي كما تراىا )ركاء العطار( 

نظاـ األسرة كنحف نستنتج ىذه النظرة مف خبلؿ قراءة ك يتخطى قكانيف المجتمع  ذاكى, بمعناىا األكسع 
القصص الثانكية األخرل التي يقدميا ماكراء السرد في الركاية فيي جميعيا تؤكد عمى مركزية )ركاء( في 

فما كراء السرد يريد أف يقدـ  ,مع الرجؿ ىي اليـ األكبر لمشخصيةالركاية كككف قضية الحب كالعبلقة 
كسر كجية النظر التي , في الكقت الذم ياحتماؿ التفكير المختمؼ الذم يقكـ مف كجية نظر المرأة 

                                                             
 .  ِٓ القطار الى منزؿ ىانا :. ُ
 .   ٓٓ. ـ . ف  : ِ
  . ٓٗ. ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة :  ّ
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رؾ مف نفسؾ)ابك مثنى( ػ يقدميا الرجؿ كحده في رؤيتو لمحب فيي تقكؿ ل مف ىذه  ،))أريد أف أحرٍّ
ال أدرم إف كاف سؤالي  ،"ماذا تريديف مني؟" تي تحياىا ... قمت بنبرة ضعيفة:الحياة السخيفة الممٌمة ال

الشيء نفسو الذم تريده أنت  غبيان لكنيا كانت مستعدة لإلجابة . كما لك أنو سؤاؿ تكقعتو:  "ربما ىك
ستمراران لرغبة )ركاء كا ,(ُ)مؾ((أريدؾ بكميتؾ، جسدؾ كركحؾ كعقمؾ كتاريخؾ كحاضرؾ كمستقب ،مني

تصر عمى مع )أبي مثنى( تحاكؿ رفض مؤسسة الزكاج ك قصتيا ي ستتخذ اسـ )نيى( في تالعطار( ال
جيني كيككف كؿ كنت حانقان فصحت بيا:" المعنة يانيى، تزكٌ )): يما كانت ممارسة حياتيا ببل قيكد م

 ،حقيقة معاناتؾ سأقكؿ لؾ ما ،ستككف في خطرف، فحياتؾ األسرية "ال لف يكك،  شيء عمى ما يراـ"
مف أجؿ اهلل تبحث عف الحؿ الشرعي، كلكف كيؼ السبيؿ  ،غب في جسدم، كتخاؼ اهلل كعائمتؾأنت تر 

 ،كال أريد أف أرتبط بؾ حتى المكت ،ب البيت كأنا ال أريد خراب بيتؾإلقناع عائمتؾ، ال طريؽ غير خرا
ستقبؿ.. ألسنا نحف االثنيف نعيش ساعات حمكة ىي التي جئنا دعنا ال نفكر بأم شيء، كال حتى بالم

لقد اظير لنا ماكراء السرد ابعادان عديدة لشخصية )ركاء( كأكضح  (ِ)مف أجميا فمماذا تريد إفسادىا؟((
كخضكعيا عشاقيا الى مرحمة جديدة ىي محاكلة تخمص المرأة مف إلزامات النظاـ األبكم بأنيا تتعدل 

شرعي المقبكؿ اجتماعيان فالشخصية ىنا تسعى المتبلؾ حريتيا كاممة ببل كصاية كىذه الزكاج الة لمؤسس
  . في غاية االىمية تحاكؿ الركاية االقتراب منيا ككشؼ جكانبيا المختمفةقضية 

 ثانيان: سؤاؿ البكح كالكتابة

الكتابة ككالدة الفكرة بيف مراحؿ يماكراء السردية بالراكم الذم في تناط عممية صعكبات الكتابة      
كتنقسـ صعكبات العمؿ الكتابي عمى صعكبات  ,كصيركرتيا فضبلن عف رصد مراحؿ تطكرىا المختمفة

كمف الطبيعي , تتعمؽ باتساؽ العمؿ كمراحؿ كالدتو كأبرز المحطات التي يقؼ عندىا ية كأخرل فكرية تقان
لى الراكم الكشؼ عنيا ككنا في مبحث اف يككف ىناؾ نكع مف الصعكبات الخاصة لكؿ ركاية, حيث يتك 

سابؽ قد تعرضنا الى الراكم كتجمياتو في القصة الثانية كأشرنا الى طبيعة حضكره كفي ىذا المكضع 
 .  قضايا التي أرقت الركائي أثناء كتابتو بكصفيا تمثؿ قضايا ىي محط اعتبار ماكراء السردالنتناكؿ ابرز 

                                                             
 . ُِِ: الرغبة ضفاؼ.. جسد ظبلؿ.  ُ
  .ُِٔ:  ف.  ـ . ِ
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, كالسرد بطبيعة الحاؿ يقدـ لدييـ كاتجاىات الكتابة  ابتالكنتاج  راء كاختمفت حكؿقد تضاربت اآلل    
, ألف كعي كؿ شخصية يرتد الى مصدره  محتكل كعيوقدـ العالـ الداخمي كالنفسي لمكاتب حيث ي

كمف تفكر , ؿ ك ءساتتاك ما ريؽ شخصية تعاني مف عقد عف ط يقدموالذم االصمي كىك كعي الكاتب 
عكس الجانب ي ان ركمانسي ان فالركاية في ىذا الجانب تتجو اتجاى, صية شخال حمؿ أفكارتخبلؿ ذلؾ 

الكتابة ))ىي عممية التفكير كجكىره ىي الكاسطة ك , (ُ)مف خبلؿ الشخصياتلممؤلؼ الكجداني كالباطني 
تب كما يقكؿ جاف بكؿ سارتر ))يتكجو الى قارئ خاص لمكقؼ محدد , فالكا(ِ)الممكنة لنقؿ األفكار((

ىك يتحدث عف الحرية بمعناىا التجريدم ألنيا ال تكتسب معناىا الحؽ إال في مكقؼ معيف الحرية في ك 
, كيزعـ (ّ)في نفسيا عمى صكرة القارئ الذم كتبت لو(( ة, فاألعماؿ األدبية محتكيمعناىا االنساني 

أنو كمؤلؼ  يعنيىذا ك  يفمت مف يديو.أنو ال يممؾ قياد ما يفعؿ ك  يس ببلنشك ))أف مف يكتب عمبلن مامكر 
ف ما, ينسحب كبدكف أف يعمـ بذلؾ   كعدـ عممو يجعمو يصٌر عمى االعتقاد بأنو صاحب العمؿ كمؤلفو, كا 

يحصؿ أثناء الكتابة كخاصة داخؿ الكتابة السردية ىك أف دكر المؤلؼ كذاتو ييزاح جانبان, يمغي كينمحي. 
 . (ْ)كف ذاتان((كالذات التي تكتب تتحٌكؿ إلى ذات مكتكبة أم ال تك

د ميبأف تخذكاتيـ ألنيـ يعتقدكف ليصمكا الى تحقؽ  ةاسبفي كؿ منسؤاؿ الكتابة الركائيكف كيطرح       
كقد مثمت ركايات ماكراء السرد قفزة نكعية فكتبت بنضج فني  ,(ٓ)االبداعي صومف خبلؿ نيككف لكاتب ا
, (ٔ)التساؤؿ كالتشكيؾ لتغاير الكتابة السائدةانطكت عمى العديد مف االشكاليات حيث يندفع الكاتب الى ك 

تجارب الكاتب كصراعو مع الذات كالمكضكع كالكتابة كذلؾ استعراض كاستندت كثير مف الركايات الى 
 مع رصد شياداتو, في قالب سردم نرجسي يركز فيو الكاتب عمى ذاتو الميككسة بشيكة اإلبداع كحرقتو 

بداعان كتنظيران  اإلبداعية كتابة الى استحضار طقكس الكتابة كتعداد فضاءاتيا ككيفياتيا  كنقدان كسعيو كا 

                                                             
. ينظر : أدب الجسد بيف الفف اإلسفاؼ )دراسة في السرد النسائي(, د. عبد العاطي كيكاف, مركز الصفارة العربية,  ُ

 .  ّّـ : ََِّ,  ُالقاىرة , ط
 .  ٓٔ:  ََِّ,  ُ. اإلبداع في الكتابة كالركاية , عبد الكريـ الجبكرم , دار الطميعة الجديدة , دمشؽ, ط ِ
ؿ سارتر, ت: د. محمد غنيمي ىبلؿ, دار نيضة مصر لمطبع كالنشر , القاىرة, د.ط , د.ت : . ما األدب ,جاف بك  ّ

ٕٗ  . 
 .  َٔ_ٗٓ. المناحي الجديدة لمفكر الفمسفي المعاصر :  ْ
 .  َُٕ. ينظر : الميتاقص في الركاية العربية  :  ٓ
 .  ِّ. ينظر : عكالـ الميتاقص في الركاية العربية الحديثة :  ٔ
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أكالن , مما الشؾ فيو اف الكاتب عندما يكتب فيك يكتب لنفسو )), ك(ُ)تيا الفنية كالجمالية كالتخييميةاناكتق
المبدعة  فالنتاج األدبي ذاتي كمكضكعي في الكقت نفسو فيك ذاتي ألنو أدب الذاتثانيان لممتمقي  ثـ يكتب

كالمكضكعي ىك ذاتي ايضان ألنو يخرج مف ذات مبدعة انفعمت كتأثرت بو ليتعدل الى مجتمع كامؿ 
 .(ِ)فيصكره بشكؿ فني((

حداث داخؿ النص الركائي لترضي المبدع كلترضي القارئ ابة عند الركائي تنمك كترتقي باألالكتك      
, فالمؤلؼ مف خبلؿ الكتابة يعبر (ّ)مف المترادفاتليستطيع اف يتحسس طاقة الكممة عبر سمسمة الكممات 

عف الذات فيطرح افكاره بقكة مف خبلؿ اليكميات كالخطابات كالكثائؽ لتتشكؿ صكرة الذات مف خبلؿ 
الكاتب ,  ك (ْ)عميقة ان ليحمؿ في طيات النص الركائي افكار ك الرؤيا كالذكاء كمكىبة المبدع ليتجاكز الثغرات 

يستحضر بعض القضايا فالتي تدكر في ذىنو طرح افكاره كالتساؤالت يما كراء السرد ليكظؼ الكاتب ك 
 . (ٓ)اعتبارىا قضايا تيـ المجتمعبالنقدية  وكيقدـ مكاقفاالجتماعية كالفكرية كالسياسية ليعالجيا 

كمف ابرز القضايا الفكرية التي شغمت ماكراء السرد في ركاية )غسؽ الكراكي( ىك التساؤؿ عف       
عـٌ كاف ))جدكل الكتابة فيتساءؿ الراكم )محمد( عف اليدؼ الذم كاف )كماؿ( يبغي الكصكؿ إليو 

ـى ىذه المراكغة؟ ،يتحدث؟ كاطر أعباء خ ىؿ كتبيا ليتخٌمص مف، لمف كتبت ىذه األكراؽ أصلن؟ ،ًل
أك أنو أراد البكح  ،كر منفمت، أك تحت تأثير صدمة ما؟في ساعة س بياأتراه كت ،كأفكار كانت ترىقو؟

ثـ يربط الراكم بيف حمـ )كماؿ(  ,(ٔ)((كيضغط عميو، كيحرقو في األعماؽ؟ كاحدة عف كؿ ما يغٌمو، ةدفع
ـى أحمـ بيا أنا أيضان؟ ))ركاية كبيف قضية الخمكد كمراكغة المكت تابة )كماؿ( بك ـى حمـ كماؿ بالركاية؟ ًل ًل

أترانا نعٌدىا الذاكرة التي تراكغ المكت؟ إلى أم مدل يمكف الكثكؽ بالذاكرة؟ إلى أم حد  يمكف المضي 

                                                             
ظر : الميتاسرد في النقد الركائي المغاربي أشكاؿ الخطاب الميتاسردم في القصة القصيرة المغربية لجميؿ حمداكم . ين ُ

 .  ُْْـ : َُِٖأنمكذجان, منى مسعي , جامعة باجي مختار, مجمة أبكليكس, العدد الثامف جانفي, 
 . ّّ_ِّ. أدب الجسد بيف الفف اإلسفاؼ )دراسة في السرد النسائي(:  ِ
 . ُُِ:  َََِ. ينظر : أدكات النص , محمد تحريشي, منشكرات اتحاد الكتاب , العرب , دمشؽ, د . ط ,  ّ
. األنثى تبكح بسيرتيا إشكالية البكح كأنماطو في كتابة السيرة الذاتية النسائية, د. عبد اهلل حبيب كاظـ , سالـ جمعو  ْ

 . ّّـ : َُِِ,  ُدسية لمعمـك االنسانية , المجمد الخامس عشر, العدد كاظـ, كمية التربية, جامعة القادسية , مجمة القا
. ينظر : التشظي كتداخؿ األجناس األدبية في الركاية العربية السيد حافظ نمكذجان, د. نجاة  صادؽ الجشعمي , د. ط,  ٓ

 .    ْٔط, د. ت : 
  .ِٕ:  غسؽ الكراكي .  ٔ
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يبعث األسى بالذاكرة،  ،حكاية تصمح متنان لركاية مؤجمة؟ ،ليا التباساتيا، في اختراع حكايةمع ذاكرة 
ثـ يأتي جكاب الراكم في الصفحة ,  (ُ)ؼ، لكف فكرة المكت كحدىا تحفٍّزىا لتترمـ((كينكٍّؿ بيا الخك 

االخيرة مف الركاية ليبيف اليدؼ الحقيقي الذم سعى إليو )كماؿ( مف خبلؿ كضعو الخطكط العامة لركايتو 
الذات، ئمة الكجكدية الصارخة ؛ أسكأنا أعرض حكاية كماؿ مع ىذا العالـ أجدني إزاء األسئمة ))فيقكؿ: 

 .(ِ)كالحياة، كالحرية، كاآلخريف، كالغربة، كالمصير، كالمكت((

بعدة قصة ماكراء السرد فقد أجمميا / ما القضايا التقانية التي أثارىا )الراكم( كىك يكتب القصة الثانية أ   
عمى )كماؿ( نشد الكصكؿ الى الكاقعية فيك ال يريد اسباغ اليالة األسطكرية يمكضكعات ابرزىا أنو كاف 

أم أنو لـ يكف عادٌيان  ،جاعان كاف ذكيان كمثقفان كش ،نان بالمعنى الحرفي لكممة إنساف ))كماؿ كاف إنسا
حتى في الطريقة التي اختارىا الستشياده كأنت تتذٌكر تمؾ الجرأة األبدية التي طبعت حياتو، كلكف ال 

كىك يسعى لكضع شخصية )كماؿ( , (ّ)ترسـ لو صكرة مضممة.. صكرة رجؿ خارؽ جاء بالمعجزات((
كلكنو يجد صعكبة في نقؿ شخصية عانت كثيران مف  (ْ)الحقيقية في قالب قصصي كما يصرح بذلؾ
, ثـ يذكر انو لـ يدع الكثائؽ كالمذكرات التي تشكؿ (ٓ)ازمات كاقعيا الى االطار القصص التخييمي

))كأنا أؤسس سيظير خمبلن في الركاية  تدخؿ ألف ذلؾاف كراء السرد مف دكف  العناصر األساسية لما
قدر ما مف خلؿ كتاباتو )كثائقو( ألتجنب،  شخصية كماؿ فٌكرت أف يعرض ىك جكانب مف ذاتو

في ىذه الحالة، تفادم التشتت الذم ستبدك عميو الركاية مف  ال أستطيع ،أستطيع، استخداـ القناع
كيبيف  ,(ٔ)مكح لمكىمة األكلى أف ثمة جامعان يجمعيا((ال ت ترؾ في أكراقو، كىي كثيرة، كالتي خلؿ بثٍّ ما

مف قبؿ الراكم ألنو يبغي مف  ةمقصكد تعممية التقديـ كالتأخير في مفاصؿ القصة الثانية كاناف كيبيف 
))ناىيؾ عٌما أمارسو أنا، مف انتقاء كتقديـ كتأخير في ىذا العرض، نتاج دالالت معينة اكراء ذلؾ 

كمف يدرم، فمربما كاف مثؿ ىذا التكنيؾ ضركريان  ،قطعان، أفؽ القراءة دالالت خاصة كالذم سيمنح،

                                                             
 .ِِٔ:  غسؽ الكراكي .  ُ
 . ِْٓ. ـ . ف :  ِ
 . َّ. ـ . ف :  ّ
 . َْ. ينظر: ـ . ف :  ْ
 . ُُ: ـ . ف . ينظر:  ٓ
 .ٕٗ. ـ . ف :  ٔ



 
 

 
207 

أف قضايا الكتابة في صعيدييا  ـمما تقدكنرل  ,(ُ)ليتعرؼ القارئ، مباشرة، عمى صكتو )صكت كماؿ( ((
ىذا النكع سمات كىذا جزء ميـ مف , حاضران لشرح ابعاد قصة ماكراء السرد الثانية كاف الفكرم كالتقاني 

 . التي تمارس داخؿ العمؿ التخييمي نفسو

رد في قضية الكتابة كالبكح حكؿ في ركاية )ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر( تتكزع اىتمامات ماكراء السك     
الكتابة كاليدؼ مف الكتابة عمى المستكل الفكرم مثمما نممح حضكران لمجانب عممية أثناء الكاتب شعكر 

الراكم شعكر البلجدكل لدل فبداية يظير , التقاني كاالىتماـ بمنيجية الصنعة الركائية كطرائقيا المختمفة 
كتابة عف  (سامر)مف الكتابة كعدـ الرغبة في االستمرار فعندما تساءؿ )كمكديا( راكم القصة الثانية 

كمثمما يصؼ )سامر( كىك , (ِ)))أحسني خاكيان، كال رغبة لي في شيء.. في أم شيء((الركاية يجيبيا 
صرح عنو الراكم فأنو يضع عدة في ماكراء السرد الذم  يشرع بكتابة ركايتو التي ىي العنصر الميـ

اثبات قدرتو عمى االستمرار ف كي يتمكف مأىداؼ لمكتابة الركائية اكليا: اف الكتابة لديو تعادؿ الحياة كل
كأنا أحكي لؾ  ،مف الحكايات.. حكايات ال تنتيي ))إف في جعبتي قدران ىائلن في العيش عف طريقيا 

ألثبت بأنني مازلت أتذكر، أم أنني مازلت أعيش. كانت شيرزاد تحكي لتدرأ المكت، فتمؾ الحكايات 
ساعده كتمف داخمو تطرد الخكؼ  يالحكعممية ف كثانييا: أ ,(ّ)كميا ما كانت سكل مناكرة ضد المكت((

عصابة ممخصو أف مـ قديـ يمشيدان مف ف ردالى الراحة كىك يسبو كتفضي  يالنفس وظ عمى تكازنافحفي ال
طارديو يركمكف )كاف خائفان، بؿ مرعكبان ألف م) كيصؼ ذلؾ الرجؿ بأنوفيو رجبلن مف االشقياء تبلحؽ 
قد سمعيا مف أمو عندما كاف كلكي يستعيد تكازنو راح يحكي لنفسو قصة كاف  ،قتمو، كال شيء آخر

مف يريده ما اليدؼ الثالث الذم أ ,(ْ)كاف الجسر بينو كبيف الخلص ىك حكاية أمو القديمة(( ،طفلن 
كالتي جعمتو في مكقؼ صعب في , فعؿ الكتابة فيك التخمص مف عبء الذاكرة الطافحة بكؿ شيء 

كأنني جئت ألكشؼ كأكشؼ. كقطعان أنا ممغكـ بأسئمة  ،))كأنني جئت ألتحرل(ٓ)محتكياتيا االختيار بيف
ال تعد. تتناسؿ كتفرض سطكتيا. تحٌير كتربؾ، لكف ما ستعجبيف لو ىك أنني، في نياية المطاؼ، ربما 

                                                             
 .   ٕٗ. غسؽ الكراكي  : ُ
 .  ُِ. ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر : ِ
 .ِّ. ـ . ف : ّ
 . ّّ: ـ . ف  .ْ
 . ْٕينظر: ـ . ف :  .ٓ
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أجمو دؼ الذم يكتب مف الي جدفنكفي النياية , (ُ)أبغي النسياف. أف أدخؿ ذاكرة الكرؽ كالحاسكب((
))كتب الغرب كقت معيف لو كتابتيا فمف يحدده  مدةالبحث عف حرية االنساف ككرامتو أما  ىكالركاية 

أننا ىناؾ، مازلنا نكتب  إالٌ  ،يتحدث ىنا بعضيـ عف مكت الركاية ركايتو، كقد يككف انتيى منيا، كليذا
كحريتو ككرامتو، كربما لف ننتيي  ركايتنا الشائكة كالمتشعبة كالمتسائمة كالباحثة عف اإلنساف ،ركايتنا

كىك في الكقت نفسو يشكؾ بالذاكرة كقدرتيا عمى استحضار كؿ تفاصيؿ  (ِ)منيا حتى كقت طكيؿ((
كيرل اف  ,(ّ)المغة عمى االحاطة بما في ذاكرتو المكجعة ةالتي مرت بيا الشخصية كفي قدر  المعاناة

مـ نتفيا، م))ذاكرتي كما لك أنيا تتفكؾ، أل:لديو )البكح( محتكل الذاكرة كاشتاتيا المتنكعة ىي التي تشكؿ 
 .  (ْ)بعضيا إلى بعض ألصنع ترنيمة متحشرجة، أك شبو ىذياف((

ذ كاف ما سبؽ ىك ابرز اليمكـ الفكرية التي شغمت قضية الكتابة كغايتيا في     ماكراء السرد كىك  كا 
تمر الركائي في طرحو خبلؿ اعمالو الركائية يسسمكضكع ال يختمؼ كثيران عما عرضتو الركاية األكلى ك 

عند كتابة  القادمة , فسنراه يكرر نفس القضايا التي ناقشيا في الركاية االكلى حكؿ القضايا التقانية
ا فيرل انيما متبلزماف فبل كاقعي مكالحدكد الفاصمة بيني ؿالعبلقة بيف الحقيقة كالخيا الركاية كمف ابرزىا

اسمعي كمكديا، أنا بصدد تأليؼ ركاية، كالركاية كما تعمميف عمؿ تخييؿ، لذا ))محض كال خيالي محض 
لة فإف مف حقي أف أصكر شخصياتي بالشكؿ الذم أشاء، كلكف يجب أف تعرفي أف الخياؿ ىك مقك 

كيعرض القضية نفسيا مف زاكية اخرل , (ٓ)ال شيء ينبع مف العدـ(( ،الكاقع ايضان، كمقكلة التاريخ
... إلى أم مدل  ))مايكؿ كنيككؿ شخصيتاف في ركايةتتعمؽ بالشخصيات المكجكدة في العمؿ الركائي 

ىما حقيقياف؟ ثـ ما الذم أقصد في أف يككف امرؤ ما حقيقيان، كال سيما داخؿ الركاية؟ ىؿ أنت 
ىؿ أنا حقيقي؟ ىؿ عمٌي أف أؤكد أنني أصٌدؽ ىذا ياكمكديا حقيقية؟ ىؿ خالد كشيماء كحناف حقيقيكف؟ 

ذف، أيشاطرني الرأم قارئي المبيب كالمتعاطؼ؟ أـ أنو يحمؿ في دخيمتو بعض الشؾ مثمي  كمو؟ كا 
, كفي االطار نفسو يتحدث الراكم )سامر( الذم يتكلى عرض قصة ماكراء السرد في الركاية (ٔ)تمامان((

                                                             
 . ّٔ. ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر  :  ُ
 .ُِْ. ـ . ف :  ِ
 .َٗ_ُٓ. ينظر: ـ . ف :  ّ
 .  ُْ. ـ . ف :  ْ
 .َُُ. ـ . ف :  ٓ
   .َُٗ: ـ . ف .  ٔ
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))أعرؼ أنيا تجربة مراكغة، زلقة غير مضمكنة النتائج، كأف  اكغةي تجربة مر ىكتابة الركاية  فيرل اف
تعتمؿ في  لحظة التكتر بيف الكاقع كالمتخيؿ، بيف الكجكه كأقنعتيا بيف مظاىر سمكؾ الشخصيات، كما

دكاخميا، كال سيما اللمرئية، كالغايات التي مف الصعب تحديدىا.. أقكؿ أف لحظة التكتر ىذه تكدم بي 
فكيؼ لي أف أقع عمى النظاـ الخفي  ،قيني في كسط الدكامة، طكاؿ الكقترية، أك تبإلى فكضى مغ

الذم أخالو يمسؾ بحركة األشياء كالكجكد في ىذه الركاية، كيحكـ منطقيا في عالـ، كفي عصر، 
لغة ثـ يبيف أنو اليممؾ تصكران عف كيفية كتابة الركاية لكنو يريد الكصكؿ الى , (ُ)يبدكاف ال منطقييف؟!((

))ال تصٌكر كاضحان لدم عٌما سيحدث، كقد مطكاعة يرل فييا أنيا الجزء االساسي في عممية الكتابة 
لغة مطكاعة ذات مركنة عالية، تحممني كأحمميا،  ما أبغيو عند ىذا المفترؽ ،متخيمة افترضت كقائع

  .(ِ)(تسير بي كأسير بيا، تتمبسني كأتمبسيا، تككنني كاككنيا، كنككف معان الركاية(

كتابة كأكؿ ما نبلحظو في ركاية )مقتؿ بائع الكتب( تدخؿ ابعاد جديدة لقضية سؤاؿ البكح كالك         
ىك اشتراؾ الراكم )ماجد البغدادم( كبطؿ قصة ماكراء السرد القصة الثانية )محمكد المرزكؽ( في  يياعم

 ركضع االطار العاـ ليمكـ الكتابة كنبدأ مع الراكم )ماجد البغدادم( الذم يدعكه الي التأليؼ كيحدده عب
نجاز أحتاج إلى مغامر  ،))ليس مف أجؿ الماؿالى خكضيا  تكؽالالمغامرة ك   ،مممكس يبقى في الذاكرةة كا 

كفي إطار اليـ  ,(ّ)عاش حياة غير تقميدية(( ،ثـ بطمي ليس بالرجؿ النكرة ،الكتاب يبقى ألؼ سنة
عدـ كجكد مناخ فكرم لمقراءة ضمف أجكاء الحرب الطائفية عمى  (فاتف)الفكرم نفسو تعترض خطيبتو 

تذىب إلى مدينة غير آمنة لتؤلؼ  ،ياـ))كمف يقرأ الكتب في ىذه األالتي تجرم الركاية ضمف شركطيا 
 .(ْ)كتابان عف رجؿ ال يعرفو أحد، لماذا؟((

أما الجانب الثقافي الذم يعرضو الراكم )ماجد البغدادم( فيتخمص بالشركط المطمكبة مف قبؿ الناشر     
ال يذكر فيك ال يريد مف الراكم اف ينبش جذكر االشياء كاف , الذم يتدخؿ في شكؿ الركاية كمحتكاىا 

كيقترح عميو أف يذكر الحركؼ ,  نكنية التي مف الممكف أف تبلحقواسماء حقيقية خكفان مف التبعات القا
كىذا يعني انو سيترؾ اماـ الراكم مساحة البأس بيا , األكلى مف االسماء أك أف يذكر اسماء بديمة 

                                                             
 .  ُٕٔ. ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر :  ُ
 .  ُٕٓ. ـ . ف :  ِ
 . ِِ. مقتؿ بائع الكتاب :  ّ
 .ِِ_ُِ. ـ . ف  :  ْ
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ؿ العنكاف الذم يريده مؤلفان مف كممة اما القضية الثقافية األخرل فيي النقاش الذم يدكر حك ,  (ُ)لمتخييؿ
جذب القراء لتفاصيؿ حياة حكؿ صكرة الغبلؼ التي ليا دكر في يتناقشاف أيضا ك فحسب , كاحدة 

ماكراء السرد )ماجد البغدادم( بأنو عرض مذكرات )محمكد  كبعد ذلؾ يأتي اعتراؼ راكم ,(ِ)الشخصية
خؿ جذريان في محتكاىا سكل بعض التعديبلت المرزكؽ( التي عنكانيا )كشؼ حساب( مف دكف اف يتد

عمييا أم تعديؿ أك تحريؼ أك إعادة صياغة  أف أجرم ))ىذه كمماتو أعرضيا لقرائي مف غيرالطفيفة 
 ،.. إذف بقيت كتاباتو كما دٌكنياكأخطاؤه المغكية كالنحكية قميمة جدان. سكل ما تقتضي سلمة المغة،

 ،بتً كي  حذفتو ال يغير مف فحكل ما ما ،لـ أحذؼ أشياء ميمة ،كنني حذفت بعض المقاطع كالصفحاتل
صفحة كتب فييا )ىييييييو( حذفت نصؼ  ،ذفت صفحة كاممة مممكءة بالشتائـففي سبيؿ المثاؿ ح

حذفت بعض األسطر ىنا كىناؾ كالتي  ،رجلن متنفذان بعبارات بذيئة حذفت مقطعان يصؼ بيا ،طكيمة
 .(ّ)عنى((حسبتيا كسران لسياؽ السرد كالم

أما الجديد المختمؼ عف الركايتيف السابقتيف فيك تقيـ بطؿ ماكراء السرد )محمكد المرزكؽ( ليمكـ      
يككؿ لو أف  محمد رحيـالراكم الذم اعتاد الركائي سعد   مفالكتابة كتقاناتيا كتكليو معظـ الميمة بدالن 

نبلحظ لدل )محمكد المرزكؽ( ىك اليمكـ الكتابية المختمفة حكؿ المناخ الثقافي لمقراءة  كأكؿ ما الميمة ,
كيأتي ذلؾ لديو محككـ بالغباء  يكف عف مجتمع القراءةمتشائمان تصكران فيك يقدـ في محيطو االجتماعي 

و كضميا الى القبك الذم يستعمم ىالسيدات شراء مكتبة زكجيا المتكفتعرض عميو إحدل عندما 
فالعالـ محككـ  ،اف في ىذا القبر لكتب زكجؾ سيدتي))ال مك)المرزكؽ( كمكتبة لبيع الكتب فيقكؿ ليا : 

رىاب أك بط االمريكي عف كجكد كتب تركج لئل, ثـ أنو يقدـ اشارة ثانية عندما يسألو الضا(ْ)بالغباء((
كالجممة األخيرة تحمؿ دالالت  ,(ٓ)))نصؼ كتب العالـ ضد أمريكا((كتب ضد الكاليات المتحدة االمريكية 

رسـ التي ت يائمةاالقتصادية كالعسكرية القكتو النظاـ الرأسمالي ك اإلشارة الى جشع كثيرة مف ضمنيا 
كؿ ذلؾ يطبخ حسب الرؤية االمريكية لذلؾ اصبح مف الطبيعي أف نصؼ , ك مصائر االفراد كالشعكب 

مفكرم العالـ يعارضكف سياسة الييمنة تمؾ, ككذلؾ يكرد )المرزكؽ( حكاران مع المسمميف الذيف يرتادكف 

                                                             
 .ُُ. ينظر : مقتؿ بائع الكتب  :  ُ
 . ُٖ. ينظر: ـ . ف :  ِ
 .   ُْٗ, ككذلؾ ينظر :  ُْٗ. ـ . ف :  ّ
 .  ُٓ. ـ . ف  :  ْ
  . ٓٓ. ـ . ف :  ٓ
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فيرد عمييـ بأنو يقتني كتب الفف , مكتبتو كيبغكف الحصكؿ عمى نكع خاص مف الكتب لـ يسمع بيا سابقان 
كالعمـ كالتاريخ فحسب الى جانب انو يمتمؾ كتب الجاحظ كابف عربي كابف سينا كالتكحيدم كاالدب 

))ضٌيؽ األكبر منيما مابيف أجفانو ػ كتفسير الرازم كالزمخشرم كالطيطاكم كمحمد عبده كطو حسيف ف
يف يحاكؿ كمف خبلؿ االشارتيف السابقت,  (ُ)كىك يرمقني بارتياب، كقاؿ :"نحف النقرأ كتب المشركيف"((

 . راءة الذم حكـ بأنو غبي)المرزكؽ( اف يؤسس تصكران لمجتمع الق

ككاف قد عرض سابقان إشارة الى الصنؼ الثالث مف القراء كىـ المثقفكف المحميكف مف خبلؿ حكمو      
تشبو  ،))يبدك أنؾ تعرؼ ما تفعؿفي الركاية بالمدرسي  عمى )سعد محمد رحيـ( الذم ظير شخصيةن 

لمجتمع القراءة بيف كبيذا سيككف ماكراء السرد تصكران  ,(ِ)حفظ إجابات نمكذجية عف قمب((تمميذان ي
صكرة عف حالة التمقي السائدة كبعد اف قاـ برسـ  ,محتؿ, كمتشدد ارىابي, كمثقؼ مدرسي()استعمارم 

))ما الجدكل ئدة تذكر الكتابة فيك يراىا احيانان ببل أية فاعممية يناقش الفائدة التي تقدميا لمرة اخرل  رجعي
ا فييا؟ مف أككف كي أكتب ماذ ،كلماذا يقرؤكنيا؟ ،التي ال أتكقع أف يقرأىا أحد مف ىذه اليكميات

, ثـ نراه في مكاضع أخرل يتساءؿ (ّ)ما المثير في حياتي كي يغرم اآلخريف باالطلع عمييا(( ،يكمياتي
نفسو اك لعدـ اىمية تجربتو اك  ئمخراب الذم يممللمجرأة ك  وىؿ ىك فقدان: سبب عدـ اقدامو عمى الكتابة 

إال أنو يعكد مرة اخرل ليؤكد اقدامو عمى الكتابة كيرل انيا )كشؼ حساب( كمحاكلة ,  (ْ)لفقدانو المكىبة
ؽ، لكي ))ىؿ عمٌي أف أستمر، أـ أتكقؼ، مكتفيان بما كتبت، أـ األحكـ أف أمزؽ ىذه األكرالتبرأة الذات 

مف أجؿ أال أينسى؟ أىي محاكلة  ؟، أمف أجؿ أف يقرؤكني؟ ثـ لمف أكتب ،ظمماتييدفف كؿ شيء في ال
بعاد أابة كالبكح عرض في ىذه الركاية بكيبدك أف سؤاؿ الكت,  (ٓ)لتبرئة الذات؟ لتضميؿ اآلخريف؟((

 كتقانات مختمفة حاكؿ ماكراء السرد عبرىا التكسع في فيـ ىكاجس الكتابة كىمكميا. 

جرم كؿ منيما تمتعارضتيف قصتيف بعرض ركايتا )فسحة لمجنكف( ك)لما تحطمت الجرة( اكتفى ك       
لـ تتعرضا ليمكـ الكتابة كالصعكبات الثقافية التي ك ر الثانية ما حصؿ في االكلى في زمف مختمؼ كتفس

                                                             
 .َٔ: مقتؿ بائع الكتب .  ُ
 .ِٔ. ـ . ف :  ِ
 .ٕٔ. ـ . ف :  ّ
 . ُٖٕ. ـ . ف :  ْ
 .ُُٗ: . ف  ـ . ٓ
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رد أم تأتي ركاية )القطار الى منزؿ ىانا( لتطرح قضايا الكتابة عف طريؽ شخصيات ماكراء السك رافقتيا 
فتبدك )المسز جاكميف( زكج منقب اآلثار  ـُٔٔٗالثانية التي كانت تجرم سنة قصة شخصيات ال

إال أف نظرتيا لكتابة الركاية كفيميا لطبيعة العمؿ الركائي كانا  ديفيد( كىي تحاكؿ كتابة الركاية )المستر
)رمزم( كىذا ال يحكليا الى )المستر ديفيد( كزكجيا نيا ببساطة عديمة المكىبة كما يرل أل, سطحييف 

))كنا نعرؼ، أنا كالمستر ديفيد، أف جاكميف ال كاتبة حقيقية عمى الرغـ مف ككنيا انجزت ثبلث ركايات 
أنا لـ أفصح ليا عف انطباعي  ،في شيء كاحد؛ جماؿ كجييا كجسمياتتفكؽ عمى أجاثا كريستي إال 

شيئان مف ىذا القبيؿ في مكقؼ مزاح لـ ييعجب ىذا بطبيعة الحاؿ، لكف ديفيد قاؿ ليا، ككنت حاضران، 
مجاؿ األدب، أكثر قيمة مما جاكميف فقمبت شفتييا استياءن كرٌدت بغلظة: "يكمان ما ستدرؾ بأني، في 

كال أعتقد أف رأم ديفيد بيا تغٌير، حتى بعد إنجازىا لثلث ركايات أك أربع بعد ذلؾ، نيشرت في  ،تظف"
ال بأس بيا، كحصمت عمى بضع عركض كمقاالت تقريظ في صحؼ لندف، كحققت إحداىا مبيعات 

إف اىتماـ )المسز جاكميف( في الركاية سببو كلعيا بالكاتبات كالكتاب االنكىميز كىي ,  (ُ)الدرجة الثانية((
))سأجد صكر كريستي أيضان إلى تنساؽ بمكجة التقميد ليذه الرمكز مف دكف معرفة مدل قدرتيا الحقيقية 

كتبدك رغبة ,  (ِ)ألميمي بركنتي كتشارلس ديكنز كفرجينيا ككلؼ ك د. ق. لكرنس((جانب صكر 
تحاكؿ تعميـ الناس كيفية كتابتيا كتنظر الركاية عف طريؽ الكتب التي كتابة )المسز جاكميف( في تعمـ 

ا كما )المسز جاكميف( بشدة كتنتقد كتابي ىاتنتقدة التعمـ كعندما تفشؿ تمؾ الكتب مف تحقيؽ غايلذلؾ 
... ثـ رمت الكتاب  ))كانت جالسة تقرأ عف فف الركاية البكليسيةتكضحو القصة الثانية لما كراء السرد 
لك كاف يعرؼ كيؼ تكتب الركاية  ،ىذه القمامة ال تفيد بشيء، "بغيظ عمى المنضدة الصغيرة أماميا 

الركاية ىي جيد بدني كانيا تقاس  كتعتقد )المسز جاكميف( أف كتابة,  (ّ)(("لكتبيا بدالن مف ىذا اليراء
كتبيف المحاكرة بينيا كبيف زكجيا اىمية عامؿ الكقت خبلؿ عممية , بمقدار ما انفؽ عمييا مف كقت 

ماذا؟ أٌم حمؽ ىذا؟ أتريدني " "،ابدأم القصة مف طريؽ آخر" "،ال بد مف أف أجد حلن معقكالن "))الكتابة 
 "كتب الحرب كالسلـ في ثماني سنيفتكلستكم " " ،الميملت؟أف ألقي ستة أشير مف العمؿ في سمة 

التي راء مما تقدـ نرل اف مختمؼ اآل ,(ْ)(("أندريو مكركا الفرنسي يكتب الركاية في أحد عشر يكمان ، "

                                                             
 .ٓٗ_ْٗ. القطار الى منزؿ ىانا :  ُ
 . ٔٗ. ـ . ف :  ِ
 . َٖ. ـ . ف :  ّ
  .ُٖ: ـ . ف .  ْ
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قصة ماكراء السرد حيث تكلت تمؾ / مف شخصيات القصة الثانية قدمت حكؿ عممية الكتابة قيمت 
مؾ اآلراء أم اف ماكراء السرد ىك الذم تكلى عرض ىذه القضية ككانت المكىبة الشخصية بنفسيا تقديـ ت

 . كعممية تعمـ كتابة الركاية كالجيد غير المبدع كالزمف مف ابرز المكضكعات التي احتكتيا

.. ضفاؼ الرغبة( ليمارس دكره التقميدم في الركايات لمكشؼ عف  يعكد الراكم في ركاية )ظبلؿ جسدك    
كىك في ىذه المرة يحاكؿ إضافة اشياء جديدة كما يحاكؿ اعادة ما تـ , الفكرية كالتقانية لمكتابة االبعاد 
يضع اغمب ىذه التساؤالت في نيايات فصكؿ الركاية كال يجعميا ك  ,تساؤالت في ركاياتو السابقة ذكره مف

 تابرز النكاحي الفكرية التي اثار  جزءان مف نسيج السرد كما فعؿ في الركايات السابقة, كعند البحث عف
نجده يعيد مكضكع الذاكرة عمى الرغـ مف تآكميا كعدـ قدرتيا في البكح كالكتابة في ماكراء السرد سؤاؿ 

ن  ان مينتبقى مصدران ااالحتفاظ بكؿ شيء إال أنيا  كالتي   لمشطط الذاكرة القابمةب في البدء ))أكتب متكسلٍّ
ؿ عمييا تمامان  يس لدٌم أرشيؼ مف أم نكع يتعٌمؽ بحكايتي... ال رسائؿ كاليكميات كال فم ،ال ييعك 

))ىذا اللبتكب مثل ر مساعد لذاكرتو التي بدأت تتسأؿ يخ (البلبتكب)كيجد في جياز , (ُ)مذٌكرات((
الذم أسعى كي يحتفظ في جزء ضئيؿ مف ذاكرتو بركايتي/ مركيتي غير المكتممة في ذىني كذاكرتي... 

اٌل أيف  يمكنني أف أكدع عصارة ما حصؿ، أك ما أتصٌكر أنو حصؿ إذا ما تخٌمصت مف ىذا الجياز كا 
ثـ يعكد ليعمف رغبتو في )البكح( كىي غاية ميمة مف غايات , (ِ)السحرم الذم يكاد يغدك بديلن لذاكرتي((

))كأف مؤلفان خفيان احتؿ إىابي عنكة الكتابة فاألديب يمارس التطيير الذاتي عبر افراغو لمحتكيات نفسو 
رني مف لعنة ىذه الحكاية، مف تحٌكـ شبح ركاء العٌطار بعقمي ككجداني  كبدأ يكتب بدالن مٌني، ليحرٍّ

كي ينتشمني  ،ما يزاؿ يلحقني في صحكم كمناميكأحلمي، مف سمطة فتنتيا، مف ظؿ جسدىا الذم 
 . (ّ)الخاطئة إلى متاىة الجنكف((مف ضفاؼ شغفي بيا قبؿ أف يجرفني تيار الرغبة 

لبعض كبعد االنتياء مف مكضكع )الذاكرة( ك )البكح( يفصؿ الراكم في طبيعة الركاية عبر شرحو     
نتزعة مف الكاقع بؿ ىي حياة مكازية أخرل ماف الركاية اكبر مف ككنيا قطعة  فيرل خطكات العمؿ الركائي

ال تحاكي الحياة  ،ا مف ىذا كذاؾ، مف الشيء كنقيضوا فيي))إنيا في النياية قطعة مف الحياة، بكؿ م
كما في مرآة مستكية، بؿ تحاكؿ أف تخمؽ حياة مكازية، مترعة بقيـ نفسية تخص الفف كالجماؿ كالحب 

                                                             
 . ّٗ. ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة :  ُ
 .ِٗ. ـ . ف :  ِ
 . ْٗ. ـ . ف :  ّ
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كنراه يشبو الركاية بالحمـ الجميؿ الذم يستطيع الركائي اف يتحكـ بو, ,  (ُ)اإلنساني المحرٍّض كالمؤسي((
لك ))يتنزؿ عمٌي غيث إلياـ كما , كىك يشبو عممية الكتابة بالسحر (ِ)يريد لو اف ينتييكىك حمـ جميؿ ال

أنو كالسحر ىكذا  ،جمؿ غريبةينفجر في رأسي بركاف كممات كتتدافع  ،أنو ينصاع لتأثير قانكف طبيعي
تشع طاقة ال أعرؼ مصدرىا تتمبسني فأىرع الى جياز اللبتكب ألستأنؼ الكتابة كمف غير أف أككف 

,  (ّ)فميست لدٌم فكرة عف العاقبة، عف المابعد(( ؟، ككيؼ؟يف أنا ماضو كمتى سأنتييعمى يقيف إلى أ
ف ماكتبو لـ يحقؽ كجكده إال عمى الكرؽ أكار ليشكؾ باألحداث التي نقميا ك لكنو يعكد كفي نياية ىذه األف

, كىذه كاحدة مف تقانات ماكراء السرد الميمة التي يشكؾ فييا (ْ)فحسب كبالتالي فميس ىناؾ ركاية اصبلن 
 . الراكم بكجكد ركاية قد حدثت كانو لـ يكف يمارس اال ألعابان كحيبلن ببلغية

معاني ثبلث مكضكعات ميمة في ىذا الجانب ىي صعيد التقاني فقد ضٌمف ماكراء السرد ال ىأما عم    
االحترافية  )االحترافية في كتابة الركاية( ك)طبيعة الحبكة البكليسية لمركاية( ك)الكاقعية(, كفيما يتعمؽ ب

ى عدـ احترافية كد العتي مف الممكف اف تتخمؿ الركاية تيماء لمقراء بأف الصعكبات النرل الراكم يحاكؿ اإل
))أجازؼ بكتابة ركاية كما أنا بالركائي المحترؼ، عما يظير في الركايات التقميدية  واختبلفالكاتب اك 

كأعذركني ألني ال أستطيع إاٌل أف أكتب تمؾ الحكاية مستعيران شكؿ كتقنيات فف الركاية بعدما قرأت كؿ 
ي أية حاؿ كف ،ي كفككنر، كأشياء ال تحصى آلخريففسكينجيب محفكظ كفؤاد التكرلي، كنصؼ ديستك 

إنيا حيمتي، أك حيمة المغة التي يتخمميا زمف افتراضي، ال يعمـ حتى الشيطاف شيئان عف مساربو، 
كىك بذلؾ يشير الى تقانة  ,(ٓ)فتنفمؽ، أقصد المغة، كتتناثر، ىكذا، في جمؿ مبرقشة كمسركدات((

 .   ماكراء السرد المختمفة عما ذكره في كتابات السابقيف

التي ربما قنعة يكتبو اشبو بالمتاىة اك القصة غير الم فيممح الركائي كيشير الى اف ما اما الحبكة     
تبدك مفككة لمقارئ كىي طبيعة ركايات ماكراء السرد التي تكسر التسمسؿ المنطقي لؤلحداث في كؿ مرة 

فيقكؿ  في حكار داخمي مع نفسو  ىذا التصكر (عبلء البابمي)فيعالج الراكم  وكتفاجئ القارئ بما ال يتكقع

                                                             
 . ّٔ. ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة :  ُ
 . ُُِ. ينظر: ـ . ف :  ِ
 . ُّٔ. ـ . ف :  ّ
 .ُٓٗ. ينظر: ـ . ف :  ْ
 .ُِ. ـ . ف   :  ٓ
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كىا أنت تحاكؿ إيجاد اتساؽ ما بيف ىذا " ،ا كطريقة سردىاإلى شكمي ،الركاية:))تنتقؿ المتاىة إلى 
حكايتؾ الذم يحدث كمو؛ بيف ىذه الشخصيات التي ما كاف بإمكانؾ أف تمتقييا كتتعرؼ عمييا لكال 

نت العلقة ضيا مصادفة مف غير كجكدىا، لكاكحتى لك تعٌرفت عمى بع ،الغريبة مع ركاء العٌطار
تيا، أك إنؾ تعجز عف ا ،اتخذت منحىن مغايران  ما غتناميا، أك إنؾ ببساطة ال تريد لديؾ فرصة كتفكٍّ

قترب شكؿ الركاية كىي تبلحؽ الشخصية المركزية )ركاء يكعندما  ,(ُ)عميؾ سكل أف تبتعد كتنسى"((
))مضطران أستعير شكؿ الركاية البكليسية كأنا متيقف ذلؾ راكم بشعر الي العطار( مف الشكؿ )البكليسي(

مف أف ىذا العمؿ يتخطى بأريحية متيكرة حدكد ذلؾ الشكؿ ليحتكم كاألصح ليحاكؿ أف يحتكم، ىيكلى 
الحياة، مادتيا اليلمية، كيعيد تركيبيا في شكؿ آخر سيفتقر حتمان إلى الدقة اليندسية لمركاية 

 . (ِ)البكليسية((

ما الصفة الثالثة كىي )الكاقعية( ككاف ىذا المكضكع قد طرؽ مراران في الركايات السابقة فيعكد الى أ    
بيعة العمؿ الركائي فط, كتابة الركاية عممية التساؤالت المشابية نفسيا حكؿ عبلقة الكاقعي بالمتخيؿ اثناء 

ك ال ينتمي ألم منيما ألنو ترتيب حزيف في منطقة كسطى بيف الخياؿ كالكاقع كىشفاؼ  بكحلديو ىي 
ىك يشير في مكضع آخر ك  ,(ّ)لؤلحداث التي مرت بالراكمتاريخ كتابة لعناصر الذاكرة كحالة مف حاالت 

نيا ال تخضع لمعيار الصدؽ الى خصكصية الفف الركائي كقدرتو عمى احتكاء الكاقعي كالمتخيؿ أل
مف ثيرىا ضترغبة( اف ركاية )ظبلؿ جسد.. ضفاؼ ال ما حاكلت ككالحاالت السابقة جميعيا ى, (ْ)كالكذب

  . قضية البكح كالكتابة لمعالجة ماكراء السرد 

شكالية الكاقع السياسي   ثالثان : الحركب كا 

التي تقكـ في ركايات سعد محمد حيث لما كراء السرد ة الثانية قصكرر مكضكع الحرب كثيران في اليت   
فتككف الحرب كمعيا اشكاليات الكاقع السياسي , إيضاح حالة الشخصيات المأزكمة في القصة األكلى ب

, كمف  شيء مف االجماؿسردىا بسبباف ميماف في التمزؽ النفسي كالمعاناة التي تتكلى القصة االكلى 
ساب الركاية فية اكقدرتو عمى التكثيؼ ككي خبلؿ الركاية التي تعالج مكضكع الحرب نجد أف المؤلؼ يبرز

                                                             
 . ُُٖ. ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة:  ُ
 . ُٓٗـ . ف :  . ِ
 . ُُِ. ينظر: ـ . ف :  ّ
 .َٖ. ينظر: ـ . ف :  ْ
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كالكاقع  الحركبفدة بالغة لـ يبصرىا مف قبؿ السمة الفنية كتمزيؽ استار المألكؼ في مكاجية القارئ بج
قدرتو كتتجمى , (ُ)بشكؿ جديد ايعيدىلسطكتو فييا المؤلؼ يفرض خطيرة ضكعات مك السياسي المأزكـ 

يككف ية لزيادة شد القارئ , كينبغي أف في تشكيؿ الركاالقطع كاالرتداد باستعماؿ  الحربعمى تصكير 
كينبغي أف يككف ممتمكان ألسرار  بصار كاضحةإدرجة حتى يتمكف مف تحقيؽ  ان ناضج ان الركائي متبصر 
نحك فمعالجة قضية الحرب في الركاية تكجييا , (ِ)عمى احداث الفعؿ كالتغيير ان ليككف قادر العمؿ الركائي 
يتطكر ليتجو صكب نياية داخؿ النص الركائي  ان أساسي ان محكر كاضحة , كتجعؿ الحرب قضية جكىرية 

 .(ّ)شةيىذه القضية ليظير تجربة عممية معحكؿ التي تدكر يركز عمى كقائع االحداث ك معينة 

ة التي تعبر عف الشعب كشعكره المرآفيك كاف لمكاقع السياسي ارتباط مباشر بالركاية العراقية كقد     
ما كراء السرد لمعالجة القضايا السياسية لتككف ركايات  تجيت, كلذلؾ اكمسراتو احزانو كما تعرض لـ باأل

, فالركاية ))تبدك مجاالن كاسعان كرحبان لمعالجة السياسة كفؽ مقتضيات التخييؿ كمقكمات (ْ)بعدان جديدان 
متعدد  ان ركائي ان الكتابة الركائية السردية كالخطابية حيث تنشغؿ الركاية بالسياسة بكصفيا مكضكع

قامة التراتبالجكىر التككيني لمركاية ألنيا تت ان االمتدادات مقترن بية بيف المكضكعات عالى عمى االنتقاء كا 
رىا ككنا ابداعيا كجماليا مىكسيكما بمركنة تمكنيا مف استيعاب مختمؼ بالممكف تسريدىا مما ييعت

 .  (ٓ)المكضكعات كمعالجتيا, حيث ال يكجد غير مبلئـ لمركاية((

مف  ))أنيا كؿ مااعتبر ىمية السياسة في حياة االنساف كالمجتمع حيث قديمان ألأرسطك كقد تعرض    
كاالكتفاء  كءة اىميا االستقرار كالتنظيـ الكفشأنو أف يحقؽ الحياة الخيرة في مجتمع لو خصائص متميز 

ذكاء العداكات التي الذاتي كىذا يعني أف السياسة ىدفيا تحقيؽ الخير لئلنساف كليس تأجيج الصراع ات كا 

                                                             
,  ُ. ينظر : المرئي كالمتخيؿ ادب الحرب القصصي في العراؽ )دراسة كمختارات(, د. محسف جاسـ المكسكم, ج  ُ

 .ِٕـ : ُٖٔٗ,   ُبغداد , ط
, دار الشؤكف  ( , تحرير: احمد خمؼ, عائد خصباؾُٖٓٗ_َُٖٗ. ينظر : دراسات في القصة القصيرة كالركاية ) ِ

 .   ِّْ_ِِْـ : ُٖٔٗالثقافية العامة , مجمة االقبلـ , د. ط , 
. ينظر : البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ )دراسة لنظـ السرد كالبناء في الركاية العراقية المعاصرة(, د. عبد اهلل  ّ

 .   ّٓ_ّْـ : ُٖٖٗ,  ُابراىيـ  , ط
. ينظر : األدب القصصي في العراؽ منذ الحرب العالمية الثانية اتجاىاتو الفكرية كقيمتو الفنية , د. عبد اإللو أحمد ,  ْ

 .  ُٗٓ:  ََُِمنشكرات اتحاد الكتاب العرب, د. ط , 
,  ُنشر كالتكزيع , ط. الممكف المتخٌيؿ المرجعية السياسية في الركاية , د. عبد الرحمف التمارة , دار كنكز المعرفة لم ٓ

 .   ِْـ : َُِٗ
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فيناؾ تشابو كاختبلؼ بينيما يتمخص التشابو بارتباط , أما عبلقة السياسة بالركاية (ُ)تستخدـ القكة((
فالكاقع السياسي كالركاية يمتقياف كيصطدماف , السياسة بالركاية فكبلىما ييتـ بجكانب االنساف المختمفة 

 ةة في حياة الجميع عمى كافيالسياس فالركاية تيتـ بالتأثيراتكخاصة اف الركاية تتحدث عف أشياء متعددة 
رمي كؿ منيما الكصكؿ الييا كفي العناصر التي تنبني ي, أما التبايف فيككف في الغاية التي (ِ)األصعدة

  .(ّ)عمييا كؿ منيا

مستكل امتبلؾ الميارة الفنية عمى مف الركائي قدرة كتتطمب الركاية التي تتعرض ألحداث الحرب        
فيظير التحميؿ كالنقد العبلقة بيف االنساف , الكاقع المكضكعي لمحركب كسعة الخياؿ ليتمكف مف تمثيؿ 

, فالحرب ))ىي (ْ)تظير الشخصيات حائرة قمقة مكزعة بيف الكعي النظرم كالتطبيؽ العمميككاقعو , كما 
ألنيا , إرادتيا عمى حساب القكة األخرل إمبلء كؿ قكة تريد ظاىرة اجتماعية تتصارع فييا قكتاف أك أكثر 

فالحرب ظاىرة طبيعية تبدأ بالمستكل , ترل نفسيا صاحبة الحؽ كالسيادة في فرض القكة عمى اآلخر 
ىي عنؼ كاعتداء عمى األخر أما جسديان أك , ك البسيط مف االسرة كتصؿ ذركتيا إلى مستكل االنسانية 

د عي قد , ك (ٓ)تو, أك إلغاء قدرة الشخص عمى اتخاذ قرارتو أك تجريحو كاإلساءة إليو((حريل ان نفسيان أك سمب
نساؽ ختبلؼ األاتتنكع كتختمؼ بكىي مف المفاىيـ المعقدة كالمتشابكة الكاقع السياسي كالحركب 

 . (ٔ)كالمنظكمات االجتماعية كالسياسية كالمعرفية

 ـ , فإنيا ََِّي( قد صدرت طبعتيا االكلى قبؿ عاـ كلككف ركاية المؤلؼ االكلى )غسؽ الكراك      
ؿ حتيك , ـ ََِّتستطيع التعرض لمكاقع السياسي بعكس الركايات االخرل التي كاف صدكرىا بعد لـ 

ىداء الى الشيداء إب ياالركائي يفتتحأف إذ نجد في الركاية , ماكراء السرد  مكضكع الحرب جزءان ميمان مف

                                                             
. قضايا الديف كالسياسة في الركاية النسائية الميبية )كفاء البك عيسى أنمكذجان(, د. غالية حبمكص , دار النابغة لمنشر  ُ

 . ُِْ:  َُِٗ,  ُكالتكزيع , ط
 .  ُّْ. ينظر : قضايا الديف كالسياسة :  ِ
 .  ُْفي الركاية :  . الممكف المتخيؿ المرجعية السياسية ّ
. ينظر : االتجاه الكاقعي في الركاية العربية السكرية, سمر ركحي الفيصؿ , منشكرات اتحاد الكتاب العرب , د. ط,  ْ

ُٖٗٔ  :ِِّ_ِِْ . 
 .  ٕٔ. انتصار الركاية :  ٓ
 .  َِ:  َُِّ,  ُبغداد , ط . ينظر : السمطة في الركاية العراقية , د. احمد رشيد الددة , كزارة الثقافة , العراؽ, ٔ



 
 

 
218 

كتككف نياية بطؿ الركاية )كماؿ( في حرب الخميج الثانية الحرب  ,(ُ)اسمائيـمف اصدقائو كيقكـ بذكر 
تعرضو القصة  كىك ما, ىد احيث تأتي تداعيات تمؾ المشمع دكؿ التحالؼ كعمى رأسيا أمريكا العراقية 

و بمكتالذم ينتيي  (كماؿ)الثانية لتصكر مشيد الخكؼ كالتكىاف في الصحراء كقرار المكاجية الذم يتخذه 
دهـ كثيؼ، جميؿ.. ديـ كماؿ.. يئز الطيف حيف يمتزج بو، كاألصابع  ،))عمى الطيف األسمر يفكر الدـ

تتقمص.. تنفذ في األرض.. تترؾ بقايا عرؽ، كرائحة الرازقي، كرذاذان مف طمع النخيؿ.. الكؼ كميا 
الى زمف ابعد ىك الحرب , كعبر انثياالت الذاكرة تعكد القصة الثانية (ِ)تغكص، كتبقى ثمة، مثؿ جذر((

العراقية االيرانية كتأتي عف طريؽ المذكرات التي كتبيا )كماؿ( نفسو كىي تعج بمشاىد الحرب مف 
 (مكاضع)رؽ االمطار غطيـ حيف تيكالظركؼ الجكية القاىرة التي تح كصؼ لممكاضع كاستشياد الرفاؽ

ؿ كانفجار العجبلت الى جانب الشعكر الجنكد كيككف ذلؾ مصاحبان لبلشتباكات كاصكات الرصاص كالقناب
جزء اساس مف ماكراء السرد في بالكحدة كالفراغ كقسكة الطبيعة ككحشتيا حيث تتنشط المذكرات التي ىي 

))خضنا في الماء المكحؿ، السريع الجرياف.. قاؿ: "النير ليس عميقان.. ارفعكا بنادقكـ ,  (ّ)ذلؾ
رجاؿ تبممت البدالت.. قاؿ، بعد خركجنا إلى الجانب كجعبكـ فكؽ رؤكسيـ". كحتى مستكل أثداء ال

اآلخر: "الريح ستجفٍّؼ ملبسكـ". كالريح كانت باردة، ريح الميؿ الجينـ.. قاؿ: "ىركلكا.. اليركلة 
ستمنحكـ الدؼء". ىركلنا.. جرينا لنراكغ الريح الباردة، كىي تسكط أجسادنا.. قاؿ: "حاكلكا أف تفكٍّركا 

  .(ْ)لبرد لتنسكه.. أمامكـ أربعة كيمك مترات أخرل((بشيء آخر غير ىذا ا

)كماؿ( ػ ككسط ىذه الحركب العبثية التي ال تنتيي نرل صكتان آخر في الركاية يقرر حقيقة مرعبة ل    
.. الجميع يصيركف جنكدان.. مف معو شيادة، كمف ليست معو شيادة.. الجميع  ))ياكماؿقائبلن: 

انفقو )كماؿ( فييا جعمتو ذم مشاىد المعارؾ الكثيرة كالكقت الطكيؿ ال افرل كن ,(ٓ)يصيركف جنكدان((
بالمكت كدفعتو الى التشاؤـ مما دفعو الى أف يسعى لكضع حد لحياتو كىك المصير الذم اختاره محاصران 

محكريان في دفع )كماؿ( الى الظيكر بشكؿ اثناء مكاجية القكات االمريكية , كقد مثؿ جانب الحرب محركان 
 . ذلؾ  كلى ماكراء السرد كشؼغير قادر عمى الحب كاالستمرار في الحياة, كقد ت خاكو 

                                                             
 .ٓ. ينظر: غسؽ الكراكي :  ُ
 . ِّ. ـ . ف :  ِ
 .َُْ, َٗ, ٕٖ,  ٖٓ, ّٖ,   ُٖ, ٕٗ_ٖٕ. ينظر: ـ . ف  :  ّ
 . ُُِ_َُِ. ـ . ف :  ْ
  .ُُٔ: ـ . ف .  ٓ
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حدل إمرأة.. شفؽ البحر( لقضية الحرب كفي انثياالت ماكراء السرد تتعرض ركاية )ترنيمة اك        
ج نرل حضكر حرب الخميتًو كفي مكضكع الحرب كاشكاال, كراء السرد  القضايا الرئيسة لماك المؤثرات 

كصؼ بكعمى مدل صفحات طكيمة يأخذ , االكلى كآثارىا المدمرة عمى )سامر( كالتي اثرت بشخصيتو 
كيتعرض أيضان لحرب الخميج الثانية كماتركتو مف , كمفارقات الحرب  ,كقسكة الطبيعة ,ىجمات االيرانييف

الشعب العراقي المغمكب كمنيا فقداف حبيبتو )حناف( كالجرائـ التي ارتكبت بحؽ , آثار قاسية في حياتو 
مثمما يظير كجية النظر األخرل لمغربي كمبرراتو في , عمى أمره التي فضحتيا الكثائؽ الغربية نفسيا 
طريؽ القصة  ىذه التفاصيؿ جميعيا يتـ عرضيا عف, ك شف الحرب كيظير تيافت منطقة كال انسانيتو 

عمى التأقمـ  (سامر)عدـ قدرة  يظيرشيد الذم الملـ التي تنتاب الشخصية في اب األأسالثانية التي تبيف 
/ الثانية )قصتو يعة التي تناكلتيا ظككف األحداث الف , مع الحياة الغربية كاالستمرار بصكرة طبيعية فييا

))سييجمكف الميمة.. يقكؿ فيك يصؼ اليجكـ االيراني ,  مازالت تخمؼ ندكبان في ركحو (ماكراء السرد
ية إلى ال بشتيمة مكجٌ  ػػػػ رفيقي في الممجأػػػػ  يعمؽ عباس ،مميكف شخصالنقيب أنيـ حشدكا نصؼ 

؛ مثؿ المرة السابقة، سيأتكف راكضيف كعمى ظيكر الخيؿ كالحمير كالدراجات،  يقكؿ حاـز ،أحد
كستمزؽ األلغاـ أجساد مئات مف المساكيف، قبؿ أف يصمكا كيفتؾ بعضنا ببعض. أقكؿ؛ مساكيف، ىـ 

كؿ ماكراء السرد البعد االنساني لحرب كاف الطرفاف بيا ضحايا عبر مشيد االسير , كيتنا(ُ)كنحف((
كلكف عممية انقاذه كانت , تركو ينزؼ في ساحة المعركة فيساعده )سامر( أف يااليراني الذم لـ يستطيع 
ائف بشرم بعد مائة ياردة أك أقؿ التقينا بك ،كاف اإليرانيكف قد انسحبكا أيضان ))مغامرة كخيمة العكاقب 

كاف ينزؼ مف  ،و عرفنا أنو إيرانيلٌما اقتربنا من ،لمكىمة األكلى حسبناه مف جنكدنا يئف في الثمج..
 ،أك ترككه، في خضـ الفكضى، لمصيرهاخترقت إطلقة ساقو، كيبدك أف رفاقو نسكه أك ضيعكه،  ،ساقو

دكدة..  أف ندعو لقدره كنمضي، ماكاف لنا أف نفكر بقتمو، كالخيارات المتاحة األخرل أمامنا كانت مح
الضباع، كيككف ىك كليمة  ككاف ىذا حكمان عميو بالمكت ألنو كاف سينزؼ حتى ينشؼ دمو، أـ ستأتي

لنشد ساقو "ال بأس بيا في زميرير ذلؾ الميؿ.. قمت.. أنا قمت؛ "لنحممو".. قاؿ أحد رفاقي_ سامي_ 
لنحممو " .. قاؿ رابعنا"لف يستطيع" .. قاؿ عمي"يرانيةعؿ  نزيفو يتكقؼ، كنتركو ليزحؼ باتجاه الحدكد اإل

                                                             
 .ّٖترنيمة امرأة.. شفؽ البحر :  .ُ
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 ثـ ,(ُ)(("لك عرؼ جياز االستخبارات سيذيبكننا في حكض التيزاب" ... قاؿ عمي"مثمما قاؿ سامر
 .( ِ)في جسدهباقية خمس عشرة منيا ست كثبلثيف شظية بصابتو إيكضح انو دفع ضريبة تمؾ الحرب ب

حدل إة يستميا مف أحد الكتب كيكظفيا كالخميج الثانية مستعينان بكثيقكينتقؿ بعد ذلؾ إلدانة حرب    
( باكند مف ََََّٔ)ػ ب ةكانت محمم ءخبلليا اف قنابؿ االعدامف يذكر حيث تقانات ماكراء السرد 

))أنا تباغتني الحركب دائمان، بيف انو محككـ بقكانيف الحركب التي ال مفر منيا ي, ك (ّ)اليكرانيكـ المنضب
قصة كبعد أف يخترع مؤلؼ ال ,(ْ)ؽ مخطكطات ركاياتي، كتقتؿ حبيباتي، كتعرٍّض بلدم لمخراب((كتحر

ػ المتمثؿ ب (العدك/عرض كجية نظر )اآلخرقكـ بطار يالركاية اإل)مايكؿ( داخؿ يسمييا الثانية شخصية 
ثر مف لديو أكالحرب لـ تكف فييجرم السرد عمى لسانو كيمخص رؤيتو في ككف االمريكي الذم  (مايكؿ)

))في بدء الحرب كنا نتصٌكر عمميات التحميؽ كالقصؼ لعبان نتسمى بيا، ككاف تفكيرنا ينصب  ةتسمي
... لست فيمسكفان، كقد ال  عمى شيء كاحد ىك أف يثبت كؿ منا كفاءتو كمقدرتو في إصابة األىداؼ

ي البيت األبيض بعد أمتمؾ ثقافة كاسعة، كال تعنيني السياسة في شيء، كال ييمني مف سيحكـ ف
االنتخابات القادمة، التي لف أصٌكت فييا قطعان. كلكف تمؾ الحرب صيرتني كائنان آخر.. مريضان كىشان، 

 , كفي النياية يعمف بطؿ ماكراء السرد(ٓ)المخيفة.. بالككابيس((بالرؤل كمشركخان في الداخؿ، كمممكءان 
))إنيا الحرب، بكؿ ما نسانية االغير الحرب  نيف)سامر( عف إدانتو لقكا )مايكؿ( الذم خمقو الراكم

 . (ٔ)صاحبي... المعذرة، ىذا ىك قانكف الطبيعة، كقانكف التاريخ حسبما أفيـ(( تنطكم عميو مف شر  يا

شكاالت الكاقع السياسي حاضرة في       كفي ركاية )مقتؿ بائع الكتب( تككف حرب الخميج الثالثة كا 
مف فكضى كارىاب يا إذ تركز قضايا الحرب عمى نتائج, بيرة مف محتكاىا القصة الثانية كتشكؿ مادة ك

تمؾ الحرب الخاطفة السريعة التي أدت الى أحداث المعارؾ في كليس عمى  ةحكظيكر جماعات مسم
احتبلؿ العراؽ كانتشار الفكضى كاالنفبلت االمني الكبير الذم عرض في القصة الثانية عف طريؽ 

تنتمي زمنيان الى ىذه المذكرات ك , مذكرات )محمكد المرزكؽ( كىي جزء ميـ مف مككنات ماكراء السرد 
                                                             

 .ْْ_ّْ_ِْ. ترنيمة امرأة.. شفؽ البحر :  ُ
 . ّٗ. ينظر: ـ . ف  :  ِ
 .َُّ. ينظر: ـ . ف  :  ّ
 .ُْٔ. ـ . ف :  ْ
 .ُْٕ_ُّٕ. ـ . ف :  ٓ
 .ُٖٕ. ـ . ف :  ٔ
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يقكـ بطؿ ما كراء ك فييا , ذلؾ ييذكر كما  ـ ََِْيبدأ مف , حيث ماضو قريب يتمك االحتبلؿ مباشرةن 
 كالعنؼ . رصد كاقعي حقيقي لما تقع عميو العيف مف مشاىد الدمارالسرد )محمكد المرزكؽ( ب

باإلشكاليات السياسية فأف ما كراء السرد يرصد جانبا مما يتعرض لو المكاطف مف أزمة فيما يتعمؽ ك      
الشيكعييف كتصفيتيـ كاعتقاليـ كما يتعرض لحادثة شييرة في بالعنؼ الممارس ضد الحرية كتتعمؽ 

 (السماكة)الى  (بغداد)مف و كىك متكجزج فيو الشيكعيكف تاريخيـ ىي حادثة رحمة قطار المكت الذم 
اكراء سردية ألنيا كيعرض في ثنايا السرد مشاىد م, )نقرة السمماف( سجف بسجنيـ في الرحمة حيث تنتيي 

كعمى طريقة ما لكنو اليسارييف , جزء مف القصة الثانية تتناكؿ عمميات التعذيب التي تتـ بحؽ السجناء 
كثر مف ألة ات نظر متعددعرضيا مف كجيألنو يقكـ ب ركايات التعذيبكراء السرد يأخذ بالتشكيؾ ب

ػ الشخصية المناكئة ل, (ُ)يشكؾ بحصكليا عندما يذكرىا بمساف )منصكر اليادم( مرةن يك ف, شخصية 
أنفسيـ كمف الطبيعي أف تككف يعرضيا مف خبلؿ كجية نظر الشيكعييف  كمرة ثانيةن , )محمكد المرزكؽ( 

كىك في ىذه الحالة يؤكد نسبية الحقيقة عبر التشكيؾ في الركاية عندما , (ِ)مناصرة لرفيقيـىذه النظرة 
كيظير اإلمكانية التي يقدميا ما كراء السرد في عدـ تبني رأم  يعرضيا مف خبلؿ كجيات نظر مختمفة

 . كاحد كقدرتو عمى مناقشة القصة داخؿ القصة 

ذا كاف الشيكعيكف قد تعرضكا لمظمـ في العراؽ       عارضة فيو لـ تصؿ الى الحكـ فأنو يظير ككنيـ مكا 
يتحكلكف الى اجيزة قمع كتعذيب صكرتيـ في الدكؿ االشتراكية أم في حاؿ ككنيـ حككمة , فيجدىـ 

خفاء قسرم  في منفاه االختيارم )براغ( اساليبيـ العنيفة في اغتصاب لؤلشخاص , حيث تبرز كحشي كا 
ظالميف كمظمكميف كىذا الشيكعيف  يقدـكىك بيذا , الحياة  )ناتاشا( كتغيبيا نيائيان عفكتعذيبيا حبيبتو 

 الحقيقة كتركز عمى نسبيتيا. احتكار يتناسب مع طبيعة ماكراء السرد التي تكسر 

لفكضى التي ضربت العراؽ بعد راكم ما كراء السرد ألحداث اكمف خبلؿ المشاىد التي يتعرض فييا     
ف قره داغي( احد شخصيات ماكراء السرد التي تعمف كجية حرب الخميج الثالثة تأتي كجية نظر )ىيم

))لـ يمت في حريؽ، مات غدران، في ىذا الجنكف الكطني.. ىك لـ نظرىا في مقتؿ )محمكد المرزكؽ( 
ينخرط بمعبة األحزاب كالسياسة، كأظف لمقتمو علقة بآرائو.. كاف يجير برأيو ضد الجميع كبسخرية 

                                                             
 .َُٖ. ينظر: مقتؿ بائع الكتب:  ُ
 .ُّٗ. ينظر: ـ . ف :  ِ
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يقتمكف بسبب كممة مف ينقمكف تمؾ اآلراء كأنيا نكات بريئة.. ثؽ، ىناؾ  مٌرة.. فيما أصدقاؤه كزبائنو
 .(ُ)كاحدة((

مف أحداث الحرب التي أدت الى في مذكراتو )يكميات الخراب( ماحصؿ يصكر راكم ما كراء السرد ك     
المدينة ))سمب كنيب.. عالـ مجنكف.. الجك حار.. بثبلثة أياـ فيقكؿ: بعد تمؾ األحداث سقكط بغداد ك 

... الشرطة في المدينة.. الجيش.. الحككمة.. ال يانكي.. ال حٌراس مف الجيش الشعبي  بل حككمة
ثـ يتعرض لمشاىد القتؿ كالسرقة التي تجرم يكميان  ,(ِ)كالرفاؽ الحزبييف!!!.. السمب كالنيب مستمر((

 ص عمى عائمة بكامميا .. لماذا؟ يا))البارحة دخمكا بيتان قريبان مف بيتي كأطمقكا الرصابطريقة اعتيادية 
... مثؿ كؿ مرة اشتغمت التكٌينات.. قيؿ كي يسرقكا عشريف مميكف دينار ثمف أرض ؟ لو مف سؤاؿ

في حزب ديني.. قيؿ ثأر عشائرم.. قيؿ ربما كانكا  اباعتيا العائمة أمس.. قيؿ ألف رب األسرة عضك 
ة العنافصة.. كآخر قرب السكؽ المركزم يقصدكف عائمة أخرل كحصؿ خطأ... حدث انفجار في فمك

 كثالث في شارع المحافظة كرابع في بعقكبة الجديدة كخامس في حي التحرير، كسادس في الكاطكف
, ثـ تأتي (ّ)؟ لماذا يقتمكف الناس، لماذا ال يكتفكف بتكجيو غضبيـ نحك األمريكاف(( .. يستيدفكف مف

))أقبؿ عبد لتي كتبيا )المرزكؽ( في القصة الثانية كجية نظر إحدل الشخصيات عف طريؽ المذكرات ا
"قتمكا سٌتار بائع ،  قمت "ال، ماذا حصؿ؟" ،. سألني؛ "أسمعت أصكات الطمقات؟".. اهلل حارس العمارة

... ىذه حرب  العصير قرب الكراج الداخمي"... كفي األسبكع الفائت فٌجركا فرف الصمكف التركي
"كىؿ تعتقد أنني أفيـ؟. ربما  ، ب إيراف كحرب الككيت.. "ال أفيـ"حر  عبد اهلل.. ليست مثؿ مختمفة يا

 . (ْ)(("سنمكت كلف نعرؼ.. سيقتمنا أشخاص ال ندرم لماذا

/ ماكراء السرد(  مذكرات محمكد المرزكؽ)شكاليات الكاقع السياسي تكرد كفي معرض التعرض إل    
ف نقرة السمماف في صحراء السماكة.. كانت ))تحٌرؾ القطار جنكبان، كالغاية سجمجزرة قطار المكت 

... كما  الخطة أف يمكت في الطريؽ أكبر عدد ممكف منيـ، غير أف السائؽ تنٌبو لطبيعة حمكلة قطاره
كاف مف السائؽ المصاب بالصدمة كالذىكؿ إال أف ينطمؽ بالسرعة القصكل الممكنة ليصؿ محطة 

                                                             
 .ّٕ. مقتؿ بائع الكتب :  ُ
 . ْٕ. ـ . ف :  ِ
 . ٗٓ. ـ . ف :  ّ
  .ٓٔ_ْٔ. ـ . ف :  ْ
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ىناؾ بعد ساعات أليمة أكقؼ القطار ككاف أىالي  ،ؿ حصكؿ الكارثة، أك اتساع رقعتياالسماكة قب
السماكة، الذيف كصميـ الخبر بطريقة ما، ينتظركف.. قامكا بتحطيـ أبكاب العربات كأخرجكا الرجاؿ 

لمبمداف التي نجحت فييا تجربة  ةداناما جانب اإل, (ُ)المكشكيف عمى االختناؽ.. كاف ىناؾ مكتى((
, (ِ)خفاء )ناتاشا( حبيبة )محمكد( التي يتكلى ماكراء السرد عرضياالشيكعية فيأتي عف طريؽ تعذيب كا  
عندما يكرد قكؿ محقؽ  جييةنعف الشيكعية في )تشككسمفاكيا( بالالى اف يصؿ الى كصؼ أجيزة األم

 ( ّ)ليي((ئ.. نحف محٌصنكف ضد الخطأ بأمر إ))نحف ال نخطالشرطة في )براغ( 

ا تبقى في حيز القصة ثيا( الجزء األكبر في الركاية لكف أحدكتشكؿ الحرب في ركاية )فسحة لمجنكف    
حيث تجرم تمؾ الحرب عمى اطراؼ البمدة )س( الحدكدية التي تشيد نزكح اىميا , اإلطار  /االكلى 

قصة ماكراء السرد كىي القصة الثانية , أما يتنقؿ بيف شكارعيا ل)حكك( يدعى جميعان كبقاء رجؿ مجنكف 
الى )حكك( في التحكؿ )عامر( الطالب في كمية الفنكف الجميمة كالرساـ أدت بػ تبحث في األسباب التي ف

, كىنا يبرز السبب السياسي كالعنؼ الذم مارستو االجيزة األمنية ضد ىذه الشخصية المجنكف , 
ثانية تعدُّ مفسرةن كبالتالي فأف القصة ال ة )الجنكف(كالتعذيب الكحشي الذم تعرض لو حتى كصؿ الى مرحم

أحد أفراده الى الجنكف, دفعت الحرب ك ى لمقصة االكلى كشارحة لمظركؼ التي دفعت المجتمع جميعو ال
كىنا يقكـ ماكراء السرد بتفسير الظركؼ المكضكعية المحيطة باألفراد كأجكاء العنؼ كالقير السياسي الى 

فما حدث في القصة االكلى , اإلطار /  اف انتيت الى مشاىد الحرب الكثيرة التي ضجت بيا القصة
ية بنالبيف نممح اف ماكراء السرد يقابؿ  )الحرب( كاف سببو أحداث القصة الثانية )القير السياسي(, كىنا

ماحدث في االكلى كاف سببان بما حصؿ في الثانية )قصة ماكراء السرد( أف بيف يك قصتيف الجمالية في ال
محتكل ماكراء السرد في ا الدعامتاف المذاف يشكبلف ي المأزكـ( ىم)الحرب( ك)الكاقع السياسقضيتا ف

مرحمة دراستو في الجامعة عبر عرض الركاية  عمى )عامر( مف الذم يبدأ كىنا نرل التضيؽ , الركاية 
السمطة عمى الجامعة كمضايقتيـ لمطمبة كمنيـ )عامر( حيث تحدد حركتو لحزب سيطرة الطمبة التابعيف ل

 ))اسمع عامر.. ال أريد أف يتكٌرر األمر.. أستطيع أف أكتب تقريران بالحادث: ؿ لو أحدىـ يقك كيراقب , 
كال أريد ليذه الفتاة  ،لمٌرة القادمة فمف تمكـ إال نفسؾأما في ا ،ذيؾ، لكني لف أفعؿ في ىذه المٌرةكأؤ 

                                                             
 كمابعدىا. َُْ, كينظر : ْٗ. مقتؿ بائع الكتب:  ُ
 .ُّٗ, ُُّ_َُّ. ينظر: ـ . ف  :  ِ
  .ُْٕ. ـ . ف :  ّ
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))يعترض حيثياتيا  (عامر), ثـ تقدـ الركاية مشيد االعتقاؿ لجريمة ال يعرؼ (ُ)دخكؿ األكاديمية ثانية((
طريقو رجؿه ببدلة سفارم نصؼ كـ ، عضلتو مفتكلة، كخمفو رجلف آخراف، كالثلثة أكساطيـ منتفخة 

ثـ يتعرض لصنكؼ شتى مف العنؼ  ,(ِ)(("بمسٌدسات: "تسمح"... ال تسأؿ، كبل عنتريات لمصمحتؾ
الثانية قصة ال)كتستفيض , (ّ)تنتابو فيوكالكحشية تسجميا الركاية مف خبلؿ كصفو لمسجف كالككابيس التي 

بكصؼ مشاىد العنؼ الدامي كالتعذيب الجسدم كالتيديد باالنتياؾ كاالغتصاب بما يزيد  (ماكراء السرد /
, أما التيـ المكجية اليو فيي أنو )شيكعي( ك)مثقؼ( كىك االمر الذم تنفيو (ْ)عمى خمس كستيف صفحو

. لـ ينتـ قط.. لديو خميط مف أفكار ماركسية ككجكدية كعبثية.. ))عامر ليس شيكعيان.حبيبتو )نيمة( 
كبعد اف تمارس اجيزة األمف شتى صنكؼ  ,(ٓ)كدائمان يقكؿ إنو فناف، كعميو أف يككف مستقلن كحٌران((

))سمحكه مف الزنزانة كىك يضحؾ.. ضحكو أقرب ما التعذيب بحؽ )عامر( ينتيي الى حالة مف الجنكف 
كأنو يتنقؿ بيف أقصى الجذؿ كأقصى  ،فكاصؿ مف ىميمات ساخرة، أك باكيةيككف إلى اليدير، تقطعو 

ركمو العسكرم ذك البدلة الزيتكنية عمى رقبتو فتمكل.. أقامو  ،الشجف مف غير المركر بمنطقة كسطى
 . (ٔ)كصفعو عمى كجيو فعثر((

الى حالة  (ماكراء السرد/ الثانية قصة ال)عرض ركاية )لما تحطمت الجرة( في شذرات مف كتت    
, الفكضى كاالنفبلت االمني السائد في الببلد كالسيما كىي تتخذ مف مدينة )بعقكبة( مسرحان ألحداثيا 

متكزعيف ))قالت إف معظـ أقربائيا خرجكا إلى المياجر الى خارج البمد سيحييف تحدث عف ىجرة المتف
... غير أنيا كحدىا ال ترغب بالضياع في  بيف ثلث قارات)أمريكا الشمالية، كأكركبا، كأستراليا(

كما تكرد جكانب مف قصص القتؿ كالخطؼ التي سادت المدف  ,(ٕ)المنافي المكحشة كما تسٌمييا((
... المفارقة  مسمحةمف قبؿ مجمكعة  ََِٕػ ))حكى عف محاكلة اختطافو في ال ـََِٕالعراقية بعد 

                                                             
 . ٖٔ. فسحة لمجنكف:  ُ
 . ٕٗ_ٔٗ. ـ . ف :  ِ
 . َُُ_ٗٗ. ينظر : ـ . ف :  ّ
 .َُٔ_ٔٗينظر : ـ . ف  :  . ْ
 . ُُٖ. ـ . ف :  ٓ
 . َُٔ. ـ . ف :  ٔ
 . ٕٓ ـ . ف :.  ٕ
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ض كثيران في اجكاء , كالركاية لـ تستف(ُ)أنني اختبأت عند صديؽ أعزب ىك ايضان مف الطائفة األخرل((
الحرب كالسياسة ماعدا االسترجاعات القميمة ككنيا ركزت عمى حادثة )االختطاؼ( كىي الحيمة التي 

كخبلؿ عممية االختطاؼ ىذه جرل  بمديبررىا مف ظركؼ أمنية محيطو بال د ليا مااخترعيا األب ككج
 . الكشؼ عف كثير مف النكازع النفسية الداخمية ألفراد العائمة

ببعدىا / ماكراء السرد( القصة الثانية )كفي ركاية )القطار الى منزؿ ىانا( تحضر السياسة في      
ذا كاف المحكر , الخارجي مف خبلؿ مجمكعة مف اإلشارات  طار ميو القصة اإلاألساس الذم ترتكز عكا 

يبحث عنو  (طاراإل/ االكلى )القصة , فيك في و )رمزم(قصة ماكراء السرد ىك الحب الذم يبحث عنك 
مدل  حتكضقصتيف أف تفاصيؿ البدايتو كاسباب عدـ اكتمالو ف كيشرح (ماكراء السردكفي القصة )الثانية /

االختبلؼ بيف الحضارات في النظرة الى الحب كالعبلقة الحميمية بيف الرجؿ كالمرأة نتيجة لتبايف 
كتبقى محصكرة في أبعاد السياسة الخارجية  الرؤية السياسيةتظير الثقافات, كضمف اإلطار نفسو 

ـ اآلثار البريطاني ممة حكارات بيف )رمزم( كعالجيس بيف المكاطف كدكلتو, حيث نرل كعبلقات الدكؿ كل
)ديفيد( تتمخص فييا رؤية كؿ منيما لمكاقع السياسي المحيط, كبيذا تككف السياسة كاحدة مف القضايا 

كىك الميمة التي يعني بيا ماكراء السرد كتشكؿ جزءان رئيسان مف محتكاه, كتتمخص رؤية )المستر ديفيد( 
أف البٌد يرل ة الشعكب الشرقية كمنيا العراؽ ك بدائيفي نظرتو الى إحدل شخصيات ماكراء السرد الميمة 

ف القكل العالمية الكبرل كمنيا  مف استمرار االستعمار طكيبلن كي ينقميا الى مرحمة حضارية متقدمة, كا 
أكربا االتحاد السكفيتي ال تسمح بأم حاؿ مف األحكاؿ بقياـ كياف عربي كبير كمؤثر, كما أف رفع 

ىذه اآلراء جميعيا تشكؿ ك داف يتركيا بدائية كما كانت عبر آالؼ السنيف األكربييف أيدييـ عف ىذه البم
))اعتقد محتكل ماكراء السرد في القصة الثانية, حيث يبدك )المستر ديفيد( مؤمنا بكصاية الدكؿ الكبرل 

لكف منيـ مف ال يمتمؾ إرادة تحقيقيا ككسائميا.. كفي مقابؿ  يستحقكف حياة سعيدة، أف البشر جميعان 
ؽ األبيض، كبأف مصدر التراتبية الحضارية، كبتفكؽ العرٌو اإلنساني المرىؼ إيماف ال يتزعزع بحس

التقٌدـ البشرم ىك الغرب دائمان.. كأف أكركبا ىي كريثة الحضارات القديمة التي لـ يبؽ منيا أثر في 
ؿ بذرة فشميا في حياة القاطنيف اآلف في بلدم الرافديف كالنيؿ.. كأف الثكرات الكطنية مدمرة تحم

كىك ال يدرم عف القرارات المرتجمة كالسريعة التي تتخذىا البمداف العربية بإيقاؼ التنقيب  ,(ِ)داخميا((

                                                             
 .ٕٓتحطمت الجرة: . لما  ُ
  .ٕٗ. القطار الى منزؿ ىانا :  ِ
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))كلـ يرض أف كيرل أنيا غير مدركسة كحماسية  ـ,ُٕٔٗاآلثارم لمفرؽ االجنبية بعد حرب حزيراف عاـ 
الذيف انشغمكا طكاؿ الكقت باالستماع إلى  مثمما طمب العماؿ ُٕٔٗيكقؼ العمؿ في أياـ حرب حزيراف 

... عمى ماذا؟ أشفؽ  زعيؽ نشرات األخبار كاألناشيد مف إذاعتي بغداد، كصكت العرب القاىرية
, (ُ)لحاليـ، فيـ ال يعممكف حقيقة مايجرم... الصدمة ستككف مركعة، كأشياء كثيرة ستتغٌير الحقان ((

))لف يدعكـ كىك ينطمؽ مف رؤيتو التشاؤمية تمؾ مف إجماع العالـ في تحجيـ دكر العرب كتيميشيـ 
... الغرب،  كال تقؿ لي إف اهلل معكـ ،حرب حتى لك خضتمكىا عشرات المراتالعالـ تنتصركف في أم 

 . (ِ)حر((كحتى االتحاد السكفياتي.. ال أحد يرضى، حتى لك استطعتـ، أف تمقكا بالييكد في الب

ف لمبمداف يكراء السرد بأف ترؾ األكربي مالكفي النياية تأتي رؤية )المستر ديفيد( عبر الرؤية النيائية     
))الجكاميس في مستنقع عريض كامرأة مجممة بالسكاد مع العربية سيجعميا كما كانت قبؿ آالؼ السنيف 

مى مرتفع ترابي صغير ناظريف بضجر إلى رجميا بدشداشة كحيمة قصيرة كغترة مبقعة باألسكد يقفاف ع
القطار.. يتييأ لي أف انطباع المستر ديفيد عف مثؿ ىذا المنظر ىك أف بإمكاننا تخٌيمو كما ىك، في 

.. الفرؽ الكحيد أنيما في ذلؾ الزمف القصي كانا يقفاف  ىذا المكاف عينو، قبؿ خمسة آالؼ عاـ
  . (ّ)لينظرا إلى قافمة مف البغاؿ ال إلى قطار((

عمى  أكثر ركايات سعد محمد رحيـ اعتمادان فقد كانت مف ركاية )ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة( أما      
مثؿ كىذا األمر يمتبدالت الكثيرة التي تطرأ عمى شخصية )ركاء العطار( نتيجة لالمغز كالحبكة )البكليسية( 

ت الكثيرة آجامبنيان عمى عنصرم المف ركاية كافأحدل تجميات ماكراء السرد كبالتالي فأف تركيز بناء ال
القصة كىي )كادىاش القارئ كتبدؿ الشخصية بيف فصؿ كآخر, كقد يمنح ىذا األمر حضكران لقصة الحب 

العكالـ  لذلؾ لـ يكف لقضايا الحرب كالسياسة حضكران ميما في, كتفصيبلتيا  / ما كراء السرد(الثانية
تداعيات أحداث حرب الخميج الثالثة كاجكاء الفكضى جزءان اكتفت الركاية بجعؿ ك الداخمية لمشخصيات 

كاالنفجارات  ,(ٓ)كالخطؼ ,(ْ)رح األحداث في الركاية كىك عالـ مميء بمظاىر العنؼ كالقتؿسميمان مف م

                                                             
 .ٖٗ_ٕٗ. القطارالى منزؿ ىانا:  ُ
 .  ٗٗ. ـ . ف  :  ِ
 . ََُ. ـ . ف  :  ّ
 .ُْٗ_ُُّ. ينظر: ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة :  ْ
 .َُٗ. ينظر: ـ . ف : ٓ
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))كاف كؿ شيء في الطب العدلي  وؼ اماـ المشرحة ذلؾ العالـ بمجممكيختصر مشيد الكقك  ,(ُ)المتكررة
نياية ليا.. فكضى مرعبة.. نساء يصرخف كرجاؿ خائفكف كجدراف كابية ممٌكثة..  .. فكضى ال كارثيان 

مسٌمحكف ال يرتدكف الملبس الرسمية، كشرطة، كسيارات عمى ظيكرىا تكابيت، كركائح عطنة.. 
استغاثات كتكٌسلت كدـ عمى األرض، كعمى ملبس بعضيـ، كجثث تدخؿ كأخرل تخرج.. كأف المكاف 

اد، إلى الخارطة الحقيقة لمبلد، كأنو ثممة لمكابكس تخرؽ شغاؼ الكعي.. كأنيا ال ينتمي إلى بغد
, ىذه المشاىد المسيطرة عمى (ِ)الساعة التي تسبؽ بدء نفخ إسرافيؿ في الصكر.. كأنيا رؤيا القيامة((

ؿ طار تدفع الى محاكرة بيف المحامي )بيجت( كالراكم )عبلء البابمي( في بحث سبب ذلؾ كىالقصة اإل
))دكل صكت ىك متعمؽ بالعنؼ المتأصؿ في الشخصية العراقية أـ أنو سبب مباشر لبلحتبلؿ االمريكي 

انفجار مف جية قناة الجيش أك شارع فمسطيف... "أليس مف المنطقي أف نفكٍّر في ضحايا االنفجار 
كنحف  سيدم في كؿ يكـ أكثر مف مائة ضحية أك ضعؼ ىذا الرقـ.. قبؿ أم شيء آخر"، "ىناؾ يا

 ، فينا لـ يجد طريقو إلى الكالدة" جميعان عمى القائمة، أمة بكامميا ميددة بالمكت المجاني ألف الخير
"بؿ نحف  ، ران بالفطرة""لسنا أشرا ، المتأصؿ فينا كجد فرصتو أخيران" "ىنا أخالفؾ الرأم، أعتقد أف الشرٌ 

ال ما الذم يدفع مراىقان في الخامسة عشر  ي البدء أدنتى "ف ،عائمة كاممة بدـ بارد؟" ة إلبادةكذلؾ، كا 
.. ممعقة مف الشر في دكرقنا أطمقت ىذه الفظائع كميا..  "االحتلؿ عامؿ مساعد ، االحتلؿ كاتيمتو"

ىذا , ك (ّ)أنسٌمييا كيمياء الغباء.. بدؿ أف نقاكـ كجكده رحنا نقتؿ بعضنا بعضان.. الجرثكمة ثاكية فينا"((
)القصة الثانية / جميع األحداث كالتي تككف مسرحان ليا, أما عمى الحاكية  (القصة اإلطار)تعرضو  ما

في ككنو سببان مباشران ليذا العنؼ ممح الى الضغط السياسي الذم سبؽ مرحمة االحتبلؿ تف (ماكراء السرد
غير المبرر , كأف نتيجة التضييؽ عمى حريات الناس كمحاسبة النظاـ ليـ بصكرة شديدة كمبالغ فييا أدل 
فيما بعد الى ظيكر مشاىد القتؿ التي ترد في القصة اإلطار , كىكذا نجد أف  راكم )ما كراء السرد/ 

الى  صديقو )حمدم( كىي شخصية يخ إحدل الشخصيات يبحث في تار القصة الثانية( يممح عندما 
كتأثير ذلؾ عمى مستقبؿ العائمة كيصكر قسكة النظاـ الذم  ـُُٗٗحرب الككيت عاـ االحداث التي تمت 
تكفي... اختفى الكلد البكر في  ُُٗٗ))اعتقاؿ كلده البكر؛ كليد، بعد انتفاضة آذار غيب أخكه )كليد( 

كلـ تسمع العائمة عنو أم خبر عمى الرغـ مف  ،عات مف اعتقالوربما أيعدـ بعد ساسجف ما، ك 
                                                             

 .ُّٓ_ْٔ:  الرغبة ضفاؼ.. جسد ظبلؿ. ينظر:  ُ
 . ُٔٓ: ـ . ف .  ِ
  . ٖٓ. ـ . ف :  ّ
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المحاكالت كالكساطات كالرشى المدفكعة، إال بعد مركر سنتيف؛ تأكدنا أنو أيعدـ كدفف في مكاف ما مف 
 سياسي المأزكـ في القصة الثانيةلقد كاف حضكر تداعيات الحرب كالكاقع ال ,(ُ)صحراء السماكة"((
كلكنو قميؿ إذا ماقسناه بعممية البحث التي يقكـ بيا الراكم )عبلء البابمي( كىك يبلحؽ  حاضران في الركاية

 . لغز اختفاء )ركاء العطار(

مما تقدـ نرل أف أبرز القضايا التي أثارت عالـ ما كراء السرد لدل سعد محمد رحيـ قد أجممت في    
ابة كالحرب كالكاقع السياسي حيث شكمت قضايا كبرل ثبلث ىي الحب كعالـ المرأة كسؤاؿ البكح كالكت

 المحكر األبرز التي دارت عميو أحداث ما كراء السرد في جكانبيا المختمفة .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ّٖ. ظبلؿ جسد.. ضفاؼ الرغبة :  ُ
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 الخاتمة

ككاضحة في اعماؿ سعد محمد رحيـ الركائية كقد كظؼ بآليات  شكؿ ماكراء السرد عبلمة مميزة     
كتقانات متنكعة كىذا مادفع الباحثة إلى السعي في عرضيا مف خبلؿ ىذه الدراسة بعد البحث كالتنقيب 

 :في نتاجو الركائي , كقد خرجت بعدة نتائج يمكف إجماليا باآلتي 

مف  نقموتـ تسمياتو عندما  تاختمفقد ك , أف مصطمح ماكراء السرد ىك مصطمح غربي النشأة كالتطكر  ػػػػ
, كربما يعكد سبب  كقد برر الباحثكف لكؿ تسمية وتسمياتفتعددت  العرب إلى لغتيـ  باحثكفالنقاد كال قبؿ

استقرت التسمية لدينا مف ذلؾ إلى تعدد الترجمات كاختبلؼ المترجميف في االقتراب مف المصطمح , كقد 
خبلؿ عرض اآلراء المختمفة كمقارنتيا مع بعضيا عمى المصطمح ماكراء السرد , كىناؾ شيء ينبغي 

 . اإلشارة إليو ىك اتفاؽ أغمب الباحثيف عمى طريقة عمؿ ىذا المصطمح داخؿ الركاية

ارة يظير بدخكؿ المؤلؼ باسمو يتمظير بأشكاؿ مختمفة داخؿ العمؿ السردم , فيك تػػػػػ كجدنا أف المؤلؼ 
الصريح كتارة أخرل يتقنع بقناع الراكم كيتحكؿ إلى ذات معرفية ناقدة لؤلحداث , كيقكـ بأعمالو التقميدية 
في الركاية مف خبلؿ كظيفتو المعركفة في التأليؼ , كقد كجدنا ذلؾ بارزان في أعماؿ سعد محمد رحيـ 

ر إلى إظيار الكظيفة المعركفة لما كراء السرد في الكشؼ عف الركائية المختمفة إذ أدل تدخمو المباش
 المؤلؼ ككسر أفؽ التكقع داخؿ العمؿ السردم . 

ألنو يقكـ بركاية ,  في عممية التكاصؿ السردم خبلؿ ركايات ما كراء السرد ػػػػػػ يشكؿ الراكم طرفان ميمان 
كثير  ا تحتكم عمى يخمقيا المؤلؼ إال أنيمى الرغـ مف ككنو شخصية عالحكاية كنقميا الى القارئ , كىك 

الركاية يمارس عممية تأليفية كنقدية داخؿ  الراكم كما أف المبثكثة عبر تمؾ الشخصية , مف آرائو كرؤاه
تحدث عف الصعكبات التي كاجيتيا عممية التأليؼ , كقد كجدنا حضكر الراكم بشكؿ قكـ بال, كي انفسي

 يـ .فاعؿ في جميع ركايات سعد محمد رح

كماليا في  فيك يحرص كاف كبيران كالفتان , ركايات الػػػػػػ إف حضكر القارئ كمشاركتو في صناعة األحداث كا 
لى ما يركيو كىذا األمر عبلكة عمى مايقدمو مف إانتباىو يشد بيا  اقامة حكارية مع القارئ عمى  دائمان 

نو يكسر مف جانب آخر اإليياـ التخييمي إبياف لمدكر الكبير الذم يقكـ بو القارئ في عممية القراءة ف
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كىذا الراكم كالمؤلؼ  بحقيقة األحداث كيعكد الى نقدىا كمساءلتيا , كيخمؽ نكعان مف التنازع كالصراع بيف
 ماالحظناه في الركايات .   

لركاية كظفيا الركائي لتككف العمكد الفقرم قد مف أشكاؿ ماكراء السرد الميمة ف عدت المخطكطة شكبلن  ػػػػػػ
كتقديمو   ني بيف االحداث داخؿ الركاية ,االمؤلؼ مف التنقؿ الزممكنت بؤرة رئيسة  تمثمكقد ماكراء السرد 

 رؤية متكاممة ليا .

مف عالـ ما كراء السرد كردمت ثغرات كثيرة فيو عبر ما نقمتو مف  ػػػػػػ أضاءت الرسائؿ جزءان ميمان 
قد اتجو فاستكماؿ أبعاد الشخصيات كاألحداث, لذا  معمكمات ميمة أكممت التصكر لدل القارئ في

 . لمعمؿ الركائي  ان حجاجي ان ليضيؼ طابع ياالى تكظيف الركائي

الفنكف ذات , لذلؾ برزت األجناس كالفنكف األدبية  ةيفي المتف الركائي عمى بقػػػػػػ  ينفتح ما كراء السرد 
تشكؿ رؤية ذات ابعاد لك ماكراء السرد قصة بارزة داخؿ ة لتشكؿ سمالكاحد كالفنكف ذات البعديف البعد 
تعبيرية بشكؿ مكفؽ لتصبح طاقات العالية كقد كظفيا كثقافة الركائي الفنية مف خبللو برزت تمفة مخ

 .  فاعبلن  ان سرديالركايات فعبلن فنيان ك 

 تعاضدعند سعد محمد رحيـ إذ ماكراء السرد قصة جزءان كبيران مف كالسينما  المسرح ات شغمت تقانػػػػػ 
تحدث مع السرد ك اشكاؿ الحكار المسرحي لتتمازج فقد قاـ باستعارة داخؿ النص الركائي  ىذاف الفناف

ان , كما كظفت تقانة الفف السينمائي عبر عممية التقطيع كتكجيو زاكية )الكاميرا( تجاه كدرامي ان حركي ان طابع
حدث بعينو , كىذا األمر جعؿ التأثر بالفف السينمائي مف خصائص عممية سرد القصة الثانية لما كراء 

حركة تتنامى داخؿ المتف الركائي ليتحكؿ الى صكر متك مقاطع مرئية تتخذ مجراىا السرد مف خبلؿ 
 .   لكاف كالصكرباأل ةضاج

فيا بما يكظتـ تك راء السرد ماك نصان جديدان مع عمى استقداـ النصكص المتنكعة لتشكؿ  الركائياشتغؿ  ػػػػػ
 يضمنيا بشكؿ كاعو الكبير كي مف خزينو الثقافي كاألدبي , كقد قاـ باستدعائيا يتناسب مع رؤيتو الفنية 

 . كمتقف 
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ية إحدل السمات المميزة لمقصة الثانية لما كراء السرد كذلؾ لما تممكو مف قدرة كانت المغة الشعر   ػػػػػ
يحائية مكثفة يمكف أف تثرم العمؿ الركائي كتكسر رتابة الجمؿ التقريرية الكاقعية فكاف حضكرىا  تعبيرية كا 

 في عالـ ما كراء السرد .  جميان 

مف التقانات الميمة في ماكراء السرد كىي ليقظة تقانة الككابيس كأحبلـ ا لى تكظيؼإعمد الركائي ػػػػػ 
كيترؾ مساحة لمتخييؿ التي تمزج بيف الكاقعي كالخيالي ليبرز االنفعاالت كالبكاعث النفسية لمشخصيات 

كتقدـ عكالـ مختمفة قادرة عمى إثارة القارئ كتضبيب الرؤية أمامو كجعمو متأرجحان بيف عالـ الحقيقة 
 . كالخياؿ 

ليمازج بيف المتاىة كالبحث ليا حيث لجأ المؤلؼ الركايات , سرد لمتاىة ثيمة ميمة في ماكراء ت اشكم ػػػػػ
قد استطاع الركائي ك , المغز إلييا لتضمنيا جانب الحيرة ك تجذب القارئ ليكسب النص دالالت مفتكحة , ك 

عميو في نمط الركاية )البكليسية( التي تنتيي بالحؿ دائمان في حيف غير متعارؼ بنمط جديد  اف يرسميا
 . تككف نياياتو مفتكحة لـ يترؾ ليا حبلن بعينو 

بفعؿ قصدم لتكسب النص ػػػػ اشتممت قصص ما كراء السرد الثانية عمى عدد مف النيايات المفتكحة 
 مختمفة .  الدالالت كالتأكيبلت المتعددة بعدد القراء ليتـ انتاج  قراءات

شكمت قضية الحب كالعبلقات المتشابكة بعالـ المرأة ثيمة أساسية كمركزية دارت عمييا محاكر  ػػػػػ
القصص الثانية / قصص ما كراء السرد في معظـ الركايات التي تناكلت أحكاؿ تمؾ العبلقة بصكرىا 

 ـ تمؾ األعماؿ . المختمفة كقد كاف لحضكر المرأة كقضاياىا المختمفة مساحة كاسعة في معظ

شكمت عممية البكح كالكتابة إحدل اليكاجس الميمة التي أثارت عممية التأليؼ لدل مؤلؼ ما كراء السرد  ػػػػ
كراكيو , فالجدكل مف الكتابة كمف عمميات البكح التي يقدميا لآلخر كاف سؤاالن مركزيان في أغمب ثنايا 

 ة في كؿ مرة . قصة ما كراء السرد كقد طرحو المؤلؼ بصكر مختمف

كانت قضية الحرب المستمرة التي خاضيا العراقيكف في مختمؼ مراحؿ تاريخيـ في السنكات االربعيف  ػػػػػ
االخيرة إحدل اليكاجس الميمة التي حركت ما كراء السرد لدل الركائي  , فتضمنت )قصصو الثانية / ما 

فسية عميقة لدل أبطاؿ ركاياتو لذلؾ كاف كراء السرد( في معظميا أحداث الحرب كما تركتو مف شركخ ن
إحدل القضايا الميمة التي انبنى عمييا عالـ ماكراء السرد , أما الكاقع السياسي المأزكـ فيك الكجو الثاني 
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مف األحداث  ةالمؤلؼ يمارس سطكتو ليعيد صياغف لى جانب الحرب الذم ظير في أعمالو ,إلممعاناة 
 فني مبدع . ة الثانية بشكؿقصجديد ليشكؿ ال
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 المصادر 

 القرآف الكريـ 

  أكال : الركايات

  بغداد , د.  ,القطار الى منزؿ ىانا , سعد محمد رحيـ , االتحاد العاـ لؤلدباء كالكتاب في العراؽ
 .   َُِٖط , 

  ُعماف , ط ,ترنيمة امرأة .. شفؽ البحر, سعد محمد رحيـ , دار فضاءات  ,َُِِ  . 
   . ظبلؿ جسد .. ضفاؼ الرغبة , سعد محمد رحيـ , د. ط , د. ت 
 ِغداد , ط, ب غسؽ الكراكي, سعد محمد رحيـ , دار سطكر  ,َُِٖ . 
  ُبغداد , ط ,فسحة لمجنكف , سعد محمد رحيـ , دار سطكر  ,َُِٖ . 
 ُبغداد , ط ,ما تحطمت الجرة , سعد محمد رحيـ , دار سطكر ل  ,َُِٖ . 
  ّبغداد , ط ,مقتؿ بائع الكتب , محمد سعد رحيـ , دار سطكر  ,َُِٗ  . 

 

  ثانيان : المصادر كالمراجع

 ُاإلبداع في الكتابة كالركاية , عبد الكريـ الجبكرم , دار الطميعة الجديدة , دمشؽ, ط  ,
 . ـََِّ

  االتجاه الكاقعي في الركاية العربية السكرية, سمر ركحي الفيصؿ , منشكرات اتحاد الكتاب العرب
 ـ.  ُٖٔٗ, د. ط, 

 ُاثر الشخصية في الراكية , فانسكف جكؼ , ت : لحسف أحمامة , دار التككيف , دمشؽ , ط  ,
 . ـَُِِ

 المطيؼ األرناؤكط, الدار  أحبلـ مستغانمي مرافئ إبداعية في الثقافة كاألدب )دراسات(, عبد
 .  ـَُِّ, ُالعربية لمعمكـ ناشركف, ط

  ـَُِٔ,  ُبغداد , ط ,االختبلؼ في الكتابة , عباس عبد جاسـ , منشكرات االديب الثقافية  . 
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  أدب الجسد بيف الفف اإلسفاؼ )دراسة في السرد النسائي(, د. عبد العاطي كيكاف, مركز الصفارة
 ـ .ََِّ,  ُالعربية, القاىرة , ط

  األدب القصصي في العراؽ منذ الحرب العالمية الثانية  )اتجاىاتو الفكرية كالقيمة الفنية(, د. عبد
 .  ـََُِدمشؽ , د. ط,  ,, منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ُااللو احمد , ج

    , ـَََِأدكات النص , محمد تحريشي, منشكرات اتحاد الكتاب , العرب , دمشؽ, د . ط. 
 يس منتحبلن ) دراسة في البلستحكاذ الؤلدبي كارتجالية الترجمة يسبقيا : ما ىك التناص ؟( , أدكن

 .ـ ُّٗٗ,  ِكاظـ جياد , مكتبة مدبكلي , ط
  ـ ُْٗٗ,  ُلبناف , ط, اركاف الركاية , إ . ـ . فكرستر , ت: مكسى عاصـ , جكرس برس. 
 ـََِّ, ُالمدل لمثقافة كالنشر , ط  اساليب السرد في الركاية العربية د . صبلح فضؿ , دار . 
  , ـ ََِٗاالستيبلؿ فف البدايات في النص األدبي , ياسيف النصير , دار نينكل , د. ط. 
 ـ .  ُٖٗٗ,  ُاسمكبية الركاية )مدخؿ نظرم(, حميد لحمداني , منشكرات دراسات ساؿ , ط 
  حسيف جار اهلل , دار الشؤكف اسمكبية القصة )دراسة في القصة العراقية القصيرة( , د. احمد

 .  ـَُِّ,  ُالثقافية العامة , ط 
  االسمكبية كتحميؿ الخطاب )دراسة في النقد العربي الحديث( , د. نكر الديف السد , دار ىكمة, 

 .  ـََُِالجزائر , د . ط , 
 قافة أشكاؿ الركاية الحديثة , كلياـ فاف اكككنكر , ت: نجيب المانع , دار الرشيد كزارة الث

 .  ـَُٖٗكاالعبلـ , د. ط, 
 ـُٖٔٗ,  ُاشكالية المكاف في النص األدبي , ياسيف نصير, دار الشؤكف الثقافية العامة ,ط  . 
  ( القاىرة , د.ط ,  َُُأضكاء عمى السير الشعبية , فاركؽ خكرشيد , المكتبة الثقافية , )

 .  ـُْٔٗ
  آفاؽ تناصية ) المفيكـ كالمنظكر( , مجمكعة مف المؤلفيف , تعريب كتقديـ : محمد خير البقاعي

 .  ـَُِّ,  ُشارع الككيت , ط , الحمرا ,, جداكؿ لمنشر 
 ـََِٗ,  ُط,  الحكار دار,  بنكىراد سعد: ت,  إيكك أمبرتك,  السردية الكتابة آليات  . 
  قراءات تطبيقية ( , د. صبرم حافظ , دار شرقيات أفؽ الخطاب النقدم ) دراسات نظرية ك

 . ـ ُٔٗٗ,  ُالقاىرة , ط ,لمنشر كالتكزيع 
 ـُُٗٗ,  ُأقنعة النص )قراءات نقدية في األدب(, سعيد الغانمي , مكتبة جامعة بغداد , ط  . 
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 انتصار قمب مريـ الطاىر نياية األزمنة كجمجمة الكنيسة , تأليؼ الخكرم غساف رعيدم , د . ط 
 . ـ َُِِ, 
  ـُٗٔٗبيركت , د . ط ,  ,انشكدة المطر , بدر شاكر السياب , دار مكتبة الحياة  . 
  ـََُِ, ِانفتاح النص الركائي )النص كالسياؽ( , سعيد يقطيف , المركز الثقافي العربي , ط . 
  , ََِٖأنماط الركاية العربية الجديدة , د. شكرم عزيز الماضي , عالـ المعرفة , د.ط  . 
  بيركت ,  ,بحكث في الركاية الجديدة , ميشاؿ بكتكر , ت . فريد انطكنيكس , منشكرات عكيدات

 . ـُٖٔٗ,  ّط 
  كتاف ( , ت : ميشيؿ أ –فرانؾ شكبر فيجف  –بحكث في القراءة كالتمقي , تأليؼ )فيرناند ىاليف

 . ـُٖٗٗ,  ُحمب , ط ,د. محمد خير البقاعي , مركز اإلنماء الحضارم 
 ُالبداية كالنياية في الركاية العربية , د. عبد المالؾ أشيبكف, رؤية لمنشر كالتكزيع , ط  ,

 . ـ َُِّ
  , ـُٖٗٗالبناء الدرامي , د . عبد العزيز حمكدة , الييئة المصرية العامة لمكتاب , د . ط . 
  بناء الركاية )دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفكظ(, د. سيزا احمد قاسـ , الييئة المصرية العامة

 .  ـُْٖٗلمكتاب , د. ط, 
  البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ , د . شجاع مسمـ العاني , دار الشؤكف الثقافية العامة

 .ـ ُْٗٗ,  د . ط  ,  ُ, ج 
 ة الحرب في العراؽ )دراسة لنظـ السرد كالبناء في الركاية العراقية المعاصرة(, البناء الفني لركاي

 ـ .ُٖٖٗ,  ُعبد اهلل ابراىيـ , د. د, ط
 ـ . ََُِ, ُبنية النص الركائي , إبراىيـ خميؿ , منشكرات االختبلؼ , ط 
  العربي , ط بنية النص السردم )مف منظكر النقد االدبي( , د. حميد لحمداني , المركز الثقافي

 . ـُُٗٗ,  ُ
 ْبيركت, ط , البنيكية , جاف بياجيو, ت: عارؼ منيمية , د. بشير أكبرم , منشكرات عكيدات 

 .  ـُٖٓٗ, 
 بيركت,  , البنيكية _ فمسفة مكت االنساف, ركجيو غاركدم , ت: جكرج طرابيشي , دار الطميعة

 .  ـُٕٗٗ ُط
  , ـ َُِٔ,  ُالمركز الثقافي العربي , طبكرخيس صانع المتاىات , ت: محمد آيت لعميـ . 



 
 

 
238 

 دمشؽ  ,بؤس البنيكية )األدب كالنظرية البنيكية(, ليكنارد جاكسكف, ت: ثائر ديب , دار الفرقد, 
 .  ـََِٖ,  ِسكريا , ط

  , التأكيؿ بيف السيميائيات كالتفكيكية , امبرتك إيكك , ت: سعيد بنكىراد , المركز الثقافي العربي
 .  ـََِْ,  ِط
  دمشؽ , , , د . سعيد حميد كاظـ , تمكز  ََِّالتجريب في الركاية العراقية النسكية بعد عاـ

 . ـَُِٔ, ُط
  التجريب في القصة العراقية القصيرة )حقبة الستينيات(, حسيف عياؿ عبد عمي, دار الشؤكف

 . ـ ََِٖ,  ُالثقافية العامة , ط
 الدار  ,ر( , د. سعيد يقطيف , المركز الثقافي تحميؿ الخطاب الركائي )الزمف _ السرد _ التبئي

 .ـ ََِٓ,  ْالبيضاء , ط
  ّتحميؿ الخطاب الشعرم )استراتيجية التناص( , د . محمد مفتاح , المركز الثقافي العربي , ط 

 يكليك.,  ـُِٗٗ, 
 التحميؿ السيميائي لمفف الركائي )دراسة تطبيقية لركاية الزيني بركات( , د. نفمة حسف احمد  ,

 .  ـ َُِِمكتبة االدب المغربي , د. ط , 
  ـ ََُِ,  ُالرباط , ط  ,تحميؿ النص السردم , محمد بكعزة , منشكرات االختبلؼ. 
  ( , ؾ برناردؼ ؼ _ ديؾ . ت : د. محمد منير األصبحي , ِّْتشريح االفبلـ )الفف السابع

 . ـ َُِّ,  ُدمشؽ , ط , منشكرات كزارة الثقافة 
  التشظي كتداخؿ األجناس األدبية في الركاية العربية السيد حافظ نمكذجان, د. نجاة  صادؽ

 الجشعمي , د. ط, د. ت . 
  الييئة  ,التطكر في الفنكف , تكماس مكنرك , ت : محمد عمي ابك درة كآخركف, ذاكرة الكتابة

 .  ـَُِْ, د . ط ,  ُالعامة لقصكر الثقافة ,  ج 
 اثة المتخيؿ كالنظرية , برندا مارشاؿ , ت: السيد إماـ , المركز القكمي لمترجمة تعميـ ما بعد الحد

 .  ـََُِ,  ُ, ط
 لبناف,  ,بيركت , تقنيات السرد الركائي )في ضكء المنيج البنيكم(, يمنى العيد , دار الفارابي

 .  ـَُٗٗ,  ُط
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 كبار لمطباعة , القاىرة , تقنيات الفف القصصي )عبر الراكم كالحاكي(, د. أحمد دركيش , دار ن
 ـ . ُٖٗٗ, ُط
  التمقي كالسياقات الثقافية ) بحث في تأكيؿ الظاىرة األدبية ( , د. عبد اهلل ابراىيـ , دار الكتاب

 الجديد    المتحدة , دار آريا لمنشر ك التكزيع , د .ط , د. ت.
 , دار الكنكز المعرفة  التناص في الشعر العربي الحديث )البرغكثي انمكذجان( , حصة البادم

 ـ. ََِٗ ,ق َُّْ,  ُالعممية لمنشر كالتكزيع , ط 
 ـ ََِْ, ُالتناص في شعر الركاد , احمد ناىـ , دار الشؤكف الثقافية العامة _ بغداد , ط. 
   التناص نظريا كتطبيقيا ) مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية لمتناص في ركاية )رؤيا( لياشـ غرايبة

كقصيدة )راية القمب( إلبراىيـ نصر اهلل ( , د. أحمد الزعبي , مؤسسة عمكف لمنشر كالتكزيع , 
 .ـ َََِ,  ِاالردف , ط ,عماف 

 رياض كتار , منشكرات اتحاد الكتاب  تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة , د. محمد
 .ـ ََِِدمشؽ , د . ط ,  ,العرب 

  بيركت ,  ,ثارات شيرزاد فف السرد العربي الحديث , د. محسف جاسـ المكسكم , دار اآلداب
 .  ـُّٗٗ,  ُط
 ُثقافة المنيج )الخطاب الركائي نمكذجان( , حسيف المناصرة , دار المقدسية لمطباعة كالنشر , ط 

 . ـُٗٗٗ,
  , جمسة سرية , جاف بكؿ سارتر , تر: مجاىد عبد المنعـ مجاىد , دار النشر المصرية , د . ط

 . ـ ُٖٓٗ
  جماليات الشعر _  المسرح _ السينما ) مف نماذج مف القصة العربية في العراؽ ( , أ . د. حمد

 . ـ َُِٖ,  ُبغداد , ط ,محمكد الدكخي , الطباعة االلكتركنية كسماء محمد رسكؿ 
  , جماليات المكاف , يكرم لكتماف كآخركف , عيكف المقاالت ,  الدار البيضاء ,  د . ط

 . ـُٖٖٗ
  جماليات ماكراء القص )دراسات في ركاية مابعد الحداثة(, مجمكعة مف المؤلفيف, ت: أماني أبك

 ـ  .ََُِ, قَُّْرحمة , دار نينكل , د. ط, 
  النقدم( , تأليؼ شكرم المبخكت , المجمع التكنسي جمالية األلفة )النص كمتقبمو في التراث

 . ـ ُّٗٗلمعمكـ كاآلداب كالفنكف , بيت الحكمة , د.ط , 



 
 

 
240 

 نشاء لغة العرب , أحمد الياشمي , المكتبة التجارية , ج , د.ط ,  ُجكاىر االدب أدبيات كا 
 د.ت. 

 عربية لمعمكـ ناشركف , الحداثة السردية في ركايات ابراىيـ نصر اهلل , د. مرشد أحمد , الدار ال
 .  ـََُِ,  ُط
  , الحداثة كمابعد الحداثة , بيتر كككر , ت: عبد الكىاب عمكب , مراجعة: د. جابر عصفكر

 .  ـُٓٗٗ,  ُمنشكرات المجمع الثقافي , ط
  , الحساسية الجديدة في الركاية العربية )ركايات إدكارد الخٌراط نمكذجان( , عبد الممؾ أشيبكف

 . ـ ََُِ,  ُاالختبلؼ , طمنشكرات 
  ُبيركت , ط  ,الحساسية الجديدة مقاالت في الظاىرة القصصية , إدكارد الخراط , دار االدب 

 .ـ ُّٗٗ, 
  الحقيقة الشعرية )عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية دراسة في األصكؿ

 . ـََُِ, ُد, األردف, طكالمفاىيـ(, د. بشير تاكريريت, عالـ الكتب الحديث, إرب
  الحكاية الجديدة ) نقد أدبي( , محمد خضيٌر , شركة الشرؽ األكسط  لمطباعة , د. ط , آب

 . ـ ُٓٗٗ
 كالتكزيع كالنشر لمدراسات الفكر دار,  برادة محمد:  ت,  باختيف ميخائيؿ , الركائي الخطاب  ,

 . ـُٕٖٗ,  ُ ط
   معتصـ كعبد الجميؿ األزدم كعمر حمى , المجمس خطاب الحكاية جيرار جينيت , ت: محمد

 .  ـُٕٗٗ,  ِاألعمى لمثقافة , ط
 دمشؽ ,  خطاب الركاية التجريب كالركاية )ركاية العراؽ أنمكذجان(, د. حسيف عياؿ, أمؿ الجديدة

 . َُِٔ,  ُ, ط
 هلل محمد الخطيئة كالتكفير مف البنيكية الى التشريحية )قراءة نقدية لنمكذج معاصر( . د. عبد ا

 . ـ ُٖٗٗ ,  ْالغذامي , الييئة المصرية العامة لمكتاب , ط 
  دليؿ الناقد األدبي, تأليؼ :د. ميجاف الركيمي, د. سعد البازعي, المركز الثقافي العربي , الدار

 .ـ ََِِ,  ّالمغرب , ط , البيضاء
  ت: محمد حبيب , دكر الصدفة كالغباء في مجرل التاريخ )العامؿ الحاسـ( , اريؾ دكرتشميد ,

 . ـ َُِّ,  ِدار المدل لمثقافة كالنشر , ط
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  ـ ََِٔ,  ُالقاىرة , ط  ,الراكم كالنص القصصي , د. عبد الرحيـ الكردم , مكتبة اآلداب . 
  رحمة مع القصة العراقية , باسـ عبد الحميد حمكدم , منشكرات كزارة القافة كاالعبلـ , سمسمة

 .  ـَُٖٗد. ط,  (, دار الرشيد ,َُِدراسات )
    , رمزية المرأة في الركاية العربية , جكرج طرابيش, دار الطميعة لمطباعة كالنشر, بيركت, لبناف

 ـ .ُُٖٗ,  ُط
  الركاية العربية البناء كالرؤيا )مقاربات نقدية(, د. سمر ركحي الفيصؿ, منشكرات اتحاد الكتاب

 . ـ ََِّدمشؽ, د.ط , , العرب 
 ُيف الكاقع كالتخييؿ , رفيؼ رضا صيداكم , دار الفارابي , بيركت ,  لبناف , طالركاية العربية ب 

 ـ . ََِٖ, 
 ُالركاية العربية مابعد الحداثية , د. ماجدة ىاتك ىاشـ , دار الشؤكف الثقافية , بغداد, ط  ,

 ـ .َُِّ
  الرشيد لمطباعة كالنشر الركاية العربية كاقع كافاؽ , محمد برادة كمجمكعة مف المؤلفيف , دار ابف

 .  ـُُٖٗ,  ُ, ط 
  الرياض , د . ط  ,الركاية العربية كالفنكف السمعية كالبصرية , د. حسف لشكر , المجمة العربية

 ق . ُُّْ, 
  الركاية العربية كتحكالت مابعد الحداثة , تحرير: أ. د. بشرل البستاني , دار كمكتبة البصائر, 

 .  َُِٕ,  ُبيركت , ط
 ُة العربية كرىاف التجديد , د. محمد برادة , دبي الثقافية , طالركاي  ,َُُِ. 
 ( دار الشؤكف الثقافية ُٔٔالركاية الفرنسية , نياد التكرلي , المكسكعة الصغيرة ,),  .بغداد , د

 .  ـُٖٓٗط , 
 ر , الركاية الفرنسية الجديدة , نياد التكرلي , الجزء الثاني , دائرة الشؤكف الثقافية كالنش

 .  ـُٖٓٗ(, د. ط, ُُٕ)المكسكعة الصغيرة 
  , ركاية القصر , فرانز كافكا  , ترجمة كتقديـ : مصطفى ماىر , اشراؼ : جابر عصفكر

 . ـ ََِٗالمركز القكمي لمترجمة , د. ط ,
  ( في ضكء النقد النسكم, ىدل حسيف الشيباني , ََِٕإلى  َُٗٗركاية المرأة العربية )مف

 ـ.َُِّ,  ُافية العامة , العراؽ , بغداد , طدار الشؤكف الثق
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  , الركاية المعاصرة )مقدمة قصيرة جدان(, ركبرت إنغمستكف , ت: لطفية الدليمي , دار المدل
 .  ـَُِٕ,  ُط
 الركاية المغاربية ) تحكالت المغة كالخطاب ( , عبدالحميد عقار , شركة النشر كالتكزيع المدارس, 

 .ـ َََِ,  ُالدار البيضاء , ط
  ركاية سنة مكت ريكاردكريس , جكزيو ساراماغك , ت: أنطكاف حمصي, دار المدل لمثقافة

 . ـ ُٗٗٗ,  ُسكريا , ط , كالنشر 
  .الركاية مف منظكر نظرية التمقي)مع نمكذج تحميمي حكؿ ركاية أكالد حارتنا( لنجيب محفكظ , د

 ـ . ََِٗ, ُ, ط سعيد عمرم , منشكرات مشركع البحث النقدم كنظرية الترجمة
  , الركاية كالتراث السردم )مف اجؿ كعي جديد بالتراث( , سعيد يقطيف , المركز الثقافي العربي

 .  ـُِٗٗ,  ُط
  .الركاية كالتمقي )ركاية مقتؿ بائع الكتب( لسعد محمد رحيـ في دائرة النقد كالقراءة , اعداد: أ. د

 .  ـَُِٖ, ُ, ط محمد صابر عبيد , د. محمد جكاد عمي , دار سطكر
 بيركت ,  ,الزمف في الركاية العربية , ميا حسف قصراكم , المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر

 . ـََِْ,  ُط
  الدار  ,سرد اآلخر )األنا كاآلخر عبر المغة السردية(, د. صبلح صالح , المركز الثقافي العربي

 .ـ ََِّ,  ُالبيضاء , المغرب , ط
  المغرب  , السرد الركائي كتجربة المعنى , سعيد بنكىراد , المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء

 . ـََِٖ,  ُ, ط 
 ـ َُِٓ,  ُالسرد المفتكف بذاتو , د. رسكؿ محمد رسكؿ , دائرة الثقافة كاالعبلـ , ط . 
  , ـَُِّ,  ُطسرد ما بعد الحداثة , عباس عبد جاسـ , دار الشؤكف الثقافية العامة  . 
  السرد كالمسرح )إعداد النص السينكجرافيا _ منطؽ الجنس الدرامي( , مجمكعة مف المؤلفيف , ت

 . ـ َََِ: أشرؼ الصباغ , المشركع القكمي لمترجمة , المجمس االعمى لمثقافة , د. ط , 
 ركة السردم في الشعر العربي الحديث )في شعرية القصيدة السردية (, فتحي النصرم, الش

 ـ . ََِٔ,  ُالتكنسية لمنشر كتنمية فنكف الرسـ لحساب مسكيمياني , ط
 ( د. فاضؿ عبكد التميمي , دار الشؤكف إسرديات عراقية ,)ضاءات في القصة كالركاية كالنص

 .  ـَُِّ,  ُالثقافية العامة , ط
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 ُربي , طالسرديات كالتحميؿ السردم الشكؿ كالداللة , سعيد يقطيف , المركز الثقافي الع  ,
 .  ـَُِِ

  , السردية العربية )بحث في البنية السردية لممكركث الحكائي العربي( , د . عبد اهلل ابراىيـ
 .ـ ُِٗٗ,  ُالمركز الثقافي العربي , ط 

 ـ.   َُِّ, ُالسمطة في الركاية العراقية , د. احمد رشيد الددة , كزارة الثقافة , العراؽ, بغداد , ط 
 لحداثية , ليندا ىيتشكف , ت: د . حيدر حاج اسماعيؿ , ـ . ميشياؿ زكريا, سياسة ما بعد ا

 .ـ ََِٗ, ُالمنظمة العربية لمترجمة , ط
  , السيرة الشعرية  ) قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية ( , د. محمد صابر عبيد

 .ـ ََِٕ,  ِدار الكتب الحديث إربد , ط
  النظرية كالتطبيؽ , د. رشاد عمي عبد العزيز مكسى , عالـ الكتب , سيككلكجية األحبلـ بيف

 ـ . ََِٔ, ُالقاىرة, ط
  ـ َُِِ,  ّسكرية , ط  ,السيميائيات مفاىيميا ك تطبيقاتيا , سعيد بنكىراد , دار الحكار . 
 سيميائية الصكرة )مغامرة سيميائية في اشير االرساليات البصرية في العالـ( , قدكر عبد اهلل 

 .  ـََِْثاني , دار المغرب لمنشر كالتكزيع , د . ط , 
  ,شاعرية احبلـ اليقظة )عمـ شاعرية التأمبلت الشاردة( , غاستكف باشبلر , تر: جكرج سعد

 ـ .    ُُٗٗ,  ُالمؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع, ط
  بغداد , ط  ,كف الثقافية الصكت اآلخر )الجكىر الحكارم لمخطاب االدبي( , فاضؿ ثامر , الشؤ

 . ـ َُِٔ,  ِ
  طرائؽ تحميؿ السرد االدبي , ) ركالف بارت , كتزفيطاف تكدكرؼ , جيرار جينيت , كلغ غانغ

 ,كايزير مجمكعة مف المؤلفيف االجانب ( , عبد الحميد عقار , منشكرات اتحاد كتاب المغرب 
 .ـ ُِٗٗ,  ُالرباط , ط 

 , لاير اكنيمية , ت: نياد التكرلي , مراجعة: فؤاد التكرلي , د.  عالـ الركاية , ركالف بكرنكؼ
 .  ـُُٗٗ,  ُمحسف المكسكم , دار الشؤكف الثقافية العامة , ط

  عتبات جيرار جينيت )مف النص الى المناص( , عبد الحؽ بمعايد , الدار العربية لمعمكـ ناشركف
 . ـ ََِٖ,  ُ, منشكرات االختبلؼ , تقديـ د. سعيد يقطيف , ط
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  عجائب المخمكقات كالحيكانات كغرائب المكجكدات , لؤلماـ العالـ زكريا بف محمد بف محمكد
 ـ .َََِ,  ُالككفي القزكيني ,مؤسسة األعممي لممطبكعات , ط

 ـُٕٗٗ,  ُسكريا , ط , عبلقة النقد باإلبداع األدبي , د. ماجدة حمكد , منشكرات كزارة الثقافة . 
  دمشؽ ,  ,عمـ السرد مدخؿ إلى نظرية السرد , باف مانغريد , ت: أماني أبك رحمة , دار نينكل

 . ـَُُِد. ط, 
 ِعمـ النص , جكليا كرستيفا, ت: فريد الزاىي , مراجعة: عبد الجميؿ الناظـ , دار تكبقاؿ, ط  ,

 .  ـُٕٗٗ
 ألنجمك المصرية, القاىرة, عمـ النفس الفسيكلكجي, د. أحمد عكاشة , د.طارؽ عكاشة, مكتبة ا

 , د.ت .  ُِط
  ِبيركت , ط ,الؼ ليمة كليمة , تقديـ : د. عفيؼ نايؼ حاطكـ , مجمد الثاني , دار صادر  ,

 .ـ ََِٖ
  فتنة السرد كحضكر المسركد )قراءات في ركاية سعد محمد رحيـ(, د. ساماف جميؿ إبراىيـ, دار

 .  َُِٗ,  ُنينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع, ط
  فضاءات النقد الثقافي )مف النص الى الخطاب( , د. سمير الخميؿ , دار مكتبة البصائر بيركت

 . َُِٓ,  ُلبناف , ط ,
  فعؿ القراءة )نظرية جمالية التجارب في األدب( , فكلفغانغ ايزر , ت : د . حميد الحمداني , د

 . ـُٓٗٗ. الجبللي الكدية , منشكرات مكتبة المناىؿ , د. ط , 
   ـ ََِِ,  ُماىر البطكطي , المجمس األعمى لمثقافة , ط :الفف الركائي , ديفيد لكدج , ت. 
  .فف عصر النيضة )فف تشكيمي دراسات( , بيتر كليندا مكرم , ت : فخرم خميؿ , مراجعة : د

 . ـ ََِّ,  ُسمماف الكاسطي , المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر , ط
 ذكقيا؟ , برنارد مايرز , ت: د . سعد المنصكرم كمسعد القاضي الفنكف التشكيمية ككيؼ نت

 القاىرة , د . ط , د . ت . ,,مكتبة النيضة المصرية 
 ُفي ادبنا القصصي المعاصر , د. شجاع مسمـ العاني , دار الشؤكف الثقافية العامة , ط  ,

 . ـُٖٗٗ
   جمس الكطني لمثقافة كالفنكف في نظرية الركاية , د. عبد الممؾ مرتاض, عالـ المعرفة , الم

 .ـ ُٖٗٗ,  الككيت , د.ط, كاآلداب
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 ُالقارئ في الحكاية , امبرتك إيكك , ت: أنطكف أبك زيد , المركز الثقافي العربي , ط  ,
 .ـُٔٗٗ

  القارئ في النص )مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ( , تحرير سكزاف ركبيف سميماف , إنجي
,  ُد . حسف ناظـ كعمي حاكـ صالح , دار الكتاب الجديد المتحدة , ط :كركسماف , ت

 .ـ ََِٕ
  قامكس السرديات , جيرالد برنس , ت: السيد أماـ , مراجعة: محمد بربرم , مريت لمنشر

 .  ـََِّ,  ُكالمعمكمات , ط
 .ط,  قراءات في النقد كاألدب , د. شجاع مسمـ العاني , منشكرات اتحاد الكتاب العرب , د

 . ـ ُٗٗٗ
  قراءة المكحة في الفف الحديث )دراسة تطبيقية في أعماؿ بيكاسك( , د . فاركؽ بسيكني , دار

 . ـ ُٓٗٗ,  ُالشركؽ , ط 
  القراءة كالتجربة )حكؿ التجريب في الخطاب الركائي الجديد بالمغرب( , د . سعيد يقطيف , دار

 .    ـُٖٓٗ,  ُالثقافة , ط 
  ( , دار ُّٗلياف سيمكنز , ت . د . عمي القاسمي , )المكسكعة الصغيرة القصة البكليسية , جك

 .ـ ُْٖٗبغداد , د. ط ,  ,الحرية لمطباعة 
  القصة الركاية المؤلؼ )دراسات في نظرية االنكاع األدبية المعاصرة(, تكدكرؼ كنت_ بينيت كمر

 .  ـُٕٗٗ,  ُالقاىرة , ط ,ككىف كآخركف , ت كتقديـ: د. خيرم دكمة , دار شرقيات
 بغداد  , القضايا الجديدة لمركاية , جاف ريكاردك , ت: كامؿ عكيد العامرم , دار الشؤكف الثقافية

 .  ـََِْ,  ُ, ط
  قضايا الديف كالسياسة في الركاية النسائية الميبية )كفاء البك عيسى أنمكذجان(, د. غالية حبمكص

 ـ .َُِٗ,  ُ, دار النابغة لمنشر كالتكزيع , ط
  , قضايا الركاية العربية الجديدة الكجكد كالحدكد , سعيد يقطيف , الدار العربية لمعمكـ ناشركف

 . ـَُِِ,  ُط
  قضايا القصة العراقية المعاصرة , عباس عبد جاسـ, كزارة الثقافة كاالعبلـ , سمسمة دراسات

 .  ـُِٖٗ(, دار الرشيد , د. ط, ّّّ)
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 ُف عمرك بف بحر الجاحظ, تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف , جكتاب الحيكاف, ابك عثما  ,
 .  ـُٓٔٗ,  ِط
  الكتاب العربي لممخطكط كعمـ المخطكطات, د.  أيمف فؤاد سيد , الدار المصرية المبنانية, 

 .  ـُٕٗٗ,  ُ, ط ُالقاىرة , ج 
 (جُٕٓ_ََُكتاب العيف , ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ,)د.ط, د.ت. ,  ٓق 
  , الكتابة في درجة الصفر , ركالف بارت , ت: د. محمد نديـ خشفة , مركز اإلنماء الحضارم

 ـ . ََِِ,  ُط
 ُكسر النمط كجماليات سرد مابعد الحداثة , عباس عبد جاسـ, تقديـ: د. كسف عبد المنعـ, ط  ,

 .  ـَُِٕ
  لساف العرب : ألبف منظكر ) االماـ العبلمة جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر

ىػ ( , تح : عبداهلل عمي الكبير , محمد أحمد حسب اهلل ُُٕت َاالنصارم األفريقي المصرم 
 القاىرة , د .ط , د .ت . ,, ىاشـ محمد الشاذلي , دار المعارؼ 

  :د. محمد غنيمي ىبلؿ, دار نيضة مصر لمطبع كالنشر , ما األدب ,جاف بكؿ سارتر, ت
 القاىرة, د.ط , د.ت .

 ـََِٔ,  ُط, سكريا,  دمشؽ,  الفكر دار,  خريساف عمي باسـ,  الحداثة مابعد  . 
  ما الحاجو الى الركاية )مسائؿ الركاية عندنا(, عبد الفتاح الحجمرم , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

 .   ـََِٖ,  ُ, الدار البيضاء , ط
  ـََِٓ,  ُبغداد , ط, ماكراء السرد ماكراء الركاية , عباس عبد جاسـ , دار الشؤكف الثقافية. 
 ـَُِّ,  ُالمبنى الميتاسردم في الركاية , فاضؿ ثامر , دار المدل , ط  . 
  متاىات السرد )دراسات تطبيقية في الركاية كالقصة القصيرة (, شكقي بدر يكسؼ , مطبكعات

 ـ .  َََِ, ُالكممة المعاصرة)الييئة العامة لقصكر الثقافة إقميـ غرب ككسط الدلتا الثقافي(, ط
  كز المتخيؿ السردم )مقاربات نقدية في التناص كالرؤل كالداللة( ,د .عبد اهلل ابراىيـ , المر

 حزيراف.  ـ َُٗٗ,  ُالثقافي العربي , ط
 ُبغداد, ط ,المثقؼ يدس أنفو , سعد محمد رحيـ , دار سطكر  ,َُِٔ  . 
  بيركت , مختار الصحاح , لمشيخ االماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الٌرازم , مكتبة لبناف

 . ـُٖٔٗ, د . ط , 



 
 

 
247 

 ُبف محمد المسفر , دار المريخ , ط المخطكط العربي كشيء مف قضاياه , د. عبد العزيز  ,
 .  ـُٗٗٗ

  ُتكنس , ط ,مدخؿ إلى فف الكتابة الدراما , عادؿ النادم , مؤسسات عبد الكريـ بف عبد اهلل  ,
 . ـ ُٕٖٗ

  ـ ََِٗ,  ِالجزائر , ط ,المرأة في الركاية الجزائرية , مفقكدة صالح , دار اليدل. 
 جاسـ محسف. د(, كمختارات دراسة) العراؽ في القصصي الحرب ادب كالمتخيؿ المرئي 

 . ـُٖٔٗ,   ُط,  بغداد,  ُ ج, المكسكم
  مرايا التخييؿ الشعرم , محمد صابر عبيد , عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع , إربد , االردف

 . ـََِٔ, د. ط , 
  ُالرباط , ط ,مستكيات دراسة النص الركائي , عبد العالي بك طيب , مطبعة األمينة , دمشؽ 

 .ـ ُٗٗٗ, 
  المسرح كالمرايا )شعرية الميتامسرح ك اشتغاليا في النص المسرحي العربي كالعربي( , د. حسف

 يكسفي , اتحاد كتاب المغرب , د . ط , د.ت . 
  المصطمح السردم , جيرالد برنس , ت: عابد خزندار, مراجعة: محمد بربرم , المجمس األعمى

 . ـََِّ,  ُلمثقافة , ط
  , المصطمحات األدبية الحديثة , د. محمد عناني , ناشركف كالشركة العالمية المصرية لمنشر

 .  ـُٔٗٗد.ط , 
  , مضمرات النص كالخطاب )دراسة في عالـ جبرا إبراىيـ جبرا الركائي( , سميماف حسيف

 .ـ ُٗٗٗمنشكرات اتحاد الكتاب العرب , دمشؽ , د . ط, 
 ـ ُْٖٗ, ِبيركت , ط ,دبي : جبكر عبد النكر , دار العمـ لممبلييف المعجـ األ. 
  ُلبناف , ط ,معجـ السرديات , مجمكعة مؤلفيف, اشراؼ: محمد القاضي , دار الفارابي  ,

 .  ـََُِ
 ـ . ََُِ, . ُمعجـ السيميائيات , فيصؿ االحمر , الدار العربية لمعمكـ ناشركف , ط   
  ُبيركت , ط ,المعاصرة, د. سعيد عمكش , دار الكتاب المبناني معجـ المصطمحات االدبية  ,

 .  ـُٖٓٗ
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  معجـ مصطمحات المخطكط العربي )قامكس ككد يككلكجي( , أحمد شكقي  بنيف كمصطفى
 . ـََِٓ,  ّالرباط , ط ,طكبي , الخزانة الحسينة 

 ُاشركف, طمعجـ مصطمحات نقد الركاية , د. لطيؼ زينكني, دار النيار مكتبة لبناف ن ,
  . ـََِِ

  مفيكمات في بنية النص)المسانية, الشعرية, االسمكبية, التناصية(, ت: د. كائؿ بركات , دار معد
 .   ـُٔٗٗ, ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع , سكريا,  دمشؽ, ط

    ,مقاربات في السرد النسكم, حمد البمييد, المركز الثقافي لمكتاب , الدار البيضاء , المغرب
 ـ . َُِٕ,  ُط
  مقتربات السرد الركائي )دراسات في تقنيات سردية لنصكص ركائية( , د . سمير الخميؿ , دار

 .ـ َُِٔ,  ُلبناف , ط  ,ركافد 
  الممكف المتخٌيؿ المرجعية السياسية في الركاية , د. عبد الرحمف التمارة , دار كنكز المعرفة

 ـ .َُِٗ,  ُلمنشر كالتكزيع , ط
 ُلبناف , ط ,بيركت  ,لمفكر الفمسفي المعاصر, سالـ يفكت , دار الطميعة  المناحي الجديدة  ,

 . ـ ُٗٗٗ
  ـ ََِٖاالردف , د . ط ,  ,, دار الفارس  ِمكسكعة السرد العربي , د. عبد اهلل ابراىيـ . ج . 
 اـ , الميتافكشف )المتخيؿ السردم الكاعي بذاتو: النظرية كالممارسة(, باتريشيا ككه , ت: السيد أم

 .  ـَُِٖ,  ُدار شيريار , ط
  الميتاقص في الركاية العربية )مرايا السرد النرجسي(, د. محمد حمد , إصدار مجمع القاسمي

 . ـَُُِ,  ُلمغة العربية كآدابيا , ط
  ( , مجمكعة مؤلفيف , َُِٗنحكي لنحيا )مجمكعة البحكث المقدمة في مؤتمر الركاية العراقية

 .   ـَُِٔ,  ُبغداد , ط ,ايبلؼ 
   ,ـ ُْٖٗنزعة الحداثة في القصة العراقية , د. محسف جاسـ المكسكم, دار آفاؽ , د. ط. 
  النزكع االسطكرم في الركاية العربية المعاصرة , د. نضاؿ الصالح , منشكرات اتحاد الكتاب

 . ـََُِالعرب , د. ط , 
  .حياة جاسـ محٌمد, المجمس االعمى لمثقافة, د.ط, نظريات السرد الحديثة , كاالس مارتف, ت: د

 . ـ ُٖٗٗ



 
 

 
249 

  نظريات كأساليب الفيمـ السينمائي , د . رعد عبد الجبار ثامر , دار كرد االردنية لمنشر ك
 . ـَُِٔ,  ُالتكزيع , ط

  الرياض , د  ,نظرية االدب , رينيو كليؾ كأكستف كآرف , ت: عادؿ سبلمة , دار المريخ لمنشر
 .  ـُِٗٗ.ط , 

  الدار  ,نظرية التمقي )اصكؿ كتطبيقات( , د. بشرل مكسى صالح , المركز الثقافي العربي
 .ـ ََُِ,  ُالبيضاء المغرب , ط

  نظرية التمقي )مقدمة نقدية( , ركبرت ىكلب , ت : عز الديف اسماعيؿ , المكتبة االكاديمية, 
 . ـ َََِ,  ُالقاىرة , ط

  كايف بكث _ بكريس اكسبنسكي    –التبئير , جيرار جينيت نظرية السرد مف كجية النظر إلى
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 .ـ َُِٗ_  َُِٖاآلداب كالفنكف , 
  ماكراء السرد في أدب محمد خضير, إبتساـ عصاـ عبد الستار , إشراؼ : د.باسـ صالح حميد

 ىػ .ُّْْـ _ َُِّجامعة المستنصرية ,  ,, رسالة ماجستير, كمية اآلداب 
  .المكنتاج الفني في القصيدة الجاىمية , اسيؿ عبد العباس محي , )رسالة ماجستير( ,اشراؼ: د

 .ـ َُِٗكمية اآلداب ,  ,جامعة ذم قار عكاد كاظـ الغزم , 

 خامسان : المكاقع اإللكتركنية

 ) ماكراء السرد كالتخييؿ الذاتي , محاكلة لفٌؾ االشتباؾ , د. ثائر العذارم , ) مقالة الكتركنية ,
ِٗ/ٕ /َُِٓ  ,alnaked_ aliaqi.net . 

  : مقالة إلبراىيـ العريس عمى المكقع االلكتركنيm. marefa . org     :\\ https . 
  مقتؿ بائع الكتب لمعراقي سعد محمد رحيـ , كيؼ تكتب سيرة حياة محمكد المرزكؽ , جريدة

  com.. https // www  .  Annhar . َُِٕ/ ٓ/ ٖالنيار المبنانية العدد في 

 سادسان : المقاءات

  ,  مقابمة شخصية مع عائمة الكاتب سعد محمد رحيـ ) سرمد سعد محمد رحيـ ( , بغداد المتنبي
.   ََِِ_ َُ_ُٓبتاريخ 



 
 

 

The novels beyond the narrative represent an important leap in the history of 

the development of the international novel in general, just as it developed the 

form of writing for Arabian writers and took them out of the traditional attitude 

that was followed by confronting the different visions of all parties of the 

literary work to end up with a particular vision, In doing so, we have the most 

prominent references and books that have used to address this issue and to guide 

us by its vision to formulate the approach of research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Beyond the Narrative in the World of Novelist Sa’ad Mohammed Rahim  

The current study tends to investigate a collection of techniques adopted by 

the author as such techniques belong to what is called post-modern novels. these 

novels were characterized by a new tendency that deals with the artwork itself.  

The novel comes within two stories; the first explains the process of composing. 

The second, is called the novel beyond the narrative i.e. the second story is 

presented through the first one, which is to present the different stages that the 

first story has exposed through the course of the events of the first story (frame) 

to break the illusion on the part of the reader. 

The study is divided into a preface and three chapters; the preface is intended 

to present the term beyond the narrative and the way the Arabian researchers 

approached that term as well as the methods of translation that they reached. 

Despite their differences, they all agreed on the mechanism of the term's 

indication, Accordingly,  it is concluded that a single concept is adopted , 

following the peculiarity of the Arabic language, to point out its importance and 

the way it works within the narrative text. 

In the first chapter, the three important elements are addressed beyond the 

narrative in the world of Saad Mohammed Rahim (author, narrator, and reader) 

and analyzed the role of each of them in separate parts as shown in various 

novels. 

The second chapter deals with the most prominent techniques that the 

novelist has employed in his works, namely manuscripts, letters, various arts, 

and literary tenders of all kinds and their important role in increasing the 

connotations of literary work. 

The third chapter focuses on the characteristics beyond the narrative of the 

novelist and the signs of distinction, as well as in the second article the most 

prominent issues that focus on his writing and the concerns that are his 

obsession that leads to present his creative works. 
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