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  الث(ثية نموذجاً : ئيةالروا المضامين والتشكيل في أعمال تركي الحمد

  

  فارس حترش محمد آل حشيش

  

  ٢٠١١، جامعة مؤتة

  

; ة زواي;ا؛ دَّ د م;ن ِع;َم;ي الحَ ِك;رْ وء عل;ى رواي;ات تُ تحاول ھذه الدراسة تسليط الضَّ
ة التي تحملھ;ا الرواي;ات ة والمعاني الجزئيَّ ا)ول بتحليل المضامين العامَّ  ينھض الفصل

يات;ه المختلف;ة كا�زدواجي;ة والطبقي;ة ومنظوم;ة كالمضمون ا�جتماعي بتجل، المدروسة
ا المضمون السياس;ي وم;ا يحتض;نه أمَّ . القيم والعادات والتقاليد وثنائية الرجولة وا)نوثة

  .ة منھاة العامة و�سيما السلبيَّ القيم السياسيَّ  لُ حلِّ من بُْعٍد اقتصادي فيُ 

س;;تقر يختل;;ف ع;;ن المُ  رواي;;ات الكات;;ب بإع;;ادة ق;;راءة ال;;دين م;;ن منظ;;ور لُ ِف;;تَ حْ وتَ 
;ة كْ قي بظkله على شَ لْ الذي ُي  -وقد أفرز ھذا المضمون الواسع ، المتوارث ل الحي;اة عامَّ

ويتص;ل ، ا�خ;تkف المش;روع ف;ي الفَْھ;م والتأوي;ل بعضھا بحقّ  قُ علَّ تَ يَ  كثيرةً  مفرداتٍ  –
فَْھ;;ُم ال;;ديِن كم;;ا يتن;;اول ، الم;;وت والحي;;اةة وثنائي;;ات اVيم;;ان واVلح;;اد وبعض;;ھا بالطائفيَّ;;

 ِVق;;;ات اkنس;;;انيةدَ انية والَص;;;َس;;;ْن مس;;;ائَل العVنس;;;انيَّ  لُ حلِّ;;;ويُ ، اقة والمعان;;;اة اVة ال;;;ذات ا
  .وھذا ما يُعالجه الفصل الثاني، ومظاھر القلق الوجودي

;;ا  ;; الفص;;ل الثال;;ثأمَّ دي ف;;ي الخط;;اب الروائ;;ي رْ فيبح;;ث ف;;ي تقني;;ات التش;;كيل السَّ
ويناقش الفص;ل . والشخصيات الروائية، ةللعتبات النصيَّ  ؛ إذ جاء متضمناً تحليkً للكاتب
الرؤي;;ة وأخي;;راً ينظ;;ر الفص;;ل الخ;;امس ف;;ي . ات المك;;انوجماليَّ;;، منتقني;;ات ال;;زَّ الراب;;ع 

اھ;ا الكات;ب ة تبنَّ وم;ا يتعل;ق ب;ذلك م;ن ص;يغ س;رديَّ ، ة الموظفة في َسْرد ا)ح;داثرديَّ السَّ 
   .  دهرْ Vرسال سَ 
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          This  study aims to highlight on Turky Al hamad novels from 

different anchors . The first section analyses the general contents and 

partial meanings that novels indicate such as social content in all its  

varieties containing impairment , hierarchy , values ,customs , traditions 

and masculinity and femininity . While political contents with its 

economical dimension analyses general political values especially the 

passive ones . 

 

          The author's novels celebrate  a review of religion from different 

point of view rather than the inherent one .This content (which deals with 

general shapes of life )  resulted in many themes some of them deal with 

the right of having normal contradiction between understanding and 

explanation . On the other hand ,some others  are related to sectarianism , 

the contrast between faith and atheism and death and life. 

Understanding religion acquires discussing human relations issues , 

friendship and human suffering . It also analyses human being and features 

of existence worry . 

 

 

               The second section investigates the techniques of narrative 

formation in novelistic speech if it contains an analysis of contexts layouts , 

novel's characters ,time techniques , beauty of place , narrative point of 

view for events and finally narrative shapes which the novelist uses to pass 

his narration .        
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  المقدمة

  

ش�رة أع�وام &ل عَ يين العرب البارزين؛ فقد استطاع ِخ�د من الروائمَ ركي الحَ تُ  يعدُ 
ض�يف لبن�ة متين�ة ف�ي بن�اء الرواي�ة يُ  أنْ  -آخرھاولى رواياته إلى صدور نذ طباعة أُ مُ  –
�ا ولھ�ا م�ا ب�ين محتف��ل ف�ي المتلق�ين، وانقس��موا حَ  ت أَث��ٌر ب�الغٌ لعربي�ة؛ فك�ان لروايات�ه السِّ

ا يُص�دم ب�ه م�ن َم�ِب  -ف�ي أق�ل تق�دير -ه وساخط على أطروحاته، أو متوجس خيفة بإبداع
  .تلميحاً فض&ً عن التصريح - من قبل – يعھدھاأفكار جريئة لم 

ك��ان ف��ي أكث��ر الم��واطن يخت��رق الح��دود الت��ي ألفھ��ا الق��ارئ العرب��ي، ويق��تحم فق��د 
ا م�ا ش�كل ص�دمة ، وھ�ذ)الج�نس –السياسة  –الدين ( م في عرف المتلقي المثلث المحرَّ 

ود أفع��ال متش��نجة تج��اه طرح��ه ة، وأث��ار ردخاص��ة ف��ي الس��عوديَّ  –ة عن��د قرائ��ه قويَّ��
، فأصبح اسم تركي الحمد جالباًً◌ لكثير من اللغط، وداعياً إل�ى ج�دل ` ينتھ�ي، الجريء

في إذكاء جذوة  على نھجه الذي اختطه لنفسه دوٌر مھمٌ  وكان dصراره على ا`ستمرار
  .من رواياته عد صدور أيِّ النقاش ب

 -في كثير من اiحيان -عارضيه ينحرف أنصاره ومُ  نَ يْ لتھب بَ ھذا النقاش المُ  لكنَّ 

ع��ن تحلي��ل الرواي��ة بوص��فھا جنس��اً أدبي��اً يس��تحق الدراس��ة إل��ى متاھ��ات خ��ارج الس��ياق 
 نْ ة يحاول فيھا ك& الفريقين إثبات ص�حة عقي�دة الكات�ب ِم�حاكمات عقديَّ وإلى مُ  ،اiدبي

وتسليط الضوء  ،عدمھا، وغالباً ما يتم تكرار عبارات بعينھا وردت في إحدى الروايات
ر الوق�ت والجھ�د دون نتيج�ة ترج�ى، ويك�ون لھ�ذه دَ ھْ ة الرواية، فيُ عليھا على حساب بقيَّ 

  .الفقرات الحظ اiكبر من التحليل والتأويل

الحم��اس للكات��ب أو  ھ��ذا ا ` ب��د م��ن التوق��ف حي��ال حقيق��ة أساس��ية، وھ��ي أنَّ نَ��وھُ 
في اتجاه واحد، وھو التأكيد عل�ى أھميت�ه، فقدرت�ه عل�ى إث�ارة  بُّ صُ ما يَ التحفظ حياله، إنَّ 

&ف تض��رب ج��ذورھا ف��ي أرض خص�بة، وف��ي عط��اء ` موض��ع ك�ل ھ��ذا الج��دل والِخ�
  .للتشكيك في جدارته بالتوقف عنده طوي&ً 

ادمات جاءت متفرقة في سلسلة السجا`ت والخ&فات بل والمص ومن الم&حظ أنَّ 
مقا`ت صحفية ومج&ت غير محكمة علمياً، أو في ثنايا دراسات عامة غي�ر مختص�ة، 

 ل��م تُخ��صّ إذ  ق��د الموض�وعي؛ترق�ى إل��ى مس�توى النَّ وھ�ي ف��ي أغلبھ�ا آراء انطباعي��ة ` 

 ف& نجد نق�داً أدبي�اً يُعن�ى .ة مستقلةبدراسة علميَّ  –في حدود علمي  - دمَ ركي الحَ أعمال تُ 

ب�ل  ،س روايات ترك�ي الحم�د فق�طرُ دْ ` تَ قليلة؛  ةدراسات علميَّ  برواياته إ` شذرات في
ق لھات   .ةفي سياق موضوع ما أو عند دراسة الرواية الخليجيَّ  تطرَّ

ف�ي الوق�ت  -ھ�ا تش�كل ن مش�ك&ت البح�ث إ` أنَّ شكلة م�د مُ عَ ذلك يُ  أنَّ  نْ م مِ غْ وبالرَّ 
عل�ى الكتاب�ة ف�ي ھ�ذا الموض�وع، وھ�دفاً أس�عى إل�ى  ھماً يجعلن�ي أح�رصدافعاً مُ  -نفسه

لدراس��ات با الض��وء عل��ى أعم��ال كات��ب عرب��ي ل��م تَْح��َظ تحقيق��ه، وذل��ك بمحاول��ة تس��ليط 
 واسعة، باdضافة إلى محاولة تَْحريري به الكاتب من شھرة واكب ما حظالعلمية التي تُ 

iتحليلھ�ا تحل�ي&ً دب�ي، وروايات تركي الحمد من ربق�ة النق�اش العق�دي إل�ى آف�اق النق�د ا
  .في الكاتب أو دفاع الكاتب عن نفسه أدبياً صرفاً بصرف النظر عن رأي المجتمع

 دون التم��اھي م���ع ح���ولُ ائق��اً كبي��راً يَ ل عَ ش���كِّ لطة المجتم��ع تُ ُس��� فم��ن المعل��وم أنَّ 

تحول بين الدارس واiدب؛ بما تفرضه من وصاية على عقول أبنائھ�ا، النصوص، كما 
للقي�ود، بالحدود و` يرضخ  قرّ ` يُ ن إبعادھم عن التفكير الحر الذي ه موما تحرص علي



٢ 

 

 -د خارج رواياته رِ ردود الكاتب وتوضيحاته التي َت  كما أنَّ . إ` حدود العلم وقيود العقل

اiھمي�ة  ليس�ت ذات أھمي�ة، iنَّ  -حاملة كثيراً من التفسيرات للنصوص المختلف عليھ�ا
ف، وھي بين أي�دينا تنتظ�ر المزي�د م�ن ؤِل ھا للنصوص التي أبدعھا المُ لواؤ دُ قَ عْ ة يُ قَ َل طْ المُ 

تأثير  صلة بمؤلفھا، أو أيِّ  ا`شتغال عليھا ھي ذاتھا في نسيجھا الداخلي، وبعيداً عن أيِّ 
ن المتلقين السابقين، وذلك بالسعي إلى استنطاق النصوص للخروج بنتائج من أعماقھا مِ 

  .وليس من خارجھا

��يخ��رج الروائ��ي مُ  ه أنْ جن��ي عل��ى اiدب واdجح��اف ف��ي حقِّ��م��ن الت ولعل��ه راً فسِّ
وھل ك�ل ذل�ك ! أين دور المتلقي إذن ؟! وضحاً رموزھا وشارحاً غموضھانصوصه ومُ 

ب��ين مھ��ام ك��ل م��ن المب��دع  وم��ن يتحم��ل نتيج��ة ھ��ذا الخل��ط ! م��ن اختص��اص الروائ��ي ؟
  ي&م��ان عل��ى ذل��ك ف��المتلقيھم��ا ` وف��ي رأي��ي أنَّ . ؟ أھ��و المتلق��ي أم المب��دع ؟والمتلق��ي

` يستطيع مجاراة إبداع المؤلف في جميع ما يقرأ، وكثيراً م�ا  -خاصة غير المختص –
ول ُح�بتغ�اه، أو تَ يقف حائراً عند نص من النصوص يح�اول ف�تح أقفال�ه ف�& يص�ل إل�ى مُ 

ة دون تصوره الصحيح لنص من النصوص فينحرف عن الجادة، وھذا ما ضبابية الرؤيَّ 
إلى البحث عن مفاتح ما استغلق عليه خارج النص، ف& يجد نقداً جاداً يعتد ب�ه ب�ل يقوده 

يض�طر إل�ى التعقي�ب  عدِ ْب�المُ  وبطبيع�ة الح�ال ف�إنَّ . يجد آراًء ذاتية تزيده ارتباك�اً وتش�تتاً 
دفاعاً عن نفسه في المق�ام المتلقي إلى بوصلة تھديه الجادة، على نصوصه لعلمه بحاجة 

الواھي�ة والت�أوي&ت الباطل�ة، وھ�ذا م�ا ت م�ن التحل�ي& على نتاجه اiدب�ياiول ثم شفقة 
عانى منه تركي الحمد ولم يكن بدعاً في ذلك فقد س�بقه إل�ى ذل�ك بع�ض ال�روائيين وم�ن 

" أو`د حارتن��ا " أب��رزھم نجي��ب محف��وظ، ال��ذي بل��ي بتفس��يرات لشخص��يات روايت��ه 

وھ�ذا م�ا ج�ره إل�ى محاول�ة ت�دارك  ضة سياق روايته، ومتجاوزة إطارھا الرم�زي،ناِق مُ 
الموقف وتوضيح ما غمض على المتلقين، ولم يقف اiمر عند ھذا الحد بل انبرى كاتب 
إس&مي لكتابة م�ا يش�به الفس�ح الرق�ابي ف�ي مقدم�ة الطبع�ات الجدي�دة للرواي�ة، موض�حاً 

  !ن ھو بعينه ما ألمح إليه المؤلفم من رموز الشخصيات لم يكھِ ما فُ  للقراء أنَّ 

في أداء مھامه المنوطة به ھو ما سبب كل ھذه البلبلة، فلو تقصير النقد اiدبي  إنَّ 
قام بدوره في احتضان النتاج اiدبي وإيفائه حقه من العناية والدراسة لتعددت القراءات 
للنصوص اiدبية، ولما استھلك الكاتب طاقاته اdبداعية فيما ليس من شأنه، ولما تُوسل 

ياق اiدبي لتوضيح مقاصد المؤلف، ولھذا فإن القي�ام بج�زء م�ن ھ�ذا السِّ  بكتابات خارج
د ھدفاً من أھداف ھذه الدراسة؛ فالرواية الواحدة تحتاج إلى كثير من الدراسات عَ الدور يُ 

  . اiدبية والنقدية وھذه الدراسات تدعو بدورھا إلى دراسات جديدة

 -في نظري –معرفة ھي الطريقة المثلى الطريقة التراكمية للعلم وال ا فإنَّ نَ ومن ھُ 

نقد تُ  ومع اdبداع اiدبي بشكل عام، فمن اiجدى أنْ  ،للتعامل مع الروايات بشكل خاص
جتھداً في إضاءة النص الذي يتصدى لتحليله، وكش�ف الرواية حسب ما يراه الدارس، مُ 

بع�د  -رْي م ` َض�ق�د اiدب�ي، ث�ما قد يكتنفه من غموض، مستعيناً في ك�ل ذل�ك ب�أدوات النَّ 
، وبھذه ا�لية نطمع في الخروج )نقد النقد(د دراسته أو ما اصطلح عليه قَ نْ تُ  في أنْ  -ذلك

فإن الروايات ستبقى أس�يرة لم�ا س�بق تثري المكتبة اiدبية، وبغير ذلك بنصوص جديدة 
       .                              ذكره، وستزداد الھوة اتساعاً بين المبدع والمتلقي

التحليل��ي،  والم��نھج إ` باعتم��اد الم��نھج الوص��في -ف��ي نظ��ري –و` يت��أتى ذل��ك 
المناھج مدعاة إلى ا`نسياق خلف ا�راء التي سبق الحديث  ما؛ iنَّ تلكوإغفال ما سواھ
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ق وفَّ أُ  د الذي آمل أنْ رُّ جَ عن التَ  عنھا، وا`نجراف في متاھات التيارات المت&طمة، بعيداً 
  .ي ھذا البحثإتباعه ف في

وِء على رواي�ات ترك�ي الحم�د م�ن  من ھُنَا تجيء ھذه الدراسة محاِولةً تسليط الضَّ
ة والمعاني الجزئيَّة التي تحملھ�ا  ،ة زواياِعدّ  ينھض الباب اiول بتحليل المضامين العامَّ

كالمض�مون ا`جتم�اعي بتجليَّات�ه المختلف�ة كا`زدواجي�ة والطبقيَّ�ة  ،الروايات المدروسة
السِّياسي وما أما المضمون . منظومة القيم والعادات والتقاليد وثنائية الرجولة واiنوثةو

يحتضنه م�ن بُع�ٍد اقتص�ادي فيحلِّ�ل الق�يم السياس�يِّة العام�ة و`س�يما الس�لبيَّة منھ�ا ك�القمع 
ة �ْلَطة وإش�ارة إل�ى  ،والكبت ومصادرة الُحريَّات العامَّ وفي�ه ح�ديث ع�ن الخ�وف م�ن السُّ

 –للكاتب ال�ذي يس�لِّط الض�وء فَْض&ً عن الكشف عن المنزع النَّقْدي  ،مات السريَّةالتنظي

  . على التبعية السياسية وا`قتصادية ل�خر –صراحة 

وتَْحتِف��ل رواي��ات الكات��ب بإع��ادة ق��راءة ال��دين م��ن منظ��ور يختل��ف ع��ن المس��تقر 
وق��د أف��رز ھ��ذا  ،نَّسويخ��رج ع��ن الق��راءة النمطيَّ��ة dش��كالية المق��دَّس والم��د ،المت��وارث

�ة  -المضمون الواسع  مف�رداٍت كثي�رةً يَتعلَّ�ُق  –الذي يُلقي بظ&له على ش�ْكل الحي�اة عامَّ
ويتص�ل بعض�ھا ا�خ�ر بالطائفيَّ�ة  ،والتأوي�ل مبعضھا بحّق ا`خت&ف المشروع في الفَْھ�
فَْھ�ُم ال�دين  كم�ا يتن�اول ،والقدري�ة والجبريَّ�ة ،وثنائيات اdيمان واdلحاد والموت والحياة

حلِّ�ُل اس�تغ&ل ال�دين لخدم�ة ويُ  ،مسائَل الع&قات اdنسانية والَصَداقة والمعان�اة اdنس�انية
ة   . كما يُحلِّل الذات اdنسانية ومظاھر القلق الوجودي ،اiغراض الخاصَّ

�� ة ة وا`جتماعيَّ��تض��ن الرؤي��ا الفكريَّ��حْ ا ك��ان الخط��اب الروائ��ي ش��ك&ً أدبي��اً يَ ولمَّ
وم�ن ھن�ا ك�ان م�ن الض�روري  ،ةذا خصوص�ية ش�عريَّ  ظل بناءً ه يَ فإنَّ  ،ة لكاتبهيَّ والسياس

� فج�اء الب�اب الث�اني  ،ردي ف�ي الخط�اب الروائ�ي للكات�بالبحث ف�ي تقني�ات التش�كيل السَّ
ن�اً تقني�ات البن�اءين الزمن�ي مبيِّ  ،وائي�ةة والشخص�يات الرمتضمناً تحل�ي&ً للعتب�ات النص�يَّ 

 ،د اiح�داثرْ ة الموظف�ة ف�ي َس�ھدت في النظر في الرؤية الس�رديَّ وأخيراً اجت ،والمكاني
  .دهرْ ة تبناھا الكاتب dرسال سَ وما يتعلق بذلك من صيغ سرديَّ 

 مستخلص�اً منھ�ا م�ا ذك�رتُ  ،وقد حاولت قراءة روايات تركي الحمد ق�راءة متأني�ة

ما  لَّ كُ  أو أنني كتبتُ  ،م عم&ً تاماً عي ھنا أنني أقدِّ و` أدَ  ،على وفق ما أمتلكه من أدوات
فلعل  ،رت عن بلوغ الھدفصَّ وإن قَ  ،وفقت فمن هللا سبحانه فإنْ  ،ولكنني حاولت ،ينبغي

  .ري في تقصيري أنني بذلت غاية الجھدذْ عُ 

  

                 وهللا ولي التوفيق
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  ھيدمْ تَ 

  

فھو مفكر بالدرجة اiولى  ،كان تركي الحمد مھتماً بالشأن العام في جميع مؤلفاته
وھ�ذه  ،فق�د ألَّ�ف أربع�ة كت�ب فكري�ة قب�ل أن ينش�ر روايت�ه اiول�ى ،قبل أن يكون روائياً 

 ،دراسات إيديولوجية في الحالة العربية. ١٩٨٦ ،الحركات الثورية المقارنة: الكتب ھي
م ث�. ١٩٩٥ ،ع�ن اdنس�ان أتح�دث. ١٩٩٣،الثقافة العربية أمام تح�ديات التغيي�ر. ١٩٩٢

الثقاف�ة العربي�ة ف�ي عص�ر : تلتھا أربعة ُكتب أخرى تزامن�ت م�ع إص�دار روايات�ه وھ�ي
السياس�ة . ٢٠٠٤ ،من ھنا يبدأ التغيير. ٢٠٠٠ ،ويبقى التاريخ مفتوحاً . ١٩٩٩ ،العولمة

وإذا  ،يقابلھ�ا أرب�ع رواي�ات فق�ط ،وھذه ثمانية كتب كاملة. ٢٠٠٦ ،بين الح&ل والحرام
وف��ي  ،ف��إن الع��دد سيص��بح س��ت رواي��ات ،رواي��ات مس��تقلة ،ثي��ةم��ا احتس��بنا أج��زاء الث&

وإذا ل��م يك��ن الع��دد ذا د`ل��ة كافي��ة عل��ى  ،الح��التين سيقص��ر العم��ل الروائ��ي ع��ن س��ابقه
/ ال��ذي يطغ��ى عل��ى الجان��ب اiدب��ي ،الفك��ري iعم��ال ترك��ي الحم��د/ التوج��ه الثق��افي

الفكرية دام تس�ع س�نين  وھي أن انشغاله بالمؤلفات ،فإن د`لة أخرى تؤيد ذلك ،الروائي
الت�ي  ،"أطي�اف اiزق�ة المھج�ورة:" وھ�ي ث&ثي�ة. قبل أن يُصدر باكورة نتاج�ه الروائ�ي

ث�م . ١٩٩٩ ،الكرادي�ب. ١٩٩٩ ،الشميس�ي. ١٩٩٥ ،العدام�ة: احتوت على ث&ثة أج�زاء
. ٢٠٠٠ ،ج�روح ال�ذاكرة. ٢٠٠٠ ،ش�رق ال�وادي: تلتھا الروايات الث&ث اiخيرة وھ�ي

وأثناء ص�دور روايات�ه ك�ان للمؤلف�ات غي�ر الروائي�ة نص�يب واف�ر . ٢٠٠٥ ،ريح الجنة
وھناك د`لة أكبر من ك�ل م�ا ُذك�ر وھ�ي أن مض�امين روايات�ه ` . يكاد يضاھي الرواية

فك�أن الرواي�ة . الذي تميزت به أعماله غير الروائي�ة ،الفكري/ تشتغل بغير النقد الثقافي
وإن اختلف�ت ط�رق التعبي�ر ف�إن  ،لم يحد عن�هامتداد لخط أساسي سار فيه تركي الحمد و

وھذا ` يعني أن الروايات لم تك�ن . اiفكار ھي ذاتھا أفكار تركي الحمد التي يُعرف بھا
وإنما ھ�ي بن�اء ش�امخ ك�ان أساس�ه الھ�م  ،أو إكمال مسيرة لم تكتمل ،إ` تحصيل حاصل

ق�ة مباش�رة بواس�طة الذي ن�اء بحمل�ه الكات�ب ف�أراد إيص�اله إل�ى المتلق�ين بطري ،الفكري
كغيرھ�ا م�ن  ،الكتابات الفكرية لكنھا لم تكن السبيل النموذجي؛ لجفاف أس�لوب عرض�ھا

عقلية علمي�ة ` يُف�تَن  التي تفترض في المتلقي أن يكون ذا ،الكتب ذات الطابع التنويري
بغض النظ�ر ع�ن القال�ب  ،وينصب اھتمامه على المعلومة التي يستقيھا ،باiدب وفنونه

ة يغط�ي بھ�ا يلَ�حِ / ة ويعدھا حليَّ� ،بل إن بعضھم ينفر من اiساليب اiدبية ،تُقدم بهالذي 
فتبق�ى  ،لكن أص�حاب ھ�ذا التوج�ه قل�ة يص�لون ح�د الن�درة ،المفكر على خوائه المعرفي

خاصة إذا ما علمنا أن تل�ك  ،` تجد من يحفل بھا ،أفكار الكاتب أسيرة بين طيات الكتب
iنھا ` تشكل  ،فھم في غنى عنھا ،من احتياجات الطبقة السابقة اiفكار التنويرية ليست

لُّ�وا م�ن مص�ادرھا اiص�لية الت�ي في ُمجملھا؛ لما قد نھل�وه ث�م ع –لھم إضافات معرفية 
فأدرك أنه لم يُحسن . كغيره من المفكرين العرب ،ھمت في تشكيل وعي تركي الحمدأس

ل�و ص�ح  ،وھ�ي ش�ريحة ق�راء الرواي�ة ،ينتوجيه كتاباته إلى الشريحة اiوسع من المتلق
تلقفھا / فتلقيھا  ،إذ إن قراءة الرواية ` تختص بمتلقين محدودين ،إط&ق مسمى شريحة

ولذا فقد فضل أن يجرب قالباً يُمكن أن  ،واسع ا`نتشار ` يُخص به شريحة دون سواھا
أكب�ر ع�دد م�ن  فيض�من م�ن خ&ل�ه إيص�ال طرح�ه إل�ى ،يلقى قبو`ً أكثر من قالبه القديم

 .               فكانت رواياته ،القراء
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كام�ل عنايت�ه  أو`ھ�ا أساس�ية مض�امينث&ث�ة ف�ي روايات�ه  تركي الحم�د أضاءوقد 
  . والمضمون الديني ،والمضمون السياسي ،المضمون ا`جتماعي: ھيو

تغل�ُب عليھ�ا النب�رة المباش�رة الت�ي تش�ير إل�ى  يحةص�ر نصوصاً  نجد في الث&ثيةو
وفي ھذه النصوص يك�ون مص�طلح السياس�ة  ،)الدين -الجنس -السياسة( ثلث المحرمالم

ويجع�ل الج�نس  ،أم�ا ال�دين فف�ي أحي�ان كثي�رة ي�ذكره مباش�رة ،مذكوراً بطريق�ة مباش�رة
ل�ذلك ك�ان ال�زوار يقض�ون  ،لم يكونا قد أثثا المجلس بعد: " رمزاً للمضمون ا`جتماعي
. لبل�وت ويثرث�رون ف�ي السياس�ة والج�نس وال�دينيلعب�ون ا ،وقتھم في غرفة عبدالمحسن

وكل جزء  ،فيه يفيض بالظ&م ءٍ يْ كل شَ "  .)١( ..."وكان ھشام ينضم إليھم بعض اiحيان
إن�ه يراھ�ا ... وصورة أمه ` تريد أن تفارق ،من نفسه يكاد ينقبض عليه ويعصره تماماً 

وتحولت  ،فارا وماركسوكذلك غي ،لقد تحول ھتلر إلى أمه. في كل الوجوه المحيطة به
: وج�وه ش��ادية ونادي��ة لطف��ي وس��عاد حس��ني وم��ارلين وج��ين وبريجي��ت إل��ى وج��ه واح��د

عل��ى  -وف��ي أدق تفاص��يلھا –ك��أن الروائ��ي يتعم��د أن ينش��ئ روايت��ه كامل��ة  .)٢( ."س��وير
السياس�ة وال�دين؛ : ھا إلى ثنائيةبل إنه يختزل). الجنس –الدين  -السياسة( المثلث المحرم

ھ�و م�ا وھ�ذا الج�نس . ة الجنس خارج إط�ار الع&ق�ة الزوجي�ة يحرم�ه ال�دينiن ممارس
�ارد ` يلج�أ ھن�ا إل�ى الج�زم والقط�ع ف�ي  ،تتحدث عنه الرواية بالذات ويب�دو جليَّ�ا أنَّ السَّ

إل�ى تع�دُّد ا`حتم�ا`ت  –عل�ى ع�ادة كت�اب الرواي�ة الواقعي�ة  –وإنما يمي�ل  ،تقديم رؤيته
أي تعكس تعدداً في طرائق التفكي�ر  ،رة نظيراً اجتماعياً والخيارات التي تعكس بالضرو

وأن مجتمع الرواية ` يفكِّر بطريقة واح�دة أو يَْس�لُك درب�اً مح�دداً ` انزي�اح  ،عند الناس
هِ  ،عنه ويحاول ضبط ردود أفعالھ�ا تج�اه س�لوكه  ،فالبطل يختزل المجتمع في صورة أمِّ

أنه يستخدم الخاص ل&نط&ق منه إلى العام  أي ،ليقدم للقارئ ردود أفعال عامة ،اليومي
ه ول��و ف��ي اجت��راح المتواض��ع علي�� ق عل��ىلَ��طْ لرص��د ا�راء والمواق��ف واiحك��ام الت��ي تُ 

السارد ع�ن احتم�ا`ت ردود  يعبِّرُ " الشميسي" وقع واحد في وفي م ،الظاھر على اiقل
iفع�رف  ،رة المحرم�ةلو علمت أمه أن�ه ق�د ذاق الثم� ...": فعال على ما يقوم به البطلا

م��اذا س��يكون وض��عھا؟ ھ��ل تط��رده م��ن عطفھ��ا  ،السياس��ة والم��رأة والش��راب الملع��ون
أم تكون اللعنة ھي النصيب؟ ھل يكون آدم  ،أم تغفر له زلته؟ ھل تغفر خطيئته ،وحنانھا

أم ` يكون شيئاً على  ،بل ھجين ` صورة له. أم ` ھذا و` ذاك ،أم أن إبليس ھو النھاية
ح السرد بالجنس والسياسة ولمح إلى الدين تلميحاً عن�دما ذك�ر  .)٣("ق؟اdط& " وقد صرَّ

 ،؛ iن�ه يعل��م أنَّ المن�ع للش�راب ھن�ا دين��ٌي ول�يس سياس�ياً أو اجتماعي��اً "الش�راب الملع�ون
وھ�ذه ا`حتم�ا`ت تتض�من إّم�ا  ،وا`حتما`ت الواردة ھنا قد تجد صدى لھا في المجتمع

ولعل الخي�ار الثال�ث  ،وإما الُحريَّة في الفعل ،مغفرة والمسامحةوإما ال ،الطرد والرفض
  .   ھو اiضعف نصياً واجتماعياً 

الخ�ارج ع�ن  ،لجان�ب الجنس�ي؛ ويعن�ي ب�ذلك اث�م الم�رأة ،ع�رف السياس�ة أو`ً فق�د 
ت عنه الرواية ول�م تحدث iن ھذا النوع ھو ما ،التحديدإطار الع&قة الزوجية على وجه 

أو  ،الش�رعيأو الجان�ب  ،كالجانب العلمي التثقيفي ،ب الجنس اiخرىجوان إلى تتطرق
                                                

)١(
   .١٥٢: ٥، دار الساقي، بيروت، ط)الشميسي(، أطياف اiزقة المھجورة ٢٠٠٦الحمد، تركي،   

)٢(
  .١٧٢:المرجع نفسه  

)٣(
  .٤٧:الحمد، الشميسي  
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ينظ�ر  ال�ذي ،` يعلم إ` ما يعلمه ھش�ام مشاھد كما أنه راوٍ  .أو ما شابه ،الجانب العرفي
. غيره م�ن ش�باب مجتمع�ه ينكثيرك ؛المتعة المحرمة :وجھة نظر واحدةمن  ةالمرأإلى 

  .اف النواھي الدينيةراقتويعني به  ،خيراً الشراب الملعونوأ

ولك�ن  ،المحرم الكراديب يؤكد الراوي ھذا الثالوث ة نفسھا من روايةوفي الصفح
وتع�ود موض�ي :" عن طريق الرموز ھذه المرة وليس تصريحاً كما في المقط�ع الس�ابق

يشرب الحليب بھدوء وھو  أخذ. ولكنھا تجبره عليه برقة ،إنه ` يريده. بالحليب الساخن
وقبل ... وتراءى له وجه أمه ووجه نورة في وجه موضي... إلى موضي يختلس النظر

قد تحولت إلى وجه جديد ` ع&قة  ،كانت الوجوه الث&ثة iمه ونورة وموضي ،وَ فُ غْ أن يَ 
  .)١("ولكنه كلھا في الوقت ذاته ،له بالوجوه الث&ثة

تك�ز علي�ه إنھا ترم�ز ب�& ري�ب للث�الوث المح�رم ال�ذي تر! إ`م ترمز ھذه الوجوه؟
 ،)وج��ه ن��ورة( السياس��ة ،)وج��ه اiم( ال��دين: أح��داث الرواي��ة ف��ي كثي��ر م��ن أجزائھ��ا

dيضاح الع&ق�ة ب�ين  يل ھذه الرموز يقتضي وقفة متأنيَّةحلإن ت ).وجه موضي( الجنس
ال�دور ال�ذي يق�وم ب�ه  - إلى ح�د كبي�ر -تقوم بدور يشبه  الرمز والمرموز إليه؛ فأم ھشام

بتربيتھ��ا الص��ارمة `بنھ��ا وحرص��ھا  وذل��ك ،اع��ه وتنظ��يم ش��ؤونھمال��دين ف��ي تھ��ذيب أتب
وم�ا يقتض�يه ذل�ك م�ن  ،الشديد على إص&ح ما فسد من أخ&قه وأفكاره وأقوال�ه وأفعال�ه

ف�ي باطنھ�ا قوانين وأنظمة وتعليمات تحمل في ظاھرھ�ا الح�زم والص�رامة والص�&بة و
ح��ال انقي��اد : ب��ين ح��الين تعليماتھ��ا م��اوھش��ام ف��ي تطبيق��ه . الح��رص والش��فقةالرحم��ة و

   .أو تردد أو تمردوحال خروج  ،وتسليم

ھشام أن ع&قة : أبرزھا ،من أوجه كثيرةوأما وجه الشبه بين نورة والسياسة فھو 
` يتج�رأ عل�ى خ�وض غم�اره إ` م�ن  -كما ھو حال السياسة -بنورة كانت أمراً خطيراً 

في  -إلى المراوغة والذكاء والكذب حتاجان فك&ھما ي ،قومات التي تؤھله لذلكيملك الم
ھ�ار الحس�نات والتك�تم عل�ى وإخف�اء الحق�ائق أو تدليس�ھا بمحاول�ة إظ ،كثير من اiحي�ان

يظھ��ر لھ��ا ع��دم و ،عب��ة خطي��رة م��ع والدي��ه وخاص��ة أم��هفھ��اھو ھش��ام يلع��ب ل ،الس��يئات
ويص�لي مع�ه  ،وال�د ن�ورة ون�راه يخ�ادع ،ع&قت�ه بھ�ا ف�ي اكتراثه ب�أمر ن�ورة ل�ئ& تش�ك

الص�&ة مباش�رة وبع�د  ،العشاء في المس�جد؛ ليظھ�ر بمظھ�ر الش�اب التق�ي النق�ي ال�ورع
  .يخرج إلى منزلھا ليتقاب& تحت جنح الظ&م

 -تمتد إلى أن تصل إلى نورة نفسھا ف ،ئرة الخداع والمراوغة عند ھشاموتتوسع دا

ج ليض�من حيث يعدھا بالزوا -وھي من كان يشاركه في تنفيذ المؤامرات لتظليل أسرھم
 ف�ي إجازت�ه -الري�اض قادم�اً م�ن وبعد عودت�ه إليھ�ا. ع&قتھا غير الشرعية به استمرار

ويوھم ن�ورة بأنھ�ا الفت�اة  ،الغرامية /لتكثيف جھوده السياسية جاھداً  ىنراه يسع -السنوية
    .غيرھا في حياته أخرياتٍ  بينما واقعه يشير إلى أنَّ  ،الوحيدة في حياته

ه الغرامي��ة ت��ب��ين تجرب ص��ل ح��د التط��ابقتش��ابھا كبي��راً يوم��ن جان��ب آخ��ر نلح��ظ 
؛ iن انخراطه ف�ي منظم�ات فك&ھما يحم&ن نفس السمات والم&مح ،وتجربته الحزبية

مشبوھة بل ممنوعة ومحرمة يعد مغامرة خطيرة تصل ب�ه إل�ى حال�ة م�ن الرع�ب عن�د 
ربتين ك��ان التج� وف�ي كلت�ا ،ك الح�ال ف�ي أم��ره م�ع ن�ورهوك�ذل ،تص�وره `نكش�اف أم�ره

                                                
)١(

  .٤٧:الحمد، الشميسي  
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وذل��ك باتخ��اذ الت��دابير ال&زم��ة الت��ي  ،حريص��اً غاي��ة الح��رص عل��ى ع��دم افتض��اح س��ره
                   .الحزبية والغرامية غامراتهوالثقة أثناء متضمن له قدراً من الطمأنينة 
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  الفصل ا�ول

  والسياسي المضمون ا�جتماعي

  

     المضمون ا�جتماعي ١.١

     )ا�زدواجية(فارقات ا�جتماعية الم ١.١.١

 ،تعد ا`زدواجية من أھم المضامين التي حاول تركي الحم�د إبرازھ�ا ف�ي روايات�ه
و` أدل عل��ى ذل��ك م��ن احتفائ��ه بھ��ا من��ذ بداي��ة  .واتخ��ذ المجتم��ع الس��عودي أنموذج��ا لھ��ا

لھام�ة وتقديمه ھذه الجزئي�ة ا "الشميسي" وكذلك في بداية  ،وھي أولى رواياته ،العدامة
فق�د بناھ�ا كامل�ة عل�ى  "ج�روح ال�ذاكرة"وأما  ،من المضمون ا`جتماعي على ما سواھا

أنھ�ا الموض�وع ال�ذي كو ،تش�كل ھاجس�اً ل�ه إذ كانت المفارقات ا`جتماعية ،ا`زدواجية
    .يستحق اiولوية في الطرح

ھ�و انتق�ال المجتم�ع م�ن عص�ر  -ف�ي نظ�ر الروائ�ي – المس�بب ال�رئيس لھ�اوكان 
وكثيراً ما تؤدي مثل ھذه النق&ت إل�ى مش�ك&ت ل�م يحس�ب  ،يدية إلى عصر الحداثةالتقل

 ومع م�رور اiي�ام ،أن يُلتفت إليھا غلغل في نسيج المجتمع دونتوتفتنشأ وتنمو  ،حسابھا

ف�ي  فدخل المجتمع ،فكيف بتقويمھا ،تصبح من لوازم المجتمع التي ` تُستغرب و` تُنقد
iن اiف�راد ل�م  ،المعاص�رة/ أزم�ة اiص�الة  وتشكلت إثر ذلك ،ةدوامة من القلق والبلبل

يي��ر الحاص��ل ف��ي ك��ل جوان��ب وظل��وا مش��دوھين بس��رعة التغ ،يس��توعبوا أبع��اد التح��ول
انقس�موا م�ا ف ،ين مواق�ف متناقض�ة ورافض�ة ل�خ�روقف منظرو ا`تج�اھبينما  ،حياتھم

ت زادت أص�واحتى  ،بينھم واتسعت الھوة فيما ،بين دعاة للحداثة ومدافعين عن التراث
iن  ،على فك�ر العام�ة وتوجھ�اتھم بدوره انعكس ذلكو ،التقليدين على صوت الحداثيين

عل�يھم أن يس�تبدلوا ب عُ َص�فَ  ،ويب�دوا ال�تحفظ حيال�ه ،ما ھو جدي�د من الطبيعي أن يخشوا
تم�ع المج:" ... ر يحت�اج م�نھم إل�ى قناع�ة كامل�ة ل�م تكتم�ل بع�دالتغيي�iن  ،الجديد بالق�ديم

غي�ر المجتم�ع ال�ذي  ،الذي عشته في الطفولة غير المجتمع الذي عشته ف�ي س�ن النض�ج
التغيرات السريعة والجذرية التي مر بھا بلدك غي�رت ف�ي .. عشته بين ھاتين المرحلتين

نع�م ھ�و تن��اقض .. أل�يس ك�ذلك؟ ،تن�اقض.. ول�م تغي�ر ف�ي الوق�ت نفس�ه ،س�لم الق�يم ل�ديكم
وف��ي الوق��ت نفس��ه . )١( ..."ربم��ا الحي��اة النفس��ية �خ��رينو ،انعك��س عل��ى حيات��ك النفس��ية
وأخف�ى رغبت�ه  ،فأبدى كثير منھم تمس�كه بم�ا ھ�و تقلي�دي ،أصبح القديم عبئاً ثقي&ً عليھم

يضمن لھ�م ا`س�تقرار  اً حاولوا أن يصنعوا توافقثم  ،له في العصري مخافة نبذ المجتمع
كان�ت و ،يفلح�وا ف�ي ذل�ك لك�نھم ل�م ،عن طريق ال�دمج ب�ين ا`تج�اھين ،النفسي والفكري

ت&ش�ت كثي�ر م�ن الع�ادات ف ،ء دون وعي حقيقي يھديھم الصوابمحاو`تھم خبط عشوا
ومورس�ت ع�ادات دخيل�ة  ،أو التي تميز مجتمعھم وتكسبه خصوص�يته ،والتقاليد النافعة

لك��نھم دفع��وا الض��ريبة ونس��وا أن  ،ض��ريبة لم��ن يخت��ار المعاص��رة بالجمل��ة تك��ون ع��ادة
 ،تسباتھم اiص�يلةلما فرطوا فيه من مكو ،لھذا ،فكانت الخسارة كبيرة ،البضاعة يأخذوا

أو اiص�الة  ،الحاض�ر -ظر ف�ي ثيم�ة الماض�يفي التحليل وإمعان الن إنَّ السرد يَستغِرقُ 
إل��ى الق��ول المباش��ر ال��ذي ي��دعو إل��ى الم��زج ب��ين ھ��ذين  ،كالع��ادة ،ويلج��أ ،والمعاص��رة

واiھ�م م�ن ذل�ك  ،فإنَّه يُْفضي حتماً إلى صراعات اجتماعي�ة القطبين الذي إْن لم يَْحُضرْ 
                                                

)١(
  .٢٣٥: ٤، دار الساقي، بيروت، ط"جروح الذاكرة "، رواية ٢٠٠٦الحمد، تركي،   
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يلتف�ت إل�ى  ،بين الماضي والحاضر -كذات –يقف المرء فيھا منقسماً  ،صراعات نفسية
ويتطل��ع إل��ى  ،الماض��ي فيص��اب ب��الحيرة؛ iنَّ��ه يعتق��د أنَّ الماض��ي ` يلب��ي طموحات��ه

إن ش�فاءك يعتم�د " : ج�ذورالحاضر أو المستقبل فيرى نفسه أش�به م�ا يك�ون بش�جرة ب�&
نحن لم نصنع ھ�ذا الع�الم ال�ذي وج�دنا .. على أن تتصالحي مع ذاتك ومع مجتمعك أيضاً 

نع�م ق�د نح�اول .. بل خرجن�ا إل�ى الوج�ود ووج�دناه بش�كله ال�ذي ف�رض نفس�ه علين�ا ،فيه
مل ولكن إذا فشلنا يجب أن ` نلقي اللوم الكا ،فھذا ھو معنى الحياة ،تغييره وفق مرئياتنا

ولك�ن علين�ا الت�أقلم م�ع . نع�م! نح�اول.. على ذواتنا فنصبح م�ن المرض�ى غي�ر ش�اعرين
  . )١("وإ` فإن مرض النفس ھو النھاية ،محيطنا مھما كان شكله بقدر اdمكان

عل�ى لس��ان الطبي�ب النفس��ي ال��ذي  وذل��ك ،ن الخل��لم�ي�ده عل��ى مك الروائ��ي ويض�ع
: عام�ة /خاص�ة  وھي حالة ،لذاكرةاالشخصية الرئيسة في جروح : يشخص حالة لطيفة

ولكن�ه يفع�ل ذل�ك  ،المجتمع يريد منك أن تكوني م&كاً رغم أنه يعل�م أن ذل�ك مس�تحيل" 
   .)٢("ظاھراً 

ويل�زمھم بم�ا `  ،ويحملھم فوق طاقتھم ،أن المجتمع يطالب أفراده بالم&ئكيةوبما 
ُكلفت أنفسھم بما  اإذ ،ھم به` طاقة لإن النتيجة الطبيعية أن يتخلوا عما ف ،يمكنھم تطبيقه

نظ�ر ا. بل إنھم سيتجاوزونه إلى التفريط بما تستوعبه طاقتھم اdنسانية .ليس في وسعھا
أخ�ذ الض�جيج يعل�و والحرك�ة " : إلى ھذا المشھد اليومي المؤسف ال�ذي يت�رجم م�ا س�بق

 اً تتسارع من جراء ھرج ومرج الركاب الذين أخذوا يلملمون أنفسھم وأش�ياءھم اس�تعداد
مع أن  ،وذلك في سباق محموم يعتقد من يراھم أن كل دقيقة مھمة في حياتھم ،للمغادرة

  .)٣("كل الحياة ` تعني شيئاً iكثرھم

ع��ن ھ��ذا  اً كثي��رن ` يع��رف َم�� وخاص��ة ،ت��دعو إل��ى الدھش��ةلإن ھ��ذه المفارق��ة 
م�ن يع�رف لك�ن ! كل ھذه العجلة مع أن كل الحياة ` تعني ش�يئاً iكث�رھم؟ فلمَ  ،المجتمع

م�ن ؛ iنه يدرك جي�داً أنھ�ا سمات المجتمع الداخلية ` يتوقف كثيراً عند ھذه ا`زدواجية
وقد عمد الروائي إل�ى محاول�ة  ،اiمور المألوفة والمعتادة التي تتكرر في مواقف كثيرة

 .ج حي�ة ف�ي المجتم�عتسليط الضوء عليھا وذكر مواقف وتصرفات iف�راد يمثل�ون نم�اذ

 واستغ&ل ك�ل ثاني�ة ،عرون سلطة المجتمع الذي يحثھم على أھمية الوقتفاiفراد يستش

وتتك�رر العجل�ة . حياتھم مثال للترھل وقلة اdنت�اج يشير إلى أن بينما واقع أكثرھم ،منه
حت�ى ف�ي المق�ام ال�ذي  ،مقاطع أخرى من الرواية وفي مواقف متنوعة غير المبررة في

كان المؤذن يدعو إلى ص�&ة "  :سكينة ووقار إلى المسجد فيحتم نقيض ذلك كالذھاب يُ 
وك�ان ھن�اك بع�ض اiف�راد  ،المغرب بعد خروجه من منزل عبد الكريم بمسافة قص�يرة

يتجھون إلى المسجد والماء يتناثر من على وجوھھم وھم يحث�ون الخط�ى للوص�ول قب�ل 
فق�د  ،كان على عجلة من أم�ره. رغم أن المسجد قريب وھناك متسع من الوقت ،اdقامة

 ،فالمسجد قريب وفي الوقت متسع .)٤("كان يريد الوصول قبل أن تأتي نوره حاملة اللبن

                                                
)١(

  .٢٣٦-٢٣٥: المرجع نفسه  
)٢(

  .٢٣٤: المرجع نفسه  
)٣(

  .٧: ٤، دار الساقي، بيروت، ط"العدامة: أطياف اiزقة المھجورة"، رواية ٢٠٠٣الحمد،   
)٤(
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 ،ع�دواھا فيم�ا بي�نھم تقل�الذي تح�ول إل�ى ع�ادة انت ،سلوكھم مقاومةلكنھم ` يستطيعون 
وإن  ،م�ع مجتمع�ه ف�ي ھ�ذه العجل�ة ھش�ام يش�تركو ،كأنھا وباء ` يمكن التحصين من�هو

فالمس�ألة ليس�ت حرص�اً عل�ى  ،فھ�و يح�ث الخط�ى للق�اء ن�وره ،مكان يخالفھم في وجھتھ
` يخرج بحال من اiح�وال  وھشام .عادة مستشرية في المجتمع وقت الص&ة وإنما ھي

فالمھم ھ�و المحافظ�ة  ،وما ھو إ` أنموذج لكثيرين غيره ،عن طبائع مجتمعه وأمزجتھم
ة ذلك ازدواجية شخص�ي وإن كان في ،على رغبات المجتمع والخضوع المطلق لسلطته

 ،ف�ي ظ�اھر تص�رفاتهمادام ملتزماً برغبات المجتم�ع  ولن يحاسب عليه ،فھذا ` يضيره
يؤدي ص&ة الجمعة مع خاله وأبنائه ثم يعود إلى غرفته لمعاقرة الخمر؛ فھ�و  ولذا نجده

وعندما لم تجِد ص&ته نفعاً في بث الطمأنينة إلى  ،يبحث عن أي طريقة تزيل اضطرابه
لق�د قي�ل ل�ه إن الخم�رة تقض�ي عل�ى الخج�ل واض�طراب :" سه عمد إلى شرب الخم�رنف

وع�اد  ،أدى ص�&ة الجمع�ة م�ع خال�ه وأبنائ�ه.وھذا بالضبط ما يحتاج�ه الي�وم ،اiعصاب
   .)١("إلى الغرفة وھو في غاية انشغال البال والمشاعر المتضاربة

ب�اس المحتش�م المب�الغ ونرى مثل ھذه ا`زدواجية عندما تكتسي إح�دى الفتي�ات بالل
 ،وفي الوقت نفسه تخرج مع ش�ابين ف�ي وض�ح النھ�ار ،حتى كأنھا قطع الليل البھيم ،فيه

نظ�ر أح�د دون أن تلف�ت  ،ان لممارسة الرذيلةويذھبون سوياً إلى أماكن خالية من العمر
وق��د اتش��حت  ،`ح��ت فت��اة تس��ير الھ��وينى: "يُش��ك ف��ي طھرھ��ا وش��رفھاأو  ،مم��ن يراھ��ا

ال�رحمن م�ن جانبھ�ا  م�ّر عب�د. كام�ل حت�ى ` ي�رى منھ�ا إ` أط�راف أص�ابعھابالسواد ال
ثم فتح ب�اب الس�يارة الخلف�ي  ،وأطلق بوق السيارة ثم تجاوزھا وأوقف السيارة غير بعيد

لمقعد الخلفي مغلقة انسلت الفتاة إلى ا ،وبكل خفة وثبات. من الجھة المقابلة لجھة السائق
ھا وعباءتھ�ا وألقتھم�ا قامت بنزع خمار ،لفتاة من السيارةعندما نزلت ا... الباب وراءھا

ب�ل  ،لم تكن الفتاة قلقة أو خائف�ة و` يب�دو عليھ�ا أي إم�ارات ل&ض�طراب... في السيارة
   .)٢("كانت ثابتة وھادئة وكأنھا اعتادت مثل ھذه المغامرات

ھ�ا تبي�ع نوالمفارق�ة أ ،فتاة تتشح بالسواد وتلبس الم&بس الس�اترة إل�ى ح�د اdف�راط
فھ�ي  ،وتتبع شھواتھا الجامحة التي ` تقيدھا أغ&ل المجتمع ورقابته الص�ارمة ،جسدھا

دون أن  ،بمنتھ��ى الثق��ة والثب��ات -أرادت م��ا مت��ى -تع��رف طرق��اً عدي��دة لف��ك تل��ك القي��ود
فة فھي تتقنع بقناع الع ،لريبة والشك في سلوكھاا إلى وبأساليب ` تدعو  ،يشعر بھا أحد

d ا بعيداً عن أعين الرقباءلكي تفعل ما يحلو لھبعاد الشبھات عنھا؛ والفضيلة.  

أن تخت�ار مكان�اً عام�اً ` ش�بھة : اiساليب التي توظفھا للوصول إل�ى أھ�دافھاومن 
س�ار ... عن�دما وص�لوا إل�ى المستش�فى:" فيه؛ لكي يض�من لھ�ا أن تس�تقل الس�يارة بأم�ان

الت�ي ك�ان رص�يفھا مزدحم�اً بالعب�اءات  قلي&ً حتى وصل إلى إحدى العي�ادات الخارجي�ة
ولكنه أح�س ب�بعض الطمأنين�ة وھ�و  ،كان ھشام في غاية ا`ضطراب والخوف... السود

وبع�د . وبعض النس�اء ي�ركبن ھ�ذه الس�يارة أو تل�ك ،يرى عدداً من السيارات التي تنتظر
داء م�ن وانسلت إلى الداخل كتلة متحركة س�و ،فتح الباب الخلفي للسيارة ،دقائق معدودة

                                                
)١(

  .٣٨: الحمد، الشميسي  
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  .١٧٣: الحمد، العدامة  
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الرحمن شرقاً  ما إن استقرت في السيارة حتى انطلق عبد ،قمة الرأس إلى أخمص القدم
    .)١( ..."نحو طريق خريص

إذ إنه س�يوفر لھ�ا حجت�ين  ،فالمستشفى ھو المكان المناسب لتضليل رقابة المجتمع
رة أنھ��ا م��ن مح�ارم قائ��د الس��يا ،والثاني�ة. الم��رض لل�تملص م��ن أھلھ��ا ،أو`ھم��ا: ق�ويتين

ال�رحمن بالس�يارة نح�و المستش�فى الحك��ومي  واتج��ه عب�د: "dيھ�ام م�ن يراھ�ا ف�ي معيت�ه
أش��وفك راي��ح ! خي��ر إن ش��اء هللا: " وس��ط اس��تغراب ھش��ام ال��ذي ق��ال متس��ائ&ً  ،الع��ام

المستش�فى أكث�ر أمن�اً الي�وم م�ن "  :الرحمن قال عبد ،..."نعم"  ،!..."المستشفى ھالمرة؟
سوف يعتق�دون أنن�ا مح�ارم لھ�ا ق�د . دون أن يشك أحد بنا ستركب معنا... أي مكان آخر

ث�م إن ال�ذھاب إل�ى المستش�فى ع�ذر مقن�ع لھ�ا للخ�روج م�ن ... جئنا بعد أن أنھت الع�&ج
ك�ل ش�يء ح�رام ... دي�رة عجيب�ة فع�&ً :" وضحك عب�دالرحمن بش�دة وھ�و يق�ول ،"البيت

 وھ��و يض��ع ،يإنَّ الخط��اب الروائ�� .)٢("وك��ل ش��يء مب��اح بش��كل ` يتص��ور. وممن��وع

ھ��ذه البني��ة الت��ي  ،يُ��ِديُن بص��راحة بني��ة التفكي��ر ا`جتم��اعي –ا`نف��&ت إزاء المحافظ��ة 
ولعل ذلك يع�ود إل�ى غي�اب  ،`تترَدُد في تشييد بناء يعتمد التجاور المعادي أو المتناقض

كم�ا يع�ود إل�ى غي��اب ذل�ك كلِّ�ه ف�ي ممارس��ة  ،القناع�ة العقلي�ة والنفس�ية بمف�ردات الق��ديم
فھ�و م�ن جھ�ة  ،وكأن المرء ` يجد نفسه ̀إ ض�ائعاً  ،ح التواضع ا`جتماعي الھشتجتر

وھ�و  ،ويرغب من جھة أخرى في إشباع المكبوتات ،يودُّ إرضاء منظومة القيم الشائعة
! في ا�ن نفسه يدرك إدراكاً تاماً مدى الھوة التي تفصل بين منظومة اiفكار وتطبيقاتھا

لقيم والع�ادات ھ�ذه ا`زدواجي�ة؟ ھ�ل يمك�ن ع�ّد ھ�ذه المس�ألة ھل رسَّخ المجتمع بتراكم ا
وغي�اب  ،أم أن ا`نفت�اح عل�ى مجتمع�ات أخ�رى ،أمراً متوارثاً انتقل م�ن جي�ل إل�ى آخ�ر

" ئح المجتم��ع يُع��د مس��ؤو`ً ع��ن ك��ل ذل��ك؟ إنھ��ا مفارق��ات ُمفَعم��ة ب ا`نس��جام ب��ين ش��را

ش ال���ذي يم���� كي���ان نج���د محتواھ���ا ف���ي الملف���وظ الس���ردي كالعج���ب الم���دھ" ال���تھكم
إن ھ��ذا ". وك�ل ش�يء مب�اح بش�كل ` يتص�ور ،ك�ل ش�يء ح�رام وممن�وع:" عب�دالرحمن

فتح�ريم ك�ل  ،الملفوظ يكشف عن عمق المأساة التي تعيشھا بعض الشخصيات الروائي�ة
 –يجع�ل اdنس�ان  ،شيء ومنعه دون إعم�ال العق�ل أو الرك�ون إل�ى مرجعي�ات يعت�د بھ�ا

أفع�ا`ً ق�د `  ،متح�دياً  ،المحرمات والممنوعات؛ فيم�ارس يھزأ من ھذه –بمرور الزمن 
يؤمن بھا ھو في ق�رارة ال�نفس؛ فيق�ع نتيج�ة ل�ذلك ف�ي ح�ا`ت اغت�راب وض�ياع وخ�داع 

         .  الذات

م��ا اكتش��فه ھش��ام : اھر ا`زدواجي��ة الت��ي يخبرن��ا بھ��ا ال��راوي المش��اركوم��ن مظ�� 
` وج�ود ل�دور . ش�يء مب�اح وك�ل ،في الرياض كل ش�يء ممن�وع" :العابر في الرياض

أف&ماً ` وجود لھا حتى في بي�روت أو  ،ولكنه شاھد أحدث اiف&م في الرياض ،السينما
أو تق��وم بجول��ة عل��ى حواني��ت ت��أجير اiف��&م  ،ت��ذھب إل��ى أي ن��اد رياض��ي. الق��اھرة

فتشاھد أو تستأجر أي فيلم تشاء مع آل�ة الع�رض " الناصرية"و " المربع"السينمائية في 
! أن يس�تأجر أي ف�يلم! لماذا تمنع دور السينما مادام باستطاعة أي شخص .)٣("سينمائيةال

فإم�ا أن يمن�ع ت�داول اiف�&م بتل�ك  ،ھ�ذه قم�ة ا`زدواجي�ة!. ؟ينمائيةم�ع آل�ة الع�رض الس�
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وفي  ،محرمة فھل مشاھدتھا في السينما ،وإما أن تعرض على شاشات السينما ،السھولة
بح م�ن وأص ،ا`زدواجية حتى تغلغلت في نسيجه ودتمع قد تعَّ ولكنه مج! غيرھا مباحة؟

يمثل شريحة  –وھو بطل من أبطال الرواية  الرحمن فھاھو عبد .الصعب التخلص منھا
إح�دى فتيات�ه بطريق�ة تس�تحق  يقص على ھشام العابر تفاصيل مغامرة مع -من مجتمعه

والحقيق�ة كن�ت مت�ردداً  ،ذھب�ت إل�ى منزلھ�ا ،بعد ص�&ة العش�اء: " يقول ،التوقف عندھا
 ،وجدت الباب مفتوحاً كم�ا قال�ت. ولكن جزمت في النھاية وتوكلت على هللا ،أول اiمر

ول�م أش�عر إ` وش�يء  ،أغلق�ت الب�اب ورائ�ي ،دخلت وأطرافي ترتجف والعرق يغرقني
م��ن : " ولكن��ي س��معت ص��وتھا يق��ول ،ك��دت أن أق��ع مغمي��اً عل��ي... يج��ذبني إل��ى ال��داخل

  .     )١("الروح دت إليَّ فعا ،..."ھنا

التي تس�يطر عل�ى  ،ة`حظ الصبغة الديني ،"توكلت على هللا" ،"بعد ص&ة العشاء"
فاللق�اء  ،الموعد بعد ص&ة العش�اء ،في ھذا الموقف المخالف للدين ،الرحمن حديث عبد

فل��م يق��ل ف��ي الس��اعة  ،ول��يس بتوقي��ت الس��اعات الي��ومي ،المح��رم يعين��ه بتوقي��ت الص��&ة
ب�ل  ،ة أو التاسعة مث&ً ولم يقل عشاء أو بع�د الغ�روب بس�اعتين عل�ى س�بيل المث�الالثامن

ال�ذين تع�ودوا  م�ن ،أضاف كلمة الص&ة التي تعود على ذكرھا تقليداً لغيره في المجتمع
وھذا اiم�ر عل�ى غرابت�ه ` يق�ارن . على ضبط مواعيدھم اليومية حسب توقيت الص&ة

وقبل  ،فعندما تردد في الذھاب إلى منزل الفتاة ،"لى هللا لت عتوك: "بقوله في ھذا المقام
لم يجد تعلي&ً يوضح به لھشام سبب عزمه بع�د الت�ردد إ` أن�ه  ،أن يجزم في نھاية اiمر

و` ش�ك أن�ه ` يعن�ي م�ا يق�ول عل�ى وج�ه الدق�ة ولكن�ه تعبي�ر ش�ائع م�ن  ،توكل على هللا
ا تمعهالتعبيرات الدينية التي كثيراً ما سمعھا في مج فق�د  ،دون وعي حقيقي بمعناھ�ا ُربمَّ

أفرغت من معناھا الحقيقي وأصبحت ` تحمل من د``تھا اiساسية إ` أن�ه عق�د الع�زم 
و`  ،ولكن ھذا التفسير ` يعفيه و` يعفي مجتمعه م�ن خلف�ه. على أمر ` يعلم بتفاصيله

الديني�ة ش�عارات غي�ر  الت�ي تجع�ل م�ن المف�اھيم ،يبرر لھم التمادي في ھ�ذه ا`زدواجي�ة
حين  ائيووھذا في ظني ما رمى إليه الر ،كةوعبارات مستھل ،مطبقة على أرض الواقع

أص�بح ك�ل مثي�ر ف�ي حيات�ه ھ�و انتظ�ار " :ره من خ&ل ألفاظ الشخص�ياتنقل إلينا تصو
فإن السرد  ،وزيادة على ما أورته سابقاً  .)٢("للذھاب بعده إلى منزل سوير ،أذان العصر

ة قد يكشف موقف الكاتب عموماً؛ إذ إنه يُدين الحال�ة ا`جتماعي�ة وقيمھ�ا وعاداتھ�ا  بعامَّ
الُس��لطة  م��ا تري��ده المتوارث��ة المھترئ��ة؛ iنھ��ا حول��ت الن��اس إل��ى مج��رد أب��واق ي��رددون

إنَّ الكاتب قد ` يُ�دين أو يھ�اجم  ،وبمعنى آخر ،الدينية دون وعي عميق بالمفاھيم الدينية
ما يھاجم من يدَّعون التديُّن أو يجعلون أنفسھم أمناء على ال�دين نياب�ة بمقدار  ،الدين ذاته

وھ�ذا التن�اقض ف�ي الممارس�ات  ،دون إقناع ا�خرين بوجاھة ممارس�اتھم ،عن ا�خرين
ويك��ون ھ��ذا  ،يجع��ل الن��اس يتص��رفون عل��ى وفق��ه ،مم��ن يقوم��ون عل��ى الس��لطة الديني��ة

بي�د  ،ا التص�رفع�ي كام�ل بغراب�ة ھ�ذول�ديھم و ،التصرف في البداية مفھوماً من الناس
وھ�و المس�تقر  ،أنھم وبحكم العادة ومع توالي السنين يرون أن ھذا السلوك ھو الص�واب

الذي ينبغي ا`لتزام به دون عودة إلى مرجعية مكتوبة تدلھم على الطريق السليم؛ لعلھم 
     !  نسوا رفضھم أو وعيھم با`زدواجية فجعلوا منھا أسلوب حياة
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فيرص��د ال��راوي ھ��ذا  ،`زدواجي��ة المجتمعي��ة تلق��ي بظ&لھ��ا عل��ى اiف��رادوھ��ذه ا
وك�ان  ،ص�لى الفج�ر م�ع خال�ه دون اغتس�ال: " الموقف الذي يختزلھا في أبشع صورھا

إذ أرقته وخزات  ؛)١("ولكنه كان يريد الذھاب فع&ً  ،باستطاعته عدم الذھاب إلى المسجد
عل�ه  ،ن ذنب�ه ب�التقرب إل�ى هللا بعم�ل ص�الحفأراد أن يكفر ع� ،ضميره لما فعله في ليلته

ونازعت�ه  ،ة إل�ى نفس�ه المض�طربةن�أو بث�اً للطمأني ،يجد ف�ي طاعت�ه عف�واً ع�ن معص�يته
وكان ب�ين خي�ارين ` . نفسه بين فضيلة الص&ة في المسجد ورذيلة أن يفرط في الص&ة

وجم��ع  ،اف��زاوج بينھم��. أو أن يبق��ى عل��ى جنابت��ه ،إم��ا أن يغتس��ل ويص��لي ،ثال��ث لھم��ا
ول�م . جماع�ة ،ف�ي المس�جد ،نباً جوقرر أن يؤدي ص&ة الفجر  ،ت واحدالنقيضين في وق

ب�ل ك�ان  ،مراعاة للمجتمع كما تع�ود ف�ي مواق�ف س�ابقة - ھذه المرة -في المسجد  يَُصلِّ 
وكأن��ه اس��تمرأ ا`زدواجي��ة حت��ى أص��بحت متغلغل��ة ف��ي تكوين��ه  ،يرغ��ب ف��ي ذل��ك فع��&ً 

بوجودھا من عدم�ه أو ش�اعراً بغربتھ�ا ع�ن نفس�ه؛ حي�ث تمكن�ت  ولم يعد مبالياً  ،النفسي
   . ا جبلة طُبع عليھامنه وكأنھ

  

  وجدليَّة الرجولة وا�نوثة المرأة ٢.١.١

وسعت رواياته  ،ضايا المرأة بكافة تفريعاتھاقعن  في رواياته تركي الحمد حدثت
نح�و ض�مني خط�أ مؤكدة لھم عل�ى  ،إلى تصحيح بعض المفاھيم المغلوطة عند المجتمع

 ،وألحقتھا بالمنھي عنه من الخطاب المقموع ،الثقافة التقليدية التي ازدرت عاطفة الحب
جعل�ت م�ن المعالج�ة الروائي��ة "وإنم�ا  ،ول�م تق�م بتحط�يم قي�ود التزم�ت المحيط�ة فحس�ب

وأن���واع الظل���م  ،لموض���وعھا م���دخ&ً dزال���ة أش���كال التميي���ز ض���د الم���رأة بوج���ه ع���ام
  .)٢("واiوضاع التي ظلت تعيش سجينة لھا ،ليھاا`جتماعي الواقع ع

لك��ن المجتم��ع ك��ان ح��ائ&ً دون  ،ح��ب عاص��فة م��ع ن��ورةوق��د ع��اش ھش��ام قص��ة 
؛ فقد كبرت الفتاة وارتدت الحجاب وُخطبت من غيره دون أن يع�رف ودون استمرارھا

ه . أن تتصل ھي به  ،على إط&ع عل�ى ع&قت�ه القديم�ة م�ع ن�ورة -فيما يبدو –وكانت أمُّ
فاض��طرت إل��ى منع��ه م��ن  ،ولكنھ��ا ` تمل��ك م��ا تفعل��ه `بنھ��ا ،وتق��در مش��اعره تجاھھ��ا

     .)٣( .ا`تصال بھا

ھا الرواي���ة ظ��اھرة الحج���اب ف��ي المجتم���ع إن م��ن أب���رز الظ��واھر الت���ي ترص��د
وإن ك�ان م�ن  -ارم المرأة ` يجوز أن يرى وجھھ�ا فالرجل الذي ليس من مح ،المحافظ
وبحض�ور  ،تسلم عليه وتحدثه في حدود يدركھا ك�& الط�رفينو` بأس من أن  -أقربائھا

للفص��ل ب��ين  رف علي�هويك��ون بل�وغ الحل��م ھ�و الس��ن المتع��ا. ط�رف ثال��ث م�ن أقاربھم��ا
الس�وداء عل�ى رأس�ھا ووجھھ�ا وھ�ي تق�ول " الش�يلة" دخلت امرأة تضع " ... : الجنسين

  : بصوت حاد ومرتفع قلي&ً وبعجل

  . وأنا أقول ليش الرياض منور.  القاطعينهللا حيا... حيا هللا من لفا -  
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 إذْ  لم يَر وجھھا منذ سنوات؛. له موضيفعرف فيه ابنة خا ،نظر ھشام إلى القادم  

ز وقد يكون في إبرا .)١("ن بلغ الحلممنذ أ عنه وتحجبت ،إنھا تحجبت منذ أن بلغت الحلم
ا ك�ان علي�ه الح�ال عقد مقارن�ة ف�ي مخيل�ة المتلق�ي لم�ھذا المضمون ا`جتماعي محاولة 

اي��ة الس��تينيات وبداي��ة ف��ي نھ ،ل��ذي دارت في��ه أح��داث ھ��ذه الرواي��ةق��ديماً ف��ي ال��زمن ا
فف�ي الس�ابق  ،في العقود التي تل�ت ذل�ك الت�اريخ وما ھو عليه حال المجتمع ،السبعينيات

ك�ان للم��رأة الح�ق ف��ي مص�افحة الرج��ال والترحي�ب بھ��م والح�ديث معھ��م وف�ق ض��وابط 
ي��وم فق��د طغ��ى علي��ه الجان��ب أم��ا مجتم��ع ال ،مس��احة المب��اح أكب��رفق��د كان��ت  ،معين��ه

��ِل حت��ى أص��بح الفص��ل ب��ين الجنس��ين ھاجس��اً مُ  ،التحريم��ي  يأخ��ذ اiولوي��ة ف��ي جمي��ع اّحً

جي��ٍل كان��ت : ويح��اول ال��نص أْن يَْعق�د مقارن��ة بَ��ْيَن جيل��ين ،مع�ام&ت الرج��ل م��ع الم��رأة
ج��ل ف��ي العم��ل الخ��اص الم��رأة في��ه تُم��ارس دورھ��ا الطبيع��ّي ف��ي المجتم��ع؛ تش�� ارك الرَّ

وتعمل في بناء الحي�اة عل�ى نَْح�ٍو يت�واَءم م�ع الظ�روف الموض�وعيَّة الت�ي تحك�م  ،والعام
وجي�ل آخ�ر  ،وھذا الجيل القديم أفرز امرأة جريئة مش�اركة وايجابيَّ�ة ،الحياة ا`جتماعية

ھ�ذه المقارن�ة  وت�أتي ،جي�ل قب�ع ف�ي البي�ت ،تغيَّر بما ` ينسجم مع التحو`ت ا`جتماعية
ل رؤي�ة ش�ريحة نس�ويِّة  كان�ت ش�اھداً من خ&ل اiم التي عاشت مرحلتين؛ لذا فھو يُس�جِّ

ر الم�رأة  ،على الفترتين بقط�ع  –كانت مراقبة للنقل�ة ا`جتماعي�ة الت�ي ب�د`ً م�ن أْن تُح�رِّ
جعل��ت موقعھ��ا ينحص��ر ف��ي تربي��ة اiبن��اء ورعاي��ة اiس��رة دون  –النظ��ر ع��ن اللب��اس 

وعل�ى لس�ان  ،ومما يلفت النظ�ر أنَّ ال�نص يع�زو ھ�ذا التراج�ع. ي العمل العاممشاركة ف
 ،إنَّ ھذا الرصد يدين التدين حس�ب الفھ�م ال�ذي تقدم�ه اiُم. إلى الدين وكثرة الدعاة ،اiم

ومھما يكن من . اُتھم في نقده الدينوربَّما يقدم تلخيصاً مخ&ً لموقف الكاتب الذي طالما 
دم لنا فھماً خاصاً لل�دين ويُس�قطه عل�ى الجي�ل المخض�رم ال�ذي ع�اش شيء فإنَّ النص يق

كان�ت أم�ه " :دون أن يحلل لنا بوضوح فھم الناس الحقيقي لمف�ردات الش�ريعة ،الحقبتين
 ،ويس�تقبلن الض�يوف ،ويغش�ين اiس�واق ،تحدثه كيف أن النساء كن يعمل�ن ف�ي الحق�ول

ويعلم�ون  ،ال�دعاة يف�دون إل�ى المنطق�ةمنذ أن بدأ  ،حمداً � ،ولكن. وھن كاشفات الوجه
  .)٢("قبعت المرأة في بيتھا حيث يجب أن تكون ،الناس الدين الحق

مقارنة المجتمع المحلي المحافظ بغي�ره م�ن  يكون في إبراز ھذا المضمونوربَّما 
 إذ ،الع��اثر الت��ي تن��دب في��ه حظھ��ا ،فيم��ا يخ��ص الم��رأة بالتحدي��د ،المجتمع��ات المتح��ررة

وتكتفي  ھن�ا  ويحظر عليھا الخروج عن عاداته وتقاليده ،مجتمع يقيدھا جعلھا تعيش في
فض الخجول لوضعھا في مجتمع الرواية دون أن تحتج عل�ى تحج�يم  بالنقد الخافت والرَّ

فق�د كان�ت  ،أم�ا أل�ذ نزھ�ة بالنس�بة لھ�م" :أو تصرخ في وجه القم�ع والكب�ت ،دور المرأة
فرج��ون عل��ى تل��ك الش��وارع الفس��يحة ف��ي الظھ��ران حي��ث يت" الش��بك"عن��دما ي��زورون 

ت وھ��ن يق��دن تل��ك والنس��اء اiميركي��ا ،واiش��جار الباس��قة والبي��وت اiنيق��ة ،النظيف��ة
و` زال ي�ذكر تعليق�ات موض�ي وھ�ي . الض�يق" الشورت" السيارات الفارھة ويرتدين 

... مھ�وب حن�ا... ھ�ذول ھ�ن الح�ريم... اي�ه: " بحس�رة قائل�ة" اiميركاني�ات" تنظر إل�ى 

ھن�ا ھ�و  التوقف غير أنَّ ما يستحق .)٣("ثم تغطي كامل وجھھا بكامل كفھا ،."علينا كش
                                                

)١(
  .٧٢: الحمد، العدامة  

)٢(
  .١٣٦: ٤، ريح الجنة، دار الساقي، بيروت، ط٢٠٠٧الحمد،   
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اللب�اس / اختزال المقارنة بين الم�رأة المحليَّ�ة والم�رأة الغربيَّ�ة ف�ي المظ�اھر الخارجي�ة 
ولعل  ،والسلوك اليومي من غير تركيز على العمل والمشاركة الجادة في تنمية المجتمع

ن َحْسرة ` يقتصر على المظاھر وإنما يتجاوز ذلك إلى ما أفضى ما تشعر به موضي م
ُج�ل ف�ي بن�اء الحي�اة ا`جتماعي�ة  إلى ھذه المظاھر؛ الُحريَّة وامت&ك اdرادة ومنافسة الرَّ

بيد أن ذلك يبدو أمراً مبالغاً فيه في ظل الظ�روف الموض�وعية . وا`قتصادية والسياسيَّة
م على المرأة حتى قي   .  ادة السيارةالتي تحرِّ

ف�ي التعبي�ر ع�ن رفض�ھا للواق�ع ال��ذي  ،إن ھ�ذه الطريق�ة الت�ي اس�تخدمتھا موض�ي
فھ�ي ل�م تص�رح بتحمي�ل المجتم�ع  ،تحمل في مضمونھا عدم الرض�ا ع�ن ال�ذات ،تعيشه

ھ�ا ` تس�تحق أن تك�ون بل تلقي بالتبع�ة عل�ى نفس�ھا iن ،هالذكوري مسؤولية ما ھي علي
فھي تم�ارس ض�د نفس�ھا ش�يئاً م�ن جل�د ال�ذات لعلھ�ا تفي�ق  .كغيرھا من النساء الغربيات

أو أن تمل��ك حريتھ��ا ف��ي تص��رفاتھا  ،الت��ي م��ن أھمھ��ا قي��ادة الس��يارة ،وتطال��ب بحقوقھ��ا
زم�ن  –كان تعل�يم الم�رأة  إذْ  حقھا في التعليم؛: حريتھا فأقلھا وإن لم يكن كامل ،ولباسھا
أمرھ�ا عل�ى تعليمھ�ا ا`بت�دائي فل�ن  وإذا ما تم�ت موافق�ة ول�ي ،جدل كبير مثارَ  -الرواية

  : إقناعه بمواصلة بقية المراحل الدراسية: يكون من السھل عليھا

ولك�ن ... لو تركني الوالد أكمل تعليمي لكن�ت الي�وم مثل�ك: "وقالت وھي تتنھد"... 
قال�ت وق�د لمع�ت عيناھ�ا م�ن  ،"معي ا`بتدائية... أستطيع القراءة على اiقل... الحمد �

... ل�م ت�دخل المدرس�ة عل�ى اdط�&ق... مني�رةمسكينة أخت�ي : " ثم بحسرة ،لغدفةوراء ا

... م�ا علين��ا... اي�ه... ك�ل ش�يء في�ه زي�ن إ` خوف�ه م�ن تعل�يم البن�ات... س�امح هللا الوال�د

  .)١("الخيرة فيما اختاره هللا

 لكنھا ` ،وتحاول الثورة والتغيير ،تحتج المرأة في بعض اiوقات على واقعھاو  

أن أو  ،تطال��ب الرج��ل ب��التخفيف م��ن أعبائھ��ا ع��ن طري��ق مش��اركته ف��ي أعم��ال المن��زل
لذا تص�ب  ،و` سبيل إليه ،عدم إمكانية حصوله iنھا تدرك جيداً  ،يتحمل مسؤولية نفسه

 تغلف��ه باحتجاجھ��ا عل��ى تقص��يره ف��ي ح��ثّ  َوھ��يَ  ،ام غض��بھا المكب��وت ض��د الرج��لج��

بح�دة  ،محم�د :تتكلم مع أخيھا الكبي�ر )موضي( فھاھي ،يد العون لھا اiخريات على مدِّ 
: " ... احتجاج�اً عل�ى تحملھ�ا جمي�ع أعب�اء البي�ت ؛ظر جميع أفراد اiسرةوانفعال أمام ن

قائل�ة بغض�ب واحتج�اج  ،من خمارھا لحصمطلة من الباب وھي تُ  ،وھنا عادت موضي
  :وسخرية في الوقت نفسه

  .عنود بنت الشيوخليش ما تقول لل... لَِم ` تقل ذلك لزوجتك -

    : فأجاب بھدوء وصوت خافت ،لم يھتم بھذه السخرية اً غير أن محمد

  .إنھا تشقى طول النھار... يكفي العنود اiو`د ومشاكلھم -

  :إ` أن موضي ردت بحدة

أي أو`د وأي ش�قاء ھ�ذا ال�ذي تتح�دث . ي�ا حبيبت�ي. تشقى طول النھار. اiو`د -  
وس��ت الحس��ن  ،ط��بخ ويغس��ل ويك��نس ويحل��ب ويخ��ضأن��ا م��ن ي. عن��ه ي��ا زي��ن الرج��ال

  .)٢("إ` التزين لزين الرجال... والد`ل قابعة في غرفتھا و` أدري ماذا تفعل

                                                
)١(

  .١٠: الحمد، الشميسي  
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  .٩٥-٩٤: الحمد، العدامة  



١٦ 

 

� ،على قوله كثيرات من أمثالھاقالته موضي لن يجرؤ وما  ة إذا ُزوج�ت ف�ي خاصَّ
ي دون وعي حقيق ،الزوج تسلط ة اiھل وتقع تحتسلطص من تخلّ مبكرة؛ iنھا ست سنٍّ 

لذا تُصدم بحاضر أشد قسوة م�ن  ،أو تھيئة `نتقالھا إلى مرحلة الحياة الزوجية ،بحقوقھا
   :إن كان ثمة أح&م ،وواقع يناقض أح&مھا ،ماضيھا

ل�م تك�ن تحم�ل . م فجعت بمنظره من أول وھل�ةدخل عليھا تلك الليلة رجل متجھِّ " 
فقد كان�ت تك�دح ف�ي البي�ت من�ذ  ،مشيئاً من اiح&م الرومانسية لفتاة في عمرھا تلك اiيا

ولكنھ�ا ل�م تك�ن . حتى المدرسة انقطعت عنھا بعد السنة السادسة ،الصباح وحتى المساء
ھجم عليھ�ا علي�ان تل�ك الليل�ة مباش�رة ... زوجھا بتلك الفظاظة ومن أول ليلة تتصور أنَّ 

�وأص��ابھا الرُّ  ،ودون مق�دمات ما وعن��د... لل وھ��ي ع��اجزة ع�ن فع��ل أي ش��يءع��ب والشَّ
أدار ظھره وع& شخيره تاركاً إياھا في حالة من الرعب والخوف لم  ،قضى وطره منھا

ھ�ذه الفظاظ�ة والھمجي��ة م�ن علي�ان تمث��ل  .)١("ت�تخلص م�ن ذكرياتھ��ا حت�ى ھ�ذه اللحظ��ة
تحويله في اiذھان م�ن " نموذجاً �خرين غيره أراد الروائي تسليط الضوء عليه بقصد 

اعتب�اراً لمش�اعر فعلي�ان ل�م يع�ِط  .)٢("قاب�ل للنق�اشإلى موض�وع مسكوت عنه موضوع 
 وھ�ي بيئ�ة ،إذ إنھ�ا م�ن بيئ�ة متمس�كة بالع�ادات والتقالي�د ؛سوير وجھلھا بالحياة الجدي�دة

مس��تنقعات إل��ى نج��راف الفت��اة ` -ف��ي عرفھ��ا – تح��رم الخ��وض ف��ي أحادي��ث ق��د ت��ؤدي
الح��رص عل��ى  أو انحرافھ��ا ع��ن طري��ق الفض��يلة؛ ول��ذا يح��رص الرج��ال أش��د ،الرذيل��ة

  :ذه الفضيلة والشرف مما قد يدنسھاحراسة ھ

 ،والكل ينفر من�ك ،فالكل ` يثق بك ،أن تكون عازباً في الرياض جحيم ` يطاق" 
أو أن�ت م�ذنب غال�ب اiحي�ان دون  ،فأنت متھم حتى تثبت براءت�ك ،وكأنك جرب متنقل

  .)٣("حاجة إلى دليل

على الرغم من أن ھذا  -لسان ھشام على -و` يبخل الروائي في تفسير سبب ذلك 
ل إل�ى قناع�ة أن الخ�وف والش�ك توصَّ  " :المتلقي التفسير ليس من اختصاصه بل يخصُّ 

اللواتي يقبعن خلف جدران وجدران تفص�لھن ع�ن أق�رب  ،بالعازب ھو عدم ثقة بالنساء
والرج�ل `  ،فالمرأة الفاضلة تبقى فاضلة حتى لو كانت وحي�دة وس�ط أل�ف رج�ل. رجل

و` يمك�ن إجب�ار ام�رأة عل�ى إعط�اء م�ا `  ،خذ من الم�رأة إ` م�ا تري�د أن تمنح�ه إي�اهيأ
إنھ��م ... فل��يس ھن�اك ق��وة ق��ادرة عل��ى منعھ��ا ،أم��ا إذا أرادت الم��رأة أن تم��نح ش��يئاً . تري�د

وھ��ذا التفس��ير يفق��د الرواي��ة ش��يئاً م��ن . )٤("يض��طھدون الرج��ال iنھ��م ` يثق��ون بالنس��اء
ث�م ي�أتي  ،إلى أن الع�ازب ` يس�تطيع أن يس�تأجر مس�كناً بس�ھولة فيكفي أن يشير ،فنيتھا
ألزم الروائي نفسه بإيصال التفس�ير ال�ذي  وإن ،إيجاد تفسير لذلكفي  دور القارئ بعدھا
ويرك�ز  ،أم�ا أن يس�ھب ف�ي التعلي�ل ،ف& غنى ل�ه ع�ن اdلم�اح إلي�ه دون تص�ريح يرتئيه

وق�د يك�ون  ،نالمتلق�يفھ�م ع�دم ثقت�ه ب فھذا دليل عل�ى ،على المضمون دون اعتبار لغيره
لكن ذلك ` يبرر له ھذا  ،بالقارئ مبررةلديه من اiسباب والتجارب ما يجعل عدم ثقته 

                                                
)١(

  .١١٧: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .١٦١:عصفور، ابتداء زمن الرواية  
)٣(

  .١٠٨: الحمد، الشميسي  
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  .١٠٩: المرجع نفسه  
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ناً ويصير الروائي ملقِّ  ،يجعل مھمة المتلقي محصورة في القراءة التفسير والتحليل الذي
ل�م "  .إلى جوار فمهبل ويرفع اللقمة  ،يقدم له الحدث والتفسير على طبق من ذھب؛ فله

ھ�ذه . ل�يس بي�دنا غي�ر تلقّ�ي م�ا ق�د قال�ه الكات�ب ،نعد نقبل الوقوف أمام النص كمتفّرجين
ولن يك�ون م�ن الممك�ن الع�ودة إل�ى . للنص حالة مضى زمانھا بارتقاء القارئ إلى منتجٍ 

ك�ي يغ�زو  ،بعد أن خطا عقل اdنسان وخياله خطى واس�عة اiم�داء إل�ى اiم�ام ،الوراء
وھنا  ،تماماً مثلما كانت كتابة النص إعادة لتشكيل اللغة ،من أعماقه ويعيد تشكيله النص

".اللغ�ة/ الكات�ب / الق�ارئ : يكون اللقاء المثمر بين عناصر النص الث&ثية اiساسية
)١(

 .

يُض��يء بھ��ا الروائ��ي  dش��ارات ،نج��د ف��ي الرواي��ة نم��اذج جي��دة فإنن��ا ،م��ع ذل��ك لك��ن
ال�ذكوري  المجتم�عفھ�ذا ن�ص يحم�ل ف�ي طيات�ه انتق�اد  .ي�لدون تفس�ير أو تعل ،نصوصه

   :نظرة دونية لمرأةالذي ينظر إلى ا

ع��ز هللا إن الع��رس وال��زواج كل��ه : " ث��م يض��حك الجمي��ع ويعلِّ��ق بعض��ھم"...   
المشكلة أن أحداً ` يستطيع " ،"والحظيظ َمن عاش حراً  ،والحريم كلھن مشاكل ،مشاكل

ي الل�ي في�ه الخي�ر هللا... العيش بدونھن أو معھ�ن وتس�تمر التعليق�ات والض�حكات " يس�وِّ
"وتلقي بلحمه المجبول ب�اiرز ف�ي اiف�واه ،واiيدي العارية تنھش الخروف

)٢(
يجتم�ع  .

 ،ثم يبدؤون في تناول الطعام ،بطبيعة الحال -الرجال على مائدة عامرة من إعداد النساء
ولك��ن أي ن��وع م��ن  ،ديثويزي��دون متع��ة اiك��ل متع��ة إض��افية بتج��اذب أط��راف الح��

أو تقص�ير  ،` لعي�ب ف�ي أداء مھ�امھم المنزلي�ة ،الحديث؟ إنه سخرية مريرة من نسائھم
ة الرج�ال الدوني�ة إل�ى ب�ل لنظ�ر ،في صنعھم الطعام اللذي�ذ ال�ذي يش�رفھم أم�ام ض�يوفھم

ع�بء ` ب�د م�ن  وھُ�نَّ  ،كل ومقي�دات الحري�ةجالبات المشا -حسب رأيھم – فَھُنَّ  ،النساء
  .  وب&ء ينبغي للرجل أن يصبر عليه ،لهتحم

  :التالي النص ،تأملالنماذج التي تحتاج من المتلقي وقفة تحليل وومن 

 ،وأن�ت الي�وم ش�اب وس��يم ،الحي�اء مع��دوم ھن�اك... ولك�ن اح�ذر نس�اء بي�روت –" 
  .` إله إ` هللا وما شاء هللا... وعليك العين

ا وخي��ال رقي��ة وس��وير فض��حك معھ�� ،وض��حكت أم��ه باقتض��اب وھ��ي تق��ول ذل��ك
ك��ان اiول��ى أن تح��ذِّريني م��ن نس��اء : واiخري��ات يط��وف ف��ي ذھن��ه وھ��و يح��دث نفس��ه

ك�م ھش�ام ك�م؟ ولم�اذا ك�ان حُ ھ�ذا الحُ  الذي يجعل أم ھشام تصدر مثلما  .)١( ..."الرياض
وھ�ؤ`ء  ،مبني عل�ى م�ا أش�اعه الرج�ال ع�ن نس�اء بي�روت قولھا ؟ إنَّ منھا على النقيض
أم�ا الرج�ال  ،ي�اءبانعدام الح ُحكم عليھن تجارب غرامية مع نساء في طرفالرجال ھم 

ورددته الم�رأة دون وع�ي  ،أصدره الرجل ،كم ذكوري صرففھذا حُ  .ف& م&مة عليھم
عل�ى ال�رغم م�ن  ،اء الري�اضصدر ھشام حكماً مشابھاً على نس�وفي المقابل يُ  .ما تقولب

و` غضاض�ة ف�ي أن  ،فھ�و رج�ل ،يعيب�هلك�ن ذل�ك `  ،طرف�اً ف�ي تل�ك الع&ق�ات أنه يُعد
ل�ذا ل�م و ،ووع�اه م�ذ ش�ب ع�ن الط�وق ھذا ما أدركه ھشام. يكون للرجل تجارب متعددة

    .إصدار حكمه الذكوري يتردد في

                                                
)١(

من البنيوية إلى التشريحية، المركز الثقافي العربي،  الخطيئة والتكفير ، ٢٠٠٦الغذامي، عبدهللا محمد،  
 ٢٣٣: ٦الدار البيضاء وبيروت، ط

)٢(
 .١٣٩: الحمد، الشميسي 

)١(
  .٢٢١: الحمد، الشميسي  



١٨ 

 

ف�ي -الت�ي يجرھ�ا  ،ظ�اھرة تع�دد الزوج�ات: من الظواھر المنتش�رة ف�ي المجتم�عو
بكثي��ر م��ن اiبن��اء ال��ذكور  فعن��دما ` ي��رزق الرج��ل ،ع��ادة التك��اثر ب��اiو`د - الغال��ب

حط وف�ي كلت�ا الح�التين س�يُ  ،نظر إليه بشيء من ا`زدراء أو الشفقة في أقل اiح�والفسيُ 
ويش��كل المجتم��ع وس�يلة ض��غط أول��ى تج��اه س�عيه لل��تخلص م��ن ھ��ذه النظ��رة  ،م�ن ق��دره

إن�ه ب�& ري�ب ن�اقص  ،فكي�ف بم�ن ` ول�د ل�ه ،ھذا لمن ليس له كثير من اiبناء ،المؤلمة
  : د مظھراً من مظاھر الرجولة الكاملةعَ وھذه الفحولة تُ  ،في نظرھم –ولة الفح

وأب��دت  ،طلب��ت م��ن زوجھ��ا ال��زواج ب��أخرى إذا ك��ان راغب��اً ف��ي اiطف��ال" ... 
وق�د ك�ان تص�رف س�ليمان غريب�اً ف�ي ... ولكنه أبى ،استعداداً للبحث له عن ھذه الزوجة

شام زاھداً في الزواج ب�أخرى ويك�رر ولكنه كان مثل ابن عمه أبي ھ ،مثل ھذه الحا`ت
و` يھم�ه أن يحم�ل أح�د اس�مه م�ن  ،دائماً القول إن اiطفال ليسوا دائماً مصدر الس�عادة

  .  )١( ..."كانت مثل ھذه النظرة مستھجنة من الجميع. بعده

iنھ��ا  ،وف��ي كثي��ر م��ن اiحي��ان يس��تعين المجتم��ع بس��لطة ال��دين ل��دعم توجھات��ه  
فإن�ه يغلفھ�ا  ،ض فك�رة م�ا عل�ى أف�رادهرْ فعن�دما ` يفل�ح ف�ي فَ� ،نهالسلطة اiعلى شأنا م

حي�ث يس�تند فيھ�ا عل�ى  ،ومن ذلك ظ�اھرة تع�دد الزوج�ات ،بمفاھيم دينية ليضمن قبولھا
لك��ن ھ��ذه  ،أحك��ام الش��ريعة اdس��&مية الت��ي تب��يح للرج��ل ال��زواج مثن��ى وث��&ث ورب��اع

ب�ل إنھ�ا تص�ل إل�ى تج�اوز ح�دوده  ،ناiحكام تُخلط بمفاھيم مجتمعية ` ع&قة لھ�ا بال�دي
 ،ف�بغض النظ�ر ع�ن الس�بب الم�انع الزوج�ة ع�ن الحم�ل. وإلى مخالفته ب�اقتراف نواھي�ه
 ،فإن الحل الوحيد في عرف المجتمع ھو الزواج بأخرى ،وھل علة العقم عندھا أو عنده
ح�ال إذا وك�ذلك ال ،و` يُقت�دى ب�ه ،واستثناء ` يعول عليه ،وإن لم يفعل فھو شاذ التفكير

ف�ي أق�ل تق�دير؛ ليض�من امت�داد  –ف�& ب�د م�ن ول�د  ،لم تتمكن زوجه م�ن إنج�اب ال�ذكور
ب��ل إن بعض��ھم يح��رص عل��ى تفرعھ��ا ول��يس امت��دادھا وحس��ب؛ إذ يك��اثر  ،ش��جرة نس��به

فن�ادراً  ،الض�اغط المجتمع�ي: وفي الغالب يكون الدافع في كل ذلك. ا�خرين بعدد أبنائه
 ،لقد حمل�ت وول�دت ع�دة م�رات"... :اء تصرفات اiفرادعة الشخصية ورما تكون القنا

" المطاوع�ة"عرضت نفسھا على بع�ض  .دون أن تعلم السبب ،ولكن ` يعيش منھم أحد

ف�المرأة  .)٢("ولك�ن دون فائ�دة ،والشيوخ الذين جربوا معھا كل أن�واع الرق�ي واiعش�اب
نظره ليس بالبحث  المشكل في iن حلَّ  ؛ھي من يبحث عن الع&ج دون دعٍم من زوجھا

  . عن الدواء وإنما بالزواج من أخرى

 ،ويشير الروائي إلى عاطفة اiمومة التي تعام�ل اiبن�اء بمنتھ�ى الح�ب والش�فقة
اiم تب�دو غاي�ة ف�ي م�ا يجع�ل تص�رفات  ،ر مبل�غ الرج�الوإن كان ا`بن قد بلغ م�ن الِكبَ�

يج�ب أن تل�بس ش�يئاً  ،لك�ريما الج�و ب�ارد ي�ا عب�د:" نظرت إليه أمه وقالت" ... : الغرابة
ع�ادت وبي�دھا ث�وب ص�وف ...الكريم رأسه ع&مة اdيجاب ھز عبد" وإ` أصبت بالبرد

وعن��دما تأك��دت م��ن إطاعت��ه  ،الك��ريم وھ��ي ت��أمره بارتدائ��ه بن��ي الل��ون ألقت��ه عل��ى عب��د
وأن يجنِّبھم��ا هللا أو`د الح��رام  ،غ��ادرت وھ��ي ت��دعو لھم��ا بالص��حة والس��&مة ،iمرھ��ا
  . )٣("لسوءورفاق ا

                                                
)١(

  .٢٦٨: الحمد، العدامة  
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  .٢٦٧: لحمد، العدامةا  
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  .١٣٠: الحمد، الشميسي  



١٩ 

 

  

  العادات والتقاليد ٣.١.١

  الضيافة والطعام ١.٣.١.١

تع��رض الروائ��ي ف��ي كثي��ر م��ن أج��زاء روايات��ه لع��ادات المجتم��ع الس��عودي ف��ي   
فوص��ف اiك��&ت الش��عبية  ،وكيفي��ة تق��ديم الطع��ام للض��يوف وiھ��ل المن��زل ،الض��يافة

ح�ددين ھم�ا نج�د ورك�ز اھتمام�ه عل�ى ع�ادات مك�انيين م ،المنتشرة ب�ين أف�راد المجتم�ع
وف��ي  .ت فيھم��ا أغل��ب أح��داث روايات��هوالمنطق��ة الش��رقية؛ iنھم��ا المكان��ان الل��ذان دار

أتى فيھا الروائي عل�ى ذك�ر الع�ادات الت�ي تتعل�ق باiك�ل؛ وإع�داده  الرواية نماذج كثيرة
م�ع وقف�ة تحليلي�ة  ،منھا يدل على غيره نكتفي بنموذج. وتقديمه وصنوفه وطريقة تناوله

  : ن النص بعض المظاھر ا`جتماعيةتستنبط م

الذي كان مكون�اً  ،كانت موضي قد أعدت مائدة العشاء ،عندما عادوا من المسجد"
م��ع أطب��اق ص��غيرة م��ن الس��لطة  ،تتوس��طه دجاجت��ان ،م��ن ص��حن كبي��ر م��ن الس��ليق

 ،"الس�فرة"تحلق الجميع ح�ول . الخضراء والحمراء الحارة موزعة حول صحن السليق
. ال�رحمن وعل�ى اiيس�ر ھش�ام ث�م عب�د ،وعل�ى جانب�ه اiيم�ن أحم�د ،الخ�ال ف�ي المقدم�ة

ث�م أحم�د بجان�ب  ،وعن يساره حمد ،العادة أن يجلس اiب في المقدمة وعن يمينه محمد
حتى غمغم  ،بقي الجميع في حالة سكون حول المائدة. بجانب حمد نوعبد الرحم ،محمد
  .      )١("ثم امتدت اiيدي وراءه ،طعامومد يده إلى ال ،"بسم هللا الرحمن الرحيم: "الخال

تُظھر ھذه اiسطر بعض التفاصيل ا`جتماعية؛ فمائدة العشاء تكون ُمعدة بشكل   
وعن��د ع��ودة الرج��ال م��ن المس��جد يج��دون الطع��ام  ،متكام��ل بع��د ص��&ة العش��اء مباش��رة

دة وحس�ب الع�ا ،جاھزاً أمامھم؛ iن طبخ الطعام واجب يومي تؤديه الم�رأة دون تھ�اون
إ` إذا كبرت إحدى الفتيات وأصبحت  ،تكون اiم ھي المسئولة عن ذلك بمساعدة بناتھا

وھ�ذا م�ا `  ،تجيد تدبير شؤون المنزل فإن اiم في ھذه الحالة تعتمد عليھ�ا اعتم�ادا كلي�اً 
ھ��ي الت��ي  )موض��ي( ولك��ن إش��ارة ال��راوي إل��ى أنَّ  ،نج��ده ف��ي ال��نص الروائ��ي ص��راحة

ونج�د ف��ي مث�ل ھ��ذه . وتعينن�ا عل�ى فھ��م المجتم�ع ،تفس�ير ذل��ك أع�دت المائ�دة تس��اعد ف�ي
فل��يس ال��راوي  ،اdش�ارات مف��اتيح لفھ��م المض�امين ا`جتماعي��ة الت��ي تحويھ�ا النص��وص

مطالباً بالتفسير الصريح لك�ل ع�ادات المجتم�ع؛ إذ إن ذل�ك يقل�ل م�ن فني�ة الرواي�ة الت�ي 
وتقودنا ھذه اdشارة  ،التفسير تعتمد على التلميح أكثر من التصريح وعلى اdشارة أكثر

أيضاً إلى إيضاح حقيق�ة أخ�رى وھ�ي أن اiم وإن ل�م تك�ن ق�د كب�رت إل�ى الح�د ال�ذي ` 
تع��دھم  يمكنھ��ا م��ن تحم��ل أعب��اء المن��زل إ` أنھ��ا تعتم��د عل��ى بناتھ��ا اعتم��اداً كلي��اً؛ لك��ي

لمن��زل ف�أي فت��اة ` ت�تقن واجب�ات ا ،وھ�ي مرحل��ة ال�زواج للمرحل�ة القادم�ة ف��ي حي�اتھنَّ 
ال��ذي يرغ�ب ف��ي  ذا فم�ن ،ھ�ذا إذا حالفھ��ا الح�ظ وتزوج��ت ،س�تعاني كثي��راً ف�ي زواجھ��ا

زوج�ة ھ�ي ت�دبير ش�ؤون ا`قتران بمثل ھذه الفتاة في مجتمع يرى أن الوظيفة اiول�ى لل
  .المنزل

. فالطبق الرئيس يغن�ي ع�ن غي�ره ،ھذه المائدة ` تحمل أصنافاً منوعه &حظ أنَّ ويُ 

iفراد اiسرة حسب الترتيب العمري لكل منھم؛ الوالد يجل�س ف�ي وھناك ترتيب خاص 

                                                
)١(

  .٨١: الحمد، العدامة  



٢٠ 

 

المقدمة ثم ا`ب�ن اiكب�ر ث�م ال�ذي يلي�ه ف�ي الس�ن وھك�ذا إل�ى أن نج�د أص�غر اiو`د ف�ي 
  .فكل منھم يعرف مكانه ،المائدةطرف 

ف�& يجلس�ون عل�ى المائ��دة  ،ويس�تقل ذك�ور اiس�رة ع�ن إناثھ�ا ف�ي تن�اول الطع�ام  
فم�ن الن�ادر أن  ،وھ�ي عل�ى اiغل�ب كبي�رة ،ا تك�ون اiس�رة كبي�رةخاص�ة عن�دم ،نفسھا

وھذه اiسرة الت�ي ذك�ر ع�ددھا ال�راوي ليس�ت إ` نموذج�اً  ،يكتفي اiب بطفلين أو ث&ثة
                                  .تكرراً لكثير من اiسرم

ي�أكلون عندما يكون ھناك وليمة كبيرة يحضرھا الرجال والنساء ف�إن الرج�ال أما 
الح�ظ ف�ي أن ھ�ذا إذا ح�الفھم  ،ثم يأتي دور النساء في تن�اول م�ا تبق�ى بع�د الرج�ال ،أو`ً 

وخاص�ة م�ن  ،ك�ان ق�د تبق�ى القلي�ل ،عندما انتھى الرجال من العش�اء"  .يتبقى منه شيء
    .)١("ولكنه كان كافياً للنساء ،اللحم

ة قد تُكل�ف لھ�ا وق�د والضيافة التي قدمت لھشام في بيت خاله لم تكن ضيافة رسمي
يعود سبب ذلك إلى أن ھشاماً ليس غريب�اً عل�ى أھ�ل البي�ت فھ�م يعدون�ه ف�رداً م�ن أف�راد 

كما أنه ق�د يك�ون لص�غر  ،اiسرة؛ خاصة أنه سيعيش معھم طيلة فترة دراسته الجامعية
 ،فس�ر ذل��كة الت��ي غ�زت الري�اض ھ�ي م�ا يُ أو أن المدنيَّ� ،س�نه دور ف�ي ع�دم التكل�ف ل�ه

تع�اون ا`ثن�ان عل�ى "... : ى النقيض م�ن ذل�ك ف�ي القص�يميصور لنا مشھداً علفالراوي 
وعل��ى قمت��ه خ��روف كام��ل بھيئت��ه  ،ص��حن كبي��ر ممتل��ئ ب��اiرز: جل��ب الطب��ق ال��رئيس

وتن�اثرت عل�ى الجنب�ات الكب�دة وقط�ع  ،وقد تربع الرأس في الوسط ،الكاملة دون تقطيع
ويزين كل ذلك بعض  ،ض المسلوقوبعض البي ،الكرش واiمعاء الملفوفة على بعضھا

م�ع  ،الجريش والقرصان والمرق�وق والمط�ازيز" بوادي"ثم جاءت . الزبيب والصنوبر
وطبق�ان  ،وص�حون التم�ر الص�غيرة ،ث�م الل�بن الط�ازج ،تعلوھ�ا" القف�ر"قطع كبيرة من 

  . )٢("كبيران من الفاكھة

لك�ن المدني�ة . )٣(ع�ودة ھش�ام إل�ى ال�دمام ف�ي اdج�ازةبعد ويتكرر مثل ھذا المشھد 
خاصة أن موقفاً ` يتوافق مع كرم الضيافة البدوي سنجده في بيت  ،ھي التفسير اiقرب

وھذا ما دعا ھشاماً إلى شراء أثاث  ،اً أثاث سكنه خاله في غرفة ` تحويم؛ فقد أخال ھشا
وتمكن�ه م�ن  ،ة جي�دةعلى الرغم من أن حالة الخال الماديَّ  ،غرفته من مصروفه الخاص

ب�دت غرفت�ه كامل�ة :" و موظ�ف كبي�ر بإح�دى ال�وزاراتيث الغرف�ة بك�ل س�ھولة؛ فھ�تأث
طاول�ة  ،مش�جباً للم&ب�س ،س�ريراً مع�دنياً ص�غيراً ... فقد اشترى كل ما يحتاج إليه ،ا�ن

... رادي�و وجھ�از تس�جيل مس�تعمل ،موقد غ�از س�فري ،رفاً للكتب ،وكرسياً من الخشب

وتبقى معه معظم المبلغ الذي جاء  ،فه ذلك كثيراً اشترى كل حاجياته من الحراج ولم يكل
  .)٤("وھو كاف حتى يستلم أول مكافأة له من الكلية ،به من الدمام

  

  

                                                
)١(

  .٢٦٦: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٢٧١: الحمد، العدامة  
)٣(

  .١٣٩الحمد، الشميسي، : انظر  
)٤(

  .٧: المرجع نفسه  



٢١ 

 

  اللباس ٢.٣.١.١

نجد تعدداً في أشكاله حسب السن  ،فيما يتعلق بشأن اللباس الذي تصوره الرواية  
إط�ار واح�د ` تتج�اوز  لكن ھذا التعدد يجمع�ه ،والمنطقة الجغرافية والطبقة ا`جتماعية

بما يحملونه   ،وغالباً ما يكون الشباب ھم أصحاب التمرد والتجاوز ،حدوده إ` فيما ندر
ويفض�لون ارت�داء لب�اس عص�ري يعب�ر ع�ن  ،من اندفاع إلى الجديد وتطل�ع إل�ى التغيي�ر

وحداث��ة  ،فھ��م ي��رون ف��ي ذل��ك مواكب��ة للحض��ارة ،ويناس��ب س��نھم ،مي��ولھم وتوجھ��اتھم
ولذا ن�رى ص�راع اiجي�ال واض�حاً ف�ي كثي�ر م�ن  ،اiجيال التقليدية السابقةتميزھم عن 

جراء تصادم توجھات الشباب التحررية بنقيض�ھا م�ن أفك�ار كب�ار الس�ن ال�ذين  ،البيوت
ويع�دون ذل�ك  ،يتزمتون في تقليديتھم؛ فھم يتطلعون للبس ما يحلو لھم دون قيد أو ش�رط

وا�ب�اء يلح��ون ف�ي مط��البھم  ،أو ت�دخلحت�رم دون معارض��ة حري�ة شخص�ية يج��ب أن تُ 
ال���ذي يش���كل اللب��اس التقلي���دي مظھ���راً م���ن مظ���اھره  ،العرفي��ة ب���احترام إرث اiج���داد

   .التخلي عنه مھما كانت الدوافع بل رمزاً ` يمكن ،اiساسية

وھ�م يخض�عون  ،ويستعينون بسلطتھم اiبوية في ضمان تنفيذ أوام�رھم ون�واھيھم
فك�ل  ،لت�ي ` تتغاض�ى ع�ن أي اخت�راق ل�ع�راف أو التقالي�دا ،بدورھم لسلطة المجتم�ع

أو مج�رد  ،أو ثورت�ه عليھ�ا ،فرد من أفراد المجتم�ع ي�درك جي�داً أن تحدي�ه ھ�ذه الس�لطة
واتھام�ات  ،سيقوده إلى ما ` يحمد عقباه؛ من مساء`ت فردية ،تجاوزه حداً من حدودھا

إن�ه :" إذا تمادى في إص�راره النبذ أو إلى ،قد توصله إلى ا`زدراء وا`حتقار ،مجتمعية
ولكن والده ك�ان يؤنب�ه عل�ى  ،يكره الثوب والغترة والطاقية ويفضل القميص والبنطلون

أو حين زيارة بع�ض المع�ارف  ،ارتداء القميص والبنطلون إلى المدرسة بعض اiحيان
والطاقي�ة أم�ا الغت�رة  ،كان الث�وب مح�تم&ً . ويجبره على ارتداء الثوب والغترة والطاقية

أص�بح يرت�دي الث�وب فق�ط إل�ى المدرس�ة  ،وبعد شد وجذب مع أبيه ،فلم يستطع تحملھما
وف��ي غي��ر ھ��ذه اiوق��ات ك��ان يم��ارس  ،وتبق��ى الغت��رة والطاقي��ة للمناس��بات والزي��ارات

ومن الغريب أنه أصبح بعد ذل�ك . راحته في ارتداء القميص والبنطلون كلما عّن له ذلك
يت�وانى ف�ي يقع ا`بن تح�ت س�لطة اiب ال�ذي ` . )١("اiحيان يفضل الثوب ويلبسه أكثر
وإن كان ثمة تساھل أو تنازل من قبله فف�ي ح�دود  ،السلطوي /ممارسة واجبه التربوي 

ف�&  ،إذ إن تنازل�ه مش�روط ومقي�د ،ضيقة تضمن له عدم انعتاق ابنه م�ن ربق�ة المجتم�ع
اتق�اء  ،ة أو في المناسبات اiس�ريةيسمح له بارتداء القميص والبنطال في اiماكن العام

الت��ي  ،وھ��ي س��لطة المجتم��ع ،ش��ر س��لطة علي��ا ت��ؤدي وظيفتھ��ا القمعي��ة بمنتھ��ى القس��وة
 ،ستحاس�ب اiب حس��اباً عس��يراً إذا ف�رط أو قص��ر ف��ي إع��ادة ابن�ه إل��ى حظي��رة مجتمع��ه

ما فقد تُلتمس اiعذار لشاب على جھله أو طيشه أو   ،فاللوم اiكبر في نظرھا يقع عليه
لكن ` عذر لوالده في تحمل مسؤولية توجيھه وإرشاده إلى ما يج�ب فعل�ه وم�ا `  ،شابه
ح�وال أن ` يح�ق ل�ه بح�ال م�ن اi ،وما ينبغي أن يحافظ عليه من عادات وتقالي�د ،يجب

   :يتغافل عنھا

 ،بن��ي" بش��ت"و ،حي�ث يل��بس ثي�اب العم��ل م�ن ث��وب وغت�رة ناص��عي البي�اض"... 
ك�ان الخ�ال ` يل�بس . ريقه إلى ال�وزارة الت�ي يعم�ل وك�ي&ً لھ�افي ط ،وحذاء أسود `مع

                                                
)١(

  .١٦٦: الحمد، العدامة  



٢٢ 

 

ويكتفي بالغترة فقط كما يفعل كل الشيوخ وصغار  ،على خ&ف معظم الموظفين ،العقال
  .)١("السن من الشباب

صحاب المناصب الكبيرة في أف ،لكل شريحة في المجتمع لباس يميزھا عن غيرھا
ولرج�ال ال�دين مي�زة يعرف�ون بھ�ا وھ�ي ع�دم  ،"البشت" الوزارات وما شابھھا يلبسون 

وھذا يدل على أن عادات المجتمع . شاركھم فيھا إ` الشباب الصغار` ي ،"العقال" لبس 
و` يحق لفرد من أفراده أن يخترقھ�ا مھم�ا عل�ت  ،وتقاليده تحترم على أعلى المستويات

جتماعية     :مكانته ̀ا

ع أن يسلِّم وال�د ول�ده تح�ت أي ظ�رف م�ن فنحن ` نتوقَّ  ،ما قاما به شيء طبيعي" 
 ،ونح�ن ن��دركھا جي��داً  ،ھ��ذه ع�ادات وتقالي��د... ص�ديق لص��ديقه" يف��زع"أو `  ،الظ�روف

  )٢("؟أم تعتقد غير ذلك... فنحن من ھذا البلد أيضاً 

وفي ھذا د`لة على أن السلطان ا`جتم�اعي أعظ�م ش�أناً م�ن الس�لطان السياس�ي؛   
كما (إ` السلطان الديني  سلطان يمكن أن يكون فوقه ھناكفليس  ،iن اiخير يخضع له

إذ كان�ت تل�ك المرحل�ة مرحل�ة انتقالي�ة لكثي�ر م�ن  ).فصل الثالثسنتحدث عن ذلك في ال
لكنھ�ا  ،تح�و`ت جذري�ة جميعھ�ا فشھدت ،عد والمستوياتعلى كافة الصُّ  ،الدول العربية

بھت بالرفض أو المقاومة في بينما جو ،أخذت في ا`نتشار في بعض الدول دون مقاومة
ول�م  ،وكان الصراع على أشده بين التيارات السياسية والموان�ع المجتمعي�ة ،دول أخرى

فكانت عوناً للمجتمع في رفض  ،يحسم اiمر إ` بدخول التيارات الدينية ساحة الصراع
أن  فف�ي أبس�ط اiمثل�ة نج�د ،ثم تمادت للھيمنة على المجتم�ع أيض�اً  ،التطورات السياسية

فض في بعض البلدان المتشددة في ش�أن لكنه رُ  ،اللباس الغربي وجد طريقه إلى العرب
وك�ان ال�رفض ف�ي بداي�ة اiم�ر يأخ�ذ طابع�اً  ،المحافظة على العادات والتقاليد المتوارثة

وعندما لم يفل�ح المجتم�ع ف�ي الس�يطرة الكامل�ة عل�ى أف�راده أخ�ذ ال�رفض  ،قبلياً مجتمعياً 
اتخ�ذ التح�ريم و ،عل�ى اiم�ة بحج�ة محارب�ة التغري�بم كل ما ھو دخي�ل حرِّ يُ  ،بعداً دينياً 

فك�ان ت�أثيره واض�حاً وفع�ا`ً عل�ى م�ن يقبع�ون تح�ت  ،الديني سيفاً مس�لطاً عل�ى الرق�اب
واiحزاب الت�ي انتش�رت ف�ي كاف�ة أقط�ار الع�الم  يشبه التوجھات السياسيةوھذا . سلطته
ال�ذي  ،فق�د تمك�ن الم�د اdس�&مي ،ان ال�دينيالتي لم يكبح جماحھا س�وى الس�لط ،العربي

ال�ذي ك��ان  ،م�ن مجابھ��ة الم�د الق�ومي ،مثلت�ه الجماع�ات الديني�ة الناش��ئة ف�ي ذاك الوق�ت
اليد العليا  له حسر في نطاق محدود بعد أن كانوجعله ين ،اiبرز بين التيارات السياسية

          .لعربيةبل إنه ھيمن عليه ھيمنة مطلقة في بعض اiقطار ا ،لعدة سنوات

  

  البيئات المختلفة ٣.٣.١.١

فَيعِق��د  ،م�ن منظ�ور اجتم�اعي ،يُق�اِرن ال�راوي ف�ي كثي�ر م�ن الَم��َواطن ب�ين الم�دن
ف���ي ك���ل م��ن ج���دة وال���دمام والقص���يم  ،مقارن��ات لع���ادات أھلھ���ا وطب��ائعھم وأم���زجتھم

ري وتأتي ھ�ذه المقارن�ة م�ن زواي�ا مختلف�ة وأبع�اد متع�ددة؛ كالتع�دد ال�ِفِ◌كْ  ،والرياض
��ه س��لوك الن��اس وم��ن اiبع��اد الھام��ة ف��ي  ،وي��ؤثِّر ف��ي ح��ا`تھم النفس��يَّة ،الع��ام ال��ذي يُوجِّ

وزي�ادة عل�ى  ،المقارنة البعد الديني ال�ذي يض�بط الس�لوك ويص�بغ الن�اس بص�بغة معين�ة
                                                

)١(
  .٩٧: الحمد، العدامة  

)٢(
  .٢٤٣: الحمد، الشميسي  



٢٣ 

 

ذل��ك اiبع��اد الجغرافي��ة كالح��ديث ع��ن المن��اخ والتض��اريس الت��ي تش��كل أمزج��ة الن��اس 
ي�د أن الكات�ب ل�م يس�تغرق كثي�راً ف�ي المقارن�ة ب�ين البيئ�ات م�ن ب. للحي�اة موتسير نظرتھ

غي��ر أنَّ مف��ردات المك��ان مختلف��ة  ،الزواي��ا الثقافي��ة وذل��ك للتش��ابه ف��ي الم��ؤثرات العام��ة
كما س�نرى  –وتكتسب د``ت من بيئة إلى أخرى  ،وتؤثر حتماً في تكوين المزاج العام

ھ��و  ،لح��ظ عل��ى أھ��ل القص��يم م��ث&ً ا يُ أول م�� وإنَّ  -عن��د الح��ديث ع��ن التش��كيل المك��اني
وھ�م حت�ى ف�ي ع�واطفھم إم�ا  ،فھم ينظرون إلى اiشياء إّما س�وداء أو بيض�اء ،التطرف

لق�د عبَّ�ر ال�راوي ع�ن  ،ليس لديھم حلول ُوْسطى أو مواقف وسطية ،يكرھون أو يحبون
وأح��س ھش��ام ب��الحرج والت��وتر ف��ي ھ��ذا الج��و الناص��ري :" ... ذل��ك بطريق��ة ص��ريحة

وليس بھذا الھ�وس  ،الجميع يحبون جمال ھنا وھناك. ّمس الذي لم يعھده في الدمامالمتح
فھ�م إم�ا  ،ولك�ن يب�دو أن أھ�ل القص�يم متطرف�ون ف�ي ك�ل ش�يء ،الذي يجده ف�ي القص�يم

و` منطق��ة وس��طى ب��ين  ،يؤمن�ون أو ` يؤمن��ون ،يحب�ون أو يكرھ��ون و` وس��ط عن��دھم
ع�اليم الديني�ة يرافق�ه تط�رف ف�ي المحافظ�ة وھو تط�رف ف�ي تطبي�ق الت. )١("الجنة والنار

ولھذا كان والد ھشام يساير مجتمع�ة خش�ية أن يق�ع تح�ت براثن�ه  ،على العادات والتقاليد
ف�ي اiي�ام :" فمن يشذ عن س�ياق مجتمع�ه يحاس�ب حس�اباً عس�يراً  ،التي ` تعرف الشفقة

ة ھ&لية الشكل دون أن منمياً لحية صغير ،أطلق والده العنان لشعر لحيته ،القليلة التالية
عي�ال "فم�ن العي�ب ھن�اك أن يظھ�ر ش�خص م�ن . استعداداً للسفر ،تشتبك بشعر الشارب

ق�د يغف�رون للش�خص أن يتغي�ب . خاصة في م�دينتھم بري�دة ،وھو حليق اللحية" الحمايل
ولكنھم ` يغف�رون ل�ه  ،حين يحصون الحضور ،عن ص&ة الفجر جماعة لسبب أو آخر

وكان من أھ�م أس�باب ھ�ذا التط�رف . )٢("صة إذا تجاوز سن الشبابخا ،عدم وجود لحية
نَّة ھو انغ&ق المجتمع على نفسه؛ فنادراً ما يخرج أحد أبنائه منه ومن  ،في ا`لتزام بالسُّ

لم يكن أحد تلك اiيام قد سمع بلندن أو باريس :"... الصعب أن يدخل الغرباء في نسيجه
الت�ي كان�ت ش�يئاً أق�رب إل�ى الحل�م  ،إل�ى الق�اھرة وقليل�ون ھ�م م�ن ي�ذھبون ،أو نيويورك

. وليس�ت مج��رد مك��ان جغراف��ي ،بغ��داد الرش�يد أو دمش��ق عب��د المل��ك ،والخي�ال والمث��ال

ق��اھرة تل��ك اiي��ام كان��ت عاص��مة الع��رب ومھ��وى الف��ؤاد ف��ي الفك��ر واiدب والسياس��ة 
أثر بھا يكون وعند ا`ضطرار إلى ا`حتكاك بالمجتمعات اiخرى فإن الت. )٣("والمجتمع

شبه مع�دوم iن رف�ض ع�ادات ا�خ�رين والمحافظ�ة عل�ى ت�راث اiج�داد ش�عار يحمل�ه 
أم�ا أن يكتس�ب  ،فيعود خالي الوفاض إ` م�ن ھدف�ه ال�ذي س�افر م�ن أجل�ه ،المسافر معه

  .عادات جديدة أو يتخلص من تقاليد تالدة فھذا ما ` سبيل إليه

 ،ن من حي�ث الم�زاج والتك�وين النفس�يوتُؤثِّر طبيعة اiرض ومناخھا على اdنسا
فنج�د عل�ى  ،وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فص�&ً ك�ام&ً ح�ول ت�أثير البيئ�ة عل�ى الف�رد

سبيل المثال أھل المناطق الساحلية أكثر ليناً ورقة وانفتاحاً م�ن غي�رھم؛ نظ�راً `نبس�اط 
بيعتھا القاسية وفي المناطق الصحراوية تنعكس ط ،أرضھم وتأثير رطوبة البحار عليھم

  :   على سكانھا فتطبعھم بطابع الشدة والخشونة

                                                
)١(

  .٢٨٠: لعدامةالحمد، ا  
)٢(

  .٢٥٣: الحمد، العدامة  
)٣(

  .١٢: المرجع نفسه  
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إن�ه ... ` جاف�اً و` رطب�اً  ،ل�يس ب�ارداً و` ح�اراً ... يا لجمال طقس نجد ھذه اiيام"
فنجد ف�ي مث�ل ھ�ذه اiي�ام تتح�ول إل�ى قص�ة ... كما الجنة حسب الوصف ،جميل وحسب

بعد الج&فة  ،تصبح أكثر شفافيةحتى أخ&ق الناس ترق و ،كل شيء فيھا جميل.. أخرى
وم�ا أكث�ر  ،فشمس نجد وأرضھا ` تعرفان الرحمة عندما تمنحان الفرص�ة ،وقلة الذوق

أو  ،اعتدال الطقس: الرقة والشفافية ` تلبث أن تزول بزوال مسببھا لكنَّ . )١( ..."الفرص
لنج�د وطقس�ھا  يا:"... الطقس القاسي: تعود لعودة مسببھا" قلة الذوق"نستطيع القول إن 

. ` فرق.. أو أن أھلھا مثلھا؟ من يدري؟ ،مثل أھلھا... الذي ` يعرف الرحمة وا`عتدال

و` وس�ط إ` أي�ام  ،حارة حرارة الجحيم في ص�يفھا ،إنھا باردة برودة الموت في شتائھا
  .)٢("مثل المشمش في مواسمه ،معدودات ` تلبث أن تنتھي بمجرد حلولھا

م�ن طبيع�ة  -كم�ا يظھ�ر ف�ي ال�نص – كتس�بھا أھ�ل الص�حراءومن الصفات التي ا
وكبت مشاعر الحزن والفرح؛ iنھم يعدون  ،صفات الرزانة المفرطة: أرضھم ومناخھا

 ،ھ�ب واقف�اً . عن�دما دخ�ل أب�وه: " إظھارھا َمْنقَصة للرجولة وَمفَْسدة للمكانة ا`جتماعي�ة
رغ�م محاولت�ه ع�دم  ،ا أبي�هوكانت ع&مات الفرح واضحة على محي� ،قبل جبينه وعانقه

مھم�ا  ،كك�ل نج�دي تقلي�دي ،فالرزانة المفرطة أھم شيء يح�افظ علي�ه أب�وه ،إظھار ذلك
وھ�و يعل�م أن�ه ي�ود ل�و احتض�نه بق�وة  ،لقد تعود ھذا السلوك من والده. تقلبت به اiحوال
  . )٣("ولكنه يمنع نفسه

ق�د أخف�ى الوال�د حزن�ه ف ،وشبيه بھذا ما فعله الوالد عندما غادر ھشام إلى الرياض
  .ليحافظ على رزانته

 ،ب�ل إن�ه أش�د وض�وحاً وأدع�ى لظھ�ور مش�اعر الوال�د ،ويشبھه أيضاً ھذا الموقف
أن ي��رى ابن��ه ف��ي الس��جن م��داناً : فھ��و موق��ف رھي��ب ل��يس ل��ه س��ابقة ف��ي حي��اة الوال��د

 ،وق�د ض�م كفي�ه إل�ى وس�طه ،خ�&ل ذل�ك بق�ي وال�ده واقف�اً :" با`نضمام إلى تنظيم سري
ولكنه يج�ب أن  ،و ينظر ويغالب مشاعره التي يعلم ھشام أنھا في حالة احتراق كاملوھ

ولك�ن ھك�ذا ھ�و . وكأن رقة المشاعر تتناقض مع الرجول�ة ،يبقى رج&ً في كل المواقف
وھك��ذا  ،وھك��ذا يع��يش ،ھك��ذا ترب��ى ،نج��دي دائم��اً مھم��ا كان��ت اiح��وال... وال��ده دائم��اً 

غم من قسا. )٤("سيموت �ة رابط�اً قوي�اً يص�ل اdنس�ان بھ�ا ،بيعةوة الطَّ وعلى الرَّ  ،ف�إنَّ ثمَّ
ه إليھا شداً فيشعر أن�ه يح�ب المك�ان وينتم�ي  –بجفافھا  –لكنَّھا  ،يخشاھا بداية اiمر تشدُّ

واستقل القطار عائداً إلى مدينة كان يعتق�د أن�ه ل�ن يستس�يغھا :" ولنقرأ قول الراوي ،إليه
وينس�ى مدين�ة أخ�رى ع�اش فيھ�ا ك�ل  ،مس�ة أش�ھرفإذا ھي تأس�ره ف�ي خ ،على اdط&ق

رغ��م أنھ��ا ` تُب��دي إ`  ،فللري��اض س��حر خ��اص ` يعرف��ه إ` َم��ن ع��اش فيھ��ا... عم��ره
مثل أعرابية خشنة تقابلك بالصد والج&فة أول  ،الجفاف والخشونة للقادم إليھا iول مرة

  .)٥("ولكنھا تمنحك كل الجمال والعشق والرقة عندما تحبھا وتحبك ،أمرھا

                                                
)١(

  .٧٣: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .١٠٣: المرجع نفسه  
)٣(

  .١٢٧: المرجع نفسه  
  .٢٠٩: ٥، دار الساقي، بيروت، ط)الكراديب(، أطياف اiزقة المھجورة ٢٠٠٦الحمد، تركي،   )٤(
)٥(

  .١٤٩: الحمد، الشميسي  
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فلجف�اف نج�د لھج�ة جاف�ة وفق�اً لمناخھ�ا وطب�ائع  ،وتؤثر البيئة في لھج�ة أص�حابھا
أما لقمان فقد كان ما يلف�ت النظ�ر في�ه س�منته : " ولرطوبة الخليج لھجة تناسبھا ،سكانھا

. ولھجت��ه المكي�ة الخالص��ة ف�ي مح��يط تغل�ب علي��ه اللھج�ة الخليجي��ة والنجدي��ة ،المفرط�ة

فق�د  ،والخليجية المطاط�ة ،مقارنة باللھجة النجدية الجافة ،وبةكانت لھجته في غاية العذ
  . )١(. "كانت تخرج من فيه بسرعة وكأنھا رصاص متتابع

  

  )ةالطبقيَّ ( الطبقات ا�جتماعية ٤.١.١

م�ن أكث�ر  ،ةوم�ا تورث�ه م�ن اض�طھاد وعص�بيَّ  ،ةد قضية الطبق�ات ا`جتماعيَّ�عَ تُ   
فھ�ذا  ،ھ�ا ت�دخل ف�ي حي�ز المس�كوت عن�ها أنَّ وبم�. لقضايا أھمية وحساسية ف�ي المجتم�عا

 ة ب�ين أف��راد المجتم��عمستش��ري ظ��اھرة لجعلھ�ا ،ومناخ��اً مناس��باً  ،لھ��ا ترب��ة خص�بة يھي�ئ

وإن كانت في بعض المناطق أكثر حض�وراً  ،تخلو منھا منطقة` تكاد  إذ ،بطريقة `فتة
تظھر ف�ي أغل�ب ا أنھا خاصة إذا ما علمن ،ستحكم قد عم ب&ؤهھا داء مُ إ` أنَّ  ،وأشد ج&ء

 .فيما بينھم�ا تردم الھوةطبقة وسطى  يوجدو`  .نياودُ  ،لياعُ : المناطق على شكل طبقتين

  :  وھما طبقتان تأخذان صوراً متعددة حسب البيئة وعاداتھا وأعرافھا

لقد كان والدي نخ&وياً ...لقد كنت دائماً ضد الطبقية التي كنت ألمسھا في قريتنا " 
ك�ان يأخ�ذ  ،وعندما يطيب الثمر ،فجر ليعمل في المزرعة حتى آخر النھارينھض من ال

أفض�ل الرط�ب والل�وز والروي�د ... و` يبقى لنا إ` ما ` يصلح للسيد ،معظمه إلى السيد
` يھمني : ثم صمت زكي لفترة قبل أن يقول وھو يبتسم بمرارة. والخضرة تذھب ھناك
والظ�اھر أنن�ي . iجل ذلك دخلت التنظيم. و العدلما يھمني ھ... البعث أو جمال أو ليبيا

  . )٢( ..."أخطأت الطريق

فق�د رأى في�ه أم�&ً كبي�راً  ،كانت ھذه الطبقية دافعاً قوي�اً ك�ي يلتح�ق زك�ي ب�التنظيم
إح��&ل الع��دل والمس��اواة  نْ ھم ب��ه قي��ادات التنظ��يم ِم��دُ ِع��لل��تخلص منھ��ا ع��ن طري��ق م��ا تَ 

فكان كالمستجير من الرمضاء  ،شٍر مما ھرب منهلكنه وقع في  ،والقضاء على الطبقية
تباعھا للمھم�ات ر أخِّ سَ فقياداته تُ  ،بالنار؛ iن التنظيم يعد أنموذجاً للطبقية بأبشع صورھا

وھم ي�أمرون وينھ�ون  ،ون بأنفسھم عن أي شبھة قد تقود إلى اعتقالھمالخطيرة بينما ينؤ
إ` أن فرق�اً جوھري�اً  ،ن�ذ ص�غرهويعاقبون كأعتى سيد من الس�ادة ال�ذين ك�رھھم زك�ي م

وھو أن والده كان مجبراً على الخضوع لطبقت�ه الت�ي  ،يزيد حاضره مرارة عن ماضيه
 ،أما زك�ي فق�د التح�ق بص�فوف التنظ�يم بكام�ل إرادت�ه واختي�اره ،نشأ فيھا ولداً عن والد

ض ف�إن لكنه ا�ن مجبر على البقاء فيه؛ فلو سولت ل�ه نفس�ه ا`حتج�اج أو إب�داء ا`متع�ا
أو يواجه بعقوبة قاسية كتكليفه بمھم�ات ش�اقة وخطي�رة ق�د  ،مصيره الفصل من التنظيم

أم�ا وال�ده فإن�ه يتمت�ع . تودي به إلى السجن إذا ما ُكشف أمره من قِبَل الجھات الحكومية
ميزة تجع�ل وال�ده يص�بر عل�ى م�ا يعاني�ه  -في حد ذاته -وھذا  ،باiمان تحت كنف سيده

. م��ن طل��وع الفج��ر إل��ى آخ��ر النھ��ار دون ش��فقة أو رحم��ة س��خيرهوت ،م��ن ھض��م حقوق��ه

وميزة أخرى تجعل والده أفضل حا`ً منه؛ إذ كان ينال مكافأة زھيدة نظير عمله الش�اق 
أما زكي فحسبه من التنظيم طبقي�ة  ،بحصوله على ما ` يصلح للسيد من ثمار المزرعة

                                                
)١(

  .١٧٩: الحمد، الكراديب  
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وباdض�افة إل�ى ذل�ك فالس�ادة ھ�م . مقيتة وعم&ً ش�اقاً خطي�راً ` ج�زاء علي�ه و` ش�كوراً 
ص�حيح  ،ووالد زكي ` يعد إ` أجيراً فيھا ل�يس ل�ه م�ن الح�ق إ` أجرت�ه ،م&ك اiرض

أن��ه ` يس��تطيع : والث��اني ،ع��دم نيل��ه مق��اب&ً ع��اد`ً لعمل��ه: اiول: أن��ه يُظل��م م��ن ج��انبين
ذل�ك ف�إنھم ولك�ن عل�ى ال�رغم م�ن  ،ا`رتقاء بوض�عه ا`جتم�اعي فيلتح�ق بالطبق�ة العلي�ا

  :   اiرض واستئجارھم له ملكيتھم: وھي ،يستندون إلى حقيقة ` يمكن إنكارھا

أو  ،أح��ب أن أق��ول ل��ك إن أھ��ل القلع��ة ،ولك��ن ك��ي أن��ورك اجتماعي��اً وطبقي��اً " ... 
أم��ا  ،ھ��م اiس��ياد وأص��حاب اiم��&ك ،ھ��م أھ��ل المدين��ة والع��ائ&ت الكبي��رة ،القلعاوي��ة
وھ�م  ،كما يسميھم أھ�ل القلع�ة ،"النخ&وية"أو  ،ن الف&حينفھم أھل القرى م ،البرانيون

  .   )١("من يخدم اiسياد

وإن كانت تأخذ صوراً أخرى غي�ر م�ا  ،الطبقتان في مناطق أخرى اتانوتتكرر ھ
ف& نرى فيھا تقسيماً جغرافياً؛ iنھم يعيشون في مكان واحد دون فاص�ل   ،شھدناه سابقاً 

فنج��د م��نھم اiثري��اء  ،ا`قتص��ادي كم��ا ك��ان عن��د أولئ��كو` يمي��زھم المس��توى  ،بي��نھم
. ا`نتم�اء القبل�ي ول�يس غي�ره: فأساسھا الذي تبنى عليه ھ�و ،والفقراء ومتوسطي الدخل

ومن كان  ،فمن كان منتمياً إلى قبيلة ذات أصول معروفة فإنه يعد من أبناء الطبقة العليا
اً م�ا يكون�ون م�ن أص�حاب المھ�ن غير ذلك فيحسب ف�ي ع�داد الطبق�ة ال�دنيا؛ ال�ذين غالب�

ع�دم : وأبرز مظاھرھا. والحرف اليدوية كالحداد والنجار والحائك والجزار وما شابھھا
  : ة الزواج خارج الطبقةإمكاني

ھن��اك الع��ادات  ،لم��ا ك��ان ح��راً تمام��اً ف��ي اختي��ار َم��ن يري��د ،فل��و أراد ال��زواج" 
ج وَمن ` يمكن ،والتقاليد د عل�ى ك�ل ذل�كول�و . ومن يمكن أن يتزوَّ لك�ان مص�يره  ،تم�رَّ

وھ�و `  ،باdضافة إلى اiلم الذي س�وف يس�ببه للجمي�ع ،العزلة والقطيعة من كل أقاربه
  .)٢("خاصة والديه ،يريد أن يسبِّب ألماً iحد

وأما فيما يخص بقية الع&ق�ات اdنس�انية والتع�ام&ت اليومي�ة فتج�ري بش�كل ش�به 
جھا: " طبيعي ... ` ي�ا ول�دي: " وھنا تدخل أبوه قائ&ً ..." عندما أكبر فقال ببراءة سأتزوَّ

يعن�ي في�ه ن�اس تأخ�ذ م�ن " ،"يعني إي�ش؟... لم أفھم: "فقال ،لم يفھم" ليست من مواخيذنا
ولك�ن أبوھ�ا : " وق�ال ،ول�م يفھ�م ،"ھذو` غير وھذو` غير... وفيه ناس ` تأخذ ،بعض

"  ،ق�ال أب�وه ،..."ول�و" ،"ف أم�يوأمھا من أعز معار ،حمود الشحام من أعز أصدقائك

والش�حام ت�دل   .   )٣("الزواج شيء والصداقة شيء آخر. ھذا شيء وذاك شيء آخر
م�ن  ابنت�ه زوجيُ� يت�زوج و` ب�أن ` ،على مھنة أجداده التي جعلت الحفيد يدفع ضريبتھا

  . الذي كان صاحب مھنة ،طبقة خارج طبقة جده

فلم يكن ق�د فك�ر  ،ضوح الرؤية في ذھنهوتردد الوالد في الشرح يدل على عدم و  
�ص و` تن�اقشوإنما ھي تقاليد متوارثة ` تُدقَّ  ،في ھذا اiمر من قبل ول�يس  ،ق و` تُمحَّ

  .لأو مجرد تساؤ ،دون إعمال الفكر ،على ا`بن إ` أن يتبع نھج آبائه وأجداده
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  التحو�ت ا�جتماعية ٥.١.١

  التخلف والتقدم ا:نساني ١.٥.١.١

س�لبيات المجتم�ع و` ي�ذكر إيجابيات�ه إ`  ركي الحمد في رواياته يركز عل�ىكان ت
وإذا ما ذكر إيجابية م�ا في�ذكرھا عل�ى س�بيل التحس�ر عل�ى فق�دھا أو التح�ذير م�ن  ،لماماً 

ف& مخافة  ،وقد يكون سبب ذلك ھو أن اdيجابيات الراسخة ` ضرورة لذكرھا ،زوالھا
كما أن نقد السلبيات ھو  ،ا ھو ما يُفترض به ذكرهخشى زوالھوأن ما يُ  ،من اضمح&لھا

حينم�ا يتح�دث ع�ن  إذ إن�ه .وھ�ذا م�ا يدخل�ه ف�ي ح�دود اiدب الملت�زم ،واجب ك�ل مثق�ف
وبق�ي نص�فھا ا�خ�ر ف�ي حي�ز  ،السلبيات يكمل صورة واقعية تشكل نصفھا في اiذھ�ان

م�ا ھ�ي عل�ى ب�ل يس�عى dظھارھ�ا ك ،فھو ` يريد قلب الصورة النمطية ،المسكوت عنه
  .أو تجميل ،دون حجب ،أرض الواقع

. عدم تقدير المواھب والنظر إل�ى الفن�ون ب�ازدراء: أبرز السلبيات المجتمعية ومن

` غراب�ة ف�ي أن  ،عليهو` زال الطابع البدوي مھيمناً  ،ي مجتمع حديث عھد بالمدنيةفف
وإرثھ��م  ،الع��رب ن��ه دي��وانi ؛ق��د يُھ��تم بالش��عر .ح��ط م��ن ش��أن الفن��ون بكاف��ة أنواعھ��ايُ 

أم�ا وأن يُعن�ى بغي�ره كالنح�ت  ،الذي يفاخرون به في كافة اiقطار ،اiدبي /الحضاري 
وإن ح�دث اھتم�ام ف�ردي بتل�ك  ،فھذا ما ` نراه في زمن الرواية ،أو الرسم أو التصوير

الفن��ون ف��& دع��م مجتمع��ي لھ��ا؛ إذ إن نظ��رة المجتم��ع إل��ى المھتم��ين بھ��ا نظ��رة احتق��ار 
وعلم�اً  ،وجھ& بأولويات الحي�اة ،ھم ` يرون فيھا إ` مضيعة الوقت والجھدف ،وازدراء

وكثي�راً م�ا ك�ان  ،ك�ان وال�د ع�دنان معجب�اً بول�ده ماج�د أيم�ا إعج�اب: " علمه بما ` ينفع
`  ِل�مَ : " عل�ى م�رأى م�ن ماج�د ويق�ول ل�ه" ب�الك&م الفاض�ي"يؤنب عدنان على انشغاله 

. إنه يستفيد من وقته وأنت تبدده في الرسم والخرابيط. ..تكون مثل أخيك وأنت اiكبر؟ 

ثم يضرب كف�اً بك�ف وينص�رف وھ�و يھ�ز رأس�ه  ،"أي مستقبل لھذه الخرابيط! ... رسم
وع�دنان ف�ي حال�ة غلي�ان وھ�و ينظ�ر  ،في حالة انفجار من الزھو اً تاركاً ماجد ،ويحوقل

  .)١("رشاتهثم يغادر إلى الشلة أو إلى ف ،إلى أخيه دون أن يقول شيئاً 

` يغي�ر ش�يئاً م�ن قناعت�ه  ،متم�ث&ً ف�ي وال�ده ،الضغط ا`جتماعي على ع�دنان لكن
 عل��ى ال��رغم م��نو ،متح��دياً س��لطة اiب فينص��رف إل��ى مرس��مه ،ة بأھمي��ة الف��نالراس��خ

مقارنت�ه بأخي��ه وحط�ه م�ن ق�دره عن�د  ،المس�تمرة ل�ه تض�ايق ع�دنان م�ن انتق�ادات وال�ده
 ،اً بموھبت��هإ` أن ذل��ك ` يزي��ده إ` تمس��ك ،لم��ع الم��اال��ذي يجتھ��د ف��ي ج ،من��ه اiص��غر

ومش�اعر الحق�د ض�د  ،مشاعر الغضب ضد والدهساً عن فھو يلجأ للرسم تنفي ،وتنمية لھا
وك�أن الوال�د  ،عن�دما يس�مع وال�ده يكي�ل الثن�اء علي�ه أخيه الذي يستفزه بزھ�وه المتض�خم

 ما ` يرضي ع�دنان و` يقنع�هوھذا  ،يربيھما على احتقار الفن واdع&ء من شأن المال

 ويب��رھن عل��ى ذل��ك ردة فعل��ه ا`حتجاجي��ة الس��ريعة بانص��رافه إل��ى فرش��اته ؛إط&ق��اً 

والغري�ب ف�ي اiم�ر أن ع�دنان عن�دما الت��زم ديني�اً ل�م يس�تمر ط�وي&ً ف�ي تبن��ي . ولوحات�ه
 ،فما أن دخل في عالمه الجديد حتى كان الرسم من أبرز المحرمات التي تجنبھا ،قناعته

  :على عدم العودة إليه وعقد العزم

                                                
)١(
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إن�ه وق�ت ... م�ا الفائ�دة فع�&ً م�ن الف�ن؟... لقد فكرت جدياً في مسألة الف�ن ھ�ذه"... 
ب�ل  .)١("عن�ه ي�وم الحس�اب وأنا ` أريد أن أضيع وقتاً س�وف أُس�أل. ضائع ` يرضاه هللا

` يض�ر ب�ه  إذ ك�ان فيم�ا س�بق احتجاج�اً س�لمياً  عدنان غير من أسلوبه في ا`حتجاج؛إن 
وما ھي إ` لحظات تعقب إمساكه بفرشاة الرسم فيعود إلي�ه  ،وينفس به عن نفسه ،غيره

أما بعد تحول�ه إل�ى قناعات�ه  ،حادّ  أن يجرح أحداً بك&م قاٍس أو ردٍّ  دون ،مزاجه المعتدل
 ،شكا له من التغيرات التي طرأت على عدنان م�ؤخراً :" الجديدة فقد أصبح شخصاً آخر

وھو يقضي  ،أخبره أن عدنان أحرق كل لوحاته. الرسم لو أنه بقي على حاله أيام ىوتمنَّ 
وقد حاول والده معرفة سر ھذا الس�لوك  ،و` يشاھد التلفزيون ،في المسجد أوقاتاً طويلة

."ولكن عدنان ردَّ بحدة غير معھودة ،الغريب منه
)١(

   

بساط من تحت سلطة وھذا يدل د`لة واضحة على أن سلطة الدين بدأت تسحب ال 
جي�ل جدي�د م�ن  نش�أف ،ى كل صغيرة وكبيرة ب�ين أفرادھ�االمجتمع التي كانت تسيطر عل

بغ�ض النظ�ر ع�ن رض�ا  ،الشباب يحرص�ون عل�ى اتب�اع أوام�ر ال�دين واجتن�اب نواھي�ه
لجوء كثير م�نھم إل�ى وقد كانت ثورتھم على قيود المجتمع سبباً في  ،المجتمع أو سخطه

ف& بأس  ،يھا و` مثوبةيه مخلصاً من قيود وضعية وعرفية ` أجر فوا ففقد وجد ،الدين
أم�ا أن `  ،س�يكون ج�زاء ذل�ك رض�ا هللا أن غير رجع�ه م�ادام أن يترك الرسم إلى عنده

 الواق�ع أن�هف�ي و ،iي سبب آخر فھذا ما ` يقنع�ه بتات�اً  يمارس ھوايته المحببة إلى نفسه

ع�ن و ،يكن مخيراً إ` في طريقة التنازل عنھ�ا ولم ،كان مجبراً على التخلي عن ھوايته
ومحبطة إلى أقصى درج�ات  ،فالبيئة طاردة للمواھب ،ھاالمقابل الذي يستحق التفريط ب

ب�دءاً بالبي�ت وم�روراً باiص�دقاء ث�م  ،ف& ش�يء يش�جعه عل�ى ممارس�ة ھوايت�ه ،اdحباط
 كافياً لدفعه لم يكن غير أنه ،إ` ما كان من تشجيع ھشام له في بعض اiحيان ،المدرسة

الت�ي ` قب�ل لش�اب ف�ي مقتب�ل  ،إلى السباحة عكس تيار المجتمع ذي اiمواج المت&طم�ة
ولكن�ه  ،والھروب من واقع�ه المري�ر ،فلم يكن منه إ` أن آثر الس&مة ،العمر بمواجھتھا

عله يجد ضالته المنشودة  ،حيث ارتمى بين أحضان الدين ،ھروب إلى اiمام ھذه المرة
  .وھي السكينة والھدوء وا`ستقرار النفسي ،لتي كان يبحث عنھا في الرسما

ھ�ا تحاربويص�ل ب�ه الح�ال إل�ى م ،ومادام المجتمع يرفض ھواية شخصية كالرس�م
اً كالمس�رح أو الس�ينما س�يكون لھ�ا حظ� ف�إن فنون�اً أخ�رى ،بضراوة إذا لم ينجع تھميشھا
أن تنش��أ إ` بجھ��ود فري��ق   يمك��نiنھ��ا فن��ون جماعي��ة ` ،أوف��ر م��ن ا`زدراء والقم��ع

ف كل من قِبَل جمھور معني بتلقتزدھر إ` في جو من التشجيع والمتابعة  ولن ،متكامل
` وج�ود ل�دور . وك�ل ش�يء مب�اح ،ف�ي الري�اض ك�ل ش�يء ممن�وع"  :ما ھو جديد فيھ�ا

و أف&ماً ` وجود لھا حتى في بي�روت أ ،ولكنه شاھد أحدث اiف&م في الرياض ،السينما
أو تق��وم بجول��ة عل��ى حواني��ت ت��أجير اiف��&م  ،ت��ذھب إل��ى أي ن��اد رياض��ي. الق��اھرة

فتشاھد أو تستأجر أي فيلم تشاء مع آل�ة الع�رض " الناصرية"و " المربع"السينمائية في 
ويرفض الفن�ون بجمي�ع  ،زال يتخبط بين المدنية والبداوةيما  وھو مجتمع .)٢("السينمائية

                                                
)١(

  .٥٨: الحمد، الشميسي  
)١(

   . ١٤٨:الحمد، الشميسي  
 
)٢(

  .١٦٩: الحمد، العدامة  



٢٩ 

 

و`ش�ك أنَّ . لخفاء كأنھ�ا جريم�ة تس�تحق العقوب�ة للمج�اھر بھ�اأشكالھا؛ لذا تمارس في ا
الت�ي يش�ير ھناك من ا�فات المجتمعية ما ھو أجدر بالمحاربة والعقاب؛ كآف�ة الوس�اطة 

حي�ث  ،iنھا أظھر وأبھر من أن يتم تسليط الض�وء عليھ�ا ؛إليھا الروائي إشارات عابرة
 ،اiول: كن�ه ي�ذكر نم�وذجين خطي�رينول ،ب�& اس�تثناء في ك�ل ال�دوائر الحكومي�ة تنتشر

وي�ر ف�ي التز: والث�اني ،تيسير ابتعاث طلبة ذوي مس�تويات متدني�ة للدراس�ة ف�ي الخ�ارج
   :جواز سفر لشخص م&حق أمنياً 

ولك�ن  ،كان يتمنى لو حصل على بعثة إلى أميرك�ا أو بريطاني�ا للدراس�ة ھن�اك"   
ف واسطة قوية تمكنه من السفر في كما أن والده ` يعر ،مستوى نجاحه ` يؤھله للبعثة
  )١( ..."بعثة بالرغم من تدني مستواه

ل�و` وج�ود  ،ل�م يك�ن اiم�ر س�ھ&ً ... لقد استطعت الي�وم أن أس�تخرج ل�ك ج�واز س�فر"  
  .)٢("بعض أصدقاء من الجماعة في الجوازات

 حطمس�ُت وحتم�اً  ،بھ�ا وھؤ`ء الطلبة سيحجزون مقاعد دراسية �خرين ھ�م أح�ق  

بلدھم  ھذا باdضافة إلى أنھم لن يمثلوا ،أخرينمتال تُدعم أح&ممتفوقين بينما الطموحات 
 بصورة مشرفة كما سيفعل زم&ؤھم الذين أھلتھم مستوياتھم المميزة `ستحقاق الدراسة

 بعض�اً م�نھم س�يحتلون  مناص�ب أن واiش�نع م�ن ذل�ك ،على حس�اب الدول�ة في الخارج

م�ن  جھلھ�م وع�دم اس�تحقاقھموم�ا س�يجر  ،إل�ى البل�د وعودتھم مھمة بعد إكمال دراستھم
  .تبعات ` يمكن حصرھا

 ج جواز سفراستخرتمكنه من ا طةاسعن وأما النموذج ا�خر ففيه بحث أبو ھشام       

خاص�ة إذا ك�ان تزوي�ر الج�واز  ،وفي ھذا خط�ر أمن�ي كبي�ر ،بصورة غير نظامية `بنه
أت�ى الروائ�ي بھ�ذين النم�وذجين ليب�رھن  وق�د. إل�ى الخ�ارج الفرار سيمكن مشتبه به من

ب�ل  ،` لع�دم بروزھ�ا ،على خطورة تفشي الوساطة وتحولھا إلى ظ�اھرة ` يُلتف�ت إليھ�ا
   .iنھا أصبحت من السمات التي تم التعايش معھا

سواء على  ،نقص العناية بالمرافق العامة: لسلبيات التي تحدثنا بھا الرواياتومن ا
واتج�ه إل�ى المطع��م ف�ي الغرف��ة " ... : م عل�ى مس�توى النظاف��ةالخ��دمات أ مس�توى تق�ديم
ول�م يك�ن اiرز  ،بل أش�به بلي�ف مطب�وخ ،لم يكن الدجاج بطعم الدجاج... الخلفية للقطار

لم يكن المطعم . ومع ذلك أكل كل شيء ،وتفوح منه رائحة غير مستساغة ،بطعم اiرز
وليس�ت الش�وارع  .)٣( "الش�رابجلبون معھم بعض الطع�ام وفمعظم المسافرين ي ،مكتظاً 

إ` من عامل بلدية  ،كان زقاق عبدالكريم ھادئاً ھدوء الموت"... :أفضل حا`ً من القطار
 .)٤( ..."ل��م تك��ن تجم��ع ش��يئاً ف��ي طريقھ��اك��ان يك��نس الش��ارع بتكاس��ل بمكنس��ة مھترئ��ة 

مج�رد بف ،وكأن ما يقوم به شيء شكلي ` أھمية له ،والعامل متكاسل ،فالمكنسة مھترئة
ول�ذا نج�ده يؤدي�ه  ،أن يعطى أداة ` فائدة منھا سيش�عر العام�ل قطع�اً بع�دم ج�دوى عمل�ه

واdلماحات العابرة  ،من الومضات السريعة اً في الروايات كثير دُ جِ ونَ . بطريقة متكاسلة

                                                
)١(

  .٢٨٨: المرجع نفسه  
)٢(

  .٢٢١: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .١٢٢: الحمد، الشميسي  
)٤(

  .١٢٩: المرجع نفسه  



٣٠ 

 

لكن�ه `  ،تُْش�ِبه اiمثل�ة الت�ي س�بق ذكرھ�ا - التي ينتقد بھا الروائ�ي س�لبيات ف�ي المجتم�ع
` تحتاج إل�ى تفص�يل الق�ول التي  ،ي وصفھا iنھا من اiمور الظاھرة للعيانيستطرد ف

  .فيھا

ا  ،ت�رابط أبن�اء الح�ي وتع�ارفھم رواية فھ�يأبرز اdيجابيات التي تصورھا لنا ال أمَّ
خوفاً من انقراضھا مع طغيان المدنية وانشغال  ،وإن كان ذكرھا ھنا لمجرد التذكير بھا

ف& يبقى لديه كثير وقت  ،وبأسرته في أحسن اiحوال ،فسهكل شخص من أبناء الحي بن
  :لمعرفة جيرانه في الحي

  كيف عرفتما أين أقيم؟.. ولكن لم تقو` لي –"  

  ،المسألة بسيطة - 

  :أجاب محمد

س�ألنا  ،أخبرتنا في القصيم أنك سوف تع�يش عن�د خال�ك ف�ي الشميس�يلقد  - 
  .ه ھي القصةھذ... فدلنا على منزله أكثر من واحد ،عنه في الحي

  :وعلق عبد المحسن قائ&ً وھو يضحك

   )١("أليس كذلك؟... فالبدوي يمشي ويسأل ،وعلى أية حال - 

وبم�ا  ،إشارة واضحة إل�ى أن ھ�ذه الع�ادة اقت�رب زوالھ�ا" البدوي يمشي ويسأل"
أما أن  ،مث&ً  أنه ` يمكن المحافظة عليھا ف& بد من بدائل مدنية كترقيم اiحياء والمباني

ث�م " :ونق�ده اdلم�اح إلي�ه فھ�ذا م�ا ي�ود الروائ�يقى المجتمع معلقاً بين الب�داوة والمدني�ة يب
لن�اك ف�وق ... وكثَّر خيرك ،أكرمك هللا يا أبو صالح: " نھض وھو يقول كلّفنا عليك وحمَّ

مت�ى  ،وإذا م�ا فزعن�ا ھ�الحين ،ھشام ابني وأن�ت أخ�ي... اذكر هللا يا رجال"  ،..."حملك
iن  ،` يمكن الفص�ل ب�ين المجتم�ع والف�ن أراد الُمب�دع ذل�ك أم ل�م ي�رده ، )٢( ..."؟!نفزع

مجمل اiحداث تجري عل�ى أرض واقعي�ة ف�ي الرواي�ات الت�ي ب�ين أي�دينا والشخص�يات 
تتحرك ضمن أعراف وتقاليد وضوابط اجتماعية؛ وفي ھذه الع&ق�ات الجدلي�ة ب�ين الف�ن 

لفنية وا`جتماعية للرواي�ة تس�تدعي بامتي�از إن اdشكا`ت ا" :والحياة يقول نبيل سليمان
تتصل بمرجع اجتماعي ت�اريخي  ،فالرواية أياً كان تمحور بنياتھا. جدلية الفن والمجتمع

والمھم أنه دوماً اdطار الزماني المك�اني  ،قد يكون ذلك المرجع مفص&ً أو مرحلة. ..ما
ويؤك��د نبي��ل  .)٣("ي��ة دون�هس�توي خل��ق الروااdط��ار البش�ري والبيئ��ي ال��ذي ` ي ،المح�دد

ة م�ن الش�عر يالعالم الروائي يولد من الرحم ا`جتماعي بمعنى أكثر مباشر" سليمان أنَّ 
والعالم الروائي يفترض فيه أن يحقق اس�تق&ليته ويقط�ع المش�يمة ويحي�ا . أو الرسم مث&ً 

دة إل��ى بعق�دة الع��ولك��ن ھ�ذه ا`س��تق&لية مس��كونة  .وف�ق معطيات��ه وقانونيت��ه الخاص�ة ب��ه
  .)٤(".الرحم

   

  

                                                
)١(

  .١٣: الحمد، الشميسي 
)٢(

  .٢٢٣: المرجع نفسه 
)٣(

  .٢٤٥: ٣، فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع، ال&ذقية، ط٢٠٠٦سليمان، نبيل،  
)٤(

  .٢٤٥ :المرجع نفسه 



٣١ 

 

  

  

  الفساد ا�جتماعي ٢.٥.١.١

يُ&َح��ظ م��ن خ��&ل نص��وص متع��ددة ف��ي الرواي��ة انتش��ار تع��اطي المس��كرات ف��ي 
 ،بش��كل كبي��ر و`ف��ت -ف��ي نھاي��ة الس��تينيات وبداي��ة الس��بعينيات –أوس��اط جي��ل الش��باب 

فكي�ف  ،أم إناث�اً والغريب في اiمر أن الجيل السابق لھم ` يعرفونھ�ا بتات�اً ذك�وراً ك�انوا 
عل�ى ال�رغم م�ن  -وھذا يدل عل�ى أن تعاطيھ�ا . وكذلك حال الفتيات من جيلھم. بتعاطيھا
الخم�ر م�ن اiش�ياء المحرم�ة  ي�تم بش�كل س�ري س�رية تام�ة؛ لعل�م الش�باب ب�أنَّ  -رواجه 

وإن كانت مخاوفھم من نبذ المجتمع لھم أكثر من حرصھم الديني  ،عرفياً ودينياً وقانونياً 
ك��ان ھش��ام خائف��اً أول اiم��ر م��ن اكتش��اف موض��ي : " فھم م��ن العقوب��ة القض��ائيةأو خ��و
` : فكان رده ضحكة أخفت عيني�ه داخ�ل رأس�ه وھ�و يق�ول ،وصارح حمد بذلك ،للعرق
. كما أنھا ` ت�دري م�ا ھ�و الخم�ر... موضي ` تعرف الفرق بين الماء والعرق... عليك

لم تكن تلق�ي  ،بعض اiحيان وتنظفھا وعندما كانت تتلطف ،وقد كنت أضعه في غرفتي
وعندما سأله لماذا ` يبقي الع�رق ف�ي ... وأنت لديھا فوق مستوى الشبھات ،با`ً لما تجد

  .)١("أجاب أن ا`حتياط واجب ،غرفته

 ،سواء أكان�ت إل�ى اiفض�ل أم إل�ى اiس�وأ ،ةويرصد الروائي التحو`ت المجتمعيَّ 
فإن��ه يوظ��ف تجارب��ه  ،ن شخص��يات روايات��هوبم��ا أن ھش��ام ھ��و الشخص��ية اiغن��ى ب��ي

  : كما أنه يعد نموذجاً �خرين غيره ،ل�خبار بھذه التحو`ت

ب��ل تعليماتھ��ا ل��ه وھ��و ص��غير ف��ي بداي��ة الدراس��ة  ،إن��ه م��ازال ي��ذكر نص��ائحھا" 
وكانت  ،كيف كانت تمنعه من مصاحبة من ھم أسن منه من اiطفال والفتيان ،ا`بتدائية

وك�ذلك  ،الرح&ت المدرسية التي يبيت فيھا الت&ميذ ليلة أو ليلت�ين تمنعه من الذھاب في
إذ إنھا تسمع الكثي�ر ع�ن اiم�ور الس�يئة الت�ي تح�دث ف�ي مث�ل  ،النوادي الرياضية `حقاً 

ولك�ن  ،وعن�دما ك�ان ص�غيراً ل�م تك�ن تخش�ى علي�ه ا`نح�راف فق�ط. ھذه اiماكن أو تلك
كان الخط�ف تل�ك . لرقيق في مكان آخركانت تخشى عليه من الخطف والبيع في سوق ا

نجد في ھذا النص مثا`ً . )٢("اiيام أحد اiساليب التي تزود سوق الرقيق بالعبيد واdماء
واضحاً على ما يود الراوي تسليط الضوء عليه؛ من تدھور اiوضاع ا`جتماعية بفعل 

ف�ي كثي�ر م�ن  -اب�اً وأنَّ ھذا ا`نفت�اح ل�م يك�ن إيج ،انفتاح المجتمع على مجتمعات أخرى
أو  ،اiحيان؛ iن انفتاحه جاء دون وعي حقيقي بمميزات المجتمعات اiخرى وعيوبھ�ا

ك لك�ان باdمك�ان فل�و حص�ل ذل� ،عل�ى اiق�ل وع�ي بممي�زات المجتم�ع المحل�ي وعيوب�ه
dلك��ن الواق��ع يؤش��ر إل��ى  ،يجابي��ات في��ه واس��تيراد الص��الح م��ن غي��رهالمحافظ��ة عل��ى ا

يتغلغل في المجتمع؛ عن طريق ممارس�ات دخيل�ة علي�ه؛ كظ�اھرة انحطاط أخ&قي بات 
ونسيج المجتمع الھش لم يعد يتحمل أعباء إضافية؛  ،الشذوذ الجنسي بين طلبة المدارس

والمت�اجرة  ،يحافظ على ممارس�ات تنخ�ره م�ن ال�داخل؛ كبي�ع الرقي�ق -في أصله  -iنه 
سلبيات التي تمَّ ال�تخلص منھ�ا إ` وعلى الرغم من أنَّ العبودية أصبحت من ال. باiطفال

والتأريخ  -عن طريق استرجاعه طفولة ھشام –أنَّ الراوي حاول رصد تقلبات المجتمع 
                                                

)١(
  .٩: الحمد، الشميسي  

)٢(
  .١٢٤: الحمد، العدامة  



٣٢ 

 

مؤك�داً عل�ى نح�و ض�مني بض�رورة ا`نفت�اح  ،لزوال عادات سيئة ب�دخول ع�ادات أس�وأ
  .    الواعي

      

   المضمون السياسي ٢.١

  لتحو�ت السياسيةا ١.٢.١

ص�درت بع�د  فالث&ثي�ة ،م�د عل�ى مواكب�ة التح�و`ت السياس�يةيحرص ترك�ي الح  
: وإن كان�ت ` تتح�دث ع�ن ھ�ذه الح�رب إ` أنھ�ا تھ�تم بموض�وع ،حرب الخل�يج اiول�ى

وذلك عن . الذي بدأ يطفو على السطح بوضوح بعد أزمة الخليج ،التوجه الديني المتشدد
رات الديني�ة المتش�ددة الت�ي ذكر ف�ي الرواي�ة ع�ن التي�افما يُ  ،طريق اdسقاطات السياسية

 .ق��ال ع��ن مثي&تھ��ا ف��ي التس��عينياتيُ  ،بفع��ل العوام��ل السياس��ية ،تش��كلت ف��ي الس��بعينيات

ح�اول أن يس�تلھم  إذ ،فكأنھا ردة فعل عل�ى اiطروح�ات المتش�نجة الت�ي انتش�رت آن�ذاك
 أصداء فكان لعمله ،ونجح في الث&ثية نجاحاً منقطع النظير ،الماضي ليفسر به الحاضر

لكنھ�ا قص�رت ع�ن س�ابقتھا iن  ،لذا كرر تلك التجربة في رواية ش�رق ال�وادي ،واسعة
صحيح أن اiح�داث  ،التي حوتھا الرواية كانت غامضة وبعيدة الغورالمعاني السياسية 

لك�ن الروائ�ي ل�م يبل�غ م�ن الس�ذاجة ب�أن يتح�ول  ،ذكر فيھا على سبيل الت�أريخالسياسية تُ 
مض�مونھا السياس�ي بطريق�ة غامض�ة أش�به ما جعل�ه يكت�ب  لكنه بلغ من الحذر ،مؤرخاً 

 ،لھذا لم تنتشر ھذه الرواية ولم تلَق م�ن قب�ول المتلق�ين م�ا لقيت�ه الث&ثي�ة ،بالحبر السري
تس�ترجع  إنم�ا ،` تزال في ذاكرة المتلقين ،قريبة العھد كما أنھا لم تكن مرتبطة بأحداث

فحاول ثانية أن يوظ�ف السياس�ة ف�ي  .ما حدث قبل مائة عام وتسقطه على واقع غامض
سقوط أب�راج نيوي�ورك ف�ي الح�ادي : رواية ريح الجنة وعمد إلى مواكبتھا حدث عالمي

ول�م  ،الحدث ما يزال قريباً لم تتضح تفاص�يله بع�دف ،يفلح فيھالم لكنه . عشر من سبتمبر
ي�ة أبع�اد رؤو ،بعين الحكم�ة والعق�ل ن الناس من تدبر ما جرىمكِّ يمض من السنين ما يُ 

خ�&ف  ىعل� ،غي�ر واض�حة عن�د كثي�رين لق�رب عھ�ده فھ�ي ،دون ميل أو ھ�وى الحدث
           .   الث&ثية التي تحدثت عن نھاية الستينيات وبداية السبعينيات

  

  �حداث السياسيةا ١.١.٢.١

فالمؤرخ قد يحذف أو يعدل أو يتراجع  ،إن حقائق السرد ليست ھي حقائق التاريخ
 ،ا تبين له أن ھناك وثائق أو شھادات جدي�دة تثب�ت عك�س م�ا س�بق تدوين�هعن حكم ما إذ

 iنھ�ا توج�د ،أما العوالم التي يبنيھا السرد ف& أح�د يس�تطيع التنك�ر لھ�ا أو التش�كيك فيھ�ا

ن يربط في كثير من اiحيا لكن الروائي ،من الواقعي وخارج منطقه وقوانينهخارج الز
أبرز فيسرد  ،الواقع وأحداث الروايةعلى أرض  علياً بين اiحداث السياسية التي جرت ف

  :كبتھا شخصيات الروايةاiحداث المفصلية التي وا

قام انق&ب عسكري في ليبيا  ،في اiيام التالية حدثت أحداث خطيرة في المنطقة" 
وك�ان واض�حاً أن ال�ذين يقف�ون . وأعل�ن قي�ام الجمھوري�ة يس�السنوأطاح بالملك إدريس 

أو  ،سواء من خ�&ل الش�عارات والمب�ادئ الت�ي أعلن�وا عنھ�ا ،جاه ناصريوراءه ذوو ات



٣٣ 

 

" ل�م يك�ن معروف�اً بع�د م�ن ھ�و . من خ&ل ا`عتراف المصري السريع بالثورة في ليبي�ا

  .)١("ولكن كان من المؤكد أن الجميع ناصريون ،ليبيا" رلناصعبداجمال 

 ،ُكليُّ العلم فھو راوٍ  ؛تما تعلمه الشخصيا الراوي حينما يسرد ھذه اiحداث يعلمو
فيرص�د الح�دث  ،لغي�رهيعتمد على التحليل السياسي والتنبؤ وفق المعطيات المتاحة له و

لك�ن دور  ،أو ينقل وجھة نظرھ�ا دون ت�دخل ،ويحلله كما تفعل أي شخصية في الراوية
ق�در ` يھ�تم بالح�دث  فھ�و أبعد م�ن ذل�ك؛ إلىبل يتعداه  وحسب الراوي ` يقف عند ھذا

وح�دثت أح�داث جعلت�ه ف�ي " :عالھ�ا بتس�ارع اiح�داثمدى تأثر الشخصية وانفھتمامه با
لق�د انفج�رت ... وعن الدراسة وع�ن أي ش�يء آخ�ر ،وعن سوير ،شغل شاغل عن نفسه

وأص�بح الش�غل . المعارك بين الجيش اiردني والمنظمات الفدائية الفلسطينية في عم�ان
. اiنباء وتفاصيل المعاركآخر وسماع  ،اديوالشاغل للجميع ھو التجمع حول أجھزة الر

جب�ل "و  ،"المحطة"و  ،"ماركا"و  ،"الوحدات"كانت أفئدة الجميع معلقة بما يجري في 
  .)٢("..."الحسين

دخل��ت جم��وع م��ن " وعن��دما س��رت إش��اعة أن أميرك��ا وبريطاني��ا وراء الھزيم��ة 
أو  ،م من اiمريكانوأخذوا يضربون كل من تصل إليه أيديھ ،"شبك أرامكو"الجماھير 

وف��ي الري��اض ... ويحطم��ون ك��ل ش��يء ف��ي ط��ريقھم ،ذي وج��ه أب��يض أو ش��عر أش��قر
وتطالب بقطع ال�نفط  ،خرجت الجماھير وھي تھتف بسقوط أميركا وبريطانيا وإسرائيل

وشخص��يات الرواي��ة تك��ون حاض��رة ف��ي ك��ل ح��دث م��ن ھ��ذه اiح��داث لك��ي . )٣( ."ع��نھم
اiح��داث تس��رد بش��يء م��ن التفص��يل لك��ي تكس��ب كم��ا أن  ،تص��بغ الرواي��ة بط��ابع فن��ي

كانوا في " :فاiحداث والشخصيات تترابط برباط متين ` يمكن فصله ،الرواية واقعيتھا
غاية الحماس وھم يستمعون iخبار أكبر معارك دبابات في التاريخ تجري عل�ى أرض 

تطاعت الق�وات وتعانق السجين والسجان حين اس ،وكان يوماً ابتھج فيه الجميع... سيناء
ويرص�د الروائ�ي . )٤("وتأسر قائ�دھا ،لية كاملةيالمصرية أن تدمر فرقة مدرعات إسرائ

ج�اع&ً  ،حي�اة اiم�ة العربي�ةمشاعر الشخصيات وتفاعلھا بتل�ك اiح�داث المفص�لية ف�ي 
أفراحھم  فيصور ،أو بذات التجربة ،منھا نماذج iشخاص كثيرين مروا بتجارب مماثلة

وكانت تلك اللحظ�ة ... لقد انتصرت إسرائيل. أدرك الجميع الحقيقة المرة"... :وأتراحھم
وعي���ون  ،م���ن اللحظ���ات الن���ادرة الت���ي ي���رى فيھ���ا ال���دمع يترق���رق م���ن عين���ي وال���ده

والد ھشام الرجل النجدي الذي تحدث الراوي كثيراً عن ص&بته وتماسكه  ،)٥("أصدقائه
` يتمالك نفسه ھذه المرة وت�دمع  ،الضنين بدموعه ،في أقسى المواقف وأحلك الظروف

  . عيناه كما دمعت أعين أصدقائه وعيون م&يين العرب

 

  

                                                
)١(

  .١٩٠: لحمد، العدامةا  
)٢(

  .٨٦: الحمد، الشميسي  
)٣(

  . ٢٣٨: المرجع نفسه  
)٤(

  ٢٦٩: المرجع نفسه  
)٥(

  .٨٦: الحمد، الشميسي  
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  ا:يديولوجيا ٢.١.٢.١

 ،ات المنتشرة ب�ين أف�راد المجتم�عسلط الروائي الضوء على عديد من اdيديولوجي
ح�ظ واس�ع م�ن  ذا -زمن الرواية - ؛ إذ كان الطالب منھمالمرحلة الثانويةب &خاصة ط

ويظھر كل ذلك جلي�اً  ،و` أدل على ذلك من انتشار الوعي بين ط&بھا ،ة السياسيةالثقاف
و` غرو  ،من خ&ل النقاشات الملتھبة التي كانت تدور بين الط&ب في أرجاء المدرسة

م�ن اiش�خاص  -ف�ي ع�رف مجتمع�ه -فطالب المرحلة الثانوية في ذلك الوقت كان يع�د 
في الغالب فرصة التحصيل قيس بالكثرة الذين لم تتوفر لھم  المتعلمين تعليماً عالياً إذا ما

ومن جانب آخر فإن مستوى أولئك الط&ب يعد متميزاً إذا م�ا  ،ھذا من جانب ،الدراسي
فن�رى الطال�ب م�نھم مھتم�اً اھتمام�اً بالغ�اً بك�ل تفاص�يل  ،س بمستوى اiجيال ال&حق�ةقي

عل��ى الص��عيد المحل��ي والعرب��ي  ومتابع��اً لم��ا يس��تجد م��ن أح��داث ،القض��ايا السياس��ية
 ب��ل إن بعض��ھم ،ت ف��ي ذل��ك الوق��تومت��أثراً بالتي��ارات السياس��ية الت��ي تش��كل ،والع��المي

على الرغم من  ،انخرط في حزب من اiحزاب التي انتشرت على ھيئة تنظيمات سرية
وس�رية تحم�ل ف�ي  ،إدراكھم خطورة ذلك عليھم؛ لما يحويه من اختراق صريح للق�انون

ع�ن طري�ق الس�لطات الت�ي  أم�رھم فتض�حوقد يُ  ،ترافاً ضمنياً بمخالفة اiنظمةطياتھا اع
تس��عى جاھ��دة والح��ذر؛ ف تت��ابع م��ا ي��دور ف��ي الم��دارس وخارجھ��ا بع��ين الش��ك والريب��ة

 ،وجم���ع المعلوم���ات والحص���ول عل���ى أدق التفاص���يل ،لمعرف���ة ك���ل ص���غيرة وكبي���رة
في ھ�ذه التنظيم�ات عل�ى وف�ق  فقد انخرط كثيٌر منھم ،اiمن وا`ستقرارللمحافظة على 

ح به السارد   :ما يصرِّ

  

وق��د كان��ت المدرس��ة نموذج��اً لم��ا يم��وج ب��ه الع��الم العرب��ي م��ن تي��ارات فكري��ة " 
يتناقش��ون  ،وقومي��ون ع��رب وناص��ريون ي��ونثوبعماركس��يون  ك��ان ھن��اك. وسياس��ية

فيص�يح ف�ي  ،من الط&ب يمر ب�آخر مع�روف بش�يوعيته لبعثياكان . ويتصارعون علناً 
  .)١("م ا�خر بذلكوكأن أحدھم يشتُ  ،"فلقع"فيرد عليه ا�خر " أحمر"جھه و

ون أن النق��اش ف��ي ح��د ذات��ه ` يش��كل الط��&ب يتناقش��ون علن��اً ف��إنھم ي��درك وم��ادام
ولك�نھم ف�ي الوق�ت نفس�ه `  ،ضرراً عليھم من قبل إدارة المدرسة فض�&ً ع�ن الس�لطات

إ` إلى بعض المھاترات  -اً أثناء نقاشھمالتي يعلمونھا جيد-يتجاوزون الخطوط الحمراء 
  .والسخرية من بعضھم ليس أكثرفيما بينھم 

وھذه التيارات الفكرية متص�ارعة فيم�ا بينھ�ا داخ�ل المدرس�ة كم�ا ھ�و الح�ال عن�د 
وك�ل ح�زب بم�ا ل�ديھم فرح�ون؛  ،فيھ�اأتباع اiحزاب السياسية في مواطنھا التي نش�أت 

وحص�رھا ف�ي تي�ارھم الفك�ري أو  ،ك الحقيق�ة كامل�ةام�ت& -في أغلب اiوق�ات -عون يدَّ 
وھ�ذا م�ا ي�دعوھم إل�ى الم�راء ث�م إل�ى  ،وأن ما عداھم في ض&ل مب�ين ،حزبھم السياسي

وسبھم بطريقة غير مباشرة؛ فھم يس�تخدمون  ،ولكن شتمھم من نوع آخر ،السب والشتم
حم�ر كلم�ة ` وكلم�ة أ ،أحم�ر: عل�ى س�بيل المث�ال فيقول أحدھم ل�خر ،الرموز في ذلك

قد يسمعھا أحد المعلمين  ،ولم يعرف السياق الذي جاءت فيهتدل على شيء لمن يسمعھا 
ولم يعل�م بأنھ�ا اتھ�ام م�بطن  ،عير لھا با`ً iنه لم يفھم مغزاھاأو أحد أولياء اiمور و` يُ 

كلم�ة عفل�ق و ،فاللون اiحمر ھو شعار للش�يوعيين ،با`نضمام إلى حزب من اiحزاب
                                                

)١(
  .١٤: الحمد، العدامة   
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 داخ�ل وھ�ذا م�ا ` يمك�ن قبول�ه ف�ي ،iن مؤسسه ھو ميشيل عفل�ق ،حزب البعثل إشارة

م��ور السياس��ية والتوجھ��ات ص��حيح أنھ��م يتناقش��ون ف��ي اi ،خارجھ��ا ف��ي المدرس��ة و`
` يحاس��بون عل��يھم و` يض��يرھم  ،ولك��ن ح��ديثھم يع��د ح��ديثاً ف��ي الش��أن الع��ام ،الفكري��ة

لى حزب سياسي فھذا م�ا ` يغتف�ر و` يمك�ن تھم أحدھم با`نتماء إأما أن يُ  ،الخوض فيه
لق�اة عل�ى مُ  مس�ؤولية كبي�رة إن إذ خاصة في داخ�ل المدرس�ة؛ ،من اiحوالقبوله بحال 

و` إخ��&ء ط��رفھم منھ��ا إ`  ،` يمك��نھم التنص��ل منھ��ا ،ع��اتق م��دير المدرس��ة ومعلميھ��ا
ون ب�ه م�ن وإب&غ الجھات المختص�ة بك�ل م�ا يش�تبھ ،بمتابعة كل ما يجري في المدرسة

م��ة ` يمك��ن للمدرس��ة ھ��ذا إذا ك��ان اiم��ر ف��ي مراح��ل متقد ،أق��وال الط��&ب أو أفع��الھم
... ھذه ھي المرة الثاني�ة الت�ي أس�تدعيك فيھ�ا... ` أريد رّداً ... و` كلمة" :السيطرة عليه

`  ،iرفع�ن في�ك تقري�راً  ،وأقسم با� العظيم أنك إن لم تتوقف عن نش�اطك المش�بوه ھ�ذا
  .)١( ..."ولكن بتھمة ا`نضمام إلى التنظيمات السرية أيضاً  ،المروق من الدين فقطبتھمة 

من�ه رائح�ة الخ�روج  مُّ ش�تَ وحظ من أحد الط&ب توجھاً بسيطاً أو تص�رفاً يُ لُ أما إذا 
باتخ�اذ الت�دابير ال&زم�ة كإن�ذار الطال�ب  ،إدارة المدرس�ة تت�ولى المھم�ة عن القانون فإنَّ 

تم�ادى فكتاب�ة تعھ�د خط�ي أو اس�تدعاء ول�ي  فإنْ  ،بيخه على تصرفهشفھياً وتحذيره وتو
ولتب�رئ  ،أمره وإط&ع�ه عل�ى م�ا جن�اه ابن�ه ليك�ون عون�اً للمدرس�ة ف�ي ردع�ه وتقويم�ه

وق��د " :ل��ة تط��ور اiم��ر إل��ى تحقي��ق ومس��اءلةالمدرس��ة س��احتھا أم��ام الس��لطات ف��ي حا
دتين م��ن الجرائ��د اس��تدعاه الم��دير م��رة أخ��رى بع��د أن ظھ��رت ل��ه مقالت��ان ف��ي جري��

إحداھما محسوبة على الشيوعيين واiخرى على البعثيين وك�ان ذل�ك معلوم�اً  ،الحائطية
وأس�بابھا ودور  ،١٩٦٧كانت المقالة اiولى حول نكسة حزيران . للجميع دون تصريح

للقض��اء عل��ى الق��وى التقدمي��ة ف��ي  ،الق��وى الغربي��ة ف��ي الح��رب إل��ى جان��ب إس��رائيل
مقالة الثانية ح�ول المدرس�ين اdنكلي�ز ف�ي المدرس�ة وس�لوكھم غي�ر وكانت ال... المنطقة

    .)٢("الحضاري

يع��رض لن��ا ال��راوي أفك��اراً    ) منص��ور(و) ھش��ام الع��ابر(ف��ي ح��وار مط��ول ب��ين و
إذا كن�ا :" ومن ذلك قول�ه ،ويدعو ا�خرين ل&عتقاد بصحتھا) منصور(ثورية يؤمن بھا 

بجھودن�ا ` يتح�رر ش�عبنا ... فمن يفعل؟  ،جلهنحن أبناء البلد المخلصين ` نناضل من أ
والمظل�وم . إن العبد ` يتح�رر إ` ب�الثورة... بل العالم أجمع ،بل كل اiمة العربية ،فقط

يجب أن ` نھاب الموت ... إن التاريخ يسير بالثورة وعمل الثوار. ` يتحرر إ` بالثورة
 ،ن الموت من أجل ھدف وقض�يةولكن شتان بي ،كلنا سنموت يوماً ما. أو أي شيء آخر

إن�ه نض�ال  ،ليس مجرد ا`قتناع بھ�ااdيمان بقضية أو فكرة ... وبين الموت مثل البھيمة
  .)٣("من أجل عالم أفضل

اخت&فاً فيما بينھم قد يصل إلى  الذين ينتمون إلى الحزب الواحدالط&ب نجد عند و
ة ي ف�ي تبن�ي اiفك�ار الحزبيَّ�ف ويغ�الفي بعض اiحيان؛ فمنھم من يتطرَّ  - حد التناقض

مت�أثراً ف�ي ك�ل ذل�ك بمنش�ئه وتربيت�ه  ،ةفيزيد فيھا حسب ميوله وقدراته الذھنية والنفس�يَّ 
   :وجه لھا بعض ا`نتقادأو ي ،` يتبنى أفكار الحزب كاملة ومنھم من ،وظروفه الخاصة

                                                
)١(

  .١٦: الحمد، العدامة  
)٢(

  .١٦ -١٥: المرجع نفسه 
)٣(

  .٢٨: المرجع نفسه 
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در م�ا وبق� ،كانت الكتابات الماركسية تركز عل�ى المس�ألة ا`جتماعي�ة واiممي�ة" 
. بقدر ما كان متردداً بشأن المسألة اiممية ،كان متحمساً للمسألة ا`جتماعية ومؤمناً بھا

تھ�زه خطاب�ات جم�ال . والقومي�ة تس�ري ف�ي عروق�ه ،إنه يشعر أن�ه ق�ومي حت�ى النخ�اع
وتثمل�ه الش�عارات القومي�ة الت�ي يطلقھ�ا البعثي�ون والناص�ريون والقومي�ون  ،عبدالناصر

كان يشعر أن ھؤ`ء لم يعطوا  ،كان يحس أن ھناك شيئاً ناقصاً  ،ذلكولكن رغم . العرب
وخاص���ة قض���ايا مث���ل الص���راع الطبق���ي  ،المس���ألة ا`جتماعي���ة حقھ���ا م���ن ا`ھتم���ام

  .)١("وا`شتراكية العلمية والحتمية التاريخية

ھا حت��ى عن��د دخ��ول دُّ ر َم��و` ينحس�� ،ود إل��ى نقاش��ات ` تنتھ��يوھ��ذه اiفك��ار تق��
فف�ي الس�جن ت�زداد ح�دة الج�دل  ،يارات الفكرية المتصارعة إلى الس�جنأصحاب ھذه الت

ف���ة والتوجھ���ات ختِل ارب المُ َش���ه يض���م مجموع���ة كبي���رة م���ن أص���حاب المَ خاص���ة أنَّ���
تنظ��يم ا`ش�تراك ف��ي  وھ��ي :ھاغم م�ن أنھ��م متھم��ون بالتھم�ة نفس��عل��ى ال��رَّ  ،المتص�ادمة

ولك�ن ي�نظم  ،يم�ا بي�نھمفيستمرون في ع�رض أفك�ارھم وال�دفاع عنھ�ا باس�تماتة ف ،سري
  : إليھم ھذه المرة أصحاب فكر جديد ذي طابع ديني

ل�ن ... براءة الذئب من دم يوس�ف ،كلكم تبتعدون عن الحقيقة التي ھي منكم براء"
أو عن��د عفل��ق أو جم��ال أو  ،و` ف��ي ھلوس��ات العب��ث ،تج��دوا الحقيق��ة ف��ي ض��ياع الفك��ر

الحقيق�ة ف�ي المحج�ة البيض�اء الت�ي ` ... أو غيرھم من أوثان البش�ر ،ماركس أو سارتر
أم أنك�م ` ... وم�ن تركھ�ا ض�اع ف�ي ال�دنيا وا�خ�رة ،م�ن تمس�ك بھ�ا نج�ا ،اعوجاج فيھا

  .)٢("تعترفون با�خرة

 موھ� .نسف ھذا الفكر ما عداه من تيارات؛ إذ يعدھا فكراً ھداماً يجب محاربتهيو  
: أحدھم من خ&ل ألفاظ�ه عرف توجهيستخدمون مصطلحات دينية تدل على توجھھم؛ فيُ 

وھ��ذا ينطب��ق أيض��اً عل��ى  ،إل��خ...المحج��ة البيض��اء ،أوث��ان البش��ر ،ال��ذئب ودم يوس��ف
�التيارات اiخرى فلكل منھا ألفاظه الخاص�ة الت�ي تمي�زه ع ومص�طلحاته الت�ي  ،ا ع�داهمَّ

في  التيار الديني يجمع كل التوجھات المخالفة له لكنَّ  ،ة التوجھات الفكريةعن بقيَّ  ميزهتُ 
و` يدقق في التفريق  ،بل البراءة وا`تھام ،وينظر لھا بمنظار الشك والريبة ،ة واحدةسلَّ 

لكننا في الوق�ت نفس�ه نلحظھ�ا  ،وھذه سمة بارزة يُعرف بھا ويرتكز عليھا ،بين أفكارھا
     : كانت أقل بروزاً وج&ء وإنْ  ،عند غيره

ول�ه ھش�ام ھ�و بقاي�ا وترس�بات فم�ا يق ،إنھا قضية قومية قبل أن تك�ون اجتماعي�ة" 
الفكر الغربي ا`ستعماري الذي يريد iمتنا ا`نشغال بقضايا تافھة تبعدھا ع�ن قض�اياھا 

إنھ��ا . والت��ي أھمھ��ا مقارع��ة ا`س��تعمار والع��ودة إل��ى الس��يادة العالمي��ة ،الھام��ة والملح��ة
ال�ذي خاصة في مثل ھذا المنعطف الت�اريخي الھ�ام  ،مؤامرة فكرية استعمارية واضحة

  .)٣( ..."تمر فيه اiمة

ة يختار فيھا المرء ما يشاء من أفك�ار أح�د ة أو توفيقيَّ والمسألة ليست مسألة انتقائيَّ 
أو أن يتبنى ما يناسبه  ،ھات ويكفر ببعضفيؤمن ببعض التوج ،التيارات ويترك ما يشاء

فك�ر  ب�ل بإجم�اع ك�ل التي�ارات `ب�د م�ن ،فليس ل�ه أي م�ن ذل�ك ،من أفكار خارج حزبه
                                                

)١(
  .٦٢: الحمد، العدامة  

)٢(
  .١٩٧: الحمد، الكراديب  

)٣(
  .١٩٦: الحمد، الكراديب  



٣٧ 

 

ق��رأ " : جمل��ة وتفص��ي&ً  - دون س�واه -وتوج��ه واح��د يخت��اره  ،يتبن�اه وح��زب يرج��ع إلي�ه
إ` أن�ه ل�م يتوقَّ�ف ع�ن قراءت�ه ب�ين  ،ورغ�م أن اiفك�ار ل�م تعجب�ه ،عدة مرات" كفاحي"

أو أن�ه  ،ھل كان يؤمن بھذه اiفكار فع&ً ولكن�ه ` يري�د ا`عت�راف ب�ذلك. الحين والحين
 ،فھ�و ` ي�دري. ربم�ا...ه ليس له أن يؤمن بمثل ھذه اiفكار الفاش�ية؟يجد أن يسارياً مثل

ولقصور ھذه اiحزاب عن تلبية طموحاتھم ت�راھم يبحث�ون  .)١("ولعله ` يريد أن يدري
كان�ا يتناقش�ان ف�ي فش�ل مش�روع " :عن بدائل أخرى ليس�ت موج�ودة عل�ى أرض الواق�ع

ود مش�روع ث�وري جدي�د يعب�ر وض�رورة وج� ،البرجوازية الصغيرة في أعقاب النكس�ة
عن فكر وآمال الطبقات المسحوقة م�ن عم�ال وف&ح�ين والمتح�الفين م�ع ھ�ذا المش�روع 

     .)٢("من مثقفين وغيرھم

مكاني��ة تحص��يل العل��وم نع��دام إوم��ا ھ��ذه الحي��رة الت��ي وق��ع فيھ��ا جي��ل بأكمل��ه إ` `
ف�ق منھ�اج يلب�ي و ،السياسية من مصادر مأمونة تعين الشباب على تلمس معالم الطريق

ص��اد والسياس��ة كم��ا تأخي��راً س��يحقق أمل��ه ف��ي دراس��ة ا`ق"... :ش��غفھم ويناس��ب واقعھ��م
ي الس�ابق لقد حاول قراءته ف�. وفھمه جيداً " رأس المال"وبشكل يمكنه من قراءة  ،يحب

وس��وف ي��تعلم كي�ف تق��وم ال��دول . تل�ك المع��اد`ت والتجري�داتولكن�ه ل��م يفھ�م ش��يئاً م��ن 
وس��وف ي��تعلم الماركس��ية عل��ى ... ي��تعلم أنظم��ة الحك��م وأنواعھ��ا وفس��... ولم�اذا تس��قط

ل�يس  ،ھش�امل ل�م يتحق�ق ھ�ذا الطم�وح لك�نَّ  .)٣("وغيرھا من الفلسفات السياس�ية ،أصولھا
 ررات دراس�يةمق�ب�ه م�ن  ُص�دم وإنم�ا لم�ا ،لعدم التحاق�ه بتخص�ص ا`قتص�اد والسياس�ة

ة تح�ول خطي�رة ف�ي حي�اة نقط لَ كَّ ما شَ وھذا . المراجع ا`قتصادية والسياسية ش أھمھمِّ تُ 
   :يحتوي توجھاته اً رشدمُ فترة المراھقة ولم يجد زال في فما  ،ھشام

وكانا يجمع�ان أع�داد المجل�ة  ،كان وصديقه عدنان من أشد المعجبين بسوبرمان" 
ولكن منذ م�ا  ،بما تجمع لديھم من أعدادأسبوعاً تلو أسبوع مفاخرين اiصدقاء ا�خرين 

ھو الفتى المثق�ف ... سنتين أخذ في قراءتھا خفية وخج&ً من أن يراه أحد يقرأھايقرب ال
... يجذب�ه س�وبرمان ،الذي يقرأ لماركس وماوتسي تون�غ ودستوفيس�كي ونجي�ب محف�وظ

 .)٤("فل�م يج�د ب�داً م�ن قراءتھ�ا خفي�ة دون أن ي�راه أح�د ،ولكن ما العمل؟ إنه يس�تمتع بھ�ا

وھذه الس�رية الت�ي  ،ة كانت أم في مج&ت اiطفاليَّ سياس ،ةأصبحت قراءات ھشام سريَّ 
بع�ين ا`زدراء وقع في شركھا كانت بدافع ا`ختباء من سلطة المجتمع الذي س�ينظر ل�ه 

جمي�ع أن�واع  باقتن�اء` تس�مح ثم بدافع اتقاء السلطة السياسية الت�ي  ،طفوليةالھتماماته `
ول��ذا نج��د ھ��ؤ`ء الش��باب يقع��ون  .وتنظ��ر بع��ين الريب��ة لم��ن يق��رأ كتب��اً ممنوع��ة ،الكت��ب

ل�م يأخ��ذوا م��ن العل��م إ` طرف��ه ال��ذي و ،ھ��ام iنھ��م يع��دون أنص��اف متعلم��ينفريس�ة اiو
وف�ي  ،يمك�ن تس�ييرھم فليس�وا جھل�ة ،ة م�ن اكتس�ابهيمكنتھم قيودھم ا`جتماعية والسياس

 ،كبيرة ھي إ` حماسة وإنْ  ،يؤھله استيعاب واقعھم فإن مبلغھم من العلم ` ،الوقت نفسه
كان الث&ثة يشتركون ف�ي ش�يء :" على غير ھدى و` بصيرة ،وردھم المھالكواندفاع ي
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  .١٥٣: الحمد، الشميسي  
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٣٨ 

 

وكان كل منھم يعتقد أنه يحم�ل تل�ك . واdيمان المطلق بما يعتقدون ،شدة الحماس: واحد
والظل�م إل�ى  ،وكل الشر إلى خي�ر ،العصا السحرية القادرة على تحويل الجحيم إلى نعيم

 ،والطبق�ة عن�د عب�دهللا ،كان�ت اiم�ة ھ�ي عص�ا ولي�د الس�حرية. تق�دموالتأخر إل�ى  ،عدل
  .)١("والعقيدة عند لقمان

فإم�ا  ،التصنيف ھو المبدأ الس�ائدف ،ية الفكرية في مثل ھذه اiجواءو` مجال للحر
وع&مة توجھك ھو ما تنطقه م�ن  ،أن تكون قومياً أو ماركسياً أو غيرھا من التصنيفات

ھ�ذا ف�ي حال�ة أن�ك ل�م تعل�ن ص�راحة ع�ن توجھ�ك  ،ك وانتمائ�ككلمات تبرھن على فكر
فف�ي المناقش�ات الت�ي كان�ت كثي�راً م�ا ت�دور ح�ول س�فرة " :بما يدعم ھذا التوج�ه وتنطق
كانت تص�در م�ن ھش�ام كلم�ات  ،أو عند اiصيل حين تميل الشمس إلى المغيب ،الطعام

 ،حس�ب تعبي�ر عب�دهللا ،ص�يلةوأحياناً بماركسية أ ،توحي مرة بأنه ما زال قومياً متحمساً 
فلم يعد يدري ما  ،أما ھشام. وأحياناً أقوال يستشف منھا لقمان الضراعة � واللجوء إليه

 .)٢("و` يب�الي أي كلم�ة خرج�ت ،فھو يترك نفسه تفك�ر بص�وت ع�ال ح�ين النق�اش ،ھو

زوال عارض سينجلي س�ريعاً ب� وھذه الحالة التي مرَّ بھا ھشام من الحيرة وعدم المبا`ة
ا إذا استمر فھو قياس ` ،مسبباته ل علي�ه؛ iن�ه `ب�د ل�ك ف�ي مث�ل ھ�ذه اiج�واء ع�وَّ يُ  وأمَّ

الت��ي تس��يطر عليھ��ا التوجھ��ات السياس��ية المتن��احرة أن تح��دد موقف��ك وتخت��ار م��ذھبك 
ا أن تبقى محايداً في منطقة وسطى ،السياسي ا ` أو انتقائياً تأخذ ما يناسبك وتترك م ،أمَّ

  .ذا ما ` يصح في ُعرف جميع التياراتيناسبك فھ

  

  القمع السياسي ٢.٢.١

  الخوف من السلطة السياسية ١.٢.٢.١

وتُخش�ى س�لطتھا  ،للسلطة السياسية ھيبة عظيمة تصل حد الرعب عند بعضھم إنَّ 
تجت�اح  .ن إل�ى تنظيم�ات س�ريةفكي�ف ب�المنتمي ،على َمن ت�دور ح�ولھم الش�بھات اiمني�ة

��لطة ��ة ف��ي الم��دن واiري��اف والب��وادي ،يف الس��اردعل��ى وف��ق توص�� ،السُّ  ،الحي��اة العامَّ
كم�ا تجت�اح الحي�اة الخاص�ة ل�ف�راد  ،وتخترق اiزقَّة والشوارع إل�ى البي�وت والمس�اكن

يخشى المرُء أَْن يزاول فعل القراءة أو الكتابة أو مجرد التفكير؛ فينعكس ھذا القَْمع حتى 
رى الع�رق يتص�بَُّب عل�ى جب�ين م�ن يق�رأ فن� ،على نفس�يَّات اiش�خاص وعل�ى أجس�ادھم

ا تمارسه والنصُّ يُلِمح إلى مسكوت عنه يُفصح عمَّ . ونرى يديه ترتعشان َخوفاً  ،منشوراً 
كم�ا يُفص�ح عم�ا  ،ومطاردة ل�فكار والحرياتالسلطة من قھر وكبت ومصادرة للرأي 

لعمل السري فكان نتيجة ذلك ا ،يعانيه المخالف من صنوف التعذيب والسجن والم&حقة
زي�ادة عل�ى م�ا يغرس�ه  ،ف�ي اiفك�ار وما يواكب�ه م�ن حي�رة وت�ردُّد واض�طراب وتش�تُتٍ 

ونج�د ف�ي الرواي�ة أمثل�ة كثي�رة  ،النظام من خوٍف قد يُْفضي إلى الموت أو سكون الحياة
  :تجسد الخوف الشديد من بأسھا

عين�اه  وكان�ت ،تناول عدنان الورقة بيد مرتجفة وبسطھا على حجره وأخ�ذ يق�رأ" 
وھ�و  ،فيما كان ھشام يحثه عل�ى ا`نتھ�اء م�ردداً  ،تزدادان اتساعاً كلما أمعن في القراءة

كان�ت عين�اه  ،وعندما انتھى عدنان من الق�راءة ،"بسرعة. بسرعة: " يلتفت يمنة ويسرة
                                                

)١(
  .١٨٠: الحمد، الكراديب  

)٢(
  .١٨٠: المرجع نفسه  



٣٩ 

 

فيما أخذت حب�ات ع�رق ب�ار تتص�بب م�ن عل�ى  ،قد وصلتا إلى أقصى مدى من ا`تساع
أخ�ذ ھش�ام المنش�ور وط�واه . عشان وھو يعي�د المنش�ور إل�ى ھش�اموكانت يدا ترت ،جبينه

  .)١( ..."بسرعة ودّسه في صدره من جديد

 ،لم يكن انضمام ھشام وعدنان ورفاقھم إلى التنظيم تھاوناً بش�أن الس�لطة السياس�ية
د وجود منشور سياسي في جرَّ مُ  أنَّ : ويبرھن ذلك ،فھم يدركون جيداً خطورة ما يفعلونه

أدى ب�ه إل�ى حال�ة م�ن ال�ذعر؛ إذ تناول�ه بي�د  ،ودفعه إلى ع�دنان ك�ي يق�رأه ،محوزة ھشا
وعندما شرع في الق�راءة  ،ا يقرأه بعدفبلغ غاية التوتر ولمَّ  ،مرتجفة قبل أن يعلم محتواه

إل�ى أن ك�ادت الرعش�ة  ،وازداد فرقاً وخوف�اً  ،وتصبب جبينه عرقاً  ،اتسعت عيناه دھشة
أما ھشام ال�ذي س�بقه إل�ى  ،يث عھد بھذه اiجواء الخطيرةكل ھذا iنه حد ،تشل أطرافه

فھ�و أكث�ر ثبات�اً وأق�ل  ،وخاطر بنفس�ه ف�ي مھم�ات س�ابقة ،ا`نخراط في صفوف التنظيم
ع�ن  ،والوقوع في يد السلطات ،لكنه بدوره يخاف انكشاف أمره ،توتراً قياساً إلى رفيقه

تفت يمنة ويسرة حاثاً رفيق�ه عل�ى طريق عيونھم المبثوثين في أماكن متفرقة؛ لذا كان يل
أجواء من الرع�ب . ثم يطوي المنشور بسرعة ويدسه في صدره ،إنجاز القراءة بسرعة

قد تؤدي إل�ى انھي�ار التنظ�يم بأس�ره  ،iن ھذه الدقائق المعدودات حاسمة ،تسيطر عليھم
لك�نَّ  ،ناً ولو كان اiمر ` يتعدى انھياره لكان ھي ،إذا ما ُضبط المنشور بحوزة أحدھم –

وم�ا يتبعھ�ا م��ن س�جن وتع�ذيب ھ��و  ،م�ا يترت�ب علي�ه م��ن اعتق�ا`ت ھ�و م�ا يخش��ى من�ه
  . المصيبة التي ` يحتمل تصورھا فكيف بحلولھا

) المباح�ث(ولھذا لم يكن أحد من شخصيات الرواية يج�رؤ عل�ى نط�ق اس�م جھ�از 

وھ�ذا ح�ال  .)٢("نخاف م�ن اiجھ�زة إياھ�ا:" بل كانوا يذكرونه تورية أو رمزاً  ،صراحة
لك��نَّ الم��دھش أن  ،مب��رر عن��دما يُوظَّ��ف ال��راوي المش��ارك لنق��ل أحادي��ث الشخص��يات

دون تص��ريح  ،ال�راوي كل��ي العل��م ف��ي كثي�ر م��ن اiحي��ان يكن��ي ب�ذات اiس��لوب الس��ابق
:" فتََمثَّل لنا بش�راً مرتاع�اً  ،وكأن عدوى الرعب قد انتقلت إليه ،با`سم الرسمي للمباحث

خاص�ة  ،وية جاءت من اdدارة التي وجدت نفسھا في حال ` تحس�د عليھ�ارّدة الفعل الق
وتأني�ب الم�دير عل�ى ع�دم قدرت�ه  ،بعد أن أصبحت اiجھ�زة إياھ�ا طرف�اً ف�ي الموض�وع

م�د إل�ى ذل�ك فقد يكون الراوي ع .)٣(." على ضبط المدرسة بخطاب رسمي شديد اللھجة
الخ�وض لى أن ين�أى بنفس�ه ع�ن أو أن الروائي ذاته حرص ع .ليحسسنا بخطورة اiمر

خش�ية أن يُفس�ر م�ا ج�اء عل�ى لس�ان الشخص�يات بأن�ه فك�ره  ،فيما قد يجلب ل�ه المتاع�ب
  :    ورأيه

لم يكن الوالد يدري أن دخول ھشام في التنظيم الس�ري ك�ان ق�دراً غي�ر مخط�ط "  
ر ،ج��اء ھك��ذا دون إرادة أو تخط��يط ،ل�ه ر ولك��ن الظ��اھ ،و` ع&ق��ة ل��ه بش��جاعة أو تھ��وُّ

م�ع الحكوم�ة نوع�اً م�ن " لع�ب"والحقيق�ة أن الوال�د يعتب�ر أي . يقول إنھا ش�جاعة ن�ادرة
ر وإلقاء النفس في التھلكة ر قد أقدم عليه آخر شخص يتوقَّ�ع  ،التھوُّ ولكن حتى ھذا التھوُّ

فق�د  .)٤("كل ذلك أشعره بالخوف والزھو في الوقت ذات�ه. وھو ولده ھشام ،أن يُقدم عليه
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٤٠ 

 

 ،الوال��د: شخص�ية م��ن شخص�يات روايت�هب�ذلك م�ن يعتق��د  ف��ي تبي�ان أنَّ  أس�ھب الروائ�ي
وإن . يلتبس اiمر على المتلقي فيخلط بينھما لكي& ،من يتبنى ھذه الرؤى وليس الروائي

ف�ي  ،عل�ى وق�ائع حقيقي�ة مس�تنداً  ،الذي ينتش�ر ب�ين جمي�ع الشخص�يات ،ذا الخوفكان ھ
روى فتُ� عب�ة؛ى من�وال المبالغ�ات المرتُنس�ج عل� أخ�رى حكاي�اتإ` أن  ،بعض اiوق�ات

   :قصص كثيرة ` أساس لھا من الصحة

إن الحكومة ` ترحم في . أي شيء خطير ھذا! رباه! ضد الحكومة؟! تنظيم؟"  ...
وكم سمع من قصص عن أشخاص تفوھوا بمجرد ك&م ضد الحكومة  ،مثل ھذه اiشياء

ھ�ذه القص�ص كثي�راً م�ن أم�ه وھ�ي  س�مع مث�ل. ولم يعد لھم أثر ،فغابوا منذ تلك اللحظة
وج�دة ع�دنان وحكاياتھ�ا  ،وأص�دقائه وك�ذلك م�ن أبي�ه ،تحذره مغبة الحديث في السياس�ة

 ،إن�ه عم�ل ،وما يطرحه منصور ليس مجرد ك&م ،وما جرى لھم" اiولين"الدائمة عن 
دل عل��ى أن ھ��ذا م��ن قبي��ل ي�� ذك��ره حكاي��ات الج��دة ع��ن اiول��ين نَّ إ .)١("وعم��ل خطي��ر

ناس وتسلية ال ،و` ھدف له إ` إزجاء الوقت ،الذي ` يوثق بمصدره ،الشعبيالقصص 
فيص��دقونه  ،وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك فإن��ه يج��د طريق��ه إل��ى قل��وب البس��طاء. ف��ي س��مرھم

وجلست معه ط�وي&ً تس�دي إلي�ه النص�ائح ح�ول ا`بتع�اد " ... :ويدعون أبناءھم لتصديقه
وھ�ي  ،ت الس�يئة والسياس�ة وم�ا ح�رم هللاعن رف�اق الس�وء واiم�اكن المش�بوھة والع�ادا

ولك��ن الح��ذر  ،و` يمك��ن أن يفع��ل ذل��ك" ول��د عاق��ل"ر أثن��اء ذل��ك أنھ��ا تعل��م أن��ه تك��رِّ 
فالسياسة تدخل مع رفاق السوء واiماكن المشبوھة والعادات السيئة بل وما . )٢("واجب

ج��د لھ��ا قب��و`ً وھ��ذه التح��ذيرات المتك��ررة م��ن اiمھ��ات تَْكبُ��ر م��ع أبن��ائھم وت ،ح��رم هللا
ولكره بع�ض الطلب�ة دق�ة :"... وانتشاراً واسعاً بينھم حتى عند بلوغھم المرحلة الجامعية

وحبھم لخفة ظله وجرأته في انتقاد أم�ور سياس�ية تعتب�ر م�ن  ،وصرامة الدكتور محمود
وحلف بعضھم أنه شم  ،اتھموه بتعاطي الخمور قبل أن يأتي إلى المحاضرة ،المحرمات

وك�أن الخ�وض ف�ي السياس�ة تھم�ة ب�الجنون . )٣("كي في فم�ه وھ�و يحاض�ررائحة الويس
فل��ن يج��رؤ عاق��ل عل��ى  ،أو فق��داناً مؤقت��اً للعق��ل بفع��ل الخم��ر أو م��ا ش��ابھھا ،المس��تحكم

وiن الطلب�ة ل�م يتع�ودوا عل�ى س�ماع  ،الحديث في ھذه اiمور الخطيرة فكي�ف بانتقادھ�ا
وعلمھ��م بخط��ورة اiم��ر عل��ى  ،حم��ودمث��ل ذل��ك الك��&م ال��ذي ك��ان يتف��وه ب��ه ال��دكتور م

أو أن يدفع حريته ثمناً لك&مه؛ فقد بحثوا عن مب�رر  ،في أقل تقدير -مستقبله اiكاديمي 
يص��نع توافق��اً نفس��ياً ب��ين م��ا ألف��وه م��ن تح��ريم السياس��ة وم��ا ص��دموا ب��ه م��ن جرأت��ه ف��ي 

دته فقص�ي... وأكث�ر ،نعم" : وھم في كل ذلك يستشعرون ما سمعوه من قصص ،الحديث
ھ�ل تعل�م أن�ه ف�ي اiي�ام . ولكن دون كعب�ة ،ھي معلقة ھذا الزمن ب& منازع" أين حقي" 

ول�ن  .)٤("الخوالي كان يس�جن خم�س س�نوات عل�ى اiق�ل م�ن تض�بط ھ�ذه القص�يدة مع�ه
: لكن المنطق منھا ب�راء ،يُشك في صحة ھذه القصص بل ستدعم بمبررات شبه منطقية

وخطيرة ف�ي ... آسرة وأخاذة ،والحق يقال ،ولكنھا ،هأنا آخر من يُسأل في الشعر وعن" 
أخط�ر م�ن  ،فالش�عر عن�د العرب�ي ،` غرو في أنھم يع�اقبون م�ن يحملھ�ا... الوقت نفسه

                                                
)١(

     .٢٥: الحمد العدامة 
  .٢٩٤: المرجع نفسه )٢(
)٣(

  .٢٧: الشميسيالحمد،  
)٤(

     .١١٩: الحمد، الكراديب  



٤١ 

 

فھشام يحاول أن يصدق ھ�ذه المبالغ�ات بالبح�ث ع�ن تعلي�ل يؤي�د م�ا  .)١("منشور سياسي
خطي�راً إل�ى ھ�ذه  ل�يس أم�راً  م�ع أن�ه يعل�م عل�م اليق�ين ب�أن الخ�وض ف�ي السياس�ة ،سمعه

خاصة ص�ديق وال�ده  ،د عليھا من أبيه وصحبهعادة يومية تعوَّ  إذ كان ،المرعبة الدرجة
 ،إن���ه ` ي���ذكره إ` وھ���و يتح���دَّث ف���ي السياس���ة دائم���اً "  ،عب���دهللا الزعفران���ي: المق���رب

 ،)٢( ."وأص�بح مرجع�اً ف�ي التحلي�ل السياس�ي ،واشتھرت تحلي&ته السياسية بين الجماع�ة
منتش�راً ب�ين  دليل على أن تع�اطي الش�أن السياس�ي ك�ان أم�راً  "ارھا بين الجماعةفاشتھ"

ال�ذي  ،يتناقلون قصصاً مرعبة ` تثب�ت أم�ام النق�د في ذات الوقتو ،الناس دون مواربة
 ،لك�نھم ` يري�دون نفيھ�ا ،كھشام والزعفراني وغيرھم�ا كان لبعض منھم قدم السبق فيه

إل�ى  وتختصر عليھم الوصول ،iنھا تدعم توجھاتھم بل إن إثباتھا يصب في مصالحھم؛
 بحج��ج احياكتھ�� تمت��ين يس��اھمون ف��ي ھ��مبي��د أنَّ  ،ھانس��يج نَ ھَ��فھ��م ` يجھل��ون وَ  ،غاي��اتھم

يحيلھا إل�ى ب�اب القص�ص فس� إذا ما ُعرضت عل�ى العق�لأنھا ب مع علمھم ،اتؤيدھ واھية
م�ن حري��ة  ؛م العمل��يب�النظر إل��ى واقعھ�ف ،م��ن ال�ذين يص��دقونھا أم��ا ا�خ�رون ،الش�عبي

اً تناقض�نج�د  ،الساس�ة بط�ش مخاف�ة وإلى م�ا يش�يعونه م�ن ،كبيرة في أحاديثھم السياسية
 ،)ع�ن ا`زدواجي�ة ف�ي الفص�ل اiول عند الحديث( ه إ` ما فُصل قوله سابقاً ` يفسربيناً 

  .ات في وقت واحدوما تدعوھم إليه من جمع المتناقض

  ةلتنظيمات السريَّ ا ٢.٢.٢.١

وكان��ت تحم��ل  ،ة ف��ي س��تينيات الق��رن المنص��رمة س��ريَّ تنظيم��ات سياس��يَّ نش��أت 
بعي�داً ع�ن عي�ون الس�لطة  ،وجھات مختلفة لكنَّ العقد الن�اظم لھ�ا ھ�و العم�ل ف�ي الخف�اءت

ة ل مرجعيَّ�تش�ك ،iحزاب سياسية خ�ارج ال�ب&د اً وكانت ھذه التنظيمات امتداد ،السياسية
ونج��د ف��ي رواي��ات ترك��ي الحم��د ذك��راً . فعلي��اً وإن ل��م تتص��ل بھ��ا اتص��ا`ً  ،معرفي��ة لھ��ا

ك�ان منتمي�اً إل�ى  ،بط�ل الث&ثي�ة: اً ھش�ام كم أنَّ بحُ  ،لتفاصيل ظروف نشأة تلك التنظيمات
وأول ما يرصده الراوي ھو  ،استطراداً في الحديث عن أفكار أصحابھاكما نجد  ،أحدھا

 ،ترم�ة م�ن جمي�ع أف�رادهأدبيات الحزب محف ،الذي يصل درجة القسوة ،ة النظام فيھاشدَّ 
  :ترديد شعار الحزبب فتبدأ جلسة أعضاء الخلية اوأمَّ 

طلب فھد من الجميع النھوض وترديد شعار الحزب إيذاناً  ،وبعد أن تم التعارف" 
أطرقوا  ،ونھض معھم ھشام الذي ` يعرف ما يدور ،نھض الجميع. ببدء اجتماع الخلية

  :ثم قال فھد بخشوع ،برؤوسھم

  ...ية واحدة أمة عرب -

  :وردد الجميع وراءه بخشوع أيضاً 

  ذات رسالة خالدة -

ي ش�عائر الص�&ة ال�ذي ي�ؤدِّ  دھاشِ نْ كان ھشام يراقب ما يجري وھو في حالة اِ ... 
  .)٣("ناً جديداً ْي iول مرة بعد دخوله دِ 

وھ�ذه ع&م�ة عل�ى  ،ة ظاھرة؛ فاiعضاء يطرقون برؤوس�ھمد الشعار بقدسيَّ يُردَ   
ع أثن��اء نطق��ه الكلم��ات د`ل��ة عل��ى َش��خْ ة يَ ائ��د الخليَّ��وق ،ل والخض��وع للش��عارغاي��ة الت��ذلُّ 

                                                
)١( 

  .١٢٠: المرجع نفسه 
)٢(

  .٢٠٧: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .١١٦: الحمد، العدامة  



٤٢ 

 

 يتمل�ك عمي�ق إيم�ان نم عل�ىأجواء تَ  فس القدر من الخشوع يرددون وراءه؛وبن ،قدسيتھا

طويل�ة عل�ى انض�مامھم أي�ام  رورُ ُم� ل�م يُ�نقص من�ه ش�يئاً  ،يمبمبادئ التنظ القلوب شغاف
 ،ھ�ذه الطق�وس iول م�رةاء مش�اھدته روحاني�ة ج�رَّ اق�ة الوھشام تنتق�ل إلي�ه الط .للتنظيم

ھش��ة مش��اعر الدَّ  فينقص��ه الخش��وع؛ iنَّ  ،ھ��ا ` تص��ل إلي��ه كامل��ة كم��ا ح��دث لرفاق��هلكنَّ 
  .وتطغى على كل شيء آخروالذھول تعتريه 

 ،ونھ�ض بع�ده بقي�ة الرف�اق ،ث�م نھ�ض" ...  :وتنتھي الجلسة بتردي�د الش�عار نفس�ه
  :د الشعار مرة أخرىمنھين اجتماعھم بتردي

  ...أمة عربية واحدة  -   

  .)١("ذات رسالة خالدة -    

ال�ذي `  ،وع ال�ذي ب�دؤوا ب�ه ا`جتم�اع؛ ليقي�نھمالخش�ذات رددوه ب أنھم و` ريب
يقول فھ�د ولذا  ،واiنموذج اiكمل ،ھم الحزب اiوحدبأنَّ  ،مٌ ھْ أو يخالطه وَ  شكٌّ  زعزعهيُ 
 ،ية الت�ي ي�ؤمن بھ�االسياس عقيدتهمعبراً عن  -ھا ھشامرئيس المجموعة التي ينتمي إلي -
ولك�ن يج�ب أ` ننس�ى أن�ه ` : "... أوضاع العالم العربي من وجھة نظر التنظيممحل&ً و

ليس باdمكان قيام ثورة شعبية ... مجال للثورة في الوطن العربي إ` عن طريق الجيش
بش�رط  ،ش ھو الطليع�ة وھ�و اiم�للجيا... مثل الثورة الفرنسية أو الروسية أو الصينية

وليس ھن�اك ح�زب تق�دمي حقيق�ي ف�ي ال�وطن  ،مي حقيقيأن يكون منتمياً إلى حزب تقدُّ 
  .)٢("حركة بعث اiمة من رقادھا... العربي غير حزبنا وغير حركتنا

 ،لك�نھم ينف��ون تبعي�تھم لھ��ا ،ھم م�ن الخ��ارجبون ب�أنھم يس��توردون أفك�ار ح��زرُّ ويِق�
ا وت�داولھا ب�ين تطبيقھ� عندئ�ذ يس�ھلل ،تواف�ق م�ع واقعھ�مت محلي�ة وذلك بإعطائھا ص�بغة

   :الناس

ولكنن��ا لس��نا  ،نح��ن ي��ا رفي��ق أب��و ھري��رة م��ن الم��ؤمنين بالفلس��فة الماركس��ية"... 
 وعرف�ت ،وأعتقد أنك ق�رأت المنطلق�ات النظري�ة للم�ؤتمر الق�ومي الس�ادس... شيوعيين

ش�يوعياً أو ت�ؤمن بھ�ا وتك�ون بعثي�اً  الفرق بين أن تؤمن بالفلس�فة الماركس�ية وأن تك�ون
ة .)٣( ..".قومي��اً   ،إنَّ الق��ادة ھن��ا ف��ي ھ��ذه التنظيم��ات يَْس��ُمون بأنفس��ھم إل��ى مس��توى النب��وَّ

وك��لُّ ذل��ك ي��أتي مراع��اةً للمس��تقر ا`جتم��اعي  ،ويلق��ون عل��ى أنفس��ھم ھال��ة م��ن القُدس��يِّة
�حبة؛  ،ليس�ت تس�مية تخل�و م�ن الد`ل�ة" فالرفيق أبو ھريرة " والثقافي  وإنم�ا د`ل�ة الصُّ

إنھم يقّربون الفكرة  ،ھنا للمسؤولين عن التنظيم وليس صحبة الرسول الكريموالصحبة 
    !  إلى أذھان الناس

أو يبدي احتجاجاً على واقعه أو ت�ذمراً  ،ر أحد أفراد التنظيم في عملهقصِّ عندما يُ و
ويوك�ل  ،رتب�ة ف�ي التنظ�يموھي أدنى  ،التجميد في رتبة نصير: فإن عقوبته ،من أمر ما

عي��ون إذا م��ا افتض��حت  ،لص��احبھا مھم��ات خطي��رة ق��د ترمي��ه خل��ف قض��بان الس��جن
للتنظ�يم  إثب�ات و`ئ�ه: عند توريطه في مأزق�ه ھ�ي حجة قيادات التنظيمو .اiجھزة أمره

يس�تنفدوا  ھ�ذه الطريق�ة بع�د أنْ ھم يتخلصون من�ه بوالواقع أنَّ  ،من خ&ل مخاطرته بنفسه
    .طاقاته كل

                                                
)١(

  .١٢١: الحمد، العدامة  
)٢(

  .١٩٢: المرجع نفسه  
)٣(

  .٢٠٤ :المرجع نفسه  



٤٣ 

 

  

  ةالوصاية السياسيَّ  ٣.٢.٢.١ 

تقوم ب�دورھا  - الروايةأحداٍث احتضنھا مجتمع  زمن –كانت الوصاية السياسية   
ة أن مصادر المعرفة السياسية لم تكن متنوعة ومفتوحة كما ھي خاصَّ  ،على أكمل وجه

ب فھ�و مت�وفر ف�ي أغل� ،وكان للمذياع الدور اiبرز في اس�تقاء المعلوم�ات ،الحال اليوم
وا`س�تماع إل�ى الب�رامج  ،ولذا يعد مص�دراً ھام�اً لمواكب�ة اiح�داث المتس�ارعة ،البيوت

عن�د  التي تساھم في تشكيل الوعي السياس�ي ،الحوارية والتحلي&ت السياسية وما شابھھا
iن المعرف�ة الحقيقي�ة ` تك�ون  ` تص�ل ب�ه إل�ى ح�دود النض�ج الكام�ل؛لكنھا و ،المتلقي

 فينق�اد بطابعھ�ا؛ ن يجعل المذياع وسيلته الوحيدة للتثقي�فمَ  التي تطبع ،ةبالثقافة السماعيَّ 

بوعي غائب  ،ةعتداً بمعرفته السطحيومُ  ،معتقداً صحته ،ترداد ما سمعه إلى دون شعور
` يُكتف�ى ب�ه؛ iن�ه يخض�ع  -عل�ى س�عة انتش�اره -ھ�ذا المص�در ف .أو على اiصح ُمغيب

م ف��ي إعط��اء المعلوم��ة الت��ي م م��ن ي��تحكَّ ھ��و ،توجھ��ات أص��حاب المحط��ات اdذاعي��ةل
وحج��ب م��ا ` يتناس��ب م��ع  ،الفك��رة الت��ي يس��عون لتبنيھ��ا وب��ث ،نتش��ارھايرغب��ون ف��ي ا

ھك�ذا تق�دِّم النص�وص وس�ائل ا`تص�ال  ،معلوم�ات أو تحل�ي&ت توجھاتھم من حق�ائق أو
   .احةتَ المُ 

وع�ي  وتش�كيل ،مصدر أش�مل وأكم�ل يت�يح للم�رء حري�ة المعرف�ةف&بد من  ،ولذا
. نظريات أبدعھا مختصون في ھذا الش�أن والتعرف إلى ،سس علميةعلى أُ  مبنيٍّ  حقيقيٍّ 

& غنى عنه ف ،فكان الكتاب ھو المنھل العذب وإن كان بعيد المنال في كثير من اiحيان
خاصة أنه يملك حرية انتقاء الكتاب الذي  ،لمن يطمح إلى نضج سياسي ومعرفة متعمقة

لكن المعضلة التي تواجه الباحث ھي عدم ت�وفر  ،بين كتب عديدة يرغب في قراءته من
ل�م تع�د الكت�ب المت�وفرة ف�ي " :ب سياس�ية داخ�ل ال�ب&دكل ما يرغب في مطالعته من كت

فك�ان ف�ي ك�ل رحل�ة م�ع  ،المكتبات المحلي�ة ترض�ي ش�غفه بالع�الم الجدي�د ال�ذي اكتش�ف
يجل��ب مع��ه بعض��اً م��ن الكت��ب  ،اiردن أو س��وريا ولبن��ان ،والدي��ه إل��ى ال��دول المج��اورة

أو بُع�داً  ،اdقب�ال عليھ�ا اً ف�ينقص� في عدم توفرھا ل�يسوالسر  .)١("والمحرمة الممنوعة
السبب ف�ي ذل�ك ھ�و  إنَّ  ،ةأو غيرھا من اiسباب المادي ،عن مصادرھا التي طُبعت فيھا

الس��لطات دخ��ول مث��ل ھ��ذه الكت��ب السياس��ية؛ خش��ية أن ي��ؤثر محتواھ��ا عل��ى أفك��ار من��ع 
من��ع ب��دعوى فتُ  ،أمن��ي بخط��ورة مض��امينھا سٍّ وھ��م يس��تندون ف��ي ذل��ك إل��ى ِح�� ،قارئيھ��ا
م ح�رِّ فتوى ديني�ة تُ أو يستندون إلى  ،وخطورتھا على اiمن ،واiنظمة القوانين مخالفتھا

أو أن  ،و` ف�رق عن�دھا ب�ين أن يُح�رم كت�اب م�ا ،فض�&ً ع�ن ت�داولھا دخولھا إل�ى ال�ب&د
اس�مه عل�ى أي  رؤي�ة ص�بحتحت�ى  ،عينه بغ�ض النظ�ر عم�ا يكتب�هاتب بم القراءة لكتُحرَّ 

إلى جلب الكتب من  اً والمنع والتحريم ھو ما يدعو ھشام ،دعاة للمنع والمصادرةكتاب م
أو تص�ادر  ،بطت بحوزت�هب عليھ�ا إذا م�ا ُض�قد يُعاقَ  ،خارج الب&د بطريقة غير نظامية

�� -ف�ي أق�ل تق�دير –كتب�ه  ه بھ�م ف��ي بَ تَ ْش�ا إذا ل�م يص��بح م�ن المُ ھ�ذ ،ن م�ن إدخالھ�او` يُمكَّ
  :   فيفتش تفتيشاً دقيقاً المرات القادمة 

 ،فقد كان ينفق ك�ل مص�روفه عل�ى الكت�ب الماركس�ية غي�ر المتاح�ة ف�ي بل�ده" ... 
باdض�افة إل�ى  ،وفران�ز ف�انون ،وريجس دوبري�ه ،وخاصة مؤلفات آرنستو تشي غيفارا

                                                
)١(

  .١٢: الحمد، العدامة  



٤٤ 

 

الت��ي تش��كل ال��زاد  ،وتروتس��كي وس��تالينمؤلف��ات م��اركس وانجل��ز وبليخ��انوف ولين��ين 
باdض�افة إل�ى اiعم�ال اiدبي�ة والروائي�ة العالمي�ة  ،كانت ھذه الكت�ب. ئيسيالفكري الر

 ،تب��اع ب��أرخص اiس��عار عل��ى أرص��فة الش��وارع ف��ي عم��ان ودمش��ق وبي��روت ،الخال�دة
  .)١("وعلى عربات أشبه بعربات الخضار

ف ف�ي محارب�ة دخ�ول التط�رُّ  ح�دِّ  ما يكون للموظ�ف دور كبي�ر يص�ل إل�ى وكثيراً 
ويزي�د علي�ه  ،بش�ده طب�ق النظ�املكن�ه يُ  ،صحيح أن النظام يمنع دخول كثير منھا ،الكتب

أو  ،ل��هرغب��ة من��ه ف��ي إثب��ات إخ&ص��ه ف��ي عم ،ق��وانين جدي��دة حس��ب أھوائ��ه الشخص��ية
كت�اب  كلھا لعلمه بأنه ل�ن يس�أل ع�ن من�ع حرصاً على إخ&ء مسؤوليته؛ لذا يقوم بمنعھا

  .عن دخول كتاب ممنوع لكنه سيساءل ،مسموح

ھم�ا ف�أي نظ�ام أو ق�انون م ،وما يُقال في شأن الكتب يُقال في أمور كثي�رة مش�ابھة
خاصة أنه ` يص�در إ` بع�د دراس�ة  ،يصب في المصلحة العامةس كان صارماً أو قاسياً 

 ولك�نَّ  ،م�ةالحد اiدن�ى م�ن الفائ�دة العا -في أسوأ ا`حتما`ت -تضمنمن لجان مختصة 

اdخ��&ص يزي��دون ش��دة النظ��ام وص��رامته قس��وة  دع��ائھمم��ن يتقرب��ون إل��ى رؤس��ائھم با
ھشام والمتھمين مع�ه ق مع ونشاھد مثل ذلك في غرف التحقيق عندما كان يُحقَّ  ،وتعسفاً 

قس��ى ص��نوف التع��ذيب تج��اوزاً ل�نظم��ة ھ��م يتعرض��ون iالتنظ��يم؛ ف با`ش��تراك ف��ي
العل��ة ليس��ت ف��ي اiنظم��ة " ... :ص��&حيات المخ��ولين بھ��اوتع��دياً عل��ى ال ،توالتعليم��ا
 ،ولكنھا في من يحاولون إثبات إخ&صھم لھذه اiنظمة بأي شكل من اiشكال ،السياسية

وحت�ى إن ك�ان ذل�ك عل�ى حس�اب ض�حايا . حتى وإن كان ذلك عل�ى حس�اب النظ�ام ذات�ه
 "مثلنا

)١(
.   

فموظف��و المس��تويات؛ عى يص��ل إل��ى أعل��ى دَّ ونش��ھد ت��درجاً ف��ي اdخ��&ص الُم��
ل�و  -يقرونھ�ا ويح�دثون تج�اوزات `  ،اiجھزة يقوم�ون ب�أدوار ` يرض�اھا و`ة اiم�ر

وفي حالة وجود تجاوزات لحقوق الم�واطنين يخل�ي المس�ؤولون مس�ؤوليتھم  ،علموا بھا
يقع�وا ف�ي إدان�ات ق�د تفق�دھم مناص�بھم  ويتنصلون من أفع�الھم مخاف�ة أنْ  ،أمام الحكومة

  :يعاقبوا على إجرامھم أو أنْ  ،نھاالتي يتبوؤ

 ،أما حياتك ذاتھا. عندھم ھو إخ&ء مسؤوليتھم فيما لو حدث ذلك ولكن المھمَّ  –"  
  .فإلى الجحيم وبئس القرار

     إخ&ء مسؤوليتھم أمام من؟-

  :وضحك عارف وھو يقضم لب التفاحة ويقول

حت�ى ال�ذين م�اتوا .. .الدولة حريصة على حياتك يا صديقي. أمام الدولة يا عزيزي -
ھن��ا ق��الوا إنھ��م م��اتوا بالس��كتة القلبي��ة ول��يس بالتع��ذيب أو ا`نتح��ار أو أي ش��يء آخ��ر ` 

  .)٢("يعلمون عنه

 ،ولتغطي��ة ج��رائمھم اdنس��انية يتخ��ذون ال��دفاع ع��ن ال��دين ذريع��ة لتبرئ��ة س��احتھم
أنفسھم وھي وسيلة دفاعية عن  ،وتكون تھمة المروق عن الدين تھمة جاھزة تلقى جزافاً 

ليس�ت القض�ية ... ينل�يس للمس�ألة ي�ا ص�احبي ع&ق�ة بال�د" :قبل أن تكون اتھام�اً لم�ذنب

                                                
)١(

  .١٢: المرجع نفسه  
 ٣٣:الكراديبالحمد،  )١(
)٢(

     .٧٣ـ٧٢: الحمد، الكراديب 



٤٥ 

 

ع&ق��ة لھ��ا  إنھ��ا مس�ألة سياس��ية بحت�ة `. مس�يحية أو يھودي��ة أو غيرھ�اقض�ية إس��&م أو 
  )١( ..."إنھم ` يريدون اdحراج وتشويه السمعة ليس إ`. بأخ&ق أو دين أو إنسان

��ا عل��ى الُمس��توى ف��إن الم��واطن  ،تغم م��ن ت��دفق الث��رواال��رَّ فعل��ى  ،ا`قتص��ادي أمَّ
�ارد  –يعيش حياة الكفاف  وم�ا يأخ�ذه ` يُلب�ي حاجات�ه ف�ي الع�يش أو ف�ي  -كما يذكر السَّ

 ،شراء الكتاب؛ iننا نتحدث عن شريحة قارئة؛ وجل الثروة يذھب إلى َحفْنة م�ن الن�اس
بع��ض الن��اس؟ ال��دنيا أرزاق ي��ا  وكي��ف يس��تفيد!.. يعطون��ك الري��ا`ت العش��رة" :يق��ول

أم��ا . وربم��ا أق��ل ،إن م��ا ينف��ق عل��ى ك��ل من��ا ` يتج��اوز الري��ا`ت الخم��س... ص��احبي
وأش�ار إل�ى فم�ه إش�ارة فھمھ�ا  ،ب�ل نظ�ر إل�ى الجمي�ع ،ولم يكمل عارف جملته ...الباقي

  .)٢("على آخر حبات أرز ،إذ أخذوا يضحكون ويصبون آخر قطرة مرق ،الجميع

التوص��يفات السياس��يَّة وا`قتص��ادية وا`جتماعي��ة ` تَْع��دو أن تك��ون إنَّ ُمجَم��ل   
وقد ح�اول الكات�ب ف�ي تق�ديم ذل�ك  ،تحلي&ً أدبياً لمجمل الحياة العربية في مجتمع الرواية

 ،لينق�د م�ن خ&ل�ه أيض�اً ُك�لَّ أن�واع التس�لط والقم�ع والمص�ادرة ،ُكلِّه توظي�ف الم�وروث
بالموروث توظيفاً مصطنعاً و` استلھاماً عجائبي�اً " )شرق الوادي( روايةقة ليست ع&و

ھ���ة للت���اريخ بالس���ؤال الم���دمي إنھ���ا مواج. استش���ھاداً معلوماتي���اً  و` تص��وفاً ض���بابياً أو
iن تاريخاً متلبداً ملبداً ` تنفع عن�ده  ،وبالذاكرة المتحفزة الغاضبة ،وبالكلمات المحرمة

ض��د الت��اريخ  ،ض��د س��لطة القم��ع ،رؤإنھ��ا رواي��ة المعرك��ة ض��د الترھ��ل والتھ��. حرق��ة
إنھا محاولة إثارة السؤال المكبوت وتحريك القناعة المترس�بة وإع�ادة النظ�ر . ال&تاريخ

وم�ع الك�ون اح�ت&`ً وھي أيضاً معركة البح�ث ع�ن ا`نس�جام م�ع ال�ذات  ،في المسلم به
  .)٣("لمكان في ھذا الفضاء المتوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)١(

     .٧٧ـ٧٦: المرجع نفسه  
)٢(

  .٧٠-٦٩: المرجع نفسه 
)٣(

  .٢٤فتنة السرد والنقد، : سليمان  



٤٦ 

 

  الثانيالفصل 

  ون الديني وا:نسانيالمضم

  

  المضون الديني ١.٢

  ا�ختGف في فھم الدين ١.١.٢

ي ال��راو لك��نَّ  ،أس��باب اخ��ت&ف الن��اس ف��ي فھ��م ال��دين كثي��رة ` يمك��ن حص��رھا إنَّ 
تجعل نظرتھم إلى الدين  ،ئةأسبابھا؛ وھو غرس مفاھيم خاطئة عند الناش ز على أھمِّ ركِّ يُ 

ويب�دو ال�دين  ،إذ يؤثر على اتساع آفاقھم كب�اراً  ،من المنظور الضيق الذي تلقوه صغاراً 
بعي�د ع�ن  ،ضھم على خ&ف ما يجب أْن يكون عليه؛ فھو دي�ن منغل�ق عل�ى ذات�هعْ عند بَ 

 الري��اء الن��اس ال��ذين يمثل��ون ھ��ذا ال��دين بعي��دون ع��ن ،التس��امح وا`نفت��اح عل��ى ا�خ��ر

�وابدَّ نافقون بعيدون عن جاوغيرھم م ،والتزلّف والنفاق وي�أتي ذل�ك ف�ي الوق�ت  ،ة الصَّ
 ،؛ ال�دين ال�ذي ي�ؤمن بح�ق ا`خ�ت&فالذي يتناقض ھؤ`ء الدعاة م�ع أس�س ال�دين الح�ق

وھ�و أَْم�ٌر ي�زعج كثي�رين مم�ن جعل�وا أنفس�ھم أمن�اء  ،ويحترم اdنسان ويحفظ له حقوقه
ْق��د وھ��ذا اiس��تاذ ع��وض نم��وذج عل��ى معل��م ھّم��ه م��لء عق��ول الطلب��ة بالحِ  ،عل��ى ال��دين

لم يكن الت&ميذ يَع�ون معن�ى كثي�ر م�ن اiش�ياء الت�ي يرددونھ�ا ف�ي " :عمىب اiوالتعصُّ 
ولك��ن دروس اiس��تاذ ع��وض رس��خت ف��ي أذھ��انھم أن اليھ��ود والنص��ارى  ،أج��وبتھم

مثلھم مثل أبي سلول وجماعته من المن�افقين  ،ھذا الزمان منافقووأن العلمانيين  ،أشرار
ذ ع�وض ال�ذي اطم�أن إل�ى أن ت&مذت�ه ق�د وكان ذلك كافي�اً بالنس�بة ل�س�تا ،أيام الرسول

  .)١("حفظوا ما علمھم إياه من خ&ل المسابقة

التن�اقض  م الدين يصل إلى حدِّ ھْ ونجد عند الشخصيات الروائية اخت&فاً كبيراً في فَ 
وإْن . ر ف�ي الرؤي�ةْم�لمن يخ�الف أول�ى اiَ  بل الصدام وا`تھام بالجھل ،بعض اiحيان -

د ا�راء كا`خت&ف على نظرية داروين في لتعدُّ  –حقيقةً  –عاة كانت بعض المسائل َمدْ 
مؤمنة بالتطور والتحول في طرائق التفكي�ر والنظ�ر إل�ى وتبدو شخصيَّة  ،أصل اiنواع

ولكنھ�ا تنظ�ر إل�ى المس�ألة وف�ق  ،مفردات الطبيعة ونسبيَّة القيم ا`جتماعية وع�دم ثباتھ�ا
iنواع أو تحولھا ولكنھا تؤمن بما ھو بش�ري م�ن ؛ فقد ` تؤمن بتغير اقناعاتھا الخاصة

والمسألة الثانية التي تشكل مأخذاً على الذين يّدعون التمثيل للدين . مسالك وقيم وعادات
 اليھ�ودي أنْ  ح�قِّ وإْن ك�ان م�ن  ،أنھم يتخذون من اليھود ِمْشجباً يعلق�ون علي�ه أخط�اَءھم

لمس�لم المش�اركة ف�ي اdنج�ازات ف�إن م�ن واج�ب ا–وليس بالضرورة دائماً  –يفعل ذلك 
وتتحم�ل  ،العلمية النظرية والتطبيقية فيصبح إلصاق التھمة باليھود ` يحمل وزناً كبيراً 

ة بذاتھا مسؤولية إفساح المجال ل�خر لتشويه ُسمعة اdس&م والمسألة الثالثة تَْكُمن . اiُمَّ
في عصر الكتاتيب والتًّلق�ين  في إشعار الكاتب المتلقي أّنً مجتمع الرواية ` يزال يعيش

م�ع م�درس ال�دين يذكر ذات مرة أنه دخل في مجادلة " :وھو نقد تربوي ` شك في ذلك
ح�ين ش�تم ھ�ذا الم�درس النظري�ة واص�فاً إياھ�ا  ،حول نظرية النش�وء وا`رتق�اء ل�دارون

م وشتم صاحبھا واصفاً إياه باليھودية والم�ؤامرة اليھودي�ة عل�ى اdس�& ،بالكفر واdلحاد
والعل��م س��يد  ،ي��ذكر يومھ��ا أن��ه ق��ال للم��درس إن ھ��ذه النظري��ة إنت��اج علم��ي. والمس��لمين

 ،قد يخطئ دارون وقد يصيب بشأن أصل اdنس�ان وأص�ل اiن�واع. العصر شئنا أم أبينا
                                                

)١(
  .١٥٢: الحمد، ريح الجنة  



٤٧ 

 

يومھا اتخذ . ` أماً كما أن دارون ليس يھودياً ` أباً و ،ولكن التطور حقيقة تفرض نفسھا
  .)١("وأصبح ` يناديه إ` بالفاسق ،اً عدائياً ين موقفمنه مدرس الد

لدين من رجال ا فكثير ؛ة النشوء وا`رتقاء شيء مبررينتقد مدرس الدين نظريَّ  أنْ 
يُوصف دارون  وأنْ  .ن أصول الدينبمخالفتھا أص&ً م اً منھمعتقادة احاربوا ھذه النظريَّ 

موق�ف الم�درس الع�دائي  إ` أنَّ  ،تزمت�ه نْ غم ِم�عل�ى ال�رَّ  -بالكفر واdلحاد شيء مقبول 
�تجاه ھش�ام ووص�مه بالفس�ق م�راراً وتك�راراً أم�ام زم&ئ�ه يُ  ف ب�ين خ الغل�و والتط�رُّ رسِّ

وي��زرع ش��قاقاً بي��نھم م��ن خ��&ل انقس��امھم إل��ى فري��ق م��دافع ع��ن ھش��ام وآخ��ر  ،الط��&ب
�يَ مه ِق ھْ وعدم فَ فق المدرس ق أُ يْ وھذا يدل على ضِ . قهيفسِّ  ي تس�توعب الت�محة م ال�دين السَّ

م�ا قال�ه ھش�ام مخ�الف ال�دين  عل�ى ف�رض أنَّ  ،المخ�الفين ف�ي ال�رأي وت�دعوھم بالحس�نى
 حق�هل إض�افة ،ر كبي�ر م�ن الص�حةف�ي ك&م�ه ق�د والواقع يش�ير إل�ى أنَّ  ،ملة وتفصي&ً جُ 

المعلم قد تعود من ت&مي�ذه  لكنَّ  ،ستاذهعرض وجھة نظره ومناقشتھا مع أُ  المشروع في
ھ�ذا م�ا `  ،فكيف بحواره ومناقشته أمام الم� ،نبس أحدھم ببنت شفهي اdصغاء دون أنْ 

ومن جانب آخر  ،ھذا من جانب ،على ھيبته ق&`ً من شأنه وتجرؤويعده إ ،يقبله اiستاذ
 ،ھ��م أو اس��تيعابدون ف :أخ��ذھا ھ��و ان ط&ب��ه دروس ال��دين تلقين��اً كم��لقِّ��يُ  فھ��و يري��د أنْ 

وھ�ذا اiس�لوب مستش�ر ب�ين كثي�رين . إعم�ال العق�لويكفيھم الحفظ وترداد ما قال�ه دون 
ويتخلى ع�ن ھواي�ة الرس�م  ،فھاھو عدنان يردد كالببغاء ما سمعه عن تحريم الفن ،غيره

 ،ين في تنميتھا على الرغم من تسلط وال�دهرَّ مَ وعانى اiَ  ،التي عشقھا منذ نعومة أظفاره
    :ھا وكأنھا شيء لم يكنفتجاھل

  .حرام أن تضيع ھذه الموھبة.. .ولكنك موھوب يا عدنان" 

  :ودون أي انطباع واضح على وجھه ،وابتسم عدنان وھو يقول ب& اكتراث

  .والخيرة فيما اختاره هللا. كل ميسر لما خلق له... ب& موھوب ب& بطيخ -

  :ثم بعد صمت قصير  

إن�ه ... ن؟ما الفائدة فع�&ً م�ن الف�... لقد فكرت جدياً في مسألة الفن ھذه ،وعلى أية حال -
وأن��ا ` أري��د أن أض��يع وقت��اً س��وف أُس��أل عن��ه ي��وم . وق��ت ض��ائع ` يرض��اه هللا

  .)٢("الحساب

اقتناع عدنان بتضييع موھبته بھذه السرعة والسھولة ي�دل د`ل�ة واض�حة عل�ى  إنَّ 
غم م��ن مح��او`ت وال��ده فعل��ى ال��رَّ  ،أن س��لطة ال��دين أعظ��م ش��أناً م��ن س��لطة المجتم��ع

د إ` إص��راراً عل��ى تنمي��ة دول��م ي��ز ،إ` أن قنات��ه ل��م تل��ن ،ات��هالمس��تمرة dحب��اط طموح
حت�ى اس�تجاب  ،سمع بتح�ريم الرس�مما أن  ولكنْ  ،وقته في رعايتھا لّ وإنفاق جُ  ،موھبته

فمازال س�نه ` يؤھل�ه  ،ى دينيةاومستند على فت و`شك أنه ،جتناب ھذا المحرمسريعاً `
من�ذ وق�ت  ك�ان م�ا أن التزام�ه ال�دينيك ،للتوصل إلى حك�م ق�اطع ف�ي مث�ل ھ�ذه المس�ائل

والواق�ع أن�ه `  ،التي ادعى أنه فكر جدياً فيھ�ا ،خوله باdفتاء في مسألة الرسم` يُ قصير 
وإن كان ثمة تفكير فھو في تطبيق الفتوى  ،اقتناعاً برأي سمعه من غيره أْن يكون يعدو

سيس�أل  ه وقت ضائعبأن: تعليل تحريم الرسم ويبرھن على ذلك ما ساقه من ،من عدمھا
والفتوى الدينية على النھي  يةالمجتمع السلطة اجتمع رأي أنهوالمفارقة  .يوم القيامة عنه

                                                
)١(

  .١٥-١٤: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٥٨: لشميسيالحمد، ا  



٤٨ 

 

أخذت جان�ب العق�اب  إ` أن الفتوى. وقتضياع ال: تطابق تعليل حكمھم كما ،عن الرسم
ئ�دة بينم�ا ك�ان وال�ده يرك�ز عل�ى الفا ،عليهلھذا أفلحت في التأثير  ،اdلھي بعين ا`عتبار

 ،ففضل عدنان الف�ن عل�ى الم�ال ،الدنيوية التي سيجنيھا من استثمار وقته في جمع المال
إل�ى  وھذا التزمت قاده. اعتقاده حسب -يل آخرته على أو`هلكنه لم يكن متردداً في تفض

 ،على ك�ل كبي�رة وص�غيرة ،التي اكتسبھا حديثاً  ،تهطبق إيديولوجيحيث  ،فغاية التطرُّ 
وم�ا ع�داھم خ�ارج  ،يستحقون وصف مس�لم ھم الذين -من كان على نھجهو -معتقداً أنه 

وعلى  ،أو يتبنون أفكاراً وضعية ،ن ينتمون إلى أحزاب سياسيةخاصة مَ  ،دائرة اdس&م
  :رأس القائمة ھشام ورفاقه

ليت�ك تك�ون م�ن نص�يب . أن�ت موھب�ة ف�ذة... يا لك م�ن م�راوغ ذك�ي ي�ا ھش�ام –" 
  .اdس&م وأھله

  :اه وھو يقولوفغر ھشام ف

  !أم أني أبو جھل؟ ،وھل أنا بوذي يا عدنان -  

  :وبكل ھدوء قال عدنان  

ذلك ... ألست ماركسياً؟ ألست بعثياً؟ أنا أعرفك أكثر من نفسك... بل ألعن من كل ذلك -
  .)١("كاف dخراجك من الملة

وأيس�ر حك�م يص�دره  ،إن أھون كلمة ينطقھا عدنان وصحبه ھي اللعن أو التفسيق
إل��ى تكفي��ر ك��ل م��ن ل��يس عل��ى فق��د ق��ادھم الغل��و ف��ي ال��دين . اdخ��راج م��ن المل��ة :دھمأح��

ف�راً م�ن كأص�بح أش�د  ،ورفي�ق ال�درب ،وزميل الدراسة ،صديق الطفولة نھجھم؛ فھشام
ع�دنان  ھذا يصدر عنكل . عداً عن اdس&مبُ  من البوذي بل أكثر ،في نظره –أبي جھل 

إذا ما ق�يس ال�زمن بالس�اعات  ،وقت قصير جداً الذي لم يمِض على توجھه الجديد سوى 
أما إذا قيس بفعله في شخصيته فقد تحول إلى شخٍص آخر ` ع&ق�ة ل�ه بع�دنان  ،واiيام

فوج��ده  ،ول��م يغ��ب ع��ن ن��اظره إ` بض��عة أش��ھر ،ال��ذي عرف��ه طيل��ة الس��نوات الماض��ية
ق�ه زم�ي&ن فغالب�اً م�ا ك�ان يراف ،ولم يكن عدنان يأتي إلى المقصف وح�ده": شخصاً آخر

 ،وبع�ض اiحي�ان ي�زدادون إل�ى خمس�ة ،من ذوي اللحى المتروك�ة وش�أنھا دون تھ�ذيب
وكان أكثر ما أثار اس�تغراب ھش�ام ھ�و  ،يشربون الشاي ويتحدثون بھمس ` يكاد يسمع

غط��ى فم��ه بط��رف غترت��ه وكأن��ه  ،وإذا ح��دث ذل��ك م��ن أح��دھم ،أنھ��م ` يبتس��مون أب��داً 
. وكان عدنان يفع�ل الش�يء نفس�ه ،ح التي ` توحي بشيءثم يعود إلى تلك الم&م ،يعتذر

  .)٢("ولم يكن يعھده كذلك

معھ�وداً ف�ي  ك�ان كم�ا وليس اقتداء بش�يوخه ،أثراً بخلطائهت عدنان تبدلت شخصية
أدى إل�ى منعط�ف ت�اريخي  ،وھ�ذا تح�ول خطي�ر ف�ي ھ�ذه الجماع�ات ،الجماعات الدينية

ن أحدھم يتلقى العلم على يدي عالم جليل ففي السابق كا ،الراوي الرصد من قبل استحق
ولما  ،iن أعداد طالبي العلم الشرعي كان يقابلھا عدد كاٍف من المعلمين ،أو فقيه معتبر
تحصيل العلم الشرعي الذي  متح لكثير منھفي تزايد لم يُ  مھم أوسع وأعدادھصار انتشار

خذ علمه عن زمي�ل ل�ه فأضحى الطالب يأ ،وإدراك مقاصده ،معرفة حدود الدينم ؤھلھيُ 
ثم اس�تفحل  ،إ` قلي&ً  في دينه منھم من ` يفقه بل إنَّ  ،ا يبلغ بعد درجة عالية في علمهلمَّ 

                                                
)١(

  .٦٥: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .٧٣: الحمد، الشميسي  



٤٩ 

 

 ،ل بعضھم بعض�اً فضلَّ  ،يسلم منھا إ` نوادر ` يكاد عامة بينھمبلغ ظاھرة  اiمر إلى أنْ 
يتح�دثون : ا ف�ي إظھ�ارهوتمحلو ،فوه تكلفاً إلى أن كونوا لھم سمتاً تكلَّ  ،وتزيدوا في الدين

اختفت البسمة :" وإذا حدث ذلك من أحدھم غطى فمه ،` يبتسمون. بھمس ` يكاد يسمع
بل  ،وعادت إلى وجھه تلك الصرامة وذلك الجمود ،التي حاول اغتصابھا أمام المضيفة

وھ�و ال�ذي  ،التي أصبحت ` تغيب عنه منذ أن ھداه هللا إلى الطريق الق�ويم ،تلك القسوة
. كم�ا يت�ذكر أص�دقاؤه الق�دامى ،ونش�ر روح الم�رح أينم�ا ح�ل أو ارتح�ل ف ب�المرحُعر

إذ كف��اه موت��اً تل��ك  ،وھ��و ` يري��د أن يم��وت قلب��ه ،ف��المزاح ي��ذھب الھيب��ة ويمي��ت القل��ب
  .)١("السنوات الجاھلية قبل أن يمن هللا عليه بالھداية

:" خصية لقم�انعن طريق ش ،لكن الراوي يذكر نموذجاً مناقضاً لعدنان ومن معه

فلقمان ` يَض�حك فق�ط ب�ل  .)٢("نت تتجمع حول لقمانانخرط في حلقة تنكيت وفكاھة كا
لذا يتحلق حول�ه زم&ئ�ه استئناس�اً بأحاديث�ه ورغب�ة  مرح وفكاھة؛فھو صاحب  ،كيُضحِ 

ا رد عل�ى َم�ولَ  ،ذا نھج معتدل لم�ا ص�در عن�ه ذل�كولو لم يكن لقمان  ،في استماع طرفه
ول�يس عن�دما يل�ين  ،ذل�ك عن�دما ي�دعو إل�ى معص�ية:" لى اdط&ق بقول�هتحريم الغناء ع

بتفص��يل للمس��ألة ول��يس حكم��اً تحريمي��اً دون تعلي��ل أو فھ��و يفت��ي  .)٣("القل��وب للطاع��ة
 ،وش��فافية لل��روح ،الغن��اء ت��رويح لل��نفس... ` يج��وز طل��ب ال��رزق ف��ي الغن��اء"  :تفس��ير

  .)٤("كو` غير ذل ،ودعوة ل�يمان عندما يكون ملتزماً 

حتى والده لم يكن " : وھذه اdشارة إلى ضرورة ترك التزمت تتبعھا إشارات أَُخر
بل كان يؤديھا في المن�زل  ،كأكثر أھل الدمام ،يؤدي الفروض في المسجد أكثر اiحيان

وذلك على عك�س أھ�ل الري�اض والقص�يم ال�ذين ` تج�وز الص�&ة عن�دھم إ` ف�ي  ،غالباً 
ك�ان إذ  .)٥("اك عذر لتأديتھا في المنزل سواء فرداً أو جماع�ةالمسجد عندما ` يكون ھن

بي�نھم ف�ي م�واطن  ارن ال�راويق� وق�د ،شدداً من أھل الري�اض والقص�يمأھل الدمام أقل ت
وھ�و فھ�م  ،ف�ي نظ�ره –تضمنت إشارات واضحة إل�ى تحي�زه للنم�وذج اiفض�ل  ،كثيرة

وكأن��ه  ،خ��&ل مقارنت��ه ب��آخر م��ن ،إذ انتق��د النم��وذج ال��ذي ` يعجب��ه ،ام لل��دينأھ��ل ال��دم
ب من ھذا "  :يطرح بدي&ً واقعياً يمكن تعميمه ال�ذي " التطوع" كان أبوه في غاية التعجُّ

فوال�ده ي�رى أن . وھشام يعلم أن والده ل�م يك�ن مرتاح�اً ل�ذلك كثي�راً  ،ھبط على ولده فجأة
رد للسعادة في ھما كل ما يحتاجه الف ،وحسن معاملة عباد هللا ،تأدية فرض هللا بإخ&ص

ه iنَّ� ،بغير ما ھ�و واج�ب `لتزام ابنه مرتاحاً  أبو ھشام لم يكن .)٦("حياته الدنيا وا�خرة
حسن الخلق وتأدية الف�روض ب�إخ&ص ھم�ا م�ا  متعود على تسامح أھل الدمام؛ يرى أنَّ 

اس�تغربه  ،تزمت ` ض�رورة ل�ه أما ما زاد عليھا فھو ،يجب المحافظة عليه دون تواني
التي لم يرتح وعاد يحمل أفكارھم  ،الذي غادر إلى الرياض قبل بضعة أشھر ،شاممن ھ

                                                
)١(

  .٣١: الحمد، ريح الجنة  
)٢(

  .٢٠٦: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .٢٠٥: الحمد، الكراديب  
)٤(

  .٢٠٦: المرجع نفسه  
)٥(

  .١٣٦: الحمد، الشميسي  
)٦(

  .١٣٧: المرجع نفسه  



٥٠ 

 

وقد يكون السبب الرئيس في عدم راحته لذلك ھو خوفه م�ن أن يُجب�ر عل�ى  ،الوالد إليھا
حت�ى  ،وما أن بدأ المصلون في المغ�ادرة:" التي ` طاقة له بھامجاراة ھشام في أعماله 

ال�ذي ك�ان يتس�نَّن " أبو محم�د" السنة وعيناه ` تفارقان  وقف ھشام وأخذ يصلِّي ركعتي
ب من ھذا . بدوره وھش�ام  ،الذي ھبط على ولده فج�أة" التطوع"كان أبوه في غاية التعجُّ

فص�لى  ،ولكن�ه ل�م يج�د بُ�داً م�ن مج�اراة ول�ده... والده لم يكن مرتاحاً لذلك كثيراً  يعلم أنَّ 
ولك�ن ھش�ام أط�ال ف�ي ص�&ته ك�ي . ھلِّ�لركعتي السنة بسرعة وجلس يسبح ويحوقل وي

ما يفعله ھشام  الوالد إلى الرياء وھو ` يعلم بأنَّ  فقد ُجرَّ  .)١("تتوافق مع ص&ة أبو محمد
وذل�ك عل�ى  ،وفي تلك الليل�ة ذھ�ب لص�&ة العش�اء م�ع الجماع�ة ف�ي المس�جد" :كان نفاقاً 

ذھب مباشرة ... دھا عادةواختار المسجد القريب من بيت نوره الذي فيه وال ،غير العادة
ث�م تن�اول المص�حف  ،بعد أن حرص على أداء ركعت�ي تحي�ة المس�جد ،وجلس إلى يمينه

وتفرق معظم  ،وانتھت الص&ة... وأخذ يقرأ أول سورة صادفته في انتظار إقامة الص&ة
وفع��ل ھش��ام  ،ةل��بعض الوق��ت ي��ؤدي ركعت��ي الس��نة بت��ؤدوبق��ي أب��و ن��ورة  ،الحاض��رين

  .)٢("مثله

 ،أصبح إظھار التدين وسيلة يصل بھا إلى نورة عن طريق تقرب�ه م�ن وال�دھافقد  
 ،الوال�د/ ول�ن يبلغھ�ا إ` ع�ن طري�ق كس�ب ود الس�جان ،iنه يعلم أن نوره سجينة البي�ت

كان�ت أم�ه تحدث�ه كي�ف أن " :وھذا تحول خطير ل�م تظھ�ر م&مح�ه إ` ف�ي وق�ت مت�أخر
وھ�ن كاش�فات  ،ويس�تقبلن الض�يوف ،ويغش�ين اiس�واق ،النساء ك�ن يعمل�ن ف�ي الحق�ول

ويعلم�ون الن�اس ال�دين  ،من�ذ أن ب�دأ ال�دعاة يف�دون إل�ى المنطق�ة ،حمداً � ،ولكن. الوجه
وھ�و  ،وھذا نم�وذج متس�امح آخ�ر .)٣("قبعت المرأة في بيتھا حيث يجب أن تكون ،الحق

  .نموذج الحياة القروية البسيطة

  

  يةقنعة الدينا� ٢.١.٢

 ،قريب�اً إل�ى هللا ،ن إنس�اناً طيب�اً الش�خص الملت�زم بتع�اليم ال�دي رىالمجتم�ع ي� أنَّ بما 
ف�ي بع�ض  ،التبجي�لفھو يستحق ا`حت�رام واdج�&ل ب�ل  ،إلى قلوب خلقه اً وبالتالي قريب

إذ  نع��ة الديني��ة ب��ين أف��راد المجتم��ع؛تقودن��ا لتفس��ير انتش��ار اiق وھ��ذه الُمس��لَّمة ،اiحي��ان
وذل�ك ع�ن طري�ق  ،عة عند كثيرين لتحقيق م�آربھممتب وسيلة أصبح إظھار سمت التدين

وف�ي  ،معة الحس�نة الت�ي تض�من لص�احبھا ممارس�ة ك�ل المح�اذير ف�ي الخف�اءتحقيق السُّ 
ف�ي لحظ�ة  -فق�د ك�اد ھش�ام  ،على ھذا المعنى في كثير من النصوص اً الرواية نجد تأكيد

أن�ا ش�يطان .. .أنت على حق فيما قلت:" البريئة المتألمة )موضي(يصرخ في وجه  -ما 
أم�ا أن�ا ... أم�ا أن�ا ،فالشيطان مفص�ح ع�ن نفس�ه ،بل أكثر من شيطان. يرتدي قناع م&ك

ولك�ن لعلم�ه ب�أن الن�اس يتع�املون بالظ�اھر تش�جع ف�ي . )٤("فنفس شيطان ومظھر م&ك
وحمد هللا على تلك اiقنع�ة  ،وعادت إليه الروح ،وھدأت نفسه قلي&ً "  ،التمادي في نفاقه

                                                
)١(

  .١٣٧: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .٢٣١: الحمد، العدامة  
)٣(

  .١٣٦: الحمد، ريح الجنة  
)٤(

  .١٦٣: الحمد، الشميسي  



٥١ 

 

ولكن احتقاراً شنيعاً لنفسه أخذ ينتشر  ،وتُخفي حقيقتنا عن ا�خرين ،تي نحملھاالجميلة ال
وھ��ذا الحك��م الظ��اھري يوقع��ه ف��ي م��أزق عن��دما ح��اول . )١("ف��ي أرج��اء نفس��ه م��ن نفس��ه

يرفض�ھا  ر ف�ي ُس�بل ض�الةك يسيتھتِّ ظھر أنه شاب مُ واقع ھشام الجديد يُ  iنَّ  ،ا`ستقامة
فكي�ف يص�در الخي�ر  ،يب�در من�ه ن تص�ورھم لعم�ل ص�الحولذا ف& يمك ،الدين والمجتمع

لماذا ` يصدقون أن ما فعله ليس ري�اًء :"... كل تلك الموبقات يقترف ،ن شخص مثلهع
ي�ا ل�ه م�ن رج�ل . وابتس�م ح�ين ت�ذكر خال�ه... بالفع�ل؟ اً صادق اً بل إحساس ،أو مكراً خبيثاً 

وعندما سقط ف�ي  ،اً لم يمدحهفعندما كان بريئاً حق... طيب تخدعه المظاھر كأكثر الناس
رآه يص�لي فحك�م علي�ه . فليس ل�ه إ` الظ�اھر ،ولكنه غير ملوم. الخطيئة مدحه بإسراف

وبعض ھؤ`ء الفاس�دين ال�ذين  .)٢("مع أن أفسد خلق هللا يصلون مع المصلين ،بالص&ح
م��ا ھ��ي فبعض��ھم ` يتس��تر بال��دين وإنَّ  ،يص��لون م��ع المص��لين ليس��وا بالض��رورة م��رائين

ص��&تھم ` تنھ��اھم ع��ن اiخ��&ق  لك��نَّ  ،بأھمي��ة الص��&ة راس��خ اع��ة وإيم��ان داخل��يقن
حقيق��ة تغي��ب ع��ن وھ��ذه . ر م��ن مص��لينفيقع��ون ف��ي فس��اد ` يمك��ن أن يُتص��وَّ  ،الرديئ��ة

التي تحكم على ص&ح المرء أو فساده من خ�&ل محافظت�ه  ،ا`جتماعية/ السلطة الدينية
ل�ت  ،وف�ي الص�باح ي�نھض الجمي�ع" :هلص&ة بغض النظر عن بقية أفعالعلى ا وق�د تحوَّ

فيجدون بقايا كبس�ة البارح�ة الت�ي ` يعرف�ون كي�ف  ،رؤوسھم إلى بحر مت&طم اiمواج
 ،ثم يغادر لحضور ص&ة الجمعة م�ع خال�ه ،أما ھشام فكان يأخذ حماماً طوي&ً ... أكلوھا

 ،ف�ي س�كر وعرب��دة فھش�ام ورفاق�ه يقض�ون اللي�ل. )٣("ويتن�اول الغ�داء ف�ي البي�ت الكبي�ر
أن يص�بح الص�باح حت�ى يب�دأ  وم�ا ،الظ�&م وخل�ف اiب�واب المغلق�ةمتخفين تح�ت ج�نح 

عن طري�ق أداء  ،لكي يخادع خاله ويكسب ثقته ؛الفضيلةوھشام في ارتداء قناع الفضل 
وھذا ليس أمراً خاصاً بھشام وإنما ھي ظاھرة يمكن رصدھا عند كثير من . الص&ة معه

ل��م ينتھ�وا م��ن إن�زال الحاجي��ات :" أو ب��اiحرى م�ن أف��راد المجتم�ع ،شخص�يات الرواي�ة
وقد حرصوا عل�ى أداء ص�&ة المغ�رب ف�ي  ،ووضعھا في أماكنھا إ` قبيل العشاء بقليل

 .)٤(."وحرص��وا عل��ى أن ي��راھم أھ��ل الزق��اق وھ��م ي��ؤدون الص��&ة ،المس��جد القري��ب

ء أجم�ع ھش�ام ورفاق�ه وري�ا ،أصبحت الص&ة في المس�جد س�بي&ً لكس�ب ثق�ة أھ�ل الح�ي
ودون اتف�اق مس�بق؛ وكأن�ه أم�ر مف�روغ من�ه ` يحتم�ل رأي�اً  ،على العمل ب�ه دون ت�ردد

  .مخالفاً 

  

  الطائفية المذھبية ٣.١.٢

ول�يس وال�د  ،يربي كثير م�ن ا�ب�اء ص�غارھم عل�ى الطائفي�ة من�ذ نعوم�ة أظف�ارھم
غم م�ن ھ�ذا عل�ى ال�رَّ  ،ة إن ترش�د يرش�دزيَّ�فما ھو إ` من غُ  ،ھشام استثناء عن مجتمعه

  : وتحرره الفكري إذا ما قورن بغيره ،ثقافته العالية

                                                
)١(

  .١٦٣: المرجع نفسه  
)٢(

  .٥١: المرجع نفسه  
)٣(

  .١٥٦: الحمد، الشميسي  
)٤(

  .١٥١: المرجع نفسه  



٥٢ 

 

فھم غي�ر موث�وق بھ�م  ،ونصائح أبيه في عدم ا`خت&ط بالرافضة والبعد عنھم"... 
والت�ي  ،ولكنه أزاح كل ھ�ذه اiفك�ار الت�ي انس�لت دون إرادة من�ه ،في التعامل مع السنة

 ..."ويعلم أنه ش�يعي ،بهوھو يعرف زكي ويح ،فيعتبرھا من اiوھام وھو الشاب المثق

)١(.  

ر ف�ي فلت�ات َھ�ه ف�ي قلب�ه َظ تَ�َب وم�ا كَ  ،ھذه اiوھام تجد طريقھا إلى نفس ھشام لكنَّ 
فعل�ى ال�رغم م�ن أن المنتم�ين إل�ى التنظيم�ات الس�رية `  ،وعلى صفحات وجھ�ه ،لسانه

�ارد – يعترفون بالم�ذاھب الديني�ة المس�اواة ب�ين جمي�ع ويط�البون ب ،حس�ب توص�يف السَّ
وظھ�رت معلن�ة ع�ن  ،ترس�بات الماض�ي ` تري�د أن تغ�ادر ھش�ام إ` أنَّ  ،فئات المجتمع

  :نفسھا على ھيئة سؤال بفلتة لسان

  ولماذا تريد الذھاب إلى القطيف؟ –" 

  :أجاب منصور ،وبتھكم

  .أعيش ھناك ،أھلي ھناك ،iنني من ھناك... لسبب بسيط -

  :وھو يقول بعفوية ،وبدت الدھشة على وجه ھشام

  أنت شيعي إذن؟ -

  .)٢("...ا`عتذار وأراد ،ندم ھشام على عجلته في السؤال

س��تويات متع�ددة يرص��دھا الروائ��ي ويم�ارس ض��د اiقلي�ات المذھبي��ة طائفي��ة عل�ى م
  :ابتداء من سائق اiجرة وانتھاء بأعلى المناصب في الدولة

  اiخ منين؟ –" 

  .ث معهقال السائق في محاولة لبدء حدي

  .من الدمام -

  .أجاب بسرعة ودون اكتراث وھو ينظر من النافذة

  ...من الشرقية -

  .نعم -

  ؟)٣("عسى ما أنت برافضي -

نه من رجال ال�دين ى أمھا لنا الراوي عن السائق تدل علليست اiوصاف التي قدَّ  
 ب�ل ھ�ي أوص�اف لرج�ل أق�رب إل�ى ،أولوي�ة ف�ي حي�اتھم المتزمتين أو حت�ى مم�ن لل�دين

 ،ش�ديد النحاف�ة والجف�اف بوج�ه مثل�ت ،رج�ل ش�ديد الس�مرة"  اiعرابية منه إل�ى الت�دين
وض��فائر طويل��ة تت��دلى عل��ى  ،وش��ارب كثي��ف أس��ود كأن��ه ق��وس ،ولحي��ة مثلث��ة ص��غيرة

كاشفاً عن أسنان  ،وھو يبتسم ابتسامة واسعة" ... :ويستطرد في وصفه فيقول .)٤("كتفيه
وس�ن ذھبي�ة وحي�دة تلم�ع ف�ي مق�دم  ،ن أثر التدخينبعضھا مفقود وبعضھا داكن اللون م

بجش�عه يخبرن�ا بالص�فات الش�كلية للس�ائق ق�د أوح�ى إلين�ا  وكان الراوي قبل أنْ  .)٥("الفم

                                                
)١(

  .٢٢١-٢٢٠: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٣١: الحمد، العدامة  
)٣(

  .٣٤: المرجع نفسه  
)٤(

  .٣٤: المرجع نفسه  
)٥(

  .٣٤: الحمد، العدامة  



٥٣ 

 

واس��تغ&له عن��دما أجب��ر ھش��ام عل��ى دف��ع مبل��غ كبي��ر أكث��ر م��ن اiج��رة المعت��ادة لعلم��ه 
ى م��ا أن��ت عس��:" طقي��ة س��ؤالهوك��ل ذل��ك يش��عرنا بع��دم من ،باض��طراره وض��عف موقف��ه

  "برافضي؟

  :وأحياناً تظھر الطائفية على شكل مزاح بين اiصدقاء  

  .من الشرقية... ھذا ھشام العابر –" 

  :ثم وھو يضحك

  . ولكنه يعيش في الشرقية ،في الحقيقة" خبي"ھو  -

  .)١("هللا يرحم ابن عبدالوھاب... ما صارت... خبي ورافضي -

 ،وع م�ن أن�واع اdھان�ة والتع�ذيب النفس�يوفي السجن والتحقيق تظھر الطائفية كن
ْغم ِم��ْن أنَّ المحقق��ين يعلم��ون عل��م اليق��ين ب��أنَّ المنتم��ين إل��ى ھ��ذه اiح��زاب  وعل��ى ال��رَّ

ھم يحاولون الضغط عليھم بمحاولة إ` أنَّ  ،ةة الدينيَّ ة بعيدين كل البعد عن المذھبيَّ السياسيَّ 
 يك��ل ي ثناياھ��ا ُعقَ��د ا`ض��طھاد؛تحم��ل ف�� الت��ي -اس��تفزاز مش��اعرھم المذھبي��ة الدفين��ة 

 ،وب��ذلك يص��بح الم��تھم عرض��ة ل&نھي��ار ف��ي أي لحظ��ة ،ش��عروھم بالض��عف والھ��واني
  : دينهون سماعه من أقوال تُ وا`عتراف بكل ما يودّ 

  ..ھل تعرف أبو ھريرة يا زكي؟ - 

 .إنه صحابي ومحدث جليل... نعم يا بيه - 

  !)٢("جليل شيعي وتقول عن أبي ھريرة صحابي... يا ابن الزنوة - 

؛ ف�إن المتھمحاكمة المذنبين تكون العقوبة قاسية من القضاة اعتباراً لمذھب وفي مُ 
ا إن كان م�ن م�ذھب آخ�ر  ،كان من أھل السنة والجماعة فسوف يحاسب حساباً يسيراً  أمَّ

ف تخ�رج سو... ` تخف يا صاحبي ":ھذا إذا لم تُضاعف له ،ف& مجال لتخفيف العقوبة
ل�م ك�ل ... ث�م.. وھل فعلت شيئاً يس�تحق أص�&ً؟. ن تؤاخذ كثيراً بما فعلتول ،من ھنا حياً 

ولكنك م�ن أھ�ل الس�نة ... ھذه الخشية والقلق؟ لو كنت جعفرياً أو زيدياً `ختلفت المسألة
ب�ل ھ�ي دخيل�ة عل�ى المجتم�ع  ،وھذه الطائفية لم تكن موجودة في الس�ابق .)٣("والجماعة

  :بسبب عوامل كثيرة أغلبھا سياسي

ال ل�م أع�د وعل�ى أي�ة ح�... واdحس�اءبعض الرافض�ة ف�ي القطي�ف ... ` جديد –" 
  .أھتم

فع�دنان رك�ب موج�ة الطائفي�ة  .)٤("تعبير جدي�د ل�م يعت�ده ،!..."بعض الرافضة؟"  
فض�&ً  ،بينما ظلَّ ھشام متحيِّرا في أمره؛ فلم يَْعتَ�د التفري�ق ب�ين الم�ذاھب ،المندفعة بقوة
  .عن إزدرائھا

 غال النص بالمسائل الطائفية ` يع�دو أْن يك�ون َكْش�فاً وتعري�ة لواق�ع متش�ظٍّ إنَّ انش

كم�ا يُفض�ي إل�ى  ،يُفضي فيه ا`خت&ف الحميد إلى الخ&ف الكريه ال�ذي يُفتِّ�ت المجتم�ع
ف�ي الوق�ت " وفي ھذا الباب ي�رى نبي�ل س�ليمان أنَّ�ه  ،نوٍع من التحدِّي في انتھاك الحرام

                                                
)١(

  .٢٧٤: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٠٤: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .١١٧: الحمد، الكراديب  
)٤(

  .٦٢: الحمد، الشميسي  



٥٤ 

 

يواجه المدقق ف�ي اdنت�اج الروائ�ي الن�زوع المط�رد  ،..اdس&مي الذي تنامى فيه التيار 
فما د`لة ذلك؟ ھ�ل ھ�ي تع�الي ھ�ذا اdنت�اج  ،إلى مناوشة وانتھاك الحرام بتجلياته جميعاً 

ه وھ�و ين�اجز الح�رام الكثي�ر إنم�ا وخاصة أنَّ� ،ومفارقته الصارخة للمرجع ،على الواقع
تنامى فيه التيار اdس&مي مشھراً على اiقل ويخاطب القاع ا`جتماعي الذي / يمتح من

 ،الحرام الديني والجنسي؟ أم أنه يمكن للد`لة أن تكون على نمو وعي آخر في المجتم�ع
ويفتقد قنوات اتصاله غير اiدبية بمن يعبر  ،ة والتعدديةة والديمقراطيَّ ينزع إلى العق&نيَّ 

   )١("؟جتماعي السحيق والعريض معاً عنھم وبمن يخاطبھم أساساً من الناس في القاع ا`

ھمست أو جھرت بقلق اiسئلة الكبرى ل�نس�ان أم�ام الطبيع�ة " والروايات نفسھا 
كما أمام جسده وموت�ه أو أم�ام إرث�ه وراھن�ه مم�ا يح�د  ،أمام اiسطورة والدين ،والكون

  .)٢("من صبواته ويعطل فاعليته

  

  ا:يمان وا:لحاد ٤.١.٢

حي��ث  ،اdلح��اد/ ة اdيم��انة الت��ي تتح��دث عنھ��ا الرواي��ة ثنائيَّ��م��ن المض��امين الدينيَّ��
ن الم��رء ع��ن عِل ف��يُ . المج��اھرة باdلح��اد: أظھرھ��ا للعي��ان ،ب متع��ددةرُ ُض��ض عل��ى أَ رَ ْع�تُ 

أو بطريق�ة غي�ر  ،من ب�ا�ه ملح�د ` ي�ؤنَّ�إ: يقولھا على الم�� بأنْ  إلحاده بطريقة مباشرة
       :  فعالهمباشرة بأن يُظھر إلحاده في أقواله وأ

... وھ��و ناص��ري م��تحمس و ،خييك��ون معن��ا جارن��ا إب��راھيم الش��ديوس��وف  –" 

  .ملحد

جائ&ً بنظره حول الجميع ف�ي محاول�ة  ،وصمت عبدالكريم مرة أخرى وھو يبتسم
ل�م يب�در م�ن أح�د أي ب�ادرة ت�نم ع�ن أي . `ستشفاف وقع كلمت�ه اiخي�رة عل�ى الحض�ور

  :اندھاشفيما عدا سالم الذي قال ب ،انطباع

  .)٣( "...أستغفر هللا العظيم. تعني أنه ` يؤمن با�!.. ملحد -  

وي�دل  ،كان اdلحاد م�ن الظ�واھر الت�ي انتش�رت ف�ي الع�الم العرب�ي ف�ي الس�تينيات
ل�م  ،الت�ي س�معت ع�ن إلح�اد إب�راھيم الش�ديخي ،ھذه المجموعة من الشباب على ذلك أنَّ 

فھ�م يعلم�ون أن  ،جدي�دة عل�يھم ع�دتُ ` م�ة الت�ي ولم تحف�ل بھ�ذه المعلو ،عر الخبر أھميةتُ 
س�تغرباً أن يُس�مع بإلح�اد د مُ ُع�وأنه لم َي  ،اdلحاد بدأ في ا`نتشار في أرجاء العالم العربي

لكنھ�ا  ،أع�داد الملح�دين ليس�ت كثي�رة ص�حيح أنَّ  ،بل وإع&ن�ه ع�ن نفس�ه ،ف&ن أو ف&ن
يمك�ن أن  ؛رام على مجتم�ع م�ؤمنو` تمر مرور الك ،ظاھرة للعيان تلفت النظر سريعاً 

أم�ا وص�احبك الك�افر :" اdلحاد ل�يس منھ�ا لكنَّ  ،ليھايتسامح في أشياء كثيرة و` يلتفت إ
باdض�افة . فإني أفضل ا`بتع�اد والبح�ث ع�ن أي ش�يء أفض�ل أق�وم ب�ه ،ھذا سيكون ھنا

أن�ا ` . أ` تكف�ي الھزيم�ة أيھ�ا اiغبي�اء... و` خطب�ه ،إلى أن�ي ` أح�ب ص�احبكم جم�ال
ن i ن ع��ن إلح��اده ` ش��ك ف��ي اس��تحقاقهعِل��يُ  م��ن إنَّ  .)٤("أح��ب ھ��ذا الرج��ل إن��ه ش��يوعي

                                                
)١(

  .٢٥: سليمان، فتنة السرد والنقد  
)٢(

  .٢٨: المرجع نفسه  
)٣(

  .١٣٩: الحمد، العدامة  
)٤(

  .١٤١: المرجع نفسه  



٥٥ 

 

ب�ل  ،رون بھ�اكفَّ�ؤخذون بالشبھة فيُ ناس يُ i اتھامات لكن اiمر يتعداه إلى ،يوصم بالكفر
  .اھزة تطلق ُجزافاً على من يخالفھمفيصبح التكفير تھمة ج ؛يزداد سوًءا إنَّ اiمر

ق ِل�طْ فم�نھم م�ن يُ  ،في تقبلھم آراء مخالفيھم باخت&ف درجة وعيھم ويختلف الناس
ض ع�نھم ويق�ول ق�و`ً لين�ا رِ ْع�وم�نھم م�ن يُ  ،ومنھم من يس�توعب ا�خ�رين ،ھم جزافاً التُ 

وعلى أية ح�ال م�ا تقول�ه ھ�و م�ن "... :يمكنه من الخروج من مأزق النقاش دون خسائر
س�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم؛ iن�ه ` ب�ل المح�رم ال�ذي نھان�ا عن�ه ر ،الجدل المك�روه

هللا ... لق�د أمرن�ا ب�التفكر ف�ي آي�ات هللا ومخلوقات�ه ول�يس ف�ي ذات هللا . يؤدي إل�ى نتيج�ة
فاdيمان يأخ�ذ  .)١("وھو يفصح عن ذاته في مخلوقاته ومن خ&ل رسله وأنبيائه. موجود

فلس�فياً عميق�اً  داً ْع��خ�ر بُ بينما يأخذ الطرف ا ،والبعد عن الجدل ،طابع التسليم والبساطة
ق الباح�ث في حا`ت نادرة؛ وذل�ك عن�دنا يُوفَّ� ،اdيمان /اiمان رِّ اdنسان إلى بَ بصل قد ي

ع�ن طري�ق اس�تنباط الب�راھين والق�رائن  ،مات بالنت�ائجعن الحقيقة إلى إتقان رب�ط المق�دِّ 
الخ��روج م��ن يمكن�ه  ف�ي متاھ��ات ` س��يدخل بغي�ر ھ��ذاو. عل��ى الطريق�ة المثل��ى ،والعل�ل

  : المظلمة دھاليزھا

ولكن القلي�ل  ،الكل يبحث عن كتف عطوف قوي يبكي عليه ويلقي عليه بأحماله "
فھ�و لذي�ذ حق�اً ولك�ن اiل�ذ من�ه أن تخط�ئ  ،ھو من يريد أن يبقى باكي�اً عل�ى ذل�ك الكت�ف

ش�يء لذي�ذ وجمي�ل أن تج�د . فاللذة في وجود نقيضھا وليس في مجرد وجودھا ،وتصيب
وف�ي  )٢("إنه الحرية ذاتھا... ولكن الثمن باھظ جداً  ،عنك طوال الوقت مسئو` من يكون

بمواص�لة  ل�ه لبَ�بع�د تخبط�ات وج�و`ت ` ِق  ،يھتدي اdنسان إل�ى اdيم�ان ،أحيان كثيرة
تك&ً عل�ى عقل�ه وعل�ى أفك�ار س�لم أم�ره إل�ى هللا بع�د أن ك�ان ُم�فيُ  ،نعرجاتھ�االسير في مُ 

/ باحتواء كل ھذا الوجود المترامي قله البشري ` طاقة لهلكن ع ،استخلصھا من آخرين

ثنائي�ات ` حص�ر  ،المتص�ارع/ المنس�جم ،المنس�ق/ المبعث�ر ،المتداخل في الوق�ت نفس�ه
وهللا وجود  ،الدين ضرورة ملحة" :وباطنھا تكامل وحكمة ،ةض وعبثيَّ ظاھرھا تناق ،لھا

لم�ا  ،ولو ل�م يك�ن حاج�ة. له حاجة لما كان ،فلو لم يكن موجوداً . وحاجة في الوقت نفسه
والتجرب���ة الذاتي���ة خي���ر  ،إن الحاج���ة والوج��ود يكم���&ن نفس���يھما ھن��ا... ك��ان موج���وداً 

فھ��م ل��م ي��روا م��ن ال��دين إ`  ،ف��ي م��اركس وفيورب��اخ واب��ن الراون��دي" وط��ز... "برھ��ان
 لقد أفسد الن�اس ال�دين... أما الجوھر فھو حاجة ` يمكن العيش دونھا ،الطقوس والشكل

م ْھ��وھ��ذه المظ��اھر والفَ  .)٣("فھ��و الس��مو بعين��ه ،أم��ا ذات ال��دين ،ب��الطقوس والمظ��اھر
لم��ا ينتھج��ه ا�ب��اء  ،الس��طحي لل��دين يق��ود الناش��ئة إل��ى ا`بتع��اد ع��ن الطري��ق الق��ويم

م��ن أس��لوب تنفي��ري للص��غار وھ��م يحس��بون أنھ��م يحس��نون ص��نعاً بقس��وتھم  والمعلِّم��ون
ل�م  ،وم�ا يتض�منه م�ن مف�اھيم س�امية ،الق�ويم ال�دين عن تزورّ  فيجعلون أفئدتھم ،وشدتھم

فق��د توجھ��ا  ،وھ��ذا م��ا ح��دث لھش��ام وع��دنان ،يس��توعبوھا ف��ي طف��ولتھم بالش��كل الس��ليم
 ،وع�دنان إل�ى أقص�ى اليم�ين ،ھش�ام إل�ى أقص�ى اليس�ار ،باتجاھين يخالفان تع�اليم ال�دين

وكان�ت  ،ا`بتدائي صف الرابعكان في ال" : وكل ذلك كان نتيجة لما عانياه في المدرسة
فق��د ك��ان أس��تاذ . الق��رآن الك��ريم والتجوي��د أص��عب وأبغ��ض الم��واد عن��د الت&مي��ذ مادت��ا

                                                
)١(

  .١٤١: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٧١: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .٧١: الحمد، الشميسي  



٥٦ 

 

وكان�ت الخيزران�ة  ،شديداً على الت&ميذ ،الفقعاوي عبد الس&م ،المادتين ومدير المدرسة
كان�ت ھ�ذه الخيزران�ة تنھ�ال بعن�ف عل�ى أجس�ادھم الطري�ة عن��دما . ` تف�ارق يمين�ه أب�داً 

لق�د ك�انوا يرتعش�ون . أو ` يطبقون مبادئ التجوي�د ف�ي الق�راءة ،ثمون في قراءة آيةيتلع
في  والحبس ،فذلك كان يعني الجلد بالخيزرانة ،واdق&ب من مجرد ذكر اdدغام والغنة

  .)١("المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي

ا�ب��اء م��ين iمك��ن معالج��ة قس��وتھم بعط��ف ول��و ك��ان اiم��ر مقتص��راً عل��ى المعلِّ  
ك��ان " فق��د  ،اiطف��ال يقع��ون ب��ين ع��ذابين ` من��اص لھ��م منھ��ا لك��نَّ  ،واحت��وائھم أبن��اءھم

 ،وكان ` بد أن يخطئوا. في النھاية" رجا`ً "أھاليھم يستطيبون ھذه الشدة التي ستجعلھم 
ويتس��لى بض��رب كف��ه اليس��رى  ،فق��د ك��ان اiس��تاذ يق��ف أم��امھم مباش��رة وھ��م يق��رؤون

ول�م تك�ن ا`بتس�امة تع�رف طريق�اً إل�ى . كن بشكل مرع�ب للجمي�عول ،بالخيزرانة برفق
 ،عدم تبسمه يكون بقصد الحفاظ على ھيبته بين الت&مي�ذو .)٢( ..."وجه اiستاذ الفقعاوي

دورھ��م الترب��وي ھ��و التف��نن ف��ي ابتك��ار  ي��رون أنَّ  ،كثي��رين لمعلم��ين فالفقع��اوي نم��وذج
وف�ي  ،أقلھ�ا الض�رب والش�تممنوع�ة  بأس�اليب ،نف�وس اiطف�ال عب ف�يبث الرُّ أساليب ت

ويروي لنا الروائي  ،ة الدين في نفوس الناشئةالغالب تكون ھذه القسوة بحجة زرع قدسيَّ 
غم م�ن عل�ى ال�رَّ  ،ل أثرھا من نفوس جمي�ع الت&مي�ذزُ على لسان ھشام حادثة مؤلمة لم يَ 

س�تاذ ع�دنان ب�الوقوف أم�ر اi" :م�ا ك�انوا متف�رجين فق�طوإنَّ  ،ف�اً فيھ�ارَ ھم ل�م يكون�وا َط أنَّ 
وانتب�ه اiس�تاذ إل�ى . وفجأة أخ�ذ يبك�ي وينش�ج ،وھو يرتعشولكنه بقي صامتاً  ،والت&وة

وتفح�ص ثوب�ه ال�ذي ك�ان  ،فجذب�ه م�ن منكب�ه بقس�وة ،بقعة من الم�اء تح�ت مقع�د ع�دنان
ووض�ع رجلي�ه ف�ي  ،ثم جذبه اiستاذ إلى مقدمة الفصل ،وانھالت الخيزرانة عليه. مبل&ً 
وس�ط ص�راخ  ،وانھالت الخيزرانة بوحش�ية وش�دة ،ثم أمر أقرب تلميذين برفعھا ،الفلقة
... يا عيال الح�رام:" ق يتطاير من فيه وھو يرددوشتائم اiستاذ الذي كان البصا ،نعدنا

أن�ا ... أن�ا أرب�يكم ،إذا ما عرف أھلكم يرب�ونكم... في حصة ك&م هللا... في حصة القرآن
بص�ق عل�ى  ،وبعد أن انتھى اiستاذ. نة في الصعود والھبوطوتستمر الخيزرا ،."أربيكم
ليخ�تم مسلس�ل  ؛ة ببص�قه عل�ى ع�دنانينھ�ي اiس�تاذ ھ�ذه المأس�اة اdنس�انيَّ  .)٣( ..."عدنان

ه ي�دعي اdيم�ان غم من أنَّ على الرَّ  ،ك قلبهتدل على مدى القسوة التي تتملَّ  عب بإھانةالرُّ 
  .ھا التلميذرمة الدين التي انتھكفاع عن حُ والدِّ 

  

  المضمون ا:نساني ٢.٢

أبرز ما يلفت ا`نتباه عند حديثنا عن المضمون اdنس�اني ھ�و اdھ�داء ال�ذي افت�تح 
  ):الكراديب(به رواية 

  إلى اdنسان الكامن في ذواتنا"   

  ك ذواتنا درِ ذواتنا تُ  لعلَّ    

زء أكث�ر م�ن نس�اني ف�ي ھ�ذا الج�د اdْع�فھذا اdھداء يعلن عن احتف�اء الكات�ب بالبُ   
ليصل إليھا  نْ كُ يَ  ووصوله إلى أفكار عميقة لم ،ه يتحدث عن خلوة ھشام بنفسهiنَّ  غيره؛

                                                
)١(

  .٦٨: المرجع نفسه  
)٢(

  .٦٨: المرجع نفسه  
)٣(

  .٦٩: الحمد، الشميسي  



٥٧ 

 

 ،ة والص��راع النفس��ي ب��داخلھااق ذات��ه؛ أفك��ار ع��ن ال��نفس البش��ريَّ ه ف��ي أعم��ِص��وْ ل��و` غَ 
وغيرھ�ا م�ن اiفك�ار  ،وع�ن الع&ق�ات اdنس�انية ،والمعاناة اdنس�انية ،والخلل الوجودي

  . ة الصلة بالذات اdنسانية وحقائق وجودھاالوثيق

  

   الذات ا:نسانية ١.٢.٢

 ،ةر البش�ريِّ حيِّ�وأس�راراً تُ  ،مع�اني ` حص�ر لھ�ا نكلمت�ان تخت�ز` ،اعرف نفسك  
لكنَّ المعضلة الت�ي  ،تاحة أمامهعندما يعرف اdنسان نفسه تصبح معرفة العالم بأسره مُ 

نص عليه الروائي صراحة في إھ�داء رواي�ة  وھذا ما ،يصعب حلھا ھي معرفتنا لذواتنا
ول�ذا  المحور الذي ترتكز عليه الرواي�ة؛ ھذه القضية ھي وكأنه يشير إلى أنَّ  ،الكراديب

وك�ان ال�رابط ال�ذي يجمعھ�ا ھ�و  ،نجد فيھا نصوصاً كثيرة تتح�دث ع�ن ال�ذات اdنس�انية
وما تحويه من أسرار  ،ةالحيرة الشديدة التي تنتاب اdنسان حول مكنونات الذات البشريَّ 

فعندما يدَّعي اdنسان معرفته بنفسه تعود إليه الحيرة سريعاً كأنھا  ،` يمكن فتح مغالقھا
فم�ا أن  ،ھي�ل نفس�هأو ق�د ُكت�ب علي�ه أن يظ�ل تائھ�ا ف�ي مجا ،قدر ` مناص ل�نسان منه

ل حتى يتجدد له لغز جديد ل�م يع�رف بوج�وده م�ن قب� ،من رموزھا اً رمزيفرح باكتشافه 
  :هفض&ً عن حلِّ 

أليس من المضحك المبك�ي أنن�ا نع�يش ط�وال حياتن�ا عل�ى وھ�م أنن�ا نع�رف م�ن " 
ثم نكتشف أننا ` نعرف شيئاً حين نجابه النفس مباشرة بعيداً ع�ن س�ريان اiش�ياء  ،نحن

نكتش��ف ك��م كن��ا م��ن  ،ونق��وم برحل��ة إل��ى ال��داخل ،عن��دما نت��رك الخ��ارج. ف��ي الخ��ارج
  .)١("رف أي شيء على اdط&قوأننا ` نع ،اiغبياء

ه ف�ي أحي�ان لكنَّ� ،ولطي�ف ن�وراني ،ذات�ه ج�وھر ش�ريف وأحياناً ي�رى اdنس�ان أنَّ 
وفي كلتا الح�التين يك�ون اdنس�ان متحيِّ�راً ف�ي  ،أخرى يرى زيفھا وحقارتھا وانحطاطھا

يفع�ل ك�ل ش�يء م�ن  ،أعز شيء في الوجود على ص�احبھا... غريبة ھي الذات:" أمرھا
والوج�ود مج�رد مج�ال  ،الحياة كلھا مجرد مسرح للذات ك�ي تم�ارس في�ه دورھ�ا. أجلھا

ولكنھ�ا  ،يسرق الفرد ويقتل ويفعل أي شيء من أجل ھ�ذه ال�ذات. لتجسد فيه الذات ذاتھا
وھات��ان الحالت��ان تتغي��ران حس��ب . )٢("كريھ�ة ومقيت��ة ومنتن��ة عن��دما ينف��رد بھ�ا ص��احبھا

dنس��ان إل��ى درج��ات فيص��ل ا ،ة فيم��ا بي��نھمالظ��روف وطب��ائع البش��ر والفروق��ات الفردي��
وأس�وأ م�ن  ،حقاً إن اdنسان أفض�ل م�ن الم�&ك" إلى درك الشيطانية  ويھبط ،الم&ئكية
وليس الشيطان شيطاناً  ،ليس الم&ك م&كاً بإرادته. وعليه ھو ا`ختيار بينھما ،الشيطان
ختي��ار تمكن�ه م��ن تغيي��ر وھ�ذه اdرادة وا`. )٣("ولك��ن اdنس�ان أح��دھما بإرادت��ه ،بإرادت�ه

مھم��ا تغي��رت مواقف��ه وأفك��اره وتوجھات��ه س��يحافظ عل��ى  لك��نْ  ،موقف��ه م��ن وق��ت �خ��ر
ومن النادر أن يواجه اdنسان ذاته بالحقائق فيفض�ل أن تظ�ل  ،مخادعة نفسه إرضاء لھا

فعن�دما ُكش�ف أم�ر التنظ�يم ق�رر أف�راد التنظ�يم  ،الحقيقة متوارية خشية أن يُصدم بواقعه
ل وف�ي َج�وك�ان النق�اش عل�ى عَ  ،ردطَّ iن ا`عتقا`ت في تزايد مُ  ،جتماع اiخيرعقد ا`

وبع�د نق�اش  ،إلى اiب�د أيام التنظيم ولَّت مع علمھم بأنَّ  ،ل التنظيمستقبَ مُ : موضوع وحيد
                                                

)١(
  .١٨٦-١٨٥: الحمد، الكراديب  

)٢(
  .١٧٣: المرجع نفسه  

)٣(
  .٨٢: الحمد، الكراديب  



٥٨ 

 

م�ا الف�رق ب�ين التجمي�د ... وابتسم ھشام بالرغم من�ه:" قصير أجمعوا أمرھم على تجميده
` ب��ّد أن  ،ولك��ن اdنس��ان ` يري��د أن يعت��رف بحق��ائق اiم��ور ،ةوالح��ل؟ النتيج��ة واح��د
  .)١("يغطيھا بحجاب يرضاه

  

   المعاناة ا:نسانية ١.١.٢.٢

وم��ا يجعلھ��ا  ،المعان��اة اdنس��انية ف��ي أقس��ى ص��ورھا" الكرادي��ب" ر رواي��ة ص��وِّ تُ 
ن�ه س�جن إ ،ول�يس أي س�جن ،أحداثھا تدور في السجن ة الروايات أنَّ ز بذلك عن بقيَّ تتميَّ 

فم�ا إن دخ�ل  ،ع ا`عترافات انتزاعاً قس�رياً يختص بالتعذيب الجسدي والنفسي لكي تُنتزَ 
ب لْ ھشام الس�جن حت�ى ش�ھدت أفك�اره انتكاس�ة ` يفس�رھا إ` الض�عف اdنس�اني أم�ام َس�

:" ب نفس��ياً ع�ن طري��ق تھدي�ده بالع��ذاب الجس��ديوك��ان ض�عفه أكب��ر عن�دما ُع��ذِّ  ،ريت�هحُ 

المھ�م أ` أزف لع�روس ` ... ولتمت اiس�ماء ،لتنتحر الكلمات.. .أحرار أو غير أحرار
 ،المھ��م أن أنف�ك م��ن أس�ر ھ��ؤ`ء الق��وم... ف�ي حفل��ة ع�رس عابث��ة ،تعرفن�ي و` أعرفھ��ا

و` ندرك ذلك إ` حين نفقد ما  ،لكم تأسرنا الكلمات واiسماء... وسمني حيواناً إن شئت
ة حت�ى ع�اد إل�ى ف�ي ج�وف المعان�اة الجس�ديَّ لك�ن م�ا أْن دخ�ل . )٢("كنا نسخر منه وننتقده

  : أو أشد عناداً وعزيمة ،سابق عھده

أم�ا ل�ذة الص�مود  ،اiلم مجرد س�ويعات أو أي�ام... لذة الصمود تفوق ألم التعذيب" 
وم�ا . إنھا تمنحك إحساساً بالكرام�ة واحت�رام ال�ذات ` يوص�ف. فتبقى معك طول العمر

ول�ن يص�ل اdنس�ان إل�ى . )٣("لكرام�ة وا`حت�رامھو اdنسان إ` مجموعة من أحاس�يس ا
الُمعاني قادر على إيصال معاناته بأي " ب مريرة؛ iن ارِ جَ ھذه القناعة إ` بعد خوض تَ 

تص�بح كلمات�ه  ،وَم�ن ` يع�اني. فالمعاناة تفوح من الحروف قبل الكلم�ات ،كلمات كانت
. م�ن الج�واھر فري�دحتى وإن كان ھذا الجمع عق�د  ،مجرد جمع من حروف ` معنى له

وھذه المعاناة تجع�ل اdنس�ان ي�درك . )٤( ..."في الذات تكمن معاني اiشياء ومنھا تنطلق
  .بعد أن تُطھره نيران اiلم ،ذاته

  

  من النفسيالزَّ  ٢.١.٢.٢

أكثر ما نلحظ ذكراً من الراوي للزمن النفسي ھ�و عن�د وص�فه لحال�ة الس�جين؛  إنَّ 
ولھ�ذا ف�إن  ،رھي�ب يجع�ل الث�واني س�نيناً وال�دقائق دھ�راً ا في السجن من عذاب نفسي مَ ِل 

فھي  ،أغلب النصوص التي تتحدث عن الزمن النفسي كانت في رواية الكراديب بالذات
والسَّارد َيلج�أ إل�ى التقريري�ة والمباش�رة ف�ي تحلي�ل ال�زمن  ،الجزء الذي يختص بالسجن

  :نقرأ ،النفسي

م��ر اiحي��اء ` عُ  أدرك أنَّ  ،اiش��باح كلم��ا دارت اiي��ام ف��ي بي��ت الم��وتى ومق��رِّ " 
 ،وحرك��ة الش��مس والقم��ر ،ف��دقات الس��اعة. ب��ل بالمش��اعر واiحاس��يس ،يق��اس بالس��نين

                                                
)١(

  .٢٤٢: الحمد، العدامة  
)٢(

  .١٠: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .٤٧: الحمد، الكراديب  
)٤(

  .١٦٦: هالمرجع نفس  



٥٩ 

 

وم��ا  ،ل�يس إ` مقياس��اً ص�نعناه ص��نعاً لل�زمن ،وتعاق�ب الفص��ول ،وت�والي اللي�ل والنھ��ار
ة اiش�ياء حرك� ،أما العمر فھ�و زمنن�ا نح�ن. من إ` حركة اiشياء الجامدة من حولناالزَّ 

وق�رن  ،لحظ�ة أل�م ح�ي تع�ادل قرن�اً م�ن زم�ان جام�د. ه زم�نوليس ما يقال لنا إنَّ  ،ةالحيَّ 
  .)١("سعادة حي قد يعادل لحظة زمن جامد من زمن اiشياء

ونقس�مه إل�ى س�اعات للي�ل  ،من المادي الذي نقيسه بطلوع الشمس وغروبھ�اوالزَّ  
ليس  ه مقياس متعارف عليه لكنْ صحيح أنَّ  ،ليس في كل اiحوال مقياساً حقيقياً  ،ھاروالنَّ 

بالضرورة أن يكون في كل اiحوال ُمتَّفقاً عليه؛ iن من يعاني ا�`م الجسدية واiسقام 
ف�الزمن يتح�الف م�ع الس�جانين  ،النفسية في السجن ل�ن تك�ون س�اعاته كغي�ره م�ن البش�ر

:" ش�ام ف�ي س�جنهوھ�ذا م�ا عان�اه ھ ،ويصبح ثق�ي&ً يج�ثم عل�ى ص�دره دون رحم�ة ،ضده

 ،إنه يعل�م ذل�ك م�ن خ�&ل حرك�ة الش�مس الت�ي ` تتوق�ف... ويستمر الوقت في السريان
فيحس أن الزمن ثاب�ت  ،أما ھو. وأشعتھا المتسللة من وراء القضبان السوداء كل أصيل

ولو لم يدخل إلى السجن لما أح�س ھ�ذه اiحاس�يس الجدي�دة الت�ي ` عھ�د ل�ه . )٢("` يريم
تحكمھ�ا  ،يرى أن الوقت يسير فيم�ا مض�ى ب�وتيرة واح�دة ` اخ�ت&ف فيھ�ا فقد كان ،بھا

م��ن  اً الت��ي جعلت��ه يراج��ع كثي��ر ،وبع��د خ��وض ھ��ذه التجرب��ة المري��رة ،دق��ات الس��اعة
�المسلمات الت�ي ك�ان ` يُ  فض�&ً ع�ن  ،أدرك أن م�ا ي�راه ثواب�ت ` تقب�ل الج�دل ،ر بھ�افكِّ

� ،بس�بب ع�دم ت�دبره ف�ي حال�ه ليست إ` أوھاماً وق�ع فيھ�ا اdنس�ان ،التغيير ره ف�ي أو تفكُّ
فرحاھا تدور بعن�ف و` يت�رك ل�ه  ،الحياة لن تعطيه فرصة اكتشاف حقيقتھا iنَّ  واقعه؛

  :    ولن تتوفر له ھذه الفرصة إ` بالھرب بعيداً عن الناس ،فرصة التأمل

 iول م�رة ي�درك أن�ه. وiول مرة في حيات�ه ي�درك ك�م ھ�و ثقي�ل ھ�ذا ال�زمن" ... 

ولكننا ` ندرك ھذه الحقيقة ونحن `ھون وس�ادرون  ،` أول له و` آخر ،أبدي سرمدي
` ندرك ھذه الحقيقة الواضحة إ` عن�دما نض�طر إل�ى . في ھذه الدوامة التي اسمھا حياة

الوق�ت  وكم�ا ع�رف أنَّ . )٣("العزلة والخلوة بذواتنا وا`بتعاد عن أطراف الدوامة الثمل�ة
فسيدرك أيض�اً أن ھن�اك َوْجھ�اً آخ�ر لل�زمن  ،مه ببطئه وتثاقل حركتهف ألضاعِ النفسي يُ 
فم��ا تلب��ث أن ت��دخل البھج��ة إل��ى  ،وھ��و م��روره بس��رعة ف��ي اiوق��ات الس��عيدة ،النفس��ي

ولكن�ه ك�ان  ،ك�ان ` يري�ده أن ينتھ�ي عن�دما ك�ان ف�ي الخ�ارج:"... النفوس حتى تنقضي
م�رُّ س�ريعاً عن�دما يجتم�ع بن�ورة أو إنه يذكر كيف ك�ان ال�زمن يَ . ينتھي في ألذ اللحظات

  .)٤("بل إنه ` يتحرك رغم حركة كل شيء ،ولكنه ھنا يمر ببطء ورتابة ،اiصدقاء

واس�تمر :" وأحيانا يكون الھرب من قسوة المك�ان ھ�و م�ا يس�تدعي ال�زمن النفس�ي
إ` المك�ان  ،وھ�و غ�ارق ف�ي ك�ل ش�يء ،و` يري�د أن يعلمھ�ا ،تحت الماء لمدة ` يعلمھا

حتى أعاده إلى الوجود المقيت صوت الحارس وھ�و يض�رب الب�اب بق�وة  ،ي ھو فيهالذ
  .)٥("طالباً سرعة ا`نتھاء

                                                
)١(

  .٢١٣: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٨٤: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .٥٧: المرجع نفسه  
)٤(

  .٥٨: المرجع نفسه  
)٥(

  .٣٩: الحمد، الكراديب  



٦٠ 

 

ويغير ال�زمن :" واiساليب التي يمارسھا الزمن لتعذيب النفوس ` يمكن حصرھا
 لق�د أدرك أنَّ . وكأن�ه ينتح�ر عل�ى دفع�ات ،فيم�ر ط�وي&ً وبطيئ�اً  ،من وتيرت�ه ھ�ذه الم�رة

: فغي�ر م�ن خطط�ه لممارس�ة ھوايت�ه الدائم�ة ،يده أن يم�ر ھ�ذه الم�رة س�ريعاً ة ترالضحيَّ 

  .)١( ..."` شيء يعادل عذاب ا`نتظار... التعذيب با`نتظار

كان الوقت يمر سريعاً ف�ي الماض�ي " وفي حا`ت أخرى يعذبه بسرعته أو بُطئه؛
الي�وم يم�ر بخط�ى ولكن�ه  ،أو كان ينظر م�ا ` يري�ده أن يج�يء ،حين كان ` ينتظر شيئاً 

كان�ت الس�اعات تط�وي  ،عن�دما ك�ان مرعوب�اً م�ن حف�&ت العقي�د الوثني�ة. سلحفاة ھرمة
ب�ل إن . )٢("والي�وم ھ�اھي تطوي�ه بس�رعة رحال�ة مستكش�ف ،الزمن بسرعة ضوء عجل

اتج��ه :" ال��زمن يت��دخل ف��ي ط��ول المس��افات وقص��رھا حس��ب حال��ة اdنس��ان النفس��ية
م��روراً ب�البھو ال�رئيس ال�ذي غ�ص بق��اطني  ،خ�ارجالم�دعوون الخمس�ة بالس�عادة إل�ى ال

ل�م يك�ن يعل�م . الدور اiرضي وھم يسترقون النظر من وراء القضبان إلى قافلة السعادة
فقد كان�ت قص�يرة ج�داً  ،أن المسافة بين المبنى الرئيس وغرفة العقيد بھذا الطول والبعد

قَُص��َرت المس��افة ف��ي ) جلج��ل(فعن��دما ك��ان يخش��ى لس��عات خيزران��ة . )٣("أي��ام التحقي��ق
وص�رخات اiل�م تخ�رج متتالي�ة  ،نظره؛ iنه سرعان ما يجد نفس�ه ُمم�دداً عل�ى اiرض

ب�ل ك�أن ھ��ذه  ،إ` م�ا يقطعھ�ا م�ن توس�&ت ` تُج�دي نفع�اً م�ع ج�&ده ،من�ه دون انقط�اع
ولن يأتي المزيد منھ�ا  ،التوس&ت تغري العقيد ومعاونيه با`ستماع لمزيد من التوس&ت

 ،وھ��و ُمتف��رج فق��ط عل��ى تل��ك المس��افة ،أم��ا ا�ن ،ي��د م��ن القس��وة ف��ي التع��ذيبإ` بمز
ف& غرابة أنَّ يرى اiشياء عل�ى حقيقتھ�ا دون  ،ومطمئن إلى أنَّ أيام التعذيب قد انقضت

ر المس��افة بطولھ��ا الفعل��ي دون مبالغ��ات حتمتھ��ا علي��ه ت��دخل م��ن ال��زمن النفس��ي؛ فيُق��دِّ 
  .   ظروف التعذيب

  ع النفسيالصرا ٣.١.٢.٢
وق�د أب�رزه عن�د  ،اتيعمد إلى إظھار الصراع النفسي لدى الشخصيَّ  كان الراوي

 ،ه ذو شخصية شائكة تحمل في أعماقھا كثيراً من المتناقضاتھشام أكثر من غيره؛ iنَّ 
. ف�& يخ�رج م�ن إح�داھا إ` ويق�ع ف�ي أخ�رى ،التي تقوده إل�ى دوام�ات الص�راع النفس�ي

نف�ق عليھ�ا الكت�ب الت�ي يُ  وھم والديه ب�أنَّ فعندما كان ھشام يُ  ،ونجد أمثلة كثيرة على ذلك
 ،انطل�ت حيلت�ه عليھم�ا ،وأنھا ستساعده على التف�وق ،مصروفة كتب ضرورية للدراسة

ك�ان  ،وبق�در م�ا ك�ان ذل�ك يس�عده" ،فأصبحا يساعدانه على إدخال ھذه الكتب إلى ال�ب&د
يح�س ب�ذلك  ،المعايير ھو مخ�ادع ك�اذبإذ وبكل  ،ة والنذالةفي الوقت ذاته يشعر بالخسَّ 

م�ارس ذل�ك عل�ى أح�ب ه يُ ويزيد إحساسه المؤلم بالخسة عندما يتذكر أنَّ . في أعماق ذاته
رافقاً ھشام في جميع مراحل ويبقى الصراع النفسي مُ . )٤("أمه وأبيه ،الناس وأقربھم إليه

وف�ي الوق�ت  ،لوالدي�هيس�بب اiذى  فھو ` يريد أنْ  ،خاصة عندما التحق بالتنظيم ،حياته
وإذا ك�ان ھ�ذا ح�ال ھش�ام فكي�ف بع�دنان  ،نفسه يري�د أن ي�دافع ع�ن إيديولوجيت�ه الجدي�دة

                                                
)١(

  .١٦٦: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٦٦: المرجع نفسه  
)٣(

  .٢٠٨: المرجع نفسه  
)٤(

  .١٤-١٣: الحمد، العدامة  



٦١ 

 

فقد  ،أما عدنان:" الذي ` يقطع أمراً من أموره اليومية إ` بعد تردد كبير وصراع مرير
ك��ان داخل��ه يش��تعل بجمل��ة م��ن المتناقض��ات المتعارك��ة الت��ي ` يع��رف كي��ف يمنحھ��ا 

لكنَّ ما يھون اiمر عند عدنان ويخرجه من الصراع ھو ثقته بآراء ھش�ام . )١("ا`نسجام
ث&ث�ة ب�راكين كان�ت تت&ع�ب بع�دنان ط�وال اiي�ام ... الرعب والوفاء والفخر:" صديقه 

والرعب من جھة  ،فصراعه بين الوفاء والفخر من جھة. )٢("الث&ثة لدعوته إلى التنظيم
أم�ا  ،وأن النس�بة الكبي�رة ت�رجح بالص�غيرة ،ن الواح�دغلباا`ثنين س�ي و` شك أنَّ . أخرى

إض�افة إل�ى افتق�اده  ،ز ص�راعه ال�داخلي المتك�رر ھ�و تك�افؤ النس�بتينھشام فكان ما يميِّ�
لكنه يث�ق بھش�ام  ،صحيح أن عدنان ` يثق في نفسه ،للمرجع الموثوق الذي يجده عدنان

  .     ا مصدر قلقه وحيرتهلكنھ ،أما ھشام فھو ` يثق إ` في نفسه ،ثقة مطلقة

  

  الخلل الوجودي ٤.١.٢.٢

الخل��ل الوج��ودي قض��ية م��ن أكب��ر القض��ايا الت��ي ناقش��ھا الف&س��فة والمفك��رون  إنَّ 
وھ�ي مفي�دة  ،iنھا حالة خطيرة قد تقود إلى الخ�واء الروح�ي وال�دمار النفس�ي ،واiدباء

زاً كبي�راً ل�نس�ان لك�ي حيث تعد ف�ي ھ�ذه الحال�ة محفِّ� ،إذا كانت في حدود طاقة اdنسان
يصل إلى غايات بعيدة؛ iن ما يصاحبھا من قلق وت�وتر وص�راع نفس�ي تق�ود ص�احبھا 

فما يزال باحثاً عن الحقيقة  ،إلى ا`رتقاء بنفسه وفكره رغبة في الوصول إلى بر اiمان
ة ونفس�ية وفكري�ة ل�م تك�ن ف�ي إل�ى أن يكتس�ب ف�ي طري�ق بحث�ه فوائ�د روحيَّ� ،طالباً لھ�ا

فق��د أب��دع ع��دنان ف��ي ھواي��ة الرس��م نتيج��ة بحث��ه ع��ن ح��ل يخلِّص��ه م��ن الخل��ل  ،انهحس��ب
  : الوجودي

يلجأ إليه . د في الوقت نفسهالرسم تعبير عن القلق وبحث عن اليقين في المجرَّ " 
ولكن�ه يق�ين واطمئن�ان  ،ويجد فيه اليقين وا`طمئنان الذي تصبو إلي�ه نفس�ه ،ساعة القلق

وأن  ،ويقيناً مستمراً  ،إنه يريد اطمئناناً كام&ً . ه من مرسمهينتھي بمجرد خروج ،مؤقت
واللجوء . )٣("يكون ھناك دائماً من ھو مسئول عنه بحيث ` يقع فريسة ا`ختيار وعذابه

 ،إلھ�ي امنحن�ي المعن�ى أو احرمن�ي الوج�ود: " إلى هللا سبيل مأمون لح�ل ھ�ذه المعض�لة
وبداي�ة البح�ث تك�ون . )٤("ير حرارة إيم�انو` معنى بغ ،فالوجود ھو الجحيم بغير معنى

يب�دو أنن�ا ` نع�رف أي ش�يء ع�ن أي :" بمواجھة الحقائق مھما ك�ان أل�م ا`عت�راف بھ�ا
نح�ن جي�ل ال&معن�ى والض�ياع ... وانع�دم المعن�ى ،وضاعت المثل ،تاھت القيم... شيء 

ف نض�يع وسو. نحن جيل الضياع. رغم أن كل `فتاتنا تؤكد على المعنى وتبين الطريق
  .)٥( ..."إن لم ندرك ما نحن فيه من ضياع ،أجيا`ً تأتي من بعدنا

حت��ى أن��ا ل��م أع��د أع��رف :" راً مفارق��ة مؤلم��ة تخت��زل معانات��هص��وِّ يق�ول ع��ارف مُ 
أحيان�اً يخط�ر . أجد نفسي غريباً عن نفسي. وربما لم أكن أعرفھا على اdط&ق... نفسي

                                                
)١(

  .١٥٥: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٥٦: المرجع نفسه  
)٣(

  .٦٧: الحمد، الشميسي  
)٤(

  .٢٠٣: الحمد، الكراديب  
)٥(

  .٢٣٢: المرجع نفسه  



٦٢ 

 

صل إلى مرحلة ` أعلم فيھا لمن يك�ون ھ�ذا حتى أ ،فأردده بآلية تامة ،اسمي على ذھني
 ،ليس ا`س�م إ` قش�رة خارجي�ة... وعارف ليس أنا ،أنا لست عارف. إنه ليس أنا. ا`سم

مفارق�ة ! اسمه ع�ارف ولكن�ه ` يع�رف نفس�ه.)١("أما أنا الحقيقية فلست أدري عنھا شيئاً 
الحي�اة المعاص�رة  ولع�لَّ ف�ي تعقي�دات ،أضاءھا الروائي باختيار عارف اسماً للشخصية

زي�ادة عل�ى أنَّ أبع�اد المح�يط  ،يقود إلى ھ�ذه الرؤي�ا ،بما فيھا من تعدد مفردات المعرفة
تلق���ي بظ&لھ���ا عل���ى الشخص���ية وتلونھ���ا  –الخ���ارجي القمع���ي والمص���ادر والمط���ارد 

  . بالسوداويَّة وفقدان الدليل والسبيل َمعاً 

  

  الموت ٥.١.٢.٢
وكان ھاجساً ملّحاً عن�د كثي�ر م�ن شخص�يات  ،ةتكرر ذكر الموت كثيراً في الرواي

بش�يء م�ن  ،ت�هعم�ه وخال�ه وج�ده وجدَّ : فقد ُذك�ر م�وت ع�دد م�ن أق�ارب ھش�ام ،الرواية
 ،عن طريق الغوص في مشاعر ھشام عند تلقيه خبر وف�اة ك�ل م�نھم ،التفصيل والتعمق

لم�وت وھ�و م�ا جع�ل ا ،س�بب م�ن اiس�باب أو عند استرجاع تلك اللحظات المؤلمة iيِّ 
 ،ھ�ذا الطي�ف اللع�ين ال�ذي ` يري�د أن يج�يء... المس�تقبل:" وما بعد الموت يؤرق ھشام

 ،وحاض�ر ھ�و م�ن ع�الم الش�قاء ،ليس إ` ماٍض ھو من ع�الم ال�وھم. وھو لن يجيء أبداً 
ولكننا ` ن�رى  ،المستقبل ي&زمنا م&زمة القرين لقرينه. وسعادة نصطنعھا ھرباً وخوفاً 

وي��أتي المس��تقبل الحقيق��ي ف��ي تل��ك اللحظ��ة الفاص��لة ب��ين . المش��كلة وھن��ا تكم��ن ،الق��رين
 ،فنحن ` ندري إلى أي عالم س�نكون. و` يريد إ` أن يكون سيفاً على الرؤوس ،العوالم

الجھ��ل بالمس��تقبل يُفض��ي إل��ى حي��رة اdنس��ان وقلق��ه . )٢("وإل�ى أي حي��اة أو فن��اء س��نؤول
م�ن َض�ْعف ال�وازع ال�ديني ال�ذي يُْفت�رض أْن وھذا يَدعم ما أش�رنا إلي�ه  ،الوجودي العام

ناھي�ك بالتن�اقض ف�ي الس�لوك ال�ذي يجع�ل اdنس�ان  ،يدخل الطمأنين�ة إل�ى نف�س اdنس�ان
ج�ئ اdنس�ان إل�ى ا`نكف�اء عل�ى لْ ن اdيم�ان واdلح�اد؛ مم�ا يُ يْ بَ� –على اiقل  –ُمتأرجحاً 

ذي س��يؤول إلي��ه ال��ذات أو الھ��روب منھ��ا؛ فھ��و ` يتحق��ق م��ن المس��تقبل والمص��ير ال��
مما يؤدي إلى الُعزل�ة وا`غت�راب وع�دم الق�درة عل�ى التع�ايش م�ع الجمي�ع إ`  ،اdنسان

  .     بطريقة َمرِضيَّة ُمْفَعَمة بالكذب والرياء الُمدرك ممن يتصف به

 ،وحش��ة الس��جن: وم��ن أھ��م اiس��باب الت��ي أدت بھش��ام إل��ى ھ��ذه الحال��ة المتردي��ة
حت�ى تض�عف وتتھ�اوى  ،ى ال�نفس وينخرھ�ا م�ن ال�داخلالذي يتسرب إل� ،وعذابه القاتل
وف�ي  ،أو حياً ف�ي ع�داد اiم�وات ،ويصير السجين ميتاً في عداد اiحياء ،قواھا الدفاعية

وسيكون الم�وت ھ�و المعن�ى والھ�دف واiم�ل  ،كلتا الحالتين لن يكون للحياة معنى عنده
و` يتمن�ى  ،ل�ى حيات�هع ،ف�ي كثي�ر م�ن اiحي�ان ،ولذا يفض�ل الس�جين الم�وت ،والراحة

  : بل قد يسعى إلى وضع حد لمعاناته عن طريق ا`نتحار ،الموت فقط

لعل��ه الم��وت اختي��اراً ھ��و الج��واب ال��ذي ... ` أدري... ` أدري ي��ا ص��احبي –" 
لكن�ه ل�ن يص�ل إل�ى ق�رار . )٣("في الم�وت يكم�ن س�ر الحي�اة والخ�&ص لعلَّ . تبحث عنه

فليست المعاناة وحدھا دافع يصل به إلى ھ�ذا الق�رار؛  ،كا`نتحار إ` بعد إقناع نفسه بذل
                                                

)١(
  .١٣٢: الحمد، الكراديب  

)٢(
  .١٨٧: المرجع نفسه  

)٣(
  .١٤٥: الحمد، الكراديب  
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iنَّ إيمانه أو حبه لنفسه أو خشيته من ع�ذاب ا�خ�رة ق�د تك�ون أس�باباً مانع�ه iْن يص�ل 
ف�ي ا`نتح�ار ... ا`نتحار ي�ا ص�احبي ھ�و قم�ة الحري�ة:" فكيف بتنفيذھا ،إلى ھذه النتيجة

وتفضل إحداھما على ا�خ�ر  ،والعدمأنت تمارس حريتك كاملة حين تختار بين الوجود 
وتنتص�ر عل�ى  ،وتھ�زم الص�دف ،في ا`نتحار أنت تقھر الظروف.... دون أن يُختار لك

. لذلك ` أحد يطيقه ،وا`ستق&ل التام ،ا`نتحار ھو الحرية المطلقة. كل ما ھو ليس أنت

وأنَّه ` حياة بَْعَد  ،و` يخفى ما في ذلك القول من إيمان مطلق بالَعَدم. )١("` ھم و` نحن
  .    وھذا يؤكد أنَّ ا`ضطراب والقلق وا`غتراب تَُعود إلى فَْھم ھشٍّ للدين ،ھذه الحياة

  

  ةالعGقات ا:نسانيَّ  ٢.٢.٢
في��ذكر جمل��ة م��ن  ،يرك��ز الروائ��ي عل��ى مب��دأ اdنس��انية ف��ي التعام��ل ب��ين اiف��راد

ة اdنس�انيةالت�ي تمن�ع اdنس�ان م�ن  ،في تضاعيف رواياته ،اiسباب وم�ن  ،احت�رام أخ�وَّ
 ،أدرك مرعي مع الوقت ثقافة ھؤ`ء الذين يق�ف حارس�اً عل�يھم:" العداء الديني: أبرزھا

وي��دخل معھ��م ف��ي أحادي��ث خاص��ة جعل��ت م��ن ع&قت��ه م��ع الجمي��ع أكث��ر  ،فابت��دأ يجلھ��م
ف بقدر ما اكتش ،لم يعد يھمه أن يكونوا كفرة أو ملحدين أو أي شيء آخر. حميمية وألفة

ومنھ�ا أيض�اً ع&ق�ات الص�راع الت�ي تنش�أ ب�ين الن�اس بس�بب تض�اد . )٢("أنھم أن�اس مثل�ه
وغلبت ع&قات اdنسان ع&ق�ات :" وتضارب مصالحھم ،واخت&ف توجھاتھم ،مواقعھم

وقد كان ھناك بعض الحراس ا�خرين . فأصبح مرعي صديقاً للجميع ،السجن والسجان
رية مم�ن طغ�ت عل�يھم عقلي�ة الس�جان عل�ى فط�رة ولكن كانت اiكث ،مثل مرعي تقريباً 

خ&ل  ،وذلك لما تعودوه ،ة منھملَّ ة إ` ِق فلح في العودة إلى الفطرة السويَّ لم ُي . )٣("اdنسان
على قي�ود أُحك�م وثاقھ�ا حت�ى أص�بح التح�رر منھ�ا م�ن قبي�ل  ،سنين طويلة من أعمارھم

التنظ�يم؛ ف�إنَّ انخ�راطھم ف�ي  وما يُقال ع�ن الس�جانين يُق�ال أيض�اً ع�ن أعض�اء ،الغرائب
  :اiحزاب التي انتموا إليھا سلبھم إنسانيتھم وأصبحوا آ`ت تُنفِّذ ما يراه قادتھم

لق��د ع��رف . فق��د تع��رف عل��ى منص��ور آخ��ر ` ع&ق��ة ل��ه بمنص��ور الرفي��ق" ... 
واس��تغرب كي��ف يمك��ن لقي��ود نفرض��ھا عل��ى أنفس��نا أن تقي��د أنفس��نا  ،منص��ور اdنس��ان

dنس��ان إنس��اناً وإذا ت��م التح��رُّ . )٤("نس��ان فين��اوتبع��دنا ع��ن اdر م��ن ھ��ذه القي��ود فس��يكون ا
  .ھا ھي ما يقف حائ&ً دون ظھور الجانب اdنسانيiنَّ  ،بمعنى الكلمة

  

  الصداقة ١.٢.٢.٢

الت�ي  ،د صداقات الطفولةعنھا روايات تركي الحم تْ ثَ من أھم الصداقات التي تحدَّ 
وإن حدث ذلك فإن اiلم النفسي الذي يس�ببه الف�راق `  ،أن تُحل ُعراھا بسھولة` يمكن 

 &ثية من خ�&ل ص�داقة ھش�ام وع�دنان؛وقد تمثلت بشكل بارز في الث ،يمكن أن يوصف

خاص�ة أن ھش�ام ك�ان ينظ�ر  ،د نموذجاً جيداً لما اشتملت عليه ع&قتھما من تقلب�اتعَ إذ تُ 

                                                
)١(

  .٧٧: المرجع نفسه  
)٢(

  .٥٩: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .٥٩: المرجع نفسه  
)٤(

  .٢٤٤: المرجع نفسه  



٦٤ 

 

" :صداقتھما عندما أص�بحا ش�ابينفأثر ذلك سلباً على  ،في طفولتھما له إلى عدنان كتابع

كان من الممكن أن يتحمل أي . بل تجاھله وكأنه لم يكن ،تجنب ھشام عدنان بشكل كامل
الش��خص ال��ذي ك��ان يعتق��د أن��ه أح��د  ،ق��د أھان��ه ع��دنان ،إ` أن يح��س أن��ه أُھ��ين ،ش��يء
iس�باب رافقت�ه من�ذ  ،يس�تطيع أن يتخل�ى ع�ن ص�داقة ھش�ام ول�م يك�ن ع�دنان .)١("أشيائه

فھ�و يش�جعه عل�ى ممارس�ة  ،عد داعماً حقيقياً ووحيداً لموھبتهيُ  اً ھشام وھي أنَّ  ،فولةالط
لم يستطع عدنان التحمل " :التي كان ي&قي من أجلھا عناء كبيراً من والده ،ھواية الرسم
مع الرفاق لم يكن بمق�دوره  ،فع&قة الرفاقية لم تعوضه عن صداقة ھشام ،أكثر من ذلك

أما ھشام فكان يجد الملجأ الذي يلوذ إليه عن�دما تت�وتر  ،ه وانفعا`تهبَث شجونه وعواطف
ف�أحس بوحش�ة  ،ع�ن لوحات�ه وإطرائ�ه لھ�الق�د افتق�د ح�ديث ھش�ام . و أخيهع&قته بأبيه أ

  .)٢("إنه بحاجة إلى التقدير واdعجاب وذلك شيء لم يجده إ` عند ھشام. قاتلة

ھد م��ؤثرة يطغ��ى عليھ��ا الجان��ب تقلب��ات ھ��ذه الص��داقة ف��ي مش��ا ر ال��راويويص��وِّ  
 ،وبينما كان جالساً في مكانه المعھ�ود يتن�اول طع�ام الفس�حة ،وفي أحد اiيام" :اdنساني

غير أن ع�دنان جذب�ه م�ن مرفق�ه وھ�و  ،أراد النھوض. اقترب منه عدنان وجلس بجانبه
أخ�ذ و ،..."أنا آس�ف. من الممكن أن أخسر كل شيء إ` أنت. أنا آسف... ھشام : " يقول
: " وقد أحس أن كل مشاعر البغض قد زال�ت ق�ائ&ً  ،نظر إليه ھشام بحب وصفاء. يبكي

ولك�ن ھ��ذا  .)٣("ث��م م�ال عل��ى ص�ديقه وتعانق��ا ،"كن�ت أعل�م أن ص��داقتنا ف�وق ك��ل ع&ق�ة
جوان�ب م�ن س�ماتھم اiي�ام  وذلك عندما تُب�دي ،يزول ` يلبث أنْ الصفاء والود الخالص 

أحس ھشام ف�ي تل�ك اللحظ�ة أن�ه يك�ره ع�دنان ج�داً " :ن قبلمة لم تكن معروفة الشخصيِّ 
إ`  ،وبقدر م�ا ك�ان ذل�ك يس�ره ،ه أضعف مما كان يتصورإنَّ  .ويشمئز منه بشكل غريب

جة إلى عدنان زدوالنظرة المُ وھذه  .)٤("أنه شعر با`حتقار والشفقة في آن لذلك الضعف
� ،م&م�ة الص�ديقدون  ،إذ يحل مكانھا شفقة خالصة تزول في مواقف أخرى؛ ه ب�ل يوجِّ

وشعر بنوع من اiل�م يعص�ره م�ن ال�داخل ح�ين وقع�ت عين�ه عل�ى :" ... اللوم إلى نفسه
 ،أح�س أن�ه ھ�و الس�بب ف�ي حالت�ه ھ�ذه. عدنان وقد كسته حلة الموت رغم بريق العين�ين

لق��د أفس�د الح�زب والتنظ��يم . فھ�و ال�ذي دع�اه إل��ى التنظ�يم وiجل�ه واف��ق عل�ى ا`نض�مام
  . )٥( ..."لطويلة البريئة مع عدنانصداقته ا

زع�ت بفع�ل التغي�رات الت�ي ط�رأت عل�ى ولم تكن ھذه الصداقة الوحي�دة الت�ي تزع
كم�ا أنَّ  ،توجھ�ات ھش�ام الجدي�دة عل�ى ع&ق�اتھم وأث�رت ،فأصدقاء الدمام تفرقوا ،ھشام

ب كان ھشام ينظر إلى ھؤ`ء اiصدقاء بح�" :تقلبات عدنان قد زعزعت الثقة فيما بينھم
حت�ى إس�اءات . وق�د ان�زاح ع�ن كاھل�ه ا�ن ،صاف يشعره iول مرة من�ذ دخ�ل الح�زب

وإن كان�ت آثارھ�ا ` ت�زال قابع�ة ف�ي  ،عدنان كانت ق�د أص�بحت ن�دوباً قديم�ة ` أل�م بھ�ا

                                                
)١(

  .١٨٨: ةالحمد، العدام  
)٢(

  .١٨٩: المرجع نفسه  
)٣(

  .١٨٩: المرجع نفسه  
)٤(

  .٢٢٦: المرجع نفسه  
)٥(

  .٢٨٩: الحمد، العدامة  



٦٥ 

 

م من أنه خسر صداقات قديمة امتدت iع�وام إ` أن�ه اكتس�ب غْ وعلى الرَّ  .)١( ..."الذاكرة
 ،من مرزوق أن زكي أنبه على سلوكه ذلك اليوم في المقھىوعلم " ... :صداقات جديدة

الت�ي  ،كم�ا يس�ميھا ،فة الس�عيدةولكن زكي بع�د ذل�ك ك�ان ف�ي غاي�ة الس�رور لتل�ك الص�د
كم��ا عب��ر ع��ن ع&ق��تھم  ،فالص��داقة أس��مى ع&ق��ة ،جعلت��ه يتع��رف عل��ى ص��ديق جدي��د

        .)٢("`حقاً 

  

  لغة الجسد ٢.٢.٢.٢

فأبدع ف�ي نق�ل ص�ور  ،حركات الشخصيات وسكناتھامشاھد دقيقة ل ر الراويصوَّ 
يظھر على صفحات وجوھھم أو ما ة لمشاعرھم وخلجات نفوسھم عن طريق ما تفصيليَّ 

  : من تعبير أجسادھم يُفھم

بابتس�امة تعل�و ف�م ھش�ام ال�ذي وض�ع يدي�ه  ،وھز ا`ثنان رأسيھما د`لة ال�رفض" 
وتكش�يرة عل�ت وج�ه أب�و ذر وق�د  ،على الطاولة أمامه وقد م�ال بك�ل جس�مه إل�ى اiم�ام
ت�م ق�ال ح�ديجان وق�د وض�ع رج�&ً . تراجع بجسمه إلى الوراء وطوى يديه عل�ى ص�دره

فھ�ز ال�رأس  .)٣( ..."خل�ف عنق�هورجع بجسمه إلى الوراء وھو يش�بك كفي�ه  ،على رجل
وھ�ذه  ،ك�&م عل�ى ال�رغم م�ن أن�ه ل�م يراف�ق اdش�ارة أي ،فضكان د`لة كافية على ال�رَّ 

كان�ت تختل��ف ف�ي طريق�ة التعبي��ر بھ�ا م��ن  وإنْ  ،عروف�ة يتعام��ل بھ�ا ك�ل الن��اسإش�ارة م
 ،فض في بيئة ما قد تعني القبول في بيئة أخرىفاdشارة التي تعني الرَّ  ،مجتمع إلى آخر

الرفض؛ : الروائي لم يذكر تفصي&ً وصفياً iداء تلك الحركة واكتفى بذكر د`لتھا أن إ`
وأما الع&مات التي يتف�ق عليھ�ا  .فيفسرھا تفسيراً عكسياً  ،iمرلئ& يختلط على المتلقي ا

بعض��ھا واض��ح  ،فھ��ي لغ��ة عالمي��ة موح��دة ،أو م��ا يع��رف بلغ��ة الجس��د ،جمي��ع الن��اس
وبعض�ھا غ��امض يحت�اج إل��ى وقف��ة  ،وا`رتع�اش وم��ا إل�ى ذل��ك ،والعب��وس ،كا`بتس�امة

 ،ميل�ه بجس�مه أمام�هو ،يديه على الطاولةيدل وضع ھشام  ففي الموقف السابق ،قصيرة
فھو باقترابه منھم يريد أن يواص�ل  ،على تحفزه للنقاش وإقباله بكلِّيته على من يخاطبھم

كما أنه يري�د  ،وفي الوقت نفسه تدل وضعيته على أنه واثق من نفسه وما يقوله ،النقاش
فھ�و يس�تفزھم ب�ذلك iن�ه  ،السيطرة عليھم م�ن خ�&ل ال�دخول بكام�ل جس�ده ف�ي حي�زھم

فق�د ) أب�و ذر(أم�ا . م�ع ھ�ذا يعل�ن التح�دي ض�دھملكن�ه  ،مدى تضايقھم من جلستهيدرك 
ورغب�ة ف�ي ع�دم  ،تراجع بجسمه إلى ال�وراء د`ل�ة عل�ى ا`نس�حاب م�ن مواجھ�ة ھش�ام

ال��دخول ف��ي نق��اش مع��ه؛ ويؤي��د ذل��ك أن��ه ط��وى يدي��ه عل��ى ص��دره؛ وھ��ذه ع&م��ة عل��ى 
) ح�ديجان(وأم�ا . الم�رء وا�خ�رينوتفضيل ا`حتف�اظ بح�اجز ب�ين  ،اتا`نكفاء على الذَّ 

م��ع ح��ذر ش��ديد يفض��حه  ،فھ��و يب��دي اس��تعداده لمواجھ��ة ھش��ام م��ن خ��&ل امت��داد جس��مه
واس�تج&ٍب ل�م�ان  ،ة رجلي�هيحاول إخفائه بوض�عيَّ وتوتر  ،رجوعه بجسمه إلى الوراء

           .  المفقود عن طريق تشبيك كفيه خلف عنقه

ات م�ن بمواق�ف الشخص�يَّ  –ض�منياً  –ن�ا ك�ان ال�راوي يخبر ،وفي بع�ض اiحي�ان
وأح�س  ،وانتابت�ه رجف�ة س�ريعة ،وفغ�ر ھش�ام ف�اه" ... : حدٍث ما عن طريق لغة الجس�د

                                                
)١(

  .٢٨٩: المرجع نفسه  
)٢(

  .٢٠١: المرجع نفسه  
)٣(

  .١٩٩: المرجع نفسه  



٦٦ 

 

فيم�ا ك�ان فھ�د ينظ�ر إلي�ه  ،وبقي ساكناً غير قادر عل�ى الك�&م ،باiلم يغزو معدته بعنف
 ،لص�باحوكانت ابتسامة غامضة ترتسم عل�ى ف�م حس�ن ا ،بثبات وقد ترّكزت عيناه عليه

 .)١(..."في الوقت الذي كان فيه حديجان أبو ذر ينظران إل�ى ھش�ام دون تعبي�ر أو تعلي�ق

ا فھد فھ�و  ،اء تفاجئه بما يسمعيعاني توتراً ظاھراً جرَّ  ،فھشام مرتبك في ھذا الموقف أمَّ
مة حس�ن الص�باح فھ�ي أما ابتسا ،يتعمد إرباك ھشام بنظراته الثابتة ،على ثقة من موقفه

رور بم�ا يعاني�ه ھش�ام م�ن أل�م وُس� فٍّ شَ ھشام وحقده عليه؛ فھي ابتسامة تَ لى كره دليل ع
وبالنس��بة لح��ديجان وأب��ي ذر ف��إن نظراتھم��ا ت��د`ن عل��ى ع��دم مبا`تھم��ا  ،واض��طراب

  .  بالنتائج

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)١(

  .٢٠٩: الحمد، العدامة  



٦٧ 

 

  الفصل الثالث

  العتبات والشخصياتالبناء السردي و

  

أح��دھما يرك��ز عل��ى م��ا ھ��و  ،اس��ات الس��رديةف��ي الدر "اتجاھ��ان ممي��زان  تش��كل
� ،أو ما يتضمنه النص من مادة ،مسرود أي الخط�اب  ،رد نفس�ھاوا�خر على عملية السَّ

. ينم�ا يس�ير غريم�اس ف�ي اiولب ،يت يسير في ھذا ا`تجاه الث�انيوجيرار جين. رديالسَّ 

ف�إن ھن�اك  ،اخذ على اiول إھماله لمتغيرات السرد من خ&ل عملي�ة الس�رد نفس�ھوإن أُ 
أو  ،من يأخذ على ا`تجاه الثاني إھماله للنصوص السردية التي تفتقر إلى صوت روائي

وق��د س��عى بع��ض . وتقليل��ه م��ن قيم��ة القص��ة فيم��ا ھ��و مس��رود ،شخص��ية تق��وم بالس��رد
" واتج��اه " الم��اذا"  ا`تج��اھين الل��ذين يعرف��ان باتج��اه الدارس��ين إل��ى الجم��ع ب��ين ھ��ذين

  .)١("درَ سْ وكيف يُ  ،درَ سْ أو ماذا يُ  ،"الكيف

تقس��يم ك��ل ج��زء م��ن  ،ف��ي ث&ثي��ة أطي��اف اiزق��ة المھج��ورة ،اعتم��د ترك��ي الحم��د
وأربع�ة وخمس�ون فص�&ً  ،ث&ثة وستون فص�&ً ف�ي العدام�ة. الرواية إلى فصول تتابعية

  .وستة وأربعون فص&ً في الكراديب ،في الشميسي

في ھيكليتھا؛ فقسمھا إل�ى خمس�ة  أما في رواية شرق الوادي فنجد اخت&فاً جذرياً    
: ح�و الت�اليوك�ل منھ�ا يحم�ل عنوان�اً مس�تق&ً عل�ى النَّ  ،أسفار يسبقھا بدء ويعقبھا خ�واتيم

وھ��ذا تط��ور . س��فر الحن��ين ،س��فر ال&ھ��ين ،س��فر الت��ائھين ،س��فر اiول��ين ،س��فر ا�فل��ين
قس��م رواي��ة ة وأكث��ر تنوع��اً وغن��ى؛ إذ ت��&ه نقل��ة أكب��ر دقَّ�� ،ملم��وس ف��ي ھيكلي��ة روايات��ه

 ،نب�ع الحم�يم ،أطي�اف الماض�ي: جروح الذاكرة إلى أربعة كت�ب حمل�ت العن�اوين التالي�ة
وكل كتاب يحوي ستة فصول ماع�دا الكت�اب الثال�ث ال�ذي . أرواح ھائمة ،بحر الظلمات

) ت�ابو: ي&حظ أن ھذا الفص�ل الزائ�د ھ�و الفص�ل المعن�ون ب( اشتمل على سبعة فصول

جميع العناوين أن تحمل طاقة شعرية عدا ھ�ذا العن�وان ال�ذي iن الروائي قد راعى في 
جم�رات  ،المخ�اض: "انظ�ر إل�ى ش�عرية عن�اوين بقي�ة الفص�ول. بدا خارجاً ع�ن س�ياقھا

 ،نكھ�ة الحنظ�ل ،وتناثر العمر من بين اiصابع ،دخان القماقم ،عبق العود ،تحت الرماد
 ،الس�قوط ،الش�يطان ي�رقص ،ام�ةالدو ،الروح والحلق�وم ،تبليس إبليس ،المتاھة ،الھاوية

ن�ار  ،الھجير ،نسمات السحر ،اiقنعة الممزقة ،ثقوب في خمار أسود ،الغسق ،الديجور
ھذا باdضافة إلى . )٢("زھور الخريف ،عودة سيزيف ،الزمن الضائع ،النفير ،ورمضاء

ت�ابو ك�ان غريب�اً عل�ى جس�م : كما أن الفصل المعنون ب. شعرية عناوين الكتب اiربعة
 ،حوار ما بين الطبي�ب ولطيف�ة :خطه الرئيس ؛فقد كانت تسير على نسق واحد ،الرواية

ر ف�إن الروائ�ي ي�دخلھا بس&س�ة تام�ة ث�م يع�ود بمنطقي�ة وإن كان ثمة خطوط فرعي�ة أَُخ�
ويفتقر إلى السببية التي تبرر ربطه  ،أما ھذا الفصل فيفتقد كل ذلك ،كبيرة إلى حوارھما

فل��و ُح��ذف الفص��ل ك��ام&ً م��ا أث��ر عل��ى  ،إتم��ام الرواي��ة كامل��ةوكأن��ه مقح��م بع��د  ،بغي��ره
ولكن لماذا فعل ترك�ي الحم�د ذل�ك؟ إن عنايت�ه . سواء في تشكيلھا أو مضمونھا ،الرواية

خروج�ه ع�ن النس�ق و ،ه ضاق ذرعاً بالعناية بالتشكيلفكأن. بالمضمون ھو ما يفسر ھذا
                                                

)١(
ز الثقافي العربي، الدار البيضاء دليل الناقد اiدبي، المرك: ٢٠٠٧الرويلي، ميجان؛ وسعد، البازعي،   

  .١٧٦-١٧٥: ٥وبيروت، ط
)٢(

  .٦-٥: الحمد، جروح الذاكرة  



٦٨ 

 

تكس�يره وف�ي  ،يده في قوالب محددةقد التي تقنَّ الذي ارتضاه لروايته خروج عن سلطة ال
وف��ي الوق��ت ذات��ه ث��ورة عل��ى ك��ل الس��لطات . ة الفص��ول ث��ورة عل��ى ھ��ذه الس��لطةنمطيَّ��

  .  ة والدينية والسياسية بمضمون ھذا الفصلا`جتماعيَّ 

وي&حظ مما سبق تطور تدريجي في تقسيمات فصول الرواي�ات بل�غ ذروت�ه ف�ي   
وليس اiمر  ،ح الجنة ولم يحظ بعناية الروائيلكنه انتكس في رواية ري ،جروح الذاكرة

بل إن الرواية إذا م�ا قورن�ت بالرواي�ات الخم�س الت�ي س�بقتھا  ،مقتصراً على التقسيمات
ال�ذي ح�اول الروائ�ي أن ي�وازن بين�ه وميل�ه إل�ى المض�مون  ،تفتقر إلى العناية بالتشكيل

فاجتھ��د ف��ي  ،ي الث&ثي��ةال��ذي ب��دا جلي��اً ف�� ،وكأن��ه أدرك حقيق��ة وج��ود ھ��ذا المي��ل. س��ابقاً 
الموازنة في بين التشكيل والمضمون في الرواية التي تلتھ�ا وھ�ي رواي�ة ش�رق ال�وادي 

فس�عى إل�ى  ،فكان حضور التشكيل أكثر من الث&ثية لكن المضمون ما زال طاغياً علي�ه
فضاق ضرعاً بھ�ذه  ،إنصافه واجتھد اجتھاداً ظھر فيه التكلف في رواية جروح الذاكرة

  .        د فغامر بالتحرر منھا في رواية ريح الجنةالقيو

 ،السياس�ي ،ا`جتم�اعي: فقد خ�ص ك�ل رواي�ة ف�ي ث&ثيت�ه بأح�د المض�امين التالي�ة
 .ثم كررھا في الروايات ال�ث&ث الت�ي تلتھ�ا؛ فك�ان لك�ل رواي�ة مض�مون مس�تقل. الديني

ه ف�ي رواي�ة أنَّ  ،بعضاً  احب مشروع روائي متكامل يشد بعضهومما يبرھن على أنه ص
ق�د مھ�د للرواي�ة الت�ي  -التي كانت تتح�دث ع�ن المض�مون ا`جتم�اعي –جروح الذاكرة 

تليھ��ا وأخبرن��ا ض��منياً بأن��ه سيخصص��ھا للمض��مون ال��ديني؛ وذل��ك باعتنائ��ه بالمض��مون 
�� ،ال��ديني ف��ي ص��فحاتھا اiخي��رة عناي��ة كامل��ة ش المض��مون ا`جتم��اعي ال��ذي ك��ان وھمَّ

وعلى ھذا اiساس نج�ده يش�ير ف�ي ص�فحتھا اiخي�رة . بدايتھامسيطراً على الرواية منذ 
إل�ى أن�ه  -ئيسة ف�ي الرواي�ةالشخصية الر: وإن كانت على لسان لطيفة –إشارة واضحة 

من قال إن كاتب "... :فقط بالتشكيل في روايته القادمة وأن ما يھمه المضمون لن يعتني
 ،الرواية كتبوھا نتيجة تجربة ومعاناة كبار كتاب.. الرواية يجب أن يكون ملماً بتقنياتھا؟

ول�م  ،ب�ات ال�روائيينتقني�ات الرواي�ة استخلص�ھا النق�اد م�ن كتا. وليس `مت&كھم تقنياتھا
ولكن اiديب ليس  ،الناقد بحاجة إلى اiديب. ن iنھم التزموا بتقنيات النقاديفلح الروائيو

ى معانات�ه ف�ي إخ�راج رواي�ة وھذا إشارة واضحة عل. )١(.."بالضرورة بحاجة إلى الناقد
المخ�اض ل�ن تتك�رر؛ / ن ھ�ذه المعان�اةوأ ،جروح الذاكرة بالتشكيل الذي يرتض�يه النق�اد

وھي أن ` حاجة ل�ه  ،قد تشكلت لديه قناعة جديدة بعد خوض ھذه التجربة المريرة iنه
 ،دوإن كان دافعه الذي أوقعه فيھ�ا ھ�و إرض�اء النق�ا ،في تكبد كل ذلك العناء دون طائل

لكن الناقد ` يصنع  ،فاiديب يصنع ناقداً  ،ف& حاجة لرضاھم على حساب قناعته اiدبية
 ،تضمن له إيص�ال رس�ائله إل�ى قرائ�ه ،وسيصل إلى أھدافه عن طريق ُسبل أيسر. أديباً 

ومم��ا يؤي��د ھ��ذا التحلي��ل أن نقط��ة الب��ث . دون حاج��ة إل��ى تعقي��دات التقني��ات الس��ردية
وأن الفص�ل اiول منھ�ا  ،"وأخي�راً خ�رج الح�رف اiول" ن�ت المركزية ف�ي الرواي�ة كا

و`  ،وك�أن خ�روج الح�رف ك�ان متعس�راً عل�ى الكات�ب ،"المخ�اض" جاء تحت عن�وان 
ذلك ھو عزمه على أن يُلزم نفس�ه بتوظي�ف التقني�ات الس�ردية ف�ي  ب كلَّ ريب أن ما سبَّ 

النھاية أن كل ذلك كان لكنه أدرك في  ،فقد وضعھا نصب عينيه منذ بداية عمله ،روايته
وعلى حس�اب . دون مقابل ُمستحق يظھر في العمل ،ذھنه دّ ھده ووقته وكَ على حساب جُ 

                                                
)١(

  .٢٨٦: الحمد، جروح الذاكرة  
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التقنيات السردية أس�ھمت ف�ي ع�دم / لكن القوالب ،المضامين التي أراد إيصالھا للمتلقين
وعوضاً عن أن تكون ھذه التقني�ات وس�ائل مس�اعده  ،إبرازھا بالطريقة التي يطمح إليھا

ل��ذا ق��رر  ،وني��راً يح��يط رقبت��ه ،أض��حت قي��وداً تكب��ل يدي��ه ،لروائ��ي ف��ي ص��نع روايت��هل
  . التخلص منھا في الرواية التي تلتھا

  

  العنوان ١.٣
 ،ة الھام�ةمن العتب�ات النص�يَّ  ،ةة كانت أم خارجيَّ داخليَّ  ،بشكل عام ،تعد العناوين  

تضفي عليھا قيمة  ،ت خاصةبالنظر لما تتميز من مقوما ،لم تكن اiھم على اdط&ق إنْ 
  .قلما تتوفر في باقي العتبات اiخرى ،تواصلية عالية

عن��وان مش��ترك ينض��وي تحت��ه ث��&ث  ،فأطي��اف اiزق��ة المھج��ورة لترك��ي الحم��د
فالعنوان ال�رئيس يتض�من ھ�ذه اiج�زاء . روايات متسلسلة ھي في الحقيقة رواية واحدة

  .مواقع ث&ثة في ،الث&ثة التي ھي رواية ممتدة لذات البطل

يتك�ون م�ن ث�&ث كلم�ات مترابط�ة  - المھجورة -اiزقة -العنوان الشامل أطيافو
تعن�ي نف�ي حض�ور م�ادي وحض�ور معن�وي : أطي�اف: إحداھا ب�اiخرى فالكلم�ة اiول�ى

والجمع يعني الكثرة لھذا الغائ�ب  ،ھو جمع... فھو أطياف  ،لشيء كان موجوداً ثم غاب
 ` يكون والشيء ،فالطيف شيء. كانية ما بينه وبين د`لتهالحاضر الذي يتسم برابطة م

واiزقة جمع زقاق كما أن أطياف جم�ع  ،ويضيف اiطياف إلى اiزقة... إ` في مكان 
وھ��و الطري��ق الض��يقة الموص��لة ب��ين اiحي��اء والبي��وت ف��ي الم��دن  ،والزق��اق ،طي��ف

 ،ومتداخل�ة ومعق�دة ،ةوغالباً ما تكون ھذه الطرق بعضھا مظلم�ة أو كالمظلم� ،المكتظة
وأما المھجورة فھي الدالة على أنھا كانت آھل�ة ث�م ص�ارت غي�ر . iنھا في النھاية شبكة

وصفة اiزقة بأنھا مھج�ورة  ،فھي تدل على شيء كان حاضراً ثم غاب. مھجورة ،آھلة
 توحي بتسمية مكانية مرتبطة بحيز ما وأمكنة ،وبأن لھا أطيافاً تعاود بين الفترة والفترة

فھ�ذه تس�مية  ،وھج�رتھم ،مأھولة كانت ثم صارت مأھولة بالتذكر بعد فراغ س�كانھا ،ما
 ،iزق�ة ،والغض�ب فھ�ي أطي�اف ،مكانية موصوفة بما يوحي بالضيق واiس�ى والح�زن

ھذا يوحي بمدخل إلى رواي�ات ` تحتم�ل ف�ي نص�ھا الكبي�ر إ` م�ا يتف�ق م�ع ... مھجورة
  .ھا مظاھر الشقاء والبؤس والتعذيب والبعديحمل داخل والنص اiصغر ،ھذه العتبة

  

  أغلفة الروايات ٢.٣

  :العدامة

وقن�ديل  ،مطل�ي بص�بغ ح�ديث ،ة في بيت طيني قديم متش�قق الج�درانصورة كوَّ 
قديم بداخلة مصباح حديث؛ وكأنھا ترمز إلى ا`زدواجية التي وق�ع فيھ�ا أف�راد المجتم�ع 

حي�ث إنھ�م ف�ي ظ�اھرھم مع�ادون للحداث�ة  ،ة إل�ى الحداث�ةفي عصر التحول م�ن التقليديَّ�
فسكنى البيت الطيني ثم وضع قنديل قديم لم يمنعھم من  ،لكنھم يعتمدون عليھا في الخفاء

فمن الصعوبة بمكان أن تت�وفر لھ�م  ،بل ھم مجبرون عليه ،وضع مصباح حديث بداخله
 ،حي��ز اiكب��راiدوات الحديث�ة ب��دأت تش��غل ال ك�ل اiدوات القديم��ة dن��ارة الس��راج؛ iنَّ 

وأق�ل  ،فالمص�باح الح�ديث أق�وى إن�ارة م�ن الق�ديم ،وتلقى رواجاً كبيراً يكاد يلغ�ي الق�ديم
لكنھم يحرصون على إخفائه بداخل  ،لذا فھم يستخدمونه ،وأكثر توفراً في اiسواق ،ثمناً 

  .القديم
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  :الكراديب

ه أنَّ�غي�ر  ،يدخل من خ&لھا ن�ور س�اطع ،وشرفات ث&ث عالية ،مكان عميق مظلم
 ،فھو ف�ي مك�ان يش�به القب�ر ،لمة السجنوكأنه يرمز لمن يعاني ُظ . باiسفل ` يصل َمنْ 

 ،ف�ي إدراك�ه حي�ث ي�رى ن�وراً س�اطعاً يأم�ل ،ي�اءلكنه ل�يس ف�ي ع�داد اiم�وات و` اiح
وھ�ي  ،د كافي�ة لك�ي ينف�ذ م�ن خ&لھ�اعَ فواحدة منھا تُ  ،وعدد الشرفات وحجمھا يزيد أمله

ى له ذلك؛ فالشرفات عالي�ة ج�داً و` س�بيل لكن أنَّ  ،سمح له بالخروجمن ا`تساع بحيث ت
وھ�و ` يمل��ك أداة تعين�ه عل�ى بل��وغ  ،فل�ن تج��دي حيل�ة ف�ي الوص��ول إليھ�ا ،إل�ى بلوغھ�ا

ه في ھذا المكان الموحش ليس م�ن الرأف�ة أو الس�ذاجة ب�أن يمكن�ه عَ ضَ iن من وَ  ،مراده
م بمواد قد تساعده على صنع حب�ل أو س�لَّ  فكيف ،وتخلصه من عذابه ،من أداة ينتحر بھا

 ،وزي�ادة ف�ي ش�قائه ،ح بدخول�ه إلي�ه إ` وس�يلة لتعذيب�همِ وم�ا الن�ور ال�ذي ُس� ،أو ما شابه
` يمك�ن ا`س�تمتاع بدفئ�ه و` ا`س�تنارة  ،ويدل على ذلك أن ش�عاع الش�مس مرتف�ع ج�داً 

  . في اiسفل ستضاء بهوخافت ` يُ  ،وإنما ھو نور باھر في اiعلى ،الكاملة به

  

  

  :الشميسي

إ`  منھ�ا وصحراء ` يَظھ�ر ،سماء زرقاء صافية إ` من بعض الغيوم الصغيرة  
كم�ا أن ش�يئاً يُش�به الطاول�ة  ،سعف النخيل اليابس يغطيھ�ا ؛ iنَّ يكاد ` يذكر يسير جزء

إ` أطراف�ه الت�ي يص�عب م�ن خ&لھ�ا  من�ه محج�وب ` ي�رىوھو  ،مغطى بمنديل أحمر
�لة . حج�ب رؤيتن�ا لرم�ال الص�حراءكم�ا أنَّ�ه يَ  ،هتإدراك ماھي وھ�ذه الص�ورة وثيق�ة الصَّ

ف�ي  –إل�ى ح�د كبي�ر  -بمجريات اiحداث في الشميسي؛ فق�د كان�ت س�ماء ھش�ام ص�افية 
وأم��ا الص��حراء  ،إ` م��ن بع��ض المش��ك&ت البس��يطة الت��ي ترم��ز لھ��ا الغي��وم ،الشميس��ي

بفع�ل الزح�ف العمران�ي  ؛لھا إ` القلي�لرى من رمافيرمز بھا إلى الرياض التي لم يعد يُ 
والشيء المغطى ھو الحياة  ،الذين يرمز إليھم بسعف النخيلو ،عليھا من سكان اiرياف

ويؤي�د ذل�ك  ،السرية والوجه ا�خر للرياض الذي لم يكتشفه ھشام إ` بعد أن ع�اش فيھ�ا
وم�ا يحم�ل الخم�ار م�ن  ،النساء في نجد يرتدينه نديل اiحمر ھو الِخَمار الذي ُكنَّ أن الم

         .د``ت التستر وعدم التكشف ل�غراب

  :جروح الذاكرة

وترمز إلى لطيفة بطلة . امرأة جميلة تنظر إلى وجھھا في المرآة نظرات حزينة 
ن جمالھا سبباً iحزانھا وش�قائھا؛ فالرواي�ة كامل�ة ت�دور أح�داثھا ح�ول الرواية؛ حيث كا

 ،لم��رأة الت��ي غافلتھ��ا اiع��وام س��راعاً إل��ى س��ن الي��أسا ،حي��اة لطيف��ة ف��ي أدق تفاص��يلھا
أنَّ أي�ام س�عادتھا بات�ت   -على ال�رغم م�ن احتفاظھ�ا بش�يء واف�ر م�ن جمالھ�ا -وأدركت 
فأص�بح ھ�ذا الھ�اجس  ،مصدر س�عادتھا الوحي�د بدي&ً يعوضھا عنiنھا لم تجد  معدودة؛

   .سبباً في تعاستھا وكآبتھا التي `تريمالملح عليھا 

  :لواديشرق ا

دون أن تغري���ه  ،ف��وق ش��جرة خض��راء كبي��رة س��رب م��ن الطي��ر يحل��ق عالي���اً    
 م�ز ل�جي�ال الس�ابقة الت�ي ل�م تغرھ�اوھي ر .اiغصان المتفرعة الوارفة بالھبوط فوقھا

فمروا  ،ولم يشاركوا في صنعھا ،حضارة الحديثة بالتمتع بمنجزاتھا؛ إذ لم يركنوا إليھاال
  .ن وضع بصمة تشھد بمرورھمدو ،على الدنيا مرور الكرام
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  :ريح الجنة

ويدل على ذلك لونه اiحمر؛ iن غ&ف اiرض الجوي  ،الغ&ف الجوي للمريخ 
والم�ريخ ھ�و الكوك�ب ال�ذي . بينم�ا يمي�ل غ�&ف الم�ريخ إل�ى الُحم�رة ،رقةيميل إلى الزُّ 

ن رابط ب�ين الص�ورة ومض�موم�ا ال�: وھن�ا نتس�اءل. يرمز إلى الحروب في الميثولوجي�ا
وفق��اً للمعطي��ات الس��ابقة نج��د رباط��اً متين��اً ب��ين الص��ورة ومض��مون الرواي��ة؛  .الرواي��ة؟

فأحداث الرواية تدور حول أفكار مجموعة من الشباب ا`نتح�اريين ال�ذين عق�دوا الع�زم 
على اختطاف عدد من الطائرات وم�ن ث�م تفجيرھ�ا؛ طمع�اً ف�ي الص�عود ب�أرواحھم إل�ى 

 ،ائ�ي باختي�اره الم�ريخ ي�نقض زعمھ�م ويس�فه أح&مھ�موك�أن الرو. أعلى مرات�ب الجن�ة
ويشير إلى رفض�ه ھ�ذا الفك�ر المھ�ووس ب�الحرب وال�دمار ال�ذي يجن�ي عل�ى نفس�ه قب�ل 

 ،ولكن ليس إلى الجنة كما زعموا ،فقد صعدوا بأرواحھم إلى اiعلى ،جنايته على غيره
ر فجِّ فحين يُ  ،يحوھذه سخرية مريرة من فكرھم أقرب إلى الھجاء الصر ،بل إلى المريخ

ويش�اركه الروائ�ي ھ�ذا  ،كم�ا يعتق�د-أحدھم نفسه سيكون في لحظة واحدة في عالم آخ�ر 
حيث  ،لكنه يخالفه في ماھية المكان الذي سيكون فيه بعد لحظات من ا`نفجار ،ا`عتقاد

فيخي�ب  ،التي تيقن من دخولھا عند قتل نفس�ه وا�خ�رين ،يفاجأ بأنه في مكان غير الجنة
والروائي  ،ندما يجد روحه وحيدة في مكان موحش ` شجر فيه و` ماء و` بشرظنه ع

وفي الوقت نفس�ه  ،فلم يضع صورة نار ملتھبة على سبيل المثال ،` يقطع بأنه في النار
وك�أن الم�ريخ  ،نَ يْ بَ� نَ يْ فت�رك اiم�ر بَ� ،استبعد أن يكافأ على جرائمه بالتل�ذذ بنع�يم الجن�ة

  .       ت الحرببرزخ لنفسه التي اختار

   

  ا:ھـداء ٣.٣

لتوجيه  ختار ألفاظه بدقةتُ  ،يعد اdھداء من أھم النصوص المحيطة بالنص المتن   
ول�ذا ` يخل�و  ،ى إل�يھم بص�ورة خاص�ةدَ ْھ�وإل�ى المُ  ،رسالة إلى ا�خرين بصورة عام�ة

dأبع�اد  وفھ�م ،إليه وتفعيل دوره في عملية التلق�ي ھداء من القصدية في اختيار المھدىا
ينف�تح " وھكذا  ،أي أنه مسؤول مسؤولية المبدع في اdنتاجية النصية ،النص ومدلو`ته

الس���ياق الت���داولي الميث���اق الم���ؤطر ل�ھ���داء عل���ى تحقق���ات موازن���ة تأخ���ذ با`عتب���ار 
ھذه العتب�ة ف�ي تحدي�د بع�ض ال�د``ت ومكنوناتھ�ا  بما أنه ميثاق يؤكد أھمية ،لنصوصل

."النصية
)١(

   

   :العدامة

  ... إلى ذكرى طارق  "

  زھرة كانت تتفتح       

  "ذھبت الزھرة وبقي اiريج        

وم��ا ع&ق��ة اdھ��داء  أم أن��ه أخ ل��ه؟ م��ن ھ��و ط��ارق؟ ھ��ل ھ��و أح��د أبنائ��ه ت��وفي ص��غيراً 
  بالرواية؟

                                                
)١(

: ١ط  ،الدار البيضاء ،منشورات الرابطة ،البنية والد`لة: عتبات النص ،١٩٩٦ ،عبدالفتاح ،الحجمري 

٢٧. 
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 .الرابط اiبرز بين اdھداء ومضمون الرواية أن أحداثھا تشكل بداية حياة ھش�ام

ع�ن مش�اعره ھ�دفھا التعبي�ر  ،كاتب إل�ى مھ�دى إلي�ه خ�اصة من القدم اdھداء رسالقد و
والمرجح أنه ابنه أو مم�ن  طارق؛ :اسمه ،طفل يظھر أنه توفي صغيراً  وأحاسيسه تجاه

واعتم��د ھ��ذا اdھ��داء ف��ي تك��وين ش��عريته عل��ى اdيح��اء بمش��اعر المرس��ل  .يھم��ه أم��ره
 ،ي��د ل�س��لوبوالتوظي��ف الج ،وتقريبھ��ا إل��ى المتلق��ي م��ن خ��&ل تحدي��د اس��مه ،تجاھ��ه

   .  والتعبير المجازي

   :الشميسي

  ..مي وأبي إلى أُ "     

  "ربون محبة ووفاءع

مع أحداث الرواية حيث كان ھشام يحن وقد كتبه الروائي بأسلوب مباشر يتناسب 
وك�ذلك إھ�داء العدام�ة يناس�ب طفول�ة  ،اللذين فارقھما iول مرة في حيات�ه والديهرؤية ل

  :  ن يكون إھداء الكراديب على النحو التاليستغرب أولذا ف& يُ  ،ھشام

  ...إلى اdنسان الكامن في ذواتنا "

  "لعل ذواتنا تدرك ذواتنا 

وق�د  .وھذا الجزء اiخير من الث&ثي�ة يرك�ز عل�ى اiعم�اق الذاتي�ة لھش�ام الع�ابر   
ودوره في تفعيل المتلقي من خ&ل تركيبته اللغوي�ة الت�ي تعتم�د  ،تحققت شعرية اdھداء

الت�ي تكش�ف عم�ا يحتوي�ه الواق�ع (...) فالحذف ف�ي ھ�ذه النق�اط  ،والتكرار ،لى الحذفع
أو  ،واdتي��ان بالفع��ل الض��د ،النفس��ي لل��ذات المتكلم��ة م��ن محاول��ة التغيي��ر نح��و اiفض��ل

للبع�د  إب�رازٌ  ،ذواتن�ا: والتك�رار لكلم�ة .بم�ا تحمل�ه م�ن جدي�د ،استشراف لحظة المستقبل
ع�ن حال�ة الترق�ب والتش�تت الت�ي يعيش�ھا بط�ل تعبي�ر و ،ايةاdنساني الذي تتضمنه الرو

ويعيش�ه داخلي�اً أش�د ھزيم�ة  ،حي�ث يع�يش واقع�اً مھزوم�اً وغريب�اً م�ن الخ�ارج ،الرواية
    .وغربة

   :شرق الوادي

العص�ر الح�ديث ول�ذا  وھي رواية تدور أحداثھا في زمن اiجداد حتى تصل إلى
   :كان إھداؤھا

  ...إلى ذكرى اiولين"

  ومن أجل مستقبل ا�خرين            

  ...لى ذكرى أجداديإ

  "ومن أجل مستقبل أو`دي

    :جروح الذاكرة

  ..إلى لعنة الظ&م"

  ،أھدي ھذه الشمعة    

  .."عسى أن تكون شمعة

لط��ابع التن��ويري ال��ذي يتبن��اه الروائ��ي ويس��عى إل��ى ويتض��ح م��ن خ��&ل اdھ��داء ا
الشخص�ية : الكات�ب إل�ى لطيف�ة/ تحقيقه من خ&ل بث رسائل على لسان الطبيب النفس�ي

  . المجتمع/ الرئيسة في روايته
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  :ريح الجنة

  :التي يريد الكاتب إيصالھاعام للفكرة  ملخص على ھيئة وھو تصريح  

ھل تعلمون ... تقدون أنھم إلى ھناك مسافرونأو يع... إلى المسافرين إلى الجنة"   
إن بق��ي مج��ال  ،روا فق��طفع��&ً إل��ى أي��ن أن��تم مس��افرون؟ ض��عوا حق��ائبكم جانب��اً وفك��

��فھ��و ي��رى أنَّ م��ن يُ . ..."للتفكي��ر ر نفس��ه وا�خ��رين ل��ن يك��ون ج��زاؤه عل��ى فعلت��ه فجِّ
إل�ى  ھ�وم؛إل�ى المحس�وس عل�ى حس�اب المف والكاتب ھن�ا ` ينح�از ،اdجرامية إ` الفناء

ق�ة أن ` ي�دفع اdنس�ان ثمن�اً حقيولكن�ه يؤك�د  ،الحياة بكل مفرداتھ�ا عل�ى حس�اب ا�خ�رة
وي�دعو م�ن  ،وخس�ارة ` تقب�ل التع�ويض ،مقاب&ً لنتيج�ة حتمي�ة -حياته الدنيوية –اً باھظ

    . يفعلون ذلك إلى مجرد التفكير؛ iنھم لو أعملوا فكرھم لما أقدموا على أفعالھم الشنيعة

    

  ا�ستھ�Gت والنھايات ٤.٣

آخ�ر نقط�ة ف�ي الم�تن وتس�مى ھ��ذه ` ب�د أن يب�دأ أي خط�اب بنقط�ة م�ا وق�د تك��ون 
 ،)نقط�ة الب�ث المركزي�ة( ويسميھا أيض�اً  ،)المنطلق السردي(البداية عند جيرار جنيت 

  .ويقاس عليھا كل ما جاء بعدھا

  :لنحو التاليعلى ا نقطة البث المركزية في روايات تركي الحمدوقد كانت 

  .)بدأت مباني الرياض تلوح في اiفق( العدامة

  .)بدت غرفته كاملة ( الشميسي

  .)بدأت الطائرة في الھبوط التدريجي نحو اiرض( الكراديب

  .)` أدري ما الذي يدفعني إلى كتابة حكايتي( شرق الوادي 

  ).وأخيراً خرج الحرف( جروح الذاكرة

  ) ترتفع عن اiرض... " أميركان أير`ينز" بدأت عج&ت طائرة( ريح الجنة

: ب�نفس الكلم�ة تُس�تھل -س�تال روايات�ه م�ن أص�ل - روايات من الم&حظ أن ث&ث

  .الروايات الث&ث تبدأ على متن الطائرة وأن .بدأت

لك�ن اiول�ى  ،ب�دأت عج�&ت ط�ائرة: ن�ةوري�ح الج. ب�دأت الط�ائرة: ففي الكراديب
ه إنَّ� ،ول�يس أي س�جن ،الس�جن/ داثھا ف�ي الكرادي�ب دريجي؛ iن أحبدأت في الھبوط الت

ورمز إل�ى  ،فكأنھا إشارة إلى أحداث الرواية ،سجن للتعذيب وانتزاع ا`عترافات بالقوة
. من عنان السماء إلى ظلمات السجن ،ھشام من السمو إلى ا`نحدارما سيؤول إليه حال 

من أح�داثھا ت�دور عل�ى م�تن  أما طائرة ريح الجنة فبدأت ترتفع عن اiرض؛ iن كثيراً 
   .حسب اعتقادھم –كما أنھا تحمل رغبة من المختطفين بدخول الجنة  ،الطائرة

وأخ�ذت الط�ائرة تھ�بط وقلب�ه تتس�ارع : " ونھاية الشميسي ھي في الطائرة أيض�اً 
وھ�و `  ،إن جوف جدة المجھول ينتظ�ره ھن�اك... دقاته مع ا`قتراب من أرض المطار

."كل الخوف من ذلك المجھولو ،يعرف عنه شيئاً 
)١(

.   

وبدأت مباني الرياض تلوح من : " ي استھ&ل الرواية نصاً فھ خاتمة العدامةأما 
لقد . وذلك مثل حلم عديم الم&مح في قيلولة يوم من أيام الصيف ،نافذة القطار من الدمام

                                                
)١(

 ٢٤٩:الشميسيالحمد،  
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اء مع عواص�ف الرم�ل الت�ي تثيرھ�ا أنف�اس ج�ن ال�دھن ،تضافر سراب ذلك اليوم من آب
..."لتجعل الرياض تبدو من بعيد وكأنھا

)٢(
.   

ح�ين  ،بم�ا ب�دأه ف�ي اس�تھ&ل العدام�ة ،عد خاتمة الث&ثي�ةالتي تُ  ،وينھي الكراديب
أعطانا أوصافاً دقيقة لھشام العابر مع بعض التعدي&ت الطفيفة في شكله بحكم تقدمه في 

على  ،البداية: ذلك كتب كلمةولتأكيد  ،وقد عمد الروائي إلى ترك النھاية مفتوحة .العمر
فھل كان يقصد أنھ�ا . النھاية: غير العادة التي جرت في آخر المؤلفات حيث تكتب كلمة

`  ام؟ أم بداية معانات�ه وأن م�ا عان�اهبداية حياة جديدة لھشام؟ أم أنھا بداية مراجعات ھش
ث وتقلبات كان أحدا من جرى له خاصة أن كل ما ،يقارن بما ستستقبله به اiيام القادمة

ك�ل ذل�ك وأكث�ر  فكيف بما سيواجھه في س�نوات عم�ره القادم�ة؟ ،في سن دون العشرين
فيبق�ى  ،تسمح بانفتاح أفق التأوي�ل ول؛ iن البنية المنفتحة للنھايات الروائيةمنطقي ومقب

مّما يستثير المتلقي ويورطه في النص  ،العمل الروائي مشرعاً على أكثر من توقّع نھاية
        .  بجعله طرفاً يسھم في اختيار نھاية له من جملة عدد من النھايات الممكنة ،ئيالروا

    

  الشخصيات ١.٣

ة الروائية العديد من القض�ايا عل�ى مس�توى ال�درس ة للشخصيَّ عالجة النقديَّ ثير المُ تُ 
ولع�ل القض�ية اiساس�ية الت�ي تتعل�ق بالشخص�ية تمث�ل . نظري�اً وتطبيق�اً  ،النقدي الح�ديث

فالشخص�ية ف�ي الرواي�ة .  دائم�اً ح�ول ع&قتھ�ا ب�المرجع ال�واقعي وأبع�اده المختلف�ةج�د`ً 
ولھ�ذا يظ�ل  ،إل�ى واق�ع مح�دد قاب�ل ل��دراك -كما ھو مألوف في تصورنا عنھا –تحيل 

الھاجس المس�يطر عل�ى المتلق�ي محكوم�اً ف�ي الغال�ب بمح�او`ت معادل�ة الشخص�ية بم�ا 
الوقت ذات�ه بعوام�ل عدي�دة حس�ب موق�ف الق�ارئ ف�ي  ولكنه يتأثر في ،يقابلھا في الواقع

  . الحياة ووعيه الفني وا`جتماعي

ت�دل علي��ه  ،وإنم��ا ھ�ي مفھ�وم تخييل�ي ،ليس�ت الشخص�ية الروائي�ة وج�وداً واقعي�اً و
وينبغ�ي التميي�ز ب�ين الشخص�ية الروائي�ة والش�خص  .التعبيرات المستخدمة ف�ي الرواي�ة

والثانية خاصة تعن�ي شخص�اً . أنظمة تقننھا وتقعدھافاiولى عامة لھا قوانين و: الروائي
ومع ذلك  ،وصفاته النفسية والجسمية المحددة ،له سماته الخاصة ،معيناً في رواية معينة

  .ت&مس الخاص ضمن العام ،تت&مسان فكلتاھما

ن ال�راوي م�ا ھ�و إ` وق�الوا إ ،ية بين الشخصية ومؤلفھ�اربط نقاد الرواية التقليدو
ولكن ھذا الوھم يسقط عندما نرى في الرواي�ة . الروائي ليتحدث من خ&له يضعه ،قناع

). بوليفوني�اً (حي�ث يبن�ي الروائ�ي روايت�ه بن�اء متع�دد اiص�وات  ،الواحدة أكث�ر م�ن راوٍ 

لقد رفض النقد . وعندھا ` يمكن القول إن ھذه اiصوات المتناقضة ھي موقف الروائي
ليس�ت ھ�ي ) الشخصية الروائية( ورأى أن ،والراويالبنيوي ھذه المطابقة بين الروائي 

فالشخص�ية . أنھا محض خيال يبدع�ه المؤل�ف لغاي�ات فني�ة مح�ددة: المؤلف لسبب بسيط
 ،كم�ا ي�رى ت�ودوروف ال�ذي جردھ�ا م�ن محتواھ�ا ال�د`لي) قضية لس�انية(الروائية ھي 

 ،ةفجعلھ���ا بمثاب���ة الفاع���ل النح���وي ف���ي العب���ارة الس���ردي ،وأعطاھ���ا وظيف���ة نحوي���ة

                                                
)٢(

 ٢٩٨:العدامةالحمد،  
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أو كائنات م�ن (والشخصيات الروائية ` وجود لھا في الواقع؛ iنھا ليست سوى كلمات 
  .)١(حسب رو`ن بارت) ورق

المتخيل�ة الت�ي  الشخص�يةف ون ط�ابق ب�ين المؤل�وقع النقد الحديث في مغالطة ح�ي
وقد تجلى ھذا أكثر م�ا يك�ون ف�ي . أو الشخصية البديلة عنه ،اعتبرھا لسان حال المؤلف

وھذا الخلط ب�ين . ات ا`عتراف والسيرة الذاتية والروايات المروية بضمير المتكلمرواي
بل ھي  ،ي أعاق فھم الشخصية الروائية التي ھي ليست المؤلف الواقعيوالراوالمؤلف 

والتطابق ال�ذي تحدث�ه الق�راءة بينھم�ا م�ا ھ�و إ`  .محض خيال يبدعه المؤلف لغاية فنية
يجردھ��ا الكات��ب م��ن ) قض��ية لس��انية(لشخص��ية س��وى إذ ليس��ت ا ،س��وء تأوي��ل س��اذج

  .)٢(فيجعلھا الفاعل في العبارة السردية ،ليسند إليھا الوظيفة النحوية ،محتواھا الد`لي

وبذلت جھود أخرى في سياق البح�ث ع�ن خاص�ية الثب�ات والتغي�ر ف�ي الشخص�ية 
إل�ى دينامي�ة و ،حتى يت�اح تص�نيفھا وتوزيعھ�ا إل�ى س�كونية ` تتغي�ر عل�ى امت�داد الس�رد

ف�ي&حظ أن الف�رق ب�ين  ،قھ�ا الس�يكولوجينظر إلى الشخص�ية حس�ب عمكما ي. متحركة
ھ�و معي�ار ي�ؤدي إل�ى الحك�م عليھ�ا  حةوالمسّط  ،الشخصية المعقدة ذات اiبعاد المتعددة

واiولى تقنعنا وينتج عنھا دوماً تصوير الجان�ب ال�درامي . بأنھا إما عميقة وإما سطحية
وم�ع ذل�ك يك�ون لھ�ا دور ھ�ام ف�ي  ،أما الثانية فتكون بس�يطة ض�حلة. ياةالمحتدم في الح

وم��ن منظ��ور ال�دور ال��ذي تق��وم ب�ه الشخص��ية ينظ��ر إليھ�ا تبع��اً ل��ذلك بوص��فھا . الرواي�ة
  .)٣(أو ثانوية) محورية(رئيسية 

الت���ي اس���تنبطھا الش���ك&ني الروس���ي  ك���ان ف&ديمي���ر ب���روب ق���د أخ���ذ الح���وافز
ال��ذي  "مورفولوجي��ا القص��ة" ب��روبكت��اب  وذل��ك ف��ي ،فس��ماھا الوظ��ائف ،توماشفس��كي

تص�نيف ` عل�ى ال ،اعتماداً على بنائھ�ا ال�داخلي ،انطلق فيه من ضرورة دراسة الحكاية
وق��د ق��دم ب��روب نموذج��ه ال��وظيفي  ،س��ابقوه هق��ام ب�� الخ��ارجي أو الموض��وعاتي ال��ذي

. رى متغي�رهوأخ� ،؛ iنه يحتوي عناصر ثابت�ةالمقترح الذي يختلف عن نموذج الحوافز

والثاب��ت ال��ذي ` يتغي��ر ھ��و أفع��ال  ،فال��ذي يتغي��ر ھ��و أس��ماء الشخص��يات وأوص��افھا
   .)٤(.ھي عمل الشخصية :لوظيفةفا. ووظائفھا التي تقوم بھا الشخصيات

الشخص��ية  ب��ه يح��ددوأول م��ا يعن��ى ب��ه الروائ��ي ھ��و اختي��ار اس��م للشخص��ية؛ إذ 
 ،س�ماً يميزھ�الشخص�ية م�ن أن تحم�ل اولھذا ` بد ل. ويختزل صفاتھا ،ويجعلھا معروفة

 قة في روايات القرن التاسع عش�ر؛الروائية قد احتلت مكانة مرمو وإذا كانت الشخصية

اiم�ور ق�د تعق�دت بع�د  ف�إنَّ  ،حيث كان للشخصية الروائية وجودھا المستقل عن الحدث
في يغير اسم الشخصية  أو ،أو يرمز له بحرف ،دون اسم ح البطلفأصب ،ذلك وتشابكت
آ`ن (وق��د ص��رح . ف��ي الرواي��ة نفس��ھا ،أو يس��مي شخص��ين باس��م واح��د ،الرواي��ة نفس��ھا
رو`ن (و`ح��ظ  ،ال�رقم/ ب�أن العص�ر الح��الي ا�ل�ي ھ�و عص��ر الش�خص) روب غريي�ه

                                                
)١(

  .١٩: ، شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق٢٠٠٥، محمد، عزام  
)٢(

  . ٢١٦:م اللغة، ط الفرنسيةالمعجم الموسوعي لعلو ،وديكرو ،تودوروف  
)٣(

، ش��عرية الس��رد ف��ي الرواي��ة العربي��ة المعاص��رة، مكتب��ة القادس��ية للنش��ر ٢٠٠٥ش��عث، أحم��د جب��ر،   
  .١١٨: ١والتوزيع، فلسطين، ط

)٤(
عبدالكريم حسن وسميرة بن عمو، شراع للطباعة . ، مورفولوجيا القصة، ت١٩٩٦بروب، ف&ديمير،   

  ٣٨:والنشر، دمشق



٧٦ 

 

أو الزم�ان  ،حيث أص�بحت البطول�ة ل�ش�ياء ف�ي الرواي�ة الجدي�دة) موت البطل) (بارت
  .)١(كما في الروايات النھرية

بحي�ث تحق�ق  ،ائي أن تكون أسماء شخص�ياته متناس�بة م�ع مس�مياتھاويتوخى الرو
ـ ب�� )الك��ذاب(و`  ،)الخ��ائن( ب��ـ م��ث&ً ) اiم��ين(ف��& يس��مي  ،لل��نص احتماليت��ه ومص��داقيته

وھ��ذه المقص��دية الت��ي تض��بط اختي��ار المؤل��ف `س��م ). المفارق��ة(إ` إذا أراد ) الص��ادق(
المؤل�ف عل�ى وض�ع أس�ماء  اك م�ا يجب�روليس ھن� ،ة الع&مةالشخصية ` تنفي اعتباطيَّ 

أو ينس��بھم إل��ى  ،أو يُعي��نھم بالقراب��ة ،فق��د يطل��ق عليھ��ا ألقاب��اً مھني��ة ،شخص��ية iبطال��ه
  .مة تميزھأو يطلق عليھم سمات وصفي ،مواطنھم

أكث��ر م��ن شخص��ية تك��ون بحاج��ة  ،كم��ا ھ��و م��ألوف ،ويتض��من مق��ام الرواي��ة  
ي��ة ھ��ذا الط��ابع أھمون��درك . ض��رورية إل��ى وجودھ��ا ف��ي زم��ان ومك��ان خاص��ين بھ��ا

القصص��ي للتعبي��ر اiدب��ي عن��دما نُق��دم عل��ى تتب��ع اdش��ارات الخاص��ة بالشخص��ية من��ذ 
وأحياناً منذ الجملة اiول�ى بحي�ث ي�ؤدي ھ�ذا اdج�راء إل�ى  ،السطور اiولى في الرواية

ومحاولة تفس�ير الكيفي�ة الت�ي انبثق�ت  ،الوقوف على طريقة الروائي في تقديم شخصياته
خ&لھا الشخصية واستوت في عالم الرواية كائن�اً ين�بض بحي�اة ذات خصوص�ية ف�ي من 

  .الد`لة على المعالم اdنسانية

وقد درج الروائيون عامة على تنويع طرائقھم في تقديم الشخصيات إلى القارئ؛ 
وھن�اك م�ن يع�زف ع�ن الوص�ف  ،فھناك روائيون يرسمون شخصياتھم ب�أدق تفاص�يلھا

جھ��ة أخ��رى ن��رى بع��ض ال��روائيين يق��دِّمون شخص��ياتھم بص��ورة  وم��ن. المظھ��ري لھ��ا
ا عن طبائعھا وأوصافھا أو يسندون ھذه المھمة لشخص�ية وذلك عندما يخبرونن ،مباشرة

  .)٢(تخييلية أخرى تعمل بوصفھا راوياً 

؛ كم�ا  وقد تعدَّدت مناھج دراسة الشخصيَّة بوصفھا مفردة فنية من مفردات ال�نصِّ
ت��ي تع��الج ض��من ھ��ذا ا`ط��ار؛ كالح��ديث ع��ن تق��ديم الشخص��ية تع��ددت الموض��وعات ال

وقد أجاد حسن بح�راوي ف�ي تحدي�ده iش�كال الشخص�ية  ،ونماذجھا وأنماطھا وتحو`تھا
ورمزيَّ�ة  ،كم�ا تح�دث النق�اد ع�ن وظائفيَّ�ة الشخص�ية ،"بنية الش�كل الروائ�ي" في كتابه 

وھو يحتاج إل�ى رس�الة  ،ه ھناوھو أَْمر يضيق المقام عن تحليل ،إلى غير ذلك.. اiسماء
خاصة بأعمال تركي الحمد؛ ول�ذا اجتھ�دت ف�ي تق�ديم ع�رض م�وجز وإلماح�ات بس�يطة 

  . علَّھا تفتح المجال أمام الدارسين

  

  )أطياف ا�زقة المھجورة(ت ثGثيةشخصيا

�ردية؛ إذ ت�رتبط بھ�ا س�ائ: ھشام العابر. ١ ر تُعدُّ ھذه الشخصيَّة ِمْحوريَّةً في اiبنية السَّ
كم��ا تتح��رك اiح��داث ض��من فض��اء مك��اني وزم��اني ذي  ،الشخص��يات ب��رابط م��ا

ك�ة ) بھشام العابر(صلة بھا  ك�ةفھي المحرِّ وھ�ي الس�اردة حين�اً والمتلقي�ة  ،والمحرَّ
غير أنَّ ما يسمھا . وتبدو فاعلة مّرة ومنفعلة مرة أخرى ،للسرد الداخلي حيناً آخر

                                                
)١(

  .١٦: عزام، شعرية الخطاب السردي  
)٢(

: ١، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت؛ والدار البيضاء، ط١٩٩٠بحراوي، حسن،   

٢٢٣.  



٧٧ 

 

ھ��ا  ي إل��ى آخ��ربش��كل ع��ام ھ��و تع��دد أبعادھ��ا م��ن ش��رط موض��وع كم��ا تتمي��ز بنموِّ
       .وتحركھا وتحولھا من حين إلى آخر

ف��ي بداي��ة الج��زء اiول م��ن الرواي��ة يق��دم لن��ا ال��راوي وص��فاً دقيق��اً لش��كل ھش��ام و
وكأنه يخبرنا بأن أح�داث  ،أوصافه بطريقة مباشرة وتقريرية دون تأخيرسرد في ،العابر

iف&ب�د أن يوض�ح لن�ا م&مح�ه الجس�دية  ،ولالث&ثية ستدور حول ھذا الشخص بالمقام ا
  :بالتفصيل قبل كل شيء

إ` أن ص��دره يعتم��ل بأش��ياء ` يعتم��ل بھ��ا . ش��خص مثل��ه مث��ل أي ش��خص آخ��ر" 
معتدل القام�ة أمي�ل  ،نحيف البنية ،شاب في الثامنة عشرة من العمر. صدر شخص آخر

أس��نان ناص��عة و ،بش��ارب محل��وق لت��ّوه ،قمح��ي الل��ون أمي��ل إل��ى البي��اض ،إل��ى القص��ر
وش�عر  ،وجب�ين واس�ع ،وأن�ف مس�تقيم ،البياض في فم صغير وشفتان رقيقت�ان ورديت�ان

وعين��ان  ،ل��م تفل��ح الغت��رة والطاقي��ة ف��ي إخفائ��ه تمام��اً  ،مسترس��ل طوي��ل ش��ديد الس��واد
تھتم�ا  دون أنْ  ،إل�ى ك�ل ش�يء ،واسعتان بأھداب طويلة تنظران من خ&ل نظ�ارة طبي�ة

. وكل ذلك في وجه مثلث اiبع�اد ،وذقن شديد الدقة ،ن كثيفانيعلوھما حاجبا ،شيء بأيِّ 

" تجمعت ھذه اiوصاف لتشكل ذل�ك الش�خص ال�ذي خ�رج إل�ى ال�دنيا فوج�دھم يدعون�ه 

  .)١("ھشام إبراھيم العابر

 -عل��ى اiق��ل -ص��اف الدقيق��ة لھش��ام مب��ررة وض��رورية؛ iنھ��ا تُ��وھم ھ��ذه اiو إنَّ 

الشخصيات ي في ذكر أدق التفاصيل iوصاف ولكن إسراف الروائ ،بواقعية الشخصية
iنه يدخل في باب التزيد الذي يشعر القارئ بالملل ف�ي  ،الثانوية غير منطقي و` مبرر

وم��ن ذل��ك أيض��اً ذك��ره لتفاص��يل غي��ر ض��رورية ف��ي تص��رفات  ،كثي��ر م��ن اiحي��ان
    .رب الشاي على سبيل المثالوتكراره الممل لعملية ش ،شخصيات الرواية

يقرأ . رج إلى الدنيا وھو ` يعرف إ` ھواية واحدة ولذة واحدة ھي القراءةلقد خ" 
  .)٢("أي شيء وكل شيء تقع عليه يده

حت��ى أنھ��م  ،تف�وق بش��كل ملح��وظ خ�&ل س��نوات الدراس��ة ا`بتدائي�ة والمتوس��طة" 
وق�د ك�ان . نقلوه من الصف الثالث إلى الص�ف الراب�ع ا`بت�دائي مباش�رة اعتراف�اً بتفوق�ه

وخاصة والده الذي لم يك�ن ل�ه ح�ديث إ` ع�ن ابن�ه الوحي�د وتفوق�ه  ،خر لوالديهمصدر ف
 ورغ�م ذل�ك. لم يكن أبناؤھم بالمستوى نفس�ه مما كان يغيظ بعض جلسائه الذين ،وتقدمه

  .)٣("كان الجميع في قرارة أنفسھم يشھدون له بالتفوق والمستقبل المشرق

اھراً ف�ي انتق�اء وك�ان م� ،م�ا يق�رأص ھ�ذه الشخص�ية س�ريعة ا`س�تجابة لويقدم النَّ 
ة عن المحيط ا`جتماعي؛ فيختار ما يحث على التغيير والثورة الفردية المّدونات الغريب

 ،فھ�و عن��دما يق��رأ طب��ائع ا`س�تبداد يش��ير إل��ى أھميَّ��ة الكت�اب ف��ي محارب��ة الظل��م والقم��ع
  .)٤(عو إلى المساواة وعندما يقرأ التيارات الفلسفية واiفكار اليسارية إنما يظن أنَّه يد

  

                                                
)١(

  .٨: ةالحمد، العدام  
)٢(

  .٩: المرجع نفسه  
)٣(

  .٩: المرجع نفسه  
)٤(

  .٩المرجع نفسه، :انظر  



٧٨ 

 

  

  : أصدقاء ھشام في الدمام

ع�دنان العل�ي  ،ف�ي الق�راءة أو م�ع ص�ديقي الطفول�ة ھشام يقضي أغل�ب وقت�ه كان
 ،ف�ي من�زل عب�دالكريمفقد كان الث&ثة يجتمعون بعد ك�ل عص�ر  ،وعبدالكريم الدحيماني

كان�ت  وق�د ،ل�ى م�ا قب�ل الغ�روبإ يحتس�ون الش�اي ويتح�دثون مع أصدقاء آخ�رين حي�ث
  .)١(الدنيا بالنسبة لھشام تتلخص في القراءة وھذين الصديقين

  خال ھشام أسرة

��اردعب��دالعزير المب��اركي: الخ��ال .١  ي��ة ھ��ذه الشخص��ية م��ن خ��&ل تقن ؛ يق��دِّم لن��ا السَّ
ُمش�يراً إل�ى ص�لة القراب�ة  ،أو أج�زاء منھ�ا بأس�طر قليل�ة ،فيكثف حياته ،التَّلخيص

رج��ل ` مثي�ل ل��ه  ،المب�اركي زعب��د العزي� ،خال�ه" ): ھش��ام(بالشخص�ية الرئيس�ية 
ل�م . جاب كل مكان واستقر به المقام في الرياض ،اiخ اiكبر والوحيد iمه. فع&ً 

فس��افر إل��ى  ،حي��ث ع��اش ج��ده iم��ه أخري��ات أيام��ه ،يحتم��ل اdقام��ة ف��ي القص��يم
ولكن�ه ل�م يلب�ث إ` . ع�اد بع�دھا إل�ى القص�يم ،الكويت وقضى ھن�اك بض�ع س�نوات

. بعد وفاة أبي�ه ، ثم سافر إلى مصر والعراق والشام واiردن وفلسطين تاجراً قلي&ً 

. اً وحم��د اً حي��ث ت��زوج وأنج��ب محم��د ،وأخي��راً ألق��ى مراس��يه ف��ي القص��يم مس��تقراً 

انتق�ل إل�ى الري�اض حي�ث حص�ل عل�ى  ،وعندما كانت زوجته حام&ً بابنت�ه مني�رة
ع��دد اiبن��اء وكث��رت وتوق��ف ع��ن الترح��ال ح��ين ازداد  ،وظيف��ة حكومي��ة طيب��ة

تتس��م  .)٢("عب��دالرحمن ف��ي الري��اض ج��اء أحم��د ث��م موض��ي وأخي��راً . المس��ؤوليات
ة أماكن ولعل ھذا الترحال يعمق من َوْعي�ه  ،الشخصية بالحركية وا`نتقال إلى عدَّ

نَْفَسهُ وا�خرين؛ وiنه خال البطل ف�& ب�د أن ي�نعكس ذل�ك ف�ي تش�كيل شخص�يته؛ 
المباركي أحد اiركان الفاعل�ة ف�ي تك�وين البيئ�ة الفكريَّ�ة  ومن ھنا نعدَّ عبدالعزيز

  . للبطل و` سيَّما ا`نفتاح وتعدد المواقف

وزيادة على ذلك تجدر اdشارة إلى أنَّ السارد الكلي العلم يقدم لنا ص�ورة الخ�ال 
... وأط�ل وج�ه خال�ه ،وما ھ�ي إ` لحظ�ة" :الجسدية التي تذكرنا بما قاله عن ھشام نَْفِسه

 ،بلحي��ة قص��يرة أنيق��ة ش��ديدة البي��اض ،س��مح الوج��ه ،نحي��ف البني��ة ،ج��ل ف��ارع الط��ولر
 .)٣("وجبين واسع تظھر في وسطه دائرة ص�غيرة داكن�ة ،وشارب محفوف بشكل ظاھر

  . وھذا ما يبرر دور الوراثة أو التقليد في التشكيل الخارجي للبطل

ال�دين لدي�ه  ،لرياء والكذباب سلوكه ُمفَعمٌ  ،وھو مراوغ وبخيل ،ابن خال ھشام: أحمد .٢
 ،؛ يخ�اف المجتم�ع ويح�اول إرض�اءهوليس تن�زي&ً م�ن هللا ،ُعرف يجب ا`لتزام به

مات   .)٤(يفعل على خ&ف ما يقول ،و` بأس عنده من اجتراح المحرَّ

                                                
)١(

  .١٨الحمد، العدامة، :انظر  
)٢(

  .٧٢: المرجع نفسه  
)٣(

  .٧٩: الحمد، العدامة  
)٤(

  .٨١-٨٠المرجع نفسه، :انظر  



٧٩ 

 

ئ ھ�اد فقد كان أحمد. تقريباً في كل شيء إ` في الطباع يتشابه اiخوان: عبدالرحمن. ٣
على عكس عب�دالرحمن ال�ذي تثي�ره  ،بشكل ھوسي ويحب المال ،دإلى درجة البرو

  .)١(ينفق المال بإسرافأية كلمة و

: " طبيعة كل شخص م�نھم ،أثناء نوم اdخوة ،ويصور لنا الراوي في مشھد واحد

وق�د انحس�ر  مس�تلقياً عل�ى قف�اه ،فوج�د حم�د ف�اغراً ف�اه كالمي�ت ،نظر حوله م�رة أخ�رى
فك�ان نائم�اً بھ�دوء وھ�و متش�بث  ،أم�ا أحم�د. لك الث�وبالشرشف تمام�اً ع�ن جس�مه وك�ذ

وك�ان عب�دالرحمن نائم�اً عل�ى . بالشرشف بإحدى يدي�ه فيم�ا كان�ت اiخ�رى تح�ت رأس�ه
ك��ان . وبع��ض اللع��اب يبل��ل جانب��اً م��ن فم��ه ،جنب��ه اiيم��ن وق��د س��قط رأس��ه ع��ن الوس��ادة

فأحمد الشحيح  .)٢("وقد تجمع الشرشف تحت قدميه ،منكمشاً على نفسه وكفاه بين فخذيه
وعب��دالرحمن المتھ��ور المغ�امر تظھ��ر `مبا`ت��ه ف��ي  ،طريق�ة نوم��ه ف��ي هظھ�ر حرص��يَ 

ومن خ&ل جمع المفردات التصويرية وإلصاقھا معاً يمكن الحصول على  ،طريقة نومه
إنن�ا  ،وكأن المشھد كله قد صور في لقطة واح�دة ،صورة كلية بانورامية للعائلة الواحدة

 ،ة من الذكور ينامون متقاربين كل على طريقة مختلف�ة إل�ى ح�د م�امجموع: إزاء لوحة
م��ن حي��ث الھ��دوء  ،وربم��ا تكش��ف طريق��ة الن��وم الح��ا`ت النفس��ية لھ��ذه الشخص��يات

ر م�ن اiعل�ى بع�ين الك�اميرا.. والحركة ي�أتي ھ�ذا بع�د لَْمَلم�ة  ،إنَّ المشھد المقدم قد ُصوِّ
رر مث��ل ھ��ذا المش��ھد ال��ذي يرس��م ويتك��. المش��اھد الص��غيرة ل&نتھ��اء إل��ى مش��ھد كل��ي

iن وقت الن�وم أو اdفاق�ة الفجائي�ة م�ن الن�وم  صيات من خ&ل تصرفاتھم التلقائية؛الشخ
حم�د بتثاق�ل : وتح�رك اiبن�اء ل�دى س�ماع ص�وت وال�دھم" :ظھر اdنسان عل�ى طبيعت�هتُ 

ه حيث قفز من الفراش وقبل جبين والده الذي لم يمل�ك نفس� ،وأحمد بخفة ورشاقة ،شديد
أم��ا ..." في��ك ك هللاب��ار... ب��ارك هللا في��ك ي��ا بن��ي :" م��ن ا`بتس��ام مك��رراً بص��وت ھ��امس

... ملقي�اً تحي�ة الص�باح عل�ى وال�ده ،فقد نھض وھ�و يتث�اءب ويتمط�ى بق�وة ،عبدالرحمن

  .)٣( ..."غير أن الوالد لم يرد عليه

ويتك��رر الوص��ف ال��دقيق للشخص��يات م��ن خ��&ل تص��رفات تلقائي��ة ولك��ن ع��ين 
  :وبأسلوب تصويري ي ترصدھا بدقةالراو

   .أكاد أتأخر... وقت الذھاب جاء – "

ثم نھض . قال محمد وھو ينھض متوجھاً إلى غرفته في الجانب ا�خر من المنزل
ول�م يك�ن ق�د  ،وأخيراً حمد الذي نھض بتثاقل وتأفف ،أحمد وقد أبقى بيالة الشاي في يده

  .)٤("نطق بكلمة واحدة أثناء الطعام

وأحمد يظھ�ر  ،فمحمد يعيش عالمه الخاص ،شخصية فاعلة ف ينم علىفكل تصر
على الرغم م�ن  ،بخله وحرصه الشديد من خ&ل حمله لما تبقى من حثالة الشاي في يده

   .بكلمة واحدة أثناء الطعام وحمد لم ينطق ،عن السفرةنھوضه 

                                                
)١(

  .٨٣المرجع نفسه، :انظر  
)٢(

  .٩١: المرجع نفسه  
)٣(

  .٩٣: الحمد، العدامة  
)٤(

  .٩٨: نفسهالمرجع   



٨٠ 

 

وخط��رت موض��ي عل��ى :" وھ��ي شخص��ية مھم��ة وم��ؤثرة ف��ي حي��اة ھش��ام: موض��ي. ٤
وھ�ي  ،ھي التي أع�دت العش�اء . وسيدة منزل ممتازة. يا لھا من فتاة مليحة... ذھنه

وھي من يعد الشاي ويق�وم بك�ل أعب�اء  ،وھي التي فرشت على السطح ،التي قدمته
إن ن�ورة تس�اعد أمھ�ا ولكنھ�ا بالتأكي�د . ويكفيھا طلبات مثل ھؤ`ء اdخوان. المنزل

وف�ي ھ�ذا . )١("ف يكون محظوظ�اً `ريب أن من يتزوجھا سو... ليست مثل موضي
وس��يكون لن��ورة  ،المقط�ع تمھي��د لشخص�ية ن��ورة ع��ن طري�ق الح��ديث ع��ن موض�ي

لذا لم يتأخر الراوي في ذكرھ�ا عل�ى ال�رغم  ،الدور اiكبر في الشخصيات النسوية
  . من أن سياق اiحداث لم يكن في اتجاھھا

  

  

  :في التنظيم) أبو ھريرة(فاق ھشامر

ربما ُيعد منص�ور عب�دالغني م�ن أب�رز الشخص�يات الفاعل�ة ف�ي  :يعبد الغنمنصور  .١
؛ إذ شكل نقطة تحول ` يمك�ن تجاھلھ�ا ف�ي حي�اة ھش�ام الفكري�ة؛ )ھشام(حياة البطل 

إنَّه شخصية جاذبة بمعنى الكلم�ة إذا  ،وذلك لما يتمتع به من سمات شخصية وفكرية
ث يك�ون للشخص�ية حي� ،ما اقترضنا تعبير حس�ن بح�راوي ف�ي بني�ة الش�كل الروائ�ي

إنَّ م�ا ذكرت�ه يمك�ن اختزال�ه . فعل السحر في ا�خرين شك&ً ولباساً وح�ديثاً وتفكي�راً 
ا يرصده الراوي الذي يتغلغل في أعماق ھشام ويستخرج ما في باطنه من أفكار . ممَّ

وق��د ق��دم ال��راوي ذل��ك م��ن خ��&ل س��رد ممت��زج بالوص��ف؛ أي م��ن خ��&ل ص��ورة 
لن ينسى ذلك " :لى المباشرة في تحليل الشخصية؛ إذ يقولوصفيَّة؛ بل يلجأ الراوي إ

فبينما كان مستنداً ف�ي وق�ت الفس�حة إل�ى  ،اليوم الذي كان نقطة تحول في حياته كلھا
ف�ي  ،جدار قريب من الفصل في الطابق الثاني للمدرسة مطل على الساحة الرئيس�ية

ه أحد الزم&ء في الفصل اقترب من ،انتظار عدنان لتناول طعام الفسحة سوياً كالعادة
لم يكن يشعر بميل إلى ھذا الزميل منذ أن قابل�ه iول م�رة وتناقش�ا . وجمعية التاريخ

  .)٢( ..."حول الماركسية في أحد اجتماعات الجمعية

وكان��ت  ،وق��د اس��تخدم الروائ��ي أس��لوب أس��طرة الشخص��يات ف��ي م��واطن متع��ددة
` مثي�ل ل�ه  م�ن ق�وة تص�ل ح�داً لم�ا تحمل�ه  ؛شخصية منصور الشخصية اiبرز في ذلك

حت�ى ف�ي أحل�ك الظ�روف  ،ف�الخوف ` يع�رف طريق�اً إل�ى قلب�ه ،بين شخصيات الرواية
كما أن الكاتب  ،التي لم يتحملھا رفاقه في السجن كان متماسكاً بطريقة تدعو إلى الدھشة

عمد إلى تحميل شخصية منصور جم&ً غاية في اdقدام لم يج�رؤ غي�ره عل�ى اس�تماعھا 
بحث "  :ولذا فقد أسطره لتتوافق تلك المقو`ت مع شخصيته الميتافيزيقية ،يف بنطقھافك

بعي�داً ع�ن أي زاوي�ة أو مك�ان يمك�ن أن يك�ون في�ه  ،عن مك�ان بعي�د يتن�اول في�ه طعام�ه
ن الذي كان مستغرباً تصرفات صاحبه ھذه ا`ستغراب من عدناوسط نظرات  ،منصور

إذ  ،ويتم�ازح ھ�و وع�دنان ،"ساندويش الجبنة والج�ام" وبينما ھو يمضغ لقمة من. اiيام
وكأن�ه م�ارد  ،وعلى فيه ظل ابتس�امة ،به يفاجأ بمنصور ينتصب أمامه بقامته الرياضية

وبدأ ا`ضطراب يغزوه من  ،توقف عن الطعام. من مردة ابن داود خرج لتوه من القمقم

                                                
)١(

  .٨٤: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٩: الحمد، العدامة  



٨١ 

 

جمي��ع أج��زاء تل��ك اiوص��اف اiس��طورية كان��ت م&زم��ة لمنص��ور ف��ي ك��ل  .)١("جدي��د
لكن الراوي يكشف في النھاي�ة ع�ن شخص�ية أخ�رى لمنص�ور عل�ى عك�س م�ا  ،الرواية

وم��ا يفس��ر ھ��ذا الكش��ف  ،س��بق؛ ش��اب طي��ب متس��امح يق��در الص��داقة ويعتن��ي ب��ا�خرين
 ،وتح�رره م�ن قي�وده ،المفاجئ والتحول الجذري ھو خروج منصور م�ن دائ�رة التنظ�يم

  .دون حاجة إلى تكلف القسوة والشدة ،ئة المميزةوبذلك عاد إلى إنسانيته وطبائعه الھاد

وھ�و نم�وذج لقي�ادات التنظ�يم الت�ي ل�م تُطب�ق م�ن أدبي�ات  ،رئيس مجموعة ھشام: فھد.٢
شاب في ح�والي السادس�ة والعش�رين م�ن "  :الحزب إ` الصرامة وتبجيل المرجعية

د وش�عر أس�و ،بكرش�ة ظ�اھرة ،سمين لدرجة اdفراط ،أبيض لدرجة البرص ،العمر
وفم واسع يحت�وي عل�ى  ،وشارب ضخم فوق شفتين غليظتين داكنتين ،أجعد وقصير

وھذه الصفات الشكلية تتناس�ب م�ع م�ا  .)٢("أسنان كبيرة متناسقة تعلوھا صفرة داكنة
فق�د ك�ان قائ�داً فظ�اً كثي�ر ا`حتك�اك  ،تحدثت به الرواية عن شخصية فھد في التنظ�يم

  :تهظاظوھذا موقف يصور ف ،مع ھشام وا�خرين

  .سأطلب إعداد إبريق آخر –" 

  :غير أن فھد جذبه من إزاره قائ&ً بلھجة آمرة ،قال راشد ذلك وھو يھم بالنھوض

  .فنحن مغادران بعد لحظات... ` داعي لذلك -

وأخ��رج  ،جل��س راش��د وھ��و يعي��د رب��ط إزاره ال��ذي ك��اد أن يس��قط م��ن ج��ذب فھ��د
ف�ي الوق�ت  ،ون أن ين�بس بكلم�ةأش�علھا وأخ�ذ ي�دخنھا بھ�دوء د ،سيجارة م�ن علبت�ه

ثم سحقھا في صينية الشاي رغ�م  ،الذي كان فيه فھد يمتص آخر نفس من سيجارته
  .)٣("وسط نظرات راشد المتسعة ،أن المنفضة كانت إلى جانبه

وقد كان ل�ه دور كبي�ر ف�ي إقن�اع ھش�ام بكثي�ر م�ن اiفك�ار خ�&ل  .أبو وحيد: عارف .٣
ا أثار التساؤ`ت في ذھن ھشام عن أمور كان يراھ�ا وكثيراً م ،نقاشاتھما في السجن

حتى وصل إل�ى نت�ائج ل�م تك�ن لتخط�ر  ،لكنه بدأ في إعادة التفكير بھا ،ماتمن المسلَّ 
   . ة الجدل بينه وعارفبباله لو` حدَّ 

ك��ان ولي��د قومي��اً "اخت��ار ل��ه الروائ��ي ھ��ذا ا`س��م ليتناس��ب مع��ه؛ فق��د : ولي��د ال��دايم. ٤
دائماً عل�ى أو يتغير وسيظل مازال وليداً لم يكبر لكي ينمو فكره  فكأنه .)٤("متحمساً 

ة رفاقه يشككون في كثير من أفكار أحزابھم ويعرضونھا للنقد بينما أصبح بقيَّ  ،ذلك
ي��ردد بينم��ا ظ��ل ولي��د  ،حت��ى توص��ل كثي��ر م��نھم إل��ى نقض��ھا والتخل��ي عنھ��ا ،الج��اد

   . لحقيقةأو محاولة تقصي ا ،فكرهدون إعمال  ،الشعارات نفسھا

م���ن أنص���ار الجبھ���ة  اً وماركس���ي ،قومي���اً س���ابقاً  ك���ان عب���دهللا: " عب���دهللا الص���اعد. ٥
والص�اعد د`ل�ة عل�ى ص�عوده س�لم  .)٥("الديموقراطية المنفص�لة ع�ن ح�زب البع�ث

لكنه في النھاية تحيَّ�ر  ،مراحل جديدة لم يصلھا وليدصعد بتفكيره إلى  اiحزاب؛ إذ
  .اiحزابفي أمره وشكك في جدوى جميع 

                                                
)١(

  .٣٥: الحمد، العدامة  
)٢(

  .١٠٩: المرجع نفسه  
)٣(

  .١١٠: المرجع نفسه  
)٤(

  .١٧٩: الحمد، العدامة  
)٥(

  .١٧٩: المرجع نفسه  



٨٢ 

 

وھ�و م�تھم . " لقم�ان رم�ز لحكمت�ه وأي�وب لص�بره وع�&م لعلم�ه :لقمان أيوب ع&م. ٦
تحدث بين  كان يفض النزاعات التيفقد  .)١("با`نتماء إلى تنظيم اdخوان المسلمين

يس�ألونه ع�ن أم�ور ال�دين فيجي�ب  ،وك�ان مرجع�اً للفت�وى بي�نھم ،زم&ئه في السجن
أما صبره فإنَّ مدة سجنه كان�ت قب�ل دخ�ول  ،السجناء بعلم واسع واعتدال جذب إليه

وك�انوا يكث�رون  ،البقية بأعوام ولم يك�ن خروج�ه إ` بع�د أع�وام م�ن اdف�راج ع�نھم
 ،أما ھو فكان يدھشھم بص�مته عن�دما تط�ول ش�كايتھم ،التذمر من حالھم في السجن

  . وإن استنطقوه حثھم على الصبر

  :ةات النسويَّ الشخصيَّ 

لما لھا من تأثير كبير على  ،رر ذكرھا في كثير من أجزاء الروايةوقد تك: نورة .١
 ،وھ��ي ح��ب ھش��ام اiول .ومس��اھمتھا الفاعل��ة ف��ي س��ير أح��داث الرواي��ة ،ھش��ام

أحبھا حب�اً بريئ�اً ف�تح  ،وكانت تسكن بجوارھم ،ف إليھا في مرحلة المراھقةتعرَّ 
ث�م  ،لدي�ه لم&قاتھ�اا`حتي�ال عل�ى وا: جدي�دة؛ كان�ت ب�واكير تل�ك ا�ف�اق اً له آفاق�

ثم  ،أفكار سياسية داخلھا ونشر مدير المدرسةتطور به اiمر إلى ا`حتيال على 
أن يش��عر دون  ،ا`لتح��اق ب��التنظيم الس��ريعل��ى الس��لطات و ختمھ��ا با`حتي��ال

iن ممارساته مع نوره وفي المدرسة كانت دافعة  بخوف أو وجل مما يقوم به؛
  . ثقة بتجاربه السابقة ،ترددخوض غمار التجربة دون كي يله ل

لكن��ه ل��م يك��ن حب��اً بريئ��اً عل��ى  ،كان��ت الح��ب الث��اني ف��ي حي��اة ھش��ام): س��وير(س��ارة .٢
وش��رب كأس��ه حت��ى  ،ب��ل أس��رف معھ��ا ف��ي ا`نغم��اس ف��ي ع��الم الش��ھوة ،اdط��&ق

لكنھ�ا ب�دأت ف�ي م&حقت�ه إل�ى أن  ،فكانت النتيج�ة أن ح�اول الخ�&ص منھ�ا ،الثمالة
 .انكشف أمره أمام موضي

وھ��ي النم��وذج النس��وي الوحي��د ال��ذي ك��ان ھش��ام يخش��ى . ابن��ة خ��ال ھش��ام: موض��ي. ٣
ويس�عى إل�ى المحافظ�ة عل�ى  ،فقد كان يعيرھا اھتمام�اً بالغ�اً  ،انكشاف حقائقه أمامه

وبانكشافه  ،لكنه سقط أمام نظراتھا التي فضحت ما بداخله ،صورته المثالية أمامھا
 .  طات حقيقة انتمائه للتنظيم السريأمامھا لم يعد مبالياً بمعرفة السل

 ،ع�ن طري�ق عب�دالرحمن اب�ن خال�ه ،وھي فتاة تعرف إليھا ھشام في الري�اض: رقية. ٤
رت عل�ى حيات�ه وشخص�يته بطريق�ة وأثَّ  ،وقد كان لھشام معھا كثير من المغامرات

واكتش�ف عالم�اً جدي�داً ل�م  ،كبيرة؛ فعلى يديھا انكسر حاجز الخوف لديه من اiنث�ى
  .ن له سابق معرفة به عندما كان في الدماميك

وذل�ك يش�ي  ،ويُ&حظ أنَّ عدد النساء قليل في الرواية إذا ما ق�ورن بع�دد الرج�ال
أة واقتصارھا على البيت واdنجاب؛ فليس لھنَّ مش�اركات ف�ي الحي�اة بانحسار دور المر

كر ل�م يم�ثِّلنلھ�نَّ ال�راو ومن تطرَّق ،العامة فض&ً عن الشأن السياسي أو الثقافي  ي بال�ذِّ

     . إ` جانباً تقليدياً من أدوار المرأة

  :شخصيات السجن

 والشخص�ية الوحي�دة الت�ي ك�ان مظھ�رهوھ�و م�دير الس�جن  :مالك عبدالمھيمن العقيد .١

رج�ل أني�ق وس�يم ذو رائح�ة : ب�ين شخص�يات الس�جانين ا�خ�رين مقبو`ً ب�ل ممي�زاً 

                                                
)١(

  .١٧٩: المرجع نفسه  



٨٣ 

 

نقل ص�ورة مرعب�ة مش�وھة لَخلقھ�م يتعمد  اركالمش أما البقية فإن الراوي، )١(طيبة
` ي�دري م�ن أي�ن ينتق��ون ھ�ؤ`ء اiش�خاص ال�ذين يبع�ث منظ��رھم " وھ�و قھ�م لُ وخُ 

وإ` كيف يجتمع مثل ھؤ`ء المتشابھين  ،` بد أنھم منتقون بدقة. الرعب في اiفئدة
دوره ف�ي ولعلَّ ھذا التميز يمنحه ميَّزةً تكش�ف ع�ن  .)٢("خلقاً وخلقه في مكان واحد

ولك�ن ھ�ذه الجاذبي�ة تحم�ل كثي�راً م�ن التن�اقض؛ إذ ھ�و  ،فيب�دو جاذب�اً  ،إدارة السجن
ع��ب والخ��وف ال��ذي يس��تھلك المس��اجين ھ��ذه الشخص��ية تمث��ل  ،المس��ؤول ع��ن الرُّ

ة عن شخصية الماكر والداھية الذي ينقض على فريسته متكئاً على الصورة النمطيَّ 
تك�اد تج�د ھ�ذا ال�نمط ل�يس ف�ي مجتم�ع الرواي��ة و ،س�مات جس�ديَّة وس�لوكيَّة ولفظيَّ�ة

    . وإنَّما في مجتمعات أخرى ،حسب

ا ا`سم الشخصي ف& يخل�و م�ن د`ل�ة؛ إذ ھ�و المال�ك؛ iن�ه يعط�ي ص�&حيات  أمَّ
 :ويرم�ز اس�مه. وھو في ا�ن نفس�ه مھ�يمن عل�ى م�ا س�واه ،مطلقة في التعذيب والتنكيل

 ،والس�جن مقاب�ل لجھ�نم ،أھلھا موكل بتعذيبوھو الملك ال ،إلى مالك خازن جھنم ،مالك
إنھ�ا أش�به ش�يء :" ينآخ�ر ينوف�ي موض�ع ،)٣("أما عوض فكان أحد الزبانية" :لذا يقول

 أل��يس غريب��اً أن تجتم��ع الجن��ة والجح��يم ف��ي مك��ان واح��د؟" .)٤("بص��ورة أرض��ية لجھ��نم

ة ق�ادر وينقل�ب مال�ك بق�در ،لى غرفة م�ن غ�رف الجن�ةغرفة التحقيق تتحول تلك الليلة إ
عم�د إل�ى  ولقد ،ي التعبير عن ذلك بصوت صارخارد فيتردد السَّ فلم . )٥( ."إلى رضوان

  .مستلھماً أفكار المعري ودانتي ؛تصوير جنة أرضية وجحيم أرضي

  جلجل عبدالقوي .٢

iن ص��وته الع��الي وأس�لوبه الغري��ب المرع��ب ف��ي الح��ديث  :جلج��ل ،مس�اعد العقي��د 
ش�خص ض�خم " . شارة إلى قوت�ه ف�ي تعامل�ه م�ع ا�خ�رينإ :وعبدالقوي ،أشبه بالجلجلة

تاركاً الحرية لكرش ض�خم  ،يرتدي ثوباً أبيض ناصع البياض ،الجثة بشكل `فت للنظر
 ،بش�ارب أس�ود ك�ث دون لحي�ة ،أح�ول العين�ين ،داك�ن الل�ون ،أن يأخذ راحته في التمدد

إنَّ موقف السارد من  .)٦("حليق شعر الرأس تماماً  ،أفطس اiنف عظيمه ،غليظ الشفتين
ر  اً عبدالقوي موقف سلبي؛ إذ صوره تصويراً كاريكاتيري مفسحاً المجال للق�ارئ ليتص�وَّ

إنَّ الوص��ف ھن��ا معن��ى كام��ل يثي��ر  ،الرع�ب ال��ذي يغرس��ه جلج��ل ف��ي نف��وس المس��اجين
  . الفزع في النَّفس ويسجل موقف السارد الرافض لمثل ھذه الشخصيات

نھ�ش وجھ�ه  ،ص�وته أج�ش جھ�وري" ،عقيد لجلب السجناءرسول ال: حمدان الثميني. ٣
رجل قص�ير :" وأول سجان يقابله ھشام عند بوابة السجن .)٧("عيناه حادتان ،البرص

واض�حة  ج�دري م�ع آث�ار ،ش�ديد س�مرة الوج�ه ،أح�ول العين�ين ،نحيف البنية ،القامة
وش��اربان ض��خمان تتخللھم��ا بع��ض الش��عيرات  ،ولحي��ة مثلث��ة ص��غيرة ،عل��ى وجھ��ه

                                                
)١(

  .٨٩الحمد، الكراديب، :انظر  
)٢(

  .٨٨: المرجع نفسه  
)٣(

  .٨٧: سهالمرجع نف  
)٤(

  .١٣: المرجع نفسه  
)٥(

     .٢٠٧: المرجع نفسه  
)٦(

     .٨٨: الحمد، الكراديب 
)٧(

  .٨٦ـ٨٥: المرجع نفسه 



٨٤ 

 

ويتدلى مس�واك ض�خم م�ن  ،وغترة بيضاء دون عقال ،ويرتدي ثوباً أبيض ،لبيضاءا
مجموع��ة م��ن اiوص��اف ف��ي خلق��ة الس��جان تش��كل  الروائ��ي اخت��ار. )١("جان��ب فم��ه
ان الش�خص يمل�ك ص�فات جميل�ة خاص�ة إذا ك� ،لفت النظرت قد ` الكنھ ،إحداھا عيباً 

فأص�بحت  ،ي�د ق�بح خلقت�هجمعھا كلھا في رجل واح�د لتأك فضلف ،بهوعلى عي تغطي
 ،س�مرة ،حول ،نحافة ،قصر: مبني على المبالغة رسم كاريكاتوريك الصورة كاملة

 هعيوبفالتجمل لم يفلح في إخفاء  .لباسه جميل وخلقته قبيحة: مفارقةوعلى ال. جدري
يظھ�ر قبح�ه الض�د؛  الض�دف ،الض�د يظھ�ر حس�نه الض�د كما أنو ،بل زادھا وضوحاً 

خفف�ا م�ن بشاعة الصورة ولم يُ  إظھار ا فيعمال السواك أسھملبس البياض واستiن 
لقد كان الرجل شديد حول الع�ين :" وبين فينة وأخرى يؤكد ھذه الصورة .شيئاً  قبحھا
لشيء حسن   مل تشويه الصورة لكي ` يبقي في مخيلة المتلقي مجا`ً ثم يك .)٢("فع&ً 

 ،ح�ادة .)٣("ح�ادة مفرق�ة كاشفاً ع�ن أس�نان ،وأخذ يضحك:" الحارس قد يتصوره عن
كم��ا أنھ��ا تَِش��ي بالخ��داع  ،ھ��ذه أوص��اف ل��وحش مفت��رس وليس��ت dنس��ان ،مفرق��ة

ف��ي محدودي��ة م��ا ي��رى لكان��ت ھ��ذه  اً ول��و ل��م يك��ن ال��راوي مش��اركاً ھش��ام ،والتش��اؤم
فإنھ�ا  ،ف�ي حال�ة نفس�ية متردي�ة اً ھش�ام أم�ا وإنّ  ،المبالغات غير موفق�ة م�ن الروائ�ي

 ،ة تفكي�رهوالھل�ع مم�ا يتوقع�ه يش�ل منطقيَّ� ،و في�ه يم�� قلب�هع�ب مم�ا ھ�الرُّ مبررة؛ ف
منھ��ا عل��ى  اً وإنم��ا ھ��ي أوھ��ام ي��رى ج��زء ،ويجعل��ه يتخي��ل أش��ياء ` حقيق��ة لوجودھ��ا

بينم�ا ھ�و ف�ي فن�اء و ،الح�ارس إذ كان قبل لقائه ،اً الواقع وخياله يزيدھا شناعة ورعب
 ،ل�م ترھ�ا عين�ه م�ن قب�لفھ�و يش�اھد من�اظر  ،ف�ي ع�الم ب�ين الخي�ال والواق�ع ،السجن

ول�م تس�تبنھا  ،عندما لم يستوعبھا إدراك�هو ،وأصواتاً غريبة لم يسمع مثلھا في حياته
وأعان�ه عل�ى  ،نفس�ه الوجل�ةلجأ إلى خياله dكمال الص�ورة المرئي�ة بأوھ�ام  ،حواسه

 خاصة إذا ما علمنا أنَّه ،أثره بھاوت ،في طفولته يةالقصص الخيال مطالعته ذلك كثرة

وض�ه ھ�ذه ه ما ي�زال ص�غيراً عن�د خفسنُّ  ،مض سنوات طويلة على طفولة ھشاملم ت
ال�راوي  وبعد أن رس�م .إذا ما قيس بسن غيره من السجناء ،التجربة القاسية المريرة

ش���اعة لنفس���يته أش���د ب ھ���اھو يخبرن���ا بأوص���اف ،ص���ورة مش���وھة لش���كل الح���ارس
فھم�ا ل�م  ،يدري لم�اذا ينبعث من عينيه الصغيرتين كره وحقد شديدان `:" المريضة

بع��د كي��ل الس��باب  - حاجي��ات ھش��ام يطل��بث��م . ؟)٤("يعرف��ا بعض��ھما ق��ب&ً؟ فِل��َم الك��ره
" وھ�و  معقب�اً  ،عيدھا إليه عند خروجه من الس�جنويخبره بأنه سي -والشتم واdھانات

  .)٥("ھذا إن خرجت: يضحك بسعادة غريبة

اية اiمر يتعامل م�ع الس�جناء الذي كان في بد الحارس الطيبوھو : مرعي الزھار .٤ 
وأنھ�م ل�م  ،لكنه مع مرور الوقت أصبح يدرك م�دى ثقاف�ة ھ�ؤ`ء الس�جناء ،بحذر وريبة

                                                
)١(

  . ١٢: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٣: المرجع نفسه 
)٣(

  .١٤: الحمد، الكراديب 
)٤(

  .١٣المرجع نفسه،   
)٥(

  .١٤: المرجع نفسه  



٨٥ 

 

عجب بھم وبأفك�ارھم ه أُ بل إنَّ  ،يرتكبوا جرماً يوجب سجنھم فكيف بالتعامل الحذر معھم
  .)١(وصار عوناً لھم في تيسير كثير من شؤونھم داخل السجن ،التنويرية

ول��م  ،حم��ة طريق��اً لھ��ا إل��ى قلب��هال��ذي ل��م تع��رف الرَّ  الح��ارس القاس��يوھ��و : نس��عيدا .٥
ب��ل ك��ان يھ��در ك��رامتھم ويتعم��د  ،يتعام��ل م��ع الس��جناء بإنس��انية عل��ى أق��ل تق��دير

باھتمام الراوي iنھم ك�انوا يقوم�ون بتنفي�ذ عملھ�م  ولم يحظ بقية الحراس .)٢(إھانتھم
وإنم��ا  ،يس��تحق أي م��نھم ذك��راً مفص��&ً الموك��ل إل��يھم دون زي��ادة أو نقص��ان؛ ل��ذا ل��م 

  .   مرعي الزھار وسعيدان: اقتصر اiمر على ذكر النقيضين

  الشخصيات الثانوية في الثGثية

ة والمباشرة؛ ات الثانوية تقديماً مقتضباً يغلب عليه طابع التقريريَّ مت الشخصيَّ قُدِّ   
ص�ية الرئيس�ية م�ن خالش ف�ي إض�اءة م�ن دورھ�اعلى ال�رغم  –ھذه الشخصيات  ذلك أنَّ 

ة أكث�ر م�ن كونھ�ا أبع�اداً أيديولوجيَّ� ونُ ُك�ق�د تَ  -جھة واiبعاد ا`جتماعية من جھة أخرى
حة الفكرية والمحيط اiيديولوجي وْ ن اللَّ كوِّ إن مجمل ھذه الشخصيات يُ . بشراً يتحركون

 ،رفي�ةس�س المعب على ھ�ذه التش�كيلة التن�وع ف�ي اiُ لُ غويَ  ،الذي يتحرك فيه ھشام العابر
ء اوربم�ا تكم�ن ھ�ذه اiھ�داف ف�ي تغيي�ر البن� ،والوحدة وا`تفاق ف�ي اiھ�داف والغاي�ات

ھ�ذا البن�اء ال�ذي ي�رى  ،د التياراتا`جتماعي الثابت المستقر الرافض ل&نفتاح على تعدُّ 
قول البشر ويجعلھ�م عُ  مُ يحجِّ ال قَ وھذا ا`عتقاد إنما ھو عِ  ،مةمحرَّ " عةدْ ِب " جديد  في كلِّ 

وعل�ى ال�رغم م�ن . فيعوق ذل�ك كل�ه التق�دم إل�ى اiم�ام ،كرون تفكيراً واحداً أو متقارباً يف
التعمية والغموض والضبابية التي يتكئ عليھا الكاتب في اdفصاح عن مصدر التوجي�ه 

ل الروايات ` ينسى البعد السياسي الذي ي�تحكم ف�ي تس�يير مَ جْ مُ  فإنَّ  ،ةوالمسؤولية العامَّ 
فصح ع�ن ومھما يكن من شيء فإن كتلة الشخصيات الورقية تُ . مصائرھمر البشر ويقرِّ 

كما رأينا في الحديث ع�ن الجان�ب  –الجو الفكري العام الذي تزدحم فيه اiفكار السرية 
يتحرك�ون  ،فأنت ترى اiخ المسلم إلى جانب القومي والليبرالي وغير ھ�ؤ`ء -السياسي

�� ،كبي��ر دٍّ ف��ي الخف��اء ولك��نھم يحمل��ون رؤى ت��نقض إل��ى ح��  ،يّ ِف لَ المتواض��ع الفك��ري السَّ
دون أن يعني ذلك خلخل�ة  ،وتحاول نقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى قد تكون مغايرة

وتبقى ھذه اiفكار التي تعب�ر عنھ�ا . البناء السياسي أو اdطاحة الكلية بالبنية ا`جتماعية
 ،ك�اد اiمي�ة تطغ�ى عليھ�اة محدودة الت�أثير ف�ي توجي�ه الجم�اھير الت�ي تالحركات السريَّ 

فيم�ا يلم�ح  –وتبقى ھذه اiفك�ار قابل�ة للتط�ور  ،ناھيك عن الرقابة على الطباعة والنشر
إن كتلة الشخصيات تعد مع . ممكنة الشيوع والتأثير في الحاضر والمستقبل ،إليه الكاتب

           .  التعريف بخلفية البطل ،كما قلنا ،ذلك كله ثانوية مھمتھا

  .)٣(مدرس مادة التاريخ الذي أعجب به ھشام في المرحلة الثانوية: الخطار رشيد. ١

  .الصبي الذي يخدم في بيت الخال: سعيد. ٢

  .)٤(أم نورة: أم محمد. ٣

                                                
)١(

  .٥٨المرجع نفسه، :انظر  
)٢(

  .٨٢-٨١، الكراديب، الحمد:انظر  
)٣(

  .١١: الحمد، العدامة  
)٤(

  .١٣٤: الحمد، الشميسي  



٨٦ 

 

  .)١(أخت نورة: بدرية. ٤

غي�ر مب�ررة ف�ي اiس�ماء الص�حراوية  ي&حظ أن الروائ�ي ق�د وق�ع أس�ير مبالغ�اتو
بالواقعي��ة والجدي�ة ف��ي اتس�م م�ع بن��اء روايات�ه ال��ذي  أس��ماء فكاھي�ة ` تتناس��ب ،الخيالي�ة
كان سليمان قد دعا كل أتراب أبيه وأصحاب الطفولة الذين كان والده يتح�دث :" الطرح

 ،وص��الح ال��ذيب ،ومحم��د الطل��ي ،وعب��دهللا الج��رادة ،عب��دالعزيز الض��ب: ع��نھم كثي��راً 
  .)٢( ..."الجريووسليمان  ،وعثمان الصعو ،ودحيم القميري ،وعبدالرحمن الصقراني

. س�ليم الس�نور:" ل�يھم ھش�ام ف�ي القص�يمإالذين تع�رف وكذلك الحال مع اiصدقاء 

  .)٣( ..."ومھنا الطعيري. صالح الطرثوث

ھ�ل  ،إن من يقرأ ھذا الكم من اiسماء الغريبة سيتساءل ع�ن ھ�دف الروائ�ي منھ�ا
الغرابة وأنھا تتناس�ب ن ھي إشارة إلى أن كثيراً من أسماء العائ&ت والقبائل فيھا شي م

أم أن�ه أراد أن . الب�دوي؟ إن ك�ان ذل�ك فق�د ب�الغ ف�ي حش�رھا ف�ي س�ياق واح�د مع واقعھم
في  –يخرج بالرواية عن نمطيتھا الجدية بمفارقات ساخرة؟ وإن كانت ھذه فإنه لم يفلح 

ك�ي يتناس�ب م�ع س�ياق  د توظيف�هِج�لم يُ مسار  وخرج عن مساره الذي أتقنه إلى -نظري
كم�ا (ف�ي المجتم�ع لكن إذا ما عرفنا أن الروائ�ي يھ�تم كثي�راً ب�إبراز ا`زدواجي�ة .روايته

فإن التفسير اiرجح ھ�و أن�ه يرم�ز إل�ى الحداث�ة ) ُذكر سابقاً عند الحديث عن المضامين
طبيع���ة انتقائ��ه أس��ماء موغل��ة ف��ي للتقليدي��ة بيرم��ز و ،أس��ماء حس��نة ل�ف��راد ي��ارباخت

وھذا يب�رھن . جلية ن في وقت واحد يشكل ازدواجيةوكيف أن جمع النقيضي ،الصحراء
فق�د حش�ر ھ�ذه اiس�ماء  ،على حساب التشكيل مدى حرصه على إظھار المضامين وإن

 اس�تحداث عل�ىه ب�الغ حرص� وك�أن ،الغريبة في أسطر متتابعة دون ت�دقيق أو تمح�يص

   .المضمون أعمت بصيرته عن التشكيل متنوعة dبراز باليأس

 ،عرضه من شخص�يات يتض�ح أن ترك�ي الحم�د ك�ان يس�تخدمومن خ&ل ما سبق 
بتقديم الشخص�ية الروائي�ة م�ن خ�&ل وص�ف  إذ يقوم اiسلوب التقريري؛ ،إلى حد كبير

ويق��دم أفعالھ��ا بأس��لوب  ،بحي��ث يح��دد م&محھ��ا العام��ة ،أحوالھ��ا وعواطفھ��ا وأفكارھ��ا
iبن��اء خال��ه وتحول��ت الغرف��ة إل��ى ملج��أ " .ويحللھ��ا ،ويعل��ق عل��ى اiح��داث ،الحكاي��ة

ص�اف اللي�الي ويل�تھم م�ا يج�د م�ن نعليھا ف�ي أ فأحمد يھجم. يقصدونھا كل حسب حاجته
دون أن يكلف نفسه ولو لمرة واحدة أن يجلب معه طعاماً  ،طعام ويمتع نفسه بشاي حار

 ،كان�ت الغرف�ة ھ�ي المك�ان المفض�ل ،وإذا أراد عبد الرحمن التدخين. بدل الذي يستھلك
ولكن ھشاماً كان حازماً في ھذه  ،بإمكانية جلب فتيات إلى الغرفة وقد صرح عدة مرات

ال�ذي ` يتج�اوز الق�ارورة أو  ،فق�د ك�ان ي�أتي بمخزون�ه م�ن الع�رق ،أم�ا حم�د... النقطة
  .)٤( ."..بعضھا

  ھل حمل الشخصيات فوق ما تحتمل؟ 

                                                
)١(

  .١٣٤المرجع نفسه، :انظر  
)٢(

  .٢٦٨: الحمد، العدامة  
)٣(

  .٢٧٤: المرجع نفسه  
)٤(

  .٩-٨: الحمد، الشميسي  



٨٧ 

 

وھ��ي  ،ثق��افتھم الواس��عة ف��ي الكرادي��ب عل��ى منقاش��ات الس��جناء السياس��يين ت��نإن 
ابر وزم&ئه ف�ي النقاشات التي دارت بين ھشام الع لكن .ناسب مع قدرات الشخصياتتت

يمك�ن التعبي�ر "  ،المدرسة الثانوية كانت في مجملھا نقاشات فوق مستوى طلبة الثانوي�ة
فالمحمول الفك�ري ش�ديد . عن تلك السلبية بأنھا ضغط الخطاب اdيديولوجي في الرواية

م���ام الكات���ب ب���ه فق���د أرھ���ق أحيان���اً شخص���ياته ھ���ذه ولف���رط اھت. التن���وع والض���خامة
فل��و وض��عت . ق وع��يھمبْ تھم وَس��ي��وم��ع ذل��ك يمك��ن أن يبررھ��ا طليع .)١("بإطروحاتھ��ا

شخص��ية أح��دھم ف��ي ظ��روف غي��ر الظ��روف التاريخي��ة الت��ي عاش��وھا لك��ان م��ن غي��ر 
ع��الي م��ن ال��وعي ب��ذلك المس��توى ال ،المعق��ول تقب��ل تل��ك الح��وارات الت��ي دارت بي��نھم

   .حظ واسع من الثقافة الثانوية في زمان الرواية كان ذا غير أن طالب ،سيالسيا

وقد قام�ت الجھ�ود الت�ي خصص�ت للبح�ث ع�ن الق�انون اiساس�ي للشخص�ية بع�دة 
تص��نيف الشخص��ية ف��ي : ومنھ��ا ،وتقاطعھ��ا ،وتطابقھ��ا ،أنواعھ��ا: تص��نيفات للشخص��ية

ث�م  ،ئم داخ�ل الس�ردلتغيير ال�داة تمت�از ب�اكي�ودينامي ،سكونية ثابتة ` تتغير طوال الس�رد
  .)٢(وشخصية معقدة ذات عمق سيكولوجي ،وثانوية ،شخصية محورية رئيسية

الت��ي م��رت ب��ث&ث  ،شخص��ية ھش��ام: ف��ي الث&ثي��ة أب��رز الشخص��يات الديناميكي��ةو
كل جزء منھا يمثل تطوراً ملموساًً◌ في  ،رئيسة تحملھا اiجزاء الث&ثة للروايةمراحل 

أن ال��راوي يح��دثنا ع��ن  -اiحي��انمعظ��م  ف��ي -واض��حاً نح��س مع��هالشخص��ية وتغي��راً 
وھذا ` يعن�ي  ،شخصية جديدة غير الشخصية التي ألفناھا في الجزء السابق من الرواية

 الروائ�ي؛ صقحم�ة ف�ي ال�نَّ أو أنھا مُ  ،أن ھذه التطورات والتغيرات فجائية وغير مبررة

فھشام الذي عرفناه  ه بشدة؛تدعميسبقه أحداث تبرره و ومنطقي تطور طبيعي وإنما ھي
غي�ر ھش�ام المس�تقل ف�ي  ،ية العامةطالباً في الثانو ،حيث كان في كنف والديه الدمام في

وب�& ري�ب ف�إن ھش�اماً  .ر أغواره من قبلبَ ديد لم يكن قد سَ المنفتح على عالم ج الرياض
 س�يكون بس�جن الكرادي�ف�ي  الذي ذاق صنوف العذاب وأنواع ا�`م الجس�دية والنفس�ية

عل��ى أو  ،اً اخت&ف��اً ج��ذرياً عنھم��اإن ل��م يك��ن مختلف�� ،الس��ابقين "ھش��امينال" مغ��ايراً ع��ن 
ر م��ن الرواي��ة يخ��تم ف��ي نھاي��ة الج��زء الثال��ث واiخي��ف نق��يض منھم��ا فكري��اً وس��لوكياً؛ال

الت��ي ألفناھ�ا ف��ي نھاي��ة الرواي��ات أو  ،النھاي��ة:عوض��اً ع�ن كلم��ة ،البداي��ة:الروائ�ي بكلم��ة
وأن نھاية  ،وفي ھذا د`لة واضحة على أن قصة ھشام لم تنتِه بعد ،لمؤلفاتغيرھا من ا

رك لن��ا حري��ة وت�� ،بأح��داث جدي��دة ل��م ي��ذكرھا لن��ا ال��راويتش��ي  الرواي��ة نھاي��ة مفتوح��ة
وق�د يك�ون ھن�اك  ،وھذه اiحداث ستحمل في طياتھا تغيراً في شخصية ھشام ،تصورھا

ء شاھدنا شخصية متطورة ومتغيرة في كل جزطالما أننا ! ولم `؟! ھشام رابع لم نعرفه
  .من أجزاء الرواية

  

  

  ا:يقـاع ٦.٣

؟ وم�ا ھ�و إيق�اع ك�ل المسيطر على كل رواية من روايات تركي الحم�د ما اdيقاع
ع المس��يطر عل�ى رواي�ات ترك��ي ك�ان اdيق�ا .وم��ا ن�وع ھ�ذا اdيق��اع؟ ح�ده؟ رواي�ة عل�ى

                                                
)١(

  .٢٥٣: سليمان، فتنة السرد والنقد  
)٢(

  .١١-١٠: عزام، شعرية الخطاب  



٨٨ 

 

إ` أن اdيق�اع اdنس�اني  مس�تق&ً  اً ي�ة إيقاع�وإن كان لكل روا. اdنساني الحمد ھو اdيقاع
` يختف�ي تمام�اً بل إنه  ،عود الرواية إليهفيكاد ` يظھر إيقاع مغاير حتى ت ،يبقى اiبرز

فف��ي  ،بطريق�ة منس��جمة تص�نع تناغم��اً ممي�زاً  فيبق��ى مس�موعاً مع��ه ؛س�اعة ب��روز غي�ره
بش�كل `ف�ت  ويدي المأس�اثال كان يظھر اdيقاع التراجيرواية الكراديب على سبيل الم

iن م��ن  ،وف��ي الوق��ت نفس��ه يص��احبه إيق��اع إنس��اني ،عن��د الح��ديث ع��ن معان��اة الس��جين
متداخل�ة  لم�ا يحم�&ن م�ن مع�انٍ  ،ن اdيق�اعينالصعوبة بمكان أن ي�تم الفص�ل الكام�ل ب�ي

 .ممي�زة لكن إبداع الروائي يكمن في صنع إيقاع متناس�ق يظھرھم�ا بطريق�ة ،ومت&زمة

كان لتصوير تل�ك المأس�اة اdنس�انية  في السجن ب ھشام ورفاقه عن الطعامفعندما أضر
فم�ا أن يُس�مع أح�دھما  ،نصيب وافر م�ن اdب�داع جس�ده التن�اغم المنس�جم ب�ين اdيق�اعين

أن يع�ود ف�ي  لكن�ه م�ا يلب�ث ،ة حت�ى يخف�ت إل�ى أن نُح�س بت&ش�يهويسيطر عل�ى الرواي�
ن ي�زاوج ب�ين اdيق�اعين في كثير من اiحي�ابل إنه  ،مناسبالمكان المناسب والتوقيت ال

إنس��انياً ` يمك��ن اdحس��اس / فيتك��ام&ن ويت��آزران لينتج��ا إيقاع��اً مأس��اوياً  ف��ي آن مع��اً 
أما في  ،وما يُقال في رواية الكراديب يُقال في رواية شرق الوادي. بأحدھما دون ا�خر

. نيق��اع اdنس��ااف��ق ل�يك��ان اdيق��اع المك��اني ھ��و المر فق��د الشميس��يو روايت��ي العدام��ة

  .في روايتي جروح الذاكرة وريح الجنة إيقاعاً إنسانياً صرفاً  ويُلحظ
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  الفصل الرابع

  والمكاني التشكيل الزمني 

  

أوّد أن أش��ير إل��ى أنَّ موض��وع ال��زمن بش��كل ع��ام وم��ن زاوي��ة نظري��ة ق��د َحظ��ي 
من ف�ي أعم�ال ترك�ي ل�ذا س�أبدأ بتحلي�ل ال�ز ،باھتمام شديد يجعل أي قول ھنا يُع�د حش�واً 
   .الحمد مباشرة دونما مقدِّمات نظرية شاملة

ال�زمن : لعل الذي يعنينا أكثر من غيره في ھذه الدراسة ھو التفري�ق ب�ين زمن�ينو
 ،الذي وقعت فيه اiحداث على وفق ورودھا وتسلس�لھا ف�ي إطارھ�ا الت�اريخي المنطق�ي

ويس�مى اiول زم�ن   )١(.ياً ش�فوياً والزمن الذي ُشكلت فيه اiحداث والوقائع كتابة أو حك
م�ع وص�ول ھش�ام وفي ث&ثية تركي الحمد يبدأ زمن المبنى . الَمْتن وا�خر زمن الَمْبنَى

بينم�ا كان�ت بداي�ة زم�ن الم�تن أق�دم م�ن  ،عابر إلى الرياض لدراسة المرحل�ة الجامعي�ةال
ي المرحل�ة ففي الرواية جزء كبير من السرد iحداث جرت لھشام ف� ،تاريخ ھذا الحدث

وقد استخدم الروائي تقنية ا`سترجاع  .بالدمام عندما كان يسكن في حي العدامةالثانوية 
  .للعودة لسرد أحداث تلك المرحلة

   

  المفارقات الزمنية ١.١.٤

اiح��داث أو  قارن��ة نظ��ام ترتي��بمتعن��ي دراس��ة الترتي��ب الزمن��ي لحكاي��ة م��ا     
أو المق��اطع الزمني��ة تت��ابُع ھ��ذه اiح��داث المق��اطع الزمني��ة ف��ي الخط��اب الس��ردي بنظ��ام 

وذل��ك iن نظ��ام القص��ة ھ��ذا تش��ير إلي��ه الحكاي��ة ص��راحة أو يمك��ن  ،نفس��ھا ف��ي القص��ة
  .)٢(ا`ستد`ل عليه من ھذه القرينة غير المباشرة أو تلك

إن النظام الزمن�ي ال�ذي يس�ير س�يراً طولي�اً يق�دم س�رداً تاريخي�اً وھ�و م�ن أض�عف 
ن فتنتھ�ي ب�ذلك المفارق�ات ك أن زمن المبنى يتطابق مع زم�ن الم�تذل ،البناءات السردية

ولھذا عمد تركي الحمد إلى ا`ستعانة بھ�ذه المفارق�ات لك�ي يض�من متان�ة بن�اء  ،الزمنية
إ` م�ا ي&ح�ظ ف�ي بع�ض اiحي�ان م�ن ت�داخل  ،وقد نجح في ذل�ك إل�ى ح�د كبي�ر ،روايته

إذ أص��بحت اiح��داث غي��ر  ،أخف��ق ف��ي ترتي��ب زم��ن المبن��ىفق��د  ،ال��زمنين دون مب��رر
وس�اد :" ولم يستعن بالمفارقات الزمنية لتبرير تداخل ال�زمن ،متعاقبة كما ھي في المتن

وأخذ الجميع يتصنعون اdنصات إلى صوت لقمان العذب وھو يتلو س�ورة  ،صمت قلق
ف�نھض  ،وطال الص�مت. فيما كان كل واحد مسافراً في رحلة ذاتية في الحقيقة ،"مريم"

وبق�ي  ،فيما عاد ولي�د إل�ى ح�ك ن�واة جدي�دة ، وأخذ يلعب الشطرنج مع زميل بعيدعبدهللا
... "ھش��ام مض��طجعاً وھ��و يس��تمع لقم��ان يتل��و

)١(
ث��م يقت��بس ا�ي��ات الثم��ان اiول��ى م��ن  .

فھ�و ي�ذكر أنھ�م يتص�نعون  ،وكان اiَولى أن يقتبس من وس�طھا أو آخرھ�ا ،سورة مريم
 ،أي أن لقمان استھل ت&وته قب�ل ص�متھم ،لقاdنصات لسورة مريم عندما ساد صمت ق

                                                
)١(

البني�ة والد`ل�ة، : في رواية النھايات لعبدالرحمن مني�ف السرد المؤطر، ٢٠٠٦، ، محمد عليالشوابكة  
  .٦٤:مطبعة الروزنا، عمان

)٢(
محم��د معتص��م وعب��دالجليل اiزدي . ، خط��اب الحكاي��ة، بح��ث ف��ي الم��نھج، ت١٩٩٧، جي��رار، جني��ت  

  .٤٧: ٢وعمر حلي، الھيئة العامة للمطابع اiميرية، ط
)١(

 ٢٢٣:الكراديبالحمد،  
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وأن عبدهللا نھض وأخ�ذ ف�ي  ،ثم يذكر أن الصمت طال ،أو أنه بدأھا بتزامن مع صمتھم
ف& شك أن كل ذلك يحتاج إلى زم�ن  س�ُيَمكِّن لقم�ان م�ن  ،لعب الشطرنج مع زميل بعيد

ذك�ر  ،كھ�يعص(: فكي�ف ي�ذكر بع�د ھ�ذا كل�ه أن�ه يتل�و ،في أقل تقدير -قراءة بضع آيات 
 .)رحمة ربك عبده زكريا

  

  عا�سترجا  ١.١.١.٤

� رد الح�الي والع�ودة إل�ى م�اٍض س�ابق أو `ح�ق لبداي�ة ال�نص وھو قطع وتي�رة السَّ
 ،ح والتوض�يح وإع�ادة تفس�ير اiح�داثالش�رو ثيف ال�نصتككوله فوائد عديدة  .الروائي

iح�داث لس�لة م�ن ارب�ط حادث�ة بسو ،واdسھاب في بع�ض الشخص�يات ،وتعديل الرؤية
كثي��راً عل��ى تقني��ة ا`س��ترجاع بأنواع��ه المتع��ددة؛ ال��داخلي  د اعتم��د الروائ��يوق�� ،الس�ابقة

عن�دما : ا`س�ترجاع ال�داخلي عل�ى مثل�ةاiفم�ن  ،والخارجي والكلي والجزئي والتكميل�ي
ولم يفطن لم�ا " شارع"نطق وليد كلمة  ،كان ھشام يتناقش مع وليد في الشؤون السياسية

طاف�ت بذھن�ه ص�ورة ذيني�ك الش�ابين عل�ى الدراج�ة إذ  ة في خيال ھشام؛فعلته ھذه الكلم
حيث استرجع اللحظات اiخيرة الت�ي ك�ان  ،بالنارية عندما كان في طريقه إلى الكرادي

)٢(فيھا خارج أسوار السجن
.  

وع�ادت ب�ه ال�ذاكرة إل�ى ي�وم ` ينس�اه م�ن تل�ك " :ومن أمثلة ا`سترجاع الخ�ارجي     
 .)١(..."كان ذاھباً إلى المدرسة ب�اكراً ص�بيحة ذل�ك الي�وم كالع�ادة. لغابرةاiيام العابرة ا

والسبب ف�ي ذل�ك ھ�و رغبت�ه  ،وكثيراً ما كانت الذاكرة تعود بھشام إلى مرحلة الطفولة
 ؛والع�ودة إل�ى أي�ام الطفول�ة ،ة في الھروب من واقع�ه الم�ؤلم ف�ي الس�جنلحَّ ة المُ النفسيَّ 

iبحيث البراءة واللھو وحنان اiبل يفتقد أيس�ر  ،وھو ا�ن يفتقد كل ذلك ،م وحماية ا
  . الذي لم يره منذ سنوات ،النظر إلى الشارع: منه

يعد تلقي ھشام لخبر وفاة جمال عبدالناصر نموذجاً ممي�زاً اس�تطاع في�ه الروائ�ي و
ف�ي غاي�ة التج�انس  ات م�ا ب�ين زم�ن الم�تن وزم�ن المبن�ىاورأن ينقلن�ا ع�دة نق�&ت متج�

أم  ،ھ�ل م�ات جم�ال فع�&ً ... كان في حالة شديدة من الذھول وا`ض�طراب:" موا`نسجا
ف�دخل  ،وج�د الب�اب مش�رعاً . وانطل�ق دون وع�ي إل�ى عزب�ة الش�باب. أنھا مجرد إش�اعة

 ،وق��د ع&ھ��م الوج��وم ،عل��ى عج��ل ووج��د الجمي��ع يجلس��ون ف��ي الص��الة ح��ول الرادي��و
ة ل�م إل�ى ھش�ام بمثاب�ة ص�دمة قويَّ� كان ھذا الخبر بالنس�بة .)٢( ..."والحزن يطوق المكان

فما كان  ،ذاكمؤلم لحظة فعمد `شعوره إلى حيلة تخلصه من شعوره ال ،يستطع تحملھا
ھ��ا تفل��ح ف��ي تخفي��ف لعلَّ  ةمن��ه إ` أن ع��اد إل��ى الماض��ي البعي��د مس��ترجعاً لحظ��ات س��عيد

  :معاناته وألمه الممض

عيد الذي جاء فيه خب�ر وف�اة مثل ذلك اليوم الب ،كاءإنه يحس بحاجة ماسة إلى البُ " 
إ`َّ ح�ين ودع أم�ه وھ�و يس�تعد  ،ولم يحس بالحاجة إلى البك�اء بع�د ذل�ك حق�اً  ،ھيلةعمته 

                                                
)٢(

 .١٨٤المرجع نفسه، :انظر 
)١(

  .١٨٥: الحمد، الكراديب  
)٢(

  .٩٠: الحمد، الشميسي  
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وض�ع رأس�ه ب�ين ركبتي�ه وأخ�ذ . وحين أتاه خب�ر وف�اة عمت�ه ش�ريفة ،للسفر إلى بيروت
  .)١("يبكي بھدوء

ون�ه ال�راوي فعا ؛ھذا ا`سترجاع لم يفلح في تخفيف المعاناة عن نفس ھش�اموكأن 
عن طريق إشعار ھش�ام ب�أن  ،ي العلم على استشراف المستقبل وبث العزاء إلى نفسهلِّ كُ 

 يبكي نفسه قبل أنْ  به أنْ  فجدير ،مستقبله الشخصي سيحمل له المزيد من ا�`م والشقاء

وھو محاولة  ،يتعلق بالمتلقين آخرُ  ھدفٌ  ولھذا ا`سترجاع. جمال عبدالناصر يبكي على
ا`س�تباق  وتوس�ل الروائ�ي بآلي�ة ،حس بما أحس به ھشام أو ما يس�مى بالس�ارديةجعلنا ن

وخاص�ة  ،فقد يقصر فھم المتلقي عن إدراك مدى اiلم الذي يحس�ه ھش�ام ،لتحقيق غايته
إذا كان المتلقي من اiجيال التالية لزمن الرواية الذين لم يعايشوا تل�ك الحقب�ة التاريخي�ة 

م��ا انض��وى تحتھ��ا م��ن أمج��اد وانتص��ارات وانكس���ارات و ،م��ن حي��اة اiم��ة العربي��ة
فھي محاولة لتقريب الص�ورة م�ن خ�&ل مقارن�ة أل�م ھش�ام ب�آ`م محسوس�ة  ،واحباطات

كم�وت عزي�ز  -يرف�ي أق�ل تق�د –أو يمكن تص�ورھا بدق�ة  ،ومجربة عند كثير من الناس
ك��ي ولكن��ه يب ،لق��د أح��س وھ�و يبك��ي أن�ه ` يبك��ي شخص��اً آخ�ر" :قري�ب أو ف��راق حبي�ب

وم�ا زال  ،بدالناص�ر ف�ي ب�ور س�عيد والس�ويستفتحت طفولت�ه عل�ى بط�و`ت ع... هنفس
عن�دما انس�حبت ق�وات  ،يذكر كالخيال ذل�ك الي�وم ال�ذي حملت�ه في�ه أم�ه وأخ�ذت ت�رقص

   .)٢("العدوان الث&ثي

ويب��دو َحْص��رھا ھن��ا خ��ارج أھ��داف  ،واiمثل��ة عل��ى ا`س��ترجاع الخ��ارجي كثي��رة
. ا متقاربة وتحمل من الرؤى ما يشبه ما ذكرناه في المث�ال الس�ابقالرسالة؛ iنَّ وظائفھ

  .  كما يُعدُّ حصر ا`سترجاعات ھدراً للوقت

ا ا` كانت تجلب لھ�م الل�بن :" فنراه في مواقع كثيرة نذكر منھا تكميليالسترجاع أمَّ
فقد كان أھلھا يحتفظون في المنزل بث&ث بق�رات تق�وم أم ن�ورة  ،المخضوض كل مساء

وك�انوا  ،حلبھا وخض الحليب وتوزيع ما يفيض عن حاجة المنزل على بعض الجيرانب
  .)٣("من ھؤ`ء

ل ھشام إلى الرياض ثم يستخدم الروائي ا`س�ترجاع وتبدأ الرواية في مبناھا بوص
 أح��داث الري��اض ي��زاوج ب��ين و ،اث الت��ي ج��رت م��ع ھش��ام ف��ي ال��دمامللع��ودة إل��ى اiح��د

ط مكرر ` يحيد عنه إ` بنم.. وھكذا ،م يعود إلى الرياضليسترجع ما حدث في الدمام ث
     .فيما ندر

في لحظة شرود ذھن لھشام  ،يصادفنا في الرواية في الفصل الثالثأول استرجاع 
  :وھو يستقل القطار من الدمام متجھاً إلى الرياض ل&لتحاق بالجامعة

خشيته من ج�رح كبري�اء  ولو` ،أھمل الدراسة إھما`ً تاماً  ،في المرحلة الثانوية" 
وتفرغ لعالمه الجديد من القراءة واكتشاف النصوص  ،لما درس إط&قاً  ،والده وقلب أمه

  .)٤("مةحرَّ المُ 

                                                
)١(

  .٩٠: المرجع نفسه  
)٢(

  .٩١: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .١٣٠: الحمد، العدامة  
)٤(

  .١٠: الحمد، العدامة  
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  :بوصول القطار ،في بداية الفصل التاسع وينتھي ھذا ا`سترجاع

  ..يا أخ... يا أخ  –" 

ذا القط�ار ق�د ف�إ ،وتلف�ت حول�ه ،فانتب�ه م�ن غفوت�ه ،وأفاق على يد تربّت على كتفه
  :وھو يقول ب& اكتراث ،وإذا أحد عمال المحطة منتصب أمامه ،توقف تماماً 

  ؟)١("أ` تريد المغادرة ... يا أخ -

  .)٢(ثم عودة إلى ا`سترجاع في بداية الفصل العاشر

ل�راوي بھ�ذه حي�ث يقطع�ه ا ويمتد ھذا ا`س�ترجاع إل�ى بداي�ة الفص�ل الث�امن عش�ر
أي�ن تري�د بالض�بط؟ أت�اه ص�وت س�ائق ... رع الشميس�ي الق�ديمھا قد وصلنا شا" الطريقة

مخرجاً إي�اه م�ن ذل�ك الش�ريط ال�ذي ك�ان يم�ر أم�ام عيني�ه  ،سيارة اiجرة قادماً من بعيد
أو ش�يئاً ابت��دأ  ،وك�أن ك��ل م�ا ح�دث ل��م يك�ن إ` حلم�اً ف�ي إغف��اءة قيلول�ة ،بس�رعة رھيب�ة

ل التي يب�رر لن�ا بھ�ا ال�راوي قط�ع حيلة من الحي وھذه .)٣("وانتھى في يوم أو بعض يوم
لكنھا حيلة مكررة ` تختلف كثيراً عن طريقته المعتادة في إنھ�اء المفارق�ة  ،ا`سترجاع

 ،مع بداي�ة الفص�ل الراب�ع والعش�رين ثم يليه استرجاع. الزمنية والعودة إلى زمن السرد
ث&ث��ين اس��ترجاع ف��ي الفص��ل الس��ادس وال بع��دھا يب��دأو .)٤(ويمت��د عش��رة فص��ول كامل��ة

  .)٥(بنھاية ھذا الجزء وينتھي

وأقصد بالسعة ھنا  ،بشكل `فت عند تركي الحمد ارقات الزمنيةي&حظ سعة المفو
المساحة النصية التي يستغرقھا ا`سترجاع كالذي نراه ما بين الفصل الرابع والعش�رين 

   . إلى الفصل الرابع والث&ثين

فم�ن  ،العدام�ة ح�ي م�ن أحي�اء ال�دمامو ،العدام�ة: ھذا الجزء من الرواي�ة عنوان�هو
ثي�راً ولكنن�ا نُفاج�أ ب�أن ك ،في الدمام ،حسب العنوان ،المتوقع أن تدور أحداث ھذا الجزء

اي�ة لك�ل م�ن أح�داث ال�دمام ع�دد فص�ول الرو إذا ما قارنا ،من أحداثه تدور في الرياض
وم�ا ذل�ك  ،مخر أحداث العدامة تدور ف�ي القص�يآن مع اiخذ بعين ا`عتبار أ ،والرياض

   . إ` iن ا`سترجاعات ُوظفت بكثرة في ھذا الجزء من الث&ثية

دون تمھي��د انتق��الي أو  لم&ح��ظ أن بداي��ة ا`س��ترجاعات عن��د ترك��ي الحم��دم��ن او
قي با`ً لمب�دئي الس�ببية الذي ` يُلْ  ،ي إلى التجاور السرديإنما يلجأ الراو ،مبرر منطقي

وعلى  ،بررة برابط يدعم العودة إلى زمن المبنى ويشدھاأما نھاياتھا فتكون م .والزمانية
  .يوھي انتباه ھشام من شروده الذھن: اiغلب يكون بطريقة تتكرر كثيراً 

وكانت أكبر صدمة تلقاھا ف�ي حيات�ه ھ�ي عن�دما عل�م بانتح�ار ھ�ذا الم�درس ف�ي " 
اً من أي بعد أربعة عشر عام ،١٩٨٢أعقاب دخول القوات اdسرائيلية إلى بيروت عام 

  .)٦("آخر لقاء تم بينھما

                                                
)١(

  .٣٢-٣١: المرجع نفسه  
)٢(

  .٣٥: المرجع نفسه  
)٣(

  .٦٨: المرجع نفسه  
)٤(

  .١٦٧-١٠٩، المرجع نفسه:انظر  
)٥(

  .٢٩٨-١٨٠المرجع نفسه، :انظر  
)٦(

  .١١: الحمد، العدامة  



٩٣ 

 

  :)ا�ستدعاء( آليات ا�سترجاع 

  :الحدث يستدعي حدثا. ١

 ،وعن�دما دخ�ل غرفت�ه:" صوت أم ھشام يستدعي حدثاً ق�ديماً ف�ي طفولت�ه المبك�رة
نع�م ي�ا : " أجاب بتلقائي�ة..." أھذا أنت يا ھشام؟:" أتاه صوت أمه من المطبخ وھي تقول

ذل�ك العص�فور ال�ذي اص�طاده قب�ل  ،اف بخاطره تلك اللحظةو` يدري لماذا ط..." أمي
دون أن ت�راه  ،دخول ھشام إل�ى غرفت�ه: إن ھذا الحدث. )١("فترة بالفخ في حديقة المنزل

ح�دث م�ن  ،فتناديه مستفسرة عن شخصه ويجيبھا م�ن غرفت�ه ،أمه أو يلقي عليھا التحية
ما جعل ذاكرة ھشام تس�تدعي وھذا . وبھذا التفصيل ،النادر أن يتكرر على ھذه الصورة

  .لحظة اصطياده العصفور

  

  

  : الحدث يستدعي شخصية. ٢

في مث�ل ھ�ذا الوق�ت ك�ان ... وابتسم. إنھا تقارب الثامنة مساءً ... نظر إلى ساعته" 
وھنا نجد أنَّ الزمن المحدد بالثامنة  .)٢( ..."يجتمع ووالديه أمام التلفزيون يشربون الشاي

  . عي شخصيات تمارس أعما`ً مشابھةمقترناً بعمل ما يستد

  :الحدث يستدعي مكاناً . ٣

أح�س ھش�ام أن  ،رفع جلجل الخيزرانة عالياً ثم ھوى بھا بكل م�ا أوت�ي م�ن ق�وة" 
شيء أشبه بذاك الذي أحسه . وخرج من رأسه ،تياراً كھربائياً قد أفرغ شحنته في قدميه

وھن�ا يس�تدعي فع�ل . )٣( ..."عبكان على السطح يل... عندما كان في الخامسة من العمر
فم�ا يش�عر ب�ه ا�ن يش�به م�ا ك�ان  ،جلجل المكان م�ن خ�&ل رب�ط المش�اعر بھ�ذا المك�ان

وبك�ى عل�ى مك�ان مح�دد ھ�و الس�طح حي�ث ا`نط�&ق والفض�اء  ،يشعر ب�ه ف�ي الماض�ي
  .المفتوح

  :المكان يستدعي شخصية. ٤

في أي شيء يتذكره في  ،ھناك والغريب أنَّ ينتبه iول مرة أن عدنان كان دائماً "      
." لكأنما ا`ثنان شيء واحد دون أن يعي ذلك سابقاً  ،حياته

)٣(
   

  :المكان يستدعي حدثاً . ٥

أح�داثاً ك�ان يعتق�د ... ي�ا لل�ذكريات... ومن وراء الشارع تقع المدرسة المتوسِّطة" 
ن ينكش�ھا فق�ط ،أنه نسيھا "يلھالتب�رز بك�ل تفاص� ،فإذا ھي قابعة ھناك تبحث عمَّ

)٤(
م�ن . 

الماض�ي إل�ى لحظ�ة ) َس�ْحب(الجلي أنَّ المدرسة تقوم ھنا ب�دور المحفِّ�ز عل�ى الت�ذكير و
 ح ب�أنَّ وإنما يص�رِّ  ،لم يذكر لنا اiحداث بعينھا ،بيد أنَّ ھذا التذكر جاء ضبابياً  ،الحاضر

ش�رة وأرى أنَّ ھ�ذه المبا. المكان لديه القدرة على استحضار اiحداث بتفصي&تھا كامل�ة

                                                
)١(

  .٣١: المرجع نفسه  
)٢(

  .٢٣١: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .١٠٧-١٠٦: الحمد، الكراديب  
)٣(

 ٢١٢: الشميسيالحمد،  
)٤(

 .٢١٢: المرجع نفسه  



٩٤ 

 

م�ن خ�&ل الس��رد  -ث��م  ،فك�ان يمك��ن أن ي�ذكر المدرس�ة ،ت�ذھب أحيان�اً بجمالي��ات ال�نص
  .  يذكر حدثاً بعينه يتعلق بالمدرسة -التجاوري

  :الشخصية تستدعي شخصية. ٦

وخطرت بباله حكاية رواھ�ا ل�ه ... كان ھشام مستغرباً من معرفة العقيد بسقراط"      
وھ�ذا ي�دلُّ  .)١("ولعل�ه ك�ان م�رزوق المطران�ي ،ر اس�مهأحد الرفاق أيام التنظ�يم ` ي�ذك

  .أو شيئاً يتعلق بالسياسة ،على أنَّ الحكاية تحتوي حكمة ما

   :الشخصية تستدعي مكاناً . ٧

إن طع�م الط�ائف وص�يفھا ` ... كان خاله يقيم في الطائف بعضاً من فت�رة الص�يف"   
  .)٢("عندما يكون الخال موجوداً فقد ذھب ھناك مرة أو مرتين  ،يزال عالقاً في الذھن

  :الشخصية تستدعي حدثاً . ٨

   .)٣("وخطرت على باله حكاية قديمة تذكَّرھا فجأة خ&ل حديثه مع نورة" 

  

  ا�ستباق ٢.١.١.٤

 ،ك�التنبوء واdع�&ن ،لغير س�بب تقنية ا`ستباق في مواطن كثيرة الراوي استخدم
جيني�ت وت�ودورف ق�د يك�ون ص�ائباً وق�د وتجدر اdشارة إلى أنَّ اdع&ن حس�ب جي�رار 

وعل��م م��ن " :يك��ون خاطئ��اً ويب��دو ا`س��تباق الت��الي متحقق��اً متنبئ��اً ب��و`دة ص��داقة جدي��دة
ك�ان ف�ي ولكن زك�ي بع�د ذل�ك  ،مرزوق أن زكي أنّبه على سلوكه ذلك اليوم في المقھى

 ،ق جديدالتي جعلته يتعرف على صدي ،كما يسّميھا ،غاية السرور لتلك الصدفة السعيدة
عندما افت�رق الرف�اق الث&ث�ة و .)٤("ھكذا عبر عن ع&قتھم `حقاً  ،فالصداقة أسمى ع&قة

إ` أن ھش�ام ل�م ي�َر "  قابلوا بع�د ذل�ك كلم�ا س�نحت الفرص�ة؛اتّفقوا على أن يت ،ذلك اليوم
ھ�ذا م�ا يخبرن�ا ب�ه ال�راوي  .)٥("أما زكي فقد رآه `حقاً ف�ي ج�دة ،مرزوق بعد ذلك اليوم

من أن رؤية ھشام لزكي في ج�دة تعن�ي أن�ه ل�م ي�ره إ` ف�ي قاً ل�حداث على الرغم استبا
  .وھشام لم يدخل إلى السجن إ` بعد وقت طويل من لقاء الث&ثة ،السجن

نظ��ر نظ��رة أخي��رة إل��ى الب��اب  ،وعن��دما ركب��وا الس��يارة وتحرك��ت ف��ي طريقھ��ا" 
 ،ي�دري م�ا يخبئ�ه الق�درول�م يك�ن  ،الخشبي حيث كان يقف جده وجدته وعمت�ه وس�ليمان

 ولحقھ�ا ،رض غريب لم يمھلھا ط�وي&ً فقد توفيت عمته بم. وأن ذلك كان آخر العھد بھم

وود س�اعتھا ل�و  ،وصلته أنباء وفاتھم ف�ي ج�دة. أو`ً ثم جدته بعد فترة ليست طويلة جدهُ 
 ،كان باستطاعته إرج�اع عق�ارب ال�زمن ليطب�ع قبل�ة أخي�رة عل�ى وجن�ة عمت�ه وجبھتھ�ا

ھذا الموقف الحزين لم يك�ن ليبل�غ ھ�ذه الدرج�ة م�ن  .)٦("رائحة جدة للمرة اiخيرةويشم 
� م�ن ارد تقني�ة ا`س�تباق الت�ي جعلتن�ا نح�س بم�ا أح�س ب�ه ھش�ام اdتقان لو لم يوظف السَّ

ذل�ك أنَّ  ن�ا نش�عر ب�اiلم قب�ل ش�عور ھش�ام ب�ه؛ب�ل جعل ،لوعة فراق عمت�ه وج�ده وجدت�ه

                                                
)١(

   .١٦٠: الحمد، الكراديب  
)٢(

  .٢٤١: المرجع نفسه  
)٣(

     .١٤٤: يسيالحمد، الشم  
)٤(

     .٢٠١: الحمد، العدامة  
)٥(

     .٢٣٩: الحمد، الكراديب  
)٦(

  .٢٨٧-٢٨٦: الحمد، العدامة  



٩٥ 

 

iفأصبح المتلقي يشفق على ھشام من مستقبله  ،يام لھشامالراوي أطلعنا على ما تخبئه ا
  .الذي يحمل في طياته فراقاً وفقداً وسجناً وعذاباً ` يريم

ك��ان يخش��ى  -أثن��اء مكوث��ه ف��ي الس��جن –وش��بيه ب��ذلك إخب��ار ال��راوي ب��أنَّ ھش��اماً 
ة بين ف�ي غرف�أح�د المع�ذَّ  ق�د يك�ونو ،ذلك يعني وقت ابتداء التحقيق منتصف الليل؛ iنَّ 

ك�ان جس�ده ي�رتعش بعن�ف كلم�ا انتص�ف  ،ن عديدة بعد خروجه من السجنولسني. العقيد
ا سيكون عليه ح�ال ھش�ام؛ م�ن ع�ذاب  .)١(وسمع دقات الساعة ،الليل فبإع&ن السارد عمَّ

 ،أحسس��نا بالتع��اطف الكبي��ر م��ع آ`م ھش��ام ف��ي تل��ك اللحظ��ة ،نفس��ي ورع��ب متواص��ل
راك نتيجتھ�ا الت�ي اس�تمرت ت�نغص حي�اة ھش�ام وأدركنا مرارتھا وقساوتھا من خ�&ل إد

أنَّ التعذيب الجسدي توقف إ` أنَّ العذاب النفسي مازال  من غمسنوات طويلة؛ فعلى الرَّ 
  . ينھش روحه

ة وفي بعض اiحيان يوظف السارد تقنية ا`ستباق للتخلص المنطق�ي م�ن شخص�يَّ 
/ حي�اة ھش�ام على اiحرىأو ب ،على مجريات السرد من الشخصيات التي انتھى تأثيرھا

حي��ث ك��ان ص��ديق الطفول��ة  ؛ع��دنان شخص��ية -عل��ى س��بيل المث��ال –وم��ن ذل��ك  ،البط��ل
في كل مناسبة تزامنت مع وكان السارد يذكره  ،ورفيق التنظيم ،وزميل الدراسة ،لھشام

تباع�دت  ،ةوتغي�رات ع�دنان الفكريَّ� ،م�ع دخول�ه الس�جن لك�نْ  ،من حياة ھشام تلك الفترة
ف��ي ك��ل  اً ھش��امك��ان مش��اركاً  اي��ة ثانوي��اً بع��د أنْ أص��بح دور ع��دنان ف��ي الروو ،ُس��بلھما

ص�غيرة وكبي��رة؛ فم��ا ك�ان م��ن الس��ارد إ` أن أعل�ن لن��ا ع��ن خ�روج ع��دنان م��ن مس��رح 
وس�ار ھش�ام ف�ي " :اختفائ�ه رِّ الرواية ب�& رجع�ه؛ ل�ئ& يتس�اءل المتلق�ي فيم�ا بع�د ع�ن ِس�

فرأى عدنان  ،ظر إلى الوراء نظرة أخيرةن ،وقبل أن يختفي في أحد المنعطفات ،طريقه
ول��م يك��ن يعل��م أن تل��ك  ،ف��رَد ا�خ��ر اdش��ارة ،أش��ار ل��ه م��ن بعي��د. ` زال واقف��اً بالب��اب

ك�ان ل�ه دور إذ  ؛ع�ارفوكذلك اiمر مع شخصية  .)٢("اdشارة كانت آخر العھد بعدنان
عل�ى نم�ط تفكي�ر  - بطريق�ة كبي�رة - رَ ثَّ�وأَ  ،كبير في إثراء النقاشات الفكرية في الس�جن

فرغ في جلس�ات نق�اش أُ  عارف وما ودَّ السارد قوله على لسان ؛دوره انتھى لكنَّ  ،ھشام
ث�م أت�اه ": ل�ذا عم�د ال�راوي إل�ى حيل�ة ا`س�تباق ليقنعن�ا باختف�اء شخص�ية ع�ارف ،كثيرة

ولكنه ل�م ي�ره  ،مرعي بالخبر اليقين وتحيات عارف وأمنياته أن يراه في ظروف أفضل
    .)٣("أبداً بعد ذلك 

وف���ي مواق���ف أخ���رى يك���ون ا`س���تباق مس���اعداً عل���ى وص���ف شخص���ية م���ن 
تصورھا بالش�كل ال�ذي يري�د  ساھم فيتُ  ،وإعطاء المتلقي فكرة كاملة عنھا ،الشخصيات

وك�ان منظ�ره الخ�ارجي ` يبع�ث  ،فقد ك�ان أكب�رھم س�ناً  ،أما يحيى" ... :السارد إيصاله
  .)٤("قد تبين فيه طيبة متناھية بعد ذلك رغم أن ھشام ،على ا`رتياح iول وھلة

  

  

  

                                                
)١(

  .٨٣: الحمد، الكراديب  
)٢(

  .١٩٦: الحمد، الشميسي  
)٣(

     .٢٤٤: الحمد، الكراديب  
)٤(

     .٣٧: المرجع نفسه  



٩٦ 

 

         )frequency( التواتر ٢.١.٤

التواتر ھو دراسة ك�م اiح�داث ف�ي ال�نص مقارن�اً بكمھ�ا  على أنَّ جمع الدارسون يُ 
  .)١(أو ھو مجموع ع&قات التكرار بين النص والحكاية ،في الحكاية اiصل

نص�وص دبي�ات الغربي�ة ليقس�ما الم�ن اi" مدخل إلى نظري�ة القص�ة "ويفيد مؤلفا 
  :إلى أربعة أشكال

وھ�ذا الن�وع م�ن ع&ق�ات  ،واح�دةة واحدة ما حدث مر وھو أن يُروى مرة: المفرد.١
س��رداً " يه جني��ت الت��واتر ھ��و اiكث��ر اس��تعما`ً ف��ي النص��وص القصص��ية ويس��م

  ". قصصياً مفرداً 

أكثر من مرة يث يُروى ح –قد ` يعتد به كثيراً  –وھناك شكل آخر للنص المفرد . ٢
ن تك��رار المق��اطع النص��ية مطابق��اً لتك��رار وھن��ا يك��و ،أكث��ر م��ن م��رةم��ا ح��دث 

 ،والحقيقة أن اiحداث تكون متشابھة ولكنھا ليس�ت واح�دة ،اiحداث في الحكاية
  .ولذلك يعد ھذا التكرار من أشكال النصوص المفردة

وتعتمد بعض  ،مرة واحدة أما النص المكرر فھو أن يُروى أكثر من مرة ما حدث. ٣
وقد يروى الحدث باس�تعمال وجھ�ات  ،النصوص الحديثة على طاقة التكرار ھذه

وق�د  ،أو حت�ى باس�تبدال بع�ض الشخص�يات ب�الراوي اiول للح�دث ،نظر مختلفة
ولعل��ه م��ن المفي��د اdش��ارة إل��ى أن التك��رار يفي��د أحيان��اً . يك��ون اiس��لوب مختلف��اً 

فض&ً ع�ن أن التك�رار يتض�من إض�افة  ،دون غيره أو إبراز أھمية حدث التوكيد
وتعم��ل ھ��ذه اdض��افة عل��ى تغيي��ر رؤي��ة  ،جدي��د ف��ي ك��ل م��رة ي��ذكر فيھ��ا الح��دث

  .فيسعى الكاتب إلى تحويرھا أو قلب د``تھا ،استقرت في وعي القارئ

حي�ث ي�روي م�رة واح�دة م�ا ح�دث فع�&ً  ،وثمة ما اصطلح علي�ه ب�النص المؤل�ف. ٤
 ،أو غالب�اً  ،ك�ل ي�وم: لباً ما ينبه إل�ى ذل�ك بمعين�ات لفظي�ة مث�لوغا ،أكثر من مرة

ومن ھنا يرتبط ھذا الشكل بمنظومة الق�يم والع�ادات أو اiعم�ال اليومي�ة  .أوعادة
  .)٢(ةالتي يستحيل على السارد ذكرھا كاملة `فتقارھا إلى القيم

اiعم��ال اس��تخدم الروائ��ي جمي��ع أن��واع الت��واتر؛ فف��ي رص��ده الع��ادات والتقالي��د و
ذكرھ�ا يش�كل أھمي�ة كبي�رة ف�ي  وما شابھھا كان يوظف ال�نص المؤل�ف؛ إذ إنَّ اليومية 

ه بالخلفي�ة  ،وإدخال المتلقي في الج�و الع�ام ال�ذي تعيش�ه الشخص�يات ،إثراء النص وَم�دِّ
وعل�ى ال�رغم م�ن تل�ك  ،الثقافية ال&زم�ة لتك�وين ص�ورة متكامل�ة ع�ن مجتم�ع الرواي�ة

إ` ف�ي ح�ا`ت  -رھا ` ضرورة ل�ه؛ iن�ه ` يعط�ي إض�افة لل�نص اiھمية إ` أنَّ تكرا
ويح�ين وق�ت  ،وتغرب الشمس كالع�ادة. ثم يلفظ ،ويأتي الطعام وي&ك:" نادرة وخاصة

وح�ارس  ،واiن�وار مض�اءة ،ويلبد الجميع في فرش�ھم كالع�ادة ،فتصدر اiوامر ،النوم
د ضرورة لتكرارھا في المبنى مع فھذه اiمور لم َيَر السار .)٣( ."يذھب ويجيء كالعادة
 ك�ل مغ�امرة م�ن ع�ن ن�دم ھش�ام بع�دومثل ذل�ك م�ا أورده . المتن أنھا حدثت مراراً في

                                                
)١(

     .٨٢الشوابكه، السرد المؤطر في رواية النھايات، ص  
)٢(

، م�دخل إل��ى نظري�ة القص��ة تحل�ي&ً وتطبيق��اً، دار الش��ؤون ١٩٨٦المرزوق�ي، س��مير؛ وش�اكر، جمي��ل،   
  .٨٤-٨٢:الثقافية العامة، بغداد

)٣(
     .٢٢٣: الحمد، الكراديب  



٩٧ 

 

فھ��ذا الن��دم  .)١(ومش��اھدته خي��ال أم��ه يؤنب��ه عل��ى فعلت��ه ،م��ع النس��اء مغامرات��ه المثي��رة
لك�ن ال�راوي ل�م يخبرن�ا ب�ذلك إ` م�رة  ،وصورة أم�ه الت�ي تؤرق�ه ح�دثت كثي�راً لھش�ام

  .  أَجمَل فيھا ذاك الموقف المتكرر ،احدةو

ا على طول الرواية؛ حيث يروي المبنى م�رة واح�دة م�ا  فھو متوافر النص المفرد أمَّ
ذل�ك تقي�داً بالترتي�ب وھو أسلوب يرصد الحدث الواحد دون أن يعن�ي  ،حدث مرة واحدة

رھ��ا الزمن��ي؛ مث��ل دخ��ول ھش��ام الس��جن وانض��مامه للتنظ��يم وماش��ابھھا م��ن أح��داث ذك
   . السارد مرة واحدة دون أن يوردھا مرة أخرى في الرواية

فقد  ،تلقي ھشام خبر وفاة جمال عبدالناصر: ومن أبرز اiمثلة على النص المكرر
  .على الرغم من أنَّه لم يحدث في المبنى إ` مرة واحدة ،ةغير مرَّ  دذكره السار

  

 (duration)     الديمومة ٣.١.٤

الوص��فية ف��ي دراس��ة ال��زمن حق��ل ي��رتبط بالمقارن��ة ب��ين   م��ن الدراس��ات الش��كلية
ولعل المص�طلح الش�ائع للد`ل�ة عل�ى ھ�ذه الع&ق�ة  ،ومساحة المبنى الحكائي زمن المتن

المقارن��ة ب�ين ال��زمن ال�ذي م��ن " ھ�و الديموم�ة أو الم��دة حس�ب ت��ودوروف حي�ث يمك�ن 
تحتاج�ه ق�راءة الخط�اب المفروض أن يمتد فيه الفعل الروائي المقدَّم وبين ال�زمن ال�ذي 

طر ونض� ،والواقع أن الزمن اiخير ` يس�مح لن�ا بقياس�ه بدق�ة ،الذي يستدعيه ھذا الفعل
  .)٢(إلى الحديث عن نسب تقريبية

  

  :ة إلى قسمينقسم الديمومة أو الحركات السرديَّ وتُ 

ن تقنيتين ھما التلخيص والحذف ،التسريع السردي. ١   .ويتضمَّ

  .ضمن تقنيتين ھما المشھد والوقفةويت ،التبطيء السردي. ٢

  

  التسريع السردي ١.٣.١.٤

  resume)     (التلخيص  ١.١.٣.١.٤
وھ�و س�رد أي�ام عدي�دة أو ش�ھور أو س�نوات  ، summaryويسمى أيضاً المجم�ل 

من حياة الشخصية دونما تفصيل ل�فعال أو اiقوال وذلك ف�ي بض�عة أس�طر أو فق�رات 
بقي��اس وحدتي��ه اللت��ين تتجس��دان ف��ي زم��ن الوق��ائع ص وتتمث��ل مفارق��ة الملخ�� ،)٣(يل��ةقل

ويم�ر س�ريعاً عل�ى مرحل�ة  ،مقابل الخطاب ال�ذي يخت�زل تل�ك الوق�ائع ذاتھ�ا ،القصصية
والع��رض  ،إنَّ ط��ابع الملخ��ص ف��ي أص��ل تكوين��ه يف��رض ھ��ذه الس��رعة. زمني��ة طويل��ة

أو  ويصبح بذلك السرد نوع�اً م�ن النظ�رات الع�ابرة للماض�ي ،المركز في أوجز صورة
  .)٤(الحاضر أو المستقبل أيضاً 

                                                
)١(

     .١٦٠الحمد، الشميسي، : أنظر  
)٢(

وبق�ال، ال��دار ش�كري المبخ��وت ورج�اء ب�ن س�&مة، دار ت. رية، تالش�ع، ١٩٩٠، تزفتي�ان، ت�ودوروف  
  .٤٨: ٢البيضاء، ط

)٣(
  .٨٦:قصةمدخل إلى نظرية الالمرزوقي؛ وشاكر،   

)٤(
  .١٤٥:بحراوي، بنية الشكل الروائي  



٩٨ 

 

إذ " ح��ديث الس��ارد ع��ن تط��ور ع&ق��ة ھش��ام بن��ورة؛ وم��ن اiمثل��ة عل��ى التلخ��يص
أو ينتظرھ�ا ف�ي  ،أصبح يدبج لھا رسائل الحب التي ك�ان يدس�ھا ف�ي ي�دھا وھ�ي خارج�ة

 .)١("وأص�بحت ھ�ي تفع�ل الش�يء نفس�ه.إذا خش�ي ع�ين والدت�ه ،الخارج ويدسھا في يدھا

لخص�ه  لروائ�يلك�ن ا ،استغرق في زمن المتن شھوراً عدي�دة قد ھذا اiمر ` ريب أنَّ و
ف�ي تب�ادل  ھشام ونورة اراستمرفمن سياق اiحداث يظھر جلياً أنَّ  ،لنا في سطرين فقط

إذ إنَّ السارد فصل أحداث  ،بيت نورةأن يتقاب& في  وذلك قبل ،الرسائل كان لمدة طويلة
على الرغم من أن مدة الفترتين مجتمعة `  ،الرسائل بادلت قبل ما بعد اللقاء وأحداث ما

  .تضاھي مدة تبادل الرسائل

وكذلك اiمر في ع&ق�ة ھش�ام بم�رزوق وزك�ي؛ إذ اخت�زل ع�دة أش�ھر ف�ي س�طر 
ويقض�ون الوق�ت عل�ى الس�احل أو ف�ي أح�د  ،حي�ث ذك�ر أنھ�م يتب�ادلون الزي�ارات ،واحد

التي اس�تمرت أيام�اً عدي�دة ب�ين ھش�ام يعة طريقة سرده لحالة القط ،وشبيه بھذا. المقاھي
ب�ل  ،تجنب ھشام عدنان بش�كل كام�ل ،في اiيام التالية لجلسة المسجد" :وصديق طفولته

�ا ج�رى ف�ي تل�ك  .)٢("يك�نتجاھل�ه وكأن�ه ل�م  ث�م ل�م ي�ذكر الس�ارد أي تفاص�يل أخ�رى عمَّ
  .اiيام

وم�ن  ،ي�دةو التق�ديم لشخص�ية جدوفي بعض اiحيان يك�ون الھ�دف م�ن التلخ�يص ھ�
وت&ش�ت  ،توالت المحاضرات في اiيام التالية:" النماذج الدالة في ھذا الشأن قول الراوي

الذين كانوا مجموعة نماذج بش�رية مختلف�ة  ،بعد أن تعرف إلى بقية اiساتذة ،الرھبة نھائياً 
فق��د ق��دم الس��ارد ھ��ذا الملخ��ص ليق��وم بالتمھي��د ل��ذكر . )٣("ب��ل ومتناقض��ة ،ك��ل ا`خ��ت&ف

حيث ولج ال�راوي  ،تذة ھشام في الجامعةوھم أسا ،يات جديدة لم يتطرق لھا من قبلشخص
  .عبر ھذا الملخص إلى تعريفنا بإحدى عشرة شخصية جديدة بشيء من التفصيل

ومر اليوم التالي " :وأحياناً يعمد السارد إلى تلخيص أحداث يوم كامل في سطرين
 ،وح�ك ن�وى الزيت�ون ،لعب ش�طرنج. يثوأحاد ،إفطار وغداء وعشاء... كغيره من أيام

 وھ�ذا التلخ�يص iح�داث ي�وم واح�د .)٤("ومحاو`ت للحديث مع قاطني الغرف اiخ�رى

وربم�ا يك�ون الھ�دف م�ن ھ�ذا التلخ�يص ھ�و إش�عار  ،يعني تلخيص�اً iي�ام كثي�رة تش�ابھه
:" ؛ ويؤيد ذلك قول الس�ارد ف�ي موض�ع آخ�رام السجين من المعنىالمتلقي بمدى فراغ أي

 ،وقم�ر يظھ�ر ،وش�مس تغ�رب ،ش�مس تش�رق... واحتراق الليالي ،ستمر توالي اiياموا
ف�& جدي�د يمك�ن ذك�ره ف�ي يومي�ات . )٥( ..."حارس يذھب وحارس يج�يء... وقمر يغيب

  .إ` بخروجھم من السجنو` بارقة أمل تبشرھم بكسر حاجز الرتابة والملل  ،السجناء

  

  

  

  
                                                

)١(
  .١٣٣: العدامةالحمد،   

)٢(
  .١٨٨: العدامةالحمد،   

)٣(
  .٣٠: الحمد، الشميسي  

)٤(
  .١٥٤: الحمد، الكراديب  

)٥(
  .٥٧: المرجع نفسه  



٩٩ 

 

 elips        الحذف  ٢.١.٣.١.٤

ويقص�د ب�ه الم�رور عل�ى  ،ى أيضاً الثغرة أو اdسقاط أو اdض�مار أو القط�عويسم
وقد يلج�أ الس�ارد عن�د . فترات زمنية ممتدة أو قصيرة دون سرد ما وقع فيھا من أحداث

: تجاوز مرحلة من المراحل إلى اdشارة إلى الزمن أو المدة كأن يقال على سبيل المثال

   .)١(وھكذا.. رة سنة وبعد إحدى عش: أو ،ومضت خمس سنوات

  :والحذف على أضرب   

حيث يشار إلى الفترة الزمني�ة المحذوف�ة بالس�نوات  :أو المحدد الحذف المعلن.  ١
ھ�ا ق�د م�رَّ أس�بوع ف�ي س�جنه ف�ي :" وم�ن أمثل�ة ذل�ك –اiيام أو الش�ھور كم�ا أس�لفت  أو

 .)٢( ..."الحال�ةلق�د م�لَّ ھ�ذه . ولكن أم�ه ل�م تظھ�ر بع�د ،وأبوه يزوره يومياً  ،غرفة صالح

ش�ھران " . )٣("ولم يحدث شيء يذكر ،ومرت أيام عدة :"واiمثلة على ذلك كثيرة ومنھا
  .)٤("ولم تخطر له سوير على بال إ` ِلماماً  ،مّرا منذ أن عاد من اdجازة

  .شة دون تحديد للفترة الزمنيةمعي ف أيامحذحيث تُ : الحذف الضمني. ٢

ورفاق��ه عاش��وا أيام��اً ھانئ��ة ف��ي البي��ت ال��ذي عن��دما يخبرن��ا ال��راوي ب��أن ھش��ام 
ولم يخبرن�ا بم�ا  ،ذلك البيتالتي مكثوھا في  ةة الزمنيَّ دَّ لم يحدد المُ  اردالسَّ ف. )٥(استأجروه

ويمكنن�ا  .بع�د أن ح�ذف تل�ك الفت�رة ،من ال�ذي ت&ھ�ابل انتقل إل�ى ال�زَّ  ،جرى لھم خ&لھا
بعد خروج ھشام من  لبيت المستأجرفقد سكنوا ا ع سير اiحداث؛تتب طريق تحديدھا عن

   . أي أننا نستطيع حصرھا في بضعة أشھر ،وم والده إليهدوقبل ق ،بيت خاله

  .)٦(يتمثل في البياض الذي يفصل بين فصل وآخر: الحذف ا`فتراضي. ٣

" عب��ق الع��ود"ب��ين فص��لي يت��رك الروائ��ي بياض��اً " ج��روح ال��ذاكرة"ف��ي رواي��ة 

بينم�ا يب�دأ  ،ل بحديث بين خالد وزوجه لطيفة في شقتھماوينتھي الفص ،"دخان القماقم"و
إنَّ القارئ ي&حظ أنَّ ثم�ة فت�رة زمني�ة ب�ين ). فلتھا(ا�خر ولطيفة تطل من نافذة الفصل 

وإنم�ا يعتم�د اiم�ر  ،ولكن يستحيل تقدير ذلك أو تحدي�ده بس�نوات معين�ة ،ھذين الفصلين
  . على اdحساس بوجود فجوة زمنية فاصلة

  

  السردي بطيءتال ٢.٣.١.٤

 scene   المشھد  ١.٢.٣.١.٤

حج�م ال�نص م�ع  –نس�بياً  –ويعرف المشھد عادة بأنه الخطاب ال�ذي يتس�اوى في�ه 
ويأتي على شكل سرد تتوالى في�ه اiفع�ال بحي�ث يش�عر الق�ارئ  ،زمن المتن أو الحكاية
مش�ھد وق�د يأخ�ذ ال. ويشعر أن ال�نص غط�ى م�دة زمني�ة مناس�بة ،بتطور الحدث وتناميه

تتس�اوى أحيان�اً مس�احة ال�نص شكل الحوار وھذا الشكل ھو الغالب على المش�اھد حي�ث 

                                                
)١(

  .٤٩:تودوروف، الشعرية  
)٢(

  .٢١٨: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .٤٢: الحمد، الكراديب  
)٤(

  .١٦٢: الحمد، الشميسي  
)٥(

  .١٥٨المرجع نفسه، :انظر  
)٦(

  .١١٩: جنيت، خطاب الحكاية  



١٠٠ 

 

المقط�ع الح�واري ال�ذي ي�أتي ف�ي " مع زمن الحكاية؛ ولذلك عرف بعضھم المشھد بأنه 
فالمشھد يمثل بشكل عام اللحظ�ة الت�ي يك�اد يتط�ابق فيھ�ا زم�ن الس�رد  ،تضاعيف السرد

  . )١(التكرارمع م&حظة الصمت أو  ،"راقبزمن القصة من حيث مدة ا`ستغ

وحمد هللا أنَّ  ،خرج من المنزل متجھاً إلى منزل نورة ،بعد أذان العشاء مباشرة" 
ل��م يك��ن ق��ادراً عل��ى . وربم��ا يرافق��ه ،وإ` ظن��ه خارج��اً للمس��جد ،وال��ده ل��م يك��ن موج��وداً 

�� قَّ��ة المواجھ��ة اخت��ار زاوي��ة معتم��ة ف��ي أح��د اiز. بر رغ��م أن الموع��د ل��م يح��ن بع��دالصَّ
ن بعصبية ،للمنزل ألق�ى  ،فُتح الباب عن فرجة صغيرة ` تك�اد تب�ين ،وأخذ يراقب ويدخِّ

 ،ألقى نظرة حول�ه. وتقدم نحو الباب بأعصاب في غاية التوتُّر ،السيجارة وسحقھا بعنف
  . )٢("ثم دفع الباب بعجل وأصبح في الداخل

رات الت�ي تحض�ر كثي�راً ف��ي أم�ا الض�رب الث�اني م�ن المش�اھد فيتمث�ل ف�ي الح�وا  
ة ف���ي مجملھ���ا عل���ى الت���ي كان���ت مبنيَّ��� ،"الكرادي���ب" وبال���ذات ف���ي رواي���ة  ،الرواي���ات

خاصة إذا علمنا أنَّ أولئك السجناء كانوا عل�ى  ،الحوارات التي كانت تدور بين السجناء
ھ�م م�ن تي�ارات متع�ددة ومش�ارب وأنَّ  ،قدر كبير من الوعي السياسي والنض�ج المعرف�ي

رائ��ه الت��ي آ وي��دلي بحجج��ه dقن��اع ا�خ��رين بوجاھ��ة ،ك��ل ي��دافع ع��ن توجھ��ه ،ن��ةمتباي
ومن  .استمرار تلك الحوارات بشكل يومي في اً كما أنَّ لفراغھم في السجن دور ،يتبناھا

ح�واراً ب�ين  -ك�ام&ً  –حيث ك�ان  ،الفصل العاشر من رواية الكراديب ،اiمثلة على ذلك
 وحوار آخر بينھما يمت�د عش�رين ص�فحة كامل�ة ،ھاة ومفھومھشام وعارف حول الحريَّ 

عل��ى لس��ان  -ا الس��ارد فيھ�� قوح��وارات أخ��رى حفل��ت بھ��ا رواي��ة الكرادي��ب تط��رَّ ؛ )٣(
وكان��ت ف��ي مجملھ��ا  ،السياس��ية والديني��ة وا`جتماعي��ة لكثي��ر م��ن القض��ايا - الشخص��يات

م�ا تكل�م ب�ه  يش�به إل�ى ح�د كبي�ر م�ا ج�اء ف�ي جمھوري�ة أف&ط�ون أو ؛تأخذ طابعاً فلس�فياً 
    . زرادشت نيتشه أو نبي جبران

  

 pause       الوقفة  ٢.٢.٣.١.٤

وفيھا يكون ال�زمن معلق�اً ويتحق�ق ذل�ك عن�دما ` يتط�ابق  ،تسمى أيضاً ا`ستراحة
وينطب�ق ذل�ك عل�ى الوص�ف والخ�واطر كم�ا ي�رى  ،أي زمن وظيفي مع زم�ن الخط�اب

ص���ية تب���ين لن���ا مش���اعرھا وق���د يقاب���ل الوص���ف وقف���ة تأم���ل ل���دى شخ .)٤(ت���ودوروف
�ا وص�ف اiث�اث واiش�ياء  ،ويسمى ذل�ك الوص�ف ال�ذاتي ،وانطباعاتھا أمام مشھد ما أمَّ

  .)٥(والطبيعة فيسمى الوصف الموضوعي

وقد استحوذ وصف الشخص�يات عل�ى النص�يب اiوف�ر ب�ين الوقف�ات ف�ي رواي�ات 
سواء كانت  ،ھا لناتركي الحمد؛ فلم يََدْع شخصية من شخصيات رواياته دون وقفة تَِصف

                                                
)١(

من منظور النقد اiدبي، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار  بنية النص السردي ،٢٠٠٠لحمداني، حميد،   
  .٧٨: ٣البيضاء؛ وبيروت، ط

)٢(
  .١٤١: الحمد، الشميسي  

)٣(
  .١٣٣-١١٣الحمد، الكراديب، :انظر  

)٤(
  .٤٩: تودوروف، الشعرية  

)٥(
  .٨٨:المرزوقي؛ وشاكر، مدخل إلى نظرية القصة  



١٠١ 

 

مما جع�ل ھ�ذا ال�نمط  ،و أياً كان حجمھا ودورھا في الروايةشخصية رئيسية أو ثانوية أ
وھ�ذا التق�ديم اش�تمل . من الوقفات متنوعاً ثرياً من حيث صيغ تقديم الشخصية ووص�فھا

وبع�ض الوقف�ات تس�عى إل�ى  ،بم&محھ�ا وقس�ماتھا العام�ة ،على المظاھر الخارجية لھ�ا
الم الخفي في الشخصية؛ من صراع داخلي وتناقضات وطموحات وحاج�ات تصوير الع

مم��ا يس��اھم ف��ي تفس��ير كثي��ر م��ن اiح��داث وحرك��ة الشخص��يات بطريق��ة مقنع��ة  ،نفس��ية
حي�ث ي�رد  ،"إبراھيم الش�ديخي" ومن بين الوقفات يبرز وصف لشخصية  .ومبررة فنياً 

 ،قص�ير القام�ة ،ين من العم�ررجل في حوالي الخامسة والث&ث :"بھذه الطريقة المباشرة
بلحي�ة ض�خمة مسترس�لة يش�وبھا  ،أش�يب الع�وارض ،طويل ش�عر ال�رأس ،نحيف البنية

وفي إحدى عينيه حول  ،في وجھه أثر جدري خفيف ،بعض الشعيرات البيضاء ال&معة
وكان إبراھيم يلبس ثوباً أبيض وغترة بيضاء من . وتسكن وجھه مھابة واضحة ،طفيف

يص�ف لن�ا ال�راوي رج�&ً يحم�ل . )١("منه رائح�ة البخ�ور ودھ�ن الع�ودتفوح . غير عقال
ع�&م ي�دل مناقض�ة . ولكن ھ�ذا الرج�ل ` يخف�ي إلح�اده ،السمات الظاھرية لرجال الدين

سمته لواقعه؟ من المستبعد أن يكون ھذا م�ن ب�اب النف�اق؛ iن�ه ل�و أراد نفاق�اً م�ا ص�رح 
ماً يجب أن يميز نفسه عن العامة بسمت والمرجح أنه يرى في نفسه رج&ً حكي ،بإلحاده

ولھ��م  ،فھ��م م��ن يمثل�ون الطبق��ة الحكيم��ة ف��ي المجتم��ع ،الش�يوخ والعلم��اء ورج��ال ال��دين
و` يض�يره مناقض�ته الفكري�ة لھ�م م�ادام يش�ترك معھ�م ف�ي  ،مظھر خ�اص يعرف�ون ب�ه

  .    تميزھم

لك��ن  ،اموقف��ة شخص��ية لھش�� -ك��ام&ً  –ك��ان الفص��ل الث��اني والث&ث��ين م��ن الكرادي��ب 
واكتف�ى  ،فقد أقحمھا دون ربط لفظي بين ما قبلھا وما بعدھا ،الروائي لم يحسن توظيفھا

وھ�ذا . و ُحذفت لما نقص من مبنى الرواية ش�يءإذ ل ،بالسياق المعنوي iحداث الرواية
 ،أو أن أس�لوبھا وأفكارھ�ا غي�ر موفق�ة ،` يعني أن ما جاء في ھذه الوقفة ل�م يك�ن مفي�داً 

لكنھا افتقرت لل�رابط  ،راً iن فيھا من العمق الفلسفي والبعد المعرفي شيئاً كثيليس ھذا؛ 
  .ةفي أبھى ُحلَّ  كفي&ً بإظھار ھذه الوقفة العميقةالذي كان  ،اللفظي

 ،ينظر إلى النجوم البعي�دة ف�ي قبّ�ة حالك�ة الس�واد" ... :أيضاً ومن اiمثلة على الوقفة 
وھ�ذه  .)٢("بالض�آلة ف�ي ھ�ذه ال&محدودي�ةح�س أ. ومن حوله كل ش�يء ي�وحي بال&نھاي�ة

  .وقفة تأملية يشبھھا كثير من الوقفات في الروايات

  

  

 التشكيل المكاني ٢.٤

ُدرس المك��ان عل��ى غي��ر م��نھج وعل��ى عدي��د م��ن ا`تجاھ��ات؛ فلج��أ بعض��ھم إل��ى  
 ،ودرس آخرون المكان المغلق والمفتوح ،دراسة اiماكن وفقاً لطُبغرافيتھا وتضاريسھا

ومال فريق  ،جأ فريق إلى تحليل د``ت المكان واستكناه وظائفه من خ&ل النصوصول
   .إلى تسليط الضوء على شعرية المكان وأسطرته ورمزيته

                                                
)١(

  .١٤٢: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٢٥٧: المرجع نفسه  



١٠٢ 

 

 ،يال�نص الروائ�د أن يجع�ل المك�ان شخص�ية فاعل�ة ف�ي اس�تطاع ترك�ي الحم�وقد 
دور و ،نعجائبي�ة المك��او ،نأنس�نة المك�او ،هتحري�ك المك��ان وفاعليت� وذل�ك ع�ن طري�ق

   .في تشكيل الشخصيات البارز المكان

  

  العتبات المكانية ١.٢.٤

ى أھميت��ه عن��د و` أدل عل�� ،اً ب��ارز اً ترك��ي الحم��د ظھ��ور ن للمك��ان ف��ي رواي��اتإ
فك�ل عن�اوين أج�زاء ث&ثيت�ه  ،ات�هعنوان�اً iغل�ب رواي الكاتب من اختياره المكان ليش�كل

 ،فالعدامة حي م�ن أحي�اء ال�دمام  ،المكانقد ارتبطت ب) الكراديب - الشميسي -العدامة (
فھ��و الس��جن ال��ذي أم��ا الكرادي��ب  ،والشميس��ي ح��ي م��ن اiحي��اء المعروف��ة ف��ي الري��اض

ستقل بھ�ا ك�ل ج�زء ھذا في العناوين التي ا ،الجزء اiخير من الرواية دارت فيه أحداث
عنوان�اً عام�اً  الكات�ب ليك�ون الذي اختاره  -أما العنوان الذي يجمعھا ،ةيالث&ث من أجزاء

الت�ي  وھذا العن�وان مت�رع بالطاق�ة الش�عرية ،)أطياف اiزقة المھجورة: (فھو  -لث&ثيته
ورواي�ة ) شرق ال�وادي(وينطبق ھذا على رواية . يقوم المكان بالدور اiبرز في تشكلھا

           .تشي به عناوين الروايات فللمكان حضور `فت) ريح الجنة( 

وھ�و عن�وان  ،أو الرئيس لھذه الرواية الث&ثية اiج�زاء ،تركھذا ھو العنوان المش
يت�رك الفض��اء الروائ�ي مفتوح��اً iي  ،مغي�ر م��رتبط بذات�ه بمك��ان مرجع�ي ب��ل ھ�و مع��وَّ 

وھذه العتبة تفتح الطريق واسعاً إل�ى الوص�ول إل�ى  ،مفتوحاً iي أزمنة والزمانَ  ،أمكنة
وغائب��ة  ،وبعي��دة ،كثي��رة ومعق��دةفھ��ي  ،فھ��ي أطي��اف اiزق��ة المھج��ورة ،داخ��ل الرواي��ة

والثالث�ة  ،والثاني�ة الشميس�ي ،اiولى من الث&ث باسم العدام�ة وايةثم تأتي الر .وحاضرة
تحم�ل ارتباط��ات دال��ة  ،وھ��ذه التس�ميات ھ��ي عتب�ات أو ج��زء م�ن العتب��ات... الكرادي�ب

الج�زء اي�ة ل موغل ` يفھ�م إ` ف�ي نھيلكنھا في ذات الوقت تخي ،مكانية ولھا مرجعيات
  .الثالث من ھذه الث&ثية

ھي الحي الذي كان يق�يم في�ه ھش�ام الع�ابر ف�ي ال�دمام ومرتبط�ة مكاني�اً  )فالعدامة(
) العدامة(والجملة اiولى من ...بالدمام فيما تحمله ھذه المدينة من سمات في ذھن البطل

iف�ق م��ن ب�دأت مب�اني الري��اض تل�وح ف�ي ا" :والمترادف��ة مع�ه ،العتب�ة الداخلي�ة للعن�وان
وذلك مثل حلم عديم الم&مح في قيلولة يوم من أيام  ،خ&ل نافذة القطار القادم من الدمام

م�ع عواص�ف الرم�ل الت�ي تثيرھ�ا أنف�اس  ،لقد تضافر سراب ذلك اليوم م�ن آب.الصيف
لتجعل الرياض تبدو من بعيد وكأنھا طلسم من ط&سم ش�ھرزاد وعفاري�ت  ،جن الدھناء

 ،عفريت من تلك العفاريت التي تظھر فجأة وتختف�ي خلس�ة. زنسليمان وسيف بن ذي ي
وحكاي�ة جزي�رة م�ن ج�زر الس�ندباد  ،وطلسم يقول الكثير و` يق�ول ش�يئاً عل�ى اdط�&ق

  .)١("سحورموبركة الملك ال

وتوظي��ف الخي��ال الغيب��ي واiس��اطير dث��ارة  ،التخيي��ل م��ع الواق��ع م��زج وي&ح��ظ
م�ع أن المنج�ز الك&م�ي ل�يس بالض�رورة ھ�و  ،الواقعوإيھ�ام ب� ،الخيال واdيھام بالحقيقة

فھو اسم الحي الذي أق�ام في�ه  ،الجزء الثاني من ھذه الث&ثية ،أما الشميسي .منجز الواقع
س�ريراً ... فقد اشترى كل ما يحتاج إلي�ه ،بدت غرفته كاملة اiثاث" :البطل في الرياض

موق�د غ�از  ،رف�اً للكت�ب ،الخش�ب طاولة وكرس�ياً م�ن ،مشجباً للم&بس ،صغيراً  ،معدنياً 
                                                

)١(
  .٧: الحمد، العدامة  
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 ،أزرق كبيراً منح الغرف�ة رونق�اً خاص�اً  وحنب&ً  ،راديو وجھاز تسجيل مستعمل ،سفري
  .)١("وجما`ً خفياً تحسه النفس قبل أن تراه العين

  :وتنتھي الشميسي بالجمل التالية

إن  ،وأخذت الطائرة تھبط وقلبه تتسارع دقات�ه م�ع ا`قت�راب م�ن أرض المط�ار" 
وھ��و ` يع��رف عن��ه ش��يئاً وك��ل الخ��وف م��ن ذل��ك  ،وف ج��دة المجھ��ول ينتظ��ره ھن��اكج��

` تخفى المكانة الھائلة المتمثلة في ھذه العتبات البدئية والختامية وتس�لمه  .)٢("المجھول
وھ�ي  ،والكرادي�ب ھ�و الس�جن ال�ذي نق�ل إلي�ه البط�ل ف�ي ج�دة ،الشميسي إلى الكرادي�ب

ب��دأت الط��ائرة ف��ي " :وتب��دأ الكرادي��ب ،مع��روفود مك��اني ذات وج�� ،تس��ميات مرجعي��ة
 ،وأخ�ذ المض�يف يعل�ن ع�ن ق�رب الھب�وط ف�ي المط�ار ،الھب�وط الت�دريجي نح�و اiرض

وابتسامة عابثة حزينة ترتسم عل�ى ف�م ھش�ام  ،متمنياً للجميع طيب اdقامة في مدينة جدة
رة أن توقفت تماماً ولم تلبث الطائ. وھو يسمع ھذه اiمنية التي يعلم استحالتھا بالنسبة له

فھو إع&ن ع�ن  ،ويلقي الرعب في قلب ھشام ،وھديرھا يصم ا�ذان ،أمام مبنى المطار
  .)٣("نھاية رحلة معلومة وبداية أخرى مجھولة

وتنتھ�ي  ،وتكشف المقدمات والنھايات اiجواء واiمكنة التي ك�ان يوجھھ�ا البط�ل
  :بالث&ثية بختام الكرادي

 ،وھو ينظر بعينين فقدتا بريقھما ،وينفثه بعيداً  ،يلان الثقيم� ھشام صدره بالدخ" 
 ولكنھا ` ،فلم تعد إ` أزقة مھجورة تجوبھا أطياف ` حياة فيھا ،إلى أزقة كانت مأھولة

ن العنوان العام للث&ثي�ة .)٤( ...تريد أن تموت وكأنھ�ا  ،ومن الواضح أنَّ ھذه القُْفلة تتضمَّ
يمث�ل المك�ان الخلفي�ة الت�ي تق�ع فيھ�ا و. الم�راد ف�ي الث&ثي�ةت المعن�ى تلخِّص لنا احتم�ا`

وإذا كان الزمان يرتبط ب�اdدراك  ،أما الزمن فيتمثل في اiحداث نفسھا ،أحداث الرواية
 ،واiح�داثإذا كان الزمان يرتبط باiفعال . فإن المكان يرتبط باdدراك الحسي ،النفسي

  .فالمكان ھو الوصفإن أسلوب تقديم  ،وأسلوب عرضھا ھو السرد

الفض��اء الروائ��ي  أنَّ  -)بني��ة الش��كل الروائ��ي(ف��ي دراس��ته  -ي��رى حس��ن بح��راوي 
وتنظ�يم  ،الحكائي�ةز بأھمي�ة كبي�رة ف�ي ت�أطير الم�ادة عنصر فاعل في الرواية؛ iنه يتمي

ويرى أن المنظور الذي تتخذه الشخصية الروائية ھو الذي يحدد أبعاد الفضاء . اiحداث
وح�ين  ،المك�ان مج�زءاً مفكك�اً ن تكون وجھة النظر متقطع�ة ي�أتي وص�ف فحي: الروائي

وم��ن ھن�ا يب��دو أن المك��ان . تك�ون الرؤي��ة متس��عة ي�أتي وص��ف المك��ان موح�داً وش��مولياً 
وم�ن قب�ل الشخص�يات  ،من قبل الراوي بوصفه كائناً تخييلياً : يعاش على عدة مستويات

وھك�ذا يص�بح المك�ان . ظ�ر خاص�ةومن قبل القارئ الذي يقدم ب�دوره وجھ�ة ن ،اiخرى
شبكة م�ن الع&ق�ات والرؤي�ات ووجھ�ات النظ�ر الت�ي تتض�امن لتش�ييد الفض�اء الروائ�ي 

  .)٥(الذي تجري فيه اiحداث

                                                
)١(

  .٧: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .٢٤٩: المرجع نفسه  
)٣(

  .٧: كراديبالحمد، ال  
)٤(

  .٢٨٨: المرجع نفسه  
)٥(

  .٦٨ :بحراوي، بنية الشكل الروائي  
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  وصف المكان ٢.٢.٤

بداي��ة ا`ھتم�ام بالمك��ان يتجل��ى ف�ي وص��ف المك��ان باعتب�اره ` يمث��ل خلفي��ة  لع�لَّ   
ة والمك��ان عنص��ر فاع��ل ف��ي الشخص��يَّ  .ب��ل واdط��ار ال��ذي يحتويھ��ا ،اiح��داث فحس��ب

. فالشخصية التي تعيش في الجبل يطبعھا الجب�ل بطابع�ه ،ويعطيھا ،يأخذ منھا ،الروائية

والشخصية التي تعيش في المدن تطبعھا المدن  ،فيظھر أثره في طباع السكان وسلوكھم
ن فإن الس�كا ،وكما يؤثر المكان في السكان. ويتجلى أثر ذلك في سلوكھا أيضاً  ،بطابعھا

  .بع&قة جدلية ،يؤثرون في المكان

 ،ووصف المكان ھو تقنية إنشائية تتناول وصف أشياء الواقع في مظھرھا الحسي
لم��ا ت��راه الع��ين عن��د اiدب��اء ال��واقعيين ال��ذين ) الفوت��وغرافي(وھ��ي ن��وع م��ن التص��وير 

ال�ذين ل�م  بخ�&ف روائي�ي التجدي�د ،فوصفوھا بدقة ،استقصوا تفاصيل اiماكن واiشياء
وإنما نظروا إليھا على أنھ�ا  ،ينظروا إلى اiشياء على أنھا حقيقة مستقلة عن الشخصية

وإذا كان��ت الرواي�ة التقليدي��ة ق�د جعل��ت المك�ان ف��ي المح��ل ث ص�دى للشخص��ية واiح�دا
واستعاض�ة  ،فإن الرواية الجديدة قد أحلته محل الشخصية الروائي�ة ،الثاني من اھتمامھا

ك�ي  ،ب�ل وجعلت�ه الشخص�ية نفس�ھا ،ات بالوص�ف الحي�ادي للمك�انعن وصف الشخصي
  .)١(يؤدي دور اdيھام بالواقع حين يصور أماكن واقعية

وأنه وظيف�ة  ،وإذا كان النقاد التقليديون يرون أن الوصف ھو أسلوب مستقل بذاته
ف��إن ھ��ذا يج��رد  ،فھ��و كاللوح��ات والتماثي��ل الت��ي ت��زين المب��اني الك&س��يكية ،زخرفي��ة

لك��ن ال��روائيين ال��واقعيين  ،التحام��ه بالعم��ل اiدب��يوينك��ر  ،ص�ف م��ن وظيفت��ه الفني��ةالو
واdشارة  ،جعلوا للوصف وظيفة بالغة اiھمية ھي الكشف عن الحياة النفسية للشخصية

بينم�ا ي�رى الروائي�ون الج�دد أن ال�نص . واdيھام بواقعية اiحداث ،إلى طبعھا ومزاجھا
. وأبعاده المميزة ،له مقوماته الخاصة ،مكاناً خيالياً  ،ماتيخلق عن طريق الكل ،الروائي

حي�ث ينق�ل ع�الم الواق�ع  ،يتجاوز الصور المرئي�ة ،ذلك أن الوصف تصوير ألسني موحٍ 
ب��ل خل��ق واق��ع ش��بيه بھ��ذا  ،فيص��بح المطل��وب ل��يس وص��ف الواق��ع ،إل��ى ع��الم الرواي��ة

  .)٢(الواقع

  تصوير المكان ٣.٢.٤

إلى آف�اق جدي�دة  ،أي كما ھي في الواقع ،المكانية الخامالمادة  ينقل النص الروائي
 ،وھ��ذا م��ا يح��دث خرق��اً لطبيع��ة اiمكن��ة ب��ين الواق��ع المع��اش ،م��ن ا`نح��راف والرؤي��ة

وھ�ذا م�ا ينقلن�ا  ،وا`نزياح�ات الت�ي تص�نعھا اللغ�ة ،والواقع الروائي الذي يزخم بالتخيل
ي ال�ذي يكم�ن ف�ي طبيع�ة الف�ن من الوعي الحدسي المباشر باiمكن�ة إل�ى ال�وعي الجم�ال

المباش�ر دون أن ينفي ذلك أن المكان الحدس�ي  ،الذي يتجه إلى عمق اiشياء ومكنوناتھا
  .مكان الروائي وتأويلهيبقى نقطة ا`نط&ق في قراءة ال

ومن اiھمية بمكان اdشارة إلى أن الع&مات الجغرافية والطبوغرافية في ال�نص 
وإنم�ا اiم�ر  ،ن وظيفتھا تنحصر في تحديد المك�ان فحس�بi ،ليست بذات أھمية ،الفني

                                                
)١(

  .٦٩: عزام، شعرية الخطاب السردي  
)٢(

  .٦٩: عزام، شعيرية الخطاب السردي  
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وتل��ك اس��تراتيجية  ،وا`نكس��ارلي�ات ا`نزي��اح المھ�م بخص��وص المك��ان ھ��و تعريض��ه �
حت�ى  ،وامتصاص�ه وإنتاج�ه بص�ورة مغ�ايرة ،الثق�افي/ ص في تفتيت المكان الواقعيالن

خط�اب النص�ي بنكھ�ة الجمالية التي بھا يتمظھ�ر المك�ان ف�ي ال/ تتحقق الوظيفة الشعرية
 ،والرمزي����ة ،والد`لي����ة ،خاص���ة ومتمي����زة كنت����اج مرك����ب لتش����ابك اiبع����اد البنيوي����ة

فض&ً عن البعد الجغرافي الذي يعمل على تنظيم خيال الق�ارئ وترتي�ب  ،واdيديولوجية
  .)١(معطيات تصوره

إن الكتابة الروائية المرتبطة بأحداث التاريخ ارتباط موازاة تمر ف�ي م�أزق حي�ث 
سيما إذا كانت المحددات  تفرض  ،جمالياته ويميل إلى الواقع التاريخييفقد التخييل فيھا 

ولو` الخط الدرامي والبطل الثاني في ھذه الث&ثية لكانت . بذلك الواقع القريب المألوف
المنطقة الخليجي�ة ف�ي  ولقد كانت التحو`ت التي أصابت. أقرب إلى التاريخ من الرواية

وھ��و عص��ر ل��يس خ��ارج ال��ذاكرة المألوف��ة ل�حي��اء ا�ن فعم��ر ال��نفط `  ،عص��ر ال��نفط
وخروجھا من  ،وبعد التحو`ت التي وقعت في ھذه المنطقة ،يتجاوز نصف القرن بكثير

والص�ناعة والحي�اة  ،وم�أزق البادي�ة إل�ى فس�حة ال�نفط ،ومأزق الص�حراء ،مأزق البحر
وiن المك�ان يلع�ب دور  ،ب�ع خيوط�هھذا كله أغ�رى ال�روائيين بتت ،الباذخة وا`ستھ&ك

وتتب�ع تح�و`ت  ،البطولة غالباً ف�ي مث�ل ھ�ذه الرواي�ات الت�ي ترص�د اiمكن�ة وتحو`تھ�ا
وتصبح ھذه الرواي�ات ف�ي  ،فإن التخييل يبدو أمراً غير ذي إقناع إلى حد ما ،الناس فيھا

إ`  ،منھامع مرجعية شبه موضوعية ` يمكن الفكاك  ،فضاء مكاني واقعي أو كالواقعي
ة وتحو`ت الناس مع تحو`ت النفط كانت جذريَّ� ،بالقدر الذي يتحرك الناس فيھا روائياً 

وتغي��رات المك��ان . ن��ز ومخ��زن للعق��ل الروائ��ي ال��دراميإل��ى ح��د كبي��ر وھ��ي م��ادة وك
ظواھر بينھا ع&قات جدلية ` يمكن إ` أن يكون كل منھما دلي&ً عل�ى  ،وتغيرات الناس

  .را�خ

  

  المكان سطرةأ ٤.٢.٤

في استھ&ل الرواية يصف الراوي المكان وصفاً ميتافيزيقياً يحمل في طياته بعداً 
ة ليس�ت ظ�اھرة طبيعي�ة يم�ر عليھ�ا ال�راوي م�رور فالعواصف الرمليَّ� ،جلياً ل�سطورة

ولكن��ه يعزوھ��ا إل��ى  ،أو يص��ف ظاھرھ��ا المحس��وس وتأثيرھ��ا المش��اھد للعي��ان ،الك��رام
ويخاطبن��ا  ،ص��حراء ال��دھناء ھ��م م��ن يثيرونھ��ا ال��ذين يس��كنونت��أثيرات غيبي��ة؛ ف��الجن 

 ،ال��ذي يعل��م م��ا ` يعلم��ه ا�خ��رون ،ي كل��ي العل��م بلھج��ة الع��الم الواث��ق مم��ا يق��ولال��راو
ثي�ر بھ�ا الج�ن تل�ك ويب�يِّن الطريق�ة الت�ي ت ،ق تفاص�يلھاأد مُ لَ�عْ يَ  حقيقةً  ما يراهُ  فيكشف لنا
الت�ي  -م الطبيعي�ة عن�د الش�ھيق والزفي�رنفاسھفھم ` يتعمدون إثارتھا ولكن أ ،العواصف

اص�ف الرملي�ة الت�ي ھ�ي م�ا ي�ؤدي إل�ى إث�ارة العو -بطبيعة الحال ` يس�تطيعون حبس�ھا
  :تھب على الرياض

م�ع عواص�ف الرم�ل الت�ي تثيرھ�ا أنف�اس  ،لقد تضافر سراب ذلك الي�وم م�ن آب" 
ش�ھرزاد وعفاري�ت  لتجعل الرياض تبدو من بعيد وكأنھا طلسم من ط&سم ،جن الدھناء

 ،عفريت من تلك العفاريت التي تظھر فجأة وتختف�ي خلس�ة. سليمان وسيف بن ذي يزن

                                                
)١(

  .٦٠ص  ،شعرية المكان في الرواية الجديدة:خالد حسين حسين  
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وحكاي�ة جزي�رة م�ن ج�زر الس�ندباد  ،وطلسم يقول الكثير و` يق�ول ش�يئاً عل�ى اdط�&ق
  .)١("وبركة الملك المسحور

 س�يف ب�ن ذي ،عفاري�ت س�ليمان ،شھرزاد ،طلسم ،جن: إن ھذا الزخم من اiلفاظ

 ،لتش��عر الق��ارئ بھيب��ة المك��ان ورھبت��ه ،برك��ة المل��ك المس��حور ،ج��زر الس��ندباد ،ي��زن
 ،وأقرب إلى اiماكن اiسطورية منھا إلى الحقيقي�ة وتجعله أقرب إلى الخيال من الواقع

ال�ذي يعك�س أحيان�اً اعتق�ادات  –ويستحضر الكاتب ھن�ا المخ�زون التراث�ي اiس�طوري 
ف��نَفَس ج��ن " ،إل��ى متغيِّ��ر ح��ي ش��فاف أحيان��اً  ة الجام��دةش��عبية؛ وين��زاح باللغ��ة الوص��فيَّ 

لة من " الدھناء يجلب معه العواصف الرمليَّة المخيفة التي تجعل من الرياض مدينة مشكَّ
ولع�لَّ ذل�ك يعبِّ�ر ع�ن  ،مدينة باھرة في مبانيھا قاتلة في أجوائھا ،وبناتھا عفاريت ،الجن

ي ي�ؤمن بالعفاري�ت والج�ن وق�درتھا عل�ى فالمتلق ،موقف يعكس قيماً اجتماعية وسياسية
فھ�م يؤمن�ون  ،وھذا يشي بسيطرة اiبعاد الميتافيزيقية على عقلي�ة الن�اس ،الَخْلق والبناء

في حين أنَّ ذلك يصطدم مع الحضارة الحديثة التي يع�يش إنس�ان  ،بالغيبي َحدَّ الحضور
ب��العلم والعق��ل  فالحض��ارة الحديث��ة مبني��ة عل��ى اdيم��ان ،الص��حراء عل��ى م��ا تص��دره ل��ه

ار  ،ونس��بيَّة الق��يم وتحيي��د الغيبي��ات واdيم��ان ب��الحواس أو م��ا تدرك��ه الح��واس ع��الم م��وَّ
  .       بالحركة والنفعية وتقدير دور اdنسان بمعزل عن أي شيء آخر غير مرئي

  

الة ٥.٢.٤   أنماط ا�َْمكنة الدَّ

  :أما فيما يتعلق بأنماط المكان في روايات تركي الحمد فنجد

  .الصحراء. ١

  .السجن. ٢

  .المدينة. ٣

  

  

  الصحراء ١.٥.٢.٤
تفرض الصحراء ُحضورھا بوصفھا فضاًء ممتداً يشكِّل خلفيَّة ل�حداث حت�ى ف�ي 

. ة النفطيَّ��ة داخ��ل الص��حراء ذاتھ��االم��دن والبل��دان الت��ي تش��كلت عل��ى إث��ر ت��دفق الث��رو

يص�بح ُحْض�ناً للحي�اة بك�لِّ ولكنَّه يتجاوز كون�ه جغرافي�ا ل ،والصحراء َمَدى مكاني فسيح
منظومة  ،بعد تشكله فنياً  ،وإنما أصبح ،لم تَُعْد الصحراء رما`ً وكثباناً وأودية ،مفرداتھا

 -ف��ي المجتم��ع الروائ��ي  وتش��كلت ب��ين الص��حراء واdنس��ان... للق��يم والع��ادات والتقالي��د

ن زاوي�ة ت�أثير وم� ،من حيث تأثيرھا على اdنسان ؛ع&قة جدليَّة –بشكل يقارب الواقع 
  .اdنسان في بَْلَورة نظرة إلى الصحراء

وبعيداً عن التعميم واللجوء إلى إط&ق اiحكام العامة ككون الصحراء َمْخَزناً لقيم 
أو كونھ���ا محت���وى للتن���اقض وا`حت���راب ... الك���رم والفروس���يَّة والتكاف���ل ا`جتم���اعي

ولعلَّ أول . تھا بمعزٍل عن اiفكار المسبقةفإنَّ التحليل َسيَْعَمُد إلى النصوص ذا.. والقبليَّة
 –ما يُ&حظ عل�ى وص�ف الص�حراء ھ�و تع�دد وجھ�ات النظ�ر؛ فك�لٌّ ينظ�ر إل�ى المك�ان 

                                                
)١(

  .٧: الحمد، العدامة  
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فابن الصحراء ذاتھا ق�د  ،الَمْعنَى من وجھة نظر محددة ومن زاوية نظر وموقع مختلف
           .ينظر إليھا نظرة مغايرة في حين أنَّ قاطن المدينة ،يبدو متعلقاً بھا

فنفس الروائي الذي  ،تختلف رؤية الروائي إلى الصحراء بحسب المنظور والحالة
  :رأى في الصحراء

وبقيت العائلة الصغيرة تحت رحم�ة الش�مس  ،اختفى الخط المزفت عن اiنظار" 
ك�ل ش�يء .. وكثبان من رمال حم�راء ` متناھي�ة ،` تريد أن تموت و` تعرف المرض

 .)١("ليس إ` الشمس والرمال وذلك اiفق ال�ذي ` يج�يء أب�داً . حدود أصبح ب& أبعاد أو

وھ��ذه  ،إل��ى التخفي��ف م��ن الح��ر ` يك��ون إ` بموتھ��اوھ��و ي��رى أن مج��رد مي��ل الش��مس 
ھ�و نف�س الروائ�ي  .واiم�ل الض�ائع ،فق الذي ` يج�يءواi ،صورة متناھية لشدة الحر

وليس ألذ من الصحراء " تلف في مشھد مخ الصحراءَ  ،في لحظات شاعرية ،يرى الذي
وأن�ت تحتس�ي الش�اي ح�ول ن�ار متأجج�ة  ،لحظة ش�روق الش�مس م�ن اiف�ق ال&متن�اھي

ونسمات من ھواء الصباح الندي تداعب الوجه بإغراء فتاة ع�ذراء عرف�ت الح�ب iول 
  .)٢("مرة

واخ�ت&ف  ،واض�طراب أحوالھ�ا ،أي استشھاد أبلغ من ھذا على تن�وع الص�حراء 
ا ف�ي  ،وعذري�ة ش�ديدة ،ورق�ة متناھي�ة ،في مشھد غير مألوففھا ھي ذي  ،ئيمواقع الرَّ

ولكنھا سرعان ما تفقد ھذه البراءة والعذري�ة والخف�ر  ،تبدأ ھادية ،مشھد شروق الشمس
وطرق�اً  ،وكثبان�اً تتغي�ر ،ويتساقط غض�بھا مس�افات رملي�ة ` ح�دود لھ�ا ،وتھيج وتلتھب

فبع�د  ،رفيعة وقاطعة في آن واحد ،فرة الصقيلةإنھا كالش ،وعطشاً  ،وشمساً تتقد ،تختفي
تُْصبُح شيئاً أسطورياً ي�نقض عل�ى الم�رء فيري�ه قس�اوة  رقتھا وبعد جمالھا ورومانسيتھا

إنَّ  ،ثُمَّ ينقلب المش�ھد وتص�بح الص�حراء ذاتھ�ا مص�در إلھ�ام وح�ب وعش�ق فري�د ،قاتلة
لك�ن الص�حراء مث��ل "  :نق�رأ ف�ي العدام�ة ،وحا`تن�ا النفس��ية الص�حراء ج�زء م�ن ذواتن�ا
ث�م فج�أة يرف�ع كاھل�ه عن�ك ويري�ك  ،حتى تحسب أنه ` أم�لالقدر يسحقك ويكتم أنفاسك 

وأي أح�وال  ،أي تغي�رات تتب�دى ف�ي ھ�ذا الوج�ود .)٣("وكأنه س�ادي خج�ل ،أجمل ما فيه
فھ�و ب�ين اdحب�اط والخ�وف وب�ين الف�رح  ،وكأن الصحراء معادلة لحياة اdنس�ان ،تتغير

` دوام  ،وعب�ث يعب�ث ب�ه ،صحراء في النھاية لحياة اdنس�ان لعب�ة يلعبھ�اوال ،والسرور
. بين لحظ�ة وأخ�رى تتغي�ر ب�ه الحي�اة ،والضال في الصحراء كالضال في الحياة ،لشيء

 ،والصحراء كالبحر ،إنھا ھذه الجدلية الثنائية في الحياة التي يتقاطب فيھا الشيء وضده
وتخض��ع لمش��اعر مختلف��ة ف��ي لحظ��ات  ،مجازف��ةتل��د أنماط��اً م��ن الن��اس يميل��ون إل��ى ال

  .ةمختلف

  السجن ٢.٥.٢.٤

 ،حض��ور مك�اني يتف��ق م��ع حض�ور ھ��ذا اiل��م وللس�جن ف��ي رواي��ات ترك�ي الحم��د
ثم  ،السجانون وسماتھم ،التحقيق وحجره وآلياته ،أمكنة للسجن في رواياته وھناك ث&ثة

  . السجن؛ كجدران وإحاطة

                                                
)١(

  .٢٥٤: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٢٦٥: ، العدامةالحمد  
)٣(

  .٢٥٩: المرجع نفسه  
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فض�&ً ع�ن  ،تتف�ق م�ع م�ا يج�ري داخلھ�ا ،ھبةوغرف التحقيق كمكان لھا ھيبة ور
ھبة والخوف بمجرد رؤية المكان من الخارجأنَّھا محاطة بالسريَّة والكتمان   ،تُفاِجئُك الرَّ

ور ما يجري بداخله تش�عر ب�اiلم فتھيمن عليك مئات الصور و ،وينطلق بك الخيال لتصُّ
احل العقاب؛ ويولد في ال�نفس وھذا َوْحده يُعد أولى مر. مارس عليكدون أْن يُ  ،والعذاب

ك��أن الجھ��ات المس��ؤولة تم��ارس ض��غطاً نفس��ياً عل��ى الس��جين أو  ،الخش��ية مم��ا ھ��و آتٍ 
فكيف إذا تَخيَّلَت التحقيق  ،إنَّه مصدر رعب من ظاھره فقط ،المواطن الذي يرى السِّجن

س�س حاول من ش�كل البن�اء أن تؤت إن اiجھزة الرسميَّة.. وما يصاحبه من تعذيب وقَْھر
يكتب عل�ى  وعلى الرغم من ذلك فإن ما. فضاء ل&ست&ب وقمع اdراده وَحْجب التفكير

 ،واصل السير ":جدران السجن يؤشر إلى ص&بة في اdرادة وإمعان في انتزاع الحرية
حتى وصل إلى بناية يح�يط بھ�ا الجن�ود م�ن ك�ل ناحي�ة وينتش�ر عل�ى س�طحھا غاب�ة م�ن 

... أدرك أن ھذا ھو مبن�ى الجھ�از إي�اه. ماھية المكان دون `فتة توضح ،اdرسال أعمدة

السطح وما  .)١("وأسرع الخطى ،شعر برعدة خفيفة وازداد وجيب قلبه حين مر بالمبنى
ك�ل ھ�ذا ي�وحي  ،وتغيي�ب عنوان�ه ،ة المك�انوس�ريَّ  ،ينتش�ر علي�ه م�ن أدوات ا`تص�ا`ت

مم�ا  ،ھ�ذا المك�انال�نفس مم�ا يج�ري داخ�ل وكل ھ�ذه ت�وحي بم�ا ف�ي  ،بالخوف والرھبة
  .يرعب ويخيف

ل�ى فظاع�ة م�ا تدل ع ؛لھذا المكان خاصة جمالياتوتُظھر الروايات داخل السجن 
وم��ذكراتھم الت��ي يتركونھ��ا  ،آ`م الن��ز`ءالس��جن مك��ان يعك��س و ،يواج��ه اdنس��ان في��ه

كتابات  يقرأ" في السجن أخذ  .نوتشير إلى المارة من ھذا المكا ،محفورة على الجدران
وم�ن كتب�ت  ،علين�ا خط�ى كتب�ت.. ا إ` ما كتب هللا لن�اقل لن يصيبن: على الجدران باھتة

الش�عب يوم�اً  إذا.. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دق�ائق وث�وانٍ .. عليه خطى مشاھا
قف دون .. كل ليل وله فجر.. يا ظ&م السجن خيِّم.. ف& بد أن يستجيب القدر ،أراد الحياة

ويكشف أن الناس ال�ذين  ،سجل لكثيرين سابقين `حقينھذا  .)٢("جاھداً رأيك في الحياة م
  .ةجاؤوا إلى ھذا المكان ھم من ھؤ`ء الذين حملوا الحياة بحسب إرادة مخصوص

وا ھ�ذا المك�ان قب�ل أن ينض�م ت�ؤرخ iولئ�ك الس�جناء ال�ذين عب�ر إن ھذه الجداري�ة
ري�ة مختلف�ة عاش�ت ب�ين جنب�ات وھذه العبارات تشير إل�ى تي�ارات فك ،إلى قافلتھم ھشام

ث�م نق�ل . ناء اعتقل�وا ب�ين حيطان�هوتختزل حي�وات ع�دد م�ن شخص�يات س�ج ،ھذا المكان
فيھ��ا ع��دة  ش��ھدت ال��ب&د –وبع��د س��نتين وبض��عة أش��ھر  ،)الكرادي��ب(إل��ى ُمعتق��ل  ھش��ام

يق�ول ال�راوي ع�ن  ،iول نفس�هإل�ى المك�ان ا عاد ھش�ام -تغيرات عمرانية في كل مكان
 ...في غرفة شبيھة بالغرفة التي احتلھا في ذل�ك الي�وم الموغ�ل ف�ي بع�ده وضعوه":مھشا

إذ يب��دو أن ال�زمن ق��د خ��اف  ،إ` ھ��ذا المك�ان والكرادي��ب ،ك�ل ش��يء يتغي��ر ف�ي الخ��ارج
الكلم�ات ذاتھ�ا والجم�ل ذاتھ�ا الت�ي قرأھ�ا ... وأخ�ذ ي�تفحص المك�ان .وتوقف ھنا وھن�اك

ومس�تعد  ،فك�ل مك�ان قاب�ل للتغيي�ر .)٣("ف�الزمن واق�ٌف ھن�ا فع�&ً  ،عندما ج�اء iول م�رة
وكأن بقاءھا على حال واحدة ` تفارقھا جزء من العذاب  ،للتغيُّر إ` ھذه اiماكن الكئيبة
الس�جن ف�& يتح�ول ع�ن / وك�أن ال�زمن يس�جن ھ�ذا المك�ان ،الذي يذوقه من يُ�رتھَن فيھ�ا

                                                
)١(

  .١٠٢: الحمد، العدامة  
)٢(

  .٢٣٢-٢٣١: الحمد، الشميسي  
)٣(

  .٢٧٨: الحمد، الكراديب  
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إن الكلمات . فد وتوقالسجن قد سجن الزمن بين جدرانه فجم/ أو كأن ھذا المكان ،حاله
على الجدران تحمل ذكرياٍت لسجناء تع�اقبوا عل�ى ھ�ذا المك�ان  والجمل التي رآھا ھشام
وكأن أزمنة كل  ،وكأنھا تربط كل تلك اiزمنة في مكان واحد ،في فترات زمنية مختلفة

إنَّ الثبات ف�ي أبني�ة الس�جون  .قأولئك السجناء قد حبست ھنا؛ فأدرك ال&حق منھم الساب
والج��داريَّات إنم��ا ي��دل بج��&ء عل��ى أن ق��يم القم��ع والمص��ادرة وا`س��ت&ب وا`س��تغ&ل 

وأنَّ ت�دفق الث�روة النفطيَّ�ة اس�تطاع أن يغيِّ�ر مظ�اھر الخ�ارج  ،والمطاردة ثابتة لم تتغير
 ويحول المجتمع إلى مجتمع اس�تھ&كي يلھ�ث وراء اللقم�ة أو الث�روة ،ويجلب المستھلك

 ؛ iنھ�ا ل�مأن الس�جن عل�ى وف�ق ھ�ذا الوص�ف ي�دين الحي�اة المادي�ة أي ،ولكن القيم ثابت�ة

في الوعي الثقافي ولم تواكب بتغير في وعي السلطة التي كرست جھدھا  واكب بتطورتُ 
  . في الحفاظ على مكتسباتھا

 يال�راويق�ول  ،فإنھا تستطرد في وصف الروائح الكريھ�ة) الشميسي(وأما رواية 
رائح��ة س��مك فاس��د  ،ت الرائح��ة الكريھ��ة تم��� المك��انكان��: " )ھش��ام(واص��فاً معتق��ل 

وكأن الراوي ` يكتفي بإيصال الصورة التي تشاھدھا العين dيصال  .)١( ..."ورطوبة و
بل يزيد الصورة بشاعة بنقل توص�يف  ،فكرته في مدى بشاعة ما يُرى في تلك اiماكن

  . `ً مقززاً خيا -بالضرورة  –تدعو إلى الذھن  ،لما يُشم من روائح كريھة

عبر ع�ن وي ،وفي أمكنة نائية ،ارج المدينةوعادة ما تكون السجون والمعتق&ت خ 
 ،حت�ى قل�ت البي�وت لدرج�ة الن�درة ،واستمرت الس�يارة ف�ي المس�ير :"ذلك المكان النائي

ثم عرج�ت الس�يارة  ،وازداد عواء الك&ب الشاردة ،ة اdنارة من الشوارعواختفت أعمد
ظل�م وض�يق وس�ارت في�ه متأرجح�ة ل�بعض الوق�ت حت�ى `ح ف�ي م ،طريق ترابي على

من  ،تطل على استحياء ،إ` من بعض أنوار خافته ،اiفق مبنى ضخم غارق في الظ&م
بائي�ة متفرق�ة أنوارھ�ا إل�ى ه سور عال ج�داً رص�ع بمص�ابيح كھربعض جھاته ويحيط ب

ت أمام سيارة فو`ذي�ة ما لبثت السيارة أن توقف .يخفي الجزء اiكبر من المبنى ،الخارج
كبس�ات س�ريعة ل�م يلب�ث أن ضخمة فأطلق سائقھا البوق بسرعة ثم كبس النور اiمامي 

 ،بدو من حشد اiلفاظ الموحيةوي. )٢("معلناً فتح البوابة ،جاء صوت صرير حاد ومزعج
كلھ�ا ت�وحي ب�الموقع والمك�ان الس�جني  ،صرير الباب ،الطريق الترابي ،السور ،الظ&م

وأما المبنى الداخلي فقد كان بنوافذ ذات قضبان فو`ذي�ة تنتش�ر  ،الكئيب المزعجالبائس 
تب�دو أن�وار ض�ئيلة " وم�ن خ�&ل ھ�ذه الش�بابيك الض�يقة القض�بان  ،على ج�دران المبن�ى

ولكنھ�ا أش�به م�ا تك�ون  ،وأصوات لم يسمع مثلھا م�ن قب�ل ،وصور أشباح تتحرك بتثاقل
يتخللھا أصوات واھنة لشيء  ،الخطرس لحظة بالصوت الذي تصدره الحية ذات اiجرا

 ،ويحش��د ف��ي س��مات المك��ان ك��ل م��ا ي��وحي ب��الغموض والرع��ب والخ��وف .)٣("رَج��يُ 
وھ��ذه س��مات المك��ان  ،واiس��وار العالي��ة ،واdض��اءة الخافت��ة ،وال&مرئ��ي ،والمجھ��ول

وھ�ذا التوص�يف واdلح�اح عل�ى مف�ردات المك�ان يُقص�د من�ه قت�ل  .السجني والمع�تق&ت
    .سان وعدم إعطائه الفرصة في التفكير فيما ھو خارج السجناdن

                                                
)١(

  .٢٣١: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .١١: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .١٣: المرجع نفسه  



١١٠ 

 

وإيحاءات ` ت�دعو إل�ى في مفردات  ،وتتركز جماليات المكان السجني والزنزاني
 وع��ة كبي��رة م��ن عص��ي الخي��زران الرفيع��ةفيم��ا حول��ه إ` مجم يك��ن ل��م:" أي طمأنين��ة

ذي�ة مختلف�ة اiحج�ام وعقود من القيود الفو` ،مغموسة في جردل من الماء بقرب الباب
 .وكأنه ج�زء م�ن ديك�ور الغرف�ة ،واiغراض موزعة على جدران الغرفة بشكل منسق

 ،مح��ول كھرب��ائي تت��دلى من��ه اiس��&ك جھ��ازوف��ي الزاوي��ة اليس��رى البعي��دة ك��ان ھن��اك 
 ،وتتنوع آليات التع�ذيب .)١("موضوعاً على طاولة صغيرة بجانبھا كرسي خشبي صلب

بحك��م  –لك��نَّھم ف��ي الس��جن  ،د تس��تخدم خ��ارج الس��جن ك��الخيزرانمنھ��ا التقليدي��ة الت��ي ق��
وأن  ،يريدون لعصي الخي�زران أن ` تك�ون أداة تقليدي�ة –خبرتھم الطويلة في التعذيب 

م��ن  اف�ي الم�اء؛ iن ذل��ك يمنعھ� ام ل�م يتوق�ع ش��دته؛ ل�ذا فھ�م يغمس��ونھيفاج�أ الس�جين ب��أل
ن ` يعل�م س�بب وض�عھم الخي�زران ف�ي ھ�ذا إذا ك�ان الس�جي ،أش�ّد إي&م�اً  االكسر ويجعلھ

عب إل�ى قلب�هيُ  وبھذا ،ذلك فسيتوقع ألماً ` يطاق سببدركاً أما إذا كان مُ  ،الماء  ،بث الرُّ
أو أن  فاج�أ ب�ألم الجل�دأن يُ  -الحالتين  وفي كلتا ،العذاب الجسديفيتعذب عذاباً نفسياً قبل 

يتعم��د ع��دم إخف��اء العص��ي  س��تكون النتيج��ة لص��الح المحق��ق؛ ول��ذا نج��ده -يتوق��ع قس��وته
د . المغموس��ة ف��ي الم��اء ع��ن عين��ي الس��جين ذات  أش��كال التع��ذيب؛ فم��ن الس&س��لوتتع��دَّ

إل�ى الكراس�ي الكھربائيَّ�ة الت�ي تُنس�ي اdنس�ان ذات�ه وتفق�ده اdحس�اس  ،اiحجام المختلفة
     .  وكلُّ ذلك يأتي لقتل اdنسان وھو حي واست&ب إرادته ،بالحياة والموجودات

 ،قيداً بعد قي�د؛ ليقي�د ح�ركتھم ،على ساكنيه قيوداً محكمة السجن/ ضرب المكانيو
وف�ي رواي�ة  ،اiسوار: تلك القيودوأول !. وليسجنھم في أضيق حيز ،وليحاصر حريتھم

: " ... فھ�و في�ه ھش�ام ي�رد وص�ٌف للس�ور ال�ذي يح�يط ب�المبنى ال�ذي اعتُق�ل "الكراديب"

والس�ور . )٢(.." أنوارھ�ا إل�ى الخ�ارج ،متفرق�ةب�اء سوٌر عاٍل جداً مرّصع بمصابيح كھر
؛ وفي ھذه الصفات إمعان في عزل من يقطنون ھذا المبن�ى "عاٍل جداً "يوصف ھنا بأنه 

والمصابيح المتفرقة على ھ�ذا الس�ور موّجھ�ةٌ إل�ى الخ�ارج ول�يس  ،عن العالم الخارجي
 ،كالبي��ت م��ث&ً وھ��ذه إح��دى الفروق��ات ب��ين الس��جن وغي��ره م��ن اiم��اكن  ،إل��ى ال��داخل

 ءأم�ا ف�ي الس�جن ف�& تُض�ي ،فالمصابيح في البيوت وظيفتھا اdنارة لل�ذين ب�داخل البي�ت
ولكنھا تحاول كشف ! وإن غرقوا في الظ&م ،بل ` تعبأ بھم ،الداخلالمصابيح للذين في 

  .وإثارة الخوف في نفوسھم ليبتعدوا ،الذين في الخارج

يتب�ادر إل�ى ) الس�جن(فحين نسمع كلم�ة  ،جنالس/ واiبواب من أبرز معالم المكان
كما ترى رواية  –فالبوابة الكبيرة  ،وھو يُقفَل على من بداخله ،الذھن الباب ذو القضبان

وع��الم اiش��باح داخ��ل  –خ��ارج الس��جن  -ع��الم البش��ر: تفص��ل ب��ين ع��المين -الكرادي��ب
 ،ن اiخ�رىإذن فوظيفة اiبواب في الس�جن تختل�ف ع�ن وظيفتھ�ا ف�ي اiم�اك .)٣(السجن

فإن الباب  ،فإذا كان الباب في اiماكن الُمعتادة يحمي القاطن وراءه ممن ھم في الخارج
ب أي ش�يء م�ن  ،في السجن يحمي الذين في الخارج من القاطن وراء الباب ويمنع تسرُّ

  . الداخل

                                                
)١(

  .٨٨: الحمد، الكراديب  
)٢(

  .١١: المرجع نفسه  
)٣(

  .١١: الحمد الكراديب  



١١١ 

 

 ،والباب يؤدي ھنا وظيفة مزدوجة؛ فھو يفص�ل ع�الم الس�جناء ع�ن ع�الم اiح�رار
وھو بھ�ذا يثي�ر عن�د س�كان ك�ل ع�الم  ،عالم اiحرار عن عالم السجناء -ككذل –ويفصل 

` معن�ى للحي�اة إ` فأم�ا الس�جين فھ�و ي�درك أن ! التساؤ`ت عّما يحدث في العالم ا�خر
يتس�اءل ع�ن الع�الم  ،لعحب ا`ستط&ع عنده يش�ت وأما غير السجين فإنَّ  ،خلف اiبواب

ويردع�ه ع�ن التفكي�ر فيم�ا يتعلَّ�ق  ،نداخ�ل الس�جالمغلق الذي تحجبه اiسوار واiبواب 
ة التي قد تشكل خطراً على النظام   .  بحياته الخاصَّ

              بين العالمين؟ ولكن ھل ھناك فروق حقيقية

ُخيّ�ل إلي�ه أن�ه يس�مع ص�رير الب�اب  ":عن ھش�ام وي في رواية الكراديبيقول الرا
جميع�اً  أو لعلھ�م .. ع�ن ع�الم اiش�باح  فاص�&ً ع�الم البش�ر ،الخارجي وھو يُقف�ل بھ�دوء

ى على ھذا المعنى ح�ين وتلح الرواية مرة أخر. )١("ولكن أكثر الناس ` يعلمون ،أشباح
الس�جن ف�ي .. ك& . ` تعتقد أن السجن ما نحن فيه:" في حواره مع ھشام -يقول عارف 

الس�جن / ذا المك�انوُيكب�ر ھ� ،وھنا يُفيض السجين من نفسه إلى العالم كل�ه. )٢("كل مكان
ويح�اول أن يبع�ث  ،حيث يقوم بتعميمه عل�ى ك�ل مك�ان؛ وھ�و بھ�ذا يح�اول تعزي�ة نفس�ه

وتقنعت  ،وإن تغيرت المسميات ،أو ربما متطابقان ،لمين متشابھانإشارة مفادھا أن العا
ة والحقيقة أنَّ القَْمع ` يقتصر على السجن وإنم�ا يش�كل إيقاع�اً عام�اً يَِس�ُم الحي�ا .قالحقائ

��ر فيم��ا بع��د ذل��ك ،ف��المطلوب ھ��و أن تأك��ل وتش��رب ،بكاملھ��ا ` تفك��ر ف��ي  ،ولك��ن ` تفكِّ
  .     الوطن أو الحريَّة أو أساسيات الفكر اdنساني

ف�إن تل�ك  ،ستر من يقطن وراءه –في الحياة المعتادة  -وإذا كان من وظائف الباب
 ،غرف�ة ذات ب�اٍب واس�عُوض�ع ف�ي  كس في عالم السجن؛ فحين اعتُِقل ھش�امالوظيفة تنع

وسعة الباب ھنا ` تعني اiمان والحماية كما ھي وظيفة . )٣(ولكن ھذا الباب كله قضبان
وھ��ذا الب��اب كلُّ��ه م��ن  ،ب��ل ھ��ي إمع��ان ف��ي الحج��ر عل��ى ھ��ذا الس��جين ،الب��اب المعت��ادة

 كم�ا أنَّ الب�اب الواح�د ،رويفض�ح أكث�ر مم�ا يس�ت ،فھو يكشف أكثر مما يُخف�ي ،القضبان

م��نھج ترتض��يه المؤسس��ات ا`جتماعي��ة  ،اِتِّبَ��اع م��نھج واح��د ف��ي الحي��اة وج��وبيش��ي ب
    . إ` من زاوية نظر واحدةإنَّ ذلك تضييق مقصود على المرء؛ أ` ينظر  ،والسياسية

حماي�ة م�ن يقط�ن وراءه م�ن  -ف�ي الحي�اة المعت�ادة -وإذا ك�ان م�ن وظ�ائف الب�اب  
فإن الباب ف�ي الس�جن مك�ان  ،خارج الدار واiخطار الرابضة ،اiذى القادم من الخارج

ينظ��ر إل��ى "ن ف��ي الزنزان��ة ك��ا ى وق��دوم اiخط��ار؛ ول��ذا ح��ين ُوض��ع ھش��ام`قتح��ام اiذ
ومعھم�ا تل�ك المرزب�ة الرھيب�ة  ،متوقعاً أن يلج منكر ونكير في أي لحظة ،البوابة أمامه

إل�ى التحقي�ق  اؤهوت�م اس�تدع ،فُتح الب�اب ففي عدة ليالٍ  ،يخشاه وحدث ما كان ھشام. )٤("
  .)٥(الذي لم يكن يخلو من اdھانة والتعذيب

                                                
)١(

  .٢٠٤: المرجع نفسه  
)٢(

  .٤١: المرجع نفسه  
)٣(

  .٢٣٠الحمد، الشميسي، : انظر  
)٤(

  .١٩: الحمد، الكراديب  
)٥(

  .١٦٦-١٥٦-٨٥المرجع نفسه، ص : انظر  
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تص�وير الناف�ذة ف�ي فض�اء الس�جن ع�ن تص�وير الب�اب؛  –إلى حّد ما  –ويختلف   
تبقى المنف�ذ الوحي�د للتواص�ل م�ع الع�الم خ�ارج  -مھما تكن صغيرة أو مسيجة –فالنافذة 
ون�ام عل�ى تل�ك الحي�رة  ،ةيُعاني مرارة السجن والحي�ر كان ھشام ففي الكراديب. السجن

`  ،أش�عة س�عيدة... استفاق على أشعة الشمس المائلة إلى الغروب " م ث ،وھموم السجن
 ،نظ�ر إل�ى الناف�ذة"  وعندما كان ف�ي الزنزان�ة. )١("و` تقيدھا الحدود ،تعترف بالقضبان

م�ن وھك�ذا رأين�ا الس�جين ينظ�ر  .)٢("وتلك النجوم التي تتبدى من ورائھ�ا عل�ى اس�تحياء
وعل�ى ال�رغم م�ن  ،نخ&ل النافذة إلى معالم اiمل والجمال والنور خارج قضبان الس�ج

  .فإنھا تبقى ُمعبِّرة عن زاوية محصورة المجال ،كونھا متنفّساً 

ف�ي  فم�ث&ً عن�دما ك�ان ھش�ام ،ن مع�اني أخ�رىوقد نقرأ م�ن خ�&ل م�ا ي�راه الس�جي
فيم�ا بقاي�ا م�ن ش�فق  ،لخل�يج الس�اكنةوأخ�ذ ينظ�ر إل�ى مي�اه ا ،اتجه إلى الناف�ذة" زنزانته 

لع��الم وھك��ذا ح��ين يص��ف ال��راوي ا .)٣("الغ��روب اiحم��ر كان��ت تص��ارع ش��بح الظ��&م
أش��عة ش��فق  –م��ن خ��&ل عين��ي ھش��ام  -فإن��ه يرين��ا الخ��ارجي ال��ذي تش��اھده عين��ا ھش��ام

وكأن�ه يحك�ي  ،فع&ً مشتقاً من الص�راعفھو ھنا يختار  ،"شبح الظ&م تصارع"الغروب 
عاً داخلياً بين مب�ادئ التنظ�يم ويعيش كذلك صرا ،فھو يعيش صراعاً سياسياً  ،محال ھشا

ب�ين إقدام�ه عل�ى التض�حية وخوف�ه عل�ى  ،الذي ينتمي إليه وش�كوكه ح�ول تل�ك المب�ادئ
عاع الذي يُصارع ظ&م ما يحيط به من ظروف ،هنفسه وأھل   .فيقف ھشام ھنا إزاء الشُّ

 كم�ا م�رَّ  –ُمنكر ونكير إلي�ه عب�ر الب�اب  في سجنه يخشى أن يلج وإذا كان ھشام  

فإنه يتوقع أو يوھم نفسه أن ملك�اً م�ن م&ئك�ة الرحم�ة س�يعبر إلي�ه م�ن خ�&ل  -قبل قليل
 -ولعلَّ�ه ھُنَ�ا يض�ع مبادئ�ه  .)٤("فينقله على جناحيه إلى حيث نس�مة ھ�واء طليق�ة" ة النافذ

انفي مقا مةحْ مرادفةً لم&ئكة الرَّ  -التي تشبه نسمة طليقة    .بل شياطين السجَّ

 ،للس�جين وقد يكون اتساع النافذة في السجن ع&مة على مساحة الحرية الممنوحة
مخصصاً للمعتقلين الذين ما زالت ملفات التحقيق معھم  كان الدور اiول الكراديبففي 

نوافذ الدور الث�اني " ت لذا كان ،بينما الدور الثاني لمن انتھى من التحقيق معھم ،مفتوحة
واdحس�اس باiحي�اء خ�ارج  ،أكثر اتساعاً؛ مما يسمح برؤية بع�ض أبني�ة ج�دة م�ن بعي�د

  .)٥("المكان

نتجول داخل زنازين السجن التي ص�ورتھا  ،وبعد ھذه الوقفة مع اiبواب والنوافذ
فم�ث&ً يح�دثناً  ،ب�القبر س�جل ھن�ا أن الرواي�ات كان�ت تش�بّه الزنزان�ةوأول ما ي ،الروايات

نظر حوله مستكشفاً القب�ر ال�ذي ألق�ي "  :لفيقو ،الذي يتماھى مع ھشامراوي الكراديب 
ث�م . )٦("ذات قض�بان فو`ذي�ة غليظ�ة ،إنه عب�ارة ع�ن غرف�ة ض�يقة بناف�ذة واح�دة ،به فيه

مثل سكون مقبرة معزولة ف�ي  ،كل شيء ساكن ومرعب: " يستطرد في الوصف فيقول

                                                
)١(

  .١٣٥: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٩: الحمد الكراديب  
)٣(

  .٢٣٠: الحمد، الشميسي  
)٤(

  .١٩: الحمد، الكراديب  
)٥(

  .٢٤٥-٢٤٤: المرجع نفسه  
)٦(

  .١٩: الحمد، الكراديب  



١١٣ 

 

 ،ت صراص�ير تغن�ي ف�ي الخ�ارج` تزعج�ه إ` أص�وا ،واشتد ريحھ�ا ،ليلة غاب قمرھا
  .)١("وكلب يعوي من بعيد

ص�ورة مقب�رة موحش�ة  ،وھكذا تحاول الرواية أن تستوفي تفصي&ت ھذه الصورة
و` تكتف�ي الرواي�ة بالجان�ب  ،فقد غاب فيھا القمر ،معزولة في ليلة ظلماء شديدة الظلمة

وأص�وات  ،دةالص�وت؛ ف�الريح ش�دي ص�رَ نْ عُ بل تضيف إلي�ه  ،ورةالبصري في ھذه الص
أن ھ��ذه " وي��رى محم��د أب��و ملح��ة . )٢(ع��ةالصراص��ير والك��&ب تكم��ل الص��ورة المفز

` تزعج����ه إ` أص����وات (الص����ورة فق����دت بع����ض جمالياتھ����ا ح����ين وردت عب����ارة 
 ،ھنا أشياء كثيرة القصر ھنا غير مناسب؛ فما يزعج ھشاماً  ؛ iن أسلوب...)صراصير

ف�ي ) تغن�ي( وكذلك كان استخدام الفع�ل ! يدبل إنھا أشد إزعاجاً من أصوات تأتي من بع
فص�وتھا ھن�ا ھذا المقام خصوصاً؛  وصف صوت الصراصير غير مناسب عموماً وفي

                            .)٣("أقرب إلى النواح والعويل منه إلى الغناء

وفي تقديري أن أسلوب القصر ھنا مناس�ب ج�داً dكم�ال الص�ورة بتفاص�يلھا؛ iن 
ا لت���ي يس���معھا ھش���ام م���ن الخ���ارج ھ���ي أص���وات الحري���ة الت���ي تتمت���ع بھ���اiص���وات ا

فھ�و  ،نسان أن يحصل على ما حصلت عليهاd/ الصراصير والك&ب و` يستطيع ھشام
ال�ذي  "تغن�ي" ولھذا اختار الفع�ل  ،جه وتستثيرهيحسدھا على حريتھا لذا فأصواتھا تزع

م�ن ھ�و ك أن�ه يعتق�د أن ك�ل و` ش� ،فكأن�ه يراھ�ا س�عيدة خ�ارج الس�جن ،يناسب حريتھ�ا
  .ا أقرب إلى النواح والعويلوبالتالي ف& مبرر iن يكون صوتھ ،خارج السجن سعيد

. )٤("بي��ت الم��وتى"ع��دة تش��بيھات لھ��ذا المك��ان بأن��ه  وت��رد ف��ي رواي��ة الكرادي��ب

وتس��تطرد الرواي��ة ف��ي ھ��ذه التش��بيھات حت��ى تص��ور ا`نتق��ال م��ن ھ��ذه . )٥("الب��رزخ"و
وا`نتق�ال إل�ى اiدوار المخصص�ة  .)٦(التحقيق بأنه انتقال إلى جھ�نم الزنزانة إلى غرف

  .)٧(للذين انتھى معھم التحقيق بأنه انتقال إلى الجنة

    

  

  المدينة ٣.٥.٢.٤
حي�ث   وتكاد الرواية تذھب إلى أن جدة ھنا تشكل مرجعي�ة واقعي�ة للفع�ل الروائ�ي

الت�ي وص�فت بھ�ا ج�دة ظھ�رت  ،ةالمكاني�ة واdنس�اني ،ذات الجماليات ،ذات الصفات نَّ إ
  :مرجعية مكانية بذاتھاوكأن الحديث يجري عن .. مقارباتھا في رواية أخرى

                                                
)١(

  .٢٠: المرجع نفسه  
)٢(

السجن أنموذجاً، مجلة ع&م�ات ف�ي : أبو ملحة، محمد بن يحيى، جماليات المكان في الرواية السعودية  
  .٥١١.  : ٢٠٠٩، مايو ٦٨، ج ١٧. النقد اiدبي، النادي اiدبي الثقافي، جدة، مج

)٣(
  .٥١١: أبو ملحة، جماليات المكان  

)٤(
  .٦٠: الحمد، الكراديب  

)٥(
  .٤٣: المرجع نفسه  

)٦(
  .٢٠٧: المرجع نفسه  

)٧(
  .٤٢: المرجع نفسه  



١١٤ 

 

إن�ه يعل�م ا�ن أنھ�م مس�افرون إل�ى  ،مبنى المط�ار اiني�ق يل�وح ف�ي اiف�ق وبدأ"    
  .)١("ودماثة أخ&ق أھلھا ،` يزال يذكر جمال جدة ،أجمل المدن وعروسھا ،جدة

د تجربة الس�جن الت�ي كان�ت مري�رة وقاس�ية وبائس�ة وع�اد إل�ى وحين عاد ھشام بع
  :شھد الذي تحته ھو المنطقة الشرقيةالدمام بالطائرة كان الم

` يض�اھيه إ` جان�ب  ،كان منظر الخليج من اiعلى في غاية الجم�ال والروع�ة" 
.. .ولكن ا`ثنين يشتركان في القبح الخفي في الجوف ،البحر اiحمر على الجانب ا�خر

ب�رج الظھران بأنوارھ�ا الخافت�ة ووتحته مباشرة تبدو . وھناك الدمام ،ھاھي الخبر ھناك
ال�ذي ل�م يع�د  ،ك اiميرك�ان ف�ي أرامك�وبوھناك ش ،يتوسطھا ،والمعادنجامعة البترول 

   .)٢("وعلى البعد تبدو البحرين كدانة معزولة في بحر الخليج ،قاصراً عليھم

 ،الحي�اة روازدھ�ا ،ية نتيجة الثراءفي المدن السعودوارع الجميلة تظھر وبدت الش
  :وا`سترخاء.. إلى النعيم والرخاء واdنسان أميل ،وصارت الحياة أميل إلى الرفاھية

شارع مزف�ت بمس�ارين  ،من أفخر شوارع الرياضرع الشميسي الجديد كان شا" 
 ،بق�الون ،ن�وع وعلى الجانبين تنتشر حوانيت الباعة من ك�ل ،بينھما فاصل من اiشجار

  .)٣("مطاعم شعبية ،مكاتب عقارية ،ح&قون ،خياطون ،جزارون

وفي مثل ھذه اiوض�اع ا`جتماعي�ة ف�إن الفق�ر والمفارق�ات ا`جتماعي�ة والمعان�اة 
دة والعمل السري دائماً يرتبط بأمكنة ب�ذاتھا بعي� ،تولد العمل المضاد وھو العمل السري

  :ةھؤ`ء أماكن بعيدة ` تثير الشبھ ويختار العاملون ،عن عيون المخبرين

وق�د  ،مھت�رئ تتن�اثر علي�ه آث�ار ح�روق ،كان�ت الغرف�ة مفروش�ة ببس�اط أزرق"   
كان ھناك مروح�ة ذات  ،صفت على البساط بعض المساند القديمة وغير بعيد من الباب

وھ�ذه المش�اھد المكاني�ة تب�ين إل�ى أي . )٤("لون أخضر باھ�ت يتن�اثر عليھ�ا ب�راز ال�ذباب
رم�زاً للمكان�ة  وتش�كل أوص�اف البي�وت... بعض اiم�اكن ھرت قسوة الحياة فيى ظمد

فاiغنياء بيوتھم تختلف ع�ن بي�وت  ،وصورة من صور التمايز ا`جتماعي ،ا`جتماعية
البي�وت .. والوجھاء بيوتھم توافق وج�اھتھم والفق�راء بي�وتھم تنس�جم م�ع فق�رھم ،الفقراء

وق�د ارت�بط التغي�ر ا`جتم�اعي  ،الثراء النفطيبعد  ،وأصبحت مختلفةتغيرت وتطورت 
/ مالي�ات المك�انب�ل إن ج. التي أث�رت ف�ي مف�ردات الحي�اة اليومي�ة ،بطفرة النفط الكبيرة

في منزلھم يؤدي الباب الخارجي إلى شبه حديقة "  مع تغير اiحوالالبيت أخذت تتغير 
المن�زل ال�ذي ي�ؤدي  ي�أتي ب�ابث�م  ،ات فقطتنتھي الحديقة إلى درج بأربع درج ،صغيرة

والمقل�ط أو الس�فرة عل�ى جانب�ه  ،إلى ممر صغير يقع مجلس الرجال على جانبه اiيم�ن
  .)٥("اiيسر

  dن  أيض�اً؛ ،نس�ان وف�ي المخي�ال الس�رديوالبيت أھميته غير عادية في حي�اة اi
والبي�ت الق�ديم يختل�ف  ،تم�نح الحماي�ةالبيت يصوغ اdنسان ويركز الوجود داخل ح�دود 

                                                
)١(

  .٢٤٨: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .٢٧٨: الحمد، الكراديب  
)٣(

  .١٠١: الحمد، العدامة  
)٤(

  .١١٤: الحمد، العدامة  
)٥(

  .٥٣: الحمد، العدامة  



١١٥ 

 

 ،فلكل ھذه التسميات د``تھا الخاصة) الحوش(وعن المنزل والدار و ،البيت الجديدعن 
  .)١(وبيوت المدينة تختلف عن بيوت القرية

فكل قطعة أث�اث ف�ي الغرف�ة مرتبط�ة  ،كما يلعب اiثاث دوراً إيحائياً في الرواية  
ن إن اiث�اث ھ�و التعبي�ر ع�� ،وھ��ي ت�دل عل�ى س�مة شخص��ية ،ب�ذكريات وذھ�ن ص�احبھا

وكذلك ترتيب اiشياء يعد نوعاً من وصف اiشخاص ودل�ي&ً عل�ى  ،الشخصية الروائية
  .منفسيتھ

فھناك في بيت خاله في  ،وتقوم في النھاية المدينة التي تشكل استقراراً في الوجود
جلس ھشام غير بعيد عن الباب متكئ�اً عل�ى أح�د المس�اند الف�اخرة المص�فوفة " الرياض 

ج��دران المجل��س عل��ى س��جادة أص��فھانية حم��راء بنق��وش ص��فراء  بترتي��ب وأناق��ة ح��ول
 ،الت�ي تش�كل مكان�اً مثي�راً  أي لعب�ة ھ�ي لعب�ة اiل�وان .)٢("وزرقاء تغطي كافة اiرضية

ر الث�راء والت�رف؟ ص�حيح أن م�اذا تعك�س غي� ،اھية ف�ي س�جادة فخم�ةوھذه اiلوان الز
وح��ين ينظ��ر  ،مفارق��ة ولك��ن ھن��اك ،ھ��دوءال يعمھ��ا ضوض��اء والقري��ةبال تحف��ل المدين��ة

وينزل في أحد منازلھا فإنه يدرك من اiمكنة التي ينزلھا ويتداعى  ،القروي إلى المدينة
ھذا المنزل  .)٣(في الذھن روائياً المفارقات العامة بين اiمكنة وما تدل عليه ھذه الفروق

إل�ى الخ�ارجي ي�ؤدي الب�اب " ،ف�ي من�زلھم. زلھم ومن�ازل مع�ارفھميختلف كثيراً عن من�
ث�م ي�أتي ب�اب المن�زل  ،تنتھي الحديقة إلى درج ب�أربع درج�ات فق�ط. شبه حديقة صغيرة

أو  ،"المقل�ط"و ،يق�ع مجل�س الرج�ال عل�ى جانب�ه اiيم�ن ،الذي ي�ؤدي إل�ى مم�ر ص�غير
ينتھي الممر الصغير إلى ب�اب ي�ؤدي إل�ى ص�الة واس�عة . على الجانب اiيسر" السفرة"

وغرف�ة  ،وغرف�ة العائل�ة ،وغرف�ة نوم�ه ،م والدي�هغرف�ة ن�و ،تتناثر حولھ�ا أرب�ع غ�رف
حم�ام الرج�ال فيق�ع خ�ارج  أم�ا ،باdض�افة إل�ى المط�بخ والحم�ام الع�ائلي ،جلوس للنساء

وتنتھي الصالة بباب يؤدي إلى خلف المنزل حيث باب النساء على  ،المنزل في الحديقة
متق��دماً وتص��ور ھ��ذه الجمالي��ات المكاني��ة تص��ور مس��توى معيش��ياً .)٤("الش��ارع الفرع��ي

وتواش�جه  ،مكانة مادية ميس�ورة والبي�ت ل�ه مكان�ة مختلف�ة م�ن حي�ث ارتباط�ه باdنس�ان
والمك�ان ذو العدواني�ة يتول�د عن�ه ص�ور  ،فالمكان المألوف يولد الص�ور الحميمي�ة. معه

  .زالحقد وا`ستفزا

الفل��ل الفخم��ة الت��ي أص��بحت تنم��و عل��ى الحي��ز ال��ذي ك��ان  ذل��ك نج��د ف��ي مقاب��لو  
وخ�& منھ�ا  رت أم�اكنُ ِج�ھُ .. والناطح�اتوعندما ارتفع�ت اiب�راج والعم�ائر  .عاً متواض

يم� ھشام صدره بالدخان الثقيل وينفثه بعيداً وھو ينظر بعين�ين فق�دتا بريقھم�ا : "نالسكا
تعد إ` أزقة مھجورة تجوبھا أطي�اف ` حي�اة فيھ�ا ولكنھ�ا `  مإلى أزقة كانت مأھولة فل

  .)٥("تريد أن تموت

                                                
)١(

ن والزمان واdنسان في الرواية الخليجية، المؤسسة العربية ، جدلية المكا٢٠٠٢المحادين، عبدالحميد،   
  .١٢٣: ١للدراسات والنشر، بيروت، ط

)٢(
  .٧٠: الحمد، العدامة  

)٣(
  .١٢٦جدلية المكان والزمان واdنسان في الرواية الخليجية، : المحادين  

)٤(
  .٥٣: الحمد، العدامة  

)٥(
  ٢٨٨: الحمد، الكراديب  



١١٦ 

 

إف��رازات المجتم��ع  ،حولھ��ا أو قريب��اً منھ��ا ،داخلھ��ا أو بجانبھ��ا ،ي��رتبط بالم��دنو  
إنھ��ا التح��و`ت الت��ي تك��اد تك��ون ذات مرجعي��ة واقعي��ة ولكنھ��ا تنب��ئ بج��وھر . الم��دني

جال كالمجنون في الشميسي وشارع عسير واiزقة المتفرعة ولكن لم يجد " : التغيرات
وأص�بح . ذت تح�ل محلھ�ا عم�ارات ش�اھقةوأخ� ،البي�وت يعرفھ�ا ھ�دمت ،ما يبحث عن�ه

معظم أساتذته السابقين من أص�حاب المناص�ب ف�ي أول وزارة يش�كلھا المل�ك خال�د بع�د 
  .)١("مقتل الملك فيصل

وثيق��ة الص��لة بالموتيف��ات الواقعي��ة واiم��اكن " أطي��اف اiزق��ة المھج��ورة "تب��دو   
أدخل�ت  ،ك�ذلك ات زمانيةولھا محدد ،الواقعية لھا مرجعية في الواقع ومسميات متداولة

 ،محدداتھا الروائية في جسد الرواية مرتبطة ب�الواقع التخييل�ي ذي المرجعي�ة المعروف�ة
 ،وم��ن ھ��ذه المح��ددات اdش��ارات التاريخي��ة المحاط��ة بالت��اريخ والي��وم والش��ھر والس��نة

وتص�ور الحم�ى السياس�ية وانتش�ار اiح�زاب  ،وا`لتفات إلى ح�وادث تاريخي�ة معروف�ة
وظھ�رت . الثاني�ةعلى إثر الحرب العالمي�ة  ،ة في فترة منتصف القرن العشرينالسياسي

وقد استدعاه المدير مرة أخ�رى بع�د  :")٢(أحزاب الشيوعيين والبعثيين والقوميين العرب
إح��داھما محس��وبة عل��ى  ،أن ظھ��رت ل��ه مقالت��ان ف��ي جري��دتين م��ن الجرائ��د الحائطي��ة

كان��ت . ل��ك معلوم��اً للجمي��ع دون تص��ريحواiخ��رى عل��ى البعثي��ين وك��ان ذ ،الش��يوعيين
وأس�بابھا ودور الق�وى الغربي�ة ف�ي الح�رب  ،١٩٦٧المقالة اiولى حول نكسة حزيران 

وكان�ت المقال�ة الثاني�ة ... للقضاء عل�ى الق�وى التقدمي�ة ف�ي المنطق�ة ،إلى جانب إسرائيل
    .)٣("حول المدرسين اdنكليز في المدرسة وسلوكھم غير الحضاري

 ،ف�ي الس�عودية ،لمحددات التي ربطت الث&ثية بفضاء العص�ر الحاض�روھذه من ا
ولقد اتجه الروائي في ھ�ذه الرواي�ات إل�ى لمس�ات ت�وحي  ،وقدمت صورة iمكنة حديثة

بل  .)٤("ويحاول قراءة مقال لياسر ھواري حول المقاومة الفلسطينية" :ةبالواقعية الشديد
ف�ي  ،لتي كانت ت�دور ف�ي ھ�ذه اiمكن�ة بال�ذاتويذھب الروائي بعيداً إلى تناول اiفكار ا

ال��ذي تناولھ��ا وأخ��ذ ينظ��ر إل��ى  ،وم��د ي��ده بالكت��ب إل��ى ھش��ام" :ثھ��ذا ال��زمن الح��دي
اdمبريالية أعلى مراحل ... للينين ،ما العمل... لكارل ماركس ،البيان الشيوعي.العناوين

 ،وج�ي ب�يس ،تزرلج�ورج ب�ولي ،أص�ول الفلس�فة الماركس�ية... للين�ين أيض�اً  ،الرأسمالية
ث&ث�ة ... لفري�دريك أنجل�ز ،الخاص�ة والدول�ة أص�ل العائل�ة والملكي�ة... وموريس ك�افين

المنطلق��ات النظري��ة لح��زب البع��ث "وكتي��ب ص��غير بعن��وان ...مؤلف��ات لياس��ين الح��افظ 
    .    )٥("١٩٦٣التي خرج بھا المؤتمر القومي السادس للحزب عام " ا`شتراكيالعربي 

ي�ا ": امن حي�ث ھ�و حاص�ل لتناقض�ات الحي�اة كلھ� ،لواقعي الحديثويبدو المكان ا
أو أن أھلھ�ا مثلھ�ا؟ م�ن  ،مث�ل أھلھ�ا... لنجد وطقسھا الذي ` يعرف الرحم�ة وا`عت�دال

 ،حارة ح�رارة الجح�يم ف�ي ص�يفھا ،إنھا باردة برودة الموت في شتائھا.` فرق.. يدري؟

                                                
)١(

  .٢٨٧: المرجع نفسه  
)٢(

  .١٣٩: المحادين، جدلية المكان والزمان واdنسان في الرواية الخليجية  
)٣(

  .١٥: الحمد، العدامة  
)٤(

  .٤٧: المرجع نفسه  
)٥(

  .٥٦: المرجع نفسه  



١١٧ 

 

مث���ل المش���مش ف���ي  ،رد حلولھ���او` وس��ط إ` أي���ام مع���دودات ` تلب���ث أن تنتھ���ي بمج���
  .)١("مواسمه

الربط ف� ،الدال�ة عل�ى تن�وع المك�ان الثنائي�ات ويظھر الروائي في عدة مواطن ھ�ذه
مش�اعر  ل�ذا تتجل�ى ف�ي ذات ھش�ام .مالية واضحة في وراياتهبين المكان وبين قاطنيه ج

ن حت��ى أن الش��وق إليھ��ا ك��ا ،أح��ب ھ��ذه المدين��ة وعش��قھا لطالم��ا" : ةمختلف��ة ومتناقض��
ولكنھا اليوم كريھ�ة إل�ى نفس�ه  ،يجتاحه قبل مضي أسبوع واحد لمغادرتھا حين يغادرھا

ورائح��ة غ��از ال��نفط المنبعث��ة م��ن ا�ب��ار  ،حت��ى رائح��ة البح��ر. ومنف�رة مث��ل جث��ة فاس��دة
ف�ي . أص�بحت منتن�ة ھ�ذه الم�رة أكث�ر م�ن أي وق�ت مض�ى ،القريبة من الظھران وبقيق

 ،وتظھر تلك النيران المشتعلة على الطريق ،ياضالماضي حين يكونون عائدين من الر
بكثير من نتانة رائحتھا أما اليوم فھي أنتن  ،كان يستنشق رائحة غازھا بقوة ولذة وشوق

  .)٢("الطبيعية

 .نتن�ة ،جث�ة ميت�ة الذي ك�ان يج�ده كأن�ه ،أي تأثير ود`لة للمكان في نفس المتحدث

 ج�دة ب�دأتو " :ن منظ�ور مختل�فة ع�ن ج�دة لك�ن م�تتح�دث الرواي� وعلى غرار ال�دمام

�� ،ج��وھرة مض��يئة ،م��ا أجملھ��ا هللاي��ا  ،تظھ��ر أس��فل الط��ائرة أنوارھ��ا عل��ى  رتوق��د تكسَّ
ويب�دو أنَّ ھ�ذا الوص�ف  .)٣("ف�ي لوح�ة ` أجم�ل و` أبھ�ى ،حولھا صفحة الماء الصافية

دي��ة الت�ي تتمي��ز بھ�ا ج��دة مدين�ة ذات أل��وان وأع�راق وع��ادات  ،الجمي�ل ينطل��ق م�ن التعدُّ
إنھ����ا ُمض����يئة iنَّھ����ا احتض����نت اiفك����ار  ،وتقالي����د متمازج����ة ومتن����افرة ف����ي آن مع����اً 

كم��ا احتض�نت الق��يم الحض��ارية الجدي�دة الواف��دة م��ن الغ��رب  ،واiي�ديولوجيات المختلف��ة
  .     مع القيم اiصيلة الموجودة أص&ً على أرض الواقع ،وغيره

                                                
)١(

  .١٠٣: الحمد، الشميسي  
)٢(

  .٢٠٥: المرجع نفسه  
)٣(

  .٢٤٩: المرجع نفسه  



١١٨ 

 

  الفصل الخامس

  والرؤيا والصيغةلرؤية ا 
  

م���ن الق���رن وبش��كل خ���اص ف��ي النص���ف الث��اني  ،العرب��ي الح���ديث ش��ھد الس���رد
تب�د`ت عميق��ة تمثل�ت ف�ي تخل��ص الس�رد م�ن كثي��ر م�ن المظ�اھر التقريري��ة  ،المنص�رم

وا`ھتم�ام  ،واعتم�اد عناص�ر الحك�ي ال�ذاتي وإقص�اء ال�راوي العل�يم ،والوصفية الزائدة
رواي�ات إ` أن  ،يراواiح�ادي الص�وت لل�بتعدد اiص�وات بعي�داً ع�ن ھيمن�ة المنظ�ور 

ه أق�رب إل�ى الرواي�ة التقليدي�ة كان�ت روايات� فق�د. ل�م تت�أثر كثي�راً بك�ل ذل�ك تركي الحم�د
 ،رواي�ة الس�رد والوص�ف ،رواية الراوي الخالق لكل ش�يء ،واية الحقبة أو الشخصيةر

وھ�ذا م�ا س�يظھر بج�&ء . ما ھو خروج على تقليدي�ة الرواي�ة إ` فيم�ا ن�درفيھا  ولم يكن
    .حليل نماذج من نصوصهأثناء ت

  

  السرديةالرؤية  ١.٥

من .. أو زاوية النظر   point of view:تعاني إشكالية الرؤية أو وجھة النظر   
وا`ض��طراب عل��ى النح��و ال��ذي ج��اءت علي��ه الدراس��ات النقدي��ة iن��واع الس��رد  الخل��ط

ينھ�ا من حيث تعدد المصطلحات وتعالقھا مع مفردات كثيرة يصعب الفص�ل ب ،المختلفة
ذل��ك أن ھ��ذه المس��ميات المختلف��ة تواج��ه تبيان��اً ف��ي المعن��ى متس��ارعاً ف��ي تط��ور  ،أحيان��اً 

وق�د امتزج�ت ھ�ذه المص�طلحات المتعلق�ة ب�الراوي بمس�ألة الص�يغة الس�ردية  ،الد``ت
فوجھ�ة النظ��ر ق��د تع�د أس��لوباً فني��اً يتعل��ق  فري��ق ب��ين م�ن ي��روي وم��ن ي��رىومحاول�ة الت

س��واء أك��ان  ،أو بينھم��ا مع��اً وموض��وع الرواي��ة والمتلق��ي ،بإش��كالية المؤل��ف والس��ارد
وقد تُعدُّ وجھة النظر أو الرؤية مسألة ` ع&قة لھا باiسلوب أو . مباشراً أو غير مباشر

التقنية إذا فھمنا منھا التعبير عن الموقف الفكري للمبدع؛ أي مجمل فلسفته ونظرته إلى 
 ،وھ��ي بھ��ذا المعن���ى ،ة وا`قتص��ادية كاف��ةالحي��اة م��ن جوانبھ��ا السياس��ية وا`جتماعي��

وھ�ي مس�ألة تك�اد ترفض�ھا  ،مفردة من مفردات ال�نصتجعل المؤلف الحقيقي  ،بالتحديد
  .)١(معظم الدراسات الحديثة

ع�ن  اً جزائھ�ا تعبي�رن الرواي�ة `ب�د أن تك�ون ف�ي جمي�ع أمن أ وھذا الفھم المغلوط
  .م بضراوةفلسفة الروائي ھو ما جعل روايات تركي الحمد تھاج

 ،أي ،كم��ا يمي��زون ب��ين ال��راوي والص��يغة ،يمي��ز النق��اد ب��ين المؤل��ف وال��راويو
تص�نيف وي�ن ب�وث يمي�ز و  .هأو المسافة بين الراوي وما يرسل ،طريقة إرسال الخطاب

  : بين عدة أنماط من الرواة

  .وھو ذات المؤلف الثانية ،المؤلف الضمني. ١

  .غير الممسرح/ الراوي غير المعلن. ٢

  :ومن أنماطه ،الراوي الممسرح. ٣

 observer:الراصدالراوي   -أ

   narrater-agent: الراوي المشارك -ب

  .reflector: الراوي العاكس ل�حداث -ج

                                                
)١(

  .١١٣: الشوابكة، السرد المؤطر في رواية النھايات  



١١٩ 

 

وھن�اك  ،فثمة ال�راوي الموث�وق ب�ه ال�ذي يعتم�د علي�ه ،أما من حيث الثقة بالراوي
وأخيراً فإنه يشير  ،الواعي غير ثم الراوي الواعي بذاته والراوي ،الراوي غير الُمْعتََمد
  :ھما ،إلى نمطين رئيسين

  .العارف بكل شيء privileged: متيازالراوي صاحب ا` -أ

وتقتص��ر معرفت��ه عل��ى م��ا  ،ال��ذي يس��تنتج limited: ال��راوي المح��دود -ب
  .)١(يمكن الوصول إليه

فظھ��ر فيم�ا بع��د مص��طلح  ،لق�د تط��ور مص�طلح وجھ��ة النظ�ر عل��ى أي��دي كثي�رين
باiسلوب ال�ذي تق�دم وليرتبط  ،كثر بين النقاد من جھةليحظى بتداول أ ،السردية الرؤية

  لتعدي����دة ش����مث����م ظھ����رت تقس����يمات  ،م����ن خ&ل����ه اiح����داث م����ن جھ����ة أخ����رى

 وقد ميز توماشفسكي. والخارجية والداخلية.. ية الذاتيةوالرؤ -٢الرؤية الموضوعية  -١

ظام السرد الموضوعي يكون الكات�ب في ن ،بين السرد الموضوعي والسرد الذاتي ،مث&ً 
أم�ا ف�ي نظ�ام الس�رد ال�ذاتي فإنن�ا  ،مطلعاً على كل ش�يء حت�ى اiفك�ار الس�رية ل�بط�ال

: متوفرين على تفسير لكل خبر) طرف مستمعأو ( ع الحكي من خ&ل عيني الراوينتتب

  .)٢(متى وكيف عرفه الراوي أو المستمع نفسه

�مه بع�ض النق�اد  ،ا المجال المنظ�ورسميَّات التي استخدمت في ھذمومن ال وق�د قسَّ
  :   إلى أقسام

ھو منظومة من القيم العامة لرؤية العالم ذھنياً فھو يتخل�ل : المنظور اdيديولوجي. ١
ف�ي ال�دراما اليوناني�ة يلت�زم بھ��ذه ) سرَ وْ الُك�(ك�ل أج�زاء العم�ل اiدب�ي وق�د ك�ان 

ف���ق اdيديولوجي���ة ويقيمھ���ا و ،فيعل���ق عل���ى اiح���داث والشخص���يات ،المنظوم���ة
فك�ان  ،الواقعي�ةف�ي الرواي�ة الك&س�يكية  نفس�ه ال�دوروق�د ق�ام ال�راوي ب ،الحاكمة

ودع�ا الروائي�ون  ،وعن�دما خف�ت ص�وت ال�راوي ،ويقيمھ�ا ،عل�ى اiح�داث يعلق
ول�م تع�د ھ�ذه اdيديولوجي�ة تظھ�ر بش�كل  ،المجددون إلى انتق�اء شخص�ية الكات�ب

ف�ي . مھارة ليوحي للقارئ بھذه القيم العام�ة لجأ الكاتب إلى أساليب أكثر ،مباشر
وترك��وا الق��يم النس��بية الذاتي��ة  ،ح��ين امتن��ع بع��ض اiدب��اء ع��ن اتخ��اذ موق��ف ع��ام

وترتب على ذلك أن أصبح . مع بعضھا بعضا ةً رَّ للشخصيات والقارئ لتتفاعل حُ 
. دالمنظ��ور اdي��ديولوجي ال��ذي يحك��م العم��ل اiدب��ي أبع��د م��ا يك��ون ع��ن التحدي��

  .  واحتماله أكثر من تأويل ،ه يعتمد على الفھم الغريزي للقارئوتحديد

تص��بح ك��ل الق��يم  ،وعن��دما يطغ��ى منظ��ور إي��ديولوجي واح��د ف��ي العم��ل اiدب��ي  
ذا ظھر منظور مخالف على لسان شخص�ية ث إبحي ،خاضعة لوجھة نظر واحدة

ھ��ذا المنظ��ور إل��ى إع��ادة تقي��يم م��ن وجھ��ة النظ��ر م��ن الشخص��يات م��ث&ً أخض��ع 
ف�إذا ك�ان ف�ي ). الصوت المنف�رد(ھذا بـ ) باختين(ويسمي الناقد الروسي . ائدةالس

الرواي�ة : الرواية أكثر من منظور واحد يحك�م العم�ل اiدب�ي ف�إن ب�اختين يس�ميه
. حيث توجد عدة منظورات مستقلة داخل العم�ل ،)البوليفونية(متعددة اiصوات 

                                                
)١(

ع��&ء عب��ادي، مجل��ة الثقاف���ة : ت" ، مقال��ة ف��ي التص��نيفالبع��د ووجھ��ة النظ��ر" ،١٩٩٢، وي��ن،ب��وث  
  . ٤٨-٤٦: ٢، ع١٢اiجنبية، بغداد، س

)٢(
الم��نھج  نظري��ة )مق��دم(ف��ي ت��ودوروف " ـ اختي��ار الع��رضنظري��ة اiغ��راض  ، ب��وريس،توماشفس��كي  

  .١٨٩: نصوص الشك&نيين الروس ،الشكلي



١٢٠ 

 

ابتع��دت ع��ن موق��ف الص��وت و. وق��د اتجھ��ت الرواي��ة الحديث��ة نح��و البوليفوني��ة
عل��ى أن��ه يج��ب أن ننظ��ر إل��ى ) أوسبنس��كي( ويؤك��د الباح��ث الس��وفيتي  .المنف��رد

وأن��ه يج��ب أن ينس��ب المنظ��ور  ،العم��ل اiدب��ي كك��ائن ل��ه اس��تق&له ع��ن مؤلف��ه
فق�د  ،سواء وافقه في الواقع أو خالف�ه ،اdيديولوجي إلى العمل نفسه ` إلى مؤلفه

ي�ديولوجي ف�ي عم�ل وق�د يغي�ر منظ�وره اd ،وتهيختار الكاتب ص�وتاً يخ�الف ص�
  .واحد أكثر من مرة

 ،ومنظ�ور ذات�ي ،منظ�ور موض�وعي: نوع�ان) أوسبنس�كي(عند :المنظور النفسي. ٢
المنظ��ور الموض��وعي تك��ون اiح��داث والشخص��يات في��ه مروي��ة م��ن منظ��ور 

أي م�ن  ،والمنظور الذاتي يقدم اiحداث والشخصيات من منظور ذات�ي ،الراوي
وك��ل م��ن ھ��ذين . ثإدراك شخص��ية م��ن الشخص��يات المش��تركة ف��ي الح��د خ��&ل

 ،كم�ا يمك�ن أن يت�داخل المنظ�وران. يكون خارجي�اً وداخلي�اً  المنظورين يمكن أن
  .والذاتي إلى موضوعي ،فيتحول المنظور الموضوعي إلى ذاتي

وبما . ھو اiسلوب الذي تعبر الشخصية من خ&له عن نفسھا: المنظور التعبيري. ٣
ن القص يقوم على راٍو يأخذ على عاتقه سرد الحوادث ووصف اiماكن وتق�ديم أ

دينامي�ة ف�إن ع&ق�ة  ،الشخصيات ونقل ك&مھا والتعبير ع�ن أفكارھ�ا ومش�اعرھا
وھذه الع&ق�ة معق�دة  .الناقل) الراوي(المنقول وك&م ) الشخصية(توجد بين ك&م 

وق�د يص�بغه بص�بغته . فيرھاومتداخلة حيث قد ينقل الراوي ك&م الشخصية بح�ذا
وق�د يقت�رب . وم�ن ھن�ا ت�أتي مس�تويات مختلف�ة ف�ي المنظ�ور التعبي�ري. الخاصة

وقد يبتعد عنه فالحوار مث&ً يعتب�ر أق�رب  ،منظور الراوي من منظور الشخصية
ف�الحوار يق�دم ب�& . والسرد يعتبر أبعد الصيغ عن�ه. الصيغ إلى منظور الشخصية
أم�ا إذا . ا معروف ويعبر عن نفسه بطريق�ة مباش�رةوساطة كصيغة مستقلة قائلھ

ب�ين أدخل ق�ول الشخص�ية ف�ي س�ياق الق�ص وت�ولى ال�راوي نقل�ه فيح�دث ت�داخل 
وھ��ذا المنظ��ور يُفض��ي إل��ى الح��ديث ع��ن  .ويص��بح الص��وت مزدوج��اً . الق��ولين
  .كما سنرى ،الصيغة

 ،شخص�ياتھايعاين موقع الراوي زمانياً ومكانياً م�ن القص�ة و: المنظور الزمكاني. ٤
   ،)١(ويحدده بناء على تقسيمه أيضاً إلى داخلي وخارجي

فكان يسرد  ،وقد كان المنظور التعبيري ھو المسيطر على روايات تركي الحمد
 ،أم�ا لقم�ان فق�د ك�ان م�ا يلف�ت النظ�ر في�ه س�منته المفرط�ة" :اiحداث من منظور ھش�ام

كان�ت لھجت�ه . يجي�ة والنجدي�ةولھجته المكية الخالصة في محيط تغلب علي�ه اللھج�ة الخل
فقد كان�ت تخ�رج  ،والخليجية المطاطة ،مقارنة باللھجة النجدية الجافة ،في غاية العذوبة

لك�ن الروائ�ي ل�م يوف�ق ف�ي تش�بيه س�رعة  .)٢(. "من فيه بسرعة وكأنھا رص�اص متت�ابع
 iن ذلك يتناقض مع وصفه لھا س�ابقاً  ،خروج الكلمات من فم لقمان بالرصاص المتتابع

ش��تان م��ا بين��ه  ،الرص��اص م��زعج وقات��ل! ف��أي عذوب��ة ف��ي رص��اص متت��ابع ،بالعذوب��ة
ف�& عذوب�ة ف�ي تت�ابع نط�ق  ،وإن كان يقص�د التت�ابع والس�رعة ل�يس إ` ،وعذوبة اللھجة

                                                
)١(

، بناء الرواية، دراسة مقارنة لث&ثي�ة نجي�ب محف�وظ، الھيئ�ة المص�رية ١٩٨٤أحمد،  قاسم، سيزا:انظر  
  .١٥٨-١٤٠:العامة للكتاب، القاھرة

)٢(
  .١٧٩: الحمد، الكراديب  



١٢١ 

 

لكن قد يُعرف س�بب ھ�ذا التش�بيه الغري�ب ال�ذي يجع�ل ف�ي الرص�اص . الكلمات بسرعة
ال�ذي يكش�ف تحامل�ه عل�ى  ،من منظور ھشامعذوبة إذا ما عرفنا أن الك&م السابق كان 

ك�م يك�ره الرطوب�ة وعفونتھ�ا ف�ي " ... :حتى أنه يذمھا بما يشبه المدح. كل ما ھو نجدي
ولك�ن ل�يس كالري�اض ش�يء .. لكف�ت ،لو لم يكن للرياض إ` ميزة الجفاف. الدمام وجدة

لم يك�ن " ى أنه حت .)١("جمال ما بعده جمال ،وج&فة أھلھا ،حتى بشاعتھا. في ھذه الدنيا
وبلون أقرب إلى بقايا  ،الذي يكون عادة شديد الح&وة ،يستسيغ الشاي الرياضي الخفيف

يُعبِّ�ر ال�راوي ع�ن وعي�ه وإدراك�ه الخاص�ين الل�ذين يم�ث&ن  .)٢("الشاي من�ه إل�ى الش�اي
دة إنَّه يقدم لنا اiشياء من زاوية نظ�ر مح�دَّ  ،رؤية ذاتية قد ` يتفق عليھا كثيٌر من الناس

مما يؤكد أنَّ اخت&ف الموقع الذي ينظر منه ال�راوي إل�ى اiش�ياء يُغيِّ�ر  ،زمانياً ومكانياً 
  .لھذه اiشياءمن حكمه ووعيه وإدراكه 

 ،كان�ت أمي�ل إل�ى القص�ر: " يحدثنا الراوي بأوصاف نورة من وجھة نظر ھشامو
فيه عينان واسعتان فقد كان أبرز ما  ،أما وجھھا... ولكن ذلك منحھا م&حة فوق م&حة

 ،وف�م ص�غير ج�داً بش�فتين مكتن�زتين داكنت�ين بع�ض الش�يء ،وأنف دقيق ،شديدتا السواد
وم�ع ذل�ك ك�ان ع�دم  ،خاص�ة اiس�نان العلي�ا ،تطبقان عل�ى أس�نان بيض�اء غي�ر متناس�قة
"التناس�ق ھ��ذا يجع��ل م��ن فمھ�ا أكث��ر جم��ا`ً 

)١(
فم��ن المعل�وم أن العاش��ق ي��رى الص��فات  .

وھذا ما جعل القصر وعدم تناسق  ،اء جما`ً ليس كمثله جمال في حبيبتهالمعيبة في النس
ولع��ل ذل��ك يع��ود إل��ى منظ��وره النفس��ي  ،نان م��ن أوص��اف الجم��ال ف��ي نظ��ر ھش��اماiس��

الخ��اص كم��ا يع��ود إل��ى فص��له أحيان��اً ب��ين ال��وعي الع��ام بم��ا ي��رى موض��وعياً وال��وعي 
مفردات الحياة الجميلة قد تبدو  إنَّ . الخاص الذي يحدده الموقف وتفرضه الحالة النفسية

وإنم�ا يع�ود  ،وعلى العكس من ذلك تبدو ھذه المفردات اiجمل وإن كانت بائس�ة ،قبيحة
إنَّ . موقع الراوي المك�اني والزم�اني زي�ادة عل�ى الحال�ة النفس�يةأْقُصُد  ،ذلك إلى الموقع

أو زماني�اً ) و ال�دمامنج�د أ(وصف الراوي المشارك لنورة ` بدَّ أن يكون مح�ّدداً مكاني�اً 
وھذا يعني أنَّه لو وضع ھشام في موضع آخ�ر أو زم�ان ). غروب الشمس أو شروقھا( 

        .   ومكان مختلفين `ختلفتا النظرة باخت&ف الموقع

بحج�ة أن  ،وعندما خرج ھش�ام ورفاق�ه م�ن الس�جن رف�ض الس�جانون ف�ك قي�ودھم
فعلى الرغم م�ن إص�دار ق�رار اdف�راج  ،من قِبَل رؤسائھم ذلك سيعرضھم إلى المساءلة

وأش�عرتھم باdحب�اط ف�ي  ،اغتال�ت ف�رحتھم ،غي�ر إنس�انية بطريق�ة ت�م عنھم إ` أن تنفيذه
فبع�د أن أقل�تھم س�يارة مجھ�زة  ،عد لحظات حياتھملحظة كان من المفترض أن تكون أس

ك��ان ا`زدح��ام ش��ديداً بحي��ث إن بع��ض رك��اب "  بحراس��ة مش��ددة تخ��تص بنق��ل الس��جناء
لس��يارات الفارھ��ة ك��انوا ينظ��رون إل��يھم وإل��ى قي��ودھم ويتھامس��ون وق��د ب��دت نظ��رات ا

"اdشفاق في عيونھم
)٢(

كل ھذا كان من منظور ھشام iنه ليس من المعقول أن ي�تمكن  .
ولم�اذا يتھامس�ون؟  ،يتھامس�ون ھش�ام ي�راھم وأن ،صحاب الس�يارات م�ن رؤي�ة القي�ودأ

وھذا يدل على  ،ما بينھم دون أن يصل إليهيأليس باستطاعتھم الحديث بصوت مسموع ف

                                                
)١(

  .٣٩ -٣٨: المرجع نفسه  
)٢(

  .٨: الحمد، الشميسي  
)١(

 ١٠٣:العدامةالحمد،  
)٢(

 .٢٧٧:الكراديبالحمد،  



١٢٢ 

 

��ر س��تغرب ول��ذا ف��& يُ  ،ك��ل مش��اھدات ھش��ام أق��رب إل��ى ال��وھم م��ن الحقيق��ة أن أن يُفسِّ
نظراتھم بطريقة خاطئة؛ iن موقعه ` يسمح بوضعه موضع الكلي العالم فھ�و مش�ارك 

قضى فت�رة  بعد أنوالسبب في كل ذلك ھو حالته النفسية المتردية  ،يتحدث بضمير اiنا
لك���ن  ،جعل���ت حل���م خروج���ه م���ن الس���جن حل���م ` يض���اھيه حل���م ،طويل���ة ف���ي الس���جن

ب�ل حولت�ه إل�ى ك�ابوس  ،حلمهالبيروقراطية التي ` تحترم المشاعر اdنسانية أجھضت 
ى س�مَّ الكرام�ة ويُ  ففي السجن كان مسلوب الحرية مھدور ،أصعب من واقعه في السجن

عون أنھ�م وم�ع ذل�ك ي�دَّ  ،نظ�ر إلي�ه نظ�رات مؤلم�ةيُ  ،مقي�د ،أما ا�ن فھ�و س�جين ،نيسج
وھذه النظرات لم تكن نظرات حقد أو عداوة أو ازدراء أو م�ا ش�ابھھا م�ن . أفرجوا عنه

ب�ه تجعل�ه iن شخص�يته وتكوين�ه النفس�ي وتجار ،النظرات التي لم يكن ھشام ليحفل بھ�ا
`  رات اdش�فاق الت�يلكنھ�ا نظ� ،يمكن أن تخترق�ه أو ت�ؤثر في�ه محصناً تحصيناً جيداً `

 ،وُع�ذِّب ،فقد بلغ به الجھد كل مبلغ عندما أضرب عن الطعام في السجن ،ايمكنه تحملھ
وبكاف��ة الوس��ائل النظامي��ة  ،وح��اولوا إرغام��ه عل��ى تن��اول الطع��ام بش��تى الس��بل ،ھ��ينوأُ 

 ،هعن�اداً وتمس�كاً بموقف�ل�م ت�زده قس�وتھم إ` ف ،لكنھم فشلوا فش�&ً ذريع�اً  ،وغير النظامية
 ،ا رأى م�ن س�وء حال�ه وص�غر س�نهَم�سوا منه نظر إليه العقيد نظرات شفقة ِل وعندما يئ

وأقس�ى ص�نوف الع�ذاب  ،التي قاوم�ت أبش�ع اdھان�ات ،فما كان من قوى ھشام الداخلية
iن تلك النظرات لم يعتد عل�ى  ،إ` أن انھارت فجأة دون سابق إنذار ،الجسدي والنفسي

فكيف  ،م يخطر بباله أن الشفقة ستجد طريقاً لھا إلى قلب العقيدول ،رؤيتھا إ` من والديه
 ،ع�ن ش�فقته ب�الك&م الص�ريح ب�ل إن�ه بع�د انھي�ار ھش�ام عب�ر ،بظھورھا عياناً في عينيه

  .   يحس بصدقهن ك&مه يجد طريقه إلى قلب ھشام فوكا

م فھاھي أم ھشا ،مغاير لمنظور ھشامومن النادر أن يروي لنا الراوي من منظور 
وم��ن رأى  ،نام��ت ف��ي الح��رم لفت��رة رأت الرس��ول الك��ريم يبش��رھا ب��الفرج"  وبع��د أن

ھيم ھ�ذه مف�ا )١( ."فالشيطان ` يتمثل iح�د ف�ي ص�ورة الرس�ول الك�ريم ،الرسول فقد رآه
دينية ج�اءت م�ن منظ�ور أم ھش�ام مقدم�ة م�ن خ�&ل ال�راوي كل�ي العل�م؛ ل�ذا تُع�دُّ رؤي�ة 

   . اتيةخارجية موضوعية وليست داخلية ذ

أو  ،دخل ا`ثنان إلى الغرفة التي ما زالت تحمل راحة أُنثى كانت ھنا قبل قليل" 
ف& يقطع الراوي بذلك iن ھشام لم يكن متيقناً من وجود أنث�ى قب�ل . )٢("كان يھيأ له ذلك

ع�رف م�نھم س�ليم الس�نور  ،ث&ثة أشخاص ج�دد" وكذلك اiمر عندما قابل ھشام .دخوله
أم�ا الثال�ث فق�د عرف�ه الش�باب . اللذين سبق له أن قابلھما في القص�يم ،وصالح الطرثوث

وتوج�د . )٣( ."ول�م يك�ن مھتم�اً ب�التعرف إلي�ه عل�ى أي�ة ح�ال ،عليه ولكنه ` يت�ذكر ا`س�م
كما توجد في اdنص�ات إل�ى اiس�تاذ . الرؤية في مسألة ا`ھتمام بالتعرف على الشخص

وفج�أة ... غرقاً في اdنصات إلى اiستاذ حقيكان الفصل مست" :حقي في النموذج التالي
مت الرؤي�ة ھن�ا م�ن الخ�ار .)٤( ."يُفتح باب الفصل ليط�ل من�ه وج�ه راش�د ج؛ iن وق�د قُ�دِّ

   .فھو راٍو موضوعي كليُّ العلم ،ھاالذي رواھا يختلف عمَّن رآ

                                                
)١(

   .٢٦٦: الحمد، الكراديب  
)٢(

  .٣٤: الحمد، الشميسي  
)٣(

   .٢٢: الحمد، الشميسي  
)٤(

  .٤٠: الحمد، العدامة  
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وقد خطا الناقد الفرنسي جان بويون خطوة أخرى في تحدي�د الع&ق�ة ب�ين ال�راوي 
  : ث&ثة أنماطمستخدماً مصطلح الرؤية بضمن  ،صيةوالشخ

 .الرؤية من الخلف أو من الوراء. ١

  .الرؤية مع أو المصاحبة. ٢

   . )١(والرؤية من الخارج. ٣

  :ثم جاء تودوروف وفسر ھذه اiنماط على النحو ا�تي

حيث يعلم الس�ارد أكث�ر مم�ا تعل�م  وھي الرؤية من الخلف؛ ،الشخصية >السارد . ١
وف�ي  ،وھذه الص�يغة يس�تعملھا الس�رد الك&س�يكي ف�ي أغل�ب اiحي�ان ،خصيةالش

ول�يس معني�اً ب�أن يفس�ر لن�ا كي�ف اكتس�ب  ،ھذه الحالة يكون السارد كلي المعرفة
لج�دران كم�ا ي�رى م�ا يج�ري ف�ي دم�اغ ا إنه يرى ما يج�ري خل�ف ،ھذه المعرفة

ي ق�د تك�ون بطله ويعرف الرغبات الس�رية ل�دى إح�دى الشخص�يات الروائي�ة الت�
أو يس�رد  ،كما يعرف أفكار شخصيات كثيرة ف�ي آن واح�د ،غير واعية برغباتھا

  .فردھامأحداثاً ` تدركھا شخصية روائية ب

وتسمى الرؤية مع؛ حيث يعرف السارد بمقدار م�ا  ،الشخصية الروائية= السارد . ٢
تتوصل  و` يستطيع أن يمدنا بتفسير ل�حداث قبل أن ،تعرفه الشخصية الروائية

وف�ي ھ�ذه الحال�ة يمك�ن القي�ام بالس�رد بواس�طة ض�مير الم�تكلم  ،إليه الشخص�يات
ولك�ن دائم�اً بحس�ب الرؤي�ة الت�ي تكونھ�ا الشخص�ية  ،أو بض�مير الغائ�ب ،المف�رد

وق��د يتب��ع الس��ارد ويتعق��ب شخص��ية واح��دة أو شخص��يات  ،نفس��ھا ع��ن اiح��داث
  ..وائيةوقد يتعلق اiمر بسرد واع ٍ من طرف شخصية ر ،كثيرة

وھي الرؤية من الخارج؛ حيث يعرف السارد أقل مما  ،الشخصية الروائية< السارد  .٣
` يع�دو  ،كما ي�رى ت�ودوروف ،وھذا اiمر ،تعرف أي شخصية من شخصيات الرواية

/ ؛ ذلك iن سرداً ينحصر في مث�ل ھ�ذا الوص�ف الحس�ي الخ�ارجي"مواضعة"أن يكون 

والس�ارد ھن�ا . موجود كضرب من ضروب الكتاب�ةولكنه  ،غير معقول -السمع والرؤية
  .)٢(` يعرف شيئاً  ،شاھد

أم��ا الرؤي��ة م��ن الخل��ف فھ��ي؛ أن يع��رف ال��راوي أكث��ر مم��ا تع��رف أي شخص��ية 
نظ�ر  ،وقبل أن يختفي في أحد المنعطفات ،وسار ھشام في طريقه:" ومثال ذلك ،أخرى

فرَد ا�خر  ،أشار له من بعيد .فرأى عدنان ` زال واقفاً بالباب ،إلى الوراء نظرة أخيرة
وھنا يظھ�ر ال�راوي . )٣("ولم يكن يعلم أن تلك اdشارة كانت آخر العھد بعدنان ،اdشارة

فاس��تبق ال��راوي  ،كل�ي العل��م ال�ذي يخبرن��ا بش��يء ل�م يك��ن ھش��ام يعلم�ه ف��ي تل��ك اللحظ�ة
طفولة اللذين قضيا أجمل أيام ال ،اiحداث؛ لكي تكتمل صورة الفراق المحزن للصديقين

ثم بدلت الحياة المتقلبة شخص�يتيھما حت�ى أص�بح ك�ل واح�د منھم�ا  ،والمراھقة مترافقين
` يربطھما إ` استرجاع اللحظات الماضية التي نعما فيھا بصحبة `  ،غريباً عن ا�خر

                                                
)١(

  .٢٠١: جنيت، خطاب الحكاية  
)٢(

، ت الحسين سحبان، وفؤاد الص�فا، مجل�ة "مقو`ت السرد اiدبي" ، ١٩٨٨تودروف، تزفتيان،  
  .٦٠ـ٥٨: ٩ـ٨آفاق، الرباط، ع

)٣(
  .١٩٦: الحمد، الشميسي 
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رحمتھا وأجھزت عل�ى الص�داقة بف�راق / ثم زادت الحياة من قسوتھا  ،يمكن أن تعوض
  .اiبد

وأش�ار إل�ى  ،بل نظر إلى الجميع ،ولم يكمل عارف جملته  ":ؤية معومن أمثلة الر
 ،فلم يصرح للمتلقي بالمقاصد التي ترمز إليھا ھذه اdشارة .)١("فمه إشارة فھمھا الجميع

ب إليه فھم مغزاھا ومن المرجح أن يك�ون ال�راوي ق�د فھ�م  ،أو يعطيه أوصافاً دقيقة تقرِّ
وف�ي ھ�ذه  ،موض dثارة اiسئلة في ذھن القارئما فھمته الشخصيات لكنه عمد إلى الغ

لكن ` يمكن الجزم ب�ذلك؛ فق�د يك�ون الس�بب ال�ذي . الحالة تكون الرؤية مع الشخصيات
فل�م  ،أن رؤيت�ه م�ن الخ�ارج ،من إعط�اء تفاص�يل دقيق�ة ع�ن تل�ك اdش�ارة ،منع الراوي

ل�ة أكث�ر علم�اً و` ريب أن الشخصيات في ھذه الحا ،يذكر إ` ما مكنه موقعه من رؤيته
  . منه

 ،الكلي�ة العل�م ،وفي مسألة الميل إلى تعدد الرواة وا`بتع�اد ع�ن الرؤي�ة الموض�وعية
على أن العالم م�ا ع�اد ممكن�اً الق�بض .. تشدد نصوص روائية مختلفة" :يقول فخري صالح

إن التجرب�ة اdنس�انية مراوغ�ة غائم�ة الم&م�ح وس�ير اiح�داث . عليه واdمس�اك بج�وھره
 ،التي تشدد عليھا الرواية العربية الجديدة ،ومن نزعة ال&يقين ھذه. التكھن بوجھتهيصعب 

تنھض التطويرات الشكلية التي تقوم على تش�ييد س�رد متش�كك يع�رض الع�الم أم�ام أعينن�ا 
ال�ذي ي�وحي للق�ارئ  ،ھكذا يختف�ي ال�راوي الكل�ي العل�م. بغموضه وھ&ميته وعدم ترابطه

ويحل محله راٍو يروي بضمير المتكلم ويعي�د علين�ا  ،وبواطنھا أنه يعرف ظواھر اiشياءب
أو راٍو يحلل مش�اعره ويقلبھ�ا عل�ى وجوھھ�ا المختلف�ة عارض�اً لن�ا  ،ما يتراءى أمام عينيه

أو رواة عدي�دون يق�دمون لن�ا التجرب�ة م�ن منظ�ورات مختلف�ة يق�ع عل�ى  ،حيرته وتوھماته
  .)٢(ؤلف نفسه ورؤيته اiشياء والعالماكتشاف أقربھا إلى منظور الم ،كقراء ،عاتقنا

   .)٣("قد تكون سخرية أو مرارة ،وصمت عارف وھو يبتسم ابتسامة غامضة" 

إ` م�ن  ،وك�ان الظ�&م ق�د أح�اط بك�ل ش�يء ،واتَّجه إلى النافذة من جدي�د ،نھض" 
   )٤( ."لعلھا أنوار البحرين. بعض أنوار تت�i من بعيد

واتج��ه إل��ى خ��ارج الغرف��ة  ،ھ��ب ع��ارف واقف��اً  ،وب��دون س��ابق إن��ذار أو تعلي��ق" 
منتھ�زاً فرص�ة  ،أو الحديث مع أحد آخ�ر ف�ي غرف�ة أخ�رى ،لعله يريد الحمام... بسرعة

  )٥(... "أو لعله يريد الفرار من شيء ما. حراسة مرعي

مت إلينا من راٍو كلي العلم رؤيته من الخل�ف وھ�ي ` تش�كل وع�ي  ،وھذه النماذج قُدِّ
بمقدار ما تشكل وعي الراوي العليم؛ مم�ا ي�دعم رأي فخ�ري ص�الح  الشخصية المرصودة

ف�ي الوق�ت  ،وھذه النم�اذج ،في أن الراوي العليم يوحي بمعرفته باiشياء ظاھرھا وباطنھا
مھا دعماً لتبني  ،نفسه م رؤيته ل�شياء` أقدِّ وإنم�ا  ،صالح لفكرة الراوي المشارك الذي يقدِّ

ً أقدمھا إثبات حمد بأسلوب الرواية الواقعية التقليدية التي تعول على الرؤي�ة لتمسك تركي ال ا
على أننا نعثر ب�ين الفين�ة واiخ�رى  ،من الخلف وتسمح بنقل بعض تصورات الشخصيات

                                                
)١(

  .٦٩: لكراديبالحمد، ا 
)٢(

، في الرواية العربية الجديدة، منشورات ا`خت&ف، الدار العربية للعلوم ٢٠٠٩صالح، فخري،   
   .١٤: ١ناشرون، الجزائر، وبيروت، ط

)٣(
     .٤٥: الحمد، الكراديب   

)٤(
   .٢٣٢: الحمد، الشميسي   

)٥(
   .٨١: الحمد، الكراديب   



١٢٥ 

 

بيد أن الغالب على الس�رد  .لتقاط وعيھا و`سيما من خ&ل الحوارويمكن اأصواتاً تتحدث 
خ�رين وأحاسيس�ھم ويتغلغ�ل ف�ي أعم�اقھم كم�ا لم الذي ينقل لن�ا مش�اعر ا�اھيمنة الكلي الع

     : يتضح من اiمثلة السابقة واiمثلة التالية

ك�ان . كان ف�ي دوام�ة م�ن اiفك�ار المتض�اربة ،طوال طريق العودة إلى المنزل" 
ولكن�ه ف�ي  ،فھو يدري أن صديقه ع�دنان يس�ير إل�ى جانب�ه ويتح�دث ،في حالة وجوم تام

        .)١("الحقيقة ` يسمع شيئاً 

" ` يخبرنا الراوي إ` بم�ا ي�راه ھش�ام ويس�معه فف�ي جلس�ة ض�مت ھش�ام ورفاق�ه 

وبق�ي ا`ثن�ان عن�د الب�اب الخ�ارجي يتھامس�ان بك�&م  ،نھض عبدالكريم ف�ي أث�ر إب�راھيم
ثن�ين فلم نعلم بما دار ب�ين ا` )٢( ."ثم عاد عبدالكريم وھو عابس الوجه ،مبھم غير مفھوم

ف�الراوي عل�يم ينق�ل م�ا  ،بما سمع ھش�ام ` كان أخبرنا الراويلم يسمعھما وإ اً iن ھشام
وأخي�راً ق�رع :" ومث�ل ھ�ذا أيض�اً . م�ا يس�معهيرى م�ا ي�راه ويس�مع  ،يراه ھشام ويسمعه

فيم�ا بق�ي  ،ونھض منصور بسرعة وھمس في أذن عدنان ثم خرج ا`ثنان معاً  ،الجرس
     .)٣("ھشام جالساً حتى غادر آخر طالب الفصل

`  )٤( ."وقد أحسوا أنھ�م تحول�وا إل�ى ذات واح�دة ،ا`بتسامات بين الجميع وتبودلت" 
يمكن أن يصرح بھذا القول إ` راٍو كلي العلم يتغلغل في أعماق الشخصيات ويعل�م أدق 

  . أحاسيسھا

ذلك العصفور الذي اصطاده قبل فترة  ،و` يدري لماذا طاف بخاطره تلك اللحظة" 
إلى التخمين وا`ختيار من  -موھماً  –ھنا يلجأ الراوي العليم . )٥("بالفخ في حديقة المنزل

ح؛ مما يجعل  ،ويوھم القارئ أحياناً بأنه ` يعلم اiشياء علم اليقين ،من متعدد وإنما يُرجِّ
 ،واiم�ر ل�يس عل�ى ھ�ذا النح�و ،)م�ع(القارئ يظن أنَّ ھ�ذا الن�وع م�ن الرؤي�ة مص�احبة 

أن��ه يع�رف اiش��ياء  ينق��ل لن�ا آراء الشخص��ية م�ع وإنم�ا أرى أنَّ ال��راوي ھن�ا ُكل��ي العل�م
ھ�ل dبري�ق الم�اء . ` ي�دري م�ا ال�ذي دفع�ه إل�ى الخ�روج بھ�ذا ا`ن�دفاع" :معرف�ة أكي�دة

   .)٦("وصفيره ع&قة بالموضوع يا ترى؟ ربنا فكل شيء جائز

وبقي عاماً كام&ً بعدھا وھو يرتعد خوفاً كلما أقب�ل اللي�ل لس�بب ` يدري�ه أح�د و` " 
  )٧( ."يخبر أحداً بذلك ھو

وكان محيسن يغطي فمه بعض اiحيان بطرف غترته عندما  ،وضحك ا`ثنان" 
ل�م يخبرن�ا و ،فل�م ي�در ھش�ام س�ببه )٨( ."يضحك iمر لفت انتباه ھشام ولكنه لم يدِر س�ببه

فيح�اول أن يبح�ث ع�ن  ،وقد تعمد الروائي ذلك ليثير التساؤل عند المتلق�ي ،الراوي عنه
أن ` يض�حك الم�رء بص�وت : ي عادة من العادات الت�ي ترب�ى عليھ�ا كثي�رونفھ. إجابة

                                                
)١(

   .٤٢: الحمد، العدامة  
)٢(

  .١٤٦: رجع نفسهالم  
)٣(

  .١٦٢: المرجع نفسه  
)٤(

  .٢٤٩: الحمد، الكراديب  
)٥(

  .٣١: الحمد، العدامة  
)٦(

     .٤٩: المرجع نفسه  
)٧(

  .١٥٥: المرجع نفسه  
)٨(

  .٢٧٠: المرجع نفسه  



١٢٦ 

 

 ،والتقليل م�ن احت�رامھم ،iن ذلك من ع&مات عدم التأدب في حضرة ا�خرين ،مرتفع
  . فإذا غلبته القھقھة ف& غنى له عن مواراتھا بمحاولة كتمانھا بطرف لباسه

  

  الصيغة السردية ٢.٥

ي�درك الس�ارد م�ا  ھ�ي الطريق�ة الت�ي م�ن خ&لھ�ا -فنالكم�ا أس� –إذا كانت الرؤي�ة  
 كي��ف يق��دم لن��ا ،أي ،يروي��ه؛ ف��إن الص��يغة بأبس��ط مفاھيمھ��ا تش��ير إل��ى طريق��ة اdرس��ال

  .)١(السارد المادة

تحدث النقاد عن أساليب متعددة تقدم م�ن خ&لھ�ا اiح�داث أو الوص�ف؛ وناقش�وا و
وبھا ولغتھ�ا الخاص�ة وب�ين ھ�ذا على س�بيل المث�ال الف�رق ب�ين م�ا تقول�ه الشخص�ية بأس�ل

القول إذا تعرض إلى تدخ&ت السارد؛ ففي الحالة اiخيرة تفق�د الرس�الة بع�ض د``تھ�ا 
تس�مى الص�يغة ف�ي ال�نمط اiول اiس�لوب المباش�ر؛  ،التي تعيدھا إلى المتحدث الرئيس

وثم��ة نم��ط وس��يط يجم��ع ب��ين ك��&م . بينم��ا يطل��ق عل��ى الثاني��ة اiس��لوب غي��ر المباش��ر
ويمنح الكاتب حرية أكبر في نسيج ك&م الشخصية داخل ك&م  ،لشخصية وك&م الساردا

اiسلوب غير المباشر الحر ال�ذي يت�وافر ف�ي المنول�وج : ويسمى ھذا اiسلوب ،الراوي
  :ويختلف ھذا اiسلوب عن اiسلوب المباشر بأنه ،الداخلي

  .لمحكيةيخلو من ع&مات التنصيص والشرطة التي تقدم الجملة ا .١

أو ص��يغ  ،يخل��و م��ن بع��ض الخص��ائص النحوي��ة كص��يغة الم��تكلم أو المخاط��ب. ٢
   .المضارع

  :ويختلف عن اiسلوب غير المباشر بأنه

  . من فعل القول أو ما يأتي في معناهيخلو التركيب فيه . ١

  .تظھر فيه بعض الصيغ اdنشائية مثل التعجب وا`ستفھام. ٢

  . ذفتظھر فيه صيغ التكرار والح. ٣

تظھر فيه بعض المفردات الخاصة بالشخصية وبعض ا�راء أو المواقف الت�ي و. ٤
  .تكون أقرب إلى طبيعة الشخصية منھا إلى طبيعة الراوي

والك�&م كل�ه  ،وھناك اiسلوب المباشر الحر ال�ذي يق�دم دونم�ا ع&م�ات تنص�يص
  .)٢(وتجدر اdشارة إلى أن ھذه اiنماط تتعلق بالمنقو`ت. للشخصية

وقد أفاض سعيد يقطين في الحديث عن الصيغة السردية وتابع الدراسات النقدية ف�ي 
  :ماط من السردنوانتھى إلى تحديد سبعة أ ،ھذه المسألة على نحو استقصائي

وھو الخطاب الذي يرسله المتكلم وھو على مسافة مما : صيغة الخطاب المسرود. ١
أو  ،)شخص�ية(المتلق�ي مباش�راً  س�واء أك�ان ھ�ذا ،ويتحدث إلى مروي ل�ه ،يقوله

وعن�دما يك��ون المتلق�ي مباش��راً .. ل��ه ف�ي الخط�اب الروائ��ي بكامل�ه إل�ى الم�روي 
  . يكون على مسافة مما يُروى له

تظھ�ر ف�ي الخط�اب ال�ذي يتح�دث في�ه الم�تكلم ع�ن ذات�ه : صيغة المسرود ال�ذاتي. ٢
م�ا يتح�دث  أي أن ھن�اك مس�افة بين�ه وب�ين ،وإليھا ع�ن أش�ياء تم�ت ف�ي الماض�ي

  .ويمكن أن يدخل في ذلك التذكر وا`سترجاعات ،عنه

                                                
)١(

  .١٣٥ص ،السرد المؤطر: الشوابكة 
)٢(

  . ٢٢٠-٢١٩: ناء الروايةب، القاسم  



١٢٧ 

 

وھي التي نجد فيھا الم�تكلم ي�تكلم مباش�رة إل�ى متل�ق : صيغة الخطاب المعروض. ٣
  . مباشر ويتباد`ن الك&م بينھما دون تدخل الراوي

يتدخل الراوي عندما تتح�دث شخص�ية : صيغة الخطاب المعروض غير المباشر. ٤
  . لراوي من خ&ل تدخ&ته يؤشر للمتلقي غير المباشروا. إلى أخرى

أن يتح�دث الم�تكلم ع�ن نفس�ه وإليھ�ا ع�ن فع�ل يعيش�ه : صيغة المع�روض ال�ذاتي. ٥
  ).منولوج داخلي حاضر( وقت إنجاز الك&م 

نق��ل ك��&م ا�خ��رين وفي��ه نج��د أنفس��نا أم��ام مع��روض : ص��يغة المنق��ول المباش��ر. ٦
وق�د يق�وم . ر المتكلم اiصلي وھو ينقل�ه كم�ا ھ�ولكن يقوم بنقله متكلم غي ،مباشر

  .أو غير مباشر ،)مخاطب( بنقله إلى متلق مباشر 

ولكن��ه يقدم��ه بش��كل  ،` يح��تفظ الناق��ل ب��الك&م اiص��ل: المنق��ول غي��ر المباش��ر. ٧
  .)١(الخطاب المسرود

حي��ث يتكف��ل  ،يغل��ب عل��ى رواي��ات ترك��ي الحم��د التعوي��ل عل��ى الخط��اب المس��رود
ة المجھ�ول ينتظ�ره ھن�اك" :شاركة ا�خرينرد دون إظھار مالراوي بالس  ،إن جوف جدَّ

"وكل الخ�وف م�ن ذل�ك المجھ�ول ،وھو ` يعرف عنه شيئاً 
)٢(

فك�أن الس�ارد يش�ير إل�ى  .
وذل��ك م��ن خ��&ل إلماح��ه إل��ى الخ��وف م��ن  ،ثفيس��تبق اiح��دا ،مس��تقبل ھش��ام ف��ي ج��دة

ق�د  ،وف يعلن�ه ال�راوي بنفس�هب�ل خ� ،وليس خوفاً يُعبر عنه من منظور ھشام ،المجھول
لكن الصيغة التي قُ�دم بھ�ا الخط�اب ت�دل عل�ى أن ال�راوي ھ�و  ،يشاركه ھشام في بعضه
    . أو أنه يعلم بما سيؤول إليه ھشام ،من يتنبأ بشدة الخطورة

  

  

    

بع�د أن مل�ؤوا اiك�واب  ،وعاد الجميع إلى فرش�ھم" :ومن أمثلة الخطاب المسرود
".يحتس��ونه بل��ذة وص��متبالش��اي الس��اخن وأخ��ذوا 

)١(
ي��ذكرھا ال��راوي  وھ��ذه التفاص��يل 

فھل يحاول الروائي من خ&لھا أن يستشعر القارئ  ،عن طريق المسرود المباشرثيراً ك
    .يُرجح ذلك مدى الملل والرتابة التي يعانيھا السجناء في زنزاناتھم؟

غرفت�ه يق�رأ  فھ�و إم�ا ف�ي الخ�ارج أو ف�ي ،أما مھنا" :ومن المسرود المباشر أيضاً 
."أو محرك�اً مؤش�ر الرادي�و ف�ي ك�ل ا`تجاھ�ات أغل�ب اiحي�ان ،أحياناً 

)٢(
يُ&ح�ظ نغم�ة  

نھا من  ،يكره مھنا اً iن ھشام ،تحامل من الراوي على مھنا ويرى أن ثقافته سماعية كوَّ
ھذا م�ا ي�راه . كما أنھا خليط غير متجانس من التوجھات واiفكار ،كثرة سماعه المذياع

افة ون&حظ تلك المس� .ينقله الراوي على شكل حقيقة ثابتة ` مجال للتشكيك فيھاھشام و
فھو لم  ،`حظ أن عدنان يتجنبه في المدرسة" :النماذج التاليةبين الراوي وما يرويه في 

ولم يھرع إلى محادثته بعد  ،يحيّه تحية الصباح بعد انتھاء الطابور والدخول إلى الفصل

                                                
)١(

، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، )التبئي�ر –الس�رد –ال�زمن( يل الخطاب الروائ�يتحل ،١٩٩٣يقطين، سعيد،   
  . ١٩٨-١٩٧: بيروت

)٢(
 .٢٤٩:الشميسيالحمد،  

)١(
 .٧١:الكراديبالحمد،  

)٢(
 .٣٣:الشميسيالحمد،  



١٢٨ 

 

بحج�ة أن  ،ه اعتذر عن مرافقته وقت الفس�حة لتن�اول الطع�ام س�وياً بل إن ،انتھاء الحصة
."وكان وھو يعتذر متلعثم الصوت. لديه واجبات مدرسية لم يؤّدھا بعد

)٣(
   

."أو ھكذا أحس ھشام ،وھم يراقبون ما يجري دون أن يعني لھم أي شيء" 
)٤(

   

ويعلم�ون  ،إلي�هكان يتصور أن كل الماّرة ينظرون  ،في طريق العودة إلى المنزل" 
."من أين ھو قادم وماذا كان يفعل

)٥(
   

  : ھذا الحوار المباشر المعروض ومن أمثلة

  تقل ذلك منذ البداية؟ لملماذا  –  "

ما الفرق بين أن أذھ�ب . لم أعتقد أنَّ اiمر مھم إلى ھذه الدرجة بالنسبة لك -
  إلى عبدالكريم أو المكتبة العامة؟

لق�د عودن�اك عل�ى الص�دق والص�راحة . ا تق�ولأرج�و أن تك�ون ص�ادقاً فيم� -
حيث كان ھشام وأمه يتباد`ن الك�&م دون  .)١( "ف& تخيب أملنا فيك. مھما كان اiمر
 تقيس�� ف��ي م��واطن قليل��ة إذا م��ا ھ��ذه الص��يغة الكات��ب وق��د اس��تخدم. ت��دخل ال��راوي

  :ومن ذلك ،بشكل `فت في رواياته الذي وظفه ،مباشرالبالمعروض غير 

  .الفن ضياع وقت... فع&ً  -"

إ` أنَّ ع�دنان  ،وإْن ك�ان يقص�د الدعاب�ة والم�زاح ،قال ذلك بلھجة ت�وحي بالس�خرية 
  :انتفض بشكل لم يتوقعه

. إن�ي أتأس�ف عل�ى تل�ك الس�نوات الت�ي قض�يتھا فيم�ا ` يفي�د... ھذا ھو العلم المفي�د -

  .الرسم والجدل العقيم

  :ولكنه قال ،من الداخلوأحس بالنار تأكله  ،أدرك ما يقصده عدنان 

  . ما أردت إ` المزاح... على رسلك يا أخي  -

  )٢( ..."ولكن عدنان كان في غاية اdثارة وھو يقول

ة ف�ي &حظ فيھا تفضيل الكاتب لھذه الصيغة الس�رديَّ وھذا مثال من أمثلة عديدة يُ   
  .نالحوار؛ إذ يتدخل الراوي في الحوار عن طريق وصف م&مح ونبرة المتحاوري

ِل�َم ` يك�ون ... ؟ولكن م�ا أدران�ي أنَّ الطف�ل من�ي:" الذاتي المعروضأمثلة ومن 
إنھ��ا متزوج��ة من��ذ س��نوات ول��م تحم��ل إ` بع��د أْن . ` إن��ه من��ي. أو غي��ره... م��ن علي��ان؟

نولوج�اً وق�د ك�ان ھ�ذا م .)٣( "وھي تحبني فع&ً و` يمك�ن أن تفعلھ�ا م�ع غي�ري. عرفتني
  .محاو`ً استيعاب صدمته بحمل سوير ،نفسه داخلياً تحدث به ھشام إلى

ا ال ك�ان يعي�ب عل�ى  :"فنج�ده ف�ي نق�ل ك�&م وال�د ع�دنان كم�ا ھ�و مباشرالمنقول أمَّ
وانش�غاله بالرس�م وجلس�ات الش�لة  ،عل�ى ح�ّد تعبي�ره ،"بالك&م الفاضي" عدنان انشغاله 

ك�ل ش�يء ف�ي الم�ال ھ�و :"وكان يردد عل�ى مس�معيه دائم�اً  ،التي ` يعرف أحداً خارجھا

                                                
)٣(

 .١٨٠:العدامةالحمد،  
)٤(

  .٨٦:الكراديبالحمد،  
)٥(

 .٥٩:العدامة الحمد،  
)١(

  .١٢٣:الحمد، العدامة  
)٢(

  .٦٤: حمد، الشميسيال  
)٣(

  .١٧٢: المرجع نفسه  



١٢٩ 

 

&م الوال�د نُق�ل إلين�ا فھ�ذا ھ�و ن�ص ك� .)١("."وليس الوقت إ` لصنعه وجمعه... ھذه الدنيا
  . لكنَّ من نقله ليس المتكلم اiصلي ،كما ھو

 ،يفتخرون إلى درجة التعصب بنجد وأھل نج�د" ... :مباشرالمنقول غير وأخيراً ال
 ،نح�ن نح�ب نج�د: ه وال�ده ذات م�رهق�ال ل�. ولو كان الواحد منھم ل�م ي�َر نج�داً ف�ي حيات�ه

حي�ث نق�ل  .)٢("فنجد تال�د و` تغ�ذي... ولكننا ` نحب العيش فيھا ،ونفتخر با`نتماء إليھا
   .فلم يذكره كما نص عليه الوالد بل ذكر معناه ،ام ك&م والده بطريقة غير مباشرةھش

طاب المسرود أنَّ الكاتب قد اعتمد على صيغتي الخ فيما سبق ومما يلفت ا`نتباه  
  .أما بقية الصيغ فكان توظيفه لھا في حا`ت خاصة ،المباشر والمعروض غير المباشر

  

  الرؤيا عند تركي الحمد ٣.٥

ة أو المنظ��ور إش��ارة س��ريعة إل��ى ربم��ا يس��تدعي الح��ديث ع��ن الرؤي��ة الس��رديَّ 
ة عند الكاتب؛ وذلك iنَّ ) الرؤيا(   . الفكرية بعض النقاد ربط بين المنظور والرؤيا العامَّ

حي�ث كان�ت دع�وى  ،نستطيع استخ&ص رؤيا تركي الحمد من مجم�ل روايات�هو
 ،سواء كانت مجتمعية أو سياسية أو دينية ،قد تقيدهة لتحرير الفكر من أي سلطة خارجيَّ 

واiولوي�ة  ،ليصل إلى المكانة العلي�ا ،بإعطائه المساحة التي تمكنه من النمو وا`نط&ق
وھ�ي ب�دورھا  ،ةيلسياس�يخض�ع للس�لطة ا iنه بغيَّ الفكر مُ  دور نَّ فھو يرى أ ،المستحقة
 ،ف�ي نظ�ره –ش ھذا ھ�و الواق�ع المع�ي ،يخضع للدين والمجتمع ،لمجتمعسلطة اتخضع ل

؛ فيص�بح للفك�ر س��لطة علي�ا ف�وق م��ا ي�رى ض�رورة قل��ب المعادل�ة لتس�تقيم اiم��ورل�ذا و
  .ثم تأتي السياسة والمجتمع والدين على التوالي ،اهسو

وم��ا الرواي��ة إ`  ،إن ترك��ي الحم��د مفك��ر بالدرج��ة اiول��ى قب��ل أن يك��ون روائي��اً 
ألفھا قبل  iن كتبه الفكرية السياسية التي ،وسيلة dيصال فكره إلى أكبر عدد من القراء

ة الكت�ب الفكريَّ� بحك�م أنَّ  ،التي ك�ان لروايات�هبا`نتشار الواسع  م تحظة أو بعدھا لالث&ثيَّ 
يك�ون اdقب�ال عل�ى قراءتھ�ا مح�دوداً ف�ي إط�ار  لذا فمن المتوقع أنْ  ضم؛كتب صعبة الھ

أما الروايات ف�إن قراءتھ�ا م�ن جمي�ع  ،ضيق ` يخرج عن الشريحة المثقفة في المجتمع
مي�زة ` تك�ون  وھ�ي ،شيباً وشباباً خاص�ة وعام�ة شرائح المجتمع وطبقاته ذكوراً وإناثاً 

إذ  إيص�ال ص�وته بھ�ذه الطريق�ة الناجع�ة؛عم�د إل�ى وھذا ما أدركه الكات�ب ف .إ` للرواية
ضع الحلول من خ�&ل وي فيشخص المشك&ت ،كان في رواياته يعالج كثيراً من القضايا

 ف الش�باب؛تط�رُّ : أما اdشكالية اiبرز الت�ي أو`ھ�ا اھتمام�ه فھ�ي ،والمقترحات بدائلال

��حي��ث إن��ه ي  ،التط��رف ال��ديني :ل المجتم��ع مس��ؤولية تط��رف الش��باب ف��ي ا`تج��اھينحمِّ
إذ إنه لم يتمكن من احتواء التيارات الجدي�دة س�واء كان�ت  ،ةة السريَّ والتنظيمات السياسيَّ 

 ،لدينيةواستسلم لھيمنة التوجھات ا ،فرفض السياسية منھا رفضاً مطلقاً  ،دينية أم سياسية
 وھذا ما خل�ق حال�ة ارتب�اك وتخلخ�ل ف�ي نس�يج المجتم�ع أدى إل�ى نش�وء فك�ر راديك�الي

  . دينية/ وأخرى يمينية ،سياسية/ تيارات يساريةظھر على شكل 

ال��ذي ` يمك��ن  ل��مب��ل ال��دھليز المظ ،أم��ا الحل��ول الت��ي يقترحھ��ا لھ��ذه المعض��لة
ي�تم اس�تثمار طاق�ات الش�باب فيم�ا يفي�دھم ويفي�د  فھ�ي أنْ  ،إ` بفكر تنويري الخروج منه
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  .٩١: الحمد، العدامة  
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  .٩٦: المرجع نفسه  
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بط��رق ` تض��رھم أو تض��ر  -ف��ي أق��ل تق��دير  – ف��رغ ھ��ذه الطاق��اتأو أن تُ  ،المجتم��ع
 ،أما أن تبقى طاقاتھم مكبوتة ` يُنفس عنھا فإن مصيرھا ا`نفجار ` محال�ة ،مجتمعاتھم

ا`نض��مام إل��ى تي��ارات ك ،لتنف��يس ع��ن أنفس��ھممس��الك مھلك��ة ل س��يتورط الش��باب ف��ي أو
جتم��ع وف��ي كلت��ا الح��التين س��يكون الخاس��ر اiكب��ر ھ��و الم ،مش��بوھة أو منظم��ات س��رية

 ،القواس�م المش�تركة ب�ين الش�باب المتط�رفين ف�ي الج�انبين ھذا في شأن ،دتهوتماسك وح
كنم��وذج اdخ��وان أم��ا فيم��ا يخ��ص ك��ل جان��ب فإن��ه يط��رح ب��دائل للفك��ر ال��ديني المتش��دد 

حي�ث  ،أو نم�وذج الق�رى ف�ي الجن�وب ،أو نموذج أھل ال�دمام ،المسلمين في بداية نشوئه
يمك�ن نش�رھا ب�ين أف�راد  ،ل اdس�&م المتس�امحتمث ،تعد ھذه النماذج الث&ثة بدائل جاھزة

ق وانتش��ارھا يض��من توس��ع دائ��رة المب��اح الت��ي ض��يَّ  ،المجتم��ع لمجابھ��ة الفك��ر المتش��دد
 ،حيث أصبحت كثير من الھوايات والفنون في نطاق المحرم�ات ،قطرھا الفكر المتشدد

أص����������حاب أم����������ا   .م من أنھا من أنجع الوسائل لتفريغ الطاقات الشبابيةغْ على الرَّ 
عل�يھم الخن�اق ف�ي ش�غفھم بالمعرف�ة ق ض�يَّ فينبغ�ي أن ` يُ  والفكري�ة التوجھات السياس�ية

iن منعھا لن يجدي نفعاً  ،بأن يسمح لھم بقراءة ما يحلو لھم من الكتب ؛وحبھم للمطالعة
iن المن�ع س�يولد  ،فالفكر يواج�ه ب�الفكر ول�يس ب�المنع والمص�ادرة ،في محاربة أفكارھا

 الق�راءة ستوس�عبينم�ا  ،المجتم�عتماس�ك تقود ل�فعال المضرة بستطرفة التي اiفكار الم

ھم س�ھ&ً ھا س�يكون احت�واؤوعن�د ،والحوار سمة ب�ارزة المدارك وتجعل التفھم والتفاھم
وعن��د ذل���ك  ،iنھ��م س��ينخرطون ف��ي نس��يج المجتم���ع دون ش��ذوذ ع��ن أدبيات��ه ؛يس��يراً 

ض��افة إل��ى ك��ل ھ��ذا س��يخدمون وباd ،س��يعبرون ع��ن آرائھ��م دون خ��وف م��ن الس��لطة
منھم للوص�ول إل�ى  ن المؤھلونخاصة إذا ما ُمكِّ  ،بإخ&ص –الذي احتواھم  - مجتمعھم

             .وتستثمر طاقاتھم ،تحقق طموحھم ،ومناصب عالية ،وظائف حكومية مرموقة

نستطيع معرف�ة موق�ف  غم من خوض رواياته في الشأن السياسي إ` أننا `وعلى الرَّ    
موقفه ` يب�دو واض�حاً بحك�م  ع واiحداث السياسية وا`قتصادية؛ iنلكاتب تجاه الوقائا

وھذا يؤيد ما يراه الكات�ب م�ن أن الس�لطان . الموضوعية التي تھيمن على السرد الرؤية
م�ن الرواي�ات ھ�ي  فالرؤي�ا الت�ي يمك�ن اس�تنباطھا. السياسي أعظم شأناً من سلطة الفك�ر

وما السياسة أو ا`قتصاد أو ا`جتماع أو التاريخ إ` ف�روع  ،ولىبالدرجة اi رؤيا مفكر
وملخص الرؤيا عن�ده . من ھذا الفكر الذي يسعى إلى إيصاله للمتلقين عن طريق اiدب

قي�ود اجتماعي�ة أو . اdنسان ` يكون نفس�ه عن�دما يك�ون مقي�داً ب�أي ن�وع م�ن القي�ود" أن
"تي تستر جوھر اdنسان فيهسياسية أو تنظيمية أو أي نوع من القيود ال
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  خاتمةال

` نستطيع تجزئة روايات تركي الحمد وفصل بعض�ھا ع�ن بع�ض؛ iنھ�ا تش�كل   
لكن��ه حاض��ر  ،مش��روعاً متك��ام&ً معلن��اً عن��ه ف��ي الث&ثي��ة ومخفي��اً ب��ين بقي��ة الرواي��ات

 وإن أردن��ا ف��ك ترابطھ��ا فل��يس ذل��ك إ` م��ن قبي��ل محاول��ة فھ��م روابطھ��ا ع��ن. ومتأص��ل

  .أما أن تظل مفككة فھذا ما يفسد فھم مشروعة الروائي ،طريق التفكيك ثم إعادة البناء

كانت روايات تركي الحمد في كثي�ر م�ن أجزائھ�ا أش�به بإع�ادة كتاب�ة الت�اريخ م�ن 
رس�ائل إل�ى ب�ث  فق�دأفك�ار الشخص�يات وتص�رفاتھم؛ منظور ال�راوي بواس�طة ع�رض 

 إنه: بل نستطيع القول ،في حدود اiدب الملتزميدخله  ھذا ماو ،قرائه من خ&ل رواياته

طرحه القض�ايا ا`جتماعي�ة والديني�ة والسياس�ية؛ فل�م كاتب نفعي له غايات مدروسة في 
وإنم��ا كان��ت  اً ف��ي الك��&منحص��راً الحق��ائق النفس��ية وا`جتماعي��ة ومتج��اوزيك��ن س��عيه م

كيل المضامين وما التش�اھتمامه اiكبر ب أنَّ : ويدل على ذلك ،أطروحاته مقصودة لذاتھا
ات��ه مباش��رة ي��دركھا الناق��د المض��امين ف��ي رواي كان��ت إذ إ` أداة ض��رورية dبرازھ��ا؛

التعليق والتفسير في مستوى عتمد على التعليل وي -في بعض اiحيان –ه عدا أنَّ  ،بسھوله
    .  ردالسَّ 

لت ش�كف ،والفكريإحا`ت بارزة على مرجعھا ا`جتماعي  في رواياته وقد ظھر 
      .ر تطور تركي الحمد فنياً وفكرياً رسماً دقيقاً لمسا

الس��لطان ا`جتم��اعي ترك��ي الحم��د ع��ن مواص��لة مش��روعه  ل��م ت��ثِن ردود أفع��الو
و` أدل على ذل�ك م�ن كتابت�ه روايات�ه ال�ث&ث اiخي�رة ف�ي المض�امين نفس�ھا  ،التنويري

المض�مون ا`جتم�اعي : لي�ةالتي حوتھا ث&ثيته؛ إذ تحدث في الث&ثية ع�ن المض�امين التا
والمض����مون السياس����ي ف����ي  ،"الشميس����ي"والمض����مون ال����ديني ف����ي  ،"العدام����ة"ف���ي 

أو أن الروائ�ي ` يلق�ي ب�ا`ً  ،وھذا ` يعني أن كل ج�زء مس�تقل بمض�مونه". الكراديب"
لكن أحد المضامين يبرز في كل ج�زء م�ن  ،فقد حوى كل جزء مضامين متفرقة ،لغيره

الرواي�ات الت�ي وھذا ما نلحظ�ه أيض�اً ف�ي . ويطغى على ما سواه -بشكل `فت -الرواية 
يخص كل رواية منھا بمضمون من المضامين  إذ تعمد الكاتب أنْ  صدرت بعد الث&ثية؛

نج�د " ج�روح ال�ذاكرة "فف�ي  ،"أطياف اiزقة المھج�ورة "الث&ثة التي وظفھا سابقاً في 
 ،اھتمام�اً بالمض�مون السياس�ي" ديش�رق ال�وا" وفي  ،إسھاباً في المضمون ا`جتماعي

  .عناية بالغة بالمضمون الديني" ريح الجنة"وفي 

ورسوخ قدميه في جانب المضامين ` ينفي أنھما س�اختا ف�ي  ،لكن تمسكه بنھجه  
فش�ھدت روايات�ه تغي�رات  ،وثقة خط�وه ،توازنهأخلت  ،متحركة في جانب الشكل رمال

و` ريب  ،لتسلسل التاريخي dصدار رواياتهنستطيع تلمسھا من خ&ل ا ،وتقلبات شكلية
وأنه مقتنع  ،أن ھذه التحو`ت تشي بم&حظات نقدية وجھت للروائي في تشكيل رواياته

لك�ن م�ا ` يُج�زم ب�ه ھ�و  ،لذا حاول التغيير وبذل وس�عه ف�ي العناي�ة بالتش�كيل ،بصحتھا
م�ن : و أنھ�ا داخلي�ةأ ،من متلقين ملمين بالتقنيات السردية: فقد تكون خارجية ،مصدرھا

  .إذ `حظ في أعماله قصوراً في باب التشكيل فحاول ت&فيه ،ذات الروائي

التي حاول ترك�ي الحم�د إبرازھ�ا  ا`جتماعية تعد ا`زدواجية من أھم المضامينو
و` أدل عل�ى ذل�ك م�ن احتفائ�ه بھ�ا  .واتخذ المجتمع السعودي أنموذج�ا لھ�ا ،في رواياته

وكذلك في بداية الشميس�ي وتقديم�ه ھ�ذه الجزئي�ة  ،ي أولى رواياتهوھ ،منذ بداية العدامة
وأم�ا ج�روح ال�ذاكرة فق�د بناھ�ا كامل�ة  ،الھامة من المضمون ا`جتماعي على ما س�واھا
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وكأنھا الموض�وع ال�ذي  ،إذ كانت المفارقات ا`جتماعية نصب عينيه ،على ا`زدواجية
    .  يستحق اiولوية في الطرح

فح��اول  ،اف�ر م�ن العناي�ة بقض�اياھا ف�ي رواي�ات ترك�ي الحم�دك�ان للم�رأة ح�ظ وو
وعلى المعوقات التي تمنعھ�ا م�ن الس�ير ق�دماً ف�ي  ،تسليط الضوء على حقوقھا المسلوبة

  .سبيل استعادتھا

 ،سواء أكانت إلى اiفضل أم إلى اiسوأ ،رصد الروائي التحو`ت المجتمعيةكما 
فإن��ه يوظ��ف تجارب��ه  ،يات روايات��هوبم��ا أن ھش��ام ھ��و الشخص��ية اiغن��ى ب��ين شخص��

   .كما أنه يعد نموذجاً �خرين غيره ،ل�خبار بھذه التحو`ت

كان تركي الحمد في رواياته يركز على سلبيات المجتمع و` يذكر إيجابيات�ه وقد  
وإذا ما ذكر إيجابية ما فيذكرھا على سبيل التحسر على فقدھا أو التح�ذير م�ن  ،إ` لماماً 

ف& مخافة  ،يكون سبب ذلك ھو أن اdيجابيات الراسخة ` ضرورة لذكرھاوقد  ،زوالھا
كما أن نقد السلبيات ھو  ،وأن ما يُخشى زوالھا ھو ما يُفترض به ذكره ،من اضمح&لھا

إذ إن�ه حينم�ا يتح�دث ع�ن . وھ�ذا م�ا يدخل�ه ف�ي ح�دود اiدب الملت�زم ،واجب ك�ل مثق�ف
وبق�ي نص�فھا ا�خ�ر ف�ي حي�ز  ،اiذھ�ان السلبيات يكمل صورة واقعية تشكل نصفھا في

ب�ل يس�عى dظھارھ�ا كم�ا ھ�ي عل�ى  ،ةفھو ` يريد قلب الصورة النمطيَّ  ،المسكوت عنه
 .أو تجميل ،دون حجب ،أرض الواقع

 ،العزل�ة ،برودة الع&ق�ات ،غياب التواصل البشري: التغيرات في المجتمع دَ صَ رَ ف
تبن��ي الق��يم  ،ت&ش��ي ق��يم الص��داقة واiخ��وة :)خ&قي��ةاiزم��ة اi(ت&ش��ي الق��يم؛  ،العدائي�ة

  .ير الماديةانتشار المعاي ،المستوردة

نج���د ف���ي رواي���ات ترك���ي الحم���د تح���ذيراً متك���رراً م���ن ھيمن���ة الفك���ر ال���ديني و  
َرَص��د : وكان��ت درج��ات التح��ذير تختل��ف ب��اخت&ف الظ��روف؛ فف��ي الث&ثي��ة ،المتط��رف

وأن�ه أص�بح  ،غلغل�ه ف�ي نس�يج المجتم�عوألمح إلى خطورة ت ،البدايات اiولى لھذا الفكر
: ثم حذر بشدة في رواي�ة. من انتشارھا حدّ ظاھرة تستحق المراجعة والبحث عن بدائل تَ 

: أم�ا رواي�ة. من خطورة التساھل مع ھذه المعضلة التي تھدد اdنس�انية ،جروح الذاكرة

 ،لھ�ذا الفك�ر -بطريق�ة تقريري�ة مباش�رة  –فقد كان�ت بمثاب�ة الھج�اء المق�ذع  ،ريح الجنة
  .  والسخرية المريرة من المتھاونين بشأنه

إلى حد كبي�ر  تركي الحمد من التقنيات السردية استفاد أما في جانب التشكيل فقد  
لكن�ه تح�رر منھ�ا ف�ي رواي�ة ري�ح  ،بل�غ ذروت�ه ف�ي رواي�ة ج�روح ال�ذاكرة ،روايات�ه في

ن خ�&ل تفكي�ك وذل�ك م� ،هفي تيس�ير دراس�ة روايات� أھمية ھذه التقنياتل وقد كان .الجنة
باdضافة إلى  ،نفسه النسقعلى  ثم إعادة تركيبه ،بنائه مشروعه الروائي لمعرفة طريقة

لمحاول�ة الوص�ول إل�ى فھ�م كل�ي  ك�ل ھ�ذا ،عم�د الروائ�ي خلخلتھ�اربط الجزئيات الت�ي ت
/ رزت ثنائي��ة القي��دفب�� ،روايات��ه عليھ��ا ومعرف��ة الوظ��ائف الت��ي بُني��ت ،لروائ��يiعم��ال ا

بم��ا  ،ر جمي��ع روايات��هس��يِّ تك�اد ھ��ذه الثنائي��ة تُ و ،بش��كل `ف��ت طغ��ى عل��ى غي��ره ،ري�ةالح
فالروايات تسلط الضوء على جميع القي�ود  ،` يمكن حصرھا للكلمتين من أوجه ومعانٍ 

ث��م تنتق��ل إل��ى  ،الفكري��ة وا`جتماعي��ة والديني��ة والسياس��ية وا`قتص��ادية وم��ا إل��ى ذل��ك
بطريقة  ،كذا تنتقل من قيد إلى حرية ومن حرية إلى قيدوھ ،الحريات التي تقابل ما سبق

 ول�ذا يظھ�ر ،بت�ه روايات�هتحس معھا أن ھذه الثنائية لم تغادر ذھن الروائي طيلة مدة كتا

واءم وق�د  ،آلي�ات منوع�ة ف�ي تط�وير الحبك�ةوق�د اس�تخدم  ،هتماسك البنيان الروائي عند
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ان في كثير من أحداث روايات�ه فك ،بشكل كبير الروائيبين الزمن الموضوعي والزمن 
فالزمن  ،يربط بطريقة مباشرة بين زمن تلك اiحداث وما يقابلھا في الزمن الموضوعي

وھ�ذا  ،الروائي متفاعل مع الزمن الموضوعي إلى درجة التطابق في كثير من اiحي�ان
 ويثي��ر ف��ي المتلق��ي ش��عوراً بأن��ه ،م��ا يش��عر الق��ارئ بواقعي��ة اiح��داث الت��ي ف��ي الرواي��ة

وھذه ظاھرة بارزة في روايات  ،من شخصيات الرواية أو ما يعرف بالسارديةشخصية 
ولك�ن م�ا يعيبھ�ا ف�ي بع�ض اiحي�ان ھ�و التط�ابق  ،وس�مة إيجابي�ة تميزھ�ا ،تركي الحمد

واdيغ�ال ف�ي الواقعي�ة إل�ى درج�ة كبي�رة تبع�د الرواي�ة ع�ن  ،الحرفي بينھا وبين التاريخ
ع أن يتجاوز البنية الس�ردية الواقعي�ة الت�ي لم يستطو      .الفنية التي تميزھا عن التاريخ

رواي�ة  ،أق�رب إل�ى الرواي�ة التقليدي�ة هكان�ت روايات� إذ ،سمة م&زم�ة iعمال�ه أصبحت
رواي���ة الس���رد  ،رواي���ة ال���راوي الخ���الق لك���ل ش���يء ،الحقب���ة أو الشخص���ية أو اiس���رة

لم يتخلص من انتشار و. ندر تقليدية الرواية إ` فيما لم يكن فيھا خروج علىف. فوالوص
أن يجعل المكان شخصية  لكنه استطاع .مظاھر التقريرية والوصفية الزائدة في رواياته

  .النص الروائيفاعلة في 

 ،بص��وت واح��د ،ي��ة المس��يطرة عل��ى روايات��ه فھ��ي م��ن منظ��ور واح��دأم��ا الرؤ
خط�اب الص�يغة وكان�ت  .باستثناء حا`ت قليلة جاءت بأصوات متعددة على شكل حوار

صيغة المعروض غير المباشر حاضرتين بوضوح على حساب بقية المسرود المباشر و
    .الصيغ السردية
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  المراجع

ال�دار  ،بي�روت ،المركز الثقافي العرب�ي ،بنية الشكل الروائي ،١٩٩٠ ،حسن ،بحراوي
     .١ط ،البيضاء

 ،وسميرة بن عمو عبدالكريم حسن. ت ،مورفولوجيا القصة ،١٩٩٦ ،ف&ديمير ،بروب
  .دمشق ،شراع للطباعة والنشر

 ،ع�&ء عب�ادي: ت ،"مقال�ة ف�ي التص�نيف ،البع�د ووجھ�ة النظ�ر"  ،١٩٩٢ ،وي�ن ،بوث
  .٢ع ،١٢س ،، بغدادمجلة الثقافة ا�جنبية

دار  ،س�&مةش�كري المبخ�وت ورج�اء ب�ن . ت ،الشعرية ،١٩٩٠ ،تزفتيان ،تودوروف
 .٢ط ،الدار البيضاء ،توبقال

الحس��ين س��حبان وف��ؤاد : ت ،" مق��و`ت الس��رد اiدب��ي"  ،١٩٨٨ ،تزفتي��ان ،فت��ودورو
  .٩-٨ع ،الرباط ،آفاق مجلة ،صفا

  .ط الفرنسية ،المعجم الموسوعي لعلوم اللغة ،)ت. د( ،وديكرو ،تودوروف

 ،)مق�دم(في تودوروف  ،"اختيار الغرض_ نظرية اiغراض "  ،بوريس ،توماشفسكي
   .الشكGنيين الروس نصوص ،نظرية المنھج الشكلي

محم���د معتص���م . ت ،بحgggث فgggي المgggنھج ،خطgggاب الحكايgggة ،١٩٩٧ ،جي���رار ،جني���ت
  .٢ط ،يئة العامة للمطابع اiميريةالھ ،وعبدالجليل اiزدي وعمر حلي

   ،منش��ورات الرابط��ة ،البنيggة والد�لggة: عتبggات الggنص ،١٩٩٦ ،عب��دالفتاح الحجم��ري،

  . ١ط  ،الدار البيضاء

  .٤ط ،بيروت ،دار الساقي ،)العدامة(أطياف ا�زقة المھجورة ،٢٠٠٣ ،تركي ،حمدال

 ،بي��روت ،دار الس��اقي ،)لشميسggيا(أطيggاف ا�زقggة المھجggورة ،٢٠٠٦ ،ترك��ي ،حم��دال
  .٥ط

  .٥ط ،بيروت ،دار الساقي ،)كراديبال(أطياف ا�زقة المھجورة ،٢٠٠٦ ،تركي ،حمدال

  .٤ط ،وتبير ،دار الساقي ،الذاكرةجروح  ،٢٠٠٦ ،تركي ،حمدال

  . ٤ط ،بيروت ،دار الساقي ،نةيح الجر ،٢٠٠٧ ،تركي ،حمدال

إضاءة �كثر من سبعين : دليل الناقد ا�دبي ،٢٠٠٧ ،وسعد البازعي ،ميجان الرويلي،
  .٥ط  ،وبيروت ،لدار البيضاءا ،المركز الثقافي العربي ،تياراً ومصطلحاً معاصراً 

  .٣ط ،ال&ذقية ،عر الحوار للنشر والتوزيدا ،فتنة السرد والنقد ،٢٠٠٦ ،نبيل ،سليمان

  . ١ط ،بيروت ،دار ا�داب ،في د�لة القص وشعرية السرد ،١٩٩٩ ،سامي ،سويدان

مكتب��ة  ،شggعرية السggرد فggي الروايggة العربيggة المعاصggرة ،٢٠٠٥ ،أحم��د جب��ر ،ش��عث
  .١ط ،فلسطين ،القادسية للنشر والتوزيع

: ي رواية النھايات لعبد الرحمن منيفالسرد المؤطر ف ،٢٠٠٦ ،محمد علي الشوابكة،

     .عمان ،مطبعة الروزنا ،ة والد�لةالبني

 ،المرك��ز الثق��افي العرب��ي ،أصggول وتطبيقggات: نظريggة التلقggي ،٢٠٠١ ،بش��رى ،ص��الح
   .١ط ،الدار البيضاء

 ،دمشق ،فةمنشورات وزارة الثقا ،الرواية العربية والصحراء ،١٩٩٦ ،ص&ح ،صالح
             . ١ط

أرض ا�حتما�ت من النص المغلق إلgى الgنص المفتgوح فgي  ،١٩٨٨ ،فخري ،صالح 
  . بيروت ،العربية للدراسات والنشر المؤسسة ،السرد العربي المعاصر
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ال��دار  ،منش��ورات ا`خ��ت&ف ،الروايggة العربيggة الجديggدةفggي  ،٢٠٠٩ ،فخ��ري ،ص��الح
   .١ط ،بيروتو ،الجزائر ،عربية للعلوم ناشرونال

 مجلgة ،ف�ي رواي�ة ذاك�رة الجس�دجمالي�ات المك�ان  ،٢٠٠٩م�ارس ،ھايل محمد ،طالبال

    .جدة ،اiدبي النادي ،الراوي

   .ال&ذقية ،الحوار للنشر والتوزيعدار  ،فضاء النص الروائي ،١٩٩٦ ،محمد ،عزام

   .دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،يلسردشعرية الخطاب ا ،٢٠٠٥ ،محمد ،عزام

أعمgال النgدوة  ،"م&حظ�ات منھجي�ة: ت�داء زم�ن الرواي�ةاب" ،٢٠٠٨ ،ج�ابر ،عصفور
    .  لكويتا ،الرئيسية لمھرجان القرين الثقافي الحادي عشر

   . بيروت ،سسة اiبحاث العربيةمؤ ،لالموقع والشك:الراوي ،١٩٨٦ ،يمنى العيد،

 ،دار الف�ارابي ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنھج البنيgوي ،١٩٩٩ ،يمنى ،عيدال
 . ٢ط ،روتبي

 ،مggن البنيويggة إلggى التشggريحية: الخطيئggة والتكفيggر ،٢٠٠٦ ،عب��دهللا محم��د الغ��ذامي،
      . ٦ط ،الدار البيضاء؛ وبيروت ،المركز الثقافي العربي

الھيئة  ،ثGثية نجيب محفوظدراسة مقارنة ل ،بناء الرواية ،١٩٨٤ أحمد، سيزا القاسم،
     .القاھرة ،المصرية العامة للكتاب

المركز الثق�افي  ،ظور النقد ا�دبيبنية النص السردي من من ،٢٠٠٠ ،حميد ،مدانيلح
    . ٣ط ،بيروتو الدار البيضاء؛ ،العربي

 ،جدلية المكان والزمان وا:نسان في الرواية الخليجية ،٢٠٠٢ ،دعبد الحمي ،محادينال
    . ١ط ،بيروت ،للدراسات والنشرربية المؤسسة الع

  . الكويت ،الم المعرفةع ،ة الروايةفي نظري ،١٩٩٨ديسمبر ،الملك عبد ،مرتاض

 ،مدخل إلى نظريgة القصgة تحلgيGً وتطبيقgاً  ،١٩٨٦ ،جميل ،سمير؛ وشاكر المرزوقي،
   .بغداد ،"آفاق عربية"لعامة دار الشؤون الثقافية ا

مؤسس�ة الرح�اب الحديث�ة  ،صورة الغرب في الروايgة العربيgة ،١٩٩٨ ،سالم ،معوشال
  .١ط ،بيروت ،والنشر والتوزيعباعة للط

الس�جن : جمالي�ات المك�ان ف�ي الرواي�ة الس�عودية"  ،٢٠٠٩ ،محمد بن يحي�ى ،أبو ملحة
 ،١٧.م�ج ،ج�دة ،الن�ادي اiدب�ي الثق�افي ،مجلة عGمات في النقد ا�دبgي ،"أنموذجاً 

  .٦٨.ج

ون دار الش��ؤ ،فggن البggدايات فggي الggنص ا�دبggي ،ا�سggتھGل ،١٩٩٣ ،ياس��ين النص��ير،
       .بغداد ،لثقافية العامةا

   . قاھرةال ،ية العامة للكتابالھيئة المصر ،دراسات في نقد الرواية ،١٩٩٨ ،طه ،وادي

المؤسس��ة  ،اللغggة الشggعرية وتجلياتھggا فggي الروايggة العربيggة ،٢٠٠٤ ،ناص��ر ،يعق��وب
  . ١ط ،بيروت ،سات والنشرربية للدراالع

المرك�ز  ،)التبئيgر -السgرد  –الgزمن (تحليgل الخطgاب الروائgي  ،١٩٩٣ ،دسعي ،يقطين
   .     بيروت ،الثقافي العربي
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