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  لي القديرية هللا العية لصاحب الفضل والمنفـالشُّكر بدا
  .الذي وفقني ألتم دراستي

 اعلمه فيض منت  نهلي  ولصاحب الفضل األول بعدهُ أستاذتي الت
 في عظيمال دورال اله كانو  المذكرة هذه على باإلشراف توتفضل

 سبيل في الثمين ابوقته  تعليه، وجاد خرجت ما على وخروجها إتمامها
 الحليم، وكرم المعلم  وصبر العالم بآفـاق واستجالء ثناياها أفكارها مناقشة

 ةاذـــــــــــــإنجازها األست في أكثر األثر المتميزة اوتوجيهاته اآلرائه كان إذ
  معاني الشكر  فـلك مني أسمى "حياة معاش" 

  .وعظيم االمتنان
 ي أبحر في العطاء حتّى عجزت األقـالم عن الشكرإلى الذ  موصول والتقدير

  "محمد األمين بحري  " األستاذ  والثناء،  
ا  محييا فيه" نزيهة زاغز" ةواعترافـا بالجميل أتقدم بالشكـر الجزيل للدكتور 

  .و النفس المتواضعة  ةالطيب  المرأة
واألستاذ  " عبد القـادر رحيم"كما ال ننسى أن نتقدم بالشكر للدكتور

   .على ما قدماه لي من عون" علي بخوش"
 .اهللا كل خير  فجازاكم

   



  

 مةمقدّ 



:مقدمــة  
 

 أ  

والنقاد احملدثني بالرغم من  األدباء شغلت تفكرياملفاهيم اليت  أهمالسرد من بني  يعد
م الفكرية،   القصة  احلكاية، و ك  األخرى القص أنواع على مجيع وقد اشتمل السرداختالف مشار

ا إال املتأخر ظهورها بالرغم منو الرواية،  إىلوصوال  اخل؛...والسرية  األدبيةاكتسحت الساحة  أ
ا الواسع، فاحتلت املرتبة   السردي يف كتابات الكثري من الروائيني، فجاء هذا النوع األوىل من با

عند العرب مل تظهر بوادرها األوىل و والعصور،  األزمنةعرب  واألممالشعوب كتعبري عن مرجعيات 
 بعاداأاختذت الرواية احلديثة  يف القرن العشرين، كما مواعتربت بذلك ديوايف العصر احلديث  إال

 لة التقرب من نفسية القارئ وذلكعلى حماو  أساسا، يقوم حبت كثرية وفق طابع جتديدي  وأساليب
 ة  وحىت السياسي وعواطفه، كما اهتمت مبعاجلة قضاياه االجتماعية والنفسية أحاسيسهالمسة مب

  . ش وحماولة الكشف عن خباياهيعمق الواقع املع إىلوكان الغرض من ذلك كله حماولة الولوج 

 والعاملي أن هلا مكانة مرموقة يف الوسط الروائي العريببإن الدارس للرواية اجلزائرية، جيد 
ا و وذلك ملا حتمله من قضايا متشعبة، متس الواقع االجتماعي بصفة خاصة،  آالم حتمل يف طيا

ذا ذاع صيتبصفة عامة الشعوب املضطهدة العامل يعد و  .ها حىت بلغ مجيع األقطار العربية، و
ا، هو هاشيوع يف األساسي : كبار يف جمال التأليف الروائي أمثالروائيني   أيديترعرعت على  أ

الطاهر "، "أحالم مستغانمي"، "رشيد بوجدرة"، "واسيني األعرج"، "الحميد بن هدوقة عبد"
      .   ، وغريهم كثري"وطار

اليت دعمت  ،على جمموعة من التقنيات السردية واملناهج احلديثة يف ذلك اعتمدت الروايةو 
مدعمة بذلك  ،األخرىالفنية  األعمالوبروزها داخل حد بعيد يف تطورها  إىلبناءها وسامهت 

اختذوا منه منهجا تنطلق من خالله مجيع  الذيمعامل السرد،  إرساءالدارسني الذين حاولوا  أحباث
  .مبا يف ذلك فن الرواية األخرىالفنون 

  



:مقدمــة  
 

 ب  

من بني الروايات اجلزائرية اليت عاجلت عدة " لويل الطاهر يرفع يديه بالدعاءا" تعد رواية و 
  :   ، ومن هنا وقع اختيارنا على موضوع البحث املوسومواإلسالميالواقع العريب قضايا ختص 

كان و  ."الطاهر وطار"ـلـ تقنيات السرد الروائي في رواية الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" ـــــبـ
  :أمههاوراء اختيارنا ملوضوع حبثنا هذا مجلة من الدوافع واملسوغات، 

ا ات اجلزائرية، وباخلصوص الروايات اليت تعرب مضامينها و الروايالكبري يف قراءة  شغفي - موضوعا
  .وتالمسه شيعن الواقع املع

 الوصف   ،احلدث، الشخصيات(وحتليل مكونات النص السردي من حيث  اكتشافيف  الرغبة -
  ).احلوار

عن غريه من  "الطاهر وطار"ه الكاتب والروائي حماولة الكشف عن ما يتميز بالرغبة يف  -
  .الروائيني اجلزائريني والعرب

  .حماولة إبراز التقنيات السردية يف الرواية اجلزائرية  املعاصرة  -
يف كتابة رواياته  "الطاهر وطار"حماولة الكشف عن أهم التقنيات اليت اعتمد عليها الرغبة يف  -

  .وباخلصوص الرواية اليت حنن بصدد دراستها
مو األدباء اجلزائريني املعاصرين الذين اشتهروا بأعماهلم  أهممن  الطاهر وطارأن  - يت ال إبداعا

           .تعىن باإلنسان فقط، يف حني كانت الدراسات حول نتاجه األديب حمتشمة

، لندرس عرب "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"رواية  "الطاهر وطار"اخرتنا من نتاج ف
ا تقنيات السرد املختلفة، لكي جنيب على    : ، واملتمثل يفيتاآل اإلشكالصفحا

  هل استطاعت الرواية اجلزائرية مسايرة التطور الروائي اجلديد؟  -

مسايرة تطور " الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء" "الطاهر وطار"هل استطاعت رواية  -
تمع ومعاجلة قضاياه     نه بقي بعيدا عن الواقع االجتماعي؟أكما ينبغي، أم ا

   .أسلوب الكاتب على مجالية النص ومتاسكه؟ انعكسكيف  -



:مقدمــة  
 

 ج  

  موفقا يف توظيف التقنيات السردية يف روايته هذه؟ "الطاهر وطار"هل كان  -
الولي الطاهر "تقنيات السرد الروائي في رواية ؛ دفعتنا لطرق موضوعكلها تساؤالت 

   ".يرفع يديه بالدعاء

  .وخامتة ،فصليني ،مدخلمقدمة،  يف ثلتعلى خطة متاعتمدنا و 

  .مقدمة *
  :ن عناصر هيحتدثنا فيه ع ؛."يف السرد والرواية" :مدخل *
  . لغة واصطالحا تعريف السرد  -
  .السردنبذة تارخيية عن  -
  . لغة واصطالحا تعريف الرواية  -
  .الرواية العربية والرواية اجلزائرية -

  :تناولنا فيه بالتطبيق ؛"السردي اإلطار"  :األولالفصل  *

  . لغة واصطالحا تعريف الزمن  -
الداخلي ( االستباق بنوعيه : الزمن اخلارجي، والزمن الداخلي الزمن الروائي  أنواع -

  .). الداخلي واخلارجي (، واالسرتجاع بنوعيه )واخلارجي
  . لغة واصطالحا تعريف املكان  -
   .الفرعية واألماكنالرئيسية،  األماكن املكان الروائي  أنواع -

  :، تناولنا فيه بالتطبيق"املكونات السردية" :الفصل الثاني *

  الرواية أحداث أهم  :احلدث -
   .شخصيات رئيسية، وشخصيات ثانوية:الشخصيات وأنواعلغة واصطالحا،   :تالشخصيا -
     .لغة واصطالحا، والغرض منه : الوصف -



:مقدمــة  
 

 د  

   .الداخلي، احلوار الطويل، احلوار القصري أولغة واصطالحا، احلوار الذايت  : احلوار -
    .أهم النتائج املتوصل إليها ،أمجلنا يف اخلامتةو 

  )  تقنيات السرد(بصدد حتليل  ألنناعلى منهج وصفي، يف كل هذا  ولقـــــــــــد اعتمدنا
 تعمل على األخريةوحتليل كل ما يصدر عنها من حوارات، هذه  ما يعرتي الشخصياتووصف 

  .وفق ما يتناسب وموضوع البحث ،سري األحداث يف الرواية حتريك
على  يف هذه الدراسة إىل جانب املدونة اليت مثلت األساس الذي قام عليه البحث ناداعتم

  :جمموعة من املصادر واملراجع، من أمهها
  .حلميد حلميداين: بنية النص السردي -
  .لسعيد يقطني: انفتاح النص الروائي -
  .ملها حسن القصراوي: الزمن يف الرواية العربية -
  .لياسني النصري: الرواية واملكان -
  .عبد املالك مرتاضل :نظرية الرواية -
  .حلسن حبراوي: بنية الشكل الروائي -

ا ال ختلو من عقبات، فقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء تناولنا  يأوك حبث أو دراسة فإ
  :للموضوع أمهها

  .دراسات املختصة يف هذا املوضوع وخصوصا يف األدب اجلزائريقلة ال -
لعلمية املوجودة وصعوبة استيعاب املادة ا ،ندرة املراجع املعتمدة يف دراسة اجلانب التطبيقي -

  .يف خمتلف الكتب
  .أن أغلب الدراسات حول هذه الرواية كانت جزئية ختص أسلوبًا معينًا أو عنصرا على إنفراد  -
، والذي يعترب من الطاهر وطارمن الصعوبات أيضًا صعوبة أسلوب الكتابة الذي ينتهجه  -
 ةنا املشرفت، ولكن بفضل من اهللا مث أستاذاملوضوعية اليت تتطلبها الكتابة يف هذا العصر تطلباتامل

    .مت ختطي أغلب العقبات واحلمد هللا



:مقدمــة  
 

 ه  

معاش "على حبثنا  ةاملشرف ةإىل األستاذ اجلزيل يسعنا إال أن نتقدم بالشكرال  ويف اخلتام
ه لنا،  كانف ،هذا البحث ملشاقة الهوحتمّ  اعلى صربه "حياة كما نتوّجه ت خري ناصح وموجِّ

  .بعيد من بيد العون سواء من قريب أو ابالشكر اجلزيل إىل مجيع األساتذة األفاضل الذين أمدون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

واهللا وليّ التوفيق 



   

 

 
 

 

  . تعــريـــف الســــرد لــغـــة واصطـالحــا/ أوال

  .نــبــــذة تــــاريـــخيــــة عــــــن الـــــســــــــرد/ ثانيا

  .تعــريـف الروايــة لــغــة واصطـــالحــــا/ ثالثا

 .العـربيـة والروايـة الجزائريـة  الروايــة/ رابعا

 

  

 .فـي الـــســــرد والــروايــــة :ـلـــــمدخــ    
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  :ردــــــســوم الــهــفـــم :أوال

  :ةـــغــــــل/ 1
ىل الشيء تقدمة الشيء إ :السرد يف اللغة «: ما يلي "البن منظور"ورد يف لسان العرب 

، إذا تابعه وفالن يسرد يــسرده سرداسرد احلديث وحنوه  .ثر بعض متتابعاأتأيت به متسقا بعضه يف 
مل يكن يسرد _ صلى اهللا عليه وسلم _ ويف صفة كالمه  .ديث سردا إذا كان جيد السياق لهاحل

سرد فالن تابع قراءته يف حذر منه، و : وسرد القرآن. احلديث سردا؛ أي يتابعه ويستعجل فيه
إين اسرد _ اهللا عليه وسلم صلى _هللا ويف احلديث أن رجال قال لرسول ا ،الصوم إذا وااله وتابعه

  1» .الثقب واملسرودة: السردو  .فطرأشئت فإن شئت فصم و إن : يف السفر فقال الصيام
فقال  خرزها، :سرد النعل وغريها « :نه يقولأف ،للزمخشري" أساس البالغة " أما يف

  :الشماخ يصف محرا
  . ارُز وَ ان الَخ العنَ  َد رْ َس  ْت عَ ابـَ ا تَ َم كَ     ى        وَ ى الَه لَ اب َع َن اء الذُّ َس ْح َشَكْكَن بأَ 

 وواحد فرد ثالثة سرد :قال احلرم، األشهرما : عرايبألوقيل  تتابعن على هوى املاء،أي       
  .2» .تتابع يف النظام :سرد الدرتو 
  :اـــالحـــطـاص/ 2

الوسيلة األبرز اليت يستخدمها الكاتب أو الروائي  وهو بذلك ،أهم ما ميز الرواية يعد السرد
العملية اليت  « :إذن فالسرد هو ،ووفق عملية إنتاجية أديبةيف نقل الوقائع واألحداث بأسلوب راق 

ا السارد أو الراوي وينتج عنها النص القصصي املشتمل على اللفظ أي اخلطاب القصصي ي قوم 
وال يتوقف السرد عند النصوص األدبية اليت تقوم على عنصر  .3». واحلكاية أي امللفوظ القصصي

                                                             
 .273، ص)مادة سرد( ،1997 ،)1ط(لبنان،  دار صادر، ،3مج لسان العرب، :ابن منظور -1
 .309ص ،)ت د( ،)1ط(،اجلزائر ،عني أمليلة ،دار اهلدى ،أساس البالغة :الزخمشري -2
 .78، 77ص ،)ت د( ،)1ط(دار أقطاب الفكر،  ،مدخل إىل نظرية القصة :مجيل شاكرمسري املرزوقي و  -3
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السرد فعل ال حدود له، يتسع ليشمل كل اخلطابات سواء كانت " :ـالقص شفويا كان أم كتابيا ف
  .1» .أدبية أو غري أدبية، يبدعه اإلنسان أينما وجد وحيثما كان

تمعات أشكاال سردية متعددة منذ القدم، فان السرد هو وليد العصر  ولئن عرفت األمم وا
أدبية السرد بنت  «أصبحت فاحلديث، وذلك عندما ارتبط بالنصوص األدبية والدراسات النقدية 

  وبتعبري أكثر دقة ،فان السرد يشري إىل  .2» .العصر احلديث، خاصة يف شكلها القصصي الروائي
ا احلدث إىل ) احلكي( الطريقة اليت خيتارها الروائي أو القاص أو حىت املبدع الشعيب « ليقدم 

  3» .املتلقي ،فكان السرد إذن هو نسيج الكالم ولكن يف صورة احلكي 
السرد العريب كمفهوم جديد مل يتبلور بعد (...)  « :ن أب"  سعيد يقطين"يرى كما 

مبعىن أن السرد كان له الشأن يف . 4». بالشكل املالئم ومل يتم الشروع يف استعماله إال مؤخرا
النصوص القدمية، إال أن االهتمام به كان جمرد اهتمام سطحي إن صح التعبري، ألنه مل يتبلور مع 
الوعي اإلنساين إال بعد دخول املبدع مرحلة الوعي الثقايف واحلضاري حبثا عن ما يسمى اهلوية 

  .املفقودة
تم بالطريقة اليت " موسوعة السرد العريب " :يف كتابه"  عبد اهللا إبراهيم"يورد و  بأن السردية 

ا القصة أيا كانت فهي تعين  استنباط القواعد الداخلية لألجناس األدبية واستخراج  « :تسرد 
ا نظام نظري وخصب  ا ،ووصفت بأ النظم اليت حتكمها ، وتوجه أبنيتها ،وحتدد خصائصها ومسا

. ومروي له، ومروي   كونات البنية السردية للخطاب من راوبالبحث التجرييب وهي تبحث يف م
وملا كانت بنية اخلطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك املكونات، أمكن التأكيد على أن 

  .5».السردية هي املبحث النقدي الذي يعين مبظاهر اخلطاب السردي أسلوبا وبناءا وداللة

                                                             
 .19، ص1997 ،)1ط( ،املغرب ،الدار البيضاء ز الثقايف العريب،املرك ،"مقدمة للسرد العريب"م واخلرب، الكال :سعيد يقطني -1
لس ،عامل املعرفة ،بالغة اخلطاب وعلم النص :صالح فضل -2  .275ص ،1992 ،)1ط( ،الكويت ،الوطين للثقافة والفنون واآلداب ا
   1993 ،)1ط( اجلزائر، ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،)غدادحتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال ب(ألف ليلة وليلة  :عبد امللك مرتاض -3

 .84 ص
 .65ص ،2005 ،)1ط( ،مصر ،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع يم وجتليات،العريب مفاهالسرد  :يقطنيسعيد  -4
 .9، 8ص ،2005 ،)1ط( ،لبنان ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،السرد العريب موسوعة :عبد اهللا إبراهيم -5
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الفعل السردي متخذا مكانا له ضمن الوضعية سواء  « :نأ" جيرار جينيت"يف حني يرى 
سواء  األحداث الوسيلة اليت يعتمد عليها الراوي لنقل  دفالسرد يع ؛1». خيالية أمحقيقية  أكانت

التحليلية  واإلجراءاتمن وحي اخليال ،وعن طريق البحث والتمكن من الطرق  أوكانت حقيقية 
املكونات والركائز اليت يبىن عليها  أهمعوامل السرد واستنتاج  إىلللعمل السردي ميكننا الدخول 

  .، والتمكن من الوصول للتقنيات اليت كانت العماد الذي بنيت عليه عملية السرداحلكي أوالسرد 
عن فن السرد الذي هو اجناز اللغة  أالعمل السردي ينش «أن  "عبد الملك مرتاض"يرى 

تنهض بتمثيله  ،وحيز حمدد خيالية يف زمان معني، يف شريط حمكي اسرتجاعي يعاجل أحداث
هكذا يتبني لنا أن السرد يعتمد أساسا . 2» .شخصيات هندسية يصمم هندستها مؤلف أديب

كانت حقيقية أم بقة سواء أعلى اللغة اليت تأيت يف شكل عودة للماضي السرتجاع أحداث سا
 نه تناسق وترابط يف العمل األديبهذه العودة تكون وفق إطار زماين معني وحيز ينجز ع ،خيالية

  .اسق بني كل تلك التقنيات السرديةواملؤلف أو الراوي يعمل على إجياد التن
أو عن ، فهو يعمل على اإلخبار عن فرد أو اجلماعة ن السرد هو احلكي والقصأباعتبار و 

 ، ذلك كله يتم بواسطةد موضوع أو قصة تنقل إىل املتلقي، وهو ما يقتضي وجو آخر شيء أي 
  .السرد أو القص  عملية

تعددت  «: كما ال خيلو مصطلح السرد من التعدد يف التعريفات واملقرتحات وهلذا
فقد ترمجها بعضهم بعلم naratology) (املقرتحات اليت يقدمها النقاد احملدثون ملصطلح 

 .3» ) ...نظرية القصة(،و) السرديات(، و) السرد(
م يلتقون عند حمور  نه مهما تعددت آراء النقاد يف تعريفهم للسرد،أهكذا يتنب لنا  إال أ

  .احلكائي وطريقة تصوير األحداث مع املكونأساسي وهو التوافق بني املكون القصصي 
   

                                                             
 .41ص 1997 ،)3ط( ،املغرب ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،)التبئري  -السرد  -الزمن (وائي حتليل اخلطاب الر  :سعيد يقطني -1
لس ،240عدد ،سلسلة عامل املعرفة ،يف نظرية الرواية :عبد امللك مرتاض -2  .256، ص1998 ،الكويت ،الوطين للثقافة والفنون واآلداب ا
 .20ص ،2005 ،)1ط( ،لبنان ،بريوت ،دار فارس للنشر والتوزيع ،)يلاألنساق الثقافية وإشكاالت التأو (السرد العريب القدمي  :ضياء الكعيب -3
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  :رد ـــــســالن ـــــة عـــيــخـــاريــــذة تـــبـــن :ثانيا 
  :ربــغـــد الـــنــع/ 1

السرد حاضر يف  « :بأن السرد قدمي قدم اإلنسان وذلك يف قوله" روالن بارت" ديع
األسطورة، واخلرافة، املثل، احلكاية، امللحمة، التاريخ والرتاجيديا، املأساة وامللهاة، املسرح اإلميائي 

تمعات، يبدأ السرد مع التاريخ أو حىت مع (...) ، ويوجد السرد يف كل األزمنة ويف كل ا
  .1» (...) .اإلنسانية 

ن السرد حاضر يف خمتلف األشكال األدبية عرب األزمنة القدمية إف" بارت"حد تعبري  على
نه قدمي قدم أواألمكنة املختلفة، سواء يف شكله األسطوري أو اخلرايف أو امللحمي، باإلضافة على 

اإلنسانية، اليت جلأ إليه لوصف الظواهر الثقافية والعادات السائدة آنذاك، حماوال من خالل السرد 
  .ة يف ذلك الوقت أو ذلك العصر تقريب صورة احليا

السرد القدمي كان يقوم على  أنهنا يلخص لنا طبيعة السرد قدميا باعتبار " بارت"فــ
   .تلك الفرتةاليت كانت سائدة يف  األدبية األشكالوهي  ،األسطورة وامللحمة

القيود  أما يف العصر احلديث، فقد جاءت البنيوية أو املنهج البنيوي ليحرر النص األديب من
 يف األطر االجتماعية والتارخيية اليت كان خيضع هلا يف ظل املناهج القدمية، اليت حتصر العمل الفين

فحاولت البنيوية العمل على إخراج العمل األديب من بوتقة التقليدية ، وضبطه بقوانني وتقنيات 
  .حركية السرد األديب فنية ، كما عملت على عزله عن اإلطار التارخيي والنفسي الذي كان يكبل 

يعد بروز التحليل البنيوي مع احلركة الشكالنية اليت ضمت العديد من النقاد واملفكرين كما 
، هؤالء وغريهم سامهوا يف الكشف عن بنية "ايخنباوم"، "بروب"، "سونبجاك: "األدبيني أمثال

متاثل بني انساق املبىن  من إقامة « :انطلقوا فالنص أو العمل األديب ومدى تأثره بعنصر الزمن، 

                                                             
 . 90. 89ص ،1988 ،)1ط( ،)د ب( أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، :ترمجة  ،النقد البنيوي للحكاية :الن بارترو  -1
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 إىلكرب دليل على انتقال السرد من مرحلته التقليدية أ وهذا .1»(...)احلكائي واألنساق األسلوبية 
العمل األديب وفق  ةاستقراريمرحلة تتسم بالبناء واالهتمام باألنساق األسلوبية اليت تعمل على 

مبادئ وآليات جتعله خيرج عن األطر املوروثة وتفتح له أبواب االنفتاح على العامل اخلارجي، بعدما 
   .أن كان حمصورا يف اإلطار االجتماعي والنفسي والتارخيي

  :ربــــــد العــنــع/ 2
املوروث العريب األول الذي يلخص الثقافة الشعبية يف " ألف ليلة وليلة " متثل حكايات 

عصر من العصور الغابرة ، وكانت تسرد بطريقة شفوية مما جعل عدد النسخ منها نادرا جدا، فقد 
فيما يتصل باملوروث السردي فإننا جند  «مثلت هذه احلكايات حبق عن املوروث العريب القدمي، و 

) الرتاث القصصي(، و)ي العريباملوروث احلكائ(، )السردية العربية: (عض التسميات املقرتحة مثلب
، وقد اخرتت التسمية األخرية للداللة على )يب القدمي ر السرد الع(و) األدب القصصي( و 

القصص العريب القدمي، أي دراسة القصص العريب القدمي، واستنباط األسس اليت يقوم عليها وما 
تعلق بذلك من أساليب حتكم إنتاجه، أي أننا نبحث عن مكونات البنية السردية للموروث ي

إىل جانب   ) narra teeمروي له(و) narratifمروي (و)  narrateurراو(القصصي من 
    2». أسلوبا وبناءا وداللة )narrative discouresاخلطاب السردي (دراسة مظاهر 

األدبية اليت تعترب نوعا من أنواع الكتابات السردية القدمية، ويعترب مث بعد ذلك ظهرت املقامة 
أول من كتب يف هذا النوع من السرد ،وهو عبارة عن حكاية سردية " الهمذاني بديع الزمان"

تعتمد على احلوار يف قالب يعتمد على السجع باعتبار أن هذا األخري أسلوب فين حبق ،وظهرت 
نذكر كما  ،"بديع الزمان الهمذاني"ية اليت حذت حذو ما جاء به العديد من املقامات العرب

نذكرها على سبيل واليت " مقامات يف التصوف:"بعنوان  "األمير عبد القادر الجزائري"مقامات 
املثال ال على سبيل احلصر، الن هنالك العديد من املقامات اليت سادت يف العصور القدمية 

  .آنذاك وكانت شاهدة على رواج هذا الفن
                                                             

 .22، ص1996 ،)1ط( سوريا، ، دار احلوار للنشر والتوزيع،)مقارنة بنيوية تكوينية يف أدب نبيل سليمان (فضاء النص الروائي  :عزام حممد -1
 .20السرد العريب القدمي، األنساق الثقافية وإشكاليات التأويل، ص :ضياء الكعيب -2
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لقد ساد هذا النوع من احملسنات اللفظية على الكتابات السردية لعدة قرون، إىل أن جاء 
تمعات ال ربية العديد من ععصر النهضة الذي قلب املوازين الفكرية السائدة آنذاك، حني عرفت ا

ضة فكرية  علمية التغريات مست احلياة االجتماعية واحلضارية والثقافية، من حروب مدمرة و
إىل  أأدت باإلنسان يف تلك الفرتة للخضوع لتلك املتغريات فلج من جهة أخرى، وتكنولوجية،

، وهذا ما قام بعض التقنيات السردية اجلديدة لكسر رتابة الزمن، وحتطيم الشخصية الكالسيكية
 الظرف تعبري عما جيول يف داخله، هذا راجع إىلاللتلك التقنيات يف  أحني جل به الروائي العريب

من خالل نصوص سردية، هي بطبيعتها  « : وذلكش يالعام السائد ورغبة منه يف تغيري الواقع املع
تمع الساخنة وأزماته احلادة عن طريق سرد يعتمد على الكناية والرمز  محالة أوجه، تناقش قضايا ا

   1».والدالالت البعيدة
تمع  الروايةتعترب  اجلنس األديب األبرز الذي نقل الظروف االجتماعية وقضايا ا

 نالساخنة،كما عملت الرواية على نقل السرد نقلة نوعية من حيث الكم والكيف، لذا البد لنا م
التعرف على هذا اجلنس األديب ومعرفة نشأته ومدى التأثري والتأثر بني الغرب والعرب يف جمال 

  .دراسة السرد الروائي
  :ةـــــــروايــــــال :ثالثا

  :ةـــــــة لغــــروايـــــال/ 1
ا مشتقة من الفعل " البن منظور"لقد جاء يف لسان العرب  قال ابن  « ،"روى"أ

من أين ريتكم ؟ أي من أين : يقال رويت القوم أرويهم إذا استسقيت هلم، ويقال: السكيت
  2» (...) .تروون املاء ؟ 

الرواء حسن املنظر والبهاء واجلمال، يقال امرأة هلا  « :كلمة روى" العنيمعجم "جاء يف 
جبل احلناء، قيل قد ارتوى، وإمنا قالوا روي إذا أرادوا الري من املاء : والرواء. رواء وشارة حسنة

فأما الرجل الراوية . واألعضاء والعروق من الدم، والراوي الذي يقوم على الدواب، وهم الرواة
                                                             

 .269، ص2003 ،)1ط( القاهرة، مصر، لوجنمان،املصرية العاملية للنشر الشركة  :الرواية السياسية ،طه وادي -1
 .280ص ،لسان العرب :منظورابن  -2
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وارتوت النخلة إذا غرست يف . د متت روايته، وارتوت مفاصل الدابة إذا اعتدلت وغلظتفالذي ق
ن القوم يرتوون من مكة ويرتوون ريا من ،والرتوية يوم قبل عرفة مسي به ألقفر مث سقيت يف أصلها 

   1» .املاء
تعين عملية " روى"الذكر هو أن مدلول كلمة   يفما نستشفه من خالل التعريفني السابقني

كان مبثابة اهلدف املنشود يف حياة العرب، فقد كانوا دائمي فاملاء  انتقال املاء وجريانه واالرتواء منه، 
  .  الرتحال حبثا عن منبع احلياة املتمثل يف املاء

  : اــــالحــــطـــة اصــــــروايـــال/ 2 
التطرق إىل بعض أهم  إال أننا سنحاول قدر اإلمكان اية،بالرغم من صعوبة تعريف الرو 

ال، املقصود به هنا هو الرواية، ا اليت أوردها بعض أهم الدارسني يف هذا ا مما جاء يف و  تعريفا
ا تمع  نتستعري معمارها م هي رواية كلية شاملة موضوعية أو ذاتية ، «: تعريفها نذكر بأ  بنية ا
تمع اجلماعات والطبقات وتفسح مكانا  لتتعايش فيه األنواع واألساليب ،كما يتضمن ا

  2» .املتعارضة
جند أن الرواية عنده تتميز مبميزات " عبد اهللا العروي"من خالل هذا التعريف الذي جاء به 

قد تعرب عن الفرد أو  ،ول املوضوعات كما جاء يف التعريفالكلية والشمولية يف تنا: متثلت يف
تمأو ب اجلماعة  الرواية على جتاوز  تعملف، يف اآلراء اتع، من تعارضات واختالفكل ما حييط با

  .بوصفها ممثال للحياة االجتماعية تلك التعارضات
ن الرواية عبارة عن مزج بني أب" عبد الملك مرتاض"يرى بعض النقاد ومن بينهم كما 

وجه، وترتدي يف هيئتها ألف  تتخذ الرواية لنفسها ألف « :بينها، فيقولاألجناس األدبية فيما 
ن الرواية ذلك أل. وتتشكل أمام القارئ حتت ألف شكل مما يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا رداء

ا احلميمة وأشكاهلا تشرتك مع األجناس األدبية األخرى مبقدار ما ستتميز عنها خبصائصه
، وذلك على أساس أن الرواية (...)اشرتاكها مع  احلكاية واألسطورة  إىل ضافةباإلالصميمة، 

                                                             
 .165، 164، ص2003، 2معجم العني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، مج :محد الفراهيديأاخلليل ابن  -1
 .66، ص1982 ،)1ط( لبنان، بريوت، عيتاين حممد، دار احلقيقة،:األيديولوجية العربية املعاصرة، تر :عبد اهللا العروي -2
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اجلديدة أو املعاصرة بوجه عام ال تلتقي أي غضاضة يف أن تغين نصها السردي باملؤثرات الشعبية 
  1» .واملظاهر األسطورية وامللحمية

أمناط شديدة يطلق تعبري الرواية اآلن على  « :جاء فيه ،هناك تعريف آخر للروايةكما أن 
ا أعمال نثرية مطولة   التنوع من الكتابة حبيث ال جيمع بينهما يف احلقيقة إال والرواية ، (...)كو

تتميز إذا الرواية كجنس أديب فهي ف .2» .ذو طول معني يف خط من نوع معني هي عمل أديب
تمعأستقرار وتتناول عملية التغري من بعدم اال يعرب عنه  األمر الذي .جل مسايرة تطور الفرد وا

ا، فهي تقوم على البحث الدائم وعلى مراجعة  «: يف قوله بـــ" ميخائيل باختين" ا املرونة ذا أ
  3» .أشكاهلا السابقة باستمرار

سرد  « :الرواية  أن "األدبيةمعجم املصطلحات "يف معجمه  "إبراهيمفتحي "ويرى 
واملشاهد، والرواية  واألفعال األحداثقصصي نثري يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من 

لظهور الطبقة  األوىلجديد مل تعرفه العصور الكالسيكية والوسطى، نشا مع البواكري  أديبشكل 
  4»(...).الربجوازية 

رواية وذلك من  يأمن هذا التعريف نستخلص مجلة من التقنيات الروائية اليت تتكون منها 
اجلانب الشكلي من  أمهلنه أواملشاهد، يف حني نالحظ  األفعال واألحداث،خالل الشخصيات 

احيث احلجم والطول، وربط  كانت سببا يف انتشار   األخريةبنشوء الطبقة الربجوازية، هذه  نشأ
تفكيك قيود الكالسيكية  إىل أدتاحلريات الفردية، واليت عدها الكثريون عامال من العوامل اليت 

  .أخرىمن جهة، والعرف السائد آنذاك من جهة 
، ونقلت الرواية معها نقلة نوعية قد سامهت يف كسر القيود القدمية كما قلنا فان هذه احلرية

ش هو نقطة يأصبح الواقع املعف ،هذا بفضل التقنيات السردية اليت سامهت يف حترير الكتابة الروائية

                                                             
 .11يف نظرية الرواية، ص :عبد امللك مرتاض -1
لس األعلى للثقافة،:الرواية العربية، تر :لنآروجر  -2  .19، ص1997 ،)2ط( فيالدلفيا، حصة إبراهيم منيف، ا
   .20املرجع نفسه، ص -3
 .176، ص1988 ،)1ط( تونس، العربية للناشرين املتحدين،، املؤسسة 1، العدد األدبيةمعجم املصطلحات  :إبراهيمفتحي  -4
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ا مزيج من  « :وخصوصا الرواية احلديثة اليت  انطالق الرواية تتميز عن سائر األجناس األدبية يف أ
نه ال يوجد ما جيرب الكاتب على أتقنيات أدبية يستخدمها الكاتب دون قيد أو شرط، أي 

من خالل هذا القول يتضح ف نإذ. 1» (...)استخدام احلوار يف مكان معني دون األمكنة األخرى
الرواية قد أصبحت تتصف باحلرية يف الكتابة وكذا اعتماد الكتاب الروائيني على استخدام  بأن لنا

اختذ الكتاب من احلرية مرتكزا يف الكتابة لذا العديد من التقنيات الروائية دون قيد أو دون شرط، 
  . الروائية

خر يطلق م اآلوبعضه"رواية "يطلق بعض النقاد واملبدعني يف الغرب والشرق مصطلح كما 
ا  «وهي تعين عندهم الرواية أي مبعىن القصة الطويلة،  ،"القصة"عليها مصطلح  فالرواية تعرف بأ

تساق حوادث متصلة ترجع إىل شخص أو أشخاص يدور فيها من احلديث عليهم، ففيها يعاجل 
املؤلف موضوعا كامال أو أكثر فال يفرغ القارئ منه إال وأمل حبياة البطل أو األبطال يف مراحلها 

أبطاله ويظهر  املختلفة وميدان الرواية فسيح، أما الراوي يستطيع بفضله إن يكشف حياة
  . 2»حقيقتهم، مهما طالت النهاية ومهما استغرقت من وقت 

ا باعتبارها عمال أالشكل الفين هلذا العصر، و  « :ن الرواية هي بأ" توماس مان"يرى كما 
فنيا عصريا حتتل تلك املرحلة من النقد اليت تتبع مرحلة الشعر وصلتها بامللحمة هي صلة الوعي 

  3» .اإلبداعيةاإلبداعي بالقدرة 
من خالل هذا التعريف نالحظ أن الرواية ليست شكال فنيا فحسب بل هي مرياث للفن 

من  لنا يتضحكما اليت مثلت الشكل السردي الذي يسبق الرواية،   ،"امللحمة"واملقصود هنا هو 
التعريف كذلك هو ضرورة اقرتان الرواية بالوعي املعرب عن واقع احلياة املعاشة املتعلقة بطبيعة خالل 

  . احلال بكل ماله عالقة بالفرد واجلماعة

                                                             
 .07ص ،)د ت( ،)1ط( سوريا، ، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق،)البنية واملؤثرات (آفاق الرواية  :شاهني حممد -1
 .20، ص2010 ،)1ط( األردن، التناص الرتاثي، الرواية اجلزائرية أمنوذجا، عامل الكتب احلديث، :سعيد سالم -2
للحبيب السايح، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف األدب "  زمن النمرود " سردية النص الروائي، دراسة سيسيونصية لرواية  :الطاهر مسيلي -3

 .02، ص2005/2006اجلزائري،  قسم األدب العريب، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
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امليزة الوحيدة  « :يشري إىل أن" حميد لحميداني"يف السياق ذاته جند أن الباحث املغريب و 
ا قصصا طويلةاليت تشرتك فيها مجيع أنواع الروايات هي   هم شيء نستشفه من هذا أف. 1» .كو

القول هو أن السمة األبرز اليت تشرتك فيها مجيع الروايات هي الطول باعتبارها قصص تتميز 
  . بقصر احلكي أو السرد الروائي

  :الـــــروايـــــة العــــــربــيــــة والــــــروايـــــة الجــــــزائـــريــــة :رابعا
  :ةـــــيـــربــــــة العـــــروايــــال/ 1

بعض الدارسني قد ربطوا الرواية بعناصر القصص األخرى كامللحمة والقصة  إذا كان
   عرب مد زمين كبريواحلكاية، فاملتتبع يف الرتاث العريب جيد الكم اهلائل من القصص واحلكايات 

يف األدب العريب هي متجذرة فمكتوبة عصرا بعد عصر، وصلت إلينا وصلت مشافهة و  وعندما
 "احليوان"و" البخالء"اجلاحظ من  ل فيما كتبهالذي عرف مثل هذا النوع من الفن ومتث   القدمي

بديع الزمان "، ومقامات "شهرزاد وشهريال"، وحكايات "كليلة ودمنة: "وابن املقفع يف كتابه
 والسري الديين. اخل " ...ن شدادعنرتة ب"وسرية " كالسرية  اهلاللية " ، و حىت  السري"اهلمذاين

    ". _صلى اهللا عليه وسلم _ سول حممد كسرية الر "
اية العربية كان مع ظهور الرو ل إىل أن البدايات األوىلكما يذهب العديد من النقاد واألدباء 

، واعتربوا أن البناء الذي قامت عليه "لمحمد حسين هيكل). "1914(سنة" زينب"ظهور رواية 
يف " يحي حقي"عن بناء الرواية الغربية وال عن طريقة بنائها الفين، هذا ما يعرب عنه ال خيتلف 

ا أول القصص يف أدبنا احلديث " زينب"إن مكانة قصة  « :قوله ال ترجع فحسب إىل إ
.(...)«2  

 زينب: "واقع الريف املصري وهذا ما هو ظاهر يف عنوان الرواية" زينب"لقد عاجلت رواية 
ا (...)  «: بقوله" يحي حقي"وهذا ما ذهب إليه ". وأخالق ريفية بقلم مصري فالح مناظر إ

                                                             
 . 80 ، ص1985 ،)1ط( الرباط، املغرب، ، دار الثقافة،)دراسة بنيوية تكوينية (ية الواقع االجتماعي الرواية املغربية ورؤ  :محيد حلميداين -1
 .48 ص ،1987 ،)1ط( القاهرة، مصر، ة للكتاب،فجر القصة املصرية مع ست دراسات أخرى، اهليئة املصرية العام :حيي حقي -2
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 محمد"عاجل فيها  .1»(...).ال تزال إىل اليوم، أفضل القصص، يف وصف الريف وصفا مستوعبا 
الريف املصري بنوع من النضج الفكري والسردي، وذلك لتأثره الكبري بالتقنيات  "حسين هيكل

البوابة " زينب"رواية السردية الغربية، وكذا الثقافة الغربية اليت سلبت تفكريه، وبذلك أصبحت 
  .األوىل للفن الروائي العريب

حممود العقاد، طه مما أدى إىل انصراف العديد من الكتاب إىل فن الرواية، كما فعل عباس 
حسني، توفيق احلكيم، وجنيب حمفوظ الذي عد من أوائل الروائيني الذين غريوا البناء الروائي 

ن أب" سمر روحي الفيصل"القدمي، فرواياته عملت على تغيري النمط السردي القدمي، وتعترب 
. 2»(...).بقوه ضم البناء التقليدي يف رواياته قدرا من التحديث مل حيققه سا(...)  « :جنيب

وفيها خالف ما سبقه فيه الروائيني، " زقاق املدق"و " خان اخلليلي"وهذا التحديث مشل رواياته 
فرواياته من الثالثية، وهي قالب (...)  « :فتقول" سمر روحي الفيصل"ويف هذا الصدد تعرب 

جديد مل يعرفه البناء الفين للرواية التقليدية لدى سابقيه، إىل مريامار وهي تظم بناءا فنيا ذا تقنية 
  . 3» )...(هي تقنية األصوات وتعدد الرواة  حديثة مل تعرفها الرواية التقليدية

وقد نشرت قبل (...) ليل جربان جلربان خ" األجنحة املتكسرة"أن " بطرس خالق"يرى 
وبشأن الريادة يف جمال الرواية تشري إميان . بأكثر من سنتني ومع ذلك مل تعد الرواية األوىل" زينب"

ا سليمان البستاين الذي نشر حماولته الروائية على صفحات  القاضي، إىل احملاولة الرائدة اليت قام 
  .4. م1870جنان الشام عام  جملة اجلنان اللبنانية وامساها اهليام يف

                                                             
 . 48ص  فجر القصة املصرية مع ست دراسات أخرى، :حيي حقي -1
 .10 ، ص2003 ،)1ط( دمشق، سوريا، الرواية العربية البناء والرؤيا، مقاربات نقدية، احتاد كتاب العرب، :مسر روحي الفيصل -2
 .10ص  املرجع نفسه، -3
)   1ط( ،زائرامليلة، اجل عني صاحل مفقودة، أحباث يف الرواية العربية، منشورات خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، مطبعة دار اهلدى،: ينظر -4

 . 15 ، ص2008
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ن الباحثني املصريني على اخلصوص جيعلون من مصر السباقة يف أومن خالل ما سبق نرى ب
ا عرفت نشأة الرواية بعد ذلك ومل تعرفها يف زمن واحد، ذلك  ميالد الرواية، أما بقية األقطاب فإ

     1. ن لكل بلد ظروفه االقتصادية والتارخيية والسياسيةأل

  :ةــــريــــزائـــــة الجـــــروايـــــال/ 2

إن الدارس يف األدب اجلزائري يالحظ أن فن الرواية مبفهومها الغريب، هي جنس أديب دخيل 
على الساحة الفنية األدبية يف اجلزائر، ويلحظ كذلك اهتمام العديد من الكتاب والنقاد اجلزائريني 

أن هنالك الكثري من العوامل اليت ساعدت يف نشأة ب ذاته السياق يف جند كماا، رغم تعقيدها،  
من تطور يف الوضع السياسي واالجتماعي بصفة أن الرواية ال تنبت  ،وظهور هذا الفن يف اجلزائر

واملدقق يف التاريخ  اعتباطا من العدم فال بد هلا من مراجع ومقومات تساعدها يف النمو والتطور،
 تبالعديد من الفرتات حىت وصلت إىل حمطة النضج الفين، بدأيالحظ أن الرواية اجلزائرية مرت 

   واخر اخلمسينيات من القرن املاضيهذه الفرتات بالفرتة املمتدة من أواخر األربعينيات إىل أ
أول  "واسيني األعرج"ها اعترب ، اليت "ألحمد رضا حوحو" "غادة أم القرى"من رواية  تبدأو 

ا ظهرتعمل روائي مكتوب باللغة العربية  كتعبري عن تبلور الوعي  «: يف اجلزائر، فيقول عنها بأ
وارتبط هذا التبلور اجلماهريي بالعديد من احملطات  .2» .اجلماهريي بالرغم من أفاقها احملدودة

  ".  م 1945ماي 08أحداث "النضالية اليت كان أبرزها 
ومن نعمة احلب، من إىل تلك اليت تعيش حمرومة  «يف مقدمة روايته  رضا حوحوكتب ف

نعمة العلم، من نعمة احلرية، إىل تلك املخلوقة البائسة، املهملة يف هذا الوجود إىل املرأة اجلزائرية 
    3» .أقدم هذه القصة تعزية وسلوى

                                                             
 .15ص  صاحل مفقودة، أحباث يف الرواية العربية،: ينظر -1
)  1ط( ،بسكرة، اجلزائر ة حممد خيضر،املرأة يف الرواية اجلزائرية، قسم األدب العريب، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامع :صاحل مفقودة -2

 .51، ص2003
 .05، ص1989 ،)1ط( اجلزائر، واسيين األعرج، سلسلة األنيس،: غادة أم القرى وقصص أخرى، تقدمي :محد رضا حوحوأ -3
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ا قصدت املرأة اجلزائرية ف إذا كانت هذه الرواية قد عاجلت قضية املرأة يف السعودية، إال أ
الذكر، هذه املرأة اليت كانت بكاتب نفسه يف آخر ما جاء يف قوله السابق عرب عنه ال األمر الذي

النقاد هذه الرواية دعوة صارخة لتحرير املرأة من  ناعترب العديد م كماتعاين من احلرمان واملعاناة،  
وصمة عار على كل و  ،كان خروجه هذا مبثابة اخلروج عن العرف السائدفسلطة الرجل املطلقة، 

  . زائررجل يف اجل
  :أسباب ذلك قائال" عبد اهللا الركيبي"عن تأخر الرواية اجلزائرية فنيا، فقد أوضح أما 

صعب، حيتاج إىل تأمل  وتأخر الرواية الفنية إىل الفرتة اليت ذكرناها، يرجع إىل إن هذا الفن « 
ويف مقدمة هذه العوامل أن الكتاب اجلزائريني الذين كتبوا باللغة القومية أدبا عربيا اجته  (...)طويل 

ا تعرب عن اليومي خاصة أثناء الثورة اليت أحدثت تغيريا يف الفرد    1» .إىل القصة القصرية، أل
لعبد المجيد " "الطالب املنكوب"م ظهرت رواية 1951ويف نفس الفرتة حوايل سنة 

تطرقت هذه الرواية ملواضيع مست مجيع فئات الشعب وصورت موافقتهم التضامنية من " الشافعي
  . جهة وأحوال املعيشة من فقر وتشرد وحرمان من جهة أخرى بصورة فنية رائعة

الدار "ظهرت يف نفس الفرتة على الساحة األدبية كتابات باللغة الفرنسية مثل رواية كما 
،كانت قد  "آسيا جبار"و" مالك حداد"وروايات .1952سنة لمحمد ديب " احلريق"و" الكبرية

، وقد سامهت أجهزة 1957سنة لنور الدين بوجدرة" احلريق"كتبت بالغة الفرنسية، تلتها رواية 
يف السياق ذاته قدمت كما اإلعالم والثقافة الفرنسية يف أعالء الشأن للرواية املكتوبة بالفرنسية  

ا عندما نرى رواية  «ظريا لتلك األعمال لذلك اجلوائز التشجيعية ن لكاتب " جنمة"فال غرابة إًذ
قفزة هائلة من حيث حداثتها، فأخذت  ،م1956ياسني كانت قد مثلت عند صدورها سنة 

         2» .ضجة كبرية يف الشرق والغرب
من خالل هذا القول خنلص إىل أن الكتاب اجلزائريني كانت هلم القدرة على صناعة رواية 

باألرض من  لتصاقااشد أالنثر  «ففي هذه الفرتة كان . جزائرية وان كانت بلغة فرنسية غري العربية
                                                             

 .198، ص1974 ،) 1ط( تطور النثر اجلزائري احلديث، الدار العربية للكتاب، تونس، :هللا الركييبعبد ا -1
 .200، صنفسهاملرجع  -2
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ائر الشعر وقد جتلت هذه احلقيقة يف النثر اجلزائري بعامة، والرواية خباصة، ذلك الن ظروف اجلز 
، وما يكثر فيه من (...)بعد احلرب العاملية األوىل قد ساعدت على ظهور املذهب الواقعي 

وغري ذلك من املوضوعات اليت كان الشعب (...) دعاوي احلرية الوطنية والدميقراطية والرخاء، 
   1».يشكوا منها حتت االحتالل األجنيب

ينات من القرن املاضي، اتسمت بعد هذه الفرتة جاءت فرتة االستقالل أو مرحلة الست
األعمال األدبية يف هذه الفرتة بنوع من الركود واجلمود بصفة عامة والرواية بصفة خاصة، ذلك 

ي األوضاع االقتصادية من جهة، وكثرة الصراعات بني األحزاب السياسية حول احلكم من دلرت 
يف قوله  "واسيني األعرج"يربزه  األمر الذيجهة أخرى، مما انعكس على اإلنتاج األديب بالسلب، 

الظرف التارخيي بكل مفارقاته االقتصادية واالجتماعية والثقافية، زيادة على ثقافة األديب  « :نأب
    .2»(...).نفسه مل تكن لتساعد وال لتساهم يف ظهور الرواية 
الروائيني والكتاب واجتاههم إىل كتابة بعض  نكما شهدت هذه الفرتة انزواء العديد م

يف " بوشوشة بوجمعة"الكتابات اليت اتسمت بالتواضع والقصور يف الرؤية الفنية، هذا ما عرب عنه 
وقد كانت قبل ذلك وعلى امتداد الستينات ال تتجاوز احملاوالت الفردية املتناثرة املفرطة يف  « :قوله

ذاتية، أو املتضمنة ملكونات السري الذايت من خالل االرتداد إىل الذاتية من خالل كتابة السري ال
املاضي القريب أو البعيد، وإحياء أحداثه ووقائعه، وبطوالته وانكساراته يف خطاب سردي تقليدي 

  .3» .يشكوا قصور الرؤية الفنية يف الغالب
سواء من الناحية وبعد هذه الفرتة كانت الدعوة عامة إىل ثورة مشلت مجيع مناحي احلياة 

االقتصادية أو الزراعية وحىت الثقافية، هذه األخرية محَّلت األدباء على عاتقهم مسؤولية البناء، ويف 
ما مل _ السبعينات_ فقد شهدت هذه الفرتة وحدها «":واسيني األعرج"هذا الصدد يقول 

                                                             
 .56، ص2007 ،)1ط( اجلزائر، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الرائد للكتاب، :أبو القاسم سعد اهللا -1
 )1ط(، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، حبث يف األصول التارخيية واجلمالية للرواية اجلزائرية :واسيين األعرج -2

 . 111، ص1986
 . 23، ص)د ت( ،)1ط( املغرب، رواية يف املغرب العريب، املغاربية للطباعة والنشر واإلشهار،اجتاهات ال :بوشوشة بومجعة -3
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   1».ية جتسيدا لذلك كله، فكانت الروا(...)تشهده الفرتات السابقة من تاريخ اجلزائر من اجنازات
ولقد شهدت هذه الفرتة ميالد الرواية اجلزائرية احلقيقية، مصاحبة بذلك التغريات والتطورات 

ا،  غري أن النشأة اجلادة للرواية  «االجتماعية والثقافية وحىت التحوالت الدميقراطية بكل اجنازا
دوقة يف فرتة كان احلديث السياسي اليت كتبها عبد احلميد بن ه" ريح اجلنوب"ارتبطت برواية 

تزكية للخطاب السياسي ) 1970نوفمرب  05(جاريا بشكل جّدي يف الثورات الزراعية، فأجنزه يف 
   2»(...).الذي كان يلوح بآمال واسعة 

تلت هذه الرواية العديد من الروايات اجلادة اليت متيزت بالتطور وذلك من ناحية اخلصائص 
ردية املتبعة يف كتابة الرواية متجاوزة بذلك الشكل التقليدي اليت كانت تبىن الفنية والتقنيات الس

ا فوضى احلواس عابر " أحالم مستغانمي"عليه، ولعل ابرز هؤالء الروائيني نذكر الروائية  وروايا
: "صالح مفقودة"واليت يقول عنها . 1988 وروايتها األوىل ذاكرة اجلسد سنة. 2002سرير سنة

صدى كبري لدى القراء على مستوى " ذاكرة اجلسد"كان لظهور رواية أحالم مستغامني األوىل   «
، متيز هذا (...)العامل العريب، فقد حققت شهرة منقطعة النظري وأثارت ضجة إعالمية كبرية، 

العمل السردي النسائي بشاعريته وبتناول مواضيع ونقاط تضرب يف العمق، فالرواية تتناول قضايا 
   3» .اجلنس والسياحة والدين، وهي املواضيع اليت تصفها الكاتبة بالثالثي احملرم

 متيزت اليت اجلديدة   الروائيني األوائل الذين نظَّروا للرواية أورشيد بوجدرة من الكتاب  ديع
ا بالكتابة باحلرف العريب و   (...)ول رواية له بالعربية أ 1985" التفكك"كانت روايته   «كتابا

 1986املنشورة سنة ) السعري ( حممد ساري يف : ومن بني كتاب الرواية ميكن أن نذكر أيضا
) الليلة السابعة بعد األلف( وواسيين األعرج ) زمن النمرود(إىل احلبيب السايح  ضافةباإل

.(...)«4   
                                                             

   . 58ص اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، :واسيين األعرج -1
 .38سردية النص الروائي،  ص :الطاهر مسيلي -2
 . 115أحباث يف الرواية العربية، ص :صاحل مفقودة -3
زغينة : ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف األدب اجلزائري، إشراف الدكتور-أمنوذجا-الرواية اجلزائرية، أحالم مستغامني :بنية سليمة -4

 .    55، ص2006/2007علي، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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عرس " املتمثلة يف رواية ،"الطاهر وطار"في السياق ذاته البد لنا من التطرق إىل كتابات ف
ز"رواية وعن ، "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"و. 1978سنة " بغل اليت صدرت " الّال

ا "محمد بن قينة"فيقول  .1974سنة  األكثر " الطاهر وطار"كانت الوالدة الروائية لـ   «: بأ
يطرح  ضخمكاجناز فين جريء و " الـالّز" عمقا للرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية إذ جاءت

  1» .بشكل واقعية وموضوعية قضية الثورة الوطنية
بأسلوب  ،جاءت واقعية الطرح "الطاهر وطار"ما نستشفه من هذا القول أن اغلب روايات 

فين جريء طرح فيها جمموعة من املواضيع والقضايا اليت سادت يف الفرتة اليت عاش فيها الطاهر 
ا تضمنت احلالة االجتماعية اليت سادت يف عصره   .     وطار يف اجلزائر، كما أ

من خالهلا سنحاول  ،مدار دراستنا هذه" الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"عد رواية تو 
 كاناملمن : اإلطار السردي(تقنيات السردية احلديثة سواء من ناحية إىل كيفية توظيف الالتطرق 

  وصفالوار، احل ،دثحيث احلمن : املكونات السردية(وكذا .) وأنواعه، إىل الزمان، وأنواعه
        ..)كيفية توظيف الشخصيات يف الرواية  وحىت

                          

  

  

  

  

  

  

                                                             
   )1ط( ،امعية،بن عكنون،  اجلزائرطبوعات اجليف األدب اجلزائري احلديث،  تارخيا،  وأنواعا،  وقضايا،  وأعالما،  ديوان امل :حممد بن قينة -1
 .189ص، )د ت(
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   :الــــزمــن: أوال
  طري احلدثأإىل تالذي يسعى الراوي من خالله  هم مقومات النص الروائيالزمن من أ ديع

 أحداثال ميكن عزله عن السياق الذي جتري فيه لذا عمل روائي،  أيداخل فحضوره ضروري 
الرواية، وعلى مد العصور حظي الزمن باهتمام كبري من قبل الفالسفة واملفكرين ملا له عالقة 

ا رابطا بني املاضي واحلاضر واإلنسانباحلياة  ، ففيه يتشكل احلضور والغياب، بصفته جسرً
تعريف الزمن يف اللغة وكذا يف االصطالح  إىلواملستقبل، ويف هذا الصدد البد لنا من التطرق 

  .غرض تقريب الصورة للدارس والباحث هلذه التقنية السرديةب

  : لغة/ 1  
، ويف هوكثري اسم لقليل الوقت،  الزمن، والزمان، « :أن البن منظورجاء يف لسان العرب 

به زمانا، وعامله  أقامباملكان  زمنأو . ةنأزمو ، وأزمان، أزمنمن، والزمان، العصر، واجلمع ز احملكم ال
   1» .نمالز  مزامنة، وزمانا من

، والزمان الوقت زمنةزمن، زمنا،  « :مبعىن "معجم الوسيط"كما وردت هذه الكلمة يف 
   2» .أزمنةوفصول، مجعه  أقسام أي أزمنة أربعةالسنة : قليله وكثريه ويقال

  3» .اسم ملطلق الوقت، ومنه الدهر « :ويف تعريف آخر فالزمن هو   
الدالة على الزمن، فهو من جهة  األلفاظتعدد  ل ما سبق من تعريفات يتضح لنامن خال

الفصل، سواء كانت فرتة زمنية طويلة  أوعلى الفرتة  أخرىيدل على قليل الوقت وكثريه ومن جهة 
  ).الفصل(فرتة زمنية قصرية  أو) السنة(
  :اصطالحا /2

الرواية، وهو  أساسهالعام الذي تبىن على  اإلطارمن الناحية االصطالحية فيعد الزمن  أما
حد ابرز التقنيات اليت تؤسس للخطاب الروائي وتساهم يف تشكيل معامله، وبه تكون أبذلك 

                                                             
 . 60 ، ص)كلمة زمن( ،2005 ،)4ط( دار صادر، بريوت، لبنان، ،4مج  رب،لسان الع :مجال الدين بن مكرم :ابن منظور -1
 . 401ص،)1ط( ، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا،1، ج)مادة ز م ن(معجم الوسيط،  :إبراهيم مصطفى وآخرون -2
 .16 ، ص2004 ،)1ط(املؤسسة العربية، األردن،  إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، :محد محد النعيميأ -3
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نعثر  أنعذر تمن امل « :ألنه، فال ميكن تصور حدث روائي خارج الزمن األحداثانطالقة سري 
 أنيف زمن خال من السرد فال ميكن  نفكر أنجاز لنا افرتاضا  وإذاعلى سرد خايل من الزمن،  

نلغي الزمن من السرد، فالزمن هو الذي يوجد يف السرد وليس السرد هو الذي يوجد يف 
   .1».الزمن

ود سرد دون زمن، وزمن دون الذكر نستخلص استحالة وجبمن خالل املقولة السابقة  
  .يقتضي وجود زمن معلوم السردية األحداثن سري سرد، أل

اليت حتول دون  وذلك نظرا للعوائق النقاد واملفكرون يف حتديد مفهوم الزمن،اختلف كما 
  فعل يف الطبيعة ويظل مستقال عمهامفهوما جمردا ي «هذه العوائق كون الزمن  ومن أهم ذلك

ا، وهو إىل ذلك سيالن ال  ويؤثر يف جتارب اإلنسان الذاتية وخرباته املوضوعية دون اكرتاث 
    .2» .ستحيل القبض عليهائي، هارب ال ي

مفهوم مستقل عن الطبيعة، لكن هذا : املالحظ على الزمن من خالل هذا القول هو أنهف
تتأثر بطبيعة  االستقالل ال ميكنه الوقوف كحائل بينه وبني جتارب اإلنسان الذاتية واملوضوعية اليت

     .احلال بعنصر الزمن
كما شغلت مقولة الزمن اإلنسان منذ بدأ الوجود اإلنساين، فحظي باهتمام الفالسفة 

، هو يف التصور (...)والزمن أو الزمان  «. والعلماء مبا يتضمنه من ثنائيات متعلقة بالكون واحلياة
   .3» .حتديدا، كل مرحلة متضي حلدث سابق إىل حدث الحق(...) الفلسفي ولدى أفالطون

روح الوجود احلقة ونسيجها الداخلي، فهو ماثل فينا حبركته الالمرئية حيث  «فهو بذلك إذا 
  .4» .يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبال، فهذه األزمنة يعيشها اإلنسان وتشكل وجوده

                                                             
 .117، ص2009، )2ط(املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان،  ،)الفضاء، الزمن، الشخصية(لروائي، بنية الشكل ا :حسن حبراوي -1
 .27، ص1998، )1ط(دار حممد علي احلامي، تونس،  يف السرد، دراسات تطبيقية،:عبد الوهاب الرقيق، -2
لس الوطين لل يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، :عبد امللك مرتاض -3  . 172 ، ص1998 ،)1ط(ثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ا
 . 13 ، ص2004، )1ط(املؤسسة العربية للدراسات، عمان، األردن،  الزمن يف الرواية العربية، :مها حسن القصراوي -4
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ا وال يرتك فالزمن  ا وتقلبا ميشي مع احلياة جنبا إىل جنب، مصهورا فيها، وممزوجا بتغريا
  . صغرية وال كبرية يف احلياة إال وجتلى فيها، باعتبار انه الطريق املعبد الذي متشي عليه سريورة احلياة

    .1» .الزمان حي واحلياة زمانية « :بأن "سيزا قاسم"ويف هذا الصدد ترى 
سواء  شياء يف الكون، وتغريها املستمرخالل ما سبق بأن الزمن مرتبط حبركية األ نستنتج من

عبد "يف قياس عمر اإلنسان أو املراحل السنية اليت مير عليها يف حياته، ويف هذا الصدد يقول 
كاألكسجني يعايشنا يف كل حلظة من حياتنا، ويف كل مكان من   « :بأن الزمن "الملك مرتاض
أننا ال حنس به، وال نستطيع أن نتلمسه، وال أن نراه، وال أن نسمع حركته الومهية حركاتنا؛ غري 

على كل حال، وال أن نشم رائحته إذ ال رائحة له؛ وإمنا نتوهم، أو نتحقق، إننا نراه يف غرينا 
 ه، وتساقط أسنانه، ويف تقوس ظهرهيف شيب اإلنسان وجتاعيد الوجه، ويف سقوط شعر : جمسدا

  .2» ...لدهواتبَّاس ج
فاإلنسان من مرحلة الطفولة إىل املراحل السنية املتقدمة من العمر، متر عليه العديد من 

وهو  أىلاملتعلقات  واألحداث الزمنية، تشرتك فيها اإلنسانية قاطبة وذلك يف مواجهة املصري احملتوم 
جل مسايرة األشياء والتأمل يف أاملوت بطبيعة احلال، وما على اإلنسان إال الوقوف والتوقف من 

ومن املنطلق ذاته، ميكننا أن نعد . ن شيئا مل حيدثأالكرام كاألحداث املاضية اليت مر عليها مرور 
عنصر الزمن عنصرا مهما من عناصر البناء السردي، بصفته الرابط بني األحداث والشخصيات 

ذهب األمر الذي األدبية التصاقا بالزمن، وكل ما له عالقة بالكون، وتعترب الرواية من أكثر الفنون 
عندما اعترب بأن الشكالنيني الروس أول من أدخلوا مبحث الزمن يف   "حسن بحراوي"إليه 

م   ر عنيؤثَ  «د عليه يف قوله بأن ما كأما  ذاالدراسات واألعمال األدبية، ه الشكالنيني الروس أ
كانوا من األوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن يف نظرية األدب ومارسوا من حتدياته على األعمال 

  .3» .السردية املختلفة
                                                             

 .   243 ، ص1988، )1ط(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ(بناء الرواية،  :سيزا قاسم -1
 .173، 172يف نظرية الرواية، ص  :عبد امللك مرتاض -2
 . 107بنية الشكل الروائي، ص  :حسن حبراوي -3
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أن النص الروائي كان موزعا على نصوص  «: إىل القول "ميخائيل باختين"دفع  األمر الذي
    .1» .نثاره املوزع فوق األزمنة دون أن يكتملعديدة ومتباينة امليالد قبل أن ينهض ويلملم 

من خالل القول السابق ميكن أن خنلص إىل رأي مفاده استحالة قيام أي عمل روائي 
  .   مقطوع عن مبحث الزمن، بصفة أن قيمة هذا األخري هي اليت حتدد قيمة وزمنية العمل الروائي

الكبرية  من قبل الكتاب، نظرا ألمهيته بريجتدر اإلشارة هنا أن الزمن قد حظي باالهتمام الك
يتخلل الرواية كلها وال نستطيع دراسته دراسة جتزيئية فهو اهليكل  «يف تأسيس العمل األديب، ألنه 

ا جتاوز الزمن وإسقاطه، ألنه العنصر الغالب . 2"الذي تشيد فوقه الرواية  مجيع مقوماتفال ميكن إًذ
حمور الرواية وعمودها : "الزمن هو بأن تعترب احني  "القصراويمها "عنه  تهذا ما عرب . الرواية

  .3» .الفقري الذي يشد أجزاءها، كما هو حمور احلياة ونسيجها
عنصر الزمن يف  ؤديهاستشف األمهية الكبرية اليت يمن خالل التعريفني السابقني فإننا ن

تشكيل معامل الرواية، وأن هذه األخرية ال تقوم إال من خالل الزمن بصفته العمود الفقري الذي 
ألنه حيدد إىل حد بعيد طبيعة  «أو أي عمل سردي  ،أساسه املعامل الكربى ألي رواية تقوم على

تعبري عن موقف الشخصية الرواية ويشكلها، ويساهم يف خلق املعىن وقد حيوله الروائي إىل أداة لل
  .4» .الروائية م العامل، فيمكنها من الكشف عن مستوى وعيها

ن بقية أي أن الرواية تستقي طابعها العام من الزمن الذي يعمل على خلقها وتشكيلها، و أ
       :قولهيف  "بان البنا" عليه كدأهذا ما . العناصر املشكلة للمنظومة السردية تقتات منه وتبىن عليه

 ات العمل السردي تؤثر وتتأثرإن الزمن سياج يربط كل عناصر السرد، فإشاراته املثبتة يف جزئي «
   .5».وهذا التشابك ينتج دالالت جديدة تسهم يف خلق عامل القصة

                                                             
 .  68، ص2005، )4ط(املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان،  ،)الزمن، السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي،  :سعيد يقطني: ينظر -1
 .27بناء الرواية، ص :محد قاسمأسيزا  -2
 .36الزمن يف الرواية العربية، ص  :مها حسن القصراوي -3
 .  234، ص 2005، )1ط(ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، امل البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، :أمحد مرشد -4
    .43 ، ص2009، )1ط(اربد، األردن،  الفواعل السردية، دراسة يف الرواية اإلسالمية املعاصرة، :بان البنا -5
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هو الزمن ففالزمن يشمل كل العناصر السردية، فهنالك عالقة تأثري وتأثر بني هذه العناصر 
احلوادث، وعن طريقه تنمو وتتطور، وهو األساس الذي تبىن عليه فيه تسجل  « جيري الذي

      .1» .عناصر التشويق
    :أنواع الزمن الروائي: ثانيا

  : الزمن الخارجي/ 1
، الذي حييط بكل ما يتعلق بالرواية بصفته اإلطار اخلارجي العام الشامل هو الزمن الطبيعي

ا، ويتعلق هذا الزمن بزمن كتابة الرواية،  او ملكونا الزمن اخلارجي ف. ليس بزمن كتابة الرواية حبد ذا
فالزمن اخلارجي هو زمن قبلي  .2» .الذي يبقى عند طريف الرواية، البداية و النهاية «هو الزمن 

لكتابة الرواية يتجلى بعد االنتهاء من كتابتها، وهو بذلك زمن طبيعي يتسم باملوضوعية يرتبط 
تمع، غري متجذر يف أحداث الرواية فهو موضوعي مرتبط  «لذلك . بكل ماله عالقة بالتاريخ وا

         .3» .بالزمن التارخيي وما حيويه من موضوعات اجتماعية
نه يعمل على وضع الرواية ضمن اإلطار إالزمن اخلارجي بوصفه زمنا طبيعيا موضوعيا، فأما 

      ر بأنهاعتباالالعام لسري األحداث، بالرغم من اختالفها التارخيي أو االجتماعي، كما ميكننا 
ا تروى بصيغة احلاضر  « ويكون هذا التوقيت القياسي لألحداث اليت جتري يف اآلن وذلك فإ

      .4» .الزمن إطارا خارجيا لكامل الرواية
إذن فالزمن اخلارجي هو زمن يفوق قدرة زمن الرواية، ألنه سابق لكتابتها، وهو بذلك زمن 

  . ال ينتهي بعكس زمن الرواية الذي ينتهي مبجرد انتهاء الكاتب من كتابة روايته
مها حسن "رتى ية الزمن اخلارجي، فهنالك جمموعة من العوامل اليت تعمل على حتديد حرك

هو شيء متحرك حركة خطية يستدل على وجوده مبجموعة  « :ن الزمن اخلارجيأب "القصراوي

                                                             
  .43، ص الفواعل السردية، دراسة يف الرواية اإلسالمية املعاصرة :بان البنا -1
 .129 ، ص2008، )3ط(دار الفرايب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،  دراسة يف روايات جنيب حمفوظ الذهنية،: توايتمصطفى  -2
 .129نفسه، ص رجع امل -3
 .129ص  املرجع نفسه، -4
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اليوم واألسبوع والشهر : من املقاييس املستمدة من الطبيعة، واملبتدعة تلبية حلاجات اإلنسان وهي
.(...)«1.    

تربط الزمن اخلارجي مبجموعة من  "مها القصراوي"من خالل هذا القول نالحظ بان 
املتمثلة يف اليوم  ،ن هذا النوع من الزمن يستمد وجوده من هذه العواملأالعوامل الطبيعية، و 

  .رتباط بالعوامل الطبيعية، هو تلبية حاجيات اإلنسان من احلياةاال األسبوع والشهر، والقصد من
  : الزمن الداخلي/ 2

ما عن شعور أ ص بدراسة حياة اإلنسان الداخلية،الذي خيتهو الزمن الذايت، أي النفسي، 
يتبدل بتبدل حالته العصبية، ووضعه النفسي واالجتماعي، وهو تبدل  «اإلنسان بالزمن فهو 

    .2» .مستمر دائما
فاإلنسان  زمنهذا التبدل املستمر راجع إىل تقلبات النفس اإلنسانية اخلاضعة لنمطية سري ال

، أما يف حالة الضعف واالنكسار النفسي سعيدا يشعر بنوع من قصر الوقت انيف حالة ما إذا ك
يعين أن الشعور  « نهأيعين شيئا فهذا ن كان إيشعر املرء بنوع من الطول يف الزمن، و ) احلزن(

   .3» .بالزمن يدل على حالة اإلنسان النفسية
اللغة اليت يستخدمها الروائي للتعبري عن احلياة والواقع، دورا كبريا يف إبراز قد تؤدي كما 

يتجلى يف  «ن الزمن قد بأ تاعترب حني  "المرينورة "عنه  تعرب  الذي األمر. معامل الشخصية
ا يف اخلطاب الروائي" داخلي"اللغة، لغة الوعي والالوعي فهو     .4» .كامن يف طبيعة اللغة، املعرب 

هي الوحيدة القادرة على حتديد كيفية  الروائية ن اللغةأن نعترب بأمن خالل هذا القول ميكننا 
، وهذا ما يعرب داخل الرواية األحداثسري الزمن داخل الرواية، الذي يعمل على تشكيل مالمح 

                                                             
 . 319الزمن يف الرواية العربية، ص :مها حسن القصراوي -1
عامل الكتب  ربية، روايات حيدر حيدر أمنوذجا، دراسة تطبيقية، مدرسة النقد احلديث،األصالة والتغريب يف الرواية الع :أمساء حممد معيكل -2

 .  316، ص)د ت(، )1ط(احلديث، حلب، سوريا، 
 .316ص: الزمن يف الرواية العربية، :مها حسن القصراوي -3
: ذج يف الرواية السعودية، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتورالبنية السردية يف الرواية السعودية، دراسة فنية لنما :رة بنت حممد بن ناصر املرينو  -4

 .  26، ص 2008/2009حممد صاحل بن مجال بدوي، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، السعودية، 
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 بإيقاعالزمن الباطين للرواية املتخيل اخلاص يتحدد  «: نمقولته بأ يف" حمد محمد النعيميأ" عنه
وطبيعة الشخصيات، فهو نسيب يقدر بنسب  األحداثومساحة احلركة، كما يتشكل مبالمح 

   .1» .متغرية

الرواية وطبيعة العالقات  أحداثن تشكيل يشري من خالل هذا القول بأ" النعيمي محمد"ــف
. هابني الشخصيات خاضع لزمن داخلي خيتص مبا يدور داخل الرواية وعالقته مبا يدور خارج فلك

الذاتية للفرد  واخلربة العميقة اإلنسانيةالداخلية، معىن احلياة  معىن احلياة «لزمن يف الرواية فهو ا أما
نه ال يعين الزمان أي أالروائي زمن نفسي، اليت متثل يف جمموعها اخلربة اجلماعية، فالزمن 

   اخل .....الليل والنهار، والسنة والشهورملعامله الفلكية،  إليهالذي يتم االهتداء " املوضوعي"
عندما تلمس الذات هذا التغري وهي حني تشعر " اخلارجي"يتحقق وعيه بالزمن " الذايت"فالزمن 

بنية لغوية قد تعرب عن التجربة النفسية _ الذهن  إىلبنفاذه  تغريات املكانو  ،(...)بنموها الطبيعي 
        .2» .واحد آنبطريقة واعية وغري واعية يف 

 اية، هو زمن يتتبع مسار الشخصيةالنه إىل خلي إذا هو زمن الرواية منذ البدايةفالزمن الدا
نه يستحضر لنا ما فيها، مربزا لنا حاضرها هو زمن إىل أ وأفعاهلا، باإلضافة ألحواهلابدراسة 

باالعتماد على  ذلكتواجد الشخصية وما يصاحبها من ظروف معيشية، و  أماكنيكشف لنا عن 
الرواية، هذه اللغة اليت تعمل على جعل  أحداث أساسهالذي تبىن على  األساساللغة بوصفها 

يتخلل الزمن الداخلي جمموعة من التقنيات  مسايرا لتقلبات منط سري مضمون الرواية، وقد نالزم
 هذه التقنيات أهماليت تؤسس ملضمون اخلطاب الروائي، ويعترب االسرتجاع واالستباق من 

وسنحاول البحث عن مواطن جتليات هاتني التقنيتني السرديتني داخل الرواية، وذلك من خالل 
ما، ومعرفة خصائصهما الفنية،   مواطن جتليهما يف الرواية إىلرق سنحاول التطلذا التعريف 

                                                             
 .25 إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ص :محد محد النعيميأ -1
 .25املرجع نفسه، ص  -2
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بداية دراستنا ستكون بدراسة و . هذا النوع من التقنيات الفنية إدراجواستنتاج طريقة الكاتب يف 
  :تقنية

  :سترجاعاال/ 2-1
 "مها حسن القصراوي"عنه  تهو االنتقاص من احلاضر لصاحل املاضي، وهذا ما عرب 

يف النص الروائي، فهو ذاكرة التقنيات الزمنية السردية حضورا وجتليا  أكثرمن  « بأنه تعترب حينما ا
ينقطع زمن السرد احلاضر  إذومن خالله يتحايل الروائي على تسلسل الزمن السردي،  النص

، فيصبح جزءا ال يتجزأ من ويستدعي املاضي جبميع مراحله ويوظفه يف احلاضر السردي
                      .1».نسيجه

امن خالل هذا القول  فاالسرتجاع موعة من الذكريات  هو إًذ املاضية  واألحداثاستدعاء 
دف بناء صرح الرواية، فيصبح ذلك االستدعاء جزءا ال  قصد توظيفه يف احلاضر السردي للرواية 

  .يتجزأ من النسيج السردي الذي يشكل معامل الرواية
السردية املاضية  األحداثعالقة اليت تربط قسمني، وذلك حبسب ال إىلينقسم االسرتجاع 

  :اآليتالسردية احلاضرة، ومها على الشكل  باألحداث
  :استرجاع داخلي/ 2-2

ماضية، لكنها يف نفس الوقت الحقة  أحداثخيتص هذا النوع من االسرتجاع باستعادة 
زمن  إىليعود  «زمن  بأنهحني ترى  "سيزا قاسم"اضر السردي، وهذا ما تعرب عنه لزمن بدأ احل

       .2» .تقدميه يف النص تأخرالحق لبداية الرواية قد 
 اإلعدادحداث الحقة، جيري ألأو توطئة مبثابة متهيد  « يأيتقد  ،أخرىوهو من جهة 

 أولسردها من طرف الراوي فتكون غايتها يف هذه احلالة هي محل القارئ على توقع حادث ما 
  .3» .الشخصيات إحدىالتكهن مبستقبل 

                                                             
 .192 الزمن يف الرواية العربية، ص :مها حسن القصراوي -1
 .40 بناء الرواية، ص :سيزا أمحد قاسم -2
 . 132 بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي -3
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  :استرجاع خارجي/ 2-2-1
ذلك االسرتجاع الذي تضل سعته كلها، خارج سعة احلكاية  « :بأنه "جيرار جينيت"يعرفه 

وميثل هذا النوع من االسرتجاع الوقائع املاضية اليت حدثت قبل بدأ احلاضر السردي . 1» .األوىل
بذلك الوقائع خارجية عن احلقل الزمين تصبح فعملية السرد،  أثناءحيث يستدعيها الراوي 

 بغرض التدليل واالستشهادية احلاضرة يف الرواية، ويدرجها الكاتب يف الرواية دالسر  لألحداث
  .دف تقريب الصورة للقارئ

 إىليعود فيه السارد  «ن هذا النوع من االسرتجاع  بأ "حمد قاسم أسيزا "ترى كما 
الرواية، واليت وقعت قبل بدأ  أحداثالوقائع املاضية اخلارجة عن احلقل الزمين الذي جرت فيه 

احلاضر السردي ويرتبط االسرتجاع اخلارجي بعالقة عكسية مع الزمن السردي يف الرواية احلديثة  
         .2» .كنتيجة لتكثيف الزمن، فكلما ضاق الزمن الروائي شغل االسرتجاع اخلارجي حيزا اكرب

االسرتجاع اخلارجي هو زمن ماضي خارج  أنفكرة مفادها  إىلمن خالل هذا القول خنلص 
  .الرواية أحداثعن زمن سري 

ن فإننا نالحظ بأ ،-حمل الدراسة  - ،"الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"رواية نأيت إىل  حني
عشرة وحدات سردية كربى، ووضع لكل وحدة سردية عنوانا  إىلقد قسم روايته  "الطاهر وطار"

  : اآليتداال، جاءت هذه الوحدات على الشكل 
رسالة من / 5. العكس اصح/ 4. املتقاذف التأرجح/ 3. التحديق يف الزمن/ 2. عبور تأشرية/ 1

. السحر انقالب/ 9. خذين معك /8. ينتصر اإلرهاب/ 7. ما خناف/ 6. حتت السواد الدامس
  .ويل العراق يا مويلية/ 10

فيه باسرتجاع لرواياته " الطاهر وطار"كتمهيد للراوية يقوم   دواليت تع" عبور تأشرية"يف 
ظهر الويل باسم ، يف الشمعة والدهاليز «: ما يلي" الشمعة والدهاليز"السابقة، فيقول عن روايته 

 ألساسيبينه وبني البطل احيث خيتلط األمر ، وهو الذي حرك أحداث الرواية، سيدي بولزمان
                                                             

    .60ص ،)د ت( ،)2ط( لقومي للرتمجة، مصر،املشروع ا حممد معتصم وآخرون،: خطاب الرواية، حبث يف املنهج، تر :جريار جينيت -1
 . 40 بناء الرواية، ص :سيزا أمحد قاسم -2
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 ويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكيويف رواية ال «: تبعه بقوله ،1» .اخليزران، وكذا البطلة، الشاعر
حىت ال أتطاول على املرتبة ، وقد جتنبت الصالح، جاء الويل حيمل امسه مضافا إليه صفة الطهارة

  .2» .اليت يتمناها األنبياء
الويل الطاهر "رواية  أنلرواياته السابقة كان متعمدا باعتبار  "الطاهر وطار"اسرتجاع إن 

لقد  « :جاءت كجزء عن الروايات السابقة، وهو ما يوضحه بنفسه قائال" يرفع يديه بالدعاء
ا جزء ، جزءا ثانيا للويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، جاءت هذه الرواية ولو كنت ناقدا لقلت إ

  :قائال" الطاهر وطار"وما يثبت صحة هذا القول هو ما يعرب عنه  .3» .للشمعة والدهاليز، ثالث
م، والشخوص هم، املوضوع واحد « م، بأمسائهم وصفا   .4» .وخبصوصيا

 الطاهر"انتباه  عامل العريب خاصة،، اليت هزت العامل ككل والاإلسالميةشدت الظاهرة 
، إذا كانت الظاهرة اإلسالمية «: ولقفيفحاول كتابة رواية اتسمت بسرعة يف االجناز،  "وطار

  .فلم ال حتري العبد الفقري الطاهر وطار، هزت العامل
يالزمين بعضها ، فلدي مشاريع قصص قصرية، أنوي كتابة رواية هذا العام،  أكن إطالقامل

لكن ، باإلضافة إىل إرهاق سنة كاملة من اجلهد يف اجلاحظية، منذ ما يزيد عن عشر سنوات
مل ، فرض علي رواية، والوضعية يف العراق والعامل العريب واإلسالمي، الظروف العامليةضغط 
  .5» .كما هو الشأن لباقي أعمايل، سنوات عديدة، أعايشها
   اهر يف عنوان هذه الوحدة السرديةمقدمة للرواية، وهو ظ أوبوابة " عبور تأشرية" د تع

عربت عن احلالة اليت يعيشها الويل  تأمليةالذي مثل وقفة " التحديق يف الزمن"ــــالرواية ب وتبدأ
ماضية تعلقت  أحداثاسرتجاع  إىل، فعمد الطاهر وطار واإلسالميالطاهر جتاه الواقع العريب 

نَّاس بن محَّ بالَّ  « :ببالرة، فيقول إليه  ُت رْ اد الذي ِس رة ابنة امللك متيم بن املعز، زوجة الناصر بن َعَل
                                                             

 .07، ص2005 ،)1ط( موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :وطارالطاهر  -1
 .07ص ، املصدر نفسه -2
 .08 ، صاملصدر نفسه -3
 .08ص ، املصدر نفسه -4
  .08ص  املصدر نفسه، -5
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يف عسكر من املهدية حىت قلعة بين محاد تصحبين من احللي واجلهاز ما ال حيد، أمهرين الناصر 
    .1» .أخذ منها أيب دينارا واحدا وأعاد إليه البقية. بأربعني ألف دينار

على لسان بالرة، اليت حتكي فيها عن  اإلسالمي العهدماضي  إىلجاءت هذه العودة 
 سرتجاع للتعريف ببالرةجاء توظيف هذا النوع من االقد زواجها من الناصر بن علناس بن محاد، و 

  .  للقارئ" بالرة"صورة  توضيحكان الغرض منه ف

قدمها الراوي على لسان بالرة  أحداثًااضي الذي ميثل امل إىلوبعد ذلك يهبط السارد 
اعة كنت «: تقولف ، قبلت عن طيب خاطر الزواج من الناصر يا موالي الويل الطاهر، كابنة ُجمّ

ا تربة العز، ال لكونه سلطانا قوي النفوذ أذل كل متمرد، إمنا ألقيَ    .2".قومي، شر احلرب وويال
، لتبني لنا عن الوضع الذي كان سائدا ماضيةهذا القول ذكريات  من خالل تسرتجع بالرة 

ا الستحضار اواملتمثل يف احلروب والويالت واملعارك اآنذاك  جاءت لتوضح  ملاضيلطاحنة، فعود
ا إالّ سبب زواجها من الناصر تربة العز، ال لشيء    .لتقي قومها من شر احلروب وويال

، حني كان الويل الغابر اإلسالمي املاضييف  أحداثهاوقائع جرت  إىلينقلنا السارد مث 
تردد يف  كانت األنَّات هنا ألصوات نسائية «مل يفرق بينها  سمع أصواتًافقامه يف م الطاهر جيول

  :مجلة واحدة، توجع جارح ووهن بالغ
  .3» .خدعت أيها الشاعر املمتع باجلمال... يا كبدي ...مالك بن نويرة -

ام خالد بن الوليد ملالك بن  حادثة تمثل يفاملو  ،اإلسالمياملاضي استحضر السارد هنا  ا
ا الرسول  ألنهرتداد، نويرة باال قبل _ صلى اهللا عليه وسلم _ جفل عن مجع الصدقات اليت كلفه 

  .قتله إىلخبالد بن الوليد  أدىما  بعد وفاته فقد غفل عن ذلك، أماوفاته، 
                                                             

 . 09 ص ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :وطارالطاهر  -1
 جماعة بن مرارة شيخ قبيلة بين حنفية، أسري خالد بن الوليد. 
  . 10 ، صاملصدر نفسه -2
 مه خالد بن الوليد باالرتداد وقتله  مالك بن نويرة شاعر صاحيب كلفه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، جبمع الصدقات جفل ملا مات الرسول، فا
 .بالقصاص من خالدطالب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ف
 . 11 ص ،املصدر نفسه -3
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 أخرى اسرتجاعات إىلعند هذا احلد فقط، بل تعداه املاضية  ألحداثا مل يتوقف اسرتجاع 
  :النبوة، وذلك يف قوهلا مسيلمةو  اسرتجعته بالرة يف حادثة ادعاء سجاح من أمهها ما

  .1» ...قلت َلَك، إنين لست النبية الكاذبة سجاح، كما أنك لست مسيلمة «
بالرة قد اسرتجعت حادثة ادعاء مسيلمة النبوة يف اليمامة، وكان  أنجند يف هذا القول     

لفتنة اليت كانت سببا يف ظهور االوراء وهو استحضار هذه احلادثة  إىلاهلدف من هذه العودة 
وطن حاصل يف ال التأثر مبا هو هو يدرجها يف الرواية، جعل الكاتب السبب الذي. ذلك الوقت

، وذلك ملاضيةااألحداث  بعضلع الويل الطاهر ا سرتجارة سببا يف بال تعدالعريب من غدر وفنت، و 
عندما حاولت إغواءه، مما جعل الويل الطاهر يسرتجع حادثة إغواء سجاح ملسيلمة وذلك عندما 

  ...مث سرح يف ماض يومض له، اهتز وقار الويل الطاهر وهو يهتف «
  .هيت لك....هيا. هيا يا موالي -
  .يا خايف األلطاف جننا مما خناف. أستغفر اهللا. العظيمأستغفر اهللا العلي  -
  .هيت لك -

   .2»توقفي يا سجاح -
هذه  ن كل، واملالحظ ع"بالرة"ت على لسان لقد جاءت كل هذه االسرتجاعا

ااالسرتجاعات  تتحدث بالرة  عندما ة الزمن وذلك بتعطيل عملية السردجاءت لقطع صريور  أ
، وهذا ما يتجلى يف حادثة مقتل مالك بن نويرة اإلسالميعن املاضي البعيد اخلاص بفرتة العهد 

وبذلك . على يد خالد بن الوليد، وكذا حادثة ادعاء مسيلمة للنبوة، يف عهد سادت فيه الفنت
الوراء، اسرتجاعات خارجية حياول من خالهلا الكاتب استحضار جمموعة  إىلتصبح هذه العودة 

  . مضت وولتفرتة زمنية بعيدة  أعقاباليت حدثت يف املاضية من احلوادث 

                                                             
 سجاح ادعت النبوة مع مسيلمة الكذب. 
 مسيلمة الكذاب ادعى النبوة يف اليمامة. 
 .12ص الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء،  :وطارالطاهر  -1
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عليه السالم، من خالل قوهلا " يوسف"لسيدنا " زليخة" إغواءحادثة الكاتب  كما يسرتجع 
 ﴿: تعاىلورد ذكر هذه احلادثة يف قوله  دوق ،"هيت لك"               

                               

   .﴾1.  

ر دْ القِ متمم، تضع  أمتراءت له  «الويل الطاهر حينما  أنهو " بالرة"وما يثبت ما جاء على لسان 
اثالث األثايف على رأس زوجها   .2» .، تراءت له سجاحا، ختتلي مبسيلمة، فتمنحه نبوَّ

 متمم أمالبعيد حينما تراءت للويل الطاهر،  اإلسالمي للماضيفهذه الرؤى جتسد العودة 
كما   مالك بن نويرة وحرب الردة قائمة زوجة مالك بن نويرة، تزوجها خالد بن الوليد بعد وفاة

ا ملسيلمة ا  ماضيةهر وطار هنا يستحضر حوادث فالطا. تراءت له سجاح وهي متنح نبو جاء 
  .على لسان الويل الطاهر

ذاكرة الويل الطاهر تستعيد صورا وأخيلة، عن وقائع  «: نويف سياق حكائي آخر جند بأ
  والقرن املاضي جرت، لكن ال مييز، أو حىت يتصور زمن وقوعها، األمس واليوم والسنة املاضية،

من ومضات ، قد ال يكون سوى ومضة، قد يصغر وقد يكرب، قد يطول وقد يقصر ،كلها، آنٌ 
  .أو كابوس، حلم
  .3» .مناظر تتشكل، وختتفي. وميض. وميض 

فالسارد هنا ويف هذا الشكل من االسرتجاع، حياول مجع الصورة احلقيقية الغائبة عن الويل 
ومبجرد استعادة الصورة الغائبة . الذاكرة خانته يف اسرتجاع احلوادث السابقة أنالطاهر، بسبب 

                                                             
 .23: اآلية :سورة يوسف -1
 .13 ، صالويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :وطارالطاهر  -2
 . 15 صاملصدر نفسه،  -3
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 فخفتها، جاءت لننشئ نسل كل الناس. أتذكرها بالرة حبيبيت. اآلن أتذكر جيدا، نعم «: قال
  .1» .يا للظن اإلمث. وظلمتها، شككت فيها

   ةتذكر كيف خان بالر  أنيسرتجع الويل الطاهر يف هذا القول حادثة قتله لبالرة، بعد 
وشكك يف كل ما قالته له، وكيف غدرها وسفك دمها، فنزل عليه العذاب والشقاء، وهو يف هذا 

ال خيتفي ، حتولت إىل أتون عضباء. أسلت دم حبيبيت فلحقتين وحلقتها البلوى «: الصدد يقول
وملا    كبها دون أن أدري أنين أركب روحيأر ، دمها، ليمتص ذباب لعني، أثر اجلرح من أذنيها

         .2» .ازداد عذايب وتضاعفت شقويت، ت احلقيقةعرف
 االسرتجاع إىلمييل اخلطاب يف بعض مقاطع هذه الوحدة السردية " املتقاذف التأرجح"ويف 

وما ختللته  ،قدميا اإلسالمياليت هزت العامل  اضيةامل األحداثبعض  إىلوذلك من خالل العودة 
ن الراوي يسرتجع بعضا من تاريخ أالسياق جند بيف هذا و يبات، تلك اهلزات من هزائم وخ

يصمد يف قلعة  «: عن ذلكيقول الراوي فخيبة تعرض هلا املسلمون،  أعظمالذي ميثل  األندلس
  . ال جيد أحدا، وعندما يلتفت إىل جنبه، فأياما، يوما فيومني، غرناطة

  . هربوا مجيعا وتركوه
 ويف وطن ومهي، يف أرض ليست أرضه للبقاءالبعض مل جيد مربرا . البعض باع. البعض جنب

  . صنع بالغواين وباملوسيقى وباخلمور وامللذات
فيكون ، أن يويل وجهه شطر املشرق، فكر. غمرته الوحشة، اعتاله الغضب، اعرتاه اخلوف

  . فرضا عليه أن يظل مرابطا، إال أن غليانا وفورانا يف دمه، آخر الالحقني
  .3» .فامنحت غرناطة وامنحى األندلس، قى أول سهم يف صدرهوتل، أطلق آخر سهم بني يديه

يف تاريخ  إسالميةدولة  آخرمتثلت يف سقوط  ماضيةيسرتجع الراوي يف هذا القول حادثة 
، وقد اختذ نقالباتت كثرت فيه االنشقاقات واالوق يف وقت ضعف فيه الوازع الديين، ،األندلس

                                                             
 .15ص  ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :وطارالطاهر  -1
 .15ص ، املصدر نفسه -2
 . 18 ص، املصدر نفسه -3
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ً  من التاريخ العريب معادالً  "الطاهر وطار" يف عصرنا  واإلسالميةا، حلالة البلدان العربية موضوعي
  .احلايل

العريب  اضيامل أعماقهنالك ذهاب وجميء ضارب يف  أن ككل  الرواية عن ستشفهما ن
زمن سقوط العراق، ومثول صدام حسني  إىل اإلسالميةللدعوة  األوىلمنذ البدايات  اإلسالمي

. تنزل الكرة. جتيء األرجوحة. تروح األرجوحة  «: ويف هذا الصدد يقول الراوي. احملكمة أمام
  .ترتفع الكرة

ر السينيغال ، وللزمان داخل املكان، شبه دوران للمكان داخل الزمان يف دوامة عرضها من 
  .1» .إىل مثول صدام حسني أمام احملكمة، وطوهلا من معركة بدر، إىل دكة

ا ا حكائي آخر يسرتجع الراوي حدثً ويف سياق  ً تتقاذف الكرة إىل  « :آخر، يقول فيهماضي
الساحة . املنطقة تنغمر باجليوش، األسبانية، الربتغالية. اجليوش الربيطانية. اجليوش الفرنسية. فوق

   .2» .تاريخ العرب تعاد صياغته. متتلئ باملسيحيني

ًاأفالراوي من خالل هذا القول، يسرتجع   األندلسمتثلت يف ما خلفه سقوط  ماضية حداث
، وغريها لدول ...من تبعات، حيث كان هذا السقوط سببا يف اجتياح اجليوش الفرنسية واالسبانية

، حينها اختلط احلابل بالنابل، فانتشرت املسيحية يف ربوع العامل واإلسالميالعامل العريب 
  .صيالصياغة تاريخ العرب مجلة وتف أعيدت، وفيه اإلسالمي

حملة عن الراهن العريب وحتوالته املتسارعة، من أجل  إلعطاءكما جاء االسرتجاع السابق 
في هذا السياق جند ف، منيسلاملو  العرب اضيعرب، وذلك عن طريق العودة ملاستيعاب حالة ال

واستيعاب ، اما حدث طوال مخسة عشر قرنً  استيعاب. سوى االستيعابومل يبق  «: الراوي يقول
  .3» .اوحال املسلمني عمومً ، العربحال 

                                                             
 .18ص الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء،  :وطارالطاهر  -1
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ال ننس أن عقبة  «: هناك حمكي اسرتجاعي آخر، ورد ذكره على لسان الراوي، يقول فيه
ديد الذبح، دون أن يدري –ظل ، بن نافع رمحه اهللا طوال املسافة بني املغرب األوسط ، حتت 

   .1» .تكتم التامإىل أن متت العملية الشنيعة يف ال، واملغرب األقصى ذهابا وإيابا
الفرتة اليت  عن الراوي ليبني لنا ا، يستحضرهماضية طياته دالئليف  جاعحيمل هذا االسرت 

، وهي الفرتة األمور أولياء دت حصيتال اتحىت االنقالبالغدر واخليانة،  أساليبسادت فيها كل 
ن هذا وإ. غدر به وقتل، يف ظل تكتم تام أن إىلنفسها اليت ظل فيها عقبة بن نافع حتت التهديد 

  .الغدر واالغتيال كل حماوالت  يدل على الفرتة اليت كثر فيها فإمنادل على شيء 
انالحظ من خالل ما ورد من اسرتجاعات يف الرواية،  قد لعبت دورا هاما يف توضيح  بأ

خاطفة للوضع السائد  حملة إىلاملتعلقة مباضي العرب واملسلمني، وذلك بالتطرق  األحداثبعض 
اآنذاك، ويف السياق ذاته، فاملالحظ عن هذه االسرتجاعات السالفة بالذكر،  جاءت على  أ

 اإلسالمينظرا لطبيعة املوضوع اليت اقتضت جعل التاريخ العريب  ماضي املسلمنياستحضار شكل 
ً  معادالً    .يف العصر احلايل واإلسالميةا حلالة البالد العربية موضوعي

  :االستباق /2-3
الرواية، وهو عبارة عن قفزة  أحداثالكاتب لرتتيب  إليهااالستباق تقنية زمنية يلجأ  ديع

حمد حمد أ" هذا الصدد يرى ، يوظفه السارد بغرض استشراف املستقبل، ويفاألمامبالزمن حنو 
 السابقة األحداث إىل اإلشارةتتم  أنسرد حدث يف نقطة ما، قبل  «: ستباق هون االبأ "النعيمي

               .2» .حبيث يقوم ذلك السرد برحلة يف مستقبل الرواية

مها حسن " ترى كما. االستباق هو رؤية تنبؤية ملا سيحدث يف املستقبل أنمبعىن 
مفصال  سيأيتتصوير مستقبلي حلدث سردي  «: ن االستباق هوبأالسياق ذاته  يف "القصراوي

                                                             
 .71 صالويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء،  :وطارالطاهر  -1
 .33 إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ص :أمحد محد النعيمي -2
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متهد لآليت، وتومئ  أولية بأحداثيقوم الراوي باستباق احلدث الرئيسي يف السرد  إذ فيما بعد
   .1» .للقارئ بالتنبؤ، واستشراف ما ميكن حدوثه

القفز على فرتة من زمن القصة، وجتاوز النقطة  « "حسن بحراوي"هو كذلك يف حد تعبري 
ما سيحصل من مستجدات يف  إىلوالتطلع  األحداثاليت وصلها اخلطاب الستشراف مستقبل 

  .2» .الرواية
ن االستباق عبارة عن تصور مستقبلي أمن خالل ما سبق ذكره من تعريفات، ميكننا القول ب

على ضوء ذلك وانطالقا من النص املعاجل، ميكن رصد نوعني من . يف الرواية مل تقع بعد إلحداث
  :االستباق، مها

  :االستباق الخارجي/ 2-3-1

       االستباق اخلارجي عبارة عن  أنب "خطاب الحكاية"يف كتابه  "جينيتجيرار " ديع
دف اطالع املتلقي على ما سيحدث يف  « جمموعة من احلوادث الروائية اليت حيكيها السارد 

ال  األولهذا احملكي ملستبق، يتوقف احملكي  إقحاماملستقبل، وحني يتم  احملكي  أمامفاسحا ا
   .3» .ايته املنطقية، ووظيفة هذا النوع من االستباقات الزمنية ختامية إىلاملستبق، كي يصل 

االستباق اخلارجي تكونه جمموعة  أنهذا هو  "جيرار جينيت"ما نستشفه من خالل قول 
حيدث يف املستقبل   أنمن احلوادث الروائية اليت يهدف من خالهلا السارد اطالع القارئ مبا ميكن 

ال للكاتب  يأيتهذا النوع من االقتباس قد  أنكما  حدث  إلدراجليوقف عملية السرد، ليفسح ا
على شكل  تأيتقد  قتباسن وظيفة هذا النوع من االميكن االعتبار بأاستباقي داخل الرواية، كما 

  .الرواية ألحداثوظيفة ختامية 
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  :االستباق الداخلي/2-3-2
اليت تبىن على  األساسية باألحداثتعلق هذا النوع من االستباق مبستقبل متوقع، يرتبط 

 مشكل «ن هذا النوع من االستباق يطرح أب "جيرار جينيت"معامل الرواية، ويرى  أساسها
     .1» .االستباقيواحلكاية اليت يتوالها املقطع  األوىلمشكل املزاوجة املمكنة بني احلكاية  التداخل

قد وظف هذه  "الطاهر وطار"ن جيد بأ ،"الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"رواية لاملتتبع إن 
ا يف الرواية، ما جاء على لسان ردية يف الكثري من املواضع، ومن أالتقنية الس " بالرة"برز جتليا

 تريد يب شرا يا موالي، أقرأ ذلك يف كل حركاتك وسكناتك، ويف لون وجهك «: حينما تقول
  .2» .الذي ما فتئ يزرورق

ا شرا، وهذا " الويل الطاهر"ن أب أحستفبالرة من خالل قوهلا هذا، قد   اإلحساسيريد 
هلا ذلك هو بعض املالمح اليت ارتسمت على وجه  أكدينم عن رؤية تنبؤية ملا سيحصل هلا، وما 

 ن مكروهاتتأكد بأ" بالرة"، كتغري لون وجهه، وازروراق عينيه، هذه املالمح جعلت "الويل الطاهر"
ختلصت منه وراحت تركض . رأت الشر يف عينيه « أنبعدما " الويل الطاهر"ما سيصيبها من قبل 

   .3» .صارت ساحة فسيحة ال حيدها البصر حىت، يف الغرفة اليت كانت تتسع كلما جرت

         :، هو ما جاء على لسان الراوي، ويقول فيه"بالرة"الذي حيقق ما تنبأت به األمر 
  .تا قرطني من أذنيها، وسال الدم على عنقها الطويل الرفيعيداه معا فسلَّ  امتدت «

ختتفي يف ضباب  ،موجوعةمث راحت كلما أشهقت  ،ظلت حلظات تتأوه. تأوهت متأملة
ائيا   .رمادي، إىل أن غابت 

  .متكنوا منك يا حبييب -
ا والضباب يبتلعها، كانت تلك   .4» .آخر مجلة لفظت 

                                                             
 .79 صجريار جينيت، خطاب احلكاية،  -1
 . 13 صالويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء،  :وطارالطاهر  -2
 . 14 ص، املصدر نفسه -3
 . 15 ، صاملصدر نفسه -4



 اإلطار السردي               :                                                     الفصل األول
 

 43 

الويل "حذرت  أنتتوقعه، ومتخوفة منه، بعدما " بالرة"هنا يف هذا القول وقع ما كانت 
ستلحقك بلوى . أحذرك يا موالي من سفك دمي « :من مغبة سفك دمها، قائلة" الطاهر

  .1» .حىت وإن كنت حتت قدمك ،فال تعثر علي ،البحث عين
   االستشرافاتقدمت جمموعة من " بالرة"ن جانب ما ورد من استباقات، جند بأ ىلإ 

. أحذرك يا موالي من سفك دمي «: جاءت كلها على شكل حتذيرات، ويف هذا الصدد تقول
جتوب . فيعود إليك قطرة فقطرة ونقطة فنقطة ينمحي خمزون رأسك وال تستعيده إال بعد قرون،

   .2» .مئات السنني، فال تعثر على طريقك، ويوم تعثر عنه، تبدأ من البداية ،الفيْف هذا

كالكرة بأنه أصبح  " الويل الطاهر" سحأذا االستشراف داخل الرواية، حني حتقق ه
أدرك الويل الطاهر الزمن الذي . عرف حلظته «ن غدوه وروحانه فقدا معنييهما، حينها ، وأاملتقاذفة

  . تواجد فيه

زمن صار . إمنا كل العامل اإلسالمي، يف زمن الوباء الذي عم ليس فقط العامل العريب. ها هنا
ويروجون ، ويلبسون ألبستهم، حيملون أسلحتهم، فيه العرب واملسلمون جندا للمسيحيني

   .3» .والبدء من البداية واجبا، الفيايفزمن صار فيه اهلروب إىل . لعقائدهم

 يف شكل جمموعة من التحذيرات" رةبال"هناك حمكي استباقي آخر، ورد ذكره على لسان 
ستلحقك بلوى خوض غمار احلروب، فتشارك . أحذرك يا موالي من سفك دمي «: جاء فيها

وقوم ال يف حروب جرت، ويف حروب جتري، ويف حروب ستجري، إىل جانب قوم تعرفهم، 
م، وال تدري ملاذا حياربون   .تعرفهم وال تفقه لسا

ستلحقك بلوى حز الرؤوس وخنق األطفال والعجائز . أحذرك يا موالي من سفك دمي
  .والعجزة، وحرق األحياء
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متوت ألف ميتة وميتة، ويسقي دمك، كل صقع رفع فيه اآلذان، ويف كل عودة لك تعاودك 
  .تدري عم تبحث بلوى البحث عين من جديد دون أن

تعزفه خملوقات ، وصوت، تذروه هبات مساوية رقيقة، سوى عبق عطر، لن يبقى مين يا موالي
    .1» .ال تراها وال تراين، نورانية

اليت  األموركرؤية تنبؤية، تتنبأ فيها عن بعض " بالرة"جاءت هذه التحذيرات على لسان 
 أخربتهيسفك دمها، ويف الصدد ذاته  أن" الويل الطاهر"ما حاول  إذاستحدث يف حالة ما 

    ما حاول قتلها، وتبدأ تلك التنبؤات بالتحقق، عندما إذااليت ستصيبه  األحداثمبجموعة من 
 أنه هلا، درك بدون أي تردد أو شكأ، عرفه الويل الطاهر. انبعث الصوت من اجلهات األربع «

  . لظمآنيف الفيف ا، فقد نزل على قلبه كقطرة من الكوثر، بالرة
  .2» .فراحت تتبخر دون أن تنطفئ، بالقطرة الزاللية، اكتوت اجلمرة    

ا  إحدىهنا حتققت  لن يبقى هلا  بأنه أخربته، عندما "بالرة"الرؤى االستشرافية اليت تنبأت 
، وصوت ينبعث من خملوقات ال يراها، وتتحقق سوى صوت وعبق عطر تذروه هبات مساوية رقيقة

حتمل مفردات بشرية ، مل يكن يسمع ما يأتيه من أصوات«: هذه الرؤية كذلك، يف قول الراوي
ويتشمم عبق عطر . يتأمل الشمس اخلاسفة، منذ فتح عينيه، فقد دامهته الصرعة اليت فارقته

  .3».بالرة
الويل "هناك حمكي استباقي آخر ورد ذكره يف الرواية، وجاء على شكل حوار دار بني 

  مىت تنزلني يا ابنة النور؟ -  «: وجاء فيه" بالرة"و"الطاهر
وختشوشن ، وتسود اجلبب والقمصان والعمامات فتنتزع، عندما يصري القار ماء زالال -

ويكون . واجلار هو القبيلة والعشرية، الوطنويصري الرتاب هو ، وختضر الفيايف القاحلة، األيدي
  .واحلكم للناس، الدين هللا

                                                             
 .14 صالويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء،  :وطارالطاهر  -1
 .22 ، صاملصدر نفسه -2
 .26 ص، املصدر نفسه -3



 اإلطار السردي               :                                                     الفصل األول
 

 45 

  .إن هذا ملخيف يا بالرة -
  .1» .فادع اهللا أن يسلطه على عباده -

الرواية، ويتحقق هذا  أحداثجاء هذا االستباق ليثري فضول القارئ، وحيثه على تتبع 
تسليط اهللا عليه ما  إىل. دعاءه، من النجاة مما خياف" الويل الطاهر"يغري  أناالستباق مبجرد 

  .رفع كفيه يدعو مغمض العينني. صلى ركعتني. توضأ «قام  أنخياف، وذلك بعد 
   .2» .سلط علينا ما خناف. يا خايف األلطاف  -

ن إشارة بأ األولمن خالل القولني السابقني نستشف وجود اسستباقني استشرافيني، يف 
خالل دراستنا من ف. تغيري نوع اللباس إىل إشارةاالستشراف الثاين ففيه  أمايصبح القار ماءا، 

ن تلك االستشرافات قد حتققت، ذلك فيما جاء على لسان املراسل، والذي يقول أللرواية جند ب
يف البانتاغون  نقال عن مصادر، أوردت منذ حلظة وكالة األنباء األمريكية، سيدايت ساديت «: فيه

وقد مشل هذا املسخ ، قد حتول إىل سائل غري معروف حىت اآلن، أن برتول الشرق األوسط
  .حىت تلكم اليت دخلت مرحلة االستعمال حديثا، العجيب كل اآلبار

ا، وما أن أذيع اخلرب . وتوقفت عمليات بيع وشراء النفط، حىت أغلقت مجيع بورصات العامل أبوا
  .واألمريكية، األوروبية واآلسيوية، العمالت يف كامل العواصمومجدت أسعار 

  .3» .واحدا، نسأهلم واحدا، ها هم مراسلونا يف أحناء العامل العريب، وللتأكد من هذا اخلرب املشئوم
سائل غري معروف حىت اآلن، وهذا ما  إىلن البرتول حتول أفمن خالل هذا القول نالحظ ب

يف قول سابق، بأن القار سيصبح ماءا زالال، وما به حيقق ما تنبأت به بالرة، حينما صرحت 
من منطقة الشرق  واإلسرائيلية األمريكيةسينجر عن هذا التحول، من تغري قد يشمل زوال اهليمنة 

، وقتها يصبح الدين هللا واحلكم الميةاإلس، ليصبح بذلك دافعا لتحقيق الوحدة العربية األوسط
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ن كان ما تنبأت به مضمرا، فال يستطيع القارئ إوهذا ما تنبأت به بالرة، حىت و . للمسلمني
  . دالالته إىلالعادي الوصول 

وبعد دراستنا للرواية، عرفنا مواطن  فإننااملتمثل يف تغري لون اللباس، : عن االستباق الثاين أما
   :، والذي يقول فيه"عبد الرحيم فقراء"، وقد حتقق فيما جاء على لسان رافشحتقق ذلك االست

 حىت من النظر، د منع بعض زمالئنابل وق، كما منعنا من استعمال اهلاتف، منعنا من التصوير «
  .إذ عصبت أعينهم

مائال إىل ، اكتسبت لونا أزرق، وكوفيات اجلميع، أن جبب وقمصان، كان السبب يف ذلك  
ذا اللون غري ، وسكان املشيخات، إن إظهار سكان اململكة، وقد قال املسئولون هنا، السواد
ونغري ما على ، دعونا نغري قمصاننا. أو أجانب وفدنا نسرتزق، جيعلنا نبدو فعلة نفط، النبيل

           .1» .مث صوروا ما طاب لكم أن تصوروا ،رؤوسنا
وهو تغري لون اللباس العريب، فنزعت " بالرة"ه تما استبقهنا " عبد الرحيم فقراء"يعلن 

وهو اللباس الرمسي للعمل، وهذا ما يؤكد عليه الراوي  األسودالقمصان واجلبب وحل حملها اللباس 
ويرتدي اللباس ، بعضهم ينزع اجلبة والعمامة. شيوخ القبائل يتحولون إىل حكام«: يف قوله
    .2» .وبعضهم ال يفعل ذلك إال يف املناسبات، وحيلق حليته وشاربه، ويعري رأسه، األورويب

، وارتداؤهم واإلسالمحكام، وانتزاعهم للعمامة، وهي رمز العروبة  إىلجاء حتول الشيوخ 
من الرواية، كما  األوىليف املراحل " بالرة"، لتوضيح النظرة التنبؤية اليت صدرت عن األورويبللباس 

  .جاء هذا القول ليؤكد صحة ومدى حتقق الرؤية املستقبلية حلالة العرب يف هذا العصر
هيمنة املفارقات السردية مبختلف أنواعها، سواء أكان  نالحظ بأنمن خالل ما سبق 

العريب  عقهلا األثر الكبري يف تشخيص الوا خل اخلطاب الروائي، كاناسرتجاعا أو استباقا، دا
   القضايا العربية الراهنةخمتلفة، نقلت بعض  أحداثوذلك من خالل عرض  وحتوالته املتسارعة

تمع العريب  بأحداث األمرسواء تعلق    خارجه، كما جاء هذا التشخيص أوتدور يف داخل ا
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 أنالعريب ال يستطيع  اإلنسان أنومبا . على تداخالت زمنية بني املاضي واحلاضر أساساليقوم 
يصبح مرآة عاكسة تعكس احلاضر  أنيتخلى عن ماضيه لشدة التعلق به، وجب على املاضي 

وهذا ما تعمل عليه االسرتجاعات واالستباقات، حني تعمل على . واملستقبل بتطلعاته التهبتحو 
دف تشخيص الواقع الراهن بكل جتلياته ربط املاضي باحلاضر،    .واحلاضر باملستقبل، وذلك كله 

  :المكان: ثالثا
 عمل الفينلل التأسيسعمل روائي مبجموعة من التقنيات الفنية، اليت تعمل على  أييتميز  
   يت تساهم يف بناء اخلطاب الروائيهذه التقنيات ال أهميف شكل فين الئق، ولعل من  وإبرازه
الرواية، ومن هذا املنطلق البد لنا  أساسهيعترب املرتكز الذي تبىن على  األخرياملكان هذا : نذكر

ا، سواء من الناحية اللغوية  من التعرف على هذه التقنية السردية، وذلك بالتعريف 
  .ةالروايداخل املشكلة للمكان  األنواع أهم إىلواالصطالحية، حماولني يف الصدد ذاته التطرق 

  :لغة /1
، واملكان املوضع، مجع ...املكان، واملكانة واحد« :أن البن منظورورد يف لسان العرب 

: يكون املكان فعاال الن العرب، تقول أنيبطل : مجع اجلمع، قال ثعلب وأماكن، أمكنةاجلمع 
موضع  أوكن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل هذا على انه مصدر من كان، 

  .1».منه
  :اصطالحا /2

م الف ختلفا  كرية يف حتديد مفهوم واضح للمكانالنقاد والدارسني على اختالف انتماءا
العوامل اليت تقوم  أهمالعام للرواية، بصفته من  اإلطارالكبرية يف تشكيل  أمهيتهعلى الرغم من 

مدخل من املداخل املتعددة « عبارة عن  "خليل إبراهيم"فاملكان الروائي عند . الرواية أساسهعلى 
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عامل الرواية والوقوف على مراميه ومدلوالته العميقة ورموزه، وما فيه  إىلاليت يتم من خالله النظر 
                    .1».جانب مجاليات السرد القصصي إىلمن مجاليات الوصف 

عنصر حكائي مثل غريه من « : املكان هو بأن "إبراهيمعدالة احمد محمد "يرى 
يف رؤية الكاتب العامة، وتشكيل  تأثريهمكونات السرد، فهو ميثل عامال دراسيا يف الرواية، له 

  .2».العمل الروائي
حد املداخل الروائية اليت أن املكان هو أمن خالل القولني السابقني، نستنتج بما نستشفه 
على رؤية الكاتب  التأثريقد يلعب املكان دورا كبريا يف عوامل الرواية، كما  إىلمتكننا من الدخول 

 إطارهذه الرؤية هي اليت ستعمل على تشكيل معامل الرواية، وذلك من خالل وضع  اإلبداعية
املكان باعتباره  أناعتبار  إىل "حسن بحراوي"ويذهب  .الروائية األحداثمكاين عام تشغله 

ا  أساسيامكونا  يشكل عنصرا مهما يف البناء الروائي، ينتظم بنفس الدقة والكيفية اليت تنظم 
 أن إىل قوي من نفوذها وبنيتها العامة، إضافةيف الرواية، لذلك فهو يؤثر فيها وي األخرىالعناصر 

الروائية سيؤدي بالضرورة تغريات على مستوى  األمكنةاملكان يعرب عن مقاصد املؤلف، وتغري 
   3.احلكي واملنحى الدراسي الذي يتخذهجمرى 

املكان هو الكيان االجتماعي الذي حيتوي « : نأب "ياسين النصير"ويف سياق آخر يعترب 
وجمتمعه، وهو القرطاس املرئي والقريب الذي يسجل عليه  اإلنسانعلى خالصة التفاعل بني 

املكان هو احلاوي واجلامع  أنيعين يف حديثه هذا و . 4».وأسرارهثقافته وفكره وفنونه،  اإلنسان
تمع الذي يعيش فيه، وهو بذلك سجل جيمع فيه  أومع غريه  اإلنسانجلميع تفاعالت  مع ا

  .أفكاره، ويلملم فيه وأسرارهفنونه  اإلنسان

                                                             
 . 11 ، ص2010، )1ط(، )ونناشر (للعلوم  ةالعربيالدار  بنية النص الروائي، دراسة منشورات االختالف، :خليل إبراهيم -1
 .84 ، ص2006، )1ط(، األردن، الشارقة، واإلعالمدائرة الثقافة  اجلديد يف السرد العريب املعاصر، :إبراهيممحد حممد أعدالة  -2
 .  32 بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي: ينظر -3
 . 76،77 ص،2010، )2ط(دار نينوي للنشر، سوريا،  ،)دراسة املكان الروائي(الرواية واملكان،  :ياسني النصري -4
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يلعب دورا رئيسيا يف  عنصر يف بناء معامل الرواية، فهو بذلك أساسياكان املكان عنصرا   إذا
ن أل مكان دون زمان والمكان،  عالقة تكاملية بالزمن، فال زمن دون طهوتربتصوير الشخصيات، 

الرواية، مما يتوجب وجود مكان ترتبط به صريورة  أحداثاليت تسري فيها  الزمنيةاملكان حيدد الفرتة 
هو  إطارهاملختلفة  بأنواعهالزمان  إن« ":محمد مفالح"الروائية، ويف هذا الصدد يقول  األحداث

     .1».نه ال مناص من احلديث عنهأاملكان الذي ينجز فيه، ولذلك ف
العام، الذي جيعل عنصر  اإلطارن املكان هو من خالل هذا القول بأ "محمد مفالح"يرى 

 تتطلب وجود زمان متشي على منطيتهالروائية  األحداثالزمن يتحقق داخل اخلطاب الروائي، الن 
  .داخل الرواية واألزمنة األحداثبوجود مكان يربط بني  إالال يتحقق  األخريوان هذا 

وفقه ، وتسري األحداثالذي تنطلق منه  اإلطارن املكان هو أن نعترب بأجاز لنا  وإذا
النص  أجزاءالعمود الفقري الذي يربط « :بان املكان هو الشخصيات، جاز لنا االعتبار إذن

   .2».الروائية يف العمق واألحداث، األشخاصالبعض، وهو الذي يسم  ببعضهالروائي 

  :األماكن أنواع :رابعا
يف الرواية وتتعدد، فالرواية ال تقتصر على مكان واحد بل على العديد من  األماكنتتنوع 

وتطورها  األحداثتغري  «: نأف إذا، األماكنالرواية يتطلب تعددا يف  أحداث، وسري األمكنة
 أنتقلصها حسب طبيعة موضوع الرواية، لذلك ال ميكننا  أوواتساعها  األمكنةيفرض تعددية 

            .3».نتحدث عن مكان واحد يف الرواية
الطاهر "اليت وظفها  األماكن أهمدراسة  إىلانطالقا من هذا القول، سنحاول التطرق 

املسامهة  األماكنبرز أها من ، اليت ميكن اعتبار "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"يف روايته  "وطار
ا املكان بالشخصيات داخل  إىل، وسنحاول التطرق األحداثيف سري  دراسة الكيفية اليت ارتبط 
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      الثانوية  واألماكنالرئيسة،  األماكنوستكون دراستنا حول املكان من خالل دراسة . الرواية
  .الفرعية اليت ورد ذكرها يف الرواية أو

  :الرئيسية األماكن/ 1
، على جمموعة من "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"يف روايته  "الطاهر وطار"اعتمد 

رئيسية  اإلطار العام للرواية، وهي بذلك تعد أماكناملنطلق يف بناء  أواليت تعد املرتكز  األماكن
  :الرئيسية داخل الرواية فيما يلي األمكنةالرواية بشكل عام، وميكن حصر  أحداثجتري فيها 

  :الفيف -1
، فالفيف هو "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"الرئيسية يف رواية  األماكنمن  الفيفيعد 

ك املساحة احمليطة بعد حالة التيهان اليت يعيشها، وهو كذل" الويل الطاهر"املأوى الذي يعود اليه 
ها « : نه املكان الوحيد الذي حيول عن الوباء القادم، ويف هذا الصدد يقول الراويباملقام، كما أ

زمن صار فيه . إمنا كل العامل اإلسالمي، يف زمن الوباء الذي عم ليس فقط العامل العريب. هنا
. ويروجون لعقائدهم، ويلبسون ألبستهم، حيملون أسلحتهم، العرب واملسلمون جندا للمسيحيني

   .1».والبدء من البداية واجبا، يه اهلروب إىل الفيايفزمن صار ف
يعد الفيف من خالل هذا القول، املهرب الوحيد من الوباء الذي عم العامل العريب والعامل 

، ويف هذا الصدد يقول األزمةيعد الفيف خمرجا من " الويل الطاهر"معا، وهذا ما جعل  اإلسالمي
حماوالت متواصلة، بلغْت حد املواجهات املسلحة، واحلروب  عندما دبَّ اليأس بعد...  «: الراوي

نقيم يف هذا . يف املواجهة الطاحنة، ما تزال تتواصل، ارتأيت، أن اهلروب بدين اهللا، عنصر مهمُّ 
الَفيْف، نتضرع للموىل، عساه يفرج الكرب، فيضع حدا هلذا االكتساح للوباء ألمم اإلسالم، ويف 

رَّب ما نقوى م  نفس الوقت  ر  عليه من الشبان إناثا وذكورا، نلقنهم دينهم، ونزوجهم، ونعمِّ
         .2».الَفيْف، منشئني أمة حمصنة
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حىت الذي  أومن الوباء القادم،  لألمةذا يصبح الفيف بالنسبة للويل الطاهر الدرع الواقي 
 األنسبلفيف هو املكان ن ابأ" الويل الطاهر"اإلسالمية، كما يعترب  واألمةالعربية  األمةتعيشه 
 واألمراض األوبئة أشكالنسل جديد، ال تشوبه شائبة، حمصن بالدين بعيد كل البعد عن  إلنشاء
  .املستقبل املنتظر أوش، يذلك يف احلاضر املع أكانسواء 

ذلك ما جاء على لسان  أمثلةذكر الفيف يف العديد من املواضع داخل الرواية، ومن لقد 
  :وشق عنان السماء يف ليل الفيْف الساكن تربيح«  : الراوي، وذلك يف قوله

  .1».يا خايف األلطاف جنِّنا مما خناف     
  .مرحبا بك يف مقامك الزكي يا موالي الويل الطاهر - «: أيضاويف قوله 

 أنه هلا، بدون أي تردد أو شكدرك أ، عرفه الويل الطاهر. انبعث الصوت من اجلهات األربع     
  .2». يف الفيف الظمآن، فقد نزل على قلبه كقطرة من الكوثر، بالرة

املكان حممال  اخل الرواية، وجاء هذا الذكر هلذالقد ورد ذكر الفيف يف مواضع كثرية د
 أهمهذا املكان يف بناء صرح الرواية، فقد شغل مكانا مهما يف بناء  ألمهيةبدالالت كبرية، وذلك 

حد كبري مع رؤية الكاتب ملستقبل العرب واملسلمني، وقد   إىل، فجاءت صورته متوافقة أحداثها
جل اهلروب من الوباء الذي يكتسح العامل  أالفيايف حال يف ذاته، وذلك من  إىلكان اهلروب 

 بصفة خاصة، كما جند بان هلذا املكان خصوصية كبرية، متثلت واإلسالميككل، والعامل العريب 
حياول من خالله البدا بداية جديدة، وذلك من خالل االنطالق من رؤية "  الويل الطاهر" أن يف

  .نسل جديد قادر على التشبث بالدين ومبقوماته إنشاء إىلدف  إسالمية
  :المقام الزكي -2

الذي تدور يف  األبرزداخل الرواية، بصفته املكان  األماكن أهممن بني " املقام الزكي"يعترب 
الرواية، واملقام هنا عبارة عن قصر شامخ العلو، يتكون من سبع  أحداث أهمرحاه جمموعة من 
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جعلناه سبعا طباقا، حتتضنها مئذنة ترتفع  «: عنه" الويل الطاهر"طبقات، ويف هذا الصدد يقول 
   .1» .م ذات العماد أو أكثراعنها بنصف علوها، فكان كإر 

هلذا املكان، وذلك عندما وسم  أوصافامن خالل القول السابق، جنده يقدم فالويل الطاهر 
ذا التشبيه يقرتب من تكوين شكل بناء  املقام بسمة العلو والشموخ، تعلوه مئذنة، جعله 

 للمقام سبع طوابق إناملساجد، لكن هناك اختالف طفيف وذلك من ناحية العلو، حني اعترب 
  " .الويل الطاهر"وجاء التقدمي هلذا املكان على لسان 

، والبداية كانت "املقام الزكي" إىل، كانت العودة "الويل الطاهر"بعد رحلة التيه اليت عاشها ف
جاءته « : الراوي يدعوه للدخول، وذلك يف قول" بالرة"حينما مسع صوت  املقاممن مدخل 

  .ومبناسبة ربانية ما، يف مكان ما من الكون، قبل اآلنالدعوة من صوت نسائي هيئ له أنه مسعه 

  .أدخل يا موالي -

فاجنذب للنداء الذي كان يرتفع وينخفض يف تنغيم ، كانت أبواب ونوافذ املقام الزكي مشرعة
  .2». مجيل

القاعة الفسيحة مغمورة بالرمل وبتماثيل « : نأاملقام، الحظ ب إىلعند دخول الويل الطاهر 
عليه نقوش مجيلة ، ولنساء يف جناح ثان تنتصب على مقاعد من خشب، يف جناح حجرية لرجال

حليته يف ، يرتبع فيها شخص من طني، تتوسط اجلناحني مقصورة، وموثرة بقماش مطرز بالذهب
  .3». يعلوها غبار أصفر كثيف، فوقها أدوات وسجالت حتجرت، أمامه منضدة صخرية، ْجرهِح 

كان   األولمن املقام، يتكون من جناحني،  األولالطابق  نأاملالحظ من خالل هذا القول 
جل أوضعت من  الثاين فقد خصص للرجال، يتوسط اجلناحني مقصورة، أماخمصصا للنساء 

والسجالت، وضعت  األدواتقصورة على جمموعة من املقام، حتتوي هذه امل استقبال الوافدين إىل
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ا تلك السجالت، هي التحجر لقدمها  على منضدة مصنوعة من صخر، والصفة اليت اختذ
تلك السجالت يعلوها غبار اصفر كثيف، داللة على  أنورثتها، والدليل الدامغ على قدمها، هو 

  .القدم
يتتبع الصوت الساحر الذي يدعوه وقف الويل عند هذا املشهد ملدة زمنية معينة، مث انساق 

   :رةيف كل م
  اصعد يا موالي - « 

يتبع ، حنو السالمل نساقا. كأمنا هو صادر عن آلة موسيقية وترية، تنغم الصوت األنثوي
  تعمرها جثث، ليجد نفسه يف قاعة فسيحة، النغمات الساحرة

ا لقبور ، لشباب يف سن متقاربة على ما يبدو، متاثيل خشبية  ة من صخر كأ ممتدة على أسرّ
  . أثرية

ةعّد    .1». مائتان بالتمام والكمال. األسرّ

ال طاليب العلم، من طلبة الستقب معد ن هذا الطابقأمن خالل هذا القول، نستنج ب
اوهذا ما نستشفه من الوصف الذي قدمه الويل لتلك التماثيل اخلشبية، والذي يعترب  وطالبات  بأ

ليب العلم، وقد خصص هذا ايدل على ط فإمنالشباب يف سن متقاربة، هذا وان دل على شيء 
دف تعليمهم الدين  هلؤالءالطابق  ن أاألخرى، كما نالحظ بوحىت العلوم  اإلسالميالطلبة، 

  .ذا الطابق، فهو يتسع ملائيت طالب وطالبةهلهنالك خصوصية 

 إىلمسع النداء يدعوه من جديد  أن إىلهذا املشهد لربهة،  يتأملوقف الويل الطاهر 
ا جلرحى حرب ما تزال على   «: تستغيث أنَّاتالصعود، وذلك عندما بلغته هذه املرة،  كأ

  :أشدها
  .بالّرة.. بالّرة -
  .اصعد يا موالي -
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إال أن ، دعاه الصوت املنغم فواصل الصعود ليجد نفسه يف قاعة شبيهة باليت كان فيها
ة كانت من مشع أو من مادة ش   .بيهة على ما يبدوالتماثيل املمتدة على األسرّ

ة فكانت مائتني وواحدا   .أحدها فارغ، عد األسرّ
  :مجلة واحدة، تردد يف توجع جارح ووهن بالغ، كانت األنَّات هنا ألصوات نسائية

  .1». خدعت أيها الشاعر املمتع باجلمال... يا كبدي... مالك بن نويرة -

   معرفة ذلك إىل أحالناما طالبات العلم، و  أيخصص هذا الطابق من املقام، للمريدات 
   ما جيعل من هذا الطابق من املقامال الرجل، هذا  املرأةمن  إالال تصدر  اليت، التأوههو كلمة 

والسرير  حيتوي على مائيت سرير وسرير واحدت العلم والدين، وهو كذلك اخمصصا الستقبال طالب
  .شك دينأكان فارغا، وهو سرير بالرة بدون   األخري

: املراسل الطابق السادس من املقام، والذي يقول عنه إىل" الويل الطاهر" مث  ينتقل 
تفوح منها رائحة ، ومن جثث حمنطة أيضا، حمتويات الطابق السادس تتشكل من جرار مكلسة«

ا ملشائخ أو ألئمة، الرطوبة والرتاب   .2».رؤوسها عمائم ذات ألوان خمتلفة فقد كان على، ويبدو أ

: قسمني إىلالطابق السادس من املقام، ينقسم  أنهو من خالل هذا القول، إليه خنلص ما 
الثاين فيتكون من جثث  أماللمؤن وهي عبارة عن جرار مكلسة، داللة على ختزين الطعام،  األول

  .النوم أو، خصص هذا القسم للراحة أئمة وأ ملشايخحمنطة 

  : الطابق السابع -3

 "الويل الطاهر"من خالل ما يراه  ن الراوي قد وصف املكان،أنالحظ بففي ما سبق ذكره، 
حيث  األخريالطابق  إىليصل الويل  أن إىلطابقا طابقا، " املقام"جاءت تلك املواصفات لتصف 

مقامك الزكي هذا، بطوابقه السبعة، خال إال . موالي - «": بالرة"ويف هذا الصدد تقول . خلوته
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، فكيف عنكوة تصلي، وأنا يف الفضاءات أحلم بك، وها أنين عثرت أنت يف اخلل. مين ومنك
  .1» .تريد أن نفلت من بعضنا

ذاكرة الويل «: يقول الراوي استعادة الذاكرة،بيف هذا املكان  "الويل الطاهر"يبدأ كما 
الطاهر تستعيد صورا وأخيلة، عن وقائع جرت، لكن ال مييز، أو حىت يتصور زمن وقوعها، األمس 

قد ال ، قد يصغر وقد يكرب، قد يطول وقد يقصر ،واليوم والسنة املاضية، والقرن املاضي، كلها، آنٌ 
  .أو كابوس، من ومضات حلم، يكون سوى ومضة

  .2» .مناظر تتشكل، وختتفي. وميض. وميض

" الويل الطاهر"وحني اقتحم الطابع السابع، الذي يتميز مبالمح عجائبية، تتناسب مع طبيعة 
: الراوي يف قوله عنه عربوهذا ما ، "بالرة"، وهو طابق خمصص خللوته كما ورد على لسان التأملية

 كلما امتد البصر، ألبعادها حدود قاعة ليس. ليجد نفسه يف مقامه، اقتحم الطابق السابع«
فيها يشعر املرء ، شبيه بأخيلة النائم، هالمي، كل ما فيها. وإن علوا، إن طوال وإن عرضا، امتدت

إىل درجة أنه ، كما يشعر مبلئه لكل األزمنة، يتواجد يف كل ذرة مما يقع أو وقع عليه بصره، بأنه
  .3». هو هو وليس إطالقا هو، كائن وغري كائن، حيس باالنعدام

ذا الطابق قدم جمموعة من الصفات العجائبية هلالراوي ي أننالحظ من خالل هذا القول، 
 امتداد البصر، كل ما فيها هالمي اليت ال حيدها شيء، متتد على دهأبعامن املقام، ويرسم لنا 

درجة  إىل، واألماكن األزمنةيشبهه الراوي بكل ما يتخيله النائم، يشعر فيه الويل مبلئه جلميع 
  .باالنعدام اإلحساس

وانطلق يؤدي ، اعتلى سجادا من جلد الغزال «هذا اجلزء من املقام، قام و إىلبعد الوصول 
  .ركعيت حتية املقام واملالئكة
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يقظ ، استيقظ منه الويل الطاهر فرحا نشيطا، استغرقت الركعتان دهرا ال يعلمه إال أهل الذكر
  .1». الروح واجلوارح

  أياملقام فوجده كما هو،  تأملمن أداء ركعيت حتية املقام، " الويل الطاهر"انتهى  أنبعد 
نسل جديد، اثر غيابه  إحالل أونجح يف مل مشل الناس، مل ي بأنهكما كان عليه احلال، كما وجد 

ا وباء  واإلسالميةالعربية  األمةليجد بأن عن الساحة لفرتة طويلة من الزمن،    يف مقتلقد أصا
بان اهلروب بدين اهللا هو احلل واملخرج، من هذا الوباء  وارتأىيف الويل الطاهر،  اليأسعندها دب 

  :يف قوله" الويل الطاهر"الذي عم، وهذا ما يعرب عنه 
  .أمسك بلحظيت. أدرك زماين - « 

عندما دبَّ اليأس بعد حماوالت متواصلة، بلغْت حد املواجهات املسلحة، واحلروب ... 
نقيم يف هذا . يف املواجهة ن اهللا، عنصر مهمُّ الطاحنة، ما تزال تتواصل، ارتأيت، أن اهلروب بدي

الفيف، نتضرع للموىل، عساه يفرج الكرب، فيضع حدا هلذا االكتساح للوباء ألمم اإلسالم، ويف 
م  ر  رَّب ما نقوى عليه من الشبان إناثا وذكورا، نلقنهم دينهم، ونزوجهم، ونعمِّ نفس الوقت 

  .2» .ف، منشئني أمة حمصنةلفيا
املنجى الوحيد من الوباء الذي اكتسح العامل العريب " الويل الطاهر"يرى فيها  الدعوةهذه 
املوىل من  إىل" الويل الطاهر"، وجاءت هذه الدعوة على شكل تضرعات، تضرع فيها واإلسالمي

قام املقام الزكي، بأموال جتمعت من كل  «جل وضع حد هلذا االكتساح، وبعد تلك الدعوة أ
 ء من األتقياء ومن غريهموهبَّ الفقراء واألغنيا. ىت من أمم غري أمم اإلسالمحْدب وصوب، ح

  .3» .ممن مل يصابوا بالوباء وممن أصيبوا
، من العرب واملسلمني وحىت من غري املسلمني، ومن كل حدب األموالمجعت  إنوما 

سن العبادة التحق باملقام الزكي خلٌق كثري، جتلبهم الربكات، والكرامات، وُح  «وصوب حىت 
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واحدة منهن، ال أحد يعرف هلا  ،والدعاء، وانضم حللقات الدراسة، مائتا شاب ومائتا شابة وشابة
عاأصال أو فصال، ال  ْ ذاكرًة  -ا وفدت من بعيد، بأما ُسئلت لَّ وال عشرية وال أهالً، تقول ك رب

  .ام الزكيباحثة عن ضالَّتها يف املق -وإفريقية وتونس من حني حلني اسم املهدية
ا هاربة من الوباء، بمل ينتبه أحد ليسأهلا عن ضالتها، واقتنعنا مجيعا  ا راضية  راجعةأ إىل ر

  .1» .مرضية
ن الطابق السابع من املقام، كان مبثابة املكان املغلق الذي يسمح للويل بأ دلرواية جيلاملتتبع ف

تكافح  امة حمصنة لتأسيس األنسبالعنان ملخيلته، ويعتربه املكان  إلطالقالطاهر باخللوة، وكذا 
، حياول الويل فيه مجع املريدين واملريدات من الشباب اإلسالميةجل تطبيق الشريعة أمن 

 َ نسل جديد، وتعليمهم مبادئ الدين والشريعة، قصد تكوين جيل قادر على  إحاللات، والشاب
بناء " الويل الطاهر"عوة مبثابة مشروع، يسعى من خالله جاءت هذه الدفبداية جديدة،  أالبد

دف  املسلمني من الوباء الذي يعيشونه منذ  إخراججيل قرآين جديد متمسك بشرائعه الدينية، 
العقيدة السليمة والصحيحة، والثقة  أساسعلى  إالالنور الرباين الذي ال يبىن  إىلزمن غري معلوم، 

  .وىل عز وجلاملطلقة بامل

  :الفرعية األماكن /2

 حتمالنه، بيدين لطيفتنيأحس الويل الطاهر  «: أنبعدما  األماكندراستنا هلذه  تبدأ
  .ال حيدها  نظر، فينفتح تلفاز شاشته، وجتلسانه على عرشه يف مقامه الزكي

 والصوت الذي ينبعث جبميع اللغات ،مضاءة، محراء وخضراء، ماعدا بعض نقاط ملونة
   أم صينية، أهي إنكليزية، لغة هي دون أن يدرك أية، يفهمها املرء، موجزة يف لغة واحدة، لكنها

  .2». فال شيء آخر. أم لغة قبيلة بالوبا
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عبد "تعرض العامل العريب لظاهرة غريبة، واليت سيعمل املراسل  أندراستنا هلا، بعد  تبدأ
خمتلفة، حماولني نقل  أماكن منلك الظاهرة، على تغطية ت اآلخرونواملراسلون " الرحيم فقراء

هذه الظاهرة للويل الطاهر، عرب شاشته اليت ال حيدها النظر، واىل كافة املشاهدين  أحداث
، يقول واإلسالميهو حالة السواد اليت غطت العامل العريب  إليه اإلشارة سيبدأما  وأولواملتتبعني، 

فضوء الشمس اسودَّ منذ ، ظاهرة غريبة تعرتض العامل العريب حاليا، سيدايت ساديت « :املراسل
  .ينكبون على دراسة الظاهرة، واخلرباء من مجيع أحناء العامل، ومل تنفع معه أية إنارة، حلظات

وقد علمنا أن . فذلك خارج عن نطاق إرادتنا، سيدايت ساديت نعتذر عن عدم ظهور الصورة
  .1». أو املوجهة إليه، كل الفضائيات املرسلة من العامل العريبعمت  ، الظاهرة

، لتغطية حالة آلخرمن هذا املنطلق، ومن خالل هذه التغطية، سيتم االنتقال من مكان 
ن حجم املكان نفسه، أل إىل، وقد يعود املراسل واإلسالميالسواد اليت سادت العامل العريب 
وختتلف من  أماكنهاتتسع  أنعلى الرواية  فرضتلعامل ككل، القضايا الساخنة يف الوطن العريب وا

تغطية  بدأتتو ، ذلك حبسب حالة السواد اليت تغطي هذه املناطق من العامل، أخرى إىلمنطقة 
  :احلالة من

  :رام اهللا -1
ويف  السواد الذي عم املنطقة العربية فيها مرحلة تغطية خرب تبدأهي مدينة تقع يف فلسطني، 

فهناك مناطق يسود فيها النور ، ما عدا يف القدس، الظاهرة عامة «: هذا الصدد يقول املراسل
  .  األبيض

  يا فقراء ؟، وماذا يف رام اهللا -
  .2» .يف رام اهللا كل شيء جيري يف الظلمة اليت ما بعدها ظلمة -
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يف هذا القول عن الوضع العام يف رام اهللا، والذي اتسم حبالة من " عبد الرحيم فقراء"يطلعنا 
  :مكان آخر، متثل يف إىلمث تنتقل التغطية . بأكملهاالظالم الذي غطى هذه املنطقة 

  :الخليج وشبه الجزيرة العربية -2
والظواهر، وذلك بفعل الظاهرة اليت عمت  األحداثجتري يف هذه املنطقة جمموعة من 

راسلني املتواجدين يف املنطقة اليت عم فيها السواد، وكانت املنطقة، وهذا ما سيخربنا به كبري امل
أحدثكم  - « : املراسل بفعل الظالم، وعن هذا يقول املراسل إليهاالبداية بوصف احلالة اليت آل 

أين . ين ال أدري ما إذا كانت يدي أمامي أو خلفيحىت أ، وكما لو أن عصابة سوداء على عيين
         .1» .إنين فعال ال أكاد أفرق بني هذه وتلك. وأين اليسرى، اليمىن

 املنطقة، بفعل الظاهرة اليت عمت مث ينتقل املراسل اىل وصف الوضعية العامة يف هذه
حىت بلغ ، اطق آبار النفطالنور األسود بدأ يصعد من من. املسألة يف منتهى البساطة - «: فيقول

مث كلمرتا ، مرتا فمرتا، ميتد مدامها زاحفا، على مرأى من أعيننا مجيعا، مث راح، عنان السماء
     .2» .حىت غمنا، مث منطقة فمنطقة، فكلمرتا

ن بوادر انتشار ظاهرة السواد، قد انطلقت من منطقة اخلليج أاملالحظ من هذه التغطية 
 وتأيت. عموما ومناطق تواجد اآلبار خصوصا، ليشمل بعد ذلك املنطقة ككل وليغطيها بالكامل

   :يف مكان آخر، وهذه املرة يف منطقة لألحداث أخرىبعد هذه التغطية من منطقة اخلليج، تغطية 
  :الضفة والقطاع -3

تواجدان يف دولة فلسطني احملتلة، مها الضفة الشرقية وقطاع غزة، تابعان ومها مكانان ي
 إليها، يقلنا اإلسرائيليواليت ختضع لسيطرة االحتالل  األخرىللحكم الفلسطيين، خبالف املناطق 

اجلارية فيها، املتعلقة حبالة السواد، يقول  األحداثجل تغطية أمن " عبد الرحيم فقراء"املراسل 
  ما اجلديد عندكم؟، عبد الرحيم فقراء - « :املراسل
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إمنا الغريب . وكامرياتنا ال تعمل حىت يف املناطق األخرى، السواد يشمل املناطق العربية فقط -
األمر ، تقع يف حدود التقسيم األول الذي مل يقتنع به العرب، هو أن املناطق املشمولة، يف األمر

على ما يبدو ، ينتقلون على ملح الربق، حكومتهالذي جعل الكنيست ورئيس الوزراء وأعضاء 
مشلت كل بيت وكل ، وقد تشكلت خاليا متابعة، إىل تل أبيب، لكي ال تفلت منهم املبادرة

تمع اإلسرائيلي، حي       .1». كما مشلت كل فصائل ا
ن أهذه املنطقة من العامل، مربزا ب يطلعنا املراسل يف هذا القول عن حالة السواد اليت غطت

 بأعلىسطني، والذي مل يقتنع به العرب، هذا ما دفع للف األولم يهذه الظاهرة ال تتعدى التقس
الصارمة  اإلجراءاتاختاذ جمموعة من  إىل، واملتمثل يف الكنيست، اإلسرائيليةهرم يف احلكومة 

ا، كما  دف رصدها ورصد كل تغريا ملتابعة هذه الظاهرة، فعملت على تشكيل خاليا متابعة 
واجلماعات داخل  األفراد، والشوارع، وحىت األحياء(  إسرائيلكل شيء يف   اإلجراءاتمشلت تلك 

يتعلق ، و أخرى أحداثمكان آخر، جتري فيه  إىلوبعد هذه التغطية ينقلنا السارد .). إسرائيل
  :هذه املرة مبا حيدث يف األمر

  :تونس الخضراء -4
جل تغطية ظاهرة أمن " عبد الرحيم فقراء"يتواجد يف هذا املكان من العامل العريب، املراسل 

احملطة الرئيسية، ويف هذا املكان  إىلالسواد يف هذه املنطقة، وحياول املراسل نقل الوضع العام فيها 
، هنا يف تونس اخلضراء الزغاريد جتلجل مغردة -  «: يقول عنهالذي سيقدم لنا الوضع يف تونس، و 

، متأل الفضاءات التونسية املتماسكة الصامدة النقية الطاهرة بفضل السياسة الرشيدة للسيد الرئيس
تسبق ، ال تعدو أن تكون دعابة، ىن ومغزىوما حتمل من مع، أن العملية، لقد شاع بني الناس

  .2». احتفاال سياحيا
يقدم املراسل يف هذه التغطية، الصورة العامة اليت يشهدها احمليط التونسي، فالكثري من 

ذه الظاهرة، ويعتربها جمرد    ةدعابة تسبق احتفاالت سياحية سنوي أو إشاعةالتونسيني ال يبايل 
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بتهاجات، وعلت الزغاريد يف الفضاءات التونسية، غري مبالني وااليف تونس، فسادت االحتفاالت 
  :إىل، هذه املرة آخرمكان  إىلومن تونس اخلضراء ينقلنا السارد . بالظاهرة اليت يشهدها العامل

  :موريتانيا -5

 إزاءمن هذا املكان ومن هذه املنطقة من العامل حالة البالد " عبد الرحيم فقراء"ينقل املراسل 
ا كل مناطق العامل، يقولالظا ا يف نواق الشوط اليت أتواجد هن -« : عنها املراسل هرة اليت شهد
حىت ال يبلغ صوته أذن ، كل واحد الصمت املطبق  لتزماوقد ، الناس حذرون من بعضهم ا

أن ، منذ اللحظة األوىل، فقد أشيع من طرف عناصر معروف ارتباطها باملوساد، الواقف جنبه
وأن لبوجنبورة وإيران ، حالة سودانية أخرى أعين. صراع عرقي بني البيض والسود، املسألة وما فيها
  .1». ضلعا يف األمر

، ختتلف عن حالة السواد أخرىفقراء من هذا املكان حالة سوداوية  ينقل لنا عبد الرحيم 
عن حالة  أمااليت مشلت العامل، حالة متثلت يف نشوب صراعات عرقية  بشرية بني البيض والسود، 

وبعد هذه التغطية . السواد اليت انتشرت يف العامل، فهي خارجة عن نطاق هذا املكان من العامل
، تتعلق بظاهرة أخرى أحداثمكان آخر جتري فيه  إىلالسارد ومعه املراسل من موريتانيا، ينقلنا 

اخلط الرابط بني الشبكة واملراسل يف مصر، ينقلنا  إصالحمت  أنالسواد اليت عمت العامل، بعد 
  :إىلاملراسل 

 :القاهرة -6

   :فيقول، وخيتص بالذكر األحداث ألهميف هذا املكان من العامل، يقدم لنا الراوي تغطية 
شغلناه ، فقد قاد فريقنا كفيف، أحتدث إليكم سيدايت ساديت، ومن أمام جامع األزهر. نعم - « 
قسم ، انقسمت إىل قسمني، للعمي، منظمة قومية، أنشئت للتو، هنا، ويف أرض الكنانة، للتو

 اجلليل املرحوم الدكتور طه حسني نسبة إىل العامل، الطاهويون، أمسى نفسه، يدعي العلمانية
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أطلق على ، وقسم. سني وما إىل ذلكو ورهني احملب، والفتنة الكربى، صاحب حديث األربعاء
ائية، ولو أن تسمية هذا القسم، نعت الكشكيون، نفسه يف أروقة ، حيث يدور نقاش حاد، غري 

ا، حول التسمية، األزهر هنا نسبة طبعا إىل ، "اجلالليون"، تقرتح، فهناك مجاعة ال يستهان 
  .1» .الشطر األول من اسم املرحوم جالل الدين كشك

السواد وقف  أن إال، األزهرجامع  أمامحياول املراسل يف هذه التغطية رصد احلالة العامة 
كفيف يقودهم   ستئجارالاللجوء  إىل، هذا ما دفعه هأماماجلارية  األحداثحائال بينه وبني تغطية 

منظمة  مة، اما من الناحية اخلاصة، فقد أنشأتوسط هذا السواد الدامس، هذا من الناحية العا
  .).طاهاويون، وكشكيون: (قسمني إىلحكومية للعمي، انقسمت 

منظمة للعمي، فقد كان كما قدمه لنا املراسل يف  إنشاءاجلانب احلكومي من  رأي أما
إىل ، فقد بادرت السلطة، نعم «: واليت يقول فيهاذا اجلانب، التغطيات اليت اختصت  إحدى

وقال البيان الذي وصلنا عن طريق ، إىل منظمة العمي بشقيها، إعالن رصدها مبالغ مالية معتربة
ج السالم، اخللوي وخارطة ، واتفاقيات أوسلو، ديوعن مبادئ كامب ديف، إن مصر لن حتيد عن 
وبوش األول وبوش الثاين ، كلينطونوخطب بيل  ، يات شرم الشيخواتفاق .واخلط األخضر، الطريق

  .2». وباول والسيدة املستشارة لألمن القومي
ملنظمة  التأسيساجلانب احلكومي كان له دور كبري يف  أننالحظ من خالل هذه التغطية، 

ت مالية طائلة هلذه املنظمة، من العمي يف مصر، فقد بادرت احلكومة املصرية، بتقدمي مساعدا
هو احملافظة على مبادئ السالم املربمة مع  أمههاجل خدمة املصاحل العامة يف هذا البلد، ولعل أ

. سيطرة املتشددين دينيا على احلكم يف مصر أدىباخلصوص، هذا ما  وإسرائيلدول العامل الغريب 
  :إىلذه املرة ينقلنا مكان آخر من العامل، وه إىلومن مصر ينقلنا املراسل 
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  :واشنطن -7
 يف هذه املنطقة من العامل األجواءرصد " عبد الرحيم فقراء"هنا ويف هذا املكان سيحاول 

لقد أعلنت حالة الطوارئ  -« :  التغطيات، واليت يقول فيها إلحدىوذلك من خالل تقدميه 
والصواريخ ، مبختلف الطائراتمغطى ، والفضاء األمريكي، مجيع املسئولني يف مواقعهم. القصوى

منصبة على املنطقة ، واألقمار الفضائية مجيعها، على أهبة االنطالق، اجلوية واألرضية والبحرية
  .1» .العربية واإلسالمية

تقدمي الصورة " عبد الرحيم فقراء"هنا، ومن خالل هذه التغطية من هذا املكان، حياول 
حلالة الطوارئ استعدادا  األمريكيةاملتحدة  األمم إعالنثلة يف العامة السائدة يف هذه املنطقة، واملتم

هلذه الظاهرة اليت جتتاح العامل، وذلك بكل الطرق املمكنة، خصوصا العسكرية منها، واملتمثلة يف 
  .هجوم حمتمل على املنطقة أليوضع الصواريخ والطائرات احلربية يف وضعية الدفاع 

 األمريكيةت العامل، فقد نقلتها احملطات التلفزيونية عن احلالة السوداوية اليت غط أما
شاهدنا كتلة ضخمة . نعم - «: ، وذلك يف قولهاحملطاتوسيحاول املارسل نقل ما ورد عن هذه 

وبدت الكتلة يف ، وهذا الوصف جاء على لسان معلق السينان املختص، من السواد اجلامد
ومرة يف شكل حبة بلوط  ، ومرة يف شكل شكوة أو قربة، يف شكل جلد بعري، مرة، أبعادها الثالثة

الدقة يف حتديد خارطة  هو هذه، واالسرتاتيجيني العسكريني، وما حري العلماء والسياسيني. كبرية
  .2». وهذه الثقوب اليت تظهر يف إسرائيل ويف السودان ومشال العراق، العامل العريب

 فا حلالة السواد اليت غطت العامل، يقدم لنا املراسل وصاألمريكيةهنا ونقال عن القنوات 
ا هلذه ، والذي قدم وصفا ساخر األمريكيةحد مراسلي القنوات أوجاء هذا الوصف على لسان 

 جاءت يف الوصف الثاينكما  جاء مبواصفات جلد البعري، األولظهورها  أنالظاهرة، عندما اعترب 
 اءت على شكل حبة بلوط كبريةهلا فقد ج واألخريةالصفة الثالثة  أماقربة،  أوعلى شاكلة شكوة 
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الذي زادهم  واألمر، األمريكينيالظاهرة، حريت العلماء والسياسيني  وهذه املواصفات الغريبة هلذه
  .وإسرائيلحرية هو الدقة اليت مشلتها هذه الثقوب السوداء، اليت ظهرت يف العراق والسودان 

  :إىلمكان آخر، هذه املرة  إىل" عبد الرحيم فقراء"مث ينتقل بنا املراسل 
   :بروكسل -8

ومن هذا املكان رصد الوضع  "عبد الرحيم فقراء" هي عاصمة بلجيكا، سيحاول املراسل
: التغطيات الصحفية، واليت يقول فيها إحدىالسائد يف هذه املنطقة من العامل، وذلك من خالل 

حىت تنادى أعضاء ، ما أن علمت النكبة اإلنسانية العظمى يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا - «
استغرقت مباشرة يف اجتماع  اليت، وكذلك قيادة احللف األطلسي، مجيع هيئات الوحدة األوروبية

استنفار كل ، وأمهها دون شك أو ريب، سيكون أوهلا. ننتظر أن تصدر عنه مقررات هامة، سري
 ها تشكيل خاليا حبث ورصد للظاهرةيلي، والسماوية، والبحرية، الربية واجلوية، وحدات احللف

       .1». وإسرائيل ومصرمثل اجلزائر ، تعمل قدر اإلمكان بالتعاون مع اجليوش الصديقة للحلف

، جيتمع األطلسي، واليت يتواجد فيها مقر احللف األوروبيةيف هذا املكان ويف هذه العاصمة 
ليعقدوا اجتماعا طارئا وسريا للغاية، واهلدف من عقد هذا االجتماع، هو دراسة  أوروبافيه قادة 

العامل، ويقدم املراسل يف القول سود الذي غطى وجة الظالم األالوضع الذي ساد العامل اثر م
نَ به ن تنبثق عن هذا االجتماع، وكان اكرب تَ ق جمموعة من التكهنات اليت ميكن أالساب ْن تََكهَ َكهُ

طلسي عن حالة االستنفار القصوى، وذلك من خالل املراسل هو إمكانية إعالن دول احللف األ
مر طارئ قد ميس استقرار دول احللف ضعية االستعداد القصوى ألي أوضع اجليوش احلليفة يف و 

  .األوروبيةودول الوحدة  األطلسي

 أن أوروبا كلها، علمنا - « : ومن نفس املكان يقدم املراسل تغطية أخرى، وذلك يف قوله
وإن مل تعلن ذلك يف  - أو على مستوى هيئات الوحدة ، سواء على مستوى احلكومات منفردة

يف وجه الطريان القادم من آسيا ، فقد أغلقت مجيع املطارات، واحليطة، حالة من االستنفار
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على كل املساجد ، وضرب حصار شبه مقنَّع، مبا يف ذلك الطائرات األوروبية العائدة، وإفريقيا
  .1» .العبادة اإلسالمية ومؤسسات

الة من ىل حتماع إن الوضع قد حتول من جمرد اجن املراسل من خالل هذه التغطية، أيعل
سالم وضرب حصار على كل ماله عالقة باإلغالق للمطارات، االستنفار القصوى، تبعها إ

من هذا ة وبعد هذه التغطي. خرىاء املساجد أو مؤسسات العبادة اإلسالمية األواملسلمني، سو 
  :ىلاملكان ينقلنا املراسل إىل مكان آخر، جتري فيه أحداث أخرى، وينقلنا هذه املرة إ

  :روما -9

قائع، وجاء هذا التقدمي حداث والو سيقدم لنا املراسل جمموعة من األ هنا ويف هذا املكان  
. نعم -«: ، واليت قال فيها"عبد الرحيم فقراء"حدى التغطيات الصحفية للمراسل من خالل إ

ليس شرطا أن تأيت ، وأنه، قد حل، وراء الرأي القائل بأن قيام الساعة، لقد انساق الفاتيكان
   بدا له وهو يتخذه مىت، فاهللا وحده صاحب القرار، كما جاءت يف الكتاب املقدس، الساعة

  . (...).وكما يبدو له
معهما يف بعض تداخل ي ولو أنه ،املاسونية، وليس أيضا، ليس املافيا بالذات -   

   من بعيد أو من قريب نشاط اليهود وجهيوإن كان ، إطالقا، ليس صهيونية، (...)،الشبكات
وهذا ما يفرق بينه وبني . الكربى وعرب املؤسسات املالية، طبعا عرب العامل ،غري السياسي

  .2» .الصهيونية
  :متثلت فيما يليىل جمموعة من النقاط، واليت ، إ"عبد الرحيم فقراء"من مراسلة  خنلص

 عالن الفاتيكان بان قيام الساعة قد حلإ. 
 ن قيام الساعة قد حلئزية، على اعتبار أغرق روما يف صالة جنا. 
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 عالن احلكومة االيطالية عن سحب جنودها من العراق يف حال انقشاع موجة السواد إ
 .اليت غطت العامل

 مريكاحلزب الشيوعي االيطايل بالتصدي ألمطالبة ا. 
 ف عن تنظيم سري ايطايل عاملي، يوجه من قريب أو من بعيد نشاط اليهود غري  الكش

 .السياسي يف العامل
مث بعد هذه التغطية من هذا املكان، ينقلنا السارد إىل مكان آخر، لتغطية أحداث 

  :وهذه املرة ينقلنا إىل. أخرى
  :باريس -10

: حالة الوضع السائد، فيقول" عبد الرحيم فقراء"هي عاصمة فرنسا، وفيها سيقدم املراسل  
ا الكربى « أعالم ، إىل جانب، حتمل العلم الفرنسي، تغص جبماهري غفرية، شوارع باريس وساحا

ن ومهما بدا م، فمهما كانت أمميتهم، ،غريب أمر هؤالء األوروبيني(...)الدول األوروبية األخرى، 
م ونقودهم، أوروبيتهم م يظلون، ومهما غريوا من تسميات وأشكال عمال حيملون يف ، فإ
م ا حلمتهم، وطنيتهم احلادة، جعا  هذه اهلوية اليت نسخر حنن منها. ويؤكدون هويتهم، ميتنون 

ويات سادتنا املستعمرين، حماولني قدر اإلمكان   .1». التخلي عنها والتمظهر 
التغطية الصحفية حلالة الوضع السائد يف باريس، نتوصل اىل جمموعة من من خالل هذه 

  :النقاط مفادها
 ا الكربى، تغص جبماهري غفري إ ة، حتمل الفتات مناهضة ن شوارع باريس وساحا

 .مريكاومعادية أل
 طلسيإعالن فرنسا عن إخراج الواليات املتحدة األمريكية من احللف األ. 
  ساليب النازية املتبعة ضد العربواالستعمار، وإدانة كل األالتنديد باإلمربيالية. 
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 ويته، عأن اإلنسان األورويب مهما كانت أ كس مته، فهو يبقى متمسك بوطنيته و
  .تته الفرصةلعريب الذي يتخلى عن هويته كلما أنسان ااإل

  :ىلمث ينتقل املراسل بعد ذلك إىل مكان آخر وهذه املرة إ

  :برلين -11
هذا املكان جمموعة من األحداث، وسيحاول املراسل نقلها إىل املشاهدين، وذلك جتري يف 
ال ، فهنا. أهال بكم - « : حدى التغطيات الصحفية، اليت قال فيها املراسل ما يليمن خالل إ

أعلنت وقف التعامل ، ولو أن احلكومة الفيدرالية. عما برز يف العواصم األوروبية األخرى، جديد
  .بغري األورو

  .أن الدوالر، نفهم من ذلك -
  . (...).الدوالر مل يعد عملة قابلة للتداول يف أملانيا على األقل. نعم -
  .1» .اهلمّ الذي حنن فيه، فقد كدت تنسيين، وأترك معك األملان وبرلني، أتركك 

  : ىل النقاط اآلتيةوخنلص من هذه التغطية إ
  وروالتعامل بغري األإعالن احلكومة الفيدرالية األملانية وقف. 
 ملانياي مل يعد عملة قابلة للتداول يف أمريكأن الدوالر األ. 
 ملاين تكمن فيما يفعله ال فيما يقولهأن قوة الشعب األ. 
 ية غري حمددة، أصبحت برلني موحدةلكن بعد فرتة زمن ملاين كان مقسما،أن الشعب األ 

  .   صبح اجلدار الفاصل بني الشعب الواحد جمرد ذكريات سيئةوأ
  :ىلمث ينتقل املراسل بعد ذلك إىل مكان آخر وهذه املرة إ
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  :صنعاء -12 
لظالم اليت عمت حداث، وذلك اثر موجة ام املراسل يف هذا املكان موجزا ألهم األيقد

عندنا الظلمة  -«: حدى التغطيات الصحفية، فيقول املراسل عن هذا املكانالعامل، وذلك يف إ
  .احلالكة

  .صف لنا احلالة يا فقراء -
وأغمض ، انبطح قرب كومة أو شجرة القات، فكل واحد، ليس هناك حالة استثنائية. واهللا -

  . (...).وراح يعلف، عينيه
  .وهل بلغكم ما جيري يف العامل -
  .وأما بنعمة ربك فحدث، البرتول يف األسواق األمريكية بلع ألف دوالرعلمنا أن سعر  -
  .1» .كان اهللا يف عون الشعب اليمين  -

  :ىل جمموعة من النقاط املرتتبة عن هذه املراسلة، ونوجزها يف النقاط اآلتيةوخنلص إ
 ن موجة الظالم احلالك تغطي املنطقة بالكاملأ. 
 اليمن حول املال وشجر القات فقطن هنالك صراعات بني الناس داخل أ. 
 تنالك اختالف يف وجهات النظر بني أن هأ مع الواحد حول ظاهرة السواد طراف ا

هاب، أما ر اليمنية بان مصدر الظاهرة هو اإل عمت العامل، وذلك عندما اعتربت احلكومة اليت
 .مرباأل مريكا ضلعاملعارضة فاعتربت بان أل

 لف دوالر للربميل الواحدواق األمريكية والذي بلغ سعر أارتفاع سعر البرتول يف األس .  
  :ىلمث ينتقل املراسل بعد ذلك إىل مكان آخر وهذه املرة إ

  :القاهرة -13
إىل هذا املكان، بعد أن جتلى النور من جديد، ولقد " عبد الرحيم فقراء" ود املراسل يع

ىل ضرورة الفنية حتمت علينا الرجوع إوردنا هذا املكان يف موضع سابق من هذا البحث، لكن الأ
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املكان قد  ول الذي ذكر فيه هذاسبب هذه العودة هو أن املوضع األ هذه النقطة من العامل، وكان
الء الظالم، وهذا ما لثاين فقد كان سببه عودة النور واجنما عن املوضع اصاحبته موجة الظالم، أ

  :الصادرة هناك، وحنن يف هذا الصدد جنده يقولخبار يعود إىل القاهرة ملعرفة األجعل املراسل 
واليت ، مصر اليت قال تعاىل ادخلوها آمنني، عاصمة مصر العروبة، الوضع هنا بالقاهرة املعزية« 

  . وضعان، قلت الوضع هنا. ورد ذكرها يف القرآن الكرمي
والناس يستغفرون . والنور عامّ ، فالشمس ساطعة، وضع احلالة اليت عادت إىل طبيعتها األوىل

وهو على كل ، ويسبحون هللا الواحد القهار الذي يوجل الليل يف النهار والنهار يف الليل، ويكربون
  .شيء قدير

مثل وزارة ، فالعمي الذين استولوا على بعض املؤسسات، ووضع آخر ميكن نعته بالسياسي 
عدد ال يستهان به من  ومتكنوا من احتجاز، والقصر اجلمهوري، واإلذاعة والتلفزة، الدفاع

  .1». السيدة املوقرة حرمه، أو على األقل، رمبا من ضمنهم سيادة الرئيس، املسئولني رهائن
  :ىل جمموعة من النقاط املرتتبة عن هذه املراسلة، ونوجزها يف النقاط اآلتيةوخنلص إ

 على ما   الةي عودة احلثل يف عودة النور، أمت: ولالوضع يف مصر قد اختذ وضعان، األ نأ
 .على احلكم) العمي(فقد سيطر املتشددون : ما الوضع الثاينأ. عليه يف املرة األوىل تكان

 ومن واالهم) للعمي(شراف التام ؤسسات يف مصر خاضعة كليا حتت اإلن مجيع املأ . 
 ىل القصر اجلمهوريوزارات يف مصر من وزارة الدفاع، إسيطرة منظمة العمي على كل ال  

احتجاز جمموعة من املسؤولني املصريني الكبار كرهائن، ولرمبا من بينهم الرئيس كما متكنوا من 
  .تهوزوج
 شراف العام ملنظمة العمياإلعالن على أن مبدأ اخلالفة سيكون يف مصر، حتت اإل.  

  :ىلمث ينتقل املراسل بعد ذلك إىل مكان آخر وهذه املرة إ
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  :الجزائر -14
  :حداث مصاحبة لعودة النور، فيقول فيهاتغطية ألم املراسل يف هذا املكان يقد

حىت ألقي القبض على ثلثي العمي ، إذ ما أن عاد النور إىل الدنيا، الوضع هنا استقر بسرعة - « 
  (...). فقد كانت السلطات هلم باملرصاد، ، اجلزائريني

، لكن متت السيطرة عليها يف الوقت املناسب، لقد جرت حماولة انقالب من طرف منظمة العمي 
  .1». وهم كلهم عمي. مبا فيهم املشبوه يف أمرهم، ومت إيقاف مجيع عناصرها

  :ىل جمموعة من النقاط املرتتبة عن هذه املراسلة، ونوجزها يف النقاط اآلتيةوخنلص إ     
 يف اجلزائر) العمي(بض على ثلثي املتشددين صاحبت عودة النور الق. 
 لكنها أشبه ما  «ا نائمة للوهلة األوىل أ ن الدولة اجلزائرية وفق املنظور العام، خياهلا املرءأ

، يف أصابعه، ومجيع خيوط كل عروس، مجيع خيوط العرائس، تكون بالذي حيرك عرائس الكاراكوز
 .2». عادية، فتبدو األمور واحلركات كلها طبيعية، وكيفما شاء، حيركها حيثما شاء

 ي حماولة لالنقالب، فان السلطات اجلزائرية تقوم بالسيطرة عليها يف نه مهما جرت أأ
 .ت املناسبالوق

 لقة بالشؤون السياسية يف اجلزائرمور املتعاجلزائري ليس له حق التدخل يف األن الشعب أ   
هلا     مثل هذه احلاالت عن مجلة واحدةوان الشعب اجلزائري عادة ما يقتصر يف« : يقول املراسل
  :فهو إما أن يقول لك، ثالث صيغ

  . وميدد هنا فيقول هوما يف هوما. هم يف هم
  .هو احلاج موسى، موسى احلاج: وإما أن يقول لك   
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تعين من يقوم بتسجيل حساب ، والرشام هنا. والرشام محيدة، اللعاب محيدة: وإما يقول هازئا   
  1». الالعبني

  :ىل مكان آخر وهذه املرة إىلمث ينتقل املراسل بعد ذلك إ
  :دمشق -15

مراسلنا ، من دمشق«  :خمتلفة، فيقول عنهاحداث م املراسل من هذا املكان تغطية أليقد
إن اإلضراب الذي شنه العمي املتواجدون يف سجن املزة قد ، قال بإجياز كبري، عبد الرحيم فقراء

    ت منهم الدخول يف اجلبهة القوميةوطلب، بعد أن اعرتفت الدولة بوجودهم وبتنظيمهم، انتهى
تمع،  ا يف ا   (...).كقوة هلا وز

ا األمة العربيةأن الغمة اليت ش، ف بيان حزب البعث العريب السوريوأضا        أمس واليوم، هد
السبيل لتفادي ، وأن الوحدة وحدها، تعود إىل متزق الوطن العريب وإىل خالفات العرب فيما بينهم

  .2». يف أكثر من مناسبة، كما أكد ذلك الرئيس القائد، مثل هذه الوضعيات
  :موعة من النقاط املرتتبة عن ما صدر عن املراسل، ونوجزها يف النقاط اآلتيةىل جموخنلص إ        
 اعرتاف الدولة السورية بتنظيم العمي وبوجوده داخل اجلبهات القومية السورية. 
  راضي السورية احملتلةاأل ستعادةال املتوفرة،حماولة االستعانة جبميع القوى. 
 اه يهدد ي وضع ال حيمد عقبالعربية لتفادي أسوري إىل الوحدة دعوة حزب الشعب ال

  .العرب والسوريني

  :ىلمث تنتقل املراسلة بعد ذلك إىل مكان آخر وهذه املرة إ 
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  :الرياض/ 16

ريات اليت جتري يف هذا البلد، وذلك عندما  يقدم املراسل من هذا املكان تغطية لبعض ا
حىت من ، بل وقد منع بعض زمالئنا، كما منعنا من استعمال اهلاتف، منعنا من التصوير « :يقول
  .إذ عصبت أعينهم، النظر

مائال إىل ، اكتسبت لونا أزرق، وكوفيات اجلميع، أن جبب وقمصان، كان السبب يف ذلك    
اجتماع ، كما تكهن كل مراسلينا تقريبا، ، وسيرتتب عن هذه الوضعية وال شك(...)السواد، 

لس التعاون اخلليجي واإلعالم الدور الرئيسي يف هذا ، والداخلية، وسيكون لوزراء الدفاع، عاجل 
  .1» .جتماعاال

  :وما ترتب عن الوضع يف الرياض نوجزه يف النقاط اآلتية

  ىل السواد، وهو رمز لون األزرق املائل إال) اللباس العريب(اكتساح القمصان والكوفيات
 .العمل
 نواعها يف الشوارع السعوديةانعدام احلركة جبميع أ. 
 شلل احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
  جل عقد اجتماع سواء السياسيني أو الوزراء أو حىت وسائل اإلعالم ألحشد اجلميع

لس التعاون اخلليجي، لدراسة الوضع السائد يف املنطقة   .    طارئ 
  :ىلمث تنتقل املراسلة بعد ذلك إىل مكان آخر وهذه املرة إ    

  :اليمن -17

ريات اليت نقلتها حمطات التلفزة اليمنية، فيقول  يقدم املراسل من هذا املكان تغطية لبعض ا
مل نتمكن من االتصال بعبد . حضرات املشاهدين الكرام. سيدايت ساديت« : يف هذا الصدد
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اليت اختل ، ولكن استطعنا أن نلتقط لكم بعض مناظر من التلفزة اليمنية، الرحيم فقراء يف صنعاء
  .بعد ظهور الغيمة السوداء مباشرة، إرساهلا بواسطة األقمار الصناعية

 .(...)  
ملكافحة هذه اآلفة اليت نزلت ، وال شك أيها اإلخوة واألخوات أنه سيعلن عن إجراءات ثورية

حىت وإن توجب ذلك إعادة غرس عشرين مليون شجرة ، والستعادة سعادة اليمن السعيد، علينا
  .1». قات

اليت نقلتها التلفزات اليمنية، فإننا حداث اء على لسان املراسل ونقال عن األمن خالل ما ج    
  :ىل النقاط اآلتيةنتوصل إ
 ن هنالك حالة من اهللع واخلوف يف الوسط الشعيب اليمينأ. 
 وراق شجر القات واليت كانت مصدر رزق القنوات اليمنية خرب جفاف مجيع أ نقلت لنا

 .لناس يف اليمناملاليني من ا
 خضر قول اليمن مجيعها اكتست اللون األصفر بعدما أن كانت تكتسي اللون األن حأ

ن كل ذلك كان بفعل ما سلطته والشك أ. ال على اخضرارها الدائم، فتحولت إىل يبابالد
 .  واالستعمارية االمربياليةالسياسات 

 مريكا، خصوصا بعد املوقف ن لألمر عالقة بأأأن هنالك تكهنات من قبل أطراف مينية ب
 .بدته اليمن جتاه احلرب ضد العراقالذي أ
 جل مكافحة هذه الظاهرة اليت حلت باليمن، وذلك من أن هنالك حماولة قامت من أ

  .خالل حماولة غرس عشرين مليون شجرة قات على الرتاب اليمين

  :إىلمكان آخر وهذه املرة  إىلمث تنتقل املراسلة بعد ذلك   
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   :العربية المتحدة اإلمارات -18

يقدم املراسل من هذا املكان تغطية لبعض املظاهر املختلفة واملتنوعة، ويف هذا الصدد ويقول 
  : املراسل
م. حنن نسمع وال نرى - « ومل جيدوا ما يغريون به ألبستهم ، تعلم أنه منذ دخل الناس إىل بيو

ا إثر العاصفة السوداء   (...).هنالك اعتصموا ، اليت تغري لو
  .مؤشران اثنان يدالن على صحة ما توارد من أنباء النفط. على كل

وإن ، قال إن العلم سيجد خمرجا، هو أن مجيع من اتصلنا به من املسئولني، املؤشر األول
  .اإلرهاب ال ميكن أن يطال أعماق األرض

ويركضون حنو مكاتب يغادرون مواقعهم ، هو أن مجيع الوافدين من غري العرب، املؤشر الثاين
  .1». وحنو املوانئ، شركات الطريان

  :والنقاط اليت نستشفها من خالل هذه تغطية، سنوردها على الشكل التايل
 بدا بسبب توفر املقابل املاديأن ظاهرة البيع والشراء يف اإلمارات ال تتوقف أ. 
 ماراتحلت باإلزمة النفط اليت اد حل ألجيع العلماء يف البالد يعملون على إن مجيأ. 
 ماراتمغادرة كل الوافدين األجانب من اإلمارات بعد زوال البرتول من دولة اإل. 

  :هذه املرة إىل ،مث تنتقل املراسلة بعد ذلك إىل مكان آخر

  :الكويت -19
    :اليت جتري يف هذه املنطقة، فيقول األحداث ألحدهذا املكان تغطية  يفيقدم املراسل 

رب اطمئنانا على مستقبلهم، الكويتيون. عبد الرحيم - « ُ فبعد الغزو الصدامي اللئيم ، هم أكثر الع
   وليس األمريكان وحدهم، حىت وإن وظفوا كل علوج العامل، يف أمنهم، فقدوا الثقة، الغادر
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   ومن أكثرها نشاطا وحركة طريان، ةمن أكرب املطارات العاملي، ومعلوم أن مطار الكويت، (...)
   .1» .هذا املساء إال من البيدون، ملمكن أن ختلو دولة الكويتلذا فمن ا

  : إىلخنلص من هذه املراسلة 

الناس اطمئنانا على مستقبلهم، فبعد الصراع الطاحن الذي مس  أكثرالكويتيني  أن
، بنوها حتسبا والتوجه حنو اسبانيا، حيث انشئوا مدننا هناك  أرضهمالكويت، قرروا الفرار من 

   :، وعن هذا القرار يقول احد الكويتيني يف حماورة مع عبد الرحيم فقراء اآليتيطرأقد  أمر ألي

  ماذا جيري يف هذا البلد الطيب؟ -  «
  .النفط -
  .ما له النفط -
  .ما يشدها هلذه الصحاري، والناس مل يبق هلا. يقال نضب -
  أهلذا احلد ارتبط الناس بالنفط؟ -
  .جمهول يعين، املصري غامض -
  هل فكرت يف الرحيل؟، وأنت -
     .2» .رحيل يف حد ذاته، فمقامي هنا. أنا راحل أبدي -

، فهو ومن خالل هذا القول يؤكد صحة رحيل الكويتيني من الكويت) فمقامي هنا(يقصد جبملة 
  .هذا البلد وبدون رجعة

 جل أ لنظر وذلك يف مجيع املطارات، منمجيع الكويتيني يقفون يف طوابري ال حيدها ا أن
احلجز والرحيل عن البالد، وقد استخلصنا هذه النقطة من خالل مراسلة عبد الرحيم فقراء من 

  .داخل الكويت
  :وهذه املرة إىل ،مث تنتقل املراسلة بعد ذلك إىل مكان آخر
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  ):إسرائيل(المحتلة  األراضي -20
  :جتري يف هذه املنطقة، فيقول ألحداثهذا املكان تغطية  يفيقدم املراسل     
. نعم. نعم. النواح ينبعث من كل بيت يهودي. األفراح تندلع من كل بيت فلسطيين. هنا - «

وإعطاء اخليار لليهود ، ورحيل مجيع اليهود الوافدين، فقد عم بسرعة الربق خرب حل الدولة العربية
وأقر دون ، الكنيست يف جلسة طارئةاجتمع (...). .من أصل فلسطيين يف البقاء أو الرحيل

كما اجتمعت جمالس مجيع األحزاب من ، إىل أن يأذن الرب، تأجيل إقامة دولة صهيون، نقاش
إىل أن ، حل الدولة وتأجيل املشروع، وأقرت بسرعة خارقة وباإلمجاع التام، أقصاها إىل أقصاها

  .1».تتوفر الشروط املوضوعية
اليت جتري، نوجزها يف النقاط  األحداثموعة من جمريات نقل املراسل من هذه املنطقة جم

  :اآلتية
 فقد  األخرىمن اجلهة  أماالفلسطينية، هذا من جهة  عمت يف كل البيوت األفراح أن
 .على كل بيت يهودي حاالقرتا غطت 
 م  اإلعالن رحلة  إىلعن حل الدولة العربية، ورحيل مجيع اليهود من فلسطني، وعود

 .األمريكيةالتيه، وذلك بعد زوال الدولة احلليفة واملتمثلة يف الواليات املتحدة 
  مشروع اجلدار  وأصحابالنقد الالذع لشارون  إسرائيلتوجيه مجيع القوى السياسية يف
  .  الفاصل

  :هذه املرة إىل ،مث تنتقل املراسلة بعد ذلك إىل مكان آخر 
  :األمريكيةالواليات المتحدة  -21

 :جتري يف هذه املنطقة، فيقول ألحداثهذا املكان تغطية  يفيقدم املراسل 
تقول األوىل إن الشرق األوسط مل يعد يتوفر ، أكدها عبد الرحيم من واشنطن، عدة برقيات «

  .له إسرتاتيجيةوقد فقد بالتايل كل قيمة ، على النفط
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. (...). وعلى مجيع ممتلكات العرب، املتحدةاالستيالء على كل أموال العرب املودعة يف الواليات 
 حاال وبدون تأخري، ا فيها العراقمب، كل اجليوش األمريكية املتواجدة يف املنطقة  ستعادةا

كل الطائرات املدنية ، وإنذار، يف حالة تأهب قصوى،(...)، وضع مجيع القوات األمريكية(...).
  (...).، والعسكرية

  .1» .وهو ليس بالقليل، وافانا به عبد الرحيم فقراء من واشنطن سيدايت ساديت هذا أهم ما    
  :ما نستخلصه من هذه التغطية، نوجزه يف النقاط اآلتية أهم

  العرب املودعة يف الواليات املتحدة، وعلى مجيع  أموالعلى مجيع  أمريكاحماولة استيالء
 .ممتلكات العرب الثابتة واملنقولة

  إىلالدخول  األوسط، ومنع القادمني من الشرق أمريكاطرد كل العرب املقيمني يف 
 .األمريكيالرتاب 
 سحب كل اجليوش املتواجدة يف الوطن العريب وباخلصوص من العراق. 
  ،احلرب الباردة أوالتخلي عن االمتيازات املرتتبة ، سواء عن حروب اخلليج. 
  األمريكية، ومنح اليهود اجلنسية إسرائيلقطع العالقات مع. 
 وهزمية الدميقراطية بشكلها احلايلالعاملي اإلرهاباهلزمية بانتصار  نإعال ،. 
 ا بالدن، وان القاعدة هي جمرد فزاعة سياسية اإلعالن      .عن الكيفية احلقيقية اليت تويف 
  .هي مفاد ما جاء يف تغطية عبد الرحيم فقراء من واشنطن وأخرىهذه النقاط      

  :هذه املرة إىلو  ،إىل مكان آخرمث تنتقل املراسلة بعد ذلك 
   :أوروبا -22

  :هذا املكان تغطية ألحداث جتري يف هذه املنطقة، فيقول يفيقدم املراسل      

سوى أن مقاطعة الدوالر عمت باقي ، فال جديد يضاف إىل قرارات األمس، أما من أوروبا «
  (...).، العواصم األوروبية بعد اخلطوة اجلريئة اليت قطعتها أملانيا
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 فال العربهو منع املواد الغذائية عن ، أخطر قرار تشرتك فيه أوروبا مع الواليات املتحدة األمريكية 
  .(...)لنب وال قمح وال طحني 

ا من أمريكا وأوروبا يف وجه األزمة  هي أنه ال شيء ميكن أن يقف، اخلالصة اليت خنرج 
فإن الربكان ، وإذا مل يُسد التعقل والتبصر. (...). العشريناليت عرفتها البشرية يف ثالثينيات القرن 

  .1» .الذي سينفجر هذه املرة ستكوي محمه اخلليقة كلها
  :ما نستخلصه من هذه التغطية، نوجزه يف النقاط اآلتية أهم      
 عن ختصيص ميزانية ضخمة، من اجل التنقيب عن البرتول األوروبيةالدول  إعالن. 
 خليجه إىلكل اتصال بالعامل العريب من حميطه   إيقاف. 
  العرب واالستيالء عليها، نظرا للديون املرتاكمة عليهم من نوادي القمار  أموالجتميد كل

 .والفنادق الفخمة األسلحةومن شراء 
 استعادة كل اجليوش من املنطقة العربية. 
  والريف العامل، ورفض التعامل بالد األوىلاعتبار اليورو العملة. 
  شعري، وغري ذلك من املواد أرزحليب، قمح، منع تصدير املواد الغذائية للعرب من ،
    .  الغذائية

  .أوروباهي مفاد ما جاء يف تغطية عبد الرحيم فقراء من  وأخرىهذه النقاط 

قد وظف جمموعة من  "الطاهر وطار"ن ، نستخلص بأأماكنمن خالل ما سبق ذكره من 
  الضرورة الفنية إليهادعت  األخرية، منها ما كان رئيسيا ومنها ما كان فرعيا، هذه املتنوعة األماكن

ري يف مناطق املتنوعة، واليت جت األحداثمي جمموعة من هو تقد األماكنهذه  إدراجكان الغرض 
  .خمتلفة، وتوصيلها للويل الطاهر وكافة املشاهدين عرب شاشة التلفاز

الزمن املميز هلذه الرواية هو  أناخلالصة اليت نستشفها من خالل حمتوى هذا الفصل، هو ف
 قد جتنبت الصالحو ، (...) « :لك يف قولهذ "الطاهر وطار"غم من نفي ر الزمن الصويف، على ال
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وحىت أختلص أيضا من كثري من قوانني وطقوس ، حىت ال أتطاول على املرتبة اليت يتمناها األنبياء
الكاتب يف  أن، واملالحظ 1» .اليت لست يف احلقيقة ال يف حاجة إليها وال أستهدفها، التصوف

روايته هذه قد حترر من قيود الزمن الفردي، حبيث جتري روايته هذه على حلظات مفارقة، ليست 
 نة  ال ينحصر يف حلظة راهنة معي أحداثها أهمن الزمن الذي متشي عليه أهلا دميومة يف احلقيقة، و 

 إىلحاضرها  إىلبل يتعدى ذلك حينما يرى كل شيء يف حملة واحدة، تضم احلقيقة من ماضيها 
هول، وهذا ما ملسناه مع الويل الطاهر الذي كان يرى كل   يف حملة واحدة   األشياءمستقبلها ا

ا املالئكي،  إىلبداية من مقتل مالك بن نويرة،  رؤية الواقع الراهن الذي  إىلحضور بالرة بصو
ا، اليت تبقى واإلسالمية يسود على الساحة العربية مفتوحة حنو املستقبل، وذلك من خالل  أبوا

الكاتب يف روايته، والذي قدمه على لسان بالرة، وكل هذا يعين  أوردهالذي  االستشرايفالواقع 
الفردي وحماولة احتضان الزمن  أوي يف هذه الرواية من الزمن اخلطي التارخي "الطاهر وطار"ختلص 

   .لة اكتشاف احلقائق وكشفها للقارئحماو  إىلاملطلق املتداخل، الذي يسعى الكاتب من ورائه 

بطبيعة احلال يف  أحسنقد  "الطاهر وطار"ن أميكن القول ب إيرادهزيادة على ما سبق ومت 
التقنيات يف املكان املطلوب توظيف تلك التقنيات الزمنية، كما استطاع كذلك توظيف تلك 

ا، هذا وأن دل على شيء فإمنا يدل على مهارة الكاتب ومتكنه من استخدام  واملناسب جلريا
وتعددتا يف هذا النص  تقنيات الزمن باإلضافة إىل األمكنة ، وهاتني التقنيتني مهما تداخلتا

  . الروائي، إال أن كال منهما مل خيلل أبدا ببناء صرح الرواية
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  :تمهيد

ينهض النص الروائي على جمموعة من املكونات السردية، اليت متثل لبنات تشكيله وبنائه 
هذه املكونات يف العمل السردي، اليت تظهر عرب شبكة من  انتظامالفين، وفق منطق حيكم سري 

اليت تنم عن طبيعة املكونات املشكلة و العالقات اليت تربط بني العناصر املكونة لبنيته الكلية، 
  .للمنت السردي، وحىت طرائق اشتغاله يف العمل الروائي

تشكيلها يقوم على  أنعلى احلكاية، باعتبار  أساسان كان احملور السردي للرواية يقوم وإ
به حركة الفعل هو منطق ميفصل العمل فان املنطق الذي تتشكل  « األحداثجمموعة من 

هذا . 1» (...).الروائي، فيقيم بنيته حمددا هلا منطا، وقيام البنية يف منطها يعين قيام احلكاية بقول 
النظام طتها يتم صياغة ما يتيح فهم مستويات احلبك الروائي، على مدار النص الروائي، وبواس

هذه املكونات يف  تمتثلو روائي،  منت أياحلكائي عرب متظهرات املكونات املشكلة للحدث داخل 
  .وغريها... احلوار، الشخصيات، الوصف،  ،احلدث

الويل "رواية  أيذه املكونات داخل العمل الروائي،  اإلحاطةمن خالل ذلك سنحاول 
دراسة  عن طريق وذلك، "الطاهر وطار"للكاتب والروائي اجلزائري " الطاهر يرفع يديه بالدعاء

من خالهلا  سنؤسسهذه املكونات وفق طريقة تنظريية يتم فيها تقدمي جمموعة من املفاهيم اليت 
 التنظري ة، بغرضجمموعة من التعريفات اللغوية واالصطالحي بإدراجوذلك ذا اجلزء من البحث، هل

املكونات املنظمة هلذه الرواية، بغرض حتليلها  ألهمهلذا الفصل من البحث، كما سنحاول التطرق 
دف من خالهلا  وإبراز حماولة  إىلاملواضع اليت جتلت فيها داخل الرواية، ودراستها دراسة تطبيقية، 

  .ةالكاتب هلا داخل الرواي إدراجالكشف عن هذه املكونات، وكيفية 
  :دراستها، بالتنظري والتطبيق، نذكرها على الرتتيب اآليت دحنن بصد يتال املكونات وأبرز
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    :الحدث :أوال
املكونات السردية املشكلة لبنية النص الروائي، باعتباره  أهماحلدث الروائي من بني  ديع

 مقومات ومعامل الرواية ككل، ويف هذا السياق تذهب أساسهالعمود الفقري الذي تبىن على 
احلدث الروائي ليس متاما كاحلدث الواقعي، الذي جيري يف  « :نإىل االعتبار بأ "يوسف آمنة"

  .1». من الواقع أفكارهنه يستمد أحياتنا اليومية، بالرغم من 
 روائي   أليكتابة   أين تعترب بأ "آمنة يوسف"الباحثة  أنخنلص من خالل هذا القول، هو 

ا  أنال بد من  سدة يف الرواية،   أفكارمن  منتقاةتكون ماد ش يمن الواقع املع األخذكالكاتب ا
الفين، حماوال يف السياق ذاته  وإبداعهوفق طريقة مناسبة تنم عن موهبته روايته،  معناسب تما ي

ائيا تناسب مع جمريات احلدث الواقعي، هذا ما جيعل منه حدثا رو  ال غري واقعية لكنها أمورإضافة 
يعد  « :بقوله عن احلدث "يحي بعطيش"للواقع بصلة، ويف السياق ذاته يعرب خياليا، ال ميت

احلدث يف الرواية مبثابة العمود الفقري الذي تقوم عليه بنيتها فالراوي ينتقي بعناية واحرتافية فنية 
ا نصه الروائي، فهو يضيف من خمزونه الثقايف ومن  وأالواقعية  األحداث اخليالية اليت يتشكل 

   2» .خياله الفين ما جيعل من احلدث الروائي شيئا مميزا خمتلفا عن الوقائع يف عامل الواقع
ن احلدث يف جممله عبارة عن جمموعة من الوقائع املنتظمة وغري أجاز لنا االعتبار ب وإذا

ا، جاز لنا االعتبار  تتطوراملنتظمة، واليت  ن إذن بأوتتنامى، وفق قانون يتيح هلا نظاما خاصا 
احلبكة الروائية هي نواة هذا النظام الذي يرتبط بعضه ببعض ليشكل لنا املادة احلكائية، فتتبلور 

اشتغال املادة احلكائية يف النص الروائي، فتصبح بذلك القدرة على استيعاب  عربه جمموعة طرق
ت بناء هذا النظام، خاضعة كليا لذلك املنطق الذي يقوم عليه خطاب الرواية، فتصبح بذلك آليا
تقدم من  أن األخريةوالوقائع املروية، رغم ما ميكن هلذه  األحداثشعرية هذا النص ال حتددها «
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ال،  حتددها قبل كل شيء آخر طريقة الرواية وصيغ العرض  إمنامسامهات خطرية يف هذا ا
  .1». بارواألخ

ن االعتبار بأ إىل "وفنونه األدب: "يف كتابه "إسماعيلعز الدين "يف سياق آخر، يذهب 
جمموعة من الوقائع اجلزئية، مرتبطة ومنظمة، وهو ما ميكن  «احلادثة يف العمل الروائي عبارة عن 

 إطارهي تلك السلسلة من الوقائع املسرودة سردا فنيا واليت يضمها  أو، )piol(باإلطارتسميته 
  .2».خاص

يف بناء العمل السردي، جاز  واألساسين احلدث هو العنصر املهيمن أجاز لنا القول ب وإذا
عمل احلدث على رصد حركة النص، كما ي وأفكارنعتربه العنصر احلامل لدالالت  أنلنا 

الزمن عليها، وذلك القرتانه الشديد بعنصري الزمان واملكان، ويف هذا  تأثريوحىت  الشخصيات
يطرأ عليها مجلة من االنعطافات  أنقد حيدث  « األحداثن بأ "محمد الخبو"السياق يعترب 

من تغريات  األحداث إليهن تصري أخترج عن نطاق الزمن، و  أنوالتحوالت واالنقالبات، ال ميكن 
  .3». ة بالزمنجيعل احلبكة شديدة العلق

جل ابال للتشكيل والصياغة، وذلك من أاختاذ احلدث نظاما ق ميكننا األساسعلى هذا 
الطرائق ا التعرف على ، وكذشتغل عليها الكاتب يف اخلطاب الروائيي أناآلليات املمكن  إدراك

  .اليت يتم من خالهلا بناء احلدث وتشكيله يف معامل النص الروائي والكيفيات
قسمني يكمالن بعضهما  إىل، "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء" احلدث يف الرواية ينقسم 

، فكل حدث منهما امقصديتهمنسجام والتالحم يف يطغى عليهما طابع االالذين بعض، و 
 أحداثهذا يف الواقعية اليت طغت على معظم يتجلى مكملة له،  أحداثيتطلب بالضرورة وقوع 

 ما مييز الرواية أهم احلدث هو أننه يتبني لنا وبوضوح، أهذه الرواية، ف أغوارتعمقنا يف  وإذا الرواية

                                                   
  .136، ص1997، )1ط(يف دالئلية القصص وشعرية السرد، دار اآلداب للنشر، بريوت، لبنان، : سامي السويدان -1
  .  104، ص 2002، )8ط(األدب وفنونه، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، : عز الدين إمساعيل -2
، دار صامد للنشر والتوزيع، املطبعة املغاربية للطباعة والنشر   )1986 -1976(اخلطاب القصصي يف الرواية العربية املعاصرة : حممد اخلبو -3
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ككل ال   الرواية أنهم من كل ذلك ، واألأطوارهاغلب أوهو العنصر الطاغي واملهيمن على 
ا  من حدثني  هذه الرواية تتكونو وتركيز كبريين،  بتأينالتوقف عنده وحماولة فهمه  إالتستقيم قراء

  :استوجبا علينا الوقوف عند كل واحد منهما بالتحليل والشرح، واحلدثني يف الرواية مها بارزين
  :واإلسالميةموجة الظالم الدامس التي غطت المنطقة العربية / 1

الويل  عرف أن، وهذا بعد واإلسالميالعامل العريب  هذا احلدث بعد الوباء الذي عمَّ  بدأ
يف زمن الوباء . ها هنا «: الائصرح عن ذلك قفاجد فيه، الزمن الذي يتو  وأدركحلظته  الطاهر

زمن صار فيه العرب واملسلمون جندا . إمنا كل العامل اإلسالمي، الذي عم ليس فقط العامل العريب
والبدء من البداية ، زمن صار فيه اهلروب إىل الفيايف. (..) ،حيملون أسلحتهم، للمسيحيني

  .1».واجبا
 الويل، وذلك عرب شاشته العمالقة   من خلوة بدأتعن موجة الظالم الدامس، فقد  أما

العامل، حياولون تقدمي  أحناءاليت ال حيدها نظر، تنقل كل ما جيري بواسطة مراسلني من مجيع 
هذا الوباء الذي مس املنطقة  أوجمموعة من التوضيحات والتفسريات حول سبب هذه الظاهرة، 

عبد "هلذه الظاهرة، فيما جاء به السارد على لسان املراسل  إشارة أول، وجاءت ميةواإلسال العربية
فضوء ، ظاهرة غريبة تعرتض العامل العريب حاليا، سيدايت ساديت « :يقول فيها" الرحيم فقراء

ينكبون على ، واخلرباء من مجيع أحناء العامل، ومل تنفع معه أية إنارة، الشمس اسودَّ منذ حلظات
  2».ة الظاهرةدراس

        :هذه الظاهرة اليت غطت كل ربوع املنطقة العربية، وهذا ما يعرب عنه املراسل يف قوله
وقد علمنا أن . فذلك خارج عن نطاق إرادتنا، سيدايت ساديت نعتذر عن عدم ظهور الصورة «

  .3».أو املوجهة إليه، العامل العريبعمت كل الفضائيات املرسلة من ، الظاهرة
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الوطن العريب، وكانت  أقطارمث بعد ذلك ينتقل املراسل ليصف الظاهرة اليت عمت مجيع 
يف رام  «: البداية من رام اهللا، اليت ال يغطيها شيء غري الظالم، وهذا ما يعرب عنه املراسل يف قوله

  .1» .اهللا كل شيء جيري يف الظلمة اليت ما بعدها ظلمة
 د اكتفى بتقدمي عام هلذه الظاهرةنالحظ بان املراسل ق فإننامن خالل ما تقدم ذكره من، 

املسألة يف منتهى  «قدم هلا وصفا دقيقا، جاء فيه  أنوبعد ذلك ينتقل لتقدمي آخر للظاهرة، بعد 
على ، مث راح، حىت بلغ عنان السماء، النور األسود بدأ يصعد من مناطق آبار النفط. البساطة

حىت ، مث منطقة فمنطقة، مث كلمرتا فكلمرتا، مرتا فمرتا، مها زاحفاميتد مدا، مرأى من أعيننا مجيعا
  .2» .غمنا

  :فسرت هذه الظاهرة، جنملها يفموعة من التفاسري اليت املدقق يف الرواية جيد جمإن 
 هذا  «: الفضائية اخلليجية قدمت هلا وصفا ساخرا، هذا ما جاء يف قول املراسل األقمار

ومرة عن شيء ، يف شكل بطن منتفخة، تتحدث مرة عن كرة مستديرة، صحيح فاألقمار الفضائية
 .3» .أشبه ما يكون بقربة معز مشعرة، مستطيل
 وبوجنبورة، ما يؤكد ذلك هو قول املراسل إيرانن وراء هذه الظاهرة بأ إسرائيل اعتبار:  

تمع ، مشلت كل بيت وكل حي، وقد تشكلت خاليا متابعة « كما مشلت كل فصائل ا
ّ ، ومع ذلك. مبا يف ذلك السحرة، اإلسرائيلي   متجهة حنو إيران، ست الظاهرةفال تعدم أصابع سي
 .4» .كما قيل  -وال سحر بدون خبور، إذ ال علم بدون سحر، وبوجنبورة

 تتفق مجيع  « :، يقول املراسلإرهابيةن السبب هو ظاهرة اعتربت بأ العربية اتاحلكوم أن
اليت هلا موقف آخر نأيت عليه فيما ، احلكومات العربية باستثناء اجلماهريية العربية الليبية االشرتاكية
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ومن واالها من األصوليني املستعملني ، تقف وراءها مجاعة القاعدة، إرهابية، على أن الظاهرة، بعد
 .1» .للدين اإلسالمي احلنيف الذي هو براء منهم

 وقد خالفت ليبيا  « :كومة الليبية ملا صدر عن احلكومات العربية، يقول املراسلخمالفة احل
أن عودة السواد ، إذ اعتربت، ما جاء يف بيانات احلكومات العربية الذي أوجزته الوكالة األمريكية

ذه الصفة سريى النور ، الذي أعلنه القائد، مؤشر على أن مشروع الوحدة اإلفريقية، إىل األرض 
 .2» .تحققوسي
  عدوان قد  أيحلالة الطوارئ القصوى، خوفا من  أمريكا إعالنكان هذا احلدث سببا يف

مجيع . لقد أعلنت حالة الطوارئ القصوى «: ، يقول املراسلأمريكاميس مصاحل البالد والعباد يف 
واألرضية والصواريخ اجلوية ، مغطى مبختلف الطائرات، والفضاء األمريكي، املسئولني يف مواقعهم

منصبة على املنطقة العربية ، واألقمار الفضائية مجيعها، على أهبة االنطالق، والبحرية
 .3».واإلسالمية

  وصفا ساخرا هلذا احلدث، املتمثل يف حالة السواد، يقول  األمريكيةتقدمي التلفزات
معلق  وهذا الوصف جاء على لسان، شاهدنا كتلة ضخمة من السواد اجلامد. نعم «: املراسل

ومرة يف شكل ، يف شكل جلد بعري، مرة، وبدت الكتلة يف أبعادها الثالثة، السينان املختص
 .4».ومرة يف شكل حبة بلوط كبرية، شكوة أو قربة

 الفاتيكان فسر الظاهرة تفسريا دينيا، واعتربها مؤشرا على قيام الساعة، يقول املراسل: 
ليس شرطا أن ، وأنه، قد حل، القائل بأن قيام الساعةوراء الرأي ، لقد انساق الفاتيكان. نعم«

. وها قد بدأ قيام الساعة من العامل العريب ،(...) ،كما جاءت يف الكتاب املقدس، تأيت الساعة
 .5» .كما بدأت أيضا الرساالت السماوية من هنالك
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عندها  ف  زية حزينة، من كثرة اهللع واخلو ن يف صالة جنائيطاليا غارقو إهذا ما جعل سكان 
ا ستسحب جنودها من العراق حال انقشاع الغمامة ، أعلنت احلكومة اإليطالية « أعلنت أ
  .1» .السوداء

خالل كل ما سبق من تفسريات حول ظاهرة السواد اليت غطت العامل العريب  من
ا إال، واإلسالمي ريات  أوتبقى تفسريات غري مقنعة بالنسبة للقارئ  أ  واألمور ثاألحدااملتتبع 

هو يعين غياب املصداقية واليقينية، يف  فإمناوان كان هذا يعين شيئا اليت ترتبت عن هذه الظاهرة، 
والتكهنات، واليت قد تكون يف جمملها تقبل نوعا  األقاويل، بالرغم من كل األحداثقضية طرح 

املغالطة، فيغدو كل شيء مغطى بنوع من السلبية والنقص  أوالتكذيب  أومن التصديق 
الطاهر "اد متعفاي، لذلك ال ميكننا االعتبار بان هذا احلدث هو مصدر حقيقي مثبت، وضوعامل

املثرية، اليت حريت العامل، وشغلت الناس على حسب  األحداثذا نوع من على ه "وطار
والتفسريات املعتمدة على مبدأ  األقاويلبذلك ، فتعددت اختالفهم العرقي والديين وحىت الفكري

وردنا (مثل  اإلشاعة، وذلك باالعتماد على مفاتيح كالمية تنم عن مصطلح واإلشاعةالتكهن 
التكهن اليت تتالئم مع   أساليبوغريها كثري من  ،...)، اختلفت اآلراء حول ظاهرة ...، قيل ...

املتسارعة، فتنكسر بذلك  وأحداثهل جمرياته اجلارية واليت ستجري يف العامل بك األحداثكل 
واقع يفرض على  إىلصريورة الواقع ويتالشى معها اليقني واحلقيقة، فيتحول معها مبدأ االحتمال 

هذا إن دل على شيء فإمنا يدل عن انفتاح حتت جناحيه، حتتم عليه التصديق، االنطواء  اإلنسان
 صفته واقعا يعيش فيه ويتعايش معهته ومتظهراته، بعلى الواقع املعاش بكل جتليا" الطاهر وطار"

  .بالرغم من كل التصورات واملغالطات السائدة على الواقع واليت قد تأثر عليه يف جتاربه مع غريه
  :عودة النور إلى المنطقة العربية واإلسالمية/ 2

بدون مقدمات، عندما حدث تغري مفاجئ بزوال  واإلسالمية املنطقة العربية إىلعاد النور 
 لى ما كانت عليه قبل موجة الظالمع إىل األمورموجة الظالم الدامس من املنطقة العربية، وعودة 
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ة يصاحبت هذه العودة جمموعة من املتغريات والتحوالت، طرأت على املناخ العام يف املنطقة العرب
 لكل حدث حتوالته اخلاصة أنتدل على  فإمناشيء ن دلت هذه التحوالت على إ، و واإلسالمية
هي حالة سادت . وقعا على بناء الرواية ككل أكثريكون بذلك فحدث أسوأ منه،  إىلقد تؤدي 

رغم تنوعها، سواء  األحداثمبعطيات  األخذمجيع ربوع املنطقة العربية، اليت تعيش على هامش 
ا نوع من املغالطات و التكهنات، هادفة  أواملصدر  ةموثوقغري مباشرة،  أومباشرة  أكانت يشو

  . اخل...هي غري ذلك،  أو
النور  «: هذا النوع من احلدث، واملتمثل يف عودة النور، من قول املراسل إىل اإلشارة تبدأ

لكن . بعد، مل يستيقظ اجلميع. والوجوه مستبشرة، والفرحة تعم الناس. يا عبد الرحيم، يتجلى
ا، والشمس استعادت كل وهجها، العملية تتواصل ا، وملعا     1» .أيضا، وحرار

يف النقاط  إليها، اليت سنتطرق األحداثاملنطقة العربية جمموعة من  إىلصاحبت عودة النور 
  :اآلتية
 وضع احلالة اليت عادت إىل  «: يف األولعودة النور يف مصر صاحبها وضعان، متثل  أن

ويسبحون هللا الواحد ، والناس يستغفرون ويكربون. والنور عامّ ، فالشمس ساطعة، طبيعتها األوىل
 .2» .وهو على كل شيء قدير، يف الليل القهار الذي يوجل الليل يف النهار والنهار

جماريها  إىلهذا الوضع هو وضع للحالة العامة السائدة يف مصر، واملتمثلة يف عودة املياه 
ووضع آخر ميكن نعته  « :الثاين، فقد متثل يف قول املراسلالوضع  أماالدنيا،  إىلمبجرد عودة النور 

ومتكنوا من  ،(...) ،مثل وزارة الدفاع، الذين استولوا على بعض املؤسسات فالعمي، بالسياسي
 أو على األقل، منهم سيادة الرئيسرمبا من ض، احتجاز عدد ال يستهان به من املسئولني رهائن

  .3» .السيدة املوقرة حرمه

                                                   
  .64الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، ص : الطاهر وطار -1
  .65املصدر نفسه، ص  -2
  .65 صاملصدر نفسه،  -3



المكونات السردیة:                                                                      الفصل الثاني  
 

 
89 

  بأن مسألة اخلالفة، واهلمس جارٍ  «: مصر، يقول املراسل يف ذلك إىلعودة اخلالفة 
 .1» .وبأن اسم بالدن يرتدد إىل جانب اسم صدام حسني، مطروحة بقوة
يف اجتماع ، أقر، مبدأ اخلالفة «: ، جاء فيهاأخرىالذي يؤكد عليه املراسل يف مراسلة  األمر

واحد ، من عشرة أعضاء، كما أبان الناطق الرمسي بامسهوالذي يتشكل  ، جملس احلكم اجلديد
  .منهم فقط مبصر

   .(...)  

استيقظ الناس ليجدوا أن احلكم يف يد ، فهنا يف أرض الكنانة، يا عبد الرحيم، أخلص ما فاتك -
  . 2» .من كانوا مرشدين للناس

اخلالفة أقر  مبدأ. قلت، سيدايت ساديت «: املراسل يف موضع آخر، فيقول ويقر على ذلك
حىت أن اللغط مسع من خارج ، ثارت الزوبعة. ولكن عندما طرح أمر من يكون اخلليفة، باإلمجاع

  . قصر عابدين
 واسم الشيخ بن باز، يمين السعوديال، هي اسم الشيخ أسامة بن الدن، هناك ثالثة أمساء ترتدد

  .3» .واسم الشيخ عمر عبد الرمحان املصري، السعودي
 لقد جرت حماولة انقالب من  «: حدثت يف اجلزائر حماولة انقالب فاشلة، يقول املراسل

مبا ، ومت إيقاف مجيع عناصرها، لكن متت السيطرة عليها يف الوقت املناسب، طرف منظمة العمي
  .وهم كلهم عمي. فيهم املشبوه يف أمرهم

 4» .اجلمهورية إنقاذوقد مت 
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حىت ألقي ، ما أن عاد النور إىل الدنيا « إذضع بسرعة استقر الو  أنبعد  األمرمت ذلك 
حيث كان هلا نصيبها من . فقد كانت السلطات هلم باملرصاد، القبض على ثلثي العمي اجلزائريني

ا العسكرية واملدنية   .1» .العمي يعملون يف أجهز
  اإلجراءاتاختاذ جمموعة من  إىل األورويبصاحبت عودة النور، دعوة االحتاد 

من خليجه ، مثل إيقاف كل اتصال جوي أو حبري بالعامل العريب «: واالحتياطات، يقول املراسل
 (...)، بني األوروبيني وبني سكان املناطق العربية، ومنع كل اتصال أو احتكاك، إىل حميطه

 مل وتوسيع التبادل االقتصادي مع روسيا وأمريكا الالتينية وبعض البلدان اإلفريقية النفطية اليت
 .2» .عدم االكرتاث بارتفاع أسعار النفط. ميسسها السواد

 مسألتان ال ثالث هلما، وان كل دليل ينحصر عندمها، يقول املراسل أمريكايف  تأكدت: 
وجيري بالشرق األوسط من السواد ، بريئة كل الرباءة مما جرى، املسألة األوىل هي أن أمريكا«

اليت ترتبت ، نظرا للعواقب الوخيمة االقتصادية والسياسيةوكذلك  ،(...)، وغري ذلك، والضباب
وقد مجد منذ البارحة إىل ، فالدوالر صار يقارن بالدينار العراقي، (...)، حلد اآلن عن هذه العملية

 3» .دون جدوى، اليوم ما يزيد عن أربع مرات
هي أن اإلدارة ، املسألة الثانية «" عبد الرحيم فقراء"يقول املراسل ف، األخرىاملسألة  أما
تاٌن ما، يف الضباب والسواد، والغة، ضالعة، األمريكية  نتج عن سوء تدقيق، (...)، لكن هناك فَل

إما تتنكر وتتملص ، هذه اإلدارة، جعلها، العسكرية، وسوء تقدير لنتائج العملية، يف احلسابات
اية األمر، منها   .4» .وإما ترتقب ما سينتج يف 

 تمعني، ومشل أمريكامع االتصال  أوروبا قطع ، ومشل هذا القطع كل العالقات اليت تربط ا
تنال اهتمام ، بتجميد تداول الدوالر، املبادرة األملانية «: الدوالر، يقول املراسل قطع التعامل بعملة
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وهذا ، لبرتولوقد جتلى ذلك أول ما جتلى يف قرار استعمال األورو يف شراء ا، باقي الدول األوروبية
ا ، اليت تبيع برتوهلا بالدوالر، ينزع الغنب عن كثري من دول العامل النامي، القرار وتدفع مثن مشرتيا

  .باألورو
  .1» .إن األمور يا عبد الرحيم تتطور جبدية يف اجتاه االنفصال التام عن أمريكا 
  أمريكاعدة برقيات صادرة عن  أكدتهليج وشبه اجلزيرة العربية، نطقة اخلم منالبرتول زوال  
أوردت منذ حلظة وكالة األنباء ، سيدايت ساديت «: يف قوله" عبد الرحيم فقراء"  أكدهالذي  األمر

قد حتول إىل سائل غري ، نقال عن مصادر يف البانتاغون أن برتول الشرق األوسط، األمريكية
 تلكم اليت دخلت مرحلة حىت، وقد مشل هذا املسخ العجيب كل اآلبار، معروف حىت اآلن
 2» .االستعمال حديثا

تقول ، أكدها عبد الرحيم من واشنطن، عدة برقيات «: ويف سياق آخر، يقول املراسل
  3» .له إسرتاتيجيةوقد فقد بالتايل كل قيمة ، األوىل إن الشرق األوسط مل يعد يتوفر على النفط

  :، نذكر منهاواإلجراءاتوترتب عن زال البرتول من منطقة اخلليج جمموعة من التبعات 
 وعلى مجيع ممتلكات العرب، ملتحدةاالستيالء على كل أموال العرب املودعة يف الواليات ا « -

  .4» .ومنع القادمني من الشرق األوسط من الدخول، (...) ،الثابتة واملنقولة
ودور  اإلسالمية ذات الطابع على مراكز الثقافي ءاالستيالعملت الواليات املتحدة على 

طرد كل العرب املقيمني و العبادة كاملساجد، وحىت البواخر والطائرات الوافدة من املنطقة العربية، 
  .األمريكيواملتواجدين يف الرتاب 
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مبا فيها ، ألمريكية املتواجدة يف املنطقةاستعادة كل اجليوش ا «: األمريكيةكما حاولت احلكومة   -
 سواء عن حروب اخلليج، املرتتبة، عن االمتيازات األمريكية، والتخلي، حاال وبدون تأخري، العراق

  1» .أو عن احلرب الباردة
كل الطائرات املدنية ، وإنذار، يف حالة تأهب قصوى، (...)، وضع مجيع القوات األمريكية « -

من ، يعترب إعالنا للحرب، بأن أي اقرتاب منها، البواخر يف البحار واحمليطاتوكل ، والعسكرية
  .2» .طرفها ومن طرف البلد الذي تنتمي إليه

املؤشر  «: زوال النفط، يقول املراسل أنباءهناك مؤشران يدالن على صحة ما ورد حول و 
وإن اإلرهاب ال ، رجاقال إن العلم سيجد خم، هو أن مجيع من اتصلنا به من املسئولني، األول

  .ميكن أن يطال أعماق األرض
يغادرون مواقعهم ويركضون حنو مكاتب ، هو أن مجيع الوافدين من غري العرب، املؤشر الثاين

  .3» .وحنو املوانئ، شركات الطريان
يف اليمن هناك مناحة كربى يشرتك فيها مجيع السكان من شيوخ إىل شباب بسبب جفاف  -

ا هلذا ، عن بكرة أبيها، ها هي اليمن كلها «: عشبة القات، يقول املراسل خترج لتعلن حز
واستبشر اخللق الذين ، فما أن عاد النور، املتمثل يف جفاف كل أوراق القات، املصاب اجللل
ا أسراب حنل، قولهرعوا إىل احل   .مث النواح والبكاء، حىت ارتفع التهليل والتكبري، مبكرة، وكأ

مصدر رزق املاليني ، أشجار القات، كما ترون بأم أعينكم ساديت سيدايت، أشجار القات
م الوحيد، من الناس ورقة واحدة ، ومل تبق هنالك ،جفت أوراقها، كلها، كلها، ومصدر سعاد

لشجرة احلياة اليمنية هذه بكل فخر ، يف نفوس الناس بعودة احلياةتبعث األمل ، خضراء
  .4».واعتزاز
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األفراح . هنا «": عبد الرحيم فقراء"وحل الدولة العربية، يقول املراسل  إسرائيلتفكك دولة  -
فقد عم بسرعة الربق . نعم. نعم. النواح ينبعث من كل بيت يهودي. تندلع من كل بيت فلسطيين

وإعطاء اخليار لليهود من أصل فلسطيين يف ، ورحيل مجيع اليهود الوافدين، الدولة العربيةخرب حل 
  1» .البقاء أو الرحيل

اجتمع الكنيست يف جلسة  «: ملؤشر الدال على حل الدولة العربية، متثل يف قول املراسلوا
تمعت جمالس كما اج، إىل أن يأذن الرب، تأجيل إقامة دولة صهيون، وأقر دون نقاش، طارئة

حل الدولة وتأجيل ، وأقرت بسرعة خارقة وباإلمجاع التام، مجيع األحزاب من أقصاها إىل أقصاها
  2» .إىل أن تتوفر الشروط املوضوعية، املشروع

املنطقة العربية صاحبتها  إىلن لعودة النور خنلص بأ ،أحداثمن خالل ما سبق ذكره من 
من خالهلا التحوالت اليت قد تطرأ على العامل العريب  "وطارالطاهر "جمموعة من التطورات، يصور 

مدى سيحاول العرب التكيف والتعاطي مع هكذا أمر  أي بعد زوال البرتول من أراضيه، واىل
" الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"يف روايته  "الطاهر وطار"خمالف للوضع املعهود عليه، فحاول 

على وهم  أساساالوجه الزائف عن هذه احلضارة املبنية  إزالةرض ، بغاألحداثهذا النوع من  إدراج
، وذلك بتقدمي واإلسالميالسائدة يف العامل العريب  األوضاعالبرتول، لتتجلى للقارئ بذلك حقيقة 

  .واإلسالميةالعربية  لألوضاع، نظرة ساخرة يف روايته هذه "الطاهر وطار"

 الرواية أطوار أساسهمااحلدثني الذين قامت على  أنا نستشفه من خالل كل ما سبق، مو 
حدثني انطوت حتتها معامل الرواية   أهمكانا مبثابة ذريعة فقد كان من ورائهما كل شيء، بصفتهما 

اليت يشهدها العامل  األحداث، واملتمثلة يف سرعة لروايةلالفكرة احملورية  أنتجككل، فتوظيفهما معا 
، لكن ضغط الظروف العاملية «: يف بداية روايته "الطاهر وطار" يقول عنه األخريالعريب، هذا 
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كما ، سنوات عديدة، مل أعايشها، فرض علي رواية، والوضعية يف العراق والعامل العريب واإلسالمي
      1» .هو الشأن لباقي أعمايل
 إن صح القول يف طريقة السرد يف طريقة احلكي و  أثرااحلدثني قد  أن، أيضاكما نستخلص 

تلفزيونية، تنقل جمموعة من بعض  إعالميةوجعال الرواية ككل ترتاوح بني اسرتجاعات وحوارات 
 ذين احلدثني  اإلحاطةجل أالعامل، من  أحناء، عرب جمموعة من املراسلني من مجيع األمورجمريات 

ماليل على د الرواية أطوارن جتليهما يف مجيع إف أخرىهذا من وجهة ومن وجهة  العنصران  أ
يف ظهور  األساساملشكالن لبناء الرواية، وجلميع التقنيات املعتمدة يف البناء، باعتبارمها 

النظرة الباعثة  إىل ،حىت طريقة البناء السردي للروايةالزماين للرواية، و  اإلطارالشخصيات، وبناء 
على الكتابة، املتمثلة يف حماولة تشخيص الراهن العريب بكل مظاهره يف قالب ينم عن سخرية كبرية 

العريب يف ظل الواقع  اإلنسان، والتغريات اليت يتخبط فيها اإلنسانيلتقط مجيع مفارقات حياة 
     .    املعيشي املرير حتت رمحة سلطة الظلم واالستبداد

  :اتشخصيال: ثانيا
 يتال ةاألساسي اتاملكونمن تعترب الشخصيات من بني أهم العناصر السردية، وهي بذلك 

يف تطور  ةسامهعلى املخمتلف مكونات الرواية، حبيث تعمل الشخصيات  اتنتظم وتنطلق منه
حركات السرد وذلك بغرض بناء وتشييد معامل الرواية، وإذا  تتظماناألحداث داخل الرواية، كما 

ا النقطة املركزية اليت إنه أجاز لنا اعتبارها من بني أهم املكونات السردية، ف مكننا القول إذن بأ
يرتكز على أساسها العمل الروائي، فهي عموده الفقري، حبيث ال ميكننا أن نتصور قصة أو رواية 

تشكلها، كما أننا ويف نفس السياق ال ميكننا أن نتصور عمال أو حدثا  بدون أعمال أو أحداث
بدون شخصيات، فهي اليت تدير األحداث كما أن هذه األخرية تدور هي األخرى حوهلا، سواء  
كان ذلك يف السرد القدمي أو احلديث أو املعاصر، وهي بذلك عملية تقليدية متوارثة هذا التوارث 

م األدبية سواء أكانوا  جعلها حمط اهتمام كبري لدى األدباء واملفكرين على اختالف مشار
  .مفكرين روائيني أو كتاب نقاد أو مسرحيني
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من التطرق إىل التعريف اللغوي واالصطالحي للشخصية، وكذا  لنا ومن خالل ما سبق البد
  .إىل كيفية استخدام الكاتب للشخصيات يف الرواية

  :لغة/ 1 
سواء اإلنسان وغريه، تراه  «:تعين) ص .خ.ش( مادة  "بن منظورال"جاء يف لسان العرب 

 ه والشخص كل جسم له ارتفاع وظهورمن بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخص
ومجعه أشخاص وشخوص وأشخص والشخص تعين ارتفع والشخوص ضد اهلبوط، كما يعين 

  1» .السري من بلد إىل بلد، وشخص ببصره أي رفعه
الشخص سواء اإلنسان «مبعىن " قاموس احمليط"فقد جاءت يف معجم ويف تعريف آخر هلا 

  2».، املختلف واملتفاوتخصوغريه فرآه من بعيد، ومجعها أشخاص وشخوص، واملشا

  :اصطالحا/ 2

كل مشارك يف أحداث الرواية سلبا « :أما الشخصية من ناحية اجلانب االصطالحي فهي 
  3».شارك يف احلدث ال ينتمي إىل الشخصيات بل جزءا من الوصفأو إجيابا أما من ال ي

 :قوله أنهبيعرب عن مصطلح الشخصية  "عبد الملك مرتاض" بأن جندإننا من جهة أخرى ف
وأيا كان الشأن، فإن املصطلح الذي نستعمله حنن مقابال للمصطلح الغريب  «
"Personnage " أساس أن املنطق الداليل للغة العربية الشائعة  )...(، وذلك " الشخصية"هو

  يف البلدية، والذي له حالة مدنيةهو الفرد املسجل " الشخص"بني الناس يقتضي أن يكون 
  4» .والذي يولد فعال، وميوت حقا

                                                   
 .36، ص )مادة شخص ( لسان العرب،  :ابن منظور -1
 1995، )1ط(القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : الفريوز أبادي الشريازي الشافعي جمد الدين حممد يعقوب بن إبراهيم -2

  . 469ص
 .68ص  البنية السردية يف الرواية،: عبد املنعم زكريا القاضي -3
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ا تبقى مهمة يف  رغم االختالف احلاصل يف تعريف الشخصية يف التعريفني السابقني إال أ
ا متثل العنصر  «تعترب الشخصية من بني أي عمل روائي، حبث  أهم مكونات العمل احلكائي، أل

ا ظلت  رغم أمهيتها كعنصر حيوي حكائي،. 1»احليوي، الذي يضطلع مبختلف األفعال إال أ
ا من املكونات السردية اليت القت التغييب  رغم ذلك مقصية من الدرس النقدي يف اعتبار أ

، هو اعتبار النقاد بأن اءصاإلقية وما يفسر هذا ري ظالنقدية التنالتهميش من قبل الدراسات 
الشخصية هي جمرد عنصر ثانوي خاضع للحدث الروائي فقط، وما يؤكد على ما سبق هو اعتبار 

 أي مبعىن .2».جمرد عنصر ثانوي، وخاضع كليا ملفهوم الفعل « أرسطو بأن الشخصية هي
  .ملفهوم احلدث ةخاضعالشخصية الروائية 

حني  «إال أن هذا اخلضوع ملفهوم احلدث سرعان ما تبدد مع حلول القرن التاسع عشر، 
ا كائن حي له وجود فيزيقي فتوصف  بالغ الروائيون يف جعل الشخصية تعامل على أساس أ

ا، ومالبسها ا (...)مالحمها، وقامتها، وصو ا، وشقاو   3»(...).، وآالمها، وسعاد
  : يف قوله "عبد الملك مرتاض"كد عليها أمح الشخصية، العناية يف وصف مالوهذه 

يمنة النزعة  « إن العناية الفائقة برسم الشخصية، أو بناءها يف العمل الروائي كان له ارتباط 
  4» .السياسية من وجهة أخرى ةيديولوجياإلواالجتماعية من وجهة، وهيمنة  التارخيية

ما نستشفه من خالل القولني السابقني هو أن الشخصية كسرت قيود اخلضوع ملبدأ احلدث 
ا كائن حي يلزم على  الروائي وانتهجت بذلك منهجا مغايرا ملا كانت عليه، حني اعتربت على أ
الروائي وصفه وصفا شامال كامال يفرض عليه العناية الفائقة بوصف مجيع مالمح الشخصية وذلك 

أي عمل روائي، واملالحظ كذلك من خالل القولني هو هيمنة جمموعة من النزعات على  يف بناء
مسار الشخصية وعملت على ربطها بالعمل الروائي على غرار النزعة التارخيية واالجتماعية، وكذا 

                                                   
  .87ص  ،1997 ،)1ط( بريوت، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، قال الروائي،: سعيد يقطني -1
  .34ص براهيم نصر اهللا،البنية والداللة يف روايات إ: مرشدأمحد  -2
 .76ص  يف نظرية الرواية،: عبد امللك مرتاض -3
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السياسية على العمل الروائي بصفة عامة وعلى الشخصية الروائية بصفة  اإليديولوجيةهيمنة النزعة 
  .صةخا

يف القرن التاسع عشر احتلت الشخصية « :حني يقول بأن "حسن بحراوي"هذا ما يؤيده 
مكانا بارزا يف الفن الروائي،أصبح وجودها املستقل عن احلدث، بل أصبحت األحداث نفسها 

  1» .مبنية أساسا إلمدادنا مبزيد من املعرفة بالشخصيات أو لتقدمي شخصيات جديدة
ن القرن التاسع عشر هو حبق قرن مسو الشخصية الروائية واستقالهلا يؤكد لنا هذا القول بأ

عن احلدث، وأصبحت كل عناصر السرد تعمل على إضاءة مالمح الشخصية وإبرازها يف العمل 
  .الروائي

 هي كل شيء فيها «أما عن املنظور التقليدي للشخصية يف الرواية التقليدية فقد كانت 
يقحمها الروائي فيها، إذ ال يضطرم . حبيث ال ميكن أن نتصور رواية دون طغيان شخصية مثرية

الصراع العنيف إال بوجود شخصية، أو وجود شخصيات تتصارع فيها بينها، داخل العمل 
  2» .السردي

  :فيعرب على ما آلت إليه الشخصية يف هذه الفرتة وذلك يف قوله "ضياء غني لفتة "أما 
داخل األعمال السردية، ونقطة ارتكاز تتقاطع فيها كل  باحلضورحت الشخصية تتمتع أصب« 

القصة هي "القائلة بأن  على املقولة املكونات العمل الروائي واألمر الذي جعل بعض النقاد يؤكد
  3».الذي يقصد به العمل األديب الذي يبدع شخصيات كاملة" فن الشخصية 

تب على أمهية الشخصية داخل أي عمل سردي، بصفتها من خالل هذا القول يؤكد الكا
 املكونات السردية األخرى كاحلوارالنقطة احملورية واملركزية اليت تعمل على الربط بني مجيع 

والوصف، وغريها، مما جيعلها فنا قائما حبد ذاته، مسامها بذلك يف حبك مسار أحداث الرواية أو 
  .القصة

                                                   
 .208 ص ،)الشخصية الزمن، الفضاء،( بنية الشكل الروائي،: حسن حبراوي -1
   .76يف نظرية الرواية، ص : عبد امللك -2
 .180ص ، 2010 ،)1ط(دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  البنية السردية يف شعر الصعاليك،: ضياء غين لفتة -3
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الشخصية تسخر إلجناز احلدث الذي وكل « :بأن  "عبد الملك مرتاض"كما يعترب 
وهي ختضع يف ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات وإجراءاته، وتصوراته . الكاتب إليها إجنازه

  1».من احلياة تهأي فلسف: هيديولوجيتوأ
لعبه الكاتب يف تقدمي ياملالحظ من خالل هذا القول هو الدور البارز الذي األمر و 

ل عليه يف الرواية، وذلك بإخضاعه للشخصيات داخل العمل األديب الشخصيات، كما هو احلا
بنوع من الصرامة من خالل وضع بصمته عليها عن طريق إدراجه لتقنياته اإلجرائية ولتصوراته 

دف عرضديولوجيةواأليالفكرية  ه ويستهويه، وهذا ما يعرب على القارئ وفق اللون الذي يعجب ها، 
من جيعل معوله على الشخصية حيللها أو يعرضها «  :يف قوله بأن "عباس محمود العقاد"عنه  

لقارئه باللون الذي يعجبه، ويستهويه وقد يكون الكاتب خبريا بتحليل الشخصيات أو ال تكون 
ا   له خربة، بالتحليل، ولكنه مقتدر على إبرازها على صورة تسحر األبصار وتدعوك إىل العناية 

  2».كما بالصحب واألقربني
ا على خلق الشخصيات و  إذا ما جاز لنا االعتبار بأن جودة أي رواية تقاس مبدى قدر

الروائية، فإن قيمتها اجلمالية ومصداقيتها احلقيقية تنحصر بصورة جوهرية يف قدرة الروائي على 
تقدمي شخصياته الروائية سواء تعلق األمر خبلفياته أو مبا حتدثه املكونات السردية من صدق يف 

حياء أو حىت مهارة الروائي يف كيفية عرضه لعمله الروائي، من خالل حماولة بلورته ليصبح اإل
تمع، وهذا ما يعرب  متماشيا مع روح احلياة والعصر، وذلك بتجسيد كل ما له عالقة بتجليات ا

ا داال شر الشخصية الروائية ميكن أن تكون مؤ « :على حد تعبريه يف قوله بأن  "أحمد مرشد"عنه 
ا الواعية إىل  على املرحلة االجتماعية التارخيية اليت يعيشها وتعرب عنها، حيث تكشف عن نظر
العامل، وهذه النظرة هي أرقى أشكال الفكر لدى اإلنسان، وموقف خالف لديهم يف امتالك 

  3».الواقع مجاليا

                                                   
 .75،76يف نظرية الرواية، ص  :عبد امللك مرتاض -1
 . 308، ص 1966، )1ط(بني الكتب والناس، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، : عباس حممود العقاد -2
 .33، ص اللة يف روايات إبراهيم نصر اهللالبنية والد :أمحد مرشد -3
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يت من خالل هذا القول ميكن أن نستخلص بأن الشخصية تعد من بني أهم املقاييس ال
عتمد عليها يف الكشف عن مقدرة الكاتب أو الروائي ومدى جدارته يف كيفية توظيف ي

  .الشخصيات رفق مبدأ التوافق بني الواقع االجتماعي واحمليط الذي يعيش فيه
وهذا من ناحية النظرة التقليدية للشخصية، هذه النظرة ما فتأت أن تغريت مع بدايات 

فأنشأ الروائيون جينحون للحد من  « شخصيةالرؤية العامة للالذي تغريت معه و القرن العشرين 
ا يف األعمال الروائية، فلم تعد إال جمرد كائن ورقي بسيط، وذلك  غلوائها، واإلضعاف من سلطا

اية احلرب العاملية األوىل حني أصبحت الشخصية وفق النظرة اجلديدة جمرد  .1».انطالقا من 
بينما « : يف قوله  "عبد الملك مرتاض"يعرب عنه ة وفقط، وهذا ما عنصر شكلي يتبع اللغة الروائي

ينا النظرة اجلديدة إىل متثل الشخصية يف العمل السردي تنحوا منحى لغوي، ذلك أن النظرة فأل
اجلديدة إىل الشخصية أمست تنهض على التسوية املطلقة بينها وبني اللغة، واملشكالت السردية 

ا، أوال وقبل كل شيءا، عدت الشخصية جمرد كائن األخرى، ومن أجل ذلك، رمب  من ورق، وأ
  2».مشكلة لسانية، حبيث ال ينبغي أن يوجد شيء خارج ألفاظ اللغة

  :أنواع الشخصية/ 3
إن الداخل إىل عوامل الرواية يالحظ اعتماد الروائيني على جمموعة من الشخصيات هذه 

الروائي، حبيث يعمد العديد من الكتاب والروائيني إىل األخرية تتنوع حبسب ما يقتضيه العمل 
إدراج جمموعة من الشخصيات بصورة مركزة مما جيعلها رئيسية يف بناء العمل الروائي حبيث تصبح 
الركيزة األساسية يف بناء الرواية، فتصبح بذلك العامل الرئيسي الذي جيعل احلدث الروائي يتماشى 

دف من خالل إدراجها يف عوامل الرواية إىل جلب انتباه وفق ما يتطلع إليه الكاتب، و  الذي 
املتلقي، لكنها ال تكفي لوحدها مما يلزم على الكاتب إدراج جمموعة من الشخصيات الثانوية اليت 
تسهم يف حبك مسار الرواية، وكذا العمل على اإلعالء من شأن الشخصيات الرئيسية يف أي 

  .رواية كانت

                                                   
 .76يف نظرية الرواية، ص  :عبد امللك مرتاض -1
 .82املرجع نفسه، ص -2
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م على قد يفرض انتماء  م الفكرية على أن تكون شخوص روايا الكتاب واختالف مشار
ا سواء أكانت خيالية أم م الفكرية، أو حىت الكتابات حبد ذا م ومشار واقعية  حسب انتماءا

ا من الروايات  "رالطاهر وطا"حقيقية، أما عن كتابات  فقد اعترب جل النقاد والدارسني على أ
وليس يل غري هذه الرواية، احلالة  - كما أحس  -بالنسبة يل «  :عليه يف قوله الواقعية، وهو ما يؤكد

وضع وصفات  ماملرضية أعيش أعراضها، وأحاول التعرف عليها، تاركا للباحثني مبختلف أنواعه
  .1».العالج، وسأظل يف مجيع األحوال، أطاردهم ملعايشة احلالة

والوضع الذي يشهده  وف العاملية،هذه املعايشة للحالة سواء كانت يف ظل ضغط الظر 
إذا كانت الظاهرة اإلسالمية، هزت العامل، فلما  «:العامل العريب واإلسالمي، ويف هذا الصدد يقول

  .2» ؟...وطارال حتري العبد الفقري الطاهر 
    :هو قوله يةاليت خنن بصدد دراستها تتسم بالواقع "الطاهر وطار"وما يؤكد على أن رواية 

لكن ضغط الظروف العاملية، والوضعية يف العراق والعامل العريب واإلسالمي، فرض علي رواية، مل « 
  3» .أعايشها، سنوات عديدة، كما هو الشأن لباقي أعمايل

ا، وهو  "الطاهر وطار"هذا االجتاه الواقعي فرض على  أن تكون روايته حقيقية وخبصوصيا
موالشخو « :ما يؤكد عليه يف قوله بأن م، وخبصوصيا وذلك بغرض  4»ص هم، بأمسائهم، وصفا

هول   .التعرف من الواقع احلقيقي املعاش وحماولة الكشف عن ا
حاول  "الطاهر وطار"فإننا جند بأن " الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"وإذا عدنا إىل رواية      

توظيف الشخصيات يف روايته بصورة فنية راقية حماوال يف السياق ذاته إدراجها حتت ظل جمموعة 
  .من العوامل اخلفية ويهدف من خالل ذلك حماولة الكشف عن أغوار هذه العوامل وما ختفيه

  :إىل تهاوميكننا تقسيم الشخصيات يف هذه الرواية اليت حنن بصدد دراس     

                                                   
  .08الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء ، ص  :الطاهر وطار -1
  .08ص نفسه،  صدرامل -2
  .08ص  نفسه، صدرامل -3
 .08 ص ،نفسه صدرامل -4
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  :الرئيسية الشخصيات/ 3-1
ا الشخصية الرئيسية  :الولي الطاهر -1    يدرج الطاهر وطار هذه الشخصية يف روايته على أ

ن جهة أخرى فريى الطاهر وطار اليت حترك اجلزء األول من أحداث الرواية هذا من جهة، أما م
يبدو يل، هو  ما الويل الطاهر، كما عربت عنه، حسبالويل سواء أكان سيدي بولزمان أم «  :بأن

العقل الباطن لإلنسان املسلم املعاصر، يف جتلياته العديدة، واليت تتمثل يف احلركات اإلسالمية 
 الشأن يف ردود األفعال التشنجية بشكليها الفردي أو اجلماعي يف احلركية أو السكونية، كما هو

  1».أو الرافضة سلبا
ر حاول الربط بني شخصية الويل وما نستخلصه من خالل هذا القول هو أن الطاهر وطا

الطاهر بالعقل الباطين لإلنسان املسلم املعاصر، بكل جتلياته املختلفة، سواء كانت حركات 
إسالمية فردية أو مجاعية أو حىت ردود األفعال التشنجية الرافضة للواقع املعاش والويل الطاهر يف 

هذه يعيش يف أجواء صوفية بعيدة كل  عله الطاهر وطار يف روايتهجيهذه الرواية هو رجل صويف 
د عن الواقع الذي يعيش فيه، وجيعل منه كذلك إنسانا انفراديا يعيش مع نوع من العزلة يف عالب

 اهر عباداته وتنسكاته وذلك حينمامقامه اخلايل من املريدين واملريدات، وفيه ميارس الويل الط
  .ية املقام واملالئكةدي ركعيت حتاعتلى سجادا من جلد الغزال، وانطلق يؤ «

 يقظاستغرقت الركعتان دهرا ال يعلمه إال أهل الذكر، استيقظ منه الويل الطاهر فرحا نشيط ،      
ا 2»الروح واجلوارح  موالي الويل الطاهر «" : بالرة " ، وظل يدعو يف خلوته هذه اليت صرحت 

 :بأن ينجيه مما خياف، وذلك يف قولهويل مرارا وتكرارا امل. 3».هذه خلواتك وطريقك إىل حبيبتك
  4».يا خايف األلطاف جننا مما خناف« 

                                                   
  .07ص  ، الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء: الطاهر وطار -1
  .16 ص صدر نفسه،امل -2
 .12، ص صدر نفسهامل -3
  .22، 21، 13 - 09، ص صدر نفسهامل -4
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طبيعة   لنا هذا التكرار للدعاء تكرر هذا الدعاء يف الكثري من املواضع داخل الرواية، وجيسد
النفسية املبنية أساسا عل اخلوف، وكان املهرب الوحيد إلزالة ذلك اخلوف هو " الويل الطاهر"

اء وفقط، دون أن حيرك ساكنا، هذا ما دفعه إىل تغيري الدعاء بعدما رأى بأن ال االكتفاء بالدع
صلى   توضأ«  الدعاء، بعدما قام وبقي احلال كما عليه رغم الدعاء احلثيث، إىل تغيري شيء تغري

  .ركعتني رفع كفيه يدعو مغمض العينني
ء دخل الويل الطاهر يف نوع ، فمجرد تغيري الدعا1» يا خايف األلطاف سلط علينا ما خاف     

من االبتهاالت والتضرعات والصلوات ذات البعد الصويف اليت ظل يكررها إىل أن استجاب اهللا 
ظل يصلي ويكرر الدعاء تسعة وتسعني مرة، إثر كل « :لدعائه، ويف هذا الصدد يقول الراوي

  .ركعتني، جمتهدا
أمام باب املعشوق حىت خيل إليه أنه  اهللا وحده يعلم كم زمنا انقضى على التوسل احلثيث   

  :ينفتح، وأن صوتا مالئكيا يأتيه
  .الطاهر، ربك استجاب لدعاء ظل ينتظره، منذ سقوط الدولة العباسية الويل يهاأأبشر  -
   احلمى يف كل مرة ينتهي من الدعاء ترتفعجتاهل الصوت، وما يقول، وواصل الصالة والدعاء، و    

ويزداد العرق انصبابا من كامل جسده، حىت أن حليته ثقلت من البلل، فعند فتزداد اشتدادا عليه، 
   2».باب املعشوق، ينسى العاشق سبب التوسل، وإال كان عاشقا، مقايضا، يعطي ويأخذ

يرسم الراوي لنا من خالل هذا القول حالة الويل الطاهر اليت تغرقها جمموعة من االبتهاالت 
إىل اهللا بواسطة الدعاء بغرض أن يسلط على الويل كل ما خيافه والتضرعات الصوفية متوجهة 

وخيشاه، وذلك عن طريق التوسل احلثيث هللا من أجل االستجابة لدعاء ظل يدعوه منذ سقوط 
  .كما جاء يف تعبري الراوي  الدولة العباسية

ققت من خالل ما سبق ذكره، ميكننا االعتبار بأن ذلك الدعاء جاء مبثابة كرامة صوفية، ح
جمموعة من خماوف العرب، وذلك ابتدءا من زوال البرتول من مناطقهم وكذا تغيري لون لباسهم من 

                                                   
 .25ص  ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء: الطاهر وطار -1
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األبيض واملاثل يف اجلبب والقمصان إىل اللون األزرق املاثل يف اللباس األوريب كما هو معروف 
  .، أي اللون األزرق وهو رمز العملعليه

ا كان ليتغري لوال شخصية بالرة اليت دعت الويل جتدر اإلشارة هنا بأن دعاء الويل الطاهر م
الطاهر إىل تغيري الدعاء بعدما أن قدمت له جمموعة من التنبؤات جعلته يشعر بنوع من اخلوف 

  : ايقول فيه ،حماورة بني الويل الطاهر وبالرةكده الراوي يف أاخلوف  ذاالشديد، وه
  .إن هذا خميف يا بالرة - « 
  1».فادع اهللا أن يسلطه على عباده -   

من  رة على التدبر واستشراف املستقبلاملتعارف عليه هو أن داللة الويل تعين الوالية واملقد
القارئ هلذه الرواية يالحظ بأن شخصية الويل فأجل الكشف عن بعض األمور الغائبة عن الناس، 

ا تتشظى يف  شخصيات أخرى داخل الرواية، وما تفتقد إىل كل هذه الدالالت، كما يالحظ بأ
ادعى الويل الطاهر بأن صرعة اليوم، ال تشبه « :جاء فيهالذي يؤكد لنا ذلك هو ما قاله الراوي، 

  حيث يتخلص من أحد ليكون أحدا آخرمتاما تلك الصراعات اليت كانت تغري شخصيته، كليا، 
   2».يف حلظات قصار، يكون أكثر من واحد، يف أكثر من مكان

  (...) وأمريا يهرب ويهجم ، (... ) يف اجلزائر مرة جنراال، « يث يكون الويل الطاهر حب
يكون يف مصر، جنيب حمفوظ مذبوحا، ومرة داعية يستل اخلنجر ليذبح جنيب حمفوظ، تارة عمر 

وتارة جماهد، يتسلل بشحنة من املتفجرات لينسف، الركح الذي يقف عليه عمر (...) دياب، 
على شيء فإنه يدل على أن شخصية الويل الطاهر مرتامية األطراف هذا دل  وإن ،3».دياب

  .تتشظى يف العديد من الشخوص داخل الرواية
ذا تصبح شخصية الويل الطاهر شخصية تتسم بالسلبية وعدم احلركية والقيام من أجل 

شخصية الويل الطاهر التغيري، فاقدة بذلك كل ما مييز شخصيتها، وهذا ما يدفعنا إىل االعتبار بأن 
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ما هي إال شخصية حتاكي يف ظاهرها شخصية اإلنسان العريب املعاصر الذي يكتفي مبجرد 
اإلصغاء دون التحريك ساكنا من أجل التغيري مما جيعل اإلنسان العريب فاقدا لنوع من بعض 

  .خصوصياته العربية اإلسالمية
   حتضر عند شخصية أخرى يف الرواية زيادة على ما سبق، فإننا جند بعض دالالت الويل

ا، وحىت بشخصيات الرواية  وهو السارد، الذي يتمتع بالقدرة على تسيري األحداث بصفته عليما 
ا، وهذا بصفته مالزما ألحداث الرواية من البداية إىل النهاية و  كان   إناألخرى بأحواهلا وصفا

  .الويل ه الصفة اليت ال ميتلكهاذلك بصورة تقريبية، وهو بذلك يتقاسم مع الويل هذ
  : بالرة  -2

، والدارس هلذه " الطاهر وطار يرفع يديه بالدعاء"حد الشخصيات الرئيسية يف رواية هي أ
الرواية يالحظ تعدد صفات هذه الشخصية، فتأيت يف الرواية مرة إنسية، حينما تبدأ يف سرد 

  :يف هذا الصدد  وتقول" الناصر بن علناس بن محاد " حكاية زواجها من 
بالرة ابنة امللك متيم بن املعز، زوجة الناصر بن علناس بن محاد الذي سرت إليه يف عسكر من « 

املهدية حىت قلعة بين محاد تصحبين من احللي واجلهاز ما ال حيد، أمهرين الناصر بأربعني ألف 
  1».دينار، أخذ منها أيب دينارا واحدا وأعاد له البقية

ا، األمر هدفعها إىل التضحية بنفسها، من أجل أن تقي قومهذا الزواج  ا شر احلروب وويال
قبلت عن طيب خاطر الزواج من (...) كنت يا موالي الويل الطاهر، « الذي تؤكد عليه يف قوهلا 

شر احلروب  يالناصر قربة العز، ال لكونه سلطانا قوي النفوذ أذل كل متمرد، إنا ألقي قوم
ا حاولت إغواء الويل الطاهر وتظليله  أن بعد ذلك بصفات اجلنية، بعد تر حض، مث  2».وويال

 نه شبه عارية، بضة، رشيقة، لطيفةصب الويل الطاهر يف وقفته، بينما هي تتقدم متان« بعدما أن 
   لبالرة غرائيإيقدم الراوي وصف  القولففي هذا . 3».ينبعث منها السحر، موجات من النور

                                                   
 .09، ص الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء: الطاهر وطار -1
 .10، ص صدر نفسهامل -2
 .12، ص صدر نفسهامل -3



المكونات السردیة:                                                                      الفصل الثاني  
 

 
105 

تتوفر إال يف اجلنية، وما يؤكد على أن بالرة جاءت مبواصفات اجلنية، هو  ال اصفاتاملو  هذه كلف
لو أنين متأكد مما تقولني أيتها «  :ل فيهقول الراوي الذي جاء على لسان الويل الطاهر والذي يقو 

  2».اآلن أعرف ما إذا كنت إنسية أم ال « : ويف قوله كذلك  1».على بركة اهللا كاجلنية، لتزوج
دف من خالله إىل  جاءت بالرةكما  يف صورة أخرى وهذه املرة يف شكل إغواء شيطاين 

تظليل الويل، وما جيعلها تتصف بصفات شيطان هو قول الويل الطاهر الذي جاء على لسان 
   3».هل لك دم ابنة النار «الراوي وفيه 

ابنة النار داللة على  خلقت من نار فالويل الطاهر هنا يعتربها نيطااملعروف على أن الشي
ا  ا وال مل، ورغم حماوالت بالرة احلثيثة على إغراء الويل وتضليله، إال أنه شيطانةأ  يعبأ 

ا، فعمد إىل قتلها حرصا على دينه وذلك يف قوله ا وال حىت باقرتاحا رباه عفوك، فما « : مبحاوال
      4».ظلمت إال حرصا على دينك، وما فعلت إال ما قدرت

لن يبقى مين يا موالي، « : يف صورة مالئكية، ذلك يف قولهمرة أخرى  بالرة حتضرا كم
سوى عبق عطر، تذروه هبات مساوية رقيقة، وصوت، تعزفه خملوقات نورانية، ال تراها وال 

ا عاملة للغيب ا، كموأن كل ما خيرج منها من كالم ينطق باحلكمة .5».تراين   .جند بأ
بالرة ملاذا تنطقني باحلكمة وكما لو  -« : ويل الطاهرجاء يف قول ال ما يؤكد لنا ذلك هو ما

  .أنك من الغابرين
م و  -  أقمارهم، نسوا قتل خلية يف دماغيإنه العلم يا موالي فعندما رصدوين وأسكنوين أجهز

فتسربت علوم األولني واألخريين من اإلنس واجلن، إىل رأسي، ويف احلق، تذكر ما كان وما 
  6».مما علمه اهللا آلدم، عليه السالم، وجرت حكمته، أن ال تتكشف األمساء إال مبيقات سيكون، 
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ا بالرة، هو ما جاء على لسان الويل  األمر الذيأما  يربز الصفة املالئكية اليت تتحلى 
ما واملعروف بأن املالئكة هي خملوقات نورانية وهذا ، مىت تنزلني يا ابنة النور: بقولهالطاهر خماطبا 

  . يف القول السابقالويل الطاهر  أكد عليه
  للصفات السابقة اومغاير  اخمالف مظهرا علها تظهرجت –املالئكية  –فاكتساب بالرة الصفة 

: جاء فيها اتاالستشرافله جمموعة من  تقدمفوهي بذلك تكشف أسرار ال يعرفها الويل، 
  لعمامات فتنتزع ، وختشوشن األيديواعندما يصري القارئ ماءا زالال، وتسود اجلبب والقمصان «

   قبيلة والعشرية، ويكون الدين هللاوختضر الفيايف القاحلة، ويصري الرتاب هو الوطن، واجلار هو ال
وهي بذلك متارس حركات ال ميارسها إال املتصوفة، حني يعتمدون على  .1».واحلكم للناس

ذه الصفة تشرتك مع الو فأخيلتهم وأحاسيسهم،  لوال بالرة ملا غري فيل حالته الصوفية، هي إذا 
  .الويل الطاهر دعاءه املعتاد، هذا ما استدللنا به يف موضع سابق يف هذا اجلزء من البحث 

 تلك الصفات املتناقضة، مرة إنسيةمن خالل كل ما سبق ميكننا القول بأن ظهور بالرة 
دليل على تلك التناقضات اليت ومرة شيطانية، ومرة أخرى بصفة مالئكية ما هو إال إشارة أو 

تمسك بامليعيشها اإلنسان بصفة خاصة والعامل العريب بصفة عامة، فاإلنسان العريب ال هو 
  .مبقوماته العربية وال بشرائعه الدينية مما جعله يتخبط يف نوع من التناقضات

  :عبد الرحيم فقراء  -3
الويل الطاهر يرفع يديه  "رواية"هي شخصية من الشخصيات الرئيسية أو الفاعلة يف 

 "عبد احلميد فقراء"ت اسم واحد وحتضر هذه الشخصية يف كل مكان يف الرواية، حت" بالدعاء
وهو اسم حقيقي حملطة تلفزيونية حقيقية، لكن املتطلب الفين يف الرواية حوله من مفرد الشخصية 
دف تغطية األحداث الساخنة  إىل جمموع الشخصيات، ومن مفرد املكان إىل تعدد األمكنة، 

نلفت انتباهكم سيدايت « اليت يشهدها الوطن العريب والعامل، يقول املراسل عن هذا االسم  
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ديت إىل أننا مجيعا تسمينا بعبد الرحيم فقراء حىت ال نضطر للتفكري يف أمساء بعضنا كل مرة سا
  » 1.فينضج وقت ما أحوجنا إليه، فمراسلونا ينبثون يف كل أحناء العامل

ا واحدا يهدف من الكاتب امس اهذه الشخصية بعناية ملفتة، حينما وظفه توقد اختري 
خرى داللية، تكمن الوظيفة األوىل يف كون أن الكاتب قد األنية و ف األوىلحتقيق وظيفتني، اخالهل

اقتصر على اسم واحد يرمي من خالل توظيفه إىل التشويش على القارئ بكثرة املراسلني، ولكي 
ال تضيع معاين الرواية، أما الوظيفة الثانية فتكمن يف كون الكاتب يسعى إىل توظيف مالمح 

مث إن هلذا االسم بالذات إحياء معينا  «:عرب عنه املراسل يف قوله أا اإلنسان العريب املثقف، هذا م
هذا اإلحياء بأن اإلنسان املثقف خيضع إىل الفقر من شىت يربز . 2».يرتبط باملثقف وبرجل اإلعالم

االت، وهذا ما تدل عل فهي داللة على كون اإلنسان " عبد الرحيم"إما داللة " الفقراء"يه كلمة ا
ثقف رحيم بكل ما له عالقة باحلياة، سواء مبا تعلق باحلياة السياسية من قمع وظلم العريب امل

واستبداد واملاثلة يف السلطات احلكومية ومؤسسات الدولة أو حىت مبا يتعلق بأمور احلياة 
  .شياملعاالجتماعية املاثلة يف الواقع 

بعضا من مالمح وصفات " عبد الرحيم"الرواية يالحظ بأن الكاتب مينح الدارس هلذه ف
عبد الرحيم "مر الذي جعل الويل، واملتمثلة يف حماولة الكشف  عن األمور الغائبة عن اآلخرين، األ

يكشف عن بعض األشياء الغائبة عن املشاهدين، حماوال بذلك نقلها إىل الناس، وما يؤكد " فقراء
إىل قطع االتصال باحملطة  ما ظهر يف إحدى املراسالت، حينما يضطر املذيعهو لنا على ذلك 

أنا أتابع يا عبد الرحيم فقراء، سيدايت ساديت، نعود إليكم بعد هذا  - « :، يقول املراسلالتلفزيونية
جاء هذا االنقطاع من أجل نقل أحد احلوارات السرية اليت جرت بني رئيس السلطة  .3».الفاصل

  :ه، الذي جاء في"صائب عريقات " و" ياسر عرفات "التنفيذية 
  .ما هي أخبارك يا صائب  - « 
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  .زفت، يا سيدي الرئيس، اتصلت به شخصيا، وفتحت مجيع القنوات - 
  .حىت تلك اليت ال أعرفها  - 
- ( ...  )  
  .هكذا إذن ؟ -
  .نعم يا سيدي -
  1». ( ... ) .ومىت كان اليهود صادقني -

سرية، عرفها هو لكنها بأن هناك أمورا " عبد الرحيم فقراء"يف هذا احلوار أحس املراسل 
متكنت من  -« :غابت على املشاهدين، وما يؤكد على سرية هذا احلوار أو اخلرب هو قول املراسل 

إدخال ميكرو للتسمع على ما جيري هناك، فهل ترانا، ننقل على املباشر مداوالت هذا االجتماع 
  .التارخيي 

  2». للبث العامأرى أن نسجل الصوت، وننظر فيما بعد ما إذا كان قابال -
من خالله  الكاتب بطريقة ذكية، حقق توظيفا إن توظيف الكاتب هلذه الشخصية كان

جمموعة من الغايات، كان أوهلا نقل أحداث الرواية سواء تعلق األمر باحلالة السوداوية اليت غطت 
سيدايت ساديت، ظاهرة « :العامل أو بعودة النور واجنالء الظالم، وعن احلالة السوداوية يقول املذيع

تنفع معه أي إنارة،  منذ حلظات، ومل سوداغريبة تعرتض العامل العريب حاليا، فضوء الشمس 
  3».واخلرباء من مجيع أحناء العامل، ينكبون على دراسة الظاهرة

فمن خالل هذا القول حياول املراسل تقريب صورة هذه احلالة للمتلقي كما جنده يف موضع 
ا، وذلك يف قوله        :آخر من الرواية حياول تبسيط هذه الظاهرة ليسهل على املتلقي استيعا

ة يف منتهى البساطة النور األسود بدأ يصعد من املناطق آبار النفط، حىت بلغ عنان املسأل - «
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السماء، مث راح، على مرأى من أعيننا مجيعا، ميتد مدامها زاحفا، مرتا فمرتا، مث كلمرتا فكلمرتا، مث 
  1».منطقة فمنطقة، حىت غمنا

بية، أما عن احلدث هذا من ناحية وصف وضعية الظالم الدامس الذي غطى املنطقة العر 
النور يتجلى، يا عبد الرحيم، والفرحة « :الثاين، واملتمثل يف عودة النور، الذي يقول عنه املراسل

تعم الناس، والوجوه مستبشرة، مل يستيقظ اجلميع بعد، لكن العملية تتواصل، والشمس استعادت  
ا أيضا ا، وحرار   2».كل وجهها، وملعا

عمد على  "الطاهر وطار"صية، فاملالحظ على أن كخالصة عامة حول هذه الشخ
ذا االسم لغاية يف نفسه، حماوال من خالهلا التعبري عن آراءه وما جيول  توظيف هذه الشخصية و
يف أفكاره من رأى جتاه واقع اإلنسان العريب املثقف، وما يشهده من صراعات واضطهاد يف ابسط 

، عرب هذه الشخصية دون أن تظهر لنا تدخالته حقوقه، حماوال مترير تلك اآلراء واألفكار
  .شيتغيري الوضع املعحماولة  الشخصية بشكل مباشر يف

  :الشخصيات الثانوية/ 3-2

باإلضافة إىل ما سبق ذكره من شخصيات، ومن خالل دراستنا للرواية، فإننا جند أن 
إلسالمي، ولعل املتجذرة من أعماق الرتاث العريب ا خصياتالكاتب حاول استدعاء بعض الش

  : أبرزها
 جبمع الصدقات -لى اهللا عليه وسلمص –هو شاعر صحايب كلفه الرسول  :مالك بن نويرة  -1

وملا مات الرسول جفل عن مجعها، األمر الذي دفع خالد بن الوليد إىل قتله، وورد ذكر هذه 
خدعت أيها ...يا كبدي... مالك بن نويرة« : الشخصية يف الرواية على لسان بالرة، عندما تقول

  3».الشاعر املمتع باجلمال
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 اإلشارةالكاتب حياول فإدراج حادثة قتل خالد بن الوليد ملالك، ما هو إال دليل على أن 
  .ليست وليدة اليوم، بل هي ضاربة يف أعماق تاريخ العرب واملسلمني واليت إىل تلك التناقضات

  :وزيادة على هذا يذكر الكاتب بعض الشخصيات احلقيقية ذات البعد التارخيي، أبرزها 

كرها يف هي شخصية تارخيية حقيقية، ادعت النبوة مع مسيلمة الكذاب، وورد ذ :  سجاح -2
هيت ... هيا. هيا يا موالي«: جاءت الدعوة من قبل بالرة على الشكل التايلأن عدما بالرواية، 

  .لك
  .استغفر اهللا العلي العظيم، استغفر اهللا، يا خايف األلطاف جننا مما خناف -   
  .هيت لك   -   
  1».توقفي يا سجاح -   

ا سجاح، األمر الذي نفته ففي هذا القول نالحظ أن بالرة متثلت للويل الطاهر  على أ
  2»...قلت لك، إنين لست النبية الكاذبة سجاح،كما أنك لست مسيلمة« : بالرة بقوهلا

شخصية مسيلمة هي شخصية تارخيية حقيقية، ادعى النبوة يف اليمامة، ويوظفها : مسيلمة -3
اإلسالمي واخلالفة ا إحدى فرتات العهد الكاتب يف روايته، ليستحضر إحدى الفنت اليت شهد

  .اإلسالمية

 هي زوجة مالك وهي كذلك من إحدى الشخصيات اإلسالمي التارخيية احلقيقية، :أم متمم -4
 قوليد ذكر هذه الشخصية يف الرواية، بن نويرة، تزوجها خالد بن الوليد وحروب الردة قائمة، وور 

، تراءت رأس زوجها ثالث اآلثامالقدر على ارمتت يف احتضانه، تراءت له أم متمم، تضع «:الراوي
ا، مث تستل عله السيف   3».له سجاحا، ختتلي مبسيلمة، فتمنحه نبو
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وزيادة على ما سبق، فإن الكاتب يدرج العديد من الشخصيات التارخيية داخل روايته، ومن 
خالد ، عة بن مرارة شيخ قبيلة بين حنيفةمتيم بن املعز، الناصر بن علناس بن محاد، جما« :أمثلتها

  .محد بن حنبل، عقبة بن نافعأبن الوليد، أيب هريرة، 
  :كما يورد الكاتب شخصيات فكرية وأدبية حقيقية، لعل أبرزها

  "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"روايته  "الطاهر وطار"هدي له أالذي : سميح القاسم -6
إىل الشاعر الكبري مسيح القاسم، من رأى منا منكرا فليغريه، بيده، وإن « : وجاء يف هذا اإلهداء

  1».وإن مل يستطع فبقلبه، وهذا أقوى اإلميان: مل يستطع فبلسانه
فسميح القاسم هو شخصية فكرية عربية، يعرفه الوسط العريب من خالل أشعاره اليت حاول 

  .ش، حىت وإن كان بواسطة قول الشعريملعاتغيري الواقع  امن خالهل
كما يورد الكاتب جمموعة من الشخصيات الفكرية سواء أكانت تارخيية أو حديثة وذلك 

م ...«: يف قوله وقد تناوهلم العالمة العريب اجلاحظ برسالة خاصة، ويكفي أن نذكر من جهابذ
ملرحوم عبد اهللا الربدوين، وطه حسني أبو العالء املعري، وبشار بن برد، والشاعر اليماين الكبري ا

وكشك، وصاحب املخصص، ابن سيدة األندلسي، والشيخ إمام، املغين اإلمام امللتزم الذي زعزع 
حكم السادات والشيخ السعودي بن باز، وأخريا وليس آخرا الشيخ عمر عبد الرمحان، رهني 

  2».احملبس األمريكي، وغريها كثريون
: يرد ذكرها يف هذا القول، ولكن ورد ذكرها يف الرواية أمثال كما يورد شخصيات أخرى مل

  .ابن زيدون، ابن خلدون، نزار قباين وغريهم
صدام حسني، ياسر : هنالك حضور قوي لشخصيات قوية على الساحة السياسية مثل

عرفات، صائب عريقات، عمرو موسى، القائد اللييب معمر القذايف، أسامة بن الدن، اهلواري 
ج بوش االبن، شارون، مستشارة األمن القومي، فهذه األمساء ترتاوح بني ما هو عريب ر ، جو بومدين

على  وهم لداللة على أن العرباوما هو غريب حياول الكاتب من خالل إدراجه هلذه الشخصيات 
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علتهم ضائعني عليه اليوم، إال نتيجة لتلك السيطرة الغربية األمريكية اإلسرائيلية اليت ج مما ه
  .الرؤوس من كثرة اهللع يمطأطئائفني يائسني خ

  زرياب: الفنية والغنائية مثل الشخصيات يدرج الكاتب يف روايته كذلك جمموعة منكما 
عمر دياب، املطربة لطيفة العرفاوي، والفنانة التونسية ذكرى، وأم كلثوم، وورد ذكر بعض 

، وأن املطربة التونسية الكبرية ... )  (رغم أن لطيفة العرفاوي ... « :الشخصيات يف القول اآليت
ذكرى، استشهدت منتحرة يف القاهرة، حيث، بكاها كل الوسط الفين، وأنه ال يوجد تونسي 

  1».يوميا على األقل مرتني ألم كلثوم، عليها الرمحة والغفران عواحد، ال يسم
 أمساء هيأن نشري إىل أن الكاتب أدرج شخصيات أخرى،  من خر البد لناآويف سياق 

بوجنبورة، الدكتور حنزليقة، والدكتور ضرططوخ، وورد ذكر هذه األمساء يف : يخرة وهاسبدالالت 
الرواية يف العديد من املواضع، نذكر منها على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، ما جاء على 

اإلسرائيلية، الدكتور ولقد حاولنا االتصال باحمللل السياسي املتخصص يف الشؤون « :لسان املراسل
السلطة املصرية «  :أما شخصية ضرططوخ فورد ذكرها يف قول املراسل .2».حنـزليقة، فلم نفلح

 مثو  ،3 » "ضرططوخ"حر اإلسرائيلي الكبري، الدكتور بالذات، متيل إىل الرأي الصادر عن السا
تور ضرططوخ، تصدى آلراء ولو أن العامل اإلسرائيلي الدك« ذكرمها معا يف موضع آخر من الرواية، 

  4».الدكتور حنـزليقة
اليت غطت دول العامل  ،فحنـزليقة وضرططوخ  حياوالن يف الرواية وصف الظاهرة السوداوية

العريب واإلسالمي، وذلك بتقدميها تفسريات خمتلفة حول هذه الظاهرة، مما جنم عنه تعصب بسبب 
ء ذلك التعصب كنتيجة للجهة اليت يتبعها كل اختالفهما يف وجهات النظر يف حتليل الظاهرة، وجا

  .واحد منهما
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حاول توظيف جمموعة من  "الطاهر وطار" صة لكل ما سبق، فإننا نالحظ بأنكخال
الويل رجال صوفيا، لكنه ال ميلك من نجده جيعل فالشخصيات، ألغراض خمتلفة ولغايات معينة، 

   اآلخرينهذه الداللة ال يف شخصه وال يف ذاته بل هي دالالت تتشظى يف شخوص الرواية 
   عل الويل الطاهر، وليا صوفيا حبق، وذلك عندما ال جي" عبد الرحيم فقراء"و"  بالرة"ونقصد هنا 

   )الرة، عبد الرحيم وحىت السارد ب( وإمنا يوزع صفاته الصوفية على شخصيات روايته اآلخرين 
وهذا أكرب دليل جيعلنا نتأكد بأن الكاتب متحفظ على عدم إظهار املالمح الصوفية يف كتاباته 

   :ما يؤكد عليه بقوله والروائية واليت لطاملا حاول أن يبطل تواجدها يف أي عمل روائي يكتبه، ه
اليت يتمناها األنبياء، وحىت أختلص أيضا من  وقد جتنبت الصالح، حىت ال أتطاول على املرتبة  «

  1».كثري من قوانني وطقوس التصوف، اليت لست يف احلقيقة ال يف حاجة إليها وال أستهدفها
سواء  يدرج كذلك جمموعة من الشخصيات احلقيقية الكاتب، فإننا جند بأن إىل ذلكإضافة     

األمر بالتاريخ املاضي أو احلاضر، هذا حىت تارخيية، سواء تعلق  أكانت سياسية أم ثقافية أو
الوضعية اليت يشهدها العامل العريب حتت وطأة حماولة الكشف عن التوظيف ما هو إال داللة على 

زمن صار فيه    لعريب، وإمنا كل العامل اإلسالميالذي عم، ليس فقط العامل ا« الزمن الراهن 
هذا العامل ، 2».ويروجون لعقائدهم، لبستهمويلبسون أ(..)  العرب واملسلمون جندا للمسيحيني،

الضعيف الذي مل ولن يسلم إال إذا ما وضعت له وصفات بلسمية تعاجل أوصاله من سم 
  .، الذي قضى على حركات دول العامل العريب واإلسالمي ومازالاملباشر أو غري املباشر االستعمار

  :الوصف :ثالثا
يعد الوصف من أهم التقنيات السردية اليت يبىن عليها النص السردي، وذلك منذ القدم 
مثال جند منه ملفوظ أو مكتوب، فهو حاضر يف خمتلف النصوص األدبية القدمية واحلديثة، وذلك 

، ويأيت الوصف دائما يف خمتلف اهليئات والتموضعات على اختالف واإلبانةلتميزه بسمة الوضوح 
، ال (...)كل األجناس السردية كامللحمة، واحلكاية والقصة، والرواية  «أنواعه، وقد مشل الوصف 
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ذلك لألمهية الكبرية اليت حيتلها الوصف داخل هذه  .1» .ميكن ألي منها االستغناء عن الوصف
أو املرتكز الذي تقوم عليه مثل هذه األنواع من اخلطابات األدبية، وكما  األجناس باعتباره األساس

ا حبيث  أسلفنا بالذكر فقد مر الوصف منذ القدمي بعدة مراحل، حىت سايرها وتطور مع تطورا
اية القرن الثامن  «تطور  تطورا نوعيا، ومهما داخل خطابات نظرية، بالغية، وشعرية، فابتدأ عند 

حىت بات عنصرا حموريا يف النسق  أدبياالقرن التاسع عشر، يف أن ميتلك قانونا عشر، وبداية 
  2» .الروائي

من خالل ما سبق فإنه البد لنا من التطرق إىل تعريف الوصف لغة واصطالحا، حماولني يف 
  .الرواية طوارالصدد استنباط املواضع اليت يتجلى فيها الوصف من خالل دراسة وتتبع أ

  :الوصف لغةتعريف / 1
 شيء له وعليه وصفاالوصف، وصف ال «: يلي ما "البن منظور"جاء يف لسان العرب 

  3» .الوصف املصدر والصفة اجللية: وصفة حباله واهلاء عوض من الواو وقيل
  :تعريف الوصف اصطالحا /2

الوصف إمنا هو ذكر الشيء كما فيه من األحوال  «: بقوله "قدامة بن جعفر"يعرفه 
واهليئات وملا كان أكثر الشعراء إمنا تقع على األشياء املركبة من ضروب املعاين كان أحسنهم من 

كيه شعره أتى يف شعره بأكثر املعاين اليت املوصوف مركب منها، مث أظهرها فيه وأوالها حىت حي
  4» .عتهنبوميثله للحس 

حسيا الغرض منه هو نقل األشياء  إنشائيافالوصف من خالل هذا التعريف يتخذ أسلوبا 
ردة، وهو بذلك إذن لون من  التصوير احلسي الذي يعتمد فيه  ألوانجبعلها على مرأى من العني ا

ردة أوعلى حاسة النظر  اإلنسان  األلوانومالحظة  األشكالوذلك من خالل رؤية  العني ا
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احمليطة به  األشياءاملتلقي يستوعب  أواللغة التعبريية دائما على جعل القارئ  لمتعفاحمليطة به، 
يتخذ  فاللغة هي الوحيدة القادرة على جعل الوصف).  اخل...صوتيه، مرئية(مهما كان شكلها 

  .شكله وخاصيته يف البناء السردي يف اخلطاب الروائي
يتناول ذكر  إنشائيأسلوب  بأنه «الوصف  "سيزا أحمد قاسم"ويف السياق ذاته ترى 

نه أاللغوي، (...) األشياء يف مظهرها احلسي، ويقدمها للعني، فيمكن القول أنه لون من التصوير 
ائي يتجاوز الصور املرئية، ولذلك جيب أن ننظر للصورة املكانية يف الرواية  إحياء أي جتسيد  _ال 

ا تشكيل جيمع مظاهر  _ املكان ا تشكيل لألشكال فحسب، ولكن على أ ال على أ
  1» ...احملسوسات من أصوات، وروائح، وألوان، وأشكال، وظالل، وملموسات

قدامة ابن "تؤكد على ما جاء به تعريف  "سيزا قاسم"نالحظ من خالل هذا التعريف أن 
م األشياء على مظهرها احلسي التجريدي للوصف، فهي تعتربه أسلوبا إنشائيا، يأيت ليقد "جعفر

امللموس، باعتباره لونا من ألوان التصوير احلسي لألشياء، وهي يف ذات السياق تعترب أن الصورة 
املكانية ألي عمل روائي تتشكل وفق جمموعة من املظاهر احملسوسة، هذه األخرية تساهم يف تقدمي 

وإذا عد املكان . اه القارئ أو املتلقي إليهصورة العمل األديب يف أحسن شكل لغرض جلب انتب
ا وكل تفاصيلها، هذا ما جعل  من بني أهم العناصر السردية اليت يهتم الوصف برصد جزئيا

 العمل يت بواسطتها يتشكل وينشأارتباطا عضويا مباشرا باملكان، فهو األداة ال «الوصف يرتبط 
  2» .توأصبح مييل إىل الدقة يف تقدير املسافا الروائي

وقد مس الوصف مجلة من التغريات هذه األخرية مست كال من الشكل و الوظيفة، ومن 
 سريأنه مل يعد يف الرواية اجلديدة يهتم بالتف «مجلة هذه التغيريات اليت طالت الوصف هو 

والتزيني، وإمنا أصبح الوصف غاية يف حد ذاته، وهي ليست كالغاية التقليدية اليت يطمح الروائي 
 تومئ بعمق العالقة بني املكان إبداعيةمن ورائها إىل تزيني السرد، بل أصبح الوصف غاية خالقة 
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بط يف ذلك بعدما أن كان الوصف يرت .1» .واألشياء بعد سقوط اإلنسان  يف الرواية اجلديدة
ا ونقلها كما هي يف العامل «البداية  اخلارجي نقال أمينا، واقرتن  برصد أحوال األشياء وهيئا

الوصف مبفهوم احملاكاة احلرفية، فكان الشعر، وثيقة مكنت الدارسني من االطالع على ما عند 
م   2» .العرب من معارف متصلة حبيا

أن الوصف ويف البدايات األوىل كان الغرض منه هو باملالحظ من خالل التعريفني السابقني 
ا ونقلها نقال صحيحا وذلك عن طريق احملاكاة احلرفية  ا هو كائن مل  رصد أحوال األشياء وهيئا

أشكاال خمتلفة  اختذانه ويف الرواية احلديثة  إاليف العامل اخلارجي، خال من املبالغة يف الوصف، 
ذلك ومل يكتف مبجرد التفسري والتزيني بل تعدى ذلك ليصبح  جراء التغيريات اليت حتمت عليه

جعله يعمل على خلق العديد من العالقات بني مكونات الرواية فيما  غاية يف حد ذاته، هذا ما
  .بينها

أحداث الرواية، وتتنوع  تغري يتخذ الوصف يف النص السردي عدة وظائف تتغري حبسب سري
االختالف يف  روائي، وحتكم بنيته العامة، وذلك على الرغم منبتنوع العناصر اليت تشيد النص ال

ا  الوصف على حسب اختالف النصوص والوظائف اليت يعمل الوصف  إدراجالطرق اليت يتم 
ا، مما يعمل على شد انتباه القارئ إىل   العناصر املكونة للنص إحدىعلى أدائها وعلى القيام 

، وحني يقف الكاتب عند هذا العنصر يتحتم على القارئ قد تكون شخصية أو شيئا أو فعالاليت 
 عن أن يقف هو كذلك عند ذلك العنصر، مما يدفعه إىل التساؤل عن وظيفة هذا العنصر أو

  .وظائفه املختلفة
وجند أن يف كل رواية تعدد يف وظائف الوصف، فهنالك روايات تلزم على الراوي اختاذ 

وظائف الوصف  إلحدىالكاتب  بإدراجوذلك . لسرديوظيفة مناسبة تساهم يف حبك النص ا
أو التفسريية وذلك من أجل تقدمي صورة جتعل املتلقي يتقبل  الزخرفةنية أو يسواء الوظيفة التزي

لذا فعلى الكاتب أن يدرج . العام للرواية اإلطارالفكرة املراد التبليغ عنها وذلك بوضعه داخل 
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 قارئ بأن ما يقرأه حقيقة ال خيالنها من أجل إهلام الالوظائف أو يعتمد على العديد م احدي
القارئ بأن  إليهامأن أكثر التفاصيل صناعة ومكرا  «: "نجيب محفوظ"ويف هذا الصدد يقول 

  كحقيقة مثل التفاصيل املتعلقة بهما يقرأه حقيقة ال خيال، إذ أنه يثبت املوقف أو الشخص  
  1» .وكلما دقت أسرع القارئ إىل تصديقها

  وظيفة تزيينية للخطاب من جهة" اءالويل الطاهر يرفع يديه بالدع"يؤدي الوصف يف الرواية 
ظاهرا يف أطوار الرواية   ومن أجل حتقيق الوظيفة التفسريية أيضا، فهذه الوظيفة حاضرة حضورا

كانت أبواب ونوافذ  «:  فيقول، املقام صفو  يف السارد جاء عن فيما ميكن التمثيل هلا وذلك
  .املقام الزكي مشرعة، فاجنذب للنداء الذي كان يرتفع وينخفض يف تنعيم مجيل

 جال يف جناح، ولنساء يف جناح ثانالقاعة الفسيحة مغمورة بالرمل وبتماثيل حجرية لر 
تنتصب على مقاعد من خشب، عليه نقوش مجيلة ومؤثرة بقماش مطرز بالذهب، تتوسط 

طني، حليته يف حجره ، أمامه منضدة صخرية، فوقها اجلناحني مقصورة، يرتبع فيها شخص من 
  2» .أدوات وسجالت حتجرت، يعلوها غبار أصفر كثيف

 والطاهر، فهو مقام ذمالمح املقام الذي يعيش فيه الويل  إبرازعلى هذه التقنية سامهت 
  صفها الحقا، ومن بني هذه القاعاتوطوابق متعددة، به قاعات فسيحة سيأيت و  مساحة كبرية

يف الطابق األول من املقام ال يعمرها إال رجال ونساء من  املتواجدةتوجد قاعة كبرية املساحة 
انساق حنو السالمل، يتبع  «مث  ،متاثيل حجرية تنتصب على مقاعد خشبية، يعلوها غبار كثيف

لشباب يف سن  د نفسه يف قاعة فسيحة، تعمرها جثث متاثيل خشبية،جالنغمات الساحرة، لي
ا لقبور أثريةمتقار  مالمح هنا يصف السارد   3» .بة على ما يبدو، ممتدة على أسرة من صخر كأ

الطابق الثاين من املقام حني وصفه بأن له قاعة فسيحة، ال تعمرها سوى جثث من التماثيل 
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م يف سن متقاربة ممتدين على أسرة وصفت  ا لشباب وصفوا بأ خشبية، هذه األخرية بدت وكأ
ا من  ا لقبور أثريةبأ   .صخر ومبعىن أدق كأ
  .عد األسرة، مائتان بالتمام والكمال «  

ومضت يف ذهنه صور باهتة من ماض ال يدري ما إذا كان بعيدا أو قريبا، هو يدقق 
ا مل تتوقف عن النمو، ما جعله ينتبه إىل أن  النظر يف حلى التماثيل اليت يبلغ األرض، وكما لو أ

يف هذا املقطع الوصفي  .1».تبلغ ركبتيه وال يدري مىت بلغت هذا الطول حليته هو بالذات،
. السارد يصف القاعة يف الطابق الثاين من املقام ويقدم لنا صورة على عدد األسرة بأن نالحظ

الويل الطاهر للمكان، وذلك عندما رأى  ةمن خالل رؤيآخر،  مائتان بالتمام، مع تقدميه وصفا
 تتوقف عن النمو هذا الوصف جعله ينتبه إىل أن حليته هو ملغت حد األرض بأن حلى التماثيل بل

  .بالذات بلغت الركبة مما جعله يتساءل عن املدة اليت بلغت فيها هذا الطول 
م فواصل الصعود غدعاه الصوت املن «: فيه يقول ،مث ينتقل السارد إىل موضع آخر للوصف

إال أن التماثيل املمتدة على األسرة كانت من مشع أو  د نفسه يف قاعة شبيهة باليت كان فيها،جلي
  2» .عَد األسرة فكانت مائتني وواحًدا، أحدمها فارغ. يبدو من مادة شبيهة على ما

هنا ويف هذا املقطع الوصفي من الرواية يصف الراوي القاعة الثالثة اليت صعد إليها بعدما 
ا كانت دعاه الصوت املنعم فتبعه، وحينها وجد بأن القاع ة شبيهة ملا سبقتها من قاعات، إال أ

من مشع أو من مادة شبيهة على غرار التماثيل السابقة اليت كانت عبارة عن خشب، وهو يف هذا 
الوصف يصف عدد األسرة املوجودة يف القاعة فقد وجد مائتني سرير إال أن هناك سرير آخر 

  .وصف بأنه فارغ
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حمتويات  «: فيقول ،ف الطابق السادس من املقامويف حمكي وصفي آخر جند الراوي يص
مكلسة، ومن جثث حمنطة أيضا، تفوح منها رائحة الرطوبة  رمن جرا تتشكلالطابق السادس 

ا بوالرتاب، وي   1» .ذات ألوان خمتلفة أو أئمة، فقد كان على رؤوسها عمائم ملشايخدو أ
جند الراوي يقدم صورة توضيحية للطابق السادس من املقام  يالوصف املقطع هنا يف هذا

لنا احلالة العامة اليت يتشكل منها هذا الطابق، وذلك ملا حيتويه  الزكي، وهو يف الصدد نفسه يصف
من جهة  ئح متتزج برائحة الرطوبة والرتابوجثث حمنطة تصدر عنها روا ،من جدار مكلسة يف جهة

تلف مبخعمائم  ونعتمر ي الذين ئمةألالمشايخ و لأوصافا  إعطائهابويقرب الصورة للقارئ  أخرى
  .قريب الصورة للقارئ ووضعه يف السياق احلكائيتالوصف هنا من أجل جاء ف األلوان

الويل الطاهر يف  انتصب «: ينتقل السارد من وصف املقام إىل وصف بالرة حني يقولمث 
وقفته، بينما هي تتقدم منه شبه عارية، بضة،  رشيقة، لطيفة، ينبعث منها السحر، موجات من 

اءول يف خاطر الويل الطاهر األفكار واآلراء سريعة، جت(...) النور   ، ورونقاابينما املرأة تزداد 
  2» .واشتهاء وإغراء

دقيقا ملالمح بالرة وذلك عندما قدم هلا وصفا هنا يف هذا املقطع الوصفي يورد الراوي وصفا 
لطيفة يف  و وجهها البياض، رشيقة يف مشيتهاتتقدم من الويل الطاهر، شبه عارية، يعل بدأتحني 

حمياها، ينبعث من جسدها السحر والنور، وهي يف كل خطوة ختطوها باجتاه الويل الطاهر تزداد 
  .واالشتهاء ءاإلغرااءا ومجاال ورونقا ويزداد معها 

وامسكها  « ة وذلك عندما قام الويل الطاهرمث بعد ذلك ينتقل السارد إىل وصف آخر لبالر 
اء وروعة   3» .بقوة من كتفيها، ليدفعها إىل اخللف، حمدقا يف وجهها الذي اعتلته احلمرة، فازداد 

هنا يصف الراوي احلالة الشعورية اليت وصلها الويل الطاهر واليت اتسمت بالقلق والغضب مما 
 ن كتفيها دافعا إياها إىل الوراءقام وأمسكها بقوة مفبالرة من قبل الويل الطاهر  إمساكعجل يف 
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وذلك لغرض جتنب فعل أي شيء غري الئق، إال أن السارد ال يقف عند هذا الوصف بل يتعداه 
ً  ليصف حالة بالرة من خالل وصف وجهها الذي اعتلته احلمرة يف حد وصفه وهذا ما اء ا زادها 

  .وروعة
. رأت الشر يف عينيه «: يقول فيه، هناك حمكي وصفي آخر جاء على لسان السارد

تركض يف الغرفة اليت كانت تتسع كلما جرت، حىت صارت ساحة فسيحة ال  تاحور ختلصت منه 
باهتة الصفرة، وتنصب  ةرت فروشة بزربية خضراء، وينسدل على نوافذها الكبرية، أسحيدها البصر، م

  1» .دوائر ر أرجوانية تتشابك دوائرمن سقفها األزرق، أنوا
الويل الطاهر فراحت  نيصف الراوي هنا حالتني، احلالة األوىل متثلت يف هروب بالرة م

تركض يف الغرفة اليت تتواجد فيها وكلما جرت زادت الغرفة يف االتساع،  أما احلالة الثانية ففيها 
ا مفروشة بزربية  يصف الراوي الغرفة، حني اعتربها ساحة فسيحة ليس هلا حد، ووصفها على أ

عتلي الغرفة سقف أزرق ذات لون أخضر، تنزل على نوافذها الكبرية ستائر ذات لون أصفر، ي
اللون به أنوار أرجوانية كثرية فهذا التصوير الدقيق للغرفة يعمل على جلب انتباه القارئ حملاولة ختيل 

  .ويتواجد بداخلها ا شكل الغرفة وكل ما حييط
فيه وصف حالة الويل الطاهر وكذا ما آل إليه حياول مث ينتقل السارد إىل مقطع وصفي آخر 

امتدت يداه معا فسلتا قرطني من أذنيها، فسال الدم على (...)  «: ة لبالرة فيقولاألمر بالنسب
ختتفي  تأوه، مث راحت كلما أشهقت موجوعةظلت حلظات ت. عنقها الطويل الرفيع، تأوهت متأملة

ائيا   2» .يف ضباب رمادي، إىل أن غاب 
يداه فسلتا  امتدتبه الغضب  اشتديف هذا املقطع الوصفي نالحظ أن الوايل الطاهر عندما 

 أن وبعد ،لذي يصفه الراوي بأنه طويل ورفيعقرطني من أذين بالرة حىت سال الدم عن عنقها ا
مدة  بالرة بدأ السارد يف وصف حالة بالرة من تأمل وتأوه وظلت على هذه احلالة سال الدم من
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 حىتتسي لونا رماديا طويلة، مث بعد ذلك يصف لنا حالتها عندما بدأت ختتفي يف ضباب يك
ائيا من أجواء الغرفة   .غاب 

 اقتحم الطابق السابع «: نتقل الراوي ليصف لنا الطابق السابع من املقام الزكي فيقولامث 
 ن عرضاأن طوال و أبصر، امتدت، قاعة ليس ألبعادها حدود، كلما امتد ال. ليجد نفسه يف مقامه

كل ما فيها هالمي، شبيه بأخيلة النائم، يشعر املرء فيها بأنه، يتواجد يف كل ذرة مما . ن علواأو 
يقع أو وقع عليه بصره، كما يشعر مبلئه لكل األزمنة، إىل درجة أنه يشعر باالنعدام، هو هو وليس 

  1».د الغزال، وانطلق يؤدي ركعيت حتية املقام واملالئكةلا من جدلى سجاعتلىا. هو إطالقا
قاعة ليس هلا  السارد بأنه هنا يف هذا الوصف يصف الراوي الطابق السابع من املقام، اعتربه

كل شيء فيها هالمي، واملتواجد بالعلو والطول،   هاصفو أبعاد وال حدود، متتد على امتداد البصر 
جعل الويل الطاهر يعتلي هذا ما يشعر بأنه ميأل كل األزمة، إىل درجة الشعور باالنعدام،  فيها

ذلك ركعتان حتية للمقام أدى بعد مث سجادا مصنوعا من جلد الغزال كما جاء يف وصف الراوي، 
  .واملالئكة

فالسارد يف وصفه للمقام يف ما سبق من األوصاف يشري إىل احلالة االنفرادية اليت يعيشها 
جهة أخرى وهو ال ينفك يدعو أن  الويل، فانفراده هذا دليل على خوفه من جهة وعلى سلبيته من

ينجيه اهللا مما خياف وال حيرك ساكنا من أجل التغيري، مكتفيا باملشاهدة واملالحظة فقط، ومن 
جهة أخرى يربز الراوي بأن هذا املقام هو الذي سيتلقى الويل فيه األحداث والصدمات، وفيه 

ستوى امن عرشه، و  «الطاهر  سيشاهد الويل ويبصر الوقائع على حقيقتها، فحني تقدم الويل
يطل على شوارع ديب، يتأمل  ،(...)األزمنة، كما لو أنه يطل من نافذة القطار . حيدق فيها

 ضالة، وحوهلن من بعيد أو من قريبالروسيات والبلقانيات، املرتاميات يف الشوارع كاجلواميس ال
رهم، يوهم كل واحد منهم، أنه علوج، حليقو الرؤوس، ميأل الوشم امللون زنودهم و أكتافهم وصدو 

  2» )....( امي الراعي لكل قرش يدخل حمفظتهااحلارس غري األمني هلذه أو تلك، واحل
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 صف مقرتنا مبا يراه الويل الطاهريصف السارد هنا حالة الشوارع يف ديب وجاء يف هذا الو 
بالروسيات والبلقانيات الشقر  متتلئالويل يصف السارد شوارع ديب وهي  تأمالتوعن طريق 

املمتلئات املتواجدات يف كل ركن من أركان الشوارع حىت وصفهم باجلواميس الضالة، حماطني 
ويف هذا الوصف جند أن الراوي . برجال وصفهم السارد بالعلوج تغطي أجسامهم الوشوم امللونة

 ح األوربيةبية وطغت عليها املالمشوارع ديب واليت تغريت مالحمها العر  إليهالت آيصف احلالة اليت 
 1» .يصنعون أوربا ومهية يف أقصى الشرق «: يعرب عنه بقوله وهو ما

شيوخ القبائل «: مث بعد ذلك ينتقل ليصف حالة احلكام واألمراء يف دول اخلليج فيقول
وحيلق يب، ويعري رأسه، و بعضهم ينزع اجلبة والعمامة، ويرتدي اللباس األور . يتحولون إىل حكام

  2» .حليته وشاربه، وبعضهم ال يفعل ذلك إال يف املناسبات
تمع العريب وخصوصا يف منطقة اخلليج فقد حتول  يصف هنا السارد احلالة اليت آل إليها ا

 لقمصان وحل حملها اللباس األوريبالشيوخ إىل حكام، وتغريت عادات اللباس حني نزعت ا
  .يبو األور  اإلنسانهم يقرتبون من وصف ونزعت اللحى، ونزعت العمائم مما جعل

جتاهل الصوت، وما يقول، وواصل  «: لو مث يأيت الراوي بوصف آخر حلالة الويل الطاهر فيق
الصالة والدعاء، ويف كل مرة ينتهي من الدعاء ترتفع احلمى، فتزداد اشتدادا عليه، ويزداد العرق 

حليته ثقلت من البلل، فعند باب املعشوق، ينسى العاشق  إنانصبابا من كامل جسده، حىت 
  .سبب التوسل، وإال كان عاشقا، مقايضا، يعطي ويأخذ

 ة فقد دامهته الصرعة اليت فارقته يكن يسمع ما يأتيه من أصوات، حتمل مفردات بشريمل  
راحت عضالته، تتقلص واحدة . ويتشمم عبق عطر بالرة. منذ فتح عينيه، يتأمل الشمس اخلاسفة

اثر األخرى، عضالت رجليه، مث عضالت فخذيه، مث وسطه، مث صدره، مث ذقنه فوجنتيه، وعندما 
  3» .اهتزت عضالت قفاه، شعر بارجتاج يف رأسه، فهوى
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الطاهر اجلسدية واملالمح اليت بدت على هنا ويف هذا الوصف يصف السارد حالة الويل   
حمياه أثر احلمى اليت صرعته، ويقدم السارد هذا الوصف من أجل تفسري احلالة اليت آل إليها الويل 

ولكي يؤكد  ،الطاهر فاحلمى شلت مجيع أطراف جسده، والعرق ينصب من كل نقطة من جسده
  .كثرة العرق  بأن حليته ثقلت من البلل جراء أوضحالوصف دقيق  أن على

يقدم الراوي يف هذا املقطع من الوصف وصفا دقيقا للويل الطاهر، ويبدأ هذا الوصف   
عندما فتح الويل عينيه لتصاحبه جمموعة من التقلصات مست عضالت اجلسد، لتمس وسط 

الوصف بشعور الويل باهلذيان الذي  ىنتهاو  ،لحقه بعد ذلك تقلص اخلدينياجلسم والصدر، ل
  .أسقطه أرضا

بوصف املقام من جهة والويل الطاهر  معظمهااملقاطع الوصفية واليت تعلقت  هبعد هذ  
وهي  خرى جتري يف خضمها أحداث الروايةوبالرة من جهة أخرى ينتقل الراوي ليصف لنا حالة أ

حالة السواد اليت عمت العامل العريب لتشمل العامل بعد ذلك ويف هذا الصدد يقول الراوي على 
سيدايت ساديت، ظاهرة غريبة تعرتض العامل العريب حاليا، فضوء الشمس أسود  «: لسان املراسل

ة ، واخلرباء من مجيع أحناء العامل، ينكبون على دراسإنارةمنذ حلظات، ومل تنفع معه أي 
  1».الظاهرة
يقوم الراوي هنا وصفا عاما للظاهرة اليت اتصفت بالسواد، مث ينقلنا السارد ومعه املراسل   

ليصف لنا احلالة وذلك يف العديد من املناطق يف العامل وكانت بداية الوصف من رام اهللا يقول 
يقدم املراسل هنا وصفا  .2» .يف رام اهللا كل شيء جيري يف الظلمة اليت مابعدها ظلمة «: املراسل

  .عاما وشامال للوضع يف رام اهللا اليت ال يغطيها سوى الظالم وفقط
مث ينتقل ليصف الوضع يف منطقة اخلليج واجلزيرة، يقول املراسل واصفا حالة السواد يف   

النور األسود بدأ يصعد من مناطق آبار النفط، حىت . املسألة يف منتهى البساطة «. هذه املنطقة
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كلمرتا  مثمداها زاحفا، مرتا فمرتا، غ عنان السماء، مث راح، على مرأى من أعيننا مجيعا، ميتد بل
  1» .فكلمرتا، مث منطقة فمنطقة، حىت غمنا

تفسريا ألسباب هذه الظاهرة  ا فيهقدمميقدم السارد هنا وصفا للسواد الذي غطى املنطقة، 
ذلك السماء وحيجب الشمس عن األرض اليت انطلقت من منطقة تواجد آبار النفط، ليغطي ب

هذا صحيح  «: يقول فيه ،صفا ساخرا هلذه الظاهرة ليشمل بعد ذلك املنطقة كلها وبعدها قدم
فاألقمار الفضائية، تتحدث مرة عن كرة مستديرة، يف شكل بطن منتفخة، ومرة عن شيء 

  2» .مستطيل، أشبه ما يكون بقربة معز مشعرة
هنا يف تونس اخلضراء  «: مث بعد ذلك ينتقل املراسل ليصف الظاهرة يف تونس فيقول

، على  (...)الزغاريد جتلجل مغردة، فتمأل الفضاءات التونسية املتماسكة الصامدة النقية الطاهرة 
  3» .كل الزغاريد ما تزال تصدح والناس خيبطون خبط عشواء مبتهجني مهللني، مثنني

تونس فالناس تعمهم الفرحة واالبتهاالت، أما الفضاءات  الوضع العام يفيصف هنا املراسل 
ا أي حالة من حاالت السواد   .التونسية فهي نقية طاهرة ال تشو

أما يف اجلزائر  «: يقولف ،بعد ذلك ليصف الوضع يف كل من اجلزائر واملغرب الراوي ينتقلمث 
يرتفع اآلذان يف كل صومعة . غمرة السواد اخلانق، ففي االختالفواملغرب، فاملسألة ختتلف متام 

رصاص، تسمع هنا وهناك، مع إىل جانب اآلذان، هناك أصوات متقطعة من ال. وصومعتني
 4» .نفجارات ضخمة، يعقبها تكبري مجاعياأصوات 

يصف هنا املراسل املساجد، واصفا شكلها ومظهرها اخلارجي وذلك الحتوائها على 
يصف الوضع هناك الذي يسوده دوي االنفجارات اهلائلة، وصوت  الصوامع ومن جهة أخرى

لسواد اخلانق الذي يسود الرصاص املسموع يف كل الشوارع وهذا الوصف كله حتت ظاهرة ا
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 نعم «: يقولف ،املراسل بوصف حلالة السواد اليت تنقلها الفضائيات األمريكية يقوممث  املنطقة،
 نان املختصسياء على لسان معلق الشاهدنا كتلة ضخمة من السواد اجلامد، وهنا الوصف ج

أو قربة، ومرة يف  شكوةالثالثة، مرة، يف شكل جلد بعري، ومرة يف شكل  أبعادهاوبدت الكتلة يف 
 وما حري العلماء والسياسيني واالسرتاتيجيني العسكريني، هو هذه الدقة يف. شكل حبة بلوط كبرية

  1» .ويف السودان ومشال العراق إسرائيلحتديد العامل العريب، وهذه الثقوب اليت تظهر يف 
يأيت هذا الوصف الساخر الذي قدمه التلفزيون األمريكي ليصف حالة السواد اليت غطت 

ا جاءت على شكل الواصف فالعامل العريب،  قدم هلا ثالثة مواصفات ساخرة متثلت األوىل يف أ
أما الثانية فكانت على شكل قربة أو شكوة من جلد املاعز، أما الثالثة فتمثلت يف  البعري،جلد 

  .شكل حبة بلوط كبري،  وهذا الوصف ينم عن سخرية بالغة للحالة السوداوية اليت تغطي العامل
 إعالنفعملت على إن الظاهرة اليت عمت جعلت أمريكا تتخذ جمموعة من اإلجراءات مث 

ريب، أو قادم من املنطقة احلدود األمريكية، ضد كل ع إغالق «ئ هذه األخرية مشلت حالة الطوار 
ائيا، إىل أن تتأكد    العربية واعتبار املنطقة العربية واإلسالمية، منطقة موبوءة يتوجب عزهلا 

جربية مشددة على كل من هو من  إقامةأيضا فرض و . الصحية يف املنطقة، وما جاورهاالوضعية 
  2» .، يعيش يف أمريكاإسالمي ريب أوأصل ع

ا أمريكا اجتاه هذه الظاهرة، ويأيت  اإلجراءاتهنا ويف هذا احملكي يصف املراسل  اليت اختذ
مجيع احلدود يف وجه   أغلقتفقد . اجتاه هذه الظاهرة أمريكاهذا الوصف ليصف الوضع العام يف 

اجلربية على املتواجدين العرب واملسلمني يف  اإلقامةحتتم  إجراءات وكذا تطبيقكل عريب ومسلم 
مث ينتقل الوصف إىل روما .مراكز لتجميع وحشد كل عريب ومسلم بإقامةوعزهلم عن العامل  أمريكا

   قة يف صالة جنائزية حزينة ومؤثرةغار  «: هناك، يقول فيه بأن روما الوضعوفيها يصف املراسل 
 يم، أو يطل على املعذبني يف جهنمالصراط املستقإىل حد أن املرء يكاد يتصور نفسه، يعرب 

 ة، مع األصوات الصبيانية اللطيفةاألصوات الرجالية الغليظة، ختتلط مع األصوات النسائية الرقيق
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ا حتاول أن تطال بعدا ما، فيحدث عنها ما يشبه وجعا وحزنا يف القلب  ومتتد كما لو أ
  1».والروح

روما، فأغلبيتهم غارقون يف صالة جنائزية حزينة مما يصف هنا املراسل حالة السكان يف 
 جيعلهم يشبهون املارين على الصراط املستقيم، ويف السياق ذاته يقدم وصفا ألصوات األشخاص

م غليظة امتزجت مع األصوات الرقيقة للنساء مع امتزاجهم  حسب اختالفهم، فالرجال أصوا
والروح، إال أن املراسل يف هذا الوصف  جع القلبألصوات الصبية اللطيفة مما يولد وجعا يشبه و 

لقد أسهبت يف وصف  «: يف وصف الصالة مما جعل املراسل اآلخر يرد عليه فيقول أسهبقد 
  2» .الصالة، فهل هنالك غري ذلك

ا ا الكربى، فيقول بأ تغص جبماهري  «: مث ينتقل املراسل ليصف شوارع باريس وساحا
ا غفرية، حتمل العلم الفرنس ي، إىل جانب، أعالم الدول األوربية األخرى، وبعض أعالم محراء 

مطرقة ومنجل، وبعض أعالم جزائرية، طاشت هنا وهناك، إىل جانب الفتات، حتمل عبارات 
، كما أن هناك رسوما كاريكاتورية، تظهر الرئيس األمريكي فأرا يقرض ورقة (...)معادية ألمريكا، 

هره وهو يقاد إىل سجن أبو غريب بالعراق منزوع السروال، ويف غمرة  أو تظ. من فئة األلف دوالر
 ديغول، يف خمتلف هيئاته العسكريةكل هذه الالفتات وامللصقات، تظهر صور اجلنرال شارل 

  3» .عماره، متأل الساحات والواجهات، والشرفات أيضاأو 
ا هنا ويف هذا املقطع احلكائي يصف املراسل عبد الرحيم فقراء حالة ش وارع باريس وساحا

صفا شامال للحركة االحتجاجية اليت تشهدها هذه الساحات، فقد غطتها و  قدمفالكربى، 
حتمل علما أمحر ومطرقة، أما عن الالفتات  السوفييتاألعالم األوربية واجلزائرية وأخرى ترمز لإلحتاد 

ا من الفتة ألخرى، فالبعض منها حيمل  عبارات معادية ألمريكا وسياستها فقد اختلفت مواصفا
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 الفأر الذي يقرض عملة الدوالرورية تشبه فيها الرئيس األمريكي وأخرى حتمل رسوما كاريكات
  .ع السروال منقادا إىل السجنو وأخرى تظهره منز 

بعد وصف حالة السواد ينتقل الوصف إىل وصف حالة عودة النور الذي يشهده العامل 
مل يستيقظ . والفرحة تعم الناس، والوجوه مستبشرة. يتجلى، يا عبد الرحيم النور «: فيقول املراسل

ا أيضا ا، وحرار   1» .اجلميع بعد، لكن العملية تتواصل، والشمس استعادت كل وهجها، وملعا
فعودت النور واجنالء الظالم أشبه بعودة املياه إىل جماريها، وقد صاحبت هذه العودة عودت 

ا املعتاد، ويف نفس السياق يقدم املر الشمس لتوهجها وملع   اسل وصفا للحالة يف منطقة اخلليجا
فالفرحة عمت مجيع األماكن، كما أن وجوه الناس تغريت بعدما أن كانت عابسة أصبحت 

  .مستبشرة فرحة، ويأيت هذا الوصف كحالة طبيعية حتققت مبجرد عودة النور إىل الدنيا
ا  «: واية يقول فيه املراسلوهنالك حمكي وصفي آخر يرد يف الر  خيال املرء من بعيد، أ

تكون بالذي حيرك عرائس الكاراكوز، مجيع  لكنها أشبه ما. بلهاء، أو نائمة، أو تعاين السبهلة
خيوط العرائس، ومجيع خيوط كل عروس، يف أصابعه، حيركها حيثما شاء، وكيفما شاء، فتبدوا 

  2» .األمور واحلركات كلها طبيعية، عادية
يأيت هذا الوصف ليصف الدولة اجلزائرية وخصوصا املؤسسات العسكرية منها، فأي شخص 

ا أشبه ما ا نائمة أو بلهاء كما جاء يف الوصف إال أ تكون بالذي  من الوهلة األوىل يعترب بأ
حيرك عرائس الكاراكوز، يعين أن الدولة هلا ضلع باألمور اليت جتري لكن الظروف العامة ويف ظل 

ملستلزمات املتعلقة بصالحية الدولة حتتم على املؤسسات العسكرية التكتم والتخفي وعدم الظهور ا
  .على الساحة

لساحات باريس  اعام اوصفحني قدم مث ينتقل  الوصف إىل أحد األماكن يف فرنسا 
إىل   انطالقا من هنا من ساحة الباسيت سيدايت ساديت، كما ترون، «: املراسل فيه يقول ،املختلفة

 با و وهم يتوافدون من كل أحناء أور كل ساحات باريس العديدة، يرابط املاليني منذ األمس، 
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زرافات ووحدانا، من محاة بيئة، إىل أطباء بال حدود، إىل مجاعات السالم بكل فصائلهم، إىل 
يت ، تأملوا الشعارات ال(...)أنصار الزواج املثلي منظمات اإلجهاض، الدعاة واملناهضون، إىل

  .الوحش املسعور أحنرواحتملها الالفتات، 
  .الشعوب بدل العصابات

شعارات وصور، ورسومات ال عد وال حصر هلا، تتواىل أمام الكامريا، إىل جانب (......) 
ا احلناجر جبميع لغات العامل، مبا يف ذلك العربية   1» .اهلتافات، اليت تصدح 

املالمح العامة اليت تغطي ساحات  إبرازهذا املقطع الوصفي هو  إيرادكان الغرض من   اإذ
باريس الكربى، فالكاتب حاول أن يقدم وصفا هلذا التجمع الشعيب يف ظاهره وكذا يف ما حيمله 

منظمات حكومية  ةثلمموصوب  دتأيت من كل حر  الساحات همن مدلوالت، فالناس جتتمع يف هذ
 يصف ينوصف ثاب املراسل ويأيت ،أو دعاة الزواج املثلي وغري حكومية كمنظمة أطباء ال حدود

الصهيونية وحترير فلسطني   إلسقاطألمريكا أو  مناهضةحتمله من معاين  فيه الالفتات املرفوعة وما
الشوارع اليت تغطيها الصور والرسومات اليت ال  هذه املرةآخر يصف فيه  اوصف كما يقدم املراسل

ا م عاىلتتاليت  األصوات حىت ،تعد وال حتصى من كثر . من حناجر الناس على اختالف لغا
ا الكربى   .فالوصف هنا يأيت إذن ليعرب عن الوضع العام يف فرنسا وما تشهده كافة ساحا

قالت مستشارة الرئيس  «: كما جند منوذجا آخر للوصف جاء على لسان املراسل يقول فيه
ا يف هذا التسجيل، دون زينةاألمريكي لألمن القومي، وقد ظهرت للمرة األوىل كما تشا     هدو

ويف لباس رياضي بين داكن، فتبدو يف سن غري اليت كانت تبدو هلا، كما أن فمها، ختلص من 
ا الناصعة البياض، كلمظمراقبتها له، فبدا عريضا جدا، ي ا فتحته،وجيعل ذقنها، هر كامل أسنا

تظهر وختتفي، كلما حتركت، وأنفها الغريب يعجز عن االستقرار يف وجهها، بينما ازدادت عيناها 
  2» .ضيقا وصغرا وحدة، فتكشفان عما يكمن يف رأسها من عدوانية واحتقار
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يس األمريكي، وكذا ئمالمح مستشارة الر  إبرازهذا املقطع الوصفي هو  إيرادإن الغرض من 
لكشف عن شخصيتها العدوانية، فالكاتب يف هذا املقطع حياول أن يصف مالمح املستشارة ا

بسخرية تامة والذعة، ألن شخصيتها املتعالية هي اليت فرضت على الكاتب ومعه املراسل أن يرسم 
ذا الشكل الساخر   .مالحمها 

ة كربى، يشرتك مناح « :هناك حمكي وصفي آخر ورد ذكرة يف الرواية يقول فيه املراسلو 
م، ويذرفون واإلناثفيها الشيب والشباب، الذكور  ، الناس يلطمون خدودهم، وميزقون جيو

الدمع احلار، وهم حينا حيتضنون بعضهم، مواساة وعزاء، وأحيانا يتمرغون على األرض، ضاربني 
طت رؤوسهم على كل ما صادفهم، وقد تساقطت من رؤوس الكثريين منهم، العمائم، كما تساق

ا نصفهم السفلي، فيبدون، حفاة عراة، يف منتهى اهلزال عجفا ضامرين  قطع القماش اليت يلفون 
  1» .يذكروننا بغاندي رمحه اهللا

يصف املراسل هنا حالة الناس يف اليمن، فالناس على اختالف فئات العمر يف حالة يرثى 
من أجل املواساة مث بعض هلا، فأغلبيتهم يذرفون الدموع ويلطمون خدودهم وحيتضنون بعضهم 

ا إىل  اينتقل السارد ليصف مالحمهم الشخصية ولباسهم من تساقط العمائم اليت كانو  يعتمرو
يف هذا الوصف على يصفهم املراسل ضوع على خاصرة أجسادهم ليسرتوا أعراضهم، القماش املو 

م أشباه احلفاة العراة عجف أجسامهم حنيفة تكاد تلوى أو تتكسر   .أ
اآلن فكما تشاهدون، ها هي سيدة  أما «: فيقول إماراتيةمث ينتقل املراسل ليصف امرأة 

  يبني إال عينيها الكبريتني تلتفت يف لباس من حرير أسود، على وجهها نقاب، وردي، ال راتيةامإ
  2» .الدعجاويني هاتني

فاللباس الذي ترتديه يصفه بأنه ذو لون  اإلماراتيةهنا يقدم املراسل وصفا عاما لشكل املرأة 
ا تضع نقابا ذو لون وردي، مربزا يف السياق الو  صفي ذاته كرب عينيها أسود من احلرير، كما أ
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عن  اإلماراتيةواصفا هلما بالدعجاوين، ويأيت هذا الوصف ليصف اللباس الذي تتميز به املرأة 
  .العربيات غريها من النساء

مث بعد ذلك يأيت املراسل بوصف آخر يف موضع آخر، ويأيت هذا الوصف ليصف فيه 
كما ترى يا عبد الرحيم فقراء، شارع كما ترون سيدايت ساديت،   «: شوارع بغداد فيقول فيه إحدى

أبو نواس يستقطب آالف الناس،يأتون من كل حدب وصوب، ساكتني وامجني، على أكتافهم 
  .قناطري مقنطرة من احلزن والكدر، وعلى رؤوسهم سحب من احلرية

ف الرجل يقف مستسلما، عيناه، تتبادالن الدور، واحدة، تبدو بلهاء تعبة مكدودة، والثانية تل    
ا ثعلب غدار   1» .ميينا مشاال مرتاقصة، كأ

يأيت الوصف هنا يف شكلني، فالشكل األول يصف فيه املراسل حالة شارع أبو نواس بصفة 
عامة وحالة األشخاص املتواجدين فيه بصفة خاصة، فالشوارع تغص بالناس اليت تأيت من كل 

ة احلزن واألسى الذي حيملونه مكان، أما األشخاص، فقد غيم عليهم السكوت والوجوم من كثر 
م حيملون على رؤوسهم سحبا من احلرية والقلق، أما الشكل عتاقهمأعلى  ، وبوصف أبلغ كأ
على حمىي  ىتبدفيصف فيه املراسل حالة صدام حسني، ويقدم له وصفا ساخرا، وهذا ما : الثاين

بدت بلهاء تعبة واألخرى الرجل، فالرجل يقف بال حراك، وعيناه تتالعبان، ويصفهما بأن واحدة 
ما لثعلب مكار   .ترتاقص ميينا ومشاال، وبوصف أدق شبههما على أ

تقنية الوصف، هو أن الكاتب عمد إىل توظيف هذه  إدراجاخلالصة اليت نستشفها من 
ما من أجل تصوير إمع منط بناء الرواية، وذلك  يسري التقنية بغرض جعل سري أحداث الرواية

ذلك يف األمثلة األوىل اليت تعلقت بوصف األمكنة سواء وصف املقام الزكي أو كما ورد .األماكن
  من أجل وصف الشخصيات إماالرحيم فقراء لنقل األخبار، و  األماكن اليت يتواجد فيها عبد

خصوصا وصف الويل الطاهر وبالرة، أو الشخصيات األخرى، وجاء هذا الوصف بالدرجة األوىل 

                                                   
   .111ص ، يديه بالدعاءالويل الطاهر يرفع : الطاهر وطار -1
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معينة لرتسم لنا مالحمها  واليت كانت يف كل مرة تقف عند شخصيةشكل تغطيات صحفية،  على
ا   .وصفا

  :الحوار :رابعا
  :الحوار لغة/ 1

 احملورة من احملاورة كاملشورة من(احملورة، بضم احلاء كاملشورة  «مبعىن  "تاج العروس"جاء يف 
  .، كأمريريكاحلو   ، اجلواب: من املشاورة ) املشاورة

  ".بالتصغري واحلويرة، بالكسر، احلرية، ويكسر،واحلوارة بالفتح 
  .اوجماورة وحويرا وحمورة، أي جواب اوار جكلمته فما رجع إىل حوارا و : يقال
  .ا وحوارمهامهر ياورة، واحلوير، يقول مسعت حو واالسم من احمل   

  .، أي مل يرجع ومل يرد"فلم حير جوابا : " ث سطيح ويف حدي
  .، أي احملاورةرانه لضعيف احلو إرب، و خحلاء، أي ما رجع إيل عنه بضم ا ،عنه حمورة جاءتينوما 

اوبة ومرا:واحملاورة     تراجعوا الكالم بينهم: وحتاوروا، جعة النطق والكالم يف املخاطبة، وقد حاورها
   1» .وهم يرتاوحون ويتحاورون 

جهة إن املالحظ يف هذا التعريف للحوار جيد بأن هذه الكلمة تدور هنا حول اجلواب من 
قريبة من التعريف املتواضع  احلوار هنا، كما أننا جند بأن كلمة والرد واملخاطبة من جهة أخرى

  .، بغرض الوصول إىل نقطة يشرتك فيها املتحاوروناألخذ والعطاء بني اثنني أو أكثر، أي عليه
  :الحوار اصطالحا / 2

املواد باحلوار مصطلحا وفنا، وهو ضرب من  «: بأن" محمد عبيد الحمزاوي"يرى 
ممثلني أو أكثر على خشبة  ، أو بني شخصني أو أكثر يف العمل القصصي، يدور بنياخلطابة

                                                   
 .317 ،316 ، ص1994 ،)1ط(بريوت، لبنان،  علي شريي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: تح تاج العروس،: مرتضى الزبيدي -1
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   ني على أقل تقدير ألشخاص خمتلفني، فهو يعتمد أساسا على ظهور أصوات أو صوتاملسرح
  1» .واإلعجاب االهتماموهذا ما جيعل الكالم ينسجم بطريقة تثري 

أن احلوار عبارة عن تبادل أطراف احلديث بني شخصني أو أكثر  من هذا التعريف خنلص
داخل القصة أو املسرحية، مما جيعل هذا احلديث ينسجم مع أطوار القصة بغرض إثارة االهتمام 

  .واإلعجاب لدى املتلقي
، وهذا متثيل للتبادل الشفاهي «: ار هو بأن احلو " لطيف زيتوني"ريى فيف تعريف آخر أما 

غري موضوع أو ، ني قوسنيالتمثيل يفرتض عرض كل الشخصيات حبرفية، سواء كان موضوعا ب
 ،واملناظرة ،أشكال عديدة كاالتصال، واحملادثة، ولتبادل الكالم بني الشخصيات بني قوسني

  2». ...)(واحلوار املسرحي 
رد اسرتاحة تعمل على كما يذهب العديد من األدباء واملفكرين إىل اعتبار أن احلوار هو جم

           :تذهب إىل خالف ذلك عندما تقول" مها حسن القصراوي"أن  إال ،توقيف احلكي
 أو تزيني النص   والقارئفالكالم الروائي املتمظهر أساسا يف احلوار ليس جمرد اسرتاحة للكاتب  «

ومن خالل هذا الرأي خنلص إىل أن  .3» .لتلفظ حيث يلتقي الشفوي باملكتوبوإمنا هو قناة ا
احلوار هو النقطة األساسية أو القناة الرابطة بني ما هو شفوي مبا هو مكتوب يف أي رواية وال 

  .يتعداهانية للنص الروائي فقط بل يتزي اسرتاحةميكن اعتباره جمرد وقفة أو 
أحد أساليب بناء القصة، وعنصر مهم يف حتقيق التناسق مع  «يف سياق آخر يعترب احلوار 

الوصف والسرد ويسهم احلوار يف تصعيد احلدث وتبلور الفكرة وربط الوحدات السردية والكشف 
عن هواجس الشخصيات وأحاسيسها، ويوظف احلوار يف تطوير القصة واستحضار احللقات 

                                                   
مركز  فن احلوار واملناظرة يف األدبني الفارسي والعريب يف العصر احلديث، دراسة مقارنة، تقدمي حممد زكي العثماين، :حممد عبيد احلمزاوي  -1

   .03،ص  2001 ،)1 ط(مصر،  ،لكتاباإلسكندرية ل
  .79، ص 2002 ،)1ط(لبنان، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان،  :لطيف زيتوين -2
  .241ص الزمن يف الرواية العربية، :مها حسن القصراوي -3
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نها إال أن عمله احلقيقي هو رفع احلجب عن مشاعر الشخصيات وأحاسيسها املفقودة م
  1» .وعواطفها املختلفة

 رتضة اليت تقع وسطا بني املناجاةاللغة املع «فريى بأن احلوار هو  "عبد الملك مرتاض"أما 
وشخصيات أخرى  وجيري احلوار بني شخصية وشخصية، أو بني شخصيات. واللغة السردية

ومكثفا، حىت ال تغدو  باواحلوار الروائي املتألق جيب أن يكون مقتضا .(...) .داخل العمل الروائي
الرواية مسرحية، وحىت ال يضيع السارد والسرد مجيعا عرب هذه الشخصيات املتحاورة على حساب 

االتحليل، وعلى حساب مج   2» .الية اللغة، واللعب 
يعترب بأن احلوار هو عبارة عن لغة يف املقام " عبد الملك مرتاض"فإن من خالل هذا الرأي 

وقد تأيت على شكل لغة سردية، وقد  داخلية أحيانا مناحاتاألول، حبيث تتكون هذه اللغة من 
تكون يف الكثري من املواضيع بني شخصية وشخصية أو شخصيات داخل العمل الروائي، مع 

بني الرواية واملسرح حبيث  القارئال خيلط امللتقى أو  يومكثفا لكا بوجوب أن يكون احلوار مقتض
قد و  ،(...)وقصريا وقليال  بامقتضالذكاء االحرتايف يف تقدمي احلوار حبيث يكون  التزام «ال بد من 

   3» .من احلوار اإلكثاربدأنا نالحظ أن كتاب الرواية اجلديدة، يف كثري منهم، جينحون لعدم 
بني املفكرين واألدباء يف تعريف  اختالفا سبق من آراء وتعاريف نالحظ أن هناك ومم

ا تكاد تشرتك وتتفق على اختالفهااحلوار إال أن هذه التعاريف بالرغم من  كون احلوار هو   إال أ
تبادل للحديث بني الشخصيات أو األفراد، بغرض التماشي مع سري األحداث يف أي عمل أديب  

ذلك إذن عنصر أو مكون سردي هام من العناصر أو مكونات العمل السردي كان، وهو ب
  .واألديب

ال تكاد ختلو أي رواية كانت من احلوار بأي صورة من صوره املختلفة، حبيث يعمل الكاتب 
الشخصيات عن كشف حماولة اليف الرواية، أو  األحداثعلى إدراج احلوار من أجل تصعيد 

                                                   
  .95، ص ئريةالريف يف الرواية اجلزا :سليم بتقة -1
  . 116، ص يف نظرية الرواية :د امللك مرتاضعب -2
  .117، ص نفسهاملرجع  -3
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أو  حبيث يتماشى معها وسري يف خط موازي هلا من أجل توضيح الفكرةاملستخدمة يف الرواية 
  ال متعددة، حبسب ما يقتضيه األمراألفكار املراد التعبري عنها، وقد يتخذ احلوار يف الرواية أشكا

  صيات الرواية أو من جهة طرف واحدخصية من شخفقد يكون حوارا فرديا داخليا ختتص به ش
قد ، فأحيانا أخرى مجاعيا يف يكونقد و رواية، بني شخصيتني يف الويف أغلب األحيان يكون 

  .سري أحداث الرواية تطورسب حبيطول احلوار أو يقتصر هذا حبسب اقتضاء األمر و 
يالحظ تعدد  "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء:"أو الدارس لرواية  فالقارئيف هذا الصدد 
حوارات مجاعية وأخرى داخلية، ويف مواضع أخرى طويلة وقد تقصر يف  احلوارات فيها، فهنالك
جموعة من املقاطع ذات احلوار الداخلي الذايت مبلتقي يف هذه الرواية نالعديد من املواضع، و 

ويتعلق األمر مبا يقوله الويل الطاهر مع نفسه، وميثل الدعاء الذي يأيت على لسان الويل الطاهر 
احلوارات الداخلية اليت جترى مع الويل  إحدى .1». لطاف جننا مما خنافيا خايف األ «:بقوله

ينجيه مما خياف، كما جند مثل هذا النوع من احلوار يف  ناجاة ودعوة هللا بأنامل تتمثل يفونفسه 
فهذا احلوار  .2» .يا خايف األلطاف، سلط علينا ما خناف «: الرواية ويتجلى ذلك يف قول الويل

الدعاء األول يتكرر يف ، فأو الدعاء الداخلي يتكرر يف الرواية يف العديد من الصفحات
أما الدعاء الثاين فقد ورد ذكره يف صفحة ). 09،10،12،13،20،21،22(: الصفحات
   .واحدة فقط

الطاهر وهو من احلوارات الداخلية اليت ورد ذكرها يف الرواية، هو احلوار الذي دار بني الويل 
 أتذكرهانعم، اآلن أتذكرها جيدا،  «: فيه جاء ،حياوره نفسه وذلك عندما تذكر بأنه قتل بالرة

أسلت . يا للظن.، فخفتها، شككت فيها، وظلمتهانسل كل الناس لننشئبالرة حبيبيت، جاءت 
 أذنيها خيتفي أثر اجلرح من حتولت إىل ألوان عضباء، ال.وحلقتها البلوى فالحقتيندم حبيبيت 

روحي، وملا عرفت احلقيقة، ازداد ليمتص ذباب لعني، دمها، أركبها دون أن أدري ألنين أركب 

                                                   
   .09ص  ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :الطاهر وطار -1
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وما فعلت إال ما . على دينكعذايب وتضاعفت شقويت رباه عفوك، فما ظلمت إال حرصا 
    .1».قدرت

مها وشكك فيما  ليتذكر الويل يف هذا احلوار مع نفسه يتذكر بالرة وكيف أسال دمها، وظ
تقول له أو تدعوه إليه، وهنا يعاتب نفسه على ما فعله جتاه بالرة بعد معرفته للحقيقة هذه  كانت

األخرية جعلته يشعر باحلصرة والعذاب، وقد فعل فعلته تلك ال لشيء إال حرصا على دين اهللا 
   .وهذا ما ورد ذكره يف آخر احلوار

، ارتأيت أن اهلروب (...)  « :الويل فيه يقول ،روايةوهناك حوار داخلي آخر ورد ذكره يف ال
بدين اهللا، عنصر مهم يف املواجهة، نقيم يف هذا الفيف، نتضرع للموىل، عساه يفرج الكرب، 

 ا وذكورا، نلقنهم دينهم، ونزوجهمنفس الوقت لنهرب ما نقوى عليه من الشباب إناث، ويف (...)
م الفيف،    2». أمة حمضة منشئنيونعمر 

يأيت هذا احلوار النفسي من أجل إيقاظ الويل الطاهر من الغيبوبة اليت حلقت به جراء الوباء 
الويل يف قرارة نفسه بأن احلل الوحيد والكفيل ملواجهة هذا الوباء وهو  وارتأىالذي عم العامل، 

دف إناثاهلروب بدين اهللا وحماولة مل مشل الشباب من  احلوار إنشاء أمة حمصنة، وهذا  وذكور 
إذا هو حوار ذايت يأيت فيه الويل الطاهر حماورا نفسه بغرض النهوض من أجل تغيري الوضع الراهن 

  .الذي يسود الوطن العريب والعامل ككل
يوظف العديد من احلوارات اليت دارت قد الكاتب يف النص جند بأن يف سياق حواري آخر و 

 مواضع قصر يفوبالطول يف العديد من املواضع بالهذه احلوارات اتسمت بني الويل الطاهر وبالرة 
  :يتاآلفيه  اءالذي ج، ومن أمثلة ذلك نذكر احلوار ىخر أ
  .موالي الويل الطاهر هذه خلوتك وطريقك إىل حبيبك - «

(...)  
  نسيت بالرة ؟ أما كنت تبحث عين يا حبييب؟ أو. مقامك الزكي يا موالي -

                                                   
   .15ص  ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :الطاهر وطار -1
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  .بالرة .. بالرة -
  ........الطاهر وهو يهتف، مت سرح يف ماض مل ميض لهاهتز وقار الويل  -
  .هيت لك....هيا. هيا يا موالي -
  .خايف األلطاف جننا مما خناف يا. أستغفر اهللا. العلي العظيم استغفر اهللا -
  .هيت لك -
  .توقفي يا سجاح -
  (...)  
  .جننا مما خناف . يا خايف األلطاف -
  ومما ختاف يا موالي ؟ -

........  
اء، ورونقا،  جتول يف خاطر الويل الطاهر األفكار    وإغراءواآلراء سريعة، بينما املرأة تزداد 

  .واشتهاء
  .(...).مقامك الزكي هذا، بطوابقه السبعة، خال إال مين ومنك. موالي -

(...)  
  ... .النبية الكاذبة سجاح، كما أنك لست مسيلمة لست إنينقلت لك، 

 .تقولني أيتها اجلنية، لتزوجتك على بركة اهللا وسنة رسولهلو أنين متأكد مما  -
 .. قالت متأوهة. موالي - 
- ...... « 1 

 يتهذا احلوار ليبني حالة الويل الطاهر الجاء املالحظ عن هذا احلوار هو أنه جاء طويال، 
رة يطغى عليها الشك يف شخصية بالرة وهيئتها، وجند يف هذا احلوار كذلك دعوة من قبل بال

إال أن الويل يكتفي بالدعاء للرد  )هيت لك( نسل جديد وذلك يف قوهلا إلحاللللويل الطاهر 

                                                   
  .13، 12ص  ،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :الطاهر وطار -1
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تقوله بالرة، ويتخلل هذا املقطع احلواري مقاطع وصفية تصف حالة الويل الطاهر يف  على ما
 إغراءتأمالته وأفكاره، كما أن هنالك مقاطع وصفية لبالرة وتأيت هذه املقاطع الوصفية من أجل 

  .الويل الطاهر
الطاهر وطار يوظف احلوار يف روايته هذه توظيفا مشهديا، وجعله يطغى بصورة كبرية على ف

ها الكاتب يف النص هذا احلوار الذي دار بني بالرة والويل فالنص، ومن بني هذه املشاهد اليت وض
  :جاء فيه اآليت

  . انزيل املقام آمنة مكرمة يا بالرة  - «
-  ( ... ) 
 مىت يكون ذلك يا بالرة ؟ -
 .عندما تفقد اخلوف يا موالي، فأنت ما تفتأ تدعو خايف األلطاف أن ينجيك مما ختاف -
 كيف ذلك يا بالرة؟ -
 .خييفيسعون ملا خييف، ويأتون كل ما  أعداؤك -
 .بالرة ملاذا تنطقني باحلكمة وكما لو أنك من الغابرين -
 . ( ... ) .انه العلم يا موالي -
 مىت تنزلني يا ابنة النور ؟ -
 ... ) .(، مامات فتنتزعالال، وتسود اجلبب والقمصان والعماء ز  القارعندما يصري  -
 .هذا ملخيف يا بالرة  إن -
  1» .فادع اهللا أن يسلط على عباده -

، إال أن بالواقعيةيتسم  اجتاهاهذا املشهد احلواري الذي دار بني بالرة والويل الطاهر يكرس 
هذا املشهد حياول الرتكيز على هذه القضايا وتكثيفها إلعطاء الرواية بعدا دراميا، وترك للسرد 
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ذه الوقائع ذات السمة العجائبية، ويأيت هذا احلوار مبجموعة من  مهمة التفاصيل املتعلقة 
  .قة به ومبستقبلهالتساؤالت اليت يطرحها الويل الطاهر لبالرة من أجل معرفة بعض احلقائق املتعل

، بصفته مراسل حقيقي يعتمد الروايةيف " عبد الرحيم فقراء " من جهة أخرى جند شخصية 
على الكاتب أن  ةفرضت هذه النقطفعليه الطاهر وطار يف حتريك األحداث وتغطية الوقائع، 

فإن الرواية  يدرج احلوار كنوع من التواصل بني املراسلني يف خمتلف األماكن املتواجدين فيها، لذا
ميكن تقدمي العديد و سيتم نقلها مباشرة من الواقع، حتتوي على العديد من احلوارات املباشرة اليت 

  :جاء فيه ،يف رام اهللا واملراسل بني مراسل احملطةالذي دار  يف احلوار من األمثلة هلذا احلوار املباشر 
  .هنا رام اهللا، فهناك جديد مهم جدا  – «
  .ماذا هناك ؟ -
  .األمر يتعلق بأيب عمار، رئيس السلطة التنفيذية  -
  .؟ األمر ما -
  .أغلق الباب دونه، واستخرج مسدسه، وصدرت طلقة  -
  .خري إن شاء اهللا . ماذا تقول  -
  .( ...)باهللا،مستبعد، وأبو عمار من فصيلة املسلمني أقوياء اإلميان  فاالنتحاراطمئنوا، .ال  -
  .من فضلك؟هذا معروف فما األمر  -
  .فيه أصابع يد الرئيس تجمرد حادث عارض، تسبب -
  .احلمد هللا أن كانت الطلقة يف اهلواء -
  1» .ن مستشار الرئيس، يكون قد أصيبفهنالك حديث عن أن دحالليست يف اهلواء متاما،  -

 جيري من أحداث يف رام اهللامبا " عبد الرحيم فقراء"ا املشهد احلواري خيرب املراسل يف هذ
بشكل عام وبأيب عمار رئيس السلطة التنفيذية بشكل خاص، خيرب فيه املراسل عن صدور إطالق 

شعر  « :فيقولصدر عن مسدس أيب عمار، مبينا يف سياق ذاته سبب ذلك،  والذي النار
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باقرتاب أحدهم منه، فكانت الطلقة، فكان دحالن كما قلت، ويقال أن السيد الرئيس، أصيب 
  1». رئيسا، رئيسا، رئيسا: علته يصرخ فرتة قصرية بنوبة هسترييا، ج

يف " عبد الرحيم فقراء"دار بني مراسل احملطة واملراسل ومن أمثلة احلوار الطويل املباشر ما 
  :فيه جاءصنعاء، 

عاملنا العريب الذي حييا من حميطه إىل خليجه، يف قربة من ظالم  إىلبكم  أعودسيدايت ساديت،  «
  . ماذا عندكم ؟ . دامس، حسب وصف األقمار الصناعية، ومعي من صنعاء مراسلنا

 .احلالكةعندنا الظلمة  -

 .صف لنا احلالة يا فقراء -

أغمض :اتق، فكل واحد، انبطح قرب كومة أو شجرة الاستثنائيةواهللا، ليس هناك حالة   -
 .ينيه، وراح يعلفع

؟ أمل يتشاجروا على احلساب وهم يتبادلون ببعضهمهناك ضحايا، أمل يصطدم الناس  أليس -
 .النقود والقات؟ 

ولكن الناس مل يولوه أمهية كربى، فقد كانوا على عجلة من أمرهم، . حدث كل ذلك. بلى  -
 .الستباق الظلمة

 .فهل قيل شيء خبصوص هذه الظلمة كما تسميها  -

 . ( ... ) ل بعض الشيءنعم قي  -

 .وهل بلغكم ما جيري يف العامل  -

 .علمنا أن سعر البرتول يف األسواق األمريكية بلغ ألف دوالر، وأما بنعمة ربك فحدث -

 2» .كان اهللا يف عون الشعب اليمين  -
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يأيت هذا احلوار الطويل املباشر لينقل لنا احلالة اليت تسود اليمن إثر موجة الظالم الذي ساد 
  استثنائيةهذه املنطقة من العامل، ويصف لنا هذه الظاهرة فالظالم حالك والناس هناك يف حالة 

  .عيشها البالداحلالة العامة اليت ت للقارئالذكر فإن هذا املقطع احلواري جاء ليقدم بكما أسلفنا و 
نه حوار كو يف   تهناك مقطع حواري آخر ورد يف الرواية لكن هذا احلوار يتميز بسمة متثلو 

  :مجاعي دار بني صدام حسني وامرأتني، يقول فيه الراوي
ما العمر، مل  « وقد تبعه إىل أن دخل منزال، يقع يف ضفة الفرات، ليس به سوى امرأتني تقدم 

  :ترياه يف البهمة، لكن مسعتا حركة،ى ومواء قطة، وصوتا مكدودا، يطمئنهما قائال
 .ضيف رب العلمني -
 .هذا الصوت، ليس غريبا -
 :قالت إحدامها لألخرى، فردت عليها  -
 .ل شيء أخذوه، ما تبقى على األمريكان، استوىل عليه اللصوصما عساه يفعل، ك -
 .عليك أمان اهللا. خش يا غريب -
 .وعليكما أمان اهللا -
 البهمة عددنا ؟ ذهولكن كيف عرفت يف ه -
 .ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورال تعمى األبصار،  -
 .صدق اهللا العظيم -
- .(...) 
  :قالت إحدامها، فعلقت األخرى  -
 أحد على ما كان عليه العزيز، ذل قويل ما يكون أمره باألصح، فالزمن الذي حنن فيه، مل يبق -

  .والذليل، عز، والغريب صار صاحب الدار
  .1» .أضاف األخرى
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ميتاز هذا املقطع احلواري بالطول، وبلغة مباشرة خالية من الغموض تتخللها كلمة بلغة عامية 
وإن وجد يف بعض املواضع، يتخخله الوصف، وكذا ) قال(، كما يغيب فيها الفعل )خش(

االستشهاد ببعض من اآليات من القرآن الكرمي، وهو حوار مجاعي دار بني جمموعة من 
وهو ملك ( حادثة دخول صدام حسني أحد البيوت يف الفرات ه حول األشخاص، تدور أحداث

وجاء هنا احلوار إذن على ألسنة العوام وليس على حساب . هاربا من القوات األمريكية)  المرأتني
  ". عبد الرحيم فقراء"الصحفية اليت يعمل على تغطيتها التغطيات 

كتغطية صحفية لألحداث اليت جتري يف   هذا احلوار جاء ،قطع حواري آخرمب كما نلتقي
وهذا أحد  «: تسميات املواليد يف القطاع، يقول املراسل  حولهذا احلوار ر اد ،قطاع غزة

  .املواطنني خيرج من مكتب التسجيل، أسأله، يا أخ يا أخ

 .ماذا كنت تفعل داخل مبىن البلدية ؟ -

 .سجلت مولودا، ازداد يف بييت هذا الصباح  -

 .مربوك -

 .يبارك فيكاهللا  -

 .ماذا أمسيته على بركة اهللا -

 .مروان رئيسا رئيسا رئيسا  -

 .وملاذا هذه التسمية املركبة، مث مروان بالذات، ورئيسا وليس أمسا آخر -

 (...).يا أخ الشعب الفلسطيين يسعى دائما للتأكيد أليب عمار، بأنه يناصره ،  -

 .هذا مجيل وملاذا مروان بالذات  -

 ( ... ) .م؟ كيف؟ يعين ننساه والسال -

 1» .مربوك جمددا -
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الفعل قال، وهو حوار مباشر  منيأيت هذا احلوار قصريا بلغة فصحى، بعبارة قصرية، خيلو 
 بشكل أساسي حول تسميات املواليد بني املراسل وأحد املواطنني الفلسطينيني ويدور هذا احلوار

يقول املراسل شارحا ذلك وقد جاءت هذه األخرية على شكل تسميات مركبة ويف هذا الصدد 
رتك للنحاة تاألول نعتا، أو متييزا، أو حاال، واملسألة  االسمبالنسبة للذكور، يضاف إىل  « :بقوله

( ... ) فنقول مازن رئيسا رئيسا رئيسا، ومروان رئيسا رئيسا رئيسا، . أفضل، يشكل امسا رئيسا
  1». ليةوقد توافر اسم مروان إىل جانب اسم حممد وياسني بنسبة عا

نفس املكان يف بني املراسل وأحد املواطنني الفلسطينيني، و  هذه املرة دار ،وار آخرحب ونلتقي
  :جاء فيه ،تمثل يف املكتب البلديامل
  .يا أخ يا أخها هو مواطن آخر أمامي سيدايت ساديت،  «

 .نعم  -

 ماذا كنت تفعل باملكتب البلدي؟ -

 .أبعد اهللا عنكم الشر.سجلت وفاة قريبة يل -

 .إن هللا وإن إليه راجعون. عظم اهللا أجركم -

 وأنت يا أخ ؟ -

 .سجلت توأم -

 .ولد وبنت ال شك  -

 .بنتان.ال  -

 ماذا أمسيتهما؟.مربوك. ما شاء اهللا -

 .سكينة السلطة التنفيذية، وزينب السلطة التنفيذية -

 أنت أيضا موال أليب عمار ما يف ذلك شك ؟ -
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 .ار، وحتي املقاومةعب الفلسطيين عن بكرة أبيه يساند أبا عمشوال -
  1 » .صدام حسني وحتىي. وحيي الشيخ ياسني

جاء احلوار هنا بلغة فصيحة، مباشرة، بعبارات قصرية قد تطول يف بعض املواضع، خيلو من 
 املراسل حول تسمية املواليد موره، حياوره فيه املراسل مواطنني من قطاع غزة، حيا)قال ( الفعل 

وكان أحدمها قد سجل وفاة أما األخر فقد ازداد له بنتان، أما عن سبب تسمية البنت بإضافة هلا 
سبة انوبامل «: اسم مركب متثل يف السلطة التنفيذية فقد جاء شرح ذلك على لسان املراسل بقوله

لى إطالق فقد أعلنت مجيع بلديات الضفة والقطاع، أن املواليد املسجلني اليوم، أصدر أولياؤهم ع
بأمساء مركبة، من اسم أول واسم ثان، هو السلطة  تسميات غريبة عليهم، فاإلناث كلهن سجلن

  .التنفيذية
  2» (...).ألفت تصري ألفت السلطة التنفيذية، ونزهة تضحى نزهة السلطة التنفيذية، 

فيه  اولحيوبني امرأة روسية، " عبد الرحيم فقراء"ار آخر يف الرواية بني املراسل يدور حو كما 
  :فدين من غري العرب لإلمارات وفيهاملراسل معرفة سبب مغادرة الوا

  .عن طوابري طويلة من الوافدين اآلسيويني وبعض الروسيات والروس. ها هي صور أخرى «
  :اقرتب من هذه الروسية وأسأهلا  

 ؟ماذا تفعلني هنا -

 .ارحل عن هذا البلد املشئوم -

 .تقولني؟مشئوم  -

 ...نيات.نيات دوالر  -
  :قالت وأتت بيدها، حركة، يعز علينا أن نعرضها على مشاهدينا، مث سألتها

 ما عالقة الدوالر حبديثنا ؟ -
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 .بييبخيات نيات نفط، نيات دوالر، نيات عرب، ن -
ا كانت رائعة كلمة    (...) هذه وحاؤها تتحول إىل خاء،  بييبخيشهد اهللا أ

 معهن البارحة؟اسأهلا ماذا جرى  -

ا صديق لنا  - ا فيما بعد( ... ) لن أسأهلا فلدي تفاصيل مدين    1».أوافيكم 
 لإلماراتالروسيات، حول سبب مغادرة هذه األخرية  وإحدىدار احلوار هنا بني املراسل 

 إقامة ن، وما نستشفه من هذا احلوار هو أوقد كان السبب يف ذلك هو زوال البرتول من املنطقة
 ابلد يف أي بلد جيعلهمصدر النفط فانعدام غري العرب ترتبط ارتباطا وثيقا بالنفط ال غري،  الوافدين
غة فيه إذا بدون معىن، ما نستشفه من احلوار بصفة عامة هو كونه جاء بل اإلقامةتصبح  مشئوم

 رات قصريةبعبا، )ليس هناك( مكتوبة حبروف عربية تعين ) يات ن( فصيحة تتخللها كلمة أجنبية 
ت الوصفية، وهو بذلك حوار ، تتخلله جمموعة من الوقفااإلجابةتعتمد على طرح السؤال ملعرفة 

  .سالفا هأوردنا األمر الذي، لإلماراتمباشر الغرض منه معرفة سبب مغادرة الوافدين العرب 
وجاء غادرة هذا األخري للبلد وشاب هندي حول م إماراتيةآخر دار بني امرأة وهنالك حوار 

  :فيه
ا متسك خبناق شاب هندي وسيم «   .إ
رب هكذا؟  -   أ
  .ال نفط -
  .أضاعف ماهيتك، عد معي -
  .نفطال  -
  .أدبر لك اجلنسية  -
  .نفطال 

 ؟ما دخله فيما حنن فيه. لى النفطاللعنة ع -
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 1».وافد يعين نفط. أنا نفط .أنت نفط. العرب نفط  -
، وذلك بعد زوال النفط من راتاملإلفاحلوار هنا يدور حول مغادرة الشاب اهلندي   إذن

احلثيثة  اإلماراتيةاملنطقة، فليس هنالك ما يشده على البقاء يف هذا البلد رغم حماوالت املرأة 
بإقناعه عن العدول على فكرة املغادرة وذلك عندما قدمت له بعض العروض املغرية، كالزيادة يف 

، وليست جر، ومنحه اجلنسية، أو بفكرة البقاء أصال، مما يعين بأن للنفط أمهية كبرية يف بقاءهاأل
، هذا من ناحية الفكرة اليت تتضمنها اإلماراتيةواالمتيازات اليت تقدمها املرأة  اإلغراءاتتلك 

باشرة، حلوار فقد جاء بلغة فصيحة ما فقد جاء مقاطع احلوار هذا، أما من ناحية الشكل العام
يب عن األسئلة بكلمة واحدة يطغى عليها طابع السؤال واجلواب، يكتفي في ، )ال نفط ( ه ا

  .يف بداية الكالم  مبطة، وتبدأ عباراته )قال ( الفعل  اعباراته قصرية مباشرة، يغيب فيه
املرة  لتقي يف الرواية حبوار آخر، هذهن، العربية عن مغادرة الوافدين غري العرب للمنطقةأما 

  :يلي ما هذا الصددجاء يف  ،دولة الكويت منأحد املغادرين  أخذ إفادة حياول املراسل
  كوييت، ما يف ذلك شك ؟  نتأ. يا أخ يا أخ  «

 .يعين  -

 ماذا جيري يف هذا البلد الطيب؟ -

 .النفط  -

 .ماله النفط -

 .والناس مل يبق هلا ما يشدها هلذه الصحاري. يقال فضب -

 الناس بالنفط؟أهلذا احلد ارتبط  -

 .املصري غامض، جمهول يعين -

 وأنت، هل فكرت يف الرحيل؟ -
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 .أنا راحل أبدى، فمقامي هنا، رحيل يف حد ذاته -

 أفهم من ذلك أنك من البيدون؟ -

 .من اجلد للجد -

 وما رأيك فيما حدث للنفط؟ -

 1».ربنا سبحانه وتعاىل، له حكمته -
كان سبب ذلك هو نفاذ ونضوب يدور هذا احلوار حول مغادرة الكويتيني لبلدهم، فقد  

البرتول من هذه املنطقة العربية، واملعروف على سكان الكويت هو ارتباطهم الشديد بالنفط 
نضوب النفط  بسببواملالحظ من هذه احملاورة، هو أن مجيع الكويتيني يهمون مبغادرة البالد 

والناس مل يبقى  «: بقوله  املواطننيمنها، وما على الناس سوى املغادرة وهذا ما يؤكد عليه أحد 
  2». هلم، ما يشدها هلذه الصحاري

هذا من ناحية ما جاء به املضمون الذي بين عليه هذا احلوار، أما من ناحية الشكل جاء 
احلوار طويال، وبلغة فصيحة مباشرة كما هو احلال بالنسبة جلميع احلوارات السابقة، عباراته 

يعتمد فيه املراسل على طرح جمموعة من التساؤالت يهدف ، )قال ( قصرية، يغيب عنها الفعل 
وهذا كله بغرض تقدمي هذا املشهد احلواري بأسلوب واضح من خالل طرحها إىل أجوبة هلا 

  .القارئومباشرة وبصورة مفهومة يتقبلها املتلقي أو 
هو و " ياسر عرفات"و" صائب عريقات"بني  املرة هوار آخر، يدور هذنلتقي يف الرواية حبو 

  :جاء فيه ،حوار مباشر دار بينهما عبارة عن
  . (...) أنا أتابع يا عبد الرحيم – «
  .ماهي أخبارك يا صائب -
  .، وفتحت مجيع القنواتبه شخصيازفت، يا سيدي الرئيس، اتصلت  -
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-  ( ... )  
  (...) .من ال ختفى عليه خافية،  أنتأنت الكل يف الكل،  -
جلزائريني، ما عدا أمر واحد أجهزتنا كل ما عند الكالب ا خفضتتعرف يا صائب، لقد  -

  .منهم
  .ما هو يا سيدي الرئيس؟ -
  .عطين التفاصيل، أ.. ) (.اجلزائريون، كاليهود ال يتبجحون،  -
  (...)األوىل بادرين هو، ضاحكا، بأنه كان ينتظر هذا االتصال،  املقابلةيف  -
-  ( ... )  
  وراح يطلعين على التعليمات اليت تلقاها، من مصادر صهيون العليا) (...الثانية،  املقابلةويف  -

  )....(مر ما حلق اليهود من عار، ، بعيد املدى، والقريب هو حماألساسيوها هي بصوته اهلدف 
( ... ). «1  

  :وسيستمر هذا احلوار إىل غاية أن يقول الرئيس
 .هكذا إذن ؟ - 
رب العزة، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حىت تتبع ومىت كان اليهود صادقني، أمل يقل  - 

 .ملتهم
  2».صدق اهللا العظيم، ونستغفر اهللا العظيم، من كل ذنب عظيم، فرمبا يكونوا قد رضوا - 

حوارا مباشرا جاء عرب أحد " اسر عرفاتي"و"  صائب عريقات"يعد هذا احلوار الذي دار بني 
هذا ما  ت،لتنصاجاءت هذه التغطية خفية وعن طريق  "د الرحيم فقراءعب"ـــالصحفية ل تغطياتال

  3».فتوح وميكن الشروع يف التسجيل يا عبد الرحيم، امليكرو م «: قول املراسلجاء يف 

                                                   
  .105، 104، ص الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :وطارالطاهر  -1
  .106ص  ،املصدر نفسه -2
  .112 ص ،صدر نفسهامل -3



المكونات السردیة:                                                                      الفصل الثاني  
 

 
148 

يف برز الشروخ اليت تشهدها سياسات البلدان العربية، فهما أكان الغرض من ذلك جتسيد 
هذه الدولة احملتلة  إعانةومدى رغبة الرئيس الفلسطيين يف  إسرائيل ىهذا احلوار ال يتحدثان إال عل
احلوار هنا، بلغة جاء مدة إقامة احملتل يف األراضي الفلسطينية،  إطالةبكل ما يستطيع وهذا بغرض 

تتميز عباراته بالطول وإن قصرت يف كما من املقاطع الوصفية،   جمموعةتخلله تفصيحة مباشرة، 
  .نستشفه من هذا احلواركل ما وهذا  بعض املواضع، 

مث ينتقل الراوي إىل حوار آخر، وهو حوار مباشر يتم نقله مباشرة من الواقع، ويتمثل يف 
  :فيهحماكمة الشعب العراقي لرئيسهم املخلوع صدام حسني وجاء 

  .ما ترانا فاعلني بك يا صدام حسني؟ – «
  .كرام  إخوةكرام، وأبناء   إخوة -
  سه، ما الفائدة؟فكر أن يقول، لكنه سأل نف -
  .حناكمه مجيعا . حاكموه. حاكموه -
-  ( ... )  
  .تفعليا صدام حسني، حناكمك، فقط على ما مل  -
  .مل أفعل أشياء كثرية -
  ما الفائدة ؟ نفسه،فكر أن يقول، لكن سأل  -
  1 ».ظل ساكنا ، كأمنا يفكر  -
  :ويستمر هذا احلوار إىل غاية   
  هل تعرتف مبا مل تأت يا سيادة الرئيس ؟ «

 .رئيس اجلمهورية العراقية من فضلك  -

 فكر أن يقول، لكن سأل نفسه ما الفائدة ؟ -

 .هل تعرتف ؟ -

                                                   
  .112، ص الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء :الطاهر وطار -1



المكونات السردیة:                                                                      الفصل الثاني  
 

 
149 

 .نعم اعرتف  -

 .لكنه سأل نفسه ؟ يقول،فكر أن  -

 فما تراه يكون احلكم علينا اآلن ؟ -

 .أقتلوه، اجلبان، أقتلوه، قاتل األطفال وذوي القرىب -

 .أوال حناكمه  -

  1» .طعن اخلناجر وال حكم العميل  يف . ويل العراق يا مويلية -

من قبل أحد املراسلني يورد الكاتب هذا املشهد احلواري والذي يأيت كتغطية صحفية 
فيه وهو بذلك حوار يعلن . عن طبائع الرئيس املخلوع صدام حسني النفسية فيه الكاتب كشفي

كما نالحظ من صابه وصرامته يف حماولة العراقيني،  عن مدى مكر صدام حسني وعن صالبة أع
كتفي مبجرد التفكري فقط لكنه ا اور يتحدث وال صدام حسني ال يقول وال يتحخالل هذا احلوار 

 لفائدة من طرح األسئلة على الشعبال غري وذلك عندما يفكر أن يقول لنكه يسأل نفسه ما ا
ويلعب هذا املشهد احلواري يف الرواية كذلك دورا بارزا يف تعدد األصوات داخل الرواية، فلم يعد 

على املراسلني كما جاء يف احلوارات السابقة، وإمنا هو يتجاوز ذلك ليدور احلوار  يقتصر األمر
  .وهو ما تكفلت التغطية الصحفية بنقلهعلى ألسنة العوام أي الشعب العراقي، 

ا جاءت يف أغلبها  هتشفنسوما  من كل ما سبق من حوارات ورد ذكرها يف الرواية، أ
ا الطابع العجائيب املباشر كما ،  يف اجلزء األول من الرواية حوارات طويلة، يغلب على مضمو

 هذه املتلقي باحتمالية وقوع إقناعيف اعتماد الكاتب على األساليب ذات املشاهد احلوارية، سببا 
 هذا العامل الذي تقدمه الرواية من جهة، أما من جهة أخرى، فهو أكرب دليل على األحداث يف

مييل إىل أن تكون األحداث اليت بنيت على أساسها الرواية حتمل أبعادا  "الطاهر وطار" أن
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ساسة اليت يشهدها أو املتلقي يف مثل هذه املواقف احل القارئإدماج  عملية واقعية، وهذا ما يسهل
  .ملالعا

ثر أهو أن احلدث يف الرواية قد  اخلالصة اليت نستشفها من خالل حمتوى هذا الفصل،ف
كما   .تلفزيونيةالوارات بشكل كبري يف طريقة السرد الروائي، وجتلى ذلك من خالل جمموعة من احل

  ايةدليل على أنه العنصر املشكل لبناء الرو هذا مجيع أطوار الرواية،  مشلأن احلدث يف هذه الرواية 
اليت وظفها الكاتب  شخصياتاليف ظهور  األساس ه، باعتبار هاوجلميع التقنيات املعتمدة يف بناء

سواء أكانت تارخيية حقيقية أو حىت السخرية بتوظيف الشخصيات، هذه األخرية وظفت من 
واإلسالمي حتت وطأة الزمن الراهن، وكان  الداللة على الوضعية اليت يشهدها العامل العريبأجل 

إقناع املتلقي باحتمالية وقوع  حماولة عتماد الكاتب على املشاهد احلوارية، سببا وبدون شك يفا
  .األحداث يف هذا العامل

قد أحسن بطبيعة احلال يف توظيف  "الطاهر وطار"القول بأن  نازيادة على ما سبق ميكن
حني  املناسب يف املكان  األحداث والشخصيات، كما استطاع توظيف املكونات السرديةتلك 

ا جل احلوارات الواردة يف  ،قدم هلما جمموعة من الصفات الشاملة املباشرة هذه الصفات أكد
على مهارة الكاتب ل يد دل على شيء فإمنا إنهذا  الرواية بلغة موحية ومقنعة يف نفس الوقت،

  .بناء صرح الروايةيف  أبداتوظيفها  خيلل  التقنيات السردية، اليت ملومتكنه من استخدام 
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ت واألديب، الحظ ما آل الروائيهذا  الطاهر وطارن  خامتة هذه الدراسة ميكن القول أيف
، فقاد ثورة يوسياسي واقتصاد تدهور اجتماعي البلدان العربية واإلسالمية منيف إليه األوضاع 

ا  ، منتهًجافحاول السخرية من هذا الواقع املعاشالظواهر السلبية،  كل  شرسة ضد ً يف ذلك أسلوب
لكل أشكال ، حماوال تغيري واقعه رافضا الروائيةته كان هلا وقعها اخلاص على كتابراقيا ولغة طيعة،

، وداعيا الشعب إىل جهةمن  األنظمة السياسية واالقتصادية العربيةوالتهميش، فسخر من  التبعية 
من كل من ناحية أخرى، كما سخر  التبعية اليت نقلتها الروافد الغربية أشكالكل النهوض ورفض  

على أفق أفضل حنو العيش الكرمي  عريب مسلم ليبث فيه القدرة على البقاء متوهجا باحثا إنسان
  .اإلسالمية والقيم بادئبين على املامل واملستقبل الواعد

ما له  ، ومنهابطريقة توظيف التقنيات السرديةإىل عدة نتائج منها ما تعلق  قد توصلناول
كي حيقق مراده ل الطاهر وطار روايته هذهألف من أجله  الذي عالقة باملوضوع األساسي

 :أمههامن كان و صده، ومق
  يت أدت بالكاتب إىل من أهم األسباب ال جتلياتهبكلّ  الوضع العريب واإلسالميكان

مواجهة الظواهر السلبية املنتشرة يف بغرض ، روايتهتكوين معامل ساخر يف أسلوب انتهاج هذا 
 .اإلنسان املسلماملعاش واليت تتناىف مع منطق  العريب واإلسالميالواقع 
 د  واإلسالميالذي اعتمده الطاهر وطار يف السخرية من الواقع العريب  األسلوب ليس جمرّ
، بل هي وجه آخر من أوجه العريب املسلم فحسب اإلنسانيعيشها  اليت التناقضاتلكشف  غطاء

ع لغٍد أفضل اته رفض الواقع الراهن والتّطّل ّ د الذي حيمل يف طي   .التّمرّ
 ما هو إال دليل قاطع على مهارة جمموعة من التقنيات السردية يف الروايةبروز  لعل ،

ب زاد للغة والتصرف فيها بشكل جعله خيلق تنظيمًا جديدا لأللفاظ والرتاكي توظيفهالكاتب يف 
 .ثقافته وعمق خربته بأسرار احلياة وخباياها أيضا على ذلك ، كما دلالروائيةمجالية اللغة  من

 السرد التلفزيوين الذي اعتمد عليه الطاهر وطار يف هذه الرواية، يعد اسلوبا  أسلوب أن
 .كتابة الروائية احلديثةجديدا يف طريقة ال
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  بنية الزمن قد اتسمت  أن، "الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"يظهر من خالل رواية
بالتداخل الزمين، ومن ابرز تقنيات الزمن املعتمدة، االسرتجاع واالستباق، وبعد دراستنا لبنية الزمن 

ربط التاريخ  التقنيتني هاتني إدراجيف الرواية، اتضح لنا بان الطاهر وطار حاول  من خالل 
 .واىل ما سيؤول له حال العرب يف املستقبل الوقت الراهنب اإلسالمي
 االسرتجاعاتيالحظ كثرة " الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"املتعمق يف دارسة رواية  أن ،

االعتبار بان هذه الرواية هي  إىلمن الرواية، وهذا ما حييلنا  األوىل األجزاءواليت احنصرت اغلبها يف 
ا من تطلعات ورؤى مستقبلية  .رواية اسرتجاعية بالرغم من ما يشو

 يف بناءه السردي للرواية، حبيث تعمل  األحداثاعتماد الكاتب على تقنية اسرتجاع  أن
الوراء   إىلماضية، وجاءت هذه العودة  أحداثشخصية الويل الطاهر على الرجوع باملاضي لسرد 

 .املتلقيو جمهولة بالنسبة للقارئ  أوقد تكون غامضة  أحداثة من الكاتب يف توضيح كرغب
 اعتماد الكاتب على تقنية االسرتجاع كان الغرض منه تكسري خطية الزمن، وذلك  أن

دف املقارنة بني هاتني  إىلاحلاضر والعكس من احلاضر  إىلباالنتقال من املاضي  املاضي، 
 .الفرتتني الزمنيتني

 مستقبلية، وذلك يف حماولة  ألحداثء االستباق يف الرواية كمجرد توقعات وتنبؤات جا
 .استشراف حال العرب واملسلمني بعد زوال البرتول

 احد  أيضافقط، بل هو  األحداثالذي جتري فيه  اإلطاريف هذه الرواية ليس ن املكان أ
العنصر احلامل جلملة  إذن، فهو بذلك األحداثوابرز العناصر الفاعلة يف تكوين تلك  أهم

 .والقيم التارخيية والدينية واالجتماعية واالقتصادية، والفكرية والثقافية األفكار
 املشكلة لصرح  األخرىن الكاتب حاول توظيف املكان من خالل ربطه ببقية العناصر أ

 مهيةأالرواية وباخلصوص احلدث والزمن والشخصيات، وهذا التوظيف هو ما جعل املكان يكتسي 
 األحداثبالغة يف تشكيل معامل الرواية، وساهم هذا التوظيف أيضا يف تفاعل املكان مع 

 .والشخصيات وحىت الزمن، مما اكسب  الرواية فنية ومجالية يف طريقة السرد
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  فعمل باألساسعن احلدث يف الرواية فقد ارتبط بعنصري الزمن من حيث وجوده  أما ،
 من خالل عملية الوصفذلك معينة، ويظهر  توسلوكيابأفعال  عنصر الزمن على تقييد احلدث،

املشكلة لبنية  األخرىوتفاعل الشخصيات معه، فتطورت فاعلية احلدث وداللته مع تقنيات السرد 
 .اخلطاب الروائي ككل

  اعتماد الكاتب على جمموعة من الشخصيات احلكائية داخل خطابه الروائي، سامهت
 .الرواية ككل هذه الشخصيات يف بناء صرح

 وأخرى جمازية، إىل  محلت الرواية تنوعا يف شخوص الرواية، من شخوص تارخيية
شخصية عبد _ شخصيات ساخرة، وقد سامهت الشخصيات الرئيسية وباخلصوص الفاعلة منها 

وإبراز مواقفها إزاء األحداث اليت تعيشها وما تزال تعيشها  يف نقل األحداث_ الرحيم فقراء 
 .واإلسالمية، وذلك مبقابلة اللحظة الراهنة بالزمن املاضي عربيةالبلدان ال
  مهمة ورئيسية يف تصوير املكان الروائي  أداةاعتماد الكاتب على تقنية الوصف، بصفها

 .وآخر ختيلي هلا لألحداثبكل تفاصيله الدقيقة، وقد تراوح الوصف يف الرواية بني وصف واقعي 
 ية مساعدة يف الكشف عن اجلوانب اخلفية كما وظف الطاهر وطار الوصف كتقن

من خالل حماولة القارئ استنباط  إالتواجدها، وذلك كله ال يتحقق  وأماكنللشخصيات الروائية 
 .مجيع تلك املواصفات

 جتلت  األخريةتقنية احلوار، هذه الكاتب قد اعتمد على  فإننا جند بأنذلك  إىل باإلضافة
 .يف اغلب صفحات الرواية، ويغلب على هذه احلوارات طابع احلوار الصحفي التلفزيوين

 من ناحية الرواية ككل، فقد تناول الكاتب الوضع العريب الراهن بطريقة واقعية حقيقية،  أما
 .وان طرقت باب التخيل يف بعض املواضع داخل الرواية

 التأصيل للرواية العربية عامة والرواية اجلزائرية  إىلوطار من خالل روايته  سعى الطاهري
حضوره  بأمهية إحساسه، ودل هذا التوظيف، على اإلسالميباخلصوص، وذلك بتوظيفه للتاريخ 

 .العريب املسلم اإلنسانالفاعل يف حياة دوره الكبري و 
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 متميز على مستوى البعد الواقعي، فكل  حضوررواية الويل الطاهر هلا  أنالدراسة،  أظهرت
 األديب اللغوية والرتاثية، ويف كل مساحة طرها مرجعيةؤ خاصة ت رؤية تارخيية أسستشكيل سردي 

العريب  نقل الواقع هذا التوظيف زمنية عربت عن تاريخ العرب واملسلمني، حياول الروائي من خالل
ً  نقالً  واإلسالمي ً تارخيي له تقريب الصورة للقارئ من أجل فهم الوقائع ، يهدف من خالاا روائي

 .واألحداث التارخيية
  الذي يعاين من كل أشكال التهميش العريب املثقف،  اإلنسان كما صور الكاتب حالة

تمع ومشكالته، وآثار الرغبة القوية يف معاجلة ةوالالمباال ذا يعرب الكاتب عن بعض أمراض ا ، و
 .هذه األمراض

  الرواية العربية املعاصرة، وباخلصوص  أنمن كل النتائج السابقة بالذكر،  إليهوما خنلص
حماولة الروائيني  إىلالرواية اجلزائرية املعاصرة، مل تعد جمرد جتربة ذاتية خاصة، بل تعدت ذلك 

سياسية  أبعادواجتماعية من جهة، وذات  إنسانية أبعادذات  أخرىوالكتاب يف تصوير جتارب 
يف معاجلة القضايا التعمق لكاتب احاول كلما حيث تنضج معانيها  ، أخرىهة واقتصادية من ج

       .من تفكريهتشغل حيزا كبريا و  اجلزائري بصفة خاصة، واإلنسانالعريب ككل  اإلنسانم  اليت
ا ً نأمل أن نكون قد وفقنا يف اإلجابة عن  إىل ما انتهت عليه،وقد انتهت هذه الدراسة  وأخري

لو قليال، يف حني ال تزال يف البداية، وأزلنا عنها الغموض واللبس و  ايت طارحناهالتساؤالت ال
  .ج ملزيد من املتابعة والتطوير من طرف الباحثني والدارسنيا حتت دراستنا

                      
  
  
  
  

            .                  إن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان               



  

              

  
  

قـائمة المصادر   
 والمراجع
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 القرآن الكريم*

I – ادرـــالمص:  

    اجلزائرموفم للنشر والتوزيع، دار  الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، :الطاهر وطار -1
 .2005 ،)1ط(
  .1935 ،)1ط( القاهرة، مصر، نقد الشعر، املطبعة امللحمية، :قدامة بن جعفر -2

II - المراجع:  

   بنية النص الروائي، دراسة منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم :إبراهيم خليل -3
  .2010  ،)1ط( ،)ناشرون(
  األردنإيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية،  :أحمد حمد النعيمي -4
  .2004 ،)1ط(
واسيين األعرج، سلسلة : ميغادة أم القرى وقصص أخرى، تقد :حمد رضا حوحوأ -5

 .1989 ،)1ط( اجلزائر،، األنيس
 البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، املؤسسة العربية للدراسات :أحمد مرشد -6

 .2005 ،)1ط( بريوت، لبنان، ،والنشر
 روايات حيدر حيدر أمنوذجاعربية، األصالة والتغريب يف الرواية ال :أسماء محمد معيكل -7

 .)د ت( ،)1ط( حلب، سوريا،دراسة تطبيقية، مدرسة النقد احلديث، عامل الكتب احلديث، 
 )1ط( ،سورياتقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، دار احلوار للنشر،  :آمنة يوسف -8

1997. 
 )  1ط( ،دناألر الفواعل السردية، دراسة يف الرواية اإلسالمية املعاصرة، اربد،  :بان البنا -9

2009. 
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  غاربية للطباعة والنشر واإلشهاراجتاهات الرواية يف املغرب العريب، امل :بوشوشة بوجمعة -10
  .)د ت( ،)1ط( املغرب،

  املركز الثقايف العريب، )الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي،  :حسن بحراوي -11
 .2009 ،)2ط( بريوت، لبنان،

، دار )دراسة بنيوية تكوينية (الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي  :حميد لحميداني -12
 .1985 ،)1ط( الثقافة، الرباط، املغرب،

 بريوت لبنانيف دالئلية القصص وشعرية السرد، دار اآلداب للنشر،  :سامي السويدان -13
 .1997 ،)1ط(
 )1ط(التناص الرتاثي، الرواية اجلزائرية أمنوذجا، عامل الكتب احلديث،  :سعيد سالم -14

 .2010 ،األردن
 )1ط( ،السرد العريب مفاهيم وجتليات ،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر :سعيد يقطين -15

2005.  
 الدار البيضاء ، املركز الثقايف العريب،"مقدمة للسرد العريب"الكالم واخلرب،  :سعيد يقطين -16

  .1997 ،)1ط( املغرب،
 بريوت، املركز الثقايف العريب )الزمن، السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي،  :سعيد يقطين -17

  .2005 ،)4ط( لبنان،
   املركز الثقايف العريبقال الروائي، البنيات احلكائية يف السرية الشعبية،  :سعيد يقطين -18

  .1997 ،)1ط( الدار البيضاء، بريوت،
        مقاربات نقدية، احتاد كتاب العربالرواية العربية البناء والرؤيا،  :الفيصلسمر روحي  -19

  .2003 ،)1ط( دمشق، سوريا،
  ) 1ط(مدخل إىل نظرية القصة، دار أقطاب الفكر،  :سمير المرزوقي وجميل شاكر -20
 .)د ت(
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، اهليئة املصرية العامة )دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ(بناء الرواية،  :سيزا قاسم -21
  .1988 ،)1ط( القاهرة، مصر،للكتاب، 

لس األعلى للثقافة،  :شعيب حليفي -22   املغرب الرباطشعرية الرواية الفانتاستيكية، ا
  .1997 ،)1ط(

املرأة يف الرواية اجلزائرية، قسم األدب العريب، كلية اآلداب والعلوم  :صالح مفقودة -23
  .2003 ،)1ط( خيضر، بسكرة، اجلزائر، االجتماعية، جامعة حممد

، دار فارس )األنساق الثقافية وإشكاالت التأويل(السرد العريب القدمي  :ضياء الكعبي  -24
 .2005 ،)1ط( للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،

 عمان البنية السردية يف شعر الصعاليك، دار حامد للنشر والتوزيع، :لفتةضياء غني  -25
 .2010 ،)1ط( األردن،

 القاهرة، مصرالشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، : الرواية السياسية :طه وادي -26
  .2003،)1ط(
بريوت، لبنان ، )1ط(بني الكتب والناس، دار الكتاب العريب،  :عباس محمود العقاد -27

1966.  
واإلعالم اجلديد يف السرد العريب املعاصر، دائرة الثقافة  :عدالة احمد محمد إبراهيم -28

  .2006 ،)1ط( ، األردن،الشارقة
 .2002 ،)8ط( القاهرة، مصر، األدب وفنونه، دار الفكر العريب، :عز الدين إسماعيل -29
 اجلزائر دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الرائد للكتاب، :القاسم سعد اهللاأبو  -30
 .2007 ،)1ط(
   بريوت موسوعة السرد العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، :اهللا إبراهيمعبد  -31

  .2005 ،)1ط( لبنان،
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  )1ط( ،ب، تونستطور النثر اجلزائري احلديث، الدار العربية للكتا :اهللا الركيبيعبد  -32
1974.  

، دار )1986 - 1976( اخلطاب القصصي يف الرواية العربية املعاصرة :محمد الخبو -33
  ).د ت(  ،)1ط( ،صامد للنشر والتوزيع، املطبعة املغاربية للطباعة والنشر، تونس

ديوان ، ا، وأنواعا، وقضايا، وأعالمايف األدب اجلزائري احلديث، تارخي :محمد بن قينة -34
  ).د ت( ،)1ط( عكنون، اجلزائر،بن  املطبوعات اجلامعية،

               ، منشورات احتاد كتاب العرب)رات البنية واملؤث (آفاق الرواية  :محمد شاهين -35
  ).د ت( ،)1ط( ،دمشق، سوريا

الفارسي والعريب يف العصر فن احلوار واملناظرة يف األدبني  :محمد عبيد الحمزاوي -36
  )1ط( مصر ،مركز اإلسكندرية للكتاب دراسة مقارنة، تقدمي حممد زكي العثماين، احلديث
2001  

، دار )مقارنة بنيوية تكوينية يف أدب نبيل سليمان (فضاء النص الروائي  :محمد عزام -37
  .1996 ،)1ط( احلوار للنشر والتوزيع، سوريا،

 املغرب الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، )تنظري واجناز(دينامية النص  :محمد مفالح -38
 .2006 ،)3ط(
    دار الفرايب للنشر والتوزيعدراسة يف روايات جنيب حمفوظ الذهنية،  :مصطفى تواتي -39

 .2008 ،)3ط( بريوت، لبنان،
    ) غدادحتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال ب(ألف ليلة وليلة  :الملك مرتاضعبد  -40

 .1993 ،)1ط( ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،
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  األردن عمانالزمن يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات،  :مها حسن القصراوي -41
 .2004 ،)1ط(
اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، حبث يف األصول التارخيية واجلمالية  :واسيني األعرج -42

 .1986، )1ط(سسة الوطنية للكتاب، للرواية اجلزائرية، املؤ 
 )1ط( تونسيف السرد، دراسات تطبيقية، دار حممد علي احلامي،  :الوهاب الرقيقعبد  -43

1998.  
) 2ط(، سوريا، دار نينوي للنشر، )دراسة املكان الروائي(الرواية واملكان،  :ياسين النصير -44

2010. 
    ى، اهليئة املصرية العامة للكتابفجر القصة املصرية مع ست دراسات أخر  :يحي حقي -45

 .1987 ،)1ط( القاهرة، مصر،
  لبنان دار اآلداب، بريوت،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي،  :يمنى العيد -46
 .1999 ،)1ط(

III – مـــــــــــالمعاج:   
، املكتبة اإلسالمية 1، ج)مادة ز م ن(معجم الوسيط،  :إبراهيم مصطفى وآخرون -47

 ).د ت( ،)1ط( ،والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركياللطباعة 
  لكتب العلمية، بريوت، لبناندار ا ،2مج معجم العني، :خليل ابن احمد الفاراهيديال -48
 .2003 ،)1ط(
أساس  :)ه538ت( )أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد( زمخشريال -49

 .)د ت( ،)1ط( البالغة، دار اهلدى، عني أمليلة، اجلزائر،
    ؤسسة العربية للناشرين املتحدين، امل1معجم املصطلحات األدبية، العدد  :فتحي إبراهيم -50

 .1988 ،)1ط( تونس،
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   الفريوز أبادي الشريازي الشافعي جمد الدين حممد يعقوب بن إبراهيم :فيروز أباديال -51
  .1995 ،)1ط( القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

 ).د ت( ،)1ط( ،معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، لبنان :لطيف زيتوني -52
    للطباعة والنشر والتوزيعر الفكر علي شريي، دا: تاج العروس، تح :مرتضى الزبيدي -53

 .1994 ،)1ط( بريوت، لبنان،
مجال  :)ه711ت( )اإلفريقيد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين محّم ( منظورابن  -54

) 4ط( ،لبنان، بريوت دار صادر،، )كلمة زمن(، 4مجلسان العرب، : الدين بن مكرم
2005.  

 .1997 ،)1ط( دار صادر، لبنان، ،)مادة سرد(، 3مج لسان العرب، :منظورابن  -55

IV - المراجع المترجمة: 

حممد معتصم وآخرون، املشروع : خطاب الرواية، حبث يف املنهج، تر :جينيت جيرار -56
 ).د ت( ،)2ط( ،مصر القومي للرتمجة،

لس األعلى للثقافة،:الرواية العربية، تر :روجر آلن -57  فيالدلفيا حصة إبراهيم منيف، ا
 .1997 ،)2ط(
 )ب د( ،أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات: النقد البنيوي للحكاية، ترمجة :بارتروالن  -58
   .1988 ،)1ط(
   بريوت عيتاين حممد، دار احلقيقة،:األيديولوجية العربية املعاصرة، تر :عبد اهللا العروي -59

 .1982 ،)1ط( لبنان،

V -  ّسائل الجامعيةالر:  
الرواية اجلديدة بني األدبني الفرنسي واملغاريب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  :رشيد قريبع -60
 .2003 -2002، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، )خمطوط(
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إشراف الطيب  رسالة دكتوراه، الريف يف الرواية اجلزائرية، دراسة حتليلية، :سليم بتقة -61
  .2010 -2009بودربالة، جامعة باتنة، اجلزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -أمنوذجا- الرواية اجلزائرية، أحالم مستغامني :سليمة بنية -62
 جامعة بسكرة، اجلزائرزغينة علي، : املاجستري يف األدب اجلزائري، إشراف الدكتور

2006/2007. 
للحبيب "  زمن النمرود " سردية النص الروائي، دراسة سيسيونصية لرواية  :الطاهر مسيلي -63

اجلزائري،  قسم األدب العريب، جامعة حممد  ة لنيل شهادة املاجستري يف األدبذكر السايح، م
  .2005/2006خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

البنية السردية يف الرواية السعودية، دراسة فنية لنماذج  :نورة بنت محمد بن ناصر المري -64
ال بدوي، جامعة أم حممد صاحل بن مج: يف الرواية السعودية، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور

 .2008/2009غة العربية، السعودية، القرى، كلية الل

VI - الدوريات والمجالت: 

 أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري أحباث يف الرواية العربية، منشورات خمرب :صالح مفقودة -65
 .2008 ،)1ط( مطبعة دار اهلدى، عني امليلة، اجلزائر،

لس الوطين للثقافة والفنون  :صالح فضل -66 بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، ا
 .1992 ،)1ط( واآلداب، الكويت،

        سلسلة عامل املعرفةيف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد،  :عبد الملك مرتاض -67
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ا240عدد    .1998 ،)1ط( لكويت،، ا

كلية   ،خصائص الفعل السردي يف الرواية العربية اجلديدة، جملة املخرب :بعطيشيحي  -68
  .2011جانفي ، ، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر08العدد  واللغات،اآلداب 
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  ةــــــــــالصفح                                                                        :المحتوى
  ه -أ  مقّدمة

في السرد والرواية  : مدخل  
  

  10 -8  مفهوم السرد: أوال
  8  لغة/ 1
  10 -8  اصطالحا/ 2

  13 -11  نـــبـــذة تــــاريـــخــيـــة عـــــن الــســـــرد: ثانيا
   12 -11  عــنـــد الـــغــرب/1
  13 -12  عــنــد العــــــرب/2

  17 -13  الــــــروايـــــــة: ثالثا
  14 -13  لغـــــــة/1
  17 -14  اصـــطــــالحــــا/2

  23-17  العــــــربــيــــة والــــــروايـــــة الجــــــزائـــريــــةالـــــروايـــــة : رابعا
  18 -17  الــــروايـــــة العــــــربـــيـــــة/ 1
  23 -19  الـــــروايـــــة الجـــــزائــــريــــة/2
  

ل اإلطار السردي: الفصل األوّ  
  

  29-25  مفهوم الزمن: أوال
  25  لغــــــــــــــــــــــة/1
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    :ملخص

الولي "حماولة الكشف عن التقنيات السردية، وذلك من خالل رواية  إىليسعى هذا البحث 
من خالل دراسة  هذا اخلطاب الروائي وحتديد بنية ،للطاهر وطار "الطاهر يرفع يديه بالدعاء

املكونات  إىل واحد منهما، باإلضافة الزمن واملكان وخصائص كل: السردي املتمثل يف اإلطار
  .احلدث، الشخصيات، الوصف، احلوار: السردية الرئيسية يف بناء هذه الرواية واملتمثلة يف

يف توظيف هذه التقنيات السردية، اليت حد ما  إىلالكاتب وفق  أن إىلوخلص البحث 
  .حققت بذلك بعضا من مالمح الكتابة الروائية احلديثة

تقنيات السرد، اإلطار السردي، املكونات السردية، الطاهر السرد، الرواية، : المفتاحيةالكلمات 
  .وطار، اخلطاب السردي، البنية

Résumé: 
 

Le but de cette recherche est de découvrir les techniques narrations, et 

ce à travers le roman Taher ouattar: "le laint lève se mains pour prier  "  

nous voulons limiter la construction de ce discours narratif a travers le cadre 

narratif. En prenant en considération le temps et le lieu et les 

caractéristiques de chacun. Comme nous visons aussi l'étude des 

composantes principales dans la rédaction de ce roman représenté par 

l'évènement, les personnages, la description et le dialogue. 

Nous concluons que l'auteur a réussi à employer cette technique 

narrative qui reflète tous les caractéristiques du roman modern. 

Mots clés: narration, roman, techniques narrations, le cadre 

narratif, les composants narratifs, Taher ouatar, discours narratif, structure.  
  


