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ى ىالبنوظىالسردوظ
ىجطغرىسوسنىهاديىد. "فيىزمنىالخوولىالبوضاء"

 سردية يف البنية ال
  اهلل إلبراهيم نصر "زمن اخليىل البيضاء"

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجطغرىاديـنىهـوسـد.ىس
ىن

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكلوظىاآلداب/ىقسمىاللعظىالطربوظجامطظىتكروت/ى

ىن

... 
 تعتمد أساسًا فكرة حددىا منظرو ،ردية مف مفيوميف أساسيفتنبثؽ النظرية الس

 ،السػػردياتإ إذ أكػػدوا أمػػل أف النظريػػة السػػردية تيػػتـ بػػالمبنل الحكػػاي  والمػػتف الحكػػاي 
أمػػا المػػتف في ػػمؿ  ،ووجػػدوا أف المبنػػل ىػػو طري ػػة أػػرض اظحػػداث فػػ  نظػػاـ تراتبػػ  مػػا

 .العناصر الت  يتكوف منيا النص أو الخطاب
 ،ذه النظرية ارتأت ىذه الدراسة أف تيتـ بدراسػة العناصػر السػرديةوأمل وفؽ ى

ذلػؾ أف  إثنايية التنظير والتطبيؽ الفعم  فت كمت مف ،مفيومًا وتحميلً  ،وتحدد معالميا
الممارسػػػة النظريػػػة ميمػػػة ظيػػػة دراسػػػة تستك ػػػؼ الػػػنص وتحممػػػو أمػػػل وفػػػؽ المنيجيػػػات 

فيػ    إورّبمػا تكػوف أىػـ مػف اظولػل ،يمػةأما الدراسة التطبي ية فيػ  اظخػرم م ،الحديثة
 .إذ تعمؿ أمل تفكيؾ بنيتو ،تفتح اآلفاؽ أماـ الدراسة لتحميؿ آليات ا تغاؿ النص

ونظػػرا لمىميػػة انسػػتثنايية التػػ  أونىػػا الن ػػاد لدراسػػة الػػنص مػػف الخػػارج أو مػػا 
بحػث فػ  أطمؽ أمييا جيرار جينيت بالموجيات النصية ف ػد ارتػأت ىػذه الدراسػة بػدلًا ال

 .ىذه الموجيات وكيفية ا تغاليا ف 
 .(المحور األول: الموجهات النصية )العتبات

والتػ  مػف  ػأنيا أف  ،اىتـ الفكر السردي بالمكونات الداخمية والخارجيػة لمػنص
وقػػد أولػػػل السػػرديوف ىػػػذه المكونػػػات  ،تعمػػؿ أمػػػل رفػػ  مسػػػتوم فاأميػػة الػػػنص وكفالتػػػو
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ىػػذا التطبيػػؽ  ،صػػؿ فػػ  المفػػاىيـ ومػػدم تطبي يػػاأمػػل الػػرنـ مػػف الخمػػط الحا ،اىتمػػاميـ
 .الذي يحتـّ آليات ا تغاؿ مست مة تفمح ف  فتح مغاليؽ النص وتوضحو

كػػاف لجيػػرار جينيػػت الفضػػؿ اظكبػػر فػػ  إرسػػال ت اليػػد نظريػػة لمسػػرد أمػػل الػػرنـ 
مف محاولة فلديمير بروب ف  وض  اظسس اظولل ليذه النظرية ف  دراستو لوظايؼ 

إن أف  ،  الحكايػػػػة ال ػػػػعبية اذ حػػػػددىا بوحػػػػدم وثلثػػػػيف وظيفػػػػة رييسػػػػةال خصػػػػيات فػػػػ
يضػػػاحًا ليػػػذا  جينيػػػت ومػػػف خػػػلؿ نظرياتػػػو التػػػ  بّثيػػػا فػػػ  كتبػػػو كػػػاف اظكثػػػر اىتمامػػػًا وا 

وقد استطاع ومف خلؿ دراستو وض  الخطاطة الرييسة اظولل لدراسػة العتبػات  ،الفكر
 ،الفرأيػػػػة ،بالعنػػػػاويف اظساسػػػػية وحػػػػددىا ،النصػػػػية التػػػػ  اسػػػػماىا بالموجيػػػػات النصػػػػية

اظي ونػػات  ،الملحظػػات ،اليػػوامش ،انسػػتيلؿ ،التمييػػد ،الم دمػػة ،اإلىػػدال ،الم تبسػػات
 .(1)وأسمال المؤلفيف والنا ريف

جماليػػػة ودنليػػػة إذا مػػػا اسػػػتطاع الكاتػػػب  تقووووم  وووتب العتبوووات بو وووا    ووو  :
 ،نص وىػػػذه العتبػػػاتبمعنػػػل أف تكػػػوف ثمػػػة ألقػػػة بػػػيف الػػػ ،تطويعيػػػا فػػػ  خدمػػػة الػػػنص

وكثيػػرًا مايف ػػؿ الػػنص لوجػػود ىػػوة أمي ػػة بػػيف ىػػذه العتبػػات وبػػيف المػػتف الحكػػاي  الػػذي 
 .يراد تأسيس نظريتو روايياً 
 ،وتكثيؼ المعنل ،مرج  يتضمف بداخمو العلمة والرمز): )يعر  العنوان بأنه

اة المتحركػػة انػػو النػػو  ،بحيػػث يحػػاوؿ المؤلػػؼ أف يثبػػت فيػػو قصػػده برمتػػو كميػػًا أو جزييػػاً 
ولػو  –دوف أف تح ؽ ان تمالية وتكوف مكتممػة  ،الت  خاط المؤلؼ أمييا نسيج النص

والعنػػواف بيػػذا المعنػػل يػػأت  باأتبػػاره تسػػاؤًن يجيػػب أنػػو الػػنص  –بتػػذييؿ أنػػواف فرأػػ  
 .(2)كومكانية اإلضافة والتأويؿ.(( ،إجابة مؤقتة لممتم  

بيذا المفيوـ يمكننا  ،ارئ إلل قمب النصيعّد العنواف اإل ارة اظولية لدخوؿ ال 
إذ يعػّد بمثابػة  – ػعريًا كػاف أـ سػرديًا  –الدخوؿ إلػل ىػذه العتبػة الرييسػة فػ  أي  نػٍص 

فػالعنواف ىويػة الػنص بػو ُيسػمل وبػو يتميػز  ،انسـ الذي يحدد ىوية ال خصية ويميزىػا
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ميػة ال صػوم التػ  ون أجب إذا ما أػّده بػارت بمثابػة الػرأس مػف الجسػد لمى ،مف نيره
وتنبثػػػؽ ىػػػذه اظىميػػػة مػػػف أنػػػو ي ػػػّكؿ العنصػػػر اظىػػػـ مػػػف العناصػػػر  ،يحتميػػػا ويجسػػػدىا

 .لمنص السردي الم كمة
يتصػػدر أنػػواف روايػػة " زمػػف الخيػػوؿ البيضػػال " الغػػلؼ الخػػارج  تحػػت اسػػـ 

/ كمػا يػأت  فػ  الغػلؼ الػػداخم  ،مػ  اخػتلؼ لػوف الخػط ،المؤلػؼ وبحجػـ الخػط نفسػو
خاٍؿ مف أي تحديد أجناسػ  كمػا ىػو الحػاؿ فػ  الغػلؼ  ،ًا وب كؿ أمودياظوؿ منفرد

الخػػارج  الػػذي حػػدد جػػنس الػػنص بػػػ" روايػػة " قاطعػػًا بػػذلؾ التػػأويلت المحتممػػة لوضػػ  
 النص ف  جنس أدب  آخر.

 ،ويػػأت  فػػ  الغػػلؼ الػػداخم  الثػػان  أيضػػا مػػ  إضػػافة تصػػديرية مػػف المؤلػػؼ
باظنمفة الداخمية يوض  تحت سمسػمة رواييػة ُأػِرؼ والعنواف الخارج  والداخم  المحدد 

بيػػا المؤلػػؼ دوف نيػػره ونعنػػ  بيػػا سمسػػمة " المميػػاة الفمسػػطينية " التػػ  اصػػدر خلليػػا 
 ،ىػػذه السمسػػمة التػػ  ركػػزت أمػػل ال ضػػية الفمسػػطينية  ػػكًل ومضػػموناً  ،خمػػس روايػػات

يأخػػذ أمػػل أات ػػو  ،وىػػو تحديػػد يمػػارس ىيمنتػػو فػػ  الم ػػيد الث ػػاف  اآلنػػ  ،موقفػػًا وفكػػراً 
ميمة الدفاع أف ال ضية الفمسطينية أمل الرنـ مف تخاذؿ الكثيريف وتوانييـ أف ال ياـ 

 بيذه الميمة الجميمة.
الخيػوؿ  ،زمػف ،مف الناحية التركيبية يتضمف العنواف ثلث مفػردات ذات دنلػة

وجوبػًا  ومجموع ىذه المفردات ت كؿ جممة اسمية تعرب خبرًا لمبتدأ محذوؼ .والبيضال
 وىذا الحذؼ يحمؿ دنلة قصدية لممؤلؼ. ،أي: ىذا زمف الخيوؿ البيضال (ىذا)ت ديره 

فيتحػػوؿ انسػػـ مػػف  ،تخصػػص بوضػػافتيا إلػػل الخيػػوؿ ،نكػػرة (زمػػف)تػػأت  لفظػػة 
فػػػػالخيوؿ  ،وىػػػػذه اإلضػػػػافة مخصصػػػػة بالوصػػػػؼ ،النكػػػػرة إلػػػػل المعرفػػػػة بفعػػػػؿ اإلضػػػػافة

 .معرفة ،زمف الخيوؿ البيضالإلل  ،النكرة (زمف)فيتحوؿ  ،توصؼ بالبياض
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ويسػػػتجيب المفػػػظ لمتطمبػػػات التعريػػػؼ ب صػػػد إثػػػارة جممػػػة مػػػف التسػػػاؤنت التػػػ  
يكيفيػا الػػنص السػػردي وفػؽ بػػرامج محػػددة تسػعل إلػػل أنسػػنة الخيػوؿ مػػف خػػلؿ العلقػػة 

 .الجدلية بيف اإلنساف والخيوؿ
ألقتػػو  إف الروايػ  نيػُر معنػ  بتحديػػد العلقػة بػيف خالػد والحمامػػة إلػل جانػب

ىػػذه العلقػػػة  ،كػػؿب بحصػػانو ،فيػػو ي ػػير إلػػػل ألقػػة اآلخػػريف ،/ ريػػح فحسػػبحصػػانوب
وأمييػػػا تػػػنيض بنيػػػة العنػػػواف كعتبػػػة  ،الجدليػػػة ىػػػ  التػػػ  ت ػػػكؿ محػػػور الحػػػدث الروايػػػ 

قػػة طػػارؽ بػػف محمػػد السػػعادات فينػػاؾ أل ،رواييػػة ميمػػة مػػف العتبػػات الموجيػػة لمػػنص
ألقػػػة  ،ألقػػػة ريحانػػػة بػػػاظدىـ ،مكػػػ  ب ػػػدادألقػػػة البر  ،/ فضػػػة أو الحمامػػػةبحصػػػانو

ىػػػذه العلقػػػات تحفػػػز  ،ألقػػػة نػػػوح بالكحيمػػػة ،ألقػػػة نػػػاج  بال ػػػيبال ،العزيػػػزة بالجميمػػػة
/ اإلنسػػػػاف والخيػػػػوؿ فػػػػ  زمػػػػف ّعػػػػؿ منطػػػػؽ التواجػػػػد السػػػػردي للثنػػػػيفالفعػػػػؿ الروايػػػػ  وتُف

س وط ومف ثـ انندحار الفمسطين  وتخاذؿ جيش اإلن اذ ف  الميمة المم اة أمل أات و 
 / الوجو المعبر أف س وط فمسطيف ف  يد المحتؿ.اليادية

 ،أما العناويف الداخمية فتتحدد بت سيـ الرواية ف  بناييا ال كم  إلل ثلثة أقساـ
فالكتػػػاب اظوؿ يحمػػػؿ أنػػػواف  ،ولكػػػؿ  قسػػػـ أنػػػواف خػػػاص بػػػو أطمػػػؽ أميػػػو اسػػػـ الكتػػػاب

 .فيتضمف أنواف الب رأما اظخير  ،والكتاب الثان  ىو التراب ،الريح
إف نظػػػػرة فاحصػػػػة ليػػػػذه العنػػػػاويف تك ػػػػؼ أػػػػف الدقػػػػة اظسػػػػموبية والدنليػػػػة فػػػػ  

فالتحديػػد اظسػػموب  يوضػػح البنيػػة ال ػػكمية  –العنػػواف الػػداخم   -اختيػػار أنػػواف الكتػػاب 
وىو تحديد قايـ أمل است للية كؿ  كتاب بما يتضمنو داخميًا مػ   ،لمنص الرواي  برمتو

 وفػػػ  بنيػػػة ،تلحػػػـ مضػػػاميف الكتػػػب الثلثػػػة فػػػ  ال ضػػػية المطروحػػػة أونالتأكيػػػد أمػػػل 
 .وف  اظحداث المنس ة بدى ة ثالثاً  ،ال خصيات الت  تييمف أمل النص الرواي  ثانياً 

قديمػة  أما مػف الناحيػة الدنليػة فػالرواي  بيػذه التحديػدات إنمػا ي ػير إلػل م ولػة
( قػد خمػؽ الحصػاف مػف مػل أف ا))/ الثػان  إذ يؤكػد أتصدرىا ف  الغلؼ الػداخم 
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: إف البيػػوت قػػد ُخم َػػت مػػف فأضػػاؼ إلػػل ىػػذه الم ولػػة قولػػو ،الػػريح واإلنسػػاف مػػف التػػراب
والب ػػػر ىػػػـ الػػػذيف يخم ػػػوف ىػػػذه البيػػػوت  ،فوجػػػود البيػػػوت مرىػػػوف بوجػػػود الب ػػػر ،الب ػػر

 ببناييا أوًن ثـ توطينيا ثانيًا.
 ،أمػػػل مفيػػػـو المفظػػػة الواحػػػدةيػػػنيض العنػػػواف الػػػداخم  مػػػف الناحيػػػة التركيبيػػػة 

 ،وقػػػد جػػػالت كمريػػػا معرفػػػة بػػػأؿ التعريػػػؼ المخصصػػػة لمجنسػػػية ،الب ػػػر ،التػػػراب ،الػػػريح
خبػره محػذوؼ ت ػديره الػنص الروايػ  المنضػوي  ،وتعرب كؿ واحدة منيا أمل أنيا مبتدأ

 تحت كؿ أنواف.
ة ل ػػد حػػاوؿ  نصػػرا) بيػػذا الفعػػؿ اظسػػموب  إثػػارة جممػػة مػػف التسػػاؤنت ال صػػدي

بأحداثػو و خوصػو وأماكنػو  ،الت  يحاوؿ اإلجابة أنيا جوابًا نصيًا يعتمػد الػنص برمتػو
 وأزمانو.

 ،تتضػػمف الروايػػة مجموأػػة مػػف الملحظػػات أدرجيػػا الروايػػ  تحػػت ىػػذا العنػػواف
يتحػدث فيػو أػف أسػس الروايػة اظولػل  ،وىذه الملحظػات ىػ  مػف صػن  الروايػ  نفسػو

جمعيػا مػف أفػواه أ ػخاص معينػيف أو نيػر معينػيف الت ػل المادة الروايية الت   ،وفكرتيا
ىػذه اظقػواؿ أدرجيػا الروايػ   ،بيـ خلؿ الع ريف السنة الماضية مف بدل ىػذا الم ػروع

فػػ  المػػػتف أمػػل  ػػػكؿ مػػذكرات أو  ػػػيادات تفصػػح أػػػف الخطػػوات اظولػػػل مػػف سػػػ وط 
سػػػتيلل وكيػػؼ سػػاأدت الظػػػروؼ الماديػػة والب ػػرية العػػػدو فػػ  ان ،فمسػػطيف بيػػد الييػػػود

بدلًا مف الصراع الفمسطين  م  اظتػراؾ  ،أمل ىذا الجزل الميـ مف قمب الوطف العرب 
 .ثـ اننكميز والييود

كمػػا أف الملحظػػات تؤكػػد أمػػل أف اظسػػمال الػػواردة وكناىػػا فػػ  المػػتف أسػػمال 
وربَّمػا يعػػود ىػذا التحديػػد إلػػل التأكيػد أمػػل فاأميػة بعػػض اظسػػمال  ،مرفوأػة أينمػػا وردت

واإل ػػارات المبيمػػة التػػ  يمكػػف أف تغمػػؼ  ،رىػػا النضػػال  فػػ  الوقػػوؼ أمػػاـ اظأػػدالودو 
 .الكثير مف اظسمال
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تعػػػد اليػػػوامش مػػػف العتبػػػات النصػػػية الميمػػػة التػػػ  أونىػػػا السػػػرديوف اىتمػػػاميـ 
ف كانػػت موجيػػات  ،وراحػػوا يدرسػػونيا أمػػل أنيػػا إحػػدم المكمػػلت اليامػػة لمػػنص وىػػ  وا 

ىا ف  الك ؼ أف الغموض الذي يمكف أف يعتري النص نصية خارجية إن أف ليا دور 
ويػػأت  مكانيػػا فػػ  نيايػػة الصػػفحة بعػػد أف يكػػوف الروايػػ  قػػد وضػػ  رقمػػًا  ،فػػ  مكػػاٍف مػػا

نالبػػػا مػػػا تمحػػػؽ اليػػػوامش )خاصػػػًا أمػػػل الكممػػػة أو الػػػنص الػػػذي يػػػراد التوضػػػيح بػػػو و)
لحاقػا بالنص وتفسػيره مػف  إلضػالة المػتف الروايػ  فػ  أسػفؿ الصػفحة تيمي ػا وتػذييل وا 

ت ػػكؿ  وىػػ  -والدنليػػة والتاريخيػػة والمعرفيػػة وانصػػطلحية المغويػػة -جميػػ  الجوانػػب
المػػتف. ونالبػػا مػػا يكػػوف الػػنص  نصػػا مسػػت ل بذاتػػو أمػػل الػػرنـ مػػف موقعػػو فػػ  ىػػامش

بػػيف نصػػيف: نػػص أساسػ  ونػػص ممحػػؽ. فػػاظوؿ ي ػػكؿ  الروايػ  محاطػػا بسػػور فاصػػؿ
الح ي ػػ  بوجػػود اظوؿ.  نصػػا محيطػػا يأخػػذ وجػػودهوالثػػان  يمثػػؿ  ،بؤريػػا ونوويػػا مركػػزا

 ،(3)((.والتفسػػيرية وا  ػػعاأية تتمثػػؿ فػػ  اإلضػػالة التوضػػيحية والعلقػػة بينيمػػا جدليػػة
 ك وؿ الراوي: ،وتعمؿ ىذه اليوامش أمل التعريؼ بوحدم ال خصيات

لػػػػيس ىنالػػػػؾ مػػػػاىو أدؽ مػػػػف ذلػػػػؾ الوصػػػػؼ الػػػػذي قرأتػػػػو أنػػػػو ذات يػػػػـو ) -))
الػػذي يعػػد  ،النػػاأـ المممػػس والباسػػـ الثغػػر والخبػػلل المكنػػوف ،فالرجػػؿ اليػػادئ الرصػػي)

وحيف أاد  ،دراستو ف  الجامعات البريطانية أكمؿ ،(كمماتو كما لو انو ين د قطعًا ذىبياً 
ولـ يمض الكثير حتل ندا واحدًا مف الكبار ف  ىذا  ،مف ىناؾ قرر أف يكوف صناأياً 

 .(4)..((.المجاؿ
خصػػػية سػػػميـ بيػػػؾ اليا ػػػم  بوصػػػفو  خصػػػية وىػػػو بصػػػدد تعريػػػؼ ال ػػػرال ب 

 ،وقػػد يفسػػر معمومػػة معينػػة أو يستوضػػحيا ،ح ي يػػة ليػػا أثرىػػا فػػ  اظحػػداث التػػ  وقعػػت
 :كما ف  قوؿ الراوي

 ،))المعػػػروؼ أف الثػػػوار فػػػ  فمسػػػطيف يمبسػػػوف أمػػػل رؤوسػػػيـ الع ػػػاؿ والكوفيػػػة
يز بو الثوار ف  فمـ تجد السمطة ما تم ،وذلؾ أساسًا ىو ما ُيمبس أمل الرأس ف  ال رم
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فأذاأػػػت الثػػػورة بيانػػػًا  ،المػػػدف أػػػف نيػػػرىـ إن اأتبػػػار كػػػؿ نبػػػس لمع ػػػاؿ والكوفيػػػة ثػػػايراً 
 ،وىو نطال الرأس لدم جمي  سػكاف المػدف ،تحض فيو أمل نزع الطربوش أف الرأس
وقػػػػد كتػػػػب كبػػػػار المػػػػوظفيف وقضػػػػاة المحػػػػاكـ  ،وبػػػػذلؾ زاؿ الفػػػػرؽ بػػػػيف الثػػػػوار ونيػػػػرىـ

مطة إنيػػـ ن يسػػتطيعوف الخػػروج مػػف بيػػوتيـ إلػػل أأمػػاليـ مػػا لػػـ وال ايم ػػاموف إلػػل السػػ
فأذنػػت ليػػـ بػػذلؾ فمبسػػوىا كمػػا  ػػوىد بريطػػانيوف  (رمػػز الثػػورة)يمبسػػوا الع ػػاؿ والكوفيػػة 

 .(5)((وصحفيوف أجانب يمبسونيا.
ك ػػػػوؿ  ،وقػػػػد يػػػػأت  اليػػػػامش ب صػػػػد انست ػػػػياد ب صػػػػايد كتبيػػػػا ادوارد بترسػػػػوف

 :الراوي
/ أيػػف ح الرماديػػة تػػذري الكممػػات البيضػػال: الريػػاترسػػوفب))فػػ  تمػػؾ الميمػػة كتػػب 

/ أسػػحابة صػػيؼ أـ قمػػر  /ؽ قبعػػة مث وبػػة ينيمػػر منيػػا الخريػػؼ/ مػػف أنػػتأنػػت/ / اظفػػ
 .(6)م  ن أحد/(( ،تـ تأكيده خمس مرات ،/ أـ موأد /مجنوف

 (تَػػػ )كمػػػا فػػػ  قولػػػو أػػػف تفسػػػير كممػػػة  ،أو فػػػ  تفسػػػير معنػػػل كممػػػة نامضػػػة
 .(7): وىف وتداألبمعنل

. وكؿ ./ التراب/ الب رواية أمل ثلثة أقساـ ى : الريحي وـ البنال السردي لمر 
وكػػؿ أنػػواف لػػو ارتبػػاط بػػالمتف  ،قسػػـ مػػف ىػػذه اظقسػػاـ الثلثػػة تتضػػمف أنػػاويف داخميػػة

 .وي ـو البنال الرواي  أمل بنل أسموبية مختمفة ،الذي يضمو
نصػػية دنلػػًة أمػػل ىػػذه تبػػرز جدليػػة الحضػػور والغيػػاب مػػف أكثػػر المتفػػاألت ال

فحضور ال خصية ونيابيا ف  اآلف ذاتو ف  صيغ أدة ت ير إلل حضور ىػذه  ،البنية
فغيػػػاب الحمامػػػة فػػػ  روايػػػة " زمػػػف الخيػػػوؿ البيضػػػال " ن يسػػػتجيب لمتطمبػػػات  ،البنيػػػة

إذ اثبػػت ىػػذا الغيػػاب حضػػورًا فػػاأًل  ،بػػؿ ىػػو أمػػل الن ػػيض مػػف ذلػػؾ ،الغيػػاب الفعمػػ 
ىػػػذا  ،لروايػػ  ونسػػػّيما فيمػػا يخػػص ال خصػػػية الرييسػػة الحػػػاج خالػػدوقويػػًا فػػ  الم ػػػيد ا

فػػوذا مػػا است ػػيد ىػػذا  ،الحضػػور الػػذي سيسػػتمر مػػ  وجػػود الحػػاج خالػػد أمػػل قيػػد الحيػػاة
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فثمة رابط روح  بيف انثنيف يتوضح  ،اظخير يتحوؿ الحضور إلل دنلِة نياٍب قسري
بأكمميػػػا ىػػػ  روايػػػة ىػػػػذه وكػػػأف الروايػػػة  ،مػػػف خػػػلؿ المسػػػار السػػػردي لمفعػػػؿ الحكػػػػاي 

 :ي وؿ الراوي ،/ الحاج خالد بالحصافألقة اإلنساف بالحيواف ،العلقة
ولكػػف سػػاقيو لػػـ تكونػػا لػػو  ،))لػػو كػػاف باسػػتطاأة خالػػد أف يػػركض خمفيػػـ لفعػػؿ

ري ػة  ،وتركػو خيػاًن ن نيػر ،كانتا لمغياب الػذي ىػّب واختطػؼ جسػده كمػو ،ذلؾ الفجر
 .بيا السيؿتعبث بيا الريح أو ق ة يميو 

ولػػو نظػػرة  ،فيػػو إف الحمامػػة التػػ  لػػـ تمنحػػو ،أمػػا ال ػػ ل الػػذي لػػـ يكػػف يعرفػػو
 ،(8)كانػػت ت ػػرع ظيامػػو ال ادمػػة كػػؿ اظبػػواب.(( ،قبػػؿ أف تمضػػ  معيػػـ لمبعيػػد ،واحػػدة

 وي وؿ أيضًا:
وباتػت منيػرة أمػل  ،رؤية الحمامة مف جديد بعثت ف  البيت كثيرًا مف اظمػؿ))

 .(9)  أف نياب أوندىا لف يطوؿ...((يعن ي يف بأف حضورىا
إذ كثيرا ما تمجػأ  ،وتتخذ بنية التضاد ف  اظفكار دورىا الياـ ف  السرد الرواي 

ال خصػػية ونسػػّيما انيجابيػػة منيػػا إلػػل أفكػػار فػػ  صػػالح الػػرأي العػػاـ ونجػػد ىنػػاؾ مػػف 
يف يناقضػػػو فكػػػرًا وموقفػػػًا حتػػػل تغػػػدو ىػػػذه المناقضػػػة سػػػببًا فػػػ  الصػػػراع الػػػذي يػػػدور بػػػ

ففكػػػرة الروايػػػة أساسػػػًا ت ػػػوـ أمػػػل  ،ال خصػػػيات وىػػػ  تمػػػارس دورىػػػا فػػػ  السػػػرد الروايػػػ 
 .الملح ة الفعمية بيف اليزيمة واننتصار

نيابو الفعم  أف منطؽ الوجود فػ   /ل حضور الحاج قويًا بعد است يادهيتجم
ًا فػػ  حيػػاة اظبنػػال واظخػػوة ورجػػانت ال ريػػة ورّبمػػا حتػػل فػػ  حيػػاة أدويػػو كمػػا كػػاف قويػػ

ويتجمػل حضػور الحػاج خالػد موبخػًا ومؤن بػًا فػ  ذاكػرة الحػاج سػالـ أنػدما تحكػـ  ،حياتو
 :ي وؿ الراوي ،المحكمة بعايدية اليادية إلل الدير وقد قرروا العودة إلييا

 إلل أيف / جال السؤاؿ قاطعا ومؤن بًا. -))
 .الدكاف يعرؼ أف الصوت ىو صوت الحاج خ ،التفت الحاج سالـ إلل خمفو
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 إلل اليادية / -
ت ظىػػؿ البمػػد/ ل ػػد خسػػر  ،لمعزيػػزة ،لعمتػػؾ اظنيسػػة ،ومػػا الػػذي يمكػػف أف ت ولػػو ظمػػؾ -

 .(10)((/ !اليادية/ ما الذي تفعمو يا رجؿ
كما يتجمل بصورة واضحة فػ  ذاكػرة نػاج  وىػو ييػـ بانحتفػاظ بالح يبػة التػ  

 وجدىا ف  الحماـ:
نػػدما وصػػؿ البػػاب راودتػػو نفسػػو وأ ،))وضػػ  نػػاج  المحفظػػة فػػ  جيبػػو وخػػرج

حدؽ ف   ،كاف الباب قطعة خيش .دخؿ حماماً  ،انحتفاظ بيا. فتح المحفظة مف جديد
أطػؿ ليػرم مػف فػ   ،أبعد قطعة الخػيش ،وض  المحفظة ف  جيبو ،سم  صوتاً  .المبمغ
وقبؿ أف ينطػؽ  ،كاف أبوه الحاج خالد ىناؾ أمامو ،وفجأة جالتو الصفعة قوية ،الخارج
 .(11)مة كاف أبوه قد اختفل.((أي كم

ل د أمؿ الػوأ  ىنػا أمػل استحضػار الحػاج خالػد بفعػؿ الضػغط النفسػ  الػذي 
َـّ التفكيػر  ،وىو إثـٌ لـ تألفو ىذه العايمة ،حّرض ناج  أمل ارتكاب السرقة فبمجرد ما تػ

/ الحػاج خالػد أمػل الػرنـ حضػور اظب – طة ضعؼ ىذه ال خصػية فيو حتل كانت ن
وكانػػت الصػػفعة ال ويػػة التػػ  ناليػػا رمػػزًا  ،حػػافز نسػػتعادة الػػوأ  الغايػػبال –مػػف نيابػػو 

ومػػا كانػػت ىػػذه الصػػفعة سػػوم تأنيػػب الضػػمير الحػػ  ومعاقبػػة  ،ليػػذا الحضػػور الطػػان 
 .النفس أمل التفكير بمثؿ ما كاف يفكر بو ناج  ف  تمؾ المحظة

بػػػؿ ىػػػو الرقيػػػب أمػػػل اظفكػػػار  ،فالحػػػاج خالػػػد حاضػػػر مػػػ  ال خصػػػية بغيابػػػو
ومعاقبػػة فاأميػػا قبػػؿ الفعػػؿ إنمػػا ت ػػير إلػػل  ،داخميػػة التػػ  يمكػػف أف تمػػس ىػػذه العايمػػةال

وكػػأف نػػاج  بمجػػرد تفكيػػره  ،درجػػة التطييػػر النفسػػ  التػػ  تمارسػػيا ال خصػػية مػػ  ذاتيػػا
فكانػػت الصػػفعة ىػػ  الع ػػاب أمػػل مػػا اقترفػػو  ،بالسػػرقة قػػد أسػػال إلػػل ذكػػرم أبيػػو الغايػػب

ف لػػ كمػػا أف أػػودة الحػػاج سػػالـ إلػػل ال ريػػة وقػػد  ،ـ يطبػػؽالػػوأ  البػػاطف بفعػػؿ التفكيػػر وا 
ضػػاأت مػػنيـ إنمػػا ىػػو ارتػػداد إلػػل الماضػػ  الػػذي اسػػتطاع فيػػو الحػػاج خالػػد انحتفػػاظ 
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بالياديػة أمػػل الػرنـ مػػف كػؿ الممارسػػات التػ  كانػػت يمارسػيا اآلخػػروف أأػداًل كػػانوا أو 
لرنبػاتيـ اآلنيػة  مف ذوي النفوس الضعيفة الػذيف وضػعوا أيػدييـ بأيػدي اظأػدال إ ػباأاً 

ولة وتجميػو لػو كػاف توبيخػًا ليػـ أمػل استسػلميـ بيػذه السػي ،ف  المنصب أو ف  المػاؿ
 ...لس وط ال رية ف  براثف الدير

ىذا الحضػور الطػان  ل خصػية الحػاج خالػد أمػل الػرنـ مػف نيابػو ىػو الػذي 
أو ونسػػػّيما أنػػػو يمػػػارس دور المطيػػػر  ،ي ػػػكؿ مسػػػار السػػػرد ويحػػػدد أفعػػػاؿ ال خصػػػيات

 ،الضمير الح  ف  حياتيـ وىو مػا نػراه مػاثًل فػ  تبويػو ىػذه المكانػة اليامػة فػ  حياتػو
 خصػًا  ىػذه المكانػة التػ  دفعػت ،وأثنال نيابو  ف  حياة أبنال قريتو وم  أدويػو أيضػاً 

 :/ العدو الممض لمحاج خالد أف ي وؿ أنو بعد است يادهمثؿ ادوارد بترسوف
 .(12)ل  بعدو مثمو بعد اليوـ /!!((مف أيف  ،))كاف رجًل  ريفاً 

ويطمب مف جنوده حفر قبر ليواري جثتو فيو وأدال التحية العسكرية لػو بػؿ إنػو 
 يرفض قبوؿ التينية ف  موتو.

مػػػف  ،/ الوجػػػو اآلخػػػر لرمزيػػػة الحضػػػور والغيػػػابتنطمػػػؽ ثناييػػػة الحيػػػاة والمػػػوت
كونيما  ،الحياة والموتجدلية فيـ اإلنساف أمومًا والرواي  أمل وجو التحديد إل كالية 
أي إنيػػا تؤسػػس رؤيػػة  ،فمسػػفة اإلنسػػاف المتحولػػة منػػذ الػػوندة وصػػوًن إلػػل نيايػػة اإلنسػػاف

لػػػػل المػػػػوت مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرم كونيمػػػػا طرفػػػػا الن ػػػػيض  خاصػػػػة إلػػػػل الحيػػػػاة مػػػػف جيػػػػة وا 
ىػػذا المػػوت  ،فحيثمػػا تن ػػأ الحيػػاة فلبػػدَّ مػػف مػػوت ،والمرتبطػػاف مػػف دوف فصػػؿ بينيمػػا

. انػػو قػػوة paradoxانػػو أمػػر ن يضػػ  أو أمػػر متنػػاقض)إلنسػػاف أمػػل )الػػذي نظػػر إليػػو ا
بداأية معاً  وىذا الخوؼ أو ال مؽ يحػرؾ  ،واإلنساف يخاؼ الموت وي مؽ منو .تدميرية وا 

 .(13)كثيرًا مف سموؾ اإلنساف ب كؿ مبا ر أو نير مبا ر.((
خيػرة وأمل الرنـ مف أف ىػذه الفمسػفة أ ايديػة إن أنيػا تحولػت فػ  السػنوات اظ

إلل ثيمة أساسية مف ثيمػات الفػف الروايػ  ونسػّيما فمسػفة المػوت ))وقػد طػرح الرواييػوف 
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ورصػػدوا اآلثػػار  ،العػػرب قضػػية المػػوت فػػ  كتابػػاتيـ مػػف وجيػػات نظػػر متعػػددة ومتباينػػة
وأمػػػل اظمػػػف  ،السػػػمبية أو التدميريػػػة التػػػ  تنػػػتج أػػػف وقػػػوع ىػػػذه المأسػػػاة أمػػػل اظحيػػػال

جّسػد اظدبػال  ،فف  كثيػر مػف الروايػات المعاصػرة .د المجتم والنفس  ظفرا ،انجتماأ 
أو  خصػػيات أخػػرم إ ىػػذه  ،أسػػباب المػػوت ونتايجػػو مػػف خػػلؿ مواجيػػة البطػػؿ الروايػػة

 .(14)وأبانوا أف مواقفيـ تجاه ىذا المصير(( ،النياية
ذا كػػػاف الن ػػػاد قػػػد أػػػّدوا المػػػوت إ ػػػكالية فمسػػػفية خػػػاض نمارىػػػا الكثيػػػر مػػػف  ،وا 

إن أنيػػا فمسػػفة مع ػػدة التركيػػب والدنلػػة ونسػػّيما فػػ   –اًل كػػانوا أـ رواييػػيف  ػػعر  ،اظدبػػال
التػػ  بػػرزت فيػػو بوضػػوح أكثػػر مػػف  ،الفػػف الروايػػ  الػػذي اسػػتجاب لمتطمبػػات ىػػذه الفكػػرة

مما وجدنا ف  ال ػعر أو  ،وأكثر حدة ،فموضوأة الموت ))كانت أكثر وضوحاً  ،ال عر
 ،منػػ  الػػذي تتحػػرؾ فػػ  فضػػالاتو أجػػوال الروايػػةوذلػػؾ نظػػرًا نتسػػاع المػػدرج الز  ،ال صػػة

أكثػػػر مػػػف النظػػػرة  ،وقػػػد أ مػػػف الرواييػػػوف المعاصػػػروف موضػػػوأة المػػػوت فػػػ  روايػػػاتيـ
ظف اظحػػػداث المحصػػورة التػػ   ػػػيدتيا  ،ال ػػاأرية لممػػوت أنػػػد الػػروايييف الرومانسػػييف

مػػ   ،وفظاأػػة ،السػػاحتاف انجتماأيػػة والسياسػػية فػػ  وطننػػا العربػػ  كانػػت أ ػػد وضػػوحاً 
إ مػػػف رؤيػػػة النصػػػؼ اظوؿ مػػػف قرننػػػا الع ػػػريف بعػػػيف الت ػػػدير الت ػػػدـ التكنولػػػوج  اظخػػػذ
 .(15)((ىذا

السػػػؤاؿ اظكثػػػر طرحػػػًا فػػػ  روايػػػة " زمػػػف الخيػػػوؿ البيضػػػال " ذلػػػؾ الػػػذي يطػػػرؽ 
ويأخذ أ كاًن وصورًا أدة بيف المػوت قيػرًا  ،أبواب الموت سوال أكاف مف قريب أـ بعيد

وىذه الصورة اظخيرة ى  أكثر ما تميز روايات ىذا الكاتبإ ذلؾ  ،أو قتًل أو است ياداً 
ون يمكف فصػؿ ىػذا الموضػوع أػف ىػذه  ،أف ال ضية الفمسطينية ى  ال غؿ ال انؿ لو

وفمسطيف بدوف أبطاؿ ومجاىديف  ،ال ضية فطريؽ التحرير ىو طريؽ ال يدال وال يادة
 .يس طوف صرأل ف  مواجية العدو ن يمكف ليا أف تحرر
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وكاف أمػل  ،وقد صدؼ أف ف دوا الكثيريف ،كانت تمؾ السنة ى  سنة الموت))
أف تب ػػل فػػ  ثوبيػػا الػػذي  ،يمػػوت قريػػب ليػػا ،كػػؿ فتػػاة وامػػرأة أمرىػػا اثنتػػا أ ػػرة فػػأكثر

بعػػدىا تخمعػػو وتسػػتحـ وتمػػبس الثيػػاب  ،أربعػػيف يومػػاً  ،الخبػػر كانػػت ترتديػػو أنػػدما جالىػػا
فػرأم الحػاج سػالـ النسػال فػ   ،وجػال العيػد ،سػوادكانت كؿ العايلت ترتػدي ال ،السودال
ف ػمحف  .وا) المػ  مػا بت ػمح اظسػود المػ  نبسػتو ظكسػر رجمييػا :فػراح يصػرخ ،السػواد

 .(16)ووض  أميو الكاز واحرقو.(( ،اظسود كمو
ل ػػػد تفاوتػػػت نظػػػرة الػػػروايييف إلػػػل موضػػػوأة المػػػوت حسػػػب توجيػػػاتيـ النفسػػػية 

ومػنيـ مػف"  ،ومػنيـ مػف قػارب ضػفاؼ اإليمػاف ،اطفػةفمنيـ مف أونؿ ف  أأمػاؽ الع))
ومحيطاتػػػو الزمانيػػػة  ،" الموضػػػوأة وقػػػدميا بوطػػػار مجػػػرد مػػػف مفيوماتػػػو العاطفيػػػةأ مػػػف

 ،ومنيـ مف وزأيا أمل المجمػوع ،ومنيـ مف زاوج بيف الدننت والمفيومات ،والمكانية
جػػػايع  ومػػػنيـ مػػػف رثػػػل المكػػػاف مػػػف خػػػلؿ اإلحسػػػاس الف ،ومػػػنيـ مػػػف خصػػػيا بػػػالفرد

الػػذي يمثػػؿ العضػػو اظىػػـ فػػ   ،فبكػػل المجتمػػ  منطم ػػا مػػف مػػوت الواحػػد الفػػرد ،بالزمػػاف
وا ػتد نواحػػو جػّرال قسػوة المجتمػػ  تجػاه إماتػػة  ،ومػػنيـ مػف أػل نحيبػػو ،الجسػـ الجسػم 

أو جسػػديًا نتيجػػػة  ،"أو زمنيػػا " قتػػؿ الػػزمف ،" قتػػؿ الطبيعػػة " ،أو طبيعيػػاً  ،الفػػرد معنويػػاً 
 .(17)((..ال .أو سموك  ،ون أو قان ،لخطأ طب 

 ،ومات اليبَّػاب موتػًا رمزيػًا بعػد أف ىزمػو البػدوي/ خالػد ،ل د ُقِتؿ الحاج محمود
وأف  ،أمل الرنـ مف أف الراوي يوح  بأنػو لػـ يمػت ،واختار لنفسو ميتًة مف نوٍع خاص

 ،وانػػو سػػيعود وُيطمّػػؽ زوجتػػو صػػبيحة التػػ  اتفػػؽ معيػػا ،الػػذي ُدفػػف  ػػخٌص آخػػر نيػػره
ُقِتؿ أبد المجيد زوج العزيزة وقد قتمتػو بعػد أف ُأأػدـ  ػ ي ييا  ،ل ي  ناصر العم مات ا

ُقِتؿ ادوارد بترسوف أمل يد خالد ابف ريحانػة اظدىػـ بعػد  ،كما ُأأدـ ابنييا ،بو اية منو
ُقتِػػؿ الكثيػػر مػػف أىػػؿ الياديػػة أطفػػاًن ورجػػاًن وسػػواىـ وكػػأف ىػػذا  ،است ػػياد الحػػاج خالػػد
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مػػل اظنمػػب ق ىػػو المفتػػاح الػػذي سػػيفتح اظبػػواب أمػػاـ الييػػود الػػدخوؿ المػػوت ق قػػتًل أ
 .إلل اليادية الت  أصت أمييـ بفعؿ الم اومة الت  أبداىا أبناؤىا ورجانتيا ونساؤىا

 :ظسموبية بنية انختلؼ وتبرز ف ومف البنل ا
 :اختالف األفكار أو وجهات النظر -1

لصػػراع أدم فػػ  النيايػػة إلػػل بعػػد أف ن ػػب بػػيف الحػػاج خالػػد وبػػيف نػػوح ذلػػؾ ا
أسػػاس ل ػػد أوضػػح الحػػاج خالػػد  ،مصػػالحة روحيػػة بحيػػث نػػدا نػػوح صػػيرًا لمحػػاج خالػػد

 :الفكرة الت  طرحيا نوح ي وؿ
ىؿ تذكر يا نوح ذلؾ اليـو الذي أتيت  :ثـ أاد صوت الحاج خالد مف جديد))
وقمػت  ،إنؾ قد ىزمػت فػ  معركتػؾ مػف أجػؿ ب راتػؾ :قمت ل  ،خطبتؾ لفاطمة فيو بعد

كنػػػت تريػػػد اسػػػترجاع  ،ظنػػػؾ حػػػيف ىجمػػػت لػػػـ تكػػػف تريػػػد أف تنتصػػػر ،: ن لػػػـ تنيػػػـزلػػػؾ
إننػ  ذاىػب ظلحػؽ  ،ال  ل الوحيد الذي لػـ يخطػر ببػال  فػ  أي يػوـٍ مػف اظيػاـ .ح ؾ

ون أريػد  ،وأنػا اآلف ن أريػد التسػمؿ ىاربػاً  .كنت مثمؾ ذاىبػًا ظحمػ  ح ػ  ،اليزيمة بأحد
 .(18)((.أنا ىنا ظحم  ح   ،لست ىنا ظنتصر :اأف أقوؿ ليـ أكثر مف ىذ

فأسػػػاس الفكػػػرة التػػػ  يػػػػؤمف بيػػػا الحػػػاج خالػػػد تكمػػػػف فػػػ  أف اإلنسػػػاف مطالػػػػب 
لػـ يػؤمف  ،لذا أميو أف ي اتػؿ مغتصػب  ىػذا الحػؽ ،وحمايتو بالدفاع أف ح و واسترداده

 ،الػراويمف ىنػا اختمفػت الفكػرة التػ  طرحيػا  ،يومًا بأنو ذاىب لينتصر أو لييـز أأداله
بػػػػاختلؼ الفكػػػػرة  ،بػػػػيف  خصػػػػيتيف كانتػػػػا متناقضػػػػتيف فكػػػػرًا ن موقفػػػػًا فػػػػالموقؼ واحػػػػد

 .المطروحة
 اختالف املىاقف: -2

إذ يختمػؼ الموقػػؼ أنػػد ادوارد  ،يعكػس ىػػذا المحػور نظػػرة تختمػػؼ أػف سػػاب تيا
ويمنػػ  أىميػػا مػػف إخػػػراج  ،فيػػػو ينسػػؼ بيػػت الحػػاج خالػػػد ،بترسػػوف بػػيف ال تػػؿ واللقتػػؿ
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إن أف اظمػػػر يختمػػػؼ فيمػػػا يخػػػص الخيػػػوؿ إذ يسػػػمح  ،اظ ػػػيال الضػػػروريةالحاجيػػػات و 
 بوخراجيا بؿ ويمن  اآلخريف مف إيذالىا:

 ،بعػػد سػػاأة مػػف دخولػػو ال ريػػة أمػػر بترسػػوف بتمغػػيـ دار الحػػاج خالػػد ونسػػفيا))
أطمػػؽ بترسػػوف  ،وحػػيف حػػاوؿ النػػاس إخػػراج بعػػض اظ ػػيال الضػػرورية مػػف داخػػؿ البيػػت

 .محذراً  نار مسدسو ف  اليوال
 .نخرج الخيوؿ أمل اظقؿ -
 الخيوؿ ف ط ! -

كانػػػػت ن طػػػػة ضػػػػعؼ بترسػػػػوف ىػػػػ  الحصػػػػاف العربػػػػ  الػػػػذي وجػػػػد فيػػػػو أجمػػػػؿ 
ال  ل الوحيد الػذي يجعػؿ الحيػاة  :مخموقات ا). وقد وصؿ بو اظمر أف قاؿ ذات يوـ

 .(19)((.الخيوؿ :محتممة ىنا ى  وجود ىذه الحيوانات الساحرة
يحػزف ظجمػو ويػرفض قبػوؿ التينيػة فػ  موتػو بػؿ انػو  وأندما ي تػؿ الحػاج خالػد

ف كػاف العػدال  ،وأدال التحية العسكرية لو ،يأمر جنوده بحفر قبر لو فيو رجؿ  ػريؼ وا 
وأكثػػر مػا يبػػرز ىػذا العػػدال  ،(20)بينيمػا واضػحًا حتػػل بعػد مػػوت الحػاج خالػػد واست ػياده

د خالػد ابػف ريحانػة وسػُي تؿ فيمػا بعػد أمػل يػ ،ف  رفضو وت ػاؤمو مػف سػماع اسػـ خالػد
 .اظدىـ والت  أسمتو بيذا انسـ تيمنًا باسـ الحاج خالد

 :اختالف األصىات -3
أو تعػدد اظصػوات حيػث ينبثػؽ  ،ن ؼ أند ما سم  أند السردييف بتعدد الػرواة

ويتأتل انختلؼ حالمًا يعمف كؿ صػوت فػ  الػدفاع  ،أكثر مف صوت ف  لحظة السرد
أي أف ظيػػور ىػػذه اظصػػوات فػػ  حػػوار متبػػادؿ ن  ،أػػف أنموذجػػو أو فكرتػػو المطروحػػة

فتمػايز اظصػوات واختلفيػا فػ  اآلرال  ،اختلؼ فيػو ن يػدخؿ فػ  ىػذا النطػاؽ السػردي
 :ي وؿ الراوي ،واظفكار ى  الت  ت كؿ محور انختلؼ

 .قاؿ البرمك  .ستضطروف لبي  البمد إذا ما أأادىا لكـ لك  تدفعوا أجرتو -))
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وحسب أممػ  ن نيػر مثػؿ  ،يحتاج إلل نير ماؿ ،ذي سيتدفؽ مف فمونير الكلـ ال -
 .ىذا ف  اليادية. قاؿ الختيار أبو سنبؿ

 .قاؿ الحاج سالـ .ل د كنت معنا وسمعت بأذنيؾ كؿ كممة قاليا ولـ تعترض -
 ظنن  كنت مجنونًا مثمكـ ! مف يوافؽ أمل  رط كيذا /! -
 .ألـ توافؽ / سألو محمد  حادة .أنت -
 .إذا انجف قومؾ لف ينفعؾ أ مؾ !!كاف نبّد مف أف أجف معكـ -
كؿ   ل سيكوف أرحـ مف أف تؤخػذ الياديػة مػف بػيف أيػدينا وأمػاـ أأيننػا  ،يا جماأة -

إذا انتصر الدير فمف تجدوا لكـ مكانًا تعي وف أمل أرضػو بػاحتراـ أو  تذكروا .ظمماً 
 حمود /وأضاؼ ما رأيؾ يا م .تموتوف وتدفنوف فيو باحتراـ

 !دايما ىناؾ مفاجآت ،ن أأرؼ -
 .(21)المفاجآت!!((ل الوحيد الذي لـ نعد نحتممو ىو فال   ،لكن  أسألؾ لك  نعرؼ -

فينػاؾ أكثػر مػف صػوت سػردي يبػرز قويػًا  ،ي وـ الحوار أمل تداخؿ اظصػوات
فكػػرة قبػػوؿ  ،وطانيػػًا فػػ  الفكػػرة التػػ  اختمفػػوا أمييػػا والموقػػؼ الػػذي وجػػدوا فيػػو أنفسػػيـ

الحػػاج سػػالـ ب ػػرط المحػػام  نعمػػاف المرزوقػػ  أمػػل أف يعيػػد إلػػييـ الياديػػة التػػ  تمػػت 
 ،البرمكػػ  ،فينػػاؾ صػػوت الحػػاج سػػالـ ،إأػػادة ممكيتيػػا إلػػل الػػدير فػػ  الجمسػػة السػػاب ة

ىذا انختلؼ ف  الموقؼ ناجـ مػف  ،محمد  حادة وصوت محمود ،الختيار أبو سنبؿ
الختيػار  ،و المحػام  نسػترداد الياديػة/ البرمكػ أنيـ ن يممكوف الماؿ الكاف  الػذي طمبػ

إف كؿ  ػ ل سػيكوف ارحػـ  ،/ الحاج سالـ ومحمد  حادةفيما ينظر اآلخراف ،أبو سنبؿ
 مف س وط اليادية وطرد أىميا منيا.

البطولػػة  ،: الخيػػر وال ػػريـ المتضػػادةت ػػـو الروايػػة أمػػل فكػػرة الصػػراع بػػيف ال ػػ
مػا ي ػكؿ فػ  حػد ذاتيػا صػراع اإلنسػاف مػف أجػؿ اننتصار واليزيمػة ونيرىػا م ،والجبف

وىذا الصراع يستوجب نوأًا مػف  ،الحياة وم اومة كؿ ما مف  أنو أف يحيميا أمل أدـ
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وقػػد تػػأت  ىػػذه المواجيػػة إمػػا بػػالكلـ أو بػػال وة أو بفعػػؿ  ،المواجيػػة بػػيف طرفػػ  الن ػػيض
أػػدوه الغربػػ  / اإلسػػراييم  أو العربػػ  مػػ  ح كمػػا ىػػو ال ػػأف فػػ  الصػػراع العربػػ السػػل

" تبػػػرز المواجيػػػػة فػػػ  الفعػػػػؿ ففػػػ  "زمػػػف الخيػػػػوؿ البيضػػػال ،بمختمػػػؼ أ ػػػكالو وصػػػػنوفو
وكػاف قبػؿ ذلػؾ فػ  مواجيتػو  ،السردي الذي ي وـ بو الحاج خالػد مػ  اآلخػر/ اننكميػزي

وقػػد بػػرزت ىػػذه المواجيػػة بصػػورة واضػػحة فػػ  وقوفػػو بوجػػو العديػػد ممػػف  ،مػػ  اظتػػراؾ
ة أبنػػال الياديػػة لمييػػود بعػػد إأػػلف اليدنػػة بػػيف الطػػرفيف وفػػ  مواجيػػ ،حػػاولوا النيػػؿ منػػو

 :ي وؿ الراوي ،ييـ ليًل وىـ نياـوخداع الييود ظبنال اليادية واليجوـ أم
تػػذكر كيػػؼ  ،تػػذكر اليبَّػػاب ذلػػؾ اليػػوـ الػػذي نػػاص فيػػو  السػػيؼ أػػابرًا لحمػػو))

 بحياتػػػو وسػػػمطتو وبييبتػػػو ،لكنػػػو صػػػبر وفػػػاز بكػػػؿ  ػػػ ل ،كػػػاف أمػػػل و ػػػؾ أف يصػػػيح
حتػػل وىػػو ي ػػتري  ،لكػػف اظمػػر ن يسػػير كمػػا ي ػػتي  اآلف .وباسػػمو الػػذي ييػػز الجيػػات

 : وفوقيا ألفاف.وأو ؾ أف يصيح .بألؼ أخرم دفعًة واحدة ،نفسو
... 

 إف ىزيمة نريمو قد وصمت مداىا. ،إلل أف تأكد لو ،ظؿَّ البدوي مطب ًا بيده
فػػػ  ظيػػػر البػػػدوي وىػػػو يحػػػدؽ  ،حػػػاوؿ اليبَّػػػاب الوصػػػوؿ بيػػػده اليمنػػػل لمسدسػػػو

وأنػػدىا سػػم  زمجػػرة النػػاس  ،حػػاوؿ بيػػده اليسػػرم ،لكػػف ذلػػؾ كػػاف مسػػتحيلً  ،المك ػػوؼ
 .الذيف ت دموا نحوه منذريف

 .(22)((.أي حركة منو كانت تعن  موتو
فػػ  ىػػذا الم ػػيد الروايػػ  يك ػػؼ الػػراوي أػػف المواجيػػة الحػػادة التػػ  تّمػػت بػػيف 

مل ظير الميرة الحمرال وقد رفػض ىػذا اليبَّاب وذلؾ البدوي الذي ظير لو فجأة وىو أ
حتػػػل وصػػػمت المواجيػػػة بينيمػػػا إلػػػل الػػػتلمس  ،اظخيػػػر بيعيػػػا لميبَّػػػاب بػػػأي  سػػػعٍر كػػػاف

بعػػد أف كػػاف  ،ويجممػػو بالعػػار وسػػط السػػوؽ ،إن أف البػػدوي اسػػتطاع أف ييزمػػو ،باظيػػدي
ا ليس باستطاأة أحد فعؿ   ل سػوم الرضػوخ لمػ ،اآلمر الناى  ،ىو الوحيد المسيطر
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ومػػا البػػدوي ذاؾ إن خالػػد الػػذي ك ػػؼ أػػف وجيػػو بعػػد أف وصػػؿ الحػػاج محمػػود  ،يريػػده
 .واحتضنو وأبعد الغطال أف وجيو وقد تداف  اآلخروف نحتضانو

: الحػػاج وىمػػارييسػػة  ،/ الفواأػػؿض الروايػػة أمػػل نػػوأيف مػػف ال خصػػياتتػػني
  يتجػاوز وثانويػة وىػ  أكثػر مػف أف تحصػل فػ  أمػٍؿ روايػ ،خالد والحصاف/ الحمامة

وىػػػػذه ال خصػػػػيات نفسػػػػيا تن سػػػػـ إلػػػػل  خصػػػػيات فاأمػػػػة مكممػػػػة  ،الخمسػػػػماية صػػػػفحة
 وأخرم ىام ية ن دور أساس ليا ف  النص... ،ومساأدة لم خصيات الرييسة

والروايػػة فػػ  قسػػمييا اظولػػيف ترتكػػز أمػػل ال خصػػية الرييسػػة/ الحػػاج خالػػد ومػػا 
وبغيابو يتخمخؿ السرد ويضعؼ  ،م  تترؾ أثرىا كامًل ف  المت ،تمارسو مف فعٍؿ رواي 

ولعمنا نجد ىذا اظثر واضحًا ف  تدفؽ السرد وجريانو حتل إذا ماناب الحاج خالد أف 
بػػؿ أف وجػػود ىػػذه ال خصػػية  ،الحػػدث الروايػػ  بفعػػؿ انست ػػياد ضػػعؼ السػػرد وبطػػ ل

وتمػػنح ال خصػػيات اظخػػرم قػػوة  ،فػػ  الػػنص الروايػػ  كػػاف يمػػنح الحػػدث امتيػػازًا سػػردياً 
.. وكأننػػػا أمػػػػاـ .تغيػػػب ىػػػذه ال ػػػوة ،وبغيابػػػو أػػػف الفعػػػؿ السػػػردي ،قػػػوؼ أمػػػاـ العػػػدوالو 

 . خصية أسطورية تنيؿ منيما ال خصيات اظخرم قوة وجودىا ف  الكوف الرواي 
/ الحػػاج خالػػد بمسػػاحة وفيػػرة فػػ  السػػرد الروايػػ  حضػػورًا تسػػتأثر  خصػػية خالػػد

ست ػػياده ونيابػػو ية حتػػل بعػػد افالحضػػور ىنػػا ىػػو السػػمة البػػارزة ليػػذه ال خصػػ ،ونيابػػاً 
ومػػا نيابػػو إن وجػػو آخػػر مػػف وجػػوه حضػػوره  ،/ السػػردي فػػ  الروايػػةأػػف الوجػػود الفعمػػ 

 الرمزي.
فػػوف نيابػػو أػػف  ،فػػوذا كػػاف حضػػور الحػػاج خالػػد فػػ  الروايػػة ذا دنلػػة تحفيزيػػة

بمعنػػل أنيػػػا تعمػػؿ أمػػل تطييػػػر ذوات  ،/ تأنيبيػػةجػػود السػػردي يمثػػؿ دنلػػػة تطييريػػةالو 
 ت اظخرم الت  تفكر ف  ارتكاب المعاص .ال خصيا

فسػػػعل إلػػػل توضػػػيح أفعاليػػػا  ،أولػػػل الروايػػػ  ىػػػذه ال خصػػػية اىتمامػػػو الكبيػػػر
فمـ يتػرؾ صػغيرة أو كبيػرة تخػص  ،وم اربة أفكارىا م  التركيز أمل ملمحيا الخارجية
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م  انىتماـ بماضييا وحاضرىا ومست بميا الذي يأت  أمل  ،ىذه ال خصية إن وذكرىا
بػػػػػيف ىػػػػػاتيف ال خصػػػػػيتيف  ويػػػػػول  الروايػػػػػ  العلقػػػػػة ال ايمػػػػػة ،كؿ تنبػػػػػؤات أو أحػػػػػلـ ػػػػػ

أمػػل  وكػػأف الروايػػة بمجمميػػا ت ػػوـ ،/ الحػػاج خالػػد والحمامػػة أىميػػة اسػػتثناييةالرييسػػيتيف
ي وؿ الراوي وىو يوضح ىذه العلقة ال ايكة بيف  ،/ الروحيةحكاية ىذه العلقة الثنايية

 اإلنساف والحصاف:
وقػد أحػس أف ن ػ ل يجػب أف يفصػمو  ،مة أل ل بسػرج الحمامػة بعيػداً ))ذات لي

طواىػا  ،نػزع ثيابػو ،وصؿ إلل طػرؼ السػيؿ بعيػد أػف بيػوت ال ريػة ،ىبط السفح ،أنيا
 .وقفز فوؽ ظير الحمامة ،وضعيا تحت جذع زيتونة ،بعناية

حتػل أحػس بػأف ثمػة أجنحػة قػد  ،لـ يتوقفػا فييػا لحظػة ،ليمة بأكمميا انطم ا معا
ولكنو  ،انتبو ،إ نحت لو الخيوط اظولل مف الفجروأنيما يحم اف ف  السمال ،بتت ليان

 ،كانا ممتصػ يف بعرقيمػا ،لـ يعد قادرًا أمل معرفة حدود أأضايو ،لـ يعد يحس بجسده
وأدرؾ أنو وصؿ إلل ذلؾ الحد الذي أحس معو أف  ،كما لو أنيما ولدا كذلؾ منذ اظزؿ

أػػاد إلػػل  .كمػػا تسػرب جسػػدىا واسػت ر أمي ػػا فيػو ، ػا فييػػاجسػده قػػد تسػرب واسػػت ر أمي
فػػػػأحس بػػػػأف أميػػػػو أف يبػػػػذؿ الكثيػػػػر كػػػػ  يسػػػػتطي   ،حيػػػػث تػػػػرؾ ثيابػػػػو ،جػػػػذع الزيتونػػػػة
 ػػ ل ن  ،كػػاف ىنالػػؾ  ػػ ل نريػػب يممػػؤه ،ارتػػدم ملبسػػو .ىػػبط أخيػػراً .اننفصػػاؿ أنيػػا

إلػػل  فػػأدرؾ انػػو قػػد تحػػوؿ ،نحػػظ م ػػيتو ،وحػػيف راح يخطػػو خطواتػػو بجانبيػػا .يوصػػؼ
 .(23)((حصاف.

 ،والػػراوي فػػ  سػػرده الروايػػ  ن ينسػػل وصػػؼ الحصػػاف و إطػػلؽ اسػػـ مػػا أميػػو
 ي وؿ:

كانػت بمونيػا  ،أدرؾ خالػد أنيػـ جػاؤوه بأفضػؿ ناقػة لػدييـ ،حيف جاؤوا بالناقة))
وقامتيػػػا العاليػػػة وأن يػػػا الطويػػػؿ الػػػذي ينتيػػػ  بػػػرأس  ،السػػػكري و ػػػعرىا النػػػاأـ ال صػػػير

 .تضييو أيناف نمعتاف تسمباف الع ؿ بصفاييماصغير 
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 .(24)(.(ن أريد أف أوصيؾ بيا .ىذه َسمحة -
إذ  ،/ الرييسػػة والثانويػػة سػػيجد ثمػػة تناقضػػًا بينيػػاإف المتتبػػ  ل خصػػيات الروايػػة

كما تخػتمط قػيـ الخيػر والجمػاؿ ب ػيـ السػمب  ،))تختمط ال خصيات النبيمة فييا بن يضيا
ف اللفػػػت لمنظػػػر إف الروايػػػ  ن ي ػػػدـ ىػػػذا الواقػػػ  أمػػػل نحػػػو ومػػػ .واننتيػػػاؾ واظنانيػػػة

ومػف ثػـ  ،بؿ أمل نحو يستدأ  التأمؿ ف  بنل ال خصيات وحركيػة اظحػداث ،مبا ر
فػوف اسػتكناه ىػذا  ،وبيذا المعنػل ،إأادة صوغ ذلؾ وفؽ رؤية ال ارئ ومخزونو المعرف 
لكممػػػات ولػػػيس والػػػوأ  بظػػػلؿ ا ،الواقػػػ  يتطمػػػب الغػػػوص أمػػػل كػػػؿ مفػػػردة فػػػ  الػػػنص

بسػػػبب رىافػػػة المغػػػة ومنظومػػػة السػػػرد المركبػػػة التػػػ  ينتجيػػػا الروايػػػ   ،بالكممػػػات نفسػػػيا
ويحػػاوؿ مػػف خلليمػػا بنػػال متخيمػػو السػػردي والفضػػالات التػػ  تتحػػرؾ فييػػا ال خصػػيات 

 .(25)واظحداث معا.((
 :يص  الراوي خال  بقوله

تطفػػػػػت اخ ،لػػػػػـ تسػػػػػتط  ،.. حاولػػػػػت أف تصػػػػػؿ إلػػػػػل أأمػػػػػل امتػػػػػداد ذراأػػػػػو.))
قالػت  ،تراجعػت فرحػة بمػا بػيف يػدييا ،الصحوف المح ورة مػابيف يػده اليسػرم وخاصػرتو

 /!يف ليـ بعريس نبنتيـ بيذا الطوؿثـ مف أ :لزوجيا
 .(26)!!((والعيوف الخضر ،: وال  ارأضافت .صامتًا ظؿَّ الحاج محمود

 :ويصفه أيضًا بقوله
كاف يػدرؾ  ،يكوف ذلؾ م  أمو ونالبًا ما ،لـ يعد خالد يتكمـ سوم أقؿ الكلـ))

 .موتيا ف  الحياة .موتيا :صمتو أماميا يعن  ليا أمرًا واحداً  أف
وبػػدا صػػدره  ،اختفػػل ذلػػؾ البريػػؽ الع ػػب  مػػف أينيػػو ،بػػدت قامتػػو أقصػػر ،ذُبػػؿ

إلػل ذلػؾ الحػد  ،وانكمػش وجيػو المسػتدير وانطفػأ كسػحابة صػيؼ ،أضيؽ بكثيػر وكتفػاه
 .ف ثانية وتحمميا إلل أي مكاف تتوق  أف يجمػس فيػوالذي دف  منيرة ظف تخرج الصحو 

 .حالمة بذلؾ اليـو الذي تسم  فيو تناثر حطاـ أنمل ممتمكاتيا
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رجػػًل مجػػدوًن يحػػاوؿ منػػ  أي صػػوت لملػػـ الػػذي  ،رجػػًل ممتفػػًا أمػػل نفسػػو كػػاف
 .(27)((.يعتصره مف الوصوؿ لمخارج

موقػػػػؼ ىػػػػذه  ىػػػػذا التبػػػػديؿ الوصػػػػف  إنمػػػػا يعتمػػػػد أمػػػػل التبػػػػادؿ الحاصػػػػؿ فػػػػ 
ونادر  ،انطوم أمل نفسو ،/ أمؿفخالد بعد موت زوجتو اظولل ،ال خصية وتصرفاتيا

 ،قػد نابػت أنػو –ىػ  اظخػرم  –ونسػّيما أف الحمامػة  ،حياتو ال ديمة الت  كػاف يألفيػا
 .فأصحاب الحمامة استدلوا أمل مكانيا وأخذوىا معيـ

ط فيػػو قػػيـ الخيػػر إف جميػػ  ال خصػػيات تػػدور فػػ  فمػػٍؾ سػػردي متنػػاقض تخػػتم
/ أبنػال قريػة الياديػة بػدوف اسػتثنال و ػيوخ ال ػرم فولل جانب ال خصيات الخيرة ،وال ر

ىناؾ  خصيات انتيازية تبحث أف مصػالحيا اآلنيػة أمػل حسػاب  ،اظخرم ورجانتيا
والراوي ن ي دـ ىذه ال خصيات كما ى   ،حتل ولو كاف أمل حساب الوطف ،اآلخريف

فاليبَّػاب إحػدم ىػذه  ،ا تمميػو أميػو رؤيتػو السػردية ومتخيمػو السػرديف  الواق  بؿ حسّبم
وىػ   ،تبحػث أػف مصػالحيا اآلنيػة ،ال خصيات الت  تناقض الواقػ  الم ػحوف بػالتوتر

صػػػيغة مسػػػتجدة بمعنػػػل أنيػػػا مػػػف صػػػن  اظخػػػر/ اظتػػػراؾ الػػػذي اسػػػتطاع تطويعػػػو وفػػػؽ 
فػػ  وصػػفو وت ديمػػو فػػالراوي  ،رنباتػػو ومصػػالحو نيػػر الم ػػروأة فػػ  وطػػف لػػيس بوطنػػو

يعمػػػؿ أمػػػل التمييػػػد لمحػػػداث التػػػ  سػػػيكوف أحػػػد أبطاليػػػا فيمػػػا بعػػػد حتػػػل بعػػػد موتػػػو 
 .(28)المزأوـ

إف النص يوضح المفتاح السردي الذي  رع ف  فتح اظبػواب المعرفيػة لمعرفػة 
الن طػػة التػػ  انطمػػؽ منيػػا اليبَّػػاب بوصػػفو  خصػػية انتيازيػػة  ػػؽَّ طري ػػو أبػػر ال ػػرأية 

 ،ُمنحػػت إليػػو مػػف قبػػؿ اظتػػراؾ ليكػػوف اليػػد الطػػولل التػػ  تػػبطش بالنػػاسالسػػمطوية التػػ  
ىػػػػذا الوصػػػػؼ انسػػػػتيلل  لم خصػػػػية يك ػػػػؼ أػػػػف أفعػػػػاؿ  ،وتسػػػػتغميـ بفعػػػػؿ الحاجػػػػة

وممارسات ال خصية ثـ المصػير الػذي سػتؤوؿ إليػو أمػل أثػر اليػزايـ التػ  سػيمنل بيػا 
 .مف جية أخرمحانة وحصانيا اظدىـ وزوجتو ري ،أمل يد الحاج خالد مف جية
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وصػػفًا قػػد  ،إلػػل جانػػب ىػػذه ال خصػػية يصػػؼ الػػراوي الكثيػػر مػػف ال خصػػيات
إن انػػػػو ن ييمػػػػؿ  خصػػػػية يػػػػرم أف  ،مركػػػػزاً  ،وقػػػػد يكػػػػوف قصػػػػيراً  ،يكػػػػوف طػػػػويًل دقي ػػػػاً 

بمعنػػػل أف الوصػػػؼ ىنػػػا يػػػأت  فػػػ  خدمػػػة  ،الوصػػػؼ قػػػد يػػػدأـ السػػػرد فػػػ  بنايػػػو لمروايػػػة
يو يصؼ البرمك / ياسميف/ يصؼ ريحانػة ف ،النص الرواي  إلل جانب السرد والحوار

 :ب ولو
انفيػػػػا  ،كمػػػػا لػػػو أنيػػػػا ليسػػػػت مػػػف تػػػػراب ،))جميمػػػة كمػػػػا لػػػو أنيػػػػا لػػػػـ تطػػػأ ترابػػػػاً 

أن يػػا  ،وجييػػا الم ػػدود الػػذي يػػزداد جمػػاًن بانخفاضػػيف مػػابيف فكييػػا وخػػدييا ،المسػػتدؽ
تنتييػػػاف   ػػػفتاىا الممتميتػػػاف المتػػػاف ،المسػػػافة العظيمػػػة مػػػابيف كتفييػػػا وأذنييػػػا ،الطويػػػؿ

 .(29)((.أسنانيا البيضال ال وية وجبينيا الصاف  كالمال ،بن طتيف نامضتيف  ييتيف
ىػػذا الوصػػؼ البػػارز الػػذي سػػيكوف سػػببًا فػػ  اسػػتيلل اليبَّػػاب أمييػػا بعػػد قتمػػو 

بسػببيا وبسػبب حصػانيا  –فػ  جانػب منيػا  –ومف ثـ سيكوف سببا فػ  م تمػو  ،لزوجيا
الحػػاج خالػػد/ وأفػػاؼ/ واليا ػػم /  و محمػػود ابػػف/ كمػػا يصػػؼ الػػراوي حمػػداف ،اظدىػػـ

 .../ ومنول واظنيسة
كمػػا يػػتـ وصػػفيا مػػف  ،يػػتـ وصػػؼ ال خصػػيات مػػف منظػػور الػػراوي كمػػ  العمػػـ

ووصػؼ فاطمػة ابنػة الحػاج  ،منظور  خصية أخرم كما فػ  وصػؼ منيػرة نبنيػا خالػد
 خالد ظبييا.

ويتػدرج  ،السػردي كما تنيض بنية الخطاب الرواي  أمل خمخمػة الػزمف وترتيبػو
كمػا ت ػـو الروايػة أمػل بنيػة ال طػ  والحػذؼ والم ػيد  ،بيف ت انت  انسترجاع وانستباؽ

إن أننػػػػػا سػػػػػنركز أمػػػػػل انسػػػػػتباؽ  ،وكميػػػػػا تعمػػػػػؿ إمػػػػػا أمػػػػػل تسػػػػػري  الػػػػػزمف أو تبطأتػػػػػو
ب مػف وانسترجاع لحضورىما الطان  ف  النص الرواي  ))ونالبا ما يتـ تزميف الخطا

" المتػػيف تحػػاونف انتيػػاؾ خطيػػة زمػػف ال صػػة و"انسػػتباؽ ،"نسػػترجاع"ا :خػػلؿ ت نيتػػيف
 .(30)لتنتجا زمف الرواية الخاص بيا(( ،وتراتبيتو المييمنة وكونو مادة خاما
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فانسػػػترجاع  ،المعمػػػـو إف ت انػػػة انسػػػترجاع تعتمػػػد أمػػػل فعػػػؿ الػػػذاكرة والياتيػػػا
ظػػة توقػؼ سػػردي ي طػػ  بأبسػط مفيػػوـ ىػو انرتػػداد إلػل الماضػػ  أو العػودة إليػػو فػ  لح

سػػرد الحػػػدث ليعػػػود السػػػارد بذاكرتػػػو إلػػػل مػػا اختزنػػػو مػػػف الماضػػػ  فػػػ  صػػػورة أقػػػواؿ أو 
بكػػؿ وضػػػوح فػػ  قػػػوؿ  كمػػا نلحػػػظ ذلػػؾ فػػػ  الصػػيغ الرواييػػػة التػػ  تجسػػد ذلػػػؾ ،أفعػػاؿ
 :الراوي

))ذات يػـو قػاؿ خالػد  ،.((.أحبيا ذات موسػـ نػادروا فيػو الياديػة إلػل ال ػدس))
))لكنيػػا لػػـ  ،..((.تمػػؾ اظيػػاـ البعيػػدة حينمػػا وصػػمت ليػػذا البيػػت يػػرةظبيػو(( و))تتػػذكر من

ذات )) ،..((.كػػاف خػارج ال ريػػة ،وىػو اظوؿ ،فحػيف ولػػد ابنػو)تػزؿ تتػذكر بفخػػر...(( و)
مػرة حػيف سػرقيا لصػوص منػذ  ،لـ تخرج مف بيتنػا سػوم مػرتيف)) ،..((.يوـ راح يصرخ
منػػػػذ اليػػػػـو اظوؿ الػػػػذي رآىػػػػا ))و  ،..((.))ذات يػػػػـو )حالػػػػت( فػػػػرس ،..((.زمػػػػف طويػػػػؿ

ذات يػػػػوـ خػػػػرج خالػػػػد ب طيػػػػ  اظب ػػػػار نحػػػػو )) ،.((.))فػػػػ  قػػػػاع ذلػػػػؾ الػػػػوادي ،..((.فيػػػػو
))لػـ تكػف ريحانػة قػد رأتػو  ،يػذكر الحػاج محمػود ذلػؾ اليػـو البعيػد...(()) ،..((.السػيوؿ
 ،.((.باسػػػتثنال ذلػػػؾ اليػػػـو الم ػػػؤوـ)) ،ولكػػػف كيػػػؼ مػػػات/(( :تسػػػألن )) ،..((.مػػػف قبػػػؿ

كانػػت الياديػػة لػػـ تػػزؿ تتنػػدر بحكايػػة )) ،ت اظنيسػػة أسػػوأ نسػػال الياديػػة حظػػًا...(())كانػػ
))كػػػػػػاف نػػػػػػاج  يعػػػػػػرؼ إف ال ريػػػػػػة لػػػػػػـ تكػػػػػػف تممػػػػػػؾ قبػػػػػػؿ افتتػػػػػػاح  ،..((.زواج البرمكػػػػػػ 

كػاف والػدي )) ،..((.))منذ سنوات بعيدة رأت سمية ىذا النوع ف  ال دس ،..((.الم يييف
))منذ است ػياد الحػاج  ،..((.اذكره تماما .ما ماطرا))كاف يو  ،..((.رحمو ا) يردد دايما

))المػػػرة اظولػػػل التػػ  الت ػػػل فييػػػا ليمػػػل  ،..((.خالػػد أصػػػبح كػػػريـ أكثػػػر إحساسػػًا بػػػالخزي
 :الراويي وؿ  ،(31)كانت ن تنسل((.((

كػػاف أبػػو سػػميـ واحػػدًا مػػف أكثػػر التجػػار  ،قػػاؿ لػػ  المرحػػـو أبػػ  ذات يػػوـ -))
يػأت  ليأخػذ  ،وف  موسـ جن  المحصوؿ ،ف كؿ   ليأخذوف منو حاجاتيـ م ،احتراما



 
 

181 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ى ىالبنوظىالسردوظ
ىجطغرىسوسنىهاديىد. "فيىزمنىالخوولىالبوضاء"

كػػاف سػػعر الحبػػوب معروفػػًا  ،لػػـ يختمفػػوا معػػو .قمحػػًا و ػػعيرًا وسمسػػمًا م ابػػؿ مػػا أخػػذوه
 .(32)كسعر الطواب  ف  ىذه اظياـ!!((

 :ونتكرب منه، أما االستباق فمم يكن اقل ح اً 
ىػب وبانتػو فمػرارة الغيػاب الخػاطؼ الػذي )) ،/!!((أو لـ يحػدث لػو ذلػؾ))))..
 ،كيؼ انسمت مف بيف يديو / كيؼ اختطفيا الموت وىػو مت ػبث بيػا/(( ،لـ تزؿ تحيره

))لكػف فػرحتيـ  ،((ال  ل الذي يمكف أف نعدكـ بو ىو أننا سػنكوف أخػؼ مػف النسػمة))
))أما ال  ل الػذي  ،لذلؾ سيب ل لنا   ل منيا ميما ابتعدت(()) ،..((.لـ تعش طويلً 
قبؿ أف تمض  معيػـ  ،ولو نظرة واحدة ،الحمامة الت  لـ تمنحو فيو إف ،لـ يكف يعرفو

))ىػػػو أف وصػػػوؿ الحمامػػػة كػػػاف  ،((.كانػػػت ت ػػػرع ظيامػػػو ال ادمػػػة كػػػؿ اظبػػػواب ،لمبعيػػػد
))حػػػيف أحسػػػت إف مصػػػيبتيا ىنالػػػؾ  ،بمثابػػػة السػػػطر اظوؿ فػػػ  حيػػػاة خالػػػد الجديػػػدة((

معنػػاه أف يحػػوز  ،مػػة))أف يصػػؿ بحصػػانو الجديػػد ) ػػداد( إلػػل الحما ،أماميػػا تنتظػػر((
ـ لػػػو ىديػػػة ماكػػػاف يحمػػػـ بيػػػا مػػػف ))إف الػػػزمف سػػػي د ، ػػػيادة سيمضػػػ  فخػػػورا بيػػػا...((

))أما ال  ل الذي لػـ  ،.((.))ىذا الذي ن ر وسين ر اظسل ف  قمبو إلل اظبد ،!((قبؿ
))...وحتػل  ،..((.ستمض  لتفتح لو ذلؾ المغمؽ ،يتصوره احد فيو إف الحمامة بنفسيا

فانػػػػػو سػػػػػيظؿ أػػػػػاجزا أػػػػػف تفسػػػػػير  ،حػػػػػيف سيسػػػػػتعيد تمػػػػػؾ المحظػػػػػة ،نةبعػػػػػد ثلثػػػػػيف سػػػػػ
))سػػػػػػّراف دفينػػػػػػاف  ،))تمػػػػػػؾ الموسػػػػػػي ل التػػػػػػ  سػػػػػػيظؿ يسػػػػػػتعيدىاإ...(( ،..((.إحساسػػػػػػو

))ولـ يعد مف الصػعب أف ت ػ  صػبية  ،..((.سيمضياف باليبَّاب إلل نياية نير متوقعة
يػاـ الم بمػة سػػتكوف ))ن أظػػف أف اظ ،))لكػف ذلػؾ لػػف يػدـو طػويل.(( ،..((.مػا فػ  حبػػو

سػيعيش معػو حتػل  ،))ثمػة  ػ ل ظػؿَّ نريبػًا فيػو ،(())وسػتثبت لػو اظيػاـ ذلػؾ ،..((.لنا
))وسػػيندـ أمػػل  ،((.قبػػؿ أف يعػػرؼ السػػبب ،))لكػػف زمنػػا طػػويل سػػيمر ،..((.ذلػػؾ اليػػوـ
))التفت ال اويش ذو  ،.((.يتصورىا أحد ))وسينتي  كؿ   ل بطري ة لـ ،((.ىذا كثيراً 
 .ليرحمو ا) :حمر المكسو بالنمش إلل رفاقو وقاؿالوجو اظ
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 .بترسوف / سألوا -
 ((..بؿ الطيري -

ظف  ،لكنيػا لػف تكػوف اظخيػرة ،كانت تمؾ ى  أوؿ مرة يمت ػوف بيػا المرزوقػ ))
))وسيمض  زمف طويؿ قبؿ أف  ،((.المفاجأة الت  تنتظرىـ ف  المست بؿ تفوؽ الوصؼ

 .(33)((.تتضح ح ي ة ما جرم
كػػػـ اليايػػػؿ مػػػف انسػػػتباقات إنمػػا ليػػػا دننتيػػػا الفكريػػػة والنفسػػػية التػػػ  إف ىػػذا ال

ىذا انستباؽ الداؿ أمل حػدث نحػؽ لمحظػة السػرد  ،أرادىا الرواي  وىو يصوغ محكيو
يػػتـ تفعيمػػو فػػ  السػػياؽ السػػردي كومضػػة خاطفػػة يػػتـ ذكرىػػا ثػػـ ي ػػرع الػػراوي فيمػػا بعػػد 

 :ك وؿ الراوي ،بول ال الحدث الت  سبؽ وأف تمت اإل ارة إليو
: ل ػد جيػت وكمػ  أمػؿ أف لكػف سػمية فاجأتيػا ،لـ تعػرؼ العزيػزة بمػاذا تجيػب))
 أرم خالد.

 إن أف ذلؾ أربؾ العزيزة أكثر. ،ىكذا باحت الصبية بكؿ ما فييا دفعة واحدة
 .ولكف لو خطيبة وسيتزوج قريباً  -
 .(34)..((.! قالت بأسل وتصميـ واضحيفلف يتزوجيا! سيتزوجن  أنا ،ن -

ىػػذا الحػػوار الػػذي يػػدور بػػيف سػػمية والعزيػػزة يك ػػؼ أػػف اسػػتباؽ سػػردي يوجػػو 
وسػػيأت  الحػػدث اللحػػؽ  ،فالحػػدث ىنػػا سػػابؽ ظوانػػو ،البنيػػة السػػردية إلػػل وجيػػة أخػػرم

الػػذي يضػػ  ىػػذا التنبػػؤ أو انكت ػػاؼ المسػػبؽ موضػػ  التنفيػػذ حينمػػا يتػػزوج خالػػد سػػمية 
 ،نثويػػة التػػ  أأمنيػػا السػػياؽ السػػرديدنلػػة أمػػل تح ػػؽ النبػػولة اظ ،وينجػػب منيػػا أطفػػان

 .(35)فيك ؼ الراوي أف الحدث التال  أو اللحؽ ليذا انستباؽ
والتػػ  تعػػد مػػف ابػػرز سػػمات  ،ومػػف اظسػػاليب اظخػػرم التػػ  يػػتـ التركيػػز أمييػػا

إ ذلػػؾ آف الحمػػـ تعبيػػر سػػردي كػػال الػػنص السػػردي أمػػل ت انػػة الحمػػـات ،ت انػػة انسػػتباؽ
أي انػػػػو يػػػػنيض داخػػػػؿ السػػػػرد بميمػػػػة التمييػػػػد  ،يمػػػػا بعػػػػدسػػػػابؽ لمحػػػػدث الػػػػذي سػػػػيأت  ف
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ـّ سػػرده لػػـ  ،أو الك ػػؼ أنيػػا ،ظحػػداث تاليػػة وقػػد يػػأت  الحػػدث ثػػـ يعمػػف الػػراوي أف مػػا تػػ
أمػل الحمامػة  (كالذي حدث م  البرمك  وحادثة اأتػدال حصػانو ) ػداد ،يكف إن حمماً 
 :ذه الحادثة مف ويلت ي وؿ الراويوما ستجر ى

واسػتي ظ فزأػًا تحػت  ،فما أف سم  بػو حتػل انػتفض فجػأة ،فسو))أما البرمك  ن
 .(36)!!((د ا) أف ما رآه لـ يكف سوم حمـوحم . جرة التيف الت  كانت تظممو

ف د أحس بأنو كاف أىًل لحمػؿ اظمانػة حينمػا أأطػل الحمامػة كػؿ  ،أما خالد))
سػػو فػػ  المنػػاـ حػػيف رأم نف ،وأػػادت لػػو ذكػػرم ذلػػؾ الحمػػـ الػػذي لػػـ ي مػػو ظحػػد .اىتمامػػو

لكف  ييًا ما ىز طراوة  .ورد لمبي  ،: أسؿ لمبي ويصيح بفرح ،يحمؿ الحمامة بيف يديو
 .و فافية حممو فاستي ظ مذأورا

 ،أف يػنيض فزأػًا بسػبب حمػـ جميػؿ ،كانت المرة الوحيدة الت  يحػس فييػا بيػذا
 ..أف ،أف يسأؿ أمتو اظنيسة ،فكر أف يذىب لم ي  حسن  ويسألو تفسيراً 

 .(37)((.كنو ظؿ مذأوراً ل
وىنػػػاؾ حمػػػػـ خالػػػد يك ػػػػؼ فػػػ  جانػػػػب منػػػػو أػػػف ضػػػػياأو لياسػػػميف أمػػػػل اثػػػػر 

وحمػػػـ فاطمػػػة ابنػػػة الحػػػاج خالػػػد الػػػذي أصػػػبح كابوسػػػًا  ،(38)مطاردتػػػو مػػػف قبػػػؿ اظتػػػراؾ
. (40)كما انو  إ ػارة إلػل حػدث سػابؽ رأتػو أمتيػا العزيػزة ،(39)تستي ظ منو فزأًا كؿ يوـ

  يتجمػػل فييػػا الحػػاج خالػػد ب ػػكؿ واضػػح كمػػا فػػ  حمػػـ فضػػًل أمػػل أحػػلـ الي ظػػة التػػ
 .(41)الحاج سالـ وناج  ابف الحاج خالد

تنطمػػؽ الروايػػة العربيػػة أساسػػًا مػػف اخػػتلؼ فػػ  فضػػالاتيا السػػردية بػػيف أمػػاكف 
ف بمجموأيػا مػا  ،معادية ومغم ة ،وأماكف نير مألوفة ،مفتوحة ،أليفة ،مألوفة وىػ  تكػو 

فكػؿ مكػاف ي ػكؿ فػ  حػد ذاتػو موضػ  اسػت رار  ،و الثناييػاتُأطِمؽ أمييا بالمت اطبات أ
وفػ  الطػرؼ الن ػيض نجػد أػداًل واضػحًا  ،يندمج ويحس بانتمايو إليػو ، خصية ما فيو

وبالتال  فمثؿ ىذا التنػاقض المكػان   ،كالسجوف والمناف  والسردايب واظقبية ،لمكاف ما
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فكػػار والم ػػاأر تجػػاه مكػػاف الػػذي يسػػردف الفعػػؿ الروايػػ  ينػػتج تناقضػػًا واضػػحًا فػػ  اظ
 ي وؿ الراوي: ،معيف

: وىؿ تعت د ولماذا اليادية بالذات/ قاؿ رييسيـ :ج محمودوأندما سأليـ الحا))
 أنيا سميت باسميا

 ،: فػػػ  مكػػػاف كيػػػذاوقػػػاؿ ،/! وأ ػػػار لمسػػػيؿ الممتػػػد حتػػػل حػػػدود السػػػمالصػػػدفة
مػرل أكثػر قربػًا إلػل يمكػف أف يكػوف ال ،وامتػداد ن يعيػؽ البصػر والبصػيرة ،وصفال كيػذا

 .ا)
 .(42)ن الو إن ا).(( :فتمتـ الحاج محمود

إف نظرة فاحصة لمفضال المكػان  الػذي يػدور فيػو الحػدث كفيػؿ بػالوقوؼ أمػل 
: فالفضػػال المكػػان  يتفػػاوت بػػيف ،الكػػـ اليايػػؿ مػػف اظمػػاكف التػػ  ليػػا أثرىػػا فػػ  الحػػدث

ال ػػػػوارع  ،البيػػػػوت والمضػػػػافات ،السػػػػيوؿ والجبػػػػاؿ والوديػػػػاف  والبحػػػػار ،ال ػػػػرم والمػػػػدف
فضػػػل أمػػػل أمػػػاكف متن مػػػة  ،والمحػػػاكـ والػػػدواير والثكنػػػات العسػػػكرية واظبػػػراج والكنػػػايس

 .كالسيارات والطايرات والدبابات ونيرىا الكثير مما يمكف أف يحصل
ونسّيما  ،إف ىذا التفاوت خميؽ أف يضف  مصداقية سردية أمل الفعؿ الرواي 

الفضػال المكػان   ،مػاكف كميػا يكػوف مكانػًا واحػدًا ىػو فمسػطيفأف مجموع ت ػكؿ ىػذه اظ
وانمتػػػداد ال اسػػػ  الػػػذي يغمػػػؼ الػػػنص الروايػػػ  بحثػػػًا أػػػف ال ضػػػية  ،اظرحػػػب واظوسػػػ 

ابتػػداًل مػػف العمالػػة  ،قضػػية السػػ وط التػػدريج  لفمسػػطيف فػػ  أيػػدي اظأػػدال ،المطروحػػة
طماأيـ لدخوؿ العدو وممف سيميدوف الدرب بأ ،الت  كانت تسكف نفوس البعض منيـ

وصوًن إلل المرحمة اظخيرة الت  سيتـ ترحيؿ اظىال  أػف  ،وبنال معسكراتيـ ف  ال رم
والتػػ   ،قػػراىـ إلػػل ملجػػم ومخيمػػات لتصػػبح المػػدف وال ػػرم التػػ  سػػكنوىا أبػػًا أػػف جػػد

ي تػؿ فييػا مػف ي ػال ويتصػرؼ  ،ممكًا م اأًا لمعػدو ،حكمت ليـ المحكمة بأح يتيـ فييا
 .. الكيفما ي
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مػػػػف المضػػػػافة  ،تحديػػػػداً  ،انطمػػػػؽ الم ػػػػروع الروايػػػػ  باسػػػػتيلؿ وصػػػػف  لممكػػػػاف
بوصػػػػفيما المكػػػػاف الػػػػداؿ أمػػػػل اجتمػػػػاع رجػػػػانت ال ريػػػػة والت ػػػػاييـ بػػػػاآلخريف  ،والػػػػديواف

وبوصػػػػفيا المكػػػػاف الػػػػذي يحمػػػػؿ دنلػػػػة الكػػػػـر  ،ال ػػػػادميف مػػػػف خػػػػارج ال ريػػػػة ضػػػػيوفًا أونً 
ف مػػا يريػػدوف مػػ  التأكيػػد أمػػل واجػػب الضػػيافة ففيػػو يطمػػب ال ػػادمو  ،والمحبػػة وانأتػػزاز

ي وؿ  ،والت  ليا دنلة تعبيرية بيف الفرح والحزف ،ابتداًل بدقات ميباش حمداف المختمفة
 :الحاج سميـالراوي ف  وصؼ ديواف 

الكراسػػ   :كانػػت ألمػػات النعمػػة واضػػحة ،))فػػ  الػػديواف الكبيػػر جمػػس الرجػػاؿ
اظوانػػ  الزجاجيػػة الموزأػػة بوت ػػاف فػػوؽ الرفػػوؼ  ،أمػػل الحػػايط الصػػور المعم ػػة ،الكبيػػرة

الفػػوانيس الغريبػػة وكػػؤوس الكريسػػتاؿ التػػ   ،المػػرآة الكبيػػرة ،وأمػػل الطػػاونت فػػ  الزوايػػا
 .(43)((.تمم  ف  خزانتيا العسمية

والمدرسة  ،(45)وبيت الحاج خالد ،(44)ويصؼ الراوي الوادي الذي سمكو اليبَّاب
ويصػؼ البيػت وأػودة الحػاج خالػد مػف ال ػاـ  ،(46)الت  سيدرس فييا محمود ف  ال ػدس

أداـ ابن  العزيزة  فايز وزيد . والراوي ن يكتف  بيذه اظمكنػة بػؿ أف ىنػاؾ الكثيػر (47)وا 
 فييا. مف اظماكف الت  يصفيا تمييدًا لمحداث الت  ستجري

دننتيػا فػ  وتعتمد الرواية ف  سرد أحػداثيا أمػل انسػاؽ متنوأػة ومتعػددة ليػا 
 :ومنيا ،لرواي النص ا

 نسق التتابع. 
بػػؿ أف  ،ي ػػـو البنػػال السػػردي لمروايػػة أمػػل نسػػؽ التتػػاب  فػػ  كثيػػر مػػف مفاصػػميا

ف استثمرت أسس التجريب والحداثة ف  جانٍب كبير منيػا إن أف نسػؽ التتػاب   الرواية وا 
إ رم إن مكمػػػلت رييسػػػية ليػػػذا النسػػػؽومػػػا وجػػػود اظنسػػػاؽ اظخػػػ ،سػػػيكوف نالبػػػًا أمييػػػا

سيط ىو أف النص الرواي  نبدَّ مػف تسمسػٍؿ ظحداثػو وصػوًن إلػل خاتمتيػا التػ  لسبب ب
 :ي وؿ الراوي ،قد تكوف مفتوحة
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كانػػػت المعػػػػارؾ م ػػػػتعمة فػػػػ  كػػػػؿ أرجػػػػال  ،تحػػػدد موأػػػػد الجمسػػػػة بعػػػػد أسػػػػبوع))
لكػػنيـ قػػرروا الػػذىاب إلػػل  ،الوصػػوؿ إلػػل قاأػػة المحكمػػة مغػػامرة كبػػرم وبػػدا ،فمسػػطيف

 خ ينا أن تستطي  الوصوؿ. :  انتظارىـكاف المرزوق  ف .ىناؾ
 !!ن يرم طري و أحد أفضؿ مف اظأملف  أزمنة سودال كيذه  ،ن تخ وا أم  -

حيػػث قػػرر ال اضػػ  الحكػػـ بممكيػػة الياديػػة ظىميػػا ورد  ،أمػػل أجػػؿ أ ػػدت الجمسػػة
 .دأوم الدير. وأندىا ت افز الناس يتراقصوف

 .صرخ ال اض  .ىدول -
 ... ىدأوا

 .دة ال اض  بأف أقوؿ جممة واحدة ف  ىذه ال ضيةىؿ تسمح ل  سيا -
 /فماذا ست وؿ بعد ،ل د أنم ت ال ضية لصالحكـ -
كنػػت أتمنػػل سػػيادة ال اضػػ  أف يكػػوف السػػيد جػػيمس آرثػػر بمفػػور الػػذي وأػػد الييػػود  -

بوطف قوم  ف  فمسطيف أف يكوف ىنا ف  ىذه ال اأة ليسم  حكمؾ الذي ي وؿ إف 
 .ل اض  كرًا سيادة ا .اليادية ظىميا

 .(48)((.رفعت الجمسة -
إف ىػػذا الػػنص جػػزل مػػف نػػص طويػػؿ لحػػدث المحاكمػػة التػػ  تمػػت بعػػد أف رفػػ  

تجري خلليا أحداث ليا ألقػة  ،الدير دأوم ضد أىال  اليادية وبممكية اليادية لمدير
بالمحاكمػػة والمجنػػة التػػ   ػػكمتيا المحكمػػة إلثبػػات صػػحة كػػلـ ال اضػػ  بأح يػػة أىػػال  

سيسػػتمر الحػػدث بعػػد المحكمػػة فػػ  مكتػػب المحػػام  لمتفػػاوض ب ػػأف  كمػػا ،الياديػػة بيػػا
ممػا  ،متواليػة ،وكؿ ىذه اظحػداث تػتـ بصػورة مسػتمرة ،اظتعاب الت  اتف وا أمييا مسب اً 

 .يؤكد أمل تتابعية النسؽ الذي يسـ الحدث الرواي 
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 نسق التضمني... 
كثير مػػف يعمػػد الروايػػ  فػػ  كثيػػر مػػف اظحيػػاف إلػػل تضػػميف نصػػو الروايػػ  بػػال

المرجعيػات التػػ  تعمػؿ أمػػل خدمػة البنيػػة السػػردية وتحمػؿ فػػ  اآلف ذاتػو دنلػػة تعبيريػػة 
وأسموبية ارت اًل بالنص السردي إلل مستوم الطموح الم ػروع الػذي مػف أجمػو أمػد إلػل 

 :عيات الت  تـ تضمينيا ف  الروايةومف ابرز المرج .صوغ محكيو
چ  چ  چ  ڇ     چ   ڃچ ، چہ    ہ   ۀ     ۀ   ڀ ڀ   ڀ  چ : ومنيػا الون  القرننو : -1

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    چ ، چ  ڇ

چے   ھ  ھ  ھ  ھ  ے
(49). 

 يقول الراوي: ،قواًل وفعلً  ()األحا يث النبوية الشريفة الوار    ن الرسول  -2
أػػػف جػػػابر بػػػف أبػػػدا)  :لسػػػلـبػػػدا الحػػػاج حسػػػن  خطبتػػػو ب ػػػوؿ الرسػػػوؿ أميػػػو ا))

كػػؿ  ػػ ل لػػيس مػػف ذكػػر ا) ) :( قػػاؿ( إف النبػػ  محمػػد)وجػػابر بػػف أميػػر )
 ،وتأديػب الرجػؿ فرسػو ،ملأبػة الرجػؿ امرأتػو :فيو ليػو ولعػب إن أف يكػوف أربعػة

 .(50)وتعميـ الرجؿ السباحة.(( ،وم   الرجؿ بيف الغرضيف
 :منيا معم ة طرفة بف العبد ،األشعار -3

: ىػذا وىػو يػردد ،ياـ كثيرة كاف يجمس مفتونًا وىو ي رأ معم ة طرفة بف العبػدوف  أ))
 ..ىذا ىو ال عر .ىو ال عر

 أال أيهتا الل م  احضر الوغى
  ل أنت مخم ي؟ ،وأن اشه  المتات

 فإن كنت ال تستطيع  فع منيت 
 ف  ن  أبا ر ا بما ممكت ي ي

 ولوال ثلث  ن من  يش الفتى
 .(51)..((.ام  و يوج ك لم احفل متى ق
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 :نياوم ،والغالب أمييا أنيا ذات طاب   عب  ،وأكثرىا ورودا ،األغان  -4
صػػػمل الرجػػػاؿ صػػػػلة  ،))كانػػػت ال ريػػػة قػػػد خرجػػػت قبػػػؿ أيػػػػاـ أػػػف بكػػػرة أبييػػػا

طػػػالبيف المطػػػر مػػػف السػػػمال رحمػػػة  ،النسػػػال واظطفػػػاؿ فػػػ  ال ػػػوارع ودارت ،انستسػػػ ال
 ،د وراحػت تم ػ  فييػا بعػض حبػات الفػوؿأمسػكت أـ الفػار طاحونػة يػ ،باظرض وبأىميا

 :وكاف الجمي  يغنوف ،ضربتو بيدىا ك  تدفعو لمصياح فصاح ،وأمسكت العزيزة ديكاً 
                   يوووووووووووا  يوووووووووووك يوووووووووووابو  ووووووووووور  ا رق

 ف
                                    ريتوووووووووووووك فووووووووووووو  الميوووووووووووووة ت ووووووووووووورق 

 ف
                     يووووووووووووووووووووا أم ال يووووووووووووووووووووث غيثينووووووووووووووووووووا

 ف
                                    بات را ينووووووووووووووووووووابموووووووووووووووووووو  شووووووووووووووووووووي 

 ف
                     راحوووووووووت أم ال يوووووووووث تجيووووووووو  ر وووووووووو 

 ف
                                    موووووا جوووووت وال الووووو ر  طوووووول القوووووا و  

 ف
                     راحووووووووت أم ال يووووووووث تجيوووووووو  المطوووووووور

 ف
                                    موووووووا جوووووووت وال الووووووو ر  طوووووووول البقووووووور 

 ف
التمعػػػػت حجػػػػارة  ،وفػػػػوؽ الػػػػتلؿ ،فػػػػوؽ السػػػػطوح ،تػػػػدف ت الميػػػػاه فػػػػ  ال ػػػػوارع

وبػػدا اظمػػر لسػػمية حػػيف نظػػرت إلػػل الػػوادي أف السػػمال  ،السناسػػؿ كال ناديػػؿ فػػ  الميػػؿ
 .(52)تمطر منذ أسبوأيف دوف توقؼ.((

وىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف اظنػػػان  التػػػ  تػػػرد فػػػ  الروايػػػة والتػػػ  يعمػػػف الػػػراوي أنيػػػا 
 .(53)صراحة

الخػوؼ ىػو )) :ومنيػا ،وى  متداولة و ايعة أمل السف العامػة والخاصػة ،األمثال -5
))المػػ  مػػا إلػػو أيمػػة  ،((وارأيػػا برفػػؽ تكػػف حصػػنؾ ،صػػنيا تصػػنؾ)) ،الػذي قتمػػو((

لػيس ىنالػؾ نالػب ون )) ،إف ظير الفرس أػزب وبطنيػا كنػز /(()) ،ي نالو كحيمة((
سػػنة البنػػات نبػػات وسػػنة )) ،((ي ومػػا بتعػػاودبػػلد الػػوداود المػػ  بتػػود)) ،((مغمػػوب

 ،ذنػػػب الكمػػػب سػػػيظؿ اأػػػوج حتػػػل لػػػو وضػػػعتو فػػػ  قالػػػب.(()) ،((الفحػػػوؿ محػػػوؿ
))الم   ،(())ف  الماؿ ون ف  العياؿ ،(())سررؾ ف  بير ،((أصيمة وأخذت قديش))
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أػادت الحمػػلف )) ،((قابمػػة ىػا ال بػ  بيػا الربػ )) ،((بػدو ايػان  يطمعمػ  يػا إخػوان 
 .(54).(( ،  نفياف((والصب

 ،أنػػت خال يمػػا وملذىمػػا فػػ  الػػدنيا واآلخػػرة(( ،الميػػـ احميمػػا)))ومنيػػا: ) ،الوو  ا  -6
إف -)) ،(())روح ا) ينصرؾ أمل كؿ مف أاداؾ ،((الميـ حبب كؿ مف يراه بو))

الميػػػـ ألطػػػؼ )) ،((وتب ػػػل سػػػندا لنػػػا كمنػػػا ،تحػػػت ظمػػػؾ ، ػػػال ا) يكبػػػروا فػػػ  أػػػزؾ
 .(55)خيرا.((.(( الميـ اجعمو -)) ،((بنا

وى  أبارة أف أحاديث اآلخريف ممف الت ل بيػـ الروايػ   المتكرات أو الشها ات: -7
ثػـ كيػؼ  ،وك فوا لو أف ملبسات ىذه ال ضية وكيػؼ كػاف الوضػ  آنػذاؾ متأزمػا

 والرواي  يصرح بذلؾ ب ولو: ،س طت اليادية والمصير الذي آؿ إليو أىميا
التػػػ  أفػػػادت منيػػػا  ،ل ػػػفوية الطويمػػػة))أنجػػػزت العمػػػؿ أمػػػل جميػػػ  ال ػػػيادات ا

حيث قدـ فييا أػدد  ،1986و1985بيف أام   ،زمف الخيوؿ البيضال( ب كؿ خاص)
 ياداتيـ الحية أف تفاصيؿ  ،الذيف اقتمعوا مف وطنيـ وأا وا ف  المناف  ،مف ال يود

ومف المحزف أف ىؤنل ال يود قػد رحمػوا جميعػا أػف  ،حياتيـ الت  أا وىا ف  فمسطيف
ومػف ىػذه ال ػػيادات  ،(56)((.منػا قبػؿ أف تتح ػؽ أمنيػتيـ الكبػرم بػػالعودة إلػل وطػنيـأال

 :ي وؿ الراوي
كػػانوا  ،لكػػنيـ فػػ  داخميػػـ ،حػػاوؿ الثلثػػة أف يظيػػروا نضػػبيـ أمػػاـ ال ػػرار -))
ضػػػػابط  .وقػػػػد كػػػػاف مػػػػف المتعػػػػاطفيف ،يعرفػػػػوف مػػػػدير البػػػػوليس ىنػػػػاؾ فيػػػػـ ،مسػػػػروريف

كػاف  .اسمو أبد الفتاح ممحس .كما يصفونو .ة اب سكر  .فمسطين  يعمؿ م  اننكميز
أكس رجاؿ اظمف والضرايب  ،الناس يحبونو ويتعامموف معو كضيؼ كبير يزور ال رم

 .(57)(((.وموظف  الحكومة الذيف لـ يكونوا أكثر مف )ضيوؼ الّصوص
الصادر مف ال ايد العاـ فػوزي ال ػاوقج   16ومنيا بلغ رقـ  :البلغات العسكرية -8

 .(58)1936/  10/  20واآلخر بتاري   ،1936/  10/ 12بتاري  
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تتضمف الرواية بعضا مف الحكايات الت  يتـ سردىا أف طريػؽ إحػدم  :الحكايات -9
وحكاية البدوي  ،ال خصيات ومنيا حكاية الممؾ الذي كاف ي ط  رأس كؿ مف زاره

 .(59)م  سمة التيف الت  تروييا اظنيسة
 نسق التكرار... 

ومػػا ىػػذا التكػػرار إن وسػػيمة يمجػػأ إلييػػا  ،يػػ  أكثػػر مػػف مػػرةيتكػػرر الحػػدث الروا
ومػف ابػرز اظحػداث المكػررة بػؿ  ،الرواي  محاولة منػو فػ  التأكيػد أمػل الحػدث المكػرر

 :والممتعة ف  اآلف ذاتو
وىػو ميثػاؽ  ،حدث كسر الصحوف الذي يتـ إفصاحًا أف رنبػة الفاأػؿ فػ  الػزواج -1

ؿ اظبنال مف البوح والتصريح يدفعيـ إلل فخج ،سردي متعارؼ بيف اظبنال واآلبال
فتخسر العايمة بذلؾ بعضًا مف صحونيا إن أنيا  ،اإلألف أف رنبتيـ ف  الزواج

 ،ويجػب ت بػؿ النتػايج بأيػة خسػارة كانػت ظنيا تعد ذلؾ حدثًا سعيداً  ،ن تبال  بذلؾ
 :ي وؿ الراوي

 ليسرم وخاصرتو.أما الب ية ف د است رت بيف كفو ا ،كاف الصحف ،فوؽ رأسو))
 .دخؿ الحاج محمود

 .جال الوأد قاطعا .قؿ ل  ونحف جاىزوف -
 .وظؿ مصير الصحف معم ا ف  يده

 .قاؿ: أمؿ ابنة أبو سميـ
... 

قالػػت وأيناىػػا ن تفارقػػاف اليػػد  ،خفػػؽ قمػػب منيػػرة ،تحػػرؾ الصػػحف فػػ  يػػد خالػػد
 ومالو /! ،ابنة أبو سميـ ابنة أبو سميـ :العالية

فمػػا بالػػؾ  ،ا امػػرأة. ىػػؤنل لػػف يعطونػػا حتػػل معػػزاة لػػو كانػػت لػػدييـمػػا الػػذي ت ولينػػو يػػ -
 بابنتيـ!
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تأخرىػػا فػػ  التػػدخؿ سػػيحوؿ الصػػحف  :فيمػػت الرسػػالة ،الت ػػت أينػػا خالػػد بعينػػ  أمػػو -
 .(60)((.إلل حطاـ ،م  ب ية الصحوف ،فاخرت بو الذي طالما

 وسػػيتكرر ىػػذا الم ػػيد أنػػدما ينػػوي خالػػد الػػزواج مػػرة ثانيػػة بعػػد مػػوت زوجتػػو
وينػػوي الفػػار  ،(62)ويفصػػح أػػف ذلػػؾ أنػػدما ينػػوي الػػزواج مػػف سػػمية ،(61)اظولػػل/ أمػػؿ

وأندما ينوي ناج  ابػف الحػاج  ،(63)الزواج فيزجره جده وىو يحطـ الصحوف ف  الدكاف
 .(64)خالد  الزواج

 .(65)حدث تحدي ال باب لخالد وىو يعمف إف زوجتو أحمل مف ال مس وال مر -2
 .(66)ر آخرحدث رحيؿ الخوري السابؽ وحضو  -3
 ،حدث دقات ميباش حمداف تتذبذب الػدقات فرحػا وحزنػا حسػب الضػيوؼ الزايػريف -4

 .(67)والموقؼ الذي ىـ فيو
الحمػػـ الػػذي رأتػػو العزيػػزة بعػػد إأػػداـ أخوييػػا ومجيييمػػا ليػػا فػػ  الحمػػـ يتكػػرر لػػدم  -5

 .(68)فاطمة بعد ذبح جمؿ إيميا
فػػ  ل ػػال آخػػر  الحػػوار الػػذي دار بػػيف اليا ػػم  وأبػػد المطيػػؼ حمػػدي يتكػػرر نصػػاً  -6

 .(69)لميا م  م  صبري النجار
 .(70)مداأبة الحاج خالد نبنتو تماـ -7
نجد ىناؾ جمًل أو أبارات تتكرر أكثر مف مػرة فػ   ،بعيدًا أف اظحداث المتكررة -8

 منيا: ،الحدث الرواي 
أمػػػػػػر الػػػػػػدوؿ أطػػػػػػوؿ مػػػػػػف أمػػػػػػر )) ،(71)((ورد لمبيػػػػػػ !! ،أّنػػػػػػا أسػػػػػػؿ لمبيػػػػػػ ))
لػـ يحػدث أبػدًا أف ظمػت  ،يمكػف ظحػد أف ينتصػر إلػل اظبػدن  ،))تػذكروا ،(72)الناس!((

فأصػػيؿ مثمػػو ن يتػػرؾ لكػػلب )) ،(74)(())مثميػػا ن تبػػاع ،(73)امػػة منتصػػرة إلػػل اظبػػد.((
الحػػػػوار الػػػػذي دار بػػػػيف الحػػػػاج خالػػػػد وطػػػػارؽ بػػػػف محمػػػػد  ،(75)البػػػػر أف تػػػػنيش لحمػػػػو((

كفػػيًل  الميػػؿ كػػاف)) ،(76)السػػعادات وىػػو يعيػػد الحمامػػة إلػػييـ بعػػد مطػػاردة اننجميػػز لػػو



 
 

118 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ى ىالبنوظىالسردوظ
ىجطغرىسوسنىهاديىد. "فيىزمنىالخوولىالبوضاء"

دايمػػًا بػػأف يحمػػؿ سػػيرات أأػػراس ال ػػريتيف وأحزانيمػػا لم ريػػة اظخػػرم بطري ػػة أسػػرع ممػػا 
 (ىاديػػة)أكػػاف يجػػب أمػػ  أف أنادرىػا حتػػل أراىػػا مػػف ىنػػا )) ،(77)..(( ،تحمميػا الخيػػوؿ

!!: المفاجػآت ىػ  يحتمؿ كؿ   ل إن مفاجػأة مثػؿ ىػذهكاف يمكف أف )) ،(78)((.أخرم
الحػػػوار الػػػذي دار بػػػيف الحػػػاج سػػػالـ وىا ػػػـ  ػػػحادة أػػػف أػػػدد  ،(79)((.اتنيايػػػة النيايػػػ

))أدرؾ اإلسػػػػراييميوف إنيػػػػـ لػػػػف  ،(80)الكممػػػػات التػػػػ  قاليػػػػا المحػػػػام  نعمػػػػاف المرزوقػػػػ 
 .(81)يستطيعوا احتلؿ اليادية بال وة((

أو  ،وفيمػػػػػا يخػػػػػص الرؤيػػػػػة السػػػػػردية التػػػػػ  ن صػػػػػد بيػػػػػا أنمػػػػػاط ممارسػػػػػة السػػػػػرد
أو أ ػكاؿ تنضػيد ىػذه الحكايػة داخػؿ  ،لحكايػة ال صػة الػراوي اظساليب الت  يتوسؿ بيا

 ي وؿ الراوي: ،(82)".النص
ف  البداية كػاف يحمػؿ لػ   ،أاد إلل يافا وب يت ف  اليادية ،الميـ تزوجنا -))

 ،ال صػػص التػػ  تبكينػػػ  ،قصصػػا محزنػػة أكثػػر مػػػف ال صػػص التػػ  سػػبؽ أف أحضػػػرىا
 ػػ ل الغريػػب أنػػو لػػـ يعػػد يسػػألن  ىػػؿ وتجعػػؿ أينػػ  محمػػرتيف كػػالجمر دايمػػًا !! لكػػف ال

 .(83)قرأتيا أـ ن / !((
/ مػا زوجتػ : إلػل أيػف ،))حيف خرجػت مػف البيػت ذلػؾ الصػباح سػألتن  صػفية

: ن تصػري العصػا ىػذه أمػاـ مػدرأات اننجميػز/ ف مػت ليػا الذي يمكف أف تفعمو ب طعة
لػػؾ سػػبب يكػػوف ىنا ،خرجػػت مػػف المعركػػة حيػػاً  حتػػل إذا مػػا ،أمػػل سػػماع إجػػابت  اآلف

 .(84)يدفعن  لمعودة إليؾ مف جديد.((
ويصػػوغ اظحػػداث واظقػػواؿ ومنطػػوؽ  ،فصػػوت الػػراوي ىػػو الػػذي يوجػػو الحكايػػة

ال خصػػيات وفػػؽ رؤيػػاه ووأيػػو وم اصػػد الكتابػػة لديػػو ون تفوتنػػا اإل ػػارة إلػػل أف ىنػػاؾ 
مط أصواتًا أخرم تدخؿ الحيز السردي وتخترؽ بذلؾ التابو الذي أأمنػو الػراوي وىػو يتسػ

فينػػاؾ إلػػل جانػػب السػػرد  ،أمػػل مسػػار الرؤيػػة السػػردية باسػػتغلؿ أسػػموب الحكػػ  لنفسػػو
 سردًا ذاتيًا يتـ خللو دخوؿ اظنا الساردة المجاؿ السردي. ،الموضوأ 
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 :اهلىامش
                                                      

 .15ينظر: آفاؽ التناصية: المفيـو والمنظور،  (1)
 .12العلمات،  ىوية (2)
 .حمداوي جميؿ، العرب  الرواي  الخطاب ف  اليوامش (3)
 .279 /259 /416/ 66وينظر:  .300الرواية،  (4)
/ 313/ 276/ 269/ 262/ 218/ 209/ 136/ 15وينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  .314ـ. ف،  (5)

337 /339 /343 /345 /347 /352 /359 /364 /376 /378 /380 /
390 /397- 398 /399 /461 /469 /486 /488. 

 .402/ 375/ 307/366/ 305/  261/280وينظر:  .260ـ. ف،  (6)
 .20 :وينظر .415، ـ. ف (7)
 .31، الرواية (8)
 .139ـ. ف،  (9)
 .409ـ. ف،  (10)
 .446، ـ. ف (11)
 .374ـ. ف،  (12)
 .23، السوري العرب  ال عر ف  الموت (13)
 .6-5إ كالية الموت ف  الرواية العربية والغربية،  (14)
 .128الموت ف  ال عر العرب  السوري،  (15)
 .376الرواية،  (16)
 .216-215الموت ف  ال عر العرب  السوري،  (17)
 .372، البيضال الخيوؿ زمف (18)
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 .311-310، البيضال الخيوؿ زمف (19)
 .374ينظر: ـ. ف،  (20)
 .412ـ. ف،  (21)
 .167ـ. ف،  (22)
 .490- 488، ـ. ف (23)
 .169، ـ. ف (24)
 .50، العربية الرواية ف  الثانية مغامرةال (25)
 .14الرواية،  (26)
 .39الرواية،  (27)
 .12الرواية،  :ينظر (28)
 .106الرواية،  (29)
 .60ـ. ف،  (30)
/ 101/ 96/ 91-90/ 78/ 76/ 60/ 56/ 36/ 35 /33/ 13الروايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  (31)

102 /106/ 224/ 225/ 227 /237 /243 /367 /371 /379/ 388 -
 ل التوال .أم /413 /390

 .15، الرواية (32)
/ 81/ 74/ 69 /62 /55 /51/ 47 /31/  28/ 21/ 13/16 /11، الرواية (33)

83 /90 /123 /327 /124/128/131/162 /163 /164 /168/ 180/ 
217/ 228/261 /299 /366. 

 .145-144الرواية،  (34)
 .193-192الرواية،  (35)
 .73، الرواية (36)
 .76، الرواية (37)
 .150، روايةال (38)
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 .201، الرواية (39)
 .159-157ينظر: الرواية،  (40)
 .449 -448، الرواية (41)
 .16الرواية،  (42)
 .15الرواية،  (43)
 .96-95ينظر: الرواية،  (44)
 . 203و 187الرواية، : ينظر (45)
 .219الرواية، : ينظر (46)
 .344ـ. ف،  (47)
 .466، الرواية (48)
 .7-1 :لعادياتوا 157 :النسال، 4 :التيف (49)
 .55، الرواية (50)
 .61. وينظر: 60الرواية،  (51)
 .246الرواية،  (52)
/ 236/ 222/  210/  111-110/ 86-85/  42-41ينظػػػػػػػػػػر: الروايػػػػػػػػػػة،  (53)

326-327 /506. 
/ 209/ 203/ 145/ 144/ 133/  109/ 74/79/102/ 45/49الروايػػػػػة،  (54)

 أمل التوال . 221
 . أمل التوال .150/ 127/ 113 /102/  68/ 41الرواية،  (55)
 .5الرواية،  (56)
 .477/ 475/ 473/ 470و ينظر:  455ـ. ف،  (57)
 .338 و336، ـ. ف :ينظر (58)
 .481-480 و 197-196، ـ. ف :ينظر (59)
 .14-13، الرواية (60)
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 .85، ـ. ف :ينظر (61)
 .193، الرواية :ينظر (62)
 .208ينظر،  (63)
 .230، ـ. ف :ينظر (64)
 .18-17، ـ. ف :ينظر (65)
 .393، 53، الرواية:ينظر (66)
 .394/ 370/ 369/ 216/ 47/ 30/ 29، الرواية:ينظر (67)
 .201و 157ينظر: الرواية،  (68)
 .302-301، الرواية :ينظر (69)
 .369و  187ينظر: ـ. ف،  (70)
 .76، وينظر: 17الرواية،  (71)
 .299، 293 :وينظر، 138، الرواية (72)
 .371 :وينظر ،144، الرواية (73)
 .166-165، الرواية (74)
 .293، ـ. ف (75)
 .333ف، . ـ :ينظر (76)
 .372  :وينظر 110، ـ. ف (77)
 .393و 53، ـ. ف (78)
 .412و 407، ـ. ف (79)
 .466 و 464، ـ. ف :ينظر (80)
 .500 :وينظر 496، ـ. ف (81)
 .63المغامرة الثانية ف  الرواية العربية،  (82)
 .257ـ. ف،  (83)
 .319ف،  ـ. (84)
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 :املصادر واملراجع
 .ىأواًل:ىالػرآنىالكروم
 ى:ثانوًا:ىىالمصادرىوالمراجع
، محمػد خيػري الب ػاأ  :ت، مجموأػة بػاحثيف، المفيوـ والمنظور نفاق التناصية: -1

 .1998، ال اىرة، الييية المصرية العامة  لمكتاإب، سمسمة الدراسات
، اربػد، مكتبػة الكنػان ، الزأبػ  احمد، وشكالية الموت ف  الرواية العربية وال ربية -2

 .1994، أماف
المؤسسػػػة ، 1ط، المميػػػاة الفمسػػػطينية –إبػػػراىيـ نصػػػرا) ،  مووون الخيوووول البيضوووا  -3

 .2007، العربية لمدراسات والن ر
من ػػورات اتحػػاد الكتػػاب ، نضػػاؿ الصػػالح، الم ووامر  الثانيووة فوو  الروايووة العربيووة -4

 .2000، دم ؽ، العرب
 .، لسوريالموت ف  الشعر العرب  ا -5
، دار الث افػة، 1ط،  ػعيب حميفػ ، فو  العتبوات وبنوا  التأويول - وية العلموات  -6

 .2005، المغرب
 ى:ثالثًا:ىشبكظىاالنترنوت
 جميؿ حمداوي.، الهوامش ف  الخطا  الروا   العرب  -7
 


