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 الملخص
والتداولية، ورواية مدينة هللا لحسن حميد من الروايات تعّد الرواية فن العصر بالمقاييس األدبية 

الفريدة التي تستثمر الفكر النقدي في الحس الفني، إذ تتوافر على طريقة تعتمد على إعمال العقل 
في التقسيم، والسلسلة، والربط، واالنتقال من داّلة إلى أخرى، بناء على طريقة سببية تثبت قصدية 

رادة في تصم يم ديكور الرواية، وهذا ما جعل النص يتكئ على منطقية تتطلب متابعة واختيارًا وا 
 ذهنية في تفسير قوانين الصياغة الروائية، وتأسيس استراتيجية التواصل .

االستعمال  -بالفعل -اًل شعرّيًا مبهرًا يكسراعلى استعمال اللغة استعم -من جهة ثانية -وتعمل 
ن لغة هذ  الرواية ليست مباشرة وليست ذات دالالت االعتيادي للغة ويحقق أدبية عالية، أل

تقريرية بسيطة، فهي تفتح فضاء الرؤيا أمام المتلقي بنسيجها الحر، وهي لغة ثقافية بدالالتها، 
ألنها تخرج القارئ من رؤيته المادية الضيقة لتدخله في  كون نصي يحرك الجوامد، ويستنطق 

 ألشخاص.الصوامت، ويسند األفعال لألشياء قبل ا
إن الجمع بين العقلي المنطقي، والشعري الرؤيوي، أسلوب متفرد يفصح عن معنى الفن ويبين 
أدبيات الكتابة اإلبداعية، التي تحتاج الى كشف وتقص، وهذا ما يسلط البحث األضواء عليه.كما 

ذ  يسعى البحث  إلى تأسيس وعي نقدي بماهية التشكيل األدبي، وطريقة توظيفه فنّيًا في ه
الرواية بخاصة، ويضع توصيفًا آللية تشكُّلها، ويكشف عن معنى الرؤيا الذي يتجّلى في الدالالت 
المفتوحة، التي توسع الرؤيا، وتبدل القناعات، وتفتح أكثر من مجال للمعنى والتأويل، ألن 
 الوصف يهيمن على صياغاتها األسلوبية، مما يتيح المجال لظهور جماليات اللغة الواصفة،

 ة.ي آفاقها المعنويويغذّ 
واآلداب عامية تفهم فيي ظيل ارتباطهيا بالبعيد الجميالي للفنيون  أنقضية التشكيل يجب  إن 

تحييتم علينييا فهييم المنهجيييات والمنطلقييات التييي  واألدبيييةن المراجعيية الفكرييية للمصييطلحات النقدييية أل
التييراث الفكيري والمنهجيي للجمالييية  إليىومصيطلح التشييكيل يعيود ، انبثقيت عنهيا هييذ  المصيطلحات

فمييا  ،اً ليلييه عملّيييحوت إدراكييهالييذي يمكيين  األثييرهييي  واألدبيييةفالمكونييات الفنييية ؛ فييي سييياقها المييادي
 .. وغيرها والخطوط األلوانوما ندركه من الرسم هو ، األصواتندركه من الموسيقى هو 

بييل يكميين فييي نظييام  وآراءال يكميين فييي مييا تضيمنه ميين مصييطلحات  أرسييطوالتيراث الييذي خلفييه  إن
شييمل يبييل ، قييوم علييى تعريفاتهييا فقييطينقدييية ال  أومسييألة معرفييية  أيييةففهييم ، لنييا أنتجييهالفهييم الييذي 
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ولعل قدرة أرسطو في مزج المعطى الفيزياوي ، ذاك أوالبنية الفكرية التي يتمخض عنها هذا الفهم 
مفهييوم التشييكيل بليي  عنييد  درجيية  أنويبييدو ، منطقيتهييا وفائييدتها آراء  أعطييتهييي التييي  باإلنسيياني

مجموعية  إليى وأرجعهيا، التشكيل عمليةفي  األساسيةتناول الجوانب  إذ؛ عالية من الوضوح والدقة
 :(0) تشملو  ،من العلل الضرورية التي تضع هذا المفهوم في تقريبية قصوى

 ؟ العلة المادية:الطين مثلً  .1
 العلة الصورية:إناء فخاري.  .2
 العلة الفاعلة:اإلنسان. ؟ .3
 العلة الغائية:القصد من صناعة اإلناء، لماذا؟ .4

 
ذا مييا حاولنييا تحليييل هييذ  العلييل أو العناصيير فميين الممكيين توزيعهييا علييى جييانبين؛ األول: ثابييت،   وا 

فيي  تقتضيه الضرورة موحداً  الفاعل( بوصفهما أساساً /األول، فهو )المادة ومتحرك؛ فأما  والثاني:
الصورة( بوصفهما عنصرين متجيددين /مختلف التشكيلت أو الهيئات، وأما الثاني، فهو )الغاية و

فيييي كيييل عمليييية تشيييكيل، إذ تييينهض الغايييية أو مقاصيييد التشيييكيل، والصيييورة هيييي التجسييييد الميييادي 
 كيل. والنهائي في كل عملية تش

إن تأويل التشكيلت المتباينة متوقف على علة الغاية _ على وفق أرسيطو بيالطبع _ في ذا كانيت  
لة تتعقييد إذا مييا ألكيين المسييبسييهولة،  دراكهيياإ المقاصييد ذات أبعيياد نفعييية وعملييية فميين الممكيين جييداً 

ن أل ،الفتييًا للنظيير غرضيياً  ّونن الغاييية تكيي فيياختلفييت الغايييات أو المقاصييد وانتقلييت إلييى عييالم الفيين، 
ذا ي، أو بتعبير آخر ال غاية مباشيرة مين التشيكيل )الفنيالجوانب النفعية والعملية تتغيب مطلقاً  (، وا 

ن قضية التعبير تنكمش هي األخرى، ويصبح مين  ف ،لم تكن ثمة غاية مباشرة من التشكيل الفني
هييذ  القضييية، أعنييي )التعبييير  . إنمباشييرة فييي التشييكيل الفنييي يعّبيير عيين غايتييه ّميياالبحييث ع نافييلال

والتشكيل( هي الزمة منهجية ال يمكن تجاهلها؛ وعلى هذا األساس تتكون لدينا ثلثة مصطلحات 
وقييد فسيير )بنييدتو كروتشييه( غايييات اللغيية علييى نحييو أكثيير  هييي )التعبييير _ والتشييكيل _ والتأويييل(،

 الصورة

 الفاعل

الغاية 
 )وظيفة(

 المادة 
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إيضيييياح مسييييألة الفييييرق بييييين ، ويمكيييين (1)منهجييييية، إذ بييييين أن مقاصييييد الفيييين جمالييييية بالمقييييام األول
 التشكيل العملي والفني بالترسيم اآلتي:

 
ليس ففي الغاية الجمالية أما  أي أن هدف الفاعل واضح، سلفًا،فالمقصد في الغاية العملية محدد 

بمعنييى أنهييا ال تعبيير عيين غاييية  محييددًا سييلفًا؛ لييذلك فيي ن مقاصييد التشييكيل الفنييي كامنيية فييي ذاتييه،
هييي مرتبطيية بييالمؤول ألن هييذا إذن؛  الفاعييل، ولكنهييا مرتبطيية بمييا يعنيييه الشييكل أو مييا يييوحي بييه،

 . هو الذي يجوب فضاء رؤيا متشكل و قراءة ال لقّيم علىا هو األخير
عليى نحيو أكثير فيي الفنيون البصيرية يظهير التشيكيل بمفهوميه الفنيي ف ننيا سينجد أنيه  أخذنا ما إذا 

فخاصتها تؤخيذ  ،من طبيعتها المادية فهو متأت   لسببين، فأما األول: وضوحًا من الفنون األخرى،
ميين المييواد التييي يمكيين اسييتعمالها فييي الغايييات العملييية، مثييل الحجيير والطييين واألصييبا  والخشييب 

فهييييو كييييون الفنييييون التشييييكيلية كالنحييييت والرسييييم والعمييييارة فنونييييًا مكانييييية،  وأمييييا الثيييياني: ،...وغيرهييييا
ألن ثبيييوت  بطريقييية أقيييل عنييياء مييين سيييواها، إدراكهيييايسيييهم فيييي إمكانيييية  فحضيييورها الميييادي الثابيييت

ومن هنا يمكننا إدراك العلقة الضدية أو  ،(3)الصورة يساعد على تحديد معالمها بموضوعية أكبر
علقة االختلف التي تقوم بين الفنون التشكيلية واألدب، ألن هذا األخير من الفنون الزمانية بناء 

ن مجموعيية ميين األصييوات حقييًا أداة زمانييية، ألنهييا ال تعييدو أن تكييو " التييي تعييدعلييى مادتييه )اللغيية( 
المقطعة إلى مقاطع تمثل تتابعًا زمنيًا لحركات وسكنات في نظام اصطلح النياس عليى أن يجعليوا 

)اللغية( بيل يتعيدى ذليك إليى أن عليى زمانيية  وال يتوقيف البعيد الزمياني ليألدب (4)"له دالالت بيذاتها

مادة 
 )حاضر( 

صورة 
 )حاضر( 

 يعبر عن غايته مباشرة   عملي 

 التشكيل  

 ال يعبر عن غايته مباشرة   فني  

دال  
 )حاضر( 

مدلول  
 )غائب( 

 يحتاج إلى تأويل
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حالة صيرورة مستمرة؛ لذلك فهيي  ألنها في استقرار،ال تتمتع بثبوتية و  الصور والتشكيلت األدبية
، بنياء لتشيكيلت األدبييةتبنيى وضيع اللمسيات األخييرة لالقارئ هو الذي ي رهينة عملية القراءة، ألن

 على زاوية النظر التي يبصر من خللها.
 األدب؟بالتشكيل  ما علقةإذن، 

تاريخّيييًا  التشييكيلعلييى مسييتويين، األول:ارتبيياط مصييطلح يييأتي فهييم هييذ  العلقيية  القييول أن يمكيين 
، والصيييلت التشييكيل فييي مسييتوا  النقييدي األدبييي مفهيييوم بييالفنون المكانييية. والثيياني: تطييور وداللييياً 

  المتبادلة بينهما هي التي تبين حقيقة التشكيل األدبي.
توليييدت مييين مرجعياتيييه  ،إن النقيييد األدبيييي يمتليييك منظومييية مييين المنييياهل والمفييياهيم والمصيييطلحات 

عين وجيود بنيية ذهنيية نقديية مسيتقلة  التي تمثيل روافيد أوليية للنقيد األدبيي، فضيلً  ،الفكرية المتعددة
ن األدوات التيي اقترضيها النقيد أتهتم ببناء أنموذج النقد الذي يتسم بالتحييد والصرامة؛ ولهيذا نجيد 

للبنيييية الذهنيييية تبعيييًا ، بيييل تعرضيييت للتطوييييع والتيييذويب اً حرفّيييي مييين الحقيييول األخيييرى ليييم تكييين نسيييخاً 
 مغيييايراً  لنقدييية، ميين هنييا يمكننييا أن نييدرك تماميييًا أن المصييطلحات المقترضيية يجييب أن تفهييم فهميياً ا

مييين حييييث التسيييمية هيييو احتفييياظ المصيييطلح بهويتيييه األصيييلية  ، األول:أيضييياً  ينبنيييي عليييى جيييانبين
يحيافظ عليى  عنيدما يؤخيذ هيذا المصيطلح إليى حقيل آخير ف نيه والداللية العامية، والثياني: مرجعيةوال

ضاف إليه ميزة تفصييلية تحميل جيين الحقيل تل ،يفقد خصوصيته أو الميزة التفصيليةو  العام،إطار  
بين النقد األدبي والفروع األخرى. ومصيطلح  تقارض المفاهيميتم يمكن أن الجديد، وبهذ  الطريقة 

ه يشيير  نياألدبيي فعنيدما ييدخل إليى النقيد  لكنيهو ًا بالمقيام األول، التشكيل بمفهومه الفني ليس أدبّيي
إلى وجود مادة أو مجموعة مواد يؤدي بناؤها إليى تكيوين شيكل جدييد لييس هيو الميادة التيي تشيكل 

يي دون االلتفييات إلييىمنهييا،  وباإلمكييان بيييان  اعتباطييية كانييت أم غييير ذلييك. ،ل بهيياكّ  الطريقيية التييي ش 
 ماهية التشكيل بين الفنون التشكيلية واألدب بالمخطط اآلتي: 

 
 
 
 

ذا اقترضييت ف نهييا يجييب أن تييؤدي إن  كييل مصييطلح أو أداة مفهومييية البييد أن تكييون لهييا وظيفيية، وا 
البعد البصري في مفهوم )التشكيل( يكاد يهيمن ن أال شك "إليه و  تذي أضيفوظيفة في الحقل ال

على فضاء حركة المعنى ودالاللته في المصطلح، وحين يرحل المصيطلح هنيا إليى فضياء الينص 
نه يسهم في تحرير النص المكتوب والمقيد من خطيتيه ونقليه إليى موقيع التنياول البصيري  األدبي ف

  

 المادة )اللغة(  

 المادة )خطوط، الوان، مادة صلبة،..(

 نص أدبي )زماني( 

 فن تشكيلي )مكاني(   

 صورة متحركة 

 صورة ثابتة 
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ض وى األولييي الييذهني المتييداول، ويحييرّ بوصييفه مسييتوى جديييدًا مرشييحًا للقييراءة يضيياف إلييى المسييت
وال  (5)"مجتمييع التلقييي علييى السييعي الستكشيياف وتمثييل وقييراءة البعييد البصييري فييي اليينص المكتييوب

بيل ينسيحب  ،فيي النصيوص األدبيية عليى اللوحيات الفنيية التيي يحفيل بهيا الينص البعد هذا يقتصر
؛ نبغيي أن تكيون علييه سيلفاً على انسجام النص من حيث هيو بنيية فرييدة ال يمكين البحيث فيي ميا ي

 -بداهية  - الروائيي ن الينصلهيا، أل ر بتشكيل النصوص يأتي الحقيًا لتشيكلها ال سيابقاً ن التبصُّ أل
هنيياك صييعوبة أكيييدة عنييد محاوليية تحديييد "و عيييدقعصييي علييى اليقينيييات فهييو يمثييل خرقييًا مسييتمرًا للت

ثر جوانب الرواية سعة وأقلها عناصر الشكل الروائي، وهي آتية دون شك من كون هذا األخير أك
، وال يستثنى من ذلك األنظمة التي استقرأها )بروب( من الحكاية الشعبية (6)"امتثااًل للقواعد والقيود

للتشيييكيل  تكوينيييية ألنهيييا فيييي الحقيقييية عناصييير ،الروسيييية وعممهيييا عليييى بنيييية النصيييوص السيييردية
موقيع ا أو باألسيلوب نفسيه، فيي النفسيه وتوافرها في نص ما ال يعني أنها توجد بالطريقة ،الحكائي

وبالتيالي تفقيدها تميزهيا  تروم احتواء أية كتابة الوظيفة، وهذا يعني أن القواعد الثابتة هي قوالب وأ
لكييل نيص آلييية تشيكيل خاصيية تحتضين أسييرار جماليتيه وأسييلوبيته، وتمييز كييل نيص عيين الّنيوعي، ف

نصييي أو مييا بعييد نصييي أي انييه يمثييل  ويكييون التشييكيل علييى هييذا األسيياس مصييطلحًا فييوق " غييير 
الييينص فيييي حالييية تشيييبعه الفنيييي وامتلئيييه الجميييالي، الغيييائرة فيييي فضييياء القيييراءة المتفتحييية بيييين ييييدي 

البنيية التكوينيية دخوله  فيعن الفنون األخرى،   فهم التشكيل في سياق تطور ومن هنا ي   (7)"التأويل
 يمتوليييد عييين قضيييية االنهميييام بييي دبييييةوبهيييذا فييي ن نميييو مصيييطلح التشيييكيل ضيييمن األعيييراف األ .لنقيييدل

إذ تحييول الشيييكل بمعنيييا  "/العلييية الصيييورية( العليية المادية)الشييكل( فيييي معادليية الشيييكل والمضيييمون )
المجييرد والبسيييط واألحييادي إلييى )التشييكيل( بمعنييا  المركييب والمعقييد المتعييدد، وتحييول )المضييمون( 

وييأتي ذليك اسيتجابة  (8)"وعي واللقصيديبمعنا  المباشر والكمي إلى )الرؤيا( بمعناهيا الحلميي والني
للمعطيات العلمية التي أنتجها علم اللغة الحيديث، إذ يمكين فهيم التشيكيل والرؤييا بنياء عليى ثنائيية 

لحضييييور الييييدال فييييي سييييياقه الكلييييي أو نسيييييجه  ييييياً ل تجلّ يعييييد التشييييكيل والتشييييكّ فالحضييييور والغييييياب؛ 
ة التييي تحتيييفل بنسيييل متعيييدد األشيييكال أو النصييي، فممييا ال شييك فيييه أن النيييص هييو الوحييدة المادييي

، أو فضياءات المعنييىفييي التشيكلت، أميا الرؤيييا فهيي ظييل التشيكيل الكيامن أو المحايييث )الغائيب( 
أن مسييألة الشييكل "بتعبييير آخيير؛ فيي ن التشييكيل يييرتبط بييالنص والرؤيييا تييرتبط بالخطيياب وهييذا يعنييي 

وبنيية القيول هيي  (9)"الشيكل، أي بنيية القيولليست مسالة شكلية، بل هي مسيالة معرفية موضيوعها 
 الميراث الوحيد الذي يخلفه الكاتب، وما يمكن إدراكه مين األدب هيو النسييل اللغيوي بوصيفه األثير

بينمييا  ،تجييري فييي الييذهن تصيينع اليينص وهييذا يعنييي أن التفيياعلت التييي ،كييّون مييادة التلقيييالييذي ي
لميا تبقيى  حياملً  المدّونية بوصيف ، الورقية يمكن أن تطفو الرؤى واألخيلة واألحاسيس على سيطح

، ومييا يمكيين تحديييد  علييى نحييو منهجييي هييو هيياعلييى مييا انييدثر ميين تاريخ اً حّييي ودليييلً  ،ميين التجربيية
، وبوصييفها الخيييط الييذي ضييرورة التركيييز علييى األشييكال األدبييية بوصييفها بنيييات قابليية للتحليييل أوالً 
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عندما  تجربة ال يمكن تفكيكها إالبوصفها الحدث  ن بنيةأل ثانيًا، يسحبنا نحو تاريخ هذ  األشكال
ذا مييا سييلمنا جييداًل بييي  رؤيا،الضيياءوف ممييا يسيياعد فييي توسيييع أفييق القييراءة ّية،نصييتكييون بنييية  أن "وا 

لها في  للتجربة، وثانية، تشكيل   مسبق   تصور   ل  ن الحدث يسير وفق لحظات ثلث: أولى، تمثُّ تكوّ 
 -اً منهجّييي –ن علينييا فيي  (01)"فعييل مخصييوص، وثالثيية فييي إعييادة تشييكيلها سييرديًا وعلييى نحييو تييأويلي

والتركيييز علييى الثانييية والثالثيية، ألن عملييية البحييث عيين المعنييى ال تتمثييل  ،إهمييال اللحظيية األولييى
وفييق  علييى ،يييتم تأويلييه تعبيييراً  بوصييفه ،ولكنهييا تتجسييد بحاضيير اليينص ،بييالتكهن بماضييي التجربيية

هويتيييه عليييى نحيييو مخصيييوص، ليييذلك يمكننيييا كشيييف  هموضيييوعية والمنطقيييية التيييي تعطييييالشيييروط ال
 بوصيفه بحثياً كشيف فضياء الرؤييا و  ،منطق التشكيل برصيد العلقيات اللغويية وتمظهراتهيا المختلفية

 ،مين جدييد الشيكل والصيورة ليعييد تركييبويستند إلى فعل القيراءة  (00)ينبثق من النصعن المعنى 
وفيي هيذا  تأوييل.ال فيي ومتعيةجماليية فيي التلقيي مميا ينيتل عنيه  ،تلقحيًا بيين الينص وقارئيهويثبت 

الطرييق  تيأمينيعمل عليى نكيث تشيكيلته و  السياق يمكن القول إن كل فعل قرائي للنص يجب أن
أمام التأويل الذي يتجاوز محدودية النص وقصور  ويلل إليى كنيه الخطياب وغيبتيه؛ ألن الحضيور 

القيراءة النقديية "والغيياب هيو الرؤييا التيي يمثلهيا تميام الخطياب؛ ليذلك في ن  قولي،النص النسيل هو 
المستندة إلى معرفة بهيكلية النص هي إذن قراءة تبغي إعانة القارئ عليى ممارسية ليذة القيراءة مين 

قيييد  وال تتوقييف أهميية الشيكل الروائييي فيي نصينا .(01)"موقيع المعرفية بفنيية الكتابيية أي بأسيرار لعبهيا
الدراسيية علييى وضييع إطييار فنييي للكتابيية، ولكنهييا تضييخ بكييل جزئييية طاقيية داللّييية تنتشيير فييي فضيياء 

ولقيييد فهييم النقيياد الشييكل فييي معظييم األحييييان  "الرؤيييا وال تتوقييف عنييد محدودييية المعيياني المعتييادة. 
ما باختين فقد باعتبار  )تقنية( فقط، وهذا ما مّيز الشكلنية والنزعة السيكولوجية في تاريخ الفن ، أ

، (03) "بحييث فييي الشييكل علييى المسييتوى األسييتطيقي الخييالص ميين حيييث هييو شييكل جمييالي ذو دالليية
  مما يجعل للشكل الروائي مشحونًا بالدالالت والرؤى . 

إن عمليات التكثيف والتوزييع هيي األسياس اليذي يشيتغل علييه التشيكيل، وروايية )مدينية هللا/لحسين 
بداعييية اللغيية الروائييية لتوافرهييا علييى جمليية ميين حميييد( ميين النصييوص التييي تجسييد ف نييية التشييكيل وا 

العناصيير الفنييية التييي تغييري القييارئ بالسييير وراء رائحيية اللغيية بحثييًا عيين لييذة القييراءة بمييا تقدمييه ميين 
أنسجة تغذي فقر المعرفة وجماليية اللعبية التشيكيلية، لكنهيا تنطيوي عليى إشيكاالت كثييرة، إذ يمكين 

لفنييي _ بأنهييا )كتابيية تفكيكييية وتفكيييك للكتابيية( فهييي كتابيية تفكيكييية ألن وصييفها _ علييى المسييتوى ا
بحيييث ال يمكيين إيقافييه عنييد نقطيية مييا  وهييي  ييية،غييير متناه فيهييا يتمتييع بخاصييية سييحريةال( )الييدّ 

تفكيك للكتابة ألنها تنبني على سلسلة سببية سرعان ما تنقطيع بالقيارئ فيي وسيط المسيافة الحرجية 
؛ إذ إن بنيتهيييا ، وتضيييع القيييارئ فيييي فضييياء رؤييييوي يتسيييع لتيييأويلت شيييتىييييلالتيييي تقيييود  نحيييو التأو 
فهي بهذا تمثل خرقًا مستمرًا لفنيون الكتابية  ،تعد همًا مطلقًا من هموم القراءة اً المادية بوصفها نصّ 
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ابة سييح أنييهأم  ،الكتابيية لعبييةميين درجيية معينيية  يمكيين تحديييد مسييار لغتهييا، أهييوفييل وفنييون القييراءة، 
لغية األدب بشيكل عيام ال تقيوم بوظيفتهيا بطريقية مبسيطة إاّل نيادرًا " فيي بها سيماء اللغية. كثيفة ارتفع

 (04)"فليس للتعبير األدبي معنى واحد، إنه ال ينقطع عن أن يتضاعف ويتعدد
إن جييزءًا ميين الجانييب )الفيلولييوجي( لليينص بوصييفه بنييية مادييية حاضييرة قبييل قراءتييه يتمثييل بحجييم  

هييذا )الكتيياب/النص( قييد تولييد تصييورًا ينقسييم علييى مواجهيية ل ة األولييىاليينص وسييمكه، إذ إن اللحظيي
لة مهمة لدى أوهذ  مستجا  سمك النص وكثرة عدد أوراقه،  التصورات نطرفين؛ فهو يولد نوعًا م

إذ إنه يحيدد أحيانيًا طبيعية تعاميل القيارئ ميع الينص الروائيي والحكيائي عموميًا، وقيد " القراء، جمهرة
ن كتابة هذا النص كانت أيوحي من ناحية أخرى قد وهو  (05)" خاص للعمل يوجه القارئ إلى فهم
واللفيت  .منيذ البداييةفخ االنتظيار ائه قرّ  وضعفالنص يعمل على ؛ ووضوحاً  بطريقة أكثر تفصيلً 

 ،عالييةشيعرية  تحققيان ، واللغية التيي نسيل بهيا،الينصهذا التقانة التي وظفت في بناء أن هو  حقاً 
قييد تميييل بييالنص إلييى حيييز السييببية التييي تييؤدي وظيفيية انسييجام لتييي حضييور العناصيير ا فضييًل عيين

والعنيوان كميا "عليى احتمياالت عيدة فضياءات الينص األدبيية  عتبية العنيوان تفتح. الخطاب وترابطه
ن اليينص المنطييوي  بتعبييير بسيييط فيي نعلييم هييو مييزيل ميين الحرييية واالنضييباط بالنسييبة لموضييوعه، أو

غييير أن اليينص رغييم كييل ذلييك  )...(يمكنييه أن يخييرج عنييه فييي كثييير ميين اليينقط،  تحييت لييواء العنييوان،
ومييا  (06)"للعنييوان بصييلت، قييد تتفيياوت فييي قييوة درجتهييا، ولكنهييا درجيية موجييودة و مؤكييدة اً يظييل ماتّيي

يلفت االنتبا  هو كون عنوان )مدينة هللا( بنية خاصة يمكن تأويلهيا قبيل الشيروع بقيراءة الينص فيي 
ظييل سييياقها الثقييافي والمعرفييي والروحييي؛ ألن التسييمية أصييل األشييياء ومكميين وجودهييا، فاللغيية هييي 

لبعد الوجودي بمعنى أن اللغة تشكل ا" وجد األسماء التي تنوب عن األشياءالوسيلة المتفردة التي ت
فالتسييمية وفييق تعريييف أولييي عييام هييي إمكييان  )...(ة العييالم _ األنطولييوجي للكييائن المقييذوف إلييى لّجيي

انبثياق العييالم مين عمائييه وفوضيا ، هييي اإلمكانييية التيي تسييلطها اللغية علييى العيالم لتقطيييع صييلبته 
ميل عليى إزاحية إال أن فعيل التسيمية ينصيب عيادة عليى الوصيف اليذي يع (07)"وتحويلها إلى معرفية

مييين  الوصييف نوعيياً  ضييبابية الكييائن بتحويلييه إلييى مييادة لغوييية محايييدة، أو بمعنييى آخيير يمكيين عييدُّ 
ذا يزيييل إبهييام األشييياءو  إيضيياحياً  ألن الوصييف يتضييمن وجهيياً  ،التعقيييل ب زاليية عوالقييه الشييعرية ، وا 

ألن  ،تفز معرفتنييياأردنيييا تفكييييك شيييفرة )مدينييية هللا( بوصيييفها عنوانيييًا فسيييرعان ميييا تهتيييز قناعاتنيييا وتسييي
ًا لثوابييت اللغييية، ليييس عليييى مسييتوى قواعيييد الخييرق المتحقييق مييين إضييافة )هللا/ للمدينييية( يمثييل تحيييديّ 

الواقعي للمدن  ألن لحمة الصياغة )مدينة هللا( تمسح التأسيس ،النحو، ولكن على مستوى التداول
تشكل إال تل علقة جديدة ال يّ وصفها علقة قائمة علقة اإلنسان بالطبيعة، وتفتح أفقًا جديدًا لتخب

عليى نحييو قرائييي معيين، بمعنييى أن هييذ  )المدينيية( سيتكون بنيياًء خياليييًا يفترضيه إبييداع اللغيية ويؤثثييه 
إليى  ،عين إرادة أو غيير إرادة ،التأويل ، وفي هذا نجد نمطًا جديدًا من الكتابة األدبيية تيدفع القيارئ

نما هيو نقطية إنتياج إبيداعات ا  و  ،ًا وحسبيّ فنممارسة فعل إبداعي أيضًا؛ فالعنوان هنا ليس تشكيًل 
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ميين الشييقوق التييي تحييدثها بنييية  المنبعثيية مسييتمرة، وهييذا الفهييم يمكيين أن يتولييد ميين الطاقيية السييحرية
ن المكان هو من أتتجلى شعرية التوظيف الفني للوصف في و ل، )مدينة هللا( بين الواقعي والمتخيّ 

أكثر األشياء التصاقًا بالواقع وأشد الدالئل عليه؛ )فالمدينة( هنيا مكيان وواقيع تتيوارى خلفيه الحقيقية 
و)الواقييع( هييو الطريييق المييألوف للوصييول إلييى  ،بوصييفها النقطيية األبعييد التييي تييروم الميييعرفة بليوغيييها

شييكالية إذن تكميين فيمييا تحققييه مفييردة واحييدة لبلوغهييا؛ فاإل الحقيقيية وعييادة مييا تتطلييب الحقيقيية طريقيياً 
)هللا( في بنية العنوان بوصفها بنية واقعية تشعبت طرقها، فمفردة )هللا( في هذا السياق تعمل على 

ما بين هذا السياق و  رؤياالنقض فكرة الواقع ألنها أحاطت )المدينة( بضبابية كثيفة نتيجة التساع 
يضاعف فرص التأويل. فالعمل على كشف الحقيقية الحقيقة، مما ينشط حاسة االكتشاف و تتطلبه 

 ماب األدبية في هذا الموضع لم يعد مرتكزًا على حضور الواقع )المكان/ المدينة( بل صار مرهوناً 
من هنيا يمكننيا و  توسع فضاء الرؤيا، مدلوالت متعددة تثير نهاأل على السياق، تفرضه مفردة )هللا(

 بيييل يتوليييد عييينإحيييدى المفيييردتين ينييية هللا( ال يتوقيييف عليييى أن نيييدرك أن كثافييية السيييياق اللغيييوي )مد
عين تيرابط الطيرفين أو المفيردتين داللييا، ليذلك ال يمكننيا تأوييل هيذا العنيوان إال  تنيتلعلقة جدليية 

عليى ميرحلتين مين التفسيير، األوليى:  إالّ ذليك بعد تفكيك االرتباط الشديد لهذا التركييب، وال يتكيون 
حييد مظيياهر الوجييود أيتجييه نحييو مدينيية القييدس بوصييفها  )اإلحاليية( إذ فييي ربطييه بييالواقع عيين طريييق

فميا القيول )مدينية هللا( إال نسيخة معدلية  ،يستغل للمكوث ومزاولة أفعال معينية البشري كونها مكاناً 
س بالمعييياش يتجسيييد بمفيييردة )القيييدس( إال أن فيييك هيييذا ن ارتبييياط المقيييدّ مثلميييا أعيين مفيييردة )القيييدس( 
 إذ نقيف أميام وهيي ربطيه بالحيدث اللسياني، ة هللا( ينقلنيا إليى المرحلية الثانيية؛االرتباط بعبارة )مدين

ذا ما تحول الواقعي إلى تعبير لساني ف نه سيكتسب قيمة مضافة هي شغويّ  تعبير ل وما  ،تهفر ي؛ وا 
التشيييفير إال عمليييية )تحرييييف( لمسيييار اللغييية مييين المسيييتوى المباشييير إليييى المسيييتوى اللمباشييير، أي 

المجال األدبي، وهذا ميا تحقيق فيي  االستعمال الرمزي في الستعمال اليومي للغة إلىا العدول عن
والفرق بين التسميتين )القدس( و )مدينة هللا( ال يتبين عليى مسيتوى الحضيور،  ،عبارة )مدينة هللا(

علييييى مسييييتوى  حقييييقينهمييييا يتولكيييين االخييييتلف ب ،ألن كييييًل ميييين التعبيييييرين حاضيييير بوصييييفه )دااًل(
مركيب، وهيذا  دال   فهيوتولييد ميدلوالت ال نهايية لهيا  ىألن تعبير )مدينة هللا( أكثر قدرة عل ،الغياب

 ما يدعو إلى التنقيب عن هذ  المدلوالت في محور االستبدال. 
إن محور التجاور يحقق جانبًا إحالييًا مباشيرًا يقتيرب مين الواقيع؛ فاللغية هنيا تيؤدي وظيفية تعبيريية  

؛ إال أن محييور االسييتبدال يسييهم فييي خييرق الواقيييع ، بييل تصييفهيل الواقييعال تعمييل علييى إعييادة تشييك
عيادة تشييكيله فنّييي عيد ترتييب علقيية اإلنسييان بييالواقع ب ضييافة بعيد جديييد تؤديييه مفييردة )هللا( فييي يفييي اً وا 

لييس  ،لواقيعل فتتغير نظيرة اإلنسيان ،األشياء ىجانبًا روحانيًا عل ضفيهذ  المفردة ت السياق، إذ إن
تنعقيد هيذ  العلقية  ولكن على مسيتوى البحيث عين البعيد الغائيب، إذ ،المنفعة والتّكيفعلى أساس 

 ،هن التيي يفرضيها المنطيقيعميل عليى كسير حيواجز اليذ وهيو مظهير ،هللا فيي األشيياء تيدخلعلى 
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، اً الروح والمعرفة الحدسيية القائمية عليى كشيف اللمنظيور واالنيدماج بيه كلّيي على صوت ينسحبو 
نمييا تنبثييق عيين طاقيية نورانييية ال يمكيين التعبييير وال تييأتي هييذ  ا لمعرفيية بيياألدوات والوسييائط التقانييية وا 

ولهيذا ، ليذلك في ن طاقية اللغية سيتكون ضيئيلة أميام طاقية المشياعر واالنسيجام الروحيي؛ اً عنها لغوّيي
جسييد ياألخييير ال ، وهييذ  واللمباشيير الجانييب الرمييزي شييتغلوي نييي المباشيير،العقلالخطيياب  تييوارىي

 كنههياي يدرك ال  وزوايا خبيئة في الروح، كتفي باإلشارة إلى مجاهيليالعلقة الروحية ولكنه  طبيعة
 . ألنه يدخل في مجال الرؤيا الذي يستعصي على الوصف حسّيًا،

اإللهي بيرابط عجييب  // الواقعي، والجانب الروحيالجانب الماديإن عبارة مدينة هللا مزجت بين  
ذا ميا أردنيا رصيد  يلغي الجانب السطحي فيي األشيياء وينفيذ إليى عمقهيا بتمثيل حضيور هللا فيهيا، وا 

األرضييي بالسييماوي، و لعلقيية البشييري بيياإللهي،  مظهييراً سيينجد ت ف ننييا ،بعييض مظيياهر هييذ  العلقيية
ف المعنيى فيي فضياء . وهيذ  العلقيات جميعيًا تعميل عليى قيذالمرئيي بياللمرئي، و األعلى بياألدنىو 

  الرؤيا التي ال توجد إاّل في مخّيلة القارئ.
إن تشييكيل العنييوان بهييذ  الطريقيية يييتمخض عيين بعييد عرفيياني يحمييل فييي طياتييه جانبييًا حلمي ييًا نظييرًا  

فضيًل عيين انفتاحيه علييى فضياء التأوييل، وهنييا تكمين العلقيية بيين العنييوان  ،لقصير  واتسياع دالالتييه
لقييية بيييين العنيييوان والييينص أحيييد السييييناريوهات المحتملييية إلنتييياج الكيييون تمثيييل هيييذ  الع"والييينص إذ 

النصي، وبموجب هذ  العلقة يغدو العنوان )الذرة البدائية( أو البيضة الكونية المخزنة بقوة داللية 
ذلك االمتداد اللغوي  قصوى، سرعان ما تكون برسم االنفجار بفعل عوامل متنوعة، فيتشكل النص

هيي أشيبه باالنفجيار  -مماثلية وهكذا تبدو العلقة بين العنيوان والينص إن صيحت ال )...(في الفرا  
الكبييير أو األعظييم الييذي نجييم عنييه العييالم ميين نقطيية مضييغوطة بكثافيية ال نهائييية، وبنيياء علييى ذلييك 

فيي  فياً ن الثاني على غرار األول كان مكثّ أثلة بين العالمين الكوني والنصي من حيث اأجرينا المم
ومييا يمكيين إضييافته فعييًل هييو أن نييص هييذ  الرواييية لييم يكيين مجييرد تشييظ  للعنييوان أو  (08)"يييةذرة دالل

 . ، والنص بالعنوانا على تأويل العنوان بالنصولكنه يحملن ،إضاءة للنص
يجييابي ييينم إالييوعي علييى نحييو  تعيييد تأسيييس ن مدينيية هللا بوصييفها عنوانيياً عييدالالت المتوالييدة إن اليي 

يختيييرق منطقيييية األشيييياء ينييية لتوافرهيييا عليييى بعيييد ال ميييادي دهيييذ  المقيييدرة عليييى انتهييياك عيييدم عييين 
، في ذا كانيت جمييع األحيداث تنطيوي عليى علقية سيببية مكوناتهياالمتحققة من العلقة السببية بين 

ن النتيجيية المتوخيياة ميين  فيي ،ودتثبييت هيمنيية األقييوى علييى األضييعف لعليية االقتضيياء أو معادليية الوجيي
شييحن ، و لنظييام المييادي لألشييياءا يمكنهييا خييرقثميية طاقيية سييحرية  ذلييك هييي غلبيية األقييوى، إال أن

ترفييد ديموميية الطييرف  ، تسييتطيع أن)روحييية( مييع األشييياء منطقيييةاألضييعف بعلقيية غييير الطييرف 
 بوصيف األخيير حياملً  ،مما يتمخض عنه قلب معادلة الوجود لحساب العامل الروحي ،األضعف

 .. من الوجه المادي وّيةً وحي تجعله أكثر جوهرية تعبيرية مضاعفة لطاقة
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تؤسييييس إن محايثييية الجانيييب الروحيييي لألشييييخاص واألشيييياء تعميييل عليييى إزاحيييية النسييييل الميييادي و  
ويتجلييى ذلييك ب زاليية العتبييات المادييية التييي تييؤثر فييي الواقييع  ،لييدخول إلييى عييوالم النورانييية واإلشييراقل

فتتسياوى قيمية  ،بوصف األشياء مظهيرًا مين مظياهر الحليول ،وتعمل على إدماج اإلنسان باألشياء
 المفتييوح، األشييياء الروحييية نتيجيية )لتوحييد( اإلنسييان بهييا، إن هييذا التصييور يقودنييا إلييى عييالم اليينص

بنية وعي باطن تحتفظ باألشياء داخل نسيل لغوي مرصيوص يمثيل نقطية ييتلقح  الذي ينوب عن
سينواجه  هنياو خير تؤييد امتيزاج الحيال بالمقيال. آبمعنيى  وأ/الواقيع بيالنص، وفيها المادي بيالروحي 

ييمي بيييمثييل بيييتوي ،(09)لييى سييياق اليينص نفسييهإلكنييه ينتمييي  ،بينص مرافييق يتقييدم اليينص األسيياس  ما س 
فتيتح ي  روايية هيذ  ال)التمهيد واإلشارات( وبذلك فهو يوجيه مسيار القيراءة ويحيدد آليية التواصيل، ففيي 

أولى بمتعلقات النص التشكيلية، فتكشف عين  دي وظيفة تعريفيةؤ ت النص بي )إشارة ال بد منها( إذ
ييع اليينص علييى مقيياط كتابييية طريقيية سييردية  ة هييذ  اإلشييارةإضيياءتتمثييل بالرسييائل، فضييًل عيين  ت قطّ 

 :تنهض باألحداث، ومن أمثلتهاالتي  ألبرز الشخصيات
لاذ  كتبااا، كماا ال أعترف، أنه ليس لي يد في هذه الرسائل، فأناا ال أعارف السايد فمديميار ا" 

إلياه.. فداد عرفات االسامين مان الرساائل ومان العنوانين عناوان  تبات  أعرف السيد إيفان الاذ  ك  
فعليى مسيتوى الينص )أي بييين  .(11)"المرسال السايد فمديميار، وعنااوان المرسال إلياه الساايد إيفاان

ون كيييمتعيييددة يالكاتيييب والقيييارئ( فييي ن هيييذ  الروايييية تمثيييل سلسيييلة مييين األحيييداث تقيييدم بشيييكل رسيييائل 
علييى مسييتوى الخطيياب و بتتابعهييا الزمنييي وتنوعهييا المكيياني،  ؛العامييل المشييترك بينهييا هييو األحييداث

ويمكين توضييح )أي بين اليراوي والميروي ليه( فهيي عبيارة عين رسيائل مين مرسيل إليى مرسيل إلييه، 
 اآلتي: مخططبال -(10)لية التواصلآحسب منطق الرواية و -هذ  العلقة 

 قارئ    ←    نص    ← كاتب   
 مروي له   ←خطاب      ← راو   
 مرسل اليه  ←    رسالة   ← مرسل   
 

إن محاوليية تحديييد معييالم هييذ  العلقيية فييي )مدينيية هللا( يكشييف عيين كثافيية فنييية تنبنييي علييى إعييادة 
توزيييع هييذ  العناصيير، فثميية إسييقاط لفاعلييية بعييض هييذ  العناصيير وتفعيييل لرتبتهييا بيي حلل عنصيير 

صييير المحيييذوف، إذ تبقيييى آثيييار العناصييير المحذوفييية مجيييرد إشيييارات إليييى ميييا هيييو آخييير محيييل العن
عطي شرعية لما هو ممكن، فكان للعتبية التمهيديية )إشيارة ال بيد منهيا( دور أسياس فيي تو محتمل، 

قامية غيرهيا محلهيا، هإعادة تشكيل هذ  العناصر وتوزيع ا بما تنطوي على إزاحة بعض األطراف وا 
ذا ما عاينّ  نأخذ بالحسبان ما ورد في  إالفب مكاننا  ،لقة بناء على مضمون هذ  اإلشارةا هذ  العوا 
 :نهاية اإلشارة
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فياا.. كل ما فعلتاه  اً لم أتدخل بمادة الرسائل إطمقًا، لم أغير، أو أحور، أو أدور سطرًا واحد " 
هو إنني محوت األرقام المتسلسلة التي وضعتاا السيدة وديعة عميخا  للرسائل بالدلم األحمار 

ومين وجهية نظير نقديية ف ننيا سينكون أميام  (11) "ألناا ليست من وضع السايد فمديميار بودنساكي
وربميا يكيون ذليك  عالم افتراضي يتداخل فييه اليواقعي بالمتخييل وقيد تتمياهى فييه عناصير التواصيل

 أحد أسرار عملية اإلبداع. 
بناء على معطيات النص يتييح لنيا إمكانيية  المخطط السابقإن إعادة ترتيب العناصر الواردة في  

ألحيييداث  توزيعهيييا، فالكاتيييب، أي كاتيييب الرسيييائل )السييييد فلديميييير( لييييس موجيييودًا بالفعيييل الحقيقيييي
عين وجيود راو  عين  الرسائل عن زمن إرسيالها، فضيلً بداللة الفرا  الذي فصل زمن كتابة  الرواية،

بالفعل  ن المرسل إليه )السيد إيفان( ليس موجوداً أراو  بوساطة السيدة عميخاي ولسان لراوي، كما 
، متمييثًل بييأطراف صيينعة هييذ  الحقيقييي أيضييًا، وبهييذ  الطريقيية يمكننييا االنتقييال ميين العييالم الييواقعي

سيييائل بيييين طيييرفين يقتصييير دورهميييا عليييى كونهميييا قنيييوات للبيييث الروايييية القائمييية عليييى فكيييرة وجيييود ر 
متمييّثًل بكيفييية كتابيية الرسييائل ميين حيييث التشييكيل  ل )اليينص والخطيياب(إلييى العييالم المتخّييي والتلقييي،

 على النحو اآلتي: والممكن في إطار المحتمل طبيعة تشكيل)مدينة هللا(ويمكن رسم  والمضامين.
 قارئ   ←نص         ←مفقود     
  
 
 مروي له   ←خطاب      ←راو      
 مفقود   ←رسالة       ←مفقود      

على المستوى التخييلي  طريقة تشّكل)مدينة هللا(ود محل المفقود تتكون لنا الموج العنصر وب حلل
 :اآلتي والتحليلي

 قارئ   ←رسالة      ←راو                 
 

بصيرف النظير عميا تحوييه  ، أو وجهًا لوجيه،إذن ستكون العلقة بين الراوي والقارئ علقة مباشرة
تشكيل الروايية عليى هيذا النحيو يسيهم فيي إلغياء المسيافة التيي تفصيل و  ،الرسالة من أحداث وأفكار

والخطيياب فيييه،  ممييا يضيع القييارئ علييى مشيارف الحييدث وربميا يجعلييه مشياركاً  ،القيارئ عيين الحيدث
ألنييه  ،تراجييع قليييلً ي الييراويدور سيييكون موضييوعيًا؛ ألن  -ويميين وجهيية نظيير الييرا -بهييذ  الطريقيية 

يشير إلى أنه لم يتدخل في نسيل الرسائل البتة فهو يقدمها بطريقة خبرية بوصفها ملفوظًا مستقًل 
وهذا  (13)"حيث أنه ملفوظ فهو ينتسب إلى ذات الملفوظ ومن ثم يكون موضوعياً  ومن"عن الراوي 

 البعد المتخيل
)تشكيل رواية مدينة هللا 

 على هذا النحو(

البعد 
 الواقعي  
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ما يتبين في تنبيهه عليى أنيه ليم يتيدخل بميادة هيذ  الرسيائل، بيل إنيه عميل عليى الحفياظ عليى هيذ  
 عليييى كينونتهيييا، وتعزييييزاً  الميييادة بمحيييو الترقيميييات التيييي وضيييعتها السييييدة عميخييياي للرسيييائل حفاظييياً 

، إذ إن (14)علييى الييرغم ميين أن طريقيية الرسييائل ليسييت غريبيية علييى الفيين الروائييي ،يييةلهويتهييا الروائ
بقيياء هييذ  األرقييام يبتعييد بييالنص عيين كونييه رواييية ويقتييرب بييه ميين الرسييائل، ألن وضييع هييذ  األرقييام 
يسهم في قطع سيرورة الحدث فالفواصل والفراغات الزمنية )عدا وسائل اإلبطاء والتسيريع التقانيية( 

النص الروائي وترابطه، فتسلسيل األرقيام وتتابعهيا ييوحي بتتيابع األحيداث بينميا قيد تكيون  تهدد بنية
هنييياك اسيييتباقات أو اسيييترجاعات تعميييل عليييى خلخلييية هيييذا التتيييابع اليييذي يفيييرض نوعيييًا محيييددًا مييين 

 استعمال نوعين من الرسائل بطريقتين مختلفتين، والنوع األول هو التلقي، ولكن المفارقة تأتي من
الرسييائل  والنييوع الثيياني هييو ،لرسييائل التييي تحمييل عنوانييًا تتمثييل باألمكنيية التييي اسييتغرقتها األحييداثل

سيجن، فالرسيائل لالرسيائل التيي بعثهيا مين ا  رقمّييًا، تمثلهياتسلسيلً  وحمليت الواردة في نهايية الروايية
اتسييمت لييذا فقييد المرسييلة ميين خييارج السييجن كانييت تركييز علييى طبيعيية األمكنيية التييي تجييول فيهييا، 

، أما الرسائل المرسلة من السجن فسيميت بيي )الرسيالة األوليى والثانيية والثالثية... والسادسية( بالتنوع
فعيال ر األهميية المكيان بوصيفه ميداأ هنيا تتجليى  .وذلك ينسجم مع طبيعة المكان الذي انبثقت منه

 - لمكييييانلداللتييييه علييييى ا -بييييين عنييييوان اليييينص  عميييييقالتييييرابط ال هييييذا يييييدلل علييييىو  و األوصيييياف،
ذا ميا دخلنيا إليى كنيه الخطياب مين حييث  وتفاصييل الروايية التيي تيدور عليى المكيان بدرجية أوليى وا 
السرد والوصيف، فترتفيع قيمية المكيان مين مجيرد كونيه رقعية جغرافيية تيؤطر الحيدث إليى صييرورته 

و الذي ولكن المكان ه ،للحدث، أو بمعنى آخر؛ ف ن الفعل في هذ  الرواية ال يؤثث المكان فاعلً 
هميية كبيرى عليى حسياب أ نيا تعييد تركييب الينص فتعطيي للوصيف يؤسس الفعيل؛ فسيلطة المكيان ه

أن يكيييون الوصيييف خلقيييًا: وهييييو وصيييف يسييييطر، فيييي بعيييض األشيييكال الروائييييية "، بمعنيييى السيييرد
المعاصيييرة، عليييى مجميييوع الحكيييي، وذليييك عليييى حسييياب السيييرد، فتصيييبح الروائيييية قائمييية فيييي أكثييير 

خالص. وقد سمي خلقيًا ألنيه يشييد المعنيى وحيد  أو عليى األصيح يشييد مقاطعها على الوصف ال
فانتشار الوصف على بقعة الحدث ييؤثر تيأثيرًا مباشيرًا عليى  (15) "معاني متعددة ذات طبيعة رمزية

، وييينهض بوظييائف شييتى، ال تتوقييف عنييد تقييديم األحييداث، بييل ترسييم صييورًا اختييزال مسييافة السييرد
لوصييف الييذي يراكييب األشييياء والمشيياهد واللوحييات، بشييكل يسييمح لييه ا"ألن  للتشييكلت الفنييية لهييا،

وهيذا ميا نظين أنيه مبثيوث فيي روايية  (16)"إعلن نفسيه محيورًا مهيمنيًا يخضيع لمشييئته محيور السيرد
مدينة هللا، فمعاينة العنوانات التي تتصدر الرسائل يمكن تقسيمها على األمكنة والشخصيات وكيل 

 ومن أمثلة هيمنة المكان على الفعل ما جاء على لسان الراوي: ،منهما تتأبطه ظاهرة الوصف
نك قلت لي، ستدهش، وتصاب بسحر المكان ومغناطيسايته حالماا تصال إلياه، وهاذا ماا أذكر أ" 

، فأ  مكان خرافي هذا الاذ  أراه، فاالبيوت هناا أشابه بالادوالي عناقاًا وتوخياًا وهمساًا حدث فعمً 
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رائحاة تشابه  تولاا.. دانية مثل العناقيد، وطرياة كالثماار، وذاوجمااًل، وهي على الرغم من تطا
رائحة الحناء، عتبات البيوت متشاباة مثل أوالد أسرة واحدة، والشابابيك الوسايعة طاواًل وعرضاًا 
مملااوءة بنااداءات الترحيااب.. ألول ماارة أشااعر هنااا بااأن شاابابيك البيااوت تشاابه المرايااا الصااديلة، 

ت النسااء المددسايات مان الشابابيك الحانياة، وياا للنباتاات التاي تشبه وجوه ساكنياا.. ياا لطام
ثير وصيف المكيان فيي الميتن الحكيائي أوهنيا يجيب الوقيوف عليى ، (17)" تزيناا كبساتين الدروب..

للروايييية؛ إذ إن تشيييكيل الييينص عليييى هيييذا النحيييو يسيييهم فيييي إعطييياء قييييم جماليييية وسييييميائية للمبنيييى 
يتحقييق عبيير شييبكة األوصيياف المرتبطيية بجماليييات المكييان الحكييائي علييى حسيياب المييتن، وهييذا مييا 

لمنطق الرواية الذي يعتمد على سيرورة الحدث واالنهمام بالمتن،  وطاقاته الداللية، إذ تسبب خرقاً 
إذ  هنا تنكشف أهمية المبنى في سحب القارئ إلى شعرية النص الكامنة في ليذة اكتشياف المكيان،

الييروابط  ذ تتلشييىإ ذي يسييمح بانفتيياح الخيييال إلييى أبعييد مييدى،تتحييول الرؤيييا إلييى فضيياء المكييان اليي
تمامييًا، ألن الييروابط السييببية عييادة مييا تكييون مبنييية علييى مييا هييو  وهييذا المكييان السييببية بييين اإلنسييان

ن المكييان بصيييغته السييببية ال يشييكل سييوى إطييارًا بيئيييًا لمييدار  ولهييذا فييمييألوف أو متشييابه ومييادي، 
 ،المكيان ليسيت قائمية عليى هيذا التيرابط السيببيب اإلنسان ن علقة( ف األحداث، أما في )مدينة هللا

تنييدمل بجانبهييا المختلييف الييذي يتجيياوز حييدود الييذاكرة ويصييادر تاريخييية المكييان ميين حيييث هييو  بييل
لييس إال مياثواًل  ،هنيا تحدييداً  أو هيو،كون مادي، فالمكان هنا شبكة رمزية تربط اإلنسان بالغائب، 

ليى شيفافية المكيان ومطاطيتيه، إذ يتحيول كيل شييء إليى إعقد الصلة مه، فتنيقف المعنى على تخو 
على تطويع الذاكرة ال ب شيارته إليى ميا هيو محيدود وواضيح، ولكين بتيوافر   ال شيء، فيعمل المكان

على نمط من العلقات التي تحتاج إلى كشف حقيقتها الكامنة في غيبوبية اليوعي، نتيجية لتمياهي 
ومن هنا يأتي "شياء، وفي هذ  النقطة يندمل الدال بالمدلول على نحو عجيب أو فناء اإلنسان باأل

دور التأويييل فييي فهييم مييا يشييهد ويكشييف فقييوام اإلنسييان أن ينشييئ نسييبة بينييه وبييين نفسييه، وان يقيييم 
نما تأويلية كشيفية،  علقة وجود بوجود ، وهذ  العلقة األصلية ليست في نظر هايدغر )سببية( وا 

اإلنسان يخلع الداللية عليى رغباتيه، ويقيرأ عالميه، ويهيب معنيى ألشييائه، أي يتيأول  ولهذا، ال ينفك
وجود ، وبالتأويل تجيري عمليية ردم الهيوة بيين الحيدس والبرهيان، بيين اليذوق والمنطيق، بيين الحيال 

ال يهب  ، في هذ  الحال،هنا علينا رصد المعادلة التي تقتضي التأويل؛ ألن المعنى (18)"والخطاب
بنييية تجتمييع إليهييا العوامييل المشييتركة بييين مجمييوع النيياس،  الييذي يوصييف بأنييه ،لعقييليهييب نفسييه ل
 -اليييدال  مراوغييةيتمثييل ب رق جديييد ينتهييك حييدود العقيييل وال يستسييلم للغيية أيضييًا، إذخييولييذلك فثميية 
إلى ماهيية المعنيى عبير تسلل يمن زاوية ألخرى، ولذلك فهو يتمتع بخصوبة تجعله  -حسب دريدا

، وهيذا في فضاء الرؤيا والمعنى الل حرفيعنها الوسائط لتفنى  الحجب وتغيب نافذة تنكشف فيها
 .مييا يمثييل شييوق اإلنسييان إلييى غيبتييه.. إلييى العييالم اآلخيير حيييث الحقيقيية، وال شيييء سييوى الحقيقيية

األقطيياب الثلثيية:العقل، والييروح،  هعادليية الوجييود علييى نحييو تتنازعييوعلييى هييذا النحييو يمكننييا نسييل م
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واللغيية، إذ تتنييافس علييى الحضييور، والمعنييى، وظيياهرة الوجييود، فالتأويييل هييو البعييد الرابييع وناصييية 
الرؤيييا التييي تجمييع األشييياء علييى نحييو غييير مييألوف، ألنييه يسييتنطق المضييمر والممحييو والمسييكوت 

يفتييرش سييطوح النصييوص ليجييول ببصيييرته فييي الفضيياء الفسيييح فييي األفييق وفييي العمييق فهييو عنييه؛ 
وصيفها  يمكين ، إذ يغيب العقل وتغيب اللغة، ألن هذ  التجربية الوتجلي الروح عنىحيث نوافذ الم

ألن ثمية قيوة  - ، وألن صياحب التجربية مسيلوب اإلرادةدقييق لطابعهيا العياطفي الشيعريعلى نحيو 
فيتحييرر مييين القصييدي والميييألوف والمعقييول إليييى الييل قصيييدي ، (19)عليييا تشييد  إليهيييا بحبييال نورانيييية

 ومن أمثلة ذلك:قول، والغريب والل مع
شاعر أ ،وانأ فاي خادر مشاتاى أن يطاول ،مشيأو أصارحك بأنني مدهوش، ومسحور، أجلس، " 

كأنني أرى وال أرى، وأحس بأن ضبابًا أباي  فضايًا أو يكااد يغشاى المديناة.. فتساتدير الاااالت 
 هنا وهناك وتتعالى في مرجحة كأناا مشدودة إلى حبال خفية تحجباا الغيوم. 

هنا ال تدر  من بلل يديك ووجاك بالرذاذ النثيث، ومن فتح هذه الوجوه الطالعة من كل األمكنة 
نثااار الضااوء، وماان حباهااا بالباجااة الحالمااة.. وماان أطلااق طيااور الحمااام المتفلتااة ماان أقفاااص 
الاااواء.. مثاال الفمحااات لتماانح الاادروب، والبيااوت، والساااحات، والحدااول واألشااجار، والمفااارق، 

 يك.. نعمة النشور. والشباب
مثلمااا تمشااي الناااار فااي  .. تماماااً هنااا تشااعر بأنااك كااائن أثياار ، تمشااي وراء حواسااك مناادفعاً 

فيي ذا مييا أردنييا أن نضييع هييذا اليينص بمييوازاة المعنييى  (31)" نحااو مصااباتاا الدانيااة.. مجارياااا هبوطاااً 
بالمعيياني ولكنهييا  ن اللغيية هنييا ليسييت محملييةثميية بييون شاسييع أل ف ننييا سييندرك أن ،المييتمخض عنييه

كيين مقييا نحييو المعنييى، إذ لييم يهظلييت طري سييوى علمييات سييلبيةفليسييت الييدوال  ،بالمجاهيييل معنييةم
ويسييلم  ،علييى مسييتوى السييياق اللفظييي الييذي يضييع نفسييه فييي قبضيية الطبيعييةم إال وصييفها باالنسييجا

الفضييياء  نحيييو ،مييين حيييدود الميييادة وأقفييياص اللغييية روحيييه للمعنيييى والحقيقييية والجميييال، فنشيييهد انعتاقييياً 
 األعلى.. المألالفسيح و 

، متمثليية وفييي ظييل هييذ  الكينونيية تتييدخل يييد التعسييف لتسيييل فضيياء الحلييم وتضيييق دروب الرؤيييا 
دخاله في قفص القبح، من أمثلته:  ب يقاظ الشعور من نشوته الجمالية، وا 

الجنود  هنا الشيء يفسد المكان، أو الاواء، أو لصفاء سوى هذه البغال السمان التي يعتلياا" 
الساامان الثدااال.. وقااد اعتلااتام خااوذ الحديااد الشاااحبة، يااازون أيااديام باااراواتام الغليظااة، وقااد 

يء حولام، أو قربام سوى الكمب، وسيارات الجيش وحواجز الحديد وال شال أغلدت وجوهام.. 
شيء يلفام سوى النظرات الكارهة.. يبدون مثل كتابة بالفحم آيتاا السواد.. تمار بلوحاة زاهياة 
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واألشاجار، ووداعاة الطياور  والحاارات الحانياة األلوان. ال شيء يضيع إيداع الخطا، والشوارع، 
 ، ونار من اعتلوها. سوى نخر البغال السمان

فهييذ  الحييال تقييف علييى  (30)"بلااى، يباادون، فااي هااذا المشاااد الرائااق... مثاال ندطااة سااوداء حااائرة 
ف اآلفيياق الرحبيية وتنكسيير أجنحيية الخيييال وتسييقط فييي شييراك سييتنك النقيييض ميين الجانييب األول؛ إذ

م( إليى أعليى العدوانية، وتتبيدى معادلية الميادة/والروح عليى نحيو سييميائي تينهض بيه )طييور الحميا
الة إلى مستنقعاتها حيث الركود والقسوة، وتنجلي تجذبه سطوة البغّ ، بينما نفتاححيث الخلص واال

صييورة المقييدس الييذي وطييأت أرضييه أقييدام المييدنس، فيتحييول اليينص إلييى دوال متصييدعة يتنازعهييا 
 :ذلكيوضح  طرفان؛ األعلى واألدنى، والمخطط اآلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مميا يعنيي  بيالعكس، أو العكس ،اً معنويّ  تشير قراءة الواقع إلى أن كل خسارة مادية تتضمن فائضاً 
 -هنييا  -فارقيية أن علقيية المييادي بييالمعنوي تتأسييس علييى بنييية اختييراق ال بنييية تلحييم، إال إن الم

 ،ى، وهنياتكمن في شدة اقتضياء المعنيوي للميادي، بوصيف األخيير الوجيه اليذي يشيرق عنيد  المعني
علييى سيياحة  ألن لعبيية االخييتلف ال تكتسييب شييرعيتها إال ،تكميين خصوصييية اليينص وفرادتييه أيضيياً 

 المددس )األعلى(   

 الددس 
 النص   

 

 )اإلنسان المتحرر(    )المستدبل( حال   

 )األر  المحتلة(    )الحاضر( واقع   

 ....   روح  جمال   حديدة  

 ....   المادة  الدبح   الوهم  

 المدنس )األدنى(

 غياب ماد 

 حضور معنو 

 غياب معنو 

 حضور ماد 

 خطاب  
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ن  ولهييذا فيي ،هييا علييى مسييتوى العقييل والواقييعاللغيية يرتكييب ضييد تمرد ايقيياع  ومحاوليية ضييبط ،اليينص
كيين ، ومين هنيا يماليل محيدد اليذي تمثليه الرؤييا نحيو المعنييى انفيلت اللغية مين عقالهيا يمثيل هروبياً 

المعنييى، وعلييى هييذا األسيياس تييتم عملييية الهييروب  إرادة تضييييققودهييا تعملييية  وصييف العقييل بأنييه
موضييوعية بسيييطة  قارنييةوبمبطريقيية عكسييية ميين المعنييى إلييى العقييل أو ميين العمييق إلييى السييطح، 

ين أن )يمكننا تبييّ  إليى وضيع الحيدود والجنيود  ؛دوميًا نحيو السيطح نسيحبيالصيهيوني(  -بالمغتص 
 -صييييب ، فيييييي حيييييين أن )المغت  الييييواقعي أو الشييييكلي والمكييييّورد  فييييي ألنييييه يتيييييمثل وجيييييو  ،والحشييييود

يتشيييوف الفلسييطيني( ييييذهب نحيييو العمييق مييين العقيييل إليييى المعنييى، مييين اليييوهم إلييى الحقيقييية.. ألنيييه 
ذا ميييا و  .المعنيييى والرؤييييا واالنفتييياحوجيييود  فيييي  نحيييو الملحيييق اآلخييير  - مييين زاويييية أخيييرى -نظرنييياا 

 نهاية كل رسالة بالمفردة )ملحوظة( إذ إنهيا ذيل  لحظ( ت  م  ال) ما ي سمى بي على ف ننا سنعثر ،للنص
ومتنيييه،  ،والمبنيييى الحكيييائي ،والرسيييائل ،العنونييية)سيييمة أسيييلوبية وقضيييية تشيييكيلية تضييياف إليييى  دُّ تعييي

وتمنحييه بعييدًا دالليييًا آخيير، إذ تييرتبط ببنييية اليينص النهائييية ، تييه لتعطييي اليينص هيكل، (والملحييظ..
شارات، ورسائل، وملحظ( ولكل منها متن، ة بالرسائل،المتمثل ف ذا  وهذا يعني أن هناك) رواية، وا 

بأنهييا صيييغت علييى هيئيية  ضييع الملحييظ هييذ  يييذكرنا دوميياً و كييان فحييوى هييذ  الرسييائل رواييية، فيي ن 
بميا ر ذكّ  ل الرسائل بملحظ، إما للهتمام بقضيية معينية، أو لطليب ميا، أو لت يذي  وعادة ما ت   ،رسائل

هيييذ   وظيفييية تشيييكيلية، فقيييد وردت ييييؤدي ملحيييظورود هيييذ  الفييي .ليييم يسيييتطع نيييص الرسيييالة تأديتيييه
، ممييا عييزز هوييية الرسييائل ألنهييا أعطييت فقييط فييي الرسييائل التييي بعثييت ميين داخييل السييجن الملحييظ

 والملحييظ للرواييية والرسييائل ،الرسييالة، وهييذ  القيميية اإلدماجييية يحفييظ خصوصييية هامشييًا إيضيياحياً 
تتيييوافر عليييى قيييدر عيييال  مييين القابليييية الفنيييية التيييي تفيييتح آفاقيييًا أوسيييع للتواصيييل  ، )خطابيييًا(بوصيييفها 
فميين زاوييية تأويلييية فيي ن السييمة التقريرييية التييي تطبييع أسييلوب الملحييظ تعمييل علييى إيقيياظ .والتأويييل

، فهيييي ، وتعييييد  مييين فضييياء الرؤيييا إليييى واقعيييية القيييراءةالتواصيييل متعيية القييارئ أو المرسيييل إلييييه مييين
لى قطيع الصيلة بعيالم ألنها تعمل ع (بقيمة تعبيرية مباشرة تدعو القارئ إلى تذكر )إنك تقرأ تحتفل

 تجا  ما يطرحوحساسية  مما يحدث إثارة وانفعاالً  وتعيد  إلى سياج العقل والواقع، ،رؤياالجمال وال
طقييية وال تقييف ) الملحييظ( عنييد حييدود التعبييير التييي ذكييرت لكنهييا تييدلل علييى منميين أفكييار.  اليينص

التشكيل التي تقرّ ب)المؤلف( من)القارئ( فثمة عمل عقليي وكيد  ذهنيي ييتمخض عين حرفية الكتابية 
فييي )مدينييية هللا( إذ إن اليييرابط اليييذي يعميييل عليييى إيقيياظ غيبوبييية اليييذات ويجسيييد انعتاقهيييا مييين سيييحر 

ابيية علييى إيجيياد طبقيية جديييدة ميين الكت –وسيييلة فنييية  -بوصييفها –الشييعرية يتمثييل بقييدرة )الملحييظ( 
تطفو على سطح الكتابة األولى تتمثل بمتون الرسائل، والطبقة الثانيية هيي فحيوى )الملحيظ( ألن 
األولى تنفذ إلى عمق األشيياء وتختفيي خليف األبعياد الروحيية لهيا، بينميا تتجيول الثانيية فيي سيطح 

رات ووضيوحه، وقيد أدت هيذ  الملحيظ دورًا مهّميًا فيي عملهيا عليى فيك شيف النص وتجسيد منطقيتيه
فتمثييل الطبقيية األولييى معطيييات األحييداث والطبقيية الثانييية البحييث عيين  الطبقيية األولييى ميين الكتابيية.
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تفسير هيذ  المعطييات وتحليلهيا، ومين أمثلية هيذ  الوظيفية هيو )اإلحسياس بالنهايية( بوصيفه لحظية 
وكاان  ضاواء بااارة فياه، وال عتماة مطبداة،ا في مكان ظليال، ال أكنّ  "تكوينية ونواة تشكيلية مهمية
الوصاول  وخطاوت نحاوه محااوالً  رة عالياة  هياا، تعال..ومشاى أمااميالحوذ  جو، يدول لي بنبا

لى كتفه، ن يد  لم تصل إوقفه..لنرى كيف سيعاد المشاد السحر  مرة ثانية، لكإلى كتفه كي أ
نمااا تلااك سااوى يااد سااليفا. يااا الاااي، ماان أياان أنبتاات هااذه الااا  لااى يااد أخاارى ولاام تكاانوصاالت إ وا 

فجاءت تبحث عني في محيط الددس، أو أن األمار مجارد  خبرتاا العجوز بخروجي؟ل أسيلفا.ه
لاى تنظار إولم تجب ألنااا راحات  نت هنا؟!مصادفة..شدتني سيلفا إلياا وقبلتني وتمتمت لاا أأ

، فنبرتك العالياة اً مر ليس طبيعيّ لدد أحسست يا جو أن األ الحوذ  جو الذ  وقف يضحك.قلت 
فميين الجلييي أن هييذا اليينص فيييه  .(31)نااك لاايس جااو الااذ  أعرفااهمعااي، وأ شااكك بأنااكجعلتنااي أ

إحسيياس مختلييف كييل االخييتلف عيين اإلحساسييات السييابقة، إذ إن افييق التوقييع ال يخضييع للمنطييق 
السيابق الييذي تمثلييه سيييرورة األحيداث، فثميية حييدس يغيياير كييل الحيدوس السييابقة ألنييه ينبييئ بحييدوث 

  قلات .قالات  إناه العاالم ا خار ر المكاان، ألايس كاذلك.قلت  أرأيت يا سليفا؟ إنه سح " أمر ما:
عااالم التوبااة  قالاات ال عااالم االعتراف.قلت أناات هنا..فرجااة أم اعتااراف؟! قالاات  جئاات كصاااحبة 

ن قضايت حاجتاك؟ حاجة، قلت  وما هي؟ قالات  ساأفي  قالت  أسرار، واألسارار أسارار. قلات  وا 
والناااذر..ثالوث  أيضاااًا.فالحاجة وتحدياااق الماااراد،بناااذر ، قلااات  وماااا هاااو ناااذرك؟ قالااات  أسااارار 

إن المسييافة التييي تفصييل المعرفيية عيين المجهييول بييدأت تتسييع أكثيير فييأكثر، ال سيييما بعييد  .(33)"ساار 
تعتمييد الرؤييية  "سييلوك سييليفا األخييير وحييديثًا عيين األسييرار إذ تييزداد المخيياوف وتتضيياعف التنبييؤات و

لّيييًا واليييتكهن التخيلييي بالمسيييتقبل، كعملييية تجيييري التنبؤييية بييين االنسيييجام بييين الماضيييي المييدون تخيّ 
لحسييابنا نحيين الييذين)في الوسييط( وعلييى الييرغم ميين أن تكهناتنييا رمزييية ف نهييا يمكيين أن تؤخييذ علييى 

ذ يزحييييف المسييييتقبل نحونييييا، نتوقييييع منييييه أن يتطييييابق مييييع تلييييك الرمييييوز .وربمييييا أخييييذ (34)"ظاهرهييييا، وا 
بوصييييف األخييييير نقطيييية ينتمييييي إليهيييييا اإلحسيييياس بييييالخوف ميييين المسييييتقبل يأخييييذ  نحيييييو الماضييييي 

االطمئنييييان، فثميييية هيييياجس يتوسييييد  الترقييييب والتييييوتر ال يحتيييياج إلييييى تييييدليل أو بييييراهين ألن وجييييود 
)ملحوظيية( كفيييل ب يضيياح بييواطن األحاسيييس ألنييه ينطييوي علييى بييوح بمييا تتييوجس منييه اليييذات أو 

مضات سايلفا، أصارحك بأن قلبي حدثني وحاين  " تخشى حدوثه أو تقف به على حافة المجهول:
أناا تركتني كي تذهب إلى غرفتي..حتى إذا ما عدت إلياا وجدتاا في فراشي، لكن حديث قلبي 
ظاال أرجوحااة للخيااال، فحااين عاادت إلياااا لاام أجدها..لااذلك جلساات كااي أكتااب إليااك. أرجااوك يااا 

، ألني أفتددك كثيراً   .(35)"صديدي، افعلاا هذه المرة، واكتب إليَّ
، فكل ما ذ ال تفسير لما يجري تحديداً العلقة يذهب بنا إلى تخوم النهاية، إ لهذ  اً سيميائيّ  ن بعداً إ

نها  أالّ ساؤالت قد ال تجد من يجيب عنها، إشياء ويدخل نوافذ عكسية تثير تطبائع األهناك ينافي 
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طريقة فنية عالية ال تغادر الواقع، ولكنها تنبني شكالية الوعي والوعي المضاد بإ تعمل على طرح
 .سنن الكتابة وفضاء الرؤياعادة تقويض الوعي المضاد على وفق ترميم الوعي وا  على 
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 :المصادر والمراجع
عناد غزوان وجعفر  ترجمة: فرانك كومود، ة القصة:دراسات في نظريّ  هاية،حساس بالنّ اإل -1

 م.1121، 1بغداد، ط -شيددار الرّ  (،22صادق الخليلي، سلسلة الكتب المترجمة)

بيييروت،  -وزييع والتّ  شييرللطباعية والنّ  نيويرحياتم الييورفلي، دار التّ  رد:ة والّسيالهوّييي بيول ريكيور -2
  م2001، 1ط
 –للطباعييية والنشييير والتوزييييع  حسييين بحيييراوي، المركيييز الثقيييافي العربيييي بنيييية الشيييكل الروائيييي: -3

  م.1110، 1ط بيروت،
الثقيييافي العربيييي بنيييية الييينص السيييردي )مييين منظيييور النقيييد األدبيييي(: حمييييد لحميييداني، المركيييز  -4

 م.1113، 2بيروت، ط -للطباعة والنشر والتوزيع
بيييروت، اليييدار  –منشييورات المركيييز الثقييافي العربيييي سيييعيد يقطين، تحليييل الخطييياب الروائييي: -5

   م.1191، 1البيضاء، ط
دمشيييييييق،  -دبيييييييي ع األسيييييييبو جرييييييييدة األ: محميييييييد صيييييييابر عبيييييييد، اً أدبّيييييييي مصيييييييطلحاً  شييييييكيلالتّ  -6
 .1124/25/10/2009عددال
دار ة، وائييي فييي ضييوء الميينهل البنيييوي: يمنييى العيييد، سلسييلة دراسييات نقدّيييرد الرّ تقنيييات الّسيي -2

  .م1110، 1بيروت، ط -الفارابي
يد، دار ان الّسييييغّسيييي كريسييييتين مونتيييياليتي، ترجميييية: ة منفتحيييية:جينيييييت، نحييييو شييييعريّ  جيييييرار -9
  .م2001، 1ط -حابالرّ 
شير باعة والنّ علي حرب، دار المناهل للطّ  والوجود:لت في المرأة والعشق والفناء، تأمّ  الحبّ  -1
  .م1110، 1بيروت ، ط -وزيع والتّ 
سيفيان زرادقية،  راب، قراءة في البعيد الصيوفي عنيد أدونييس مرجعيًا وممارسية:الحقيقة والسّ  -10
  .م2009، 1بيروت، الجزائر، ط -ة للعلوم ناشرون، منشورات االختلف ار العربيّ الدّ 
سية مؤسّ  - وق، مراجعية: العوضيي الوكييلسيعد رزّ أهانزميرهوف، ترجمة: من واألدب:الزّ   -11
 م. 1122، 1نيويورك، ط ،القاهرة -ل العربسجّ 
 -: أ.أ.منييدالو، ترجميية: بكيير عبيياس، مراجعيية: إحسييان عبيياس، دار صييادروايييةمن والرّ الييزّ  -12

 م.1112، 1بيروت، ط
، 1اب المغييرب، طحيياد كتّييمنشييورات اتّ  - : مجموعيية مييؤلفين،رد األدبيييّ طرائييق تحليييل الّسيي -13

 .م1112
شيير بييراهيم مصييطفى الحمييد، دار اليييازوري للنّ إ شييكيل فييي شييعر عبييدهللا رضييوان:فضيياء التّ  -14
  .م2001، 1ان، طعمّ  -وزيعوالتّ 
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خالييد حسييين حسييين، دار  ية:ّصيية فييي شييؤون العتبيية النّ ة العنييوان، مغييامرة تأويلّيييفييي نظرّييي -15
 .م2002، 1دمشق، ط -شر أليف والترجمة والنّ كوين للتّ التّ 
 .1طدمشق، - روبي، دار األوابدترجمة:سامي الدّ بندتو كروتشه، المجمل في فلسفة الفن: -16
ة ار العربّيييييلطفييييي العربييييي، الييييدّ  لييييى االبسييييتمولوجيا ومقيييياالت فييييي الفكيييير والحييييياة:إمييييدخل  -12

 .م1194، 1تونس، ط .للكتاب
  م.2001، 1ط بيروت، -، المؤسسة العربية للدراسات والنشرمدينة هللا: حسن حميد -19
حميييد أنيييوزاد  ترجمييية:ولييييم هنيييدرك،  :الميييرويّ  واألدب، يميائيّ غييية الّسيييمقييياالت فيييي عليييم اللّ  -11

  .م2004، 1أربيل، ط -حسن، و يوئيل يوسف عزيز، مطبعة هاشم صالح 
 تزفيطييان تييودوروف، ترجمة:الحسييين سييحبان وفييؤاد صييفا، ضييمن: :رد األدبيييّ مقييوالت الّسيي -20

 .م1112، 1اب المغرب، طحاد كتّ منشورات اتّ  -رد األدبي طرائق تحليل السّ 
ار اليييدّ  -وزييييع شييير والتّ للنّ  طيف محفيييوظ، دار اليسيييرعبيييداللّ  وايييية:وظيفييية الوصيييف فيييي الرّ  -21

  .م1191، 1البيضاء، ط
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 الاوامش
                                                 

 .36مدخل إلى االبستمولوجيا ومقاالت في الفكر والحياة:لطفي العربي، ص .1
 يراجع: المجمل في فلسفة الفن:ترجمة وتقديم:سامي الدروبي. .2
عباس، مراجعة: إحسان عباس، الفصل يراجع: الزمن والرواية: أ.أ.مندالو، ترجمة: بكر  .3

 الثالث.
، ويراجع: الزمن 30فضاء التشكيل في شعر عبدهللا رضوان:إبراهيم مصطفى الحمد، ص .4

 واألدب:هانز ميرهوف، ترجمة:أسعد رزوق، مراجعة: العوضي الوكيل.
دمشق،عدد  -التشكيل مصطلحًا أدبّيًا: محمد صابر عبيد، جريدة األسبوع األدبي .5

 .1م، ص1124/25/2009
 .12بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي، ص .6
دمشق،عدد  -التشكيل مصطلحًا أدبّيًا: محمد صابر عبيد، جريدة األسبوع األدبي .2

 .2م، ص1124/25/2009
 .2م.ن، ص .9
 .13تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهل البنيوي: يمنى العيد، ص .1

 .51بول ريكور الهوية والسرد:حاتم الورفلي، ص .10
مقاالت في علم اللغة السيميائي واألدب المروي:وليم هندرك،ترجمة: أحمد حسن ينظر:  .11

 .21-29ويوئيل يوسف عزيز، ص
 .12تقنيات السرد الروائي، ص .12
 .10بنية الشكل الروائي، ص .13
 .60بنية النص السردي: حميد لحمداني)من منظور النقد األدبي(، ص .14
 .56م.ن، ص .15
 .33-32محفوظ، صوظيفة الوصف في الرواية: عبداللطيف  .16
في نظرية العنوان، مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصّية: خالد حسين حسين،  .12

 . 20ص
 .46-45في نظرية العنوان، ص .19
، وينظر: جيرار جينيت، نحو شعرّية منفتحة: كريستين 46-45في نظرية العنوان، ص .11

 .101-109مونتاليتي، ترجمة: غسان السيد، ص
 .2مدينة هللا، ص .20
 .396حليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين، صينظر: ت .21
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 .10-1مدينة هللا، ص .22
مقوالت السرد األدبي: تزفيطان تودوروف، ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن:  .23

 .36طرائق تحليل السرد األدبي، ص
 .62-61ينظر:م.ن، ص .24
 .90بنية النص السردي،ص .25
 .36وظيفة الوصف، ص .26
 .12-11مدينة هللا، ص .22
 .95-94أملت في المرأة والعشق والوجود:علي حرب، صالحب والفناء، ت .29
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