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 المقدمـــــــة
يمتاا ف  ياات الواقااع  تصااب ب  ااي أح ااائت حيااواة ال  ائياا ، الروائي،عااال  حاااحر،العااال         

لعجاائبي بادأ يحت ارؾ ق اقاا  احاع ، يتواصاا  يات التباوير االحاضر بال يالي المؽيَّب، هذا العاال  

الدائ  المتماا ف بالتجرياب المتتاابع، متبلعاا  حاو م امات اإلبادال المتاؤلن الاذو ت أباع دو ات أع اان 

دأ ال أد الحديث يل ث  لؾ هذا ال باو المتحاارل ، مت بياا مضاموخ ال بااب الحاردو الركاب، ب

واتجاهاتت المذهبي  ، بالولوف إلى مكو ااة الا و وأ حاجتت الدا ليا  المت اعب ، ات ذ لاذلب مراكاب 

عااادم ،م  اااا علاااو  اللؽااا  ودالالت ا،ومباحاااث األحااالوب بم اااكبلتت المتعاااددم وأدواتااات اإلجرائيااا  

ياة الف وخ البصاري  الجامادم م  اا مثاا الرحا  والمتحركا  مثاا الحاي ما  اا دهرة المت وع ،ومعب

البحوث التي تدور حوا ببيع  الم ظور الحاردو وأ اكاا الرإيا  الأصصاي ،وعملياة  ‹‹بذلب    

تكويخ بإرم الحرد ومحتويات ا وع اصار توجي  اا، ي تعاالن مت ااؼ  ماع البحاوث التاي تحلاا تعادد 

األصاااااواة وعبلقت اااااا ب وعيااااا  الضااااامائر ولؽااااا  ال بااااااب الروائاااااي  اااااي حااااااالة العااااار  

ال مخ الأولي والتاري ي،وما ي ج  عخ تضا رها مخ إيأاعااة والحرد،وارتباب ا بأضايا محتوياة 

››متفاوت  وأحاليب عادم
1

، جااتة هاذا الدراحا  الموحاوم  بانظالم ظور الروائاي  اي روايااة علاي 

كلي  التربيا  باالمكبل بجامعا  حضارموة -أحمد باكثير( التي تأد  ب ا الباحث إلى قح  اللؽ  العربي 

 محتفيدًم مخ هذا المعبياة. -بإذخ هللا تعالى -  الماجحتيرللعلو  والتك ولوجيا ل يا درج

ا مايبر  ع واخ هذا الرحال  محاؤلتيخ جوهريتيخ،أوالهماا تتصاا بموضاول الرحاال  وثا يت      

تتعلن بالم  ج التي اتكؤ عليت الباحث لدراحا  هاذا الموضاول، ويتوجاب علاى الباحاث جابلت هااتيخ 

 المحؤلتيخ حتى تحتبيخ الحبيا.

أما  يما يتعلن بموضول الرحال ظرواياة علاي أحماد باكثير(،   ااب دراحااة عادم ت اولاة      

دراحاااا  الجا ااااب -وإخ ا تلفااااة حاااابل ا -هااااذا الجا ااااب مااااخ إباااادال باكثير،بيااااد أخ الؽالااااب علي ااااا

المضمو ي؛ل ذا ا تّب الباحث ل فحت  بً ، مفادها الحعي لئلجاب  عخ حإاا م   وهاو  هاا بااكثير 

خ واٍل بؤدواتاات الف ياا    أو ب ااكا أدن الك ااؾ عااخ   ياا  رواياااة باااكثير، مخ ه ااا كاااخ الروائااي   ااا

وهاو ما  ج ي بلان ماخ الادائرم الكبار   -وهي جوهر المحؤل  الثا يا -الم  ج الذو اتكؤ عليت الباحث

                                      
1

 .7َ، ص1992، 1اٌمب٘شح،داس عؼبد اٌظجبػ ، ؽ -اٌؼشث١خ،طالػ فؼً،اٌى٠ٛذأعب١ٌت اٌغشد فٟ اٌشٚا٠خ  - 
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م إلاى دائار -التي اعت ة  اص  بؤدبي  األدب، ؤَْثَرِة الجا َب ال اكليَّ  اي الحارد -للحردياة الحديث 

ر صااؽر   ابعاا  مااخ  صوصااي  ال اقااد وعااال  اللؽوياااة الروحااي بااوريج أوحب حااكي، الااذو  ّجاا

م روعا  أاديا متميا ا، محاتفيدا ماخ معبيااة ال أاد الب ياوو ومأارباتات لصاياؼ  ب يا  العماا الف اي، 

متؤمبل إحد  هذا المأارباة المتصل  بمحدداة وج   ال ظر ،التاي يادار ماخ  بلل اا الحارد، وذلاب 

أها   ‹‹إلفت الموحو  بنظ عري  التؤليؾ،ب ي  الا و الف اي وأ مااب ال اكا التاؤليفي(، الاذو ُيعاد   ي م

  وأوحع عما  ي ال أد الحديث ت اوا وج   ال ظر
2
وهو م  ج أ ااد ماخ أبروحااة الب ياوييخ  اي ››

و،كما أ ااد ت كل ا الع اصر التي يتؤلؾ م  ا ال  عّد العمِا ب ي  متكامل  متماحك ،تتو ج ا عبلقاة  

مخ  تائج بحوث مي ائيا با تيخ  ي هذا المجاا  اتكؤ علي ا والحيما المحاائا المتصال  بؤياديولوجيا 

ال و ومحتوياتت التعبيري ،  مخ ه ا جات م  جت متكامبل  امبل ب ياَ  الا و الف اي وأ مااب األ اكاا 

محاتو  المكااخ  -التعبيرو المحتو  -التؤليفي   يت،مخ  بلا أربع  محتوياةظالمحتو  األيديولوجي

 المحتو  ال فحي(.-وال ماخ

تلااب صااورم مجملاا  ألبعاااد الماا  ج الااذو اعتمااد علياات الباحااث واتكااؤ علياات ب ااكا أحاااج      

ا روالخ الحتك اا رواياة باكثير،دوخ إؼفاا لبع  مأارباة أبر   أاد الحردياة الحديث  ماخ أمثاا

 .بارة وجيرار جي ية وت  يتاخ تودوروؾ

 ي تظ  هذا البحَث أربعُ   صوا تحبأ ا مأدم  وتم يد وتتلوها  اتم .     

 أااد ضاام ت ا الحااديَث  ااي أهمياا  البحااث ودواعااي اال تيااار و صااوا البحااث  المقدمةة أمااا      

 وم  جت وأه  مصادرا،وؼيرها مما تأتضيت مأدماة الرحائا الجامعي .

ال أاد الحاديث مف وماا وتباورا ماخ عخ م كل  وج   ال ظار  اي  التمهٌد تحدث الباحث  ي     

وم اااكل  الاااراوو وأبااار   showingوالعااار  telling ااابلا أبااار  مكو ات اااا ماااخ مثاااا  الأاااوا

تصاا يفاتت وت ااول مواقعت،واحاات دا  الضاامائر،وجبلت مصاابلو الم ظااور وتعياايخ رواياااة باااكثير 

 المدروح .

م اادا لااذلب بمااد ا الم ظااور الروائااي علااى المحااتو  األيااديولوجي م الفصةةا ال ادرج      

 ظااارو يت ااااوا مف اااو  األياااديولوجيا  اااي ال أاااد األدباااي الم بلااان ماااخ ال أاااد الجدلي،وتفريأااات عاااخ 
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أياااديولوجيا الااا و الاااذو اتكاااؤ عليااات الباحاااث  اااي دراحاااتت ل اااذا المحاااتو  ،  عاااالج  ي اااا عتبااااة 

ال و،وصااارال الم ظومااااة المتؤرجحااا  بااايخ الصاااوة الواحاااد واألصاااواة المتعاااددم والتأاااوي  

 يديولوجي،ث  وحائا التأوي .األ

 أااد عااالج  ياات الباحااث تجلياااة المحااتو  التعبياارو مااخ  اابلا المباحااث  الفصةةا النةة  ًأمااا      

اآلتياا   التحاامي  بوصااف ا م ااَكل  وج ااَ   ظر،والتعااالن باايخ كاابل  المإلااؾ وكاابل  ال  صااياة،ث  

 الحوار بوصفت م َكبل وج َ   ظر.

حث الم ظور الروائي على محتو  المكااخ ماخ  ابلا حااالة عالج البا الفصا الن لثو ي      

التبابن والبلتبابن،والم ظورالروائي على محتو  ال ماخ مخ  بلا حاالة الت امخ واالحاترجال 

 واالحتبان.

الم ظااور الروائااي علااى المحااتو  ال فحااي مااخ  اابلا  الفصةةا البا ةة ثاا  عااالج الباحااث  ااي      

 ال ارجي،والم ظور الموضوعي ب وعيت الدا لي وال ارجي.الم ظور الذاتي ب وعيت الدا لي و

  أد ا تملة على أه  المحاور واأل كار وال تائج التي توصا إلي ا البحث. الخ تم  أما     

، مااخ أبر هااا جاادم الماا  ج ووعااورم ُحاابلِت وتعاادُد محااالكت وقااد واج ااة الباحااَث صااعوباة       

صااال  بالحاااردياة الحديثااا  و ااادرم الترجمااااة أبروحاتت،و اااحُ  المراجاااع المت وؼماااوُ  بعاااِ  

 ي ا، حاوا الباحث تذليا هذا الصعوباة قادر احاتباعتت ، تاارم بحاإاا العاار يخ  اي هاذا المجااا 

وتارم أ ار  بالبحاث والت أياب  اي باوابخ الكتاب ذو المظااخ، ولأاد أ ادة كثيارا ماخ كتااب ظب اات 

اوَّ باالم ظور الروائي،بم  لا  ال اارم لماتخ ت، ال م الرواي ( لحي ا قاح  ، جعلة الفصَا الثالَث 

 ااعري  التاااؤليؾ، وُيعاااد  كتااااُب حاااي ا قاحااا  كتاباااا رائااادا  اااي هاااذا المجااااا،وعلى الااارؼ  ماااخ هاااذا 

الريادم،ه اااب مبلحظاا ، هااي وقااول حااي ا قاحاا   ااي مبحث اهااذا، تحااة أحاار جياارار جي يااة ،  اااب 

 اي رياادم هاذا الكتااب واليألاا ماخ إ بلَص ا ألوحب حكي  يت  ماخ هاذا األحار، وهاو أمار اليأادم 

  ؤ ت.

علااى هااذا الرحااال  حتااى صااارة علااى  -بعااَد هللِا حاابحا ت وتعااالى –وإخ  كاااخ ألحااد  ضااا       

الحاااا التااي هااي علي ااا اليااو ،   ااو ألحااتاذو الفاضااا الكااري  الاادكتور صاابرو محاال  حمااادو الااذو 

اَو بواا تفضا علّي بؤريحي  وكر  باإل راؾ على هذا الرحال ، وبتوجي  اتت الحديدم، ث  إح ادا إيَّ
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وماا كااخ للرحاال  أخ ت جا    ما كاخ لاي ؼ اًى ع ات، مدم إعداد الرحال ،حتى احتأامة على حوق ا،

  ج اا هللا ع ي  ير الج ات.  كاخ  ع  المر د و ع  المعيخ، لوالا،

 ضاا  عظاي   تعجا  هللا ححايخ الباار  كما كاخ ل ي ي الفاضا وأحتاذو الكري  الدكتور عبد     

الكلماااة عااخ اإل ضااات باات،  أااد تع ااد ي م ااذ أمااد بعيااد بالرعاياا  والت ااجيع وأد ااا ي مااخ مجلحاات، 

 بّصر ي بأضايا الم  ج الب يوو بصبر المعل  وحدب الصدين، ك ؾ لي عخ معمياتات وأ اا ع اي 

م اي كاا ال اكر  ؼ اوم التفكير الذرو  ي ال أد، كما كاخ لت  ضا اقترام ع واخ هذا الرحال ،  لات

 والتأدير، ج اا هللا  ير ما يج و بت عبادا الصالحيخ العالميخ.

كمااا أ ااكر جامعاا  حضاارموة للعلااو  والتك ولوجيااا علااى إتاحت ااا لااي  رصاا  مواصاال       

الدراحاااة العليا،وأ ااكر قحاا  اللؽاا  العربياا  بكلياا  التربياا  بااالمكبل رئاحاا  وأحاااتذم،وأ و ماا    

 صااالو بااابعير الااذو تعلمااة م اات م ااذ ع ااد بعيااد اإلصااراَر والصاابَر علااى هللا أحااتاذو الاادكتور عبااد

المححاخ حالباخ  مجالدم العلا  وأ ادة ماخ مبلحظاتات اللؽويا  الحاديدم كثيارا، والادكتور  هيار عباد

الذو تعلم ا على يديت الم  جيَ   ي بحوث اا  اي أث اات الحا   التم يديا  للماجحاتير،وحث ا علي اا  كااخ 

 قدام ا على هذا الحبيا،  ج اهما هللا ع ي  ير الج ات.حريصا على وضع أ

و ي هذا المأاا  أ اكر كااَّ َماخ قاّد  إلايَّ ياَد المحااعدم إلتماا  هاذا البحاث ماخ قرياب أو بعياد     

وأ ااو بالااذكر الاادكتور أبااوبكر البااابكرو والاادكتور محمااد علااي يحيااى اللااذيخ أحااعفا  ي باابع  

 ج اهما هللا  ير الج ات.المراجع ال اص  بالحردياة الحديث   

 لحة أدعي ل ذا البحث الكماا، الكمااا   وحادا،وال أدعاي أ  اي أتياة  يات علاى كاا  وبعد    

 يت،   و ج د المأا،وهو  بوم المتعل  على برين العل  البلمت اهي، إخ و أة  يت   اذا ماخ ماَخ 

هللا وكرماات علااّي،ث  بتوجياات أحااتاذّو الاادكتور صاابرو محاال  والاادكتور عباادهللا البااار، وإخ كا ااة 

 بل حوا وال قوم إال با ،الاذو يعلا  أ  اي حاولاة واجت ادة ،قمابلً أال أحارَ  ثمااَر الج اِد، األ ر  

 إ ت ولي  ذلب والأادر عليت.

 ح خ الحاعيخ  ي  ير ح خْ         رّب و أ ي  بل أعدَا عْخ           

 والحمد   رب العالميخ                          

 ؼيا باو ير -المكبل  -يبت ححيخ الحضرم                                              

   2005مارج   2 / -هن1426محر   21
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 التمهيد
بدأة الحردياة الحديث  تبحر  ي محيباة واحع ، وتحت رؾ ق اقا  احع ، ومخ  بلا      

أحئلتت ا تصاصا لت ‹‹هذا اإلبحار، ومخ بوايا هذا االحت راؾ، تبلورة حيثياة هذا العل  بوصفت

وإجراتاتت ولت حدودا وق اقت التي يعما الحرديوخ على برح ا وممارحت ا  ظريا وعمليا  ي 
،  تم   عخ هذا اإلجراتاة مأوالة أصبو ل ا على المد  أهمي  كبر  3››م تلؾ بأال العال 

 أخ مأول  ظوج   ال ظر( تبر  مخ بيخ هذا المأوالة،  ي احتك اا األعماا الحردي  عموما، بيد
 لىما يترتب ع 4م ّكلً  حجر األحاج لمكو اة ال باب الحردو، حتى ربب بع  الباحثيخ

بوج   ال ظر  ي الرواي ، وُيعّد هذا التفرين مرتك ا أحاحيا مخ  ،5التفرين بيخ الفابيوال والحو ية
 مرتك اة  ظري  الرواي .  

ال أد الأصصي  مخ م اؼا ‹‹وم ما يكخ مخ  يت  إخ دراح  وج   ال ظر أصبحة      

والروائي األحاحي ، وجر  التركي  على البريأ  التي تأّد  ب ا األحداث  وببيع  الراوو الذو 
، واتحع البحاب ل ذا البحوث وت عبة حبل ا، حتى  در أخ تجد بحثا مخ 6››يأد  هذا األحداث

 بحوث الحرد يؽفا موضول وج   ال ظر أو م كل  مخ م كبلتت.
مرتببا بال ظرم  ‹‹ما  بوج   ال ظر واالعت ات ب ا أوائا الأرخ الع ريخ وقد بدأ االهت     

 -الحديث  إلى الرواي  بوصف ا وحدم عضوي  متكامل  مخ  احي ، وصد  لدور الروائي أو الراوو 
، وكاخ 7››الفضفاض       ي الرواي  الواقعي   –إذ ل  يكخ التميي  بي  ما إذ ذاب أمرا ذا باا 

جيمج مخ أوائا الكتاب الذيخ أثاروا هذا الأضي ،  مارح ا إبداعا و أدا،  أد كاخ  الروائي ه رو 
ارتببة وج   ال ظر ع دا ب ول معيخ مخ الرواي  ، كاخ   ديد االهتما  بؤمور الص ع  الروائي ، 

هو الرواي  الأائم  على االهتما  الصار ، بع  ال يت، بمحائا ال كا والب ات  ‹‹يمارحت ، 
. وقد ظا يدعو إلى هذا 8››الحدث كلما أمكخ ذلب ، واالعتماد على وج    ظر محددم ومحرح  

 ، وب كا  او بعد روايتت ظ 1909-1907ال ول، والحيما  ي مأدماة رواياتت مابيخ عامي 

الفكرم احتحوذة على تفكيرا، والتي كا ة تإرقت،  الحفرات (، وقد أ ار   ي هذا المأدماة إلى
ر على مرك  أو بإرم حردي  لرواياتت وقصصت لتج ب تفكك ا،  وجد الحا الذو وهي كيفي  العثو

يكمخ  ي وضع األحداث دا ا وعي   صي  ما، ومخ دا ا الحبك  ذات ا، وب ذا احتبال جيمج 
أخ يضيؾ إلى تأ ياة الحرد إضا   بالؽ  األهمي ، حاهمة  ي تفجير وعي جديد  بؤحاليب 

رائن تأدي  المادم الأصصي  على تعأدها وت عب ا ،وم ذ ذلب الصياؼ  لد  ال أاد وا تبلؾ ب
 الحيخ حظية محؤل  ظوج     ال ظر( باهتما  ال أاد والدارحيخ.

وحتى تحتبيخ  الحبيا  للباحث الحتك اا أبعاد هذا التأ ي  قثر أخ يت اول ا مخ  بلا أبر       
حا   أديا يعالج بت ماا ؽلن مخ أبواب مكو ات ا؛   ليضع يدا   على جوهر المحؤل ؛  ولتكوخ  مفتا
 الحرد المتعددم، لتحليا رواياة باكثير ، موضول الدراح . 

                                      
3
 1بِؼٟ، ؽٔظش٠خ اٌغشد ِٓ ٚعٙخ إٌظش ئٌٝ اٌزجئ١ش. ع١شاس ع١ٕ١١ذ ٚآخشْٚ، رشعّخ ٔبعٟ ِظطفٝ، اٌذاس اٌج١ؼبء، ِٕشٛساد اٌؾٛاس    األوبد٠ّٟ ٚاٌغ - 

 ِخ(.)ِٓ اٌّمذ 3َ، ص1989، 
4
 ِٚبثؼذ٘ب. 101َ، ص٠1998ٕظش: ٔظش٠خ اٌشٚا٠خ، دساعخ ٌّٕب٘ظ إٌمذ األدثٟ فٟ ِؼبٌغخ فٓ اٌمظخ.د.اٌغ١ذ ئثشا١ُ٘، اٌمب٘شح، داس لجبء،  - 

5
 اٌفبث١ٛال ٘ٛ اٌّزٓ اٌؾىبئٟ، ٚاٌغٛص٠ذ ٘ٛ اٌّجٕٝ اٌؾىبئٟ، وّب فٟ ُػشف اٌشىال١١ٔٓ اٌشٚط. - 

6
 .67َ، ص1992، 1ٍخطبة األدثٟ، فبػً صبِش، ثغذاد، ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ، ؽاٌظٛد ا٢خش، اٌغٛ٘ش اٌؾٛاسٞ ٌ - 

7
 .94دساعبد فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ. أغ١ً ثطشط عّؼبْ، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، د.د ، ص - 

8
 .98ٔفغٗ ص - 
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       (1  ) 

(   وهي مخ الث ائياة التي اليكتما  العما العبض  الق امخ مكو اة وج     ال ظر ،  ث ائي  ظ      

أهورم دا  الجمالياة الروائي   ‹‹الحردو إال ب ما، وهما  ي العرؾ المعيارو األ كلوحكحو ي 

››وأهريما  ا 
9. 

أخ أوا مخ ت اوا  هذا  الث ائي ، هو أ بلبوخ  ي الكتاب الثالث مخ  10ير  جيرار جي ية    

ظالجم وري ( حيخ مّي  بيخ الحكاي  ال الص  والمحاكام  ، و أا لحضور ال اعر وؼيابت؛  ل ذا مّي  بيخ 

ال اعر  فحت هو المتكل    ول  يورد أقا إ ارم إل  ام ا أخ المتكل  ‹‹صيؽتيخ حرديتيخ ،   بيخ أخ يكوخ

››  و ق ر ؼيرا 
وهي الحكاي  ال الص ،  وبيخ أخ يتكل  ال اعر بلحاخ رجا ق ر، وهو  ما يحميت 11

ولكخ حيخ يتكل  أحد بلحاخ ؼيرا، ويبدو أعظ  مماثل  لت  ي  ‹‹،ول ذا يأوا بعد ذلب 12تمثيبل أو محاكام 

››وإ اراتت، أال  أوا إخ ذلب تمثيا   ؽمتت  
. على الرؼ  مخ أخ حديث أ بلبوخ كاخ م صر ا إلى 13

 جدا أكثر إححاحا بؤبعاد  -بوصفت الج ج األدبي الذو ي بثن اإلبدال مخ  بللت ع د اليو اخ -    ال عر

فتن  يما بعد على المحؤل ، وإخ أعو ا المصبلو، وأعيتت العبارم،  اكتفى باإل ارم إلى المف و ، الذو ت

يد ه رو جيمج م بلأا عخ حج الف اخ المرهؾ، ويأظ  ال اقد الذكي ،  اجتمع ع دا ما اليجتمع لؽيرا إال 

( . وقد احتبال بيرحي لوبوب  ي كتابت ظص ع   )الق ا( )العبض ادرا، وذلب تحة مصبلحي 

بداعي  وقرائت ال أدي  الرواي ( أخ يإصا ل ذيخ المصبلحيخ، ا ببلقا مخ أعماا ه رو جيمج اإل

وأعماا ؼيرا مخ الروائييخ، أمثاا تولحتوو و لوبير وبل اب. ؼيرأخ المي م التي ا تو ب ا لوبوب دوخ 

ه رو جيمج، أ ت أحج م  جا  أديا عاما للمحؤل ، كما كاخ  ب ا حيخ ت بت إلى أخ ه رو جيمج الروائي 

كا ة عي ت على رواياتت  ي  أودا، أو على  كاخ يحتعيخ ب  رو جيمج ال اقد ، وه رو جيمج ال اقد،

إخ أو   و يعرؾ المأدماة ال أدي  لكتبت حيذكر  ‹‹لرواياتت ل ذا قاا محتر ا  -محتأببل -ماي بب

تمثبلخ بال حب  لجيمج األحلوب الم دوف الذو يميا إليت  ي رواياتت  15والدراما  14كيؾ أخ الصورم 

يخ الحوار الدرامي والوصؾ التصويرو، إال أخ وصفت المتؤ رم، التي تتكوخ مخ تعاقب محتمر ب

التصويرو كاخ مخ  ول  او جدا، وحي ما يكوخ موضول ال أد هو الرواي  عموما، وليج رواياتت  أب 

                                      
9
َ، 1997، ١ٕ2ذ،رشعّخ ِؾّذ ِؼزظُ ٚػجذاٌغ١ًٍ األصدٞ ٚػّش ؽٍٟ، اٌمب٘شح، اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، ؽخطبة اٌؾىب٠خ، ثؾش فٟ إٌّٙظ . ع١شاس ع١  - 

 .  ) فٟ اٌذ٠بٔخ اٌضسادشز١خ، أ٘شِٛصدا ٘ٛ ِجذأ اٌخ١ش،   ٚأ٘ش٠ّبْ ٘ٛ ِجذأ  اٌشش(179ص
10

 178ٔفغٗ ص - 
11

 .85ص َ،1980،  2عّٙٛس٠خ أفالؽْٛ. رشعّخ  ؽٕب خجبص، ث١شٚد، داس اٌمٍُ، ؽ  - 
12

 ٔفغٗ  - 
13

 ٔفغٗ  - 
14

 أٞ: اٌجبٔٛساِب، ٠ٚؼٕٟ ثٙب اٌؼشع. - 
15

 ٠ٚؼٕٟ ثٙب اٌمٛي. - 
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››،  إخ الصورم حتؤ ذ مع ى أوحع  ي مأابا الدراما 
.وإذا كاخ لوبوب أبلن مصبلو ظالدراما( على 16

، الذو قد ي صرؾ بت الذهخ إلى الدراما المحرحي ، م يرا إلى أخ 17 ظالأوا(  إ ت يحتر  ل ذا المصبلو

وبيخ المحرحي  الممثَّل ، ه اب  ارقا بيخ الرواي  التي تمحرم  ي ا األحداث مخ  بلا حرد الراوو ، 

ت بالكاتب،  الأار ت يعيش لحظتيخ وهو يأرأ الرواي ،  تارم يصؽي  متولدم مخ عبلق  الأار  األولى

ر  يلتفة إلى الأص   فح ا  يعيش م اهدها، أما الثا ي  وأع ي ب ا المحرحي  الممثل  ، إخ إليت ، وأ 

الم اهد ليج لت أد ى اهتما  مبا ر بالمإلؾ  ي الوقة الذو يتأد   يت الحدث. والثابة أخ األحلوب 

كلماة التي الروائي يم ف بيخ الأوا والعر ،  في حيخ يحبػ الروائي، الحوار الدراميظالأوا( على ال

ال  حلوب التصويروظالعر ( ، وهذاتتحدث ب ا ال  صياة، يتد ا ويأابع ذلب مخ  بلا الحرد واأل

يع ي ع د لوبوب ، ؼياب أعماا تعتمد األحلوب التصويرو ححب،  ضرب مثاال على ذلب أعماا 

 إخ وايخ  -أو الدراما-. وإذا كاخ لوبوب يعلخ ب كا مبا ر أو ؼير مبا ر، ميلت إلى العر  ثاكرو

، يصؾ هذا الميا باالدعاتاة الموج   ضد ظالأو(، وير  أخ هذا االدعاتاة اليمكخ ل ا أخ 18بوث 

تأو  بإق ال أو قار ت لن ظتو  جو  ( أو ظاأل ا ي( أو ظ ور  ي قب( أو ظعوليج( أ  ا ت اق  ب كا 

ؾ يكوخظالأو( أوظالأوا( التي تك ؾ ل ا كياأل يرم واضو كثيرا مخ الرواياة التي كتبة  ي الح واة 

إلى أ ت اليوجد واليمكخ أخ تكوخ معظ   -و أا لمعر تت الرواياة العظيم  -مفعما بالحيام، ل ذا يتوصا

ممحرحً  ب كا صاٍؾ، وكؤ  ا تحدث  ي اللحظ ،  -كما هي الحاا  ي معظ  المحرحياة -الرواياة 

ن، أخ مف و ظوج   ال ظر( أقا  ائدم، مما وربما ل ذا األمر أو ل يت ق ر،أعلخ  ي محت ا مأالت الحاب

توقع لت ال أاد الذيخ جاتوا بت، م يرا إلى بيرحي لوبوب الذو أ اد بؤحتاذا ه رو جيمج  ي االحت دا  

 إذا كاخ إحصاإ ا عدد المراة التي تحت د   ي ا كلم  ظأ ا(  ‹‹     الدرامي للذكات المرك و، ث  قاا

لتي يجب أخ تحت د   ي ا كلم ظأ ا( لتكويخ اتجاهاة مجردم  حو اليفيد ا ب يت  ي عدد المراة ا

أقا،وم ارك  أقا مخ المإلؾ بتعليأاة  وتمحرم أكثر، وتماحب واقعي  واألقا  20أكثر  وقو 19إظ ار

مخ اال تأاالة االعتبابي  التي تذكر الأار ت بؤ ت يأرأ كتابا، إخ ذلب   يوهم ا بؤ  ا اكت ف ا  معايير، 

››لحأيأ  ل   فعا ذلب ولك  ا  ي ا
، وبوث هاه ا يتتبع  با  ورحتر،    و ير  أخ اإلجراتاة الحردي  21

                                      
16

( ، 101عّخ)طٕؼخ اٌشٚا٠خ، رشعّخ ػجذاٌغزبس عٛاد، ثغذاد، داس اٌشش١ذ، ِٕشٛساد ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ، اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشال١خ ، عٍغٍخ اٌىزت اٌّزش - 

 . 108َ ، ص 1981
17

 ٔفغٗ. - 
18

 44َ ،ص1992،  12، اٌغٕخ  ٠2ٕظش: اٌجؼذ ٚٚعٙخ إٌظش)ِمبٌخ فٟ اٌزظ١ٕف(، رشعّخ ػالء اٌؼجبدٞ، ِغٍخ اٌضمبفخ األعٕج١خ، اٌؼذد  - 
19

 أٞ: اٌؼشع. - 
20

 أٞ:  اٌمٛي.  - 
21

 .43اٌجؼذ ٚٚعٙخ إٌظش، ص - 
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عدد المراة التي تظ ر  ي ا كلم  ظأ ا(  ي رواي  ما أو  ي  التي يأو  ب ا اتبال لوبوب مخ مثا إحصات

عا، ولك ت ربما يكوخ وصؾ التفاصيا ممت ‹‹رواياة كاتب ما مثيرم للضحب،  ؼير أ ت يحتدرب قائبل 

›› بوم تم يدي   ححب إلى  ول المعر   التي يمكخ أخ تبّيخ  جام أثر ما أو    لت
،  يظا بوث 22

أخ ظوج   ال ظر( قضي    ي ، ؼيرأ  ا وحيل  لؽاياة أكبر، إذا  يع ؾ على ال ؽم   فح ا، حي ما يأرر

أخ األحلوب هو بريأ  الف اخ الكت اؾ المع ى الف ي ال او بت،أو بريأتت  ي جعا إرادتت  ‹‹تأرر 

››التي صم  لكي يإدي اي األكبرمإثرم  ي جم ورا  إ  ا ال  اا  حك  عليت بضوت ال تائج أوالمعا 
23 .

 -حبيا تأد وايخ بوث ذلب التأيي  األر ‹‹ؼير أخ جي ية يأوا معلأا على مضموخ الكبل  الحابن 

المحَدث، للمحاكاتي ا تأادا قابعا  ي كتابتظببلؼ  المت يا(. ومخ وج    ظر ا التي هي تحليلي  تماما،  

أخ   كرم العر   -وهو  مااليفوة م اق   بوث أخ تظ را عرضا مخ ج   أ ر  -يجب أخ   ضيؾ

وظتألد( الأص  التي بالذاة ، كفكرم  التأليد أو التمثيا المحرحي، اليمكخ أو  حكاي  أخ  ظتعر (أ

تروي ا. إ  ا  اليحع ا إال  أخ تروي ا بكيفي  مفصل  دقيأ ظحّي (،  تعبي بذلب إلى حد ما إي اما بمحاكام 

ال فوو أو الكتابي، واقع  لؽوي ، وأخ  هي المحاكام الحردي  الوحيدم ،لحبب وحيد وكاٍؾ هو أخ الحرد

››اللؽ  تدّا دوخ أخ تألّد 
يخظالأو( الذو أحاحت حكاي  األحداث التي تأو  ل ذا مّي  جي ية ب 24

ال  صياة ب ا، وبيخ ظالأو( الذو أحاحت حكاي  األقواا التي ت بن ب ا هذا ال  صياة.  في إبار 

، وَّ  هوميروج،الذو ل  يتضمخ إالج تا قصيرا ؼير حوارو،وال وَّ  فَحت  25 حكاي   األحداث،أورد

حكاي   الص (  وجد أخ أبر  ا تبلؾ بي  ما يكمخ  ي اال تبلؾ بعد أخ  أعاد أ بلبوخ  صياؼتت إلى  ظ

 ي البوا،  عدد كلماة ال و األصلي أكثر مخ  عدد كلماة  ال و المعاد صياؼتت، وقد تحّصا 

ابخ   ثا ألمرا،حاج  إلي ا مخ مثاظ قاا، امت أ بلبوخ على هذا التكثيؾ بوحاب  حذؾ المعلوماة التي ال

ر ي  مثيرم  مخ مثاظ ذاة ال عر الجميا، بمحاذام الرمل   حيث البحر صا ب( ليتو( وحذ ت إ اراة  ظ

 ا،  هي  موذف جيد لما يحميت روالخ بارب أثر وظيفتُ  ج ئي  تا      ‹‹وإخ بدة العبارم األ يرم 

››الواقع
تتفن مخ وج     ل  يتردد أ بلبوخ  ي حذ  ا، أل  ا حم  ال ، لذلب   ي موحي  بالمحاكام ،26

مع الحكاي  ال الص . وب ذا وضع جي ية يدا على  المبدأيخ  اللذيخ يأو  علي ما ظالعر (  و أا   ظرا 

 27لمبلحظاة أ بلبوخ وهما 

                                      
22

 ٔفغٗ - 
23

 .44ٔفغٗ، ص - 
24

 .179خطبة اٌؾىب٠خ، ص - 
25

 .180ٔفغٗ،ص - 
26

 ٔفغٗ - 
27

 .188غٗ،صٔف - 
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كمي  ال بر الحردو، أو  حكاي  أكثر تبورا أو أكثر تفصيبل، وهذا يتمثا  ي  ظهيم     .1

 الم  د( ع د ه رو جيمج، أو الأو التفصيلي.

حضورا األد ى، وهذا يتمثا  ي  فا ي  الحاردظالكاذب ( ع د  وأ الحارد أو ؼياب الم بر .2

 جوحتاؾ  لوبير.

و أا ل ذا، يعأد معادل   28 ›› التظاهر بالعر  مع اا التظاهر بالصمة  ‹‹وير  أ  ما متحداخ      

 ( على ال كا اآلتي الق ا( وظالعبضبصيؽ  رياضي  للدالل  على التعار  بيخ ظ

  بنننر    +    م ِبنننر    =      ف                  

 أو    معلومنناة   +  مدٍا بالمعلوماة  =  عبلق  ت احب عكحي         

أخ بيخ كمي  ال بر وحضور الم ِبر عبلق  عكحي ، إذ المحاكام تتحدد بحد أقصى  ‹‹وهذا يع ي      

››كج تلب العبلق  مخ ال بر وحد أد ى مخ الم ِبر، والأص  تتحدد بع
29 . 

أما الأو الأائ  على حكاي  األقواا   و على العكج مخ حكاي  األحداث التي هي محاكام لفظي       

ألمر ؼير لفظي،  إذا كاخ األ ير وهما أو م ادع ،  إخ حكاي  األقواا على ال أي  مخ ذلب، وهي 

بر  محتوياة الم ظور الروائي  ي متعلأ  بالمحتو  التعبيرو، الذو جعلت  بوريج أوحب حكي مخ أ

صياؼ  م رول  ظرو  ‹‹كتابت الموحو  بن ظ عري  التؤليؾ( الذو تمّي  ب مولي  أكثر ألخ هد ت كاخ

مرتبب ب مذج  الممك اة التوليفي ، مخ  بلا مايحميت ظبويبأيا التوليؾ( ،  إ ت ا بلن مخ أجا ذلب مخ 

وج اة ال ظر وت ويع ا دا ا العما الذو يتجحد، على وج   ال ظر، مادامة تتيو للف اخ  رص  توظيؾ 

›› محتو  ب ائت، مخ  بلل ا
، وقد توصا جي ية مخ  بلا كبلمت الحابن إلى وجود ثبلث حاالة  30

وهي حاالة تتحدد عبلقت ا بموضول  -للكبل  الذو ت بن ب ا ال  صياة، صريحاً كاخ أ  دا ليا 

 31على ال حو اآلتي  –المحا   الحردي  

 باب المحّرد أو المروو، وهو أبعد الحاالة محا   وأكثرها ا ت اال.ال  

 ما إلى  ال باب المحّوا باألحلوب ؼير المبا ر، وهي صيؽ  أقرب درجً  إلى حد

 د.رّ المحاكام مخ ال باب المح

                                      
28

 .181ٔفغٗ، ص  - 
29

 .182خطبة اٌؾىب٠خ، ص - 
30

 . 294َ، ص1993، 2اٌزجئ١ش(، عؼ١ذ ٠مط١ٓ،ث١شٚد،اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ،ؽ-اٌغشد-رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشٚائٟ.)اٌضِٓ  - 
31

 ِٚبثؼذ٘ب. ٠185ٕظش: خطبة اٌؾىب٠خ، ص - 
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  الصيؽ  الثالث ، هي أكثر الصيػ محاكام،والتي يتظاهر  ي ا الحارد بإعبات الكلم  حر يا

ي الصيؽ  التي ر ض ا أ بلبوخ حلفا،حي ما حّوا عبارم هوميروج مخ ل  صيتت، وه

 الأصصي.المحاكاتي إلى 

(،اللذيخ ي بئاخ عخ مد  عبلق  الق اوظ (لعبضوهكذا  ر  كيؾ تت كا وج   ال ظر مخ ث ائي ظا     

ب كا مفع  بالحيوي  بحيث ُي حى حضور  ‹‹ الراوو بأصتت ، ها يروي ا كما يراها، أو أ  ا ترو 

››المؽ ّي]الراوو[ ويتجلى الم  د للعياخ وتحتلت   صياة الحكاي  
32. 

 

)2                                                                                   ) 

ق  توصيا بيخ  يأو  الأو على اللؽ ، ل ذا   و مثا أو ظاهرم لؽوي ، يأو  على عبل      

أ ت يتمّي  عخ ؼيرا مخ الظواهر اللؽوي ، بؤ ت  مرِحاظمتكل  أو راٍو( ومرَحا إليت ظمحتمع أو متلٍن( ، بيد

يؤتي مخ تعدد محتوياة  -33قاح     على حد تعبير حي ا -ت كيا جمالي يتصؾ ب يت مخ التعأيد

ظالمرِحا والمرَحا إليت( ،  تتجلّى  ي  التوصيا، ال ا ىت عخ تعدد العبلقاة الأائم  بيخ بر ي االتصاا

وهذاخ البر اخ يرتبباخ بواقع مادو  ‹‹المرتب  األولى، العبلق  التي تربب بيخ الكاتب والأار ت، 

››تاري ي ي رف عخ  بان عال  الأو الت ييلي 
أو -وهذا العبلق  الت م ا هاه ا؛ أل  ا عبلق  هام ي  34

و العبلق  التي تربب بيخ الروائي والراوو، وهي عبلق  معأدم  ارف إبار ال و _ ولكخ الذو ي م ا، ه

تفضي ب ا إلى  بكاة مركب  ل ا صل  بوظيف  الراوو وتعدد مواقعت ودالل  ضمائر الحرد ومراتب ا 

 وؼير ذلب.

 الروائي حي ما يتصدر للأو ال يتحدث إلي ا مبا رم، با ي تار راويا ت ييليا يؤ ذ على عاتأت       

صاحب الحن ال رعي  ي  أا ال و مخ المإلؾ إلى المتلأي ،وصاحب  ‹‹أو، بحيث يكوخ عملي  ال

 ي ت كيا ال و على  حو ي احبت، ويوا ن توج اتت العام  أو ال اص ،حوات  -ؼير ال رعي -الحن

››أكا ة هذا التوج اة ذاة ركائ  أيديولوجي  أ  كا ة  ارف هذا الركائ  
ويتوجت هذا الراوو  35

إلى محتمع أو متلٍن ت ييلي،  يكوخ هذا الراوو المفوَّ  بم  ل  ظ األ ا الثا ي ( للكاتب، حوات الت ييلي 

 أكاخ دا ا ال و أ   ارجت.                                                            

                                      
32

 .225طٕؼخ اٌشٚا٠خ، ص - 
33

 .٠179ٕظش: ثٕبء اٌشٚا٠خ، ص - 
34

 ٗ.ٔفغ - 
35

 . 74 -73َ ، ص 2001(، 114ثالغخ اٌغشد، د. ِؾّذ ػجذاٌّطٍت، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمظٛس اٌضمبفخ، وزبثبد ٔمذ٠خ)  - 
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و(، وقبا أخ   و  ؼمار هذا اللجج ، حروٌّ ب ا أخ  مي  بيخ مصبلحي ظالكاتب( وظالراو      

 الن العال    ‹‹ ويحير على برين الحب.  نظالكاتب( هو  -  بل ت ا بت قد  -حتى تحتبيخ للباحث الحبيا

لك ت  -كما ا تار الراوو –الت ييلي وهو الذو ا تار األحداث وال  صياة، والبداياة وال  اياة 

››اليظ ر ظ ورا مبا را  ي ال و الأصصي 
أحلوب صياؼ  أو ب ي  مخ ب ياة  ‹‹أما ظالراوو(   و  36

.  37 ››الأو،  ؤ ت  ي ذلب  ؤخ ال  صي ، وال ماخ والمكاخ، وهو أحلوب تأدي  المادم الأصصي  

والذو ال ب  يت أخ ه اب محا   تفصا بيخ الروائيظالكاتب( والراوو ،  بل يتحاوياخ  ي الموقع؛ ألخ 

 الروائي يتحتر بالراوو ؛ لتأدي  عملت. 

 (3ظ     

( بعدم مراحا متؽيرم، كاخ ل ا تؤثير على ببيع  الراوو، تبعا لتبور )البا يمرة تأ ي        

بتد بلتت الحا رم  ي أث ات الأو،  -اوو حضور باٍغ  ي الأو التأليدو تأ ياة الحرد،  بعد أخ كاخ للر

َك  ، با بإصدار األحكا  ذاة الصبؽ  األيديولوجي  ِِ رأ على ب ي  التوصيا ب -وذلب بإلأات المواعظ والِو

وقد حدث ذلب  تيج   ‹‹الأصصي، بع  التبوراة التي كاخ مخ  تائج ا ا تفات هيم   الراوو تدريجيا 

››موقؾ جمالي ي ادو ب في   صي  الراوو وعد  ظ ورا  ي العما األدبي 
. وقد ت بت بيرحي لوبوب 38 

ائي الفر حي جوحتاؾ  لوبير والحيما إلى مد  التبور الذو برأ على هذا التأ ي ، وذلب على يد الرو

، ث  قا  ه رو جيمج بتبوير هذا التأ ي  ، محتوحيا ذلب مخ إبدال  لوبير 39 ي روايتت ظمدا   بو ارو(

 40ومراحبلتت. 

 (4ظ     

 يما بعد إلى أهمي  هذا التأ ي ،  أاموا بوضع تص يفاة للراوو، الت رف   وقد ت بت الحرديوخ      

صرا لوبوب  ي مد  حضور الراوو أو ؼيابت، وهو ماأبلن عليت ت  يتاخ  ي جوهرها عما ح

للراوو مع تعديا بفيؾ  بنظمظاهر الحرد( محتوحيا ذلب مخ تص يؾ جوخ بويوخ ال  ير 41تودوروؾ 

                                      
36

 .180ثٕبء اٌشٚا٠خ، ص - 
37

 ٔفغٗ. - 
38

 ٔفغٗ. - 
39

دخً إٌبظش ٠زجؼٗ ر١ٍّز عذ٠ذ ال ٠شرذٞ اٌضٞ ٔغذ اٌظٕؼخ ع١ٍخ فٟ ٘زٖ اٌشٚا٠خ، فبٌشاٚٞ ٠زغٍٝ فٟ ِغزًٙ اٌشٚا٠خ " وٕب فٟ ؽغشح اٌذساعخ ػٕذِب  - 

 ثؼذ ٘زا االعزٙالي ٠جذأ اٌشاٚٞ ثٛطف ؽبٌخ شبسي ثٛفبسٞ اٌزٟ رذي ػٍٝ اٌجالدح ،صُ ٠جذأ فٟ االخزفبء رذس٠غ١ب ، ٌٕذسن األؽذاس ِٓ خالي  5اٌّذسعٟ" ص

ب اٌزٟ ٔذسن األؽذاس ِٓ خالٌٙب، صُ ٔذسوٙب ِٓ خالي ٚػٟ ّّ ب، صُ ٔؼٛد ئٌٝ اٌشاٚٞ ثؼذ ٚفبح شبسي. ٠ٕظش: ِذاَ  ٚػٟ شبسي، ؽزٝ ظٙٛس ئ٠ ّّ شبسي ثؼذ ٚفبح ئ٠

 ثٛفبسٞ . رشعّخ ِؾّذ ِٕذٚس ، ث١شٚد، داس ا٢داة ، دد.
40

  77َ،ص1991، ٠1ٕظش: ػبٌُ اٌشٚا٠خ، سٚالْ ثٛسٔٛف، ٚلاير أ١ٍ١ٔٚٗ، رشعّخ ٔٙبد اٌزىشٌٟ، ثغذاد، داس اٌشإْٚ اٌضمبفخ اٌؼبِخ، ؽ - 
41

[، اٌشثبؽ، ِٕشٛساد 70-39، ػّٓ وزبة: ؽشائك رؾ١ًٍ اٌغشد األدثٟ] 59-58د اٌغشد األدثٟ، رشعّخ اٌؾغ١ٓ عؾجبْ ٚفإاد طفب، ص٠ٕظش: ِمٛال - 

 َ.1992،  1ارؾبد وزبة اٌّغشة، ؽ
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ؼير جوهرو ، م يرا إلى عبلق  الراوو بال  صي  ، ومد  تبابن عل  أحدهما بعل  اآل ر أو عدمت ، 

 اآلتي  مص فا ذلب على ال حو

ال  صي  الروائي . أو، أخ الروائي يعل  أكثر مخ ال  صي ، وهو ما  >الحاردظالراوو(  -1        

 اصبلو عليت بنظالرإي  مخ ال لؾ( وهي الصيؽ  التي يلجؤ إلي ا الأو الكبلحيكي  ي أؼلب األحياخ.

ماتعل  ال  صي ، وهو  الحاردظالراوو( = ال  صي  الروائي . أو أخ الراوو يعل  بأدر -2        

 مااصبلو عليت بنظالرإي  مع(، وقد  اعة هذا الصيؽ   ي الأو الحديث.

ال  صي  الروائي . أو أخ معر   الراوو أقا مخ معر   ال  صي   <الحاردظالراوو(  -3        

الروائي ،  الراوو اليصؾ إال مايراا ويحمعت  أب ، بل حبيا إلى معر   ما  ي الضمائر، وهو 

تعدو أخ  أخ هذا المعر   الححي  ال الص  ال ‹‹مااصبلو عليت بنظالرإي  مخ ال ارف(، وير  تودوروؾ

تكوخ مواضع ، ذلب ألخ حردا ي حصر  ي محتو  مثا هذا الوصؾ الححي ال ارجي ؼير معأوا، 

››ولك ت موجود ك موذف لضرب مخ ضروب الكتاب  
، ول  ت رف هذا الصيؽ  عخ حدود التجريب، 42

 ُعرؾ هم جوو ب ذا الصيؽ   ي عدد مخ قصصت الأصيرم. وقد

ومخ  ا ل  الأوا، أخ هذا التأحي  قائ  على ؼلب  إحد  الصيػ الحابأ   ي الفخ الأصصي، ألخ      

الممي ،  الرإي   االأار ت قد يجد م جا بي  ا  ي عما قصصي واحد، بيد أخ لكا صيؽ  م  ا أحلوب 

›› ال  صي  ال ارجي ، إال إذا قُّد  مخ  بلا رإي    صي  أ ر مع وصؾ ‹‹ت ا ى ت  (معظ
، كما 43

با تيار   صي  واحدم تكوخ مرك  الأص ، بحيث  ر  اآل ريخ مخ  بلل ا،  44تتمي  هذا الصيؽ 

يماثا الفرن بيخ مجرد ال عور  ‹‹وهكذا  ر  أخ الفرن بيخ هذا الصيؽ ،وصيؽ  الرإي  مخ ال لؾ 

 .45 ››ي  المح  والمعر   التؤمل

 (5ظ           

بتص يؾ  -اعتمادا على التميي  األحاج بيخ مأولتي ظالعر (وظالأوا( -ث  قا   ورماخ  ريدماخ   

، على الرؼ  مما 46وهو تص يؾ  ديد التعأيد  -وج اة ال ظر الممك   للروام، ححب درج  الموضوعي 

 48على ال حو اآلتي  -47يتصؾ بت مخ بابع التل يو والت ظي  

                                      
42

 .59ِمٛالد اٌغشد األدثٟ، ص - 
43

 .183ثٕبء اٌشٚا٠خ،ص - 
44

 .٠78ٕظش: ػبٌُ اٌشٚا٠خ،ص - 
45

 . 79ٔفغٗ، ص - 
46

 .199اٌؾىب٠خ،ص  ٠ٕظش: خطبة - 
47

 .٠13ٕظش: ٔظش٠خ اٌغشد ِٓ ٚعٙخ إٌظش ئٌٝ اٌزجئ١ش، ص - 
48

 .٠199ٕظش :خطبة اٌؾىب٠خ،ص - 
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 الحرد العلي  بتد ا المإلؾ. -1     

 الحرد العلي  بحياد مخ المإلؾ. -2     

 أ ا المتكل  ال اهد. -3     

 أ ا الببا أو ال  صي  الرئيح . -4     

 الحرد العلي  اال تأائي. -5     

 الحرد العلي  التعددو. -6     

 ال مب المحرحي. -7     

 ا مبلن دوخ ا تأات أو ت ظي .الكاميرا، وهو أحلوب تحجي -8     

 (6ظ        

 49أما وايخ بوث ، أد مّي   ي مأالتت المتعلأ  بم اكا الصوة، بيخ الروام على ال حو اآلتي       

 المإلؾ الضم ي  -1     

ير  بوث أخ الرواي  ال الي  مخ الراوو الممحرم، ت لن صورم ضم ي  لمإلؾ يأؾ              

 ي ي تلؾ عخ اإل حاخ دير المحرم أو محرب الدمى،وهذا المإلؾ الضممأ بت ب لؾ الكواليج،وهو 

 وأو ر حكم ،  ح   م تأام، ومحح  ، ‹‹       ظاأل ا الثا ي ( للمإلؾ، التي تكوخ عادم  الحأيأي،   و

››وأكثر  ب   مخ إ حاخ حأيأي ق ر  وأ د ححاحي ،
حا ب كا . كما ير  أخ الرواي  إذا ل  ت ر أو تُ 50

مبا ر إلى هذا المإلؾ،  لخ يكوخ ه اب تميي  بي ت وبيخ الراوي  الضم ي ؼير الممحرم،  في قص  

 ظالأتل ( ل م جوو مثبل، ال يجد الأار ت حو  ظاأل ا الثا ي ( التي  لأ ا المإلؾ  ي أث ات حكيت.

 الروام ؼير الممحرحيخ  -2     

هذا ال ول مخ الروام، وبيخ ال ول الحابن،  ير  بع  الدارحيخ، أال  رن يذكر بيخ             

  كبلهما وحيب بيخ المإلؾ الحأيأي والأار ت.

 الروام الممحرحوخ  -3     

 يربب بوث بيخ إ ارم الراوو إلى  فحت بكلم  ظأ ا( وبيخ التمحرم بمع ى مخ المعا ي،             

 ي الصؾ حيخ د ا  ارا بو ارو( ، ث  رواي  مدا  بو اروظإ  ا ك ا    تتاحيذلب با  ضرب مثاال على

 ع ا الأوا الحابن إلى  لوبير، وب ذا  ر  أخ بوث  لب بيخ المإلؾ الحأيأي وبيخ المإلؾ الضم ي، بيد

أ ت يمي  بعد حيخ بيخ المإلؾ الضم ي كما  ي ظمدا  بو ارو(   و يتمحرم إلى حد ما  ي محت ا 

                                      
49

 ٠ٕظش: اٌجؼذ ٚٚعٙخ إٌظش. - 
50

 .45ٔفغٗ، ص - 
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 في تدريجيا، وبيخ الروام الذيخ يتمحرحوخ على  حو الرواي  باحت دا  الضمير األوا، ث  يبدأ بالت

مفعم  بحيوي  جحدي  وعألي  وأ بلقي   ‹‹تا ،حيث يصبو الراوو  ي بع  األعماا   صي  رئيح  

‹‹
 ‹‹الرواي  بأولت  -وهو أ ا الببا-الراوو  ي ا ، و جد مثا ذلب  ي رواي  ظهاكلبرو  خ( الذو يحت ا51

قد قرأة كتابا بع واخ ظتو  حوير( . وإخ ك ة أعتأد أال أهمي    ال إذا ك ةإ ب لخ تعر  ي أي ا الأار ت إ

لذلب،  أد ألؾ محتر ظمارب تويخ( هذا الكتاب وضم ت جوهر الحأيأ ، مع أ ت حمو ل فحت أخ يبتدل 

›› بضع حأائن  حج ا  يالت،  إ ت تو ى الصدن بصف  عام 
وهذا تبلعب بّيخ مخ المإلؾ، لئلي ا  . 52

 ‹‹ بوث  ير   أخ الراوو    ي مثا  هذا األعماا   لى ما هو مع ود  مخ  مارب تويخ،بالواقع ع

ي تلؾ عخ المإلؾ الضم ي الذو قا  ب لأت  ا تبلقا جوهريا  ، والذو تتكوخ   صيتت  ي عأول ا ج ئيا 

››مخ   بلا البريأ  التي ي تلؾ ب ا الراوو ع ت 
و ي هذا الموضع أباخ  بوث   ب كا دقين  53 

الممحرم  وكذلب الممحرم، وهذا الص ؾ مخ  جوهرو عخ  الفرن بيخ المإلؾ الضم ي والراوو ؼيرو

يعلخ عخ  فحت إما باحت دا  ضمير المتكل ، كما  ي ظمؽامراة هاكلبرو  خ(، أو  -أو الممحرم-الروام

 باح  المإلؾ الضم ي أحيا ا ،   كما   ي ظمدا  بو ارو(.

 على األقحا  اآلتي   ث  يأح  بوث هذا الص ؾ       

 الروام العاكحوخ ، ؼائبيخ كا وا أ  حاضريخ.  -أ   

 الروام المراقبوخ،أو الراصدوخ. -ب  

الروام الم اركوخ، ذوو التؤثير الجلّي  ي محار األحداث، وتتراوم  هذا الم ارك   بيخ  -ف  

 الم ارك  اليحيرم، والم ارك  المبلأ .

 اص  بالروام الراصديخ، يمكخ أخ ت ببن على الروام   الم اركيخ، وير  بوث أخ األحكا   ال     

ومخ  ا ل   الأوا اإل ارم إلى صل   هذا التأحي  للص ؾ الثالث ، بالمحا   التي تفصا بيخ المإلؾ 

 والراوو مخ ج  ، وبيخ   صياة الرواي    مخ ج   أ ر .

 

 (7ظ        

راوو(  بويبل،  ل  تؤُا ج دا  ي الؽوو  ي أعماقت، وقفة الحردياة الحديث  أما  مف و ظال     

وحبر أؼوار لججت، وتبييخ ؼوامضت، وضبب مفاهيمت،  تودوروؾ  يأؾ  بويبل أما   تص يؾ جوخ 

                                      
51

 .45اٌجؼذ ٚٚعٙخ إٌظش،ص - 
52

 .7َ، ص1992ٌذ١ٌٚخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،رشعّخ فش٠ذ ػجذاٌشؽّٓ ِٚب٘ش ٔغ١ُ ، اٌمب٘شح ، اٌذاس ا ِغبِشاد ٘بوٍجشٞ فٓ، ِبسن ر٠ٛٓ. - 
53

 .46-45اٌجؼذ ٚٚعٙخ إٌظش، ص - 
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التي أبلن  –بويوخ  ال  ير،   يحللت تحليبل مفصبل،  يأؾ ب كا   او أما  الحال  الثا ي ظالرإي  مع( 

  مّي    بيخ حالتيخ مخ  حاالة ال  صي      -علي ا الرإي  المصاحب 

 ال اص . اأخ تر  ال  صياة أو تحكي الحدث  فحت ولكخ مخ وج    ظرهالح ل  ال لى:   

 أخ  تر  ال  صياة أو تحكي أحداثا م تلف .  الح ل  الن  ٌ :  

اص   حتبيع أخ  حمي ا ظرإي  مجحم ( إذ أخ تعدد  تيج    ‹‹ في الحال  األولى ح حصا على      

اإلدراكاة، يعبي ا بالفعا، رإي  أكثر تعأيدا، عخ الظاهرم التي يت  وصف ا، ومخ  ج    أ ر   يحمو 

ل ا  بوصؾ  فج الحدث بتركي  ا تباه ا على ال  صي  الروائي   التي تدركت، أل  ا  عرؾ  الأص  مخ 

›› قبا
وظكائخ( وهو جوهر الحدث، وبيخ ماهو ظظاهر( وهو الكيفي  التي   تبدو ،   ث  مّي  بيخ ماه 54 

ب ا األحداث مخ  بلا ال  صياة الم ارك . و ي هذا الحال  أو ظالرإي  المجحم ( تت اوب   صياة 

الرواي   ي إعادم الحدث  فحت،ولكخ مخ وج    ظرها، وهذا الوج   التعبي ا رإي  مجحم  لؤلحداث 

 ظر م تلف  كيفيا.ححب ، با وج    

إلى  -جريا ورات ث ائياة دو حوحير -و ي كتاب ظال عري ( قا  تودوروؾ با ت اا هذا الرإ      

 55رإيتيخ 

 ي ا  يئا عخ الراوو، وهو ما يحمى  يخ ال  صي  ال ت فرإي  مخ الدا ا ، تتمي  بؤ -1      

 بالراوو كلي المعر  .

درب دوخ أخ يصاحب ذلب أو تؤويا وأو رإي  مخ ال ارف، وهي رإي  تكتفي بوصؾ أ عاا تُ  -2 

 الفاعا.-تد ا مخ  كر الببا

 

 (8ظ        

 ي إبار الحردياة الحديث  ي كا مص ؾ جيرار جي ية ظ  باب الحكاي (  تحا مبي ا  ي مف و       

ي ية ير  أخ التص يفاة الحابأ   لبة بيخ وج   ال ظر ، والحيما  ي دق  احت دا  المصبلو،  ج

َمخ ال  صي  التي توجت وج ُ   ظرها  ‹‹مف ومي ظالصيؽ ( وظالصوة( أو بيخ  حو  حإاليخ هما 

الم ظوَر الحردو   وهذا الحإاا الم تلؾ تماما   َمخ الحارد  أو بعبارم أوج  بيخ الحإاا، َمخ ير   

                                      
54

 . ٚئٌٝ ٘زا إٌٛع رٕزّٟ سثبػ١خ )اٌشعً اٌزٞ فمذ ظٍٗ( ٌفزؾٟ غبُٔ. ٚسٚا٠زب )١ِشاِبس( ٚ)أفشاػ اٌمجخ( ٌٕغ١ت ِؾفٛظ.59ِمٛالد اٌغشد األدثٟ، ص  - 
55

 .53-52َ، ص1987، 1اٌذاس اٌج١ؼبء،داس رٛثمبي، ؽ٠ٕظش : اٌشؼش٠خ، رشعّخ شىشٞ اٌّجخٛد ٚسعبء ثٓ عالِخ، - 
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››والحإاا، َمخ يتكل   
ل ذا قّر قرارا على مصبلو جامع هو ظالتبئير( محتل ما إياا مخ  ،56

 57مصبلوظبإرم الحرد( ال او بال اقديخ كلي ث بروكج وروبرة واريخ.

 58وأ ماب التبئير ع د جي ية تتجلى  ي ثبلث  أ كاا      

عموما على   وهذا ال مب يتمثا  ي الرواي  الكبلحيكي  الأائم  ال ؤبة صفب أ  الالت ئٌب -1       

 الراوو كلي المعر  .

   وهي على أقحا  ثبلث  ال ؤبة الداخلٌ  -2       

  وهذا ال كا يتجلى  ي الرواياة التي تمر  ي ا األحداث عبر ال ؤبة الداخلٌ  الن  ت  -أ            

وعي   صي  واحدم، مثا رواي  ظال وف األبدو( لدوحتويفحكي،  الرواي  كل ا تمر عبر 

 59 وؾ(. يات وعيظ ل

وهذا ال كا يتجلى  ي الرواياة التي تمر ب ا األحداث عبر  ال ؤبة الداخلٌ  المتغٌبة: -ب            

 .60وعي عدم   صياة، كما  ي ظمدا  بو ارو( 

حيث  ي الرواياة المب ي  على الرحائا،وهذا ال كا يتجلى   ال ؤبة  المتعددة : -ف             

 ي المحتو  ال فحي، ع د  – 61، ولك  ا تت ول بت ول المرِحا. وقد أ ار أوحب حكيتتكرر الحادث  عي  ا 

إلى ما أحماا بالموقع الدا لي باحتمرار،  -حديثت عخ أص اؾ االحتعماا التؤليفي لوج اة ال ظر الم تلف 

 62. ي أث ات حديثت عخ موقع المإلؾ الثابة  ي الأو، بيد أ ت ل  ي و هذا ال مب بال كا التراحلي

  و ي ا تتمثا ال  صي  أمام ا، دوخ أخ تتام ل ا معر   أ كارها  ال ؤبة الخ بجٌ  -3         

وم اعرها. وقد احت د  باكثير هذا ال مب مخ التبئير  ي ؼير موضع مخ رواي  ظحبلم  الأج( وذلب 

 .63باحتعماا الفعا ظرإو( 

أل ت  ‹‹بت  ب وعي  الضمير المحت د   ي الحرد عبلق  لت ال وهذا التميي  بيخ األ ماب الثبلث ، ال     

يعود بالضرورم على الذاة المدرك  ، أو ال  صي ، بأدر ما يعود على الذاة المتكلم ، أو  قد ال

››الحارد 
 بل ا لما يأاا بؤ ت يبابن بيخ  –أخ احتعماا ضمير ال  و األوا  65. ل ذا ير  جي ية64 

                                      
56

 .198خطبة اٌؾىب٠خ.،ص - 
57

 .201ٔفغٗ،ص - 
58

 .202-201ٔفغٗ، ص - 
59

 َ.1958(،اٌّطجؼخ اٌغذ٠ذح،٠34ٕظش: اٌضٚط األثذٞ، رشعّخ عبِٟ اٌذسٚثٟ،دِشك،داس ا١ٌمظخ اٌؼشث١خ،ػ١ْٛ األدة اٌؼبٌّٟ) - 
60

 فٍٛث١ش.٠ٕظش : سٚا٠خ ِذاَ ثٛفبسٞ .عٛعزبف  - 
61

 .٠98ٕظش: شؼش٠خ اٌزأ١ٌف.ص - 
62

 ع١أرٟ ث١بْ رٌه ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌّغزٜٛ إٌفغٟ. - 
63

 . 154، 146، ٠84ٕظش: عالِخ اٌمظ،ص - 
64

 .73َ،  ص1993(، 4( ع )11ِفَٙٛ اٌشؤ٠خ اٌغشد٠خ فٟ اٌخطبة اٌشٚائٟ ث١ٓ االئزالف ٚاالخزالف،ػجذاٌؼبٌٟ ثٛؽ١ت، ِغٍخ فظٛي، ِظ) - 
65

 ٔفغٗ. - 
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ال يوجت إببلقا تبئير المحكي  ي الببا؛ ل ذا ير  أخ المأياج  –  صي  الراوو وبيخ   صي  الببا 

الصحيو للوصوا إلى حا هذا المعظل  يكمخ  ي التميي  بيخ الصيؽ  ال  صي ظالذاتي ( والصيؽ  

وال يحتفيد ‹‹ ،66-روالخ بارة  على حد تعبير –البل  صي ظالبلذاتي ( ، أو ال  صي والبل  صي 

 ا (، والمتعلأ  بؽير ال  و العبلماة اللحا ي  المتعلأ  بال  وظ أهذاخ ال ظاماخ بالضرورم مخ 

حجت ا الحأيأي   . ثم  قصو،أو على األقا ثم  م اهد كتبة بصيؽ  ال  و الثالث، ومع ذلب  إخظهو(

يكفي أخ  عيد كتاب  قص  أو مأبع  وا،  كيؾ يمك  ا أخ  حك   ي هذا  تعود إلى ال  و األ إ ما

لنظأ ا(، وما دامة هذا العملي  ال تإدو إلى هد   ي ال باب،ؼير تؽيير الضمائر النظهو(  ي صيؽ  ا

››الأاعدي ،  مخ المإكد أ  ا ح بأى  ي  ظا  ال  و 
. ويظ ر هذا األمر جليا  ي قصو ات ذة 67

ضمير الؽائبظهو( مركبا تأ يا  ي حرد األحداث، وع د التؤما يجد الباحث مفتاحا أو عدم مفاتيو ت ير 

رات الذو أ ار إليت أخ وج   ال ظر  ي ا تتجت  حو ضمير ال  و األوا،  لو قا  الأار ت باإلجإلى 

، لوجد أخ التؽيير لخ يإدو إلى  لا  ي ال باب، ويضرب الباحث مثبل  رودا ل ذا األمر،  بارة ق فا

 ت بلن مخ رواي ظال وف األبدو( لدوحتويفحكي،  على الرؼ  مخ أخ الرواي  مكتوب  بضمير الؽائب ،

ل   وؾ( ، كما يمكخ العودم إلى مأتبفاة مخ تحليا روبرة  و ياوعي ال  صي  الرئيح   ي ا ظ لت 

كما أ ار إلى اإلجرات  فحت، واالج مارتخ ع د حديثت عخ قص   68،لأص ظ قص  قصيرم جدا( ل م جوو

ب  ،  جدها ترتك  على  الأص  على الرؼ  مخ كو  ا مب ي  على ضمير الؽي  ،ظؼبب ( لكاثريخ ما حفيلد

 مخ م ظورا  ‹‹ وج    ظر ال وج  ، ما كاخ ممك ا أخ توجد هذا الأص  بوصف ا حكاي  يروي ا ال وف، 

››ل  يحدث ما هو ذو  ؤخ  ي ذلب المحات
69. 

 مخ ه ا  ر  أهمي  وج   ال ظر  ي هذا التؽييراة ، وقد أ ار أوحب حكي إلى مثا هذا اإلجرات      

، 70لم ظور الروائي على المحتو  ال فحي ،  ؤبلن عليت مصبلوظالمف و  التحويلي(ع د حديث  عخ ا

 ليفي.ل  مخ  تؽير أص اؾ االحتعماا التؤذلب صورم مخ صور جبلت وج اة ال ظر المت ك وعدّ 

 (9ظ         

يفيد  مصبلو محتمد مخ الف وخ الت كيلي  والحيما الرح ،   و perspectiveمصبلو الم ظور      

رإي  األ يات بالعيخ ححب ُبعدها وألوا  ا وإيضام ذلب،وبالتعبير ال  دحي العا ،  إخ الم ظور  ‹‹

                                      
66

 .73َ،ص٠1993ٕظش : ِذخً ئٌٝ اٌزؾ١ًٍ اٌج١ٕٛٞ ٌٍمظخ، رشعّخ ِٕزس ػ١بشٟ، ؽٍت ، ِشوض اإلّٔبء اٌؾؼبسٞ،  - 
67

 . 74 – 73ٔفغٗ،ص  - 
68

 .175-173. ٠ٕٚظش رشعّخ د.اٌغ١ذ ئثشا١ُ٘ ٌٍمظخ ػ١ٕٙب فٟ اٌىزبة ٔفغٗ ،ص186-٠177ٕظش اٌزؾ١ًٍ فٟ وزبة )ٔظش٠خ اٌشٚا٠خ( ص - 
69

 .282-265. ٠ٕٚظش ٔض اٌمظخ فٟ اٌىزبة ٔفغٗ، ص172ذ٠ضخ، صٔظش٠بد اٌغشد اٌؾ - 
70

 .٠107ٕظش : شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص - 
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71عر  م اظرو،أو تجحيد لرإي  الجح  بؤبعادا الثبلث  
إبرا  ما يظ ر للعيخ مخ األجحا   ‹‹أو هو ››

م  ا األجحا  الموجودم  ي الفضات على حبو م بحب ، وهكذا يصبو المحبو الم بحب ك ا ذم   اهد 

››المرحوم  
تؤثير مرئي يعبي ا إححاج  ‹‹،وهو موجود  ي كا  يت   اهدا  ي حيات ا اليومي  أل ت 72

››بالبعد والحج  
، والجامع بيخ التعريفاة الحابأ  هو ال موا واالحتوات ، وبال ظر إلى م رول ال اقد 73

لمعا ي وج   ال ظر ممخ ت اول ا قبلت الروحي بوريج أوحب حكي ال أدو ، وجد الباحث أ ت أكثر  موال 

؛ ل ذا كاخ هد ت  ي كتابت الموحو  بنظ عري  التؤليؾ ، ب ي  ال و الف ي وأ ماب ال كا التؤليفي(، 

 ي األدب  يما لت صل  بوج   ال ظر مخ  بلا أربع   ي مبلحظَ  وتتبَع أص اؾ اال تياراة التؤليف

 فحي ( ، وب ذا يتضو أخ الم ظور الروائي ع دا ،  – مكاخ و ماخ –تعبيرو  -محتوياة ظ أيديولوجي

مفتام  أدو للولوف إلى ق ان  عري  التؤليؾ ، وبيَّخ  ما بيخ هذا المصبلو ومصبلو وج   

مخ  رون ،  المصبلو األ ير متصا ب كا أحاج بالجا ب اإلبداعي  POINT OF VIEWال ظر

ا عمو  الم ظور و صوو وج   يجلو ل  ،وب كا  او ب ول معيخ كاخ يمارحت ه رو جيمج ، وهذا

، حتى يتحا ى احت دا  كا 74، وقد احت د  جيرار جي ية مصبلو الم ظور على حبيا االحتعارمال ظر

 مالت صل  بالصياؼ  البصري ، وهي على أي  حاا محؤل  متصل  بالتأ ي  الروائي .

 (10ظ

ظ حبلم     ( ،والحيما1969 -1910موضول هذا الرحال  رواياة األديب علي أحمد باكثيرظ    

، وقد جات هذا 75  ( 1955  ، حيرم  جال1949  ، الثائر األحمر 1945  ، وا إحبلماا 1944الأج 

 اال تيار العتباراة معي   م  ا 

أخ هذا الرواياة ي تظم ا  حن واحد ، وهو أخ مادم الأص   ي ا مادم تاري ي  ، ول ذا احتبعد  -

 ( أل  ا ال تتحن مع ال ظا  العا  ل ذا الرواياة.الباحث رواي  ظ ليل  ال  ر 

تببين م  جت ال أدو أ  ا تتمي  بب ات   ي متماحب ، مما حدا بالباحث أخ يت ذها موضوعا ل  -

 علي ا.

                                      
71

 َ، 1988، 1إٌّظٛس اٌّؼّبسٞ ِٕٚظٛس اٌظً،ئػذاد إٌّٙذط طجؾٟ اٌخبٌذٞ،ث١شٚد،داس لبثظ،ؽ - 
72

 . 7َ، ص1995، 3د،اٌمب٘شح، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،ؽرجغ١ؾ سعُ إٌّظٛس ألػّبي إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ ٚأػّبي ٕ٘ذعخ اٌذ٠ىٛس، د/ِٕٙذط ِؾّذ ؽّب - 
73

 .9َ، ص1987، 3فٓ إٌّظٛس ٚاإلظٙبس اٌّؼّبسٞ،ئػذاد عٛعٟ ئعىب١ٔبْ ، سث١ؼ اٌؾشعمبٟٔ ، ث١شٚد،داس لبثظ ، ؽ  - 
74

 .٠197ٕظش : خطبة اٌؾىب٠خ ، ص - 
75

ٚػٍٝ اٌجج١ٍٛعشاف١ب اٌزٟ أػذ٘ب اٌذوزٛس ؽٗ ٚادٞ ،ٌٍشٚا٠خ اٌّظش٠خ ، ِغ اػزّذ اٌجبؽش فٟ ػجؾ ربس٠خ اٌشٚا٠بد ػٍٝ رٛاس٠خ اٌطجؼبد األٌٚٝ ِٕٙب ،  - 

َ ،٠ٕظش : دساعبد فٟ ٔمذ 1956َ ٚسٚا٠خ )ع١شح شغبع( ِإسخخ ثزبس٠خ 1949ِالؽظخ ثؼغ اٌفشٚق اٌطف١فخ ، فشٚا٠خ )ٚائعالِبٖ( ػٕذٖ ِإسخخ ثزبس٠خ 

 .151 -135َ، ص 1989ة ، اٌشٚا٠خ ، ؽٗ ٚادٞ ، اٌمب٘شح ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزب
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رواي  ظ الفارج الجميا ( أل  ا ل  تببع  ي حيام األديب ،  أد   رها  كما احتبعد الباحث -

ل  تم لت الم ي  لضبب ا ومراجعت ا ، ل ذا ل  تؤة ،   76( المصري الأص ظ   ي مجل  لمحلح

 على  حن أ وات ا.

  

                                      
76

، 1َ،٠ٕظش: ِمذِخ اٌذوزٛس أثٛثىش اٌجبثىشٞ ٌشٚا٠خ اٌفبسط اٌغ١ًّ،اٌمب٘شح،ِىزجخ ِظش،ؽ1965ػبَ  15،16، 14فمذ ٔششد ػٍٝ صالس ؽٍمبد األػذاد  - 

 .5َ،ص1993
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 المنظور الروائي عمى المستوى األيديولوجي الفصل األول:
 يذخم َظرٌ

 
( مصابلحا مؤلو اا ،  اال دورا ات علاى األلحاخ ، اللوهل  األولى يبادو مصابلو ظ األياديولوجي        

ال ظار وإعماااا الفكار يتك اؾ ؼموضات وتتجلاى  ئبأيتات، وحااير  واحاتمرأتت األقابل  ،ولكاخ ع اد إبالا  

، 77المتؤما عج  إحاب  األ كاا بت،وقد حاعد على هذا التعمي  اتصاؾ هذا المصابلو بالحضاور الكلاي

وتداولاات  ااي كااا المجاااالة . ل ااذا كثاارة حيثياااة تحدياادا، وكاااٌّ  اااظر إلياات مااخ م ظااورا الفكاارو
78 ،

بلا عبلق الب ي  التحتيا  أو مايحاميت الفكار الماركحاي عموماظاألحااج مخ   إليت الماركحيوخ   ي ظروخ 

أو أ اكاا  ‹‹االقتصادو(، بالب ي  الفوقي ،  مخ هذا األحاج االقتصادو ت  ؤ  ي كا مرحل  ظب يا   وقيا ( 

››محدودم مخ الأا وخ والحياح  ، و ول محدد مخ الدول  
تحتاوو أكثار  ‹‹  ؼير أخ هاذا الب يا  الفوقيا  79

تتكوخ مخ أ كاا محادودم ماخ الاوعي االجتمااعي، حياحاي  ودي يا  وأ بلقيا  وجماليا  ...  إ  اذلب ، مخ 

››الااه هااي ماتحااميت الماركحااي  باحاا  األيااديولوجيا 
يااديولوجيا وظيفاا  ع ااد  ااذا المف ااو  لؤللل ااذا كاااخ  ،80

هي إضفات ال رعي  على حلب  الببأ  الحاكم   ي المجتمع ،  األ كار الحائدم  ي المجتمع  ‹‹ الماركحي 

››هي أ كارالببأ  التي تحك  هذا المجتمع  ي التحليا ال  ائي 
مخ  وحصيل  هذا المف و  أخ الفخ ج ت، 81

خ     ولذلب  إ ‹‹ع ج ت مخ أيديولوجياة المجتم -كما ير  ايجلتوخ -هذا الب ي  الفوقي  للمجتمع ، أو هو

األدب يع ي     العملي  االجتماعي  التي ت ملت ، وكما يأرر جورجي بلي ا وؾ،  إخ العأليا  االجتماعيا  

لعصر مخ العصور م روب  بالعبلقاة االجتماعي  ل ذا العصر، وأوضو مايكوخ ذلب  ي تااريه األدب 

››والفخ 
أعمااا  هاي اصاادرم عاخ مبادعيخ أ اذاذ وإ ما عماالل ذا ل  تكخ األعماا األدبي   ي  ظره  أ ،82

مبدعيت   ي لاذلب أ اكاا لائلدراب وبرائان  اصا   اي رإيا    قابل  لتفحير يحير معتمد على حيكولوجي

 تاف لعبلقاة  ‹‹العال ، ومادا  األمر كذلب   ي ذاة صل  وثيأ  بؤيديولوجي  العصر، وهذا األيديولوجي  

                                      
77

 1٘بِش13َ ،ص 1990،  1ؽ ٠ٕظش : إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب،  ، ؽ١ّذ ٌؾّذأٟ ،ث١شٚد، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ،    -
78

 ٌّؼشفخ ٘زٖ اٌزؼش٠فبد ٠ٕظش:   -

 70َ، ص1984،  2ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌؼشث١خ فٟ اٌٍغخ ٚاألدة ، ِغذٞ ٚ٘جخ،وبًِ إٌّٙذط، ث١شٚد،ِىزجخ ٌجٕبْ،ؽ - أ

 ِٚب ثؼذ٘ب 13إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب ،ِظذس عبثك ، ص - ة

  1983األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ، دساعخ ؽبٌخ فٟ ػٍُ  اعزّبع اٌّؼشفخ، ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ، اٌى٠ٛذ ، ػبٌُ اٌّؼشفخ ، ٠ٕب٠ش    -ط    

 ِٚبثؼذ٘ب 183ص           
79

 23َ، ص1983،  3،ع 5اٌّبسوغ١خ ٚإٌمذ األدثٟ، ر١شٞ ا٠غٍزْٛ ، د: عبثش ػظفٛس، فظٛي ِظ   -  
80

 ٔفغٗ   - 
81

 ٔفغٗ   - 
82

 ٔفغٗ   - 
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›› ااي  ماااخ ومكاااخ محاادديخ اجتماعياا  ملموحاا  ، تأااو  باايخ الب اار 
ا ببلقااا ممااا مضااى ات ااذ ال أااد  83

الماركحي بابعا أيديولوجياً صريحاً ؛ ألخ هد ت كاخ الوصوا الحريع للمدلوا االجتماعي واأليديولوجي 

لؤلعماا الروائي   ل  يلتفة إلى الجا ب الجمالي ووظيفتت  ي تحديد الدالل  االجتماعي  واأليديولوجي   اي 

ذا كلت كا ة الرواي   ي  ظره  وثيأا  اجتماعيا  وأيديولوجيا  ذاة صابؽ  جماليا  ، الت تلاؾ الرواي ، ل 

قي مضمو  ا عخ أو  كا مخ أ كاا األيديولوجياة األ ر  ظ الديخ، الفلحاف ، الوثاائن الحياحاي ( وماخ 

 ‹‹ا ، والتاي م  اا  ا ل  الأوا اإل ارم إلى عبلق  ال أد الماركحي بالمادي  التاري ي  التي أ ذ م  اا ركاائ 

أخ ال تاف األدبي، بما  ي ذلب الرواي  هو  كا مخ أ كاا الب ي  الفكري  للمجتمع ،وماادا  المجتماع ي ا د 

أخ الصرال موجود على محاتو  الفكار،  ماخ ه اا  يصراعاً بيخ ببأاتت حوا المصالو المادي ،   ذا يع 

››، ي  ض  الصرال الفكرو واالجتماعيتد ا الرواي  باعتبارها أدباً أو  كبل مخ أ كاا الفكر
وهاذا 84

  يما بعد ب ظري  اال عكاج . ميَ حُ  األمر يفضي إلى ما

ظاا ال أااد الماركحااي ردحاااً مااخ ال ماااخ ال ي اارف عااخ قرات مإححاايتظ ماااركج وإ جلاا ( اللااذيخ       

، وكااخ  85برحا  ي بع  كتابات ما جملا  ماخ الأضاايا، ل اا صال  باالفخ واألدب والحايما الفاخ الروائاي

 ظااراة ثاقباا   ااي ت اااوا األعماااا األدبياا ، والحاايما دراحااتت عااخ  -لي اايخ-للمإحااج الثااا ي للماركحااي 

 ، أبعاد  ظري  اال عكاج. دو أاً للم  ج الحابن، وقد احت لو م  ا ال أاد  يما بع 86تولحتوو

بريأا  مبا ارم بو ظري  اال عكاج  ي أيحر مف و  ل ا، هو أخ األدب يعكاج الواقاع االجتمااعي      

اتجاهااا راحاا اً  ااي ال أااد الماركحااي ، بوصااف ا وحاايل  لمأاوماا   ‹‹وقااد أصاابحة هااذا ال  عاا  إلااى حااد ما.

››ال ظرياة ال كلي  التي تحصر األدب  اي  باان ضاين م عا ا عاخ التااريه
والمتتباع لمأااالة لي ايخ  87

و تب تات الدوؼمائيا   يماا بعاد، عخ تولحتوو، حير  أخ لي يخ ل  يرد باال عكاج هذا المف و  الحبحي الاذ

 إ  اا الباد أخ تكاوخ مارقم وضاعة  ‹‹ 88   ي روحيا 1905 إذا كاخ لي يخ ير  أخ تولحتوو مرقم ثورم 

››يير ما رو ي  معي   تجاا الواقع كما يأوا بب او
 كا ،ولكخ ب90وقد تب ى جورف لوكاتش هذا المف و 89

راهااا لي اايخ حااؤل  ا بباعاااة أولياا  للحااج،  يمااا يالمعر اا  الحأاا  ليحااة م ‹‹أعماان، وياار  ايجلتااوخ أخ 

                                      
83

 ٔفغٗ  - 
84

 56إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب  ،ص  - 
85

ٓ ثؼذّ٘ب ثشٟء ِٓ -  َِ  اٌغطؾ١خ. ٟٚ٘ آساء ألشة ئٌٝ اٌٍّؾبد اٌخبؽفخ ِٕٙب ئٌٝ اٌّٛالف إٌظش٠خ اٌّزىبٍِخ، غ١ش أٔٙب رٕطٛٞ ػٍٝ سؤ٠خ ػ١ّمخ، سدد٘ب 
86

 ِٚبثؼذ٘ب205َ،ص  1972د ٚصاسح اٌضمبفخ ، ٠ٕظش) فٟ األدة ٚاٌفٓ( د: ٠ٛعف ؽالق، دِشك، ِٕشٛسا - 
87

 35اٌّبسوغ١خ ٚإٌمذ األدثٟ ،ص - 
88

 .٠205ٕظش:األدة ٚاٌفٓ، ص - 
89

، ١ٔٛ٠ٛ 3،ع5، ٠ٕٚظش) ١ٕ١ٌٓ ٔبلذاً ٌزٌٛغزٛٞ( ث١١ش ِبششٞ رش: ػجذاٌشش١ذ اٌظبدق ِؾّٛدٞ، فظٛد،ِظ35اٌّبسوغ١خ ٚإٌمذ األدثٟ،ص- 

 .148َ،ص1985
90

ؼشف١خ ػٓ االٔؼىبط " رٍه إٌظش٠خ اٌزٟ رمشس أْ وً ئدسان ٌٍؼبٌُ اٌخبسعٟ ٠مَٛ ػٍٝ أؼىبط ٘زا اٌؼبٌُ فٟ اٌٛػٟ اإلٔغبٟٔ" أٞ ٔظشثخ ١ٕ١ٌٓ  اٌّ - 

 35اٌّبسوغ١خ ٚإٌمذ األدثٟ، ص
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للواقع الموضوعي أكثار عمأاا و اموال ، مماا هاو موجاود  اي مظ ار هاذا  ظ ا عكاج(، با هي شولوكات

››الواقع 
دراب إ ‹‹ -كماا يار  لوكااتش -وإذا  ظر ا إلى المعر   بوحاب  المف و  الحابن ، ح جد أ  اا 91

››ة ت كل ا ال ظري  العلمي  أو الفخ العظي  مأوالة ت كا أحاج مظ ر الواقع؛ مأوال
 وير  ايجلتوخ،92

 أخ هذا الصيؽ  أرقى صيػ  ظري  اال عكاج قيم .

يصارم  93ول  تحل  هذا ال ظري  مخ ح ا  ال أاد مخ ب ي جلدم ال أد الماركحي،   اهو بلي ا وؾ      

ؼولادماخ يار  أخ ال تااف األدباي  على صحت ا  ي ؼاي  اإلب ا ، كما أخ –أو اال عكاج  -بؤخ هذا الفكرم

يميااا دائمااا إلااى أخ يبلااػ درجاا  عالياا  مااخ  ‹‹الجماااعي للواقااع ولك اات  يلاايج مجاارد ا عكاااج يحااير للااوع

التاي يتحادث باحام ا ، ويمكاخ تصاور هاذا الاوعي   اال حجا  تعبار البموحااة التاي ي ا ل إلي اا الجماعا

ماخ التاوا خ  اي الواقاع الاذو  عايش  يات  لكحأيأ  موج   مخ أجا حصاوا الجماعا  الماذكورم علاى  او

‹‹
  مف ااو  ومإححااا لحوحاايولوجيا ماركحاايوقااد تتبااع ؼولاادماخ  بااى أحااتاذا لوكاااتش مبااورا هااذا ال،94

دي اميكي  متفلت  مخ قيود الماركحي  الدوؼمائي ، والتي تميا ة عاخ مجماول الحوحايولوجياة األ ار  ؛ 

الاذو يحامو  96، لكخ  ي الوعي الممكخ95جماعي الواقعتر  المف و  المفتام ، ال  ي الوعي ال ‹‹بكو  ا 

››وحدا بف   الوعي األوا 
وب ذا احتبال ؼولدماخ أخ يإحاج  ظريا  محكما  الب اات أعااد ماخ  بلل اا  97

المحددم وبلورت ا ، وأه  هذا المفاهي  هي ظ رإيا  العاال   ب ات أ كار لوكاتش مع تؤحيج عدد مخ المفاهي 

وقد اعت ى ب ا كثيرا مخ حيث الت ظير والتببين وهي مفتام أحاج لف    ظريتت  ي العلو  اإل حا ي  ، 98(

دراحا  تك اؾ عاخ الدرجا  التاي يجحاد ب اا  ‹‹ومما يمي ا عخ أحبل ت أ ت قا  بدراح  ب ي  العما األدباي 

ماا ، وتحااوا دراحااتت ماخ هذا العما ب ي  الفكر ع د ببأ  ، أو مجموع  اجتماعي  ي تمي إلي ا مبادل الع

››هذا ال اوي  أخ تتجاو  اآلليا  التاي وقاع  ي اا التحلياا االجتمااعي التأليادو لاؤلدب 
وذلاب ماخ  ابلا  99

االهتما  بب ي   كريا  تتجلاى  اي رإيا  العاال  التاي تبادو حلأا  وحايب  بايخ الببأا  االجتماعيا  واألعمااا 

                                      
91

 ٔفغٗ- 
92

 ٔفغٗ- 
93

 37َ ،ص  1977،  ٠2ٕظش ) اٌفٓ ٚاٌزظٛس اٌّبدٞ ٌٍزبس٠خ( رش: عٛسط ؽشاث١شٟ، ث١شٚد ، داس اٌط١ٍؼخ، ؽ - 
94

 12-11َ، ص1985، ٠1ٕظش ) اٌشٚا٠خ اٌّغشث١خ ٚسؤ٠خ اٌٛالغ االعزّبػٟ ، دساعخ ث٠ٛ١ٕخ رى١ٕ٠ٛخ( ؽ١ّذ ٌؾّذأٟ، اٌذاس اٌج١ؼب ء ، داس اٌضمبفخ ، ؽ - 
95

ِٕٙظ ٌٛع١بْ غٌٛذِبْ( عّبي أٚ اٌٛػٟ اٌفؼٍٟ، ٚ٘ٛ " اٌٛػٟ إٌبعُ ػٓ اٌّبػٟ ِٚخزٍف ؽ١ض١برٗ ٚظشٚفٗ ٚأؽذاصٗ" فٟ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌزشو١ج١خ ، دساعخ فٟ  - 

 40َ ، ص 1982، 1شؾ١ز، ث١شٚد، داس اثٓ سشذ، ؽ
96

 40شو١ج١خ ، ص اٌٛػٟ اٌّّىٓ ٘ٛ " ِب ٠ّىٓ أْ رفؼٍٗ ؽجمخ اعزّبػ١خ ِب، ثؼذ أْ رزؼشع ٌّزغ١شاد ِخزٍفخ دْٚ أْ رفمذ ؽبثؼٙب اٌطجمٟ " فٟ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌز - 
97

  69إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب،ص  - 
98

 ٠66خ اٌؼبٌُ ٟ٘ " سؤ٠خ رزىْٛ داخً عّبػخ أٚ ؽجمخ ِؼ١ٕخ فٟ اؽزىبوٙب ثبٌٛالغ ٚطشاػٙب ِغ اٌغّبػبد األخشٜ " ٔفغٗ ،صسؤ - 
99

 .84َ ، ص 1981،  2، ع1لشاءح فٟ ٌٛع١بْ غٌٛذِبْ ) ػٓ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌز١ٌٛذ٠خ ( عبثش ػظفٛس ، فظٛي ، ِظ  -  
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عباار عااخ  فحاا ا عباار العمااا األدبااي توهااذا الرإياا   تعباار مااخ  اابلا رإيت ااا للعااال     الببأاا ‹‹األدبياا  

‹‹
 تدور حوا ثبلث حلأاة متكامل    هذا ال ظري  ح جد أ  ا وإذا تؤمل ا100

 الببأ  االجتماعي   - 1   

 رإي  العال  – 2   

 ال و األدبي – 3   

متكاملا   وهكذا ت  ؤ عبلق  متكامل  بيخ الكاتب والعما األدبي والاوعي الممكاخ علاى  اكا حلأا      

وعلى الارؼ  ماخ الج اود الكبيارم التاي باذل ا ؼولادماخ  اي إرحاات دعاائ   101يكوخ التفاعا  ي ا محتمرا.

ائي للتحليا الدا لي التي أبلن علي ا ظ مرحل  الف  ( ، على وب يوي  ، وذلب مخ  بلا إ ضال العما الر

قتاارام الوحااائا واألدواة أخ ي صااب  ظرياا  ال ااكا الروائااي بوضااع أو ا ‹‹الاارؼ  مااخ ذلااب لاا  يحااتبع 

››العملي  التي تمكخ مخ الأيا  بذلب التحليا
وإ ما ظا معتمدا على حدحات و ب تات ال اصا  كماا ياذهب 102

،  مااخ هاذا الم فااذ  وجاات إليات  أااد  اديد والحاايما مااخ أ صاار حوحاايولوجيا الاا و 103إلاى ذلااب بييار  يمااا

تبياخ المرتك اة الفلحفي  لعبلق  الرواي   ىلالروائي ؛ ألخ هذا المج ود الكبير كاخ م صر ا ب كا أكبر إ

بالوعي وبالواقع ، أما ال دؾ األحاج مخ تحليا الب ي  الدا ليا  للعماا األدباي،   او الوصاوا إلاى تحدياد 

بحياث ياربب هاذا الب يا   ‹‹الب ي  الدال  التي هي بم  ل  عمان للا و ؛ لي تأاا بعادها إلاى مجااا المأار ا  

››ياتلمج وجودهاا  اي الحأاا الثأاا ي أو األياديولوجي ب ي  أوحاع م ااظرم ل اا، ب
وهاو ب اذا أقارب ماا  104

يكوخ إلى ال أد الجدلي م ت إلى ال أد إلى ال أد الب يوو،  اهتمامت ي صب ب كا أكبر على الرواي  بوصف ا 

أيديولوجيا، ولايج علاى أياديولوجيا الا و الروائاي، وعلاى الارؼ  ماخ ذلاب هاو حلأا  اليحات اخ ب اا  اي 

   ال أد الروائي.دراح

با تيخ  أد توصا إلى تحدياد مف او   الب يا  وإلاى وحاائا تحليل اا ، معتمادا  اي ذلاب  مي ائياأما      

، وليج الباحث ه ا بصدد اإلحابا  ب اذا المف او  الواحاع، والحايما  يماا يتعلان 105على مف و  الحواري  

                                      
100

 67فٟ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌزشو١ج١خ ، ص -  

-
101

 41ٔفغٗ ،ص    
102

                                     72إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب ،ص  - 
103

 73ٔفغٗ،ص  - 
104

 84ٔفغٗ،ص  - 
105

َِٓ عؼٍٗ ِشادفب ٌزؼذد ا -  ٓ ٠غؼٍٗ طٕٛاً ٌٍزٕبص ، وّب فؼٍذ ع١ٌٛب وش٠غز١فب، ُِٕٚٙ  َِ د ٌٍغبد أٚ رؼذٚ٘ٛ ِفَٙٛ ٠غزؼظٝ ألٚي ٍٚ٘خ ػٍٝ اٌزؾذ٠ذ، فُّٕٙ 

ٔؾٛ اٌزٍمٟ  األطٛاد وّب فؼً اٌىض١شْٚ ، ٠ٚشٜ ِؼغت اٌض٘شأٟ أٔٗ ِفَٙٛ رٚ دالالد ِزؼذدح ٔغج١خ، فؾذدٖ ػٍٝ طؼ١ذ صالصخ  ِغز٠ٛبد. ٌالعزضادح ٠ٕظش

 ِٚبثؼذ٘ب148َ،ص  2000، شزبء  3اٌؾٛاسٞ، ِمبسثخ ألشىبي رٍمٟ وزبثبد ١ِخبئ١ً ثبخز١ٓ ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، عبِؼخ اٌجؾش٠ٓ ، اٌؼذد 
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،  الاذو ي ا  الباحاث ه اا هاو، كياؾ 106تعالأا  با تيخ اللحاا ياة الم ابأضايا التعالن اللحا ي أو ما يحمي 

 وظؾ با تيخ هذا المف و  ؛ للوصوا إلى أيديولوجيا ال و.

األيديولوجيا  ي  ظر با تيخ، مادم أولي  مخ مواد ب ات الرواي  ،   ي ليحة م ت ع  ماخ الواقاع،      

 اارف الواقاع األياديولوجي، باا  ديوجاالبا هي تجحيد لواقعي  األيديولوجيا  فح ا ، ل ذا يار  أخ الا و 

ومخ  ‹‹هو متحد معت وممت ف  يت،   و ليج  ي حاج  إلى عكج الواقع؛ أل ت يوجد  ي مجراا الببيعي 

ديولوجيا  ي ال و الروائاي ليحاة  اي حاجا  إلاى اإلحابا  علاى ماا هاو  اارف يث  احت تج أخ دراح  األ

››يا  التاي تلاو علي اا الب يويا  ال و، وه ا بالذاة يلتأي با تيخ مع الدراح  الت ام 
ل اذا الحابب كااخ  107

 فااي أعمالاات يظ اار ‹‹اهتماماات بؤعماااا دوحتويفحااكي كبياارا، بوصاافت  ااالن الرواياا  المتعااددم األصااواة  

  ››الببااا الااذو ب ااى صااوتت ببريأاا  ت اابت ب ااات صااوة المإلااؾ  فحاات  ااي رواياا  ذاة  مااب اعتيااادو

التاي  -واياا ال ظار إليات؛ هاي التاي تولاد ظالحواريا ( ؤبروحاة با تيخ بصادد تعادد الاوعي، وت اول  108

الأائماا   -تأاباا المو ولوجيا  بمف وم اا الباا تي ي أو الادوؼما التاي تحاوغ الأماع ومصاادرم قرات اآل اريخ

صااوتيخ أو أكثاار دا ااا العملياا  اإلبداعياا  أو صااوتيخ همااا صااوة الكاتااب وصااوة ال اقااد  ااي  تعلااى لأااا

ؼيار أخ الحاإاا الاذو يبارم  109امتيا  على اآل ر كما يار  تاودوروؾالعملي  ال أدي ، وليج ألحدهما 

  يجيب با تيخ عخ   فحت كما يأاا  أيخ يكمخ صوة المإلؾ وحب هذا الركا  مخ األصواة المتصارع 

وج ااة ال ظار الفلحافي  للمإلاؾ  فحات أبعاد ماخ أخ  ‹‹هذا الحإاا، بصدد حديثت عخ دوحتويفحكي، باؤخ 

تحجب  لف ا كا ما حواها، وبال حب  لعدد مخ الباحثيخ،  إخ صاوة دوحتويفحاكي تبر  مخ بي  ا جميعا ل

يمت ف بؤصواة هذا المجموع  مخ أببالت أو تلب، وبال حب  لعدد ق ر م    يعتبر الصوة تركيباا  اصاا 

مخ  وعت ل ذا األصواة األيديولوجي ، وأ يرا يعتبر بال حب  لفئ  ثالثا  ماخ البااحثيخ محجوباا  لاؾ هاذا 

››ألصواة جميعا ا
ل ذا ي ظر إلى الببا  ي هذا ال ول مخ الرواياة بوصفت  الأا لمف و  أيديولوجي  110

  او بت، لت احتأبللت و فوذا المع وو ، ال بوصفت موضوعا لرإي  الكاتب الف ي  المتكامل  .

أدن المف او  ل ذا كلت كاخ با تيخ أقرب إلى ال كبل ييخ م ات إلاى أ صاار ال أاد الجادلي ، وب اكا      

الؽولدما ي  للب ي ،   و ي تلؾ مع ؼولدماخ  ي     ببيع  الب ي  األدبي ؛ أو ب ي  الرواي  ،   و يار  أخ 

››هذا الببيع  اجتماعي  باعتبار أخ المظ ر اللحا ي لؤلدب هو  ي الوقاة  فحات مظ ار اجتمااعي  ‹‹
111 

                                      
106

 106َ، ص2002، ١ٔٛ٠ٛ ٠104ٕظش )اٌزفبػً إٌظٟ، اٌزٕبط١خ( ٍٔٙخ ف١ظً األؽّذ ، وزبة اٌش٠بع، اٌؼذد - 
107

 8-7إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب، ص - 
108

 .11َ،ص1986، 1لؼب٠ب اٌفٓ اإلثذاػٟ ػٕذ دٚعز٠ٛفغىٟ، ١ِخبئ١ً ثبخز١ٓ ، رشعّخ ع١ًّ ٔظ١ف اٌزىش٠زٟ،ثغذاد،ؽ - 
109

 155ٔؾٛ اٌزٍمٟ اٌؾٛاسٞ( ِشعغ عبثك ،ص  ٠ٕظش ) - 
110

 9لؼب٠ب اٌفٓ  اإلثذا ػٟ ،ص  - 
111

 49إٌمذ اٌشٚائٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب ،ص  - 
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كااا مااا هااو  ‹‹لماادلوا االجتماااعي  اان وي يااد هااذا األ كااار  وضااوحا حديثاات عااخ عبلقاا  الااداا اللؽااوو با

ديولااوجي يتااو ر علااى مرجااع، ويحيااا علااى  اايت مااا يأااع  ارجاات ، أو بتعبياار ق اار، إخ كااا مااا هااو أ

››لوجي  بدوخ أدل وأديولوجي دليُا ، وال أدي
 دمجت األيديولوجي  ي الأوا اللؽوو يلؽي محاؤل  إقاما   112

لمف و  ؼولادماخ ؛ ألخ الروايا   اي  ظار باا تيخ هاي  عبلق  ت اظر وتأابا بيخ عال  الرواي  والواقع و أا

الواقع أيضا. أما الوحيل  التي لجؤ إلي ا  ي تحلياا هاذا الب يا  هاي ظالحواريا ( بوصاف ا األدام الفاعلا   اي 

كااا تحليااا لب ااات الرواياا  الاادا لي؛ ل ااذا كلاات ياار  بااا تيخ أال جاادو  مااخ تفحااير األدب و أااا للمف ااو  

 ي  ظرا تجحيد لما يحدث  ي الواقع، وهو بمبابأتت بايخ األدب والواقاع، وتب يات  الؽولدما ي؛ ألخ األدب

وهاو   كرم حيااد الكاتاب المبلان، قاا  ب حاؾ أها  مرتكا اة ال أاد الجادليظ وظيفا  األدب  اي المجتماع (

يأترب  ي هذا إلى  كرم ال كبل ييخ اللذيخ قاموا بتحويا ال أد إلاى  بااب وصافي تحليلاي ، ؼيار أ ات لا  

إ ائ ماا  اقادا،   عت ماا وقاؾ  أاد  –أع ي ال أد األياديولوجي و ال أاد ال اكبل ي -يأر أياً مخ هذيخ التياريخ

، كما ير  أخ الثؽارم بايخ هاذيخ التيااريخ الباد أخ تحاد، وأخ الأبيعا  الواقعا  بي  ماا الباد أخ 113بالتجريد

 -التصور ال كبل ي الذو ي ت ا ال و  ي تأ ياتت وأحاليبت وب ااا الوظيفيا  ‹‹يت لو م  ا، ول ذا ر   

، الننننذو ي ت ا ال و  ي ظ مرقويتت( ووظيفتت األيديولوجيا ، كماا لدا لي ، مثلما ر   التصور اآل را

››لو كاخ وثيأ  محح   الصياؼ   ححب
. وعلى الرؼ  مخ  أدا البلذل  لل اكبل ييخ ، تلأاؾ الب يوياوخ 114

التااي قااا   115مالاات ب اايت كبياار مااخ االحتفااات ،  كاااخ تااودوروؾ بم  لاا  ال ااارم لمف ااو  ظالحوارياا (أع

أخ ال اقاد   أاد ال أاد( ، بيادت ظ باا تيخ  المبادأ الحاوارو( و ظببلورت ا وتعميأ ا وإثرائ ا، والحيما  ي كتابي

 اعري  التاؤليؾ( وهاو الروحي بوريج أوحب حكي أ اد كثير مخ التراث الباا تي ي وب اصا   اي كتابات ظ 

 مخ أه  األعماا ال أدي  الحديث  وأوحع ا، التي تت اوا وج   ال ظر ، وذلب مخ  بلا أربع  محتوياة 

 ( المحتو  األيديولوجي ظ التأويمي( .1   

 ( المحتو  التعبيرو ظ األحلوبي(2   

 ( محتو  ال ماخ والمكاخ.3   

 ( المحتو  ال فحي .4   

ب كا  او  اي المحاتوييخ   األياديولوجي والتعبيارو. ؼيار  -ع دا –البا تي ي  ويتجلى التراث     

،  ظاراة ثاقبا  تفارد ب اا والحايما اث ؛ أل ب واجد  ي الكتاب الحابنأ ت ل  يكخ مجرد  اقا قلي ل ذا التر

                                      
112

 17َ،ص 1986، 1اٌّبسوغ١خ ٚفٍغفخ اٌٍغخ، ثبخز١ٓ، رش: ِؾّذ اٌجىشٞ ٠ّٕٚٝ اٌؼ١ذ، اٌذاس اٌج١ؼبء، داس رٛثمبي، ؽ - 
113

 35َ، ص 1987،  1ّذ ثشادح، اٌمب٘شح، داس اٌفىش، ؽاٌخطبة اٌشٚائٟ، ١ِخبئ١ً ثبخز١ٓ، رش: ِؾ - 
114

 150ٔؾٛ اٌزٍمٟ اٌؾٛاسٞ، ص - 
115

 157ٔفغٗ،ص  - 
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   ي المحتوييخ الحابأيخ ؛ ل ذا تميا ة  ظريتات باإلحابا  وال اموا ، والاذو ي م اا هاه اا ، هاو المحاتو

األيااديولوجي،  ااإذا كاااخ مف ااو   ظالحوارياا ( ي صاارؾ تلأائيااا إلااى الرواياا  ذاة األصااواة المتعااددم ، ثاا  

إ ادم با تيخ ب ذا ال ول مخ األعماا، وإهماا ماعدا ذلب ؛ مما يجعاا  ظرتات أقارب إلاى ال أاد المعياارو 

؛ أل ت عد  هذا الرإي ب حكي ت ي إصدار األحكا  على األعماا األدبي ، م ت إلى ال أد الوصفي،   إخ أوح

ويعلااا،  اهيااب عااخ إصاادار األحكااا  ، واألماار اآل اار أخ مف ااو  الحوارياا   ركاااخ يصااؾ أكثاار ممااا يفحاا

ي صاارؾ ب ااكا  اااو إلااى  ااول معاايخ مااخ األعماااا األدبياا  ظ الرواياا  ذاة األصااواة المتعااددم( أمااا 

رو ، حاوات أكااخ  صوصاا حاردي  أ  ،   و عا  لكا  خ تعبي  الم ظور ع د أوحب حكي بمحتوياتت األربع

ت ااكيلي  أ  صااحفي  أ  إعبل ياا  أ  ؼياار ذلااب، ممااا يجعااا الم ظااور    ااعري  أ  محاارحي  أ  تاري ياا  أ

  ظري  محيب  و امل  . 116الحردو

أقا  ‹‹  تيذهب أوحب حكي  إلى أخ الجا ب األيديولوجي مخ أكثر  جوا ب الم ظور أهمي ، بيد أ      

››علااى الف اا  الحدحااي   -إلاى حااد مااا-ال ااكلي ؛ ألخ التحليااا   ياات  يعتمااد ضاوعا   للصااياؼ    
وهااو  117

ب ااات  الأااي  التحتااي   ال اااما للعمااا   ‹‹األيااديولوجي  يحاامي هااذا الجا ااب بااالتأويمي،  ويمثااا  الم ظااور

 األدبااي   الااذو يباار    مااخ  اابلا محااتوياة الأااي    الم تلفاا    التااي ُتبااَرم  ياات ... وهااذا المحااتو     ال

››يظ ر م فصبل  ي ب ات ال و الحاديث، باا يت لاا كاا أجا ات العماا األدباي 
 فاي الادراما الأديما   ، 118

كاخ الكورج  يلت   هذا الم ظوم   األحاحي ؛ وذلب  بالتعلين  على األحداث  وتأوي   ال  صياة  و أاا  

، ؼيار أخ صاوتت   أ اذ ي فاة لؤليديولوجي  الم يم ا ، و اي الروايا  التأليديا  قاا  الاراوو  ب اذا الوظيفا 

؛ ليااوحي إلااى المتلأااي ب ااذا  الأااي      ياا  أكثاارتبل ااى،  لجااؤ الروائااي إلااى أحاااليب ، حتااى   روياادا روياادا

العام ،  ث  ا ت اى  األمار بابع  الاروائييخ إلاى عاد  اإلدالت  باؤو  حكا ، وتارب ال  صاياة  تتصاارل    

ي أ ات ماخ  ابلا الممك ااة  التؤليفيا   ، تتجلاى   أمام اا   يما بي  ا   محتأل   بحريت ا؛ ل ذا ير  أوحب حاك

 حالتاخ 

حايخ  يجارو  التأاوي  األياديولوجي  ماخ وج ا   ‹‹، وهاذا تحادث    وهي أيحر م االالح ل  ال لى   

›› ظر مفردم م يم   
 تي مخ هذا ال ظارم علاى ؼيرهاا  اي العماا، حتاى   إذا ظ ارة  وج ا   ظار ، 119

 بالتعلين وربما بالمصادرم.   ال ظرم الم يم    بتأويم ات الف ا  ، قامة هذا 

 يمي   ي هذا الحال  بيخ صورتيخ  الح ل  الن  ٌ  :   

                                      
116

 ٠ٕجغٟ رأًِ أْ ٘زا اٌّظطٍؼ أػُ ِٓ ِظطٍؼ إٌّظٛس اٌشٚائٟ. - 
117

 19َ،  ص  1999شؼش٠خ  اٌزأ١ٌف، رش:عؼ١ذ اٌغبّٟٔ ٚٔبطش ؽالٚٞ، اٌمب٘شح، اٌّغٍظ األػٍٝ   ٌٍضمبفخ،  - 
118

 185-184اٌشٚا٠خ ، ص  ثٕبء - 
119

 19شؼش٠خ اٌزأ١ٌف، ص - 
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علاى  ت تؽيياراة محاددم   اي موقاع المإلاؾ  ي هذا الصاورم  يبلحاظ  الأاار الص بة ال لى :     

 أ  ااا متفاوتاا  المراتااب، المحااتوألاأليديولوجي، وتتجلااى  ااي حضااور ال ظااراة التأويمياا  المتعااددم، ؼياار

، ؼيار أ  اا تمثاا ع ادا حالا  أوليا  ؛ أل  اا    120ويضرب مثاال على ذلب ، رواي  ظببا ماخ هاذا ال مااخ(

أحاد األببااا، وباذلب يات  تأديمات ماخ  ابلا   مب ي    على  كا    صوا متفرقا ، ياروو  كاا  صاا  ي اا

الاتبلح   ال يتاو ل ؛ حياث تعأيادا حااالة أكثار ماع ذلاب  لايج ماخ الصاعب تصاور ‹‹وج    ظر مفردم 

›› ي العما على  صوا متفرق ، با يمثا حردا واحدا  متوحدا   الم ابت   ي وج اة ال ظر الم تلف
121. 

تأااد  وج اااة ال ظاار المت وعاا   ااي هااذا الصااورم بوصااف ا أصااواة أيديولوجياا   الصةة بة الن  ٌةة   :

؛ أو الروايا  ذاة  األصاواة المتعاددم ،  وهاذا متحاوي   ي األحاج، وهذا ماأحماا باا تيخ بالبوليفو يا  

 الصورم  تتجلى  ي أعماا دوحتويفحكي  .  

  122وير  أوحب حكي أ ت يمكخ تعريؾ تعدد األصواة مخ  بلا المتبلباة  األحاحي  اآلتي      

يحصا تعدد األصواة  حيخ تتجلى  ي ال و وج اة   ظار محاتأل  متعاددم  ماخ دا اا العماا،   -1

 ذلب  مصبلو ظالبوليفو ي (  الذو يع ي تعدد األصواة  فح ا.ويوضو   

يجب أخ ت تمي وج اة  ال ظر  ي العما  المتعدد   األصواة مبا رم  إلى ال  صياة الم ارك   -2

 ااي األحااداث المروياا ظ ي الفعااا(، بعبااارم أ اار   يجااب   أال يوجااد موقااع  أيااديولوجي  مجاارد   ااارف 

 ال  صياة  فح ا.

 اااة ال ظاار  التااي تتجلااى علااى محااتو     تعاادد األصااواة، يإ ااذ  باالعتبااار  وجع ااد دراحاا -3

األياديولوجي  أاب ؛  أل  اا  ت ك اؾ  اي األحااج   اي البريأا   التاي   يأاو   ب اا  ال  صاياة ظ حااملو  

ع اد حديثات   عاخ المإلاؾ والاراوو  -123المواقع األيديولوجي (  العال  المحيب ب   . ثا  يميا  أوحب حاكي

 بيخ أمريخ  -صي  بوصف   حامليخ ضم ييخ  لل ظرم  األيديولوجي وال  

، ومثا  هذا  124التأويماة التي تت   مخ مواقع  مجردم ، وب اص    مخ  ارف العما : االمب ال    

 الحك    محتحيا    ي العما  البوليفو ي .

 التأويماة التي  تت  مخ مواقع ال  صياة   الممثل   مبا رم    ي العما.   المب الن  ً :  

                                      
120

 ِضبِب طٕغ ٔغ١ت  ِؾفٛظ فٟ سٚا٠ز١ٗ )١ِشاِبس( ٚ) أفشاػ اٌمجخ(  ٚفزؾٟ غبُٔ فٟ سثبػ١زٗ  )اٌشعً اٌزٞ  فمذ ظٍٗ(. - 
121

 20شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  - 
122

 21ٔفغٗ،ص  - 
123

 ٔفغٗ - 
124

 ٚاٌزؼ١ٍك ػٍٝ ألٛاٌُٙ. ِضً األؽىبَ اٌزٟ ٠ظذس٘ب  اٌّإٌف  ػٍٝ  أفؼبي اٌشخظ١بد - 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

29 

 

و ي كبل األمريخ  يجو   أخ يكوخ ه ااب موقاع أياديولوجي م تلاؾ  أو أكثار   اي العماا  فحات،       

خ ؼياار أأو قااد يكااوخ ه اااب تعاقااب باايخ وج اا   ظاار   صااي  معي اا  ووج اا   ظاار المإلااؾ المجااردم، 

 -ؾ حيخ  تحدث عخ وج    ظر المإلا ‹‹حديثت   عخ وج    ظر  المإلؾ بأولت  دأوحب حكي يحتر  ع 

 أصد رإي  المإلاؾ للعاال  عموماا محاتأل  عاخ عملات، باا   أصاد  وج ا   ال إ  ا  –ه ا أو  ي مكاخ ق ر

››ال ظر التي يتب اها لت ظي  الحرد  ي عما معيخ 
 اي  126 ضبل عخ هذا  إخ للمإلؾ حااالة ثابلث  ،125

 ج اة    ظرا  إيراد  و

قاااد يتحااادث عاااخ قصاااد بصاااوة ق رؼيرصاااوتت ال او،مثلماهوالحااااا  اااي المو ولوجااااة  -1    

    skazالمتمثل    ي  الن 127المإحلب 
128
 . 

 عدم مراة  دا ا العما  الواحد  .   قد يؽير المإلؾ وج    ظرا -2    

 بلا وج اة   ظر كثيرم   ي وقاة   ما يراا مخ وقد يتب ى  مواقع متعددم، أو أ ت ي ظر ويأوّ -3    

 واحد.

  129أما ال  صي  بوصف ا  حامبل للتأوي ،   ي إما أخ تكوخ        

 .ي  ، أو حامبل لت  صي  مرك ي  ، أو رئيح ، وهذا إما أخ تكوخ موضوعا للتأو -أ  

ماا   صي  ثا وي  أو صؽيرم  كاالتي التارتبب إال عرضاا  بالفعاا ،   اذا قاد تاإدو وظيفا  حا -ب  

 لوج    ظر المإلؾ.

وإذا علم ااا حااابأا  أخ الم ظااور  األيااديولوجي أقااا  ضااوعا للصااياؼ  ال ااكلي  ،  مااا الوحااائا         

 ال اص    التي يلجؤ إلي ا المإلؾ  للتعبير  عخ وج   ال ظر التأويمي  

راحا    اي أخ االحاتفادم ماخ ال عاوة واأللأااب ال 130لئلجاب  عخ هذا الحإاا ، ير  أوحب حاكي      

على حياق ا ال او والتي ت حج  ب كا أحاج مع موقؾ  دالموروث ال عبي  ، أو الكلماة التي ال تعتم

المإلؾ مخ الموضول الذو يصفت،   ي كا مفتاحا  م ماا   لمعر ا   وج ا  ال ظار التأويميا    ع اد  هاذا 

كاابل    مبا اار   إلحااد  وبااالرؼ   مااخ أخ اللأااب الراحااه   قااد يظ اار   ااي دا ااا    ‹‹ بالمإلااؾ أو ذا

                                      
125

 21شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
126

 22-21ٔفغٗ ،ص  -
127

ٍةه اٌٍغةخ األعٍجخ ػٕذ ثبخز١ٓ " ٌغخ ٚاؽذح ِؾ١ٕةخ ) أٞ ٌة١ظ ٌٙةب طةٛسح  ِؼ١ٕةخ أٞ ػة١ّٕخ( ٍِٚفٛظةخ ، ٌىٕٙةب   ِمذِةخ  ػٍةٝ   ػةٛء  اٌٍغةخ األخةشٜ،  ٚر  -

ةةٓ ٘ةةٛ ِٛػةةٛع  األخةةشٜ رظةةً خةةبسط اٌٍّفةةٛظ ٚال رزؾةة١ٓ أثةةذا. ٚفةةٟ األعةةٍجخ ٔغةةذ  َِ ةةٓ  ٠شةةخض)ٚػٟ    اٌّإعةةٍِت( ٚٚػةةٟ  َِ ٚػ١ةة١ٓ ٌغةة١٠ٛٓ ِفةةشد٠ٓ : ٚػةةٟ  

. أٚ ٘ةٛ  " ٌغةخ    ِجبشةشح  ) أ ( ِةٓ خةالي ٌغةخ ػة١ّٕخ ) ة (  فةٟ ٍِفةٛظ ٚاؽةذ"  أعةٍٛث١خ اٌشٚا٠ةخ، ِةذخً  30ٌٍزشخ١ض ٚاألعٍجخ" اٌخطةبة اٌشٚائةٟ ، ص 

 . 88َ،ص 1989، 1ؽ ٔظشٞ ، ؽ١ّذ ٌؾّذأٟ، اٌذاس اٌج١ؼبء، دساعبد عبي، 
128

ِظةطٍؼ   اعةزخذِٗ  اٌشةىال١ْٔٛ اٌةشٚط   ٚ٘ةةٛ " ؽش٠مةخ  فةٟ اٌغةشد  رشةجٗ   ؽش٠مةخ اٌمةةبص  اٌشةؼجٟ، ؽ١ةش  ٠ّةضط  اٌشٚائةٟ   ثة١ٓ ؽذ٠ضةةٗ      skazاٌةـ   -

ِةةٓ  100َ، طةةفؾخ  1996، 1ٚأؽبد٠ةةش اٌشخظةة١بد  ٚٚعٙةةبد   ٔظةةشُ٘ " ِؼغةةُ  اٌّظةةطٍؾبد األدث١ةةخ  اٌؾذ٠ضةةخ، ِؾّةةذ ػٕةةبٟٔ،  ث١ةةشٚد، ِىزجةةخ ٌجٕةةبْ، ؽ

 اٌّؼغُ.
129

 ٠22ٕظش : شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
130

 ٔفغٗ. - 
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ي تماااي  إلاااى ال صاااائو  الكبلميااا  للماااتكل  باااا  بااااألحر  يك اااؾ  عاااخ الموقاااع    ال  صاااياة،   اااو ال

التعبيار ال اصا   عاخ وج ا    ال ظار األيديولوجيا   قليلا   التأويمي   للمإلؾ،    مع ذلب     اإخ وحاائا

››العدد    حبيا 
إلى  صائو وحماة  مخ  هذا ا أو ردّ  يالم ظور األيديولوج يمكخ ا ت اا ل ذا ال ،131

،    صياة دوحتويفحكي   تتكل    ببريأ   واحدم،  ؤ  ا   ؤخ المإلؾ  فحت أو الراوو   ي  132ال ول

تتحاادث اللؽاا   فحاا ا  ااي األعاا  الؽالااب،  وعلااى الاارؼ  مااخ ذلااب ، صاا ؾ بااا تيخ هااذا األعماااا  ضاامخ 

بيخ الم ظور األياديولوجي  والم ظاور  التعبيارو،    األعماا المتعددم األصواة . ال ب أخ ه اب تدا بل 

والحبب  ي هذا التدا ا   عائد إلى ا تراك ما ال حبي   ي المبلمو التعبيري ، أو الوحائا اللؽوي  الثابتا   

األولاى  أ  اا تحاتبيع أخ تحادد حاماة ‹‹ :التاي ماخ الممكاخ أخ تاإدو وظيفتايخ عخ وج   ال ظار للتعبير

ع اد ال  صاي   العال  ليت  ذلب الملمو األحلوبي ال او . وبذلب يمكخ تحديد رإي  ال  و الذو ي تمي إ

ظأو ع د المإلؾ  فحت( ماخ  ابلا التحلياا األحالوبي   لكبلمات. الثا يا    أخ الوحاائا التعبيريا   يمكاخ أخ 

ت ت ااير بدقاا  إلااى وج اا   ظاار أو   صااي  يتب اهااا المإلااؾ  ااي مااا ي ألاات مااخ حاارد،  احااتعماا الكاابل   ااب

المبا رظ ي  و المإلاؾ( ماثبل ، قاد ي اير بتحدياد  دقيان  إلاى احاتعماا المإلاؾ لوج ا   ظار   صاي  

    133.››معي   

يتجلى التعبير عخ موقؾ أيديولوجي محادد بوحااب   صاائو تعبيريا ، أماا الح ل  ال لى   في      

  الحديث  ي ا ي صرؾ إلى المحتو  التعبيرو الصرؾ.  الح ل  الن  ٌ 

  اي عاما    أو التعبير عخ موقؾ أيديولوجي  بوحااب   صاائو   تعبيريا ، الح ل  ال لى،أما      

،  اص  باألدب، حياث ي حصار المحاتو  الح ل  الن  ٌ ، بيد أخ  134 ي كا  كا   ي يعتمد اللؽ  وحيبا

 التعبيرو ،  ي هذا ال كا الف ي  أب.

يحااتبيع بوحاااب  احاات دا  ال صااائو الكبلمياا   و حاات تج مااخ  اابلا الكاابل  الحااابن  أخ المإلااؾ    

ؼياار أ اات يحااتبيع   135أخ ي ااير إلاى مواقااع  ردياا  أو اجتماعيا ، أكثاار أو أقااا تحديادا والحايما األحاالوبي 

 احت دا   ال صائو  األحلوبي   لئل ارم  إلى موقع أيديولوجي .

 

                                      
131

 ص ،24شؼش٠خ اٌزأ١ٌف، - 
132

 أٞ اٌخظبئض اٌىال١ِخ أٚ األعٍٛث١خ اٌزٟ ٟ٘ ٚعبئً رؼج١ش٠خ . - 
133

 25شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  - 
134

 وبألدة ثىً أعٕبعٗ، ٚاٌغ١ّٕب، ٚاإلػالٔبد، ٚػٕب٠ٚٓ أػّذح اٌظؾف  ٚغ١ش٘ب. - 
135

ِضةبي ػٍةةٝ رٌةه دساعةخ أػّةذح اٌظةةؾف ٌّؼشفةخ أٔٙةب ِج١ٕةةخ ِةٓ خةالي ٚعٙةخ ٔظةةش ِةب، ٚلةذ رخظةةض ٘ةزٖ اٌذساعةخ ِؼشفةخ ثؼةةغ خظةبئض اٌؾ١ةبح فةةٟ   - 

، 28أ١ٌف، ص اٌّغزّغ، وّب ٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ لٛاػذ ؽظش اٌزذخ١ٓ ٚاإلػالٔبد اٌزغبس٠خ ٚغ١ش٘ب،ٚثؾش طةٍزٙب ثٛعٙةبد إٌظةش اٌّخزٍفةخ. ٠ٕظةش: شةؼش٠خ اٌزة

 .18ٌٙبِش ا
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 انًستىي األَذَىنىجٍ  فٍ رواَاث باكثُر

لوجي  ي رواياة باكثير  ي ؼير موضع ؛ ل ذا ارتؤ  الباحث أخ يتجلى الم ظور األيديو      
 يجعل ا  ي أربع  مباحث 

 انًبحث األول: انؼتباث:  

العتباة هي  اتح  ال صوو التي تذلا حبلت، وتم د للد وا إلى ردهاتت، وإضاتم ما       
ادل   مخ متاهاتت ، وهي بم  ل  ال صوو الموا ي  لل و ظالمتخ( ،  باحتث ات الع واخ، وهي  ي 

يحان ل دم  ال و األحاج. وهذا العتباة ت بوو على تأوي   ،136جميع األحواا  باب تابع 
وع د   ،137››الممك    تكوخ ؼالبا مأصودم لتوجيت م حى الأراتاة  ‹‹أيديولوجي ، ببريأ  ما 

 تؤما رواياة باكثير وجد الباحُث العتباِة على ؼير  كا، م  ا 
 الع  ان: -1     

بم  ل  المفتام مخ الباب، وبم  ل  المبتدأ مخ  الع واخ عتب  أحاج  ي ال و                 
ذو ببيع  مرجعي  أل ت يحيا إليت ،  ومع ذلب  ب ي   كا واحد م  ما  ‹‹؛  ل ذا   و  138ال بر

هذا االحتأبلا  خمما يعبي الع واخ احتأبلال  حبيا عخ ال و، بيد أ ،139 ››ت تلؾ عخ  اآل ر
الع واخ تتجلى جوا ب أحاحي   أو مجموع  مخ   عخ  برين ‹‹ال حبي ال ي في  التفاعا بي  ما 

الع صر الموحو  ‹‹مما يجعل ا  ح د إليت وظيف   ،140››الدالالة المرك ي  لل و  األدبي 
، وي بؽي أخ  بلحظ أخ  ه اب 141 ››حيميولوجياً  ي ال و ، با ربما كاخ أ د الع اصر وحما 

 كبلهما رحال   ،142››حع للع واخ بوصؾ ال و هو اإلبار المو ‹‹تبلحما بيخ الع واخ وال و 
يتؤما عملت  يتعرؾ م ت على مأاصدا ، وعلى  ‹‹ل ا تجليات ا الداللي  ، صادرم عخ  مرحا 

عا ع واخ  مخ ج   المرحا هو  اتج تفاضوت هذا المأاصد يضع ع وا ا ل ذا العما ،  بمع ى أخ ال
ما  هو  اتج تؤويا ع وا ت، أو يمكخ عبلماتي بيخ المرِحا والعما ... وكثيرا ما كا ة داللي   الع

 الكبل  الحابن  وإخ  كاخ أد ا  ي المحتو  التعبيرو،   إخ   ،143››اعتبارها كذلب دوخ إببلن 

و لوجي ت صرؾ ع ايتت إلى التأوي ؛ ألت داللتت األيديولوجي ،  مع مبلحظ  أخ المحتو   األيديو
المحتو  التعبيرو إلى حدما،  ل ذا يذهب إلى م ظوم  الأي  الحائدم  ي ال و، الم عكح   على 

الباحث  إلى  أخ  المإلؾ واحد  مخ  األصواة  ي ال و،  ي كا حلأ  مخ   حلأاة صرال 
الم ظوماة  يت، حوات أكاخ  ال و أحادوَّ  الصوة، أ   متعددا،    كذا  يصبو للع واخ كي و   

م   يتمثا  ي ا   صرال الم ظوماة  ي لؽوي  ل ا   احتأبلل ا مخ جا ب،   يمكخ  عّدا حي ذاب عبل
ال و؛ ليبر  الصوة  الذو  ي كل ا ، حوات أكاخ صوة المإلؾ أ   صوة الراوو أ  صوة 
إحد  ال  صياة، وهو مبتؽا ا  ي هذا المبحث،   ومخ    جا ب   ق ر  ه اب   عبلق    تفاعلي   

ليج ب ي     ائي ،  إ ما هو ب ي   صؽر  ال تعما باحتأبلا تا  عخ    ‹‹بي ت  وبيخ  ال و   و 

ب ي  ا تأار،  يؽت ي  بما يتصا بت  مخ قص   -ب ذا الكي و   –الب ي  الكبر   التي تحت ا،   الع واخ 

                                      
136

 .10َ، ص2002، د٠غّجش 46،ع٠12ٕظش : ػزجبد إٌض األدثٟ )ثؾش ٔظشٞ( ، ؽ١ّذ ٌؾّذأٟ، ػالِبد،ِظ   - 
137

 .9ٔفغٗ ، ص  - 
138

 .18َ، ص2001(، ٠114ٕظش: ثالغخ اٌغشد، ِؾّذ ػجذاٌّطٍت ، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمظٛس اٌضمبفخ، وزبثبد ٔمذ٠خ)  - 
139

 .21ػزجبد إٌض األدثٟ، ص - 
140

 .236َ، ص1992، 164ثالغخ اٌخطبة ٚػٍُ إٌض ، طالػ فؼً ،  اٌى٠ٛذ، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌؼذد   - 
141

 ٔفغٗ.  - 
142

 .20ثالغخ اٌغشد، ص - 
143

 .19َ،  ص1998اٌؼٕٛاْ ٚع١ّٛؽ١مب االرظبي األدثٟ ، ِؾّذ فىشٞ اٌغضاس، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،   - 
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ورواي  وقصيدم ... ولخ يف    م أبعا عخ    صت وال  تدرب إ اراتت إال عبر العبلق  بي  ما 
و ج ت  مخ الب ي  الكامل  للعما، وليج  صا موا يا ال وَّ األدبيَّ الذو يمثلت،  كما لذا    ،144››

  ر  ذلب  ي المأدماة واإلهداتاة وؼيرهما.
 وللع واخ وظائؾ كثيرم مخ أبر ها      

كماا هاائبل ماخ التحفا  االحاتببلعي  الاذو يبؽاي   اماتبلب المعر ا   التاي  ‹‹أ ت يثير  ي المتلأي  -1

 . 145 ››ال و يأدم ا 

  146أ ت يأو  بوظيف  تعريؾ الكتاب وي ير إلى محتواا ويبر  قيمتت، كما ير   ارا ؼريفا. -2

هو على المحتو  التعبيرو؛  أل ات يحماا   مجموعا  ماخ  أ ت يثير  ي المتلأي عدم أحئل ، م  ا ما -3

ماا  يثيارا علاى المحاتو  الدالئا اللحا ي  التاي تاؤتي عاادم   اي محات ا   الا و ماخ أجاا تعيي ات، وم  اا 

الأيم  التي يحمل ا هذا الع واخ أو ذاب  وماعبلقتت باال و ظالماتخ(    ولمااذا  األيديولوجي، مخ  مثا  ما

يصابرل   وعيا  ا تأاات الع اواخ تاوحي بداللا  ماا ‹‹جداا  ي أخ  ا تير دوخ ؼيرا   وما  ابت ذلب. وال

››برم  للبحث  ي ذهخ الكاتب مخ أ كار وهي أ كار  ي حاج  أخ ت
147. 

الع واخ مخ  بلا ب يتت ،  بوجا م  العبارم  مع اتحال الدالل  ، كلما اتحعة  الرإي   يتمي               

ب يا  معأادم  ‹‹،   و إذخ ليج  مإ ارا  داللياا يحايرا  باا هاو148ضاقة  العبارم على حد  تعبير ال فرو 

››ؼاي  التعأيد 
وتؤماا ،؛ الحتك اا ب يتت الصاياؼي  بعمان ير عادي اف إلى أدواة  اكتحام  ؼ؛ ل ذا يحت149

العبلقا   التركيبيا  الم يم ا  عليات، وهاذا األمار يااإدو ب اا إلاى  اكت ااؾ الو ايج  المتي ا   بايخ المحااتو  

التعبيرو ،والمحتو  األياديولوجي؛ ألخ الوحاائا اللؽويا  الثابتا  للتعبيار عاخ  وج ا   ال ظار  يمك  اا أخ  

أ  ااا تحااتبيع أخ تحاادد حااماة ال اا و الااذو ي تمااي إلياات ذلااب الملمااو  ‹‹  ما تااإدو وظيفتاايخ  إحااداه

األحلوبي  ال او،ويمكخ تحديد رإي   العال  ع د ال  صي  أو  ع د المإلاؾ  فحات ، ماخ  ابلا التحلياا 

››األحلوبي لكبلمت 
، وهذا الوظيف  تع ي أ  ا  تكل  عخ تأوي  أيديولوجي بوحاب   صاائو تعبيريا ؛   150

 ارتؤ  الباحث ال و   ي ب ي  الع واخ  ي رواياة باكثير؛ لك ؾ االتجاا األيديولوجي الحائد  ي ا.ل ذا 
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 9َ،  ص 1995(،    396ٌذساعخ اٌؼٕٛاْ اٌمظظٟ،  ِؾّٛد ػجذاٌٛ٘بة،ثغذاد، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ،  اٌّٛعٛػخاٌظغ١شح)صش٠ب  إٌض ، ِذخً   - 
145

 .20ثالغخ اٌغشد،ص  - 
146

 .٠35ٕظش: ػزجبد إٌض األدثٟ،ص  - 
147

 .82َ،ص1982، 4،ع2اٌمظخ اٌمظ١شح ػٕذ ٔغ١ت ِؾفٛظ، ؽٍّٟ ثذ٠ش، فظٛي، ِظ  - 
148

 .23اٌغشد،ص٠ٕظش: ثالغخ  - 
149

 .22ٔفغٗ: ص - 
150

 .25شؼش٠خ اٌزأ١ٌف ، ص  - 
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 ي ت كيا  ب ي  الع واخ ،   هماا اإلضاا   والتبعيا  ،  ،ه اب عبلقتاخ تتجاذباخ على  حو محتمر      

ت أكاخ  الع واخ ث ائيَّ الصياؼ حوا
يعتماد الؽيااب  ‹‹ب     أ  كااخ  ائادا علي ماا ، وهاو  اي  كاا ذلا ،151

علاى األؼلاب  الصياؼي لبع  مكو اتت ، أو أ ت يتعمد  حذؾ بع  دوالت ،    و  ياؤتي  اقصاا صاياؼيا

بالفضاات  ،واحتحضار هذا المحذوؾ أو الؽائاب يحتااف إلاى  احتحضاار ب يا  العمان، ثا  رباب هاذا الب يا 

››رم الع واخ أ  مإ رتت ال صي المحيب بالع واخ ، حوات  ي ذلب أكاخ  الؽائب يحتا صدا
،   مخ ه ا 152

ع صرا ب يوياا يأاو  بوظيفا  جماليا   محاددم ماع  ‹‹يكوخ البدت  ي تحليا الع واخ أمرا ذا باا حيخ  عّدا  

 ،  كاؤخ ي ااير إلااى   صاي  أو    صااياة محوريا   ااي العمااا، أو153 ››الا و أو  ااي مواج تات أحيا ااا 

 لى أحداث ل ا دالل  ذاة بابع  كرو أومكاخ ي ما محاح  هام   ي   ضات ال و، أو   إ

 أو أيديولوجي  لل و. 

 وبال ظر إلى ع وا اة رواياة باكثير ،وجد الباحث  ي ا  يئا مخ الت ول المذكور ق فا.     

 سالم  القس

ع اواخ هااذا الرواياا  ث ااائّي الصاياؼ ، أو يأااو  علااى دالاايخ تجماع بي  مااا عبلقاا  اإلضااا  ، وذلااب      

لاى الأاج، وبماا أخ المضااؾ والمضااؾ إليات بم  لا  ال ايت الواحاد،  الب يا  تتحاوا ماخ بإضا   حبلم  إ

. وهاه اا ؼيااب صاياؼي لابع   خالث ائي  إلى اإل راد ، وهذا لات داللتات؛ ألخ الحاب وّحاد بايخ المتضاايفي

 مكو اة الع واخ ،  األصا المفتر  هو   هذا حكاي  حبلم  الأج،  المحاذوؾ يحتاا صادارم الع اواخ ،

 .154 أد حذؾ المبتدأ وكذلب ال بر المضاؾ،  حا المضاؾ إليت مكاخ ال بر على حبيا ال ياب  

جرة العادم  ي قصو المحبيخ أخ يضاؾ الحبيب إلى محبوبتت ، لما للمحبوبا  ماخ تاؤثير علاى      

حبوبا  إلاى الحبيب،  أديما قالوا  قيج ليلى، قيج لب ى، جميا بثي  ، كثّيار عا م، أماا ه اا  أاد أضايفة الم

 الحبيب، ول ذا األمر داللتاخ محتملتاخ 

حبلم   ي مبدأ أمرهاا جاريا  مؽماورم   دالل  التعريؾ   الأج معروؾ ألها مك ،  ي حيخ كا ة -1

 ت بو أولى  بوات ا  ي عال  الؽ ات.

ربما جااتة هاذا اإلضاا   الم الفا  للمع اود ؛ لت اير إلاى العبلقا  الؽريبا  التاي   اؤة بايخ عاباد  -2

 احب وقي   الهيا  ،  حصاا بي  ماا تاؤثر وتاؤثير،  كاا م  ماا أّثار  اي صااحبت تاؤثيرا جلياا، إخ حالبا وإخ 

لت وقد تحبمة جحور إيجابا ، وإخ ك ا  لمو  ي  اتم  المباؾ جبلت تؤثير الأج  ي حبلم  ،   ي تأوا 
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 أٞ   ِىْٛ  ِٓ دا١ٌٓ.  - 
152

 .24-23ثالغخ اٌغشد ،ص - 
153

 .236ثالغخ اٌخطبة ٚػٍُ إٌض، ص   - 
154

 )ِخطٛؽ( 240َ، ص٠1997ٕظش: ظب٘شح ا١ٌٕبثخ فٟ اٌؼشث١خ ، ػجذهللا طبٌؼ ثبثؼ١ش ، أؽشٚؽخ دوزٛساٖ، اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ،  - 
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مااا أبيااب قلبااب   ‹‹ االتصاااا بي  مااا  ااي هااذا الااد يا الفا ياا ،ليبأى أمااا التواصااا  ااي الحيااام الباقياا  

ياعبدالرحمخ وأحمى روحب ، وماأجدرب أخ يحتجيب هللا لب، وهللا ألمت عخ عخ ال راب ،وأحا ظخ على 

يادو، وهللا يؽفار لاي ماادوخ ذلاب  الصبلم والصو ،وأعصمخ  فحي بالتأو ، وألصدقخ بكا ماتصاا إليات

‹‹
 156ل ذا كاخ ل ذا الع واخ داللتت األيديولوجي . 155

إلى  إ ارم ت في أما لأب الأج  ي الع واخ  يحما م ظورا أيديولوجيا يعتمد على الجا ب الدي ي ،       

  تأو  عبدالرحمخ بخ عبدهللا بخ أبي عمار وعبادتت ، أد كا ة أمت امرأم

 

 157صؽرا على العبادم وال حب حتى لأبت أها مك  بالأج. صالح    ؤتت م ذ

  ا إسالم ه

 هذا الب ي  تتكوخ مخ أربع  ع اصر      

 ي دب إببلقا إال ب ا. وا   وهي حرؾ مخ حروؾ ال دات ، وال -1

 إحبل   وهو الم دوب المتفجع عليت . -2

 158مخ التر   . األلؾ  وهو ألؾ ال دب  ،  إلحان األلؾ  ي ق ر االح  يفيد  يئا -3

 ‹‹ال ااات   هااي هااات الحااكة التااي تاا اد ق اار ألااؾ ال دباا  ؛ لتباايخ ب ااا الحركاا  ألخ الموضااع        -4

159موضع تصوية وتبييخ ،  ؤرادوا أخ يمدوا ال ات  ي الوقؾ لذلب  
‹‹. 

ل ذا كلت كاخ الج ر  ي احت دا  الصوائة يإدو إلى امتداد الصوة وتعاليت ، وماخ المبلحاظ أخ      

اإلح اد ه ا  علّي ؛ ألخ ظواو( ال دب  ت اوب عاخ  عاا تأاديرا أتفجع ،أو أخ صااحب هاذا الصار   يتفجاع 

 أصاب اإلحبل  مخ أعدائت. على ما

التي أبلأت ا امارأم  ،160وصر   ظواإحبلماا( تحما  ي ث اياها ت اصا، مع صر   ظوامعتصماا(     

 ببري ، أااد بلااػ المعتصاا  أخ اماارأم ها اامي  وقعااة أحاايرم  ااي أياادو الاارو ،  صاااحة ظوامعتصااماا(، 
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 .167عالِخ اٌمظ،ص - 
156

ؽةش ٠ةز٘ت ئٌةٝ ٕ٘بن اؽزّبي صبٌش ٌٗ طٍخ ثبٌّإٌف، ٚ٘ٛ ِٛلف ثبوض١ش ِٓ اٌّشأح ، فبٌزمذ٠ُ اخز١بس، ٚاالخز١بس ِٛلف أ٠ذ٠ٌٛٛعٟ ، ٚ٘زا األِش ٠غؼةً اٌجب - 

ٚاٌمةظ، وّةب طةٕغ طةالػ ػجذاٌظةجٛس فةٟ ِغةشؽ١زٗ أْ ثبوض١ش ِٓ إٌّبد٠ٓ ئٌٝ ئػطبء اٌّشأح وبفخ ؽمٛلٙب، فمذ وبْ أِبِةٗ اخز١ةبساد وض١ةشح ِةٓ ِضةً : عةالِخ 

 )١ٌٍٝ ٚاٌّغْٕٛ( ٌٍٚؼطف دالٌزٗ ،أٚ أْ ٠مٛي:اٌمظ ٚعالِخ ٚغ١ش رٌه ِٓ االخز١بساد.
157

 ٠ٕظش: اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ . ››ٚاٌمظ سئ١ظ ِٓ سؤعبء إٌظبسٜ ٚ٘ٛ ا٢ْ فٟ ِشرجخ ث١ٓ األعمف ٚاٌشّبط ‹‹ . 5ٔفغٗ،ص - 
158

 .2/220َ ،1988، 3رؾم١ك ػجذاٌغالَ ٘بسْٚ، ث١شٚد، داساٌىزت اٌؼ١ٍّخ،ؽ٠ٕظش: اٌىزبة ، ع١ج٠ٛٗ،  - 
159

 .166-4/165ٔفغٗ، ص  - 
160

. ٠ٕظةش: ٚ٘زٖ طٛسح ِٓ طٛس إٌذثخ، ١ٌٚغذ اعزغبصخ ػٍٝ ِب دسط ػ١ٍٗ وض١ةش ِةٓ اٌىزةبة، ألْ اٌّزفغةغ ػ١ٍةٗ ٕ٘ةب، ٚ٘ةٛ اٌّؼزظةُ أُٔةضي ِٕضٌةخ اٌّفمةٛد  - 

 .2/181اٌزظش٠ؼ ، ثٙبِش ششػ اٌزظش٠ؼ ػٍٝ اٌزٛػ١ؼ ٌٍش١خ خبٌذ األص٘شٞ ،ث١شٚد،داس اٌفىش )د.د( ؽبش١خ ٠بع١ٓ اٌؼ١ٍّٟ اٌؾّظٟ ػٍٝ 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

35 

 

،  كا اة  ؤجاب ا وهو جالج على حريرا  لبيِب لبيِب،      مخ حاعتت، وصام  ي قصرا  ال فياَر ال فيارَ 

 .161موقع  ظعموري (

والجاامع باايخ الصاار تيخ هاو  إثااارم ال  ااوم والادعوم  إلااى الج اااد؛  اإذا كا ااة الصاار   األولااى      

ا بعثة مخ امرأم ضعيف  متوجع ،  كذلب الصر   الثا ي ،  أد أبلأت ا ظج اد(  وف الحلباخ ظقبا (  اي 

التأااا  ‹‹ت ابااب  وج ااا الحاالباخ معركاا  ظعاايخ جااالوة( وهااي جريحاا ،  أالااة وهااي  ااي الحاايان ، 

››واحبيبتاا، قا واإحبلماا
، وهكذا ا بلأة هذا الصر   مخ ح جرم الحلباخ ظقب ( مجلجل ،  رددهاا 162

د؛ إل أاااذ اإلحاابل  مااخ ال باار نوا قوماا  رجااا واحاانثبلثااا،  بعااث ال ماا  والحمياا   ااي  فااوج ج ااودا،  أاماا

  ومخ  المحدن بت مخ التتار  رقا ،

 الصليبيخ ؼربا.

، أما الراوو  ي هذا 163وهذا الصر   يتب اها المإلؾ على الؽبلؾ لموقؾ أيديولوجي  او بت     

مما يجعا الرواي  تصا ؾ ضامخ المو و و يا ظ أو الروايا   -إخ صو التعبير -الرواي    و راو متوابيت

،  صاوة الاراوو هاو الم ايمخ ؛ ل اذا ؼاباة األصاواة األ ار  أو صاودرة، 164ذاة الصوة الواحد(

165 مخ ه ا كاخ صوة ال  صي  المحوري ظقب ( صدً  لصوة المإلؾ أو الراوو.
 

 166الن ئب الحمب:

االحاامي، وهااو يعتمااد الؽياااب الصااياؼي لاابع   هااذا الع ااواخ تركيااب وصاافي  ااي إبااار اإلحاا اد     

لاذو ا ،مكو اتت، وهذا الؽائب يحتا صدارم الع واخ، والتأدير اال تراضي ألصلت هو   هذا الثاائر األحمار

ُيلمو مخ  بلا ت ؽيمت، تأويماا أياديولوجيا،  يات صاف  المادم، وقاد وردة هاتااخ الصافتاخ م فصالتيخ  اي 

ث ايا الرواي ، أما األولى، صف ظالثائر(  أد وردة صاريح  علاى لحااخ ال ايهظب لوا الحامرق دو(، وهاو 

إليات ثا  التفاة إلااى    ظار مليااا ‹‹ يعلان علاى حماحا  حماداخظالفبلم(  ااي الادعوم إلاى محاربا  الحالباخ

››رعبدالرإوؾ قائبل  أرأية يا عبدالرإوؾ أخ أ اب ليج عيارا وإ ما هاو ثاائ
وهاذا الوصاؾ يحماا ،167

تأويما أيديولوجيا يتب اا العياروخ، و يت إدا   ل ذا الثاورم، وتلماو هاذا الصاف  ضام ا  اي أحاداث الروايا  
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 . 6/480َ، ٠1982ٕظش: اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ، اثٓ األص١ش، ث١شٚد، داس طبدس،  - 
162

 . 277ٚائعالِبٖ،  - 
163

َ،فٙةٟ ٌٙةزا طةشخخ ِؼبطةشح 1945، فمةذخشعذ اٌطجؼةخ األٌٚةٝ ِٕٙةب ػةبَفبٌمٛي ػٍٝ اٌغالف ٘ٛ ٌٍّإٌف، ٌٚٗ دالٌزٗ فٟ اٌؼظش اٌزٞ ٔشةش ف١ةٗ  سٚا٠زةٗ - 

ا١ٌٙةٛد ٚاٌظة١ٔٛ١ٙخ  رؾًّ رٛع١ٙب أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب، ٠زجٕبٖ اٌّإٌف ثؼ١ذا ػٓ أؽذاس سٚا٠زٗ، فؼ١ٕٗ ػٍٝ اٌؾبػش، ٌزٕج١ٗ اٌؼشة ٚاٌّغ١ٍّٓ ئٌٝ اٌخطش اٌّؾذق ثُٙ ِةٓ

 اٌؼب١ٌّخ، وأٔٗ ٠مٛي ٌمِٛٗ: ِبأشجٗ ا١ٌٍٍخ ثبٌجبسؽخ.
164

 ع١أرٟ ِض٠ذ ث١بْ ٌٙزا األِش ، ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ طشاع إٌّظِٛبد. - 
165

 ٚعذ اٌجبؽش أْ ٕ٘بن رذاخال ث١ٕبً ث١ٓ اٌّإٌف ٚاٌشاٚٞ، فٟ ٘زٖ اٌشٚا٠خ ثشىً خبص. - 
166

ٚاٌزمةذ٠ش االفزشاػةٟ ٌةٗ  ٚشج١ٗ ٘زا اٌؼٕٛاْ، ػٕٛاْ سٚا٠خ) اٌفبسط اٌغ١ًّ( اٌزٞ ثؼزّةذ اٌغ١ةبة اٌظة١بغٟ ٌةجؼغ ِىٛٔبرةٗ، ٚ٘ةٛ ٠ؾزةً طةذاسح اٌؼٕةٛاْ، - 

زظةف ثٙةب ػةبدح اٌةزوٛس، ٘ٛ: ٘زا اٌفبسط اٌغ١ًّ، ٚ٘زا اٌؼٕٛاْ ٠ؾًّ رم٠ّٛب أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب، ٠ٍّؼ ف١ٗ اٌمذػ، ألٔٗ ٠غّغ ث١ٓ طفز١ٓ ِزمبثٍز١ٓ ّ٘ب اٌفشٚعة١خ اٌزةٟ ٠

 ٚطفخ اٌغّبي اٌزٟ ٠زظف ثٙب ػبدح اإلٔبس . 
167

 . 85اٌضبئش األؽّش،ص  - 
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 رايي ت. أما صف  ظاألحمار( ،  أاد وردة الذو تموف الثورم والتمرد  ي  كل ا مخ  بلا   صي  حمداخ

على  كا وصؾ حيادو  ي محت ا الرواي ، لئل ارم إلاى صاف  َ لأيا  راحا    اي حماداخ ، ماخ  ابلا 

،  دعاها بحمرات العي يخ، األ يرمَ  الحوار الذو يدور بيخ األ تيخ عالي  وراجي ، حيخ ؼا ا ثمام  العيارُ 

حلي  احتلبف ا  يب  إ اب وحماداخ قاد   عتماا  اي لاوخ العي ايخ ها حاتب أخ وصفب ب‹‹  أالة ل ا عالي  

››إلى الوالد رحمت هللاظ  تجيب ا راجي ( ولكّخ عي ّي التبلؽاخ مبلػ عي ّي حماداخ ماخ االحمارار
، وهاذا 168

الصف  ظاحمرار العي يخ( تصببػ  ي ث ايا الرواي  بماا يماوف  اي  فاج حماداخ ماخ ثاورم علاى األوضاال 

،. وإذا كا ااة هاتاااخ الصاافتاخ قااد وردتااا م فصاالتيخ  ااي ث ايااا 169الحاا خ  والؽضااب الحااائدم،  ااي حااالتي

الرواي ، و على لحااخ   صاتيخ ثاا ويتيخ ،  أاد وردتاا مجماوعتيخ علاى ؼابلؾ الروايا ، لتحماا تأويماا 

، وهاتاخ الصفتاخ تتدا بلخ؛ ألخ  الثورم ل ا دالل  االحمرار، واالحمارار لات 170أيديولوجيا يتب اا المإلؾ

››ماوة أحمار ‹‹تباب بصاف  الماوة ،  ماخ االحاتعارم قول ااار
، واألحمار ماخ األلاواخ األحاحاي  و أاا 171

،   و يذكر ا بالد ، وحاع  الؽضب، كما أ ت يوحي بال بر مثلما  ر   ي إ اراة 172للمحتو  المعجمي

 المرورظ إ ارم المم ول(، وهو يرتبب  ي إححاح ا بصور الد  وال ار.

 173  سٌبة شج ع  

هذا الع واخ ث ائي الصياؼ ،  أو مكوخ مخ  داليخ،  والعبلق   التي  ت كا  ب يتت هاي اإلضاا  ،        

والمضاؾ والمضاؾ إليت   بم  ل   ال يت الواحد،      اب  ترابب  بيخ الحيرم وصاحب ا، إما  الع صار 

، اإل ااادم ا ت ؽيمااتالمبتاادأ ،احاا  اإل ااارم ظهااذا(، الااذو يلمااو مااخ  اابلالؽائااب مااخ هااذا الصااياؼ    ااو  

 والتمجيد، وهما صفتاخ مخ صفاة المدم، والمدم تأوي  إيجابي.

والع واخظحيرم  جال( مإ ر عبلمي ي ير إلى المعادا الموضوعي، الذو يمثلت الا و، والاذو      

 لمو  ي هذا الع واخ ت اصا ج ئيا، مع الحيرم ال عبي  كما  ر  ذلب  ي حيرميتحدد  ي ظ الم لّو ( ، ويُ 

ظحيؾ باخ ذو يا خ( ، و ظحايرم ع تارم( ي ظحايرم الظااهر بيبارج( وؼياره  ، و يات إ اارم ضام ي  إلاى 

                                      
168

 . 11ٔفغٗ،ص  - 
169

 . 60ٕظش: اٌضبئش األؽّش،٠ - 
170

ر١ٍّؾب ئٌٝ  ٚ٘زا افزشاع ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌؾذط أوضش ِٓ اػزّبدٖ ػٍٝ اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّجبششح، فشثّب رىْٛ اإلشبسح ئٌٝ االؽّشاس فٟ ئؽبس طفخ اٌضٛسح، - 

ذ ف١ٗ، ٟٚ٘ رٕزّٟ فٟ ِفِٙٛٙب ئٌٝ دػبح اٌش١ٛػ١خ، اٌّذ اٌش١ٛػٟ اٌمبدَ ِٓ عٙخ سٚع١ب االشزشاو١خ، فبٌمبسٜء ٠ٍّؼ ِمٛالد ال رزٕبعت ٚاٌؼظش اٌزٞ وزج

ًّ ف١ٙب، أٚ ٌغذ ٠مٛي أؽذ اٌفالؽ١ٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌؾّذاْ إلثٟ اٌجمبء اٌجغذادٞ ِفٕذا ؽ١ض١بد اٌّز٘ت اٌمشِطٟ" ئٔٗ ٠خٌٕٟٛ ؽك االعز١الء ػٍٝ األسع اٌزٟ أػ

، ٚ٘زا اٌمٛي شج١ٗ ثمٛي االشزشاو١١ٓ) األسع ٌّٓ 232ٌمظف" اٌضبئش األؽّش، صأؽك ثٙب ِٓ ِبٌىٙب اٌزٞ ٠مؼٟ ٔٙبسٖ فٟ إٌَٛ ٚاٌذػخ، ١ٌٍٚٗ فٟ اٌٍٙٛ ٚا

ذ دْٚ أؽذ، ٠فٍؾٙب( ، ٚفٟ ِٛػغ آخش ، ٠مٛي ػبًِ ِّٓ عّغ ثّز٘ت لشِؾ ، اٌذاػٟ ئٌٝ ئٔظبف اٌؼّبي: " أْ اٌّبي ع١ىْٛ ِشبػب ث١ٓ إٌبط ال ٠ٍّىٗ أؽ

. ٚ٘زا اٌمٛي شج١ٗ ثّمٌٛخ) ِٓ وً ؽغت  237/  ٠236غ١ٕٗ ػٍٝ ؽغت ِب ٠جزي ِٓ عٙذ" ٔفغٗ،ص وً ٠ؼًّ ِب ٠ؾغٓ ػٍٝ لذس ِب ٠ط١ك، ٠ٚؼطٝ ِب ٠ىف١ٗ ٚ

 ؽبلزٗ، ٌٚىً ؽغت ؽبعزٗ( ، ٚ٘زٖ ِٓ رٍه.
171

 . 75فمٗ اٌٍغخ ٚعش اٌؼشث١خ، اٌضؼبٌجٟ، ث١شٚد، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،ص  - 
172

 . 44َ ،  1985، 2،ع5ِظ٠ٕظش: عّب١ٌبد اٌٍْٛ فٟ اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ، ِؾّذ ؽبفع د٠بة، فظٛي،  - 
173

ٌٕٙش، أِب ثمشاءح ٚ٘زا اٌؼٕٛاْ أشجٗ ثؼٕٛاْ سٚا٠خ)١ٌٍخ إٌٙش( ، ٚرٌه ئرا لشأٔبٖ ثشفغ )١ٌٍخ( فٙٛ رشو١ت ئػبفٟ فٟ ئؽبس اٌغٍّخ االع١ّخ أٞ ٘زٖ ١ٌٍخ ا - 

 إٌظت ػٍٝ اٌظشف١خ، فٙٛ رشو١ت ئػبفٟ فٟ ئؽبس اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ، أٞ ؽذس ٘زا ١ٌٍخ إٌٙش.
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الوظيف  التي يأو  ب ا الببا ال عبي، وهو الت ليو، ؼير أ  ا ال  جد تبابأا بيخ الحيرم ال عبي ، وحايرم 

 يال اا الكثيار ماخ ت ت  بحارد تفاصايا حياام البباا، وتضايؾ إلي اا ماخ   174 جال ؛ ألخ الحيرم ال عبي 

دم عاديا ، باا ال وارن والمعج اة، وتتبع أرومتت  ي عمن التااريه،و ي الؽالاب ال يولاد هاذا البباا وال

  ل  اإلرهاو بببولتت، أما حيرم  جال   ي حايرم  تاى مالبد أخ يصاحب والدتت  وارن للعادم تكوخ ب

رم علاى دي ات وعروبتات، وأ ابلن ، يتصؾ بصفاة اإل حاخ الببيعي، مخ  اجاع  وإقادا ، وَؼيا175عادوّ 

 حامي ، واح  العل  ظ جال( يحما تأويما أيديولوجيا، يبثت الراوو إلى المتلأي.

 ( المقدم ت:2

، أخ المأاادماة تااؤتي  ااي معظاا  األحياااخ  ااي  ااكا  ثاارو، وياار  أخ ل ااا وظيفاا  176ياار  جي يااة     

 177على ثبلث  جوا ب   -ؼالبا–يرك    اتتمثا  ي تؤميخ قراتم جيدم لل و،  صاحب

 ت أو د عت إلى ال فور بحبب مدم الكاتب  فحت، على حبيا المثاا.تحا ي إ عاف الأار  -1

 إظ ار قيم  الكتاب، وأهمي  موضوعت، وجّدتت، وتماحب أج ائت. -2

إلاى أخ  -ماثبل-تؤكيد مصاداقي  العماا، وجديا  الأصاد  يات، وقاد تاؤتي هاذا المصاداقي  ماخ اإل اارم -3

حداث هذا الرواي  تحتوحي مضامي  ا مخ وقائع  علي  مخ الحاضر أو الماضي، وقاد وجاد الباحاث مثاا أ

 تحتوحي أحداثا مخ الماضي، وهي رواي  ظواإحابلماا(، التاي  178هذا اإل ارم  ي روايتيخ، أما إحداهما 

 اد ماخ هاذا قصا  تجلاو صافح  رائعا  ماخ صافحاة التااريه المصارو  اي ع‹‹يأوا المإلؾ  ي مأدمت ا

ت علاى المجتماع اإلحابلمي الأاار  أ صب ع ودا، وأحفل ا بالحوادث الكبر  والعبر الجلَّى ، يباا م  اا

إلى   ر ال يا، وهو يحتيأظ مخ حباتت البويا علاى صاليا حايوؾ المؽياريخ  الح د  ي أه  ببلدا مخ   ر

مااخ تااراث الااديخ  ع اادا علياات مااخ تتااار ال اارن وصااليبي الؽاارب.  ي ااب للكفااام والااد ال عااخ أ فااج مااا

››والد يا
179. 

وتت ااذ هااذا الرواياا   مبااا تؤليفيااا مؽااايرا لؽيرهااا مااخ رواياااة باااكثير، وي جلااى هااذا الاا مب  ااي      

 تصديرها بثبلث عتباة 

 عتب  أحاج ظالع واخ(، وقد حبن الحديث ع  ا. -أ

                                      
174

 ،٠1ٕظش: أصش اٌزشاس اٌشؼجٟ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشال١خ اٌؾذ٠ضخ، طجشٞ ِغٍُ ؽّبدٞ،ث١شٚد، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش، ؽ - 

 . 63-62َ ،ص  1980
175

 ٚأػٕٟ  ثظفخ)ػبدٞ(، أٔٗ ال ٠زظف ثظفبد خبسلخ ٌٍؼبدح. - 
176

 .٠43ٕظش: ػزجبد إٌض األدثٟ، ص - 
177

 . 44-43ٔفغٗ،   - 
178

فٟٙ )١ٌٍخ إٌٙش( اٌزٟ رغزٛؽٟ ِؼب١ِٕٙب ِٓ ؽ١بح اٌّٛع١مبس فإاد ؽٍّٟ، ٚف١ٙب  ئشبسح ئٌٝ رأو١ذ ِظذال١زٙب ثمٌٛٗ" ٚلذ اعزم١ذ ؽٛادس أِب األخشٜ،  - 

ٓ وبٔذ ٌٗ طٍخ لش٠جخ أٚ ثؼ١ذح ثظبؽت اٌغ١شح" ١ٌٍخ إٌٙش، ص  َِ  . 5٘زٖ اٌمظخ ٚأخجبس٘ب ِٓ وً 
179

 . 7ٚائعالِبٖ ، ص   - 
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 عتب  ثا وي  ظ المأدم ( . -ب

 عتب  أ ر  ثا وي  ظالتصدير بآي  قرق ي ( . -ف

، وال يع ااي وصااف ا 180والعتبتاااخ األ يرتاااخ تعااداخ مااخ ال صااوو الموا ياا ، كمااا ياار  جي يااة     

الماتخ -الماتخ، وإ ماا هاي إ اارم إلاى إمكا يا  ا فصااا الا و -بالموا ي ،  فاي التفاعاا بي  اا وبايخ الا و

بيخ الا و، ع  ا، دوخ أخ يفأداحتأبلليتت، ولكخ بما أ  ا حاضرم  ي صدارم ال و،  بلبد أخ ت  ؤ بي  ا و

بيخ الع واخ والمأدم  واآلي  مخ ج  ، والا و ماخ ج ا   181عبلق  تفاعا وتبادا وتؤثير، وعبلق  التفاعا

 أ ر  تتؤتى مخ جا بيخ 

 بيخ العتباة بعض ا ببع ، والجامع بي  اظ الج اد  ي حبيا هللا(، ويتجلى ذلب  ي       - 1  

 .صر   ظواإحبلماا(الع واخ  -

  أخ تحما مصر لوات ال عام   ي هذا الج اد الكبير( .المأدم  ظ وي ات هللا -

 اآلي  الكريم  ظ وج اد  ي حبيلت( . -

وهي دالالة تحما تأويما أيديولوجيا يتب ااا المإلاؾ الاذو ذّياا تأديمات بصاف  ظالمإلاؾ( ،وقاا 

 مثا ذلب  ي ا تيار الع واخ وكذا اآلي . واال تيار موقؾ أيديولوجي.

   الج اد  ي ث اياا. المتخ، المب ي على إبرا  صف-ال وعبلق  التفاعا بيخ هذا العتباة وبيخ  -2     

 ( اإلهداءات:3

تتحادث ب اكا مبا ار  المتخ،  ي اإلهداتاة؛ أل  اا ال-تكاد الموا ام تت ذ بابعا أوضو مع ال و     

ال ظر؛ لمعر ا  الأاحا  الم اترب، عخ مضاميخ الرواي ،  ربما احتاف األمر إلى  يت مخ التؤما، وإبال  

 وال  جد إهداًت  ي رواياة باكثير ، حو   ي واحدم م  ا، هي ظحيرم  جال(.

واإلهدات  ي هذا الرواي  بويا ب بلؾ المع ود  ي اإلهداتاة، التي تتمي  باإليجا ، ولكخ ربما      

 كاخ ل ذا اإلبال  دالل  أيديولوجي .

 لت حت ا المإلؾ إهداتا بأو ا     

 إليب ياجماا ‹‹

 وإلى ر اقب األبباا   

 وإلى هذا الجيا الذو   د هذا البعث الجديد ...   

                                      
180

 . 22األدثٟ، ص  ٠ٕظش: ػزجبد إٌض  - 
181

 . 13ٚ٘زا اٌزفبػً ٠ؼؼف ؽبثغ اٌّٛاصاح، ثؾىُ أٔٙب رزؾذس ػٓ ِؼب١ِٓ اٌىزبة ٔفغٗ. ٠ٕظش: ػزجبد إٌض األدثٟ، ص - 
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أهااادو هاااذا الأصااا  التاااي احاااتأية حوادث اااا وحأائأ اااا ماااخ محااابور تاري  اااا العظاااي  الحا اااا،                     

 182واحتوحية معا ي ا ومؽا ي ا مخ م  ود هذا الثورم العظيم  ال بلّق .

 تأى  ي ا الماضي المجيد بالحاضر المجيد... ال   

 الؽد األمجد ياجماا ولر اقب األبباا. –إخ  ات هللا  -ولب بعُد    

 ول ذا البلد ال الد و عبت ال اه .   

 ولؤلم  العربي  جمعات.    

››المإلؾ                                
183 

 تجلي مخ اتجاهيخ  المتخ ت –والمو ام بيخ اإلهدات الحابن وبيخ ال و 

أ ت الصل  بيخ اإلهدات وبيخ أحاداث الروايا ، إال ماا يمكاخ أخ يكاوخ ماخ ماخ ج ا   االتج ه ال ا: -1

 صاي ، اليع اي  -مأاربااة  اارف الت رو، الذو اليعتمد أحاحا على ال و، إ ما ي بع ماخ اعتماادا علاى

  ا مخ قريب أو بعيد. ؤ ُ  الباحثَ 

أخ ه اب أيديولوجي  يتب اها المإلؾ  ي هذا ال و  ، وهو الم حى الأاومي الجلاّي،   االتج ه الن  ً -2

ول اذا  - ي قولتظ ول ذا البلاد ال الاد و اعبت ال ااه  ولؤلما  العربيا  جمعاات( دوخ ذكار لؤلما  اإلحابلمي 

لعأائادو الماتخ، وهاو الم حاى ا-وهذا األيديولوجي  ت ااق  األيديولوجيا  الحاائدم  اي الا و -األمر داللتت

اإلحبلمي، وإخ كاخ المإلؾ يتب ى هذا األيديولوجي   ي ؼبلؾ الرواي .  مخ ه ا تتجلى الموا ام واضح  

 المتخ.-مخ التأابا بيخ األيديولوجيتيخ، أيديولوجي  عتب ظاإلهدات(، وأيديولوجي  ال و اإلى حد اقتراب 

 يا  ، كاالمع ود ماخ روايااة المإلاؾ، ومما يلفة ال ظر  ي هذا الروايا  أ  اا لا  تصادر بآيا  قرق     

يحاتبيع الباحاث التحادث ع ات إال ظ اا وماخ اليأايخ ماا  وهذا  مب مخ التؤليؾ يحما توجي ا أياديولوجيا ال

 يؽ ي عخ الظخ.

 

 ( التصدٌب   آلٌ ت القبآ ٌ :4

- ثريا    جميع أعمالات ال حاد هذا األمر  ي أعماا باكثير، وربما كا ة لت الريادم  يت،  أد ّصدر     

بآياة مخ الذكر الحكي ، وهذا التصدير يحما توجي ا أيديولوجيا يلأي ضوتا على مضاموخ  -إال  يما  در

 العما األدبي الذو يتصدرا.

                                      
182

 ٔغذ ٕ٘ب رذاخال ث١ّٕب ث١ٓ ٘زا اإل٘ذاء ٚث١ٓ عّخ ِٓ عّبد اٌّمذِبد. - 
183

 . 5ع١شح شغبع ،  - 
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وقد كاخ لرواي ظالثائر األحمر(  صيب األحد؛ ألخ المإلؾ صاّدر كاا  ِحافر م  اا بآيا  قرق يا  أو      

َوإَِذا أََرْدَ ا أَْخ ُ ْ لِاَب َقْرَياً  أََمْرَ اا ُمْتَرِ يَ اا َ َفَحاأُوا ِ يَ اا َ َحانَّ (ُ  الكريم أكثر. تتصدر الِحفَر األوَا م  ا اآلي

ْرَ اَها َتْدِميراً( ظاإلحرات    (16َعلَْيَ ا اْلَأْوُا َ َدمَّ

ور فر األوا، الاذو يادوهذا اآلي  تصلو أخ تكوخ إبارا  امبل للرواي  بؤكمل اا، وإباارا  اصاا بالَحا     

حوا محارب  بؽياخ الماا دوخ الحلباخ،  ابخ الحبي  وابخ ال يص   ماذف حايئ  ألؼ ياات المحالميخ،  أاد 

الذو ل  يضرب  -أمروا بالباع   فحأوا  ي ا بمعصي  هللا وب بل    أمرا،  حلب هللا علي   وعلى الحلباخ

و يماا بعاد حماداخ باخ قارمب  ماخ أمثااا باباب ال ّرماّي، وصااحب الا  ج، 184الفرَن الضالّ  -على أيدي  

 وأتباعت، الذيخ دّمر هللا ب   حلب  الماا الباؼي .

َواْتُا َعلَْيِ ْ  َ َبؤَ الَّاِذو ( أما الِحفر الثا ي،  أد ُصّدر بآيتيخ مخ حورم األعراؾ هما قولت جّا ذكرا      

ْيَباُخ َ كَ   وقولت تعالى  (175اَخ ِمَخ اْلَؽاِويَخ( ظألعراؾ قَتْيَ ااُ قَياِتَ ا َ اْ َحلََه ِمْ َ ا َ ؤَْتَبَعُت ال َّ

َباَع َهاَوااُ َ َمَثلُاُت َكَمَثاِا اْلَكْلاِب إِخْ ( اُت أَْ لَاَد إِلَاى اأْلَْرِ  َواتَّ َتْحِماْا َعلَْياِت َيْلَ اْث أَْو  َولَْو ِ ْئَ ا لََرَ ْعَ اااُ ِبَ اا َولَِك َّ

ااُروَخ( ظألعااراؾ َتْتُرْكاُت َيْلَ ااْث َذلِااَب َمَثااُا اْلَأاْوِ  الَّااذِ  ُبوا ِبآياِتَ ااا َ اْقُصاِو اْلَأَصااَو لََعلَُّ ااْ  َيَتَفكَّ (، 176يَخ َكااذَّ

ت كبلخ موقفا أيديولوجيا تجاا  ا دو العدا ال اما، مثاا حماداخ ، و ا ادو الثاورم علاى  وهاتاخ اآليتاخ

باعااتظ الكرمااا ي، حاالباخ الحكاا  ، ثاا  علااى حاالباخ الااديخ، مثااا ابااخ الأااّدام  ائااب اإلمااا  المعصااو ، وأت

األهوا و، عبداخ، ذكرويت(؛ ل ذا تؽّير الوضع مخ إدا   حلبا ّي الماا والحك  إلى إدا   ال ارجيخ علاى 

المل ؛ بحج  محاربا  الظلا ،  جاات الوصاؾ  اي اآليتايخ الحاابأتيخ باال حابلة، وؼوايا  ال ايباخ، واتباال 

حاا الكلب إخ تركتت ل اث، وإخ بردتات ل اث، ال و ، مبابأا لحاا عبداخ  ي هذا الحفر،   و  ي حالت ك

وهذا المثا  ي قوا كثير مخ أها العل  بالتؤويا عا   ي كا َمخ أوتي الأرقخ  ل  يعما بت، وقيا هو  ي ‹‹

››كا م ا ن، واألوا أصو
إلى  ،  ي ت ي داعي ً ال رعيَّ  لعل َ ت ا هذا الحفر يبدأ عبداخ بالًبا ا،  في مح185

 الذو تؤحج عليت المذهب الأرمبي. -فأيت الدعومبحتى لأّب  -المذهب الباب ي

َ َياؤُْمُر ِباْلَعاْدِا َواأْلِْحَحااِخ َوإِيَتااِت ِذو ( ماخ حاورم ال حاا  الكريما ُ  اآليا ُ  وتتصدر الِحافَر الثالاثَ       إِخَّ هللاَّ

ُروَخ( ظال حاا اْلأُْرَبى َوَيْ َ ى َعِخ اْلَفْحَ اِت َواْلُمْ َكِر َوا وهاذا اآليا  تتمااهى ماع  (90ْلَبْؽيِ َيِعُظُكْ  لََعلَُّكاْ  َتاَذكَّ

مضموخ هذا الحافر،  ت اّكا تأويماا أياديولوجيا،  فيات يبادأ أباو البأاات البؽادادو دعوتات اإلصابلحي ،  حاو 

كااخ لات العدا بمف ومت اإلحبلمي، الذو يصاحب اإلححاخ ،  وال  ي عخ الفح ات والم كار والبؽاي، مماا 

األثر الحيت على دعوم الكرما ي وكذا على دعوم حماداخ، واألثار الححاخ علاى حالباخ الحكا  الاذو بادأ 
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يحتعيد هيبتت، بعد أخ أبلن أيدو المصلحيخ ، وضرب على أيدو الظالميخ مخ األؼ يات، وكا َمخ يعي    

 على بؽي  .

اَا َبْعَضاُكْ  َعلَاى ( قولات تعاالى  أما الحفر الرابع  تتصدرا ثبلث قياة ماخ حاورم ال حاا هاي      ُ َ ضَّ َوهللاَّ

ِ َبْعااٍ  ِ ااي الااَرْ ِن َ َمااا الَّااِذيَخ  َُضاالُوا ِبااَراَدو ِرْ ِقِ ااْ  َعلَااى َمااا َملََكااْة أَْيَماااُ ُ ْ  َ ُ ااْ  ِ يااِت َحااَوات  أَ َ  ِبِ ْعَمااِ  هللاَّ

ُ مَ ( وقولت عّ  َمخ قائا  (71َيْجَحُدوَخ( ظال حا  َثبلً َعْبداً َمْملُوكاً ال َيْأِدُر َعلَى َ ْيٍت َوَمْخ َرَ ْقَ ااُ َضَرَب هللاَّ

ِ َباْا أَْكَثاُرُهْ  ال َيْعلَ  ا ِرْ قاً َحَح اً َ ُ َو ُيْ ِفاُن ِمْ اُت ِحاّراً َوَجْ اراً َهاْا َيْحاَتُووَخ اْلَحْماُد ِ َّ  (75ُماوَخ( ظال حاا ِم َّ

ُ َمَثبلً َرُجلَ (وقولت حبحا ت ْيِخ أََحُدُهَما أَْبَكُ  ال َيْأِدُر َعلَى َ ْيٍت َوُهَو َكاٌّ َعلَى َمْوالاُ أَْيَ َماا ُيَوَجْ اُت َوَضَرَب هللاَّ

  (76ال َيؤِْة ِبَ ْيٍر َهْا َيْحَتِوو ُهَو َوَمْخ َيؤُْمُر ِباْلَعْدِا َوُهَو َعلَى ِصَراٍب ُمْحَتِأيٍ ( ظال حا 

لكااوخ، وهااو وجااود األؼ يااات ووجااود الفأاارات، ولحااا م ااكل   فااي اآلياا  األولااى تأرياار لحاا   هللا  ااي ا     

الببأياا  الحتمياا  هااذا،  اارل اإلحاابل  حأوقااا للفأاارات علااى األؼ يااات، ال حاابيا إلااى إعاقت ااا مااخ حاااك  أو 

محكااو ، و ااي هااذا الِحاافر يواصااا أبااو البأااات حملتاات اإلصاابلحي  التااي ي ااعر األؼ يااات الظااالموخ تجاه ااا 

الحكااا  لااات، جعلتااات بم اااؤ  عاااخ بب ااا   وأذاهااا ، وه اااا تتباااابن الرإيااا   بالعااادات، ؼيااار أخ دعااا  حااالب 

وبايخ   صاي  أباي البأاات  -وليج الاراوو المحاياد -األيديولوجي  التي تحمل ا اآلي  والتي يتب اها المإلؾ

 الذو يمثا صوة المإلؾ  ي هذا الرواي .

      

ال ااريع  الحاامح  إلااى ؼيرهااا مااخ  ،  في مااا إدا اا  جلّياا  لكااا َمااخ تاارب186أمااا اآليتاااخ األ رياااخ     

؛ ل ذا ضرب هللا مثلايخ لات ولماخ ُيعباد ماخ دو ت،أحادهما مملاوب  -ححب م بون ال و -ال رائع الضالّ 

رقين ال يملب  فحت، واآل ر حّر ؼ ي محب لئلححاخ  كيؾ يحتوياخ ! والمثا الثاا ي يضارب لارجليخ ، 

 بالعدا وهو على صراب محتأي ،  كيؾ يحتوياخ !.أما أحدهما  ؤبك  وهو عل  على موالا، واآل ر يؤمر 

تأاوي  أياديولوجي،  في اا تحاويػ لمواقاؾ أباي البأاات، وإدا ا  مواقاؾ  الكريمااة و ي هذا اآليااة     

ؼيرا مخ الم اوئيخ لت مخ األؼ يات الظالميخ وَمخ يعي   ، وإدا   أ ر  ضام ي  لَماخ  ارف علاى حالباخ 

 الحك  وحلباخ الديخ؛ ابتؽات للعدا ال اما.

أليديولوجياا  ضاام ا،ع د الحااديث عااخ أمااا اآلياا  المتصاادرم لرواياا  ظواإحاابلماا(  أااد ذكاارة داللت ااا ا     

 المأدماة.
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أما ظحيرم  جال(  ل  ُتصدربآي  قرق ي ، وهذا األمر م الؾ للمع ود ماخ أعمااا المإلاؾ، ولعلات      

 احتؽ ى بفحو  اإلهدات.

 األصىاث انًتؼذدة[ : -انًبحث انثاٍَ: صراع انًُظىياث ] انصىث انىاحذ

الحديث عخ األ كار التي ت ّكا العما األدبي هو حديث عخ الب ي  التؤليفي  العميأ  لت،      
 -وهذا يأابا الب ي  التؤليفي  الحبحيت التي باإلمكاخ تتبع ا  ي المحتو  ال فحي أو المحتو  ال ما ي

 المكا ي، أو المحتو  التعبيرو .
وجد الباحث أخ كا رواي  مخ الرواياة  وبتؤما رواياة باكثير و أا ل ذا الم  ج،     

المدروح  ت تو بب ي  تؤليفي  عميأ ، ت تلؾ عخ ب ى بأي  الرواياة، ول ذا داللتت األيديولوجي ، 
 مخ ه ا ا تلفة صور صرال الم ظوماة  ي ا،  تارم يعلو  صوة المإلؾ،  يصادر بأي  

ل األصواة وتتدا ا، حالك  األصواة؛ لتتح  الرواي  بصف  ظالمو و و ي (، وأ ر  تتصار
 ،  تت اوب األصواة وتتعاقب.بيخَ  حباظالبوليفو ي (، وثالث  تكوخ بيخَ 

 سالم  القس
، وهوضمير  ائع بيخ الحارديخ؛ 187تعتمد هذا الرواي  ضمير ال حو الثالث     

وحيل  صالح  ألخ يتوار  وراتها الحارد،  يمرر ما  ات مخ أ كار وأيديولوجياة، ‹‹أل ت
، ؼير أخ هذا األمر ليج على إببلقت،  أد ت لّو كّتاب مبدعوخ 188››يماة وتوجي اة وقراتوتعل

رواياتت التي كتب ا بضمير الؽائب، وقد عّدا  مخ هذا اإل كاا، مثلما ص ع دوحتويفحكي  ي جاّ 
ذاة األصواة المتعددم واأليديولوجياة  لرواي َ الأا ا  -على الرؼ  مخ ذلب-189با تيخ

هاه ا محؤل  ي بؽي  ي ا تو ي الحذر،وهي ال لب بيخ احت دا  الضمائر وبيخ تعدد المتصارع  . و
 األصواة أو عدم ا  ي ال و الروائي،  بل صل  بيخ األمريخ البت .

احتبال باكثير أخ ي لن صراعا  ي هذا الرواي ، بيخ أيديولوجيتيخ تحمبلخ صفاة دي ي       
الفجور، الصبلم، ال أات، الحعادم، العصياخ، الباع (  واجتماعي ؛ ل ذا كثرة  ي ا ألأاب  مثاظ

وؼيرها، بيد أخ هاتيخ األيديولوجيتيخ تتدا بلخ تدا بل بالػ التعأيد، حوات أكاخ ذلب، بيخ 
يعرؾ للراوو موقعا ثابتا،  ال  صياة، أ  بيخ الراوو وال  صياة، والمتلأي  ي أث ات ذلب، ال

  كؤ ت يتأ ع لكا موقؾ بأ ال  او.
 النيتب ى الم ظوم  األولى ظالصبلم والتأو ( أبو الو ات المكي، ويحير معت و لفت أتب   
يتفاوتوخ بيخ الأوم والضعؾ، والحياد واال حيا ، لكخ موقؾ أبي الو ات يكاد يكوخ هو  

 يظا مصّرا على مواقفت، حتى  تا  الرواي   -على الرؼ  مخ كو ت   صي  ثا وي  -الم يمخ
بعد م تصؾ الرواي ، يحت عر بروحت؛ أل ت على الرؼ  مخ ؼياب   صت  حوات ب  صت، أ 

(  يتب اها ابخ ح يا، ويحير معت أتبال ، الله   الع ثت حضورا. أما الم ظوم  الثا ي ظ الأار 
 وبيخ هاتيخ الم ظومتيخ تتؤرجو بأي    صياة الرواي .

  ي هذا الرواي   تضو صرال األيديولوجياة ومخ  بلا الترحيم  اآلتي  ، ي     
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 أٌدٌ ل جٌ ت  أخبى  تد ب  ح ا  هذٌن المح بٌن
                                    

 ا ن سهٌا                                          
أما موقؾ الأج  موقؾ  او،   و  ي أوا أمرا  ديد اإليماخ بؤبروحاة  ي ت أبي      

الو ات،  بل يجد بؤحا  ي تؤييدها ومإا رت ا،  حي ما ي اج  أبوالو ات ، جميل  المؽ ي  التي   لة 
قد  ؽلت ي عخ صبلتي البارح  والتي قبل ا بؽ ائ ا وبابل ا ]يأوا  ‹‹بدار جارا ابخ ح يا قائبل

الأج[ قد بلؽ ي ذلب،  اؼتممة ألمرا والحوا والقوم إال با ] ث  يصدر حكما تأويميا، يعبر مخ 
 بللت عخ اتحادهما  ي هذا الم ظوم [ إخ ال يباخ قد يئج مخ هذا البلدم الباهرم  جات أهل ا مخ 

 يظا الأج على موقفت هذا حي ا مخ ال ماخ، ؼير أخ الميبلخ  حو الم ظوم  ، 190››برين الؽ ات

،  فحرها لت أبوالو ات؛ بؤ  ا أضؽاث 191الثا ي  بدأ يحرو ب كا  في، ابتدات مخ الحل  الذو رقا
أحبل ، بيد أخ   بذرم التحوا  كا ة قد  بتة  ي  فحت بوحاب  هذا الحل ، ووجدة ؼذاتها   ي 

وال يا  ب ا، مع ،192 ا و ضارت ا وروائ ا ث   ي ع أ اا األمر ، ث   ي جمالؼ ات حبلم   ي أو
مبل متت   ارجيا  لم ظوم  أبي الو ات،   أما دا ليا   ت فو  فحت إلى م ظوم  ابخ ح يا، وهكذا 
تظا هذا ال فج مذبذب ،  ال إلى هإالت وال إلى هإالت ،  ث  احتبال   بعد ألوٍ أخ يواجت  

أو قد بلػ  ال يباخ م ب  هذا المبلػ ياقج  حتى   ‹‹و قاا لت محت كرا وقد عل  بؤمرا أباالو ات، الذ

 احتبال أخ يريب البابا  حأا ]  يجيبت الأج   متب يا  الم ظوم  األ ر  [ أبعد مخ هذا يا
، وعلى الرؼ  مخ ذلب يظا أبوالو ات 193››أباالو ات،  حتى أل ب أخ هذا مخ عما ال يباخ

وقع   ي  رب ُححخ  الذو الفتى لي رجت مما  يت،ولكخ الحبيا  لت إلى قلب الفتى  مجادال صاحبت
حبلم ،    وي تج عخ هذا موقؾ وّظؾ أيديولوجيا،هو بداي   هجراخ الأج ألبي الو ات، أد عادا 
غ لما أصابت، إال أخ ال يه كاخ  ديدا  ي موقفت ،  ل  تؤ ذا رأ   لحاا  ِّ مرتيخ ليأ عت بإيجاد محّو

ب  صت، ويظا حاضرا  لحظ  التي يبدأ   ي ا ا تفات أبي الو اتج، وه ا يبدأ ال جراخ، وهي الالأ
 ي أيديولوجيتت  إلى  اتم  الرواي ،  و ي هذا اللحظ    أب ، يتحأن التحوا  الكاما للأج  حو 

وهدأة  تلب  الحرب  الجبارم  ‹‹الم ظوم  األ ر  مع احتفاظت ببع  حماة الم ظوم  األولى

لتي كا ة  تحتعر  ي رأحت بيخ  فحت التأي  ال اهدم، و فحت المأبل  على الحب والحيام،  كؤ ما ا
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تصالحتا على ما  يت ال ير لصاحب ا، أو ضعفتا مخ بوا العراب  توادعتا إلى أجا ؼير 
ا، وأحبَّ الحيام مخ أجل  ‹‹ يتبع هذا ال دوت ال حبي تحويػ  فحي لما هو  يت اآلخ  ،194››محمى
أخ هذا  ال فج التؤ ج إلى ال دوت،  ؤقا حدث  بيد ،195››ؾ جماا الكوخ  لما عر  اوعر

يلبث  ي ع ع ا،  يذرها كالمعلأ   مرم أ ر ،   ي أ بت   بعأرب الحاع  الذو  أد ات ا ت،   بل 
ا ألقا حرك ،     حي ما   حدث اال تبلت ألوا مرم  بي ت ا ت لحظ  واحدم،   حتى  يعود إلى  اه

بلم ،  راودتت  عخ  فحت،   مة بت وه  ب ا،  احتعص  م  ا   بتأواا،  حي ما  حدث وبيخ ح
ماحدث، عاودا االضبراب واالهت ا ،   ا تعلة  بدا لت  حرب   بيخ الماضي المتمثا    ي أبي 
الو ات،  والحاضر المتمثا  ي ابخ ح يا وحبلم ،وقد  جات  هذا الصرال   ي صورم  مو ولوف  

، يؽوو   بلل ا الأج  ي أعمان  فحت،   تبفو صورم  ي ت أبي الو ات إلى 196ة ي تحع صفحا
كاخ م ت تجاا  ي ت مخ الجفات وقل  الو ات، ث  تعود   فحت  إلى   الحبو،  يتلبحت ال د  على ما

 يعأد موا    بيخ ، 197››أليج  مخ الجائ   أخ يكوخ  حاضرا   يرا مخ ماضيت ‹‹ال دوت ال حبي

ترجو ع دا  كف  الحاضر، ت دأ  فحت حيخ يعأد الع    على امتبلب  حبلم  ماضيت وحاضرا، 
 عتأ ا  ث  الت وف ب ا،وه ا  أب يجد  ي  فحت االت اخ والتوحب،  بل هو  ي ت دد  ي ت، وال هو 

  ي ت تب ال لعات والمجاخ، وهكذا تلتأي الم ظومتاخ   ي   صي  الأج . 
لرواي ، مصدرا لئلؼوات والتؽرير،  مضادا  ألبي أما ابخ ح يا  يبدو  ي محت ا ا      

رصدا  حتى يأع يحعى إلى ؼواي    احب متعبد،  يت الو ات،  ممثبل لل ر   ي أجلى صورا،    و
 ي  باكت،  ث  ي ك ؾ بعدئذ  عخ  فج رقيأ   ت فو إلى الحيام بج احي  الل و والعبث، لك  ا  

ر صفحاة الرواي   عخ   صي  محبح  الت بوو عخ  بث وحوت بوي ،  ت جلي  مع كرو
 دا ل ا ك ارج ا.

و ي إبار هذا الم ظوم  تتجلى   صي   حبلم  التي  تعيش صراعا بيخ قلب ا ، الذو        
يحخ إلى األيا  ال والي  ي ك ؾ ال يه أبي الو ات و وجت،  وبيخ عأل ا الذو ي فو إلى الؽ ات 

ال ديد الذو عا تت،   ي ذلب البية جّرات  ؽف ا  والتفا ي  ي التفون  يت، ث  تتذكر الع ة 
بالؽ ات،ث  تتذكر  ف  العيش والمرم الذو تح مة  ذراهما  ي بية موالها الحروظابخ ح يا( 

ث   حتى عبل كعب ا  يت،أحباب  التفون  ي الؽ ات  الذو حأن ل ا كا ما تصبو إليت،   يؤ ل ا كا
،  ي تصرالثا ي؛ أل ت حب ا للأج، وولع ا  بالؽ ات ي تأا هذا الصرال   يما بعد إلى صرال بيخ

 أد  كا ة  الرؼب  الف ي  باؼي  علي ا بؽيا ا قد ت فن م ت على  بع  مايع  علي ا ‹‹ هم ا األوا
، ل ذا كا ة هذا 198››مخ قماا  قلب ا وت  ى أخ ي حي ا أع  ماتصو ت   مخ عوال  الحب والوالت

 قيد أ مل .ال  صي  ثابت ، الت حرؾ عخ حبيل ا 
وقد عبر باكثير عخ هاتيخ األيديولوجيتيخ، بث ائياة متأابل ، تصب  ي إبار  ال باب       

 الدي ي، على  ال حو اآلتي

 الفس د                    #الصالح                 

 الفج ب                    #التق ى                   
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 ال  ب                    #الج                                        

 المعصٌ                     #الط ع                                     

 الط ع                     #الحق                                      

 البذٌل                     #الفضٌل                   

 الح ضب                    # الم ضً                  
ال و،   وقد وظفة  هذا الث ائياة المتعارض ؛ للدالل   على صرال األيديولوجيتيخ    ي     

ؼير أ  ا  ال تظ ر إال  ي ال صؾ األوا مخ الرواي ،   ي ظا  بؽياخ حضور أبي الو ات،  ث  
 محل ا توا خ العبادم  وحب الحيام  ي  فج الأج. تتبل ى    حيخ ؼيابت؛ ليحا

وبتؤما الصرال الذو يدور  ي هذا الرواي ،  وجد الباحث أ ت أقرب إلى  صرال       
  ما دقين، ياألصواة  األيديولوجي    المت وع   متفاوت  المراتب، م  ا إلى البوليفو ي ، والفرن ب

  بيخ ال  صياة،أما  ي حال   البوليفو ي    تتحاو    في الحال   األولى  تتفاوة مراتب  التأوي
 األصواة.

  اإسالم ه
 ي تظ   هذا  الرواي    باخ   أو  ظاماخ هما     

 ظ  الصليبيوخ/  التتار(الكفب      #اإلسالم                          
إبار هذا  والمبلحظ  ي هذا الرواي  ؼياب م ظوم  الكفر، وحضور م ظوم  اإلحبل ،  و ي   

الصرال   يبر  صرال دا لي  ي م ظوم  اإلحبل ، بيخ م ظوم  المجاهديخ،  وبيخ م ظوم  
الأاعديخ  أو المثببيخ، وقد بلػ هذا الصرال أوجت، إلى الحد الذو ت ض    يت  الم ظوم  المأابل   

 والحيما  م ظوم  الصليبييخ.     –و أا لمصالح    -للمجاهديخ، إلى   م ظوم  الكفر
وي تظ    ي الم ظوم  األولىظ م ظوم  المجاهديخ(،  الحلباخ جبلا  الديخ ال وار مي،      

وابخ عمت األمير ممدود  ،  ث    األمير محمودظ المملوب قب (،  وجماع  الدعوم اإلصبلحي  
ا ، والحلباخ الصالو   أيوب، ي ذروم ح ام ا  ال يه الع  بخ عبدالحبل ، ي ال  على التي يأؾ
 مصر.
مخ صفح  الع واخ وعتباة  -إخ صو التعبير -والراوو  ي هذا الرواي  راو متوابيت     

ال و، إلى المتخ حتى  اتمتت؛ ل ذا بر  الصوة الواحد، وهو صوة الج اد، وبأراتم ال و، 
ي محت ل ا؛ ألخ االحت بلا وجد الباحث أخ صوة الراوو بار ،  وحاد الظ ور، وإخ بدا حياديا  

قاا الحلباخ جبلا الديخ ذاة ليل  لؤلمير ممدود ابخ عمت و  وف ‹‹ كاخ بوحاب   حرد الحوادث،

أ تت، وكاخ يبلعبت ال بر ج  ي قصرا بؽ     ؼفر هللا ألبي وحامحت! ماكاخ أؼ اا  عخ التحرش 
يخ وقفارها، ولظا بي  ا وبي     حد ب ذا الأبائا التتري   المتوح  . إذخ لبأية تائ    ي جباا الص

  ،199››م يع.   ظر إليت ممدود وقد أدرب أخ جبلا الديخ يريد أخ يبوو بحاب ال بر ج،  أاا لت
 الراوو العلي  بكا  يت   يبدو  حياديا،  با يكاد ي ححب حتى يبؽى ال كا الدرامي أو الم  د، 

حتمر  هذا ال كا  مع تد ا بفيؾ مخ الذو يحتؽرن  ي هذا االحت بلا قراب  ثبلث صفحاة،  ي
وكاخ جبلا  ‹‹الراوو   ي ث ايا الحوار؛ ليبدأ التد ا الحا ر م ت بالتعليأاة المبا رم، مثا قولت
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الديخ كؤؼلب ملوب عصرا مولعا باحتببلل ال جو ،   و يحت ير الم جمبخ كلما هّ  بؤمر 
 .200››عظي 

اعاة تتفاوة  ي درجت ا، مثا الموقؾ مخ و ي ث ايا الم ظوم  األولى وجد الباحث صر     
الذو ير   الت جي   د الت جي ، وبيخ عمت األمير ممدودالت جي    بيخ الحلباخ جبلا الديخ الذو يإي

ليحوا إال   دجاليخ    يّدعوخ معر   الؽيب  بما أوتوا مخ براع  و ب    ي تبيخ  ‹‹ير  أ      
ت، وعلى قدر هذا الفب   والبراع  يو أوخ إصاب  أحواا مخ يحتفتي  ، وتأصي أحرارا ود ائل

، ويتكرر هذا الصرال حوا الت جي ، بيخ قب  الذو يذهب 201››الحأيأ   ي ت بإات   وت رصات  
أ  ا ت رصاة  ‹‹ ي ذلب مذهب  الت جبلا الديخ  ، وبيخ ال يه   الع  بخ عبدالحبل  الذو ير  

ت تحّور على الؽيب، وال يعل  الؽيب إال ت بيت وتصيب ، وقد   ى ال رل عخ الت جي  أل 
 . 202››هللا"

وقد احتعر  الباحث هذا الصراعاة  وجدها على قحميخ، وهي على هذا تتفاوة  ي          
 مد  قرب ا مخ الم ظوم  األولى و ي مد  بعدها، و ي قوم اتصال ا أو ا فصال ا.

الصرال الذو يحدث بيخ المماليب الصرال  ي إبار الم ظوم  األوا، مثا  القسم ال ا:      
الصالحي  ، وبيخ المماليب المع ي  ،  ي ت ا ح   على الحلب ، وهو امتداد لصرال أقباو 
وع الديخ أيبب على الحلب ، اللذيخ احتذيا حذو موالهما الملب الصالو، الذو تأّو  بالمماليب؛ 

 جرم الُدر ، التي تمثا الحلب   لي ا ج ب ي عمومتت على الحك ، ث  ت ا ج أقباو وأيبب على قلب
بعد و ام موالهما الحلباخ. ويد ا  ي م ظوم  أقباو المملوب بيبرج، و ي م ظوم  أيبب 

الذو يؤ ذ الأح  األو ر مخ الرواي ، با تيار  جرم الدر  203المملوب قب ، وي ت ي هذا الصرال
الصرال المرير بيخ قب  أليبب، ومأتا أقباو على يد قب  بإيعا  م  ما؛  ي تعا جّرات ذلب 

وبيبرج، وت أبع أواصر الصداق  بي  ما، ث  يحدث ال بلؾ بيخ  جرم الدر وبيخ أيبب،  يأع قب  
 ي حيرم مخ أمرا ، إلى أو الفريأيخ ي ض    في م ظوم   جرم الدر يكمخ قلبتظجل ار(، و ي 

محؤل  الدقيأ  بيخ وقد حار  ي هذا ال ‹‹م ظوم  أيبب يكمخ بموحتظالوصوا إلى حدم الحك ( 
،  أامة 204››الملب والملك ،  ؤلحتاذا  ضا علبت، ول جرم الدر  ضا على  وجتت وعليت كذلب

 جرم الدر باحتمال  َمخ اليميا إلى الملب المع ظإيبب( مخ المماليب الصالحي ، كما حاولة 
لمع   أد احتمال  الملب ال اصرظصاحب دم ن(،  جعلة م رها قتا الملب المع . أما الملب ا

حاوا احتمال  الملب الم صورظصاحب حمام( ب بب  أ تت، كما  عا مثا ذلب مع الملب الرحي  
وحي ما   لة هذا التحالفاة، لجؤة  جرم الدر ،205بدر الديخ لإلإظصاحب الموصا( ب بب  اب تت

  علي ا الأب ألأىأ  ا ل  تتمتع با تصارها؛ إذ  إلى الكيد؛ حتى تمك ة مخ قتا الملب المع ، بيد
مماليب المع ،  اعتألوها  ي احد أبراف الألع ، ث  قتلة،  ت دأ األمور إلى حيخ، ث  يحتؤ ؾ 

 ي لع ابخ موالا مخ الحلب  ،  ي صب  فحت حلبا ا على  صرال  ائب الحلب   قب ، لكخ بحذر،ال
ى صفت ؛ الببلد،  يرضه المماليب لت على مض ، ث  يحاوا قب  احتمال  صديأت الأدي  بيبرج إل

ليكوخ درأ لت  مخ ؼدر المماليب المع ي ، الذيخ أضمروا لت ال ر،  يحتمر الحاا على هذا 
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حيخ تحت عر ال بر، تتماحب  االم واا،  تظا هذا الم ظوم  م  ؽل  بصراعات ا الدا لي ، بيد أ  
ضد الصليبييخ، و ي معرك ظعيخ جالوة( ضد  206صفا واحدا، كما حصا  ي معرك ظ ارحكور(

، ل ذا كا ة هذا الصراعاة ق ي   ائل ، وهذا موقؾ أيديولوجي متيخ يتأو  بت 207تتارال
 المجاهدوخ  ي ج اده  ضد أعدائ   مخ ال رن والؽرب.

أما الصرال  ي هذا الأح   يت ذ  كبل مؽايرا؛ إذ يصا التفاوة  يت إلى  القسم الن  ً:     
،  208أقصى مداا ، حيخ ي حا   رين مخ المحلميخ إلى م ظوم  الكفر، كما  ي معرك ظ ارحكور(

، وتحالؾ األمير 209كما حصا قبُا مخ تحالؾ الصالو إحماعيا مع الفر ج ضد المحلميخ 
، وص ع مثا ذلب الملب 210  على إ وا ت مخ المجاهديخ بؤربا بدرالديخ لإلإ مع التتار،  ؤعا  

 .211ال اصر، الذو بعث إلى التتار ب دايا ؛ ليحؤل    جدم يؤ ذ ب ا مصر مخ المماليب 
يتجلى  ي هذا الرواي ، الصوة الواحد؛  ألخ  التأوي  األيديولوجي  يجرو مخ وج         

،  وه اب  -إخ وجدة-أل ر    ي الرواي  ظر مفردم  م يم  ، تبؽى  على وج اة ال ظر ا
إلى أبعد  الباحث مجا با الصواَب إذا  ذهب كوخيتبابن جلي بيخ الراوو و  صي  قب ،  با لخ 

مخ ذلب، بؤخ قب  ل   يكخ حو  صدً   لصوة الراوو ، ويتضو هذا األمر بوحاب  تد بلة 
 الراوو الكثيرم، ويت ذ هذا األمر عدم أ كاا أبر ها 

 .212››ماة األمير ممدود   يدا  ي حبيا هللا ‹‹، مخ مثا قولتالم  شب  إطالق الحك مالتدخا 
باؼيت     ‹‹، كأولت عخ ج كي   اخ، إطالق  الصف ت  اللق ب المع بة عن تق ٌم أٌدٌ ل جً

 .213››األكبر
عجبا ما أج ا اإل حاخ، يأرأ  ‹‹، كأولت إطالق الحك م  ضبب المن ا  استشباف المستق ا 

مخ أ بار الماضييخ وماحاقة ب   مخ صروؾ الدهر وحلة  بحاحت   المثبلة،   ما يت عبرم  
لت، وتبصرم  بما ي فعت  وما يضرا،   بل يتعظ بذلب، ويتماد   ي بابلت حتى يكوخ هو  فحت 

وقرو ا، ويوجد بعُد  ي مضرب العظ ،  وحتتكرر هذا المآحي   على ملعب الحيام قرو ا بعد ذلب 
هذا الد يا  ملب   يأتا أباا  أو أ اا  أو ابخ أ يت  أو عمت أو ابخ عمت ت ا حا على ملب   ائا أو 

 .214››عر    حائا
حكة   الم ج    ه ي  ، كمخ يأوا   ليج  هذا   ‹‹كأولت    التدخا    لتفسٌب    التعلٌق،   

 .215››بذ بي ولك ت ذ ب الكتاب الذو    بيخ يدو

وهذا األمر  مخ أبر  حماة الرواي  المو و و ي ظذاة  الصوة الواحد(   مع ق    المسًء:  
،   ال يتحي  المإلؾ  ي ا لم ظوم    قي  أو مخ  216ألخ الرواي   ذاة األصواة المتعددم  -

ال  صياة، حوات م  ا اإليجابي   أ  الحلبي ،  بل يعاقب  ال رير ،وال يجا و   الم بيت،  با 
 في هذا الرواي   -ي بر على الباا ال تؤ ذ األحداث مجراها،  با ربما يتفجر مخ هذا األحداث ما
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وكؤخ  هللا  ات أخ  يعاقبت  على ما أ  ا بببلد المحلميخ مخ   ‹‹يتوقع الراوو عأابا لجبلا الديخ

خ قتا الرجاا يؤتيت التتار م ال حؾ  والدمار، وارتكب  ي أهل ا األبريات  مخ العظائ ، وأتى ما
 217››وحبي ال حات ...  ا حياقا مع هواا الذو أعماا عخ رإي  الحن، وأضلت عخ حبيا المإم يخ

 .218 بل  يكتفي ب ذا  با يميتت    ر ميت  على يد كردو موتور
 وحيؤتي بياخ ذلب ع د الحديث  عخ التأوي  األيديولوجي.  تدخله    لتق ٌم،

وقد توصا الباحث مخ  بلا تحليا الحماة الحابأ ،  إلى أخ رواي  ظواإحبلماا( ت تمي       
إلى الرواي  ذاة الصوة الواحدظالمو و و ي (.  مع األ ذ  بعيخ االعتبار بؤخ تعدد صرال  

م  مخ الم ظوماة اليع ي حتما تعدد األصواة؛ ألخ الم ظوماة  قد تتصارل  ولك  ا  تكوخ مأوّ 
 مفرد م يمخ.صوة 

 الن ئب الحمب 
هذا الرواي    مخ أربع   أحفار، على رأج كا  حفر قي    قرق ي  أو أكثر، تحما         

 تأويما  أيديولوجيا، وهي بم  ل  الع واخ  لكا حفر.
ي تظ  هذا الرواي   باخ أو م ظومتاخ، ل ما بعداخ،  بعد  قريب يتأابا  يت الظل         

عدا،  وبعد عمين يتأابا   يت  مف و  االحبل  للعدا  ، والمف و    المؽاير لت والدعوم  إلى ال
 للعدا.

 في محت ا الرواي  يتجلى الظل  الواقع  على حمداخ وأمثالت  ممخ  يعملوخ ححاب        
 دنن  اره  و لفا مخ الليا، و صيب   مخ هذا الج د، الفتاة  ،  ليتكد ج   تاف هذا الج 

هّ    ل    إال جمع  الماا ث  صر ت  ي الملذاة  ائخ األثريات ممخ الالعظي   ي   
 219والمبلهي.
ت  إلى عال  الظل  الذو يكت ؾ حمداخ وأمثالت مخ كا مخ  بلا هذا المفارق   يلج الأار        

كاخ     -الذو يحميت حمداخ حلب  الماا -الج اة، وي ير الراوو  إلى أخ    وت   هذا  الظل 
و ي إبار عال   الظل   ي  ؤ  صرال بيخ المبلب  الكبار،   كما هو الحاا  ،220حلب الحك  بمعو   

وهكذا أصبو هذاخ المالكاخ، حيدو ‹‹بيخ  الححخ  بخ الحبي   وبيخ أبي  ال يص  بخ  أبي الحبال 

ات الأري ، يت ا عاخ ال فوذ   ي ا لد  ذوو الحلباخ  مخ عاما الأري  إلى والي الكو   إلى الو ر
،  وقد توارث هذا  الصرال ورث   هذيخ  المالكيخ، 221››ورجاا الببلب  ي عاصم  ال بل   

 ؤصبو  لكا مالب ح ب مخ أها الأري  يواليت ويتعصب لت، وعلى الرؼ  مخ الع ل  التي  رض ا 
،   ل  ي رف 222وابخ عمت عبداخ ،هوحمداخ على   فحت،   جدا  قد اكتو   ب ار الصرال  هذا 

ت هذا إال بعد ا تباؾ أ تت عالي ،   حب   كا  األؼبلا التي أحاب ب ا  فحت،   التحن مخ ع لت
ب مرم العياريخ،  تبلحأة عليت بعدئذ جمل  مخ األحداث الجحا ، يتجحد مخ  بلل ا البعد العمين  
للرواي ، وهو   الصرال  بيخ مف و  اإلحبل  للعدا ومف و  حمداخ وأتباعت للعدا ال اما   

الؾ لمف و   الم ظوم   الحابأ ،   في  تا  الحفر األوا يعلخ  حمداخ  الحرب على  بؽياخ الم 
الماا دوخ الحلباخ و أا  لمف و   العياريخ. و ي الحفر الثا ي يؽيب حمداخ مخ ميداخ األحداث، 
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ول ذا األمر داللتت  كما حيتبيخ بعد حيخ،  وقد صّدر المإلؾ  هذا الحفر بآيتيخ  مخ حورم  
تحمبلخ تأويما أيديولوجيا تجاا  ا دو   العدا ال اما  مثا حمداخ،    223-كما بي ا حابأا -األعراؾ

و ا دو الثورم  على حلباخ الحك  وحلباخ الديخ،   مثا الكرما ي و  ر ، ث  عبداخ  الذو 
 مف و أصبو  أيت الدعوم  يما بعد،ل ذا تؽير الوضع مخ إدا    حلبا ي الماا والحك ،إلى إدا    

 جات االحت بلا   ي هذا الحفر بعبداخ بالب العل ،    ما ذكر  العدا الم الؾ لمف و   اإلحبل  ،
،  ول ذا األمر داللتت ؛  ألخ   224حمداخ، إال ما يؤتي على حبيا التذكر لمواقفت  ي أعمان عبداخ 

ئر على الظل  ، ى حمداخ، بيد أخ حمداخ يظا مجرد ثاالذو حيإثر  عبداخ  حيصبو  أيت الدعوم 
 بل ي مت بعد ذلب  أو مبي  يمتبي ا للوصوا إلى هد ت الم  ود ظالعدا ال اما(،  وقد وظؾ 

،  و ي 225الراوو الجداا الذو يثيرا عبداخ مع م اي ت  ي محائا الأحباج ، توظيفا أيديولوجيا
م إلى العدا ث ايا هذا األحداث تظ ر   صي  أبي البأات البؽدادو  الذو يترأج م ظوم  الدعو

بالمف و  اإلحبلمي،  يدعو إليت ليبل و  ارا ، وحرا وج را، وبظ ور هذا ال حصي  ، تبدأ  
الم ظوم  الم الف  بال جو ، وذلب مخ    بلا  الكرما ي الذو توجج  يف  مخ   إببلن حرام 
م أبي البأات،  واصا هجومت  على حلب  الديخ  متمثل   ي األمرات والعلمات،  وعلى دعو

و ن م بون  -اإلصبلم التي  يت عم ا  أبو البأات،ألخ  هذا الم ظوم  ل  تكخ تحعى إلى  اإلصبلم
 فحاد  الحاا حج  الجيت  إ لي ا هإالت  لو   جو أبوالبأات   ي  دعوتت اإلصبلحي ،ل  يعد  -ال و

 ب هذا  ال ي دع ‹‹ل   محوغ لدعوت  ، ل ذا يأّو   الكرما ي أباالبأات وهو ي ابب عبداخ  

وأمثالت،   إخ أباالبأات  أل بر  على   العدا ال اما الذو ي  دا األحرار لل اج جميعا، وأعوخ  
 يعيش عبداخ صراعا   مع    ،226››على بأات الظل  والفحاد  مخ  ؼيرا مخ  العلمات  المتأاعديخ

ل  أال حبيا     فحت، وجداال مع الكرما ي، بعد أخ  وضع األ ير  ي  بريأت الجميل ظ  ر(،   ع
ن ثمرم الدعوم ال  ي ظ  ر(،  إال  بعد إخ  بي حواج   الديخ واأل بلن، ما ذاإلى   ر إال بت 

تعاقب  عليت إعصاراخ،إعصار ال  وم وإعصار ال ب،  كا ة المرحل  األ يرم بي ت وبيخ 
ظ ور م  ا .  ي ت ي هذا الفصا بؤحداث جحا ، 227الكرما ي، المكا ف  ومعر   أبعاد المذهب

المو ن على ال  ج، وا كماش حرك  الكرما ي، بعد التفاؾ أتباعت حوا أبي البأات . أما الحفر 
الثالث  يبدأ والعيارم  ي ق ر رمأ ا وقد تفرقة  لول  ، بعد معارب ضاري  مع الحلباخ،  دأة 

ا على ات اذا ثورم حمداخ بعد هذا الأاصم ، التي تلت ا و ام  وجت أ  الؽيث، وقد كا ة تعاتبت كثير
العيارم حبيبل إلحأان الحن؛ لتبدأ توبتت األولى الظاهرم مع بأات ثورم البابخ إلى حيخ،  كاخ 
الت حب وال هد و بذ العيارم، وهذا ي كا موقفا أيديولوجيا، وهو ا أبال صل  حمداخ بالفبلح ، 

ما تركا موبخ ؼير أخ مف و  التوب  ع د ال يه ب لوا وعبدالرإوؾ كا ة أكثر وضوحا؛ أل  
التمرد والعصياخ ، بحفر األوا إلى األراضي المأدح ،وا أبال أ بارا، وا تأاا اآل ر إلى بؽداد، 
ل ذا كاخ لبأات حمداخ مع أهلت  ي قري  الدور بعد أيديولوجي، وهو إيماخ حمداخ المتيخ بحتمي  

 ‹‹دا لت مخ ثورم ر ع الظل ، وبظ ور األهوا و  ي حياتت، صعد إلى حبو وعيت ماكاخ يموف 

أقرب إلى  فحت األولى 228كؤ ت أصبو اليو  بعد اتصالت بال يه -اليدرو كيؾ أحج–وقد أحج 
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اخ دقبا  التوب  م ت إلى  فحت بعدها،  أد أ ذ حمداخ التائب الم كحر يتضاتا، ويعود مكا ت حم
، وكاخ د وا 229››الثائر الع يؾ الذو ي عر أخ لت رحال   ي الحيام عليت أخ يإدي ا ل ير الب ر

علمت مخ مت بدعوتت اإلصبلحي ، لعبلحمداخ بوحاب  ادعات الصبلم، ث  إ األهوا و إلى حيام
،  ؤعلمت أخ هذا الدعوم ت تلؾ تماما 230ؤخ  ي  فج حمداخ ثورم تحتاف إلى تؤريث  ارهابعبداخ 

، وب ات  ظا  عخ دعوم العياريخ ؛ أل  ا تصبو إلى هد  ال ظا  برمتت، الأائ  على حلباخ الماا
، والبل ة لل ظر أخ حمداخ قمخ ب دؾ 231جديد على أ أاضت، قائ  على العدا ال اما بيخ ال اج

يتفن مع ثورتت، ول  يع ت مخ قريب أو  أو ما -  ر العدا ومحارب  الظل  -هذا الجماع  الظاهرو
و   ي  اتم  محؤل  اإلما  المعصو ، با ل  يإمخ ب ا على اإلببلن،  كمايتض - يمابعد –بعيد 

الرواي ، كما أخ األهوا و ل  يبلع حمداخ على كا أحرار المذهب، متكبل  ي ذلب على قدرم 
 ‹‹ عبداخ الفائأ  على اإلق ال  ، وعلى ثمرم الدعوم ال  ي ظ  ر(، و ي أث ات ذلب أظ ر حمداخ

ل التابع  ل  ،   ابا عظيما  ي تأوي  الدعوم وت ظي   إو  ا واإل راؾ على أعماا ال أبات والفرو
الدور، ومجيت قري  ، وبعودم عبداخ إلى 232››يكثر الت أا بي  اويأضي أوقاتت  ي عما متواصا

بالتدريج ، وب ذا احتحن حمداخ م صب الأائد بجدارم،    راألهوا ي ، حصا اإلق ال والتؤثير
 ظومتت ، لى ماحب ال  ج وأتباعت إو ي أث ات ا  ؽاا حمداخ بؤمور الدعوم، حاوا احتمال  ص

ولك ت يف ا  ي هذا المحاول ، ث  يأو  بإعبلخ الثورم قبا األواخ،  يف ا  ي أوا لأات بي ت وبيخ 
أخ ذلب ل  يفّا مخ ع مت، و ي أث ات ذلب ي  ب أبوالبأات  ي دعوتت  حلباخ الحك ،ؼير

يدرو ما بعا بؤمر أبي البأات ال ‹‹اإلصبلحي ، التي يضين ب ا األؼ يات ذرعا، أما المو ن  أد 
يفعا بت،  تارم يعتألت وي تة  ما جماعتت إرضات لذوو ال فوذ مخ األؼ يات، ومبلب األر  
وأرباب المصا ع، وتارم يبلأت إذا احتاف إلى االحتعا   بت  ي  بب مخ ال بوب أو   ي 

وبو ام المو ن وأ يت ال ليف  بعدا بعا ، وجلوج المعتضد  ،233››ؼضب العام  و ؽب    ي الببلد

ي فحو المجاا أما  أبي البأات  ي  الدعوم إلى اإلصبلم، ومحارب  الم اوئيخ  لى كرحي ال بل  ،ع
لدعوتت بالجداا والحج  ، وب ذا تتحد حلب  الحك  وحلب  العل  ليكو ا حربا على ظل  األؼ يات، 

 ، م  ا، وعلى دعام العدا ال اما الم الؾ لعدا اإلحبل ، و ي أث ات ذلب كلت تتك ؾ أمور لل ليف
  ا محاول  اؼتياا، هد  ا هو وأبوالبأات، وصل  الي ود بالحرك  الباب ي ، ث  تصلت األ بار 

أخ حمداخ قد أعلخ العصياخ، وأخ الأرامب   ي الحواد قد  ‹‹با تداد حرك  الأرامب   ي الحواد و 

  ه موا ج ود اليحصى كثرم، وأ   قاموا معت قوم  رجا واحد، وأخ مع   مخ الأوم واألحلح  ما
الحلباخ وقتلوا م    مأتل  عظيم ، وأ    ات ذوا قاعدت    ي ظم يماباذ(حيث قامة هجرت   

، وي ت ي هذا الحفر ب  يد الثورم الذو يتر   بت الأرامب ، معل يخ بذلب 234››األولى مخ الببائو

ول ذا داللتت  قيا  دول  العدا ال اما، ويحتؽرن هذا الحفر صفحاة تفون صفحاة بأي  األحفار،
األيديولوجي ، ألخ أعمن صراعاة الم ظوماة، تحدث  ي ث اياا. أما الحفر الرابع،  تدور معظ  
أحداثت  ي دار ال جرمظم يماباذ(، وتعود  يت إلى أحداث الرواي ،   صي  عالي ، متب ي  م ظوم  

إلحام  وج ا عيحى  أبي البأات م الف  بذلب م ظوم  أ ي ا حمداخ،  ت اجر إلى دار ال جرم تحة
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حدث ثورم  ي م يماباذ، بدعوم  حات المذهب إلى العودم إلى ديخ الفبرم؛ بخ ميموخ ال واو،  تُ 
بحج  حري  الدعوم  ي دار ال جرم،ويكوخ موقؾ حمداخ م  ا لي ا، م الفا بذلب مواقفت ال ديدم 

تأولت أ تت، كما  الأاحي ، وهذا موقؾ أيديولوجي  حت تجت حدحا،وهو إححاج حمداخ بصدن ما
أ ت ي ظر إلى المحؤل  مخ م ظور ق ر وهو أخ حبب هذا الثورم ، مبدإها ا تباؾ عالي ، 
وبعودت ا إليت، بدأة  فحت تإوب إلى  برت ا.  يحدث جّرات ذلب ا  أان  ي صفوؾ الحرك  على 
يخ ال بان الواحع ل ا، بيخ ظحلمي ( المرك  األحاج للمذهبظمرك  اإلما  المعصو (، وب

عبداخ، وه ا تتجلى ضعؾ عأيدم حمداخ  ي اإلما  المعصو ،  -ظم يماباذ( دار ال جرم ، حمداخ
،  تتضو بجبلت ببيعتت المتمردم  ي كا األحواا،  بلحا كاخ أ  235وقوم اعتأادا بمحارب  الظل 

كبل، الأبيع أمر اإلما  والؼيرا، إ ي رئيج هذا الدول  وعلي أخ أعما  ‹‹عيارا أ  قائدا، 
، ويحتمر اال  أان  ي الحرك  على ال بان 236››لمصلحت ا، وليج لي أخ أ ضع ل يد أو عمرو

 يبدأ تمرد ال اج وتذمره ، والحل  بالعودم إلى ما ، وبت ل ا الب ات الدا ليالضين  يظم يماباذ(
وبيخ  وقد ك ا   عر أخ الحلباخ هو الحك  بي  ا‹‹كا وا عليت، يأوا أحده  مأوما المرحل  الحالي ، 

 .237›› حادت ا إخ ظلمو ا، أما ه ا  إخ الحلباخ هو ال ص  والحَك 

أما  ي بؽداد  ي تد الصرال  ي الم ظوم  األ ر ، المعتضد وأبوالبأات مخ ج  ،      
وكاخ ل  صي  المعتضد وح مت  ضا عظي   ي  ‹‹ واألؼ يات وبع  الوالم مخ ج   أ ر ،

ام  ال اج حولت، الحيبرم على األمر، كما كاخ لج اد أبي البأات وإ بلصت لم  اجت، والتفاؾ ع
،  وقع األؼ يات بيخ المبرق  والح داخ، بيخ تببين  ظا  أبي البأات، 238››عوخ كبير للمعتضد

 مب  و أداخ كا  يت.وعودم األمور إلى  صاب ا، وبيخ مايدعو إليت الأرا
وبعد اال  أان  ي صفوؾ دعام العدا ال اما، حمداخ مخ ج   والأدام وذكرويت مخ ج        

أ ر ، وا ضما   أيت الدعوم إلى صؾ الأدام على كرا م ت، تت او  مملك  العدا ال اما، على 
با ضما  عبداخ الرؼ  مخ كا ذلب، اليحرب حمداخ حاك ا، ث  يعلخ احتحبلمت، والحيمابعد علمت 

قد تعلموخ مكا ك  ع دو،  ؤ ا أدعوك  إلى  ير مخ ذلك  ،  ‹‹ إلى ابخ الأدام،  يأوا للمأربيخ إليت

هذا  ليف  المحلميخ المعتضد، قد أجر   ي ببلدا العدا، وقد جعا مخ حياحتت أخ يأبا مخ يلجؤ 
رإحات،  جدير بت أخ يعرؾ إليت مخ رجال ا وأها مملكت ا  يكرم   ويحتفي ب  ، وأ ت  الوجوا وال

لك  أقدارك  إخ لحأت  بت، وقد جعلتك   ي حا م ي أخ تبرأوا م ي ع دا، وتأولوا ع ي ما 
و ي اللحظاة األ يرم يمتبي حمداخ جوادا وي بلن بت يعدو ج   الؽرب،  يأبع ،239››ت اتوخ

حتمي بي ت وبيخ  يه دروب المدي   ال اوي ، معل ا ميبلدا جديدا لحمداخ التائب،  يؤتي اللأات ال
 تضاتا حمداخ أمامت، ولك ت ل  ي عر  ي  فحت ‹‹ العياريخ حبل  ال واؾ؛ لي ديت حوات الحبيا

، وهكذا يؤ ذ ال يه 240›› بؽضاض  مخ ذلب وابمؤخ بصحبتت   اا ع ت  عور ال ارب المبلوب

الرإوؾ، بعد أخ بيد تابعت الأدي ، متج ا بت ج   بؽداد، حيث يأبخ صديأاا الأديماخ ب لوا وعبد
 احتكا ا  ي أحضاخ الدعوم الحأيأي  للعدا.
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والملمو األحاج  ي هذا الرواي ، ت ول األصواة وتعددي  المواقؾ األيديولوجي  المتعادل       
 ى الفلحفي  المحتأل  عخ بعض ا، المتعارض   يما بي  ا؛  يحتمية   مخ البُ لال فوذ،   ي أ بت بحلح
قيم  ، ل ذا ل  يجد الباحث حضورا باؼيا للمإلؾ أو للراوو ، با ربما أببال ا  ي الد ال عخ 

الحاا  ي   صي  أبي البأات، هو تأ ع المإلؾ بإحد  ال  صياة لتمرير أيديولوجيتت، كما 
ليصبو صوتا مخ األصواة، وهكذا يتجلى ال كا البوليفو ي  ي هذا الرواي ، بأل  تد ا الراوو 

ى الرؼ  مخ حياديتت  جدا متعابفا مع   صي  حمداخ، ويتضو ذلب أو ا عدامت إلى حد ما، وعل
 .241ت بصوة حمداخ  ي مواقؾ كثيرم ي م جت صوتَ 

 242وي دش هذا البوليفو ي ، بع  التد بلة اليحيرم للراوو ، إما بوحاب  ضرب األمثاا     
تعلين والتأوي ، ، أو بالتد ا الحا ر بال 245، أو بمعاقب  المحيت 244، أو باإليضام 243، أو بالتفحير

كاخ هذا  ي وقة الضحى،  ما ؼابة  مج ذلب اليو  ‹‹كأولت معلأا على اتصاا عبداخ ب  ر 
حتى ذان عبداخ الثمرم التي حّرم ا هللا ، وأحل ا قو  كا وا يبؽوخ أخ ي  روا العدا ال اما بيخ 

وت وع ا، ألخ  ت في عخ العما تعددي  األصواة أخ هذا التد بلة البفيف ، ال . بيد246››الب ر

المتبلباة األحاحي  ل ذا التعدد موجودم  ي هذا الرواي ،  وج اة ال ظر المحتأل  والمتعددم ت تمي 
إلى ال  صياة الم ارك ، وي عد   ي ا الموقؾ األيديولوجي المفرد الم يمخ مخ  ارف   صياة 

 ال  وو.
 سٌبة شج ع 

أه  الأضايا الحضاري ، هي مأوماة تثير هذا الرواي  ب يت مخ التركي ، قضي  مخ      
التواصا مع األم  األ ر  ، وال حيما المحارب ، و ي إبار هذا الأضي  يحتد  الصرال الدا لي؛ 
للفو  بمرك  ات اذ الأرار ب ؤخ هذا الأضي ؛ ل ذا تت ابب العبلقاة وتتجابت و أا لل ب  األحاحي  

 ي .التي ت كا حجر أحاج ال باب الروائي  ي هذا الروا

وصرال الم ظوماة  ي هذا الرواي  معأد ومت عب، ويت ذ عدم أ كاا،على حبيا       
التراك  الكمي؛ ألخ مضمو ت واحد،  ؤؼلب ال  صياة التحتأر على م ظوم  واحدم، باحتث ات 
 ورالديخ وأتباعت ، وملب الفر ج وج ودا، وي كا  اور المحور األحاج  ي هذا الصرال. ل ذا 

 إلى تتبع صرال الم ظوماة مخ  بلا ال  صياة لجؤ الباحث 
 العاضد -

يت كا الصرال حولت ي كا العاضد  ي هذا الصرال الجب   الرئيح  ، أو هو بم  ل  عمود     
،  يتحرب ذاة اليميخ وذاة ال ماا،  تارم يكوخ الو ير عخ يمي ت؛أو  ي صفت، على  كا دائرو

.  في محت ا الرواي   راا قد  -خ كاخ  ي الو ارموإ -وأ ر  عخ  مالت؛أو  ارجا عخ م ظومتت
أ عا  تيا الصرال بيخ الو ير  اور، وبيخ ضرؼا  المتبلع إلى الو ارم،الذو قا  العاضد بد عت 
مخ ورات الحتار؛ للوثوب على  اور، لما رقا مخ حبول  جمت وتأربت إلى ال عب باإلصبلم 

جات بالبريأ   فح ا،  أد وقؾ العاضد إلى  والعمراخ ،وهذا ديدخ العاضد مع و رائت،   اور
جا بت للوثوب على رّ يب بخ ببلئع الذو حار على  بى والدا الو ير ببلئع بخ رّ يب  ي 
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إظ ارا اإلصبلم ،  ي      اور أما  ضرؼا ،  يفر إلى ال ا  محت جدا ب ورالديخ،   ع دما عل  
ملكت مخ  ورالديخ،  عر  األمر على  العاضد بذلب  بر ببالت االحت جاد بالفر ج؛  و ا على

،  ؤحرها العاضد  ي  فحت 247و يرا ضرؼا  الذو ر   هذا االقترام وعّدا  يا   للديخ والوبخ
والتوقؾ عخ م اق تت، ث  يعر  األمر على  ول  يبد ح بت على ضرؼا ، يضبر إلى مجاراتت

دهاقيخ الأصر، الذيخ يإيدو ت على ضرورم االحتعا   بالفر ج ؛ للت لو مخ ال بر المحدن ب   
، و ي أث ات ذلب يرحا ضرؼا  رحال  إلى  ورالديخ يعلمت 248مخ  ورالديخ، ومخ بؽياخ ضرؼا  

يعل  العاضد بؤمر الرحال   ي يد موجدم  ي ا أ ت على احتعداد للتحالؾ معت على قتاا الفر ج،  
على ضرؼا ،  يأرر الت لي ع ت  ي أقرب  رص ،وهكذا يت لى ع ت  ي حربت ضد  اور، لت ت ي 

 الحرب ب  يم  ضرؼا .
يجلي حياح   -بعد أخ عادة المياا بي  ما إلى مجاري ا -والحواراآلتي بيخ العاضد و اور      

 للحفاظ  على عر ت  العاضد ،التي يتبع ا مع و رائت ؛
 يحر ي أخ قد عدة  آثرت ي على ضرؼا  مخ   مخ  بعيد.   -  ‹‹      

 .249›› هذا  عادتي يا  اور، أولي الو ير ثأتي على قدر  مايحتأي  وي لو.  -         

هو  وهكذا يكوخ  موقفت  مع أتبال  ورالديخ بيخ  ال د والجذب،    بل هو يد ي  ،  وال       
 تارم يوؼر صدر  اور علي  ، وأ ر   ي ع ل ثأ  أحدالديخ  ي  اور، ومخ  ج   يأصي  ، 

أ ر  تراا متؤرجحا بيخ  الفر ج وبيخ  ورالديخ، واليبمؤخ  بالت  إال ع د حبلم  عر ت مخ 
 ال واا.
 ضرؼا       -

مخ  بلا تؤما أحداث الرواي ، وجد  الباحث أخ ضرؼاما ي تمي إلى م ظوم   ورالديخ     
ويتجلى ذلب  ي م بوقت و ي حلوكت ،    و يعفو عخ  جال   ع دما ق ج م ت صبلب    ي ،

ي بؽي أخ    ما ‹‹    الحن،وقوم  كيم ، ويعفو  عخ ال بيب الذو دعا ل ورالديخ،   يأوا لت 
،   وتتجلى 250›› أعاقبب   على كلم   حن  قلت ا، ودعوم صالح  دعوت ا للمجاهديخ  ي حبيا هللا

 ي    كؾ  أيدو إ وتت  عخ  أمواا األم ،ومحاواتت  ي األعبياة بيخ ج دا وج د  اور  أما تت  
الذيخ حاربوا  ،معلبل  ذلب بؤ    جميعا ج د الدول ،  و ي مواقفت  الصارم  تجاا التحالؾ مع 
الفر ج، وعّدا مثا هذا التحالفاة  يا    لؤلم ،    ل ذا كلت كاخ يعّظ    ورالديخ ويحعى إلى 

الفتت  ي قتاا   الفر ج،  ال  محاربتت، وجّرات هذا  المواقؾ العأائدي  الثابت ، وا تأارا إلى مح
 -حياح   اور ودهائت،  كا ة ه يمتت ث  هبلكت،  ع دما   لة المفاوضاة بي ت وبيخ أحدالديخ 

 ا  د إذخ أ  ي  صحة لدي ي ‹‹ يأوا ضرؼا  م اببا  جاعا  -الذو  كاخ  ححخ الظخ ب اور
 .251›› وب ي، وأبرأة ذمتي إلى هللا، وأخ أباب هو المحئواو

ضرؼا ( تتدا ا الث ائياة،  لتلوخ صرال -ظ اور ومخ  بلا  هاتيخ ال  صتيخ       
 الم ظومتيخ األحاحيتيخ  ي هذا العما 

 الخٌ                     #الم  ـ                                       
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                            ↓                                         ↓                                                       

 الفس د                    #اإلصالح                                      
                            ↓                                         ↓  

              القع د عن مح ب تهم                                                                                                                                #مح ب   الفب ج                              
 ر او -   

هذا ال  صي  مخ ال  صياة المركب  ،   ي حجر أحاج صرال الم ظوماة،           
ثباة  ي المواقؾ  ،  ا،  بعكج   صي   ضرؼا  المتصف  بال الحياح  والدهات يوج اخ  ب حير

وإخ أد  ذلب إلى  أداخ كرحي الو ارم،   بلت  حياتت،    اور يتحالؾ مع  ورالديخ للعودم إلى 
وع دما يحبع  جمت،  يبمج بؤ عتت  الباهرم وجت العاضد، ويوارو أحدالديخ   كرحي الحك ،

ويبدأ تمردا ب أ  الع د  الذو عأدا حرا   وأصحابت  ي الظلماة،  ث  يبدأ التمرد على  ورالديخ،
ويبدأ أوا الوهخ  مع  أحدالديخ؛ اتأات  ل ر العاضد، بؤخ يفضي  كبلهما لآل ر ما يأولت العاضد،

أ العاضد بإيؽار صدرا على أحدالديخ، بؤخ أوع  إليت بالتحلا مخ ال رب الذو أمضاا حي ما بد
على  فحت ألحدالديخ،  ل    يف  ألحدالديخ بذلب،  يتحع  ال رة بيخ اإلث يخ، حي ما ي في 
 اورالرحال   التي وردة إليت  مخ  ملب  الفر ج عخ أحدالديخ،  تكوخ ثالث  األثا ي، حي ما 

الفر ج  ي بلبيج،  وكاخ  قد تع د لت بإمدادا  ارصرم جيش أحدالديخ  الذو  حاصعخ   يتأاعج
ومما يمي   هذا ال  صي  أ  ا تتلوخ    .252بالرجاا والمإخ،  يتحأن أحدالديخ  أخ  اور قد   اخ
 مع أحداث الرواي ،    ي  تتلبج لكا حدث ماي احبت.

  جال  -
الفر ج لبلبيج،   و  ي  يت  رق     أحماهاظ  تتجلى    صي    جال،   ي أث ات حصار      

 رق  الموة( تؽير  على  الفر ج  ليبل، بيد أخ    جاعا  مضبرب  ي مبدأ أمرا،  ي عبلقتت  
بالم ظومتيخ  المتصارعتيخ ،    و وب ي حتى  ال  ال، ومجاهد   حتى الموة، وبار بوالديت إلى 

لؽور  ي أعماقت،   و أميا إلى  م ظوم  أبي ع يفا بعيد ا درج  التأديج، ل ذا يعيش صراعا
الفضا وأحدالديخ وصبلم الديخ بعألت وإححاحت بواجبت،   ولكخ  قلبت أحير باع  والديت، 

المثا المحتذ ،  يجد لت المحوغ بعد  -م ذ  عوم  أظفارا -والحيما والدا  اور، الذو ير    يت
ت  الؽم   عخ  عي يت،  يحؤا هللا  لت التوب  ا ك اؾ   يا تت، ويلتمج لت األعذار، حتى بعد ا جبل

 على  راش الموة،  بعد أخ تحبب  ي موتت. واألوب ، وهو
صفح  األحداث،   يت ذ الصرال  كبل ق ر،    اور  على هذا ال  صي   وبظ ور     

أيا   لت ا  الباع   العميات،   يعيش   جال أحوأ ا بايمارج على اب ت  حبوم األبوم الباؼي ،  يؤمر
قولوا ما   ئت   ‹‹      حياتت حيخ ا جبلت   يا   والدا، وعلى الرؼ   مخ ذلب  يأوا ألحدالديخ 

ا    ال اج  يأولوخ أبي   ياحمي    حيجع‹‹ ويأوا  ل وجتت حمي  ،253››إال أخ  تصموا  بال يا  
  و ي ظر إلى   على الرؼ  مخ كا ذلب، يأاو  العال  أحرا  ي هذا  المحؤل ،، 254››ع ت إ ت   ائخ

 .    ي  ؤ -ما يعملت  والدا  أمرا مريبا وإخ   كاخ يعدّ  -والدا  مخ م ظورا ،  بل يراا    ائ ا
قا  بت   ي أث ات  الحصار،   يؽضب  الوالد ويؽلظ   صرال  صامة بي ت وبيخ أبيت بحبب   ما
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 تحدث  ،255يرد عليت أبيت،  يحكة وال الأوا  الب ت البار، الذو كرا  أخ   يحيت   األدب مع
المواج   التي كاخ ي  اها   جال ، وهي  ا تعاا الحرب  بيخ  الم ظومتيخ،   اور يحالفت  
الفر ج، وأحد الديخ يحالفت  ال عب  المصرو ، يكوخ  الظ ور لجيش أحدالديخ، وتدور الدائرم  

ع ا، وهذا حدث أخ   جاعا ي ححب مخ هذا المعرك  قبا ا دال على  اور وحلفائت الفر ج، بيد
لو كا ة هفوم م ت  يا بيدم لوهبت ا   ‹‹يجلي موقفا أيديولوجيا جليا يتب اا  جال، يأّومت  اور قائبل 

ث  وقع الصلو بيخ   ،256›› كاب  لي م ت   كاب لت م  ا وال لت، ولك  ا لوث  متؤصل  ال

حاد  المحلميخ على الذو كاخ همت األكبر  ات -الم ظومتيخ،  وكاخ رحوا الحبل  بي  ما  جاعا
ت  جال بيخ عابفتت ي وجي ، هو  تصوير الصرال الذو يعاول ذا داللتت األيديول  -قتاا الفر ج

 تجاا والدا، وواجبت  تجاا  دي ت.
وتبدأ مرحل   جديدم    ي حيرم  جال ، هي مرحل  مأاوم   وجود الفر ج  ي  مصر،       

االؼتياالة  ي وضو ال  ار، مما يجعا الفر ج     تكوخ  الفحباب مكمخ هذا المأاوم ،  تبدأ 
يبدلوخ حياح  اإلرهاب   التي يمارحو  ا    تجاا ال عب  المصرو مخ  بؾ وهتب ألعرا  
ال حات،  بحياح    تضليل    عخ حأيأ   ما يبيتو ت ل  ،   تأبعة األحباب  بيخ  اور والفر ج إلى  

مخ   و  الفحباب  يوع  إلى  اور بحرق ا  يإوب إلى العاضد، الذو يحتب ر   را  حيخ،
تكوخ عو ا لجيش أحدالديخ، يؽادر ملب الفر ج  للأضات على الأوم ال عبي  ال اهض ؛  لكي ال

وقد أبد    -بعدما احت جد العاضد ب ورالديخ -مصر بعد أخ عل  بأرب مجيت جيش أحدالديخ
اقتصد  ويلب  مخ   ولد  قليا   البر،   -  ‹‹على ذلب قائبل    أبوا  جال حرورا  بالؽا،    بلمت

 أتأعد  ي الظا،   وتترب أباب  قائما وحدا   ي ال مج  ... 
 با  ح أعد يا حيدو جميعا  ي الظا.

هي اة   إخ أحدالديخ يريد  أخ  ي  ل  العمام    التي  تأي رأحي   ضرب  ال مج  أو قد   
 . 257››  حية عداوتت  لي

بأدو  أحدالديخ   للمرم  الثالث ،  ت فة أضوات  اور وتتؤلأل أ وار ويبدأ الع د الجديد       
وقد قر قرارا على   ال يا  ، وهكذا  -على ؼير عادتت-أحدالديخ،   ي ححب  اور   بصمة

ظ  التي حاك ات ك ؾ حوأم  اور أما  اب ت البار، وي وا  الححر،  كما  يكت ؾ   المإامرم الثبلثي  
 -ملب الفر ج( الؼتياا  قادم الع د الجديد  ظ أحدالديخ - اور  -العاضد عي  ال بل    مخ قصر 

 أبوالفضا الحريرو(  يف ل ا، ويكوخ  الثمخ   حياتت؛ لت ت ي هذا الحيرم. -صبلم الديخ
 أ  الفضا الحبٌبي -صالح الدٌن   -أسدالدٌن
هذا ال  صياة تمثا الم ظوم  الم الف  لم ظوم  الفر ج على ال بان الواحع، ولكا َمخ        

يلتؾ حول ا على ال بان الضين، حوات أكاخ العاضد أ   اور، وهّم ا أوال وأ يرا،هو لّ   ما 
 المحلميخ لأتاا الفر ج، وهكذا  تكوخ عبلقت   بالعاضد و اور قائم  على دعائ  هذا المف و ،
ويظا الصرال بيخ الم ظومتيخ على هذا األحاج، و ي هذا اإلبار تتؽير مواقؾ العاضد وكذلب 
 اور مخ البرؾ إلى البرؾ،أما مواقؾ هذا ال  صياة  ثابة اليتؽير. ويظا الصرال بيخ 
الم ظومتيخ على ال بان الواحع محتدما  ي األع  األؼلب ، أما  ي اإلبار الضين  يظا بيخ  د 

ى ت دأ األمور بيخ الفريأيخ ، وتحتأر األوضال  ي الحفر الثالث،  يصبو الكا  ي وجذب، حت

                                      
255

 . 141ٔفغٗ،ص  - 
256

 . 173ٔفغٗ،ص  - 
257

 . 215، ص ع١شح شغبع - 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

56 

 

أماخ، العاضد محتأر على عر ت، و اور على رأج حكومتت، وجيش أحدالديخ معحكر  ي أر  
اللون، وأصبو الحبل  حائدا بيخ أحدالديخ و اور، وظا األمر هكذا  ترم مخ ال ماخ، حتى تؽلؽا 

ي وجداخ ال عب المصرو،  بدأ ع د جديد، حبيلت إلى الحك  الثورم البيضات، أحدالديخ وصحبت  
التي ل  تتبله رايت ا بؤي  بأع  حمرات،  ا ححب البحاب مخ تحة  اور  يئا   يئا،  ل   دارا ، 
و أد العاضد على أثرها قدرتت على تدبير المكايد، ورح  ال بب مخ ورات الحتار. بدأ أحدالديخ 

م ال اما؛ لب ات دول  قوي   ي مصر قوام ا الأضات على الفحاد ومحارب  الفر ج، ع دا باإلصبل
و ي هذا المرحل  يت ذ  اور مخ   دن العاضد ملجؤ يلوذ بت ؛ هروبا مخ حبوم أحدالديخ، 
وهروبا مخ ببش ال عب المصرو، الذو التؾ حوا رجاا الع د الجديد،يأوا العاضد معلأا على 

 األوضال الحائدم  
  ؤ ة أولى ب ا و حخ أولى بب مخ هإالت. - ‹‹     

  . 258›› صدقة ياموالو، الأريب قبا الؽريب -       

، أما أحدالديخ  ي حا  إلى   دن  259وهذا ال  دن هو   دن الفحاد وال يا   وعد  اال تمات    
أات جيش أها الفحباب مع أبي الفضا وجماع  المصلحيخ،و ي أث ات ذلب تؤتي أوامر  ورالديخ بب

أحدالديخ  ي مصر؛ ليكوخ حامي  دائم ، ويوا ن العاضد على ذلب بح ول  ؛ بؽي  الحفاظ على 
ال ا (  -عر ت، أما  اور  ل  يوا ن على ذلب إال بعد لجاف وجداا،  ي تلب المعحكراخ ظ مصر

  كاخ  حيج هذا اال تبلب، قتاا الفر ج.
ت الفحباب ، وع ا قضام المذهب الفابمي وتوحيد بإعادم ب ا اتبا يروقد بدأ الع د الجديد      

،   اخ أمر الح ي؛ أل ت مذهب عام  المصرييخ الأضات  ي الأبر المصرو كلت على المذهب
 ا حتى قاا الجل إعادم ب ات الفحباب على العاضد أما  هذا األمر

لأبر كلت إلى قد ك ة أ  ى مخ تجديد الفحباب على الأاهرم،   اه  أوالت اليو  قد حولوا ا ‹‹
،  تبوت كا محاوالة ت ويت هذا الع د وتأوي  دعائمت بالف ا،  يكوخ ثمخ بأات هذا 260›› حباب

 الع د هو حيام  جال.
( بأتاا الصالح أ  الفس دوتتضو مفاهي  هذا الم ظوم  مخ  بلا ربب أبي الفضا قضي  ظ     

لت  اور حأيأ  الحاا  ي مصر ، والحيما إذا  رم  261أرجو أخ يوا ن ‹‹الفر ج، حي ما يأوا  
 .262›› ووجوب إصبلح ا وتأويت ا،   ي  أخ تأع  ي أيدو الفر ج

وجد الباحث أخ هذا الرواي  تتؤرجو  ي تص يف ا بيخ الرواي  ذاة الصوة الواحد؛      
لبؽياخ صوة الراوو  ي مواضع، وبيخ الرواي  ذاة األصواة المتعددم ؛ لحضور ال  صياة 

صراع ا وتأرير مصائرها، دوخ توجيت الراوو وهيم تت، وهذا أمر ؼريب  ي  واحتأبلليت ا  ي
مجاا الت ظير، ولكخ وجودا الفعلي ليج محتحيبل، وحيحاوا الباحث تف يد هذا المعضل  ححب 

 االحتباع .
 أما تد بلة الراوو  تظ ر على عدم أ كاا ،م  ا       
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وه  المتبوعوخ ححب   -تحبوخ مخ أهل اوإخ كاخ المح‹‹ كأوا الراوو التفسٌب  الشبح:( 1
وع دئذ صام أحدالديخ  ‹‹وكأولت   263››يجولوخ بؤحلحت    ي البرقاة ليبل و  ارا -  تعالى

معجبا     درب ياابخ أ ي!   ظر إليت الحارمي، كؤ ما يأوا لت   ليج هذا مخ ج   أبيت ، با مخ 
 .264›› ج   أمت

 -أها الفحباب جميعا، وبع  أها الأاهرم - ع  إ   ‹‹كأوا الراوو ( الجما المعتبض :2
 .265››يت يعوخ  ي العادم للجا ب الذو ال يإيدا صاحب العرش على الجا ب الذو يلأى م ت التؤييد

 وما  صؾ   ر ببعيد، بلى إخ  صؾ   ر  ي ححاب العا أيخ لحد بعيد‹‹  كأولت(التعلٌق ت3

‹‹266. 
وخ يو  احتأبلوا أحدالديخ، وحاروا  ي موكبت أ    ماكاخ ال اج يعلم ‹‹كأولت  االست  ق:(4

 .267››كا وا يحتأبلوخ ع دا جديدا 
 ( التق ٌم الم  شب:                                                                                                 5

قاا ذلب وهو يعل  أ ت كاذب، ولكخ ليلأي  ‹‹كتأوي  الراوو ل اور تأويما مبا را           
 .268››الحكي    ي قلب حليفت

رأي ا وعخ م ظومت ا بكا  كا ة كا   صي  تعبر عخ على الرؼ   مخ هذا التد بلة ،     
حري  دوخ تأييد،  العاضد يعبر عخ  فحت بكا حري  دوخ أخ يأّو  مبا رم مخ الراوو، ودوخ 

ر،وقا مثا ذلب  ي بأي  ال  صياة. ؼير أخ ه اب ما  وؾ مخ مصادرم أ كارا، وكذلب  او
يأدم  ي براتم هذا االحتأبللي ، مخ مثا توظيؾ األعبل ، وهو توظيؾ يحما تأويما أيديولوجيا ، 
  اور عل  أعجمي،  فيت رائح  عد  اال تمات إلى العروب ،  ي حيخ  جد بأي  األعبل  إما ت تمي 

 -صبلم الديخ، أو إلى العروب  مثا  ضرؼا  –أحد الديخ  -إلى اإلحبل  مبا رم مثا   ورالديخ
اللذيخ تتمثا  ي ما صفاة الأوم واإلقدا ،وأبوالفضا الحريرو الذو يدا علألالفضا و  ، جال

ال أات والصفات، وربما ل ذا األمر حّمى  جال اب ت الج يخ، وهو  ي الحيان ضرؼاما وك اا 
ر أخ الباحث ل  يجد محوؼا أيديولوجيا جليا الح  العاضد، . ؼيىبؤحدالديخ ول ذا داللتت كما ال ي ف

 ربما أ ار هذا األمر إلى عد  وضوم مبلمو العاضد؛ ألخ هذا االح  لأب درف ال لفات على 
ؼير ،  ربما ل ذا أو لؽيرا  في احمت وبأي  التلأب بؤمثالت،  بل يحما حو  مبلمو ال ليف  ال

 اللأب.
أخ هذا الرواي  تأؾ بيخ التص يفيخ المعرو يخ  ي عال   ل ذا كلت يذهب الباحث إلى      

 الرواي ، كؤ  ا هجيخ بي  ما.
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 انًبحث انثانث: انتقىَى األَذَىنىجٍ
 تت ول أ كاا التأوي  األيديولوجي  ي رواياة باكثير،  تؤتي على ؼير  كا ،على ال حو اآلتي      

 :التق ٌم الجمعً -1

وهاو التأااوي  الااذو اليحملاات  اا و معاايخ، بااا تتب اااا جماعاا ، قااد تكااوخ أماا  أو  ااعبا أو  رقاا  أو     

إال أ  ا  ماا لبثاوا بعاد ذلاب أخ  ‹‹بائف  أو ما أ بت ذلب، مثا تأوي  أهالي ظم يماباذ( لعالي  أ اة حماداخ 

،   اي واب ت اا تصالياخ ا أ عة عخ عيو    تلاب الؽ ااوم، و ظاروا  اإذا عاليا  ليحاة ما    وليحاوا م  اا

الفرائ  وه  اليصلوخ، ؼير أ    ما فروا م  ا، أل    يؤملوخ حيخ يبوا ب ا المأا  قليبل بيا    أخ تؤ اذ 

››مؤ ذه  وتديخ لمذهب  
269. 

 التق ٌم المتق  ا: -2

، بؤ ت يكاوخ صدر عخ ؼير واحد، ولكخ ي ما  ع توهذا التأوي  أد ا  ي التأوي  الجمعي؛ أل ت ي      

 ‹‹متأاببل،أو هو تأوي  ل  و واحد أو أكثر مخ ج تيخ، كتأوي  المحلميخ لماوة الحالباخ جابلا الاديخ 

 م    مخ  مة بموتت لما ارتكبت  ي ببلد األ رؾ مخ األ اعيا الم كرم، وما    ماخ حا خ عليات لماا قاا  

››حبل  بت، وقا  بت أبوا مخ قبلت مخ ج اد التتار وصد جموع   عخ ببلد اإل
أو مثاا ا اتبلؾ حماداخ ،270

 . 271وعبدالرإوؾ  ي تأوي  العياريخ

  التق ٌم المت  دا -3

وهو التأوي  الذو تتفاوة  يت المراتب، ويكوخ مخ عدم ج اة، وقد يكوخ هذا التبادا مبا را كما      

، أو ؼيار  272( ظ م يمابااذ          ي حاالة الحوار، كالتأوي  الحلبي الذو جر  بيخ عالي  وراجيا   اي

 .273مبا ر كالتأوي  اإليجابي بيخ ضرؼا  و جال 

وقضااي  التأااوي  األيااديولوجي مااخ أباار  حااماة المحااتو  األيااديولوجي،  لااو تؤمل ااا   صااياة      

ظحبلم  الأج(، كيؾ تأو  بعض ا بعضا، لرأي اا تفاوتاا  اي تأويم اا، وتادا بل جلياا  اي المواقاؾ، ومثااا 

 (  القس على ذلب   صي  ظ

،وابااخ حاا يا علألتاادرف  ااي هااذا 274و اان  ظاماات ال اااو كاابل مااخ أبااي الو ااات، وحاابلم  يأااَو  الأااج   -أ

 .  276، كما  راا يأو   فحت 275التأوي  مخ ال دم إلى الليخ
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يأوَّ  الأج، و ن  ظا  الراوو التأويمي -ب
277    . 

، كتأاوي  حابلم  كما تأوَّ  هذا ال  صي ، مخ  بلا ال  صياة األ ار ، رئيحا  كا اة أ  ثا ويا  -ف

 . 282، والمجتمع 281، وق ريخ 280، وابخ ح يا 279، وأبي الو ات 278لت

وأ ااة واجااد  ااي هااذا ال مااوذف تأابعااا وتما جااا، وتأاااببل وتبابأااا،  ااالأج  ااي أوا أماارا يتبااابن      

 ظاماات مااع  ظااا  أبااي الو ااات  ، وهااو إذ ذاب  ااي موقااع أيااديولوجي م اااه  لموقااع ابااخ حاا يا، وجميلاا  

يا  أو يكااد ، أ ت يبدأ  ي الحير تجاا البرؾ اآل ر حتى يتبابن مع  ظا  اباخ حا  المؽ ي  ث  حبلم ، بيد

تفتار  هاذا الا ظ   ‹‹وهكذا تتدا ا المواقؾ واأل ظم   ي  ظا  بالػ التعأيد، و ي دا ا مثا هذا الحرد 

التأويمياا  الم تلفاا  ، عبلقاااة محااددم بعضاا ا باابع ، وت ااكا تصااميما معأاادا مااخ الت اااق  والتبابأاااة. 

‹‹
283. 

؛إ ذ يأاا تاد ا  285ي ظحايرم  اجال(وكاذا  ا 284و جد قريبا ماخ هاذا األمار  اي ظالثاائر األحمار(     

 ، ويت  أؼلب ذلب عبر الحوار.286الراوو الحا ر  ي ما، ويكوخ لل  صياة احتأبلا  ي التأوي 

أما  ي ظواإحبلماا(  بل  جد مثا هاذا االحاتأبللي   اي التأاوي  ؛ ل يم ا   الصاوة المفارد ظصاوة      

 287الراوو(  ي معظ  صفحاة الرواي .

 انًبحث انرابغ: وسائم انتقىَى:

إخ تجلي الم ظور الروائي على المحتو  األيديولوجي ، أقا  ضوعا للدراح  ال كلي ، على الرؼ       

 م  ا  مخ ذلب ، ه اب بع  الوحائا ال اص  التي تتام للمإلفيخ؛ للتعبير عخ وج   ال ظر التأويمي ،

 ال ع ت  اللق ب: -1

والتي ت حج   ي الدرج  األولى مع موقؾ  ‹‹وهي الكلماة التي التعتمد على حياق ا ال او       

››المإلؾ مخ الموضول الذو يصفت
، أو الراوو أو إحد  ال  صياة،  في ظحبلم  الأج( تكثر 288
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العصياخ وم تأات ا( ؛ -الباع -الفحون-االحتأام  -الحعادم -ال أات -الصبلم -صفاة مخ مثاظ الفجور

 لتعبر عخ الصرال الذو يت ذ وج   دي ي  واجتماعي .

أما  ي ظواإحبلماا(   تتردد  ي ا صفاة ل ا صل  بالج اد، مخ مثا ظ البؽام المحتبديخ، الباؼي        

لميخ، وروم  المجاهديخ األوليخ،  األكبر، األعدات الفر ج، األعدات الكا ريخ، العلوف، والم ا أيخ مخ المح

، وهي  ي 289و أ ات الحوت، واليو   الم ئو ، واليو  العبوج، والؽر  الممأوة، والحلباخ ال  يد(

 ؛ لتعبر عخ م ظورا تجاا هذا الأضي . معظم ا  ألأاب و عوة تحما بصم  الراوو

العدا( وتأابا -و ي ظالثائراألحمر( تبر  صفاة توضو الصرال بيخ م ظومتي ظالظل      

مف و ظالعدا( بيخ  أ ات اإلحبل  وؼيره ، بيد أخ   هذا الصفاة واأللأاب تعبر عخ الم ظوم  التي ت تمي 

، تعبر مخ م ظور حمداخ 290إلي ا ال  صي ،   ؤوصاؾ مثا الفاحن واللعيخ ابخ اللعيخ، والؽ ي الفاجر

َوإَِذا أََرْدَ ا أَْخ ُ ْ لَِب َقْرَيً  أََمْرَ ا ( ألوا الفبلم المظلو ظاأليديولوجي(، وهي متبابأ  مع قي  الحفر ا

ْرَ اَها َتْدِميراً( ظاإلحرات (،  تبر  جّرات ذلب  صفاة  مخ  مثا  ُمْتَرِ يَ ا َ َفَحأُوا ِ يَ ا َ َحنَّ َعلَْيَ ا اْلَأْوُا َ َدمَّ

ها تدميرا(، أو بتحليب ظ دمر ا ، لتعبر  عخ ال ن الثا ي مخ مأصود  اآلي  291الباؼي  ،   ارف  أي

أصحاب  المذاهب ال ّدام  علي  ، و ن  م بون ال و، وهكذا تتوالي الصفاة التي تبلأ ا الم ظوم  

،  والمذهب الفاحد وديخ اإلما   الكاذب والأو  292الم الف  مخ  مثا الدجاا المارن والفاحن المؽير

؛ أل ت بدعوتت  294ت بالفأيت المت بع، ووصؾ األؼ يات ألبي البأا293الفاحأيخ  والضبلل  واإللحاد

 اإلصبلحي   الؾ مأوماة م ظومت  . 

بم تأات ا ومراد ات ا مخ  الؽدر،   295أما  ي ظحيرم  جال(،  الوصؾ  الحائد  ي ا هو ]ال يا  [      

،   298وما يحتتبع هذيخ الوصفيخ مخ  تائج الفحاد أو  الصبلم 297. و]األما  [ 296و أ   الع د، وال دال

الوصوا إلى مرك  ات اذ الأرار ب ؤخ هذا ل ا الرواي ؛ ألخ الصرال   ي ا يدور حوا دور حوالتي ت

 األمور.

 الت  ص:  -2

                                                                                                                           
288

 . 23شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  - 
289

 . 308، 245، 236، 234، 187، 183، 159، 143، 138، 117، 112، 90، 72، 63،  27،  ٠25ٕظش : ٚائعالِبٖ ،ص  - 
290

 . 96، 89، ٠60ٕظش: اٌضبئش األؽّش،ص - 
291

 . 250، 249، 209، 208، 141ٔفغٗ،ص - 
292

 . 280، 261اٌضبئش األؽّش ،ص  - 
293

 ،355، 354ٔفغٗ ، ص  - 
294

 . 265ٔفغٗ، ص   - 
295

 . 327، 284، 239، 197، 186، 178، 163، 158، 146، 131، 119، ٠45ٕظش: ع١شح شغبع،ص  - 
296

 . 161، 138،  131ٔفغٗ ، ص   - 
297

 . 319، 312، 282ٔفغٗ, ص  - 
298

 . 282، 169، 28، 24ٔفغٗ، ص  - 
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الت او يحما تأويما أيديولوجيا؛ أل ت  يد ا  ي  باب اال تيار.  في ظحبلم  الأج(  ل  يجد       

 و الموا و، اآلي   التي صدر الباحث ت اصا جليا يحما تأويما أيديولوجيا، إال ماكاخ مخ أمر  ال

ْة ِبِت َوَه َّ ِبَ ا لَْوال أَْخ َرأ  ُبْرَهاَخ َرَبَت( ظيوحؾ (المإلؾ ب ا روايتت، ،التي هي بم  ل    (24َولََأْد َهمَّ

،وهذا األمر برمتت  299 و مصؽر للراوي ، والحيما حادث  المراودم التي يحتعص   ي ا الأج بتأواا

 ي ير  يت المإلؾ إلى  م روعي   الحب بوجود العف .   يحما تأويما أيديولوجيا

أما رواي  ظواإحبلماا( ،   يكثر  ي ا الت او ب كا ملحوظ ، كاخ للأرقخ  م ت  صيب مو ور،       

وكاخ األمر كذلب ؛ ألخ الرواي   مخ ع وا  ا إلى  اتمت ا تت كا و ن  م ظور أيديولوجي لمف و   

التي تتفاوة   ي  الج اد  ي اإلحبل .    الرواي   يكت ف ا مخ المبتدأ إلى الم ت ى  الروم الج ادي 

درجات ا، يربب ا المإلؾ  بحادث  المعتص    ي  تو ظعموري ( بوحاب   االحتدعات الكلي، مع إضا   

هذا االحتدعات الكلي،  جد ال تائج  ي هذا  بعد أيديولوجي جديد على ال و المحتدعى، وعلى الرؼ  مخ

ب الحادث  التاري ي ، أما  ي االحتدعات تحبن األحباب،    الصر   تحبن موقؾ الم جميخ،  حح

الرواي ،  تتأد  حادث   الم جميخ على الصر  ،  في  محت ا الرواي   يحت ير الحلباخ جبلا الديخ 

ومخ أبر ها ما اتفن لل ليف    ‹‹الم جميخ ،ع د همت بأتاا التتار،و ي أث ات ذلب يجرو ذكر المعتص  

موري  مخ ببلد الرو ،     اا   الم ج   عخ الحير  ي ذلب العباحي المعتص  با  لما أراد أخ يحير لفتو ع

اليو  ألخ البالع ل  يكخ  ي صالحت وأ ذرا بال  يم ،    ل   يإثر ذلب  ي ع   ال ليف ، وضرب بكبل  

››الم ج  عر  الحائب ،وتوجت ليومت ذاب  كحر جمول الرو  و تو عموري 
.  ول ذا التأدي  300

واي  التي ي ب ي  ي ا تحلحا األحداث على هذا األحاج؛  ألخ  حو  كبل  مرتبب بب ات الر داللتت؛أل ت

الم ج  هو أخ   الحلباخ  جبلا الديخ حي     التتار ث  ي  مو ت، وحيولد  ي أها بيتت ؼبل  يكوخ ملكا 

عظيما على ببلد عظيم ، وي    التتار ه يم  حاحأ ؛  ل ذا األمر حصا تؤ ير الصر   التي جاتة  ي 

كما ا بلأة تلب    -ول ذا داللتت  ي التحفي  واالحت  ا  -الرواي ،والتي ا بلأة مخ    امرأم تا  

 الصر   مخ    امرأم، وهكذا التأة حلأتا البباخ،  حصا ال صر ه ا كما حصا ال صر ه اب.

ئد  ي  ي د   االتجاا األيديولوجي الحا 301وقد وجد الباحث  ي ث ايا هذا الرواي  ت اصا مع الأرقخ     

َوإَِذا ُبَ َر أََحُدُهْ  ِباأْلُْ َثى َظاَّ َوْجُ ُت ُمْحَوّداً (الرواي ،  مثا الت او باالحتدعات الكلي مع اآلي  الكريم 

 أد تؽير جبلا الديخ لما ب ر باأل ثى، وظا وج ت محودا  وهو ‹‹(  ي قولت58َوُهَو َكِظي  ( ظال حا 

                                      
299

 93-٠92ٕظش: عالِخ اٌمظ، ص  - 
300

  18ٚائعالِبٖ، ص - 
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 . 221، 190، 189، 94، 30، 29، 26، ٠20ٕظش: ٚائعالِبٖ، ص  - 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

62 

 

››خ أ تت على وجت مخ الوجوا  حاتا ذلبكظي ، وأيأخ أخ  الملب حي تأا إلى اب
، وهذا الت او يحما 302

إضا   إلى ال و األصلي، مما جعلت يحما بعدا ق ر، هو  تاف هذا اإلضا  ؛ لي د  االتجاا األيديولوجي 

يت  ذلب إال مخ  بلا ؼبل  مخ  الحائد  ي ال و، وهو ضرورم الحفاظ على ملب قا ال وار مي، وال

أ  لما أصاب ملب قبائت حبلبيخ  وار  ، ول ذا األمر صل  بما قا إليت أمر  حا جبلا الديخ؛ ي ت

الحلباخ جبلا الديخ، الذو تحوا الج اد ع دا إلى ا تأا ،  ؤثر ذلب على المواقؾ التي جاتة  يما 

  .305، وكذا ال عر 304وه اب ت او مع الحديث ال بوو ال ريؾ 303بعد.

الأرقخ الكري ، يحما توجي ا أيديولوجيا، ويؽلب هذا و ي رواي  ظالثائر األحمر( ت او مع      

األمر  ي م ظوم  أبي البأات، الذو يحت د  م بون الأرقخ ومفاهيمت لدع  أحج مأوماة م ظومتت 

بوحاب  االحتدعات الج ئي ل ذا اآلياة،  وظؾ ذلب  ي إبار حدود االحتدعات،   و يأوا  ي أث ات 

ما ع دو ؼير حك  هللا، وهللا أعدا وأحك  وأعل  بما يصلو  ‹‹م  جدالت مع أتبال حمداخ أو َمخ  ي حك

، وجعا لكا ذو  307، ويحر ل   ر ق  ، ث   ّضا بعض   على بع  306 لأت،  أد  لن ال اج أبوارا

›› ، ليبلوه  أي   أححخ  عمبل 308حن حأت ، وأوجب علي   العدا واإلححاخ
وؼير ذلب مخ  309

لحديث الأدحيظ ياعبادو إ ي حر حرمة الظل  على  فحي المواضع، و ي هذا الرواي  ت او مع ا

،  310 جعلتت بي ك  محرما  بل تظالموا...ياعبادو كلك  عار إال مخ كحوتت...وكلك  جائع إال مخ أبعمتت(

ولكخ مخ  بلا اال  يام بالضد،  أد جات ذلب على لحاخ حمداخ وهو ي ابب أحد  بلحيت المتمرديخ  ي 

 ظم يماباذ(  

 بعمك  مخ جول   أل  أ - ‹‹

  ؤجابت بلى      

 ال  أكحك  مخ عرو   -

››بلى  -
311

 

                                      
302

 .  20ٔفغٗ، ص - 
303

لزً ٌٍّغ١ٍّٓ ا١ِٕ٢ٓ،ٚعجٟ ٔغبئُٙ ٚأخز أِٛاٌُٙ ثبٌجبؽً، فغبءد ٔٙب٠زٗ ثشؼخ عضاء ٚفبلب، ٚ٘زٖ ٚ٘زا ٠فغش ٌٕب األخطبءاٌزٟ ٚلغ ف١ٙب عالي اٌذ٠ٓ ِذ  - 

 إٌٙب٠خ رؾًّ ِٛلفب أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب ٠زجٕبٖ اٌّإٌف، ٟٚ٘ عّخ ِٓ عّبد اٌّٛٔٛف١ٔٛخ ، اٌزٟ رٙزُ ثؼمبة اٌّغٟء.
304

 .  ٠127ٕظش: ٚائعالِبٖ، ص - 
305

 .     176ٔفغٗ ،  ص - 
306

اساً( )ٔٛػ:( ٌٝ:ِٓ لٌٛٗ رؼب -  َٛ ُْ أَْؽ لَْذ َخٍَمَُى َٚ14)  
307

 . 71ٚإٌؾً،  34، 32ٚسد ِفِٙٛٙب فٟ غ١ش آ٠خ، ٠ٕظش: إٌغبء، - 
308

ٌْجَ ( ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ: -  ا َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفَْؾَشبِء  ِٓ ا َْٕٙٝ َػ َ٠ َٚ ٌْمُْشثَٝ  ئ٠ِزَبِء ِرٞ ا َٚ  ِْ ْؽَغب اأْلِ َٚ ٌَْؼْذِي  ُش ثِب ُِ َ ٠َأْ َّْ هللاَّ ِٟ ئِ ( )إٌؾً:ْغ َْ ُشٚ ُْ رََزوَّ ُْ ٌََؼٍَُّى   (٠90َِؼظُُى
309

 . 2، اٌٍّه،  7،اٌىٙف، 7ٚسدد فٟ غ١ش آ٠خ، ٠ٕظش: ٘ٛد، - 
310

 .1393َ،ص1998، 1(،طؾ١ؼ ِغٍُ،ٌإلِبَ ِغٍُ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،داس اٌّغٕٟ،ؽ 2577ِٓ ؽذ٠ش أثٟ رس، سٚاٖ ِغٍُ فٟ اٌجش ٚاٌظٍخ ) - 
311

 . 317اٌضبئش األؽّش،ص - 
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ول ذا الت او داللتت ،  حمداخ هاه ا يتماهى مع الذاة اإلل ي  ،  وهو  ي اللحظاة األ يرم قبا      

 ا  يار مملكتت، وكؤخ  هذا  الت او  إ ارم  إلى لحظ  االعتبلت التي يلي ا اال  يار. 

 .312و جد مثا ذلب  ي ظحيرم  جال(      

 الحالم  البؤى: -3

ت ب ي رواي  ظحبلم  الأج( على حل  يحلمت الأج  ي محت ا الرواي ، يألأت قلأا جليا، وقد وظؾ       

الراوو هذا الحل  توظيفا أيديولوجيا ، يمثا الم ظوم  التي كاخ ي تمي إلي ا الأج  ي أوا أمرا، يبادر 

رأية  ‹‹يحكخ قلأت،  يأوا لت  الأج ب أا  حو  هذا الحل  إلى  ي ت أبي الو ات المكي مإمبل م ت تؤويبل

كؤ ي ك ة  ي الج   إذا صوة مخ  ارف باب الج  ،  ا بلأة ألحتمع إليت و رجة إلى األعراؾ ، 

حتى إذا اقتربة مخ الجا ب اآل ر مما يلي ال ار بصرة على  فيرها بامرأ م كؤجما ما رأية مخ 

اليحر  م مار،  لما رأت ي   عة إلي ال حات، محلول  ال عر، عاري  إال ما يحتر وحب ا، و ي يدها 

كؤ ما تعر  ي مخ قبا ، وبوقت ي بيدها اليم ى وت بثة بع أي وهي تصيو  عبدالرحمخ أ أذ ي ، 

  يعبدالرحمخ أؼث ي . وحد  ما حاولة اإل بلة مخ قبضت ا  ؤ ذة أجذب ا إلى ج   الج   وهي تجذب

ارتعة ل وا م ظرها  ا تب ة على المإذخ على إلى ج   ال ار، حتى وقف ا معا على  فير ال اوي  ،  

››صوة الفجر
313. 

،  تؤويلت كامخ  ي ث ايا  -ممثبل بذلب م ظومتت   -وم ما قاا أبوالو ات  ي تؤويلت ل ذا الحل       

الرواي ، ابتدات مخ التأات الأج بحبلم  ، ال يا  واللوع ، حتى اال تران المحتو ، وال يكتما هذا التؤويا 

جاب  عخ هذا الحإاا  ها أ أذها أ  ححبتت إلى  فير ال اوي   ي بثن الجواب مخ تبل يؾ ال اتم  إال باإل

وهللِا ألمت عخ عخ ال راب وأحا ظخ على  ‹‹   حيخ تأوا حبلم  مودع  الأج وهي ذاهب  إلى ال ا 

ا دوخ الصبلم والصو  وأعصمخ  فحي بالصدق ، وألصدقخ بكا ماتصا إليت يدو ، وهللا يؽفر لي م

 . 314 ››ذلب

لوجي،  المملوب قب  يظا أما الرإيا  ي رواي  ظواإحبلماا(   ي بديا للت جي ، وهذا موقؾ أيديو     

ال تأا  ، ممتبيا  ي ذلب ما قالت الم جموخ ل الت الحلباخ جبلا الديخ؛ بنؤ ت حيؤتي ؼبلمت مخ محت ر ا ا

ذا حتى يلتأي ال يه الع  بخ عبدالحبل ،  يميا أها بيتت، موعود باال تصار ، والملب العظي  ، يظا هك

إ ما هي ياموالو عبلل  كا ة  ي ال فج، وقد قم ة ‹‹إلى موقفت مخ الت جي  ؛  ت دأ  فحت  يأوا ل ي ت
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 . 175، ٠170ٕظش: ع١شح شغبع،ص - 
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 . 146ٔفغٗ،ص  - 
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››بال رل وحلمة بما قضى
.  تؤتي الرإيا ؛ لت حه  ماقالت الم جموخ  ح ا أيديولوجيا ،  ال تيج  315

ير  قب  الرحوا صلى هللا عليت وحل   ي م امت  يضرب على صدرا واحدم ،ؼير أخ الحبا م تلف  ، 

››ق  يا محمود   ذ هذا البرين إلى مصر  حتملك ا وت    التتار‹‹قائبل
والرإيا عاجا ب ر  المحل   316

يكوخ االعتماد  ، وهي موظف  هاه ا ل دم  ال ب األحاج الذو تحير عليت الرواي ظالج اد( ، وحتى ال

 حر   رعا؛ للوصوا إلى هذا الؽاي  المبتؽام، جات البديا الم رول ظ الرإيا الصالح  ( .على الت جي  الم

 التكباب : -4

التكرار تأ ي  يلجؤ إلي ا  باكثير  ي رواياتت  ي األع  الؽالب،ولكخ الذو ي م ا ه ا هو التكرار      

المراودم تتكرر  ي  كر الأج  الموظؾ أيديولوجيا ، وهذا يبر  بجبلت  ي رواي  ظحبلم  الأج(،  حادث 

مخ  بلا احتبباخ عمين ل فحت،  تت ذ هذا الحادث  عدم أ كاا، متلو   بصور األيديولوجياة 

 تمثلة لت حبلم   ‹‹المتصارع   ي أعماقت ،  و يورد الحادث  أوا مرم مجردم كما حصلة  ي الواقع، 

 ي أحبب،  يأوا ل ا هو   وأ ا وهللا وهي تأوا لت وقد احمر وج  ا و ترة عي اها  ياعبدالرحمخ إ

ياحبلم  أحبب،  تأوا لت  وأ ت ي أخ أضع  مي  ي  مب،  يأوا ل ا هو  وأ ا ايضا أ ت ي ذلب.  ثاب 

››عبدالرحمخ إلى  فحت وجعا يكرر هذا الكلم   وأ ا أ ت ي ذلب
، وه ا تثور ثائرتت، وت فجر  ي 317

حادث   ي  فحت ثبلث مراة، مت ذم  ي كا مرم م حى أعماقت معرك  م بوب  األُوار، وهكذا تتكرر ال

مؽايرا ،  في الصورم األولى ي د  على  واة ماضيت ، ويتححر عليت، ويتذكر هجرا ت  ي ت ب يت مخ 

،  تعود الحادث  إلى  فحت ثا ي ، 318األحى، وي ظر إلى حاضرا بؤ ت  ت   وحبيا محفوؾ بالم ابر

يؤتم  ا على  ر ت  ي م  دا  ‹‹  ك ذا  وج  لت  يحت كر مخ  فحت أخ ترضى بجاري   ائ 

››ومؽيبت
،  يعود مرم أ ر  إلى الموا    بيخ ماضيت وحاضرا، ؼير أ ت هذا المرم يحلب حبيبل 319

أكاخ  ي وحعت أخ ي رب مخ هذا الأضات الذو ح  عليت ... أل  ‹‹وحبا بي  ا،  يجد ل فحت المحوؼاة

 فحت  أل  يعِو  ي ا ال و  حيخ أ رؾ بت على ال بلب  يعص   فحت بالتأو  لما راودتت حبلم  عخ

››األكبر
واحتمر عبدالرحمخ على هذا ال حو يوا خ  ‹‹، ث  يوا خ مرم أ ر  بيخ ماضيت وحاضرا ، 320

بيخ حاضرا وماضيت  يجد الرجحاخ لحاضرا، أو يميا قلبت إلى ترجيحت  يصدقت عألت،  ؤحج ع د ذلب 
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 . 104ٔفغٗ،ص  - 
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››ببمؤ ي   ت  ا  ي قلبت
ولك ت  ‹‹هذا اللحظ  عاد إلى  يالت بيؾ حبلم  متبلأ ،  حخ إلي ا، و ي 321

ذكر ذ ب ا ؼدام اليو   ا مؤ  م  ا وأ ام بوج ت عخ  يال ا ، ولكخ  ابرا  ي قلبت ا تدب للد ال ع  ا 

››هو،  عر  عليت صورت ا وهي تأوا لت   ياعبدالرحمخ إ ي أحبب دو ت مخ حيث الي عر
322 ،

 تتكررالحادث  مرم ثالث ،  ت دأ  فحت حيخ يجد لحبلم  المحوغ ، وذلب بؤوبت ا إلى الحن  ادم  محتؽفرم، 

أ يؽفر ل فحت إذاً مال  يؽفرهللا مخ ذ بت ،  ‹‹إذ ذكرها ب  ود هللا، حي ذاب يعاتب  فحت عتابا مرا، 

››ويإا ذها بما ؼفر هللا مخ ذ ب ا  إخ هذا إذاً لظل  عظي 
 ت ات هذا المحاورم مع ال فج يتحأن ، وبا 323

 التوا خ المبلن  ي أعماقت.

والمتؤما واجد هاه ا أخ التكرار موظؾ توظيفا أيديولوجيا،  أد ُبّيَخ مخ  بللت   بلص  صرال      

 األيديولوجياة  ي ال و ، بوحاب  ال  صي  المحوري .

 ت ظٌف الحداث: -5

ر الظ ار التأوي  األيديولوجي ، األحداث ،  أد وظف ا إلبرا  مخ التأ ياة التي لجؤ إلي ا باكثي     

 بع  مأوماة الم ظور األيديولوجي  ي رواياتت.

 في ظواإحبلماا( وظؾ حادث  الولع بالصيد ،  ي تحويػ مؤحام محمود ابتدات وا ت ات،  ي البدت      

،و ي ال  اي  تإدو هذا 324ئ  الملبكا ة هذا الحادث  حببا  ي ا تبا ت وبيعت ، مما أد  إلى  أدا ت دعا

. وهاتاخ الحادثتاخ رببتا 325، بلت حياتتبيبرج، مما أد  إلى  أدا ت الملبالحادث  إلى مأتلت على يد 

العما مخ أولت إلى ق را برباب متيخ . وكذلب توظيؾ حادث  الت جي   ي بداي  الرواي  وربب ا بموقؾ 

إحبلماا(  ال بي   بصر   ظوامعتصماا( ؛ ليعلخ مخ  بلا المعتص  با  م  ا، ث  إ  ائ ا بصر   ظوا

 ذلب تبابن الرواي  مع موقؾ المعتص  با  ب كا عا  .

، والت ك ،  326وه اب وحائا أ ر  للتأوي  ، ؼير أ  ا أقا  ؤ ا مماحبن، مخ مثا ضرب األمثاا    

 .  330، وال بب والمواعظ329، وال ذياخ  328، واأل ا يد، وال عر327والح ري 
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 . 107عالِخ اٌمظ ،ص  - 
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 . 108 ٔفغٗ،ص - 
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 . 90 -٠87ٕظش: ٚائعالِبٖ ،ص  - 
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 . 307 -304ٔفغٗ،ص  - 
326

 . 171،  140،  36،  ٠33ٕظش : ع١شح شغبع ،ص  - 
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 . 344،  320. ٠ٕٚظش: اٌضبئش األؽّش، ص  68، 62، 38، 14ٔفغٗ،ص  - 
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و بلص  األمر  ي هذا المحتو  ، أخ رواياة باكثير ل  تكخ على  حن واحد  ي المحتو       

ة كا رواي  ب ي  محتأل  بذات ا، ل ا قا و  ا وت كلة و أا لب ائ ا ال او،  جاتاأليديولوجي، با ت وعة 

رأي ا  ي ظ ال او الذو يحكم ا، وت تظ   يت ع اصرها،    اب الرواي  ذاة الصوة الواحد ، مثلما 

واإحبلماا( التي  ضعة للصوة المفرد الم يمخ، وه اب الرواي  المتعددم األصواة، مثلما رأي ا  ي 

ظالثائراألحمر( التي تعددة  ي ا األصواة وت وعة الم ظوماة التي عبرة عخ أيديولوجيات ا بكا 

 ا األصواة ولكخ و ن حري  واحتأبلا، دوخ تد ا تحلبي مخ الراوو، وه اب الرواي  التي تعددة  ي

 ظا  تعاقبي، وضمخ ال ظراة المت وع ، المتفاوت  المراتب، مثلما رأي ا  ي رواي  ظحبلم  الأج(. أما 

رواي  ظ حيرم  جال(  مثلة حال   ادرم،  أد اجتمع  ي ا إلى حد ما الصوة الواحد الم يمخ  ي مواضع، 

لي  تام   ي التعبير عخ أيديولوجيات ا، وكاخ هذا وإخ كا ة قليل ، واألصواة المتعددم التي أ ذة احتأبل

 األمر  ريدا، علألاألقا مخ ال احي  الت ظيري . 

ؼير أخ ه اب ظاهرم ال ت  لل ظر  ي هذا الرواياة، هو حضور المإلؾ  ي هذا األيديولوجياة،      

واي  ، كما  ي  حوات ب كا مبا ر كما  ي ظواإحبلماا( أ  ببريأ  ؼير مبا رم مخ  بلا   صياة الر

  صي  أبي البأات البؽدادو  يظالثائر األحمر( و  صي  أبي الفضا الحريرو  ي ظحيرم  جال( ، أو 

 مخ  بلا الراوو كما  ي ظحبلم  الأج( . 
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 تجميات المستوى التعبيري الفصل الثاني:
 

ي   اي المحاتو  للصياؼ  ال اكلإذا كاخ التميي  بيخ وج اة ال ظر  ي العما األدبي أقا  ضوعاً 

 إ ات أ اد  -حاابأاً ؛ ألخ التحلياا  يات يعتماد ، إلاى حاد ماا ،علاى الف ا  الحدحاي تضاو كما ا -أليديولوجي 

وضااوحاً مااخ  اابلا الم ظااور األحاالوبي أو المحااتو  التعبياارو والحاايما  ااي الحاااالة التااي يحاات د   ي ااا 

حيث يحتفيد مخ  كا أو ق ر مخ الكبل  الم أوا  ، أو  م تلف  لوصؾ ال  صياة الم تلف لؽ ‹‹المإلؾ 

››أو المبدا  ي وصافت 
،  أاد يصاؾ المإلاؾ إحاد  ال  صاياة ماخ م ظاور   صاي  أ ار  ، ثا   331 

يحت د  م ظورا ال او ظأو يتحدث بصوتت( لوصؾ ال  صي  الحابأ  ، ث  يلجؤ بعاد ذلاب إلاى م ظاور 

 .  ي الفعا ، أو ؼير ذلب مخ البرائن  و ثالث ليج المإلؾ وال إحد  ال  صياة الم ارك  

الذو  حاتبيع أخ - ي الؽالب -ئو الكبلمي ( هو المحتو  الوحيد وهذا المحتو  ظمحتو  ال صا

 ضبب  يت التؽيراة  ي موقع المإلؾ ، و ي هذا الحال   ؤ ذ بعيخ االعتبار م ظور الجملا  الاوظيفي أو 

إخ اال تأااا ماخ وج ا   ظار  ‹‹ الحارد ملا  ماا  ابلاالتعالن بيخ ما هو معبى وما هو جديد  ي ت ظاي  ج

إلى أ ر  ظاهرم  ائع   ي قو المإلؾ ، وإخ تكخ ؼير واضاح   اي الؽالاب ، وكؤ  اا قاد أد لاة إلاى 

››الحرد  لح ً 
  ، وحيت اوا الباحث هذا المحتو   ي رواياة باكثير مخ  بلا ثبلث  مباحث  332 

 التسمٌ    صفه  مشّكل   جه   ظب. -1 

 التع لق  ٌن كالم المؤلف  كالم الشخصٌ ت. -2 

 الح اب   صفه مشّكالً  جه   ظب . -3 

هت وجهتَ َظر  انًبحث األول :انتسًُت بىصفها يشكِّ
333

: 

بإمكاخ كا متكل  يب ي حردا أخ يؽير موقعت ويتب ى ب كا متتااٍا وج ا   ظار   صاي  أو أ ار  

حتى إحد  المراقبيخ ؼير الم اركيخ  يات ، وهاذا أمار مخ ال  صياة الم ارك   ي الفعا الحردو ، أو 

 ائع ومؤلوؾ  ي الكبل  اليومي ، وهو أمر لت وظيفتت األحلوبي   ي األعماا األدبي  ،  أاد يبلان األدياب 

على   صي  ما أحمات م تلف  متعددم أو قد ي ير إلي ا بؤلأاب كثيرم ، وهو  ي هذا أو تلاب يؽيار موقعات 

   مرتبب  ب كا مبا ر بالموقؾ مخ ال  و الم ار إليت .، وتكوخ هذا التحمي

                                      
331

 .29شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص   -
332

 . 30ٔفغٗ،ص   -

 -
333
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والتحاامي  ع صاار مااخ ع اصاار الكاابل  الم أااوا ، التااي تتجلااى  ي ااا وج اااة ال ظاار المتعااددم علااى 

مخ ببلت وذلاب ماخ  ابلا تحاميتت البباا  اي  334محتو  التعبير ، أل ت مخ  بلل ا يتضو موقؾ المإلؾ

  صف  متمي م  ي هذا الصدد ، بحيث أخ أو تؽير يبرأ على والصيػ الم تلف  ألحمات األعبل ‹‹األحاج 

››الببا ، يظ ر مبا رم  ي بريأ  تحمي  المإلؾ إياا
 335 . 

   اي الروايا  والحايما  اي تحامي  ال  صاي  الرئيحاو ي ظحابلم  الأاج( ت اّول جلاّي  اي هاذا التؽّيار 

 ( على ال حو اآلتي  لقسظا

 عبد الرحمخ  بخ عبد هللا بخ أبي عمار . .1

 عبد الرحمخ . .2

 الأج . .3

 عبد الرحمخ الأج . .4

 بخ أبي عمار .ا .5

 عبد الرحمخ بخ أبي عمار . .6

 .ل اب الباهر العفيؾ ، وهو الفأي ويتلو ذلب تؽير  ي األوصاؾ   و ال اب ال احب ، وا

عماار  أبي احتيأظ عبد الرحمخ بخ عبدهللا بخ‹‹ في محت ا الرواي  ، يفتتو الراوو الرواي  بأولت     

››ال  يع األ ير مخ الليا ي 
 ؤ ة واجد  ي هذا التحمي  ، صيؽ  ؼير مؤلو ا   اي الت اباب ،   اذا  ،336

  ،  الراوو ه اا يتب اى الصيؽ  ال  جدها إال  ي كتب التراج  التراثي  ، أو  ي حجبلة المعامبلة الرحمي

وايا  كل اا حاو   ارب  ي األحاداث ؛ ل اذا لا  تارد هاذا الصايؽ   اي الرمراقب مجرد ؼير وج    ظر م

مرم واحدم ، ؼير أ ت ا بثأة مخ هذا الصيؽ  صيػ تإوا  ي مجموع ا إلي ا، وهذا الصيػ ل ا صاورتاخ 

،   ي تحما صف  الثباة حي ما تتب اها   صاي  بعي  اا  ت اتو ب اا وهاي ص بة الن  ت  ص بة التغٌب 

اوو وج    ظر   صاي  ماا ، أو الصورم ال ائع   ي هذا الرواي  . وتحما صف  التؽير حي ما يتب ى الر

 تتب ى   صي  ما وج    ظر   صي  أ ر  ، وهي أقا ظ وراً مخ الصورم األ ر  .

أما الراوو  يتب ى  ي أؼلب أج ات الرواي  وج ا   ظار أ  عباد الارحمخ وماا تحملات هاذا الوج ا  

ل اارجي ، حي ماا مخ العباؾ والاود والح ااخ ، بياد أ  اا ال  حامع صاوة األ  إال ماخ  ابلا االحاترجال ا

احاتودعب هللا ياا عباد الارحمخ ال أراب تجا ل لماوتي  ‹‹يتذكر عبد الرحمخ أمات وهاي تحتضار قائلا  لات 

                                      
 -

334
 ػٕٟ ثٗ ٘ب ٕ٘ب اٌشاٚٞ اٌزٞ ٠مَٛ ثظ١بغخ اٌىالَ ١ٌٚظ اٌّإٌف اٌزٞ ٘ٛ اٌّجذع .ٚأ 

 -
335

 . 33شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  
336

 .3عالِخ اٌمظ،ص  -
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›› وت حى األ ج با 
وتظ ر هذا التحامي  علاى لحااخ بعا    صاياة الروايا  للوصاوا إلاى هاذا  ،337

و الو ات الاذو  أاد حدتات  اي اللحظ  الحميمي  ، وال حيما ع د أه    صيتيخ  اعلتيخ  ي ظالأج( وهما أب

أث ات مرضت ، ل ذا تؽيرة تحميتت المعتادم للأج   اداا بعبد الرحمخ ، لما تحملت هذا التحامي  ماخ الماودم 

بارؾ اآل ار ال، وال  صي  األ ر  هي   صي  ظحبلم ( التي وقفة على  338،  تبلها بم اداتت بالب وم

مضاجعت ،  أج يحمع صوت ا  اي الحلا  الاذو أقا ،  ال  ي تؤثيرها على الأج ، مواج   بذلب أبا الو ات

››الرحمخ أ أذ ي!عباد الارحمخ أؼث اي عبد ‹‹حي ما رأ  جاري  تت بث بع أت صائح  
ولا  تكاخ هاذا  ،339

الجاري  حو  حبلم  . و ي لحظ  اإلؼاوات ت اادو حابلم  ظالأاج( باابخ أباي عماار ، وحي ماا تاإوب إلاى 

››لارحمخ عحاى أخ ال تكاوخ حاا باً علايَّ معاذرم ياا عباد ا ‹‹ر ادها تأاوا  ادما  
لتؽييار  ااي ،   اذا ا340 

ي بماا يعتماا  اي  فاج حابلم  وماا تك ات ماخ حاب عميان للأاج . بياد أخ هاذا التحمي  موظؾ توظيفا ي ا

دوخ أخ  لماو  ي اا أو  –بما  ي ا أباو الر اات وحابلم   –التحمي  قد تجرو على ألح     صياة الرواي  

 .. وقد اتحمة هذا التحمي  بالثباةتب ى رإي  الراوو الحيادي  تؽير  ي الدالل  وكؤ  ا ت

أما تحمي  ظالأج(  تمثا موقفاً جماعياً تجاا ال  صي  الرئيح  ،  أد لأبت أها مكا  باالأج ، حتاى 

ؼلب عليت هذا اللأب ،  ؤصبو ال يعرؾ إال بت ، وهاذا التحامي  ل اا داللا    اي تحماا موقفااً إيجابيااً إ ات 

لى  فج عباد الارحمخ إمحببا  هذا ال  صي  ،  يتؤرجو هذا اللأب بيخ الثباة والتؽير ، ظ الأج( يظا لأبا

باخ حا يا وكاذلب حابلم  ، لك  اا  جاد تؽياراً  اي ا،  ي اديت بت  ي إبار هاذا الداللا  كاا ماخ أباي الو اات و

حابلم  ، وقاد حااوا أخ يث يات عماا هاو ا وقع  يت صديأت ال اب ماخ تعلأات موقؾ أبي الو ات حي ما عل  بم

أو قد بلػ ال يباخ م ب هذا المبلػ يا ‹‹ أخ يبّكتت قائبل    يت ، وحي ما ل  يجد  ي صاحبت إالّ صبلب  حاوا

››قاّج حتاى احاتبال أخ يرياب البابااا حأاا
حمااا موقفاا ياذّكر ماخ  بلل اا أبااو  اي التحامي  ي  االتؽير ،341 

الو ات عبد الرحمخ الأج بالمكا   التي بلؽ ا  ي  فوج ال اج  ي التأو  والعبادم وأ ت ال يلين بت أخ يحيد 

حاكة ال ايه ه ي ا   ‹‹ا ت أحج بالتعب مخ ممارأم صاحبت ،  عاد إلى تحمي  ظعبد الارحمخ( ع ت ، ؼير 

كالمتعب مما حمع ث  قاا   ال يؽرّ ب هذا يا عبد الرحمخ ،  إخ لل يباخ إلى  فاج الماإمخ لمحاارب أدن 

››مخ ال عرم
 والححرم .، وإخ ك ا  لمو  ي التحمي  األ يرم الحياد  إ  ا تحما مخ الح اخ واألل   342 

                                      
337

 . 6ٔفغٗ،ص   -
338

 . ٠45ٕظش عالِخ اٌمظ،ص  -

-
339

 . 46ٔفغٗ،ص  
340

 . 93ٔفغٗ،ص  -
341

 . 77عالِخ اٌمظ، ص   -
342

 . 77ٔفغٗ، ص  -
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ومخ التؽير الذو  لمحت  ي هذا التحمي  ظالأج( ، التؽير  ي موقؾ المجتمع إ ات عباد الارحمخ ، 

  ،  ا لمو هاذا ثابباد وبايخ هاذا الأي ا  البلهيا  العارا ضا عبلَق  الحب التي   ؤة بيخ ال اب ال احاب المتع

   343التؽير مخ  بلا صوة جاري  م بلأ  لحاجت ا  ي ال ارل

 مخ  اَت ت ياَمتْ     علخ      ناآلخ  لين

  ي حَب حبلمتْ       قد وقع الأنج                           

 َت الدائ ْ نصياما          ت الحبَّ نمل  يح                         

  ْ ولينلُت الأنائ      و نو ُت الربنَّا                         
 ار  اتنب           يا ابخ أبي عمأيخ عبناد                        

 مارأُحدوث  الحن      محة صباباَتبأ                        

 لي نن ب الأننجُ           الأنَج! حنبلم                        

 أ ة لنت  فننجُ            ج يا م ين  ال فن                      

الأج علاى  علات ، محات كراً م ات هاذا الموقاؾ ، و جاد   ذا صوة المجتمع وال  ب ،   و يعاتب 

حااة مبااخ أبااي عمااار ! و ااي الجملاا  ال برياا  ظأجلياااً  ااي االحااتف ا  االحاات كارو   أيااخ عباداتااب يااا ا هااذا

 صباباتب أحدوث  الحمار( التي تحما عتاباً مراً ، ث  الح ري   ي البيتيخ األ يريخ .

ا العابثوخ مخ ال عرات والمؽ ييخ ، وهو الت ك  والح ري  و لمو تؽيراً ق ر  ي هذا التحمي  يتب اه

ألحااوو والعرجااي ال ااعرات ومعبااد ،  لماو ذلااب  ااي اللأااات الااذو تاا  باايخ الأااج وعمار بااخ أبااي ربيعاا  وا

 ‹‹ذلب ، يأوا الأاج لعمار باخ أباي ربيعا  ابخ ح يا ، والحوار اآلتي يجلو ري  المؽ ييخ أما  دار والؽ

ي إثمب و جورب وت بيبب بالمحص اة حتى يصايبب هللا بأارعا  ماخ ع ادا ، لا  ما ت اا يا عمر حادراً  

يكخ مخ عمر إال أخ ر ع رأحت مأ أ ا ، ث  ت  د و ظر إلى عبد الارحمخ قاائبلً   قا ياا قاج ، وهاا أ اا إال 

›› ي قارع  مخ قوارل العذاب  
العرجاي ،  يأاوا أحادهما ، و اي الم ا د  فحات يتؽاام  األحاوو و 344 

›› هذا عبد الرحمخ الأج ، هل َّ  ت در عليات و ؽضابت ، ظرا ‹‹لصاحبت 
ري  ، ومثاا ذلاب يفعاا الؽا 345

››،  ا صرؾ ع ا ودع ا و ؤ  ا إذا ك ة ال تحب الؽ ات يا قج   ‹‹ المؽ ي الذو يأوا مت كما
 346 . 

يخ ، متأاابل(   ي مخ التحمياة الم كل  ، أل  ا تدور  ي  لب البر يخ الأما تحمي  ظابخ أبي عمار

يخ م ظاومتيخ ، ويمكاخ بخ ح يا ، وحبب اإل اكاا  ي اا أ  اا قاحا  م اترب بابرؾ أبي الو ات وبرؾ ا

                                      
343

 ٠ٚ78ٕظش ص  75ٔفغٗ، ص  -

-
344

 . 53عالِخ اٌمظ،ص   
345

 ٔفغٗ. - 
346

 . 55ٔفغٗ،ص  - 
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خ كا برؾ كاخ يجتذب إليت ظالأج( بوحيلتت ال اص  ، ل ذا لجؤ إلى تك يتت بابخ أبي عماار تؤويا ذلب بؤ

 لتكريمت وكما قاا ال اعر  

 ُِ 347ا اللأب بُت والحوأمَ وال أُلَأَ  أَْكِ يِت حيَخ أ اديِت ألْكرَمُت 

الروايا  أع اى ب ماا أباا  كبلخ م ظوريخ متبااي يخ  ايبار التحمي   أؾ أما    صيتيخ ي و ي إ      

بخ ح يا ، والبل ة لل ظر  ي تحميت ما هو الثباة ،  أد ت  تحميت ما ببريأ  واحدم  اي الروايا  الو ات وا

 ت يراها ويأدم ا مخ وج    ظارا هاو وإكل ا ، ويبدو أخ الراوو ير   أخ يتب ى وج    ظر اآل ريخ ، 

تتااخ  اي عماو  ال ؼير ،  ؽياب هذا الت تة عاماا م ا   اي  ظاا  الا و التاؤليفي   اتااخ ال  صايتاخ ثاب

 الرواي  ، يدور ظالأج( متؤرجحاً  ي  لكي ما . 

و لمو مثا هذا الثباة  ي   صي  تحمي  ظحبلم (  بل  لماو  اي تحاميت ا إال تؽياراً بفيفااً ،   اي 

ظحبلم ( مخ وج    ظر أ  الو ات التي تحما  ي ث اياهاا العباؾ والحاب ، علاى الارؼ  ماخ أخ ظحابلم ( 

 ؤحح ة تربيت اا ... ولا  تاؤا ج اداً  اي الباَر ب اا والعباؾ ‹‹ لو ات كا ة قد أحبت اجاري  ل ا ، ولكخ أ  ا

حاالبا ا علااى موالت ااا وأ  ااا أ اابت باب اا  البيااة م  ااا علي ااا ...    ااؤة حاابلم  لااذلب متدللاا  ت ااعر أخ ل ااا 

››تبجاريت
لجاري ( ل ذا كاخ يحمي ا ظا -وأخ كاخ يضمرا -الو ات  ل  يكخ يظ ر هذا العبؾ  ، أما أبو 348

على وجت الحأيأا  ، أماا الاراوو  أاد أبلان علي اا صاف  ظالجاريا ( ابتاداًت ثا  تب اى وج ا   ظار أ  الو اات 

هاذا التؽيار لتبيااخ الموقاؾ م ات ،  ا ؤبلن علي اا ظحابلم (  لا  يعادا عاخ هاذا التحامي  إال لحادث ، موظفا

››خ قاد بعلاة باؤمر الجاريا رأة أ  الو اات أ ‹‹كالتؽير الذو برأ على موقؾ أ  الو ات ماخ حابلم  
349  ،

  ؤ  الو ات مخ  بلا المو ولوف المرو  تب ة وج    ظر أبي الو ات .

، وإخ كا اة يتجلاى  ي اا صاورتا الثبااة والتؽيارإحبلماا(  يت قريب مخ هذا الت ول ، وو ي ظوا

 صف  الثباة هي الؽالب  .

، لماا  خ تؽيارة المواقاؾ ب اؤ تتت ثابتا  ، وإ الحلباخ جبلا الديخ بخ  وار    ااا ، تظاا تحامي

يحملاات مااخ صااورم الحاالباخ ال ااجال المجاهااد ،  الرواياا  ببول ااا تحااتعر  هااذا ال  صااي  ب اايت مااخ 

ذكر ؼلاب األحاواا ُتامخ  الة تكاد تأص  الظ ر ، و اي أ اإلجبلا والتكري  ، على الرؼ  مما صدر ع ت

باا الاراوو ، الاذو يتب اى وج ا   ظار هذا ال  صي  مجردم مخ لأب الحلب   ، ويحدث هاذا كثياراً ماخ ق

ا قااا الحالباخ جابل ‹‹  و قريب ماخ الحالباخ هاو األميار ممادود ، إال ماا كااخ  اي محات ا الروايا  

                                      
347

 .3/1146َ، 1991، 1اٌج١ذ ٌجؼغ اٌفضاس١٠ٓ ،ٚ٘ٛ فٟ ششػ د٠ٛاْ اٌؾّبعخ ٌٍّشصٚلٟ،ث١شٚد،داس اٌغ١ً،ؽ - 
348

 . 21عالِخ اٌمظ ،ص - 
349

 . 39ٔفغٗ،ص  - 
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››كااخ يبلعبات ال ابر ج  اي قصارا بؽا خباخ عمات و وف أ تات ، والديخ ذاة ليلا  لؤلميار ممادود ا
350 ،

  ظر إليت  ‹‹لراوو وج    ظر األمير ممدود يحما وظيف  تعريفي  ، وبعد أحبر يتب ى ا وهذا االحت بلا

››ممدود وقد أدرب أخ جبلا الديخ يريد أخ يبوو بحااب ال ابر ج
واألميار ممادود قرياب الحالباخ  ،351 

بخ عمت وص را والكلف  أكثر ما تكوخ مر وع  بيخ األقارب واألص ار ، ودليا ذلب اقتراخ احام ا ا  و 

و اا ا الحاال   جةةالا الةةدٌن ؤ ااذ مماادود بيااد  ‹‹الااراوو  ااي موضااع واحااد دوخ ألأاااب . كمااا  ااي قااوا 

››المرمرو
››ا ةن عمةًياا  ‹‹خ م ابب  ممدود إيااا بأولات ، على رؼ  م 352 

››مة الي ياا ‹‹أو  353 
 354 

و بار  ‹‹.وتتجلى وج    ظار ممادود هاذا  اي المو ولاوف الماروو  355وربما جمع ما  ي موضع واحد

ماخ ال بار ،  ذه ت  يت حتى رياع لماا ي باوو عليات لممدود مخ  بلا ذلب  ابر ل  يكد يتبي ت ويجيا  ي

››عليات جةالا الةدٌن،  ياوؼر ذلاب صادر  أ ثاى جالا الدٌن ربما تلد  وجتت ذكرا وتلد  وج  
وهاذا . 356 

يارجو  -  التعبيارو  ظر ممدود علاى المحاتوالذو يتب ى الراوو مخ  بللت وج    -المو ولوف المروو 

. ؼيار أخ روايا أخ هذا التحمي  صادرم مخ وعي األمير ممدود التي تب اها الراوو  ي أؼلاب صافحاة ال

الأاتلا  وبعاد أخ   ار  بخ عمت جبلا الديخ بعاد إصاابتتأ د وضوحاً ، حي ما ي ابب ممدود ااألمر يكوخ 

، لا  لاوعي الباابخ واللحااخ ال اابن  اتحادا ، وتم قة الؽبلل  الفاصل  بيخ ا الموة أج حتت الحودات عليت

ال تبب يا جابلَا الاديخ  ‹‹ بخ عمت ، م ابب  ال د لل د ، والأريب للأريب  يجد ممدود حرجاً  ي م ابب  ا

››، قاتِا التتاَر ، ال تصدن أقواا الم جميخ
بخ عمات ماخ يظ ر إلى الحبو ما يك ت ممدود ال ومخ ه ا،357 

الالت ا التي تب اها الراوو . وقد تب ى الراوو  ي ؼير موضع وج ا  ال ظار محب  وإجبلا  كاخ للتحمي  د

 ت يحياد عاخ هاذا األمار ع ادما يتب اى وج ا   ظار أ ار  ، ، بيد أ 358هذا حتى و ام الحلباخ جبلا الديخ

درب أحاد  اواو وأ ‹‹ يكتفي بلأب الحلب   دوخ االحا  ، وذلاب حي ماا تب اى وج ا   ظار ج اودا  يأاوا 

 ؤ اذ يألاد صاوة جابلا الاديخ ويحادوه  كماا  ال بر] ث  يعود إلى وج   ال ظار الحاابأ [ رجاا الحلباخ

››كاخ جبلا الديخ يفعا 
ويتكرر هذا األمر  ي بع  المواضع التي يتب اى  ي اا الاراوو وج ا   ظار  359

                                      
350

 .  71ٟ رزؼؼ ف١ٙب وّبي أثٙخ اٌغٍطبْ ،ص، ٚفٟ ثؼغ اٌّٛاػغ اٌز 62، ٚٔغذ ِضً ٘زا فٟ ِغزًٙ اٌفظً اٌشاثغ ص9ٚئعالِبٖ،ص  - 
351

 .71ٚا ئعالِبٖ،ص  - 

  -
352

 . 14ٔفغٗ،ص  
353

 . 15 – 14ٔفغٗ،ص   - 
354

 . 9ٔفغٗ،ص   - 
355

 .13ٔفغٗ،ص   - 
356

 . 18ٔفغٗ،ص   - 
357

 . 23ٔفغٗ،ص   - 
358

 .39،32،20،17،16،10ٔفغٗ،٠ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي،ص   - 

  -
359

 .28ٔفغٗ،ص  
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ب ات الحالباخ مخ  اواو الحالباخ  اوار    ااا ثا  ا 361حبلم   أو وج    ظر ال يه 360رجاا الحلباخ

 الم رؾ على عبلف األمير محمود . 362الديخ ، أو وج    ظر الببيبجبلا 

 ‹‹وبعد و ام الحلباخ جبلا الديخ ، يعود الراوو إلى تب ي وج    ظر المراقاب المجارد المحاياد 

››قتيبل  ي جبا األكراد السلط ن جالا الدٌنوبلؽ   كذلب موة 
، وتظ ر هذا التحمي  المأتر   بلأب  363 

ألا   ‹‹وضع ، حيخ يعلخ المملوب قب  عخ أصلت  ي حوارا ماع الحااف علاي الفاراش الحلب    ي ؼير م

بلاى ، لايج  [يجيبات الحااف علاي الفاراش      اا الذو جاهد التتاار ]تحمع يا حاف بجبلا الديخ بخ  وار

››  لسلط ن جالا الدٌن  ي الد يا أحد ل  يحمع 
، ؼير أخ موقؾ ال يه الع  بخ عباد الحابل  م تلاؾ  364 

ليبل إذ يحميت مجرداً مخ لأب الحلب   ، لما ارتكبت الحالباخ  اي حان المحالميخ علاى الارؼ  ماخ تأاديرا ق

 جةالا الةدٌنمحكيخ  ‹‹   لببلئت العظي   ي حرب التتار ،   و يأوا معلأا بعد حماعت  بر المملوب قب  

لات ماا أحاات إلاى المحالميخ  ، ؼفر هللاجاهد التتار دو    حتى قضوا عليت،  ذلت ملوب المحلميخ ، وكاخ ي

 ابباا اباخ الا عي  [ ثا  يأاوا م ] ي ببلد  بلب . لو ل  يرتكاب هاذا ال لا  لكااخ ماخ المجاهاديخ األبارار 

››لحرو أخ تحفظت  ي ولدا  جالا الدٌنبخ ال عي  جميا ص عب  يت أخ  كر هللا لب يا ا
365 . 

 بااب الاذو بعثات إلاى الحالباخ المظفار البخ ال عي   يصرم بلأب الحلب   لجبلا الديخ  ي أما ا

السلط ن جةالا خ أ ة بوهللا يعل  أ ب محمود بخ ممدود ا ‹‹قب  ، الذو عثر عليت بيبرج بعد و ام قب  

››بخ  وار    ااا الدٌن
 366 . 

خ ماخ هاذياخ جابلا الاديخ وهذا التؽير  ي تحمي  جبلا الديخ بفيؾ واألصاا  يات الثبااة ، إال ماا كاا

، حي ما يدور حوار بي ت وبيخ  فحات متماثبل رجابل ب ارياا ،  فاي أث اات هاذا الحاوار يحادث  ب يتع د  أدا ا

 تؽير ملحوظ لت داللتت ، لما يحملت مخ تبكية مصحوب بال فأ  والعبؾ  

 أ ما أبكي لحالب ... -

 تبكي لحالي ! إذخ أ ة تحب ي ... -

 أجا إ ي أحبب يا جبلا  -

››عو ييا جبلا ! هكذا كاخ والدو رحمت هللا يد -
367  

                                      
360

 .29ٔفغٗ،ص  -
361

 . 37،36ٚائعالِبٖ،ص   -
362

 .51،49ٔفغٗ،ص  -
363

 . 112ٔفغٗ،ص  -
364

 . 123ٔفغٗ،ص  -
365

 135ٔفغٗ،ص  -
366

  311ٔفغٗ  -
367

 . 80ٚائعالِبٖ،ص  -
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خ، عماا ال وهذا التؽيير وج   ال ظر لت داللتت ،  عما الحلباخ جابلا الاديخ  اي إ وا ات المحالمي     

أادر علاى ا ي يحتااف إلاى ردل وتبكياة ،  ابل يلب ورأو ، وإ ما هاو عماا صابييلين بحلباخ ذو جاا وم

ال  - ‹‹  لاديخ وج ا   ظار والادا، هو  وار    اا ،  مخ ه ا تب ى جبلا ا ذلب إال والد  ، حلباخ  ، حا    

 تأترب م ي . ابن مكا ب .

  ي  يا أبتاا   -

 لحُة أباب -

 أبي ! أل  تأا لي اآلخ إ ب  وار    اا   لحةَ  -

 بلى أ ا  وار    اا ، محمد بخ تكش . -

 إذخ أبي ، أتتبرأ م ي  أ ة  -

لتتاار الم اركيخ . ج اادب ا إ ي أبرأ إلى هللا مخ عملب ، ولو احتبعة أخ أبرأ م ب لفعلة . أبعادَ  -

››رجعة تأاتا المحلميخ وتحتحا دماته  
 368

 

و ي تحمي  ج كي   اخ ، ث  تحمي  حفيدا هوالكو ، تؤرجو بايخ االحا  واللأاب ،  جابلا الاديخ ال      

››باؼيت  ... باؼي  التتار ‹‹يحميت إال الباؼي    و 
››ج كي   ااخ ‹‹أما األمير ممدود  يحميت  369 

 370 

ما ف بايخ التحاميتيخ  اي ملفاوظ واحاد تاي  ظار  وجتاي جابلا الاديخ وممادود يوحيخ يتب ى الراوو وج 

ا معاا  اي هاذا العايش الرؼياد ر ل ذيخ البفليخ البريئيخ أخ ي بّ أيأدّ  ‹‹وذلب مخ  بلا المو ولوف المروو 

تبال لاذلب الحايخ أخ  يكوخ أحدهما لآل ر ... وال ي أو مخ قلأ ما على المحتأبا أخ جبلا الديخ قاد احا

وأخ يد ع ؼائلت   عخ الاببلد التابعا  لات ، وأخ يتحاد  ج كيا   ااخ التتار  ي كا معرك  لأي    ي ا ،ي    

››باؼيت   األكبار
، وإخ  372و اي بأيا  صافحاة الروايا  يا اوف الاراوو بايخ وج تاي ال ظار هااتيخ ،371

 ّؼلب  ي أحاييخ كثيرم وج    ظر الحلباخ جبلا الديخ.

( ،    اب  اصا داللي واضاو ل اذا التؽييار محم د  جه دظ قطز  جل  با يتصا بتحميتي أما  يم

( محمة د  جهة د،  مخ الصفحاة األولى للرواي  إلى لحظ  ا تبا  ما ث  بيع ما مملوكيخ تحود تحاميتا ظ

وما   ي  ب بيا ي محتأي  ثابة ،  التحميتاخ عربيتااخ يادالخ علاى  ارؾ األروما  وإخ لا  ي تمياا إلاى أر

عربي   جداهما  وار    اا محمد بخ تكش ، ملب محال  ماخ ملاوب العجا  ،  الفاصاا الاداللي يكماخ  اي 

                                      
368

 . 80ٔفغٗ،ص  - 
369

 .11ٔفغٗ،ص  - 
370

 .  13ٔفغٗ،ص  - 
371

 . 25ٔفغٗ،ص  - 
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ل  يأ  محمود وج اد بجبا ال بار إال بضع  أيا  حتى جات أحد تجار الرقيان إلاى الجباا  ‹‹قوا الراوو 

››،  عرضوهما عليت بعد أخ ؼيروا احمي ما العاربييخ باحاميخ أعجميايخ 
أخ هاذا ال اب البياا ي ، بياد  373

يبدأ  ي التذبذب على األقا ماخ ج ا  ال  صايتيخ الم تميتايخ إلاى هااتيخ التحاميتيخ ، أماا الاراوو  يتب اى 

هاااتيخ التحااميتيخ الجدياادتيخ ظقباا  وجل ااار( ب ااكا ثابااة إال مااا يكااوخ مااخ إضااا   ألأاااب مااخ مثااا حاايؾ 

ماع المملوكا  جل اار حايخ صاارة وكاذلب  عاا  376والملاب اخث  لأاب الحالب 375و ائب الحلب   374الديخ

، وهذا التؽير ي بئ عخ تؽير  ي موقع الراوو التي يتب ى مخ  بلل ا وج اة  ظر اآل ريخ ،  377حلبا  

باحاا  أمااا  يمااا يتعلاان بال  صاايتيخ ذات مااا ،    اااب تفصاايا يأتضاايت الحاااا .  جل ااار تظااا ت ااادو حبيب ااا 

ؾ تادعوا محماوداً ، وكؤ  اا تت ابة بماا تبأاى  في أحلب الظرو ،حتى بعد أخ أصبحا مملوكيخ 378محمود

مخ أرومت ا ال ائل  ، كما أ  ا تظا مصرم على هذا التحمي  كؤ  ا ال ترتضي هذا العل  األعجمي ظقبا ( 

،  بل ت صرؾ عخ هاذا التحامي  إال إلاى ماا هاو أعلاى حايخ ت اديات إلى دار الملب محمود با تمات إليما  ا 

››صخ  فحب يا حلباخ المحلميخ! ها قد حبأتب إلى الج ا  ‹‹المحلميخ بلأب الحلب   مضيف  إياا إلى 
 379 

، أما قب   ل  يكخ ي ادي ا إال ظجل ار( ، وكؤ ت ب ذا يتب ى وج    ظر اآل ريخ الاذيخ ال ياروخ  اي جل اار 

إال مملوك  أعجمي  ، ؼير أ ت يؽير هذا التحمي   ي حوارا المبا ر مع جل ار حي ما ع مة ال روف معت 

 لى موقع  عيخ جالوة ،  أاا ل ا م فأاً  إ

 أما ت ا يخ أخ ي لصوا إليب أث ات الكر والفر ،  تأعي أحيرم  ي أيدي   . - ‹‹

ب   جبلا الديخ ال ي لصوخ إلّي وجوادو معي ي جو بي م    ، أما تاذكر ياا محماود أياا  ك اا أ ا ا -

  تبار  على جوادي ا  تحبأ ي حي ا وحي ا أحبأب  

أجاااا أذكااار ذلاااب ياااا ج ااااد! كياااؾ أ حاااى تلاااب األياااا    الملاااب المظفااار ويعا أ اااا قاااائبل يضاااحب  -

››الحعيدم 
380  

 في ل ب  الذكر  الحعيدم قف  اح  ج اد مخ أعماقت ،   و ل  ي ج هذا االح  الحبيب إليت ، وأخ ظاا 

  ذا األمر  ل ار ، و ي الرحال  التي يبعث ا ابخ ال عي  إليت ما ي بئ بلحا ت يل ج بج

 إلى ولدو األع  الملب المظفر قب  ‹‹

                                      
373

 .90ٚا ئعالِبٖ،ص  -
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 .219ٔفغٗ،ص  -
375

 236،231ٔفغٗ،ص   -
376

 . 243،239ٔفغٗ،ص   -

-
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 . 275،269ٔفغٗ،ص  
378

 .119ٔفغٗ،ص  -
379

 . 276ٔفغٗ،ص  -
380

 . 262ٚائعالِبٖ،ص -
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تلأية كتابب جواب الت  ئ  باعتبلئب عارش مصار ، تاذكر  يات ع ماب علاى الرجاول إلاى احامب 

األوا الذو حماب بت أبوب األمير ممدود وإ  ارا ، ث  عدولب عخ ذلب   اي  أخ ي اتف  علياب األمارات 

و ما رأية ، وليج العبرم باألحمات ، ولكاخ الممالب إذا علموا بؤصلب وتحت ير ي  ي ذلب ،  الرأو ع د

باخ  اوار    ااا ، وهللا يعل  أ ب محمود بخ ممدود ابخ أ ة الحلباخ جابلا الاديخ ا بال بلا واألعماا ،

››وأخ التي تحة عصمتب هي اب    الب جبلا الديخ ،  ححبب هذا مخ ربب
381 . 

ور األحاج  ي حمداخ المحم حى ق ر ، ويؽلب علي ا الثباة   وظ ي الثائر األحمر( ت حو التحمي 

 ذا االح  ، إال ما يكوخ مخ صفاة متؽيرم بعض ا ملفوظ واآل ر يف ا  ماخ الحايان الرواي  يظا متصفا ب

 ، وقد تؤتي هذا الصفاة محتأل  عخ التحمي  األحاج ظحمداخ( وقد يحتعا  ب ا ع ت.

 اي ضااحي  ماخ ضاواحي ‹‹مي  ضام ا ماخ  ابلا الحايان  في مرحل  حمداخ الفابلم ، تاؤتي التحا

قري  الدور ، إحد  الأر  الم تثرم حوا الكو   مما يلي البباائو ، وع اد الظ يارم ماخ أحاد أياا  الصايؾ 

الأائظ  بفن حمداخ يمحو بؤبراؾ أصابعت العرن المتصبب مخ جبي ت ، وهو يعما  ي حألات ، وإحاد  

محاب ا ، ويلماج ب اا األر  حي اا ، وقاد أ ع اا عاخ األر  حي ارجليت على ح   المحراث واأل ر  ير

››ب با  الثور الذو يحاير أمامات يجار  باوا جارا ثأايبل
ماخ  ابلا المأباع الحاابن  تعاّرؾ حماداَخ  ،382

أخ يعيش  ي هاذا  الثور الحبيب ، كبل ا محكو  عليت أي ا‹‹الفبلَم الذو يحما وج    ظر الفبلم المظلو  

››ال أات
مخ  ابلا الوصاؾ ، كأاوا صاف  الفابلم ضام اا  اي ؼيار موضاع ، وقاد تاؤتي  جاد مثاا هاذ 383

››خةدام أبضةهوإخ ل اا لحأاا عليات  ا حخ ماخ ‹‹بخ الحبي  لأي  قصر احمداخ 
وربماا جااتة صاريح   384

››الفالحةٌنماا أبلاد ‹‹ولكخ على العمو  ، وذلب حي ما يأوا الأي  لحمداخ متضاايأا ماخ إصارارا 
وقاد  385

ووج اا   ظاار حمااداخ جااوهراً وذلااب مااخ  اابلا  الاا  وج اا   ظاار الااراوو لفظااتااؤتي الصااف  صااريح  حام

جاهاا  أكة بوكيؾ ا بلن لحا ت  ي هاذا ال اإوخ العلميا  الدقيأا  باذلب اليحار وهاو ‹‹المو ولوف المروو 

››حتااى لكؤ اات يل اا  مااا يأولاات إل امااا
ثاا  تااؤتي صااف  وحاابى باايخ صااف  الفاابلم وصااف  العيااار ، وهااي  ،386

›› صؾ عيار‹‹
 ال يه ب لوا ، أل ت  بلم مظلو  ولك ت ال ي تصؾ . التي أبلأ ا عليت 387
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 . 311ٔفغٗ،ص  -
382

 . 4اٌضبئش األؽّش،ص  -
383

 .4اٌضبئش األؽّش،ص -
384

 . 50ٔفغٗ ،ص -
385

 . 51ٔفغٗ،ص  -
386

 . 80ٔفغٗ،ص  -
387

  81. وزا  77ٔفغٗ،ص  -
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 المرحل  األولى ظحمداخ الفبلم( ، تحما وج    ظر الفبلم المظلو  المحاتكيخ الاذو يؽلاب علاى 

كبلم  التضرل واالحتكا   ، والمرحل  الوحبى ظ صؾ العيار( تحما وج    ظر الفبلم المظلاو  الثاائر 

أضيتت ، ث  تؤتي المرحل  الثا ي  ظحمداخ العيار(، وهي المرحلا  التاي ت بثان ماخ أعماان الذو ال ي تصر ل

تاؤتي هاذا اللحظا  بعاد قاوا  ››ويا للمااا ، وياا لؤلؼ ياات !  اذو ي معكا  . أ اا ما ك ! أ اا ما ك ‹‹حمداخ 

››كخ عيااراً . حاارب مع اا بؽيااخ المااا‹‹ال يه ب لوا 
وج ا   فاي مرحلا  ظحماداخ العياار( تتؽيار  ،388

 ظر ظحمداخ( مخ الثورم المبب   إلى إعبلخ العصياخ والثاورم الصاا ب  ، وتاؤتي الصاف  جليا   اي قاوا 

››حتكوخ عياراً  ي صورم  بلم‹‹ال يه ب لوا 
، و ي محت ا تلبج حمداخ هاذا الصاف  ، يحااوا أخ  389

لحاارب علااى يحمااا وج اا   ظاار م الفاا  لوج اا   ظاار العيااارم ، حي مااا يبلااب مااخ ال اايه ب لااوا إعاابلخ ا

 الحلباخ .

 ويلب يا حمداخ أتريد م ا أخ  حارب الحلباخ   -‹‹

 ل  ال   ألح ا  حارب بؽياخ الماا    مخ ذا يحميت مخ بؤح ا إال الحلباخ   -

 أرأية يا عبد الرإوؾ   ظر ال يه مليا إليت ث  التفة على عبد الرإوؾ قائبل 

››أخ أ اب لايج عيااراً وإ ماا هاو ثاائر
لصاف  ه اا جاات  تيجا  تؽيار وج ا   ظار  االتؽير  اي ا،390

ر وج    ظرا ، تتؽير  برم حمداخ و أا لتؽي -مرحل  العيارم  -، في هذا المرحل  حمداخ عخ العيارم 

ج ي ماخ اجت اادك  هاذا إال ويحك  ، ما ي‹‹  ما ير  اجت اد أجرائت  ي العما حي   و يأوا  ي  فحت ،

››بخ اللعيخاللعيخ ا
391.  

لتائاب ماخ العياارم ،   جاد صاف  ظالتائاب( تارد ضام ا وتارد صاريح  ،  تارد أما مرحلا  حماداخ ا

ج تي  ظر راجي  ، وحمداخ ،  حمع وج    ظار راجيا  ماخ  ابلا مخ  بلا وضم ا مخ  بلا الحدث و

مخ العيارم وماا إلى ال هد والت حب ... أدركاة أخ  ت بولما رأة راجي  أ اها قد ‹‹المو ولوف المروو 

››مااخ العحااير علي ااا أخ تحااتمر  ااي ؼوايت ااا
أجااا يااا ‹‹وحاايخ ي ابااب حمااداخ ال اايه ال ااوا و يأااوا  392

بيد أخ الراوو ي اوف بيخ  ]إلى هللا  ادل هللا أخ يتوب علي ت تحيدو قد ك ة عياراً  يما مضى ، ولك ي 

ير وج    ظر  ي حمداخ ، وال حيما بعاد اتصاالت بال ايه األهاوا و وذلاب صفتي التوب  والثورم مبي ا تؽ

كؤ ات أصابو الياو  بعاد اتصاالت -ال يادرو كياؾ أحاج  -وقد أحاج  و ولوف المروو لحمداخ [بوحاب  الم
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 . 84ٔفغٗ ،ص  -
389

 . 85ٔفغٗ،ص  -
390

 . 85اٌضبئش األؽّش،ص  -
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 . 89ٔفغٗ،ص -
392

  148ٔفغٗ،ص  -
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ث  تؤتي التحامي  صاريح  مصاورم وج ا  ] م ت إلى  فحت بعدها الت    بال يه أقرب إلى  فحت األولى قبا

الم كحار يتضااتا ، ويعاود إلاى مكا ات  الت ئةب أاد أ اذ حماداخ [ مخ  بلا حرد الراوو  هذا ولكخ ا ظر

››أخ يإدي ا ل ير الب ر ي عر أخ لت رحال   ي الحيام عليت الع يؾ الذو الن ئب حمداخ
393. 

ث  تؤتي مرحل  حمداخ الثائر ، ربما تكوخ هذا الصف  هي الصف  الحائدم  ي عمو  الروايا  حتاى      

األ يرم ،  تؤتي صراح  وضم ا ،   ي تموف  ي بيلحاخ حمداخ  بلحاً وعياراً وتائباا وقائاداً ،  صفحات ا

مع حماداخ ماخ ، وهذا التحمي  تتدرف بعتبت ا األحاج ظالثائر األحمر( ل ذا ارتببة الرواي  ارتبابا وثيأا

ا عباد الارإوؾ أخ أ ااب أرأياة يا‹‹يأوا  ي ا ال يه ب لوا م ابباً عباد الارإوؾ  لحظاتت األولى، التي 

››ن ئبليج عياراً وإ ما 
ويت لا هذا  395،كما يصفت الراوو ب ذا الصف  بعد اتصالت بال يه األهوا   394

ثا  ‹‹وتؤتي هذا التحمي  مخ وج    ظر الاراوو   أيب ال أباتالصف  تحمياة أ ر  وألأاب  تى مخ مثا 

 قٌةةب  ااى ع اار  أيبااا ، وجعااا حمااداخ ات ااذ ]ححاايخ األهااوا و[ مااخ هااإالت األتبااال الم لصاايخ لاات أث

››ال ق  ء
ا حماداخ قياادم الادعوم ، و جاد هاذا التحامي  علاى لحااخ  ا ر وبعد رحياا األهاوا و تحّما ،396

 رو عليّ ولكخ أ ي -‹‹اجي   ي أ ي ا حمداخ األهوا ي  ، حامل  مع ا وج    ظر م اهض  لوج    ظر ر

 ليذبح ي إخ عل تا   ماذا أقوا لحمداخ وبؤو وجت أقابلت  

وماا ي بؽاي لمثلات أخ يبأاى ماد وا  ق ئةد الةدع ةكبل لخ يذبحب حمداخ ياا راجيا  ، إ ات قاد أصابو  -

››العأا أحير العادم والوه 
397. 

 -‹‹باخ عمات حماداخ مجارداً ماخ األلأااب   ال ظر هذا ، حي ما يادعو عباداخ الك  ا  جد تؽيراً  ي وج 

 ي ع  أ  ا إث  كبير ، ث  يلأي ذلب على أ تت المحكي       ما ظ ب برجا هيؤ أل تت حبيا الفت   وهو

 مخ تع ي ويلب   -

›› حمدان قبمطأع ي رجبل يدعى  -
398، 

وهذا التحمي  ، تمثا ا حرا ا  ي وج    ظر عبداخ ، الذو كاخ يحعى إلى ت يئ  ابخ عمت ليكاوخ      

 بلن الموروث  لذلب يتب ى عبداخ األقائداً لدعوت   الداعي  إلى التحرر ،  إذا بت ما اا يرحؾ  ي أؼبلا 

 .399البئٌسأو  الق ئدنلأب حمداخ بباذ يُ وو المراقب الموضوعي ، و ي م يماوج    ظر الرا
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  153ٔفغٗ،ص  -
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 . 85اٌضبئش األؽّش ،ص -
395

 . 153ٔفغٗ،ص  -
396

 . 168اٌضبئش األؽّش،ص  -
397

 . 184ٔفغٗ،ص  -
398

  197ٔفغٗ،ص  -
399

   298، 298، 283ٔفغٗ،ص  -
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خة ب   ظر ، مثلما تفعا عاليا  حي ماا تصاؾ أ اهاا حماداخ بؤ ات الوتتؽير التحمي  كذلب بتؽير وج   

وكا وا يتحاتلوخ عما عحى أخ يأو  ‹‹حردا  ظر هذا  ي ث ايا ال، ويتب ى الراوو وج    400على الخلٌف 

››ال ؤخ وللأضات على  ت تت الخ ب  الخطٌببت المعتضد إل ضال هذا 
401 . 

 يرم لتارتبب بمرحلا  العياارم األولاى المتمثلا   اي الثاورم الدائما   اي باابخ ث  تؤتي مرحل  التوب  األ

واضاح  ،أل  اا تاؤتي ضام ا ماخ  ابلا حمداخ ، وعلى الرؼ  مخ أخ هذا المرحل  ال تظ ر  ي ا الصفاة 

الحاايان العااا  ، علااى الاارؼ  مااخ ذلااب  جااد هااذا الصاافاة الضاام ي  تحمااا تؽيااراً  ااي وج اا   ظاار الااراوو 

وال  صياة تجاا حمداخ الذو يإوب إلى ما كاخ عليت ويعود تائبا وقد  مدة  ار الثورم  ي أح ائت وال 

لماذهب  لماا أعلاخ حماداخ براتتات ماخ ا‹‹  ي اال ت ار حيما بعد أخ بدأ  جام م رول أبي البأات البؽدادو

››ة عالي  حروراً عظيمارّ ورجوعت على الديخ الح يؾ ح
، علاى الارؼ  ماخ ذلاب تظاا روم التاؤبي  402

باااذ لل ليفاا  بباات أ تاات عالياا  ب ااؤخ تحاالي  م يماالمرتبباا  بااالثورم باقياا  باايخ جااوا و حمااداخ ،  حي مااا ت ا

 لي ملت عفوا يأوا ل ا  

 وددة يا أ تاا لو كاخ ذلب  ي وحعي ! -  ‹‹

 هذا يحير عليب يا أ ي ،  ما يم عب  !  -

  ت  د حمداخ وقاا  

››يم ع ي مخ ذلب يا أ تاا  فحي التي تؤبى أخ تحتعبؾ أحداً ؼير هللا ع  وجا -
403. 

ات ،  في أث اما تعود صف  العيارم حدثا وقوالً أي حلأتا البباخ ، وذلب حي تو ي الصفحاة األ يرم تل  

عودم حمداخ إلى ما كاخ عليت مخ صافات و أاات يتجات إلاى الصاحرات  اهباا م كب اا األؼبار بجاوادا يلحأات 

  ارج  يدور بي  ما الحوار اآلتي  

 أما عر ت ي بعد   -  ‹‹

 ال وهللا وال رأيتب . -

 أجا إ ب ل  تر ي ولك ب تعر  ي !. -

 مخ   -

  ي ب الأدي  أي ا العيار الدورو . -

 حبل  ال واؾ . -

                                      
400

  261ٔفغٗ،ص  -
401

  264ٔفغٗ،ص  -
402

  358اٌضبئش األؽّش،ص  -
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››ع  أ ا هو قد جئتب ألهديب الحبيا   -
404  

عاد يار   اي ماخ  ابلا حابل  ال اواؾ ، الاذو لا  ي  التؽير  ي التحمي  يحما تؽيراً  اي وج ا  ال ظار

حمداخ إال ذلب العيار الأدي  الباحث عخ حأوقت ماخ أصاحاب األماواا ال ؼيار ،  جااتة العباارم األ يارم 

   مع ا وحائا التوب  واألوب  .ظألهديب الحبيا( تحما وج    ظر مؽايرم حامل

 ي تحامي  عباداخ   او  اي أوا  التي تحما تؽيراً  ي وج   ال ظر، ،و جد مثا هذا التؽير  ي التحمي 

 . م ع ث اإلم م،  فقٌه الدع ةث  عبداخ ط لب العلم  ث  عبداخ ع دان الت جبأمرا 

 . 405وج    ظر المإلؾ وإذا وقف ا أما  دالالة األعبل   ي هذا الرواي  ح جد أ  ا تحما

، واأللؾ وال وخ للمبالؽا   406 اتوالجَ  ال كر أو الث ات وهو كذلب الَرضا   مخ الحمد وهو حمدان    

 ي الحمد، ولو تؤمل ا   صي  حمداخ لوجد اها  ي محت ا الرواي  راضي  بوضع ا ، وهذا ما يفحر قوا 

››واإخ حماداخ لارا  بكو ات . را  بكو ات لاو تركا‹‹ال يه ب لوا 
و جاد هاذا الرضاا بعاد حاأوب  407

ورجع ال يه على جوادا  تضاتا حمداخ أمامت ، ولك ت لا  ي اعر ‹‹باذ ، واعت ان حبل  ال واؾ لت م يما

›› ي  فحت بؽضاض  مخ ذلب وابمؤخ بصحبتت   اا ع ت  عور ال ارب المبلوب
ل ذا تجادا راضايا  408

كابل وهللا إ اي ‹‹    علاى العادا ال ااما   او يأاواعخ أبي البأات الذو كاخ حببا  اي  ل لا  مملكتات الأائما

››ألحبت وأجلّت  ي  فحي ، ولئخ أحأب ي لأد ر ع م ا ا العدا
409 . 

››المملاااوب  ااابلؾ الحااار والعباااد  ‹‹  وهاااو ماااخ العبوديااا   ع ةةةدان     
صاااا العبوديااا  التاااذلا وأ 410

لفظا  ، ولكاخ كاوخ تعباداً  ا  ي العبادم أخ توال ضول و يادم األلؾ وال وخ تدا على المبالؽ  ، واألص

يدم باح  مخ أحمات هللا كما هو  ي عباد الارحمخ وعباد هللا ،   اذا اإلبابلن ( لفظ  مبلأ  ليحة مأعبداخظ

 ي التذلا وال ضول لت ما يوضحت  ي الرواي  ، ولت عبلق  مخ عتبا  الحافر الثاا ي وهاو الحافر ال ااو 

ه م  اا  ؤتبعات ال ايباخ لي    بؤ الذو قتي اا قيات ا  ا حواتا عل﴿بعبداخ ، وهي اآليتاخ مخ حورم األعراؾ 

خ تحماا ر  واتباع هاواا  مثلات كمثاا الكلاب إلاى األاويخ ولو  ئ ا لر ع اا ب ا ولك ت أ لاد إ كاخ مخ الؽ

األعاراؾ ﴾عليت يل ث أو تتركت يل ث ذلب مثا الأو  الذيخ كذبوا بآيات ا  اقصو الأصو لعل   يتفكروخ

 عبداخ حيخ اتصالت بالكرما ي يأع  ي ؼرا    ر و اي حابيا الوصاوا إلاى قضاات  ا وتت  .176 -175

                                      
404

  366ٔفغٗ،ص -
405

 ِٓ ٘زا اٌجؾش.  76طفؾخ  2أظش ٘بِش  -
406

 ٠ٕظش: ربط اٌؼشٚط،)ؽّذ(  -
407

  67اٌضبئش األؽّش،ص  -
408

  366ٔفغٗ،ص  -
409

  368ٔفغٗ،ص -
410

 ربط اٌؼشٚط )ػجذ(.   -
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يضحي بكا ما تعلمت مخ عل  ثا  يضاحي بعأيدتات  اي حابيا إرضاات هاذا ال ا وم ،   او بحان كااخ عباداً 

 ل  وتت .

››والرجات ماخ األماا  أاي  الياؤج‹‹   اح   اعا مخ رجا ، باجٌ      
 وقاد ياؤتي بمع اى التوقاع 411

كحار أمل اا حي ماا يار   ، وي ماما  اجي  ،   اي تتعلان باالفتى العياار ثوهذا التحمي  مبابأ  ل  صي  ر

، كماا ال تاؤلو ج اداً  اي إياذات  412ماما   وجااً ل ااعيار  تعيش أحابل  يأظا  تار   ي اا ثأ وها بلبت أل ت 

ت فايج عاخ رؼبات اا ، وهي  ي امتاداد الراويا  باحثا  عاخ  فحا ا وعاخ ال،أ ت ا بالتعر  لعبداخ  بيب ا

 حي ما يصير أ وها عياراً تترب  فح ا على هواها  تصبو أحيرم   وات ا علاى الارؼ  ماخ تحاذيراة أ  

كماا أ  اا تحاأب حاريعا  اي  اباب ححايخ األهاوا و ، و اي مملكا  العادا ال ااما تصابو حايدم  413الؽيث

 الج حي  . ىالم  دم األعظ  الأائ  على الفوض

الؽيارم ، و جاد هاذا جلياا ماخ  بااب عباداخ ؼيار  ا مخ العلو ،   ي عالي  علىاح   اع ع لٌ  :     

وإخ عجبت مخ محلب عالي  ال يأا عخ عجبت مخ محلب راجي  ، كيؾ تر  عالي  كا هذا ‹‹المبا ر الحر 

ا أخ ي ل ا قلب ؼيرها مخ ال حات لاو كا اة خ عرون الؽيرم   وبع  هذا كاخ حري بل يثور ل ا عرن م

اذا يضبرها إلى هذا الحكوة   أحب ا ال ديد أل ت ا   أ  حرص ا على حمع  أهل اا أخ تلوك اا مكا  ا  م

أخ يكاوخ ل اا أو  يب  ي ا هذا ال  ااة   أ  أ  اا ال تباالي كثياراً ثأت ا التام  بمكا  ا ع دا أخ تحاأللحخ ، أ  

ت جماااالً وحاااالً وجاهاااً  اات لااو ت لااى ع  ااا لت ا ااة علي ااا كثياار مااخ ال باااب كل اا  يفوقااأل ت ااا ليأي  ااا أ

››و حبا 
وهي عالي   ي مواقف ا  بعد عودت ا مخ رحل  اال تباؾ األليم  ، ل  تمكث كثيراً بيخ أهل ا  414

، أل  اا رأة  يات  اعر عباداخ أخ تبعا  ذلاب يعاود عليات،  ا حلة  في  حامل  بيخ جوا ح اا قالم اا ، وقاد 

  دقيأ  الحج ...  ابل رياب ع ادا أ  اا لماا رأة م ات ذلاب وإ ت ليعل  أخ عالي‹‹تردداً  ي قبوا ال واف ب ا 

››قثرة الفرار ب فح ا   ي  أخ يت وج ا على ؼير رؼبتات مجاملا  ألهل اا وحاتراً لعرضا ا
وت تفاي  ،415

عالي  مخ صفحاة الرواي  ،  بل تظ ر إال  ي محت ا الحفر الرابع ولكخ باحا  ظوردم( و راهاا أمااً الب ا  

بخ ميموخ ال واو . وهذا التؽير  ي تحاميت ا ليحاة لات لرجا يدعي عيحى  ، و وج احم ا ظم جورم( 

ا تفاات  دالل  واضح  لعد  ارتباب ا باألحداث إال أخ يكوخ ذلب مماثبل وج ا   ظار المإلاؾ لئل اارم إلاى

لاد يا   اي بعيدم عخ كا ت ا ة على حبا  اعالي  مخ األحداث ، ألخ عالي  = وردم ، تظا عالي   ام   

                                      
411

 ٌغبْ اٌؼشة) سعب (. -
412

  25 -٠23ٕظش اٌضبئشاألؽّش،ص  -
413

  148ٔفغٗ،ص  -
414

  28اٌضبئش األؽّش،ص  -
415

  95ٔفغٗ،ص  -
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قد قلة لب مراراً إ  ي ال أصير إلى حماداخ ‹‹باذ مملك  أ ت ا ل ذا تأوا ل وج ا  جرم إلى م ياتر   ال

››بعد ما كفر وبدا ألايج هاو علاى ماذهب ال ايه األهاوا و ذلاب الادجاا الماارن
، وحايخ تاذهب إلاى 416

باذ مملك  العدا ال اما تظا على  مو  ا  بل ت كحر وال تليخ ،   ي ال تبالي بؤحكاا  هاذا المملكا  م يما

لاى دي اب أوا لحمداخ قد كفرة وبادلة  اارجع إ ا فجرة عالي  ؼضبا وذهبة تحب المذهب وتلع ت وت‹‹

››وتب إلى ربب قبا أخ يدركب الموة وأ ة على هاذا الضابلا والكفار
عاليا   وهكاذا تبارد مواقاؾ ،417

  ي أحداث الرواي  .

ولأاب م حاوب ،  الك يا   ،  هذا االح  لت دالل  واضح   ي الرواي    ي ك يا  أ   ال ق ء ال غدادي

 رؾ راي  اإلحبل  عاليا  ، وُتا ّكج حيثما يكوخ أبو البأات تر أبو البأات ل ا دالل  البأات والرحوة والثباة 

ال في أو الحجخ تعلو تلب األعبل  ،  فيت إ ارم إلى بأات اإلحبل  عبل  المذاهب المعادي  ، وحي ما ي تفي بأ

،كما كاخ  418،بتدبير المو ن التؾ أ صارا حولت ، وا فضوا عخ الكرما ي روجت مخ حجخ المعتضد،  ب

لاى حاضارم أماا  حاب  البؽادادو   اي إ اارم إ 419حببا  ي كحر  وك  الأرامب  وحببا  اي  واا مملكات  

 لى هذا الحاضرم .ذاب ،   و م ت  إول  اإلحبلمي  ق الد

و ي ظحيرم  جال( يؽلب على التحمي  الثباة وال حيما مخ ج   الراوو إال  ي بع  المواضاع      

البفيف  ، حي ما يتب ى وج    ظر   صي  ما ، وذلب  ادر الحدوث مثا التؽير  اي تحامي  ظ ااور( حايخ 

وأما أحد الاديخ  لي لصاا ماخ و يرهاا ‹‹وف المروو يتب ى الراوو وج    ظر أحد الديخ بوحاب  المو ول

›› يإم  ا مخ الوقول  ي يدو الفر ج الخ ئن
، وكذلب حي ما يتب ى وج    ظر  اور  فحات التاي ت بائ  420

››لي ح حات عاخ كرحاي الحكا  ش  ب  ةن مجٌةب السةعدي ثار على الو ير ‹‹باالعت ا  والف ر 
وقاد  421

 الأاضي الفاضا   ى لحاخ  اور  فحت وهو يحاور كاتبتجاتة هذا التحمي   ي ث ايا الرواي  عل

  ئة أعرتب م  ا ما تحب .لو قا  - ‹‹

 يألّب صفحاة الكتب وؼيرا يؤمر ش  ب  ن مجٌب السعديويحب يا عبد الرحي  ..  -   

›› وي  ي  ي الببلد!
422  

                                      
416

  261،ص شاٌضبئش األؽّ -
417

  301ٔفغٗ،ص  -
418

  136ٔفغٗ،ص  -
419

  368ٔفغٗ،ص  -
420

  181ع١شح شغبع،ص  -
421

  ٠ٚ20ٕظش  6ٔفغٗ،ص  -
422

  250ع١شح شغبع،ص  -
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متب ياا باذلب  العصةف بةنو جد مثا هذا التؽيار البفياؾ  اي وج ا   ظار الاراوو  اي تحامي  ظحامي ( با

وج    ظر صبلم الديخ على الرؼ  مخ أ ت راو علي  ، وقد جات ذلب علاى حابيا الت اوين حتاى ال يعلاخ 

 أاد ظاا التفكيار  اي أمار العصافورم  ااؼبل قلبات وال حايما  الديخ أما صبلم‹‹الراوو عخ كا معلوماة 

››بعدما تبيخ صدن ما أ برة بت  ي هذا الواقع 
اوو الثباة والحياد التا   اي .وما حو  ذلب يل   الر423

 أمر التحمي  .

 اااور محااا تحاامي   ي التحاامي  مااخ وج اا   ظاار ال  صااياة ،  أااد احتلااة بااالتؽيرأمااا  يمااا يتعلاان 

 الصدارم ، وربما يعود هذا التؽير  ي تحميتت إلى كثرم تألباتت الحياحي  .

و جاد تؽياراً  425(  بالمخةذ ا شةأو ظ 424(شة  ب المخلة ع  و مخ وج    ظر العاضد ع د ه يمتت ظ

 426(شة  ب  أ ةً شةج عوع د الرضاا ع ات   او يا اوف بايخ ظ ا تصار  اور ي وج    ظر العاضد ع د 

، أما ملب الفر ج  428دوخ التك يت ، ومثا هذا يص ع أحد الديخ 427 ش  بوع د عد  الرضا ال ي اببت إال 

 430(شة  ب يات ، باا يحاميت ظ، وأباو الفضاا ع اد اللاو  والعتااب ال يك 429 شة  ب ظمرو(  ابل ي اببات إال

 ال تكااوخ إال  ااي ال باااب ، أمااا ع ااد ؼياباات ، يكااوخ االكتفااات تااتوهااذا الم اوجاا   ااي تحاامي   اااور وتك ي

 ، وهذا التحمي  هي التي يتب اها الراوو  ي عمو  الرواي  وكؤ  ا تحما مع ى الحياد .  ش  ب

يماخ وبيت ، وتحماا هاذا التك يا  كاا ب ي ا حلقبا مأتا ا أ ً سلٌم ن  أما  بيدم  وج   اور  تك يت

 ؼا  تعلخ هذا الك ي   تأدير  في  باب ا مع هما   أين ضرمعا ي اإلجبلا وال

  بري ي أيخ ا تبؤ  وجب  - ‹‹

›› ي البيوة كال حات تال ي تبي أ   سلٌم نلو ك ت  تفأ وخ لعلمت  أخ  -
431. 

 الك ي  إال ع دما يحدث تؽير  ي( وال تؽير هذا أ ً شج عوبعد مأتا اب ي ا تكتفي بك ي  ظ

موقف ا ، للدالل  على عد  رضاها عخ اب  ا  جال ول  يحدث ذلب إال مرم واحادم ، وذلاب حايخ تعلاخ 

احتياتها مخ اب  ا  جال ، حي ما ترب والادا  اي معركتات ماع ج اود الفار ج ضاد ج اود أحاد الاديخ  تأاوا 

››أ   سلٌم نيا عي ي عليب يا ‹‹متؤوه  
432 . 

                                      
423

  290ٚوزا  289ٔفغٗ،ص  -
424

  16ٔفغٗ ،ص  -
425

  49ٔفغٗ،ص  -
426

  ٠ٚ228ٕظش  83ٔفغٗ،ص  -
427

  183ٔفغٗ،ص   -
428

  117،113،91ٔفغٗ،ص   -
429

  152، 115ٔفغٗ،ص  -
430

  206، 139ٔفغٗ،ص   -
431

  14 ٔفغٗ،ص -
432

  168ع١شح شغبع،ص  -
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مخ قباا اب ات  اجال  الخ ئنصفاة أ ر  تلصن ب اور و أا لتؽير موا أ   أد يوصؾ ب ث  تؤتي

 . 435مخ قبا  وجت  بيدم المجبمو 434ب تمخ قبا ا  الشٌخ الض ا،  433وصبلم الديخ

أما بأيا    صاياة الروايا   يؽلاب علي اا الثبااة ماخ مثاا  اجال ، صابلم الاديخ ، أحاد الاديخ ، 

 ة  ي مواقف ا وهي تحما وج    ظر الراوو وال  صياة.الفضا الحرير  ، لؽلب  الثباأبو

 : انًبحث انثاٍَ :انتؼانق بٍُ كالو انراوٌ وكالو انشخصُاث فٍ انُص

ي عخ دد  يت محتوياة اللؽ  ، ل ذا ي تفمما ال ب  يت أخ ال و الراوئي ي كا كر فاالً لؽويا ، تتع

ألخ صوة المإلؾ أو الاراوو واحاد ماخ األصاواة التاي ت اكا الرواي  ما يحمى بن ظأحلوب المإلؾ( ؛ 

لى المحرم  اي مع ا ، ل ذا كا ة الرواي  أقرب إ مجمول العما الروائي ، يتأابا مع ا ، يماثل ا ، يمت ف

تعاار   فحاا ا بؤم جت ااا الم تلفاا  وأحاااليب ا المتمياا م ،  تعبااي الفرصاا  للااذواة األ اار  ، لكااي‹‹أ  ااا 

وهكذا  الكاتب أو الراوو الذو ي وب ع ت يتأمو كا هذا األدوار ويصب ع أحاليب ال  صياة المإدي  

››ل ا ... ومخ الببيعي أخ تكوخ هذا األحاليب المحت دم  هي ؼيار األحالوب ال ااو للكاتاب
والاذو  436

هااذا األحاااليب ، ألخ أو تؽياار  ااي وج اا   ظاار المإلااؾ أو الااراوو يتضااو ي م ااا هاه ااا هااو التعااالن باايخ 

تتميا  بات  كابل  ماخ ع اصار أوْ  ،حيخ ت فذ ع اصر مخ كبل    و ق ر  اي  او المإلاؾ أو تأتحمات‹‹

  صي  أو أ ر  ،  تضميخ ع اصر مخ كبل  الؽير هاو إحاد  الوحاائا األحاحاي  للتعبيار عاخ تؽياراة 

››تعبيرو   ي ليج محصورم أبداً باحتعماا األحمات ال  صي   أبوج   ال ظر على المحتو  ال
437 

الما ف بايخ كابل  الؽيار والكابل  ال ااو باالراوو  قدد  ل أاا كابل  الؽيار أو ب اكا أدن وه اب برائنُ 

   438،وت تظ  هذا البرائن  ي  بيخ

 تمي للمإلؾ  فحت وهو كبل  الؽير.المإلؾ  ي ظا تؤثير كبل  ال ي تعديا  و   -أ 

 تعديا  و ي تمي إلحد  ال  صياة  ي ظا تؤثير إعادم صياؼ  المإلؾ . -ب

 الص بة ال لى : تأنٌب كالم الشخصٌ  فً كالم المؤلف )البا ي( :

 تت ذ هذا الصورم  ي  أا كبل  الؽير عدم أ كاا م  ا  

                                      
433

  319،  284ٔفغٗ،ص  -
434

  297ٔفغٗ،ص  -
435

 330ٔفغٗ،ص  -
436

  54أعٍٛث١خ اٌشٚا٠خ ،ص  -
437

  43شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
438

 ٔفغٗ -
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هذا إذا لا   ي ال و بالحروؾ المائل  ،   تمٌٌزه ط  عٌ لى احت دا  كبل  الؽير أخ يعمد المإلؾ إ (1

 يكخ ال و الم أوا بلؽ  أج بي  وهي أيحرها .

ا ااار و يااات يجتماااع                                           ، وهاااو  بااااب وحاااب بااايخ المبا ااار وؼيااار المب الخطةةة ب شةةة ه الم  شةةةب (2

 لى   صيتيخ م تلفتيخ .م بوقاخ ي تمياخ إ

بدمج وج تي  ظر المتكل  والمحتمع ، أو  ي كلما   439الجمع بيخ وج اة ال ظر  ي جمل  بحيب  (3

ر واحاد ماخ ع اصار الكابل  ، واحدم ، وقد  صادؾ  ي االلتحا   فحت بيخ وج تي  ظر  ي ع صا

 لؽوي  المصاحب  للكبل . الت ؽي  واإليمات وتعبيراة الوجت وعدد ق ر مخ الظواهر البل ي 

، وهي أقا وضوحاً ماخ األ اكاا  ائع   ي قَصتا ظاهرم  ولو تؤمل ا رواياة باكثير ح جد  كبل يمث

الحابأ  كؤ  اا أد لاة علاى الحارد ُ لحاً  ، وهاي تأ يا  تحتااف إلاى إ عاا   ظار وإبالا  تؤماا ، وأع اي بات 

، وهو أحلوب يجمع بيخ األحلوبيخ التأليدييخ ، المبا ر ، وؼير المبا ار  440األحلوب ؼير المبا ر الحر

رؾ هاذا  ي  حج كبل  ال  صي  دا ا كبل  الاراوو ، وقاد ُعا أكبرَ  حري ً  الكاتبَ هذا األحلوُب ، ويعبي 

األحلوب  يما بعد بالمو ولوف الدا لي ، أل ت يعبر ببريأا  مبا ارم وبابل وحااب  عاخ م ااعر ال  صاي  

وعوابف ا وتؤمبلت ا . وهذا األحلوب ي لو ماخ عبلمااة الت صايو وال ارب  التاي تأاد  الكابل  المحكاي 

ما على ضامير الماتكل  والم اباب . كماا يتميا  بؤ ات ي لاو تال صائو ال حوي   بل ي  وي لو مخ بع 

 مخ  عا الأوا أو ما يؤتي  ي مع اا .

 عدم مظاهر   التق ٌ  وتت ذ هذا       

أخ يؤتي هذا األحلوب  ي عدم جما متبلحأ  تظ ر  ي ا بع  الصايػ اإل  اائي  مثاا  المظهب ال ا :

بعاا   حااذؾ ، حاملاا   الصاايػ التااي تظ اار  ااي لؽاا  الكاابل  مثااا التكاارار والالتعجااب واالحااتف ا  وبعاا

 اا إلاى ، وبع  اآلرات والمواقؾ التي هي أقرب إلى ببيع  ال  صاي  م المفرداة ال اص  بال  صي  

 ببيع  الراوو .

ع أبر هاا لاراوو وكابل  ال  صاي   اي عادم مواضا في حبلم  الأج  جد هذا التمااهي بايخ كابل  ا    

 عاخ اآلتياخ المأب

، أو  وا خ بيخ حاضرا وماضيت  يجد الرجحاخ لحاضراواحتمر عبد الرحمخ على هذا ال حو ي    ‹‹ 

يميا قلبت إلى ترجيحت  يصدقت عألات ... ولك ات تاذكر ذ ب اا ؼادام الياو   ا امؤ  م  اا وأ اام بوج ا  عاخ 

ر هاو ،  عار  عليات صاورت ا  يال ا ولكّخ  ابراً  ي قلبات ا تادب للاد ال ع  اا دو ات ماخ حياث ال ي اع

                                      
439

 ٌٍّشوجخ . آصشد اعزخذاَ طفخ ثغ١طخ ثٛطفٙب ِمبثٍخ -
440
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                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

86 

 

وهي تأوا لت   يا عبد الرحمخ إ اي أحباب  يجيب اا هاو بمثاا قول اا ،  تأاوا لات   وأ ات ي أخ أضاع  ماي 

ا هو ب  ود اا    يذكرهالة ،  تأوا لت    ما يم عب ،  وهللا إخ المكاخ ل على  مب ،  يأوا ل ا مثا ما ق

ي حاحب الاراوو العلاي   يتارب لل  صاي  حريا  التعبيار عاخ ما واحتؽفار .]وها ه ا هللا ،  تكؾ  وتبكي  د

ً الحةق أن ٌكة ن فم ذا فً هةذا   أفة فح ا مبا رم وببل واحب  ولكخ مخ  بلا ضمير ال  و الثالث[ 

ألهةب شةع به   شةعبه ،  أنة ب  ذ  ه  فٌه أعظم من ذ  ةه   ألةٌس هة  الةذي دفعهة  إلةى هةذا الم قةف إذ

   م  أ دع فً أ ٌ ته من ب حه    قد ك  ت أح تةه ، ف عتبفةت لةه  ةه ه   بقٌق غزله ،  فت هك مَن  جد

 مةن ذ  هة    إن ، ق لت له  ق ا له  ... أفٌغفب ل فسه إذاً م  لم ٌغفب هللا من ذ  ه  ٌؤاخذه   م  غفب هللا

›› عظٌم. هذا إذاً لظلم  
441 

رهاا ولتبايخ ماا المأبع أخ الراوو قبع حردا ، لتعبر ال  صي  عخ وج    ظهذا  ؤ ة تر   ي 

يعتلج  ي دوا ل ا ،   ذا التؽير  ي األحلوب كاخ دليبل علاى تؽيار وج ا  ال ظار ، و اي المأباع اآل ار . 

كؤ ات  قلبت لذكر حبلم  ، و    عخ  را ت لى موعد الؽد   فنوالتفة ذه ت إ‹‹ئا  بي ا بما حبن  جد  ي

ا كؤ ات يحاتببئ الؽاد ويرياد أخ يأباع الا مخ ي بار بايخ أركااخ الؽر ا  جيئا  وذهابايت يؤ للأائ ا ، وبفن 

الحائا بعُد بي ت وبيخ رإي  حبلم  . إ ت لخ يراها ؼداً كما كاخ يراها قبُا   اذا ق ار رإيا  ربماا ال يراهاا 

. ٌ   ٌح قل ه ! أٌك ن الغد آخب عهد  سالم    ٌ  هلل ! م  أعظم أن ٌتص ب هذا  أشده علٌه! بعدها أبداً 

  أٌقضةً  قٌة  حٌ تةه على الحبم ن من سم ع صة ته  العةذبٌا    كٌف ٌص ب كٌف ٌسل   جهه  الجم

›› ال ٌ عم فٌه    ظبة  ال ٌحظى م ه   سم ع  
442 

إحبلماا  جد كبل  ال  صي  يد ا قي كبل  الراوو  لح  دوخ إ ارم صريح  إلاى ذلاب ، و ي وا

يترب ل ما حريا  التعبيار عماا جبلا الديخ وممدود وهما ت اهداخ بفلي ما   حي ما يصؾ الراوو  وجتيْ 

 ت ظر إحد  الوالدتيخ إلاى األ ار  وعلاى ثؽرهماا ابتحاام  و اي عي ي ماا حاإاا ‹‹يجوا  ي  ابري ما 

أٌقدب لهذٌن الطفلٌن ال ةبٌئٌن أن ٌشة   معة  فةً هةذا العةٌي البغٌةد ، فٌكة ن أحةدهم  ل خةب ، أم حائر 

ب الزم ن  سةط ات الغٌةب ،  تطمئ ة ن غد ن م الدهب  فج ءات القدب    كٌف تأتح ا د ن ذلك تقل  ت 

 قض التت ب علةى مملكة  خة ابزم ز الملك.  قد شهدت   عٌ ٌه  كٌف اإلى م  هم  فٌه من  عٌم العٌي  ع

ش ه فقطع ا أ ص له   مزق ه  شب ممةزق    ال ٌة قص مةن قلقهمة  علةى المسةتق ا أن جةالا الةدٌن قةد 

››معبك  لقٌهم فٌه استط ع لذلك الحٌن أن ٌهزم التت ب فً كا 
يا   فحا ا و ي مأبع ق ار ماخ الروا ،443
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  108 – 107عالِخ اٌمظ،ص  -
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  160، 145، 144، 132، ٠ٚ116ٕظش  119 – 118ٔفغٗ، ص  -
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 ابل ؼارو أخ تبادا حااا قبا  م اذ دعاا لات ال ايه ، ‹‹بايخ الاراوو وال  صاي    جد مثا التمااهي الحاابن

 ؤضحى  ديد الثأ  ب فحت مبت ج ال اابر  اي يومات قاوو الرجاات  يماا ياد را لات هللا  اي ؼادا ماخ  ارؾ 

حةب إلةى  فسةه مةن هةزم التتة ب   نةم أي سةع دة فةً ع ةد هللا  أأك ةب   أي سةؤددالملب وحعادم الحاب . 

››الحٌ ة أحلى فً قل ه من لق ء ح ٌ ته جل  ب  
والمتؤما  ي األمثلا  الحاابأ  واألمثلا  البلحأا  ، يجاد  444

مع  ةهتماا ، وكؤخ الراوو تماهي مع ال  صي  ، أو ال  صي  م بوقيخ متدا ليخ يصعب الفصا بي  م

بحبب اتحاد الضمير ظضمير ال  و الثالث( ، ولكخ هذا التماهي ال يع اي اتحااد وج تاي الراوو وذلب 

 ظر الراوو وال  صي  ، با الذو يفرن بيخ الراوو وال  صي  هو وضوم وج    ظر ال  صاي  ماخ 

 بلا التعبير عخ أ كارهاا وتؤمبلت اا وعوابف اا ب اكا مبا ار وبابل وحااب  ،  اي حايخ أخ الاراوو يلا   

عااادم إال ماا يكااوخ ماخ تب ياات وج ا   ظاار   صاي  مااا ماخ  اابلا أحااليب  اصاا  مثاا المو ولااوف الحيااد 

 المروو ، كما حيؤتي ذلب الحأا .

ي حديث ،  ف ير موضع ؼير أ  ا تت ذ أ كاال عدم جد هذا التأ ي  جلي   ي ؼ ،و ي الثائر األحمر

  ا لمعر   أخ ثمام  عيار .تمالراوو عخ راجي  بعد صد

ها أخ  جةوكاخ عظيما على راجي  أخ تصبد   ي ‹‹ مخ الوقول  ي  ه هذا  حب ا األوا ،  م ما حرَّ

،  أد ع  علي ا أال ت دي ا بصيرت ا إلى الحأيأ   ي أمرا أوا ما وقعاة عي اهاا عليات ،  445الص ئد الم كب

رب  اي هاذا ال اؤخ  ايئا ، وكا ة تعتأد أ  ا صادق  الحدج جيدم التميي   أد تبيخ ل ا اآلخ أ  ا ال تكاد تاد

م    له  إذن ال تقا عن أخته  ع لٌ   ضةج   اسةت اء ،  ال تة قص ع هة  أتبى ذلك لحدان  س ه   عد   ف

 اور[ وكا اة تحارو أ اد الحارو ]ثا  يعاود الاراوو إلاى الظ  ب ز  هد أ  ب   ة كفا أ  امتالء سة ق

ل ابب لما ا ك ؾ مخ حأيأ  هذا ا تراثا أحد مخ أهل ا ، وتبدو قل  االكماخ  عورها هذا عخ كعلى كت

لااى عبااداخ وتبأااى هااي وحاادها أمااداً بااويبل  ااي م اا ا األهااا تعااا ي مااخ ألاا  العيااار ... ؼاادا تاا ؾ عالياا  إ

ٌ  لححرم على عبداخ ما تعا ي ا بفض طل ه ...  ةا مة  ضةب . فم  ضب الدهب ل  لم ٌجعا نم م  عٌ باً فلم 

تم زف فه  إلٌه  أ اه ... لقد ك ن ذلك فً اإلمك ن فلم ٌكةن! الدهب ل  أخفى حقٌق  نم م  عن أخٌه  حتى 

››ٌ  لٌته ك ن
ويحتمر هذا التدا ا بيخ كبل  الاراوو وكابل  ال  صاي   اي احاتبباخ راجيا   اي حلا   ،446

 اإذا وصاا ب اا الت ياا إلاى هاذا الحاد اق اعر باد  ا وا تفضاة ا تفاضا  ‹‹يأظت ا ث  ي  يات الاراوو بأولات 

                                      
444

  291، 200، ٠ٚ59ٕظش  153ٔفغٗ ، ص  -
445

 ٠زجٕٝ اٌشاٚٞ ِٓ خالي ٘زٖ اٌٍفظخ ٚعٙخ ٔظش ساع١خ . -
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››ا ت اا عذرات  ي م  ا أ ي االمرول ،  إذا هي م
 ذ علاى  فحات أخ يصاؾ ل اا ماا يعتارو ، وكؤ ت أ447

راجي  ماخ ال اارف  يادع ا تعبار عاخ  فحا ا وعاخ م ااعرها ماخ الادا ا . وكاذلب يصا ع حايخ يحاتببخ 

أما عبداخ  أد  رف مخ الكوة بألب مفع  باال   ال يكااد يعاي مماا دار أمامات ‹‹عبداخ بعد ا تباؾ عالي  

طفةت ع لٌة  الح ٌ ة  فلةن أحقة  خ  ال بب أعظا  ماخ كاا ماا يحاتبيع ذه ات أخ يتصاورا ... كاخ  يئا  أد 

ٌباه  عب س ً تهدى إلٌه  عد نالث لٌ ا  من هم أ لئك السفل  الشباب الذٌن لةم ٌت بعة ا عةن اختطة ف 

››فت ة  بٌئ  ت شك أن تشهد لٌل  عبسه 
قاب  بل ماع كابل  الاراوو المرااويحتمر هذا األحالوب متاد 448

ت ضامير الم اباب وضامير الماتكل  ت  اي صاورم  بااب حار مبا ار يتجلاى  ياػ قمتاالمحايد ، حتاى يبلا

ثا   ]امِض ٌ  حمدان فً ال حث ع ه  حتى تجده  . إ ه  ع د نم م  .  ٌا له  م ً ،  ٌةا لنم مة  م ةً‹‹

و عر باألر  مخ لى هذا الحد حتى  ارة قواا ؤ ذ بمأاليد األمور[ وما وصا عبداخ إيظ ر الراوو لي

د ماحولت تدور ، وكاخ قد بلػ  ي جوالتت إلى حيث تأو  صافوؾ ال  اا علاى ؼلاوم حا   ماخ الكاوة  اعت

. ثاا  ت اذلااة حاااقاا  ؤحاالمتاا إلااى حيااث ارتمااى متماادداً علااى علااى جااذل   لاا  ، ولبااث كااذلب ه ي اا  بيدياات

››األر  وقد ؼاب وعيت كا  يت
 لل  صي   فح ا .وكؤ ت قد ترب م م  اإل صام عخ ال فج  ،449

، حتاى كؤ  اا حوظا ، با وتتادا ا بتأ يااة أ اتاةو ي ظحيرم  جال( تتكاثر هذا التأ ي  تكاثراً مل

، ولكخ الذو ي م ا هاه ا هو األحالوب ؼيار المبا ار الحار الاذو  450كر فاا لؽوو على حد تعبير با تيخ

مؽايراً أكثر إ باًت بحال  ال  صي  ، يتدا ا مع كبل  الراوو ، وهذا األحلوب يت ذ  ي هذا الرواي   كبل 

ولكخ  ياا ضارؼا  يعاود  يتمثاا ‹‹يد  ححب للولوف إلى  باب ال  صي ، ويأو  الراوو بوظيف  التم 

أمامت ، جميا البلع  ، وضام الجبيخ ي ظر إليت  ي عبؾ، ويعتذر إليت  ي رق  ، ويتودد إليت  ي صدن 

اه د  أ ٌةه    عةم ،  لكةن أ ة ه قةد عة دذه شةم ئله   عةتةه  هة... أفٌستحق ال غض بجا هذا  عوإ بلو 

  أقص ه عن م ص ه .

 ا تزع م ه الحكم   أجا ،  لكن أ  ه أٌض  قد فعا هذا م  بّزٌك .

›› قتا طٌئ   سلٌم ن   تبى م  ك ن ٌفعا أ  ه ل  ظفب  حس م  هم م  
451 

ل  صاي  بايخ تيااراة ا فعاليا  ، لى هاذا التأ يا  ، إال حايخ تماوف ا المبلحظ أخ الراوو ال يلجؤ إ     

 كبل   جال عخ ضرؼا  .تمع إلى ت ثاا علي ا ا ثياال ،   ا هو أبو الفضا يعيش حيرم وهو يح

                                      
447

  25ٔفغٗ،ص  -
448

  38ٔفغٗ،ص  -
449

  115، 107، 80، 69، 52،61، 48، 39، 37، ٠ٚ28ٕظش  44ٔفغٗ،ص  -
450
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أما أبو الفضا  ل  ي ترب  ي الحديث إال قليبل ، با كاخ صامتا بوا الوقاة يحاتمع ويفكار  يماا ‹‹   

ع ما  ه شج ع ً مةن البقة   الكةبم فإ ةه علةى ع    أم  م  أحق  ك ن ضبغ م  تلك الص بة الالميحمع ...

ب عته غٌب مستغبب كنٌباً من ضةبغ م ...  لكةن أحقة  كة ن ٌ ة ي أن ٌع هةد أسةد الةدٌن علةى مح ب ة  

›› !قالن   إن ك ن ذلك حق  فقد اخطأ أسد الدٌن  أس ء ش  بسالفب ج ،  ال دء أ الً   ستبداد ع
452. 

قد يؤتي هذا األحلوب  ي مفردم أو جمل  ت ؽمر  ي كبل  الراوو ، والفارن بايخ هاذا  المظهب الن  ً :

ؤتي على  اكا احاتعارم  ي هذا المظ ر يالحابن أخ  أا الراوو للتراكيب أو المفرداة  والمظ ر المظ ر

يات  يأو  ب ا الراوو لكبل  ال  صي  متب ياا وج ا   ظرهاا ،  اي حايخ أخ المظ ار الحاابن يتارب الاراوو 

  رص  أكبر لل  صي  لتعبر عخ  فح ا باحتأبللي  تام  .

في حبلم  الأج ، و ي أث ات الحوار الذو يدور بيخ أباي الو اات والأاج ،  اي محات ا الروايا  ،       

الاذو  المةب الجلةاو ظر ]الأج[ إلى وجات ال ايه كماخ يحااوا أخ يعارؾ ماا ذلاب ‹‹يتد ا الراوو معلأا 

››يت  يتيريد ال يه أخ يتحدث إل
 في قاوا الاراوو ظاألمار الجلاا(  أاا لكابل  أباي الو اات ، الاذو قااا  453

 أاد تب اى الاراوو وج ا   ظار أباي الو اات تعبياراً ، ، إ ي أريادب  اي أمار جلاامحاورتت اآل ف    للأج  ي

يعاود وأقبا عبد الرحمخ  اي صابام الياو  الراباع ل‹‹و جد مثا ذلب  ي قوا الراوو  ي حديثت عخ الأج 

بخ ح يا مخ بعد حتى عادة إليت ذكرياة ذلب الياو  الاذو لأاي  يات وجاوا بت ال يه ،  ما لمو دار اصاح

››الخلع ء الم ج ٌنأولئب 
 ظر الأج الذو وصف    الحابأ  يتب ى وج    الراوو مخ  بلا المفرداة ،454

كأولت عخ  ، ي عبارم واحدم ، وقد يم ف الراوو بيخ وج تي  ظرٍ  455 ي ؼير موضع بالفجور والمجوخ

حاايخ ماارَّ بف ااات  الصةةٌد الكةةبٌمأو  الضةةٌف الغةة لًوكا ااة حاابلم  ت ظاار مااخ  ااباب الاادار إلااى ‹‹حاابلم  

››الدار
 يتب اهاا الاراوو، وكؤ ات ب اذا يحاتبنال اصا   حابلم  ( وج ا   ظارالضٌف الغة لً في قولت ظ ،456

باخ حا يا ، هاي وج ا   ظار ا( الصٌد الكةبٌمال ماخ إلى ما حيإوا إليت أمرهما  يما بعد ، وكذلب لفظ  ظ

باخ يتب ى وج    ظر المجتماع بوحااب  ا ، كما تر  الراوو 457لما تأد  مخ أمر ترصدا  ي برين الأج

››يتم ا  ي  بوا ويتص ة للؽ ات الش ب ال  سك ا تد عجبت إذ رأ  ‹‹ح يا  ي قولت 
، ومثاا ذلاب  458

 . 459كثير  ي حبلم  الأج

                                      
452

  306، 282، 258، 217، 213، 186، 174، 141، 136، ٠ٚ134ٕظش  67ٔفغٗ،ص  -
453

 .10-9عالِخ اٌمظ، ص -
454

  58عالِخ اٌمظ،ص -
455

  54 -18ٔفغٗ،ص  -
456

  61ٔفغٗ،ص  -
457

  59ٔفغٗ ،ص  -
458

 ٔفغٗ  -
459

  83، 79، 71، 66ٔفغٗ،ص  -
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وج    ظر ال  صاياة ماخ  ابلا مفارداة  اصا  ب اا ، و ي ظوا إحبلماا( ،  جد الراوو يتب ى 

أما ال يه حبلم  ال  دو ،  أد  صا عاخ المعحاكر قبياا ‹‹ ع د حديثت عخ ال يه حبلم  ال  دو ، يأوا   

››المشةةئ معصاار ذلااب اليااو  
وج اا    ااا،  صااف  ال ااإ  قفاا ة إلااى كاابل  الااراوو متب يااا مااخ  بلل 460

›› ح ٌ هة  ال طةاإعجاباا   تمتلاىت‹‹د  اي قولات ى وج ا   ظار ج ااحبلم  ، كماا تب ا ال يه ظر
، كماا  461

وربماا عأادوا ماع أهاا ‹‹يتب ى صوة جبلا الديخ ووج    ظرا عاخ الحكاا  المحالميخ  اي ؼيار موضاع 

الببلد التي ؼ وها اتفاقا يؤم وخ بت مخ عودت   ... وحي ئاذ يولاوخ علي اا ماخ يتوحاموخ  اي   المياا إلاي   

... كذلب كا ة الحاا  ي العواص  التي ت لى ع  ا جبلا الديخ  أد  ه اءع ٌد الوالرضى بحياحت   مخ 

›› ة المسةت دٌنالطغةولي ا جماع  ماخ 
باالفرار إلاى  الخ  ة  يلاوذ هاإالت ‹‹و اي موضاع ق ار يأاوا  ،462

››ج كي   اخ
 الخ  ة  الظة لمٌنومخ بوا مار حة تحة كبلكا الحكاا  ‹‹، و ي موضع ق ر يأوا  463

››مخ أعوا   
كا  المحلميخ ،   و يأوا م اببا وهذا عباراة  اص  بجبلا الديخ  ي حديثت عخ الح ،464

،  ضااربة  الخةة ئ ٌن ال أخ التتااار علااى األبااواب لاادلفة علااى أولئااب الملااوبوهللِا لااو‹‹دود بااخ عماات ممااا

››أع اق  
وا كاراد الموتاوريخ الاذيخ ا تبفا، وقد يتلبج الراوو وج    ظر ْجِمعّي  ع د حديثت عاخ األ 465

،  جعلوا هم   الفرار ب   مخ ذلب الموضع بؤحرل ماا  الشقٌ ءولكخ هذا ل  يؽب عخ ‹‹ج اداً ومحموداً 

››يمك   
،  الراوو هاه ا يتب ى وج    ظار األمياريخ وحابلم  والحاايج حايروخ ، الاذيخ وقعاوا  اي  466

بلا ضامير الماتكل  ،  راب هإالت ال ابفيخ . وقد تكوخ اللفظ  التي يذكرها الراوو أ د وضوحا مخ  ا

وكلما لمحة عي ات صابيا ‹‹  و يأوا  ي وصؾ حال  ال يه ؼا   المأدحي وهو يجوا  ي حون ال  اح  

حاا ظ الواحابي ،  ماا وقاع بصارا  دالل ة أو صبي  ، وقؾ ع دا يتؤملت تؤمبل دقيأا حتاى وصاا إلاى حلأا  

››على قب  وجل اار حتاى  فان قلبات
جل اار ، بيبارج( أل  ا    الصاوة ه اا صاوة الجماعا  ظقبا  ، 467

 واقعوخ تحة قبض  هذا الدالا .

اللتات   او يتب اى بعا  كثياراً ماع حماداخ ، ول اذا األمار د و ي ظالثائر األحمار( يتمااهى الاراوو

والذو ل  يار حماداخ لات وج اا ... وال يعارؾ ع ات ‹‹بخ ال يص  رداة حمداخ ، وذلب ع د حديثت عخ امف

التااي يتحاادث ب ااا أهااا تلااب الم بأاا  ويروو  ااا  يمااا بياا    كمااا  الخلٌعةة  سةةٌبته إال احاامت الم اا ور ... 

                                      
460

  33ٚا ئعالِبٖ،ص  -
461

  59ٔفغٗ،ص  -
462

  63ٔفغٗ،ص   -

 -
463

  68ٔفغٗ ،ص
464

  72فغٗ،ص ٔ -
465

  12ٚائعالِبٖ،ص  -
466

  90ٔفغٗ،ص  -
467

  257، 237، 207، 186، 176، 131، 117، 114، 112، 107، ٠ٕٚظش 106ٔفغٗ،ص  -
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››يرووخ أحابير الأدميخ
 الراوو هاه ا يتب ى وج    ظر حمداخ ، الذو بدورا يتب اا ماخ أهاا تلاب  ،468

 ات راو علاي  . و اي موضاع ق ار يأاوا  اي  ظر ؼيار مكتملا  ، علاى الارؼ  ماخ أ الم بأ  ، وهي وج  

ى ا ور ع ات علاى ال امج ورأ  ظاا الحاور ممادوداً ،  ماا م اى  يات إال قلايبل حتا‹‹حديثات عاخ حماداخ 

››ماخ  ضاا عليات اللئةٌما حرها على باردا كايبل يكاوخ ل اذا الؽ اي مإثر
وكاذلب يفعاا الاراوو حايخ  ،469

ولكاخ كااخ قاد ا بلان إلاى البصارا إذ ذاب  اي  فار ماخ أصاحابت لي ادوا الفتاام ‹‹يحتعير مفارداة حماداخ 

››صاحب ال  ج ط غٌته  الم بو   إلى
حيخ أوصلة أ ة ‹‹وهذا متبابن مع قوا حمداخ  يما بعد  ،470

››الط غٌ بخ الحبي  إلى ا
و اي موقاع ق ار يأاوا الاراوو  اي حديثات عاخ حماداخ وميلات علاى  ا ر  ،471

››أ ذة تؽ و قلبت الفت  ولكخ ‹‹
››الفت ة   اإ ي أ  اى‹‹متبابن مع قوا حماداخ لعباداخ  ،472

، وقاد  473

وو وج    ظر   صي  ما ، التي بدورها تب ى وج    ظر   صي  أ ر  علاى حابيا الات ك  يتب ى الرا

 كااخ ذكروياات يصاادقت  ااي قولاات ، ويبااالػ  ااي ذ  ‹‹  ااى الااراوو وج اا   ظاار ذكرويااتأو الحا ري  ،  أااد تب

››الدج لٌن الطم حٌنالححيخ ]الأداحي[ وأها بيتت 
والبل ة لل ظر أخ المفردم ت ؾ عخ وج ا   ظار  ،474

، وأخ ذكرويت تب اها هاه ا للت ك  على عبداخ ببريأ  ؼير مبا رم ، الذو  لع الباع   475داخ ال في حم

››قد  لع ا باعتت  لخ يؤتيت م ا دره  واحد ‹‹اكت اؾ أمره  ،  أد قاا للأداحي  دعخ الأداحييخ ، ع 
476 

 ، وقد كاخ ذكرويت  ي كلمتت الحابأ  يداه ت حتى يؽدر بت ، وقد  عا .

  بار ‹‹خ حديثت عخ راجي  بوحاب  المو ولوف الماروو تب ى الراوو وج    ظر عبداخ حيكما 

››قد  فدالبع  ء  لت أوا ما  بر لت أخ صبر عالي  على أ ت ا
، وهذا المفردم قد ورد ما  اي مع اهاا  477

 ال تباالي ماا تاؤتي وماا تادل وإ  اا شةم س لج بٌة أخ راجيا  ‹‹ ي  باب ال  صي  ؼير المبا ر الحار 

››لسلٌط  اللس ن
478 . 

 بل ‹‹و ي ظحيرم  جال( قد يتب ى الراوو وج    ظر جمعي  ، كما تب ى وج   ال عب المصرو 

مخ حبيا الط غٌ  أو ذاب ،  بل يجد  الط غٌ يجدوخ مت فحا ع  ا ؼير ال كاة البلذع  يرحلو  ا على هذا 

                                      
468

  6ٔفغٗ،ص  -
469

  55ٔفغٗ،ص  -
470

  141ٔفغٗ،ص  -
471

  189ٔفغٗ،ص  -
472

  186ٚائعالِبٖ ،ص -
473

  190ٔفغٗ،ص  -
474

  341ٔفغٗ،ص  -
475

  355، 354، 348ٔفغٗ،ص  -
476

  340ٔفغٗ،ص  -
477

  30ٔفغٗ،ص  -
478

  28ٔفغٗ،ص  -
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››علي  
حتاى يؽلبات أو يأتلات ،  يوليات ‹‹، ومخ مثا قولت  ي حديثات عاخ حياحا  العاضاد  اي و رائات  479

››الشةةهٌدبااخ الااو ير ر الأتيااا االعاضااد الااو ارم مكاااخ الااو ي
وكثيااراً مااا تاارد وج اا  ال ظاار الجمعياا   ،480

ذلاب ‹‹، الذيخ احتأبلوا الع د الجديد  لا  ياروا تؽيياراً كبياراً مثا تب يت صوة الجماع  المظلوم  ، 481هذا

، ودوخ أخ  الطغة ه الظلمة ليمات دوخ أخ ي اخ حرباا علاى أ ت د اا إلاى عاصام  الأبار ثا  ا ت ار  اي أقا

››يحاافب مااخ دمااائ   أو دمااات ج ااوده  واتباااع   قباارم واحاادم
،كمااا قااد يتب ااى الااراوو وج اا   ظاار  ،482

 يإم  اا  الخة ئنوأماا أحاد الاديخ  لي لصا ا ماخ و يرهاا ‹‹  صي  ما ، مثا تب يت وج    ظر أحد الديخ 

››مخ الوقول  ي أيدو الفر ج
 484(الخٌ  ة  ، الغةدبةمفارداة أحاد الاديخ ظ ا المفرداة قريبا  ماخ، وهذ483

ماا  ااور  إ ات أ‹‹    ظر  اور  اي حديثات عاخ  ااور وذلب  ي حديثت عخ  اور . كما تب ى الراوو وج

تأا  مخ العاضد  يما ت لى ، إذ وجد  ي ذلب حبيبل لبل قرارم  فحت بتجديد عمارم الفحباب... قد  رم  ي 

ثا  أ ات وجاد  اي هاذا العماا أيضاا حابيبل (،الغبٌةب) باالتفان الحرو بي  ما على ذلب ر بت وأ اّ ع ت وؼد

››إلى إ ال  حا ب ال ااج عليات
، وهاذا اللفظا  ماخ مفارداة  ااور   او  اي حديثات ماع العاضاد يأاوا  485

››الغبٌبصدقة يا موالو .. الأريب قبا ‹‹
ويتجلى  ي هذا المظ ر  كا ق ر ، يمت ف دا ا كابل   ،486

بات هاذا ،  يؤتي  ي صورم كابلٍ  تااٍ  ، تاتلفظ بات ال  صاي  ، متصاٍؾ ب صاائو أحالوبي  تتميا  الراوو 

 ا  عخ كبل  الراوو .ال  صي  ، ؼير أ  ا ال ت م

ب ضةة  تشةةبق   لةةدهب  تةة فح ود لااة حاابلم  باحاام  كؤ  ااا ‹‹يأااوا الااراوو  ااي حاابلم  الأااج 

››  لعطب
،  العبارم األ يرم صياؼ  تعبيريا  ت اي بأائل اا ال ااعر العا ان الم ب ار ظالأاج( ، وكاذلب  487

أماا حابلم   كا اة أهادأ ماخ صااحب ا إذ ذاب ولك  اا كا اة ال ‹‹يفعا حي ما يحتعير صوة الأج  ي قولات

›› ك ن هللا  حده ٌعلم م ذا ك ن ٌج ا فً خ طبه ت لو مخ وجو  وارتباب 
ٍو علاي  ،  الراوو ه اا را 488

، بيد أ ت يتأمو تعبيريا وج ا   ظار الأاج الاذو كااخ يعاا ي  اي هاذا اللحظا   اعوراً بالرهبا  والضاين 

 ممت جيخ ب يت مخ الحرور الببيخ ،  ي أوا  لوم بي ت وبيخ حبلم .

                                      
479

  7ع١شح شغبع،ص  -
480

  20ٔفغٗ،ص  -
481

  197، 195، 194، 182، ، 154،ص ٔفغٗ -
482

  219ٔفغٗ،ص  -
483

  181ع١شح شغبع،ص  -
484

  158ٔفغٗ،ص  -
485

 اعزؼبسح ٘زٖ اٌٍفظخ .ٔفغٗ ، ٚاٌالفذ ٌٍٕظش فٟ اٌّفشدح اٌغبثمخ أْ اٌّإٌف ٚػؼٙب ث١ٓ ٚلٛع١ٓ ، ٚوأٔٗ ثٙزا ٠ض١ش ئٌٝ  -
486

  228ٔفغٗ،ص  -
487

  66عالِخ اٌمظ،ص  -
488

  89ٔفغٗ،ص  -
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ظوا إحابلماا(   كابل  الاراوو ، يأاوا الاراوو عاخ قبا   اي  ومثا هذا التؽيراة تد ا  لح   اي

الملب الصالو إحماعيا الحجيخ بالألع  ، وتذكر  يا تت   ولرحولت ...  ؤمر بت المع   واهت  قب  بؤمر‹‹

››خٌ  ته لدٌ ه   ط ه،  أتا   أا ولأي ج ات 
 الراوو ه ا يتب ى وج ا   ظار المملاوب قبا  ، الاذو  489

 بحب أمامت .   ذا ملاب هو ميداخ الج اد قد اوها ‹‹ ورد مثا التعبير الحابن  ي المو ولوف المروو ع ت 

››ا ااتر  حلااؾ الكفااار ليأاتااا ب اا  المحاالميخ إذ  اااخ هللا ورحااولتدم اان 
وقااد يتب ااى الااراوو  ؽماا   490

 اؤيخ عأابات للملكا   اجرم الادر ، وأياخ وهذا عأابت للملب المعا  ، ‹‹ال  صي  بعبارتت كأولت عخ أقباو 

››  ا تأامت م  ا
491.  

م  حمداخ الاذو ي اعر باالظل  واالضاب اد وهاو يعماا  اي و ي ظالثائر األحمر( يتب ى الراوو  ؽ

شة ب ق عةد خ على حيخ يذهب معظ  ما ي تجات عمل ا  المتواصاا إلاى  ا ائ‹‹أر  يذهب  يرها لؽيرا 

 بة فةً ضة احٌه  ، ج اسقه الم تشعن العما ، مشغ ا  ملذاته  مالهٌه فً قص به المتعددة   لك ف  

ذلاب حايده  اباخ الحباي  مالاب األر   ي فن وقتت ماخ  راؼات ...ال يدرو كيؾ ي فن مالت مخ كثرتت، أو 

››التي يعما  ي ا حمداخ
،  في المأبع الحابن تادا ا بايخ صاوة الاراوو وصاوة ال  صاي  ،   او  492

مكااوخ مااخ أربعاا  أجاا ات ، الجاا ت األوا صااوة الااراوو المحايااد ، والجاا ت الثااا ي تاادا ا باايخ صااوة 

لذاتي ، حتى ال تمي  أو صوة م  اا ، ثا  صاوة ال  صاي  الراوو وصوة ال  صي  بوحاب  الحرد ا

 ظحمداخ( ث  يعود الراوو المحايد ، معل ا ا ت ات صوة ال  صي  .

صوتاً م دوجاً وذلب ع د حديثات عماا كااخ يادور ماخ كابل  بايخ عاليا  وراجيا  الراوو وقد يتب ى 

 يت مخ  ئوخ جارات ما ماخ وكاخ الحديث يدور بي  ما بصوة  ا   ويت اوا ما يبيب ل ما ال و  ‹‹

 حات الفبلحيخ و تيات   ... وتلب  بل   اب   صديأ  أم ما ، قد بلأ ا  وج ا أل  ا ل  تحبا بعد أخ عا اة 

فلٌةت شةعبهم  هةا ٌباجعهة   عةدم  تةز   معت حبع ح واة ، ث  تبايخ لات بعاد تبليأ اا أ  اا حملاة م ات ، 

›› امةةبأة أخةةبي
وراجياا  مااخ  اابلا االحااتف ا  ومااا يحملاات مااخ   أااد تب ااى الااراوو وج اا   ظاار عالياا ،493

احت راٍؾ للمحتأبا وحب التبلع . وقد يتب ى الراوو وج    ظر ال  صي  مخ ال احيا  التعبيريا  ، علاى 

وقااد قثااره  بالع اياا   تع ااده  بؤلبا اات ‹‹صااوة الكرمااا ي ت ك  والحاا ري  ، كمااا  عااا  ااي تب ياات حاابيا الاا

                                      
489

  209ٚا ئعالِبٖ،ص  -
490

  153ٚائعالِبٖ،ص  -
491

  245، 266، ٠ٚ236ٕظش  218ٔفغٗ،ص  -
492

  5اٌضبئش األؽّش،ص  -
493

  10ٔفغٗ،ص  -
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 ححابت ماخ عمل ا  ا  ا  ي اككوخ ال ااج  اي  دعة ة الفكةب الحةبووصا ذوو الحاج  م    ببرا أل    ماخ 

››عأائده  الموروث 
494 . 

  واحااع  ،  ربمااا بحاابب تاارب الااراوو لل  صااي  محاااح 495و ااي ظحاايرم  ااجال( يأااا مثااا ذلااب

، وقااَّ  496 ا وم اعرها وعوابف ا . ل ذا كثر احت دا  األحلوب المبا ار الحارللتعبير عخ مواقف ا وقرائ

لكةن ‹‹مت ،  صوة أحد الديخ المبا ر يعلو بدوخ مأدماة  ي  تا  المو ولوف المروو  ي ؼيرها احت دا

أبج ئه  كلم  طبده من بكةن ظهةب لةه فةً بكةن  ش ح  خفٌ  من القلق ٌتسلا إلى  فسه ، فٌ تقا ظله فً

.. . ححبب هللا يا صبلم الديخ ، أ ة الحبب  ي هاذا كلات .. هيات .. هاو اآلخ ماع المبلئكا   اي حابل   آخب

››وأ ا مع ال يابيخ  ي ج اد وصرال
لبياخ م اعر ال  صي  ظأحاد  في المأبع الحابن لجؤ الراوو  ،497

 ت وضع ا مبا رم أما  ال  صي  التي عبرة عاخ م ااعرها بكاا الديخ( إلى المو ولوف المروو ، ؼير أ

 حري  وببريأ  مبا رم .

ذلب أخ  اور ‹‹ ايا كبل  الراوو ب كا مبا ر ، مخ ث و حمع صوة  اور الذو ي ج  علي ا  جؤم

لما رأ  حوت رأو ال اج  يت بعد الذو حدث مخ  ذال ت أحد الديخ وإثيارا الفر ج عليت ، رأ  أخ ي ارم 

ث  اقت ع ،  ل  ال أص ع مثاا ذلاب ماع ال ااج   ثا   هذا اب ي قد  ب  يّ يأ  محلكت ويأي  ل   عذرا . ل   حأ

ي أبداً تحريضي أحد الديخ علاى  لعات ، وحيحاعى وال رياب إلاى هذا العاضد لي بالمرصاد ،  لخ يؽفر ل

››عو اا لات علاى ماا يرياد يَّ إحأابي ، وحيجد مخ ح ب ال اج عل
وماع  499وكاذلب صا ع ماع  اجال ،498

 ، ي تعبير ال  صي  عخ وعي ا الدا لي  ي ث ايا كابل  الحاارد، وهذا التأ ي  ل ا داللت ا  500صبلم الديخ

أخ هذا الرواي  تأؾ وحبا بيخ التص يفيخ المعرو يخ  ي عاال  الراويا  ،  تؤكيدا لما ذهب إليت الباحث مخ

 ااي حاايخ ال  اار  أثااراً ل ااذا التأ ياا   ااي ظوا إحاابلماا( ، التااي باإلمكاااخ أخ  صاا ف ا ضاامخ الراوياا  ذاة 

ئ ا إلى ال كا البوليفاو ي ، ، على الرؼ  مخ ا تما 501الصوة الواحد ، كما ال  جدها  ي ظالثائر األحمر(

                                      
494

 . 355، 324، 280، ٠ٚ278ٕظش  128ٔفغٗ،ص  -
495

  154، ٠143ٕظش ع١شح شغبع،ص  -
496

اٌزجئ١ش( عؼ١ذ ٠مط١ٓ  –اٌغشد  –٠ٚز١ّض ٘زا األعٍٛة ثىٛٔٗ اٌشىً إٌّطٟ ٌؼ١ّش اٌّزىٍُ فٟ اٌٌّٛٔٛٛط اٌذاخٍٟ، ٠ٕظش: رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشٚائٟ )اٌضِٓ  -

فٙٛ ٠ذخً فٟ والَ  ، ٠ٚز١ّض وزٌه ثىْٛ خب١ٌب ِٓ ٌفع اٌمٛي ِٚب ٠زظً ثٗ ِٚٓ اٌزٕظ١ض ِٚٓ اٌششؽخ ، 188َ، ص1993،  2، ث١شٚد ، اٌّشوض اٌضمبفٟ ؽ

 اٌشاٚٞ ِجبششح .
497

 . 95ع١شح شغبع ،ص -
498

  226ٚوزا  145ٔفغٗ،ص -
499

  283ٔفغٗ،ص  -
500

  314ٔفغٗ،ص  -
501

  44عٜٛ ِمطغ ٚاؽذ ، ٚ٘ٛ ظٙٛس طٛد ػجذاْ ، ٠ٕظش اٌضبئش األؽّش،ص -
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ل ذا لجؤ الاراوو ؼالباا  ي اا إلاى تأ يا  المو ولاوف التأليادو ، لتعبار ال  صاي  عاخ م ااعرها ،  ؤعباهاا 

 502محاح  اكبر  ي هذا المجاا

 الص بة الن  ٌ  : تأنٌب كالم المؤلف فً كالم الغٌب :

يأااو  المإلااؾ بإعااادم مااخ صااور التعااالن باايخ كاابل  المإلااؾ وكاابل  ال  صااياة  ااي الاا و ، أخ 

صااياؼ  كاابل  ال  صااياة بؤحاالوبت ولفظاات دوخ المحاااج بجااوهر الموضااول ، أو يضاافي علياات محااح  

 ت ؽيمي  ، ول ذا الصورم حاالة كثيرم أهم ا  

 أقا  ض ح ً : الم   ل   المب ي : ح الت - أ

كتحاب هاذا يتجلى المو ولوف المروو حي ما يألد كبل  ال  صي  كبل  المإلؾ ، و ي هذا الحالا  ي

الكبل  عبلماة مخ تؤثير المإلؾ ، ويتؽير تحة هذا التؤثير ، وتتضو إعادم صياؼ  المإلؾ لكابل  الؽيار 

 ي المو ولوف المروو ،  اي الحااالة التاي  عارؾ  ي اا م ااعر ال  صاي  وأ كارهاا بصاورم يبادو أ  اا 

ر ال ا و الثالاث . تحاكي ببع ال  صي   اي حايخ أخ اإل اارم إلاى هاذا ال  صاي  تاؤتي بصايؽ  ضامي

و ي هذا الحال  ، ت تلب وج    ظر المإلؾ بوج    ظر ال  صي  على  حو ال ا فصاا  يت  ي ال و ‹‹

، و تيجا  لاذلب ،  إ  اا حايخ  اتف   م ااعر ال  صااي  ماخ وج ا   ظرهاا ،  إ  اا ح صاؽي باحاتمرار إلااى 

››صوة المإلؾ
أخ  تتبع ا  ي ث ايا ال و ، قا وضوحا ،  حتبيع ، وعلى الرؼ  مخ أخ هذا الحال  أ503

،تؤّماا ،  كار(  فاي ظحابلم  الأاج( يأاوا لفاظ التي ت بىمخ  بلا بع  األ ت ع  ا مخ مثاا ظَ اَعر ،أحجَّ

كا ة على حب ا لموالت اا وموالهاا ت اعر  اي قارارم  فحا ا  اعوراً مب ماا بؤ  اا لا  ‹‹الراوو عخ حبلم  

››تما  المعر   ، ولك  ا تحج بت إححاحاً عميأاا ت لن ل ذا البية ، وأ  ا  لأة ل يت ق ر ال تعر ت
504، 

و ي حااالة ك اذا ال ‹‹ ت ي ت  بالجوهر دوخ ال كا كج أ كار حبلم  وتؤمبلت ا ، بيد أ الراوو ها ه ا يع

ُتع   وج   ال ظار إلاى   صاي  ماخ ال  صاياة بحابب ج ئيااة اللؽا  التعبيريا  بأادر ماا ُتعا   ]إلاى 

››صي المإلؾ[ بحبب تؤويا وعي ال  
ل ذا مخ المبلئ  أخ تص ؾ هاذا الحااالة بوصاف ا تعبياراة  ،505

ماخ مو ولاوف دا لاي محتماا ‹‹عخ وج   ال ظر على المحتو  التعبيرو بالأوا ؛ أل  اا تحاتمد وجودهاا 

››يااإد  بصااوة ال  صااي  ثاا  يتاارج  إلااى كاابل  المإلااؾ
وقااد  جااد تاادا بل باايخ المو ولااوف المااروو  .506

وهاي   ذه هة وأدارة حابلم   اي  ‹‹ حابلم  الأاج يأاوا الاراوو عاخ حابلم والمو ولوف التأليدو ،  في 

                                      
502

  296، 140، 127، 103، 102، 89، 88، 80، ٠76ٕظش اٌضبئش األؽّش   -
503

  51شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
504

  22عالِخ اٌمظ،ص  -
505

  52شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
506

 ٔفغٗ -
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بعباؾ ؼرياب عليات  فأحسةتت ظر إليت  اي تلاب اللحظا  العاابرم ماا كا اة تحامع ع ات ماخ تأاواا و حاكت 

››   محكيخ هذا الرجاا ، ال ي بؽاي لمثلات أخ ياد ا إلاى ه اا تأوا  ي  فح ابرثات لت كؤ  ا  شعبتو
 507، 

و بدأ بالمو ولوف المروو حيخ د ا إلى وعي حبلم  وي ؾ عخ هذا ألفاظ ماخ مثاا ،   ا ه ا  جد الراو

مو ولوف دا لي تأليدو ل  يحادث  اي واقاع األمار ولك ات ب ، ث  ا ت ى أدراة  ي ذه  ا ، أححة ،  عرة

وكا ذلب مخ أجا توصيا ما يجرو  ي وعاي دا بأولت   كؤ  ا تأوا  ي  فح ا كاخ باإلمكاخ حدوثت ،  ؤك

 م  .حبل

 ‹‹وقاد يتب ااى الاراوو وج اا   ظاار المحاتمع لؽ ااات حابلم  بوحاااب  المو ولااوف الماروو  ااي قولاات 

اا  بالؽ اات تصار ت و ااَن ماا تحاتل مت مااخ معاا ي ال اعر الااذو تؽ يات ، تجعاا وكاادها أخ  وكا اة حابلم  ببَّ

بدالل  الترجياع تبابن بيخ  براة صوت ا وحركاة المع ى ،  ت رف الأبع  مخ ال عر كؤ  ا تفَحر  فح ا 

كؤ ماا كا اة هاذا المعاا ي تضابرب  ا إلى  فج الحاامع الل  األلفاظ ، لتؤ ذ معا ي ا حبيلد  ون والصوة

ما ي عر بت مخ المعاا ي التاي  ون  ي  فحت مخ قبُا ول  تؤِة إلي ا مخ ال ارف ... حتى ُي يا إلى الحامع 

 ي اا الحياام  الكلماة وقاد  ااعةأ ت ير   –تحرو مخ الأبع  إلى  فحت أو تفي  مخ  فحت على الأبع  

تذهب وتأو  وتأعد ، وتليخ وتأحو ، وتصاا وتصاد ، وتاذهب ماذاهب الحياام وكؤ  ا أجحا  ب ري  تجيت 

››الم تلف 
وج    ظار مراقاب موضاوعي مجارد ،  الراوو مخ  بلا هذا المو ولوف المروو يتب ى، 508 

ر إعجاب ابخ حا يا بؽ اات جاريتات   حخ  حت عخ كاخ وصفت هذا  ي ظا حضور الأج وابخ ح يا ، وإ

رب الأاج ماخ  ابلا و حت اعر با]بخ أباي عماار  هاا أعجباب الؽ اات ياا ‹‹، حي ما يأوا م اببا الأج  

ماخ حلا  ، وتمات  قاائبلً    نأ اا خ ح يا [ وُذعر عبد الرحمخ لصاوة اباخ حا يا كؤ مااباحتجابتت لحإاا ا

››م اعرو   أجا وهللِا لأد ه َّ 
509  . 

 اابلا الااراوو الااذو يتب ااى وج اا   ظاارا  ااي ظوا إحاابلماا(  ااد ا إلااى وعااي األمياار مماادود مااخ و    

أخ الما ج  الباد أخ يكاوخ قاد ألا   ، ويار  العجب جبلا الديخ ي ابر ولكخ ممدوداً ال ‹‹جوهراً ال  كبل 

  إذا ولادة أ ثاىع  عليت بعد ذلب أخ يت بؤ بؤ  ا حتلد ذكراً ،  وج  الحلباخ وقرب وضع ا ، وال ي بحما

بيتت ، وأقارب جبلا الاديخ  اي ج عليت مخ ذلب أل ت ل  يأا يولد للحلباخ ، وإ ما قاا يولد  ي أها  بل بؤ

ت   يكوخ احتمااا مجايت وؼيرها ال يحصوخ كثرم ، وربما عل  أيضا أخ أ ة جبلا الديخ حبلى مُ  ؼ   

                                      
507

  62عالِخ اٌمظ،ص  -
508

  66 -65ٔفغٗ،ص  -
509

 ٔفغٗ  -
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››م ج  وؼيرا مخ الم جميخممدود  ي هذا ال ير  الؽبل  مخ إحد  المرأتيخ أقو  . هكذا
،  االراوو  510 

يتب ى كا ما يجوا  ي ذهخ األميار ممادود ، ويعياد صاياؼ  هاذا األ كاار بؤحالوبت ولفظات ،  يألاب وجاوا 

األ كار ببريأ  م بأيا  محات دما الفعاا ظيار ( الاداا علاى الرإيا  الفكريا  ، والفعاا ظال ي اابر( الاداا 

جب( الم في عخ ممادود والثاباة لجابلا الاديخ ب اؤخ الم جمايخ ، على المحاجام الممارام ، والمصدر ظالع

  الراوو يتب ى وج   ال ظر ال  صي  هذا تعبيرياً .

  باارو ‹‹وقااد يحاات د  الااراوو أ عاااالً للداللاا  علااى هااذا المو ولااوف ، كأولاات عااخ األمياار مماادود 

ي باوو عليات ماخ ال بار ، لماا  رياع لممدود  ي  بلا ذلب  ابر ل  يكد يتبي ت ويجيا  ي ذه ت  يت حتى

جبلا الديخ عليت ، ربما ياذهب بات  ربما تلد  وجتت ذكراً وتلد  وج  جبلا الديخ أ ثى  يوؼر ذلب صدر 

ملت على قتا الؽبل  ولو  ي الحر إذا   ي مخ ا تأاا ملكت إليت وا أباعات عاخ ولادا إلى أبعد مخ ذلب  يح

الملب عخ  حال   ، وأ  ا  ال يتحرجاوخ  اي ذلاب  ،   و يعرؾ حرو الملوب وت الك   على أخ ال ي أبع

الؽرياب عاخ  فحات ، واحاتعاذ  ال اابر مخ الفتب بؤقرب ال اج إلي   وأمح   ب   رحما ، ولك ت بارد هاذا

››بااا  مااخ   عاااة ال اايباخ
 ااذا امت جااة  اا حخ  حاامع  ااوابر مماادود ولكااخ مااخ  اابلا الااراوو ول ،511

  كبل .وج تا  ظرهما جوهراً ال 

موظفاا  اي ذلاب حاع  لراوو ال  صي  ، ويمضي متتبعاا دقاائن أ كارهاا وم ااعرها وقد يتلبج ا

وكااخ  ‹‹كماا  عاا ماع المملاوب قبا   هماا  ظرصفت راويا عليماا ،  يادمج وج تاي بو معر تت ب  صيتت

حيؾ الديخ قب   ديد اإل بلو ألحتاذا ع  الديخ أيبب ، لثأ  أحاتاذا بات واعتماادا عليات  اي الم مااة ، 

،  كاخ ال يؤلو ج ادا  اي توبياد مركا  عا  الاديخ بماا عفيفا ،  ؤحبت لدي ت وعفتت ذا كاخ مثلت دّي األخ أحتا

أقوياات ، وأخ خ لألاوب ، وقاد عارؾ أخ ألحاتاذا م ا حاييجمع حولات ماخ األتباال ،وبماا يحاتميا إليات ماخ ا

ذا الفارج أقبااو يفاون ، وأ    يتربصوخ بت الدوائر ليثبوا عليت ويحكموا مكا ت . وهعيو    ال ت ا  ع ت

  يكاخ  اي   أحتاذا  ي كثرم ال  دا ي  واأل يال وهو مؽامر ببا ، ومخ حولت مؽامروخ أبباا ، ولاو لا

أو قب  أخ أحتاذا يحتمد  فوذا مخ  جرم الدر ، وأخ  جرم الادر ال يمكاخ الثأا  ر إال بيبرج لكفى ، وقد

 ا وال يبعد أخ ي جو أحاده   اي احاتمال  قلب اا إليات ، ب ا ،وال الركوخ إلي ا ، وهإالت األمرات يتأربوخ إلي

 تميا عخ أحتاذا ع  الديخ  يت  بذلب حأوبت . وقد هداا التفكير على أخ الضماخ الوحيد لبأات أحتاذا  اي 

››الحك  هو أخ يت وف ع  الديخ  جرم الدر
 512. 

                                      
510

  17ٚا ئعالِبٖ،ص  -
511

  18ٔفغٗ،ص  -
512

  201ٚا ئعالِبٖ،ص  -
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ولفظات ماع االحتفااظ  في المأبع الحابن تب ى الراوو وج    ظر قب  ،وأعاد صياؼت ا بؤحالوبت 

، مثا احات دا  احا  اإل اارم التعبيري  التي تحيا على ال  صي ع ت بع  األ كاا  جوهرا الذو ي بىتب

وهاو ( وبع  األلأاب واألوصاؾ ال ابع  مخ ال  صي  ال مخ المإلؾ ، مخ مثاا ظوهذا الفارج أقباوظ

كاا تحاكي ببع (   ذا األ برج لكفىمؽامر ببا ، ومخ حولت مؽامروخ أبباا ، ولو ل  يكخ  ي   إال بي

اها المإلؾ ه ا ، واحتبدا بؤحلوب ا المبا ر ، أحلوبت ال او ، وكؤ ت يأو  بوظيف  ال  صي  ، التي أقص

محرر يعيد صياؼ   باب ال  صي  ال او . وها ه ا مبلحظ  م م  وهي أ ت  ي المو ولاوف الماروو 

؛ ألخ المبا ار لل  صاي  خ كابل  المإلاؾ إلاى ال بااباحتبداا الضمائر وحدا ل أاا الا و ما يكفي قد ال

المإلؾ قد يعيد صياؼ  بع  كلماة ال  صي  أو يضفي علي ا محح  ت ؽيمي  . و ي هذا الحال  تمتا ف 

ول  يصعب  ‹‹وج تا  ظري ما تعبيريا و كريا .و جد مثا ذلب ، ع دما يلج الراوو إلى وعي  جرم الدر 

بات  ؤضامرة لات مثلات ، ولك  اا كا اة تؽالاب هاذا   اعرةل اا ،  أاد ال فاي  513على  جرم أخ تتبيخ حبت

ة عليات ماخ  ا وم لابهذا االحتحبل  علاى التضاحي  بماا جل  لت ،  يحمل ا حالحب وتدا عت ،   ي  أخ تحت

 تجاو  علي اا  ا وم ماخ د م  اا حاب والدة أخ تحتفظ بإرادت اا حارم ، ال يحاالحك  ، وحب الحلباخ  ؤرا

››   واة الأا
514. 

الثائر األحمر ، يد ا الراوو إلى وعي حمداخ ، ويتلابج أ كاارا  يضافي علي اا ثوباا ق ايبا  و ي

تعش لات أوصاالت حتاى باألحى يعصر قلبت ،  تر  عرولك ت ما لبث أخ  ‹‹مخ لفظ  المتيخ ، متماهيا معت 

لذو يأو  بات هذا العما الدائب والج د ال اصب ا ،  يتذكر أخ ليج لت مخ يثب بت  ابرا إلى يو  الحصاد

وأها بيتت بوا يوم    ي لفو ال جير وتحة ال مج المحرق  ، و لفا مخ ليل   متعرضيخ للبرد الأارج 

 ،  ي ذلب الجو الأارو،

 و  خ المبلبج، وال يضم وخ بتإال  صيب ضئيا ال يكاد يأو  بؤوده  مخ ج ب البعا   

 الكفاؾ ، حيخ لب العيش أخ  يمر عام   ذاب دوخ أخ يجوعوا يوما اليجدوخ  يت حتى ذ

››يل  بؤحده  ما يأعدا عخ العما مخ مر  أو م ؽل  
 515. 

وقد يتدا ا المو ولاوف الماروو ماع األحالوب ؼيار المبا ار الحار ، أو أخ التمااهي بايخ الاراوو 

وال  صي  يظ ر جليا حي ا  ي بو حي ا ق ار وذلاب حايخ يادل الاراوو المياداخ لل  صاي  ، كماا  عاا ماع 

                                      
513

 اٌؼ١ّش ػبئذ ػٍٝ ػض اٌذ٠ٓ أث١ه . -
514

  295، 220، 210، ٠ٚ188ٕظش  200ٚا ئعالِبٖ،ص  -
515

  5اٌضبئش األؽّش،ص  -
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يضابرب  اي لى حمع راجي  لوال أ  ا كا ة  ي  ؽا ع    بماا إ يبلػ 516وكاخ صد  حديث ما ‹‹راجي  

كما قلن حائر أهل ا لفأاد عاليا  ، ولك  اا ال  قلأة  ، لأدويدور  ي رأح ا مخ األ كار،  قلب ا مخ ال وابر

يد ماا حاببت ، ب يت مخ االرتيام لؽياب ا ، ال تدرو على وجت التحد ت عرتحتبيع أخ تكذب  فح ا ،   ي 

›› لعلاات الححااد الااذو تبب اات أل ت ااا ، أو البمااع  ااي أخ ي لااو وجاات عبااداخ ل ااا
و ولااوف ويحااتمر الم ،517 

 اا ، ها  يوب ظيأ عر بد  ا إ فاقا ، يحتيأظ ضاميرمخ مثا تعبيراة   يت كثرالمروو على هذا ال مب ،  ت

أل ت ا ، إ  ا اآلخ لتعجب ماخ  فحا ا ،  يخ د ع ا إلى هذا الكيد األثي يتعاظ   عورها بالذ ب ، أو حأد د 

 ؤحاالوب ؼياارإ  ااا لااتحج  ااي أعمااان  فحاا ا( و ااي أث ااات ذلااب تظ اار راجياا   جااؤم لتعباار عااخ مك و ات ااا ب

ماما  أيضاا  ...  ماا بااا أ ماا كفاى عاليا  أخ يصابفي ا عباداخ ماخ دو  اا حتاى يصابفي ا ث ‹‹ حرمبا ر

››لى أ ت ااألعمى يتعداها إ
. كماا  519مب مخ التدا ا  ي مواقع أ ر  مخ الروايا و جد مثا هذا ال  518 

يتجلى  ي هذا الرواي   مب ق ر وهو التدا ا بيخ المو ولوف المروو والمو ولوف التأليدو ، والؽالاب أخ 

إذ ذاب  وعجاب ‹‹يؤتي المو ولوف التأليدو  تاما للمو ولاوف الماروو ، مثاا حاديث الاراوو عاخ عباداخ 

ث  بالتجارم وع دا هذا االحتعداد الأوو للتبري   ي العل  ، وحمد تصاريؾ  كيؾ ا تؽا قبا ذلب بالفبلح 

  حأاا إخ    وقاا  ي  فحتاأليا  التي د عتت إلى هذا الحبيا مخ حيث ل  يأصدا ول  يعل  أخ  يت ال ير لت 

›› ي كا ما قضى لحكم 
 .521، ولكخ الؽالب  ي المو ولوف المروو  ي هذا الرواي  أخ يؤتي محتأبل 520 

و ي ظحيرم  اجال( يتجلاى  ماب ق ار ماخ المو ولاوف الماروو ، وهاو تب اي الاراوو وج ا   ظار 

عماا قلياا ، ولاخ لاى بلادا إحايذهب أحاد الاديخ ويعاود  ‹‹َجْمعي  ،   و يحتببخ وعي عام  ال ااج  يأاوا 

 يأوا  ] حاا لى بؽيا ت على أوع اليو   حي لع ؼداً ، ولخ يعود إما العاضد  إخ ل  ي ليبأى إال  اور ، أ

››هذا ما كاخ يجوا  ي أذهااخ عاما  ال ااج إذ ذاب [الراوو معلأا بعد ذلب
وأحيا اا يتمااهي الاراوو ، 522 

 ‹‹ا ممع ال  صي   ي  كا جامع للمو ولوف المروو واألحلوب ؼير المبا ر الحر ، حتى ي ؾ ما بي  

الح اخ الؽامر وه ااب الحاب اآلحار ،   ه ا  ال يدرو أبلأات أمت هو أ رم أ  بلأات حبيبتتوقد صار  جال 

ه ا تثوو ذكرياة األمج ، وه اب تر رؾ أحبل  الؽد ، وقضى يوميخ ماو ل الألاب بي  ماا ، ي تأاا بايخ 

الأاهرم والفحباب ، كؤ ما يريد أخ يتملى مخ هذا ومخ هذا قبا أخ تفرن األيا  بي ت وبي  ما مرم أ ر  ، 

                                      
516

 أَ ؽّذاْ ٚأَ اٌغ١ش  -
517

  36 -35ٔفغٗ،ص  -
518

  37ٔفغٗ،ص  -
519

  144، 52ٔفغٗ،ص  -
520

  89، ٠ٚ88ٕظش  102ٔفغٗ،ص  -
521

  347، 238، 158، 122، 80، 59، 56ٔفغٗ، ص  -
522

  ٠ٚ218ٕظش  112ع١شح شغبع،ص  -
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››   مخ ذا الذو يؤمخ عذر األيا 
وعي أؼلب  الراوو يحتببخ والبل ة لل ظر  ي هذا الرواي  ، أخ،  523 

،  524وعاي العاضاد حاب  المو ولاوف الماروو   او يحاتببخ  صياة الرواي  على ا تبلؾ م ارب ا بو

 530، وملب الفر ج وج ودا 529، وحمي  528، وصبلم الديخ 527، و اور 526بي الفضا، وأ 525وضرؼا 

ا يجد المتؤما أخ الراوو قاد يجماع  اي مو ولاوف ماروو الذو كاخ لت  صيب األحد م  ا . ب 531،و جال

اكثر مخ   صي  ت ث مخ  بللت أ كارها وم اعرها مخ  بلا إعادم صياؼت ا مع بثات  اي هاذا  532واحد

جتمع جال ، و اور ، وأبي الفضا حي ما االصياؼ  مفرداة ت تمي إلى هذا ال  صياة ، كما  عا مع  

 بعد الأبيع  وال صا  . ما األ يريخ وعاد التصا ي بي  ما 

 ‹‹و ي حاالة المو ولوف المروو ، ال يمكخ أخ ُتع   وج   ال ظر إلى   صي  مخ ال  صاياة 

››بحبب ج ئياة اللؽ  التعبيري  بأدر ما ُتع   ]إلى المإلاؾ[ بحابب تؤوياا وعاي ال  صاي 
، وعلاى 533 

هاذا الحااالة تصا ؾ بؤ  اا تعبيار عاخ وج ااة ال ظار علاى المحاتو  التعبيارو باالأوا ،  إخ أي  حاا ، 

بصااوة ال  صااي  ثاا  يتاارج  إلااى كاابل   محتمااا يااإد مو ولااوف دا لااي  ‹‹وبؤ  ااا تحااتمد وجودهااا مااخ 

››المإلؾ
 534. 

 . ح الت أكنب  ض ح ً : الخط ب الم  شب ال دٌا -ب 

تحادث  يابا  ع  اا . وقاد ال  صاي  قوياا ، وذلاب حايخ يقد يكوخ تؤثير كبل  المإلاؾ  اي كابل       

 ابلا تحليلات قبعا  ماخ ظأحاير الأوقاا (  ي وؾ ظبا تيخ( مخ احتعار أوحب حكي هذا المصبلو مخ  ولو

 د يحتبدا  فحات بالبباا ، كماا  ي واج   الم  ‹‹، وير  با تيخ أخ الكاتب  ي هذا الأبع   535لبو كيخ

››كبلمت لو أ ت حاما
أخ هاذا الت ااوا للكابل  باحا  اآل ار ت ااوا قرياب ماخ األحالوب ؼيار  كما ير  ،536 

المبا ر الحر ، ألخ هاذا االحاتبداا يأتضاي ت ااب ا  ؽمياا بايخ قاوا المإلاؾ وبايخ ماا تحاتبيع ال  صاي  

 ال بن بت أو ما ي بؽي أخ ت بن بت ؛ ل ذا ي بؽي التدا ا بيخ هذيخ الصوتيخ .

                                      
523

  64ٔفغٗ،ص  -
524

  307، 28ٔفغٗ،ص  -
525

  63ٔفغٗ،ص  -
526

  70، 28ٔفغٗ،ص  -
527

  264، 177، 150ٔفغٗ،ص  -
528

  312ٔفغٗ،ص  -
529

  269، 71ٔفغٗ،ص  -
530

  215ٔفغٗ،ص  -
531

  178، 169، 272، 259، 64ٔفغٗ،ص  -
532

  187ٔفغٗ،ص  -
533

  52شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
534

 شؼش٠خ اٌزأ١ٌف. -
535

 .52ٔفغٗ، ص -
536

 185اٌّبسوغ١خ ٚفٍغفخ اٌٍغخ ، ص  -
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ت مما حبن ، يأو  المإلؾ مخ  بلل ا باإل اب  عخ ال  صي  ، و ي رواياة باكثير تأ ي  قريب  ال ب

 اكا لوب يبأوا ما كاخ ي بؽي أخ تأولات ، محات دما باذلب ألفاظااً متأاربا  ، والبل اة لل ظار أخ هاذا األحا

أو كاؤخ  حات د  لفظا  ظولحااخ حالات يأاوا،ال م   ي رواياة باكثير ، وكؤ  اا أحالوب  ااو بات .   او ي

د ع اد بيبارج  لا  يجا ‹‹ؼير موضع ماخ هاذا الروايااة ،  فاي ظوا إحابلماا( يأاوا   ي (لحاخ حالت يأوا

  أو  ايت  اي هاذا   ومااذا يع ياب أخ تار  جاريا  ترماي لاب  كاؤخ لحااخ حالات يأاوابربا ل ذا ال بر ، 

››بوردم مخ  ر   عالي   ي قصر الحالباخ ال حابيا إلاى الوصاوا إلي اا
،  ماخ المإكاد أخ بيبارج لا  537

كبل  ولكاخ لاو  بان لأااا كبلماا مثلات ،  حي ماا أ بار قبا  صاديأ  بيبارج بتعلأات بجل اار قاباا يأا هذا ال

دعب مخ هذا ، بيب  اابرب ياا صاديأي ،  ‹‹بيبرج األمر ببل مباالم ،با قاا لت وهو يضحب محت تراً 

›› حؤعر ب بع راة مخ الجوارو الححاخ ت تار م  خ مخ تحب
، وهذا قريب مخ قوا باا تيخ باؤخ  538 

هذا الت اوا قريب مخ ت اوا األحلوب ؼير المبا ار الحار ، ل اذا ي بؽاي التادا ا بايخ ال باابيخ ، وإخ لا  

لعا  الاديخ    ولحااخ حالات يأاواوعااد ]أقبااو[  ‹‹مر على إببلقت وقريب مخ ذلاب قاوا الاراوو يكخ األ

››هاا ذا عدة إليب أقو  مما ك ة
وي ّول باكثير  ي هذا األحلوب ،  يجعلات بم  لا  التعليان المفَحار  ،539 

م  اارج ولما د ا المع  إلى الألع  تلأاا الحلباخ الصؽير الملب ال رؾ موحى وه ؤا باالظفر ،  صاا ‹‹

 ما حصا بحعادتب ، وما حعي ا إال  ي تأريار ملكاب . قائبل للملب األ رؾ   كا ما حصا إقباو الديخ أ

›› المع   إياب أع ي واحمعي ياا جاارمللملب  ت يأواولحاخ حال
 بون صاوة المأااا والمف او  م اال ،540 

 صوة الحاا .

و ي ظالثائر األحمر( ي وب الراوو عخ حمداخ الفبلم المظلو  ، الذو ت وخ حالت ، أما  حاا ثورم 

و تثاقاا  يات ، والحوب  ي يمي ت ي كة بت متر أاا علاى ظ ار صااحبت العجا  كلماا توقاؾ عاخ المحاير أ ‹‹

يأوا  أي ا الثور الحبيب ، كبل ا محكو  عليات أخ يعايش  اي هاذا ال اأات ، وهاذا الحاوب  وكؤخ لحاخ حالت

›› ي يمي ي ، ويع  علاي أخ يأاع علاى ظ ارب  ابل تحاوج ي إلاى احاتعمالت
 التمااهي ه اا جلاي بايخ  ،541 

 ااا عااو ا وحاجتاات علااى الااراوو وال  صااي  ، كمااا يتماااهي معاات ماارم أ اار   ااي بيااة عبااد الاارإوؾ مبي

›› لي أخ أظفر بمثا هذا ؼير اليو     أ ى ولحاخ حالت يأوا احتجمر ب ا مليا ‹‹ التبّيب
542 . 

                                      
537

  173ٚا ئعالِبٖ،ص  -
538

  168ٔفغٗ ،ص -
539

  198ٚائعالِبٖ،ص  -
540

  208ٔفغٗ ،ص  -
541

  4اٌضبئش األؽّش،ص  -
542

  68ٔفغٗ،ص  -
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و ي ظحيرم  جال( يتماهي الراوو مع  جال مصوراً ما يجوا  ي  ابر تجاا والادا  ااور علاى 

 ِ  ثأ  باب ب ،  اإخ بأي ع دب  يأوا بلحاخ حالتو جال صامة وكؤ ت  ‹‹ كا  باب ؼير مبا ر حر 

›› بالحاإاا  تصادا وتكحار  اابرا بإليات باذاة صادرب ،  إ ات ي  اى أخ يبادأ
لاى تؽيار ، ماع الت بات إ543

الضمير مخ المتكل  إلى الؽائب ،  أد جاات ال بااب علاى صاورم األحالوب ؼيار المبا ار الحار ، وه ااب 

خ يأاوا ، كؤ  اا تأاوا( ، ويؽلاب هاذا الا مب  اي ظحابلم  ذا التأ ي  ياؤتي بلفاظ الت ابيت ظكاؤ مب ق ر مخ ه

و اعرة  ‹‹الأج( ،  االراوو يتمااهي ماع حابلم  مبار اً م ااعرها تجااا الأاج قباا وقوعات  اي  اباك ا 

››لاى ه ااجا! ال ي بؽي لمثلت أخ يد ا إ  محكيخ هذا الركؤ  ا تأوا  ي  فح ا برثات لت ، 
، ويتمااهي  544 

كؤ  اا لاى حابلم   ارأ  ابتحاام   فيفا  علاى ثؽرهاا باد الارحمخ و ظار إ ا    ع ‹‹  د ق ر مع ا  ي م

››لت ؼداً حؤراب تأوا
لى الحديث الصاامة إ، و جد مثا ذلب  ي ظالثائر األحمر( حي ما ي ير الراوو 545 

  ويلاب ياا  كؤ  اا تأاوا ل ااوعلاى ثؽرهاا ابتحاام  ذاة مع اى  ‹‹بيخ عاليا  وراجيا  ، متماهياا ماع عاليا  

››هذا الذو ؼضبة م ت إذ دعاب حمرات العي يخ    ماذا يم عب اآلخ ماخ ر ا  بلباتماكرم! أليج 
 546  ،

و ظر إليات  ‹‹ب ت  جال ثا ذلب  ي ظحيرم  جال(  الراوو يتماهى مع  اور  ي حديثت الصامة مع اوم

››لاات قااد   مااة قصاادب كؤ اات يأااواأبااوا  ظاارم ذاة مع ااى ، 
كثاار مااا يكااوخ هااذاخ ال مباااخ مااخ ، وأ 547 

المبا ر البديا ، مرتببيخ ب  صيتيخ أو اكثر ولذلب يتأدم ا ماا يادا علاى ال ظار أو االبتحاا  ، ال باب 

مما يدا على تؤويا ال  صي  ل ذا ال ظرم أو االبتحام  ، الذو يتولى الراوو  بأ ا  ياب  عاخ ال  صاي  

 صاحب  ال ظرم أو االبتحام  .

و العلاي  يتب اى وج ا   ظار ال  صاي   يات وه اب  ماب ق ار تاابع ل اذيخ ال مبايخ ، ؼيار أخ الاراو

،  بار( ،  فاي  ظها ّ  تصراح  ، وأخ كاخ ذلب بعيداً عخ تؤويا ال  صي  المتوقع م اببت ا ولذلب يتأدما

 ‹‹الراوو مع حماداخ ، حي ماا يؽريات ال ايه ب لاوا بال اراب بؤ ات يجلاو ال ماو   ظالثائر األحمر( يتماهى

››ل  ي ا ال راب همت  !   ما باا عبد الرإوؾ  وه َّ أخ يأوا
ومثا ذلب  ي ظحايرم  اجال( حي ماا  ،548 

باخ ال يااب وضايال الرحاال  التاي ت اي لأائات ماع أبيات الَجاِ ل بعاد مأتاا االراوو ماع  اجال  اي  يتماهى

                                      
543

 299ع١شح شغبع،ص -
544

  62عالِخ اٌمظ،ص  -
545

  158، 148، ٠ٚ109ٕظش  160عالِخ اٌمظ،ص  -
546

  19اٌضبئش األؽّش،ص  -
547

  ٠ٚ120ٕظش  78 -77ع١شح شغبع،ص  -
548

  76اٌضبئش األؽّش،ص  -
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  ابمئخ يا حيدو  إخ  أخ يأوا –ولكخ حرعاخ ما برد هذا ال ابر  –و بر لت  »     بعبلقتت بالفر ج 

 . 549« الرحال  محفوظ  ع دو ل  يبلع علي ا أحد

يكوخ أخ إعادم صياؼ  المإلؾ ل باب ال  صياة المبا ر ، أو ما ي بؽي  أخ ما حبن يتضو ل ام 

اال تأاااا  ااي موقااع المإلااؾ ، أو وج اا   ظاارا  ااي مااخ مإ ااراة هااو  باااب ال  صااياة ، هااو مإ اار 

 مجر  الحرد.

  ئً:التلخٌص الحك  - 

قين أو ت صايو   بدوخ أو تاد عا الكبل  الذو يأدَّ »  مب مخ أ ماب تأدي  الكبل  وهووالتل يو      

ت إي اا  بالمحاكاام ،   اذا ، وهذا ال مب ي تلؾ عخ الحكي التفصيلي ، الاذو  يا 550«لما قيا أو كيؾ قيا 

وأكثاار ا تاا االً علااى  حااا  مأبعااد  551ةالمحااّرد أو المااروو ، وهااو ع اد جي ياالااى ال باااب إ قااربالا مب أ

األ كاار ، مار متعلأاا بالعمو  ،  الراوو  يت يتب ى وج    ظر ال  صي  مخ حيث الأوا ، أماا إذا كااخ األ

 يأاو لاى الحادث ال االو . ولكاخ الاذو ي م اا ه اا هاو األقاواا التاي  لربما كاخ الم بون أوج  وأقرب إ

يأاو  بإعاادم صاياؼ  ال بااب ثا   خ الاراووصياؼت ا وا تصاارها بؤحالوبت ولفظات ، وكاؤ الراوو بإعادم

 . يحت ، وربما قدمت بؤ عاا مخ مثا ظقو ، أ بر ، أ بؤ وؼيرها( تر

ووقاؾ اباخ رما ا   ‹‹  ما يأولو ات  في ظحبلم  الأج( ، يبعد الراوو ال  صياة ، ويتولى إيجا     

باخ حا يا لصااحب ا  ي اكربصاوة  اا   ،  يتحادثوخ بخ ح يا  ي ركخ مخ الؽر  وابخ أبي عتين وا

بؤخ حبلم  قد أصبحة  ي  ي براحفت وابخ رما   أ  يعلخ لمدي   ألجلت ،لت ما قد  ا يذكرالدار كرمت ، ث  

››ملب ي يد بخ عبد الملب
إلاى الصاياد  يتحادثومضاى ال ايه ]حابلم [  ‹‹إحابلماا ، ومثا ذلب  اي وا552

البفليخ ، ولكاخ أم ماا ماتاة  ؤحاب  عخ قريتت  ي ال  د ، وكيؾ حا ر إلى كابا وت وف ب ا  ر ن هذيخ

هذا عخ حيام الصيد  يحدثتأخ يعود إلى محأب رأحت ليربي ما بيخ أهلت وذويت ، ث  يترب الحديث للصياد  

››و اجاعتت  ، وما يلأى  ي ا مخ األ بار ، وعخ أهاواا ليلا  مارة بات  اي حياتات مفاا را بصايدا 
 553، 

و ي موقع ق ر يل و الراوو بؤحلوبت ما دار بيخ المملوب قبا  والحااف علاي الفاراش بعاد و اام ال ايه 

و رش لت علاى  اا ،حيّ   لما أقبا عليت ‹‹لب  ي إبار حردا لؤلحداث مولى قب  ، مد بل ذ يؼا   المأدح

                                      
549

  298،ص ع١شح شغبع -
550

  187رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشٚائٟ،ص  -
551

  186 -٠185ٕظش خطبة اٌؾىب٠خ،ص  -
552

  156عالِخ اٌمظ ،ص -
553

 ٠ٕٚظش  35 -34ٚا ئعالِبٖ،ص  -
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ا أصابت مخ اضب اد إليت م ي كوم اقبت ومكارمت ،  مضى قب   ويعدد،  يع يت ذ المصبب  كعادتت ، وأ

›› يبلبفت ويحليتموحى بعد و ام أبيت ...  جعا الحاف 
554. 

ل  صاياة وج ا   ظار ا ر األحمر( ،  جاد هاذا التأ يا  حي ماا يلجاؤ  الاراوو إلاى تب ايو ي ظالثائ

عليات احاتعدادا لبل تظاار عاماا ، أو عااميخ حتاى  عار عليت  ي البلب و ألوولكخ ثمام   ‹‹المتحاورم 

›› يراً  يعداالتي ي ات حمداخ  ي ا أخ ي   ا إليت ،  ل  يحع حمداخ إال أخ تبلػ الح   
 555. 

وهذا ال مب قد يجماع أحيا اا بايخ ال بااب الماروو ، وبايخ  556و جد مثا ذلب  ي ظحيرم  جال( 

ال باب المحوا باألحلوب ؼير المبا ر ، ويحتؽ ي بات الاراوو عاخ ال بااب المبا ار . و جاد  ايئا ماخ 

 .أج  ي لأائ ا األوا بحكي  الراعيالذلب  ي حبلم  

الً أخ ذلاب ولك ات يرياد أو إ ت حايفعا أاا ل ا  وقالة   أحن ما تأوا   أال تحمع ي م  ا  يئا . ‹‹     

أ  ا جاري  ال يه أباي الو اات وأخ احام ا حابلم   أااا ل اا إخ احامت   ؤ برتت يعرؾ مخ هي وما احم ا  

››مماا قااا ل اا إخ مواليات كااا وا ماخ أهاا المدي ا ا عاخ  فحات ، وكاااخ يحادث  اذ حكاي  وأ
 وربماا جااات 557 

ت حبلم  ،  أاا لت عبد الرحمخ    ف  تيعليت ال يه حديث جار  أو ‹‹التل يو تم يداً لحوار مبا ر 

››عملت    عليب يا ع  ، إ ب ؼير محئوا عخ
 لا  يار حماداخ بؤحااً أخ  ‹‹، كما ا ات قاد يكاوخ مبتحاراً  558

››علياات قصاات ا يأااو
ممااا حاابن . وقااد يحاات د  الااراوو  ااي هااذا التل اايو ، كيااؾ  ،   ااو أقااا حكائياا 559

وقاع  اي أحارا  كياؾ علاي   يأاووهذا  جال يترح  على ضارؼا  و ‹‹الحالي  ، كأولت  ي حيرم  جال 

كااخ يعاملات معاملا   كياؾاعتألات  اي  فاج الحجارم التاي يحاك  ا ماخ الادار ، و كيؾأبأى عليت ، و وكيؾ

››رحاب ب اذا األمار وكيؾاوضت بعد ذلب  ي أمر التوحب بيخ وبي ت أبيت ...   وكيؾبيب  ... 
، مماا 560 

قاوال   ، ولكاخ ب اكا يتب اى وج ا   ظار ال  صاياة المتحااورم ويعياد صاياؼ  أحبن يتضو أخ الراوو 

 .أكثر ا ت اال

 ال وجهت َظر انًبحث انثانث :انحىار بىصفه يشكِّ 

، الحاوار المبا ار الاذو يتمثاا  اي الم ا د ، حايخ تتجلاى علاى و ع ي باالحوار  اي هاذا المبحاث 

ئي واالحبو ال  صياة وقد ت لصة مخ هيم   الراوو ، لتعبر عخ  فح ا مبا رم وبلؽت ا ، وال و الر

                                      
554

  121ٔفغٗ،ص  -
555

  366، 295، 128، 90، 87، ٠ٚ57ٕظش  18اٌضبئش األؽّش،ص  -
556

  267، 167، 60، 57، 54، 43، 36، 30، ٠29ٕظش: ع١شح شغبع،ص -
557

  ٠ٚ268ٕظش: ع١شح شغبع،ص  28عالِخ اٌمظ،ص   -
558

  ٠ٚ275ٕظش: ع١شح شغبع،ص  48ٔفغٗ،ص  -
559

  322، ٠ٚ300ٕظش: ع١شح شغبع،ص  56اٌضبئش األؽّش،ص  -
560

  256، 73، ٠ٚ36ٕظش  65ع١شح شغبع،ص  -
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مع الحوار ، والتعاالن  اي ال بااب إ ماا يكاوخ  اي الحارد ، أماا  561ب ي  معأدم يتدا ا  يت الحرد بعمومت

 صي   ي التعبير عخ قرائ ا ومواقف ا وم اعرها ظ وج    ظرها ب كا عا  ( . ي الحوار  تحتأا ال  

والحااوار المبا اار  باااب مبا اار يتبل ااى الااراوو  ياات  تحااا ال  صااي  مكا اات لتعباار عااخ وج اا  

 ظرها بابل واحاب  ،  ي ا وو الاراوو  اي مأاابع حاردي  تاإدو وظيفا  التم ياد أو التفحاير أو التعليان ، 

 و تارم أ ر  .تظ ر جلي  تارم وت ب

تحااعد  اي جابلت الحادث أو  ،والحوار الذو ي م ا ه ا ، هو الحوار الذو يعبر عخ وج    ظار ماا    

 ت يد  ي توترا .

 - في حبلم  الأج يت ذ الحوار المبا ر  كليخ أحاحييخ  

، حير  يت المتحاوروخ  ي  ب محتأي الحوار الذو يمثا توا أا  ي وج   ال ظر ،  يال ا:   

ا الحوار الذو يدور بيخ الأج وأبي الو ات  ي محت ا الرواي  ، وذلب  ي حديث ما عخ جميل  مث

، وهذا ال ول مخ الحوار يجلو الحدث ويبيخ مأاصدا . والم يمخ  ي هذا الحوار هو  562المؽ ي 

أبو الو ات ولذلب تت ذ ألفاظت اتجاهاً يبيخ وج    ظرا وهو االحتعبلت مخ مثا ظ أمر  بير ، 

و ألفاظاً تمثا ذهب الؽدام (  ي حيخ تكوخ ألفاظ الأج ، ألفاظاً تؤكيديت ، ، أخ تفحد ،  ا بل ابا

 (.ال با  ، حمعاً يا أبا الو ات وال حوا وال قوم إ ابلؽ ي ذلب  اؼتممة ألمر ال ضول مخ مثا ظ

، ب واحدلمتحاوروخ  يت ليحوا على  الحوار الذو يمثا ت الفاً  ي وج   ال ظر ،  ا الن  ً

،  في هذا الحوار رات والمؽ ييخ أما  دار ابخ ح يامثا الحوار الذو دار بيخ الأج وبيخ ال ع

ما ت اا يا  ‹‹يحتعير الأج وج    ظر أبي الو ات االحتعبلئي  ،   و يأوا لعمر بخ أبي ربيع  

ويأوا ] عمر حادراً  ي إثمب و جورب وت بيبب بالمحص اة حتى يصيبب هللا بأارع  مخ ع دا

ويأوا ]أما تكؾ عخ مجو ب   لبئج ما  لفة جدب عثماخ بخ عفاخ للعرجي [ويلب ياعرجي 

أما ردا  تتبع ح   حلفب مخ صالحي األ صار] ويا لب يا أحوو ، ما كاخ أجدر أخ [لؤلحوو

حتضيفب يا م ّ ث  تؤمر ي يداً[ قبع هللا لحا ب ! ها جئة اعلى الؽري  المؽ ي  أد كاخ  د

››باال صراؾ
.  ي حيخ أخ ردود أ عاا محاوريت ات ذة صف  الح ري  والت ك  والل و ،  563 

 . 564مع إقراره  ب يري  الأج  ي   اي  الحوار بعد ا صرا ت

                                      
561

 ثبألش١بء اٌغبوٕخ ٚاٌّىبْ .ٚأػٕٟ ثٗ اٌّمبؽغ اٌغشد٠خ اٌخبطخ ثبألؽذاس ٚعش٠بْ اٌضِٓ ، ٚاٌّمبؽغ اٌٛطف١خ اٌخبطخ  -
562

  19 -٠18ٕظش: عالِخ اٌمظ،ص  -
563

  55 - 54  -53عالِخ اٌمظ،ص -
564

  56ٔفغٗ،ص  -
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وه اب حوار وحب بايخ ال اوعيخ الحاابأيخ ،  ابل هاو إلاى هاذا وال هاو إلاى ذاب ، كاالحوار الاذو      

 ير بؤ ت قد وقع  ي حب حبلم  ،  يأرعت أبو الو ات بلؽتت يدور بيخ أبي الو ات والأج ، حي ما يعترؾ األ

››أو قد بلػ ال يباخ م ب هذا المبلػ يا قج  حتى احتبال أخ يرياب الباباا حأاا  ‹‹االحتعبلئي   يأوا لت 
 

يظا متمحكا بموقفت تجاا حبلم  . ويبابن هذا الحوار  ، أما الأج على الرؼ  مخ إجبللت هذا ال يه  565

ذو دار بيخ الأج وحبلم  ، وه ا يتأمو الأج ثا ي  أبا الو ات ويعلخ عفتت بصراح  وجدي  ، ، الحوار ال

حي ما ي حاب الحوار بي  ما ويعلخ كا م  ما حبت لآل ر ، بيد أخ الأج يمت ع أخ ي حان مع ا إلى أبعد مخ  

حبلم  ، وإ ي حامعة هللا عا  .. ال يا حبيبتي ال ، إ ي أحبب ياحبلم  .أ حية هللا يا ‹‹كبل  ،  يأوا ل ا ال

 لُ  التاي بي  اا عاداومتأيخ﴾ ، وأ ا أكرا أخ تصير ال اإل بلت يومئذ بعض   لبع  عدو إال الم﴿وجا يأوا 

معذرم يا عبد الرحمخ عحى أخ ال تكاوخ حاا با [ م بوقت هذا  تأوا لت  يو  الأيام !]  ت حان حبلم  مع

››كيؾ الم رف يا عبد الارحمخ و [مع إصرارها على إيجاد أحباب الوصاا ]علي
، و اي األ يار ال  566 

 يصا الحوار  ي ظحبلم  الأج( إلى درج  التوتر .

يحود  ي أؼلبات التاوتر  اي جابلت وج ااة ال ظار ؛  ،أما  ي ظوا إحبلماا(  يت ذ الحوار م حى ق ر   

. وهاو  567ت جاي مثا الحاوار الاذو يادور بايخ جابلا الاديخ والما ج   يتبعات حاوار األميار ممادود ب اؤخ ال

الاذو  568الحوار الذو ت ب ي عليت حبك  الرواي  . والحوار الاذو يادور بايخ الملاب المظفار قبا  وبيبارج

ب اؤخ ال ا وا عاخ ممتلكاات   لبياة المااا ، الاذو  569المماليبار الم   بيخ الملب وأمرات ُيعد تم يداً للحو

مخ قبا الملب المظفر ، والبل ة لل ظر  ي يتمثا  يت التحدو الحا ر مخ هإالت األمرات ، والح   الحريع 

بحابب هيم ا  صاوة واحاد عخ وج اة ال ظر وؼلب  حرد األحداث ،   هذا الراوي  قل  الحواراة الكا ف

 الراوو . ةو صوه، على الرواي 

أما  اي ظالثاائر األحمار(  يتلاوخ الحاوار و أاا لؤلحاداث والمراحاا التاي مار ب اا حماداخ وعباداخ      

أابل  ، وهذا الأضي   ي الثائر األحمر معأادم ومت اابك  تبوصفت صد  لوج اة ال ظر المب كا  او ، 

ي اا يعبار ، تحتاف على إبال   كر وإ عا   ظر ؛  ؤؼلب الحواراة  ي هذا الرواي  متأابل  ،  كا صاوة  

ب لاوا  مثاا الحاوار الاذو دار بايخ حماداخ وال ايه ، يماا بعاد عخ وج    ظر وإخ اقت ع بما يأوا م الفات

، وهو حوار بويا يمتد صفحاٍة بواالً ، يت لل ا مو ولوف مروو وأحلوب ؼير مبا ر  570حوا العيارم

                                      
565

  77ٔفغٗ،ص  -
566

 63ٔفغٗ ،ص -
567

  17 -16ٚا ئعالِبٖ،ص  -
568

  246 -245ٚا ئعالِبٖ،ص  -
569

  251 -249ٔفغٗ،ص  -
570

  85 -٠70ٕظش اٌضبئش األؽّش،ص  -
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مباادأ حمااداخ ب يأت ااع و ااي  تامات ،571حار لحمااداخ ، وهااذا الحاوار لاات صاال  باآليا  التااي ُصاادر ب اا الحاافر

لاديخ التاي يرحاؾ حاوا التحارر ماخ أؼابلا ا 572العيارم والعياريخ ، ث  يؤتي حوار الكرما ي ماع عباداخ

 ي ااا عاماا  ال اااج ، ويحااعى  ا اادو العاادا ال اااما إلااى تحبيم ااا ، وهااو يمثااا تأاااببل باايخ وج اا   ظاار 

الكرماا ي الكرما ي ووج    ظر عبداخ ، ث  يتبعت حوار حاوا الموضاول  فحات ، وقاد جاادا  يات عباداخ 

 . 573مخ  بلا وج    ظرا األولى حي ا ث  صار بعد ذلب إلى مذهب الكرما ي

لاى دعاام ، ثا  ياإوا أمار حماداخ  يماا بعاد إ بال ؤخ  فحت 574وقريب م ت حوار عبداخ مع حمداخ     

تباال ماع الفبلحايخ والعمااا ماخ أ 575العدا ال اما . ث  يؤتي  ي  تا  الرواي  حاوار أباي البأاات البؽادادو

تاا محااح  ، وهاذا الحاوار يحاقضا  ومف ادم لكاا مأاوالة الأرامبا حمداخ قرمب ، ليمثاا وج ا   ظار م 

 اي الفصاا األوا ماخ أخ هاذا الروايا  ماخ  الباحاث إليات مماا يإكاد ماا ذهابمكا ي  واحع   اي الروايا  ، 

هيم   الاراوو أو أو عخ بعيداً  ما الرواياة ذواة األصواة المتعددم ،  كا صوة يعبر عخ وج    ظر

   صي  مخ   صياة الرواي  .

 مثا وج    ظر حوا مف وميخ يمثبلختي ت جال( تدور أؼلب الحواراة ال و ي ظحيرم    

( ويتمثااا هااذا األماار  ااي حااوار العاضااد لخٌ  ةة ( وظالم  ةة الم ظااومتيخ المتصااارعتيخ  ااي الرواياا  ظا

  وضرؼا  والذو م ت هذا المأبع 

 كيؾ تريد م ي يا موالو أخ ا تتو ع دو  ي الحك  بمثا هذا ال يا   للديخ والوبخ  - ‹‹

 يصدن ما يحمع ث  قاا لت  ب ة العاضد ول  يكد 

 ويلب يا ضرؼا  .. أتريد أخ تت م ي ب يا   الديخ والوبخ   -

كبل إ ي ال أريد أخ ات   أحداً . ولكخ هاذا الفعاا  اي ذاتات  يا ا  وماخ يرتكبات أو يرضاى بات   او  -

›› ائخ
 576. 

ومثا ذلب حوار  اور مع  جال حوا الع د الجديد وكا م  ما يمثا وج    ظر م الف  لوج ا        

   اور ي اج  الع د الجديد وقادتت ،  يت م   بال دال وعد  اإل بلو   ، ظر اآل ر

 إ    قد  دعوا ال اج عخ حأيأت   ، وك ة أ ة أوا م دول . - ‹‹

 هذا أعمال   ت  د ل   . -

                                      
571

 ِٓ اإلعشاء  16ا٠٢خ  -
572

  122 -٠116ٕظش اٌضبئش األؽّش،ص  -
573

  126 -124ٔفغٗ،ص  -
574

  195 -194ٔفغٗ،ص -
575

  238 -226ٔفغٗ،ص  -
576

 ٚ٘زا اٌؾٛاس٠ّضً سدح فؼً ػشغبَ ؽٛي الزشاػ اٌؼبػذ االعزٕغبد ثبٌفشٔظ . 45ع١شح شغبع ،ص -
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  ي ذلب   لو كا وا م لصيخ ما أهملو ي هذا اإلهماا .أو تظ    م لصيخ  -

 هذا الع د ،  تركوب على حريتب . حيدو ، إ ب ل  تظ ر الرؼب   ي  دم يا  -

››با لكيبل اك ؾ عورات   -
 577. 

 دالل  الت أيب  ي الحوار 

ال بااب  ت ي أا ، أو أ 578حي ما ي أا الراوو  باب ال  صي  المبا ر ، يكوخ هذا ال أا وهميا

ا يفتر  أخ تفوهة بت ال  صي  ، لذا   او  أاا ا تراضاي ، وقاد يباالػ الاراوو  اي هاذا ال أاا مت اذا كم

بذلب موقؾ المراقب الموضوعي الذو يحمع ما تحرا بعا  ال  صاياة لابع  ، بؽيا  تحاجيا كاا ماا 

 صياة يحمعت بم ت ى الدق ، و ي هذا الحال  يكوخ الراوو أكثر ححاحي   ي  أا الممي اة الصوتي  لل 

وحرصت ال ظارو علاى  لحتوولى وحواج تود الوحوح  ، وقد أ ار أو حب حكي إحيجعلت قريبا إلى مما 

والاذو ي م اا  (الحرب والحبل رواي ظهذا المحؤل  ، مثا  ألت لثؽ  دي يحوؾ  ي الصوة الصحيو ظر( ي 

 ألخ ‹‹ المواقاع التاي ي تحل ااأحاد إ اارم إلاى أخ تب ي الراوو هذا ال أا الموضاوعي هو  ي هذا المحؤل  

موقفت  ي حاالة أ ر  مخ كبل  ال  صياة ي تلؾ ا تبل ا جوهريا ، حتى ليمكخ مأار   موقعت بموقع 

››محرر يصافي كاا ماا يحامعت وير احت ويعياد صاياؼ  كابل  ال  صاياة المبا ار ببارن محاددم
 579  ،

مثياا الادقين و تجااا ال  صاي  ،  التوهذا األمر يأود اا إلاى الحاديث عاخ الماوقعيخ الاذو يت اذهما الاراو

، هو موقاع  اارجي و اي هاذا الحالا  تتباعاد وج تاا  ظار الاراوو وال  صاي  ل صائو كبل  ال  صي 

على المحتو  التعبيرو ، أما إذا  أا الراوو كابل  ال  صاي  مركا اً  اي ذلاب علاى جوهرهاا ، مترجماا 

ا علاى المحاتو  التعبيارو  يصابو ماي  ظرهبعبااراة حياديا   اد اقتاراب وج تا ،مبلمو الكبل  ال اصا 

يمثاا ال بااب المبا ار ظالحاوار( ل  صاي  ماا واقعا   ‹‹موقع الراوو موقعا دا ليا . و ي كبل الحاالتيخ 

››موضااوعي  يحاامع ا المإلااؾ ، الااذو ي تحااا دور  اقااا م لااو لتحااجيا مااا يحاامعت
ويكااوخ هااذا  580 

 الدا لي( اللذيخ يت ذهما الراوو .اإل بلو  ي ال أا متؤرجحا بيخ الموقعيخ ظال ارجي _ 

و أؾ أما  وظيف  الت أيب  ي الحوار  ي رواياة باكثير ، الذو يت ذ  ي اا الاراوو موقفاا  ارجياا 

 واصفا بوحاب  الت أيب محار الحوار بيخ ال  صياة   

 وقد يت ذ هذا الت أيب عدم دالالة أهم ا  

                                      
577

  278ٔفغٗ،ص  -
578

  ٠185ٕظش: خطبة اٌؾىب٠خ،ص  -
579

  54 -53شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
580

  51 ٔفغٗ،ص -
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ي اوب عاخ التعليان الحاردو ماخ مثاا  ا، ي اكا رما اً َرْحاميًّ  الدالل  على ا قط ع زم ً.1

ظحكة بره  أو ما  اب ت( ، وهذا ال كا ؼالب على كا روايااة بااكثير ، مثااا علاى ذلاب ، 

 ع دما توقظ أ  الو ات حبلم  تأوا ل ا  

 حبلم  .. قومي يا  أي  . - ‹‹

581قا .. دعي ي يا موالتي -
 ‹‹  . 

 عا  .. أو  اايت يؤتي ااا مااخ أهااا  ‹‹المدي اا  ومثاا ذلااب رد أ  الو ااات علااى مجايت جميلاا  مبرباا       

›› المدي   إال هذا  
582 

 وتم الم ج   ب ومثا ذلب ردم  عا جبلا الديخ مخ      

››ماذا تأوا .. ي  م ي التتار وأه م   ‹‹
 با اصدق ي .. ‹‹و ي موقؾ ق ر يأوا لت  ،583 

››ال أريد إال الصدن
ال تباب ياا جابلا  ‹‹و جد مثا ذلب  ي كبل  األمير ممدود وهو  اي الحايان  ،584

››الااديخ .. قاتااا التتااار .. ال تصاادن أقااواا الم جماايخ
الحااوار الااذو ياادور باايخ راجياا  وقريااب م اات  ،585

 وعبداخ حوا ا تباؾ عالي  .

  ع  ا تبفوها .. ال ريب ع دو أ    ا تبفوها . - ‹‹

 مخ ه    -

 دع ي .... ال ت   ي هكذا .ال أدرو مخ ه  ...  -

 قلة إ ب رأية ثمام  بي   ! -

›› ع  رأيتت بي    ... هو الذو ا تبف ا .... البد أ ت هو..... لع   هللا عليت -
 586 . 

 في المأباع الحاابن  جاد الت أايب  اي كابل  راجيا   ححاب ، موهماا بتأباع أ فاحا ا وهاي      

كبل  عبداخ  ااا ماخ الت أايب . وهاذا دلياا علاى أخ بااكثير كااخ يحات د  هاذا  خ أختتكل  ،  ي حي

 التأ ي  بوعي تا  . ومثا ذلب الحوار الذو يدور بيخ حمداخ وعبد الرإوؾ  

 ب تب  وال قوم إال با  .... ا تبفة ا  صام حمداخ قائبل   ال حوا ‹‹

  ع  ..... -

                                      
581

 11عالِخ اٌمظ،ص -
582

  12ٔفغٗ،ص  -
583

 .16ٚائعالِبٖ،ص -
584

  17ٔفغٗ،ص  -
585

  23ٔفغٗ،ص  -
586

  33اٌضبئش األؽّش،ص  -
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››ذ  العيااريخ وال ابارعلاى  ارادر أواا ... أو قد أصبو الحلباخ عاج ا ال يأ -
ومثلات قاوا  ،587 

 ال يه ب لوا  

›› إخ حمداخ لرا  بكو ت ... را  بكو ت لو تركوا! ‹‹
 588  

 بيخ حمي  المريض  وأم ا وجاريت ا  الذو يدوروقريب مخ ذلب الحوار

 احتريحا ... أ ا قادرم أخ أجلج ... - ‹‹

 ها تريديخ  يئاً يا حمي    -   

 تؤويخ إلى  را ب  ت امي قليبلً وتحتريحي !..  ع  ... لو -   

 أ ى يؤتي ي ال و  يا ب تي و حخ  ي هذا الحاا    -   

  ي الليل  ب ير ... إخ كاخ مخ أجلي  إ -  

 ومخ أجا أبيب الذو ل  يعد مخ الأاهرم م ذ يوميخ ....  -

 ال تألأي يا حيدتي  حيعود حيدو ؼدا  ي الصبام ...  -

أجا يا أماا .. لعلت رأ  مخ الحكم  أال يعر   فحت أل بار البريان  بأاي ع اد أ اي الفضاا  اي  -

 بيتت ... 

 ما كاخ ي بؽي أخ يذهب البت  إلى الأاهرم والحرب  ي ا قائم  ..  -

 أراد أخ يبمئخ على متجرا ه اب وعلى الفضا ...  -

با أراد أخ يبمئخ على  يت ق ر .. أ ا ال يعجب ي هاذا العماا م ات ياا حامي  وأ  اى أخ ي الات م ات  -

  ر ... 

كبل يا أماا ، ال  وؾ علاى أباي ماخ ذلاب ..  ال ااج يعلماوخ أخ لايج بي ات وبايخ عماي  ااور إال  -

›› صل  الص ارم وال  يت ؼير ذلب ..
 589،  

، لاذلب يتأباع كبلم اا ،  ماخ ه اا كااخ الت أايب  اي وحاب   حمي  المريض  الم  ك  يتأبع أ فاح ا     

 كبلم ا و ي ق را ، وال يظ ر الت أيب  ي كبل  األ  إال بعد إظ ارها الج ل على  وج ا .

وهاو لايج حاواراً  حوار جبلا الديخ وال يه الب اارو  في   الدالل  على المق طع  فً الح اب.2     

 الدا لي المحمول .حأيأياً ، أل ت أقرب إلى المو ولوف 

                                      
587

  57 -56ٔفغٗ،ص  -
588

  67ٔفغٗ،ص  -
589

  12ع١شح شغبع،ص  -
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 باا أ اا رجااا محاكيخ بااائج م كاوب ، ذهاب ملااب أباي  ماااة  اي الج يارم ؼمااا ، وذباو التتااار ‹‹

  وتي وأعمامي ، وحبوا جدتي ..إ

›› ححبب ححبب ، قد عر ة ماذا تريد أخ تأوا -
 590. 

 إ ما أبكي لحالب ...  ‹‹و ي الحوار  فحت يأوا ال يه الب ارو   

›› تحب ي ... تبكي لحالي ، إذخ أ ة -
 591  

 ويكثر هذا األمر  ي المحاوراة الجدلي  ، مثا حوار الكرما ي مع عبداخ .

 أال ت وج ي ب ا    - ‹‹

  عا ب ا ما ت ات ! ات   لأد صارة اليو  حبلالً لب  اعبل  هذا الع  -   

 ولكخ هذا ي الؾ ...  -   

›› ب الأدي   الديخ   أما برحة تإمخ بالديخ   أتريد أخ تعود إلى حال -
 592  

 و ي حوار عالي  مع حارج الحدود و وج ا   

 بأوا ه ا ع دو حتى أكتب إليت بؤمرك  .ولكخ ال أحتبيع أخ أ الؾ أمرا ، ا - ‹‹

  تت وردم .... قا لت إذخ إخ ا -  

 كبل . ال تأا لت وردم . قا لت عالي  ..  -  

››  ما تأوليخ يا وردم ، أتريديخ أخ ال يعر ب أ وب  -  
 593  

حم ا الحأيأي ، لاذلب جاات الت أايب  اي كابل  عيحاى قابعة  وج ا عيحى الذو ال يعرؾ ا  عالي 

 للدالل  على هذا األمر .

 وع دما ي أ   جال على ابخ ال ياب ، يأوا  جال لت        

 أتريد أخ ت دع ي يا  اجر    - ‹‹

  ا ع ي وإال صحة  جمعة عليب ال اج  عر وا حر ...  -  

›› ول  يت  ابخ ال ياب كلمتت هذا ، إذ عادة العمام   حدة  مت
 594. 

 و ي المأبع الحابن اجتمع الت أيب والتعلين الحردو مخ الراوو تؤكيداً لدالل  الت أيب على المأابع  . 

                                      
590

  80ٚا ئعالِبٖ،ص  -
591

 ٔفغٗ  -
592

  125اٌضبئش األؽّش،ص  -
593

  281ٔفغٗ،ص  -
594

  296ع١شح شغبع،ص  -
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و ي حوار بيخ العاضاد وماإتمخ ال بل ا  ، حاوا ماا  علات  عاي  ال بل ا  ماخ محاولا  اؼتيااا أحاد    

 المحاول  يأوا العاضد لمإتمخ ال بل     الديخ و  ا 

 هذا محال ال  ائدم م  ا اآلخ وضررها أكبر مخ  فع ا .  - ‹‹

 ؼدا يا موالو تتام  رو ...  -  

 ويلب ! إياب يا مإتمخ ال بل   ، إياب ...  -  

›› ابمئخ يا موالو -  
 595  

د مخ رعيتت ، أماا الت أايب  اي كابل   الت أيب  ي كبل  مإتمخ ال بل   يدا على مأابع  العاضد لواح  

 العاضد ،  يدا على اال أبال ال م ي الذو الت مت مإتمخ ال بل   تأديراً لموالا .

لعدم اعتبااراة ال اوؾ أو التاوجج . قد ٌك ن الت قٌط داالً على التبدد فً إكم ا الكالم 3    

 أو ال جا أو ؼير ذلب .

 باب  لحبلم     في حوار حباب   مع حبلم  ، تأوا ح     

ِِ إخ وج ااي ألجمااا مااخ وج ااب هااذا ال اااأؾ لااب . ااو ‹‹ حب ، وإخ صااوتي ألعااذب مااخ صااوتب هللِا

 وم .المبح

  أالة حبلم  وقد  فذ صبرها   

 أتحكتيخ أو ....  -

  بادرت ا حباب  قائل  

 أو ماذا يا حبلم  الأج    -

 قالة حبلم    

›› أو ألبمب ! -
 596  

 حبلم  ترددة  ي إكماا كبلم ا أدباً وإجبلالً ألحتاذت ا جميلا  ولكاخ أكملتات حي ماا بااا تبااوا      

 ُحباب  . 

 و ي حوار عبداخ مع الكرما ي و  ر ، يؽا ا عبداخ   راً ببريأ  ملتوي   تأوا لت   ر   

 مخ أيخ تعلمة هذا كلت يا   يا ال اخ    - ‹‹

 ..........................! مخ عين -

›› ث لعول  يكما عبداخ كلمتت إذ تذكر إ ت  ي م  د أ ي ا   جا وت
 597  

                                      
595

  309ٔفغٗ،ص  -
596

  141عالِخ اٌمظ،ص  -



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

113 

 

عبد الارإوؾ عما تفكر  يت مثلما  عا حمداخ مع وقد يدا الت أيب على  وؾ ال  صي  مخ اإل صام 

 الذو ي برا بؤخ  ابؾ أب تت هو أبخ الحبي  

 ب تب .تعل  الذو ا تبؾ ا أو - ‹‹

 .  ع  -

 َمخ  -

 أحد أؼ يات الأري  . -

 أي     -

 أتحلؾ لي أ ب ال تأوا هذا ألحد . -

  ع  أحلؾ لب . -

 مالب األر  الذو تعما  ي ا يا حمداخ    -

 .َماخ تع اي  حتوضحت قائبل  ي حيرم وذهواوجئ حمداخ بما حمع حتى  ب  ي وعيت لما حمع ،  ا 

  ظر إليت عبد الرإوؾ مليا ولحاخ حالت يأوا   أيع  علاى هاذا الرجاا الباائج أخ يكاوخ المجار  حايدا . 

 وترقب حمداخ الجواب  ي قلن عظي  ، ول  يأدر أخ ي تظر حماعت مخ صاحبت .  أاا لت بل ف  وتلعث   

 أتع ي .........  -

›› بخ الحبي ! ع  أع ي ا -
 598

 

عبداخ حي ما يعل  بجريم  راجي  مع ححيخ األهوا و يأاوا لات  ومثا هذا الموقؾ يأفت حمداخ مع

 عبداخ  

 املب  فحب ! أما تذكر الححيخ األهوا و   - ‹‹

 ما بالت   ماذا ص ع   قا .. عجا !  -

  ة الذو دعوتت لل  وا ع دب . ألحة أ -

 بلى . -

  ما ك ة تدعت وحدا  ي الدار مع راجي   إ -

 ويلت ها ...........  -

  ع  . -

 اآلخ .....   ي  -

                                                                                                                           
597

  114اٌضبئش األؽّش،ص  -
598

  58اٌضبئش األؽّش،ص  -
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››  ع  هو ذاب -
 599

 

بااذ حاوا عاماا   وصااحبيت الحاارث وعأبا   اي م يماو ي الحوار الذو يدور بيخ عيحاى  وف عاليا

  ومضايأتت لعالي  . يتحاتا عيحىالحدود 

 كيؾ   أال يعاقب على  علتت   - ‹‹ 

 إليب ت م  قاصم  . عليت جريمتت   ث   ي يدا أخ يع و أ ي لب أخ تثبة -

 الأاصم    ما الت م  -

  يا   المذهب ، والتجحج للعدو ، أو الحعي الؼتياا أحد ال عمات أو ........ -

 أو ماذا   -

›› حب حمداخ أو عبداخ -
 600

 

 و جد التوجج  ي  وؾ  جال مخ ضيال أو تلؾ رحال  ال يا   

›› ماذا ص عة ب ا   إياب أخ تكو ي م قت ا أو ........ ‹‹
 601 

 عور  جال وهو  ي ال  ل  و ا على مصير أبيت  اور  وكذلب  جد هذا التردد ع د     

 وماذا ص عت  يا أحد الديخ ب اور   -  ‹‹

  تردد أحد الديخ قليبل ال يدرو كيؾ يجيبت .

 ها ... -

››إ ا قد قبض ا عليت يا  جال لئبل يأتلب  -
 602

 

ب مااخ وؼياار ذلاا 604أو اإليحااات باحااتمرار الكاابل  603وقااد يااؤتي الت أاايب لاادالالة أ اار  مثااا الت ااوين

 .605الدالالة

بالتعاالن لات صال  مما حبن  جد أخ المحتو  التعبيرو  ي رواياة باكثير كاخ مت وعاً وال حايما  يماا 

ي اكا وج ااة ال ظار .  ابيخ كبل  المإلؾ وكبل  ال  صياة ، وكيفي  احت دا  التحمي  وتوظيف ا توظيفا

إبارهاا الت أايب الاذو  ااب عاخ التعليان  ظار وقاد احات د   اي الوقد كاخ للحوار وظيف   ي إبرا  وج ا  

أخ هاذا التأ يااة لاا  تكاخ مجارد مأاابع مبتحاارم ،  م تلفا  . ومماا يجاادر اإل اارم إلياتالحاردو بدالالتات ال

                                      
599

  198 -197ٔفغٗ،ص -
600

  287اٌضبئش األؽّش،ص  -
601

  297ع١شح شغبع،ص  -
602

  333ٔفغٗ ،ص -
603

  114اٌضبئش األؽّش،ص  -
604

  16عالِخ اٌمظ،ص  -
605

  298، 292، اٌضبئش األؽّش،ص 334، 319، 304شغبع،ص ، ع١شح 87، ٠67ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي : عالِخ اٌمظ،ص  -
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، با قاد تاؤتي علاى  اكا ب يا  متكاملا  تجتماع  ي اا أؼلاب التأ يااة ر  ي هذا الرواياة ، وتؤتي عفواً ت ت 

كر فاااالً لؽويااا تتصااارل  ياات وج ااااة ال ظاار مااخ  اابلا عااادم الحااابأ  محاات َدم  بااوعي تااا  ، م اااكل  

لت صل  ب  صي  واحادم ، هاي  607، ؼير أخ الباحث حيأؾ أما  مأبع ي كا ب ي  متكامل  606  صياة

  صي  ظحمي (  وف  جال ، وقد جمع هذا المأبع عدم أ ماب مخ أحاليب ال باب ،  االراوو يحاتببخ 

 ي ب ي  واحدم متكامل  تتدا ا  كلت وج ا ، وقد صاغ ذلب  هذا ال  صي  وهي  ي لحظ  قلن  ديد على

  ي ا أ ماب ال باب وتتأابع ، يظ ر  ي ا الراوو تارم

 أ هذا الب ي  بظ ور الراوو جليا  وي تفي أ ر  . تبد

] ثا    هذه سمٌ  فً داب أ ٌه    لفسط ط فً هم  قلق ،  إ ه  لتخفً من ذلةك أضةع ف مة  ت دٌةه ‹‹

[ تةبى مة  حة ا ح ٌ هة  اآلن   هةا ٌعة د    متةى   ابلا األحالوب ؼيار المبا ار الحارمع ا مخ  تماهىي

ثاا  ي اارل الااراوو بؤ ااذ  مااا  األمااور مااخ حاامي  ،  اااقبل أ كارهااا وعوابف ااا بوحاااب  أحاالوب ] ٌعةة د  

لقد  لغه  أ ه لم ٌقتا  إ م   ق  فً السب ، نم  لغه  أن ملةك الفةب ج  [ ال او عبر المو ولوف المروو

ى علٌه من أجا أ ٌه ،  إ م  احتفظ  ه بهٌ   ع ده ، نم  لغه  آخب المب أ هم سٌطلق ن سباحه  عةد أ ق

أن ٌعقد ا م  أسد الدٌن ،  لكن قل ه   قً على ح له دائم ال جٌب  لكةن قلقهة  لةم ٌةزا ٌزلزلهة   ٌة ض 

ا لاي عبار ذاكارم حامي  ث  يعود الراوو بحيادي  تام  مخ  ابلا احاترجال د] ال ه ب  ٌقلقه  س اد اللٌا 

وماخ  ابلا ذاكارم حامي   ،بعباراة مخ مثا إ  ا لتذكر ... وإ  ا لتذكر ... ويو  جات يودع ا ؼدام رحيلت

قة ا لهة   [ التي تتحوا إلى  اقل  لؤلحداث  تأاو  بوظيفا  الاراوو  اي  أاا الم ا د عبار ال بااب المبا ار

  الع بة تخ قه :

   ه إ ه خ ئنأ ً ٌ  سمٌ  ، سٌجعا ال  س ٌق ل ن ع -

 [ 608 ي تلب صوت ا بصوة الراوو األحاج مخ  بلا الحرد الذاتي] 

نم م زالت  ه ت اسٌه  ته ن علٌه حتى سكن جأشه  بقأ عٌ ه ، فم  كة ن أجملةه  هة  ٌ ظةب        

ث  تبدأ بصوت ا مخ  بلا االحتذكار مرم ] إلٌه  م تسم  ا تس مته الس حبة   ق ٌ  الدم  تتألل فً عٌ ٌه 

 إ ه  لتذكب ٌ م أق ا إلٌهة   عةد ذلةك  أٌة م   سةم [ أ ر  احترجاعاً دا ليا ق ر  ترح  إباراً لم  د ق ر 

النغب م شبح الصدب ، ٌك د ٌخب  من إه  ه جذال  مبح  فطفق ٌع  قه   ٌق له  تة بة فةً الةبأس  تة بة 
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، اٌزٞ ٠ّزضط ف١ٙب أطٛاد اٌشاٚٞ ، شغبع ، شبٚس ، ع١ّخ ِٓ خالي األعٍٛة غ١ش  266 -٠254ٕظش ع١شح شغبع اٌفظً اٌغبثغ ِٓ اٌغفش اٌضبٌش ،ص -

 اٌّجبشش اٌؾش ، اٌٌّٛٔٛٛط اٌّشٚٞ ، اٌغشد اٌزارٟ ، األعٍٛة اٌّجبشش .
607

  137 -134ٔفغٗ،ص -
608

اٌز١ّض ٘زا اٌّظطٍؼ خبص ثبٌٕبلذ اٌزش١ىٟ ٌٛث١ِٛش د١ٌٚض٠ً ٠ٚؼٕٟ ثٗ األعٍٛة اٌزٞ ٠مف ث١ٓ عشد اٌشاٚٞ ٚاألعٍٛة غ١ش اٌّجبشش اٌؾش ثؾ١ش ٠ظؼت  -

  225 -224خ،ص ث١ٓ طٛد اٌشاٚٞ ٚطٛد اٌشخظ١خ . غ١ش أْ ٔجشح اٌخطبة رٛؽٟ ثظٛد اٌشخظ١خ ، ٌٚٙزا ٚطف األعٍٛة ثبٌزارٟ . ٠ٕظش ثٕبء اٌشٚا٠
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 كااخ هاذا المأباع بم  لا  التم ياد للم ا د المب اي علاى ] أ ةه نمةا. فً ال ج   ت بة فً صفح  الع ةق فك

فق لةت لةه : [الحوار المبا ر الذو يت للت بع  التعليأاة الحردي  اإليضاحي  الم بثأ  ماخ م ظاور حامي  

م  خط ك الٌ م  أأ ت مخم ب   قة ا لهة  :  عةم أ ة  مخمة ب ٌة  سةمٌ  مةن غٌةب مة  ٌغضةب هللا ، إ ةً قةد 

 همس فً أذ هة  : صةه م  أسد الدٌن .فلم  سألته : كٌف أحما  ه أ ً على قت ا الفب ج اهتدٌت إلى م 

قةد ختمةت هةذا الفةم الصةغٌب علةى  ا، ال ت  حً  هذا السب لحد .  ط   علةى فمهة  ق لة  نةم قة ا : ه أ ةذ

 السب الخطٌب.

 [الذاتي ث  يعود الراوو إلى الظ ور ولكخ م دؼما ومت اؼما مع صوة حمي  بوحاب  الحرد ] 

، فكأ مة  كة ن    ٌن التجلد  الجزع فً ح ل  عجةب ٌ م ج ء ٌ دعه  غداة بحٌله ، ف قف أم مه

ٌست جد  شج عته فتعٌ ه  ٌعتمد على ح ه فٌخ  ه ،  ك  ت آخب كلم  ق له   ه  ٌمسح دمعه  : نقً ٌ  

 . ح ٌ تً إن هللا لن ٌخذل ً أ دا  أ   أسعى فً جم  كلم  المسلمٌن

اللحظ  الحاحم  الم م  لكبل ال  صيتيخ ، ي ححب الراوو تاركا المجاا لحمي  لتعبر عخ و ي هذا ] 

  ر الحر [ فح ا مخ  بلا األحلوب ؼير المبا

ٌسعً فً جم  كلم  المسلمٌن ، أجا .. هذا ز جه   ح ٌ ه  ه  الذي ٌق ا ذلك  ٌفعةا مة  ٌقة ا ، 

ن  بائه لٌشةن الغة بات علةى جمة ع الفةب ج ، هذا ز جه  ه  الذي غ ضب أ  ه فً س ٌا هللا  ا طلق م

هذا ز جه  الذي ٌح ه  أشد الحب ، هذا الما الم ش د الذي ظلت تحلم  ه ، فعالم إذن ٌ  سمٌ  تأسةٌن 

    فٌم تقلقٌن  تجزعٌن   

وع د هذا التحاإا تصا ال  صي  إلاى ذروم ا فعال اا ،  يلجاؤ بااكثير إلاى الم اوجا  بايخ أحالوبيخ. ] 

ظيتمثااا  ااي صااوة حاامي  الألأاا  المحاائول  ( واألحاالوب ؼياار المبا اار الحاار  609لمبا اار الحااراألحاالوب ا

  [ظالمتمثا  ي صوة  كرها الحائا ( على ال حو اآلتي 

 فعالم إذن ٌ  سمٌ  تأسٌن   فٌم تقلقٌن  تجزعٌن   -

 إ ً أح ه ح   . -

  لك ك هكذا تح ٌ ه أن ٌك ن  -

 أجا  لك ً أخ ف علٌه  -

 ٌجعله  طال كم  تم ٌت  تخ فٌن علٌه مم   -

 لٌته أّجا ذلك قلٌال حتى ٌتملى قل ً م ه  قل ه م ً . -

                                      
609

٘ٛ أعٍٛة ٠خزٍف ػٓ األعٍٛة اٌّجبشش ، ثاعمبؽ ػالِبد اٌزٕظ١ض ٚئدخبٌٗ فٟ ع١بق إٌض اٌمظظٟ ِجبششح دْٚ ِمذِبد ، ٠ّٚضً ٘زا األعٍٛة  -

 اٌظ١غخ اٌضب١ٔخ ٌٌٍّٛٔٛٛط اٌذاخٍٟ .



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

117 

 

 إن لم ٌكن هكذا الٌ م فلن ٌك ن . -

يحاتؤ ؾ الاراوو وظيفتات ، و ي هذا اللحظ  يأبع باكثير الم اجام ليفحو المجاا للراوو باوعي تاا  ] 

 [قائبل  

 . ،  لكن هٌه تكذلك ك  ت سمٌ  ت  جً  فسه  لتسكن جأشه   تن ت قل ه  

  [ ويحتمر الراوو هكذا إلى أخ يأوا ]

  لكن الم د ب بج  إلى الق هبة  لٌس معه شج ع 

ال فا   لتعلخ ال  صي  عاخ  فحا ا ماخ  ابلا األحالوب المبا ار ل  وه ا ي فجر اال فعاا وت اا الؽبل]

 [الحر 

ٌقةة ا الم ةد ب إ ةةه ألةةح لةك هللا أٌهةة  ال طةا الح ٌةةب ! أي شةًء أخةةبك    َمةن ذا ٌصةةدق ً خ ةبك   

س قه   عده أن ٌلحق . لٌت هةذا المشةئ م لةم ٌجةف ، فمة  زاد ةً ٌه أن ٌصح ه ، فأ ِى ،  سأله أن ٌعل

،  هةذا الٌة م الن لةث قةد أ شةكت شمسةه أن قلق ،  مضى على  ص له ٌ م نةم ٌة ممجٌئه إال قلق  على 

 تغٌب  م  من   أ عن الح ٌب .

؛ خشةةٌت مةةن غضةةب أ ٌةةك فلةةم تشةةأ أن تعةة د   خجلةةت مةةن  تةةبى مةة ذا جةةبى لةةك ٌةة  ز جةةً الح ٌةةب

 ص ٌعه فكبهت أن تباه    لكن كٌف ت س  ً ٌ  شج ع   كٌف ت سى ز جك  ح ٌ ك  

مثاا ذروم التجلاي  اي ظالماتكل  ، الؽائاب ، الم اباب( لت و ي هذا المأباع تتجااور الضامائر الثبلثا ] 

 [لظ ور متدا بل مخ الحوار المبا ر تعبير ال  صي  عخ مك و ات ا . ث  يعود الراوو إلى ا

 إ ه  لفً هذا ال حبان من القلق  الحٌبة ... إذ ص حت مسٌك  من ع د الش  ك : م التً ، م التً 

 [ ف ستحقت مسٌك  حل ان ال شٌب ويتد ا الراوو قائبل  ]! هذا ز جك قد  صا 

  [ث  يترب المجاا للحوار المبا ر]

 أٌن ه  ٌ  مسٌك     -

 . ٌب ط فبسهفً الف  ء  -

 [ث  يعلن الراوو] 

  عبا سمٌ  م  عباه  من ذه ا  ابت  ك  

 ث  يترب ل ا الميداخ لتعبر عخ  فح ا مخ  بلا ثبلث  أحاليب متتابع  ]

 [أحلوب ؼير مبا ر حر 
 م  خط ه    ألٌست فبح     لى ! إن فبحه  لعظٌم ،  لكن هال تأخب قلٌال حتى تتهٌأ للق ئه .
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  [بيخ  فح ا مخ  بلا مأدم  مخ الراووحوار بي  ا و -]2
    داه  ص ت من   ط ه  ٌهدٌه  الس ٌا 

 المبآَة ٌ  سمٌ  ! اسبعً إلى المبآة  -

 أٌن هً   -

 فً حجبتك ! ا طلقً إلى حجبتك ! -

 [ يعود الراوو إلى الظ ور] 

  ا طلقت ك لشه ب  

ظمحيك ( صوة ؼير حوار مبا ر البرؾ األوا ظحمي ( صوة محمول ، البرؾ الثا ي -]3
 محمول .[

ل   -  .تع لً ٌ  مسٌك  ، اخ بٌ ً ٌ  مسٌك     لٌ ً الح 

[- ]................. 

 كال لٌست هذه التً ٌح ه  ز جً ، إلالز بدٌ  . -

................[]... 

 أجا هذه ، س عدٌ ً . -

]...................[ 

 شعبي !    لٌ ً المشط . -

]...................[ 

 العطب ، ق ٌ   العطب ، بشً على شعبي  -

]...................[ 

  العقد ، أٌن عقدي اللؤلؤي   ه تٌه  -

  [يعود الراوو للظ ور مرم أ ر ]ث  

    دى ص ت من جه  اله   : سمٌ        

 هذا ص ته ٌ  مسٌك  ، ص ته حق  .. ص ت شج ع  -

  خبجت تته دى فً حلته 

 سمٌ ! -

 شج ع  -

  [هذا الب ي   يتجلى بكا وضوم محايداً موضوعيا ث  ي تت  الراوو]
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الخٌ ا ، ف بس من  شقباء ممش ق  ، فكأ هم  فٌم  ٌبى،  هذه  اعت ق الح ٌ  ن هذا أسمب ض مب

 ››  ا الب م جٌ ي الف تحٌن ، قد ضم إلى صدبه عب س  حس  ء من    ت أقٌ

 بحيادي  تام  . تتمت كذلب الراوو هذا المأبع بحيادي  تام  ا كما بدأ 
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 والزمان المنظور الروائي عمى مستوى المكان الفصل الثالث:
        

 يكااوخ قااادراً علااى  يحااتبيع الأااار  أخ يحاادد وج اا   ظاار الااراوو علااى محااتو  المكاااخ أو ال ماااخ  

ا ،  ي جلاي ماخ  ابل ما يا  التاي يادار بوحاابت ا الحاردموقعت مخ  بلا اإلحاداثياة المكا يا  أو ال تحديد

 ذلب كلت مد  التبابن أو البلتبابن بيخ الراوو وبيخ   صياتت . 

 انًُظىر انروائٍ ػهً يستىي انًكاٌ

 ه اب حالتاخ لموقع الراوو على محتو  المكاخ  ي العما األدبي   

 الحالة األولى : تطابق موقع الراوي مع إحدى الشخصيات : 

يبدو كؤ ات مابل   ل اذا ال  صاي  ؛  يحتاا قد يتبابن موقع الراوو مع إحد  ال  صياة ، حتى 

 الموقع المكا ي  فحت الذو تحتلت ، وربما يبل م ا بصورم مإقت  أو يبل م ا على بوا الحرد .

 وللراوو مظ راخ مخ حيث تب ي وج    ظر ال  صي    

 : مظهب االمتزا    لشخصٌ : ال ا

وبالتاالي ‹‹يولوجيا  والتعبيريا  وال فحاي  األيد الراوو بصورم مإقت  أ ظم  ال  صاي  يتب ى          

تك اااؾ وج ااا  ال ظااار التاااي يتب اهاااا المإلاااؾ عاااخ  فحااا ا علاااى جمياااع المحاااتوياة المأابلااا  ل اااا لاااد  

››ال  صي 
610 . 

 الن  ً :مظهب مبافق  الشخصٌ :

ل اذا يكاوخ وصافت ؼيار محادد و؛   اايرا أولك ات  ال يمت ف الراوو بال  صي   ي هذا الحال          

رم الذاتي  لاد  ال  صاي  ، باا ب ظارم تتجااو  ال  صاي  إلاى ال  صاياة ، و اي مثاا هاذا الحالا  بال ظ

 ال  صي  مكا ياً  أب ، وي تلؾ مع ا على بأي  المحتوياة . تبابن موقعت مع موقعي

وبأدر مبل م  الراوو ، ال  صي  ، وعد  التجحد  ي اا ، يحاتبيع أخ يرحام ا ويصاورها ؛ أل ات 

 اي بعا  الحااالة يمكاخ تعرياؾ ‹‹يفعا ذلب إذا كا ا ي تركاخ  ي  ظاا  إدراكاي واحاد وال يحتبيع أخ 

وصؾ م ابت  بؤ ت ت  احتأبالت عبر جمع بيخ وج اة  ظر متعددم مثبلً عبر كا مخ وج   ال ظر ال فحي  

                                      
610

  70 -69شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
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››إلحد  ال  صياة ووج    ظر الراوو الحاضر ب كا ؼير م ظور إلى جا اب ال  صاي  
. و اي  611

  م  الراوو ل  صي  أو لمجموع  مخ ال  صياة  حتبيع أخ  حدد موقعت تحديداً دقيأاً.حال  مبل

، كمااا  ااي  صااياة  يرا أ ااا دوخ أخ يتأيااد ب اااوربمااا تحااوا الااراوو إلااى ر ياان ؼياار م ظااور لل 

. هااو الحاالباخ المظفاار قباا  ، ؼياار أخ  بلماا (  الااذو يأود ااا إلااى معركاا  عاايخ جااالوة رواياا  ظ وا إحاا

وا إلى ر ين ؼير م ظور يصؾ ل ا مااال يبصارا الحالباخ  قبا  ماخ يكوخ مأيداً بت ، با يتحلراوو ال ا

 المعرك  .

 الحالة الثانية : ال تطابق الموقع المكاني لمراوي والشخصية : 

 ي هذا الحال  ال يأاباا موقاع الاراوو موقاع أّو ماخ الم ااركيخ  اي الحادث ، وتت اذ هاذا الحالا  

 أ كاالً م تلف  م  ا   

 المسح التت  عً :  .1

 اي هاذا ال اكا تتحاوا وج اا   ظار الاراوو ماخ   صاي  إلااى أ ار  علاى  اكا تتاابعي ، ومااخ 

الم فصال   اي صاورم متماحاك  . وتحا د إلاى الأاار  م ما  تجمياع أوصااا الوصاؾ ‹‹تفصيا إلاى ق ار 

م اب   لحركاة قل  التصوير أو الكاميرا  ي الفل  التاي تأاد  محاحاً  –ه ا  –وحرك  وج    ظر المإلؾ 

››تتابعياً لم  د معايخ
بآلا  و اي هاذا ال اكا يصابو الاراوو محاتأبلً عاخ مواقاع   صاياتت   او أ ابت  612

تأبيعااً مأصاوداً بحياث تتاابع ال  صاياة   صاي   التي تأبع أج ات الم  د الواحدالتصوير الحي مائي  

ًِ ولكخ  ي إبار الم  د العا  ، وقد يكوخ موقع المإلؾ المكا ي  ي    صي ،، واصف  إياها وصفاً دقيأاً

با يكوخ قادراً على تصوير عدد مخ ال  صياة التاي تحتاا أمااكخ م تلفا  ‹‹هذا ال كا واضو التحديد 

››لي ا مخ وج    ظر واحدم متعددم ، أماكخ ال يمكخ ال ظر إ
وب ذا  ر  أخ أوجت ال بت بيخ التأ يااة  613

ا تأال ااا وعملياااة المو تاااف حركاا  وقلاا  التصااوير الحااي مائي  المحاات دم   ااي هااذا ال ااكا وباايخ تأ ياااة 

 واضح  جلي  .

 البا ي المتحبك :  .2

ي اا الحارد ماع تؽيار التاي يتاوالى   ‹‹يت اوا الحاالة  –المحو التتابعي  –إذا كاخ ال كا الحابن 

›› ي موقع الراوو ، أو حيخ ي تأا المراقب الواصؾ عبر المكاخ الموصاوؾ 
 –خ هاذا ال اكا ،  اإ 614
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  1٘بِش  89شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
612

  71ٔفغٗ ،ص  -
613

  73ٔفغٗ،ص  -
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 .73شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص -
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يعت ااي ع اياا   اصاا  بتصااوير م اا د واحااد مااخ مصاادر متحاارب مااع مااا تتصااؾ باات  -الااراوو المتحاارب 

 الحرك  مخ ت ويت لؤل يات . 

ؤ اار اش الفضات الف ي لد  ؼوؼاوا ،  بإيضام هذا التأ ي   ي أث ات  أ 615وقد قا  يورو لوتماخ

إلى عدد مخ الحاالة لد  ؼوؼوا التي  حج  ي ا بوج    ظر متحركا   اي وصاؾ الم ا د الكلاي.   او 

كا اة ظابلا األ اجار واألباراش تحاأب، كال ياا ب ، بحا ات اا الحاادم علاى  ‹‹يأاؾ أماا  قاوا ؼوؼاوا  

يبلحظ لوتماخ أخ صورم ظالظابلا ...بحا ات اا الحاارم( ت اير إلاى أخ الوصاؾ يات  األراضي الم حدرم ، 

عباارم ظالظابلا كال ياا ب( يات   لان اإلي اا   مخ وج    ظر مراقب ي ظر مخ األعلى إلى األحافا ، و اي

››وب لظاابلا األ ااجار ك تيجاا  لحركاا  المراقااب المتحاارب بر اااق بااالم ح ى ال ي كااي الم حاا
. وهااذا  616

تكرر كثيراً لذا يصعب العثور على أمثل  عليت ، مع األ اذ بعايخ االعتباار أخ مثاا هاذا التأ يا  ال كا ال ي

 الوصفي  أمر ممكخ .

  ظبة عٌن الط ئب  .3

 إ  ا ‹‹يلجؤ الراوو إلى هذا التأ ي  حيخ يحتاف إلى وصؾ يحيب بكا تفاصيا الم  د الموصوؾ 

رب ، باا  جاد  ظارم  اامل  للم ا د ماخ وج ا   ظار  ي الؽالب ال  جد المحو التتابعي وال الراوو المتحا

واحدم عام  جداً ، وألخ مثا هذا الموقع المكا ي يفتر   اي العاادم وجاود ق اان واحاع  جاداً ،  يحان أخ 

›› حميت وج    ظر عيخ البائر
617 . 

ولكي يتب ى المراقب وج   ال ظر هذا ، ال بد أخ يت ذ موقعا أعلى ي رؾ على الحادث ، وؼالباا 

ت د  هذا التأ ي   ي بداي  م  د أو   ايتت ، وربما يت ذا الراوو مركبا يلج بت بداي  الحرد أو يت ذا ما تح

  ئت.حبيبل إل  ا

 المشهد الص مت  .4

الوصؾ ‹‹وهذا التأ ي  يوظف ا الراوو حيخ يصؾ األ يات مخ موقع بعيٍد  حبيا ،  يأو  باحت دا  

››صؾ الحركاة واإليمااتاة ال الكلمااةالتمثيلي الصامة لحلوب ال  صياة حيث يجرو و
، و اي  618

أخ يار  ال  صاياة ؼيار أ ات ال يحاتبيع أخ يحامع -الذو يحتا موقعا بعيداً  -هذا التأ ي  يمكخ للمراقب 

 ما يأولوخ ، وذلب بحبب المحا   الفاصل  بي ت وبي  ا .
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  75 -74ٔفغٗ،ص  -
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 ٔفغٗ  -
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  75ٔفغٗ،ص  -
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  76ٔفغٗ،ص -
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 يستىي انًكاٌ فٍ رواَاث باكثُر

 سالم  القس 

لتطة  ق هاو  ماب اتؤليفياا  اصااً علاى محاتو  الم ظاور المكاا ي ،تت ذ رواي  حبلم  الأاج  مباا 

راوو مبل ماً للأاج كاخ الوإخ يير  ي موقع الراوو مت ول وؼير مرتبب ب  صي  بعي  ا ،  التؽ المتخلَّا

يتصؾ بالتبابن مع ال  صي  إال  ي أماكخ محددم ، يت ذ   ي جا مواضعت، والراوو  ي هذا المواضع

 .بنقع البلتبا ي ا مو

احاتيأظ عباد ‹‹ في محت ا الرواي  يبل   الراوو   صي  عبد الرحمخ الأج ، ؼير متجحد  ي اا 

الرحمخ بخ عبد هللا بخ أبي عمار  ي ال  يع األ ير مخ الليا على صوة األذاخ األوا لصابلم الصابو ، 

د ا اتملة ضاات الم بحاب أمامات وقاماخ كاو  ؼر تات  ؤبااَّ م  اا علاى الف     عخ  را ات ، و اتو كاوم 

ا ياات ، وعلااى رإوج الااتبلا البعياادم مااخ الجا ااب اآل اار ، لظبل  الحااابػ ، وبأيااة ت ااتلج  ااي أدأقاصاايت بااا

››وعلى أعالي قصور مك  البيضات عخ يمي ت و امالت أبيااؾ ماخ ضايات الأمار الؽاارب  اي األ ان
619 . 

لكوم ،  رل الراوو  ي مخ االمأبع الحابن مع موقع الأج ،  ع دما أبا الأج  ي موقع الراوو  يتبابن

تب اى أ ظمتات التعبيريا  بصاورم مإقتا  ،  ماع الأاج وكؤ ات امتا ف ضات الم بحب أما   اظريات ،وصؾ الف

، ممتادم ماخ احاتيأاظت حتاى  وذلب بوحاب  المو ولوف المروو ، وتظا هاذا المبل ما  برها  ماخ ال مااخ

صؾ المارم الاذاهبيخ إلاى الصابلم ماخ ،  يظا الأار  ير  األ يات مخ  بلا الأج ،  الراوو ي اإل ران

 باب وك وا كما يصؾ المحجد الحرا  ث  الكعب  ، ث  ال يه أبا الو ات حيخ تأع عي ا الأج عليات  يصافت 

 رد العجو  الحبل  ور ع رأحت ‹‹محت دما رإي   ارجي  ل ذا الوصؾ دوخ أخ يحبر أؼوار الموصوؾ 

، ولحيتات البيضاات الضاارب  تجاعيد ، وحاجباا األبيضااخ،  ظ ر واضحاً وج ت ذو ال ي  يت مخ الَجْ د 

 ااي صاادرا ، وُجمتاات المرحاال  إلااى  ااحمتي أذ ياات ، تبااا أبرا  ااا مااخ تحااة عمامتاات ال ضاارات كؤ  ااا 

››الفاؼي 
، بيد أخ هذا التبابن مع الأج ال يؤتي متتابعاً ، با تت للت  واصا ي تأا مخ  بلل ا الاراوو  620

كلي المعر   ، ؼيار  مخ حيث هو راو د إلى ق ر ، موظفاً بذلب قدراتتم  مخ   صي  إلى أ ر  ومخ 

أخ مبل متت الأج تحتا الج ت األكبر ماخ الروايا  ،  فاي صافحاة الحأا  يابل   الأاج م اذ  روجات ماخ 

 ارأ   ‹‹باخ حا ياابية صديأت أبي الو ات ، مفكراً بما قالت صديأت الماري  و اي أث اات حايرا يار  دار 

 ر م ت رإوج أ جار ال  ياا ، يحيب ب ا بحتاخ واحع عليت حور قصير تظثبلث ببأاةداراً   م  على 
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  3عالِخ اٌمظ،ص  -
620

  8ٔفغٗ ،ص  -
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باخ حا يا ضايو ت ويجاالج ا، ورأ   ي الجا ب األقصى مخ البحاتاخ الم ارب  التاي يحاتأبا  ي اا والحدر

›› دماتا مخ المؽ ييخ وال اعرات 
، وقاد لجاؤ الاراوو  اي الوصاؾ الحاابن إلاى تأ يا  وصافي  مبا ارم  621

، وعلى الرؼ  مخ ذلب ، ي بع إلى ضمير الؽائب العائد على الأجباحت دا  الفعا ظرأ ( مرتيخ ، المح د 

الوصؾ مخ رإي  موضوعي   ارجي  ،  المأبع الحابن ي لو مخ األوصاؾ واأللأاب التي يتب اها الأاج 

( ، وهاذا ي اي باؤخ الاراوو  رياً ، تجاا المؽ ييخ وال عرات ، مخ مثا ظالماج يخ ، الفجارأيديولوجيا وتعبي

 ، بعيداً عخ أ ظمتت األ ر  . 622الموقع المكا ي  أبال يتجحد  ي الأج ، با ي اركت 

، كماا أخ ،  دار ابخ ح يا ال تؽيب عخ عي يتوهكذا يظا الراوو مبل ماً الأج  ي جا المواضع 

بااخ حا يا توصااؾ مااخ ا، وهكاذا تاادور أؼلاب حااوادث هاذا الم اا د ،  ادار  623يصاا إليااتصاوة حاابلم  

، وعد  التجحد مع ال  صي  ، حاعد الراوو علاى رحام ا وتصاويرها؛ 624الدا ا بوحاب  وج    ظرا 

داً  ي ااا احتعصااى علياات ذلااب ؛ ال ااتراك ما  ااي  ظااا  إدراكااي واحااد ،  مااخ ه ااا يلجااؤ حااأل اات إذا كاااخ متج

 إذا  اب  ي  حو ال امح  والع ريخ ، معتادا الأاما  ‹‹ؾ الأج مخ  بلا موقع حبلم  الراوو إلى وص

وبت ، وت ي ات لحيات حاودات األبراؾ ، أباي  الوجات  اي حامرم ت ا عري  األكتاؾ ،  فيؾ اللح  دقين

اخ علي ما  عراة ؼير م تظم  ، أحفى  اربت ،  بل يبادو ليحة بالكثيف  وال بال فيف  ، يتصا ب ا عارض

أهاداب بويلاا  حاودات مرحال  مااخ عي ايخ  اا بلويخ  ى ا ات إال  ضارم أصااوا ال اعر ، وتظلاا أ فاات األقم

علي ما قثار الح ر ، و وق ما حاجباخ كثيفاخ لو  حفا قليبل القتر اا ، وتلاوم علاى جب تات الواحاع  حاجدم 

››مثا لوخ الرصاو ،ال ي ب ال اظر إلي ا أ  ا جب   عاباد   فيف   ي
راوو مبل مااً ، وهكاذا يظاا الا625

،  626الأج على المحتو  المكا ي ،  إذا جلج الأج  ي صدر الم رب   رل الراوو  ي وصؾ الم رب 

››حظاتاباخ حا يا لوؼااب  ‹‹ويل م ا ، مخ أجا ذلب يحات د  عبااراة ماخ مثاا 
عااد صااحب  ‹‹و  627 

››جاري  الدار ... وأقبلة 
 اة إلاى جا اب ة حبلم   يصا إليت مخ  اارف الم ارب  أل  اا كا، أما صو628

الحديأ   لؾ الم رب  ، ث  ي رف الراوو ماع الأاج إلاى عياادم صاديأت أباي الو اات ،  ابل يؽاادر الاراوو 

ولكااخ إبراقاات لاا  يبااا إذا حاامع  ‹‹ال  صااي  إذ يصااؾ مااا يأااع  ااارف البيااة مااخ  اابلا موقعاات المحاادد 
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 .49عالِخ اٌمظ،ص -
622

 فٟ ٘زا اٌّمطغ ثخبطخ. -
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  59عالِخ اٌمظ،ص  -
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  61ٔفغٗ،ص  -
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  62 -61ٔفغٗ،ص  -
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  62عالِخ اٌمظ ،ص  -
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 ٔفغٗ -
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  64ٔفغٗ،ص  -
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››صااوة جارياا  تم ااي  ااي ال ااارل تؽ ااي 
ارياا  وهااي وحاامع أبااو الو ااات وأصااحابت صااوة الج ‹‹ و629

››م بلأت  ي حاجت ا ... إذ رخ صوة ؼبل  على حمار  ي البرين وهو يؽ ي
،   و ه ا يعتمد علاى  630

 خ حولت و ي هذا الحال  يحت د  الراوو وج    ظره  ال  صي  .مدركاة الأج ومَ 

ل عاد إلاى  ‹‹    ويلجؤ الراوو إلى عباراة ت اي بحركتات علاى المحاتو  المكاا ي ماخ مثاا قولات 

››مك  ل ر  ماذا  علة األيا  بابخ حا يا واباخ أباي عماار
وربماا لجاؤ إلاى التبئيار ال اارجي لوصاؾ  631

، موظفااا بااذلب قاادراة  632بعاا  األحااداث باحاات دا  الفعااا المب ااي للمج ااوا ظرإو(  ااي ؼياار موضااع

 الراوو كلي المعر   .

  ا إسالم ه

الراوو يابل   ال  صاياة علاى  حاو تتاابعي ،   633ال مب الحل و ي ي هذا الرواي  يت ذ باكثير 

مأصود ،  في الفصوا األولى مخ الرواي  يبل     صي  الحلباخ جابلا الاديخ ،   او معات  اي ظؼ  ات( 

وجااتة األ باات باؤخ التتاار د لاوا مارو ، وحااروا إلاى  ‹‹مأر ملكت ، ل ذا  األ بات ترد إليت ماخ  ارج اا 

›› يحابور 
،  تتحرب كاميرا الراوو راصدم محايرا المحير لمبلقام التتار ،وع دما يعأد الع   على  ،634 

مصااورم م اااهد الأتاااا والمباااردم واإلجاابلت والتعأااب ثاا  الأفااوا إلااى ظؼ  اا (، وهكااذا يمضااي الااراوو 

متجحداً  يت متب ياً بصورم مإقت  أ ظمتت األيديولوجي  والتعبيري  وال فحاي  وذلاب ماخ  مبل ماً جبلا الديخ

  بلا

.والمأبع اآلتااي مااروو ، والرإياا  الذاتي الدا لياا إباابلن األلأاااب والصاافاة والمو ولااوف المااخ  اابلا 

. إذ كاخ قاد عا   علاى قاتل خ  يفا  635صادؾ هذا الأوا هو   ي  فج جبلا الديخ ‹‹يجلو هذا المحؤل  

رجالاات بااإؼراق خ  ااي   اار الحاا د ، وذلااب حاايخ مالااة ال اامج  يأعااخ أحاايراة  ااي أياادو العاادو،  ااؤمرأخ 

خ بعيخ دامعا  روب ، وتلو ة مياا ال  ر بحمرم ال فن  ابتلع خ الي  ، وهو على حا   ال  ر ي ظر إلي للؽ

››وي يع خ بألب مكلو 
636 . 

،   او يصاؾ بجبلا الديخ على المحتو  المكاا يمت ف ا المأبع الحابن  جد الراوو قد امخ  بل

األ يات مخ موقعت ، ممت جاً معت ، كما يتب ى أيديولوجيتت مخ  بلا الوصؾ ظالعدو( كما يحتعير التعبير 

                                      
629

 74ٔفغٗ،ص  -
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  75ٔفغٗ،ص  -
631

  147ٔفغٗ،ص  -
632

  154، 128، 84ٔفغٗ،ص  -
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  21ٚا ئعالِبٖ،ص  -
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 ٚ٘ٛ ؽٍت ٔغبئٗ اٌمزً ٚاإلغشاق  -
636

   27ٚا ئعالِبٖ،ص  -
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  (صاادؾ هاذا الأاوا هاو   اي  فاج جابلا الاديخظعخ م اعرا وأ كارا مخ  بلا ظالمو ولوف المروو( 

كلات جاات وصاؾ ؼاروب إلاى جا اب هاذا ،) اؤمر رجالات باإؼراق خ ظومخ  ابلا األحالوب ؼيار المبا ار 

 ال مج ممت جاً بؤ رام روحت ال ائل  وأ جاخ قلبت الجريح  .

و ي جا صفحاة االحت بلا ، ت كا مبل ما  الاراوو لجابلا الاديخ ال حاب  العلياا ، ويت لاا ذلاب 

تحرب الراوو بمعي  محمود وج اد وال ايه حابلم  ال  ادو ع اد ؼيااب   عاخ مجااا رإيا  جابلا الاديخ ، 

 ااكلّ  ال ماا  مااخ لااوا   د ، مرمت مااا علااى التااوالي ، وتتكاارر هااذا التأ ياا  علااى بااوا الحااتم يااداً لمبل 

، تكوخ ال  صي   هذا المبل م  إباراً دائريا حوا ال  صي  كا ائي  ي هذا الرواي  ، وتوال باب الر

  محور هذا اإلبار الادائرو ، يتحارب الاراوو ضامخ هاذا اإلباار راصاداً حركااة ال  صاياة المبل مَ 

لتي ل ا صل  بال  صي  الرئيح  ، محلباً علي ا أضوات تتدرف  ي حابوع ا و أاا لأارب ال  صاي  ماخ ا

 ضوت على اب يت ج اد ومحمود و ادمت،   و  ي أث ات مبل متت جبلا الديخ يحلب ال ع تالمحور أو بعدها

ا الاديخ يعلا  لا  يكاخ جابل ‹‹حبلم  ، ل ذا يلج إلى عوال  هذا ال  صاياة ماخ  ابلا وعاي جابلا الاديخ 

 ر قلبات ح  اا علاي   أخ بفليات الحبيبايخ محماوداً وج ااداً حيااخ البكاات ويتفبا وهو يبكاي أهلات وذويات أمارّ 

››ير قاااخ
ي عااخ جاابلا الااديخ أ بإ بار ااا عااخ  بااؤ البفلاايخ ممااا  فااوه ااا يلااتأب الااراوو ال اايب  يبااد ،637 

بلا الاديخ ؛ ليحاتؤ ؾ مبل ما  جابلا  ماا إلاى جادا لي ،  يبل   البفليخ حتى أو بتبوحاب  االحترجال ال

ث لمحمود ،  يلجؤ الراوو إلى حيل    ي  ،  ي بر ا عاخ تفاصايا يأع حادالديخ ، و ي أث ات هذا المبل م  

،  638هذا الحادث  مخ  بلا حيروخ الحائج ، الذو يتحاوا إلاى راو م اارب ،   ار  األ ايات ماخ  بللات

،  ي تأااا بعااد ذلااب إلااى  مأصااودم ا الااديخ حتااى مأتلااتالااراوو لجاابلوهااذا ي ااي إلااى حااد مااا ،بااؤخ مبل ماا  

مبل م  محمود وج اد وحابلم  ،  تضاين الادائرم بو اام حابلم  علاى محماود وج ااد ، ثا  يحالب الاراوو 

الضوت على محمود الذو يصابو المملاوب قبا  برحياا ج ااد ظجل اار( إلاى مصار بعاد بيع اا لتااجر ماخ 

الراوو حتاى و اتات ممت جااً معات ومتجحاداً  يات  يبل مت الذو إال مخ قب ،بعد ذلب  ت لو الدائرم  ،مصر

متب يا  ي أؼلب األحواا أ ظمتات األيديولوجيا  والتعبيريا  ،  ابل  ار  الأااهرم إال ع ادما يرحاا إلي اا وال 

 ر  األحداث الجحا  التي تحدث  ي ا إال ع دما يصبو قب  ج تاً م  ا ، وال يع ي هذا أ  ا مأيدوخ بات ، 

بيع أخ  تركت متتبعيخ الراوو الذو يتب ى مواقع مكا ي  م تلف  مثلما يحدث  ي وصؾ معركا    حخ  حت

خ  ارحكور ، ومعرك  عيخ جالوة ، التي ال  صا إلي ماا إال ماخ  ابلا قبا  ثا   تحاوا إلاى  ا ود عياا

بل ما  قبا  الراوو على المحتو  المكا ي ال يتأيد أحيا ا بمعلى أخ ن ، للمعرك    ر   ي ا ما جاَّ وماد
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، لدوال ب ائي  ،   و ربما لجؤ إلى المحو التتابعي كما  ي وصؾ بع  أحداث معركا   ارحاكور ،   او 

 إذا ؼادر اا حااح  الأصار بماا علي اا ماخ جثاث الأتلاى وترك اا  اجرم الادار .... ويمم اا مياداخ ‹‹ يأوا  

››الأتاا  ي  اماا الم صاورم ... وجاد ا ملاب  ر حاا قاد وصاا إلاى المياداخ
موظفاا باذلب إمكا يااة  ،639 

 الراوو كلي المعر   .

الحالبا   وكا اة ‹‹كما يصؾ بع  م اهد معرك  عيخ جالوة مخ  بلا موقع الحلبا   جل اار 

ها ماخ تاا مرتفاع  لاؾ ؽيل  ،  جعلة تبلحظت وهي على جوادجل ار قد جعلة هم ا حماي   وج ا مخ ال

خ ج ا  الصابي التتارو ، وعجباة كياؾ ي او  الحلباخ ، وتراقب مخ حولت .  وحوج ل ا  ابرهاا ما

قتا مخ التتاار كعادتات ، ثا  صفوؾ التتار ث  ي لو م  ا حالماً ، وإ  ا لكذلب ، إذ حما الصبي  أتا مخ 

››   إلاى ج ا  الحالباخحاحريعا و لفات  محا   رحااخ ماخ التتاار ا اد عوا كالارتد 
، وربماا لجاؤ إلاى  640

ا أيضاا ولماا رأ  التتاار ذلاب .... حماو ‹‹يخ الباائر عا بعا  الم ااهد محاتأبل ماخ  ابلا  ظارم وصؾ

واحتماتوا  ي ال جو  .  اضبربة ميم   المحلميخ التي علي ا األمير ب ادر ، حتى صار صؾ المحلميخ 

رم علي ا بيبرج ، وماإ رم الميم ا  التاي ا ك افة حتاى تعار  الألاب ل جمااة حمأدم  المي ، با مائبل

، وضاؽبوا عليات حتاى تأ أار قلايبل ،  كااد خ  يت الحلباخ  ا د عوا ال تراقتالتتار الحامي  ، وقد أدركوا أ

››يوا و الميم   الم ك ف  ، وصار الصؾ بذلب أ بت بضلعيخ ب اوي  م فرج 
. وهاذا وصاؾ يعجا   641

باا هاو واقعاي ، ويادا  ‹‹وقعا معي ا ليج بالمجرد مم ارب  ي المعرك  عخ وصفت ،  الراوو ه ا تب ى 

››ع وجود بع  األ يات التي ال يحتبيع أخ يراها المراقب مخ مكا ت المتمي على هذا الموق
642 . 

 الثائر األحمر 

، وهذا الوصؾ    لبا ي المت قاباإلمكاخ وصؾ الراوو على المحتو  المكا ي  ي هذا الرواي  

يخ ،   او ال صل  لت بالتبابن أو البلتبابن بيخ الراوو وال  صياة إذ أ ت يض  تحة لوائت هاذيخ ال اكل

ي تأا مخ   صي  إلى أ ر  متبابأا مع ا حي ا وؼير متباابن حي اا ق ار . ومحات ا الروايا  ي بائ ب اذا 

ي قري  الادور ، إحاد   ي ضاحي  مخ ضواح ‹‹ األمر ،  الراوو يبدأ بوصؾ المكاخ  ارجيا باحتأبللي 

››أيا  الصيؾ الأائظ رم حوا الكو   مما يلي الببائو ، وع د الظ يرم مخ أحد الأر  الم ت 
ث  يلاج  ،643

بفان  ‹‹   إلى وصؾ ال  صي  الرئيح  ظحمداخ( ممتبياا وعي اا الادا لي للولاوف إلاى أحاداث الروايا  
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››حمداخ يمحو بؤبراؾ أصابعت العرن المتصبب مخ جبي ت ، وهاو يعماا  اي حألات
 ايبل   الاراوو  ،644

كااخ حماداخ  ‹‹خ  بلا الوصاؾ التأليادو حمداخ بصورم مإقت  ؼير متجحد  ي ا ، أل ت يصفت  ارجيا م

›› ااي  حااو ال امحاا  والثبلثاايخ مااخ عماارا ، قااوو الب ياا  جلااداً علااى العمااا ب و ااا
يصاافت دا ليااا ، ثاا  645

تت التصويري  إلى آلث  ي تأا الراوو ب ،646باحت فاؾ عالمت الدا لي بوحاب  األحلوب ؼير المبا ر الحر

موقع مااا المكااا ي محاات دما بااذلب  ي حمااداخ متب ياااجا ااب ق اار مااخ الحأااا  يصااؾ عالياا  وراجياا   ااأيأت

››ا مخ  لف ما على بعاد م  مااموما قبع حوار األ تيخ إال صوة أم ما العجو  ت ادي  ‹‹كات ما مدر
647 

أما عبداخ  كاخ  ابا  ي الثالث  والع ريخ  ‹‹بخ ع  حمداخ  يصفت  ارجيا . ث  ي تأا الراوو إلى عبداخ ا

››ؾ،  حيؾ الجح  دقين األبارا
 ايلج ب اذا الوصاؾ إلاى عاال  عباداخ ماخ  ابلا احاترجال  اارجي  648

يك ؾ الجذور ال فحي  لعبداخ .  يحتمر الراوو على هذا الم واا ، ؼير أ ت ال يتبابن مكا يا ب كا واحع 

إال مااع عبااداخ وحمااداخ ،   ااو  ااي الحاافر الثااا ي كلاات ياابل   عبااداخ ،  اابل يؽااادر موقعاات علااى اإلباابلن ، 

عخ األ ظار ، و ي الحفر الثالث يعود الراوو إلى حمداخ  يبل مت ،  يتاوار  عباداخ إلاى ويؽيب حمداخ 

ال  صي  المبل م  واصفا ما يأع  ارجت ماخ بت حيخ وربما لجؤ الراوو إلى البأات  ي المكاخ الذو تلوذ 

  ، وربما توقؾ عخ قاو أو  ايت حتاى تعاود ال  صاي 649 بلا موقع ال  صي  ث  يتتبع ا  يئا   يئا

ولما عاد حمداخ بعد ؼيب  ع اريخ يوماا أو أكثار جعاا يفاي  ألهلات  اي  ارم  ‹‹المبل م  إلى الظ ور 

››األحباب التي اضبرتت إلاى باوا الؽيااب
و يماا عادا هااتيخ ال  صايتيخ ظحماداخ وعباداخ( يت أاا  ،650

 652ادوإلاى مجلاج أباي البأاات البؽاد 651الراوو مخ مكاخ إلاى ق ار ماخ مجلاج المعتماد  اي دار ال بل ا 

 .داث مخ  بلا موقع المراقب المجردال  صياة واألح اواصف

 سيرة شجاع 

يتحع المكااخ  اي هاذا الروايا  باتحاال األحاداث ويت اول بت اول ال  صاياة ، ويلجاؤ الاراوو  اي 

وحااائا بآلاا  التصويرالحااي مائي ، موظفااا بااذلب بعاا  وصااؾ المكاااخ إلااى تأ ياا  المحااو ال اااما ال اابيت 

البلتبابن ، وأع ي بالمحاو ال ااما ه اا لجاوت الاراوو إلاى وصاؾ أمك ا  متباعادم  اي حيا  واحاد ، ماع 
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اال تأاااا ب فاا  مااخ مكاااخ إلااى ق اار موظفااا مأاادراة الااراوو كلااي المعر اا  ، وربمااا وظااؾ الااراوو تأ ياا  

حاابع ماخ الحافر االحترجال ال م ي الدا لي ، للوصوا إلى جبلت هاذا التأ يا  ، كماا صا ع  اي الفصاا ال

ودعا  جال  وجتت لتعود معات إلاى محاك  ا ع اد أهلات بادار  ‹‹    الثا ي ، يبدأ المكاخ مخ م ظور  جال

››الااو ارم  ااي الأاااهرم ، وهمااة حاامي  أخ تبيااع ، ولكااخ أباهااا عااار  ذلااب ،  وقفااة حااائرم
يأفاا   ،653

قاد هالات ماا  عاا  ااور ، ذلاب أخ أباا الفضاا كااخ  ‹‹الراوو إلى مكاخ ق ر مخ  ابلا احاترجال دا لاي 

يأاتاااا األعااادات د اعااااً عاااخ أر    كلمااات  اااي  جااادم أحاااد الاااديخ ، إذ ال يليااان الؽااادر بااات هكاااذا وتركااات

››ري مص
 يمضي  ي حردا واصفا مأابع  أبي الفضا ل اور ، وبأات حامي   اي بياة  وج اا حي اا  ،654

وأقباا  ااور ي ورهاا  اي  ‹‹    امخ ال ماخ ث  لحاق ا بؤهل ا بعد رحيا  وج ا لمجاهدم الفر ج ، ث  يأو

››بية أبي ا لما وقع  جال  ي أحر الفر ج
ث  يعود الراوو  ما يا ومكا يا حياث كااخ  اجال وحامي   ،655

››ووقفة حمي  اليو  حائرم ال تادرو أتبياع  وج اا أ  تبياع أباهاا ‹‹
ثا  يتأوقاع الاراوو مكا ياا ماع  ،656

يخ ،  ؤ اذ ي باوو علاى  فحات ويمياا إلاى الع لا  وألو ال   على  جال ، ولاج بات األحاى والح ا ‹‹ جال

››والوحدم حتى أ فأة أمت عليت
أما  اور  كاخ قد ال  اب ت حايخ رجاع  ‹‹ث  ي فحو مكا يا مع  اور  ،657

››مخ بلبيج ، وعاتبت على ما كاخ مخ الت ور واال د ال دوخ الرجول إليت
658. 

 اي   ZOOMبل ، وكؤ  اا تأ يا  الان ذكر المكاخ إجماال ث  تفصايإبار المحو ال اما ويد ا  ي  

و ي  الحكوخ على مدي   الفحباب بعد ماا  اا  أهل اا  اي بياوت    ‹‹قل  التصوير كأولت  ي محت ا الرواي 

مضيئا المصابيو والأ اديا ،  ما بأي ا بفؤة  م  المدي   ... وحاد الظبل  إذوابمؤخ المحتحبوخ على حبل

واحد  ي حي واحد ، أما الحاي   او اللياث باخ حاعد علاى ؼلاوم  إال ق ديا واحد  ي حجرم واحدم مخ بية

ح   مخ الجامع العتين ، جامع عمرو ، وأما البية  بية أبي الفضا الحريرو ، مخ كباار تجاار الحريار 

››ب تت الوحيدم حمي  البالؽ  مخ العمر حت  ع ر ربيعا بل ي الفحباب ، والأاهرم ، وأما الحجرم 
659. 

و ي إباار هاذا األحالوب ، يت اذ الاراوو   صاي  ماا مبيا  إلاى بلاوغ المكااخ ومبل متات مثلماا  

وؼادا  ااور ماخ الصابام البااكر إلاى م اي   ‹‹ص ع مع  اور حيخ يبل مت  ي ذهابت إلاى ظم اي  التااف( 

 ولماا»  وحيخ ي صرؾ  ااور يابل   الاراوو أحاد الاديخ حي اا ماخ ال مااخ ،660«التاف ، ليلأى أحد الديخ

                                      
653

  138ع١شح شغبع،ص  -
654

 . 138ع١شح شغبع،ص -
655

  139ٔفغٗ،ص  -
656

  140ٔفغٗ،ص  -
657

  141ٔفغٗ،ص  -
658

  149 -٠ٚ146ٕظش  141ٔفغٗ،ص  -
659

  10ٔفغٗ،ص  -
660

  104ٔفغٗ،ص  -



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

130 

 

وأما  اور  أد » ، ث  يعود الراوو إلى  اور 661«بخ أ يت يأوا لتا صرؾ  اور أقبا أحد الديخ على ا

ماخ ذلاب ماا أراد  ىرجع إلى الديواخ ليبلع علاى الم ا  ماخ ال ائوخ ويصارؾ المحاتعجا م  اا  لماا قضا

››ركب إلى الفحاباب وقصاد بياة أباي الفضاا
ألخ ، وهاذا الوحايل  وحاب بايخ التباابن والبلتباابن  ،662

 .المبل م  متحأأ  لك  ا ج ئي 

كا ااة الأاااهرم بميادي  ااا ‹‹ مااخ وحااائا البلتبااابن  ااي المحااو ال اااما احاات دا  تأ ياا  عاايخ البااائر

، مجااُا هاذا العاراب اة األرباع والحصاوخ الأائما  علي ااوأحيائ ا و وارع ا ودروب ا وأبواب ا مخ الج ا

››الاادامي
، و ااي موقااع ق اار يجمااا قااائبل الوصااؾ ال ااامالبلحأاا  تفصاايبل ل ااذا  تكااوخ الفصااوا ا ،663

وأحرل ج ود  اور وج ود حلفائت  عحكروا حذات عحاكر أحاد الاديخ ماخ البار ال ارقي ،  ؤصابو ال ياا ‹‹

قاد  يفصا بيخ المعحكريخ وكؤخ هذا ال  ر العظي  باعتراضت بي  ما و صلت بيخ ج اد الحان وج اد الباباا

››أراد أخ ي  د هللا
اي  احت دا  الم  د المحرحي ،  الراوو يظا مبل ماً المكاَخ ويكثر  ي هذا الرو ،664

، وال  صياة تد ا وت رف كما هو الحاا  ي الفصا ظالتاحع( والفصا ظالثالث والع اريخ( ماخ الحافر 

 األوا .

ير معدوم   ي هذا الرواي  ، با إ  ا  جد الاراوو بل م  المكاخ  ؽأما احت دا  تأ ي  التبابن  ي م

 يااا ، وإخ كا ااة هااذا المبل ماا  يااديولوجيا وتعبيريااا و ما ااي ؼياار موضااع متجحااداً معاات أ  ااجاعاً ياابل   

مفارقا  الاراوو هاذا ال  صاي  ،  ألخ األحداث تحتاف إلاى؛البلتبابن ، ال حتحال  التبابن  اأحيا يكت ف ا 

صاا الحاابع ماخ حتك اا بع  األحداث ال ا ي  ع  ا ، وتبدأ هذا المبل م  البويلا  كمااً وكيفااً ، ماخ الفال

الحفر الثالث إلى الفصا الحادو ع ر ث  العودم إلى مبل متت  ي الفصا ال امج ع ر ،  الأاار  يادرب 

 قلياوب  ماخ التؽييراة التي حصلة  ي بياة حاعيد الحاعدات ، ماخ  ابلا مادركاة  اجال حايخ عودتات 

وأ فان  اي ذلاب أماواالً بائلا  ولما عاد  جال إلى الأاهرم وجد أباا قد اجت د  اي تعميار بيتات وتححاي ت ‹‹

حتى جعلت أ    وأب ى مخ دار الو ارم ، واحاتكثر ماخ العبياد حتاى صاار عادده  أكبار مماخ كاا وا معات 

››حيخ كاخ  ي دار الو ارم
   لاة  بيادم ‹‹وربما ال   الاراوو ال  صاي  ج ئياا ملت مااً مادركات ا  .665

 ع  رخَّ  ي ت روا مخ أعلى الدار وحمي  تتأدم ا  لما د تا مخ الأا
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و دياا حاي قوة! أحرل ، ث  صوة يا قوة تاذكرة  اور صائحاً  ي ؼضب ؛ اقتلت ياأذ  ما صو

››أ ب أ ة الذو أمرت ي
666. 

 ااالراوو التاا    ااي المأبااع الحااابن ماادركاة  بياادم وحاامي  ، وهااو ب ااذا يحاات د  وج اا   ظرهمااا 

ت ، أل اات حاايكوخ مبل ماااً ال فحااي  ، لااو قاااا   جاتهمااا صااوة  اااور ،  حااتبيع أخ  حاادد موضااعت بدقاا

لل  صي  ، وب ذا يوصؾ الم  د بوحاب  مراقب حاضر على  حو ؼير مرئي  ي الؽر   ،  يصؾ كاا 

ما يراا ، وهاه ا يتبابن موقعا الراوو وال  صاي  ،  االراوو  اي المأباع الحاابن يتباابن موضاعت ماع 

 صعدم المحتوياة األ ر  .موضع  اور وياقوة على المحتو  المكا ي دوخ أخ يمت ف مع ما على أ

وهكااذا وجااد الباحااث أخ الم ظااور الروائااي علااى محااتو  المكاااخ ات ااذ عاادم أ ماااب تؤليفياا ، ا بثاان 

 تعددها مخ تعدد ُب ى الرواياة.

يؽلاب التباابن بايخ موقااع الاراوو وبايخ موقاع الأج،بياد أ ات تباابن تت للاات  سةالم  القةس فاي        

  صااي  إلااى أ اار  ،وقااد أبلاان الباحااث علااى هااذا التأ ياا   واصااا ي تأااا الااراوو مااخ  بلل ااا مااخ 

(،وقد حاعدة هذا التأ ي ،الراوو على الوصؾ الأج مخ ال ارف مخ م ظورعادم التط  ق المتخلَّاتحمي ظ

  صياة والحيما حبلم ، كما حاعدتت على تتباع  باى حابلم   اي ذهاب اا إلاى المرعاى ومرا أت اا  اي 

 رحيل ا إلى المدي  .

ات ذ الراوو  مبا تؤليفيا ي الؾ ال مب الحابن،أبلن الباحث عليات تحامي  الا مب اإسالم ه  و ي       

،  ااالراوو ي بلاان مااخ المحاايب الواحااع لاادائرم   صااياتت،متدرجا حتااى يصااا إلااى الحلز  ةةً المعكةة س

المرك ،   و ي بلن مخ محيب الحلباخ جبلا الديخ الذو يضا  عائلتات وحا ايتت وج ودا، تضاين الادائرم 

يئا   يئا على قب .وت كا المبل م  ه ا إبارا دائريا حوا ال  صي  تكوخ ال  صيُ  المبلَ م  محاوَر  

هذا اإلبار الدائرو، يتحرب الراوو ضم ت،راصدا حركااة ال  صاياة التاي ل اا صال  ب اذا ال  صاي  

 المحوري ،  الراوو  ي هذا الرواي  راو ا تأائي.

وو مخ   صي  إلى أ ر  متبابأا مع ا تارم وؼيار متباابن مع اا يت أا الرا الن ئب الحمبو ي      

تارم أ ر ،ولكخ ليج على  حو ا تأاائي كماا  اي واإحابلماا، وب اذا وجاد الباحاث أخ هاذا الا مب التاؤليفي 

 يض  تحة لوائت ال كليخ الرئيحيخ على محتو  المكاخ ظالتبابن والبل تبابن(.
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تأ ي   بي   بحرك  قلا  التصاوير الحاي مائي  ، موظفاا باذلب  أما  ي حيرم  جال  لجؤ الراوو إلى     

بع  وظائؾ البلتبابن،وقد أبلن الباحث علي ا تحمي  ظالمحو ال اما( و ي ا يلجؤ الاراوو إلاى وصاؾ 

 أمك   متباعدم  ي حي  واحد واال تأاا مخ مكاخ إلى ق ر موظفا امكا ياة الراوو كلي المعر  . 

 يستىي انزياٌ انًُظىر انروائٍ ػهً 

تحديااد الموقااع ال مااا ي  كاااخ باإلمكاااختحديااد موقااع الااراوو  ااي مكاااخ ثبلثااي األبعاااد ،أمكااخ إذا 

و  االسةةتبج عثاابلث هااي   للمراقااب الااراوو  ااي عاادد مااخ الحاااالة ال تتعااد   ااي الؽالااب األعاا  حاااالة

 ب يت مخ التركيب  يما بي  ا .   إ ما . وإخ تجاو ة ذلب التزامن و الست  قا

 التزامنالح ل  ال لى :

يحتبيع المإلؾ  ي ا أخ يححب ال مخ ويا ظ  تتاابع األحاداث ال ما يا  ماخ  ابلا موقاع إحاد         

وباااذلب يتباااابن  ماااخ المإلاااؾ ماااع التوقياااة الاااذاتي لؤلحاااداث بال حاااب  إلاااى   صاااي   ‹‹ال  صاااياة 

››معي  
حتى يكاوخ مت ام ااً مع اا  وه ا يلجؤ الراوو إلى ال مخ الحاضر للولوف إلى  مخ ال  صي  ،667

ماع ذلاب ، تأاد  األ عااا  اي الا مخ الماضاي  ألا  بايخ هاذا  ‹‹،   و يكاوخ موجاوداً  اي  م ات أو  ما    

دراب الحااارد ماااخ موقاااع تصاااؾ الظاااروؾ واألحاااواا الضاااروري  إل المأاااابع الت ام يااا  للحااارد ،   اااي

››ت ام ي
الحارد ووضاعت  اي الموقاع  والؽر  مخ هذا الت امخ هو إد اا الأار  مبا رم  اي حاير ،668

 الذو تحتلت   صياة الأص  .

ومع ذلب ال ت اكا صايؽ  الا مخ الحاضار تفارداً  اي تثبياة وج ا  ال ظار الت ام يا  لل  صاي  ، 

 في بع  األحياخ يمكخ احت دا  الصيؽ  ،و أا اإلححاج بالت امخ بيخ وج تي  ظر الراوو وال  صي 

لتؤدي  الوظائؾ ا ال اقص  حيخ تكوخ أ بارها أ عاال مضارع  مثا األ عا ؼير التام  مخ ال مخ الماضي 

 فحاا ا وهكااذا تتمثااا الوظيفاا  التؤليفياا  ل ااذا الصاايؽ  ،  ااي أ  ااا ت ااير بمع ااى مااخ المعااا ي إلااى لحظاا  ظ 

خ الاراوو ماخ الوصاؾ ماخ دا اا الفعاا الحاردو ،  يكاوخ الحاضر(  ي ظ الماضاي( ، وهاذا األمار يمّكا

يااً ولايج احاترجاعياً ، وحايتمكخ ماخ إد ااا الأاار  إلاى قلاب الم ا د الاذو وضعت  ي هاذا الحالا  ت ام 

 يصفت .

 الح ل  الن  ٌ  :االستبج ع
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يحت د  الراوو ترحيمتت ال م ي  ال اص  بت ،   و يأو  عادًم بحارد األحاداث بعاد   ي هذا الحال      

وقوع ا م بلأاً مخ أقدم ا حدوثاً إلاى أحادث ا وقوعااً ، وب اذا يحاتبيع الت أاا بايخ هاذا األحاداث  ما يااً ، 

ل مخ الفاردو ، ال يتبابن مع اإلححااج باات دامت  م ت التؤليفي ال او هذااحترجاعاً واحتباقاً ، و ي اح

ع د أو مخ ال  صياة ، و ي هذا الحال  ت تلؾ وج    ظرا ال ما ي  ا تبل اً جوهرياً عاخ وج ا   ظار 

ال  صياة ، أل ت يعرؾ ماال يعر وخ كما يعرؾ ما حتإوا إليت األحداث ، أل ت يأؾ  اارف   صاياتت 

ضر ال  صياة ،  تتصؾ هاذا مخ محتأبلت إلى حا حترجاعي  ، يعود مخ  بل ل ا ب ظرمٍ ،  يتب ى  ظرم ا

 ، ويؽلب على هذا الحال  صيؽ  ال مخ الماضي ال حوي  . 669ال ظرم بؤ  ا  ارجي  عخ الحرد الجارو

 670الح ل  الن لن  :التزامن االستبج عً

وهااي الحالاا  التااي يحااتبيع  ي ااا الااراوو أخ يؽياار مواقعاات ، محااتعيراً الم اا د ال مااا ي مااخ أوا       

أو أ ات يأاو  بتب اي موقعات ال ماا ي ال ااو ، و اي هاذا الحالا   جاد تركيبااً بايخ   صي  ث  مخ أ ر  ، 

وج تي ال ظر الت ام ي  واالحترجاعي   وي ير هذا ال كا إلى أخ كاا ماا  اي الفعاا يجارو  اي الماضاي 

هاذا جمعااً بايخ عاّد بؤحاداث الماضاي ، هكاذا يمكاخ  حيخ كاخ الراوو ي ؽا موقعت ، وهاو موقاع ت ام ايّ 

على باوا الحارد ،  ، والراوو العا  م  ا يإدو وظيفتت يتحدث كا م  ما مخ وج    ظر م تلف راوييخ 

وكا الفعا الذو يصفت ع دا  ي الماضي ، أماا الاراوو اآل ار ، وهاو الاذو ت حصار وظيفتات  اي م ااهد 

 للعما . وت كا هذا الحال  درج  مخ التعأيد  ي الب ي  التؤليفي  671معي    يحدث الفعا ع دا  ي الحاضر

 وربما لجؤ الراوو إلى تعاقب األ م   ال حوي  ليك ؾ عخ تؽّير مفاجئ  ي وج   ال ظر .

 يستىي انزياٌ فٍ رواَاث باكثُر 

 سالم  القس 

 ي يع  ي هذا الرواي   كبلخ على محتو  الم ظور ال ما ي         

 الشكا ال ا : الم ق  التزام ً :

يلاج إلاى  ي لؤلحاداث وال حايما ماع الأاج ،  االراوومع التوقية الذات ت يتبابن  مخ الراووو ي      

ال مخ ال او بالأج ، وي أل ا معت إلاى الموقاع ال م اي الاذو يحتلات الأاج ، ويت اذ هاذا ال اكا صايؽتيخ 

   حويتيخ 

   الصٌغ  ال لى : الفعا الم ضً ال  قص م  خ به الفعا المض بع
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، وهاذا الماضاي( و ماخ ال  صاي  ظالحاضار(  ماخ الاراوو ظ وهذا الصايؽ  ت اكا ت ام ااً بايخ     

ويضاع الأاار   اي قلاب الم ا د  –كما تأد   –األمر يمّكخ الراوو مخ الوصؾ مخ دا ا الفعا الحردو 

 الموصوؾ .

 ‹‹ حي ما يتذكر الأج أمت العجو  ، يبدأ الراوو بالت امخ معت مخ  بلا الصيؽ  ال حوي  الحابأ  

ليت أخ تذكر أمت العجو  البرم التي كا اة تع اي باؤمر صابلتت وقيامات ،  كااخ ي اا  كاخ أوا  ابر هج  ع

كما ي ات مبمئ اً إلى إيأاظ ا إياا  ي الوقة المبلوب ... وكا ة تكفيات هماو  عي ات وتأاو  بتادبير المااا 

ال يرجاع أؼلب األيا  يروو عخ علمائت ويتلأى ع    الفأت و 672الذو تركت أبوا ل ما ...  كاخ يعتكؾ  يت

››إلى بيتت  ي أبراؾ مك  إال ق ر ال  ار  يجلج إلى أمت يدارح ا الأرقخ ويذاكرها الحديث 
وهكاذا  ،673

يتبابن الراوو مع الأاج ما جااً بايخ  م يايخ ظالماضاي( وظ الحاضار(  اي صايؽ   حويا  واحادم مركبا  

 ت كا موقفاً ت ام ياً .

 الصٌغ  الن  ٌ  : الفعا المض بع )الح ضب( :

، أو أ ات موقعات ال ماا ي ت ام ايأخ ا يلجؤ الراوو إلاى احات دا  الا مخ الحاضار يإكاد إلاى ع دم

،   او ي اعر ا بؤ ات يحتاا الموقاع ال ماا ي الاذو تحتلات ال  صاي   تيتبابن مع الموقع ال ما ي ل  صيات

وج اا   ظرهااا ال ما ياا  ، ولاا  يتاا امخ الااراوو  ااي حاابلم  الأااج مااخ  اابلا الفعااا المضااارل  ىالتااي يتب اا

حااتواا مظالحاضاار( إال مااع الأااج وال حاايما ، حي مااا ي أااا إلي ااا األحااداث مااخ  اابلا وعااي الأااج متب يااا 

حي ماا يتبل اى صاوة الاراوو ، ماخ  ابلا األحالوب ؼيار  ب اص التعبيرو واأليديولوجي والمكا ي ، و

››وها تدور الريب  قب ب لد عبد الرحمخ ... ولمخ يأترؾ الريب    وَمخ ي وخ  ي ا‹‹ ر الحر المبا
674، 

ه ا يد ا الاراوو مبا ارم إلاى  ماخ الأاج ، وإخ كا اة األ عااا الماضاي  تت لاا المأباع الحاابن ،  إ  اا 

الضااروري  وصاؾ الظااروؾ واألحااواا  ت اكا  ألاا  باايخ المأاابع الت ام ياا  للحاارد ، أل  اا تااإدو وظيفاا 

 دراب الحرد مخ موقع ت ام ي .إل

ويؤتي هذا ال كا حي ما يأو  الأج باحتعادم أحداث المراودم ،   و يلجؤ إلى الفعا المضارل ل أا 

وتمثلاة لات حابلم  وهاي ‹‹  الم ا د    إيؽاال مخ الراوو بإي ا  حضاورالحوار الذو دار بي ت وبيخ حبلم

يا عبد الرحمخ إ ي أحبب .  يأاوا ل اا هاو   وأ اا وهللا ياا حابلم   حمّر وج  ا و ترة عي اها  تأوا وقد ا

اب عباد  ا هاو   وأ اا أيضاا أ ات ي ذلاب .  ثاأحبب .  تأوا لت   وأ ت ي أخ أضع  مي على  مب  يأوا ل
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لاي ... ورجاع عباد الرحمخ إلى  فحت ، وجعا يكرر هذا الكلم    و أ ا أيضاا أ ات ي ذلاب ، ويأاوا وياا 

مبمئ اا ، ويأضاي   اارا  اي    ... ي اا  مبمئ ااً ويأاو  ماخ  ومات، يحخ إلى تلب األياتالرحمخ إلى ماضي

››المحااجد
وال يلجااؤ الااراوو إلااى هااذا التاا امخ بااال مخ الحاضاار مااع ال  صااي  إال حي مااا تتااؤ   هااذا  ،675

 .ر  أكثر قربا إلى ال  صي   ما ياال  صي  وتبلػ ذروم ا فعال ا مما يجعا الأا

 الم ق  االستبج عً :الشكا الن  ً : 

وهو الموقع الذو يتجلى ، حايخ يتابخ الاراوو موقعات ال م اي ال ااو ، و اي هاذا الحالا  ت تلاؾ     

وج    ظر المإلؾ ال ما ي  ا تبل ا جوهريا عاخ وج ا   ظار ال  صاياة ،   او  اي هاذا الحالا  يصاؾ 

، باا هاذا الروايا كا علاى األحداث م تأبل ب ظرا مخ محتأبلت إلى حاضار ال  صاياة ، ويؽلاب هاذا ال ا

يأظ عباد الارحمخ احات‹‹معظ  الرواي  مب ي  على هذا ال كا االحترجاعي ، يحت ا الراوو الرواي  بأولت 

››با ... و عر .....  ؤحج .... وأيأخ.....      ...  ؤ
676. 

و  ويمثا هذا ال كا الج ت األكبر مخ الرواي  ، ألخ الراوو العا  هو الم ايمخ علاى الحارد ،  يأا

التةةةزامن هاااو ماااخ  ااابلا هاااذا ال اااكا بتؤديااا  وظيفتااات علاااى باااوا الحااارد ، ؼيااار أخ ه ااااب  اااكبل ق ااار 

بل ب ياا  تؤليفياا  مركباا  وهااو الموقااع  ااكّ ميماا ف باايخ المااوقعيخ ظاالحااترجاعي والت ام ااي(  االسةةتبج عً

واحااتوة علااى هودج ااا   اا    الجمااا البااارب ‹‹الت ام ااي بؤحااداث الماضااي وذلااب  ااي  تااا  الرواياا  

  ، ووقعاة عي  اا علاى عباد وتحرب الركب  تعالى صايام الجمياع ، وبفأاة حابلم  ت اير بيادي ا تحياي 

ابتحام  تلمع بيخ الدمول  وهو يردد  إال المتأايخ ، إال  ي عمار ي ظر إلي ا ويفتر ثؽرا عخبخ أبالرحمخ ا

وكا ة هذا ق ر كلم   المتأيخ . وكا ة تلب ق ر  ظرا لحبلم   ي عبدالرحمخ ولعبد الرحمخ  ي حبلم  .

››حمعت ا حبلم  مخ عبد الرحمخ
677 . 

 ي وحب الحرد الحابن ، الذو  كا تؽيراً  ي وج   ال ظار  مع مبلحظ  التؽير ال م ي المفاجىت

ال ما ياا  ، والتااي ا اا ام ب ااا الااراوو مااخ الموقااع االحااترجاعي إلااى الموقااع الت ام ااي لحاابلم  مااخ  اابلا 

المأتاارخ بجملاا  الحاااا الفعلياا   678ع اات بالفعااا المضااارل ظت ااير( صاايؽ   عااا ال اارول ظبفأااة( الم باار

، ياردد( ثا  ي تات  عااا المضاارع  ظي ظار ، يفتار، تلماعظتحيي  ( ، كماا يتا امخ ماع الأاج ماخ  ابلا األ 

الراوو هذا الحدث مخ  بلا  م ت ال او . وهذا التركيب بيخ وج تاي ال ظار الت ام يا  واالحاترجاعي  
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ي  التؤليفي   ي المأبع الحابن ، وقد امت ف مخ  بللات راويااخ ، الاراوو العاا  الاذو يحدد درج  تعأيد الب 

يصؾ الفعا  ي الماضي ، ولذلب اكت ؾ ال مخ الماضاي الحادث الحاابن ، والاراوو اآل ار الم ادؼ   اي 

رة وظيفتات  اي هاذا الم ا د ال ااو ،  تجلاى الفعاا ع ادا  اي و ا حصا  صيتي ظحبلم  والأج( والاذ

 الحاضر .

  اإسالم ه :

يجاااد الأاااار   اااي هاااذا الروايااا  تااادا بلً وتعاقبااااً بااايخ األ م ااا  ، وإخ كااااخ الحاااائد  ي اااا الااا مخ 

االحترجاعي ، الذو يمثا الموقع ال م ي الذو يتموضع  يت الاراوو ، باثااً ماخ  بللات وج ا   ظارا علاى 

إلححااج باال مخ الفاردو ع اد المحتو  ال ما ي ، محت دماً  ي ا ترحميتت ال م ي  ، التي ال تتباابن ماع ا

أو ماخ ال  صاياة . وهاذا الاا مخ يمثاا عاودم ماخ المحااتأبا الاذو علا  بات الااراوو كلاي المعر ا  ، إلااى 

حاضر ال  صياة ، ولكخ مخ  بلا احت دا  الفعا الماضاي ، الاذو ي اير إلاى أخ الحادث الاذو يارو  

عاخ الحارد الجاارو . وهاذا التأ يا   تكوخ  ظرم الراوو  ي هذا الحال  ،  ظارم  ارجيا   ،اآلخ قد مضى

والذو ي م اا هاا ه اا ، هاو تادا ا األ م ات ، التاي تجلاو .  679تمثا وظيف  الراوو العا  على بوا الحرد

تدا ا وج اة ال ظر حوات بيخ ال  صي  والراوو ، أ  بايخ ال  صاياة ، وهاذا  اائع ملحاوظ  اي هاذا 

قاا الحلباخ جبلا الاديخ ذاة ‹‹الراوو وال  صي  حت ا الرواي   جد تدا بل بيخ  م ي مالرواي  .  في 

››باخ عمات و وف أ تات وكااخ يبلعبات ال ابر جد اليل  لؤلمير ممادو
و اي المأباع بعادا يتادا ا  ماخ  680

  ظاار إلياات مماادود وقااد أدرب أخ جاابلا الااديخ يريااد أخ يبااوو بحاااب ‹‹األمياار مماادود و مااخ الحاالباخ 

››ال بر ج
681  . 

للااراوو  ؽياار ملحوظاا   ااي هااذا الرواياا  ، إال مااا  جاادا  ااي بعاا  أمااا وج اا  ال ظاار االحااتباقي  

ود أ عااا جابلا الاديخ ، المواضع ، مثا المو ولوف المروو لؤلمير ممدود ، الذو يصاور ج عات ماخ رد

الادا ا ،مراتت مولوداً ذكراً ، محت دما  ي ذلب المضارل الذو يفيد االحتأباا ماخ ؼيار أدام إذا وضعة أ

و بر لممدود  ي  بلا ذلب  ابر ل  يكد يتبي ات ويجياا ذه ات  يات حتاى رياع ‹‹دالليا  682 ي أ ن التوقع

لما ي بوو عليت مخ ال بر  ربماا تلاد  وجتات ذكاراً وتلاد  وجا  جابلا الاديخ أ ثاى ،  ياوؼر ذلاب صادر 

››جبلا الديخ عليت ، وربما يذهب إلى أبعاد ماخ ذلاب  يحملات علاى قتاا الؽابل  ولاو ي الحار
أل عااا ا ،683

                                      
679

 غ االعزشعبػٟ ٠ىزٕف اٌشٚا٠خ ٠ٚؾ١ؾ ثٙب ِٓ وً عٛأجٙب،١ٌٚظ ثبإلِىبْ ئؽظبؤٖ،أٚ رزجغ ِٛاػؼٗ؛ألْ اٌشٚا٠خ لبئّخ ػٍٝ أعبعٗ. ٚ٘زا اٌّٛل -
680

  9ٚا ئعالِبٖ،ص  -
681

 ٔفغٗ  -
682

 عبء اعزخذاَ ٘زٖ اٌؼجبسح ِؼغ١ّب،ثؼ١ذا ػٓ ِفِٙٛٗ االططالؽٟ اٌخبص ثٕظش٠خ اٌزٍمٟ. -
683

 .18ٚائعالِبٖ،ص -
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مضارع  الحاابأ  ، تحماا  اي بيات اا احاتباقاً ي باوو  اي إباار التوقاع ولكاخ ماخ  ابلا تب اي الاراوو ال

، وهاذا ال اكا  الراوو ه ا يتلبج إهاب ال  صاي  وج    ظر األمير ممدود ، الذو ال يعل  ما حيحدث ،

ا ال ما يا  ، أكثر تعأيداً مخ األ اكاا الحاابأ  ، ألخ الاراوو يتجحاد  اي ال  صاي  بوحااب  وج ا   ظرها

 م  اا الحاضار ،  يحتاا  بلل اا موقعاا دا لياا  اي الحارد علاى المحاتو  ال ماا ي ماخ  ىوكؤ ت ب ذا يتب ا

 ج ا ال  صي  أو معر ت ا المحدودم بما حيؤتي . ويأبا بحيثيات ا ال ابع  مخدا ا الحيام التي يصف ا 

مضارل الصاريو الاذو ماخ  بللات أما تأ ي  الت امخ  ؤكثر جبلت  ي وا إحبلماا مخ  بلا الفعا ال

 لج إلى  مخ ال  صي  مبا رم ، مع مبلحظ  وجود الفعا الماضي ، الذو يأاو  بوظيفا  تأادي   ألا  بايخ 

  ظار جابلا ‹‹هذا المأابع الت ام يا  للحارد ، ألخ وظيفتات تكماخ  اي إدراب الحارد ماخ موقاع ت ام اي . 

خ ممدوداً ال ي ابر جابلا الاديخ العجاب ، ويار  أخ الديخ إلى ممدود كؤ ت يعجبت مما يأوا الم ج  ، ولك

د ذلاب أخ يت باؤ بؤ  اا الم ج  ال بد أخ يكوخ قد أل  بحما  وج  الحلباخ وقرب وضع ا ، وال يع  عليت بع

،  إذا ولدة أ ثى  بل بؤج عليت مخ ذلب ، أل ت ل  يأا يولد للحلباخ ، وإ ماا قااا يولاد  اي أهاا حتلد ذكراً 

››ممادود  اي هاذا الما ج  بيتات ... هكاذا يار 
.  مااخ  ابلا المأباع الحاابن ياد ل ا الاراوو إلاى  مااخ  684

  ظر( الذو ي كا ال  صي  الحاضر ،  يت امخ معت ، مع احتفاظت  ي محت ا المأبع بال مخ الماضي ظ

ممدود( مخ  بلا األ عاا المضارع  ظيعجبت  -الم ج   -لى  مخ ال  صي  ظجبلا الديخمد بل م احبا ، إ

وهي أ عاا مو ع  على بؤ ، يولد( وا ، ال ي ابر ظ في ي ابر( ، ير  ، أخ يكوخ ، ال يع  ، أخ يت ، يأ

ال يتاؤتى محاتأبل عاخ الفعاا  ي الأو   صياة الحدث الحابن والمبلحظ  ي الأو أخ الفعا المضارل 

 اي المأاابع دو وظيفا  الت أاا إياجاات لالماضاي موقعاا احاترجاعيا ، باا الفعا  ي كا لذلب ل الماضي ، 

، قاا( واأل عااا  الت ام ي  للحرد ححُب ، ل ذا ظ رة األ عاا التي تإدو مع ى المضي لفظا ومع ى ظأل ّ 

لبلحتأباا مخ  ابلا  الص  التي تإدو مع ى المضي مع ًى ظل  يأا( مع مبلحظ  وجود أ عاا مضارع  

ان الم ضااوو تحااة لااوات أ اان حاتبت بااؤ ظوالحاايخ( حااتلد ، التاي تااوحي ب اايت مااخ االيظأْخ( أخ يكاوخ ، أخ 

 التوقع،وهذا مثا  رود للتدا ا.

و جد  ي هذا الرواي  تعاقبا بيخ  م ي ظاالحترجال( وظالت امخ( ،  ي مثا وصؾ جبلا الاديخ ،      

بعد عثورا علاى ولديات ،   او يعايش  م يايخ ،  ماخ الاراوو المتمثاا  اي االحاترجال بوحااب  الماضاي 

لااى تمثااا  ااي التاا امخ بوحاااب  المضااارل المرتك عويعاايش  م اات ال اااو المالمرتكاا  علااى ظالتااذكر( ، 

عاااش الحاالباخ جاابلا الااديخ  ااي مملكتاات الصااؽيرم  ااي ال  ااد عي اا  ح ي اا  ، تحااودها ‹‹،  (المعاي اا ظ

                                      
684

  17ٖ،ص ٚا ئعالِب -



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

138 

 

، وذكريااة أهلات ال االكيخ ، ماخ أب مااة  اي الؽربا   اريداً ، اة األليم  ، ذكريااة ملكات الاذاهبالذكري

 وم ذبح   التتار وكا وا على عرو     ي ا  الألوب واألحمال واألبصار ، ومخ إت وكاخ  ي حلبا ت ما

الملب ، وع واخ المجد ، وجمااا ال اباب ، وجادم وعمااة حااق خ التتاار حابايا إلاى بااؼيت   ، وكاخ  اي 

أيام خ ب جا  الأصاور ، وأ  كريما  و وجا  باارم وأ اواة عأائاا أمار باإؼراق خ  اي ال  ار وهاو ي ظار 

وصار يجد حلواا الوحيدم  ي ولدي  الحبيبيخ محمود وج اد  يأضاي جاا أوقاتات مع ماا ، وي ا ا  إلي خ ،

  ئاايمااا ويجاري مااا  ااي  أحاديث مااا البرإلااى عالم مااا الصااؽير ، يصااادق ما وي ااترب مع مااا  ااي ألعاب 

››وأحبلم ما الصا ي  ،  يجد  ي ذلب لذم ت حيت هماو  الحياام وقالم اا
،   جاد أخ عباارم ظوصاار يجاد  685

حاالواا الوحياادم  ااي ولدياات الحبيباايخ محمااود وج اااد(  ااكلة جحااراً يااربب باايخ  مااخ التااذكر الااذو أ ااادا 

لاى أخ هاذا العبااارم ي ا  الاذو أ اادا التاا امخ ، وماخ  ا لا  الأاوا اإل اارم إاالحاترجال ، وبايخ  ماخ المعا

( وبيخ  مخ ال  صي  المتمثا  ي  بار الفعاا م جة بيخ  مخ الراوو المتمثا  ي الفعا ال اقو ظصار

 ال اقو ، الفعا المضارل ظيجد( .

،  ع اد حاديث ر وربما د ا الراوو مبا رم إلى  مخ   صي  ما ، مخ  بلا  مخ   صي  أ ا

 ات ، أ 687حأاداً ، عليات 686ومماا  ادا ‹‹بخ ال ايه ؼاا   باالمملوب قبا  يأاوا عخ عبلق  موحى االراوو 

تبات ، ماخ   ليعبيت  يادم على راحبيا ؼيت و حادا ،  يتوحا إلى قب الماا لي فأت  يكثيراً ما يحتاف إلى 

مايخ عليات ...  يتوعاد قبا اً ويت اددا   ويأاوا لات   هاذا مااا حايدو وإ ماا أ اا أؼير عل  أبيت ،  ياؤبى قبا

››  ال يؤبت لتوقب
 ظارا   األيديولوجيا  تب يات وج ا  حظ أخ الاراوو ه اا يتب اى م ظوما  قبا، والمبل 688

 تعبيريا و ما يا .

ويكااوخ التاا امخ بوحاااب  المبتاادأ الم باار ع اات بالمضااارل ظهااو يفعااا( ، وهااو صاايؽ  مااخ صاايػ 

 ‹‹الحاضر ،  الراوو يد ا إلى  مخ ال  صي  مخ  بلا هذا الصايؽ  ،   او يأاوا عاخ األميار ممادود 

››  و يعرؾ حرو الملوب وت االك   علاى أخ ال ي أباع الملاب عاخ  حال  
 اراا يتموضاع  اي ، كماا  689

ووالدتاهما ت ظاراخ إلي ماا ماخ  ار   الأصار ،  ‹‹     مخ والدتي محمود وج اد مخ  بلا هذا الصيؽ  

››تبالعاخ  ي عيو  ما الحاضر الباح  ، وتتع ياخ بت عخ الماضي الح يخ والمحتأبا الؽام 
690 . 

                                      
685

  62ٚا ئعالِبٖ،ص  -
686

 أٞ ِٛعٝ  -
687

 أٞ لطض  -
688

  115ٚا ئعالِبٖ،ص  -
689

  18ٔفغٗ،ص  -
690

  63، ٠ٚ62ٕظش،ص  24ٔفغٗ،ص  -
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، الوظيفا  691 ااومخ صيػ الت امخ  ي هاذا الروايا  ، صايؽ  الحاضار ال اروعي ، والمأصاود ب

  ؤ ، بفان ، أ اذ ، جعاا ، ل  على ال رول  ي ال بر ، وهي   أالتي تأو  ب ا األ عاا التي وضعة للدال

لى أ عاا محاعدم تأو  بوظيفا   م يا  ، مإداهاا أخ فعا(  تتحوا إقا  ، هب ، وهذا األ عاا تتركب مع ظي

يؽ  ال حوي  ؛ للولوف إلى  مخ ال  صاي  حدث الفعا قد بدوت بت اللحظ  . وقد لجؤ الراوو إلى هذا الص

››ومحو جبلا الديخ دموعات وبفان يأاوا ‹‹ ي ؼير موضع  ي ظوا إحبلماا(   
 اؤبرن جابلا  ‹‹،  692 

››الديخ ه ي   وبفن يعرب جبي ت بيدا
وما أت  الحلباخ كلمتت حتى ا د ع الصبياخ  ارتمياا عليات  ‹‹،  693 

››،  ضم ما إلى صدرا وبفن يأبل ما ويأببل ت
ا  ماخ الاراوو ال ااو  اي  ماخ و بلحظ ه ا تدا  ،694 

 .ل مخ االحترجاعي على هذا الرواي ، ول ذا األمر داللتت  ي الك ؾ عخ هيم   ا ال  صي 

،  695المتعددم  ي مواضع بعي  ا  ي وصؾ حون الرقيان إحبلماا بصيؽت ويتجلى الت امخ  ي وا

. لما تميا ة بات م ااهد هاذا  697، ووصؾ االحتعداد لمعرك  عيخ جالوة 696ووصؾ معرك   ارحكور

 مع أحداث ا . وصاؾ باإلثارم حتى يتعايش الأار تاأل

 الثائر األحمر 

، وهو  اكا يوصاؾ  يات الحادث ماخ مواقاع  ما يا   698االزد ا  الزم ًتت ذ هذا الرواي   كا 

إلى حد أخ  ‹‹تمت ف  يت وج اة  ظر م تلف  متعددم ؛ ل ذا يجيت الحرد ال اتج ع ت ، على  كا تركيب 

الوصؾ يبدو  وعاً مخ العر  الم دوف وقد يلوم هذا الجماع بايخ وج ااة ال ظار ال ما يا   اي تعليأااة 

المإلؾ ، مخ ال احي  ال كلي  التي ترا ن أو تحابن قصا  معي ا  أو أحدوثا  معي ا  ، وهكاذا ياإدو وظيفا  

››لتتابعياا  لؤلحااداث لفياا  ياات  مااخ  بلل ااا إدراب الرواياا  ا
، وي ضااوو تحااة لااوات هااذا ال ااكا أجاا ات 699

 اي ضااحي  ماخ ضاواحي قريا  الادور  ‹‹واحع  مخ الرواي  ، يبر  هذا ال كا جليا  ي محات ا الروايا  

.... وع د الظ يرم مخ أحد أيا  الصيؾ الأائظ  بفان حماداخ يمحاو باؤبراؾ أصاابعت العارن المتصابب 

وإحد  رجليت على ح   المحراث واأل ر  ير ع ا عاخ األر  حي اا ، مخ جبي ت وهو يعما  ي حألت ، 

ويلمج ب ا األر  حي ا ، وقد أمحب ب با  الثور الذو يحير أمامت يجر  بوا جرا ثأيبل ، والحوب  اي 

                                      
691

  ٠283ٕظش: اٌضِٓ ٚاٌٍغخ،ص  -
692

  10ٚا ئعالِبٖ،ص  -
693

  13ٔفغٗ،ص  -
694

  7، 103، 102، 95، ٠ٚ76ٕظش  37ٚا ئعالِبٖ،ص  -
695

 ِٚب ثؼذ٘ب   101ٔفغٗ،ص  -
696

 ِٚب ثؼذ٘ب  185ٗ،ص ٔفغ -
697

 ِٚب ثؼذ٘ب  252ٔفغٗ،ص  -
698

 ٚ٘زا ِظطٍؼ خبص ثبٌجبؽش -
699

  77شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص  -
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يمي ت ي كة بت متر أاا علاى ظ ار صااحبت األعجا  .... ويبلاػ حماداخ   ايا  ال اوب ،  يادير الثاور ويكار 

يتاا فج الصااعدات إذ تأااع عي اات علااى تلااب األ اديااد التااي  ب ااا المحااراث علااى وجاات بااالمحراث راجعااا  

األر  صفو ا محتأيم  محتوي  ، كؤ  ا حبور  ب اا قلا  كاتاب صا ال ، وترتاام  فحات لرإيا  الصا يع 

الذو قا  بت وجت يومت ذاب ، وؼدا يبذر  ي ا الحب ، ويرحا إلي ا ق ى المات ماخ  ارول الرا اد الؽرباي ، 

، ثا  ال تلباث إال أيامااً حتاى يكحاوها ال باة ،  تصابو ج ا   ضارات تحار  ىتلاب األر  العب ا  ترتوو

ال اظريخ . ولك ت ما لبث أخ  عر باألحى يعصر قلبت  ترتعش لت أوصالت حيخ يثب بات  اابرا إلاى ياو  

ا ياوم   الحصاد ،  يتذكر أخ ليج لت مخ هذا العما الدائب والج د ال اصب الذو يأو  بت وأها بيتات باو

 ي لفو ال جير وتحة ال مج المحرق  ، و لفا مخ ليل   متعرضيخ للبرد الأارج  ي ذلب الجو الأارو ، 

إال  صاايب ضاائيا ال يكاااد يأااو  بااؤوده  مااخ ج ااب البعااا  و  ااخ المبلبااج ، وال يضاام وخ باات أخ يماار 

بؤحده  ما يأعادا عاخ  عام   ذاب دوخ أخ يجوعوا يوما ال يجدوخ  يت حتى ذلب العيش الكفاؾ ، حيخ يل 

›› العما مخ مر  أو م ؽل 
 700 . 

مخ  بلا المأبع الحابن  جد الراوو قد أدار الحرد ماخ م ظاور حماداخ ال ماا ي مت ام اا معات ، 

دامجاً وج   ال ظر تلب بوج    ظرا ال ما ي  ال اص  ظاالحترجال واالحتبان( ، ؼير أ  اا  لحاظ ا تبل اا 

 م ات ال ااو لاى لحاضر( ، ث  يعود إو يعيش حي ا  ي  مخ ال  صي  ظاجوهريا بيخ ال م ييخ ،  الراو

ا ، موظفاا باذلب  ماخ االحاتبان ماخ خ ال حن ال تعلمت ال  صي   ي حي  إلى  م ظاالحترجال( ، ث  يأف 

  اللفظيا  ظوؼادا يباذر  ي اا الحاب ، تادا علاى المحاتأبا ماخ  ابلا الأري ا  بلا األ عاا المضارع  التاي

ق ى المات مخ  رول الرا د الؽربي( ،  الراوو ه ا يعرؾ ما ال يعرؾ حمداخ ،   و يعارؾ ويرحا إلي ا 

كيؾ حت ت ي أحداث هذا الرواي  . وهذا ال كا على الرؼ  مخ تعأيدا ، يمثا صورم ماخ صاور التا امخ 

قااد تب ااى  م  ااا  ظاار ال  صااي  ، وكااؤخ الااراوو ، أو أ اات تتاا امخ  ياات وج اا   ظاار الااراوو مااع وج اا   

حاضر ، ب ذا تصابو وج ا   ظار الاراوو ووج ا   ظار ال  صاي  دا ليااة  اي الحارد علاى المحاتو  ال

ج اا ال  صاي  أو  صف ا ويأبا بحيثيات اال ابعا  ماخمخ دا ا الحيام التي ي ال ما ي ؛ ألخ الراوو ي ظر 

يكاد  –  صي  وال حيما بيخ  مخ الراوو وال –وهذا التما ف بيخ األ م    . معر ت ا المحددم بما حيؤتي

 يكوخ

هو الحائد  ي هذا الرواي  ، وهو مظ ر مخ مظاهر تجلّي الت امخ ، الذو يت ذ  ي هذا الرواي  لبوحاً 

الفعا ال ااقو الم بار  –هو يفعا  –الحاضر ال روعي  –الحاا بالمضارل  –م تلف  ظالفعا المضارل 
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يخ التاا امخ واالحااترجال ، مااع ع اات بالمضااارل( ، وإخ كا ااة الصاايؽ  األ ياارم ت ااكا مرحلاا  وحاابى باا

 ترجيو الت امخ  ي ا .

وعلى الرؼ  مخ احتأبللي  كا  كا مخ األ كاا الحابأ  بؤدواتت اإلجرائيا  ، يتلاوخ التا امخ ب اذا 

ال كا الم دوف ، إذ أ ت أقرب األ كاا إليت ، وأكثر ما يتجلى ذلب  ي حاالة احتبباخ ال  صياة ،   ا 

ؼادا  ‹‹اجي ( بعد ا ك ااؾ أمار ثماما  ور ا  حماداخ أخ يكاوخ بعابلً ل اا هو الراوو يد ا إلى  مخ ظر

ت ؾ عالي  إلى عبداخ وتبأى هي وحدها أمداً بويبلً  ي م  ا األها تعا ي مخ ألا  الححارم علاى عباداخ 

ما تعا ي ،  ما ضر الدهر لو ل  يجعا ثمام  عياراً  ل  ير   بلبت ... لأد كاخ ذلب  ي اإلمكاخ  ل  يكخ 

ليتت كاخ إذاً ألراح ا ذلب مخ العذاب الذو هي  يت ... ويحتبد ب ا ال ياا  يصور ل ا أ  ا قد أصبحة  ! يا

اً  حأاً  وج  ثمام  ، تحيا معت حيام مؤل  بالمؽامراة ... وإذا قعد ب وج ا حابب عاخ عجا  أو  ا ات يوما

ضارات ماخ يحاعفو ت بابع  خ لت مخ عصابتت المتكا ليخ  ي الحارات والحظ عاثر  ل  يؤة بكحب جديد  إ

... وهااهي قاد بااا  تؤهباا لل اروف، وهاهو ثمام  قاد أقباا ليودع اا م ما لدي   ويبيحو ت مخ ذلب ما  ات

  ي تتألب على  را  ا مخ قلن عليات ، وي ياا إلي اا أ  اا تحامع  فأااً لاد   ،بتت مخ الحري ب ا ا تظار أو

ا وتأؾ أماا  بااب حجرت اا حابحا  أ فاحا ا تتحامع الباب ال لفي  ي ال قان الم جور ،  ت    مخ  را  

ذا وصاا ب اا وتتص ة ،  إذا الوقة يمر ببيئاً ببيئاً دوخ أخ تحامع ل وج اا صاوتاً أو تار  وج ااً ...  اإ

ق عر بد  ا وا تفضة ا تفاض  المرول ،  إذا هي ما ت اا عاذرات  اي م ا ا أ ي اا الت يا إلى هذا الحد ا

››أو  حب ،  ت فج الصعدات ليج بي  ا وبيخ ثمام  مخ صل 
701.  

،  م اااً  اصاااً بااالراوو ، متمااثبلً  ااي الفعااا  تؤمااا  ااي المأبااع الحااابن يجااد أ م اا  ممت جاا  الم

لبلحاترجال ، باا هاو  ماخ أكثار اقترا ااً بحااالة التا امخ ، إذ  جاد  بيد أ ت ليج  م اً  الصاً الماضي ، 

الحارد  اكلياً ماخ  بللات ، ماع  ماخ راجيا  و ماخ  امت اجاً عجيباً بيخ  مخ الراوو ال او ، الذو يدير

علي ماا ،  االراوو ه اا ياإدو وظيفا   لفيا   ادرب ماخ  اثمام  مخ  بلل ا ، مرا أاً باذلب  م  ماا أو حاابأ

 بلل ا الرواي  التتابعي  لؤلحداث ،  ي حيخ أخ  مخ راجي  األحااج ياتمح  للحاضار ماخ  ابلا صايػ 

وهااهي  ،وي  هذا الت امخ ، وبع  الصيػ كاإل ارم ظهااهو ذا ثماما الت امخ ال حوي  التي تتعاضد  ي تأ

 .  703، واحتبباخ راجي   ي موقع ق ر 702ذو( ، و جد مثا هذا ال كا  ي احتبباخ عبداخ
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ت ذ الت امخ  كبلً ؼير مركاب ، يتجلاى ماخ  بللات  ماخ ال  صاي  علاى  اكا ج ئيا  ، وربما ا

، ماخ مثاا احات دا  الحاضار مااا بااكثيرا  ائع  اي أعالراوو ، وهو  ك –يتوقؾ  بلل ا  مخ المإلؾ 

، وهذاخ ال اكبلخ أكثار بارو اً حايخ يتب اى الاراوو وج ا  ال ظار  705، وصيؽ  ظهو يفعا( 704ال روعي

ال ما ي  ألو   صي  مخ ال  صياة ، ولايج للاراوو إال وظيفا  الاربب بايخ أباراؾ األحاداث بعضا ا 

 .ببع  

 سيرة شجاع 

،  االراوو  اي أؼلاب لحظاتات  706تأ يا  التا امخ علاى المحاتو  ال ماا ييؽلب على هاذا الروايا  

جابلت ذلاب قليااة لؽويا  ي ظ  تتابع األحداث ال ما ي  مخ  بلا إحد    صياة الرواي  ، محات دماً  اي 

  ي اآلتي    – لباححب الؽ –ال ماخ متمثل   ت حذ حضور

 الح ضب الشب عً :  (1

بؤ عاا وضاعة للداللا  علاى   م ي   ي حدوث الفعا ، ُتإّد يف  وهذا الصيؽ  ال حوي  تإدو وظ     

تتركااب مااع ظيفعااا( لتتحااوا إلااى أ عاااا وهااي ال اارول  ااي ال باار ، ول ااا أ عاااا تفيااد ال اارول  ااي األماار 

محاعدم تإدو وظيف   م ي   ي حدث الفعاا  انظجعا يفعاا كاذا ، وأقباا وأ اذ( وبعباارم  م يا  أخ حادث 

  .الفعا قد بد  بت اللحظ 

وقد ات ذ الراوو هاذا الصايؽ  مركبااً لئلبحاار  اي  ماخ   صاياتت ، مت ام ااً مع اا متبابأااً ماع      

اً  اي احتحضاار هاذا التا امخ ،  تاارم يحتحضارها بوحااب  لذاتي لؤلحاداث ، مت اذاً برائان قاددتوقيت ا ا

 708مجاا أو أ اراداً ، وتاارم بوحااب  أ ايات ل اا صال  بال  صاياة علاى حابيا ال 707ال  صياة جماعا ً 

التاي   اجال   صاي ام ت مع   صياة الروايا  أ اراداً.        يتا امخ الاراوو ماع والذو ي م ا ه ا ت ،

و ظار أحاد ‹‹معظ  أحداث الرواي  ، بوحاب  الحاضار ال اروعي  تتعد المحور األحاج الذو تدور حول

الديخ مرم أ ر   رأ   ارحاً ي  ب األر   حوه  ، ....  لما د ا الفارج م     ححوا لت البرين  جعا 

››ي ترن صفو    متم بل على جوادا 
اللحظا  ال م يا  ال اصا  بال  صاي   ،   ا ه ا يعايش الأاار ت709

و بايخ  م ات ال ااو مخ  بلا الصف  ظي  ب( والحاضر ال روعي ظ جعا ي ترن( ، كماا يا اوف الاراو
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 . 216، 193، 179، 156، 123، 95، 87، 73، 63، 43، 12، 4ٔفغٗ، ٠ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي:ص  -
705

 . 276، 264، 205، 183، 140، 95، 63، 59، 46، 36، 18، 10، 4ٔفغٗ،ص  -
706
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707

 . 209، 197، 193، 150، 48، 54، 36، 30، 18، ٠16ٕظش ع١شح شغبع،ص  -
708

 . 237، 123، 83، 74، 62، 11ٔفغٗ،ص  -
709

 . 56ع١شح شغبع،ص  -
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 حكة  جال ول  يجب وجعا يؽالب عبرم تترقرن  ي عي يات .... ‹‹ظالماضي( و مخ  جال ظالحاضر( 

 ؤبرن  جال صامتا لحظ  ،  ؤ ذة تتبلحن  ي ذه ت مثا ومضاة البرن ع راة المعا ي  ي الصاور 

››ووجوا األ  او أيضا
وإ  اا لتاذكر ‹‹حامي   الراوو إلى  ماخ  اجال بوحااب   وجات كما يد ا ،710

يو  اقباا إلي اا بعاد ذلاب بؤياا  باحا  الثؽار م  ارم الصادر ، يكااد ي ارف ماخ إهابات جاذال ومرحااً وبفان 

››يعا أ ا ويأبل ا تارم  ي الرأج وتارم  ي الوجت وتارم  ي صافح  الع ان
، كماا يبل مات مكا ياا حايخ  711

حتى هادأ بعا  ‹‹يخ مت ام ا معت ج ضد جيش أحد الد عودتت مخ الصعيد ، لحظ  ا حيا  والدا إلى الفر

››جؤ اات   اارل هااو يأااو علي ااا قصااتت مااخ أول ااا إلااى ق رهااا
لااى هااذا الصاايؽ  ، وقااد لجااؤ الااراوو إ 712

 716وأبااي الفضااا 715وحاامي  714وأحااد الااديخ 713ليتاا امخ مااع جملاا  مااخ   صااياة الرواياا  مثااا  اااور

 . 717والعاضد

 صٌغ  )ه  ٌفعا( (2

د للحوار ، وتاؤتي  اي أؼلب اا حااالً ، بياد أ  اا وتكوخ هذا الصيؽ  أكثر حضوراً  ي حاالة التم ي

وصفا محتأبل ،  اتح  المجاا للراوو للولوف إلى  مخ ال  صاي  أو ال  صاياة ،  فاي بكو  ا قد ت فرد 

ات المعركاا  باا والجميااع يتحااأبوخ أ‹‹محاات ا الرواياا  يااد ا الااراوو إلااى  مااخ الحاادث مااخ  اابلا الجمااع 

يترقباوخ متاى ت جلاي هاذا الؽما   يعاودوخ إلاى معتااد حياات   .... الدائرم رحاها ،  ي تبلاع واهتماا  ، و

››وقلما يع ي   بعد ذلب أو المت ا عيخ ي تصر وأي ما ي    
، والمبلحاظ أخ تأ يااة التا امخ تتعاضاد  718

الواقع  عتا للمعرك  ، وقد دا على ال مخ الحاضر بأري   الحاا  الفاعا ظالدائرم( ي المأبع الحابن ظاح  

راً  ا بأواأل عاا المضارع  الواقع   (يعودوخظ،  (يترقبوخظعاا المضارع  المعبو   على ال بر ، واأل 

صيؽ  ظهو يفعا( تؤكياداً لت ام يا  الحاضار ال اروعي بي تصر ، ي    ( . وربما جات الراوو ،يتحأبوخ 

حجارم حجارم ورك اا رك اا وها   بفأوا ] أو رجااا ضارؼا  [ يفت اوخ] أو دار الاو ارم [ ‹‹وي  ل ا وتأ

››يبحثوخ عخ  اور لعلت يكوخ م تبئا  يت
، التاي يحاعى  720، وصفحاة الرواي  مليئا  ب اذا الصايؽ  719
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 . 134ٔفغٗ،ص  -
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 . 167ٔفغٗ،ص  -
713

 . 217، 210، 142، 64، 27، 24ص ٔفغٗ، -
714

 . 318، 315، 165، 129ٔفغٗ،ص  -
715

 . 337، 334، 186، 71ٔفغٗ،ص  -
716

 . 333، 206، 154، 138، 28ٔفغٗ،ص  -
717

 . 203، 308، 239، 113ٔفغٗ،ص  -
718

  9 -8ٔفغٗ،ص  -
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 . 13ع١شح شغبع،ص   -
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، 329، 316، 224، 197، 185، 177، 164، 144، 125، 108، 96، 81، 66، 37، 23، 20، 17، 16، 15، 14ٔفغٗ، ٠ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي  -
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مبا اارم إلااى قلااب األحااداث ثاا  يضااعت  ااي الموقااع  فحاات الااذو  مااخ  بلل ااا الااراوو إلااى إد اااا الأااار ت

 تتموضع  يت ال  صياة ، مإكداً موقعت الت ام ي .

 بع :الفعا المض   (3

الفعا المضارل هو أحاج الت امخ وعماد حضور األحداث ، ؼير أ ت ال يتجلى كثياراً باحاتأبللي  

موابخ تت اوف  يت المواقع ال ما ي  أو تتما ف أو تتعاقب ،   و يذكر ؼالبا بوحااب  االحاتئ اؾ  ي ، إال 

،  ماخ  721الحااا مبلأااالصار ي  يفياد وقاول الحادث  اي  أخ الفعا المضارل بصايؽتت ، ومما ال  ب  يت

 بلا هذا الصيؽ  يد ا الراوو إلى قلب األحداث مصوراً أحواا ال ااج  اي أث اات المعركا  الادائرم بايخ 

  اور وضرؼا  محت بل ذلب ب م ت ال او   

 تعالة  ي  بلل ا األحاوان وأؼلأاة المتااجر والحوا ياة ، وأقفارة ال اوارل ماخ الماارم ، إذ لا   ‹‹

خ يصاايب   األذ  .... و و ااا مااخ بعاا  األ اارار الااذيخ ي ت اا وخ  رصاا  ا ااتبلا ال اااج بيااوت     ااي  أ

››األمخ ،  يحبوخ وي  بوخ دوخ أخ يلحأ   عأاب أو ححاب
،  األ عاا ظيحبوخ ، ي  بوخ( احتئ اؾ  722

لصل  الموصوا ظي ت  وخ( ، وقد يد ا الراوو إلى  مخ ال  صي  ببريأا  با وراميا    اا هاو الاراوو 

وكاخ  ااور  ليأاا أخ يا جو  اي حياحاتت هاذا ،  أاد كااخ  اجاعاً ، وكااخ ذكياا ‹‹ت ام ا معت    اور ميأوّ 

خ ي ات بما ي ات ،  ي كلمااة كثيارم معادودم ، يرحال ا  تجارو أحيا ااً مجار  داهي  ، يحتبيع أخ يأ ع مَ 

مخ ذلب األمثاا ، تإثر ع ت وتحفظ ، ويكوخ ل ا صد  عمين  ي  فوج الحامعيخ ، وكاخ كريما ح يا ، 

البرا  ال  ااب الوهااب ، الاذو يحاب المااا حباا جماا ، ال ليجمعات أو يإثلات ، باا لي فان م ات ويتكار  بات 

››ويصب ع بت الرجاا واألعواخ
،   ا ه ا تت اح  األ عاا المضارع  بت اول حاياق ا ، لياد ا الأاار   723

مت اهيا  ، و أاؾ موقفاا ق ار راً  ي أ ن عوالم ا المتحاع  والبللى  مخ ال  صي  مبحبوحابت ا مبا رم إ

ولكاخ  يااا ضارؼا  يعاود  يتمثاا ‹‹مع ؼريمت ضرؼا  مت ام يخ معت مخ  بلا وعي  اجال باخ  ااور

 اي رقا  ويتاودد إليات  اي صادن  بايخ ي ظار إليات  اي عباؾ ويعتاذر إلياتأمامت جمياا البلعا  وضاال الج

›› ي أريحي  وكر وإ بلو ويحؤلت أخ يأترم عليت ما ي ات  ي لبؾ ث  يجيبت على ما حؤا 
724 . 

كما يتجلى الت امخ بالمضارل حيخ يتلبج الاراوو ال  صاي  ،  يتب اى وج ا   ظرهاا أياديولوجيا 

وقد حار  جال ال يادرو أبلأاات أمات هاو أ ارم ‹‹وتعبيريا ومكا يا ، كما يفعا مع  جال  ي ؼير موضع 

تر ارؾ  بذكريااة األماج ، وه اا ه اا الح ااخ الؽاامر وه اا الحاب اآلحار ، ه اا تثاوو تت  أ   بلأات حبيب

                                      
721

ب فأٗ ٠ف١ذ اٌّؼٟ . - ّّ ِْ اٌّظذس٠خ . أِب ئرا عضَ ثٍُ أٚ ٌ  ألٔٗ لذ ٠ف١ذ االعزمجبي ئرا رمذِزٗ اٌغ١ٓ أٚ عٛف أٚ أ
722

 . 8ع١شح شغبع،ص  -
723

  25ع١شح شغبع،ص  -
724

  40ٔفغٗ،ص  -
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أحبل  الؽد ، وقضى يوميخ مو ل الألب بي  ما ، يت أا بيخ الأاهرم والفحباب ، كؤ ما يريد أخ يتملى ماخ 

››ر األيا ا مرم أ ر  ،  مخ ذا الذو يؤمخ ؼدهذا ومخ هذا قبا أخ تفرن األيا  بي ت وبي  م
725 . 

كما يتجلاى التا امخ المارتبب باالحاتبان ماخ  ابلا صايؽ  ظلا  يكاخ يفعاا(،ظال كااخ يفعاا( وب اذا 

الصيؽ  يتب ى الراوو الم ظور ال ما ي ل  صي  ماا ، ماديراً الحارد ماخ وج ا   ظرهاا ، ؼيار أ ات يأفا  

بلحاظ هاذا حايخ  جؤم عبر هذا الت امخ ، كا فا ل ا ماال تعر ت ال  صي  وماال يمكخ أخ تعر ت إال الحأا  

ول  تكخ أ  الفضا تعل  حيخ أرحلة كلمت ا تلب معرب  قلأ ا ‹‹يتب ى الراوو ج ئيا وج    ظر أ  الفضا 

على  أيأت ا ، أخ  أيأت ا قد تركة م ذ ضحى ذلب اليو  دار الو ارم التي كااخ يأاي   ي اا  ااور ... وال 

››الاو ارم كا ة تعل  أخ رجاا ضرؼا  ل  يتركوها بعدما تركة ل ا  دار 
، هاا ه اا  اد ا إلاى  ماخ  726

  يت  يت مخ التعأيد للت امخ مع ال  صي  .

 الح ا من المض بع : (4

ع ادما ياؤتي الحااا جملا   عليا   عل اا مضااارل ،  حت اعر ولاوف الاراوو إلاى  ماخ ال  صااي         

ان التركيب  مخ لت داللتت  ي حي  إخ، على الرؼ  مخ كوخ الحاا  ضل   ي تركيب الكبل  ، امت ام ا مع 

 بلا الفعا المضارل الذو يتصدر الجمل  الفعلي  الحالي  يت امخ الراوو مع ال  صي  ،   ا هو يت امخ 

››ووقؾ ي ظر إلي ما مليا وهو صامة ال يتكل ‹‹مع ضرؼا  عبر  م ت ال او ظالماضي( 
727 . 

 صٌغ  : ك ن ٌفعا : (5

 م يايخ    ماخ الاراوو ظالمتمثاا  اي الفعاا  وهذا الصيؽ  مخ صيػ الت امخ ؼيار أ  اا تجلاو ل اا     

و مخ ال  صاي  ظالمتمثاا  اي الفعاا المضاارل المتصادر جملا  ال بار( و اي هاذا  728الماضي ال اقو(

التأ ي  إ ارم إلى الحاضر  ي الماضي ، وهذا اال دواف ال م ي ي تلؾ لؽاً  عاخ الحااا ماخ المضاارل ؛ 

 اي هاذا  و( مفتأر إلى  برا ليات  الكابل  بات ، والؽالابُ ألخ هذا الصيؽ  مركب  مخ  عا ؼير تا  ظأو  اق

ظكاخ يفعااا( وهااو المعااّوا علياات  ااي هااذا المضاامار ، لكااوخ ظكاااخ( أ  الباااب ، صاايؽ المركااب ال حااوو 

  اص  .  ولداللت ا على الكي و   عام  ، ب بلؾ أ وات ا مما ارتببة بؤ م 

دار الو ارم التي كاخ يأي   ي ا  اور مع ‹‹لى  مخ  اور يلجؤ إلى هذا الصيؽ   الراوو حيخ يد ا إ

››أهلت
ا ب ا  أد د ا الراوو إلى  مخ  اور ظالحاضر( مخ  بلا  م ت ال او ظالماضي( وقد يد  ،729

                                      
725

 . ٠ٚ70ٕظش  64ٔفغٗ،  -
726

 . 13،ص ٔفغٗ -
727

  126، 62، ٠ٚ56ٕظش  52ع١شح شغبع،ص  -
728

إعغخ اٌشعبٌخ، ؽ اٌزٞ ال ٠ؾًّ ٠ٛ٘خ ص١ِٕخ ثّفشدٖ ػٕذ إٌؾبح ئال ئرا وبْ ٌظ١ك فؼً آخش . ٠ٕظش اٌفؼً صِٕٗ ٚأث١ٕزٗ ، د/ ئثشا١ُ٘ اٌغبِشائٟ ، ث١شٚد ِ -

 .25َ ،ص1983،  3
729

  13ع١شح شغبع،ص  -
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وه ا احتعبرة أ  حليماخ إذ ‹‹لى  مخ   صي  ما مخ  بلا  م ت ال اوالراوو بوحاب  هذا الصيؽ  إ

ة ،  لو كاخ يرياد ترويع اا بالكاذب لا ع  ل اا أيضاا قبعة هذا الجمل  كا  ب ع دها  ي صدن ما حمع

››ذبو  جال
730 . 

كااخ هاذا ‹‹كما يجلو الراوو مخ  بلا هذا الصيؽ  ما كاخ  فياا مإكاداً صاف  الاراوو كلاي المعر ا  

الصاارال ال فااي يجاارو باايخ ال ليفاا  والااو ير دوخ أخ يعاارؾ ال اااج ع اات  اايئا ، بااا كااا وا يظ ااوخ أخ 

 ا كيااؾ ي ااات ويترقبااوخ عااودم  اااور لمعو اا   ااور الااديخ العاضااد يصاار د ضاارؼاماً قلاا  صاامات  ااي ياا

››لي لصا   مااخ بؽياااخ العاضاد وو ياارا معاااً 
 ال اااج هاا ه ااا ال يعلمااوخ مااا يادار  ااي ال فااات ، كمااا  ،731

 أمر  اور. ابع أحداث الرواي  ما حيإوا إليتحيعلموخ مع تت

 االست  قً ( يظ ر الموقععالتزامن  االستبج وإلى جوار هذيخ الموقعيخ ال م ييخ ظ   

ولكخ ببرين واا ،وذلب حيخ ت تلؾ وج    ظر الراوو ا تبل اً جوهريا عخ وج    ظر ال  صاياة 

علااى المحااتو  ال مااا ي مااخ  اابلا معر تاات الواحااع  ،   ااو يعلاا  مااا ال يعلمااوخ ،  تت بااى معر ُتاات ب ااذا 

وا إليات األحاداث ، مت بياا ضاباب المج اوا المحتأبا محت ر اً ما تإ الراه َ  إلى ق ان اللحظ َ االحتبان 

المحيب ب  صياة الرواي  ؛ ل ذا يعمد الاراوو أحيا اا إلاى قباع تحلحاا األحاداث المتتابعا   م ياا محلأاا 

 حأاا عاليا إلى ق ان التوقع الذو تتأاصار دو ات أع اان ال  صاياة ، وذلاب باإل اارم إلاى ماا حيحصاا ال

وكاذلب  ‹‹ماخ ظبعُد( الم أبع عخ اإلضا    ي المأباع اآلتاي ظرؾ ال  ضم ا أو تصريحا ،   و يحت د 

كا ة الحاا  ي مدي   الفحباب أيضاا ، وإخ كا اة بمعا ا عاخ معتارب الج اود ، إذ لا  تمتاد إلي اا حااح  

››الأتاا  ي هذا المرم بعُد 
 ،  ضبل عما تحملت هذا الصيؽ  مخ ع اصر الت وين . 732

ب تاب أحاتار أ ان التوقاع  ا التا امخ ماع ال  صاي  التاي تأاو وقد يلجؤ الراوو إلى االحتبان ماخ  ابل

حايذهب أحاد الاديخ ويعاود إلاى بلادا  ‹‹ُحُجَؾ األحداث الراه ا  ، بوحااب  المو ولاوف الماروو متجاو ًم 

عما قليا ، ولخ يبأى إال  اور أما العاضد  إخ ل  ي لع اليو   حي لع ؼاداً ، ولاخ يعاود إلاى بؽيا ات علاى 

›› كاخ يجوا  ي أذهاخ عام  ال اج إذ ذاب أو حاا ، هذا ما
ويأوا  ي موضع ق ر مبي ا أثار لأاات  ،733 

تر  كياؾ  ارح   وابت ااج   لاو علماوا أخ الاذو برباوا لات الياو   ‹‹ اور بؤحد الديخ على عام  ال اج 

›› يت  هيد بال ظر إلى ؼده  الحعيد ، يو  ي رن على الببلد ع اد جدياد
ثا  يإكاد قولات هاذا بكابل   ،734

                                      
730

  15ٔفغٗ،ص  -
731

  51ٔفغٗ،ص  -
732

  ٠ٚ158ٕظش  8ع١شح شغبع،ص  -
733

  112ٔفغٗ،ص  -
734

 . 218ٔفغٗ،ص -
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ما كاخ ال اج يعلموخ يو  احتأبلوا أحد الديخ وحاروا  ي موكبات أ  ا   ‹‹الحن محتؤ ؾ بت الكبل  الحابن 

››يحتأبلوخ ع داً جديداً 
، وقد يحت د  الراوو صيؽ  اح  الفاعاا الدالا  علاى االحاتأباا بأري ا  الحااا  735

››وأيأخ  اور أخ الأو  قتوخ ال محال   احتعد للأائ   ‹‹أو ما يأتضيت المأا  ، للدالل  على االحتبان 
736. 

و  لااو مااخ هااذا كلاات أخ باااكثير قااد وظااؾ  صااوب  صاايػ األ م اا   ااي العربياا   ااي حاارد أحااداث   

رواياتاات مااخ تاا امخ واحااترجال واحااتبان ، وتمياا ة كااا رواياا  مااخ الرواياااة الحااابأ  بؤ ماب ااا التؤليفياا  

 ال اص  على المحتو  ال ما ي .

  

                                      
735

 . 219ٔفغٗ،ص  -
736

 .  202ٔفغٗ،ص  -
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 المنظور الروائي عمى المستوى النفسي الفصل الرابع:
                                     

 يذخم َظرٌ   

يكاد هذا المحتوو يمثا الأاعدم التي ترتك  علي ا بأي  المحتوياة،   و أ بت بال  ر الذو ت د ن        

عليت الجداوا مخ أماكخ أ تاة، لتصبَّ جميعا  ي البحر األعمنظوج   ال ظر(،  أد ب ى أوحب حاكي هاذا 

ا و  صاياتت ماخ لبيااخ حريا  ب اات المإلاؾ أحاداث حارد 737المحتو  على ث ائي  ظالذاتي  والموضوعي (

ليؾ  بلا إحداهما، أو الم ف بي  ما، وهاي محاؤل  متعلأا  ع ادا باال تياار،  التاي هاي ماخ أها  قضاايا تاؤ

ا الث ائيا  ع ادا م تلاؾ جادا  بللت  عري  التؤليؾ، وت ااوا هاذ ت ّكا مخال و األدبي  ي م  جت، الذو ت

 -ع ااد حديثاات عااخ أ ماااب الحاارد- الااذو  ّتأ مااا عااخ ث ائي ظالحاارد وال باااب(  738عااخ ت اااوا تااودوروؾ 

 الحرد ع دا دائما موضوعي، أما ال باب  ذاتي،  يربب ما بمأولتي ظالملفاوظ والاتلفظ(  االملفوظ ياإوا 

ع ااد  –إلااى الموضااول، والااتلفظ يااإوا إلااى الااذاة،وال ي فااى صاال  هااذا الموضااول بالمحااتو  التعبياارو 

الراوو وكابل  ال  صاياة، وب اذا يتضاو أخ  المتصا ب كا أحاج بأضايا التعالن بيخ كبل  -أوحب حكي

 حديث تودوروؾ عخ هذا الث ائي  ي صرؾ إلى ال باب اللؽوو المتعلن بؤ ماب الحرد.

ب اات حاردا   ا  ال ظار ماخ  ابلا ا تياار المإلاؾ يب ي أوحب حكي هاذا المحاتو  علاى جابلت وج     

 739بتب ي وج    ظر ذاتي  أو موضوعي ؛ على ال حو اآلتي  ياتتو  ص

 الم ظ ب الذاتً: -1     

وهو الم ظور الذو يتجلى مخ  بلا وج    ظار ذاتيا  مأصاودم لاوعي  ارد محادد أو أ اراد،          

 أاااد يحااات د  الاااراوو معبيااااة إدراب وعاااي واحاااد أو أكثااار ماااخ   صاااياتت؛  ياااؤتي الوصاااؾ مت ااابعا 

العملي  الدا ليا  مك او  ، مثاا  باال بباعاة، وتكاد الحأائن ت عد   يت. وهذا ال ول مخ الوصؾ ُتر   يت

 ظاأل كار،والم اعر،واإلدراكاة الححي ،والعوابؾ(، ول ذا الم ظور حالتاخ 

 الح ل  ال لى: الم ظ ب الذاتً الداخلً: 

 ع دما يوصؾ ‹‹وهي حال  يحتحيا على الم اهد الوصوا إلي ا، ويبدو هذا جليا      

                                      
737

ا١ُ٘ أفبد أٚعجٕغىٟ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ِٓ رِٛبشفغىٟ فٟ ِمبٌٗ )ٔظش٠خ األغشاع(،٠ٕظش: ٔظش٠خ إٌّٙظ اٌشىٍٟ،ٔظٛص اٌشىال١١ٔٓ اٌشٚط، رشعّخ ئثش - 

 .189َ، ص1982، 1اٌؼشث١خ،اٌشثبؽ،اٌششوخ اٌّغشث١خ ٌٍٕبشش٠ٓ اٌّزؾذ٠ٓ،ؽاٌخط١ت،ث١شٚد،ِإعغخ األثؾبس 
738

 .63-٠62ٕظش: ِمٛالد اٌغشد األدثٟ،ص  - 
739

 ِٚب ثؼذ٘ب. ٠93ٕظش: شؼش٠خ اٌزأ١ٌف، ص - 
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 ظر  اص ،  ي موقع المراقب العلي ،و اي مثاا   و ما مخ وج    ظرا هو، أو مخ  بلا وج    

ر هذا الحال  قد  جد تعبيرا  اصا يصؾ الوعي الدا لي والحيما ما يبلن علي اا أ عااا ال اعور،مثا   ّكا

 .740 ››أو عر أو بدا لت أو عرؾ أو أدرب وما أ بت 

 الح ل  الن  ٌ : الم ظ ب الذاتً الخ بجً:     

حيخ يت ذ الراوو وج   ال ظر ال ارجيا   اي وصاؾ حالا  دا ليا ظ وهي الحال  التي تظ ر           

األ كااار ،الم اااعر، الاادوا ع البل ااعوري (،  فااي مثااا هااذا الحالاا  يلجااؤ الااراوو إلااى احاات دا  تعبيااراة 

مخ مثاظ مخ الواضاو، ماخ البادي ي،  -وذلب حيخ يصؾ أ عاال اليحتبيع التؤكد م  ا -االحتماا واإلمكاخ

 دو أ ت  جا( وماأ بت ذلب.كما لوأ ت  عر، ويب

وكبل هذيخ ال وعيخ يد بلخ  يما أحماا جوخ بويوخظالرإيا  ماع( أو الرإيا  المصااحب  علاى حاد      

 تعبير تودوروؾ.

 الم ظ ب الم ض عً: -2

وهااو الم ظااور الااذو يلجااؤ إلياات الااراوو؛ ليصااؾ حاادثا  اااهدا علااى  حااو موضااوعي، قاادر          

بببيعا   –ت المبا رم،باحت دا  الحأائن كما يعر  ا. وهذا الوصؾ ي لاو اإلمكاخ، أو مخ  بلا مبلحظات

مخ اال بباعاة، و ي مثاا هاذا ال اول  ماخ الوصاؾ، ال يحاتبيع الاراوو أخ يصاؾ إال الحالوب  -الحاا 

 الذو يمكخ أخ يراا، وهذا الم ظور لت حالتاخ 

 الح ل  ال لى: الم ظ ب الم ض عً الداخلً:

حال  مخ الوصؾ إلى مراقب ما؛ وذلب باحت دا  عباراة مخ مثاظيبدو أ ت  كار، تحيا هذا ال         

ماع  -مخ الواضو أ ت عرؾ ، يبدو عليت ال جا( و جد  ي هذا الحالا  تادا بل بايخ الحأاائن واال بباعااة

ل ذا ُوحمة بصف ظالدا لي( ؛ أل  ا وصؾ لحال  دا لي  عخ برين االحتماا ، أو وصؾ  -ؼلب  الحأائن

عر واأل كار مخ  بلا الحأائن الم اهدم ، وهذا الاذو يميا ا عاخ الم ظاور الاذاتي ال اارجي، الاذو الم ا

، وهااذا الحالاا  مااخ الم ظااور الموضااوعي، أقاارب اال ببااالُتوصااؾ  ياات الم اااعر واأل كااار عااخ برياان 

 مايكوخ إلى ظالرإي  مخ الورات( مع الفارن.

 الح ل  الن  ٌ : الم ظ ب الم ض عً الخ بجً:

 يمّك  ا هذا ال ول مخ الم ظور الموضوعي، مخ وصؾ حلوب   صي  ما،              

                                      
740

 .96شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص - 
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باللجوت إلى حأائن محددم، دوخ االعتماد على ال  و الواصؾ. و ي مثاا هاذا الحالا  يكاوخ موقاع 

علاى  حاو ما  ااهدا  -بتعبير أوحب حكي -المراقب ؼير محدد  ما يا ومكا يا؛  يصبو الوصؾ ال  صي

حاك  أو  ي تأرير  ربي المرور؛ إذ يكوخ االهتما  على موضوعي  الوصؾ وحياديتات،  ي حجبلة الم

وبعدا عخ الم ارك . يلجؤ الراوو  ي هذا الحال  إلى احات دا  عبااراة تعتماد علاى الحأاائن، مثاظقااا ، 

 أعلخ ،  عا( بدال مخ ظ عر ،  كر، أحج(.

ن أصا اؾ االحاتعماا التاؤليفي لوج ااة ال ظار ومخ  بلا احت دا  الحاالة األربع الحاالف ، ت بثا     

 على ال حو اآلتي 

 موقع الراوي الثابت في القص: -1

 ويتجلى هذا الموقع  ي حالتيخ             

 الح ل  ال لى: الم ق  الخ بجً   ستمباب:

وتعد هذا الحال  مخ أيحر الحاالة  ي ضوت التعأيداة المبل م  للتؤليؾ، و ي هذا الحال  يلجؤ         

إلى احت دا  الرإي  ال ارجي  ، وت تفي على إثرها أ عااا ال اعور. ويتميا  ب اذا الب اات  -دائما –الراوو 

 741الحردو ،األعماا الملحمي ؛ ل لو األحداث مخ الدوا ع.

 الن  ٌ : الم ق  الداخلً   ستمباب:الح ل  

مخ وج    ظر واحادم ،وماخ  ابلا وعاي  -دائما -وتتمي  هذا الحال  بعر  األحداث جميع ا        

يجاد الوصاؾ الادا لي محاّوؼا بمأادار عبلقتات ب اذا ال  صاي  ، أماا  ‹‹  و واحد ، وب اات علاى ذلاب 

››الحاالة األ ار   تكاوخ موصاو   ماخ ال اارف 
حالا  تاد ا ضامخ حااالة التحاوا؛ أل ات وهاذا ال ،742

باإلمكاخ احتبداا ضمير المتكل  باح    صي ، أو محمى وصافي ، وهاو ب اات ماؤلوؾ  اي األدب، وهاو 

أكثر  يوعا  ي األعماا الروائي  الأصيرم  حبيا، مثا ظال وف األبدو( لدوحتويفحكي. وهذا الحال  أقرب 

  يؾ جي ية أل ماب البإرم.ماتكوخ إلى البإرم الدا لي  الثابت  ،ححب تص

 تعدد مواقع الراوي: -2  

 وهذا التعدد لت حالتاخ            

 الح ل  ال لى : تغٌب م ق   البا ي   لتع قب،أي   لت   ب: 

                                      
741

ظشا ٌٛعٛد ِغّٛػخ ِٓ اٌذٚافغ رٛعٗ اٌغٍٛن ٚعٙخ ٠شٜ ػٍّبء إٌفظ أْ ٕ٘بن رى١ٕ٠ٛٓ أعبع١ٓ رؾذد ؽج١ؼخ اٌشخظ١خ،ّ٘ب اٌذافؼ١خ ٚاٌؼجؾ؛ٚرٌه ٔ - 

اس ِؼ١ٕخ، ٚأْ اٌؼجؾ ٠ؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُ وف ٘زٖ اٌذٚافغ ثؾ١ش ٠زؾذد ِزٝ ٚو١ف ٠زؾمك رٌه. ٠ٕظش: اٌغٍٛن. ػشع ٚرمذ٠ُ د.ِظطفٝ غبٌت، ث١شٚد، د

 . 73َ،ص1985( ، 13ِٚىزجخ اٌٙالي،ػّٓ عٍغٍخ )فٟ عج١ً ِٛعٛػخ ٔفغ١خ( )
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،  كاا م ا د يوصاؾ  اي موقاع واحاد يكوخ احات دا  وج ااة ال ظار تعاقبياا ي هذا الحال             

محدد، أو مخ وج    ظر واحدم، إال أخ الم اهد الم تلف   ي العما األدباي تارو  ماخ مواقاع   صاياة 

إحاد  ال  صاياة ، وكماا  ا ووج    ظروهكذا يبدو المإلؾ كما لو أ ت يربب بيخ وج    ظر ‹‹م تلف  

خ وج    ظر واحدم إلى أ ار   اي الحارد ، أو لوأ ت ي ارب  ي الحدث ، ويتبدا موضعت تبعا لذلب ، م

مخ وج    ظر   صي  ما إلاى وج ا   ظارا هاو، و اي كاا مارم يحادث مثاا هاذا التؽيار ُتحات د  أ عااا 

ال عور لئل ارم إلى   صي  ما تأو  مأا  ال اقا لرإي  المإلؾ، بي ما توصؾ ال  صياة األ ار  كماا 

››رل ظاُتر   ي ال اارف ماخ قباا ال  صاي  صااحب  وج ا  ا
. وقرياب ماخ هاذا الباإرم المتعاددم ع اد 743

، مع الفارن أخ جي ية جعا هذا ال ول مخ الباإرم الدا ليا ، م بثأاا ماخ الروايااة المب يا  علاى 744جي ية

الرحائا،  ي حيخ جعل ا أوحب حكي  مبا تؤليفيا  ائعا،  ي كا الرواياة التاي تت اول  ي اا الب اى التؤليفيا  

ديثت عخ هذا الحال ، إلى أعماا دوحتويفحكي،والحايماظاإل وم كراماا وؾ( الم دوج ، ؤ ار  ي إبار ح

 745و ي مواضع مخ ظالحرب والحل (.

 الح ل  الن  ٌ : تغٌب م ق  البا ي من خالا االستعم ا المتزامن للم اق  المختلف :

م يا، أو أخ التعدد  ي وج اة ال ظر  ي هذا الحال ، اليؤتي على  كا تعاقبي، وإ ما يت كا ت ا       

الم  د الواحد يعر  مخ  بلا أكثر ماخ م ظور،م تلاؾ جوهرياا، ويمكاخ عاّد هاذا الحالا  مثااال ل ظاا  

وهذا التعدديا   اي وج ااة ال ظار علاى المحاتو  ‹‹التؤليؾ المعأّد ال ا ىت عخ ت فيذ أب ي  تؤليفي  م تلف  

حاب إلاى م ااركيخ م تلفايخ للحادث ال فحي يمكخ أخ تتجلى بالحضاور الم اترب آلرات دا ليا  متعاددم ت 

علااى الوصاؾ المتاا امخ للاوعي الاادا لي ل  صاياة م تلفاا  وهاو امتيااا   وماخ مثااا هاذا الحالاا   حصاا

 اليحتبيع المراقب

 .746 ››ال ارجي أو المراقبوخ المت اوبوخ المتعاقبوخ الحصوا عليت 

رحا ،  وج ااة ال ظار المتعاقبا  والفرن بيخ الحالتيخ الحابأتيخ، أ بت بتعدد مصادر اإل ارم  ي ال     

أ بت بمصادر إ ارم م تلف  ، إخ كا مصدر ي ير الفضات المحدد لت،  ي حيخ أخ وج اة ال ظر المت ام   

أ بت باإل ارم الم ت رم التي هي  تيج  احات دا  مصاادر إ اارم متعاددم  اي قخ واحاد، و اي هاذا الحالا  ال 

فحت يؽوو  ي أعمان ؛ لرإي  الحدث كلت،و ي الوقة  تم اركا بالحدث، وإ ما يعلو علي يكوخ الواصؾ

ا م اعرها وتجارب ا، وبإ عاا  ال ظار  اي هاذا الحالا ، حا جد أخ الاراوو لايج واقعياا؛  يال  صياة ، مب
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أل اات يتمثااا وج اا   ظاار الااراوو كلااي ال ظاارم والمعر اا ، كمااا أ  ااا  حااتبيع أخ  ااإوا موقعاات علااى أ اات 

يروو تجرب  حدثة  ي وقة مضى، وأ ت تو ر لت الوقة الكاا ي ليحاّا إذ يبدو كما لو أ ت  ‹‹احترجاعي 

 ››معمياتت بالتفكير، وأ ت يحتبيع أخ يعيد تركيب أو ب اات الحالا  الدا ليا  لل ااج مت ايبل ماكاا وا جرباوا 

. ومثا هذا الحال  موجودم  ي رواي  ظاإل وم كراما وؾ( لدوحتويفحاكي ، ويحادث مثاا هاذا الحارد 747

 748اة التوتر ال ديد  ي حيام ال  صياة الدا لي .ع دا  ي لحظ

مخ  بلا ماحبن كلات،  حاتبيع أخ  صا ؾ أ مااب ال  صاياة و ان الارإ  الدا ليا  وال ارجيا       

 على ال حو اآلتي 

  صياة التوصؾ مخ الادا ا أبادا، وإ ماا توصاؾ ماخ وج ا   ظار مراقاب  ارجي؛أل  اا  -1     

   لشخصٌ ت الخ مل .ال فحي ، ويمكخ االصببلم على تحميت ا  التأو  بوظيف  الحاما لوج   ال ظر

  صااياة التوصااؾ أباادا مااخ وج اا   ظاار مراقااب  ااارجي، وحي مااا يصااؾ الااراوو الحيااام  -2     

الدا ليااا  ل اااا، اليلجاااؤ إلاااى تعبياااراة االحتمااااا، وإ ماااا يلاااج مبا ااارم إلاااى م ااااعرها وأ كارهاااا، ويمكاااخ 

 . المتف عل   لشخصٌ ت االصببلم على تحميت ا 

  صااياة يمكااخ أخ توصااؾ ؛ إمااا مااخ وج اا   ظرهااا دا ليااا، أو مااخ وج اا   ظاار مراقااب  -3     

 ارجياااا، وبفضاااا هاااذا اإلمكا يااا  يمكاااخ أخ تأاااو  هاااذا ال  صاااي  بوظيفااا  حاماااا لمااادركاة الاااراوو 

لاى وجادير ب اا أخ  ت بات إ               لشخصةٌ ت الف علة .وموضوعت، ويمكخ االصاببلم علاى تحاميت ا 

محؤل  م م   ي تحديد  مب ال  صي   ي الحرد مخ ال احي ال كلي ، أال  عّوا على بدايا  الحارد و  ايتات؛ 

اإلباار  اي األعا  الؽالب،وإ ماا  حات د إلاى الجا ت المركا و ماخ  ألخ الم ظور الموضوعي يأو  بوظيف 

 الحرد .

حبيح  قوالب تؤليفي  معي  ، با قاد ومخ  ا ل  الأوا،اإل ارم إلى أخ هذا األ ماب لل  صي  ليحة      

   بتحادد علاى العماو    ا تياار  ما ‹‹التؤليفيا  التاي  749ت  د ت ويعاة متعاددم،  اضاع  ألهاداؾ المإلاؾ

ال  صي ، ول ذا الحبب  إخ تحدياد أ مااب ال  صاي  يمكاخ أخ تأاو   مأاا   المبلماو المميا م  اي وصاؾ 

 . 750 ››تؤليؾ عما أدبي معيخ 

 ا إلى الت بت إلى أخ الم ظور ال فحي يثير  قضي  حدود معر   الراوو   ي العماا وأ يرا حرو ب     

الحردو، أهي  مبلأ  أ  أخ ه اب قيودا  تحددها   بعبارم أ ر  ها للراوو  الحري  المبلأ   اي معر ا   
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 .106شؼش٠خ اٌزأ١ٌف،ص - 
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كااا  اايت   أ عاااا ال  صااياة كل ااا، م اااعرها، أ كارهااا . هااذا المعظلاا  مااخ أكثاار   الم ااكبلة  إثااارم 

للجدا   ي األعماا الحردي ، وهي تأود ا إلى حإاا مثير هو،   ماالذو يجعا هذا المعر ا  الكليا  مأ عا  

للأار ت   وهكذا تتابع هذا التحاإالة، هاا يضاع  الاراوو  فحات  اي موقاع ال  صاي   علاى الارؼ  ماخ 

ر ا    وإذا  كا اة معر تت عمليا، كا  يت عخ األحداث التي يصف ا أو  أ ت يفر  قيودا علاى هاذا المع

 ي بؽي أخ  حعى الكت اؾ  الظروؾ التاي  رضاة هاذا التحدياداة.  ويمكاخ أخ  ‹‹هذا المعر   محدودم 

هو الحبب  ي  ر  هاذا الأياود، إال أخ  محدوديا   معر ا   ،يكوخ تب ي المإلؾ لوج    ظر   صي  ما

 تحادث عاخ راو معايخ، إخ   المإلؾ قد الترتبب  با تحاا وج ا    ظار   صاي  ماا ، وع ادها  يجاب أخ 

. واإلجاب  عاخ هاذا التحااإالة  751 ››المو ولوف المإحلب كما  ي  الملفوظ يعد  وذجا لمثا هذا الموقؾ 

 يجلّي ا  المحتو   ال فحي بتعدد أبروحاتت وت عب ا .

، يتأابا  ي ال و الحردو تأ يتااخ هماا   الوصاؾ والحارد ؛ لي اكبل باذلب الث ائيا  األحاحاي   يات     

،  الحاارد أكثاار حركاا  أمااا 752 كبلهمااا عاار  لؽااوو للتعبياار عااخ مااوقفيخ مت اقضاايخ مااخ العلاا  والوجااود

الوصؾ  ؤكثر حكو ا أو تؤمبل بتعبير جي ية،  الحرد يعما على إعاادم الحايرورم ال م يا  لؤلحاداث  اي 

كو  ا إبار التوالي ال م ي ل بابت،  ي حيخ يأو  الوصؾ بعر  صور األ يات وال  وو  ي حاا ح

 ي  بان الع صر المتتابع بتعديا عار  األ ايات المت ام ا  والمتجااورم  اي المكااخ  ‹‹، مع كو ت مل ما

‹‹  
تتمي  اللؽ  الحردي  ب ول مخ التبابن ال م اي ماع  مع مبلحظ   لوا مخ التتابع ال م ي ،  مخ ه ا753

أصصاي ، يفضاي إلاى تأاباا وهذا التأابا بيخ ب يتي الحرد والوصؾ  ي العما ال ‹‹موضول الوصؾ . 

 .754 ››بي  ما، مخ حيث إخ العما الأصصي ال ي لو م  ما

ومما ال ب  يت أخ ه اب تدا بل بي  ما، ي بثن م ت ماا أحامتت حاي ا قاحا  الصاورم الحاردي  وهاي      

 .755 ››الصورم التي تعر  األ يات وال  صياة متحرك ‹‹

ومجاا المحتو  ال فحي هو وصؾ األ ايات وال  صاياة مظ ارا وحالوكا.وهاه ا محاؤل  ي بؽاي      

اإل ارم إلي ا، وهي متصل  بمصبلو ظال فحي( ،  ما المأصود ب ذا المصبلو  ي هذا الدراح   وهاا لات 

دبيا  و ان صل  بالدراحاة التي ت اولة األدب مخ  بلا الم  ج ال فحي   أد درجاة الدراحااة لآلثاار األ

المبدل وما الذو يجعلت مبدعا،  توصلوا إلى  تائج تكاد تكوخ متأارب    هذا الم  ج على دراح  حيكولوجي
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،   ذاخ األمراخ ي  باخ موهبتات الف يا ،  756 حواها ، أخ مفتام   صي  المبدل  يئاخ  الحرماخ واألل  

 د  روياد أماا  عبأريا  الروائااي وكؤ ات يعاو  عاخ حرما ات وقالمات بإبادال  اخ عظاي ،  أاد وقاؾ حايجمو

 مااخ ه ااا  757الف اااخ ال الن،واأل بلقي،والعصااابي،واآلث (‹‹دوحتويفحااكي، وجد أ  ااا  تاااف أربعاا  وجااوا 

 جات اهتمام   بدراح  ال اّو دوخ ال و.

وقد تفرد  ي مدرح  التحليا ال فحي،  ارا ماوروخ  اي دراحاتت الرائادم عاخ ال ااعر الفر حاي       

تلأااي علااى األثاار األدبااي ‹‹خ دراحااتت تمياا ة عااخ ؼيرهااا مااخ الدراحاااة ال فحااي  بؤ  ااا ظماالرمياات( ؛ أل

ب ابلؾ الدراحااة األ ار  التاي تعاماا المبادل بوصافت  758 ››أضوات تحما إلى ال أد األدبي  وائاد جما 

 أاد قاّد  ماوروخ  اي دراحاتت مريضا ُي  و على ضوت أبروحاة عل  األمرا  العألي  وعلا  الببال،

 عماا علاى إيصااا  ،759يل  لل أد األدبي حيخ ربب بيخ ماالرميت وإبداعت بإ ااراة  أديا  ثاقبا  دماة جل

، كماا جااتة أهميا  ماوروخ 760الجحور بيخ  بي العل  والفخ وإخ كاخ ح مت  ي اتجااا دائا   حاو الفاخ 

إلاى يأباا الم ااب   بأبعا   حايج،  كاا صاورم مجا يا  ال تحياا إال  حاب  ‹‹ مخ إعبل ات أخ الا و األدباي

››صورم أو صور مجا ي  أ ر ، تترابب لتإلؾ لحم  محتمرم تمّي    صي  الكاتب البل عوري 
761 . 

، 762أمااا المحااتو  ال فحااي ع ااد أوحب حااكي  ااؤكثر التصاااقا باالباادال والصاال  لاات بالمباادل ألبتاا      

 اهتمامت ي صرؾ إلى اال تياراة التؤليفي  أما  المإلاؾ المبادل لب اات حاردا و  صاياتت، إماا ماخ  ابلا 

م ظور ذاتي وإما ماخ  ابلا م ظاور موضوعي،والوحاائا المحاددم للتعبيار عاخ وج ا  ال ظار علاى هاذا 

  ال ظاار المحااتو   كاااخ جااّرات ذلااب أخ ا بثاان مصاابلو ظال فحااي( اتكااات علااى اعتماااد الااراوو علااى وج اا

 فاي الحااالة التاي تعتماد وج ا   ظار المإلاؾ، حا تكل  عاخ وج ا  ال ظار  ‹‹المعتمدم على وعي  رد ما 

   ››ال فحي ، أو أ  ا ح صؾ المحتو  الذ  يمكخ بت  ر  وج   ال ظر هذا بؤتت المحتو  ال فحي
 فاي 763

 الموصو   مخ الدا ا.ذا الحال  يصؾ الراوو األ يات أو ال  صياة مخ  بلا معبياة إدراب الذاة ه
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 انًُظىر انُفسٍ فٍ رواَاث باكثُر

 سالم  القس

 ااي هااذا الرواياا  يماا ف الااراوو باايخ الم ظااور الموضااوعي والم ظااور الااذاتي ببرائاان  ااتى       

 وأحاليب م تلف . و ي أث ات جبلت هذا االمت اف،تتبع الباحث األ كاا والب ى التؤليفي  التي تجلة  ي ا هاذا

 األحاليب  ي هذا الرواي .

ي كا الم ظور الموضوعي إبارا عاماا ياإبر الروايا  ابتادات وا ت اات، في مبتادأ الروايا  ي اكا      

احاات بلال تم يااديا، للولااوف إلااى جااوهر الحاادث، يعتمااد الااراوو  بللاات علااى حأااائن محااددم،  يتحاادد  ااكا 

عمار  ي ال  يع األ ير مخ الليا على صوة احتيأظ عبدالرحمخ بخ عبدهللا بخ أبي  ‹‹الم ظور  ارجيا 

األذاخ األوا لصاابلم الصاابو،     عااخ  را اات،و تو كااّوم مااخ ُكااو  ؼر تاات، ؤبا م  ااا علااى الفضااات 

››الم بحااب أماماات 
،  مااخ  اابلا الصااور الحااردي  الحااابأ  المحت اادم بؤ عاااا ظ احااتيأظ،  اا   ،  ااتو،  764

ي  معتمدا  ي ذلب حأاائن محاددم دوخ االعتمااد علاى أبا( التي ال تإدو إلى حدث، احت ا الراوو الروا

ال  و الواصؾ،ؼير أخ الفعاظأبا( ي كا بر  ا مخ  بلا الراوو إلاى الم ظاور الاذاتي لل  صاي ، 

 ول ذا األمر بياخ   ي حي ت.

واحااتوة علااى  ‹‹اإلبااار ال  ااائي ل ااذا الرواياا  ب ااكا عااا  الم ظااور الموضااوعي ي ااكا كمااا      

ا الباااارب وتحااارب الركب، تعاااالى صااايام الجميع،وبفأاااة حااابلم  ت اااير بيااادي ا هودج اااا،     الجمااا

تحيي  ،ووقعة عي  ا على عبادالرحمخ باخ أباي عماار ويفتار ثؽارا عاخ ابتحاام  تلماع بايخ الادمول وهاو 

يردد إال المتأيخ،إال المتأايخ. وكا اة تلاب ق ار  ظارم لحابلم   اي عبادالرحمخ ولعبادالرحمخ  اي حابلم ، 

حااردي   .  ااالمأبع الحااابن يمثااا صااورم 765 ››عباادالرحمخ  كلماا  حاامعت ا حاابلم  مااخ وكا ااة هااذا ق اار 

ظ احتوة،تحرب،تعالى،بفأة،ت اااير،تحيي،وقعة،ي ظر،يفتر،تلمع،        تتااا اح   اااي أح اااائ ا األ عااااا

يردد، كا اة، حامعة( ؼيار أ  اا أ عااا متجااورم  اي  ضاات مكاا ي واحد.وبعاد إ عاا  ال ظار  اي المأباع 

الم ظور الموضوعي ال ارجي،  الحاضروخ لا  ياروا ماخ حابلم  إال الحالوب الاذو يمكاخ  الحابن يتجلى

م اهدتت وهو االحتوات على ال ودف،وإ ارت ا بيدي ا، وحبلم  ل  تر مخ الأج إال ماايمكخ م ااهدتت،وهو 

ا ترار ثؽرا عاخ ابتحاام ،ولمعاخ االبتحاام  بايخ الادمول. وهاذا كلات يجلاو موضاوعي  الوصاؾ وحياديا  

 الراوو وبعدا عخ الم ارك ،واحتحال  تحديد موقعت  ما يا ومكا يا.
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ا ع د هذا الحد، با يمتد مت لبل       وحرّو بالباحث أخ يعلخ أخ هذا الم ظور الموضوعي، اليأؾ مد 

 المأابع الحردي ، مإديا وظائفت إلى حد ما.

ذا الرواياا ، وإخ ت للاات الم ظااور أمااا الم ظااور الااذاتي ب وعياات،  ي ااكا الؽلباا  كيفااا و وعااا  ااي هاا     

الموضوعي  ي أؼلب األحاواا كّمااً،  الأاار ت يعايش األحاداث ماخ محات ا الروايا  وحتاى ال اتما  ماخ 

ي تفي  ي ا الأج لدواِل تؤليفي .  االراوو يلاج  766 بلا معبياة إدراب وعي الأج،إال  ي مواضع معي  

و اعر  ‹‹يعجا  الم ااهد عاخ الوصاوا إلي اا  إلى وعي الأج بوحاب  أ عاا ال عور ع دما يصؾ أ يات

اتا  لفت حوا دعبدالرحمخ بتيار مخ ريو ال تات البليل  يتحرب إلى الؽر  ، ؤصلو جيب قميصتيوت اوا ر

ع أااتي وأر ااى بر ياات علااى صاادراي ؤحج باادؾت لذيااذيأؼراا بااالعودم إلااى  را ااتيريثما يبلااع الفجاار 

ج يداعب جف يت وأيأخ أ ت حاي ت ي بات إلاى حاباة عميان، األوا،ولك ت ل  يكد يفعا ذلب حتى أحج بال عا

 767 ››أ ات لا  يكماا تلاب الليلا  ح بات ماخ الأارقخ اقد يفّوة عليت صبلم الجماعا   اي المحاجديوتذكر أيضا

ي اااااااكا المأباااااااع الحاااااااابن ماااااااد بل م احااااااابا للولاااااااوف إلاااااااى وعاااااااي الأاااااااج الااااااادا لي،  ؤ عااااااااا 

لجبلت هاذا الم ظاور، وربماا أ اادة إمكا ااة  ال عورظ عر،أحج،أيأخ،تذكر( تتكاثؾ وتموف  ي بيلحا ت

المف و  التحويلي  ي إبرا ا بوحاب  إبداا ضمير المتكل  بضمير الؽائب ظ عرة بتيار ماخ رياو ال اتات 

البليل  يتحرب إلى الؽر  ، ؤصلحة جيب قميصاي،وت اولة ردائاي  لففتات حاوا ع أاي، وأر ياة بر يات 

دم إلى  را يي ريثما يبلاع الفجار األوا، ولك اي لا  أكاد لذيذيأؼرا ي بالعو تعلى صدروي ؤحححة بدؾ

أ عا ذلب حتى أحححة بال عاج يداعب جف ّي،وأيأ ة أ ت حي ت ي بي إلى حاباة عميان، قاد يفاوة علاّي 

صبلم الجماعا   اي المحاجد، وتاذكرة ]أيضاا[ أ  اي لا  أكماا تلاب الليلا  ح باي ماخ الأارقخ( ه اا تتجلاى 

ماخ كو ات كلاّي المعر ا ، يعايش اللحظا  ماع ال  صاي   ابل يت باهاا،  ظالرإي  مع(  الراوو علاى الارؼ 

وب ااذا لاا  يؽياار ضاامير ال اا و األوا  اايئا ذا باااا، إال ماكاااخ مااخ لفظاا  ظأيضااا( التااي تااوحي بالرإياا  

 ال امل .

 إلى أعماقت الؽائرا  ي الماضي،مخ و ي أث ات هذا التأمو لوعي الأج، يلج الراوو       

 ››وكااخ أوا  ااابر هجا  علياات أخ تاذكر أماات العجاو  الباارم  ‹‹االحااترجاعي  ابلا  اتو ق ااان  م ات 

 يلااتأب الااراوو ال اايب باحاابا األحااداث أمااا  الأااار ت، كا اافا حاالوب الأااج الاادا لي الماارتبب بااالوعي 768

وكا اة أ  عبادالرحمخ امارأم  ‹‹  والبلوعي، دوخ اإل ارم إلى ذلب موظفا قدراة الراوو كلاي المعر ا  
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 ذ صؽرا على العبادم والتأو ي و رعة  ي قلبت حب الفأت  ي الديخ، وكا ة تكفيت هماو  صالح  ربتت م

عي تيوتأو  بتدبير الماا الذو تركت أبوا ل ماي إذ ماة ولما يحله الثا ي  مخ عمراي تولة تربيتتيوحلمتت 

يتجااو  وعاي   االراوو ه اا 769 ››ألحد أقارب ا  حفظ الأرقخ قبا العا رم، وحبباة إليات المحاجد الحارا  

موظفااا إمكا ياتاات البلمت اهياا ، ولكااخ ا ببلقااا مااخ  ات ؼائباات عااخ وعيااتالأااج إلااى الوعياات، ي وصاافت أ ااي

( وهااي م ضةة عً-الم ظة ب الةةذاتمعبيااة إدراب وعيت،وهااذا  ااكا ؼريااب يمكاخ االصااببلم علياات باانظ

بادالرحمخ كااخ ولكاخ ع ‹‹تأ ي  أ ادة الراوو  ي وصؾ الأج  يمابعد مخ الدا ا مخ  ابلا مراقاب ماا 

 ‹‹ث  ي  ي الراوو هذا الج ئيا  ماخ الوصاؾ باالعودم إلاى وعاي الأاج  ،770 ››رقين الألب ،دقين الحج

احترحا عبدالرحمخ كذلب  اي ذكريااة أماتي ولك ات ذكار مارم أ ار  ماا لا  يكملات تلاب الليلا  ماخ ح بات 

الأرق ي ...  اقتلع  فحت مخ تلب الذكرياة العارض  بعد أخ دعا ألمات وتارح  علي اا ومحاو بردائات عبارم 

ن الفعاا ظذكار( وهكاذا أؼلا ،771 ››كا ة تترقرن  ي عي يت ث  بفن يأرأ الأرقخ بصوتت الح وخ الحا يخ 

وكااخ  ‹‹الدائرم التي  ؽل ا هذا ال كا ، ليعود الراوو إلاى إظ اار معبيااة إدراب وعاي الأاج مبا ارم 

إذا قرأ الأرقخ احتؽرن  يت و حي ماحولت،حتى أ ت كاخ الي تبت لمرور الوقة إال بما يؤتي عليت مخ أج ات 

مت اؼما  ماع الم ظاور  صاورم الحاردي  تحاتمر ال 772 ››الأرقخ، أو يتمات ماخ حاورا، يعرؾ الوقاة باذلب

الذاتي الدا لي للأج،  الأج  ي ا موصوؾ أبدا مخ الدا ا، أما بأي  ال  صياة واأل يات  موصو   ماخ 

 بلا وج    ظر الأاج أو ماخ  ابلا مراقاب  اارجي يت اذ م ظاور الأاج مركباا تأ ياا لوصاؾ األ ايات 

 امخ معاات  م يااا، وربمااا تحااوا الأااج إلااى وال  صااياة، وهكااذا يتبااابن الااراوو مااع الأااج مكا يااا ويتاا

كاميرا،  ؤبو الو ات حي ما يلاج إلاى األحاداث ألوا مارم يوصاؾ بوحااب  مراقاب  اارجي وكؤ ات كااميرا 

 بي ما هو  ي بريأت قاصدا ج   الكعب  إذ لمو على مأرب  م ت  اي ا هرماا ...  ‹‹ُرّكبة  ي عي ي الأج 

الحبل  ور ع رأحت  ي  يت مخ الَج د؛  ظ ر واضاحا وج ات   د ا م ت عبدالرحمخ وحياا...  رد العجو 

تت المرحل  إلاى  احمتي أذ يات  ذو التجاعيد،وحاجباا األبيضاخ، ولحيتت البيضات الضارب   ي صدرا،وُجمَّ

هد ه اا اليار  حاو  مااهو ظااهر ا الم ا ،773 ››تبا أبرا  ا مخ تحة عمامتت ال ضرات كؤ  اا الفاؼيا 

ود الأج  ي الموقع ححب، احتعار رإيتت المجاردم إلاى وجات ال ايه متجااهبل ؛ألخ  الراوو اتكؤ على وج

يا الج ئيا ،ولكخ بذلب العبلق  الوبيدم التي تربب بي  ما، مخ المإكد أخ الأاج لا  يلتفاة إلاى هاذا التفاصا
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( احااتعار الااراوو وج اا   ظاار مراقااب  ااارجي ماارم التركي  علااى ظ ااور ال اايه ألوالاادوال تؤليفياا ظ

على موضوعي  الوصؾ، جات الم ظور موضوعيا  ارجيا  ي إبار الم ظور الذاتي للأاج محايد،ليرك  

الم يمخ على الم ا د، ثا  يتحاوا هاذا الم ظاور الموضاوعي ال اارجي إلاى م ظاور موضاوعي  اارجي 

 ابابت الماضاي كلات قاد عااد  كةأن لما رأ  عبدالرحمخ لمعة عي اا ببرين الفرم حتاى  ‹‹لوصؾ ال يه 

 .774 ››ي عي يت  إليت متجمعا

وماااخ مظااااخ الم ظاااور الاااذاتي الااادا لي ظالمو ولاااوف الماااروّو(  فيااات ي ااادمج المحاااتوياخ ال فحاااي      

والتعبيرو  ي إهااب واحاد،ويتجلى ذلاب  اي المو ولاوف الماروو البوياا للأاج بعاد حادثا  الماراودم  اي 

الم ظاور الادا لي  يات علاى أحااج الم ظاور الاذاتي الادا لي، وي اكا  الفصا العا ر،  الفصا كلت مب ايّ 

إبااارا للم اا د ابتاادات وا ت ااات ، بعااد اإلبااار الموضااوعي يلااج الااراوو إلااى وعااي الأااج بفعااا مااخ أ عاااا 

على أخ  جا ماخ   ّكر عبدالرحمخ  يما حدث لت صبيح  يومت  ي موقفت مخ حبلم ،  حمد هللا  ‹‹ال عور 

اإلث ، ما كاخ بي ت وبيخ أخ يا ا إال أخ يلايخ  ت   ال يباخ وكيدا، ولوال عصم  هللا لت ولبفت بت لوقع  ي 

. والمبلحاظ  اي المأباع الحاابن تب اي الاراوو  775 ››قلبت قليبل  تبؽى عليت   وتت، إذا هو مخ ال الكيخ 

 اإذا هاو ماخ  الم ظوم  األيديولوجي  لل  صاي  باحات دا  ألفااظ ل اا إيأاال تأاويمي ماخ مثاا ظ  ت ا ،اإلث ،

على أخ  التعبيرو لل  صي  مخ  بلا األحلوب الحر ؼير المبا ر ظ حمد هللاال الكيخ( ث  تب ي األحلوب 

 جا( وإ ما  عا ذلب كلت تم يدا للؽوو  ي أعمان ال  صي  بوحااب  المو ولاوف الماروو، الاذو تت للات 

تااد بلة بفيفاا  مااخ الراوو،هااي ضااروري   ااي حااير أحااداث الرواياا  والحاايما  ااي رواياا  ذاة  مااب 

المأبع ، وصُؾ حال  الذهوا التي اعترة الأج بعد أخ عل  الأج أخ حبلم  بيعة ومثُا هذا  776تأليدو.

معبياة إدراب وعاي الأاج إلى لرجا مخ المدي   ، وذلب  ي الفصا الحادو ع ر الذو يلج  يت الراوو 

 ارف عبادالرحمخ ماخ ع اد اباخ حا يا تاّوا إلاى المحاجد  ‹‹مبا رم بعد تم ياد يحاير ال يتعاد  الحابريخ 

 يلج بعدها الراوو مبا رم إلى وعي الأج  ،777 ››مؽرب ،ث  باؾ بالكعب  ما ات هللا أخ يبوؾ صلى ال

وهو  ي ذلب  ارد اللب ذاها الحج تجيت بت ال وابر وتذهب، كؤ ما قد ألأي  اي بحار لجاَي ياتبلب   ‹‹

عبابت وتصب ب أمواجت،   و م  ا  ي كبد ...  حي عبدالرحمخ  ي ذلب الموقؾ كا  يت و ب  ي كا 

 يفحو الاراوو المجااا أكثار لل  صاي  لتصاؾ  ،778 ›› يت، و عر بال وؾ واالحتيحاش مخ كا  يت
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أحاحيح ا وم اعرها مبا رم دوخ وحيب بوحاب  المو ولوف المروّو وذلب ع ادما تبلاػ ال  صاي  ذروم 

 779توترها.

بدرجاا  أقااا ،ول ااذا األماار داللتاات،والحن أخ جااات وكاااخ لحاابلم   صاايب مااخ هااذا الم ظااور،وإخ      

دأ األمار باالم ظور الراوو ل  يد ا مبا رم إلى وعي حبلم   ي بداي  ظ ورها ،با م د لذلب تدريجياي با

تاردد  اي جاواب ت كأ ه  صمتة الجاري  ه ي   ‹‹الموضوعي الدا لي باحت دا   عا مخ أ عاا االحتماا 

ث  يتدرف الراوو  ي وصؾ حبلم  بالدمج بيخ وج تي  ظرا و ظرها، متب ياا ، 780 ››قد يؽضب موالت ا

   ااؤة حاابلم  لااذلب  ‹‹ر الحاار واألحاالوب ؼياار المبا اا أحاالوب ا التعبياارو بوحاااب  المو ولااوف الماارووّ 

متدلل  ت عر أخ ل اا حالبا ا علاى موالت ا...كا اة علاى حب اا لموالت اا وموالهاا ت اعر  اي قارارم  فحا ا 

وقاد يلجاؤ الاراوو إلاى احاتك اا ماا ت اعر بات حابلم  موظفاا 781 ›› عورا مب ما بؤ  ا ل  ت لن ل ذا البياة 

  و يعرؾ حبلم  ويعارؾ دوا اع أ عال اا  يفحارها إمكا ياتت المعر ي  البلمحدودم، أو ي تحا   صي  

ترقو إال اجت ادها  ي محاول  حفظ اللحخ  بربة بربا  ديدا ومام ع ا أخ  ‹‹ا ببلقا مخ هذا المعر   

صاااحبت ا إلااى بموالبل ااة لل ظاار أخ الااراوو يتبااابن  ااي هااذا الموضااع مااع حاابلم  مكا يا،وذلااب 782 ››

ت   صي  حبلم  المؽ ي ،ول ذا األمر داللتت، كماا يتعاالن مع اا المرعى،وهو المكاخ الذو ت ب ي مخ  بلل

تعبيريا مخ  بلا الم ولوف المروو واألحلوب ؼير المبا ر الحر، ويتب اي وج ا   ظرهاا  فحايا بوحااب  

وذلاب بمصااحب   الم ظور الذاتي الدا لي، ويتكارر مثاا هاذا األمار ب اكا جلاي  اي الفصاا الثاا ي ع ار

تفااي كااا  اايت عااخ الأااار ت عااداها ،  تتمااا ف المحااتوياة والحاايما التعبياارو حاابلم  إلااى المدي اا  وي 

والمكا ي وال فحي، ي ايع  اي هاذا الفصاا أ عااا ال اعور الم تميا  إلاى الم ظاور الاذاتي الادا لي ال ااو 

أو عباراة االحتماا واإلمكااخ  784ظ  عرة،تذكرة(783بوعي حبلم ،مخ مثا ظتذكرهما،تتصور،تتمثا(

ويتجلااى المو ولااوف  ،785 ››كؤ  ااا تحااترجع  اايئا ؼاااب ع  ااا ‹‹ظااور الااذاتي ال ااارجي الم تمياا  إلااى الم 

المروو تعبيريا، الم بثن مخ الم ظور الذاتي الدا لي، ع دما يتب ى الراوو صوة حبلم  ما جا أحالوَب ا 

وكؤ ماااا حااابلم  قاااد  لأاااة للؽ اااات، وكاااؤخ  اااي أعماااان  فحااا ا صاااوتا يحااادوها دائماااا لل باااوغ  ‹‹بؤحااالوبت 

أ  اااا أحباااة -يحاااوق ا إلاااى بلاااوغ أعلاااى درجاتااات ماااخ الكمااااا ... وات اااذ ل فحااات م  اااا  ادا ووقاااودا يت،و
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عبدالرحمخ،وهااذا حاان الريااب  ياات،ولكخ أكا ااة تااإثر حباات علااى    ااا،أ  تااإثر    ااا علياات  هااذا موضااع 

 ااااااب،ومخ ياااااادرو لعل ااااااا ماصااااااا ة حااااااب عباااااادالرحمخ وأع تت،وأولتاااااات جا ااااااب الرعاي يوؼذتاااااات 

››أ  ا وجدة  يت ؼذات   يا ل ذا الج يخ ال را  ي أح ائ ايج يخ الفخ بآمال اوأحبلم ا،إال
786. 

، االراوو ربماا تب اى الم ظاور األياديولوجي دوخ وهذا التعالن بيخ المحتوياة ليج ضرب  ال بٍ      

المحااتوياة األ اار  علااى حاابيا الاات ك  ،وربمااا تب ااى وج اا   ظاار ال  صااي  عباار المحااتوياة الممك اا  

والمحتمل  دوخ المحتو  األياديولوجي كماا ظ ار ذلاب  اي المواقاع الحاابأ ، ول اذا األمار داللتات  اي هاذا 

أاااااااااااااااج علاااااااااااااااى جمياااااااااااااااع الروايااااااااااااااا ؛ألخ الاااااااااااااااراوو حااااااااااااااااوا التباااااااااااااااابن ماااااااااااااااع ال

األصعدمظاأليديولوجي،التعبيرو،ال مكا ي،ال فحاااي(  احاااتبال ب اااذا أخ ي تحاااا وج ااا   ظااار الأاااج  ماااخ 

، ؤمك اات ذلااب مااخ وصااؾ الحالاا  الدا لياا  للأااج 787جوا ااب المحااتوياة الحااابأ  المحتمااا م  ااا والممكااخ 

موصاو   كماا  –إلاى حاد ماا  –صاحب وج   ال ظر تلب، بي ماا كا اة بأيا  ال  صاياة ماا  ابل حابلم  

يدرك ا الأج، وربما كاخ اهتما  الراوو بالأج  ابعا مخ كو  ا ت اكا الحلأا  الوحابى أو الجحار الارابب 

كماا أخ المحاؤل  ل اا ارتبااب بعتبا   -م ظوما  أباي الو اات، وم ظوما  اباخ حا يا –بيخ  بي الم ظومتيخ 

مضاااؾ إلياات( التااي ت تمااي إلي ااا الاا و األحاااج ظحاابلم  الأج(،الااذو يمثااا  ياات الأااج الأاعاادم األحاجظال

 مخ ه ا جات دوراخ الم ظور الذاتي بيخ هاتيخ ال  صايتيخ،وإهماا ماعاداهما إال ماكااخ  اي  ،788حبلم 

وهو على أي  حاا ذاتي  ارجي،وهي مواضع ، 790وموضع واحد ألبي الو ات ،789موضعيخ البخ ح يا

 التمثا برو ا؛أل  ا التتعد  الجمل  أحيا ا.

 ظاار  ااي هااذا الرواياا  تعاادد موقااع الااراوو والحاايما  ااي الفصااا الحااابع،على  حااو والبل ااة لل     

تعاقبي، يت ااكا علااى أحاحاات الم ظااور الموضااوعي ال ااارجي علااى صااورم ب ياا  اإلبااار ابتاادات وا ت ااات 

وماات لبل باايخ الم اااهد،  كااا م اا د يوصااؾ مااخ موقااع محاادد أو مااخ وج اا   ظاار محااددم تت ااول ذاتيااا 

لراوو بيخ وج ا   ظارا وبايخ وج ا   ظار إحاد  ال  صاياة ، وهكاذا يتبادا وموضوعيا، وب ذا يربب ا

  صاي  ماا إلاى   ظار موقعت تبعا لذلب مخ وج    ظر   صاي  ماا إلاى وج ا   ظارا هاو،أو ماخ وج ا 

وج    ظر   صي  أ ر ، ؼير أخ أ عاا ال عور التصاحب حو  الأج وحبلم ، أما بأي  ال  صاياة 

الموضاوعي الادا لي أو ال اارجي، وهاذا ال اكا ي االؾ إلاى حاد ماا  تظا محصورم  ي إبار الم ظور 

                                      
786

 .133/ 132ٔفغٗ،ص - 
787

ٌزم٠ُٛ اٌمظ ِٓ اٌشاٚٞ ٚأثٟ اٌٛفبء ٚعالِخ ٚاثٓ ع١ًٙ، ٠ٕظش رؾ١ًٍ رٌه فٟ اٌفظً األٚي ِٓ  ألْ اٌشاٚٞ ٌُ ٠زغغذ و١ٍخ فٟ اٌمظ،ثً وبْ ٕ٘بن ِغبي - 

 .74٘زا اٌجؾش،ص
788

 .36-٠35ٕظش رؾ١ًٍ اٌؼٕٛاْ فٟ اٌفظً األٚي ِٓ ٘زا اٌجؾش،ص - 
789

 .144، ٠110ٕظش:عالِخ اٌمظ،ص- 
790

 .77ٔفغٗ،ص - 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

161 

 

ال كا الذو وصفت أوحب حكي بالتعاقب أو الت اوب؛ ألخ أ عاا ال عور هي التاي ت باىت باؤخ   صاي  ماا 

) التع قةةةب  ةةةٌن الم ضةةة عً تأاااو  مأاااا  رإيااا  المإلاااؾ، ب اااذا يمكاااخ االصاااببلم علاااى هاااذا ال اااكا بااان

 791 خ  بلا الترحيم  اآلتي (،وباإلمكاخ بياخ ذلب م الذاتً

 

مةةة 

ظةةةةةةة ب 

م/خ  

 البا ي

ماااا 

ظااااااور 

ذ/د 

 حبلم 

ماااا 

ظااااااور 

 /ة 

 ابخ ج

ماااا 

ظااااااور 

ذ/د 

 الأج

ماااا 

ظااااااور 

 /د 

 ابخ ج

ماااا 

ظااااااور 

ذ/د 

 الأج

ماااا 

ظااااااور 

ذ/د 

 حبلم 

ماااا 

ظااااااور 

ذ/د 

 الأج

ماااا 

ظااااااور 

ذ/د 

 حبلم 

مةةة 

ظةةةةةةة ب 

م/خ 

 البا ي

         

وربمااا كاااخ األماار كااذلب؛ألخ هااذا الفصااا ي ااكا حلأاا  التحااوا  ااي محااار الأااج وتحركاات تجاااا      

م ظوماا  ابااخ حاا يا مااع احتفاظاات إلااى حااد كبياار بااؤه  مرتكاا اة م ظوماا  أبااي الو اتظالعف (؛ل ااذا األماار 

 ت عبة وج اة ال ظر وتعأدة  ي إبار م ظوم  تؤليفي  ل ا داللت ا على الحدث العا   ي الرواي .

اما أ ماب ال  صي  و أا للرإ  الدا لي  وال ارجي ،  يمكخ تص يف ا  ي هذا الرواي  على ال حو      

 اآلتي 

ال  صااي  ال املاا   وهااي ال  صااي  الموصااو   مااخ مراقااب  ااارجي، وتتمثااا  ااي ال  صااياة  -1

 اآلتي  

 أ  الو ات  -أ  

دحا  وال محايخ ماخ عمرهاا تم اي  ي ذلب الوقة كا ة عجو   مبات  اي  حاو الحا ‹‹              

 ي دهلي  ضين  ي بيت ا الصؽير الواقع  ي برؾ مخ أبراؾ مك  مما يلاي الحجوخ،وكا اة تحماا  اي 

 بيد أ  ا موصو   أبدا مخ ال ارف.مع ا، مع مبلحظ  ت امخ الراوو792 ››يدها  مع  تضيت ل ا الدهلي 

 أبو الو ات  -ب  

الو ات ع صرا اليحت اخ بت  ي حير أحداث الرواي ، اليتؽلؽا على الرؼ  مخ كوخ أبي                 

 بل يحج الأار ت بدوا عت وردور أ عالات الحالوكي  تجااا األحاداث ، كماا ال ، الراوو إلى أعمان م اعرا

 ير  ترجم  صادق  ألحاحيحت إال مخ  بلا األحلوب المبا رظالحوار(، وذلب  ي عمو  الرواي .
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 ابخ ح يا  -ف  

 وهو الع صر المأابا  ألبي الو ات .               

ال  صاااي  الفاعلااا   وهاااي الموصاااو   إماااا ماااخ وج ااا   ظرهاااا وإماااا ماااخ وج ااا   ظااار مراقاااب  -2

  ارجي،وهي  وعاخ 

 حبلم   -أ  

وهاااي   صاااي   اعلااا  ؛ألخ الاااراوو يحاااتببخ وعي ا،بياااد أ  اااا ال تأاااو  بوظيفااا  الحاماااا             

 لمدركاة المإلؾ.

 الأج  -ب  

وهي ال  صي  الفاعل  التي تحما مدركاة المإلؾ الكام    ي التصالو بيخ العبادم والعفا             

 ي الحب،وهو ما ي ير إليت التبل   بايخ الأاج وحابلم   اي صافح  الع واخظحابلم  الأاج( ،وهاو ع اواخ 

 يحما وج    ظر المإلؾ المبدلظباكثير(.

  ا إسالم ه:

هاذا الروايا  الم ظاور الموضاوعي،المتمثا  اي هيم ا  الاراوو كلاي ال ظرم،  او يتجلى  اي           

حاضر أبدا  ي حرد األحداث ووصؾ األ يات وال  صياة،با وي عر الأار ت ب ذا الحضور الدائ   بل 

يحتجب ع ت، وربماا لجاؤ لجابلت هاذا األمار إلاى عبااراة ت اير إلاى ج اا ال  صاي ،مخ مثااظل  يعل ،لا  

لحأيأ ( وهي عباراة تجلو وتك ؾ اللعب  التي يمارحا ا الاراوو ماع الأاار ت، و جاد مثاا يدر، اتت، ي ا

لا  يكااخ جابلا الاديخ يعلا  وهاو يبكاي أهلات وذويات أحاار  ‹‹هاذا العبااراة  اي ؼيار موضاع ماخ الروايا   

وحتااى ياادلا علااى المحدودياا  793 ››البكااات،وي فبر قلباات ح  ااا علااي   أخ بفلياات الحبيباايخ حياااخ ير قاااخ

ذلااب أخ عائ اا   ‹‹ ظرتاات،يأو  بإيضااام األماار للأااار ت بوحاااب  االحااترجال الاادا لي علااى ال حااو اآلتااي

 اتوخ وج اخ  اتوخ لما أيأ تا بال كب  يو  ال  ر،عا  علي ماا أخ ترياا البفلايخ الباريئيخ ياذبحاخ ب  ااجر 

 ؤوحاة إلي ماا  اي  التتار المتوح ايخ،أو يؽرقااخ مع ماا  اي أماواف ال  ر،وجا اة ب ماا عابفا  األموما 

حااع  ال بار أخ يحاالماهما إلاى  اااد  ه ادو...وأما ال اايه حابلم  ال  ادو  أااد  صاا عااخ المعحاكر قبيااا 

، ثا  794 ››عصر ذلب اليو  الم ئو ،وأركب البفليخ على بؽل  بعد أخ كحاهما مبلبج العاما  ماخ ال  اود

بارمظوتفصيا ذلاب( لئل اعار يمضي  ي جبلت ما  في عخ ال  صي  وعخ الأار ت معا. كما يلجا إلى ع

مااة جابلا الاديخ ولا  يعلا  عاخ محماود وج ااد إال  ‹‹ب ذا ال يم  ،تؤتي تابع  لعباراة الت وين مخ مثا 
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أ  ما ا تبفا وبيعا ألحد تجار الرقين بال ا ، أما كيؾ ا تبفا وماذا لأياا بعاد ذلاب  أاد بأاي حارا مكتوماا 

، يمضاي  اي إياراد  795 ››الديخ كاخ  اديد الولاع بالصايد بد، وتفصيا ذلب أخ الحلباخ جبلاع ت إلى األ

، وربماا جااتة  796ما  فاي عاخ الحالباخ وعاخ الأاار ت معا.وأمثااا هاذا ظااهر جلاي  اي هاذا الروايا 

وكا ة ؼ يم  عظيما  لا   ‹‹المعلوم  تحما إ ارم إلى الراوو ال م ي الملحوظ عما يروو مخ مثا قولت 

››ُير مثل ا  اي حاروب ذلاب الع اد 
ظااهرم  -أع اي هيم ا   ظارم الاراوو الكليا  –تمثاا هاذا التأ يا  و 797

بار م  ي هذا الرواي ،ول ا داللت ا على  حو ما أ ار الباحث  ي المحتو  األيديولوجي إلاى ا ادراف هاذا 

 الرواي  ضمخ الرواياة ذاة الصوة الواحد.

و ب اكا ق ار، هاا الموقاع ولكخ ل ا أخ  تحاتا، هاا يتبل اى الم ظاور الاذاتي  اي هاذا الروايا  أ     

هااو الحاضار أبادا،  ت تفااي علاى إثاارا  -ضامخ االحااتعماا التاؤليفي لوج ااة ال ظاار الم تلفا  –ال اارجي 

أ عاااا ال ااعور مااخ هااذا الرواياا    لئلجاباا  عااخ هااذا التحاااإا ي بؽااي تؤمااا مااد  هيم اا  الااراوو كلااي 

ا الحاارد،أو المتجلياا   ااي الصااورم ال ظرم،باحااتعرا  المأااابع الوصاافي  المحااتأل  أو المت للاا  باايخ ث اياا

الحردي ، بإبال  ال ظر  ي هذا المحؤل  وجد الباحث أخ الراوو واٍل  ي احت دا  هيم تت هاذا، تارم يبحاب 

يدا ب ا وأ ر  يأبض ا، كما يت كا ويتأ ع  ي مواضع بعي  ا بأ ال المراقب محدود ال ظرم،وذلب ححاب 

(، الةبا ي اال تقة ئًإلاى أخ يبلان علاى هاذا الاراوو تحامي ظما يأتضيت الموقؾ، وهذا مما يحدو الباحث 

،  فاي 798وهذا اال تأات يت ذ  كبل حل و يا  ابعاا ماخ ال اكا الحل و اي الم اار إليات  اي محاتو  المكااخ 

الفصوا األولى مخ الروايا  يعايش الأاار ت األحاداث بعا  اللحظااة ماخ  ابلا معبيااة إدراب وعاي 

ود،محمود،ج اد،حااابلم (أو الااادائرم الكبااار  ومحورهاااا جااابلا عااادد ماااخ ال  صاااياةظجبلا الديخ،ممد

اارا ، فااي إبااار الم ظااور الموضااوعي ال ااارجي تتحاااقب قبااراة  الديخ،بيااد أخ هااذا اال تأااات يكااوخ ُمأبَّ

 الم ظااور الااذاتي الاادا لي وال ارجي،مت للاا  الحاارد بكلماااة ت تمااي إلااى أ عاااا ال عورظأدرب،أ اافن،حبل

يمياا  هااذا التأبياار أ اات ا تأائي،ولاات عبلقاا  بب ااات الرواياا  علااى محااتو   لت،يجيا،يذكر،كؤ اات ياادير(،ومما

  ظار إليات ممادود وقاد أدرب أخ جابلا  ‹‹المكاخ،  في البداي  يفحو الراوو المجاا لجبلا الديخ وممدود 

››الديخ يرياد أخ يباوو بحااب ال ابر ج
799

ولكاخ حابل لجابلا الاديخ إذ ذاب أخ يم اي ماع ر يأات إلاى  ‹‹

››   اياا  الحديأاا
، ثاا  يباادأ الااراوو  ااي إعبااات مماادود حياا ا محاادودا لتب ااي وج اا   ظاارا مااخ  اابلا  800

                                      
795

 .87ٔفغٗ،ص - 
796

 .275، 159، 98، 89ٚا ئعالِبٖ،ص - 
797

 .284ٔفغٗ،ص - 
798

 .٠156ٕظش اٌفظً اٌضبٌش ِٓ ٘زا اٌجؾش،ص - 
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ولكْخ ممدود الي اابر جابلا الاديخ العجاب،وير  أخ الما ج  الباد أخ يكاوخ قاد ألاّ   ‹‹المو ولوف المروو

  بلوال يع  عليت بعد ذلب أخ يت بؤ بؤ  ا حتلد ذكرا، إذا ولدة أ ثى  باخ وقرب وضع ا،بحما  وج  الحل

وإ ما قاا يولد  ي أها بيتات،وأقارب جابلا الاديخ  اي ؼ  ا  ذلب أل ت ل  يأا يولد للحلباخ،بؤج عليت مخ 

وؼيرها اليحصوخ كثرم،وربما عل  أيضا أخ أ ة جابلا الاديخ حبلاى مات   يكاوخ احتمااا مجايت الؽابل  

››مخ إحد  المرأتيخ أقو 
ا ير  ممدود  ي هذا هكذ ‹‹ث  يظ ر الراوو  جؤم لي عر الأار ت بوجودا 801

  بر لممادود  ‹‹ث  يفحو مجاال أوحع لممدود بوحاب  احتبباخ وعيت 802 ››الم ج  وؼيرا مخ الم جميخ

›› ابر ل  يكد يتبي ات ويجياا ذه ات  يات حتاى رياع لماا ي باوو عليات ماخ ال بار
موظفاا باذلب حادثا   803

الم ج  وواصفا حالتي ممدود وجبلا الديخ مخ الدا ا، حلوب جبلا الديخ بعاد هاذا الحادثا  يتاؤرجو بايخ 

ا  بماا قالات الما ج  ولكخ هذا ل  يصرؾ جبلا الديخ عاخ االهتما ‹‹الفرم والح خ واألما لما قالت الم ج  

ارا علاى التتار،ولك ات ال  يلباث أخ يحا خ حايخ  كثيرا ما يفرم لات ويار   يات ب اارم با تصاوالتفكير  يت،

يذكر أخ التتار ي  مو ت  ي ال  اي ،ث  يذكر أمر الؽابل   ي اوخ علاى  فحات ال بب،ويجاد  اي ذلاب بعا  

العاا ات، إذ يحاات رف مااخ ذلااب أخ الملااب حاايدو   ااي بيتاات،وأخ ه يماا  التتااار الكباار  حااتت  علااى يااد أحااد 

ولا  يكاخ األميار  ‹‹ألمار  مؽااير،  و  لايب ماخ الألان وال اوؾ . أما ممادود  حالوكت تجااا ا 804 ››أب ائت

ممدود بؤقا مخ جبلا الديخ اهتماما بما ت بؤ بت الم ج ، على حاوت رأيات  يات وعاد  تصاديأت بات،  كؤ ات لا  

يحتبع أخ يجتث مخ قلبت الوحاوج التي علأة بت،  بأي ذلب ال ابر الؽريب يحيب صدرا   ارا ويإرقت 

››وضان بكتما ت ، ؤ ضى بت إلى  وجتت ج اخ  اتوخليبل حتى حرف بت 
وهكاذا يمضاي الاراوو  اي  805

ا تأات ال  صياة لوصف ا مخ الدا ا و ن ال كا الحل و اي المعكوج، يظاا األمار  اي محات ا الروايا  

بيخ جبلا الديخ وممدود ، حتى و ام ممدود،  ت لو الدائرم إال مخ جبلا الديخ حي ا مخ ال مااخ،حتى يلاج 

محماود وج ااد وحابلم   يادوروخ  اي  لاب جابلا الاديخ الاذو يحاتؤثر باالم ظور الاذاتي و ان ا تأاات  إلي ا

الراوو،ول ذا األمر داللتت؛ألخ جبلا الديخ يتب ى  ي مبدأ أمرا وج    ظر الراوو الذو يتجحد  يت علاى 

اإلؼران  اي جميع المحتوياة  ي لحظ  مخ لحظاة األحى  ي حيام جبلا الديخ وهي لحظ  بلب  حائت 

صادؾ هذا الأوا هاو   اي  فاج جابلا الاديخ إذ كااخ قاد  ‹‹ال  ر حتى اليأعخ أحيراة  ي قبض  التتار 

 ؤمر رجالت باإؼراق خ  اي   ار الحا د،وذلب حايخ  ع   على قتل خ  يف  أخ يأعخ أحيراة  ي أيدو العدو

                                      
801
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علاى حا ا  ال  ار ي ظار إلاي خ مالة ال مج للؽروب وتلو ة مياا ال  ر بحمرم ال فن، ابتلع خ الي  وهاو 

››بعيخ دامع  وي يع خ بألب مكلو 
806 

مخ الوحائا التي اتبع ا الراوو  ي هذا الرواي ، وصؾ ال  صي  مخ ال ارف بوحاب    صي       

موصو   مخ الدا ا ،وذلاب قباا الاد وا إلاى وعاي ال  صاي  الموصاو   ماخ ال اارف  اي أوا أمرهاا، 

أ اة جابلا الاديخ، الاذو ياؤتي وصافت ماخ  ابلا جابلا الاديخ الاذو  وهذا ما جدا  ي وصؾ محمود اباخ

اتحعة مجاا رإيتت الذاتي ،إيذا ا بتبل ي ا وإحبلا محمود مكا  ا، ول اذا األمار داللتات  اي ب اات الروايا . 

علاى  حاو مؽااير لماا حابن وذلاب بعاد أخ  خولكاالما ج  ،يلج الراوو إلى وعي جبلا الديخ موظفا حادثا  

ومماا قاو  رجااتا  اي  جاام محاعاا ماا  ‹‹و مدة براكيخ قلأت و و ت علاى  واا ملكات  حك ة ببلبلت، 

بؤ ت حيصاير ملكاا عظيما،يملاب  -وهو بعد ج يخ-باؾ بذاكرتت حي ئذ مخ حديث الم ج  الذو ت بؤ لمحمود

. ول  يعد  أد تؤكد لديت اآلخ أخ الم ج  كاخ صادقا  يما ت بؤ بت ..عظيم  وي    التتار ه يم  حاحأ ، ببلدا

جبلا الديخ ي عر بما كاخ ي عر بت مخ قبا مخ الؽضاض  وال وؾ أخ ي أبع الملب عخ ولدا،وي تأا إلى 

ولد ممدود ابخ عمت، أد أصبو يعتبر محمودا كاب ت با ربماا كااخ أعا  عليات وأحاب إليات ماخ اب ات ...وقاد 

الوحي ،وهو  اي م دا، يفا  أخ   ببالت يوما أخ يأضي على هذا الؽبل عجب جبلا الديخ ل فحت كيؾ  بر

يرث الملب ع ت، وما كاخ يعل  إذ ذاب أخ هذا الؽبل  حيكوخ يوماا ماا بأيا  أهاا بيتات وعا اتا الوحياد  اي 

››هااذا الحيااام 
،ثاا  يباادأ الااراوو  ااي التحاالا إلااى وعااي محمااود متاادرجا مااخ الم ظااور الموضااوعي 807

وجعا يتؤما وج ت  ‹‹ الت جبلا الديخ  الدا لي، بعد حأوبت مخ الحصاخ وبرئت مخ جراحت يتعلن بع ن

››كؤ ت يحتحضر   صا َبُعد الع د بات   حايت
وتاذكر  ‹‹،ثا  يلاج إلاى وعيات دا لياا ماخ  ابلا التأبيار 808

››محماااود حبيبتااات ج ااااد
،و اااي إباااار   صاااي  محماااود الم بثأااا  ماااخ جااابلا الاااديخ،تتجلى   صاااي  809

باتاة ليلت اا  ‹‹دا  أ عااا ال اعور، ج اد ج اد،و يما بعد   صي  حبلم ،على ال حو الحاابن،وذلب باحات 

تفكر... ت فن عليت م  ا... تمتلىت إعجابا بحبيب ا الببا...وأبلأة ل يال ا الع اخ...ث  حرحة تفكار...ث  

››تذكرة
810 . 

وهكذا يبدأ وجود جبلا الديخ  ي التضاإا ،إيذا ا مخ الراوو با تأاا الم ظور الذاتي الم تأى إلى      

ب   يمابعد(،ول اااذا يتب اااى الاااراوو م ظاااور جااابلا الاااديخ  ما ياااا ماااخ  ااابلا التااا امخ دائااارم محماااودظق
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 .27ٚا ئعالِبٖ ،ص - 
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 .40ٔفغٗ، ص - 
808

 .50ٔفغٗ،ص - 
809

 .3ٔفغٗ ،ص - 
810

 .59ٔفغٗ ٔض - 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

166 

 

عاااش الحاالباخ جاابلا الااديخ  ااي مملكتاات الصااؽيرم  ‹‹،وتعبيريااامخ  اابلا بعاا  التحاامياة ال اصاا  باات، 

بال  د عي   ح ي  ،تحودها الذكرياة األليم ،ذكرياة ملكت الذاهب،وذكرياة أهلت ال الكيخ، مخ أب ماة 

 اوم ذبح ا  التتاار وكاا وا علاى ت الألوب واألحامال واألبصاار،ومخ إ ي الؽرب   ريدا،وكاخ حلبا ت ما

،وجماا ال باب،وجدم وعماة حاق خ التتار حبايا إلى بااؼيت  ،وكخَّ عرو     ي   الملب،وع واخ المجد

 ي أيام خ ب ج  الأصور،وأ  كريم  و وج  بارم وأ اواة عأائاا أمار باإؼراق خ  اي ال  ار وهاو ي ظار 

إلي خ،وصار يجد حلواا الوحيدم  ي ولديت الحبيبايخ محماود وج ااد  يأضاي جاا أوقاتات مع ماا،ي  ا إلاى 

دق ماوي ااترب مع مااا  ااي ألعاب مااا ويجاري مااا  ااي أحاديث مااا البريئاا  وأحبلم مااا عالم ااا الصااؽير يصا

››الصااا ي ، يجد  ااي ذلااب لااذم ت حاايت همااو  الحيااام وقالم ااا
 يحااتمر الااراوو واصاافا أحااداثا تتجاااو  ،811

مدركاة ال  صي  موظفا لذلب مدركاة الراوو كلي ال ظرم،ث  يم ف بيخ الموضوعي والذاتي  ي تب ي 

بلا الااديخ ال فحااي ،  تااارم يباادأ بفعااا مااخ أ عاااا ال ااعور ثاا  يتأ ااع مبا اارم بأ ااال المراقااب وج اا   ظاار جاا

ظااا أيامااا يفكاار  ااي وحاايل  يحااد ب ااا  ‹‹ال ااارجي الااذو يعاارؾ  اايئا مااخ تاااريه ال  صااي  الموصااو   

 لتاات،ويأوو ب ااا ضااعفت،وبعد الحاابو البويااا  ااي م اماات الفكاار، ا ت ااى باات المباااؾ إلااى ماكاااخ  كاار  ياات 

لت والدا العظي   وار    اا قبلت مخ االحت جاد بادار ال بل ا ،وملوب المحالميخ وأمارائ    اي ال اا  وحاو

 لدي   مخ الؽ ى الفاحش،و ي ببلده  مخ موارد الثروم الواحع  ما يكفا لت الأدرم على مواج ا   ومصر،

ي قارارم  فحات باؤ    لاخ عدو المحلميخ جميعا،إذا أمدوا ب  ر مما يملكوخ،الير أه   يئا...وكاخ ي عر  ا

ي جدوا،ويعل  أ ت يؽالب  فحات،إذا يرجاو ما    أخ ي يلاوا ماال  ي يلاوا أبااا،ولكخ ماالحيلا  ولايج أمامات هاذا 

›› الحبيا 
812، 

وهكاذا يباادأ الم ظااور الااذاتي  ااي الااتألو عااخ   صاي  جاابلا الااديخ  اايئا   اايئا، يؽلب علااى وصاافت  

 الم ظور الموضوعي حتى و اتت.

الفصا ال امج مخ الرواي  بر  ا يفصا بيخ   صيتي األمير محمود والمملوب قبا   ث  ي كا     

،  مااخ ه ااا جااات ا تأااات الااراوو لحاابلم  ال  اادو،م ظورا إلياات مااخ اواحااد امااخ كو  مااا   صااالاارؼ  علااى 

 تضااين الاادائرم  يمااا بعااد علااى المملااوب قب ظمحمااود( والجارياا   813الاادا ا ماادم وجياا م حتااى و اتاات.

وبعد رحيا جل ار إلى مصر تضين الدائرم حتى تصا إلى مرك هاظقب (، و ي  لاب هاذا  جل ارظج اد(،

ال  صااي  يباادأ الااراوو  ااي ا تأااات ال  صااياة التااي ل ااا صاال  عميأاا  بالحاادث األحاااج  ااي هااذا الرواياا  
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ظوا إحابلماا( وهاو قتااا أعادات اإلحابل  ماخ تتاار وصاليبيخ ماخ مثاا            المرتبب  بالعتب  األحاج 

،بياد أخ الم ظاور الاذاتي ع اد  814ظأيبب ، جرمالدر،أقباو،بيبرج(  يأبر علي ا الم ظور الذاتي الدا لي

قب  يت ذ  اكبل مؽايرا، يت اكا  اي عادم أ اكاا، تت اول بت اول األحاداث،  ع ادما يلاج الاراوو إلاى حيا  

أوا ما وبيت وكاخ قب  مخ  ‹‹   وجود قب  يتوهج الم ظور الذاتي ويحبع،ممت جا ببع  م ظوماتت 

أر  مصار موكااا الألاب بالبحااث عااخ حبيبتات جل ااار وقااد  كار كثياارا  اي البريأاا  التااي ياتمكخ ب ااا مااخ 

 . 815 ››االهتدت إلي ا

ومخ أ كاا تجلي الم ظور الذاتي الدا لي ع د قب ، المو ولاوف المروو،الاذو يت اكا الم ظاور      

 لما بلػ ذلب الموضاع  ‹‹ؼيرم صو  امبا ر ابث  أحلو اؼير مبا ر حر ايكوخ  تامت أحلوب ،م ت الذاتي

ع د م صار ت ماخ الأصر،حاأبة وردم ثا يا  كؤ ت اا األولى، عجاب ماخ أمرهاا وتحأان أ ات مأصاود ب اا 

وأ  ا ل  تأع أمامت اتفاقا... لما وقعة الاوردم أمامات  اي هاذا المارم الثالث ،ا اتد  فاون قلبات...  لو ماخ 

ردم ورماهاا  اي جياب قميصات لي في اا عاخ ذلب الدهلي  م د عا  ي بريأت ؼيار  ااعر بؤ ات قاد الاتأب الاو

عي يت ال ائؽتيخ ...ولما  بل ب فحت  ي ؼر تات،وأدار قميصات ليمحاو عاخ صادرا العرن،وجاد الاوردم  اي 

جيباات، عجب كيااؾ لاا  يتااذكر أ اات التأب ا...وإ اات لكااذلب إذ جاااا  ااي  كاارا أخ الفاعااا ربمااا يكااوخ حبيبتاات 

حتى تحفر عخ  أاب ا،وعلى الاوردم الصاامت  حتاى ت اي  جل ار...أليج األجدر بت أخ يصبر على الحأيأ 

 لكةن احتةبس ٌة  قطز،فإ ةك فةً مةأ ى بصاحبت ا   ليتريث، ولي تبر األمر على م ا حتى يتبيخ وج ت،

 لم  ا صةبف مةن  ‹‹. وربما اكت ؾ الم ظوُرالموضوعي،الم ظوَرالذاتي م كبل ب ي  اإلبار816 ›› السد

تاردد حي اا أو صاوب يتجت، أاد ا اتد بات ال اون إلاى  ب المدٌ ة ع د ال  صب  خةب  علةى جة اده مةن  ة 

مصر وعظ  حب ا  ي قلبت وأحج أ  ا وب ت الم تار دوخ حائر بابلد األر ، وقاوو ميلات إلاى التعجياا 

عليت أخ يتوجات إلاى مصار بؽيار إذ ت،و اعر أ ات  بالحفر إلي ا لوال أ ت تذكر حيدا ابخ ال عي  بدم ن  ع ّ 

بد اآلبن مخ حيدا، إال أ ت الير  مخ الصواب أخ يبة  اي مثاا هاذا األمار ال بيار إخ  عا ذلب كاخ كالع

›› م  ل ث أن ل ى ع  ن ج اده مت جه  تلق ء دمشققبا أخ يحتؤذ ت ويحصا على موا أتت، 
. وربما 817

وقؾ الراوو بيخ م  لتيخ، م  ل  الراوو كلي ال ظرم،والراوو محدود ال ظرم، محت دما لذلب م ظوريخ 

يحكخ إلى ك ؾ ماوالا  ل  يكد قب  ‹‹ذاتي( بيد أ ت يرجو ق ر األمر الم ظور الموضوعي  -وعيظموض

الجديد،ويحتريو قلبت مخ ع ة موحى واضب ادا حتى تذكر  ران جل ار،  ذهبة  فحت ححاراة  اي أثار 

                                      
814

 .299-218/294-217/ 201-200/ 200، ٠199ٕظش: ص - 
815

 .164ٔفغٗ ،  - 
816

 .153، ٠ٕٚظشص172-170،صٚا ئعالِبٖ  - 
817

 .160 -159ٔفغٗ،ص - 
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 وج ت و حا جحامت وتأرصاة مألتااا ماخ باوا الحا ر حبيبتت الذاهبت،و فت الوجد والح يخ ،حتى اصفرّ 

والبكات،كؤ ما كاخ م ؽوال عخ أل   راق ا بما كاخ يكابدا مخ المح   بموحى،  لما حبل هذا المح   وتا فج 

››الصعدات  ي قصر حيدا الجديد، رغ لمح تت الكبر  بفران حبيبتت جل ار
، وقد يتلبج الاراوو وعاي 818

وعيات متب ياا م ااعرا قب   ي ؼيابت ماخ الحدث،بوحااب  تب اي بعا  أحااليبت التعبيريا ،ث  ي حارب إلاى 

وا تألااة معاات ]أو الملااب[ الملكاا  ومع ااا حا اايت ا ووصااائف ا و ااي خ جل ااار  ‹‹وأ كااارا،ولكخ ا تراضااا 

، تاار  ماااذا كاااخ  ااعور قباا  حاايخ  صااا الركااب الحاالبا ي  ااي مصاار يااإ  بحبيبتت،البلااد الااذو الح ٌ ةة 

ُتار  هاا يمار الركاب ب اذا   ي قصار ي ااوم قصار حايدا اباخ الا عي ارتضعا  يت أ اوين الحعادم معاا   ا

هودج ا بعي يخ دامعتيخ   وها تأع عي اها على قصار  الأصر   وها تذكرا جل ار  تتبلع إليت مخ حجؾ

 ق ر قريب م ت التعل  أ ت ح ا على

››حبيب ا يو  اضب دا موحى  ي قصر أبيت  
819. 

 ا الراوو كلي ال ظرم التي ي يمخ علي –وهكذا  كلة   صي  قب   ي هذا الرواي  المو و و ي       

ماع األ اذ بعايخ الأصاد صال   ظقتاا الصاليبيخ والتتاار(يدورحولت حدث ا الرئيجالمحوَر األحاج الذو، –

ذلب كلت بعتب  ال و األحاج ظواإحبلماا(،وهي عبارم حعى إلى تحأين مضمو  ا جبلا الديخ  تأاصرة 

 ا ة ضعيف ، تلأفت ا ح جرم ابخ أ تاتظمحمود=أ  ا ك جل ار(،بيد قامتت دو  ا، ث  تلفظة ب ا اب تتظج اد=

عات بائفا  مماخ قماخ ب ااظ  اجرم الادر،  جلجلة عالي  حامأ  تبوو اآل ان، تعاضاد علاى حمل اا م قب (

 بيبرج(،وب ذا تلتأي حلأتا البباخ رابب  العتب  بالمتخ. أقباو، أيبب،

 وب ذا  حتبيع أخ  ص ؾ أ ماب ال  صياة و أا للرإيتيخ الدا لي  وال ارجي  على ال حو اآلتي      

 ال  صي  ال امل   وهي الموصو   مخ مراقب  ارجي  -أ

 820الحاف علي الفراش. -1  

 821ابخ ال عي . -2  

 822ال يه ابخ عبدالحبل . وهو موصوؾ مخ وج    ظر ابخ ال عي . -3  

 823أيبب. -4  

 824الملب الصالو. -5  

                                      
818

 .148، 146، ٠ٕٚظشص 131ٔفغٗ، - 
819

 .178ٔفغٗ ، ص - 
820

 .132ٚا ئعالِبٖ ،ص - 
821

 .133ٔفغٗ ، ص - 
822

 .134ٔفغٗ ،ص - 
823

 .163ٔفغٗ ،ص - 
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وهااذا ال  صااياة علااى الاارؼ  مااخ أهميت ااا  ااي حاارياخ أحااداث الرواياا ،جاتة موصااو   مااخ      

 ال ارف أل  ا ؼير حامل  مدركاة المإلؾ ب كا مبا ر.

ال  صي  الفاعل   وهذا تتمثا  ي ال  صياة الموصو   ماخ وج ا   ظرهاا أو ماخ وج ا   ظار  -ب

 ف  الحاما لمدركاة المإلؾ أ  ال.مراقب، حوات  ي ذلب أقامة بوظي

 جبلا الديخ  -1   

يمثا جبلا الديخ حي ا مخ ال ماخ واج   لوج    ظر المإلؾ والحيما  ي مواقفت الج اديا ، بياد       

أخ المإلؾ يت لى ع ت ويعاقبت عأاباا  اديدا علاى ماا قاا  بات ماخ تروياع لآلم ايخ وتأتياا للمحاالميخ،ول ذا 

وكؤخ هللا  ات أخ يعاقبت علاى ماا أ ا ا باببلد المحالميخ ماخ ال حاؾ  ‹‹ل ارف وصؾ  ي ق ر أمرا مخ ا

والدار وارتكب  ي أهل ا األبريات مخ العظائ  وأتاى مايؤتيات التتاار ماخ قتاا الرجاا،وحابي ال حاات،و  ب 

››األمواا وت ريب المدخ والأر ،ا حياقا مع هواا الذو أعماا عخ رإيا  الحان
،وهاذا األمار لات صال  825

 حتو  األيديولوجي ،وذلب  ي هيم   الصوة الواحد المتمثا  ي معاقب  المحيت.بالم

 جل ار  -2  

تمثااا جل ااار الحلأاا  الوحاابى  ااي ال  صااي  الفاعلاا ، تتجلااى  ااي العبااارم التااي أبلأت ااا وهااي  ااي      

 الحيان ظواإحبلماا(التي ت كا عبلم  بار م  ي وج    ظر الراوو.

 قب   -3  

وامااا قباا   يمثااا الحلأاا  العليااا مااخ هااذا ال مب،أل اات حامااا لوج اا   ظاار الااراوو وأل اات تب ااى      

عبارمظواإحبلماا( المتضم   وج    ظر المإلؾ، ترددة مخ ح جرتت قوي  ثبلث مراة،و ي أث اات و اتات 

تي ي اير إلاى يكتما  موذف الحلباخ الذو ي مت أمر األم ، مخ ه ا كاخ احتببا ت مخ  بلا الم ظاور الاذا

الو يج  التي رببة بيخ وج    ظرا ووج    ظر المإلؾ، جات الم ظاور الموضاوعي بعاد و اتات يجلاو 

بيباارج حاالبا ا مكا اات حتااى عااراه  هااّ  ومااا حاامع ال اااج بمصاارل الملااب المظفاار وقاادو   ‹‹هااذا األماار 

ا الحالباخ الجدياد عظي ،وح  وا على الملب المظفار ح  اا  اديدا،وبكوا بعياو    وقلاوب   برها ،ث    او

›› كفة عيو    عخ بكات المظفر  ظلة قلوب   وحدها تبكيت
، وهاه ا تلميو إلى الفرن بيخ ميت  جبلا 826

 الديخ وقب   كبلهما ماة مأتوا ولكخ  تاخ بيخ قتيا وقتيا،ول ذا األمر داللتت كما الي فى على اللبيب.

 الن ئب الحمب:

                                                                                                                           
824

 .177ٔفغٗ ،ص - 
825

 .75ٚا ئعالِبٖ، ص - 
826

 .310ٔفغٗ،ص - 
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 اااو علااى المحااتو  ال فحااي،يتجلى  ااي التصاااقب باايخ  يت ااكا  ااي هااذا الرواياا   مااب تااؤليفي     

،وإ ماا  اليتراك  كميااالم ظور الموضوعي والم ظور الذاتي على المحتو  العا  ، ؼير أخ هذا التصاقب 

ا بحابي، و ي إبار هذا التصااقب، يب اي الاراوو أحاداث حاردا و  صاياتت  - يؤتي على  كا ا كما ي

  ماا ماخ   صاياة الروايا ،موظفا مأادراة الاراوو المراقاب مخ  بلا وج    ظر ذاتي  لوعي   صاي

ل ذا كاخ الم ظور الذاتي لات داللتات ماخ  احيا  اال تياار،  العلي ،الذو يتجلى على  كا ظالراوو المت أا(؛

 أخ هذا اال تيار لت ما يحوؼت  يبّيخ وال كا اإلحصائي اآلتي 

 

 رإي  ذاتي  مخ  بلا  الفصا الَحفر

 إوؾرحمداخ،راجي ،عبداخ،عبدال 11-1 األوا

 عبداخ 4-1 الثا ي

 الثالث
2،3 ،4 ،6 ،7 ،8،9 ،

10 ،11 
 حمداخ،راجي ،أبوالبأات

 حمداخ،عبداخ،  ر،عالي  13، 12، 11، 7، 6، 5 الرابع

  

الم ظااور الااذاتي  األحاافار األربعاا ، أمااا¾ ي ااكا الم ظااور الااذاتي لحمااداخ و أااا لئلحصااائي  الحااابأ ، 

األحفار األربع ،  ي حيخ ي كا الم ظور الذاتي لبأي  ال  صياة على تفااوة ½ وراجي   ي كا لعبداخ 

األحفار األربع ، ول ذا األمر داللتت  اي ب اات المحاتو  ال فحاي وارتبابات ببأيا  المحاتوياة ¼  يما بي  ا 

 والحيما المحتو  األيديولوجي.

  الرئيح   ي هذا ال كا التؤليفي،وهذا األمر تتمحور الرواي  حوا   صي  حمداخ،  و ال  صي     

 مرتبب بالعتب  األحاجظالثائر األحمر( 

 حمداخ = الثائر األحمر                      

 أما ال  صياة األ ر    ي على قحميخ      

 الأح  األوا  م اصر لم ظوم  حمداخ ،وهو  وعاخ 

 ظراجي (.متؤثر بحمداخ على  حو مخ األ حات   -أ           

 عبداخ( .-مإثر  ي حمداخ على  حو مخ األ حاتظعبدالرإوؾ -ب          

 عالي (.-الأح  الثا ي  م اه  لم ظوم  لحمداخ ظأبوالبأات
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وع د تؤما الم ظور الذاتي ل اذيخ الأحاميخ ، جاد الم ظاور الاذاتي للأحا  األوا أكثار ظ اوراً  اي      

-الحفر الثا ي( يوأقا ظ اوراً م ات  اي الجا ت الثا يظالحافر الثالاث-الج ت األوا مخ الرواي ظالحفر األوا

يمثااا البااداياة األولااى  الحاافر الرابااع(، ول ااذا األماار صاالتت بت ااكا حمااداخ أيااديولوجيا؛ألخ الجاا ت األوا

لت كا   صي  حمداخ األيديولوجي ، عبدالرإوؾ ي كا مإثرا مخ مإثراة حمداخ الفكري ،   و َمخ دلّات 

وعجب حمداخ لما رأ  الرجا يصؽي إلى قصتت   ‹‹حبيا العيارم،  جات وصفت أوا األمر مخ ال ارف  

أوا األمار أ ات يتصا ع ذلاب مجاملا  لات  وهو يتوجع توجعا  ديدا  ويصعد ال  رم تلو ال  رم ، ححب  اي

››وتبييبا  ل ابرا 
، وهاه ا يتارب الاراوو المجااا لاوعي حماداخ الاذو يج اا  فاياا الرجاا، ت فى   827

علااى الأااار ت بعاا  الم اااعر التااي تحمل ااا ال  صااي  ؛أل  ااا  م ظااور إلي ااا مااخ  اابلا حمااداخ الااذو  

راوو إلاى وعاي  ال  صاي   الموصاو   ماخ اليصؾ إال ما ي اهدا   ماخ حالوب  اارجي،  ثا  يتحالا الا

828وأحااج الرجااا  بمااا دار ب لااد حمااداخ ‹‹ اابلا   عااا مااخ أ عاااا ال ااعور
ويتكاارر  هااذا األماار مااع ››

 .829عبدالرإوؾ مرتيخ

 ااي حمااداخ،  و َمااخ رّحااه قدماات  ااي المااذهب  بوصاافت  أياات الااادعوم  أمااا عبااداخ  ااؤثرا جلاايّ      

 يكاد الحفر  الثا ي  كلت يتر و مخ وعيت.،با 830رها، أد احتبب ت  ي ؼير موضع وم ظّ 

،  اي موصاو    اي أؼلاب  831أما راجي    يحاتبب  ا الاراوو  اي ؼيار موضاع  اي الحافر األوا      

أحوال ا مخ الدا ا،ول ذا األمر داللتت، راجي  وحمداخ ي  عاخ م  عاواحدا  ي الثاورم والحادم،كما أ  ماا 

ي ّي والدهما،كما اجتمعاعلى م  ج واحد   يمابعد  ي مملكا    عا  ي لوخ عي ي ما ي االحمرارإلى لوخ ع

العدا ال اما،  ؤصبو حمداخ  قائد الدعوم  ي ا،  صارة هي حيدم الم  د األعظ ، ليلَ  اإلما  المعصو  

  ي هذا المملك .

وأمااا أبااو البأااات البؽاادادو الم اااه  الصاالب لم ظوماا  حمااداخ عأائديا،  وموصااوؾ   ااي أؼلااب      

،وكاذلب  الحااا ماع عاليا  التاي   اهضاة 832مخ ال ارف إال  ي مواضع يحيرم ال ت اكا ظااهرم  أحوالت

، وهذا يتبابن مع   صيت ا  ي محت ا الرواي  ،  ي هادئ ،بعيدم عاخ 833 كر أ ي ا ا ببلقا مخ  برت ا

تاي الثورم،وت  ل  ي لوخ عي ي اا إلاى أم ا،ول اذا جاات وصاف ا  اي هاذا الجا ت ماخ ال اارف، وال اكا اآل

                                      
827

 .56اٌضبئش األؽّش، ص - 
828

 ٔفغٗ.  - 
829

 .80، 62،صٔفغٗ - 
830

 ِٓ اٌغفش األٚي. 10، 4، 3ٔفغٗ،اٌفظً  - 
831

 ِٓ   اٌغفش اٌضبٌش. 4ِٓ اٌغفش األٚي ، ٚاٌفظً  4، 2ٔفغٗ،اٌفظً  - 
832

 .242، 241، 239ٔفغٗ، ص - 
833

 .307، 306، 301، 278ٔفغٗ،  - 
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يوضاااو  وصاااؾ حااالوب راجيااا  الموصاااو   ماااخ الدا ا،الممثلااا  للأحااا  األوا ، ووصاااؾ حااالوب عاليااا  

الموصو   مخ ال ارف،الممثل  للأح  الثا ي،وذلب  ي وصؾ ردم  علي ماتجاا ر   حمداخ  بلب ثماما  

 834حي ما  بب راجي  

 عالي  ظ م ظور موضوعي ( راجي  ظ م ظور ذاتي (

 ا بصيرت ا إلى علي ا أال ت دي  أد  ع ّ 

 الحأيأ     ي أوا ما وقعة عي اها عليت

تأا عخ أ ت ا عالي    ما بال ا إذخ ال

  ضجا واحتوات

كت  حأيأ   عورا تحتبع أخ تبيد أ  ا ل  

 عخ أ ت ا عالي 

  ذا تعل  مخ حرها مايج لت اآل روخ 

وتعرؾ أخ راجي   قد  ؽفة  ب ذا ال اب 

  حبا وأ  ا  مات اا تحبت  على  رؼ

 ماا ك ؾ ل ا مخ أمر

ولكخ ذلب الي يد راجي  إال إححاحا 

بال  يم  والضعؾ أمام ا،  ؤ ذة تتج ى 

 علي ا وتتعمد اإلحاتم إلي ا بؤحاليب م تلف 

 بل تأابل ا عالي  إال ب ظرت ا الحاجي  

وابتحامت ا الصامت  التي تحما  ي أبوائ ا 

 م يجا مخ ال فأ  وقل  االكتراث

 د ما يإل  راجي  ويمؤل   يكوخ  ي ذلب أ

صدرها ؼيظا،وكثيرا ما حاولة أخ ت رج ا  

مخ هذا الصمة  المببن  تحو  ب ا حوا 

الموضول   لت و   يت، عحى أخ ي ا 

 لحا  ا بكلم   ابي   ي حأ ا

ولكخ عالي  ال تمك  ا مما تريد إذ تعدا 

بالحديث  ي لياق  ويحر إلى  ؼير ما قصدة 

 تجد راجي  أمام ا راجي   أخ توج ت إليت، بل

بعد  الج د والمحاول  إال تلب ال ظرم الحاجي   

 واالبتحام الصامت .

       

 مااخ  اابلا المأبااع الحااابن يصااؾ الااراوو حاالوب الفتاااتيخ مااخ  اابلا معبياااة إدراب وعااي      

راجي ، عالي  موصو   مخ  بلا راجيا ،ووجود أ عااا ال اعور مثااظتعرؾ أخ راجيا  قاد  اؽفة،م يجا 

علااى أ  ااا إحااأاب مااخ راجياا  علااى تفحااير حاالوب  -بعااد إ عااا  ال ظاار -ال اافأ  وقلاا  االكتااراث( ياادا  مااخ

 عالي ،والحيان العا  يإكد هذا األمر.

أماااا   صاااي  حماااداخ  م  اااا المبتااادأ وإلي اااا الم ت اااى،  فاااي محااات ا  الروايااا  ي اااكا  الم ظاااور       

ريا  الدور،إحاد  الأار   الم تثارم  حاوا  ي ضااحي  ماخ ضاواحي ق ‹‹الموضوعي إبارا عاما للرواي  

                                      
834

 .21-20ٔفغٗ، ص  - 
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الكو   مما يلي البباائو، وع اد الظ يارم ماخ أحاد أياا   الصايؾ   الأائظا ،بفن حماداخ  يمحاو باؤبراؾ 

، وت تات  الروايا  باالم ظور الموضاوعي 835 ››أصابعت العرن المتصبب مخ جبي ت،وهو يعماا  اي حألات

››تاى حجب ماا الظابل ومضى الصديأاخ الأديماخ  ي بريأ ماا ح ‹‹ال ارجي 
، وهكاذا يظاا الم ظاور 836

الموضوعي مصاقبا للم ظاور الاذاتي،مت لبل إيااا،ولكخ علاى  حاو  ا كما اي  حي ا،وذلاب حايخ احاتبباخ 

ال  صااي ،وعلى  حااو  ا بحااابي حي ااا ق اار، وذلااب  حاايخ يأااو  الااراوو بوصااؾ ال  صااياة واأل اايات، 

ضااات علااى ثااورم الاا  ج متاا أبل بي  ااا ،موظفااا مأاادراة الااراوو كلااي المعر اا ،كما  ااي وصااؾ أحااداث الأ

 .839وك ؾ صل  الي ود بال  ج وحلمي  838،وا ت ار دعوم أبي البأات اإلصبلحي  837

و ي محت ا الرواي  يبدأ الراوو  ي وصؾ حلوب حمداخ متدرجا  مخ الموضوعي إلاى  الاذاتي      

ب،يبلػ ، باحت دا  أ عاا تعتمد على الحأائن أكثر ماخ اعتمادهاا علاى اال بباال ماخ مثاظبفن،يمحو،أمحا

مثاظترتاام( تم يادا للولاوف  جيت فج(  ث  يبدأ بالتحلا إلى مخ  بلا أ عاا ت فتو  على ال عور واإلححاا

ولك ت  ما لبث أخ  عر باألحى يعصر قلبت  ترتعش لت أوصالت حيخ يثب بت  اابرا  ‹‹إلى وعي  حمداخ

ذهب إلاااى   ااا ائخ ،مصاااورا ردم  علااات تجااااا   تيجااا  عملااات ال اااان الاااذو يااا840 ››إلاااى ياااو   الحصااااد

،وذلب skazعلى  كا مو ولوف مإحلب متمثا  ي الن حيدا،بوحاب  المو ولوف المروو الذو يبلػ ذروتت

حيخ يم ف  الراوو صوتت بصوة ال  صي  متب يا وج    ظرها، يتحوا حمداخ إلى راو،والاراوو إلاى 

ج ضايال متفرقا   اي تلاب يملاب  ما – يما يرويت حمداخ عخ أبيات  –الحبي    كاخ  الححخ ‹‹مروو لت 

››ال احي  يفصا بيخ بعض ا وبع ، ضيال صؽيرم لؽيرا مخ صؽار المبلب والم ارعيخ
، و ي أث ات 841

هااااا الااااراوو  يم ج ااااا  ااااي أحاااالوبت، فاااااظ ت تمااااي إلااااى م ظوماااا  حمااااداخ يتب اهااااذا الوصااااؾ تظ اااار أل

 اااب  ألمااار  ااايخ الاااراوو اليمضاااي  اااي هاااذا امثاظاأل أيات،اللصاااوو،جباتت الؽااابلظ، المحااااكيخ( ولكااا

محتأي ،  و ي  ام ع ت إلى وصؾ حمداخ مخ ال ارف بوحااب  الوصاؾ التأليادو، الاذو يما ف الصافاة 

كااخ حماداخ  اي  حاو ال امحا  والثبلثايخ ماخ عمرا،قاوو  ‹‹ال ارجي  بالصفاة الدا لي  على هاذا ال حاو

الحاعاة وأهاوا ال باوب، الب ي ، جلدا على العما، ب و ا التكاد االبتحام  تفارن  فتيت حتى  ي أحلب 

ولك ت يحما ورات هذا ال لن الرضي، وهذا الثؽر البحا  ، قلبا يضبر  بالثورم على تلب األوضاال التاي 
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يراهاااا جاااائرم اليجاااو  لب اااي جلدتااات أخ يتحملوهاااا صاااابريخ،وال يعتبرهاااا إال  تااارم ماااخ  تاااراة الظلااا  

››تحتمر بويبل  واالضبراب اليمكخ أخ تحتأي  علي ا حيام ال اج، بل ي بؽي أخ
لى ، ث  يعود الراوو إ842

المااا اا وال فوذ اليمكخ أخ ي دمات إال كاخ يعتأد أخ ما ب اا الم ‹‹الم ظور الذاتي مخ  بلا أ عاا ال عور

››وال فوذ
،ث  يتحلا الراوو إلى وعي حمداخ حتى ي بأ ا بوحاب  المو ولوف المروو واألحلوب ؼير 843

أحر هو أ  رقين    ع  إخ ابخ الحبي  ل  ي ترا ماخ ال  احايخ ولا  ياد ع إ ت ليحائا  فحت ‹‹المبا ر الحر 

ثم ا لت   و لذلب حر  ي عرؾ ال اج، ولكخ ابخ الحباي  يملاب  اصايتت وياتحك   اي ر قات،  جعلات باذلب 

كؤ ت مخ رقيأت، با عحى أخ يكوخ الرقين أححخ حاال م ت وأبيب بااال إذ ي اعر أخ ماوالا الباد أخ يع اى 

،وع اد  844 ›› ير كذلب. ما أكثار مات ادل األحاماتي حر قيمتت حيخ يصيبت مكروا. وليج األج ب ؤ ت لئبل

كا ااة تاادور هااذا  ‹‹هااذا الحااد يعااود الااراوو إلااى وظيفتاات  ااي الحاارد مااخ  اابلا الم ظااور الموضااوعي 

››ال وابر وأمثال ا  ي رأج حمداخ وهو ي ن األر  بمحراثت  ي ذلب اليو  ال ديد الحر
845. 

رواياا  اليأااؾ الوصااؾ ع ااد حاادود وصااؾ الم اااعر والحاالوب ومظ اار ال  صااياة ال هااذا ااي      

إلاى  846ال ارجي، با يت بى ذلب إلى وصؾ األ يات ،موظفا هذا الوصؾ لؽاي  ما، وقاد أ اار جي ياة 

أخ للوصؾ وظيف  كبر  أكثر برو ا  ي هاذا العصار  رضاة علاى تأالياد الجا ج الروائاي م اذ بلا اب، 

ال  ر ياا  الت يي ياا   ااي المرحلاا  الكبلحاايكي ،وهذا الوظيفاا  ذاة ببيعاا  تفحاايري  مت بياا  بااذلب الوظيفاا  

 –الجحدو ووصؾ اللبااج واألثااث لات وظيفا  تتاو ى إثاارم  فحاي  ال  صاياة  رورم ي  معا، التصوي

وتحويؽ ا  ي الوقة  فحات. حي ما ذهاب حماداخ إلاى قصار  –التي هي عبلم  وحبب و تيج  د ع  واحدم 

بلحتعا   بحيدا ابخ الحبي  مخ أجا البحث عخ أ تت الضائع ،أمرا الأّي  باال تظار ي حجرم ابخ الحبي  ل

يتؤماااا ال أاااوش البديعااا  علاااى جااادراخ الحجااارم محااابلم بماااات  ‹‹االحاااتئذاخ ال ارجيااا ، بفن حماااداخ 

ش الذهب،وال  ارؾ الدقيأ  على الباب الم جور مخ األب وج الفاا ر المبعا  بالعااف الثمايخ ] وه اا تجاي

ت بى كم  دبة من الذهب أ فةق علةى  فج حمداخ باال فعاا التي يعبر ع  ا باألحلوب ؼير المبا ر الحر[ 

هذه التص  ٌب  التخ طٌط التً التكس  من عبي  ال تش   من ج ع    هذه ال سط النمٌ   التً تطؤهة  

 الئم  العٌة د ، فةإن  عاله التب ت ن م  أح جه  أح   أمن لةه إلةى قطعة  م هة  لٌفبشةه  لضةٌ فه فةً الة

حجبة االستئذان الخ بجٌ  فكٌف ٌكة ن داخةا القصةب  كٌةف تكة ن غبفةه العلٌة   مة ذا  ك ن هذا كله فً

                                      
842

 .9ٔفغٗ،ص -- 
843

 . 9اٌضبئش األؽّش،ص - 
844

 ٔفغٗ.  - 
845

 .10ٔفغٗ،ص - 
846

 .٠77ٕظش: ؽذٚد اٌغشد ،ص  - 



                            http://www.bakatheer.comموقع األديب علي أحمد باكثير         
__________________________________________________________ 

175 

 

›› ٌ جةةد فٌهةة  مةةن زٌ ةة   متةة ع
، يتاادا ا  ااي المأبااع الحااابن الوصااؾ ال ااارجي لؤلثاث،ووصااؾ 847

يفاا   ااي جاابلت وظيفاا  اال فعااا الاادا لي لحمااداخ مااخ  ابلا أحاالوب تعبياارو  اااو بت،ول ااذا التادا ا وظ

الوصااؾ التفحيري ،والحاايما أخ الوصااؾ ا بثاان مااخ عي ااي حمداخ، صاابؽت بم ظااورا الذاتي؛ل ااذا لاا  يكااخ 

الوصؾ ت يي يا مخ  احي ،ول  يؤة محايدا مخ  احيا  أ ر ،  او وصاؾ موّجات إخ صاو التعبير.وع ادما 

أاوماا   لاا  يفلااو  ؤحاالج قيااادا ُيباارد حمااداخ مااخ الأصر اارَّ بردم، يحااحبت المااارد ال ولاا  م ا ا،حاااوا الم

الاورود والريااحيخ متفتحا   اي ضاوت ال امج وكؤ  اا تبتحا   امات  بات،والتفة  ‹‹لت، ي أث اات ذلاب رأ  

 لفت... لمو بع  ال أوش والتصاوير التي كااخ يتؤمل اا  اي حجارم االحاتئذاخ م اذ قرياب باقيا  كماا هاي 

‹‹
أاباا بايخ م اي حماداخ مبارودا ،وبايخ ،وهي إ ارم رم ي  إلى حادما،توحي والتصارم،توظؾ الت848

 ي حديث  عخ ال فرم الرم ي  الأائما   849بأات التصاوير  ام  ، وهذا قريب مما أ ار إليت روالخ بارة

 على  كرم التضاد الث ائي  ي تحليلت قص  ظحا اريخ( لبل اب.

ؾ أثاااث بيااة عباادالرإو -مااخ  اابلا م ظااور حمااداخ الااذاتي -و ااي موضااع ق اار يصااؾ الااراوو      

وصعد ب ما الدرف حتى قادهما إلاى ؼر ا  متوحاب  الباؤج ب ي ت اوأثاث ا. أاد  ‹‹،العيار  ي صورم تاجر

اهما ثمي ا  هاي التاي  اي صادر الؽر ا  و وق اا األرائاب ،واأل ار  دو  اا دكا اة مفرو ا  بب فحاتيخ إحا

ؤ اذا العجاب أخ قيم ، وهي الموضوع   يماا يلاي الباب...وكااخ حماداخ إذ ذاب يألاب عي يات  يماا ير ، ي

››الي   م ظر الدار مخ ال اارف عماا دا ل اا ماخ ال ظا ا  واأل اقا  والمتاال 
، والمأباع الحاابن يك اؾ 850

ياا   أباادا عااخ الاادا ا ، ول ااذا كاااخ  حارا مااخ أحاارار العيااارم الأااائ  علااى التعمياا ،  ال ااارف ع اد العيااار ال

واعااظ ،وهااذا الااذو حيتك ااؾ عباادالرإوؾ عيااارا  ااي صااورم تاااجر ،وال اايه ب لااوا عيااارا  ااي صااورم 

لحمداخ  يما بعد  يصير عيارا  ي صورم  بلم،  تتضو الصورم أما  حمداخ أكثر، حي ما يكت ؾ حأيأا  

وإ ما أ ذا العجاب ماخ جمااا  ‹‹ال يه ب لوا ، يؤتي الوصؾ بوحاب  الم ظور الذاتي ليبيخ هذا المحؤل  

الثمي اا  ومااخ ذلااب ال ااواخ وماعلياات مااخ اآلكاااا الأاعاا  وا ديا  ااا باألمتعاا  والرياااش والحااتائر والبحااب 

المت وعاا  واألببااان البديعاا  واألكااواب الفااا رم.  تفكاار  ااي أمرهااذا التاااجر كيااؾ يكااوخ لدياات مااورد ق اار 

للر ن.وما لبث أخ ذكر صلتت بال يه ب لوا الذو اتضو لت اآلخ أ ت أحد العياريخ مخ أتبال ال ايه حابل  

خ عبدالرإوؾ عيارا  ي صورم تاجريكما كاخ ال يه ب لوا عيارا  اي ال واؾ... ماذا يم ع ع دا أخ يكو

أعجاب هاو صورم واعظ   حأا إخ أمر هإالت الأو  لعجيب وعحى أخ يبلع ؼدا علاى أماوره  علاى ماا 
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››وأؼرب
،  األحلوب التعبيرو الم تماي إلاى حماداخ يجلاو حارَّ وصاؾ أثااث بياة عبدالرإوؾ،الاذو 851

بت مخ تدرف  ي ك ؾ أحراره  مخ األقصى إلى األد ى، حاال    اي هاذا  يعكج حأيأ  العيارم وما تتمي 

األمر أ بت بجبا الجليد العائ   ما ي في أضعاؾ ما يظ ر،وهذا ما توصا إليت حمداخ بعد التفكر والتؤما 

ع ادا ماخ أخ ماا يظ ار لل ااج ماخ  درومما قوو ع دا صدن ظ ت هذا ما اّبا ‹‹مخ  بلا م ظورا الذاتي 

إوؾ يأاا دائماا عماا ي فاى م ت، حا وتات أقاا ماخ دارا،و اارف دارا أقاا ماخ دا لت،وؼر ا  حاا عبادالر

››الضيوؾ أقا مخ قاع  البعا  ،وهكذا دواليب
،  الوصؾ هاه ا لا  يكاخ مجارد  أاا قلاي للموصاوؾ 852

 .853با هو ممت ف بؤ كار ال  صي  وأحاحيح ا وم اعرها

الوصؾ مخ  بلا الم ظاور الذاتي،مفحارا ببيعا  ال  صاي  التاي يارد الوصاؾ ماخ  وربما جات     

،  يوصؾ ال يت مخ  اويتيخ على الرؼ  مخ ا بثاقت مخ    صي  واحدم.  عبداخ يعايش 854 بلا وعي ا

حال  مخ الوجد وهو ذاهب إلى بية م بوبتت عالي ،  يحير م  رم الصدر،بائرا بؤج ح  الحعادم، ير  

م ع اا يت اد  بال حاي  العلياا الاذو يت ااد   اي  ‹‹ولت ت اركت هذا اال  رام،  كااخ ال اوات الببيع  مخ ح

ذلب الفضات ليمحو بؤذيالت ال اعم  ال ضل  تلب الرماا المكدودم التي ظلة تتلو  مخ حر ال  ار البوياا 

حور حياث ...وكاخ بدر التما  مببل ماخ علياات حامائت بكاا روائات وكاماا ضايائت علاى ذلاب الكاوخ المحا

احتحاا كا حأيأ  إلى  ياا،وكا  ياا إلى حأيأا ،  الرماا األباي  ال ااع  قاد أمحاى ذرورا ماخ الفضا  

تؽوو حوا ر البؽل   يت،وظبلا اآل جار على جا بي البرين كؤ  اا  ا وو ماخ الجاخ أدرك اا ال عااج 

كا  ايت حتاى وهي ت ي   ي تلب الببائو  تمددة حيث حبلل ا مخ األر .وقد ارتفع كا حجاب و ؾ 

››أو ب عبداخ أخ ير   وابرا تتمثا أمامت  ي صور  تى قوام ا مخ ضوت الأمر
، ؼيار أخ أحابل  855

عبااداخ ُتؽتاااا با تباااؾ عالياات،وتؽور  ااوابرا  ااي م اماات ال ااب،وتتحب  قمالاات علااى صاا ور الواقااع 

تاي اعترتات م اذ المر، تتؽ اا كآب  تحجب عخ عي يت ما أصبؽت على مظاهر الببيع  ماخ   اوم الحاعادم ال

كماا كااخ ع ادما  ارف ماخ قريتات  ‹‹ه ي  ، على الرؼ  مخ أخ ال حي  ظاا علايبل يوحاوج بايخ الؽصاوخ 

على بؽلتت،ولك ت يحج اآلخ ق عريرم تحارو  اي ظ ارا وكاؤخ حفيفات أ ايخ  فاي ما الاة تارددا الثواكاا 
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ماحولات ماخ  ضاات حتى بحة ح اجرها.وهذا الأمرما اا م رقا  ي حامائت يرحاا  يوبات الفضاي  علاى 

››و جر،ولكخ عبداخ اليرتام ل ورا الحابع  يلوذ م ت بؤك اؾ ال جر وظبلا األيب 
856. 

الروايااا ، أكثااار جبلت؛لئل اااارم إلاااى تألاااب ببيعااا   وياااؤتي الوصاااؾ  اااي موضاااع ق ااار ماااخ هاااذا     

ال  صااي ،الذو ياا عكج علااى ال اايت الموصااوؾ،  حي مااا اتصااا حمااداخ بالعياريخ،كاااخ  بلحااا مؽمااورا 

وما،ولكخ بعد اقت اعت بمبدأ العيارم،تبدلة   صيتت، في برين عودتت إلاى م رعتات تلو اة الببيعا  مظل

قاد مالاة للؽاروب،   فضاة علاى  ‹‹بؤحاحيحت الوليدم، تجلة أما   اظريت  ي أب ى حلل ا،وكا ة ال مج

رمااااا البريااانيوعلى الحااا وا والاااتبلا عاااخ يمي ااات و ااامالت،وعلى المااا ارل وماااا  ي اااا ماااخ أكاااواة 

لاى حماداخ  أ ات يحاير ة ذلاب اللاوخ الاذهبي الرائع،  ياا إوجواحن،وعلى ؼصوخ األ جار و رول ال با

 اااي عاااال  جدياااد ؼيااار ذلاااب  العاااال  الاااذو حاااار  يااات حااايخ  ااارف ماااخ كو ااات  ياااإ  الأريااا   اااي حا اااي  

الصاابام.وماكاخ هااذا الم ظاار بجديااد علااى حمااداخ، بالما رقا   ااي حاااع  األصاايا وهااو يحااير علااى هااذا 

ن عي ت مخ الأري  إلى الم رع ،دوخ أخ يثير  ي  فحت هذا اإلححاج الؽريب علاى هاذا الوجات ماخ البري

الأوم والوضوم،ولك ت كاخ ي عر حي ئذ بؤ ت قد احتحاا   صا جديدا م ذ اتصا بال يه والتاجر وعارؾ 

و الاذو  اتو م  ما مخ أحرار الحيام وأحواا ال اج ماعرؾ،  لعا  عورا ب ذا التبدا العجيب  ي  فحت ه

، جاات الوصاؾ 857 ››عي يات حااعتئذ علاى ماا  اي م ظار الكاوخ  اي وقاة األصايا ماخ الؽرابا  والروعا 

الحابن مإذ ا ب  اي  مرحلا   اي حياام حمداخ،وبدايا  مرحلا  يتفاتو  اي إبارهاا أ ان  حماداخ علاى عاوال  

اب  اي ت العياار الأادي   احع ، تمتد مخ العيارم إلى قياادم دعاوم  العادا ال ااما إلاى أوبتات تائباا  اي ركا

 حبل  ال واؾ.

ويلجؤ باكثير إلى تأ ي  التكرار  اي الوصؾ،والحايما ي وصاؾ ال  صاياة، ابخ الحباي  يحماا      

صف  ثابت  ،تحما دالل  م عكح  عخ وعي حمداخ الفبلم المظلو ، دالل  ال ااب العاباث البلهاي،   ع ادما 

بصار  اي إحاد   ار ات ا  ‹‹الببأ  العليا مخ الأصارُبرد حمداخ مخ قصر ابخ الحبي  ر ع بصرا تجاا 

بوجت قي  الأصر،وإلى جا بت  اب أبي  الوجت حالب حواد  ال عر مرجلت ،كؤ ت مخ وبيصات يأبار ده اا 

››وهماي ظراخ إليت ويتضاحكاخ
، يتكرر هاذا الوصاؾ م بثأاا ماخ وعاي حماداخ ع اد أقاا اهتا ا   اي 858

ؾ أخ  اب   األ ير، بف ا  با يا  اباخ الحباي  ، يارخ االحا  أحاحيحت و عورا، ع دما يعل  مخ عبدالرإو

 ذها حمداخ و عر برجف   درة أوصالت،وظا بره  وهو اليحمع إال هاذا االحا   ‹‹ ي  أعمان حمداخ 
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يبااخ  ااي أذ ياات،وكؤخ أرجااات األر  وأجااوا  الحاامات تاادوو باات وتااردد صااداا،ابخ الحبااي ،ابخ الحبااي . 

مباا ماخ ال ار   ب اعرا المرجاا البلماع، ي ومضااة  ابفا   متأبعا  وتمثا لعي يت وجت ذاب ال اب ال

››تواكب ما يبخ بؤذ يت
 ،ويتكرر الوصؾ عي ت، حي ما ي ير ال يه ب لوا إلى قصر  ال يصا   قاائبل 859

أال تااراا أ  اا  مااخ قصاار حاايدب   ؤومااؤ حمااداخ برأحاات أخ  ع ،ولاا  يأااا  اايئا إذ لمااع  ااي ذه اات كااالبرن ‹‹

››ووجات ال ااب المباا ماخ ال ار    يأبار  اعرا المرجاا ده اا حي ذاب قصر اباخ الحباي 
، ويتكارر 860

 مرتببا بم ظور حمداخ الذاتي. 861الوصؾ عي ت  ي موضعيخ ق ريخ

 سٌبة شج ع:

يت كا الراوو  ي هذا الرواي   ي عدم أ كاا ، أبر ها ت كلت  ي صورم راو مصاحب ل  صياتت   

بياة إدراب وعي ا، والراوو هاه اا يماارج لعبا  الحارد تاركا ل ا حري  التعبير عخ  فح ا مخ  بلا مع

إلى حد ما،   و يحالج  قيااد معر ا  األحاداث  –862على حد تعبير يم ى العيد  -باتجاا ديمأرابي  التعبير

لل  صي ، لتصؾ األ يات وال  صياة مخ  بلا وعي ا، ول ذا أعبى محاح  واحع  ل  صاياة  تكااد 

حلوك ا أو حلوب ؼيرها،  بل يمارج مع ا لعبا  اال تأاات كماا  اي ظوا  تكوخ مت ا رم  ي اتجاهات ا لتصؾ

إحبلماا( ، بيد أخ الجامع بيخ هذا ال  صياة هو ظ جال( الذو تتؤبر الرواي  بحيرتت، مخ  بلا العتبا  

 هي حلحل   ي حيرتت. -حلبا أ  إيجابا -الرئيج ظحيرم  جال(،  ال  صياة المإثرم  ي   صي   جال

 مخ ه ا ا فحو أما  الم ظور الذاتي مجاا واحع،  فاي محات ا الروايا  بعاد تجااو  ب يا  اإلباار       

أماا عاما  ال ااج  ‹‹المت كل  مخ الم ظور الموضوعي، يتب ى الاراوو إدراب وعاي عاما  ال ااج بمصار 

يااد علااى هااذا مااخ أهااا هااذا البلااد األماايخ وأب ائاات البيباايخ  أااد صااار قصاااره  إذ ذاب أخ يتفرجااوا مااخ بع

الفصوا...حتى إذا رجعاوا إلاى  فوحا   بعادما يحادا الحاتار...امتؤلة  فوحا   حي ئاذ باألحاى الاد يخ، بل 

››يجدوخ مت فحا ع  ا ؼير ال كاة البلذع  يرحلو  ا على هذا الباؼي  أو ذاب 
،  الراوو  ي المأباع 863

 ااي أث ااات الصاارال الاادائر باايخ الحااابن يتحاالا إلااى وعااي عاماا  ال اااج واصاافا مااا يعتااري   مااخ ا فعاااالة 

ضاارؼا  و اااور، معلاابل حاالوك   ومفحاارا إياااا، مااخ  اابلا ا تراضاااة يفترضاا ا، محاات دما بااذلب بعاا  

التعبيراة ال اص  بم ظومت   األيديولوجي  مثا ظالباؼي (، وهذا  اكا ؼرياب إلاى حاد ماا، وهاو ي اكا 
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، وربما جات هذا 864أ عاا ضرؼا  ال اج تجاا  باب هذا الرواي ، ومثلت وصؾ ذهواال م  مخ لوا   

، كما يؤتي هذا ال كا م َصصا حلوب ج   ما، مثا وصؾ 865مروو جمعي فال كا  ي صورم مو ولو

، وهااو أماار لاات توجياات 866 ااعور أهااا الأاااهرم وأهااا الفحااباب تجاااا توا ااد تجااار الفاار ج علااى العاصاام  

    ااي جاا و الليااا وتجاااا تجاااا الؽاااراة التااي كا ااة ت ااخ علااي 867أيااديولوجي، ووصااؾ  ااعور الفاار ج 

 االؼتياالة التي كا ة تحصده   ي وضو ال  ار.

ححب قرب ا مخ صاحب الحيرم أو بعدها  -على ا تبلؾ م ارب   –يصاحب الراوو   صياتت      

ماخ  -وهي مخ أقرب ال  صياة إلى قلب  اجال –م ت، متدرجا  ي ذلب،  تكثر مصاحب  الراوو حميَ  

ريجيا عبر الم ظور الموضوعي،  الأاار ت يتعر  اا ماخ  ابلا عي اي جاريت اا  بلا تحللت إلى وعي ا تد

وتر و مخ  بلا الضوت ال ا ة للأ ديا المتدلي مخ حأؾ الحجرم إلى  ‹‹محيك  التي تتحوا إلى كاميرا  

وجت دقبن المبلمو مليو الأحماة،قد احتباعة العل  أخ ت أو ماخ  ضاارتت وتاوردا، ولك  اا لا  تحاتبع 

خ حح ت و ت تت إذ كحتت  حوبا  ادا جماال وروعا ، وت ادا  اعرها الاذهبي المعادوخ صاوب أخ تؽ  م

كتفي ا  جعا يتموف على جبي  ا مخ الجا بيخ كؤ ت يحاوا جاهدا أخ يضر  وج تي ا بتل بت ليعيد إلي ماا ماا 

868الح ٌبحلبة مخ توردهما 
 ا  ،  في المأباع الحاابن تتادا ا وج ا   ظار الاراوو كلاي ال ظارم ووج››

عباارم االحتمااا ظكؤ ات يحااوا جاهادا( جااتة  ظر الجاري  التاي تصاؾ الحالوب الم ااَهد ححاب، ول اذا 

الم بثأاا  مااخ الم ظااور الموضااوعي،وحتى ي ااعر الااراوو الأااار َت بحياديتاات  ااي هااذا الوصااؾ ، احااتعار 

ميرا إلاى أ  أحلوبا ماخ أحااليب الجاريا  ال اابع ماخ أعماق اا ماخ  ابلا الصاف  ظالحبياب(، ثا  تتحاوا الكاا

 ظارة  ‹‹الفضا لوصؾ حلوب حمي  بعد تذكرها أ ت ا  بيدم أ   جال مخ  بلا الم ظور الموضوعي 

إلى وجت اب ت ا  رأتت قد أربد وجللتت ؼا ي  مخ الح خ واللوع ، ثا  أ اذة عي اهاا تبرقااخ بالادمع، وهاي 

ا، ااا  مر الاادمع مااخ عي ي ااا تاا    اافتي ا متجلاادم تحاااوا أخ تؽلااب البكااات، ولكااخ اللوعاا  كا ااة أقااو  م  

››وارتمة على  را  ا ت تحب
، ث  يم ف الراوو بيخ م ظورها وم ظورا،  يصف ا ماخ  ابلا وعي اا 869

وتبلحظ ل عخ ضرؼا  تراقب وجت أبي ا  لح ،أما حمي   أد كا ة  ي أث ات احتماع ا إلى حديث  جا ‹‹

يضابرب  اي ذه ات وي اتلج  اي  ما يرتحا  عليات ماخ أثار ذلاب الحاديث،  احاتباعة أخ تادرب بعا  ماا

صدرا مخ األ كار وال وابر، وحمي   تام رقيأ  الحج عميأ  ال عور، تدرب ببصيرت ا أكثر مماا تادرب 
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870بااذكائ ا، وهااي صااموة  جااوا م بوياا  علااى  فحاا ا، قلمااا ت بلاان أو تميااا إلااى الكاابل 
، وبعااد هااذا ››

الماروو محات دما أ عااا ال اعورظ الوصؾ الم دوف، يلج الراوو إلى وعي حمي  مخ  ابلا المو ولاوف 

، وربما ت كا الم ظور الذاتي لحمي   ي عدم أ كاا تعبيري  ظأحلوب ؼيار  871تذكر،تدرب،أححة،رأة(

 ، حي ما علمة برجول  وج ا إلى الأاهرم.872مبا ر حر، مو ولوف مروو ، حوار  فحي(

 ااكا أحاااج ثاا  وحاامي  مااخ ال  صااياة التااي ت ااكا عبلماا  بااار م  ااي حاايرم  ااجال عابفيااا ب     

أيديولوجيا،   ي وأبوها أبوالفضا ث  أحدالديخ وصبلم الديخ والأاضي الفاضاا ي اكلوخ الم ظوما  التاي 

تاارجو كفاا   ااجال،  مااخ ه ااا جااات احااتبباخ هااذا ال  صااياة ووصااؾ حاالوك ا معظاا  األحياااخ بوحاااب  

ؽم  با تصار  اور علاى الم ظور الذاتي. في أث ات اجتمال  ما عائلتي  اور وأبي الفضا بعد ا جبلت ال

الاذو –ضرؼا ، يعر  الراوو الم  َد كلت مخ  بلا م ظور أبي الفضا الذاتي باحت دا  احا  اإل اارم 

هاذا  ااور يأاو علاي   وعلاى أباي الفضاا  اصا  ماا جار  لات ماخ  ‹‹مرتيخ  -ي ي بالذاتي  إلى حد ما

األحداث م ذ هرب مخ الأاهرم  اجيا ب فحت...وهذا  جال يترح  علاى ضارؼا  ويأاو علاي   كياؾ وقاع 

 ي أحرا...] ث  يجمع الراوو أ كاال عدم ل حذ هذا الذاتي  مخ مثاا أ عااا ال اعور والمو ولاوف الماروو 

حلوب ؼيرالمبا ر الحر[ أما أباو الفضاا  لا  ي اترب  اي الحاديث إال قلايبل، باا والمو ولوف التأليدو واأل

كاخ صامتا بواا الوقة يحتمع ويفكر  يما يحتمع ... أحأا كاخ ضرؼا  بتلب الصاورم البلمعا    أماا ماا 

عاما بت  جاعا مخ الرق  والكر   إ ت على روعتت ؼير محتؽرب كثيرا ماخ ضارؼا ،  أاد أثار ع ات ماخ 

ماي   عخ   ام  وأريحي ، ولكخ أحأا كاخ ي اوو أخ يعاهاد أحادالديخ علاى محاربا  الفار ج والبادت الفعاا 

أوال باحترداد عحأبلخ مخ أيدي   ... ث  مضى يأوا ل فحت  ماذا يجدو كا ذلب اآلخ   قاد ذهاب ضارؼا  

››مظلوما أو ؼير مظلو  ... ول  يحاتفن أباو الفضاا ماخ حارحاخ  كارا ، إال لماا  ب ات  ااور
، وهكاذا 873

، أماا 874يفعا الراوو مع بأيا  ال  صاياة التاي ت ضاوو تحاة لاوات الم ظوما  التاي ي تماي إلي اا  اجال

 اور  تتجاذبت الم ظومتااخ المتصاارعتاخ،  ابل يأار لات قارار، واب ات  اي حيارم ماخ أمارا تجااا تصار اتت 

عما يجيش  ي أعماقت،  المت اقض  ، وعلى الرؼ  مخ موقؾ م ظومتت م ت، أُعبَي محاحً  واحع  للتعبير

يبدأ الراوو   ي الولوف إلى وعي  اور متحلبل مخ  ابلا الم ظاور الموضاوعي واصافا إيااا ماخ وج ا  

 أد كاخ  جاعا مأداما وكاخ ذكيا داهي ، وكاخ قوو العارض ،  صيو الأوا،  اصع الحج ،  ‹‹ ظرا هو 
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د الأاماا  عااري  الم كباايخ، مفتااوا وكاااخ كريمااا حاا يا مااخ ذلااب الباارا  ال  اااب الوهاااب ...ثاا  كاااخ مدياا

››الذراعيخ،  امه األ ؾ، واحع العي يخ، ب و ا أ يحا إذا رضاي ومرهوباا إذا ؼضاب 
، ثا  يلاج إلاى 875

وأدرب  اااور  ااي اليااو  الثالااث أ اات حاايحاب باات إخ بأااي  ااي  ‹‹وعياات مااخ  اابلا  عااا ال ااعور ظأدرب( 

››العاصم   يأب  عليت 
لم ظاور الاذاتي ل ااور،الذو يت لاا ، وي اكا الم ظاور الموضاوعي إباارا ل876

الحاارد، وذلااب  ااي مواضااع بعي  ااا، كمااا  ااي الفصااا الع ااريخ مااخ الحاافر األوا، كمااا يلجااؤ الااراوو إلااى 

و  اي  ااور وحلفااإا أخ تحاأب الأااهرم  ‹‹       احتبباخ هذا ال  صي  إلبرا  قلأ ا وعد  احاتأرارها

خ صواب الرأو وبعد ال ظار علاى  ابلؾ ماا ع اد  ي يدا ]أو أحدالديخ[ ... وتعجب مما حمع مخ اب ت م

›› ياات ...  أاااا ل فحاات  لِااَ  ال ياات  اليااو  صاالو ك ااذا 
 ‹‹، أو إلباارا  مكرهااا وحااع  حيلت ااا ودهائ ااا 877

وا صرؾ  اور دوخ أخ يبدو للعاضد أو موا أ  أو اعترا  ولكخ أباا التفكير  يما حامع م ات، ثا  لا  

878ي ؤ أخ يفضي بت إلى أحدالديخ 
ذلاب أخ  ااور لماا رأ   ‹‹برا ها  ي لحظاة توترها ال فحاي أو إل ››

حوت ال ااج  يات بعاد الاذو حادث ماخ  ذال ات أحادالديخ وإيثاارا الفار ج عليات، رأ  أخ ي ارم ل ا  حأيأا  

محلكت ويأي  ل   عذرا . هذا اب ي قد  ب  ّي ث  اقت ع،  ل  الأص ع مثا ذلب ماع ال ااج   ثا  هاذا العاضاد 

يؽفر لي أبدا تحريضي أحدالديخ على  لعت، وحيحاعى الرياب إلاى إحاأابي، وحايجد لي بالمرصاد،  لخ 

››مخ ح ب ال اج علّي عو ا لت على ما يريد 
، كما يحتبب  ا  ي لحظاة ترددهاا، حايخ اإلقادا  علاى 879

وحدثتت  فحت أخ يكاتب الفر ج ولك ت تردد قليبل ، وأوم   ي ذه ت  ياا اب ت  ‹‹أمر جلا/مكاتب  الفر ج 

››ترددا   جال  ا داد  
، وهذا ال  صي  ؼ ي  بالوصؾ الدا لي ؛ أل  ا العصب األحاج  ي أحداث 880

الرواي ، كما أ  ا مصدر قلن ال  صي  الرئيحا   اجال،  لوالهاا لماا كااخ لؤلحاداث وجاود، ولوالهاا لماا 

 كاخ لألن  جال محوغ.

ا محاورا أحاحايا  اي محايب األحاداث، أما العاضد  بل يثير قلأا ع د صاحب الحيرم، بيد أ ت ي ك     

ر على  اكا بوصال    و المرتك  األحاج الذو يدور الصرال حولت؛ للوصوا إلى حدم الحك ،  ل ذا ُصوَّ

دائما إلى الج   التي تعي ت على الحفاظ على عر ت، حوات أكا ة هذا الج   متمثلا   اي و رائات،  متج  

، ول   يم اع هاذا األمار وهي  ي مجمل ا   صي  براجماتي  أ  ظاهرم  ي أحدالديخ، أ  كام    ي الفر ج،

خ يفحو ل ا المجاا لتعبر عخ مك و اة  فح ا، عبر الم ظور الاذاتي بحريا  تاما ، ول اذا يتب اى الراوو أل
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الااراوو معبياااة إدراب وعي ااا  ااي ؼياار موضااع بوحاااب  أ عاااا ال ااعور، والحاايما  ااي لحظاااة التااوتر 

اؼات  لاذلب، وححاب لات ألاؾ ححااب، و بار لات أخ  ‹‹احت جد ب ور الاديخ  والألن،  ع دما بلؽت أخ  اور

››يحت جد هو بالفر ج
 ؽضاب العاضاد  ‹‹، وع دما  اتو و يرا ضرؼاما  اي األمار أ كار عليات األمار 881

›› ي البابخ وحأدها على ضرؼا ، وأدرب م ذ تلب اللحظ  أ ت ليج الو ير المبلاوب
، وحي ماا ي اتد 882

ديااد ويحت ااعر قاارب  واا ملكاات، تصااا ا فعاالتاات ذروت ااا،  تتصااارل  ااي أعماقاات قلأاات تجاااا الع ااد الج

ولك ت ل  ي اعر إال  ‹‹عوابؾ  تى، تتجلى مخ  بلا أ عاا ال عور، المإ ر البار   ي الم ظور الذاتي 

وج ود أحدالديخ قد اقتحموا الأصر وأدرب أخ الأو  يتبعاوخ  اي ذلاب حابيا التدريج...ولك ات لا  يتوقاع أخ 

››ال لع  ي هذا اليو  الذو يحتفا  يت بتولي  رئيح   م صب الو ارم يت 
،  ي تت  الراوو هذا الوصؾ 883

الاادا لي لااوعي العاضااد بماا يج مااخ األحاالوب ؼياار المبا اار الحاار والمو ولااوف المااروو إيااذا ا بوصااوا 

راب ا  م ات هاو  ماذا يريدوخ   ... أتر  الأو  قبضوا على  عي  ال بل   ل يت  ‹‹ال  صي  قم  ا فعال ا

وال  ؤخ للعاضد بت   ولكخ ماذا  عا  عي  ال بل ا    إ ات لا  يار م ات  ايئا يرياب ...وحاار العاضاد مااذا 

يص ع، و عر اليو  أكثر مخ أو يو  ق ر أ ت أصبو وحيدا، القوم لت وال اصر، حتى األج اد الم لصاوخ 

بريان هاإالت الأو ...وإ ات  اي حيرتات  لعر ت قد حيا بي ت وبي   ،  بل يتصلوخ بت واليتصا ب ا  إال ماخ 

884وقلأت اليدرو ماذا يؤتي وماذا يدل
‹‹. 

أما  جال   و واحب  العأد الذو تتحلى بت الرواي ،  بظ ورا وتجليت  ي صفح  األحداث ، يت ذ      

و أاا  –الصرال  كبل مؽايرا، وقد تدرف الراوو  ي إظ ارا،   و موصاوؾ  اي أوا أمارا ماخ ال اارف 

ولكخ  جاعا وهو ‹‹  مخ  بلا وعي أبي الفضا -لبل م  الرواي   ي التدرف مخ الموضوعي إلى الذاتي

أصؽر الثبلث ، قد احتمع ل صحت  كؾ واقتصد أل ت كاخ أب ره   فحا وأرق    عورا،وأميل   إلى ال يار 

وأل ات  اون ذلاب كلات كااخ  وأل ت كاخ كثير التردد على بية أبي الفضا،  ديد اإلعجااب بات،والتوقير لات،

،ث  ي رل الاراوو  اي الولاوف إلاى وعيات،حي ما يأاع  اي أحار ضارؼا  حأيأا  ومجاا ا، 885 ››يحب حمي 

و بل  جال إلى  فحت، وقد أحرا ضارؼا   ‹‹ يعيش صراعا دا ليا دا ليا وهو يوا خ بيخ أبيت وضرؼا 

أبيات اللادود الاذو بالماا  اصابت العادات برقتت ومروتتت حتى كاد قلبت يميا إليات، لاوال أ ات تاذكر أ ات عادو 

، ث  ي تت  هذا اال فعاالة بتعبير ت تلب  يت األحاليب، وتتكرر 886 ››...ولكخ ضرؼا  يعود  يتمثا أمامت 
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هذا الصورم حي ما يأع  جال  ي حيرم مخ أمارا قبياا المعركا ، متارددا بايخ ضارؼا  وجايش أحادالديخ 

متا لحظاا  قصاايرم مااخ الاا مخ، إال أ  ااا اتحااعة لفكاارا أخ  ااابرن  ااجال صااا ‹‹الااذو جااات محااا دا أبياات 

يحتعر  كا االعتباراة التي ع دا ليفاضاا ب اا بايخ حابيا وحابيا،  ؤ اذة تتبلحان  اي ذه ات  اي مثاا 

، ومعظا   صاوا الحافر الثالاث 887 ››ومضاة البرن ع راة المعا ي والصور ووجوا األ  او أيضا

االة ، حالا  الاذهوا التاي تعتارو  اجاعا،بعد اكت اا ت تتر و مخ  بلا وعي  جال، وأبار  هاذا اال فعا

واضبرب  جال حيخ حمع مخ  جواهما هذا الأدر،وارتعدة  رائصت...و يا إليات أ ات لاو  ‹‹ يا   أبيت 

بأي ل دة م ت صيح  أو حرك  تك ؾ ل ما أمرا،  ا ححب وقد ابتا جحامت عرقاا ماخ  ادم الكارب الاذو 

يث وقؾ يحت  ن ال وات البلن لي فج بت بعا  ماا احتابج  اي اعتراا وصعد محرعا إلى حبو البية ح

صدرا ، ولكخ رجليت ما لبثتا أخ أحلمتاا إلى األر  حيث جلج مرتفأا إلى حاائب الحابو، ماادا ركبتيات 

محتر يا  ي وهخ  ديد وإعيات بالػ . وقد أحج كؤخ األر  تدور بت،وكؤ ت يو ب أخ يؽ ى عليت،  بأي 

بول ااا ، ت ا عتاات  ااي  بلل ااا  ااتى ال ااواجج وال ااوابر،  ااذهبة باات كااا  كااذلب برهاا  الياادرو كاا  كاااخ

مااذهب، وهامااة باات  ااي أودياا  حااحيأ  يحااودها الظاابل  والضااباب ويملإهااا ال ااوؾ والرعااب واألوهااا  

واأل بام ...وتتابعة  اي عي ات صاور م يفا  تتاراقو أمامات كاأل ابام ثا  تتبلصان وتتضاا  وتتحاد  اي 

ئا   يئا  إذا هي وجت أبيت، وترددة  ي أذ ت أصواة م كرم مخ  ئيار صورم واحدم، يتضاإا حجم ا  ي

بال و عين ،تت اوب على حمعت ث  ت تلب وتتما ف  ي صد  واحد، يت ا ة  يئا وات و  ين وقو حيو وعُ 

، وواضااو مااا ي المأبااع الحااابن مااخ تأ ياااة الحااي ما مااخ مثااا تاادا ا 888 ››  اايئا  ااإذا هااو صااوة أبياات 

 تصوير ما يعترو األعمان بؤ يات مححوح  تت ذ أ كاال رم ي . الوجوا واألصواة،ومخ

تتمياا   ااي هااذا الرواياا  ظاااهرم ت ااكا ال ماا ،هي ا تتااا  الم ظااور الااذاتي المتمثااا ؼالبااا  ااي      

المو ولوف المروو، باألحلوب ؼير المبا ر الحر، وكؤخ الراوو يربب ه ا بيخ المظ ر الدا لي بالمظ ر 

ُ  أبوالفضاا  ااور ِحاصاوة . وهااب ماثبل  ارودا يجلاو هاذا الظااهرم ،  حي ماا يَ ال ارجي المتمثا  اي ال

 صامة  اجال ملياا وقاد  ‹‹بال يا   أما  اب ت، تموف اال فعاالة  اي أعماان  اجال ، بياد أ ات ال يظ رهاا 

ت  يكاذب ماا  عا  ولك ات قثار اإلؼضاات، إذ تاذكر أخ حاتا ما حمع  ي حن أبيت ، وه  أخ يثور على حمّيا

فضا قد قاا كلمتت م لصا ول  يأصد ب اا التعييار، وأخ ذلاب لايج رأيات وحادا باا رأ  حاائر ال ااج، أباال

أٌقةٌم فةً  ٌةت حمٌةه كمة  اقتةبح   إن أ فتةه تحة ا وأ ت  ون ذلب والد حمي ، وحار  اجال مااذا يفعاا . 

ن شةع به  د ن ذلك. أٌق ضٌهم لٌحكم له   لط ع     لكن سمٌ  لم تعصه  لم ت شز علٌةه .  مة ذا ٌكة 
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 ح ه ل  فعا    ه  ٌعلم أ ه  تحب أ  ه  ح   جم  ، أفٌجدب  ه أن ٌغض ه  فٌه    أي حةب أم أي ح ة ن 

 .889 ››  ٌن الز جٌن ٌ قى على ح له، إذا ص ب سبٌّ  ٌ هم  كبة تتق ذفه  الص الج فً المح كم

 اي وصاؾ األ ايات  والمبلحظ  ي هذا الرواي  أخ الراوو حي ما يلحؤ إلاى الم ظاور الموضاوعي     

أو ال  صياة ، يكوخ أ بت بمخ يأو  بحد الثؽراة الواقع  بيخ م ظور ذاتي وق ر، ومخ أبار  األ اكاا 

التي يلجؤ إلي ا احت دا  العباراة التاي ت اي بالت اوين ماخ مثاا ظلا  يكاخ يعلا ( تم يادا إلبارا  معلومااة 

كلمت اا تلاب معربا  عاخ قلأ اا علاى  ولا  تكاخ أ  الفضاا تعلا  حايخ أرحالة ‹‹كا ة  ا ي  عاخ ال  صاي 

 ااأيأت ا، أخ  ااأيأت ا قااد تركااة م ااذ ضااحى ذلااب اليااو  دار الااو ارم ... وال كا ااة تعلاا  أيضااا أخ رجاااا 

››ضرؼا  ل  يتركوها بعدما تركة ل   دار الو ارم 
، وإماا بعا و الج اا إلاى ال ااج  اي وصاؾ أباي 890

قادي  يضابر  ؼيارم علاى وب ات مصار  اصا  ولك ت]أو أبي الفضا[  يماا يج اا ال ااج ثاائر  ‹‹الفضا 

››وعلى ببلد العرب واإلحبل  عام  
، وربما تجلة هذا ال ظرم البلمحدودم  ي صاورم احاتبان  م اي 891

››ماا كااخ ياادرو  اي ذلااب الياو  الحاعيد أخ الاادهر لات بالمرصاااد  ‹‹
، بياد أخ ظ اور الااراوو  اي هااذا 892

وجودا  ي الحرد البد م ت، وإخ كاخ أريحيا  ي تعاملات ماع الرواي  ال ي كا هيم  ، بأدر ما ي ير إلى أخ 

  صااياة حااردا،  وجااودا  ااي الرواياا  التأليدياا  أماار حتماايٌّ ؛ أل اات مع اايٌّ بإ تاااف األقااواا ع اادما يكااوخ 

الارؼ  علاى  -ه اا–، وتكوخ الرواي   ي ب ائ ا معتمدم على ضمير ال  و الثالاث،  االراوو 893 ارجيا

  صاياتت، لئلحا ا   اي إ تااف األقاواا ال اصا  ب اا، بوحااب  األحالوب ؼيار مخ ذلب كلت يفحو المجاا ل

المبا ر الحر، الذو يمثا ذروم التعالن بيخ كبل  الراوو وكل    صياتت على  حو ما تأاد   اي المحاتو  

 التعبيرو.

وهكااذا   لااو إلااى أخ المحااتو  ال فحااي ي ااج محااتوياة الم ظااور الروائااي الم تلفاا  وأبر هااا      

 و  التعبيرو والمحتو  األيديولوجي ومحتو  المكاخ.المحت

أمااا المحااتو  التعبياارو  يجلااو الم ظااور الااذاتي مااخ  اابلا المو ولااوف المااروو واألحاالوب ؼياار      

 المبا ر الحر.

أمااا المحااتو  األيااديولوجي  يحاادد اللعباا  التااي يمارحاا ا الااراوو ،بوحاااب  بحااب هيم تاات علااى      

 األحداث أو قبض ا.
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 ما محتو  المكاخ  يحدد جبلت الم ظور الذاتي مخ  بلا حيثياتت المذكورم  ي مظا  ا.أ     

 في رواي  واإحبلماا ال اضع  ل يم   الصوة الواحد ، جات الم ظاور الاذاتي  ي اا ا تأائياا ، علاى  -1

 ك .ال كا الحل و ي المتجلي  ي محتو  المكاخ، بتضيين محيبت الواحع تدريجيا، وصوال بت إلى المر

و ااي رواياا  الثااائر األحماار التااي يباار   ي ااا تعاادد األصااواة، ات ااذ الم ظااور الااذاتي  ااكا المحااو  -2

ال اما ، الذو  حاو المجااا ألؼلاب   صاياة الروايا  حاوات  اي ذلاب ال  صاياة المتعلأا  بال  صاي  

أ  ال  صياة  للتعبير عخ وعي ا الدا لي بوحاب  الم ظور الدا لي، –تؤثرا وتؤثيرا  –الرئيح ظحمداخ( 

الم اهض  لت،وإخ كا ة الؽلب  لل  صاياة المحاا دم لات لداللا  معي ا ، وقرياب ماخ هاذا الروايا  ، روايا  

حاايرم  ااجال ، التااي أ ااذة ال  صااياة  ي ااا تعباار عااخ  فحاا ا مااخ  اابلا الم ظااور الااذاتي بحرياا  تاماا  

 ج الاراوو  فحات حأ اا، بوحاب  مصاحب  الراوو ل ا الذو يت أا مع اا ماخ مكااخ إلاى ق ار، وإخ لا  ياب

 كاخ يأو  بحد الثؽراة التي  فية عخ ال  صياة ؛ إلبرا   ظرتت البلمحدودم، ولكاخ  اي إباار ضاين 

 وححب مأتضياة اللعب .

أما رواي  حبلم  الأج  ت بثن معظ  أحداث ا مخ  بلا مدركاة وعاي ال  صاي  الرئيحا ظالأج(،  -3

اللذيخ يتدا بلخ ب كا ملحوظ ، وؼلب  الذاتي  ي مواضع مع مبلحظ  االمت اف بيخ الموضوعي والذاتي 

مباا تؤليفياا األربعا  م اكل    والحيما مواضع احتبباخ الأج وحبلم  .         وب ذا تتوا اج المحاتوياة

  اصا  ي كا رواي  مخ هذا الرواياة األربع.
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 الخاتمــة
 

الم ظاور الروائااي قلياا   أدياا  تحاعى إلااى تؤمااا أصاا اؾ ا تياااراة التاؤليؾ  يمااا لاات صاال  بوج اا       

ال ظر، وذلب مخ  بلا أربع  محتوياةظ األيديولوجي والتعبيرو والمكاخ وال مااخ وال فحاي(،   او ب اذا 

ائيا  ؛ ل اذا قاماة مفتام  أدو يحتعيخ بت ال اقد لفتو ماا ؽلن مخ ق ان  عري  التاؤليؾ  اي ال صاوو الرو

هذا الرحال  لئلجاب  عخ حإاا م   لات صال  بإبادال بااكثير وهاو  هاا بااكثير الروائاي   ااخ وال بؤدواتات 

الف ي    وهو حإاا مجما حعة هذا الدراح  لئلجاب  ع ت تفصيبل، بجبلت األحج الف ي  التاي تأاو  علي اا 

األحمر،حايرم  اجال( بات ااذ الم ظاور الراوئاي رواياة باكثير األربع ظ حابلم  الأاج، واإحابلماا،الثائر 

مركبا  أديا الحتك اا   هذا الف ي ، وذلب بالك ؾ عخ المحتوياة األربعا  بتجليات اا وت اول معالجات اا  اي 

 هذا الرواياة،   لو الباحث إلى ال تائج اآلتي   

علاى  حان واحاد، باا ت وعاة وت اكلة  المسةت ى الٌةدٌ ل جًل  تؤة رواياة بااكثير  اي   -   

و أا لب ات كا م  اا ال ااو،  جااتة ب اذا كاا روايا  ب يا  محاتأل  باذات ا، ل اا قا و  اا ال ااو الاذو 

يحكم ا،وت تظ   يت ع اصرها،    اب الرواي  ذاة الصوة الواحد ال اضع  لصاوة الاراوو المفارد 

يحاوؼت؛أل ت  اابع ماخ ا حياا  المبادل إلاى  الم يمخ، كما  اي روايا  ظواإحابلماا (،وهاو ا تياار لات ماا

م ظومتت، في الرواي  صرال بايخ اإلحابل  وأعدائات،  جاات الع اواخ مإ ارا عبلمياا للداللا  علاى هاذا 

 األيديولوجي ، وب ذا كاخ المبدل = الراوو. 

وه اب الرواي  المتعددم األصاواة التاي تت اول  ي اا األصاواة ، يعبار كاا صاوة م  اا عاخ      

ت ال اص  بكا حري  واحتأبلا دوخ تد ا تحلبي ماخ الاراوو ودوخ مصاادرم لؤل كاار، كماا م ظومت

رواي  ظالثائر األحمر(، وه اب الروايا  التاي تعاددة  ي اا األصاواة ولكاخ و ان  ظاا  تعاقبي،ضامخ 

ال ظراة المت وع  المتفاوت  المراتب كماا  اي ظحابلم  الأاج( ، ثا  وقاؾ الباحاث أماا  روايا  ظحايرم 

بوصف ا  كبل  ادرا،  أد اجتمع  ي ا الصاوة الواحاد الم ايمخ  اي مواضاع معي ا  وإخ كا اة   جال(

قليل ، واألصواة المتعددم التي أ ذة احتأبللي  تام   ي التعبيار عاخ أياديولوجيت ا،  كااخ هاذا األمار 

  ريدا على األقا مخ ال احي  ال ظري .

المإلاؾ المبادل  اي كاا هاذا الروايااة، بوصافت بيد أخ ه اب ظاهرم ال ت  ، تتمثا  ي حضور        

صوتا مخ األصواة، حوات أكاخ هذا الحضور مبا را على  اكا هيم ا  الاراوو كماا  اي ظواإحابلماا( ، 

أو على  كا تعابؾ كما  ي ظحبلم  الأاج( ، أ  كااخ حضاورا ؼيار مبا ار، أو عبار   صاياة تعبار 
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را  ي   صي  أبي البأات البؽدادو  اي ظالثاائر عخ أيديولوجيتت وإخ كا ة   صياة ثا وي  ، مثا حضو

 األحمر( و ي   صي  أبي الفضا الحريرو  ي ظحيرم  جال(.

، قميخ بت أخ ي اير إلاى المست ى التع ٌبيقبا الولوف إلى ال تائج التي توصا إلي ا الباحث  ي  -    

اا  لؽاا  باكثيربؤ  ااا لؽاا  تراثياا  مت احااك ،يأا  ي ااا اال حرا اااة محااؤل  م ماا   ااي هااذا المجاااا، وهااي   تمي 

واال كحاااراة التااي توجااد  ااي لؽاا  بعاا  كتاااب عصاارا، وعلااى الاارؼ  مااخ ذلااب تعااددة محااتويات ا  ااي 

 مواضع والحيما  ي الحوار.

توصا الباحث إلى أخ هذا المحتو   ي رواياة باكثير جات م ّكبل كر فاال ،والحيما  يماا يتعلان      

  صااياة، كمااا جااات مت وعااا  ااي كيفياا  احاات دا  التحاامي  وتوظيف ااا بالتعااالن باايخ كاابل  الااراوو وكاابل  ال

 اي ال ظار توظيفا ي كا وج اة  ظر، وذلب مخ  بلا صورتيخ  الثباة والتؽير، وأكثر ماتتجلى وج ا  

صورم التؽير ؛ ألخ اال  يام عخ الثباة ي بيت عخ تؽير وج   ال ظر.كما كاخ للحوار وظيف   ي ت كيا 

 د  باااكثير مااخ  بللاات تأ ياا  الت أاايب الااذو  اااب عااخ التعلياان الحااردو ، بدالالتاات وج اا  ال ظاار، وقااد احاات

المت وع ، وجدير ب ا اإل ارم إلاى أخ هاذا التأ يااة  اي محاتو  التعبيار لا  تكاخ مجارد مأاابع مبتحارم ، 

ت ت ر  ي عمو  هذا الروايااة عفاوا ، باا هاي صا ع  روائاي يادرب حر تات، ألخ هاذا التأ يااة قاد تاؤتي 

 ج  على  كا ب ي  متكامل   ي ت اؼ  ممي  م كل  بذلب كر فاال لؽويا تتصاارل  يات وج ااة ال ظار متوا

 المتعددم ، مما يدا أ  ا محت َدم  بوعي تا .

 اي روايااة بااكثير ، عادم أ مااب تؤليفيا ، ا بثان  مسةت ى المكة نات ذ الم ظور الروائاي علاى  -     

  جميع ا على التبابن أو البلتبابن بايخ موقاع الاراوو وموقاع تعددها مخ تعدد ب ى هذا الرواياة، ترتك

ال  صياة، و ي إبار هاذيخ ال مبايخ تجلاة تأ يااة  اصا   اي كاا روايا ،  فاي رواي ظحابلم  الأاج( 

تجلة تأ ي  التبابن المت لَّاا، أماا  اي روايا  ظواإحابلماا(  تجلاى الا مب الحل و اي المعكاوج الأاائ  علاى 

الثائر األحمر(وظؾ الراوو تأ ي  الت أا بيخ ال  صياة متبابأا مع ا حي ا و ؼير اال تأات، و ي رواي  ظ

متبااابن مع ااا حي ااا ق اار، و ااي رواي ظحاايرم  ااجال( يلجااؤ الااراوو إلااى تأ ياا  المحااو ال اااما ال اابي   

 بالكاميرا، موظفا بذلب بع  وحائا البلتبابن.

أما محتو  ال ماخ  أد وظؾ  يت باكثير  صاوب  صايػ األ م ا   اي العربيا   اي حارد أحاداث  -     

رواياتت مخ احترجال واحتبان وت امخ،  تمي ة كا رواي  مخ رواياتت الحاابأ  با مب تاؤليفي  ااو ب اا، 

لثااا أبلاان  فاي رواياا  ظحاابلم  الأااج( ي اايع  ااكبلخ رئيحااخ الت امخ واالحااترجال، بيااد أخ ه اااب  ااكبل ثا

الباحث عليت تحمي ظاالحترجال الت ام ي( م كبل بذلب  مبا تؤليفيا معأدا يتماا ف  يات ال اكبلخ الحاالفاخ، 
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ويفتأد  اي هاذا الروايا  ب اكا عاا   اكا االحاتبان، و اي روايا  ظواإحابلماا( ؼلاب ال اكا االحاترجاعي 

تادا بل وتعاقباا بايخ األ م ا   اي  ل يم   الراوو كلي المعر   على أحداث ا، و ي إبار ذلاب وجاد الباحاث

فتأاد االحاتبان  اي هاذا الروايا  وإخ جاات  اي  باان ضاين والحايما  اي المو ولاوف مواضع بعي  ا، وال يُ 

 ااكا الااذو ي ااكا تعأياادا  ااي ب ياا  تااؤليؾ هااذا الالمااروو، وقااد أبلاان الباحااث عليااتظأ ن التوقااع( وهااو 

اف ال م اي ،وهاو  اكا يوصاؾ  يات الحادث ماخ الرواي .و ي روايا  ظالثاائر األحمار( ي ايع  اكا اال دو

مواقع  ما ي  متعددم، ل ذا جات ال كا ال ااتج ع ات علاى  اكا تركياب تمتا ف  يات وج ااة  ظار م تلفا ، 

وهذا ال كا مظ ر مخ مظاهر الت امخ ، و ي رواي  ظحيرم  جال( يؽلب ال كا الت ام اي الاذو يحات د  

أؼلااب األحااواا، كمااا يتجلااى االحااتبان مااخ قبااا  ياات الااراوو صاايػ لؽوياا  ت ااحذ حضااور ال ماااخ  ااي 

ال  صياة بوحاب  المو ولوف المروو.وي يع  ي هذا الرواياة جميع ا ات اذ ال ماخ  كبل ؼير مركب 

يتجلااى مااخ  اابلا  مااخ ال  صااياة علااى  ااكا ج ئياا  يتوقااؾ  بلل ااا  مااخ الااراوو مااخ مثااا احاات دا  

 الحاضر ال روعي، وصيؽ  ظهو يفعا(.

حااااتو  ال فحااااي  ي ااااج محااااتوياة الم ظااااور الروائااااي الم تلفاااا  وأبر هااااا التعبياااارو أمااااا الم -     

واأليااديولوجي والمكااا ي،  فااي المحااتو  التعبياارو يتجلااى الم ظااور الااذاتي بوحاااب  المو ولااوف المااروو 

واألحلوب ؼير المبا ار الحار، أماا المحاتو  األياديولوجي  يحادد اللعبا  التاي يمارحا ا الاراوو بوحااب  

الم ظااور الااذاتي و اان حيثياتاات  تت علااى األحااداث أو بحااب ا، أمااا محااتو  المكاااخ  يحاادد جاابلبحااب هيم تاا

المذكورم  ي مظا  ا،  في رواي  ظواإحبلماا( ال اضاع  لصاوة الاراوو الم ايمخ، جاات الم ظاور الاذاتي 

 ي ااا ا تأائيااا علااى  ااكا حلاا وخ معكااوج بتضاايين محيباات الواحااع تاادريجيا وصااوال إلااى المركاا ، و ااي 

ي ظالثائر األحمر( التي يبر   ي ا تعدد األصواة، جات الم ظور الذاتي  ي ا على  اكا يت أاا الاراوو روا

، المجاااا لل  صااياة لتعباار عااخ وعي ااا الاادا لي ، وقريااب م  ااا رواي ظحاايرم  مااخ  بللاات معبيااا بااذلب

احب   جال( التي عبرة ال  صياة  ي اا عاخ وعي اا الادا لي بوحااب  الم ظاور الاذاتي ماخ  ابلا مصا

التااي ؼابااة عااخ وعااي الااراوو ل ااا، كمااا أخ الااراوو  ي ااا يعلااخ عااخ وجااودا مااخ  اابلا حااد الثؽااراة 

عاخ معر تات البلمحادودم،ولكخ  اي إباار ضاين ححاب مأتضاى الحاجا ، أماا روايا   ال  صياة ، كا فا

ظحبلم  الأج(  ت بثن جا أحداث ا مخ  ابلا وعاي ال  صاي  الرئيحا ظالأج( ماع مبلحظا  االمتا اف  اي 

هذا الرواي  بيخ الذاتي والموضوعي المتدا ليخ ب كا ملحوظ،وؼلب  الذاتي  ي مواضع بعي  ا وال حايما 

 احتبباخ الأج وحبلم .
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وب ذا تت ابب المحتوياة األربع  ، م كل  أ مابا تؤليفي   اص   ي كا رواي  مخ هاذا الروايااة      

 األربع.
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 جيرار جي ية،ترجم  ب عيحى بوحمال ، ضمخ كتاب برائن تحليا الحرد. حد د السبد، -

ليا األ دو،عمار جيرار جي ية،ترجم  محماد معتصا ،عبدالج خط ب الحك ٌ ) حث فً الم هج(، -

  .1997، 1محلي،الأاهرم،المجلج األعلى للثأا  ظالم رول الأومي للترجم (،ب

، مي ائيااااا با تيخ،ترجماااا  محمااااد برادم،الأاهرم،ال يئاااا  المصااااري  العاماااا  الخطةةةة ب الب ائةةةةً -

  .1989للكتاب،

 ،ظد.ة(.، د/ا جيا ببرج حمعاخ،الأاهرم،ال يئ  المصري  العام  للكتابدباس ت الب اٌ  العب ٌ  -

  .1989، د/بت وادو،الأاهرم، ال يئ  المصري  العام  للكتاب دباس ت فً  قد الب اٌ  -

(، د/يم ااى العيد،بيروة،مإححاا  األبحااااث الم قةة   الشةةكا) حث فةةً السةةةبد الب ائةةً-الةةبا ي -

  .1986، 1العربي ،ب

ا ي الاادار د/حميااد لحمااد الب اٌةة  المغب ٌةة   بؤٌةة  ال اقةة  االجتم عً)دباسةة    ٌ ٌةة  تك ٌ ٌةة (، -

  .1985، 1البيضات،دار الثأا  ،ب

  .1986د/مالب يوحؾ المبلبي،الأاهرم،ال يئ  المصري  العام  للكتاب  الزمن  اللغ ، -

المر وقاااي،   ااارا أحماااد أمااايخ وعبدالحااابل  هااااروخ، بياااروة، دار  شةةةبح دٌةةة ان الحم سةةة ، -

  .1991، 1الجيا،ب

ات بااااااخ حاااااابلم ،الدار ، ت  يباااااااخ بودوروؾ،ترجمااااا   ااااااكرو المب ااااااوة ورجاااااالشةةةةةعبٌ  -

  .1987، 1البيضات،دارتوبأاا،ب

(، بااوريج أوحب حااكي،ترجم  حااعيد شةةعبٌ  التألٌف)  ٌةة  الةة ص الف ةةً  أ مةة ط الشةةكا التةةألٌفً -

  .1999الؽا مي و اصر حبلوو ،الأاهرم،المجلج األعلى للثأا  ظالم رول الأومي للترجم (،

  .1998، 1دار المؽ ي،ب،اإلما  محل ،المملك  العربي  الحعودي ،صحٌح مسلم -

  .1981، بيرحي لوبوب،ترجم  عبدالحتار جواد، بؽداد،دارالر يد،ص ع  الب اٌ  -
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(،  اضاا ثامر،بؽاداد،و ارم الثأا ا  واإلعابل ، الص ت اآلخب)الجة هب الحة ابي للخطة ب الد ةً -

  .1992، 1دار ال إوخ الثأا ي  العام ،ب

مإلفيخ،الرباب،م  ااوراة اتحاااد كتاااب المؽرب،حلحاال  ، مجموعاا  طبائةةق تحلٌةةا السةةبد الد ةةً -

  .1992، 1(، ب1992/1ملفاةظ

، عباادهللا صااالو بابعير،أبروحاا  دكتااوراا  ااي اللؽاا  العربي ،الجامعاا  ظةة هبة ال ٌ  ةة  فةةً العب ٌةة  -

  .]م بوب[.1997المحت صري ،كلي  اآلداب،

مراجعااا   اااإاد التكرلاااي ، روالخ بور اااوؾ،وو أو يليت،ترجمااا    ااااد التكرلي،عةةة لم الب اٌةةة  -

  .1991، 1والدكتور مححخ الموحوو، بؽداد، دار ال إوخ الثأا ي  العام ،ب

د/حميااااااااد لحماااااااادا ي، عبلماة، ااااااااادو جاااااااادم  عت ةةةةةةةة ت الةةةةةةةة ص الد ً) حةةةةةةةةث  ظةةةةةةةةبي(، -

  .2002،ديحمبر،46،ل12الثأا ي،مج

د/حاامي  علم ال فس  الدب)معبف  اإل سة ن  ةٌن  حة ث علةم الة فس   صةٌبة الدٌةب  الف ة ن( -

 الدروبي،الأاهرم،دار المعارؾ،ظد.ة(.

،محماااد  كااارو الج ار،الأاهرم،ال يئااا  المصاااري  العامااا  الع ةةة ان  سةةةمٌ طٌق  االتصةةة ا الد ةةةً -

  .1998للكتاب،

  .1983، 1، د/إبراهي  الحامرائي،بيروة،مإحح  الرحال ،بالفعا زم ه  أ  ٌته -

 العلمي  ظد.ة(.، الثعالبي،بيروة،دار الكتب فقه اللغ   سب العب ٌ  -

، 3، حوحاي إحاكا ياخ،وربيو الحرحاأا ي،بيروة،دار قاابج،بفن الم ظة ب  اإلظهة ب المعمة بي -

1987.  

دار  ،جاااورجي بلي ا وؾ،ترجمااا  جاااورف برابي اااي،بيروة الفةةةن  التصةةة ب المةةة دي للتةةة بٌخ، -

 .1982، 2البليع ،ب

ذ،بيروة دار ابااخ (، د/جماااا  ااحيّ فةةً ال  ٌ ٌةة  التبكٌ ٌ )دباسةة  فةةً مةة هج ل سةةٌ ن غ لةةدم ن -

  .1982، 1ر د،ب

د/عبدالملب مرتا ،الكوية،عاال  المعر ا ،المجلج  فً  ظبٌ  الب اٌ ) حث فً تق ٌ ت السبد(، -

  .1998(،ديحمبر،240الوب ي للثأا   والف وخ واآلداب،العددظ

(، د/جااااابر عصفور،الأاهرم، صااااوا قةةةةباءة فةةةةً ل سةةةةٌ ن غ لةةةةدم ن)عن ال  ٌ ٌةةةة  الت لٌدٌةةةة  -

  .2،1981،ل1مج
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   .1982، 4،ل2، حلمي بدير،الأاهرم، صوا،مجالقص  القصٌبة ع د  جٌب محف ظ -

، مي ائيا با تيخ،ترجم  جميا  صايؾ التكريتي،بؽاداد، قض ٌ  الفن اإل داعً ع د د ست ٌفسكً -

1986.  

  .1982، ابخ األثير،بيروة،دار صادر،الك ما فً الت بٌخ -

  .1988، 3يروة دار الكتب العلمي ،بتحأين عبدالحبل  هاروخ،ب،حيبويت،كت ب سٌ  ٌه -

  .2000، 1،ابخ م ظور.بيروة،دار صادر،بلس ن العبب -

، ترجماااا  عبدالر اااايد الصااااادن محمااااودو، الأاااااهرم، بيياااار ما اااارولٌ ةةةةٌن   قةةةةدا لت لسةةةةت ي، -

  .1985،يو يو،3،ل5 صوا،مج

بيضاات،دار ، مي ائيا با تيخ،ترجم  محمد البكرو،ويم اى العيد،الادار الالم بكسٌ   فلسف  اللغ  -

  .1986، 1توبأاا،ب

، 3ل 5،تيااارو ايجلتاااوخ، ترجمااا  جاااابر عصفور،الأاهرم، صاااوا،مجالم بكسةةةٌ   ال قةةةد الد ةةةً -

1983.  

، ارا موروخ،ترجم  ححيب  مر،بيروة،المإححا  العربيا  للدراحااة وال  ارظأعبل  م  البمٌه -

  .1979، 1الفكر العالمي(،ب

اإل مات مرك بااارة، ترجماا  د/م ااذر عيا ااي،حلب،، روالخ مةةدخا إلةةى التحلٌةةا ال  ٌةة ي للقصةة  -

  .1993الحضارو،

  .1996، 1، د/محمد ع ا ي،بيروة،مكتب  لب اخ،بمعجم المصطلح ت الد ٌ  الحدٌن  -

،مجااادو وهبااا  وكاماااا الم  ااادج،بيروة مكتبااا  معجةةةم المصةةةطلح ت العب ٌةةة  فةةةً اللغةةة   الدب -

  .1984، 2لب اخ،ب

قا  بإ راجت إبراهي  مصابفى،أحمد ححاخ ال ياة،حاماد عبادالأادر محماد علاي  المعجم ال سٌط، -

  .1980ال جار،الأاهرم،دار المعارؾ،

، عباااادالعالي مفهةةةة م البؤٌةةةة  السةةةةبدٌ  فةةةةً الخطةةةة ب الب ائةةةةً  ةةةةٌن االئةةةةتالف  االخةةةةتالف -

  1993، تات4،ل11بوبيب،الأاهرم، صوا،مج

 د/عبدهللا ححيخ البار،]م بوب[ ،مقدم  العم ا الك مل  للق ص ص لح سعٌد   ع مب -

، ت  يتاااااخ تودوروؾ،ترجماااا  الححاااايخ حااااحباخ و ااااإاد صاااافا ضاااامخ مقةةةة الت السةةةةبد الد ةةةةً -

 كتاب برائن تحليا الحرد األدبي.
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  .1988، 1الم  دج صبحي ال الدو،بيروة،دار قابج ب الم ظ ب المعم بي  م ظ ب الظا، -

(، د/معجااااااب  ئٌةةةةةةا  ةةةةةة ختٌن حةةةةةة  التلقةةةةةةً الح ابي)مق ب ةةةةةة  لشةةةةةةك ا تلقةةةةةةً كت  ةةةةةة ت مٌخ -

   .2000(، تات 6ال هرا ي،البحريخ،مجل  العلو  اإل حا ي ،جامع  البحريخ،العددظ

واالج ماااارتخ، ترجمااا  حياااام جاحااا  محماااد،الأاهرم،المجلج األعلاااى   ظبٌةةة ت السةةةبد الحدٌنةةة ، -

  . 1998للثأا  ظالم رول الأومي للترجم (،

(، د/الحيد إباراهي  الأااهرم،دار مع لج  فن القص   ظبٌ  الب اٌ )دباس  لم  هج ال قد الد ً فً -

  .1998قبات،

إباراهي  ال بياب، بيروة،مإححا   ترجم  ظبٌ  الم هج الشكلً) ص ص الشكال ٌٌن الب س(،  -

  .1982، 1األبحاث العربي ،الرباب،ال رك  المؽربي  لل ا ريخ المتحديخ،ب

وق اروخ،، ترجما   ااجي مصابفى، ، جيارار جي ياة  ظبٌ  السبد من  جه  ال ظب إلةى الت ئٌةب -

  .1989، 1م  وراة دار الحوار األكاديمي والجامعي، ب

 ال قةةد الب ائةةً  الٌةةدٌ ل جٌ  )مةةن س سةةٌ ل جٌ  الب اٌةة  إلةةى س سةةٌ ل جٌ  الةة ص الب ائةةً(،  -

  .1،1990حميد لحمدا ي، بيروة،المرك  الثأا ي العربي،ب

، 1ج،ترجما  د/  اد عّكاا ، دم ان، دار الفكار، ب، جاخ لو  كابا ال قد الد ً  العل م اإل س  ٌ  -

1982.  
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