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 الرواية-القصيدة

 

 في ي  ـَأحمد الفبن عبداهلل  أ.د/
 

حة[منق    ]طبعٌة مزيدةٌ 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 ةيَّة الفكريَّمِللكة حلماية ايَّطبًقا للقوانني الدول

  ، يف أي  أو ترمجته هنسخ أّي ُجزء من هذا الكتاب أو استعاملال جيوز 

أ كانت سواء  -ة وسيلة من الوسائل شكل من األشكال، أو بأي  

  ، ة، بام يف ذلك النسخ الفوتوغرايفة أم ميكانيكي  ة أم إلكرتوني  تصويري  

  -جاعهارت ت واسفظ املعلوماوالتسجيل عىل أرشطة أو سواها، وح  

 ي من املؤل ف!  دون إذٍن خط  

ة  ـلمي  الع  األمانة كام جيب أن ختضع اإلفادة من الكتاب ملعايري 

ه حتت طائلة القوانني  ة! ولسوف تقع أيُّ جتاوزات يف ذلك كل  ـاملرعي  

لكي ة الفكري  الدولي  
 ة!  ة حلامية امل 

 



 

 

 



 

 

 

 

 بعالفصل السا

 

  يردسَّالبعري الشِّ زاُوجن تِم

 (الرواية-القصيدة)إىل 

 

 سلسلة مقاالت، بدًءا من: يف أصل هذا الفصل  ُنرش 

 جريدة (،م 2002أكتوبر   10هـ=  1423شعبان    4اخلميس ))

 ( 29ص  ، 10969  ع ، (ةالسعودي  ) ،«»اجلزيرة

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  سَّرديالبعري ج الشُِّوزان تِم

 (الرواية-القصيدة)إىل 
 

   نظري    دخٌل م  

 (  ة دبي  اع األ تداخل األنو   يف ) 

 

   كاتب رواية   »ربام أراد كلُّ 

عًرا يف البداية   «! أن يكتب ش 

 (William Faulkner وليم فوكنر ) 

 

-1- 

 ُيَعّد البحث يف شأن اجلنس األديب جديًدا عىل النقد العريب؛ 

 ي  حد   بقسمة   قريب   إىل وقت  الذي ظّل منشغًًل 
لألدب إىل:  ة 

ني، أو بني لدائرتَ ابني  عر ونثر، دون النظر يف التامهيش  

 :الدارج دائرة.  هذا إضافة إىل ذلك التعليل العامّ  عنارص كّل 

ة وحتديدها أكثر صعوبة من ف عىل األجناس األدبيّ أن التعرُّ » 
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وال   1«ة. ة غري األدبيّ الفنون األخرى أو من األجناس اخلطابيّ 

د ال يتغري حمد   وتعريف   ثابت   واحد   يمكن القطع بتصنيف  

، ال ينمو فحسب، حي   فاجلنس األديب كائن   ؛ديب أل جنس الل 

، ذلك أن األجناس ور  إىل طَ  ور   من طَ ولكنه أيًضا يتغري  

سات، جيب مؤّس »  -2(كليتون كولب )حسب  -األدبية 

وضمن سياقات  جزئّيةٍ   بصورةٍ  عن فكرة تعريفها، إاّل التخّل 

ا ه ة نفسًعا لذلك، فإن أسامء األجناس األدبيّ بَ «.  وتَ ة خاّص 

ة وال ثابتة.  فليس مصطلح »رواية«، أن ال تكون هنائيّ جيب 

من النصوص يف حقبة ما، صاحلًا  رسدي    عن نوع  الذي عَب  

الت التي اللة التطّورات يف ذلك النوع، والتحو  الستيعاب د  

يف   - عن تًلقحه وتواجله مع غريه من األنواع فضًًل  -هبا  مر  

 

)دمشق: اّّتاد   غّسان السّيد . تر ، ؟ ما اجلنس األدب ، ت( ، )د. جان ماري  ، شيفري  1

 .  13،  الُكّتاب العرب( 

.  عن:  221«، جنس، املجلد الثامن، مشكلة الرتاجيديا كجنس (، » 1975)  2

 .   21شيفري،  
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يريه السالفة أو انتقاهلا اح معاي  انز ى إىل ا أد  حقب أخرى، م  

 -ر  مبكّ  منذ وقت   لقد كان هناك التفات  و  كانت عليه.  عام  

ى: إىل ما يسم   -هناية القرن الرابع( مثًًل ، ديوميد ) لدى 

 .1«اجلنس املختلط » 

دّي نجد عرّي والَّس    أن  ويف حقل التعالق بني الش 

ه ا أسام م إىل  قد أشار 2( Tadié YvesJeanجان إيف تادييه ) 

يف قواعد  ا ل كًَّس عن أنه يمث   ا بً ة«، معر  عري  بـ»الرواية الش  

 ل الرواية إىل شكلٍ تتحوّ اخلطاب الروائي، وذلك حينام » 

«.  ز هذا الشكل من )تناسق( و)خفوت(ما يمي   بكّل  عري  ش  

بني الوظيفة »  ال رصاعً إنام يمث   ( تادييه)ث عنه لكن ما ّتدّ 

 

، )الذي أعيد مة للنصوص العظيمة مقّد (، 9771نيت، جريار، ) ي : ج انظر  1

لسلة  «، طبعة سوي، ساس جننظرية األ ( يف العمل اجلامعي: » 1986طرحه ) 

 . 25.  عن: شيفري،  109»بوان«(،  

2 (1978), Le récit poétique, (Paris: P.U.F), 11. 

ب: املغر   -ة دَ ج  )وَ ، ة املغامرة الروائي  ، ( 1996) ، عيل، عبد الرمٰحن و ُينظر: ب 

د   . 248األول(،    جامعة حمم 
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ة عريّ ئي والتمثيل، والوظيفة الش  اإلحيا الدور ة ذات املرجعي  

.  بحيث يغلب 1«االنتباه إىل الشكل ذاته للخطاب  ّد ُش التي ت  

تفتح  م  ر، ومن ثَ اآلَخ  -عرّي الروائّي أو الش   -أحد الطرفني 

يف غنائها العميق األساطري ملتعة احلواس، ة( »عريّ )الرواية الش  

ه ما ساّم  ن أي أ . 2«وتفتح اإلحساس لفرحة األساطري

ة، ولكنها اهلويّ  كاملةَ  ة« تظّل روايةً عريّ »رواية ش   ( تادييه) 

ة، ال تتابع ي  ل  رواية كُ عرّية ألغراض روائّية.  فهي » ف الش  توظ  

 .  3«التفاصيل، وإنام وظيفتها رصد احلالة 

ويأيت هذا الشكل الكتايب نتاًجا حداثيًّا، تنطمس فيه 

ص عر يتقم  حيث بات الش   ؛ ةبيّ الفروق بني األجناس األد 

 Eeإي كامنجز  )، أو  (T. S. Eliot  يت. إس. إليوت) النثر، منذ 

Cummings )  احلال عند  ي ه مثلام ، عرَ الش   ص النثرُ ، كام يتقم

 

 م.ن.  1

 . 249م.ن،  2

 م.ن.  3
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نيكوس ) ، أو (Joyceجويس )، أو (Woolfوولف ) 

كام  -والروايات اليوم   Nikos Kazantzaky ).1كازانتزاكي 

ع عموًما إىل تنز   -2فيو باث()أوكتا  كسيكي يشري  الشاعر امل

ة، غري كثرية ل أكثر فأكثر إىل تشكيًلت لفظي  التحو  

عر، كام تستعيد القصيدة لدى بعض َناالختًلف عن ب   ى الش 

 ، فتقرتب من الرواية.   امللحمي    الشعراء الن َفَس 

 دي يف النّص املعارص عري بالَّس  تداخل الش   وبذا فإن

 ث)جابريل غارثيا ماركي  أعامل هر يف ظ ، تعةواسظاهرة 

Márquez García Gabriel ) كام تظهر عربيًّا يف روايات ،

، ( جَبا إبراهيم جَباـ) «، ل البحث عن مسعود خمتلفة، كـ»

«، رامة والتنني ، و» ( حيدر حيدرـ)«، ل الزمن املوحش و» 

 
1 See: Klages, Mary, Postmodernism, (an essay on the “Athenaeum 

Library of Philosophy” website):  

http://evans-experientialism.freewebspace.com/klages.htm 

ـوار، (م0320يوليو  28هـ= 1424ى األوىل مجادَ  28 االثنني): نظرا 2    ،ح 

 ((.  ةالسعودي  )، «يدة »عكاظجر)

http://evans-experientialism.freewebspace.com/klages.htm
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صاحب املصطلح املعروف به »الكتابة  -( إدوار اخلراط ـ)ل 

أحًلم ـ)«، ل ذاكرة اجلسد »  إىل اًل وصو -ة« عَب النوعيّ 

نقرات «، و»اخلباء «، و» الباذنجانة الزرقاء، أو » (مستغانمي 

ى عَب تتبد   (السعودّية ).  ويف ( مريال الطحاوي ـ) «، ل الظباء 

إىل  ، خاص   عىل نحو  و ى، يمكن أن يشار منها، نصوص شت  

«، أو.. عىل مرمى صحراء.. يف اخللفذلك العمل بعنوان »

 .  2002، الذي صدر يف بدايات  ( صيميهر الع ا واض شع ـ)ل 

دي ة ى ما صارَ أن قُ  بيد  هو  حيدث يف هذه األعامل الَّس 

طاب الروائي من تقنيات اخل   عر بالنثر يف رضب  اختًلط الش  

ة« عري  عليه مصطلح »الرواية الش    احلديث.  وذاك غاية ما يدّل 

 ما هو إاّل  « ةعري  لدى )تادييه(.  أي أن مصطلح »الرواية الش  

ة عن الرواية عريّ عة بمسحة ش  حماولة لفرز هذه الرواية املتمت  

ة، فهو نظري تسميات أخرى، كـ»الرواية ة االعتياديّ النثريّ 

أو »رواية املغامرات«،  ، ة«أو »الرواية الغرائبيّ  ، ة« البوليسيّ 

يف هذا الفصل  -ات ا ما هي بصدده هذه املقارب ونحوها.  أمّ 
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ة هذا يتجاوز فضفاضي  إنه ف  -حَقني  الًلوالفصَلني

ك الرواية، لَ ة ذاك املفهوم، الدائر يف فَ االصطًلح وأرحيي  

ا.  من حيث إن نامذج هذا النمط حمّل أدبيًّ  ابوصفها جنًس 

قة، تها املطلَ عري  ة يف ش  تها الروائي  حي هويّ م  ـالدراسة تكاد ت 

وأضيق  ادً يّتد  جنسيًّا أشدّ  ا اذها مصطلحً غ اّت وهو ما يسو  

 الرواية«.  -، يتًلءم وطبيعتها، أال وهو: »القصيدة ا تبئريً 

الرواية( -عىل ثًلثة أعامل من )القصيدة  ويقف املتتب ع

د ، ملحم  قف الكفاية س  : )(، هي ة ة السعوديّ اململكة العربيّ ) يف 

  2001يب دمهان: محد أ ، ألزام احل  ، و 2002حسن علوان: 

(، 1998، لعيل الدميني: ي ة صاص رال مة الغي ة، و الرتمجة العربيّ 

ل أبرز النامذج من هذا النوع الذي ينتقل فيه النّص من متث  

ما أطلق مستوى عرّي بالَّسدّي إىل حمض التوالج الش  

تلك  الرواية«.  وقد ُأنتجت مجيع -الدارس عليه: »القصيدة 

قد األخري من خًلل هنايات الع   -كام هو واضح  -األعامل 

ل من هذا القرن.  وقد قد األوّ لع  ايات اديض وب القرن املا
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يف حماولة  ت  ل التي ربام متث  ؛ اللتهتكون هلذا التوقيت يف ذاته د  

هو  -أديب   ة االنتصاف من جنس  ة العربي  عري  الذاكرة الش  

عر يف ُعقر داره، الش   م فن  زاح  يُ  عَ كان قد َشَ  -الرواية 

، العريب  ه وجود  ويسحب البساط من ّتت قدميه يف قلب

ق منه أضواءه التارخيي   رَت  تلك ة.  فجاءت جزيرة العرب، فَيس 

عل  َة ف  حركة ال واعية يامرسها هؤالء الشعراء، رد  الكتابات 

 ة املتوالية، والعل األخرى العربيّ ضاف إىل رّدات الف  ة تُ عريّ ش  

 عن بجائزة نوبل، فضًًل  (نجيب حمفوظ ) فوز  َب ق  سيام عَ 

 .َّسد ال  ون اجلارف صوب النثر وفن عاملي لار ادوافع التيّ 

-2- 

من  البدء بالنهاية، أي بواحد  يف هذا االستقراء  وقد آثرُت 

ر املنتج يف هذا الرضب من النصوص، ثم تأصيل احلركة، آَخ 

ة، أو للتقنية الروائي   ا ًدا عىل بدء.  وذلك استلهامً و  ى، عَ القهقرَ 

ف خلًفا،  ط  خَل أو ا  ّي، ة، املعروفة باالرجتاع الفن  املَّسحي  
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Flashback1 .   ن القارئ من اه من أن يتمك  أفعل هذا  ملا أتوّخ

عن  اها إعًلنً ة يف نامذج جاء آخرُ ـ ي ع هذه احلركة الفن  تتبّ 

: ملتبسةً  ةً عري  هذا النمط ش   وجوده الفارق، وذلك يف أشدّ 

الذي يوشك  -ي .  ونامذج هذا النمط الفن  «قف الكفاية س  »

ذة تسلسًًل خ  ال تبدو مت   -جنًسا أدبيًّا قائاًم بذاته  ل يشك  أن 

، التارخيي املتنامي ، كي ُتدرس عىل هذا النحوا تارخييًّا متناميً 

، كام هو احلال يف بنيات مفاجئةً   ةً عري  ش    بمقدار ما تقفز قفزات  

 النصوص ذاهتا.  

الدراسة يف النصوص الثًلثة املشار  وال يعني حُص   

نة اه عليها، وإنام هي عيّ اقتصار هذا االجت  ب القوَل إليها 

ة للدراسة.  عىل أن مغامرات الشعراء يف الكتابة نموذجيّ 

جمنون »ومنذ  -اة أوسع من أن ُتستقرأ، ال عامليًّ الروائيّ 

 

ة، أو الفيلم، إىل  ة، أو املَّسحي  ص  أي الرجوع يف أثناء التسلسل الزمني للق   1

 ا.البواعث واألسباب والظروف املاضية، التي أفضت إىل هنايته
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وال عربيًّا، منذ  -، عىل سبيل التمثيل(أراغونـ)«، لإلسا

ن أيمكن .  بيد أن ما (حافظ إبراهيمـ)«، لليايل سطيح»

ًًل يف نصوص لشعراء عليه أطروحة كهذه ليس متمث   تقوم

ة، وال عىل حمض نصوص تتداخل فيها كتبوا أعاماًل روائيّ 

 ال بالرضورة نوعً وىل ال تشك  عر.  ألن الفئة األُ الرواية بالش  

ني طبيعيًّا بني جنَس  ال تًلقحً أدبيًّا، والفئة األخرى إنام متث  

ة الرواية، بوصفها ال تذهب هبويّ ، رعلش  ني: الرواية واأدبي  

ب يف خصائص َس ة الن ة قويّ عريّ ش   قيم لغةً أدبيًّا، وال تُ  اجنًس 

ي.  أّما ة النثر الفنّ عريّ يف النطاق املحدود لش   عر، بل تظّل الش  

فنصوص  هلا خصائص  ،ما تقوم عليه أطروحة هذا البحث

 مائزة نوعيًّا، وذلك:

عر، فوا أساًسا بالش  ر  وعُ  ،اًل وّ ( ألن كّتاهبا شعراء أ1

ته حياهتم، حتى انطبعت شخصيّ  ومارسوه ُجل  
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عىل لغتهم وأساليبهم، عىل تفاوت ما بينهم يف 

 ة.عريّ الشهرة والش  

ما هو إاّل  -ّتت مصطلح رواية -( أن ما أنجزوه2

ه للقارئ يف ة يف لغتها وبنائها، تتشب  عريّ نصوص ش  

فيها النظر،  ا أمعنمفإذا ة أّول وهلة، قوالب روائيّ 

ة وال فت له عن أهنا ال بروايات حقيقي  تكش  

ى سطَ وُ  بني، يف منطقة   بقصائد خالصة، بل هي بنيَ 

، تستحّق بني جنَس  ص بوصفها شخ  أن تُ  ني.  وآنئذ 

 الرواية«.  -ى: »القصيدةأن ُيدعَ  نقرتح، اثالثً  اجنًس 

 ي عىلوما دام الرتكيز عىل تلك النصوص مل يكن لينبن

ولكن، فوق ذلك، عىل أن  -اهبا شعراء فقطن كتّ أساس أ

، كام هي خاص   عًرا من نوع  نصوصهم نفسها تظّل ش  

فإنه ال بّد من أن ُيستبعد إدراج  -خاص   روايات من نوع  

 يف مثل هذا الرصد؛ ألن (غازي القصيبيـ)ك جتربة شاعر  

ويلة، طة والة الثر  عريّ غم من جتربته الش  عىل الر   --القصيبي
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ة عريّ ومّا يعمد إليه عادًة من تضمني رواياته شواهد ش  

أنه  السعودّيةة يف ل له يف احلركة األدبيّ كثرية، ومع أنه ُيسج  

قد  --زالتمي   راسخة   ة  عريّ ة  ش  ل مقتحمي الرواية بخلفيّ أوّ 

ة ق  ُش غالب، » سريي   ساق نصوصه الَّسدّية يف شكل  

ستجوايب، كام يف سلوب اأو يف «، مثًًل، أةي  ر  احلُ 

ا يف ش   اقً َس ى عن أن يسلك نَ «.  أي أنه نأَ ةالعصفوري  » عريًّ

كتابته، كام فعل أولئك الشعراء الثًلثة املشار إليهم.  ويف 

-تناظر مع طبيعة )القصيدةالوقت نفسه، يمكن أن تَ 

عرفة املغم من عدم الر  عىل الرواية( نصوص  أخرى، 

 ة.عري  الش   فيهاة مؤل  خلفي  ب



 

 

 

 

 قف الرواية!قف الكفاية« و.. س  بني »س  

 

كتابتي صعبة هذه األيام، أنا الذي ال أنفعل بقصيدة أرميها » 

ال بد من امليش  …عىل الدفرت وأميض، إهنا رواية تولد، 

كم   …البطيء بعيًدا عن ركض األبيات الذي تعودت عليه 

 …يت! ايف حي يؤرقني هاجس الرتابة، أنا الذي مل أكتب رواية  

ونمت وأنا أحلم  …آه كم هي ممّلة كتابة الروايات!

ضع أوراق.. أقرب ما تكون إىل أحتاج إىل ب   …برواية! 

ة يف دفرتي ك كثرًيا بشكل كتابٍة أدبي  لن أمتّس  …رواية 

«.…األخرض هذا، يكفي أن أكتب وأكتب 
1
   

 

-  1- 

م ( عرفُت 1999هـ = 1420ل ) يف الفصل الدرايس األوّ 

علوان( طالًبا من كلية علوم احلاسب د حسن )حمم  الشاب 

م إىل  واملعلومات يف جامعة امللك سعود بالرياض، يتقد 

عر عىل مستوى اجلامعة.  يومئذ كان عندي جمّرد  مسابقة الش 

 

،  365، 291، 15 -14، ، )بريوت: دار الفارايب( قف الكفايةس  (، 2002) 1

378 ،382   . 
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عر  اسم  بًل ُهوّية، لكنني حينها سّجلُت يف جلنة ّتكيم الش 

، رغم )نزار  ّل ( ُيط  ينقّبا  نبوءة شخصي ة باكتشاف شاعر  قادم 

 -نحن أعضاء اللجنة  -من ّتت إهابه.  عىل أنه كان يراودنا 

عر اجلميل لطالب يف املستويات  شك  يف أن يكون ذلك الش 

األُوىل من كلي ة احلاسب اآليل.  فذهبنا نفت ش: أن ى هلذا الفتى 

عر؟!    مجال هذا الش 

اير  فَب  5يف  -غاب الفتى عن ي عاًما، ثم جاءين يسَعى 

«، فكان شك  آخر أكَب!:  أ قف الكفاية س  بـ» -ديًدا ّت  2002

ل اإلعجاب إىل إشفاق    …رواية يف هذه السّن؟  وّتو 

 وخوف!

عر والرواية، وربام عن )كندا(  ثنا برهة عن الش   -ّتد 

وهو ما يتطابق مع شخصي ة بطله،  -التي عاد منها قبل حني 

لفتى الذي قابلته  أن ا ة  ل وهل كام سيت ضح الحًقا.  وبدا يل ألو  

رغم أدبه  -منذ عاَمني قد تغري  مزاجه الفن ي كثرًيا؛ إذ ّتاورنا 

عن عص العوملة وعص  -اجلم وحب ه اإلنصاَت ال الكًلم 
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عر وراء ظهره!  قد رمى عص الش   ، إذ ذاك ،  بهالرواية، وكأين  

 وإن   صاحله مع القصيدة، طف، والحقت ه رسائيل تُ فاختلفنا بلُ 

 بالطبع خماطرته اجلديدة نحو الرواية.   باركت  

هو أنه  ،»رواية« )علوان(:سامه أإن ما أعجبني يف ما 

ليس برواية، باملعنى التقليدي القاّر للمصطلح، بل هو 

عري ا.  وتداخل الش  طويلة جدًّ  ( قصيدة نثر يف قصيدة نظم) 

إزائه ب نحن  ، غري أن مامرشوعة روائيًّاة ي  ـ والَّسدي تقنية فن  

ة، ة الروائي  عريّ ة من قبيل الش  عريّ « ليس بش  قف الكفاية س  يف »

جابريل غارثيا ـ) ل ،« خريف البطريركة يف » عريّ كام هي الش  

تلك  ؛ عىل سبيل املثال  (،Gabriel García Márquez ث ماركي 

قف س  ة النسج، بل إن »صفة بعنكبوتي  ة املت  عرية الروائي  الش  

برتكيبه البنائي  ا،خالًص  اعريًّ ش   ا كون نصًّ يك أن « يوش الكفاية 

ق وأسلوبه اللغوي التفصييل.  أي أن األمر ال يتعل   العامّ 

ة، اة والتفعيليّ ة الكثرية، املوزونة املقفّ عريّ بالشواهد الش  

فحسب، وال باخلطاب الروائي وأسلوب األداء اللغوي 
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 ية وكّل ل  ك ّص ال ي، ولكنه يتجاوز هذا وذاك إىل بنية النوالفن  

 ة رسد  عريّ ال ش   عر  ة ش  عري  كلمة يف تفاصيله.  وتلك إذن ش  

 روائي.  

 »مل تكوين أنت  امرأة عادية..  

ا!     عاديًّ
 حتى يكون حّبي لك 

 جيرف أمامه كل أشجار القلق،   اكنت  طوفانً 

 ي!   وجالميد الرتقُّب والرتوّ 

ل  ية اللكنت  قادمًة كوجه الفجر الذي ُيْسق ط رهبانيّ 

 يلة!   الطو

 كنت  نازلًة عىل جبني الكوكب املهجور..  

  ..  وبني يديك 

 ..  ماءٌ 
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 وحياٌة.. 

 وخملوقاٌت..  

ٌة جديدة!« ودورٌة شمسيّ 
1
     

وهكذا يسري إىل ختامه.. بل إىل  ، هنّص  ( علوان ) هكذا يستهل 

دة قصيدة النثر امللقاة عىل الغًلف األخري من كتابه عن »السي  

ال يف  ،ةعريّ لغة ش    2يف ثنايا الَّسد. ( مها)  وبة إىل ساملن نة«، امللو  

.  وقد اانزياحاهتا فحسب، ولكن يف إيقاعاهتا ونَبها أيًض 

 -هنا كام هو  -يرى القارئ من خًلل توزيع النّص يف أسطر 

ة النّص النثري.  عري وراء ظاهري  س الش  فَ ـ عات الن تقط  

ة النظم عريّ ش  لبته ايغلب عىل جتر  إيقاعي   شاعر   )علوان( و 

 ى:األبيايت، املوزون املقف  

 

1 7 . 

2 286- 287 . 
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مل هيرب؟  انظري إىل   ايل حرفً  »ماذا أكتب!  هل أبقيت  

  ا وعرشين حرفً  يا حبيبتي.. جتدين ثامنيةً  ، يك  قدم  

!«قك  سقطوا مني.. حياولون تسلُّ 
1
   

 عر؟!  هذا أم ش    أ فنثر  

عر، ال بلغته وحدها بل  عر كام نعرف الش  إنه ش  

م أن تقس   حتى لو شئَت  ناغم مفرداته. ذلك وت ك عاته بإيقا 

 عباراته يف أسطر هكذا:

 »ماذا أكتْب!  

 مل هيرْب؟   ا يل حرفً  هل أبقيت  

   .. يا حبيبتي ، يك  انظري إىل قدم  

 ي..  سقطوا منّ   اوعرشين حرفً  جتدين ثامنيةً  

 

1 50- 51 . 
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 !«  قك  حياولون تسلُّ 

 ن قصائد تفعيلي  لكو  
 
 أن  ك ذل  1.من التعديل  طفيف   ة، بيشء

ة عريّ ة كانت تًلزم بعض القصائد الش  ل  جات اإليقاع ع  تعر  

ة أكثر ؛ بسبب اعتامده عىل أذنه املوسيقيّ ( علوان)نفسها لدى 

 -عره ة.  أال ترى كيف محل ش  عريّ من معرفته باألوزان الش  

يقول  ة ذلك ما محل من خلل اإليقاع.  كأن  من مغب   -كنثره 

  : من قصيدة ( نارص ) «  ية لكفا ا قف  س  مثًًل  عىل لسان بطل »

 .. ألجله   »ما عاد يل يشٌء أعيش 

 إليه ُأجاهُد!..  أو منتهى ُحُلمٍ 

 األرض ترفضني  ريح   كّل 

 وما عندي أنا..  

 

لكان منها الكثري، لكنه   ،ولوال خوف اإلطالة يف الشواهد عىل هذه الظاهرة 1

 . (198، صالفقرة األوىل)ا أن يرجع إىل يمكن ملن شاء مثااًل جليًّ 
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 رشاٌع واحُد!..« إال  
1
 

«، ليستقيم السطر …رياح  وكان بإمكانه أن يقول »كّل   

اخلامس بعض استقامة، لكن السطر السادس غري مستقيم 

 قصيدته من جمزوء البحر الوافر: يف   وأ    ه. بدور 

 ىيضيع احلرُف.. واملعن         ي   ـ مـن     ةٍ ـر  ـ م     ل و  أل  

ـْتفر    ي  ـوفـم  ا  ـ أنـ          أحسسُت    ةٍ ر  ل م  و  أل     2ـناق

من وزن ، )فالبيت األخري مكسور(.  أو يف قصيدة أخرى

 ل:مَ الر  

 ز  ـ ي      مل    هـادئٌ    كائـي ـ وبُ        رين مط  ى يُ ت  صوتك احلاين أ  
 ل 

 3ل  مثل الثك    فانفجرُت أنوح        ــهٌ وال    نــاٌق إاّل ع   مل يكن  

 

1 84- 85.   

2 38.   

3 339- 441.   
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ه أن يكون فكَّس الشطر األخري من البيت الثاين، وكان حقّ 

«، أو »وانفجارك  مثًًل: »فانفجرُت كنواح الث   نائح   ي ل 

«، كي يستقيم. ك  كالث    تًلله إىل غري هذه من األمثلة عىل اخ   ل 

 عروزان.  بل إنه ليخطئ حتى يف ما ينقله من الش  يف األ 

، التي يسوقها (سعاد الصباح ) املوزون، وذلك كأبيات 

 هكذا: 

 ن صديقي.. كُ 

 ليس يف األمر انتقاٌص للرجولة.. 

 غري أن الرشقيّ 

 .. بدورٍ ال يرض  

 غري أدوار البطولة!

 .1«…ل الرشقيّ ُج غري أن الر  والصواب: » 

 

 ملصي ةا : اهليئةالقاهرة، )«فتافيت امرأة»، من ديوان «ُكن صديقي» القصيدة  1

املقطع بخطئه هذا عند غري   وجدُت قد و(.  1989، 1986للكتاب،  ةالعام  
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فضًًل عن  -( نزار قباين ) باك ش   يف  ( وان عل) ولوقوع 

فإن نثره يبدو أشعر من نصوص  -مكابدته قيود األوزان 

درجها عىل أهنا قصائد، فتظهر تها فيُ عريّ بش   سن الظنّ حُي 

رة يف نظمه.  لة أو متعثّ عر الفائضة يف نثره مكبّ ات الش  مجاليّ 

يصل ، التي جاء منها املثال اآلنف.  وقد 1تهمن الميّ  وال أدّل 

عري كذلك الذي من اخلواء الش   لنّص إىل درجة  مر باألا 

 يسوقه قائًًل فيه:

 مل أنتبه.. 

 للخوف يف عينيك  

 يا سيديت.. 

 ره  يف كلامتْك والكُ 

 

ماجدة واضح أهنم يعتمدون عىل ما غن ته ) و  .ويف أكثر من مكان ،الكاتب

 نفسه: رويض(، وهو حيمل الكَّس العَ الرومي

H2YnVPcRge.com/watch?v=Tjubhttp://www.yout 
قف الكفاية 1  . 341 -339، س 

http://www.youtube.com/watch?v=TjH2YnVPcRg
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 ال تأهبي..

 بالغرية احلمقاء يف حبي،

 واستمتعي بحياتْك!!

 ا تكن تلك العالقة..ًـّأي 

 ي..مت  قد أخفيتها عّن ما دُ 

 1.. .   قة!! فاألمر أكرب من صدا 

 ى!ى ومبًن، معنً ا عريًّ إىل آخر هذا الكًلم املغسول ش  

« تقنية قف الكفاية س  عري يف » ومن معامل اخلطاب الش  

ا، التي يتَّسبل فيها ظاهر دًّ فة ج  الواسعة واملكثّ  التناّص 

وىل منذ ما ة تنطلق شارهتا األُ النّص وباطنه.  وهي خاصيّ 

ريمة: ية الك ه باآلمباشة، حيث يفتتح الكتاب بعد عنوان 

  زين إىل الل ي وُح إنام أشكو بث (.  86، )سورة يوسف، اآلية

عرية املباشة وغري املباشة، من فمع كثرة التضمينات الش  

 

1 266- 268  . 
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تندغم يف تًلفيف لغته ُيلحظ أهنا عره، عره وغري ش  ش  

 .  يَبز من بينها التناّص دة من التناّص وأسلوبه درجات متعد  

ة، ة عامّ ة أدبيّ خاصيّ  .  والتناّص م ي الكر  القرآنمع آيات 

 ( علوان) ل يف نّص يشك   ، ده ذاكوتعدّ  ، لكنه بكثافته تلك 

أخلص صورة لتجسيد عر » بوصف الش   ؛ةعريّ ة ش  خاصيّ 

 . 1«، حسب )تودوروف(األدب

»ولكنه القلم.. عصاي التي أتوكأ عليها، وأهش    -

. هبا عىل.. أملي!«
2
    

تى استعاد  نوات حسوجهه عىل  هام   لٍ ُج ر   ّب »رُ  -

ت من رشفتها حتى صارت  فتاة تدلّ  ّب ه، ورُ ب  ُح 

قاب قوسني أو أدنى من السقوط، ليخلو سبيلها  

 

شكري املبخوت ورجاء بن سًلمة )الدار البيضاء:  .، ترةعريّ الش  (، 1990) 1

 . 12دار توبقال(، 

قف الكفاية 2  .61، س 
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هم يظنوهنم جمانني، ويرمجون  مع حبيبها، وكلّ 

م،  فتية آمنوا برهّب سريهم ومبدأهم، بينام ليسوا إاّل 

!  كانت حلولنا أسهل بكثري مما  وزدناهم هدى 

وقفنا يف  ،... ختاذلناع هذا منا، و وصل إليه غري

ال طاقة لنا  منتصف الطريق، وقلنا لطالوت أن 

« .اليوم بجالوت وجنوده 
1
    

. »نامت أروى يف فرايش وسعيُت أنا إىل يثرب!« -
2
    

»إْن مل ترفع الوزر.. فلن تنقض  الظهر!«.  -
3
    

وت أن يلفظني عند شجرة اليقطني  »آن هلذا احلُ  -

اآلمنة!«.
4
    

 

1 200 . 

2 208 . 

3 313 . 

4 387 . 
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من أدوات الكثافة  واحدة   بسوى أداة   اّص ن س التولي

األخرى، التي  ة يف النّص، تتضافر مع أدوات البًلغة عريّ الش  

عن الكاتب عرية.  يقول « الش  قف الكفايةس  تصنع لغة »

 :)َدّيار( مثًًل 

  عن جّد عن  ابجنونه العرب العريق، أبً  »معجونٌ 

بدأت مسلسل  التي  رالتتااج!  جامٌح مثل خيول ج  ح  

رقني  املوت يف تلك األرض، ومندفٌع.. مثل الع  

ين يف جبهته!  هذان اللذان حيلو له أن  ين املمتد  النافر  

 يهام.. دجلة والفرات..   يسم  

 اًل حيمل وطنه.. يف جبهته!ُج وأنا يروق يل أن أرى ر  

ها تتجّمع يف  ة وطنه كلّ وليس النهران فقط، إن جغرافّي 

ّق األشياء من املنتصف كام  لذي يشاوهو  شخصه،

يفعل دجلة، ويفيض ويرتاجع كام يفعل الفرات،  

امل، وينتصب صموًدا كنخيل  ر مثل جبال الش  ويتوع  
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ركود األهوار، وينبسط   االبرصة، ويركد أحيانً 

زن كربالء!« كحقول جيكور، وحيزن.. كُح 
1
 

عري كذلك: التكرار، بام  ات اخلطاب الش  ومن خاصيّ 

ة، عريّ ثني النظر إىل النصوص الش  قاع.  فلو استُ من إي  دثهحُي 

بام  بعدت معها ظواهر التناّص ة، ولو استُ املنظومة أو التفعيليّ 

تنتظم  ة، فإن ظاهرة التكرار ستظّل ّتفل به من هذه اخلاصيّ 

ه.  ال تكرار األفكار والصور فحسب، أسلوب النّص كلّ 

ذلك من  ده كّل يول   بام   مل، تكرار العبارات واجلُ  ا ولكن أيًض 

بنائي    وتناظر    إنشائي    ى وما يرادفه من توازن  موسيقَ  تناغم  
2 : 

أنا؟  ينام   ل يف الدنيا حيلم بامرأة كام أحلم بك  ُج ر   »أيّ 

ويصحو عىل أمل.. ويأس، ويظمأ ويروى بذات  

وأنا.. حيرتق جفناي هنا، كأن عىل كل  ... الكأس
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نا  يمكن ه ]وكان جفن مجرة، وأنت صباحي وممساي 

مثًًل أن يقول: »ومسائي«، لوال حرصه عىل النظم  

. « ...، ممايت وحمياي، وآخريت ودنياي[!والتنغيم 
1
    

ًة يف الوصل  خيّ كعادتك، س   ّب يف احلُ  »كنت  كريمةً 

كعادة إحلاحي!« 
2
    

ه.  والتكرار والتوازن وهكذا يميض نسيج النّص كلّ 

 ادًّ ج   فارقة   رجة  بد  ة عريّ يف اللغة الش   ف حضورمها عادةً يتكثّ 

ة ي  ـة الفن ين من املرتكزات التقني  ًل مرتكزَ عنهام يف النثر، ليمث  

 عر.  ة بالش  اخلاص  

التي جاء التكرار والتوازن  -ة املوسيقي   وما تلك البنية 

دث ة، التي حُي عري  الش   إاّل جزء من البنية  -كبعض أدواهتا 

 

1 198   . 

2 208   . 
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ة وقفزاته لميّ جاته احُل ة ومتوّ ته النفسيّ خًلهلا غنائيّ من  عرش  ال

 ة:هنيّ الذ  

فاتك اخلادشة جدران  »حاولت أن أكره بعض ترّص 

الذاكرة، مجعت كل ما آذيتني به طيلة أشهرنا األربعة  

ك  القائم حلسن،  عرش، عالقتك املاكرة بسعد، حّب 

  خيبايت الكبرية عندما أطلقت  عّل عيارك الناريّ 

ست إاّل مثلهم«، وارمتاءك  يف أحضان سامل  ري: »لهالش

معي، ثم أخرًيا.. هذا الوفاء الوضيع   ّب ة احلُ بعد ضّج 

. الذي مل يستح أن يأيت بعد أربعني ليلة!..«
1
   

اليل د فيها املستويان الصويت والد  التي إذا توح   تلك البنية 

عر الش   أنامط ن ذلك أكامل.   عري  ش   كان القارئ أمام نمط  

 

1 27   . 
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ي من حيث اتكائها عىل مستويَ  -1حسب )جان كوهن(

 هي عىل التصنيف التايل: -اللة الصوت والد  

 

 الداللية البنية   الصوتية البنية   اجلنس      

 + - قصيدة نثر                                     1

 - + نثر منظوم                             2

 +  +                                                            ل ر كامع ش    3

 - - نثر كامل                              4
 

اليل  ين الصويت والد  عدَ كئ عىل البُ يت   (علوان )  ونّص 

، والتفعيًلت ، ة عريّ ل من خًلل األوزان الش  ا.  األوّ معً 

ر من خًلل َخ آل ، واوالتناغم اللغوي واألسلويب ،والتكرار

 عبارة:  ة التي تصاحب كّل عريّ االنزياحات الش  

 

د  .، ترةعري  بنية اللغة الش  (، 1986: كوهن، جان، )انظر 1 د الويل وحمم  حمم 

 .  12 -11العمري )الدار البيضاء: دار توبقال(، 
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»األقالم التي تأخذ رؤوس أحزاين وتكمل البكاء وحدها    -

دت  دت عىل شكل يدي، تعوّ عىل األوراق هي أقالم تعوّ 

الكتابة الثديية، تلك التي تلد   حّب ال أُ ،... عىل نوع كلاميت

وهتتم بصغارها!« 
1
     

بة، أنا الذي مل أكتب رواية يف  الرتا سي هاجقن»كم يؤر   -

حيايت، ألن حبك الكبري هذا، حبك القاهر هذا، ما مّر  

لتي العذراء،  عّل مثله من قبل، ومل تقف عليه حدود خمي  

قبله   ب  لمة ُح د يف فمي ح  وال شغاف قلبي البكر، ومل تتورّ 

ا!« أبًد 
2
     

عوا حفيف حنيني، وخشخشة أفكاري،  »هل سم   -

لبي؟!« قوضاء وض
3
    

 

قف الكفاية 1   . 9، س 

2 15   . 

3 208   . 
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ل إىل مكان الربودة، متسح عىل وجعي  بة تتسل  »العجوز الطيّ  -

أ به عندما  ورة جرحي، أتدفّ برفق، وتنسج معي غطاًء لع  

عصا الذكرى صخرة   ى عظامي، وحتكُّ تنفض احلم  

املايض، فتنترش من حتتها العقارب واحلرشات.. تأكل  

ي!« منّ 
1
  

ار، حتى إذا األفك ئهترت  ب امليش بحذاء أفكاري كي جرّ »أُ  -

راش  ًة أخرى عىل ف  ر  ُت إىل البيت، ال تنتصب م  ْد عُ 

أرق.« 
2
    

ع بالتساوي  اًل.. ثم ُتوز  ة!  جُتمع أو  »األحزان هنا شيوعيّ  -

ا يساوي هّم   عىل اجلميع، ليحمل األرمل املفجوع مهًّ

التعس الذي داس عىل رباط حذائه يف الطريق، ويرشب  

د  كئ الوحيد املرش  ، ويت  الثكىل   مّ ع األُ ومن دمه العاشق املدل  

ى!  وعند   ت ب  عليه أحدهم حكاية املنف  عىل جداٍر ك 

 

1 221- 222   . 

2 232   . 
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ف الثلج.. لتأخذ   منتصف الليل.. تنزل النجوم مع ُند 

مهومهم إىل السامء!« 
1
    

ة حسب نظريّ  -« قف الكفاية س  ومن هنا فإن »

 كناهي  -والنثر املنظوم  ، يتجاوز قصيدة النثرنص   -( كوهن) 

 عر الكامل.  وعليه يصّح إىل ما يشبه الش   -ف نثر الص  عن ال

بني ر حائ  أن يكتسب صفة »القصيدة«.  أو هو باألحرى نص  

له أن يزدوج يف تسميته ازدواجه يف  القصيدة والرواية، حيّق 

 خذ اسم »القصيدة الرواية«.ته، ليتّ هويّ 

-  2- 

 امتامً  احدة،ة وعري  ة ش  ه بشخصي  يكتب نص   ( علوان) و 

د كبرًيا يف األسلوب بتعد   ا كقصيدة.  ال يأنس القارئ تفاوتً 

 ، أو روائي.  آية ذلك قصص   األصوات، كام ينبغي لعمل  

ة التي ينسبها إىل أخت البطل تلك الرسالة اإللكرتونيّ  ،مثًًل 

 

1 235   . 
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، لكنها جتيء بلغة الراوي نفسها وأسلوبه نفسه.  1)أروى(

ة التي قصيدهتا النثريّ  أو  ، 2وبةوكذا خواطر )مها( املكت

قها عىل الغًلف ، ثم يعلّ الكتاب يوردها عىل صفحات 

واروحتى   4.  ومثلها رسالة )َدّيار( إليه.3األخري  ،َدّيار ح 

أو )مس تنغل( العجوز  ، مع الراوي  ،املهاجر العراقي

 .  عىل املنوال نفسه من اللغة واألسلوب ايأيت غالبً  ،ة ي  د  نَ الكَ 

ة واحدة، هي يف النهاية لغة عري  ش   ةً قون لغ ط صه ين شخو  كّل 

عًلوة عىل هذا   5.ته نفسه ونموذج شخصيّ  (علوان ) 

ة الصحية، التي ال يكتفي بنسبتها عريّ مطوالت علوان الش  

 

1 204   . 

2 285 ،288- 289   . 

3 862- 288   . 

4 386- 387   . 

،  222، 215، 213 -212، 186، 163 -161، 157 -156مثًًل:  انظر 5

225  . 
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فإن أعياه ذاك   1.من الشخوص  غريهإىل البطل بل يمنحها ل

ر مظفّ ) إىل  (املتنبي ) استعان بقصائد لشعراء آخرين، من 

بمختلف اللهجات،  ، يومن الفصيح إىل العام   ، ( نوابال

 ! وعربيًّا وغري عريبّ 

 -« قف الكفاية س  هنا إىل أن »  اإلشارة إاّل أن من احلّق 

د عىل املستوى ه  قد َش  -طويلة  ن من تسعة فصول  املكوّ 

ع يف األصوات، منذ فصله ، من حيث التنو  اًنالروائي ّتس  

الذي أخذ  ( َدّيار) ة ق بشخصي  تعل  ي  ما ال سياموالسادس، 

ته، الكاتب يسوق عىل لسانه ما يتناسب مع شخصيّ 

 ا. ة أحيانً وباللهجة العراقيّ 

وليست لغة الشخوص وحدها املتًلئمة يف هلجتها مع 

ة الكاتب، بل إن وجهات النظر بينها تكاد تتطابق.  شخصيّ 

العراقي  -( ر اَديّ ) و (نارص ) من التباين بني  ،مثًًل  ،غمفعىل الر  
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متها وذلك يف أمور كثرية، يأيت يف مقدّ   -( كندا )الذي التقاه يف  

، وطني   واآلخر جريح وعي   فردي   ل جريح عشق  أن األوّ 

يعي، ؛ فَدّيار ش  اي األفكار غالبً ني يبدوان منسجمَ لَ ُج فإن الر  

فق هوى ع ولكن وَ هو متشي   ع، أو باألصّح لكنه غري متشي  

عشي  تمه لل الراوي وفه 
 ،  .  ثم هو عراقي، لكنه معارض 1

( العراق )ة أفكار خليجي  عن طابق أفكاره ومواقفه نمطيّ وتُ 

.  حتى إذا 2ال سيام بعد حرب اخلليج الثانيةو ونظامه، 

ما بني شخصيتني من شخوص  ا تفاوتت الوجهات شيئً 

النّص القليلة، فإنام ذلك حيدث عىل سبيل »املونولوج« أو 

ال عىل سبيل  ،  وجدان الراويدائر يفلخيل ا اجلدل الدا 

 ً ا إىل الصاع الوجودي احلّي بني أبطال رواية.  ويكفي مؤش 

بمحض  ( نارص ) ت عن وقد تل   -ر البطلة هذا أنه يصو  
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ومع ذلك  -( سدين ) ر وسافرت إىل جت آَخ إرادهتا وتزو  

معه وله عاشقة ملتاعة، تناجيه مهاتفة وتراسله بوجد  تظّل 

وهل تلك إاّل أحًلم اليقظة يف حالة   1.وفياء ني األ العاشق

 شاعر؟!

ة(، ذاتي  -ذلك أن هذا العمل ليس يبدو ذا طبيعة )سري 

ا ة كاتبه فحسب، وإنام أيًض مع شخصي    -به التام ش    -يف تطابقه 

 لفظة   ة املستبدة به تتغلغل فيه وراء كّل عريّ ة الش  كانت الذاتيّ 

ة متساوقة شاعريّ  ا بصمة  ذااًل ج إمج، ليخرُ أو موقف   أو فكرة  

 ناقدة.  اخلطوط، ال تطئها عني  

ة أكثر من  عري  ة ش  تظّل لعبة لغوي   ، إذن (،علوان ) لعبة 

  أّي 
 
ة ّب نزاريّ ر.  الدارس ال يعنيه هنا ما إذا كان حُي آَخ  يشء

عر ه ما إذا كان من حزب الش  ، وال هيمّ ّب علوان أو ال حُي 

ني ملقولة »الرواية ديوان اهلاش  اإليقاعي أو النثري، أو من 
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 احلديث أمجع«، وال أن يقف مليًّا للتعبري عاّم العرب والعاملَ 

مثلام أنه ال يعنيه ما يعني   . عر عىل النثر يف النصى الش  جنَ 

ة اجلريئة، ملضامني النّص االجتامعيّ  ب  رَ من طَ  اناقًدا مؤدجَلً 

ة أو حليّ مل اية ا يف عامل الرو  جديد   فإذا هو يمنحه شهادة فتح  

وية تلك الرواية أو ذلك هُ ـل  دون ّتديد   -ة حتى العامليّ 

بوصفه فنًّا أدبيًّا ال مضامني  ، الرواية عن فنّ  ا متعاميً  -الفتح 

ة.  كام أنه ليس من شأن الناقد يف ة أو فكريّ ة أو اجتامعيّ ثقافيّ 

 -ة ئيّ ًل اإلم أو  ة د األغًلط النحويّ ى لتصي  هذا املقام أن يتصد  

الكاتب أو  ن  عىل س   استعًلئي   وذلك بدافع   -تها عىل أمهيّ 

ة.  فتيّ  جتربة   يف حّق  كبرية   أو حلذر  من قول كلمة   ،صه تص  

كلام ينبغي أن يبادر إىل إعًلنه الوعي األجنايس األديب هاهنا 

 ل: هو اإلجابة عن السؤال األوّ 

نه ، أم أ اغًلفه « رواية، كام ُكتب عىل قف الكفاية س  أ »

 ر خمتلف؟  آَخ   نص  
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كهذا.  أّما إجابة هذه  قرائيًّا لنص   ال ّتديً ذلك ما يمث  

عًرا، ط ش  ـ تأب « نص  قف الكفاية س  فستتجه إىل أن » ، القراءة

س تلب   أخرى، ثمّ  تارةً  ا ، تفعيليًّا أو منظومً عًرا منثوًرا تارةً ش  

ية و »رواأ اية« يه »قصيدة روا.  لك أن تسم  شكًًل رسديًّ 

قصيدة«، لكنه بالتأكيد ليس برواية، كام هي أعراف اجلنس 

وىل التي جيب أن ا.  وتلك املسألة األُ الروائي بوصفه فنًّا نثريًّ 

 كهذا. م مع نص  ُّتَس 

 إذن؟   ،ما أعراف اجلنس الروائي 

 تلك قضية القضايا هاهنا.  صحيح أن الرواية نص  

ة.  ولكن ة األجناس األدبي  كبقي  له  اثابتً  مفتوح، ال ّتديدَ 

 تها؟  وي  ة انتفاء هُ الروائي   أيعني انفتاح البنية 

 ا!  كًل.. قطعً 

، حيوي   ة شأن  ج األجناس األدبيّ وصحيح أن تزاوُ 

من التوازن.  أي أنه إذا كان  مرشوط بدرجة   دّ لكنه ال بُ 

ى ثم يبقَ  -هام ن بي ن  يف تواز -ة عريُة الروائيّ ر الش  يمكن أن جتاو  
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ي النّص نسم   داخل دائرة الرواية، أ فيمكن أن نظّل  النص  

ة فيه، أم أننا عندئذ الروائيّ  ة بحظّ عريّ وقد ذهبت الش   روايةً 

من نوع خمتلف  اخملوقً  سنكون أمام جتربة جديدة أنتجت  

جديدة؟  أم ُترانا مرهتنني بانتظار التسمية  ب تسميةً يتطل  

   ! ة؟ ة الغربيّ اد الثقافة الروائيّ قّ من ن  لرتشح إلينا 

ون هؤالء قد أسعفونا اد الرواية الغربيّ ولئن مل يكن نقّ 

ة تصنيفهم ق  بالتسمية ملثل هذا النّص، فلقد كان يف د  

نا لدهيم عىل عدم اخللط احلادث لدينا.  للنصوص ما يدلّ 

، ل  مطو   ، وهو نص  1(أراغونـ)« ل جمنون إلسا شاهد ذلك » 

بالقصائد  ، ميلء  (صفحة  421)عربية مجة ال  الرتبلغ يف 

روائيًّا أقوى  ارات، وحيمل نسقً واملواقف واحلكايات واملذكّ 

«، قف الكفاية س  كـ» عري  ش   وإثارة من نص   ا وضوًح  وأشدّ 

وبالرغم من هذا، فإننا ال نجد عىل غًلفه كلمة »رواية« بل 
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، ولو كان من نتاجاتنا Poème: ة«، بالفرنسيّ قصيدة كلمة » 

لبادر كاتبه والكاتبون عنه إىل إدخاله حقل الرواية، حبًّا 

 وكرامة!

جيب أن تقع أحداث، وأن تقع  روايةٍ  يف كّل » ذلك أنه 

أن تقع، فإن ما  د  .  وما دامت األحداث ال بُ معني   فق نظامٍ و  

عن أخرى هو النظام الذي تسلكه األحداث  حبكةً ز يمي  

ة حتكي ص  للقصص النثري هو ق   أبسط شكلٍ  إنّ  ... فيها 

هذا   1«خارقة للعادة. عام   من األحداث، هي بوجهٍ  سلسلةً 

ات، التي ر للرواية، وهو وجود الشخصيّ ن اآلَخ إىل املكو  

 بني  باحلياة.  وهذا وجه انفراق   ا ينبغي أن تأيت أكثر شبهً 

ة، السابحة يف عوامل عريّ ة الش  ة والشخصيّ ة الروائيّ صيّ خ الش 

ة من أن ة الروائيّ للشخصيّ  د  دة.  وال بُ ة املجرّ ة واملثاليّ اخلياليّ 

 

إبراهيم الصرييف وعبد القادر القط   .، ترناء الروايةب موير، إدوين، )د.ت(، 1

 . 12)القاهرة: الدار املصية للتأليف والرتمجة(، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me_(Chausson)
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وف ب هبا رُص ة، بحيث ال تتقل  ى سطحيّ ر، وال تبقَ تتطوّ 

ل القناعات الدهر، وال تنمو فيها املشاعر، وال تتبدّ 

ة ا، كشخصيّ ل نفسه و دور حى تواألفكار.  أي أن ال تبقَ 

ه الزمان وال املكان ، الذي مل يغري  « قف الكفايةس  »يف   ( نارص ) 

ة، وال التعليم وال الثقافة وال التجربة وال العًلقات اإلنسانيّ 

إذ  ؛إىل آخر األنفاس   ،لم د ُح جمرّ  ،بل بقي حيلم بذلك التغيري

ّيار كم من القرون جيب أن تتعاقب ع »يقول:   ىل أال يعرف د 

الت وجمموع تلك التحو    1.«تى ينسوا مقدساهتم! قوام ح األ 

جيب أن يتفاعل يف الزمان واملكان، عَب حبكة ما.  ومن 

 ة لفنّ ر أن املرونة يف فهم هذه البنى التكوينيّ الوهم تصو  

 ة.  ـ يل  الرواية احلديثة يعني نفيها بالكُ 

  ًًل من تقاليدوتنص   اولنأخذ أكثر النصوص التباًس 

ة« للرواية يف القرن العرشين، وهو  كًلسيكيّ لب »الاالقو 

 

قف الكفاية 1  .  350، س 



 

 (  روايةل ا-القصيدة )  إىل  سَّرديالب عري الشِّ  زاوُجن تمِ  -7  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

383 

 

، ( James Joyceجيمس جويس ـ)ل  ، «  Ulyssesيوليسس» 

ل )تليامخوس   منذ فصله األوّ  -يقوم  فسنجد أنه نص  

Telemachus ( إىل فصله الثامن عرش واألخري )بينيلوب

Penelope )-  عىل تلك البنى املشار إليها، لكن بطريقته

ي نفسه.  هذا د من داخل الشكل الفن  د   جُي نه إنام أ أي   ة.اخلاّص 

تنظيم نفسه » يسعى إىل  ر نص  غم من أنه هو اآلَخ عىل الر  

ا، أي بشكلٍ ش   تنظياًم  ، كام يشري )أوستن « يعكس الذات عريًّ

سس أصًًل عىل تلك األُ  ر النص  ألنه إذا مل يتوف   . 1وارين(

  أي   ه أن يكون كان من حق   ، ةالروائي  
 
، ةً ذاتي   : سريةً يشء

ه علينا أن ، وكان من حق  قصيدةً  ا، تقريرً  ا،اعرتافً  ،خاطرةً 

 ر، إاّل أن يكون رواية.  يه باسم آَخ نسم  

 

ين  حميي الد   .، ترنظرية األدب(، 1987ويليك، رينيه؛ أوستن وارين، )  1

 .  224صبحي )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش(، 
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شكًًل أدبيًّا له شوطه وأصالته، التي  إن الرواية تظّل 

ال تقبل التعميامت، مهام قيل بانفتاحه احلديث.  وإاّل صارت 

 ء!يش و ال يشء.. أ  الرواية كّل 

أن نبادر إىل فتح مجيع  -نحن العرب  -لو لنا حي  ، نعم

األبواب دفعة واحدة بعد طول انغًلق.  فكام جاءت بدايات 

ا عًرا ُح ش   ت  يَ التي ُدع   -قصيدة التفعيلة  لتفتح األبواب  -رًّ

وال  ري   عر يف ع  عىل مصاعيها عىل نصوص ليست من الش  

عىل رضوب  لروائي ا لنّص ا ى انفتاُح ب منه، أغرَ حَس فري لتُ نَ 

اب تّ من الكُ  ابعًض  -ة ة ونثريّ عريّ ش   -ى الكتابات الشت  

لة، وثة« املرته  وا يف الرواية: احلكاية، و»احلد  د  عُ والدارسني ليَ 

وح االعرتايف الفائض عن ة القصرية املمطوطة، والبَ ص  والق  

 لة، وأسلوب االستجواب..ة املطو  رية الذاتي  احلّد، والس  

  ذلك عند العرب رواية!«  ّل ا من الكتابات.. »فكُ رًّ ج  هلمّ و 

منذ »رواية اللغة  -ة تاريخ املصطلح نفسه يف العربيّ  ولعّل 

، إىل َب« قدياًم عر«، و»رواية احلديث«، و»رواية اخَل والش  
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لقي يُ  -ة »رواية« يف بدايات املَّسح العريبتسمية املَّسحي  

 و  ر األَ ر عىل التصو  بظًلله هو اآلَخ 
»رواية«.  ـى ب ملا يسم   ي  ـل 

معن يف خلط األوراق لدينا، بني جاء مصطلح »الَّسد« ليُ  ثمّ 

ة معناه ومفهوم »الرواية« بحدوده مفهوم »الَّسد« بشمولي  

    1.ةالنوعيّ 

 بنعت  هكذا جاء كثري من الكتابات اجلديدة حمىلًّ 

ق لّ أو باطل.  بيد أن هذه اهلوجاء من التع  بحق   »رواية«، إن  

يف  -الفت   عىل نحو   -ت بَ ش  ونعًتا إنام نَ  الروائي كتابةً  لعمل ا ب 

 (نجيب حمفوظ ) قد األخري من القرن املايض، وعقب فوز الع  

.  وهي جائزة طاملا حلم 1988بجائزة نوبل يف الرواية عام 

ما سال هلا لعاب  ولشد   -كغريهم من األمم  -هبا العرب 

  بذاكرة  وإن   -ء ا الشعر ق ف  األقًلم.  منذ ذلك التاريخ طَ 

ة ي  ـمن تقاليد فن  منري   ى أو كتاب  ة وعىل غري هدً عريّ ش  

 

 . 117نظر مثًًل: م.ن، لرواية والَّسد، اا عن الفرق بني  1
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ا ليعانقوا نصوًص  ،قون قصائد ديواهنم السالف يطل   -راسخة 

)وذلك كام فعل حمليًّا الشاعر  ؛ ة بنعت »رواية« أخرى حمًّل 

أبو «، و» ة العصفوريّ «، و» ة ري  ة احلُ ق  ُش ، يف »( غازي القصيبي ) 

«.. وغريها، وكام فعل الشاعر سبعة«، و» يربمائ خ الشاّل 

أبو )«، وفعل الشاعر الرصاصي ة الغيمة ، يف » ( عيل الدميني ) 

د حسن علوان )«، ويفعل الشاعر زام احل  يف »  (دمهان  يف  (، حمم 

«(.  وكذلك انطلق الوزراء من وزاراهتم، قف الكفاية س  » 

 بالعر ت أفئدة الرؤساءوَ والسفراء من سفاراهتم.  بل لقد هَ 

معمر ) لرواية من علياء قصورها، مثلام حدث للعقيد إىل ا

يمكن أن هذا  ام حسني(.  وكّل صدّ ) ، أو للرئيس ( ايف القذّ 

ني بدورهم قد اد األدبي  !  غري أن الن ق  ا دً جي   أدبيًّا  ا نشاطً  ُيَعد  

ذلك النشاط املحموم  فون كّل مضوا عىل تلك الوترية، يصن 

ة أو جيّ ارًيا من عقاالهتم املنهكث لني ل  عىل أنه رواية، متح 

 أولئك جاءوا خيطبون وّد امرأة   ة.  كّل األكاديميّ  ضوابطهم 

دهم يف الديوان اجلديد، ديوان كي تل   ؛ ى »رواية«دعَ تُ  غربية  
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قد توصلهم ذات يوم »نجباء« إىل سحابة  اخلالدين، وربام

 -م ه ع منوعىل غري توقّ  -ة، التي ُصدموا أخرًيا نوبل السويديّ 

 قر داره!  طوهلا عىل أحدهم يف عُ هب 

ة.  ال يعني  ة والعربي  ي  ـ رواية الرواية املحل   كانتتلك 

ًدا، ومل ث جديًدا وجي  د  ة مل ُّت  هذا أن تلك احلركة الكتابيّ 

تكشف عن مواهب كانت خمبوءة، وال ينفي كذلك أن 

ة فيّ ة وثقا الت اجتامعيّ ازدهار الرواية جييء استجابة لتحو  

مع اإلقرار هبذا  -تها، ولكنه ال مناص م  ها املنطقة برُ شهدت 

من تشخيص  عىل هذا النحو، ال ُيغفل تلك   -ه كلّ 

ة نظر إىل عموميّ حينام يُ   ،هاث روائيًّاة من الل  ة العربيّ اخلصوصيّ 

ومن  -اه العاملي صوب الرواية.  أّما »الرواية« يف ذاهتا االجّت 

ى واصليها بدعوَ  ّر لكّل ق  ال تُ فستظّل  -حيث هي جنس أديب 

 الوصال.
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وثة« « سيجد القارئ »حدّ قف الكفاية س  وبالعودة إىل »

قة ة قصرية، أو )معل  ص  ة، كان بإمكاهنا أن تأيت يف شكل ق  عاديّ 

، وهو ( نارًصا)ا.  فاحلكاية ال تعدو  أن ة( طويلة نسبيًّ قصصيّ 

وألسباب  . (ها م )فتاة اسمها  ب  فتى يف العرشين، َسَباه ُح 

ب الفتى ، فتقل  ( سامل)آخر اسمه  ا جت شخًص غري مقنعة تزو  

( كندا ـ) ب  (فرانكوفر )إىل  (الرياض ) حتى غادر  ،يف ذكراها

، عجوز (مس تنغل ـ) ة عامني.  يلتقي هناك ب للدراسة مد  

ة والتفاعل ، مهاجر عراقي، وكان بطول املدّ (َدّيار ـ) ة، وبدي  نَ كَ 

عًرا ر عليها ش  ويتضو   ، مهاب ج لهَ مع اآلخرين وعرضهام ي 

إذا  وهناك تارة.  ثمّ  ونثًرا، وإن استطرد به احلديث هنا تارةً 

 هو  يعود إىل الرياض، ليجدها تدخل عليه فجأة.  هذه كّل 

« الطول، ت  إاّل أن تأخذ ُبعًدا »مكسيكي  بَ أهنا أَ  احلكاية!  بيدَ 

د  ال ينتهي إال   مسلسل  يف أي  لسل مس ك  ا امً  ليبتدئ، متَوج 

من أربعامئة حلقة )أو صفحة( وأربع.  إذ  مكسيكي   غرام  
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ئها عب  ة، يُ عريّ عيد يف جمموعة خواطر ش  ُيبدئ ويُ  انطلق الكاتُب 

 للمعلومات وتسجيل  استطرادي   ثقايف   باستعراض  

ة.  ة والتارخييّ ة واألوجاع السياسيّ لألوضاع االجتامعيّ 

 عاطفي   ، وبوح  ة  مباش  ة  نقدي   ُتصاحب ذلك إسقاطات  

ع به من بام يتمتّ  -( علوان )ى مكشوف.  وما كان أغنَ 

كاء عىل مثل هذه اللعبة عن االتّ  -ة عريّ ة ش  ة لغويّ خصوصيّ 

، الذي تفتعله بعض األعامل الَفّج األخرية، أي البوح 

ة ل خياالت القارئ   األخرى، حينام تتسو    ! الغريزي 

 جانب  إىل -ا هذ  إىل كل   ولقد كان يستدرج الكاتَب 

ة، عريّ ة الش  شهوُته اللغويّ  -روائي   رغبته اجلاحمة يف إنشاء نص  

ا، لكنها هنا قد أصابت عمله  فاتنة ال  من حيث يريد له  -حقًّ

ا كذلك يف مقتل   -أن يغدو روايةً  إذ جعلته جيرّت  ؛ حقًّ

« ملعشوقته، سح ويقد  يسب  العبارات النارّية للوعة عاشق » 
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فيض يف هناية املطاف، البالغ من الصفحات يُ لكنه   1كام قال.

 ل  ى ظَ ة طويلة عىل أطًلل الذات، لفتً ، إىل تدوين بكائيّ 404

  -2«أن الل يظلمه! »  ني من شعور  يف هيامه بني حالتَ  ابً متجاذَ 

ا كبرًيا  رجل وافق ر أنه » آَخ  وشعور   -تعاىل اهلل عن هذا علوًّ

 ه  ل  طَ االت بَ حوصف  يف  ا .  ماضيً 3«الل أن يدخله اجلنة! 

 -يًّا بصاحبته ب  س  من االضطراب النفيّس، مَ  )نارص( عىل درب  

عىل نحو  ، ر منهاالتي يكر   ، ة الغريبةذات املقاييس اجلامليّ 

ليا البارزة!  تلك الصورة التي وصف شفتها العُ  ، خاّص 

ة أطوار تلك الفتاة املتناقضة.  تقابلها من الناحية النفسيّ 

إىل  ( الرياض ) ج به من ر  ( قد ع اون مه ومرض نارص )جمن 

ج اق العرب يعر  ، مثلام كان مرض العّش (كندا )يف  (فانكوفر ) 

وما يلتمسون فيه  ،يار، ما يبكون أطًلله منهاهبم عىل الد  

 

قف الكفايةانظر:  1  .16، س 
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يف حقيقته، ومن وجهة  -يبدو قد  ى.  مرض  الشفاء والسلوَ 

َدة، ال أك ملفسديَت  ارديفً  -ة ة اجتامعيّ نفسيّ  ثر.   الفراغ واجل 

َ شخصي  هذا وج و  ، من ( َدّيار) و (نارص ) ي تَ ُه تناقض  َبني   َبني 

ال كنارص،  -مستلب   حيث كان األخري يكافح منفي  وطن  

د عىل الذائقة اليوم مريض.  وهكذا، ترتد   منفي  عشق  

غة فنيًّا، أو ة، بشطحاهتا غري املسو  العشق العربيّ  موضوعات 

ر والَّساديب يف القصو ت غامرا ر م تتكر   -آخر  من وجه   -ل قُ 

من  ق  َس ذلك يف نَ  « الفنتازي.  كّل ألف ليلة وليلة نسيج » 

 احلرج.    ، حد  جريئة    اعرتافات  

 من انفصام   ى التخلخل القصّص يف نوع  وكذا، يتبد  

ة نارص.  وهو ليس ذلك االنفصام النفيس، يعتور شخصيّ 

ن م يكون ة، لى عن الرتكيب  اإلنساين للشخصيّ الذي يتأت  

ُ ت العمل الروائي َس ميزا   أغواره.  بل هو هنا عيب  ناجم  َب 

ل الكاتب  الشخصيَة الروائيَة وما ينبغي لبنائها عن سوء متث  

ي بني وجهَ  ن القارُئ ي.  يظهر ذلك جليًّا حينام يقار  الفن  
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ة البطل.  أي بني ذلك الرجل احلكمة واجلهل يف شخصيّ 

كمة والفكر ت احلاله مقو الذي ُيلقي الراوي عىل لسان 

ويرّد  ،1، نفسه( سقراط) ه أوهام حيث يسف   -والفلسفة 

ني عىل قوائم الَّسير بحبلَ  (فرويد ) ق ويعل   ، 2(لوركا ) هرطقة 

ته إىل شاعريّ  هذا إضافةً   3! « عىل فقر نظريته ثم يصلبه » 

ة التي كثرًيا ة الواسعة.  تلك الشخصيّ قة وثقافته العامليّ املحل  

 :ا تقول مثًًل ها، مل  ن   من س  َب ها أكما تبدو لغت 

 ل العمر! ة األحالم  هذه تزداد تعقيًدا يف أوّ »إن قضي  

بقدر ما تكون أحالمنا مجيلة مثل الطيور.. بعضها  

ُ ق يف األُ حيل   ّط عىل أرشعة الصيد..  فق.. وبعضها حي 

ام كربنا،  وبعضها ينام بني دموعنا.. بقدر ما ختتفي كلّ 

 

 . 123: انظر 1

 . 134: انظر 2

 . 148 -147: انظر 3
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يدينا، وتتعّفن، وتؤذينا  ت يف أ وأو متفال نعود نراها، 

 رائحتها! 

ق، ألن تيار حياتنا   تتحقّ ى أاّل أحالم كربى، رصنا نتمنّ 

 للسباحة! امل يُعْد آمنً 

قها صار  وأحالم صغرى، مل تعد ذات قيمة، ألّن حتقّ 

يشبه احتفااًل صغرًيا، يف مدينة منكوبة!« 
1
      

 ، فقهار، بضحالتها وضيق أُ ة اآلَخ ثم وجه هذه الشخصيّ 

رة ذلك الشاب الضعيف، املريض صو  م ؛ مستسلمةً  ةً خانع

 ا. ووجودً   ا حبًّا، اهلزيل فكًرا، املهتّز كيانً 

ة  ي، أم هي شخصيّ ة، باملعنى الفّنة واقعيّ أ تلك شخصيّ   

ر ما توف   ف بكّل ة حشاها املؤل  مضطربة الرتكيب؟  شخصيّ 

ى ة متنافرة، واستعمل هلا شتّ عليه من مواد معلوماتيّ 

حدب  ملقتبسة، يبحث عنها ليحرشها من كّل صوص ا ن ال

 

1 342 . 
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ا ثمرة وصوب.  ذلك فضًًل عن أهنا شخصيّ  ة جاءت جوهريًّ

 روائي  
ى أّي ه، ُترَ عرّي؟!  ولوال هذا كلّ ش   بمس   التياث 

هذا الذي كان يمكن أن يقول عن صاحبته ما  عاشق   ل  ُج رَ 

 (:ارَديّ ) مع صاحبه  صاخب   بشكل   امتضاحكً  ، قاله البطل

ة(، أي أن سامًلا لن يبلغ منها كّل ما »  كنُت أعلم أن مها )ُمعتاد 

ال و  1«!يريد يف ليلتهام تلك، سيتأجل الذبح يوًما أو يومني.. 

يمكن أن يتجاذب أطراف مثل هذا احلديث اجلنيس عاشق  

 صادق حول صاحبته! 

  من وجه   ( نارص) ة ب لشخصيّ عجَ عىل أن القارئ قد يَ 

أن  د  ة، ال بُ ة املعرفيّ ى تلك املوسوعيّ دعاوَ  إىل ،ثالث.  ذاك أنه 

، ( كندا)ينطرح عىل الكاتب سؤال  حول ذكريات نارص يف 

يف العرشين من  -ه ن ى له مع غضاضة س  وهو: كيف تسن  

وصوله إىل هناك، فإقامته القصرية يف  َب ق  وعَ  -عمره 

 

1 277 . 
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دية )مس َنري بينه وبني تلك العجوز الكَ ، أن جَي (فانكوفر ) 

ات الواسعة وار تلك احل   ه، كّل تَ ق  ى لدهيا ُش كرتَ التي ا  نغل(،ت 

يف شؤون اإلنسان والروح  ،ة الدقيقة واملناقشات الفلسفيّ 

ة رشة الفكريّ هلا بنفسها بعد تلك الع   م  واحلياة، حتى لقد تَ 

 ها(، اكتشاُف ة، )القصرية يف واقعها املضخمة يف نّص واللغويّ 

للغة بينهام أن ينهّد هبذه ار ا د جل  أَ كيف هتي    1أن الرجل شاعر؟!

ى كان حلاجز أن  بل ؟  ، للخوض يف كّل تلك الشجون الَّسعة

الثقافة أن يتًلشى هباتيك السهولة؟  حتى لكأهنام كانا 

ين من ذات األرومة والثقافة واللغة!  أ ومن طبائع منحدرَ 

أو نحو عام؟!   درايس   فق ذاك يف غضون عام  األمور أن يتّ 

البطل قد كان حُيسن خمتلف اللغات!  فهو ابة، و رم الغ لكن في 

 (فرنسا )يف  ، مثًًل  ،وحدها، بل لقد كان  ليزي ة ج االن ال يتقن 

 

1 240 . 
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 يف كتاٍب عن االنفعال العاطفي » ة  ما، ولقد قرأ ذات مر   ايومً 

  1!« قديم   فرنس  

عن املبالغة املَّسفة يف  ا ويمكن أن يقال مثل هذا أيًض 

د عىل قيود لها املتمر  ني.  ّتل  (، بني وجهَ مها )ة صيّ رسم شخ 

املنفلت  ّب باسم احُل  -ة للمجتمع ة واألخًلقيّ رسيّ م األُ يَ الق  

حتى يف حكايات  ، ري لهظ نحو  ال ن عىل  -احلدود  من كّل 

«!  تلك الفتاة التي يصفها بأهنا ألف ليلة وليلة » يف اجلواري 

ع ق جمتم و ى.. ف نث قت أُ د.. وحل  أْ جتاوزت منطقة الو  » 

 ده فيها البطُل الراوي.  ثمّ وهو ما كان يمج   . 2«... ادين الصيّ 

عىل الطرف النقيض يظهر ضعفها املستكني، الذي عزا إليه 

سابقني تعاقبوا  ت عن رجال  كام تل   -ه بسهولة بّ يها عن ُح تل  

ه، اسمه بّ ر ال ُّت آَخ  اج برجل  للزوّ  وانقيادها طواعيةً  -عليها! 

 

1 112 . 
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ة ة، متناقضة كشخصيّ ة افرتاضيّ شخصيّ  ا إهن   )سامل(. 

ال من الناحية   لقارئ  ناقد؛ة  عَ ـن  ق  .  وهي غري مُ ( نارص ) 

ح خارج بَ س  من حيث هي تَ  ا ة فحسب، ولكن أيًض النفسيّ 

السياق الزماين واملكاين والروحي والثقايف.  وال يمكن تَبير 

 هلا، التمس الكاتب تعليًلته  صورهتا إزاء تلك املعايري، وإن  

 -رسة د عىل قسوة األُ بالتمر   ل قوله: إهنا كانت مريضةً من قبي 

ة حمشو  أو أهنا كانت »  -شقه إّياها له هو بقسوة ع  يف مقابل تعل  

باخلوف الرجايّل منذ املراهقة، وهي التي رأت من قسوة 

سع ألكثر من أنوثتها تت  ، أو أن » 1 « ... إخوهتا الذكور ما رأت 

.  هذا 2)!!(«واحًدا منهم يبقى  ن هو أ ، وما يريده فقط رجل 

، هي واحدة   ألكثر من امرأة   ( نارص ) سع رجولة عىل حني مل تت  

 ن العامل!ع « قف الكفاية س  ها »التي عد   ، )مها(

 

1 239 . 

2 270 . 
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 ؟  (َدّيار ) ة  ثم ماذا عن شخصي  

يذكر الكاتب عنه أنه كان طفًًل يف السابعة من عمره 

املراهقة يف  نّ عاش س   وأنه . 1ةة اإليراني  ان احلرب العراقي  إبّ 

ه بعد وفيت زوُج تُ  ج هناك وأنجب، ثمّ تزو   .  ثمّ (بغداد ) 

ر بسبب احلصار والدة ابنهام، الذي فقده هو اآلَخ 

.  وحني قابله نارص يف (العراق ) االقتصادي املفروض عىل 

 القارُئ  َف رَ كان قد أمىض فيها سبع سنوات.  فإذا عَ  ( كندا ) 

، بدا له 1988و   1980بني    تكان  (حرب العراق وإيران ) أن  

، كام قال الكاتب ، الذي كان - البطل اًرا مل يكن يكَُب يّ أن دَ 

إاّل ببضع سنوات، أي أنه هو  -ر يف عتبات العرشينيتعث  

ده الكاتب يف الصفحتني ات.  وهو ما يؤك  ر يف العرشينيّ اآلَخ 

ه بسنوات قليلة.  ، حني يذكر أنه إنام يكَُب 352 -351

 اخلامسة والعرشين حني يف حواىَل  (اًرا يّ دَ ) إن  ، إذن ، لقُ فلَن
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يف  (كندا ) .  وهذا يعني أنه قد هاجر إىل (نارص ) ف به تعر  

كام  -كان  نّ نحو الثامنة عرشة من عمره.  وأنه قبل هذه الس  

ج تزوّ  ، ثمّ ( بغداد ) بسّن املراهقة يف  قد مرّ   -يصف الكاتب 

 ظروفه، ساءت  وطفله، ثمّ  امرأته ماتت  أنجب، ثمّ  ثمّ 

أصغر منه يعمل  اار  أًخ ي  إىل أن لدَ  افهاجر.  عىل أنه يشري أيًض 

ده!  ة، كان يستدعيه وينتظره ليكون جًّل يف املخابرات العراقي  

ه بعيًدا محلتْ ّم أخيه: » ويدّل عىل أنه أصغر منه قول َدّيار عن أُ 

هذه  .  وإذا مل يكن تًلؤم كّل 1«عن أهلها بعد وفاة أب 

فاق.  واقعيًّا، فإهنا تظّل غريبة االتّ  تحيًًل س صيل مالتفا 

 َج رَ ة، بام دَ ة َدّيار العام  من ذلك أهنا بعيدة عن شخصي   واألهمّ 

ضج يف التجربة، واحلكمة يف نارص عىل نسبته إليه من الن 

، احلديث (العراق )م الدقيق بتفاصيل تاريخ ل  النظر، والع  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلديث   ف
 

 

400 

 

، إذ ( ىالشنفرَ ) ـ ه، ك.  هذا إضافة إىل جسارت1عىل األقل

ز به من ما متي   ثمّ   2.تني، األضخم منه مر  ( كندا) يفتك بزنجي  

ألمور، ووعيه العميق يف العًلقات  اىل إ ه الصائب ر  ظَ نَ 

َبته الواضحة يف احلياة.  ولكن ال عجب، ما ة، وخ  اإلنسانيّ 

حسب  -مثًًل  ،دام هذا العبقري قد كان منذ نعومة أظفاره

يعة، ة والش  ن  ، خًلفات الس  عقل طفل  ب  ، ماك  حي -زعم الراوي 

ة واستنتاجاته عنها يف أوراق، يقوم بكتابة ّتليًلته املذهبيّ  ثمّ 

خذ له يه وأهله.  وهكذا استطاع أن يتّ ي والدَ فيها عن عينَ خُي 

ا، ال ُس  ا مذهبً  بل ال غرو أصًًل، ما دام   3ا!يعيًّ يًّا وال ش  ـن خاصًّ

ة، التي ال ات االستثنائيّ بقريّ الع  ك تل ّل ع بك تمت  يالبطل نفسه 

، قَ   هلا غبار، لوال أن   ق  َش يُ  ـ ه فتاة   ضمت  أخرضه ويابسه!َسَبت
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 ضعف البناء الروائي يف  التحليل يتبني  هذا من خًلل 

«، من حيث اخليال الروائّي، وبناء األحداث، قف الكفاية س  » 

ني نَ ملكو  ا  ي ف قد يستدعات.   وإذا كان املؤل  ورسم الشخصيّ 

 ى فيهام من تلخل  عىل ما تبد   -، فإهنام لديه ا ين أحيانً األخريَ 

 ؛ عىل سبيل االستطراد ا دان غالبً ر  إنام كانا يَ  -وصفه  ر  مَ  ي  فن 

 ة.رسعان ما يعود بطل النّص إىل ديدنه يف مناجاته الذاتيّ و 

-  4- 

أّما هناية هذا العمل، الذي اختار له صاحبه اسم رواية، 

 ة، هكذا:عات القارئ الروائي  لتوق   ة  بة صفع ا ت بمث فجاء

، كنُت أجلس يف املجلس الصغري الذي »بعد شهرٍ 

كتبُت فيه الفصول األخرية، أكنُس املكان وراء ذاكريت 

 . 1..« (مها)هبدوء، عندما دخلْت  
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مات!  ويا للنهاية مقدّ  ام، ودون هكذا.. ببساطة  

 الصَب عىل كّل عناء  د بع -ة ـ ي املعجزة!  ويا خليبة القارئ الفن  

حينام يصل  -ر به أَ الراوي جَي   بقَي  مستحيل   ب  الشكوى من ُح 

مات تكافئ وال مقدّ  ، ة كهذه، بًل أحداثحري  إىل هناية س  

ت به!  إهنا هناية عات الصفحات )املهلكة( التي مرّ توق  

 شئت هي هناية فيلم   ال هناية رواية!  أو إن   ة  رومانسي   قصيدة  

، ينتهي دائاًم بزواج البطل بالبطلة، قديم   عريب   امئي  سين 

ى سذاجة النهاية هنا تتدن   سعيد  بسعيدة!«  إاّل أنّ  »وليتهن  

، اأشّد ومهً  لتصل إىل درجة   ، ة عن تلك النهايات الكًلسيكيّ 

ي.  ولئن كانت إن  يف مستواها الواقعّي أو مستواها الفّن

الرواية(، فام -صيدة ق ه )ال األمور كام شاهدها القارئ يف هذ 

 ة!  أسهل احلياة وما أيَّس الكتابة الروائيّ 

وليست هذه بالنهاية املفتوحة.  ألنه مل يكن هناك  

د أصًًل يشء من املفارقات يف النّص ينتهي بنا إىل تعد  

عات!  بل هي هناية واضحة االحتامالت وانفتاح التوق  
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حيلم  ( نارص) ن ام كاك  -قت إىل أن )مها( ُطل   اإلشارة 

ان، بام يوحي به عليه أو دخل عليها، سيّ  ودخلت   -ى ويتمن  

 ى اهلل العاشقني العناء!  الدخول من زاوجهام.. وكفَ 

فيض إليها ف إىل النتيجة قبل أن تُ وهبذا قفز املؤل  

ة يف حقيقتها هي فن  ص  صريورة األحداث نفسها، مع أن الق  

د عرض نتائج كان ما، ال جمر   ة  ساني  يف تصوير صريورات  إن

ذلك   .ى إىل الوصول إليها منذ البداية ب هلا ويسعَ ف يرت  املؤل  

ال  ،يعتني بام حيدث  أن   د  ن عىل من يأخذ الرواية مأخذ اجل  أل 

 .1بنتيجة ما حيدث فقط

،  امعً  والقارَئ  الكاتَب  الكتابةُ  بعد أن أرهقت   ، وإذن

ع اسمه وأّرخ!  ويا ق  وَ  .. ثمّ ين ها يف سطرَ أهناها صاحبُ 

 للفاجعة!  
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 طويل   لنص   صاعقة   ص من عبء هناية  كيف يتخل  

 ين، قال فيهام ما ييل:ين سطرَ قبل السطرَ   َل عَ كهذه؟  َج 

حتى تربد عاطفتي من حرارة البوح،  ا وانتظرت أيامً » 

ّق ، مل أكن بالغه.. إاّل بش  الربيد روايتي إىل بلٍد بعيدٍ  محل   ثمّ 

 . 1«!.. «كتابة »ال 

قدة، ّل العُ قد أّدت إىل َح  ( نارص) كأنه يقول إن رواية 

 والسًلم ساحة العاشَقني!  مع أن نرش رواية   ّب ّل احُل فحَ 

رسة حمافظ، وأُ  كهذه، باعرتافاهتا الصاخبة، ويف جمتمع  

ث عنها الكاتب طويًًل، وعزا إليها حرمان ّتد   -قاسية 

ة د مهم  يعق   أن ب ا يًّ أولئك كان حر  كّل  -( مها) من  ( نارص ) 

ة ليس يف سلفي   لها!  أ يسه  أن  ال  ، البطل أمام صاحبته وأهلها

أن أهل  ، لا ث، عىل سبيل امل ةة االجتامعيّ تلك الرتكيبة القيميّ 

ح(  قيس ) قد حرموا العامرّية( ليىل )  منها لقصائد  بن امللو 
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حقاهلا فيها؟!  مع أن هذا البائس   مل يبُ  امللو 
 
ثر كهام أ بين ح بيشء

 ة!عذريّ  ب  ُح  كلامت  من  

«  قف الكفاية س  ومع هذا، فقد جاءت هذه النهاية لـ»

من حيث كان  حتاًم عة ناقد.  متوق   بل قارئ  من ق   حتاًم عة متوق  

، يامرس  شاعًرا ال راوًيا..  أو إن   الكاتُب  شاء، هو شاعر راو 

ا؛ عريًّ ش   اًم ه ُحلُ رواية«.  ولذلك جاءت هناية نص  -»قصيدةً 

 م  ن بأحًلم شاعر.  ومن ثَ و  دَ ه يُ  كان منذ مستهلّ ن النّص أل 

عر(، إن البطل احلقيقي يف هذا العمل هو )الش   :القول  يصّح 

 ذ شكل الَّسد الروائّي.ات   فضفاض    وما عداه ثوب  

أن ذلك  الزعمُ  -روائيًّا  -تلك النهاية  ر مثَل وليس يَب  

َل تلك مَ أن جم يمكن أن يقع يف واقع احلياة، أو حتى 

.  وهل رسد ما يقع يف الواقع يصنع األحداث قد وقعت  فعًًل 

ا، ووظيفًة تعبرييّ  رواية؟!  ذاك أن للفن   ة ة إنسانيّ بناًء خاصًّ

، أو كام د نقل امُل ة، تسمو عىل جمرّ عامّ  جريات كام وقعت 
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ُيفرتض وقوعها، وهو ما كان الكاتب حياول إهيام القارئ به 

 يف عمله.  

حياول جاهًدا أن ينقل إىل  ( علوان ) ن يًّا أ ل بدا ج لقد 

القارئ تفاصيل األحداث، كام وقعت  يف احلياة بالضبط، أو 

كام يفرتض وقوعها فيها.  ولوال تلك األمانة يف نقل الواقع، 

ا املتأل   -ة الكاتبعريّ لتجاوزت ش   ميداهَنا اللغوي  -قة لغويًّ

نت ئذ  كا تساع   ة. ة  روائيّ عريّ لتفعل فعلها يف تشكيل ش  

، ة الرتكيب الَّسدّي للنّص سرتتفع إىل التأثري يف هيكليّ 

ة ّص يبدو يف هناية املطاف ق   أن   ب النص  وبوساطتها لربام جتّن

 أو رواية بًل رواية.    ،ة ّص بًل ق  

ناط عىل  عىل نحوها احلريّف الذي تُ  -ة أّما الواقعيّ 

 مفهوم ه س عليها إاّل من التبفًل يتومه   -عات ب  ته الت  خلفيّ 

 د نقل  وىل جمرّ األُ  ة«، فظنّ ة احلياتيّ ة« بـ»الواقعيّ ـ ية الفن »الواقعيّ 

قائمة بالفعل أو  عن حالة   توثيقي   ، وتقرير  حصيف  

املستمسكني باملدرسة  االفرتاض!  وهذا ما ال يزعمه أشد  



 

 (  روايةل ا-القصيدة )  إىل  سَّرديالب عري الشِّ  زاوُجن تمِ  -7  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

407 

 

  دة  ة ليست بمجرّ فلسفة الواقعيّ  ؛ من حيث إنّ ا ة متذهبً الواقعيّ 

ة التي ال تقف عند حدود ة، أي تلك املثاليّ امليّ اجل ةاليّ عن املث 

رأس  -)بلزاك(  فنًّا؛ حتى إنّ  د  اه إىل ما ُيعَ الواقع بل تتخطّ 

«، ة امللهاة اإلنسانيّ ة »شري يف جمموعته القصصيّ يُ  -ني الواقعيّ 

ته، حينام يذهب وواقعيّ  ة الفنّ إىل التداخل بني مثاليّ  ، 1842

لقية، هي غاية ُخ قصصه إىل » ة اقعيّ إىل أنه هيدف من وراء و

ذ الرواية وأخ    1«لق املجتمع. إيقاظ روح الفرد، والتعايل بُخ 

ة، أو اعرتاف، أو تقرير عن حالة، أو عىل أهنا وثيقة تارخييّ 

«، إنام هي إعًلنات ة  حقيقيّ ّص ة ق  ّص القول: »إن هذه الق   ة 

وستن  )أبقصد املخادعة، كام يعَب   اقال أحيانً ة تُ تروجييّ 

وجب  -ما دامت أدًبا  -.  فحقيقة األمر أن الرواية 2ارين(و 

، ا مجاليًّا، وتًلمحً  ا، وهدفً ةً خاّص  عليها أن متتلك بنيةً 

 

د غنيمي، ) 1 ، )بريوت: النقد األدب احلديث(، 1987ُينظر يف هذا: هًلل، حمم 
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لألدب صلة باحلياة، ولكنها صلة ذات  ، .  نعم ومفعواًل 

ًلت األدب باحلياة ة، هادفة.  وص  ة، نوعيّ طبيعة انتقائيّ 

، أو االستهزاء ياة حلبا  و  مُ ع: يمكن أن تكون الس  شديدة التنو  

 .  1هبا، أو مناقضتها

ي قيمة حمرتمة لدى خمتلف  وهكذا فاخليال الفن  

ة ـ ي ة الفن  ل التعارض بني اخلياليّ ة.  وتي  ي  ـاملذاهب الفن 

عر والرواية يف هذا ي الش  ن بني فَ  م  ومن ثَ  -دق الواقعي والص  

م.  ولذا، يمك -الشأن ّتديًدا  ة ضي  ال الق ز ن اخت إنام هو وه 

هو: بناء  خيايّل  ا عمومً  القصص   ن  هاهنا يف القول: )إن الفَ 

 ُيب َدع بحضور الواقع(.

ا أن يكتب فتَ  مفارقة    ات روايةً ى يف العرشينيّ حقًّ

ليست يف األدب املسألة إن  «. قف الكفايةس  بحجم »

 خوارقي  
، يف جرأة   ن عنها الكاتُب عل  رة، يُ ة  مبكّ بمسألة 

 

 .  : م.نانظر 1
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د النظر إىل عمر بمجرّ  ،بجيل أو جتابه بالنكرانه بالتُتواَج ل

 -عربخًلف الش  ، وةخاص   بصفة   -الروايةف.  بيد أن املؤل  

 أديب   ة.  إهنا جنس  ة والثقافيّ مر والتجربة احلياتيّ العُ  عمُل هي 

ما يكون الرتكيب، عىل الصعيد النفيس  كأشدّ  ب  مرك  

دو التجربة هنا تب ومن  واالجتامعي والثقايف والفلسفي.

لنضج التجربة  ة لكاتب الرواية مًلزمةً ة والثقافيّ احلياتيّ 

فإن طول  وملّا كان ذلك كذلك،ة لديه.  ة الروائيّ الكتابيّ 

، نتج بالرضورة روايةً ال يُ  ،أو تطويله ،النّص الَّسدي

ى ة ما يمكن أن يدعَ عريّ ، وإن أنتج بلغته الش  النوعّي بمعناها 

 ة«.  رواي-»قصيدة

لكتابة  ة وحدها ال تكفي بحال  املوهبة اللغويّ  إن

، ى، بام يعنيه هذا االسم من معنى.  ولقد ُيرَ ناضجة   رواية  

من جتربته يف كتابة  (علوانـ)أنه قد كان ل ،عىل ما سلف بناءً 

 رسدي   ن  كان يوّد اخلروج إىل فَ  إن   -مثًًل  ،ة القصريةص  الق  

ما هو  -مستقر   دي  رسنس  ، ينطبق عليه مصطلح جنثري  
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املبّكرة  العمرّيةيف مرحلته  --وىل منه باالحتفاء والرتكيزأَ 

وال سيام .  قف الرواية«من قفزه هكذا إىل »َس  --عىل األقل

 إلرضاء بعض نزوات ،بطبيعتها ،ة القصرية قابلةّص أن الق  

   ة.عريّ الش   الكاتب

 كاتب  كهذه ما يكَّس مطامح  قد يكون يف نتيجة  أجل، 

ريض  ا ال يُ يف إنجاز رواية، بمقدار ما قد يكون فيه مّ 

ه ا!  لكن  أ غاية النقد أن يوج  املتعاطفني مع جتربته أيًض 

ة املتعارف فق الرشوط النمطيّ الناس إىل تدجني نصوصهم وَ 

ل وّ ه األَ عليها منذ عرشات األجيال أو مئاهتا؟ أم أن مهّ 

ة، غري معني  كتابيّ  ص بني يديه حالةً واألخري أن يشخ  

قت  عليها بقَّسها عىل ما ليس فيها، كام ليس معنيًّا بام قد ُعل  

 من آمال وما قد ينجم عن حكمه عليها من آالم؟  

حول هذا النّص وغريه  -لقد قامت هذه األطروحة

إن الرواية  :لتقول يف النهاية -من نصوصدرسه ا سيتبع مّ 

 ةَ هيجو روائيّ  الناقد ن بدا الكتايب.  ولئر العاملَ ليست بآخ  
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 -عتيق   أديب   وفق اخلطوط العريضة أو الدقيقة جلنس   -نص  

ى بذلك إىل أن يضعه بصيغته احلديثة يف ه إنام يسعَ فلعلّ 

 ا.  نصابه الصحيح، بوصفه شكًًل إبداعًيا خمتلفً 

 : يتد التساؤل عىل النحو اآلوعند هذه النقطة سيتحد  

في إنجازه أو ين ،النّص ة لغي أدبيّ هل ما قيل يُ 

 النوعي؟

 .. وإنام يكمن اخلًلف يف:واإلجابة: كًّل 

( ضعف البناء الروائي، من حيث اخليال الروائي، 1

 ات. وبناء األحداث، ورسم الشخصيّ 

بام حيمله املصطلح من  -( وضع نعت »رواية«2

فوق غًلف  -ةخاّص تقليدّية ة نثريّ  ،ةة نوعيّ خلفيّ 

 .النّص 

ُينسب إىل   نثري   نجاز عمل  ة يف إ ب الرغ ( ارهتانه إىل 3

جنس الرواية، وحرمانه نفسه من مغامرة أخرى 
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 َأث َرى، تصنع إنجازه احلقيقي املائز، يف بناء جنس  

 جديد.  أديب  

ر ة كذلك أن ال ُيتصو  ـ  ي ذلك أن من عثرات املامرسة الفن  

، رع لش  ني: اني أبدي  ني، أزلي  ني اثنَ اإلبداع األديب خارج قالبَ 

ر جُ »رواية«!  وبذا حَي   َي طال األخري ُدع   ة.  وإن  ص  والق  

أجناس  اكتشاَف  ، اد عىل الُكّتابوالن ق   ، الُكّتاب عىل أنفسهم 

داهتا أخرى للنصوص، ومراودة أسامء أخرى لتول  

 وتناسًلهتا.  

ا كـ»عليه، يمكن اخللوص إىل أن ما يمي   قف س  ز نصًّ

وهناته  ا، ّض أحيانً م  امُل  ، سهابه بالرغم من إ و  -« الكفاية 

 ،إذن  ،مَ وال بقصيدة!  فل   أنه ال برواية   -األخرى املشار إليها 

اجلنس األديب  اإلنجاز املختلف يف شكل   عي شَف ال يد  

 نفسه؟
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قف  س  »َنص  ذلك هو السؤال الذي يقرتحه علينا 

يمكن  فارقة   «، بام بدا للدارس عليه من طبيعة  الكفاية 

 .رواية«-قصيدة تسميتها »

 



 



 

 



 

 

 

 

 ثامنالفصل ال
 

 الرواية-القصـيدة

 (املعارص النص  ات بالغي  يف األجناس  ثورة)

 

 م يف: د  قُ  بحٌث 

املؤمتر الدويل الرابع للنقد األدب، برعاية اجلمعية املرصية للنقد  

  1الفرتة من  خاللاألدب، وتعاون جامعة عني شمس، يف القاهرة، 

والدراسات   عار )البالغة حتت ش  ،2006 نوفمرب  5نوفمرب إىل 

 ة( البالغي  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 الرواية-القصـيدة

 ( املعارص النص  ات بالغي  يف األجناس  ثورة )

   

ل تب أوّ كُ  -(يب دمهانمحد أأـ)«، لزاماحل  » معروف أن نّص 

م إىل .  ثم ُترج  12000بع سنة ة، وطُ ة باللغة الفرنسيّ مرّ 

ولئن   .22001وىل سنة األُ العربّية طبعته  رتدوص ،ةالعربيّ 

ُسد برتمجته، فإن الرتمجان يف »كان النّص الش   « زاماحل  عري َيف 

« زاماحل  ف نفسه.  عىل أنه يمكن القول إن قارئ »هو املؤل  

ليس  ؛العريب ليس بإزاء ترمجة، وإنام هو بإزاء نص  أصيل

ألنه  اكن أيًض لسب، وفه نفسه فحألنه ُترجم من ق َبل مؤل  

إن  :ل ذاكرة الكاتب ولغته األُّم، بحيث يمكن القوليمث  

 

1 (Paris: Gallimard)  . 
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ة، وليس م إىل الفرنسيّ هو النّص املرتَج  العريب   النص  

 العكس.

تها عن لغة عريّ « يف كثافة ش  زاماحل  وال تتلف لغة »

ة، عريّ «، يف توظيفها ملختلف العنارص الش  قف الكفايةس  »

يقول، من  .  كأن  ى أجزاء النّص شت  يف  ة،ليّ الة والد  الصوتيّ 

 واضح: انزياحي   عري  ش   « النّص، يف إيقاع  لمدخ  »

 بقريتي،   احتميُت  »يف باريس

 أمحلها كنار ال تنطفئ،  

 مرتفع كام كنّا نفعل،    لقي السالم بصوٍت أُ 

   ، أهنم ال يسمعون  وعندما اكتشفُت 

 ض.    فيخ صوٍت السالم عىل السالم ب ألقيُت 

لقي السالم بالصوت الذي يمكن  كتبُت »احلزام« ألُ  

 أن يسمعوه، 
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بعد سنوات عديدة أن الشعوب القارئة ال   إذ عرفُت 

 تسمع إاّل الصوت املكتوب، 

 وا التحية بأحسن منها. سمعوا سالمي وردّ 

 زام يف الواجهات، رأيت احل  

 يف البيوت، 

 ية، قه بعضهم عىل جسده كام نفعل يف القرعل  

« .نا السالمسعت قريتي واستعدْ تّ ا
1 

 إىل قوله:

 ي. م  النوم مل يأت يف غياب رائحة أُ ...»

 عنها.  ارايش بحثً غادرُت ف  

 

زام 1    . 11، احل 
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 كانت عىل سطح املنزل قريبة من السامء والنجوم، 

 يقني عميق بأّن النجوم ليست إاّل كلامت،  وكان لدي  

« ت.ي إاّل قطفها وصياغتها أغنيام  وما عىل أُ 
1 

ة املسرتسلة، شكل كتابتها النثريّ  صوص مننل الوَنق  

عة فيه مُجَل النّص «، إىل هذا الشكل املوزّ احلزامكام هي يف »

ب، الذي ّي املغي  َص عري البَ ص الُبعد الش  عىل أسطر، يشخ  

عري، لغًة ق الش  َس ق الن  م أكثر يف تأل  استعادته هاهنا ُيسه   لعّل 

ة يّ َص الذاكرة البَ يب ذي رئ العسيام لدى القار ، والاوإيقاعً 

أخرى فإنه يَبز الُبعد  ة.  ومن جهة  عريّ يف شكل الكتابة الش  

ة بُحموله الصوتيّ  -ظمي الكامن يف هذه النصوصالن 

املنبثق من العبارات، التي تبدو للقارئ يف  -ةالليّ والد  

 وهلة.   َل و  أَ  ،ظاهرها نثًرا

 

 .   50م.ن،  1
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ال  بحيث وعىل هذه الوترية يميض سائر النّص،

عرّية النّص هنا، إاّل كام ى من إيراد الشواهد عىل ش  جدوَ 

عرية؛ ذلك أن ة يف قصيدة ش  عريّ غ أن ُيستشهد عىل الش  و  ُس يَ 

 ، حيار الدارس أّي واحد   عري  ش   ل النّص بمثابة شاهد  مَ جُم 

 
 
منه يورده مثااًل.  حتى إن صفحات من اجلزء املعنون  جزء

إىل الصفحة  73حة فن الصوّتديًدا م -«قوس قزحبـ»

 خالصة. ةً عريّ ش   ل قطعةً يمث   -77

ة اللغة عريّ « هي عىل غرار ش  زاماحل  ة اللغة يف »عريّ وش  

عر  «، ش  قف الكفايةس  يف » عرّية رسد.  بام أن ال ش   عرية ش 

ة، أي يف كون تها الذاتيّ يف غائيّ  اللغة هنا قد صارت معنةً 

حمض وسيلة ، ال ةعريّ اللغة غاية، كام هو شأن اللغة الش  

ات، حسبام تقتضيه للتعبري والتصوير للمواقف والشخصيّ 

 ة.عرّية الروائيّ الش  

«، إىل جانب زاماحل  وسيلحظ القارئ يف َنّص »

ات قد توّحدت أصواهتا يف ة، أن الشخصيّ عرّية اللغويّ الش  
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ها تنطق واحد، هو صوت السارد.  كلّ  عري  صوت  ش  

  د َخي ل كّل كاتب قل، واواحدة.  كيف ال قصيدةً 
 
 يشء

 شاعًرا، حتى عنارص الطبيعة: 

أن قريتنا كانت يف البدء أغنية   ا »روت يل ُأّمي يومً 

 فريدة،

 كالشمس والقمر،  امتامً 

 ة،عريّ وأن الكلامت التي يمنحها الناس طاقة ش  

 تطري كالفراشات، 

ة ال  ى لونيًّا واألكثر مجااًل تطري بخفّ نً بعضها، األكثر غ  

 ، ايل هلمث

 وألن قريتنا هي بالتأكيد األقرب إىل السامء، 

ة جتد فيها أفضل مكان  عريّ فإن هذه الكلامت الش  

 للتباهي بمكنوناهتا، 
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 ولكي تيضء العامل. 

 

 ُكّلنا شعراء، 

 : كانت ُأّمي تقوهلا دائاًم 

 ء... األشجار، النبات، الزهور، الصخور، املا

 ي. نّ صغي لألشياء لكي تسمعها تغإذ يكفي أن تُ 

 ذا قامت احلياة هنا، كه

منذ أن استنبت أجدادنا أّول احلقول.«
1 
   

 أشدّ  « عىل نحو  زاماحل  د األصوات يف نّص »وهبذا انتفى تعد  

« زاماحل  «.  وعليه، يبدو نّص »قف الكفايةس  من انتفائه يف»

قف س  من » -من هذه الزاوية ّتديًدا -ًيا روائيًّاـأكثر تدن  

 

 .   51، م.ن 1
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« من زاوية زاماحل  تحديد؛ ألن »ذا الهمن  «.  وال بدّ الكفاية

ا أكثر حيوّية يف تعّدد األحداث والتحّوالت  أخرى يبدو نصًّ

بالرغم  -نني مًعا يظًّل «.  بيد أن النص  قف الكفايةس  من »

يراوحان يف املنطقة  -ة هنا أو هناكي  ـمن هذه التفاوتات الفن 

ة، التي عريّ الش   ةنائيّ ة والبة الغائمة، بكثافتها اللغويّ عريّ الش  

ضيف إىل ني.  فإذا أُ رواية( ال روايتَ -جتعل منهام: )قصيديَت 

« عىل ضمري املتكلم،  ويف زاماحل  املطلق لسارد » كاءُ هذا االتّ 

عرّية عىل ة الش  كامل النّص، تكاملت حلقات الغنائيّ 

 املستوى اللغوّي والفّنّي والنفيّس. 

قف س  ـ»قورن ب ذا ما«، إزاماحل  غري أن اجلديد يف »

ته أبعاد اللغة إىل البناء عريّ «، أنه نص  يتجاوز يف ش  الكفاية

 تركيبي  َس ؤيوّي للنص، من حيث هو يتشّكل يف نَ الر  
 ق 

 عرّي، بدًءا من تراتب عناوين النّص إىل تناوالت كّل ش  

 :يت« تتاىل عىل النحو اآلزاماحل  عنوان.  فعناوين حمتويات »
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ة باإلحياء، إىل رحلة حيل هذه العناوين، يف د الالهتا املكتظّ لتُ 

نة، فالتحّول، ملدياصب خ  رسة، فالقرية، فالسارد بني: األُ 

ة ته الواقعيّ مع بساطته ومنطقيّ  -فاهلجرة.  لكن هذا اهليكل

 -ةروائيّ  ة من وجهة نظر  يّ ـهذه، البالغة حّد السذاجة الفنّ

ة بنائيًّا لقصيدة عربيّ ا ة قالبً عريّ يكاد حيمل من الناحية الش  

قديمة.  وما عىل القارئ سوى أن يتأّمل هذه املفردات 

، «زاماحل  »عناوين ألجزاء  (أبو دمهان)جعلها لتي اة، يّ عرالش  

يف تتابعها من املحتويات، ليلحظ أهّنا يف ذاهتا ّتمل من 

طابق العًلئق ة، تُ عريّ ة ش  ل عًلئق إحيائيّ الرتابط ما يشك  

ة.  حتى إّنه ملن ة تقليديّ ة ألي قصيدة عربيّ املوضوعيّ 

ه ذلسل هالطريف هنا أن جُيري القارئ مقارنة بني تس

ة تويات بعناوينها وتسلسل حمتويات القصيدة العربيّ املح

من مطلعها، )مدخلها أو تراحيبها(، إىل  االقديمة، انطًلقً 

صب، فمعادالت التضحية فيها.  ومن هنا فإن عنارص اخل  

قة « املوضوعّي ال يكاد خيتلف عن بناء معلّ زاماحل  » بناء نّص 
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لبيد بن )، أو (عبيد بن األبرص)، أو (امرئ القيس)

كرى، .  حيث االنتقال بني عنارص األرض والذ  (ربيعة

كمة النّص ل، والرحلة، فالتضحية، وصواًل إىل ح  فالتحوّ 

ة، وذلك حسب الرتاتب املعروف للمضامني يف النهائيّ 

 .  1ةّم للقصيدة العربيّ ة، النموذج األُ القصيدة  اجلاهليّ 

قط،  ذاه يع   مل (أبا دمهان)وقد يبدو من املؤّكد أن 

فضًًل عن أن يسعى إليه، غري أنه حيمل يف ال وعيه تلك 

 .  روائيًّا داءً ألبسها هاهنا ر   ة ذاهتا، وإن  عريّ ة الش  النسقيّ 

ى أبو دمهان عمله: »رواية«؟  أم أن هذا لكن هل سمّ 

 ّقاد؟  ـاء الن من صنيع القرّ 

 

مفاتيح (، 1420، )بن أمحد ، عبداهللالَفي في)مكن الرجوع يف هذا مثًًل إىل: ي 1

ار املكتشفات احلديثة يف اآلث رْب  ة جديدة ع  ة: نحو رؤية نقدي  القصيدة اجلاهلي  

ة: النادي األديب  د  ُج : 1.  )ط.(األردن: عامل الُكتب احلديث، )وامليثولوجيا

 .(2001، ايفالثق
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 أكثر حصافًة أجناسّيًة من (أبو دمهان)لقد بدا  احلّق 

ُع عمله هذا: )رواية(.  وّرط يفتأن ي  تصنيف عمله، إذ مل َيد 

فهذه الكلمة ال توجد ال عىل غًلف النّص، ومل يرش إليها 

 ،1«زامكتبُت احل  ف يف تضاعيفه، وإنام كان يقول مثًًل:  »املؤل  

ة، بعد أن فرغُت من كتابة هذا النّص باللغة الفرنسيّ أو »

عرب آالف تبوها كالتي عدُت إىل قريتي، تلك القصيدة 

درك أنه هبذا « نفسه يُ زاماحل  وعليه، فإن كاتب »  2«السنني.

 ابدع جنًس ليُ  اعري والروائي معً العمل خيرتق اجلنس الش  

ه هو، لكن هذه األطروحة ستقرتح تسميته: ، مل يسم  اثالثً 

 رواية«.-»قصيدة

والقصيدة   « زام احل  »  إاّل أن أمر العًلقة بني نّص 

ىل البناء اهليكيّل للموضوعات، بل قتص عي ة ال اجلاهليّ 

 

 . 11، زاماحل   1

 . 158م.ن،  2
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ة.  وهو ما ال ُيستغرب يتجاوزه إىل توظيف األساطري العربيّ 

.  ومن تلك 1ة، خريج أحد أقسامهامن دارس للغة العربيّ 

سطورة )زواج القمر ق بأُ ة ما يتعل  األساطري العربيّ 

، ة ة العرب الوثنيّ س يف جاهليّ بالشمس(، ذلك الثنائي املقدّ 

هرة(، أو الز   ،رَت ث  كتمل يف عقيدهتم بوليدمها )عَ كان ي ي الذ 

 . 2ةت  عنه إشارات القصيدة اجلاهليّ حسبام عَب  

 كيف حدث ذلك؟ 

للتحّوالت  امن عنص املاء رمزً  (أبو دمهان)خذ يتّ 

ة، منذ ركودها الذي ت هبا الثقافة العربيّ ة التي مرّ االجتامعيّ 

 

، جامعة امللك سعود،  ، كّليّة اآلدابة وآداهبا هو خريج )قسم اللغة العربي   1

   الرياض(.

(، 1986سبتينو، )؛ موسكايت، 84، م.ن، بن أمحد في، عبداهلل: الَفي  انظر 2

د حم . ، ترمجه وزاد عليه: السيد يعقوب بكر، رااحلضارات السامية القديمة م 

د عيل مصطفى،  و ؛ سفر، فؤاد194وت: دار الرقي(، القصاص )بري حمم 

رْض (، 1974) وزارة   -ةة اآلثار العام  ، )العراق: مديري   )مدينة الشمس( احل 

 .   41اإلعًلم(، 
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ف حياكمه ؤل  أخذ امل الذي ظهر عليه اإلسًلم إىل ركودها

 ل حينام يذكر أنه: ل األوّ ث عن التحو  وينتقده.  يتحدّ 

ال يذكره أحد، بدأت املياه يف الصعود فجأة.    »يف زمنٍ 

حارصهم املطر طوياًل يف بيوهتم.  يف تلك الفرتة مح  ل  

الكثري من نساء القرية، وهو حدث مل نجد له تفسرًيا  

ْمل وّحد هؤالء  ذا احل  هأّن  بعد.  وما أدهش القرية هو

النسوة مجيعهن، فحني أنجبن مل تذهب أّي منهّن إىل  

احلقول، ممّا أغضب الرجال بالتأكيد، لكن إجابتهن  

 كانت حاسمة: 

 »لكل نباُته«. 

جال حالة الضعف هذه لدى   وألول مرة، اكتشف الر 

النساء، فأخذوا حيملون هلّن املاء، ولكن بكثري من املنّة  

الفوقّية.« شعور بلار واواالحتق
1
.    

 

زام 1  . 74 -73، احل 
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يف  عر« يأخذ وظيفة »املاء«، كام جاء فإذا علمنا أن »الش  

 : النّص اآليت 

ذ  د ور  ّمي فكانت ُتؤّكد يل بأّن الش  »أّما أُ  عر وحده أ خ 

املاء ووظيفته؛ فهو الذي يمنح الكائنات واألشياء  

عرّية ال  لوهنا.  وتضيف بأّن املاء حافظ عىل طاقة ش  

خاّصة ذلك املاء   اء احلقيقّيون. الشعر ا إاّل يدركه

الذي يف عيوننا والذي حيمل يف داخله حقيقتنا بألواهنا  

املتعّددة.« 
1
 

عر« هو تلك املياه الرمزّية التي أمكن االستنتاج أن »الش    

صعدت فجأة، وذلك املطر الذي تنـّزل فحارص البيوت.  

 ملرحلة اإىل  هذا النّص وكأنام صورة ذلك الفيضان ترمز يف 

عرّية الضاربة، التي عَّبت عنها اآليات مها الش  يَ ة بق  اجلاهليّ 

 القرآنية: 
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ب ْل ُأن  ي اط نيُ ــ  ﴿ه  ُل الش  ن ز  ن ت  ٰ م  ىل  ٰ ُكل   ؟  ُئُكْم ع  ىل  ُل ع  ن ز  ت 

اٍك أ ث يمٍ  ُبون  . أ ف 
اذ  أ ْكث ُرُهْم ك  ْمع  و  اُء  .  ُيْلُقون  الس  ر  ع  الشُّ و 

ت ب   اٍد هي  يُمون   أ  .  اُوون  اْلغ   ُعُهمُ ي   ُكل  و 
ُْم يف  ر  أ هن  ْ ت  ؟   مل 

ُلون   ْفع  ا ال  ي  ُقوُلون  م  ُْم ي  أ هن  نُوا؟  و  ين  آم 
ُلوا   ، إ ال  ال ذ  م  ع  و 

ات   احل   ث رًيا ،الص  ـه  ك  ُروا الل  ذ ك  ا  ، و   م 
ن ب ْعد 

وا م  ُ انت رص  و 

ُم ال ذ  ، ُظل ُموا ي ْعل  س  ُبون  ل ُموظ  ين  و 
ل  نق  ل ٍب ي  ﴾ .ا أ ي  ُمنق 

1
 

ل الشمس إلنقاذ القرية من لكن السارد يشري إىل تدخ  

لت  يف عقائد العرب القديمة تلك الكارثة.  والشمس قد ُمث  

امرأًة يف يدها حزمة الَبق.  وكان من أسامئها لدهيم: 

«، إشارة إىل ما ُّتدثه ر «، أو »ربة األَثَ »أثرت«، أو »ذات األََثر 

وقد أشار .  2أمطارها من خري، أو ما ُيعقبه نزوهلا من كوارث

 

 .227 -221راء، اآليات عَ سورة الش   1

العرب قبل   املفّصل يف تاريخ، (1973، ) جواد، ؛ عيل43: سفر، انظر 2

 .   169: 6، )بريوت: دار العلم للمًليني(، اإلسالم



 

 ر (املعاص  صِّ ـ النات بالغيَّيف األجناس  الرواية: ) ثورة -القصيدة  -8  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

433 

 

ني األقدمني إىل أن القمر يف عقائد الساميّ  1)ول ديورانت(

ع إليه حتى الضفادع، إاّل كان هو املسؤول عن املطر، تترّض 

بدو ي ( أبا دمهان)ومن هنا فإن .  ه ت حمل  أّن الشمس حل  

رً سم  ا هذه األساطري القديمة، التي تربط بني املاء واملطر تثم 

ا ما رمزت  إليه  دًّ والشمس من جهة، ومن جهة أخرى مستم 

الشمس يف التصّوف اإلسًلمي من الفيض والقدرة 

ة؛ تلك الرمزّية التي تسرتفد نسغها من جذور هيّ ـٰ اإلل 

 .  2ةامليثولوجيا العربيّ 

 

زكي نجيب حممود )القاهرة: جلنة  .، ترة احلضارةّص ق  (، 1949: )انظر 1

 .103 -102: 1التأليف والرتمجة والنرش(، 

يف بنية النّص االعتباري (، »1999، )بن أمحد مثًًل: الَفي في، عبداهلل انظر 2

ّ قر) «،  ة »أبحاث الريموكجمل  «، )ا(بأ حّي بن يقظان: نموذجً ة لناءة جيولوجي

 -21ة ص(، بخاص  52-9، ص ص1، ع 17، م(جامعة الريموك، األردن)

22   . 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلديث   ف
 

 

434 

 

«، زام احل  امت » راء كل و اءة  هكذا يمكن أن تتغلغل قر 

ى لتضعها يف سياقها من الرتاث العريب.  ومن دون هذا سرُيَ 

 النّص مليًئا بالثغرات والطًلسم واملعّميات.  

لْت القرية  حتو  » -الكاتب  كام قال  -ل الشمس وبتدخ  

ٍة واحدة، وحتو   ل املاء القديم، ماء أجدادنا، إىل إىل ُأْْس 

ل احلضارّي الذي  التحو  ءة إىل ام دو إيويف هذا ما يب   1«ضوء. 

أحدثه اإلسًلم، يف توحيده وعطائه.  وهنا يدخل الكاتب يف 

ة يف تطّورها األخري، من مناقشة ما آلت  إليه الثقافة اإلسًلميّ 

خًلل ما يعرضه من آراء )حزام(، و)اجلارة العجوز(، 

ا عاّم م فقد عَب   ،و)األُّم(، و)األب(.  أّما حزام   ه ّرت ب  رمزيًّ

، غنوص   ة، بعد أضواء مائها، من انحدار  فة اإلسًلميّ الثقا 

إن من مواجهة احلياة، يظهر ذلك يف قول السارد: »  هارب  

وقعْت يف القرية ذاهتا، وقد  وامرأةٍ  بني رجلٍ  ة ُحب  ّص أّول ق  

 

زام 1  . 75، احل 



 

 ر (املعاص  صِّ ـ النات بالغيَّيف األجناس  الرواية: ) ثورة -القصيدة  -8  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

435 

 

ى بعضهم وعشقوه إىل أن تسام   ب  استعذب الناس احلُ 

، ة أخرى مرّ  ،ل الشمس تدخ   مشرًيا إىل   1«واختفى إىل األبد. 

حيث أحالت احُلّب إىل قوس ة، » إلنقاذ احُلّب وإنقاذ اإلنسانيّ 

 ته.  وىل وواقعيّ ته األُ أي إىل أرضي    2« قزح. 

ة«  »برامجاتيّ  ل وجهة نظر  زام متث  ة ح  لقد كانت شخصيّ 

م العمل هي املنقذة حلال القرية، يَ إذ كان يرى أّن ق   ؛ة عمليّ 

كنت  فعاًل تريد معرفة رأيي احلقيقي  إنْ »  حيث يقول للفتى:

يف هذا املوضوع، فهو أّن زراعة األرض هي التي متنح النساء 

«  والرجال أشكاهلم وألواهنم، ومتنح األشياء مجاهلا وهباءها. 

 -إذا جاز القول  -يًّا ف  لَ َس  ا ى موقفً يف حني كانت ُأّم السارد تتبن 

ومن   3.«ظيفته اء وو ملدور ا  ذ  خ  عر وحده أ  بأّن الش  فهي تؤمن »

ك احُلّب بقوس قزحه،  م  ثَ  فإهنا ترى أن ابنها، الواقع يف َشَ

 

    م.ن. 1

    م.ن. 2

 . 76م.ن، انظر:  3



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلديث   ف
 

 

436 

 

ة إىل عني ر أسنانه احلليبيّ أرسل آخ   و  ما زال صغرًيا، وللت  » 

ألّن   1.« الشمس، وما زال أمامه أمٌد طويل للعذاب واألمل

ار م املايض، يف انتظيَ ك بق  ل الرأي املتمّس ّم هنا متث  األُ 

تنصحه جارته  يف حنيا هتطل مستقبًًل.  زات  م ج مع 

 باصطناع متيمة   -ة وكأهنا ترمز إىل احلضارة الغربيّ  -العجوز 

أي بنفض غبار   2ّب قوس قزحه.ص من جنونه بحُ للتخلّ 

مه.  وأّما األّب فقد رأى يَ ّب اجلنوين للاميض وق  ذلك احُل 

لبيت خًلص ابنه من عشقه يف الصًلة يف املسجد املجاور 

ة.  ة إىل األهداف الدنيويّ اذ األسباب الدينيّ .  أي يف اّت حلبيبة ا 

ذهب وهو ما اجّته إليه الغًلم )السارد( وبالغ فيه، حتى لقد » 

ثهم عن إىل أهله ليحد   -كام يذكر السارد  -أبو قوس قزحه 

فعاًل يف عقله وأّن   د هلم بأّنه مصاٌب وأك   عميٍق   »إسالمه« بقلٍق 

 

 . 77م.ن،  1

 . 76انظر: م.ن،  2
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األمر الذي دفعه إىل   1«حالته. تامم به واال  عليهم معاجلته

اه، للسعي إىل حمبوبته عَب مغامرات االنصاف عن هذا االجّت 

ره من خًلل ت  إىل سقوطه، الذي صو  د  ة أخرى، أَ محاسيّ 

سقوطه عن ظهر أتانه بني حوافرها، أمام أهل القرية، وأمام 

ُه تنصحه، من م   غامرةمعشوقته نفسها!  وكالعادة، كانت ُأم 

ناء إىل أخرى، بالتمس  فاشلة  اليشء الوحيد الذي » -ك بالغ 

وذلك  -2«وال يمكن أن يسقط فيه  ا كانت ترى أنه جُييده متامً 

ه.  هبدف الوصول إىل قوس قزحه، أي التغن  ي باملايض وق َيم 

خيالفها الرأي، إذ يعتقد أّن عىل البطل  ( زام ح  )عىل حني كان 

ة، ال يف مغامرات مستقلّ  ،واضحة )السارد( أن ينطلق برؤية 

أعرف أنك جتيد الغناء لقوس غري حمسوبة كتلك، فيقول: » 

 

1 77 . 

 . 78انظر: م.ن،  2
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قزح، لكن لكي تصل، جيب أن تكون قادًرا عىل رؤية 

     1«ّز الليل.الشمس يف ع  

 زام: ّز الليل؟!  يقول له ح  يف ع    كيف سريى الشمَس 

ني عىل وجه األرض،  »الشمس والقمر كانا أّول زوج  

كى لنا، الشمس كانت الزوجة ما حُي  اّل هذعىل األق

ّب كان  والقمر الرجل.  أحّبا بعضهام عميًقا.  وألّن احلُ 

هو الضوء الوحيد عىل وجه األرض، وألهنام استنزفاه  

ْتمة مل ت   ْتمة.  ع  ُحْل  ـ فقد حتّولْت األرض إىل عامل من الع 

دون أن يرى كّل منهام اآلخر، وال أن يريا ما حوهلام.   

اًل من األطفال، ومن كّل األلوان،  ا هائدً با عدوأنج

لكنّهم يولدون بأعني ُمغمضة.  وإلنقاذ أطفاهلام  

عيدا إىل األرض جزًءا من  را أن يُ ، قر  اواألرض معً 

ّم  م هذه التضحية.  لكّن األُ النور.  أراد األب أن يقد  

ة النور وأّن من  رته بأهّنا هي التي استنزفْت أغلبي  ذك  
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ذه املهّمة.  هكذا يا ولدي ترى  اسام هقأن يتاألفضل 

نا ُترض   ع آخر أطفاهلا.   أّن هناك لياًل وهناًرا.  كانت ُأمُّ

ْت يف إرضاع  ومنذ أن أصبحْت هي الشمس استمر  

من الشمس.    ار وجود قريتنا هنا قريبً ابنها وهذا ما يربّ 

ختتفي فيعتقد   ات عىل هذه احلالة.  أحيانً وهكذا ظل  

.  يف حني أهّنا هتبط بيننا كُأم   ة وقعْت ث كارالناس أنّ 

نادرة   اله صبيًّا، وأحيانً فض  وتُ  -ع طفاًل حقيقّية، ُترض  

ون الضوء وللضوء.«غنُّ ، وهؤالء هم الذين يُ ابنتً 
1 

إىل ذلك االعتقاد األسطوري  ( أبو دمهان)ومن هنا حييل 

ة حول عًلق  -املشار إليه من قبل  -عري( العريب العتيق )الش  

صب بالشمس عند العرب.  مومة الرامزة للخ  ألُ وثة واناأل 

ة ة وتصويريّ ة لغويّ دت  عنها مادّ تلك العًلقة التي تول  

 عره.  مازجت  اللسان العريب وش  

 

 . 79، م.ن 1



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلديث   ف
 

 

440 

 

عَّب ضح أّن أبا دمهان قد وّظف األسطورة ليُ يتّ من هذا 

 -ة للحضارة العربيّ  ا بوصفه نموذًج  -عن مرور الكاتب 

تلك املرحلة التي  ة السارد: من حيا  ه، أوني من حيات بمرحلتَ 

د عًلقته هبا من خًلل كان فيها يرتبط بالقرية، التي جيس  

، أو 1يها »قوس قزحه«، كام يسمّ  -عًلقته بحبيبته فيها 

صب  الرامزة إىل األرض واخل   -ر: امرأة القريةآَخ  بمدلول  

كام كان الشاعر اجلاهيل يستخدم  ا واحلياة يف القرية.  متامً 

إىل املاء واملطر  بقرائنها، من اإلشارات -ملرأة ا فردة م 

للغرض  -والنبات، فضًًل عن الرتكيز عىل خصوبة األرض 

تأيت املرحلة األخرى من جتربة الكاتب، وهي  نفسه.  ثمّ 

ه.  ذلك مرحلة االنقطاع املعريف والتارخيي عن هذا كلّ 

إىل  ا مئً ية، مور الق االنقطاع الذي كان يراوده منذ أن كان يف

ة الشخصيّ  -زام( هذا بذلك اجلدل الذي قام بينه وبني )ح  
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ل )الضمري ة، التي يمكن القول إهنا كانت متث  سطوريّ األُ 

 حيث يقول:  -اجلمعّي( للقرية 

إىل أّن بعضهم يقول باّن القمر كان هو   ازامً »نبهت ح  

 املرأة.

  هذا؟ التي قالْت لك  -مرجعيتك  -ُأّمك اهذه أيًض  -

د ُأّمك فعاًل.  وعليك أن تسكت.  أّما أنا  أنت ول

.  انظر كم هّن  اامرأة شمًس  فإين عىل يقني بأّن يف كّل 

مضيئات.  وهلذا أجتنّبهن.  ألن أي شمس ال بّد من  

 أن حُترق. 

ّز الليل إذا  ولكن كيف يمكن أن أرى الشمس يف ع   -

 كانت تقيض وقتها يف امتصاص البحر؟ 

لنهار، ويف الليل  طوال ا حترتقالشمس تيضء و  -

عندما ختتفي وراء هذه اجلبال، فإهّنا إّنام ترشب  

تتحّول إىل امرأة عىل هيئة نجمة.  الذين   البحر، ثمّ 

دون بأهنا أمجل نجمة، جتتاز السامء من  رأوها يؤك  
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املغرب إىل املرشق.  وإذا استطعت أن ترى هذه  

 ّ
 ئك.  حياتك وبقاالنجمة فقوس قزح ُملكك  وْس 

أعرف أيّن مل أعد يف سّن الرضاع، وأيّن لن أكون   ُت نك

ب آخر حظوظي.   شاعًرا حقيقيًّا، لذا قّررُت أن أجر  

رؤية الشمس يف منتصف الليل.«
1 

ب الرشُق وكأن الكاتب ُيل مع إىل رضورة استعادة ما ُسل  

، أصبح جيتاز السامء من جهة الغرب،  اإلسًلمّي من إشاق 

هذا الغرب من أدوات، كي متلكه اك ما وأن عليه أن يمتل 

 نة.  امللو   ، صبةاخل    ،ة يصل إىل أحًلمه احلقيقيّ 

ل إليه اليل الذي يمكن أن تؤو  ذلك هو اإلسقاط الد  

ي ات ي َمو 
هذا املقطع.  عىل أن العًلقة بالشمس هنا ال  2س 
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ي امت لم العًلمات«، ونحوه  بيًّا ملصطلح »سي عر«، بديًًل الس  ميولوجيا«، أو »ع 
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مومة الرتاث، عىل طريقة ُأّم السارد، بل تعني تعني العًلقة بأُ 

ذات أثر، كام كان  مرشقةً  فاعلةً  ،مستعادة  ا مًس ش ة به العًلق 

 الكاتب عن اقتناعه حيّرض الفتى أن  يفعل.  وقد عَب   ( زام ح  ) 

ه، زام؛ إذ  مل يعُ برأي ح   ه ُأم  ُ
مه  د يف سّن الرضاع كام كانت ُتو 

ولن يكون شاعًرا حقيقيًّا.  ولذلك جلأ الستفتاء جارته 

تلك  -ر الغريبّ َخ آلمز  ل وكأنام هي، كام مّر، ر  -العجوز 

التي ال تنام إاّل نادًرا والتي ال ت فتأ تتكّلم بصوٍت العجوز » 

أن  بيدَ   1«يف القرية.  ة كّل شخصٍ عاٍل، وكانت تعرف مسب  

 

ي  من املصطلحات املستعملة يف الرتمجات العربي   ي َمو  ة« مطابق عريّب  ة؛ ألن »الس 

مبنًى  -Semionذي األصل اإلغريقّي  -ا«أصيل ملصطلح »سيميولوجي

ل ذلك يف بحثه ّتت عنوان ومعنًى ر -البنية -شارةإلا».  وقد فص  ث  )قراءة   األ 

مؤمتر )شارك به يف  ، الذي«« يف ضوء النقد احلديث(يف »دالئل اإلعجاز

ة  جمل  ُنرش  يف )(، وم2000يب، جامعة َجَرش، األردن، َجَرش للنقد األد

، ص 2000سبتمَب ، 2م ،4ع، (ةبُجد   يفالنادي األديب الثقا )، ذور«»ُج 

 (.32 -7ص

زام 1  . 80، احل 
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 -عندما جلأ إليها  -املفارقة تنشأ عن أن هذه اجلارة العجوز 

 رافقته ليليًّا لفرتة طويلة.  وذلك، كام يقول: 

، وإنام لتعليمي مسّبات  احللم ة النجم»ال لرؤية هذه 

كل فرد يف القرية، انتصارات بعضهم يف مغامراته،  

األْسار   -وانكسارات البعض اآلخر.  أْسار اجلميع 

احلقيقية واخلاطئة.  عّلمتني الوجه اآلخر اخلفّي  

ي ألهّنا وحدها مل تكن   للقرية.  ومل تستثن أحًدا إاّل ُأم 

هذه العجوز  تعطي  تا كان تشتم أو تسّب أحًدا وألهّن 

ليليًّا بعض اللبن والسمن، بعلم أب أو بدون علمه.« 
1
   

بة مع جارته وما هذه األُّم، التي أشار إىل بقاء عًلقتها الطيّ 

العجوز، إاّل إشارة إىل ذلك الُبعد احلضاري اإلنساين، الذي 

ّم هنا هي املعادل هو حمايد يف عطائه وأخذه.  وكأن األُ 
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ة، يف مقابل اجلارة العجوز، العربيّ  حضارةاملوضوعي لل

 ة.احلضارة الغربيّ 

وبناء عليه سينتهي السارد إىل مرحلة التحّول  

ّي يف عًلقته باملايض والرتاث، بفضل تلك ب  س  االنقطاعي الن  

 اجلارة العجوز، وقد أفىض هبذا يف قوله:

»يف النهاية نسيت أيّن أنتظر الشمس، لكنّي بفضل هذه  

يخ اخلفّي للقرية وبدأُت أنظر  التار كتشفُت العجوز، ا

إىل الناس من حويل بطريقة مغايرة، وكل مّرة أرى  

أحدهم أضحك لوحدي، لكن بدون أن أجرؤ عىل أن  

وحيد، وهو أّن مسّباهتم مسّبة   أكاشفه بحقيقته لسبٍب 

يل شخصيًّا؛ ألن القرية كانت كإنسان واحد.  حتى  

بيت  ، لكل العمّ  البيوت املتداخلة عىل هيئة أبناء

مدخالن، أحدمها عىل األرض واآلخر عىل السطح،  
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بحيث كان يف إمكاننا أن ندخل كّل بيوت القرية من  

سطوحها.« 
1
    

 ُحلاًم   ، النتظار الشمس ا ونسيانه انتظار الشمس هنا كان نسيانً 

ا خياليًّا، واالجّت  اه إىل اكتشافها يف تاريخ القرية ماضويًّ

ن يدخل بيوت القرية كانه أ م ار بإوواقعها مًعا.  وبذا ص 

عن  -واحد يف وحدهتا كبيت   -)بيوت الرتاث واملايض( 

ا، ة أو السطحيّ طريق أبواهبا األرضيّ  ة، دخواًل انتقائيًّا نقديًّ

ه، أو حتى ما كان يراه غري حمكوم برؤية ما كانت تراه ُأم  

 زام(.  ضمري القرية: )ح  

َ عَ  -فقد ظّل يف نظر أهل القرية  ، ومع هذا هذه   َب 

ة، إىل مغامراته الفاشلة، التجارب الثًلث: من محاسته الدينيّ 

، اجمنونً  -ر وضحكه عىل أهل القرية إىل مرحلة انبهاره باآلَخ 

 -شبيهة   بتجربة   ر  ، كابن عمه الذي مَ وراثي   أو يف حالة جنون  
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ا احلقول يً ـ ا قفز من الطابق الرابع يف بيته، متخط  مل   -كام قال 

ل، كام لو كان املحيطة بالقرية دون أن يتبل  املاء بمورة املغ 

«.  وهذا ل! ل  يف جنونه فام خوفه من الب   اغريقً يطري.  كان » 

اجلنون قد أحدث قطيعة »إبستمولوجية«، ال بني السارد 

، حيث اوأهل القرية فحسب، ولكن مع تلك العجوز أيًض 

ه له. رت لكّل تنك    ل إىلأي أنه كان قد وص  1ما َرَوت 

ًلل الوجودّي والفكرّي التاّم، عن حماكاة ماضيه أو االستق 

 ر.حماكاة اآلَخ 

ة، يّتهم األُّم ة برامجاتيّ فقد كان شخصيّ  (زام ح  )أّما 

ة ي  د  ه السارد إىل مواجهة احلياة بج  عر واملدرسة، ويوج  والش  

ة.  إنه ال يبتسم إاّل يف موسَمي احلصاد؛ فاالبتسام واستقًلليّ 

يكشف  ، برأيه ،ذلك أن الضحك  2ن العمل.عيقه ع قال يُ كام 
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عىل  افًل بّد من ترشيد استهًلكه، حفاظً  ؛األوراق للعدوّ 

ة يف التعامل مع قضايا احلياة.   ي  د  ي ة واجل   الَّس  

ة النّص هو والتداخل بني الطبيعة واإلنسان يف رمزيّ 

 ا لكّل يًّ ـ، حيث يصبح )قوس قزح( رمًزا كل  عضوي   تداخل  

يف أهبى  د.  وهو يراه دائاًم صب والعطاء والتجد  معاين اخل  

( زام ح  )ياته حينام يستيقظ عىل إدراك احلقائق بصحبة جتل  

ل ّف بصريته عن أمله املنشود يف التحو  ش  ، أي حينام تَ ا غالبً 

املستقبيّل إىل األفضل.  وعندئذ  يكتشف أنه ليس بمجنون، 

أي   1«.اًل ُج صبح ر  ناء سي ن الغ  وأنه بمجّرد أن يتوّقف ع» 

عر وأوهامه، سريى العامل عىل حقيقته، بعيًدا عن سلبيّ  ات الش 

 اته.  واملايض وبكائيّ 

ا   اى خطابً ى من أن الكاتب يتبن  وهنا املفارقة تتبد   عريًّ
ش 

ا.  كأنام يف هذا  عرّي رمزيًّ يف الوقت الذي ُيدين اخلطاب الش 
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ثة بخطاهبا «، املتشبّ تشعرنة ، »املةة العربيّ صورة عن الشخصيّ 

عرّي السلبّي االستًليّب املراهق.  تظن أن بوسعها أن الش  

ل َح الكون عَب قصيدة، وإن   اّدعت ظاهريًّا خًلف ذلك.   ُتص 

عن هذا املأزق الروحي واحلضاري  ( أبو دمهان )ولقد عَّب 

 غرق احلرث والنسل.  ة املاء الذي أخذ يُ من خًلل رمزيّ 

« ينهض حلامية  زاماحل  رد » وسا  -ض ا املخ  يف هذا

 يرى الشمس، كام قال، تغري   -احلقول من اجتياح الطيور 

من املغرب، لتغيب يف املرشق، ويستيقظ عىل  جهتها مرشقةً وُ 

ه، م  يشء حوله، وإذا هو حممول عىل ظهر أُ  الليل يلّف كّل 

التي نجحْت يف العثور عليه، حيث كان أهل القرية قد » 

يف    1«. يف البحث عن الفتى املجنون ياًل و ط  ا تً قضوا وق 

ر(، الرشق )العريّب( إشارات إىل اكتشاف )األنا( و)اآلَخ 
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والغرب، املايض واحلارض.  وهو اكتشاف له ما بعده يف 

 جتربة السارد. 

ة سطوريّ وهكذا يستغل الكاتب تلك العنارص األُ 

اّم عحلال املختلف بطبيعة ا  -ة ليوّظفها عىل هذا النحو عريّ الش  

لتصوير تلك  -ة القديمة نت عليه يف القصيدة العربيّ كا 

ر.  لكن اجلدلّية بني الرتاث واحلداثة، وبني الذات واآلَخ 

 (أيب دمهان ) ت لدى هذه الطريقة يف التعبري والتصوير ظل  

عرّية يف النهاية، تتطّلب القراءة والتأويل، طريقة شيفرّية، ش  

نص  رمزي   ّي ل مع أ ا و احل دمها، كام ه وتنفتح عىل تعد  

لع عليه من عىل كثرة ما اط   -عرّي.  ولذلك، فإن الدارس ش  

مل جيد قراءة المست تلك الطوايا  -قراءات يف هذا النّص 

ته وعمقه.  غري أنه ينبغي خصوصيّ  ة، التي متنح النص  الليّ الد  

االعرتاف هنا بأن تلك الطوايا ال تدم الغرض الروائي 

عرّية ليست يف ة الش  سطوريّ اقة األُ لك الطت ل إن املألوف، ب 

متناول قارئ الرواية االعتيادّي، ال العريّب وال الفرنيّس، ما مل 
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ته ة، إىل خلفيّ ة الرتاثيّ ة النّص امليثولوجيّ بخلفيّ  ا حً يكن مسل  

 رواية(، ال رواية حمضة.  -ة بوصفه )قصيدةاألجناسيّ 

ة يف يّ ور ط ساألُ هلذه التهويامت  ، إذن ، ىوهل من جدوَ 

ة يسعى إىل معاجلة مثل تلك القضايا احلضاريّ  رسدي   عمل  

ى يف عمله هذا كتابة ال يتوخ   ( أبا دمهان) ة، لوال أن واإلنسانيّ 

سطورة ى كتابة أُ رواية باملعنى التقليدّي، بمقدار ما يتوخ  

ج عمله هذا عن أن روائّي؟!  وذلك ما خُير   عرّية يف ثوب  ش  

 رواية(.-دة ه )قصين ىل كو يكون رواية إ 

ه عن رؤيته قوس عند هذا املنعطف ُيعر   ب البطُل ألُم 

قزحه احلقيقي.  ومع ذلك فليس بقوس قزحه نفسه.  وحينام 

ُه ملاذا مل يُ  لن جييبها: »  ؟لقوس قزحه كام أوصته  ن  غَ تسأله ُأم 

ذلك   1« اًل عىل اإلطالق.ُج ي ثانية، وإاّل فإيّن لن أصبح ر  غّن أُ 

ق د أصبح رديف اجلنون، فهو خيشى أن ُيطل  لديه ق  لغناء أن ا
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وهذا وجه   1«.املجنون ابن املجنونةتسمية: »  ( زام  ح  ) عليه 

ه   اختًلف    .  يف الرأي بينه وبني ُأم 

ل  يف هذا املقطع من النّص عن بدايات التحو  إنه يعَب  

طهم بني كّفهم عن النظر إليه عىل يف موقف القرية منه، بتوس  

عن »جمانني« العائلة.   الذعة   ما يسمعه من مُجَل  نون« ونه »جمأ 

ز، الذي استحّقت مشرًيا إىل موقف )أخته/ ذاكرته( املمي  

اذه هذا د اّت عليه األخرى أن ينعتها بقوس قزحه، مّا يؤك  

بام يعنيه فيزيقيًّا من انكسار شعاع   -النعت )قوس قزح( 

ًما، بالتقاء ضياء الشمس ام ـ  ل  بقطرة ماء، ال يظهر يف سامئنا إاّل 

صب  ُمرشق، ماضًيا أو حارًضا، من خ   إىل كّل  إشارةً  -واملطر 

 ة نفسها أو من خارجها.  داخل العائلة الثقافيّ 

  -وهاهنا بدأ السارد لعبة اجلنون بمفهوم أهل القرية

نشأ مّا كان مَ  -ة بمعنى اخلروج عىل قوالب الثقافة التقليديّ 
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َبل  ( زام ح  )  مع ى تحهم، دام  بينه وبينص   نفسه، الذي كان َيق 

يمّس بيته وعائلته.  وبذا  منه مارسة جنونه الغنائي، إاّل أن  

ة اللتها السلبيّ لت  عن د  ناء« يف النّص قد ّتو  تبدو مفردة »الغ  

اللة التغيري والتجديد والثورة ، بام ّتمله من د  ة  إجيابيّ   اللة  إىل د  

 منهم الًّ ، وأسمعُت ك ا امً وين مت مارسُت جن عىل السائد.  »

ُعْد أ   هْتا يل العجوز، ومل ي  و  ٌد جيرؤ عىل ح  حكايته التي ر 

ر إعصاًرا من امة، التي تصو  ويف هذه الدو    1«مواجهتي. 

لمّي ق الع  ل، الذي يكتسب به البطل صفة التفو  التحو  

 واجلنون الثقايف عند أهل القرية، متوت اجلارة العجوز.  

ار  اجلارة العجوز ترمز إىل التيّ  ول بأنقّح ال وإذا ص

احلضارّي الغريّب، فإن موهتا يبدو معاداًل ملوت االستعامر، 

بمعناه املادّي أو الذهنّي.  وقد أوصت  اجلارة العجوز بكامل 

يها وجمنوهنا، أي إليه هو: بطل حقوهلا لشاعر القرية ومغن 
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ي ن يشرت أ لم ب، الذي كان حي ( زام ح  ).  ما أثار مرارة النّص 

هو حقول العجوز قبل موهتا.  ومع هذا فقد احتفل أهل 

ن القرية هبذه املناسبة، جلًلء العجوز عن حياهتم، ومتك  

دا.    البطل من تركتها، واحتضنوا بطلهم جمد 

لكّن ُحلم أبيه وُحلم أساتذته يف أن يصبح صحفيًّا قد 

نبئ عن درة تُ اضطره إىل مغادرة القرية إىل املدينة.  وهي مغا 

َبى، َبى إىل املدينة الكُ أكَب، من القرية الكُ  الحقة   مغادرة  

أي من الرشق إىل الغرب.  تلك املرحلة من لقاء القرية 

ب  وَرد  بني الطرفَ  ، وَجذ  ني، باملدينة كانت مرحلة التباس 

به الناس ودة أحد أبناء القرية، لق  ده الكاتب من خًلل عَ جس  

ني، وما ن هيئة وسلوك غريبَ عليه م ا بدا بـ»العاصمة«، وم

ات ومواقف متباينة حياله.  أظهره أبناء القرية من سلوكيّ 

 عنها خري تعبري قوُل الكاتب إن أهل تلك املرحلة التي يعَب  

القرية قد َلب ُسوا هدايا )العاصمة( عىل مًلبسهم القديمة، 
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د إذ ذاك تشه   1«كام لو أننا نضع العاصمة فوق القرية. » 

خان(، التي ل مرة!  ثم )ثورة  الد  رة الكبسة( ألوّ ية )ثو رالق 

جلبها ابن القرية املتمدين!  ثم كانت اجلارة العجوز مُت ّد هبا 

نني أبناء القرية أنفسهم، يف الوقت الذي يذهب فيه غري املدخ  

غم مّا يصفه من مظاهر الثراء إىل صًلة اجلمعة!  وعىل الر  

 -عضوّية ذلك العائد من املدينة بسًة ًل ست  مواألهُّبة التي الب

ن ه الذهبّية( وشخ   ( زام ح  )فقد َنَفَر منه  -صها يف صورة )س 

ل الفرح وأبناء القرية نفوًرا، بل َنَفَر منه أهُله أنفسهم، وّتو  

ٍر جتاهه وجتاه احلياة احلضاريّ به »  ذ  دها، ة التي يمج  إىل ريبة وح 

يام بعد أن أباه كان قد فنا ف ر ، وع وجرحيةً  وبدْت القرية حزينةً 

   : )= مأساة لقاء القرية باملدينة(. 2«،بكى طوياًل هلذه املأساة 

 

 . 89انظر: م.ن،  1

 . 92انظر: م.ن،  2
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د  ة )حمم  ص 
رنا بشخصي ة )سامل( يف ق  إهنا شخصي ة ُتذك 

ئب»علوان( القصرية بعنوان  ني الذ  ، السابق ّتليلها يف 1«ع 

 الفصل اخلامس:

ة إىل  د مرّ احني عو  طويل.  »غاب عن القرية منذ زمنٍ 

الفجر وتساءل   ل القرية جاءها يف الليل وعاد قب

،  ا النساء فقد اخرتعن مئات األسبابأمّ  الرجال.. 

وكان جميء سامل رواية جديدة يعلكها الناس وقت  

إال أهنا متثيلية أرى  .  لأنه يمّث  ت أحسس... فراغهم 

إحساس   ا أراهم مجيعً .  نر وامللقّ ج واملصوّ ر  ْخ فيها املُ 

شعور خنقني أحال  ... نه يفقد املوقفأل  . ةيرك

سألني وهو ينفث  .  متتابع ته إىل نكدٍ يفرحتي برؤ 

 :  دخان »الشيشة« املرتكزة أمامه

أال زلت تكتب األغنيات )بالطبع األغنيات   -

ة واحدة أن تكتب  مل حتاول مرّ  عىل فكرة أ ؟احلزينة(

 

 صل اخلامس من هذه الدراسة..  وراجع: الف83 -08، احلكاية تبدأ هكذا 1
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ب وسوف  ب جر  جر  ؟  أغنية متفائلة  ؟ أغنية فرحة

 ... ظرت إليهن  .  نجح ت

أكتب األغنيات احلزينة حتى يصل   سوف أظّل  -

    وتدري متى يصل الفرح؟.  أ الفرح

 .  قال: ال.  رأسه ز  ه   -

عندما ترتوي هذه الرمال احلاملة من ماء القمر    :قلُت  -

   ... الفيض  

 أنني مل  إاّل .  الرتف.  اهلدوء، الفخامة.  دخلنا املنزل

رأيته يف  .  ملجموعةهذه ا ضمن ادخل ساملً أستطع أن أُ 

صدر عجالهتا صوت  تُ  رئخاطري يقف هناك فوق ب

فوق مساحة من األرض حيرثها..  .  نزيف األرض

صوته وراء قطيع من األغنام يدخل القرية عند  

الغروب واألطفال يلعبون والنساء يتبسمن من  

 ة.   فجأ اوجدته وحيًد ..  النوافذ واألبواب
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ظللت طيلة الليل    .مفرديرفض )سامل( أن أنام ب

ان املاء الكبري الذي وصل إىل  ة خزّ ص  عليه ق   أقّص 

 أن الرشكة التي  إاّل .  القرية بعد أن هاجر معظم أهلها

كان  .  للمياه الغازية ستستفيد منه استقيم مصنعً 

ق  مل يعل  .  كان يرتعش.. صمته خييفني ونظرته العميقة

.   هاضطجع فوق ْسير  .ريبة .. ازددتبيشء

د يف  تتحد  ... باألغنية تنمو يف داخل تسسحأ

تب  أكمل أجد ما .  الكتابة تنتابني ىمُح   بدأْت .. رشاييني

...   ضئيل مل يبق سوى نورٍ .  النور  ُت أأطف.  عليه

ني  الع  .  إليه نظرُت  ..الرسير ز  ت  اهْ ...  القلم أمسكُت 

الغطاء فوق   وسحبُت  القلم.  ط  ق  س   .. بة إيلّ مصو  

  نترش .  امل أنم.  قرسي   يني بشكلٍ ع   ُت مض غأ.  يوجه

ق  تصد   سامل أ.  به حُت ص  .  احلركة سمعُت .  الضوء

  ا ضحك كثريً   ؟ني واحدةئب الذي ينام بع  حكاية الذ  

  ي  ن  يْ احدة من ع  و أعذرين فأنا مل أقل لك بأن : ثم قال

 « .ةني زجاجي  هي ع  
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ته ليكاد يبدو « زام احل  » بل إن نّص  ة روائيًّ  رسًدا بُرم  ص 
ا لق 

ئب »  ني الذ    القصرية، أو توسيًعا وتفصيًًل يف موضوعتها.   «ع 

« مفردات زام احل  قد وّظف يف »  ( أبو دمهان ) وإذا كان 

ة، كالشمس واملاء، يف تعبريه الرمزي عن امليثولوجيا العربيّ 

ة، فإنه يف ذلك اجلزء من نّصه املعنون القضايا اإلنسانيّ 

ة فكرة طقس االستمطار يف وثنيّ ل إىل ق « ينتذاكرة املاء بـ» 

َلع والُعرَش بأذناب البقر حيث كانوا يعل   ؛ العرب قون الس 

بينا يشعلوهنا، بعد أن يصعدوا هبا جبًًل وعًرا،  وعراقيبها، ثمّ 

إىل ما  1ت(ل  ة بن أيب الص  مي  وقد أشار )أُ .  جيأرون باالستسقاء 

 

، عناية: سجيع مجيل اجلبييل )بريوت: دار  تلْ ة بن أب الص  مي  ديوان أُ (، 1998) 1

، تلْ  الص  ة بن أب مي  رشح ديوان أُ (، 1980) .  وقارن:75 -73صادر(، 

 أمحد عصام الكاتب )بريوت: دار مكتبة احلياة(،و ين الكاتبشح: سيف الد  

ت وترتيب األبيات اختًلف بني الديواَنني واضطراب، ويف الكلام  .44-45

وكذلك بني كتب الرتاث.  فاخرتنا ما رأيناه أقرب للصواب.  وقد َوَرَد صدر  

...»، أو «...ال عىل َكوكب  ينوءُ »البيت الثاين هكذا: 
 
ء !   «ال عىل َكوكب  ب نَو 

  وكب  كَ  ًلعَ  »الولعل ه: 
 
ء  انظرتسقاء )ذا الرضب من االسه وحول  .«ب نَو 
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ادهم ت اعتق ن رب كايبدو منه أن فكرة هذا الطقس عند الع 

 الغريب باستعطاف اهلل عىل تلك البقر املحرقة، ومن ثمّ 

 غاثوا بسببها!  فقال:  نزول املطر إلطفاء النار، ليُ 

ــن   ـ ـي     ،    ــةٌ م  زْ ٌة أ  ـ س   ا لن  با   ُل ـخُت

  فيهـا ص  ى للع  ر  ، ت    س  
 ـريراضـاه 

ـ  ٍء،  وال ـوْ ن  ب    وكٌب ك   ال ع    ال   ري

ـ ـ  ُنـْوٍب، والـ  ورارُ ْخ طُ  ى ر  ت  ح ج 

وْ     إذْ  ُسفُّ  وكانــوا    ،   قيق  بالد   ن  ي 

ـ ال يأكل   ُل  بْ ق    ـطــرياف     ا شــيئً  ون  ـ

 

حمارضات األدباء وحماورات الشعراء  (، 1961: الراغب األصبهاين، )أيًضا 

؛ البغدادي، عبد القادر، 153: 1، )بريوت: دار مكتبة احلياة(، والبلغاء

د  عبدالسًلم حمم   .، تح باب لسان العربّب لُ األدب ولُ  خزانة(، 1979)

؛ اآللويس، حممود  147: 7 ة للكتاب(،لعام  ا ةهارون )مص: اهليئة املصي  

د هبجة ، عناية: حمم  بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب(، 1924)شكري، 

    . (164: 2األثري )مص: املطبعة الرمحاني ة(، 
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 و ـ لط  ل   ل   ـ هْ لس   ا ر  باق    سوقون  وي  

 ورا بُ ـ ت   أْن    ـةً ـي  ْش ، خ    هازيـل  ـ م   ،   د  

 ذْ األ    يف ُشــُكر    ريان  الن    عاقدين  

 حــوراالبُ   يــج  هت   يْ ك  ، ل    منها  ناب  

 عليهم،  هـاج  ها، ف  لُّ كُ  اشتوْت ف 

 ـبرياص   ـبريٍ ى ص  ـ إل  هاجـْت     ثـم  

مُ ـ ـٰاإلل   فرآها    ـ ـطْ بالق     ُه ُتْرس 

، ـ  ـناُبـُهْم    ـى وأمس    ر   وراـطُ ـمْ م   ج 

ـ شا فسـقاها ن   ـ ال   ُه واك ف  ُص ي  غ 

ـْنـُه  ـث   ـ ر   إذ   م   الكـبيـرا     وهُ ـ ادع

ـل ـٌع مـا  ـٌر ما،  ـهُ ، ومثلُ   س   ُعـش 

 ـوراقُ ـيْ ـ الب    وعالـت  مـا    ئـٌل  عـا 

 وقال شاعر آخر، منتقًدا هذا الطقس:
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؟!  1أجاعٌل أنت بيقوًرا مسل عًة         ذريعًة لك بني الل واملطر 

، يقوم هبا شبيهةً  ةً طقسي   ر مارسةً يصو   (أبا دمهان )ذلك أن 

خلع ت البئر؛ إذ يقول إنه: » ، حينام جف  ه  مع ثور   ( زام ح  ) 

  شبه نبتةً ا حيثو الرتاب عىل جسده الذي يُ ا، وبد ه ه كلّ مالبس 

!  هي اسقنيـٰ: يا إل ا عً ه إىل الل مترض  عّراها العطش، واجت  

ذنه إىل هيمس يف أُ  ل  ، وظ  ه  ثم عاد إىل جانب ثور   ا رها ثالثً كر  

ظّل  ا وربام كان هذا طقًس   2« أن أتى املطُر من كّل مكان. 

ة العتيقة.  لوجيا العربيّ امليثو معني  معهوًدا يف القرية، يمتح من

غري أن ما يعني هذه القراءة هاهنا هو تأصيل هذه التوظيفات 

لها الكاتب للتعبري عن ة، التي كان يتوس  عريّ الش  -ة سطوريّ األُ 

 أفكاره، )من معدهنا القديم(.  

 

 . 153: 1، األصبهاينالراغب  1

زام 2  . 93، احل 
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تان(، ومع ويتزامن )طقس االستمطار( مع )طقس اخل  

ة.  حيث مل املدرسة االبتدائيّ  يف ةائيّ اجتياز اختبار الشهادة النه

ة االستمطار قبل أن ُيصبح ّص قوا ق  يكن ألهل القرية أن يصد  

تان، صاحُبها رجًًل، ولن ُيصبح كذلك ما مل جيتز اختبار اخل  

 به الكاتب، من خًلل بشاعة طقسه التقليدي، عن الذي يعَب  

ونه: بشاعة طقوس التقاليد القروّية يف التخّلص مّا يسمّ 

ه بَ َس العار«.  هذا الطقس الذي حيفظ الفتى نَ اللحم » 

له منذ » ئون يتهيّ  -كام قال  -رى استعداًدا له، بل إن أبناء القُ 

  1«حلظة الوالدة، كام لو أنه اليوم الوحيد الذي يستحّق احلياة. 

إىل الرجولة احلّقة،  -( زامح  ) كام ذكر  -ل صاحبه وهو يؤه  

ك  الغناء السلبي امل  يف هذا   2غناء للحقول.إىل ال راهق، وَتر 

ه ذاكرته يّل مل يكن يقف إىل جانبه سوى أخت  املعرتك التحو  
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ه  وقوس   نوثات الثًلث التي ّتمل لديه قزحه.  تلك األُ  وُأم 

ما يتمّسك  ز  عَ ما يتمّسك به من القرية، بام ترمز إليه من أَ  ز  عَ أَ 

ة تدائيّ ب واال تانبه من الرتاث.  وباجتياز اختباَري اخل  

ن َثم  لتصديق َنَبئ ه  العجيب عن له م  ني، وتأه  احلاسمَ 

ل ملغادرة القرية هنائيًّا، والذهاب إىل ، يتأه  (زام ح  )استمطار 

املدينة، التي حيصل فيها مع زمًلئه عىل تواريخ ميًلدهم 

ة.  إنه انقطاع  يشبه املوت، كام قال، ال يقاومه إاّل ل مرّ ألوّ 

قرية، واملرجع األمني لذاكرهتا، أصل ال ذي هو باملاء ال» 

، كام يقول ا لتارخيها، لرصاعاهتا، ألْسارها، ولروحها أيًض 

ي ُل الَّس   ب  هذا هو زاد رحلته إىل عامله اجلديد، واحَل   1«زام. ح  

ه/ القرية.   الذي ظّل يربطه بُأم 

كهذا  رمزي   ومن نافلة القول إن عىل القارئ إزاء نص  

اها ببنية املعنى إيّ  ا فيه، رابطً  كلمة   ا إزاء كّل يليًّ و ث تأ أن يتلب  
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 ّ ا ش  الكيل  ا، يصو   الكامن يف باطن النّص، بوصفه نصًّ ر عريًّ

 ل  إىل أجواء عصها احلديث.  إنه ّتو   ة  عربيّ  الت قرية  ّتو  

د بطل النّص بوثائق تراث القرية قبل أن يزو   (زام ح  ) أراد فيه 

إىل تركة اجلارة العجوز، التي سبق أن  ا ه ليضمّ اها؛ مغادرته إيّ 

كها.  أي أنه سيغادر القرية ويف جعبته تراثان: تراث متل  

أسًلفه، وتراث  آخر نقيض، كان قد َعَب  عنه َعَب  تصويره 

 ة اجلارة العجوز.  شخصيّ 

ويف هذا املفرتق يومئ السارد إىل وقوفه بإزاء ثًلثة 

رأي حول مضامني ال  يقسمَ ني منهم كانا من حكامء: حكيمَ 

وشخص آخر من  (زام ح  ) تراث القرية من األفكار، ومها 

تها«، فيام تتصّوره ي  القرية، كانت له أفكاره املوغلة يف »حس  

 عن الكون والطبيعة.  وكأنام الكاتب يومئ هبذا إىل ثقافة  

 ثقافةً  قابلل يف هذا احلكيم، تُ تها، تتمث  يف جاهليّ  مغرقة   ة  تراثيّ 

ف من ذلك اإلغراق يف النظر إىل املجتمع أخرى تتخف  

لها حزام.  وبمعنى آخر: ثقافة البقايا والطبيعة، كان يمث  
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ني.  ني بَ ة من الرتاث، وثقافة أخرى هجينة، تقع بَ اجلاهليّ 

ة يف اجلزيرة، إىل عهد الثقافة العربيّ  ات هب مر   وتلك حال  

ة احلديثة يف القرن يّ السعود لدولة قريب، وّتديًدا إىل هنوض ا 

 العرشين.  

وقد .  ة ل وافد الثقافة الغربيّ أّما احلكيم الثالث، فيمث  

 ( السويد) ة ذلك العائد من ملكة ره من خًلل شخصيّ صو  

ه حكاياته عن املجتمع الغريب، مع ابنته، وما أحدثت  

كانت  -وحكايات ابنته، مع ما جلباه إىل القرية من آالت 

ة، جعلت ة« فكريّ »إبستملوجيّ  ن ثورة  م  -اعة س ها الأبرز 

خارج قريتها وما حيوط هبا  اأن هناك عامًل القرية تستيقظ عىل »

القرية نفسيًّا لرحيلنا نحن  أ  ا هي  ممّ ، قائًًل: إن هذا »1«من قرى 

ر  ذَ بحَ  ا ؤ جاء حمفوفً ومع هذا فهو هتي    2«أوالدها إىل املدينة. 
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يد ابنه والبطل )السارد( تزو  إىل ا( زامً ح  ) عا فَ ، دَ وريبة  

وذلك   1ني«، حيفظان عليهام شفهام اجلنيّس واملايل!والَ بـ»رس  

يف وقت  مل يعد مناص  من التسليم بغلبة رياح التغيري أو 

ى أبو السارد بمعظم املبلغ، الذي اهلجرة، حتى لقد ضح  

 ةل رحل به، يف سبي مَل  ع أهل القرية له به للعًلج من فتق أَ تطو  

      2ة إىل املدينة.التعليميّ ابنه  

إن التعالق بني الفصول الثًلثة التي يدرجها )أبو 

«، ذاكرة املاء «، » قوس قزحدمهان( ّتت العناوين الثًلثة: » 

يف  -اللة، يشبه الد   هو تعالق  رمزي   ،« مدينة السحاب و» 

 -ة التي شارفها الكاتب ة واحلضاريّ إشارته إىل النقلة الثقافيّ 

 ره اآلية القرآنية الكريمة: و  ما تص 
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هيُّ ا الن اُس، إ ْن ُكنُْتْم 
ا أ  إ ن ا  يف ﴿ي  ، ف  ن  الب ْعث 

ْيٍب م   ر 

ْن   ٍة، ُثم  م  ق  ل  ْن ع 
ٍة، ُثم  م  ْن ُنْطف 

اٍب، ُثم  م  ْن ُتر 
ْقن اُكْم م  ل  خ 

نُب ني   ل ُكْم، وُنق  
ٍة، ل  ق  رْي  خُم ل  ٍة وغ  ق  ٍة، خُم ل  ام   يفرُّ ُمْضغ   األ ْرح 

اُء، إ ا ن ش  مًّ ىل م  ٍل ُمس  ْفاًل، ُثم    أ ج 
ُجُكْم ط  ى، ُثم  ُنْخر 

دُّ إ ْن ُير  نُْكْم م 
، وم  َّف  ْن ُيت و  نُْكْم م 

ُكْم، وم    ىل ل ت ْبُلُغوا أ ُشد 

ْعل م  م   ْيال ي  ك 
، ل  ل  الُعُمر  ْيئً أ ْرذ  ْلٍم ش  ْعد  ع  ى  اْن ب  .  وت ر 

د   ام  اف  ًة، األ ْرض  ه  ا ا إ ذ  ْيه  ل  ْلن ا ع  ْت،  لـام  أ ْنز  ، اْهت ز  ء 

ْوٍج هب  يٍج﴾. ْن ُكل  ز 
ب ْت، وأ ْنب ت ْت م  ور 

1
       

« استكاماًل لذلك مدينة السحاب ق بـ»وسيأيت الفصل املتعل  

صب، الذي أصاب بطل النّص، وأصاب أهل االهتزاز اخل  

ة لنفسيّ وا ة هنيّ مات حياهتم الذ مقو   القرية من حوله، يف كّل 

 ة.  واالجتامعيّ 

مدينة  ى، فيام كان يدخل »وىل صدمات الفتَ لقد كانت أُ 

ة، ر القارئ بأسامء املدن الغربيّ يذك   وهو اسم   -« السحاب
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أن انكَّست  -ور«، أو »مدينة الضباب« كـ»مدينة الن  

ـ  ثت مًلبسه وكّل ما اشرتاه له أبوه.  فكانت حَبته ولو  م 

َب عن يزيل احل   سحري   ا إاّل اخرتاع  هل  ز  مل يُ  تلك لديه كارثةً 

، كاحلكيم الذي ة  سويدي   من صناعة   ا يشء، وكان أيًض  كّل 

حَبة املكسورة هاهنا وإزالة إىل القرية.  وامل   عاد من قبُل 

إىل إزالة آثار الثقافة  آثارها باملزيل السويدّي هو إيامء  

 ة بالوصول إىل »مدينة السحاب«.  التقليديّ 

ى أن فنون  الثاين، فقد كان يف اكتشاف الفتَ ملوقف ا أّما 

  1ى وأغزر من فنون القرية، عىل أهنا فنون جنون.املدينة أغنَ 

َثُته السارَد من قبُل  ت  زَ هو جنون كانت قد غَ و  ، منذ أن َلو 

 كان ما يزال يف القرية.  

ى جوع البطن، وجوًعا  الفتَ  ويف املدينة أيًضا عرَف 

ا مل صباح، مّ  ضات اجلميًلت كّل ر  املم  آخر، وهو يشاهد 
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عن مدائن  (زام ح  )سطورة يألفه يف القرية.  وإذ يستذكر أُ 

َيُعد  ما يكتنزه  ل أصل نشوء املدن، أخذَ الكنز التي متث  

 لذاك الكنز، بام حيتويه من إطًللة   ااملستشفى املجاور له رمزً 

   1رها.أعمق عىل أجواء املدينة احلديثة، يف علمها وّتر  

وهي تعالج  ،هنالك يستذكر السارد شظف القرية 

جراحها بالبول والرتاب والشمس، وتستخدم السكاكني يف 

تليص اجلسم من األجسام الغريبة، كالشوك، أو يف تزويد 

 األجسام بأجسام أخرى، يف ذبح املاشية.  

ة، من  ل مرّ ى يف املدينة جسمه ألوّ لقد اكتشف الفتَ 

التي كانت أداته األخرى إىل  فره، ا أظ  خًلل اكتشافه نمو  

د بقية  جانب السكاكني يف القرية، مثلام سيكتشف من َبع 

(!  وكأنام جسد املرء يف القرية يغدو أجزاء اجلسد يف )باريس 

جزًءا من أجساد القرية، أو من جسد الطبيعة بمجملها، دون 
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ره من بتحر  شعر شعوره باستقًلل.  وهو ما أخذ السارد يَ 

 ة يف مدينة.  ل مرّ وطأته إّبان إقامته أوّ 

ب الفتَ   -ى وأصحابه من )الشمس( يف املدينة إن ُقر 

مل  -ة الشمس التي سبق الوقوف عليها يف هذه القراءة برمزيّ 

، إىل اجلوع  ،ى ه؛ فلقد عانَ  السارد، خرًيا كل  يكن، كام عَب  

ى املدينة يف شت   نظامَ ى بالقرية، كام عانَ  مقارنةً  ،املدينة  جفاَف 

تأثريه يف طبائع الناس  رَ تفاصيلها؛ ذلك النظام الذي صو  

 ال ووسلوكهم، رجااًل ونساًء، وهو ما كان جيرحه بعمق، 

نفسه  د  عُ ور، وبعد أن اختتن، يَ سيام وقد كان يف هذا الط  

ي ة.ُج رَ 
هذا إضافة إىل التجربة   1ًًل، حسب األعراف الَقَبل 

ة فيها ليشء، م هبا يف املدينة، التي ال جمّانيّ ُصد    التي  ةاالقتصاديّ 

ه يف دَ ه  كالنظام الذي عَ  وال أمل فيها حلياة  يف ظّل نظام  

القرية، من اإليثار والتعاون والتكاتف.  فحتى ذلك القريب 
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يف الفتق الذي أصاب أبا البطل مل جيد  ا الذي كان سببً  الثرّي 

ألبيه  َث دَ َح  ، عاّم ضلتعوي عىل سبيل ا  لديه ما يرجوه، وإن  

بسبب ما محله له من أكياس القمح الثقيلة.  إن ذلك القروّي 

ينه، وهو قد انسلخ حتى من د   ل إىل مدين  الذي ّتو   الثرّي 

ومل   1قسم عىل املصحف أنه ال يملك ريااًل واحًدا يف جيبه.يُ 

ف  املدينَة هذه احللقُة من ترويض نفسيّ   ى القروّي،ة الفتَ َتك 

ّن أو بعامل اخللفّية إن  بعامل صغر الس   -ذاجتها هتا وس ء بَبا 

بل ما أن عاد من رحلته قاصًدا ذلك  -ة املختلفة االجتامعيّ 

ه املدينة يف هتمة رسقة جاره، وأنه حتى أوقعت   ، القريب الثرّي 

 أخرى. إنام ذهب لُيخفي ما رسق لدى قريبه يف مدينة  

«، التي  الل! نس  ت  اللة » ومُج  ،ه م  ى أباه وأُ ر الفتَ يتذك  

ه فيه قبل أن يسافر، فيدعو اهللَ غرست   أن يكشف عنه  ها ُأم 

تلك التهمة، التي كان يشغله يف عاقبتها ما هو أكَب من 
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السجن أو قطع اليد، وهو أن تعصف بمستقبله، وهو 

ب به أهل القرية يف نجاحه النموذج اجلديد الذي ُأعج  

عه بمقاييس القرية يف متت   غم من عدمالدرايس، عىل الر  

ي لاملُد   الشجاعة وقوة الشكيمة.  واستجاب اهلل، فُشل   اّم ـ ع 

 اكتشف أن ابنه هو السارق، فجاء يطلب العفو.  

   1وليس ابن القرية!  ، إذن  ، ابن املدينة هو سارق أبيه

هي أتعس  -كام قال السارد  -لقد كانت هذه املرحلة 

ل أحوال ة تبد  املرّ  وة تل مراحل حياته.  وهو يكتشف املرّ 

دينون ألبيه ني يف املدينة، حتى أولئك الذين كانوا يَ القرويّ 

رين يف املدينة بمعروف.  فها هو ذا يقصد أحد أقربائه اآلَخ 

حتى نصيبه من الرياح يف » -كام قال  -نفسها، كان قد باع 

، فام كانت حالته معه بأحسن من 2«قريته قبل أن هياجر 
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ى إىل الرجل إاّل أن ذهب بالفتَ  من ذلك  ا كان إذ م  ؛ السابقة

َفَلُه، وما كان من هذا من القُ  صاحب متجر   رى املجاورة لَيك 

ى وهو ال حيمل مااًل كالرجال، ر من الفتَ خ  األخري إاّل أن َس 

ى وأصدقائه إزاء هذه اإلهانة التي تقذف مّا أثار حفيظة الفتَ 

اب مع ة احلس ي لتصف املدينُة هبا القريَة، فخرجوا بسكاكينهم 

الذي ذكر  -جاُرهم  حاَل  صاحب ذلك املتجر، لوال أن  

السارد أنه كان يعرف تاريخ القرية ومقاومتها لًلستعامر 

 ادون نواياهم، فعرض عليهم شاء ما حيتاجونه َديًن -العثامين 

 فق شوط  صاهتم، وَ إىل هناية العام، حني يستلمون خمص  

باستضافته إّياهم  ًضاي أ امً ى هلم كر ها.  وقد أبدَ عَ َض وَ 

فق شوط كذلك وَ  ا هة، لكنه كان كرمً ومنحهم ساعًة منب  

  1ة.ي  املدينة ومقتضياهتا املاد  
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وهكذا، فإن مدينة السحاب بًل سحاب، ولكنها مع 

ذلك كانت ّتمل للسارد معنى املستقبل الذي حيلم به وحيلم 

ثابة ينة بم د  املل من القرية إىلبه أهل القرية.  لقد كان التحو  

ّن وعامل اإلنس الذي ل األُ ذلك التحو   سطوري بني عامل اجل 

زمن عنه )ُأم  الّسارد( يف أحد فصول النّص بعنوان »  ت  كَ َح 

نّ   «.  اجل 

 -ى الَّسقَة ّتت وطأة الَعَوز الفتَ  مت املدينةُ وهكذا عل  

 هوفها  -أه اهلل منها حينام اهّتمه هبا جاره تلك اجلريمة التي برّ 

ة يف فصله، يَّسق األحذية من يني  قه يف املواّد الد  رغم تفو   ، ذا 

وألُّمة  سيه، يبتغيها لنفسه تارةً املسجد، بام فيها أحذية مدر  

د أ ليلعب دور أبيه، سي  أخرى.  كيف ال، وهو يتهي   تارةً 

 ؟له هلذا الدوري عىل يشء يؤه  و  ل  البيت، دون أن يَ 

« يرضب نّ اجل   زمن ـ»ويف فصل النّص املعنون ب 

الت التي كانت تقتضيها مرحلة للتحو   الكاتب ثًلثة رموز  

ا، واجتامعيًّا، ونفسيًّا، وذلك من خًلل ثًلث  يًّ املدينة: ُأرَس 
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ة، يرمز عنوان هذا الفصل من النّص إليها.  سطوريّ حكايات أُ 

ة ة اجلراحيّ الذي جاء اخلَب عن فشل العمليّ  -فبغياب األب 

ر   ى جتربة املوت: موت األب.  واجه الفتَ ي  -ه ل ت  يَ التي ُأج 

، جتعل ملفردة   أبوّية  )األب( بام يعنيه يف ثقافة   من معان 

جمل الثقافة السكونّية قة بمُ ة املتعل  »األب« إسقاطاهتا الرمزيّ 

 التقليدّية.  

ه يف إحدى األمايس إىل ى جلأت ُأم  زن الفتَ وإزاء ُح 

 َفَقَد ابَنه فتحر  زيّ م ة  ر ص  مواساته بق  
زنه عليه َر من ُح ة، عن َعب د 

وهنا   1ي عىل البئر.ا انطلق إىل عمله وأخذ يغن ـّناء، مل بالغ  

اللة أخرى ليحمل يف النّص ذات الد   ةً ناء مرّ حيرض عنص الغ  

ر واالستقًلل واإلنجاز الذايّت، السابقة من معنى التحر  

ر ية التي تشري إىل ّتر  احلكا  ك ام تل جديد.  وكأن ولكن يف َطور  

أو بمعنى  -ناء ته بوساطة الغ  زنه وعبوديّ الَعب د  اململوك من ُح 
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 ر ّتويل بكائه عىل املايض إىل حافز  للمستقبل ومرشوع  آَخ 

يل إىل هذا الط ور النفيس الذي مّر به البطل، بني ُّت  -إليه 

 ، ةوليّ ل املسؤ حياته يف كنف أبيه وإحساسه اجلديد بتحم  

.  وإذا كان هذا هو املدلول عىل املستوى حقيقي   ل  ُج رَ ك 

ط الرمزي عىل املستوى الشخّص للبطل، فلكأنه هو املُسقَ 

 االجتامعي والثقايف أيًضا.  

ة انفصال  ّص سطورية الثانية، فرتوي ق  أّما احلكاية األُ 

عامل اجلّن عن عامل اإلنس.  وهي تعزو سبب ذلك االنفصال 

ني، تلك الرشوط التي زواج بني العامَل وط ال ش نفيذ إىل عدم ت

ا  ا يقول اإلنّس لزوجته يومً أاّل تنّص عىل: »  ما إهنا مجيلة جدًّ

ثولًة عىل 1«لوال أن هلا قوائم ماعز  .  وكأنام هو يورد ذلك ُأم 

حيث كان عليه  ؛ عامل املدينة، أو عىل القروي إزاء عامل املدينة

ذا؛ فالرشط احلضارّي كذا وك لوال يقول إن املدينة مجيلة  أاّل 
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 بُقبحه، وإاّل فإن ة بجامله ويرَض القائم أن يتقّبل عص املدنيّ 

ة ال حمالة.  وعندئذ  سيتسّبب القروّي االنفصال نتيجة حتميّ 

املتزّوج من املدينة دون الوفاء برشوطها، ليس يف االنفصام 

ىل يف أن تتحّول قبيلته الكريمة إ  اعنها فحسب، بل أيًض 

حال الطرف : » -كام قال  -، وأن يصبح حاهلا بودّية ع ال

 إاّل يف مثل ما أنقذ الَعب َد .  وليس له بعدئذ  من ُمنق  1«بجهاتنا
ذ 

اململوَك يف احلكاية السابقة، من اإلقبال عىل العمل والتزّود 

 ة واالستقًلل.ناء، أي يف روح باعثة من جديد عىل احلريّ بالغ  

ا نجهل أُ  ا ر موقفً فتصو   أّما احلكاية الثالثة،  سطوريًّ

ه حول إنقاذ ُأم   -ميثولوجي   إن  كان له أصل   -مصدره 

معّذبة ألحد  ا من املوت، َزَعَمت  أنه كان حيمل روًح  ا خّفاًش 

سطورة الثالثة تشري إىل أجداده.  وخًلصة مغزى هذه األُ 

فضيلة العمل للحياة الدنيا كالعمل للحياة اآلخرة، أو كام 
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الل سبحانه يوّد أن نعمل حلياتنا كام نعمل ى: » فتَ ل ا م  قالت أُ 

شهد وهو يَ  -.  فالبطل يف هذا املنعطف من رحلته 1«آلخرتنا 

ه وكف   ناء، ويعلم مرض أبيه امليئوس ها عن الغ  شيخوخة ُأم 

يف  -به النائمة من شفائه، ويرى أخته )ذاكرته( النائمة أو ش  

ن َثم  ما درك م  ويُ  -ى إىل مرضها هي األخر  غامضة   إيامءة  

ال جيد، واحلالة هذه، من  -بات يكتنف بيته من مرض  عامّ 

عىل الذات، مع  واعتامد   إاّل أن يواجه الواقع بجسارة   سبيل  

م  زام(، الذي زّوده ببعض املال، مؤك  جلوئه إىل )ح   ًدا يف َحز 

عىل مبادئ الرجولة واألصالة واالقتصاد، تلك املبادئ التي 

بوصفه ضمري  -كعادته  االسارد إليها، معربً  هَ ج  وَ مُ ئاًم كان دا 

ده أصًًل يف قبول املرشوع املستقبيّل الذي عن ترد   -القرية 

ى إىل املدينة دون أن يكون ًًل عليه.  فيعود الفتَ ى مقب  كان الفتَ 

الذي  -عيد احلذاء هو ذا يُ  أمامه خيار  آخر غري العودة.  وها
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ألن األُّم قد  -ه ىل ُأم  ه إ ي د هُي  كان اختلسه من املسجد كي

ى فيام يبدو قد ة ورفضت  الَّسقة؛ وألن الفتَ َقب َلت  اهلديّ 

ق بني ق َيم القرية األصيلة استوعب الدرس، فأخذ يوف  

ه يف مواجهة ورضورات املدينة النفعّية، خيوض ذلك كلّ 

 جديدة.  

هذه املعطيات أن القارئ يف  ًدا من كّل ضح جمد  ويت  

 س إىل احاجة 
 
للنّص كي يصل إىل  ميثولوجي   عري  ش   تقراء

به مدلوله، الذي يظّل يكتنفه ضباب التهويم مدلوله، أو ش  

الشاعرّي.  وهو ما يبدو متجافًيا مع طبيعة اجلنس الروائي 

عىل قضايا اإلنسان بلغة  ااخلالص، بوصفه عمًًل منفتحً 

ارّيتها استع عر يف سبيًّا، ال ُتغرق إغراَق الش  شّفافة، توصيلّية ن  

ورمزّيتها، بمقدار ما ّتاول االقرتاب من الواقع، حتى يف 

ة؛ من حيث إن نموذج سطوريّ مستوياته ذات املضامني األُ 
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 ، 1(ث ، كام يشري )روالن بار كنائي   اخلطاب القصص نموذج  

أبا )عري نموذج استعارّي.  ذلك أن فيام نموذج اخلطاب الش  

ن حتى م (دمهان  ر  ه أن يك ن ا يمك ُيَشع   رصيد   ذا ون من َنص 

ة الواسعة ما عريّ الالت الش  ط عليه من الد  إذ ُيسق   ؛ من الواقع

عرّي للنّص، من حيث هو ر الش  ال ُيدَرُك خارج هذا التصو  

رواية«.  ويمكن أن يعود القارئ إىل -يف النهاية: »قصيدة 

 تان، عىل سبيل املثال، أوشواهد هذا يف تصوير طقس اخل  

ة القروّي العائد من املدينة )العاصمة(، وما شخصيّ  رتصوي 

القرية من هداياه عىل مًلبسهم القديمة، وكأهنم  أهُل  َس ب  لَ 

ّن عاصمة فوق قرية يلبسون »  «، أو حتى يف إشارته إىل س 

ة، أو الساعة التي جلبها ابُن القرية وابنُته )العاصمة( الذهبيّ 

 .  (السويد )عائَدين من ملكة  

 

، تر. منذر العيايش إىل التحليل البنيوي للقصص  مدخل(، 1993: )ظران 1

 .   37)جازان: نادي جازان األديب(، 
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، فهو، عىل 1«اخلروف والكاتب نون بـ» ل املعص ا الف أمّ 

الكّلية للنّص،  طوله، يبدو حشًوا، ال يّتسق وتلك البنية 

حسب تأويلها الذي حاول الدارس طرحه يف هذه القراءة.  

وإن  حاول تضمني هذا الفصل إملاحات  -الكاتب ذلك أن 

ث أن ما يلب -دينة ة بني القرية واملإىل تلك املفارقات الثقافيّ 

ة ال تنمو بأحداث النّص، ة وخرافيّ يلّج يف استطرادات حكائيّ 

مع استغراقها منه أكثر من عرشين صفحة.  هذه الصفحات 

وبعد أن  -السارد  ومنهمتية، ليس فيها إاّل أّن أولئك الف  

زهلم ذوا نُ اّت  -عادوا إىل املدينة وشعروا بالغربة والوحشة 

، كاتبني اسمها عىل جدار البيت ةً بديل الذي كانوا فيه قريةً 

اخلارجي، حاملني سكاكينهم وأحزمتهم بعد العودة يوميًّا 

من املدرسة.  كام أهنم، للتعبري عن استقًلهلم عن املجتمع، 

قّرروا أن ال ُيَصل وا مع جرياهنم يف املسجد ذاته بل يقيموا 

 

زام، انظر:  1  . 148 -127احل 
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ء مل صًلهتم مستقّلني.  هذا الشعور باالغرتاب وعدم االنتام 

ن  س   صغارُ  ا م قروّيون فحسب، ولكن ألهنم أيًض كن ألهني 

 رين.  يف عيون اآلَخ 

ة أحد أصدقائه،  ّص ثم حيكي بعدئذ يف ذلك الفصل ق  

ينه؛ ألن جارهم قد استوىل عليه حني ًدا من سكّ عاد يوًما جمر  

وجده يتحّدث إىل ابنته.  ويميض يف رسد ذهاهبم إىل ذلك 

زام إليهم من ق َبل زوجته.  ومن واحل   نياجلار، وإعادة السكّ 

ني وتلك املرأة، حني ى صاحب السكّ َثم  نشوء عًلقة بني الفتَ 

راودته عن كتابة رسائل هلا، ليصبح معروًفا من بعد بأنه 

 كاتب احلّي لسائر النساء.  وبذلك عاش ذلك الصديق عيشةَ 

، وكانت حاله مع نسوة احلّي ( ص  عزيز م  )لدى  ( يوسف) 

عن أيدهيّن.  وكاتب وة الًلئي قط  ع النسم يوسف كحال 

احلّي ذاك يشري بالفعل إىل أن منزل تلك املرأة كان اسمه 

أخرى حكاها لتلك املرأة  ةً خرافيّ  (، وحيكي حكايةً ص  )م  

 -وأصل اسمه: )عون(  -( فرعون ) .  إذ زعم أن ص  عن م  
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 (، ففّر ملا شعر ص  قرية م  ) حر يف كان يعالج النساء بالس  

ن(، ليلتقي يف طريقه بتاجر ديد بقهبالت  تله، فُسمي )َفر  َعو 

 مهاجر من جنوب اجلزيرة، اسمه )هامان(.  وقد عرف كل  

حر و»التعمية«، فصارا منهام لآلَخ  كام قال  -ر قدرته عىل الس 

 ، ثمّ ( ص  م  )حرمها أرض ما بس  د  «.  فقَ اًل واحًدا ُج ر  » -السارد 

ك هناك.  ومن امُلل   يل عىلبحيلة استطاع فرعون أن يستو 

اخلروف »  :خًلل هذا يشتّق الكاتب عنوان هذا الفصل 

من وجهة  ارفانً «؛ فلقد كان أصدقاء كاتب احلّي خ  والكاتب 

نظره؛ ألهنم قد انصفوا إىل دروسهم وانصف هو إىل 

كسب املال واملوّدة بكتابة الرسائل للنساء؛ ولذلك كان 

 وهو ما كان يراه يف  . رفانًًل حقيقيًّا وكانوا حمض خ  ُج رَ 

؛ ألن مقاييس النجاح لدهيم كامنة يف: االقرية أيًض  أهُل  الفَتى 

 الفحولة و»الفلوس«، ال غري.

فهل كان الكاتب يريد فقط أن يقول إن عامل النساء يف 

 جمتمع   املدينة خيتلف عن عامل النساء يف القرية، اختًلَف 
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  ة  النفعي  
 
ال مكان  اظ؛ إذ ف واحل عن جمتمع اإليثار  واإلغواء

 ، كام قال؟  وهل كان األمر يقتيض منه كّل يف قرية   لكاتب  

 تلك التهويامت واالستطرادات، لوال أنه ال يكتب روايةً 

 رواية«؟!  -وإنام يكتب »قصيدةً   ةً نثريّ 

عىل أن هذا الفصل قد تضّمن لقطات أخرى من سرية  

َح ب  ذَ  د السار ة، وجتربة البطل، كعودة األب بعد إجراء العمليّ 

ة؛ إذ َذَبَح ل مرّ عن أبيه يف »عيد الضحّية« ألوّ  اخلروف نيابةً 

ما حيكيه عن مشكلة األب يف فقدان  اخلروُف اخلروَف!  ثمّ 

ه ر  وقراره بيع خنجره الثمني كي يشرتي ثوًرا، وما واجهه   ،َثو 

وهو نفسه الذي كان قد  -من ذلك القريب املهاجر إىل املدينة 

 ، قابله موقف  سلبي   ن موقف  م  -قبل  طل من جلأ إليه الب 

ي نَ  إجيايب  
د  َتج  َدقات من العاصمة،  ألحد أبناء القرية امُلس  للص 

بأبناء  ة عن أبناء الُقَرى الن َبًلء مقارنةً د الصورة النمطيّ بام يؤك  

 ني.املُدن النفعيّ 
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وهكذا فإن هذا الفصل، أو معظمه عىل األقل، لو 

«، لوال زام احل  » اء الَّسد يف نّص تّل بن خملا ا ف من الرواية ُحذ  

ة، أن الكاتب قد أقحم فيه تسجيل بعض احلكايات الشعبيّ 

ة، قة من األعراف والعادات التقليديّ والتنويه بجذاذات متفرّ 

يف كثري من هذا الفصل.  وال تعليل  دون أن ينتظمها رابط  

 ر نّصه هلذا سوى أن الكاتب مل يكن يراقب تطو   ا واضحً 

يقفز  -كأسلوبه بعاّمة -، بل هو رواية   كام يفعل كاتُب  يًّا، ث  َحدَ 

قفزات شاعرّية مفاجئة ورسيعة، لريسم لوحات ولقطات، 

سبّية ما يكون بني أشبه بقصيدة، بن   ويف ذهنه إنجاز عمل  

ة من عًلقة.  وهكذا يبدو أن عريّ وحدات القصيدة الش  

تسجيل بقارئ ل يف ذلك الفصل كان هدفه إطراف الالرته  

 روائّي.  مقتنيات الذاكرة القروية، أكثر من اقتضائه يف نسج  

رسّي،  ق  أُ وينتهي املطاف بام يواجهه البطل من متز  

ج أبيه بامرأة أخرى، آخر، وتزو   ه إىل بيت  نتيجة انتقال ُأم  
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وزواج أخته، وفراق حبيبته )قوس قزحه( خمطوبًة، حتى مل 

 و)الصخرة/ الذاكرة(:  ( زام ح  ) يبق إىل جانب البطل إاّل 

زام، الذي اصطحبني  »اختفْت القرية، ومل يبق يل إاّل ح  

نحو الصخرة الكبرية التي ُكنّا ندعوها »الذاكرة«،  

وهي الصخرة الوحيدة التي كانت تتّوجها نبتة نادرة  

مساء.  بالقرب من هذه الصخرة   زام كّل يروهيا ح  

..  .شعراء تدفن النساء عذاباهتّن، وهكذا يفعل ال

ينا أب وُأّمي وُأّم قوس قزحي آتني من بعيد.   ورأ

ع  ح   زام يًدا عىل رأيس، واألخرى عىل الصخرة.   وض 

الصخرة الذاكرة.  ومل أر الشمس ترشق بعد ذلك  

ني كنُت قد تركُت القرية حاماًل معي  اليوم.  ولكنّ 

ّْسي الذي ال أبوح به إاّل لصورة أب.« 
1
    

صبه.  إنه كرته، وإشاقه، وخ  ، بذايضاملا  إىل فقدان  يف ترميز  

فقدان األمل، واالنقطاع عاّم قبل إىل ما بعد، وصواًل إىل 

 

 . 157م.ن،  1
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ل الرتاث إىل كتاب بالفرنسية، ، وّتو  (باريس ) خامتته يف 

 -نظرة شوق، ويسعد حينام يرى البطَل  ( زام ح  ) يلقي عليه 

يرى »  -منيوهو يقرأ مقاطع من النّص من اليسار إىل الي 

ر زام، آخ  ما أعقب ذلك من مرض ح   «.  ثمّ يه العامل من طرف  

ة التي خيوط الذاكرة، وحامل ضمري القرية.  تلك الشخصيّ 

ة رسدّية، بل هي صارت عنوان العمل، وليست بشخصيّ 

يعني األصل، والقرية، واألصالة، والذاكرة،  ؛ عريمعنى ش  

( زام ح  )ـ ية لوالرتاث.  ولذلك فإن مشهد رعاية رجال القر 

وحراستهم إّياه هو تعبري عن رعاية املايض وحراسة تراثه من 

  ر  ق  الته.  عىل حني مل يكن يُ تأثري احلارض وّتو  
زام  بمرضه، ح 

فهو ال يرى  ؛وهو الرجل الذي ال يعرتف إاّل باملوت مرًضا 

عاءهم مرضه إاّل حماولة إلهيامه.  إهنم حياولون التخّلص ادّ 

إرهاًصا ملوته أو قتله.   ، مريضهبت  -يه نما يع  كّل ومن  -منه 

، احتفاًء ( باريس )وحينام يطلب منه السارد املجيء إىل 

رس الرشق والغرب، والتقاًء لرتاث القرية الذكوري بعُ 
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 بغضارة الغرب األُ 
 
زام بالتغريب حل   نوثي، يف إغراء

 زام: واملكاشفة، يعتذر ح  

  ام فربّ  »ال تأت  الصطحاب، ولكن أرسل يل كتابك، 

زامي  فقد أوصيُت لك بح   ،ه األحفاد.  أّما أنايقرأ

 وخنجري. 

قُتها إىل جانب صورة  ة الثمينة، وعل  استلمُت الوصيّ 

أب.«
1
   

الت ، يفيد من ّتو  خرج  توفيقي  َـ مل ( زام ح  ) إنه طلب  من 

الرؤية مستقبًًل يف حني يبَقى الثابت من اهلوّية، سًلًحا ال 

 قبول البطل بالوصّية، د  عَ .  ويُ هل عن ينبغي للبطل أن يتنص  

َكة ح   تبَقى زام بتبعاهتا، قبواًل بتلك الرؤية التوفيقّية، بيد أن َتر 

 

 . 160م.ن،  1
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زام قًة إىل جانب صورة املايض؛ فلم يكن ليلبس احل  معل  

 ، وإنام سيحتفظ هبام كذكرى ثمينة.(باريس ) واخلنجر يف 

ذ ال اتب، إ ك أن الى كيف ومن خًلل هذا النّص يتبد  

اإلفضاء به، يلجأ إىل استيظاف  د  وَ ة بام يَ سعفه اللغة الروائيّ تُ 

عر.  تلك اللغة التي مل تَ   د أسلوب  د يف النّص جمرّ عُ لغة الش 

 ة رسدّية ومشهًدا حدثيًّا.، وإنام صارت يف ذاهتا شخصيّ كتايب  

*  *  * 

 

زام» هذا ما كان من شأن    لـ)أيب دمهان(.    « احل 

ايل نواصل استقراء هذا الرضب من  صل التف يف ال و 

الرواية( من خًلل نموذج  -ة )القصيدة ة الكتابي  احلساسي  

 ثالث.

 





 

 

 

 

 تاسعالفصل ال
 

 الغيمة الكتابيَّة

 (الرواية -قصيدةالسديم يف  قراءةٌ  )

 

 : بحث شارك به املؤل ف يف

 «،  ةدبي  مؤمتر النقد األدب الثاين عرش، حول »تداخل األنواع األ

 بجامعة الريموك، كلية اآلداب، قسم اللغة العربي ة، األردن،  

22– 24  /7   /2008 



 

 

 
 



 

 

 

 

 الغيمة الكتابيَّة

 (الرواية -قصيدةال سديميف  قراءةٌ  )

 

ًرا من ثَ ، أَ 1(عيل الدمينيـ)«، لةالغيمة الرصاصي  ّص »ل نَ يمث  

عر إىل من عاملَ  (دّيةالسعو)آثار هجرة بعض الشعراء يف   الش 

د.  وهذا النّص عاملَ  ف من مدينة املؤل   الذي أرسله إيل   - الَّس 

لعّل هذه : »، قائًًل 1998/ 2/ 4، بتأريخ (الظهران)

ى تصلك   ْت ف  ف  ختوقد  الغيمة النقّية اخلالصة للحرف والن د 

د  بالصمت هو نص  ملب   -«من صمتها ورصاصها

وإن  ،  األسلوبسوريايل   ص  نَ ه نذلك أبالفعل.   والرصاص

ًتا ّتديده األجنايّس هذا عىل صدر ب  ث  ساّمه صاحبه »رواية«، مُ 

ه ص  أبو دمهان( إذ ترك نَ أمحد العمل، بخًلف ما فعله )

 

 ة(.األدبي   (، )بريوت: دار الكنوز1998) 1
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مفتوًحا لرياح التصنيف من ق َبل القارئ، مكتفًيا  1«زاماحل  »

 بدور الكاتب.

منذ  ، ئللقار يشّف ل « الرصاصي ة الغيمة عنوان » إن 

التي غّطت  الرصاصي ة عن ذكرى تلك الغيمة  ، أّول وهلة

ط أّيام غزو عَ   (العراق )ني الشمس إّبان حرق آبار الن ف 

وهو  -يف قوله  إىل ذلك مباشةً  .  وقد أشار النص  (الكويَت ) 

يوم أطفأت الصواريخ : » -ث عن أزمة اخلليج الثانية يتحد  

، كانت السامء اهلواء ب اهتا املدافع فّوه  موجاهتا، وأغلقْت 

أو   2« رصاصّية، هتّل املطر والقطران ودخان اآلبار املحرتقة. 

أطفأت الكويت مئتي بئر مشتعلة، وانقشع جزء من قوله: » 

التي حتجب الشمس فوق  الرصاصي ة غيوم البرتول 

ه لة القارئ جو  وهو ما يرسم للنّص يف خمي    3«اخلليج.

 

 (، )بريوت: دار الساقي(.2001) 1

 . 120، ةالغيمة الرصاصي   2

 . 015م.ن،  3
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أطراف من سرية ، »الفرعي   النص  السيايّس.  بيد أن عنوان 

أخرى من عًلمات االستفهام  ل غيمةً «، يشك  سهل اجلبلّ 

 حول »سهل اجلبيّل« هذا وأطراف سريته.

هو  ( اجلبيلّ  سهًًل وسيت ضح منذ مدخل النّص أن )

ًفا م، وحامل ضمريه املتكل   النّص  سارد من هذا الط باق متأل 

 -وصّية اللة النصد  ال  يف  -و بني )السهل( و)اجلبل(، وكأنام ه 

يبحث عنه بطل النّص.  مثلام هو يف ُبعده  ل  ، ظَ سهل  متنع  

، الذي يتطابق (ُسهيل اليامينّ ) مع الرتاث حييل عىل التناص  

ا مع املكان الذي ينتمي إليه املؤل   ، يف ( عيل الدميني ) ف رمزيًّ

ز م هو ر   اليامين .  ما يعني أن سهيًًل العربّية(  اجلزيرة)جنوب 

ف نفسه، ال بصفته ف نفسه، وأن سريته هي سرية املؤل  ل  للمؤ

إلنسان العريب.   ا ىل الرامزة إ الشخصّية ولكن بامهّيته 

 : 1رنا بقول )عمر بن أيب ربيعة( وسيذك  

 

د )بريوت: دار الكتاب عمر بن أب ربيعة ديوان(، 1992) 1 ، عناية: فايز حمم 

 .4 -3: 397العريب(، ص
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      ،ا ُسـهياًل الثُّري   ُح ا املنك  أهّي 

 ْت،   ما استقل   إذا      ةٌ هي شامي  

!، كيف يلتقيا الل  رك  مْ ع     ن 

       ي ـيامن   يٌل إذا استقل  ـ ه ُس و 

.  وكان (ُسَهي ل  ) و   رجًًل  -سطورة بحسب األُ  -: كوكب  َيامن 

ارً يامنيًّا فحًًل  ، ( نمَ اليَ ) عىل طريق  ا  فاتًكا، وقيل كان َعش 

 و  وَ رَ قد ، و ا، فمَسَخه اهلل كوكبً اَظلومً 
ة زواجه باجلوزاء.  ص  ا ق 

للخطبة،  ضةً متعر   فاتنةً  ةً شامي   املقابل امرأةً يف وكانت الث رّيا 

بران( من ق ًلص ص  حسبام جاء لدهيم يف ق   ة ما ساقه )الد 

 . 1ملَهرها

 

، )حيدر آباد كتاب األنواء يف مواسم العرب(، 1956ُينظر: ابن قتية، ) 1

؛ الصويف،  157 -152مطبعة جملس دائرة املعارف العثامني ة(،  اهلند: -الدكن

مح ر الكواكب (، 1954) ن بن عمر الرازي،ـٰأبو احلسني عبد الر  كتاب ُصو 

اهلند: مطبعة جملس دائرة املعارف  -، )حيدر آباد الدكنالثامنية واألربعني

ند؛ املعّري، 289 -288العثامني ة(،  ْقط الز  طفى السّقا ، تح. مصرُشوح س 

ة  وعبد الرحيم حممود وآخرين، بإشاف: طـٰه حسني )القاهرة: اهليئة املصي  

رة عن نسخة دار الكتب سنة  العاّمة للكتاب(، م[، 1945هـ= 1364]مصو 

 ، )سهل(. لسان العرب؛ ابن منظور، 659 – 658
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الغيمة  ضح من خًلل »ستت   ل  ه  ة َس ة رمزي  وأمهي  

«، ال يف تركيبته بني »سهل« و»جبل« فحسب، الرصاصي ة 

«، ل اليامين ي  ّية مع »ُسهَ ة التناص  ولكن كذلك يف تلك اخللفي  

 شآمي   يمكن أن يلتقي بالث رّيا، بام هذه األخرية رمز  ذي ال لا 

 منهام يف ة مع َذَكر، لكن كًلًّ نثى تكاملي  ، وأُ يامين   ل رمز  مقاب  

 (ن مَ اليَ ) اه، نكاحهام مستحيل، كاستحالة أن يكون اجّت 

واحد،  غري   واحد   ًنا، يف بنية وطن  مَ ، والشام يَ ( شاًما) 

د   وظروف    َفر 
طرافه.  وتلك هي األبعاد التي لتقي أ ت  ال جسد 

 ستنشغل هبا مضامني النّص. 

ر من « نقرأ نموذًجا آَخ الرصاصي ة الغيمة يف نّص »

أيب ـ) «، ل زام احل  نموذجات القصيدة الرواية، يضاهئ » 

د حسن علوان ـ) «، لقف الكفاية س  ، و»(دمهان  .  بل إن (حمم 

ذاهتا التي  جواءَ أل رَئ ا« ليكاد أن يبّث القا الرصاصي ة الغيمة » 

سيام  ، وال ( عيل الدميني )عر نة من ش  تبّثها إليه قصائد معي  

غيمة يل وقميص «، أو » ياممة عىل جدارّية األزمة قصيدته » 
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.  فمن 1«بياض األزمنة ة » عريّ «، من جمموعته الش  لفتنتها 

 أجواء الن ّص األول وصوله إىل القول:

 بغداد كيف أفرُّ من هلعي عليك 

 بك  الزماُن،حني غر  جرحك     اسيُت و 

 املائي    
 وكنُت أمأل بابك 

 باألعراس واحللوى 

 وأجلو ساعديك

  وجهك  العرّب، يا بغدادما مّر فوق عرائش الليمون  إاّل 

 هل هانت لديك                      

 وا عىل سواد اجلبال قُ ف  أرواح من ن            

 «ماملعظّ » أحزان من محلوا إىل باب           

 عرش أْساهم، وقتالهم،           

 بيت؟  ّصة كّل وغُ 

 

 . 89، 63ة(، (، )بريوت: دار الكنوز األدبي  1999) 1
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 أرأيت فاجعة الكويت!

  من يديكال حّل إاّل 

  من يديكال حّل إاّل 

 ري وجه الفرات إىل خمادعهمفتسو  

 1وخوين قاتليك

 «،غيمة يل وقميص لفتنتها » ر، بعنوان ويف النّص اآلَخ 

«، ني االثن فجر » نقف عىل ثًلثة عناوين لثًلثة أجزاء، هي: 

«.  يف رمزّية زمنّية عددّية صباح اجلمعة » «، مساء األحد» 

 ى النّص فيها بني الزوجّي والفردّي واجلمع، يف إشارة  يتنامَ 

كام يقول يف  - الفراق واألمل يف العودة؛ فاملدينة إىل هاجيَس 

 : -2«فجر االثنني » 

 غارقٌة يف هواء من القار، 

 غائبٌة يف حضوٍر من النار

 

 .  74 -73م.ن،  1

 .  90ن، م. 2
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 الهتواء ّية واو  اهل ائهة يف ت 

 ... 

 :1«مساء األحد » فيام يقول يف    

 ...   وأسلمُت لل أمر  املدينة مذبوحًة دون ذنٍب سوى حزهنا، 

 : 2«صباح اجلمعة » ويبزغ الوطن يف  

مْ ط  و    يْ ـ )ول      ى  اهلو    ة   ـ ن  ـتْ ف    ُتهُ ٌن( قاس 

 هْ ـ قاتلُ يُ   ن  م     ه  ـ طحائ عن ب   ُت  ـ ْح وناف      

    ابً طْ ر    لغيُث قاين ا ما س   إذا  
  يان احل  م 

 ُلـهْ ـ واب    ـل  واهْن   يل  ـ ُح اخل  بْ ُص   س  ف  ـ ن  ـ ت      

  ـهُ ـ بـاب   ـُت ْس م  ل  ت      رٌ ـهْ ق    ني س  م   وإنْ 

ـًي ق  ـ ف   ُق ر  وْ ـ تُ ـ ف       ْه  ـ قـبائـلُ   ا ـلبي ُبروق

  

 

 . 92م.ن،  1

 . 97 -96م.ن،  2
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  ُت كْ س  م  ـ ت  
 تيـ ـ م بأُ   عليه    ٍف  وْ ن خ  م 

 هْ ـ افلُ و هذي ق  ف  احُلب  يْ وأشهرُت س      

، «ياممة عىل جدارّية األزمة »  -عرّيانوهذان النّصان الش  

خان بتأريخ تلك األزمة، مؤر   -« غيمة يل وقميٌص لفتنتها » و 

، )الظهران(، والنّص 1990/ 10/ 27 ل بتأريخفالنّص األوّ 

.  فيام جاء نرش 1991خ: بني يناير ويوليو من عام ر مؤر  اآلَخ 

لكنه   .1998ًرا، بطبيعة احلال، إىل متأخ   « الرصاصي ة الغيمة » 

 أكثر إيغااًل  بطريقة   واهلموم، وإن   نص  يلوب عىل هذه الرموز

يف غموضها، وإبعادها عن االحتامالت املباشة للقراءة، 

بخًلف ما كان  ائه،ل انغًلقّية النّص عن ُقر  وهذا ما شك  

 هفوص   كام ، ، ناهيك عن نص  روائي  ينبغي لنص  نثري  

بدا من اإلمعان يف البناء التجريبّي، .  ذلك أن النّص الكاتب 

، ويف اللغة الش   عرّية املراوغة، من جهة  أخرى، من جهة 

 ،حتى إنه ليجعل خامتة النّص ، بمنًأى عن تواصل القارئ

ّتت  ، ه، وجيعل مستهل ه يف مستهل   ، «تام يف اخل  » ّتت عنوان 
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، ال خيلو من اين  لب  مكق يف   تامه.يف خ   ،« يف البدء» عنوان 

، يمكن أن ُيذك  تكل   ر القارئ بتجارب أخرى، سابقة عىل ف 

رجاء للكاتبة )، «صفر  4»  ، كنّص «الرصاصي ة الغيمة » 

ج يف الذي ُأدر   -« الرصاصي ة الغيمة » تام .  وفهم خ  ( م ـعال  

؛ ألنه هو سياق ذلك اًل  بقراءة النّص أو  ى إاّل ال يتأت   -املستهّل 

ف من أن العمل بُمجمله يتأل  أضف إىل ذلك البدء.   م/ ا تاخل  

به أن يكون سريًة ذاتي   ني: نص  ص  نَ  ويظهر يف  -ةً واقعي   ةً ُيش 

يظهر بحَب  -واز  مُ  غرائبي   خيايل   ونص   -غامق   املطبوع بحَب  

، مّا رمزي   باهت، وظيفته أن يقول املسكوت عنه، بأسلوب  

يف النّص األّول.  إذ يمكن القول:  ةً مباش ر اإلفضاء به تعذ  

إن النّص األخري جَي َُب ُعنص الغياب يف النّص األّول.  وهو 

لألصل موقعه » ، بقوله: « تاميف اخل  » ف ما أشار إليه املؤل  

    1«وللرشح والتوّهم هامشه. 

 

 .7، الرصاصي ةالغيمة  1
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 يت:َوفق التقسيم اآل   « الرصاصي ة الغيمة  » متيض أقسام  و 

 . 8  -6يف اخلتام: ص    -

 . 34  -9سهل اجلب ل: ص   -1اكرة،  ذ هج ال و    -

 . 74  -35سهل اجلب ل: ص   -2وهج الذاكرة،     -

 . 80  -75الراوي: ص   -3وهج الذاكرة،     -

 . 98  -81تدوينات الزوجة: ص   -4وهج الذاكرة،     -

 . 118  -99سهل اجلب ل: ص   -5وهج الذاكرة،     -

 . 132  -119(: ص 1األصدقاء )   -6وهج الذاكرة،     -

 . 148  -133: ص ل اجلب  سهل    -1عتمة املصابيح،     -

 . 160  -149(: ص 2األصدقاء )   -2عتمة املصابيح،     -

 .  164  -161الراوي: ص   -3عتمة املصابيح،     -

ّزة: ص   -4عتمة املصابيح،    -  . 182  -165من أوراق ع 

 . 190  -183سهل اجلب ل: ص   -5عتمة املصابيح،     -

 . 218  -191: ص 6عتمة املصابيح،     -

 . 238  -219سهل اجلب ل: ص   -1األبواب،     -

 .  242  -239الراوي: ص   -2واب،  ب أل ا    -
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)صفحة عنوان فقط،   243سهل اجلب ل: ص  -3األبواب،    -

 بال حمتوى(. 

 . 247  -244يف البدء: ص    -

 فام منطقّية هذا الرتكيب؟

 أن هذه اللعبة  ها تتكّشف عنه القراءة.  إاّل ذلك ما لعلّ 

، عرّيةالش    ( عيل الدميني)التجريبّية ليست بغريبة عىل مارسة 

عرّية ف به منذ جمموعته الش  فيها هنًجا تشكيليًّا ُعر   اختط   يالت 

تلك  (، حيث ينتظم بناءَ 1987، )«رياح املواقع » وىل األُ 

ـ ااملجموعة اثنا عرش نشيدً  دة أناشيد عىل باب السي  »، ساّمها ب

  .، وكأهنا ألواح ملحمة َكل َكامش االثني عرش« العظيمة 

ى للقصائد التي ع الصدَ جشبه ر ل تلك األناشيد ما يومتث  

، خرج به الديوان كقصيدة واري  ح   لها، يف جهاز  تتخل  

بني  « الرصاصي ة الغيمة » ى الزمن يف واحدة.  وكذا يتشظ  

ني متحاوَرين يف نص   يشبه أن  : نص  -كام تقّدم  -واحد   َنص 

رياح » ز.  ومن او مُ  غرائبي   خيايل   ، ونص  يكون سرية ذاتّية 
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ـ  ا ، مرورً « املواقع  ي ، ُيلحظ هذا النزوع الفنّ «بياض األزمنة »ب

ىَل يف جمموعة الدميني بشكل   بأجنحتها تدّق أجراس »: َأج 

عرّية بتجربته ي جتربته الش  (؛ حيث يغذ  1999، ) « النافذة 

دّية.  وأّول ما يتبد   عرّية الش   دميني لربة ا ه، بني جت بَ ى الش  الَّس  

دّية، من تبويب القصائد يف أهباء ومّرات:  هذه وجتربته الَّس  

 هبو األصدقاء   -

 هبو اجلداريات   -

 هبو النحت   -

 ممّرات   -

هبو الغروب   -
1 

 

 

 

عري يف اململكة ش  ال حداثة النّص (، 2005 بن أمحد، )هللفي، عبداانظر: الَفي   1

، )الرياض: الت املشهد اإلبداعّي(ة يف حتوُّ ة: )قراءة نقدي  ة السعودي  العربي  

 .  000 -97النادي األديب(، 
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 سهل اجلب ل: -1وهج الذاكرة،    -1

 ّتت عنوان  «الرصاصي ة الغيمة »ل من ويأيت القسم األوّ 

، (سهل )عىل لسان  حاكًيا ، « سهل اجلب ل  -1 ذاكرة، ل وهج ا » 

 كان َكَتَبها قد غادروا النّص  وكيف أن شخوص رواية  

ة( لوا من الواقع املتخي  ليتحو   ل إىل الواقع احلّي.  فـ)َعز 

تها التي َكَتَبها سهل  لتنام إىل جانبه، بينه وبني ص  تتسّلل من ق  

ينتهرها لتعود إىل  أن د إاّل ام جي ارتباكه، ف  مثريةً زوجته، 

ة )النّص.  يف رمزّية ستتكّشف عن أن  ليست بامرأة، بل  ( َعز 

 -)العراق(  َرى فيه القارئ جزئيًّاملا يمكن أن يَ  هي رمز  

ة املحيلة عىل أزمة اخلليج الثانية،  -مثًًل  ص 
بحسب أجواء الق 

ة كانت الرمزّية  وإن   قة  أخرى متعل  ًلاًل ّتمل ظ  باسم َعز 

ز  لبا 
، وإن ظّلت يشء  ت  فاهنار كّل بَ ة والكرامة، التي ُسل  ع 

 .  ُحلاًم ُيراود )سهًًل(

كام خيرج من النّص )مسعود اهلمداين( لُيطالب سهًًل 

 عليه، وحينام يرتد د سهل 
الذي  -بَقرض  من أجل دفع ديات 
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ى  --يف إقراض مسعود  -يعمل يف أحد البنوك  الذي يتبد 

ا ر عادل من وصفه كأنه يُ  يقوم  --)صّدام حسني(  مزيًّ

باختطافه إىل )وادي الينابيع(.  ذلك أن مسعوًدا قد َذَكر، 

د َدوره يف النّص فجعله قاتل  خماطًبا سهًًل، أنه هو َمن حد 

م د َيًة لقتًله.  وحني  ة، ولذا فهو يطلب القرض لُيقد  أهل َعز 

ك سهل  يف ُقدرة مسعود عىل سداد القرض، يقت  ىلاده إ يتشك 

ق َفه بنفسه عىل مصادر  خارج ة أنه يريد أن ُيو  املكتب بُحج 

دخله، ليأخذه بالقّوة من هناك إىل مشارف املدينة.  ومن َثم  

يمضيان يف رحلة غرائبّية متخّيلة، مليئة بالتهويامت الرمزّية، 

التي تشري يف جمملها إىل ذلك املعرتك الذي جرت فيه 

األسامء إىل األماكن مًزا باية، ر أحداث حرب اخلليج الثان 

 واحلُّكام واملايض واحلارض.  
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لقد أخذ )مسعود اهلمداين( )سهًًل( من )الدّمام( إىل  

عرّية، من   1غرب الدّمام. ويسوق الكاتب ذلك كّله يف لغة ش 

 مثل قوله: 

تُّ » ألحتفظ للمكان بصورته األخرية،   خلفيتلف 

م ع م 
مّ  امراتوكأبواب للفراق كنُت ُأغلق ق  ام عىل  الد 

وجع األحباب، وأضع بحنان سعف نخيل القطيف  

الغارق يف املاء عىل منازله، وقلعة دارين عىل حمار  

اخلليج وأميض خلف مسعود اهلمداين، حاماًل مجرًة  

من حرقة املكان وشتات األزمنة... مّرت ساعات  

منحوتة من الصمت اليابس... ها أنذا ال خمفوًرا  

امل خلف مسعود  باحلبا ولكن  بالوعول أميض، ل واجل 

اهلمداين يف بيداء مل يرتك هبا ساكن رساًم... ونحن  

ُنخّب لنقطع أطول مسافة ُقبيل الغروب وبعده بقليل،  

حتى استحالت البيداء إىل منابع شموس مشتعلة من  

 

 .15 -14 ،ةلغيمة الرصاصي  ا 1
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آبار النفط، ضاع فيها وجه الرواحل ودليل القيادة.   

ل  ملتهد  ُلذنا بيباس النخل وأطراف سعفه ا

« نشيج...بال
1 

عر والنثر  وعىل هذا النحو من اللغة التي تبدو مزجًيا من الش 

ينساق األسلوب يف  نص  يمكن وصفه بأنه نسيج  فكري  

عرّي.  ش 

خ أو  ( يف هذه احلكاية شخصّية املؤر  ص )سهل  ويتقم 

رار  يف  ا عن ذلك بام كان جيمعه من ك ََّس ج  ً الرتاثّي، معَب 

(: ل )مسعع ما ج  الطريق،  هذا » وًدا( يقول ملرافقه عن )سهل 

ة(، وأدخل وادينا يف مشاكل كثرية،  ز  ت ب نّص )ع  الرجل ك 

عي الع لم واملعرفة، فاتركه يتلّهى بأحجاره، وراقبه  وهو يد 

ث ب.   2«عن ك 

 

 . 17 -16م.ن،  1

 .   18م.ن،  2
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حتى يصًلن إىل حمطة )ُأّم سامل(، التي ربام بدا أهنا 

ة(، فهي مت  معادل السًلم  النّص يف ث ل ترمز يف النّص إىل )مك 

واألمن ونبذ احلروب.  هناك يلتقي سهل بشخصّية )نورة(، 

وهي، كام يبدو، ترمز إىل عبق املايض واحلضارة يف بًلد ما 

وراء النهرين.  فيقع يف غرامها، وحيلم هبا معتن ًقا جراب 

 أحجاره، التي متث ل التاريخ، حيث يقول: 

ا  وشظاي ،وىلاتكأُت عىل أطراف الصباح األُ »

الشمس، ترفع مجرها يف أقاصيه، لُتط ّل عىل هذا  

اهلدوء الضارب يف براري الرمال املنفسحة.  كان  

املراح صامًتا، وُأّم سامل تفتح عيون األشياء عىل منابت  

ل ْت عيناي غشاوة الليل،   هسهسة فم النهار، وإذ ج 

تذك رُت شوارد صحو منام البارحة، حيث وجدتني  

ي، الذي تضوع منه عبق روائح  أحجار  ب ا جرامعتن قً 

ى. كر 
« أنثى حاّرة كذ 

1 
 

 .   21م.ن،  1
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ة الضوء احلضارّي   فـ)نورة(، إذن، ّتمل رمزي 

ف نفسها  -وأساطري املايض مًعا.  وهي  ة بنت إهلٰ » -كام َتص 

، ما حييل من بعض اجلوانب إىل « ة الع شق إهلٰ » ، و «السالم 

تار النموذج األُسطوري لـ)عشتار(، و)عشرتوت(.  فعش

ة احلرب واحُلّب، عند )البابلي ني(، وُسّكان ما بني : إهلٰ يه 

النهرين.  وهي )عشرتوت( عند )الفينيقيني(، أعادت احلياة 

ّي.  وهي )أفروديت  إىل )أدونيس( بعد أن قتله اخلنزير الََب 

)نورة( برمزّية النور  عًلقة و   1اليونان(، و)فينوس الرومان(.
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 وإىلإىل الشمس  د ُنظرقأنه  تتأت ى من معرفة  الشمسو 

 قد و  الغالب،  يف ثة مؤن   آهلة بوصفهايف الرتاث العريب  رموزها 

 -( عشرتوت ـ)ك  -ة الشامليّ  السامية الطريقة حسب رو  َص تُ 

   1.عارية حسناء   ل يمث   إنساًنا، 

ني: نص   وكام سبقت اإلشارة فإن النّص يتأل ف من نص 

ة واقعّية، ونص  ذاتيّ  سريةً  ُيطبع بخط  سميك، ويمث ل ما يشبه

، حياول قول املسكوت عنه، ولكن بأسلوب    خيايل 
ُمواز 

ني، فإهنا لتبدو  عرّية ظاهرة يف الن ص  رمزّي.  ولئن كانت الش 

عًرا  أشد  كثافة يف الن ّص األّول، الذي يوشك أن يكون ش 

 خالًصا، حتى إن البنية اإليقاعّية لتصاحبه، كام يف قوله:  

 

د يف اللغة   ، (1987)، ف، لويسلو ؛ مع 227 -220ة(، املصي   املُنْج 

 )بريوت: دار املرشق(، )عشتار(، )عشرتوت(، )أفروديت(. ،واألعالم

 .  220 -219؛ نيلسن، 362 -361: موسكايت، انظر 1
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د   أيقنْت »  رًة إىل ساحة  ج  يت أهّنا حرضْت متأخ 

مار   1.« ...األجساد احلبىل باملوت والد 

 

 ـ متأْخ  حرضْت  أهّنا  جّديت  أيقنْت 

ع لن  فاعلن فاعلن فاعلن ع لن  ف   ف 

ـ  حة األجـ  إىل سا  رة ـخ    حبىل  ساد ال

ع لن   لن فعْ  لن فعْ  فعولن فعولن ف 

 

ز   قلُت باستغراب: مل ُأورْد ذلك يف نّص »   ة، فهل ع 

تك هنا؟  د  ي ْت ج 
ق   2«ب 

 

ـ  قلُت   لك يف  رد ذا  و مل أُ  راٍب  باستغ

ع لن  فْعلن  فْعلن  فْعلن  فْعلن  فْعلن   ف 

 

 .24، ةالغيمة الرصاصي   1

 . م.ن 2
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ْة فهل ز   زْ نّص ع  
1
 ب   

 ك  هنا  ُت د  ج   ْت ي  ق 

ع لن  فاعلن فاعلن ع لن  فاعُل  ف   ف 

 

عرّية النّص ال تكتمل هنا بلغته التخييلّية حتى يشفعها  فش 

عر الكامل برتجيع   لشاعر الكاتب/ ا  ، كام هو نمط الش   إيقاعي 

بأدواته.  هذا فضًًل عىل تلك املقاطع التي ينّص السارد عىل 

عرّية، كنشيد )ُأّم سامل(:  أهنا بمثابة شواهد ش 

 يف البدء كانت احلرب لكننا سنبقى هنا »

 نبني مدينتنا عىل حاّفة هذا الفراغ املوحش من الدنيا 

يشعل حرًبا أو يعني عىل   يها منفنقبل وسنعلن أننا لن 

« أخرى ولن نتزّوج من أحٍد وال يتزّوج منا أحد.
2 

 

= فاعلن(؛ مّا يدة« باهلاء: »َعز  مفردة »َعز   كتَب  1 «، ليصبح املقطع )زه  فهل   ّل ه 

س املوسيقي، بصوغ الكلامت يف وحدات نغمي  عىل مراعاته اجل  ة، وإن  ر 

 خالف قاعدة اإلمًلء.  

 .52، ةالغيمة الرصاصي   2
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، يف « الرصاصي ة الغيمة » وعىل هذا النحو يميض َنّص 

 شجي ة، تطغى عىل رسدّية الن ّص، بل إهنا لتحجب 
ة  عري 

لغة  ش 

عرّية اللغة فحسب، ولكن أيًضا بام ُأشري  تلك الَّسدّية، ال بش 

الرتكيب التهويمّي، الذي يوحي وال يفيض، عرّية من ش   إليه

عرّية ال  ح.  وهذه آلّية ش  ويومئ وال حيكي، ويرمز وال يص 

ة النص  هنا تتجاوز ما يمكن أن  عري 
روائّية.  ولذا فإن ش 

نجده لدى روائي  كـ)نجيب حمفوظ(، يف مثل قوله من رواية 

ال »: 1«أوالد حارتنا »  ن ى املاء لم، و ُح ك يف ودارت اجُلوزة كم  غ 

ة « يف القنينة، وتثاءب االنسجام  ، من هذه العبارات االستعاري 

ة التي نمي زها باسم  البسيطة.  إن هذه النصوص الَّسدي 

ة  فريدة  -)القصيدة  عري 
الرواية( تتخط ى ذلك إىل شبكة  ش 

ة  دي  النسج، تضع النص  يف مرتبة  بني املرتبَتني: الَّس 

 .ةعري  والش  

 

 .365(، )بريوت: دار اآلداب(،  1986) 1
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 سهل اجلب ل: -2وهج الذاكرة،    -2

، « سهل اجلب ل  -2وهج الذاكرة، »ويف القسم الثاين، بعنوان 

ه، جُيرهيا )أبوعصام(  ر الكاتب موقَف حماكمة  لَقَلم  يصو 

و)أبو معصوم( لكي يسأاله: ملاذا جعل أهل )وادي الينابيع( 

نتهم أن ي ك  ة(، وكان يف م  وها ج تزو  يتقاتلون يف ُحّب )َعز 

 حًدا واحًدا؟!وا 

ة شخصّيات خمتلفة،  وهنا ّترض إىل جوار شخصّية َعز 

كـ)ابن عيدان(، و)محدان(، و)جابر(.  تلك الشخصّيات 

التي قد تبدو رموًزا ألقطاب ذلك الصاع الذي دار إّبان 

لة  حرب اخلليج الثانية، حول )العراق( و)الكويت(، املشك 

 والثقايف يف املنطقة.  سيايس  لاع ابدورها نامذج تارخيّية للص

ومُتث ل شخصّية )سهل اجلبيّل( يف النّص ما هو أشبه 

بشخصّية )التاريخ(، التي يّتهمها اآلخرون بالتسّبب يف ما 

ن وما ُتسند من أدوار لشخوص  حيدث برتاكامت ما تدو 
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ة الَّسمدّية.  لذا خياطب )أبو معصوم( )سهًًل اجلبيّل(،  ص 
الق 

ة أعباء فوق لت  مح  »  ساخًرا: ز  محدان، وجابًرا، وإخوة ع 

طاقتهم، واختلقت  إشكاالت ال يعرفها الوادي، ووضعتني  

يف دائرة التساؤل والنقض، حتى اختلطْت علينا  1وأبا عاصم

ر كل  منا من نّصك الذي  ر  األمور، ولكن أترى كيف حت  

 .  « تومّهت؟ 

سم  من  كّل ا  ن لة  أوبذا فقد ُيَشب ُه إىل القارئ أّول وه 

يرمز إىل دولة من  « الرصاصي ة الغيمة »أسامء الشخوص يف 

تلك الدول التي كانت حمّل الصاع، غري أن النّص يف تطّوره 

 سيتكّشف عن أبعاد ملتبسة لرتكيبة الرمز بتلك األسامء.

َب  غامق  ما تبدو بنية  وّتمل مقاطع النّص املطبوعة بح 

د بعدها الكاتب إىل أن يعو  يلبث  استطرادّية إيضاحّية، ما 

د، كام ُيلحظ ذلك عىل الصفحتني  ؛ 39 -38سياق الَّس 

 

 . «وأبا معصوم»يف النص:  1
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حينام يسرتجع )سهل( ذكرى صديقه )عبود(، فيحكي عنه 

ني هو مّا  ذكرى كانت بينهام.  إاّل أن ذاك التعاظل بني النص 

زاد د اللة النّص تعقيًدا ال توضيًحا.  ومن َثم  فإن القارئ 

عجيب  من الرموز، والتهويامت، خليط   أمام  سيجد نفسه 

واالسرتجاع، وتداخل احلكايات؛ األمر الذي جيعل الربط 

بني أطراف النّص رضًبا من التأويل االفرتايض، الذي حياول 

 داليل  مقارب  ال يكاد يت سق. 
 أن يمسك يف النّص بنسق 

وليست إيامءات النّص واعتامده الغموض بسبب  

ته فحس  عري 
ل ذلك بسبب األبعاد السياسّية، نها قبك ب، ولش 

د الكاتب أن ُيباشها، بيد أن ذلك يف رأي الدارس  التي مل ُير 

عرّية مًعا.    قد أفسد قيمة النّص الَّسدّية والش 

 -ومنذ هذا اجلزء، فإن النّص العاّم يرادوه النّص الثاين 

َب الغامق  ة التنظيم  -ذو احل  ص 
 الذي حيكي الكاتب فيه ق 

ة عّي، اوالشي  ص 
لذي كان سهل جزًءا منه.  ليعود عن ق 

ة )وادي ابن عيدان(، فيتحّول  ص 
التنظيم بعد قليل إىل ق 
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الواقع إىل خيال، كام يتحّول اخليال إىل واقع، يف تنازع  بينهام 

عَب صفحات النّص.  وهذا ما كان جيعل القارئ أمام بنية 

عرّية، ال روائّية، ويشت ُت  ب  من يف رضو ذهنه  رمزّية ش 

ف  احلكايات اجلزئّية، والتداعيات التفصيلّية، التي يتعس 

َثَرهتا تارًة  ًفا الربَط بينها تارًة، وتفكيكها وَبع  الكاتب تعس 

اليل  يف تسلسل 
أخرى، حتى ما يكاد يمسك القارئ بخيط  د 

النّص إاّل ويبعده الكاتب بأسلوب  اعتباطي  صوب وجهة 

 مغايرة.

يفتقر إىل منطق الرتابط   « الرصاصي ة مة غي ل ا » ّص إن نَ 

اللة، بني  الَّسدّي، ما يؤد ي إىل تشظ يه يف متاهات الد 

دّي(، و)املتخي ل،  عرّي، والَّس  )احُللمّي، والواقعّي(، و)الش 

واحلقيقّي(، و)األُسطوري، واحليايّت(.  وذلك ما يعرتف به 

كان عليك »(: ء =البد )  « يف اخلتام » الكاتب نفسه، حينام يقول 

أن متأل الفراغات، وأن تتعّلم آلّيات الرسد، ومغامرة توزيع 

األصوات، لُتخرج هذا النّص من تشتُّته لتوطينه يف عالقات 
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أثقلك هّم كتابتها برشوط حتفظ لألصل موقعه، وللرشح 

والتوّهم هامشه، وقد اختلفت  مع ذاتك حول ترتيب بعض 

 .  1«األحداث... 

  -كاتب، فإن من حّق القارئ علة ال ف تلك  وما دامت    

ل  -يف املقابل  اللة املقاربة، أو يؤو  أن جيتهد كي يفرتض الد 

النّص ليقرتب من د اللة  ما تربط أشًلءه.  فباستطاعته أن 

ة( رمزّيًة )للعراق/ احُللم(، ووراء  يقرأ وراء شخصّية )َعز 

ريم( شخصّية )نورة( رمزّيًة للحضارة، ووراء شخصّية )م 

د واألمل يف املعجز.  وكذا القول يف  مزّيةً ر  للوالدة والتجد 

)ُأّم سامل( التي يمكن أن ّتمل رمزّية )ُأّم الُقَرى(، كام متث لت 

يف رمزّية )حمّطة ُأّم سامل( َوفق هذا اإلطار التارخيّي احلضارّي 

الذي خيوض املؤل ف فيه.  ويف اجلانب الذكورّي، فإن أسامء 

مداين(، و)ابن عيدان(، و)جابر(، عود اهل س كـ)م األبطال، 

 

 .7 -6، ةالغيمة الرصاصي   1
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و)مَبوك(، و)أيب عاصم(، و)أيب معصوم(، و)محدان(، هم 

قبة، إذ  شخوص ذلك املخاض التارخيّي، وُحّكام تلك احل 

ًئا باالسم  يمكن أن نرى وراء شخصّية محدان: )أمريكا(، موم 

 يدان(.  وكأن )ابن ع 1«امليدان يا محيدان » إىل التعبري الشعبّي: 

ىل )اجلزيرة العربّية(، أي إىل ينبوع ذلك التشظ ي يرمز إ 

.  وينطبق 2للقبائل العربّية، فابن عيدان َجّد اجلميع كام يصفه

القول نفسه عىل أيب عاصم، وأيب معصوم، ومَبوك، من 

ط عىل هذه  أبطال ذلك املعرتك.  عىل أن الكاتب كان ُيسق 

الالهتا ا من د  ومكانً األسامء د الالت أعمق وأبعد زماًنا 

املتعل قة بالبلدان التي يمكن أن تشري إليها؛ لتستغرق امتداد 

التاريخ، ولكي يقول يف النهاية: إن التجربة التي مّر هبا العامل 

 

عن النزاع بني  ه ، يف حديث62ولقد أشار الكاتب إىل هذا التعبري يف صفحة  1

 -اللتني تبدوان رامزتني )للعراق( و)الكويت( -يتَي )العبادل( و)الرملية(قر

 ما يشري إىل اّتاذه اسم )محدان( رمًزا )للواليات املتّحدة األمريكيّة(. 

 .   142، 137: ،  مثًًل اصي ةالغيمة الرصانظر:  2
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العريب يف تلك املرحلة ما هي إاّل نموذج ملخاض طويل، كان 

حيدث يف املايض عىل مّر التاريخ، ويمكن أن حيدث أيًضا يف 

ل، وأن ما حدث ما هو إاّل صورة ملستقب ا ارض و احل 

ر نفسه، وال سيام حينام   أخرى؛ فالتاريخ يكر 
الحتامالت 

تكون العوامل هي العوامل، وحينام تكون للتاريخ حتمّياته، 

التي عَب  عنها الكاتب من خًلل نّص )سهل اجلبيّل(، الذي 

ر األدوار واملصائر واألحداث، وإن اعرتض أصحاهب  ا، يقر 

ون  يرضوا  ومل  عن األدوار التي أوكلت إليهم، وكأهنم مسري 

ون.  ومن هنا فإن األسامء يف النّص هي أسامء رمزّية،  ال خمري 

ال تتضح د الالهتا إاّل حينام حُياول القارئ أن يربط أطراف 

اللية الكامنة خلفها.  الشبكة الد 

عرّية تغلب يف هذا النّص عىل الرو   ، ائّيةوملّا كانت الش 

ال جتد للزمان، وال للمكان، وال للشخوص، أمهّيًة يف فأنت 

ذا بال  يف  ذاهتا، وإنام أمهّيتها تكمن فيام ترمز إليه.  فًل تنامَي 

بناء الشخصّيات، وال تسلسل يف البنية الزمنّية، وال منطقّية 
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يف عًلقات املكان.  وهذا ما يعنيه الدارس بتصنيف نص  

(.  وليس مرد  هذا إىل وجهة لروايةا-صيدة كهذا يف ُزمرة )الق 

عرّية   جتديدّية يف البناء الروائّي، بمقدار ما مرّده إىل ذاكرة  ش 

ا ألّول مّرة.  وعليه، فإن العملّية الكتابّية  ا رسديًّ تكتب نصًّ

جيمس تتلف هاهنا عن نص  روائي  غرائبي  لكاتب كـ)

(، أو Umberto Eco(، أو )إمَبتو إيكو James Joyceجويس 

(، أو Gabriel García Márquez ث جابريل غارثيا ماركي ) 

(؛ من حيث إن الرؤية Nikos Kazantzakyكازانتزاكي ) 

عرّية يف نص  كـ هي بطلة هذا  «الرصاصي ة الغيمة » الش 

 املخاض الغرائبي، وليست التجريبّية الروائّية.  

ق إىل هذا النّص، إغفال   سياقهوال يمكن، عند التطر 

 الذي ُأنشئ فيه وأسهم يف تشكيله وتكييفه، وهو ما الزماين

سّمي حرب اخلليج الثانية وما تًلها.  ذلك الظرف الزماين 

الذي أمىَل عىل شاعر  كـ)عيل الدميني( االجّتاه إىل رسد 

هواجسه ومهومه وآماله، حني مل تعد القصيدة منجدًة حَلمل 
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م  لـ)عيل  مًلز ر  يف أم ذلك كل ه.  واهلّم السيايس والثقا

عرّية والنثرّية.  الدميني( يف خمتلف أعامله الش 

املطبوع باللون الغامق،   -املوازي  -وكأن النّص الثاين    

حيمل يف طّياته ما يشبه سرية شخصّية للراوي، أو لعيل 

يف مقابل النّص اآلخر الذي حيكيه  -الدميني باألحرى 

الذي تشظ ى ريّب، ع رد الوهو يمث ل ُحلم الف  -)سهل اجلبيّل( 

ر يف ثنايا احلراك التارخيي الرتاكمّي الذي مث لت ه حكاية  وتبخ 

سهل.  فهاهنا خّطان متوازيان لسريَتني متعاضدَتني: سرية 

الفرد الذي رأى يف الشيوعّية خًلًصا، فكانت دماًرا وخيبة، 

وسرية اجلامعة يف )وادي الينابيع(، التي كانت حرًبا وخراًبا 

 ي وأهله.  للواد  ا بوارً و 

لت  تلك، إذن، هي التشابكات الذهنّية التي شك 

ك ل،  )قصيدًة روايًة( يف ذهن الدميني، لتنتقل إىل نص  ُمش 

دت خيوطه، وأمعن الكاتب يف مزيد  من تعقيدها؛  تعق 

ي ة، من وجهة نظر   الحرتازات موضوعّية، وألسباب رآها فنـ 



 
 

 (  الرواية-قصيدة) قراءةٌ يف سديم ال  :ةالغيمة الكتابيَّ  -9   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

525 

 

عرّية، اعتاد ها ويومئ، ال أن وحي نص  يت أن ملتاثة  بالش 

َيَّسد وحَيكي.  ولعّل تلك هي معضلة الشاعر حني ُيغامر يف 

، وال سيام يف جتربته األُوىل.  ومن هنا فإن  كتابة نص  رسدي 

عرّية  عرّية  « الرصاصي ة الغيمة »ش  هي أشّد إمعاًنا من ش 

قف الكفاية »  زام » ، لـ)علوان(، أو « س  ، لـ)أيب دمهان(؛ «احل 

عرّيته، ما كا ر بمقدا ن )عيل الدميني( أظهر موهبًة يف ش 

وأطول باًعا يف جتربته، من صاحَبي القصيدَتني الروايَتني 

املذكوَرين.  وإزاء عمل  كهذا ال يمكن للقارئ أن يتواصل 

ا، أو بوصفه روايةً  ا رسديًّ وإن   -مع النص  إن  قرأه بوصفه نصًّ

ه الكاتب نفسه:  ة كل  َمن قرأ إشكاليّ  ذه هي .  وه « رواية»سام 

ا  « الرصاصي ة الغيمة »  ويف ذهنه أنه يقرأ رواية، أو حتى نصًّ

ا سورياليًّا؛  عريًّ
ا ش  ي َمن يقرأ نصًّ ا؛ إذ ال ُبد  أن يتلّقاه تلق  رسديًّ

عرّية ال أكثر، وما  الغيمة »فام الَّسدّية فيه إاّل أداة ش 
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ـ بنص  خيتلف كثرًيا عن قصيدة   « الرصاصي ة   «ْبت خل  ا»  ك

ميني( )للد 
1  . 

ة( من النّص كام خرج )العراُق( عن  لقد خرجت  )َعز 

ّد  د  موقع.  ذلك الس   مل َيُعد للس 
النّص العريّب اجلامع.  وحينئذ 

ا عن موقع العراق بصفته بوابة  ً الذي قد يرى فيه القارئ معَب 

ا منيًعا يار ر باهن ا، اهن شقّية للعامل العريب، وقلعة عربّية، وَسدًّ

 العراق.  لذلك يقول: 

قريًبا من الفجر استدعاين أبو عاصم وطرح عّل  »

تك،   ص 
ّد يف ق  د موقع الس  سؤاله األخري: ملاذا مل حتد 

ا وعالنيًة يف حتديده؟  ًّ
 وتركتنا نحرتب ْس 

ة؛ ألن املوقع مرتبط بام ي ستجّد من  - ز  : تركُت ذلك لع 

أبطال   ا موقعهحيسم ظروف موضوعّية يف الوادي،

« النّص وحركتهم حني خروجها منه.
2 

 

 . 15 -5، رياح املواقع 1

 .42، ةالغيمة الرصاصي   2
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ّد هنا  ُح إىل املشكلة التي  كذلك وعدم ّتديد الس  ُيل م 

رت عنها احلرب من خًلف  حول احلدود بني دولَتني.   تفج 

ل باإلسقاطات املتداخلة،  وال يلغي هذا ذاك؛ فالنّص حمم 

 واملتوارد خاّصها يف عاّمها.

 )وادي الينابيع( كان قد ياه يف ملأن ا  ويشري الكاتب إىل 

ج الطويل يف جنبات الوادي،  ته املسرَي املتعر  ص 
َرَسم هلا يف ق 

يأمر ُحّراسه بإعادة وضع األحجار » لكن )ابن عيدان( 

هة مصّب املاء بعد كّل سيٍل، لريتفع منسوُب  الكبرية يف ُفو 

رات  لاجلب املياه، ويندفع يف قناٍة شقُّوها عىل سفوح منحد 

، حتى تصل إىل أسفل قلعته، فيتّم له من هناك توزيع الكبري 

إهنا   1«املياه يف قنوات صغرية أخرى عىل قرى الوادي. 

م يف مصائر املياه، وحرّية وصوله إىل الناس  املركزّية، والتحك 

َضه  ووصول الناس إليه، وتقنني ذلك تقنيًنا بريوقراطيًّا، مل َير 

 

 . 43 ن،م. 1
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يدان( متّردت عىل َنّصه.  )ابن ع إرادة )سهل اجلبيّل(، ولكن 

ومن هنا، فليست حتمية التاريخ ما مُتيل اهلروب واخلراب 

يار؛ إذ ليست حتمّية التاريخ  بالرّش املطلق، بل الرّش  عىل الد 

قد ينبع عن اخلروج عن تلك احلتمّية، ما يعني أن األمر بني 

 ، دون اخلري والرّش ن سبّي، خيضع إلرادة اإلنسان وتدبريه 

مه إلرادة ما ُكت ب له أو ما ُأميَل عليه.  بلفظ  آَخر: إن استسًل

تداعيات األحداث وإفرازات املايض تلعب َدوَرها، كام 

امت الراهن، فإذا َعَدَلت  إرادُة اإلنسان  تلعب َدوَرها ّتك 

العاقل عن إدارة أمره، فإنه سيصبح رهني الظلم والفساد يف 

ما زالت معل قًة  -قال كام  -ة َعز  كّل األحوال.  ولوال أن 

ها وُظُلامت املَغارات، وما ينجزه أبطال النّص  بَنص 

ّد موقعه، والت قى أهل الوادي ما 1اآلخرون ، لكان لبناء الس 

 

.  ومل خيل النّص من كثري مثل هذا من األخطاء اللغوّية  «اآلخرين» يف األصل: 1

، غري أين  2005واإلمًلئيّة، ولعّل بعضها طباعّي.  وقد ُأعيَد طبُع العمل سنة 

الطبعة األخرية؛ إذ مل أط لع عليها، جاء يف رسالته إيل   بسؤال املؤل ف عن هذه
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.  يف إشارة 1جترفه السيول كّل شتاء من مساكنهم ومزارعهم

َيم ره  ينَة إىل ما ذكرناه من أن غياب اإلرادة والرؤية، وبقاء الق 

أو التنظري، هو ُأس  ما حَيدث من استبداد بعض  ملايض ا 

 بمصالح الكّل. 

ة(.  وال  2)ُعبيد( الشاعرويأيت نموذج  ، عاشق )ُأّم َعز 

ة إاّل يف أهنا متث ل األصل  ة يف رمزّيتها عن َعز  تتلف ُأم  َعز 

ة.  وُعبيد هو الشاعر ر، الذي ُتَعَب  عنه شخصي ة َعز   املتجذ 

ر القارئ ي، ان املغ لراعي، وصب اب القهوة، الذي يذك 

بشخصي ة )َطَرَفة بن الَعب د(، وقصيدة )عيل الدميني(: 

ْبت»  ْبت » و   3.« اخل  قصيدة قائمة عىل مؤاخاة النصوص،  « اخل 

 

الطبعة الثانية، ولكن مل جير صدرت  ،»نعم: 2008 /2/  20يف يوم األربعاء 

 « .وىلوكانت صورة فوتوغرافية من األ، تعديل عليها أّي 

 ، م.ن. ةالغيمة الرصاصي  انظر:  1

 .  45 -43انظر: م.ن،  2

 . 15 -5، رياح املواقع 3
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، حيث مؤاخاة «الرصاصي ة الغيمة » متاًما كام هي احلال يف 

ة.  حتى إن غرائبيّ  حكاية نص  ُيشب ه السرية الذاتية، وتييله يف 

القارئ ليقف عىل تقنية النصوص الشارحة مطبوعة بخط  

ـي ة،  َب يف القصيدة من خًلل بعض املقاطع العام  غامق  احل 

.  ومًلمح كثرية « الرصاصي ة الغيمة » مثلام فعل ذلك يف 

و)ابن الَعب د(  « الرصاصي ة الغيمة »متشاهبة بني )ُعبيد( 

ْبت»  )املعل قة( أو  -ن العبد( الشاعر َفة ب رَ و)طَ  من جهة،  « اخل 

من جهة أخرى.  بيد أن شخصّية الشاعر هنا  -)األُسطورة( 

ال متث ل بالرضورة هذا الشاعر أو ذاك، أو هذا الرمز أو ذاك، 

وإنام ّتمل د اللة احُلّب والكلمة، التي تتفاَنى يف التغن ي 

من  تشعره باألمل وإشاق صبح  جديد، عىل الرغم مّا تس

 لتوظيفها إعًلميًّا يف خدمة اغرت 
اب، وم ا جتده من حماولة 

القبيلة، ونفيها حينام تسعى إىل إخًلص فن ها للجامل واحلّق 

واخلري فقط.  ذلك ما شَكى منه الشاعر )ُعبيد( إىل )سهل 

 اجلَبيّل(، مل ا قال: 
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دحُت القبيلة وأعالمها، فأحّبوين، وحينام  » لقد م 

عري  شيطانأطلقُت ل ل  ش  عنانه، ولقلبي لسانه يتغز 

عري،   باجلميالت، خيش  الناس عىل زوجاهتم من ش 

روا قتل.  وملّا علمُت باألمر، احتميُت باجلبال   فقر 

واألودية والصحارى، حتى أتيُت وادي ابن عيدان،  

واستجرُت به، فأجارين.  لكنني لسُت من العشرية،  

 لقلبي أن  ال حيّق و نهم، فال جيوز ألصالب أن تتناسل بي 

ي  مالًذا من وحشة العمر  
ْت فـ  د  يسكن ملن وج 

القارسة.  ومنذ ذلك احلني ما برحُت أقود عذاب  

راب خلفي، وأمحل اسمي عىل وجهي ويف   كاجل 

عصاي
1

: الراعي أنا، صّباب القهوة أنا، الشاعر  

. «أنا،...
2 

 ة الكلمتلك، إذن، مأساة الشاعر بصفة  عاّمة، أو قل: مأساة 

 ي يف جمتمع الشاعر.  والرأ 

 

 ، والصواب ما أثبتناه.«عصايت»يف األصل:  1

 .45 -44، ةالغيمة الرصاصي   2
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رنا شخصّية )مَّسور( بـ)مَّسور، خادم الرشيد(  وتذك 

، ويديه   حديدي 
وسّيافه.  إذ يوث ق )سهًًل( من ساَقيه بقيد 

ر عمله بأنه صنيعة الكاتب  ، ويقتاده.  وإن  كان يَب  بحبل 

صنيعة الثقافة   -عىل نحو  فلسفي    -نفسه سهل اجلَبيّل.  أي أنه 

رخيّي، كام هي رؤية النّص يف خمتلف املواقف ى التا املعطَ و 

التي يعالج فيها تلك القضايا التي يعرتض عليها سهل، 

 فيقول له اآلَخرون: إنام هي من صنع يديك.  

لطة يف )وادي الينابيع( عىل ف كر  ر الس  وال يقف َحج 

، بل إهنم  قوا معه  -)سهل اجلَبيّل( عند حد   -إذ يقتادونه ليحق 

ن تفكري َمن أطلق عليه اسم ونه: يف ليسأ   شأن ما َقَبَسه م 

ت ح  أمامه » )صفوان(.  فلقد كان َذَكر يف روايته أن صفوان  ف 

فه عىل أفالطون،  آفاق التفكري والتخييل؛ فهل هو الذي عر 

.  كان ال ُبّد من «والفاراب، وهيجل، وماركس، واآلخرين؟ 

ي وان، كف مات صذلك التقص  حتى يأخذوا منه معلو 

عر » يعتقلوه أيًضا هو وأصدقاءه، مّن  ة والش  ص 
يكتبون الق 
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والرواية، ويصطادون عصافري الوهم وخماتالت احلقيقة 

كر والرقابة عليه.    1، كام قال سهل.« مثل  إهنا حكومة الف 

 -بلعبته الَّسدّية  -وتلك سياسة وادي الينابيع.  كأن النّص 

نصوصنا، وذبائح  ضحايا  ن إاّل إنام أراد أن يقول: ما نح

ب بيوتنا بأيدينا، عىل َحد  قول صفوان لسهل  أعاملنا، ُنخر 

ها هو ن ّصك يضعك  ويضعنا يف هذه املغارة، وكأنك  »اجلَبيّل:  

تأث رت  بشيخ الدادائي ني الذي قال: نحن دائاًم ن رتكب 

األخطاء، ولكن أعظم أخطائنا هي تلك )النصوص( التي 

تابة، بمعناها احلضارّي، والثقايّف، ا الكإهن  2«كتبناها. 

والقيمّي، مصائد مصائرنا.  وتلك مأساة )سهل(، مع ذاته، 

 ومع اآلَخرين.

عرّي  وعىل هذا النحو يزاوج السارد بني أبعاد الش 

واألُسطورّي والفلسفّي.  وتتوالج األجزاء التي مُتث ل ما 
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به السرية الذاتّية من النّص   الكاتب أسامهأو ما  -ُيش 

َب  سميك  1«األصل» مع الرشح  -، وهو املكتوب بح 

م واهلامش كام وصفه  .  إذ ينكَّس تتابع 2«يف اخلتام»والتوه 

ًًل من اجلمعّي منه الكاتب إىل نص  آخر، منتق   النّص ليدخل

إىل الذايّت، أي من حكاية )سهل اجَلبيّل( يف )وادي الينابيع( 

ل/ مَبوك(، يق )سهفوالر إىل حكاية التنظيم الشيوعي

ث ر  ره إىل )اليونان(، إاّل أنه رسعان ما ُيؤ  ك  ّر بف  الذي َيف 

ة الُغربة.  ليقول  ي  جن الوطن أرحم من ُحر 
العودة؛ فس 

ا، سواء ما كان قادًما من  ر بات حمارَصً ك  هاهنا: إن الف 

ًرا إىل اخلارج.   ًرا مهاج   اخلارج أو كان ف ك 

تتأل ف من  «ي ةصاصرالمة الغي»وهكذا يظهر أن 

ني متوازَيني، أحدمها يمث ل متنًا وهو َنص  أقرب إىل  -َنص 
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السرية الواقعّية، ّتكي عن عذابات شخصّية معارصة، هو 

والنّص اآلَخر املُوازي، الذي  -سهل اجلبيّل/ الرفيق مَبوك

يمث ل هامًشا، وإن  بدا، من حيث الطول والتشع ب، كام لو 

ّص سهل اجلبيّل يف وادي الينابيع، وهو نَ  ملتن،أنه هو ا

ح للنّص األّول،  بتفريعاته وتفصيًلته، ويلعب دور الرش 

وإن  بطريقة  ُحلمّية رمزّية.  وشح النّص اآلَخر )اهلامش( 

هو شح  ملًلبسات كثرية، يبدو أن الكاتب كان يتوق ى أن 

ني قد يلت يف  حياًناأحامن يبوح هبا يف َنّص املتن.  عىل أن النص 

سياق  واحد، فيتداخل صوتا السارَدين يف صوت  واحد، 

 كام يف قوله: 

تلك اللحظات، وأتساءل: ماذا  أتذك راآلن »

سيكون موقفي لو أهّنم وجدوا الربنامج يف 

ركن من بيتي غفلُت عنه؟  وهنا أيًضا أمتن ى لو 

ة ليكون من مجلة   ز  أنني كنُت قد كتبُت ن ص  ع 
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ني هذا ملصادراوطات املضب ة؛ لكيال يضم 

ش يف الوادي، وحيًدا أخشى  الكهف املوح 

دُت  أبطاله الذين صنعُتهم، وظننُت أنني قد حد 

ة! ًفا، وبُكل  د ق  ل  فاهتم س     1«أدوارهم وترصُّ

يها: ذكريات )سهل اجلَبيّل( ق   -وبذا تلتحم البنية، بش 

ب َحَركيًّا بمَبوك( يف التنظيم  ط ّي الذعالشيو)امللق  ي تور 

ثم جتربة سهل  -فيه، وذلك قبل ذهابه إىل )وادي الينابيع(

 يف وادي الينابيع. 

وهذا يعني أن بطل النّص واحد، وليس اثنني، وإنام 

الكاتب يعرض املَشاهد واألحداث من خًلل مرآَتني 

متقابلَتني.  وسيأيت الحًقا صوت  ثالث  هو صوت الراوي 

ة بحثه عن )سهل كي رحلحه، لي)عيل الدميني( نفس

ة وما َحَدث  ص 
اجلَبيّل( مع بعض أصدقائه.  إهياًما بواقعي ة الق 
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لبطلها.  وهكذا فمن الواضح أن بنية العمل يف أطواره 

ج َطور  الثًلثة هي بنية سريّية، غري أن الكاتب كان ُيدم 

السرية )سهل اجلَبيّل/ الرفيق مَبوك( يف َطور  آَخر 

يف وادي الينابيع(، ثم يسعى إىل  بيلّ جلَ سهل ا) «فنتازّي »

انتشال الراوي )عيل الدميني( من ذلك كل ه، بتصويره 

 شاهًدا عىل األحداث، ال جزًءا منها.

ر الكاتب ُسلطة )ابن عيدان( الشمولّية، التي  ويصو 

ل حتى يف تزويج الناس وطًلقهم، وذلك بحسب  تتدخ 

دها هو. مواعيد حيد 
، والرشع لنسل،فهو حامي ا  1

والوادي.  يميض خلفه الفقيه إىل حيث يقتاده، فيأمره 

ليكتب ما يريد.  ومل ا كانت نساء قرية )العبادل( ونساء قرية 

)الرملي ة( يلدن الكثري من البنات والقليل من األبناء، فقد 

حل  عليهّن، إذن، الطًلق البائن بينونًة ُكَبى.  ولذا فقد 
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من  -عريفة الرملّية بنت -()مريمَ طل ق )ابن عيدان( 

ج  ر أن تتزو  )عطّية(، عريفة العبادل، بُحّجة أنه كان املقر 

جاره )عيضة(، لكنه حدث خطأ بينه وبني الفقيه )عمران( 

يف احتساب مواعيد الزواج!  وهذا ما قوبل بحنق من عطّية 

ونساء العبادل وأطفاهلم.  أّما نساء قرية )الينابيع( فكّن 

ما يلدن من اإلناث، فكان عىل ابن  أضعاف رالذكويلدن 

ج  جهّن لبعولتهّن املرسومني، كام أنه سُيَزو  عيدان أن ُيَزو 

دهّن هلم.   جني بُأخَريات، حيد   رجال القرية املتزو 

َتيه  ص 
وما ينفّك الكاتب يف غضون حكايته ق 

ة الواقعّية، عن )سهل اجلَ  -بصياغَتيهام املختلفَتني ص 
 بيّل(الق 

ة التخييلّية األُسطورّية، عن سهل خمتَطًفا يف الت ص 
نظيم، والق 

يومئ إىل إسقاطات كثرية سياسّية  -إىل )وادي الينابيع(

، وإنام يف نقًلت غري  وتارخيّية، وإن  يف غري تسلسل  رسدي 

متنامية وال مرتابطة.  ومن ذلك وصفه ما خضع له سهل 

)مَبوك( عىل ّتريض  بتهمةاجلَبيّل من ّتقيق يف املغارات 
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عاَة واملوايل عىل مغادرة معركة  وقعت بني  ض الر  أن حير 

أهايل قرية )الرملّية( و)العبادل( بسبب اخلًلف عىل احلدود 

بني القريتني.  وكأنه يشري بذلك إىل اخلًلف بني )الكويت( 

، هو  و)العراق( عىل احلدود، وإن  كان النّص، كام سيتبني 

ه بتأويل واحد كهذا.  ولقد تكل م ّتديد نًسا مأشّد التبا

)جابر( عريفة الشاملي ة طالًبا من )ابن عيدان( أن تكون 

األرض مقسومة بني القريتني بالتساوي، غري أن العبادل قد 

اعرتضوا بأهنم هم األكثر، ومن َثم  مل يتّم االتفاق بني 

   1كاتب.، حسب تعبري ال«امليدان يا محيدان»الطرَفني، وكان 

ه  ويف املواجهة بني قريَتي )العبادل( و)الرملّية(، يوج 

د  فيام بلغنا من »)ابن عيدان( سؤاله إىل )أيب عاصم(:  ر  هل و 

ث اليوم؟  أجابه: ال. د  ة يشء ممّا ح  ز  ة ع  ص 
  2«الرواة عن ق 
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وكأن سؤاله هنا يقول: هل التاريخ ُيعيد نفسه؟!  هل هذه 

ة املتناحرة ه ة ذي األُ األُم   اهتا املروي ة يف التاريخ؟!م 

حافًًل باختًلط  «ةالغيمة الرصاصي  »وبذا َيظهر نص  

األزمنة: زمن احلكاية بزمن قراءة احلكاية/ زمن ق ّصة 

ة( بزمن َأرس   راوهيا، متداخًًل ذلك بأصل احلكاية  )َعز 

ط )سهل  كّلها، أي بالسرية التي تبدو ذاتّية، وهي سرية تور 

لتنظيم احلََركّي، التي يستغّلها الكاتب لنبش ( يف ابيلّ اجلَ 

إسقاطات كثرية، تارخيّية وراهنة.  بل إن النّص السريّي 

ة التنظيم والسجن -الواقعي ص 
ليبدو عديم املعنى  -ق 

والقيمة خارَج كونه حماولة لربط الكّل باجلزء، والعاّم 

ذلك  للتحويباخلاّص، واملايض باحلارض، يف حماولة  جاهدة  

ُز السيايس  وراء ك ، يبدو التحر   روائي  ُأسطوري 
ل ه إىل َنَسق 

اختطاطه أكثر من اهلدف الفنّّي.  ولقد أملح الكاتب إىل 

وهو يتحّدث عن خًلفه مع )منصور( و)سعيدان(  -ذلك

ة(، وما أضافاه أو حذفاه منها ة )َعز  ص 
حيث  -حول تأويل ق 
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 ما خط ت يدي، مني عىلكو حيابدا كل  منهام وه»قال: 

   1«ويت همني بقصور الرؤية واخلوف.

ولذا فإن العمل بمجمله، وما دار حوله، مّا دعاه 

ة، هو رمز  للتاريخ، وإعادة كتابة التاريخ،  ّصة َعز 
الكاتب ق 

ل دون تغيري جمرى  و  لطات أو الظروف التي قد َّتُ والس 

ة هذا  وجاهىلدّل عالتاريخ، فضًًل عن إعادة كتابته.  ي

يف الرّد عىل  -عىل سبيل املثال -التأويل قول الكاتب

 )منصور( و)سعيدان(: 

قلُت هلام: املشكلة ليست يف فهم أّي منكام للنّص أو  »

ر الذي تّم   ملا أضافه إليه، ولكن املشكلة يف النّص اآلخ 

ة   ز  ًفا يف أكثر من مكان، وال أعتقد أن ع  تدوينه حمر 

دي إاّل بإعادة تدوين النّص  ا الواذيف ه سرتى النور

ْقله منه وتصحيحه   األصّل يف كتاب السجاّلت، أو ن 

 يف كتابة جديدة. 
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ْبُد االرتياح عىل الشاب نْي، لكنّهام أشارا إيل  بأن   مل ي 

أبا عاصم وأبا معصوم ُيعيدان كتاب السجاّلت بعد  

ه  انتهاء التحقيق إىل قلعة ابن عيدان ليبق ى حتت نظر

رٍز يصعب الوصول إليه إاّل بأمره. ًنا يف ومكن « ح 
1 

 

 : الراوي   -3وهج الذاكرة،    -3

، لينتقل «ةالغيمة الرصاصي  »وهكذا ينقيض القسم الثاين من 

  -3وهج الذاكرة، »الكاتب يف القسم الثالث، بعنوان 

، إىل ُأقصوصة خيتلط فيها الواقع باخليال، ينسبها «الراوي

خًلصتها: أنه أتى إليه يف  يني(. م الدإليه هو، أي إىل )عيل

مكتبه يف )اخلُـََب( )جاسم( بحقيبة فيها خمطوط، وفيها 

جذاذات وتسجيًلت، ثّم طلب منه االّطًلع عليها، 

ر  وجتميع مواّدها، لُيخرجها إىل النور.  يف ُلعبة رسدّية ُتذك 

 

 م.ن.    1
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باللعبة الَّسدي ة يف رواية  -وإن  مع الفارق -القارئ مثًًل 

زي: يومّيات أب عبدالل الصغري آخر ملوك الُقرم خطوطامل»

، للشاعر والروائي األندليس )أنطونيو جاال «األندلس

Antonio Gala)1 ،ولدى اط ًلع الراوي عىل ما يف احلقيبة  .

ع:  واإلصغاء إىل بعض التسجيل، َسم 

بلّ يا سهل » ول والط ول...  اجل  .. يا صاحب احل 

والعصا
2
ي ة.  ب رْ ل.. واوالُعص  د املعقود، واحلرف  ز  ج 

 

ا عرشات  ، وأعيدت طباعته1990هي رواية حصلت  عىل جائزة بًلنيتا  1

املّرات.  وصدرت ترمجتها إىل العربيّة من ق بَل: )رفعت عطفة(، يف طبعتها 

(.  وقد نسبُت )جاال( إىل )األندلس(، ال إىل 1998رد، نية )دمشق: دار وثا ال

سبانيا(؛ بالنظر إىل أن أعامله تعَب  عن هذا االنتامء، وذلك ما يلفُت إليه إ)

« يف تقنية  ةالغيمة الرصاصي  ىل املشرَتك مع »املرتجُم يف مقّدمته للرواية.  وإ

عر والب  « متلاملخطوط القرمزياملخطوطات، فإن » عرّية، فجاال س  بالش  ش 

عر.  بيد أن هذا كّله يشء، وأن يكون   شاعر، وبطل روايته شاعر  حمارَص بالش 

ا، كام يف » عريًّ
 بحيث  -«ةالغيمة الرصاصي  نسيج الَّسد وبناء النّص ذاته ش 

ى: »قصيدة روائيّة«  شأن  آَخر.  -يصّح أن ُيسم 

 يف األصل: »العىص«.  2
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ْقرك   ك و  املفقود... أعطني صوتك وموتك... وحر 

ة من غياهب نّصك ز  ر  يف تكرار  «ألطلق ع  .  واستم 

النداء، وكان صوُت امرأة ُيعاتبه من بعيد: أتعبت   

نفسك يا خالد وأتعبتنا معك هبذه األرشطة  

ت  التسجيل حتى هناية   م  واألوراق... ثم ص 

« رشيط.ال
1      

ى من هذا، إذن، أن )سهًًل اجلَبيّل( هو رمز  لألمل  ويتبد 

العريّب يف التغيري، السهل واجلبل/ السهل املمتنع، املحيل 

يف  2، حسب )حممود درويش(«البسيط من الكالم»إىل 

ّضة»  :«مأساة النرجس ملهاة الف 

 عادوا...

ق الطويل إىل مراياهم.. وعادوا  ر الن ف   من آخ 

ْلح  إخوهتْم، ُفراد ى أو مجاعاٍت، وعادواعادوا ت ني اسح
 م 

 

 . 78م.ن،  1

 . 77 -49، )بريوت: دار العودة(، دأرى ما أري(، 9931) 2
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 من أساطري  الدفاع عن القالع  إىل البسيط من الكالْم... 

)سهل اجلَبيّل( احلارض الغائب، بصوته وبموته؛  

ة( البائسة من غياهب النّص، بام  الذي يمكن أن ُيطل ق )َعز 

مور ألودة احيمله هذا االسم الشاعرّي األخري من رمز  إىل ع

ة، وَمنََعت ها، ومكانتها، إىل ما إ ة األُم  ز 
ىل نصاهبا، وعودة ع 

كانت عليه، وهي اهلواجس التي يدور النّص يف َفَلك ها.  

ة، اجلامل واحلُّب  ر بشاعرها الذيَعز  صب، املُذك  مل يكن  واخل 

ة( له منها نصيب، إاّل لوعة اهلوى، )كثري  َعز 
فيام  -، القائل1 

 :-«الرصاصي ةالغيمة »يف  «الغيمة»ارّية ششبه إيُ 

إ ين   -41 ماو  ة  ب عد  ز  يامي ب ع  هت     و 

ل  الغ امم   -42
ي ظ  امُلرجت    ة  ُكل ام ل ك 

أ ن   -43 حاب ةُ ـ ك  إ ّياها س         لٍ ـ ح  مُمْ     ي و 

ل ت  ام  ـل يُت م  خت     خت   ين نا و              ب 

قيل  اْض  لم 
نها ل  أ  م  ب و  ح  ت         ت  ل  م 

ل اّم جاوز   جاها ف  ل ت  ـ ت  ُه اْس ْتـر          ه 

وحينام عجز الراوي عن جتميع املواّد التي قّدمها إليه 

، َذَكر أنه ذهب فيام هو يسعى إىل  -)جاسم( يف نص  متكامل 

 

ةديوان ُكثري  ، (1971) 1 ز   .103تح. إحسان عبّاس )بريوت: دار الثقافة(،  ،  ع 
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حر  -إنجاز ذلك التجميع إىل رجل  كان يشتغل بالس 

ُه ل  بَ كَ ن  وّتضري األرواح الستشارته، وهو رجل  ُمس   َصُ

وَثُقل سمعه.  يف إشارة إىل السلفّي العاجز، الذي قد ال 

جُتدي استشارته نفًعا.  وهذا ما َحَدث، حينام مل جيد الراوي 

لدى ذلك السلفّي العاجز ما يفيد يف تفسري معنى ذلك 

هه )خالد( إىل )سهل اجلَبيّل(.  وإذا كان  النداء الذي وج 

ي بالبطل املرتقب، الذي ّص يوحنمن الخالد يف هذا املقطع 

ر هنا بنداء  ( ُيَذك  تنعقد عليه اآلمال، فإن نداءه )سهًًل اجلَبيل 

!»)ُعمر بن اخلّطاب(:  بل  .. اجل  بل  إنه نداء   1«يا سارية، اجل 

ة، الذي يستصخ إىل االستعصام بام يمكن أن  ضمري األُم 

 

من   23، يف السنة (فارس)ة فتح )فسا ودارا بجرد( من بًلد ص  اإلشارة إىل ق   1

قائد   (بن زنيم  يةَ سار) (رةاملدينة املنو  )اهلجرة، ومناداة عمر بن اخلّطاب من 

تاريخ الطربي )تاريخ ، )انظر: الطَبي، )د.ت(. هناك اجليش لّلجوء إىل جبل  

م وامللوك( ن/ الرياض: بيت األفكار عناية: أيب ُصهيب الكرمي )َعام  ، األُم 

 . (698ة(، الدولي  
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هه ) و ما(، أ خالد  يعصم من املوت.  هذا النداء الذي يوج 

 / )ُعَمر ما(، من املايض أو احلارض، إىل )أمل  ما(، سهل 

ة( من غياهب َنّصها،  ذ )َعز 
، هو ُحلم يرنو إىل أن ُينق  جبل 

ًرا جديًدا.  هذه هي فلسفة النّص اجلوهرّية،  د ُعم 
لتولد وَتل 

التي حيوم حوهلا الكاتب يف عوامل من اخليال ومتاهات من 

ه لوحًة من لوحات ما يشب يرسم الَّسد، من حيث هو

ة من نوع  ما، واقعّية  ص 
)سيلفادور دايل(، أكثر مّا هو حيكي ق 

 أو خيالّية.

 «الرصاصي ة الغيمة »ويشري الكاتب يف هذا القسم من 

إىل أنه، وهو حياول جتميع النّص، كان قد نب هه )جاسم( إىل 

 ه إىلجزء من الكتابة بخط  غري معروف، وال ُبّد من نقل

 من الرتاث والتاريخ بغري احلرف 
 
العريب.  يف إشارة إىل جزء

 -كام قال -العربّية، ال اكتامل للنص  بغريه.  وقد بدأ الراوي

وراق واجللود يف دفرت ُيفرغ ما يف األشطة التسجيلي ة واأل
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، يف إشارة  هبذا اللون إىل األمل/ املاء/ 1يف مكتبه أزرق خب أه

 السامء.  

نص  كهذا ما مل تكن بقدر  من قراءة  ا فإنوهكذ

الشفافّية الشاعرّية، توازي ما ُكتب به، ستتعث ر فيام وضعه 

الكاتب من عراقيل يف سبيل تواصلها معه.  وهو ما حال 

يف  «الرصاصي ةالغيمة »دون افتضاض بكارة املعنى يف 

 حماوالت قرائّية سابقة.

 

 :تدوينات الزوجة  -4وهج الذاكرة،    -4

وهج »املؤل ف إىل الق سم الرابع، ّتت عنوان  نتقليثم 

.  ومن نقاط الضعف «تدوينات الزوجة -4الذاكرة، 

وهو مّا يسهم يف إبعاد  -«الرصاصي ةالغيمة »الَّسدّية يف 

عرّية أن الشخوص كانوا  -النّص عن الَّسدّية إىل الش 

 

 . 80 ،ةالغيمة الرصاصي  انظر:  1
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عرّية نفسها.  وهذا ما ال ي يف  ىتأت  ينطقون لغة املؤل ف الش 

 واقع، وال يتامشى وأصول العمل الروائي.     ال

يف هذا الفصل حيكي معاناة امرأة )سهل اجلَبيّل( 

خًلل غيابه املفاجئ، إذ اختطفه )مسعود اهلمداين( من 

)مدينة اخلََُب( إىل )وادي الينابيع(، ومن الواقع إىل اخليال، 

ه الذي  ، َكَتَب ومن احلارض إىل املايض؛ ليصبح أسري نص 

 التاريخ نفسه، مغادًرا إىل وادي الينابيع: ينابيع وأسري

ف ما سبقت اإلشارة إليه  التاريخ.  ويف هذا الفصل يتكش 

من مسعى الكاتب إىل أن يربط معاناة احلارض بأبعاد 

ن إشكال اخلاّص  تراكمّية من املايض والتاريخ، وَقر 

ُج سهل  ّتكي ذكرياهتا  تقاله عحول ابإشكاالت العاّم؛ فَزو 

بسبب ما ُضبط معه من الكتب واألشطة؛ أي  أن الواقع 

ه  مثلام غدا حيارصه  الراهن قد كان حيارصه يف حياته مع زوج 

 هناك يف التاريخ.  
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ة( يف كّراستها وخارجها كام  -ولقد اعتل ت  )َعز 

ومل ُيفلح الطبيب يف  -اعتل ت  زوُج )سهل اجلَبيّل( لغيابه

، ولكن «وال يملك هلا عًلًجا ورة،طُأس» عًلجها؛ ألهنا

َج سهل راجعت هبا )الشيخة زعفرانة(، فألبستها  َزو 

   1حجاًبا، كان سبًبا يف عودهتا إىل طبيعتها.

ة قد َنَفَرت  من الرجل ذي  غم من أن َعز  وعىل الر 

عر األبيض، زوج  األمريكي ة، يف بادئ األمر، حينام  الش 

طعم، فإهنا ما لبثت أن ىل املإبيّل اصطحبتها زوُج سهل اجل

هتا، كام قالت،  انجذبت  إليه، وانساقت وراءه؛ ألهنا شد 

  غامض.  وقد ذهبت معه إىل خارج املركز 
عيناه بَّس 

التجارّي يف )اخلََُب(، الذي أخذهتا معها إليه زوُج سهل، ثم 

طلب منها الذهاب معه بسّيارته للنزهة، وإذ أخَبته أن هذا 

، مل يفهم.  فدعت ه للجلوس ّتت ألصيلّ النّص خارج ا
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، قالت: إهنا كانت تقتعد مع )محدان( صخرًة صغريًة  نخلة 

إىل جوارها، وذلك بالقرب من النبع يف )وادي الينابيع(.  

َرَكة»يف إيامء إىل حالة االستًلب احلضاري، و الفاتنة،  «األَم 

ة العربّية فيها حالَة  به حالُة األُم  جلانب ة(، با)َعز  التي ُتش 

الرمزّي من شخصّيتها إىل الرتاث واألصالة، وما ُيعتّد به 

نات الشخصّية.  لقد اختطف ذلك الرجل  من مكو 

ة، ومل َتُعد النخلُة )رمُز املايض/ رمُز  بجاذبّيته الغامضة َعز 

ة ورجل  أمريكي   ّل َعز 
الوادي والينابيع( سوى شجرة  ُتظ 

فت فيه » خماتل،  قاس  ي  شتائ اهلوى واملًلمح بليل   تقص 

عر األطفال  أغصان األشجار، وأعشاب احلدائق، وش 

ر شتاًء مثله إاّل ذاك الذي استضافت فيه  والنساء، ال أتذك 

بلّ   ، كام وصفت  زوُج سهل.1«العاصمة سهاًل اجل 
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تها مع احلداثة،  ص 
يف مقابل ذلك تَّسد زوُج )سهل( ق 

مل ُيعَرف مصدره، إاّل أن قالت،  ، كامالتي بدأت بانفجار  لييلّ 

احلداثة يف ميزان »النهار تبل ج عن حمارضة يف اجلامعة حول 

صة يف الكيمياء،   1.«اإلسالم ُة، فزميلتها املتخص 
أّما املحارض 

التي ال شأن هلا ال باحلداثة وال باألدب، لتقول هلا امرأُة 

 

ح امل 1 د القرين(،  ف هنا إىل كتابؤل  ُيلم  احلداثة يف  »)الدكتور َعَوض بن حمم 

ض بمقّدمة من  1988هـ= 1408، )القاهرة: هجر، «ميزان اإلسالم م(، املقر 

ة يف الوسط  مفتي البًلد السعودّية، يف حينه.  ذلك الكتاب  الذي أحدث ضج 

حلداثي ني  ا الثقايف واألديب السعودي، إّبان املعركة حامية الوطيس بني

ح  حاد  يف مضامني  واملح نه من َقد  افظني يف ثامنينيّات القرن العرشين؛ ملا تضم 

بعض النصوص، عىل ُأُسس  َعَقدّية أو أخًلقيّة.  ولعّل الكتاب كان أشد   

تيّار الّضاري للحداثة، الذي كان يكتسح الصحافة واملنابر إ سفني يف نعش ال

لك احلركة عىل نحو  ملحوظ، إبداعيًّا يف خبّو وترية ت همالثقافي ة يومئذ؛ مّا أس

ا، وال سيام خًلل التسعينيّات من القرن املايض، وما تًلها.    ا وفكريًّ ونقديًّ

تاب تفصيليًّا، فضًًل عن  ومع ذلك، فإنه مل يتصد  أحد  ملناقشة ُشبُهات الك

، بعيًدا عن املزايد لمي 
اإلقصائيّة،  اتتفنيدها موضوعيًّا، َوفق منهج  ع 

 بني الط َرفني.    -بدافع االنحياز الدفاعي العاطفي -تبادلةامل
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ثة ااحلد»)سهل( وهي ّتاورها، عائدَتني من اجلامعة: إن 

د ويتساءل ويبحث عن اإل بداعّية لدينا أسلوب كتابة جيد 

ْكر فإهنا موقف  نموذجه اخلاّص، أّما يف جمال الرؤيا والف 

وهذا تعريف املؤل ف للحداثة عىل لسان   1« نقدّي ال قطيعة.

 امرأة سهل، بطبيعة احلال.  

ثم ما يلبث )أبو أنس(، جارهم، أن يقرع الباب داعًيا 

 -عرف من زوج  سهل  أن سهًًل مسافرعد أن ب -سهلأبناء 

 ديني ة  يف املسجد عن 
.  ويميض «احلداثة واملحدثني»إىل ندوة 

السارد يف تضمني هذه احلقبة من الصاع بني صحوة 

 احلداثة وحداثة الصحوة.

 

.  جدير باإلشارة هنا أن خطاب املؤل ف يتقاطع مع ما  91، الغيمة الرصاصي ة 1

مه ّتت عنوان  ن(،   «منتدى شومان»، يف «ا عىل أحدلست وصيًّ »قد  يف )َعام 

يف  ، «ةهادة شخصيّ ش -ة يف اململكةريّ عجتربة احلداثة الش  »وكذا ّتت عنوان 

ن ذ كَر ذلك كتاُبه: )اب يف البحرينتّ منتدى )رابطة األدباء والكُ  ام  (.  وتضم  أي 

 ((. 2005، األدبي ة ، )بريوت: دار الكنوزيف القاهرة ولياٍل أخرى
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ة(، التي سبق  ويكاد الكاتب ُيفيض برمزّية )َعز 

لفقد اشاعر احلديث عنها، وهو يصف مشاعر امرأته: م

ة، و لًة برعاية َعز  الغياب ملعتقل الرأي )سهل اجلَبيّل(، موك 

املجنونة العاقلة، والطفلة الكبرية، والفيلسوفة املكبوتة، »

تها،  ص 
ثها[ عن فنتازيا خروجها عن ق  التي ]كان سهل حيد 

عىل ضفاف الوادي البعيد، لتقيم ُحلم اإلنسان يف بناء جن ته 

يني( إىل القارئ يف هذا مصطرع )الدم مقد  يُ   1« األرضّية.

احلداثة مع الرتاث، واألصالة مع املعارصة، والقومّي مع 

األجنبّي، من خًلل تلك اإلشارات والرموز املحايثة 

لطبيعة نّصه ذي البناء اإلشكايّل، الذي َأَبى إاّل أن يت خذ 

ًسا للتعبري.  نص  يوظ ف لب عرّي األُسطورّي متنف  ث  الش 

ل الشخوص صوَت املؤل ف كي ُيذيع من اب  ثقطخ ، حيم  ايف 
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خًلهلا بعض املواقف األدبي ة، إىل جانب املواقف االجتامعي ة 

 والسياسي ة.  

ج الكاتب عىل  -يف ذكريات امرأة )سهل( -ويعر 

ـي ة؛ لرفع قدراهتا املالّية  سًة مسائي ًة يف حمو األُم  اشتغاهلا مدر 

ي ة يقتيض حموها، ل غياًلفاق خعىل اإلن ب سهل.  وهي ُأم 

ال تقويم حركات اإلعراب عىل ألسنة املتعل امت من النساء 

ي ة أخرى، فكرّية وحضارّية.  إذ ما يلبث  فقط، ولكن حمو ُأم 

أن حيتدم النقاش بني املعل مة وطالباهتا حول احلداثة 

ة يف األئم   «ميكرفونات»كام أشاعت  -ومفهومها: أ هي كفر  

ام معركة احلداثة يف ميزان اإلسًلم أم هي  -املساجد أي 

حمض جتديد، وأخذ  باملفيد؟ حسبام حاولت املعل مة أن ُتقنع 

ة بأن تعليم املرأة نفسه كان يوًما ما حُمَدثًة  تلميذاهتا، حمتج 

     1وبدعة.
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ة(، فقد كشفت  هي األخرى عن وجهها  أّما )َعز 

ا زوُج )سهل( قد وضعت  ا ومل  اثة، السلبّي من احلد جدهت 

هذا زمن »ُكتب احلداثة يف الطَرف القّص من املكتبة، قائلًة: 

بّل. ذًة   1«ليس زماين، فدعيني حيث وضعني سهل اجل  مت خ 

ني.  وهو ما أراده املؤل ف  وجَهها الرتاثي  املحافَظ، ولو إىل ح 

ة، وجًها للموازنة بني الذا يف حني  حلُلم،اكرة وبرمزّية َعز 

صبه  يبدو وجه )نورة( وجًها للن ور املستمّد من املايض وخ 

ة يف نص   احلضارّي.  ولَكم متن ى سهل أن جتتمع نورة وَعز 

ة الزرقاء يشّع »جامع، يعَّب عن ذاك بقوله:  ز  ر  بقي  ضوء اخل 

رهيًفا بيننا، وأنا أتأّمل وجه نورة، جمل اًل بإرشاقٍة غمرْت 

حويل، وداخلْتني نشوة الزمن، وقلُت  راء منحء الصمسا

ا أن تدخل روح نورة  لنفس: كم سيكون مجياًل وشاعريًّ
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وار هوامشه! ة، أو إىل ج  ز    1«وضباب أساطريها إىل نص  ع 

فـ)نورة( هي األُسطورّي واملاضوّي.  إهنا نموذج البكارة 

 ي ةوالوالدة، مندلعًة رغباهتا كاحلرائق، وإن ظل ت َوف  

، بعد أن أدمنته، فلم تتزّوج بعده، ومل تشأ  لزوجها املتوَّف 

الزواج من غريه وال اإلنجاب، تعبرًيا عن انتامئها إىل 

( وهو ينبش األثر   2السابق. ُتبارك بفرح  طفويل  عمل )سهل 

إعادة »ويعيد تشكيله، ال ترميمه فحسب، ويطمح إىل 

نورة  بضامنلذلك فقد ريض سهل   3.«قراءته من جديد

مكانّية إعادة القرض الذي اقرتضه )مسعود اهلمداين( من إ

 .  يصف سهل معادلتها بقوله: 4البنك الذي يعمل فيه

 

 .  25م.ن،  1

 .  21انظر: م.ن،  2

 .  22.ن، م انظر: 3

 م.ن.  انظر: 4
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تنّهدْت ونبشْت الرمل بيدهيا، فخرجْت العظام  »

واجلامجم، وقالت: كّل يشٍء له ذاكرة: املكان،  

الشجر، اإلنسان، ومجيعنا يسبح يف بحار من آثارها  

، فهو يسكنني، وإنام  ال أر ا ، وأناملرتاكمة م مايض  م 

أحاول التسّلل خارجه.  أختصم معه ويعن فني لكنني  

ال أنغمس فيه.  أرأيت الغريق كيف خُيرج رأسه من  

اًل؟   املاء أو 

تطل عُت إليها موافًقا، وأكملْت: ذلك ما ُأحاوله  

مع ذايت كّل مساء، حيث أجلس إىل قنديل اجلّدات،  

ن، وأحاور ما عب أن به  ت الزميتواب فأخرجهن من

ذاكريت من أساطري ورموز وطقوس، وحني ُيثقلني  

ة   إهلٰ » احلديث أ ْخُرُج من حرضهتن، وأ ْست لُّ من تراثهن 

، ثم أصطفي لنفس ندياًم ُيعاقر جذوة  الروح  «الع شق
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املت ق دة، فُأشع له ب فال ينساين، وستسأل نفسك عني  

« ذات يوم.
1    

ة( رج نّص ارة( خإن )نو لكنه ظّل حيلم  -كام قال -)َعز 

ها إىل ذلك النّص.  بضم 

) ر زوُج )سهل  التي مل يقرتح املؤل ف هلا  -هاهنا ُتَقر 

ة يف اجلامعة  -اساًم  أن متيض ُقُدًما يف تقديم حمارضة مضاد 

ي ة «احلداثة: ما هلا، وما عليها»حول  .  بيد أن عميدة الُكل 

ة  حلظة، ريف آختعرتض عىل ذلك  ُة عىل منص 
فيام املحارض 

اإللقاء.  أّما زميلتها )فاطمة(، أستاذة الكيمياء، فقد ألقت  

ّد احلداثة مّرًة ثانيًة وثالثًة يف الُكل ـي ة، والطريق، 
حمارضهتا ض 

واملدرسة، وحتى يف صاالت األفراح!  وكانت العميدة 

  2كانت. ىأن   «]حمارضة فاطمة[ كتاب املحارضة»ّتمل معها 

 

   .23م.ن،  1

احلداثة يف ميزان  »إشارة إىل كتاب  «كتاب املحارضة».  و95انظر: م.ن،  2

 ، املشار إليه يف حاشية سابقة.«اإلسالم
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ي َل دون  «احلداثة ما هلا وما عليها»كام أن حمارضة 
قد ح 

ة املحافظة عىل األمن االجتامعّي  نرشها صحفيًّا، بُحج 

ة الكاتبة بأن يف ذلك إغًلًقا  والثقايّف.  وبالرغم من حماج 

وار» ، وإسهاًما يف تسميم املناخ االجتامعّي «لباب نور احل 

دتوالثقايّف، ومع ما أ حمارضهتا ُتَنب ه إىل َشَطط  من أن هك 

احلداثي ني املتمث ل يف نفي اآلَخر، وَشَطط املعارضني املتمث ل 

يف تكفري اآلَخر؛ وذلك إلنارة املُعت م يف األذهان، فإن 

د إقناًعا بنرش املوضوع.  ما أوصل اجلدل  حججها كل ها مل جُت 

ة، ملحارض  اتبة/ املحتدم إىل استبداد الغضب العاصف بالكا

ث عنها،  وار التي كانت تتحد  وهو ما يتناََّف مع ثقافة احل 

والتي ال ينبغي ثقافيًّا أن يستبد  بمن يؤمن هبا الغضب 

العاصف، مهام كانت خمالفة الط َرف اآلخر أو مواقفه.  

 -أو باألحرى ليقول املؤل ف )عيل الدميني( نفسه -لتقول

فيام يشبه املرافعة  -صحيفةلتلك ايف الرد  عىل رئيس ّترير 

ر العقل من »الفكرّية املباشة:  ر  لمّي الذي ح 
إن الفضاء الع 
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ر التقنّي اهلائل هو املهاد املشرتك  ز هذا التطو  كوابيسه لُينج 

بني حداثة الفكر وحداثة اآللة، وكام ختتار آلتك املناسبة، 

ي ة  خيالتارفإننا نأخذ من حداثة الفكر ما يفيدنا يف حلظتنا 

 وانتهى َخط  التًلقي بني الط َرَفني.    1« الراهنة.

ة( يف  فام تلبث زوُج )سهل( أن تكتشف وقوع )َعز 

د هلا ذلك إذ َلـَمحت َقَدم  الغرام باآلَخر/ الغريّب.  وقد تأك 

ة، فيام كانت  عر األبيض تداعب َقَدَمي َعز  ُجل ذي الش  الر 

ب نظراهتا املشتاقة إ غم من   2يه.ه وعينَ هىل وجتصو  وعىل الر 

ة( عنه، فإن إحلاح األبناء عليها قد جعلها  قرارها بإبعاد )َعز 

ُجل؛ فلقد انتهت ة معهم إىل منزل ذلك الر   -َتقبل ذهاب َعز 

احلصانُة اخليالي ُة عن االرمتاء يف أحضان  -كام اقنعت  نفسها

ة يف نص   ( هبا َعز  إىل  تسلمت  سه، وااآلَخر التي أحاط )سهل 

ة يف الواقع، لينتهي اخليايل  إىل  رضورة جتسيد َنص  َعز 

 

 . 96م.ن،  1

 . 97انظر: م.ن،  2
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ح الكاتب إىل املأزق  ، لعل ه ُيغني أو ُيفسد.  وهنا ُيلم  واقعي 

الثقايّف بني مثالي ة اخليال ورضورات الواقع، وإىل أن الكبت 

ابات االستًلب واالهنيار  ر واالنغًلق هي بو  واحلَج 

ر عقل  منغلق  تقليدّي.  كس، كامعيس الالَّسيع، ول  يتصو 

ة، باجلانب املحن ط من شخصي تها، َوفقام  وذلك ما وقع لَعز 

جاب  رسم الكاتب مًلحمه؛ إذ رسعان ما انزلقت ّتت ح 

رشة احلصانة املاضوي ة، وذابت يف 
املحافظة الظاهرّي وق 

جار املختلف/ الغريب إىل أمخص قدَميها.  عندئذ  يقع االنف

ره يف دوي  هيتّز له البيت، ويزعج الكبري ذي صو  لا

ة ما هي إاّل قناع  والصغري.  ولعّل القارئ ال ينسى أّن َعز 

دة الوجوه،  أقنعة.  أي ما هي إاّل قناع زوج  )سهل(، املتعد 

ف، حينام  َ وهذه بدورها قناع الكرامة والع رض والرش 

ض لًلنتهاك، حصائَد سوء التقدير ني بري، بدوالت تتعر 

حسابات الواقع واخليال، واملايض والراهن، والذات 

واآلَخر.  وهذا ما َحَدث من بطل النّص نفسه، سهل 
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ة( -من جهة -اجلَبيلّ  من  -وما أحاط بزوجه ]و/ أو[ )َعز 

جّراَء حسابات جمتمعها العاّم ومعرتكها فيه  -جهة  رديفة  

مع  املجت ن رفُض .  فكا«وما عليها ،احلداثة: ما هلا»حول 

ها دافَعها إىل االنسًلخ منه إىل غريه،  َ َب 
واَرها وح  صوهَتا وح 

 وإىل غري رجعة. 

وها هي هترع زوُج سهل إىل املكتبة لتحتضن الغريبة 

ة، فتجدها قد نقلت كّراسها من رفوف الرواية ووضعته  َعز 

وهذا يف الواقع هو ما   1إىل جوار كتب الفكر والفلسفة.

ه؛ ناتب بفعله الك ، ص  ة   خاص 
إذ جعله، ويف هذا القسم بصفة 

ميداًنا لصاع األفكار، ومنًَبا للجدل حوهلا، وإن  عىل 

د.  وللتعبري عن هذا املشهد  حساب مراعاة مقتضيات الَّس 

يصف الكاتب ذلك قائًًل، عىل لسان امرأة )سهل(: 

ْصُت الُكُتب  فوجدُت أوراقها وقد اختلطت ببعضها، » تفح 

 

 . 98: م.ن، انظر 1
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ُعد نها مُج  مسالت و ٌل وأفكار عىل الرفوف واجلدران، ومل ي 

ف عىل سامهتا، فأغلقُت الباب  باإلمكان قراءهتا، وال التعرُّ

بّل، ومضيت. هذا، إذن، هو   1«خلفي، مثلام أغلقه سهل اجل 

اليّل الذي أوَدى ببنائي ة  سبب االنفجار النصوّص والد 

دّية، كام أوَدى باملعن والعدمي ة  العامء ى إىلالنّص الَّس 

وانغًلق الباب.  إنه النّص هاهنا يكتب جتربته، وَين ُقد ذاته، 

ب ه اعتذاًرا بأن  ليس إاّل جزًءا من نص  أكَب واقعيًّا،  -فيام ُيش 

اختلطت  فيه األوراق  -وسياسيًّا، واجتامعيًّا، وثقافيًّا

واألحبار، حتى باتت قراءة طًلسمها نفسها رضًبا من 

حر.وتأويل لسمة،الط  ها نوًعا من رضب الَوَدع أو فك  الس 

وما حُي ّب الدارس أن تبدو قراءته بغموض النّص 

املقروء، بيد أن حمايثة النّص تستلزم قراءًة تسامتي ًة، ال تؤد هيا 

 اللغة املباشة، وال تكشف أغوارها اإلضاءة السطحي ة.   

 

 م.ن.  1
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بلّ  -5وهج الذاكرة،    -5  :سهل اجل 

وهج الذاكرة، » الق سم اخلامس، بعنوان كاتب يفلعود اوي

بلّ  -5 ، إىل حكاية )سهل(.  ولعّله قد ات ضح مّا «سهل اجل 

م أن  َعت تتخل ق يف بنية  نص   «الرصاصي ةالغيمة »تقد  قد َشَ

عري  فلسفي  
ف حول التاريخ  -أكثر منه روائّي  -ش  يطو 

 والرتاث واحلداثة.  

ى من شخصي ة )نورة(، مح أخرسم مًلويف هذا الق  

مث لًة صخب احلضارة، وقد رأى سهل  أن الوادي الساكن 

يف إل ف  العادة، يف حاجة  إىل روح  صاخبة  عابقة  باجلنون، 

د العًلقة بني )نورة( و)ُعبيد( يف هذا  مثل )نورة(.  وجُتس 

النّص العًلقة بني احلضارة بامضيها املجيد من جهة  

ة(، يتغن   الذي والشاعر ى بذلك كل ه.  كام أن يقيني ة نّص )َعز 

، هو اآلَخر يفتقر إىل قلق   وما حلق به من حذف  وإضافة 
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هبا. ى رصامته أو ُيَشذ  شاعري  يتحد 
وتلكم هي املعادلة   1

التي يفت ش عنها الكاتب عَب هذه الرموز؛ معادلة املعارصة 

، غباملتباألصالة، املايض باآليت، الثابت  االعتزاز بالذايّت ري 

امليلء باحلُذوف واإلضافات،  -واملثاقفة مع اآلَخر، الرتاث

ة املؤمن، َأن ى  -والتشويه واإلشاق باحلكمة التي هي ضال 

َيم التي  -وجدها التقطها؛ فهو أحّق هبا وأهلها.  هذه الق 

ك النّص حواليها، من خًلل الشخوص والرموز  -يتحر 

ه القا بجس عًلماهتا وتشّع نجومها يف سديم ًة وتنررئ تاتتو 

النّص تارًة أخرى؛ من حيث إن املؤل ف اعتمد عىل هذه 

التقنية املُل ب سة الشاعرّية.  وإحدى الصعوبات اجلوهري ة يف 

-رواية(، ال )رواية-قراءة النّص أن الكاتب يكتب )قصيدة

 راوية(.
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ات، راملغاُأطل َق رساح )سهل  اجلَبيّل( ورفاقه من 

(، عشيُق وا قتيد مَجعهم إىل )ابن عيدان(.  وُشن ق )مَبوك 

)مريم(.  ذلك الرجل األفريقي الذي مل يكن له من ذنب  إاّل 

ُحّب مريم، وأن  ليس بأبيض البرشة، وال مكافئها يف 

رقني خمتلَفني: ُأم  َأَمة  البن 
الن َسب، وهي املنحدرة من ع 

، هو عري ملّية(.  وهذا املقتل ة )الريفة قرعيدان، وأب  ُحر 

ف إىل تًلقح  ل  يف أمل  منشود، كان يتشو  يشري إىل ّتو 

األعراق رغم اختًلف الطبقات واهلوّيات واألجناس.  

ي ة الًل إنساني ة، وُحكم 
فإذا هو ُيشنق ذاك األمل بحبل الَقَبل 

ل طة الديني ة )املختَطَفة م ا هلن أصوالتقاليد اجلائرة، ونفاذ الس 

ة بأمرها، وذلك وغا ة املستبد  ي  ة املاد  ل طة الدنيوي  ياهتا(، والس 

عىل يد )ابن عيدان( وزبانيته، ويف طليعتهم )أبو عاصم( 

و)أبو معصوم(.  ومها اسامن ينطويان عىل إشاراهتام إىل 

س، ودعاَوى الع صمة يف الثقافة.  «التابوه»ُسلطة  ، واملقد 

يا »نظر، وهي تنشج: هول امل قط منوها هي )نورة( َتس
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يت املل كة، اهبطي، فالعامل األريض قد  د  كة.. يا ج 
يت املل  د  ج 

   1«غدا ُجث ة.

ر.  ُأطل َق ورفاقه، ثّم  (، وإن  مل َيَتَحر  ر )سهل  َّتر 

اسُتثني )صفوان(، الذي يمث ل منظ ر التغيري والتفكري 

ته  د بنييرتد   والرأي، فُأعيد إىل سجنه.  وبقي سهل   ُحري 

الشخصي ة وارهتانه إىل زيارة ابن عيدان يوميًّا.  واجلميع 

لطة ]ابن عيدان[، وأنه  يت همه، واجلميع يعزوه إىل ماألة الس 

لطة، وال هو ينجو من  عني  من عيونه.  فًل هو ينجو من الس 

يهم  شني، الذين يسم  ى ذلك يف موقف املهم  عب.  يتبد  الش 

ة الناس، م ن ـر  حلُ اتب االك ح هبم إىل عام 
اس، وهو ُيلم 

يوظ فون يف أتون مواجهات، ال ناقة هلم فيها وال مجل.  فهم 

بأنه وراء  -بوصفه رمًزا للتاريخ والثقافة -َيت همون )سهًًل(

 مقتل )مَبوك(، ووراء ما يلحق هبم.  
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ةومل ا كان سهل  قد وصل إىل هذا املأزق: بني احلُـر    ي 

، هي والعبو ة، ابتَنى له خيمًة من َحَجر  وح»دي  ، «خيمة الرُّ

يها كام يسم 
، خيلو فيها إىل نفسه، فوق أعىل اجلبال الشاملي ة.  1

وقد َرت َب مع )نورة( أن تساعده عىل االط ًلع عىل 

السجًّلت التي خيب ئها )ابن عيدان(، ملا فيها من حمتوى 

ف ة من -لكام قا -النص  املحر  ص 
َوى  ق  ة(.  وَمن س  )َعز 

ة سهل  يف البحث  -بام ترمز إليه -نورة جدير بتسهيل مهم 

ه بذلك.  يف حني ما  يف سجًّلت ابن عيدان؟!  وقد َوَعَدت 

ر سهًًل بأنه معتَقل  لديه، وأنه هو )أي  يفتأ ابن عيدان يذك 

ن عىل التاريخ والتقاليد من غوائل  ابن عيدان( املهيم 

ة التغيريوحديث الت ص 
، سواء ملا يمنحه من أدوار ألبطال ق 

ة(، أو ملا حيمله من عبء متابعة )نورة( ومقهاها، الذي  )َعز 

ما برح )الفقيُه عمران( و)أبو عاصم( يعرتضان عىل ما 
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َيم   1يدور فيه من مناوشات ومن غناء ورقص. إنه رصاع الق 

ته مع اوجي  والثقافة، واملايض بعاداته وتقاليده وإديول

ي ة.  الطموح إىل اآليت واملستقبل واحلُـر 

ة.    ويف هذا الق سم يتجىل  دور )جابر( يف هذه الَّسدي 

، «جابر عثرات»جابر، الذي سيبدو له من اسمه نصيب: 

ساعًيا إىل َجَب  ما انكَّس بني أبناء الوادي، داعًيا إىل قيام 

 ات.  واخلريتعاوني ات بينهم، جتعلهم شكاء يف األرض 

وقد حكى جابر  لـ)سهل( كيف أنه مل ا وصل الفقيه 

س له )محداُن( وملدرسة الكتاتيب،  عمران إىل الوادي ّتم 

ن ي رغباته، غادر الوادي.   ا »إال  أنه حينام مل جيد لديه ما ُيغ  أم 

دا ضال تهام يف ما لدى  ج  أبو عاصم وأبو معصوم، فقد و 

وثن ى ابن عيدان عىل ذلك حسبة، لاًل لالفقيه، وقد عي نهام أه
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ة أمن الوادي. ويف هذا يومئ الكاتب   1«بأن أناط هبام مهم 

ينّي، الذي يمث له الفقيه  إىل العًلقة بني احلضور الد 

)عمران(، واآلخر الغريّب الذي يمث له )محدان(.  هذا يف 

املستوى اخلارجّي، ويف املستوى الداخيل يومئ إىل ما يدور 

و)ابن عيدان(  -بوصفه ُسلطة ترشيعي ة -فقيهلبني ا

لطة  -وعامَليه، )أيب عاصم( و)أيب معصوم( بوصفهم الس 

ة  لطة التنفيذي  منّي؛ إذ َوَجَدت الس 
د  ض  ة، من َعق  التنفيذي 

تها لدى الفقيه، ملنحها الرشعي ة يف ُسلطاهنا، وَوَجَدت  ضال 

تها لدى  لطة الترشيعي ة ضال  ة، ملنحها طة التلالس  الس  نفيذي 

هتا وهيمنتها ونفوذها.    قو 

ة(:  ث )جابر( )سهًًل( عن غياب َأَخَوي )َعز  ثم حيد 

 «النص»)منصور( و)سعيدان(، اللَذين يرمزان إىل ف كريَت 

ة»، أو «السعادة»و .  لكن سهًًل خاَلف «الرخاء»و «القو 
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كام  -وهو ،ختفياجابًرا يف اعتقاده أن منصوًرا وسعيدان قد ا

ة موهتام أو اعتقاهلام، بل ترك  -قال ة َعز  ص 
ن يف ق  مل يدو 

االحتامل غائاًم.  ليخَبه جابر أن تلك الثغرة الغائمة هي 

التي أتاحت تسل ل )أيب عاصم( و)أيب معصوم( و)ابن 

 -عيدان( لتأويل النّص، واإلعًلن بأن )مسعوًدا اهلمداين(

قد قتلهام.   -لوادية يف اقالُفرالذي يمث ل وجه الرّش و

فُيخَبه سهل  بأنه بالفعل قد َوَجَد منصوًرا وسعيدان يف 

فُيظهر جابر   1املغارات، وأهنام كانا سجيَنني معه فيها.

د حدسه: أن ابن  ا عن أن ذلك يؤك  ً دهشته هلذا اخلَب، معَب 

عيدان ظل  يسعى إىل تغييب منصور وسعيدان، يدعمه يف 

مل يكونا يرتاحان »عصوم(؛ ألهنام )أبو مواصم( ذلك )أبو ع

ين كانا يؤمنان بمبدأ التغيري  ين اللذ  أيًضا ألفكار األخو 

ق أبطال النّص، وتشت ـت ْت حروفه يف  اجلذري؛ وهكذا تفر 
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املغارات وكتاب السجاّلت، بيد أن عزائي ]يقول )جابر( 

لـ)سهل([ هو وجودك بيننا لتحفيز العامل الذايت عىل 

   1«وحركته.وعيه  ةستعادا

، إذن، ّتمل األمل الطوباوّي يف َمن  شخصّية جابر 

ل إشاقات التاريخ ة( ما حيو  ن نص  )َعز  التي َرَمَز  -َيقبس م 

ة ًيا  -إليها الكاتب من خًلل نّص َعز  ، متحد  إىل واقع  حي 

ة بوجَهيها، الترشيعّي والتنفيذّي.  وإن  كان  لطة التقليدي  الس 

 تقصريه السابق يف ذلك املسعى، قائًًل: ستشعر يجابر 

ُت أن وظيفتي كعريفة لقرية الشاملي ة ستهي ئني  » تومه 

ة، ثم اكتشفُت   ز  ْته روايُة ع  د  ملامرسة دوري الذي حد 

ام أنني انغمسُت يف مشاغل الوظيفي ة   مع مرور األي 

ب  اليومي ة، حتى كدُت أنساه.  أحياًنا أرصخ من عذا 
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بني الوفاء له وبني ما ُيمليه عل  الواقع، وكأنام  راوحة املُ 

ه. سني يف ثياب اخلائن حلقائق التاريخ ومسار  « أحتس 
1   

وهذا ما َدفع )سهًًل(، وقد غادره )جابر( لدى هذه النقطة 

وار، إىل القول:  ة يف الذاكرة، »من احل  ز  ل نّص ع  وقفُت أتأم 

ه هُيشابوأتساءل: هل يمكن لواقع أن  ، أو لنص  أن نص 

 2«يقرتب من حقيقة واقعه؟

يبدو قصيدًة  -كام أشري مراًرا -إن هذا النص، إذن

ة.   هلا إىل رسدي  د ليحو  ة، َنَفخ فيها الكاتب روح الَّس  رمزي 

( عشيق  )مريم(، دالليًّا، فكرَة 
ب ه َشن ُق )مَبوك  فيها ُيش 

ث ل النص  ة( مت)َعز   صلب  )املسيح عليه السًلم(.  وإذا كانت

َيم املحلوم هبا، فإن شخصي ة )مريم( 
الشامل للمعاين والق 

يمكن أن ُيقرأ فيها الوجه احلداثّي واملستقبيّل، مقابل 
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)نورة(، وجه احلضارة الرتاثي ة وإشاقات التاريخ.  ولقد 

ُقبًلت هؤالء الفاتنات الثًلث.   -كام عَب   -تنازعت سهًًل 

ة  1 مريم الطفيّل الرشس.رض فمُ حينورة حني تقب له  كام  -فثم 

ة، وضباب برائحٍة موغلٍة يف حنني » -قال حري 
قوى س 

ا  ل، أم  التاريخ تسكن جسد نورة ووجداهنا، ُتغويه بالتأمُّ

ي ته، يف   مريم، فإهنا كيان منحوت من الواقع، يشاغبه بحس 

ة لذعة اخرضار الشجر، وسطوة بريق املاء الدافقة، وق و 

الالت، وطفولة اهلواء.غبات ار غم من حماولته   2«لسُّ وبالر 

جتن ب مريم فإهنا تباغته بإغرائها، ود فء حضورها، بيد أنه 

يكتفي من معاشهتا برفيف احلُلم وبقايا حرقته.  وهو يعزو 

هذا العجز يف االستجابة لـ)مريم( إىل احتاملي ة أن )نورة( قد 

دته عىل إحراق الرغ روة، أو أن ن بلوغوبات دعو  ها الذ 

ابن عيدان( قد كَّست التدف ق العفوّي للروح.  مغارات )
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ربام كان هذا أو ذاك، لكن األهّم أن نورة »ليستنتج قائًًل: 

ل بني  ْفص  ، ومريم جزٌء منه، وهذا ما ي  خارج نِّص 

ة املعادلة اجلدلي ة بني )الرتاث/   1.«احلالت ني وتلك هي رمزي 

 ريم(.  اثة/ مدو)احلنورة( 

ض نص  )عَ  ة(وقد تعر   -كام يشكو )سهل( -ز 

جًّلته.  واألدهى من ذلك  لتحريف )ابن عيدان( يف س 

إخراج النّص من كونه كينونة مكتملة إىل احتامٍل يتحايل »

تلك هي احلالة   2« عىل واقعه لبلوغ أهدافه العصي ة.

، أو بلفظ  آخر: يبحث  اإلشكالي ة التي يبحث فيها النص 

ويل النّص املتخي ل )املثايّل( إىل فيها الكاتب، وهي: كيفي ة ّت

؛  واقع  حي  قابل  للتعامل معه، بصفته واقًعا ال حمض نص 

    3كي هيبط من عليائه ليشتغل يف الواقع.
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و)ُعبيد الراعي( عىل  ومل ا اجتمع )جابر( و)نورة(

العشاء لدى )سهل اجلَبيّل( داَر احلديث بينهم حول تلك 

مني ة التي يف َفَلكها يدور النّص.  ومنها: أن   القضايا الض 

الذي  -َأظ َهَر جابر َدوره يف إدخال نورة وُعبيد إىل النّص 

نهام ووافقه سهل عىل ذلك، ورَس   -َذَكر أنه مل يكن يتضم 

د ملا أُ هذا نورَة  شري إليه من تشخيص وُعبيًدا.  ويف هذا مؤك 

اطب كام خ -جابر َدور ترمجان النّص إىل واقع.  والنّص 

ليس صخرة، وإنام هو ن سغ شجرة، ُتعيد  » -جابًرا سهل  

رسم  األصل من  -ما دامت حي ة -أعضاؤها الولودة

وبذا فإن عًلقات احلضور والغياب يف النّص   1«جديد.

فيه.   احلضور   ةَ اء عنارصه، وإن  مل تكن مباش  تتيح استدع

ي ة املوصوفة هاهنا هي الوجه اآلَخ  ر للبنية وهذه البنية النص 
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ز الكاتب إليها من خًلل فكرة  نّص »الواقعي ة، التي رم 

ة ز   .  «ع 

ويف هذا السياق النقايش بني شخوص النّص األربعة 

ب نور بام هي رمُز  -ة)نورة، وُعبيد، وجابر، وسهل( ُتعر 

عن أهنا تظّل متجاذبًة يف األهواء بني:  -الرتاث احلضارّي 

، وحتى )عمران( و )ابن عيدان(، وقبل هؤالء جابر، وسهل 

 -ُعبيد الراعي، الذي هو صوهتا وشجاها.  ولعل الصاع

ًرا؛ ألن الشاعر هو  -كام قالت م لصالح ُعبيد مبك  قد ُحس 

اجلذور، يف حني صوت الضمري واألصالة والتاريخ و

ا جابر، فلم يكن من  تتفاوت عًلقات اآلَخرين بذلك.  أم 

ث ال حيّق له الزواج بأكثر سبيل إىل زواج )نورة( به من حي

من واحدة.  ذلك أن )جابًرا( حيمل وجه التوحيد جلميع 

األطياف واألطراف واألصوات، وال يمكنه أن يقرتن 

لك أحد  لوحده، بواحد منها دون اآلَخر.  فهو لن يكون مُ 

كره االشرتاكي  -بل هو مشرَتك بني اجلميع، مثلام أنه بف 
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ن  -1أيًضا، كام سيأيت ن به ال يؤم  بالتمّلك الفردّي، كام يؤم 

 -كام أبانت نورة -)ُعبيد(.  وأّما )ابن عيدان(، فمشغول

باحلُكم يف الوادي، وذلك ما يشغله عن نورة وعاّم تعنيه، 

 :-كام قالت -ي نفسه هبا.  ابن عيدانوإن  كان ما ينفّك يمنّ 

حيرس املايض، وأنت ]=جابر[ حترس النّص،  »

فخ احلياة يف رئة نّص كاد أن  ولعّلك هبذه اخلطوات تن

 يتجّمد.   

ال أدري إْن كان األمر سُيفيض إىل ذلك، ولكنني   -

سأجتهد، وقد فّكرُت يف خطوة أخرى جتعل الرأي  

وار حصيلة  بة حمتومة،  ومشاركة ال نتيجة رغ ح 

 وسأفاتح ابن عيدان هبا قريًبا. 

 عّقبُت ]=سهل[ عىل كالمه:  
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أنا، فام زال الطريق   فليعمل كل  حسب بوصلته، أّما  -

أمامي طوياًل إلعادة كتابة النّص من جديد حتى يأذن  

رين هي! ة باخلروج من طّياته لتحر  ز  « ذلك لع 
1  

ة من طّيات النّص  ؤية بحسب ر -وُيَعّد خروج َعز 

ًقا للهدف )احلُلم( يف انتهاء  -تلك  «الرصاصي ةالغيمة » ّتق 

ة  مطل ي   قة  تشمل اجلميع.الصاع والتنازع إىل ُحر 

ة التي  وتلك هي هواجس الكاتب الثقافي ة واحلضاري 

ته. سم من رسدي   قارهبا من خًلل هذا الق 

 

 : ( 1األصدقاء )   -6وهج الذاكرة،    -6

سم املعنون بـفإذا انتقل القارئ إىل  -6وهج الذاكرة، » الق 

، ألَفى اخللفّية الواقعّية التي حياول الكاتب «(1األصدقاء )

يستثمر ظ ًلهلا ملناقشة تلك األسباب الثقافّية واحلضارّية أن 
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ه اآلخر الذي يدعوه  نّص »وراءها، وذلك من خًلل َنص 

ة ز  ث يف هذا الق سم عن أهداف أزمة اخل«ع  ليج .  فهو يتحد 

َده األصدقاء من ظروفهم إّباهنا.  إذ يتبادل  الثانية، وما رَسَ

 شيدمها: الشاعر الفصيح والشاعر الشعبّي أنا

همْ  ياض  قالع   ومل ا قذفنا يف الر 

وا  هتاوْت بيوُت القوم  ُثم  هتاو 

د ى يف بطن »لريّد عليه الشاعر الشعبّي، بقوله:  وزرعنا الر 

بيد أن )مصطفى(   «.بال عناوينابغداد... وتركنا البيوت 

رة للحرب  عرّية، املظاه  يقف غاضًبا أمام هذه احلرب الش 

ال بارك الل يف شاعرهم وال يف شاعرنا؛ »ًًل: الفعلّية، قائ

ُهب  ن يفرح بالشُّ ياض وبغداد قالٌع عربي ة، وال خري يف م  فالر 

   1«املتساقطة كل  ليلٍة عىل أي  منهام.
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ر النص  كام -يف احلرب يمتزج الشعور  - صو 

س املرء للقومّي  اإلنسايّن بالشعور القومّي.  ولقد يتحم 

ق ب ه هو، فإذا هو ينقلب عىل عقَبيه، وذلك حتى حُي د 

واركموقف )خالد( يف ما دار من  بينه وبني )جاسم(  ح 

و)مصطفى(؛ إذ كان يفرح لقصف الصواريخ العراقّية  )تل  

ُأُذَنيه هو، فأخذ يلعنها ويلعن  أبيب(، حتى حط ت بني

 1مطلقها.

َحاًم عىل سائره،  عىل أن هذا الق سم من النّص يبدو ُمق 

، وهو مناقشة مفت َعل الربط بُجملته؛ وذاك لغرض  خاص 

مسائل جزئّية تتعل ق بظروف حرب اخلليج الثانية، 

والقضايا االجتامعّية التي أفرزهتا أو أثارهتا.  ثّم ليثري 

ني: األُوىل حول حرب اخلليج واالستعانة باألجنبّي، جدلي تَ 

اش حول واألخرى حول قيادة املرأة للسّيارة.  وحيتدم النق
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هاتني اجلدلي تني بني: )مصطفى(، الذي يمث ل الصوت 

القومّي، و)جاسم(، الذي يبدو مث ًًل الصوت اخلليجّي 

، ّتديًدا، و)خالد(، الذي يبدو مث ًًل الصوت السعودّي 

ضة التي التحقت بدورة  -و)جواهر( زوج خالد املمر 

لي ة للمساعدة يف ظروف احلرب، غ ري أن اإلسعافات األو 

ثم )أيب  -احلرب قذفتها وزوجها خارج املدينة جمََبين

َأَنس(، الذي يمث ل الصوت اإلسًلموّي، وإنام َيظهر بني 

ام األصدقاء عق ب َقت ل جواهر عقرًبا بكعب رجلها، وحين

ملاذا مل ترتكيها لعّلها تلدغ مصطفى، فنجّرب »سأهلا خالد: 

ْت: لكنّ  ك  ح  ؟ ض  ني أخاف أن خربتك  الصحّية وأدويتك 

، أّما مصطفى، فهو شقّي ولن تستطيع مالمسة  تلدغك  أنت 

أقدامه... خرج )أبو أ ن س( من خيمته املجاورة خليمة 

ارة إىل ، وكأن هذه العقرب إش1«األصدقاء وأطّل عليهم...
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ف    متطر 
ت  -أيب َأَنس، ملا يمث له من فكر  منغلق  وقد مر 

( أثناء غيابه إىل حمارضة بالقارئ دعوته أبناء )سهل اجلَبيلّ 

ّد احلداثة ولذا كان أكثر انسجاًما مع  -ُتقام يف املسجد ض 

)مصطفى(، ذي الفكر القومّي، وأخرًيا )سعد(، الذي كان 

ا.  توفيقيًّا، وأراد أن يكون   حياديًّ

وكان اجلدل بني األصدقاء يف القضّية األُوىل )حرب 

العربّية، بُوجهات  اخلليج( تعَب  عن األصوات االجتامعّية

ا يف القضّية الثانية )قيادة املرأة للسّيارة(،  نظرها املتباينة.  أم 

ّد الفكرة كان: أبا َأَنس.  خالًطا  فإن الوحيد الذي وقف ض 

ة  واحدة   يه: يف َسل  عقيدتنا،  » من حماذير ذلك بني ما يسم 

     1!«وعاداتنا، وتقاليدنا

الق سم وبني ُصلب  ويصطنع الكاتب رابًطا بني هذا

النّص من خًلل ما َيذكره من أن )خالًدا( اكتشف خمطوًطا 
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لد وق َطع جرار  يف إحدى التكايا، يتأل ف من أوراق ج 

ة،  ة مكَّس  اري  ن مج  ع أجزاء متنا»فخ  و  ة من ُرواٍة د  ز  قضة عن ع 

بّل. فيشري عليه )جاسم( بأخذ تلك   1«شهاداهتم سهل اجل 

لم اآلثار،  املخطوطات إىل ُرس ع  ياض( َيد   يف )الر 
صديق 

 عل ه يستطيع فك  رموزها.  ومل ا قالت خلالد )جواهر(: 

يا خالد، مللنا من اهتاممكم بأثر من اآلثار البالية،  »

 ب يف قسم اآلثار. وكأنكم طاّل 

أجاهبا: النّص خالصة جتربة، ومفتاح ألخرى، ال   -

عن إشكاالت قديمة   سيام وقد وجدنا فيه ُنت ًفا تعرب  

ث عن مصائر وأشخاص   جديدة يف آن، تتحد 

« وأوطان، وكأهّنا بنت اليوم. 
2 
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ف مفتاح تأويل النّص كّله.    ويف إجابة )خالد( هذه يتكش 

اللة د الد  ة( التي ُتقابل يف الطرف  كام يؤك  الرمزّية لـ)َعز 

اللة الرمزّية لـ)محدان(، إذ تقول )جواهر(  النقيض الد 

 وجها خالد: لز

أعطني مفتاح السّيارة، ودعني أتعل م السياقة لعل   »

ة،  ز  الل أبلشتونا  »أعثر عىل الوادي أو عىل مضارب ع 

 .   « هبا إنت وربعك

ة أم عن محدان، يا   أجاهبا مازًحا: أتبحثني عن  ز  ع 

 جواهر؟ 

ْت: بل عن ابن عيدان!  ك  ح   ض 

وأنت   أال ختشني أن يضبطك  أحد ُحّراس الوادي -

 تقودين سّيارتك هناك؟ 
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امل   - وماذا سيفعلون ب؟  أال تركب نساؤهم اجل 

الت بني املزارع والُقرى ومناطق   واحلمري، متجو 

 الرعي؟ 

وهذه سّيارة،  بىل... لكن تلك مركوبات يا جواهر  -

بّل يف   ولذا سيكتفون بوضعك  يف كهف سهل اجل 

 املغارات. 

 لك؟ أعوذ بالل... أيمكن أن حيدث ذ  -

رب   من أمام اخليمة جارهم أبو أ ن س،   تا حني ع  م  ص 

ه إىل أوراق   وخفض خالد صوت التلفزيون، واجت 

ف اخليمة. ة يف ط ر  ص 
«الق 

1  

ة( متث ل معنى ُخ  ًلصة التجربة األصيلة التي فإذا كانت )َعز 

 -قد ّتّل إشكاالت قديمة وجديدة، كام قال، فإن )محدان(

لُبعد اخلارجّي، أو األجنبّي.  فيام يقف يمث ل ا -مقابل ذلك

 

 . م.ن 1
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)ابن عيدان( مذبَذًبا بني الطرفني، متجاَذبـًا بينهام، حيمي 

ة الرأي. لطان وواحدي  ة الس   نفسه، ويقمع خمالفي رأيه بقو 

ذا الق سم من النّص كان صوت املؤل ف حارًضا يف ه

ه دف ة األحداث ف كرُ  ه بدرجة  أقوى، وبأسلوب  مباش، يوج 

ك الشخوص فيه ليصل  ، تلميًحا وتصحًيا، وحير  الشخص 

ة عن وجهة نظره، يف سياق   وارإىل الرسالة املعَب  ي  يعيد ح 

عَب وسائل عىل ألسنة الشخوص جَدَل الرأي العام، املنبث  

ق إليها يف هذا الق سم.    اإلعًلم إزاء القضايا التي تطر 

 «وهج الذاكرة»ـويف ختام اجلزء األّول املعنون ب

ي  «الرصاصي ةالغيمة »يمكننا القول إن  رسدّية  تضح 

عن عدم  بالقارئ.  ومن أوجه الصعوبة يف قراءهتا ما َينتج

تقديم   تسلسل األحداث؛ ملا أعمله الكاتب فيها من

، «الراوي -3وهج الذاكرة، »وتأخري.  فالق سم املعنون بـ

س م السادس، بعنوان مثًًل، كان ُيفرَتض أن جييء بعد الق 

؛ ألن ما ورد يف الق سم «األصدقاء -6وهج الذاكرة، »
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اخلاّص بالراوي هو نتيجة ملا َذَكَره يف حكاية األصدقاء، من 

ذه من ق َبل )جاس م( إىل َمن قد اكتشاف املخطوط وأخ 

م الق سم  يستطيع أن يقرأه، وهو الراوي.  وهبذا فقد قد 

قسم السادس، وكان عىل ال «وهج الذاكرة»الثالث من 

موضعه بعده، بصفته نتيجة.  ألجل ذلك كان القارئ جيد 

نفسه أمام شخصّيات وأحداث مل يسبق له أن َعَرَف ما 

ك إاّل يف وراءها من خلفّيات حكائّية، فًل يتسّنى له ذا

صفحات الحقة.  وهذا الرضب من تقديم نتائج األحداث 

ش متابعة القارئ، ويضطّره إىل أن  عىل مقّدماهتا كان يشو 

يقرأ النّص يف بعض احلاالت قراءة عكسّية.  أضف إىل هذا 

أن تلك األقسام يف النّص ليست بمرتاتبة عىل بعضها، وإنام 

َحَدث من اختفاء  ّتمل أصوات أطراف  يف احلكاية حول ما

)سهل اجَلبيّل( وما أعقب ذلك من تداعيات لدى كّل 

، وهو ما أورث النّص املزيد من الغموض يف تتابع  طرف 

م بعض األجزاء  نمّو شخصّياته.  ومّا يبنّي أن الكاتب قد قد 
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ر، عىل نحو  ال يبدو له منطق واقعّي وال حتى فن ي، أنه  وأخ 

ث  -يقول مثًًل   باسم الراوي: وهو يتحد 

ْلد، واحلشّيات،  » امتّد احلديث بكام عن ورق اجل 

ًة طويلًة، وقال جاسم:  لقد دخل  والتسجيالت مد 

ه أشباُح   خالد جتربة مل تكتمل عّدهتا، فخالطت صحو 

بّل، ووجد نداًء ظنّه فاحتة للكتابة   ة وسهل اجل  ز  ع 

اًل لتسجيل ما   واستحضاًرا لألرواح، فأحرض مسج 

بّل مل   توّقعه وار مع سهل، ولكن سهل اجل  من ح 

ة مل جيئ، وانعقد لسانه منذ ذلك   ز  حيرض، وطيف ع 

ني ما حدث خلالد ودفعني تشّوقي إلخراج  اليوم... آمل

ّصة،   ة من ق ّصتها، فحاولُت إقامة هيكل جديد للق  ز  ع 

بدأته بحادثة اكتشاف األصدقاء ألجزاء من النّص  

ًرا أنن ي عاجز عن إنجاز املهّمة ولذا  لكنني أدركت مبك 

« قصدتك...
1 
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فهذا الكًلم كان املفرتض أن يأيت بعد األحداث التي ُأشرَي 

عليه!  وهذا بعينه ما  ليها فيه، لكنها أحداث ستأيت الحقةً إ 

يف آخر النّص، وجعل  « يف البدء» َحَدث حينام جعل الكاتب 

 من آخره أّول النّص، وكأنه يتوّقع أن ُيقرأ النّص  «يف اخلتام» 

 إىل أّوله، ال من أّوله إىل آخره!  

د الكاتب إجراءه عىل النّص  وهذا التشظ ي الذي تعم 

عاّمه أكثر مّا أكسبه د اللته، وال سيام حني يَّسد ما مل تأت  قد 

أسبابه ومقّدماته ومّهداته بعد، ثم يعود إليه يف موضع  

الغيمة »بنية منفصل  تال.  وكأنام هذا الّشتات الغريب هو يف 

ة(.   «الرصاصي ة  نظري ما حكاه السارد عن تشظ ي نّص )َعز 

ق ألنه مشت ت لكنه إذا كان قد َذَكر أن نّص  ة مل يتحق   َعز 

ق وضائع، فكذلك َفَعَل هو بنّص  ؛ « الرصاصي ة الغيمة »ومفر 

قه جذاذات  متناثرًة متعاكسًة متناقضًة، فجاء  غيمة » حيث مز 

 إشكالي ة  يف بحّق  «كتابّية 
.  وهنا كان ينبغي التفريق بني طريقة 

  ،  معي نة 
 داللي ة 

وبني ما يبدو حمض الَّسد، هبدف إيصال رسالة 
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اليّل.  ومن َثم  بني 
غ  فن ي  أو د  َثَرة  ألطراف النّص بًل مسو  َبع 

وما  -عىل سبيل املثال -( Flashback ي )االرجتاع الفن  تقنية 

من تأخري وتقديم؛  «الرصاصي ة الغيمة » ية كان حيدث يف بن

وكذا بني اللعبة احلكائّية لدى كاتب كـ)جابريل غارثيا 

ـ  -( Gabriel García Márquez ثماركي  خريف »يف نص  ك

ة شخصّية واحدة، يدور حوهلا ماضًيا «البطريرك  ص 
؛ حيكي ق 

ك  ، وإن  ّتر 
وحارًضا ومستقبًًل، بشكل  منتظم  يف نسق  واحد 

وبني شتات  من  -حوله وخلفه وأمامه وفوقه ودونه  من

وقع يف  النصوص املتقاطعة املتعارضة املتداخلة املتناثرة، كام 

ة بناء نّصه «الرصاصي ة الغيمة »  .  لكأّن الكاتب كان ُيلقي مهم 

 -وكتابته عىل القارئ!  بيد أن تلك يف النهاية هي )القصيدة 

عرّية الت هويمّية الغالبة، ال بواقعّيتها الرواية(، بطبيعتها الش 

الَّسدّية واتساقها املنطقي، ولعّل ما قد يبدو معيًبا يف بنية 

لروائّي قد ُيَعّد خاصّية بنائّية يف نص  كهذا.  إاّل أنه، الَّسد ا 

مهام قيل بأمهّية القارئ يف عًلقته بالنّص، فمسؤلّية الكاتب 
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مة دائاًم؛ ال يمكن التخيّل عنها وإيكاهل  ا إىل القارئ، إاّل مقد 

 « الرصاصي ة الغيمة » بمعنى تأوييّل ال بنائّي.  ذلك أن قارئ 

شبه بيادق شطرنج نوقلت بشكل سيجد نفسه أمام ما ي 

غريب ثم ُطلب إليه أن يصل هبا إىل تركيب  جديد ينتهي إىل 

الفوز باملعنى.  وهي فوضوّية ال تلو من متعة  لدى قارئ  

هتا أهنا قد جاءت، ال مربكة لذهن صبور، غري أن من سلبّيا 

القارئ، ومؤّثرة عىل االتساق الَّسدّي الن سبّي فحسب، بل 

ا وراء إرباك الكاتب نفسه؛ إذ يقع يف بعض كانت أحيانً 

اخللط السياقّي، أو بني أسامء الشخوص.  من ذلك قوله، يف 

ل ه  وصف اختطاف )مسعود اهلمداين( )سهًًل(: إنه كان ُيق 

، ثم إذا به يشري يف الصفحة التالية إىل أن « خمبعريه الض » 

.  أو تسميته )أبا عاصم( 1« ناقته » مطي ة )مسعود( كانت 

.  2بـ)أيب معصوم(، يف سياق  احلديُث فيه من الثاين عن األّول

 

 . 17 -16قارن: م.ن،  1

 . 37انظر: م.ن،  2
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ة( بـ)ُأم  مريم(، يف حديثه عن زواج )ُعبيد  أو تسمية )ُأم  َعز 

ة( بُأم  َعز 
ة( بـ)ُأم  نورة( يف حديثه عن: .  أو تسميته )ُأم  عَ 1 ز 

، « ُعبيد الراعي وُأّم نورة عّشة املقهى اجلديد» إقامة 

ة»والصواب:  .  وكذا احلديث عن 2«ُعبيد الراعي وُأّم َعز 

)أيب حمامس وعيضة( يف مكان  احلديُث فيه عن )أيب حمامس 

وعطي ة(
3  . 

ف أن الغموض يف  الغيمة  » ومن هذا يتكش 

ليس وليد غموض يف املوضوع، وال عن ضبابّية  «الرصاصي ة 

يف الرؤية فحسب، وإنام أيًضا عن عملّيات أجراها املؤل ف 

لدوافع خارجّية؛ أي  -ربام بعد إنجازه  -عىل النّص 

لرضورات سياسّية أو اجتامعّية.  وهذا هو الفرق بني 

 

 .   227انظر: م.ن،  1

 . 231 -230، 227قارن: م.ن،  2

 .   231 -229، 226قارن: م.ن،  3
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غموض  نوعي  أو رؤيوي  وتغميض  مصطنع؛ ناجم  عن 

 َّسّية يف بناء النّص.إحداث تغيريات ق 

 

بلّ  -1عتمة املصابيح،    -7  :سهل اجل 

ت ص 
ه األُوىل مع )سهل ويعود الكاتب يف الق سم السابع إىل ق 

عتمة املصابيح، »اجلَبيّل( يف )وداي الينابيع(، ّتت عنوان 

بلّ  -1 .  وال ُبد  من اإلشارة إىل التحّول الذي «سهل اجل 

ر يشهده النّص هاهنا؛ إذ إن األ قسام األُوىل كانت ُتَصد 

، وقد جاء الَّسد فيها يف سّتة أقسام، «وهج الذاكرة»بعبارة 

عىل لسان إحدى الشخصّيات؛ فاألّول والثاين  دَير   كّل ق سم  

عىل لسان سهل اجلَبيّل، والثالث عىل لسان الراوي، والرابع 

عىل لسان امرأة )سهل(، واخلامس عىل لسان سهل اجلَبيّل 

رى، والسادس حول األصدقاء.  وهنا ينتقل إىل مّرًة أخ

م ، يف سّتة أقسا«عتمة املصابيح»الزمة  جديدة للعنونة، هي: 
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كذلك، وهذا ما يوحي بأننا إزاء تبل ج  للنور، وإضاءة لتلك 

 الذاكرة، وإن  جاءت إضاءًة ما تزال مصابيحها معتمة.  

عرّية يف هذا الق سم قسام كام يف األ -وتزداد كثافة الش 

األخرى التي حيوكها الكاتب حول سهل اجلَبيّل و)وادي 

كن يف مستوى ال يف املستوى اللغوّي وحده، ول -الينابيع(

 التخييل والتصوير كذلك.  

ويستهّل الكاتب هذا الق سم بحديث الشوق الذي 

إىل )مريم(، تلك اخلًُلسي ة من أعراق خمتلطة  سهًًل قاد 

 طفولي ة.  فلاّم 
استقّر به املجلس لدى أيب مريم عريفة وف تنة 

)الرملّية(، دار بينهام السؤال حول اخلًلف بني الرملّية 

لعبادل(، وحول األرض الواسعة القريبة من املاء وأهل )ا

التي ال ُتزرع وإنام يقع اخلًلف بني أهايل القريتني عىل 

األرض الوعرة البعيدة؟  فكان تعليل )أيب مريم( بأن تلك 

دة بالسيول، وأهنم ما زالوا موعودين بتحديد األرض م هد 

ة(.  وأن )ابن ع ة )َعز  ص 
يدان( كان مكان  السّد، الوارد يف ق 
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حيلم بالسّد، لكنه خيشى اخلًلف حول موقعه.  كام أنه حُلم 

 وحنكة، هي التي سرُتشدهم 
 
ذات منام  ببنت  تتمت ع بذكاء

ة. إىل موقع السّد حني تبلغ العرشين، وقد ساّم   ها َعز 

إىل جانب أهنا بنت  -وُيلحظ يف شخصّية )مريم(

ها َأَمة  البن -)عريفة الرملّية( جت  أن ُأم  عيدان، وُزو 

بـ)عطّية، عريفة قرية العبادل(، ثم طل قها ابن عيدان 

جها بجار عطّية )عيضة: أحد عرائف العبادل(،  ليزو 

قَ  َقت  )مَبوًكا( حارس ابن عيدان وَعش  وهي ها، وَعش 

كذلك تعشق )عريفة الشاملّية: جابر(، وحيدث هذا فيام 

أن مريم متث ل ذلك الصاع بني القرى عىل أشّده.  مّا يعني 

القاسم املشرتك بني كّل هذه الفئات والقبائل والُقرى 

املتناطحة، والرشائح والطبقات املتناقضة.  إهنا األمل يف 

رغم كّل التناقض  جتميع هؤالء مجيًعا وَلـم  شتاهتم،

 والصاع الدائر بينهم.
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( أطراف احلديث مع )مريم(    وحني يتجاذب )سهل 

ن السّد: هل هو يف )قرية الينابيع(، كام رأى وأبيها حول مكا

)عريفة العبادل عيضة( يف املنام؟ أم يف )قرية العبادل( 

ة  ص 
فة من ق  نفسها، كام ذَكر سهل  أنه قرأ يف األجزاء املحر 

ة( املنقوشة يف املغارات؟ خيَبه )أبو مريم( أن هذه )عَ  ز 

للَذين الفكرة األخرية هي من أفكار )منصور وسعيدان(، ا

يطمحان إىل تغيري كّل يشء يف الوادي وبدء حياة جديدة.  

ة )احلُل م(، اللذان يمث ًلن ف كر  منصور وسعيدان أخوا َعز 

يف التغيري، كام  َأَنس( اإلسًلموّي  )مصطفى( القومّي، و)أيب

عىل  -َبَدَوا يف الق سم السابق عىل هذا.  وقد ذَكر أبو مريم أنه

عليها للخروج من أسوار الوادي  يوافق -َشَطط الفكرة

املحصور بني اجلبال.  عىل أن أبا مريم قد أملَح إىل أن )ابن 

ًسا لفكرة السّد، حيث رأى فيها هتديًدا  عيدان( مل َيُعد  متحم 

 ذ قال: لسلطانه، إ
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ه منذ زمن بعيد،  »  
لقد أخربين، يوم  كنُت مستودع ْس 

ة ُتشري ز  ُلم ذات ليلٍة فرأى ع  ّد   بأنه ح  إىل موقع الس 

وهو يمتّد من باب املغارات إىل حوش القلعة، وأنه  

ى حتت ضغط املاء، فأيقن   أبرص جدران القلعة تتهاو 

د  ة هُت د  ز  م يف املاء  ذاته، ومتنعه من التحكُّ  وجودهأن ع 

. ًسا خلروجها من كتابك  « واملصائر؛ لذا مل ي ُعد متحم 
1 

ىل ما يمث له ابن عيدان من ويف هذا السياق إشارات سياسّية إ

دها التغيري املرتقب، امُلعَب  عنه من  مصالح ُسلطوّية هيد 

ثت   ّد( هذه.  يتساوق هذا مع ما حد  خًلل موضوعة )الس 

هو يف طريقه منصًفا عن )أيب و -)مريُم( به )سهًًل(

س عليه وعىل نّص  -مريم( من أن )ابن عيدان( كان يتجس 

ة(، ومل ا عَ  ة قد )َعز  ق يف املاء، وأن َعز  ل َم أن النّص قد غر 

ضت  واختفت  من بيتها، ابتهج.    مر 

 

 . 137م.ن،  1



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصولٌ نقديَّة يف األدب السعودي احلديث   ف
 

 

600 

 

( من هناك إىل مقهى )نورة(، الذي  لينحدر )سهل 

ب ه بات  ًقا ثقافي ة لـ)واُيش  وهناك تبعث دي الينابيع(.  ُسو 

أن بإمكانه االط ًلع عىل نورُة األمل يف سهل  بإخباره 

جًّلت )ابن عيدان ة فيها.  س  ( ملعرفة ما يتعل ق بنّص َعز 

هتا من التفاصيل، وأوصته باحلذر  دته بُعد  وبعد أن زو 

ر  والَّسعة، انطلَق، حتى إذا أتى َقب َو قلعة ابن عيدان، َخد 

زت ه نورة به، وَوَلَج إىل خبايا احلارس ب البخور الذي جه 

ا، املكان يف القلعة، ليفتح صندوق األرسار، فيجد أوراقً 

لح بني أهايل الُقرى، وبعُضها  مَحََل بعُضها تدويًنا للص 

رسوًما حلدود بعض املزارع، وأموًرا أخرى خمتلفة.  

جاّل »واستمر  يف بحثه حتى َوَجَد ما أسامه:  .  «تكتاب الس 

ف.  وقد استقرأ يف النّص: ذلك  وبدأ يف قراءة النّص املحر 

فة قرية )العبادل( التنافس التجاري واالقتصادي بني عري

وعريفة قرية )الينابيع( عىل مقهى )نورة(، وأن األمر وصل 

بينهام إىل االشتباك القتايّل، لوال أن  حاول أهل )الرملي ة( 
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.  يف تصوير  رمزي  لبعض و)الشاملي ة( التفريق بينهام

اخلًلفات القائمة يف أساسها عىل خصومات اقتصادّية، 

تلب سة ببنًى أعمق، قائمة يف وكيف أهنا عادًة تنشأ م

ض من َثم  عن رصاع  سيايّس.   اخلصومات الثقافّية، لتتمخ 

ث عنه الكاتب يف الق سم السابق من  ويأيت هذا نظري ما ّتد 

: رحاهال أزمة اخلليج الثانية وقطَبي جدلّيات  دائرة  حو

 -الذي يمكن أن يكون رمزه قرية )العبادل( -)العراق(

العريب(، التي يمكن أن تكون الُقرى  ودول )اخلليج

 األخرى رموزها.

جًّلت )ابن  ( إىل أنه كان مع س  وقد أشار )سهل 

ي  عيدان( إزاء ثًلثة نصوص، هو مضطر  للتوفيق بينها وَنف 

عنها: النّص األصيّل يف الذاكرة، )الذي يبدو  االختًلفات

ا عن األصالة واجلذور املثالي ة التي كانت سبيًًل  ً  معَب 

للخًلص(، وما ساّمه نّص املغارات، )وكأنه يومئ به إىل 

النّص الذي كتبت ه املصالح السياسّية التارخيّية، وعاثت  فيه 
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فته عن مساره لي َول واحلكومات فحر  ستقيم عىل أهواء الد 

  1غرار مصاحلها(، والنّص الثالث هو نّص الواقع والعص.

ل   أن أنقل املتامه»قال:  ي مع األصل يف األوراق، وكان ع 

جاّلت، حتى ال ُيلغي  وكْشط املختلف من كتاب الس 

ة ز  ني إمكاني ة خروج ع  وهنا يعال ج الكاتب   2.«تضارب النص 

ة، بني: احلقيقة الغائبةقضي ة املنهاج واملنطلقات الن من  -ظري 

 -املايض، واملوروث املتلب س باألهواء وامليوالت والثغرات

ل بات احلارض، ورضورات املستقبل.  وهذه وبني متط

الثًلثي ة هي التي كانت تشغله يف هذا املعرتك البحثّي وراء 

ة(، الذي سيكون سبيل اخلًلص من  يه نّص )َعز  ما يسم 

تضارب بني النصوص، املفيض إىل االنقسام التنازع وال

 واالقتتال.
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جًّلت، ليقف عىل  ويتابع )سهل اجلَبيّل( قراءته يف الس 

ما حدث من تنازع  بني الُقَرى انتهى بمحاولة )ابن عيدان( 

ل َح بينها، بتقسيم  اللة»الص  بني عرائف الُقرى، مّا  «الد 

يع(، فانتهى أطرب عريفة )العبادل( وأغضب عريفة )اليناب

األمر إىل غري ات فاق.  وبذا فإن سهًًل، وقد بات يف َغيابة َقب و 

ل م، ابن عيدان، كان قد َعل   ة الع  ي  َم، غري أنه قد َفَقد ُحر 

وإمكاني ة احلياة، لوال أن )نورة( جاءت إلنقاذه من هناك، 

مشريًة عليه بعد أن خرج من الَقب و بأن ُيلقي بنفسه يف احلفرة 

ة )ُعبيد(، ال رار املعت قة، َخل َف عش  كبرية التي خيب ئون فيها اجل 

عي أنه َسَقط فيها فُأغمي عليه، حتى ال ينكشف أمر  كي يد 

ًّلت ابن عيدان. ج   1حماولته اكتشاف أرسار س 

ته  ولدى هذا يظهر )محدان( عائًدا إىل القرية بداب 

ينابيع( محداًنا الغريبة، )السي ارة(.  ويت هم أهُل )وادي ال
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بالعقوق والشطحات واألوهام.  لكن ه يعتذر بأنه إنام لب ى 

ق، وها قد تقاعد من عمله يف نداًء غامًضا خرج من الرش

)أرامكو(، وعاد إىل الوادي الذي يرجو أن يراه وقد تغري  

ا معه امرأَته، مستأذًنا الوادي يف قبوله  ً
عن ذي قبل، حُم رض 

ابن عيدان( األمر للتشاور.  ها هو ذا وقبوهلا.  فرُيجئ )

محدان، إذن، يمث ل ربيب الثقافة الغربي ة يف وادي الينابيع، 

ة( يف ا لسابقة اإلشارة إىل أنه الوجه النقيض لداللة )َعز 

 النّص.

جًّلت  ّ إىل مكان الس  غم من أن كلمة الَّس  وعىل الر 

ها احلُـّراس، ك ام أخَبت  من قلعة ابن عيدان كان قد غري 

ه بالبحث عن باب  آخر  )نورُة( )سهًًل(، فإهنا قد وعدت 

 ظّل عىل مصري )صفوان( إليها.  بيد أن القلق املتداول بينهام

الذي ما زال معتقًًل يف مغارات ابن عيدان.  صفوان الذي 

ة(،  يمث ل يف ذاكرة النّص املعل م األّول، واملنظ ر لنّص )َعز 

ق ُق )أبو عاصم(  -أحًلمه.  فهو واملبرش  بَتَحق  م املحق  كام اهت 
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سائًًل: َمن َفَتح أمامه أفاق التفكري والتخييل، مت -)سهًًل(

فه عىل )أفًلطون( و)الفارايب( و)هيجل(  هل هو الذي عر 

   1لُيجيب سهل: نعم.  ؟و)ماركس( واآلَخرين

وإىل جانب اإلرباك البنائي يف تسلسل األحداث 

ث عنه يف هناية الق سم السابق، فلقد جعل الذي مر  احلدي

قة،  الكاتب داخَل كل  ق سم  من أقسام النّص جزيئات متفر 

صل بعضها عن بعض بنجامت، ال متث ل أنساًقا متنامية، يف

ولكنها مسط حات حكائي ة تفتقر إىل الرتابط يف كثري من 

ث عن:  األحيان.  ومن ذلك ما فعل يف هذا الق سم؛ إذ ّتد 

واره مع )أيب مريم( و)مريم(، ثم َقَفَز إىل مغامرته لدخول  ح 

جًّلت، ثم  انتقل إىل قدوم قلعة )ابن عيدان( وقراءة الس 

)محدان( بسّيارته إىل )وادي الينابيع(، ثم عاد إىل )نورة( 

للتباحث معها حول باب  آَخر لدخول القلعة، ثم أورد 
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ب بني أهل قرية )الر ملّية( و)ابن احلديث عن خًلف  َنش 

م ا دفع ابن عيدان إىل  -عيدان( حول رضيبة موسم احلصاد

وأخرًيا َخَتَم بأقصوصة  -ةسّد جمرى قناة املاء إىل الرمليّ 

تبدو مت صلة هبذا، وإن  عىل نحو  باهت، تروي اعتًلل ابن 

صب واحلصاد إىل  ل موسم اخل  عيدان وإيذانه بالفناء، وّتو 

رض واألحياء، نتيجَة اخلًلفات موسم قحط  وجفاف  يف األ

واالنقسامات؛ مّا دَفَع نورة إىل أن متارس طقوسها يف دعاء 

صب؛ لعّلها ُتنقذ احلال من مآل فنائه  جّداهتا من آهلات اخل 

العاّم، لكّن أبناء ابن عيدان ينتهروهنا عن ذلك بغلظة، 

   1.«مثخنًة بكآبة القحط والرتاب»فُتغادر 
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 : ( 2األصدقاء )  -2ح،  عتمة املصابي   -8

ة  لقد ران اجلدب عىل ينابيع )وادي الينابيع( بصورَتيه املادي 

صب والروحي ة، حتى ل يكون الدعاء إىل العودة إىل ينابيع اخل 

إلحياء احلارض بنور املايض جريرًة أو حمض هذيان، كام 

لطان )ابن عيدان(.    باتت هُتمة )نورة( لدى أبناء الس 

ال النور قد اشأب ت إىل التبل ج، فإن ومل ا كانت آم

، وهو «عتمة املصابيح»النّص خيطو إىل الق سم الثاين من 

.  ويبدأ هذا «(2األصدقاء ) -2عتمة املصابيح، »ن: بعنوا

َب حرب اخلليج الثانية وّترير  الق سم بتصوير األجواء َعق 

عري بني  وار السيايس والفن ي والش  )الكويت(، ناقًًل احل 

األصدقاء: )مصطفى(، و)جاسم(، و)خالد(، و)سعد(، 

 -ذي الشخصّية القومّية -كاشًفا عن ذائقة مصطفى

عر، مقابَل ما تكشف عنه املباش ة ملخي لة الش 
ة واملحارص 

 من وعي  فن ي  سليم. -يف جدله معه -رؤية )جاسم(
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ثم ينتقل الكاتب إىل ما استطاع )خالد( مجعه من نّص 

ة(.  و ة بُحب ها، يف مستهّل جملسها بني )َعز  فيه تبوح َعز 

ر(.  راعيات الغنم وبعض نساء قرية )الشاملّية(، قرية )جاب

وينساق جمرى احلديث يف تداعيات  اعرتافّية، تتشّوف من 

ة إىل عودة الغائب وذلك يف حضور )نورة(،  -خًلهلا َعز 

التي تشاركها الَوجد بمحبوهبا، وحضور )مريم(، التي 

د جراحها وتدفئ انفعاالهتات معاقرة حالًة من الغيبوبة  -ضم 

 أطياف بعد حفل االعرتاف، ال تسمع فيها وال ترى إاّل 

ذلك اليوم الذي  -يف أثناء هذا -)محدان(.  يمّر بالذاكرة

ة قتًلها عىل يَدي )مسعود(.  وبعد تلك  عًل فيه ندُب َعز 

نها ما اكتشفه خالد من ة التهويامت التي تضم  ، 1نّص َعز 

هني  قها الذ  ة( األُسطورّي، وتفو  يسوق مروي ات مولد )َعز 

 منذ نعومة أظفارها.
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ة أنه ال يصطنع  إن من معضًلت هذا النص  الَّسدي 

إقناعي ة للقارئ.  وهذا ناتج عن أن شخصي ة الكاتب 

ل عىل اللغة  ؛ والشاعر يعو  شخصي ُة شاعر  ال شخصي ة راو 

ة أكثر من الُبعد أكثر من من طقي ة الواقع، وعىل الرمزي 

االجتامعي للمضامني.  وهذا ما انتهى ببعض أجزاء 

اني ة، باملعيار  «الرصاصي ةة الغيم» د بالغة املج 
إىل َمشاه 

ة ص 
وإن  كانت خيالي ة أو حتى  -الَّسدّي؛ من حيث إن الق 

باحتاملي ة ال ُبد  أن  تتوافر عىل إهيام القارئ  -ُأسطوري ة

اخليايّل، وبواقعي ة األُسطورّي.  ومن شواهد هذا األسلوب 

د يف املقطع: ما «الرصاصي ة الغيمة »يف نّص   َير 

مثل ملدوٍغ راح خالد يدور يف موقع اخليمة وعىل  »

الكثبان املحيطة باحًثا عن احلشية احلمراء.  سأل  

اجلريان عن خيمته الضائعة، والرمال عن كنزه،  

جاّلت »النخيل اليابسة عن  وجذوع ، حتى  «كتاب الس 

جف  الكالم عىل لسانه، وفيام كان يتفق د الكثيب  
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ة عىل  املرتفع ز  ى له خياالت ع  ، الذي كانت تتبد 

ُه فرٌح طفل  لكنّه   ل  ْلد.  داخ 
د  ك ْيًسا من اجل  ج  سفحه، و 

ة  ص 
ْلد موشومة بق  يقات قليلة من اجل  وى ُور 

مل جي  د س 

ة، وبعض ع   الصغرية من جرار قديمة، وخرزة   الق ط عز 

ة ت م  جتميعها بالقطران والد   ر  « بس.زرقاء يف قاع ج 
1        

فمثل هذا املشهد، وغريه كثري، لن يستسيغه قارئ نص  

عرّي، منه بالرتميز  رسدّي؛ إذ يبدو أشبه باهلذيان الش 

اتب مل يتخل ص من والتخييل الروائّي.  وَمَرد  هذا إىل أن الك

ه هذا.  شخصي ة الشاعر فيه وهو يكتب نص 

بام أشار  «الرصاصي ةالغيمة »وينتهي هذا الق سم من 

إليه الكاتب من مرشوع  مليثاق تعاقد  اجتامعّي، وق عه بعض 

ة، وصواًل إىل  سات العام  فني، يدعو إىل تطوير املؤس  املثق 

صدقاء حوله، فَرَفَضه جمتمع  مدين  ُحّر.  وقد اختلف األ
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.  كام  َلَمهم أّن له ولتي اره مرشوًعا مستقًلًّ )أبو أنس(، وَأع 

و)مصطفى(.  ويف هذا تعبري عن بعض رفضه )سعد(، 

كري ة 
هواجس املؤل ف نفسه، ومواقفه من بعض التي ارات الف 

والسياسي ة، وال سيام التي ارين اإلسًلمّي )أيب أنس( 

، إىل جانب ما يمكن وصفه بالتّيار والقومّي )مصطفى(

السلبّي )سعد(.  غري أن اخليمة التي كان جيتمع فيها 

ة األصدقاء قد رُس   ص 
قت يف هناية املسَعى، وضاعت معها ق 

ر، واستنطاق ما  ة(، فلجأ )خالد( وأصدقاؤه إىل التذك  )َعز 

بقي لدهيم من شذرات النّص، إىل جانب اجلزء الذي كانوا 

ياض(.  وكأنام وثيقة قد بعثوا  به إىل اآلثاري ني للرتمجة يف )الر 

ة الضائعة هاهنا هي املعادل الرمزّي مل رشوع امليثاق الذي َعز 

قوا ألجله.  اختلفوا عليه وتفر 
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 : الراوي  -3عتمة املصابيح،    -9

عتمة املصابيح، »ثّم ينتقل الكاتب إىل فصل  قصري، بعنوان: 

َء النّص أن الكاتب قد .  وم ا يض«الراوي -3 ب 
اعف ع 

شع ب املوضوع، عىل نحو جيمع بني التشتيت والتكرار.  فها 

ىل الراوي ليحكي عىل لسانه ما واجهه من هو ذا يعود إ

اه جاسم،  صعوبات يف قراءة املخطوط الذي أعطاه إي 

وكيف أنه، يف ظّل انقطاع )جاسم( عن املجيء إليه ومعرفة 

ياض(، انتقل إىل ما أسفرت  عنه ترمجة  أجزاء النّص يف )الر 

َده إىل رضورة  ش  ّن الذي كان َقَصَده من قبل لرُي 
الرجل امُلس 

استفتاء الشيخة )زعفرانة(.  فيذهب بحًثا عنها إىل 

فر هبا، فقد غادرت املدينة عىل أنه ال يظ )اخلَف جي(، إاّل 

.  ثم  َقَصَد )الظهران(، بعد معلومة «محارهتا الزرقاء!»

عن )سهل اجلَبيّل(، فوجد بيته قد بيع،  «البنك»أسعفه هبا 

ديد، ومل يبق ومكتبته قد محلتها امرأته إىل حيث منزهلا اجل

صغري ميلء باألوراق وبعض الكتب، مل  «كرتون»منها إاّل 
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وى أنه قد َعَثَر عىل دفرت  صغري، َوَجد فيه  جيد فيه ما يفيد.  س 

دات امرأة )سهل ثاًرا من مسو 
رات ن  (، وأطراًفا من مذك 

َة إىل ق سم  جديد، بعنوان:  ة(.  لينتقل من ثم  عتمة »)َعز 

ة من -4املصابيح،  ز   .  «أوراق ع 

غه  إنه شتات  يف بناء هذا الكتاب مل َيب ُد له ما يسو 

ة النّص، وأبعد القارئ عن  ا، بل لقد أفسد رسدي  رسديًّ

رَتَض أنه  خاصي تي التشويق واملفاجأة يف متابعة نص  ُيف 

د  رسدّي.  عًلوة عىل أهنا قد اختلطت  فيه عنارص الَّس 

عر، بالتحقيق، بالبح ث، باجلََدل الفكرّي والسيايّس، بالش 

ر تلك احلموالت التي رصدها الكاتب يف طوايا  إىل آخ 

د  من الكاتب  ة بمنزلة َّتَ ه.  ولقد جاءت بنية النّص بعام  نص 

ر   ة.  بمعنى أهنا مل تأت للقارئ، وبَقد  لطوي  من الفوقي ة الس 

وإن   -ذات نظام  فن ي  تواصيّل، يرتك بينها وبني قارئ  ما

ا جًَّسا للتًلقي، بل هي مُتعن يف لعبة االنبهام،  -نخبويًّ

وتنحية القارئ، حتى ليصل األمر أحياًنا إىل ما ُيشبه 
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فن ّي أو املجازّي.  الل ع ب، باملعنى احلقيقّي للكلمة ال املعنى ال

ته التي  -ولعل ه كان بمقدور الكاتب بعيًدا عن ُسلطوي 

لطة )ابن عيدان( يف )وادي اختارها، والتي ُتضاهي ُس 

ه بُكل  ما أراد أن يمحضه من  -الينابيع(! أن يصوغ نص 

ة وخيالي ة، ويف بنية  جتن به شتاته  ة وُأسطوري  ة ورمزي  عري 
ش 

إىل جانب  -وقد كان من تقنيات الكاتبالعدمي  ذاك.  

تقطيع أوصال  -الشاعرّية األسلوبّية والضبابّية احلكائّية

تفريقها وبعثرهتا، ّتت عناوين شّتى، وبطريقة هي النّص و

أقرب إىل التحرير الصحفّي يف تقسيم املوضوعات إىل 

حلقات مرّقمة، متفاوتة املساحة، ال يف فصول متكاملة 

د ينظر إىل تلك اهليكلّية املفّككة عىل أهنا البناء.  نعم، ق

شكيل ، أي أهنا ت«الرصاصي ةالغيمة »املعادل النّّصّ ملوضوع 

نّصّ تعبريّي عن مضمون النّص نفسه.  وهذا تعليل وجيه 

فنّـيًّا، غري أنه ال يبدو مقنًعا متاًما؛ من حيث إن هذه 

عال، ال الفسيفساء الرتكيبّية كثرًيا ما جاءت واضحة االفت
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حرّية املتخّيلة.  بل إن تعبري  ملتحمة بواقعّية النّص الس 

من حيث إن ما نشهده يف غري منطبق هاهنا؛  «الفسيفسائّية»

هذا النّص هو فوض عارمة يف البناء، ال فسيفسائّية آخذ 

بعضها ببعض يف تشكيل  متكامل.  واألكثر وطأًة عىل قارئ  

واعي منصبًّا عىل متزيق أن يبدو جهُد الكاتب الذهنّي ال

 ُعَرى نّصه بني يديه. 

 

ة   -4عتمة املصابيح،    -10 ز   : أوراق ع 

ة(، ّتت عنوان: ويف الق سم املت عتمة »عل ق بأوراق )َعز 

ة -4املصابيح،  ز  ، يسوق الكاتب عىل لسان «من أوراق ع 

ة مشاعرها حيال )محدان(، ورأهيا يف زوج )سهل  َعز 

من )مسعود اهلمداين(، إىل غري ذلك من اجلَبيّل(، وموقفها 

األمور التي متث ل مواقفها من األحداث التي مّرت يف 

ابقة.  ونحن نسّميها فصواًل جماًزا، وإن  مل يّتخذ الفصول الس

 الكاتب هلا هذا املصطلح، وال هو ينطبق عليها.  
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مقطًعا.  بعضها ال يعدو  18وينقسم هذا الق سم إىل 

يرضهبام الكاتب مرضب اإلشارة أو سطًرا أو سطرين، 

).(، والنقطة ال يشء لكنها فاصلة بني »املََثل.  مبتدًئا بقوله: 

 1« حتمله مجلة وآخر.عاملٍ 

ولعّل هذا الق سم يمث ل أقىص ما يف النّص عموًما من 

الرتميز، واالعتامد عىل اللغة اإلشارّية.  وال غرو، فهو عىل 

ة(.  وتبدو تلك امل قاطع اإلشارّية القصرية املشار لسان )َعز 

إليها يف شكل مفاتيح، وربام صّح القول إهنا كعناوين ملا 

 بعدها.  

ة، فامل قطع األّول، املشار إليه آنًفا، يعَب  عن موقع َعز 

منتقلة من )وادي الينابيع( إىل غربتها يف َكنَف امرأة 

قها النّصّ وَغيبتها.  وتلك هي النق ق  طة )سهل(: بني َّتَ
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الفاصلة بني عامل  ّتمله مجلة  وآخر.  وذلك هو ما تضّمن بث ه 

 إرهاًصا به.  ، الذي جاء األّوُل 1املقطُع الثاين

من ليس »ثم يأيت املقطع الثالث، وينّص عىل أن: 

معك ليس بالرضورة أن يكون معك، ومن يقف ضّدك 

 ، مفتاًحا دالليًّا ملا يتلوه2«ليس بالرضورة أاّل يكون كذلك

ة( العًلقَة النّصّية بينها وبني )مسعود(، التي  من وصف )َعز 

ة، َفَرَضها الكاتب سهل اجَلبيّل.  وهي عًل قة ترفضها َعز 

غم مّا بينهام  وإن كانت ستحّن بعد حني إىل مسعود، عىل الر 

من تناقض، هو تناقض  تكاميّل، كام قالت.  ذلك أن شط 

يف عًلقة، ال تكتمل بًل احلُـّرّية هو ارتباطها بالوجود 

وجود اآلخر.  وهذه العًلقة اإلشكالّية التي يصّورها 

ة( و)مس عود( متث ل إشكالّية العًلقة بني الكاتب بني )َعز 

 -احلاكم واملحكوم/ بني املستب ّد واملستَبّد به/ بني الذكورة
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واألنوثة، املتطل عة إىل احلُـّرّية.   -يف وجودها التقليدي

ة زوًجا، كام  فمسعود هو الذي كان منتَظًرا له أن يقرتن بَعز 

ًًل(: خماط ًبا )سه -جاء عىل لسان )ابن عيدان(، حني قال

ة خترج من كتابك املخّبأ يف » ز  سوف تكتمل أفراحنا حني ع 

خزانة الُكتب، لنزّفها زوجًة رابعًة ملسعود اهلمداين؛ لتسعد 

وق نخشى منه عىل به ولنأمن أاّل حييلها مكر كتابتك إىل خمل

ُض القبيلة  عىل املرأة   1.«حياتنا ومستقبل وادينا ذلك هو َفر 

ب ه، كام
ُضها عىل األرض حاكاًم ال تبغيه.  رجًًل ال ُّت   هو َفر 

ة ال ُّت ّب سوى )محدان(،  -كام يذكر الكاتب -ولكّن َعز 

الذي اكتشفت  أنه ليس سوى ذلك الكهل )زوج 

 ه مع امرأة سهل ذات مّرة يف مطعم.  األمريكّية(، الذي قابلت  

ت هبا من  ة( تلك املفاجأة التي مر  وقبل أن تَّسد )َعز 

ن زوج األمريكّية ذا الشعر األبيض ما هو إاّل اكتشاف أ
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ني، جعلهام  )محدان(، ُتقحم يف املقطع السادس والسابع َنص 

الكاتب بلون  غامق لتمييزمها.  يطرح أّوهلام سؤااًل مقتَضًبا 

ع يف أسئلة، عن:  ، الكاتب أم »يتفر  ن خيون النص  م 

ن خيون ن يفي له؟: الذي  الواقع؟... م  ، وم  ض حر  النص 

له؟ وجيب   1.«عليه؟، كاتبه؟، بطل حكايته؟، أم هو مؤو 

ر هنا أن  يف هذا السياق، ما هو إاّل رمز   ،«النّص »التذك 

.  وهذه هي لقضايا أكَب، تتعل ق بالوطن واملجتمع والتاريخ

.  أّما النّص «الرصاصي ةالغيمة »حلبة الصاع الرمزّية يف 

عري   اآلخر يف املقطع السابع، فيجيء
يف شكل نص  ش 

نثرّي، حول أسئلة املدينة الفاضلة.  وفيه يستعيد الكاتب 

ُحلم )أفًلطون( بمدينة طهورّية، ال ُيقبل فيها حتى )ُعبيد 

د الراعي(، بام أنه شاعر، وال ) ة(، فقد ُسمعت ُتنش  ُأم  َعز 

ق فيه ُعبيًدا.  وما )أفًلطون( هنا إاّل ذلك  عًرا تتعش  ش 
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ة من املدينة.  احلكيم ال َدُه ُعبيًدا وُأم  َعز  ذي حَكى السارد َطر 

 -وهو جيادله حول العدل والقهر -وقد أغَرى بـ)ُعبيد(

إاّل  القطيَع، فانقّض عليه نطًحا ودفًعا.  وما القطيع هنا

لطات عادًة  األتباع والرعايا من الناس، الذين جُتي شهم الس 

د ال حت  يف حرب معارضيها.  وهكذا ُطر  عر، ورُس  ش 

األسئلة من املدينة الفاضلة إىل البيداء، وُصود ر اإلبداع، 

ي ة  
بدعَوى اإلفساد تارًة، وانعدام النفع تارًة، وثالثًة بَسَلف 

عَ  ًة من عمل الشيطان، ال ّتمل إاّل ضًللة َتَرى اإلبداَع ب د 

 كان ال مفر  من أن 
الكًلم واألحوال والنفوس.  وعندئذ 

 أرباُب املرشوعات يف صمتهم، وأن تعود احلياة إىل َيُغط  

ع إىل أن هذه احلال هي من   1سباهتا. ولعّل الكاتب ُيلم 

ة(، حينام ُتقىَص الكلمة، و ة( و)ُأم  َعز  قات )َعز  ش معو  هُيم 

اإلبداع، بدعَوى الفضيلة والتقاليد، التي كثرًيا ما توظ ف 
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ق الفضيلة بالوهم ملآرب سياسّية أبعد.  إذ هل تتحق  

املًلئكّي الذي عَب  عنه حكيم املدينة الفاضلة؟  وهل 

ة  ُخُلقّية؟ أم أن  ، وطوباوي   اجتامعي 
 
واقعي  ما يزعمه من نقاء

اب، منذ أن ُخل ق، َقَدُره خ -بام هو إنسان -اإلنسان ط اء، تو 

بكّل ما تعنيه اإلنسانّية من هشاشة  -أن يكون إنساًنا

  مًلًكا، بحال  من األحوال.ال -وَزَلل

ة يف عًلقة مع ذلك الرجل ذي الشعر  لقد انزلقت َعز 

األبيض، )زوج األمريكّية(، الذي اكتشفت أنه حمبوهبا 

َرك»العتيق )محدان(، وقد  فسَبحت  معه يف بحر احلُّب   .«َتَأم 

ة إىل ماء احلُّب  جاب، حني قفزت  َعز 
واحلنني.  وذاب احل 

رْب مُجلًة مكسورًة، ُتسمع »مع )محدان(،  فأصبحْت يف احل 

راك. ى، لكنها ال تستطيع احل     1«وُتر 
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َة( خماض  ويظّل محدان يَّسد يف أثناء التقائه )َعز 

كريات حول نشوء شكة الن فط )أرامكو(، التي متث ل  الذ 

التقاء الغرب بالرشق ألّول مّرة يف جزيرة العرب.  ويُقّص 

اة ومفاضًلت بني الغريّب ما صاحب ذلك من معان

والوطنّي، تدفع إىل احتجاجات موظ في الرشكة من 

املواطنني عىل متييز اآلخر عليهم، وهو ما ينتهي إىل ّتسني 

حمل  األجانب.  ولقد  األوضاع وإحًلل املواطنني القادرين

ض عن جنني  من ّتقيق املصالح  كان خماًضا من املعاناة، متخ 

َفني.  وهو ما صاقبه عىل املستوى الفردّي املشرتكة بني الطرَ 

ض عًلقتها بحمدان عن ُكّراس   ة من متخ  ثت  عنه َعز  ما ّتد 

تها ص 
 إىل مَح لها1صغري آَخر، أخذ ينمو يف داخل ق 

 
 ، يف إيامء

ه  من )محدان(.  وذلك ما ينتهي  بحمدان إىل مفارقة زوج 

لرشق ]محدان[ األمريكّية، وانتهاء ذلك احلُلم بالزواج بني ا
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ه األمريكّية[ إىل عودة املياه إىل سواقيها  والغرب ]زوج 

ة(.  لُيدرك محدان أنه قد ُكت ب عليه،  بعودة محدان إىل )َعز 

اجَلبيّل(، أن يرتبط  بحسب النّص الذي كتبه املجنون )سهل

ب ه إاّل تارخيهام، كام قالت  ة ال ُتش  ة؛ فعًلقة محدان بَعز  بَعز 

ا هي أو امرأة محدان ، فكان ال مناص من حسم األمر، إم 

ة.   ة، فكانت َعز   َعز 

ها الكاتب يف املقطع السادس رواخلًُلصة التي ُيبلو

مكان، األطفال يتحّركون يف كّل »عرش من هذا الق سم أن 

رْب الكتابة. إهنا حركة الَعودة إىل اجلذور،   1« حتى يف ح 

ة(، وأبعد كذلك اجلنني الذي أعاد )محدان( إىل )عَ  ز 

 األخرى إىل )فلوريدا(.

ر هذا الق سم يتحّدث الكاتب عن آراء الن ـّقاد  ويف آخ 

يها.  فلقد اقرتح «الرواية»حينام َنرَش الراوي هذه  ، كام يسم 
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.  1«تدوينات الزوجة»، و«األصدقاء»فصل بعضهم حذف 

ذه.  وهو حُمق  يف ذلك؛  وهو أمر  وافقهم الكاتب عليه ونف 

مّا يبدو  «األصدقاء»سبقت اإلشارة إىل ما يف فصل  فقد

ًًل يف النّص!  ورأى ناقد آخر أن )نورة( مقَحمة، وأن  تره 

ة(.  فيام رأى ثالث  أن يستبعد الكاتب  دورها كدور )َعز 

 

ين؛  َج و  مة »زَ املؤل ف يستعمل كل 1 د الذي له َقر  ج: الَفر  و  ة«.  واألصل أن الز 

عىل أن )ابن سيده( قال: »الرجل   ج الرجل: امرأته.زو فزوج املرأة: بعلها، و

ه«.  وَأَبى ذلك غريه، كـ)األصمعي(، ه، وزوجتُ زوج املرأة، وهي زوُج 

ني بام ورَد يف  ﴾.   ة  ـن  ـ ْوُجك  اجل  اْسُكْن أ نت  وز  ، من نحو قوله: ﴿القرآنحمتج 

ون:  ولني إىل أن هذه لغة )احلجاز(، و)بنو متيم( يق وذهب بعض النحويّ 

 الفرزدق(: زوجة.  قال )

ت ي،    ْوج  ُش ز  ْست ب يُلها           وإ ن  الذي ي سع ى حُي ر  ى ي  اٍع إ ىل ُأْسد  الرش   س   ك 

نذ العص العبايس وم  ، )زوج((. لسان العرب: ابن منظور، يف هذا مثًًل  )انظر

يف  ا يهعثر عل .  فيام ال نصارت مستعملةعر « يف الش  ة»زوجمفردة لحظ أن يُ 

عر  منسوب إىل )عيّل بن أيب  ذلك عر قبلالش   ، إاّل يف شاهد الفرزدق، ويف ش 

ة ن سبته إليه ة هو الدارج يف عربي  االستعامل .  وهذا طالب(، مشكوك يف صح 

 .   ، عىل كّل حالاليوم
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ة.  يف الوقت الذي شكا آخرون  الفصل اخلاّص بأوراق َعز 

من غموض النّص، وانغامس بعض تفاصيله يف الوصف 

غم من حنق الراوي عىل  .  وعىل الر  ّ يس 
العاطفّي واحل 

ر  الن ـّقاد، وهجائه إّياهم بقصيدة، كام قال، فإنه قد قر 

 إاّل ما مل يس
 
تبعدوه.  االستجابة ملقرتحاهتم، وعدم نرش يشء

مجع ما تبق ى، مل يكن ذلك أكثر من غالف الرواية »وحينام 

قّ   1!«فقط  ق النـ  ها، وصف  رواية »اد، وساّمها أحدهم: فنَرَشَ

!  ما َدَفَعه إىل مغامرة روائّية أخرى، غري أنه «الصمت الفاتنة

 مل جيد هلا ناًشا، فخب أها، وأعلن اعتزال الكتابة هنائيًّا!

يقول هنا: إن الن ّقاد كثرًيا ما ال حيتفون كأن الكاتب 

من النصوص إاّل بام ال يقول شيًئا، وإّن الكاتب لو 

 -ب هلم ملا كتب حرًفا واحًدا، وإّن الثقافة يف عمومهااستجا

ّد اإلبداع واملختل ف عاّم  -كاملدينة الفاضلة يف خصوصها ض 

 

 .182، لغيمة الرصاصي ةا 1
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ب ه اعتذاًرا مسبًقا عاّم  ه إىل ُأل ف.  ويأيت هذا يف ما ُيش   قد يوج 

ه الَّسدّي من سهام نقد، وإن مل يكن االعتذار يف ذاته  نص 

التعبري عن أن رض الناس هو املقصود، بل املقصود هو 

غاية ال ُتدَرك، وأن اإلشكال النصوّص ما هو إاّل صورة 

عن اإلشكال احليايّت بعاّمة.  فهل َمَثُل ما يتطل به الن ـّقاد يف 

 كَمَثل ما تطل به الناس من )محدان(؟!  فام رواية الراوي إاّل 

كان لريضيهم اقرتانه بامرأة أمريكّية، وما كان لريضيهم 

ة( منه.  وهو  ، بعد أن مَحَلت  )َعز 
ني يف َنص  واحد  اجتامع َنص 

ت  عنه زوج )سهل اجلَبيّل(، إذ قالت:  أال يكفيني »ما عَب 

ني يف مستودٍع أ محله عىل ظ هري ن ص  واحٌد فكيف بن ص 

اها  و  اها محدان... س  و  وأدفع ث من كتابته من ُعمري؛ س 

إهنا   «ك  وماذا سأفعل بنفس؟محدان..  ماذا ستفعلني بن ص  

ّقاد واملجتمع يف كّل  إرادة احلياة متيض ُرغم أنف النـ 

 األحوال.  
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بلّ   -5عتمة املصابيح،    -11  : سهل اجل 

عتمة »ا قبل األخري من وينتقل الكاتب إىل الق سم م 

بلّ  -5عتمة املصابيح، »، بعنوان «املصابيح .  «سهل اجل 

( أحداث )وادي الينابيع( بني ُصلح   وفيه يروي )سهل 

لح قد استتّب بعد شفاء )ابن عيدان(،  راك.  فالص 
وع 

 -وإعادة املياه إىل مسالكها التي ُقطعت  عن أهايل )الرملّية(

رضيبة بن سبة  مساوية ملا يدفعه بسبب امتناعهم عن دفع ال

  1)العبادل(، وذلك لوجود ثأر  ألحد أبنائهم عىل العبادل.

ل ح بعد وساطة )جابر( لدى أهل وقد تم  هذ ا الص 

)الرملّية(، وحضور عريفتهم )أيب مريم( لتهنئة )ابن 

ةَ  ن َثم 
طلب ابن عيدان من  عيدان( بإبًلله من مرضه.  وم 

د عريفة عريفة العبادل دفع ا ية ألهايل الرملّية، فتعه  لد 

العبادل بن صفها مع طلب الن صف اآلَخر قرًضا من َغَنم 
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جلَبيّل(.  وهو ما وافق عليه ابن عيدان، وَقب ل به )سهل ا

 عريفة الرملّية عىل َمضض، وأغضب سهًًل اجلَبيّل.

هيطل املطر عىل الوادي، ويقع االضطراب نتيجة  ثمّ 

ابن عيدان الذي يستخدمه  «د ّش »اب فيضان النهر، وخر

ملراقبة األمن، ويت جه ُكل  إىل واد  نفيس  يبحث فيه عن 

ر إاّل يف نفسه، باستثناء   مصلحته. لقد أصبح ُكل  ال يفك 

 
 
ر الكاتب ما بينهام من دفء )نورة( و)ُعبيد(، اللذين يصو 

َفة، يف قوله:  هيام»وُأل  ب من جسد  ، كان دفٌء الذٌع يترس 

ُة نورة وخرزهتا الزرقاء تيضء  ت جر  وأمامهام استقر 

ها فوقه ام، وتنقط بشحوٍب آٍْس وشفيف، ومحامٌة تنسج عش 

ين يف  هبديلها عىل عتمة املكان، وملع املطر عىل ضوء جسد 

حلظة الطوفان يلتقطان غصن زيتون عىل اليابسة ويتدث ران  

هذا التهويم  ماضًيا الكاتب يف  1«بحرارة اللقاء األخري.
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عرّي والرمزّي، املعَب  عن رمزّية احلُّب  الذي يرتفع  -الش 

سبيًًل خلًلص الروح واألرض،  -عىل كّل املصالح األنانّية

مومًئا إىل أن تلك هي الوشائج املُثىَل التي يمكن أن تكون 

ر  ماضيه.  بني شاعر  وُنو 

يف هذا املضطرب كان )ابن عيدان( يرجتف خوًفا 

ّش »ألمن بسبب انكسار مرايا لضياع ا غم «الد  .  هذا عىل الر 

د  حًلًّ ملُشك ل الفيضانات يف الوادي،  من أنه ال يرى الس 

، كام يتبني  من مواقفه، يف متثيل  لَدور  فاحلّل لديه حل  أمني 

احلاكم املستب ّد الذي جيد يف االضطراب هدفه االسرتاتيجّي 

أي الواحد عليهم، واّتاذه للسيطرة عىل الناس، وفرض الر

 هو مرجعي ة ُأوىل وأخرية، ال ثاين هلا.

لسيل قد جرف وإذ تأيت استغاثة )العبادل(: أن ا

وفيها امرأته، لوال أن  ُأنق ذت السيارة  -سّيارة )محدان(

ث عن  -واملرأة إىل داخل القرية يأخذ )ابن عيدان( يتحد 

مات واحلدود والرضورات، وأن مركبة محدان جيب  املحر 
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أن ال تتجاوز مكاهنا، وأن عليه أن يعيد زوجته األجنبّية إىل 

بيح املحظورات، لكنها ال سيارته من الَغد، فالرضورات تُ 

غم من جدل )جابر(  يمكن أن ُتبيحها بإطًلق.  وعىل الر 

ك برأيه، وأعرب عن أن  معه، ودعوته إىل الرمحة، فقد متس 

ابت، تط يها سَيجّر إىل للبًلد حدوًدا وقوانني، هي ثو

اختًلل املوازين.  ويف هذا املشَهد حماكمة  من ق َبل الكاتب 

كر الذي يس ، عندما ال َيقبل للف  تند إليه احلُكُم التقليدي 

يه ثوابته، بل يسعى إىل تقنينه وتقديسه، وإن   مناقشة ما يسم 

تناقض مع مسل امت العقل والعدل؛ ألنه من غري ذلك 

 الفعل املوازين التي أقام عليها دولته وُسلطانه.      ستختّل ب

الذي وما أن  تستقّر أوضاع القرية بعد ذلك الطوفان 

م الناس منازهلم، وُيعيد )ابن عيدان(  َأَلـم  هبا، وما أن  ُيـَرم 

إىل سابق عهدها، وُتعيد )نورة( و)ُعبيد( جزًءا  «د ّشه»مرايا 

هل اجَلبيّل( إىل أجوائه من عرائش مقهامها، وخَي ُلد )س

د َعب ُده(: لّية الشاعرّية، وهو يسمع أغنية )حمم   التأم 
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ْن  ع  
ى عىل  ي ُقـْول  م      عايل   راس  ـد 

ْجٍم  طويٍل  يدهلْه  كـّل  ق رنـاْس       ر 

 ال   ـمنـري  الـعس  ومٍ ـرجـيف راس م

 1تلعْب به  األرياح  مْع كّل نسناْس 

 

د  ،ييرالسدالبيتان لـ) 1 دبن  دأمحبن حمم  (.   7، ، )؟: ؟(ديوانه ،(1984، )حمم 

ة، ومن معانيها:  جم، يف العربيّة: مجع ُرمج  وقيل: هي  ؛املجتمعة احلجارةوالر 

ضام جامُ هي بل، وعظام َأمثال اإل وهي صخور   ،كالر  أيًضا.  قال   الر 

د حمم  ، ديوان األعشى الكبري(، 1950)األعشى، ) حسني )مص:  د شح: حمم 

(، يف ذ كر أنصاب احلجارة عىل القبور، التي  31/ 39 عة النموذجية(،املطب

 كانوا يطوفون عليها يف اجلاهلي ة: 

مْ  ل يه  ُم  ت عوُد ع   رجت  مْ مج ة  املُ كام طاف  ب الرُّ           ومُتضيه 

، نيالع  ، اخلوف؛ جاء يف )الفراهيدي، له  د  يدهله: هيابه، أو حيار فيه، فال

هْ )»دهل((: ) ، قال  (ل  ال د  م  )هَي جو  (بّشار)بالن بَطية: ال َتَف   : (اَح الط ر 

ْهل  م   فقلُت له: « بعدما    »ال د  ْمل  ال         الك  ق  التُّ م   «.بّان  منه بعاذ ر  ـ ن يْف 

ل  »ه )عذر(: وفي ل َقم 
َل م  يقول: خاف املهُجو  من  »، وقال يف شحه: «ال َده 

ة، بالنبطي   ، أي ال َتَف  َل ه  قوله: ال دَ  كًلم األنباط. ل َمُه اهلاجي بفك ،لمَ اجلَ 

َل من  »، )دهل((: هتذيب اللغةويف )األزهري،   ل.«مَ ل: اجلَ م  والقَ  ال َده 

ل« ل)وليس ال ».  قال: َقم  من كًلم العرب، إنام مها من كًلم   (َقمل)وال  (َده 
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م بالط   وإنام.  َقمل : الن بَط، يقولون للَجَمل اح وجعله نبطي  الن َسب، مّ ر  هتك 

ل:   (، ابن األعرايب)عن  (أبو العباس)وروى  ...(ءطي  )ونفاه عن  اه  قال: الد 

. ال ه فقَ قلُت   املتحري  ، «الّذاهل»لغة من  «ّداهلال»وقد يكون   ه.«بَ لَ : وأصله الد 

  الظ ًلل  لك املعنى يف بيت )السديري( قد ال حيتمل تغري أن باملعجمة.  

ال هَ »؛ فـلي ةالد  م، أو يَ  :بمعنى «لَيد  د  بدليل قوله من القصيدة  ؛دـف  يأيت، أو َيق 

 :  يف هجاء قص البخيل نفسها 

ٍل للر   ال صارْ  ْده   والباْس  يشكي الضيمْ  وملجا ملنْ            جال  ما هو بم 

رناس: الصقر أو البازي؛ ف َنس والق  َنَس : يلوقريشه.  : سقطَ الصقرُ َقر   َقر 

يَطت   ، إذا سقَط ريشه،الصقرُ  ناس.  َل ما ُيصادَعي ناه َأوّ  وخ  ر 
ناس والق   : والُقر 

م يف اجلبل؛  ، يصف الوعل: قال شاعر شبيه األَنف يتَقد 

ر  بـبُمْش           ي دٍ ـي بْقى عىل األ يام ذو ح   تالل 
خ   اُن واآلُس ـ ه الظ يـم 

ةٍ   رْأس  يف ٌ  ا ُأْنبوهُب  شاهق 
رص   ق رناُس  و  يف اجل   لهُ   السامء   دون            خ 

ر ر أّواًل، وإنام ُذك  يف البيت العام ي، بل معناه ما ُذك   «قرناس»وليس هذا معنى 

العام ي والفصيح إمجااًل.  البيتان هنا لتشابه الصورتني بني الشاعرين 

جام.  ونسناس: نسيُم هوا  واملرجوم: اجلبل املركوم بالر 
 
يبارد؛ ف ء ُس الن س 

يَسة: بقيّ 
واهة الن ف س  ثم استُ والن س  ، .  و عمل يف س  َدة  ناَسة  وَسن َساَنة  بار  ريح َنس 

نََست  وَسن َسنَت  إذا هب   نظور، )رجم(،  )انظر: ابن م .اباردً  ا هبوبً  توقد َنس 

 )قرنس(، )نسس((.
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مال الطوال التي تكتنفها عقبات كأداء؛ ما يف رمزّية إىل اآل 

أن  تنتهي األمور إىل ذلك كّله حتى َين َشب اضطراب  من 

آخر، هو اضطراب  فكرّي نظرّي يف إدارة شؤون  نوع  

الوادي بني )محدان( و)جابر(.  فلقد كان محدان يرى أن 

الوادي مل يتغري  عَب تارخيه الطويل، فيام كان جابر ال يرى 

بل التطوير، ما جعل محداًنا يت همه بأنه قد َوَقع فريسة  التغيري

لشاملّية(.  يف هذا تدجني )ابن عيدان( منذ عي نه عريفة عىل )ا

اجلدل يكشف الكاتب عن رؤيته هو إىل املجتمع واملدينة 

واإلدارة: بني رؤيتني، يمث ل إحدامها جابر، الذي جاء حيتّج 

، بأن الوادي سيقيم مجعّياته التعا د ملجتمع  مدين  ونّية التي مته 

نحو تطوير  -كام قال -لتصبح يف ذلك فكرة ذرائعّية

ة والرقابّية مستقبًًل.  ويمث ل الرؤية األخرى اآللّيات اإلداريّ 

ج الذي رآه )جابر(، بل مل ير  )محدان(، الذي مل ير هذا التدر 

ة الفكرة من أساسها إاّل رجعّية وتكريًسا لبطريركّية َأبَ  ي  و 

لَرُجل  واحد، هو )ابن عيدان(.  وبذا يظهر جابر ومحدان 
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كًرا اشرتاكيًّا عىل طَريَف نقيض، من حيث إن األّول يتب
ن ى ف 

كًرا رأسامليًّا، وقد كان خًلُفهام بدايًة 
واآلَخر يتبن ى ف 

النقسام الوادي كل ه إىل حزَبني.  يف حني مل يكن لـ)سهل 

احلياد وترك هذه األصوات يف جدلّياهتا اجلَبيّل( بينهام إاّل 

ب بني الطرَفني معركًة قبل  لتحتدم، وإن  كان يرى أهنا ُتن ش 

ومن خًلل هذا حياول الكاتب طرح رؤاه عىل   1اهنا.أو

ألسنة شخوصه، وعَب رصاع األفكار واملواقف بينهم، 

 حول إشكاالت املجتمع العريّب واحلُكم.

 

 : 6عتمة املصابيح،    -12

عتمة »نتقل من العتمة اخلامسة إىل العتمة السادسة: ثّم ي

لسان  ، دون أن تكون هذه العتمة األخرية عىل«6املصابيح، 
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أحد  من أبطال النّص، كام كان يف العتامت اخلمس التي َعَقد 

 هلا األقسام اخلمسة السابقة.

لة بتوقيع  ويبدأ هذا الق سم من النّص بصفحة مذي 

ث فيه ا عن فصول  مسلسلة  من رواية )الراوي(، يتحد 

ت يف ُكََبى الصحف اليومّية املحل يـ ة، الحظ  َ
مرتمَجة  ُنرش 

ث عن )سهيل اجلبايّل(، بدل )سهل فيها أن  م ّتد  املرتج 

اجلَبيّل(، وأنه قد أفاد من األجزاء املتعالقة من تلك السلسة 

 املرتمَجة، فأدخلها إىل مواضعها املًلئمة يف فصول روايته،

وأبقى ما ال يمكن دجمُه من أوراق )نورة( يف امللحق املثَبت 

   1. «الرصاصي ةالغيمة »يف آخر هذا الفصل من 

 

رنا ه 1 الفرعّي:   « الغيمة الرصاصي ة»ييش به عنوان  فضًًل عاّم كان  -ذاويذك 

بلّ » بنص  رسدي  كان نرشه )معجب بن سعيد   -«أطراف من سرية سهل اجل 

اميلّ »الزهراين(، بعنوان  بسنوات،   «الرصاصي ةغيمة ال»، قبل نرش «ُسهيل الش 

ياض»جريدة وذلك يف  وكأن  . (1993/ 1992، )لعّل ذلك كان عام «الر 

ه جاء بإحياء من نّص الزهرايّن، الذي جاء كذلك   الكاتب هنا  يومئ إىل أن َنص 

ا، قائاًم عىل ُأسطورة اقتبسها من  ا رمزيًّ به يف ش   ةألساطري الشعبيّ ا موسوعة»نصًّ
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ويستهّل الكاتب هذا الق سم، بعد تلك املقّدمة، 

عر  بتعبريه عن خوفه من لعبة الكتابة بأن تقتله، كام كاد الش 

ة التعبري واالخ ي  تيار )مَبوًكا(.  يقتل )ُعبيًدا(، وكام قتلت  ُحر 

ومع ذلك فقد جعل يناقش نورة يف باب  جديد  الستكامل 

مناسب  سوى الدخول من  النّص، لكنّها مل تر له من باب  

قناة املاء الرئيسة التي متّر من الدور األريّض يف قلعة )ابن 

ًّلت التي يسعى من خًلهلا إىل  ج  عيدان(، وصواًل إىل الس 

 استكامل النّص.  

ثل تلك املحاورة واستكام د م  ل النّص ال يتأت ى إاّل بَعق 

التي  بني )نورة( و)مريم( يف حرضة )سهل(.  تلك املحاورة

ترمز من خًلل هاتني الشخصي تني إىل جدلي تي املايض 

 

، لـ)عبدالكريم اجلهيامن(.  وكان ذلك النّص يعال ج قضايا «ةاجلزيرة العربيّ 

عرّية تتامَهى ل )الدميني( يف نفعاملرأة واملجتمع بمثل ما  ّصه هذا، وبأنفاس  ش 

  يف تشكيل شخصي ة )نورة(،  
ني منحص  يف الن َسق الَّسدّي.  بيد أن تعاُلق النص 

 كام ذكر الكاتب نفسه. 
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واحلارض، واملثايل والواقعي.  املايض واملثايل اللذان ّتمل 

للذان التعبري عنهام شخصّية نورة، واحلارض والواقعي ا

ّتمل التعبري عنهام شخصّية مريم.  مريم التي ما زالت 

الذي ُقت ل، ال متلّبسة بحزن ال ينغسل؛ باكيًة )مَبوًكا( 

ليشء إاّل ألنه أحّبها وأحّبته؛ حانقًة عىل سهل  الذي رسم 

د مصريها من ق بل ابن  -مصريها؛ غرَي راضية عن َعق 

ًة دون بشجرة  يابسة، هي )عطّية(؛ وال متص -عيدان رة لذ  و 

رغم  -تناسل.  وشخصّية نورة النقيضة التي تربط عمرها

يتها ًة أهنا جتد لديه صليل بـ)ابن عيدان(؛ زاعم -ُحر 

الرغبات الذهبّية املنكَّسة؛ متعل لًة بثًلث مباهج تعايشها 

ج الرغبات التي ال  يوميًّا: من الغناء، والرقص، وتوه 

لل ذة ال ترتبط يف ذهنها ُتطفئها النهايات الباردة؛ فا

.  وهاهنا يقف )سهل اجَلبيّل( عىل 1باإلنجاب، كـ)مريم(
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رتني متث لتا يف شخصّية )نورة( ومريم، َطَريَف نقيض  بني فك

مها: فكرة )املاضوّية واخليالّية والّلذة املثالّية(، وفكرة 

عرّية.   )الراهن والغد واملستقبل(، واشرتاطاهتا املاّديـّة ال الش 

وتلكم اجلدلّية الذهنّية بني رضورات االنتامء واشرتاطات 

رها من خًلل احلداثة هي ما كانت تشغل ف كر الكاتب فُيدي

وار  شخصّياته. ح 

وإذا الكاتب ينتقل يف مقطع  آخر من هذا الق سم إىل 

احلديث عن مسعى )محدان( ونورة لدى ابن عيدان لفتح 

غم مدرسة  ليلّية يتعّلم فيها الكبار،  رجااًل ونساًء.  وعىل الر 

، ومفتاح   ل م نور 
من حماولة إقناع )ابن عيدان( بأن الع 

اع الكلمة خري من رصاع للمجهول، وأن رص

ًدا؛ خوًفا مّا سينبثق عنه قمقم 1«املشاعيب» ، فقد ظّل مرتد 

 

عاب، ويعني يف هلجة )غامد وزهران( وغريمها: العصا   1 ش  املشاعيب: مجع م 

يت هبذا يظالغل عيّل بن  ـ) ل (بيدأبو عُ )َأنشد ملا يكون هلا من ُشَعب.  و ة.  ُسم 

ريق: يف (َغدير الَغنَوّي  ع ب  بمعنى الت ف   الش 
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د  ًعا من متر  املجهول حني يملك كّل امرئ  مفتاحه، َفز 

يف إشارات إىل ُسلطَتي الع لم   1احلرف عىل حكومة احلرف.

ًلن َخَطًرا يف ُعرف دولة  كدولة )ابن  واإلعًلم، اللتني تشك 

 عيدان(.

َن )سهل اجَلبيّل( عىل البحث  ت )نورة( َعو  وما انفك 

د ارتباط شخصّيتها بالرمزّية  ًّلت ابن عيدان؛ مّا يؤك  ج  يف س 

ًّلت.  فقد عاد الكاتب إىل ج   وصف التارخيّية لتلك الس 

مغامرة سهل  لدخول قص ابن عيدان، عَب قناة املاء، 

 

ْعب   ُه،         ش  ْشع ُب أ ْمر  جُّ يف الع ْصيان  وإ ذا رأ يت  املْرء  ي 
ل   الع صا، وي 

َقة.  : َأطراُفه املُتََفر  ن  ؛ قال يف رأ   ا هذه َعًص : ويقال وُشَعُب الُغص  بَتان  ها ُشع 
س 

، بغري تاء.  ا َعًص  : وَسامعي من العرب:(األَزهري) بان  ها ُشع 
   يف َرأ س 

َعُب: الط ريُق. ُق بينَ  واملَش  : َطريُقه املَُفر  َعُب احلَق  . )انظر،  ه وبني الباطل  وَمش 

 ، )شعب((. تاج العروسابن منظور؛ الزبيدي، 
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ق بالنّص بمساعدة نورة، وذلك الستكامل مرشوعه املتعل  

ًّلت.  وهو ما نجح يف ّتقيقه. ج  ن يف كتاب الس  املدو 
1   

ر  ر الكاتب عىل لسان سهل اجَلبيّل تفج  ثم يصو 

لتي اخلًلف بني الناس يوم اجلُمعة يف إنشاء املدرسة ا

اقرتحها )محدان(.  ففرحت  النساء؛ منهن  من فرحت  ألهنا 

هن  من فرحت  قبل أن متوت، ومن القرآن الكريمستقرأ 

َجر، ومنهن  من فرحت   ألهنا ستنقش عشقها عىل جذوع الش 

َح )ُعبيد الراعي( ألنه  عر.  كام َفر  ألهنا ستستطيع كتابة الش 

)أبا عاصم(، الذي يمث ل  سيستطيع تدوين قصائده.  بيَد أن

َبل الفكرة إاّل برشط: أن يتوىل   ينّي يف الوادي، مل َيق  الوجه الد 

يان تعليم هو و) الفقيه عمران( تعليم الكبار كام يتول 

فلم خُيلقن  -كام قال أبو عاصم -الّصغار.  أّما النساء

نس! ي ة، وإنام للج  مستشهًدا بقول  -للكتابة وال للُحر 
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نابة!» -الشاعر ن ْمن  عىل ج  ويف هذا إشارة   1«وهلن  منّا أْن ي 

د يف بعض كتب الرتاث العريب من نظرة  ُدونّية إىل  إىل ما َير 

ثل ما ساقه )الراغب األصفهاين(  ذمّ »، عن 2املرأة، كم 

 ، حيث يورد:«ساءها الن  تابة إذا تواّل الك  

ل  وقا الكتابة.  بوهنّ ريض الل عنه: جن   ، »قال عمر

الكتابة:   م تتعلّ  وقد رأى جاريةً  ، دقنس الفيلسوف

امي ّس بوقال ال . ا لرتميك به يومً   سامًّ سهاًم   يتسق
3
 : 

 

 . 197انظر: م.ن،  1

، )بريوت: دار مكتبة حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء(، 1961) 2

 .  140احلياة(، 

، منسوبة بيان والنساء«إمارة الص   »ذمّ نوان وَذَكر األبيات يف موضوع آَخر، بع

ر امل ع(.  ولتتب  283(. )انظر: ابن بادانإىل ) ريض عن املرأة، الذي هذا التصو 

رة، )انظر: الَفي ـفي، عبداهلل بن أمحد،   يمث ل امتداًدا للنظرة اجلاهليّة املتأخ 

ي م: مقارباٌت ختطيطيّة ملنهاٍج (، 2006)
بريوت: ) د،جدي علمي   نقد الق 

 (.100 -83(، سة االنتشار العريبمؤس  

د بنهو: ) 3 (، ويقال ام البغداديّس ص بن منصور بن بن  أبو احلسن عيل بن حمم 

من   ،اءهجّ  شاعر  (.  م914 -844= هـ302 -230، )«البّسامي»له: 
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تا وللك   ساء  ما للن  

   ن  وهلُ  ،لنا هذا
 ا ن  م 

 !؟واخلطابةْ  والعاملة   ة  ـب 

ـ ىل ع  تن  ـبي أنْ   ـْة!    نابج 

فقيل: امرأة   ؟ فسأل عن قائله ا،عرً سمع جرير ش  .. 

،  يكالد   قاء  جاجة زُ الد   ْت ق  فقال: إذا ز   ن. فال

    «!فاذبحوها

يدان(، داللة وشاهُد )أيب عاصم( ذاك قد أضحك )ابن ع

كرة.  وانقسم اجلمع عىل نفسه حيال  عىل تأمينه عىل الف 

 

د  وتقل   ،نشأ يف بيت كتابة   ، من أهل بغداد ،عامل باألدب واألخبار ،ابتّ الكُ 

إخوته وسائر أهل بيته، كام هجا  وهجا   ! عره يف هجاء والدهوأكثر ش    د.الَبي

مل َيسلم من هجائه صغري وال كبري، حسبام بل   الوزراء.ء ورااألممجاعة من 

له  جاء يف أخباره.  وَمن هذه أخًلقه، فًل غرابة أن يرى يف املرأة ما رأى.  

و»مناقضات ، عاقرين«و»كتاب امل، ربيعة«أيب »أخبار عمر بن  :منها  ،تبكُ 

  ، و»أخبار إسحاق بن إبراهيم النديم«، و»أخبار األحوص«، الشعراء«

، تح.  وفيّات األعيان(، 1972)انظر: ابن خل كان، ) «.ه»ديوان رسائلو

ين،  366 -363: 3إحسان عباس، )بريوت: دار صادر(،  ، خريالد  يل  ك  ر  ؛ الز 

 (. 324: 4 ،(يني)بريوت: دار العلم للمًل، األعالم(، 1984)
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تأسيس املدرسة وحول مكاهنا.  منهم من يعارض فكرهتا 

مكاهنا من األساس، كعريفة )العبادل(، ومنهم من ُيعارض 

فقط، كعريفة )الرملّية(؛ إذ كان يريدها يف قريته.  وهو ما 

كرة حتى آخر أضجر ابن عيدان ودفعه إىل تأجيل الف

الصيف، ودفع )محدان( إىل أن يعلن تبن يه بناء املدرسة قريًبا 

من موقع سّيارته، ووافقه عريفة )الشاملية(، )جابر(.  

 د. وانفّض اجلمع عىل وعد مدرسة  غري مؤك  

ر الكاتب اندالق األضواء الع لمّية يف )وادي  ثّم يصو 

تي ستبعث البهجة الينابيع( يف مسرية ليلّية نحو املدرسة ال

ية  يف قلب )نورة(، وقد استحال اسمها رمًزا للنور، مضح 

باملقهى، وبعمل )ُعبيد الراعي( إىل جوارها يف املقهى، من 

ني  ل م.  ويتداخل أجل مرافقة الطلبة يف مَّساهم آم  نور الع 

( االستئنافّية كي ُينجز  هذا بتصوير الكاتب مغامرَة )سهل 

ًّلت )ابن عيدان(.  مهّمته يف تغيري النّص  ج  ف يف س   املحر 

وقد واجه مفاجآت  يف مسَبحه عَب القناة املائّية إىل مستودع 
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ًّلت، إاّل أنه وصل آخر األمر بسًلم، وأنجز مهّمته  ج  الس 

فة يف النّص.  وإن  كان املتعل   قة بكشط األجزاء الطويلة املحر 

ض للسقوط يف قناة املاء، فكُ  ت يده، يف عودته قد تعر  َّس 

 واقتيد إىل مغارات الظًلم، وانكَّست ألجله نفس نورة.

ر.   أّما حكاية املدرسة، فقد استمّرت بني مد  وَجز 

كعريفة )العبادل(، وجاره )عيضة(،  -وجعل الساخرون

)أبو عاصم(؛ الذين يمث لون املحافظة باسم املجتمع أو و

ين َخرون من مسرية التعليم تلك.  وبا -الد  غم من َيس  لر 

ذلك فقد أخذت فتنة الع لم تَّسي يف النفوس، وبدأ التأّمل 

، وأشعار القرآنوالتفكري يتجاوز رمزّية احلروف، وتًلوة 

من إنجازات،  األقدمني، إىل التفّكر يف ما أبدعه الع لم

ة املاء.  كّل ذلك  ك السّيارة، ومول د الكهرباء، ومضخ  كمحر 

 الرتاجع، بل جعل )عيضة( قد دفع معارضة املدرسة إىل

زوجته الُكربى وبعض جريانه إىل »يصطحب ذات مساء 
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وهذا   1.«املدرسة التي أشعلت أضواؤها مداخل الوادي

النّص أو إصًلحه التًلزم بني حكاية املدرسة وحكاية تغيري 

يدّل عىل تًلزم  بنيوي  بني الفكرتني يف ذهن الكاتب؛ إذ ال 

إصًلحه إاّل بالع لم وتغيري العقول.   سبيل إىل تغيري النّص أو

والنّص يف هذا السياق يرمز إىل الواقع املتخل ف املضطرب 

الفاسد، الذي كان ضارًبا بأطنابه يف الوادي والُقَرى 

ان ال ُبد  من إنجاز ذلك املرشوع التنويرّي، املجاورة.  وقد ك

وإن  بتضحيات وانكسارات وإخفاقات.  ولئن كان التعليم 

دَخًًل للتغيري ال مراء يف مرشوعّيته، فإن الكاتب قد ربط مَ 

ل م والتغيري  هذا النور وذاك التغيري بـ)محدان( ربًطا َيرى الع 

ة  صناعة غربّية، ال مناص من اعتناقها.  وهي وجه ة  فكري 

؛ من حيث إن النّص بذلك إنام سينحرف يف االجّتاه  فيها نظر 

قد وازن يف صورة  -حّق لل -املعاكس.  وإن  كان الكاتب
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ينّي واألديّب  التعليم املتوّخاة بني إشاراته إىل التعليم الد 

 وإشارته إىل التعليم احلديث.

ثم انتقل الكاتب إىل مشهد  مجع )جابًرا( بـ)ابن 

يات )أيب معصوم( عيد ان( و)نورة(، إذ َشَكت  نورُة من تعد 

اد مقهاها، واقتياده إّياهم إ ىل املغارات عليها وعىل ُرو 

للتحقيق.  وهو ما مل ُيث ر لدى ابن عيدان سوى الضحك، 

ض ملثل ذاك!  لتجيب نورة  والقول: إنه هو اآلَخر قد تعر 

ر!»بأمل :  مومًئا   1«ليتك تبحث هلم عن عمل مفيٍد آخ 

ينّية االجتامعّية يف  لطة الد  الكاتب هبذا إىل تغلغل الس 

ي ات  الناس بًل حدود.  وب غم من هذا، فقد بدأت  ُحر  الر 

عتمة املصابيح تنبلج، إذ َأذ ن )ابن عيدان( بإضاءة الطريق 

من املدرسة إىل مقهى )نورة(، وإن  َظل  يرفض إيصال النور 

ال يعارض نوًرا ما مل  -كابن عيدان -إىل قلعته.  فاحلاكم
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ُيف ض  إىل هتديد العتمة يف رسداب  من قلعته أو دهليز!  كام 

ن عيدان يقتنع بأن املدرسة ستقل ل من مشاكل أهل بدأ اب

الوادي؛ مّا جّرأ )جابًرا( عىل استئناف مفاوضته إّياه حول 

فكرة التعاونّيات، وهو ما قابله ابن عيدان بلهجة راضية، 

دّية.  م ًبا عن أنه يفّكر يف األمر بج   عر 

ى من مشهد التحقيق يف املغارات الذي  -وتتبد 

صه  أعقب سقطة )سهل اجَلبيّل( يف قناة املاء عائًدا من تلص 

ًّلت )ابن عيدان( ج  ومن حماورة )سهل( مع  -عىل س 

ف  )منصور( و)سعيدان(، مواقُف الكاتب التي تتكش 

ن ُرب  كرٍس ينبت »قوله لنفسه:  نموذجّيتها يف سهل.  فم 

لًعا جديًدا ينطلق سهل  إىل استقراء ظًلم الكهوف  1«ض 

، ذَكر أنه والرسوم عىل اجلد ران، ومنحوتات أشخاص 

رون، قاَبَل منهم يف املغارة ساعتئذ   يعرفهم، ومنهم مفك 
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)منصوًرا، وسعيدان، وصفوان(.  وقد احتدم اخلًلف مع 

ث ًلن نموذَجي التغيري الثورّي منصور وسعيدان، اللذين يم

اجلذرّي يف املجتمع، فيام يمث ل سهل شخصّية اإلصًلحّي 

ر، الذي  يرنو إىل ترميم املايض باملعارص.  وهو ما مل احلذ 

أ مل أقل لك  »يف سخرية:  -يكن سعيدان يتقب له، قائًًل لسهل

، ال خيدم سوى أوهامك؟  ولو أّنك  إن نّصك  إصالحي 

رته م ثلام رأيُت أنا ومنصور، لُكنّا قد خرجنا من هنا، طو 

لكن وكنت  قد ُعْدت  بأغنامك إىل البنك منذ زمٍن بعيد، و

هكذا يقع   1«يبدو يل أنك ال ترى األشياء كام ينبغي.

( وصاحَبيه يف املغارات، وكأنام يمث ًلن  اخلًلف بني )سهل 

نّيات شخصي َتي ثوري ني مؤدجَلَني من نمط شخصّيات الستي

يف القرن املايض، ويمث ل )صفواُن( ملنهجهام األَب الروحي  
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كام  -ل  كان وميضهوالفكرّي.  وقد فارقهم سهل  عىل أم

س يف الُبعد الَقّص.   -عَب  عنه )منصور(  يتبج 

ثّم يتحّرك السارد من هذا السياق إىل سياق  آَخر، 

ة( وُحلم الوادي.  فلقد مث لت ة  للحديث عن )َعز  َعز 

ة ]كام قال[ ما »للوادي ُحلمه األريض  العّص،  ز  لكّن ع 

رْب إاّل زالت غافيًة يف فراغها البعيد عن   ي، فال يعود أمام احل 

، يف إشارة إىل )نورة(.  وإذ حيرض 1«هذه )البابلّيـة( الفاتنة

)جابر( إىل خيمة )سهل(، عارًضا عليه إشكال التعاونّيات، 

( أهنا مل تشفع له لدى )ابن عيدان( يف شأن ناعًيا عىل )نورة

ًبا التعاونّيات، مثلام َشَفَعت لـ)محدان( يف شأن املدرسة، طال

 : إنني »إىل سهل أن يطلب منها فعل ذلك، جييبه سهل 

منشغل ببناء النّص كك تابة وأنت منهمك يف حتقيقه يف 

فيجيبه   «الواقع؛ وبيننا اختالف يف األداة واالسرتاتيجّية.
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 : ة غائبة ولو كانت حارضة لقامت بدورها، فامذا »جابر  ز  ع 

ل الوجه اآلَخر ومن خًلل هذا يتبني  أن نورة متث    1«أفعل؟

ة( الغائب؛ فهي، وإن  كانت ضوًءا  احلضوري  لوجه )َعز 

نات الب ذار احلُلمّية، وإن  مل تتجّل  ن  من ُمَكو  ماضًيا، ُمَكو 

ة ُحلاًم كاحلُلم كل ه يف دوحته ا ملشتهاة.  بمعنى آَخر: أن ثم 

ة بيضاء، يعَب  عنه الكاتب عَب  موروًثا موعوًدا، ذا حمج 

ى شخص ة، وهناك َأَثاَرة  من ذلك احلُلم حارضة تتبد  ّية َعز 

يف شخصّية )نورة(.  وإىل جوار هذه اجلدلّية، بني املايض 

ُبعد والراهن، والغائب واحلارض، تَبز جدلّية أخرى بني ال

ق  النظرّي للطموح وُبعد التطبيق.  الُبعد النظرّي الذي يتطر 

ق إليه الكاتب من خًلل فكرة النّص، و التطبيق الذي يتطر 

جزئيًّا إليه من خًلل فكرة مرشوعات التعاونّيات التي 

ر فكرة تنزيل  يتبنّاها )جابر(.  تلك املرشوعات التي تصو 
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ه الواقعّي والتطبيقّي النص  والنظرّي واحلُلمّي عىل ف   ق 

االجتامعّي.  بام أن قضّية التعاونّيات ليست إاّل إيامءة إىل 

ل من ا ملجتمع املركزّي، الذي يمث ل ُسلطته الُعليا )ابن التحو 

عيدان(، إىل املجتمع املدينّي، الذي ّتكمه قوانني 

سات األهلّية واجلمعّيات التعاونّية، مع ما يؤد ي إليه  املؤس 

لك من ن قلة  ثقافّية وحضارّية عىل املستوى االقتصادّي ذ

 واالجتامعّي والسيايّس.

ة عن فام الذي كان حيدو بال ق  كاتب إىل إبعاد الش 

مًلمسة تلك القضايا خارج اخلّط الرمزّي الذي اختار؟  

أهي قوانني النّص األديّب، أم قوانني الواقع االجتامعّي؟  

ذلك.  وهو ما أوَدى بالنّص إىل لعّل األمرين يشرتكان يف 

ا تييليًّ  ا مأزقه الفّنّي والثقايف مًعا؛ فبدا من الُوجهة الفّنّية نصًّ

يبتعد عن طبيعة الَّسدّية، التي ال ُبد  أن تقرتن  -غرائبيًّا

حرّية سبيًّا، حتى وإن جاءت واقعّية س 
ووصل  -بالواقعّية ن 

 الذي توّخاه.  إىل طريق  معتم، بل مسدود، يف خطابه الثقايفّ 
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ّلة من الُوجهة الفنّّية تكمن يف أن الكاتب كان يكتب  والع 

ا بأسلوب شاع ا رسديًّ ر، ومن الُوجهة الثقافّية يف أنه كان نصًّ

كرّية.  حبيس املحاذرة من املباشة يف طرح املضامني الف 

ولقد اعتذرت  )نورة( مبدئيًّا عن مساندة )جابر( يف 

فتًة النظر إىل أن مثالّيتها املوروثة، مسألة التعاونّيات، ال

ام بوصفها َقَبًسا نورانيًّا إهلاميًّا من املايض، ال يؤّهلها كي

تكون وسيًطا واقعيًّا إىل ّتقيق مرشوعات احلارض وأحًلم 

أنت  تطرحني نفسك هنا »املستقبل.  لريّد عليها جابر  بقوله: 

  كحرف بال لون، وصفحة بال تشكيل، وكأنام تتومّهني 

العودة إىل البدايات القديمة، ]بينام[ وجودك معنا يؤّكد لك  

وحماولة   1«مًعا.قبلنا أّنك  ساللة تعيش حارضها وإرثها 

ق  الربط هذه بني اإلرث واحلارض هي ما كانت تؤر 
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)جابًرا(، ساعًيا إىل أن ُتصبح )نورة( عضًوا فاعًًل ورئيًسا 

 يف املرشوع احلرضّي الذي يصبو إليه.

شّك أن مثل هذه املحاورة الفلسفّية بني جابر   وال

 ، ونورة هي بصوت الكاتب نفسه.  وهي متث ل ثغرَة ضعف 

ن ُوجهة نظر  روائّية، سَبق أن حلظناها خًلل األعامل م

يه )قصيدة دّي الذي نسم  -األخرى من هذا الرضب الَّس 

كرة عىل  رواية(.  ولعّل أهّم عامل  وراءها سيطرُة الف 

ت الكاتب التعبريّية، وحيلولتها دون ما ينبغي لنص  َمَلكا

تفاوت  روائي  من رسم  للشخصّيات، بام يتناسب بينها من 

مستويات  لغوّية وف كرّية.  ومرّد هذا إىل أن نبض الشاعر 

رفي ة الكاتب الروائّي وآالته 
َهُر صوًتا من ح  )املتفلسف( َأج 

راًسا م إىل إيصال املضامني، وأشد   ا.  م  ن سياسته ذلك رسديًّ

من حيث إن البناء الَّسدّي ال يتامثل لروائّيته من خًلل 

عرّي، ولكن من تفويض ذلك إىل منَبّيات اخلطاب الش  
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ًلت الشخصّيات واألحداث، عىل كيف  يوهم  تشك 

 بعفوّيته، ويفرض حيادّيَة املؤل ف يف نقله.  

ر( ويمكن أن ُيلَمح من وراء حماورة )نورة( و)جاب

نقاش  آَخر فكرّي يف قضايا املال واإلنتاج وشؤون االقتصاد 

ال )االشرتاكّية(  -ةواالحتكار.  فجابر يتبن ى فكرة املشارك

، إذ يقول: «التعاونّيات»من خًلل ما يسّميه  -بالرضورة

نتج » املشاريع وسائل للتخفيف من البؤس واحلرمان الذي ي 

ى واألنصبة، ومن خالهلا يتّم  من تفاوت احلظوظ والُقو 

االنتصار لُقوى اخلري الكامنة يف اإلنسان وحماولة لتشكيل 

فيام عارضت )نورة( رأيه   1«نواميس أكثر حكمة وعداًل.

م والسيطرة  »بقوهلا:  كّل فكرٍة خُتفي يف أذياهلا رغبًة يف التحكُّ

لة يف األخري توضح لنا أن  ن ذلك، واملحص 
حتى وإْن مل ُتعل 

 

 .  207م.ن،  1



 
 

 (  الرواية-قصيدة) قراءةٌ يف سديم ال  :ةالغيمة الكتابيَّ  -9   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

655 

 

ع األشجار 1وخاًْسا هناك مستفيًدا ، لذا أقول لنفس: لن د 

واأللوان تتفت ح عىل سجي تها وبالقدر الذي تستطيع فيه  

   2«لدفاع عن نفسها.ا

ة املطلقة، لتنمو األشجار يف غابة  ي  وإيامن نورة باحلُر 

ق وجودها أو عدمه، تظّل ُتراودها  احلياة عىل سجي تها فتحق 

لـ)ُعبيد الراعي(، الذي ترفضه ملا  حتى يف أمر اقرتاهنا زوًجا

وبذا   3ترى خلف فكرة الزواج من نزوع  متل ك  وسيطرة.

وارّية من مستواها االقتصادّي االجتامعّي ينتقل الكات ب باحل 

إىل مستواها الفردّي والعائيّل؛ ليناقش قضّية الرشاكة 

أريد »الزوجّية التي يتمنّاها )ُعبيد( مع )نورة(، إذ يقول: 

سه لوحدي، وال يشاركني فيه شيئً  ا ب، أحتس  ا خاصًّ

 

 ! «أن هناك ]مستفيد وخارس[»يف األصل:  1

 م.ن.  2

 .  208انظر: م.ن،  3
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ها أنت مثلهم تبحث »عىل حني جُتيب هي:   1«اآلخرون.

.  أنا ال أحرص  عن طريق لتثبيت حق ك يف السيطرة عل 

ًفا بالتكاثر.. ال..  ل  مهّمة وجودي يف هذا اإلطار املحّدد س 

ق ف وهنا تو  2«تلك مهّمة أخرى ال ُتريض ذايت وال وجداين.

وار وقف محار »أمام العقبة، أي  كام  -كام يقول الكاتب -احل 

رج.  فانصفت نورة ، بحسب التعبري الدا«الشيخ يف العقبة

وار بًل نتاج.  وإنام كانت غاية الكاتب  وُعبيد عن جملس احل 

ة بإزاء سؤال  ي  من إثارة هذه اإلشكاالت طرح سؤال احلُر 

قامة املعادلة بينهام دون أن الرشاكة والتعاون، وإمكانّية إ

يطَغى أحدمها عىل اآلَخر، إن  يف البنية االجتامعّية أو يف 

 ّية.البنية األرُس

 

 م.ن.  1

 م.ن.  2
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ي ة واالشرتاكّية َيروي  وبعد تلك املساءالت بني احلُر 

( أنه اعتزل يف  ، التي سُتصبح عاّم قريب  «خيمته»)سهل 

وال أن .  وهناك انقطع عن الناس بسبب الشتاء.  ول«غيمته»

تعبري    -كمفردات النّص كاّفة -هنا هي «الشتاء»مفردة 

بحسب  --الذات جمازي  رمزي  عن العزلة واالنكفاء عىل

عرّي   --استخدامها هلذه األغراض التعبريّية يف نص  ش 

ا مل يتنّبه إىل عدم اّتساقه السارد، من  ت غلًطا رسديًّ لُعد 

ل  عل  جابٌر دخ»حيث إنه سُيعقب وصفه ذاك بالقول: 

ق يتقاطر من وجهه ر  بيَد أن الكاتب ال تعنيه حقائق   1!«والع 

دار دورانه يف َفَلك ما ُتوحي به ما تدّل عليه الكلامت بمق

ال يعني ذلك  «الشتاء»وترمز إليه؛ فهو حينام يشري إىل 

الفصل من السنة، لكنه يعني به إحياءاته من: االنكفاء 

 حيط العاّم.والعزلة واالنقطاع عن امل

 

 . 209م.ن،  1
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ولقد وافق )ابن عيدان( عىل مرشوع التعاونّيات، 

بالفعل عىل أنه وبدأت  تظهر مًلمح ذلك املرشوع التي تدّل 

كر  اشرتاكّي؛ إذ يقول )جابر(
عن ابن  -كان يقف وراءها ف 

الًّ ملشاكل احلدود »عيدان:  لقد رأى يف ما عرضُته عليه ح 

يات واالمتناع عن دفع الرضيب ة، وأحس  بأن كل والتعد 

ف بحكمته يف ما  ّد الوادي واملترص  لكّيات ستعود إليه: )ج 
امل 

أنه قد َعَرَض عليه كل  التفاصيل،  ذاكًرا  1«حيدث فيه(.

ة الفرد، وما زاد عن ذلك يعود إىل بيت املال!   ص 
ومقداَر ح 

ف منه )محدان(، الذي يشري كام يقول  -وهو ما كان يتخو 

) ستوط د ُسلطة االنفراد باخّتاذ »هذه الفكرة  إىل أن -)سهل 

كر االشرتاكّي وا  2.«القرار كر وهنا يَبز التقابل بني الف  لف 

الرأساميّل، من خًلل موقف )جابر( وَمن وافقه الرأي، 

 

 م.ن.  1

 م.ن.   2
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ر الرأساميل )األمريكي(  وموقف )محدان( الذي يمث ل التصو 

نص  حيمل ّتديًدا.  وعند هذه النقطة يظهر للقارئ أنه أمام 

اهلموم نفسها من اجلدلّيات االقتصادّية والفكرّية التي 

ت عنها نصوص أخرى لُكّتاب من ) السعودّية(، وال عَب 

السابقة عىل  -سيام سلسلة كتابات )تركي احلمد( الَّسدّية

أطياف »، ّتت عنوان  مشرتك: «الرصاصي ة الغيمة »صدور 

ة  ق  بيَد   . « الكراديب » و   ، « الشميس » ، و « العدامة » كـ     -« املهجورة     األ ز 

ظات بام َذَكر  أن جابًرا جييب عىل ما كان أثاره محدان من ّتف 

أن »زات ساقها لـ)ابن عيدان(، بني  له فيها من احرتا

يض ]معهم[ يف املرشوع إاّل  الغالبّية ]من الناس[ لن مت 

ف عىل أوجه رصف  ها أهل الوادي، ُترْش  رُّ
بتكوين جلنٍة ُيق 

وهي احرتازات كانت تسعى فقط   «ال، وقد وافق.بيت امل

ال إىل أن ال يستبّد )ابن عيدان( بُسلطة القرار يف الوادي، 

غري ذلك من املرشوع االشرتاكّي الذي كان ماضًيا إىل تأميم 

املمتلكات الكبرية، وإعادة ُملكّية األرايض إىل بيت املال.  
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سوى » -سهًًل(كام أوضح )جابر(، خماط ًبا ) -ومل َيُعد إذن

ّد  ّد )سور برلني( حلامية «حتديد مكان الس  .  وكأنام ذلك الس 

ّد  النظرّية وااللتزام هبا.  يستدعي اكتامل »إاّل أن ّتديد الس 

ة وخروجها منه ز  .  وقد استمهل سهل  جابًرا «نّص ع 

ة(،  حري  لًلحتفال بخروج )َعز 
لتحضري لوازم طقس  س 

    1ض مستلزمات ذلك.وَطَلَب إليه ّتضري بع

ة، ودار اجلدل بني  ة حلفل خروج َعز  وُأحرضت الُعد 

: من )نورة( و)مريم( و)ُأم  َعز   ة( حول ما طلبه سهل 

إحضار خصلة  من َشعر امرأة مل ُتعاش رجًًل، وثوب امرأة 

مل ُتعاش رجًًل.  وكان جداًل يكشف عن املوقع الرمزّي 

ات النسوّية الثًلث.  لُكل  شخصّية من هذه الشخصيّ 

ة(، كاملعتاد،  فـ)مريم( كانت ترمز للط هر.  وإذ ُتبدي )ُأم  َعز 

 

 .  210انظر: م.ن،  1
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تتجىل   -غريَة املعارصة  من األصالة -نورة(غريهتا من )

ُة كل  منهام يف النّص. رمزي 
1   

عرّية  مشهد االحتفال وخيبة  ر السارد يف لغة  ش  ويصو 

ة(، إذ يقول:   استحضار )َعز 

رضة املتحل قني حول  أم» ام اخليمة، وبني ضيوف احل 

عشائهم الشهّي،... أشعلُت النار يف احلروف،  

نائي يف خلوته إلينا، وحفرُت يف السحاب  وأدنيُت ال

 آباًرا، وأجريُت يف كل  واٍد هنًرا. 

عر واألوراق   خضضُت متن الكالم، وأحرقُت الش 

ة، فارتفعْت ُسُحب الّدخان، وومضْت  ز    وثوب ع 

ة   ز  ة زعفرانة، يا ع  ز  ات ورصخُت: يا ع  د  خرزة اجل 

به هبا، أو هكذا ظننّاه  يف البدء،  زعفرانة؛ فالح لنا ش 

ّد،    إىل موقع الس 
هيتّز يف أعايل الدخان، لكنه مل ُيرش 

د سواه فوق أعايل اجلبل. د كام يتبد   وتبد 

 

 .  211م.ن،  انظر: 1
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جّف اهلواء يف الوادي، وتيب س املاء يف أصابعي  

لساين، حتى رصُت شجرًة عطشى، ومل خترج   وانعقد

ة من نّصها، فأجلمت اخليبُة ألسنتنا، وحرشجت   ز  ع 

كتومة يف احلناجر، وكانت اهلزيمة تبسط  األصواُت امل

سخريتها فوق الرؤوس، حتى انثنى سواد الليل  

 كرمح يف األعامق. 

ة وهي تعوي، ومىض احلارضون   ز  غادرْت ُأمُّ ع 

ة  عن ي، فدخلُت إىل خ يمتي واعتزلُت الناس مد 

« طويلة.
1  

ج الكاتب ُملَحًقا، بعنوان  ق من »وهنا ُيدر  ُملح 

ها يف جريدة أوراق نورة، ف   ك  طالسمها طالب اآلثار ون رش  

ليسوق ثًلثة نصوص من أوراق )نورة(، بعد أن   2.«)...(

ُرُه[،  ة(، فهي من أوراق احلارض ]ُنو  خاب استحضاره )َعز 

 

 . 212م.ن،  1

 . 213م.ن،  2
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ُه[، ذلك املايض الذي صار املستمّد ن ز 
سغه من املايض ]ع 

غم م ن أشبه بروح  خرافّية مل يتسّن استحضارها، عىل الر 

 تلك الطقوس التي أعّدها )سهل(. 

ويف النّص األّول من أوراق نورة تكشف عن أن 

صحو )ابن عيدان( من مرضه مل يُك إاّل ومًها.  فلقد 

ف -كام قالت -اجّتهت   يّل املظلم من القلعة، حني إىل القبو الس 

بام عهدت ه فيه من  -بدأت تشّك يف أن يكون )ابن عيدان(

علن شفاؤه وُدعي أهل الوادي إىل هو من أُ  -عجز  وبؤس

د هلا ذلك بام أدهشها من روح ابن عيدان  زيارته.  وقد تأك 

)اجلديد( وجسارته وَشَبقه.  ُثم  بام وقفت  عليه يف القبو من 

ا، وهو  مشهد ُجُثو   ، بدا طينه نديًّ )الفقيه عمران( أمام قَب 

 1«رمحك الل يا الشيخ ابن عيدان الرابع!»هيمهم: 
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بن عيدان، إذن، مل َيُعد ابن عيدان.  بل إن ابن فا

م الراوي حسب ما َذَكر يف  عيدان ليس اجلَّد األّول، كام توه 

ام حاشية  عىل هذا النّص األّول، وإنام هو اجلَّد الرابع، ك

سمعت  )نورُة( الفقيَه عمران يقول.
 -وُسًللة ابن عيدان  1

عاًنا يف تأكيد معنى التي ُتغط ي عادًة وجوَهها بالل ثام إم

ال معنى لتأكيدها ذاك، فام هو إاّل وهم  كوهم  -اخللود

الراوي حني مل ُيرش  إىل موت )ابن عيدان( طيلة صفحات 

ة  من النّص، وظّل يناديه باالسم نفسه.  يأيت  هذا كل ه يف جَمَـر 

 -ما كان له أن يستمرّ  -اإلشارات الرمزّية إىل انقطاع عهد  

جديد يسترشف مستقبًًل آَخر.  وتلك هي وبداية عهد  

جدلّية الَقدامة واحلداثة، واملاضوّية واملستقبلّية، التي تدور 

 يف َفَلك ها رموُز النّص قاطبة.

 

 انظر: م.ن.  1
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عرّي من أوراق )نورة(  د ق طعة  من ويف نّص ش  َتر 

التاريخ احلضارّي لرحلة العرب من صحرائهم إىل 

َقب  -كالرافَدين، وما آلت إليه حضاراهتم هنال بعد ح 

ق واالندثار.  ويظّل التاريخ  -االستقرار والتشييد من التمز 

 ُيعيد نفسه.. فيقول/ تقول: 

يت املل كة: » د   قالت ج 

ع نا عطٌش وسم ف  وٌم وغباٌر  من خلف اجلبال اجُلرد د 

 للرحيل 

امل  محلنا الصغار عىل ظهور البغال واجل 

 ُقدنا القطعان يف جفاف الرباري

يل كنُت أبكي ك فها الس  ر   شجرٍة ج 

، كغيمة رصاصّية، دائرة   من فوقنا غط ت اهلوامُّ

 الشمس.

السامء تصّب شواظها عىل رؤوسنا واألرض تتشّقق  

 حتت أقدامنا 

 د مصبوغ بُخرضٍة المعة. يف يومنا السابع الح لنا سوا
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نا إشعاُعه البعيد   شد 

 مات أطفال كثريون، وشيوخ، وزوجي

ة  قلبي  ربطُت احلزن يف رُص 

 ودفعنا أرجلنا صوب املاء. 

 هنٌر عذٌب يسيل أمامنا 

ت أوراق السعادة يف أجسادنا   سالت أحزاننا ونم 

 اغتسلنا، وبالقرب من ضحكة املاء أقمنا ُبيوتنا 

ع ف ا ب الغدران. خفيفًة من س   لنخل وق ص 

ى الُقطعان من مهاجعنا  ُكن ا نرع 

 ونقطف الثامر من ساحاتنا 

ن ة   املوعودة قد فتحت أبواهبا لنا. ورأينا أن اجل 

ُة  أعالم اآلهلة عىل املاء واهلواء   «األُمُّ »أقامت املل ك 

والط ني وعل قتها عىل رؤوس اجلبال، فاحرتبْت اآلهلُة  

« ومات األحفاد.
1 

 

 . 215م.ن،  1
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إشارات تارخيّية إىل حضارات ما بني النهَرين  ويف

هتا الثانية قد ان تقلت يورد الكاتب من أوراق )نورة( أن َجد 

هتا الثالثة هربت إىل  ة األخرى من النهر، وَجد  ف  إىل الض 

أسفل ملتقى النهَرين، لتستقّر ُسًللُتها عىل أطراف املاء 

هتا األخرية، فقد أقا ُحلم »مت والصحراء.  أّما َجد 

املشرتكات، فعم  اخلري، لكن اخلوف من الفناء استبد  بالناس 

ة عن فهلكوا وهم يبحثون يف أعامق امل ياه والنباتات النهري 

، يف إشارة إىل الدولة األكدي ة وُأسطورة 1«نبتة اخللود

 )َكل كامش( و)أنكيدو(.

وبعد إشارته إىل هذا املخاض التارخيّي للحضارة 

حالسومرّية  من خًلل  -واألكدّية واآلشورّية والبابلّية ُيل م 

قوهلا: إىل  -ما ينسبه إىل أوراق )نورة( يف َنّصها األّول

ل  » ن تبق ى معه يف املدن املهجورة ما ح  وحني رأى أب وم 

 

 . 621م.ن،  1
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  1«بأهلها محلونا عىل ظهورهم بعيًدا يف قلب الصحراء.

خيّية، والكاتب يف هذه السياقات حيوم حول معلومات تار

رى ين االنتقال من القُ شهد ما بني النهرَ تشري إىل أنه قد 

وكانت  وىل. ت املدن األُ فيه قامو ة إىل حياة املدن. الزراعيّ 

دود نشاء الس  إبدايات التخطيط للسيطرة عىل الفيضانات، و

أقدم   بناةَ نيا جعل السومري  مّ  وحفر القنوات واجلداول. 

يف  -ون الكتابةَ بتكر السومري  ا قدو يف التاريخ.  حضارة  

روها يف بلدان شق ـونش -ق.م 3200حدود سنة 

وىل املدارس يف أُ  (بًلد سومر)وقامت يف   .عديدة ةأوسطيّ 

والتاريخ يشري كذلك إىل أن املرأة كانت هلا مكانة   2التاريخ.

عظيمة يف تاريخ العرب، جعلت  منها َمل كًة حلضارات 

 

 م.ن.  1

 :  «اإلنرتنت»(، عىل شبكة سومرمادة )«، ويكيبيديا»: موسوعة انظر 2

http://ar.wikipedia.org 



 
 

 (  الرواية-قصيدة) قراءةٌ يف سديم ال  :ةالغيمة الكتابيَّ  -9   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

669 

 

َقبها التارخيّية شت ى، بل جعلت  تلك احل ضارات يف بعض ح 

 َترى فيها آهلة.  

( ورحلة العودة إىل الصحراء التي أشارت إليها )نورة

هي رحلة  حقيقّية  تارخييًّا، حني عاد ملوك ما بني النهَرين إىل 

سوا بعض املراكز  اجلزيرة العربّية ليستوطنوا فيها ويؤس 

ًلت ص   إىلقديمة ة الالعراقيّ كتابات شري التُ احلرضّية.  إذ 

رافَدين، بًلد اللجزيرة العربّية بلوسياسّية كانت ة حضاريّ 

ر،  ن ذلك ُتراوح بني َمد  وَجز  َعَب حقب  تارخيّية خمتلفة.  فم 

ما ُيذَكر يف نقوش األمَباطور اآلشوري )سلام نص الثالث( 

ق.م، أمري  عريب  اسمه  854من أنه ّتاَلف ضّده، يف سنة 

/ ج   ُبو( مع )اآلرامي ني(، فأرسل إليهم ذلك )ُجن ُدب 
ن د 

د يف األمري َمَدًدا عىل ألف مجل أثناء موقعة )قرقر(.  فيام يَ  ر 

-Tiglath الثالثت بليزر جتًل)ات امللك اآلشوري حولي  

Pileser III، 727- 745)وكأن تلك احلولي ات  -ق.م

ًّلت )ابن عيدان(! ج  احلوارض  ا عىل حربً َشن  نه أ -س 
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 تيامء)و(، Mas’aiلعربّية والقبائل، شملت )مساي ا

Temai(و ،)سابيا Sab’ai(و ،) خيافةHaiapai(و ،)بدانيا 

Badania،) ية.  و ز  دفعوا اجلزية إليه ن ومّ فرض عليها اجل 

خليفتها امللكة العربّية كام دفعتها ، (زبيبة)ملكة العرب 

د ثم َير    1ق.م(. 705 -722( إىل رسجون الثاين )شمس)

يف  (وفرالل  )متحف املحفوظ يف  -(انحرّ )نقش يف 

قد  ق.م(539-556 ،نبونائيدالبابيل ) لكأن امل -(باريس)

إلقامته عرش  امقرًّ ها من ذَ اّت ق.م، و550غزا )تيامء(، 

ا شبيًها بقصه يف قًص فيها له  ىنَ تبمن ُحكمه، واسنوات 

ينيًّا لعب
ـٰ )بابل(، ومعبًدا، جاعًًل تيامء مركًزا د  ه ادة )اإلل

(، رب  القمر اآلرامي.  كام جاس خًلل الديار يف َشامل  ني 
س 

(، فدك)و (،خيَب)و(، ًلالعُ غرب اجلزيرة العربّية: )

ر العرب يثربو) (.  وكان ذلك من األمهّية بمكان يف تطو 

 

1  . يس   باآلشوري ة: زبيبي، َسم 
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يني. الثقايف والد 
وكأن  ال ملجَأ، إذن، من الصحراء إاّل   1

 إليها.  

يادة احلضارّية واملغامرة ولقد أعطى الكاتُب  َر الر   َدو 

َر الرتاُج  ُجَل )األَب( َدو  صبة للمرأة، فيام أعطى الر 
ع اخل 

التارخيّي والفرار من النهر إىل القفر.  ال عىل أن تلك حقائق 

ًخا، ولكن عىل أن  تارخيّية بالرضورة؛ فالكاتب ليس مؤر 

عاين اجلاَمل من م -حقيقًة ورمًزا -ذلك هو ما ّتمله األُنوثة

 

ة  الساميُّون ولغاهتم:، (1990)ظاظا، حسن، انظر:  1 تعريٌف بالقرابات اللغوي 

 -106 ،(الشامي ةر بريوت: الدا -، )دمشق: دار القلمواحلضاري ة عند العرب

 .  حميًًل إىل:107

Fleisch, Henri, Introduction à L'étude des Langues Sémitiques, 

Paris, 1947, p. 90. 

 وكذا انظر:

Luckenbill, Daniel David, (1989), Ancient Records of Assyria 

and Babylonia, (USA: Histories & Mysteries of Man LTD), v. 1: 

p. 287; Gadd, C. J., “The Harran Inscription of Nabonidus,” 

Anatolian Studies, 3, 1958, pp. 35, 69, 78. 

البداوة يف اجلزيرة  »، )د.ت(، .Wissmann, H. vوكذا: فسامن، فون 

، إعداد وّترير: إبراهيم زكي خورشيد  «دائرة املعارف اإلسًلمي ة»، )«العربي ة

عب(، احلميد يونس )القبدوأمحد الشنتناوي وع  (.469: 6اهرة: دار الش 
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ل عليها يف تعبريه  الدة، التي كان الكاتب يعو  صب والو 
واخل 

البطولة املحورّية يف  وتصويره، حتى لقد جعل عنارص

ة(، )نورة(، )مريم(، وغريهن.    النّص عنارَص ُأنثوّية: )َعز 

د النص  الثاين من أوراق نورة، وهو نص   ُثم  َير 

عري  قصري، رامز  إىل تشك  
جال ش  ل الر  ل قلب نورة بتشك 

حلة احلضارّية التي ترمز  الذين عرفت هم، يف إيامءات إىل الر 

ي، وحضارة الزراعة، إليها )نو ع  رة(، من: حضارة الر 

ين، وحضارة الكلمة.  لتختم النص  بام يعَب   وحضارة الد 

ع، وأن ذلك هو نبع الثراء  د والتنو  عن إيامهنا برضورة التعد 

صب واحلياة، وبدونه ال حياة يف احلياة.  إذ تقول: وا  خل 

جُت قلبي بالراعي »  تو 

ى   فأصبحُت مرع 

جُت ق  لبي بالفاّلح تو 

 فرصُت شجرة

 ومل ا اقرتب منه عمران 
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غدوُت إبريًقا للوضوء 
1 

حابه  وحني أدخلُت ابن  عيدان إىل ر 

رصُت... 
2 

بلّ   بحثُت عن سهل اجل 

ه  فألفيُتني كلامٍت مبعثرًة    يف نص 

 يا ُعبيد.. يف قلبك امرأتان 

اق كثريون   ويف قلبي ُعش 

 بارد هو القلب الذي يعشق امرأتني فقط  

. «اومي ت هو القلب الذي يعشق رجاًل واحًد 
3 

ت حاشية الرواي عىل الفراغ الوارد يف النّص، املتعل ق  وتلف 

ن دخول بدخول )ابن عيدان( إىل رحاب قلب )نورة(، إىل أ

نتج عنه إاّل الفراغ، فلم ُيثمر شيًئا كام ان إىل قلبها مل يابن عيد

 

 . «للوضؤ»يف األصل:  1

 « كلامت محي ة يف النّص مل يستطع املرتجم معرفتها.»عل ق الكاتب هنا:  2

هذه الكلمة هلا معان  عديدة منها: وضع املرتجم مًلحظة بأن »عل ق هنا:  3

َبة سابقة مع النسا » نًّا، ليست له خ   «.«.ء.وحيًدا، ُمس 
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الرجل »ة بمعنى حدث مع اآلخرين.  وكذا احلاشية املتعل ق

؛ فموات القلب الذي يعشق رجًًل وحيًدا قد «الواحد

َدم املعشوق وانقضاء شبابه، أو  ة العشق، أو لق  يكون ملركزي 

اّل بجعلها يف لعجزه.  وال ّترض د اللُة هذه اإلشارات إ

سياقاهتا الرمزّية، املتعل قة باملخاض الفكرّي الذي يناقش 

ًلل الشخوص املشار إليهم، شؤون الثقافة واحلضارة من خ

 وال عًلقة لألمر يف هناية األمر باملرأة أو بالرجل أو بالعشق.

ها الثالث، مل ا حدث هلا  وترثي )نورة( حاهلا، يف َنص 

اد منذ ألف عام  من تقاسمه َقباء واحلُس  ا بني عيون الر 

والطامعني/ بني: مطاردة )عمران الفقيه(، و)ابن عيدان( 

َده، القديم اجلدي د، وُحلم )ُعبيد الراعي( بأن تكون له َوح 

ت   -وحمارصة )سهل اجلَبيّل( لُيخرجها ن َكون   -كام عَب  م 

ة مفتوح  إىل نص  مغلق.  ويف هذا حماكمة لواقع الثقافة العربيّ 

واحلضارة اإلسًلمّية من خًلل هذه الصورة التي ترسمها 



 
 

 (  الرواية-قصيدة) قراءةٌ يف سديم ال  :ةالغيمة الكتابيَّ  -9   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

675 

 

ين والسياسة و عر نورة عن نفسها، بني ُسلطة الد  الش 

 والتاريخ.  

 -ومع أن نورة كانت تسعى إىل ينابيع البكارة األُوىل

اهها إىل االغتسال يف برودة النهر ت  عن ذلك باجت   -كام عَب 

ل وا عليها من املزارع فإن رجال الوادي ما لبثوا أن أط

ع. وحينام عادت من مائها إىل   1املجاورة يراقبوهنا بشبق  مفز 

أحدهم حياول أن يقطف مجرها، لوال خيمتها فوجئت  ب

غم  ة(.  وعىل الر  عودة )ُعبيد( من لقاء صاخب مع )ُأم  َعز 

ر الورثة  »من استعصامها متمت مًة يف منامها:  أنت  آخ 

، فقد َوَقَع املحظور، «ذة، يا نورةاملعصومني من الل  

واكتشفت  أن ُعبيًدا الراعي، الذي يميش عىل ثًلث، قد 

هتا التي خّبأهتا كل  تلك السنني، ومن  فعلته، فعَل  وافتض  ُدر 

 

 .  217، يمة الرصاصي ةالغانظر:  1
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رت  الرحيل واالنتحار.   ُعبيد  الشاعر، وكأنام  «هاَفَعلَ »َثم  قر 

ر الشاعر يف التاريخ  ، تزييًفا وإفساًدا.تلك إدانة رمزّية لَدو 

 

بلّ  -1األبواب،    -13  : سهل اجل 

سم املعنون بـ سهل  -1ب، األبوا»ثم  ينتقل الكاتب إىل الق 

بلّ   -.  ومن هنا كأن الكاتب يشري إىل أن عتمة املصابيح«اجل 

قد آذنت  -التي استطردت  عناوين اجلزء الثاين من النّص 

)سهل اجلَبيّل(؛ وها بتبل جها عن أبواب الن هايات يف حكاية 

 هو ذا الباب األّول الذي يسوقه عىل لسان سهل. 

واره مع )مر يم( حول أوراق ويف هذا الباب يبدأ ح 

ُة( من نّصها.   ها اليباس، حني مل ترج )َعز  ُحلمه التي َدمَهَ

ة ومريم هي أوجه ثًلثة  وجدير  بالتأكيد هنا أن )نورة( وَعز 

منّي، وهو ما لشخصّية واحدة متث ل ُحلم  الراوي الض 

ح به؛ إذ يقول:  ة: أ تكون  »سيص  ل مر  سؤال يباغتك  ألو 
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ة؟النساء الثالث وج ز  دة لوجه ع  وكّل وجه    1«وًها متعد 

ا حلُلم )سهل اجلَبيّل(، بني: نور املايض،  حيمل جانًبا رمزيًّ

 وأمل املستقبل، ومولد اآليت.  

واره مع مريم، ج اء )جابر( ببشارة وبينا سهل يف ح 

طرح )ابن عيدان( فكرَة التعاونّيات عىل الُعرفاء، قائًًل: 

ار بدايات بّوابات احُللم، يا لقد غدونا قريبني إىل جو»

ب كتابة  ، وجر  ، واستعد خمي لتك  سهل، فاشحذ ذهنك 

ة من جديد. ص 
فهذه، إذن، هي البّوابات، بّوابات   2«الق 

الغيمة  »ذه األقسام من هنايات احلُلم املقصودة يف عناوين ه

ف األمور، وتتجىل  النصوص، «الرصاصي ة ؛ حيث تتكش 

ّل فجر  جديد.  وتنقشع الغيوم، ويُ 
 ط 

( يف إعادة تدوين النّص، مستعينًا بريشة  وبدأ )سهل 

)نورة( التي صنعتها ألجله، يف إيامضة إىل ما سبق قوله من 

 

 .«أ تكون... وجوه».  وفيه: 241م.ن،  1

 . 220م.ن،  2
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َغناء عنه لتحقيق  د اللة نورة عىل الرصيد املايض الذي ال

 أحًلم املستقبل.  

غري أن سهًًل يستيقظ فجًرا عىل عويل )ُعبيد 

.  لقد الراعي(، ليعلم أن ن كان »ورة قد ُقت َلت  أو انتحرت 

لك  د املدىل  ينوس بجوار س  س  الكهرباء التي عل قها  «ملبة»اجل 

درة وكأن نور العص،   1.«محدان قبل يومني عىل أغصان الس 

هذا النور املرتبط باألجنبّي، أو بعميل  -ربائّي الكه

آلباء قد َقَتل نور ا -األجنبّي، املتمث ل يف شخصّية محدان

د يف )نورة(.    الًلزوردّي، املتجس 

وبعد مَح ل نورة إىل مثواها األخري، أو قصها األخري 

م اخلًلف حول مكان دفنها،  كام ساّمه الكاتب، وبعد حس 

 -بام أحاط به اجلميع من َحَزن  قاتل -كوإمتام مراسيم ذل

( إىل خيمته، مصطحًبا معه )ُعبيد الراعي(.  وقد  عاد )سهل 

 

 . 221م.ن،  1
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كام  -اخلًلف يف مقتل نورة، حتى إن )ابن عيدان(وقع 

كان هيذي بأنه هو الذي قتلها، وكان  -نقلت  عنه )مريم(

بهات حول  )الفقيه عمران( يقول مثل ذلك، فيام حامت الش 

م أحد الغرباء: )أيب عاصم (.  أّما عريفة )العبادل(، فقد اهت 

ة )الينابيع( قد ُعبيًدا الراعي، أو سهًًل اجَلبيّل.  عىل أن عريف

ع  .  والكاتب من خًلل هذا يوز  ح أن تكون انتحرت  رج 

لطات  -بام ترمز إليه -هُتمة مقتل )نورة( بالتساوي عىل الس 

ينّية والثقافّية، و يف آن؛ فكّل هؤالء شكاء يف السياسّية والد 

الذي ُيفرتض أنه الوحيد  -ما حدث هلا.  أّما )ُعبيد الراعي(

، فقد ذهب إىل أنه إنام قتلها هو؛ ألنه مل -قيقةالذي يعلم احل

ة( من قلبه.  أي أنه قد َقَتل ما تعنيه  يستطع إخراج )ُأم  َعز 

نورة، من مؤث ل املايض واحلضارة والتاريخ والرتاث، 

ة(.  وهذا التنازع عىل ب طموحه احلُلمّي الذي ترمز إليه )َعز 

ُبعدين اللذين قلب ُعبيد الراعي هو التنازع بني هذين ال

ة.  وما رحيل نورة منتحرًة  ترمز إليهام شخصي تا نورة وُأّم َعز 
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إاّل لذاك، إىل جانب شعورها باخلطيئة بعد أن  أصبحت  

ي ة، ال قيمة   حس 
ة  روحّية.  ولنا أن نستذكر تلك وعاَء لذ 

اجلدلّية بينها وبني )مريم(؛ إذ كانت ترفع صوهتا، خماطبًة 

ة: د    مريم بح 

ة ما يربطها يف  » ال.. أنا ال أربط هذه بتلك.  ليس ل ل ذ 

ذهني باإلنجاب؛ ألنه يمكن أن حيدث بأّي شكل  

ر  لذايتعابر.  أنا أعيش احلالة  د  ، لروحي، لبهجة اخل 

ون السقوط يف ابتذال النهايات.  أنا حرارة  الرهيف د

  متعتي اليومّية وهبجة روحي  
دائمة وأعزو إىل ذلك ْس 

لوءةاملم
1
ها، بعذهبا    باحلياة كام هي بحلوها وُمر 

« وسقمها.
2 

( بقايا )نورة( وتراثها إىل خيمته.   وقد مَحل )سهل 

ُعبيد( مشرًيا إىل داللة الرتاث بام ذكره من ُلًقى َعَثر عليها )

 

 . «اململؤة»يف األصل:  1

 . 194م.ن،  2



 
 

 (  الرواية-قصيدة) قراءةٌ يف سديم ال  :ةالغيمة الكتابيَّ  -9   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

681 

 

حساب املقهى وما »يف  -كام قال -يف كوخ نورة، متمث لة

نْته من بقايا ذكرياهتا القديمة بأب جدّية ال أعرفها.  كان دو 

الضوء األزرق الذي ينسّل من خرزهتا ييش برائحة نومها 

ل.  فحملنا األوراق  ْفقة يدهيا اللتني ال تتعبان من التأمُّ وخ 

رس  اجلرار وصع
  1«دنا إىل اخليمة النائية.واملالبس وك 

( من احلزن،  ( و)ُعبيد  مثلام خيرج »وإذ خرج )سهل 

لده ُكل   تاءالثُّعبان من ج  ة( منبئًة 2« ش  ، صعدت  إليهام )ُأم  َعز 

بأنه قد تبني  لـ)ابن عيدان( أن )نورة( انتحرت ألسباب غري 

لها.   َدت عذراء حني َغس 
 معروفة، مردفًة بأهنا ُوج 

اح اليوم التايل، وبعد أن اغتسل اجلمع من ويف صب

أهل الوادي يف النبع البارد الذي اغتسلت  فيه نورة قبل أن 

نتحر، أخَبهم ابن عيدان بموافقته عىل مرشوع اجلمعّيات ت

ة( حني  ّد حيث تشري إىل موقعه )َعز  التعاونّية، وبناء الس 

 

 .  223م.ن،  1

 م.ن.  2
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، عودهتا.  غري أن أهايل الُقَرى قد اختصموا يف األمر

واعتزل )عريفُة العبادل/ عطّية( و)عريفُة الينابيع/ أبو 

امعة.  فيام حمامس( هذا املرشوع، بل اعتزال اجلُمعة واجل

( و)أبو مريم/ عريفُة الرملّية( )ابَن عيدان(  ساند )جابر 

وشّجعاه عىل امليّض يف املرشوع.  وأوشك النزاع أن ُيفيض 

اع يشري به الكاتُب إىل إىل حرب  أهلّية يف الوادي.  وهذا النز

النزاع بني النظامني الرأساميّل واالشرتاكّي، كام سيتبني  

 الحًقا.  

دعت  زوُج )محدان( )سهًًل اجلَبيّل( لزيارهتا، وإذ است

أن زوَج محدان ما هي إاّل  -ويا هلول ما اكتشف! -اكتشف

امرأته هو، وأهنا ُحبىَل من محدان.  وقد اعتذرت  إليه بأهنا 

قت  بحمدان بعد أن يئست من عودته.  ثم  أعطته بعض تعل  

ة(، إاّل  أن حروف كتبه التي كان خل فها ومعها نّص )َعز 

ُة النص  إىل  النّص كانت قد اختلطت باملاء، وغادرت َعز 

الذي يمث ل  -مكان  جمهول.  وهكذا فقد استوىل محدان
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 عىل زوج  سهل   -شخصّية الغازي األجنبي أو العميل

ة من قبل، مغرًيا إّيامها  نفسها، مثلام كان قد استوىل عىل َعز 

بت (، الذي غر  ه عنهام نصوص  كثرية بام مل جتداه مع )سهل 

ة( ما هي إاّل امرأة سهل،  ومغارات عديدة.  بل كأن )َعز 

ُته وقد ضاعت،  ز 
ك، وع  ُضه وقد انُته  ر 

وما هي، إذن، إاّل ع 

تسقط كَبياؤه، وينهزم يف نفسه  وكرامُته وقد ُأهينت.  وبذا

ى له من ماضيه سوى اآلثار والذكريات  وأهل بيته، وال يتبق 

وقد أنجبت  زوُج سهل  ]=سابًقا[ من   1ب.وبقايا الكت

َذ له اسم )راشد(.    )محدان( طفًًل، ات 

وانقسم الوادي عىل نفسه بني نظاَمني: نظام )ابن 

ّية، ونظام محدان عيدان( الذي تبن ى أخرًيا االشرتاك

الرأساميّل.  فقد استقطب محدان يف أطراف الوادي )ُعبيًدا 
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ة( الراعي( و)ُأم  َعز 
ع  1 لتأسيس املقهى اجلديد.  كام وس 

سة )محدان( للمقاوالت،  حقوله الزراعّية، وأنشأ مؤس 

س شكته الزراعّية اجلديدة، وعىل مقربة  من هناك  وأس 

ـ)أيب حمامس( و)عطّية(، يعرضان قامت خيمتان من الَوَبر ل

 فيهام بضائعهام.

ـ)ُعبيد الراعي(  ة( ب جت )ُأم  َعز  وتزو 
ذ نَ 2 بانقضاء عص   ةً ، ُمؤ 

وبداية عص.  انقضاء عص )نورة( واملايض والتاريخ، 

وبداية عص التزاوج بني ُكل  الُقَرى، كام طالبت  بذلك ُأم  

ة وامرأة محدان يف املظاهرة ال نسوّية التي قادتاها أمام َعز 

 قلعة )ابن عيدان(.

ك  يف التغيري:  وها هو ذا )جابر( منهم 

 

(، أن الكاتب سها فأشار إىل )ُعبيد وُأّم نورة(،  227ُيلَحظ هنا، )ص 1

 (.230ة(. )انظر: صز  والصواب: )ُأّم عَ 

(، أن الكاتب سها فأشار إىل )زواج ُعبيد وُأّم مريم(،  227ُيلَحظ هنا، )ص 2

ة(. )انظر: الصفحة نفسها(.    والصواب: )زواج ُعبيد وُأّم َعز 
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لكي ة وحذف حرف )الياء( من  تغيري ضامئر امل  »

ل )ياء(   بمفتاحاألبجدّية... كان حيلم  حرّي يبد  س 

لكي ة إىل )نا( اجلامعة، وتساء ل: ماذا سيحدث لو أنـ ا  
امل 

؟  أال نستطيع أن نقول:  حذفنا حرف الياء من اللغة

ى لنا، وهذه األرض أرضنا، واهلواء هواؤنا،   هذه الُقر 

نا مًعا، فرد دت اجلبال  واملاء ماؤنا، واملزارع  ختصُّ

ى صوته، وصاح عطي ة: هذه   عاب العميقة صد  والش 

أريض ومائي ومزرعتي يل وحدي، ووالل إن ه ألسهل  

لكي   رقبتي عل  أن أخلع  
ر  من أن أخلع م  ة الط ني والشج 

« والزمن من قلبي.
1  

كر االشرتاكي اجلديد الذي كان  يف تعبري  عن هذا الف 

ل كي ة( كان )جابر( را
ئَده يف )وادي الينابيع(.  لكن )ياء امل 

ل كي ة )ابن عيدان(، وهو ما اصطدم فيه مع 
مصريها إىل م 

ل كي ة املوايش هي جلمعي ة امل
وايش، جابر، الذي أفهمه أن م 

 وال ُبد  من دفع ثمنها من بيت املال.
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وإذ َيلَحظ جابر أن )عطي ة( و)أبا حمامس( يَّسقان 

د لديه رضورة إقامة أغنام  ها إىل ُقطعاهنام، تتأك  اجلمعي ة لضم 

ور حلامية نظام الوادي اجلديد، هذا إىل جانب  ّد أو الس  الس 

اس؛  قُّ »وجود احلُـر  قُّ ال حيميه احل  ةفاحل  ، « ولكن حتميه الُقو 

 . 1كام قال

وهذا النظام االشرتاكي يف )وادي الينابيع( هو ذلك 

ره الكاتب واقعيًّا من خًلل حكاية التنظيم احلُلم الذي صو  

د من  الذي بسببه اعُتقل )سهل اجلَبيّل(، قبل أن ينتقل بالَّس 

ا ما مل يس تها؛ كي يقول رمزيًّ تطع واقعي ة احلكاية إىل جمازي 

 قوله واقعيًّا.

َع القوم؛ بغياب قنديلها  وهكذا فبغياب )نورة( تصد 

قت  ورؤيتها غاب الطريق القويم أما م أهل الوادي، فتفر 

بل.  نورة التي مل تكن مع )جابر( وحزبه يف مسألة  هبم الس 
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اجلمعّيات التعاونّية، فيام وقفت  مع )محدان( يف شأن 

، املدرسة الليلي ة.  إذ مل تُك  كر  اشرتاكي 
 نورة ذات ف 

ي ة ورفض متل ك )ُعبيد( إّياها ال ُيرادف  وحديثها عن احلُـر 

وارها رفَض الت مل ك باملعنى االشرتاكّي، كام قد يتبادر من ح 

السابق مع ُعبيد، بل عىل عكس ذلك؛ من حيث إن مفهوم 

ة لدهيا هو بمعنى الفرداني ة واالستقًلل والطهوري   ي  ة، احلُـر 

كت بام َوَقَع من  تها قد انُته  ي  ولذا انتحرت  مل ا شعرت  أن ُحر 

 ُعبيد معها.   

ة( بإقامة مقهامها ولقد أغَرى  )محدان( ُعبيًدا و)ُأم  َعز 

خيامهام  1بجوار منزله، كام أقام )أبو حمامس( و)عطي ة(

ة، قائًًل هلام محدان: إن ذلك سيكون فيه  بجوار السوق احلُـر 

َأضعاف دخلهام بجوار التعاوني ات.
وبذا ُيميس الوادي   2

 

ن (، أبا حمامس و)عيضة(، مع أنه قد َذَكَر من َقب ل أ230َذَكَر الكاتب هنا، )ص 1

 (. 226)انظر: ص .و )عطي ة( ال عيضةرفيق أيب حمامس ه 

 . 230انظر: م.ن،  2
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وجتربة محدان يف أمام جتربتني: جتربة )جابر( يف التعاونّيات، 

ة؛ حيث نشأت قريُته املُضاءة بالكهرباء،  السوق احلُـر 

)محدان(،  «بكب»وصدحت  يف جوانب مقهاها أغاين 

يف قرية .  وكان قد اجتمع هنالك «الراديو»وبرامج إذاعات 

)راشد بن محدان(: )أبو عاصم(، و)أبو معصوم(، 

ة(.  وقد ُأنش   ئت املدرسة، و)مسعود(، و)ُعبيد(، و)ُأم  َعز 

ست شكة للمقاوالت، وُأخرى زراعي ة.  وَبَدت جتربة  وُأس 

القرية احلمداني ة تلك خمتلفة عن جتربة الوادي، بل خارجة 

( خماطًبا مح -عليها ومن مظاهر  -1داًناكام عَب  )جابر 

ي ة ألمثال ُعبيد الراعي، الذي  خروجها ما منحت ه من احُلـر 

ة. استطاع من خًلل نظام ج بُأم  َعز   ها أن يتزو 

( مل ا َحل  به، ولفقده امرأته التي  وإزاء ُحزن )سهل 

ًبا معه  ر مغادرة الوادي، مصطح  استوىل عليها محدان، قر 
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اس نّص )َعز   لدي ة يف كيس بقايا ُكر  ة(، واألوراق اجل 

ه )مريم(،  )نورة(، ومىض يقطع الوادي.  لكنه يواج 

، ليست تدري م ن؟ ربام من )مَبوك(، ويكتشف أهنا ُحبىَل 

أو )سعيدان(، أو )جابر(، ولكّن أبا جنينها فيه َشَبه  كبري من 

   1)سهل اجَلبيّل(.

الدة النّص، ومع هذا  وها القارئ عىل مشارف و 

ربام كان محاًل كاذًبا، أو شبيًها »مريم ما زالت عذراء.  ف

ة ز  ة ع  ص 
الد2«بق  ة أشبه بمعجزة، ومع ، كام قال سهل.  إهنا و 

رت مريم بإحلاق ابنها بَنسب سهل اجلَبيّل.   ذلك فقد فك 

وقد خضع سهل  لرغبة مريم، فعاد إىل صومعته، كام 

.  ومَح ُل مريم إنام هو يسميها، مشرًيا هبا إىل خيمته احلََجري ة

 رمزي ة.
الدة  ، بطبيعة احلال، وب شارة  بو   مَح ل  ُحلمي 
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ر ومل ا رأى )سهل   ( أن مغامرة الرواية قد اكتملت، قر 

ة(، فقذف به يف النار، وَنَثَر  ة )َعز  ص 
اس ق  التخل ص من ُكر 

رماد النّص، ونام.  ليصحو مساًء عىل مشهد  سوريايّل؛ 

ل ا لنّص فيه إىل غيمة  ّتجبه عن الوادي، ال يستطيع ّتو 

.  اهلبوط من فوقها وال يستطيع أهايل الوادي الصعود إليه

إهنا غيمة احلُلم وقد باتت تفصله عن الواقع اليومّي.
فام   1

 الرصاصي ةكان أمامه إاّل أن ُيراقب الواقع من عىل غيمته 

ي ة، عاجًزا عن ف عل يشء.  يوقظه ذا ت فجر  أذاُن )ُعبيد الن ص 

الراعي(، عىل صوت )مسعود اهلمداين( وهو حيتّث أزواجه 

ة بام يف -إلخراج قطيع األغنام  ذلك أغنام البنك اخلاص 

من الوادي إىل الصحراء واللحاق بـ)عطّية(  -بسهل اجَلبيلّ 

ع  و)أيب حمامس( قبل أن تأخذ القطيَع مجعي ُة املوايش.  ثم سم 
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 -ي كانت زوَجه هو سابًقا، )ُأّم راشد(الت -زوَج )محدان(

ًصا مأساته بقوله:   يف خماض والدة  جديدة.  ملخ 

لتنظيم، ودفعُت الثمن من عمري يف  ضاع برنامج ا»

ة   ز  ة ع  ص 
رُت أن أكتب ق  الزنزانة االنفرادي ة، وحني قر 

ألصوغ شخصي اهتا وأحداثها حسب إراديت،  

غارات، وها هو  اختطفني أبطال النّص وأودعوين امل

مسعود يرسق قطيع الغنم لتكتمل إدانة البنك يل،  

وسأكون ]ُمداًنا[ بتهمة
1

أو هتمة  تبديد أمواله  

االختالس.  وهذه املرأة الصحراوي ة، التي تعرف أنه مل  

يُعد يل يف هذا الوادي سوى انتظار طالقها من محدان  

من هنا، ما فتئت حتمل بالواحد واالثنني   ورحيلنا

« ا.معً 
2   

د من موقعه فوق الغاممة نعًيا، ظن ه لـ)ابن  بل لقد شه 

د الصًلة عليه  عيدان(، ليفاجأ أنه نعُيه هو شخصيًّا!  ثّم شه 

 

 . «وسأكون م بتهمة»يف األصل:  1

 .   237م.ن،  2
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ودفنه، ومل جُي د  صياُحه بأنه مل يمت بعد.
لقد مات املؤل ف   1

ًسا يف الغياب، مستحرًضا كنهج  -)سهل اجَلبيّل(، منغم 

عَر، أسلوًبا، أو اقتباًسا من  -الرواية(-ُكت اب )القصيدة الش 

عر )املقالح(.     2خًلل ق طعة من ش 

ة( إ ة )َعز  ص 
ىل ما انتهت إليه، وينتهي وإذ تنتهي ق 

ًة[ غيمًة رصاصي ًة  سهل اجَلبيّل إىل املوت، وحُيل ق احلُلم ]َعز 

يف السامء، ويذهب املايض ]نورة[ بَمجده ّتت الرتاب، ها 

تح باًبا جديًدا هو الباب األخري، قبل باب هو ذا الراوي يف

.  ليعود إىل ما هو «الرواي -2األبواب، »: «بدء الرواية»

ًيا األشياء بأسامئها، حتى إنه ليشري أش د، مسم  به بواقعي ة الَّس 

إىل اسمه احلقيقّي: )عيّل(.  ويف هذا الباب سيستكمل ما 
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َده يف  عتمة »، و«الراوي -3وهج الذاكرة، »كان رَسَ

  .«الراوي -3املصابيح، 

 

 : الراوي  -2األبواب،    -14

، «الرواي -2األبواب، »ويف هذا الباب األخري من النّص، 

حيكي الكاتب أن الراوي ]عليًّا[ َذَهب إىل خمي م األصدقاء، 

ام والعاصمة، حتى وقف  باجّتاه الطريق الَّسيع بني الدم 

ة عىل الكثيب الذي وقف عليه )خالد(، وأرسج  قنديل اجلر 

املكسورة، ووضع اخلرزة الزرقاء إىل جوارها، وَسَكب 

ه  قليًًل من الزيت املشتعل عىل ما أوص ع  ن  بَجم 
اه الرجل املُس 

لطقس استحضار )سهل  اجَلبيّل(، مستعينًا  1من أشياء

، يف إشارة  إىل ملحمة 2«بإيقونة خط ها صائُغ نشيد  أوروك»
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لَتظهر   1حث عن ُعشبة احلياة.)َكلَكامش(، الذي ظل  يب

ى، يا علّ »للراوي )نورة( صارخة:  ثت ه عن «كف  .  ثم حد 

هلام ات، وانكسار تاج األحالم يف »، أمرين: أو  د  أساطري اجل 

أجزاء من حياهتا، »، وثانيهام، «مسريته احُللمي ة الطويلة

ة صفوان، ال تستطيع تدوينها ص 
ما يدل    2.«وخفايا من ق 

الرتابط بني هاتني الفكرتني يف ذهن الكاتب، وأن نورة  عىل

ملستقبل، ذلك تعَب  عن هذا االمتداد بني جمد املايض وُحلم ا

ة التغيري االقتصادّي واالجتامعّي التي  احلُلم املرتبط بنظري 

 كان يقودها )صفوان(.  

ة(، قال:  ل غ ْت بك  »كام ظهرت  له هنالك )َعز  حتى ب 

بّل، وعالقته بنورة ومريم والوادي، عتبات سهل اجل  

فاختلطْت التفاصيل... حتى أبرصت  شبًحا ملريم خيفق 

 

امش(، 1984مي سعيد، ) ثًًل: األمحد، سا م انظر 1 لك  ، )بريوت: دار ملحمة ك 

 اجليل؛ بغداد: دار الرتبية(.  

 ، م.ن.الغيمة الرصاصي ة 2
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ع  يف ذهنك، يف حلظٍة خاطفة، بصوٍت جمروٍح   من بعيد، فل م 

سؤال يباغتك ألّول مرة: أ تكون النساء الثالث وجوًها 

ة؟ ز  دة لوجه ع  م إىل قارئه هاهنا   1«متعد  نعم، إن الكاتب يقد 

ة تلك األسامء الثًلثة )نورةم ة(،  -مريم -فتاًحا لرمزي  َعز 

نورة( يغلب عىل وأهنا وجوه ثًلثة لُعملة واحدة، بيد أن )

ة(  صورهتا املايض، و)مريم( صورة املستقبل، و)َعز 

الواشجة املحلوم هبا بينهام.  ولقد انتحرت نورة يف ظرف  

غم من صوهتا اجلريح -غامض، ولكن مريم مل تزل  -بالر 

ةُ  ، َعز  غم من غياهبا -حبىَل بمستقبل   بؤرةَ ما تنفّك  -بالر 

 .املعارص همرشوع  ُحلم  

يستيقظ الراوي من ُحلم طقسه هذا عىل أضواء  وبغتةً 

سّيارة الدورّية العسكرّية وهي تقرتب منه.  وكان الضابط 

أجنبيًّا، وال ُبد  أن يكون كذلك؛ فام يسعى إليه الراوي هو 

 

 .  241 -240م.ن،  1
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ث  لنور حضارة، يمث ل هتديًدا أمنيًّا للضابط األجنبّي.  انبعا

راوي، مل يكتشف إاّل أن الضابط، بعد أن ُترمجت له أوراق ال

ك ه  ال  حر، كان مثار َضح  وى نوع  من تعاطي الس 
فيها س 

َع الراوي 1خوفه ب َرو 
.  وهذا املوقف كان جديًرا بأن ُيذه 

من نصوص، وما  من أن يكتشف الضابُط ما وراء النص  

دات الكتابة من بياض تأسيس.    وراء مسو 

 ومل ا أطلق الضابُط رساَح الراوي وأعاده أحدُ 

ره املساعد من االقرتاب من الشبك  مساعديه إىل مكانه، حذ 

السبب، فجمع أوراقه  -كام قال -املشبوه هناك.  وقد أدرك

م: وأطلق َلعناته عىل قائمة من امللعونني، كان عىل رأسه

.  فثنائي ة املستب ّد العريب 2)صّدام حسني(، و)شوارتزكوف(

بك الذي ال ينبغي االقرتاب منه؛  واملستب ّد األجنبي هي الش 

 

 . 241م.ن،  1

 ل األمريكّي املعروف يف حرب ّترير )الكويت(. )نورمان شوارتزكوف(: اجلنرا   2
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َل دوَن ُشبهة  استحضار الغائب املنشود،  فام قام إاّل لَيُحو 

حتى لُيصبح ذلك االستحضار رضًبا من طقوس ّتضري 

ا ُسهَ  ، كيف الل  رك  مْ ع  »ي ًًل، األرواح، أو إنكاح الث َري 

 « ؟!يلتقيان  

ًما قنديله وخرزته،  ة مستخد  وقد أعاد الراوي الَكر 

ا يعرف، لكن األصوات الثًلثة مل تزره، وإن  أصبح وقراءة م

لسانه بالقراءة طليًقا ال يتلعثم، ولكن دون جدوى.  

فأوجس يف نفسه خيفًة أن تكون صواحب تلك األصوات 

ا أن قد َهَرب َن منه إ ىل األبد.  لكنه عل ل نفسه بأحد أمرين: إم 

، وذلك أمر  مؤق ت، أو أهنن   ة أفزعتهن  يرين أن ما الدوري 

اللة ق الد  قات القراءة وّتق  َن به كان كافًيا.  إن معو  كام  -ُبح 

، الحتباس  ظريف   -يريد الكاتب أن يقول هي، من جانب 

ي   ر  و  ، )الد  ة(، ومن جانب  آخر، فإنه بسبب عامل  خارجي 

ليس من املنتظر أن يكون َدور النّص تلقينيًّا، وإنام عىل 

من إشاراته ما يكفيه للمعرفة.  وهنا  القارئ أن يستنبط
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ك القارئ أن الكاتب ال يستخدم بعض التعبريات  ُيدر 

ًيا جلاملي ة التعبري وبًلغي ة التصوير، ولكنه  ة توخ  الشاعري 

د األهداف يومئ باستعار اته إىل معاين أبعد من جمر 

ى ذلك، عىل سبيل املثال، من قوله يف هذا  األسلوبي ة.  يتبد 

ع لك من خيوط الكلامت، »لسياق: ا نظرت  إىل ما جتم 

وجذوع اجُلمل، وهياكل األحداث، فبدأت  يف ترتيب 

ع لدى الراوي من عنارص النّص «الفصول... .  فام جتم 

امًًل للحياة، بجامدها، ونباهتا، وحيواهنا.  ينبغي أن يكون ش

سيج وهو، وإن  كان جزئيًّا كخيوط، إاّل أنه ماّدة أساسّية لن

 ، كامل.  وهو جذوع، لكنه حرّي بأن يكون جذوع نخل 

يًّا.  وهو هياكل، لكنها بن يات  أساسي ة جلسد  
تساقط ُرَطًبا َجن 

 كامل.  

ما يشري إىل  ويف حكاية الراوي حول )سهل اجلَبيّل(

يظنّه يف  -كام قال -خصائص املرموز إليه سهل اجلَبيّل، فهو

اه لًلت صال به، مكان  قريب.  وقد أعلن يف اجل رائد داعًيا إي 
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عل، إذ ات َصَل به شخص  َذَكر أنه سهل  وهذا ما حَدَث بالف 

اجلَبيّل.  أي أن املرموز إليه بسهل ما زال حيًّا، بالرغم من 

يف )وادي الينابيع(، وما زال متاب ًعا، ويقرأ  إشاعة موته

ا، ويت صل حني يقرأ إعًلًنا ً
 اجلرائد.  وما زال معارص 

ذو   -كام وصف صوته الراوي -باستدعائه، ومع هذا فهو

 صخري ة، ويف حديثه بًلغة  تراثي ة.  يقول: 
أنا سهل »َجَلَبة 

بّل... وقد ات صلُت بك ألُبلغك وأصدقاءك فقط  أنني اجل 

ُكر شيًئا.  وهو يريد أن   1«هنا. إنه هنا، ولكن أين؟ ال َيذ 

، م ن ينتظرونه.  «فقط»ئه ُيب ل َغ الرسالة إىل الراوي وأصدقا

إنه املايض والراهن، والقريب والبعيد، واحلارض والغائب، 

والرتاثي واملعارص.  وحني يطلب إليه الراوي أن يراه، يرّد 

 قائًًل: 

ثل ال يزو » ر وال ُيزار.. حُلمُت حتى اخضّل ُحلمي  م 

يف املياه، ومطالع النجوم، ومنابت األشجار.. ومثلام  

 

 .   242م.ن،  1
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رة الربيع يف سوابق الصيف، جف  النبع،  تتيب س زه 

 وتاهت أقدامي يف شواظ الزمن وغل س األسحار. 

لنا   قلُت له: أرجوك أن تسمح لنا برؤيتك؛ ألننا أو 

ة، ومألنا بياضه املح ز  جوب باجتهادنا فيه،  نص  ع 

ح أخطاءنا قبل نرشه، فأجابك هبدوٍء   ونريد أن نصح 

املفعمة بالشطح   قاتل: دعوين أتسىل  بتأويالتكم 

ع ما بقي يف عمري من أي ام. « واالختالل ألجتر 
1
   

ام، إذن ومل تذهب مجيعها، وإنام  -أما وقد بقيت  من عمره أي 

ا قابلة لإلزهار يف ربيع  فإهن -تيب ست زهرة أحًلمها الربيعي ة

 آَخر. 

ة(، ال يمتهن  ولقد صار الناص  )سهل( كالنص  )َعز 

ة القراءة والتأويل  الرشح والتلقني، ي  ولكنه يرتك ُحر 

ألصدقاء النّص، مهام َشَطحوا أو اختل وا.  سهل اجلَبيّل، 

ة، كان قد توّصل  الذي خاض مغامراته من أجل نّص َعز 

 

 م.ن.    1
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ه إىل غاممة إىل بعض النتائ ل نص  ج واإلنجازات، فتحو 

ل بينه وبينه، حتى ُأشيع  رصاصّية ّتجبه عن الواقع، وَّتُو 

ا لقراءة النّص موت ه.  وربام كان موت املؤل ف رضوريًّ

، وعىل القارئ عند 1وتأويله، بحسب نظرّية )روالن بارث(

ل إشاراته دون حاجة   ذلك أن يقرأ النّص بنفسه، وأن ُيَأو 

 االستعانة باملؤل ف.  هذه النظرّية النصوصّية يف عًلقة إىل

من جهة  املؤل ف بالنّص من جهة، وعًلقتهام بالقارئ

، يوظ فها الكاتب للتعبري عن التجربة اإلنسانّية 2أخرى

واحلضارّية، التي ما هي إاّل نّص أل فه أعداد ال ُّتىص من 

 

فرالكتا »ه املشهور ابإشارة إىل كت 1  (.   S/Z، )«بة بدرجة الص 

ي ة حول )  2 ي َمو  ة  -ة وي  اللغ  ( الس  ة  عتباطي  إشاراهتا اال عًلقات والقول ب  -بصفة جوهري 

 يمكن الرجوع إىل:  ة،  هتا الذهني  را ة بمتصو  تواطئي  ال ة،  بموضوعاهتا العيني  

Barthes, Roland, (March, 1977), Elements of Semiology, Translated 

from French Language by: Annette Lavers and Colin Smith (New 

York: Second Edition), p. 50- 51; Scholes, Robert, (1982), Semiotics 

and Interpretation, (New Haven: Yale University Press), p. 23-  24. 

 )دمشق:  عبود ا حنّ. تر، األدب ة يفالبنيوي  (، 1984) ،: شولز، روبرتاوكذ

 .  28 -27 (،اب العرباد الكتّ اّّت 
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ال سبيل إىل )سهل اجلَبيّل(، وغابوا خلف غامم نصوصهم، و

إضاءة تلك النصوص، واستنبات ربيعها، واستثامر حقوهلا، 

بعد  -قال الكاتب عن نفسه كام -إاّل بالبدء يف كتابة الرواية

رت  البدء يف »موقف سهل  من طلبه:  مل تُعد تنتظر شيًئا، فقر 

غ االنتظار، أو 1«كتابة الرواية .  ليس هناك، إذن، ما يسو 

ُبّد من البدء يف كتابة الرواية.  وكتابة  تأخري القرار، بل ال

فعل، الرواية ال تتأت ى إاّل بإعادة القراءة.  وهذا ما كان بال

رها، وجعل عنواًنا  فقد بدأ الكاتب يف كتابة الرواية من آخ 

بلّ  -3األبواب، »جديًدا، هو  ، وكأن هذا العنوان «سهل اجل 

ر البدء بكتابتها ؛ إذ ال يأيت بعد هو عنوان الرواية التي قر 

 ، صفحة هذا العنوان يشء  إاّل املوضوع الذي ختَم به النص 

 .  «يف البدء»وهو ّتت عنوان 

 

 

 ، م.ن.الغيمة الرصاصي ة 1
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بلّ  -3األبواب،    -15  سهل اجل 

 يف البدء: 

ر القارئ بعبارة  «يف البدء»و ، «يف البدء كانت الكلمة»يذك 

التي تشري إىل بدء اخلليقة بالكلمة، وأن البدء كان باللغة 

يف البدء خلق الل الساموات واألرض.  وكانت »القراءة: وب

ب ة، وخالية، وعىل وجه الغ مر ُظلمةٌ  ر  ، وروح الل األرض خ 

  1. «يرفُّ عىل وجه املياه.  وقال الل ليكن نوٌر فكان نوٌر...

س»هكذا البدء يف  القرآن ، وكذا البدء يف «الكتاب املقد 

ب ك  ﴿: الكريم ْأ ب اْسم  ر  ل ق  اْقر  ي خ 
 ﴾.   ال ذ 

، «الرصاصي ةالغيمة »كأنام الصفحات املاضية من 

راءة لإلشارات الغامضة إذن، ليست الرواية، وإنام هي  ق

عَب مسرية التاريخ، وال ُمعني عىل قراءهتا إاّل بالبدء املستقّل 

يف عملي ة التكوين والتأويل والَّسد.  وهذا ما أخذه الكاتب 

 

س 1 ل، العبارات الكتاب املقد  فر التكوين، اإلصحاح األو 
 . 3 -1، س 
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وايته يف أربع صفحات فقط، متث ل عىل عاتقه، ليبدأ ر

رها  ض عنه األحداث التي صو  خًلصة نبوءته ملا ستتمخ 

ا كمسرية من الصاع، والنجاح واإلخفاق، أصبح  رمزيًّ

ل واألخري.  املؤل ف ضحي تها األو 

بلّ لقد صحا املي ت ) ( من غفوته، كام قال سهل اجل 

التي كانت  )النّص(، الرصاصي ةالكاتب، وبدأت الغيمة 

َعَزَلت ه عن الواقع وَقَضت بموته، تتحط م وتتهاَوى.  صحا 

لك املسرية.  وهو هنا ُيديل سهل، الذي يمث ل الشاهد عىل ت

 ) غم من صمته الذي َأَبى عىل )عيل  بشهادته، عىل الر 

احلضور أو التفسري، ما يعني: أن َمن حيكي هاهنا ليس 

ر االعتامد عىل نفسه، والقراءة سهًًل، بل إنه عيل  بعد أن قر  

التأويلي ة للنّص، وكتابة روايته، وإن  عىل لسانه، أي عىل 

 لسان سهل.

ها هو ذا الراوي يسترشف مستقبل سهل  وما يمكن 

أن تنتهي إليه حكايته التي متث ل النهاية/ البداية للقراءة/ 
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 تبدأ الكتابة البنائي ة، ال الكتابة ا
ة؛ الكتابة.  وعندئذ  لَّسدي 

ياع،  ة( إىل الض  فلقد انتهى سهل  إىل الَفناء، وانتهى نص  )َعز 

ل سهل  عليها يف وماتت كل  الشخوص التي  كان يعو 

ور َدور القارئ ال َدور   معرفة النّص. ، فإّن الد  ومن َثم 

ل للنّص  ور هو َدور الفاعل واملفع  خ وال الّسارد.  الد  املؤر 

ك له، واملُعيد بناءه، وُم ّده بُعمر  جديد.   الذي بني يديه، املحر 

لك د اللة وهنا البدء احلقيقي، الذي ُيراوده الكاتب.  وت

، التي «يف البدء»َعن َوَنة هذه الصفحات اخلتامّية بعنوان 

عار  األبواب، سهل »جاءت بعد صفحة عنوان ّتمل ش 

بلّ  فحة .  هاهنا تبدأ الرواية، إذن، وليس من الص«اجل 

األُوىل؛ فام يف الصفحة األُوىل ليس بدًءا وإنام هو ختام؛ ألن 

ما هو إاّل  «يف اخلتام»ن ما يف تلك الصفحة األُوىل ّتت عنوا

للعمل، ّتكي ظروف إنشائه وتكوينه، فهي ال  «مقّدمة»

 «ختام»أي عمل، توضع يف  «مقّدمة»تعدو يف طبيعتها 

ة تكوينه ص 
ث عن ق  يت  وإن   -العمل لتتحد  ، «مقّدمة»ُسم 
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وما ذلك إاّل  -«يف البدء»: جماًزا، وُأدرجت  «بدًءا»أو 

لنّص، وتناول القارئ، وإن  لتحديد مكاهنا من أوراق ا

للنّص؛ من حيث زمن كتابتها  «ختاًما»كانت عىل احلقيقة 

ا  وعًلقتها بُمجمل النّص.  إهنا بداية قراءة القارئ، أم 

ومن َثم  كتابة  -ال استقراؤه -لكاتبالبداية الفعلي ة لقراءة ا

، فهي يف منتهاه وختامه، ذلك اخلتام الذي يكون  كل  نص 

، بحسب طبيعة النّص.عتبَة ب ، مجايل  أو فكري 
 جديد 

 
 دء

ت كام زعم زمنًا،  (، التي امتد  بعد غفوة املي ت )سهل 

 إىل غفوة  ما يرمز إليه سهل  من تا -خاَله ُقروًنا
 
ريخ يف إيامء

ارجتف َبَدُنُه لصوت رعد  وحطام.  إنه  -طويل، ظل  غافًيا

وَغَدت الغيمة  صوت الغيث الذي هتتّز له األرض وتربو. 

، إن  مل  الرصاصي ة  كانت َغامًّ
ا، فُرب  غيمة  هشياًم حمترَضً

س ماًء وخرًيا.  وتلك غيمة سهل اجَلبيّل التي ذَكَر من  تتبج 

لت  من َنص   ه، فَعَزَلت ه عن واقعه وحميطه.  ذلك قبل أهنا تشك 

النّص امللتبس، املتناقض، املتضارب، الذي حيمل اخلرَي 
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، واحلق  والباطَل، واألصيَل والزائف.  ذلك النّص والرش  

الطويل الذي ما كان له أن يؤد ي إىل غيمة  ماطرة  يف هناية 

أهنا املوسم، وإنام إىل غيمة رصاصّية، كتلك التي ُأشري إىل 

أوحت إىل الكاتب بعنوان عمله، وهي تلك الغيمة 

ج الرصاصي ة التي غط ت ديار العرب إثر )أزمة اخللي

 الثانية(.

وَّتَط م الغيمة النصوصي ة الرصاصي ة مل حَيدث من 

فراغ، وإنام َحدث برصاص أخذ ينطلق من أطراف 

 وال يفّل الّرصاَص إاّل الّرصاص!  مل يكن لتلك  1الوادي.

الغيمة الرصاصي ة أن تتحط م، ليبَقى الصالح منها ويزول 

 : ي  د   الطالح، إال  بفعل  ج 

ًباإذا مل تكنْ  ْرك  ن ُة م 
يلُة املضطر  إال  ُركوهُبا!        إال  األ س 

 2فام ح 

 

 . 244، ةالغيمة الرصاصي  انظر:  1

الشاهد )للُكَمي ت بن زيد األََسدي(، عىل اختًلف  يف ألفاظه يف بعض  2

 ايات.والر  
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، وأشقت األرض، وَغَمر الرصاصي ةّتط مت الغيمة 

لُقَرى، ومأل )سهًًل( ضياُء الشمس وضجيُج الصباح يف ا

عينيه بالكون، بعد أن جىل  الرصاُص ما كان حيجبه عنه من 

دوره أن ُيبص  النهر غيم  رصاّص.  عندئذ  أصبح بمق

له إىل  وأحواله.  أصبح بإمكانه أن يرى تقط ع النهر، وّتو 

ُغدران صغرية.  أصبح باستطاعته أن يرى هنر األوطان 

كام أصبح باستطاعته أن   العربي ة، وتقط عها إىل دويًلت.

 تيب س النباتات واألشجار، مجيع النباتات واألشجار.  
ُيبص 

ن الوقت يف أواخر الصيف.  كأنام تلك الغيمة وَعل َم آنئذ  أ

.  لقد «عُ ش  ق  ت   عن قليلٍ سحابة صيٍف »الرصاصي ة مل تكن إاّل 

ه، بجامله وقبحه، بأمله  د الواقع بخريه وش  أصبح ُيشاه 

أسه، كام هو، دون وهم  وال ُحلم  وال جماز  وال تزييف.  وي

َهد بواطن النفوس، ومصائر األفكار واألح داث، يف وَيش 

، لكنه صريورة حتمي ة، كمخاض  خماض  مرير  وعصيب 

ض عن  -ُرغم أمله وُعَّسه -الن َفساء، الرضورّي  للتمخ 
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، مولود  جديد  بنص  جديد.  وال مولوَد جديًدا دون خماض

 وال نص  جديًدا دون معاناة.

لقد كانت تتعاور )وادي الينابيع( مظاهر احلياة 

خ ان إلعداد قهوة الصباح ومؤونة والفناء.  أعمدة الد 

النهار، وأعمدة ُدخان البندقي ات.  دمع النَدى يسيل عن 

اه  يف  ع الرصاص إذ ُيطَلق من كل  اجت  أوراق الشجر، وَلـم 

اه.   ة، فطغ ى عىل لك»كل  اجت  د  ن صوت إطالق النار ازداد ح 

   1«أصوات صباح الوادي األليف.

ل النّص  غم من ّتو   حي  أمام عينَي  وبالر 
إىل مشهد 

ًًل فوق ظهره كيس )نورة(،  )سهل اجَلبيّل(، فقد ظل  حمتم 

أ بُأم  عينيه أطًلهلا وأطًلل  الذي حيمل آثارها، وظل  يتقر 

قه عىل أرض تارخيها.  حيمل ال نص  املخطوَط ويشاهد ّتق 

الواقع.  إنه ال يتخىل  عن تراثه إليامنه بقيمته، ال كذكَرى 
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لكن كب ذار، فيها ما يصلح الستزراع الوادي، وإعادة و

كتابته من جديد.  ولئن كان ما حيدث يف النص  املشاَهد  هو 

نتيجة لبعض ب ذار كيس )نورة(، فام يعني ذلك أن مجيع 

ذار كذلك.  ولئن كان النص  احلادُث ناتَج بعض ب ذار  الب  

ل.  يف هذا أخرى، فام خيل ص الوادي منها إاّل وجود البدي

سم السليم أن يتخىل  عن عنارص  املخاض ال يمكن للج 

الغذاء املفيدة، وعنارص املناعة واملقاومة، مثلام ال يمكن 

ة األوجاع ال ض جنينها بُحج  طبيعي ة التي تسبق لأُلم  أن جُته 

الدة.  الو 

( )عطي َة(  -عريفَة قرية )العبادل( -لقد شاهد )سهل 

هنام ُيطل قون الّرصاص عىل منزل و)أبا حمامس( وأعوا

(، عريفة )الشاملّية(.  وحني يستذكر القارئ هنا  )جابر 

ُوجهة عطي ة وأيب حمامس الرأساملي ة، املنضوية ّتت لواء 

ذ بنظر ة، مقابل ُوجهة جابر، )محدان(، اآلخ  ة السوق احلُـر  ي 

يم الذي كان رائد التنظري والدعوة إىل إقامة التعاوني ات وتأم
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ة   آَخر صاحب النظري 
األرايض يف الوادي؛ وبلفظ 

االشرتاكي ة يف جمتمع )وادي الينابيع(، حني يستذكر القارئ 

اللة هذه الصورة التي تعَب  عن الصاع 
ذلك يدرك د 

ساميّل االشرتاكّي، أو لَتُقل: )األمريكّي( )السوفييتّي(، الرأ

خرج أبو »وَأتباع هذين املعسكَرين.  ومن جانب  آخر، 

بون  عاصم وأبو معصوم من املغارات وخلفهام األتباع يصو 

نريان بنادقهم نحو ]خيمة سهل[، ويركضون وهم يطلقون 

عَب  يف صورة  أخرى ت  1.«رصاصهم باجتاه قلعة ابن عيدان

يني ة، التي يمث لها )أبو عاصم( و)أبو  لطة الد  عن رصاع الس 

لطَتني السياس ة، اللتني يمث لي  معصوم(، مع الس  هام ة والفكري 

اجَلبيّل(.  وهنا، إذن، رضبان من  )ابُن عيدان( و)سهُل 

، ورضب   الصاع: رضب  نظري  سيايس  اقتصادي  عاملي 

.  والضحايا يف هذا وذاك نظري  سيايس  اقتصاد ي  داخيل 
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هي الشعوب، م ن ال ناقة هلم يف األمر وال مجل، كهؤالء 

عاة وا يف اشتعال احلرب من كّل  الر  اس الذين َفـر  واحلُـر 

اجلهات صوَب َحل ق  الوادي، الئذين بعشاشهم، تاركني 

 ُقطعاهنم ومواقعهم.  

 آَخر، لُيعَب  
 من خًلله عن وينتقل الكاتب إىل مشهد 

الدة الفجر اجلديد.  إذ َوَصَل يف طريقه وهو يتاب ع ما  و 

درة، »حيدث إىل )الرملي ة(، ليجد  ل  الس 
مريم جالسًة حتت ظ 

وكان يقف إىل يمينها منصور وإىل يسارها سعيدان... وكان 

عىل وجهها، يغّط يف تعٍب عميٍق، وجُع امرأة تتهي أ لط ْلق   

الدة درة »هي يت )مريم(، إذن، ّتت ظ ل  ها   1.«الو  س 

، منتهى هذه التجربة وحصيلتها.  عىل يمينها «املنتهى

 -كام مر   -صور( و)سعيدان(، اللذان مث ًلويسارها )من

شخصي َتي ثوري ني ال ّتجبهام غيامُت النصوص الرصاصي ة؛ 

 

 م.ن.  1
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ينعت )سهًًل(:  -عىل سبيل املثال -إذ كان سعيدان

م نفسه وال باإلصًلحّي الواه م، والرجعّي، الذي مل خَيد 

غم من كل  يشء،    1غريه. عىل حني كان )منصور(، بالر 

س  ح من الُبعد القِّّص.»يتحس  فها مها   2«وميًضا واعًدا يلو 

ذان وقد مَح دا رُسامها، وتضحياهتام، وَجَنيا ما كان يوم ض 

هات األ وهام، إليه الكاتب بسعيهام الواقعي، البعيد عن ُتـر 

إىل التطوير، ال إىل اإلصًلح والرتميم.  وها هي يت )مريم( 

الدة ال الدة، ولكنها و  ذ ن بالو  ذع النخلة ُتؤ  ق إاّل هبز  ج   تتحق 

يًّا.  وهنا يت ضح لنا الُبعد الرمزّي 
لتساقط عليها ُرَطـًبا َجن 

ة   وراء اسم مريم يف النّص، بام حيمله هذا االسم من رمزي 

ة )مريم، عليها السًلم( يف وتناص   ص 
القرآن  مع ق 

ب مريم، بعد هذا املخاض الكريم .  وماذا يمكن أن ُتنج 

وى مسيح  خمل ص، وكلمة  ا لطويل القايس واحلزين، س 
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ئ األكمَه واألبرَص وُّتيي املوَتى، بإذن  تكوُن البدَء، ُتَب  

   1اهلل.

ُدق عىل الكاتب يف توظيفه لتلك الل غة ولقد َيص 

ه  ة الرامزة ما قاله )سعيدان( لـ)سهل اجلَبيّل(: إن نص  عري  الش 

وى أوهامه، كام َيص  
م س  ( ال خَيد  ُدق عليه ما َحَدث لـ)سهل 

ه إىل َغاممة  ّتجبه عن الواقع.  ذلك أن نص   ل نص  من ّتو 

عيّل، عىل املستوى  «الرصاصي ةالغيمة » د الف  هو التجس 

الرصاصي ة، عىل املستوى احلكائّي، من  األديّب، لغيمة سهل  

َزَم الكاتُب نفَسه ة -حيث َأل  عري  أن  -وبُحكم جتربته الش 

عرّي.  وهو ما جعل الدارس ي كتب روايًة يف شكل نص  ش 

 

ي ة جمازي ة(، حُييل هبا الدارس إىل قوله تعاىل:  1 ُسواًل ﴿ إشارات )تناص   إ ىل  ب ن ي  ور 

ْْس  
ب ُكمْ  ،ائ يل  إ  ن ر  ٍة م  ئْتُُكم ب آي  ْد ج  يْ ن  أ ين  أ ْخُلُق ل ُكم م   ،أ ين  ق  ه    ، ئ ة  الط رْي   الط ني  ك 

أ نُفُخ ف يه   ي ُكوُن ط رْيً  ،ف  ص   الل ،ب إ ْذن   ا ف  ه  واأل ْبر  ُئ األْكم    ، امل ْوت ى وُأْحي ـيْ  ،وُأْبر 

ب ئُُكم ب ام   الل ،ب إ ْذن   أُْكُلون   وُأن  ُرون   ،ت 
خ  ا ت د  ًة ل ُكْم إ   يفإ ن   ، ُبيُوت ُكمْ يفوم  ك  آلي 

ل   نْ ذ 

ْؤم   ني  ُكنتُم مُّ
 (.  49 ، آيةآل عمران)سورة  ﴾.ن 
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يرى يف مثل هذا النمط من الكتابة جنًسا أدبيًّا خيتلف عن 

يه:  د، اختار أن يسم  عر والَّس   .  وال«رواية-قصيدة»الش 

ي نص  كهذا إاّل باستعاملك األدوات القرائي ة  سبيل لتلق 

عري ة، مثلام تفعل لقراءة القصيدة ة احلديثة. الش   ، وبخاص 

ولقد كان ذلك املعرتك الذي َحَدَث يف )وادي 

الينابيع( فرصًة مواتيًة لـ)محدان(، ]الغازي الرأساميّل[، كي 

ل شكته، قائًًل  ما زالت » هلم: هيجم عىل الوادي بُعام 

د ذلك  اجلمعي ات حتتجز املياه يف أعايل الوادي، وقد هد 

يس أمامنا إاّل دخول الوادي مزارعنا ورشكتنا باملوت، ول

لنحصل عىل حّصتنا من املاء، وقادهم باجتاه مدخل 

وبذا فإن االنقسام الداخيل والتناحر األهيل قد   1«الوادي.

نا الغزو اخلارجي عامًًل يف حدوث ذلك  الذي كان -مك 

 من اهتبال فرصته لتحقيق مآربه املرتقبة. -االنقسام
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عاة ولقد حاول )محدان( أيًضا استد راج الر 

اس واملوايل إىل دخول املعركة ومَح ل السًلح معه،  واحلُـر 

ًدا إي اهم بالتحرير بعد أن تضع املعركة أوزارها وينجيل 
واع 

عوب املغلوبة غبارها.  وكذا يفعل الغازي األج نبي بالش 

عىل أمرها، مستغًلًّ ضعفها وخيبة آماهلا وما وقع عليها من 

امها.  غ اس ُظلم ُحك  عاة واحُلـر  نًّا من الر 
ري أن َرُجًًل ُمس 

ى حلمدان، قائًًل:  عوب، تصد  كمة الش  واملوايل، يمث ل ح 

ة، وقد قطعنا أعامرنا يف هذا» ي   وماذا سنفعل هبذه احُلـر 

الوادي، وخرجنا منه كام ترى، ال أرض وال أهل وال 

ن بل لسان )سهل اجلَبيّل( م -كأن لسان حاله  1« قطعان.

قول )املتنب ي( -قبله
2: 

لُُّل  ط نُ  ،ال أ هٌل  ،ب م  الت ع  ال و  ال ، و  أٌس  ،ن ديمٌ  و  ك  ، وال ك   ؟نُ وال س 

 

 . 246م.ن،  1

ن الَبقوقي )بريوت: دار  ، وضعه: عبدالرمحٰ رشح ديوان املتنب ي)د.ت(،  2

 . 366 -363: 4 الكتاب العريب(،
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ني ذا أ نْ  م  ن ز 
           ُيب ل غ ني  ُأريُد م 

لْ  ك  إ ال  ال ت  ٍث ق  د هر  ري  ُمكرت   ف ام       غ 

رْ  ي دوُم ُْسورٌ  ا  مم          ت  ب ه  ما ُْس 

رض   ب أ هل  الع ْش 
ُُم أ  ى  ن  ت فْ        ق  أ هن 

ن          وأ نُفُسُهمْ  اُعيوهُنُُم د معً  يا م 

ه  يْ ُنع   جل س  ىل ُبعٍد ب م  مْ   ُت ع  د   ك  ق 

مْ ُقت لْ  ُكُم ق د كان   ُت وك  ند 
ق د ُمتُّ ع 

وهل    بل  ق  د  د فني ق     لُّ ـكُ   ما    م  شاه 

كُ  ى ن  ـم  ـت  ـما ي    ُه       ـامل رُء ُيدر 

نُ  م   الز 
ه  ن ن فس  بُلُغُه م         ما ل يس  ي 

ُب فيه  رُ  ما ُن وْ دام  ي صح  ك  الب د      ح 

ُن     ز  ل يك  الفائ ت  احل  ُردُّ ع     وال ي 

و   فُ وْ ه  ر  ط نُ وا الدُّ ا وما ع    وانيا وما ف 

ْج يف إ ثْ  بيٍح و  ُن  ر  ُكل  ق  س       ُهُه ح 

م  الن   ع  ُثم          ُن اعون  ُمرهت   ُكل  ب ام ز 

ْض انْ  ُن  ت ف  ف  رُب والك      ُت ف زال  الق 

نُ  ف  ن د  بل  م  ٌة ُثم  ماتوا ق  اع      وا مج 

ري الر                           !ُفنُ ب ام ال ت شت هي السُّ   ياُح جت 

لكأّن أصداء نص  املتنّبي هذا، الذي يرسم معاناة املتنب ي يف 

هني ة والوجداني ة التي زمنه، ومع أهل زمنه، هي اخللفي   ة الذ 

لت عىل غرارها شخصي ة )سهل اجَلبيّل(، ومعاناته يف  تشك 

اًما وحمكومني،  زمنه، ومع أهل )وادي الينابيع(، ُحك 

، الشاهدين دفنَه وهو شاهُد فنائهم الناعني موته وهو حي  

 : أراضيكم يف »األخري.  فأجاب )محداُن( الرجَل املسن 

ستعملون يف رشكتي بأجور جمزية.  رد  عليه سواعدكم، و
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تني!   اُس من ن ص  مر  عاُة واحُلر  ع الرُّ ّن: لن خُيد 
ُجل املُس  الر 

اه الصحراء. قوا عنه وغاد روا باجت    1«فافرت 

ل هؤالء املسحوقني إىل  هكذا أراد )محدان( أن حُيَو 

كمة اإليامني ة مل
َض أن  ُأَجراء لديه ومرتزقة، غري أن احل  َتر 

 داخيل  وآَخر خارجّي.  تلك 
ر  تني: ُجح  ر  مر  ُتلَدغ من ُجح 

ّن، ولكن آَخرين ال ُبد  أن  يدفعهم  ُجل امُلس  كمة الر 
هي ح 

 دان تلك.األمل لًلستجابة ملثل دعوة مح

وينطلق شَبح )سهل اجَلبيّل(/ َقَلم الراوي، الستقراء 

ضاهتا.  إذ ترك )مريم( خ لفه، تعال ج األحداث ومتخ 

د األحداث، إاّل أنه  ها العصي ة.  وكان يشاه 
ساعات َطل ق 

َش ألن املحاربني ال يأهبون لوجوده، وكأهنم ال يرونه؛  َده 

يف حسباهنم، وما  -كام مر   -ألنه غري موجود، فقد مات

 

 ، م.ن. الغيمة الرصاصي ة 1
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ر أن يبدأ يف كتابة  وى َقَلم الراوي، حني قر 
أيقظه جماًزا س 

َي )سهًًل   ( خماضات األحداث ومآالت األمور.الراوية لرُي 

 أ هو مي ت؟ أم هو حّي؟

هو مي ت  يف اعتقاد أهل الوادي، لكنه حي  يف اعتقاد 

ك باحلياة.  نفسه، متمس 

عن تلك القرية يمر  سهل، وهو يف طريق رحيله 

ه ، الذي كان رأى من فوق غاممته  الظامل أهلها، بَقَب  

يه.  ليجد جسده هناك الرصاصي ة أهل الوادي يدفنونه ف

رار الصغرية.  جيد  ى، وجيد كيس أوراقه وك ََّس اجل  مسجًّ

جسَده اآلدمي  وجسَد تراثه معه.  فلم يثنه ما َحَدث 

ء شأنه، من أن  حيتمل وحيدث، وال ما ُيشاع عن فنائه وانتها

 جث ته وكيس تراثه فوق ظهره، ويميض.  

َجه قبل أن  َعة  منه، كانت زو  َج وجاءت ب ض  تصبح َزو 

ه )محدان(، تستحث ه عىل اهلرب حتى ال يقتلوه.  فَضم   عدو 

ر  مىَض وانقىَض، بخريه   قديمة، وُعم 
عنها آخَر صورة  لعًلقة 
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ه، وعينني ال مُتسكان يف  وى الليل، فام عاد وَش  حدقتيهام س 

فلقد   1بينه وبينها إاّل كمصافحة  بني كائنني بًل مستقبل.

والناص  مع اخلائنني.  وأنجبت  أطفااًل خانت النص  

ب ُأنثى احلرب،  كثريين، من كل  أشأم كأمحر عاد، كام ُتنج 

 :2بحسب معل قة )ُزهري بن أيب ُسلَمى(

رُب إ ال   ل موما احل  ُذقُتُم  ُتمْ  ما ع    و 

ميم    ا ـت بع ثوه  ا ـت بع ثوه   ىمت      ًة    ـ ذ 

ت عُركُّ  رْ    مُ ـف     ا   ـاهل  ب ث ف  حى الر   ك  ع 

ُتنتْج  لامن   ُكمْ ـ ل    ف 
      ُهمْ ـ ُكلُّ  أ شأ م     غ 

ُتغل    ا       ـا ال ُتغ ّل أل هل ه ـم  ل ُكمْ  ْل ـف 

نها    م   وما ُهو  ع  ج   املُر 
ديث          باحل 

يُتموها   إ ذا     وت رْض   م     رض   ت رض         ف 

ْح  لق  ت  ْل   ُثم   اك شافً   و  م  ُتتْ   حت           ئ م    ف 

عْ   ُثم     ادٍ ـر  ع ـ أ محك   ت فْ  ُترض         ط م     ف 

ف     ى بالع راق  ُقرً  ن ق  م  ٍز ود رْ يْ م   ه 

 

 . 247انظر: م.ن،  1

ن تََمري،  2   أشعار الشعراء (، 1983، )عيسى بن سليامن بن يوسف لماألعالش 

، )رواية األصمعي(، تح. جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار  نياجلاهلي   ةالست  

وفيه:   . 284 -283(، اجلديدة اآلفاق دار : بريوتاآلفاق اجلديدة )

 . م«كُ »َفتَعُركُ 
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ويغادر )سهل اجلَبيّل( مَّسح التجربة يف )وادي 

َح حيمل عىل ظهره الينابيع( كام هو واقعها .  ولكنه ما َبر 

ًعا إىل أن يبني واقًعا آَخر بديًًل من  أوراقها وتراثها، متطل 

، خًل ل النّص؛ واقًعا ينتهي فيه َطل ق )مريم( إىل طفل  مسيح 

 ُيعيد النصوص إىل نصوصها.

ق بسهل  )ابُن عيدان(،  -قال الراوي -وبعد يومني حَل 

جًّلت.  حيمل عىل ناقته البيضاء ك تاب  كان شك  »الس 

ر فقرات قارٌس  ، يف آخ   [«الغيمة الرصاصي ة»]يقول سهل 

ة، ُيثقلني من أن ُيصبح ) ز  ة ع  ص 
جاّلت( بدياًل لق  تاب الس 

ك 

ز يف قلبي كاليقني، وغذذُت السري أقطع  غري أنه اآلن ينغر 

اه الرشق البعيد.    1«الصحراء باجت 

ًّلته، فًل مناص له لقد حلق بالبطل التاريُخ، بكّل  ج   س 

ّذ السري ويقطع  منه، وهذا ما كان يقلق سهًًل وهو يغ 

 

 ، م.ن. الغيمة الرصاصي ة 1
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اه فجر   بعيد.  لقد كان يميض إىل مستقبل  آَخر الصحراء باجت 

، ال حيجبه يف السحاب،  مرشق، ساعًيا إىل كتابة نص  جديد 

وال حيتجزه يف املغارات، وال ُيلقيه إىل الت هلكة.  ال يريد أن 

تني، فيضيع بني لدغَتني، لدغة  املايض ُيلدَ  غ من نص  مر 

ًّلت(، ولدغة احلُلم وامل
ج  تاب الس 

ة والتاريخ )ك  ص 
ثايّل )ق 

ة(.    َعز 

ر أن ُيصبح  كان ُيثقل )سهًًل( ويعط ل مرشوعه تصو 

ة( احلُلمي ة، التي  ة )َعز  ص 
ًّلت التارخيي ة بديًًل لق  ج  كتاب الس 

عن الواقع املُعاش، فجعلت ه صعًبا ال ُيطال،  حجبت ه غيمُتها

ه بل حجبت  حياته عن احلياة.. ذلك ما كان منه حييد، فأدرك

به )ابُن عيدان( ليثقل صبحه بشك  كاليقني.  إذ إن كًل 

ني ة )ربام  -النص  ة َعز  ص 
ًّلت )التاريخ(، وق  ج  كتاب الس 

يف َضًلل، وال َضًلل  -األدب، بتنب ؤاته وأحًلمه املثالي ة(

ؤ وال توق ف، وقطع  َمنجاة منه إاّل بإغذاذ السري، بًل تلك 
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اه  واحد   النّص  /«الرشق البعيد»، هو: الصحراء، يف اجت 

 اجلديد.

-: )القصيدة«الغيمة الرصاصي ة»هذا، إذن، هو نّص 

ة ال تقّص شيًئا،  ص 
الرواية(، كام أراد له الكاتب أن يكون.  ق 

رواية، وإنام هو نّص يوحي، ويرمز، مت كًئا  ورواية ال تروي

راءة عىل افتضاض  درة الق  عىل طاقة اللغة واخليال، وَمق 

ن.  وتلك هي ن ها، هي، من خًلل إشارات النّص املدو  ص 

بكّل ما  -الرواية(؛ فهي روُح قصيدة  -طبيعة )القصيدة

ُتصاغ يف هيكل  روائّي.  وبام أن  -تعنيه الكلمة من معنى

م عىل مقاربة النّص عىل أنه ذلك  د  كذلك، فإن أي  قراءة ُتق 

 نصوصي ة  وأجناس
، وجتد رواية ستجد نفسها يف متاهة  ي ة 

أدواهتا قد كل ت وعميت؛ من حيث إهنا تدخل إىل النّص 

، هو  من غري بّوابته، وتستخدم املفاتيح القرائي ة جلنس  أديب 

 الرواية(.-)القصيدةالرواية، يف جنس  أديب  خمتلف، هو: 
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ة ال يمكن  عري  وكام هو الشأن يف قراءة النصوص الش 

ائي ًة، وال د اللُة النّص د اللًة أن تكون القراءة هنا قراءًة هن

حقيقي ًة، وإنام مها قراءة ود اللة تدوران يف َفَلك االحتامل، 

لهام كل  قارئ  بام ُتوحي إليه به اإلشارات، ال بام تقوله  حيم 

عىل سبيل احلكاية والرواية والَّسد.  بيد أن القارئ، مهام 

مفاتيح النّص  كانت مقدرته عىل القراءة، سَيُحول بينه وبني

عدُم وعيه بطبيعته النوعي ة، حني يسل م بدعَوى الكاتب إذ 

.  ذلك أن وعي «رواية»يضع عىل غًلف العمل مصطلح 

ل هذا النّص؛ الكاتب نفسه هو ُأس  اإلشكال يف ماهي ة مث

ا روائيًّا، فيام هو يكتب ملحمًة  حيث خُيي ل إليه أنه ُينجز نصًّ

ة نقد عري ة، فكري 
ة.ش   ي 



 

 

 

    

 نتائج

 

كتابة وا خطواهتم نحو طَ َخ الذين أولئك الشعراء لقد كان 

ينطلقون  -كام حل لنا أعامهلم يف هذا الفصل وسابَقيه  -الرواية 

ة، فق الرشوط الروائي  ل وَ يف إنجاز أعام  صادقة رغبة من 

ل ة لتوس  ة واالجتامعي  هلم إىل ذلك حاجاهتم النفسي  كانت و 

هلموم الراهن وقضايا  ا للتعبري، أكثر استيعابً  جديدة   قناة  

وهم خُي ل صون أنفسهم  ،عر.  غري أهنم من قصيدة ش  العص 

الرواية  لمُ يراود ُح  ة  إنساني   يف نزعة   -من أجل هذا اهلدف 

، كانوا حيملون هاجس الشاعر النجم -لتها ووجداهنا خمي  

 عن هذا ولقد عَّب «!  رْبُ أو الق   العاملني   دون   رُ ْد الص  الذي له »

 ر  اهلاجس، من طَ 
مل  وإن   -ني ، أحد الشعراء الروائي  ي  ف  َخ  ف 

 -دة املحد  األجنايس فر يف نصوصه شوط هذا البحث ا تتو 

ام قال عىل لسان ، حين1(غازي القصيبي )وهو الشاعر 

 

 . 36، 22ار الساقي(، د ، )بريوت:ةالعصفوري  (، 1996) 1
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يشعر أنه  أديٍب  كّل «: » ة العصفوري  بطل »  ( الَبوفسور ) 

وار وله يف «  أو قإىل كتابة رواية.  بحاجةٍ  الَبوفسور مع  ح 

 : (باريس ) يف    (، شوقي )أمحد  

بك، أمري الشعراء.    »التفتُّ فإذا ب أمام أمحد شوقي

ا تفعل هنا؟  ال تقل يل  له »برنس شوقي!  ماذ قلُت 

إنك تكتب رواية!  رجاًء ال تقل يل إنك تكتب  

الشعراء يعجز عن  رواية!«  قال: »هل تعتقد أن أمري 

: »ال، والل!، يا برنس.  هي  كتابة رواية؟«  قلُت 

 الرواية شغالنة؟  قّدها وقدود«.«

توا أن ثب  أن يُ  -ًل وعي بأو  وعي  ب  -أراد أمراء الكًلم لقد 

قّدها » عند الشاعر الفحل، وأنه  « شغالنة » ليست بـالرواية 

( مة امللح )من قبل أو  ( ةاملَّسحي  ) مثلام مل تكن  ؛ «وقدود! 

ت د  رُ  تهم بضاع الشعراء، فام الرواية إاّل  بمستعصية  عىل

 إليهم!  
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ز نصوص ة كانت وراء متي  ة الذاتي  وهذه النزعة الشاعري  

ا ام هم يكتبون نصوًص ة الواضحة، في هؤالء الشعراء بالذاتي  

د يف أن لغة الَّس   ، اًل أوّ ذلك، ى  ة.  يتبد  فرتض فيها املوضوعي  تُ 

الغيمة » ، وهو ما رأيناه يف م عىل ضمري املتكل  لدهيم تعتمد 

 ة نصوصهم أشبه ما تكون تأيت رسدي   م  .  ومن ثَ « الرصاصي ة 

تها.  اتي  املغرقة يف ذ  -كذلك بالفعل مل تكن  إن   -ة  الذاتي  رَي بالس  

هم من الناحية ييف حني لو قورنت  كتاباهتم بروايات جمايل 

 ميف رسده  ونال يعتمد  ينخرياأل ؤالء  أن ه لتبني   ،ةـ ي الفن  

 رَي من س   ا بً و رض  م هبعض ت  أعامل دَ بَ  م، وإن  عىل ضمري املتكل  

.  اجتامعّي  سيايس   خطاب   ل الشكل الروائي لبث  ة، تتوس  ذاتي  

التي يعتمدها هؤالء  ، تهاقة يف ذاتي  املغر   ( رَي الس  )وتلك 

 ضمري يراوح بني نيم املتكل   ئر الشعراء، جتعل تعاملهم بضام 
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عرّي م املتكل    ف م املطابق للمؤل  ضمري املتكل  و  الغنائّي الش 

 1 القديم.، أي أنه يبدو أشبه بتعامل الشاعر امللحمّي وسريته 

ة عري  ديدة للش  ة اجل فامذا كان منتوج تلك احلساسي  

 ؟  ، حسب ما جتل ت يف نامذج هذه القراءات ةالروائي  

ها الرواية وباطنها ضت  عن نصوص ظاهركان أن متخ  

امللحمة ) رة إىل ما يشبه متأخ   لت أوبةً عر.  أي أهنا مث  الش  

 ، مع فارقني رئيسني: (ة عري  الش  

 

من   االبً غ  ( الرواية-القصيدة ) د ق بتجر  ، يتعل  ( شكيلّ 1

املوسيَقى اخلارجي ة، من عر، من حيث ة الش  شكًلني  

 ، يناتأوزان وقواف.  فيام عدا الشواهد والتضم 

 

تر. حميي  ، ة األدبنظري  ، (1987)، أوستني وارين ؛رينيه ،وُينظر: ويليك 1

ة سة العربي  ين اخلطيب )بريوت: املؤس  ين صبحي، مر. حسام الد  الد  

 . 225، للدراسات والنرش(
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ة التي نجد فيها  وبعض الظواهر األسلوبي ة العام 

عر التفعييلّ   .  إيقاع الش 

 (الرواية -القصيدة ) ق بتقصري ، يتعل  ّي فن   ( تركيبّي 2

، أو النسيج حمّي املل  عن ذلك البناء القصّص 

ة، ، واستنادها عىل بنية حكائي  الروائّي  الَّسدّي 

يف فضاءات  قة ُتشحن باستطرادات اخلواطر املحل  

ة، واالت كاء عىل ةعري  الش   دي  ، أو التعقيدات الَّس 

ظ َية األحداث. رت اللغة ال ة، وَتش  النص   ما جيعل   ميزي 

مل من حي ثر ما فة أكة املكث  عري  من الش   بدو حامًًل ي 

 هؤالء ة.  ومن هناك استنبَت ة الروائي  دي  الَّس  

 -أو مل يشعروا  ا من حيث شعرو -الُكت اُب الشعراءُ 

ًقا، خمتلًفام اجنًس  ة وعن عري  عن امللحمة الش   فار 

يه: ، هو هذا اجلنس الذي نسم  احفيدهتا الرواية معً 

 . (الرواية -القصيدة ) 
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قد جاءت يف العص احلديث   وهبذا، فإذا كانت الرواية 

، «الرواية-القصيدة »التي كانت هي   -ة عري  مللحمة الش  ا وريثة  

يف اليوم،  (الرواية -القصيدة ) فإن  -تيقة يف صيغتها الع 

 أديب   من جنس   إىل نوع   تأيت بمثابة ارتداد  ، صيغتها اجلديدة 

اجلديدة،  (الرواية -القصيدة ) مهجور، هو امللحمة.  غري أن 

ة احلضور ذي الوجود الكامل لكًل د  من ح   ص تتخل  

من  اجديدً  انشئ نمطً كي تُ  -والروائّي  عرّي الش   -اجلنسني 

فيها متيل إىل  عرّي ة الش  كانت كف   بينهام، وإن   ي تامهال

إىل تسمية النص الدارس جحان.  وهذا ما يدعو الر  

ـ  ـ   (رواية -قصيدة ) ب  .(قصيدة -رواية )ال ب

 (روايةال-قصيدة)الطلح وحينام نستعمل هذا املص

يف آن.  لنقيم له  ،تهته وروائي  عري  فإننا ننفي عن هذا النوع ش  

عر وعامل الرواية.  ولكي ى بني عامل الش  وسطَ  طقة  ة يف منهوي  

الصاخب املصاحب ملصطلح  ديلّ ر هنا املأزق اجلَ ال يتكر  

 (الرواية-القصيدة) فهم أنّ يُ  جيب أن  فإنه ، (قصيدة النثر)
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فهم من قبل أن ، مثلام كان ينبغي أن يُ (عرقصيدة الش  )ري غ

إذ هي ال  (؛رعقصيدة الش  )عن  خمتلف   نوع   (قصيدة النثر)

   خالص. خالص وال نثر   عر  بش  

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 ومراجعه ِكتابمصادر ال
 ةبالعربيَّ -الأوَّ

 

 .(1924 -1857هـ= 1342 -1273) ، حممود شكرياآللويس

د ب يف معرفة أحوال العربر  بلوغ األ  (. 1924) . عناية: حمم 

 هبجة األثري )مص: املطبعة الرمحاني ة(.

 ، سامي سعيد.األمحد

امش. (. 1984) لك  )بريوت: دار اجليل؛ بغداد: دار ملحمة ك 

 الرتبية(.

 م(.830هـ= 215-، أبو احلسن سعيد بن مسعدة )األخفش

ة حسن )دمشق: قيق:ّتكتاب القوايف. (. 1970) ز 
وزارة  ع 

 الثقافة(.

  (.1982 -1897، لويس )أراغون

سامي اجلندي )بريوت: دار مجة: . ترجمنون إلسا(. 1981)

 لكلمة للنرش(.ا 

د بن أمحد )األزهري  م (.980هـ= 370-، أبو منصور حمم 

د أيب  قيق:(: ّت11. )جهتذيب اللغة(. 1975 -1964) حمم 

د البجاوي  اجعة:الفضل إبراهيم، مر )القاهرة: الدار عيل حمم 

 املصية للتأليف والرتمجة(.
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 ، ُفرات.إسرب

 ت(.. )دمشق: بدايازهرة اجلبال العارية(. 2009)

 م(.629 -، ميمون بن قيس، )األعشى

د ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس(. 1950) . شح: حمم 

د حسني )مص: املطبعة النموذجي ة(.  حمم 

 .(1998 -1914) ، أوكتافيوباث

م(. 2003يوليو  28هـ= 1424مجاَدى األوىل  28االثنني )

ـوار  .(«، السعودي ةجريدة »عكاظ. )ح 

 .(1980 -1915) ، روالنبارث

منذر  مجة:. ترمدخل إىل التحليل البنيوي للقصص(. 1993)

 العيايش )جازان: نادي جازان األديب(.

 .(1962 -1884) ، جاستونباشالر

لْ (. 1996) - مي: مسامهة يف التحليل تكوبن العقل الع 

خليل أمحد خليل  مجة:تر النفساين للمعرفة املوضوعي ة.

سة اجلا  معي ة للدراسات والنرش(.)بريوت: املؤس 

غالب هلسا )بغداد:  مجة:. ترمجالـي ات املكان(. 1980) -

 دار احلري ة(.
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د بن إسامعيل اجلعفي )البخاري  .م(870-810هـ= 256 -194، حمم 

. ضبط وتعليق: مصطفى ديب صحيح البخاري. (1981)

 الُبغا )دمشق، بريوت: دار القلم(.

 ، سوزان.برنار

زهري جميد  مجة:ترة النثر من بودلري إىل أيامنا. (. قصيد1993)

 عيل جواد الطاهر )بغداد: دار املأمون(. اجعة:مغامس؛ مر

 م(.1682هـ= 1093-، عبدالقادر بن عمر )البغدادي

قيق: . ّتاألدب وُلّب ُلباب لسان العربخزانة (. 1979)

ة  ة العام  د هارون )مص: اهليئة املصي  عبدالسًلم حمم 

 ب(.للكتا

 ، يوسف.بّكار

. )القاهرة: اهات الغزل يف القرن الثاين اهلجرياجّت (. 1971)

 دار املعارف(.

 .(2005 -1921) ، وين بوث

: أمحد عردات وعيل . ترمجةالفّن القصِّّص  بالغة(. 1994)

 الغامدي )الرياض: مطابع جامعة امللك سعود(.
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د أمحد.بيومي  ، حمم 

ي معلم اجت(. 1981)
. )اإلسكندرية: دار املعرفة امع الق 

 اجلامعي ة(.

م  م(.864هـ= 231-، حبيب بن أوس الطائي )أبو تـام 

م برشح اخلطيب التربيزي(. 1976) قيق: . ّتديوان أب تـام 

ام )القاهرة: دار املعارف(.حمم    د عبده َعز 

 ، تزفيتان.تودوروف

ة(. 1990) عري  ورجاء بن  . ترمجة: شكري املبخوتالش 

 سًلمة )الدار البيضاء: دار توبقال(.

رو بن بحر بن حمبوب ) ،اجلاحظ  م(.868هـ= 255-أبو عثامن َعم 

د هارون  ق:قي. ّتوالتبيني البيان(. 1975) عبد السًلم حمم 

 )القاهرة: مكتبة اخلانجي(.  

 .م(670هـ= 50نحو -) ، النابغةاجلعدي

عر النابغة اجلعدي (.1964) ّتقيق: عبدالعزيز رباح . ش 

 )دمشق: املكتب اإلسًلمي(.  

 م(.1003هـ= 393-، إسامعيل بن مّحاد )اجلوهري

حاح العربي  (. 1984)
حاح: )تاج اللغة وص  قيق: . ّت(ةالص 

 أمحد عبدالغفور عّطار )بريوت: دار العلم للمًليني(.
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 ، جريار.نيتيج

من العمل اجلامعي:  لعظيمةمقّدمة للنصوص ا(. 1986) )ض 

ة األجناس»  .«(. )سوي: سلسلة »بوان«(نظري 

 ، ُأنيس.احلاج

 )لندن: رياض الريس(.الوليمة. (. 1994)

د بن أيب بكر )ابن خّلكان  م(. 1282هـ= 681-، أمحد بن حمم 

إحسان  قيق:. ّتوفّيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(. 1972)

 .عّباس )بريوت: دار صادر(

 ُهدى(. =)  ، إبراهيم.خليل

 ، وفيقة بنت عبداملحسن بن عبداهلل.الدخيل

ْعر الُكت اب يف القرن الرابع م(. 1990هـ= 1410) ش 

امعة امللك ، )خمطوطة رسالة دكتوراه(. )الرياض: جاهلجري

 سعود، كلي ة اآلداب، قسم اللغة العربي ة(.

 ، حممود.درويش

 : رياض الرّيس(.. )بريوتأثر الفراشة(. 2008) -

 . )بريوت: دار العودة(.أرى ما أريد(. 1993) -

 . )بريوت: رياض الرّيس(.كزهر الل وز أو أبعد(. 2005) -
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ْيد د بن احلسن )ابن ُدر   م(.933= هـ321-، أبو بكر حمم 

رمزي منري بعلبكي  قيق:ّت(. كتاب مجهرة اللُّغة. 1987)

 )بريوت: دار العلم للمًليني(.

 ، عيل. الدميني

. )بريوت: دار أيـ ام يف القاهرة ولياٍل أخرى(. 2005) -

 األدبي ة(. الكنوز

 . )بريوت: دار الكنوز األدبي ة(.بياض األزمنة(. 1999) -

 )؟: ؟(. .رياح املواقع(. 1987) -

. )بريوت: دار الكنوز الغيمة الرصاصي ة(. 1998) -

 األدبي ة(.

م (. 2013يونيو  13هـ= 1434شعبان  4 اخلميس) -

ا )ق.ق.ج(» ة القصرية جدًّ ص 
«، املجل ة الثقافي ة«. )»الق 

 (. 8ص ،410 العدد، )جريدة »اجلزيرة«(

 ، أمحد.أبو دمهان

زام(. 2001)  اقي(.  . )بريوت: دار الساحل 

 .م(895هـ= 282-) ، أبو حنيفية أمحد بن داُودين وريالد  

 -لفني )فيسبادن برهنارد قيق:. ّتكتاب النبات(. 1974)

 أملانيا: فرانز شتاينر(.
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ل وايري لديورانت  .(1981 -1885) ، و 

ة احلضارة(. 1971) ص 
(. ترمجة: 1م2)ج الرشق األدنى -ق 

د بدران )بريوت: دار اجليل(.  حمم 

د )األصبهاين الراغب  م(.1109هـ= 503-، أبو القاسم احلسني بن حمم 

. الشعراء والبلغاءحمارضات األدباء وحماورات (. 1961)

 )بريوت: دار مكتبة احلياة(.

 م(.712هـ= 93-، عمر )ابن أب ربيعة

د ديوان عمر بن أب ربيعة(. 1992) . عناية: فايز حمم 

 )بريوت: دار الكتاب العريب(.

 م(.1071هـ= 463-احلسن بن عيل القريواين األزدي )، بن رشيقا

عر وآدابه (. 1972) د حمم   قيق:. ّتونقدهالُعْمدة يف حماسن الش 

ين عبداحلميد )بريوت: دار اجليل(.  حميي الد 

 سعد البازعي. ؛، ميجانالرويل

 . )الرياض: العبيكان(.دليل الناقد األدب(. 1995)

 ، نجاة.الزباير

 . )مراكش: دار ولييل(.يحأقبض قدم الر  (. 2007) -

 )مراكش: دار ولييل(.قصائد يف ألياف املاء. (. 2009) -
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د مرتىض )الزبيدي  م(. 1790هـ= 1205-، حمم 

قيق: . ّتتاج العروس من جواهر القاموس(. 2000)

ين )الكويت: املجلس الوطني  اج، وآخر  عبدالست ار أمحد فر 

 اآلداب(.للثقافة والفنون و

ْكل   ر  ين الز   م(.1976هـ= 1396-) ، خريالد 

 )بريوت: دار العلم للمًليني(.. األعالم. (1984)

 د.د حمم  ، حمم  الزلباين

ي م االجتامعي ة: مدخاًل للدراسات (. 1973 -1972)
الق 

ة ةاألنثروبولوجي ة واالجتامعي   ، الكتاب األول: اخللفي ة النظري 

َيم. )القاه  رة: مطبعة االستقًلل الكَبى(.للق 

 م(.1144هـ= 538-ر )مَ جار اهلل أبو القاسم حممود بن عُ  ،الزخمرشي

عبدالرحيم حممود  قيق:. ّتأساس البالغة(. 1982) -

 )بريوت: دار املعرفة(.

. )بريوت: دار الكتب املستقىص يف أمثال العرب(. 1987) -

 ة(.  العلمي  

د بن أمحد بن حمالسديري د.، حمم   م 

د السديري(.  1984) د بن أمحد بن حمم   . )؟: ؟(.ديوان حمم 
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د عيل مصطفى. ؛، فؤادسفر  حمم 

رْض (. 1974) ة اآلثار . )العراق: مديري   )مدينة الشمس(احل 

 وزارة اإلعًلم(. -ةالعام  

 .م(1066 -1007هـ= 458 -398، عيل بن إسامعيل )ابن سيده

إبراهيم قيق: . ّتاملحكم واملحيط األعظم(. 1971)

 اإلبياري. )القاهرة: مصطفى البايب احللبي(.

د بن عبد الرزا سيدو،   ق القشعمي. أمني سليامن؛ حمم 

(. موسوعة األدب العرب السعودي احلديث: 2001)

)الرياض: نصوص خمتارة ودراسات )تراجم الُكّتاب(. 

 املفردات(.

 ، أمحد.الشايب

ة حتليلـي ة ألصول األسلوب: دراسة بالغـي  (. 1990)

 . )مص: مكتبة النهضة(.ةاألساليب األدبـي  

 .(1972 -1910) محزةشحاتة، 

 )الطبعة األوىل: ؟(.ديوان محزة شحاتة. (. 1988) -

 ة: هتامة(.. )ُجد  (. الرجولة عامد اخُللق الفاضل1981) -
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 ، موريس.رشبل

ر املعريف عند جان بياجيه(. 1986) سة . )بريوت: املالتطوُّ ؤس 

 اجلامعي ة للدراسات والنرش والتوزيع(.

ري نْـت م   م(.1084هـ= 476-، األعلم يوسف بن سليامن بن عيسى )الش 

، )رواية أشعار الشعراء الست ة اجلاهلي ني(. 1983)

جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق  قيق:األصمعي(. ّت

 اجلديدة )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة(.

 ، روبرت.شولز

ة يف األدب(. 1984) . ترمجة: حنّا عبود )دمشق: اّّتاد البنيوي 

 الكّتاب العرب(.

 اري.، جان مشيفري

ترمجة: غّسان السي د )دمشق: اّّتاد  ما اجلنس األدب؟)د.ت(. 

 الكتاب العرب(.

 م(.995هـ= 385-، إسامعيل بن عب اد )الصاحب

د حسن آل ياسني حمم   قيق:ّت املحيط يف اللُّغة.(. 1975)

 )بغداد: مطبعة املعارف(.
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 ، ُسعاد.الصباح

عر(. )القا فتافيت امرأة(. 1989، 1986) هرة: اهليئة )ش 

ة للكتاب(. ة العام   املصي 

غاين د )الص   م(.1252هـ= 650-، احلسن بن حمم 

د ـڤ   قيق:ّت. الُعباب الزاخر واللُّباب الفاخر(. 1978) ري حمم 

 جمع العلمي العراقي(.حسن )بغداد: امل

ْلت  ، ُأمي ة.ابن أب الص 

ْلت(. 1998) - سجيع مجيل . عناية: ديوان ُأمي ة بن أب الص 

 اجلبييل )بريوت: دار صادر(.

ْلت(. 1980) - . شح: سيف رشح ديوان ُأمي ة بن أب الص 

ين الكاتب أمحد عصام الكاتب )بريوت: دار مكتبة و الد 

 احلياة(.

 م(. 986هـ= 376-بن عمر الرازي ) عبدالرمٰحن أبو احلسني ، الصويف

)حيدر  .كتاب صور الكواكب الثامنية واألربعني(. 1954)

 آباد الدكن: دائرة املعارف العثامني ة(.

 .(1997 -1914) ، عزيزضياء

ة ُعرفت ومل ُتكتشف.. (1977) )الرياض:  محزة شحاتة: قم 

 .دار الرفاعي(
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 م(.922 -838هـ= 310 -224د بن جرير )، أبو جعفر حمم  الطربي

م وامللوك()د.ت(.  . عناية: أيب تاريخ الطربي )تاريخ األُم 

ن/ الرياض: بيت األفكار الدولي ة(.ُصهي  ب الكرمي )َعام 

 .(1999 -1919) ، حسن ظاظا

ة . (1990) - الساميُّون ولغاهتم: تعريف بالقرابات اللغوي 

ة عند العرب.  بريوت:  -: دار القلم)دمشقواحلضاري 

 الدار الشامي ة(.

«. املجتمع العرب القديم من خالل اللغة»(. 1984) -

الندوة العاملي ة الثانية لدراسات تاريخ )بحث ضمن: 

»اجلزيرة العربي ة قبل  -اجلزيرة العربي ة، الكتاب الثاين

اإلسًلم«، )الرياض: جامعة امللك سعود(، ص 

 (. 186 -177ص

 ، عًلء.عبداهلادي

ْيه  ب ظ ل2007) ل  لُّون  ع 
ْست د  ل.. ت  ّّ. )القاهرة: اهليئة (. ُمْهم 

ة لقصور الثقافة  (.العام 

 ، سهام صالح. العبودي

 . )الرياض: دار املفردات(.ظ ّل الفراغ(. 2009)
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د.علوان  ، حمم 

)ق َصص قصرية(. )الرياض:  احلكاية تبدأ هكذا(. 1983) -

 دار العلوم(.

 -)ق َصص قصرية(. )الرياض اخلبز والصمت (.1977) -

 القاهرة: دار املريخ(.

د حسن.علوان  ، حمم 

قف الكفا(. 2002)  )بريوت: دار الفارايب(.ية. س 

 ، جواد.عل

بريوت: املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم. )(. 1973)

 دار العلم للمًليني(.

 ، عبد الرمٰحن.بو عل

َدة. املغامرة الروائي ة(. 1996) د  -)َوج  املغرب: جامعة حمم 

 .األّول(

ة.العيوين  ، فوزي 

)الظهران: َنرش    )جمموعة قصصي ة(.موجز النرشة (. 2008)

 خاّص(.
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 ، عبداهلل.الغذامي

ة ة إىل الترشحيي  اخلطيئة والتكفري: من البنيوي  (. 1985)

Deconstruction-   ة لنموذج إنساين معارصقراءة نقدي  .

 ة: النادي األديب الثقايف(.)ُجد  

 .(1980 -1929) ، بيرتفارب

كويت: ترمجة: زهري الَكَرمي )البنو اإلنسان. (. 1983)

 املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(.

 .م(1004هـ= 395-، أبو احلسني أمحد بن زكريا )ابن فارس

د عبد السًلم  قيق:ّتمعجم مقاييس اللغة. (. 1952) حمم 

 قاهرة: دار إحياء الكتب(. هارون )ال

 م(.786هـ= 170-، اخلليل بن أمحد )الفراهيدي

نْي 1985 -1980)  مهدي املخزومي قيق:. ّت(. معجم الع 

 إبراهيم السامّرائي )العراق: وزارة الثقافة واإلعًلم(.و

 (..Wissmann, H. v، فون )فسامن

، )دائرة املعارف البداوة يف اجلزيرة العربي ة)د.ت(. 

الرتمجة العربي ة(. إعداد وّترير: إبراهيم زكي  -سًلمي ةاإل

لقاهرة: دار عبداحلميد يونس )ا و أمحد الشنتناويو خورشيد

عب(.  الش 
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ماين نْد الز   م(.555نحو  -، شهل بن شيبان )الف 

ماين(. 1986) ْند الز  عر الف  حاتم صالح الضامن  قيق:. ّتش 

 )بغداد: املجمع العلمي العراقي(.

 .(1984 -1926) ، ميشيلوفوك

ـة(. 1985) عارف منيمنة وبشري أوبري  مجة:. ترالبنيوي 

 .باريس: عويدات( -)بريوت

ـْيـفي د بن قاسم احلََكميالف   هـ=1421 -1363) ، سلامن بن حمم 

 .  (م2000 -1943

عبداهلل بن أمحد الَفي في  قيق:. ّتمرافئ احُلّب (. 2007)

 )جازان: النادي األديب(.

 ، عبداهلل بن أمحد.ـْيـفيالف  

ر -البنية -اإلشارة(. »2000 سبتمَب) - ث  )قراءة يف »دالئل  األ 

«، جمل ة »ُجذور«. )« يف ضوء النقد احلديث(اإلعجاز

ة(، عدد  ص  ،2، جمل د 4)النادي األديب الثقايف بُجد 

 (.32 -7ص

عري يف اململكة العربي ة (. 2005) - حداثة النّص الش 

الت املش ة يف حتوُّ ة: قراءة نقدي  هد اإلبداعي. السعودي 

 )الرياض: النادي األديب(.
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يف بنية النّص االعتباري )قراءة جيولوجي ة لنبأ (. »1999) -

«، الريموكجمل ة »أبحاث («. )حّي بن يقظان: نموذًجا

 -9، ص ص1دد، ع17ل دوك، األردن(، جم)جامعة الريم

52.) 

ة (. 2014) - مفاتيح القصيدة اجلاهلي ة: نحو رؤية نقدي 

رْب  املكتشفات احلديثة يف اآلثار وامليثولوجيا. جدي دة ع 

ة: النادي 1)األردن: عامل الُكتب احلديث(. )ط. : ُجد 

 (.2001األديب الثقايف، 

ي م(. 2006) -
  يّ م  لْ ع   طيطي ـة ملنهاجمقاربات خت: نقد الق 

سة االنتشار العريب(.جديد  . )بريوت: مؤس 

 ، لطيفة.قاري

رة مجاَدى اآل 29السبت )  (.م2007يوليو  14هـ= 1428خ 

وار  (.2479العدد (، السعودي ة)«، »الوطن  جريدة. )ح 

د عبد اهلل بن مسلم الدينوري ) ،ابن قتيبة  م(.889هـ=  276-أبو حمم 

)حيدر آباد  ب األنواء يف مواسم العرب.كتا(. 1956) -

 اهلند: مطبعة جملس دائرة املعارف العثامني ة(.  -الدكن 

ْيرس  والق  (. هـ1342) - ين اخلطيب داحاملـ  . عناية: حمّب الد 

 )القاهرة: املطبعة السلفي ة(.
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 ، أمرية.القحطاين

ة(. 2007)مارس  ْتـنـ  دار العلم )رواية(. )بريوت:  فـ 

 للمًليني(.  

 القرآن الكريم.

 .م(747هـ= 130 -ُعمري بن ُشييم )، الُقطامي

أمحد و إبراهيم السامرائي قيق:ّتطامي. ديوان القُ (. 1960)

 مطلوب )بريوت: دار الثقافة(.

 .(2010 -1940) ، غازيالقصيبي

)ُأقصوصة(. )بريوت: ألزهايمر (. 2010 أغسطس) -

 بيسان(.

ةالع(. 1996) -  . )بريوت: دار الساقي(.صفوري 

 ، صًلح.قنصوه

ة القيمة يف الفكر املعارص(. 1987) ر . )القاهرة: دا نظري 

 الثقافة(.

س.  الكتاب املقد 

ة ُكثـري    .م(723هـ= 105-) َعز 

ة(. 1971) ز  إحسان عّباس )بريوت:  قيق:. ّتديوان ُكثـري  ع 

 دار الثقافة(.
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 ، إهلام.كاّلب

«، جمل ة »املستقبل العريب«. )ي م يف لبنانـالق   نسق»(. 1994)

 –91ص ، ص183دد ع، )مركز دراسات الوحدة العربي ة(

109.) 

ين  ، أديب.كامل الد 

. )بريوت: الدار أقول احلرف وأعني أصابعي(. 2011)

 العربية للعلوم(.

 .(1994 -1919) ، جانكوهن

ة(. 1986) عري  د  مجة:. تربنية اللغة الش  د حمم  الويل وحمم 

 العمري )الدار البيضاء: دار توبقال(.

 ، شاكر.لعيبي

م  الي ات قصيدة النثر إشكم(. »2007هـ= يناير 1428)حمر 

عر وتواريخ( ية )ش  «، )الرياض: النادي جمل ة »قوافل«. )املحل 

 (.19 -14، ص ص21دد ع، األديب(

 ، إيليا.أبو مايض

 ر العودة(.. )بريوت: دا ديوان أب مايض)د.ت(. 
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      .(1947 -1893) ، كارلماهنايم

ة: مقّدمة يف علم (. 1968) اجتامع األيديولوجي ة والطوباوي 

 . ترمجة: عبداجلليل الطاهر )بغداد: مطبعة اإلرشاد(.املعرفة

 .م(965 -915هـ= 354 -303) ، أبو الطي باملتنب ي

َبقوقي . وضعه: عبدالرمٰحن الرشح ديوان املتنب ي)د.ت(. 

 )بريوت: دار الكتاب العريب(.

 .م(688هـ= 68) جمنون ليىل

رحات )بريوت: . شح: يوسف فديوان جمنون ليىل(. 1994)

 دار الكتاب العريب(.

 .(2006 -1911) ، نجيبحمفوظ

 )بريوت: دار اآلداب(.أوالد حارتنا. (. 1986)

يني  حُمْ   ين.الد   ، عيلّ ي الد 

قوى اخلفية( يف املجتمع العرب عبادة األرواح )ال»(. 1984)

من: الندوة العاملي ة الثانية لدراسات «اجلاهل
. )بحث ض 

»اجلزيرة العربي ة قبل  -ة العربي ة، الكتاب الثاينتاريخ اجلزير

 -153، )الرياض: جامعة امللك سعود(، ص ص«اإلسًلم

164.) 
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 ، عبدالرحيم.مراشدة

األردن: . )إربد، كتاب األشياء والصمت(. 2002)

 منشورات ملتقى إربد الثقايف(.

 م(.1057 -973هـ= 449 -363، أبو العًلء )املعّري

ْند(. 1987 -1986) ْقط الز  مصطفى  قيق:. ّترُشوح س 

السّقا وعبد الرحيم حممود وآخرين، بإشاف: طـٰه حسني 

ة العاّمة للكتاب(. ]مصو   رة عن نسخة )القاهرة: اهليئة املصي 

 م[.1945نة دار الكتب، س

 (.1946-، لويس )معلوف

د يف اللغة واألعالم(. 1987)  . )بريوت: دار املرشق(.املُـنْج 

 ، هيام.املفلح

. )بريوت: الدار العربي ة كام القلق يت كئ اجلمر(. 2007)

 للعلوم(.

د بن مكرم بن عيل )ابن منظور  م(. 1311هـ= 711-، حمم 

نيف: يوسف . إعداد وتصلسان العرب املحيط)د.ت(. 

 خّياط )بريوت: دار لسان العرب(.
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 .(1997 -1922) ، سبتينوموسكايت

. ترمجه وزاد عليه: القديمة احلضارات السامية(. 1986)

د القصاص )بريوت: دار  السيد يعقوب بكر، راجعه: حمم 

 الّرقي(.

 .(1959 -1887) ، إدوين موير

د القادر ترمجة: إبراهيم الصرييف وعببناء الرواية. )د.ت(. 

 القط )القاهرة: الدار املصية للتأليف والرتمجة(.

 

د )امليداين  .(م1124هـ= 518-، أمحد بن حمم 

ين عبد احلميد  قيق:. ّتجممع األمثال(. 1955) د حميي الد  حمم 

دي  )مص: مطبعة السن   ة(.ة املحم 

 جرومان.أدولف رودوكاناكيس؛  ل.هومل؛ فرتز ، ديتيلف؛ نيلسن

. ترمجه واستكمله: فؤاد التاريخ العرب القديم(. 1958)

د حسن )القاهرة:  مكتبة حسنني عيل، راجع الرتمجة: زكي حمم 

 النهضة املصي ة(. 

 ، نادر.ُهدى

 . )إربد، األردن: مطبعة البهجة(. كذلك(. 2001)
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  عر السعودي(، عن كتابه: »حداثة النّص )الدراسات يف الش  

 ة«. ة السعودي  عري يف اململكة العربي  الش  
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كت    َتـَمس 
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ًًل   منتق 

 الذّي 

 َتّل يُت 
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