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 المروّیات والمرجع الّتخییليّ مداخل إلی العالقة بین 

 في روایة "الّلجنة" لصنع الله إبراهیم 
 

 

 

 : صملخّ ال

بـــــ "   خيي��ّ  واملرجع املروّ�ات ب�ن العالقة إ�� مداخلنروم من خالل هذا البحث املوسوم 
ّ
رواية  �� الت

لصنع جنة" 
ّ

بمراجع   إبراهيم"  هللا  "ال� موصولة  معان  من  األثر  عليھ  ينفتح  بما  البنيوي  "التحليل  ر�ط 

معرفّية ونقدّية تتقّفي األثر القرائّي وجمالّيات الّتلّقي. إّن مسألة العالقة ب�ن ا�خطاب    متباينة و�مقوالت 

قدر ع��  تبدو  فيھ،  لها 
ّ
�ش� وهيئة  البنية  ومفهوم  و�حالًيا،  تخييليا  خطاًبا  بِاعتباره  من    القص�ىّي  كب�� 

لھ    -األهمّية، ملا يمكن أْن ُيحدثھ تنّوع ا�خطاب املرج��ّ 
ّ
�ل من �غّ��ات شّ�ى    -من خالل طرق �ش�

ّ
�� بنية الش

 ال سيما إذا ِاف��ضنا مع ُيم�ى العيد   تؤدّي �� كث�� من األحيان إ�� ُضعفها وترّهلها كما �� الّسرد الّس�� ذا�ّي،

لذا فإّن غاية هذا    .بار ا�جمالّية ماثلة �� نظام ال��كيب اللغوّي نفسھ"أّن الش�ل ناطق بالدالالت بل واعت

ق  
ّ
�ل القص�ىّي خاّصة ما يتعل

ّ
البحث �س��دف ا�خطاب املرج�ّ� املتخّيل �� املقام األّول، وأثره �� بنية الش

 با�حبكة القصصّية.  

 

 �ىي، ا�خطاب التخيي��.الّتخيي�ّ�، التلقي، ا�خطاب القصاملرجع  ،املروّ�ات :ال�لمات املفاتيح 
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Abstract: 

 Through this research entitled Introductions to the relationship between narrations 

and the imaginary reference in the novel “The Committee” by San’ Allah Ibrahim,” we 

aim to link “structural analysis with the meanings that the work opens up to which are 

linked to various references,” and with cognitive and critical statements that trace the 

reading effect and the aesthetics of reception. The issue of the relationship between 

the narrative discourse as an imaginary and imaginary discourse, and the concept of 

the structure and the body that forms it in it, appears to be of great importance, because 

the diversity of the reference discourse - through the ways in which it is formed - can 

bring about various changes in the structure of the form that often lead to its weakness. 

And its slackness, as in the autobiographical narration, especially if we assume with 

Youmna al-Eid that the form speaks the semantics, and even the consideration of the 

aesthetic is present in the system of the linguistic structure itself. Therefore, the 

purpose of this research primarily targets the imaginary reference discourse, and its 

impact on the structure of the narrative form, especially with regard to the plot. 

 Keywords : Narratives, imaginative reference, reception, narrative discourse, 

imaginary discourse 
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 تمهید:  -1

ا
ً
إذ رواية    ،ننظر   �� املرجعية  اإلحالة  القص�ىّي،   1"ال�جنة"��  بالّنّص  وعالق��ا  إبراهيم  هللا  لصنع 

عن   وفصلها  تقطيعها  ع��  الّسرد  فيعمل   ،
ً
منجزة القصصّية  األحداث  لتستوي  ��ا  ل 

ّ
تتش� ال�ي  والكيفّية 

�عضها البعض من خالل العمل ع�� �عطيل مسار القّص و�بطائھ بمختلف الّتقنيات القصصّية األخرى، 

ا�خطاب تنامي  معها  ُيصبح  الّسرد    بدرجة  ��ميش  أْي  الهامش.  هو  الّسردي  وا�خطاب  املركز  هو  املرج�ّ� 

نا نقصد  Référentواإلْعالء من م�انة املرجع ( 
ّ
ل والّتنّوع �� هيئات تخييلّية شّ�ى. ع�� أن

ّ
ش�

ّ
) وهو بصدد الت

خصيات واألمكنة واألزمنة أْي 
ّ

 املراجع  ههنا باملرجع ما قد يحيل عليھ الّنّص القص�ىّي من �ائنات مثل ال�

غة بحسب عبارة شارل كر�دالر (
ّ
 ).Charless W. Kreidlerالقائمة �� الواقع الّتار��ّ� خارج نطاق الل

لھ   
ّ
الّسردّي كما �ش� بالّتخييل  إّن ا�حديث عن ا�خطاب اإلحا�ّ� (املرج�ّ� والن�ىّي) هو حديث ملتبس 

وهو أيًضا حديث مّتصل بما هو خارج الّنّص  .  «العناصر البانّية للفضاء»الّتخييل املرج�ّ� بِاعتباره من  

ھ فضاء تخيي�ّ�، وهو كالم يحيل دوًما 
ّ
  مفهوم البنية «ع�� البنيوّ�ة أو ع��  و�ما هو داخلھ �� آن واحد بما أن

«إذ  إّن هذه املقار�ة �س��دف الّنص القص�ىّي وا�خطاب التخيي�� واإلحا�ّ� فيھ    وعالقة الّدال باملدلول».

 نحو الكتابة  
ُ

ل �� �سق خاّص بأثر من عالقا��ا بمرجع �ّ� معيش»  هيئ��ا ا�خاّصة أو   تنحرف
ّ
أْي    2تتش�

  م مفهو تأصيل ا�خطاب القص�ىّي �� عالقتھ باملرجع التخيي�ّ�، معتمدين �� ذلك ع�� أهمّية العالقة ب�ن  

 اإلحالة املرجعّية عند الكالم ب�ن الّنّص األد�ّي ومرجعھ اِالجتما�ّ�.

 القات المرویات بالمرجع الّتخییلّي في روایة اللجنة:  ع   أوال:  -2

لقد استقّر �� أذهان الروائّي�ن العرب ح�ى مرحلة ما قبل الستينيات أّن الواقعّيات ع�� اختالفها ما        

م   �� تمايزها  رغم  التار�َخ  وكتابُتـــــــها  الوقائَع  ��خيُصها  بي��ا  يجمع  واش��اكّية  ونقدّية  ��جيلّية  ستوى  ب�ن 

ص  
ّ

أْن ��خ إذن  الراوي عن موضوع سرده. فالسائد  ال�ي تفصل  املسافة  الرؤ�ة االجتماعية و�� مستوى 

ص ذلـــــك الكــــائــن ا�خارج عن اللغة. في�ون النّص بذلـــك ا�ع�اًسا ملعطى سابق  
ّ

الرواية واقًعا، أْي أْن ��خ

ا�خْوض ��  وف��ا يتعّ�ن. ولذلك فإّن هذه الّدراسة تحاوُل    الــــــذي ي�ون باللغة  3هو املرجع ا�خار�ّ� املتخّيل

 
 .  1996صنع هللا إبراهيم، اللجنة دار الجنوب للنشر، تونس.  -1
 .  8يمنى العيد: فن الرواية العربية، بين خصوصية الحكاية وتمّيز الخطاب (مرجع مذكور). ص  -2
ائر والّشجرة والقلم.  -3

ّ
وقد   يكون الخطاب مرجعّيا عندما ينهض بدور تعيين ما هو خارج عن نطاق القول من عناصر ملموسة كالط

ويكون هذا المرجع متخّيال   يه قائما في التاريخ متداوال بين الناس كالخبز.ويكون المرجع المحال عل تكون مجّردة مثل الحّرية والحب.
ص والكالب لنجيب محفوظ،  »Charles WKreidler« ال يوجد حقيقة إال في النص الّسردّي 

ّ
من قبيل شخصية سعيد مهران في الل

سطوري ويكون المرجع ممكن الوجود في الّنّص التخييلّي كخان الخليلي لنجيب 
ٔ
محفوظ ويكون غير ممكن الوجود كالتنين الكائن اال

ساتذة، إشراف محمد القاضي، دار محمد علي للنشر،  
ٔ
ليف مجموعة من اال

ٔ
نظر معجم السرديات تا

ُ
ط. . . ا

ّ
في رامة والتنين إلدوارد خرا

  .187، ص 2010
رجعت اإلبل إذا هزلت ثم سمنت.ورجعانا ومرجعا ومرج ورجعيوُينظر كذلك لسان العرب: رجع يرجع رجعا ورجوعا 

ٔ
وفي   عة. . . ا

رجعت الناقة فهي مرجع حسنت بعد هزال... ابن منظور لسان العرب، مصدر  
ٔ
رجعت وا

ٔ
التهذيب: قال الكسائي إذا هزلت الناقة قيل ا

 . 114،117مذكور، ص 
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�الّية املراجع
ْ

ت �� عوالم الّتخييل الّروائّي وطرائق الّتعامل معها وتفس��ها �� هذه العوالم    1إش
ّ
إذا ما حل

ت
ْ

ا  املمكنة قياًسا �عالم الواقع أو عالم التار�خ. فغ�ّي عن البيان أّن املراجع �� عوالم الّتخييل تخ
ً
لف ِاختالف

ر�ھ من أمثال  
ّ
رّ�ا عن املراجع �� عالم الواقع كما ُيقّر بذلك أهّم نّقاد القصص ومنظ

ْ
،   )(Searleسورلجذ

 وغ��هم. (HumBurger(هام��وغر ، وكيت  (Ruth Ronan) ، ورونان  )(Genetteوجونات

ُيمّ�� جنسها األد�ّي وُ�ؤّسسھ. فمنذ ا لقرن التاسع عشر خلصت  فأْن ت�ون الرواية ��خيًصا فذاك ما 

نظرّ�ة هيقل ا�جمالّية إ�� أّن الّرواية �� م�حمة العصر ا�حديث. وقد أخذت الّرواية ��ذا املع�ى عن امل�حمة  

 أّن  
ّ

ھ ع�� اختالف �� الظروف االجتماعّية وتبّدل �� الشروط التار�خّية. إال
َ

مفهوم  ��خيصها العالَم وطرائق

"ا�حساسّية   وائّيي ما قبل الستينيات أصبح محّل ُمراجعة مع ما ُعرف بـكما استتّب �� مدّونة ر   الت�خيص

 �� مصر تنظ�ً�ا و�بداًعا، و�ْن بدا �� اإلبداع أْج�� وأو�ح.  2الروائية ا�جديدة"

�ادت �� املنجز اإلبدا�ّ� لعديد الروائّي�ن املصرّ��ن بتأث��   لقد غابت العالقة اآللية ب�ن األدب والواقع أو

من الرواية ا�جديدة الفر�سية سعًيا وراء "واقعية جديدة" ت�ّحح عالقة األدب بمرجعھ التخيي�ّ�، وتدعو  

إ�� رؤ�ة جديدة �� العالقة بي��ما، وترفض مفهوم اال�ع�اس التقليدّي و�التا�� ترفض الواقعية التقليدية.  

جّددين صنع هللا إبراهيم الذي تتالت إصداراتھ بدًءا من روايتھ صغ��ة  وم
ُ
ن ب�ن هؤالء الروائّي�ن املصرّ��ن ا�

 "تلك الرائحة" ح�ى عملھ األخ�� "أمر��ان��" وما بي��ما "نجمة أغسطس" و"ذات"... ا�حجم 

البحثية"ال�جنة"  ورواية   الورقة  ا.  موضوع هذه  َعّد عالمة دالة ع�� 
ْ
� الّروائّي ضمن  و�اتت  نخراط هذا 

ة من خالل ما طرحتھ رواية "ال�جنة" من عالقة جديدة ب�ن األدب  ّ◌ التّيار الّسا�� إ�� تحديث الّرواية العر�ي

 وكيفية اإلحالة عليھ. وسنس�� �� هذه الورقة البحثية إ��:   3والتخييل املرج��ّ 

خصيات و�نية اإلطارْ�ن امل�ا�ّي  أْن نتبّ�ن عالقة املرو�ات باملرجع التخيي�ّ�، أْي طب  –  1
ّ

يعة األفعال وال�

سعت؟
ّ
 والزما�ّي. وكيف تحيل املروّ�ات ع�� مرجعها ا�خار�ّ�؟ وهل تقلصت اإلحالة املرجعية الّتخييلّية أم ا�

بزمن    –  2 ا�ح�اية  زمن  �� عالقة  البحث  خالل  من  للرواية  الف�ّي  البناء   �� الت�خيص  أثر  نضبط  أْن 

 وضعية الراوي والرؤ�ة أو الرؤى ال�ي �عتمدها.   ا�خطاب ومن خالل 

 
يام  -1

ٔ
نجزنا ندوة علمية حول الّرواية والمرجع بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين ا

ٔ
فريل  10، 9كنا قد ا

ٔ
شرنا في ورقة   .2017ا

ٔ
وا

ف عن مؤّسسة دار الغّشام بسلطنة عمان سنة  الندوة العلمّية إلى مختلف هذه النقاط في مقّدمة الكـتاب.
ّ
  2017وقد صدر هذا المؤل

عتمدت في الندوة. متضّمًنا مختلف 
ُ
 البحوث العلمّية التي ا

للتوّسع في مفاهيم "الحساسية الجديدة" و"التشخيص" و"التجريب" و"التجديد"... وعالقة الرواية المصرية (رواية "اللجنة"   -2
، 2002، 2سوريا، ط يع.وغيرها) بالرواية الفرنسية، انظر كـتاب محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة، دار الحوار للنشر والتوز 

 .  139ص 
ثيرت قضية الّتخييل في الثقافات اإلنسانية القديمة. -3

ٔ
ثار هذا اإلشكال اإلبداعّي من   ا

ٔ
ول من ا

ٔ
ولعل الفكر الفلسفي اليوناني كان ا

رسطو من هذا الم
ٔ
فهوم اللبنة خالل مفهوم المحاكاة الذي يعكس بصورة واضحة التجربة اإلنسانّية في عالقتها بالواقع وقد جعل ا

ساسّية لمقاربة هذه الّتجربة وهي تعيد إنتاج الواقع بطرق مختلفة تتفاوت سموا وانحطاطا ويحضر الجانب التخييلي للمحاكاة عند 
ٔ
اال

نظر، سعيد جبار، من السردية إلى التخييلية، ط
ُ
رسطو وهو يقارن بين الشعر والتاريخ. . لمزيد التوسع في هذه الفكرة ا

ٔ
 ، منشورات1ا

 .  40ص   2012اف. ضف



جنة" لصنع هللا ٕابراهيم  مداخل ٕالى العالقة بين المروّيات والمرجع الّتخييلّي 
ّ
 د. بلقاسم مارس   ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في رواية "الل

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)228( 

 وعموًما نقّدر أّن هذا املبحث �ستمّد مشروعيتھ من أهّمية الت�خيص �� النّص الّروائّي و�� تحديثھ، إذ:

صة   �خَّ
ُ
امل باملادة  النّص  فعالقة  فيھ،  التخييل  وطرائق  الروائّي  النّص  بحداثة  وثيق  صال 

ّ
ات "للت�خيص 

تدفع    1العاّم للرواية. فقد اق��ن تجاوز الت�خيص التقليدّي بن�عة تجديدّية وا�حة"تنعكس ع�� البناء  

بَدع الّسائد ومجادلتھ �ش�ل عنيف، وتطمح إ�� استحداث أش�ال �� اإلنجاز والتعب�� تقطع  
ُ
نحو مساءلة امل

ل توسيع ممكنات  مع ما �ان واستقّر �� األذهان. فتنشد التنويع داخل اإلبداع السردّي التخيي�ّ� من خال

القول ف��و "ال شّك أّن املتتّبع ألعمال صنع هللا إبراهيم [...] ُيدرك بجالء هذه الن�عة املتواصلة إ�� خ�خلة  

الب�ى السردية السائدة �� الرواية العر�ية وزعزعة طقوس التلقي التقليدية ال�ي ر�طت القارئ العر�ّي بالرواية  

 .2العر�ية زمًنا طو�ال"

 ت: المرویا  -3

 طبیعة األفعال: -3-1
فـــ األحداث،  الّنموذ�ّ� من  ��خيص  إ��  الكالسيكّية  العر�ّية  الرواية  ت 

ّ
واقع    اطمأن ينتقي من  "الراوي 

 �حياة الناس بأفراحها وأحزا��ا و�طوال��ا  
ً
خوص وامل�ان والّزمان اخ��اال

ّ
ا�حياة أك�� األحداث �� عالق��ا بال�

أخرى من الت�خيص تتقاطع �� رواية "ال�جنة" �� العادّي واليومّي أّوال،    ، إال أّن أش�اال ثالثة3وتناقضا��ا"

 والغر�ب ثانيا، واملكتوب ثالثا.

 تشخیص العادّي والیومّي: -3-1-1
رواية   تفاصيلھ    "ال�جنة"تحيل  أدّق   �� وتصوغھ  املوضو�ّ�  الواقع  بناء  فتعيد  التخيي�ّ�  مرجعها  ع�� 

�خيص الواقع �� مستوى "الدرجة الصفر" ع�� �سيج الّرواية  العادّية وجزئياتھ اليومّية. فقد استحوذ � 

الّسردّي ح�ى غدت األفعال أقرب إ�� الوصف وأميل إ�� �عطيل الّسرد من حيث هو تتا�ع سب�ّي لألحداث. 

قائال ا�حارس  والتقاءه  ال�جنة  مقّر  إ��  وصولھ  يصف  حقيب�ي  فالّراوي  ووضعت  جواره،  إ��  وقفت   "

وُ�قّدم استعداده ودخولھ    .4ض، ثم قّدمت إليھ سيجارة وأشعلت لنف�ىي أخرى"الّسامسونايت ع�� األر 

النحو ال�جنة ع�� هذا  تناولت حقيب�ي بيدي اليم�ى، و�يدي األخرى تحّسست ر�اط عنقي  إ�� أعضاء   "

ابتسامة واسعة" الّ�حيح، ورسمت ع�� وج�ي  �� امل�ان  ھ 
ّ
أن د من 

ّ
الضرب من    .5ألتأك أّن هذا  ووا�ح 

العادّي   ضمن  باندراجھ  ا�خار�ّ�  التخيي�ّ�  العالم  ع��  و�حيل  املمكن،  املعتاد  املألوف  ص 
ّ

��خ األفعال 

 واليومّي. ولكّنھ يتحّول إ�� وظائف من "الدرجة الصفر" ال تتقّدم با�ح�اية.

 
 . 139ص .2002، 2محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة. دار الحوار للنشر والتوزيع. سوريا. ط، -1
 . 175. 174. صص1996محمد الباردي، في نظرية الرواية. سراس للنشر. تونس.  -2
 . 267. ص1995. سنة 38العدد سية.الباردي، التشخيص في الرواية العربية الحديثة. حوليات الجامعة التون محمد -3
 .  29صمصدر سابق، اللجنة. ، صنع هللا إبراهيم -4
 .  32، صالمصدر نفسه -5
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رواية       فيھ  "ال�جنة"إّن  تتواتر  الذي  التقليدّي  الت�خيص  �عارض  الواقع    ال  املرجعية ع��  اإلحاالت 

�عرض   وهو  فالراوي  الناس.  �عيشها  ال�ي  األحداث  تفاصيل  يضبط  �جّل  إ��  تتحّول  ت�اد  ح�ى  ا�خار�ّ� 

ق �� جزئيات هذْين ا�حدثْ�ن و�حرص  
ّ
حدثْ�ن: استيقاظھ وعضو ال�جنة الذي حّل ببيتھ و�فطارهما معا ُيدق

 ع�� تقديمهما �� أدّق تفاصيلهما كما ي��:  

الوقوف متجاورْ�ن أمام املرآة + نظر الراوي �� املرآة + التقاء عينْيھ �عي�ْي عضو    حدث االستيقاظ:  -

 .1ال�جنة + اضطراب آلة ا�حالقة �� يد الراوي + جرح أسفل ذقنھ+...

االنتقال إ�� املطبخ + صنع الشاي + تفقد البيضات الثالث �� الثالجة + وضع البيضات    حدث اإلفطار:  - 

ا�جلوس   + األسود  الز�تون  من  وقدر  الطحينية  ا�حالوة  من  وأخرى  ا�ج�ن  من  قطعة  إخراج   + النار  ع�� 

 .2متواجهْ�ن + تقاسم البيضات + ......

بات  
ّ

ومرك الّنعوت  خالل  من  التفاصيل  بأدّق  الّراوي  عناية  ا�حدثْ�ن  هذْين   �� االهتمام  يلفت  ما  ولعّل 

طر�ة + ثالث بيضات + الز�تون األسود...]. و�بدو صنع هللا إبراهيم واعًيا  اإلضافة [زجاجة صغ��ة + املياه الع

اقع اليومّي ب�ّل عناصره"بأهمّية ��خيص الواقع اليومّي �� رواياتھ ح�ن ُيؤكد أّن   .3: "الّرواية �� الو

عالم   ت  "ال�جنة"إّن   �� الواقع  ع��  املرجعية  إحالتھ  خالل  من  معناه  من  �عًضا  ُينتج  فاصيلھ  الروائّي 

وجزئياتھ. ولكّن هذه اإلحالة تتعاظم ح�ن تحيل الرواية ع�� املعطيات االجتماعية والسياسية فت�جو واقع  

[ا�حافلة]  العاّمة  األماكن   �� األعراض  ان��اك  يصبح  ح�ن  األخالق  فساد  من  تجلياتھ  بمختلف  الفساد 

ات العمالقة ع�� اقتصاد البالد ح�ى ممارسة م�ّ�رة، إ�� فساد االقتصاد �� عهد االنفتاح وسيطرة الشر� 

جنة عسكرّ�ون. بيد أّن رواية  
ّ

م العسكر بمصائر الناس. وج�ّ� أّن معظم أعضاء ال�
ّ

ا تحك
ّ
فساد أو�� األمر مل

"ال�جنة" بقدر ما تحيل ع�� العالم ا�خار�ّ� وتؤكد حضور مرجعها الّتخيي�ّ� ف��ا فتتناءى عنھ ح�ن تجعل 

 شّد أهّم وظائفها الّسردّية التخييلّية إ�� �عضها. �سيًجا �  من الفعل الغر�ب 

 تشخیص الغریب:  -3-1-2
من   الغر�ب  ع��  قياُمها  بي��ا  يجمع  رئيسّية  سردّية  وظائف  ثالث  جنة" 

ّ
"ال� رواية   �� نضبط  أْن  ُيمكن 

 األفعال. هذه الوظائف ��: الوصول إ�� مقّر ال�جنة + البحث + املالحقة. 

جنة""حاوليقول الراوي    وظيفة الوصول:-
ّ

 أكّون فكرة وا�حة عن عمل ال�
ْ

جنة ال�ي   .4ت أن
ّ

إّن ال�

س�� الّراوي إ�� لقا��ا تبدو غائمة ًغ�� وا�حة املعالم. فهو يجهل طبيعة عملها. ولم ُيف�ح �� الوصول إ��  

ن من مقابل��م نفْوا �ّل عالقة لهم ��ذه ال�جنة.
ّ

بل    �عض مّمن مثلوا أمامها سابقا ع�� ك����م وح�ى من تمك

ل آخرون بنسيان تفاصيل ما جرى أثناء لقا��م ��ا. أّما تركيبة  
ّ
م��م من أنكروا مجّرد معرف��م بوجودها. و�عل

 
 .  96ص المصدر نفسه، -1
 .  96ص المصدر نفسه، -2
 . 178ص المصدر نفسه، -3
   . 33، صالمصدر نفسه -4
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جنة فتبدو غر�بة أيضا فاألعضاء  
ّ

أخفق الّراوي �� تحديده.  هو�ا��م ضبابّية    1"�ان عددهم كب�ً�ا حقا"ال�

ا هذا  عسكرّ�ون.  اآلخر  والبعض  مدنّيون  فبعضهم  جنة  غر�بة، 
ّ

ال� بأمر  ا�حيطان  الغرابة  وهذه  لغموض 

رعّية اليومّية غ�� املتغّ��ة"واملسيطران ع�� أعضا��ا يجعالن القارئ م��ّدًدا أمام مدى صل��ا  
ّ

حسب    2"بالش

 عبارة تودوروف.

 واية. وُ�مكن أْن تفرَّع إ�� وظائف دنيا تبدو اثنتان م��ا األدّل ع�� حضور التخيي�ّ� �� الرّ   وظيفة البحث:  -

جنة يلوح غر�ًبا صادًما. فهو ُيجاَبھ �سؤال: "هل �عرف الّرقص؟"     االختيار:  -
ّ

إّن لقاء الراوي بأعضاء ال�

تلك    وهو حدث يخرج بالفعل عن إطار ا�حياة الواقعية لي�ج إ�� مسار العوالم الّتخييلّية  .3"أِرنا ذلك"وأمر  

ال�ي وسمناها بأّ��ا عوالم ممكنة.  فالّراوي مطالب بالّرقص أمام �جنة قصدها يطلب فرصة لُيطّور موهبتھ  

 وُ�جّدد اهتمامھ با�حياة.

هادات غر�بة إذ يحزم وسطھ بحزام عنقھ ويشرع �� الّرقص ُمبدًيا   
ّ

وتبدو استجابة الراوي صاحب الش

 واسعة بفنون الّرقص. أّما األغر 
ً
ب فأْن ُ�سأل الّراوي �� شأن تقر�ر رفعتھ سيدة أثبتت فيھ �جَزه عن  معرفة

د   جنة من الّراوي تفس�ً�ا لهذا األمر. و�بلغ التخيي�ّ� ذروتھ �حظة ُيجرَّ
ّ

ممارسة ا�جنس معها. و�طلب أعضاء ال�

مع ُ�عرَّى  الّراوي  إّن  الّراوي.  إست   �� إصبعھ  جنة 
ّ

ال� أعضاء  أحد  يضع  ثم  سروالھ  باّ��امھ  الّراوي من  نوّ�ا 

ب�ّل   الواقع  أق�ىى درجاتھ ُمجاوزا  بالغر�ب  يبلغ  الّتعر�ة هذا  بن�ع سروالھ. وحدث  ا�جن�ىّي ومادّيا  بال�جز 

الّراوي   يقول  بمعناها  مْمكناتھ.  ما 
ّ
و�ن لل�لمة  املادّي  باملع�ى  فقط  ليس  جنة 

ّ
ال� أمام  تماما  عار  "إ�ي 

 .4ا�جازّي"

اقبة: - طالبھ بدراسة عن أملع �خصّية  �عد مثو  حجز الوثائق واملر
ُ
جنة وصلتھ برقّية ت

ّ
ل الّراوي أمام ال�

ھ 
ّ
د أن

ّ
و�عد تمحيص استقّر رأيھ ع�� �خصية  .  5"أمام إجراء غر�ب ليس لھ سابقة"  عر�ّية معاصرة فتأك

ھ عالم تخيي�ّ� تن�ُج أحداثھ وتفّصل مصائر أبطالھ6" �� عالم غر�ب"الدكتور. و�دأ البحث فإذا بھ  
ّ
  ، إن

وثائقھ   حجز  غر�ب:  بقرار  الّراوي  يفاجئون  جنة 
ّ

ال� أعضاء  أّن  إال  املشبوهة.  �عالقا��ا  الّدكتور  �خصية 

ومالزمتھ �� بيتھ ومراقبتھ ح�ى وهو �ستبدل مال�سھ و�ق�ىي حوائجھ. وتبلغ الغرابة أقصاها ح�ن �شاركھ  

 حسًنا. عضو ال�جنة الفراش مشاركة ال تخلو من لبس وال تتقّبلها الذائقة األخ
ً
 القّية تقّبال

إّن الغر�ب الذي ب�ى وظيف�ْي الوصول والبحث يؤّدي ضرورة إ�� ��اية غر�بة توّسع هذا العالم    املالحقة:  -

الرواية" عليھ  تقوم  الذي  بالواقع    7الغرائ�ّي  قر�نة  فضاءات  باعتبارها  الّتحقق  ممكنة  تخييلّية  عوالم  إ�� 

 
 .  34ص ،المصدر نفسه -1
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جنة �عاقبھ بأ�ل نفسھ. يقول الراوي:" رفعت ذرا��  وشب��ة بھ. فالراوي يقتل عضو ال�جنة  
ّ

الذي الزمھ. وال�

. وتجمع الّرواية ب�ن نمطْ�ن من األفعال ال يخلوان من مفارقة �جيبة  1املصابة إ�� ف�ي و�دأت آ�ل نف�ىي"

هما: العادي والغر�ب / الواق�� والتخيي��/. وا�جمع بي��ا ُير�ك العالقة ب�ن املتخّيل الّروائّي والفعل الواق�ّ�  

ا أميًنا، أمّ 
ً

ا الغر�ب فيتباعد  اليومّي. فالعادّي واملألوف ُيحيل ع�� مرجعھ ح�ى ي�اد يطابقھ فين�خھ ��خ

 عن املرجع الواق�ّ� ما أمكن ليّتصل بالّتخيي�ّ� و�جادلھ. 

 تشخیص المكتوب:  -3-1-3

ّي ��  لعّل اإلحالة ع�� املرجع تتج�� أك�� إذا أشرنا إ�� ��خيص املكتوب �� الّرواية فــ:    "الت�خيص الن�ىّ

اقع" ص فعال  خاصة إذا  ،  2أعمال �عض الّروائي�ن املصر��ن [....] ُيكثف حضور الو تحّول النّص امل�خَّ

"فالراوي يصوغ مذكرتھ عن مؤّسسة كو�ا كوال إبداعيا معلنا ال ي��ّدد الّراوي �� اإلحالة عليھ دون لبس  

ھ ال ي��ّدد �� ذكر عنوان الّ�حيفة وتار�خها
ّ
"وملز�د  فيقول    .3اعتماًدا ع�� نتف من مقاالت �حفّية، ولكن

الّزجاجة   لهذه  ما  ع��  الّداللة  ة  من 
ّ
مجل �شرتھ  الذي  املقال  ع��  الّسادة  أّ��ا  أحيلكم  ي 

ّ
فإ� خطر  من 

 .4"1976"املوند ديبلوماتيك" الفر�سية املعروفة �� عدد نوفم�� /�شر�ن الثا�ي 

فإذا �ان ��خيص العادّي ُيحيل ع�� املرجع واملكتوب ُ�عّمقھ، فإّن ��خيص الغر�ب يوّسع املسافة        

�ل عالقة ممكنة. فهل من تأث�� لتجليات الت�خيص هذه ع�� ا�حبكة �� رواية    مع املرجع ح�ى ي�اد ينفي

جنة"؟
ّ

 "ال�

 ال �ستقيم دون حبكة. وا�حبكة �� رواية    
ّ
جنة" إّن إبداًعا سردّيا تخييليا

ّ
تتتا�ع ف��ا األحداث تتا�عا    "ال�

الّ��اية.  �� ا�حّل  لتبلغ  رة 
ّ
متوت وتنمو  �عضها  إ��  فتنشّد  ا  وسببي� ا  ��    علي� واإلغراق  اليومّي  اعتماد  أّن  إال 

الّتفاصيل يضعف ا�حبكة و�رّهلها. كما أّن االستطرادات ال�ي تمتّد ع�� صفحات عديدة [مثال الصفحات  

تار�خ  40-42-43-48-53-66 أو  �وال"  "ال�و�ا  ظاهرة  ل��صد  تنام��ا  و�عوق  األحداث  �سلسل  ت 
ّ
�شت  [

ا  �� با�حبكة  صلة  وثيق  دون   ... بناءْين  األهرامات  جنة 
ّ

ال� رواية   �� أّن  إ��  النقاد  �عض  ذهب  ح�ى  لّرواية، 

جنة، وُ�قّدم الثا�ي معلومات عن ال�و�ا �وال و�خصّية  
ّ

سردّيْ�ن تخييلي�ن، يضبط األّول عالقة الّراوي بال�

أّن   ...واألكيد  العرب  لسان   �� معان" 
ّ
"الل معا�ي  ويستعرض  ا�حبكةالدكتور  ُيضعفان  البناءْين    :"هذْين 

" �ّ
ّ

 .5التقليدية �� مستوى تتا�عها ا�حد�ّي وتطّورها الع�
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 : بناء الشخصیات -3-2
مفعوال ��ا تصبح سمات لها فتمّ��ها.    تّتصل ��ا فاعلة أو  تؤّد��ا أو إّن األفعال ال�ي تنش��ا �خصيات أو

خصّية ومزاجها"ف�ي  
ّ

حّدد نفسّية ال�
ُ
وقد أف�حت عاّمة نصوص الّرواية �� إنتاج �خصيا��ا الّنماذج    .1"ت

"ما ُيمّ�� الرواية التقليدية مفهوُم البطل باعتباره �خصية محورّ�ة ممّ��ة ��  وتثبي��ا إ�� حّد بدا معھ أّن: 

نموذجّية" وف��يولوجّية  واجتماعّية  نفسّية  صفات  ذات  اآلخر�ن،  خوص 
ّ

بال� أّن   ،2عالق��ا   
ّ
إال

جنة"    ت رواية�خصيا
ّ

فقد زال مفهوم البطل التقليدّي    التّصور.تخرج عن هذه الّضوابط و�عادي هذا  "ال�

فرغت من �ّل صفة أو عمق يمكن أْن ُيمّ��ها أو ُينمذجها.
ُ
خصيات وأ

ّ
حت ال�

ّ
 وُسط

جنة. 
ّ

خصّية ا�حورّ�ة ال�ي �سرد ح�اي��ا مع أعضاء ال�
ّ

جنة" أّن الراوي هو ال�
ّ

فت �� "ال�
ّ
ولكّن هذه   فالال

 ت�اد ال تدَرك مع تقّدم ا�خط ا�ح�ائّي الذي ال يكشف  
ً
خصّية تفتح الّسرد مجهولة وتظل كذلك غفال

ّ
ال�

تقّر��ا من ذهن القارئ. فاملعلومات �حيحة نادرة ال ت�اد تفيد �� ضبط مالمح    عن معلومات تخّصصها أو

خصّية، فال صفات أخالقّية تمّ��ها وال سمات ف��يزلوجية
ّ

يدّل،    تخّصصها. �� �خصية بال اسم �سم أو  ال�

قراء مستقبلها عدا إشارة مقتضبة عن دخول ال�جن. ولعلها  توال تار�خ ُيحّدد ماض��ا لفهم حاضرها واس

" الفرد بال اسم ُمزاًحا عن موضعھ، ال يلعب ماضيھ دوًرا ��  سمة من سمات الّرواية ا�حديثة أْن تقّدم  

 .3"تحديد سماتھ النفسية ا�حالية

خصّيات              
ّ

جنة �� األغلب  –أّما بقية ال�
ّ

فال تمّ��هم عن الراوي سوى الّصفة املدنّية    -وهم أعضاء ال�

والعسكرّ�ة   أو  أخرى.مّرة  الّنعت  مركب  تجاوز  ال  لهم  صفات  استنباط  ع��  دوره  يقصر  مركب    والّراوي 

اإلضافة [�جوز وقور + �جوز م��الك + صاحبة الصوت الرقيق + أشقر الشعر + ملّون العين�ن + إحدى  

خصيات أو تنمذجها فتكشف عما ُيمّ��ها بقدر ما �عّتم عل�
ّ

�ا  السيدات...] و�� مركبات لغوّ�ة ال �عّرف ال�

خصّية �� لفظة مفردة [القص�� + الّرئيس + ...]. 
ّ

شابھ والعمومّية. بل قد يختصر الراوي ال�
ّ
و�غرقها �� الت

صو�ر ال�ار��اتورّي الذي �غمرها "وح�ى �خصّية الّدكتور  
ّ
رغم ،  4"تظل �خصّية ضبابية تختفي وراء الت

 ّبع مراحل ك��ى من حيا��ا. أّن الّراوي حاول أْن ُيوهمنا بتمّ��ها وتفّردها من خالل تت

�خصّيات   إّ��ا  ق، 
ّ
تدق وال  �عّرف   �� فال  والّسمات.  الّصفات   

ُ
حيث من  تتشابھ  الّرواية  �خصيات  إّن 

حة بمع�ى أّ��ا تفتقر إ�� العمق النف�ىّي الذي تحتاج إليھ ال�خصية �� الّرواية الكالسيكية"
ّ
، 5"ُمسط

 
ّ

جنة ا�خارجّية  إذ تخلو من العواطف واالنفعاالت. وهذا ما تؤك
ّ

" فأغل��م يضع عو�نات  ده مظاهر أعضاء ال�

 
1 -Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage. ed du Seuil. 
Paris. 1972. chapitre personnage. P 286 . 
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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و�ؤكده كذلك حوارهم مع الّراوي الذي اقتصر ع�� ثنائّية الّسؤال /ا�جواب.    .1سوداء كب��ة ع�� عينيھ"

وهو أمر حّد من عملّية الّتواصل ب�ن الطرفْ�ن. فطبيعة ا�حوار تكشف عمق القطيعة ب�ن الّراوي وأعضاء  

جنة. و 
ّ

غيان والفساد  ال�
ّ
هذه القطيعة تحيل ع�� مرجع ا�ح�ّي وهو الواقع لتؤكد الّرفض ل�ّل مظاهر الط

جنة وأعضاؤها. 
ّ

 والعمالة والّتجّ�� كما جّسدتھ ال�

 الكرونوتوب:  -3-3
ع�� من حضور ثنائية املرجع التخيي�ّ� واملرجع  

ُ
�عّددت العالمات الزمانّية ا�حيلة ع�� أحداث مؤّرخة �

.  1973لن هيمن��ما ع�� الّرواية. فهناك زمن واق�ّ� موضو�ّ� يحيل ع�� مرحلة ما �عد ا�حرب  الواق�ّ� و�ع

وُ�ؤّرخ لألحداث الك��ى �� مصر وغ��ها. وقد غلبت ع�� قسم كب�� من الرواية األفعال ذات الصبغة التقر�ر�ة  

أسميناه باملرجع الواق�ّ� الوثائقية ال�ي تفرض ع�� الراوي ضبط التوار�خ. و�� و�ن �انت تنضوي تحت ما  

املصر�ة   ا�حروب  إ��  الراوي  يرّد  الدكتور  �س��ة  فاالهتمام  الّسردّي.  الّتخييل  بضوابط  آليا  فإّ��ا مح�ومة 

الدكتور   س��ة  تضبط  مراحل  يجعلها  أن  حاول  ال�ي  حروب  اإلسرائيلية  ثالث  ب�ن  حصرها  يمكن  ال�ي   "

عام   الثال�ّي  العدوان   �� عام  والعدو   1956متتا�عة  اإلسرائي�ّ�  عام    1967ان  أكتو�ر  حرب  وأخ��ا 

1973"2.    �� األمر�كية  السفارة  إ��  بحثھ  يقوده  أن أحرقت  كما  �عد  إليھ  انتقلت  الذي  ا�جديد  "مقّرها 

لُيقّدم    19، بل إّن الّراوي �عود بالّزمن إ�� الوراء ح�ى القرن  3"1965ا�جماه�� الثائرة املقّر القديم سنة  

:" ح�ن توّصل الصيد�ّ� األمر��ّي بم��تون إ�� تحض��ها [...]  عن تار�خ ظهور زجاجة ال�و�ا�وال�حة ُموثقة 

الشه��"  .1886سنة   ا�حر�ة  تمثال  نحت  ف��ا  تّم  ال�ي  السنة  نفس  ا�حرب  .  4و��  الّراوي  ويستعرض 

 . 5، و�تتّبع نتائجها بتفصيل دقيق1899األمر�كية اإلسبانية سنة 

و�تقاطع مع الزمان املرج�ّ� التار��ّ� زماٌن خاصٌّ هو زمان الراوي الذي يحافظ ع�� تأط�� األحداث             

"بلغت مقّر ال�جنة �� الثامنة والنصف  فيھ وفق ساعات أو ف��ات من ال��ار والليل. ومن ذلك قولھ مثال  

. إّن للّزمن  7فوت قليال قرب الفجر""غ وقولھ كذلك    .6صباحا قبل نصف ساعة من املوعد ا�حّدد ��"

ط ع��  
ّ
لم املسل

ّ
بُبعدْيھ التار��ّ� وا�خاّص دالالتھ السياسّية واالجتماعّية ا�خصوصة ال�ي ترادف معا�ي الظ

الّراوي وع�� البالد وال�ي تدّل ع�� انحراف األخالق وفساد االقتصاد...والّزمان ��ذه الّتجليات يحّقق الوظيفة  

املتخيّ  للّنّص  الّتخييلّية  العوالم  املرجعّية  تلك  �عوالم ممكنة تحاوره ��  إ�� واقعھ حينا و�صلھ  ل فيشّده 
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ص �� الّرواية غالبا من  
ّ

�خيص الّزم�ّي خادما ملرجعھ، و�ْن خال الّزمن التار��ّ� امل�خ
ّ
املتخيلة، في�ون الت

�جيلية ليقول الّسياسة واالقتصاد واألخالق.
ّ
 الصبغة الت

رواية     �� الفضاءات  جنة"أّما 
ّ

خصائصها    "ال� وتضبط  و�سّم��ا  تحّددها  ال�ي  املعلومات  بندرة  فتتمّ�� 

م�انا   األحداث  وتقع  ال�خصيات  فيھ  تتحّرك  الذي  األوسُع  الفضاُء  القاهرة  �انت  ول�ن  غالبا.  وامتدادها 

واقعيا �ستمّد وضوحھ �� ذهن القارئ من مرجعھ التخيي�ّ�، فإّن الفضاءْين األهّم �� الرواية من حيث أثرهما  

ال   الّضرورّي  األد�ى  يقتصر ع��  يبدوان غامضْ�ن. فت�خيصهما  الّراوي  و�يت  ال�جنة  مقّر  أي  ا�ح�اية   ��

جنة م�ان مجهول موقعھ م��وكة �شأتھ. �سكت الّراوي عن خصائصھ وال يذكر منھ غ��  
ّ

يجاوزه. فمقّر ال�

جنة. والغرفة ال�ي تمثل م�ان االتصال والقطيعة �� اآلن ذ 1"الردهة الطو�لة"
ّ

 اتھ ب�ن الّراوي وأعضاء ال�

جنة. فالّراوي    أّما بيت الّراوي فيبدو
ّ

أك�� وضوًحا رغم أنھ يقّل من حيث أهميتھ �� الّسرد عن مقّر ال�

الّسا�ع.   ابق 
ّ
الط  �� النوم...] وموقعھ  ا�حّمام، غرفة  املكتب،  [الكتب،  وم�ّوناتھ  �عًضا من محتو�اتھ  ُ�عّ�ن 

جنة فضاء صراع ��حن  ورّ�ما وجد هذا الّتفاوت  
ّ

�� االهتمام بامل�انْ�ن ت��يَره �� عالقة الّراوي ��ما. فمقّر ال�

مأنينة والّراحة...و�ْن  
ّ
الّراوي بمشاعر ا�خوف وا�خيبة واالن��اك...أّما البيت فهو م�ان حماية يمّد الّراوي بالط

جنة، ع�� أّن إحالة امل�ان  �ان البيت سيفقد الحقا خصوصيتھ ووظيفتھ ا�حمائية ح�ن �ستبيحھ أعضاء  
ّ

ال�

قها  
ّ
وتدق ا�جغرافيا  تحّددها  معّينة  م�انّية  حّ��ات  الّسرد  ص 

ّ
�خ م�ى  تتكثف  ا�خار�ّ�  مرجعھ  ع�� 

ما   أج��  ولعّل  وا�جالت...].  ال�حف  مقاّر  األمر�كية،  السفارة  مكتبة  األهرامات،  [�غداد،  الطو�وغرافيا 

ا هذه   �� متخّيل  بآخر  مرجعّيا  فضاًء  القمع  يجمع  واقع  عل  موار�ة  دون  املباشرة  إحال��ما  هو  لّرواية 

ح�ن  خاصة  للمعلومة  الرسمية  ومؤّسسا��ا  السلطة  واحت�ار  با�خارج  املشبوهة  والعالقات  واالستبداد 

جنة �� وجھ الّراوي باب البحث �� تفاصيل حياة �خصية الدكتور وعالقاتھ. 
ّ

 أغلقت ال�

أّن املرو�ات   إ��  جنة" بقدر  ومّما تقّدم نخلص 
ّ

"ال� ما أحالت ع�� مرجعها و�احت بواقعها قد    �� رواية 

وسّمت   األزمنة  قت 
ّ
ودق املكتوب،  و��خت  واليومّي  العادّي  نقلت  ال�ي  فاألحداث  وتناءت.  عنھ  تباعدت 

�عض   املتخّيل    تؤكد  األمكنووسمت  املبَدع  يحّول  أن  أوشك  السرد   �� ا�خار�ّ�  للمرجع  فا�ًحا  حضوًرا 

 أّن الغر�ب الطافح من ب�ن أفعال مألوفة وال�خصيات ال�ي استعصت ع�� �ّل محاولة  محا�اة مباش 
ّ

رة. إال

السرد   ة ع�� مفارقة 
ّ
دال املعالم...تبقى قرائن وعالمات  غ�� وا�حة  الغائمة  والفضاءات  والتمي��  ل�حصر 

 مرجعھ وتمّرده عنھ ونزوعھ نحو الّتخييل املتعّدد واملتنّوع. 
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 لفني:         البناء ا   ثانیا:  -4

                 �عد أْن نظرنا �� طبيعة املرو�ات ورصدنا عالق��ا بمرجعها، �سأل هل من أثر لها �� بناء الرواية الف�ّي؟                              

الّزمن   قائم ع�� زمنْ�ن اثنْ�ن: زمن ا�ح�اية املروّ�ة وزمن ا�خطاب. والنظر �� 1إّن النّص القص�ىيّ             

تتتا�ع خطّيا مجّسدة   ف�ي  الك��ى.  الّسردية  الوظائف  �� مستوى  تاّم  تطابق  يوقفنا ع��  ترتيبھ  من حيث 

الثالث   ترتيب األحداث املنطقّي دون ارتداد أو الّسردية  الّسرد. والوظائف  بلغها  ال�ي  الّنقطة  ��ا ع��  قفز 

بة �� ا�خطاب. فم
ّ
ن الوصول إ�� مقّر ال�جنة، إ�� البحث، إ�� املالحقة  الك��ى ال�ي تب�ي ا�ح�اية تتتا�� ُمرت

تخلو ال  الدنيا  الّسردية  الوظائف  أّن  ع��  وا�خطاب.  ا�ح�اية  ضمن  الّسردّية  الوظائف  هذه  من    تنتظم 

�تيب الّزم�ّي.
ّ
ع�� النقطة الّزمنية ال�ي بلغها    حقةال   فالّراوي قد يورد أحداثا سابقة أو   مفارقات زمنّية تخرق ال�

جنة و�� فاتحة الّسرد، وشروع 
ّ

الّسرد. فرغم أّن ا�ح�اية تضبطها نقطتان زمنّيتان هما: الوصول إ�� مقّر ال�

جنة أو  
ّ

الّراوي �� أ�ل يده املصابة و�� خاتمة الّسرد، فإّن أحداثا مثل قضاء سنة �� االستعداد للقاء ال�

فول
ّ
 ة ...�� اس��جاعات تتجاوز مدى ا�ح�اية الّزم�ّي. الغوص �� ذكر�ات الط

وكذلك فإّن الّسوابق �اللواحق تكّسر خطّية الّزمن حيث يقفز الراوي نحو أحداث لم يبلغها                

جنة تبدو
ّ

ع ... والّسوابق �� ال�
ّ
واحق. ولعّل أهّم استباق هو   الّسرد بحلم أو توق

ّ
ا وأهمّية مقارنة بالل أقّل كم�

ع الّراوي ��ايتھ و��اية عضو ال�جنة ح�ن قال  تو 
ّ
ف  ق

ّ
 ا�حنة املقبلة ال�ي سيتوق

ّ
" شعرت �� نفس الوقت أن

ع يخضع  ،  2عل��ا مص��ي ستكون فاصلة �� شأنھ هو اآلخر"
ّ
أي �� شأن عضو ال�جنة. وهو نوع من التوق

جنة ال�ي هتكت خصوصّية الّراوي    ملنطقّية األحداث �� تتا�عها و�ْن �انت الّ��اية أك�� حّدة مما ُينتظر.
ّ

فال�

فهذه    الّراوي،التأزم الذي انت�ى بقتلھ وعقاب   وفرضت عليھ عضَوها حارًسا دائما قد وّجهت األحداث نحو

عّد نوًعا من تضم�ن الّ��اية �� أحداث سابقة عل��ا وواقعة قبلها.  
ُ
 الّسابقة �

بالعالقة              فيھ  ف��تّم  املّدة  جانب  ال�ي    وأّما  واملدة  ا�ح�اية   �� األحداث  استغرق��ا  ال�ي  املّدة  ب�ن 

استغرق��ا �� ا�خطاب. و�بدو مصط�ح الّسرعة الذي اعتمده " جرار جينات" األ�سب �� ضبط العالقة ب�ن 

مدة الّسرد �� ا�ح�اية ومدتھ �� ا�خطاب. ورغم أّن الالتوافق الّزم�ّي هو القاعدة ال�ي تضبط العالقة ب�ن 

ا�ح�اية ومّدة ا�خطاب فإّن التوافق الزم�ّي حاضر �� رواية " ال�جنة " بقوة من خالل اعتماد املشهد  مّدة  

 والّسرد املفّصل.

تطابق               حيث  جنة، 
ّ

ال� الّراوي وأعضاء  ب�ن  الدائر  ا�حوار  انبنت ع��  م��ا  كب��  �� قسم  فالرواية 

حوار �� الّرواية مباشر �� أغلبھ حيث ي��ك الّراوي حر�ة  سرعة زمن ا�ح�اية سرعة زمن ا�خطاب أو ت�اد. وا�

ُمسّرًدا   ا�حوار  ورد  م�ى  وح�ى  ا�حوار.  وتنظيم  القول  أفعال  توزيع  ع��  لھ 
ّ

تدخ و�قصر  ل�خصياتھ  القول 

خصيات فإّن جر�ان الّزمن �� ا�ح�اية ي�اد يطابق سرعة جر�انھ �� ا�خطاب. وج�ّ�  
ّ

فيت�لم الراوي بلسان ال�

ية ��ّج بأفعال القول املنطوق م��ا وهو األغلب والباط�ّي و�ھ يختّص الّراوي و��ون خاّصة ح�ن ��جز  أّن الروا

 
1 Gerard Genette: Figure - ed Seuil. 1972. p74. 77 III.  
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�ل الّسردّي ما ُ�سّميھ جينات الّسرد املفّصل  
ّ

جنة أوح�ن �ستبّد بھ االنفعال. و�دعم هذا الش
ّ

عن مواجهة ال�

"دخلت ا�حمام واستدرت أغلق  يلها كقولھ وتبنيھ �� الّرواية خاصة مالحقة الراوي األفعاَل العادية وتفاص

 .1الباب ح�ى وجدتھ قد �حق �ي فدفع الباب جانبا ليحول دون إغالقھ ثم وقف �� مدخل ا�حمام "

و�عليقاتھ   الّراوي  ت��يرات  الّراو�ة   �� وتمثلھ  الوقف.  هو  الّراوي  �عتمده  آخر   
ً
سردّيا شكال  ون�حظ 

لتقتصر ع�� وظيفة نحو�ة �� املفعول ألجلھ �� الغالب.   واستطراداتھ ال�ي تطول لتبلغ صفحات وتقصر

ھ دون مصعد، األمر  
ّ
فالراوي ُيفّسر مفاجأتھ من ز�ارة أعضاء ال�جنة لھ بأّن من�لھ واقع �� الطابق الّسا�ع وأن

التفك��. و�ذا �انت   �� نھ لوقع األقدام باستغراقھ 
ّ
وُ��ّ�ر سبب عدم تفط   الذي ال ُ��ّجع أحًدا ع�� ز�ارتھ. 

زجاجة   اختياره  الراوي  ت��ير  فإّن  جزئّيا  ا�ح�اية   �� الزمن  تقّدم  من  تحّد  هذه  القص��ة  الراوي  تدخالت 

ھ م�ح صفحات عديدة. فالراوي  
ّ
ق نمو ا�ح�اية طو�ال ألن

ّ
ة ع�� القرن العشر�ن قد عل

ّ
ال�و�ا�وال عالمة دال

العمالق والشر�ات  الك��ى  واألحداث  والثورات  مونرو  مارل�ن  لهذا �ستبعد  ت��يرات  خلق   �� و�توّسع  ة 

االستبعاد. وخصائص الزمن هذه م�ى أضفنا إل��ا هيمنة السرد املفرد حيث ال تنويع �� مستوى التواتر تؤكد  

حضور املرجع �� بناء الرواية الزم�ّي. فالراوي ُيرا�� ما أمكن ترتيب الزمن ومّدتھ وتواتره كما �ان أو ُيف�َ�ض  

ھ �ان �� منطقھ الوا
ّ
 ق�ّ� املرج�ّ�. أن

قّدمة من حيث               
ُ
م بدرجات مختلفة. فلإلخبار درجات تتفاوت ف��ا املعلومات امل ى ُيقدَّ

َ
إّن ما ُيح�

لّون بوجهة نظر ما. والبحث �� املسافة ُيظهر أّن  
ُ
درجة التفصيل ومن حيث القلة والك��ة. وهذه املعلومات ت

ل وفق طر�قت�ن: سرد األحد
َ

نق
ُ
اث وسرد األقوال. األو�� تنج�� عن راو محايد ينقل األحداث كما  األحداث ت

الرواية تقول �ّل ذلك.   أّن  أو اجتما�ّ� أو سيا�ىّي رغم  إيديولو�ّ�  �� وكما وقعت منقطًعا عن �ّل تفس�� 

ولكّن صنع هللا إبراهيم يرفض تور�ط سارده الذي ينقل ما يرى ويسمع دون رأي ُيبديھ ع�� غموض كث�� من  

داث وغراب��ا. وح�ى تدخالت الراوي أحيانا ُم�ّ�ًرا وُمفّسًرا �عَض أفعالھ وسلوكھ ف�ي ال تخرق حياده ألّ��ا  األح

ما �� سياق َمنطقة عالقتھ بال�جنة وتفس�� األسباب ال�ي جعلتھ يتصل  تبدو “ال  
ّ
�� ش�ل تدخل مباشر و�ن

خصيات بل هو  فالراوي  .  2��ذه الهيئة الرسمية و�تفاعل معها تفاعال غر�با"
ّ

إذن ليس صوتا إلحدى ال�

ما �عّدد الت��يرات و���ك  
ّ
ھ ال ُيقّيد القارئ برأي إن

ّ
صوت نفسھ فقط. وح�ى إذا احتاج غموٌض ما تفس�ً�ا فإن

لقارئھ حر�ة أن يختار أحدها أو غ��ها. ومثال ذلك ما أورده �� شأن االه��اء الّسريع ألوتو�يس �ارتر، فقد  

 � التفس��ات  السبب،"�عّددت  الصيانة هو   سوء 
ّ

إن قائل  فمن  ا�خدمة    شأ��ا  إ�� طبيعة  أرجعھ  ومن 

والثانية تدعم حيادّية الّراوي. فسرد األقوال    3الشقة �� بالدنا، أو إ�� عدم كفاءة السائق�ن والمباال��م"

ل الراوي بالت
ّ

ا  غالٌب عليھ ا�خطاب املنقول املباشر الذي تت�لم فيھ ال�خصيات مباشرة دون تدخ
ً
حو�ر حذف

 أو ز�ادة. 
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نا إذ �ستكمل البحث �� الصيغة الّسردية أي �� جانب املنظور يتأكد لنا حياد الراوي، إذ ��يمن               
ّ
و�ن

و�نحصر   الباطنية.  بأحوالها  معرفة  أد�ى  دون  تتحّرك  فال�خصيات  الّسرد.  عموم  ع��  ا�خار�ّ�  التبئ�� 

والها وأفعالها باستثناء الراوي ال�خصية ا�حور�ة الذي ُ�عّري �عًضا  املنقول ع��ا �� ما يظهر من أقوالها وأح

 من دواخلھ ح�ى ُيمنطق األحداث. أما بقية ال�خصيات فاملعرفة ��ا قليلة واملعلومات ع��ا نادرة �حيحة. 

كّن التدقيق  ول "ال�جنة" توهم ب��امن السرد واألحداث. وآخر ما �ش�� إليھ أّن وفرة املشاهد �� رواية            

�� املوقع الزم�ّي الذي �شغلھ الراوي وهو يروي أحداث ا�ح�اية ُيؤكد اعتماده الّسرد التا�ع. فهو يروي أحداثا  

ها وردت �� صيغة املا�ىي املفيد مع�ى االنقضاء.
ّ
 سبقت زمن السرد. فاألفعال �ل

 الخاتمة:        -5

صة إذ تقوى   
ّ

يكشف ما تقّدم أّن "النّص الدنيوّي" أي التار�خ بمعناه الواسع يظّل سّيد النصوص امل�خ
والعادّي   اليومّي  تفاصيل  �غمر  وهو  الفساد  فتقول  التخييل  مجال  إ��  لتن�ع  الرواية   �� املرجعية  اإلحالة 

عنوان الرواية الذي ينكشف �� امل�ن رديًفا للقمع  واملرجع املراد تمثيلھ سافر شفيف منذ    وتؤكده �� املكتوب.
 والتسلط واالن��اك...

ا �ان �ّل  
ّ
اقع"ومل كما �عتقد صنع هللا إبراهيم نفسھ، فالقول ممكن    1" أدب �ستمّد موضوعھ من الو

رواية   إّن  ال�ي حكم    "ال�جنة"إذن  لھ قواعده وضوابطھ  متم��  ف�ّي  بتخييل  تقليدية  واقعية  تندرج ضمن 
أّن نزوًعا نحو�عضُ   

ّ
.إال للرواية  الفّ�ّي  ��ا نحو ها املرو�ات والبناء  الرواية يدفع   ��  التجديد ظاهٌر ال يخفى 

التجر�ب الذي تنج�� عنھ املفارقة الالفتة �� ا�جمع ب�ن نمطْ�ن من ا�خطاب مختلفْ�ن خصائَص وتقنيات  
، و�خلو   �� األسلوب  املباشرة  تبنيھ  توثيقّي �حفّي  طا�ع سردّي، وخطاب آخر  هما: خطاب  أّي  غالبا من 

سردّي روائّي يجنح بالنّص إ�� جنسھ األص�ّ�. هذا املن�� التجر��ّي يخرج بالرواية إ�� حداثة تتأكد �� ��خيص  
خصيات ال�ي 

ّ
الغر�ب الذي يب�ي أبرز الوظائف الّسردية ال�ي �عارض الّنموذ�ّ� من األفعال وكذلك من ال�

التقلي الّرواية  "ال�جنة" مفرغة  تواضعت  �� ح�ن بدت �خصيات رواية  دية ع�� ضبط سما��ا وما يمّ��ها 
أّ��ا رواية متمّردة لم �سع إ�� مشا�لة الواقع من خالل تفر�د   خاو�ة متنكرة ملفهوم البطل التقليدّي. كما 

الّسرد  �� مؤثرة  فاعلة  قّوة  تقديمھ  أو  ا�خاّص  طا�عھ  و�براز  الدقيقة  بتفاصيلھ  ووصفھ  التخيي�ّ�    امل�ان 
ومقّوماتھ. ولعّل مظهر الّتحديث ما ثبت �� حياد الّراوي وتخليھ عن الّت��ير والّتفس�� والّتوجيھ القي�ّي أو 

 األخال�ّ�... وال��امھ التبئ�� ا�خار�ّ�.

جنة"تبدو رواية     
ّ

رة ب�ن اتجاه�ن يتجاذبا��ا، أّول �شّدها إ�� واقعية تقليدية تحمل �عضً   "ال�
ّ
ا  إذن متوت

ا ف�ي و�ْن   من التصّور األرسطّي للفّن باعتباره تمثيال أو محا�اة للواقع يلعب ف��ا عنصر الّتخييل دوًرا مركز��
�انت رسًما ��جيليا للواقع ف�ي متخّيلة من قبل املبدع. وقد يتخّيل ذلك الواقع و�رسمھ �اتب آخر بطر�قة  

أما   ابراهيم،  ��ا صنع هللا  ال�ي رسم  إ�� واقعّية جديدة بدأت تجّرب  مختلفة عن تلك  ��ا  ثان فيع��  اتجاه 
 أدوات روائّية غ�� مألوفة أدرج��ا ضمن تّيار "ا�حساسية ا�جديدة" �� الّرواية املصرّ�ة خاّصة والعر�ّية عامة.
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