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 في الروایة الواقعّیة  التفاصیل

 "بین القصرین" لنجیب محفوظ أنموذجا 

 

 
 

 : صملخّ ال

 الروائّي الواق�ّ�؟ساس: ما �� خصائص التفاصيل �� ا�خطاب األ ش�الّية اإل انطلقنا �� هذا البحث من 

جاه الواق�ّ� �� الكتابة الروائّية
ّ
هو رواية   ،وقد نظرنا �� التفاصيل من خالل أثر روائّي ُيصّنف ضمن االت

جاه وأبرز من يمثلھ �� رواياتھ �� العالم    باعتباره" لنجيب محفوظ.  ب�ن القصر�ن "
ّ
أبرز من كتب �� هذا االت

ف� التفاصيل  طبيعة   �� فنظرنا  النظر  العر�ّي.  ووجهات  ف��ا  ووظائفها  الرواية   �� �شكيلها  كيفّيات  و��  �ا 

مة �� بنا��ا. 
ّ

 املتحك

 وقد توّصلنا إ�� نتائج من أهّمها: 

األماكن و  و ال�خصّيات �� مستوى  أّن التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" �� تفاصيل ا�حياة املادّية،  -

 األشياء.  

 باألنماط ا�خطابّية الثالثة سردا ووصفا وأقواال.  أّن التفاصيل �� هذه الرواية ت�ون  -

 أّن التفاصيل �� هذه الرواية مفّعلة �� ال��امج السردّية �� الرواية.  -

ا�جزئّيات    عندأّن التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن مح�ومة برؤ�ة �لّية شمولّية مادّية ديد��ا الوقوف    -

 أن ت�ون موضوعّية. والتدقيق �� التفاصيل. و�� رؤ�ة �س�� إ��

د  نموذجا للرواية  أبوصفها  "ب�ن القصر�ن "إّن ما أسلمنا إليھ البحث �� التفاصيل �� رواية  
ّ

الواقعّية يؤك

أّن هذا العنصر يختلف جوهرّ�ا عن مثيلھ �� الرواية الرومنطيقّية. وهذه نتيجة �� ما نقّدر مهّمة، تجعلنا  

 نطم�ّن إ�� أّن التفاصيل تقبل أن ت�ون مدخال إ�شائّيا تصنيفّيا مالئما ومناسبا.

 الوظائف .  – التشكيل  –الواقعّية  –: التفاصيل ال�لمات املفاتيح 
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Abstract : 

This essay attempts to study the characteristics of details in a realistic narrative 

discourse through a novelist that is classified within the realistic writing, which is the 

novel (Bain al-Qasrain) “Between the Two Palaces” by Naguib Mahfouz. It sheds light 

on the novel's use of details and verisimilitude as a narrative technique in 

characterisation, description and dialogue. 

 Moreover, this essay postulates that the novelist' s aesthetic choices pave the way 

for him to create a fictional world that is deeply rooted in notions of authenticity and 

realism.  

We have reached the most important results: 

- The details in the novel "Between the Two Palaces" are the details of material 

life, whether it is related to characters, places or things. 

- The details in this novel are in the three rhetorical styles, narration, description, 

and sayings. 

- The details in this novel are activated in the narrative programs in the novel. 

- The details in the novel (Bain al-Qasrain) are governed by a comprehensive, 

materialistic vision. 

Key words:  realism - details – poetics -constructions - functions.  
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 : تمهید  -1

�عيش �� وسط    ،تح�ي رواية "ب�ن القصر�ن" تفاصيل حياة أسرة تقليدّية تنت�ي إ�� الطبقة املتوّسطة 

من أفرادها لھ عاملھ ا�خاص املتمّ�� وعالقاتھ املتفّردة مع ذاتھ ومع اآلخر�ن مّمن يحيطون  فرد  مدي�ّي، �ّل  

 بھ.

انھ ��  
ّ
تمتّد الفضاءات ال�ي تدور ف��ا أحداث الرواية ب�ن من�ل السيد أحمد عبد ا�جواد بطل الرواية ود�

اهتّم الراوي بتفاصيل هذه األمكنة و�دقائق حياة ال�خصّيات    النّحاس�ن وامتداد شارع ب�ن القصر�ن. وقد 

د أحمد عبد ا�جواد �� املن�ل وخارج املن�ل  ال�ي �سك��ا محاوال أن يلتقط اليومّي م��ا من قبيل ما يفعلھ السيّ 

�ن ��  والعالقات ال�ي �ان يقيمها مع غ��ه من األصدقاء والنساء "العوالم"، ومن قبيل ما �ان يفعلھ ابنھ ياس

فعلھ غ��ه من ال�خصّيات ال�ي �ان لها حضور �� هذه  يمختلف �عّرجات حياتھ العاطفّية والعملّية، وما �ان  

 الرواية.

  ��ا عائلة واإلملام بالتفاصيل الدقيقة ال�ي تتمّ��    ،فللراوي �� هذه الرواية اهتمام بتتّبع األحداث الصغرى 

قارب (ا�حّب والزواج والصداقة) وانفصال  
َ
من البورجوازّ�ة الصغ��ة وما يمكن أن تصطبغ بھ من عالقات ت

ال�خصّيات   حياة  ع��  إيجابا  أو  سلبا  تنعكس  مشا�ل  من  فيھ  تتسّبب  أن  يمكن  وما  وطالق)  (خصام 

ب  لھ 
ّ
الراوي وش� انتقاه  نموذج أسرّي  وجعل محوره    ،السردومراحلها وأطوارها. وقد تجّسد هذا من خالل 

السيد أحمد عبد ا�جواد الرجل املستبّد �� عالقتھ بزوجتھ أمينة و�أبنائھ، والقا��ي بأمره �� رسم مسار  

 حياة ال�خصّيات ال�ي تحيط بھ ومالمح سلوكهم وعالقات �عضهم ببعض. 

و� ينقلھ،  نقل ما   �� أم�ن  ھ 
ّ
بأن يوهم متلّقيھ  أن  دائما  الرواية  �� هذه  الراوي  بمنطق  يحاول  ھ مح�وم 

ّ
أن

خاضع   العر�ّية  ل الواقع  املدينة  بخصائص  ف��ا  نمسك  فن�اد  يحدث.  أن  أو  ي�ون  أن  يمكن  ما  سلطان 

 و�أحدا��ا اليومّية والتار�خّية السيا��ّي م��ا واالجتما�ّ�.   ،وأعرافها ،التقليدّية العتيقة �عادا��ا وتقاليدها

ضمن هذا اإل��ام، ويسهم �� تنظيم عالم يحا�ي الواقع  و�ان للتفاصيل �� هذه الرواية أن ت�ون عامال ي

ث بھ وما يحتو�ھ، ولهذا عّدت هذه  
ّ
ق بامل�ان وما يمكن أن يتأث

ّ
ق األمر بال�خصّيات أو �عل

ّ
لھ سواء �عل

ّ
و�تمث

ة أو  نموذجا من الروايات الواقعّية �� مفهومها التقليدّي أو ما �عّ�� عنھ بالرواية الواقعّية الت�جيليّ أالرواية  

أو   الواقع  عليھ  ينعكس  الذي  الزجا�ّ�  البيت  ت�ون  وأن  املد�ّي  ال�جّل  تنافس  أن  يمكن  ال�ي  الوصفّية 

 �عكسھ، ذلك أّ��ا �س�� إ�� أن ترصد الواقع �� شمولّيتھ و�� تفاصيلھ الصغرى ودقائقھ.

� التيار الواق�ّ� فكيف هو أمر التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" لنجيب محفوظ بوصفها رواية تنت�ي إ�

الذي �عّده النقاد بداية االهتمام الفع�ّ� بالتفاصيل �� الفّن بصفة عاّمة و�� الرواية بصفة خاّصة، حيث  

 1ي�ون الراوي ف��ا ومن خلفھ الروائّي، مهووسا بالتفاصيل مهتّما با�جزئّيات وصغائر األمور ودقائقها؟

 
 : نظرافيليب هامون الرواية الواقعّية مخزنا للتفاصيل.  يعد  -1

Philippe Hamon: Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981, P: 226. 



حمد الناوي بدري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الرواية الواقعّية التفاصيل
ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)331( 

   هووكيف  
ّ
ات إ��  تنت�ي  �� رواية  التفاصيل  بالتفاصيل وال  أمر   

ّ
إال ت�ون  فنّية ال  إ�� مدرسة  أو  فّ�ّي  جاه 

 ��ا؟
ّ
ل إال

ّ
 .1تتش�

"ب�ن القصر�ن". فع��   ف لروايتھ 
ّ
العنوان الذي تخّ��ه املؤل بالتفاصيل من خالل  الرواية  يظهر اهتمام 

ب ورد �� صيغة مثّ�ى 
ّ

ل ا�جملة من مركب إضا�ّ�، املضاف إليھ �� هذا املرك
ّ
املستوى اللغوّي امل�ج�ّي تتش�

ل ��ا لو رددناه إ�� صيغة املفرد ل�ان لدينا (قصر + قصر) وجمعها قصور.  
ّ
و�� األجزاء ال�ي يمكن أن تتش�

ب املضاف الذي ورد �� ش�ل ظرف  
ّ

د برأس املرك
ّ

ق بالتفصيل، يتأك
ّ
املدينة �� جزء م��ا وهو من صميم ما يتعل

 داّل ع�� امل�انّية "ب�ن". وهو ما يز�د التفصيل تدقيقا و�معانا بأن يحصر امل�ان �� حّ�� أصغر محّدد.  

ب اإلضا�ّ� "ب�ن القصر�ن" يحيل ع�� اسم علم مل�ان متعّ�ن وأّما ع�� مستوى االستعم
ّ

ال فإّن هذا املرك

ق �شارع من شوارع مدينة القاهرة املصرّ�ة. إذن هو تفصيلة بوصفھ جزءا من  
ّ
ع�� ا�خارطة ا�جغرافّية يتعل

د نزوع الرواية إ�� ال ،�ّل 
ّ

 بھ. وهو م�ّون يؤك
ّ
 ��ا وال ت�ون إال

ّ
 تفصيل وقيامها عليھ. هو املدينة ال ي�ون إال

و�ذا ما أمعّنا النظر فيھ ألفيناه يخ��ل أغلب سمات التفاصيل �� هذه الرواية و�� الرواية الواقعّية من  

 جهات عديدة م��ا: 

ل مّما يحيط بال�خصّيات    -
ّ
مّما �شمل  و طبيعة التفاصيل و�� من هذه الناحية تفاصيل مادّية تتش�

 الفضاء خاّصة وا�حيط. 

 بالواقع وأ�ساب فاملوصوف املذ�ور متعّ�ن �� الواقع وموجود فيھ.  وصالت التفاصيل لها  �ون هذه -

مّما هو طبي�ّ� شأن ما وجدناه �� رواية "ز�نب"،    ت�ون هذه التفاصيل من طبيعة ما هو ثقا�ّ� وليس   -

 نتيجة فعلھ الثقا��ّ 
ّ
 من صنع اإل�سان وال ي�ون إال

ّ
  �� ال�ون.    بما أّن "ب�ن القصر�ن" ال ي�ون إال

الرواية وأن ندرسها ف��ا بوصفها  وم          نموذجا من  أن هذا املنطلق رأينا أن نقارب التفاصيل �� هذه 

 حضور التفاصيل ف��ا وكمّيتھ، ولكن من حيث  
ُ
الكتابة الروائّية لھ خصوصّياتھ ومم��اتھ، ال من حيث درجة

 ا�حضور ومشموالتھ وكيفّياتھ وغاياتھ وأغر 
ُ
 اضھ.  نوعّية

 وقد أبلغنا تتّبع التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" إ�� جملة من ا�خصائص نوجزها �� ما ي��:

 تفاصيل ا�حياة املادّية. -1

 التفاصيل مفّعلة �� بناء العالم الروائّي.-2

 تفاصيل ت�ون باألنماط ا�خطابّية الثالثة.-3

 ّية وضعّية. تفاصيل مح�ومة برؤ�ة مادّية موضوعّية ووجهة نظر جمال-4

 التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن من هذه املداخل املمّ��ة �حضورها ف��ا. وسنحاول مقار�ة  

 
حمد الناوي بدري:  وانظر

ٔ
  مقال منشور في مجلة عالمات (المغرب)، رواية "زينب" لمحمد حسين هيكل،ٕانشائّية التفاصيل في : ا
 . 120 – 101ص: ص . 2018، 49العدد: 

1- Barthes: L’effet de réel, in, Littérature et réalité, , Paris, éd, Seuil1982, P :  89. 
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 تفاصیل الحیاة المادّیة:  -2

بالر�ف ��تّم  رواية  القصر�ن"  "ب�ن  رواية  تكن  مع    ،واملزارع  ،لم  �ان  ما  والط�� شأن  واأل�عام  وا�حقول 

والواصف   الراوي  اهتمام  القادر ع�� االستحواذ ع��  الفضاء  الطبيعة  �غدو  الرومنطيقّية، حيث  الرواية 

"ب�ن   فرواية  ا�ح�ائّي.  الرواية  عالم  بھ  ثوا 
ّ
ليؤث بطر�ق��م  فيھ  يفّصلون  ما  منھ  فيلتقطون  وال�خصّيات، 

ءات مجملة أو مفّصلة ولم يكن لها ف��ا ذكر إال ما يرد ع�� التصّور وهو  القصر�ن" غابت ع��ا هذه الفضا

 ف��ا نادر عز�ز. يقول الراوي: 

من ِظّل أ��ى يتبعھ كما يتبع ر�اح ا�خّماس�ن    -لم يخل كحالھ أبدا   -"وشمل قلبھ �سرور �جيب ولكّنھ  

 . 1مشرق الشمس"

ا�خّماس�ن،   ال��ق، ور�اح  ثالثة:  م�ّونات تفصيلّية أساسّية  الشاهد من خالل  �� هذا  الطبيعة  تحضر 

ومشرق الر�يع. وحضورها �� هذا املقام ليس حضورا لذاتھ يجعل م��ا حّ��ا يحتضن فعل ال�خصّية. ف�ي  

تلّقي صورة ال�خصّية "فه�ي"  �� هذا الشاهد تأ�ي �� إطار توضي�ّ� تفس��ّي يجنح إليھ الراوي ليقّرب من امل

  �� لھ رؤ���ا وما يضطرب  يتسّ�ى  النفسّية ح�ن  بحالتھ  يّتصل  وهو يرقب جارتھ من ع�� سطح من�لھ، وما 

الراوي قصدا فيتحّدث ع��ا   إليھ  دواخلھ من مشاعر متناقضة فرحا وحزنا. فليست الطبيعة مّما يقصد 

إ�� رواية  بوصفها م�ّونا إطارّ�ا يجري فيھ فعل ال�خصّية و� بالنسبة  ر بھ مثلما �ان األمر 
ّ
يتأث أو  ر فيھ 

ّ
ؤث

 "ز�نب" مثال. 

حاضنة للفعل �� رواية "ب�ن القصر�ن" فإّ��ا ترد ف��ا ع��  وت�ون  �ذا ما �انت التفاصيل من الطبيعة  و  

ما ت�ون جزءا مكّمال للفضاء املدي�ّي. يقول الراوي: 
ّ
قصد لذا��ا، و�ن

ُ
 هيأة مخصوصة. فال ت

لشمس ع�� وشك االختفاء فالحت قرصا أبيض مساملا توارت عنھ حيو�تھ و�ردت حرارتھ وانطفأ  "�انت ا

 .2تو�جھ وقد بدا �ستان السطح املسقوف باللبالب والياسم�ن �� ظلمة وانية"

"الشمس" و"البستان". فهما العنصران املفّصل ف��ما ��    خالل عنصري تبدو الطبيعة �� هذا املشهد من  

ذان تا�ع��ما ع�ن الراوي �� هيأت��ما وتحّوال��ما املدلول ��ا ع�� ا�حّ��ين امل�ا�ّي والزما�ّي لفعل  هذا امل
ّ
قام والل

ال�خصّية "فه�ي" وهو يرصد جارتھ من فوق سطح من�لھ. غ�� أّن عمل اإلحالة نّزل التفاصيل الطبيعّية �� 

ّصة من خالل سمة اال�غالق ال�ي تمّ�� ��ا  هذا املقتبس منازل مخصوصة، إذ طبعها بطا�ع مدي�ّي ظهر خا

خرج عل��ا (سور، مسقوف). ومن خالل محدودّية الرؤ�ة، وطبيعة العناصر املفّصل ف��ا ( لبالب،  
ُ
امل�ان وأ

الرواية   �� ُ�عهد  لم  ما  وهو  أقرب.  املدينّية  الفضاءات   �� تتوافر  ال�ي  النباتات  إ��  وهما   ،( ياسم�ن 

مرتبط بحضور اإل�سان  و ع اال�غالق ونبات الياسم�ن واللبالب أقرب إ�� ما هو ثقا�ّ�  الرومنطيقّية. بل إّن طا� 

ة الرومنطيقّي ومطلبھ ومهر�ھ. ف�ّل ما هو طبي�ّ� �� الرواية  
ّ
و�فعلھ، أك�� مّما هو مرتبط بالطبيعة البكر ضال
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بالكيف  تحّدد منطلقاتھ و�علن حضوره  ال�ي  بھ، ف�ي  الثقا�ّ� وموّجھ  ��ا هذه  مح�وم �سلطة  ال�ي تطبع  ّية 

 الثقافة امل�ان وتجعلھ ممّ��ا مّما سواه. يقول الراوي:  

ت م��ا. بدا و��ي الشروق ناشبا �� غاللة ال�حر  
ّ
"ثّم عادت مدفوعة بحب االستطالع إ�� النافذة فأطل

 . 1وأضواء الصباح �سيل من ذرى املآذن والقباب"

عنصر�ن رئيسّي�ن هما "و��ي الشروق" و"أضواء الصباح".    تجّسد الطبيعة �� الشاهد أعاله من خاللت

ما �ان مصبوغا بطا�ع من صنع  
ّ
ولم يكن حضورها �� هذا املقام حضورا طبيعّيا بكرا خاليا مّما هو ثقا�ّ�، و�ن

مان �� هذا الفعل وع��ما  
ّ

�ون العنصر األّول    أّولهماصدران.  تاإل�سان وفعلھ. و�ان ذلك ع�� ثنائّيت�ن تتحك

ت م��ا املرأة و�� حدود مادّية هندسّية. و 
ّ
را بحدود النافذة ال�ي أطل

ّ
�ون    اآلخر الذي هو "و��ي الشروق" مؤط

را باملدى الذي �سمح بھ املآذن والقباب و�� حدود رمزّ�ة  
ّ
العنصر الثا�ي الذي هو "أضواء الصباح" مؤط

مزّي ليطبعا العناصر الطبيعّية فتفارق أصل جوهرها وتلّون  دينّية. فيتضافر بذلك ما هو مادّي وما هو ر 

 بما هو ثقا�ّ�.    

عناية   ليول��ا  الراوي  يكن  ولم  ملاما،  ف��ا  ترد  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� الطبيعة  إّن  القول  يمكن  هكذا 

ع��ضھ �عض  واهتماما. ولم تكن من مشاغلھ ليفّصل ف��ا شأن ما �ان مع الرومنطيقّي�ن. و�ن �ان املتلّقي �

مكّيف ملالءمة ما هو من صميم املدينِة ا�حّ�ِ� ا�حورّي الذي تدور فيھ    -ع�� ندرتھ–م��ا �� هذه الرواية فهو 

ع�� موضع متعّ�ن   -كما سبق وأن أشرنا-األحداث. ذلك ما ين�ئ بھ عنوان الرواية "ب�ن القصر�ن" الذي يحيل  

ف ا�حقيقّي وما يف�ح عنھ قول ال
ّ
. وهو ما  2راوي و�عليقاتھ �� أك�� من موضع من هذه الرواية�� عالم املؤل

فرض أن ت�ون طبيعة التفاصيل ف��ا مخصوصة تو�� عناية بالغة با�جوانب املادّية من �خصّيات وأمكنة  

��ا من أشياء.  
ّ
 وما يؤث

 وتتّبع تفاصيلها ا�جسدلم ي��ك   
ّ
ّية مهما �ان  الراوي �� رواية "ب�ن القصر�ن" �خصّية من �خصّيا��ا إال

 و�قتنص من جسدها �عضا من  
ّ
دورها �� ا�ح�اية أساسّيا أو هامشّيا عارضا. فهو ف��ا ال يفّوت فرصة إال

 التفاصيل مّما يراه قابال ألن يفّصل فيھ بما يالئم املقام الذي تتنّ�ل فيھ واملقصد الذي ير�ده: 

[...] مع ميل إ�� القصر. أّما وجهها فقد  "�انت خديجة �� العشر�ن من عمرها [...] و�انت قو�ة ممتلئة  

قبس من قسمات الوالدين ع�� ن�ج لم يراع فيھ اال��جام، ورثت عن أمها عين��ا الصغ��ت�ن ا�جميلت�ن،  
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ٔ
عجب ما في السطح فكان نصفه الجنوبّي المشرف على النحاسين حيث غرست يداها في اال

ٔ
ّما ا

ٔ
يقول مثال: "ا

صص  فريدة ال نظير لها 
ٔ
ت بعدد قليل من ا

ٔ
ول ما بدا

ٔ
ت ا

ٔ
سطح الحّي كله التي تغطى عادة بطبقة من قاذورات الدواجن، بدا

ٔ
في ا

ن 
ٔ
جنحة السور ونمت نموا بهيجا، وخطر لخيالها ا

ٔ
القرنفل والورد، وراحت تستكـثر منها عاما بعد عام حتى نضدت صفوفها بحذاء ا

قامها، ثم
ٔ
نشبت سيقانها في السقيفة وحول   تقيم فوق حديقتها سقيفة، فاستدعت نجارا فا

ٔ
غرست شجرتي ياسمين ولبالب ثم ا

رجائها عرف 
ٔ
قوائمها، فاستطالت وانتشرت حتى استحال المكان بستانا معروشا ذا سماء خضراء ينبثق منها الياسمين ويتضوع في ا
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وعن أب��ا أنفھ العظيم، أو صورة مصغرة منھ ولكن ليس إ�� القدر الذي �غتفر لھ، ومهما يكن من شأن هذا  

 .1ھ و�كسبھ جالال م�حوظا فقد لعب �� وجھ الفتاة دورا مختلفا"األنف �� وجھ األب الذي يناسب

املقام �� هذا الشاهد هو مقام يلتفت فيھ الراوي إ�� خديجة ابنة السيد أحمد عبد ا�جواد ليعّرف ��ا  

ز
ّ

ف��ا    من خالل ما يمّ��ها من مظاهر جسدّية تجعلها مختلفة عن أخ��ا عائشة. و�ان وجهها البؤرة ال�ي ترك

مبدأ   �العين�ن ولو��ما وحجمهما واألنف. وقد خّول  تفاصيل صغرى  ل من 
ّ
تتش� بھ  ما  الراوي لرصد  نظر 

املقارنة الذي اعتمد �� التفصيل والتدقيق للراوي أن �ستحضر �عضا من العناصر التفصيلّية ل�خصّيات  

تھ، فيقّدم ما بھ تتمّ�� هاتان  أخرى �ان ذكرها قبل هذا املوضع من ا�ح�اية. و�انت فرصة ليستدرك ما فا

�� ما هو   التدقيق  الراوي ع��  يوّ�ح حرصا من  ال�خصّيتان من مظاهر "ف��يولوجّية" جسدّية. وهو ما 

مادّي قادر ع�� أن �عّرف بال�خصّيات و�مّ�� �عضها من �عض ح�ى و�ن �شا��ت. فأنف خديجة ي�اد ي�ون  

من   رة 
ّ
مصغ صورة  هو  أو  والدها  أنف  مع  ا�جما��ّ متطابقا  دوره  لكّن  األب،  لدى    2أنف  مختلفا  �ان 

ھ أضفى ع�� وجھ  
ّ
ال�خصّيت�ن ومتباينا، فإن أضفى ع�� وجھ األب مهابة وضر�ا من التناسب والوسامة، فإن

 االبنة قبحا وعدم ا��جام.

 س�ٌ� من الراوي وا�ح إ�� بيان ما بھ تتمّ�� ال�خصّية  
ً
اط  من مالمح جسدّية والتق   "خديجة"يوجد إذا

ل من خاللها هوّ���ا. وقد جمع الراوي تفاصيل جسدّية لثالث �خصّيات �� األب واألّم واالبنة. 
ّ
تفاصيل تتش�

طبيعة هذه التفاصيل وكيفّيات  �� مستوى  و�� جميعها تجمع بي��ا قواسم مش��كة كث��ة ت�اد توّحد بي��ا  

جل��ا بما  بنا��ا. و�� قواسم تخ��ل �� �لّي��ا خصائص حضور التفاصيل ��  
ُ
يختلف  رواية "ب�ن القصر�ن" وت

 .  الرومنطيقّية و�فارقھعن الرواية 

القصر�ن"   "ب�ن  رواية   �� بال�خصّيات  قة 
ّ
املتعل ا�حّسةفالتفاصيل  املادّية  املظاهر  تفاصيل  من    �� 

القّوة   ع��  مثال  أعاله  الشاهد   �� الراوي  ز 
ّ

رك فقد  املوصوفة.  لل�خصّيةال�خصّيات  خديجة    ا�جسدّية 

واالمتالء وقصر القامة. لينتقل �عدها إ�� التدقيق �� قسمات الوجھ وأجزائھ الصغرى �العين�ن واألنف من  

فيو  وتنمَو،  تمتّد  أن  للتفاصيل  �عد  ما   �� وا�حجم، ويسمح  الكيف  وأسبابھ  حيث  األنف  حجم  ّ�ح علل 

 و�رّدهما إ�� ما هو ورا�ّي من جهة الوالدين األب واألّم.  

والراوي �� بنائھ للتفاصيل لھ من�جھ وطر�قتھ ال يحيد ع��ما �� أغلب األحيان. فهو �� الغالب يبدأ من  

نھ �� الشاهد أعاله من وجوه  ا�جمل العاّم أو ال�ّل ثّم يتدّرج �عدها إ�� التفصيلة أو إ�� ا�جزء. هذا ما نتبيّ 

تقّدم   مع  يتضاءل  حجمها  ي�ي  ما  حلقات  وع��  تراتبّية  بصفة  املفّصل  إ��  ا�جمل  من  بإح�ام  تّتجھ  شّ�ى 

الوصف وصوال إ�� التفصيلة األصغر. فخديجة �� �لٌّ بالنسبة إ�� التفاصيل الواردة �� الشاهد جميعها  

ة إ�� حجمھ وامتالئھ، والوجھ هو اآلخر �ّل بالنسبة إ�� العين�ن (القامة وا�جسد والوجھ) وا�جسد �ّل بالنسب

 واألنف. 
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ّ
نف ستوظ

ٔ
ن تفصيلة هذا اال

ٔ
 للتفاصيل ا
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ھ غالبا ما يجعل من املشهد التفصي�ّ�  
ّ
قائما  واملالحظ أّن الراوي �� تفصيلھ إذ يحكمھ ��ذا املنطق، فإن

ل من تفصيلة صغرى 
ّ
. فالعنصر  تنت�ي إل��ا العملّية التفصيلّية برّم��ا وتقف عندها  ع�� بؤرة مركزّ�ة تتش�

ل مركز االهتمام وعنصر ا�جذب هو "األنف"  
ّ
األهّم �� جسد خديجة �� الشاهد املذ�ور سابقا والذي يمث

إليھ   انت�ى  ما  فآخر  التفصيل.  عن  فتقف  مبتغاها  إ��  وتوصلها  املفّصل  ع�ن  إل��ا  تنت�ي  ال�ي  البؤرة  وهو 

و العنصر الذي نال أك�� من غ��ه من  املفّصل �� �خصّية خديجة وجسدها ووجهها تحديدا هو األنف. فه

اهتمام الراوي واستحوذ تقر�با ع�� نصف املقطع الوصفّي. وهو العنصر الذي سُيب�ى عليھ مص�� الفتاة  

ھ يمكن  1و�حدّد مستقبلها وخاّصة �� مسألة الزواج كما سن�ى الحقا �� ما يخّص وظائفّية التفاصيل
ّ
، ح�ى أن

إّن هذا العنصر هو الذي   ينبثق ا�جموع وتتفّرع شبكة الوصف  القول  العناصر األخرى ومنھ  تتفّرع  منھ 

 والتفصيل. 

 يتجّسد هذا ا�حكم ب�ّل وضوح �� تفصيلة "�ج��ة العاملة". يقول ياس�ن:

"يا لها من �ج��ة سلطانية جمعت ب�ن ال�جرفة واللطف ي�اد البائس مث�� يحس بطراو��ا وشد��ا معا  

املفرق ال�جيب الذي �شطرها ت�اد تنطق املالءة عنده.. وما خفي �ان أعظم.. إ�ي أدرك  بالنظر ا�جرد.. وهذا  

اآلن ملاذا يص�� �عض الناس ركعت�ن قبل أن يب�ي �عروسھ.. أليست هذه قبة. ب�� وتحت القبة شيخ، و��ي  

 . 2�جذوب من مجاذيب هذا الشيخ"

م ��خصّية العاملة، فال�ج��ة، لينت�ي عند 
ّ
"القّبة"، وما تحت القّبة "شيخ". فهو و�ن لم يصّرح  بدأ املت�ل

ل مثار الشهوة ومدارها.    ،بأسماء األعضاء ا�جسدّية ومال إ�� التكنية، لم يخرج عّما هو مادّي جسدّي 
ّ
يمث

م �� تنظيم تفاصيل ال�خصّية ا�جسدّية محفوظة، كذلك، �� هذا الشاهد
ّ
: 3وال��اتبّية ال�ي يتدّرج ف��ا املت�ل

بـ �� عالق��ا  �ّل  القّبة   �� مثلما  القّبة،  إ��  نظرنا  ما  إذا  �ّل  وال�ج��ة  ال�ج��ة،  إ��  بالنسبة  �ّل    فـ"العاملة" 

 "الشيخ": 

 "الشيخ"                            القبة                                      ال�ج��ة                              "    "العاملة 

ل محور التفاصيل ومركزها الذي يقف عنده الوصف والتفصيل. ثم إن "ال  
ّ
شيخ" هو البؤرة ال�ي �ش�

م ياس�ن. ف�ي تفصيلة و�ن لم تكن تحت طائلة نظره، وليس مشموال  
ّ
وهو املبت�� من العاملة بالنسبة إ�� املت�ل

م فجعلها  غ��ها.  من  أك��  وترك��ه  اهتمامھ  ع��  استحوذت  بالتصّور،   
ّ
إال إدراكھ  للمشهد  ��ا  فلة 

َ
الق ثل 

فها ��الة من ا�جاز تتجاوز حقيقة املسّميات إ�� التكنية. وأضفى عل��ا طا�عا من القداسة  
ّ
التفصي�ّ�، وغل

��ذا  الذا�ّي  االنفعال  من  قصوى  درجة  ليبلغ  بأزواجهم،  البناء  قبل  الرجال  صالة  طقوس  ت�ّ�ر  ا�جماعّية 

و�حبوه   العناصر  من  غ��ه  ع��  فيفّضلھ  و�حّدد  "الشيخ"  (أعظم)،  والتفضيل  والتمي��  ال��ك��  من  بمز�د 

 عالقتھ بھ، و�صّرح بموقفھ منھ وم�انتھ عنده: 

 
 . 34ص  ،انظر من هذا البحث -1
 .71ص ،الرواية-2
 .265، 264، 241، 70وانظر منها ص ص  -3
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 . 1"و��ي �جذوب من مجاذيب هذا الشيخ، يا هو.. يا عدوى"

أغل��ا،و   �� القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� وضّدهتب�ى    التفاصيل  النقيض  جمعت  ع��  األّول  املثال  ففي   .

العين�ن وجمالها. وجمعت، كذلك،   العين�ن وقباحة األنف. فقد    ب�ن جمالال�خصّية خديجة ب�ن صغر 

ورثت عن أّمها عين��ا الصغ��ت�ن ا�جميلت�ن، وعن األب عظم األنف، و�ان هذا العنصر "قد لعب �� وجھ  

 . 2ول الراوي ا لعبھ �� وجھ والدها" بحسب قالفتاة دورا مختلفا عمّ 

سمتان  و  زت 
ّ

ترك فف��ا  (ال�ج��ة).  فيھ  املفّصل  العنصر  صلب   �� الثا�ي  املثال   �� ماثال  التقاطب  قام 

متقابلتان هما "ال�جرفة" و "اللطف" ، و"الطراوة" و"الشّدة". وهو من خصائص التفصيل �� الرواية، إذ  

أو أك��، مثلما هو األمر بالنسبة إ�� السيد أحمد  دأب الراوي أن يجعل العنصر املفّصل فيھ مركزا لنقيض�ن  

 جمع ب�ن جمال األنف ومهابتھ، وقبح اإلصبع األصغر �� قدمھ: ا�جواد الذيعبد 

تآ�ل من توا��   الهائل ا�جميل �� خنصره الذي  �� هذا ا�جسم  أّول عيب  اليم�ى بدا  "وملا كشف قدمھ 

 .3الكشط باملو��ى �� موضع �اللو (كذا) مزمن"

أحمد عبد ا�جواد و�ن �ان بھ من شروط املهابة وعناصر ا�جمال الكث��، فإّن فيھ، كذلك، من    فجسد

جسد   ي�ون  أن  بالضرورة  تقت��ي  عيب"  "أّول  فعبارة  �عّددها  أن  للراوي  يمكن  الذي  الكث��  العيوب 

 حّ�� من املقال.ال�خصّية حامال لعيوب أخرى ثانية وثالثة لم �شأ الراوي أن يكشفها و�فّصل ف��ا �� هذا ا�

ھ ليس ثّمة مطلق �� ا�جمال أو �� القبح �� العناصر املفّصل ف��ا �� عنده    أن نقف ما يمكن  
ّ
مّما سبق أن

الرواية، وال وجود لشطط فيھ. فمهما �انت ال�خصّية جميلة وعظيمة فثّمة دائما جانب من القبح يتوارى  

ا يجعل التفاصيل تحفظ دائما للموصوفات والعناصر  داخل هذا ا�جمال وتندغم بھ هذه العظمة. وهذا م

املفّصل ف��ا ضر�ا من التوازن. فال يبلغ الراوي �� وصفها املثال واملطلق لتغدو متعالية عن املمكن أو عن  

ما ي�ون دائما حر�صا ع�� أن ت�ون مّما يمكن أن يوجد �� 
ّ
 يحتمل وجوده فيھ.   الواقع أوالواق�ّ�، و�ن

إّن   القول  تجعل يمكن  ف��ا،  بنا��ا  وكيفّيات  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل  تنظيم   �� ال��اتبّية 

و��    
ّ
إال التفصيلة  يدرك  أن  للمتلّقي  يمكن  فال  فيھ.  املفّصل  با�جموع  أو  بال�ّل  مرتبطة  دائما  التفصيلة 

ة بذا��ا أو أن تنعزل  
ّ
عن أصل ا�جموع أو  مندرجة �� �ّل. وال يمكن للتفصيلة �� الرواية أن توجد مستقل

    4ال�ّل الذي إليھ تنت�ي
ّ
 أو مجموعا. فأنف ال�خصّية خديجة لم يذكر �� الشاهد إال

ّ
فتغدو �� نفسها كال

 
 . 71مصدر نفسه، ص ال -1
 .  29مصدر نفسه، ص ال -2
 .12مصدر نفسه، ص ال -3
ّن  -4

ٔ
ساسا على النحو التالي: يرى فيليب هامون ا

ٔ
  الشيء المفّصل فيه في الخطاب الواقعّي يكون ا

ٔ
جزاؤها مجموعة من التمظهرات  -ا

ٔ
ا

جزاؤها إلى شبكة تنمو  -ب.  (Enumérables)قابلة للترقيم
ٔ
شمل Endogène)( داخلّياتنتمي ا

ٔ
، فكّل عنصر يشّكل جزءا من ديكور ا

جزاؤها إلى شبكة تنمو خ -جيحتويه. 
ٔ
و تنتمي ا

ٔ
، تخّص اإللمام بطريقة االستعمال وطريقة الحفظ والصيانة وترتيب  (Exogène)ارجّياا

 إجراءات صنعه. انظر: 
Philippe Hamon : Un discours contraint, in, Littérature et réalité, Paris, éd, Seuil, 1971, P : 147. 
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 بالنظر إليھ جزءا من جسد هو جسد خديجة. وقس ع�� 
ّ
وهو منتم إ�� وجهها. والوجھ لم يفّصل فيھ إال

ّصل فيھ من جسد العاملة. ذلك أنف السيد أحمد عبد ا�جواد أو خنصره، و"الشيخ" 
ُ
 �� ما ف

كذلك،  و  قولھ،  يمكن  مادّي    ّن إما  هو  ما  ع��  الرواية  هذه   �� أساسا  التفاصيل  قيام  د 
ّ

يؤك تقّدم  ما 

ل م��ا جسد �ّل �خصّية من  
ّ
جسدّي، برز خاّصة من خالل التفات الراوي إ�� العناصر ال�ي يمكن أن يتش�

قيق �� ما يراه من جسدها قابال ألن ي�ون مدار اهتمام يحسن أن  �خصّيات ا�ح�اية، وأن �عكف ع�� التد

 يقف عنده وأن يفّصل فيھ.  

بّينا عن   اختالفا  يجعلها مختلفة  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل و�شكيلها  بناء   ��  �
ّ

التو� إّن هذا 

لرومنطيقية ال�ي �ان الراوي ف��ا غالبا  التفاصيل �� غ��ها من الروايات وال سيما تلك ال�ي تنت�ي إ�� الرواية ا

ما يتجاوز التفصيل �� جسد ال�خصّية إ�� التفصيل �� عواطفها مّما يّتصل با�جانب املعنوّي غ�� املادّي  

 م��ا. 

ال�خصّيات   �� عواطف  التفصيل  ف��ا عن  الراوي  ا�شغل  قد  القصر�ن"  "ب�ن  رواية  أّن  �ع�ي هذا  وال 

بما هو م قد  ومشاعرها  املثال)  ز�نب ع�� سبيل  (رواية  الرومنطيقية  الرواية  �انت  فإن  جسدّي.  مادّي  ��ا 

ة وسببا و��ون بھ تحّققا  
ّ
ق با�حّب: ما بھ ي�ون لھ عل

ّ
قصرت التفاصيل �� ما هو عاطفّي وتحديدا �� ما يتعل

اهتمامه  �ان  القصر�ن"  "ب�ن  رواية  فإّن  ومآال،  مص��ا  إليھ  يؤول  وما  و�نجازا  أعّم  روحّيا  عاطفّي  هو  بما  ا 

 وأشمل.  

فإن فّصل الراوي �� ما هو موصول با�حّب جمع ب�ن الرو�ّ� واملادّي. فليست تجر�ة فه�ي مع ابنة ج��انھ  

مثل تجر�ة والده السيد أحمد عبد ا�جواد مع �خصّيات النساء "العوالم". فقد �ان فه�ي أقرب �� عواطفھ  

و إ�� �خصّية إبراهيم �� رواية "ز�نب". يتا�عھ الراوي �� جميع أحوالھ  إ�� ما �ان بالنسبة إ�� �خصّية ز�نب أ

ا�جسدّية والنفسّية وهو يراقب جارتھ من ع�� سطح من�ل والده فيذكر احمرار وجهھ وخفقان قلبھ وسروره  

 وفرحھ: 

�عض  "أمل �ان ي��ء بھ دواما �� مثل هذه الساعة لعلھ يفوز م��ا بنظرة إذا اتفق ودعاها إ�� السطح  

بب�جة   املتتا�ع  قلبھ  وخفقان  سروره  بفرط  الناطق  وجهھ  تورد  دل  كما  �س��ا  تحقيقھ  يكن  ولم  شأ��ا، 

 . 1مفاجئة"

�� ح�ن ُيخرج التفصيُل عاطفة ا�حبَّ لدى والده مخرجا آخر مختلفا. فيضرب الراوي صفحا عن �ّل  

(توّرد الوجھ، فرط السرور،    النفسّية وا�جسدّيةهذه املشاعر ا�حساسة، واالنفعاالت الرومنطيقّية وآثارها  

 خفقان القلب، الب�جة)، إ�� حّب نف�ّ� مادّي جسدّي. يقول الراوي: 

ا ا�حب  "ولكن  ألوان  من  يخ��  لم  أحمد  مغامراتھ–لسيد  ك��ة  ال�حم    -ع��  و�ّ�  العضوّي  ا�حّب   
ّ
إال

 .2والدم"

 
 .    57، ص نفسهالمرجع  -1
 . 93، ص الرواية -2
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ق بالعواطف أك�� شموال مّما �ان معتمدا �� الرواية الرومنطيقّية ال�ي ال نجد  
ّ
فت�ون التفاصيل �� ما يتعل

ب فيھ الراوي ا�حديث عّما هو رو�ّ� لي�ون أقرب إ�� ن�ج العذرّ��ن، 
ّ
 ضر�ا واحدا من العواطف �غل

ّ
ف��ا إال

 �� كث�� من تجار�ھ.أغلب ال�خصّيات من قبيل ز�نب و�براهيم وحامد  خّص بذلكوقد 

هذه نظفر ��ا من جهات أخرى، ذلك أّن االهتمام با�جوانب املعنوّ�ة لل�خصّيات    الشمول   ثم إّن خاصّية

باختالف   مختلفة  واألحاسيس  املشاعر  وهذه  واألحاسيس.  املشاعر  �شمل  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� �ان 

� التفصيل �� نوع واحد من املشاعر. ولم يضّيق  األسباب والعلل متنّوعة بتنّوعهما. فلم يقصرها الراوي ع�

ما �ان يفّصل �� ما 
ّ
قها �شؤون النفس الناجمة عن أثر العاطفة وا�حب والهيام وا�حزن. و�ن

ّ
من دائر��ا فيعل

، والشّك والتم�ي  3، وا�حن�ن2، وا�خوف1هو ممكن من أحوال النفس وما هو محتمل م��ا �القلق والغضب

، 6، والطمأنينة وا�حن�ن والكراهّية والنقمة والرغبة �� االنتقام والثأر5وا�حياء وا�خجل ،  4والفرح والسرور

 . 8والغ��ة 7وا�حنق واأللم

العاطفّية   ا�حياة  ع��  مداره  د  ليحدَّ القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� املعنوّ�ة  ا�جوانب   �� التفصيل  يكن  ولم 

ما وّسع الراوي دائرتھ ليشمل  
ّ
ا�جوانب النفسّية ا�خاّصة والعاّمة لل�خصّيات مّما يّتصل  لل�خصّيات، و�ن

�عالق��ا بذا��ا �� نفسها أو يّتصل �عالقا��ا باآلخر، وليشمل كذلك، ما هو من شؤون النفس وما هو من  

 . 9الشؤون العاّمة كما يقول الراوي نفسھ �� هذه الرواية

� ال�خصّيات �� الرواية متحّركة متغّ��ة متناو�ة.  ما يدعم ظاهرة الشمول أّن هذه املشاعر ا�حمولة ع�و 

فليس ثّمة حال واحدة توقف عل��ا ال�خصّية وتطبع ��ا ال تفارقها، مثلما �ان مع ز�نب أو إبراهيم أو حسن  

أو حامد �� رواية "ز�نب" مثال. فال�خصّيات �� رواية "ب�ن القصر�ن" ليست �جينة انفعال واحد تدور ��  

ما �� كتلة من االنفعاالت تتغّ�� بتغّ�� املقامات والسياقات  فلكھ و�ظّل الرا
ّ
وي يفّصل فيھ جيئة وذهابا، و�ن

 ال�ي توجد ف��ا، وا�حيط الذي تتفاعل معھ. 

مظهر ال�خصّيات املادّي ا�جسدّي ومظهرها العاطفّي النف��ّي، فكالهما مشدود إ�� هذا   وهكذا يت�امل

رب إ�� الواقع أو إ�� املمكن وجوده. فت�ون التفاصيل ��ذا "ضمانة  ا�خاصّية. وهذا ما يجعلها �خصّيات أق

 .10للوهم املرج�ّ� بالنسبة إ�� ا�خطاب الواق��ّ 

 
 . 293نفسه، ص مصدر ال -1
 . 144، 420مصدر نفسه، ص ص ال -2
 301مصدر نفسه، ص ال -3
 . 59، 58مصدر نفسه، ص ص ال -4
 .141، 188مصدر نفسه، ص ص ال -5
 .317 ،114مصدر نفسه، ص ص ال -6
 .141مصدر نفسه، ص ال -7
 .112مصدر نفسه، ص ال -8
 .305مصدر نفسه، ص ال -9

10- Roland Barthes : L’effet de réel, Op, Cit, P : 87. 
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ما يطال   
ّ
ق بال�خصّيات ف��ا فحسب، و�ن

ّ
  -كذلك-إّن تفصيل ما هو مادّي �� رواية "ب�ن القصر�ن" ال يتعل

ث بھ
ّ
ق  ، إذ �غدو ف��ا هذا العنصر بما �ش امل�ان وما يؤث

ّ
تمل عليھ من جزئّيات م�انا ثقافّيا مدينّيا. و�دق

أو يحّده بحدود، فت�ون لھ ماهيتھ ا�خصوصة املمّ��ة   �� هوّ�تھ فيسميھ باسم أو يخّصھ بصفة،  الراوي 

 (شارع، من�ل، مق�ى، غرفة نوم، سطح من�ل، مطبخ، حانة، حانوت):

ظاهره بدالة و�اطنھ حانة يفصل بي��ما  حانوت كب�� –"وقصد بدالة كستا�ي عند رأس السكة ا�جديدة 

 .1باب صغ��" 

اقع ا�خاّصة باألمكنةو�فّصل الراوي �� هوّ�ة امل�ان ا�جغرافّية والهندسّية، و��تّم عندئذ بتحديد     املو

. يقول �� حديثھ  (Microscopique)والتفصيل ف��ا. و�ذكرها بم�ّونا��ا الدقيقة، وجزئّيا��ا الذرّ�ة الصغرى  

 لسيد أحمد عبد ا�جواد:عن بيت ا

سع �� أقصاه إ�� اليم�ن ب�� سّدت فوه��ا �عارض خش�ّي مذ دّبت أقدام الصغار ع��  
ّ
"و�ان للبيت فناء مت

األرض وما تبع هذا من إدخال مواس�� املياه، و�� أق��ى اليسار ع�� كثب من مدخل ا�حر�م حجرتان كب��تان  

 . 2خا وأعدت األخرى مخزنا"أقيمت الفرن �� أحدهما واستعملت بالتا�� مطب 

 الذي وضع فيھ واحتواه: مكّونات امل�ان واألثاث و�لتفت الراوي إ�� 

وكرا��ي   خشبّية  موائد  بجنبا��ا  وصفت  كب��  فانوس  سقفها  من  تد��  أشبھ،  با�حجرة  ا�حانة  "و�انت 

مباشرة مجموعة  خ��ران جلس إل��ا نفر من أهل البلد والعمال واألفندية، وتتوسط امل�ان تحت الفانوس  

 . 3من أصص القرنفل"

ق �� تفاصيلها:باألطعمة و��تّم الراوي 
ّ
 فيذكر طعمها ولو��ا وم�ّونا��ا و�دق

"�ان يتوسط الصينية النحاسية الالمعة طبق كب�� بيضاوّي امتأل باملدّمس املق�ّ� بالسمن والبيض، و��  

أطباق صغ��ة با�ج�ن والليمون والفلفل ا�خلل�ن طرف��ا تراكمت األرغفة الساخنة، و�� الطرف اآلخر صفت  

 . 4والشطة وامل�ح والفلفل األسود"

 ال�خصّيات و�طيل عندها املكث و�ذكرها ب�امل تفاصيلها:  مال�سو�لتفت إ�� 

  تناول السيد "وملا تدانت املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت ا�جبة [...] وعادت ففكت حزام القفطان [...]  

 . 5جلبابھ فارتداه ثم طاقيتھ البيضاء فلبسها"

والثقا�ّ� مدلول عليھ ��ذه امل�ّونات املفّصل ف��ا �� األمثلة الثالث السابقة جميعها. فاألمكنة غالب عل��ا  

�سا�ّي وفعلھ ف��ا بما لم ي��كها ع�� حال��ا الطبيعّية. ومن آثار هذا الفعل أن ت�ون للم�ان  أثر ا�حضور اإل

 
 .72، ص الرواية -1
 .17صمصدر نفسه، ال -2
 .72مصدر نفسه، ص ال -3
 .23 -22مصدر نفسه، ص ص ال -4
  .12مصدر نفسه، ص ال -5
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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جاهات تحكمھ و�عّرف بھ وتحّدد موقعھ (�� أقصاه إ�� اليم�ن، و�� أق��ى اليسار ع�� كثب من مدخل 
ّ
ات

ت�ون لھ أجزاؤه  ا�حر�م، وتتوسط امل�ان تحت الفانوس مباشرة، �ان يتوسط الصينية النحاسية )، وأن  

وأن يقّسم تبعا لدوا�� استعمالھ و�فّرع وفقا �حاجات ساكنھ(حجرتان كب��تان، الفرن، مطبخا ،مخزنا )  

ة �ستوجب وجوده ع�� هذا الش�ل أو ذاك وتنظيمھ ��ذه الطر�قة أو تلك (سدت فوه��ا  
ّ
وأن ت�ون لھ عل

 إدخال مواس�� املياه). �عارض خش�ي مذ دبت أقدام الصغار ع�� األرض وما تبع هذا من 

الرواية. فاألشياء وكذا   �� ح�اية  الثقا�ّ� كذلك ع�� األشياء واألطعمة واملال�س مّما ورد  تن�حب سمة 

املال�س �� أغل��ا تنت�ي ّإ�� ما هو مصنوع (الفانوس، الكرا��ي، ا�جبة، حزام القفطان، الطاقية)، واألطعمة  

بفعل   األو��  طبيع��ا  عن  أو   محّولة  الساخنة)  (األرغفة  الطبخ  أو  الز�ت)   ��  �
ّ

املق� (املدّمس  "التقلية" 

ل). و�� جميعها تحيل ع�� ما يمكن وجوده �� بيئة شرقّية مّما تختّص بھ طبقة  
ّ
"التخليل" (الفلفل ا�خل

 اجتماعّية معّينة، أقرب إ�� أن ت�ون من الطبقة الوسطى.

��ا وأطعم��ا لم تكن لتحفل بھ رواية ز�نب وال  إّن هذا الزخم الكب�� من األمكنة املؤ�سن
ّ
ة بأشيا��ا ال�ي تؤث

�� أّن ال�خصّيات مثال تناولت  إلتلتفت إليھ. و�ذا ما ذكر �عض منھ فع�� سبيل اإلشارة املوجزة ال�ي تنّبھ  

 . 1طعامها أو ارتدت مال�سها وسلكت هذا املسلك أو ذاك، وأنجزت هذا الفعل أو ذاك دون تفصيل أو إطالة

ق باملظاهر املادّية لل�خصّيات واألمكنة واألشياء، فقد  
ّ
ول�ون التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" تتعل

أّن  ذلك  ف��ا.  ق 
ّ
يدق وأن  و��حظها،  م��ا  الصغرى  العناصر  يتتّبع  أن  الواصف  أو  الراوي  ع��  هذا  �ّسر 

�� بناء صورة مفّصلة مخصوصة مت�املة  التفصيلة املادّية �غدو للع�ن الرائية نقطة ارت�از �ع�ن الذاكرة ع

 تفاصيل أخرى مجاورة.  ستدعاء ال  لل��يء موضوع التفصيل، أو ت�ون نقطة عبور م��ا ينطلق الراوي 

و�ان سبيلھ إ�� التفصيل أدوات خطابّية مختلفة. فقد ت�ون سردا أو وصفا أو حوارا. وهذه �� األنماط  

ل ��ا التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن". وهو ما نتبّسط فيھ بالشرح والتحليل �� ما ي��.   
ّ
 ا�خطابّية ال�ي تتش�

 تفاصیل تکون باألنماط الخطابّیة الثالثة:  -3

ر�ت التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن �� األش�ال ا�خطابّية الثالثة: الوصف والسرد واألقوال. فمن  أج

 .2التفاصيل �� الرواية ما هو من صميم ا�ح�اية وم��ا ما هو من جوهر ا�خطاب

 
حمد الناوي بدري:   -1

ٔ
 .6ص  مرجع مذكور،، ٕانشائّية التفاصيل في رواية "زينب" لمحمد حسين هيكلا

حداث. انظر:  -2
ٔ
ّدى باال

ٔ
ّدى بالوصف، والتفصيل الذي يتا

ٔ
هامش: عرضت نعومي شور لضربين من التفاصيل، التفصيل الذي يتا

  . OP. Cit. P190lectures du détail:  Naomi Schor 
حمد السماوي 

ٔ
ّول منهما ا

ٔ
حمد السماوي، التفصيل الحكائّي وعلى الثاني  التفصيل الوصفّي يطلق على اال

ٔ
التفاصيل في . انظر: ا

وهو في ، مقال ملحق بكـتاب إنشائّية التفاصيل في الرواية العربية، كـتاب مخطوط، قصص صنع هللا ٕابراهيم: الظاهرة والوظيفة
قامتها جمعّية مركز الرواية العربّية بقابس بتاريخ: 

ٔ
صله ندوة ا

ٔ
فريل  16 -15 -14ا

ٔ
تقديم: محمد   ، جمع وتنسيق: محمد الباردي،2017ا

حمد الناوي بدري،
ٔ
ن من الحصول على نسخة  (. 53ص  بن محمد الخبو، مراجعة: ا

ٓ
ردن ولم نتمّكن إلى اال

ٔ
خيرا في اال

ٔ
نشر الكـتاب ا

 منه.)
ساسا بالوصف. 

ٔ
ّن التفاصيل تكون ا

ٔ
 في حين يرى محمد الباردي وبوطيب عبد العالي ا
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صيل  إّن النظر �� رواية "ب�ن القصر�ن" ال ي��ك مجاال ألن نجاري �عض النقاد والباحث�ن فنقول إّن التفا

�� الوصف هو العمدة �� مثل هذا النوع  ي  جار ا��� الرواية الواقعّية قائم ف��ا بالوصف. بمع�ى أّن التفصيل  

من الرواية. ولكن نقول إّن التفصيل بالوصف لھ حضور بارز ف��ا. والتفصيل بالوصف ي�ون ع�� أش�ال  

 ش�ى م��ا بالتعي�ن أو بالنعوت واألحوال أو التشبيھ أو الكناية. 

و�حّدد بھ هوّ�تھ و�م��ه من    يطلق عليھ اسما �عّينھفليس ثمة �� الرواية ��يء يفوت ع�ن الراوي فال  

ال �� األثاث أو األطعمة: 
ّ
 غ��ه، وخاّصة إذا �ان من األشياء الصغرى ممث

"وقّدمت لهم األم حساء ودجاجات محمرة وأرزا وأتمت أطباقها [...] بج�ن وز�تون ومش وأحضرت عسال  

 . 1أسود بدال من ا�حلوى"

(حساء، أرز، ج�ن، ز�تون...). واكتفى الراوي    اقتصر التفصيل �� هذا الشاهد ع�� ذكر األشياء بأسما��ا

 ح�ن اضطّر إ�� تمي�� 
ّ
بمراكم��ا دون وصٍف ظاهر أو �عت أو تفصيل �� أحوالها. ولم ي�جأ إ�� الوصف إال

تجّنب خلطا قد يحدث �� ذهن املتلّقي ب�ن العسل األسود واآلخر  "العسل" فأردفھ بصفتھ "األسود" ح�ى ي

 الطبي�ّ�. 

التفصيلة �� الرواية واحدة يذكرها الراوي مفردة فال يخّصصها بما يوّ�حها �املصباح أو  قد ت�ون    و

 املنديل أو الطر�وش أو العصا أو "الشلتة": 

 . 2"وقعدت ع�� الشلتة"

 
فاصيل في الّرواية نطرح في الحقيقة وضعّية الوصف وعالقته بالّسرد في الّنص يقول محمد الباردي: "عندما نتحّدث عن إنشائّية التّ 

 عبر الوصف". انظر  
ّ

ّن كّل الّتفاصيل والجزئّيات داخل النّص الّسردي ال تكون إال
ٔ
الّسردي عموما وفي الّرواية بشكل خاص. ذلك ا

إنشائية التفاصيل في الرواية العربّية، مرجع مذكور ، ص  : ، مقال ملحق بكـتابتحّول وظيفة الّتفاصيل في الّروايةمحمد الباردي، 
6 . 

ّنهما واحد. يقول: "
ٔ
فموضوع التفاصيل الروائية تحديدا، والوصف  ويقرن عبد العالي بوطيب التفاصيل بالوصف ويربطها به فكا

وإلى كـثرة اإلشكاالت المعلقة التي تنتظر   عموما[...] ما زال موضوعا بكرا محافظا على راهنيته بالنظر إلى قلة الدراسات المنجزة عنه،
همية معرفية إضافية، فضال عما سبق ذكره، كون الوصف يحظى 

ٔ
جوبة مالئمة عنها [...]. ولعل ما يضفي على اختيار هذا الموضوع ا

ٔ
ا

التفاصيل بين  شعريـة ، بحضور خاص في الكـتابة السردية عموما، والروائية منها على وجه التحديد". انظر: عبد العالي بوطيب
 .18- 17إنشائية التفاصيل في الرواية العربّية، مرجع مذكور. ص مقال ملحق بكـتاب: ، الرواية الواقعّية والرواية التجريبّية 

و من  
ٔ
ن تكون من الوصف ا

ٔ
نماط الخطابّية التي تكون بها التفاصيل منزلة إشكالّية تنحصر بين ا

ٔ
وقد نّزل عبد المجيد بن البحري اال

حداث 
ٔ
ّما التساؤل الثاني الحقيق بالطرح في بحثنا فموصول بمنازل التفاصيل والمستوى  اال

ٔ
قوال. يقول: "ا

ٔ
دون اإلشارة إلى اال

الخطابي الذي تشتغل فيه؛ فهل ُيبحث عنها في مستوى الملفوظ الوصفي الذي يشحن الخطاب الروائي بالموصوفات الجزئية الدقيقة  
ُر فيها في مستوى النظام الحكائي وتتالي الوظائـف Mimétismeحاكاة المرجعية (إيهاما بالواقعية وتعزيزا لمبدإ الم

َ
م هل ُينظ

ٔ
)؟ ا

ى في النوع الثاني ضربا من الترف السردي (
ٔ
 luxe de laالسردية بنوعيها الرئيسية والمساعدة في المنوال اإلنشائي "البارتي" الذي را

narration و في خطاب  ) الذي ال طائل منه في اإلبالغ القصصي؟
ٔ
لة التفاصيل في مستوى "الكالم الروائي" ا

ٔ
ن نباشر مسا

ٔ
فال يمكن ا

ٔ
ا

بالغة الّتفاصيل  "  ،الراوي الذي يتخّفى وراءه المؤلف بمواقفه ورؤاه وتصوراته الجمالية وخلفياته المعرفية؟".عبد المجيد بن البحري 
نموذجا). مقال ضمن ، ("بيرو في الّرواية الّتونسية، بحث في "التفاصيل الميتاروائية"

ٔ
ت ونهر الخيانات"لمحمد علي اليوسفي ا

 .174كـتاب إنشائّية التفاصيل في الرواية العربية، مرجع مذكور، ص 
 . 365 ص ،الرواية-1
   .6، 5، ص ص كذلك منه . وانظر188 ، صمصدر نفسهال -2
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التحديد و   التعي�نفيغدو   التفاصيل املعّينة بأسما��ا غالبا ما  نوعا من  أّن هذه  الهووّي، غ��  الضبط 

يوردها الراوي مقّيدة بصفات أو بأحوال أو �غ�� ذلك. ويعّد هذا اإلجراء جوهر التفصيل بالوصف �� رواية 

"ب�ن القصر�ن". إذ يحرص الراوي ع�� أن يردف �ّل تفصيلة إّما بنعت أو بجملة من النعوت توّ�حها. يقول  

 ع�� سبيل التمثيل: 

"الحت [الغرفة] كر�مة األثاث ببساطها ال�خم والكنبة الطو�لة املغطاة ��جاد صغ�� القطع مختلف  

 . 1النقوش واأللوان"

األثاث   م�ّونات  يفّصل  راح  و�نما  األثاث)،  (كر�مة  بوصفھ  وال  مجمال  األثاث  بذكر  الراوي  يكتف  فلم 

ھ ع�� أن يقّيد �ّل 
ّ
 موصوف بصفة تخّصھ:حر�صا ا�حرص �ل

 �خم                             �ساط

 طو�لة                              كنبة     

 صغ��                                    �جاد 

 مختلفة األلوان                                  النقوش

من   يقّيده  بما  فيھ  املفّصل  العنصر  يردف  أن  من  أحوال  و�ّما  ل�خصّية  تا�عا  �ان  إذا  سّيما  وال 

 ال�خصّيات أو �ان جزءا م��ا:

 . 2" وقد الح أبطها من فرجة الفستان أملس ناصعا يتّصل منحدره بأصل ��د كقرصة ال�ج�ن"

الوصفّية  
ُ
البؤرة الشاهد  هذا   �� وهو  فيھ.  مفّصل  عنصر  الواصف    فاإلبط  عندها  يقف  ال�ي  املنت�ى 

ما أتبعھ بما ُيب�ن عنھ بأك�� من حال  
ّ
و�قفل وصفھ ل�خصّية "العاملة". لم يكتف فيھ بذكره و�تعيينھ، و�ن

 (أملس، ناصعا، يّتصل منحدره ...).

ق با�جانب املادّي من ال�خصّية مثلما تقّدم �� الشاهد 
ّ
  وسّيان �� ذلك أن ت�ون األحوال مّما هو متعل

 أعاله، أم بأحوال ال�خصّية النفسّية والعاطفّية:

 .3"فبادرت �عّد [القهوة] ثم قدم��ا لھ خافضة العين�ن خفيفة ا�خطى من ا�خوف وا�حياء"

التشبيُھ، ويعتمده املفّصل �� رواية "ب�ن القصر�ن" بك��ة. يأ�ي بھ ليضرب مثال ع�� ظاهرة   النعوت ومن  

 ات أ�عد وأدّق: بالتفصيل إ�� مستو�  معّينة تذهب

قة بحجرة مر�م أيضا زاهية األلوان رقراقة البشرة وسيمة القسمات فاقت  
ّ
"كصورة للسف��ة عز�زة معل

 . 4بجمالها صورة ا�حسناء ال�ي تطالعھ صور��ا �ل يوم بد�ان ماتوسيان"

 
ة التي هي 

ّ
ّن عبارة "الشلتة" ليست من العربية بخالف الشل

ٔ
   خصلة مطوّية من خيوط الغزل. وقد وجدنا ا

 . 6 -5مصدر نفسه، ص ص ال -1
 .241 -240مصدر نفسه، ص ص ال -2
 . 360، 359، 322، 264، 141، 81،  71، 58، 29، 12، 11. وانظر منه:  ص ص179مصدر نفسه، ص ال -3
 .127مصدر نفسه، ص ال -4
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ٔ
 د. ا
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مثاال�شغل    السياق    الصورة  هذا   �� ما  يحّل  بالغّيا 
ّ
و�ن بذكرها  الواصف  يكتف  لم  بھ.  املشّبھ  محّل 

ليجعلها   داخلّيااستطرد  وقسما��ا    تنمو  و�شر��ا  ألوا��ا  تفصيل   �� واستمّر  الصورة  صاحب   �� ففّصل 

قة بحجرة    تنمو خارجّيا (رقراقة البشرة وسيمة القسمات)، ثم جعلها  
ّ
ففّصل �� موضعها من ا�حجرة (معل

صورة ثانية (صورة ا�حساء) مقارنة وضعتھ �� صلب �شبيھ آخر و�ن �ان هذه    مر�م أيضا) وعقد بي��ا و��ن

 املّرة قائما ع�� املفاضلة والتمي��.

قد ي�ون التشبيھ �� هذا السياق لتقر�ب �عيد يخال الراوي أّن املتلّقي ال يدركھ أو ال يفهمھ �� نوع من   

 االستبدال يوّ�ح صورة العنصر املفّصل فيھ: 

 .1ة با�حجرة أشبھ""و�انت ا�حان

 أو يوّ�ح بھ وضعا أو يصف بھ حالة: 

ھ فيل ينقض ع�� غزال"
ّ
 .2"وانقض عل��ا �أن

القرائّية    ذلك أّن الذي ينقّض ع�� الغزال �� عادات املتلّقى منطقّي  و�ن �ان التشبيھ �� هذا املثال غ��  

والثقافّية هو حيواٌن غ�ُ� الفيل، �أن ي�ون األسد أو الفهد، غ�� أّن املفّصل ال يقصده ألّن االف��اس ا�جسدّي  

ة  
ّ
جث �خامة  يوّ�ح  أن  املفّصل  مقصد  و�ان  ا�جنسّية.  الناحية  من   

ّ
إال املثال   �� حاصل  غ��  ا�حيوا�ّي 

�ا، وأن يقّدم صورة تقر�بّية للفارق ب�ن جسد��ما أثناء  ال�خصّية ياس�ن مقارنة بجثة ا�خادم ال�ي انقض عل�

م الشبق الذي �ان �ستبّد بياس�ن فيفقده قدرتھ التمي��ّية العقلّية واألخالقّية و�دفعھ إ��  
َ
املضاجعة وِعظ

 أن يواقع خادمتھ.  

�� رواية "ب�ن القصر�ن"، إذ غالبا ما ي�و  الورود  نادر  التفصي�ّ�  التشبيھ  ن قائما ع��  هذا الضرب من 

وضوح العناصر املفّصل ف��ا وفقا ملا يقّدر الراوي أّن متلّقيھ يفهمها و�درك الصلة ال�ي �عقد ب�ن طرف��ا:  

جوء  
ّ

حق بالسابق وال�
ّ
املشّبھ واملشّبھ بھ، دون لبس أو غموض قد يدفع إ�� بذل جهد لفهم املقاصد بر�ط الال

م.  إ�� السياق لتفكيك املع�ى األّو�ّ� الذي قصده
ّ
 املت�ل

من  النادر أن ي�ون التفصيل قائما ع�� التكنية أو �سمية األشياء �غ�� مسّميا��ا أو بما يجاورها، �أن  

م �عبارة  3يقول الراوي: "تحت القّبة شيخ"
ّ
.و�ن �ان السياق �� هذا املثال ُ�ِع�ن املتلّقي ع�� فهم قصد املت�ل

حرج وحفظا ملاء الوجھ كما يقال، أو إجالال لهذا العنصر املفّصل  "الشيخ" �� نوع من التقّية واإلخفاء ودفعا �

فيھ و�عظيما لھ وفق ما أو�حنا سابقا، وهو األقرب إ�� التأو�ل ذلك أّن الراوي �� مواضع أخرى ال يتحّرج  

ي�ن  من أن �سّ�ي األعضاء ا�جنسّية من املرأة خاّصة، بمسّميا��ا �ال�ج��ة وال��دين والسّرة والردف�ن والثد

 . فالغالب ع�� خطابھ التفصي�ّ� اإلبانة والتصر�ُح ال الغمز والتلميح ع�� التكنية وا�جاز وال��م��. 4والب�ارة

 
 .72مصدر نفسه، ص ال -1
 .241مصدر نفسه، ص ال -2
خر غير هذا. انظر من هذا البحث: ص 71نفسه، صمصدر ال -3

ٓ
لناه سابقا من مدخل ا

ّ
 . 9. والمثال كّنا حل

 .256، 237، 81ص ص  انظر من الرواية مثال : -4
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إّن التفصيل با�خطاب الوصفّي �� رواية "ب�ن القصر�ن" لھ حضور وازن �� الرواية. يأ�ي ف��ا ع�� ضروب  

ذكر التفاصيل بمس   ،شّ�ى
ُ
ت ّميا��ا فحسب وهذا االستعمال نادر، ذلك أّن  أهّمها الوصف بالتعي�ن، حيث 

التفاصيل غالبا ما ت�ون مقّيدة بالنعوت والصفات واألحوال وهذا النوع من التفصيل هو املعتمد �� الرواية  

واألساس ف��ا. فيھ تتفّرع املوصوفات من األشياء املفّصل ف��ا وتت�اثر وتتوالد وتتنامى داخلّيا وخارجّيا، �� 

 ة والوضوح يحّققان َوْهًما مرجعّيا يجعل من التفاصيل أقرب ما ت�ون إ�� ح�اية الواقع.      ضرب من الدق

ي�ون   بالوصف  التفصيل  ي�ون  الذي يطلق  بالسردومثلما  ا�حد�ّي  البعد  السياق  �� هذا  بھ  ، ونقصد 

ّقق بھ س��ورة  ، والذي تتح2مساير�ن �� ذلك �عومي شور   1عليھ �عض النقاد والباحث�ن التفصيل ا�ح�ائّي 

سند، إذ �عمد الراوي إ�� ا�حدث  . و�قوم أساسا  3ا�ح�اية وتحّولها
ُ
باألفعال تضطلع ��ا ال�خصّيات و�ل��ا �

ف، 
ّ
ا�حدث و�تأل ل م��ا هذا 

ّ
يتش� أن  يمكن  دنيا  أفعال ذرّ�ة  إ��  الصغرى ع�� تجزئتھ  إ�� جزئّياتھ  فيفّتتھ 

ز ع�� تقر�ب املسافة الزمانّية  
ّ

 ي��كو�رك
ّ
فراغات �� س��ورة    .الفاصلة ب�ن الفعل وما يليھ، و�حرص ع�� أال

 األحداث ال�ي ينقلها، فيغدو ا�حدث بالنسبة إ�� املتلّقي أقرب إ�� أن ي�ون مشهدا يجرى أمامھ: 

"وملا تدانت املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت ا�جبة عنھ وأطبق��ا �عناية ثم وضع��ا ع�� الكنبة، وعادت  

فف تناول  إليھ  ح�ن  ع��  ا�جبة،  فوق  لتضعھ  نفسها  بالعناية  تدرجھ  وجعلت  ونزعتھ  القفطان  حزام  كت 

 . 4إ�� ا�حائط" أقذالھ السيد جلبابھ فارتداه وهو يتثاءب وجلس ع�� الكنبة ومّد ساقيھ مسندا 

ا�حدث �� هذا املقطع السردّي هو "استقبال الزوجة زوجها السيد أحمد عبد ا�جواد �عد عودتھ من  

طقوسّية ت��ض ��ا الزوجة �ّل ليلة. لم �شأ الراوي أن ينقلھ مجمال، بل رأى    و�� عادةالسهر خارج املن�ل".  

زا ع�� ما يطلق  
ّ

ل م��ا األحداث مرك
ّ
ق �� رصد التفاصيل ا�حدثّية الصغرى ال�ي تتش�

ّ
أن يفّصل فيھ و�دق

وما    ،ن ت��ض بھ الزوجة إزاء زوجها من أعمال، مّما يمكن أCatalyses5عليھ روالن بارت "الوظائف الثانوّ�ة"  

يمكن أن ي��ض بھ الزوج تجاو�ا مع ما يمكن أن تقّدمھ لھ من خدمات. فبدا املشهد ا�حد�ّي ممتلئا، مشبعا  

بالتفاصيل، خاليا من الفراغات الزمنّية. بل إّن الراوي أحيانا، لفرط ما مال إ�� التدقيق �� ما يجري، دخل 

ر (وأطبق��ا �عناية = وجعلت تدرجھ بالعناية نفسها) و�ان بإم�انھ أن يخ��ل �ّل ما قيل ��  �� نوع من التكرا

ال زمنّيا خطابھ  
ّ
عبارة أو جملة بما �عادل ا�حدث نفسھ(استقبال الزوجة زوجها ...). فبدا املشهد ��ذا معط

أو ما    6Scèneما �شبھ املشهد  أك�� من ا�ح�اية أو هما ع�� األقّل متساو�ان �ساو�ا يتحّول فيھ املقطع إ��  

 
حمد السماوي:  -1

ٔ
 .53ص  مرجع مذكور،: الظاهرة والوظيفة، التفاصيل في قصص صنع هللا ٕابراهيم ا

2- Naomi Schor : lectures du détail. OP. Cit. P :190      
، 2010، تونس، 1، إشراف محمد القاضي، دار محّمد علي الحاّمي للّنشر، ط معجم السرديات، مدخل: السرديةمحمد القاضي:  -3

 . 254 ص
 . 191، 190، 129، 83، 8، 6ص   منها ص. وانظر 5ص  الرواية، -4

5 -Roland Barthes, Effet de réel, ln : Littérature et réalité, , Paris, Seuil, 1982.  P : 81 
6 -Gérard, Genette : Figures III, Paris, éd, Seuil, 1972, P : 129. 
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ھ  1Analyse�سّميھ �عضهم تحليال  
ّ
، يضع فيھ الراوي متلّقيھ وجها لوجھ مع ا�حدث الذي ينقلھ ح�ى ل�أن

�ساير وقوعھ أو �شاهده مباشرة آن حدوثھ وتحّققھ. وذلك بفضل ما فرضھ الراوي ع�� بناء املشهد من  

ن أن يتقّدم فعل ف��ا ع�� آخر من حيث زمنّيتھ، أو أن �سبق غ��ه  تراتبّية صارمة �� ما ب�ن األفعال، فال يمك

وصوال إ�� ��اية املقطع. وليس ثّمة فراغات زمنّية تفصل ب�ن األفعال. ف�ّل م��ا يأخذ �غ��ه الذي يتلوه دون  

 قفز أو إسقاط. فغدا املشهد بالنقل املفّصل الدقيق محّينا.  

هد السابق، أفعال من صلب ا�ح�اية األساس �� الرواية. تنت�ي إ��  ثّم إّن األفعال عماد التفصيل �� املش 

السهر   من  عودتھ  �عد  زوجها  الزوجة  استقبال  كيفّية  �حدِث  توسيع  أّ��ا  ذلك  العاّم،  ا�حد�ّي  السياق 

 استعدادا �خلوده إ�� النوم، وهو ما يمكن اخ��الھ �� ا�خطاطة الوظائفّية التالية:  

الباب   فتحھ  أصدقاءه/  يوّدع  زوجها  صوت  سماعها  األبناء/  عودة  واألبناء/  الزوج  عودة  األّم  انتظار 

 . استقبال الزوجة زوجها و�عان��ا إّياه ع�� �غي�� مال�سھ استعدادا للنومودخولھ البيت/  

ھ جزء م��ا وال يمكن إسقاطھ أ 
ّ
�  فمشهد استقبال الزوجة زوجها ليس دخيال ع�� األحداث، ألن

ّ
و التخ�

عنھ أو القفز عليھ أو تجاوزه. غ�� أّن الراوي �� هذا املستوى من التفصيل ا�حد�ّي يمكن أن ي��ك ا�ح�اية 

 األساس أو ا�حدث األساس و�نصرف إ�� حدث آخر ثانوّي فيفّصل فيھ: 

] وتمتم  "وتحّول السيد ع��ا متظاهرا با�جد. ودعا إليھ وكيلھ ثم وّصاه بصوت مرتفع بطلبات الست [...

 مخاطبا السلطانة: 

 ! الد�ان وصاحبھ تحت أمرك-

 و�ان للمناورة أثرها فقالت املرأة �� دعابة: 

 أر�د الد�ان وتأ�ى إال أن تجود بنفسك -

حقيب��ا   العاملة  فتحت  ثم  نفسھ.  عن  راضيا  كالهما  ف��ا  بدا  الس�ون  من  ف��ة  املعركة  هذه  وأعقب 

 . 2�� صور��ا. فم��ى السيد إ�� مكتبھ" وأخرجت مرآة صغ��ة ذات مقبض وراحت تنظر 

تأكيد نر�د  ما  ولكن  مختلفة،  خطابّية  بأنماط  متحّقق  املقطع  هذا   �� العاملة    هالتفصيل  "فتح  أّن  هو 

من   انصرافا  ت�ون  أن  إ��  أقرب  أحداث  باألحداث. و��  قائم  تفصيل  املرآة"   �� �� وجهها  ا�حقيبة ونظرها 

العاملة د�ان السيد  الراوي أو استطرادا منھ خارج ا�ح� �� ز�ارة  لة 
ّ
املتمث اية األصل أو األحداث األساسّية 

ثّم  العاملة،  تر�ده  ما  بإحضار  وكيلھ  وت�ليفھ  تر�دها  ال�ي  البضاعة  حول  معھ  ا�جواد وحوارها  أحمد عبد 

 Pauseإحضار البضاعة وانصراف العاملة. فالنظر إ�� املرآة يأ�ي �� هذا املشهد عبارة عن "وقف سردّي"  

narrative3  حق م��ا
ّ
. يخرج عن منطق األحداث البنائّي، وال عالقة لھ مباشرة بالسابق من األحداث وال بالال

 
 4- Oswald Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique du langage, Paris, éd, Seuil, 1972, P : 402- 
403. 

 .83، ص الرواية-2
3 -Gérard, Genette : Figures III, Op, Cit, P : 128. 
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إذ باإلم�ان حذفھ أو إسقاطھ من دون أن يتغّ�� منطق بناء األحداث أو يختّل. فهو �� ا�ح�اية أشبھ با�جملة  

ق واإلملام ب�ّل ��يء، و�ن أّدى بھ األمر إ�� أن ي�ون  االع��اضّية فتحها الراوي رغبة منھ �� التفصيل والتدقي 

 . 1�الزوائد ا�حدثّية

د  
ّ

د، كذلك،   تقّدم حرصما  يؤك
ّ

الراوي ع�� التفصيل و�شقيق األحداث األساسّية م��ا والفرعّية، كما يؤك

ع�� أّن التفصيل �� الرواية يؤّدى باألحداث وليس مقصورة تأديتھ ف��ا ع�� الوصف فقط، خالفا ملا يقول  

 بھ �عض من النّقاد والباحث�ن.

تقّدم بما  فقط  ي�ون  ال  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� والسرد    والتفصيل  �الوصف  خطابّية  أنماط  من 

ما ي�ون ف��ا، كذلك،  
ّ
. م��ا ما ي�ون من أقوال ال�خصّيات وم��ا ما ي�ون من أقوال  2باألقوالفحسب، و�ن

 الراوي. 

��ا التفصيل ا�خطابات الداخلّية مباشرة �انت أم غ�� مباشرة مّما    فمن أقوال ال�خصّيات ال�ي يتأّدى

 صطالح املونولوج:إيمكن أن يندرج تحت 

 . 3ا د�� ثورتھ، عما هدى شياطينھ""يتساءل عمّ 

 ا�خطاب غ�� املباشر ا�حر: يصط�ح عليھأو يندرج تحت ما 

طن �� نفس اإل�سان. امللل. لم �عرفھ من  "�ان �عا�ي �� ح��ة بالغة وألول مرة �� حياتھ ذاك املرض املستو 

قبل عند زنو�ة وال ح�ى عند بائعة الدوم ألنھ لم يملك هذه أو تلك كما يملك ز�نب اآلن بيمينھ [...] فأي فتور  

يتبخر من تلكم "امللكية" اآلمنة املطمئنة .. امللكية ذات الظاهر [...] وأي مأساة �� أن تندمج �شوة القلب  

 . 4العادة" وا�جسد �� آلية

بيد أّن الغالب �� هذه الرواية أّن الراوي يجري التفاصيل �� خطابات ال�خصّيات ا�خارجّية �� ما يدور  

 بي��ا من حوارات مباشرة: 

 هھ؟ كيف عودها؟ -"

 �� عود أبلة خديجة..-

 ضاح�ا:  

 �� هذه الناحية ال بأس؟ كيف أ��جبك كعائشة؟ -

 كال.. أبلة عائشة أجمل كث��ا..-

 
تي من البحث. انظر منه ص  -1

ٔ
بعادها الوظائـفّية في ما يا

ٔ
 .29سنعود للحديث عن ا

حداث لكّنها لم تشر إلى   -2
ٔ
ّدى باال

ٔ
ّدى بالوصف، والتفصيل الذي يتا

ٔ
عرضت نعومي شور لضربين من التفاصيل، التفصيل الذي يتا

قوال.  
ٔ
و اال

ٔ
ّن التفصيل قد يكون، كذلك، بالحوار ا

ٔ
 ا

-Naomi Schor : lectures du détail. OP. Cit. P 190.  
 .  293 -292، ص ص الرواية-3
 . 293 مصدر نفسه، صال -4
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 رب بيتك أتر�د أن تقول إ��ا كخديجة؟ يخ-

 كال إ��ا أجمل من أبلة خديجة..-

 .1كث��ا؟"-

املالحظ أّن أقوال ال�خصّيات قد ي�ون التفصيل ف��ا حدثّيا أو من قبيل ما يمكن أن يدرج �� ما هو من   

ل بھ التفصيل، إذ يقوم التفصيل �� أفعال ال�خصّيات من 
ّ
 قبيل: السرد لطبيعة ا�خطاب الذي يتش�

 .2"رأي��ا تخرج منديال وتتمخط"

أو ي�ون التفصيل �� ش�ل ��ّجب أو سؤال تطرحھ إحدى ال�خصّيات �� تبادال��ا القولّية بي��ا و��ن  

 غ��ها من ال�خصّيات:

 "يا لھ من شعر سبط طو�ل ما رأيك؟ سأجدلھ �� ضف��ة صغ��ة واحدة، أال ي�ون ذلك أروع؟

 . 3خ��ي�ي هل أبقي ا�جراب �� قدمي أو أدخل عل��ن عار�ة الساق�ن؟"بل ضف��ت�ن .. ولكن -

م إ�� تضم�ن كالمھ وصفا تفصيلّيا لظاهرة ّما: 
ّ
 و��ون التفصيل ذا �عد وصفّي �عمد فيھ املت�ل

 حرام عليك.. حرام. -"

المعة.  �ستطيع�ن فهمها �عقلك املظلم، عيون زرق، وشعر من سبائك الذهب، شر�ط أحمر ونجمة  -

 .4��يء مفهوم"

ت�ون    ال�ي  بالتفاصيل  ق 
ّ
يتعل ما  الراوي أّما  ��  بأقوال  تتضّمن  �عليقات  من  يطلقھ  ما   �� ��ا  فنظفر   ،

 الغالب تفس��ا لسلو�ات ال�خصّيات وأفعالها وت��يرا لهما وألقوالها ومواقفها: 

ساسھ بنقص �عليمھ  ال إلح   - "�ان من عادة الشباب أن ��ب �عض فراغھ ملطالعة القصص واألشعار

 .5ولكن غراما بالتسلية وولعا بالشعر واألساليب ا�جزلة"  -فاالبتدائية وقتذاك لم تكن مطلبا صغ��ا

و�قّدم الراوي من خالل هذه التعليقات الوجوه ا�حتملة ل�حدث الواحد، والتصّورات املمكنة لكيفّيات  

 وقوعھ أو ألسبا��ا: 

ا ا�خوض �� املوضوع إما ألن ا�خوض فيھ جهارا أمر ال يجمل ��ن  "ولكن واحدة م��ن لم �سول لها نفسه 

 . 6أمام كر�ما��ن، و�ما ألن دوا�� ا�جاملة أملت عل��ن بأن يمسكن عنھ حيال أمينة وكر�مت��ا"

 أو يقّدم الراوي من خالل التعليقات وصفا مل�ان أو �عر�فا بھ: 

 
 .28مصدر نفسه، ص ال - 1
 .283مصدر نفسه، ص ال -2
 . 139مصدر نفسه، ص ال -3
 . 414، 283، 120، 89. وانظر منه: ص ص133مصدر نفسه، ص ال -4
 .52 -51مصدر نفسه، ص ص ال -5
 .260مصدر نفسه، ص ال -6
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ب�� ظاهره بدالة و�اطنھ حانة يفصل بي��ما  حانوت ك–"قصد بدالة كست�ا�ي عند رأس السكة ا�جديدة  

 . 1ووقف عند مدخلها" -حانوت صغ��

أّ��ا غالبا ما توضع ب�ن عالمات   ما يمكن قولھ �� مثل هذه التفاصيل املؤداة بخطاب الراوي التعليقّي 

 
ّ
ا�ح� الراوي  صوت  يفصل  الذي  الطبا�ّ�  ا�حاجز  عبارة عن  فت�ون  تان، 

ّ
املط أبرزها  ممّ��ة  اء عن  طباعّية 

ف لتقديم احتماالت �حدث  
ّ
ق امل�ّ�ر املفّسر. ثّم إّن مثل هذه التفاصيل نادرا ما �انت توظ

ّ
صوت الراوي املعل

ّما ولكيفّية وقوعھ وغالبا ما �انت تأ�ي توضيحا لسلوك ال�خصّيات وتصّرفا��ا وتحليال لألحداث ولنفسّيات  

 . 2األفعال واألقوال ع�� حيا��ا ومشاعرهاال�خصّيات وم�ّ�رات أفعالها وأقوالها وا�ع�اس هذه 

ل ��ا التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن"، فنقول إّ��ا ت�ون  
ّ
نجمل القول �� األنماط ا�خطابّية ال�ي تتش�

باألنماط ا�خطابّية الثالثة وصفا وسردا وأقواال. فإّما أن ي�ون التفصيل قائما �� الرواية بالوصف، وعندئذ  

املفّصل بذكر ال��يء موضوع التفصيل واإلملام بما يمكن أن يوصف بھ من �عوت وأحوال    ��تّم الواصف

د منھ من جزئّيات وعناصر صغرى َيطالها الذكر إ�غاال �� اإل��ام بمطابقتھ مع  
ّ
وهيئات و�ما يمكن أن يتول

 الواقع. 

في ا�حدث  إ��  املفّصل  فيعمد  بالسرد  الرواية   �� قائما  التفصيل  ي�ون  أن  صغرى  و�ّما  أفعال  إ��  فّتتھ 

ھ يجرى بمرأى من املتلّقي وأمامھ
ّ
ال منھ ما �شبھ املشهد املمسرح وا�حّ�ن حّ�ى ل�أن

ّ
يتا�عھ من بدايتھ    ،مشك

ل �عَده ا�حد�ّي أو زمنّيتھ.  ،فراغات انقطاع أوإ�� ��ايتھ دون 
ّ
 ودون أن يوجد ما يمكن أن �عط

قائما �� ما تتلّفظ بھ ال�خصّيات من أقوال وما يجري بي��ا من تبادالت قولّية    ي�ون التفصيل�ّما أن  و  

م إ��    ا�خطاباتو وحوارات، أو ما يجري �� دواخلها من أقوال �املونولوغ  
ّ
غ�� املباشرة ا�حّرة. فيعمد املت�ل

قت باألحداث أو باألوصاف. و��ون التف
ّ
صيل �� هذا اإلطار  تضم�ن ما يقولھ �عضا من التفاصيل ا�جزئّية �عل

 جار�ا كذلك �� خطابات الراوي التعليقّية وهو كث�� �� هذه الرواية.  

 تفاصیل مفّعلة في البرنامج السردّي:  -4

و��   أّوال  التفاصيل  هذه  طبيعة   �� رأيناه  املمّ��،  ا�خصوص  شأ��ا  القصر�ن"  ب�ن  رواية   �� للتفاصيل 

�خطابية ال�ي تتحّقق ��ا التفاصيل ثانيا، و�� أهمّي��ا ودورها السردّي  كيفّيات بنا��ا �� الرواية، و�� األش�ال ا

 �� مب�ى ا�ح�اية. 

فإّن حضور التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" حضور وظيفّي، إذ إّ��ا ت�ون ف��ا ضامنا من الضمانات  

�� تنظيم الفضاء   التفصيلة جزءا �سهم  التحّوالت السردّية. فتغدو  ا�ح�ائّي و�� ترتيب  ال�ي �سب��ا تنشأ 

الرواية وتب�ن عن جانب من   بناء   �� مت 
ّ

ال�ي تحك عناصره، و�� وظيفة تكشف جانبا من اآلليات ا�خفّية 

ا�خطط السردّية ال�ي فّعلها الراوي �� �شكيل عوالم نّصھ الروائّي، و�قناع متلّقيھ ��ا، و�شو�قھ ملا يرو�ھ من  
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 د. ا
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ھ ا�ح�اية، و�متعھ بتتّبع مسارا��ا. فهذه الوظيفة عل��ا املعّول  أحداث وما �سرده من ح�ايات وملا تؤول إلي

لل��امج   ف��ا واملوّجهة  الفعل  ا�حّفزة ع��  البناء والتشكيل، والعوامل   �� اة 
ّ

املتوخ الفنّية  عبة 
ّ
الل �� كشف 

 السردّية وممكنات السرد �� الرواية.

ك  ضرورّ�ة وال يمكن حذفها أو القفز عل  -��ذا–�غدو التفصيلة  
ّ

ھ �غيا��ا يختّل بناء ا�ح�اية وتتفك
ّ
��ا، ألن

األحداث و�نفرط عقدها، وال ت�ون ثّمة م�ّ�رات قوّ�ة لوجودها. ف�ي مّما يمنح ا�ح�اية التماسك ويسبغ عل��ا  

فة لإلخبار عن العالم املروّي واإل��ام بالواقع من التفاصيل الثانوّ�ة  
ّ
املعقولّية. فإذا �انت التفاصيل املوظ

��  (امل سردّيا  توظيفا  ف 
ّ
توظ ال�ي  التفاصيل  ندرج  أن  يمكن  نا 

ّ
فإن بارت)،  روالن  بلغة  غات 

ّ
واملبل تّممات 

 . 1التفاصيل األساسّية �� الرواية

ضرورّ�ا، عليھ �عقد الراوي تحّوالت ح�ايتھ وتطّورها ونمّوها وهذا ما    الرواية أمراالتفاصيل �� هذه  �عّد  

التبش�� أو الفاتحة،  هما  نراها مجّسدة �� جانب�ن أساس�ن �� هذه الرواية، ال�ي    قصدناه بالوظيفة السردّية

ارة" سردّية تتحّقق �� ا�ح�اية �� ما  تن�ئوالتحف��. ف�ي ف��ا إّما أن  
َ

يأ�ي من أحداث  ، فت�ون عبارة عن "ِ�ش

ةع�� ما ُ�سّ�ى �� السردّيات "الفاتحة"، و�ّما أن ت�ون  
ّ
حق من األحداث و�نبثق، ع�� ما يمكن    عل

ّ
ع��ا ينتج الال

 أن نطلق عليھ التحف�� السردّي. 

م��ما  وجدنا  وقد    األّول  النوع  ع��  نطلق  أن  يمكن  القصر�ن"،  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل  من  نوع�ن 

زةوالثا�ي   التفاصيل الفاتحة
ّ

 .2التفاصيل ا�حف

 التفاصيل الفاتحة:-

الفاتحة   السردّيات   �� عليھ  يطلق  ملا  معادال  �انت  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل  من  كث��ا  إّن 
3Amorce  ع�� ما سيحدث وما سي�ون    إذا لم تكن �� نفسها فاتحة. توضع ف��ا التفصيلة 

ً
�البذرة، قر�نة

 ع�� س��ورة استداللّية  
ّ
 عليھ. �حيح أّن إدراك املتلّقي هذه الوظيفة ال ي�ون إال

ً
من أمر ال�خصّيات وعالمة

حق، و�نظر �� العالقات  
ّ
يقيمها بالذي سبق من أحداث والذي تالها م��ا ليوازن �� ما بي��ا و�ر�ط السابق بالال

 إرهاص بما يأ�ي ونبوءة تدخل �� إطار إس��اتيجّية الراوي  بي��ا ليكتش 
ّ
ف أّن التفصيلة �� ا�ح�اية ما �� إال

 �� �شو�ق املتلّقي، و�� إح�ام بنائھ ا�ح�اية ومنحها ما يلزم من التماسك واال��جام. 

واحد تفصيلة  ع��  ال��ك��  تّم  وزوجتھ،  ا�جواد  عبد  أحمد  السيد  ب�ن  العالقة  ر 
ّ

�عك سياق  من  ففي  ة 

 جسده و�� "القلب" وجعلها أبناؤه محور ا�حوار الذي دار بي��م �� غياب أّمهم:  
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ن -2

ٔ
وصلنا البحث في التفاصيل في رواية زينب إلى ا

ٔ
بعضا من التفاصيل في رواية "زينب" كالمصباح والمنديل، وردت "مّيتة" ولم ا

حم
ٔ
نظر: ا

ٔ
 ، مرجع مذكور. ٕانشائية التفاصيل في رواية زينبد الناوي بدري تفّعل في الحكاية ولم يكن لها عالقة بالبرامج السردّية، ا

شرنا في كـتابنا -3
ٔ
ّن جيرار ج"سرديات الراوي والروائّي" ا

ٔ
و غير قابلة  يإلى ا

ٔ
ة بنفسها ا

ّ
نات يمّيز الفاتحة من اإلعالن ويراها بذرة غير دال

خرا وبطريقة استعادّية، وتخ
ٔ
 متا

ّ
ّن قيمتها ال تكون معروفة إال

ٔ
ضع لكـفاءة القارئ وقدرته على حّل الشفرة السردّية. للفهم وا

حمد الناوي بدري،   ,P , Op, Cit,Figures III Gérard, Genette : .111 :انظر
ٔ
، الالذقية،  سرديات الراوي والروائّي وانظر: ا

 . 139، ص 2016، 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط سورية
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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 .1"وت�لموا كث��ا عن "قلب" أب��م فاتفقت �لم��م ع�� أنھ قلب خّ�� رغم ثورتھ وحّدتھ"

ؤول إليھ أمر ا�خالف ب�ن الزوج�ن ونتائجھ. وقد  يوا�حقيقة أّن الراوي �ستشرف ��ذه التفصيلة ما س

رت بھ التفصيلة وترجم �عفو الزوج وأمره بإرجاع زوجتھ إ�� بي��ا �عد أن �ان قد طردها منھانت�
ّ

 .2ى بما �ش

 كذلك �ان أمر "النارجيلة" ال�ي رآها ياس�ن ح�ن �ان �عود أّمھ �� بيت زوجها: 

حول   خرطومها  التف  نارجيلة  عليھ  وضعت  بخوان  فالتقى  املرآة  تار�ا  تحرك  بصره  أن  عنقها  "بيد 

 . 3�الثعبان"

لنبوأت�ن: األو�� مص�� األّم. والثانية مص�� أموال األّم �عد مو��ا. والنبوءتان   لت 
ّ
والنارجيلة تفصيلة مث

مستدّل عل��ما �عبارة (التف خرطومها حول عنقها �الثعبان) وهو ما أثار �� نفس ياس�ن الدهشة واإلن�ار  

ق بمص�� أّمھ الذ 
ّ
ي ينتظرها وهو املوت، وأثار ثانيا الهيجان والتقّزز مّما ينتظر ثرو��ا  أّوال وخاّصة �� ما يتعل

" عل��ا الزوج واحتكرها لنفسھ
ّ

 . 4�عد مو��ا وما ستؤول إليھ، و�ان قد "التف

فت توظيفا تبش��ّيا �انت فيھ التفصيلة �� الرواية فاتحة ملا يل��ا من  
ّ
غ�� أّن من أبرز التفاصيل ال�ي وظ

لت جانب القبح �� املوصوف الذي هو زوجة ياس�ن ليلة  أحداث هو املندي
ّ
ل. فهو التفصيلة الوحيدة ال�ي مث

 زواجھ م��ا:

 "وخيل إليھ أن الغالم �غالب رغبة �� معاودة الكالم فسألھ �� ��يء من القلق: 

  !هات ما عندك. ال تخف

ط
ّ

 !رأي��ا تخرج منديال ثم تتمخ

د الفعلة عن عروس �� ر�ق فتن��ا فما تمالك ياس�ن أن �حك  والتوت شفتاه تقززا �أنما ك�� عليھ أن تن

 قائال:

 �حد هنا عال، ر�نا يجعل العواقب سليمة.  -

 .5ألقى نظرة كئيبة ع�� الفناء ا�خا�� إال من الطا�� وصبيان"

املقام مقام حوارّي ب�ن أخو�ن ياس�ن وكمال أخيھ األصغر �سألھ فيھ عن عروسھ �� محاولة منھ لي�ّون  

ة ع��ا ترضيھ وتر��ي لهفتھ للقائھ ��ا. غ�� أّن ما ضّمنھ الف�ى كالمھ من تفصيلة املنديل �ان خارجا عن  صور 

��سياقھ غ�� مالئم   ي�ون فيھ    لھ  أن  يفرض  احتفا�ّ�  الظاهرّي لألقوال واألحداث. فاملقام مقام  املستوى 

�� أ �� املظهر وامللبس و�� األفعال وا�حر�ات و�� األقوال  ق 
ّ
الكمال والتمام. وهذا ما  التأل ع�� درجاتھ من 

يجعل من التفصيلة �� بداية التصر�ح ��ا أمرا غر�با باعثا عن السؤال عّما دعا الطفل ومن خلفھ الراوي إ�� 
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 د. ا
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ذكرها وال��ك�� عل��ا. و�أ�ي ا�جواب تدر�جّيا مع تطّور ا�ح�اية وتقّدمها، لتفّك مغالق هذه ا�ح��ة وتنكشف  

يكتشف ياس�ن الزوج �� ما �عد حقيقة الزواج والزوجة ويساوره امللل و�أخذ بھ القلق   نبوءة املنديل ح�ن

. فيخيب أملھ �� ما  2، وأّن الزوجة �� ا�حقيقة "شر�ة ز�ت خروع"1والقرف، و�درك أّن "الزواج أك�� خدعة"

ق زوجتھ: 
ّ
 �ان يحلم بھ نفسھ عن الزواج، و�نت�ي بھ األمر إ�� أن يطل

 .3م��وجا، طلقت منذ شهر تقر�با""لست 

تقف ال�خصّية واملتلّقي من ورا��ا، ع�� حقيقة املنديل ووظيفتھ �� ا�ح�اية. وهو ما يجعلھ مختلفا �لّيا  

ال من وظيفتھ عن املنديل �� رواية "ز�نب"، إذ �ان ف��ا  
ّ
   .سردّيةالمعط

زة:-
ّ

 التفاصيل ا�حف

الثانية   السردّية  الوظيفة  التفصيلةلتفاصيللو��  تصبح  وف��ا  بالفعل    .  للقيام  لل�خصّيات  محّفزا 

األحداث   تحّول   �� مهّما  عامال  ل 
ّ
تمث ا�جانب  ا�ح�اية. و�� من هذا   �� وجودها  ة ع�� 

ّ
وعل لألحداث  وم�ّ�را 

را فاعال �� رسم مالمح حياة ال�خصّيات وأطوار تجر���م ومنعطفا��ا �� الرواية. 
ّ
 وتطّورها ومؤث

لة بأنف خدي
ّ
 جة. يقول الراوي �� وصفھ إّياه: هكذا �انت التفصيلة املش�

رة منھ ولكن ليس  
ّ
"ورثت عن أّمها عين��ا الصغ��ت�ن ا�جميلت�ن، وعن أب��ا أنفھ العظيم، أو صورة مصغ

إ�� القدر الذي �غتفر لھ، ومهما يكن من شأن هذا األنف �� وجھ األب الذي يناسبھ و�كسبھ جالال م�حوظا  

 .4فقد لعب �� وجھ الفتاة دورا مختلفا"

رت  
ّ
أث والنقد    ��ف�ي تفصيلھ  لل�خر�ة  لها فيھ مجلبا  �انت  إذ  العائ�ّ�  ال�خصّية داخل وسطها  حياة 

عائشة5والتنّدر بأخ��ا  مقارنة  الزواج   �� ر 
ّ

تتأخ وجعل��ا  الفتاة،  زواج  فرص  صت 
ّ
وقل وجهة  6.  ووّجه��ا   ،

ة األو�� لهذه األحداث  مخصوصة ف��ّوجت ح�ن تقّدم ��ا العمر من أخ زوج أخ��ا. فاألنف ب�خام 
ّ
تھ �ان العل

م �� مساره، و�ان ا�خلفّية  
ّ

وتحّوال��ا والسبب القادح ملا عاشتھ ال�خصّية من تجر�ة واملوّجھ لھ واملتحك

 .7الت��يرّ�ة لهذه التحّوالت والدافع القوّي لكث�� من تصّرفات ال�خصّية وسلوكها وانفعاال��ا وعواطفها
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لته: "فلحظته 
ٔ
 خديجة بهزء وسا

نت بين يديه؟؟-
ٔ
 لم لم تلق بدفاعك هذا وا

جابها قائال.
ٔ
 فانقلب الشاب مقهقها حتى ارتّجت كرشه ثم ا

دافع به عن نفسي عند الضرورة". ال-
ٔ
 كي ا

ً
وال

ٔ
نفك ا

ٔ
 .182: مصدر نفسهيلزمني مثل ا

 وما بعدها. 274مصدر نفسه، صالانظر -6
شد-7

ٔ
ختها"  يقول الراوي: "ولعل خديجة كانت ا

ٔ
 . 152مصدر نفسه، ص الالجميع شعورا بالحرج لوقوفها للمرة الثانية عثرة في سبيل ا
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�ان لها مثل هذه الوظيفة السردّية قارورة ا�خمر واملصباح، وتفاصيل ا�خادمة    ولعّل أهّم التفاصيل ال�ي

 ا�جسدّية. �� أشياء صغ��ة ولكّ��ا �انت حاسمة �� �غي�� وجهة حياة ياس�ن وقلب مسارها رأسا ع�� عقب. 

� ا�جسد.  فقارورة ا�خمر ال�ي تناولها لم تجعلھ ��دأ أو يأوي إ�� فراشھ بل حّركت فيھ نوازع الشهوة ّإ�

ر �� "زنو�ة":
ّ

 و�ان قد فك

 �� [...] [...] جمحت بھ رغبة �� العر�دة  "آوى ياس�ن إ�� حجرة النوم وهو ع�� حال من السكر شديدة 

ا�حب رغبة جنونية    �� دمھ ا�خمور فرغب جسده  بھ  �عب��ا عن شعور وهاج هاج  إال  يكن  ا�حقيقة فلم 

ن يجد مطلبھ؟ هل يتسع لھ الوقت؟.. زنو�ة؟ ماذا يحول بينھ  �جزت إرادتھ عن شكمها أو مالطف��ا، ولكن أي

 . 1و�ي��ا؟ طر�ق قص��، �جعة قص��ة، ثم �عود فينام نوما عميقا هادئا"

إذن تفصيلة ا�خمر (القارورة) دفعت بياس�ن إ�� أن يتحّرر من ضوابط العقل وأن يبحث عن تلبية نداء  

لت إحدى ثنائّيت�ن غر�زتھ ا�جنسّية. و�ان الذهاب إ�� زنو�ة إم�
ّ
انّية انفتحت عل��ا ممكنات ا�ح�اية، وش�

 النفتاح مسار األحداث وتوج��ها:

 إم�انّية الذهاب إ�� زنو�ة                                               شرب ا�خمر 

أّن هذه اإلم�انّية ستل�� بمجّرد وجود تفصيلة   
ّ
أخرى ستفعل فعلها �� حسم املسار ا�حد�ّي. و��    إال

 تفصيلة املصباح:  

"وعندما خطا خطوت�ن متجها إ�� الباب ا�خار�� �� آخر الفناء، جذب عينيھ نور ضئيل ينبعث من سراج  

ع�� وضم أمام حجرة الفرن فألقى عليھ نظرة ال تخلو من استغراب ح�ى ع�� قر�با ع�� جسم منطرح ع��  

 .2األرض"

ل بداية انفتاح املشهد  فت
ّ
ن��ا من اإلدراك الذي سيمث

ّ
فصيلة املصباح فتحت زاو�ة رؤ�ة ال�خصّية ومك

ن من أن ينفتح إدراك ال�خصّية ع�� تفاصيل صغرى جديدة تحسم  
ّ

ع�� سلسلة جديدة من األحداث. ومك

 اختياره وقراره. يقول الراوي عنھ:

رأسھ مرة أخرى صوب النائمة فأمكنھ أن يتبي��ا    "وهم بمواصلة الس�� ولكن ثمة ��يء استوقفھ فعطف

من موقفھ [...] رآها مستلقية ع�� ظهرها ثانية ساقها اليم�ى ال�ي رسمت �� الهواء بحافة ا�جلباب امللتصقة  

ال�ي   �� ظلمة الفرجة  الركبة ثم غرقت  ي��  ال�ي الحت عار�ة فيما  اليسرى  بالركبة هرما قائما عن فخذها 

 . 3ب ب�ن الساق القائمة واألخرى املمدودة"تحسر ع��ا ا�جلبا 

التفاصيل   فجاذبّية  ياس�ن.  ال�خصّية  حياة  مسار  توجيھ   �� رئيس  دور  لها  سي�ون  التفاصيل  وهذه 

لت مدار إدراكھ و�ؤرة اهتمامھ وحسمت ترّدده ب�ن اإلقبال ع�� ا�جسد واإلدبار عنھ، وغّيبت  
ّ
ا�جسدّية ش�
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ٔ
 د. ا
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الوا�� املنضبط بقوان� العقل  ن األسرة والعرف االجتما�ّ� والقي�ّي و�انت م�ّ�را قوّ�ا ال��يارها مقابل  عنھ 

 سيطرة نوازع ا�جسد، ودفعت بھ إ�� أن ينطرح ع�� ا�خادم:

 وهو ينبطح فوقها"
ّ
 . 1"وما يدري إال

فينكشف أمره بصياح ا�خادم، ووصول األب واكتشافھ ابنھ ياس�ن بفضل ضوء املصباح، ليقّرر �عدها  

 يزّوجھ:أن 

 "و�ل�جة جافة أمره:

 ! قررت أن ت��وج..-

ودهش ياس�ن دهشة لم يكد يصّدق معها أذنيھ. �ان يتوقع سبا ولعنا فحسب ولكن لم يخطر لھ ع�� 

ھ سيسمع قرارا خط��ا �غ�� مجرى حياتھ 
ّ
 بال أن

ها" 
ّ
 . 2�ل

 وظائف التالية: فاعلّية التفاصيل �� السرد نخ��ل ما سقناه من األحداث �� ال وح�ى نتبّ�ن

                           بحثھ عن زنو�ة                     اشتداد شهوتھ إ�� ا�جنس                         ياس�ن ا�خمرتناول  

  عل��ا فقدانھ العقل وارتماؤه                        اكتشافھ جسد ا�خادم                          قراره الذهاب إل��ا 

 قراره تزو�جھ...                      اكتشاف األب أمر ابنھ                     صياحها          

لة �� قارورة ا�خمر واملصباح وجسد ا�خادم �انت �� ا�حاسمة �� �شكيل  
ّ
فالوا�ح أّن التفاصيل ممث

.    ا�ح�اية �� هذا املقام وتأثي��ا ��ذه األحداث
ً
 و��اية

ً
واختيار ال��نامج السردّي األمثل واملناسب ل�ح�اية بداية

واالختيار �ع�ي بدوره �� وجهھ اآلخر إلغاء إم�انّية أخرى �ان يمكن للسرد أن ينفتح عل��ا. و�مكن توضيحھ 

 ��ذه ال��سيمة: 

 

سقط                                                   البحث عن املرأة          
ُ
ل وأ

ّ
ل�� وُعط

ُ
 برنامج زنو�ة أ

ّعل �� ا�ح�اية                                                                                       
ُ
 برنامج ا�خادم ف

 

ن ياس�ن من رؤ�ة جسد ا�خادم وانفتح لھ ا�جال واسعا بدافع من الرغبة    فلو ال تفصيلة
ّ

املصباح ملا تمك

ح�اية    �� ّعلت 
ُ
ف ال�ي  غ��  إم�انات  ع��  تفتح  أخرى  ح�اية  لھ  و�انت  "زنو�ة"  العاملة  بيت  ل��ور  ا�حتدمة 

و  اإلم�انّية  هذه  الراوي  اختيار  فهُم  املتلّقي  عن  لغاب  التفاصيل  ولوال  عن  الرواية.  وغاب  األخرى.  �عطيل 

 ويشّرع وجودها. ف�انت  
َ

ا�ح�اية منطق اال��جام واملعقولّية، أو �خلق لها الراوي منطقا آخر ينتظم األحداث

لت م��ا هذه الرواية. 
ّ
 ح�اية أخرى غ�� هذه ال�ي �ش�
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لة �� املصباح وقارورة ا�خمر وجسد ا�خادم، �ان  إّن اجتماع امل�ّونات املفّصل  
ّ
لها دور حاسم  ف��ا املمث

�� تحديد اختيار ياس�ن و�� قطع ترّدده ونفي إم�انّية ذهابھ إ�� "زنو�ة. و�ان لهذا دوره �� رسم مالمح ا�ح�اية  

ف�ي أشياء صغ��ة �ان مثلها مهمال سردّيا �� رواية "ز�نب"، ولكن �ان لها    وتوج��ها، انطالقا من هذه األشياء.

بّرر  ط لھ من    �� رواية "ب�ن القصر�ن" شأن آخر 
ّ
�� ا�ح�اية وحضورها ف��ا. وهو أمر مخط بقّوة وجودها 

الراوي مح�وم بوجهة نظره. و�� �� هذه الرواية وجهة نظر مادّية (وضعّية) موضوعّية. وهو ما يمكن أن  

 نفّصل القول فيھ �� ما ي�� من هذا البحث. 

 تفاصیل محکومة برؤیة مادّیة موضوعّیة:  -5

ز�نب مح�ومة برؤ�ة مثالّية أساسها امليل إ�� الشطط �� �ّل ما يصدر ع��ا    �� روايةالتفاصيل    إن �انت 

من أح�ام واعتماد مبدإ االنحياز، فإّما أن ي�ون ال��يء املفّصل فيھ جميال و�ّما أن ي�ون قبيحا. و�� أقرب  

ل من عٍل.  
ّ
القصر�ن" تصدر  ّن التفاصيل �� رواية "ب�ن  فإإ�� أن ت�ون رؤ�ة شاعرّ�ة حاملة ترصد ال�ون املمث

عن وجهة نظر مخصوصة يحاول ف��ا صاح��ا أن ي�ون موضوعّيا وفقا ملا يالئم ما هو محتمل وجوده ��  

الواقع مل��ما بقوانينھ ومقتضياتھ. يظهر ذلك من وجوه كث��ة طبعت التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن"  

ع، وتن�ع إ�� الدقة والشمول، و�حكمها  وأكسب��ا خصائص جعل��ا تفاصيل: تخ�� عن العالم، وتوهم بالواق

 منطق اال��جام. و�� ما ي�� تفصيل لهذه ا�خصائص.  

 تفاصيل تخ�� عن العالم: -

من  �شهد   هائل  بكّم  املتلّقي  يزّود  أن  هو  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� الراوي  هّم  بأّن  أمثلة  من  سقناه  ما 

ق األمر بال�خصّيات
ّ
باألشياء. فال توجد �خصّية من ال�خصّيات    وباألمكنة أ  وأ  املعلومات واألخبار. �عل

لها بوصفھ   ُينتقى  الذي  العلم  باسم  بدءا  ولھ هوّ�ة ممّ��ة   
ّ
إال أو صغ��ا،  كب��ا  ا�ح�اية   �� �ان دورها  مهما 

التفصيلة األو�� ال�ي تخّصص لل�خصّية، وصوال إ�� مظاهرها ا�جسدّية وأحوالها النفسّية، واألفعال ال�ي  

 ��ا، واألقوال ال�ي ��ا تنطق، والدوافع إ�� هذا الفعل أو ذاك، أو إ�� هذا القول أو ذاك.ت��ض 

 من ياس�ن وفه�ي وكمال وهم إخوة �� هذه الراو�ة ممّ��ين �� �ّل ��يء  
ّ
إّن التفاصيل �� ال�ي تجعل كال

واجتماعّية مختلفة  وكذلك بالنسبة إ�� أخت��م خديجة وعائشة. �ّل من هؤالء لھ طبيعة خلقّية ونفسّية  

 وليس ثّمة ما يوّحد بي��م رغم القرابة الدموّ�ة.

. وكذا  1فعائشة مثال ورثت أنفها عن أب��ا وعين��ا عن أّمها، وخديجة ورثت عين��ا عن أب��ا وأنفها عن أّمها

 األمر بالنسبة إ�� ياس�ن وكمال. يقول الراوي عن ياس�ن:

مع    -بحكم الزمن  -جلبابھ الفضفاض كقر�ة هائلة إال أن مظهره لم يتعارض "وقد بدا بجسمھ املكتن� ��  

 .2قسامة وجهھ األسمر"
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 و�قول عن أخيھ كمال: 

.. ا�جسم النحيف الصغ��، الرقبة الطو�لة الهز�لة األنف الكب��، الرأس ! "ر�اه.. لم ت��ك عيبا إال أبرزتھ

 . 1ال�خم، العينان الصغ��تان"

العمر بي��ما (ياس�ن كهل وكمال طفل صغ��)، ورغم �و��ما أخو�ن، ثّمة حرص من الراوي  رغم فارق    

 ع�� أن ي�ونا متمايز�ن تمايزا يبلغ حّد التناقض أو التضاد.

ومهما �انت درجة التقارب حاصلة ب�ن ال�خصّيات، فال بّد أن يضيف الراوي تفصيلة أو أك�� يخ�� ��ا  

 وا�حة الهوّ�ة:  عّما يجعلها ممّ��ة من غ��ها  

"�ان إبراهيم وخليل أشبھ بالتوأم�ن لوال فارق السن، ع�� أّن اختالفهما بدا أقل من القليل بالقياس إ��  

 .2اختالف عمر��ما وا�حق أنھ لوال قصر شعر إبراهيم ولوال شار�ھ املفتول، ملا �ان ثمة ما يم��ه عن خليل"

�ن ال يفي �غرض التمي�� بي��ما، أردفھ ببعض من التفاصيل  ح�ن رأى الراوي أّن فارق العمر ب�ن األخو 

ال�ي �ع�ن ع�� أن ي�ونا �خصّيت�ن متمايزت�ن مختلفت�ن يدركهما املتلّقي دون بذل جهد، ففّصل �� اختالف 

 فارقت�ن ب�ن ال�خصّيت�ن.عالمت�ن   هماوالشارب وجعلالشعر  

س ف��ا �� ما يخّص هوّ���ا، وال تداخل مع غ��ها  إّن بالراوي حرصا ع�� أن ت�ون ال�خصّيات وا�حة ال لب

 ع�� آلية التفصيل والتدقيق، وذكر األجزاء الذرّ�ة ال�ي  
ّ
�� شأن من الشؤون. ولم يكن هذا متاحا للراوي إال

ل م��ا هذه ال�خصّية أو تلك وال�ي تجعل م��ا عاملا متمايزا من غ��ه. 
ّ
 تتش�

ال  هوّ�ة  توضيح  اإلخبار  وظيفة  �شمل  �شمل  وال  ما 
ّ
و�ن توضيحّية،  تمي��ّية  سمة  و�كسا��ا  �خصّيات 

ث بھ من أشياء. فتغدو لها  
ّ
بفضل ما ينتقيھ لها الراوي املفّصُل من تفاصيل يخّصها  -كذلك األمكنة بما تؤث

أو    -��ا والك��  الضيق،  أو  واال�ساع  االنخفاض،  أو  والعلو  القرب  أو  البعد  حيث  من  الوا�حة  أ�عادها 

والهام  أو  الصغر،  �سيطة  مستطيلة،  أو  (دائرّ�ة  الهندسّية  أ�عادها  لها  كذلك،  و�غدو،  املركزّ�ة.  أو  شّية 

بة، مسقوفة أو غ�� مسقوفة ، متعّددة أو مفردة). وت�ون لها ألوا��ا املمّ��ة (ملّونة أو غ�� ملّونة، مضيئة  
ّ

مرك

لقيمّية (قديمة أو جديدة، ثمينة أو مظلمة، واتجاها��ا، توجد ع�� يم�ن أو ع�� �سار). وتكتسب أ�عادها ا

ق ببعدها الك�ّي والكيفّي (متعّدد كث�� أو غ�� متعّدد قليل). يقول الراوي: 
ّ
 نفيسة أو تافهة) و�ّل ما يتعل

"ولشد ما �ان ال��و موسوما بطا�ع بلدي جذاب بكنبا��ا املتالصقة املزركشة الناعمة املوحية بالنفاسة  

ا�جانب�ن ع��  املمتدة  املعدة    وا�خالعة  والوسائد  الشلت  تكتنفھ  الست  ديوان  يقوم  حيث  الصدر  ح�ى 

ل�جوقة. أما أرضھ املستطيلة فمفروشة ��جاد متعدد األلوان والش�ول، وع�� �ونصول يتوسط ا�جناح  

يتوسط سقف   منور  قمة  يتد�� من  غ�� مصباح �خم  الفناي��،   �� الشموع منغرسة  أقيدت   [...] األيمن 

 . 3سطح الدار تفتح �� الليا�� الدافئة و�غلق بأضالف زجاجية �� ليا�� ال��د"  ا�حجرة ذي منافذ ع��
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داخلّيا   نامية  تخّصها،  تفاصيل  من  يورده  ما  بفضل  األشياء  يجعل  ذكر   1فالراوي   �� بتوّسعھ  وذلك 

التناسب ��  كيفّيات ترتي��ا وتنظيمها، واإلملام بأش�الها وألوا��ا، وااللتفات إ�� عالقة �عضها ببعض ودرجة 

 ما بي��ا والتناسق (طا�ع بلدي جذاب).  

ما �شمل م�ّ�راِت وجود هذه األشياء ��ذه   
ّ
ال يطال اإلخبار فقط ا�جوانب الهندسّية أو ا�جغرافّية، و�ن

الطر�قة أو ��ذه الكيفّية أو تلك، وطرَق استخدامها، ووظائَفها �� عالق��ا بذا��ا أو بال�خصّيات، و�لَّ ما  

 دها االستعما�ّ� الوظيفّي.  يّتصل ببع

و�صبح امل�ان بتفاصيلھ عنوانا لل�خصّية يخ�� عن هوّ���ا و�حّدد من�ل��ا االجتماعّية و�كشف أحوالها   

 النفسّية وعواطفها. 

هكذا يمكن القول إّن أهّم م�ّون�ن سردّي�ن شمل��ما وظيفة اإلخبار وخّصهما الراوي بكث�� من التفاصيل  

ر�ن" هما ال�خصّيات وامل�ان. ال�خصّيات �� ما ت��ض بھ من أفعال وما توصف بھ من  �� رواية "ب�ن القص

ث بھ من أشياء من مستواها الك�ّي 
ّ
صفات وما تنطق بھ من أقوال، واألمكنة �� ما تتمّ�� بھ من أ�عاد وما تؤث

ما يجعلهما ممّ��ين  والكيفّي. فلم يكن الراوي ليفّوت ع�� نفسھ فرصة ليشملهما بتقار�ر توّ�ح هوّ���ما ب

 جلّي�ن. 

واملالحظ، كذلك، أّن هذه الوظيفة اإلخبارّ�ة تط�� �� بداية ا�ح�اية �� هذه الرواية، ح�ى إذا أشرفت  

ق باملروّ�ات  
ّ
ص حضورها وتضاءل، ذلك أّن الراوي �ان حر�صا ع�� أن يزّود املتلّقي بما يتعل

ّ
ع�� ��اي��ا تقل

� هذا ا�جانب حّقھ من التفصيل والتدقيق  من معلومات وتفاصيل توّ�ح هوّ���ا
ّ
ھ و�

ّ
. فإذا ما اطمأّن إ�� أن

ولم �عد �� حاجة إ�� اإلخبار عنھ، وأّن عاملھ املروّي أصبح قابال ألن ُ�عقل وُ�درك ما دام �ّل ��يء أصبح، ��  

وأ املروّ�ات  يخ�� عن  أن  انصرف عن  متلّقيھ،  و��ن  بينھ  قت 
ّ
توث الصلة  وأّن  �� تقديره، معلوما،  يفّصل  ن 

 عناصرها. فتك�� حينئذ �عاليق الراوي، و�حضر تفصيلھ �� م�ّ�رات أفعالها وأقوالها. يقول: 

ولكن    -ال �حصانة �ح��ا فحسب-"وا�حق أ��ا لم ترتح الستدعا��ا أبدا أل��ا من ناحية لم تلق طبيبا قط  

 .2أل��ا نجحت �� مداواة ما ألّم ��ا من توّعك أو انحراف بطبعها ا�خاص"

فألّن الراوي �ان قد عّرف ��ذه ال�خصّية (زوجة السيد أحمد عبد ا�جواد) �� ما سبق من ا�ح�اية، وألّم  

بتفاصيلها ا�جسدّية �� ما يخّص العين�ن واألنف ولون البشرة، وفّصل �� ما اعتادت فعلھ وأحاط �عالق��ا  

�ّ�ر إ�� العودة إ�� مثل هذه التفاصيل، �غ��ها من ال�خصّيات من قبيل زوجها وأبنا��ا وا�خادم، لم �عد لھ م

 والتفت إ�� ت��ير ما يصدر ع��ا من أفعال و�عليلها.  

 
و نمّو داخلّي انظر:  -1

ٔ
و المفّصل فيها نمّو خارجّيا ا

ٔ
شياء الموصوفة ا

ٔ
ن يكون لال

ٔ
 للتوّسع في كيفّية ا

Philippe, Hamon, Un discours contraint, Paris in, Poétique, n : 16, 1971. P : 433. 
J, M, Adam, et Petitjean, Le texte descriptif  : Poétique historique et linguistique textuelle, Paris, Nathan, 
1989, P : 130 

 حيث يتحّدثان عّما يسّميانه شجرة الوصف.
 .168مصدر سابق، ص الرواية، -2
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بالتعر�ف بال�خصّيات.   قا 
ّ
�� آخر ا�ح�اية متعل التفصيل  �ستث�ي من هذا مناسبات قليلة ونادرة ورد 

جرى األحداث فتذكر  ولهذا م�ّ�ره ألّن التفاصيل �� مثل هذه املقامات ت�ون رهينة دخول �خصّية جديدة م 

ل الراوي لُيتبع دخولها بما ُيج�� هوّ���ا. فيذكر �ّل ما من شأنھ أن يوّ�حها للمتلّقي، مثلما  
ّ

ألّول مّرة و�تدخ

. أو ي�ون ره�ن دخول �خصّية من ال�خصّيات م�انا جديدا لم يأت  1حدث هذا مع �خصّية خليل شوكت

ت بھ خديجة  الراوي ع�� ذكره �� ما تقّدم من ا�ح�اية. فيض
ّ
طر إ�� تقديمھ والتعر�ف بھ �امل�ان الذي حل

ثت بھ من عناصر
ّ
 . 2ح�ن تزّوجت والسّيما بيت نومها وما تأث

ف من العناصر الصغرى ال�ي �عتقد أّن   
ّ
ق بالتفاصيل، هو أن يكث

ّ
هّم الراوي �� هذه الرواية �� ما يتعل

املروّي من �خصّيات   العالم  أن تجعل  الواقع  من شأ��ا  مت�امال مستجيبا لشروط  وأمكنة خاّصة، عاملا 

ومنطق وجود األشياء فيھ وحدو��ا. فالتفاصيل من هذا ا�جانب لها وظيفة أن تخ�� عن العالم، وأن تزّود 

 املتلّقي بالقدر ال�ا�� من املعلومات مّما يجعلھ قادرا ع�� الفهم واإلدراك. 

ن" أن يخ�� عن ذاتھ، أو أن يضّمن ا�ح�اية ف��ا ما يّتصل �س��تھ  ولم يكن هّم الراوي �� رواية "ب�ن القصر�

"ز�نب". ف�ّل ما أورده طّي ا�ح�اية �� هذه  �� رواية    هو معتمدشأن ما  ا�خاّصة أو أجزاء من حياتھ وتجار�ھ  

الرواية واشتملت عليھ من تفاصيل مهما �عاظم حضوره خّص بھ ما يدور حولھ وما يحيط بھ من عوالم  

ي�ون لذاتھ فيھ حضور. وهذا ما يمكن أن يندرج �� ما يطلق عليھ الذين اشتغلوا با�خطاب الواق�ّ�   دون أن

للرسالة"   املنتج  الفعل  "اّمحاء  أو  التلّفظّي"  "االّمحاء  خصائصھ   Le geste producteur duو�ضبط 

 message3 مة مّما تتلّفظ بھ و�توارى حضور
ّ
ها خلف العالم الذي  ، حيث ُيف��ض أن تحتجب الذات املت�ل

أو أن   تخ�� عنھ، إذ ليس من مشموالت ا�خطاب الواق�ّ� ،وا�خطاب الروائّي جزء منھ، أن يخ�� عن الذات

 فيھ ظهور. Instance d’énonciation4ي�ون لعون التلّفظ 

ثة �� و�ظّل هذا الشرط قابال للنقاش وال سّيما إذا ما فتحنا مجال ا�جدل ع�� ما أقّرتھ املنا�ج ا�حدي

  
ّ
ي�ون لها حضورها �� ما    أن مقار�ا��ا ل�خطاب من قبيل املقار�ات التلفظّية والتداولّية. فال يمكن للذات أال

 . 5تتلّفظ بھ مهما �ان نوع امللفوظ ومهما �انت ا�خانة التصنيفّية ال�ي يندرج ضم��ا أو يصّنف

ص مستوى حضور الذات �� مثل هذا ا�خطاب إ�� حدوده الدنيا و�صل إ�� مستو�ات ي�اد ال  
ّ
قد يتقل

يظهر ف��ا أثر للذات �� ما تنتج ح�ايات وما تن�ج من تفاصيل، ولكن إذا ما �ان هذا �شمل ا�حضور املباشر  

ّققا و�ن �ان �ش�ل مضمر  للذات �� ملفوظها، فإّن أثرها �� ملفوظها ي�ون حاصال ووجودها فيھ يظّل متح
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ق أساسا بالتمثيل و�طبيعة ال��يء موضوع التمثيل و�طرق البناء والتشكيل    1غ�� صر�ح وغ�� لسا�ّي 
ّ
يتعل

 وغ��ها.   

ق بالتفاصيل فإّن الذات ال تنفّك حاضرة �� ما تنتقيھ من عناصر مفّصل ف��ا و�� األوصاف  
ّ
و�� ما يتعل

لناه و�ّيّنا فيھ فساد  ال�ي تحملها ع�� هذه العناصر وتكيّ 
ّ
فها ��ا وتخرجها عل��ا. ففي املثال الذي كّنا قد حل

 إذا عّدلنا داللة  
ّ
التشبيھ من جهة املشّبھ (ياس�ن) �� عالقتھ باملشّبھ بھ (الفيل) وعدم مالءمتھ للسياق إال

م ا�جن��ّي،  االف��اس  من  آخر  نوع  إ��  ا�حيوا�ّي  االف��اس  مع�ى  من  بھ  وعَدلنا  بحضور  االنقضاض  ���ي  ا 

الراوي �� ما يرو�ھ و�� الصورة ال�ي تخّ��ها لل�خصّية ياس�ن والصورة ال�ي تخّ��ها ل�خادم. فقد عمد �� قولھ 

إ�� انتقاء صورة ساخرة منّفرة ملن رآه مخالفا لقيمھ    2التفصي�ّ� "وانقض عل��ا �أنھ فيل ينقض ع�� غزال"

�ن أوالها شرب ا�خمر وثاني��ا االعتداء ا�جن��ّي ع�� ا�خادمة. وموقفھ األخال�ّ� مخ��قا قيم ا�جماعة من جهت

و�� املقابل انتقى صورة ل�خادمة قائمة ع�� ا�جميل و�ا�جميل مجّسدا �� العنصر املشّبھ بھ "الغزال" وما  

�اءة  يحملھ �� املوروث الثقا�ّ� وامل�ج�ّي املر�وز �� ذهن املتخاطب�ن من دالالت تق��ن با�جمال األنثوّي وال�

من   هذا  التصورّي  خطابھ  متلّقي  لينّفر  ط 
ّ
يخط هذا  �ّل   �� والراوي  واالطمئنان.  ا�حماية  إ��  وا�حاجة 

 ال�خصّية ياس�ن و�جّيشھ لينتصر ل�خادم املسكينة ال�ي �� �� مقام ال�ائن الضعيف. 

ما نجد ا
ّ
ملداخل إ�� آثاره وال يتحّقق حضور الراوي �� الرواية فقط بالوصف أو �� املشاهد الوصفّية و�ن

�� ما يروي من أحداث وما يفّصلھ من أفعال بّينة جلّية. يقول مثال �� حديثھ عّما اعتادت الزوجة أمينة  

رة من الليل إ�� من�لھ مخمورا: 
ّ

 فعلھ مع زوجها عند عودتھ �� ساعة متأخ

ع�� الكنبة، وعادت    "وملا تدانت املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت ا�جبة عنھ وأطبق��ا �عناية ثم وضع��ا

تناول   ح�ن  ع��  ا�جبة،  فوق  لتضعھ  نفسها  بالعناية  تدرجھ  وجعلت  ونزعتھ  القفطان  حزام  ففكت  إليھ 

 . 3السيد جلبابھ فارتداه وهو يتثاءب وجلس ع�� الكنبة ومد ساقيھ مسندا أقذالھ إ�� ا�حائط"

لع املروّي ل
ْ
ھ عّما يحدث ب�ن الزوجة والزوج �حظة  فليست غاية الراوي �� ما يرو�ھ �� هذا املشهد أن ُيط

ما ليضّمنھ  
ّ
موقفھ من هذه العالقة األسرّ�ة املشّوهة ا�ح�ومة بمنطق    -كذلك-عودتھ من سهره فحسب، و�ن

وال   الزوجّية.  وواجب  شر�كھ  ورا��  حدوده  واح��م  األسرّ�ة  بواجباتھ  ال��م  الزوج  فال  واالسعباد.  الذ�ورة 

نت إ�� حقوقها ود
ّ
افعت ع��ا وطالبت ��ا وساءلت زوجها واحتّجت عليھ. فالتفصيل �� األحداث  الزوجة تفط

موّجھ �� األخ�� لنقد الزوج لغطرستھ ونزوعھ "الب��ي�ّي" ونظرتھ االستعالئّية �� عالقتھ بزوجھ. وموّجھ كذلك  

أصول العالقة    لنقد الزوجة لطاع��ا "العمياء" ورضاها �عبودّي��ا من خالل ما تقوم بھ خدمة لزوج لم يح��م
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ٔ
، دار  الالذقيةسورية،  إالحالي والجمالي،ا

 وما بعدها. 116، ص 1، ط2017الحوار، 
لناه في ما سبق من هذا البحث. انظر : ص 241 ، صالرواية-2

ّ
 . 21. والمثال حل
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أكمل وجھ  لھ ع��  لتلبيتھ  أن تجهد نفسها  للزوج يجب  إّياه حقا مشروعا  بھ واعتبارها  ذها 
ّ

الزوجّية، وتلذ

 . 1و�الطر�قة ال�ي ير�د

م و�كشف حضوره ��    -إذن-ثّمة
ّ
موقف ُ�ستقى من التفصيل ويعّ�� بوضوح عن املقصد ا�ج�ّي للمت�ل

مة منھ.  ملفوظھ مهما �ان ا�خطاب �� ظاهره خط
ّ
ابا واقعّيا نّزاعا إ�� املوضوعّية و��� محو آثار الذات املت�ل

وثّمة دائما ما يكشف عن هذه الذات و�دفع إ�� تأّول حضورها �� ملفوظها مهما اّدعت ا�حياد خالفا ل�خطاب  

كب�� إ��  يحتاج  ال  وأب�ن  وأج��  أو�ح  مة 
ّ
املت�ل الذات  حضور  فيھ  ي�ون  الذي  الرومنطيقّي  تأو�ل   الروائي 

 واج��اد. 

ومّما �عضد حضور الذات �� ما ترو�ھ ا�خطاباُت التعليقّية املباشرة ال�ي يف�ح ف��ا الراوي عن موقفھ  

ب تأو�ال وال اج��ادا. وهذا ما كّنا أبّنا  
ّ
مّما هو مفّصل فيھ. وهو حضور �� مثل هذه املقامات مباشر ال يتطل

 .2عنھ �� موضع سابق من هذا البحث

  يمكن القو 
ّ
ل إّن الراوي لم يكن من مشموالتھ أن يلتفت إ�� ذاتھ ويعّ�� عن تجار�ھ ومكنونات نفسھ إال

ما �ان ُيفهم من خطاباتھ التعليقّية أو ما يمكن أن يتأّولھ املتلّقي من طرق اإل�شاء والتشكيل. و�ّن الظاهر  

ة اإلخبار. فجهد الراوي وا�ح �� املهيمن بالنسبة إ�� ا�خطاب التفصي�ّ� �� رواية "ب�ن القصر�ن" هو وظيف

ل �� التفصيل.  
ّ
أن يزّود املتلّقي بكّم هائل من املعلومات واألخبار خارج إطار الذات، ع�� آلّية أساسّية تتمث

 وهذا ما يفتح القول ع�� الوظيفة اإل��امّية للتفاصيل أو عالقة التفاصيل بالواقع.   

اقع: -  تفاصيل توهم بالو

صاال وثيقا ��  
ّ
ات ��ا  أو تّتصل  واإل��ام    الوظيفة اإل��امّية.تنسّل من الوظيفة اإلخبارّ�ة وظيفة أخرى 

بالواقع هو أن يجعل الراوي املتلّقي مطمئّنا إ�� أّن ما ُيروى ليس كذبا أو اختالقا أو محض خيال وتصّور، 

ما حدث فعال وما يمكن أن يحدث أو أن    وأن يجعلھ �عتقد أّن هذا الذي يرو�ھ هو من الواقع أو من قبيل 

ي�ون من الواقع، وأّن الراوي ليس سوى ناقل أم�ن لهذا الذي حدث ومخ�� عنھ. إذن هو ضرب من العقد  

 يوجده الراوي بينھ و��ن متلّقي خطابھ ع�� آلّية التفصيل. تضمن هذه الوظيفة اإل��امّية وتحّققها. 

 
ن تعلن نوعا من   -1

ٔ
ول من معاشرته، ا

ٔ
وهذا ما فّصل فيه الراوي صراحة في خطابه التعليقّي. يقول: "وقد خطر لها مّرة، في العام اال

مر االعتراض المؤدب عل
ٓ
نا رجل، اال

ٔ
ذنيها وقال لها بصوته الجهوري في لهجة حازمة: "ا

ٔ
مسك با

ٔ
ن ا

ٔ
ى سهره التواصل فما كان منه إال ا

ديبك" فتعلمت من هذا الدرس وغيره مما  
ٔ
ن تدفعيني إلى تا

ٔ
ية مالحظة، وما عليك إال الطاعة، فحاذري ا

ٔ
قبل على سلوكي ا

ٔ
الناهي، ال ا
نها

ٔ
طاعت،  -العفاريتحتى معاشرة  -كل شيءتطيق  لحق به ا

ٔ
ن يحمر لها عين الغضب، فعليها الطاعة بال قيد وال شرط، وقد ا

ٔ
إال ا

ن الرجولة الحقة واالستبداد والسهر إلى ما بعد  
ٔ
ن تلومه على سهره ولو في سرها، ووقر في نفسها ا

ٔ
وتفانت في الطاعة حتى كرهت ا

 . 8: مصدر نفسهمنتصف الليل صفات متالزمة لجوهر واحد". ال
 . 28 -27ص ص  نفسه، ر المصدرانظ -2
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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 Impératifsيل��م الراوي بحدود الواق�ّ� و�الضرورات الواقعّية  وهذا االعتقاد والتصديق يتحّققان ح�ن  

réalistes1 ّ��ا�جما با�حتمل  �عضهم  �سّمھ  ما  فلك   �� يدور  ��  2Vraisemblable esthétiqueمّما  وهو   ،

 ��ذه التفاصيل. ف�ي من أهّم ما يمكن أن ي�ون ضامنا ألثر الوا  -وال سّيما الواقعّية-الرواية  
ّ
قع  ال ي�ون إال

والذي يجعل الراوي واملتلّقي يّتفقان ع�� أّن ما يقّدم من    3Garant le réel�� النّص أو الذي يضمن الواقع  

 مروّ�ات هو من صميم الواقع أو املمكن وا�حتمل.

تتحّقق هذه الضمانة ح�ن يجعل الراوي متلّقيھ مّتفقا معھ ع�� أّن ما ينتقيھ من مروّ�ات هو من قبيل  

أو م��ا    الواق�ّ�  كث��ة،  ��ا  يتوّسل  آلّيات  ع��  و��ون  وا�حتمل.  ��ااملمكن 
ّ
ودق التفاصيل  وم��ا    شمول 

مالءمة التفاصيل ملا  فيما بي��ا، و�� ما بي��ا والعوالم املروّ�ة داخل الرواية، وم��ا اال��جام ب�ن التفاصيل  

 داخل إطار املالءمة ب�ن اللغة وا�خارج. هو من خارج الرواية

ة والشمول:  -
ّ
للراوي �� رواية "ب�ن القصر�ن" قدرة ع�� االلتفات إ�� تفصيالت  تفاصيل تن�ع إ�� الدق

ث ��ا املشهد ا�ح�ائّي. وظيف��ا األساس اإل��ام بأّن املشهد �ّ� حقيقّي، أو هو جزء من الواقع.  
ّ
دقيقة يؤث

ى ف��ا بأنماط ا�خطاب جميعها   من سرد ووصف وأقوال، يّتصل بامل�ان أو  وهذا وروده كث�� �� الرواية. ُيؤدَّ

 باألشياء أو بما تأتيھ ال�خصّيات من أفعال وأعمال. 

فامل�ان �غدو واقعا ال بما يطلق عليھ من أسماء تتطابق وما هو متحّقق عيانا خارج ا�خطاب فحسب،  

ث ��ا. ف�ي ال�ي تدفع املتلّقي  
ّ
ل م��ا و�ؤث

ّ
إ�� أن يتوّهم أّن ما يروى لھ  ولكن بتلك ا�جزئّيات الدقيقة ال�ي يتش�

 ليس اخ��اعا. يقول الراوي: 

"و��� هذا خلفت �عض متعلقات البيت أثرا �� نفسھ استجابت لھ عهدا طو�ال من صباه كعش يمامة �� 

أع�� املشر�ية املتصلة بحجرة مر�م الذي تبدو حافتھ فوق ركن املشر�ية امللتصق با�جدار كقطع من محيط  

القش والريش و�لوح منھ أحيانا ذيل اليمامة األم أو منقارها كيفما اتفق وضعها فيتطلع  دائرة �شتبك حولھ  

 . 4إليھ"

استيقاظ السيد أحمد عبد ا�جواد  -يرد هذا املقطع �� سياق حد�ّي يمكن اختصاره �� الوظائف التالية:  

ثورة الزوج وغضبھ ورفضھ الطلب  -إخبار زوجتھ إّياه برغبة ابنھ فه�ي �� خطبة ابنة ج��انھ  -من نوم القيلولة  

انھ-خروج الزوجة من حجرة النوم -
ّ
إرسال فه�ي أخاه كمال إ�� بيت ابنة ا�ج��ان -مغادرة الزوج البيت إ�� د�

 عودتھ إ�� البيت.-التقاؤه بمر�م و�بالغھ الرسالة -دخول كمال املن�ل -

 
1- Roland Barthes, Effet de réel, Op, Cit, P :84- 8   

  OP. Cit. P ,lectures du détail,  Naomi Schor  .128:وهذا ما تحيل عليه نعومي شور. انظر: 
 Naomi Schor ,نعومي شور. انظر. وهذا ما تحيل عليه Op, Cit, P ,Effet de réelBarthes,  Roland  170:- 171.انظر -2

:128.  . OP. Cit. Pdu détail lectures 
3- OP. Cit. P :128. 

 .   127 -126الرواية، ص ص  -4



حمد الناوي بدري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الرواية الواقعّية التفاصيل
ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)361( 

اسّية وال هو من الوظائف الثانوّ�ة فهو  ال عالقة لھ مباشرة باألحداث األس  -إذن-فالُعش �� أع�� املب�ى  

وعالقتھ   بامل�ان  للتعر�ف  املقام  هذا   �� ترد  املبلغات.  بارت  روالن  عليھ  يطلق  ما  وتحديدا  القرائن  من 

الثانوّ�ة   الوظائف  من  ي�ون  أن  يمكن  مّما  فهو  منھ.  ره 
ّ

تذك قد  �ان  وما  كمال   Catalyses1بال�خصّية 

وصفّي   "نتوء"  هو  أو  متلّقيھ  الهامشّية،  ��ا  يحاصر  املصداقّية  من  ضر�ا  يرو�ھ  ما  ع��  الراوي  بھ  يضفي 

ليجعلھ مطمئّنا إ�� أّن ما يرو�ھ حقيقة. دليل ذلك أّن التفاصيل تأ�ي �� هذا املقطع شاهدا أو مثاال (كعش  

طفول��ا،     يمامة ��...) انتقاه الراوي من جملة أمثلة كث��ة وتخّ��ه م��ا وأبقى عليھ تذكرة لل�خصّية بما��ي

 �� ح�ن أسقط غ��ه املدلول عليھ بأداة التشبيھ (كعّش).  

ة والصغر ليس  
ّ
كذلك ت�ون األشياء. فثّمة حرص من الراوي ع�� االلتفات إ�� جزئّيات متناهية �� الدق

 أن ترّ�خ املشهد �� الواقع، وتمنحھ مز�دا من القدرة ع�� اإل��ام بھ: 
ّ
 لها إال

ھ ولثم خدها. ثم رأى فتاتا من اللب املتسرب من زاو�ة فيھ قد التصق بخدها.  "أدنت وجهها منھ فمد شفتي 

 . 2فأزالھ بأناملھ �� حياء"

ترّ�خ   أحوال،  من  ذلك  تبع  وما  إلزالتھ،  ال�خصّية  تصّرف  وكيفّية  اللب"  "فتات  بـ  ق 
ّ
يتعل ما  ف�ّل 

ّيات حّية من �حم ودم. و�نت�ي  ال�خصّيات �� واقع ممكن، وتكس��ا ما يجعلها قر�بة جّدا من أن ت�ون �خص

 دورها �� هذه ا�حدود. وتختفي من ا�ح�اية ولن ي�ون لها ف��ا ذكر �عد ذلك. 

 و مال�س ال�خصّيات �� األخرى مشمولة ��ذا ا�حكم. يقول الراوي: 

تناول   [...] القفطان  إليھ ففكت حزام  [...] وعادت  ا�جبة  املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت  تدانت  "وملا 

 . 3د جلبابھ فارتداه ثم طاقيتھ البيضاء فلبسها"السي

فـ (ا�جّبة، وحزام القفطان، وا�جلباب، والطاقية ا�حمراء)، أشياء لها صلة وثقى بالواقع الذي تتنّ�ل فيھ  

الرواية وتحيل عليھ. بل إّ��ا �� األداة �� هذه اإلحالة والوسيلة ال�ي تجعل من �خصّية مثل السيد أحمد 

ا يرتديھ �خصّية مشا�لة ومحتمل وجودها �� الواقع. ف�ي مّما يضمن اإل��ام بالواقع و�ر�ط  عبد ا�جواد بم

 ا�جسور ب�ن اللغة وما تنقلھ وتخ�� عنھ حّ�ى ل�أّن ال�لمات �غدو أشياء. 

م ملّمة ب�ّل التفاصيل ال�ي يمكن أن  
ّ
إّن ما يمكن قولھ إّن ثّمة نزوعا قوّ�ا إ�� أن ت�ون ع�ن الناظر املت�ل

ال�ي  ي �� الصغر  املتناهية  �� ما ترصده منھ ومن جزئّياتھ  �ون عل��ا امل�ان و ما يمكن أن يحتو�ھ، دقيقة 

 أن يصّدقها ع�� أّ��ا جزء من الواقع وأن يطم�ّن إ�� أّ��ا حقيقة 
ّ
�عتقد الراوي أّن متلّقي ح�ايتھ ال يمكن إال

 ذ رأينا أّن الراوي ف��ا مّيال إ�� التأليف واإلجمال.  أو جزء من ا�حقيقة. وهذا ما لم �عهده �� رواية "ز�نب" إ 
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غات أو متّممات  
ّ
ة والشمول عند القرائن من مبل

ّ
وال يقف نزوع الراوي �� رواية "ب�ن القصر�ن" إ�� الدق

ما يتجاوزه إ�� ما ُيطلق عليھ الوظائف الثانوّ�ة  
ّ
لة �� امل�ان وعناصره، و�ن

ّ
مجّسدا �� أفعال    Catalyses1ممث

رّمم ��ا الوظائف األساس: جز 
ُ
سند إ�� ال�خصّية ت

ُ
 ئّية صغرى �

"واتجهت املرأة إ�� املرآة وألقت ع�� صور��ا نظرة فرأت منديل رأسها الب�ي منكمشا م��اجعا وقد �شعبت  

خصالت من شعرها الكستنائي فوق ا�جب�ن فمدت أصا�عها إ�� املقدمة فحل��ا وسوتھ ع�� شعرها وعقدت  

 . 2وعناية وم�حت براحت��ا ع�� صفح�ي وجهها"طرفيھ �� أناة  

مّد  ف��ا،  صور��ا   �� نظرها  املرآة،  إ��  املرأة  جاه 
ّ
(ات صغرى  وظائف  من  يحتو�ھ  بما  املقطع  هذا  ل 

ّ
�ش�

براحت��ا ع�� صفحة وجهها) جزءا من   املنديل، م�حها  أصا�عها و�سو�ة خصالت شعرها، عقدها طر�� 

ا�ح�اي ��ا  انفتحت  أساسّية  الرواية. و��  وظيفة  �� هذه  أمينة واستعدادها  ة  الزوجة  وظيفة استيقاظ 

. و�� هنا وظائف متّممة أو ثانوّ�ة ألّ��ا تتنّ�ل �� سياق تأثيث حدث  الستقبال زوجها �عد عودتھ من السهر

ر هو مس 
ّ
ر �غيا��ا بناء ا�ح�اية العاّم، ولكّن الذي يتأث

ّ
توى اإل��ام  أك�� أو وظيفة أساسّية. ولو حذفناها ملا تأث

لة �� ما يمكن  
ّ
بالواقع، لذا �ان ع�� الراوي ليعّمق هذا املستوى، اإلملاُم بمثل هذه التفاصيل الدقيقة ممث

 أن تقوم بھ الزوجة الستقبال زوجها. 

هكذا يمكن القول إّن الراوي �� ما يرو�ھ مل��م بحدود الواقع وشروطھ بما يضمن اإل��ام بأّن ما يقّدمھ  

لغو  ماّدة  ��  من  ة 
ّ
الدق والشمول.  ة 

ّ
الدق االل��ام  هذا  وجوه  من  و�ّن  ومستنده.  الواقع  مرجعھ  ح�ائّية  ّ�ة 

ل العناصر موضوع التفصيل من  
ّ
م �شطة �� تمث

ّ
الوصف والشمول �� السرد. فقد �انت ع�ن الناظر املت�ل

أو أن يحدث مهما    موصوفات وأحداث. فال ي�اد يفو��ا ��يء وال حركة وال حدث وال قول مّما يمكن أن يوجد

العناصر املفّصل ف��ا. وهذا مّما هو   ب�ن  �� إطاٍر من اال��جام    مشمول بوظيفة صغر شأنھ وقّل حجمھ 

 اال��جام دائر �� فلكھ. وهذا ما يمكن توضيحھ الحقا. 

ومّما يقّوي اإل��ام بالواقع املالءمة ب�ن التفاصيل �� عالقة �عضها  تفاصيل يحكمها منطق اال��جام:  -

ضر��ن:   ع��  الرواية  هذه   �� وهو  اال��جام.  منطق  يقتضيھ  ملا  وفقا  ا�ح�ائّي  بال�ون  عالق��ا  أو  ببعض 

واال��جام ب�ن التفاصيل  داخل العوالم املروّ�ة وهو ا��جام داخ��،   اال��جام ب�ن التفاصيل فيما بي��ا

اقع خارج الروايةوا قة �� الو
ّ

 .لعوالم املروّ�ة داخل الرواية والعوالم املتحق

دائما ع�� أن يناسب ب�ن التفاصيل واملقام الذي تتنّ�ل    الضرب األّول من اال��جاميحرص الراوي ��  

امل�ا� ا�حّ��   �� يجاورها  مّما  �غ��ها  التفاصيل  �� عالقة  ننظر  ح�ن  د هذا 
ّ

يتأك ا�ح�اية.  داخل  الذي  فيھ  ّي 

 يحتو��ا. يقول الراوي: �شغلھ والذي 

 
1-Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale du récit, Op, cit,  P: 21. 
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 د. ا
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"�� األرض أ�وام من الفواكھ وا�خضر ا�جافة قد كساها الغبار: الفرماس والرمان اليا�س وغرائر القمح  

و�طائن التمر وجرار الز�ت وجلود السمن وقصادر ال�حمة وفوق ذلك طاسات مختلفة األحجام، يتخذها  

 . 1ال الثوم وأزواج القرنيط"رب الدار م�اييل، و�� ا�حائط أش�

توجد مراكمة لألشياء، ولكن هذه األشياء تبدو متناسقة ليس فيما بي��ا و��ن املمكن وجوده �� الواقع،  

ولكن �� ما بي��ا و��ن امل�ان الذي يحتض��ا وهو د�ان "السيد أحمد عبد ا�جواد"، والفضاءات ال�ي �شغلھ  

قة ع�� ا�جدران. ف�ي تفاصيل يص�ح جميعها ألن منھ �ّل تفصيلة سواء أ�انت موضوعة ع�
ّ
� األرض أم معل

 أو غر�ب أو خارج عن  
ّ
ي�ون من قبيل "البضائع" املمكن تداولها �� مثل هذا الد�ان وليس بي��ا ما هو شاذ

ع. وقس ع�� ذلك األشياء ال�ي توجد �� أماكن أخرى �املطبخ أو املق�ى أو "الصالون" أو بيوت النوم أو 
ّ
  املتوق

ّصل ف��ا �� الرواية
ُ
. ف�ي دائما مالئمة للم�ان الذي يحتو��ا موائمة لھ. ومثلما  2غ��ها من الفضاءات ال�ي ف

التار��ّ�  أو ا�حّ��  الزم�ّي  بي��ا و��ن ا�حّ��  التفاصيل وامل�ان الذي يحتو��ا، يالئم كذلك،  ب�ن  الراوي  يالئم 

 الذي ينّ�لها فيھ: 

�سبب ا�حصار  -ودجاجات محمرة وأرز وأتمت أطباقها ال�ي حرمت من ا�خضر"وقدمت لهم األم حساء  

 .3بج�ن وز�تون ومش، وأحضرت عسال أسود بدال من ا�حلوى" -املضروب حول البيت

ث ��ا وجبة الغداء ال�ي قّدم��ا األّم ألفراد العائلة الذ�ور،  
ّ
�سياق زم�ّي    �انت مح�ومةفالعناصر ال�ي تتأث

لت ��ا خارج ما اعتادت العائلة تناولھ و�عّودت بھ. فغابت ا�خضر عن  
ّ
ل بالعناصر ال�ي �ش�

ّ
فرض أن تتش�

ستبدل العسل با�حلوى. وم�ّ�ر ذلك ا�حصار الذي يفرضھ األن
ُ
ل�� ع�� ال�ّ� الذي يقع فيھ بيت  �املائدة، وا

فّصل ف��ا مالئمة للسياق الزم�ّي الذي توجد فيھ،  السيد أحمد عبد ا�جواد. وهذا ما يجعل من العناصر امل

الواقع،   من  ي�ون  ألن  وقابلّيتھ  صدقھ  درجة  حيث  من  الراوي  يقّدمھ  بما  واثقا  املتلّقي  يجعل  بدوره  وهو 

   ومطمئّنا لھ.

وجھ آخر من وجوه املالءمة ال�ي من شأ��ا أن توهم بالواقع، يتحّقق �� العناصر املفّصل ف��ا، وأحوال  

صّيات. فثّمة مراعاة بّينة من الراوي ملا يتناسب ونفسّية ال�خصّية من التفاصيل، �� حاالت الغضب  ال�خ

أو الفرح أو ا�خوف أو املرض. فإذا �ان السيد أحمد راضيا عن زوجتھ التفت الراوي إ�� التفصيل �� ما بھ  

صيل �� مظاهر األّ��ة من مال�س  ي�ون مدخال من مداخل الشعور بالفرح واالرتياح والطمأنينة من قبيل التف

قھ �� ذلك بما يضفي عليھ م�حة من ا�جمال واالرتياح: 
ّ
 الرجل وأشيائھ وكيفّية �عاملھ معها وتأن

"ثّم اق��بت املرأة لتن�ع عنھ مال�سھ، و�دا �� وقفتھ طو�ل القامة عر�ض املنكب�ن �خم ا�جسم ذا كرش  

تا ع�� رفاهّية ذوق و�خاء" كب��ة مكتن�ة اشتملت عل��ا جميعا جّبة وقفطان
ّ
 .4�� أناقة و�حبحة دل
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ل مركز اهتمام الزوجة  ال هذا  يتضّمن   
ّ
شاهد تفصيال لهيئة السيد أحمد عبد ا�جواد ولباسھ الذي يمث

�ان  وهو �� حالة انبساط وارتياح مادّي وجسدّي ونف��ّي. و�ذا ما    ،وعناي��ا بھ ح�ن عودة زوجها من السهر

ز حواسها ع��  السيد �� حالة غضب،  
ّ

حصر الراوي اهتمام الزوجة �� ما يمكن أن ي�ون مبعث خوف، فت��ك

 صوت الرجل يرعد و�ز�د أو ع�� "العصا" وما تحدثھ �� أذ��ا من أصوات وقرقعة:

 1"وترامى إ�� أذن��ا وقع عصاه ع�� أرض الصالة."

ال��ف     (اللباس والعطور والكرش ومظاهر  التفاصيل من قبيل  ال�ي اس��عت  فقد غابت  تلك  والغ�ى) 

اهتمام   ز 
ّ

وترك للسياق،   
ً
مناسبة أعاله  الشاهد   �� ��االنتباه  بال�خصّية    الراوي  موصولة  غ��ها  تفصيلٍة 

لة �� "وقع العصا". ولم يخطر ببال الزوجة غ�� ما يرتبط بالعنف والعقاب وا�ج��وت والغلظة.  
ّ
نفسها ممث

هيھ. و�� ال�ي �ستحّق العقاب. والسيد أحمد عبد ا�جواد �� ال�ي أخطأت ح�ن عصت أوامره وتجاوزت نوا 

هو من ينّفذ ف��ا العقاب. واألداة �� العصا الغليظة ال�ي لم يصلها م��ا سوى الصوت وما يث�� الرعب ��  

نفسها وا�خوف. ف�ي تفصيلة تتنّ�ل �� سياق آخر مناقض السياق الذي تقّدم و�الئم غضب السيد أحمد  

ف زوجتھ و�الئم نفسّية زوجتھ أمينة املذعورة من رّدة فعل زوجها �� هذا املقام من  عبد ا�جواد من تصرّ 

 ا�ح�اية.

وأّما إذا �انت ال�خصّية �� غيبو�ة غ�� قادرة ع�� إدراك التفاصيل ال�ي من حولها، فإّن الراوي يمتنع  

 بال�خصّية وال��اما  عن أن يفّصل ويسكت عن ذكر األشياء ال�ي تحيط ��ا مالءمة منھ للمقام  
ّ

الذي يحف

 بمستوى إدراكها األشياء ووع��ا ��ا: 

ال�جادة   ع��  املنقوشة  الغر�بة  الصور  �عض  ع��  مثبتت�ن  عيناه  �انت  غيبو�ة،   �� و�أنھ  فه�ي  "بدا 

 . 2الفارسية دون أن تر�ا شيئا."

خصّيات �� رواية "ب�ن هذه املالءمة ب�ن ال�خصّية وما يوجد حولها من تفاصيل ع�� سائر ال�تنطبق    

السعادة   حاالت  عن  يب�ن  ما  م��ا  وخّص  هيأتھ  ع��  الراوي  ز 
ّ

رك فرحا  �ان  إذا  مثال  فـ"ياس�ن"  القصر�ن" 

ز  
ّ

ورك العظيم.  وا�جسم  املشية  كنوع  والغ�ى  املر�ط    ع��  -كذلك-والطمأنينة  املناسبة  الصغرى  أشيائھ 

ة العاجّية 
ّ

 يقول الراوي:   والطر�وش الطو�ل واملال�س األنيقة.استعمالها ب�حظات الفرح وا�حبور �املنش

"�ان شأنھ إذا سار أن �س�� متمّهال �� هوادة ورفق، مختاال �� �جب وزهو، �أنھ ال �غفل �حظة عن أنھ  

الفائض حيو�ة وفحولة، وهذه املال�س األنيقة اآلخذة حظها   -صاحب هذا ا�جسم العظيم وهذا الوجھ 

ة عاجية ال تفارق يده صيفا وشتاء، وطر�وش طو�ل مائل يمنة ح�ى ي�اد يمس من العناية، إ�� منش   -وأك��

 .3حاجبيھ"
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وموضعها   القهوة  ع��  الراوي  ز 
ّ

رك وامللل،  والقلق  اليأس  حاالت  ياس�ن  �خصّية  �ع��ي  �انت  ما  و�ذا 

زال والهروب،  ا�جغرا�ّ� وش�لها الهند��ّي وشّ��ها بما يالئم نفسّية هذه ال�خصّية الراغبة �� الصمت واال�ع

 الغارقة �� التشاؤم واليأس وا�عدام األفق اآلمل:

"تلك القهوة ال�ي تقع تحت سطح األرض �أ��ا كهف منحوت �� جوف جبل مسقوفة بر�وع ال�� العتيق، 

 . 1منعزلة عن العالم بحجرا��ا الضيقة املقابلة و�اح��ا ال�ي تتوسطها نافورة صامتة"

الراوي ع�� املالءمة ب�ن األشياء املفّصل ف��ا �� ما بي��ا، واملالءمة بي��ا    وجود حرص من   - إذن-من البّ�ن  

ف فيھ. قد نجد  
ّ
و��ن وظيف��ا االستعمالّية �� الرواية. فالتناغم حاصل دائما ب�ن التفاصيل واملقام الذي توظ

و  بي��ا  ما   �� التفاصيل  ب�ن  بالتناسق  تذهب  ال  مراكمة  ولكّ��ا  التفاصيل  لهذه  امل�ا�ّي  مراكمة  ا�حّ��  ��ن 

ده وتقّو�ھ. ف�ّل تفصيلة لها موضعها ا�خاّص  
ّ

ما تؤك
ّ
والزما�ّي الذي �شغلھ أو �� ما بي��ا و��ن ال�خصّيات، و�ن

��ا �� ا�ح�اية، والذي يجب أن ت�ون فيھ. و�ّل تفصيلة لها وظيف��ا �� منظومة التفاصيل ال�ي تجاورها. وليس  

عن سياقھ التداو�ّ�. وهذا ما لم نجده �� رواية ز�نب وما لم يتحّقق ف��ا    م��ا ما يفيض عن ا�حاجة أو يخرج

 ، وما ال يتحّقق �� الرواية ا�حديثة. 2�� مواضع كث��ة

إّن ما تقّدم يخدم وظيفة اإل��ام �� النّص و�ضم��ا. وهو �� جميعھ يّتصل بوجوه املالءمة ب�ن التفاصيل  

صر امل�ّونات ا�ح�ائّية �� الرواية أي بي��ا و��ن ما ي�ون من صميم  �� عالقة �عضها ببعض، و�� عالق��ا �عنا

النّص. ومّما يقّوي هذه الوظيفة ضرب آخر من ضروب املالءمة نجده ب�ن التفاصيل داخل النص الروائّي  

ل  
ّ
الضرب الثا�ي من  نفسھ و��ن ما يوجد خارجھ مّما �ان من الواقع أو من ا�حتمل وجوده فيھ وهذا ما يمث

غة وا�خارج. ي�ون الراوي فيھ حر�صا ع�� املطابقة بي��ما ما  ��    وهو متحّققالءمة.  امل
ّ
إطار املناسبة ب�ن الل

التفاصيل   منطق  من  هو  وما  موجود  هو  ملا  النقل  شروط  اح��ام  من  ذلك  يقتضيھ  بما  ومل��ما  أمكن 

ق  
ّ
�عل أاملعروضة.  أ  واألمر باألماكن  ببال�خصّيات  وباألشياء  �� هذا هو املش��ك  الراوي  . واملعّول عليھ  �ن 

الواقع    �� اشتغالها  منطق  حيث  ومن  طبيع��ا  حيث  من  املعروضة  التفاصيل  تخّص  معارف  من  واملتلّقي 

 وكيفّياتھ.

�� تحليل طبيعة     الراوي �� وصف ال�خصّيات نحا تفصيلھ من�� الشمول، وما رأيناه  فإذا ما فّصل 

بجا ت�ون  املستوى ال  د ذلك و�دعمھ. ف�ي من هذا 
ّ

يؤك ما  التفاصيل 
ّ
و�ن ال�خصّيات،  واحد من حياة  نب 

�ّل   �� ذات  التوازن  لتحقيق ضرب من  الراوي  بخ��ها وشّرها. فثّمة س�� دؤوب من  �شمل جميع جوان��ا 
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ٔ
شرنا في بحثنا في التفاصيل في رواية زينب إلى انعدام التناسب بين التفاصيل في الرواية والسياق الذي تتنّزل فيه، وا

ٔ
ا

حمد الناوي بدري: 
ٔ
و كالشذوذ عن القاعدة. انظر ا

ٔ
، مرجع ٕانشائية التفاصيل في رواية زينبمثل هذا التناسب فإّنه يكون نادرا ا

 مذكور.
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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، مراعاة ملا يمكن أن ي�ون بھ اإل�سان ��  1�خصّية، إذ غالبا ما �ان يب�ي تفاصيلھ با�جميل والقبيح معا

 ذا ما اختّل وجود هذا اإل�سان �� ال�ون. الواقع وما يفرضھ وجوده من توازن إ

و�ذا ما فّصل الراوي �� أفعال ال�خصّيات ال��م �� تفصيلھ ما يناسب ال�خصّية من أفعال. فيجعل  

ل�ّل م��ا دائرة فعل محفوظة، ال تختلف عّما هو من الواقع أو من املمكن وجوده �� الواقع. فِلرّب األسرة  

م مهاّمها. وليس ألحد م��م أن يخرج عّما يختّص بھ من أفعال وأعمال. يقول  مهاّمھ، ولألّم مهاّمها ول�خاد 

 الراوي: 

متقارب   �� سلم  لھ فدخل ور�� وراءها  وأوسعت  تقول "تفضل"  ثم عادت و��  ا�خادم دقائق  "وغابت 

كثب    الدرجات. انت�ى بھ إ�� دهل�� ثم فتحت لھ بابا �� مواجهتھ انتقل منھ إ�� حجرة مظلمة فظل واقفا ع��

�عينيھ و��   �عود حاملة مصباحا، وتتبعها  ثم و��  ا�خادم و�� تجري،  أقدام  إ��  املدخل وهو ينصت  من 

تضعھ وسط ا�حجرة وتقف عليھ لتشعل املصباح الكب�� املد�� من السقف ثم �عيد الكر��ي إ�� موضعھ  

 . 2وتحمل املصباح الصغ�� و�غادر ا�حجرة قائلة �� أدب: "تفضل با�جلوس يا سيدي"

ز الراوي �� هذا املقتبس ع�� املظهر األنثوّي ل�خادم أو ع�� أو غ�� ذلك مّما تختّص بھ املرأة من  
ّ

لم يرك

ما التفت إ�� ما بھ ت�ون ا�خادم خادما �� ما هو من املألوف �� الواقع  
ّ
قبيل الوقوف ع�� مواطن جمالها، و�ن

م واملتلّقي الذي �� ذهنھ.  واملشا�ل لھ وفقا ملا يفرضھ الواجب واملتعارف عليھ 
ّ
�� مثل هذا السياق ب�ن املت�ل

فحصر مجال اهتمامھ �� جوانب أساس ت�ون ��ما ا�خادم وتختّص ��ما �السرعة �� اإلنجاز واإلتقان ��  

العمل والتفا�ي فيھ وا�حذر من ا�خطأ واألدب واللياقة واللباقة والطاعة واإلرشاد واالل��ام بتقديم ا�خدمات  

ع�� تحّمل أعباء العمل و�حساسها بأّ��ا أقّل درجة من مخاط��ا. وهذا ج�ّ� وا�ح من خالل األعمال    والقدرة

 ال�ي أسندها الراوي إ�� ا�خادم �� هذا املقتبس ومن خالل أقوالها ال�ي وّجه��ا للزائر ا�خاطب.

اتھ ولألم صفا��ا،  محافظا ع�� ما يمكن أن ي�ون �� الواقع. فلألب صف   -كذلك-ونلفي وصف ال�خصّيات  

� صفاتھ وللمر�ض صفاتھ، وليس لهذه النماذج أن تخرج ع�� ما  
َ
و"للعاملة" صفا��ا ول�خادم صفا��ا وللمعا�

 عّما اعتاده املتلّقي �� الواقع:
ّ

 هو متواضع عليھ، أو أن �شذ

فوق   التغي��  من  أدركھ  وجھ  الذقن،  ح�ى  ببطانية  اشتملت  إذ  وجهها  إال  م��ا  يبدو  يكن  أدرك  "لم  ما 

العين�ن، جف �عد اكتناز واستطال �عد استدراة و�حب �عد تورد وشف جلده الرقيق عن عظام الفك  

 . 3والوجنت�ن البارزة فبدا صورة للرثاء والعناء"

تب�ن التفاصيل �� هذا الشاهد عن صورت�ن نمطّيت�ن لل�خصّية، ما �انت عليھ من نظارة ملمح وتوّرد  

واكتنازه. واستدارتھ  املوصوفة    وجھ  ال�خصّية  تم����ا  �انت  ال�ي  املهنة  طبيعة  استوجب��ا  الصورة  وهذه 
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ٔ
ثر إاليديولوجيا في بناء الفاعل  وهذا من شروط الخطاب الواقعّي وما ُتبنى عليه جّل عناصره الحكائّية. انظر: ا

ٔ
ا

د  الذات في الرواية العربية،
ٓ
ويلّية كلّية اال

ٔ
  49. ص، 2017اب والعلوم اإلنسانية، صفاقس، دار محمد علي الحامي، مخبر المناهج التا

 وما بعدها. 
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تخرج   أن  �شأ  ولم  ال��اية.  ع��  العمر وشارفت  ��ا  تقّدم  ح�ن  ال�خصّية  هذه  عليھ  أصبحت  وما  (عاملة). 

مواصفا�� لها  ت�ون  أن  للعاملة  بّد  فال  معتاد.  نموذ�ّ�  هو  عّما  ا�حالت�ن   �� ف��ا  املفّصل  بّد  الصفات  وال  ا 

للمشرف ع�� املوت أن ت�ون لھ مواصفاتھ. وقد توّ�حتا من خالل ما فّصل فيھ الراوي بما يالئم املنطق  

 املتواضع عليھ. 

ثّمة ال��ام من الراوي بمحا�اة املنطق الناظم للعالقات األسرّ�ة وتراتبّي��ا. يبدو هذا �� �ّل ما تقوم بھ   

� فيھ نظاما 
ّ

 تحافظ عليھ فال تحيد عنھ:ال�خصّيات إذ تتو�

بكهول��ا.   �ستأثر  تزال  مطلعھ وال  منذ  شبا��ا  صاحبت  الساعة. عادة  هذه   �� توقظها  ال�ي  العادة   ��"

تلقن��ا فيما تلقنت من آداب ا�حياة الزوجّية. أن �ستيقظ �� منتصف الليل لتنتظر �علها ح�ن عودتھ من  

راش بال تردد لتتغلب ع�� إغراء النوم الدا��، و�سملت سهرتھ فتقوم ع�� خدمتھ ح�ى ينام. وجلست �� الف

 . 1ثم انزلقت من تحت الغطاء إ�� أرض ا�حجرة ومضت تتلمس الطر�ق ع�� هدى عمود السر�ر"

قھ ��ا من صفات هو من صميم ما يمكن أن تفعلھ زوجة  
ّ
فما أسنده الراوي من أفعال إ�� الزوجة وعل

�� مجتمع محافظ وما يمكن أن تّتصف بھ: أن تقوم بما ير��ي زوجها وأن   "مثالّية" تنت�ي إ�� الطبقة الغنّية

قاء لغضبھ وما يمكن أن ينجّر عنھ من �عنيف أو طالق وطرد، إذا ما خالفت  
ّ
تّتصف بما �ستحسنھ م��ا ات

 هذه القواعد ولم �عمل ��ا.  

ع  ُمخرجة  بالواقع،  عالق��ا   �� القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� األخرى   �� املوجود  واألشياء  تحا�ي  صورة   ��

 ومنخرطة �� النظام الذي يحكمھ واأل�ساق ال�ي تضبطھ و�شا�لھ. يقول الراوي ع�� سبيل املثال: 

"و�ان يتوّسط الصينية النحاسية الالمعة طبق كب�� بيضاوي باملدمس املق�� بالسمن والبيض و�� أحد 

أطباق  صفت  اآلخر  الطرف  و��  الساخنة،  األرغفة  تراكمت  والفلفل    أطرافھ  والليمون  با�ج�ن،  صغ��ة 

 . 2ا�خلل�ن والشطة وامل�ح والفلفل األسود، فهاجت بطون األخوة �شهوة الطعام"

األشياء املفّصل ف��ا والظرف الزم�ّي الذي تتنّ�ل فيھ : إفطار عائ�ّ� صبا�ّ� من حيث املأ�والت  تتالءم   

طرق    والواقع منالءمة ب�ن هذه العناصر املفّصل ف��ا  وحجمها ونوعها وكيفّية تنظيمها وتقديمها. بل ت�ون امل

ق 
ّ
 وتناول الطعام: بكيفّية األ�لأخرى تتعل

"ولك��م حافظوا ع�� جمودهم متجاهل�ن املنظر ال��يج الذي أنزل عل��م �أنھ لم يحرك ف��م ساكنا، ح�ى 

إ� األيدي  فامتدت  "�لو"  يتمتم:  ثم شطره وهو  فتناولھ  إ�� رغيف  يده  السيد  يتبع  مد  ترتيب   �� األرغفة   �

 . 3السن، ياس�ن ففه�ي ثم كمال، وأقبلوا ع�� الطعام مل��م�ن أد��م وحياءهم"

فطر�قة األ�ل املفّصل ف��ا �� الرواية لها نظامها الصارم الذي ال بّد ألفراد العائلة من أن يل��موا بھ . يبدأ 

تبّية األسرّ�ة وفقا لنظام األسرة التقليدّية: األب  بضبط النفس وعدم التسرع ومغالبة الشهوة ثم اح��ام ال��ا
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  �� بھ  املعمول  الطعام  آداب  منطق   �� ھ 
ّ
و�ل واألدب.  با�حياء  و�نت�ي  فاألصغر،  فاألصغر  األك��  فاألخ  أّوال 

 ا�جتمعات التقليدّية ويشا�لها. 

ّينا يحا�ي نظام حدوثھ  وقس ع�� ذلك �ّل عمل أو فعل يقع �� دائرة العائلة، إذ ال بّد أن يح��م نظاما مع

من   أّول  ت�ون  أن  من  ل�خادم  بّد  فال  أحمد،  السيد  عائلة  أفراد  استيقاظ  كيفّية  مثل  و�ماثلھ.  الواقع   ��

 . 1�ستيقظ يل��ا الزوجة فالزوج فاألبناء واحدا فواحدا فاألخوات، �ّل بحسب من�لتھ �� األسرة وحسب عمره

ھ بھ  والراوي �� هذا يفّصل وفقا ملا هو محتمل  
ّ
وجوده مل��ما درجة من ا�حياد تلزمھ بنقل ما يتصّور أن

�عّمق مستوى اإل��ام ب�ّحة ما ينقل، وصدقّيتھ ح�ى ال يجعل املتلّقي �شّك �� أّن ما ينقلھ ليس من الواقع  

 وال صلة لھ بھ. 

اقع،   بالو يوهم  إخراجا  القصر�ن  ب�ن  رواية   �� التفاصيل  إخراج   �� اال��جام  مظاهر  أّن  ومن 

مرحلة الشطط واملبالغة �جوانب املرصودة من ال�خصّيات ا�جسدّية م��ا والنفسّية ال يبلغ ��ا الراوي  ا

نلفي �ّل تفصيلةواملراحل القصوى  ما 
ّ
بمقدار منطقّي معقول ومضبوط. فثّمة دائما ما    ، و�ن م��ا مقّدرة 

يكبح جماح هذا ا�جمال والوسامة أو الكمال والتمام. وثّمة دائما ما "�عقلن" هذه العاطفة أو تلك بما هو  

من جوهر نقيضها. فغالبا ما يتنازع ال�خصّيات �� الرواية نازعان متناقضان. وال ي��ك الراوي لها أن �ستبّد  

نوع من اإلقدام، وا�جرأة يخّفف من  � يداخلھ  �غلب عل��ا. فا�خوف مثال  نف��ّي  أو  �ا شأن جسدّي واحد 

 غلوا��ا �عض من الضعف والفتور:

"خارت قواها �� الصالة فارتمت ع�� طرف كنبة و�لماتھ القاسية ا�حاسمة ت��دد �� باط��ا. ليس الرجل 

ك�� عليھ أن يصّدق أن ي�ون هذا املص�� األسود نصي��ا    -�� امتالئھهازال وم�ى �ان هازال؟ [...] بيد أن قل��ا ع

املقدور إليما��ا ال��ائّي با� الذي حفظها �� وحد��ا الغابرة من العفار�ت نفسها، ولثق��ا برجلها ال�ي تأ�ى أن  

 . 2ت��ار"

ا�خو  مشاعر  من  كث��ا  يذيب  ال�خصّية  نفس   �� يحدثھ  التوازن  من  ضر�ا  الراوي  فها  يوجد 
ّ
و�لط ف 

  الواقع وما فيجعل خوف الزوجة �� حدوده املمكنة ح�ن يخلطھ ���يء من الطمأنينة �ستمّدها من عوالم  

(هللا،   بھ  وتؤمن  فيھ  �عتقد  مّما  منظور 
ّ
والال الغيب  عوالم  ومن  بزوجها)،  (عالق��ا  عليھ  واعتادت  ألفتھ 

 والعفار�ت). 

 ��ى: والسرور ي�ون مخلوطا هو اآلخر ���يء من ا�حزن واأل

يخل   لم  ولكنھ  �جيب  مسكر  �سرور  فيھ  أبدا-"ويشمل  ر�اح    -كحالھ  تتبع  كما  يتبعھ  أ��ى  ظل  من 

 .3ا�خمس�ن مشرق الشمس"
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ٔ
 د. ا
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حالتان    فالتقاطب  تتناوب  ال�خصّية  داخل  وخارجها.  ال�خصّية  داخل  بھ  نظفر  الشاهد  هذا   ��

وهو   ال�خصّية  وخارج  غلوائھ.  من  فيخّفف  يتبعھ  الذي  واأل��ى  ال�جيب  املسكر  السرور  متقاطبتان: 

ر فيھ وال ت��كھ ع�� حالتھ . وهذه ا�حالة ليست
ّ
  العنصر املشّبھ بھ ثمة شروق لطيف تتبعھ ر�اح قيض تؤث

ت ع�� ذلك العبارة ب�ن  
ّ
ما �� ا�حالة الطبيعّية املألوفة عند ال�خصّية. دل

ّ
عارضة بالنسبة إ�� ال�خصّية و�ن

 ال استثناء. 
ً
 املع��ضت�ن (كحالھ أبدا). مّما يجعل التوازن �� مشاعرها قائما طبيعة

 والرغبة �� االنتقام يداخلها �� األخرى نوع من الرغبة �� االمتالك والشهوة:

يجد نحوها أحيانا ما �شبھ الرغبة �� االنتقام، وأحيانا أخرى نوعا من الكراهية املتقطعة و�ن لم يكف  "

 .1عن الرغبة ف��ا ب�ن هذا وذاك"

باع  
ّ
واإلقبال ع�� ا�حياة وماله��ا ي�ون هو اآلخر بمقدار قادر ع�� أن �عصم من الغلواء والتطّرف �� ات

ف ا�جسد.  دوا��  وطاعة  النفس  �� مستوى  شهوات  و�جعلها  الن�وات  ليعقل هذه  ل 
ّ

يتدخ أن  للعقل  بّد  ال 

 وسط ال تحيد عنھ. هذا ما �ان مثال مع السيد أحمد عبد ا�جواد �� عالقاتھ مع املرأة. يقول عنھ الراوي: 

  - بكرور األيام-"��ذه البواعث العضو�ة وحدها تزوج أول مرة ثم ثا�ي مرة، أجل أثرت عاطفتھ الزوجية  

ديدة هادئة من املودة واأللفة ولك��ا ظلت �� جوهرها جسدية شهوانّية، وملا �انت عاطفة من هذا  �عناصر ج

دافقة-النوع   وحيو�ة  متجددة  قوة  أوتيت  إذا  ��   - خاصة  انطلق  فقد  واحد  لون  إ��  �ستنيم  أن  يمكن  ال 

م ير �� أية امرأة إال  مذاهب العشق والهوى �الثور الهائج، �لما دعتھ صبوة استجاب لها �� �شوة وحماس. ل

جسدا، ولكنھ لم يكن يح�ي هامتھ لهذا ا�جسد ح�ى يجده خليقا حقا بأن يرى و�لمس ويشم و�ذاق ويسمع،  

شهوة �عم ولك��ا ليست وحشّية وال عمياء، بل هذب��ا صنعة، ووّجهها فن فاتخذت لها من الطرب والف�اهة  

خيالھ   ي��كز  لم  ولذلك   [...] و�طارا  جوا  املضاجعة -النشيط  والبشاشة   �� بنظراتھ،  السلطانة  يل��م  وهو 

 .2�� أفان�ن من أحالم اللهو واللعب والغناء والسمر" -إ�� هذا ا�حد-ونحوها ولكنھ تاه 

ال باإلخبار �سوق من خاللھ الراوي ما بھ �عّرف ��خصّية أحمد عبد  
ّ

ل هذا املقطع عمال لغوّ�ا مشك
ّ
يمث

ثنا ع��  أساسا  قائم  وهو  ��ا ا�جواد.  ل 
ّ
�ش� ال�ي  اللغوّ�ة  األعمال  طبيعة  من  أساسا  تبدو  متقاطبة.  ئّية 

ا�خطاب. ف�ي ال تخرج عن عمل�ن اإلثبات والنفي. أو عن منطق "�حيح ولكن"، أو "�عم ولكن"، أو ا�حكم  

 
ّ
ت  واالستدراك. وهذا بّ�ن انطالقا من الوسائل ا�حجاجّية ال�ي اعتمدها �� خطابھ والقائمة أساسا ع�� آليا

 من مثل:   الشاهد صر�حة�عديلّية كث��ة. وردت �� مواضع من هذا 

 ولك��ا ظلت �� جوهرها جسدية شهوانّية.                            عناصر جديدة هادئة من املودة واأللفة -

 ا�جسد.ولكنھ لم يكن يح�ي هامتھ لهذا                               لم ير �� أية امرأة إال جسدا -

�� أفان�ن من أحالم اللهو  [...]  ولكنھ تاه                           يل��م السلطانة بنظراتھ، �� املضاجعة ونحوها  -

 واللعب والغناء والسمر. 
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 باعتماد صفات قائمة ع�� التضاّد والتقابل، من قبيل:  ضمنّيةو�انت �� مواضع أخرى منھ  

 جديدة. �عناصر  -كرور األيامب– [القديمة]أثرت عاطفتھ الزوجية -

 جسدية شهوانّية. ولك��ا ظلت �� جوهرها املودة واأللفة ...هادئة من -

 ليست وحشّية وال عمياء. �عم ولك��ا شهوة -

 أو باعتماد أفعال قائمة �� األخرى ع�� التضاّد والتقابل: 

 يرى و�لمس ويشم و�ذاق ويسمع. ح�ى يجد [السيد أحمد عبد ا�جواد ا�جَسَد] خليقا حّقا بأن  -

��ا هو السيد أحمد عبد ا�جواد ووجھ   �� هذا املقام مبنّية للمجهول فإّن املقصود  واألفعال إن �انت 

النظر وا�جلد واألنف    التقابل قائم ف��ا من مدخل تقابل األعمال ووسائل اإلدراك وا�حواّس املفّعلة ف��ا:

 واللسان واألذن. و�� وسائل من شأ��ا أن ي�ون اإلدراك املتحّقق ��ا �جسد املرأة إدرا�ا متوازنا شامال. 

�� الشاهد أعاله، باعتماد م�جم داّل ع�� التحّول والتنّوع    - كذلك-  التعديلّية الضمنّيةوتحّققت اآلليات  

، من مثل: (البواعث، أول مرة، ثا�ي مرة، أثرت، بكرور األيام،  وعدم الثبات ع�� وجھ واحد أو حالة واحدة

هذب��ا   مذاهب،  انطلق،  واحد،  لون  إ��  �ستنيم  أن  يمكن  ال  دافقة،  حيو�ة،  متجددة،  جديدة،  �عناصر 

البحث عّما   صنعة، ووّجهها، فاتخذت). وهو ما يجعل ال�خصّية ال �ستقّر ع�� حال واحدة. ف�ي دائمة 

 والت�امل. يحّقق لها التوازن 

ما يمكن قولھ هو إّن ك��ة هذه التقاطبات ا�جّسدة بآلّيات �عديلّية كث��ة �االستدراك واملقابلة وامل�جم  

�سهم �� أن يب�ي �خصّية متوازنة �سّ�� جسدها وعواطفها وفقا ملن�ج منضبط بمواز�ن العقل و�حدوده  

م  ينحو دائما من�� الوسطّية و�جانب ما عداه. فالسّيد أحمد  
ّ

عيد ا�جواد �خصّية �شت�ي �عم ولكّ��ا تتحك

�� شهو��ا وتكبح جماحها فال تجعلها "وحشّية عمياء". وهذا من شأنھ أن يرّ�خ انتماء ال�خصّية إ�� املشا�ل  

ويعّمق ا��جامها مع ما يمكن وجوده خارج الرواية من نماذج �شرّ�ة تن�ج �� عالقا��ا و�� عواطفها ن�جا  

ن منطقة وسطى ��تدي ف��ا بما يمليھ العقل �عيدا عن الشطط واملغاالة. و�حيد ��ا  وسطا يبحث دائما ع

 عن أن "�ستنيم" إ�� هذا ا�جانب أو ذاك. 

فال بّد من أن يوجد الراوي �� ذات ال�خصّية ضر�ا من التقاطب �� املشاعر واألحاسيس يحّقق لها توازنا  

طفة تذهب ��ا إ�� حدود مثالّية قصّية. ف�ّل شعور مس�ون  �� العواطف يجّن��ا اإل�غال �� أن �ستبّد ��ا عا

برديف لھ يجعلھ أقرب إ�� املعقول املنطقّي إذ ال تطّرف �� املشاعر وال غلّو ف��ا مثلما هو األمر �� الرواية  

 الرومنطيقّية. 

د   
ّ

موضوعّية،   ما تقّدم أّن التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن فعال مح�ومة برؤ�ة مادّية و�وجهة نظر يؤك

ما ��تّم باإلخبار عن العالم و�س�� لبناء مح�ّي  
ّ
ال ��تّم باإلخبار عن الذات وما يخّص الوجود الفردّي، و�ن

سم ��ا التفاصيل �� هذه  
ّ
�شا�ل بتفاصيلھ ما هو موجود خارج الرواية و�وهم بھ. و�ّن السمة األساس ال�ي تت

ة �� انتقاء 
ّ
ة والشمول. الدق

ّ
التفاصيل والقدرة ع�� التقاط ا�جزئّي. والشمول با�حرص ع��  الرواية �� الدق

ثة ��ا. و�ّن هذه التفاصيل سم��ا  
ّ
عدم ترك فراغات �� ا�ح�اية، ف�ّل زاو�ة من زواياها مملوءة بالتفاصيل مؤث
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  اال��جام. وهو قائم ب�ن التفاصيل نفسها و قائم بي��ا و��ن ما تحيل عليھ من عوالم خارج الرواية.  -كذلك-

وأقوال.   أفعال  من  ��ا  ق 
ّ
يتعل وما  وال�خصّيات  صفات،  من  ��ا  ق 

ّ
يتعل وما  واألماكن  األشياء  هذا  يخّص 

فالتفاصيل   معها.  متطابق  ا�ح�اية  خارج  العوالم  منطق   �� منخرط  الوجود  بقوان�ن  مرهون  فجميعها 

أنا  فقا للمعادلة التالية: ر حس��ا أن تج��د لنقل الواقع أو اإل��ام بمصداقّية ما ُيح�ى و ظمح�ومة بوجهة ن

اقع أعرضھ كما هو وفقا إلم�انّيات   اقع أعيد إنتاجھ دون �شو�ھ، وهذا هو الو الراوي أقول هذا هو الو

غة ال�ي تخّول نقلھ بتفاصيلھ
ّ
ي أن يقّوم  . الل

ّ
خذو�بقي للمتلق

ّ
اقف.   وأن يت  املو

� التفاصيل أقرب إ�� أن ت�ون مرهونة بأح�ام  جعل  
ّ

طبقا ملا �سمح بھ طبيعة العنصر    1العقلهذا التو�

. وطبع  2املفّصل فيھ، �عيدا عن االنفعال ووجوه التذو�ت، إذ �انت التفاصيل ف��ا مرهونة بأخالق القلب

من   ي�ون  بأن  يوهم  ما  ورصد  الواقع  إ��  االلتفات  ع��  ساعد  ما  وهذا  املوضوعّية  من  بضرب  التفاصيل 

والتعميم   اإلجمال  ب 
َ
وجان وجعل  الواقع.  ��ا.  وأغناها  الرواية   �� التفاصيل  حضور  من  ف 

ّ
وكث والتأليف. 

التفاصيل قائمة باألنماط ا�خطابّية جميعها من سرد ووصف وأقوال. وهو ما لم نجده �� رواية ز�نب إذ �ان  

 التفصيل ف��ا قائما أساسا بالوصف وليس باألفعال أو باألقوال. 

أن ت�ون املساف � استوجب 
ّ

التو� الراوي  ومثل هذا  بالتفصيل �خصّية �ان أم  ب�ن العون املضطلع  ة 

نفسھ و��ن العناصر املفّصل ف��ا قر�بة، أو توهم بأّ��ا كذلك. وهو ما من شأنھ أن يتيح التفصيل و�يّسر  

ن  
ّ
يم� مّما  جميعھ  وهذا  وصغر.  حجمها  ضؤل  مهما  ا�جزئّيات  تتّبع  ع��  قادرة  الع�ن  و�جعل  إليھ  السبل 

ا هذا  ب�ن  ب�ى العالقة 
ُ
ت فبالتفاصيل  الثقة.  مستوى  ويعّمق  بي��ما  املصداقّية  درجة  و�قّوي  واملتلّقي  لعون 

 جسور الثقة و��ون املفّصل جديرا بثقة املتلّقي وأهال لها.     

 الخاتمة:  -6

أمكن لنا أن ندرس التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" من مداخل فرض��ا اإلش�الّيات ال�ي انطلق م��ا 

البحث ورام اإلجابة ع��ا. فنظرنا �� طبيعة هذه التفاصيل و�� كيفّيات بنا��ا ومنطق اشتغالها داخل النّص  

الرواي  �� ��ا  تتش�ّل  ال�ي  ا�خطابّية  األنماط   �� وحّققنا  ا�ح�اية  الروائّي.   �� التوظيفّية  وجوهها  وقار�نا  ة. 

مة �� انتقاء التفاصيل و�� طرق بنا��ا �� ح�اية الرواية و�شكيلها ف��ا.  
ّ

 وحاولنا تحديد وجهة النظر املتحك

 
1- Philippe, Van Tieg : Le romantisme français, Op, Cit, P : 11.   

 وهذا ما نجده في ما يصّرح به بلزاك في ما يخّص عالقة الفّن بالعقل وبالقلب، إذ يقول:
» ’art possède du cerveau et non du cœurL  «   :انظر 

Jean Rousset : Forme et signification, essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Librairie 
José Corti, Cérès édition, 1996, P : 8.  

 انظر المرجع نفسه، والصفحة نفسها. -2
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باألنماط ا�خطابّية   ب�ى 
ُ
ت �� رواية "ب�ن القصر�ن"  التفاصيل  إل��ا أن  ال�ي توّصلنا  النتائج  أبرز  و�ان من 

والوصف واألقوال أو ا�حوارات. وهذا ما لم يكن متّيسرا �� رواية ز�نب، إذ �انت التفاصيل    الثالثة: السرد 

 متحّققة بالوصف.   -إن وجدت-ف��ا 

ق ذلك بال�خصّيات  
ّ
لت التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" بما هو من طبيعة ا�حياة املادّية. �عل

ّ
وقد �ش�

ز ع�� النوا�� ا�جسدّية خاّصة، و�ن    أو األماكن أو األشياء. فإن فّصل الراوي ��
ّ

ق بال�خصّيات رك
ّ
ما يتعل

ھ  
َ
ب ما هو منتم إ�� الثقا�ّ�، ذلك الذي يوجده اإل�ساُن و�فعُل فعل

ّ
ث بھ من أشياء غل

ّ
تناول امل�ان وما ُيؤث

قة ع�� أسطح امل 
ّ
نازل،  فيھ فيصّ��ه مفارقا جوهره الطبي�ّ� البكر كنبات اللبالب والياسم�ن وا�حدائق املعل

 أو الصباحات ال�ي تندلق ع�� نوافذ البيوت وأصوات املآذن. 

� فاعلّي��ا �� �و��ا عنصرا أساسا من  
ّ

ثّم إّن التفاصيل حاضرة �� هذه الرواية حضورا الفتا فاعال. تتج�

�ّ�ر أداور ال�خصّيات ومصائرها. رأينا  
ُ
حسم ال��امج السردّية وت

ُ
وّجھ مسارات ا�ح�اية وت

ُ
ذلك من  خاللھ ت

خالل تفاصيل كث��ة �� الرواية (القنديل، جسد ا�خادم وغ��هما) إذ لم ترد �� ا�ح�اية اعتباطا ولم توجد  

ما �ان لها دورها �� البناء العاّم ل�ح�اية. ول
ّ
لم توجد ف��ا بماهي��ا تلك و�أثرها    وف��ا مّجانا أو عفو ا�خاطر، و�ن

 واية "ب�ن القصر�ن". ل�انت لنا ح�اية أخرى غ�� ال�ي تضّمن��ا ر 

ت�ون  والتفاصيل �� هذه الرواية تظّل صادرة عن وجهة نظر �س�� ألن ت�ون �� ما ترصد موضوعّية. وأن  

عن أهواء النفس وانفعاالت الذات. وقد ظّل الراوي �� ما يروي و�فّصل مح�وما بوجهة نظر شمولّية   بمنأى 

الدنيوّي   �� ومنغرسة  باليومّي  مرتبطة  ولكّ��ا  االختبار  �لّية  قابال  للمعاينة  خاضعا  ي�ون  ما  ع��  وقائمة   

مة �� التفاصيل �� رواية "ز�نب" .  
ّ

 والتجر�ة خالفا ملا �انت عليھ الرؤ�ة املتحك

و�ّن ارتباط التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن" باليومّي وا�غراسها �� الدنيوّي ساعد ع�� الذهاب �عيدا �� 

حا بالتفاصيل إ�� التدقيق والتجزيء ثانيا، وجعل السرد �� الرواية أقرب إ��  التفصيل واإل�غال فيھ أّوال ون

 روح الن�� أو ما �عّ�� عنھ بن�� ا�حياة املادّية ثالثا. 

هو    التفاصيل بماوما يمكن أن نختم بھ البحث �� التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" أّن ارتباط هذه  

التفصيل و  إ��  ف��ا  الراوي  ف��ا و�شكيلها عن و�� جما�ّ� موضو�ّ�  مادّي، ونزوع  التفاصيل  تركيب  صدور 

ورؤ�ة وضعّية، هو ما حدا ��ذه الرواية إ�� أن ت�ون رواية واقعّية تختلف عن غ��ها من الروايات وال سّيما  

 الرومنطيقّية م��ا. 

بحثية مختلفة،   ما أوصلنا إليھ البحث �� التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن و�� غ��ها �� سياقاتيجعلنا   

ب�ن  ا�جوهرّ�ة  الفروق  ندرك  أن  خاللھ  من  �ستطيع  للتصنيف.  صا�ح  وجيھ  مدخل  التفاصيل  بأّن  نقّر 

جاهات الفنّية ال�ي تنخرط ف��ا هذه الرواية أو تلك �الرواية الرومنطيقّية والراو�ة  
ّ
الروايات والوقوف ع�� االت

 أو التجر�بية.  و الرواية ا�حديثة الواقعّية 
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