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 ـٜٕٔٓ/ٗ/ٕ٘تاريخ قبوله للنشر:  ـٜٕٔٓ/ٕ/ٕٓتاريخ تسلـ البحث: 
 

 ملخص

جلّيًا التػدّفؽ الّسػردّي يحاوؿ البحث رصد الّتحّوالت في الّطاقة الّسردّية فػي روايػة "أطػرال ال"ػبلـ"ت  سػت      
ش"بًل  ػف أشػ"اؿ الّتحػّوؿ الييئيػافّي فػي ال ح ػوالت الةطابّيػة ال"ا نػة فػي ال ػتف الّسػردّي سػايًا إلػ  اتػئاٍف فػي 

 . حّصلة القوى داةؿ ال تف الّسردّي أو ةارجه
رافقػػػًا  ػػػ  لػػػ لؾ يسػػػتايف البحػػػث بػػػادوات تحليػػػؿ الةطػػػاب النقػػػدّيت و نطلقػػػات التي"يػػػر ال نظو ػػػاتّيت  ت      

 قترحات الباحث ال يهو ّية واإلجرافّية وال نهجّية الةتبار فرضّية  ف  ستوييف: األّوؿ هػو أّف ال ػتف الّسػردّي 
لرواية )أطرال ال"بلـ( جاء  حاولة ناجئة وناجحة سردّيًا وةطابّيًا للّنجاة  ف  ػائؽ  رّ"ػب: ال ػائؽ الةػارجّي 

نشػػاء الّسػػردت وال ػػائؽ الّنّصػػي الّسػػردي ب حالػػة القػػوؿ الةطػػابّي إلػػ  ويظهػػر فػػي اليوالػػؿ الّسػػياقّية الّدافاػػة إل
الت ثيػػؿ الّسػػردّي نيسػػه لل حافظػػة للػػ  أدبّيتػػه وتحػػّررل  ػػف  حػػّددات الّشػػروط الّسػػياقّية. وا ةػػر هػػو أّف هػػ ا 

 األن و ج  ف التحليؿ ينجح في "شؼ ال ض رات والّتحّوالت ال"ا نة.
 .ت الّطاقة الّسردّيةت التحّوالت الّسردّيةت تحليؿ الةطابفيئياء الّسرد الكممات الّدالة:

 

Abstract 
      This research attempts to monitor shifts in narrative energy in the novel” Atras Al 

Kalam”, clarifying the narrative flow as a form of physical transformation in the implicit 

rhetorical carriers inherent in the narrative text, aiming at balancing the sum of the forces, 

both inside and outside the narrative text. 

      To that end, the researcher uses the tools of analysis of critical discourse, and the 

perspective systematic thinking and its considerations, in conjunction with the researcher's 

conceptual, procedural and methodological proposals to test a two-tier hypothesis:  the 

first is that the narrative text of the “Atras Alkalam” novel came as a complimentary and 

successful  narrative and rhetorical attempt to escape a complex impasse: in the external 

contextual drives to create the narrative, and the narrative scriptural dilemma by referring 

                                                 

 .قسـ اللغة الاربية وآدابهات جا اة آؿ البيت (ٔ)
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the rhetorical utterance to the narrative representation itself to preserve its literariness and 

free it from the contextual determinants. The other one is that this model of analysis 

succeeds in detecting the underlying crossover and transitions. 

Keywords: Physics of narrative, Narrative energy, Narrative transformations, Discourse 

analysis. 
 

 .املقدمة
تح"ػػي الروايػػات  قوالتهػػا بطريقػػة ال ي "ػػف الوفػػاء بهػػا إال بالّسػػرد الروافػػّيا فالّسػػرد فػػي الّروايػػة        

لػػيل  جػػّرد حا ػػؿ ل ػػتف الح"ايػػة ي "ػػف للح"ايػػة أف ت"ػػوف هػػي ةارجػػهت فحػػيف تقػػوؿ الراويػػة قػػواًل فػػي 
والتهػػػا الّسػػػردّية نيسػػػهاا ألّف التػػػاريخت فهػػػي ال ُتحيػػػؿ إليػػػه ةػػػارج  تنهػػػا الّسػػػردّيت بػػػؿ ُتحيػػػؿ إلػػػ   ق

جابة سؤاؿ ""يػؼ قالػت الروايػةك و"يػؼ ح"ػ  الّسػردك" أ"ثػر  الةطاب الّسردّي نتاج الّت ثيؿ األدبّي وا 
  ف إجابة سؤاؿ " ا ا قالت الرواية"ك

ل لؾ ُيلت ل ةطاب الروايػة الّسػردي  ػف نظػـ الروايػة الت ثيلػّيت وُيقػبض للػ  ج الّيػات أدبّيػة        
  ف ه ا الت ثيؿ الّسردّيا فالج اؿ اليّني ج ػاٌؿ فػي ت ثيػؿ شػيٍء  ػات ال فػي ج ػاؿ  ػا ت ثّلػه فػي الرواية

 .(ٜٕٓٓالطبياة والّتاريخ واإلنساف وال جت اات. )"انطت 
وتاسيسًا لل   لؾ يقـو ه ا البحث لل  تحليؿ الةطػاب الّسػردّي وتحػّوالت فيئيافػه فػي روايػة        

لاراقػػػّي )لبػػػد الةػػػالؽ الر"ػػػابّي(ت تحلػػػيبًل يتوّسػػػؿ بػػػادوات )التحليػػػؿ النقػػػدّي )أطػػػرال ال"ػػػبلـ( لل"اتػػػب ا
 اّل ي يرى: ت وشارّية الّسرد(critical discourse analysis (CDA)للةطاب( ال اروؼ بػ)

األدب نظا ًا لغوّيًا ةاّصًا يست ّد أدبّيته  ف لنيه ال قصود في ةلةلػة نظػاـ اللغػة االلتيادّيػةت  -ٔ
 ظـ اللغوّي الةاص بؤرة تش"يؿ الةطاب. ليصبح ه ا النّ 

الّنّص األدبّي ت ثيبًل لغوّيًا يست د أنطولوجيا وجودل وتاثيرل وفاللّيتػه  ػف طاقػة الوضػ  ال"ا نػة  -ٕ
 في نسيجه اللغوّي. 

الّرواية ت ّثبلت سردّية تست ّد روافّيتها  ف ال تف الّسردّي الّػ ي يجاػؿ الوظػافؼ اللغوّيػة ُ ناطػة  -ٖ
 فؼ الّسردّية.ب نجائ الوظا

 .(ٕٛٓٓالةطاب الّسردّي  قوالٍت  ض رٍة و"ا نة في ال تف الّسردّي والت ّثبلت الّسردّية. )شارودوت  -ٗ
و ف هنا ف ّف التحليؿ النقدّي للةطاب يتجاوئ الجدؿ الدافر في التيريؽ بيف الّنّص والةطابت          

رافّية بينه ات إلػ  إجػراء براج ػاتّي يبػدأ واضطرار الباحثيف إل   ناقشة اةتبلفات رسـ ال سافات اإلج
 لل  شرط الوفاء به ل الّتصّوراتت ثـّ االّتساؽ والةطابت ثـّ يسير في بحثهالباحث بوض  تصّورل للّنّص 
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 ال نهجّي الّضا ف لدـ حدوث انقبلبات  يهو ّية.
لحظػات ةطابّية فػي  ولليهت فالّنّص  ف  نظور الباحث هو "ال تف اّللغوّي" الحا ؿ لطاقة وض        

 الّس"وف الةطابّيت أي ب"ونه نّصًا وحسب.
أّ ا الةطاب فهو تلؾ الّطاقة الوضاّية ال"ا نة في حالػة الّظهػور والحر"ػة الّتداولّيػةت أي حػيف        

 ي"وف جئءًا  ف سياؽ ال قروفّية والّتداولّية. 
رحػػات )التحليػػؿ الّنقػػدي للةطػػاب( وهػػ اف ال يهو ػػاف للػػّنّص والةطػػاب يغنػػي به ػػا الباحػػث  قت       

ب قترحاته ال ستاارة  ف أحدث أطوار ال نظور اليلسيّي والّنقػدّي ال ت ثّػؿ فػي )ال قاربػة ال نظو اتّيػة( 
ـّ تيسػير الّظػواهر  التػي تسػتاير  ػف )فيئيػاء الّطاقػة( لتيسػير الّظػاهرة اللغوّيػة اإلنسػانّية الااّ ػة أّواًلت ثػ

 ؽ ه ل الرؤية الّتشّ"لّية:اللغوّية الةاّصة ثانيًا وف
اللغة في  قاـ الّطاقة الّصػوتّية: هػي تحػّوالت فػي الّطاقػة الييئيافّيػة تنشػص طاقػة صػوتّية لغوّيػة  -ٔ

 بيضؿ القّوة االنتظا ّية الةاّصة بلساٍف  ا.
اللغة فػي  قػاـ الّطاقػة الّداللّيػة: نتيجػة للقػّوة االنتظا ّيػة الةاصػة فػي اللغػةت فػ ّف اللغػة ت"تسػب  -ٕ

ة داللّية بسػبب القػّوة االنتظا ّيػة الّداللّيػة فػي لسػاٍف  ػات واليػرؽ بػيف هػ ا ال قػاـ والّػ ي قبلػه طاق
هو أّف األّوؿ ُياطي ج ي  ال  "نات الّطاقة الّصػوتّية ال"ا نػة فػي أّي لغػةت بغػّض الّنظػر لػف 

  تلػؾ ال  "نػات وجود طاقة داللّية في ه ل ال  "نات الّصوتّيةت بين ا تشير الّطاقة الّداللّيػة إلػ
 الّصوتّية التي تحّولت طاقتها  ف "اإل "اف الّداللّي" إل  "اإلنجائ الّداللّي".

اللغة في  قاـ الّطاقة الّسياقّية الااّ ة: وهي تحّوالت الّطاقة الناتجة لف تحّوؿ اللغة إلػ  حالػة  -ٖ
االنتظا ّيػػة الّسػػياقّية  "بل ّيػة فػػي سػػياقات تداولّيػػةت أي إّنهػػا ت ػػّر فػي تحػػّوالت طاقػػة نتيجػػة القػػّوة

( فػي  قاصػد Якобсонالّتداولّية. وه ل الّتحّوالت في الّطاقة تتقػاط   ػ   نظػور )يا"بسػوفت 
 الةطاب ال نبثقة لف  ةّططه الّتواصلّي.

اللغػػة فػػي  قػػاـ الّطاقػػة الّسػػياقّية الةاّصػػة: وهػػي تحػػّوالت الّطاقػػة الناتجػػة لػػف انتظا ّيػػة أدبّيػػة  -ٗ
ل"بل ّي بئوغًا ةاّصًا ي"ثّػؼ الّطاقػة فػي ال ػتف ال"بل ػّي واللغػوّي نيسػهت ةاّصةت تجاؿ البئوغ ا

أي تتحػػّوؿ الطاقػػة إلػػ  "طاقػػة األدبّيػػة" التػػي تنقػػؿ  سػػار الّتحػػّوالت  ػػف  قاصػػد اإلنجػػائ إلػػ  
 قاصد الرؤية والػوليا فاألدبّيػة ال ُيػراـ  نهػا تحػّوؿ فػي الّطاقػة فػي  قػاـ الواقػ  والوجػود بقػدر 

 تحّوالت في الّطاقة في  قا ات رؤية الواق  والوجود والولي به ا.  ا ُيراد  نها
اللغة في  قاـ الّطاقة الّسردّية الةاّصة: وهي  نبثقة لف تحػّوالت الّطاقػة  ػف األدبّيػة إلػ  نػوع  -٘

 ةاصٍّ  ف األدبّية يت ّثؿ في القّوة االنتظا ّية الناشفة  ف الّسرد ولنه.
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الضػػّيؽ لهػػاا  هيـ الييئيػػاء وال ػػاّدة والّطاقػػة ال ينطلػػؽ  ػػف ال يهػػـووالباحػػث فػػي اسػػت دادل ل يػػا       
تتالّػػؽ ب"ػػّؿ  ػػا هػػو  وجػػودت أي لػػه تحقّػػؽ وأثػػر فػػي  قػػاـ أنطولوجيػػا  فالييئيػػاء وال ػػاّدة والّطاقػػة  يػػاهيـ

الوجػػودت فاللغػػة بػػئوغ  ػػف الحالػػة الجسػػي ّية الّصػػوتّية ال ليوظّيػػة والجسػػي ّية البصػػرّية ال "توبػػة يػػؤدي 
نشػػوء طاقػػة ولّييػػة و انوّيػػة لهػػا حضػػور فػػي ولػػي اإلنسػػاف بال اػػاني والػػّدالالتت و"ػػ لؾ األدب  إلػػ 

والرواية يشّ"بلف بئوغات ةاّصة لطاقة داللّية تشّ"ؿ وليًا ةاّصًا به يف الّتشّ"ليفت واليروؽ بػيف "ػّؿ 
وتاليػًا تصػّور   ستوى  ف ه ل ال سػتويات فػي شػ"ؿ الّطاقػة وتحّوالتهػا ينػتط  ػف تطػّور فػي االنتظػاـت

 تراتيبّي  قترح له ل الّتحّوالت وأثر االنتظا ات الةاّصة:
 طاقة صوتّية ٔالطاقة الحر"ّية الناتجة لف اندفالات الهواء لند الّنطؽ + انتظاـ ةاص =. 
 )"طاقة "بل ّيةٕالّطاقة الصوتّية + انتظاـ ةاص بلساٍف )نظاـ لغوّي =. 
 طاقة  انوّيةت وأثرها حضور الولي.ٖحالة الّداللّيةالّطاقة ال"بل ّية + انتظاـ ةاص باإل = 
 طاقة أدبّيةت وأثرها حضور ةاص في الولي. ٗالّطاقة ال انوّية + انتظاـ ةاص باألدبّية = 
 طاقة سردّيةت وأثرها حضور نولّي في الولي. ٘الّطاقة األدبّية + انتظاـ ةاّص بالّسردّية = 
  طاقػػػة روافّيػػػةت وأثرهػػػا حضػػػور  اتػػػّي ٙةػػػاّص بالّسػػػاردالّطاقػػػة الةاّصػػػة بالّسػػػردّية + انتظػػػاـ =

  شترؾ بيف ولي الّسارد وولي القارئ وفوالؿ الّسياؽ التداولّي في لحظة التقاء الولييف.
ويجدر بالبحث هنا قبػؿ أف ي ضػي فػي بحثػه أف يشػير إلػ  أّف هػ ل ال قترحػات ال تقػـو للػ         

ل النقػدّي فػي حػدود للػـ الباحػثت بػؿ هػي  قترحػات ةاّصػة الّتوّسؿ ب قترحات نقدّية ناجئة في الػّدر 
بػه فػي طػور اإلنجػائ يحػاوؿ اةتبارهػا ضػػ ف شػرطي ال قبولّيػة واالّتسػاقّيةت لػ لؾ ال ُيطالػب باإلحالػػة 
ف اسػػت ّدت أصػػولها  ػف البراداي ػػات ال ارفّيػػة  جراءاتػػها فهػي وا  ال راجاّيػة لجػػّؿ  قترحاتػه و ياهي ػػه وا 

 أّنها تشّ"ؿ حالة ةاّصة يشي  للباحث ةوضها واقتراحهػا جػرأة  ارفّيػة ونقدّيػة وال نهجّية ال  "ورة إال
تحػػرص أف ال ت"ػػوف تهػػّورًا  نهجّيػػًا. ورغػػـ  لػػؾ يقػػّر الباحػػث أّف التجديػػد واإلبػػداع فػػي القػػراءة النقدّيػػة 

صػًا األدبّيػة والي"رّيػة لػيل ةلقػًا  ػف لػدـت بػؿ هػو إنشػاء شػيء أو قػوؿ جديػد  ػف التاا ػؿ تاػا بًل ةا
 جديدًا    شيء أو أشياء أو أقواؿ قدي ة  وجودة. 

 ولنظـ  ا سبؽ  يثودولوجّيًا يستهدي الباحث في دراسته الّضوابط ال نهجّية ا تية:       
 

 .حدودًا وآفاقًا: مشللة الدراسة
ّي )لبػد دراسة التحّوالت في فيئياء الةطاب الّسردّي  ت ّثبًل فػي روايػة )أطػرال ال"ػبلـ( للروافػ       
 اءػػػػػػػـ الحدود ال وضولّية في  تف الرواية الّسردّيت وتنيتح ا فاؽ لل  فيئيػؽ الّر"ابّي(ت فتنتظػػػػػػالةال
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 سياقات التلّقي والبئوغ.
 

 .نظامًا ومفاييم وإجراءات: مهًجّية الّدراسة
ة ت"شػػػؼ لػػػف الاناصػػػر أداة تحليلّيػػػ CDA)تتوّسػػػؿ الّدراسػػػة ب  "نػػػات التحليػػػؿ الّنقػػػدّي للةطػػػاب )       

 systems thinkingال شػّ"لة للةطػاب فػي وحػداتها الّصػغرىت وتسػت" ؿ ب  "نػات التي"يػر ال نظو ػاتّي 
الستث ار ال  "نات التحليلّية للّتحليؿ الّنقدّي للةطػاب والةػروج  ػف  ػائؽ االةتئالّيػة ا لّيػة وال نطػؽ 

 ّيئ بال"ياءة والقػدرة التيسػيرّية وال قبولّيػة القرافّيػةت ت واالنتقاؿ إل   نظور "لّيانّي يتatomisticالّ رّي 
 ات ػػدة للػػ  تجسػػير  قتػػرح  ػػف الباحػػث يلحػػظ تحػػّوالت فيئيػػاء الّسػػرد فػػي حر"ػػة بندولّيػػة تػػراوح بػػيف 

 التحليؿ والتر"يب وأثر فروؽ الّطاقة االنتظا ّية في حدوث التحّوالت السردّية والةطابّية.
 

 :مقاصد الّدراسة

شػػؼ لػػف سػػيرة الّتحػػّوالت واالنقبلبػػات الّسػػردّية فػػي روايػػة )أطػػرال ال"ػػبلـ( ل"شػػؼ تحػػّوالت ال"       
الّطاقػػػػة الةطابّيػػػػة فػػػػي تجلّياتهػػػػا الّظػػػػاهرةت و ضػػػػ راتها الباطنػػػػة وال"ا نػػػػةت وبيػػػػاف األطػػػػوار الّسػػػػردّية 

  حاولة.وتحّوالتها في  حاولة الةروج  ف  ائؽ سياقّي ةاّصت و دى الّنجاح أو اإلةياؽ في ه ل ال
 

 :فرضّيات الّدراسة

تيترض الّدراسة أّف ال تف الّسردّي لروايػة )أطػرال ال"ػبلـ( جػاء  حاولػة نػاجئة وناجحػة سػردّيًا        
ال ػػائؽ الةػػارجّي ويظهػػر فػػي اليوالػػؿ الّسػػياقّية الّدافاػػة إلنشػػػاء  وةطابّيػػًا للّنجػػاة  ػػف  ػػائؽ  رّ"ػػب:

أدبّيتػه قػوؿ الةطػابّي إلػ  الت ثيػؿ الّسػردّي نيسػه لل حافظػة للػ  الّسردت وال ائؽ الّنّصي الّسػردي ب حالػة ال
 وتحّررل  ف  حّددات الّشروط الّسياقّية.

حسػب  ػا أورد الر"ػابي نيسػه فػي لقػاء صػحيّيت "انػت روايػة "أطػرال أّ ا ال ػائؽ الةػارجّي فيتجلّػ         
 وجول:وله ا ال ائؽ الةارجّي ت الّراحؿ "صداـ حسيف" ال"بلـ" استجابة روافية لطلب الرفيل الاراقيّ 

 .تحّوؿ الةطاب الّسردّي إل  استجابة دلافّية لح"ـ الرفيل صداـ ووجودل 
  تحّوؿ الةطاب الّسردّي إل  استجابة ت يياّية لواق  الحصار لل  الاراؽ وآال ه نتيجة  حاولة

 الهروب  ف الوجه األّوؿ.
 ت و"الوطف هو الّرفيل".توّرط الةطاب الّسردّي ب تبلئ ة "الّرفيل هو الوطف" 

 ؼتػػات الةارجّية لل  ال تف الّسردّي أدبّية ووظافػػػأّ ا ال ائؽ الّنّصّي الّسردّي فيت ّثؿ باإل"راه       
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 فيلجا الّسارد إل  الّتضحّية بادبّية الّسرد لصالح صيانة ةطاب الّسػرد الواقػ  تحػت تػاثير  ػا ةػارج الػّنّصت
 ّرواية  نه بالقدر ال"افي.وه ا  ا ييترض البحث نجاة ال

 

 :ييللّية الّدراسة

 للوصوؿ إل  الغايات وال قاصد البحثّية تنهط الدراسة ه ا اإلطار الهي"لّي:       
 لتبة الانواف: طاقة الوض  الّسردّية والةطابّية ال"ا نة. -ٔ
 الّتداف  الّسردّي: تحّوالت الّطاقة الّسردّية وضبط ال ةئوف الّطاقوّي للةطاب. -ٕ
 ست داد  ف  ناب  الّطاقة ال تجّددة.اال -ٖ
 الّطاقة الّسي يافّية وتيريغ الابء الّر ئّي. -ٗ
 تقلّبات الوض  االستبدادّي الّسردّي والحر"ة الّدي قراطّية الّسردّية. -٘
 الهروب  ف أطواؽ الّسرد: االّتئاف ةارج الّسرد وداةؿ الّنّص. -ٙ
 

 :طاقة الوضع الّشردّية واخلطابّية اللامهة
يشّ"ؿ الانواف لتبة نصّية ال ُي "ػف الابػور إلػ  ال ػتف الّنصػّي إال بػال رور بهػا ولبرهػات وتةتػئف        

فيهػا طاقػة وضػ  سػردّية وةطابّيػػة والػدة بتحػوالت تظهػر فػي سػػيرورة ال ػتف الّسػردّي وصػيرورتهت وهػػ ل 
تحدثت ول"ػف تتغّيػر  ػف ُتسػ"الّطاقة ال تينػ  وال  الّطاقة ُي "ف أف تحافظ لل   بدأ حيظ الّطاقة القافؿ:

 حالة إل  حالة". 
وهػػ ا الحيػػظ للّطاقػػة ال يلػػـئ أف يتحقّػػؽ فػػي اليضػػاء الّسػػردّي ال حصػػور بػػال تف وةطابػػهت ف"ثيػػرة        

الانػوافت هي الّنصوص األدبّية والروافّية التي ال تت ّيئ ب"ياءة "ا لة في حيظ الّطاقة ال"ا نة فػي لتبػة 
 هدر للطاقةت حت  يبدو ال تف أقرب إلةبلؼ الولد الانوانّي.فتتسـ تحّوالتها ال تنّية ب

 تنهػا في  قابؿ هػ ا الهػدر نجػد  تونػًا سػردّيًا تحػافظ للػ  الّطاقػة ال"ا نػة فػي لنوانهػات بػؿ ي"تسػب        
 ال ئيد  ف الّطاقة بتيالله الحيوّي     ةئوف الّطاقة السياقّية.

ايػػة لبػػػد الةػػالؽ الّر"ػػابّي ت ّيػػئت بطاقػػة وضػػ  سػػػردّية يػػرى الباحػػث أّف لتبػػة الانػػواف فػػي رو        
وةطابّية وتاويلّية "ثييةت رافقتها تحػّوالت غنّيػة فػي السػيرورة الّسػردّيةت واسػت ّرت فػي اسػت داد طاقػات 

 ةطابّية نصّية وسياقّية حت  اللحظات  ا باد الّسردّية " ا سنرى.
لتاليػؽ"  توّسػلة باتبػة "الانػواف"ا فػاألطرال ج ػ  ُتحيػؿ الروايػة  تنهػا "ال "تػوب" إلػ  "لحظػة ا       

 (ت فهػي "تابػةٗٓٔت صٕٗٓٓ ِطرلت وهي الّصػحييةت وهػو ال"تػاب الػ ي ُ حػّي ثػـّ "تػب )ابػف  نظػورت
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للػػ  ال"تابػػةت ت حػػو الثانيػػة األولػػ  لت"ػػوف األولػػ  التػػي تنتظػػر ثانيػػة ت حوهػػا. وفاػػؿ "طػػَرل" يانػػي 
 ّؿ ال"تابػة وال حػّو "ػ لؾ. لػ لؾ ي "ػف أف نلحػظ  سػتويات  ػفال"تابة وال حو  اًات وياني الصػحيية  حػ

 أطرال(: –الّطاقة ال"ا نة في )طرل 
 ال"تابة ال تجّددة. طاقة 
 .طاقة ال حّو ال ستانية 
 الجدلّية الناتجة لف تبادؿ فالي ال"تابة وال حّو. الّطاقة 
 اإلثبات.ال"ا نة في الّصحيية أو ال"تاب الحا ؿ لتبّدالت طاقة ال حو و  الطاقة 
 الّطاقة  ف تحّوؿ الطرل ال يرد إل  أطرال  ج ولة. تظافر 

وا  ا أضػينا ال ضػاؼ إليػه وهػو )ال"ػبلـ( ا"تسػػب الانػواف طاقػات "بل ّيػة "ا نػة و تحّولػةت فاصػػبحنا        
ب أ ػاـ لتبػػة "ثييػة تبّشػػر بػالتحوالت والتّػػرّدداتت واالنتقػػاالت  ػف  قا ػػات الحضػور بال"تابػػة والغياب/التغييػػ

 تتغّير ظهورًا و" ونًا.بال حّوت اليقيف "تابة والّشّؾ  حوًات دوف أف تين  أيٌّ  ف  ظاهر الّطاقة ه لت بؿ 
وهػػ ل الطرسػػّية ال"بل ّيػػةال تحيػػؿ ال إلػػ  الياػػػؿ "ال"تػػابي" ال"تػػابّي ال"بل ػػّي وحسػػبت بػػؿ إلػػػ         

 ل الاتبػة الانوانّيػة أف تُقػرأ فػي سػياؽ "الياؿ اإلنساني" " لؾت ال ي ي حو قدرًا لي"تب قدرًا. في "ف لهػ
اّل ي يدّؿ بظاهر ليظه لل  ضػّد  انػ   (ٕ)))ُرفات األقبلـت وجّيت الصحؼ(( "النّص القدري الديني":

فػي "تػب الّطرل والتطريلا فاألقدار اإلنسانّية تبدو  ػف هػ ا الحػديث  اطيػات نهافّيػة ُ نجػئةت  "توبػة 
  "تابة تجّددت وال  حّو يحدث.للـ اهلل ال تتبّدؿ وال تتغّيرا فبل

وبايػػدًا لػػف الجػػدؿ ال"بل ػػّي والبلهػػوتّي فػػي  سػػالة القػػدرت فػػ ّف لنػػواف الّروايػػة "أطػػرال ال"ػػبلـ"        
يػػوحي بػػولي الّسػػارد الّظػػاهر فػػي سػػردل باحػػد أل ػػؽ دالالت الياػػؿ الّسػػردّي فػػي الةبػػرة اإلنسػػانّيةت أي 

والتّػاريخ اإلنسػانّي تجلّيػات للقػدر إّ ػا بالياػؿ اإللهػّي الةػالصت أو  الّنظر إل  الّسرد قدرًا  وائيػًات فالحيػاة
بتيالػػؿ اإلرادة اإلنسػػانّية  ػػ  األقػػدارت أّ ػػا الّسػػرد فتجلّيػػات إلرادة ال"تابػػة وأقػػدارهات التػػي تجاػػؿ الّسػػارد 

نػاجئ إال  فالبًل قدرّيًات ويتجّل  فالػه فػي  قػاـ ال"تػاب وال"تابػةت لػ لؾ تتحػّوؿ األقػدار  ػف  اطػً  نهػافيّ 
"   اطيػات ال نهافّيػة فػي طػور اإلنجػائت فهػي ليسػت  اطػً  نهافيػًا سػابقًا للوجػود اإلنسػانّي بػؿ هػي "فاػؿ دافػـػ

 برسـ التحّقؽ نتيجة "الصراع" و"الجدؿ" بيف األقدار.
وهػػػ ل الّطاقػػػة القدرّيػػػة ال"ا نػػػة فػػػي الّسػػػرد وةطابػػػه سػػػنرى تحّوالتهػػػا واسػػػت داداتها حاضػػػرة فػػػي        
 الّسردّية "ّلها. الرحلة
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 :حتّوالت الّطاقة الّشردّية وضبط املخزوى الّطاقوّي للخطاب: الّتدافع الّشردّي
إ ا "انػػػػت "األطػػػػرال" ُتحيػػػػؿ بطاقػػػػة وضػػػػاها الةطابّيػػػػة إلػػػػ  تحػػػػوالت الياػػػػؿ ال"بل ػػػػّي وفيئيػػػػاء        

إلػػ  حػػدث هػػاـّ قػػديـ تػػرؾ ةطابػػات الّسػػردت ف ّنهػػا ُتحيػػؿ إلػػ  تحػػوالت فػػي الحَدثّيػػة الّسػػردّيةت فهػػي تشػػير 
آثارًا في  ستقبؿ )السارد= الراوي(ت يـو "اف طالبًا  ولاًا بقراءة الرواياتت وال"تابػة للػ  غرارهػات والّنقػؿ 
 نها أحيانًا إل  الحّد ال ي جاؿ ُ دّرسُه ينّبهه إل   لؾ  ستةرجًا  نهػا الِهنػات والتّناصػات الةيّيػة التػي 

د "ػػػاف  لػػػؾ الُ ػػػدّرل هػػػو الّناقػػػد األوؿ الػػػ ي سيغضػػػبه داف ػػػًات ل"ّنػػػه جػػػاءت  ػػػف قراءاتػػػه الةارجّيػػػةت لقػػػ
سيضػػاُه للػػ  الةػػّط الصػػحيح حػػيف جػػاءل بالقّصػػة التػػي "تبهػػا باػػد أف "ػػاف قػػد سػػ اها  ػػف أبيػػه لػػف 
شجالة جّدل الراحؿ و دى ت ّس"ه بارضه وغراسه. بيد أّنه لـ يةتر يو ػ اؾ لقصػته لنوانػًا وا"تيػ  بػاف 

ِل  أ ال افتتحهػػا با يػػة ههِ ا   ونهه ِمثِهه ن  ۚ  مَّهه ن ونههالن الاَّههِماِااتأ ِااِ  ههِكاةف يأَِاهها مأا  ههِ ا ن  ۚ  الأهأ ِكمأش   يأهه  ال مأا 
ِكب   ِكأِوَِّاا الزُِّجاِجةن  ۚ   زنِجاِجةف  ه    َناِقدن  دنلِّي   ِكا  قأََّةف  ِل  ِزَ تناِوهةف  منِ اِلِكهةف  ِشهِجِلةف  مأ ََّهةف  ِاِل  ِشهل   ِزَ تنِاها َِِكهادن  ِغل  أ

ِاا  ن  ِلم   ِاِلا   ضأ ءن َن  هلأبن  ۚ   َِِشهاءن  ِم    لأونالأهأ  المَّ ن  َِا دأي ۚ  ونالف  ِعِمى   ونال   ۚ   ِوال   ِتم  ثِها ِ  المَّه ن  ِاَِض  ِم   اِ 
ءف   أكن ِّ  ِاالمَّ ن  ۚ   لأموَّاسأ  ت ولشدة إلجاب الُ دّرل بالقصة نشرها فػي النشػرة الجدارّيػة [ٖ٘]النور:ِعمأَم   ِش  

ف اةتػار لهػا لنوانػًا غريبػًا هػو )طػرل ال"ػبلـ(ت ولػـ ي"ػف اةتيػار  يػردة )الطػرل( بػدواف  لل درسة باد أ
هػػو  -" ػػا قػػاؿ ال ػػدّرل- وقّيػػة سػػطحّية بقػػدر  ػػا "ػػاف اةتيػػارًا نقػػدّيًا واليػػًا لظبللهػػا الدالليػػّةت "فػػالطرل 

 ػف نػص قُػّيض ال"تاب ال  حو ال ي تااد لليه ال"تابةت و لؾ هػو شػاف "ػؿ "تابػة إبداليػة حقيقيػةت  ػا 
(. وسػػت"وف هػ ل القصػػة اللبنػة األولػػ  ٕٔٓٓ لػه الةلػود إال نتيجػػة تػرا"ـ نصػػوص سػابقة لػػه" )الر"ػابيت

(  ػف سػورة النػورت فػي ٖ٘لرواية أطرال ال"بلـ التػي سػييتتحها هػ ل ال ػرة لبػد الةػالؽ الر"ػابي با يػة )
 .ت اٍل الفت  ا بيف شةصيتي الراوي وال ؤلؼ

ة الوضػػ  ال"ا نػػة فػػي الانػػواف ت ػػّر فػػي تحػػوالت سػػردّية وتناصػػّية ال تحيػػظ لهػػا وه"ػػ ا فػػ ّف طاقػػ       
طاقتهػػا وحسػػبت بػػؿ ُت"سػػبها طاقػػة  تجػػّددة باالّتصػػاؿ بانظ ػػة نصػػّية وةػػارج نصػػّية غنّيػػة فػػي الّطاقػػةت 

 وتاليًا توضيح  لؾ:
 الّسػرد: الّسػرد  الّطاقة الّنورانّية ال ست ّدة  ػف آيػة سػورة الّنػورت التػي جػاءت  قدّ ػة لطػوريف  ػف

الجئفػػّي فػػي ح"ايػػة القّصػػة داةػػؿ القّصػػةا قّصػػته ال "توبػػة قػػدي ًا لػػف جػػّدلت وقّصػػته ال سػػتانية 
 في الّسرد ال"لّي.

   تحػػػّوالت الّطاقػػػة نتيجػػػة تحػػػّوالت "الطػػػرل"  ػػػف لنػػػواٍف للقّصػػػة الداةلّيػػػة بػػػاقتراح األسػػػتا ت إلػػػ
ـّ لنواف باد ج اها لسردّية الّسارد في روايتهت  ّ ا يجاػ ؿ "الطرسػّية" فاػبًل لػابرًا للػّنص أّواًلت ثػ

 نصّيًا ثانيًات ويجاؿ الّتحّوؿ  ف ال يرد إل  الج   فابًل سردّيًا ال  جّرد فاؿ لغوّي.
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  طاقػػة التػػػوائي بػػػيف الانػػواف وآيػػػة سػػػورة الّنػػػورت  ّ ػػا يجاػػػؿ ا يػػػة لنوانػػًا  وائيػػػًا ال تنيػػػؾ   "نػػػات
البلنهافّيػػػةت وه"ػػػ ا تنيػػػتح السػػػيرورة الّسػػػردّية و"ػػػ لؾ  الانػػػواف الّطاقوّيػػػة لػػػف   "نػػػات هػػػ ل ا يػػػة

صػػػيرورات الةطػػػاب للػػػ   صػػػدر ال نهػػػافّي للّطاقػػػة يحػػػّرر ال ػػػتف الّسػػػردّي  ػػػف ضػػػوابط حيػػػظ 
الّطاقػػةت فا يػػة تضػػرب  ػػثبًل بنافّيػػًا تصػػالدّيًا لنػػور اهلل البلنهػػافّيت فيصػػبح الياػػؿ الّسػػردّي اقتباسػػًا 

ف  لػػـ يسػػتط  ولػػف يسػػتطي  بلػػوغ  قا ػػات الّنورانّيػػةت وهػػ ا بػػدورل  ػػف  لػػؾ الّنػػور فػػي تصػػالدّيته وا 
ييتح أبواب التاويػؿ للػ    "نػات باطنّيػة "ا نػة فػي ال ػتف الّسػردّيت ال ُي "ػف االنيتػاح لليهػا إال 

 بتااوف "بير بيف  نشص الّنّص والةطاب و تلّقيه  ف جهة أةرى.
ـّ ال"تابػةت وه"ػ ا ينتقػؿ هػ ا انطبلقًا  ف   "نات "التطريل": ال حو واإلثبات        ت ال"تابة ثـّ ال حػو ثػ

الّتطريل  ف فاٍؿ حقيقّي إل  فاػٍؿ سػردّيت سػييارؽ الّتطػريل الحقيقػّي باالنتقػاؿ إلػ  تػداف  سػردّي بػيف 
سػػرديف ال ي حػػو الثّػػاني األّوؿ فػػي الياػػؿ ال"تػػابّي بػػؿ يثبػػت باػػدل و اػػهت ول"ّنػػه ُيشػػّ"ؿ حالػػة  ػػف ال حػػّو 

ب الّظػاهر  ػف ال ػتف الّسػردي فػي  سػتوييه ال يثبػت إال بقػراءة جدلّيػة ال حػو واإلثبػات الّسردّيت فال "تو 
ال ضػػػ رة فػػػي ثنايػػػا ال ػػػتف الّسػػػردّيت أي فػػػي الةطػػػاب الّسػػػردّيت  ّ ػػػا يجاػػػؿ تحػػػوالت الّطاقػػػة الّسػػػردّية 

فيئيػاء  ػا يجاػؿ والةطابّية غير  قتصرة لل  تحوالت إنجائّيػةت بػؿ تحػوالت فػي  سػتوى الرؤيػةت وهػ ا 
 ه ل الرواية فيئياء ولي رؤيوّي.

نحػػف أ ػػػاـ سػػػرديف يتػػػدافااف يحػػاوؿ األّوؿ: سػػػرد الّرحلػػػة أف يتجلّػػػ  فػػي طاقػػػة سػػػردّية حر"ّيػػػة        
تةتصر الّئ اف الييئيافّي في ئ ف  "ّثؼ سردّيًات فيبدو اإليقاع الّسردّي سرياًات وه ل الّسرلة لـ ت"ػف 

لػػف التاػػالؽ  ػػ  ال ػػتف الّسػػردّي ووظافيػػهت بػػؿ جػػاء اسػػتجابة للحػػدث  ةيػػارًا  اتّيػػًا  ػػف الّسػػارد غيػػبلً 
ال ػػوتييّي فػػي الّسػػرد ال ت ثّػػؿ باالّتصػػاؿ الهػػاتيّي ال قطػػوعت ف"ػػاف قطػػ  االّتصػػاؿ فيئيافّيػػًا دافاػػًا سػػردّيًا 

 لحر"ة سافلة تةتئف الّئ اف.
نّيػػةت فبػػدت تجلّياتػػه أقػػرب لطاقػػة وضػػ  بين ػػا جػػاء الّسػػرد التّػػ ّ"رّي انتقافّيػػًا رةػػوًا وحػػّرًا فػػي الّئ ا       

 "ا نةت و"اّنها تريد إيقاؼ التداف  الّسردّي الحر"ّي.
ألجػػؿ  لػػؾ قا ػػػت الينّيػػة السػػػردّية فػػي الروايػػػة للػػ  اةتيػػار ن طػػػيف سػػردّييف يا ػػػبلف  اػػًا للػػػ         

نهض إلػ  "الرةػاوة تش"يؿ ثنافية ضدّية ئ انّيةا سرد يقـو لل  "ال"ثافة الئ نّيػة= سػرد الرحلػة"ت وسػرد يػ
واال تداد الئ انييف" لتاّبر لف جدلّية " ا "اف" و" ا ي"وف"ا فيي السػرد ال تجهػي ال "ثّػؼ للػئ ف ُيةتػئؿ 

بصػيتها" دينة للػ  الحػدود الئ اف بسالات هي  ّدة الرحلة  ف بغػداد إلػ   دينػٍة ال تحػّدد باسػ ها بػؿ 
يراف".  بيف الاراؽ وا 
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هػػا فضػػاء  "ػػانّي ضػػّيؽ = حافلػػةت ل"نػػه  تحػػّرؾ ينطلػػؽ  ػػف نقطػػة إلػػ  رحلػػة "ثييػػة الئ ػػاف يح ل       
أةرى يج   لددًا  ف الشةصيات التي انطلقت فػي رحلػة "لػودة" إلػ   ػدينتها باػد أف جاءتهػا نػداءات 

لتػػد يٍر  بتػػورة  ػػف أهلهػػـ بوقػػوع حػػدث جلػػؿت ُي"شػػؼ باػػدها أّف ال دينػػة تاّرضػػت لقصػػؼ أ ري"ػػي أدى 
 .فيها وقط  االتصاالت

ه ل الرحلة التي ال تتجاوئ سػوياات تةتػئؿ "ئ ػف الحصػار" شةوصػًا وأحػداثًات فيػي الحافلػة يجت ػ         
"ال ثقػػؼ الهػػارب"  ػػف األطػػراؼ إلػػ  ال ر"ػػئ= الااصػػ ة الػػ ي ي ثّلػػه السػػارد نيسػػهت  ػػ  "ال ػػئارع ال ن"ػػوب 

  ال ػػدف ال ن"وبػػة تحػػت وطػػاة اسػػتغبلؿ "تجػػار الحصػػار والحػػرب"ت  ػػ  "التػػاجر ال سػػتِغؿ" الػػ ي يػػر"ض إلػػ
ليسػػتغّؿ ن"بتهػػا فياقػػد صػػيقات رابحػػة  ػػف د ػػاء أهلػػه وشػػابهت  ػػ  "أـ الشػػهيد" التػػي ال تاتػػرؼ ب ػػوت ابنهػػا 
رغـ  رور سباة لشر لا ًا لل  غيابهت    "الةطيبيف األئليػيف" اللػ يف تاّلقػت حياته ػا حتػ  يرجػ   لػؾ 

 .أف يصؿ سال ًا ويرج  سال ًا غان اً  الشهيد حّيًات رحلة يقودها سافٌؽ ال يه ه  ف الرحلة إال
وه" ا ي"تسب ال تف الّسردّي طاقة  ف  صادر  تاػّددة تجاػؿ " ّيتهػا تصػالدّية وتحّولّيػةت ويتحػّوؿ        

ةطاب ال تف الّسردّي إل  شب"ة  ف األنظ ة ال تداةلة وال تدافاة يقػـو للػ  تشػظية بػؤر الةطػابت 
ردها سلسلة  ف الوحدات الةطابّية تنتظـ لرسـ  بل ػح  اسػاة لي"وف "ّؿ را"ب بؤرة ةطابّية يشّ"ؿ س

نسػػانهت وتػػوحي للقػػارئ ال تسػػّرع بػػاّف الّسػػرد يتػػوّرط فػػي إدانػػة الّضػػحّيةت ول"ػػّف هػػ ل القػػراءة  الاػػراؽ وا 
تتػػػػوارى بػػػػاثر  ػػػػف القطػػػػ  الّسػػػػردّيت واسػػػػتدلاء ال اضػػػػيت لتصػػػػبح هػػػػ ل الّن ػػػػا ج شػػػػهادات  قطولػػػػة 

فراغػات طاقتهػا ةػارج ال ػتف الّسػردّي أو ضػ ف االنتظػاـ الاػاـّ للحا ػؿ و نقطاة ال بّد  ػف اسػت" اؿ 
الّسردّي "ّلهت فتصػبح إدانػة الّضػحّية وال ظلػـو  جػّرد فػروع ونتػافط لياػؿ الجبّلديػف الّظل ػة ال ت ّثلػيف 
بيوالػػػؿ الحصػػػارت الّػػػ ي ال ُي "ػػػف لئلػػػه لػػػف األسػػػباب ال هّيفػػػة لػػػهت واألسػػػباب الّصػػػاناة لػػػهت تلػػػؾ 

 تي تتجّل  ب را"ئ القّوة والّسلطة داةؿ الاراؽ وةارجه.األسباب ال
 استدلاء ال اضي: ال اضي بطؿ الحاضر وال هي ف لليه.       
الػػئ ف هػػو بطػػؿ )أطػػرال ال"ػػبلـ(. وئ ػػف الروايػػة هنػػا يتحػػّدد ب طػػاريف  تػػداةليفت اإلطػػار األوؿ:        

األولػػ  لينتهػػي فػػي آةػػر صػػيحة.  ي ثّلػػه ئ ػػف الحػػدث الحاضػػرت وهػػ ا اإلطػػار يتشػػّ"ؿ  نػػ  الصػػيحات
( سػالةت أي  نػ  ٕٗولل  "ثافة  ػا يػدور ضػ ف هػ ا اإلطػار  ػف أحػداث إال أّنػه ال ي تػد أل"ثػر  ػف )

ـّ وصػوله إلػ    ستشػي  أف تلّق  الراوي ال "ال ة الهاتيية ال به ػة فودالػه ألسػ اء فالسػير بسػيارة نقػؿ ثػ
 ال دينة ولقاؤل بػ"رؤى" ثـّ وصوله لبيت لافلته.

أ ا اإلطار الئ ني الثاني: فيتجّسد بتداليات الراوي وي تّد أل"ثر  ف جيؿ رابطًا  ػا بػيف حيػاة الجػدت        
 ا ةروفثـّ األبت ثـّ االبف )الراوي(ت  تداةبًل    سرد األحداث ال اضية التي يستغرؽ بها األشةاص 



 نارت قاخوى ..............................................................................فيزياء حتوالت اخلطاب الشردي يف رواية "أطراس اللالم"

 

 

                                                                                 (043)                                                           م6262، 1 العدد ،62 لداجملاملهارة، 

 أي رفاؽ الَسير.
ةطػّيت "ػاف ال اضػي حاضػرًا فػي "ػّؿ فصػوؿ الروايػةت ولشّدة أثر سػرديات التػدالي فػي السػرد ال       

فهػػو وحػػدتها البنافيػػة األساسػػية الػػ ي يحضػػر بطػػريقتيفا األولػػ  ت"وينيػػة: تت ثػػؿ فػػي "ػػوف ال اضػػي ال 
يئاؿ فالبًلا فهو األسال الطبياي للحاضرت وتاثيراته ال تئاؿ ظاهرة في  سػيرتهت وهػو ال حػّرؾ لل"ثيػر 

لجابػػه ببطولػػة  ػف أحداثػػهت ف اضػي األب ال تصػػلّ  ب ال يػئاؿ ُيرلػػُب الػراوي حتػػ  باػد انيصػػاله لنػهت وا 
الحاضػر دوف أف جدل يظّؿ ال حّرؾ لدوافاه في ال"تابةت وه" ا تاود وحدات ال اضي لتتشّ"ؿ في بنية 

 .ت وت أو تتبلش 
لسػػػيية والطريقػػػة الثانيػػػة إجرافيػػػة: فػػػاألدوات السػػػردّية التػػػي الت ػػػدها ال"اتػػػب فػػػي تحقيػػػؽ رؤيتػػػه الي       

لا لػػػه الروافػػػي "انػػػت وراء تبللبػػػػه ب سػػػار الػػػئ فت وتحرييػػػه لػػػػف اسػػػتقا ته والتػػػراض توّجهػػػه لؤل ػػػػاـ 
 ستاينًا بلابة الػ ا"رة التػي تيّ"ػؾ ةطػاب الػئ ف لتصػوغ للػنيل ئ نهػا و نطقهػا  توّه ػة أّنهػا تةػرج لػف 

 تحّوالت.ل هناؾ إال قوانيف الييئياءت وهي في الحقيقة تةرج  ف فضاء فيئيافّي إل  فضاء آةرت فلي
 

 :االستمداد مو مهابع الّطاقة املتجّددة
اّنهػػا نػػداء الاػػودة إلػػ  األصػػوؿ األولػػ  )الحػػب األوؿت وال دينػػة األولػػ ت بي "ػػف وصػػؼ الروايػػة        
 :األوؿت واألـت والقّصة الناضجة األول ( تاّبر لنها أبيات أبي ت اـ ال ستدلاة في ال تف السرديّ والبيت 

 ادؾ حيث شفت  ف الهػوىنّقؿ فؤ 
 

  ػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػب إال للحبيػػػػػػػػػػب األوؿ 
 

 "ـ  نػئؿ فػي األرض ياليػه اليتػ 
 

 وحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػينه أبػػػػػػػػػػػػػػدًا ألوؿ  نػػػػػػػػػػػػػػئؿ 
 

 (ٛٔت صٕٔٓٓ)الّر"ابّيت   
 

ودوف تةطػػيط ظػػاهر يباشػػر الػػراوي  واصػػلة "ػػّؿ تلػػؾ الاػػودات باػػد أف تلقّػػ   "ال ػػة هاتييػػة        
ة إلػ   دينتػه الجنوبيػة الحدودّيػة التػي "ػاف قػد غادرهػا  نػ  سػنوات  به ة  ف أحد أقاربه يستدرجه للاود

طويلة ليس"ف بغدادت وقد جػاءت ال "ال ػة باػد شػيوع نبػا الهجػـو الجػوي األ ري"ػي للػ  ال دينػة وتسػببه 
ب"ارثة إنسانيةت وه ل ال"ارثة للػ   ػا يبػدو ليسػت سػوى نػداء سػّري  وجػه للػراوي  ػف القػدر للاػودة الػ  

لػػةت وتتػػرّدد أصػػداء  لػػؾ النػػداء الغيبػػي فػػي التر"يػػئ للػػ   سػػرحية سػػوفو"ليل )أوديػػب أصػػوله ال قطو 
 ل"ػػًا( فػػي  حاولػػة الفتػػراض لبلقػػة  ػػا بػػيف  صػػافر األبطػػاؿ فػػي النّصػػيف )أقػػدارنا تقػػّررت سػػليًا  ثل ػػا 

قبػػؿ أف يولػػد(ت وبػػ لؾ "ػػاف الػراوي يلّةػػص رؤى ) ػػا قيػػؿ( لػػف  -أوديػب  -نطػؽ الاػػّراؼ باللانػػة للػػ  
حػيف تتجلّػ  فػي صػورة  رحية  ن  أرسطو حت  فرويدت ول"ف ) ا قيػؿ( هػو غيػر ) ػا حػدث(ت فيػيال س
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 "أوديب سوفو"ليل" أوديب  ػا قيػؿ أو أوديػب ال ستسػلـ لقدريػة قػاهرةت فػ ّف أوديػب لبػد الةػالؽ الر"ػابي
هػو "الياػؿ  يبدو أ"ثر ارتباطًا ب رادته الحّرةت وأقرب لصورة اإلنساف الحّر "اتب قدرلا ف ا هػو  حتػـو

اإلنسػػػانّي" الػػػدافـ الػػػ ي هػػػو فػػػي طػػػور التحقّػػػؽ داف ػػػًا ال فػػػي طػػػور اإلنجػػػائ ال سػػػبؽ. ويتجلّػػػ   لػػػؾ 
لػف تحػّدي  -باػد سػنوات  ػف الحر ػاف وال اانػاة -التناقض  ا بيف  ا قيؿ و  ا حدث ب ػا ت ةػض 

 .الراوي ورؤى لظروفه ا االجت الية القاسية وتيّوقه ا في حياته ا الا لية
 نػػػ  اللحظػػػة التػػػي رّد فيهػػػا الػػػراوي للػػػ  ال "ال ػػػة الهاتييػػػة ال به ػػػة ي"ػػػوف ال"اتػػػب قػػػد رسػػػـ ةػػػط        

االنطبلؽ لرواية ت"اد تغلب لليها التداليات التي ت ر ب ا"رة الراوي وهو فػي سػيارة نقػؿ  توجهػة جنوبػًا 
للشػجوف يسػرد لػددًا  ػف الر"ػابت ول"ػؿ واحػد  ػنهـ قصػةت وفػي جػو السػير ال ثيػر  -إضافة إليػه-تقّؿ 

"ؿ  سافر جوانب  ف قصته تار"ًا لآلةريف التاليؽ لليها أو التسّلؿ لبر ةيوطهػا إلػ  قصصػهـ هػـت 
ليا"ل )الراوي(  ف ةبلؿ تلؾ القصص والتاليقات طبياة الشةصػيات ويحػّدد  واقاهػا ضػ ف ةارطػة 

اليـت واقتصار دورل للػ  القّصت وليتة   نها  سوغًا لتدالياته. ل"ف إلياء الراوي  ف  ه ات الراوي ال
رصػػد  ػػا يػػرى و ػػا يسػػ   جالػػه  حػػور الروايػػةت وأداة تشػػّ"لها األساسػػيةت ف"ػػّؿ أحػػداثها ت ػػّر  ػػف ةبللػػهت 

تتةلػػػؿ لبرهػػػا األصػػػوات وحتػػػ   ػػػا يسػػػردل ا ةػػػروف ياػػػاد ليػػػروى للػػػ  لسػػػانهت فهػػػو ال صػػػياة التػػػي 
 .واألحداث األةرى

هي الثانية له فػي حياتػه  -حب  لتبسة وغير  ت"اففة يقّدـ ال"اتب بطله للقارئ  توسبًل بقصة       
   )أس اء( ال نت يػة إلػ  أرسػتقراطية ال دينػة التػي تسػ"ف  ػ  لافلتهػا فػي أرقػ   نػاطؽ  -الااطيية 

الااص ة )شارع األ يرات في  نطقة ال نصور( وهو الجنوبي  و األصوؿ اليبلحيػة الاريقػة أبػًا لػف 
ويضػه ل ػا افتقػد  ػف دؼء حّبػه األوؿ  ػ  )رؤى( فػي  دينتػه جد. وقصة الحب ه ل لـ تيلػح فػي تا

الجنوبيػػة األولػػ ت ولػػـ تسػػتط  أف تُنسػػيه إياهػػات بػػؿ إف اليػػوارؽ الطبقيػػة والثقافيػػة بينػػه وبػػيف )أسػػ اء( 
"انت حجر الاثرة أ ا ه ػا لوضػ  نهايػة سػايدة لهػ ا الحػبت فبقػي  اّلقػًا فػي  نطقػة اناػداـ الجا بيػة 

 .ال اضي ولينال ترنواف باتجال
ـّ ةصػافص الّسػرد ب ػا هػو         تشّ"ؿ ه ل الّسيرة الّتحولّية في فيئيػاء الػّئ ف وطاقتػه واحػدة  ػف أهػ

سردا فالّسرد فاٌؿ تئ ينّيت ُيايد "تابة الّئ ف الييئيافّي والّتاريةي لل  شرط الّسػرد حػدودًا و  "نػاتت 
نّيػة الحدثّيػػةا ألّف الح"ػي وال"تابػػة وه ػا وسػػيلتا فالّسػرد ييػارؽ الػػّئ ف الييئيػافّي باػػدـ قدرتػه للػػ  الّتئا 

 الّسرد فاٌؿ تااقبّي في بنيتهت وال يستطي  تحقيؽ الّتئا ف إال بطريقتيف:
اإليهػػػاـ بػػػالّتئا ف بتقليلػػػه اليػػػروؽ الّتااقبّيػػػة فػػػي فالػػػي ال"تابػػػة والّسػػػرد لدرجػػػة ال يلتقطهػػػا فاػػػؿ  -ٔ

 ة التيػػػػاللحظة القرافيّ  د توقيؼ القراءة وتثبيتاإليهاـ قابٌؿ للئواؿ ب جرّ القراءةت فيه لهات وه ا 
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 تؤوؿ إل  حدث واحد لحظتهات أي تايد ال سافة التااقبّية ال ه لة إل  اإلل اؿ.
التّػػئا ف فػػي  هػػف القػػارئ ةػػارج ال ػػتف الّسػػردّي بػػالقط  الّسػػردّيت واسػػتاادة األئ نػػة للػػ  سػػبيؿ  -ٕ

قبّيػػًات ول"ّنػػه حػػيف يتحقّػػؽ يسػػتاير قػػدرة القػػارئ التّػػوائيت وهػػ ا التػػوائي ال يحصػػؿ تئا نّيػػًا بػػؿ تاا
 التةّيلّية التئ ينّيةت فُيستااد الّتئا ف في  قاـ الّ هنّية القرافّية.

وألّف الّسرد هو  قترح الولي اإلنسانّي وفاله للئ ف وفيهت " ا يػرى "بػوؿ ري"ػور"ت ف ّنهػا تنيػتح        
ـّ سردًا لل  الّطرسّية القدرّيةت وه ا  ا يجاؿ ل لّسرد   "نات تتاال  لل    "نات الػئ ف الييئيػافّيت وأهػ

ه ل ال  "نات قدرة الّسرد لل  اةتيار وحػدات الػّئ ف سػواء ال اضػية أـ الحاضػرةت فياػود إلػ   ػا يريػدت 
ويتجاهؿ  ا يريدت في"وف ال تف الّسردّي ةطاطة ئ نّية  نتقاةت إضػافة إلػ  قػدرة الّسػرد للػ  الاػودة فػي 

قػػاببًل للتغّيػػر تػػئاؿ واحػػدة  ػػف  سػػتحيبلت الػػّئ ف الييئيػػافّيت فيصػػبح الحاضػػر الّسػػردّي  الػػّئ ف وهػػي ال
 والتحّوؿ واالنقبلبت وه ل   "نات ال فيئيافّية.

وهػ ل ال  "نػػات الّسػردّية نتػػاج تيالػػؿ قػوًى  تاػػّددة فػػي الياػؿ الّسػػردّي  ثػػؿ: قػّوة الح"ػػّيت وقػػّوة        
"ػوف الروايػة سػردًا للتػاريخ والواقػ  " ػا حػدثات بػؿ " ػا "ػاف ي "ػف أف التةّيؿت وقّوة التػ ّ"رت لػ لؾ ال ت

يحػدثات فالّسػػرد اجتػػراح واقتػػراح لسػػيرورة حدثّيػػة وئ انّيػة تتجػػاوئ الواقػػ  التّػػاريةّي والييئيػػافّي إلػػ  آفػػاؽ 
ت ال  "نات ال ه لػة فػي الوقػاف  التاريةّيػةت أو الّرغبػات ال"ا نػة فػي نيػل الّسػارد ال فػي التػاريخ نيسػه

فالّسػػػرد ينشػػػص أنطولوجيػػػا وجػػػودل لتيػػػارؽ أنطولوجيػػػا الواقػػػ  والتّػػػاريخ أّواًلت ول"ػػػف ال تلبػػػث أف تئاح ػػػه 
 (.ٕٙٓٓوتحّؿ  حّله أحيانًا "ثيرة )ري"ورت 

هػػ ل القػػدرة الحلولّيػػة للّسػػرد  حػػّؿ الواقػػ  والتػػاريخ ترجػػ  في ػػا ترجػػ  ل"ثافػػة الّسػػردت وهػػي "ثافػػة        
لػػئ ف ال سػػرودت أي ترتيػػ  ال" و ّيػػة الحج ّيػػة للػػئ ف ال سػػرود  قابػػؿ انةيػػاض تحّولّيػػةت ف ػػّرة ت"ثّػػؼ ا

ال" و ّيػػة الئ نّيػػة لػػئ ف الّسػػرد نيسػػهت و ػػّرة ت"ثّػػؼ ئ ػػف الّسػػردت أي ترتيػػ  ال" و ّيػػة الحج ّيػػة لػػئ ف 
الّسػػرد  قابػػؿ انةيػػاض ال" و ّيػػة الّئ نّيػػة للػػئ ف ال سػػرودت وفػػي الحػػالتيف ال تةػػرج فيئيػػاء الّسػػرد لػػف 
ال"ثافػػة والّت"ثيػػؼا لػػ لؾ تسػػتطي  الحلػػوؿ  حػػّؿ الػػئ ف الييئيػػافّي واقاػػًا وتاريةػػًا فػػي أ هػػاف ال تلقّػػيفت 

 لتصير هي الواق  والّتاريخ. 
غراؤل الّشديد في ةصافص فيئيافه التي ال تتػوّفر فػي فيئيػاء         و ف هنا "اف سّر نجاح الّسرد وا 

ٌح لليػػػػرؽ بػػػػيف فيئيػػػػاء الّسػػػػرد وفيئيػػػػاء الػػػػئ ف الػػػػواقاّي الواقػػػػ  والتّػػػػاريخت وفػػػػي الجػػػػدوؿ ا تػػػػي توضػػػػي
 والتاريةّي:
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خ ّ   اء الّزم  الااقعّ  االتاَل اء الّالد يََز  يََز

طاقػػة  حيوظػػة: تقبػػؿ الّتغّيػػرت وال تقبػػؿ الحػػدوث  ٔ
 واليناء

طاقػػػػة غيػػػػر  حيوظػػػػة: تقبػػػػؿ الحػػػػدوث والينػػػػاء 
 والّتغّير

حر"ػػػػػػػة  ّتجهػػػػػػػة بالّضػػػػػػػرورة: ال تقبػػػػػػػؿ التوّقػػػػػػػؼ  ٕ
 االستاادةو 

حر"ة حػّرة  ّتجهػة سػردّيةت ول"ّنهػا قابلػة للتوّقػؼ 
 واالستاادة

 حر"ة قابلة لبلنقطاع الّسردّيت والقيئ الّئ نّي. حر"ة  ّتصلة: ال انقطالات في الّئ ف الييئيافيّ  ٖ

 نيصػلة لػػف ولػػي الُ بلحػػظ "الػػولي اإلنسػػانّي":  ٗ
 لها وجود  ستقّؿ لف ولي ال بلحظ للّئ ف

ولػػػي القػػػارئ "الػػػولي اإلنسػػػانّي": ال قاف ػػػة فػػػي 
 وجود لها ةارج ولي االّتصاؿ اللسانّي.

 

ـّ  طالػب الػولي اإلنسػانّي لتحقيػؽ         وألجؿ ه ل ال  "نات فػي فيئيػاء الّسػرد "ػاف الّسػرد أحػّد أهػ
بالقبض لل  الػّئ ف الييئيػافّيت فيشػار بحرّيػة ياسػر تحقيقهػا  -لغاية ه ل اللحظة –حل ه ال ستحيؿ 

 ي الواق .ف
إّف نظاـ الّسػرد شػ ولّيت يقػـو للػ  شػ ولّية ت ثيلّيػةت تحيػظ الّطاقػة فػي نظػاـ الّسػردت فهػي تجاػؿ        

الواق  والتّاريخ ةارج الّسرد جئءًا  ف البل  ثَّؿ في انتظا ها الّسردّيت ول"ّنها ال تػئلـ وال تسػتطي  الػّئلـ 
ـّ  باّف لدـ ت ثيؿ جئء  ف الواق  في  تنها الّسرديّ  ياني لدـ وجود ه ا الواق ت واالنتبال لهػ ا اليػرؽ  هػ

باد حداثّية التػي تجاػؿ الواقػ  والتّػاريخ ةػارج الّسػرد غيػر  وجػودت  حت  ال نق  في أوهاـ ال قاربات ال ا
 .(ٕٓٓٓفيصبح التّاريخ والواق   جّرد وقاف  سردّية ال وجود لها ةارج الّسرد )إيجلتوفت 

"ػاف الػئ ف الّسػردّي قػاببًل لحر"ػة غيػر فيئيافّيػةت فيقبػؿ الدورانّيػة والحلئونّيػػة  وألجػؿ  لػؾ أيضػاً        
 " ا في الّش"ؿ ا تي:
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 :الّطاقة الّشيميائّية وتفريغ العبء الّرمزّي
فػػي إغػػراء سػػي يافي ي "ػػف أف نقػػرأ دالالت األسػػ اء بػػيف )رؤى( ج ػػ  رؤيػػة و )أسػػ اء( ج ػػ         

ض )الػػرؤى( األولػػ  التػػي تسػػ"ف الػػنيلت ل"نهػػا ال تيلػػح "ب حػػو" آثػػار اسػػـا فاألسػػ اء تحػػاوؿ أف تاػػوّ 
ف وقات النيل في وهـ "إةياؽ الرؤى ونهايتها".  الرؤى" وا 

" ا تبدو فصوؿ الرواية الثبلثة أشبه ب حطػات ل ػر اإلنسػاف الػثبلثت فالروايػة التػي جػاءت فػي        
لنػ ير(ت والثالػث )سػيف السػؤاؿ(. انقسػـ "ػػؿ ثبلثػة فصػوؿا اليصػؿ األوؿ )طػاء الطريػؽ(ت والثػػاني )راء ا

 ػف نػاظر باضػها باضػًا )إيقاليػًا(  ثػؿ قصػيدة  هػي فصؿ إل  ة سة أجئاء  رق ة )دوف لنػاويف( و"ػافّ 
 ثبلثة  قاط ت في "ؿ  قط  ة سة أبيات.

للتحػّوؿ ه ل االنشطارّية ال ستاينة بدالالت الحروؼ و  "ناتهات ت"شؼ لف طاقات "ا نة قابلػة        
 تتجاوئ ال سار الّتااقبّي األفقّي إل  ال سارات الّتئا نّية الا ودّية:

 
 
 
 
 
 
 

وه"ػ ا فػػ ّف رط ر لت تتحػػّوؿ إلػ    "نػػات غيػػر  حصػورة تسػػت ر  اجػـػ الّطػاء والػػّراء والّسػػيف بقػػّوة        
 لل"ل ات:تبلؼ طرؽ ترتيبها أّولّيتها وقّوة قافيتهات ليستدةؿ الّسارد القّوة ال"ا نة في ال ااجـ الاربّية واة

 الطاء بقّوة أّولّيتها= طريؽت طوؽت ط انينةت طباؽت طردت طغيافت ط لت ط رت طقلت طابو...        
 الّراء بقّوة قافيتها= ن يرت بشيرت قدرت قبرت سيرت ةبرت ج ر...       
 سهـ...الّسيف بقّوة أّولّيتها= سؤاؿت سايرت سيرت ساادةت س وت سرقةت سلبت        
هػػػ ا االنتقػػػاؿ  ػػػف نظػػػاـ  غلػػػؽ إلػػػ  نظػػػاـ  يتػػػوحت يجاػػػؿ القػػػارئ  قابػػػؿ   "نػػػات شػػػبه ال نهافّيػػػة        

ثباتػػًات فتنيػػتح فصػػوؿ الحيػػاة للػػ  قػػَدر ال نهػػافّيت ي لػػؾ  لثبلثّيػػات تػػوائي الطػػرل فػػي طرسػػّيتها  حػػوًا وا 
األقػػدار  ػػا ُيريػػد فػػي  تنػػه قػػدرة  ػػف  سػػتوييف: اإلنشػػاء والّتوصػػيؼا فينشػػص  ػػف  -أّي سػػاردٍ  –الّسػػارد 

ـّ يصػؼ  ػا أنشػا ب ػا ُيريػدت فػي ال قابػؿ تظػّؿ قػدرة اإلنسػاف فػي الياػؿ الحيػاتّي  ح"و ػة ب ػا  الّسردّيت ثػ
تس ح به "األقدار" أو تريدل في  ستوى اإلنشاءت فبل يبق  له إال  ستوى الّتوصػيؼت لػ لؾ يقػ  اإلنسػاف 

 

 ط          ر         س = داللت المحو واإلثباث                              

 

 
 زيق     نذيز     سؤالط                            

  

  1الحزف -3الحزف -1= توسيعاث على الحزف قّوة توسيعيّت
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ًا  سػتاينًا بقػّوة الّتوصػيؼ فػي  واجهػة قػّوة اإلنشػاء التػي ضحّية "أالليب اللغة"ا فيسػّ ي هئي تػه انتصػار 
 ي"اد ييقدها.

وبالج لة يصير الياػؿ الّسػردّي "لّػه فاػبًل إنشػافّيًا وتوصػييّيًا للػ  حاشػية األقػدارت ال تسػتطي         
ة الّسػردّية  ئاح تها وال تغييرها في سياؽ ئ انّيتهات ول"ّنها تستطي  احتبلؿ القّوة الحدثية لؤلقدار بػالقوّ 
التّػػاريةّي للّسػػرد فػػي األئ نػػة التاليػػة حػػيف تصػػير جػػئءًا  ػػف الػػولي الّسػػردّي ال ػػؤث ر وال تػػداةؿ  ػػ  الػػولي 

 (ٕٙٓٓ)ري"ورت 
أغلػػب أجػػئاء اليصػػؿ األوؿ )طػػاء الطريػػؽ( ضػػّ ت أقاصػػيص رفػػاؽ الطريػػؽ الػػ يف اجت اػػوا فػػي        

ّجػه إلػ   ػدينتهـ الجنوبيػة التػي تقػوؿ األةبػار إّنهػا للّتو  - ف غير  ارفة  سػبقة  ػا بيػنهـ –سيارة النقؿ 
تاّرضػت لضػػربة جويػػة أ ري"يػةت وقػػد تاّ ػػد الػػراوي لػدـ تسػػ يتهات أو اإلشػػارة إلػ   وقاهػػات لتتحػػّوؿ إلػػ  
ر ػئ ل"ػؿ  ػدف الاػراؽ التػػي تاّرضػت لهج ػات الاػدواف األطلسػيت وهػػ ل حيلػة سػردّية  اروفػة  طروقػػة 

اصػة ال"تشػاؼ داللتهػات ودارت أحػداث هػ ا اليصػؿ فػي أ"ثػر  ػف  "ػاف: ب"ثرة ال تتطّلب قدرة نقدّيػة ة
بنايػػة الجريػػدةت الشػػارعت "ػػراج النقػػؿت داةػػؿ سػػيارة النقػػؿت " ػػا تحّر"ػػت فػػي اليصػػؿ أ"ثػػر  ػػف شةصػػية 

السػػارد نيسػػه نوليػػةت وأ"ثػػر  ػػف راٍوت إال أّف ج يػػ  األ "نػػة والشػػةوص وروايػػتهـ ال تحضػػر إال بياػػؿ 
 .ي "ّلهفهو بؤرة الياؿ السرد

إ ا "ػػاف يظهػػر للقػػارئ أّف اليصػػؿ األوؿ يبػػدو أ"ثػػر دي قراطيػػة سػػردّيةت فػػ ّف اليصػػؿ الثػػاني )راء        
النػػ ير( ياػػود السػػتبداد الػػراوي فيقتصػػر لليػػه وتدالياتػػه وهػػو  ػػا ئاؿ فػػي السػػيارة فالرحلػػة لػػـ تنتػػه باػػدت 

الر ػػئ( دوف أف تبػػػدر  ػػنهـ سػػػوى  والر"ػػاب ال يئالػػػوف  اػػه فػػػي  ات السػػيارة ال توجهػػػة إلػػ  )ال دينػػػة /
أحاديػػث  قتضػػبة تضػػاهـ فػػي صػػلب الروايػػة دوف أف ُتشػػر"هـ فػػي صػػنالة أحػػداثها ال ر"ئيػػةت فيليػػت 

 سػػو غًا لتدالياتػػهت  الػػراوي إلػػيهـ االنتبػػال أحيانػػًا ب ػػنحهـ فرصػػة لل"ػػبلـ والتػػ ّ"ر والتاليػػؽ  تةػػ ًا  ػػف  لػػؾ
لةاصػػة لبلنػد اج فػػي ةػػط سػػير الػػراوي باسػػتثناء واحػػد دوف أف ي ػنحهـ فرصػػة تاػػّدي أدوارهػػـ الحياتيػػة ا

 نهـ هو )ر ئي( ال ي يقيئ  ف الحاشية ليدةؿ في نص الػراوي و تنػهت ويتبلقػ   ػ  ةػط سػيرل لنػد ا 
 ي"شؼ لنا النص آةر  ياجآته ف  ا بر ئي هو أحد أشقاء )رؤى(.

لروايػػػػػة ةاصػػػػػّية تاػػػػػدد الػػػػػرؤى إّف الػػػػػرواة اليػػػػػرلييف ال َ ثَلػػػػػيف برفػػػػػاؽ السػػػػػير هػػػػػـ الػػػػػ يف  نحػػػػػوا ا       
واألصػػػواتت وحّرروهػػػا  ػػػف هي نػػػة الػػػراوي اليػػػرد ظاهريػػػًات وأضػػػيوا لليهػػػا إيقالػػػات جديػػػدة تاّبػػػر لنهػػػا 
تجػػاربهـ ال غػػايرة واتجاهػػات حيػػواتهـ ال تشػػابة ال تاػػّددةت وبػػ لؾ فػػ ّف "ػػّؿ واحػػد  ػػف هػػؤالء يشػػّ"ؿ نّصػػًا 

ة ألّي  نهػػا بنصػػوص ا ةػػريف  ػػف جهػػة وال فرليػػًا فػػي شػػجرة السػػرد ال"ليػػةت وهػػ ل النصػػوص ال لبلقػػ
 ةػػػػػػلبلقة بها  جت اة بنّص الراوي إال  ف حيث إّنها ج ياًا تتبلق     ةط السرد الااـ في نقاط  اين
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 .وت وب فيه
في اليصؿ الثالث األةير )سيف السؤاؿ( يةرج الراوي  ف صػندوؽ تدالياتػه لافػدًا إلػ  رفػاؽ        

ياتػه ال حئنػةت ح"ايػات الغػافبيفت لينتهػي السػرد الةػارجي بػربط  ػا "ػاف قػد رحلته ليسػرد باضػهـ ح"ا
انقط   ف سرد داةلي. وباست رار الستبدادّية السارد يظّؿ اليصؿ الثالػث تحػت "هي نػة الػراوي" التػي 
ال ت نح رفاؽ رحلته إال فرصًا قليلة ل ؿء فراغػات الػ ا"رةت ليت"ػص لليهػا لبلنيػراد بتدالياتػه  تواصػبًل 

 ا "اف قد انقط   ػ  نهايػة اليصػؿ الػ ي سػبقهت لياػود  ػف جديػد إلػ  تي"يػؾ قصػة الحػب األوؿ    
   )رؤى( وانقطاع االتصاؿ ال باشر بينه ا ليتحّوؿ ال اضػي إلػ   ػبل  يهػرب إليػه بحثػًا لػف السػلوىت 

قنالػه بةطبتهػا لػه  يػاوي إلػ  فها هو باػد فشػؿ التجربػةت وفشػؿ الػراوي ووالدتػه فػي تليػيف صػبلبة أبيػه وا 
ألجػػئ  ػػف أف ةرافػػب بيػػت جػػدل ليستحضػػرل  ػػف طيػػات الػػ "رياتت ل"ػػّف ال اضػػي ال ياػػودت والػػ "ريات 

 ترّ ـ  ا انهدـت وألجئ  ف أف تُبرئ جراح الحاضر.
فػػي هػػ ا اليصػػؿ ُيجػػاب لػػف "ػػّؿ األسػػػفلة ال الَّقػػةت وتُ ػػؤل "ػػؿ فراغػػات الّسػػردت وتبػػدو إرادة الحريػػػة        

دة القػػدرا فػػػ)رؤى( لػـػ ت ػػت ب حاولػػة االنتحػػار حرقػػًات بػػؿ أُنقػػ تت ولاشػػت تتحػػّدى و"اّنهػػا تنتصػػر للػػ  إرا
ظروفها القاهرة باناد لت" ؿ دراستها بتيّوؽ وتُقبؿ في "لية الطب. والشػاب ال ػرح ال يتػوؿ الاضػبلت الػ ي 

أحػد أشػقاء  رافقه طيلة الرحلة بسيارة النقؿ  ف بغداد إل   دينتهت ال ي شّؾ أنػه سػبؽ أف رآل لـػ ي"ػف سػوى
)رؤى(. والّناش ال ي رآل  ليوفًا بالـت و ح واًل للػ  سػيارة  غػادرة لل دينػة فػي  ات الوقػت الػ ي "ػاف هػو 
في طريقه إليها هػو ناػش أبيػه الػ ي راح ضػحية ضػربة جويػة أ ري"يػة. واألب ال تصػّلب لّينػه الػئ ف فنػدـ 

قتراف بحبيبتػهت والقّصػة التػي "ػاف قػد "تبهػا باد سػنوات للػ  التيػريط بولػدل الوحيػد ولػدـ تحقيػؽ أ نيتػه بػاال
لف سػيرة جػّدلت وألطػال نسػةة  نهػا وهػو ال يجيػد القػراءةت سػيجدها  ػ  ال ةليػات الائيػئة التػي تر"هػا جػّدل 

 .التي سي"تبها  ضييًا لها  ا استجدّ باد وفاتهت وست"وف تلؾ النسةة نواة روايته الجديدة 
 

 :واحلركة الّدميقراطّية الّشردّية تقلّبات الوضع االستبدادّي الّشردّي
رغـ "ّؿ  ا ُيظهرل ال تف الّسردّي  ف تحّوالت قدرّيةت وانتصارات لئلرادة اإلنسانّيةت إال أّنهػا ال        

تةرج لف حّيئ الّطاقة الّسردّيةت سواء تلؾ الناجئة القدي ة " اساة "أوديب"ت أـ ه ل الّروايةا فاألقػدار 
بيف "تابة و حػٍو و"تابػة ثانيػة وثالثػة ال تشػّ"ؿ إال   "نػات سػردّية ال تتحقّػؽ فػي  ال تحّولةت وال تغّيرة

الّتاريخ والواق  إال بشروط القدر التاريةّي ال القدر الّسردّيت وأستدلي رؤية "فردريؾ جي سػف" للّسػرد 
قػ  نيسػه للػّ هف باّنه ليل  جّرد ش"ؿ أو طرائ أدبّيت بؿ هو " قولة  ارفّية" أساسػّيةت إ  ال يقػّدـ الوا

 (.ٚٚت صٜٜٙٔاإلنسانّي إال لل  ش"ؿ قصص )سلدفت 
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وهػػ ا الّسػػرد يا ػػؿ " ػػا تا ػػؿ األيػػديولوجّياتت التػػي يػػرى "جي سػػف" أّنهػػا "اسػػتراتيجّيات احتػػواء"        
تسػػ ح لل جت ػػػ  بػػاف يقػػػّدـ تيسػػػيرًا لػػف  اتػػػهت ي"بػػػت التناقضػػات الّتحتّيػػػة للتّػػػاريخت لػػ لؾ للػػػ   حلّػػػؿ 

بّيػػة ا"تشػػاؼ " ػػا لػػـ ُيَقػػْؿ"  ػػف   "نػػاتت وهػػ ا الّػػ ي "ال ُيقػػاؿ" هػػو التّػػاريخ ال "بػػوت الّنصػػوص األد
 (.ٜٜٙٔ)سلدفت 
ول"ف يبق  سؤاؿ  هـّ هنا: هؿ تشّ"ؿ استراتيجّية االحتػواء الّسػردي ال"ابتػة لتناقضػات التّػاريخ        

 لثورة"كطريقة إلبقاء ه ل الّتناقضات وحيظها  ف لحظات التحّوؿ النولّيت أي "ا
وفقػًا ل نظػور الباحػث فػ ّف الّسػرد األدبػّي ال يا ػػؿ للػ  ت"ثيػؼ الّطاقػة فػي فيئيػاء الّسػرد ليحّولهػػا        

إل  طاقة في تحوالت فيئياء الواق  إال لل   ستوى "الّنجاة الّشةصػّية" أو "التّػوائف الػّداةلّي"ت أّ ػا للػ  
رب لتبديػػد الّطاقػػة أو تيريغهػػا حػػيف يحػػّوؿ "ثافػػة الّطاقػػة  سػػتوى الواقػػ  الا ػػو ّي والتّػػاريخت فػػ ّف الّسػػرد أقػػ

 الّسردّية إل  طاقة تاويلّية ُتئيؿ تناقضات الواق  والتّاريخ في  قاـ التاويؿ ال  قاـ الياؿ الواقاّي.
هػػ ا االةػػتبلؼ فػػي أثػػر الّطاقػػة الّسػػردّية لػػف أثػػر الّطاقػػة الواقاّيػػة نلحػػظ آثػػار الػػولي بػػه فػػي        

ّي لرواية "أطرال ال"بلـ"ت لبر  حاوالت الهروب  ف أطواؽ الّسرد وتحّوالته ال حيوظةت ال تف الّسرد
 " ا سياتي.

و ػػ  "ػػّؿ هػػ ل الّتحػػوالت وآثػػار الطاقػػة فػػي  سػػتوياتها ال ةتليػػةت فػػ ّف الّروايػػة ال تةػػرج لػػف الػػّدافرة        
لػف الػّدافرة ال"بػرى التػي تحػيط الياػؿ ال"بيرة ل  "نات الّسرد ب ا هو سردت وه ل الّدافرة ال تةػرج بػدورها 

اإلنسػػانّي "لّػػػهت أال وهػػػي دافػػػرة "القػػػدر" وأسػػػفلته ال"بػػرى  ػػػف الجبػػػر واالةتيػػػار واالسػػػتبداد والّدي وقراطّيػػػة 
وحّريػػػة اإلرادة اإلنسػػػانّيةت لػػػ لؾ ي "ػػػف قػػػراءة الّروايػػػة  حاولػػػة الجتػػػراح إجابػػػات ال أرى أّنهػػػا تةػػػرج لػػػف 

التجربة اإلنسانّيةت     يؿ إل  "الجبرّية" سػواء بالّتصػريح ابتػداًء أـ اللػئـو اجتراحات الةبرة القدي ة في 
انتهاًءا فاغلب  حاوالت الةروج  ػف ثنافّيػة الجبػر واالةتيػار تػؤوؿ إلػ  صػور  ػف صػور الجبػرت حتػ  

( ٜٜٔ"اإلنسػػػاف  جبػػػور فػػػي صػػػورة  ةتػػػار" )الػػػّرائيت ص يصػػػبح الّسػػػرد أقػػػرب ل قالػػػة اليةػػػر الػػػّرئاي:
ف توّهـ الّسارد أّنه يةػرؽ أنظ ػة اإل"ػرال  فالّسارد والقارئ  ح"و اف  اًا ل  "نات الّسرد ال غيرت حت  وا 

الّسردّي بةروجه لف ال  "نات األول ت ف ّنه ال يةرج إال إل    "نػات أةػرى  نحهػا إّياهػا نظػاـ الّسػرد 
 نيسهت فهو يةرج  ف ش"ؿ إل  ش"ؿت أو  ف حالة إل  أةرى ال أ"ثر.

 

 :االّتزاى خارج الّشرد وداخل الّهّص أطواق الّشرد: اهلروب مو
لـ يشا الر"ابّي  غادرة  تنه الّسردّي دوف بوابػة ةػروجت بوابػة قػد يتػوّهـ القػارئ ال سػتاجؿ أّنهػا        

ةارجّية باد ال بن  الّسردّي وليسػت  نػه وال ضػرورّيةت فهػي لتبػة إشػارّية  صػدرّية ي "ػف أف نجػدها 
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 ف بػاب األ انػة الال ّيػةت فيشػير الروافػّي إلػ   صػادرل أو باضػها التػي اسػت ّد  نهػافي أّي ل ؿ أدبّي  
 ال الو اتت فيقوؿ الّر"ابّي:

 
 
 
 
 
 
 

ول"ّف ه ل اإلشارة تتحػّوؿ إلػ  ت"ثيػؼ لػاٍؿ فػي طاقػة الوضػ  ال"ا نػة تنتظػر االنيجػار ال"بيػر        
 اّدة إل  طاقة بقػّوة االنشػطارّية الّسػردّيةت و لػؾ األقرب لبلنيجار الّ رّيا ألّننا أ اـ حالة  ف تحّوؿ ال

 ب ا تُثيرل  ف أسفلة:
هػؿ يحتػاج "االّر"ػػابّي" وهػو "الروافػّي الاراقػػّي" شػاهدًا أو  صػدرًا ي"ػػوف  صػدرًا لشػهادتهك ألػػيل  -ٔ

 هو الّشاهد الايانّي باراقّيته لل  واق  الاراؽك
 وف  صدرل في  ااينة الواق  ال ااشكغربّيًا بريطانّيًا لي"هؿ يحتاج "الّر"ابّي" شاهدًا  -ٕ
 لنواف ال"تاب "التن"يؿ بالاراؽ"ت و ا يح له  ف دالالت قاسية. -ٖ
 اةتيار الةّط ال افؿ. -ٗ

لػػػـ ي"ػػػف اللجػػػوء لطػػػرؼ ةػػػارجّيت يبػػػدو آةػػػر لغايػػػة هػػػ ل اللحظػػػة إ ا لػػػددنا الّر"ػػػابي الّطػػػرؼ        
ةت أو  ف باب "شهادة ا ةػر"ت فحسػبت بػؿ األّوؿت ألجؿ تا"يد ال ؤّ"دت أو االستاانة بالشهادة الغربيّ 

"انػػت  يارقػػػة سػػػوداء تلقػػػي بظبللهػػػا للػػػ  ال ػػػتف الّسػػردّي الّسػػػابؽ لتلػػػؾ اإلشػػػارةت إّنهػػػا  يارقػػػة غربػػػة 
أي  –الّضحّية ال رّ"بةا فهو الّشاهد اليالّي الحقيقّي لل   اساة الاراؽ أو التن"يؿ بهت "يؼ ال وهو 

ن"يػػؿك و ػػ   لػػؾ فػ ّف  اسػػاته ال ت"ػػوف حػدثًا ةػػارج الواقػػ  وداةػػؿ ضػػحّية هػ ا الت –ال ػواطف الاراقػػّي 
لالـ االّتصاؿ الاػال ّي إال بشػهادة لػيف ةارجّيػةت وغربّيػة للػ  وجػه الةصػوصت وفػي ال سػافة بػيف 

 الحدث والةبر تُقيـ  اساة الاراؽ بشهودّية ضحاياها وحدهـ!
ؽ" جػػئءًا  ػػف سػػردّيتهت وجػػئءًا  ػػف الّطاقػػة  ػػا فالػػه الّر"ػػابّي جاػػؿ "ػػّؿ  ػػادة "تػػاب "تن"يػػؿ الاػػرا       

ال"ا نػػة لةطػػاب الّسػػردت فتغػػدو "ػػّؿ ال"ػػوارث وال ةاليػػات للقػػوانيف الدولّيػػة واإلنسػػانّية لناصػػر سػػردّية 
 وتيّتتهُتِ ّد ال تف الّسردّي وةطابه بطاقة   هلةت ول"ّنها طاقة انيجارّية انشطارّية تشّطر ال تف الّسردّي 

 إشارة
ال الو ػػػػات الّطبيّػػػػة  سػػػػتقاة  ػػػػف "تػػػػاب )التن"يػػػػؿ 

إصػػػػدار  ر"ػػػػئ  -بػػػػالاراؽ( تػػػػاليؼ )جيػػػػؼ سػػػػي ونئ(
 الطباػػة –لبنػػاف  – بيػػروت – دراسػػات الوحػػدة الاربيػػة

 .ٜٜٛٔ –الثانية 
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 لتن"يؿ الل يف ه ا أثقؿ ب"ثير  ف قدرة ال تف الّسردّي لل  ح له.تحت وطاة ال اساة وا
حػيف هؿ ه ا الياؿ التػ ار لػف التبػال سػرد ال اسػاة بج الّيػات األدبّيػةك ألػيل األدب واليػّف ةيانػًة        

 ي"وناف ت ثيبلٍت ج يلة لواقٍ  قبيحت بؿ  ؤلـٍ جدًاك
ال"ػػبلـ" طاقػػات جديػػدةت ُتحيػػؿ ال ػػتف السػػردّي "لّػػه  وبهػػ ل الةات ػػة ت"تسػػب لتبػػة الانػػواف "أطػػرال       

إل  لحظة تاليؽ في طاقة الوض  التحّولّية واالنيجارّيةا ف  ا "اف التطريل "تابة إثر  حػٍو باػد "تابػةت 
فػ ّف ال ػتف ال "تػػوب يصػبح قػػاببًل لل حػو  ػّرة أةػػرىت فال"تابػة ليسػػت فاػبًل نهافّيػًا بػػؿ سػيرورة وصػػيرورةت 

ات وصػػيرورتها بتحوالتهػػات وه"ػػ ا يصػػبح ال ػػتف الّسػػردّي ب"ػػّؿ طاقػػة وضػػاه وحر"تػػه فسػػيرورتها بحر"تهػػ
القاسية ال ؤل ة  يتوحًا لل   حو   "فت و"تابة جديدة   "نػةت وهػ ا  شػروط ببقػاء الّطػرل نيسػهت أي 

طاقػة الصحيية الحا لة لتحوالت فيئياء واقاه وسردّياتهات وهنا ننيتح للػ  آفػاٍؽ تاويلّيػةت يح ػؿ باضػها 
أ ؿ وفرحت ويح ؿ باضها طاقة يال وحئفت أّ ا األ ؿ فهو ببقاء الّطرل الاراقّي نيسهت فيبقػ  الاػراؽ 
لراقػػًا حتػػ  فػػي تقّلبػػات ن"باتػػه وصػػحواتهت ول"ػػف الةطػػر ي" ػػف فػػي حػػدوث تحػػوالت فػػي ال ػػتف ال ػػادّي 

 والتبلشي.لسردّيات الاراؽت أي الوطف الاراقّيت فُيصاب باالهتراء والت ّئؽ 
أّ ا الةط ال افػؿ فيح ػؿ طاقػة سػي يافّية تنػ ر بةطػر الّسػقوطت وتحػّ ر  ػف تػرؾ الواقػ  ال افػؿ        

ت وهػ ا الّػ ي تةّوفػه ال ػتف الّسػردّي و ػا وراءل  وال نحرؼ يئداد  يبًل وانحرافًا قد يؤوؿ إل  سقوط  ػدوٍّ
 هو  ا وق  لؤلسؼ باد ألواـ  ف صدور الّرواية!

اد نّص الرواية تتقاط     لتبة نصّية بدأ بها الّر"ابّي روايتهت حػيف اقتػبل "ػبلـ وه ل الةات ة ب       
ت ٕٔٓٓ"إّننػػي أؤ ػػف بالادالػػةت ول"ػػف للػػّي أف أدافػػ  لػػف أّ ػػي قبػػؿ الادالػػة"ت )الّر"ػػابّيت  "ألبيػػر "ػػا و":

طابّيػػة (ت فتصػػبح الّروايػػة "ّلهػػا  سػػارًا  ػػف تحػػوالت ةطػػاب الّسػػرد لػػتحيظ لهػػ ل الاتبػػة طاقتهػػا الةٚص
ال يارقػػةت فالادالػػة قي ػػة  طلقػػة  ػػف جهػػةت ول"ػػّف األـّ و"الػػوطف" قػػيـ  جّسػػدة فػػي ابنه ػػا تجّسػػدًا ييػػرض 
تحػػوالٍت للػػ  طاقػػة الاػػدؿ الةطابّيػػة لتيػػّرغ لحسػػاب حػػّب األـّ والػػوطفت فتصػػبح هػػ ل الاتبػػة  ػػ   ػػتف 

لػ  حسػاب وطنػهت وهػي  رافاػة الّرواية  رافاة الّر"ابّي لف نيسهت يراف  لػف حّبػه للادالػة ول"ػف لػيل ل
للػػػ  ال ي "ػػف أف تصػػػ د إال بقػػدر "بيػػػر  ػػف الّشػػػارّية واألدبّيػػةت وهنػػػا تػػاتي قي ػػػة الّسػػرد وقػػػدرة الّسػػارد 

 إنجائ  رافاته إنجائًا يج   ال قبولّية والّتسويغّية  اًا.
 

 :أطواق احلصار
قػػي السػػابؽ "صػػداـ حسػػيف" "انػػت روايػػة "أطػػرال ال"ػػبلـ" اسػػتجابة روافيػػة لطلػػب الػػرفيل الارا       

 حسب  ا أورد الر"ابي نيسه في لقاء    جريدة السيير:
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أننػي "تبتهػا  ٕٔٓٓ"أ ّ"ر  ف لـ يقرأ روايتي )أطرال ال"ػبلـ( فػي طباتهػا األولػ  الصػادرة سػنة        
ليطلػػب ب ػا يشػبه القسػػر أسػوة بئ بلفػػي الػروافييف ا ةػػريف الػ يف اجت ػ  بهػػـ رفػيل الج هوريػػة شةصػيًا 

نهـ ػ وال"ػػؿ يػدرؾ  غػػئى طلػػب للػ  هػػ ل الشػا"لة يصػػدر لػػف أللػ  سػػلطة فػػي الػببلدت وفػػي تلػػؾ  ػ
 الظروؼ الدقيقة التي "انت الواليات ال تحدة تهيص الرأي الااـ الاال ي لتسويغ غئوها ال قبؿ للاػراؽ 

"ػاف أف ي"تب "ؿ واحد  نهـ رواية لّ ا يجريا ف"تبت روايتي تلػؾ " ػف هػو  قػدـ للػ  االنتحػار. و 
أوؿ  ػف تنبػه إلػ  ةطػورة  -والرجؿ حّي يرئؽ يستطي  أف ي"ّ بني في  ا أقػوؿ  -د. شجاع الااني 

ف"رة الرواية فهّناني لل  سبل تي حيف التقينػا فػي ) ربػد( تلػؾ السػنةت وقػاؿ بػالحرؼ الواحػد: )يةّيػؿ 
 .(ٖ)إلّي أنؾ نجوت  ف  وت  حقؽ بسبب أطرال ال"بلـ"

 الر"ابي سردّيًا  ف "أطواؽ الحصار"ك والسؤاؿ هو: هؿ نجا       
في قراءة تتجاوئ االنغبلقّية الّنّصّيةت وتايد لج ي  الاناصر الّسياقّية دورها فػي تشػ"يؿ فيئيػاء        

 الّسرد وتحّوالتهت ي"وف البحث لف أثر اليوالؿ غير الّنصّية  طلوبًا.
 فيئياء الّسرد وتحّوالتهكول"ف  ا أه ّية ه ا الّتصريحك و ا آثارل  ف  نظور        

ي اهي بيف تجربة الّراوي في فيئياء الواق  وتجربة الّسػرد فػي فيئيػاء الّسػردا فػالّراوي ُيريػد الّنجػاة الواقاّيػة  .ٔ
 سردّيًا.بالّنجاة بالّسردت وه ا ُيايدنا إل  اللحظة "الشهرئادّية" التي جالت حياتها ونجاتها فابًل 

 اّقدة ال"ا نة في  ضػ ر ال ػتف الّسػردّيا فػالّراوي يريػد نجػاة الاػراؽ ي"شؼ لف الّدوالي ال رّ"بة وال .ٕ
ليل  ف الحصار والغئو األ ري"ّي ال توّق  وحسبت بؿ  ػف الّسػلطة اإل"راهّيػة ال ت ثّلػة فػي "صػداـ 

الّنجػػػاتيف فيقػػػ  حسػػػيف"ت ف"يػػػؼ ينجػػػو  ػػػف هػػػ ا "لّػػػه  اػػػًات دوف أف ي"ػػػوف  ضػػػطرًا لل ياضػػػلة بػػػيف 
 غاة والغئاة".ضحّية ثنافّية "الطّ 

ت"شػػػؼ لػػػف ال  "نػػػات ال ضػػػ رة للتئا نّيػػػة الّسػػػردّية بػػػيف ال اضػػػي والحاضػػػرت فحضػػػوره ا  اػػػًات  .ٖ
وتاثيراته ا ال تبادلة في ال تف الّسردّي ت ػنح  شػرولّية قػراءة  وقػؼ الّر"ػابّي  ػف ثنافّيػات الػّداةؿ 

 ف طرؼ في ه ل الثّنافّيات.الاراقّي والةارج الاراقّيت والّطغاة والغئاةت فبل ُينظر إل  طرٍؼ دو 
 

 :اهلوامش

                                                 

بسػػاة الحلػػـت  نافػػ ة ت ولػػه  ػػف الّروايػػات:ٜٙٗٔلبػػد الةػػالؽ الّر"ػػابّي: روافػػّي لراقػػّيت ولػػد لػػاـ ( ٔ)
-https://www.alnakedو "ابػػػػػػػدات لبػػػػػػػد اهلل الااشػػػػػػػؽت وسػػػػػػػاب  أّيػػػػػػػاـ الةلػػػػػػػؽ. انظػػػػػػػر:

aliraqi.net/ency/abdul_khalec_alracabe )وق  في الّشب"ة الان"بوتّية (. 
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 الجههام التر ػػ ّيت أبػػو ليسػػ ت  ح ػػد بػػف ليسػػ  بػػف َسػػْورة بػػف  وسػػ  بػػف الضػػحاؾ التر ػػ ّيت ( ٕ)
ت )تحقيؽ بشػار لػواد  اػروؼ(ت أبػواب صػية القيا ػة اا  اهلل المختال م  الاو  ع  ل 

ت ٕٙٔ٘ت دار الغػػػرب اإلسػػػبل يت بيػػػروتت رقػػػـ ٜٜٛٔت والرقػػػافؽ والػػػورع لػػػف رسػػػوؿ اهلل 
 .ٕٛٗت صٗج

 ت بيروت.ٕٕٔٓآب  ٖت ٜٕٕٗٔالسييرت ع ( ٖ)
 

 :املراجع
 العل َّة.الملاج   المغة 

 .القرآف ال"ريـ 
 ت دار صػادرتٖت طلاها  العهلبهػػ(ت ٔٔٚلػديف  حّ ػد بػف  "ػـر )تابف  نظورت أبو اليضػؿ ج ػاؿ ا 

 ـ.ٕٗٓٓبيروتت 
 هػػ(تٜٕٚ التر  ّيت أبػو ليسػ ت  ح ػد بػف ليسػ  بػف َسػْورة بػف  وسػ  بػف الضػحاؾ التر ػ ّي )ت 

ت دار ٜٜٛٔت )تحقيؽ بشار لواد  اروؼ(ت الجام  المختال م  الاو  ع  لاا  اهلل 
 الغرب اإلسبل يت بيروت.

  أبو لبد اهلل فةػر الػديف  ح ػد بػف ل ػر بػف الحسػيف بػف الحسػف التي ػي ةطيػب الػري الرائيت
ت  "تبػة محّا  أيكال المتقدمَ  االمتأخَل  م  العمماء االحكماء االمتكممهَ هػ(ت ٙٓٙ)ت 

 .ٜٜٔ-ٜٛٔال"ليات األئهرّيةت د.ت. 
  للّدراسػات والنشػرت بيػروتتت الطباة األولػ ت ال ؤّسسػة الاربّيػة أطلاس الكالمالّر"ابّيت لبد الةالؽت 

 ـ.ٕٔٓٓ
  اإلصػداراتت ت ترج ػة  نػ  سػبلـت أ"ادي ّيػة الينػوفت وحػدة أاهام ما  عد الحداثهةإيجلتوفت تيريت

 .ٚٔت ٕٓٓٓالقاهرةت 
  صػّ ودتت ترج ػة لبػد القػادر ال هيػريت حّ ػادي معجم تحمَ  الخطابباتريؾ شارودوت دو نيؾ  نغنػوت 

 .ٜٛٔ-ٓٚٔت ٕٛٓٓدار سيناترات تونلت 
  ال تحػػدةت ت ترج ػػة سػػايد الغػػان يت الطباػػة األولػػ ت دار ال"تػػاب الجديػػد الزمهها  االّاههلدري"ػػورت بػػوؿت

 .ٖت جٕٙٓٓبيروتت 
  ة اِد َة المعاالةسلدفت را افت الاربيػة ت ترج ة سػايد الغػان يت الطباػة األولػ ت ال ؤسسػة الوظَل

 .ٜٚ-ٙٚت ٜٜٙٔللدراسات والنشرت بيروتت 
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  الج ػؿت  نشػورات  –ت ترج ة سايد الغان يت الطباة األولػ ت "ل ػة ممكة الحكم وقد"انطت إ انويؿت
 .ٓٚٔ-ٖٓٔت ٜٕٓٓبيروتت 
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