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األدب ظاهرة اجتماعية تارخيية تسفر بنياهتا الدالة عن العالقـات    
ني العناصر املكونـة هلـا والعناصـر اخلارجـة عنـها املتفاعلـة              املوجودة ب 

وتعـد الروايـة أكثـر األجنـاس األدبيـة الـيت تـرتبط بعالقـات              ،  )١(معها
متداخلــة مــع مواقــف وأحــداث تارخييــة واجتماعيــة إذ أن مــساحتها  

؛ لــذا فــإن )٢(التوثيقيـة أكثــر وضــوحاً مــن األجنـاس األدبيــة األخــرى  
الجتماعيـة والـسياسية احمليطـة بـه فيـأتي        الكاتب حمكـوم باألوضـاع ا     

و  ضـوء مـا تقـدم ميكننـا اإلجابـة       . نتاجه متأثراً بالواقع الذي يعيشه    
عن سؤال لطاملا أحل علـى متلقـي الـدكتور عبـد اهلـادي الفرطوسـي            

  ملاذا رواية اخليال العلمي؟: وهو
  .إذ هيمن اخليال العلمي على أعماله الروائية اخلمس

ــات ا  ــذا    وبتوظيـــف معطيـ ــن هـ ــة عـ ــة   اإلجابـ ــة التكوينيـ لبنيويـ
ــه إذ صــدرت    ، الــسؤال ــة روايات فنبحــث   الظــروف املخالطــة لكتاب

ثم انقطع عن النشر حتى ، ١٩٩٠سنة ) الكون السالب(روايته األوىل 
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ثـم توالـت أعمالـه     ،  ٢٠٠٠سـنة   ) الرجـل اآلتـي    (نُشرت روايته الثانيـة   
األرض (و، ٢٠٠١ة سـن ) ضـوع الكربيـت  (و) الـزمن احلديـدي    (الروائية
 برمته قـد ظهـر      القصصي ويبدو جلياً أن نتاجه   ،  ٢٠٠٢سنة  ) اجلوفاء

ــاق     ــضته علــى أعن ــق بقب ــة واالســتبداد الــذي أطب   زمــن الدكتاتوري
وصـــار األدبـــاء إىل ، املبـــدعني ففـــرض قيـــوده علـــى األدب والثقافـــة

، يفإما مغازلة الطاغية فيكتبـون حبـسب مـا يـشته          : خيارات حمدودة 
إىل أدب يغص باملـسكوتات ليمـرروا   ء إىل التشفري فيعمون أو اللجو 

وحاول صاحبنا أن جيا  النشر وينقطع عن النـشر حتـى          . رفضهم له 
قرب النظام لكن هذا احللم صار بعيد املنال فما كان له إال أن يلجأ . ي

إىل أدب يسمح له بالتعبري عن رفضه لواقعه املرير فكانـت الفنطازيـا       
ــسه ملعانيــه الــيت اســتعارها ك  ــاع يلب ــة  ، قن ــة الفنطازي ــضمن الرواي إذ ت

انفتاحاً داللياً يسوغ قراءهتا قـراءات خمتلفـة متكنـه مـن الفـرار مـن           
ــصنع عواملــه املتخيلــة بزمــان ، مقــصلة الطــاغوت مكــان متخــيلني   وف

 عمــا مينحــه هــذا . وشــخوص مــن خلقــه مل نــسمع هبــم قــبال فــضال
فـضمن لـه   . ي   الـسرد الشكل الروائي من كسر لألسلوب التقليد  

نقداً ورفضاً وفضحاً للطغاة بشكل حداثوي بعيـداً عـن النمطيـة مـن       
ومنحه فرصة فريدة بالتنبؤ مبا سيؤول إليه هذا النظام من دون ، جهة

يؤكد هذا . أن يطال كلماته مقص الرقيب أو أن يطال رقبته السياف  
وجـدت  : "قول الروائي نفسه   أحد اللقاءات الصحفية معه بقوله      
فبوسـاطة  ،   الفنطازيا الكابوسية خري مالذ يل من الرقابـة القمعيـة   

 صادقة للعامل املقمـوع بـسجونه   هذا االجتاه استطعت أن أرسم صوراً 
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اإلنسان   رواياتي ، وأدوات تعذيبه واختناقه  حتت وطأة الدكتاتورية
 السعليون: اخلمس يعيش دائما حتت وطأة كائنات ال إنسانية بشعة   

والـشيخاليون  ) الرجـل اآلتـي   (والـصنوبريون      )  الكون الـسالب    (
يستطيع القارئ أن يرى صورة الطاغيـة الفـرد      . ...)األرض اجلوفاء (   
ــصية   أو ــحة   شخـ ــضرورة واضـ ــد الـ ــراهيم القائـ ــصنوبري   إبـ  الـ
  .)١(")الزمن احلديدي(وشخصية العقل األكرب   ) الرجل اآلتي(

 املـضمون كـان اهتمـام البـاحثني         غـزارة  و و  ظل حداثة الـشكل    
والنقاد برواياته فهوت أقالمهم إليها متناولـة إياهـا بالتحليـل والتأويـل           

  .مقاالت و  حبوث
ــسالب : للفرطوســي مخــس روايــات هــي    ، والرجــل )٢(الكــون ال

. ) ٦( واألرض اجلوفاء، )٥(وضوع الكربيت، )٤(، الزمن احلديدي)٣(اآلتي
الليــل : ســوى ثــالث قــصصولــه جمموعــة قصــصية مل ينــشر منــها 

  .)٢(، واغتيال فارس الدهلة)١(كوابيس سيدة فاضلة و،)٧(والضفادع
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حظيت رواية الرجل اآلتـي بدراسـات قيمـة وجـادة إذ أحـصيت          

وقبل الولوج فيها البد مـن  ، هلا سبعة أعمال نقدية بني حبث ومقال 
  .عرض موجز للرواية

ت ألطفـــال مـــشوهني بـــسبب مـــن تبـــدأ أحـــداث الروايـــة بـــوالدا
ــة  ــرأس أصــلع يتوســط     ، اإلشــعاعات النووي ــل ب ــهم طف كــان مــن بين

جبهته نتوء بارز نتيجة تضخم غدته الـصنوبرية الـيت منحتـه الحقـاً           
ــصنوبريني       ــاء جنــسه ال ــوان مــن أبن ــة مــع اإلنــسان واحلي قــوى ختاطري
 وغريها من القوى اهلائلة، فهم بصنع مملكته الصنوبرية من الضواري

القوارض علـى حـساب بـين البـشر؛ ألهنـا تتغـذى علـى            و الكواسرو
أمعن الكاتب   تصوير دمويـة   ،  حلومهم مما هدد البشرية باالنقراض    

هذه املخلوقات اليت مارسـت الرتهيـب والتعـذيب والقتـل علـى بـين           
البشر بأمر من إبراهيم الصنوبري فعجز البشر عن مقاومتـه ومل يبـق      

  .الكركرة للجهالء و،لنسوة البكاءول، للعقالء إال احلرية
وملـــا كانـــت القـــراءة حمكومـــة مبرجعيـــات القـــارئ  الـــسياسية       

فقـد تعـددت قـراءات هـذا العمـل حبـسب       ،  )٣(الثقافية و واالجتماعية
ــات نقــاده  ــسه علــى دالالت     ، مرجعي ــاح الــنص نف ــضال عــن انفت ف
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  .مما ضمن له قراءات خمتلفة تقرتب تارة وتبتعد   أخرى، متعددة
ــراءة الناقــد جاســم      أول ــة ق ــراءات هلــذه الرواي ــا مــن ق  مــا يطالعن

 )١()اشتغاالت املتخيل الـسردي  ورواية الرجل اآلتي   (عاصي   حبثه  
وقد رصـد فيـه أوجـه التنـاص غـري املباشـر بـني روايـة الرجـل اآلتـي               

ــن يــرث الفـردوس  (وروايـة  فعقـد مقاربــة  بــني  ، للطفيــة الــدليمي) م
ن يـرث الفـردوس    (بطلـي  حـسن ونـدى  (و) بان ومزينـة سـح ) (مـ (  

الرجـل اآلتـي إذ هـرب األوالن إىل حـصن املـسهج وهـرب اآلخـران        
إىل جزيرة أم النمور خللق مكان يوتوبي يلوذون به من عسف املـدن           

ــه باختــاذ      ، وطغاهتــا ــا إلي ــا ذهبن ــد طــرح جاســم عاصــي عم وال يبتع
الفرطوســي مــن اخليــال العلمــي قناعــاً خيفــي وراءه رفــضه الــسياسي  

ممـا تقـدم مـن    : "إذ قـال ، رائم النظام السياسي ودكتاتوريتـه املقيتـة     جل
الـذي ثـابر   ، قراءة نكون أمـام اختيـار مناسـب لقنـاع اخليـال العلمـي       

واخلروج من دائرة فانتازيـا املخيلـة     ،  سرداً على توائم أحداث النص    
الذي دلّ على وعي ، باجتاه دالالت مؤكدة على فعل النص الروائي

 الكاتب أن يستخدم القناع العلمـي واالسـطوري كـي            استطاع ...عال
  .)٢("خيضع ما هو مباشر

أمــا الـــدكتورة إميــان الـــسلطاني فقــد كتبـــت حبثــاً فيهـــا ومستـــه     
قـارئ روايـة الرجـل    "القارئ   الرواية العربية املعاصرة   العراق       (بـ
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 وقد سعت للكشف عن )١()"اآلتي لعبد اهلادي الفرطوسي امنوذجا 
و قد ثبت هلا أن القراءة اإلسقاطية ويراد هبا ، ل اآلتيقراءات الرج

اتمـع أو باجتـاه القـارئ نفـسه      وقراءة النصوص األدبية باجتاه املؤلف    
: السياسية املهيمنة عليـه علـى الـنص بقوهلـا         و بإسقاط البنية الثقافية  

ويتجلى معظم قراء الرجل اآلتـي   القـراءة االسـقاطية وذلـك ملـا         "
لذلك ، األحداث وموز كثرية على مستوى الشخوصتتمتع به من ر

وجد قراؤها متنفـساً للتعـبري عـن أملهـم الـسياسي واالجتمـاعي إبـان               
، يؤكد هذا أن معظم هذه )٢("املدة الزمنية املظلمة من احلكم البائد     

القــراءات نــشرت بعــد ســقوط البعــث املقبــور فظهــرت أوىل هــذه         
 وجـدت  )٣(س قـراءات وبعد أن أحصت مخ   . ٢٠٠٣القراءات   أيار    

أن أربع منها اسقاطية  وواحدة وصفتها بالتعليقيـة أو اجلماليـة وهـي      
البنية الفنيـة للـنص     و قراءة عبد احلكيم أمني إذ اهتمت بالصياغات      
ــق بالــسرية الذاتيــة للمؤلــف   وقــد ومســت قارئهــا  ، مــستبعدة مــا يتعل

لـى  بالقارئ املخرب وهـو قـارئ يـستند إىل تـأثريات البنيـة الـسطحية ع        
  .)٤(املتلقي
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وبقي لنا من األحباث اليت عنيت هبذه الرواية حبث محل عنوان 
 لعبد احلكـيم أمـني الـذي وظّـف     )١()البنية السردية   الرجل اآلتي  (

أجـد      و ،األسلوبية اإلحصائية   الكـشف عـن مجاليـات الـنص          
إميان السلطاني هلـذا البحـث خـري توصـيف إذ قالـت             . توصيف د 

حاول دراسـة املبنـى احلكـائي علـى وفـق ثالثـة            : "ر قبال حبثها املذكو 
ــي  ــة وهـ ــضاءات متداخلـ ــين : فـ ــسرد الفـ ــضاء الـ ــسرد   و،فـ ــضاء الـ فـ

ــسياسي ــسرد العلمــي  ، ال ــضاء ال ــم يأخــذ باملعاجلــة األســلوبية   ، وف ث
وذلك بقياس كثافة ، اإلحصائية لكل فضاء من الفضاءات املتقدمة   

  .)٢("والبسيطة واملركبة، املتغري األسلوبي للجمل االمسية والفعلية
  اسـتاذنا أما ما كتب   هذه الروايـة مـن مقـاالت فتطالعنـا مقالـة          

فاعلية اخليال   الرجـل   (الدكتور عباس حممد رضا اليت ومسها بـ      
:  اليت أشار فيها إىل مجع الروائـي بـني متناقـضات عديـدة             )٣()اآلتي

ــصنعه عــــوامل متخيلــــة قائمــــة علــــى تعلــــيالت    اخليــــال والعلــــم بــ
الواقـع فـضاء متخيـل     و كمـا مجـع بـني اخليـال       ،  تنباطات علمية واس

  .آالمه ويعكس أوجاع الواقع
الرجـل   (أوىل: أما الدكتور باسم األعسم فقد كتب فيهـا مقـالتني     

صـراع األضـداد   الرجـل     (والثانيـة ،  )٤()اآلتي رواية تناهض العوملة   
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 انفتـاح  ، وفيهما يوافق الدكتور باسـم القـراءات الـسابقة            )١()اآلتي
ع     و النص الروائي   الرجل اآلتي     امتالئه بالدالالت الرمزية ممـا وسـ

فضال عن أمهية هذا االنفتاح   الكشف عن ، مساحة التأويل فيها
ــرة العوملـــة   )٢(تنبـــؤات مـــستقبلية ، كمـــا يهـــيمن علـــى املقـــالتني فكـ

إن إبـراهيم الـصنوبري حيـسن      : "وامتدادها إىل العامل بأسره إذ يقـول      
إنـه يرمـز إىل جانـب الـشر واإلنـسان املتـوحش الـذي            و  اللعبـة  قواعد

ميثــل صــورة ناصــعة لكــل الــدكتاتوريات الفاشــية   العــامل ومــن ثــم  
ال يبتعــد الناقــد عبــد العزيــز  و.)٣("مل الرأمســايل بنظامــه اجلديــداالعــ

 إذ )٤()قراءة   رواية الرجل اآلتي   (عن هذا الطرح   مقاله    ابراهيم  
ــصغرى   يــشري إىل هيمنــة  ــدول ال الــدول الكــربى وحتكمهــا مبــصائر ال

مكبـاً  ) الـصغرى  (كاشفاً عن استعمار جديد جيعـل مـن هـذه الـدول        
للنفايات النووية للدول الكربى وحقال خمتربياً لتجارهبا اليت تعينها 
علــى التطــور علــى حــساب هــذه الــدول الــصغرية معرجــاً علــى آالم   

ــا للــدو    ــستعمرة أو الــشعوب واضــطهادها جــراء خــضوع حكامه ل امل
ثــم يعمــد إىل عقــد مقاربــة بــني خملوقــات الفرطوســي        . املهيمنــة 

إن خملوقــات الفرطوســي   : "   قولــهةوشخــصيات كليلــة ودمنــ 
دمنـة مبـا توجهنـا مـن داللـة ال تقـف عنـد         ورموزها تعيـدنا إىل كليلـة    
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القص اهلادف إىل التحليق   عامل اخليال العلمي قدر مـا تريـد أن         
  .)١("عاً نعيشه على األرضتفسر لنا واق

وتقرتب قراءة حممد سعيد جرب احلسناوي من قراءة عبد العزيـز     
 )٢()قراءة   رواية الرجل اآلتـي  (إبراهيم اليت ومسها بالعنوان نفسه 

واقفـــاً عنـــد البعـــد التنبـــؤي إذ يـــشري إىل أن القـــارئ هلـــذه الروايـــة   
  .)٣(هتاوي الصنم ويستحضر ليلة سقوط بغداد

  
 

تعد هذه الرواية من الروايات البـارزة   املـشهد الروائـي العراقـي        
  .وبالنظر ألمهيتها كان اهتمام النقاد هبا

تبدأ أحداثها برحلة صيد موعة من الرفاق املثقفني مـن بينـهم          
 لوادي – ابن السادسة عشرة من العمر وهو شقيق أحدهم -عباس 

 املهالك الذي أشيع أنـه ملـيء بالعفاريـت    املهاري ثم االنتقال إىل تل 
واجلان اليت ختيف البدو ويضيع عباس   هذا التل ثم يعود بعد عام 

ــم يعــود بعــد نــداء ختــاطري مــع   ، ونــصف فاقــداً جــزء مــن ذاكرتــه  ث
تاركاً ورقة ألخيه يكشف فيهـا عمـا حـدث   غيبتـه األوىل       ) سيليا(

من جوفهـا مقـراً   إذ احتجزته كائنات فضائية غزت األرض واختذت     
ــاالنليليني  ــدعون بـ ــا يـ ــضادين  ، هلـ ــسكرين متـ ــم علـــى معـ ــري أهنـ : غـ

                                                
1   
2   
3   



 16 

ــصارعان الكــوريني، ، دموزيــون و،شــيخاليون وهــم  غــري أن كليهمــا ي
كائنات فضائية أيضاً غزت األرض واستولت علـى حبورهـا فـسكنت         

فاســتوىل االنليليــون علــى جــوف األرض وهــيمن الكوريــون ، جوفهـا 
يــرى عبــاس ألوانــاً مــن الــصراع بــني هــذه   وهنــاك . علــى قــاع البحــار

وملــا حتقــق ، اإلنــسان   غفلــة عنــهم واألقطــاب علــى كوكبــه األرض
أهل عباس من حقيقة قصته عملوا على إذاعتها وحتذير البـشر مـن          

فما كان مـن أعـدائهم إال سـلب األدلـة والتهديـد           ،  الشر احملدق هبم  
  .بغرس خنجر وسط دارهم

الـدموزيون  ،  االنليليـون /  الكوريـون    إن األشكال املتنوعة للصراع   
دفعـت النقـاد إىل قـراءة       ،  اإلنـسان / سكان الفضاء   ،  الشيخاليون/ 

  .هذا العمل قراءات خمتلفة
أوىل هذه القراءات دراسة للدكتور علي كـاطع خلـف الـيت       .١

إذ يسعى فيـه للكـشف عـن        ) العجائيب   األرض اجلوفاء   (ومسها بـ 
إىل أن الكــشف عنــهما ضــرورة  الوظيفــة مــشرياً  والــراوي: مــشكليت

وملا كانت الرواية ثالثة أقسام فقد آثر الروائـي   ،  أملتها طبيعة الرواية  
أمــا ، التنويــع بــالرواة فالقــسم األول والثالــث روامهــا الــراوي الــشاهد  

فكان مـا   ) الشخصية الرئيسة  (القسم الثالث فقد رواه الراوي البطل     
مـشرياً إىل أن العجـائيب   ، بطـل يرويه الشاهد مبثابة اإلطار ملا يرويـه ال   

ضمن له خرق التابو السياسي وقـد صـرح بـذلك   مقاربـة عقـدها           
بني ثورة الـدموزيني علـى الـشيخليني ودحـرهم غـري أن نـشوة النـصر           

ــدموزيني عقــوهلم  ــل   افراحــو، أفقــدت ال  يهــشمون متثــال جــدهم انلي
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ومـا جـرى     ، مقـرات الـسلطة   وحيرقون الـسجن واملكتـب الوثـائقي    
  .م١٩٩١فاضة جنوب العراق ومشاله   سنة انت

ــة جـــاعال مـــن حـــب     ــائيب   الروايـ ــث   وظيفـــة العجـ ــم حبـ ثـ
أ هـي  "االستطالع الوظيفة املهيمنة عليها ابتداء مـن اجلملـة األوىل       

مــــصادفة أم ضــــرورة أم قــــدر رمستــــه قــــوى جمهولــــة تــــتحكم        
ة تـرى أيـ  : "كـذا افتـتح القـسم الثـاني منـها بالتـساؤل           ،  )١("مبصائرنا؟

قوى سحرية اختارتين من بني ماليني البشر فوسوست   أذنـي أن    
ــت أخــي  ــك الــسفرة  ورافق ــدأ القــسم  )٢("أصــدقاءه   تل ، كــذلك ب

مـــا الـــذي علـــي أن أفعلـــه بعـــد قـــراءة هـــذه       "الثالـــث بالتـــساؤل  
 التـشويق   العمـل     عنصرإن حب االستطالع يعزز     . )٣("الصفحات

 مــن أحــداث والســيما األدبــي  فهــو شــك مــن املتلقــي فيمــا ســيقع 
  .املتعلقة بشخصيات تعاطف معها

، أما الوظيفة األخرى للعجائيب فتتجلى بكسر التـوازن أو عدمـه     
  .إذ يأتي العجائيب كاسراً االستقرار والثبات   احلكي

وللــدكتورة إميــان الــسلطاني قـــراءة ثانيــة هلــذه الروايــة موســـومة       
يـة روايـة األرض اجلوفـاء    سيميائية السرد   الروايـة ومـا وراء الروا       (بـ

 حيث حبثت   البنية العاملية حبسب غرمياس وهي علـى       )٤()امنوذجاً
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 املـساعد ( و ،)الفاعـل واملوضـوع    (التوايل باعتبار هيمنتها على الرواية    
  .)املرسل إليه واملرسل( و،)املعارضو

ــضطلع بــدور الفاعــل   هــذا العمــل    فــرتى أن جــين االنليلــيني ي
ــل   ) عبــاس(علــى حــني بطــل العمــل   يكــون موضــوعاً يقــع عليــه فع

ــم يتنــازع فــاعالن ، االنليلــيني الــشيخاليون موضــوعة  و،الــدموزيون: ث
املوضوع تظهـر موضـوعة    و الفاعلوعلى أساس العالقة بني ،  السلطة

. وجتعـل د . للبطل فتكون سيليا مـساعداً لعبـاس     ) املعارض و املساعد(
ــشيخاليني وكليهمـــ     ــني للـ ــدموزيني معارضـ ــن الـ ــان مـ ــني إميـ ا معارضـ

أما وظائف بروب فلم يتحقـق منـها سـوى أحـدى       .للكوريني واإلنسان 
ــم      ــور ثـ ــهاك احملظـ ــم انتـ ــتها ثـ ــة ومعارضـ ــدأ بالرحلـ ــة تبـ ــشرة وظيفـ عـ

  .االختطاف ثم البحث ثم االنقطاع ثم عودة البطل ثم فقدانه ثانية
 أمـا الـواقعي   – إميـان .  حبـسب د –وواقعـي  ،  أما املكان فعجائيب  

علــى ، ...قلعــة ســكر، بغــداد، حــدود جنــد، افيةيتمثـل بــوادي الــشن 
 حني يتمثل العجائيب ينتمـي إىل فـضاءات خمتلفـة ملـيء باإلثـارة         

  .الفزع حيمل الكثري من الرموز التارخيية واألسطوريةو
كما رأت أن زمن السرد فوضوي قائم على املفارقة الزمنية الـيت      

عـرض  خلقت نسقاً من تضمني حكايـة أو أكثـر   حكايـة رئيـسة ت       
وبذا تكون الرواية قائمة . احلكايات الضمنية باالستباق أو االسرتجاع

  .اخلطابية وغري ذلك والوظائفية وعلى املفارقات الزمنية واملكانية
وبدا أن الناقدين قد تبنيا قراءة تعليقية مجاليـة تتبعـا فيهـا البنـاء       
الفـين للــنص ومل يــسقطا عـوامل األرض اجلوفــاء علــى الواقــع إال     
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. د و،عباس حممد رضا. على العكس من مقاليت د، إشارات عابرة
باسم األعسم إذ تبنيـا القـراءة االسـقاطية ويتجلـى ذلـك ابتـدءاً مـن                 

عبـاس إن مـا     . يقـول فيهـا د    ) أسطرة الواقـع   (عنواناهتا فاألوىل كانت  
جرى   جوف األرض هو الوجه اآلخر ملا جرى على سطحها غري    

فقارب بني عـوامل  .ن األرض من باب التقية   أن الكاتب نقلها إىل باط    
السجون حتت األرض وما فوقها مبا فيهـا مـن تعـذيب وقتـل احلريـات             

  .وشلّ للحركة واملصائر اهولة
اإلســقاط الــسياسي    (باســم االعــسم   مقالتــه . كــذا صــنع د
إذ يـــرى أن الروايـــة جبملتـــها جمموعـــة ســـيميائية  ) األرض اجلوفـــاء

اعات القـوى األجنبيـة وهيمنتـها علـى اآلخـر       مركزة أسقط فيها صـر  
ــصغرة   ــل هــي صــورة م ــشعب العراقــي مــن     وب ــاه ال ــا عان جمــسمة مل

فقاربت القراءتـان بـني الواقـع    . حروب من سومر حتى العصر احلايل   
  العراقي   زمن الطاغية املقبور وعوامل الرواية 

  
 

ــزمن احلديــدي (مل تكــن روايــة ــل ح) ال ظــاً مــن أخواهتــا فقــد  أق
تناوهلا الباحثون بالقراءة والتأويل كسابقاهتا وقبيل الوقوف عند هـذه       

إذ تبـــدأ احلكايـــة بتـــربع ، القـــراءات البـــد مـــن عـــرض مـــوجز هلـــا 
جمموعــة مــن األشــخاص مــن بينــهم مطــرب مــشهور يــدعى جــودة   
الـــساير إلجـــراء جتربـــة علميـــة علـــيهم وهـــي التجميـــد ألجـــل غـــري  

ســنة ليواجهــوا مــتغريات ) ٤٠٠(ىل احليــاة بعــد ثــم يعــودوا إ، مـسمى 
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تطالبهم بالتكيف معها إذ تغلبت اآللة علـى اإلنـسان    ومشلت العامل 
وعطلت العالقات اإلنـسانية فـال زواج وال أبنـاء وال أخـوة وال حـب       
يتم احملافظة على اجلنس البشري بوساطة آلة كـربى حتتـضن األجنـة         

تغلـب  ، اليد بال أباء أو أمهـات    بعد التلقيح الصناعي ويتم إنتاج املو     
الغنـاء   والعملية على حياهتم من املأكل وامللبس وحتى منـع الفنـون      

وقـد ثـار بعـضهم علـى     ، حبجة أن ال فائدة منه سوى مضيعة للوقت    
منط احليـاة هـذا الـذي فرضـه العقـل األكـرب وهـو آلـة تـتحكم مبـصائر             

يـاة البدائيـة   البشر فهربوا من سلطانه إىل جبال اهلماليا ليعيشوا احل    
فتفجـرت  ،  املالصقة للطبيعة بعيدة عـن التطـور التكنلـوجي املقيـت          

الطاقات الكامنة لإلنسان بنمو قدرات فائقة متثلـت بالتخـاطر وقـراءة             
نيت بقراءة هذه الرواية. األفكار وغريها  الفضاء  (ومن األحباث اليت ع

الدكتور  للدكتور حسني عبيد و )١()الروائي   رواية  الزمن احلديدي     
وفيه تتبعا مستويات الفضاء الروائي فيها ثـم حلـال   ، ياسر علي عبد  

األول الفــضاء : وقــد جعــاله علــى مــستويني  ، بعــض أمنــاط الفــضاء 
 حاوال فيه تلمس دالالت لتصميم الغالف والنصي أو فضاء الكتابة

أمـا الفـضاء   ، املساحات الفارغة الـيت تـشغلها مقـدمات الـصفحات     و
إذ وجــدا أن ) الفــضاء اجلغــرا  (اء األحــداثاآلخــر فقــد كــان فــض

الرواية قائمة على التضاد البيئي الشاسع بني البيئة احلضرية القائمة 
 على مجاليات العمارة والتكنلوجيا الذي خيفي وراءه تراجعاً إنسانياً  

                                                
1  
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احلـب   والـزواج واإلخـوة واألمومـة     و فتتبدد صـالت الـرحم    ،  عاطفياًو
هـذا   مقابـل بيئـة القريـة احلجريـة       . يةوغريها من العالقات اإلنـسان    

اليت تعيش حياة بدائية يعتمد سكاهنا على الصيد والزراعة لكنـهم       
يعنون باإلنسان وعالقته بـاآلخر ألن هـذه العالقـات مـرياث األجـداد            

، أســاطريهم وجيـب احملافظـة عليــه كـذا العـادات والتقاليــد وقصـصهم     
  .هتا اخلارقةفضال عن عنايتهم بالذات اإلنسانية وقدرا

و  حتليلــهما لــبعض أمنــاط الفــضاء   الروايــة اختــذا مــن الغرفــة  
أما احلدائق فقـد كانـت   ، الكهوف مصاديق للفضاء املغلق   و والتابوت

أن الفرطوسـي  "وخلـصا مـن هـذا كلـه إىل          . امنوذجا للفضاء املفتوح  
كان على دراية واعية بالتعامل مع هذا اجلنس األدبي مولياً اهتمامـه        

 كــل قــسم مــن أقــسام الروايــة بعنايــة كــربى حمققــاً اهلــدف مــن  إىل
ــرباءة    ــة الـــ ــال مـــــن حالـــ ــور واالنتقـــ ــة   العبـــ ــة  والروايـــ إىل حالـــ

فيتعامــل مــع الــنص تعامــل اجلــراح الــذي ال يفتــأ أن يغــري   ...التجربــة
  .)١("أدواته اجلراحية بني احلني واآلخر

ــسا       ــضادة بــني إن ــات املت ــك الثنائي ــتلمس تل ــة ف ــد لفت ــا محي ن أم
واإلنـسان البـدائي   ، احلضارة الذي يتمثل مبجتمع العوملة الرأمساليـة    
رحلــة استكــشاف  (الــذي ميثــل اتمــع الالطبقــي   حبثــه املوســوم  

 واقفـاً عنـد أمـراض عـصر     )٢()املعنى عرب ثنايا روايـة الـزمن احلديـدي     

                                                
1   
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الـروابط   واالزدهار واحلضارة اليت متثلت هبيمنة اآللة وغياب العاطفة     
فضال عن تراجـع عقـل اإلنـسان   مقابـل عقـل اآللـة       ،  عيةاالجتما

أما التخلفيون وهم من قاوموا أوامر العقل . حتى غدت مهيمنة عليه
األكرب فاعتصموا جببال اهلماليا معولني على قدرات اإلنسان الذاتية 

، التقنيـات احلديثـة   ووطاقاته مما مكنهم من االستعاضة عـن األجهـزة   
الـذي أبعـد   ) نظـام املـشاعية البدائيـة      (ذي اختذوه فضال عن النظام ال   

ال حمــاكم عنــدهم  وفــال ســجون، الكــذب وعنــهم اجلــرائم والــسرقة
  .ألهنم بال جرمية أو خداع أو غش

وبني هـذا وذاك يقـف البحـث متـسائال عـن موقـف الكاتـب هـل              
ــدعوا لالستــسالم  ــامل احلــضارة : الرضــوخ هلــذين النمــوذجني   وي ، ع

جييب بأن جودة الساير وهـو صـوت املؤلـف      وعامل التخلفيني؟ ثم    
 بــني التقــدم العلمــي، الروايــة يــسعى مــن أجــل الــربط بــني العــاملني 

الذات اإلنسانية املبدعة لتبلغ اإلنسانية أوج سـعادهتا فالنظـام الـذي      و
تطمــح إليــه اإلنــسانية هــو ذاك النظــام الــذي جيمــع بــني حماســن         

  .تاج وعدالة التوزيعالرأمسالية والشيوعية معاً أي غزارة اإلن
وال خيتلف الناقد عبد العزيز إبـراهيم عـن سـابقيه برصـد التـضاد          

لتخلفـيني   مقالتـه املوسـومة    جمتمـع ا  والقائم بني جمتمع احلضارة   
 واقفــاً عنـد صـدمة الــساير عنـد عودتــه إىل    )١()روايـة الــزمن القـادم  (بــ 

غفـوة  سـنة وملوحـاً إىل التنـاص بـني        ) ٤٠٠(العامل بعـد غفـوة دامـت        
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الــذين صــدموا بــاملتغريات مــن    ، الــساير وقــصة أصــحاب الكهــف   
جاعال من هذا الـنمط الروائـي أسـطورة        ،  كذا كان الساير  ،  حوهلم

  .مستقبلية
  

 
أبطاله من الرجال وما النسوة    وإن معظم شخوص الفرطوسي  

وع ض(غري أن روايته   ،  رواياته إال شخصيات ثانوية مساعدة لألبطال     
فبعـد أن كانـت مـساعدة      . جاءت ثورة على املرأة وذماً هلا     ) الكربيت

  .لألبطال   رواياته حتولت إىل معرقل ملساعيهم
يقوم هبـا جمموعـة     ) بلوتو(تبدأ احلكاية برحلة فضائية للكوكب      

وكـان املقـرر أن   ، من رواد الفضاء من بينهم صلصال وخطيبته مليـاء   
 األرض غري أهنم تعرضوا هلجوم من ميكثوا هناك عاماً ثم يعودوا إىل

جمهول وقد مات رفاق صلصال وملياء ألهنم آثروا مواجهة الـشرطي           
الكوني وجنا صلصال وخطيبتـه ألهنمـا بقيـا   املركبـة لكنـهما نفيـا         

وهنـاك تعـرف صلـصال إىل خملوقـات بالونيـة         ،  إىل الكوكب جنان  
خلبيــث صـارت تعلمــه الكــثري علــى حـني تتعــرف مليــاء إىل الكــائن ا  

وتتعلم منه أيضاً حتى وسوس هلا بالدخول للقبة الزرقاء وقد فعلت      
ذلك بعد أن أقنعة صلصال بالـدخول معهـا فكـان الطـرد مـن جنـان              
  .والعودة إىل األرض اليت خلت من أهلها وأحيلت إىل خراب تام

قراءتان   روايـة ضـوع   (ته بـيوقد كتبت حبثاً   هذه الرواية ومس 
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ت فيـه الوقـوف عنـد أوجـه التنـاص عنـد الروائـي              حاولـ  )١()الكربيت
 لضوع الكربيت غري أن القـراءة الثانيـة كانـت    ن القراءتا نهاتافكانت  

مبثابة القراءة اإلطار للقراءة األوىل اليت كانت أخص منها أو تنـدرج     
ــصة  ، داخلـــها ــت عنـــد التنـــاص اخلـــارجي بـــني قـ  ففـــي األوىل وقفـ

 اإلغواء االسطوري الـذي  وذاك) آدم وحواء (قصة و)ملياء و صلصال(
أمـا الثانيـة فقـد وقفـت فيهـا علـى        ،  أخرج آدم وصلصال من النعـيم     

التنــاص الــداخلي بــني أعمــال الروائــي نفــسه وهيمنــة فكــرة العوملــة  
بتحوالهتـا   مـن    ،  الـزمن احلديـدي    و ،الرجل اآلتي : وهي  ،  عليها

، ةإىل العقل األكرب   الثاني، شخصية إبراهيم الصنوبري   األوىل    
  .ثم إىل عقل ارة   ضوع الكربيت

حسني عبيد مقاالً . أما موضوعة املفارقة الزمنية فقد كتب فيها د
أشـار فيـه إىل أن     ) املفارقة الزمنيـة   روايـة ضـوع الكربيـت          (بعنوان

الرواية تعتمد على عنصر السرعة الزمكانية من جهة والقطيعـة بـني            
 الروايـة باسـتباق لألحـدث      إذ تبـدأ  ،  الزمان واملكان من جهة أخرى    

بكالم العرافة ثم تباطأ الـزمن حتـى تبـدأ الرحلـة الـيت متـر بسلـسلة                 
مفارقــات زمنيــة شــكلت   حمــصلتها النهائيــة قيمــة فنيــة   هــذا     

  .العمل
ــاد ــات    وومل يتوقـــف النقـ ــراءة روايـــة مـــن روايـ ــد قـ البـــاحثون عنـ

ــة أو       ــك إىل دراســة ظــواهر فني ــل جتــاوزوا ذل الفرطوســي وحــسب ب
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أزمــة (نـصرة محيـد     . فكتبـت د ، ضـوعية   عـدد مـن رواياتـه    مو
 إذ )١()ضـوع الكربيـت   و،اإلنسان املعاصر   رواييت الـزمن احلديـدي   

ترى أن الروايتني كـشفتا عـن تفـنن اإلنـسان   قتـل جنـسه وصـوالً           
 إىل القارئإىل هنايات تؤشر اهنيار القيم اإلنسانية   شفرة تستدرج 

رحت الروايتان عواقب الصراعات والنزاعات مهوم الكاتب نفسه فط  
  .  العامل بطريقة فنية ومثرية
لعبة الزمن   روايات اخليال العلمي عند  (أما جبار الكواز فتتبع
ــد اهلــادي الفرطوســي  ــه علــى روايــيت   ) عب ــصر مقالت ــد ق الكــون : وق

ــسالب ــة األوىل    و،ال ــريى أن بطــل الرواي ــدي ف ــزمن احلدي ) رشــيد(ال
ــزمن  اعتمـــد علـــى معطيـــ  ــتثمار لعبـــة الـ ات واقعيـــة متداولـــة   اسـ

أمــا . الستحــضار جنيــة وملــا أخفــق   حتــضريها ثانيــة أهتــم بــاجلنون  
الـزمن احلديــدي فيقــدم فيهــا امنوذجــاً لإلنــسان املعاصــر الــذي مجــد   
نفسه خدمة للعلم ألجل غري معلوم وإذا به يـصدم أميـا صـدمة عنـد           

زمن يـأتي سـلبياً عنـد    ممـا يـشي بـأن الـ      . صحوته باملتغريات من حوله   
الروائي على النقيض مما تبشر به الدوائر العلمية وسلبيته ليست        

  .منجزه وخوارقه بل   استالب حرية اإلنسان فيه
هــذا وقــد كتــب عــدد مــن النقــاد والبــاحثني عــن هــذه الروايــات     

مـن ذلـك علـى سـبيل     ، كتابات ضمنية مـع أعمـال لكتـاب آخـرين     
عن الرواية (اقد باسم عبد احلميد محودي املثال ال احلصر مقالة الن   
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ــرتض    ــصنع واقــع مف ــرأ فيهــا مخاســية  ) املــستقبلية خيــال جمــرد ل ق
الفرطوسي كاملة جاعال منها مبثابـة نبـوءات مـستقبلية لإلنـسانية         

وقد درس إىل جانب هذه الروايات روايـات  ،  ظل احلروب والويالت  
  .أخر

الليــل : قــصصأمــا القــصة القــصرية فلــم ينــشر لــه ســوى ثــالث  
ــضفادع ــد ، اغتيــال فــارس الدهلــة  و،كــوابيس ســيدة فاضــلة ، وال وق

ــوان     ــت عن ــصة األوىل   مقالــة محل ــردت بدراســة الق التأويــل ( انف
ــل   ــصة اللي ــضفادع واحللمــي   ق ــى    )١()ال ــصة عل ــت الق ــا درس  وفيه

موظفة لطروحة ، املستوى اخلارج نصي و،املستوى النصي: مستويني
مستوى التأويـل  : ه بني مستويني من التأويللوسيان جولدمان   متييز 

واآلخـر مـستوى   ، الذي يكـشف عـن االنـسجام الـداخلي   الـنص      
وأزعـم أن املـستوى   ، التفسري الذي يربط النص حبقيقة خارجـة عنـه       

وســار البحـث   الكــشف عــن  ، األخـري يــصلح لقـراءة هــذه القـصة   
األحــداث الــسياسية    وشخوصــه  والعالقــات املتــشابكة بــني الــنص   

احمليطـــة بـــه حتـــى خلـــصت إىل أن أعـــضاء جلـــسة شـــرب تبـــادلوا  
السياسة مـا هـم إال رمـوز حتيـل إىل اتفاقيـة  بـني           و الشعر و احلوارات

سـجل القـاص رفـضه هلـا       ،  املواقف و كتل سياسية متباينة   اآلراء    
  .  هذه القصة وخماوفه من مستقبلها

لـيت بنيـت   و  ختام هذه املقدمة هلـذه األوراق النقديـة املتميـزة ا    
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على نصوص سردية متميـزة بـال شـك جيـدر بـي اإلشـارة إىل أنـين           
اعتمد   مجع هذه القراءات على ما وقعت عليه يدي من املنشور       

  .منها
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 ، مهمـا تعـددت اجتاهاتــه وصـوره وأجناســه   ،لعـل القنـاع الفــين    
وفضاء يـستطيع املنـتج التحـرك مـن     ، يبقى عنصراً فيه كفاية تعبريية 

. لـى مـستويات مـن القـراءة    خالله عرب الدالالت املمكنة واملنتجة وع 
  النص؛ هو ما يدفع  لكن الغنى   استخدام هذا البديل الداليل     

 ،النص إىل استثمار هو قادر على تصعيد مفرداته باجتاهات متعـددة        
 تؤكـد بالغـة   ،إلحـداث صـراع مركـزي يلـم أجـزاءه   بـؤرة دالليـة       

 مثل  ومبا يوفره املنتج من خصائص حتقق   ، وأسسه ثانياً  ،النص أوالً 
عبد اهلـادي    (للكاتب) الرجل اآلتي  (هذه التوجهات وأنا أقرأ رواية    

 وهـو  ،الحظت مثة تناص غري مباشـر قـد اتبعـه الكاتـب     ) الفرطوسي
ــة    ــاجل ثيمــة روايتــه املركزي ــاً   . يع ــاص اعتمــد أساس إىل بنيــة  وهــو تن
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والذي بدوره يدفع املنتج إىل إنتـاج أقنعـة     ،الضغط السياسي حصراً  
 ،مبـا فيهـا تنـشيط املخيـال الـسردي       . ا عـن موضـوعه    يعرب مـن خالهلـ    

ودفعــه إىل أقــصى حــاالت املتخيــل الــذي يبعــد الــنص عــن منطقــة  
فالرواية .  مبقياً للقراءة التأويلية مراكز وركائز بالغية،القراءة املباشرة

 غــري أن ،للطفيــة الــدليمي) مــن يــرث الفــردوس (تتنـاص مــع روايــة 
لكـــن كـــال الـــروايتني . اهتالكـــل روايـــة أســـسها ومـــسمياهتا وفـــضاء

خــــضعتا إىل مكــــون ودافــــع هــــو التوريــــة عــــن الواقــــع الــــسياسي   
إن اختيــار اهلجــرة واختيــار املكــان    . واإلجتمــاعي املــرتدي والقــاهر  
سحبان ( لـ)  لطفية الدليمي (فإذا اختارت. اليوتيبيا ما يقرب الروايتني

 يلـوذان بـه    ،كمكان وسـط خـالء صـحراوي      )حصن املسهج )(ومزينة
نـدى   (يـدفع ) عبـد اهلـادي الفرطوسـي   (نـرى أن  ، سف املـدن مـن عـ  
للخــالص مــن العــسف  ) النمــور (إىل التــسلل إىل جزيــرة) وحــسن

مثة نزوع عن  ،  و  كال الروايتني  . )مقطورة (الضاغط عليهما   قرية   
وفعاليات اجتماعية  ،  وعالقات سلطوية  منظومة فكرية ترشح سلوكاً   

مـن يـرث    (نالحـظ   روايـة  إذ . حنـو منظومـات جديـدة     ،  ــ سياسية 
سـحبان   (توفر البعـد الفكـري ـــ الفلـسفي   طـرح رؤيـة            ) الفردوس
ـــ  ،رؤيتــهما للواقــع   املدينــة ، )ومزينــة  واســتقباهلما لواقــع فكــري ـ

ــصن   باعتبـــاره واقـــع اجتمـــاعي خمتلـــف ، اجتمـــاعي آخـــر   احلـ
يـدفعهما واقـع احلـال          أيـضاً ) ندى وحسن  (باملقابل جند . )يوتييب(
ــة واجتماعيــة جديــدة  ) مقطــورة (يــةقر ــضاً . باجتــاه بنــى فكري وهــي أي

. ألن كليهما خارج تشكل العالقـات اإلنثروبولوجيـة       ،  يوتيبيا جديدة 
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، و  احملصلة النهائية يكون تدهور العالقات وتـصاعد حـدة تناقـضها     
ذلـك حـني تتفـسخ    .  املكان اجلديد   ونقصد به . يشمل كال الروايتني  
فيكـون  ، مغايرة ملا كانـا خيططـان لـه وحيلمـان بـه       املنظومات باجتاهات   

. املصري   كال الروايتني هو البحث عن البديل الـذي ميكـن حتقيقـه         
ــإذا كــان  ــة (ف ــسلال  ) ســحبان ومزين ــان احلــصن ت بعــد تكــشف  ، يرتك

، وسيادة سلطة الفرد املاحقة حلرية اإلنـسان ، العالقات املرتدية أيضاً  
  حني يكون منوذجـا     . )ساعور (فيكون اجتاههما هذه املرة حنو جبل     

ــة ــي  (رواي ــة ) الرجــل اآلت ــك وســط  ، )مقطــورة (يعــودان إىل قري وذل
  . خراب شامل

هذه إشارة إىل قدرة العقل املنتج على الولوج حنو مناطق متقاربة          
الذي يعتمد جدليـة خاصـة   ، بسبب احلراك الداخلي،  إلجياد بدائل 

. ص يعرب عن واقع معاشتزن الواقع وتنشط املناطق املخبوءة إلنتاج ن
أو ) لطفيـة الـدليمي    (هذا التقارب   إستثمار املخيال السردي عند      

يشري إىل حالة إبداع   البحـث عـن   ) عبد اهلادي الفرطوسي  (عند
ولعل التقنع   جنس الـنص    . الوسائل واألسس الفنية للنص املنتج    

ــال العلمــي اخلــالص   ــستلزمات    ، ذو اخلي ــن م ــة م ــاراً حلال ــان اختي ك
ديدة مكنته من اإلمساك بالشفرات النـصية وتوجيههـا دالليـاً علـى       ع

، كي تعرب عن ممكنات نقد الواقـع وتعريـة أسـسه   ، مستويات متعددة 
اسـتطاع  ) الفرطوسـي  (وأعتقـد أن . بعيداً عن القـراءة األوىل املباشـرة      

  شـــكل بنيتـــها  : تقـــديم روايـــة ذات خطـــورة   اجتـــاهني؛ األول   
  إمكانيـــة : وثانيـــاً، ختيـــار القنـــاع العلمـــياملوضـــوعية والفنيـــة   
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: ولـو أن ثالثـاً  . توظيف هذا القناع فنياً وموضوعياً لصاحل داللة املعنى   
. نضيف جرأة الكاتب   معاجلة ثيمات خطرية   زمن خطري أيضاً    

والــذي حــصل يــضع الروايــة ضــمن دائــرة النــصوص العاملــة جبديــة  
  . وضوعية والفنيةحمافظة خالل ذلك على البنية امل، وجرأة

  جمال البنية الفنية؛ قدم السارد مجلة انتقاالت معتمداً على 
ولعـل  .  األزمنة األسـطورية  وهي أقرب إىل ،   علمية -  أزمنة خيالية 

. مثل هذه اخلاصية قد مزجت الصورة األسـطورية واألخـرى العلميـة       
 ممـا أنـتج أمكنـة    . ألن كليهما تنبع من خميلة خصبة وواقعية جريئة       

، غري أن منطق املخيال العلمـي    . وشخصيات وأحداثا من هذا النوع    
ألنه   األساس يعتمد حقائق علمية ، ساد على النص الروائي هذا

و  الرواية تظهر . فيما خيص انتقال اجلينات املنتجة للطبيعة البشرية
ــة     ــا ختلفــه األســلحة الكيمياوي ــأجواء احلــرب وم ــأثرة ب ، كجينــات مت

بــالرغم مــن ، فتحــة علــى وقــائع تارخييــة واضــحة  وبــذلك دالالت من
يــضاف إىل ذلــك إدارة األزمنــة      . حماولــة الــسارد التكــتم عليهــا    

ــة ــذا   ، الرواي ــل كه ــة   فع  إدارة  ال ســيما وإن، فثمــة حنكــة ودرب
ومنطق ، دون اخلروج عن منطق اخليال العلمي من جهة ،  األحداث

اتر البنى الفكرية  من تواترها وتو   انطالقاً،  األسطورة من جهة أخرى   
مبعنى . ــ سياسياً املتواصلة مع املنت العلمي الذي أفرز متناً اجتماعياً
واحتوائه لصاحل ، ساهم املنطق العلمي الذي رصد االحنراف اجليين

وذلـك بكـشف االحنرافـات احلاصـلة جــراء     ، الـسياسي واالجتمـاعي  
رف هنا  فالعلمي الص . ومبوازنة واضحة  تغري معامل الشخصية فسلجياً   
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غـري أنــه اتـصل بــشكل   . أ أسـتثمر للداللـة علــى أبعـاد خــارج واقعـه    
مباشر وغري مباشر بـسريان الوقـائع باجتاهـات الـسياسي واالجتمـاعي          

  عــدم ســيادة  وال ســيما. كــذلك تــوفر اجلــرأة   الطــرح .واألســري
ــديولوجيا -  الـــسياسي ــات حـــدث    ،- اإليـ والـــذي هـــو مـــن ممكنـ
، غال هنا؛ هو احملافظة على املنطـق العلمـي   لكن ما مييز االشت   .الرواية

إن احملافظـة علـى مـسحة    . كما سـنرى وحنـن نقـرأ املعـاني   الروايـة           
    بـسبب الـضاغط الفكـري    ، النص وهويته اإلنتاجية أمر لـيس سـهال

  فـــالنص هنـــا املعتمـــد علـــى . مـــا يـــتحكم   الـــنص الـــذي كـــثرياً
النفـالت مـن   يتوجب أن يتحوط مـن ا  ،   أو احلكاية مثال    األسطورة

والنحو بالنص باجتاه تـسريع التعـبري عـن املعنـى     ،  حميط دائرة كهذه  
ــشكل مباشــر  ــة    ، ب ــه األســطورية أو احلكائي ــاء علــى هويت ــل اإلبق ، ب

ألهنـا  ، واالكتفاء بتحريك ما متتلكه هذه األجناس من طاقـة تعبرييـة    
ــة   أساســاً ــاس ذات حممــوالت بالغي كــذلك   جمــال نــص   . أجن

من إبداع املخيال السردي الذي كثريا ما     نه أيضاً فإ،  اخليال العلمي 
 ،ومـن احلكايـة مـن جهـة أخـرى        ،  يستفيد من األسـطورة مـن جهـة       

كمــا ، ومراعــاة أســس التعامــل مــع األزمنــة واألمكنــة، ونــسقاً ســياقاً
الحظنا حاالت التعامـل مـع البنيـة الفكريـة مـن منطلـق الطروحـات             

. سـس املباشـرة للتعـبري   اليت يشف عنها السلوك واحلوار بوصفهما األ    
بقدر ، إذ مل يشكال عبئاً، كان تواجدها كعناصر تصعيد لإلحداث    

 احلـراك االجتمـاعي والـسياسي   كـال        ما كانا معينان للنص رفـد     
ــل  . )مقطــــورة والنمــــور (املكــــانني لقــــد اســــتطاع الكاتــــب عــــرب كــ
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ــص      ، االســتثمارات ــة ن ــع أزمن ــة األســطورية م ــداخل األزمن ســواء ت
كـذلك  . وخلـق بـؤر لـه   ، والزيادة   تكثيف احلدث  ،  اخليال العلمي 

بوصـفها معـربة عـن ذاهتـا      ،  اعتماد جدليـة الـنص   تـوايل أحداثـه         
فمن جانب الذاتية ينمو احلدث حبساباته الفنيـة علـى   . وعن مهومها 

. أنه عرض لثيمات تعني املتلقي الذي هو جزء من مزاج قرائي عام    
ألنـه نــص  ، نص مـن دالالت ثـم تعـني املنـتج علـى إبــراز مـا وراء الـ      

عـرب  ،  عن نـزوع للتغـيري   تعاملـه مـع الوقـائع     - كما أسلفنا   -يعرب  
خلق إمكانية تفعيل املبنى الفكري الذي هو   األسـاس اجتمـاعي      

وميكـن  .  متأتي من العالقات اإلنتاجيـة   كـال املكـانني    ، سياسي -
ــتج حــاول         ــإن املن ــق باملكــان؛ ف ــا يتعل ــسألة مهمــة   م أن إضــافة م

 أو بريـة جزيـرة    ) مقطـورة  (سواء   قريـة   ،  يعكس خصائصه البدئية  
ــاره     . )النمــور( ــات ينتجهــا املكــان باعتب ففــي كــال املكــانني مثــة عالق

 مـا  -الـسياسية  -فإذا كانت البنى الفكريـة   . حاضنة لكل احلراكات  
 فـإن بريـة املكـان       ،ويؤجج الصراعات ،  يؤدي إىل تردي العالقات   

الغريزة احليوانيـة الـيت ختـص الـشخوص وعلـى       خضع إىل   ) النمور(
الذي هو منوذج خلـق من خيال      ) إبراهيم الصنوبري وميساء   (رأسهم

. جتمع بني اإلنساني واحليـواني ، الكاتب على صورة مزدوجة وتنبؤية    
وهــذا تأكيــد علــى مــا ختلقــه احلــروب مــن إضــفاء صــفة التقلــب      

  . السلوك اإلنساني
ــصعيداًإن الروايــة اعتمــدت منــذ اا  ــدرامي منــذ   لبــدء ت خلطهــا ال

ــصراع داخــل قريــة  ، االســتهالل ــك بكــشف حالــة ال . )مقطــورة (وذل



 37 

  : غري طبيعي فاالستهالل يشي مبشهد يعكس أمراً
إشاعات غري مؤكدة   مقاهي ، مههمات مكبوتة،  لغط مبهم {

  . ٥ص} املثقفني وأنديتهم
 ص بدءاًعن تعامل الن كاشفاً) املثقفني (هنا نالحظ التأكيد على

ألهنا وضمن االستهالل تشري إىل ، عالية الوعي، مع شرحية ناضجة
وهـذا يعـين أننـا بـصدد        . وتسفر عن واجهـات الـصحف     ،  االحتجاج

) حييـى  (ومـا قـول  .  أقرب إىل املديين   عالقاتـه وتوجهاتـه        واقع هو 
إال ّ دليل على جتسيد طبيعة احلراك ، وهو يقلب افتتاحية الصحيفة 

  :) طورةمق (الذي يسود
  . ٧ص} اليد احليدية بدأت تتحرك {  
نــراه يــزيح ، ولكـي يكــشف املــشهد عـن ثيمــة املركــز   الـنص    

الستارة للدخول إىل األزمة اليت تشي باحنراف الواقع عـرب الـوالدات          
  :املشوهة
  . ٧ص} فإن له ذيل كلب ، الغرابة   الطفل{ 

لتتمركـــز   تقـــصي والدات ، هكــذا تتـــسارع حراكـــات الــنص  
 وهبـــذا ،- مكـــان جمهــول  -  مــشوهة وإخفائهـــا   املستــشفى أو  

حياول سياق الروايـة أن يلملـم ويقـرب الثيمـات املتوزعـة ليخلـق هلـا           
 لكي ال يضرب اخليال ضـرباً ، بؤرة دالة على طبيعة الصراع حصراً     

  : بل تأطريه بتوجه املعنى العام. مبالغاً
، عب بأسـره إهنا مشكلة شـ  ،  ال تتعجل ستجد طريقة إلنقاذه    { 

مبعنى مثة حماولـة لتـأطري سـريان    . ١٨ص } وليست مشكلتنا وحدنا    
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مبـا يــنم عـن مفاجئـآت ختــص الـوالدات املـشوهة وحجرهــا      ، احلـدث 
إىل أن الروايــة ، لقــد أشــرنا   مــستهل القــراءة . وفحــصها خمتربيــاً

واقع قائم وآخر . مبنية على خميلة سردية لتأسيس واقع وواقع بديل     
ــل ــك نــسق بــديل  . - هــروب-  متخي ، وهــذا يتطلــب أن يكــون هنال

 والذي تبنى هذا) النمور(وال سيما   جزيرة ، وبناء جمتمع جديد
 اجتماعيـاً   قـد أشـاد صـرحاً   - كما ذكـر   الروايـة   -الذي  ) حييى(

. )مقطـورة  (عن الـصرح شـبه املـديين          بديال،    اجلزيرة  وسياسياً
ا يتطلــب بطبيعــة احلــال أن وهــذ. مبعنــى أنــسنة الربيــة بقــوانني مدنيــة 

ببنيـة التـشكل    ذلـك مـرتبط أساسـاً   ، حييل إىل ابتداء صـراع جديـد     
ونقصد به الوالدات املشوهة اليت البد مـن أخـذها بنظـر           ،  اإلنساني

 وال سيما اكتـشاف شخـصية    .االعتبار   املشروع التأسيسي املديين    
ــساء الـــصنوبرية   ( ــراهيم الـــصنوبري وميـ ــا   عـــامل ، )إبـ  وانغمارمهـ

األمر الذي كشف عن ازدواجية   الشخـصية وبـروز حالـة          . احليوان
. )حيوإنـسانية  (فشخـصيتهما مزدوجـة   . العدواني والتفـرد   الـسلوك     

وما سيؤول ، بغرائزية االثنني مبكراً وهذا الكشف البد أن يولد وعياً
حييى ـ  ( إذا ما نظرنا إىل شخصيات أخرى مثل، إليه هذا االحنراف

يـشتغلون  ، ريهم من علماء وأطباء حبوث خمتربيةوغ) حسن ـ ندى 
وهــذا   احلــساب العلمــي ــــ . علــى تطــور وانتقــال اجلينــات الوراثيــة

. الفكري والسياسي يعين الكشف عن احتمـاالت مـا سـوف حيـدث     
نـدى   (كـذلك اختفـاء فعاليـة   . غري أننا مل جنـد مـا يـشكل مثـل هـذا        

والذي صادر ، لوكهوتأثريهما على س) إبراهيم(األم واألب لـ) وحسن
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وذلـك بـسيادة   ، )مقطورة والنمـور  (كل الوضع السياسي   كل من 
لقــد تكــشفت ســياقات الروايــة عــن . ســلوك جنــسه مــن الــصنوبريني

ــرازات كــثرية  ــو احلــدث  ، إف ــة   . ســاعدت علــى من ــاء املنظوم ســيما بن
. فيهـا  منتخبـاً  زعيمـاً ) حييـى  (وصعود،  )النمور (السياسية   جزيرة  

وإرادة الـوعي وشـيوع   ، ب تعين توفر اإلرادة الـسياسية   وحالة االنتخا 
ولكن على مـا بـدا   تطـور احلـدث أن كـل هـذا مبثابـة               . الدميقراطية
  : )إبراهيم (قناع لسلطة

لكن كيف توصلت إىل هذا ،  ذلك أمر يبعث على االعتزاز  ـ{
     ؟ ..املنصب

لقد جرت انتخابات   اجلزيرة بعد شهر من    ،  ـ باالنتخاب احلر  
ص } سلطة سياسية على هـذه األرض        فشكلنا أول ،  وصويل إليها 

٢٨ . {  
هنــا البــد مــن التوقــف إزاء الــوعي العــام الــذي يتحلــى بــه أهــل   

ــدميقراطي   ــاح ال ــوا اجلن ــذين متثل ــرة ال ــات جمــسداً، اجلزي .   االنتخاب
 فقد كان طفـال . )إبراهيم (كذلك تأسيس سلطة سياسية أمام وجود 

ضــعف أمــر االنتبــاه إليـه بعــد بــدء منــوه  وهبـذا  ، ال يعـي كــل شــيء 
ــصاعد وعيــه اخلــادم لتوجهاتــه   بنــاء منظومــة سياســية   ، الــسريع وت

 إذ يبدو أن هذا كان يشكل طـرداً    . واجتماعية متسلطة على املكانني   
ملنظومـة   ومؤسـساً  باعتبـاره زعيمـاً   ،  وأهل اجلزيرة ) حييى (لقوة وإرادة 

) إبــراهيم (تمــاالت تطــور مل يــع اح، كــبرية ــــ دولــة ــــ   اجلزيــرة    
ــل        ــاء احلق ــة علمــاء وأطب ــاره ضــمن منظوم ــدواني باعتب وســلوكه الع
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ــربي ــصيلة ) إبــراهيم (واعتبــار، املخت وأضــرامبا مــن  ) ميــساء (مــن ف
هذا التطور يكون بالـضد مـن املنظومـة         . الفئران الصلعاء ذات النتوء   

املـشري   الرواية هبذا الصدد يؤكد قولنـا   وما أُشري له     . اليت أنشاها 
  : إىل ضرورة االنتباه ملثل هذه الوالدات االستثنائية من مثل

  ؟ ..ـ أهو من فصيلة من اجلرذان{ 
  . ٣٨ص } .  ـ ال أعرف فصيلة خــاصة حتمل هذه الصفات

  :يقابل ذلك عالقة الصفات بصفات إبراهيم
  ؟ ..ـ أال جتدين صفات مشرتكة بني هذا اجلرذ وولدك إبراهيم{ 

  . ٣٨ص} . ألقرع والنتوء البيضوي وسط اجلبهةـ بلى الرأس ا
ــضاً  ــل هــذا أي ــصورة الــيت ميكــن أن تعطــي صــورة شــكلية    يقاب ال

  : وهم ينظرون إىل اجلرذ باستغراب، لصورة مماثلة
  ٣٨ص} يا إهلي أنه يقضم احلديد { 

اليت تثري الشك والريبة من ، امللحوظة) إبراهيم (كذلك تطورات
،  نتعامــل مــع منظومــة علميــة خالــصة وباعتبارنــا .احتمــال مــا ســيقع

والرواية   سياقها إىل مثل . وليس منظومة فكرية ــ سياسية خالصة    
  : ) إبراهيم (هذا الشكل الذي يثري العجب   منو

} مقرونـة بتعلمـه الكـالم   ، إن عمره مل يتجاوز األشهر الثالثة { 
   ٤١ص 

 بعـد اكتـشافهما   ) إبـراهيم وميـساء    (وهذا يربز من خالل حـديث     
اليت منت عن وعي كبري ومغاير   ،    خلوهتما من وحوش الغابة    

  :)املؤسسة السياسية اجلديدة (واقع القرية
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  . ـ دع الرجل يتمتع مبمارسة رجولته{ 
ـــ     لوجـــه أمــــام    أيـــن كانــــت رجولتـــه حـــني صــــار وجهـــاً     ـ
   ٥٦ص} ! ؟..الوحوش

وما تطور أحداث الرواية إال ّ كشف عن مكنونات حياة جديـدة      
إىل ) إبــراهيم (سـيما   ظهــور احنيـاز  . أخــذت تـربز معاملهــا ، صـة خا

ألهنــا تــشكل مملكتــه القــادرة علــى تنفيــذ مآربــه ، جمتمـع احليوانــات 
. وهي الفئران القارضة للحديد واملعتاشة علـى حلـم البـشر        . السياسية

ــدى ــراهيم (فحـــني أبـ ــران   ) إبـ ــع الفئـ ــاهرة جتميـ ــه علـــى ظـ احتجاجـ
ألهنـــا تـــشكل عنـــده   ، )إحـــسان ( مـــن قبـــل الـــدكتور   وتـــشرحيها

 امليــل إىل عـــامل     حيــث كـــان احتجاجــه مكـــشوفاً  . االحتيــاطي 
  : وبالتايل انكشف ميله السياسي للتدمري، احليوان
  . فأنتم تبنون سعادتكم على حياة اآلخرين ـ إذاً{ 

  ؟ ..وما املطلوب مين اآلن ـ حسناً
   ٦٢ص }. ـ تطلق سراح الفئران وتركها تدور بسالم

 يعين إيقاف عجلة العلم   تقصي واكتشاف مـا هـو ضـرر          وهذا
 .حيث أسفر الصراع عن شكل جديد بـني منظـومتني     . على البشرية 

  :)إبراهيم(املعارض لتوجهات) إحسان ( سيما بعد قتل الدكتوروال
ــأر        {  ــدكتور إحــسان مــن أجــل ف ــل ال ــامل عظــيم مث ــل ع ــ أيقت ـ
  !! ؟..صغري

   ٦٩ص} ؟ ..أرـ ومن قال لك أن إحسان أعظم من الف
ــصراع   بـــني، وكـــشف جوانبـــه، الروايـــة تتواصـــل   تـــصعيد الـ
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ألنـه يـشتغل   ، وهـو صـراع يكـاد يكـون حمـسوماً      ،  ) وحييى  إبراهيم(
. وإقناعـه ) حييـى  (مقابل تعطـل إرادة ،  )إبراهيم (من طرف واحد هو   

ــروز صــراع بــني منظومــة   ــراهيم (كــذلك ب ــة ) إب  ومنظومــة ســكان قري
قـد   و.   كـال املكـانني والعـامل اخلـارجي     وبقيـة املنظومـات   ) مقطورة(

حييـى   (عـن خاصـية هـذا الـصراع املتبلـور   حـوار بـني        أسفر أيـضاً  
  :  موسعاجتماعواإلمرباطور   ) ولبنى
  . ـ الناس   آسيا مهددون باملوت جوعاً{ 

 بسفينة حمملة بالفئران إىل شـرق     ابعثي،  نبدأ بشرق آسيا   ـ إذاً 
  . آسيا
  . ن الفئرانـ ولكنهم ال يأكلو 

  .!! .سياسياً رئيس دولة وال متلك حساً ـ عشرين عاماً
   ١٢٥ص } . ـ بل الفئران هي اليت ستأكلهم

عــرب ، يبــدو أن املــشهد األخــري   الروايــة يــسري بــنمط مــسرحي  
وميـارس التجـوال     ، حوار دار بني الصبية وحييى الـذي فقـد عقلـه        

  :أشعث الشعر ،ممزق املالبس، وهو يطلق تساؤالته، الطرقات
  ؟ ..  إنسان النيادرتالانقرضـ كيف { 
  .  إنسان كرومانونافرتسهـ 

  ؟ .. إنسان كرومانونانقرضوكيف ، ـ أحسنت
  .  أجدادنا القدامىافرتسهـ 

  ؟ ..مأحفادهوكيف ستنقرض ، ـ أحسنت
  . .ـ يفرتسهم املخلوق الصنوبري
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 ص} . ولكن بعد فوات األوان،لقد أدركت احلقيقة، ـ أحسنت
   ١٣٠ ــ ١٢٩

} وكركرة الـصبية  ) ندى ( وحنيب ) حسن (حبرية وغادرهم مشيعاً 
   ١٣٥ص 

ــال        ــاع اخلي ــار مناســب لقن ــام اختي ــراءة نكــون أم ــن ق ممــا تقــدم م
واخلـروج مـن   ،  على توائم أحداث الـنص     الذي ثابر سرداً  ،  العلمي

باجتـــاه دالالت مؤكـــدة علـــى فعـــل الـــنص  ، دائـــرة فانتازيـــا املخيلـــة
. كـذلك علـى وعـي موضـوعي    ، ي دل على وعي عايل    الذ،  الروائي

مبـــا طرحـــه مـــن ، نـــص جـــريء) الرجـــل اآلتـــي(وأعتقـــد أن نـــص
ــصة  ــاع  اســتطاع ،إشــكاالت سياســية خال ــستخدم القن  الكاتــب أن ي

ــو مباشــر     ــا ه ــنص  . العلمــي واألســطوري لكــي خيفــي م أجــد أن لل
متاسها مع الواقـع  ، فضائل كثرية حتسب لصاحله كرواية؛ لعل أمهها      

،  مـن املخيـال الـسردي كمـساحة واسـعة للتعـبري          اختذ،   تنبؤية برؤية
  . لفضاء روائي رصني وأسساً
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 الطـور : إن أية عملية ختاطب أو اتصال أدبيني ميران بثالثة أطـوار          
ــضمن  ، ألــشفاهي والطــور الكتــابي وطــور التلقــي   والطــور األخــري يت

وعند حتديد احملاور الفاعلة هلذه األطوار . الشفاهية والكتابية بني طياته
ــه  ،جنــد أن املؤلــف يظهــر   الطــور ألــشفاهي   ــنص ببنيت  ويتجلــى ال

اللغوية   الطور الكتابي ونرى القارئ   طور التلقي فاعال ومنفعال 
  مرحليت التلقي أملارتي الذكر يعـرف القـارئ علـى أنـه       مع النص   

عنــدما ، بنيــة ذهنيــة أو جمــسدة يــربز مــن خــالل تفاعلــه مــع الــنص 
يستطيع جتاوز عملية فهم النص واستيعابه إىل االندماج الفعلـي فيـه          

 كما أن املؤلف يـضع نـصب عينيـه قارئـا          )٢(وصوال إىل حلظة الكتابة   

                                                
 

 
2  
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بــة فــان القــارئ يــضع مؤلفــه املفــرتض   مفرتضــا حيــاوره   أثنــاء الكتا 
ومـن ثـم   . نصب عينيه حتى حيقق عملية التواصل بينه وبـني الـنص    

حيقق وظيفته   اإلسـهام   عمليـة حتليـل الـنص وتفكيـك شـفراته           
 بـل  ،واستخراج مضامينه وداللته وهو بذلك يشارك   إنتاج املعنـى  
سـتمرار  يثري النص بـدالالت جديـدة جتعلـه مبـرور الـزمن يتمتـع باال           

واحليوية على الرغم من أن البنى املعرفية املتنوعـة للقـراءة علـى مـر              
العصور جتعـل الـنص خاضـعا لقـراءات متنوعـة ومتباينـة فيمـا بينـها             

 لـذلك فـإن   ،)١(نظرا لتفـاوت الـرؤى والـبين املعرفيـة والثقافيـة للقـراء        
القراءات املتعددة تسهم بشكل أو بآخر   ملء الثغرات والفراغات   

وقـد  . )٢(ليت يرتكها املؤلف سـائبة حتتـاج إىل إكمـال بنيتـها الدالليـة            ا
تتحدد هذه القراءات لتساعد علـى تأويـل الـنص األدبـي إذا اكتنفـه            

  .الغموض واإلهبام فتقدمه نصا مباحا جلمهور املتلقني
تعــد عمليــة القــراءة عمليــة فعالــة تتــسم باحليويــة واحلركيــة فهــي   

والبنية الثقافية اليت أنتجته والبنية تضيء النص كما تضيء املؤلف 
، املعرفيــة الــيت ارتكــز عليهــا املؤلــف   اإلنتــاج والقــارئ   التلقــي  
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ــراءاهتم    ، ولكــن هــذه العمليــة تتعــدد وتتنــوع بتنــوع قرائهــا وأزمــان ق
رمبـا تتحـدد كـل قـراءة       ،  وبذلك يصبح للنص الواحـد عـدة قـراءات        

،   زماهنـا ومكاهنـا    ختتلف عن األخرى     ،فيها بزمان ومكان معينني   
وليس ذلك فحسب ولكنها قراءات تتحدد باجتاهات معرفيـة وثقافيـة        

 ،متباينة تبعا ملا ميليه كل قارئ من ثقافته ورؤاه اخلاصة على الـنص          
وقد وضع بعض الباحثني تصنيفات خمتلفة للقراءات على أسـاس     

ــارئ وهــي   ــل ق ــة  : موجهــات ك ــة واحلواري ــل  )١(اإلســقاطية والتعليقي ب
وع القراء كـذلك إذ وضـع أحـد البـاحثني تـصنيفات ومـسميات             ويتن

والقـارئ املعاصـر    ،  والقـارئ الـضمين   ،  القارئ املثـايل  : مثل،  متعددة
  . )٢( وغريها،والقارئ املخرب، والقارئ األعلى
مــن الروايــات الــيت حظيــت بعــدد ) )الرجــل اآلتــي((تعـد روايــة  

عمليــة  فقــد أســهم أصــحاب تلــك القــراءات    ،كــبري مــن القــراء
 وتعـود  ،فتنوعـت قـراءاهتم تبعـا لـذلك    ، إنتاجها من جديـد وإثرائهـا     

 أي ،)) امليتافكشن((التعددية القرائية إىل أن هذه الرواية تنتمي إىل 
وجـــاءت حمملـــة ، وروايـــات اخليـــال العلمـــي)) مـــا وراء الروايـــة((

 ،ممــا حــدا أن يكــون قراؤهــا متجــددين ، بــدالالت متعــددة ومتنوعــة
ــراءاهتم متجــد  ــة   وق ــاهتم األدبيــة واإليديولوجي دة ومتنوعــة بتنــوع ثقاف
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 ولعل أوىل القراءات اليت تطالعنا هي القراءة اإلسقاطية      ،والفلسفية
ــة باجتــاه املؤلــف أو     : "وهــي ــصوص األدبي ــرب الن ــراءة ع ــة   الق طريق

اتمع أو شيء آخـر يهـم الناقـد وبعـض أنـواع النقـد الـسايكلوجي                 
 أي ،)١(" أمثلة عن اإلسـقاط النقـدي  والنقد السيوسولوجي تقدم لنا  

أن البنية الثقافية واتمعية والدينية تسيطر على القارئ عند قراءتـه           
علـى الـرغم مـن أن    ، )٢( فيسقط معرفته علـى الـنص      ،للنص األدبي 

اإلسقاط هو ليس االنطباع وإمنـا هـو عـرض آلراء القـارئ الشخـصية           
  القـراءة  ) ل اآلتيالرج(ويتجلى معظم قراء    ،  )٣(  احلياة والكون  

ــى مــستوى        ،اإلســقاطية ــوز كــثرية عل ــن رم ــع بــه م ــك ملــا تتمت  وذل
لذلك وجد قراؤها متنفسا للتعبري عـن أملهـم    ،  الشخوص واألحداث 

 ،السياسي واالجتماعي إبان املدة الزمنية املظلمة من احلكـم البائـد           
وكأهنــا رحلــة استكــشافية آلالم شــعب عــانى مــن ظلــم احلكــام        -

ــ ــت     .ةوالدكتاتوري ــة قــد كتب ــذه الرواي ــول مؤلفهــا إن ه   عهــد  (فيق
ــة ــه صــورة للفــضاء      ، )الدكتاتوري ــضاء أو املكــان كل ــان الف ــذلك ك ل
وهـو خملـوق ولـد       ،)الرجـل اآلتـي    (هنالك طاغيـة فـرد    " ...العراقي

ــه    ــوق مسيتـ ــو خملـ ــشر، وهـ ــوه بـ ــه وأبـ ــسانية أمـ ــائن (مـــن اإلنـ الكـ
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ا انــه يــسيطر خملــوق غريـب بــشع وقدراتـه خارقــة منـه   ....)الـصنوبري 
على عدد هائل من الفئران الصغرية، هذه الفئران يسلطها علـى أي   

 -النـــاس واحليوانـــات . .إهنـــا تلتـــهم كـــل شـــيء..جهـــة يريـــد قتلـــها
وصورة الطاغية واضحة  . ثم هو وذريته يأكلون هذه الفئران     .. واألشياء

ويقـول املؤلـف   لقـاء آخـر أجرتـه معـه جريــدة       ، )١("  هـذا اـال  
ــصباح ــال العلمــي هــي املــرآة      : "ال ــول أن روايــات اخلي فاســتطيع الق

 وخبصوص رواياتي اخلمس فان أبـرز ملمـح       ،األصدق للواقع املعيش  
مشرتك بينها مجيعا هـو عـامل الـسجون ووسـائل التعـذيب اهلمجـي          

ــك الــسجون  . الــيت يتعــرض هلــا الــسجناء    مدينــة .. .قــد تكــون تل
و  كــل األحــوال ... .)الرجــل اآلتــي(خياليــة ال مكــان هلــا كمــا   

يكـون املرمـوز لـه واحـدا وهــو سـجون العـراق   عهـد الدكتاتوريــة،        
  الرجــل اآلتــي فــان .. .وامللمــح املــشرتك اآلخــر هــو صــورة الطاغيــة 

 ولد كأي إنسان عادي ثم برزت مواهبه مبكرة ،الطاغية إنسان مشوه
أقـرب  والتـآمر علـى   ،   القدرة على االغتيال وإخفاء معـامل اجلرميـة      

والقدرة على تدجني الشخصيات املهمة ، وخيانة األهل، الناس إليه
أن قراءة منهجية . وحتريكها مبشيئته حتى يصري العامل كله   قبضته

متأملة لتلك الرواية قادرة على الكـشف عـن أوجـه شـبه كـثرية بـني             
ولكـن املؤلـف    ،  )٢("الشخصية الرئيسة فيها وشخصية طاغية العراق     
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، ومـن هنـا جـاء    )١(اء شخصياته كعالمات سيميائية يتعامل مع أمس  
األزليـة،  ) احلاكم واحملكوم (موحيا جبدلية   ) الرجل اآلتي  (اسم رواية 

تــشري إىل املعرفــة املــسبقة ) الرجــل(التعريــف الــيت تعــرف " ال"فـــ 
 بـل إن أغلـب   ، انه الرجل احلاكم علـى مـر العـصور   ،بذلك الرجل 

 بــل إنـه صــراع  ،ة واالسـتبداد صـور احلكـام تتجــسد فيهـا الدكتاتوريــ   
ــة  ) احملكــوم(اآلخــر  ــن أجــل احلري ــشري صــورة   ،م الرجــل (( وقــد ت
إىل ســلطة اتمــع وبنيتــه املعرفيــة واإليديولوجيــة أو ســلطة )) اآلتــي

وهذا مـا جنـده   شخـصية بطـل الروايـة      ، الثقافة املهيمنة   أمة ما 
تؤهلــه إىل والقــدرات اخلارقــة الــيت ميتلكهــا و))  الــصنوبريإبــراهيم((

ــسبيا وتــوحي بالــسلطة الــيت جتتــاح         ــادة العــامل   وقــت قــصري ن قي
 ، اتمـع ،احلاكم(وهذه السلطة حتتمل التعددية الداللية    ،  اآلخرين
 من هنا جاءت املناسبة بني اسم الروايـة وشخـصية البطـل     ،)الثقافة

  . املركزي فيها لتربز هذه التعددية الداللية
خرى تعطـي مـساحات دالليـة أوسـع ممـا       وتطالعنا قراءة إسقاطية أ   

إدانـة العوملـة واحلـروب واالسـتخدامات     "فتجعل مـن الروايـة      ،  سبق
و  .. .النوويـة الــيت هلـا أخطــر النتـائج علــى مـستوى احليــاة واألفــراد    

 فشخصية البطل ،)٢("ذلك إشارة واضحة إىل أمهية الدولة الكربى  
 الصنوبري إبراهيم إن: "تأتي حمملة برموز كثرية فيقول أحد القراء   
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حيسن قواعد اللعبـة وانـه يرمـز إىل جانـب الـشر واإلنـسان املتـوحش          
الذي ميثل صورة ناصعة لكل الديكتاتوريات الفاشية   العـامل ومـن          

إن القراءتني املتقدمتني تشريان . )١(ثم العامل الرأمسايل بنظامه اجلديد
 الفكـر البـشري   والعوملة هي نتائج، إىل أن هيمنة العوملة على العامل  

؛ تتمثــل    وكمــا أن للعوملــة إفرازاهتــا االجيابيــة،علــى مــر العــصور
فــان إفرازاهتـا الـسلبية كـان هلــا    ، رفعهـا اإلنـسانية إىل قمـة احلـضارة    
من هنـا أصـبحت للعوملـة سـلطة     ، أخطر النتائج على احلياة البشرية    

 اإلجيـابي :   كـال اجلـانبني   قمعية تـسيطر علـى مقـدرات اإلنـسانية،       
باحتماهلـــا التعدديـــة ، ) الـــصنوبريإبـــراهيم(والـــسليب، وشخـــصية 

الداللية كما أشرنا سابقا، تكون الـسلطة هـي داللتـها األوسـع الـيت            
وميكـن أن متثـل العوملـة    ،  تنطوي على العديد من الـدالالت األخـرى       

  .إحدى هذه الدالالت
وقد حاول بعض النقاد اجلمع بـني أكثـر مـن داللـة أو تفـسري              

مل يكــن : "كمــا أن هــذه القــراءة الــيت يقــول الناقــد فيهــا، هتمقــراءا
هـدف القـاص عبـد اهلـادي الفرطوســي أن يقـدم قـصة مـن قــصص        

 ومل يكن يروم أن يغرب القارئ إىل عـامل فنطـازي،    ،اخليال العلمي 
بل وضـع نـصب عينيـه غرضـا أن يكـون مـا يكتبـه يعـرب عـن موقـف            

ين معـربا مـدافعا عـن     املواطن من قضايا وطنه مشاركا هلمـوم اآلخـر        
األرض اليت متده باحلياة من خالل موقف احملكوم من احلاكم سـاعة       
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أن يتعرض الوطن للخطـر قـد يـدمر اجلميـع منبـها علـى قـوة الـدول               
ــل مــن أراضــي الــدول         ــسالح النــووي وجتع ــيت متتلــك ال ــربى ال الك
الـصغرى قواعـد هلـا أو حقـال صـاحلا إلجـراء جتارهبـا، لـذا جنــح           

 هــذه الــدول الــصغرى ومــا يلحــق أهلــها مــن اضــطهاد   جتــسيد قــضية
  .)١(احلاكمني اخلاضعني لألجنيب

تعـاجل  : "يقول فيها صاحبها، وقريبا من هذه القراءة قراءة أخرى    
وقلــــق اإلنــــسان مــــن     ...مــــشكالت الــــضعف اإلنــــساني والظلــــم    

االســتخدامات النوويــة والــشعور باألســى علــة مــصري اإلنــسان الــذي  
 بذريعة العوملة وكذلك صورة للواقع الـذي   ىتتحكم به الدول الكرب  

يعيشه العـامل العربـي حيـث تـسيطر العناصـر الـشريرة وامللفقـة علـى             
كراسي احلكم وتستبعد كل الضمائر النقية اليت تريد هلذه األمة أو 

وكأن املؤلف أراد أن يعكس لنا ما يعتمـد       .. .العامل العيش بسالم  
نـسان وأن يوصـلنا إىل حقيقـة      مدارك روحه من قلق علـى مـصري اإل        

ثم أنـك جتـد صـورة أو نبـوءة احـتالل بغـداد         .. .العوملة وزيف مدعيها  
 القــراءتني يتبنيـــان  أن فنجـــد ،)٢(وأنــت تطـــالع ســطور هـــذه الروايــة   

متخـذين مـن الداللـة      )  الـصنوبري  إبـراهيم (تفسريين لرمز شخـصية     
الواســـعة منحـــى لتحليـــل وتفـــسري التغـــيريات البايولوجيـــة علـــى       
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ولكن القراءة األخرية تشري إىل أن الرواية نبوءة       ،  صيات الرواية شخ
، وأيا كانت هذه النبوءة قريبة من الواقـع أو احلقيقـة    ،  بسقوط بغداد 

      .فهي ال تعدو إال أن تكون من قبيل املصادفة ال غري
الرجــل ( وعلــى الــرغم مــن كثــرة القــراءات اإلســقاطية لروايــة    
وتتخـذ شـكال   ،  تفعّـل   هـذه الروايـة    أن قراءات أخرى إال) اآلتي

 وهــي القــراءة التعليقيــة للــنص وميكــن أن  أال ،مناوئــا للــشكل األول
نسميها القراءة اجلمالية ألهنا هتتم بالصياغات واألبنية الفنية للنص        

ممـا حيـتم احلـضور التـام     ، فحسب، أي   البناء الذي ينـتظم الـنص      
ارئ   النــــص املـــقروء، ، وحيــتم أيــضا التمــاهي التــام للقــ )١(للــنص

ليس للناقد أي هوية خاصة إذ هناك هوية واحدة فقط هـي تلـك         "فـ
اخلاصة باملؤلف اخلاضع للفحص الذي يصبح الناقد متكلما بامسـه         

ولكن هذا ، )٢("إننا نشهد نوعا من االلتحام املنتشي املليء بالوجود    
 يـــصبح إذ، االنــدماج ال يعــين التطـــابق التــام بــني الناقـــد واملؤلــف     

بل يستبعد كـل مـا يتعلـق بـاملؤلف مـن سـرية            ،  أحدمها عني اآلخر  
 ويبقـى الـنص   ،ذاتية أو حياتية أو انطباعات شخصية وما إىل ذلك       

يـصبح   أثنـاء القـراءة الـذات        "فالقـارئ   ،  شاخصا   هذه اللحمة   
  .)٣("أن تفكر   أثناء القراءة بأفكار شخص آخر.. .اليت تفكر
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ال قــراءة عبــد احلكــيم أمــني حممــد الــذي وتطالعنـا   هــذا اــ  
علــى وفــق ) الرجــل اآلتــي(حــاول دراســة املبنــى احلكــائي   روايــة 

ــضاء    ثالثــة فــضاءات ســردية متداخلــة وهــي فــضاء الــسرد الفــين وف
 ثم أخـذ باملعاجلـة األسـلوبية        ،السرد السياسي وفضاء السرد العلمي    

ــضاء مــن الفــضاءات املتقدمــة   ــك ب،واإلحــصائية لكــل ف قيــاس  وذل
كثافة املتغري األسلوبي للجمل االمسية والفعليـة والبـسيطة واملركبـة       

ثــم قيــاس ، وقيــاس النــسبة بــني مــتغريين أســلوبيني ، ومــا إىل ذلــك
مـستويات البـث    " وينتـهي إىل تـداخل       )١(النزعة املركزية للمـتغريات   

الروائي فراغيا دون أن يلغي بعضها بعضا، بـل تتواشـج خللـق حالـة       
فمن خـالل دراسـة التطـور للمركـب الـسردي       .. .املتلقيالتوازن عند   

نلمس اقرتاب املبنى احلكائي من املنت احلكائي خطيا وابتعاده على  
ــصفته مــتغريا جديــدا يقلــب     ــزمن ب مــستوى البعــد الرابــع لــدخول ال
العالقات الواقعية املألوفة ويسهم   تغيري الشكل اجلمايل لألحداث 

ــك تعــدد الوســائل الفنيــة     تــشكيل املبنــى احلكــائي مثــل  وآيــة ذل
 القـــراءة إن... )٢(اإلجيـــاز واالســـتطراد ، التقـــديم والتـــأخري ، املـــوازاة

البنيـة الـسردية   الرجـل    ((التعليقية املتقدمة اندرجت حتت عنوان    
إذ جعلـت مـن   ،  ولكن منهجية القراءة اختذت بعـدا آخـر       ،  ))اآلتي

ــهجا لدراســة املبنــى احلكــا     ئي علــى وفــق  األســلوبية اإلحــصائية من
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 فجــاء ،معــادالت رياضــية لقيــاس املــتغري األســلوبي ملختلــف اجلمــل
ــاء     العنــوان غــري متطــابق لفحــوى القــراءة الن العنــوان يــشري إىل البن

 يتغاضى البنـاء الـسردي عـن دراسـة مكوناتـه      أن وال ميكن    ،السردي
 وظهـور األحـداث وتطورهـا، ثـم زمـان         ،كشخوص الروايـة وأصـنافها    

األحداث وأنساق بتاء السرد وخطـاب األحـداث        ومكان الشخوص و  
أما املنهجية فقد اعتمدت علـى دراسـة اجلمـل             . وخطاب األقوال 

وهذه املنهجيـة أقـرب   ، ))املبنى احلكائي (( وهي أالموضوعة صغرية   
 فتقاس شـعرية الـنص الـشعري    ،إىل دراسة الشعر من دراسة السرد  

 ،طـول الـنص  على وفق ما يفـرزه مـن مجـل متعـددة ومـتغرية علـى          
 ولكـن أن تقـع الروايـة بأبنيتــها    ،وهـذا مـا تقـوم بـه معظـم الدراسـات      

ــة      ــل الرواي ــان هــذا قــد قت الــسردية املتعــددة حتــت طائلــة اإلحــصاء ف
ــص آخــر  ــا   ،وحوهلــا إىل أي ن  ميكــن أن يكــون شــعريا أو نثريــا عادي

 ،ولكنه ال يكون سرديا، بل أن الرواية تبتدئ حبدث يـصدم القـارئ      
 فيظهـر    ،فات النووية   إحدى دول العامل الثالث      وهو رمي املخل  

أعقاب هذا احلدث اهلام حدث آخـر وهـو ظهـور الـوالدات املـشوهة        
مما يصدم هو اآلخر أفق توقـع القـارئ ممـا يعـين لزامـا أن هـذا اخلـرق         
  .ميكن أن يشكل انطالقة ألي قارئ يريد اإلحبار   عامل هذه الرواية

، لغة الروايـة بـشيء مـن االختـصار        وتطالعنا قراءة أخرى تطرح      
ــائج عامــة عــن   ، وهــي ال تعــول علــى أي منهجيــة  ــها تعطــي نت ولكن

ــا    ــة فيقــول القــارئ فيه ــي د "الرواي ــة الروائ ــد . إن رد قــدرة خميل عب
اهلادي امحد الفرطوسي على توليد األفكار واألحداث غـري املألوفـة      
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الكنايات وصياغتها على وفق أسلوب تعبريي تؤطره الصورة اازية و     
 ممــا جعــل الروايــة حمتــشدة بــالرؤى  ،الــيت وســعت مــساحة التأويــل 

ــستقبلية  ــوءات املـ ــار والنبـ ــامل    ، واألفكـ ــني العـ ــل بـ ــازج مجيـ ــرب متـ عـ
مع يقيننا أن مثـة هيمنـة للغـة    .. .وسائر الصراعات املتقابلة،  والسياسة

علـى الـرغم مـن     . العلمية على اللغة األدبية   بعض مناطق الروايـة        
، )١("ئي قد سعى باجتاه حتقيق قدر مـن املوازنـة بـني اللغـتني           أن الروا 
 هــذه القــراءة تتحــدث عــن أســلوب الروائــي   عــرض       أنفنجــد 

 وملـا كـان احلـدث الروائـي        ،األحداث عرب موازنة بني اللغة واحلـدث      
يدور حول قضية علمية فإن األديـب قـد سـعى إىل املوازنـة بـني لغـة        

ولكنها   كل األحوال هي ) ائيالرو(ولغة األدب ) العلمي(احلدث 
قراءة تعرض اللغة بعمومية وضبابية من دون ان تـستند إىل شـواهد        

 وهنــاك قــراءة أخــرى ظهــرت   قــراءات روايــة  . مــن الروايــة نفــسها
ولــو بــشكل نــسيب تقريبــا اال وهــي اخلطابـــات       ))الرجــل اآلتــي  ((

كل خطاب يقيم عن قصد أو " وميكن أن تعرف على أهنا   ،السابقة
عــن غــري قــصد حــوارا مــع احلــوارات الــسابقة الــيت تــشرتك معــه     

 كما يقيم أيضا حوارات مع اخلطابات الـيت سـتأتي         ،املوضوع نفسه 
والنوع األدبي الذي يفضل مثل .. .واليت يتنبأ هبا وحيدس ردود فعلها

ألن كـل خطـاب البـد أن    ، )٢("هـو الروايـة  .. .هـذه التعدديـة الـصوتية   
وجتعله عالقا   شبكة ، ية أو ال نصية تؤطرهتكون له مرجعيات نص
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وللقراءة احلوارية ، من العالقات النصية السابقة عليه أو املعاصرة له     
تساعد القـارئ علـى إعـادة بنـاء وتأسـيس        "أهناوظائف متعددة منها    

الوضـعية التلفظيـة التداوليـة مبعنـى أن القـراءة علـى وفـق هـذا احملفـز          
 إعـادة تداوليـة اخلطـاب األدبـي يقـوم      القبلي هي نوع من السعي إىل 

 تربز إهنامبعنى آخر ،  )١("به القارئ حتت ضغط العمل األدبي نفسه      
ــة الــنص وال ســيما     كــان الــنص مــشحونا بــصور ومــشاهد     إذادالل

وإيقاعات النص السابق مما جيعل التأويـل الوسـيلة الوحيـدة للكـشف        
لقارئ  يسعى ا، ألن النص احلواري نص متداخل،عن خبايا النص

  .)٢(فيه إىل فك هذا التداخل وفك شفراته
)): الرجل اآلتـي ((وهناك قراءتان من القراءات احلوارية   رواية       

 انتمـاء الروايــة إىل أدب اخليـال العلمـي وعــامل    أرجعـت  األوىل منـها 
ــدت القــراءة األوىل وهــي قــراءة       ، )٣(األســاطري أمــا األخــرى فقــد أي

ات اخليـال العلمـي اسـتجابة    جـاءت روايـ   "للمؤلف نفسه يقول فيها     
ــة أوال    ــت علــى الغرائبي ــل املخيلــة الــيت ترب ــصرنة  ،لفع ــة لع  وحماول

اخلرافــة واألســطورة ثانيــا، إذا كانــت األســاطري القدميــة قــد تــضمنت  
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الدالالت السياسية   بعض األحيـان فـان أدب اخليـال العلمـي قـد           
واقــع  لتــصوير ال كنائيـاً شـحن مبثــل هـذه الــدالالت فكـان ذلــك أداءاً   
وبعــد أن قطــع اخليــال ، الـسياسي بعيــدا عــن مقــص الرقيــب وقمعــه 

الغرائيب شوطا صار لزاما عليه أن يلتفـت إىل تفـسري هـذه الغرائبيـة         
ــة      ــاة والثقافـ ــا   احليـ ــصها ووظائفهـ ــا وخصائـ ــن دوافعهـ ــث عـ والبحـ

القراءتـان  ، )١("األسـطوري  من هنا صار التوجه إىل االجتـاه         ،واألدب
ــا  املتقـــدمتان تـــشريان  ــا فيهـ ــا مبـ إىل أن روايـــات الفرطوســـي مجيعهـ

قد أفادت مـن األسـطورة   خلـق رمـوز أسـطورية       )) الرجل اآلتي ((
تعطي دالالت واقعية معاصرة تشري إىل الوضع السياسي وقت كتابة 

 وأياََ كانت هذه الرموز فإهنـا تـدل داللـة واضـحة علـى واقـع           ،الرواية
واياتــه، لــذلك قــدم مريــر عاشــه املؤلــف مــع جمتمعــه وانعكــس   ر 

شخوصا بأشـكال غـري مألوفـة وأفعـال خارقـة، وهـي أيـضا أسـطورية              
  .)٢(قمعية تصيب من يرفضها أو يفكر مبقاومتها باجلنون

تـشري إىل عـدة دالالت ميكـن        )  الـصنوبري  إبراهيم (وهذه السلطة 
أن تندرج حتتها، فالعالقة اجلدليـة بـني احلـاكم واحملكـوم وخاصـة                 

 إبـراهيم  (لث تتجلى   مشهد من الرواية حينها يقرردول العامل الثا  
إرسال سـفينة حمملـة بـالفئران إىل شـرق آسـيا لغـرض              ) الصنوبري

تقليص عدد السكان فيها من خالل الفئران اليت تتغذى على حلوم   
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 و  ذلك أعظم انتهاك حلقـوق اإلنـسانية، ولكنـها انتـهاكات       )١(البشر
ت   العـامل، مـن هنـا جـاءت     ما زالت حية تصر عليهـا الـدكتاتوريا    

 إىل حلم اشرتاكي يلغي املعامالت املالية وجيعل رؤى املقموعني توقاً
من اإلنسانية مثاال أعلى لكل شـيء وحيفـظ كرامتـها ويتمثـل ذلـك            

، وليس ذلك فحسب بل أن )٢(  صورة السوق   جزيرة أم النمور
احلـاكم  حلم املقموعني يتجـاوز ذلـك إىل انتخابـات حـرة   اختيـار        

بعيدا عن احلكم الوراثي أو الدكتاتوري كما   انتخاب حييى رئيسا 
، ومتثـل العوملـة صـورة    )٣( النمـور أمللجنة العليا لقيادة سكان جزيـرة     

أخرى من صور السلطة القمعية فإهنا   بعض جوانبها تفضي إىل        
موت اإلنسان أو إىل القضاء بايلوجيا عليه بوسائل عـدة، فيظهـر       

 الدولـة الكـربى قامـت    إن ":ية أيـضا ذكـر لنتـائج العوملـة فيقـول          الروا
بإجراء جتربة نووية   أعماق احمليط اهلندي على مقربـة مـن جزيـرة           

 اجلزيرة وان آثارها سـتكون ذات      مقطورة وإن إشعاعات تسربت إىل    
وهـي أيـضا     ،  )٤("خطورة على حياة الناس ومستقبلهم   اجلزيرة      

سيطرة الدول العظمى وسـيادهتا علـى الـدول    الوقت نفسه تشري إىل  
)  الـصنوبري  إبـراهيم (الصغرى من خالل سلطة الوالء اليت وضعها        

ــنس    والــــيت ال تنتمــــي إىل وطــــن أو أمــــة أو ديــــن، وإمنــــا إىل جــ
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ــصنوبريني ــى بقايــا      ، )١(ال ــيض عل ــوحي إىل ســيادة اجلــنس األب ــا ي مم
ض مـا   األجناس األخرى كاألمسر واألسود واألصفر، واجلنس األبـي       

  . جنس الدول الكربىإالهو 
 الثقافة السائدة   أنورمبا كانت للثقافة سلطة قمعية أيضا ويبدو 

، هـي ثقافـة الغـاب ألن األقـوى هـو األصـلح          ))الرجل اآلتي ((رواية  
 إبــراهيموهــو األبقــى وهــو الــسلطة مثــال ذلــك مــا جــرى مــن قيــادة    

 القتـل مـن      كل شيء حتـى        تمارها بأمرته ئحليوانات الغابة وأ  
 سـلطة  أمـا ، )٢(دون سبب وجيه حينمـا كـان   العاشـرة مـن عمـره            

ــة ينحــر العالقــات     اتمــع فإهنــا تنحــصر وتتالشــى الن بطــل الرواي
 إبـــراهيم (االجتماعيـــة أو انتمـــاءه االجتمـــاعي مثـــال ذلـــك زواج      

، ومهـا   سـن التاسـعة      )٣(وميـساء مـن دون علـم أهلـها        ) الصنوبري
ــآخر     هــذه القــرا .مــن العمــر ءات املتعــددة أســهمت بــشكل أو ب

إضاءة جانب من جوانب النص ولكن هناك سؤال يطرح نفـسه أي        
  نوع من القراءة اختص بالقراءات املتقدمة الذكر؟ 

 القارئ أنيتبني  )) الرجل اآلتي ((عند دراسة أنواع القراء   رواية        
 أن املعاصـر هــو القــارئ املهـيمن   معظــم القــراءات، علـى الــرغم مــن   

 يـصل إىل  أنلكنـه مل يـستطع   . املؤلف نفسه يطرح عـدة قـراءات لنـصه    
مرتبة القـارئ املثـايل بـسبب التبـاين بـني قـراءة وأخـرى   حتديـد داللـة           
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 ولعل القارئ املعاصر هو القارئ املهيمن على قـراءات الـنص     ،)١(النص
أي انعكـاس  ،  الـذي يتعلـق بتـاريخ التلقـي        والقارئ املعاصر هو القـارئ    

 فتأتي قراءة كـل عـصر مناسـبة    ،بنية الثقافية لعصر معني على النص   ال
 وبذلك تكشف عن تطور البنية الثقافية واالجتماعية ،مع تاريخ قراءاهتا 
وكـان ظهـور   ، )٢(وتطور التلقي والذوق الفين للمتلقـي  ،  جلمهور املتلقني 

ــراءة     ــه علــى ق ــارئ املعاصــر وهيمنت ــي ((الق ــه أســبابه،  )) الرجــل اآلت ل
 بعـد ســقوط  إالم ولكـن قراءاهتـا مل تظهــر   )٢٠٠٠(ايـة صـدرت عــام   فالرو

أي ، م)٢٠٠٣( احلكم البائد، مؤرخا ألقدم قـراءة   شـهر أيـار مـن عـام              
هــذه املراحــل   يعكــس ممــا، بعــد شــهر واحــد مــن ســقوط الدكتاتوريــة 

ببنيتــها الثقافيـــة والــسياسية واإليديولوجيـــة علــى قـــراءات القــراء املـــار     
م ) ٢٠٠٨ (أيلـول إىل  ) ٢٠٠٣ (أيلـول ه القراءات من    احنصرت هذ ،  ذكرها

وهذه املدة الزمنية هي تاريخ تلقي هذا النص ممـا يفـسر الـدالالت الـيت         
واملتـــضمنة إشـــارات إىل أحـــداث ، افرزهـــا القـــراء   أثنـــاء قـــراءاهتم 

  .م وما بعدها) ٢٠٠٣(عام
ال يعطي )) الرجل اآلتي((أما القارئ املخرب فان ظهوره بني قراء 

و  قــراءة واحــدة ال ،  لكنــه ظهــور نــسيب،ابع الــسعة أو اهليمنــةطــ
والقـارئ املخـرب هـو القـارئ الـذي يـستند إىل النحـو التوليـدي               ،  غري
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وتأثريات البنية السطحية على املتلقي حتـى يعـيش القـارئ حلظـات              
ويعد القارئ عبد احلكـيم أمـني   ، )١(النص وصوال إىل البنية العميقة    

ألنـه قـارئ ظـل يـراوح   قراءتـه        ،   حـد مـا    حممد قارئا خمـربا إىل    
ــسطحية  ــنص  ومل يـــستطع، عنـــد البنيـــة الـ ــا إىل دالالت الـ  جتاوزهـ

  .)٢(الكامنة أو العميقة
روايـة حتتمـل دالالت   )) الرجـل اآلتـي  (( روايـة  أنيتبني مما سبق    

متعددة ألهنا دخلت عامل الغرائبيـة   شخوصـها وأحـداثها ممـا ألـزم         
ولكنها قراءات احنصرت   إطـار    ،  ة متنوعة  بتوجهات قرائي   القارئ

لـذلك ظهـر القـارئ املعاصـر قارئـا مهيمنـا علـى قـراء          تـارخيي حمـدد  
 ،وقد ظهر إىل جنبه قارئ آخر هو القـارئ املخـرب    )) الرجل اآلتي ((

  .ولكنه قارئ مل يستوف شروطه مجيعها
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لعل أول شيء يواجه الباحث عند دراسته األعمال الروائية أهنا       

ف . أي اهنا دائما ما تكون دالة مع الزمن، ذات طابع تعاقيب وسأوظّ
وم القــراءة بوصــفه الطريقــة التقليديــة لالســتجابة    حبثــي هــذا مفهــ

ــك   ــسلة الكلمــات تل ــدما   قــراءة     . لسل ــضي ق الــيت ال ميكــن أن من
األعمال السردية دون أن نلقي باال للرتاكيب اللفظيـة املبنيـة بطريقـة         

ــا ــى      . مـ ــروس املبنـ ــشكالنيون الـ ــه الـ ــق عليـ ــذي يطلـ ــاء الـ ــذا البنـ هـ
و  روايـة  . )٢("االسـطورة "ويطلـق عليـه نورثـورب فـراي         ،  )١(احلكائي
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وضـــمن القـــراءة  ،  لعبـــد اهلـــادي الفرطوســـي  )١()الرجـــل اآلتـــي (
االستكشافية هلا يستطيع الباحث أن يتلمس ثالثة فضاءات سـردية         

  . )٢(وتوبولوجيا ال هندسيا كميا، متداخلة فراغيا ال خطيا
يقع ضمن مبنـى حكـائي تقليـدي يتـسم        :  فضاء السرد الفين   -١

طية ال يبتعـد فيـه املبنـى احلكـائي عـن املـنت            بعالقات زمنية خ  
: مــستهال حركتــه باســلوب برقــي مــوجز ، احلكــائي بــل حياذيــه

اشاعات غـري مؤكـدة تتحـرك    ، مههمات مكبوتة، لغط مبهم "
    )٣("...تنتقل اىل صفوف الطالب.  ...  مقاهي املثقفني وانديتهم

ــسياسي -٢ ــسرد الـ ــضاء الـ ــصحفية   :  فـ ــة الـ ــيمن اللغـ ــث هتـ حيـ
 واليت ال ختلو من يوتوبيا ...رية واملشحونة بالتأمل اهلادئ    التقري

ط   حلم اليقظة الـذي اسـتطال وامتـد اىل         ،  احللم السياسي احملبٍ
  . هيمنة سياسية متعكزا على اخليال العلمي

الذي شكل كونـه املنطقـي معتمـدا علـى          :  فضاء السرد العلمي   -٣
املخلوقـات ذات  فرضية الطفرة الوراثيـة الـيت خلقـت أجيـاال مـن            

 ومع ان هذه الطفرة ليست ذات أسـاس علمـي        ...الطبيعة اخلارقة   
فهــي ، اذ ان العلــم يــرفض احتماليــة تكــون طفــرة اجيابيــة ، مــتني

تشبه فرضية أن يلعب عدد كبري من القرود مبفاتيح البيانو لينتجوا       
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2 
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، اال ان ذلك ال ينفي الروايـة مجلـة وتفـصيال      . )١(معزوفة لبتهوفن 
         .ة على أساس الوهم العلمي ال اخليال العلميفهي مربر

سنسعى   هذا البحث إىل دراسة املـستويات الـسردية بأسـاليب      
وقبل الولوج اىل هذا النمط من الدراسـة غـري        . ...اسلوبية إحصائية   

ســنحاول تقــديم ، املألوفــة   حبوثنــا النقديــة والروائيــة بــشكل كــاف 
  .  من الدراساتصورة معمقة عن تقنيات هذا الضرب

ان كثريا من الدراسات والرسائل   : املعاجلة االسلوبية واالحصائية  
مل ،  اجلامعية اليت اعتمـدت الوسـيلة االحـصائية ملعاجلـة النـصوص           

تأخذ من االحصاء اال وظيفته البدائية األوىل ونعين هبا وظيفة العد 
لـــذا .  وهـــذه ليـــست إحـــصاء بـــاملعنى العلمـــيcountingواحلـــصر  
ــسطحي مــن الدراســة اىل أمنــاط     سنــسعى ــنمط ال  اىل جتــاوز هــذا ال

  . احصائية فعالة ذات ثقل علمي رصني
  

 
مثـل قيـاس كثافـة    ،  density قياس كثافـة املـتغري االسـلوبي      -١

املركـب  / البسيط /الفعلي  /االمسي   (نوع معني من اجلمل   
  ).االنشائي/ املعقد / 

  وذلـك بقـسمة   ratioمـتغريين اسـلوبني       قياس النـسبة بـني        -٢
  . تكرارات أحدمها على االخر

  .  قياس النزعة املركزية للمتغريات-٣
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عملية اختيار املنهج هي مكون أساسـي مـن مكونـات التـشكيل          

ــبريي واحـــد مـــن    . األســـلوبي ــار شـــكل تعـ ــا اختيـ وهـــي   جوهرهـ
ــة أبــدال متاحــة   ــار  ، جمموع ــه بــني   ويكــون االختي   أبــسط حاالت

أما   احلاالت املعقدة فيكون االختيار بـني عـدد كـبري مـن      ،  بديلني
وحيكــم االختيــار عوامـــل برمجاتيــة ميكــن تقـــسيمها اىل     ، البــدائل 
  : نوعني
ويـشمل  ، contextويشكله املقـام  subjective     عامل ذاتي  -١

ردي ف، العوامل املتعلقة بشكل االتصال اللغوي مثل شكل اخلطاب   
ــني      . أو حــواري ــة ب ــة احتمــاالت للعالق ــا اســتنباط ثالث وميكــن نظري

  :العوامل الذاتية واملوضوعية   تشكيل األسلوب
قــد يهــيمن علــى الروائــي العامــل الــذاتي عنــد  : االحتمــال االول

  . تنحية العامل املوضوعي
، أن يكبت الروائي إيثاراته الفردية كبتا تاما:    االحتمال الثاني

ام اخلــضوع ملــا ميليــه عليــه املقــام  حيــث يــسود العامــل        وخيــضع متــ 
  . املوضوعي

ــث ــضبط اختياراتــه ملــا ميليــه املقــام :   االحتمــال الثال وهــو ، أن ي
العامل املوضوعي الذي يتجاوز الفـرد لكنـه حيـتفظ   الوقـت نفـسه         

ومــن هــذه االحتمــاالت نــصوغ البنيــة االحــصائية لروايــة  . .بتفــرد مــا
  .  خ ن- ور.. ...٣ خ- و، ر٢ خ - ور، ١خ= رو : الرجل اآلتي

اىل مجيـــع خـــواص . ... (،خاصـــية= خ ،  روايـــة= حيـــث رو 
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هـذه معادلـة عامـة فـضفاضة ميكـن توظيفهـا       . )النص اليت مت فحصها  
  هذه الرواية اليت حتددت مساهتا مبـدئيا مـن   مـستويات الـسرد        

ن الــيت أوضــحتها القــراءة االستكــشافية لــذا فــنحن مــضطرون اىل ا  
نـبين نوعــا مـن التحــوير علــى املعادلـة الــسابقة عـرب تــشخيص ثالثــة     

  : أنواع من اخلواص االسلوبية
  ).  خ ي-ش  ( خواص اسلوبية ذاتية خالصة-١
  . ) خ ي-ش ض  ( موضوعية- خواص اسلوبية ذاتية -٢
  )  خ ي-ض  ( خواص اسلوبية موضوعية خالصة-٣

  : جل اآلتي كما يلي ومن هنا ستتحدد املعادلة اخلاصة برواية الر
،  خ ك  -ش  . ...،  ٣ خ   -ش  ،  ٢ خ   -، ش   ١ خ -ش  = رو  

،  خ م   -ش ض    .. ...٢+ خ ك     -ش ض    ،  ١+ خ ك     -ش ض    
  )  خ ن- ض ... ٢+  خ م -ض 

 وتعين هذه املعادلـة ببـساطة ان اخلـواص احملـددة ألسـلوب الـنص         
 -ش  (تساوي جمموع اخلواص األسلوبية بأنواعهـا ؛  الـذاتي   ) رو(

. ...... ١+ خ ك-ش ض  (الـــذاتي املوضـــوعي )  خ ك-ش  ... ١خ 
  . ) خ ن- ض ... ١+ خ م-ض  ( واملوضوعي) ش ض م

وتتميـز املعادلــة احملــددة إلســلوب الروايــة اهنــا متثــل الروايــة متثــيال   
كما أهنا تعرب عن . شكليا باستخدام منظومات من مكونات مستقلة  

وعية   تــشكيل الدرجــة الــيت تــسهم هبــا املكونــات الذاتيــة واملوضــ  
النص وهكذا يتشخّص أسلوب الـنص احـصائيا بتجزئتـه اىل عـدد            

وميثـل هـذا   ، حمدد مـن املكونـات األسـلوبية القابلـة للقيـاس الـدقيق          
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ــل  ــوم االحــصائي     )١(االجنــاز   رأي دوليجي ــه املفه ــم اســهام يقدم أه
وقبل ان نشرع   حتليل رواية الرجل اآلتي سـرديا  . لنظرية األسلوب 

  : واية احصائيا على وفق املنهج اآلتينشرح الر
   

  
  

  
  
  
الدولـة ستـضرب بيـد مـن       . ...لغط مبهم مههمـات مكبوتـة        (-١

   )٢()حديد على مروجي هذه االشاعات
:  حيـي يعلـق   ...حيي وحسن يعيدان قراءة املقـال االفتتـاحي     (-٢

  )٣()أي نتائج  سلبية علينا. ...
ــسكت بطنـــها بك    (-٣ ــت نـــدى وأمـ ــا يـــديها هتفـ بارتعاشـــة ، لتـ

  )٤()مباغتة
 ...اســتيقظت نــدى متــأخرة عــن موعــد اســتيقاظها املــألوف    (-٤

  )ببيتها فقط
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  )١().ومستقبلهم. ...لكنها اليوم جتد املوضوع خيصها  (-٥
  )٢().   هذا املوضوع. ...تذكرت ندى اهنا المت زوجها ( -٦
  )٣(). املاضي...اجتهت ندى اىل مكتب املديرة ( -٧
   )٤().  أول الطريق. ...استقبل حيي النبأ حبزن شديد  (- ٨
  )٥() فكيف انكشف أمره ؟...ظل احلداد مهيمنا  (-٩
  )٦() هكذا ضاع دم الدكتور ابراهيم...اجلبناء لعبوا لعبتهم  (-١٠
هنــضت . ...كانـت مالحمــه قلقـة   . زار حيـي صـديقه مبكــرا   (-١١

  )٧()ندى لتعد العشاء
  )٨() سيكون امسه ابراهيم...تظل شريط الذكريا(-١٢
  )٩() يعود للجلوس وراء مكتبه...الفرحة ال توصف (-١٣
  )١٠() حدقيت بوم...غادرت مكاهنا (-١٤
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  )١()من البشر. ...ازدحم النادي (-١٥ 
   )٢()من جزيرة مقطورة. ...اليوم حتتفل ندى  (-١٦
  )٣( ) املوهوبني...مل يكن اهتمام حيي (- ١٧
   )٤() فاخرتعت هذه احلكاية...راكضة انطلقت ندى  (- ١٨ 
ــام كانـــت نـــدى   (- ١٩  هـــذا الـــزواج امللبـــد  ...عـــصر أحـــد االيـ

  )٥()باملخاطر
جنـد طريقـة للـتخلص منــه    . .كـان نبـأ التهديـد الـذي وجهـه      (-٢٠

   )٦()ومن زوجته
  )٧( )لو أني اجنبت كلبا. ...عادت ندى وزوجها  (-٢١
   )٨()ن يفكرا بالعواقبدون أ. ...  الليلة التالية كان  (- ٢١
  )٩() وارقصي على حباله...خبا الربيق بعيين حيي  (-٢٢
  )١٠() مستعينا بالكتمان...  اليوم التايل كان ابراهيم  (-٢٣
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   )١()ملواجهته.. ...احمى البشر من الوجوه  (-٢٤
   )٢()ظافرا. .  شوارع مقطورة كانت الفرحة (-٢٥ 
   )٣() كأرنب مذعور... كان حييى يستمع لتلك االخبار (-٢٦
  )٤()الطفل املعجزة. ...من غرفته   الطابق اخلمسني (- ٢٧
وكيــف ســينقرض   ..توجــه حــسن ونــدى اىل حملتــه القدميــة  (- ٢٨

  )٥()احفادهم
   

               
  

  
  

  )٦()عند وصوهلا. ...كان رد فعل الرأي العام عنيفا  ( -١
يدعوهم اىل العودة اىل . ...ى فور وصوهلا اىل مبنى املستشف (-٢

  )٧()املستشفى
 واسـدل الـستار علـى     ...قبل أن تغادر املستشفى علمت نـدى      (-٣

   )٨()اجلرمية
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   )١().وليست مشكلتنا وحدنا.. ...ندى تعد تقريرها  (-٤
   )٢() اىل مركز طيب... ...مع تناول الطعام  (-٥
   )٣() مستشفيات الدولة...الليلة هي العاشرة  (-٦
  )٤()  خمترب االحباث.  ... غريت موضع جلستها -٧
  )٥() ابراهيم املؤزر...انطلق الثالثة  (-٨
 أول سـلــطة  ...عاد جيلـس علـى حــافة الـصندوق اخلـشيب             (- ٩

  )٦()سـياسـية عـلى هذه األرض
ملواجهــــة وضــــعنا ...قبــــل ســــاعتني مــــن غــــروب الــــشمس  (-١٠

   )٧()اجلديد
ــبري  (-١١ ــوا بابـــا كـ ــائق وجلـ ــا هـــذه ...ا فقـــال حيـــي وبعـــد دقـ أحقـ

  )٨()املخلوقات من البشر
   )٩() إذا فهو مشوه...أخريا خرج ابراهيم اىل النور  (-١٢
  )١٠() اىل وسط مججمته...دخلت املمرضة  (-١٣

                                                
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  



 72 

   )١()  هويتهما املتميزة...صار منظر الصبيني (-١٤
   )٢()ما زاال   السادسة من العمر. ...ذات يوم أقبل  (-١٥ 
   )٣()ستدفع الثمن غاليا.. ...ل الدكتور إحسان توص (-١٦
حتـى جنــد طريقـة    . ...عاد حييى اىل تفحص اجلثـة اهلامـدة       (-١٧

   )٤()للتخلص منه ومن زوجته
   )٥() والصنوبريني...آسف ياسيدي...قال ابراهيم خماطبا حييى(-١٨

    )٦()  جزيرهتم.. ...عد غرق محيد مل ين أمام حييى(-١٩
   )٧()تتكوم على رمال أم النمور. ..... ...يام اخلمسةانتهت األ (-٢٠
  الــزعيم حييــى ...طــرق البــاب علــى حييــى أخــربه شــخص  (-٢١

  )٨()يقرتب من الوصول اىل دفة احلكم
  )٩()    الوالدة االوىل...حاكم مقطورة يصرخ  (-٢٢
  )١()ابراهيم الصنوبري أقوى مما يتصور.....السفينتان احلربيتان (-٢٣
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  )٢()ووعده بالتوسط لدى اإلمرباطور.. ...ا حيتفل العاملغد (-٢٤
 التــوازن بــني ...بـدأت مراســم االحتفـال   الــصباح البـاكر    (-٢٥

   )٣()طلب الغذاء وعرضه
               

  
  
  
  )٤().بذيل كلب..  ...يقول الدكتور ابراهيم إن  (-١
 وبــأمر هــذا الــشهر % 10ارتفعـت نــسبة املولــودين أمواتــا إىل  (-٢

  )٥()    جمتمع واحد...من 
ــرة ام النمــور ال تبعــد عــن مقطــورة    (-٣  دمســة ...رغــم إن جزي

  )٦()للضواري
 إلجـراء  ...انه حيوان نادر ال وجود له اال   جزيرة النمور         (-٤

  )٧()التجارب املطلوبة
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   )١()لوال هذا النتوء الذي   وسط مججمته ....: علق حييى (-٥
  )٢()  عظم اجلبهة .....نوبريانه اجلسم الص (-٦
  ...كانــــت مملكــــة املخلوقــــات الـــــصنوبرية    ،مبــــرور الــــزمن   (-٧

   )٣()الضخمة
ــه      (-٨ ــالل حبوثـ ــن خـ ــسان مـ ــدكتور احـ ــل الـ ــة ...توصـ  حبراسـ

  )٤()الرجلني
   )٥() بني طلب الغذاء وعرضه...بل الفئران هي اليت تأكلهم (-٩

دلـة الروائيـة    وميكن الكشف عن خمرجات البيانات اخلاصة باملعا  
  : على وفق املخطط الرياضي البياني التايل

  )١ (جدول رقم
 

   
   

   
  

ــن خــالل هــذا اجلــ    دول نالحــظ ان الروايــة ختتبــئ وراء احلبكــة    م
ــك ، العلميــة  ضــامة   احــشائها بنــاءا روائيــا ذا مســة تقليديــة   آيــة ذل
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ــن خــالل املخطــط االحــصائي       ــشاف بوضــوح م ــذا االكت ــضح ه وسيت

  : التايل
  
  
  
  
  
  
  

  ميثــل احملــور West،  خ ن-    ميثــل احملــور ش Eastحيــث      
  .  خ ن- ميثل احملور ض  North ، خ ن-ش ض 

 ومن خالل العـرض الفراغـي للمخطـط اإلحـصائي يتبـدى لنـا             
  : التداخل اهلارموني ملستويات الرواية  كما   املخطط التايل 
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ــا يكــشف  ــيم ذاهتــا عــن بــروز كيــان      كم ــنحين التذبــذبي للق  امل
متنحي احصائيا مما يربز وجهة النظـر القائلـة بـأن احلداثـة اإلسـلوبية         

  .   رواية اخليال العلمي هي حداثة ال متس اجلوهر الروائي
ــا دون أن يلغــي      ــي فراغي ــث الروائ ــداخل مــستويات الب ــث تت حي

  .  املتلقيبعضها بعضا بل تتواشج خللق حالة التوازن عند
هذا التأرجح بني الذاتي واملوضوعي واملخـتلط الـذي كمـا الحظنـاه              

يأتي هبيئة تفاعلية متوازنة يعطـي الروايـة منطـا خاصـا مـن          ) ١(  جدول 
. .التوتر والتفاعل املتبادل حيث انه خياطـب قنـوات متباينـة عنـد املتلقـي            

دث اال ان اخــتالف درجــة حــرارة اخلطــاب بــني كــل مقطــع وآخــر حيــ  
ارباكــا   شــبكات التلقــي اذ ينتقــل القــارئ مــن لغــة صــحفية تقريريــة   

 اال ان براعــة الكاتــب   تعــشيق   ...ظاهراتيــة اىل لغــة حمايــدة علميــة   
بينـهما ادى اىل خلـق حالـة مـن التـوازن عنـد       )   خ م  -شض   (النمط
 وهذا هو السر   جناح رواية الرجل اآلتي كما ستكشف عنها     ...القارئ

  : االحصائية املفصلة واليت تعرب اخلطاطة التالية عنهاالنتائج 
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ــرتاب       ــسردي نلمــس اق فمــن خــالل دراســة التطــور للمركــب ال
 مستوى البعـد  املبنى احلكائي من املنت احلكائي خطيا وابتعاده على    

لدخول الزمن بصفته متغريا جديدا يقلب العالقات الواقعية         . .الرابع
وآية ذلك تعدد    ...املألوفة ويسهم   تغيري الشكل اجلمايل لألحداث      

التقــديم ، الوســائل الفنيــة   تــشكيل املبنــى احلكــائي مثــل املــوازاة 
، الـنظم اإلطـار و ،  االجياز واالستطراد كاإلرجاء والتضمني   ،  والتأخري

كما تلعب الشخصية القصصية بـصفتها وسـيلة مـن الوسـائل الـيت             
وكمـا تطـور مفهـوم التغريـب عنـد        . تسهم   تشكيل املبنى احلكائي    

ــسكي ــة بعــد حــني      )١(شكلوف ــا مبعنــى ان الوســيلة تــصبح آني ، نظري
ــف الفرطوســي ، وعندئــذ جيــب تغريبــها مــن خــالل تعريتــها  فقــد وظّ

سر الــنمط التقليـــدي لـــسري  التغريــب هـــذا تطبيقيــا مـــن خــالل كـــ   
والتوجــه اىل عــامل ذي طــابع فنطــازي يكــسر املــألوف   ، االحــداث

وإذا كانــت وظيفــة األعمــال االدبيــة هــي ربــط االنــا  . الــسرد الروائــي
كـل  ، فقد ملسنا من خالل هـذا البحـث مـدى جنـاح الكاتـب        . بالغري

يق  كما جنح الكاتب   حتق...هذا عرب خلق اسطورة وتوسيعها دالليا 
  : قدرة الرسالة الفنية على االحتفاظ بانتباه القارئ عرب شروط ثالثة

  . ارئق كون الرسالة نفسها مهمة لل-
  .  كون القارئ قادرا على فهم الرسالة-

    .  التدرج   فهم الرسالة-
                                                

1  
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عندما تثريه املثريات ،  تتحول إىل طاقة حركيةاخليال طاقة كامنة

فيتسع ويبدأ ، املوضوعية و  تبعثه البواعث الذاتية   أو تدفعه الدوافع    أو
وخـالل ذلـك يرسـم صـوراً     ،  يفـور وخيفـت    و يلتهب و فيقدح. باإلنتاج
الـرؤى وميـزج مزاجــاً    و ويبـدع معــاني مبتكـرة يـستلهم الواقــع    شـعرية 

ستثري تـراب األرض ليـصنع رحيــاً   يـ  وحـسناً فيغـوص   حبـر املخـزون    
ــشعر    ،  رياحــاً مبــشرة أومــدمرة  ــق األوصــاف هــذه علــى ال وقــد تنطب

أجـاد   رسـم    والوجداني فيقولون عن صاحبه أنـه حلـق   اخليـال      
ــصور الــشعرية  ــصور    . ال ــت ال ــق علــى الــشعر احلــديث فتنع وقــد تنطب

 حيويتـه  وشطحاته ويعزون ذلك إىل قوة اخليال والغموض و بالغرائبية
  .نظره وبعد آفاقهو

فهـو إمـا أن   ، مثل هذا اخليال   الـشعر ال ينفـصل عـن الواقـع           و
 أسـرية  و يقفز عليه عندما جيد نفـسه حبيـسته       أو،  يستند إليه ليطوره  
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رمبا أمكن أن نسميه اخليال الواقعي مـع دقـة   فهـم معـاني           و ،قيده
  .فنية وأثر اخليال   إحالته   فن ومرجعيات الواقع
ــا مــن ا  ــستغرب   و،خليــال علميتــه أي اخليــال العلمــي  يهمن رمبــا ي

علمـاً     وبعضهم اجلمـع بـني متناقـضني فكيـف يكـون األمـر خيـاال           
ــضني آخــرين     ، آن ــضهم اآلخــر اجلمــع بــني متناق كمــا اســتغرب بع

الواقع ألننا انتـهينا إىل أن الواقـع ميـد     ولكنهما أشد وطأة مها اخليال   
 معمله ؛ فيخرج مزاجاً فريداً ال اخليال يصنع املادة   و،اخليال مبادة

ال هو بالواقع القار  وهو باخليال اجلامح العائم   فضاء ال أرض حتته   
 حتريكـه أو إعـادة ترتيبـه      أواجلامد الـذي حـرم علـى النـاس مـسه       

إمنـا هـو   ، ال ذاك وال هـذا ، ال، اجلمـاد سـواء   واألقل حتى غـدا هـو     
خـيط مـن هنـا     و هنـا خيط من ،  ضروبه و الصانع لإلبداع بكل أمناطه   

يـستبد علـى    ووقـد يـشط خـيط    ،  تناسق لصنع نـسيج وحـده      و بتوازن
غري أن املتمكن املبدع يستطيع أن حييله   النسيج إىل ، آخر أحياناً

  .ما ال يشكل أمراً أجنبياً
 يبدو األمر   الشعر املعاصـر أشـد تعقيـداً لـتغري مفـاهيم الـشعر           و
  الرواية ؛ ألهنا أكثر عرضة يتشابك  ويتعقد األمر أكثر و،تعددهاو

رمبا جاز على هذا األساس أن ميد العلـم   و،للجانب العقلي   البناء   
ــستقبلية   ــادة مـ ــال مبـ ــدها    واخليـ ــاق مل يرتـ ــم بآفـ ــال العلـ ــد اخليـ . أن ميـ

أسلوبية الرواية مناسبة للخيال    و ،فاالستعارة مناسبة للخيال الواقعي   
  ) الكناية الروائية (العلمي
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 هـذه املفـاهيم البـسيطة سـنقف علـى بعـض روايـات           استناداً إىل و
الرواية خيال : اخليال العلمي لعبد اهلادي الفرطوسي فنسأل ابتداء        

         متوهم أم خيال خالق؟
عـــامل الروايـــة شـــبيه بعاملنـــا أم بـــديل عنـــه ؟ القـــراءة العموديـــة   

ــصر دون   ومــضغوطة تــوجز واالعتياديــة تتابعيــة ضــاغطة  ــزل لتخت ختت
  .سيات احملتوىإخالل بأسا

ــار أزاهــري مــن   ، أمــا القــراءة األفقيــة ففنيــة مبدعــة   فهــي قــراءة اختي
ضــمها إىل بعــضها   باقـــات علــى أســاس مــن التوافـــق أو       وحديقــة 

ــالف  ــاجالتخـ ــا  إلنتـ ــى   اختالفهـ ــقة حتـ ــكال متناسـ ــها    و، أشـ لعلـ
  ."الرجل اآلتي " هكذا هو األمر  ، اختالفها أكثر تآلفاً من توافقها

 اجلــنس األدبـي مبعنــى  بأسـئلة "  الكربيـت  ضــوع " راءةتـشي قـ  و
يبدو أن اجلواب ال ينحاز . إمرار الرواية   كشاف حتليل بنائها الفين

أنـه ينظـر بعـني العـدل     . ال يسيد عنصراً على آخر وإىل جانب معني  
خيـال   وتـوهم واقعـي   وإىل هذه األسئلة فريى أن الرواية واقـع متـوهم       

ــايل  وخــالق ــداع خي ــا ال   التفاصــيل  عامل. إب ــا يــشبه عاملن إمنــا    وه
هو خيتلف عن عاملنا ال   االنفصال التام بل   امليل عنه  و،احليوية

  . إن ال يتطلب ذلك ولصنع عامل آخر ميكن أن نصدقه
منـها  : تبقى هناك رموز قد نفلـح   فـك شـفراهتا إىل حـد مـا             و

ــات  ــض األمســ    (٩٢ص ، اإلشــارة إىل احلكوم ــاء بع  اكاحتمــال بق
احليوانات على قيد احلياة لكن أشكاهلا ال بد أن تكون قد تغـريت    و

  . )بفضل املناخ اجلديد
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: قفـزه علـى األزمـان    ونلمس تـسامي الـزمن  "  اجلوفاءاألرض"   
املستقبل ميتد إىل مليارات  و،البدء يبدأ من اإليغال   القديم األقدم

 راســخةذاك حيــاك حاضــر مــستند إىل أرضــية   وبــني هــذا و،الــسنني
ف مستقبل يو تو بي يستحقب أمنيات أحالم يقظتناو ستشري .  
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الفــائزة باجلــائزة الثانيــة   ) الرجــل اآلتــي(ـ  روايتــه املوســومة بــ

عبـد اهلـادي أمحـد     (يفيـد مؤلفهـا  ،  ٢٠٠٠ عام   لإلبداعجائزة الشارقة   
، مــن علــم الباراســايكلوجي   ختليــق احلــدث الروائــي) فرطوســيال

ومن ثم يوظف معطيات علم التـشريح واهلندسـة الوراثيـة   التعـبري      
عن جوهر احملمول الفكري والسياسي للرواية اليت تدين العوملة على 

، وفق أسلوب ال خيلو من الغرائبية   تصوير املـنت احلكـائي للـنص      
ئي أفق توقع املتلقي عرب مسار األحداث والنتائج إذا طاملا يصدم الروا

املرتتبــة عليهــا والــيت تباغــت ذهــن املتلقــي مــن فــرط مــا شــاهبا مــن   
معطيات غري معروفة تكاد تشكل اجلوانـب اخلارقـة   املـنت الروائـي          

  .نفسه
                                                

1   
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سـتخدامات النوويـة   وألن املؤلف يبغي أداة العوملة واحلـروب واال     
فقـد أسـتهل   ،  احلياة واألفراد ى مستقبلواليت هلا أخطر النتائج عل 

ــي حبــدث غــري مــألوف    ــصه الروائ ــة  . املؤلــف ن ــة بعملي ــدأ الرواي إذ تب
كتعـبري عـن تـأثري اإلشـعاعات     ، قيصرية لـوالدة طفـل لـه ذيـل كلـب       

  مــا يتخــذ املؤلــف مــن مقــاهي املــثقفني      ، النوويــة علــى األجنــة  
الـسياسي  نقطـة الـشروع باجتـاه تـصعيد الـوعي         ،  بوصفهم عقل األمة  

وتبــصري املتلقــي هبيمنــة اجلانــب الــسياسي   الروايــة الــذي يــشكل  
ومـن ثـم اإلحيـاء بـأن اجلانـب العلمـي   ثنايـا الروايـة يعـد          ، اهلـدف 

  . وسيلة أو وعاء الحتواء اهلدف نفسه
لقــد قــسمت الروايــة علــى ثالثــة أقــسام حتيلنــا إىل ثوابــت البنيــة  

ــنص الكالســيكي امل   ــسردية   ال ــث  الدراميــة ال تمحــورة حــول املثل
 يكـون  األول، وبالفعـل فـان القـسم      )هنايـة ،  وسـط ،  بداية (التقليدي

مبثابة اإلطار النظري الذي ميهد املؤلـف مـن خاللـه لألفكـار ويفـرش             
فيما يكون القسم الثاني والـذي يدشـنه       ،  املعلومات ويوضح األمكنة  

هيم زوجة حسن بالذكرى اخلامسة لوالدة إبرا) ندى (باحتفالاملؤلف 
ــضي إىل   ــة تف ــك عتب ــل ذل ــصة املــوت  (وميث ــة  ) رق ــة الرتاجيدي والنهاي

، الذي حيض من منـصبه ويعـني بدلـه شـخص آخـر       ) حييى(للزعيم  
حــا  ، وحليتــه الكثــة، فيتــسكع بأزقــة حملتــه القدميــة مبالبــسه الرثــة

كما لو كان صـعلوكا   حـني يـصبح إبـراهيم الـصنوبري            ،  القدمني
ــازع   ــامل بــال من ــة    ،إمرباطــور الع ــك إشــارة واضــحة إىل هيمن و  ذل

ــة      ــث مــن الرواي ــتم القــسم الثال ــدول الكــربى وهكــذا خيت ــذا إ. ال ن ه
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يــشري   جانبــه ، احلــدث الرتاجيــدي الــذي التقطتــه كــامريا املؤلــف 
ــصارعة   ــضدية املتـ ــات الـ ــر إىل الثنائيـ ــل ) حييـــى (إذ أن، اآلخـ البطـ

ــا أنالــسياسي الثــوري يطمــح   ــراهي (لكــن،  يكــون قائــدا حقيقي م إب
 يكون بطال من ورق أن) حييى( يريد لـ  السياسي امللفق) الصنوبري

، ويستقتل من اجل حتقيق هذا الغرض السياسي بوسائل برمجاتيـة  
 يقود بلده مقطورة إىل مرقد السالم   أنيريد ) حييى (أنمع يقيننا  

 يرتبـع علـى عـرش الرئاسـة     أنلكنه يفاجأ بعد   ،  منأى عن أي تبعية   
أهنـا  ، وليس أمامه آال التوقيع عليهـا     ،  وضوعة سلفا  القرارات م   بان

الـذي يرمـز للـشر    ) إبـراهيم الـصنوبري  (لعبة سياسية حيسن قواعدها    
 مثة  إن (ولإلنسان املتوحش الذي ميثل بالضرورة صورة النظام العاملي       

دول كربى كما تشري املناشري السرية قامت بإجراءات جتربة نووية   
  .٩ص) ... إشعاعات تسربت إىل اجلزيرةأعماق احمليط اهلندي وان

ــسطاء       ــها كــل النــاس الب ــا كفــة اخلــري فيمثل ، حييــى، نــدى(آم
 الـذين يـشكلون اجلانـب       سـائر الالجـئني    و الدكتور إحسان ،  محيد
، لكــن هتمــش الشخــصيات اخلــرية بفعــل هيمنــة األشــرار  ، اآلخــر

من نـضاله الـسياسي وجينـد آلفـي     ) حييى(وطوال زمن الروي يصعد    
ــا    الجــئ ل ــق هدفــه الــسياسي   كــسر شــوكة الطغيــان قلن  إن:تحقي

آثرهــا  و الــسلبية لإلشــعاعات النوويــة الروايــة تتمحــور حــول النتــائج
ومن خالل تلك القضية العلمية ينفذ الروائي ، على األجنة البشرية

ــا جيــسد     ــوامل األخــرى املفرتضــة كيم ــى مــصري    باجتــاه الع ــه عل  قلق
   ٥٨ص) صري الساللة البشرية كلهاآنا قلق على م( مجعاء اإلنسانية
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و لتعميق هذه الرؤيـا يـسلط املؤلـف الـضوء علـى مـسالة اجتيـاح         
وكيف ، الثقا  والنفسي والصفات الوحشية   السلوك االجتماعي

 علـى توليـد قـدرات     يعمل تضخيم الغـدة الـصنبورية لـدى اإلنـسان        
ــة  ــأثري   اآلخــر مــن خــالل شخــصية     غــري طبيعي ــراهيم (   الت إب

 شـيء مبـا    الذي يـسخر كـل    ،  الذي يعد أمنوذج اإلنسان    )لصنبوريا
ذالك احليوانات لتحقيق ماربه السياسية عـرب إشـارات رمزيـة ولغـات       
مــشحونة بالــدالالت النفــسية املعمقــة للجوانــب الفنيــة والتعبرييــة       

الرصـف الفـائض عـن      و دون االرمتاء   فلك مباشـرة     ،  للرواية نفسها 
  .نت الروائياحلاجة من الكالم   امل

ــة ، وتــشكل احلــرب  املؤلــف أن إذ ،احلــدث الكــبري   مــسار الرواي
الـصراع  و،  على حافة احمليط اهلندي  مثة حربا بني جزيرتني أنيفرتض  

يدور بـني حـاكم جزيـرة مقطـورة بـاملتوطنني مـع األجانـب وبـني الـشعب           
الالجــئني  و الـذي يقــود آالف العمــال )حييــى(املمثـل بقائــده الــسياسي  

يقــام بــدال عنــه نــضام     و القــديمالنظــام جزيــرة أم النمــور فينــهار    آيل
 حييـى انــه  أدركو هكــذا (، تـأثريه  و حييــى يفقـد مركــزه أنغـري  ، جديـد 

) فقد جمده القديم وصار آهل القرية أداة طبيعية بيد إبراهيم الصنبوري  
 الـيت تـستبدل فيهـا صـورة الـشهيد إبـراهيم       اللحظـة  والسيما     ٧٦ص

ة إبـــراهيم الـــصنبوري الـــذي يقـــف وراء مقتـــل الـــدكتور  بـــصور املـــؤزر
ــل األم   حــرية ، إحــسان ــساؤل ممــا جيع ــل    : وت ــامل عظــيم مث ــل ع أيقت

ومل تــستطيع األم اســتيعاب    مــن اجــل فــأر صــغري؟   إحــسانالــدكتور 
  . )٦٩ص (لو آني أجنبت كلبا : فقالت حبسرة  غطرسة إبراهيم وصالفته
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سي ممثلة   قدرة خميلته    فضيلة الروائي عبد اهلادي الفرطو     إن
 وفق بناء فين حمكم  صياغتها على وةفعلى توليد األفكار غري املألو    

تؤطره الصور املؤثرة بدالالهتا الرمزيـة الـيت وسـعت مـساحة التأويـل       
 تتوقــف طرديــا مــع درجــة   تعبرييــة فجعلــت الروايــة ذات مــستويات

ــة   ــك شــفرهتا املبثوث ــة ذات  الروأن ووالســيما، وعــي املتلقــي   ف اي
،  جنـب مـع الـسياسة    إىل العلـم جنبـا      فيهـا ويسري  ،تنبؤات مستقبلية 

وتنوعت الثنائيـات املتقابلـة مثـل    ، وان تعددت مراكز البطولة والبث    
 ،احليــوان ،اإلنــسان، والفنتازيــا ،الــسحر، العلــم، الــسلم، احلـرب (

  .)اخل...املستقبل ، احلاضر، امليتاواقعية ،الواقعي
، إفاضته   تأكيد بعض احلقائق العلميـة    و   الروائي إفراطبسب  

فقــد هيمنــت اللغــة العلميــة علــى اللغــة األدبيــة   بعــض مواضــيع    
 أن ورغم سعي املؤلف باجتاه حتقيق قدرة من املوازنـة بينـهما     ،  الرواية

األفعال اخلارجية اليت حفلت هبا الرواية تكاد تشكل العالمة الفارقة 
عطاف متقدم   املسار الروائـي  اليت تشكل ان) الرجل آالتي(لرواية  

  للمبدع عبد اهلادي الفرطوسي ضمن رواياته األخرى واحسب أهنا
 تؤشــر جبــالء إمكانيـــة الفرطوســي الطيبــة   ولـــوج عــامل املباشـــرة     

وال سـيما انـه يعـين   أغلبيـة أعمـال الروائيـة كمـا          ، التـسطيح و
ــزمن احلديـــدي(روايـــة  ــصي ) الـ ــصور اجلوانـــب اخلفيـــة   الشخـ ة بتـ
خباصة   ما يتصرف بالنواحي النفسية وبكـل مـا يتـصل       و اإلنسانية

  . بعلم التخاطر آو الباراسايكلوجيا
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   مـسابقة الـشارقة     الفـائزة ) الرجـل األتـي   (  سرديته املوسـومة     
  عبـد اهلـادي الفرطوسـي   . د أفـاد مؤلفهـا   ،  م٢٠٠٠باجلائزة الثانية لعام    

من علم الباراسايكولوجي ومعطيات علم التشريح واهلندسة الوراثية        
  التعـــبري عـــن جـــوهر احملمـــول الفكـــري والـــسياسي ضـــمن مـــنت  

ــصح بوضــوح املبنــى احلكــائي للروايــة عــن غرائبيــة   ،الروايــة  وقــد أف
 ممـا  ،سلوب املتبع   تصوير املـنت احلكـائي وصـياغة الشخـصيات          األ

صدم أفق توقع املتلقي من جراء مباغتة املؤلف لذهنه عرب املعطيـات     
  . غري املألوفة اليت أفرزهتا خارقية النص

إذ تبـدأ الروايـة   ، لقد استهل الروائي سرديته حبدث غـري مـألوف        
رية أسـفرت عـن والدة   بفعل له ثقل تأثريي متثل بأجراء عمليـة قيـص   

 القـصد  ، وهـذا حبـد ذاتـه يـشكل حـدثا غرائبيـا      ،طفل له ذيل كلب 
مــن ورائــه جــذب أنظــار املتلقــي كيمــا يــشرتك مــع املؤلــف   إدانــة   

                                                
1   
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 فيمـا يتخـذ الروائـي مـن      ،اإلشعاعات النووية وتأثرياهتا على األجنة    
مقاهي املثقفني الذين ميثلون عقل األمة نقطة الشروع لتصعيد الوعي 

 ومـن ثـم   ،الثقا  والسياسي بوصـفه هـدفا حموريـا   املـنت الروائـي         
اإلحيــاء بــأن اجلانــب العلمــي يعــد وســيلة أو وعــاء الحتــواء اهلــدف    

  .احملوري آنف الذكر
 ثوابـت البنيـة   إىللقد قـسمت الروايـة علـى ثالثـة فـصول حتيلنـا             

 ،بدايـة (السردية املعتادة واملتمحورة حـول املثلـث التقليـدي املـألوف             
القـسم األول مبثابـة اإلطـار      أن الفـصل أو     ،بالفعـل  و )..هناية،  وسط

ــات        ــث املعلوم ــه لألفكــار وب ــف مــن خالل ــد املؤل ــذي مه النظــري ال
 فعـل  إىل تفـضي     فيما يكون القسم الثاني عتبـة      ،وتوضيح األمكنة 

بالـذكرى اخلامـسة لـوالدة    ) نـدى (اسرتجاعي دشنه املؤلـف باحتفـال    
ــراهيم ــضى  ،إب ــصة املــوت  رإىل ممــا أف ــة  ،ق ــة الرتاجيدي ــث النهاي  حي
الــذي يعفــى مــن منــصبه فيتــسكع   أزقــة حملتــه   ) حييــى(للــزعيم 

 كمـا لـو كـان      ، حا  القدمني  ، وحليته الكثة  ، الرثة  القدمية مبالبسه 
)  الـصنوبري  إبـراهيم (   حـني يـسطع جنـم         ، تنبذه الـسابلة    صعلوكا

 إىل واضـحة    إشـارة ، و  ذلـك   ،ويصبح إمرباطور العامل بال منـازع     
  .  ومسك ختام الفصل الثالث من الرواية،هيمنة العلم الرأمسايل

إن هذا احلدث الرتاجيدي الـذي صـورته كـامريا املؤلـف الروائـي         
ــد اهلــادي الفرطوســي  .د ــك الــصراعات أو   ،عب ــشري ضــمنا إىل تل   ي

 ،الثنائيات الضدية املتصارعة بني الذات احلقيقية وبني الذات امللفقة
وبـني الربامجـاتي    ) حييـى ( بـني الـسياسي الثـوري امللتـزم          :مبعنى أدق 
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الذي يريـد خلـصمه أن يكـون بطـال مـن            )  الصنوبري إبراهيم(امللفق  
ــسب  معتقــــدا أهنــــا الوســــيلة املثلــــى لتحقيــــق غايتــــه      ،ورق وحــ
) مقطـورة (يريـد أن يوصـل بلدتـه   ) حييـى ( مـع يقيننـا أن     ،الربامجاتية

 لكنـه يـصطدم   ، تـذكر  الـسالم   منـأى عـن أيـة تبعيـة           شواطئ إىل
 بـأن القـرارات قـد وضـعت سـلفا      ، تربع علـى عـرش الـسلطة   أنبعد  

  . وليس أمامه؟ إال التوقيع عليها
إهنا لعبة سياسية كثريا ما ترد   الواقع السياسي وهذا ما ابتغاه    
املؤلف على وفق تعبري رمزي لإلحياء حبقيقة احلراك السياسي املدرك      

 هربـا  ،عن الواقعي مير عـرب االفرتاضـي   لكن التعبري    ،وليس املتخيل 
 وهذا هو التعبري املتعدد الدالالت بوصفه فضاءا     ،من سلطة الرقيب  

شاسعا مينح الروائي فسحة من التأمل   منأى عـن القيـود املنظـورة             
 اخليـال ومـن   إىلوهذا يعين أن الروائي الفرطوسي ينتقل من الواقع   

يات املعتادة   البناء الروائي     التلميح ومن الطرائق واآلل    إىلاملباشرة  
 كما   غالبية أعماله ، التكنيك املتبع   روايات اخليال العلميإىل

  .  السياسي أداة إلدانة الواقعاإلسقاطالروائية اليت تتخذ من 
 جانب إىلحيسن قواعد اللعبة وانه يرمز    )  الصنوبري إبراهيم(إن  

لكل الديكتاتوريات الشر واإلنسان والوحش الذي ميثل صورة ناصعة 
إن مثة دولة كـربى كمـا   (الفاشية   العامل الرأمسايل بنظامه اجلديد   

تشري املناشري السرية قامت بإجراءات جتربـة نوويـة   أعمـاق احملـيط          
  ).٩ص ... اجلزيرةإىلاهلندي وان إشعاعات تسربت 

 ، محيـد ، حييى،ندى (فيما ميثل كفة اخلري كل الناس البسطاء 
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 ،وسـائر الالجـئني الـذين يـشكلون اجلانـب اآلخـر           ) انإحسالدكتور  
  . األشرارلكن الشخصيات اخلرية هتمش يفعل هيمنة 

ــصعد     ــنت الــسردي ي ــروي   امل ــضاله) حييــى(وطــوال زمــن ال   ن
 كيمـا حيقــق هدفـه الــسياسي األخالقـي اجلليــل    الجــئفيجنـد ألـف   

  ممـا يؤكـد لنـا قلـق الروائـي علـى         ،واملتمثل   كسر شـوكة الطغيـان      
أنا قلق علـى مـصري الـساللة    (مصري اإلنسانية وعلى لسان شخوصه     

. وتلك أمميـة الـشعور اإلنـساني لـدى املؤلـف     ) ٥٨ص  ... البشرية كلها 
 فقد أدان ،القارئوترسيخها   ذهن ، اإلنسانيةولتأكيد تلك النزعة 

ــاح الوحــشية      ــي اجتي ــسانالروائ ــسلوك   ،اإلن ــى ال ــك عل ــر ذل  وأث
)  الـصنوبري إبـراهيم (عـرب إدانتـه لشخـصية       ،والتصرف االجتمـاعي  

 وهــذا مــا ،الــذي يــسخر حتــى احليوانــات لتحقيــق مآربــه الــسياسية  
ــة والنفــسية      ــدالالت الرمزي ــه لغــة الكاتــب املــشحونة بال ــصح عن  ،تف

املــصاغة حبــسب اشـــتغال فــين مجــايل مـــن دون االرمتــاء   فلـــك      
  . املباشرة أو التقريرية الفجة

 إذ أن الروائـي    ،ز   مـسار الروايـة      احلدث األبر  ،وتشكل احلرب 
 قـد افـرتض أن مثـة حــرب وقعـت بـني جزيـرتني علــى       – وكعادتـه  -

 وان الـصراع يـدور بـني حكـام جزيـرة        ،حافة جنوب احملـيط اهلنـدي     
 السياسي بقائدهمقطورة املتواطئني مع األجنيب وبني الشعب املتمثل 

مـور فينـهار    الن أم جزيـرة    إىل يقود العمال والالجئني      الذي) حييى(
) حييـى ( يفقـد  أنالنظام القديم ويشاد على أنقاضه نظام جديد بعـد        

وهكذا أدرك حييى انه فقد جمده القـديم وصـار أهـل       (مركزه وتأثريه   
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  . )٧٦ص .. . الصنوبريإبراهيمالقرية أداة طيعة بيد 
 والــيت مت التعــبري ، الروايــةإليهــاهــي ذي الفكــرة الــيت اســتندت 

 عبـد اهلـادي   ٠ا يؤكـد لنـا قـدرة خميلـة الروائـي د        عنها بأناة وروية ممـ    
الفرطوسي على توليد األفكار واألحداث غري املألوفة وصياغتها على     
وفق أسلوب تعـبريي تـؤطره الـصور اازيـة والكنايـات الـيت وسـعت           

ــل  ــساحة التأويـ ــار     ،مـ ــالرؤى واألفكـ ــشدة بـ ــة حمتـ ــل الروايـ ــا جعـ  ممـ
 وسـائر  ،ني العلم والسياسة عرب متازج مجيل ب ،والنبوءات املستقبلية 

ــل  ــة مثـ ــصراعات املتقابلـ ــرب (الـ ــسالم،احلـ ــم، الـ ــسحر، العلـ  ، الـ
ــة ــا، ،الواقعي ــسان الفنتازي ــوان،اإلن ــشر، اخلــري، احلي  ، احلاضــر، ال
  ) )اخل.... املستقبل

 مثة هيمنة للغة العلمية على اللغة األدبيـة   بعـض        أنمع يقيننا   
ي قـد سـعى باجتـاه حتقيـق        على الـرغم مـن أن الروائـ        ،مناطق الرواية 

  . قدر من املوازنة بني اللغتني
ــسار     أنوأرى  ــة   امل ــة نوعي ــشكل انعطاف ــة وســواها ت  هــذه الرواي

 عبد اهلادي امحد الفرطوسي الذي طاملا عرف ٠الروائي للمؤلف د 
ــلوبه   إدارة األحـــداث والـــذي يعتمـــد علـــى التوظيـــف    بتفـــرد أسـ

ــم واألســطورة واخليــال  اإلشــاري ملــا هــو واقعــي مــستثمرا بــذلك ا   لعل
  . العلمي
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الرواية رحلـة   عـامل خيـايل تغلفـه األسـطورة وتقربـه إىل الواقـع           
حكاية املؤلف السارد وفيها حياول أن يقنع اآلخر أن ما حيدث حدث 

 الطريـق نفـسها   ويكون رد فعل اآلخر هو العـودة املعكوسـة    ،  فعال
، اليت سلكها املؤلف ذات يوم حني لفق حكايته املغطـاة باألحـداث           

؟ رواية صـنعها عبـد   "الرجل اآلتي"فكيف تكون قناعتنا عند قراءة     
حجمهـا متوســط  ، اهلـادي أمحـد الفرطوســي مبئـة وثالثـني صــفحة    

 فازت باجلائزة الثانية لإلبداع مجع  ٢٠٠٠/طباعتها إماراتية   الشارقة     
رمزيـة   حكايـة حـدثت       ،  واقعيـة ،  علمية: ا القاص ثالث رؤى   فيه

باحمليط اهلندي حيث تتعـرض اجلزيـرة    " مقطورة"  جزيرة امساها    
ــة   صــناعة      ــة متدخل ــات الوراثي ــؤثر   اجلين ــة ت إىل إشــعاعات ذري
البشر بتحطيم هذه اجلينات فتنتج من هذه املؤثرات تشوهات خلقية 

                                                
1   
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زيرة مما خيلق خوفا علـى مـستقبل   تدخل الرعب   نفوس علماء اجل   
ومل يكــــن ســــكان اجلزيـــــرة مكرتثــــني ملــــا حيـــــدث       ، ســــكاهنا 

وبــدال مــن الوقــوف بوجــه مــن يــصنع هــذه التجــارب   ، مستــشفياهتا
النووية سلط أولئك احلكام الشرطة السرية على مستشفيات اجلزيرة     
وصادروا املواليد املـشوهة وأغلقـوا أفـواه األطبـاء عـن أي تـصريح قـد           

صدر عما حيدث   مستشفياهتم، بل وكذبوا أي إشاعة تقول بغري ي
إبــراهيم (صــحة املواليــد وســالمتهم اخللقيــة ممــا دفــع بأحــد العلمــاء   

إىل إيصال املعلومات عن هذه اإلشعاعات إىل خارج اجلزيـرة      ) املؤزر
ولكن حكام اجلزيرة متكنـوا مـن القـضاء عليـه   حـادث سـيارة ومل        

ــن    ــصارهم م ــام أن ــق أم ــم يب ــه . د ( األطبــاء وه نــدى ، حــسني وزوجت
إىل العمل السري وان كان خوف الطبيبة ندى ) حييى. وصديقهما د

، شديدا على محلها وخوفها مـن تـشوهات قـد حتـدث علـى وليـدها       
وملا كانت السلطات قد فرضت املراقبة مما دفع بنساء اجلزيرة احلوامل 

ء األطباء وجدوا فان هؤال) أم النمور (إىل اهلرب جزيرة جماورة هي
ــد د    ــث تل ــا حي ــرة أم النمــور ملجــأ آمن ــذي  .   جزي ــها ال ــدى طفل ن

ومل يـسلم هـذا الوليـد     . تقديرا إلبراهيم املـؤزر   ) إبراهيم(يسميه أبوه بـ  
من التشوهات اخللقية فقـد ولـد أقـرع دون شـعر بندبـة برأسـه الـذي           

 ولـدت   والـيت ،  حبجم كبرية قياسا إىل رأس البشر العـادي       اتصف
ومع مرور الزمـان  ،   ذلك ومع هذه التشوهات محد الزوجان ا       بعد

الطفلني حادا، ينتهي السارد أن يعلن زواج االبن والبنت         كان ذكاء 
لنمومهــا اجلنــسي املبكــر ومــا يــسببه هــذا الوضــع مــن إجنــاب غــري     
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إبــراهيم (طبيعـي لألبنـاء واألحفـاد الــذين حيتفلـون بتنـصيب جـدهم       
لى اجلزيرة أو اجلـزر احمليطـة بـل العـامل         إمرباطورا ليس ع  ) الصنوبري

حيث يكون مسؤوالً عـن حـل أزمـة الغـذاء   العـامل فيـأتي بنظريـة         
املشكلة تكمن   أن املطلوب من الغذاء أكرب مـن      "تقول ملا كانت    

يكـون احلـل أن   ، تاملعروض، وان نفوس العامل اليوم عـشرة مليـارا      
 فيـومئ  ١٢٤ ص"  ملـدة مخـس سـنوات    ٠/٠ ٢٠يقلص العدد بنسبة   

 مكـان  –اإلمرباطور إىل سكرتريته بأن تبعث بسفينة إىل شرق آسـيا   
حييــى حــاكم جزيــرة .  حمملــة بــالفئران، وحــني يعـرتض د –ااعـة  

يؤنبـه اإلمرباطـور   " ولكنـهم ال يـأكلون الفئـران   "مقطورة بعد حتريرها  
ــك حــسا سياســيا  : "قــائال تقــول " عــشرين عامــا رئــيس دولــة وال متل

وهكذا " بل الفئران هي اليت ستأكلهم"مغالبة ضحكتها السكرترية 
إذن حتل مشكلة الغذاء، الفئران تآكل مليارين من البـشر لـيقلص    "

" بيـــت طلـــب الغـــذاء وعرضـــه  فيتحقـــق التـــوازن ٠/٠ ٢٠العـــدد اىل
 مل يكن هدف القاص عبد اهلادي الفرطوسي أن يقدم قصة ١٢٥ص

ــروم     ــضا ي ــصص اخليــال العلمــي، ومل يكــن أي إىل أن يغــرب مــن ق
القارئ إىل عامل فنطازي بل وضع نـصب عينيـه غرضـا أن يكـون مـا       
ــضايا وطنــه مــشاركا هلمــوم      ــرب عــن موقــف املــواطن مــن ق يكتبــه يع
اآلخــرين مــدافعا عــن األرض الــيت متــده باحليــاة مــن خــالل موقــف    
ــدمر     احملكــوم مــن احلكــم ســاعة أن يعــرتض الــوطن إىل خطــر قــد ي

 الكـربى الـيت متتلـك الـسالح النـووي          اجلميع منبها على قـوة الـدول      
حقال صـاحلا إلجـراء    ووجتمع من أراضي الدول الصغرى قواعد هلا      
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جتارهبا ولـذا جنـح   جتـسيد قـضية هـذه الـدول الـصغرى ومـا يلحـق            
  .أهلها من اضطهاد احلاكمني اخلاضعني لألجنيب

أن احلوار الذي اعتمـده الفرطوسـي   تغذيـة حركـة شخـصياته           
ه وهو يطرح قضية الوالدات املشوهة ولذا تـراه يـسبقه   شد القارئ إلي 

وكلما ولد طفل مشوه تفكر ندى بإسقاط جنينها، غري أن        : "فيقول
 ال تـسبقي األحــداث ننتظــر  -: زوجهـا يــرفض الفكـرة بــشدة فيقــول  

 هل تريدني أن ألده ألسـلمه    -: وترد ندى بامتعاض  ،   النتائج  ونرى
ســنجد طريقــة . .ال تتعجلــي -  يــرد عليهــا، !إىل الــشرطة الــسرية؟

  .١٨ص" أهنا مشكلة شعب بأسره وليست مشكلتنا وحدنا. .إلنقاذه
ــامل        ــة وســط ع ــى أحــداث خمتلف ــت عل ــة بني ــت الرواي وإذا كان
مفرتض له واقع بشري بكل صراعاته االجتماعية والسياسية متخذة      

مل مسـى  : فان السؤال الذي يقف شاخصا،  من الرمز إشارات دالة   
  ؟)الرجل اآلتي(بـالقاص روايته 

 وهذه – إن جاز التعبري –إن قراءة الرواية ال يشفي غليل القارئ 
القراءة تدفع بنا إىل البحث   املرجعيات الـيت كانـت وراء اخلـزين           

 أي كاتـب إىل ترمجـة مـا يقولـه نوعـا         –الثقا  الذي يدفع بالكاتب     
ــصة(أدبيــا  ــصيدة / ق أو وهــذا اخلــزين   الــشرق  ، ) اخل...مقالــة /ق

الغرب ال خيتلف فاذكر أن افالطـون كتـب مجهوريتـه حـال ملـشكلة       
و  الغــرب ، دولـة املدينـة الــيت تعـب سـكاهنا مــن حـروب اإلغريـق      

متــأثرا بكفــرة )   انتظــار جــودو(كتــب مسوئيــل بكيــت مــسرحيته 
فهل تنـدرج  . املسيحي ليس من باب اإلميان بل الرفض لفكرة املنقذ   
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طار الفلسفي حـني متتـد رؤيـة الكاتـب           هبذا اإل ) الرجل اآلتي (رواية  
املشرق إىل إقامة حكـم قـد يـراه صـاحلا أو عـادال ؟ لكننـا نفاجـأ خبيبـة              
األمــل بالرجــل الــذي قدمــه لنــا القــاص الفرطوســي وخلقــه مــن بنــات   

فريسم لنا صورة هلذا اآلتي مـن خـالل مـا      ) إبراهيم الصنوبري (أفكاره  
ــست    ــداعيات   دمــاغ حييــى وهــو ي ــدور مــن ت ــه صــديقه   ي ــه ل عيد مــا قال

ــام والدة إبـــراهيم الـــصنوبري ) محيـــد( ــت بكالمـــي  : "أيـ ــريا اقتنعـ أخـ
مل مل تـصغ إيل  ، لقـد تـأخرت كـثريا   ، ولكن بعد فوات األوان    ..ياحييى

   أخشى على مصري الساللة البشرية من االنقراض؟. .ساعة قلت لك
مل سفهت كالمي حني قلت لك أن إبراهيم ينتمي إىل اجلنس        

ري أكثر مـن انتمائـه إىل البـشر؟ مل مل تقـض عليـه وهـو مل           الصنوب
ولكـن فـات األوان وانقـضى كـل شـيء واهلـك         . .يزل بني قبضتك؟  

أتــذكر يـــوم ســألتك كيـــف أنقــرض إنـــسان    . آيلــون إىل االنقـــراض 
  .١٢٦ص) نيالدرتال؟ وكيف انقرض إنسان كروماتون؟

ا إن خملوقات الفرطوسي   رموزهـا تعيـدنا إىل كليلـة ودمنـة مبـ         
توجهنا من داللة ال تقف عند القص اهلادف إىل التحليـق   عـامل         

، اخليال العلمي قدر ما تريد أن تفسر لنا واقعا نعيـشه علـى األرض           
ــاة اجتماعيــة         ــن معان ــرتاحة م ــات وحــدة اس ــذه املخلوق ــن ه اختــذ م
ــصوره دون أن      ــا نت ــا فنطازي ــا جنــاح وهــو يبــدع عامل وسياســية وجنــح أمي

  .نانتمدد فيه على بعد م
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ــان         ــل يتوازي ــل احــدمها مــستوى عــن االخــرى ب ــان ال تق الروايت
ــسبك باالضــافة اىل موضــوعهما      ــوة ال ــبري وذكــاء احملــاورة وق رصــانة التع

ــث تعــاجل  كــل منــهما حالــة الــضعف االنــساني امــام املخلوقــات        حي
  . االخرى

الحــظ ثالثــة مالمــح بــارزة   هــذه الروايــة       ميكــن للقــارئ ان ي  
  ).علمية واقعية ورمزية(

وقد تناول املؤلف موضوع اجلينـات الوراثيـة وكيفيـة التـأثري عليهـا         
وتغيري منط سلوكها للحصول على نتائج خمتلفة عن صورة االصـل   
بشكل قسري وهو بتأثري االشعاعات النووية او بشكل اختياري كما        

لــــدكتور ابـــراهيم املــــؤزر والـــدكتور حــــسن   كا(  حبـــوث العلمـــاء   
ــدى  ــدكتورة ن ــاجل مــشكالت     ) وال ــها فهــي تع ــث واقعيت ــن حي ــا م ام

الــضعف االنــساني  والظلــم واحليــف الــذي يقــع عليــه وقلقــه مــن         
االستخدامات النووية والشعور باالسى علـى مـصري االنـسانية الـذي           
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ذي تتحكم به الدول الكربى بذريعة العوملة وكذلك صـورة للواقـع الـ         
يعيشه العـامل العربـي حيـث تتـسلط العناصـر الـشريرة وامللفقـة علـى          
كراسي احلكم وتستبعد كل الضمائر النقية اليت تريد هلذه االمة او 

وســيطرة ) حييــى(العــامل العــيش بــسالم كمــا هــو احلــال   اســتبعاد  
ابراهيم الصنوبري رغم ان حييى هو املثل االعلـى لـشعب أم النمـور          

    تعمريهـــا ووحــدة شـــعبها وســعيه لتخلـــيص   لتفانيــه واخالصــه  
مقطـورة مـن العناصـر الـشريرة فبقــدر مـا حيـاول البطـل الــسياسي          

انقاذ بالده بقدر ما تعد له العدة جلعله دميـة علـى   ) حييى(شخصية  
اخرج (( كرسي احلكم ليس له اال التوقيع على قرارات اعدت سلفاً 

ها   حضرة االمرباطور  من جيبه ورقة زوده هبا نزار الصنوبري وتال       
وهذا ما هو حاصل وقعاً   كثري من االنظمة  )) دون زيادة او نقصان

ــة      العربيــة الــيت تتحــرك امــام صــفوف حــرس الــشرف كــدمى خاوي
ــها ظــل      ــشريرة وعــدم القــدر علــى مقاومت ونتيجــة ضــغط العناصــر ال
متــسكعاً   شــوارع بلدتــه القدميــة   مقطــورة ورغــم تــسكعه كــان        

صري االنسانية ويريد ان يصل اىل احلقيقـة وان يوصـل      يتسائل عن م  
الناس اليها حتى التقاه الصبية الذين ميثلون صورة املستقبل املشرق        
بضحكاهتم وبراءهتم ليحملـوا احلقيقـة مـن بـني شـفتيه عـن مـصري              

االنــسانية وكأنــه يريــد ان يــزرع   نفوســهم بــذرة النــضال للمحافظــة   
كيـف  (( وكـان يتـسائل   ١٢٣راض ص على الساللة البشرية من االنق    

ــصبية ضــاحكاً     ــدرتال فأجــاب احــد ال ــسان نيان ــرض ان  افرتســه -انق
انسان كرومانون، احسنت وكيف انقـرض انـسان كرومـانون افرتسـه         
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اجـدادنا القـدماء، احـسنت وكيـف سـينقرض احفـادكم، يفرتســهم       
  ١٢٩ص)) املخلوق الصنوبري

رك روحـه مـن     وكأن املؤلف اراد أن يعكس لنا ما يعتمـل   مـدا      
قلــق علــى مــصري االنــسان وان يوصــلنا اىل حقيقــة العوملــة وزيــف        

نـدى، حـسن،   (مدعيها رغم جوانـب اخلـري الـذي متثلـه شخـصيات       
ــد  ــاء الوصــول اىل ام    ) احــسان، محي ــوا عن ــذين حتمل والالجــئني ال

النمور لكن جوانب اخلري ظلت اسرية  قوى الـشر واجلـربوت وبـدل          
رواية تـسلط الـشر لكنـه ولـد حالـة الـوعي       ان ينتصر اخلري   هذه ال     

  .التام ملا سيؤول اليه العامل والساللة البشرية
ان تناقض االراء حول ما كان يطرحه احلارس ميثل صورة واقعنا       
السياسي حينما كان يطرح الطاغية بعض االشاعات واختالف اراء    

  .الناس حوهلا حتى ميرر رؤاه السياسية
اخلرافـة واضـاف اخـر أهـو مـؤمتر      كم اعطتك نـدى لتنـسج هـذه        (

دويل للحيوانــات وأردف ثالــث نــدى تريــد ان حتــيط ابنــها هبالــة مــن  
   ٥٣ص)االمهية فاخرتعت هذه احلكاية

ثم انك جتـد صـورة او نبـوءة احـتالل بغـداد وانـت تطـالع سـطور           
  .هذه الرواية

وبعد اعالن احلرب واشتداد القصف ومل يالحظ شعب مقطـورة     
قهم ومل يعرفوا ما سـيؤول اليـه مـصري أم النمـور        أي مقاومة ازداد قل   

لقــد تـــسرعت   تــصعيد نـــشاطك   مقطــورة انـــك مل حتـــسب    ((
  ٨٣ص)) لالمور حساهبا الدقيق وها هو جيش مقطورة قادم لغزونا
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مباذا تواجهوهنم هبذه البنادق البدائية ام هبذا العدد القليل إن       ((
 وبعـد سـاعات    ٨٤ص)) أمامكم دولة تفوقكم عدداً وعدة مليون مـرة       

توقــف القــصف وهبطــت العــساكر كانــت تتقــدم بــصفوف نظاميــة   ((
ــراهيم       ــة ابــ ــن خطــ ــة، أيــ ــن املقاومــ ــدوء أيــ ــعها هبــ ــذ مواضــ وتأخــ

 اســئلة راودت اذهــان شــعب ام النمــور وهــم يــرون  ٨٧ص))الدفاعيــة
  .القوات تنتشر على اراضيهم وجزيرهتم تصبح حتت رمحة احملتلني

 أيــن .... العــراقيني أيــن املقاومــة أذهــان كــلومثلــها أســئلة راودت 
خطة الدفاع أيـن اجلـيش بغـداد حتـرتق بغـداد تـستباح بغـداد تـسقط                  

وكأن هذه السطور هـي نبـؤة احـتالل بغـداد وصـورة دخـول القـوات                
اىل مشارفها ومن خالل هـذه الروايـة يتـضح لنـا قـدرة الـدكتور عبـد            

احملكـم  اهلادي علـى احملـاورة وكيفيـة صـنع االفكـار واسـلوب طرحهـا         
الذي حيمل بني طياته فن االثارة مما جيعل القارئ علـى انفعـال دائـم             

  .مع احداثها
الرجــل (و  ختــام قراءتنــا املتواضــعة هلــذه الروايــة نتــسائل ملــاذا  

  ؟)اآلتي
ــصنوبري واذا كــان     ومــن هــو الرجــل اآلتــي؟ هــل هــو ابــراهيم ال

  ؟ )حييى(كذلك فهو نقيض لألمل األنساني اذاً هل هو 
  تنتظر االنسانية رجال من ورق؟وكيف 

  ).حييى(اهو احد الصبية الذين محلوا احلقيقة من شفيت 
  .اذاً من هو الرجل اآلتي

  ومن هو الرجل اآلتي الذي ننتظره اليوم   واقعنا؟
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  هل هو املهدي املنتظر كما نؤمن؟  
  .ونتسائل ايضاً

ــصنوبري تــسخري كــل هــذه احليوانــات     ــراهيم ال كيــف اســتطاع إب
هـل تـرك الكاتـب     ،ته وأي إسلوب  سـلطوي سـلكه لتجنيـدها    خلدم

هـذا األمـر مبـهماً ألنـه اليـستطيع أساسـاً تـصور كيفيـة تـسخري مــا           
  )ع(احلياة للمنتظر
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 لعبد اهلادي الفرطوسي   سياق )١("األرض اجلوفاء"جتمع رواية 

ثرية متنوعـة عرفـت هبـا أشـكال     ترتيب عناصر بنائهـا بـني عناصـر كـ         
روائية رسخت وجودها   األدب الروائي العاملي، وعناصـر مهيمنـة            
ــك األشــكال الروائيــة مــن مثــل الروايــة العلميــة     ــت هبــا تل فيهــا عرف

 ،واحلكايات الشعبية وقصص اجلن واحلكايـات اخلرافيـة واألسـطورية     
ج حـدود  زيادة على الصلة الدقيقة بني هذه األشكال واملكونات خـار     

  .هذه الرواية
  

                                                
1  
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 وقد يتبادر إىل الذهن أن تناقـضا بـني هـذه املكونـات جيعـل مـن              
الصعب اجلمع فيما بينها على صـعيد واحـد إذ كيـف ميكـن اجلمـع        
بني مكونات الروايـة العلميـة أي مـا هـو علمـي حـضاري ومكونـات            
احلكايات اخلرافية واألسطورية أي ما هو بـدائي؟ ولكـن األمـر لـيس       

 - مباشرة أو غري مباشـرة  - أن اخلرافة   ذ عليه   الظاهر إ    كما يبدو 
 وقد حظي  ،)١(ترتبط بالدين ودين املدينة املعاصرة هو العلوم الصرفة       

وصف الرواية العلمية بأهنا ميثولوجيـا معاصـرة دعمـا واسـع النطـاق             
داخـل مجعيــة أحبــاث الروايــة العلميــة، وكتــاب الروايــة العلميــة    

  .أمريكا
 نلمـح عمـق الـصلة بـني اجلانـب العلمـي   الروايـة              أن ع نستطي

واجلانب العجائيب املرتكز على األساطري إذا عرفنا أن الرواية العلمية 
تقدم جمموعة من القصص اليت تتناول إمكانـات اإلنـسان ومـصريه     

تنــشا نتيجــة التأمــل   ظــواهر الكــون وعالقــة هـــذه       " :فاألســطورة 
 ، والتأمـل ينـشا عنـه التعجـب    ،الظـواهر حبيـاة اإلنـسان علـى األرض    

 فإذا أثري السؤال فال بد من اإلجابة ،كما أن التعجب يثري التساؤل   
عنــه حتــى هتــدأ نفــس اإلنــسان، فــإذا متثــل نظــام الكــون   شــكل   
ــق الكــون واإلنــسان وكيفيــة خلقهمــا  وعــن     حكايــة حتكــى عــن خل

 فــان هـذه احلكايـة الــيت   ،سـبب تـالزم اخلـري والــشر وصـراعهما معـا     
  .)٢(." أوىل مراحل التفكري الفلسفي تسمى األسطورةتكشف

                                                
1  
2  
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ــسعى هــذه الدراســة للكــشف عــن لعبــة العجــائيب        األرض (ت
 الفرطوســي مـن خــالل البحــث    ي للروائــي عبـد اهلــاد ،)اجلوفـاء 

 فمـــشكليت الـــراوي والوظيفـــة؛ اللـــتني ال تتكـــشف حقيقـــة توظيـــ
 إىل أن  وينبغــي املــسارعة إىل اإلشــارة،العجــائيب إال مــن خالهلمــا

 وإمنا هو ضرورة ،تناول الرواية من خالل هذا املكون ال يأتي اعتباطا
أملتها طبيعة الرواية نفسها ونستطيع أن نؤكد ذلك من خالل النظر     

 يـضع املتلقـي   حـرية    ،إىل عنوان الرواية حبد ذاته وهو، كما يبدو     
مـــن أمـــره فكيـــف تكـــون األرض جوفـــاء؟ وهـــذا الـــرتدد هـــو عـــني   

  .العجائيب
  

 
حتفل كتب السردية والنقد األدبي عموما بالعديد من التصنيفات 

 فمنها مـا يعمـد إىل اإلجيـاز مثـل تـصنيف وايـن بـوث          ،ألنواع الرواة 
  :)١(الرواة إىل ثالثة

 ).the implied author(املؤلف الضمين -١
 .dramatized narrators)(الرواة املمسرحني -٢
  )undramatised  narrators(الرواة غري املمسرحني- -٣

  :)٢(ومنها ما يعمد إىل التفصيل مثل تصنيف نورمان فريدمان
 ويقــع   ضــمن هــذا الــصنف omniscienceالــراوي العلــيم   -١

                                                
1-See, the theory of the novel,p92 
2-ibid.,p119 
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أشكاال خمتلفة من الرواة مثـل؛الراوي العلـيم احملايـد والـراوي       
  .العليم املعلق والراوي العليم حمدود االختيارات

   " I " as witnessالشاهد)أنا (- الراوي-٢
 "I " as protagonist الشخصية الرئيسة )أنا(-الراوي-٣
  )dramatic mode(الراوي بالصيغة املسرحية -٤
  )camera(عني الكامريا-الراوي -٥

وغين عن الشرح أن هذه األنواع من الرواة قد ال توجد كلـها       
 بل قد يهيمن بعض منها   عمـل مـا وبعـضها اآلخـر            ،نص واحد 

ما هو األمر   رواية األرض اجلوفاء إذ إهنا تتألف  ك ،  عمل آخر  
 أما القسم ، الشاهد-من ثالثة أقسام؛ األول والثالث يرويهما الراوي

 فيكـون مـا يرويـه الـراوي     ، الشخصية الرئيـسة   -الثاني فريويه الراوي  
  .الشاهد مبثابة اإلطار ملا يرويه الراوي الشخصية

 لسـة تتنـاول ألعجـائيب متثـ     بل و  أية درا   ،إن دراسة الراوي هنا   
ــل خلــال يطــيح       ــه ميث ــل ل ــاص مــن دراســته وان أي جتاه ــا ال من ركن

 هـو أن ألعجـائيب مبفهـوم تـودوروف       ،بالدراسة بأكملها لسبب بـسيط    
 على الرتدد الذي يعانيه املتلقي وهو يواجه حـدثا فـوق طبيعـي             ميقو

 بعد أن يتماهى مع السارد الذي يكون إنسانا متوسطا، أي ميكن أن      
يتماهى معه املتلقي العادي وبطبيعة احلال فإن هذا التماهي ال ميكن 

، يقـــول )أنــا (أن يــتم إال إذا كــان الــراوي بــضمري الــشخص األول     
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ثل    : "تودوروف ح(إن الراوي املم ١(."مناسب متاما للعجائيب  ) املمسر( 
"  عــادة مــا يــستعمل الــراوي،إن   القــصص ألعجــائيب: "ويــضيف

 ومما له داللته )٢(."ريبية ميكن التأكد من صحتها   وهذه حقيقة جت  " أنا
اليت ال ختفى على دقة البناء الفين   األرض اجلوفاء ومناسبة ذلك 

 إننــا جنــد ،البنـاء لطبيعــة مـا تتناولــه مــن موضـوع يفــيض بالعجائبيـة    
  :نوعني من الرواة

 وآخـر  ،)البطـل (الشخـصية الرئيـسة  \راوٍ حيكي حكايته اخلاصة   
ــضا حيكــي   ــراوي  جمــسد أي ــه مــع ال ــد  ، البطــل\حكايت  ويقــف عن

 أو غـريه مـن شخـصيات القـصة     والقضايا اليت مل جيد هلا تفسريا ه  
وينقــل لنــا منظــورات تلــك الشخــصيات مبــا فيهــا منظــور الشخــصية   

 بعـضها  ، كذلك ينقل لنـا منظـورات الشخـصيات   ، البطل \الرئيسة
 علـى سـبيل املثـال؛ بعـد أن يظهـر عبـاس   مركـز       . لبعـضها اآلخـر  

الشرطة وحيكي حكايته اخلاصة لضابط الشرطة منذ اختفائه وإبالغ        
 يندهش الـضابط وال  ،أخيه وصحبه عن فقدانه ثم ظهوره املفاجيء      

: يصدق ما يـسمعه منـه فيتـدخل األب ويؤكـد صـحة مـا يرويـه ابنـه            
خرجنا صباح اليوم أنا وأخي اجلالس إمامك وعدد من األصـدقاء           "

                                                
1   The fantastic,p.84 

2 ibid,p.83
The nature of narrative


The nature of narrative, Robert Scholes 

and Robert Kellogg,p.258. 
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ي وعنــد الــساعة الرابعــة والنــصف    ســفرة صــيد عنــد وادي املهــار 
وقـد سـبقتهم إىل   ،  توقفنا عند تـل املهالـك وقررنـا التوجـه إىل التـل            

 فاضـطررت إىل  ،غري أني التفت ورائي فلم أجـد هلـم أثـرا     ،  ارتقائه
العودة إىل املدينة مبفري وملا كانت املسافة تزيـد علـى العـشرين كيلـو      

ط الصحراء وحني مرتا فقد جن علي الليل وأنا ما أزال اركض وس  
  أبصرت ضوء سيارتكم توجهت حنوها فنقلتموني إىل هنا

  ماذا تقوالن؟.. ها-
  . أجبت حبرية وذهول-
  . لكين كنت هذا اليوم   الدائرة-
   رد أخي-
   اليوم عطلة رمسية-
   ملاذا؟-
   إنه يوم اجلمعة-

  عقب الضابط بسخرية
  . اليوم هو األربعاء أيها الشاطر-
  مين؟ ماذا؟ أتسخرون -

  تدخل أبي 
 سيادة الضابط إن مـارواه عبـاس قـد وقـع فعـال يـوم األول مـن               -

  .وهو مثبت   ملف القضية .آذار   العام املاضي وليس هذا اليوم
  .املسألة حتتاج إىل دراسة.  حسنا-

 حـاول أبـي   ،أشار إىل شرطي أن يقود عباسـا إىل زنزانـة احلجـز        
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  :االعرتاض لكن الضابط قال
  .وحنن أدرى به هذا عملنا -
  : قلت له-
  . املسألة أصبحت واضحة فهو مصاب بفقدان الذاكرة-
ــاك احتمــال آخــر - ــضية خطــرية ال   .  وهن رمبــا كــان متورطــا   ق

   )١(." البوح هباعيستطي
إن مـن املناســب تقـديم متييـز آخـر   ضــمن     " : يقـول تـودوروف  
ن إن ما يعطى باسم املؤلف   النص يهرب مـ       : العمل األدبي نفسه  

 ، أما كالم الشخصيات فقد يكون صادقا أو كاذبـا  ،امتحان احلقيقة 
  )٢(."كما   احلياة اليومية

من هنا نستطيع أن نتـبني دقـة بنـاء األرض اجلوفـاء ومـدى تنـاغم        
 فعلى امتداد القسم األول الذي يرويـه الـراوي   ،الشكل مع املضمون  

 وعلـــى الـــرغم مــــن انـــه راوٍ جمـــسد وشخـــصية مــــن      ،الـــشاهد -
ات الرواية الرئيسة فإننا ال جند إشارة حمددة ميكن أن تـضع           شخصي

أيــدينا علــى حقيقــة مــا تواجهــه الشخــصيات وال ســيما الشخــصية   
بل يرتك األمور كما هي غامضة حتـى يـأتي القـسم           . الرئيسة عباس 

الثاني ودور عباس ليكشف لنا حقيقة ما جرى له وهـذا الـراوي هـو      
ىل معرفتـها بكـل الـسبل ملحـا     لذا يسعى إ،  احلقيقةفنفسه ال يعر  

على أخيه بكـثري مـن األسـئلة الـيت ال جتـد هلـا جوابـا فيـضطر إىل               
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 ليكـشف حقيقـة مــا   ،عـرض أخيـه علـى طبيـب األمــراض النفـسية     
أصاب أخاه ثم لتبدأ ذاكرته بالرجوع إليه وهنا يتدخل الطبيب طالبا 
منه الذهاب إىل البيت ليسرتجع مـع مالحظـة عـدم توجيـه األسـئلة        

 بعـد أن يـسرتيح ويتواعـدان علــى اللقـاء   اليـوم التـايل ليــستمع       إال
وصلت إىل املقهى قبـل املوعـد بـساعة كاملـة متلـؤني           "منه إىل قصته  

، اللهفة لسماع ما يرويه عباس عن غيبته الـيت دامـت سـنة ونـصف        
واليت إحمت من ذاكرته طوال السنوات املاضية ولكن نادل املقهـى        

احدمها حيـوي رسـالة مغلفـة واآلخـر يـضم       فاجأني بتقديم مظروفني    
واآلخر يضم رزمة ورقية كمـا اخربنـي أن أخـي حظـر      .رسالة مغلفة 
ــاه بتـــسليم املظـــروفني أيل، اســـتغربت األمـــر،   .صـــباح اليـــوم وأوصـ

وبـادرت إىل فـتح املظـروف األصـغر، فرأيـت الرسـالة التاليـة مكتوبـة         
 ،ودوروفومع األخذ باحلسبان ما ذهب إليـه تـ    )١(: "خبط أخي عباس  

 ،فإننا نبقى على امتداد القسمني األول والثـاني   حقـل العجـائيب     
 أما   القـسم الثالـث    ،إذ إن الراوي األساس هو الشخصية اسدة    

والسيما   الصفحات الثالث األخرية من الروايـة فـإن هـذا الـشك         
 أن ثوالرتدد الذي حيكم ويتحكم   طبيعة اجلنس العجائيب ال يلب    

 أن يقرر أخـوه ومجاعتـه البحـث عـن احلقيقـة مـستفيدين           يزول بعد 
 : يقــول أحــدهم،مــن اخليــوط الــيت تركهــا هلــم عبــاس   مذكراتــه  

 سـفح  ىملاذا نرفض تصديق عباس؟ أنسيتم الشبح الذي رأيناه علـ       "
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تـل املهالــك؟ كيــف عجزنــا عــن إجيـاد تفــسري مقنــع لظهــوره؟ إن مــا    
طقـي الوحيـد لتلـك    ذكره عبـاس علـى هـذه األوراق هـو التفـسري املن         

  .)١(..."الظاهرة
وإذا رجعنا إىل تلك احلقيقـة األدبيـة الـيت تـشري إىل أن احلقيقـة           

، إمنا تقوم على العالقـة بـني الكلمـات واألشـياء   العـامل اخلـارجي           
لذا فإن هذا ،أما   األدب فان احلقيقة تقوم على االنسجام الداخلي

لشخــصيات مــا االنــسجام يتكــشف   أوضــح صــورة حــني تنــاقش ا 
ملــاذا ال نــصدق وجــود خملوقــات عاقلــة   جــوف " :جــرى لعبــاس

  األرض؟  
  

 
  .لكن احتمال تعرض عباس إىل أوهام تسلطية وارد أيضا

 كال األمرين ممكـن، لكـن عباسـا قـد ذكـر إنـسانني   مذكراتـه           
فــإذا كــان األمــر أوهامــا .مهــا منخــي الفتــال والــدكتور اســعد اجلبلــي 

 ال ، فـال مـن أن يكـون الشخـصان ومهـيني      - كما تقول    -لطية  تس
 هلما   الواقع، أما إذا عرفنا إن هذين الشخصني هلما وجود دوجو

إن هـــذا " )٢(... فـــال بـــد أن يكـــون األمـــر حقيقـــة ال ومهـــا،واقعـــي
) البطـل ( الشخصية الرئيسة–التشكيك   القدرات العقلية للراوي  

ه لـيس سـلبيا وإمنـا يـشكل جـزءا          الـشاهد وأصـحاب    -من لدن الراوي  
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 بوصــف هــؤالء مــن ،مــن عمليــة الــسعي مــن أجــل معرفــة احلقيقــة 
 الشخصية الرئيسة ال يـرتدد  –املثقفني   حني جند أن والد الراوي     

ــاجلنون   ــاس،   "  اهتامــه ب ــامهم األوراق الــيت تركهــا عب عرضــت أم
  :ورويت هلم قصته، فكان جواب أبي

 نقول إن هذا التـشكيك  ،)١(."فعلال يعي ما ي . انه جمنون . هراء
بالقوى العقلية للراوي ومن ثم  تأكيد الطبيب املختص سالمة قـواه     

توجهـت  "العقلية يأتي متناغمـا مـع طبيعـة البنيـة العجائبيـة للروايـة           
كـان أخـوك قـد تعـرض إىل     : إىل عيادة الطبيـب وكـان جوابـه قاطعـا         

س، وإنـه  فقدان جزئي للـذاكرة وقـد شـفي مـن هـذه احلالـة يـوم أمـ              
إن : "   و  هذا الصدد  يقول  تـودوروف        ،)٢("بكامل قواه العقلية  

 متثـل ظروفـا مثاليـة    ،وجود أحداث  فوق طبيعية يرويهـا راوٍ طبيعـي         
  لـذا جنـدهم يبـدؤون البحـث ثـم يتوصـلون إىل      )٣(."لظهـور العجـائيب  

أي (احلقيقة؛ بأن هـذين الشخـصني حقيقيـان وموجـودان   الواقـع           
 حنـن  – تأكـد لنـا     - هكـذا " : الـشاهد  –فيعلق الـراوي    ) واقع الرواية 
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 يلكـن مـا لـذ   .  إن ما رواه عباس   مذكراتـه حقيقـة ثابتـة    -السبعة
  .)١("أخنرب اجلهات الرمسية؟ من سيصدقنا ؟... علينا أن نفعله؟

ثــم يــضاف شــاهد آخــر وهــو والــد عبــاس ليؤكــد صــحة مــا رواه   
نية بعد منتصف الثا"عباس بعد أن كان غري مصدق لكل ما جرى     

 كنــا ننــام علــى ســطح الــدار أنــا وأبــي اســتيقظت علــى أزيــز  ،الليـل 
خافت فتحت عيين فأبصرت جرما بنفسجيا حيوم فوق سطح الـدار         
حاولت النـهوض فـاهنمر علـي ضـوء بنفـسجي جعلـين عـاجزا عـن          
احلركة والنطق اقرتب اجلرم أكثر هبط منه شخص مل استطع حتديد 

ط سلم الدار حاولت النهوض فوجدت  هب،مالحمه   ظلمة الليل
ــة   . نفـــسي عـــاجزا ــز إىل املركبـ ــائق صـــعد إىل الـــسطح وقفـ بعـــد دقـ

وجـدت  . البنفسجية وبسرعة شـديدة غابـت املركبـة   األفـق البعيـد             
  :قال. فوجئت بأبي يقفز مثل قفزتي. نفسي اقفز من فراشي واقفا

   أرأيت الذي رايته؟-
  . نعم اجلسم البنفسجي-
  هبط منه؟ والرجل الذي -
   أمتأكد انه رجل؟-
   لكن ما أخذ من الدار؟،الظالم كثيف. ال ادري-

ــدار     ــت نائمــة   ســطح ال هبطنــا الــسلم واجهتنــا أمــي الــيت كان
  :وسأهلا أبي
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   أرأيت الرجل الذي هبط إىل الدار؟-
  . مل يكن رجال مل يكن إنسانا-

ي  ومما له داللته   هذا الشأن أن الراو،)١("والذت بصمت مبهم
البطل هو اآلخر عندما تروي له شخصيات العامل مـا       \ الشخصية -

فوق الطبيعي حكاياهتا اخلاصة يضع كالمهـا موضـع شـك حـني ال              
  :جيد له مربرا منطقيا

مالت سيليا ناحية اجلدار ورطنـت أمـام املـشبك وخـالل دقيقـة       "
وظهرت عليها كتابة  . واحدة انفرجت أمامنا شاشة متوسطة املساحة     

. قالت سيليا أنه فلم وثائقي يصور املبارزة بني إنليـل وكـور         . مسمارية
ظهرت على الشاشة صـورة ملخلـوق يـشبه متامـا التمثـال الـذي رأيتـه             

ومن تعليق سيليا علمت أنه إنليل بعينه . أول دخويل عامل االنليليني
ــل      (...)  ــة صــغرية اجتــه إليهــا إنلي ــل تقــدمت مركبــة معدني وبعــد قلي

أطلـت مـن   (...) اإلنسان أتانا حلقـت بـه عاليـا      كما ميتطي   . وامتطاها
 ،)٢(..."ذلـك هـو كـور   : الشاشة غمامة برتقالية متموجة هتفت سيليا    

ــول      ــائقي جنــده يق ــم الوث ــك الفل ــشاهدته ذل واصــلت ســيليا  : وبعــد م
حديثها عن الفلم الوثائقي مدعية أن الصورة ملتقطة قبل أكثـر مـن        

 فإنه ال يـستطيع  ،ه هبا فهو على الرغم من ثقت )٣(".عشرة آالف سنة  
 ،أن يصدق أن هذا الفلم قد صور قبل أكثر مـن عـشرة آالف سـنة         
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ــن         ــه م ــراه أمام ــا ي ــستغرب مم ــه ال ي ــراوي أن ــذا ال ــى ه واملالحــظ عل
 والسبب ،خملوقات فوق طبيعية أي ال وجود هلا   عاملنا الطبيعي

 ،وراء ذلك يكمن   أنه قد اعتاد على ذلـك العـامل فـوق الطبيعـي             
 بل إنه قبل أن يبدأ برواية مـا   ،ه يعيشه اآلن ويروي ألخيه عنه     إذ إن 

يدعي أنه قد وقع له مـن أحـداث غريبـة مل يـستطع أخـوه أن يـصل         
 بشأن صـدق أخيـه مـن كذبـه     ،   األقل  ،إىل نتيجة بشأن حقيقتها   

لـذا  . أو تومهه إال   هناية الروايـة والسـيما   القـسم الثالـث منـها          
ــل هــذه    ــضية وجــود مث ــان ق ــات مل يعــد مــشكلة ف  إذ إهنــا ،املخلوق

 أما مسألة أن هذه املعركة قد ،أصبحت جزءا من مشاهداته اليومية
ــم قــد صــور     ــل أكثــر مــن عــشرة أالف ســنة وان هــذا الفل وقعــت قب

 ،آنــذاك؛ فهــذا مــا يــصعب تــصديقه عنــده أو ال يــستطيع أن يؤكــده 
  ...لذلك فإنه ينقل عن سيليا بأهنا تدعي

  . ا يشري إىل دقة البناء   األرض اجلوفاءواحلقيقة أن هذا إمن
  

 
   مما ال شك فيـه إن لكـل مكـون مـن مكونـات الروايـة وظيفـة               
معينة يؤديها   عملية بناء املعنى الذي يرجو املبـدع أن يوصـله إىل      

 ولعــل مــن اقــرب ، واملكــون العجــائيب ال ميثــل شـذوذا هنــا ،املتلقـي 
هروبـا  " جـود العجـائيب   الروايـة أنـه يقـدم     املعاني اليت قد يثريها و  

ــع  ــن الواقـ ــست الوظيفـــ   )١(."مـ ــذه ليـ ــد أن هـ ــه ة بيـ ــدة لـ إذ                                                                                                                                            ،  الوحيـ
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 عن وظيفة األدب العجـائيب أو بـاالحرى          حديثه  )١(يرى تودوروف 
أن هنــاك وظيفــة اجتماعيــة ووظيفــة ، عــن وظــائف األدب العجــائيب

 ثم جند حتت كل واحدة من هـاتني الـوظيفتني جمموعـة مـن          ،أدبية
االســتعماالت الــيت يعمــد إليهــا الروائــي مــن أجــل حتقيــق أغــراض  

جتماعيـة   تتمثل الوظيفة اال،بعينها سواء أكانت اجتماعية أم أدبية   
ا ال ميكـن احلـديث عنـه صـراحة               بأن العجائيب يـسمح باحلـديث عمـ
من غـري التعـرض خلـرق تـابو معـني سـواء أكـان يتعلـق بالـسياسة أو                
الــدين أو اجلــنس وهــي احملرمــات الــيت تــشيع   جمتمعاتنــا العربيــة  
واإلسالمية أو غريهـا مـن املوضـوعات   ثقافتنـا والثقافـات األخـرى        

عواقـب هـذا اخلـرق الـيت عـادة مـا تكـون وخيمـة         ومن ثم التعـرض ل   
 وغـين عـن التوضــيح أن الوظيفـة األوىل هــي    ،علـى كـل املــستويات  

    . خارجية خالف الوظيفة الثانية اليت متس النص األدبي من الداخل
إن ما مل يستطع الروائـي أن يـصرح بـه نـستطيع أن نقـرأه ضـمنا         

قها الروائي   خامتة   عامله العجائيب مستعينني باهلوامش اليت أحل  
الرواية وهي تشرح تلك األمساء الـيت وردت   متنـها وهـي تعـرف           

 ومما له داللتـه هنـا أهنـا مـستمدة مـن األسـاطري              ،ببعض شخصياهتا 
وقد استطاع الروائي بإبداع وشـجاعة قـل نظريهـا أن          . العراقية القدمية 

ــاريخ العــراق املعاصــر     ــك احلقبــة مــن ت ــرب عــن تل ــت كــان  ،يع    وق
اب يرتعبون من جمرد إمكانية أن تكون كتابـاهتم قابلـة للتأويـل          الكتّ

                                                
1   The fantastic,p.91  



 118 

ــصدا    ــك ق ــصدوا إىل ذل  ،بــشكل ال ترضــى عنــه الــسلطة وإن مل يق
وأستطيع أن أقـول علـى وفـق هـذا إن الروايـة مـن هـذه الناحيـة تعـد            
ــث     ــث كتابتــها أو مــن حي حــدثا عجائبيــا حبــد ذاهتــا ســواء مــن حي

لذي خرق هنا فهو سياسي كمـا هـو   أما عن التابو ا. السماح بنشرها 
ــر   ،واضــح ــل أكث ــا بعــد قلي ــضح معن  مــن خــالل اإلشــارات   ، وسيت

الكثرية الـيت جنـدها مبثوثـة علـى امتـداد صـفحات الروايـة ولعـل             
 إذ إهنـا خــالف مـا هـو متوقــع أو    ،بدايـة الروايـة مـا يــشري إىل ذلـك    

معهود   مثل هكذا روايـة تفتـتح بالتـصريح مبـا سـيقع مـن أحـداث             
ق طبيعية كأمنا إلعالن الرباءة من كـل مـا ميكـن أن يقـع   دائـرة           فو

وهذا احملظور إمنا يقع   القسم الثاني الذي ميثل التوظيف  ،)١(احملظور
 الشخـصية الرئيـسة   –احلقيقي واجلـوهري وهـو الـذي يرويـه الـراوي           

ــل( ــه وكيــف يــبين      ،)البط ــستطيع الوقــوف علــى حقيقت  وحنــن ال ن
ي من خالل املزج بني الواقعي واخليايل واخلرا        الكاتب عامله الروائ  

واألسـطوري وعــامل مـا فــوق الطبيعـي إال بــالوقوف عنـد بعــض تلــك     
  -:)٢(األمساء اليت وردت   الرواية

  . إنليل؛ أله اهلواء وكبري اآلهلة   الديانة السومرية-١
 عنـد الـسومريني وهـو    ،دموزي؛ اإلله الراعـي أو إلـه اخلـصب        -٢

 متــوز وتــروي األســاطري الــسومرية أن اإلهلــة إينانــا عنــد اجلــزريني
أوصلته إىل العامل السفلي الذي حتكمه أختها اإلهلـة       ) رعشتا(
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شيخال بالتآمر عليه لكن هذا األمر أثـار غـضب جممـع اآلهلـة        
  .فقرروا أعادته إىل احلياة فنشر اخلصب والنماء

كانـت أول مواجهـة عظيمـة لنـا مـع       : " الشخـصية  -يقول الـراوي  
لشيخاليني حني هجمنا على سجن العاصمة الرهيب الذي ضمك ا

انبثقـت شـرارة انتفاضـة    . بني أسـواره حـوال كـامال فحررنـا الـسجناء        
وخـالل أيـام    . بـدأت حـصون الـشيخاليني تتـساقط       . مجاهريية عارمـة  

وال أكتمـك سـرا     (...) قالئل كان الدموزيون يقفون على دفة احلكـم       
.. . تكـن بالـصورة الـيت حنلـم هبـا      إذا قلت لـك إن احليـاة اجلديـدة مل         

 بعد آالف السنني من احلكـم اجلـائر   ،فعند اهنيار سلطة الشيخاليني  
بدأت بـإحراق   . أصابت اجلماهري االنليلية موجة من التمرد اجلنوني      

.  ثم تدمري مقرات السلطة الشيخالية تدمريا كامال      ،السجن املركزي 
. .نا كــبرية وكــم كانــت دهــشت،لكنـها اســتمرت   رفــض كــل قـديم  

وحنن ننظر إىل الـسذج اإلنليلـيني وهـم يهـشمون متثـال جـدهم إنليـل         
ــا    العظـــيم وحيرقـــون حمتويـــات املكتـــب الوثـــائقي باعتبـــاره مـــن بقايـ

ــشيخاليني ــا حــصل        )١(."ال ــع م ــابق م ــذا الوصــف يكــاد يتط  إن ه
 بل يكاد أن يكـون تـسجيال   ١٩٩١انتفاضة اجلنوب والشمال   سنة      

له ملــا حـصل   تلــك االنتفاضـة مــن تــدمري   حرفيـا   بعــض مفاصـ  
للسجون والسيطرة على مقرات السلطة وأخريا وليس آخـرا إحـراق          

 . كل شيء يعود للدولة مبا   ذلك  املكتبات
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 األدبيـة أو األثـر اخلـاص حبـسب تـودوروف الـذي       ةأما عن الوظيف  
ــه ألعجــائيب وهــو خــوف أو رعــب أو حــب اســتطالع والــذي        يرتك

ا األخري ابتداء من اجلملة األوىل الـيت تفتـتح هبـا       هذ ويهيمن هنا ه  
ــة    "الروايــة  ــصادفة أم ضــرورة؟ أم قــدر رمستــه قــوى جمهول أهــي م

  )١("تتحكم مبصائرنا؟
 ختلـو  ولعل ما يتبادر إىل األذهان أن حب االسـتطالع هـذا قـد ال     

 ولــيس صــفة ،منــه أيــة روايــة تــسعى ألن حتتــل مكانــا لــدى القــاري  
 ونستطيع القول أن هذا الكالم ،ب ألعجائيبختتص هبا روايات األد   

 إذ إن قـراءة دقيقـة   ،فيه كثري من الـصحة بيـد أنـه يفتقـر إىل الدقـة        
للجملتني االستفهاميتني اللتني تفتتح هبمـا األرض اجلوفـاء تكـشف        

 ، وقــائع وأحــداث فــوق طبيعيــة نعمــا تنطــوي عليــه هــذه الروايــة مــ 
رة ؟ إمنـا يـشري إىل   أهـي مـصادفة أم ضـرو   :  الـشاهد -فتساؤل الـراوي  

ــة   ــصنف الــذي تنــدرج حتتــه الرواي  إذ إن الروايــة الواقعيــة ،طبيعــة ال
تبتعد عن كـل مـا هـو غـري مـربر فنيـا أو منطقيـا مـن اإلحـداث وممـا              
الشك فيه أن املصادفة هي عني ذلك الذي ال جيد له مـربرا فنيـا أو    

ــسا مــن أركــان األدب    ،منطقيــا ــا رئي ــصادفة ركن ــشكل امل    حــني ت
  .جائيبألع

أم قـدر  : ثم تتـضح الـصورة أكثـر فـأكثر مـع قـراءة اجلملـة الثانيـة            
) القـوى اهولـة   (و) فالقـدر (رمسته قوى جمهولة تتحكم مبـصائرنا؟       
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ــصائر اســتمرا   ــتحكم بامل ــوق    رالــيت ت ــا ف ــة مب ــردات املوحي ــك املف  لتل
 وإذا أخــــذنا باحلــــسبان تلـــك البديهــــة الــــيت تقــــول إن  ،الطبيعـــي 

 فإننا سنـضع أيـدينا   ، ما سينطوي عليه النص  االستهالل حيوي بذور  
ــه حــب االســتطال    ــا يتــسم ب ــذه   ععلــى م ــع ه ــستثار   مطل ــذي ي  ال

 من خصائص متيزه مما سواه مما ميكن أن جنده   غري األدب ،الرواية
  .ألعجائيب

 الشاهد مبكونات خمتلفة -حيفل القسم األول الذي يرويه الراوي  
ارة فــضول القــاريء وحـــب   ممــا يتوقــع أن يكـــون حمفــزا كــبريا إلثـــ    

استطالعه فضال عما ميكن أن يصاحب ذلـك مـن خـوف أو ترقـب         
ابتداء من واقعة اختفاء عباس وكـل مـا صـاحبها مـن أحـداث مـن             

 نمثل ظهور املخلوق الغريب الـذي أمطـروه بوابـل مـن الرصـاص مـ        
ــؤثر فيــه شــيئا وكــذلك الكــالم الــذي أســره أحــد رجــال       غــري أن ي

 إىل الـراوي  ،ققون   حادث اختفاء عباس الذين كانوا حي ،الشرطة
ألنـه يهـدد مـستقبله وفحـوى ذلـك      " بـه ألحـد     حثم رجـاه أن ال يبـو      

ــين عــشر رجــال     ــك التــل وكــانوا أث الــسر أهنــم خرجــوا ليلــة إىل ذل
وحــني وصــلوا إىل عتبــة . بــسيارتني يقــودهم ضــابط عــرف بالــشجاعة 

لوا أن  وانطفـأت األضـواء فيهمـا وعبثـا حـاو         ،التل توقفـت الـسيارتان    
 فـأمرهم قائـد املفـرزة بالـسري راجلـني مـستعينني        . يكتشفوا سر العطل  

 غري أهنم أدركوا بعد قليل أن ،ةمبصابيح يدوية تعمل ببطاريات جاف    
 وأن أجهزة االتصال اليت   أيديهم ،مصابيحهم كانت معطلة أيضا

قد توقفت عن العمل وحني قـرروا العـودة إىل املدينـة عـادت الطاقـة           



 122 

 )1(."وهدر احملركان فانطلقوا عائدين. ئية إىل السيارتنيالكهربا
 حيـث  نإن التأمل الدقيق   القسم األول من األرض اجلوفاء مـ     

مكانــه مــن الروايــة ومــن حيــث الوظيفــة املهيمنــة علــى هــذا القــسم   
ــة فيــه   ــصنعة الفنيــة املبذول ــة وال  إذ يعــد هــذا ،سيكــشف مــدى الدق

 األحـداث  ةب الرواية ومواجهـ  القسم مبثابة التمهيد للدخول إىل صل     
فـوق الطبيعيــة مباشــرة فـضال عــن تبــدل شـكل الــراوي مــن الــراوي    

    ).البطل( الشاهد إىل الراوي الشخصية
وإذا كان القسم األول من الرواية يبتديء بالتساؤل عـن املـصادفة     

 فإن القسم الثاني هو األخـر    ، عن القوى اهولة   ثوالضرورة واحلدي 
   هنا هذه املرة بالتصريح بالقوى السحريةيبدأ بالتساؤل ولكن

ــشر    " ــارتين مـــن بـــني ماليـــني البـ ــوى ســـحرية اختـ تـــرى أيـــة قـ
 )٢(."   أذنـي أن أرافـق أخـي وأصـدقاءه   تلـك الـسفرة      تفوسوسـ 

وتبـدأ املكونـات فـوق الطبيعيـة   التحــول   هـذا القـسم فمـا كــان        
كـشف  يضع القاريء موضع املرتدد بشأن حقيقتـه   القـسم األول تن        

 فعلـى سـبيل   ،حقيقته هنا ليكون   جهة العجيب أو جهة الغريب 
املثــال مــا كــان مــن أمــر املخلــوق الغريــب الــذي ظهــر أمــام الــراوي     
ومجاعته واهنالوا عليه بالرصاص ومل يعرفوا له حقيقة بعد اختفائه          

 تودوروف عجائبيا ر أي ما يعد هنا بنظ،  جحر ال يتسع إال لقنفذ     
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لقـــد اعتقـــد "   القـــسم الثـــاني إىل الغريـــب ال يلبـــث أن يتحـــول
اإلنليليون بذلك فسلطوا علي تلك اآللة العجيبة اليت اعتقدهتا أول 
األمــر بيــضة ذهبيــة كــبرية فاقتــادتين عــرب ذلــك النفــق امللتــوي الــذي  

 ثــم جنــد بعــد أكثــر مــن ثالثــني صــفحة  )١(."احنــدر بــي إىل األعمــاق
اختفـت الـصورة   "لوق البشع توضيحا أكثر حلقيقة هذه اآللة أو املخ 

حلظات ثم حلت حملها صورة جهاز صغري   ممر ضيق كـان حبجـم    
استطعت أن أحدد حجمـه قياسـا علـى حجـم قنفـذ          . علبة السجائر 

 تابعت الشاشة عرض صورة اجلهاز وهـو  ،مر من أمامه مغادرا النفق    
 ،يغادر النفق إىل العراء فيستطيل فجأة ويأخذ شـكل خملـوق بـشع     

 بينمـا  ، راح يتحـرك بطريقـة غريبـة   ،س وأذنـني كـبريتني  ذي فم مقـو   
ظهــر علــى الــشاشة أخــي ومجاعتــه وقــد وجهــوا بنــادقهم حنــو ذلــك  

  .)٢(..." بإطالق النارااجلهاز وبادرو
أما ما يشري إليه تودوروف مـن أن ألعجـائيب حيقـق تـشويقا يـؤدي       

 فإننـا نلمـسه   مجيـع أقـسام     ،بالنتيجة إىل تنظيم مكثـف للحبكـة     
ايــة والســيما قــسمها الثـــاني، ولكــن قبــل أن نبحــث   هـــذا       الرو

املوضــوع   األرض اجلوفــاء ينبغــي أن نقــف علــى مفهــوم التــشويق   
  :واملراد منه   هذا اال

) suspense(   تعرف املعجمات األدبية والكتب النقدية التشويق
ــه ــا ســيقع والســيما       "بأن ــين حــول م ــاريء املع ــب الق شــك مــن جان
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ــا  للشخــصيات الــيت   ــا عاطفي ــبط معه شــك موســوم  "  أو هــو)١("ارت
ومعظم ، والتـــشويق هـــو عـــادة مــزيج غريـــب لـــألمل واملتعـــة ،باللهفــة 

  )٢(."األعمال العظيمة تعتمد على التشويق
ــصر      ــزز بعن ــار   القــسم األول يتع إن حــب االســتطالع الــذي يث

 ةالتـشويق الــذي يغذيــه هــذا الغمــوض الــذي يلــف مــصري الشخــصي  
 ونبقـى علـى امتـداد القـسم الثـاني الـذي             ،اسعبـ ) البطـل (الرئيسة  

 نبقى   ،يرويه لنا بنفسه بل كذلك القسم الثالث الذي يرويه أخوه
 إذ جنـده  ،شك بشأن مـصري عبـاس ومـا ميكـن أن حيـل بـه مـستقبال        

 ثـم  ،يتحدث عن القوى السحرية اليت ميكـن أن تكـون قـد اختارتـه          
لكـوريني قـد أرسـلوه    اعتقاد االنليليني الذين أسروه أن أعداءهم من ا  

، ومع توليه أمر )٣(للتجسس عليهم وتعذيبهم إياه لكي يعرتف بذلك    
 جاهلني ،السرد بنفسه فإننا نبقى كقراء نتابع بشوق ما سيحصل له  

 يقول   حديثه عن تلك اآللـة العجيبـة     ،مصريه حتى هناية الرواية   
 اليت اعتقد أول األمـر أهنـا بيـضة وكيـف قادتـه إىل نفـق   األرض               

:  لقــد صــرخت بــأعلى صــوتي،حالــة مــن  اهللــع الــشديد" ليعــيش
ولكن من يسمع اسـتغاثيت؟ حاولـت أن أجـد     ..استغثت واستنجدت 

 وبعـد  ،بابا للخروج فلم تعثر كفاي إال على جدران صـخرية خـشنة   
دقائق بدأت أفكر جبدية وقادني تفكريي إىل االعتقاد بأن أكواما من     

                                                
1   A glossary of literary terms,M.H.Abrams,p.160 

2   Story and Discourse ,Seymour Chatman,p.59 
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الطويل فدفنت حيـا حتـت تـراب    الرتاب قد اهنارت على ذلك املمر  
 ويبقــى عبــاس ينتقــل مــن حــدث غريــب إىل آخــر   )١(."تــل املهالــك

حماوال هو ومن ثم القاريء من بعده أن جيد تفسريا مقنعا ملا جيـري           
اتكــأت مبرفقــي علــى حافــة املنــصة      " لــه أو يــسيطر علــى مــصريه    

 باحثــا عــن ،ووضــعت رأســي بــني كفــي مــستجمعا شــتات أفكــاري 
:  ولكن صوتا أنثويـا عميقـا طـرق أذنـي قـائال         ،ا أراه تفسري منطقي مل  

وإذا . التفت فزعا ناحيـة الـصوت  . قف بأدب أمام متثال إنليل العظيم     
وكان طوله .. بي أرى خملوقا يشبه التمثال الذي أتكئ على منصته

 على املـرت الواحـد وكـان حيمـل مالمـح التمثـال نفـسها لـوال         دال يزي 
قـف بـأدب أمـام متثـال      . خلـوق نـداءه   وعـاود امل  .بعض الصفات األنثوية  

 لكين وجدت ساقي عاجزتني عن ،حاولت أن أهرب. إنليل العظيم
  )٢(.." الذي اعرتانيتاحلركة بفعل الفزع املباغ

وبعد جمموعة من األحداث الغريبة اليت ال جتد هلا تفسريا منطقيا       
 بيـد انــه ال يلبــث بعـد مــدة مــن   ،يـتمكن عبــاس مـن العــودة إىل أهلــه  

 إىل ذلـك العـامل الغريـب امللـيء     ،ن أن يقرر العودة من حيث أتـى    الزم
 أن يـأتي إىل زيـارهتم ثالثـة أيـام         ، واعـداً هـو    ،باألحداث فوق الطبيعيـة   

 هكـذا وعـد   ى لكنه غادر ومل يعد ليبقـى أهلـه أو بـاألحر         ،  كل شهر  
بعد مـرور عـام كامـل علـى غيـاب        " مصريه مفتوحا على كل التوقعات    

  أما من جديد حول عباس؟: عباس سألين صاحيب
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) كـذا (يبدو أن هيامه بـسيليا قـد أنـساه أهلـه وأصـدقائه         . ال جديد 
إهنـا  . أمتزح؟ إن األمر مل يعد مشكلة عبـاس وحـده أو مـشكلة أهلـه      

ماذا لو خرج علينـا االنليليـون مـن جـوف          . مشكلة اإلنسانية مجعاء  
  .)١("األرض أيبقى لإلنسان ذكر؟
ائيــة للكلمــات الــيت تفتــتح هبــا الروايــة  ثــم ال تفوتنــا الداللــة النه

والــيت ختتــتم هبــا ؛إذ إهنــا تفتــتح بالتــساؤل كمــا مــر بنــا وختتــتم          
ــصمت  ــشيخاليون     "بال ــل اســتعاد ال ــدموزيون؟ ه ــل ســقط ال ــرى ه ت

  سلطتهم؟ هل أودعوا عباسا السجن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وعلــــي أن ألــــزم   .اخلنجــــر وحــــده المــــع ومعقــــوف    .جــــواب ال

  )٢(."الصمت
ظيفة األدبية الثانيـة الـيت حيققهـا العجـائيب   الروايـة        أما عن الو  

إن وجـود  : خدمة الـسرد وحتقيـق التـشويق   "أي ما يسميه تودوروف بـ  
 فينبغـــي القـــول إن )٣("العجـــائيب يـــسمح بتنظـــيم مكثـــف للحبكـــة

ــودوروف، ليكــسر     ــك ت احلــدث ألعجــائيب يــأتي، كمــا يــشري إىل ذل
إن " عـديل الوضـع الـسابق   التوازن أو عدم التوازن أي بعبارة أخرى ت   

كـل كـسر   املوقـف املـستقر يتبـع،   هـذه األمثلـة، بتـدخل فـوق          
الطبيعي، ويثبت املكون العجيب أنه املادة السردية اليت تـؤدي هـذه       

ــدائي،   : الوظيفــة علــى أحــسن وجــه   الغــرض تعــديل للموقــف االبت
                                                

1   
2   

3   The fantastic,p.92.  
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ثابت  والتوازن هو القانون ال،)١()"أو الالتوازن(ولكسر التوازن القائم 
أو املــستقر أو القاعــدة القائمــة الــيت ال بــد أن ختــرق لكــي ال ميــوت  

 والطريــف أننــا جنــد أن هنــاك  ،أحلكــي  مــن أجــل أن ينمــو بــاطراد 
 ،أكثر من حماولة لإلبقاء على التوازن، فمرة تأتي على لـسان أالم          

فأي شيطان وسوس   أذني ألدعو أخي :"كما يصرح بذلك الراوي
نا سـفرة الـصيد الـيت قادتنـا إىل هـذه النتيجـة            الصغري عباسا ليشارك  

املظلمة؟ أهو الشيطان الكوري كما يـزعم االنليليـون؟ أم إن إبلـيس         
 وحنـن نزمـع القيـام    ،اللعني؟ كمـا تقـول أمـي يـوم اعرتضـت طريقنـا          

وأي بصرية نافذة تتقد   ذهن هذه القروية العجـوز  ... بتلك السفرة؟ 
 ،)٢(" تأخذوا عباسا معكـم؟ لرتى أنياب القدر مكشرة؟ أضروري أن 

قليب حيـدثين بـأن أمـرا خطـريا سيحـصل      :" ثم ختاطب عباسا بقوهلا  
 ولكنـه ال ينـصاع لتحـذير    ،)٣(."إلعن الشيطان وال تذهب معهم   . لك

." ال تقفـي   طريقـي سـأذهب   : "األم وميضي   تنفيذ عزمـه بقولـه     
 أن    احلكايـة إىل موميضي معهم   سفرهتم ويستمر التـوازن القـائ    

يصلوا إىل تل املهالك وهم   طريق عودهتم من تلك السفرة وعلى     
الرغم من كل ما يعرفونه أو يسمعونه عن تل املهالـك هـذا وكـذلك       
اعـرتاض بعـض مـن كـان   تلــك الرحلـة علـى االقـرتاب مـن هــذا         
التل فإهنم استمروا   إقدامهم على ما عزموا عليه ثم تأتي حماولة 

                                                
1   ibid.,p.84. 
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أمــام إصـرارنا علــى  " حتديـدا هــذه املـرة أيـضا    املنـع األخـرية ولعبــاس  
انطلـق  .  رضخ صـاحبنا لألمـر ورافقنـا حنـو التـل           ،اقتحام تل املهالك  

  :عباس أمامنا فطلبت منه أن يرتيث قليال لكنه قال
  )١(..".وانطلق بسرعة اكرب.  قلب عباس ال يعرف اخلوف-

وهبذا اخلرق للمنـع يتـدخل العنـصر فـوق الطبيعـي ومعـه تتفـتح                 
 فبعـد  ،اب احلكاية لتتتابع سلسلة األحداث املكونة جلوهر الرواية     أبو

 :أن ينطلــق عبــاس ســابقا أصــحابه إىل أعلــى التــل ينــاديهم بقولــه       
مـا لكـم كـساىل؟ إنـه كنـز ثقيـل مـن         . اركضوا قلت لكم اركـضوا    "

قبيـل أن نـصل إىل التـل    .  الذهب لو أستطيع محله حلملتـه ألـيكم      
هف   أسفل السفح وينتصب أمامنا رأينا خملوقا غريبا خيرج من ك

كــــان عمالقــــا يزيــــد طولــــه علــــى مخــــسة . ســــادا الطريــــق علينــــا
ــار ــم عــريض متقــوس إىل األعلــى وعيــنني مــدورتني    ).كــذا(األمت ذا ف

ــل   ،محــراوين وأنــف أفطــس   وأذنــني طــويلتني مــدببتني وجلــد جمل
  :ركض اثنان منا عائدين لكن صاحبنا املثقف الطليعي قال... بالشعر
  .زعوا أظنه دميةال تف-

 غري أن املخلوق الغريـب فـتح فـاه كاشـفا عـن أسـنان طويلـة ثـم              
 فعل كل ذلك رمبا ليخربنا أنه كائن  ،وهنض ثانية . جثا على ركبتيه  
ظلت عيناي موزعتني بني أخي الـذي يقـف علـى          . حي وليس دمية  

صوبت بندقييت حنو جسد العمالق . قمة التل وبني املخلوق الغريب
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.  لتهديـدي أطلقـت عليـه النـار وحـذا مجـاعيت حـذوي             لكنه مل يأبه  
والعمالق مل يتزحزح من مكانه ظل يواصل حتريك أذنيه الطويلتني       

وحني مسع أخي أصوات الطلقات غادر موقعه متجها   ... ساخرا منا 
إلينا لكين الحظته بعد قليل يرتاجع إىل قمة التل مذعورا ثم يغيب 

عنـد ذلـك غـادر املخلـوق     .عتادناواصلنا الرمي حتى نفد  ..بني كثباهنا 
  : الغريب متجها إىل الكهف الذي خرج منه

وقفنا   مكاننا قليال بانتظار عودة عباس لكنه ظل خمتفيا عـن       
 ، وهــذا االختفــاء هــو الــذي يكــسر التــوازن   احلكايــة ،)١(."األنظــار

 وتبـدأ أيـضا رحلـة عبـاس   اهـول مـع         ،لتبدأ عملية البحث عنه   
 وهنــا كمــا يــشري تــودوروف جتتمــع الوظيفتــان   ،يعــيعــامل فــوق الطب

االجتماعيــة واألدبيــة؛ مــسألة خــرق القــانون واللجــوء إىل العجائبيــة  
ــب   الوظيفــ   ــاد عــن العواق ــانو  ةلالبتع ــة وخــرق الق    ن االجتماعي

ا هو حمذور كما هو  القصة أو   األقل عدم االنصياع للتحذيرات مم
ع العجـائيب   األرض اجلوفـاء مـا      ولعل من ما يعزز الطاب    . احلال هنا 

حتتلــه العنوانــات واألمســاء فيهــا مــن مكانــة مهمــة تــؤثر   رســم         
 فالتـل الـذي   ،الدالالت النهائية للمكونات املـشرتكة   بنيـة الـنص     

ــك    ،يعــد مــن األمكنــة الرئيــسة للحــدث العجــائيب يــدعى تــل املهال
ــصف وأثنــاء عودتنــا   الــساعة الرابعــة  : "يقــول الــراوي الــشاهد  والن

  : واقرتح احدهم،عصرا توقفنا على مقربة من تلك املهالك
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  : ما رأيكم أن نقتحم تل املهالك-
  :وآزره آخر

  . فكرة مجيلة-
  :اعرتض ثالث

  .ة مالنا وتل املهالك دعونا منرح على هذه األرض اجلميل-
 ضحكنا منه مجيعا -
  )١(."أيها املثقف الطليعي..هل ختاف العفاريت اليت تسكن التل -

وجنــد توضــيحا هلــذه التــسمية بعــد وقــوع حــادث اختفــاء عبــاس  
 حبثـا  ،عندما زار أخوه البـدو الـساكنني بـالقرب مـن منطقـة احلـادث            

إنه تـل املهالـك مسـي هبـذا االسـم      . كان جواب البدو واحدا " عنه
ــاك ..ألن الوصــول إليــه مهلكــة  ومل جنــرؤ علــى  . فقــدنا إبــال كــثرية هن

 ومـن  ،)٢(." إليه أكثـر مـن طاقتنـا     إنه تل مسكون والوصول   . اقتحامه
الطريف االلتفات هنا إىل أن قول البدو أهنم فقدوا إبال كثرية هناك        
يعـزز مــن التفــسري الطبيعـي الــذي قدمــه صـاحبهم املثقــف الطليعــي    

يتناقلـها البـدو حـول    " لكل ما يدور حول تل املهالـك مـن حكايـات     
يـف أهنـم يـرون    وك.  من تل املهالكاوجود أشباح تطاردهم إذا اقرتبو 

ــل نريانــا تــشتعل أحيانــا علــى التــل   وأضــواء محــراء وخــضراء  .   اللي
وكـان صـاحبنا الـذي حيلـو لـه         . وبنفسجية تومض منه   أحيان أخـرى      
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 فوجد نفسه مقتنعـا أن تـل   ،أن يطلق على نفسه صفة املثقف الطليعي    
 وان تلك احلكايـات ال  ،املهالك ليس إال خمبئا من خمابيء املهربني   

 أن تكــون إشــاعات يروجهــا هـؤالء املهربــون وال يــستبعد منــهم أن  تعـدو 
 ...يفتعلـوا أالعيـب خييفـون هبــا  الـسذج مـن البــدو إذا مـا اقرتبـوا منــهم       

   )١(."يفعلون كل ذلك ليبعدوا املتطفلني عن خمابئهم
 تفـسريا منطقيـا لـه حتـى      دواحلقيقة أن فقدان البدو إبلـهم ال جيـ        

ــا     ــا جــرى لعب ــى م ــك    ،سبعــد اإلطــالع عل ــل تل ــن قب ــه م  واختطاف
 إذ إن هذه الكائنات ختتطف كل من يقـرتب مـن       ،الكائنات الغريبة 

تل املهالك خمافة أن ينكشف سرها مثـل منخـي الفتـال والـدكتور              
 فـإذا كـان هـذا هـو املـربر الختطـاف البـشر فلمـاذا              ،)٢(اسعد اجلبلـي  

ل ختتطف اإلبل؟ وهذا الرتدد    اعتماد تفسري منطقي لفقدان اإلبـ       
  .  يعزز قبول احلادثة على أهنا عجائبية
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ــسرد      ــة ال ــي املــادة األساســية لنظري يعــد الــسرد القصــصي والروائ
ولقد كان يعتمد إىل وقت قريب   حتليل النص الـسردي       احلديثة،  

لكن بتضافر جهود الباحثني   ، على التنظري األرسطي لنقد الدراما
ــة   ، الدراســة اللــسانية للخطــاب  واســتخالص تقنيــات الــسرد احلديث

الروائـي نفـسه ولـدت نظريـة     ، مستمدة من طبيعة الـسرد القصـصي    
جنيــت وتــودورف وبــارت الــسرد احلديثــة علــى أيــدي بــاحثني أمثــال  

  .)٢(وباختني وغريهم
نــأت عــن األشــكال   ، لكــن ظهــرت حمــاوالت جتريبيــة حديثــة    
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أي ، باحثة فيها عن آليات جديدة للكتابـة الـسردية      ،  الروائية املقننة 
 فالعمل الذي ،)١())اهتمامها املباشر والفوري بصناعة الرواية ذاهتا   ((

ال ميكـن  ((ررة سـلفاَ و ينتجه الكاتب ال ميكن احلكم عليه بقواعد مق       
احلكم عليه بناء على حكم تقريري من خالل تطبيق مقوالت عادية 

أن تلك القواعد واملقـوالت هـي مـا يبحـث         . أو العمل ،  على النص 
أو الكاتب مـن دون قواعـد   ، يعمل الفنان، العمل الفين نفسه عليه   

تم عمله ٢())لتشكيل القواعد ملا ي(.  
لـسرد مـا زالـوا يتـساءلون عـن وجـود         على الـرغم مـن أن املهـتمني با        

  فكيف مبا بعد احلداثة أو ما وراء الرواية؟، احلداثة   الرواية العراقية
ــةً  ــة حداث ــميت احلداث س ــم ؟ وفــروع املعرفــة ليــست   حــال   أو ل

  وبغض النظر عما قيل ويقـال فـإن  . بل   حال تغري مستمر   ،  ثبات
ــق مـــصطلح احلداثـــة ال ــيرياً إالّ،   األســـاس، يطلـ  إذا أحـــدث تغـ

وقد حققت البنيوية ذلك التغري ، شامال للبنى املعرفية السابقة عليه  
  فـروع  ، الشامل على مستوى لـيس علـى مـستوى األدب فحـسب     

   . واللغة والفن واهلندسة وغريهااالجتماعاملعرفة األخرى كعلم 
لكن يبقـى البحـث عـن    ، إذاً لقد حتقق املستوى الفعلي للحداثة   

وميكـن تفـسري   ،  هاجساً يؤرق الفنان واألديب على حدّ سـواء     اجلديد
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ظاهرة ما وراء الرواية بالرؤى التخيليـة املعقـدة الـيت ميتلكهـا األديـب             
أو القلق النفسي اجتاههـا ومـن ثـم تـنعكس تلـك الـرؤى        ،  عن احلياة 
  . ينصهر فيها احلقيقي   الالحقيقي وغري املتوقعبأشكال  النص 

األرض (( املنـتج النقـدي احلـديث   روايـة          عند تطبيـق مقـوالت    
فإننا جند أن البنية العاملية كمـا     ،  لعبد اهلادي الفرطوسي  )) اجلوفاء

 ،)الفاعـل واملوضـوع   (،)املرسل واملرسل اليه  (:حددها غرمياس وهي  
،  يتبـاين حتقيـق ظهورمهـا مـن ثنائيـة ألخـرى            )١()املساعد واملعـارض  (

 ،)املـساعد واملعـارض    (تليها ثنائية  )الفاعل واملوضوع  (تتقدمها ثنائية 
) املرسل واملرسل إليـه  (ثم ثنائية،  العام للحكي  اإلطارتدخالن     و

ــة للحكــي كمــا   دعــوة أخــي      ــة املكون ــأتي   األحــداث اجلزئي وت
ودعـوة الـدكتور أسـعد    ، )٢(البطل وأصـحابه للبطـل   رحلـة الـصيد       
ودعـوة سـيليا   ، )٣(إلنقـاذهم اجلبلي عباساً لريكب العربة اليت جاءت      

وكانـت   .)٤(عباساً إىل العودة إىل جـوف األرض عـن طريـق التخـاطر             
العالقة   هذه األحداث بني املرسل واملرسل إليه هـي عالقـة عقـد          
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وفيها أن الرسالة بينهما تكون على شـكل أمـر يوجـه مـن       ،  إجباري
 باجنـاز وعلى األخري أن يقبل األمر، ويقـوم  ، املرسل إىل املرسل إليه   

  .)١(عمل مرغماًال
ــة     ــل   الروايـ ــدور الفاعـ ــيني بـ ــين األنليلـ ــضطلع جـ فالفاعـــل ، يـ

 اإلرادةومتتلـك  ، شخصية هلا القدرة على القيام باحلدث املنـوط هبـا   
وتقـدم لنـا الروايـة مالمـح     . )٢(وتنجزه مبستوى عال مـن الدقـة    ،  لذلك

لـه عينـان خـضراوان    ): )أنـا ((هذا اجلنس بقول الراوي شاهد العيان     
ن متتدان طولياً على جانيب أنفه ومل يكن فمه غـري شـق طويـا       مشعتا

فاملالمح الشكلية هلذا الكـائن املفـارق   ، )٣())أسفل أنفه دومنا شفتني 
ــك     لإلنــسان ــق عــن تل    مالحمــه تنطــوي علــى معــان متعــددة تنبث
وتــشري بــصورة غــري مباشــرة إىل طبيعــة التكــوين العقلــي       ، اهليئــة

 أن الغرابـــة الـــشكلية تـــوحي بـــل، وااليـــدجولوجي لـــذلك اجلـــنس
أو مـا سـتؤول إليـه مـصري     ، بالغرائبية الـيت تكتنـف أحـداث الروايـة     

  .الشخصية الرئيسية فيها
وعلى الرغم من أن صفات الفاعل ميكن أن تنطبق على الشخـصية        

والبطل هو شخصية حمورية تظهر منفـردة  ،    الرواية ) البطل (الرئيسة
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ألهنا ، لى أداء احلدث بصورة فعالةوتكون قادرة ع، بصفاهتا   احلكي
 يتحول ) عباساً(لكننا جند البطل. )١(متتلك األداة اليت تؤهلها لفعل ذلك 

وال يتحول البطـل فيهـا إىل   ، إىل موضوع يقع عليه الفعل من األنليليني 
. )٢(فاعل إالّ   اللحظة اليت خيتـار فيهـا تـرك سـطح األرض إىل جوفهـا              

  .والكفاءة العالية   االجناز،   االختيار الكاملة اإلرادةفقد أظهر 
وتقوم سيليا وجمموعة الـدموزيني بـدور الفاعـل القـادر واملـتمكن              

لذلك فاملوضوع الذي ، ورفع الظلم عنهم، السرتداد حقهم املغتصب
وتقوم عائلـة  ، هو السلطة ) الدموزيون والشيخاليون  (يتنازعه الفاعالن 

ل يـــسعى إىل البحـــث عـــن  بـــدور فاعـــاإلنـــسانيةعبـــاس واموعـــة 
  .)عباس(الشخصية املفقودة 

وهذه العالقة بني الفاعل واملوضـوع والـيت تكـون مـصدر الـصراع          
القـــائم   احلـــصول علـــى الرغبـــة تتبـــع شخـــصيتني مهـــا املـــساعد   

 ،ويعرف املساعد على أنه فاعل يساعد البطـل   أفعالـه         ،  واملعارض
أمـا املعـارض فهــو   ،  البطـل نفــسه بـإرادة  للفعـل شــبيهة  إرادةميتلـك  و

وخيلــق العقبــات واحلــواجز أمــام إرادتــه  ، فاعــل يعــارض فعــل البطــل
ــة     )٣(وفعلــه ــل عــدة شخــصيات دوري املــساعد واملعــارض   رواي ومتث
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ويقـوم  ، ، فسيليا تقـوم بـدور املـساعد للبطـل عبـاس         ))األرض اجلوفاء ((
مـن   الـدموزيني  إلنقـاذ الدكتور أسعد اجلبلي مساعداً لـسيليا   مهمتـها     

 اإلنــسانأمـا  ، ويقـوم الــدموزيون معارضـني للــشيخاليني  . سـلطة اعــدائهم 
علــى أن التعــارض األكــرب يكــون . والكوريــون فهــم معارضــون لألنليلــيني

ــيني لكــن  اإلنــسانبــني  ــسان واالنليل ــصارع مــع عــامل جمهــول ال  اإلن   يت
 هـو  حتـصيله لـذا بـات املوضـوع الـذي يـدور حولـه ويـسعى إىل              ،  يدركه

وربما كان له داللته   القـدرة الفائقـة الـيت ميتلكهـا     ،  بياًشبه مغيب نس  
 أرضــهم يطــأيبحــث جــاداً عمــن ) االنليلــيني(وجنــد املعــارض، املعــارض

    أو بغري قـصد هائـلٍ مـن املعلومـات         ،  بقصد ّوهـم واعـون لتحـصيل كـم
 يــسعون إليــه أو الــذي  وأيــاً مــا كــانوا، أعــدائهمالــيت جيمعوهنــا حــول 

عاهلم يدلون داللة قاطعـة علـى الـسلطة احلاكمـة الـيت        يصارعونه فهم بأف  
  .تسعى جاهدة للحفاظ على سلطتها بشق الطرق واألساليب

ــا الوظــائف  ــا تنــأى عــن   ) األحــداث(أم الــيت ختللــت القــص فإنّه
ــيت حــددها بــروب    ــائف ال ــها   الروايــة إالّ   )١(الوظ ــق من ، ومل يتحق

ــتم الرحيــ   .  عــشرة وظيفــة إحــدى ــم ي ــل ث ل بعــد تبتــدئ بطلــب رحي
ــذلك  ــة  ، معارضــة األم ل ــهاك ألرض حمرم ــة  ، وحيــصل انت ــم وظيف ث

فقدان أو اختطاف ثم جيري البحث عن الشخصية املفقودة من دون  
  تكـون عـودة البطـل   ) انقطـاع (وبعد مرور عام ونصف العـام       . جدوى

ورحلـة  ، ثـم فقـدان البطـل مـرة أخـرى       ،  املفقود وقد سـلبت ذاكرتـه     
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 عـدة انتقــاالت للبطـل داخــل   وتظهـر بعــد ذلـك  ، حبـث جديـدة عنــه  
  . جوف األرض ثم ضياع وهتديد

 أو تـدور حـول    ئهتيـ معظم الوظائف املتقدمة هي وظائف ثانويـة        
ــة ــدان (وظيف ــضمن وظيفــة أخــرى أال وهــو     ، )فق وهــذه األخــرية تت

وهـي حيلـة   ، ولكنه انتقال متكرر داخل جـوف األرض   ،  )االنتقال(
  .أدبية الستشفاف جنايا االنليليني وأوكارهم

وجممــوع األحــداث داخــل جــوف األرض هــي عــرض تفــصيلي 
ــر إىل العــدل       ــيش حتــت وطــأة ســلطة غامشــة تفتق ــاة شــعب يع ملعان

تــستغل االمكانــات العقليــة املتاحــة الجنــاز مــشاريع  ، واحلريــة والنبــل
  . محاية لسلطتها

هـي إال انعكـاس ملـا جيـري علـى سـطح هـذه         وهذه األحـداث مـا    
  . هلا مماثلة متاماًأحداثاألرض من 

األرض ((وجنــد أن املكــان يأخــذ بعــداً رمزيــاً وتارخييــاً   روايــة       
، بنيــة جوهريــة   احلكــي، األســاسبــل أن املكــان،    .))اجلوفــاء

ــائف    ــل والوظ ــه  ، ختــضع هلــا الفواع ــو خيلــق  ، وتقعــان حتــت وطأت فه
  .)١())فضاء شبيهاً بالفضاء الواقعي((

فقــد جيتــزءه مــن   ، ويلعــب املؤلــف دوراً بــارزاً   منذجــة املكــان    
وقد يلعب اخليـال دوراً فيـه   ، فيحرك شخصياته وأحداثه فيه  ،  الواقع

و  أحيان أخرى يدخل أرض العجائـب ليخلـق     ،  مألوف غريباً غري 
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منها مكاناً عجيباً، وقد ال يتحرك إالّ   بقعة مكانية صغرية مكونـاً     
  .لروائيوغري ذلك من األمكنة اليت يزخر هبا الفن ا، مكاناً مسرحياً

يطالعنـا    ، )) اجلوفـاء  األرض((هناك مكانان تزخـر هبمـا روايـة         
وهو املكان الذي يظهر   النص الروائي كما ، البدء املكان الواقعي

، وحيمل الصفات نفـسها ،  نفسهاالسم  حقيقته الواقعية، فيتخذ     
قلعــة  ، بغــداد، حــدود جنــد ، وادي الــشنافية (وقــد وردت األمــاكن 

وهي أماكن تشغل حيـزاً مـن املكـان الـواقعي           . )١(...)...املغرب،  سكر
وهي ال تـشكل بـؤرة ألحـداث الشخـصيات أو     ، على سطح األرض 

وإمنـا تـرد وسـيلة لتطـور     ،  تظهر متفاعلة مع العناصر األخرى للحكي     
فهمـــا ) وتـــل املهالـــك، وادي الـــشنافية (ماعـــدا، األحــداث ال غـــري 
ــؤرة احلــدث الروا  ، يزخــران باألحــداث  ــل يكــون ب ــي األكــرب وهــو  ب ئ

  . البحث فيه عن املفقودوأيضاالفقدان، 
وهو مكـان  ، ))األرض اجلوفاء((ويظهر املكان العجائيب   رواية     

ينتمي إىل خمتلف الفضاءات اليت يصعب حتديد مرجعيـة تارخييـة    
ويلعــب خيــال املؤلــف دوراً   دخــول املتلقــي عــامل  ، أو واقعيــة هلــا

وقـد ورد  .  حيناً، وبالفزع حيناً آخـر  ارةباإلثوهو عامل مليء ٌ     . اهول
متجـسداً     وهـو حيتـل اجلـزء األكـرب منـها،        ،  هذا املكان   الروايـة    

كانـت  (( جوف األرض، حيث جند أن األشياء تتلون بطابع املكان،         
مالت ....... فطلبت منها قدح ماء. شفتاي متيبستني من شدة العطش    
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وبعـد دقـائق   ....... صـغري قليال إىل جدار املصعد ورطنت أمام مشبك   
بـادرت هـي إىل   ..... . أمامنا فوهة وخرج منـها مكعـب ورقـي     انفرجت

فتحة فأخرجت زجاجة ماء وشـرائح مـستطوال مـن العجـني املطعـم         
ناوليين زجاجة املاء فوجدت صعوبة   محلها   . باللحم واخلضروات 

ــشديد  ــها ال ــنحن نتجــه إىل جــوف األرض  .... .لثقل ــة . )١())ف أن الغراب
تنــف هكــذا مكــان، مــن خاصــية األشــياء املــستعملة إىل عمــوم     تك

! املكان الواسع، فبعض كلمات تفتح جداراً يناول املرء ما يـشتهي؟    
بل أن اختيار باطن األرض مكاناً معاشاً لكائنات قادمة من الفـضاء         
اخلــارجي يفــزع املتلقــي بــذلك الــسجن الرهيــب الــذي تغطيــه قــشرة  

 بالضيق، على الرغم من إحساسايولد األرض من جوانبها كلها،مما    
ــشغلها    ــة الــيت ي ــساحة اهلائل ــا ذلــك  ، امل  إال إرهاصــاً اإلحــساسوم

بــدالالت قابعــة خلــف الــنص، فاملكــان يعكــس مــا   جوفــه علــى    
فاألوىل ما كان يزج إليـه  ، سطحه الذي عانى سجوناً صغرية وكبرية     

وراً وقـد طرحـت الروايـة صـ    ، آالف من الناس بتهمة أو بغـري هتمـة      
صــالةٌ كـــبرية تــزدحم بــآالف اجلثــث اهلامـــدة     ((مــن هــذا اجلانــب    

ــاً  ــفاً منتظمــ ــصر  . املرصــــوفة علــــى األرض رصــ ــث تــــسمع وتبــ جثــ
لكنــها ال متلــك القــدرة علــى الــشكوى والكــالم، عــاجزة عــن  .وتتــأمل
إذا كان ذنيب أنـي وطئـت باخلطـأ غـري      ....  صرخات االستغاثة  إصدار

الء الثـاوون  ؤفأي ذنب جناه هـ .يلي العامل االنلبوابات إحدىاملقصود  
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أما السجن الكبري فهو احلصار الشامل لكـل جوانـب   . )١())  القاعة 
ممـا دعـا   ، وكأن املوت يقتنص ضحاياه من هذه األرض فقـط  ،  احلياة

إىل الثورة والتمرد عدة مرات، وهذا ما بسطته الرواية مـن أحـداثها            
فعنـد اهنيـار سـلطة    ((  انتصار الدموزيني املؤقت علـى الـشيخاليني      

أصابت اجلمـاهري  ، الشيخاليني، بعد آالف السنني من احلكم اجلائر 
 . الـسجن املركـزي   بإحراقبدأت  .االنليليية موجة من التمرد اجلنوني    

      لكنـها اسـتمرت   . ثم تدمري مقرات السلطة الشيخاليية تدمرياً كـامال
 إىل وحنــن ننظــر  ....  رفــض كــل قــديم وكــم كانــت دهــشتنا كــبرية

السذج من االنليليني يهمـشون متثـال جـدهم انليـل العظـيم وحيرقـون                
 إىل الفوضــى الــيت   إشــارةفهنــا  . )٢(.....حمتويــات املكتــب الوثــائقي  

  . ١٩٩١ انتفاضةخلفتها 
 ملـا عـانوه   انعكـاس بل أن ما عانـاه االنليلييـون مـن سـلتطهم هلـو           

  . إبان احلكم السابقأنفسهمالعراقيون 
 بالواقعيــة حينــاً والعجائبيــة حينــاً أخــر، فــإذا كــان املكــان مفعمــاً

 فــإن الــزمن الــسردي واألســطوريةوحيمــل كــثري مــن الرمــوز التارخييــة 
فوضــوي، جيمــح بــالتقنني الروائــي إىل فوضــى الزمنيــة الــيت ختلــف   

  .مجاليات هائلة   النص
يعد الزمن   الرواية واحداً من أهم العناصر اليت تشكل العمل 
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، وال يظهـر  )١())األنـواع األدبيـة التـصاقاً بـالزمن     أكثر  ((وهو  . السردي
ــسردي       ــل العمــل ال ــه يتخل ــردة أو مــستقلة إالّ أن ــصورة منف ــزمن ب ال
. بكامله، بغض النظر عمـا أذا كـان هـذا الـزمن حقيقـي أو متخيـل            

 القـاص   تــشكيل  إليهـا وهنـاك جمموعـة مــن الوسـائل الـيت يلجــأ     
ــه خللــق حالــة مــن التــشويق      فنجــد ،  املتلقــي   ذهــنواإلثــارةزمن

. القصص عادة مـا يـرد فيهـا الـزمن التعـاقيب بـصفته التتـابع املنطقـي           
ــة الزمنيــة   الــيت تنــتج عــن   )٢(ولكنــه   أحيــان أخــرى حيــدث املفارق

املفارقــة بــني زمــن احلكايــة الــشفاهية أو املتخيلــة وزمــن املــتلفظ هبــا   
وزمنها كما تتجلى   النص، واليت تكون هي األسـاس   تقـسيم            

 .)٣(زمن القصة وزمـن الـسرد وزمـن احلكايـة أو اخلطـاب         : زمن على ال
وهذه األنواع الثالثة للزمن تقوم على عالقات فيما بينها تظهـر أثنـاء      

فالعالقــة بــني زمــن القــصة وزمــن احلكايــة ميكــن أن   ، حتليــل الــنص
ــابق ــا حــــدثت      ، يتطــ ــنص كمــ ــب   الــ ــداث ترتــ أي أن األحــ

، ن نـسقاً سـردياً هـو التتـابع     مـن الـزم   ويكـون هـذا النـوع      القصص،
فالراويــة تتعاقــب أحــداثها بــصورة متسلــسلة مــن بــدء احلكــي إىل        
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، على الرغم من تداخلها مع نسق آخر هو نـسق التـضمني        ،  هنايتها
والذي يلعـب فيـه الـزمن دوراً رئيـساً، إذ يتذبـذب ترتيـب األحـداث          

زمنيـة  وهـذا مـا يـسمى باملفارقـة ال       . )١(بني املاضي واحلاضر واملـستقبل    
اليت أشرنا إليهـا أعـاله، مبعنـى آخـر أن املفارقـة الزمنيـة ختلـق نـسق          

ــضمني ــرتجاع أو     ،التـ ــاّ باالسـ ــني إمـ ــون علـــى منطـ ــدوره يكـ ــذا بـ  وهـ
حكايـة رئيـسية تـضم حكايـة أو     ((ويعـرف التـضمنب بأنـه    . األسـتباق 

تربطها جمموعة من العالقات، كأن تكـون بنائيـة أو تناصـية          ،  أكثر
)) األرض اجلوفاء((انت احلكاية املضمنة   رواية وك، )٢())أو فكرية

هي حكاية عباس واألحـداث الـيت تعـرض هلـا   جـوف األرض،               
ويـرد هــذا التــضمني علـى شــكل حكايــة تعـرتض احلكايــة الرئيــسية    

لكن األعرتاض ال جيعل حكاية عباس  .)٣(وترد على شكل مذكرات
ا وتتـواءم  بـل تنـسجم معهـ   ، وأحداثهتبدو منفصلة عن احلكي العام      

كبنية واحدة متالمحـة، فاألحـداث الـسابقة ملـذكرات عبـاس تـدور           
وتــرد هـــذه  ، واجــراء البحـــث عنــه  ) عبــاس (حــول فقــدان البطـــل   

  .املذكرات بياناً أو تفسرياً للفقدان
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لكن ال ميكن أن يكون االسـرتجاع أو االسـتباق حكايـة أخـرى،      
أو ، كــيإمنـا يطالعنــا حـديث ألحــداث سـابقة للنقطــة الـيت فيهــا احل    

كما   احلديث الذي اسرتجع منفي الفتال . )١(ألحداث سرتد الحقاً
، وحــديث )٢(ذكرياتــه عــن اليــوم الــذي قــبض فيــه االنليلييــون عليــه  

، وحـديث سـيليا عـن تـاريخ      )٣(أسعد اجلبلي عن تاريخ القبض عليه     
أمتها وصراعها مع الكوريني يعد اسرتجاعاً بعيداً ينطوي حتـت الفتـة    

  .، وغري ذلك من االسرتجاعات الكثرية)٤(لقديمالتاريخ ا
وأول مــا ، وجنــد أن االســتباقات ليــست بأقــل حظــاً مــن ســابقتها 

يـاراد  (( ولـدها إليهـا بعـد رحلـة      يطالعنا منها دعاء أم البطل برجـوع      
د إيل ولدي    وهـو دعـاء جـاء كنـذير شـؤم      ، )٥())يوسف إىل يعقوب ر

جمهـوالً ينتظـر البطـل عنـد     ينبئ املتلقي بأن هنـاك مـصرياً خمفيـاً و     
لذلك فقد ورد هذا الدعاء أكثر مـن مـرة، علـى    .  عتبة الدار  اجتيازه

أن االســـتباقات األخـــرى تـــدور معظمهـــا حـــول يـــوم العيـــد وتزويـــد  
ــل    الــشمس بــالوقود، مثــال ذلــك هــروب ســيليا   هــذا اليــوم إىل ت

، ويظهر استباق حلدث )٧(، والسجناء يتوجسون خيفة منه    )٦(املهالك
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تبعد عن األحداث الحقـاً، وهـو مـوت البطـل عنـد نفـاذ مشـس         يس
، وكأن بنية احلدث السردي تتخذ مـساراً منافيـاً للمـسار          )١(االنليليني

وميكـن السـتباق   . احلدثي الذي قامت عليه األحداث   بـدء الروايـة     
أو ، األحـداث أن يـرتدد   الظهـور فيختفـي خلـف أحـداث أخـرى       

 سـرياً يقـع وراء الكـواليس         حـدثاً  هإبقائـ يعمل زمن اخلالصـة علـى       
  .)٢(كما   املوعد احملدد لتزويد الشمس بالوقود

فنجــد أن االســتباقات تقــرن بكثــرة تــرداد احلــدث الواحــد علــى   
ولكـن االسـرتجاعات حتـتفظ بـذكر     ،  من حدوثه ملـرة واحـدة       الرغم

أن تكــرار . احلــدث مــرة واحــدة ال غــري حلــدث حــصل مــرة واحــدة   
سـتباقات لــه دال لتــه   أمهيـة احلــدث علــى   االاحلـدث الواحــد    

فيذكر مسبقاً ثم يتكـرر علـى مـدار          جمرى سري األحداث األخرى،   
احلكي، وكـأن قـصديه املؤلـف تلعـب دوراً   أثـارة املتلقـي وتكـوين           

  .أفق توقعاته أو أفق انتظاره ريات األحداث
 وعلى العموم فإن املؤلف قد عين بشكل واسع   الشكل الفين     

يتجــاذبون ، للحــدث، فقدمــه علــى شــكل حــوارٍ بــني الشخــصيات  
يعـرف شـيئاً أكثـر مـن        أطراف احلديث واحلكايات مستعيناً براوٍ وال     

) املفقود( السؤال عن أي شيء يصادفه أمامه، أال وهو البطل عباس 
وأخوه الذي يقوم بعمليه البحث عنه، مثال ذلـك احلـوار الـذي دار       

أُمتـها وعالقتـها مـع األجنـاس األخـرى      بني سيليا وعباس عـن تـاريخ    
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وقــد يــستعني املؤلــف   وظــائف االنتقـــال     . )١(واإلنــسان كــالكوريني  
املتكررة للبطل داخل جوف األرض بالوصف املستفيض عن املكـان    
واألشياء احملسوسة كما   وصف البطل املكان الذي دخل فيـه إىل           

جبملة أو ، ولكنه   أحيان قليلة يلخص األحداث      )٢(جوف األرض 
   احلكـي، أو فجـوة تـثري القـارئ إىل     انقطاعـا عدة أسـطر فيحـدث    

وهـذه األزمنـة   .التساؤل والبحث عن جمريات األحداث والتكهن هبـا    
زمـن   وتنـشأ بـني زمـن القـراءة    ) اخلالصة،  الوصف،  املشهد (الثالثة

الكتابــة مــن جهــة وزمــن احلكايــة وزمــن القــصة مــن حيــث الــسرعة  
  .)٣(والبطء من جهة أخرى

هنــاك عنــصر زمــين تكــرر كــثرياً   الروايــة، أال وهــو مشــس        
ــريد وصــف هلــا علــى لــسان الــراوي   واجهــتين مســاء  ((االنليلــيني ف

ترد الشمس بلـون أصـفر   . )٤())شاحبة تتوسطها مشس صفراء باهتة 
علــى الــرغم أن الــشمس تــأتي   املــوروث الــديين والثقــا   ، باهــت

عطاء، ونبع للخـريات علـى     واملعر  ساطعة، وهي مصدر للدفء وال     
ولكنـها  ، وجتيء رمزاً للحرية   األدب العاملي والعربـي . هذه األرض 

وبذلك فإن رمزية هذه ، هنا باهتة شاحبة، تفتقر إىل القوة والنصاعة
الشمس هي على النقيض من رمزيتـها املعروفـة، ممـا يـوحي باألسـر            
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اعـة تتوسـطها كـوة    كانـت ق ((والعبودية الثابتة واملستمرة أو املرتاكمة   
 وبـذلك  .)١())تطل منها الشمس الصفراء اليت ال تفارق وجوهنا أبداً  

ينتفي منها عنصر الزمن املألوف وتـصبح أداة للتملـك واالنـسحاق،      
مل يعـد غـري عـد فـرتات     .... مقياسي الوحيـد للـزمن   (( :فيقول الراوي 

ــق ووجبــات الطعــام وقــضاء احلاجــة     وبعــد أن أكلــت ثالثــاً   . التحقي
ــرب   . سعني وجبــة مــن الطعــام وتــ ــاً مــرة   العن ــضيت حــاجيت ثالث وق

اقتــــادني الــــسجان للمــــرة الثالثــــة والتــــسعني للمثــــول أمــــام  . األول
مما يدل داللة قاطعة انتفاء صـفة الزمنيـة عنـها وحتويلـها      . )٢())احملققني

   .إىل رمز للظلم والفساد
ا، بل وبذلك جند أن املفارقات السردية طالت عناصر السرد مجيعه       

وهـذا ينطبـق علـى    . نكاد ال نعثر على األساليب املقننـة أالّ اليـسري منـها     
فعلــى الــرغم مــن احتفــاء الروايــة باخلطــاب املنقــول أو  ، صــيغ احلطــاب

 غـري املباشـر أو اخلطـاب    باألسـلوب املروي أحياناً أخرى باخلطاب احملول  
، )٤( والنـداء  فأننا جند الرواية تزدهر بأساليب األسـتفهام والتعجـب      )٣(احلر

الراوي شـاهد  ((وربما يعود ذلك إىل طبيعة الراوي الذي وضع   هيئة    
، فهذا الـراوي ال ميلـك مـن املعلومـات عـن الشخـصيات             )))أنا(العيان  

واألحداث إالّ ما يشاهده بـأم عينيـه، وهـذا ينطبـق كـذلك علـى الرؤيـة            
                                                

1   
2   
3   
4   
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  .السردية اليت جعلت الراوي مبستوى الشخصيات
ــص ممــا ســبق   ــضادة،   خنل ــة قائمــة علــى ثنائيــات مت إىل أن الرواي

يعمالن معاً لتحقيق بنية سردية، مفعمة باملفارقات الزمانية واملكانية  
، فاالنــسان يتــضاد مــع االنليلــي، والوظائفيــة واخلطابيــة، وغــري ذلــك

والشمس الباهتة مع الـشمس الـساطعة،   ، وسطح األرض مع جوفها  
وهـذه  ،  احلاضـر أو الـواقعي  والزمن التـارخيي واالسـطوري مـع الـزمن     

ــضادة    ــأخرى إىل الثنائيــة املت ــصورة أو ب ــضادات تــشري ب الــسلطة  (املت
أشارة إىل زمان ومكان واقعيني مـر    ،  )احلاكم واحملكوم (أو  ) والشعب

هبمـا كــل مــواطن عراقـي علــى هــذه األرض إبـان تــسعينيات القــرن    
  .املاضي
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ــضعهما علــى طــر   ) بــون(بــني ســطح األرض وجــوف األرض  ي
نقيض؛ ويفصل بينهما كما فصلت السماء عن األرض بفعل اإلله       

 ســطح األرض ميــدان للمعيــشة والعمــران بكــل  أنومعلــوم ) أنليــل(
حيـث  ، وجوف األرض هنايـة املطـاف للمعيـشة والعمـران         ،  ضروهبا

ة أخـرى جنهـل تفاصـيلها أال باألميـان بعـامل      تسكن احلركة وحتـل حيـا     
  .الغيب الذي يلوح بتلقي نتائج األعمال املؤداة على سطح األرض

أما أن يكون جوف األرض مسرحا حلياة تقابل احلياة اليت جتري  
فهـذا أمــر   ،إجيابـا  و وتقــوم بينـهما وشـائج ســلبا   علـى سـطح األرض  

ة اخليال العلمـي  خمتلف عن ذاك األول اقل ما فيه انه يشحن رواي      

                                                
1  
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ــل جتعــل مــن املــوروث رمــوزا  . برمــوز جتمــع بــني املــوروث واملعاصــر  ب
عصرية تفسر كثريا من أحداث عصرنا، كأمنا يعيد التاريخ نفسه            

 للروائـي عبـد    )األرض اجلوفـاء (ولعل هذا مدار رواية ،  ثوب جديد 
فكلما زاد النبش   الرموز وطال التأمل تألألت  .اهلادي الفرطوسي

وهي بعـض  (شعة ملونة كتلك اليت تنبعث من الكرات واملركبات    أ
  ميتــافيزيقي. لرتســم حيــاة بكاملــها   بنــاء فيزيقــي ) أبطــال الروايــة

  .مهندس بعقلية معمارية تستلهم أدوات العلم والتاريخ
وال  مـــن هنـــا انفتحـــت للتأويـــل آفـــاق رحيبـــة مـــن دون فوضـــى 

دما تـذبل شـجرة    كـان سـطح األرض سـجنا كـبريا عنـ     فـإذا  .انفـالت 
فكيف ، فيفرتض أن يكون اجلوف جماال معوضا.احلرية ويأفل جنمها 

أيبقــى  !مهربــا منــه أليــه؟ هــو اآلخــر مــؤازرا للــسطح ال بــه أذا صــار
عنـد ذاك ال جيـد أمامـه غـري       بعـد ذلـك غـري بطـن احلـوت؟       لإلنسان

 بعيـدهم األكـرب،وخيطط    حيـث حيتفـل األنليليـون     (حصار   حصار    
ــون أعــداؤهم الكور ــضاضي ــد   لالنق ــيهم مــستغلني انــشغاهلم بالعي  عل

  .)٥الرواية ص (العظيم
ــك خــالل    تزامنــت مــع ٥ص) ســفرة صــيد مــشؤومة (حــدث ذل

 وجرى ما جرى بسبب من ٢٥لقد فقدت الذاكرة ص.احلدث اآلنف 
 فكـان أن  ٧ص) ما رأيكـم أن نقـتحم تـل املهالـك      ( : أحدهم  اقرتاح

  .٢٤ص) الم ظالم ظالمظ.ظالم دامس. ...أنصفق ورائي باب مظلم(
أظن أن ما جـرى   جـوف األرض هـو الوجـه اآلخـر ملـا جـرى           
على سطح األرض غري أن الكاتب نقل األحداث اىل بـاطن األرض    
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ة(من باب    ومل ال والكاتب يؤمن هبذا املبدأ أوال ثـم أنـه     ،  )التقي
 أو األحـداث مـن واقعيتـها القـارة       األمر تقنية روائية نقلت احلـدث     

فأســتوى الــسطح ، ائقيــة أىل اجلــوف ليمنحهــا بعــدا فنيــا خاصــا الوث
مـع  . .واجلوف كمـا اسـتوت سـفينة نـوح بعـد الطوفـان علـى اجلـودي          

 البقيـة  إىللتعـود احليـاة مـن جديـد        . .اختالف معنى مـادة االسـتواء     
  .الباقية من األزواج املعروفة

متثل تفاصيل األحداث   جوف األرض صراع قوى غري طبيعية   
ــل قــوى بــشرية حمــدودة   ٤٠ص  ــصب ص  .مقاب ــل ون ــاك متاثي  ٣١فهن
وهناك حتقيـق سـلطوي يرافقـه هتديـد قـاس      ،   تقديس الفرد  إىلتشري  
ــة خارجــة عــن     ٤٠ص  وجتــري عمليــات شــل احلركــة بأســاليب خارق

 ونفق أرضـي  ٥٧وسجن داخل سجن ص .٤٠القانون ضد احلرية ص 
ري  واحملاســبة جتــ ٦١واملتــهمون مــدانون بالتجــسس وغــريه ص   .٥٠ص

  اليقظـة ورمبـا    .٦١على قدم وساق حتى جتاه األحالم   النـوم ص    
 واملـصري جمهـول   ٦٣وسجن مجـاعي وعنـابر متدرجـة متداخلـة ص        

 اختالف اآلراء السياسية والفكرية إىل ولغات خمتلفة تشري     ٦٨ص
 وحب ٨٨ وانغالق على الرأي الواحد املتسلط اخلانق ص   ٧١-٧٠ص

 يأتي مـن  االنفراج غري أن   ٩١للسلطة جم وشوق شديد لتسلمها ص     
 الذي يفرتض أن ٨٨ املستقبلي ال الواقع القائم صاالستشرافباب 

 أال انه ٩٧يكون خمففا للصدمة وأمال   جين مثار هذا الزواج ص 
 ثورة جديدة أمال انتظارهشيئا من هذا العامل مل يتحقق حتى يكون 

  .١٠٣آخر ص 
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غري سذاجتها اخليالية  ما أشبه الرواية بروايات األحالم لكن من        
  . والعلم  يسند روايتنا سند من التاريخإذ، الالمسؤولة

، وشـيخال العـامل الـسفلي    ،  عشتار املـؤامرة   و فتموز ميثل اخلصب  
ــه الــسماء      ــو أل ــه اهلــواء وآن ــل أل وأصــل  .وكــور وحــش خــرا  وأنلي

والنعـدم  ، دموزي والصراع قائم بني كور وأنليل ومن ثم بني شيخال 
ــض امل ــة مفعمــة    تبــادل بع واقــع ألســباب فنيــة وتبقــى أحــداث الرواي

بأساطري واقعية ووقائع أسطورية تنطبق على يومياتنـا بـشكل أو بـآخر      
خمتلفتها  وأحداث الرواية تريك عدة وجوه فكثري من .وتطبق عليها

ــا أو ذاك وكأهنــا هــي ذاهتــا    ــصح هلــذا احلــدث   زمانن ــل -: (ت  وه
ــزواج ســيتحقق؟   ــة    ال أظــن ذ-تعتقــد أن ال ــا أال   حال ــك ممكنن ل

ــى احلكــم    ــع أن ذلــك ســيتحقق   -. اســتيالء الــدموزيني عل  أال تتوق
أال أذا ،  حتــى اآلن مل املــس مؤشــرات تــدل علــى ذلــك -  قريبــا؟

  .٩١ص) حصلت متغريات جذرية تقلب موازين القوى
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إذ علـى الروائـي   ، أمر يـسري ، ال أحسب أن أسطرة الواقع روائياً   
مبا يتوافق مـع مـسار العمـل األدبـي علـى وفـق        ،  أن يعيد خلق الواقع   

وهـذا  . لكنـها تلتقـي علـى صـعيد املعنـى      ،  معاجلات تتغاير   املبنـى    
عبـد اهلـادي أمحـد الفرطوسـي     . املنحى الفين دأب عليه الروائي د  

 اليت تغرتف مـن األسـاطري مـا يعـزز متنـها الفكـري            أغلبية رواياته  
  .والسياسي

الرجـل   (وهـذا مـا ملـسناه   روايـيت    . ولكن حبسب رؤيـة معاصـرة    
وسوامها من الروايات الـيت اختطـت هلـا     ) األرض اجلوفاء ( و )اآلتي

وذات بـصمات خاصـة   ، مساراً فيه من االخـتالف مـا جيعلـها مـائزة        
الـصادرة عـن دار الـشؤون    ) جلوفاءاألرض ا  (  رواية ،  للروائي نفسه 

يباغـت الفرطوســي ذهـن املتلقـي بــسؤاالت    ، ٢٠٠٢/ الثقافيـة العامـة   
تكاد توحي للقارئ باخلطوط العامة اليت سارت على وفقها أحـداث    
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وعند االسرتسال سيكتشف القـارئ صـلة تلـك التـساؤالت           ،  الرواية
لـشعب  بالفكرة الفلسفية للرواية وحكايتـها الـيت تلخـص مكابـدات ا     

العراقي وقواه التقدمية إبان احلـصار واحلـروب العبئيـة الـيت ابتكرهـا        
  .األشرار فراح ضحيتها األخيار

عبــد اهلــادي أمحــد . مــن آليــات الــسرد الروائــي لــدى املؤلــف د 
الفرطوسي إحالة الواقعي إىل ما هو أسـطوري والقـديم إىل املعاصـر          

لعـــامل لتحقيـــق اإلســـقاط الـــسياسي مـــن خـــالل التوظيـــف الفـــين  
  .األساطري والتخاطر

ــذلك ــي     ، ولـ ــات الفرطوسـ ــل روايـ ــى جممـ ــق علـ ــصح أن نطلـ يـ
 روايات اإلسقاط السياسي لعدم قـدرة      – خاصة   –واألرض اجلوفاء   

وكوسـيلة  ، الروائي على البوح حبريـة   زمـن إنتـاج الـنص الروائـي        
  .دفاعية للهرب من سلطيت السياسي والرقيب الفكري معاً

وري   الرواية كيما تبدو املعاجلة الروائية      ولتعميق اجلانب األسط  
: مقنعـة يوظـف الفرطوسـي أشـياء عـدة لتحقيـق هـذا الغـرض ومنــها        

  .استعارة بعض أمساء اآلهلة والشخصيات واألرقام واألمكنة
، وهكذا خيتلط الثقـا  باألسـطوري واألخـري بـالواقعي والـسياسي           

روث  لــــه عمــــق   املــــو) ٧(فــــالرقم، وتلـــك أهــــم حمــــاور الروايــــة 
ــوري  ــة ســبعة رجــال أشــداء   (األســطوري والفولكل و  ، ٦ص) برفق

حنن السبعة (اجلانب اآلخر يشري الرقم   أعاله إىل الشرحية املثقفة       
  .)٨ص() منثل الشرحية املثقفة   املدينة

ولكن األحداث تـدور  ،  باملدينة– مكانياً  –وتوحي تلك اجلملة    
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مــن الــسطح الظــاهر مــن   خارجهــا وأســفلها   حماولــة لالقــرتاب 
األرض  (وهــذا مــا يــوحي بــه عنــوان الروايــة، خــالل العمــق املــسترت

وما حيمله من دالالت ومعانٍ موحية تشري أوال إىل العامل       ،  )اجلوفاء
عـامل  ، فيمـا يقابلـه العـامل اآلخـر    ، الـسجن ،  العامل الفـارغ  ،  األسفل
  .عامل املتناقضات، عامل احلرية، السطح

تــل (العــامل املــاورائي يتخــذ الروائــي مــن وبقــصد إيــضاح طبيعــة 
ــك ــرؤى واألحــداث   ) املهال ــق منــه ال ــاً تنطل ــامل اجلــن  ، مكان باجتــاه ع

، والعفاريت واحلكايا األسطورية اليت تشكل عنصر الدهـشة واإلقنـاع   
  .ثم يزج الفرطوسي شخصياته وسط تلكم العوامل املتخيلة
ائه وشخصياته من األسطورة     إىل الواقع وهكذا يتنقل الروائي بقر 

، بقـــصد إحالـــة القـــاريء إىل حيـــث الواقـــع الـــسياسي، وبـــالعكس
ــن األلفــاظ         ــري م ــة بكــم وف ــشدت الرواي ــذا املــسعى احت ــق ه ولتحقي

 :وبلغـة واضـحة ومنـها     ،  واملصطلحات الدالة على املشهد الـسياسي     
االســتيالء ، الظــروف الــسياسية، دفــة احلكــم، انتفاضـة مجاهرييــة (

، أوكـار ، إلقـاء القـبض  ، ذيب اهلمجـي التعـ ، احلصار، على احلكم 
، جمهـول املـصري  ،  مقاليـد الـسلطة   ،  التجسس،  السجناء،  التحقيق

وهـذا يعـين   ) اخل. .تطويـق ،  اقتحـام ،  بيادق الشطرنج ،  اطالق سراح 
 أن الروايــة متثــل مبجملــها جمموعــة ســيمائية مركــزة – بالــضرورة –

ا سـفرة  إهنـ  (ودالة، كما   قول الراوي الـذي هـو املؤلـف بالـضرورة       
 ويعين أن السفرة متثل فعال ثقافيا ٦ص) سياحية إىل مشارف املدينة

استكـــشافياً حيتمـــل املنظـــور الـــسيمائي الـــذي شـــيدت علـــى وفقـــه  
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  .فضال عن هيمنة الرموز املوحية. معمارية الرواية
فإن الشخصيات هـي األخـرى   ،  وبقدر ما تتنوع الرموز   الرواية     

الشخـصية  ، الـذكوري واألنثـوي   ،  جبـني املثقـف والـساذ     ،  قد تباينت 
وهذا ما منح الرواية صـفة    ،  الواقعي واخليايل ،  البدوية  واألم الربيئة   

حبيـث اتـسع   ، التنوع الصوتي فأضفى عليها قدراً من احليوية والثراء       
انطالقـاً مـن كـون الروايـة     ، األفق التأويلي لـدى القـارئ عنـد القـراءة     

  .أطروحة   الروي والرؤية
 ض التوصـــيفات اخلارقـــة   مـــسار األحـــداث مثـــلإن تـــوفر بعـــ

، الكنـــز، العمـــالق املرعـــب، املخلـــوق الغريــب ، الــشبح املرعـــب (
يدل على طبيعة الصراع بني مـا هـو مـادي ومـا هـو        ) البيضة الذهبية 

  .وهذا بدوره مينح الرواية بعدها الفلسفي، مثايل
ة يكون املؤلف قد رسم صور، عند انتهاء القسم األول من الرواية

ــضاء الروايــة وهــذه مــن     ــت القــاريء جــزءاً مــن جــو أو ف وافيــة جعل
مع يقيننا أن مثة أحداث توحي بشيء من التقنيـة      ،  حماسن املؤلف 

، لكن الرواية كما هي الروايات األخـرى للمؤلـف نفـسه    ،  البوليسية
تعد من روايات اخليال العلمي الذي يضفي عليه املؤلـف شـيئاً مـن          

، )الواقعية اخليالية(طلق على هذه الرواية الواقعية ولذلك يصح أن ن    
حيـث يــضفي الروائــي صــفة اخلياليــة أو األســطورية علــى مــذكرات  

أي أن املؤلف يراهن على التوظيف الرمـزي لألشـياء   ، يرويها مثقف 
، وإذا ماكانت الرواية ذات منحى خيـايل   ،  والشخصيات واألحداث 

فإهنا تعرب بصدق عـن حقيقـة الواقـع الـسياسي   تـسعينيات القـرن            
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 مع رؤية استـشرافية للمـستقبل كمـا إن اسـتعمال     – خاصة –املاضي  
ميثــل تنوعــاً   أســاليب ، احللــم والتحقيــق والرســائل والتخــاطر واحلــوار 
وبقــدر مــا تغــور أحــداث  . الــروي بقــصد حتطــيم مألوفيــة اإليقــاع ورتابتــه 

فإهنا تشري عرب اإلسـقاطات املتـواترة إىل   ،    رحم التاريخ الرواية عميقاً 
مــع يقيننـا أن الروائــي قـد اختـذ مــن الـسومريني بيئــة او     ، زمـن القـاريء  

ــاً    ، خلفيــة لألحــداث  ــاً ومعرفي ــة عمقــا ثقافي كيمــا ميــنح أحــداث الرواي
دخــول ، وضــمن تقنيــات الــسرد الــيت جلــأ إليهــا الفرطوســي. وحــضارياً

وكـان مظهـره يـدل علـى     (مه إىل غرفـة التحقيـق    رجل واقعي بلحمه ود   
وحني أبـصرني انفرجـت أسـاريره ووثـب       ،  انه قروي من جنوب العراق    
   ٦٨.ص، )حنوي فاحتاً ذراعيه ملعانقيت
إذ يــدور هــذا املــشهد البــصري وســط عــامل  ، إنّهــا لقطــة ســينمية

وهـذا هـو التغريـب   ابتـداع الـصور        ،  حمتشد بكائنـات غـري آدميـة      
إىل جانـــب كونـــه وســـيلة غـــري مألوفـــة جتعـــل ، تناقـــضةالغرائبيـــة امل

بعــد أن يكــون الروائــي قــد وازن بــني  ، الالمــألوف مألوفــاً وبــالعكس
  . )نسق النص( و)نسق املؤلف(نسقه 

مــسألة ، مــن املهيمنــات الفكريــة الــيت غلبــت علــى مــنت الروايــة 
ــرض      ــها علــى اآلخــر وف ــصراع مــع القــوى األجنبيــة ومــدى هيمنت ال

 إهنا صورة مصغرة وجمسمة ملا عاناه الشعب العراقـي   ..احلصار عليه 
لقـــد (مــن حــروب بــدءاً مـــن ســومر وأكــد حتـــى عــصرنا احلــايل        

ومثلمـــا تتـــداخل ، ٥٠ص) اســـتمرت املعـــارك بيننـــا مئـــات الـــسنني 
فإن الرواية قد افادت من تـداخل العلـوم الطبيعيـة     ،  احلقب التارخيية 
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ــق لغــة واضــحة وليــست    ــضةواإلنــسانية وقــد صــريت علــى وف ،  غام
، وبعيدة عن اللغة الشاعرة، قريبة من لغة السياسة والبحث العلمي 

ــرة ســردية      ــع وف ــصورة أو اللقطــة م ــا لغــة ال ــن  ، هتــيمن فيه ــد م تفي
إهنــا روايــة جــديرة   . .طروحــات مــا وراء الــسرد أو مــا بعــد الروايــة     

  . بالقراءة
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ــضاء   أفـــاض بعـــض البـــاحثني   دراســـة وتعريـــف مـــصطلح الفـ
الروائي واضعني له التعريفات الدقيقة اليت متيزه عـن بقيـة مكونـات           

  . النص الروائي
ــان     ــان والزمـ ــى املكـ ــصطلح علـ ــة املـ ــض  ، إن مشوليـ ــت بعـ دعـ

 إىل اإلفاضة   ضبط التعريـف مـن جهـة وإىل االخـتالف        الباحثني
هــو احليــز "فالفــضاء الروائــي ،   طريقــة املعاجلــة مــن جهــة أخــرى

الزمكاني الذي تتمظهر فيه الشخصيات واألشياء متلبسة باألحداث     
تبعا لعوامل عدة تتصل بالرؤيـا الفلـسفية وبنوعيـة اجلـنس األدبـي أو        

  ."حبساسية الكاتب الروائي
 عاجل باختني تلك العالقة الوثيقة بني الزمـان واملكـان مطلقـا         لقد
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بأنه العالقة املتبادلـة اجلوهريـة      "عليها مصطلح الكرنوتوب وقد عرفه      
    "بني الزمان واملكان

ــسان       ــة بــني اإلن ــة حتمي ــضاء عالق ــرى باشــالر   دراســته للف وي
تلـك الـشعرية الـيت    "، وما ينتجه ذلك الرتابط من شـعرية   ،  واملكان

  . "تولد فيضا من املعاني والقيم الرمزية
فالفضاء عنده يتجسد  ،  وراح ميشيل بوتور يهتم باألشياء والرموز     

وبتــداخل املــدى   ،   حــضور األشــياء   عــامل الروايــة مــن جهــة     
  .الروائي واملدى الواقعي للمتلقي من جهة أخرى

فـسيزا قاســم  ، وقـد خـاض بعــض البـاحثني العـرب   هــذه املـسألة     
أحدمها حمدد ويرتكـز  " مثة فرقا بني كلمة املكان وكلمة املوقع ترى أن 

ويعـرب عـن الفـراغ املتـسع     ، فيه مكان وقوع اهلدف واآلخـر أكثـر اتـساعا      
 حلمـداني فـريى أن    أمـا محيـد  ، "الـذي تتكثـف فيـه أحـداث الروايـة     

ــع        ــضمم مجي ــو ي ــق مــن لفظــة املكــان فه ــضاء أمشــل وأعم لفظــة الف
الروايات ختتلف من حيث االنتقـال مـن املكـان       إال أن   . األمكنة الروائية 

أي بقيت   مدار جزئي ومل حتقـق سـوى صـورة جزئيـة           ،  إىل الفضاء 
ــضاء  ، مــن املكــان أمــا بوصــفه أو تــصوره  وهنــاك روايــات قامــت ببنــاء ف

ــا للمكـــان، ويـــرى دكتـــور إبـــراهيم   ، روائـــي ــت اخرتاقـــا كليـ أي حققـ
 مـع تعـدد مـستويات    أن التمييز بني املكـان والفـضاء ينـسجم       "جنداري  
  . وقد قدم محيد حلمداني أربعة مستويات للفضاء، "الفضاء
  . وهو الفضاء الذي يتحرك فيه األبطال:  الفضاء اجلغرا    -١
وهو الفـضاء الـذي تـشغله الكتابـة الطباعيـة      :  فضاء النص     -٢
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  . على الورق والتصميم للكتابة
  . ازيةوهو يرتبط بالداللة ا: الفضاء الدالل    -٣
وهو طريقة الكاتـب   اهليمنـة علـى عاملـه         : الفضاء كمنظور     -٤

  . املكاني وما ميتلكه من أسلوب وتقنيات اخلطاب السردي
) الــزمن احلديــدي(وقـد جــاء البحـث   الفــضاء الروائــي لروايـة    
) مخس روايات ( لكاتبها الشاعر عبد اهلادي الفرطوسي الذي أنتج

ومت اختيار هذه الرواية ملا حققه فيها من  ،جديرة بالفحص والدراسة
قـدرة عاليـة   خلـق قطيعـة ملحوظـة بـني الزمـان واملكـان مـن جهـة           

  . وبني احلاضر واملاضي من جهة أخرى
*    *    *   

   
  

      
ــضاء   ــاحليز الــذي تــشغله الكتا "خيــتص هــذا الف ــة ذاهتــا علــى  ب ب
ــشمل   ــورق وي ــصميم الغــالف (مــساحة ال تنظــيم ، وضــع املطــالع ، ت

  "....) الفصول
ثالث  ( إن رواية الزمن احلديدي تتموضع   فضاء كتابي يقدر بـ

ــضاء ونــصف الفارغــة   ) ومثــانني صــفحة بعــد اســتثناء الــصفحات البي
  ).مثاني صفحات(واليت بلغ عددها 

عت رواية الـزمن احلديـدي    سة أقـسام مرقــمة دون    علـى مخـ   توزّ
هذا وقد اختلفت تلك األقسام مـن حيـث   ، خاصة هلا إيراد عناوين 
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وطول القسم وقصره ولعـل ذلـك راجـع إىل         ،  الكم وكثافة الكلمات  
ــي بــني الــشكل والبيئــة االجتماعيــة    ــصدها الروائ ، فلــسفة خاصــة ق

  .املعيشة   شتى أبعادها
اصـة   بدايـة   ويالحظ القارئ لرواية الـزمن احلديـدي هندسـة خ       

ــسامها   ــسم مــن أق ــل ق ــصفحة   ، ك ــي باســتغالل ال ــوم الروائ إذ ال يق
بصورة كاملة وأمنا بصورة جزئية تاركا أعلى الـصفحة مسـاء بيـضاء         

ولعل ذلـك البيـاض حـل حمـل التـأطري الـذي يقـوم              ،  إىل منتصفها 
  .بدور التحفيز الواقعي

ة يعلن عادة عن هناية فـصل أو نقطـ  "مما ال شك فيه إن البياض  
ــاع احلـــدث ، حمـــددة   الزمـــان واملكـــان ، ويـــشري أحيانـــا إىل انقطـ

وت عنها تتخلل احلـوار أو   يعرب عن أشياء حمذوفة أو مسك    وأحيانا
 احلــدث أو   ، هذا ويدل البياض بني الفصول على انـتقـال       "الكتابة

  . "مرور الزمن وما حيصل من تغييـر مكاني عـلى مسـتوى الرواية
 وهو من إنتاج الفرطوسـي  -غال  للرواية وقد شكل التصميم ال 

 قيمـة مجاليـة دالليـة خاصـة لـدى املتلقـي حيـث األشـكال         -أيضا  
اهلندسية الـيت عمـد الفرطوسـي إىل تلوينـها بـاألمحر مـن الـداخل            
ــس        ــة والعك ــص اســم الرواي ــا باألســود مــن اخلــارج فيمــا خي وتأطريه

فـا  بالعكس فيما خيـص اسـم املؤلـف الـذي جعلـه   األسـفل خمال            
  . أغلب اإلصدارات احلديثة

والتصميم الغـال  هلـا ينبـئ عـن         ) الزمن احلديدي  (إن اسم الرواية  
لكنـه سـرعان   ، عالقة محيمة قد تغيب عن ذهن املتلقي للوهلة األوىل       
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ومـا أعـده األحفـاد    ،  ما يدرك ذلـك الرتابـط الوثيـق   عاملهـا املـستقبلي            
األمـر الـذي   ،   كاملـة  ومدى سيطرة اآللة على العقل سـيطرة      ،  لألجداد

فال بـد مـن   ، أدى إىل قلب القيم االجتماعية والدينية رأسا على عقب  
هـذا  ، إشارة محراء تنذر باخلطر احملدق قبل الـدخول   حلبـة الـصراع     

ومن جهـة أخـرى يـشري متـازج اللـونني األمحـر واألسـود إىل        ، من جهة 
 الـذي  ) الـساير جـودة    (احلالة املأساوية لشخصيات الرواية وبطلها الفنان     

قــام بــدور املناضــل الثــائر املــضحي مــن أجــل احليــاة والــيت انتــهت بــه    
  . األحداث إىل التعذيب والسجن   زمنه الطاعن   املستقبل

  

   
ــزمن احلديــدي لبنيــة    ــة ال ــضاد الــشاسع   ختــضع رواي  حيكمهــا الت

كنلوجيـا كـبريا بينمـا توقـف     حيث مت تطوير إحدى البنيتني تطويرا ت      
  .  البنية األخرى منحسرا ردحا طويال من الزمن

   

 
وصف الراوي لنا املدينـة والعمـارات الـشاهقة والـشوارع واملطـاعم           
واحلدائق العامة وصفا دقيقا نافذا إىل األعماق الستكناه احلقيقة املرة 

ية اللون متشاهبة الريازة كانت العمارات رصاص " السكونية والتفاهة
ويلجأ الراوي إىل التظاهر بالتعجب على لسان البطل    ،  "....واملعمار  

  .!!"....هذا هو املطعم أيها السادة قاعة كبرية "
لقد وظف الفرطوسي براعتـه   وصـف املدينـة بدقـة ال متناهيـة               

  كل مدينة يوجد "مربزا قيمة التطور التكنلوجي   ذلك العصر  
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إال ." ...للطقس فيه أنابيب تصل إىل طبقات عليـا مـن اهلـواء       جهاز  
أنه يظهر الـضجر والـسأم علـى لـسان شخـصياته رافـضا تلـك احليـاة          

    "...هذه املالبس املتشاهبة "اآللية 
ــارات    ــرا خارجيـــا عمـ إن املدينـــة عنـــد الفرطوســـي ليـــست مظهـ

وال حتـى القريـة الـصخرية ولكـن     ، شوارع فوالذية،  بنايات،  شاهقة
إمنــا ، ملدينــة عنــده   معناهــا اإلنــساني الــذي يقــارب حــد التجريــد  ا

ونـرى  ،  التطور التكنلوجيأواجلديد   القلوب ال   الدور املشيدة  
الفرطوسي يهدم كل القيم اجلمالية واملشاعر اإلنسانية   هذه املدينة 

  " ...تسللت يدي إىل كتفها العاري "فال حب وال مشاعر وال زواج 
الراوي   الكشف عـن مدينتـه اجلـرداء؛ ليـدرك القـارئ            ويتعمق  

إذ ال يقتـصر األمـر علـى    ،  حالة الالحب والتفاهة والالجـدوى فيهـا      
  . نبذ احلب وممارسته بل حتريم فنون األدب واملوسيقى

  

 – 
 

وهي البنية الثانية اليت نقل املؤلـف إليهـا أحـداث الروايـة والـيت        
  " ...قرية من قرى العصر احلجري"متثلت بـ

لقد أوضح الفرطوسي معامل القرية مـن حيـث مـا يزاولـه أبناؤهـا       
، والتـشكيالت االجتماعيـة وتركيـب    ...من حرف كالـصيد والزراعـة    

ومــن جهــة أخــرى رســم لنــا اخلطــوط       ، هــذا مــن جهــة   ، األســرة
األساسية مـن حيـث األفكـار واملعتقـدات ومـا ورثـه أبناؤهـا وكـل مـا            
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  م   املاضي واحلاضر يتصل هب
إن مؤلف الرواية جنح   وضع بنية شاملة مليثولوجيا القرية وكأنه 
عامل أنثروبولوجي مل يقف عند حـد الظـواهر االجتماعيـة وصـالت              

ــزواج   ــة وســنن ال ــل     ، القراب ــومهم جــاعال ك ــهم وعل ــر براعت ــا أظه إمن
ــزة    ــاز خبــصلة ممي ــة ميت ــراد القري ســائرا علــى خطــى  ، شــخص مــن أف

ــوي للغــة   شــرتاوس   ــل البني ــهج التحلي ــه من ــة  ،  تطبيق ــأفراد القرب ف
، فهم عناصر هلا وظائفها املتميزة ،  شأهنم شأن الوحدات الصوتية   "

 إن تكرار ...وال تكتسب هذه العناصر وظيفتها إال بتكاملها   أنظمة
أشــكال القريــة وقواعــد الــزواج يــنيبء عــن كــون الظــواهر املالحظــة   

  "نة عند البشرانعكاسا لقوانني عامة وكام
أن الظواهر الباراسايكلوجية اليت خص الروائي هبا أفـراد القريـة       
حياهتم البسيطة هي مثرة التالقح االجتمـاعي ألبنائهـا وصـالت القرابـة         

عكس ما صوره لنـا   جمتمـع املدينـة الـذي قـد        ،  والتزاوج فيما بينهم  
ــصالت   ــك ال ــذ تل ــد  ، نب ــصد الــزواج بالتحدي ــرى الفــرد   ، وأق ــذا ن   ل

جمتمع املدينة قد تبلـد وأصـبح ال يفكـر   حياتـه بـل أصـبحت اآللـة          
  . حتلّ حمل العقل اإلنساني وما على الفرد إال التنفيذ فحسب

فمنـهم مـن خيـتص    ، لقد وزع املؤلف مهام كل فرد من أفراد القريـة     
هنــاك مــن يقــرأ   وومنــهم مــن لــه قــدرة علــى التخــاطر،  ، برؤيــة البعيــد

  : األفكار
  . ينظر إىل وجه اإلنسان فيعلم ما يفكر به، األفكارإنه قارئ 

  . وكذلك يظهر لنا من أفراد القرية من لديه القدرة على الرتكيز
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  ."...كيف أربكك بنظراته القاسية . ...أالحظت هذا الشاب "- 
أن تلك القربة الصغرية اليت تتكون من جمموعة كهوف متناثرة    

وكأن املؤلـف عمـد   ، من شيءليس فيها من آليات التطوير السابقة       
لذكر بعض تلك املظاهر لتبيان احليـاة البـسطة فيهـا والـيت متثلـت         

  :لباسهم ومساكنهم
  ."خرج من إحدى املغارات شاب يلبس فراء النمر "-
وشعر . كان ذا حلية طويلة بيضاء. اقرتب الشيخ خبطى حثيثة   ...."

  " ...يلبس إزارا صوفيا أسود. منسدل على كتفيه
ــ" ــا   وقبـ ــوفيا مسيكـ ــل إزارا صـ ــرة حتمـ ــس تقـــدمت إمـ ل أن جنلـ

  ،  "...ودثرتين به 
جلسـنا عـلى حصري من األعشـاب قـدمت يل إمـرة لبنـا خـاثرا          "

  "....بإناء فخاري
ويظهــر الفرطوســي قيمــة تلــك البــساطة   احليــاة عنــدما جلـــس        

ــة كــبرية    ــة دائري ــساء   حلق ــة الــيت   . الرجــال والن ــسة الدائري ــك اجلل تل
لكن اجللـسة الدائريـة املفروشـة األرض    ،  الالوعي للناس  ترسخت   "

وهــي جلــسة ملتــصقة بالطبيعــة االنبــساطية لــألرض وباحلاجــة النفــسية  
ورمبـا أراد  " لالستلقاء وبالرابطة الدينية   عدم االرتفاع عـن موقـع القـرب            

ــد  ، أن يــوحي هبــا إىل مــدلول اجلــنس واأللفــة   ــدائرة تــشكل عن الن ال
ــذا املع  ــصيدته الفرطوســـي هـ ــة   ( نـــى   قـ ــان هندســـي علـــى نظريـ برهـ

  : )التالشي
فاحلريـة  ، ويعكس املؤلف كل مـا حتـدث عنـه   جمتمـع املدينـة           
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وكـذلك احلـال   ، اليت ميارسوهنا   العـزف والغنـاء دليـل علـى ذلـك      
  : بالنسبة للحب الذي سأل عنه جودة الساير

  " أرى أن احلب ال مكان له   قلوب فتياتكم-"
ــك املــسألة ويردهــا إىل أصــوهلا األوىل  لكــن املؤلــف يف ، لــسف تل

وكأنه أراد إصالح ما أفسده اتمع اآليل من قلبه للمعاني   عامل        
  . راجعا باملسألة إىل بداية اخلليقة، مقلوب أساسا

    ."... ال مكان   قلوبنا للحب الزائف -"
إن انتقــاء املؤلــف للتطــور   جوانبــه الــسيئة الــيت حولــت حيــاة  

تمــع املــدني إىل مأســاة يعانيهــا أبنــاؤه هــو تنبــؤ خطــري يــدفع مــن    ا
خالله إىل الرجوع إىل احلياة البسيطة مادامـت احليـاة الـسعيدة هـي           

  . حياة البساطة وعدم التقيد
  

    
ل هذا الفضاء   رواية        باملمرات واملـصاعد  ) الزمن احلديدي(متثّ

  : ومرآب الكبسوالت والسالمل ،والطرقات، والنوافذ، الكهربائية
  " ...دخلنا على أثره ردهة متوسطة. .صعدنا سلما قصريا"
فنــا املؤلــف هبــذا الفــضاء مــن خــالل املواقــف الــيت ميــر هبــا   و يعر

ــول ، األبطــال ــه أراد أن يق ــذه     فكأن ــيت جتــري   ه  إن األحــداث ال
  :األمكنة سريعة وقلقة

ــائي   " ــامي إىل املــــصعد الكهربــ ــت أمــ ــت  . دلفــ  أثرهــــا ودلفــ
  ."واختطفت قبلة سريعة من رقبتها
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إن ما أورده املؤلف   هذه األمكنة من أحداث ومواقـف يتطـابق      
إنـه ميثـل املواقـف    "إىل ما ذهب إليه باختني   تعريف هذا الفـضاء     
كمـــا إن الـــزمن ، واألفكـــار واألشـــخاص الـــذين يعيـــشون بـــني بـــني 

ــالتو   ــق املوجـــود   العتبـــة هـــو زمـــن أزمـــة ألنـــه مـــشحون بـ تر والقلـ
  ".واألضطراب وطرح األسئلة املصريية

*    *     *   
  

   
 – 

 
مثلت الغرفة عند الفرطوسـي عاملـا قائمـا بذاتـه مـستقال كفـضاء            

مـن   (فالرواية تبـدأ مـن دار سـلوى      ،  منغلق على ذاته يطفح باألسرار    
بعــدها تتــدرج إىل غرفــة   خمتــرب الــرازي  و) غرفــة ســلوى اخلاصــة

ولكن ممرضيت اخلاصة . ليلة أمس فرض الدكتور النوم علي مبكرا   "
  ". تسللت خلسة إىل غرفيت

تــشكل عاملنــا اخلــاص بــل هــي جــوهر   "يــرى باشــالر إن الغرفــة  
وجودنا، إذ متارس فيها أحالم يقظتنا وتـشعر باهلـدوء الوريـف الـذي      

  " ملواضي وخنطط مشاريعنا املستقيليةنستعيد من خالله ذكريات ا
وينطلـق الروائـي مـن عـامل الغرفـة ذلـك املغلـق وقـد بـدأ بـالتغري مـن            

وجلـست علـى حافـة    ، اعرتتين رجفة مباغتـة  "غرفة   خمترب الرازي     
مل يكـن  .  ألقيـت نظـرة خاطفـة علـى أحنـاء الغرفـة      ،السرير خائر القـوى  
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إىل جانبـه جهـاز آخـر    و. اجلهاز الـذي كلمـين اآلن موجـودا ليلـة أمـس          
ــك   . "...علــى شــكل صــندوق مــستطيل   ونالحــظ املؤلــف يتــدرج   ذل

) جـودت الـساير  (التغري واضعا تساؤل احلريان القلق علـى لـسان البطـل      
. خزانـة املالبـس والتلفزيـون وجهـاز التـسجيل      !! كل شـيء تغـري اليـوم      "

  . "وحلت مكاهنا هذه األجهزة اللعينة . اختفت متاما من الغرفة
ثم مير املؤلف على غرف ، تحكم باب الغرفة بالدخول واخلروجوي

 بل مير عليها مـرورا، أهنـا      وردهات ال يصفها ذاك الوصف الدقيق،     
    "ردهة متوسطة املساحة حماطة بالشبابيك"غرف وردهات جرداء 

أن ذلك التجريـد كـان متممـا مـن لـدن املؤلـف   وصـف ذلـك          
 أمهيـة كـربى لواجهـة اإلنـسان     العامل الطافح بـالتطور الـذي ال يـويل        

ا شقة صغرية تضم "وتفكريه وحواسه  وقد خصصت لكل واحد منـ
وصــالة ، غرفــة نــوم ذات شــباك عــريض يطــل علــى حديقــة واســعة   

ومل يكن   كل ، ومرفأ للزورق الفضائي، ومحام صغري، للجلوس
  ." ...شقة غري أثاث بسيط 

  
 –– 

 عبد اهلادي الفرطوسـي شـكل املغـارة بعـد تفـاقم        استعار الروائي 
ــاد اإللــه) جــودة الـساير  (األزمـة بــني  فكانـت املغــارة مبثابــة اخلــط  . وعب

، الـدفاعي واألرض البـديل الــيت نقـل إليهـا املؤلــف أحـداث الروايــة     
بنيــة واقعيــة تتنــاقض مــع البنيــة األوىل الــيت جــرت عليهــا أحــداث    

كداللة مكانية تكتسب ثقلـها مـن    " واملغارة،  الرواية   القسم األول   
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قيمتها الواقعية فهي جـزء مـن تـضاريس ارض قدميـة تعاقبـت عليهـا             
وهاهي أيـضا  ، وشهدت غزوات وحروبا  ،  خمتلف الشعوب واألديان  

ــدة   ــا جدي ــشهد حروب ــل أضــواء التــاريخ    ، ت ــة متث ــة رمزي . وهــي كدالل
  " ومحاية هلا من سيولة احلياة الواسعة   اخلارج، والصراعات

ن ما أراده الفرطوسي هبذا التكثيـف املكـاني الرمـزي والـواقعي      إ
بـل هـو   ، كان مبنزلة والدة جديدة حلياة نضالية وتاريخ جديد معاصـر  

لذا نراه يصف تلك  . إنتاج مضاد للفعل السردي خارج أخبار الواقع      
ــة  ــة متناهي ــت واســعة ومقــسمة إىل أجــزاء عــدة    : "املغــارات بدق كان

تارة من القش يبدو أهنا تنـسدل عنـد      يفصل كل جزء عن األخر س     
وجيعـل الفرطوسـي احلـاجز بـني أقـسام املغـارة ذلـك الـستار                . .".النوم

ورمبا أراد به ذلك الغشاء البكاري الذي يكتـسب    ،  الرقيق من القش  
حبيـث ال ميكـن أن يلـج إليـه إال مـن      ، الرقـة والـصالبة   آن واحـد   

تتكئ على جدراهنا "وكانت تلك املغارات . استأذن اجتماعيا ودينيا 
أهنــا خمصــصة حلفــظ احلبــوب وصــناديق   . ...جــرار كــبرية متعــددة  

 وكانــت تتوســـط  ...حلفــظ املالبــس وصـــف مــن الفــراش البـــسيط     
  . "جملسنا ذبالة كبرية   قارورة فخارية فتضئ املغارة بأكملها

، هـو الرمـز إىل رحـم األرض    ،  أن ما أراده املؤلف برمزيـة املغـارة       
ل به القلق واالضطراب والـذي كـثريا مـا يلجـأ إليـه            املكان الذي يزو  

البطل بعد تفاقم أزمة ملمة وحني يتصاعد به اخلـوف فـال بـد هلـذا            
وقد ينتصر   تغـري مـا حولـه      ،  احلمل أن يولد متطهرا من خماوفه     

ــض وتنـــهار أحالمـــه وخططـــه الراميـــة  ،   والدتـــه اجلديـــدة أو جيهـ
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 املنغلق على نفـسه   ذلك العامل–للخالص قبل خروجه من الرحم  
 وقد ال يستطيع أن يطلق الـصرخة األوىل الـيت تـأذن بوالدتـه وهـو       –

  . )جودة الساير (ما حدث بالفعل مع بطل الرواية
  

 
إن حالـــة البطـــل جــــودة الـــساير تــــصل إىل ذروهتـــا   القلــــق     

والقـــارئ للروايـــة يـــدرك حالـــة البطـــل القلقـــة   مـــسار  ، واحلرمـــان
وقلـق  ، ته إىل قائد سياسـي حيـاول تغـيري اتمـع    األحداث اليت حول 

ــسي   جمتمعـــه      ــان اجلنـ ــود بالدرجـــة األوىل إىل احلرمـ ــل يعـ البطـ
فحينما متنع الرغبة اجلنسية من اختاذ طريقها الطبيعي إىل   "،  اجلديد

الطاقـــة النفـــسية املتعلقـــة بالـــدافع  (التفريـــغ واإلشـــباع؛ إلن اللبيـــدو
  "تتحول إىل قلق) اجلنسي

 ذاتـه مـن    فرطوسي يعـود بالروايـة إىل عـامل منغلـق علـى        ونرى ال 
  هـذا التــابوت املظلــم  ) جــودة الــساير (جديـد عنــدما جيعــل البطـل  

الذي أعطاه مواصفات رحم املرأة اليت تغذي طفلها باملشيمة فكانت 
  : مشيمة التابوت هي تلك األنابيب

وتقـضي حاجتـك   .  من اآلن سيكون غذاؤك عن طريـق الـدم   -"
  ". حتى خترج من السجن.  هذه األنابيبعن طريق

وبذلك يربط الفرطوسي بني القلق احلـضاري وخمـاوف األطفـال      
من الظالم وما قالـه فرويـد   العـودة إىل الـرحم أو الـشوق الـشديد             

إن هنـاك وجـه شـبه بـني خمـاوف األطفـال       : "يقول فرويد ،  حنو األم 
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كـل مـن   ف، وحاالت القلق العـصابي الـذي نـشاهده عنـد العـصابيني        
ــة       ــشأ مــن الرغب ــصابي إمنــا تن ــق الع خمــاوف األطفــال وحــاالت القل

      ".اليت مل نشبع) اللبيدو(الغريزية 
فكان إعطاء التابوت مواصفات رحم املرأة يتفق مع ما ذهب إليه  

إذا حدث أن الطفل كان يشعر   ذلك الوقت حباجة كانت "فرويد 
حالـة خطـر إذا   األم هي الشخص الذي يقوم بإشباعها وهـي نـصبح       

ــت   ــك الوق ــك فــإن  ، مل تكــن هــذه احلاجــة موجــودة   ذل وعلــى ذل
السبب األول للقلق الـذي حيدثـه األنـا ذاتـه هـو عـدم إدراك املوضـوع            

  ".وهو يعادل فقدان املوضوع ذاته
إن ما واجه جـودة الـساير   عاملـه اجلديـد الـذي ال يتناسـب بـه               

أدى إىل عدم احتاده ،  اهلو على حد سواء–امتزاج الغرائز   األنا 
ــد   ــامل اجلديـ ــع العـ فه مـ ـــ ــراعاته   : "وتكيـ ــسبب صـ ــوت بـ ــرد ميـ إن الفـ

  حني النوع ميوت من جراء كفاحه الفاشل ضد العامل ،  الداخلية
اخلارجي عنـدما تعرتيـه تغـريات ال ميكـن معاجلتـها بوسـائل التكيـف             

  ."اليت اكتسبها
سب التـدرج  لذا نرى املؤلـف عمـد إىل إظهـار احلالـة الغريزيـة حـ       

ــدة حتــى ســجنه        ــه اجلدي ــذ والدت ــة الــشهوية من ــوظيفي للمنطق ال
فكانــت القبلــة ، التـابوت والــيت كانـت متثــل حالـة الكمــون والركـود    

اليت رفضتها املمرضة زينب   بداية الـوالدة هـي أول حالـة غريزيـة         
ل عــضو يظهــر بوصــفه منطقــة شــهوية   "يقــول فرويــد ، للبطــل إن أو

أما حالة ، "دية على النفس هو الفم منذ امليالدتعرض مطالبها اللبي
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  ميل اللبيدو إىل العودة إىل " البطل   التابوت فهي حالة ضعف
  حاالت عـدم اإلشـباع أو     ) النكوص(سابق أحواله قبل التناسلية     

، ولعل ذلك يفسر ما كان يصنعه سكان وادي "الصعوبات احلقيقية
  توابيت بشكل منحن إشـارة  الرافدين   املوتى   وضعهم إياهم       

  . إىل احلالة األوىل اليت كانوا عليها قبل امليالد
ــة األخــرية        ــابوت النهاي ــذا الت ــن ه ــل أراد الفرطوســي م ولكــن ه
للبطل؟ أم هناية ألحداث الرواية   زمنها الطاعن   املستقبل؟ فيا          
ترى متى ستكون والدة هـذا البطـل مـن جديـد؟ وإىل أيـن؟ أسـئلة          

   . ؤلف على لسان املتلقي وينسحب هبدوءيضعها امل
              

 – 
 

)  الطرقـات –احلـدائق   (عمد الراوي جلعل األماكن العامـة املفتوحـة      
فهـذا األسـتاذ تونـغ يتجـاوز مـع        ،  كمحطة اسرتاحة لشخـصيات الروايـة     

    "....ةجيلس على كنب"وهو. جودة الساير قيمة احلقائق اليت توصل هلا
ونرى السيد سـاليك والـسيدة تـوين ميارسـان حريتـهما بعيـدا مـن             

ــوين    "أي ســلطة واضــطهاد   ــسيدة ت ــصرف ســاليك متأبطــا ذراع ال أن
  ". وغابا بني أشجار احلديقة

ليـست ملكــا  "إن األمـاكن العامــة حـسب تقــسيم مـورورمري هــي    
 والــيت ميثلــها الــشرطي ...ألحــد معــني ولكنــها ملــك الــسلطة العامــة  

   لذا نرى قصدية الراوي   ،" فيها تحكم فيها وليس الفرد حراامل
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ــاره هلــذه اللفظــة   ابة (عــزف عليهــا ولعــل اختي ــا إىل  )الــشب  حييلن
ــك     ــق وبدايــة الثــورة هلــذا عمــدت الــسلطة إىل قمــع تل انــدالع احلري

  . احملاولة
ــاء فــين لــه مــن          ــل علــى تأســيس بن ــذلك يكــون الــراوي عم وب

ــه إىل توظيــف مجاليــات   األمــر ، اخلــصوصية والتفــرد الــذي حــدا ب
   . النص   تشويه جمتمع تقليدي اكتنفه التعتيم   أفكاره ورؤاه

*   *    *   
  
  

 
كـــان ، لقــد أســـس الفرطوســـي فـــضاءه احلكـــائي بتقنيـــة عاليـــة 

قائم باملعنى الروائي " ألنه .للوصف فيها دوره الفعال   خلق املعنى     
وقـد أخـذ   ، "الذي يعرب عنه السرد ولـذلك فهـو شـديد االلتحـام بـه          

  الــيت أتبعــت   جتــسيد املكــان"حيــزا كــبريا   الروايــات احلديثــة 
  . "أسلوب الوصف

مل تغب عن ذهـن املؤلـف التـداخالت األفقيـة املتمثلـة بـصريورة              
تمثلـة باجلمـال املكـاني     والعموديـة امل   – الصريورة الزمنيـة     –احلدث  

لـذا  ،  السرد بالوصف مـن خلـق الفـضاء الروائـي       وما ينتجه التحام  
إىل الدقة املتناهية   قيـاس املـسافات حبثـا عـن هندسـة           "نراه يعمد   

  ". حقيقية للمكان
ميكن للقـارئ أن يـتلمس تلـك اهلندسـة مـن خـالل الوصـف             
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 أحـد جانبيـه   توقف اجلهاز عن التكتكة انفتحت من    "عموم الرواية   
، ويلجـأ أحيانـا إىل    "...فوهة صغرية خرج منها قدح مـن البالسـتك        

أي أنـه يـدل علـى املعنـى كمـا        ، الوصف دون أن يصرح باملعاني   
 دون أن) سـلوى عبــد الفتــاح  (بدايـة الروايــة الـذي وصــف مــذكرات  

وقـد رسـم علـى صـفحاته قلوبـا        ") جـودة الـساير    (مـع  يصرح باحلـب  
، وأخــرى يــأتي الوصــف علــى حــساب .."...خترتقهــا ســهام ورمســت

ــسرد  ــا محـــرة  "الـ ــبلج االبتـــسامة علـــى   . مل يتـــضرج وجههـ ومل تنـ
ورأيـت  "هذا إضافة إىل الوصـف الـذي يقـود إىل املعنـى          ،  "...ثغرها

  ". ...دمعتني ترتقرقان بني أهداهبا
لقد متكن املؤلف مـن خلـق مفارقـة زمنيـة   الروايـة فيمـا يتعلـق           

ــصة  ــضع  ، بـــزمن الـــسرد وزمـــن القـ واملعلـــوم إن زمـــن الـــسرد ال خيـ
بالــضرورة للتسلــسل املنطقــي لألحــداث علــى العكــس مــن زمــن        

األمر الـذي حـدا بـاملؤلف إىل قطـع تتـابع األحـداث   زمـن              . القصة
  :السرد باسرتجاعات واستباقات تتفاوت   املدى واألتساع

فكـان ذلـك   " ...تدعي السيدة سلوى فتاح أن الفنـان جـودة الـساير         "
  :أما االسرتجاع فقد جاء أكثر من مرة، تباق مدخال للروايةاالس
  " .ليلة أمس فرض الدكتور أنيس النوم علي مبكرا " -
 كــان يزورنــي  ١٩٨٥أمــس   الرابــع مــن شــباط مــن عــام       " -

ــوزراء والعلمــاء   ــاع      ،."...ال ويلمــس املتلقــي براعــة املؤلــف   اإلتب
هـــذه ) اخلالصـــة و القطــع واملـــشهد  واالســـرتاحة( حـــسب  الــزمين 

ومـن األمثلـة الـيت وردت    ، التقنيات اليت حتدث عنها جريار جينت    
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كانـت الـشمس   . ...قرية من قرى العصر احلجري      : "فيها اإلسرتاحة 
  ."...جامثة على املغيب

ــة القطــع   ــن أمثل ــرور أســبوع    : "وم ــل مب ــوم حنتف ــذلك ، "...الي وك
  ."...انقضى أسبوعان على بعثنا للحياة"

ح به وبارز كما   الروايات التقليدية أما املشهد  والقطع هنا مصر  
وبـه يكـاد يتطـابق زمـن الـسرد بـزمن القـصة          "فهو يتجسد   احلوار     
  " من حيث مدة االستباق

اختـزال األحـداث   صـفحات أو    "أما بالنسبة للخالصـة فهـي     
إن العقل األكرب قد تنبه للخطـط    "ومن األمثلة على ذلك     " ...أسطر

وصرت قادرا علـى   "وكذلك  ،  .."...............فآمر  . ة  اللحظة األخري  
  ".استقبال األفكار اليت يبثها معلمي

ــات عــدة     ــق جتلي ــه يظهــر بوضــوح وف : إن حــضور املؤلــف   عمل
. فالرواية تبدأ على لسان الصحفي ومن ثم علـى لـسان سـلوى فتـاح           

ــصة  حالــة "و  تــدخل ضــمن ) جــودة الــساير (ثــم البطــل حيكــي ق
، " واليت يكون فيها السارد شخصية من الشخـصيات  املؤلف العليم 

ــه    ــئري داخلــي أي ان ــة الفرطوســي ذات تب ــر عــن شخــصية  "ورواي مي
ــصري   . "واحــدة ــصة وأفكــار وعواطــف وم ــه   ق ــساير  (متثل ) جــودة ال

، فكانت وجهة النظر واحدة هي وجهة نظر البطـل ، بالدرجة األوىل 
  "يـة بأكملــها التبـئري لـيس ثابتـا بالـضرورة علـى مـدى حكا      "آال آن 

 باملؤلف أن يبدأ روايته على لسان الـصحفي ومـن ثـم     وهذا ما حدا 
اهنا لوحة ، على لسان سلوى فتاح آو باألصح ما دونته   مذكراهتا
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فخــرب مــوت ، متهيديــة ختتــزل األحــداث قبــل الــدخول   التفاصــيل 
ســلوى فتــاح ومــذكراهتا عــن جــودة الــساير الــذي مجــد   خمتــرب  

ــصاله هبــا ختاطريــا خــرب  وا، ١٩٨٥الــرازي  ــه  "ت اكثــر مــن املــسموح ب
، نــرى املؤلـف بعــد ذلـك يــدخل   ســرد   "مبـدئيا   شــفرة التبـئري  

األحداث على لسان جودة الساير حمـاوال اسـتثمار التميـز الـسردي           
الكيفية اليت يتناول هبا غراميـات  "  التبئري على البطل عن طريق  

وضوح   بداية الرواية ويظهر ذلك ب، "البطل وإمهال مشاعر اآلخر
 فاردفتـــها بقبلــة ...: " ومــا حــدده جــودة الــساير مــع املمرضــة زينــب  

: ، ورفـض القبلـة  .."...... بسرعة ثـم  أخرى على شفتيها أبعدت فمها  
 فهي تسهل نقل اجلراثيم من شـخص إىل  ...  إهنا عادة ضارة ......" 
ودة ويبدو إن الفرطوسي جعل ذلك التربير   رفـض قبلـة جـ        " آخر

الساير هو نقل اجلـراثيم إال إنـه أحتمـل أيـضا إىل إهنـا جتهـل وقـائع         
 وهـذا يـذكرنا مبـا صـنعه    ، احلب من خالل أحداث الروايـة الالحقـة   

عفـة  "اليت رفضت قبلته بسلسلة من املربرات  ) مارسيل مع الربتني  (
   " ...رائحة كريهة شيء معد ينتقل بالقبلة ، مطلقة

ــارئ "دي جنـــح   أن مؤلـــف روايـــة الـــزمن احلديـــ  اســـتدراج القـ
. بسهوله إىل املوقف الفكري أو الفلسفي أو االجتماعي الذي يريـده       

والذي يعرب   الغالب أيضا عن نوايا الشخـصية القصـصية الرئيـسة         
تـضل   الغالـب   "أهنا رؤية الـصوت الواحـد فهـي     " ورؤياها الذاتية 

ــدم     ــصية الـــيت تقـ ــصية القصـ ــة الروائـــي أو الشخـ ــة هبيمنـ حمكومـ
هنـا  ،  دور القـارئ  ولـذا فـإن  ،  األحداث عرب منظورها الذاتي احلاكم    
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يكون أمتثاليا مبعنى أنه ميارس فعاليـة سـلبية وتأمليـة للرؤيـا األحاديـة           
   " واملونولوجية اليت تطرحها الرواية

مما ال شك فيـه أن االنـصرافات الـيت حققهـا مؤلـف الروايـة مـن         
 كانـت  – إىل أخـر   التبـديل مـن ضـمري      –مستوى سردي إىل أخر     

ثـم ضـمري   ، بـضمري املـتكلم  (انصرا فات متوازنة حيث يبدأ الرواية      
األمـر الـذي أدى   ) ....ثـم ضـمري اجلمـع    ،  ثم ضمري املتكلم  ،  الغائبة

 ويقصد به أن السارد –غريي القصة  ({إىل توازن بني منطي السرد 
 ويقصد بـه أن الـسارد حاضـر    –مثلي القصة  ( و) غائب من القصة  

، قصة بصفة شخصية   القصة وقد يكـون احلـضور بـدرجات         ال 
    })وعادة   هذا النمط يكون السارد بطل حكايته

ــضمائر علــى املــستوى الــسردي     هــو "ويعــزى هــذا التبــديل   ال
  ،")املــرض الــسردي (خــرق قــوي للمعيــار الــضمين وهــو نــوع مــن

 وإتقانه ويبدو يل أن املسألة   تبديل الضمائر تعود إىل براعة السارد
ورمبــا هــو ، لعبــة الــسرد والتنقــل بــني الــضمائر لــيس بالعمــل اليــسري 

 جاعال منه عنصرا مهما –جنوح إىل التجديد قصده مؤلف الرواية 
ــا       اإلثــارة والتــشويق أي انــه يــدخل ضــمن الوظيفــة الندائيــة لألن

 لذا حيقق السارد انـشطارا   األنـا    –الساردة، التأثري   املرسل إليه      
  .) ...حنن ، هم، هو، هي، أنا (اردة عرب مراحل السردالس

لقد حقق الفرطوسي جناحا كبريا   التنظيم الداخلي للرواية   
ــه   ــصور املــسرود ل ــا كــان أم حاضــرا  –ت ــة معــه  – غائب  وإقامــة عالق

  : باحلوار



 183 

 لكن أضالع التابوت ال تسمح –حاولت االنقالب إىل جنيب "
الــصرخة ملــسامعي صــدى صــرخت بــأعلى صــوتي وصــلت  . .بــذلك
أن انتباه الفرطوسي للوظيفة األيديولوجيـة جعلـه يركـز      ،  .".خمنوقا

ألن الوظيفــــة ، علــــى الــــسارد نفــــسه مــــن البدايــــة حتــــى النهايــــة 
ــة هــي   ــسارد املباشــرة أو غــري املباشــرة      "األيديولوجي ــدخالت ال ت

ــصة ــه علــى العمــل   ق ــق املــسموح ب وهــو نــوع مــن اخلطــاب  . . للتعلي
  ."لتحليلي الناقل عنده للتربير الواقعيالتفسريي وا

، ظـل غارقـا   صـمته   : "ومن التدخالت اليت وردت   الروايـة  
رمبا خيطط الحتالل . رمبا كان يفكر   تفجري ثورة على العقل األكرب     

  .."...مقر الس األعلى
من طـرح  ) الزمن احلديدي (وبذلك يتمكن الفرطوسي   روايته  

الذي حييل امسه وفنه  ) جودة الساير (الرواية  أيديولوجية ميثلها بطل    
 لقد طـرح لنـا   ، )كاظم الساهر( إىل الفنان الشهري     وشهرته ودعايته 

تعرب أخر األمر عن تربيـر لواقـع أو      "كاتب الرواية األيديولوجية اليت     
كان يطرح لنا تلك ) جودة الساير(فـ،  "طموح مناضل إىل املستقبل   

 أفكـار متـصلة سيوسـيولوجيا بفئـة     منظومـة "األيديولوجية اليت هـي    
اقتـصادية أو سياسـية أو عرقيـة ومقاومـة التغـيري واحنـالل اموعـات        
الكلية وعلى ذلك فأهنـا تؤلـف التبلـور النظـري لـصور مـا مـن صـور          

ــة   جعــل قطيعــة بــني    ، "الــوعي النــاقص إمنــا حققــه مؤلــف الرواي
ــزع إىل التعــب   ري عــن املاضــي واحلاضــر أدى إىل طــرح أيديولوجيــة تن

حاجــات فئــة اجتماعيــة تنــادي بــاحرتام األجــداد والتعلــق بالدســتور   
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  إىل سجايا اإلنسان األوىل ، والرجوع
وخالصة القول أن الفرطوسي كان على دراية واعية بالتعامل مع 

موليا اهتمامه إىل كل قـسم مـن أقـسام الروايـة      ،  هذا اجلنس األدبي  
مــن "عبـور واالنتقــال  بعنايـة كــربى حمققــا اهلـدف مــن الروايــة   ال  

ومـن ذلـك اجلهـل الـذي يعـد بركـة       ، حالة الرباءة إىل حالة التجربة    
  ."إىل اإلدراك الناضج لسلوك العامل الفعلي

إن ما ميتلكه الفرطوسـي مـن إمكانيـة عاليـة   تقنيـات اخلطـاب             
 ساعده   توظيف الوصف الذي كان لـه الـدور الفعـال            السردي

ومـن جهـة أخـرى    ، هـذا مـن جهـة    ،  وايـة جتسيد الفضاء الروائي للر   
نرى الفرطوسي يتعامـل مـع الـنص تعامـل اجلـراح الـذي ال يفتـأ أن             
يغري أدواته اجلراحية بني احلني واألخر مما مكنه من اإلمساك خبيـوط   
ــه     ــة وشــد املتلقــي وتنظــيم انفعاالت الرمايــة منــذ البدايــة وحتــى النهاي

  .  احلدثصريورةحسب ما تقتضيه 
*   *    *   
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كاتــب الروايــة الــدكتور عبــد اهلــادي امحــد الفرطوســي لــه عــدة  
روايات أخرى ميكن تصنيفها ضمن روايات اخليال العلمي باإلضافة      

وهنـا لـسنا      عدة مؤلفات ودراسات   النقـد األدبـي والـشعر،    إىل
الفرطوسي الناقد والروائي والـشاعر وكاتـب    عريف بالدكتورجمال الت

ولكننـا   التعريـف،  القصة القصرية والتحقيق الصحفي فهو غين عـن 
 نغامر   دراستنا هذه   حماولة فتح بوابة الزمن احلديدي حماولني

استكشاف فضاءاته ودهاليزه وخفاياه، نأمل أن متكننا عـدتنا املعرفيـة      
ــة   فــك  ليق خــزائن الــنص الروائــي اجلميــل ســواء     مغــا والثقافي
 إنـسان   طريـق قـوى   أو عـن )) احلـضارة واالزدهـار  ((باسـتخدام أدوات 

 املدهــشة   قــراءة األفكـار )) ألتخلفـي  (( القـرن العــشرين أو قــوى 

  .والقدرة على التخاطر مع احلاضر واملاضي واملستقبل
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 أو الروايـة أو الكتـاب يعـرف    إذا كانت وشخصياهتا منون القصة
مضمون  ينطبق على)) الزمن احلديدي((من عنوانه، فهل إن عنوان 

  الرواية والعصر والزمن الذي تتحدث عنه ؟؟؟
  

  :- 
  إن الكاتب يريد أن يشري إىل هيمنة روح الضبط الصارم-:أوال 

العقـل  ((غري القابل للمسائلة واملناقشة أو الرفض واليت تصدر من       
 ومقــدرات اإلنــسان  يهـيمن علــى حيــاة وســلوكيات  الــذي)) األكـرب 

وهــذا الوصــف رمبــا يكــون  ((احلــضارة واالزدهــار((والطبيعـة   زمــن  
)) التنظـيم احلديـدي  ((أو )) بالـضبط احلديـدي  ((انعكاسا ملـا مسـى    

الذي تبنته بعض األحزاب الشيوعية واليسارية   لعامل والذي كـان           
   يـرى  احد أطيافها حسب مـا نعلم،وهنـا وكأنـه    الكاتب ينتمي إىل

    وصف اتمع عموما  هي  احلال   هذه التنظيمات لتكون إن
ــات        ــع حتــت آلي ــذه القــوى،ففي كــال احلــالني هــو واق ظــل حكــم ه

 ولـيس اإلنـسان الفـرد،   )) الكتلة البشرية الواحـدة ((وسلوك  القطعنة
تـب ومتـرده علـى هـذه        الوعي الكا   وتبدو يل هي إدانة مضمرة رمبا     

للتجربـة الـستالينية     اآلليات خصوصا إذا كان ما يصفه كأنه امتـداد 
ــة ــة    أو املاويـ ــة داللـ ــي أيـ ــصرح وال يلمـــح وال يعطـ    فالكاتـــب ال يـ
 هــل الــزمن احلديــدي املوصــوف هــو   علــى ســؤال املتــسائللإلجابــة
   وصـف حلالـة   لنظـام اشـرتاكي أو هـو     أو حالـة تطـور عليـا    امتـداد 
  ليا للنظام الرأمسايل القائم؟؟؟تطور ع
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إن يكون العنوان يشري إىل حقبة زمنية من التطور العلمي  -:ثانيا
املتعاقبـة ألـيت دمغـت باسـم املعـدن أو       احلضاري عرب حقبه احلضارية

اســتخدامها كعملــه  املــادة الــسائدة   صــنع أدوات اإلنــسان وحتــى 
  -:وهي

  .الزمن احلجري -
  .الزمن الربونزي -
  .اخل...احلديدي نالزم -

حيث يتم طبع عصر بكاملـه بطـابع املعـدن املكتـشف واملـستخدم       
  .البشر   حقبة زمنية حمددة من قبل

ــصر      ــنت والع ــضمون امل ــة عــن م ــوان الرواي ــا يبتعــد عن ــذي  وهن ال
والذي ميكن أن يـشار إليـه    ،  ))احلضارة واالزدهار ((يتحدث عنه زمن  
ن العقـل اآليل حيـث إن   أو الـزمن االلكرتونـي أو زمـ    بالزمن النووي

ــة    ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــد    الث ــصرنا احلاضــر جتــاوزت احلدي ع
  .واستخداماته مبئات من السنني
جمريـات الـنص يوضـح مـدى هيمنـة        ونرى إن الكاتـب وضـمن  

وأجهـزة   على حيـاة اإلنـسان وسـلوكه عـرب اآلالت    )) الريبوت((اآللة 
ــد ال يـــدخل احلديـــد ضـــمن مكوناهتـــا األساســـية       بـــل األدوات قـ

   )١())  متحف العاصمة((وضعت   احلديدية واآلالت
  

                                                
1      ((. 
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  النص وإمياءاهتـا أن يقـف عنـد     ميكن ملن يتابع األمساء الواردة

طبيعـة   فان كل اسم يشري إىل)) مشني.د عاطف،.أنيس، دد.د((اسم
احلقبـــة ودور الشخـــصية   ظـــل هـــذه الفـــرتة مـــن مرحلـــة التطـــور  

  .بشريال احلضاري
ــأنيس ــسان      فـ ــسجايا اإلنـ ــتفظ بـ ــزل حيـ ــشرين مل يـ ــرن العـ ــن القـ  ابـ

ــث  مــدارات املــشاعر اإلنــسانية ومراعــاة األعــراف    االجتمــاعي مــن حي
وهنـا تواصــل  )) احلــضارة واالزدهـار  مــا قبـل ((والتقاليـد املتبعـة   عـصر   
العصر الذي  الذي هو من بقايا ذلك)) عاطف.((ذكي من الكاتب مع د

 .لعواطف واألحاسيس واملـشاعر إلنـسان مـا قبـل اآليل          حامال ل   مل يزل 
 ية رئـــــــيس الــــــسلطة العليـــــــا   الكوكـــــــب كانـــــــت تــــــسم  وقــــــد 

اللغـة االنكليزيـة والـذي     وهـو مبعنـى ماكينـة       )) machineمـشني .د((
يعرفـه الكـا    الـذي )) العقـل األكـرب  ((يستلم األوامر وااليعازات مـن قبـل   

ــه   صــغرية وكــبرية ويعــد  جهــاز الكرتونــي ضــخم يعــرف كــل  ((تــب بأن
  )١())واألخري للمجلس األعلى املستشار األول

ليكـون    فيظهر جمردا من كـل العواطـف واألحاسـيس اإلنـسانية    
الـذي حيـرم مـن رئاسـة     )) عاطف.د((منسجما مع عصره بالضد من      

عبـارة عـن خنبـة مـن العلمـاء املختـارين إلدارة        الذي هو-:هذا الس
 ))أبنـاء األرحـام  ((مـن    ألنـه -األكـرب شؤون الكوكب بأمر من العقـل  

                                                
1   ((. 
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ــاء    ــة واضـــحة ألمسـ ــر أيـــة داللـ ــرى   حقيقـــة األمـ ــا ال نـ  ولكننـ

مـن  )) زينـب ((من القرن العشرين واسم     )) سلوى فتاح ((املمرضات
ــصر احلــضارة (( ــل يفــرتض إن يكــون العكــس    )) واالزدهــار ع ال ب

العاطفـة واملـشاعر     برمـز   اسـم مـشبع   وهـو )) زينـب (( اسـم   ليكـون 
 لرأب))  سلوى(( لة والسمو والقدرات الروحية حلل حملها اسم النبي

   ثقافته بعضا من اخللل أو ردم الثغرة   سياق رموز النص وطبيعة
  !!! ال ميكن إن تصوره يسمي زينب مشني  فالعصر الذي يسمي

الكـبري ورمبـا املكـافئ لـدور       اإلشـارة إليـه الـدور     مـا جتـدر   ولكـن 
إن   حـرص الكاتـب   اغلـب رواياتـه    الرجـل أو يتفـوق عليـه هـو مـا     

ــذه     ــه للمــرأة ففــي روايتــه ه  متفــردة    ))ســلوى ((  كانــت يعطي
  .اخلارقة  لقوى التخاطر امتالكها

 تتماشـى    لإلنـاث  امسـاءا  وكان من األفـضل أن خيتـار الكاتـب    
النص ومع ما فعله   مطابقة ومـضمون األمسـاء    مع روح ومضمون

ميكـن أن يكـون امسهـا     زينـب كـان  فبالنـسبة ل  الذكورية مع عـصرها، 
  ليكــون منــسجما مــع اختيــاره الســم   أو مــا شــابه ((Toolتــول((

 .))عــصر احلــضارة واالزدهــار((كعبـاد لآللــة     ((machineمـشني ((
الذي تتحدث عنه املمرضة سـلوى دون  )) سامل)) ويرد اسم الدكتور

املمرضـة يفـرتض إن تتحـدث     أية مقدمات أو سابق معرفة ونـرى أن 
الـدكتور    عـن  ومكانته العلمية وليس)) أنيس((عبقرية الدكتور عن 
ــث يقــول.كمــا هــو مفهــوم مــن ســياق الــنص  )) ســامل((  جــودة  حي

وضعت كوب الـشاي وجلـست جبـانيب    (( سلوى  عن حبيبته الساير
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  )١())العلميـة  ومكانتـه " سـامل "بـدأت تتحـدث عـن عبقريـة الـدكتور     
 س هناك أية إشارة لي  ولكن  خطأ مطبعي  هذا بسبب فقد يكون

  !لذلك
 هذا الصدد أي مـسالة الـذكور واإلنـاث ووظـائف كـل منـها          و 

نـرى إن الكاتـب مل يوفـق   معاجلـة هـذه      ،  املخـتلفني    العصرين
 -:األسئلة التاليـة   هـذا اخلـصوص    النقطة بالذات حيث ميكن إثارة

وحـسب  )) التفقـيس )) إذا كانت الوالدات تتم   املكائن ومعامـل  •
منــذ (( كالتـايل   -:الـذي يعـرف   الروايـة   )) العقـل األكـرب  ((طلـب  
فلـم  .. دخلـت تكنولوجيـا احلديثـة إىل اإلجنـاب    -أيها الـسادة -عام مائة

تتـزوج املــرأة وحتبــل تـسعة أشــهر ثــم تــضع    تعـد البــشرية حباجــة الن 
ــز الـــوالدات توجـــد ماليـــني .. وليـــدها املاليـــني مـــن  هنـــاك   مركـ

وبناء على تقرير يرد من العقـل األكـرب       .. بةالبويضات البشرية املخص  
حاجة الكوكب األرضي إىل العدد املطلوب من املواليـد اجلـدد    حيدد

 إىل الـدنيا   اآلالت وبعد تسعة أشـهر خيرجـون   حتتضن... لذلك العام
  .)٢(...))واملرض أطفاال أصحاء بعيدين عن الضعف

واإلناث  لذكور ما هو الداعي إلجناب ا-:وهنا يثار السؤال التايل •
  ؟؟.احلضارة واالصناعية((  عصر 

ــصفتني   • ــسان حيمــل ال ــق إن ــدا    أفــال ميكــن ختلي ــا ليكــون مول مع
  .؟؟))املفاقس((للحيامن والبيوض املخصبة ذاتيا لتوضع   
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مصدر هذه البيوض واحليامن املودعة   املفاقس هل هي  ما هو •
ــا منتجــات    ــن بقاي ات أم احملفوظــة   املختــرب  ((الــتخلفني((م

   عصر احلضارة واالزدهـار )) الذكر واألنثى((مستخلصة من 

الذي ال يعرف الزواج وال اإلجناب وهو بالتأكيد   هـذه احلالـة          
  .التناسلية ال حيمل أعضاءمها

 إىل  إىل اختزال فرتة احلمل)) العقل األكرب((ملاذ ا ال يتوصل  •
  من تسعة أشهر؟؟ اقل

ئلة أمام الكاتب فهي من اجل طبعا حينما نضع مثل هذه األس
  ي أكثر انـسجاما . ومنالصناعية  الفكرية بنية الرواية  أن تكون

الذي هو حمل اهتمامنا وقد ال  من حيث قوة ورصانة املضمون
  .يكون كذلك بالنسبة للكاتب

   بــسيكولوجية بلغــة العــارف)) الــساير جــودة((كيــف يتحــدث  •
 -)):زينـب ((املمرضة  حدث عنحينما يت)) احلضارة واالزدهار((إنسان 

 كانت متـط شـفتيها اسـتخفافا مـن    .. ومل تكن راضية مل تكن غاضبة((

ــضارة     ــامل احلـ ــا  القـــرن العـــشرين إىل عـ ــادم مـــن فيـ هـــذا البـــدوي القـ
 هذه التبدالت   يكتشف  مل الوقت الذي يفرتض انه   )١())واالزدهار

 يــتم  كـن إن  كيـف مي  إال الحقـا  ))زينـب ((ـ  املـشاعر والـسلوكيات لـ   
  القبلـة   حيث تسأله عن معنـى  احلكم على من ال تعرف معنى القبلة

  ٢٠ص)) ماهي القبلة((... عما يفعل حينما قبلها  عندما تسأله
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مـــن احلمـــام الزاجـــل إىل  (العلمـــي ومـــستقبل اإلنـــسان التطـــور
استغرق تطور اإلنسان من ) ...االنرتنيت اىل التلفون ومن التلفون إىل

ــصناعية ــة    ع إىل جمتمــع املــشاعيه .مال ــم إىل العبودي البدائيــة ومــن ث
ثـم الـصيد إىل     لقط اإلمثار  حياة فاإلقطاع مئات القرون لينتقل من
  -:وكما يقول مسري أمني تدجني احليوان ومن ثم الزراعة،

الرأمساليـة الـيت مل ترتـد شـكلها املكتمـل إال مـع الثـورة         عمر((
، وصـلت خاللـه إىل مرحلـة    الـزمن  الـصناعية ال يتجـاوز قـرنني مـن    

من اإلقطـاع   االهرتاء اليت تفرض جتاوزها بالضرورة،علما إن االنتقال
األوربي الغربي إىل الرأمساليـة قـد اسـتغرق ثالثـة قـرون هـي عـصر               

 تقريبا، إن االنتقال يظل حائرا وال ١٨٠٠ إىل ١٥٠٠من سنة  املركنتيلية
  .)١(نعرف وجهته إال الحقا

ــدا التطــور الــسريع و  ــار اإلقطــاع    ب ــة اهني املــذهل لإلنــسان مــع بداي
  .الربجوازية إذ بان الثورة الصناعية وصعود

والزراعـة عـرب املـانيفكتورة     وعندها بدأت اآللة تدخل   الـصناعة 
ــة الكاملــة   عــصرنا      ــة حتــى بلغــت مرحلــة األمتت  .الــراهن فاملكنن

الثورة الـصناعية قلبـت كيـان اإلنـسان   خمتلـف بقـاع العـامل وقـد             
مـصاحل البـشر مـن هـذه التحـوالت الدراماتيكيـة بـني مـساند          تباينت

  .مؤيد ومتربم مقاوم
الكاتب يضع اإلنسان وسط هذا البحر الواسـع مـن املـتغريات     إن
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نفـسه حممـوال علـى أمواجهـا شـاء أم       البيئيـة واحلياتيـة الـذي وجـد    
 أبـــى، فقـــد بـــرع   توظيـــف بعـــض املنجـــزات واالخرتاعـــات      

 لتعطـي نوعـا مـن املقبوليـة      ة املعروفة   عصرنا   واالكتشافات العلمي 
علــى جتميــد حيــاة بطلــه  ) عــام٤٠٠(املــستقبلية بعــد مــرور   لتــصوراته

-١٩٨٥شـباط  ٥(املـشهور   زمنـه    الفنـان واملطـرب  )) جودة الساير((
ــى   )٢٣٨٥شــباط ٥ ــة حيــصل عل ــة موفق ــامل  ، و  التفات   وصــف ع

  ))الـتخلفني ((وعـامل عامل املـستقبل املتخيـل      )) احلضارة واالزدهار ((
   صــحفي حيــضر مراســم تــشييع    املنــدرس، كونــه  عــامل املاضــي 

امتلكت سـر كـشف عـامل     اليت)) سلوى فتاح((التخاطرية املشهورة 
ــرت    الغيـــب املاضـــي واملـــستقبل  ــصل علـــى دفـ ــات الـــسنني فيحـ  ملئـ

سـنه    ) ٤٠٠( تصف فيه مستقبل حياة النـاس بعـد    اليت مذكراهتا
ــضارة واالزد(( ظــــل  ــاراحلــ ــا)) هــ ــرتض   ومــ ــها املفــ يعانيــــه حبيبــ
مـن   الـذي تعـاد إليـه احليـاة بعـد أربعـة قـرون       )) جودة الـساير ((الفنان
  .جتميده

  -:ومن مناذج هذا ا لتقدم نذكر
يزيـد وال يقـل عـن أربعـة      السفر إىل أيـة نقطـة علـى األرض ال   ((

  .)٧))(دقائق ونصف
   )١())بالكبسولة السفر((
تتخلـل  ،  متشاهبة الريـازة واملعمـار  العمارات رصاصية اللون كانت((
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   )١())تدخل ونتخرج منها مركبات املغزلية كل بناية عدد من الفوهات
  

:- 
 والطــاوالت،  ،الكراســي،كــبرية  قاعــة -املطعــم أيهــا الــسادة  ((

للطعـام ال   والصحن، وأواني الطبخ ورائحة الشواء والتوابل وكل اثر
ملـصقة   معدنيـة مربعـة،  كـل مـا   هـذا املطعـم لوحـات            وجود له، 

كل لوحة عدد من األزرار البارزة الشبيهة بأزرار  على على اجلدران،
ويقـف   رقـم وأحـرف أو إشـارة،    اآللة الكاتبة وقد نقش على كـل زر 

   )٢())طعامهم بانتظار أمام كل لوحة نفر من الناس،
كلما مسعت صوت الصفارة هترع إىل اقرب مطعم فتحـصل   ..(
  )٣()طعامك على

  

:- 
 الفخـذ،  بنطلـون قـصري يغطـي نـصف    : كانوا مجيعا بزي موحد(

وقميص دون أكمام بلون ازرق باهت، وحذاء رقيق له سوار  وقبعة،
  عـصرنا ال يوجـد حـر     )٤()الزرقاء هذا كل مـا يلبـسون   من القديفة

  )٥()عواصف وال برد وال مطر وال
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:- 
الـدكتور   ف مـن خـالل  كـم كانـت خيبتنـا مريـرة، وحنـن نكتـش      (

     لقـد عرفنـا إننـا ال نزيـد    -املربر األساسي لبعثنـا للحيـاة    ) مشني(
  .)١٤)(فئران جتارب نظرهم عن

 إن ألعديد مـن تـصورات الكاتـب إمنـا تنبـع مـن اخليـال العلمـي         

  ولكن الطريف إن العديد من هذه التخيالت ورمبا النبوءات العلمية
جاوز ألثمان سـنوات منـذ صـدور    وجيزة ال تت قد حتققت خالل فرتة

 الطبعـة الثانيـة مـن     صـدور   تاريخ ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠١    الطبعة األوىل
  .ألرواية اليت بني أيدينا

احلاضر إن حيل لغـز انتقـال املـادة      اإلنسان   عصرنا إذا استطاع
ميكـن إن   مـن مكـان إىل آخـر بـسرعة الـضوء دون إن تتحلـل حيـث       

الــشمايل إنــسان مــن القطــب    حيــضر إمامــك وأنــت علــى القطــب     
وتـسامره، تـراه وتـسمعه، وتـرى كـل انفعاالتـه،         فتنـاظره،  اجلنـوبي 
 !!عــصرنا الــراهن   وحركاتــه هكــذا فعــل االنرتنيــت      ، وســكناته 

 إن الكاتب ال خيفي إعجابه هبذا التطور العلمي الباهر ولكنه نطـور 

 وحيد اجلانب خيتزل اإلنسان إىل جمرد آلة صماء بكماء جمردة من
ــشاعر والعواطــف  ــل كــوني    امل ــار هــو   واألحاســيس يــسريها عق  جب

  ))العقل األكرب((
نسخة متطرفة جـدا مـن إنـسان هربـرت      فيبدو هذا اإلنسان وكأنه

األكــرب    إن اعتمــادكم علــى العقــل((  ذو البعــد الواحــد مــاركوزه
تفكريكم قد بلدت أذهانكم وصريكم أدوات منفـذة فقـط، عـاجزين             
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  )١())تشافواالك عن االبتكار
 بطـل الروايـة  )) جـودة الـساير  ((من خـالل تتبـع جمريـات حيـاة     

 إن خنلص إىل إن الكاتب ينحاز إىل القوى املناهضة لتحويل    ميكننا
 الريبوت من قبل عقل شامل  تابعة يسري كما يسري اإلنسان إىل آلة

  -:األرض مهيمن على كل جمريات كوكب
ــاد  (( ــا األحفــ ــم أيهــ ــا امحقكــ ــنعتمو !! مــ ــة صــ ــديكم، آلــ ها بأيــ

  )٢(!!!)مبصائركم وجعلتموها تتحكم
ــرقص  (( ــشعر وال ــتم  ، إن املوســيقى وال ــيت كن ــور ال ــة األم  وكاف

لقــد  تــسموهنا الفنــون، مــاهي إال تبديــد جمــاني للطاقــة اإلنــسانية، 
  )٣())ليبدد وقته هباء وجد اإلنسان لينتج ال

  

:- 
أبنـاء القـرن   (( ني من خالل احلوار الذي جيـري يـن  الكاتب يب إن

إن التطـور العلمـي وحيـد    )) واالزدهار العشرين وأبناء عصر احلضارة
يريـد العقـل    أجلانـب وتـسليع اإلنـسان وجعلـه آلـة منتجـة فقـط كمـا        

)) العوملـة الرأمساليــة ((األكـرب الـذي يتمثـل   واقـع األمـر   عقـل       
 توجيهاتـه   عـصرنا    يـد مـن  نعـيش بعـض أطـواره وتنفـذ العد     الذي

اإلنسان   رتابة قاتلة حيث يقـول واصـفا    الراهن إمنا يؤدي إىل تضع
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زرنــا مــدنا عديــدة   ((زياراتـه وجتوالــه بــني خمتلــف املــدن والقــارات 
 قارات خمتلفة بعضها يقع   مشارف القطب والبعض اآلخر على

عمارها مشارف خط االستواء، وكانت متشابه   طقسها وريازهتا وم   
املـارة، اخلاليـة مـن الـسيارات واحملـالت التجاريـة        القليلـة ، وشـوارعها 

وزيـرة األمـاكن اهولـة     ورغـم ولعـي الـشديد بالـسفر     وصخب املدن،
خــالل حيــاتي املاضــية، صــارت هــذه الــرحالت عبئــا كــبريا حــني    

   )١())كل شيء مألوفا ال يثري الدهشة أصبح
بــدون فنــون الــشعر   عاملــاحيــث يريــد إن يقــول الكاتــب برأينــا، إن  

 والقصة واملوسيقى والرقص، عامل بدون كتاب عامل متـشابه   املأكـل  

ــبس والــسكن عــامل رتيــب غــري متنــوع       . بــال روح إمنــا هــو عــامل  ...واملل
 املرفــه  الفنــان املــشهور املعــافى)) جــودة الــساير) لــذلك نــراه اختــار

أس قائمـة مـن   احلدود ليكون على ر السعيد واملتمتع حبياته إىل ابعد
باحلـب واملتعـة    أمجل لعامل مليء لبى نداء العلم سعيا لعامل أفضل

 والفن واجلمال والتنوع فبدون الفن تبقى احلياة فجة راكدة ال تركب

املركــب الــساعي ملزيــد مــن الكمــال واجلمــال واحملبــة والتنوع،فالبــد   
د  باملزيـ   نبـع اإلنـسان ليغـتين    واملعـر  أن يـصب     للتطور العلمـي 

ــت احلــر ووســائل الراحــة    ــسلب    مــن الوق والغنــى الروحــي ال إن ي
الـيت    امليـزة  اإلنـسان روحـه وسـلبه حتـى خاصـية الـتفكري والتـدبري       

حمـل  )) الريبـوت (( العقـل االلكرتونـي      ليحل  يتميز هبا عن اآللة   
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  .ءكل شي عقل اإلنسان  
 جدا   خياره للفنان،كاشفا   هنا كان الكاتب رائعا وموفقا      من

 ومتمثال ومنقادا ملخزون الوعيه باعتبـاره ابـن    أديب وشاعر ن روحع
مـن الـسومريني األوائـل فيلـتقط بعفويـة       بيئـة االهـوار مـوطن أجـداده    

فعل أجـداده   تامة كأي سومري أصيل عود القصب ليصنع منه كما
، هـذه القـصبة الـيت انطقهـا ابـن سـومر أشـجى وأعـذب         ))شـبابه ((

كـى ورقـص عليهـا أجـداده منـذ آالف       ب القـصبة الـيت   األحلـان هـذه  
علـى القـصب النابـت علـى      وصـلنا النـهر وحطـت أنظـاري    ((السنني 
 يــداي منــهمكتان   حفــر.. اختطفــت قــصبة علــى الفــور ... حافتــه

قربتــها إىل .. القـصبة وتثقيبــها؟، وشـفتاي تتمتمــان بكلمـات واحلــان   
  )١())أحزانـي فانـساب صـوهتا دافئـا رخيمـا      فمي ونفخـت فيهـا مـن   

 ملعــضلة اإلنــسان  حــل أني بــه يــصيح وهــو يعمــل الفكــر إلجيــادوكــ
  كأنه صدى واغرتابه واستالبه   عصر العلم فيصرخ لقد وجدهتا

 والغنـى لإلنـسان إال    ال ميكن إعـادة التـوازن      العامل الكبري باسكال،  
 يـسمع املوسـيقى    ال ميكن أن يضيع اإلنسان وهـو     ،  من خالل الفن  

)) ايـد الـساير  ((الطبيعة، اخذ مال وسحروالغناء والشعر ويتمتع جب
 أمامه  احلديقة يتالعب مبشاعر من افرتش)) املستكني احلائر((وليس

ــاء   ــار ((مـــن أبنـ ــضارة واالزدهـ ــة   ، ))احلـ ــه احلزينـ ــع نغماتـ ــون مـ حيزنـ
تــدفق النــاس إىل  (( الراقــصة)) شــبابته((علــى نغمــات   ويرقــصون

                                                
1    (( 



 199 

ن أمـامي علـى   النـاس جيلـسو   احلديقة ومـا هـي إال دقـائق حتـى كـان     
  ).٢٠))(العشب صفوفا

 الـروح والعاطفـة واحليـاة،   )) اآللـة ((انه ابن سومر يعيد لإلنـسان      
 اخـذ النـاس يتـهافتون عليـه ليـستمر   العـزف وليـدرهبم ويعلمهـم        

ــصنع ــصدحت    )) شــباباهتم(( هلــم  وي ــروح، ف ــث ال ــة بع اخلاصــة آل
)) ارالعقـل اجلبـ  ((املدينة مما اضطر سـلطات  األحلان قي كل مكان  

شـباباهتم وحنـاول إدخـال     إن تشن محلة واسعة ضد النـاس وتـصادر  
  .جودة الساير السجن

ســبات جينــات املــشاعر     وهنــا يبــدو إن جــودة الــساير قــد أهنــى      
 وسجيته وطبيعته   حب الفن جوهر اإلنسان والعواطف اليت هي من

ــرب     ــة   جينيــات اإلنــسان ع ــزة املختزن   واملوســيقى واجلمــال هــذه الغري
إن يــستأصلها مــن ))العقــل األكــرب(( والــيت مل يــتمكن الف الــسننياآل

)) املفـاقس ((أصبح يولد اإلنسان    كيان اإلنسان على الرغم من كونه
  -:يقول الساير حيث.  آالت لإلنتاج االصطناعية لتكون ليس أكثر من

ألول مرة أالحـظ كلمـات االحتجـاج تـصدر عـن أفـواه هـؤالء             ((
لقــد بــدأت   راءات بــالظلم والتعــسف، واصــفني هــذه اإلجــ   النــاس

  )١())الشرارة األوىل إهنا عالمات التحدي نظهر عليهم،
الـوفرة    حالـة  وهنا يبدو العجز الواضـح والتنـاقض الـصارخ بـني     

  وبني الشحة واجلوع)) السلع((والتخمة   اإلنتاج للحاجات املادية 
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كـن إن   غناء الروح واجلـسد ال مي  حيث إن، املخيف للروح  واخلواء
 واملزيـد مـن الـربح     الالهـث وراء الـربح   جيتمعا   النظام الرأمسـايل 

  .مهما كان الثمن
 سيكولوجيا اإلنسان ولكـن   سبغ ورغم خصب خيال الكاتب  

واملفارقـات،ففي   اللوحة اليت رمسهـا حتمـل العديـد مـن التناقـضات     
أن يبعث الروح والعاطفـة وتـذوق      )) بشبابته(( الوقت الذي يستطيع    

باجلملـة مل يــستطع أن  )) احلـضارة واالزدهــار ((واملتعــة إلنـسان   الفـن 
حينما حاول مغازلتها فلـم خيربنـا   )) زينب ((يبعث احلياة   عواطف  

 شـبابته أم ال؟؟؟  الكاتب هل كانـت زينـب ضـمن مـن هـرع لـسماع      
 علـى بعـث املـشاعر   )) شـبابته ((مما يثر عالمات الـشك حـول قـدرة    

  -:س كما يقولوعواطف احلب   عقول النا
 شـائعة بـني النـاس؟،    خالل أيام قالئل صارت الشبابة موضـة ....((

ليس   العاصمة وحدها بل امتدت إىل كل مدن األرض، فكنا نـرى         
   )١(...))ينفخون شباباهتم حماولني نعلم العزف، أينما ذهبنا الناس

بوجـه الكاتـب إال يفرتطريـق دفـع أحـداث       ولكن هنـا يثـار سـؤال   
)) احلضارة واالزدهار(( الكبرية من قبل ناس ه االستجابةالرواية وهذ 

 انبعـــاث لبقيـــة العواطـــف  للموســـيقى إن يكـــون هنـــاك صـــحوة أو
ــز ــل مــشاعر احلــب والعــشق      والغرائ ــسانية األخــرى مث واملــشاعر اإلن
 عـن طريـق فعـل     املرأة وغريزة اجلـنس  وغريزة األمومة لدى والغرام،
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  كأنثى؟؟؟؟ عتهايشري إىل عودهتا إىل طبي)) لزينب((
نـسخة متطرفـة جـدا لإلنـسان   اتمـع          )) مـشني ((فبدت زينـب و   

الـذي يكـرس لـدى اإلنـسان معـاني ومـضامني اتمـع الغـري          الرأمسايل
ــم    ــل لعق ــق    منتجــة والعقيمــة كــردة فع هــذا النظــام ووصــوله إىل الطري

  عــامل  اآلخــذة   االنتــشار )) مثلــي اجلــنس ((املــسدود عــرب ظــاهرة  
 املتوحش اليوم واملعرب عن مـدى االحنطـاط الروحـي لإلنـسان         الرأمسال
   قائمـة الـربح    عالقات اإلنتاج الرأمسالية فكل شيء يدخل   ظل

 صــائب  وإجنــاب األطفــال كمــا يــذكر الكاتــب  واخلــسارة حتــى الــزواج
ــل ــاب   ((-:خلي ــثري الكت ــشيقة، ي ــصوله ال ــيم     أحــد ف الرأمســايل الق

 ألطفال   الرأمسالية، فيناقش الطفلمشكلة ا" مستقبل الرأمسالية"

كمشروع اقتصادي فاشل وكثري الكلفة، ويأتي بأمثلة وأرقـام عـن نـسب     
الرأمساليـة عـن إجنـاب األطفـال كـرد فعـل رأمسـايل         عزوف اتمعـات 

فالطفل حباجـة إىل طعـام   ). للمستقبل وإن كان إشكالياً بالنسبة(طبيعي 
مردود على الوالدين  بدون أياخل، و...ومالبس والعاب ومدرسة وجامعة

ماديـاً     وحتى إن قيل أن األبناء والبنات يـسندون والـديهم  . بشكل عام
كرب سنهم، فمن السهل حساب أن الوالدين سيكونان أغنى بكـثري لـو    

ليوم شيخوختهما ما صرفاه على أطفاهلما، وسيكونان أكثر  أهنما وفرا
منطقـي؟ بـال شـك،    . الستكون هلما فعـ  اطمئنانا إىل أن تلك األموال

  )١(.))أنا لدي نظرية أخرى....لكن
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الكاتب مل يشر ال من قريب وال مـن بعيـد إىل املقابـل     كذلك فان*
مقابـل مـا حيـصل عليـه     )) واالزدهـار  إنسان احلضارة((الذي يرتتب على 

  اخل؟؟ ...والغذاء من خدمات السكن والصحة والتعليم والنقل
اخل؟؟ هل ...ش بني فئة وأخرى   وهل هناك فوارق   مستوى العي     

 للمال؟؟ هل هناك سلع تباع وتشرتى وهـل يـتم هـذا     احلاجة انتفت
  عن طريق املقايضة؟؟؟  النقد أم  دفع املال عن طريق

 صــعب تواجــه  ينطبــق علــى شــكل  وصــف الكاتــب فقــد يبــدو
 ولكنــها شــيوعية بــال روح نــسخة     مراحلــها العليــا ))الــشيوعية(

 جلوهرهـا باعتبارهـا    فاقـدة )) املاويـة (( أو)) ينيةسـتال ((متطرفة مـن أل 
  !!!ضياعه  وختلصه من  روح اإلنسان  لغنى الفضاء األمثل

ــار ((أم إن  ــة التحتيــة    ))احلــضارة واالزده ــضج التــام للبني  مرحلــة الن
والــشيوعية الــيت متكــن االنــسان إن يعــيش مرفهــا   حــال   لالشــرتاكية 

امللكيــة اخلاصــة لوســائل املــال وخالصــه مــن  رأس ختلــصه مــن هيمنــة
ــامل االجتمــاع   اإلنتاج؟؟؟كمــا ــي    أشــار املفكــر وع العراقــي الكــبري عل

  -:الوردي
الذي جيمع    إن النظام الذي تطمح إليه البشرية هو ذلك النظام((

ــة      ــاج وعدال ــشيوعية معــا أي غــزارة اإلنت ــة وال نفــسه حماســن الرأمسالي
ثـــل هـــذا النظـــام فهـــل   مقـــدور البـــشرية أن تتوصـــل إىل م التوزيـــع
  )١())املثايل؟؟
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 تواجـه الكاتـب    معـضلة فكريـة كـبرية أو أسـئلة صـعبة      إن هناك
 صحة وصـف روايتـه    مما اخل    استعصى عليه اإلجابة عليها رمبا
  بناءهـا  وخلخل)) اخلرافة((لتقرتب من وصف )) باخليال العلمي((

  .الفكري
ــة    ــا مــع اآلل ــسان أصــبح متماهي ــه أم إن اإلن ــها جــزء  وكأن   ا من

يعمــل والكــل يــستهلك وال نــدري هــل أن هــذا اإلنــسان        فالكــل
  يستهلك ميوت أم ال؟؟

   الن المعان الفكر فيهـا، أو أسـئلة سـابقة ألواهنـا     أسئلة حباجة
  .اخليال تفاصيلها مل تزل   رحم

التخلفيـون هـم البقيـة الباقيـة      ((العودة للطفولة األوىل ليس حـال  
ف مع متطلبات العصر وقاوموا العقـل  الناس الذين رفضوا التكي من

تأديبيـة عليهم،هربـو إىل جبـال اهلماليـا،      وبعـد شـن محلـة    األكرب،
  )١())بدائية متخلفة واعتصموا هناك وما يزالون يعيشون حياة

ــاة     ــذي يعــيش حي ــدائي ال ــسان الب  يأخــذنا الكاتــب إىل منــوذج اإلن

ــة (( ــشة  )) املــشاعيه البدائي ــث عي ــسانية األول حي ــاف   فجــر اإلن  الكف
والتضامن بـني أبنـاء القبيلـة الواحـدة   ذلـك الزمـان        واملساواة والتكافل

  .معنى إلنسان الفرد خارج املشاعة فالواحد للكل والكل للواحد وال
ــا      ــة الــيت ميتلكه ــوة اخلفي ــا الكاتــب الق ــربز لن ــسان البــدائي  ي  اإلن

 متكنه ليستعيض عن الكثري من األجهزة ووسائل التقنية)) ألتخلفي(
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والتكنولوجيا احلديثة لو اسـتطاع تنميتـها واكتـشافها وتقويتـها بـاملران          
يـشرح لنـا كتابـات كـارل يونـك وكـولن ولـسن حـول          املـستمر وكأنـه  

   سياق الرواية يستطيع البطل ،اخلارقة اإلنسان وقواه اخلفية وطاقاته
  جبــال )) الـتخلفني )) أن يهـرب ويلتحـق بعــامل  )) جـودة الـساير  ((

  !!!اهلماليا
الـــيت كانـــت   ولـــيس اهـــوار العـــراق مـــثال أمــا ملـــاذا اهلماليـــا 

رمزا من رموزها الروحية،فهل لكوهنا منبعا للروحانيـات        )) شبابته((
أم بسبب ارتفـاع وحـصانة جباهلـا كوسـيلة دفاعيـة ميكـن أن        الشرقية

، ))اآللـة ((عن أنفـسهم مـن عبـاد     للدفاع)) التخلفني((يتحصن هبا 
وأحالمــه   أوراقــه واحنيـازه  يريـد أن يكـشف   ال  أم إن الكاتـب كـان  

ــم    وأمانيـــه ــام احلكـ ــة واملقاومـــة لنظـ ــل املعارضـ ــسة إن مل نقـ  املشاكـ
 ارض العــراق مــسرحا حلــوادث  آنــذاك حينمــا تكــون  الـديكتاتوري 

للمالحقـة واالعتقـال     وهو كما معروف قـد تعـرض   روايته خصوصا
  بسبب معارضته للنظام؟؟

الكــشف عــن املاضــي   هــشة  وبعــد إن يــستعرض قــدراهتم املد
واملـــستقبل والتخـــاطر مـــع األرواح وقـــدرهتم   شـــل حركـــة العـــدو 

يؤشر الكاتـب عـن احليـاة    . عليه مهما بلغ جربوته وقوة آلته والسيطرة
الــصادقة الــيت تــسود العالقــات داخــل  الدافئــة واحلميميــة واملــشاعر

لحبيـب  الوفاء ل والوفاء الذي ال مثيل له  )) التخلفيون(( جمموعة
أو الـزوج ويظهــر بوضــوح علــى لــسان معلمـه فــن التخــاطر عــن ســر    

 -:عندما سألهقريتهم عنه  صدود فتيات



 205 

  )١())فتياتكم أرى أن احلب ال مكان له   قلوب..((
  -:ابتسم معلمه ابتسامة ماكرة وقال

املـرأة عنـدنا حتـب   حياهتـا     . الزائـف  ال مكان   قلوبنا للحـب -
كـل مـا متلـك،     رحها وختلص له، ومتنحهرجال واحد حتبه بكل جوا

  )٢(.واجلل كذلك
طفولـة   إن غريزة احلب عندنا قـد عـادت إىل سـجيتها األوىل،     

اإلنــسانية وختلـــصت مــن االحنرافـــات الــيت خلقتـــها حــضارة اآللـــة     
  )٣(.لإلنسان واستغالل اإلنسان

 ال..فتعدد العشاق، واخليانة الزوجية، النزوات العاطفيـة العـابرة   
انه نـزوة  .هلا بيننا، احلب الذي تتحدث عنه ليس حبا حقيقيا  مكان  

  )٤())نساؤنا وال رجالنا مؤقتة ال تعرفها
 الرؤيــة وهــذه القــيم   احلــب والــزواج. يةماركــس مــن الواضــح 

والعالقــات الــيت حتكــم الرجــل واملـــرأة إمنــا هــي امتــداد لقناعـــات        
يـة كـربى   للفكر املاركسي الـذي يعطـي أمه    وميوله أو تبنيه الكاتب

الزوجيـة الـيت جيـب إن     مقدسة للعالقة بني الرجـل واملـرأة وعالقتـها   
 تكـون مــشبعة بــروح احملبــة والوفــاء والــصدق وخــصوصا   اتمــع 

الشيوعي الذي يفتح كل آفـاق روحانيـات وطاقـات اإلنـسان   ظـل            
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احلـر املنـتج الـذي يـشبهه مـاركس باللعـب        جمتمـع الرفاهيـة والعمـل   
املأجور وختلص اإلنسان  بودية رأس املال والعملنظرا لتخلصه من ع

 من أحكام الضرورة لينعم   فضاء احلرية حيث تكون الثروة ملكا

 ))مـن كـل حـسب طاقتـه ولكـل حـسب عملـه        ((للجميع وفق مبدأ    
 ))الـتخلفني ((عـن أسـباب عـدم اسـتثمار     ((جودة الـساير ((يتساءل  -

خـرتاع وسـائل الراحـة    ا ملاذاير حياهتم وصـناعة أو ، لقدراهتم اخلارقة
 . والسكن والتعليم للحاق بالعامل املتقدم والنقل

ــات    إذا(( - ــل هــذه الطاق ــتم متلكــون مث  فلمــاذا ال تطــورون   كن
  )١())حياتكم املعاشية؟؟؟

  )٣٠(وماذا ينغص حياتنا؟؟..-
  -:فريد احلكيم على تساؤله قائال -
ت، تكمن   أن يعيش اإلنسان حياته بـدون منغـصا   السعادة(( -

ــن    ــو اتمــع م ــسعادة تكمــن   خل ــل أمراضــكم    ال ــراض، ك األم
  )٢())االجتماعية قد اختفت من حياتنا

بيننا ألننا قادرون على كشفه بسهولة، اجلرمية  الكذب ال مكان له( -
ــسان؟؟    ــسرق اإلن ــاذا ي ــادرا علــى     ال وجــود هلا،مل ــادام ق ــل م ــاذا يقت ومل

  قرانـا   لك ال نـرى االستفادة مـن أي شـيء موجـود بـني أيـدينا؟؟ لـذ      
  )٣(...)الن اجلرمية ال وجود هلا بيننا، سجونا والحماكم وال رجال شرطة
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انه تعداد مليزات اتمع الال طبقي جمتمع املـساواة والتكافـل    - 
 .متييز بني البشر على أساس اللون أو اجلنس أو العـرق  والتعاون دون

لقريـة مـن حيـث    الفنـان للحيـاة   ا    البطـل  على الـرغم مـن ارتيـاح   
إعـادة الـروح    القـيم إال انـه يـرى إن عليـه واجـب إكمـال رسـالته         

 وحتريره من عبودية اآللة)) احلضارة واالزدهار((لإلنسان   جمتمع 

ــة ــل األكــرب (( وهيمن ــسان حــال الكاتبــة      ،))العق ــرب عــن ل ــه يع وكأن
  -:باك األمريكية بريك

 عــصور  إن باســتطاعتنا أن جنعــل هــذا العــصر اجلديــد اجمــد     ((
أشدها دمارا، بوسعنا أن نقيم مدنية جديدة رائعة  التاريخ البشري أو

  )١())إذا كانت مدنية عاملية
من واجبات الفنان إن خيطو إىل خارج اخلوف، حتى يستطيع   ((

   )٢())يتبعوه اآلخرون أن
  النزول مستغال مناسبة))  احلضارة واالزدهار((فيقرر العودة لعامل 

عامـــا حلكـــم )١٥٠(ك لالحتفـــال مبناســـبة مـــرور املليـــوني للنـــاس هنـــا
مـستفيدا مــن العمـل التحريــضي الـذي يقــوم بــه     ((العقـل األكــرب ((

ورفاقه اآلخرين،ولكن )) عاطف(( العامل ))ابن األرحام((داعية ألتغري
)) تـابوت ((الـسجن     حماولته تبوء بالفشل الكتشاف أمره وإيداعه

 لحفـاظ علـى دميومـة وبقـاء    اإلنسانية حمجوزة فيه ل)) الروح((يبقي 

عقل اآللـة والرأمسـال عـامل ارهتـان اإلنـسان           )) العقل األكرب ((نظام  
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  .!!!وانفصال روحه عن جسده واستالبه واغرتابه
  -:اإلنسان والتقدم التقين

املـــدن حـــر وال بـــرد وال مطــــر وال       عـــصرنا ال يوجـــد    "
  ٣٦ص"عواصف

  "كاملعتاد أربع دقائق ونصف"
طــور   نظــرة تنبؤيــة ثاقبــة العالمــة علــي   هــذا الت وكمــا وصــف

  -:الوردي قائال
  القــرن القــادم أو الــذي بعــده ســيكون لديــه   يقــال إن الفــرد((
دقائق معـدودة، أو   حيمله إىل أقصى األرض  )) كبسولة(( صاروخ

انه سيحمل   جيبه هاتفا   مقدوره خماطبة أي إنسان ورؤيته أو  
ن أن يعطيه أية معلومة يطلبها   سيملك إىل جانبه حاسوبا ميك انه

  )١(...))أية حلظة
السعادة تكمن   إن يعـيش اإلنـسان حياتـه بـدون منغـصات،       ((

كــل أمراضــكم   . اتمــع مــن األمــراض   الــسعادة تكمــن   خلــو  
ســـجونا  ال تـــرى   قرانـــا...االجتماعيـــة قـــد اختفـــت مـــن حياتنـــا 

  .)٢())بينناوالحماكم وال رجال شرطة اآلن اجلرمية ال وجود هلا 
وكأنـه  )) الـتخلفني ((يـأتي علـى لـسان حكـيم     .الوصفماركس هذا

 ليـست   صفات الـشر واهليمنـة    يتحدث بلسان اريك فروم مبينا إن
عنـد   لـيس ((من جوهر اإلنسان وإمنا هي صنيعة ظروفه االجتماعيـة  
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احليوان حسد وال تدمريية مـن اجـل ذاهتـا وال رغبـة   االسـتغالل          
 تكـون عمومـا ال    ة   اهليمنـة فكـل ذلـك أهـواء    رغب وال سادية وال

تظهـر   اإلنـسان ال الن    توجد عند احليوانات على اإلطالق، وهي
بيئتـه   هلا جذورها   غرائزه بل ألنه تنتجها شروط مرضية معينة  

 .)١())اليت تنتج اخلصائص املرضية   اإلنسان
ان ما تقـدم مـن نـصوص تـصف حيـاة اإلنـس       لو القينا نظرة على 

فولكـوف حيـث   .استنتاج لتوصل إىل" احلضارة واالزدهار"  جمتمع
إن الرأمسال هنا   شكل آالت واتومـات    (( يصف هذا العصر بأنه   

 يهيمن على حيـاة العمـل، فيـستلب العمـال     -الحي جمسد وعمل
كائنــات جمانــسة لذاتــه، ينــسخهم   الكــادحني وحيــوهلم تــدرجييا إىل

   )٢())حيه ريوبوطات((يصريهم أجزاء   خط اتوماتيكي ال أكثر 
 نظام الرأمسالية هو األشياء كمـا يقـول اريـك      فان املتحكم   ظل   

  )٣())األشياء اليت حتكم اإلنسان وتسوده... القوة اليوم لألشياء((-: فروم
التطور العلمي والتقين قد بلغ حدا ال ميكن تصوره فمثال ميكن  وان

ولكنه   ا " ة دقائق ونصف فقطأربع " العامل خالل بلوغ أية نقطة  
الروحيـة   اتمـع الرأمسـايل املـبين      ملقابل ميسخ إلنـسان ويعطـل قـواه   

أثـار حفيظـة الكـثري     على الربح ووقت العمل واإلنتـاج هـذا األمـر الـذي    
 -:من علماء وفالسفة ومفكري العامل حيث يقول جورج جسنج
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نـه سـيكون    اسـتنادا إىل قنـاعيت ا   امقـت العلـم، وأخـشاه    إني((
ملــدة طويلــة جــدا إن مل يكــن  للبــشرية عــدوا فاقــد الــضمري، وذلــك

ووداعـة   لألبد، إني ألراه وقد أتى على كل ما   احلياة مـن بـساطة  
وكـل مــا   العــامل مــن مجــال وأعــاد اهلمجيــة حتــت قنــاع املدنيــة،   

عقول البـشر، وقـسى قلـوهبم،وجر   أعقابـه عهـدا       ونشر الظالم  
الـيت بـذهلا البـشر   حبـر      كربى وبعثر مجيع اجلهودمن املنازعات ال

  .)١())دموي من الفوضى
)) جـودة الـساير  ((حـال   إن جـورج جـسنج كأنـه يتحـدث بلـسان     

 كذلك فانه"  احلضارة واالزدهار" حال اإلنسان   زمن   يشهد وهو

يتحـــدث بلـــسان اإلنـــسان احلـــايل   عـــصر الرأمساليـــة املعلومـــة       
العمل العالية التطـور الـتقين للهيمنـة     لةالراهنة،حيث مت استخدام آ

 التـدمري اهلائـل لبيئـة،    على العامل وقهره واستالبه واغرتابـه وبؤسـه،  
 ...القطـبني  وهذا ما نـشهده   ثقـب األوزون والتـصحر وذوبـان جليـد     

 الفــريوس املرعــب املنــتج     ولــيس هنــاك مــا هــو أوضــح مــن       اخل،
ث والتجارب العابثـة  واملتسلل من خمتربات البحو  العرضي املتمرد

والنبات وكل الكائنات احلية دون  باخلرائط اجلينية لإلنسان واحليوان
جنـون البقـر وأنفلـونزا     اختاذ التدابري الوقائية الالزمة، فها حنن نـشهد 

مـاذا   الطيور واخلنازير وااليـدز والقائمـة تطـول ونطـول وال احـد يعلـم      
ا هـو عليـه ودون   سيحل بالعامل من كوارث إن استمر احلال علـى مـ    
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ــل األكــــرب((جنــــون  أن يــــشري أحــــدا إىل ــل )) العقــ العوملــــة ((عقــ
  .))الرأمسالية

لالستـسالم والرضـوخ هلـذين     فما هـو موقـف الكاتـب هـل يـدعو     
ــه    ــا   روايت ــذين وضــعهما أمامن ــصر احلــضارة (( النمــوذجني الل  ع

    جبال اهلماليا؟؟؟)) التخلفيني(( وعامل)) واالزدهار
النمــوذجني معــا حيــث يــرى إن منــوذج  يــرفضإن جــودة الــساير 

وتفجـريه لقـوى    العزلـة   اهلماليـا علـى الـرغم مـن مسـوه ووداعتـه       
 اإلنسان الفرد واجلماعة لكنه البد وان ميتلـك ناصـية العلـم والتطـور    

 -:التقين واخلروج من عامل احلياة الطبيعية الفجة حيث يصرح
   ))اليت ارفضها إن للتخلفيون آراءهم((

ــل حبــال اإلنــسان   و  نفــ  س الوقــت فانــه ال يــستكني وال يقب

  علــى الـرغم مــن كونـه عــامل عــايل  )) احلــضارة واالزدهـار ((جمتمـع  
ولكنـها جنـة بـدون إنـسان أو     " جنة"عبارة عن  التطور والرفاه ولكنه

  .واألحاسيس إنسان مسلوب الروح واملشاعر
 الروح يتخذ قرار للتغيري عرب أمسى رموز )) الساير((وبذلك فان   

 صرت أفكر جديا بتغيري "(املوسيقى"فهما وعمقا لإلنسان  وأكثرها
أي بـروح  " الشبابة"مبا امساه ثورة ))األكرب العامل الذي صنعه العقل

وبساطة وعمـق ومجاليـة الطبيعـة املعـربة      املوسيقى اليت حتمل عقوبة
املوســيقى أو الطبيعــة  املــصنوعة مــن القــصب،أي)) بالــشبابة((عنــها

  . تشوهها اآلالت الصناعية احلديثةاليت مل
فسحة احلريـة والوقـت احلـر املعطـى لإلنـسان       وهنا فاملوسيقى هي
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ــك   العديــد )) احلــب((للمتعــة  مــن املقــوالت  كمــا معــرب عــن ذل
فولكـوف   .والتنظريات املاركسية الكالسيكية واحلديثة وكمـا ذكـر ج   

في بـل العـاط  ، ...اإلنسان بذلك الشخص العقالنـي وحـسب   ليس((
الصحيح للكلمة البـد وان يأخـذ      أيضا أن جمتمعا غنيا، باملعنى

يعـربون عـن    حبيـث  والفنيـة،  يد مواطنيه لتطـوير مواهبـهم العاطفيـة،   
ــشعر،    ــا جيــول   خــواطرهم، بال ــالفكر، ذواهتــم، وم ــالفن، ....ب ... ب

ــت   ..مــاركس فــالثروة وزن مبيــزان الوقــت احلــر بــاألحرى، ولــيس الوق
  )١(...)).ماركس فكما قال. املشغول بالعمل

أن يكــون صــنوا للعــب مــن    ويــرى مــاركس جيــب إن والزراعــة،  
ــة  ــث حري ــداع واالبتكــار احلــر     حي ــة   اإلب ــار واملتعــة والرغب االختي

 .واهلدف السامي
 الساير يسعى، من اجل أن يربط بـني التقـدم    جودة)) مبعنى إن

نــسان وبــني روح اإل)) واالزدهــار احلــضارة(العلمـي اهلائــل   عــصر  
اإلنــسان أوج  ليبلــغ)) التخلفيــون(( احليــة املبدعــة املبتكــرة   عــامل 

سعادته وأمنه وهذا ما يراه العديد من منظري املاركسية هو ما ميكـن    
 -:يتحقق   اتمـع االشـرتاكي الـشيوعي حيـث يقـول فولكـوف       أن
يدرج سعيا وراء الفعالية ، اتوماتيكيا واحدا اإلنتاج سيشكل نظاما((

ــا ، مجيـــــع فـــــروع الـــــصناعة والزراعـــــة .. وىالقـــــص ويـــــتحكم هبـــ
مـع   صـوتي،  وستحكم حياة... مركزيا،اسرتشادا خبطة شاملة موحدة
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 )١())احلر ال وقت العمل وهكذا قوانني الوقت
  عـامل اليـوم هـو    هل هذا الوصف موجـود   عـامل اليـوم أو هـل إن    

 ونـي اآلن سـجينا   تـابوت الكرت  ، الذي يرقـد )) جودة الساير(طموح 

وسط صمت ثقيل يـصرخ  )) احلضارة واالزدهار (( عصر  غارق   ظالم  
 -: مجيعا وال احد يسمع صراخه اإلنسان من اجل حريته وحرية بين

ــصرخة ملــسامعي ، صــرخت بــأعلى صــوتي (( صــدى  وصــلت ال
   )٢())فأدركت بان صراخي ال يتعدى جدار التابوت، لنداء خمنوق

إىل مفتـاح خالصـه   البشر صـوت الـساير ويتوصـلوا     سيسمع هل
 -:كما يراه ماركس

امللكيــة اخلاصــة هــو إذن االنعتــاق الكامــل لكــل       دون إلغــاء((
  .)٣())احلواس ولكل الصفات اإلنسانية

  -:والذي يقول أيضا
ونظمهــا  ))قــواه اخلاصــة((عنــدما يكــون اإلنــسان قــد تعــرف إىل  ((

علـى   دون إن يفصل عن ذاته الـسلطة االجتماعيـة،         كقوى اجتماعية، 
  )٤())حينئذ فقط سيتحقق كليا التحرر اإلنساني سياسية، ل سلطةشك

ضـياع  ((بـزمن   ))الـزمن احلديـدي  ((   اخلتـام ميكننـا إن نـسمي   
األخـرية مـن     احللقـة  هي   الوقـع  فمرحلة الضياع هذه ،))اإلنسان
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سلسلة ضياع اإلنسان فان كل مـا أجنزتـه البـشرية حلـد اآلن مل يـزل               
لإلنـسان حيــث مـر هــذا التـاريخ بعــدة    ) )التـاريخ الطبيعــي (( ضـمن 

عــن أمــه الطبيعــة وهبــذا االنفــصال   مراحــل أوهلــا انفــصال اإلنــسان
حـر وال   ال((احكم اإلنسان سيطرته عليهـا وسـخرها وكيفهـا خلدمتـه    

  ومن ثم انفصال اإلنسان)) برد وال مطر وال عواصف وال فيضانات    
ــض     ابــن أمــه  عــن ــق املقــدمات ال ــذلك خل رورية وأخيــه اإلنــسان وب

العالقـات األبويـة والبطريركيـة      تدمري-لالنتقال إىل إنسانيته احلقيقية
والقريـة وخلـق     بالقبيلـة  أملا قبل مدنية وقطع احلبل الـسري لإلنـسان  

 و  مرحلته األخرية انفصل اإلنسان عـن ذاتـه الـيت           -اإلنسان الفرد 
ــغ ــها    تبلـ ــزمن احلديـــدي ((أوج مراحلـ ــة  )) الـ ــن العوملـ أو   زمـ
 ليكــون  ))عريــه التــام((اإلنــسان  أمساليـة املتوحــشة حيــث يبلــغ الر

  .كما يقول ماركس)) قطعة حلم   آلة((جمرد 
)) مـسخه ((إن يستعيد ذاته بإبطال مفعول سـحر    البد لإلنسان    وهنا

ــت الروائيــة    إال وهــي ملكــة الــسحر األســود  امللكيــة اخلاصــة وكمــا قال
))  جيـب أن يلتـزم   لروائـي ا(( األمريكية ليليان مسيـث   مقـال بعنـوان   

األول الـذي   إن احلرب هي العـدو الثـاني للجـنس البـشري إمـا عـدوه      ((
  )١())يزحف وينتشر بإصرار على أوسع نطاق فهو امتهان اإلنسان

    اجلزيرة العربية إهله مـن فـائض  )) اجلاهلية((صنع إنسان  حينما
ع أي انــه يلجــا إىل أكلـه عنـدما ميــسه اجلـو    التمـر الـذي بــني يديـه،كان   
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رأس ((و)) املـال ((اإللـه   يأكل معبوده حفاظا على وجـوده، ولكـن هـذا   
)) املتهالكـة  الرأمساليـة ((يطبـق مبخالبـه علـى خالقـه   مرحلـة      )) املـال 

إن الفرطوسي حـسب مـا نـرى يوجـه رسـالة        مسري أمني كما يسميها 
)) تابوتـه ((الفنـان مـن   )) جـودة الـساير  ((بـين البـشر لتخلـيص     إىل كل

ســرت  أداة ))شــبابته((وتنكــب ، األســود  بقــوة صــاحبة الــسحر تجـز احمل
  التاريخ احلقيقي لإلنـسان مودعـا     ليبدأ اإلنسان من عريه وعودته لذاته

الفرطوسـي واجبـه كأديـب     عارفا، ))تارخيه الطبيعي((مئات القرون من 
ــه وكفنــان ليتبعــه ويــسرتشد    تقــول  وكمــا  وتأشــرياته اآلخــرين  برائ

ــها الكاتبــة األ ــريل بــاك   مقالت ــم  مريكيــة ب مــن (  الفنــان   عــصر العل
خيطو إىل خـارج اخلـوف،حتى يـستطيع اآلخـرون أن      واجبات الفنان أن

  )١())يتبعوه إىل العامل املتسع اآلفاق
و  خامتة القول ال يسعنا إال إن نثمن عاليا قدرة وجرأة الكاتـب      

شكاليات الكبرية الدكتور الفرطوسي   تناول مثل هذه اإل  واألديب
ــستقبل    ــيت نواجــه حاضــر وم ــا العلمــي اهلائــل     ال ــشرية وتطوره الب
واغنــاء    أي منــصبا علــى تطــوير واملتــسارع إن يكــن وحيــد اجلانــب

   لتتصحر يوما بعد آخر، كذلك نثمن  وإمهال روح اإلنسان اآللة
باضفاءه لروحه الـشعرية اجلميلـة لتـضفي طـراوة عذبـه       قدرة الكاتب

 .ثــــوب العلــــم اجلــــاف  الــــيت ترتــــدي ه الروايــــاتعلـــى مثــــل هــــذ 
وتأشـرينا علـى     ومالحظاتنـا  إما بالنسبة الجتهاداتنا   التأويل والتحليل
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   ثنايـا الروايـة فإهنـا ال ميكـن أن تنـال مـن       بعـض الثغـرات واهلفـوات   

اســتطاع الكاتــب أن يوصــلها إىل قــراءه   زمــن   الرســالة الــسامية الــيت
 األديب والفنـان صـاحب الرسـالة     رب الكاتبالديكتاتورية جي صعب زمن

للمتلقـي النبيـه بـني ثنايـا الـنص وتأويالهتـا         يواري مقاصده ورسائله إن
   الـسبب  وهذا مما قد يكـون    زمن حيضر التصريح ويالحق التلميح،

  البـد لنـا إن    الرئيسي فيما نراه مـن ثغـرات أو إغفـال أو هفـوات وهنـا     
 فـن الروايـة    ليزي سومر ست مـوم حـول       بقول الكاتب االنك    نستشهد

  -:أكثر موضوعية   دراسة أية رواية كيما نكون
الروائــي إن  إنــين كلمــا فكــرت   عــدد العقبــات الــيت علــى  ((
  ال ادهـش حـني  ، و  مهاوي الزلل اليت عليه أن يتجنبـها       ،  جيتازها
 الروايات ال ختلو من العيوب ولكين أدهش فقط  أعظم  حتى أجد

   )١(....)العيوب فيها إال هذا القدر منألهنا ليس 
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احتلت األسطورة   عـامل الروايـة مـساحة يتمـدد عليهـا الكاتـب        
زمنــا يوظــف فيــه احــداث حياتنــا ليقــول للقــاريء ان مــا حــدث      
املاضي يتكرر   احلاضر وهذا ما خلق حالـة مـن شـد القـاريء إىل           

) التعلـق العـاطفي  (لرواية من خالل شخصياهتا وخيلق ما يسمي بـ     ا
ــائال    ــابوكوف ق ــري ن ــل    (:إذ حيــذرنا فالدم ــستطيع ان يفع ــا ي أســوء م

مؤكـدا ان الروايـة   ) القاريء هو ان يندمج مع الشخصية   الكتـاب        
هـذا اخللـق كـان يـتم   املاضـي      . خيال ال حقيقة هلا خيلقها القاص    

ها الشعوب وتدخل احلكايات الشعبية فيهـا  من خالل اسطورة تتوارث  
وهــذا مــا صــنعه ولــيم شكــسبري   مــسرحياته مــن حيــث بناؤهــا         

وقــد يــصنع الكاتــب اســطورته كمــا صــنع ولــيم فكتــور     . احلكــائي
ولكن احلـال  ) أسطورة اجلنوب  (مبا أمساه ) الصخب والعنف  (روايته

سلـسلة  مع املستقبل اختلفت بأختالف املبدع الذي كان   املاضي    
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من اإلضافات اصبح   احلاضر رؤية تستكـشف املـستقبل مبـا ميكـن          
وهذه الرؤيـة قـد   ، العقل البشري ان يكون على ضوء ما توصل إليه 

حتدث او حيدث جزء منـها ورمبـا تكـون بعيـدة احلـدوث ولـذا مسـي               
 السـند واقـع لـه إال       املفرتض مستقبال خياليا علميا لـيس غـري الن        

كاتب الذي ميكن ان نسميه عراف العصر رواية شخص واحد هو ال 
احلديث فقد يتنبا حبدوث ما ال ميت بصلة إىل الواقع االنساني الذي 

  .صوره   روايته عند ذلك
تلتقي أسطورة املستقبل املتخيلة بأسطورة املاضي املتداولة حكاية 

وهلذا حتول الكثري من كتاب الروايـة الغـربيني إىل هـذا         ،  بني الناس 
لروايــات وعــدت الروايــة العلميــة هــي روايــة املــستقبل او  النــوع مــن ا

  .الزمن القادم على وفق مانراه
ومل يكن كتاب الروايـة العـراقيني ببعيـدين عـن هـذا اإلجتـاه فقـد             

قاربت صـفحاهتا  ) الزمن احلديدي(كتب واحد منهم رواية ومسها بـ   
 حجمهـا متوسـط كتبـها عبـد اهلـادي أمحـد            ٢٠٠١/ املئة صدرت    

) هذه الرواية: (ي قسمها إىل مخسة أقسام مقدما هلا بقوله    الفرطوس
إذ حياول ان يطمئن ان ما يقـصه عليـه هـو زمـن واقعـي مؤكـدا عـام         

 م هو التاريخ الذي يبدأ العـد التـصاعدي منـه ليـستغرق أربعـة            ١٩٨٥
ــد عــام    ــستقبل إىل   ٢٣٨٥قــرون يقــف عن ــزمن مــن امل  إذ يتــداخل ال

أهــا نيابــة عنــا الــصحفي الــذي  حاضــرنا عنــد ســرد الروايــة الــيت يقر 
املمرضة   خمترب الرازي سـابقا والـيت      ) سلوى فتاح  (حيضر جنازة 

والـصفحات الـيت بـني أيـدينا هـي      : (حتب الفنان جودة الساير فيقول    
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 الفنـان جـودة   أن إذ تـدعى الـسيدة سـلوى فتـاح       مـذكراهتا جزء من   
 قــد أملــى – ١٩٨٥ الــذي مجــد   خمتــرب الــرازي عــام   -  الــساير

  .)من زمانه الطاعن   املستقبل، يها هذه املعلومات ختاطرياعل
ــا كانــت الروايــة قائمــة علــى خيــال أســطوري قــال الكاتــب         :ومل

والعهدة علـى الـسيدة سـلوى فتـاح   صـحة املعلومـات الـواردة               (
وهو هنا خيلق اسطورته اليت خيتمها بوصية الفنان جودة ) هذه الرواية
.  فتـــاح انقليهـــا إىل أهـــل زمانـــك هـــذه قـــصيت يـــا ســـلوى  (:الـــساير

  .)واخربيهم عن احوال مطرهبم احملبوب   اخريات زمانه
 عليهــا الكاتــب عبــد اهلــادي    أقــام الــيت  األســطورة حكايــة  أمــا

 عندما تقدم الفنـان جـودة الـساير بطلـب     تبدأالفرطوسي روايته فهي    
إىل الدكتور أنيس خدمة للعلم لتجميده ألجل غري حمدود والطلب 

ن الغرابـة الكـثري ألن الـساير كـان عمـره مخـسا وثالثـني سـنة             فيه م 
 أو من شـفائه  أمل الصنيع يكون مصابا مبرض ال    والذي يروم هذا  
 احتمــال  إن( :وبــالرغم مــن مــصارحة الطبيــب لــه     .جتــاوز الــسبعني 

  ).عودتك إىل احلياة ثانية ال يتجاوز الثالثني باملئة
تـاريخ ليعـود إىل احليـاة    ويتم جتميده   خمترب الرازي   ذلك ال   

: بعد أربعة قرون ليفاجأ بفتاة شقراء غري املمرضة اليت رعته فيقـول   
لة عــن و وجــه ســلوى كــل صــباح فهــي املــسؤ أرى أنلقــد اعتــدت (

 إىل الزمن يعتمدها اإلشارةوكان ) رعاييت طيلة األيام األربعة املاضية
ا   كهفهم ولبثو: (القاص خمتزال كل قرن بيوم يذكرنا بقوله تعاىل

 على رأي البنيـويني  -وهذا تناص . .)ثالث مئة سنني وأزدادوا تسعا    
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) زينب ( أخرى امرأة ومل تكن ذات الشعر األشقر هي ممرضته بل -
 وان املكان هو املخترب  ومل يكن الطبيب املشرف إال الدكتور عاطف

ــزمن فهــوأمــا. نفــسه لقــد متــت . ٢٣٨٥اخلــامس مــن شــباط عــام  (  ال
ــاهر التجربــة بن ــساير  )جــاح ب ــك يقــول ال مل اســتطع حتمــل   (:عــن ذل

ال داعـي  : الصدمة فتهاويت على الـسرير وتـداركين الـدكتور عـاطف       
انك انتقلت إىل عصر .أصدقائكللقلق من املؤكد انك ستعيش بني 

ــم واالزدهــار احلــضاري  ! لــن جتــد أي منغــصات   عــصرنا هــذا . العل
 عـن هـذا الـسؤال     اإلجابـة  إنهل يتحقق كالم الطبيـب؟      ،  والسؤال

 الفرطوســي جتــاوزت صــناعة  أســطورةلــن تكــون ســهلة الســيما وان  
ــزاوج إىل اآللــة احلاضــنة الــيت تفرخــه مــن دون    اإلنــسان  أن مــن الت

يكون للجنس فعل ولذا فهؤالء يعيبون من يسأهلم عن والـديهم ألن        
وبالتـايل فـال   )  األرحامأبناءمن  (   السؤال منقصة هلم فهم ليسوا     

)  صـاحبة املعلومـات  اآللـة (ملتحكم فبـهم هـو العقـل األكـرب     وا،  زواج
 حـب   القـرن اخلـامس والعـشرين إذ يـتم الـتحكم        أوفال عواطـف    

  .!بكل شيء عن طريق العلم حتى الطعام
ــسه      ــت نف ــب   الوق ــد والغري ــامل اجلدي ــب أرادهــذا الع  أن الكات

فالـشقاء لـن يفــارق   .  عـن الـسعادة  اإلنـسان يقدمـه ليجيـب عـن حبـث     
ده حتى إذا سخر العلم خدمة له فأنه وسيكون ترسا   عجلـة       وجو

 األكربهذا العلم وإذا مل يرتك الكاتب هذا العامل حتت رمحة العقل   
 جمموعة بشرية اسكنها جبال اهلماليا تعيش كما نعـيش         أبقىبل  

ــتخلفني(ـوامســاهم بــ ) حنــن( ــضوا ألهنــم) ال ــة هلــم  اســتالب رف  اآلل
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هتدأ وحوار ساخنا وظفه  القة حربا الوأستعباد العلم وان كانت الع  
 وجدمت عصرنا؟ قالـت الـسيدة بتـذمر         كيف(الكاتب توظيف ساخرا    

 الـزمن  إشـكالية  إن) مل نر بعد غري وجهـه الـشاحب املـريض    : شديد
 األرض السفر على أي نقطة على  أن(واختزاله املقدر خيضع لقانون     

هــي  وواســطة الــسفر    ) دقــائق ونــصف  أربــع ال يزيــد وال يقــل عــن   
رأيتــها  (:تقـول املمرضـة  /) الطـائرة  /القطــار/ الـسيارة (الكبـسولة أمـا   

 صـحت  أنفأيـة كارثـة سـتحل بالبـشرية       ) كلها   متحف العاصـمة    
 اإلنسان الكاتب وهو يطرح العلم واآللة وسيلة حياول أسطورة أونبوة  
 يأس   حتقيقها   زمنه الذي أن خيلق السعادة   زمن قادم بعد أن

ى   التقدم العلمي مسخا يوميـا لـه وهـو غـري قـادر علـى          يعيشه وير 
  . تداعياتهإيقاف

ــضال عــن      وكــان الكاتــب مبــدعا   بنــاء روايتــه حــدثا وحــوارا ف
 قـارئ  إليه فيبقـى  القارئ يشد   إذ) السهل املمتنع (أسلوب يقال عنه    

 مل تعـرف  األسـطورة متلقيا ينتظر ما يريد الكاتب احلي قوله لـه الن           
  . املستقبلةأسطورعنده فهي 
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م هـذا البحـث حتلـيال لروايـة      اهلـادي   لعبـد " ضـوع الكربيـت  "قد
الفرطوســي، ســاعيا إىل الكــشف عــن املعنــى اخلفــي الكــامن وراء     

وممــا ال بــد مــن اإلشــارة إليــه أن هــذه الروايــة قــد    بنيتــها الــشكلية،
العلمـي انفتاحـا دالليـا،     اكتـسبت بفـضل اعتمادهـا أسـلوب اخليـال     

ست القـراءة     فكان ذلك مـسوغا ل  األوىل  قراءهتـا علـى وجهـني، فتلمـ
الفكـر الـذكوري الــذي كانـت مالحمـه واضــحة علـى الروايـة، وقــد       

الفكــر الــذكوري وهجــاء األنثــى علــى امتــداد   نــاقش البحــث تــاريخ
   .العصور وربطها مبا ورد   هذه الرواية

غري أن البحث قد وجد أن املوقـف مـن األنثـى بالـصورة الـواردة               
ذا بعد رمزي سياسي، فوجد   ذلـك مـدخال إىل القـراءة      كانالرواية

الــصراع بــني الــذكورة واألنوثــة غطــاء   الثانيــة، الــيت كــشفت عــن كــون
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 .وشبحها املرعب لصراع سياسي أعمق، إهنا حتيل إىل أخطبوط العوملة
 

 
ة قراءة أن تزعم لنفسها اإلحاطة ة بكل خفايا  ال ميكن ألي الشمولي

ل جزءاً داخل الفـضاء النقـدي اخلاضـع   النص الروائ  ي؛ ألهنا تشكّ

الت،   إطار ال يعرف الكمال والثبات للتبد. 
اطيـة تعطـي مـساحات واسـعة      والروايـة الفنطازيـة ذات طبيعـة    مطّ

ا كانت الرواية الفنطازيـة تتغـذّى   مـن شـرايني    لالحتمال والتأويل، وملّ
ادي الفرطوسـي   لعبد اهلـ  " ضوع الكربيت "أدبية متنوعة، فإن رواية     

األســـطورة الـــضاربة جبـــذورها   أعمـــاق غـــائرة، كمـــا   اســـتثمرت
علـى التعلـيالت العلميـة     استثمرت أسلوب اخليال العلمـي املعتمـد  

فوق  املنطقية، فمزجت بني األسلوب الغرائيب املعتمد على التفسري
إن . )١(الطبيعي، واألسلوب العجائيب املعتمـد علـى التعليـل العلمـي      

الفنطازي وكسر األسلوب التقليدي قد منح النص  ألسلوباستثمار ا
هـذه الروايـة علـى عـدة أوجـه،       فكـان مـسوغا لقـراءة   ، انفتاحا دالليا

هيمنـة   تكـشف األوىل عـن  : فكان هلـذا البحـث أن يتـضمن قـراءتني    
ــة       ــا حماول ــة ففيه ــراءة الثاني ــا الق ــرأة، أم ــذكوري وهجــاء امل الفكــر ال

لصراعات السياسية اليت نتج عنها هدف أعمق يتناول ا للوقوف على
م مبصائر الكون   .برمته غول حتكّ

*  *  *  
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هيمنـة الفكـر الـذكوري   روايـة      غاية هـذه القـراءة الكـشف عـن    

جذورها  للروائي عبد اهلادي الفرطوسي، وتلمس" ضوع الكربيت"
ع ، والكشف عن التـداخل النـصي مـ   ١التارخيية   امليثولوجيا القدمية  

وحواء وذلك اإلغواء األسطوري الذي يهدف إىل ذم املـرأة   قصة آدم
  .للشرور وعدها مصدرا

 من مصادر - كما يرى عبد ا إبراهيم    -تنسج احلكاية كياهنا    
أبرزها األساطري واخلرافات وامليثولوجيا القدميـة، وبـالرغم مـن     : كثرية

ع البشري، إذ أهنـا  املراحل األوىل لتكون وعي اتم أنّها تنتمي إىل
ة اخلاصـة تـشي      غالبـا مـا تنطـوي علـى شـبكة مـن       العالقـات الدالليـ
  .هبدف يأخذ مسة احلكم أحيانا

م، يتبين من القراءة األوىل للرواية أن هناك تـداخال   ونظرا ملا تقد
ة آدم  ــص ا بـــني قـ ــصي ــداث    نـ اء وبـــني بطلـــي الروايـــة   األحـ وحـــو

  ــتلم ــضا، ول ــاص بــني   س مفاصــلوالشخــصيات والتــسميات أي التن
  :احلكايتني ال بد من عرض موجز للرواية

، يقــوم هبــا "بلوتــو"إىل الكوكــب  تبــدأ الروايــة برحلــة فــضائية 
ملياء، وكان  جمموعة من رواد الفضاء، من بينهم صلصال وخطيبته

مــن املقــرر أن ميكثــوا هنــاك عامــا كــامال، لكــن حــدث أن تعرضــوا   
اصلة الرحلة، لئال يتجاوزوا جمهول حاول منعهم من مو هلجوم من
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ة؛ إال أن قائـد املركبـة رفـض أن      احلدود اليت رمسها هلم عقل ـرا
     وهـو رسـول عقـل     ينصاع لألوامـر، فقـرر مهامجـة الـشرطي الكـوني

ا صلصال وملياء اللـذان بقيـا   ة فكان مصريه ومجاعته املوت، أم را 

ذي يتناص مع جنان ال. داخل املركبة فقد تقرر نفيهما إىل الكوكب 
الـديانات الوحدانيـة، ومـن هنـا يبـدأ االقـرتاب مـن         اجلنة   موروث

اء، فتتعرف ملياء الـيت تقابـل حـواء حتـى   معنـى       - قصة آدم وحو
إىل  - اإلمسـني، فكالمهـا صـفة للمـرأة ذات الـشفتني الـسمراوين      

ة إبلـيس باتـصافه          كائن خبيث شبيه بالطاووس، يقرتب من شخصي
  .وتظلّ ملياء تقضي معظم وقتها برفقته يعة،باملكر واخلد

ى     الذي يقرتب من-بينما يتعرف صلصال  شخصية آدم حتّ
معنى اإلمسني حيث يدلّ األول علـى الطـني املفخـور ويـدلّ الثـاني           

ات املالئكـة،      -الـرتاب   علـى  ة تقابـل شخـصي إىل خملوقـات بالونيـ 
ذلل الكـثري مـن   وهـي تـساعده وتعلّمـه وتـ     كثريا مـا توصـف بالوديـة،   

ــصعوبات الــيت تواجهــه، وتبتــدئ العالقــة بــأن   تأخــذه إىل مركــز  ال
ة         أحـدث املراصـد الفلكيـ ة الزرقـاء، الـيت تـضم الكوكب وهـو القبـ 

م صلـصال الكـثري الكـثري مـن املعلومـات، بينمـا           وأدقّها، وهناك يتعلّ
وراء أكاذيب ذلك املخلوق الشبيه بالطاووس، حتى  تظل ملياء تلهث

ــصلة الــشيطانية مــع   العالقــة بينــهما شــبه غراميــة، صــارت  وهــذه ال
 الكائن اخلبيث جاءت على حساب وفائها خلطيبها، فصارت تقضي

معظـم وقتـها معــه، مـن دون علــم خطيبـها بــاألمر، مـستغلة انــشغاله      
اخلبيث مطابقة ملـا ذكـره فـراي عـن كـون       عنها، وتأتي صورة الكائن
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ــصية  اطرياملخلـــوق الـــذي يقـــوم بالغوايـــة   األســـ  القدميـــة ذا شخـ
ــة   )١(خنثيــة ــصفات أنثوي ــة طــائر ذكــر لكنــه يتمتــع ب  :، فهــو   الرواي

 يــل وعيــنني عــسليتني تــسحران النــاظر    زاهــي األلــوان مج  ريــش(
التمـرغ بـصحراء الكربيـت لينقـل      ، دعاها هـذا املخلـوق إىل  )٢()هلما

ة وسـوس  . ...هلا أمراضـه اخلبيثـة وغرائـزه املتقـدة     هلـا ذلـك    وذات مـر
اخلبيث أن تفتح باب األسرار القابع   القبة الزرقاء، وأعطاها الـرقم    

ــك اإلغــواء     الــسري ــصال ممارســة ذل لفتحــه، وهرعــت هــي إىل صل
معهـا لفـتح بـاب األسـرار،      األسطوري فوقع   شباك إغوائهـا وذهـب  

وما  .... الذي يقابل الشجرة اليت منع آدم وزوجته عن االقرتاب منها
ــاء علــ  ــاب أمامهمــا    أن ضــغطت ملي ــبلج الب ــض األزرار حتــى ان ى بع

م   .مسحور كاشفا عن سلّ
لكــن الفرحــة مل تكتمــل، فــسرعان مــا امتــدت أذرع املخلوقــات  

اهم خارج البالونية ة تسحبهم إىل الوراء رامية إي القب.  
خلطيبته اليت حرمتـه مـن أصـدقائه     لقد ندم صلصال ألنه أصغى

ــة     ــاب القب ــوا بوجهــه ب ــاطعوه وأغلق ــذين ق ــاء،ال ــا حــاول    الزرق وعبث
ــام حتــى جــاءت أوامــر عقــل اــرة   االعتــذار منــهم، ومــا هــي إال أي

   .بطردمها من الكوكب جنان وعودهتما إىل األرض تقضي
خرابا قد خسفت بأهلها، فعادا  وحني وصال إىل األرض وجداها

هبا الكاتب  إىل حياة الكهوف، وهنا تصدق نبوءة العرافة اليت افتتح
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تـــضعني قــدمك علـــى  ..  أمامـــك ســفر طويــل  -: "قالــت روايتــه إذ  
حنو عامل خرب، ظالم دامس رياح عاتية، لن  مسالك وعرة تسريين

والرحلـة تـستغرق    تتزوجي إال بعد أن تعودي من رحلتـك املـضنية،  
  ")١(عشرة آالف

البدايـة   عالقـة    إذ جعل، كان هذا التصميم الذي أداه املؤلف
  .)٢(يا كما يرى فرايتناظر مع النهاية، نسيجا أسطور

التنــاص بـني قــصة آدم وحـواء وقــصة صلـصال ومليــاء نــصف     يظهـر 
مـن خـالل األحـداث وأمسـاء      مسترت، إذ تتجلى مالمح ذلك التناص

  .النص الشخصيات وصفاهتا اليت ترشد القارئ إىل مرجعيات
إذ " - حبسب كريستيفا -جاء التناص هنا موازيا للنص املناصص       

قــي للمقطعـني هــو نفـسه، وال مينــع هـذا مــن زيــادة أو    املنط ظـلّ املعنــى 
  إذ حتيلنـا املـرأة إىل اخلطيئـة،    )٣("اجلديـد  إضافة إىل املعنـى   الـنص ،

ويـأتي العقـاب بـاخلروج       كال النـصني فتتغلـب الرغبـة علـى الرجـل،     
  .آدم من اجلنة، ويتمثّل اإلغواء حبواء ويكون الضحية األوىل

 :عن النص املناصص بأمور، منهالكن النص اجلديد يفرتق 
الفــردوس   ميثولوجيــا اخلليقــة متثــل مرحلــة االســتقرار   إن -١

وإنزال العقاب يتخلخل ذلك التـوازن   ، وبتحقق اخلطيئة)٤(والسكينة
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واالسـتقرار شـبه مـستحيلة     واالستقرار، وحماولة إعادة ذلك التـوازن 
ضوع " ان  ألن العودة إىل الفردوس أمر مستحيل، لكن حالة االتز

ــت ــد قوضـــت     " الكربيـ ــة، وقـ ل الرحلـ ــت علـــى األرض و  أو كانـ
ــزان بعــد  ــدد االت ظهــور الــشرطي الكــوني ومــنعهم مــن    الــسكينة وب

االسـتقرار   مواصلة الرحلة وهتديـده إيـاهم، وقـد ظلّـت حالـة انعـدام      
وعـــدم التـــوازن قائمـــة حتـــى بعـــد وصـــوهلما إىل الكوكـــب جنـــان   

ة الطبيعية، برغم حماوالت التكيـف  ليست احلال ومكوثهما فيه ألهنا
االســتقرار حتــى حــدوث   مــع الوضــع اجلديــد وامتــدت حالــة عــدم  

 اإلغواء واخلطيئة ثم الطرد من جنان والعودة إىل األرض الـيت عـاد  

  .معها االستقرار بعد حفر أول كهف لإلنسان اجلديد
ة،     ندم آدم وحواء على-٢ فعلتهما وبكيا على طردمهـا مـن اجلنـ

صلــصال مل   يتحــسر عليهـا حينمــا نـزل إىل األرض لكــن  وظـلّ آدم 
ة الزرقـاء مركـز           يندم حينما طرد من جنان، بـل ألنـه طـرد مـن القبـ

ا العـودة إىل   . اليت كانـت متـده بأخبـار األرض وأهلـها     املعلومات، وأمـ
املرجو، واللحظة املرتقبـة، حتـى أن فـرح     األرض فكانت هي األمل

  .األرض  العدة إىلملياء ال يوصف حني مسعت بنبأ
  :يظهر من التناص الذي ساقه الكاتب أمران

ــز علــى: األول ــاء لــه، حتــى صــار     الرتكي فكــرة اإلغــواء وممارســة ملي
  .الرواية هامشي ال قيمة له الوظيفة األساسية هلا، وكلّ ما صنعته  

ك األول لألحـداث  : أما الثاني آخـذا دور   فهو جعل صلصال احملـر
ن            الفاعلية   معظمهـا،    م وخيمـ  وجعلـه يتمتـع بالـذكاء احلـاد، فيـتعلّ
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ــت    ويــستنتج ــع بــذاكرة حديديــة، أمــا مليــاء فقــد كان ويــستنبط ويتمتّ
  : املقطع اآلتي حمطّ هجاء الكاتب، يتضح ذلك من

  إن األجرام   سحابة املـذنبات ختـرج عـن مـدارها    ...انظري  - "

  .متجهة إىل الشمس
ر وال مباالة ت بتذمرد:  

ــة أهلــك؟ هــل ختــشى أن تدهــسها   كانــت مــنوهــل. .لتخـرج  بقي
  ")١(سيارة طائشة؟

تتفوه به رائدة فضاء، لكنه ألصق  وهذا كالم من غري املمكن أن
تفكريهـا، مل   بلمياء إمعانا   هتميش دورها، وتدليال على سـذاجة 

يأخذ القارئ فرصته   استنتاج مـدى غبائهـا، وأكثـر مـن ذلـك أن             
صلـصال قــد صـرح عمــا جيـول بــذهن    كـان مــصاحبا ل  الـراوي الـذي  

 ومل متـارس  ٢"هبا خطيبته أدرك مقدار السذاجة اليت تتمتع: "البطل
تها إال   اإلغواء الذي احنصر دورها فيه، وما فاعليتها هنا  ملياء فاعلي

ــصياعها ألوامــر     ــاء وضــعف تفكريهــا، بان ــل علــى غب إال ذم هلــا ودلي
أخــذ صلــصال فيهــا دور اخلبيــث، و  املــرة الوحيــدة الـيت ي  الكـائن 

  .خطيبته ال جيين إال اخلسارة والندم املفعولية، إذ يلّيب طلب
  روايــة ضــوع  يتــضح ممــا تقــدم مــدى هيمنــة الفكــر الــذكوري  

ة، وعـدها            الكربيت، ومدى هتميش دور املـرأة وجتريـدها مـن الفاعليـ
للــشرور والــويالت، علمـا أن هــذا الفكــر يـستمد قوتــه مــن    مـصدرا 
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   .القدم، فرتجع أصوله إىل أساطري قدمية خيية الضاربة  جذوره التار
دون منـازع إذ حنـت هلـا     فبعـدما كانـت األنثـى هـي اإلهلـة األوىل     

 اإلنسان قـدميا صـنما بـشكل امـرأة مثّلـت اإلهلـة األم الـيت انتقلـت        

، صارت تتصارع مع أبنائها اآلهلة )١(عبادهتا إليه من العصور السابقة
ــذين أرادوا ســلبها  ــة   ســ ال لطاهنا، فتظهــر األنثــى   أســطورة اخلليق

امات إهلة املاء املاحل اليت يثور عليها أحفادها بقيادة  البابلية بصورة تي
مـسبقا أن   مردوخ ذي القـدرات اخلارقـة، الـذي يـشرتط علـى اآلهلـة      

م كل مقاليد السلطة، مقابل قتالـه جلدتـه تيامـات، وهكـذا دار            يتسلّ
ثة، بني األحفاد واألجداد، وبعد انتـصار  بني الذكورة واألنو أول قتال

ــت    مــردوخ شــق جــسم تيامــات   شــقني، رمــى األول إىل فــوق فكان
زوجهـا   الـسماء ورمـى الثـاني إىل حتـت فكانـت األرض، وخلـط دم      

هكـذا جـردت األنثـى      .... .)٢(كنكو برتاب األرض وخلق منه اإلنـسان      
لقد .  ...ةكانت هي اإلهلة األم ذات اهليمنة املطلق من سلطاهنا بعدما

واجتمـاعي جديـد، اهنـارت فيـه      نتج هذا الصراع عن واقع سياسـي 
 قوى وهيمنـت قـوى جديـدة، وترتّـب علـى ذلـك أن تنطفـئ عقائـد        

وتولد أخرى، فكانت هذه األسطورة تعبريا عـن الوضـع االجتمـاعي        
  .متمثلة مبردوخ اجلديد، وهيمنت الذكورة

ا بني اآلهلة الذكور واإلهل   فهذه ، ات اإلناثوبقي الصراع مستمر
عشتار اليت تتصارع مع الذكور لتثبت وجودها، وملا كانت األسـاطري      
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وفق األعراف الذكورية فلم يكن نـصيب عـشتار إال    قد نسجت على
  :انتصارها الذم واهلجاء حتى عند

إنانـا  " ،   أسـطورة  )١(ففي أول معركـة ختوضـها مـع اإللـه إنكـي           
تار تصارع اإلله إنكـي لتأخـذ   عش/ جند فيها أن اإلهلة إنانا ،  "وإنكي

واحلــضارة، وتــتمكن فعــال مــن أخــذها، لكــن  منــه نــواميس اآلهلــة
  .واخلديعة األسطورة تشوه هذا االنتصار حني تعلله باملكر

و  صراعها مع اإلله دموزي زوجها، حينما خرجت من العـامل         
برفقة عدد من الشياطني، فوجدت زوجهـا مل حيـزن عليهـا،     السفلي

إىل العــامل الــسفلي بــدال عنــها،   الــشياطني أن يأخــذوهفأوحــت إىل
والـشر   وتصور األسطورة القحط الذي حلّ بعد رحيـل اإللـه دمـوزي   

  .)٢(واجلوع اللذين ترتبا على فعلة عشتار
عشتار مـن قبـل اآلهلـة فقـط،      ومل يكتف الفكر الذكوري هبجاء

  التقليل  وإمنا جاءها التطاول والذم من أنصاف اآلهلة أيضا، إمعانا
من شـأهنا، فهـذا جلجـامش يهجوهـا ويـذكر عيوهبـا، حينمـا دعتـه            

دمــوزي الــذي : أخــذ يـسرد عليهــا قــصص عـشاقها   للـزواج منــها، إذ 
ــع الــذي     ــامل األســفل وراعــي القطي مــسخته ذئبــا،   أرســلته إىل الع

  .)٤( الذي صريته ضفدعا)٣(وإيشولونو
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يت تلقتـها  من اإلهانـات الـ   ومل يكتف الفكر الذكوري هبذا القدر
 عـشتار، بـل بلغـت اإلهانـة حـذّ التطـاول عليهـا مـن قبـل اإلنـسان،          

فيجــدها أحــد الفالحــني نائمــة   بــستان فيتجــرأ علــى اغتــصاهبا،   
  .)١(اإلهانة فتنهض مذعورة من هذه
 ليـست جمـرد حكايـة    - تقول نبيلـة إبـراهيم    -وملّا كانت األسطورة    

ــف  حبــسب -نــسان عمــدا، بــل هــي تعــيش بالــضرورة   عقــل اإل  تؤلّ
األشكال األساسية اليت ينكشف من  متثّل جزءا من"  فهي-شرتاوس 

األساطري واملفاهيم  ، ويرتتّب على هذا أن)٢("خالهلا بناء العقل البشري
 "كنكو"اليت حتملها راسخة   ذهن اإلنسان خلق من دم إله خاطئ 

ــأ   أعماقــه   -حبــسب األســطورة البابليــة   - ــد اســتقر اخلط ي وبقــ،  فق
ــق ــصراع بــني املــوت    االضــطراب األزيل والقل ال يبارحــه، وحــلّ فيــه ال

االضـطراب حيكــم العالقــة   واحليـاة، بــني الـذكورة واألنوثــة، وظـل هــذا   
  .)٣(اإلنسانية بني النساء والرجال حتى هذه اللحظة

يقــرتن اســم عــشتار بــاإلغراء واملكــر، باجلمــال والــشرور، ثــم   هكــذا
النحو، حتى تظهر قصة آدم وحـواء     تستمر النظرة لألنثى على هذا

فقد استطاعت األفعـى   التوراة، فجعلت من حواء رمزا للغواية والغباء،
الـرب   خداعها بسهولة، ودفعها لألكل مـن الـشجرة احملرمـة الـيت هناهـا     

     عـن أكلــها وهنـى زوجهــا، فأكلـت وأعطــت آدم فأكـل؛ فغــضب الــرب

                                                
1    
2    
3   



 236 

 الـواردة  -آدم وحـواء  ، لقـد مثلـت قـصة    ١اجلنـة  عليهما وأخرجهما من
ــوراة  ــصراع  -  الت ــدة ل ــة جدي ــة تارخيي ــد     مرحل ــة، وق ــذكورة واألنوث ال

 أضافت على سابقاهتا صفات جديـدة لألنثـى وحـذفت أخـرى، كمـا     

سيتبني الحقا، ثم تأتي قصة صلصال وملياء لتعطي صورة جديدة هلذا 
  .احلديث الصراع   العصر

  : يظهر مما تقدم عدة أمور، منها
فبعد أن كانت اإلهلة عشتار تـصارع   تقليص فاعلية األنثى،: أوال

وتـصري آخـر    مـن أجـل الـسلطة فتبعـث واحـدا إىل العـامل األسـفل،       
ــك مـــن صـــور الفاعليـــة     ــري ذلـ ــث ضـــفدعا، وغـ ــل الثالـ ذئبـــا، وجتعـ

إنسانة جمردة عن مسة القداسة ال فاعليـة   الواضحة، صارت حواء
تقلــص دورهـا حــد   اءهلـا، يقتـصر فعلــها علـى اإلغـواء، كــذلك مليـ     
  .اقتصاره على اإلغواء وارتكاب احلماقات فقط

ــا ــا     أشــارت: ثاني األســاطري الــيت تتحــدث عــن عــشتار إىل مكره
والدهاء وحل حملّـه   ودهائها، لكن   قصة آدم وحواء سحب املكر

 الغباء الذي دفعها إىل ارتكاب احملرم دون تفكري مسبق، وقد لطخت

  .ملياء هبذه الصفة أيضا
كانـت عـشتار    بقـاء صـفة اجلمـال املقـرتن بالـشر، فباجلمـال      : ثـا ثال

تغوي عشاقها وتنتج عن ذلك اإلغواء الشرور، كذلك حـواء أغـوت       
الطـرد مـن الفـردوس نتيجـة صـنعها، وظلـت هـذه الـصفة          آدم فكان

  .لصيقة بلمياء أيضا
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صورت األساطري اقرتان عشتار بالـشياطني      : االتصال بالشياطني : رابعا
األسفل، كان ذلك اقرتانا مؤقتا، ثم مـع حـواء    ا من العاملعند خروجه

صـار أسـوأ مـع مليـاء، فقـد       حني متثل هلا بـشكل أفعـى، غـري أن األمـر    
ونقل  حتى خدعها) الكائن الشبيه بالطاووس(سعت هي وراء الشيطان 

هلا أمراضه اخلبيثة، ثـم دعاهـا إىل ارتكـاب احملـرم فاسـتجابت، ويبقـى              
 األبد، ودليل وجوده داخلها هو ذلك الريش الـذي  يالزمها إىل الشيطان

لكـن جـسدها   ( اليت تـضوع مـن مـسامها    كسا جسدها ورائحة الكربيت
كان متدثراً بريش زاهي االلـوان ورائحـة االمـالح الكربيتيـة تـضوع مـن            

  )١("مسامها وشبح املخلوق الطاووسي يرفرف عليها
بـاإلثم،   لعـزة اكتسبت ملياء صفة جديدة هي صـفة العنـاد وا  : خامسا

فبعد أن كانت حواء نادمـة علـى فعلتـها، بقيـت مليـاء علـى عنادهـا ومل           
  .أهنا حني طردت من جنان كانت ترقص فرحا تندم، بل

والنظــرة العدوانيــة إىل  يكـشف ذلــك مـدى هيمنــة الفكــر الـذكوري   
  .املرأة

*  *  * 
  

  
          أن شـبح  املتتبع لروايات عبـد اهلـادي الفرطوسـي اخلمـس حيـس 

ــة ــة، هــي      العومل ــها هيمنــة طاغي ــالث من ــيمن علــى ث الرجــل : "يه
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،   هـــذه "الكربيـــت ضـــوع" و)٢("الـــزمن احلديـــدي" و)١("اآلتـــي
م حتى تصري كابوسا جيثم  الروايات الثالث متتد أذرع العوملة وتتضخّ

علــى صــدر الكاتــب فكلّمــا أطبقــت أصــابع اجلــربوت علــى عنــق         
حــامال أشــرعة " الرجــل اآلتــي" اإلنــسانية أطــلّ   خميلتــه ذلــك 

مـن   العوملة، هذا الذي جاء نتيجة خطأ   جتربة إشـعاعية، جعلـت  
هذا اجلنني الذي مجع بني األصول املتباعدة، بني شراسة الوحوش  

اإلنـسان، قـادر علـى خماطبـة احليوانـات والـسيطرة        وذكاء فاق ذكاء
ى لـه بـسط نفـو     عليها، وتسخريها لتنفيـذ خمطّطاتـه، حتـى    ذه يتـسن

  .على الكرة األرضية مجعاء
ــم حــاول الفرطوســي     مغالبــة يأســه  -" الــزمن احلديــدي "   –ث

للـسياسة الـيت    ببصيص مـن األمـل، خالقـا   خميلتـه جبهـة مـضادة      
ــك العقــول اآلليــة، الــيت صــنعها اإلنــسان بنفــسه، فاعتمــد    وضــعتها تل

حتـى اسـتفحلت، وحتكّمـت مبـصائره، جبهـة تـضع اإلنـسان           عليهـا 
طاقاتـه الذهنيـة والعـضلية، بعيـدا عـن اآلالت       رتبة األوىل تعتمد علىامل

الـزمن  "علّهـا تكـسر قيـود ذلـك      واحلـضارات املزيفـة والتقـدم الرجعـي،    
  ."احلديدي

الريـاح، فـسرعان مـا عـاوده      لكن حلمه الوردي هـذا ذهـب أدراج  
لكنه  - "ضوع الكربيت"   رواية -اليأس وبزغ ذلك الغول لناظريه 
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رى بالعني، تصل أوامره عـرب جـسيمات       هذه ا  ملرة ال حدود له، ال يِ
ــة ال حــصر هلــا، قــوي قــدير، ال يقــوى علــى خمالفــة أوامــره   كوني

  .أحد، فصار الصراع مع اهول
كـان ذلـك الـصنوبري الـذي     " الرجل اآلتـي "ففي الرواية األوىل   

ن الـزم "الكرة األرضية كلها، ثم   الروايـة الثانيـة    بسط نفوذه على
الـذي قـبض علـى جـزء مـن الكـرة        ظهـر العقـل األكـرب،   " احلديـدي 

   –أنـه   األرضية بيده احلديديـة، واجلـزء اآلخـر كـان ألعدائـه، إال     
م حتـى امتـد سـلطانه علـى            –" ضوع الكربيت " م وتـضخّ  قد تضخّ

تـه، ومـا   ذاك التنـاص الـذي سـاقه الكاتـب بـني قـصة آدم        الكون برم
صلصال وملياء إال زيادة    "لكربيتضوع ا"وحواء وبني بطلي رواية 

  .اإليهام، وإمعاناً   إخفاء كابوسه املفزع
تني يـدفع القـارئ للوهلـة األوىل         وهذا التقـارب الـصارخ بـني القـص

املرأة، اليت جرى احلديث عنها مفصال  إىل داللة واضحة هي هجاء
 الداللـة، إال أهنـا داللـة      القـراءة األوىل، وبـالرغم مـن وجـود هـذه     

املظلـم،   ثانوية ظاهريـة، حـاول الفرطوسـي أن خيفـي وراءهـا كابوسـه      
  .الذي تومئ له مظاهر االفرتاق بني القصتني

ل هــذه املظــاهر  ــرة، الــذي وصــفه       مــا: أواتــصف بــه عقــل ا
ة البطش، لكنه قد ة وشد ده من الرمحة  الفرطوسي بالقدرة والقو جر

ألهنـم تطـوروا ال   والعدل؛ إذ خسف األرض بأهلها بغري وجه حـق؛      
ه   ألهنم ه خيسفها إن فعلوا؛ ألن مهـ عاثوا   األرض فسادا، وال أظن

  .إليه أال يتطوروا فيصلوا
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ة، الذي طرد صلصال وملياء من      رتومئ هذه املفارقة بني عقل ا
جنان وبني ا سبحانه وتعـاىل الـذي طـرد آدم وحـواء مـن       الكوكب

إهنا تشري إىل جربوت العوملة ، ارةلعقل  اجلنة إىل الداللة العميقة
  .وسلطاهنا املرعب
 كما هو –القراءة تفاعال نصيا ذاتيا، والتفاعل النصي  تظهر هذه

جتــري بـني البنيــات النــصية      العمليــة الـيت -عنـد ســعيد يقطـني   
النـصي   عالقاهتا ببعض، أما الذاتي فهو شكل من أشكال التفاعل

، إذ )١(   تفاعــل مـع بعــضها تتـداخل فيــه نـصوص الكاتــب الواحـد   
تفاعل مع بعضها كاشفة عن هيمنة فكرة  دخلت روايات الكاتب  

إىل معظـم روايـات    العوملة، اليت حتولت إىل أخطبوط امتدت أذرعـه 
  .الفرطوسي

روايـة   وعلى الرغم من هيمنـة الفكـر الـذكوري بـشكل واضـح       
 - األوىلضوع الكربيت وهتميش دور املـرأة ـ كمـا تـبني مـن القـراءة      

الفكرة ليست هي الفكرة األساسية اليت نسجت حوهلـا   اال أن هذه
بكثري، ويظهر ذلك من إمياءات  الرواية، وإمنا اهلدف أعمق من ذلك

 الكاتــب بــني احلــني واآلخــر إىل وجــود صــراعات سياســية بــني       

الشماليني واجلنوبيني، حتى بلغ ضيق األفق بقائد املركبة إىل الوقوع 
متــسكه بتلــك الــصراعات، وشــدة حنقــه علــى       يجــةبالتهلكــة؛ نت

ــصار ال يــرى عــدوا ســواهم، فيقــول   إذن فــاجلنوبيون  :"اجلنــوبيني، ف
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ــا مــن مواصــلة الرحلــة   ــصح  . )١("يتحــدوننا ومينعونن حتــى بعــد أن يف
نفــسه قــائال أنــه الــشرطي الكــوني يــرفض قائــد املركبــة    العــدو عــن

يـون، مـا هـذه    يتـصورنا اجلنوب  أهبـذه الـسذاجة  : " التـصديق، ويقـول  
عـدو غـري    فال يقتنع بوجـود ، )٢("الرتهات اليت حياولون خداعنا هبا؟

عدوه األرضي الذي من جنسه، وهذا املوقف ينـسحب علـى معظـم      
بني أبناء األمة الواحدة، فـال يـرى أحـدهم عـدوا      الصراعات القائمة

وأبـشع، ولـو اتـسع أفـق قائـد       له غري أبناء جلدته، مع أن عدوه أكـرب 
العـودة   ة ومل يتغلب عليه حقده األعمى للجنوبيني لتمكن مناملركب

وإخبار أهـل األرض مبـا حـصل، ومـن يـدري؟؟ فرمبـا يتمكنـون مـن             
بقــي قائــد املركبــة علــى عنــاده ومل يــرتض غــري  تـال  الكارثــة، وملــا 

معـه وخلـف اهلـالك     اجلنـوبيني عـدوا كانـت النتيجـة أن هلـك ومـن      
  .ألهل األرض مشاليني وجنوبيني

فاعلية   الرواية كان يعرب عن  ى صلصال، الشخصية األكثروحت
املركبة، مل  موقف سياسي اهنزامي، فبالرغم من رفضه لسياسة قائد

حيرك ساكنا سوى الكالم، وحني حـدق هبـم اخلطـر وصـار اهلـالك           
أدنى، مل يفكر صلـصال إال بنفـسه وخطيبتـه، وآثـر      قاب قوسني أو
  .البقاء باملركبة
 بني األنوثة والذكورة   الرواية إال صورة رمزيـة  الصراع وما ذلك

األمر على الرواية وحدها بل ميتد إىل  للصراع السياسي، وال يقتصر
                                                

1   
2   



 242 

الصراع السياسي، وما  الصراع التارخيي فهو بدوره شكل من أشكال
 تلك اهليمنة الذكورية إال صورة هليمنة الظلم واجلربوت املغتـصب 

ــذكر في    ــان ال ــضعفاء ك ــوق ال ــى هــي    حلق ــصب واألنث ــوي املغت ــا الق ه
  .املغتصب الضعيف

كل هذه املفارقات تؤكد وجـود غايـة سياسـية، إال أهنـا مل تكـن       
بل توارت وراء اهليمنة الذكورية اليت فصلت احلـديث فيهـا    ظاهرة،

  .األوىل   القراءة
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ــه       ــي عبــد اهلــادي الفرطوســي   روايت ــد متكــن الروائ ضــوع (لق
من مزج اخليال العلمي بـالواقع مطـرزا هـذا املـزيج بـشيء        ) الكربيت

مــضيئا تلـك األفكـار باسـتباقات وتنبــؤات    ،  واألسـطورة  مـن التـاريخ  
  .مستقبلية مضفيا عليها مسحة املتعة واملغامرة

   للروايـة بقـدر مـا ارتكـز عليـه        ولسنا بـصدد حتليـل األفكـار املتـشعبة        
ــام       ــشكل ع ــة ب ــوام األساســي للرواي ــن حمــاور شــكلت الق ، الكاتــب م

فاملــشكلة الــسردية ال تكمــن   رحلــة فــضائية يقــوم هبــا رواد فــضاء        
 وال يبقى منهم علـى قيـد احليـاة     فيتعرضون حلادث غريب أثناء الرحلة  

ــل يعــودان     ليــدي  بعــد هنايــة العــصر اجل  األرض إىلســوى امــرأة ورج
    . بل تكمن املشكلة   حبكة الرواية ودقة صياغتها، السادس

إن صياغة احلدث الروائي لـيس بـاألمر اهلـني   هـذا النـوع مـن        
ل احلــدث املــصاغ عــرب     لــسالروايــات ملــا يتطلبــه مــن دقــة متناهيــة تُس
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 الكاتـب  أن اليت تتشكل منها الرواية لذا نرى      األحداثسلسلة من   
ــة      ــى الدق ــز عل ــرب تغرياهتــا     يرك ــة ع التفاصــيل الــيت توجــه الرواي

وتنقالهتــا الالمتناهيــة فــالزمن الــذي اعتمــده الفرطوســي   ســرد       
أحداث القصة مبثابـة العمـود الفقـري معتمـدا علـى عنـصر الـسرعة                 
  . الزمكانية من جهة وعلى القطيعة الزمنية واملكانية من جهة أخرى

ىل مـــستبقا لقـــد رحـــل الفرطوســـي بالروايـــة منـــذ الـــصفحة األو 
افــة ويتباطــأ بعــد ذلــك حتــى تــأذن الرحلــة          األحــداث بكــالم العر

فكـالم العرافـة ال يقبلـه العقـل واملنطـق بـل هـو              ،  الفضائية باالبتداء 
ــرة         ــاء أكثــر مــن م ــة وتــسرتجعه ملي ــه الرواي حمــض خيــال تبــدأ ب

 األرض لتبــدأ رحلتــهما إىلرحلتــها وتنتــهي الروايــة هببــوط الــبطلني 
 بذلك يعكس املثالية املتعارف عليها فرحلته تبـدأ مـن      وهو،  الواقعية

فيا ترى من ، اخليال وتنتهي بالواقع مع سلسلة من املفارقات الزمنية      
؟ األرضالذي رحل عن اآلخر؟ األرض عن املركبة أم املركبة عـن       

  .وأي زمن ختلف عن الثاني؟
، وخيتلف الزمن   الرواية عن الـزمن   قـصة اإلسـراء واملعـراج      

لزمن   الرواية وعلـى الكوكـب األرضـي نـراه يـسري بـسرعة فائقـة             فا
أمـا الـزمن   قـصة اإلسـراء     ، على العكـس مـن سـرعته   املركبـة     
  . واملعراج فيجري على العكس متاما

ــة ســتتيح فرصــة      ــضة للرواي ممــا ال شــك فيــه إن الدراســة املستفي
دد حتديد العالقة بني املـدة الزمنيـة وطـول الـنص املـروي كمـا سـتح              

  . الوحدات السردية الكربى اليت بنى عليها الكاتب روايته
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اخلــاص   للكاتــب عبــد اهلــادي أمحــد الفرطوســي دائمــا أســلوبه  
تكـشف عنـها   ،  وقـضاياها املتعـددة   التعبري عن وجهات نظره إزاء احلياة     

ا ،  أعماله السابقة  مـن هنـا جـاء أسـلوبه     ، فهو شاعر قبل أن يكون روائيـ
تلــك الــيت كانــت أحــد ، القصــصي مفعمــا بتــأمالت الــشاعر اإلنــسان 

  ."تيالرجل اآل" عن روايته ٢٠٠٠أسباب فوزه جبائزة الشارقة لالبداع لعام
ــزمن احلديــدي "لــذلك تبــدو روايتــاه   ــت" و"ال ألول " ضــوع الكربي

فـاألوىل تلخـص تـربع جمموعـة     ، وهلة أنّهمـا مـن أدب اخليـال العلمـي      
 للخــضوع لتجربــة – مــن ضــمنهم مطــرب مــشهور  –مــن األشــخاص 

علمية يتم فيها جتميدهم اىل أمد غري حمدد   حماولة لتجـاوز حـاجز         
ــزمن ــيهم   ٤٠٠ليعــودوا بعــد ، ال  ســنة يواجهــون تغــيريات شــاملة متلــي عل

  . ميت بصلة اىل عاملهم األول التكيف مع عامل جديد ال يكاد
ــت"أمــا الروايــة الثانيــة   فتــدور أحــداثها حــول رحلــة  " ضــوع الكربي
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خارج النظام الشمـسي تـضيع املركبـة     ،  علمية على منت مركبة فضائية    
د املالمـح يعـرف   ؛ بسبب مواجهة مع شيء جمهول غـري حمـد        خالهلا

ــذ أوامــر مــا يــسمى بــ  ) الــشرطي الكــوني(نفــسه بأنــه  ــل (ـالــذي ينفّ عق
ــصال      ، )اــرة ــاء وصل ــضة باســتثناء ملي وخيتفــي الطــاقم   ظــروف غام

اللــذين سيــشكالن احملــور الــذي تــدور حولــه األحداث،يعيــشان منفــيني  
بعــد ان ، يــتم بعــدها إعادهتمــا اىل األرض، ملــدة علــى كوكــب غريــب

وما خيبؤه عقـل اـرة مـن    ، مبن عليها وف صلصال ما سيحلّ هبا يكتش
ــل بإعــادة العــصور اجلليديــة، عقوبــة قاســية حبــق اجلــنس البــشري ، تتمثّ

وحني يعودان يكـون الوقـت قـد      ،  اليت ستمحو آثار احلياة على األرض     
  .؛ ليبدءا معا رحلة جديدة أهم رموزها استيطان الكهوففات

ألحداث الظاهرة مهمة بقدر أمهية املقاصد حقّا ليست التفاصيل وا 
اليت أراد الكاتب ان يوصلها اىل القارئ املعاصـر فالروايتـان خطـاب اىل     
رها القـيم               اإلنسان الذي يتفنن   قتل جنسه وإيـصاله اىل هنايـات تؤشـ

ومها شفرة تستدرج القـارئ لولـوج ميـدان قـراءة          ،  اليت يتسارع اهنيارها  
أو ليس اإلنسان املعاصـر قـد اتقـن لغـة        ،  ةخارطة مهومه بطريقة جديد   

  . التربير من خالل آليات كالمية زرعت لتكرارها امللل   النفوس
هلمـا   :يلـوح منـها سـؤاالن     ،  تطرح الروايتان أسئلة ملحة كـثرية      أو

ة            : وهو،  إنساني ي املنازعـات الـيت متـأل الكـرة األرضـياىل أين سـتؤد
ى أشكاهلا باجلنس البشري؟    بشتّ

ــة تتعلــق بــالنص والثــ وهــو هــل أننــا : اني تقــين يطــرح مــسألة مهم
حنتال على القارئ ونطرح عليه القضايا املصريية اليت مـلّ االسـتماع      
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إليهـا   الــصحف وحمطّـات اإلذاعــة والتلفــاز بأسـلوب مــثري امســه    
  وحتديدا رواية اخليال العلمي؟، الرواية

اء ونوعيتـهم مـضطرون حقـا            اىل جتـاوز  إننا حتت وطـأة هـرب القـر 
ــذي      ــاع هــذا األســلوب ال ــة، واتب ــة حتــى   الرواي األشــكال التقليدي

وعلـى الـرغم مـن أننـا اآلن     ، متنحنا أهدافه اإلنسانية مـشروعية أدبيـة   
يـا        إال أننـا ال نـستطيع التغاضـي عـن        ،  لسنا بصدد تقـويم النـصني فن
وبأسلوب جيعل منـهما عملـني ذوي   ،  اللغة اليت كتبت هبا الروايتان    

  . تراهن على إمكانية الكاتب الشعريةبنية
ان الرواينني تعاجلان موضوع اإلنسان الـذي صـاغه الكاتـب برؤيـا            

مـن خــالل خطـوط الرجعـة الــيت تفـتح آفاقـا لألمــل      ، فنيـة متفائلـة  
، تقدمها األحداث اليت حتمل دائما شـذرات هـذا التـنفّس املتفائـل             

ــزمن احلديــدي"ففــي روايــة  ة شــعوره يــسعى البطــل اىل اســتعاد " ال
بإنــسانيته مــن خــالل أقدامــه علــى عمــل بــسيط لــه مدلولــه العميــق  

ابة (وهو صنع آلة موسيقية بسيطة   ،  سرعان ما ينتشر بني الناس     شـب (
دهتم بقيود املدنيـة         ومـن  ، جتذب الناس املوجودين   املدينة اليت قي

لتهم اىل عبيد لآلالت اليت صنعوها بأيـديهم        حو إن االسـتجابة  ، ثم
كيـدا علـى خـصوصية اجلـنس البـشري واخلـزين اهلائـل مـن          تعين تأ 

املشاعر اليت تبقى بذورها بـرغم كـلّ الـتغريات الـيت قـد تطـرأ علـى             
ة رسالة أراد الكاتب إيصاهلا        النـاس الـذين ابتعـدوا    إىلاإلنسان، فأي 

  وضاعوا   خضم احلياة؟، عن أنفسهم كثريا
اص شـأنه شـأن   كان له مدلوله اخلـ ) الساير( اسم البطل   أنال شك   
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ضــــوع "بقيـــة األشــــخاص واألمــــاكن   الـــنص و  الــــنص اآلخــــر   
ــس الكاتــب لألزمــة احلقيقيــة لإلنــسانية مــن  ، "الكربيــت ونكــشف تلم

مثــل ختلــي النــاس عــن واحــدة مــن  ، خــالل نقــاط متعــددة لألحــداث
ــسانية   ــروابط اإلن ــزواج(أقــدس ال وحتــول عمليــة اســتمرار الوجــود   ، )ال

ــا   ــين، وهــو أمــر يكــشف   إىلاإلنــساني الــيت حيققه  الفكــرة   مظهــر تق
ويؤكـد  ، وتدخلـه بالطبيعـة  ) العلـم ( قـضية امسهـا     إىلاخلاصة للمؤلـف    

 البقعة الوحيدة اليت متثل اخلالص بالنـسبة إليـه تقـع      أنهذا اجلانب  
 الطبيعة إىل  قرية عاد اإلنسان فيها ، أجواء طبيعية   جبال اهلماليا

 ويؤكد هذا األمـر   الروايـة الثانيـة    ...جريكما كان شأنه   العصر احل     
 حياة الكهوف حتت إىلاليت ترمز عودة البطلني فيها  " ضوع الكربيت "

والعودة متثّل تأكيـدا  ، ظرف الدمار الذي حلّ باألرض وباجلنس البشري  
متثّلــت برجــل وامـرأة ســيقع علــى عاتقهمــا  ، لرؤيـة الكاتــب املــشار إليهـا  

يؤكـد ذلـك اختيـار الكاتـب السـم      ، يـد بالتأكيد بناء جـنس بـشري جد    
على وفق مـا جـاء     ، وهو الطني الذي خلق منه اإلنسان   ،  )صلصال(

  .القرآن الكريم
ــا      ــضت إليهم ــاديتني أف ــستا نتيجــتني اعتي ــروايتني لي إن هنــاييت ال
ــت النــصني    األحــداث علــى الــرغم مــن أهنمــا صــممتا بعنايــة محّل

 أهنمـا  املعاصر، بـل  خصوصية   الطرح للقضايا األساسية لإلنسان  
تفتحــان النــصني علــى آفــاق رحبــة تتــيح للقــارئ تلمــس طريقــه مــع   
الذات   رسم صورة مستقبلية ألحداث مل تطرقها الروايـة   خـط        

  . تسلسل أحداثها
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وممــا يعــزز األبعــاد الرمزيــة للروايــة الثانيــة العلميــة الطــابع إمكانيــة  
اء              ومـا  ،  األرضإىلمطابقتها لقـصة اإلنـسان وبـدء وصـول آدم وحـو

ــة        ــساني بعــد اخلطيئ ــاريخ الوجــود اإلن ــة لت ــك مــن بداي جنــم عــن ذل
فهل كان الكوكب الذي تركاه هو اجلنة اليت خرجا منـها؟      . الكربى

وهــل كــان الكــائن الــذي يــشبه الطــاووس الــذي صــادفاه علــى ظهــر   
 نفسه؟ علما بأن هـذا الكـائن قـد فعـل مـا فعـل          إبليسالكوكب هو   

 وهـي املـرأة؟ وتبقـى    إبليسيلة اليت اعتمدها من مكيدة بنفس الوس 
ــسان        ــصة اإلن ة وق ــص ــضية اإلرادة هــي الفــارق بــني أحــداث الق ق

ــريم  ــرآن الكـ ــودة    ، القـ ــهفني للعـ ــا متلـ ــة كانـ ــي الروايـ  إىلإذ أن بطلـ
هل هذا تأكيـد علـى    ،  بعكس وقائع قصة آدم عليه السالم     ،  األرض
ل حنـن واعـون    هـ ..  خنطـئ وخنتـار عواقـب خطئنـا؟        -حنن البشر – أننا

ل نص كضوع الكربيت وأشباهه بذلك؟   ألخطائنا أم يتكفّ
لقد أفلح الكاتب   خلق املباني اليت يطرح من خالهلا املعـاني      
اليت يريدها لتجاوز السطحية اليت وقعت فيها أغلب الروايـات الـيت        

كمـا أنـه أفلـح      ،  تعاجل القضايا املصريية لإلنـسان هبـذا األسـلوب        
رئ باجتاه إكمال كلّ منهما   جلـسة واحـدة تـضمن          شد انتباه القا  

وهـذا مـا ملـسته مـن خـالل جتـربيت القرائيـة         ،  تواصله مـع األحـداث    
  .اخلاصة معهما وجتارب عينات من القراء اليت عرضت عليهم
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ات اخليال العلمي كـثرياً مـن القـراء الـذين ينظـرون         تستهوي رواي 
 كل من زاوية نظره فبعض يرى فيها جتـسيداً وكـشفاً عـن آمـال      إليها

النــاس   حاضــرهم ورؤاهــم املــستقبلية الــيت حتــوط خمــاوفهم مــن   
 بقيمه اإلنسانتقنية العصر املخيفة احلاملة مشاريعاً خطرية تستهدف 

ــيب اخليــال اجلمــوح  وتارخيــه وبعــض يراهــا منطــا قصــصيا   او روائيــا يل
 والـسحر  واألسـطورة عندهم ويستجيب لتصورهم اخلاص عن اخلرافة  

وبغض النظر عن زاوية الرؤية فان روايات اخليال العلمي باتـت نوعـاً    
  . األخرىاألدبية األنواع معرتف به شأنه شأن أدبيا

صدرتا خالل ) عبد اهلادي الفرطوسي (لألديببني يدي روايتان 
واكتـشفت  ، وات املاضية وكنت اعرف مبدعهما شـاعراً وباحثـاً     السن

يـؤدي الــزمن   هـاتني الــروايتني   ، انـه روائـي جمتهــد   هـذا النــوع   
 نقـرأ بـشغف   أنميكـن لنـا      فلـواله ال   إحـداثهما دوراً رئيساً   تأليف     

  .وحب أياً منهما



 253 

ــزمن ســؤال   ــسان واجهــه أزيلوال ــرى   اإلن ــو يتــابع وي    آثــاره وه
:  دائمـا    اإلنـسان وكان السؤال اخلالد الـذي يقنفـه        . واإلنسانالطبيعة  

  ما الزمن؟ 
لقد عاجلت النظريات العلمية مسألة الزمن وكانـت نظريـة العـامل        

   اليت استثمرت الزمن األدبية األعمال   كل  األساساينشتاين لب 
ــستقبل، واحلاضــر، املاضــي(( املعروفــة بإبعــاده ــع  ) )وامل ــزمن الراب وال

 حمركاً اإلبداعييكون العمل ،  على وفق نظرية اينشتاينالذي جاء
 مـستنداً  األزمنـة خلياالت املبدع حني يـسهل عليـه التنقـل بـني تلـك             

ــرى    إىل ــرتف هبــا وهلــذا ن ــات مع ــة   أن نظري ــدكتور رشــيد   رواي  ال
 متمــثال  اآلخــريتعامــل مــع الــزمن مــن خــالل     ) الكــون الــسالب (

ــدمت   ــة األرض إىلبالــشعبية الــيت ق ــا  بعقوب ــون(قرره ــة ) العلي مبركب
زمانية صغرية تقف عليها ليتالشى الزمان واملكان وتنتقل من خالل   

 العصر الذي نعيشه   هذه الرواية اعتمد الفرطوسي على إىلذلك 
كتــاب ســحر (معطيــات واقعيــة متداولــة   اســتثمار اللعبــة الزمنيــة  

 الستحـضار الـصبية الـيت تتحـاور    ) ومواد خمتلفة، وأعشاب،  قديم
   لإلنـسان معه كاشـفة عـن الظلـم الـذي جاهبتـه بـسبب انتـصارها           

ومــن هنــا تتوضــح مــسألة الظلــم واالســتعالء اللــذين يواكبــان  . زمنــها
 اسـتثناء وتوقيتـاً   إالتتم  والن اللعبة ال  .    كل عصر ومصر    اإلنسان

لزمن ومكـان وقـرار معـني فقـد اخفـق الـدكتور رشـيد   استحـضار             
  .  العلمي واالهتام باجلنوناإلخفاق إىل به ىعادالصبية ثانية مما 

 الـدكتور رشـيد واحنيـازه    أراءوهنا ال اريد   هـذه املقالـة مناقـشة           
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 يعـاجل املـسالة   أن من الفرطوسـي  أمتنى كنت أنين إال، املألوفلغري  
  .إجيابا أوبروية وينتصر لرشيد ضد اخليال العلمي ـ سلباً 

 متمـثال مبطـرب   أخـر  إنـسانيا  تقـدم امنوذجـاً  ) الـزمن احلديـدي   (رواية  
 ألجل جتربة علمية تتمثل بتجميده  بإجراءيتربع  ) جودة الساير (مشهور  

 شائكة   املستقبل وتـدور  إلمراضغري حمدود بغية الكشف عن دواء    
ــزمن واالنتقــال بــني    جــودة ( مــن خــالل رســائل يرســلها   أبعــادهلعبــة ال

سـلوى  ( الـصحفية  إىل احلاضر لتصل   إىلختاطريا من املستقبل    ) الساير
 القـراءة  أذهـان عـن رمزيـة حاضـرة       ) الزمن احلديـدي  (تكشف  ). فتاح

ــا  ــسان أنمفاده ــواق اإلن ــه   ،  اهــولإىل ت ــك اهــول خبياالت مــؤطراً ذل
لكـن اهـول الـذي    . آخـر  معاناتـه حينـا      أو أحيانـا القائمة علـى معرفتـه      

   آلـة  يكثف لديه فكرة االستبداد الذي يكـون علـى شـكل    إليهيصل  
ــزمن احلديــدي( ــرية التقــدم إن،   الكــون الــسالب) العليــون (أو) ال  وت

ــق تتحــول      ــدرة والتحقي ــة الق ــة فائق  ضــرر إىلالعلمــي ومنجــزات التقني
 يبقـى خالـداً   اإلنـسان  ولذا فـان صـراع   اإلنسانخاص وشخصي يواجه  

  .مع قوى الشر   كل زمان ومكان
 وعنـد الفرطوســي   اسـتثمار الـزمن   روايـات اخليـال العلمـي     إن

يأتي سلبياً دائماً على النقيض مما تبشر به الدوائر العلميـة وسـلبيته            
 والتعامـل  اإلنـسان    استالب حريـة  وإمناليس   منجزاته وخوارقه  

  . حيوان خمتربأومعه كآلة صماء 
جاءت الروايتان على جانب كبري من الدقة والوضوح من خالل 

 معطيـات  إىلللوقـائع باالسـتناد   لغة يسرية واستقراء علمـي مفـرتض       
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حتملـه هاتـان الروايتـان يتمثـل          مـا  أهـم احلاضر ورؤى املستقبل ولعل     
ــصاغ فيهمــا    ــة احلــدث امل ــستقبل وتؤشــران    ، برمزي ــوالن امل ــا تق أهنم

 الطبيعية اخلالية من العقد التقنيـة     اإلنساناحلاضر باملقارنة بني حياة     
 أن واالســتبداد إللغــاءاوبــني حيــاة املــشروطية العلميــة القائمــة علــى 

 أن إالالزمن   كال الروايتني ميثل حالة الوثوب الكتـشاف اهـول         
 تكون على رؤية سـوداوية ملـا سـتكون عليـه     ألنه أعرجالوثوب فيهما   

 الـزمن لتحـذر   آلـة  وما بـني املاضـي واحلاضـر واملـستقبل تـدور          األمور
  .باد من البعد الرابع الذي يضمر له الشرور واالستعاإلنسان

*     *      *   
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إذا كانت الرواية ابنة املدينة احلديثة جتسيداً لواقع أو حماكـاة لـه         
فكيــف ميكـــن أن تعـــاجل  ، أو صــرخة أحتجـــاج علــى املـــألوف فيـــه  

ــستقبلية؟ الروا   ــة امل ــال املمكــن    موضــوعة الرواي ــى اخلي ــة عل ــة املبني ي
ذلك الذي ال يعتمد علـى أحـداث تارخييـة أو آنيـة وال      ،  واملستحيل

  يتعلق مبجتمع له حدوده االجتماعية والفلسفية؟ 
مفرتضــاً وجــود   " بــالد العميــان "ويلــز روايتــه   . جــي .ج.كتــب أ

 وسط جبل مجـربوزو   األخرىجمتمع خاص معزول عن اتمعات      
فـراد ذلــك اتمـع املعـزول وسـط اجلبــال     حيـث يعـيش أ  ،   شـيلي 

 النظـري ثـم     إحـساسهم ويتحركون ويعملـون معتمـدين علـى أسـاس          
إذ تكـون  ، العملي باألشياء ااورة وقـد فقـدوا نعمـة البـصر مجيعـاً       

البصرية هنا هي املدرك الفكـري واالجتمـاعي إلنـسان ذلـك اتمـع          
ــك ســوى  .الــذي ال يــشعر أنــه فقــد شــيئاً ألنــه مل ميلكــه يومــاً   مل ميل
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 الواقـع  إزاءاحملجرين الفارغني تغطيهما اجلفون الـيت ال تعطـي شـيئا             
ــم   العملــــي ــصفاء نفوســــهم وأحالمهــ لــــبالد العميــــان الــــسعداء بــ

  . وجمتمعهم املتعاون
 مبـصر ترميـه األقـدار عنـد حـدودهم      إنـسان وخيرتق هدوء اتمـع     

ــا     ــضهم مــن املــوت وســط بقعــة معزولــة عــن العــامل وعين ه وينقــذه بع
تتحركان مشدوهتني جتاه ما يرى حيث يتحرك الناس ويتصرفون من 

ويـشفي الغريـب ويـستطيع الوقـوف علـى قدميـه           ،  دون حاجة للبصر  
ولكنهم يشعرون أنه مل يشف بعد وأن خلال ما موجود فيه مينعه أن          

 عـيين املبـصر   أن ويكتـشف العميـان   وطبيعيـا هادئـاً  ، يكون كما هـم   
 املامــاً أن لتحركهمــا الــشديد ويعتقــدون الغريــب تــسببان لــه املتاعــب 

حييط بضيفهم نتيجة وجود هذين الكائنني الزائدين فيقررون قلعهمـا   
ــاً مثلــهم    ــصبح طبيعي ــهما وي ــاح من يفكــر بعقلــه مــن دون  ، لكــي يرت

استعانة بعضوين مزعجني يتحركان دوماً   مقدمة رأسه ويسببان له 
س ملنطق الغريب املعاك" السليم"ذلك منطقهم ، وهلم متاعب مجة

 يشعر بنيتهم حتى يـزداد ذعـره ويقـرر اهلـروب مـن هـذا       إنالذي ما   
، اتمع حرصاً على بصره بعـدما أحـب وتـألق وسـط ذلـك اتمـع           

وخيتم ويلز روايته بنجاح الغريـب ومفارقـة جمتمـع العميـان املتكافـل               
حمضاً بل " علمياً" هذا اخليال ليس إن. املنتظم الواجبات واحلقوق

ــز عــن طريقــه الربهنــة علــى قــدرة    هــو  خيــال اجتمــاعي اســتطاع ويل
 يكــون متكــامال مــع فقدانــه لواحــدة مــن حواســه   أن علــى اإلنــسان

فاألصل هو االعتياد والتدريب على االعتياد واتمـع املتكفـي بذاتـه           
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وسط عامله اخلاص الذي مل حيتمل اجتياح البصري الـسليم لـه فقـرر         
 غادر ذلك اتمع أنوكان " مضطرباً"ه أن ينزع عينيه ألهنما جتعالن

 يساويه بامتيازاته اجلسمانية ليـصفو عقلـه مثلمـا هـي     أنالذي حاول   
عقوهلم اليت تفكر من دون إنسانني مزعجني يشتغالن علـى جـانيب       

  . األنف ويشغالنه عن التفكري السوي
ــصنع    " واقــع"إن الروائــي قــد يعمــد إىل صــياغة خيــال جمــرد ل

مبعنـى آخـر إنِ الروائـي هنــا    ،  املـشخص دراميــاً روائـي وسـط املكـان   
، يلعــب لعبــة إيهــام ال ختــصه وحــده بــل كتلــة القــراء الــيت خياطبــها 

يضع القراء   متاهـات مكانيـة متعـددة    " موت األب"ومؤلف رواية   
وهو يدفع بالشخوص على مسارح األحداث حيث يدور الصراع بني  

األب لـــدى أفكـــار ورؤى وتـــصرفات وأحـــالم وتكـــرب فاجعـــة مـــوت  
الــشخوص والقــراء حتــى يــتم اكتــشاف املخاتلــة الفنيــة الــيت بناهــا    
الروائي أمحد خلف فاألب مل ميت ولكنـه حمفـوظ   مكـان مرفـه        
يتمتع فيه بسعادته الصغرية   العيش داخل غرف مجيلة أنقاد فيها 
إىل ولده احملب الذي حينو عليه لكنه وضعه   سـجن حريـري فقـد             

ــه األب ســلطته احل  ــى     في ــادرة عل ــال إرادة ق ــشر ب ــة وحتــول إىل ب قيقي
، التصرف فاملوت هنا لـيس فيزياويـاً بـل هـو معنـوي حريـري األبعـاد             

ويظــل األب احلــي رمــزاً لتــسلط جيــل آخــر علــى األبــوة بــديال عــن  
  .موات حقيقي

لقد وقع األب أسري جمتمع جديد وصغري حيث يكون املستقبل       
واية املستقبلية وهو معنـى    وذلك معنى آخر لصياغة الر    ،  بيد آخرين 
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خيتلف   الطريقة واألداء عن الطرح املباشر جلدل قتـل األب فتلـك      
  . رؤية للمستقبل تعاجل ايهامياً وذلك جزء من خطوط هذه الرواية

الن املستقبل ليس الذي نريد من سعادة شخصية بل هو حكـم         
الروائي املدون على الورق   طـرح صـياغات جديـدة ملـستقبل قـادم          
ومشروع الروائي العراقي عبد اهلادي أمحـد الفرطوسـي املتمثـل       

ضــــوع ، الكـــون الـــسالب  ، الرجـــل اآلتـــي  " مخاســـيته الروائيـــة   
يـستحق الكـثري مـن      " األرض اجلوفـاء    ،  الزمن احلديـدي  ،  الكربيت

التوقف والتحليل ذلـك أنـه يكتـب روايـة تبـدو خيـاالً علميـاً للوهلـة              
   مستقبل اإلنسان على األرض األوىل لكنها مجيعاً أعمال تبحث 

 األرض إلنـسان " تـضمن   " وما سيجري عليه من حتوالت جذريـة        
الـشديد العتمـة الـذي     وحياة أخرى أكثر بـراءة بعـد التغـيري الـصارم        

ــا ومظــاهر التقــدم        ــوات فيه ــث ختتفــي احلي ــى األرض حي ســيطر عل
اخلادعة ليبدأ آدم اجلديد وحواء اجلديدة صياغة جمتمع جديد آخر        

يد عن احلروب والويالات ومظاهر ووسائل الدمار الـشامل وصـوالً       بع
  .إىل مستقبل جديد لإلنسانية

إن هذه النماذج ليست الوحيدة الـيت تطـرح املـستقبل اإلنـساني            
ــآخر      ــي بــشكل أو ب ــصوره الروائ ــذي يريــده أو ي ــايل ال أو اتمــع املث
 لكنــها منــاذج جــديرة بالتقــدير وهــي تقــدم جتــارب مهمــة   روايــة        

            . املستقبل
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، مكتوبة ٢٠٠٦قصة قصرية منشورة   جملة بانقيا، العدد الثاني 
  .يستوقفك بناؤها ومفردات بنائها، ابتداء من العنوان، ١٩٧٣  

مصباح متحرك على جهتني، يوهم أول وهلة بالوجه           العنوان  
الرومانسي للحياة، للعشق املتلذذ مبعاناته، ملتجئـا إىل جـوف الليـل      
والضفادع تعزف على وتر أشجانه الطروب،ويريك تارة اخرى الوجه 

الذي يطارده الليل وليس لـه إال أن يلتجـئ       ،  الكاحل للحياة الواقعية  
 يلتقيان عليه - الليل والضفادع  –ا  إليه على الرغم من قسوته، ومه     

  .فيقضان مضجعه، ويستفزان أعصابه املتعبة
بنية السكر تشاكل بنية الرؤيا من حيـث الـال واقعيـة   اليقظـة            
الالإرادية، وختالفها   أهنا متتلك نـسبة مـا مـن اإلرادة املتـضمنة ال          
 إرادية انكى، إذ تتوقف اإلرادة قسرا   األرض، فيكون اللجوء إىل

ــيس فيــه؛ ليــدس فيــه الكاتــب الواقــع      أرصــفة الالوعــي الــسكران ل
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ــسكر     ــواقعي، هــذا ال ــم ال ــة(احللمــي واحلل ــسردية ) احلال ــؤرة(ال ) الب
تنفـتح علـى بنيـة متـضمنة     ) دوار(الزمنية املتوقفة عقارب سـاعاهتا،     

مـاض قريـب بطرائـق خمتلفـة ومتنوعـة          : متحركـة ) تـذكر (هي بنية   
  .طرق مسدودة ودائرة مغلقةومرتابطة املشاهد تؤول إىل 

الرؤيا تأتي حيث ال يستطيع الواقع تلبية متطلبات العصر، وتأتي 
ــيس ســكرا      ــث هــو ل التغطيــة واإلخفــاء ألســباب، الــسكر جــاء حي
باملعنى احلقيقي، لكنـه أدخـل   ضـمن معطـف الـسكر ألسـباب،        
إنه سكر جمازي يرصد الواقع بدقة وحصافة ويعرب عنه بدقـة وعمـق       

  .ل عنهوال يتغاف
داخـل  ) بنائية(، بنيات   )اإلطار(السكر  = بنية كربى : بنيات دالة 

ــضيق، :التـــذكر، البنيـــة الغـــائرة= الكـــربى   االنغـــالق االنـــسداد الـ
االحنـصار، تتخللــها بنيـات غــري مرئيـة يــستطيع ان يلمـسها القــارئ،     

) اإلحاطــة(ويــرمم منــها مــا يــدل علــى املالحقــة والتحــول والتوســع   
لى الرتابة القسرية وموت اإلرادة جتاههـا، هـذه غـري       والتكرار الدال ع  

  .تقانة القصة من جهة، ورؤيتها الثاقبة من جهة أخرى: املرئية
نظـن أن الوجـه الثـاني الـواقعي املقـصود بداللـة العنـوان الثـانوي         

الذي يسم النص بسمة سياسية   هتيئة ) ١٩٧٣ متوز ١٧وقائع ليلة (
ز واملرمـوز إليـه ال يتطابقـان، وإن    الذهن لفك شفراته، غري أن الرامـ    

الوقائع جتهد حساسيتك التأويلية لقراءهتا مـن الـداخل، مـع األخـذ           
) ليلة إعـالن اجلبهـة الوطنيـة   ) (اآلن(بنظر األمهية السياق اخلارجي  
ــاض قريــب     ــن م ــا ســبقها م ــسياق الــداخلي    = وم ــؤطر لل ــار امل اإلط
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اسي لبنيــة  واملتغلغــل   مــساماته، مــن هنــا يــشتغل التأويــل الــسي      
بعيدة، هي بنية سـكر حتتقـب إشـعاعات رمزيـة، تعـرب عـن دوافـع                 

) احلكومــة(الكاتــب، البنيــة هــذه صــمام أمــان لــو اهنــا وقعــت بيــد    
  .بطريقة او بأخرى

القصة تـشري بوضـوح إىل سياسـة متهرئـة وجبهـة متآكلـة، موشـكة             
على الصقوط منذ إعالهنا، ألن الراوي املتمـاهي بالكاتـب يعـرف كـل            

  .سبقا، فهو سياسي حمنك خمضرم يستشرف املستقبلشيء م
  النص ال يقبل القراءة على وجبـتني، إذ ال شـيء يقـوم بذاتـه      
ــتم فهمــه إال   إطــار الكــل إال   جلــسة     ولذاتــه، اجلــزء فيــه ال ي

 حاجــة إىل التكـــرار  – الـــنص –قرانيــة متـــصل، قــد يكـــون فيــه    
  .وتواصل فرانني؛ ألن بعضه حييل على بعض

ل غين باملقروءات املتوقعة تضع   طريقك عقبات سـردية           االستهال
ــرئيس مــن هــو؟ وأمامــه كــل هــذه      معتمــة، هــذا الرجــل س البطــل ال

ــات اهلندســية،  ــة   الــدكان     : التقاطع أصــناف الفواكــه املرصــوفة بعناي
  .املغلقة، خالة الدوار، ال بد ان س يعلم من األمور ما ال يعلم غريه

مــا الــدوار؟ ومل؟ هنــا مكمــن : لحتــس تــشابكا يــدعو إىل التــساؤ
الرتشــيح األول، هــل قــدم كنبــة خــشبية عتيقــة نــابع مــن العمــق          
الرتاثي؟ أم إنه يشري إىل التهرؤ؟ املوضع أمام دكان صغرية مغلقـة،           
  .إالم يتجه األمر؟ ضيق األفق والال انفتاح؟ أنا أسأل؛ إذن فأنا أفكر

نـاة   حلظـة   إىل اخلفـي املعا  ) الـسكر (عندما يتجـه الوجـه الظـاهر      
انكشاف واكتشاف تتجمع هالة مجالية باهظة القيمة عميقة الثيمـة    
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من طريق أوردة النص وشرايينه واستشعار نبضه، ويتجه التنـاثر إىل   
التالؤم املتوزع أصال   مفاصـل االسـتهالل الوصـفي املقـصود مـن        
  .غري ترهل، ممسرحا  للمشاركة   الفعالية السردية ليشع على املنت

شعر وثقافة وحوار، علـى الكنبـة   : جلسة الشرب كان ما كان   
، التــذكر يرتكــز )تــذكرات(املتآكلــة كــان الــدوار و  الــدوار حــدثت 

اجللــسة الــصاخبة وفيهــا كـان مــا كــان، واخلــروج مــن  : علـى حــدثني 
، واهلــرب منــها ثــم )رأى مــا رأى(ومــن ثــم اقتحــام احلانــة .... احلانــة

 الــدوار حــني حــرم احلــوار، فحــل      ، بــدأ )ال إراديــا (العــودة إليهــا  
الصمت حمل الصوت، وال إرادية بداءات النص سـرت   جـسد      

وجد ) س(النص   حركات مضطربة أدت إىل حركة دورانية، ف   
 لكنمـا احلانـة هـذه املـرة غريهـا   اجللـسة،       ،نفسه أمام احلانـة ثانيـة     

  .وال خطوة إىل األمام، لف ودوران، تكرار مضجر
 ونقيق الضفدع شبح اخلـوف الـصوتي،      ،)ع(حماصر من   ) س(

ــضمري احلــي       ــل ال ــنص، علــي رقيــب ميث ــشويش، علــى مــدى ال الت
والطبقــة العاملــة ويــساند املــثقفني، امــا عــني فيمثــل الــسلطة ورأيهــا    

  .امللزم
جـر قدميـه،   : مثلما سقط على الكنبـة ال إراديـا، واألفعـال بعـده      

شـــعر،  : ة،متثــل تــضاؤال   اإلرادة داخــل الــالإراد    ... رمــى جبــسده  
هذه األفعال   إطار حركة دوار سـلبية، كـل         ... وضع، أراح، أبصر  

  .األشياء تدور حوله، وحده القطب الثابت
، ) تذكر فجاة: (بنية التذكر تقوم على حماوالت صعبة   جماله
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حـــاول أن يـــستعرض شـــريط  ()يـــستدرج ذاكرتـــه(، )مل يعــد ينـــذكر (
فجـأة   ()تذكر أنه قـال ) (يدةتذكر انه ألقى قص  ) (ما ذا تذكر  ) (الذاكرة

كــل هـذه احملــاوالت    ) أيــن دفـرت املـذكرات؟  ) (تـذكر انـه نــسي كتبـه   
، )كلها تدور(، )األشياء تدور: (جمال التذكر، حتدث وكل شيء يدور    

  ).ع يواصل دورانه) (حركة دائرية ()كلها تدور(
ع حتول من ممثل لرأي الـسلطة إىل    :   بنية التذكر مثة ثيمة التحول     

إىل أصــله الــراقص، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة  ، اقش   الــسياسةمنــ
إذا اصـبحت    " مـاذا تفعـل بنفـسك؟   " أخرى كـأن مـن قـد قـال لــ          

وبعــد ان تقاذفـت األزقـة الــضيقة س    . مكـان كـان عليــك أالّ تكـون فيـه    
  )ماذا تفعل بنفسك يا س ؟(طالعه وجه علي وهو يقول 

س حماصـر  ، " سملاذا هترب يـا   " وفيها ثيمة متالحقة متكررة   
تأنيـب  " كـم سـتدفع؟  . .تعـال : "املـرأة اـدورة  .. تكرار املـأزق  : مطارد  

  .علي ل س يتكرر، والدوي يتكرر
!! وتتسع بنية التوسع، فاحلارس يصبح حـراس والـضفدع ضـفادع         

أرد س وهو ال ميلك اإلرادة اهلرب مـن الـداخل       ،  !!والكلب كالب 
علي حيث س علـى ركـوب   املقيد إىل اخلارج بعد ان كان فيه، إذا ب     

الشاحنة املوازية للنهر اجلاري املـرتع باملـاء، بعـد أن كـان ال يـرى                 
  . النهر قطرة ماء، وبعد أن كان كل شيء فارغا خاليا

 ولألرقــام داللتــها تركهــا الـــنص لثقافتــك الــسياسية والتارخييـــة      
  .احلمر اخلضر األصفر: ، ولأللوان أيضا١، ٣، ٤، ٥، ٧والسردية

دو أن كل شيء أصبح واضحا، فصعوبة االستذكار متثل     اآلن يب 
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حماولة سلخ القشرة عما   الداخل من حالة صراع باطلة   بيئـة           
والــضفادع ، ذا بالليــل ظــالم   باطنــه دســائس ’صــاخبة فاســدة، ف

  .ثرثرة وتشويش وانتهاز خمذول وناعق يردد رأي اآلخر السيئ
د حمـشورا    أكان مـن حيـث ال يريـ   . ويبقى سؤال النص نفسه  

" نعـم "فـإذا كـان اجلـواب    ،  دوامة منظومة رذيلة يرفضها قلبا وقالبا؟     
فلماذا حشر نفسه؟ أيكون مضطرا أم متومها؟ بعد الصحوة وعودة       

 .الروح رأى األشياء على حقيقتها
،  بقيت بنية الدائرة املغلقة على نفسها مستمرة إىل هناية النص

  . من الكابوس الناعوريإال فسحة   هناية الدائرة، انقذت س
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ال تكتمــل احلكايــة إال بالتأويــل الــذي يعطيهــا معناهــا   ســياق       "
ولـيس التأويـل هنـا هـو املعنـى القـصدي الـذي زرعـه املؤلـف                ،  معني

لناقـد الفرنـسي لوسـيان جولـدمان بـني       وقـد مـاز ا    . )٢("مكان ما   نـصه    
مستوى التأويل الذي يأخذ شـكل دراسـة حماثيـة    : مستويني من التأويل 

ــعياً وراء االنــسجام الــداخلي فيــه     ومــستوى التفــسري وهــو   ، للــنص س
وأحـسب أن هـذا املنـهج     . )٣(يبحث   ربط النص حبقيقـة خارجـة عنـه         

 ممــا يــستدعي تقــسيم )٤()الليــل والــضفادع (مناســباً لقــراءة تأويليــة لقــصة
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، األول املـــستوى النـــصي املتمثـــل بـــالنص: الدراســـة علـــى مـــستويني 
ــسياسية       ــة وال ــالظروف التارخيي ــل ب ــصي يتمث ــاني املــستوى اخلــارج ن والث

: ويشجعنا على هذا وضع القاص عنوانني لقصته     . احمليطة بكتابة النص  
إذ حييـل  ) م ١٩٧٣ متـوز  ١٧وقائع ليلة    (الثاني و ،)الليل والضفادع  (األول

    . العنوان الثاني إىل الوقائع اخلارجية احمليطة بالنص
                                                    

  

 
تبدأ احلكاية بسقوط جسد البطل الراوي على كنبة متآكلـة بعـد      

سـجاالت مطولـة كـان لـه      و جلسة شرب تضمنت حـوارات سـاخنة      
ثم . ما حني ألقى قصيدة القت استحسان احلاضرين    باعاً فيها والسي  
ــه ــصيدة الــيت نــسيها   احلــان فريكــض     ويتــذكر مذكرات ــه والق أوراق

فيدخل   حلم جرت أحداثه   املكان الذي ، مسرعاً السرتجاعها 
جرت فيه جلسة الشرب نفسه فـريى أوضـاعاً مبتذلـة وصـور هـيمن           

                             .كل شيء فيها مقلوب، األزدواج وعليها التناقض
واآلخــر ، األول واقعــي: وهبــذا ميكننــا تقــسيم الــنص علــى مــستويني

ــراوي      . حلمــي ــل ال ــستذكر البط ــواقعي إذ ي ــستوى ال ــة بامل ــدأ احلكاي فتب
أمسية حضرها مع جمموعة من رفاقه   جلسة شرب وصفها بامللعونـة    

ن القــى فيهــا بـرز فيهــا البطــل بإلقـاء قــصيدة شــد فيهــا اهتمـام احلاضــري   
الــذي رأى فيهــا شــيئأ مــن التــشاؤم   ) ع(االستحــسان مــن اجلميــع عــدا 

) علـي (كـذلك بـرز  . وضفدع راح يقاطعه بنقيق متواصـل يـشي بـالرفض         
 .أما البـاقون فلـم يفـصح الكاتـب عـن هويـاهتم           . بصمته وترقبه لآلخرين  
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أفعـاهلم للكـشف عـن     وملعرفـة هـذه الشخـصيات سنستـضيء بـأقواهلم     و
الثقافة العالية غري  وأحد رفاق هذه اجللسة وصف باللباقة     ) ع(فـ. هوياهتم

ال  وإهنـا متـشائمة  : "أنه اختلف مع البطل   قصيدته اليت ألقاها فقال     
   . )١("تنسجم مع طبيعة املرحلة

ترى أي مرحلة يقصد؟                                                                     
وقائع  (وان الثاني للقصة عن هوية املرحلة وهوقد يكشف لنا العن

  ) ١٩٧٣ متوز ١٧ليلة 
إىل ما حييل هذا التاريخ؟                                         وماذا حدث   تلك الليلة؟

ــض        ــاق جــرى بــني بع ــاريخ احلــديث أن مثــة اتف ــا كتــب الت ــل لن تنق
 )٢("ة التقدميـة باجلبهة الوطنيـ "اجلبهات السياسية متخض عنها ما عرف  
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2  













–
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، احلــزب الــشيوعي العــــــراقي: وقــد كــان أهــم أطــراف هــذه اجلبهــة هــم
   . واحلـزب الدميقراطي الكردستانـي، وحـزب البعث

وإذا ما حاولنا عقد مقاربة بني هذا احللف وجلسة الشرب تلك جند    
) ع(يقابل احلزب الشيوعي يعزز هذا األوصـاف الـيت أُلـصقت بــ          ) ع(أن

فضال عن بعـض أقوالـه    ،  فة عالية وانتقاء واضح للعبارات    ثقا و من لباقة 
  الطبقة العاملـة يأتيهـا الـوعي مـن     : "اليت تفصح عن انتمائه كقوله مثال

فهـو  ) علـي  (أمـا  . وهـذا القـول لليـنني      )١("خارجها من املـثقفني الثـوريني     
أنـا عامـل   : "شاب ينتمي إىل الطبقـة العاملـة وقـد صـرح هبـذا   قولـه       

ــضال عــن أخــذه موقــع  ، )٢("أن أســتفيد مــن ثقــافتكم بــسيط أحــاول  ف
ــه لــيس قطبــاً مــن    واملتفــرج مــن أقــوال احلاضــرين  أفعــاهلم ممــا يؤكــد أن

واألهـم أنـه    ،  كذلك انسحابه املبكر مـن األمـسية      . أقطاب تلك االتفاقية  
كــان صــمام األمــان للجلــسة فقــد كــانوا شــديدي احلــرص علــى انتقــاء   

ء وجوده و  حال رحيلـه أخـذت اخلمـر    ألفاظهم وختري عباراهتم   أثنا 
ــكت عمــا جــرى بعــدها     ــهم مأخــذاً كــبرياً وس ــراوي   و،من إن صــرح ال

) علــي (وهـو يالقـي صــعوبة   جلـم مجـاح غـضبه لـوال      "بـبعض منـه   
مما يشي . )٣("اجلالس إىل جانبه النفلتت الشتائم البذيئة من بني أسنانه      

إىل ) علــي (مـاء وإن هــذا كلـه يعــزز انت . بـبعض مــا حـصل بعــد رحيلـه   
الطبقـة الربوليتاريــة برمتــها الــيت تأخــذ موقـع املتفــرج مــن هــذه االتفاقيــة    
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  .وسواها اليت يعقدها الساسة حتت شعار رعاية هذه الطبقة وتبنيها
أمـا البطـل الـراوي فقـد شــغل موقـع املعارضـة مـن االتفاقيـة وقــد         

وأحـسب أنـه   ، سجل رفـضه هلـا بقـصيدة ألقاهـا فهـو شـاعر مثقـف              
إذ نقـل مــا  ، ؤلـف داخـل القـصة بثــوب أحـد شخـصياهتا     صـوت امل 

مــن منظــور املؤلــف إىل منظــور البطــل ال الوجــود احلقيقــي   "جيــري 
اخلـارجي وظـروف    ] كـذا [للبطل نفسه وحسب بـل معـه كـل العـامل            

. ) ١( " احلياة اليومية اليت حتيط به واليت تدخل   جمرى وعيه الذاتي
  ال مقابـل لـه   اتفاقيـة   ومل يبق سوى الضفدع ذي النقيق املتواصل 

كــذا حــزب البعــث الــذي ظــل مــن دون مقابــل    ) ١٩٧٣ متــوز ١٧(
ترى أميكن أن يكون البعث داالً على البعث؟                                                                                      ، جلسة الشرب

ــضفدع  ــق ال ــر   ) ع( واتف ــصيدة البطــل ال ــض ق اوي املعارضــة علــى رف
ــه   ) ع(افوصــفه ــضفدع بنقيق ــشاؤمية وقاطعــه ال ــه   "بالت ــصفقون ل ــانوا ي ك

حبماس إال ضفدعاً تكوم فوق العشب على مقربة منـهم كـان يشاكـسه           
برفضه هلا بعبارات رنانة ومنتقـاة     ) ع(فوصف. )٢("بإصدار نقيق متواصل  

ــضه بــالنقيق الــذي ال يفهــم منــه ســوى    علــى حــني ســجل الــضفدع رف
    . يرسم املؤلف بدقة داللة رمز الضفدع، والغوغاءالضوضاء 

وبعد أن يبقى البطل وحده   احلان يغادرها بعد طـرد النـادل لـه     
وهنـا تبـدأ   ، حتى يصل إىل كنبة خشبية متآكلة يرمي جبسده عليها  

الـصور بالتــداخل فـريى البطــل األشـياء تــدور مـن حولــه ذات صــور     
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ــه ببطــي    " ضــبابية  حتــى ...كلــها تــدور ...ءأبــصر األشــياء تــدور حول
والكنبة اليت حتته .. .اسفلت الشارع وبوابة الدكان املغلقة وكلها تدور      

كانـت مججمتـه تتهـدد      .. .تدور باصرار وتكاد هتـوي بـه إىل األرض        
  .                                               )١("باالنفجار   أية حلظة

ني الــوعي تكــشف هــذه األوصــاف عــن حالــة عاشــها البطــل بــ       
الدخول   املستوى الثاني من  ووالالوعي حتى تسلمه إىل الغيبوبة    

ــستوى احللمــي    ــو امل ــنص وه ــم   القــصة    . ال مل يكــن توظيــف احلل
ضرب مصادفة بل كان تقنية متعمدة من الكاتـب ليفيـد مـن احللـم       
ــم وظيفــة أساســية وهــي الــتكهن باملــستقبل ولطاملــا اعتقــد     فــإن للحل

، )٢( رئيـسية لألحـالم هـي الـتكهن باملـستقبل       األوائل بوجـود وظيفـة    
قد يكون لألحالم مظهر استباقي تكهين وكـل مـن       "ويرى يونغ أن    

فضال عما .  ) ٣("حياول تفسريها يتوجب عليه أن يضع هذا   االعتبار
نــه مــن اخلــروج     ــة إذ ميكّ ــم مــن حري ــضمنه احلل ــا  "ي مــن صــورة األن

ة الـيت كانـت مجيـع     االجتماعية املنضبطة إىل تلـك الـصورة املنفلتـ        
إن املـستوى  : وهبـذا ميكـن القـول   . )٤("رقابعة   الالشـعو   ] كذا[قواها  

ل وقت عقد االتفاقية غري أن املستوى احللمي تكهـن لنـا      الواقعي مثّ
إذن فـاحللم الـذي   . مبا ستؤول إليه األمور بعد هـذه املعاهـدة املـشؤومة          
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ــل رؤيــة البطـل املــستقبلية لألحــداث بعــ                                      . دما جــرىدخلـه البطــل مثّ
أوراقه والقـصيدة   ويبدأ املستوى احللمي بتذكر البطل لدفرت مذكراته   

فيعـود ركـضاً إىل احلـان السـرتجاعها ويفاجــأ بفـراغ املكـان مـن كــل        
ــة      ــصالة ورؤيـ ــه إىل الـ ــي وبدخولـ ــاوالت والكراسـ ــى الطـ ــيء حتـ شـ

لتنــاقض بأوضــاع جمموعــة مــن األحــداث قائمــة   جوهرهــا علــى ا 
ــرة إذ يتــصدر الــصالة جوقــة موســيقية تتــألف مــن قــزم  . مبتذلــة ومنفّ

) ع(وأربعة خمنثني أجاد الكاتب وصفهم غري أن أحد املخنثني كان 
ومعلوم أن املخنـث جـنس ثالـث جيمـع بـني الـذكورة واألنوثـة   آن               

شـكله ذكـر غـري    ) ع (واحد فال هو رجل وال هو امرأة وهكـذا كـان        
  صرفاته وحركاته أنثوية    أن ثيابه وت

أثـواب   واملخنثون األربعة يدورون حول القـزم بباروكـات ذهبيـة          "
يبتسم خببث ويرد عليه ، يواصل دورانه حول القزم) ع..(.برلون رقيقة

وبدا جلياً أنه . )٢("ناعماً ممطوطاً) ع(صوت "،  )١("حبركة من ردفيه    
ــة  ــز إىل ازدواجي ــه   ) ع (أراد أن يرم ــل علي ــا حيي ــصي وم    اخلــارج ن

 أمـا القـزم     .وضياع هويتهم بني الثوريـة والالثوريـة      ) احلزب الشيوعي (
ــت    وفــال يــدل إال علــى ضــآلة الــشأن   صــغر احلجــم علــى حــني كان

: مكمالت صورته اليت خطها الكاتب على العكس من هـذا فقـال        
ــة صــفراء   " ــة طويل ــزم شــاربان غليظــان وطاقي ــزم   وســطه  ، للق احت
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ــل   ــضاً حيمـ ــاً مفضـ ــاًحزامـ ــراً معقوفـ ــوة   )١("خنجـ إذ تـــدل علـــى القـ
باالزدواجيـة فجمـع بـني ضـآلة احلجـم والـشأن         ) ع(والضخامة فشارك 

أحسب  و– حبسب ثقافتنا الشعبية –) الشقاوة(ومظهر الرجل القوي
أنه أراد بالقزم حزب البعث الذي طاملا نظرت له األحزاب األخـرى       

) الــشقاوات (بــازدراء واستــصغار بيــد أنــه تــضخم باســتعماله وســائل 
ومل تقتـصر  . وصار حمـوراً تـدور حولـه األحـزاب الـيت حتالفـت معـه             

القزم بل امتد اجلمع بني املتناقضات   و ومن معه ) ع(االزدواجية على 
 رجل ضخم كـبري الـبطن   (إىل شخوص املوجودين   الصالة كلهم     

 نـــــساء غــــواني بائعـــــات للــــهوى جمـــــذومات  (و) امــــرأة ضــــئيلة  و
رة واألحـداث الـيت هيمنـت علـى حلـم       إن هـذه الـصو    . )جمدوراتو

البطل تشي برؤية تشاؤمية وخماوف مستقبلية مـن اتفاقيـة سـتقلب         
حتى رؤيته لنفـسه   ظـل هـذه األوضـاع فقـد      ،  األوضاع إىل األسوأ  

سيطر عليه الغثيـان واالمشئـزاز فحـاول اهلـروب غـري أنـه مل يـنجح                 
لبنفـسجية  جذبته من ربطة عنقـه ا "فتجاذبته أيدي البغايا القبيحات  

صـاحت ذات الوجـه اـدور    .. .جذبتـه امـرأة أخـرى   ...امـرأة جمـدورة  
انظـر البقـع احلمـراء    ، إهنـا مـصابة بالـسفلس   ، احذر االقـرتاب منـها   

ــة    ــرأة ثالث ــى جــسدها جذبتــه ام ــسة، ورابعــة، عل حــاول أن ، وخام
ــه  ، يقــاوم ــأعلى صــوته ضــرب بيدي ــس برجليــه ، صــرخ ب أيــدي ، رف

خلعــت ، ة العنــق تعتــصر رقبتــهربطــ، النــسوة جتــره مــن كــل جانــب
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 وإذا به يركض بأقصى سرعته خارجاً من     )١(.".متزق قميصه ،  سرتته
وقـد مثـل صـراعه مـع البغايـا      . الصالة عارياً متاماً إال مـن ربطـة العنـق        

ــة العــري      صــراع البطــل مــع الواقــع اجلديــد ومقاومتــه أكــد هــذا دالل
ــة علــى صــراع اإل   " ، راداتفــاحللم يــستعمل الــشعور املــذكور للدالل

ــة علـــى الــــ  ــستمر   . )ال(للداللـ ــود أن يـ ــة تـ ــشاريعنا الالواعيـ إذ أن مـ
    أما مقتـضيات الرقابـة     .االستعراض حبيث يكون استعراضنا متواصال

                                        .)٢("فتفرتض وضع حد له
ــي     .١ ــه بقـ ــداث إال أنـ ــشاؤمية لألحـ ــة التـ ــالرغم مـــن الرؤيـ وبـ

وقد حتقق ، بنفسجية بانتظار أمل ينقذه مما فيهحمتفظاً بربطة عنقه ال
ــك عنــد اســتفاقته وجمــيء  ليقلــه بــسيارته عنــد والدة  ) علــي (لــه ذل

ر عن احلالة النفسية للبطل ، الفجر  والنهر مرتعاً باملاء النهر الذي عب
فتباين النهر بني اجلفاف واالمتالء باملاء تبعاً لتباين حال البطـل بـني      

 علـى  – أعـين اليـأس    –يمنـت احلالـة األوىل      وقـد ه  . اليأس واألمـل  
ال يـرى فيـه قطـرة مـاء     " املستوى احللمي فرأى النهر جافاً متـشققاً        

حيـاول أن  ،  يسمع نقيقاً متواصال يتلفت   .. .يركض   أرض متشققة   
ــشقوق       ــني ال ــضفادع ختــرج مــن ب ــصدر الــصوت ال يتعــاىل ، حيــدد م

ــا ــني قدميــه  ، نقيقه ــا مرقطــة د   ، تثــب ب ــرتطم بــه جلوده          . )٣("بقــة ت
يتشاطر داللة النهر   القصة داللتـان األوىل داللة اخلـصب واحليـاة       و
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وجفــاف املــاء وغيابــه داللــة علــى اجلــدب  .  وداللــة الطهــر)١(والتجــدد
 غيـاب املـاء داالً   تضافروارحتال اخلصب فضال عن غياب الطهر وقد  

علــى الطهــر مــع حــضور الـــضفادع الدالــة علــى النجاســة حبـــسب        
 بـل   )٢("الـضفدع رمـز عـن النجاسـة       : "فقيـل ،  رجعيات األسطورية امل

ــة ا علــى        ــان لعن ــضفادع ك ــة إن وجــود ال تأكــد األســطورة التوراتي
إن كنــت تــأبى أن "فرعـون بعــد أن حــال بــني النـاس وعبــادة الــرب   

ــضفادع   فيفــيض النــهر ، تطلقهــم فهــا أنــا أضــرب مجيــع ختومــك بال
ع فراشــك وعلــى  إىل خمــد وفتــصعد وتــدخل إىل بيتــك  . ضــفادع
وملا دعا موسى ربه لزواهلا أماهتا الرب فجمعها النـاس   ،  )٣("سريرك

فأكـــد داللـــة ، )٤(علــى أكـــوام فــامتألت أرض مـــصر منـــها فأنتنــت   
الالطهر والنجاسة على حني عـاود األمـل إىل الظهـور عنـد اسـتفاقة            

ــل أن "البطــل مــن حلمــه وكــان املــاء أوىل دالالت األمــل هــذه     وقب
 ألقـى نظـرة علـى نفـسه وجـد بدلتـه مبللـة برشـاش          تتحرك الشاحنة 

فجـرف  . )٥("والنهر املمتد جبانبه كان مرتعاً باملاء حتى حافتـه   .. .املطر
، فضال عن داللته على الطهـر حبـضور   )٦(النهر األسى ليأتي باجلديد  
                                                 . املاء وغياب الضفادع منه
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القــصة القــصرية فــن زمــاني يعلــن والدتــه وينمــو فتتــسع مــسريته   
تتـابع ايقـاعي مـنظم    (لذا فهو يتشكل مـن      ..تارخييا من خالل احلدث   

كمـا يقـول جــورج   ....)للحـوادث   اسـلوب ايقـاعي مـنظم للعبـارات     
ات الواقـع مـن خـالل    وبذلك تكون وثيقة رصد مجاليـة ملـتغري     .. مور

اخلطاب الذي تقيمه واملتلقـي بطريقـة احلـوار بكـل اشـكاله لتحقيـق            
اضافة اىل وظيفتها القصدية اليت ينـوي  .. املتعة واملنفعة   آن واحد   

الكاتـب حتقيقهـا باعتبارهــا تعـبري عــن واقـع متـداخل مــع اخليـال مــن       
يانية وهي تسجل وهج اللحظة الع   ..خالل تفاعلها مع احلدث وتوتراته    

لذا فهي خطاب ابداعي يتطلـب حـضور     ..واستلهامها ورصد حتوالهتا  
وقاص ميتلك القدرة على استبطان الواقع ..ذهنية مستلهمة واقعها اوال

واحلــدث مــن حمدوديتــه صــوب مشوليتــه   ..واخلــروج بــه مــن دائرتــه 
  ..االنسانية

i. تكشف من خالل عنواهنا الرمز الذي هو ) الليل والضفادع(وقصة
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واملبين بصيغة اجلملة ..) رية ذات بعد داليل قابل للتأويلبنية شع (
االمسية املعطوفة اليت احتلت حيزها الذي تتحرك ضمنه احليـاة        

فامتلكت سياقها الداليل الرامز مبستواه العميق الذي       .. االجتماعية
فتـداخال  .. خيرتق آفاق بنية السرد بوصفه نصا موازيا لنصية السرد    

ومـن ثـم تـشكيل    ..الطبيعـة التواصـلية بينـهما   وارتبطا بوشائج تؤشر    
  ..وحدة واحدة موع فقرات السرد

ii.  )       وانـه اسـتطاع ان يـشد اليـه     ..تذكر انه القـى آخـر قـصيدة نظمهـا
فكانوا يصفقون له حبماس اال ضـفدعا تكـوم فـوق     .. كل االمساع 

  ..)..العشب على مقربة منهم يشاكسه باصدار نقيق متواصل
iii . ) ة ترتكب من فقرتني متداخلتني اوهلما     سردي) الليل والضفادع

ــة متوهجــة       ــربة هادئ ــروي بن ــل وامل ــشكلت مــن احلــدث املتخي ت
يتسلل من بـني خيوطهـا الـضوئية املنبعثـة مـن نيونـات تـصارع                 

والــيت يبعثهــا صــوت الكاتــب فتدغــدغ عواطــف  .. ظلمــة الليــل
كوهنا تكشف عن صراع الذات  ..املتلقي وحترك خزانته الفكرية   

صد التأثري بقدر مـا تقـصد حتريـك الفكـر واحلـث       القلقة فال تق  
علـى الفعــل مــن خــالل التأمــل والتحليــل للكــشف عــن رمــوز   

  ..السرد من خالل عرضها الطبيعي البعيد عن املبالغة
ابـصر  .. وضع مرفقه على مسند الكنبة واراح راسه على كفـه          ( . ٢

مصابيح . .اعمدة التلفونات..كلها تدور..االشياء تدور حوله ببطيء
ــة ..جــدران العمــارات ..ونالنيــ ــاص اجلريدي ــدور    ..واالقف ــها ت كل

لكنه وحـده القطـب   ..لكل واحدة مدارها املميز   ..مدارات متباينة 
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تنهي السرد وهي تفتح باب وثانيهما فقرة ...).ذه املداراتلكل ه
  .اق بعد صحو من كابوس حلمي مفروضاالشر

i. )        ى مفككـة وماثلـة علـ   ١ثم تلفـت حولـه فـألفى الكنبـة اخلـشبية
والنـهر املمتـد جبانبـه كـان     ..احد جانبيهـا توشـك علـى الـسقوط       

  ..)مرتعا باملاء حتى حافته
ii .      تقنية فنية منظمـة االفكـار   ٢و  ثنايا السرد يتحرك القاص وفق

والرؤى املمتدة بامتداد نسق حلمي حمتدم بتوافق يؤكـد قـدرة      
مبدع واع ملهمته املنحـصرة   قيـادة البنـاء الـسردي باسـتخدام         

ردات اليت تتكـأ علـى اشـارات ذات مـدلول اشـاري ليفـسر         املف
ــهار سياســيا      ــع والوجــود املن ــض اشــكاالت  الواق بوســاطتها بع

ــا  ــا واخالقيـ ــياء   ..واجتماعيـ ــة ومـــوت االشـ اذ الرتقـــب واملالحقـ
املدينة ميتة وابواب البيوت شـواهد منقوشـة       ..(وسكون حركتها 
  ..)..خبطوط كوفية

iii .           خـالل تنقلـه بـني االزمنـة      ٣فالقاص يوظـف عباراتـه احلـادة مـن
ليكشف عن الوهم الذي يتحرك مع الواقع التارخيي وهو حيـاول     
ان يتابع احلدث من خالل استخدام اسلوب االسـرتجاع وتيـار      

  ..الوعي
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iv. )            تذكر فجأة املـصريون القـدماء حـددوا سـبع مسـاوات تتحـرك
.. لكـل كوكـب مسـاء يـدور هبـا       .. فيها الكواكب حركـة دائريـة     

لكــن االرض .. الثانيــة للزهــرة والثالثــة للــشمس االوىل للقمــر و
االرض الــيت يرتبــع علــى ..كانــت حمــورا لكــل هــذه الــسماوات

ــوت عــنخ آمــون   ــها ت ــذين كــانوا    .. قمت ــصحاب ال قاهلــا احــد ال
هـذا يعـين ان القـصة    ....)يشاركونه جلسة الشرب قبل سويعات  

ــق وظيفتــها اجلماليــة  ــل الغــور   البعــد  ..ال تقتــصر علــى حتقي ب
ي الذي يرتبط بالـسرية الذاتيـة واملوضـوعية حليـاة الـراوي       التارخي

كــي يوقعنــا   )هــو(الــذي يلجــأ اىل اســتخدام ضــمري الغائــب 
االيهــام بواقعيــة مــا يرويــه مــن احــداث ووقــائع وليحقــق اهدافــه  

اضافة اىل تصوير الواقع بتداعياته اليت ..اجلمالية اليت يرنو اليها
فسريات املتسلطة     تتوظف بقصدية واضحة لتعطي بعض الت     

بطلــه الــذي ســقط علــى كنبــة     (انطالقــا مــن  .. ذهــن القــاص 
وهو يتابع منولوجا داخليا يفصح عن مكنونـات ذاتـه       ..) خشبية

ــذي يكــشف عــن اهلــم    )..هــو(باســتخدام ضــمري املخاطــب    ال
االجتماعي كمحرك فاعل ومؤثر من خالل توظيفه داخل بنية 

  ..السرد
v.       بـني نـسقني ســرديني   ) ادعالليــل والـضف (لقـد مجـع القـاص

ومــن ..اوهلمــا نــسق ســردي واقعــي وثانيهمــا ختييلــي  ..متــداخلني
خالل هذه الرتكيبة احللمية الواقعية يـسري الـسرد بلغـة مكثفـة          
متمثلة حبركة ذهنية تعـرب عـن مكنونـات احلـدث الـذي يرتقـي                
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ويرتك صداه الذي يرتدد   فضاءات ..اىل وجدان املتلقي فيثريه 
ثــره حبكــم عبــارات القــص املكثفــة وهــي ترســم   فــيرتك ا..الــروح

شــرائحها االجتماعيــة واحــداثها الواقعيــة املؤســسة علــى زمــان   
ومكان لتحقيق مشهدها السردي من خالل االنثياالت الفكرية  
والتداعيات اليت تأتي استجابة ملنبهات خارجية دومنا اسـتطراد          

فتـشكل  .. حبكم النمو املوضوعي الحـداث القـصة وشخوصـها         
) الـذاكرة ـ االنتبـاه ـ التوقـع     (هدا سيناريستية ختتصر الزمن مشا

وقد مجعها خيط رفيع مـن الواقـع االجتمـاعي برتكيزهـا علـى               
مع اعتماد احلوار الذي يشكل     ..الوجود االنساني بكل تناقضاته   
كونـه ابـرز العناصـر    ) املوضوعي(عنصر احلركة بشقيه اخلارجي   

د والوصــف مــن اجــل التعبرييــة والتــصويرية بتداخلــه مــع الــسر
ــك عناصــر الــسرد داخــل الــنص     ــم تفاعلــها مــع    .. حتري ومــن ث

الذي يكشف عـن دواخـل   ) املونولوج(واحلوار الداخلي .. اخلارج
كونه احد معطيات ..الشخصية حبكم احتدام الصراع مع الذات
االمـر الـذي يبطـيء    ..املستوى احلسي مع نزوع صـوب املـشهدية      

اطف واالنفعاالت الوجدانية من سرعة السرد ليفسح اال للعو
  ..ان تفصح عن نفسها

vi. )  ــشقوق ــضفادع ختــرج مــن بــني ال ــا ..ال تثــب بــني  .. يتعــاىل نقيقه
تزامحهـا  ..حيـاول االسـراع   .. جلودها مرقطة دبقة  ..ترتطم به ..قدميه

ــركض  ــزالق.. امامــه يعيقــه مــن ال يتــسلق املــسناة  ..ويعرضــه لالن
ــصعد اىل الــشارع..الكونكريتيــة يقة متــشابكة تتقاذفــه ازقــة ضــ ..ي
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يطالعه بنظرة  ) علي(وجه  ..يتحسس جسده ..مثل اذرع اخطبوط  
  ..تأنيب

  ..ـ ماذا تفعل بنفسك يا فالن
  ..ملاذا هترب يافالن..)ع(صوت ..يركض

vii .   ــاوزت ــد جتـ ــضفادع (لقـ ــل والـ ــا  )الليـ ــع باعتمادهـ ــشوائية الواقـ عـ
املليئـــة  ..الشخـــصية ذات الطبيعـــة املتميـــزة بعمقهـــا النفـــسي    

ية احلاملة واملتفاعلة مع املوقف واحلدث ببنـاء    بطموحاهتا االنسان 
فين يقوم على سرد ذاتي جيمع بني افعال االستذكار والوصف      
والتغلغل   دواخل النفس مع انتماء  للزمكانية اداء وتكنيكا          

كون العالقة بـني االدب والواقـع عالقـة جدليـة تكمـن       ..واسلوبا
  ..  عي  قدرة الكاتب على اجلمع بني الذاتي واملوضو

viii .     ــات ــصة متعــددة االصــوات واخلطاب ــذلك قــدم الفرطوســي ق وب
واالفكــار واملواقــف املرتكــزة حــول مههــا االنــساني املنبثــق مــن  

 .                                      .واقع مشحون
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• BrooKE : MUTAtiON AND EVOLUATION: SURY 
UNiVERSITY 

  
• NORTHORP FRY : THE GREAT CODE : GREAT BRITAIN 

: COX AND  WYMAN 1981. 
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