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 رقم اإلٌداع لدى دابرة المكتبة الوطنٌة
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 محمد رمضان، الجبور        

 -قراءات فً عالم مصطفى القرنه الروابً/محمد رمضان الجبور .
 2018عمان: المإلؾ، 

 

 )   ( ص        

 المإلؾ معروؾ بـ )الصور باهري(        

  5426/10/2018 ر.إ.:           

 /القصص العربٌة// األدبًالتحلٌل //النقد األدبًالواصفات: /          

ٌتحمل المإلؾ كامل المسبولٌة القانونٌة عن محتوى مصنفه وال ٌعبر هذا 
 المصنؾ عن رأي دابرة المكتبة الوطنٌة أو أٌة جهة حكومٌة أخرى.
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 مدخل

ألخٌرة ، وأصبح الهتمام بالرواٌة فً اآلونة القد زاد ا
، ومكانا مرموقا بٌن األجناس األدبٌة ، وزاد لها سوقا وقّراء

، عددا ونوعا  عدد من ٌتجهون إلى النصوص الروابٌة 
، مدار بحٍث لدى الكثٌر من النقّادوأصبحت الرواٌة 

والعالم  صت لمبدعٌها من كافة أرجاء الوطن العربًوُخص
 فً الجابزة أُطلقتلقٌمة مثل جابزة البوكر ، فقد  الجوابز ا

 مان“ العالمٌة الجابزة لتحاكً ظبً، أبو فً ،2007 إبرٌل

ٌّز مكافؤة إلى وتهدؾ ،”بوكر  العربً األدب فً التم
ة المعاصر  مع بالشراكة الجابزة وُتدار الرواٌة، وخاص 
 ظبً أبو هٌبة من وبدعم لندن، فً ”بوكر“ جابزة مإسسة
  .المتحدة العربٌة اإلمارات فً والثقافة ةللسٌاح

 سنوٌة جابزة العربٌة للرواٌة ”كتارا“ وهناك جابزة
 عام بداٌة فً ”كتارا“ الثقافً للحً العامة المإسسة أطلقتها

 العربٌة الرواٌات حضور ترسٌخ إلى وتهدؾ ،2014

ا المتمٌزة  ٌ ا، عرب  ٌ       فبات عدة إلى الجابزة وتنقسم وعالم
 رواٌات – المنشورة ؼٌر الرواٌات – المنشورة اتالرواٌ)
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 ،(للرواٌة والنقدٌة البحثٌة الدراسات - المنشورة ؼٌر الفتٌان

 5 أفضل واختٌار بفرز المختصة التحكٌم لجان وتقوم
 تقٌمه سنوي بمهرجان عنها اإلعالن وٌتم فبة، بكل أعمال
 .كتارا“ مإسسة

من أهمٌة  انتشارها لم ٌقللوظهور الرواٌة وتؤلقها و
نورثروب فراي فالشعر هو مركز األدب كما ٌقول  ،الشعر

أن نبدأ من مركزه  : " إذا أردنا أن نعلم األدب حقا ، فال بد
وعندبذ نتجه إلى النثر األدبً، ثم ننتقل من  ،الذي هو الشعر

    والحٌاة  للعمل والحرؾ ةالتطبٌقٌ هناك إلى اللؽات
الٌومٌة
 (1)

 " 

النقدٌة العربٌة فضل الحضارة  وال تنكر األعمال
األوروبٌة فً تطوٌر الرواٌة وتطوٌر األدب العربً 

وهناك مدارس نقدٌة أخرى أشادت بالتراث العربً  عموما،
وبٌنت أن الرواٌة العربٌة ما هً إال امتداد لتراث األدب 

 ،إكد هذا الرأي مثل رسالة الؽفرانوجاءوا بؤمثلة ت العربً.

                                                           

 ) 1) وزارة ،منشورات عبود حنا ترجمة األدبً، الخٌال:فراي ثروب نور   
 70 ص 1995 الثقافة،دمشق،سورٌا
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 ، وكتب الرحالت،ً بن ٌقظانوألؾ لٌلة ولٌلة، وح
أن األدباء العرب تؤثروا  .... وكل ذلك ال ٌمنعوالبخالء.
 المعاصرة،واخذوا من تقنٌات الرواٌة الؽربٌة  ،بالؽرب

ولكنهم ظلوا مع طبٌعة المجتمع العربً التً تتنافً وطبٌعة 
 المجتمع األوروبً.

 الواقع،"إن وظٌفة األدب إنما هً التعبٌر عن مشكالت  
لذا اخذوا من تقنٌات الرواٌة الؽربٌة  فٌه،رصد المتؽٌرات و

وتركوا ما ٌخص  فنٌتها،المعاصرة ما ٌحقق للرواٌة 
العربً".المجتمع الؽربً وٌتنافى مع طبٌعة المجتمع 

(1)
  

، ففتحت المجال أمام لقد اتسعت أفاق الرواٌة العربٌة
الروابٌٌن لطرح هموم أمتهم ومحاولة تشخٌص الواقع 

، ومحاولة زرع بذور اإلصالح  تعٌشه األمة يٌر الذالمر
، وبرؼم أن واقع ٌوافق تطلعاتهم وطموحاتهم من أجل بناء

األدب بكافة أشكاله وأجناسه ٌستمد وجوده من حٌاة 
المجتمع وتفاعل ظروفه سواء كانت هذه الظروؾ سٌاسٌة 
                                                           

محمد رٌاض وتار : توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،  ( 1)

 11، ص2002اتحاد الكتاب العرب 
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إال انه ال ٌجوز لنا ، تارٌخٌة أو اجتماعٌة أو ثقافٌة أو
، هذا الواقع نقال أمٌنا لمعطٌاته األدٌب على نقلمحاسبة 

الجمالٌة والفنٌة فً فالكاتب أو األدٌب ٌنظر إلى الناحٌة 
؛ ضٌا أحٌانا عن سرد الواقع كما هو، متؽاعمله األدبً

حداث نقال حرفٌا فمهمة ووظٌفة الروابً لٌس نقل األ
باإلضافة  ، الن ذلك لٌس من مهمة األدب،وتوثٌقها كما هً

فً  شؤن العمل األدبً، فالعمل األدبًذلك ٌقلل من أن 
ؼالبه عملٌة تخٌلٌة، وإعادة صٌاؼة األحداث مستعٌنا بخٌاله 

فً كتابه )مفهوم ٌقول جمٌل حمداوي  وبصوره التخٌلٌة،
ٌُقصد به ذلك النوع األدبً الذي ٌصؾ التخٌل الروابً(  :

بؤدنى صلة  ، ال تمتٌات بطرٌقة خٌالٌةوالشخصاألحداث 
لى الواقع أو الحقٌقة المرجعٌة وٌعنً التخٌل كذلك ذلك إ

الشًء الذي تم اختالقه واختراعه بدون أن ٌكون له أساس 
واقعً حقٌقً"
(1)

  

 اةــو إال محاكـً ما هـص األدبـة أو النــال شك أن الرواٌ
 القدم،للواقع سواء كان هذا الواقع حاضرا أو مؽرق فً 

                                                           

 45ص مداوي ،جمٌل ح مفهوم التخٌل الروابً ،(  1)
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طرٌقة تخٌلٌة فنٌة ُتعد تجربة فهو محاولة فً إعادة إنتاجه ب
الروابٌة المهمة فً القرنة الروابٌة واحدة من التجارب 

قرنة فً تجاربه الروابٌة نجح الروابً ال، فقد الوطن العربً
ن دابرته المؽلقة إلى دوابر ، فقد استطاع الخروج مالعدٌدة

 ، بل من وطنهأخرى، فسافر حرفه إلى خارج وطنه
من دولة ، فتجول فً أكثر ً الكبٌرالصؽٌر إلى وطنه العرب

، وٌنحى منحا  جدٌدا من ومدٌنة، فهو ٌرسم طرٌقا خاصا به
 .لموضوعات التً ٌطرحها فً رواٌاتهخالل ا

الدخول إلى عالم القرنة  نحاول من خالل هذه القراءات
، وأقصد بالجادة تلك األعمال الروابً، فالرواٌات الجادة

، ولم ُتكتب فكرا ومضمونالتً تحمل فً طٌاتها الروابٌة ا
 .قطع الوقت والحصول على متعة آنٌةل
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 عيآًّ الرّآات : 

  خٌمة مشرعة للرٌح  (1
  شمتو  (2
  عابلة من الروهٌنؽا  (3
  الشٌطان ٌخرج من أزمٌر  (4
  الموت بطعم مالح  (5
  بنسماٌا (6
  المدرج الرومانً (7
  دموع على حدود طنجة  (8

، بل انه م النصة الربٌسٌة للدخول إلى عال، العتبالعنوان
 بصفة والتخٌلً األدبً اإلبداع قراءة فًمن أهم العناصر 

لعنوان هو ما ، وال شك أن اخاصة بصفة والروابً عامة،
، ولفترة زمنٌة ظل العنوان مهمال وقلة ٌمٌز كتابا عن كتاب

 اعتبروا، فقد ارسٌن الذٌن أولوا العنوان أهمٌةمن الد
 إلى شٌبا ٌقدم ال لؽوٌا وملفوظا له قٌمة ال هامشا العنوان
 ما وأن شًء، كل بداٌة هو العنوان، األدبً النص تحلٌل
 .علٌه ٌدل عنوان وله إال مهم أثر من
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بً والناظر إلى عناوٌن هذه الرواٌات ٌرى أن  الروا
األعمال فٌها  ، فمعظم هذهالقرنة قد أولى المكان أهمٌة

 ( ، ففً رواٌة )خٌمة مشرعة للرٌحالمكان سٌد الموقؾ
لصحراء داللة على الفقد  ، واالمكان هو الصحراء

، داللة على عدم االستقرار والرحٌل، والخٌمة والضٌاع
 وبؽض النظر عن التسمٌات التً أطلقت على مفهوم

، فبعض الدارسٌن أطلق مصطلح المكان وتسمٌاته المختلفة
علٌه )الحٌز المكانً( والبعض األخر )المكان ( وآخرون  

 وٌـبرز تسـمٌته على ٌدافع باحث  كــل راحو ،الفضاء()
   .األدبٌـة داللتـه

 مكان،أشمل وأعم من كلمة  الفضاء،وٌظل مصطلح 
فكلمة فضاء  الواحدة،وذلك لتعدد األمكنة أحٌانا فً الرواٌة 

ففً )خٌمة مشرعة  الرواٌة. األماكن فًالرواٌة تشمل كل 
فً المكان  للرٌح ( ٌبٌن لنا الروابً صعوبة العٌش والتنقل

 والسفر،الرحٌل  المرض، العٌش،صعوبة  )الصحراء(،
ففً هذه الرواٌة  السٌبة،الحٌاة االجتماعٌة  االستقرار،عدم 

 شًء.ٌطؽى المكان على كل 



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  12 
 

)خٌمة مشرعة للرٌح( من أطول األعمال الروابٌة 
صفحة من  377، فقد بلػ عدد صفحاتها للروابً القرنة

،  2010بعة األولى لها عام ، وقد صدرت الطلكبٌرالقطع ا
وقد كتب الروابً القرنة فً الصفحة األولى من الرواٌة " 

، كٌؾ ٌتحول العبد لى سإالتحاول هذه الرواٌة أن ُتجٌب ع
ق العبد للحرٌة والسٌادة ، وٌمكننا القول إنها توسٌدا  

، ، وطموحه الذي ؼالبا  ما ٌصطدم بعقبات كثٌرةوالخالص
"، كما فً هذه الرواٌةرة موجعةوقد ال ٌنتهً إال بخسا

(1)
 

أولبك الذٌن بنو الحضارة وقد أهداها " إلى هإالء و
، إلى تلك الذٌن رسموا بوجودهم نواة العالمإلى  ،وأسسوها

البذرة التً حققت الفعل اإلنسانً وأسهمت بوجوده  "
(2)

 

ٌُعد الحوار من استخدم فً معظمها لؽة الحوار ، و
خدمها األدٌب عند انجازه لعمل أو الوسابل اللؽوٌة التً ٌست

فالحوار إذن، نوع من أنواع التعبٌر تتحدث من نص أدبً " 
شخصٌتان أو أكثر حول قضٌة معٌنة. وإذا ما كان  الله خ

                                                           

44 ص ( للرٌح مشرعة خٌمة) الرواٌة     )1(  
 55 ص( للرٌح مشرعة خٌمة) الرواٌة(   2)
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 باإلٌجاز واإلفصاحهذا الحوار فنٌا فإنه ٌتسم 
بطرٌقة  الكالموالموضوعٌة، وهو الطابع الذي ٌتسق به 

."رارباستمـ االهتمامٌثٌر  تجعله
(1)

 

ٌها عدد ، وتحاور فجاءت الرواٌة فً عشرة أجزاء
، عامت الشخصٌة الربٌسٌة تجاوز األربع عشرة شخصٌة

كان لها فً هذا النص ،فكل من الشخصٌات المذكورة 
 حمٌد" المؽربً الباحث ٌعرؾ الدور الكبٌر فً الرواٌة

 العاملة الفاعلة الشخصٌة" بؤنها الشخصٌة" لحمٌدانً
 ٌمكن والتً والثقافٌة، والنفسٌة االجتماعٌة دهاأبعا بمختلؾ
 به تخبر ما أو الراوي، به ٌخبر ما خالل من علٌها التعرؾ

 عن أخبـار، من القارئ ٌستنتجه ما أو ذاتها، الشخصٌات
 "الشخصٌات سلوك طرٌق

(2) 

 على ٌدل باسم عنونتها تم التً ،(شمتو) رواٌة وفً
 مدٌنة قرب ٌقع ًتونس أثري موقع هو( فشمتو) ، المكان

                                                           

 مقله، الفتاح عبد طه. د.والتلفزٌون واإلذاعة والمسرحٌة القصة فً الحوار( 1)

 09: ص.1972 سنة القاهرة، ،) المنٌرة ( الشباب، مكتبة

  50 ص ، سابق رجعم ، السردي النص بنٌة:  لحمٌدانً حمٌد(  2)
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 إلى الموقع تارٌخ ٌرجع. النومٌدي العهد إلى ٌرجع جندوبة
 أقامه ضرٌح معالمه أبرز ومن المٌالد، قبل الخامس القرن
 فً ٌوجد. ماسٌنٌسا لوالده مكٌبسا النومٌدي األمازٌؽً الملك
 وقوس كبازٌلٌك الرومانً للعهد مخلفات عدة أٌضا الموقع
 بدرجة الموقع اسم اقترن .صؽٌرة ودكاكٌن ومدرج نصر
. به توجد مقاطع من ٌستخرج ووردي أصفر برخام كبٌرة
 التعاون إطار فً للموقع وتهٌبة للحفرٌات واسعة حملة تمت

 .متحف ا الموقع كذلك ٌضم. األلمانً التونسً

 الروابً شؽل قد فالمكان المكان، عن أٌضا فالحدٌث إذن
 قدر ونحاول علٌها نمر سوؾ كثٌرة، أعمال فً القرنة

 ٌدور( شمتو) ففً علٌها، الضوء نلقً أن االستطاعة
 طامعا جاء الذي ، الرومانً والمستعمر المحتل عن الحدٌث
 به ٌزٌن نظٌر، له لٌس أصفر رخام من( شمتو) بخٌرات
 جوعا، ٌموت( شمتو) وشعب وثمار، وأؼنام قصوره،
 وأجاد أبدع وقد الرومان، أٌدي على وقهرا قتال وٌموت

 حتى التونسً المكان هذا عن الحقابق تقصً فً  وابًالر
 .المكان هذا عن كتبه ما كان
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عصر من  )شمتو( وثٌقة تارٌخٌة تشرح فترة زمنٌة فً 
ته فهو من خالل مطالعا، عصور الجمهورٌة التونسٌة
ودراسة هذه المكان دراسة ، وزٌارته المتكررة لهذه المكان

 .العمل األدبً الرابعخرج لنا هذا ، استطاع أن ٌُ مستفٌضة

ٌُعرج الروابً القرنة على مدٌنة أخرى  وفً هذا النص 
 كانت، وبٌالرٌجٌا بٌالرٌجٌا لها الكثٌر من األهمٌة  إنها 

 ومدٌنة أثري موقع ،ماسٌنٌسا النومٌدي الملك عاصمة
 التونسٌة البالد ؼرب شمال جندوبة مدٌنة قرب تقع تارٌخٌة
 أنها إال المٌالد قبل الرابع نالقر إلى رٌجٌاالٌب جذور ترجع
. علٌها القرطاجٌٌن سٌطرة بعد إال أهمٌة ذات تصبح لم

  عام تصبح أن قبل للرومان م.ق 203 عام المدٌنة خضعت

 .روما حلٌؾ ماسٌنٌسا، النومٌدي للملك عاصمة م.ق  156

ت الضوء على االستعمار ال شك أن رواٌة )شمتو( سلط
مة والشعب الذي ٌرزح ، وكٌؾ ٌصبح حال األواالحتالل

عمر والمحتل، وكٌؾ ُتنهب أراضٌه، تحت سٌاط المست
، فهً وثٌقة تإرخ لفترة عصٌبة وٌشرد، وٌسجن، وٌعذب

 .وبال المستعمر والمحتل الرومانً لمدٌنتٌن ذاقا
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الحدٌثة الصادرة  الرواٌات( فهً من بنسماٌا) أما رواٌته

تقع الرواٌة ، وبدعم من وزارة الثقافة األردنٌة ،2018عام 

متوسط، فهً واثنتٌن وتسعٌن صفحة من القطع ال نفً مابتٌ
، وتتحدث الرواٌة عن فترة زمنٌة من الرواٌات الكبٌرة

، أي حوالً رمرت فً التارٌخ وهً فترة الملك نبوخذ نص

سبى "نبوخذ نصر" كل ٌهود أورشلٌم وكل فقد  ،ق.م 600

ؾ الرإساء وجمٌع جبابرة البؤس والصناع، عشرة آال
 .ففٌها ذكر للسبً البابلًشخص. من أورشلٌم إلى بابل. 

وفً الرواٌة ٌتصادق وٌتصاحب الراوي مع عفرٌت من 
ر وٌطلعه على ما ال عفارٌت بابل حتى ٌنقل له األخبا

ة رواٌته إلى اثنٌن م الروابً القرنسّ ق، وقد ٌستطٌع علمه
، فهو ٌتحدث عن عصر شاعت فٌه اللؽة وثالثٌن لوحا

كانت ُتكتب على ألواٍح من  التً ةة المسمارٌالسومرٌ
اعهم وفسقهم ، وتظهر خدالطٌن، والرواٌة ُتبٌن حقٌقة الٌهود

ار، وحتى كٌؾ ، وكٌؾ أنهم ال ٌراعون حرمة لجوفجورهم
 .ٌخدعون بعضهم بعضا

 ،نة فً هذه الرواٌة السـرد والحـواراستخدم الروابً القر
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، باللؽة الفصحىفً رواٌات القرنة  ودابما ٌكون الحوار
، اللؽة العامٌة ، فهو ٌحترم اللؽةوٌتجنب الحوار المحكً ب

ومن  .فظٌن على اللؽة العربٌة الفصحىوهو من المحا
الملفت للنظر فً هذه الرواٌة تلك اللوحات التً قام الروابً 

، ٍح من األلواح بلؽة شاعرٌة جمٌلةبوضعها بعد كل لو
مساٌء من االنتظار تشفع له موهبته الشعرٌة الراقٌة " 

ل ...وتخرج سٌدة فً ٌدٌها ٌحاصرنا والنخٌل ٌلم النخٌ
"ضً إلى النهر تناجً بعض العصافٌر...تهرب تمالقلٌل

(1)
  

...أعاند تلك الرٌاح التً " أؼادر بابل هذا الصباح 
ًّ الماضً إلٌك  ...وترجعنً خاببا مثخنا  عاندتنً لتقتل ف

فولة فٌه " . أحب الجنوب أحن لبعض الطبالجراح
(2)

 

المتلقً ، وٌشعر لوحات جمٌلة تزٌد من جمال النص
  والراحة.من الجمال  بفسحة

، اسم )بنسماٌا( عنوان الرواٌة، وعتبة الدخول إلى النص
عفرٌت من عفارٌت مدٌنة بابل ، ٌقول الروابً على لسان 
                                                           

  )1  51ص( بنسماٌا) الرواٌة(   
 ) 2   157ص( بنسماٌا) الرواٌة(  
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الراوي " عفرٌت التقٌُت به فً أطراؾ الؽابة القرٌبة كان 
ر قدٌمة على هٌبة إنسان ولم أعرؾ انه مربوطا  فً بب

عرفت ذلك لتركته وولٌت هاربا . وعدنً  ول ذإ عفرٌت 
. ال تستؽربوا ر من الوعود إن أطلقته وهكذا كانبالكثٌ

فالشعراء ٌعقدون الكثٌر من الصفقات مع العفارٌت"
(1)  

(  هذا العفرٌت هو أحد الشخصٌات التً ترافق )بنسماٌاو
أجزاء الرواٌة وٌنقل األخبار  لشاعر عشتار فً كلا

، ٌة تحمل دالالت ولٌس داللة واحدة، وهذه الشخصلشاعرنا
األولى تؤكٌد الشاعر الذي هو الراوي على وجود العفارٌت 

، الثانٌة بما ، فهو قد وجده قرب ببر مربوطابلفً منطقة ب
ارش( فال بد  -عشتار)أن الراوي ٌتقمص شخصٌة شاعر

، اعر، وهذه مقولة قدٌمة جاهلٌةلشمن وجود عفرٌت لهذا ا
 أن وتخٌلوا الجن، إلى عجٌب أمر كل العرب نسب وقد
 فال عبقري، العظٌم األمر فً وقالوا ومقامهم، وادٌهم عبقر
 أن ٌتخٌلوا أن عجب وال بالجن، الشعر ٌصلوا أن عجب
: شٌطانٌن للشعر ولكن القرٌض ٌلهمه شٌطانا   شاعر لكل

                                                           

7ص( بنسماٌا) الرواٌة    )1(  
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 الهوجل، واسمه مفسد واآلخر الهوبر، واسمه مجٌد أحدهما
 فقد اإلسالمً، العصر فً معلومة هذه عقٌدتهم وكانت
 قلت قد إنً: له وقال الفرزدق أتى تمٌم من رجال أن روى
 :فقال أنشدنً: قال فاسمعه شعرا  

 الخواتٌم طٌن رأسه كؤنما...  نابله المحمود عمر ومنهم
 ٌنشٌطان للشعر إن أخً ابن ٌا: قال ثم الفرزدق، فضحك
 الهوبر به انفرد فمن الهوجل، واآلخر الهوبر أحدهما ٌدعى
 الهوبر معك فكان البٌت، هذا فً لك اجتمعا وقد شعره، فسد
   .فؤفسدت آخره فً الهوجل وخالطك فؤجدت، أوله فً

 ٌكتفوا ولموكان لكل شاعر شٌطان أو عفرٌت من الجن ،
 رشاع لكل فكان سمْوها، بل الشٌاطٌن، إلى شعرهم بنسبة
 بن فرو وشٌطان مسحل، األعشى فشٌطان. المسمى شٌطانه
"جهنام قطن

(1)
ارش( -فال ؼرابة أن ٌكون لشاعرنا )عشتار 

 شٌطانا أو عفرٌتا .

(، ٌنقلنا الروابً وفً رواٌة )دموع على حدود طنجة 
الوطن العربً،  ، إلى دولة أخرى من دولمصطفى القرنة

                                                           

 م853/9/11/1949 العدد الرسالة مجلة(   1)
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ربٌة ، الرواٌة تقع ، إنها مدٌنة طنجة المؽوالى مدٌنة أخرى
ة ، صادرٌن وتسعٌن صفحة من القطع المتوسطفً مابة واثن

 2018، عمان ،عن دار اإلسراء للنشر والتوزٌع

الحدث الربٌس فً الرواٌة هو وباء الطاعون الذي 
المؽربٌة، وأودى أصاب هذه المدٌنة وؼٌرها من المدن 

ٌة ، ٌحدد الروابً الزمن منذ بداٌة الروابحٌاة الكثٌرٌن

فً مدٌنة طنجة " 1893فٌقول " بداٌة صٌؾ 
(1)

فالروابً ، 

ماكن أخرى فً ، وأن كان هناك أحدد لنا الزمان والمكان
 . النص تظهر فً حٌنها

، فنراه ٌتؽزل ً من المعجبٌن جدا فً مدٌنة طنجةالرواب
بها وكؤنها أجمل فتاة  قابلها " ٌستطٌع المرء أن ٌنسى لكنه 

ن ٌنسى طنجة . فهً تبدو تارة بكل تؤكٌد ال ٌستطٌع أ
كإوزة برٌة وتارة كقّبرة وتارة  كطفل صؽٌر فً حضن 
جده المحٌط الذي ال ٌمأل عٌنٌه سوى التراب ة ال تؽادرنا 
وأن نحن ؼادرناها هً هكذا تتربع على عروش قلوبنا بكل 

 أنفة وكبرٌاء . 
                                                           

 5 ص الرواٌة(   (1
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وأن  ها أدرك أهمٌة أن تسكن فً األعالًعندما أتذكر
تسكن قمة  إذا كنتعلى قمة جبل مثال فكٌؾ  ٌكون لك بٌت

أعتقد أنهم ٌخطبون عندما ٌقولون أن هناك  العالم.هذا 
أماكن أجمل منها."
(1)

  

( الذي ضرب مدٌنة الرواٌة تتحدث عن الوباء )الطاعون
، وٌرسم طنجة ومدن أخرى، والنتابج التً ترتبت على ذلك
انت علٌها لنا الروابً القرنة الحالة االجتماعٌة التً ك

وكٌؾ تصرؾ الناس إزاء هذا  المدٌنة أثناء هذا الوباء
ٌُعرج لنا على رحلة الحج المرض والصعوبات التً ، ثم 

ة ، وٌركز على شخصٌتٌن فً هذه الرحلواجهت هذه الرحلة
 ، وٌرسم لنا األهوالوهما األب وصدٌقه الحاج سلٌمان
بً ، ولقد اعتمد الرواوالمصاعب التً رافقت هذه الرحلة

فً كتابة هذا النص على السرد العادي والحوار فً بعض 
األحٌان، فقد اتبع أسلوب ما ٌسمى بتٌار الوعً أو 
المونولوج الداخلً الذي من خالله استطعنا أن نتعرؾ على 

بدء  من الراوي االبن   هموم النفسٌة ألبطال هذه الرواٌةال

                                                           

 7ص الرواٌة(  (1
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إلى شخصٌة األب الحاج ورفٌقه سلٌمان إلى كل 
 ٌات الواردة فً هذه الرواٌة.الشخص

ة عن دار ، الصادروفً رواٌة )عابلة من الروهٌنؽا(
القرنة ٌده على  ، ٌضع الروابًاإلسراء للنشر والتوزٌع

قلٌة المسلمة ، فهو ٌصّور لنا مؤساة األجرح ما زال ٌنزؾ
( باختٌاره لعابلة من العابالت الكثٌرة فً بورما )مٌانمار

ى أٌدي الجنود ل والتشرٌد علالتً تعرضت للظلم والقت
 .والرهبان البوذٌٌن

معظم أعمال الروابً ما زال المكان ٌسٌطر على 
ز هذا المكان هو الحركة ، ولكن ما ٌمٌمصطفى القرنة

رك من مكان ، فالمكان لٌس ثابتا ، فالروابً ٌتحالمستمرة
إلى أخر، من فلسطٌن، إلى األردن، إلى تونس، إلى 

 ومستمرة.داببة .... فً حركة ، إلى تركٌا ..المؽرب

، صورة عابلة من ؼالؾ الرواٌة جاء لٌخبر ما فٌها
، فهم ٌجلسون بجانب بالت الروهٌنؽا الذٌن تم تشرٌدهمعا

، وكؤن شاطا البحر وظل هذا القارب قارب ؼلى البحر
، فقد تم لهم ، ففً الصورة ما ٌدل على ذلكصار مسكنا 
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، وبعضهم لقارببس على أحد حبال انشر قطع من المال
حمل المظالت للوقاٌة من حر لهٌب الشمس ، ورب العابلة 

وسادة وٌبدو علٌه قد نام ملتحفا بتراب األرض  متخذا ٌده 
د تجمعوا وكؤنهم ٌنتظرون ، واألطفال قاإلنهاك والتعب

 .النهاٌة

ٌة تلخص الكثٌر من أحداث فصورة ؼالؾ الروا
لكثٌٍر من العابالت  ، ولٌست هذه العابلة إال أنموذجاالرواٌة

، هذا إذا دت، وتم نهب أموالها ومصادرتهاالتً تشر
استطاعت الفرار من القتل والحرق، تم التركٌز فً الرواٌة 

، مثل لمفردات التً تخدم العمل الروابًعلى بعض ا

 بداٌة تؤسٌسها جاءوهً منظمة إرهابٌة  969المنظمة 

 وتؤٌٌد سٌقوبتن المٌانمارٌة الحكومة من بمبادرة م2013

 الحكومة لخروج وذلك( الرهبان) البوذي الدٌن رجال من
 فً الحكومة علٌها تشرؾ الدولً والتحقٌق المساءلة من

 اإلسالم محاربةومهمتها  الظاهر فً الرهبان وبقٌادة الخفاء
 التارٌخٌة آثارهم ومحو وبورما أركان فً والمسلمٌن
  سمٌاتهام وتؽٌٌر المسلمة والقرى والمدارس كالمساجد
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 وقفا ثلثٌها وجعل وممتلكاتهم المسلمٌن أموال ومصادرة
 الدٌانة وتنظٌم وتطوٌر  ورهبانها ومعابدها البوذٌة للدٌانة
 .بورما فً السابد الوحٌد الدٌن وجعلها البوذٌة

عشرات اآلالؾ من المسلمٌن تم قتلهم وتهجٌرهم على 
   . مثٌلبوذٌٌن بوحشٌة لم ٌسبق لها أٌدي هإالء الرهبان ال

ٌتابع الروابً حركة هذه العابلة وهً تحاول الهرب من 
، نا حقد الجنود والرهبان البوذٌٌنالقتل والدمار ، وٌصور ل

 )الي سان( وزوجته )جٌا( أعضاء فًفهذا الضابط 

،التً هدفها القضاء على المسلمٌن  969اإلرهابٌة  ةالمنظم

ر ، والجمٌل فً الموضوع هو تصوٌموطردهم وتهجٌره
، الذي اصبػ علٌه كل صفات الوحشٌة الروابً لهذا الضابط

طعامه هو طعام الوحوش والحٌوانات، فهو ٌؤكل حتى 
 .القرود ، والفبران، والدببة واألفاعً

وٌظل هذا العمل األدبً وثٌقة تإرخ لهذه المؤساة 
التً  ٌة األولى، وقد تكون هً الرواالمعاصرة فً تارٌخنا
فالجمٌل فً الروابً مصطفى القرنة  ،كتبت عن هذه المؤساة

 .ما  ٌجري حوله فً العالم  عن كثبأنه ٌتابع 
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در عن دار المعتز ، الصاوفً رواٌة )المدرج الرومانً(
، ٌطرح الروابً فكرة بناء المدرج للنشر والتوزٌع

الرومانً الموجود فً العاصمة األردنٌة عمان والتً كانت 
 .ٌا(ى فً العصر الرومانً )فٌالدلفتسم

ن وثالثٌن صفحة من القطع وثما نالرواٌة تقع فً مابتٌ
للوحات التً ، وزٌنها من الداخل بمجموعة من االمتوسط

نً، صور ، لوحات للمدرج الروماُتعبر عن تلك الفترة
، صور لبعض القادة الرومانٌٌن، صور خٌول تجر عربات

 مثل سبٌل الحورٌات، صور أعمدة، لبعض اآلثار فً عمان
، تناسب الجو الروابً وتناسب النص ة من الصورمجموع

 . من الواقع المعاش فً تلك الفترة ا  وتضفً على الرواٌة جو

تً تم فٌها بناء المدرج الرواٌة تتحدث عن الفترة ال
، وتصؾ األجواء والظروؾ التً سادت فً تلك الرومانً

الزمن إلى تلك الفترة ، وٌشعر المتلقً بؤنه ٌنتقل عبر ةالفتر
وقد عادت بها  ت، فٌسٌر مع تلك الشخصٌاالتارٌخ من

، فهذا الٌانوس ٌركب بعربة تجرها الخٌول  وٌذهب الحٌاة
فً جبل القلعة بعد أن لدؼه مسرعا إلى الطبٌب انطالٌوس 

 . ونانوهذا جانٌوس ٌحرس التماثٌل التً خلفها الٌ ثعبان،
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كان هو العنصر األهم فً ، المالرواٌة ترتكز على المكان
سٌة فً ، فالشخصٌات جلها أو أؼلبها مهمتها الربٌذا النصه

كان هذا المكان المدرج  ، سواءهذا العمل هو بناء المكان
، لحورٌات، أو رصؾ الطرق وتعبٌدها، أو سبٌل االرومانً

 .علق بالمكانفكلها تتعلق بالبناء ، والبناء ٌت

 قد تكون شخصٌة الٌانوس من أهم الشخصٌات فً هذا
فبعد ، شخصٌة نامٌة ،متحركة، فاعلة متطورة النص، فهً

ٌن ، أصبح مراقبا للعمال الذأن كان سجٌنا فً أحد الكهوؾ
وب ، وهو دابما ٌفكر بالهرٌقومون ببناء المدرج الرومانً
 .والرجوع إلى قرٌته "بٌت نٌفا"

، انه ٌفكر بزوجته الٌانوس صامتا فً هذه اللحظة " كان
قرٌة بٌت نٌفا، لقد كانت فً أحد الكهوؾ فً  التً تركها

. ال ٌدري ماذا أنجبت لقد تركها منذ على وشك الوالدة
. عندما تفاجا بهإالء الجنود الرومان ٌلقون عشرٌن ٌوما
القبض علٌه " 
(1)

 

                                                           

 9ص( الرومانً المدرج) الرواٌة(  1)
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شخصٌة الٌانوس شخصٌة ثابرة، ترفض الظلم 
، ٌسعى لمحاربة ، كان دابما ٌسعى الى الحرٌةواالستعمار

ٌهاجم ، راح تمكن من الهرب الرومان ، فبعد أنهإالء 
فً كمٌن رومانً  ، حتى وقعالجنود الرومان وٌقتل منهم

 . جنه وقتله بطرٌقة وحشٌة، وتم سفً منطقة زٌزٌاء

وهناك شخصٌات ربٌسٌة أخرى فً الرواٌة لها دور 
، مثل شخصٌة حداث الرواٌة وبناء النص الروابًكبٌر فً أ

المهندس ، وشخصٌة ٌاقابد وحاكم لمدٌنة فٌالدلفالقابد بٌوس 
جانٌوس حارس ، نوس، وشخصٌة المترجم اسمالٌونوسانتٌا

ٌرها شاركت فً بناء ، هذه الشخصٌات وؼالتماثٌل الٌونانٌة
نصا فٌه كل عناصر البناء ، وجعلت منه النص الروابً

 .الروابً

 ادت الحٌاةـة أعـً، رواٌـدرج الرومانـة المـل رواٌــوتظ

ت آثارها قابمة حتى لمدٌنة التً ما زال، هذه المدٌنة فٌالدلفٌا
، فهذا المدرج ما زال ٌستقبل الزابرٌن من وقتنا الحاضر

، وال ، وتقام علٌه الحفالت والنشاطاتشتى بقاع العالم
على المار بشارع سقؾ السٌل اآلن، الذي كان فٌما  ٌخفى
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، التماسٌح  أن ٌرى سبٌل الحورٌات ، تسبح فٌهمضى نهرا
 ألمٌرات الرومانٌة .مكان استحمام ا

، رواٌة صادرة ً رواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر(وف
 نعن دار المعتز للنشر والتوزٌع ، وتقع الرواٌة فً مابتٌ

، وعلى ؼالؾ ث وعشرٌن  صفحة من القطع المتوسطوثال
الرواٌة صورة لبرج الساعة الشهٌر فً ساحة كوناك فً 

الؾ ، فؽر، وهناك صورة لشخص كؤنه الشٌطانأزمٌ
الروابً الذي سوؾ  ٌة وعنوانها ٌمهدان للنص والبناءالروا

ن والؽالؾ هما ، والعنواعتبة ، فلكل بناءٌطرحه الروابً
 .عتبة النص الروابً

تبدأ الرواٌة بالحدٌث عن الطفل الموهوب "سبوالنً" 
صفه بالممثل البارع رؼم صؽر سنه، فهو لم ٌتجاوز وت

وٌشٌر الروابً الى  ،التاسعة من عمره، فهو خطٌب بارع
هذا  ، وكؤنقد حلت فً جسد هذا الطفل روح سبتاي زٌفً

، وأٌضا" ود الرواٌة ما هو إال سبتاي زٌفًالطفل الذي ٌق
  والد الطفل سبوالنً قام بتحضٌر روح سبتاي زٌفً لٌسمع
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منه ما جرى فً تلك األعوام الصعبة على الٌهود فً 
.ؼرناطة " 

(1) 

صٌة سبتاي زٌفً ، ومن وربما تساءل البعض عن شخ
 األناضول ؼرب أزمٌر فً ولد دجالهً هذه الشخصٌة ، 

، 1675بؤلبانٌا سنة  الكون بمدٌنة ومات 1626 سنة

، وسوؾ ٌقؾ ذا سوؾ ٌكون ضد الدولة العثمانٌةوسبتاي ه
مهاجما للدولة العثمانٌة رؼم تحذٌرات والده له بعدم التفوه 

كل كلمة ٌقولها، نحن وأن ٌنتبه ل نبؤي كلمة عن العثمانٌٌ
حدة ذات ، فكالهما ِعملة وانتحدث عن سبتاي أو سبوالنً

وجهٌن، وكؤنهم شخص واحد،  ولسبتاي أحالم وكرامات 
رابع، ، فهو ٌحلم بؤن ٌكون مكان السلطان مراد الكثٌرة

، وتظهر االنكشارٌة وٌتمردون وٌحلم بؤنه سوؾ ٌصبح نبٌا
، سبتاي دلطان، وٌنشرون الفوضى فً البالعلى الس

، ا ٌدعً ، فقد درس التصوؾ الٌهوديصاحب كرامات كم
 .اير من الكرامات التً ٌدعٌها سبتوفً الرواٌة الكثٌ

 ةـخ الحقٌقً للدولـلتارٌن اـر مــح الكثٌـة نلمـً الرواٌـوف
                                                           

 17ص(  أزمٌر من ٌخرج الشٌطان) الرواٌة  ((1
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، ٌقتل أخوته باٌزٌد العثمانٌة، فهذا السلطان مراد الرابع
 وسلٌمان وقاسم وٌضع أخاه إبراهٌم فً السجن .

ٌصدر  أصبح سبتاي حاخاما وقرر أن 1648وفً عام 

هو المسٌح ، وسوؾ ٌكون إشاعة باقتراب خروج المسٌح
 .المخلّص والنبً الجدٌد

وتلعب كوسم سلطان الدور األكبر لألنثى  التً تمارس 
السٌاسٌة فبعد عزل ابنها إبراهٌم وقتله تسلمت منصب نابب 

مد الذي لم ٌبلػ السلطان  وتم تعٌن ابن السلطان القتٌل مح
 .مره سلطانا على الدولة العثمانٌةبعد السابعة من ع

تستمر وٌسافر سبتاي الى الٌونان وٌدعً النبوة و

من  1666، وبعد سجنه عام كراماته المزٌفة والمزعومة

، ٌانة الٌهودٌةقبل الدولة العثمانٌة بتهمة بث الفتنة وإفساد الد
، واستطاع الرجلان محمد الرابع محاكمة هذا قرر السلط

، ة األخٌرة عندما طلب منه أن ٌسلمالمترجم إنقاذه فً اللحظ
ترتكز  ة. الرواٌاسلم وأصبح اسمه محمد عزٌز أفنديو

 .تارٌخً للٌهود وللدولة العثمانٌةعلى الجانب ال
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( الصادرة عن دار ٌافا وفً رواٌة )الموت بطعم مالح

 نفً مابتٌ، والتً تقع 2012لعلمٌة للنشر والتوزٌع عام ا

، وقد استهلها الكاتب وثمان صفحات من القطع المتوسط
، فكان المنهل العذب ء الى روح أبٌه الذي علمه الكثٌربإهدا
، وقدم للرواٌة الدكتور ي استقى منه الماء الزالل الصافًالذ

مصطفى خضر الخطٌب  الذي قال " لقد أحسن الكاتب فً 
ة وشظؾ العٌش التً اختٌار العنوان ألنه ٌجسد مرارة الحٌا

وصادقة  فً طفولته، ورسم صورة حٌة أمٌنةعاشها 
، منطقة واسعة من األرض الفلسطٌنٌةلتفاصٌل الحٌاة فً 
، وخاصة ، والخلٌل، وبٌت جاال، والقدسفً قرى بٌت لحم

تلك الشرٌحة الواسعة التً تعتمد على الرعً وتربٌة 
الماشٌة وتزاول الزراعة فً آن واحد
(1). 

تصور الوضع االجتماعً واالقتصادي الرواٌة
 

 لمجموعة 

، انٌه من مرارة الحٌاة وشظؾ العٌش، وما تعمن الناس
عانً وٌعانً منها  التًوترسم لمحة من صور الحٌاة 

وٌتجول الروابً فً مناطق مختلفة من  ،ًالشعب الفلسطٌن
                                                           

   13 ص( مالح بطعم الموت) الرواٌة ((1
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، ولكن تبقى قرٌة السارد )النخٌلة( ةالمدن والقرى الفلسطٌنٌ
، وتتحدث الربٌس للحكاٌة ولموضوع السردان هً المك

وكٌؾ أن المرأة  الرواٌة عن صبر وجلد اإلنسان الفلسطٌنً
والرجل ٌعملون جنبا الى جنب فً الزراعة وتربٌة 
المواشً والعناٌة بها ،فالكاتب ٌتحدث عن شرٌحة من 

ؼالبٌة المجتمع القروي المجتمع ولكن هذه الشرٌحة تمثل 
 .الفلسطٌنً

كز على الجانب االجتماعً والحٌاة التً الرواٌة تر
   .هاتعٌشها هذه الشرٌحة بحلوها ومر

 :  اللغ٘

، وهً ر ربٌسً فً جمٌع األنواع األدبٌةهً أداة وعنص
 فً الرواٌة لها النصٌب األكبر من األهمٌة وذلك أنها األداة

سواء كان المكان أو  التً تتشكل منها العناصر األخرى
التً ٌتشكل منها البناء  من العناصرالشخصٌات أو ؼٌرها 

، فاللؽة تكاد تكون العنصر األهم فً عملٌة البناء ابًالرو
 األحداث، وتتكشؾ الشخصٌات، تنطقفباللؽة الروابً " 
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 التً التجربة طبٌعة على القارئ وٌتعرؾ البٌبة، وتتضح
"الكاتب عنها ٌعبر

(1)
  

ثم ومن أما عبد الملك مرتاض فٌقول : "أداة الكتابة ، 
فلٌس عجبا أو ؼرٌبا أن نجد أداة راقٌة من أدوات المعرفة 

 معظم الفالسفة منذ أفالطون وأرسطو والى كانط   وهٌجل
اللؽة وٌبحثون فً سٌرتها ودرٌدا ٌعنون ب ثم سارتر

" اللطٌفة
(2)

فعن طرٌق اللؽة ٌستطٌع الكاتب أن ٌنقل أفكاره  

للؽوٌة والصور الى المتلقً من خالل المفردات والتراكٌب ا
ما  . وال شك أن ُحسن استخدام اللؽة هوواألسالٌب البالؼٌة

 من ال واالستحسانـول واإلقبـد القبـً تجـال التـز األعمـٌمٌ
المتلقً عن ؼٌرها من األعمال والكاتب الممٌز هو الذي 
ٌستطٌع توظٌؾ المفردات والتراكٌب بما ٌخدم العمل 

لمتلقً أن ٌدرس الجو الروابً ومن خالل اللؽة ٌستطٌع ا

                                                           

مكتبة  عثمان، الفتاح عبد. د. المصرٌة الرواٌة فً دراسة ( الرواٌة بناء)   (1( 
199: ص 1984 سنة القاهرة،.   المنٌرة الشباب        

 )2)     ، ط الجزابر، هومة، دار النقد، نظرٌة فً مرتاض، الملك عبد  
  83 ص.   2002
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رصد على الشخصٌات وٌ ، كما ٌستطٌع التعرؾالعام للعمل
، وٌتعرؾ على األماكن التً أبعادها االجتماعٌة والنفسٌة
شرٌكا للسارد فً سبر أؼوار  تدور فٌها األحداث وٌصبح

 أداة وهً والمإلؾ، القارئ بٌن مٌراثفاللؽة "النص. 
 التحوالت تارٌخ هافٌ ٌختزن إذ للقارئ؛ الجمالً التذوق
"كله الجمالٌة

(1)
 

 :اللغْٖ يف أعنال الكرى٘ الرّائٔ٘أمناط التعهٔل 

 توظؾ كونها فً تشترك القصصٌة األنواع جمٌع أن مع
أن الرواٌة  إالوالوصؾ والحوار،  السرد وعناصر تقنٌات

تستعمل فً نسٌج بنابها هذه العناصر على نطاق واسع، 
 األحداثن تنوع أدابها م مجاالت التساعوفقا 

الشخصٌات والبٌبات المكانٌة  والموضوعات، ومن تعدد فً
 .جمٌعا واالجتماعٌة  والزمانٌة

  بح للكاتـوار تتٌـؾ والحـرد والوصـر السـذه العناصـوه

                                                           

 العربٌة المإسسة السرد، بالؼة تؤوٌل: الصورة نقص دة،عو ناظم)(  (1

      26 ص (   2003 1ط لبنان، بٌروت، والنشر، للدراسات
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، وكثٌرا من األحٌان  مساحة من الحركة فً عمله الروابً
، خدمة النص األدبًلٌقوم الكاتب بالمزج بٌن هذه العناصر 

القراءة المتؤنٌة ألعمال الروابً مصطفى القرنة   ومن خالل
اصر ومال الى استخدام عناصر نرى أنه قد وظؾ هذه العن

 .ل الروابًتثري العم أخرى

 السرد   -

 الوصؾ -

 الحوار  -

  : الصرد

ً٘ مفهوم السرد : تقدمُة شًء الى شًء تؤتً به ُمنسقا   لغ

ٌسرده بعضه فً أثر بعض متتابعا ، سرد الحدٌث ونحوه 
 سردا  إذا تابعه .

 مفاهٌم للسرد منه.تابع قراءته فً حذٍر  القرآن:وسرد 
 هذا واستعٌر .لؽويلا أصله من تنطلق ومختلفة متعددة
: تعالى قوله فً كما الحدٌد لنظم والتتابع التناسق
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 القصد على اجعله: أي ،١١سبؤ:  چڳڳڳچ

 سردا   ٌسرده الحدٌثَ  َسَردَ : اللسان فً وورد الحاجة، وقدر
ٌّد كان إذا سردا   الحدٌث ٌسرد وفالن تابعه، إذا  السٌاق ج
 له.

"السرد هو الخطوات التً ٌقوم به الحاكً  اؼطالحا:

وٌنتج عنها النص القصصً "
 (1)

 

تعرٌؾ روالن بارت :" انه مثل الحٌاة نفسها عالم 
متطور من التارٌخ والثقافة "
 (2)

 

 ٌقوم والذي لحكًا هو األذهان إلى تعارٌفه بؤقرب السرد

 ما قصة على ٌحتوي أن :أّهلنا أساسٌتٌن دعامتٌن على

 .معٌنة أحداثا تضم
                                                           

الجزابر  ، القصة نظرٌة الى مدخل ، شاكر وجمٌل المرزوقً سمٌر(    (1

 78، ص1985،

، مكتبة 3عبد الرحٌم الكردي ، البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة ، ط (   (2

 13، ص2005القاهرة ،، اآلداب
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 القصة، بها تحكً التً الطرٌقة ٌعٌن أن: وثانٌهما
 أن ٌمكن واحدة قصة أن ذلك سردا، الطرٌقة هذه وتسمى
 الذي هو السرد فإن السبب ولهذا متعددة، بطرق تحكى
  علٌه ٌعتمد

: هو والسرد أساسً، بشكل حكًال أنماط تمٌٌز فً
 الراوي، قناة طرٌق عن القصة بها تروى التً الكٌفٌة"

 متعلق بعضها مإثرات من له تخضع وما له، والمروي
 بالقصة متعلق األخرى والبعض له والمروي بالراوي

 "ذاتها
(1(

 

 نستطٌع للسرد اللؽوي التعرٌؾ على السرٌع بالمرور
 متتابع حدٌث واٌةر أنه هً أساسٌة فكرةٍ  استخالص
 ٌإمنُ  متناسقا ، مترابطا   شدا   اآلخر منها كل ٌشد األجزاء،

 الحدٌث ٌشد ال وبهذا لمضامٌنه، وإدراكه له السامع فهمَ 

 . أٌضا   المتلقً السامع انتباه ٌشد وإنما فقط، ببعض أجزاءه

                                                           

حمٌد الحمٌدانً: بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً ،المركز     (1)

  45،ص 2003، 3الثقافً العربً،الدار البٌضاءط
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 أظهال الصرد :

 السرد بضمٌر الؽابب

 السرد بضمٌر المتكلم 

 ب السرد بضمٌر المخاط

 ومجرٌاتها،ٌعتمد السارد فً عرضه ألحداث الرواٌة 
 المخاطب.ضمٌر  المتكلم،ضمٌر  الؽابب،ضمٌر 

 الصرد بضنري الغائب : 

 الكالسٌكٌة الرواٌة ٌسم الذي السرد من النوع هذا فً
 فٌه ٌكون عندهاـ ٌتوقّؾ أن دون ـ الخصوص وجه على

ًّ  الراوي  ٌقؾ ،الحكً نطاق خارج ،مهٌمنا ،المعرفة كل
ٌّات األحداث وراء  نحو بعٌد من وٌوّجهها ،والشخص

  الخاصّ  منظوره من ٌروي»ٌقول سعٌد ٌقطٌن  .مصابرها
ٌّد ألنه  بكثٌر وأسراره مفاتٌحه ٌملك الذي السردي العالم س
 «واالطمبنان الثقة من

(1)
 

                                                           

 ,ٌقطٌن سعٌد ـ الروابً السرد أسالٌب" : السرد ممكنات"العربٌة الرواٌة (  (1

  .141 ص, 2009 الكوٌت ـ القرٌن لمهرجان الربٌسٌة الندوة أعمال



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  39 
 

وبالنظر الى أعمال الروابً القرنة نرى أنه قد استخدم 
ن ات،) الشٌطان ٌخرج مالسرد بضمٌر الؽابب فً رواٌ
، )المدرج الرومانً ( ففً أزمٌر( ، )عابلة من الروهٌنؽا(

رواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر( نرى أن الكاتب قد سلّم 
دفة الحدٌث الى شخصٌة )سبوالنً( الذي سوؾ ٌكون 
السارد لألحداث وٌقوم مقام الروابً " نظر الى الصورة 

 .ثلك ٌا جدي العزٌزوقال : سؤكون مالمعلقة على الجدار 

 كان الطفل مسحورا بجده لكثرة ما حدثه والده عنه،
 أن ررـ، قبـل حفظها الولد عن ظهر قلـر من التفاصٌــالكثٌ

 خطاه "ٌسٌر على 
(1)

 

 دـد أسنـا قـراه أٌضـا( نـة )عابلة من الروهٌنؽـً رواٌـوف

دم الفعل الماضً فً واستخ ،الحدٌث الى الضمٌر الؽابب
ك لبث الحركة فً النص وإشراك ، وذلأؼلب األحٌان

المتلقً فً الحدث وكؤنه أحد الموجودٌن " فرقع الرعد 
، وبدا وكؤن السماء فتحت مزارٌبها وزاد المطر من وتٌرته

                                                           

  5الرواٌة  ) الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( ص ((1
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كان الي ٌتمنى البقاء فً المنزل الذي بناه فً ٌانؽون 
عاصمة مٌانمار السابقة أطول مدة ممكنة . "
(1)

 

قرد ذكر ضخم ٌقفز  " توقفت الشاحنة ونظر) لو( الى
. صّوب بندقٌته باتجاه القرد وأصابه . من شجرة قرٌبة

نؾ ، عاد )لو( أصدر القرد نداء استؽاثة وهز الشجرة بع
، حضرت بعض القردة لكن القرد سقط الى الشاحنة بسرعة

على األرض الموحلة ، ثم أطلق بعض الرصاصات فهربت 
القرود ."
(2)

   

 حضرت، عاد،وهز، ،  أصدر، هصّوب، أصاب توقفت،
كلها أفعال ماضٌة ٌرسم بها الكاتب  فهربت، أطلق، سقط،

حدثا من أحداث الرواٌة ، تبٌن مدى اتكاء الكاتب فً نصه 
الذي ٌضع المتلقً فً بإرة  على صٌؽة الفعل الماضً

مها الروابً بدقة ، وذلك من خالل الصور التً ٌرسالحدث
 . وعناٌة فً النص

 ومانً( نرى أن السارد هو أحددرج الرة )المـً رواٌـوف
                                                           

 25)11الرواٌة )عابلة من الروهٌنؽا(  ص (   (1

  17الرواٌة  )عابلة من الروهٌنؽا( ص     ( 2)
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أبطال الرواٌة )الٌانوس( الذي جاء من قرٌة )بٌت نٌفا( 
بعد أن قبض علٌه الجنود الرومان وأصبح أسٌرا  ، إال أنه 
ٌترقى الى مركز مراقب عمال فً بناء المدرج الرومانً ، 
وٌظل ٌفكر فً الهروب من هذا األسر الى أن ٌلقى حتفه 

 . أٌدي الرومان نهاٌة الرواٌة على فً

وم ، كان هذا الٌركب انتٌانوس عربته ومضى ُمسرعا "
، أسرع انتٌانوس هادبا الى ُمتعبا  ولم ٌكن هناك استراحة

محجر رأس العٌن وتفقد آخر ما قام به األسرى فً قطع 
. كانت الدكاكٌن قد بدأت تفتح أبوابها لم الحجارة  وعاد لتوه

تكن مشؽولة بالعطلة "
 (1)

.  

، ٌحاول سرد األحداث ارد هنا شاهد على ما ٌحدثفالس
حٌانا ما ٌسمى ، وٌظهر أما هً، وبالترتٌب التً وقعت فٌهك

وذلك عندما ٌجعل الروابً شخصٌته ، بالمنولوج الداخلً
تحاور نفسها وتخاطبها فً مونولوج داخلً، أو تناجٌها 

 .بصوت مسموع
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 " إن هذا الكهؾ لٌس كهفا بكل المقاٌٌس فهو منخفض
كثٌرا ٌصلح زرٌبة لألؼنام وحتى األؼنام ترفض أن تعٌش 

كان فٌها  نٌفا التًأٌن هً قرٌة بٌت  مزرٌة.فٌه أنها معاملة 
إنهم ٌؽلقون باب الكهؾ  المتسلطون.. من ابن جاء هإالء 

"بحجر.
(1)

 

 السرد بضمٌر المتكلم : 

 صوت بتماهً أو بتطابق ٌوهم المتكلّم بضمٌر السرد
، الواقع فً الحقٌقً المإلؾ صوت مع صالنّ  فً الراوي

ٌّات وحقٌقٌة التجربة بواقعٌة ٌوهم كما  .الشخص

 خارج الراوي ٌكون أو هذا األسلوب ال الصٌؽة هذه فً
 كما هو جزء من العمل والنص األدبً البل  الروابً العالم
ٌّةهو  بل ،الؽابب ضمٌر إلى بالنسبة الشؤن هو  شخص

ٌّة  ،حداثٌتابع وٌشارك األ فٌه مركزٌة  فً مشاركة شخص
 خطابا بوصفه خطابه بتؤوٌل ٌسمح ما وهذا. أحداثه صنع

 المإلؾ نظر وجهة بوصفها نظره وجهة وتحدٌد ،للمإلؾ
 .مإلؾ ٌكون واضحا وظاهرا، حضور النفسه
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ففً رواٌة )شمتو( نرى أن الروابً أتخذ دور السارد 
ام كلم، فهو الذي تولى زمفجاء السرد بصٌؽة ضمٌر المت

 ، وإدارة األحداث كما ٌرى .الحدٌث

" وكان من حسن ظنً أنً كنت على أحد المقاهً 
المطلة على المكان بٌنما ُتعلن الموسٌقى بدء الحفلة وهنا 

م وكٌؾ ٌعانً الفقراء لٌس مهما كٌؾ تتم تربٌة هذه األؼنا
، وكم من الوقت ٌقضون فً ذلك وكم ٌموت من فً تربٌتها

لك المهم أن تفرح روما وترقص هإالء الناس أثناء ذ
وٌرقص معها األعٌان والنبالء " 
(1)

 

فالسارد فً هذه الصٌؽة ٌستخدم ضمٌر المتكلم فً سرد 
  ٌرى.وٌصور األحداث كما  األحداث،

بنسماٌا( ٌتقمص الروابً دور السارد أو وفً رواٌة )
ارش(، وٌتصادق  -الراوي ، فٌمثل دور الشاعر )عشتار

رحلة الى مدٌنة  نسماٌا( لٌساعده فًبمع عفرٌت اسمه )
 .بابل فً العراق
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"قررت أن آخذ إجازة من كل شًء فقد هدنً العمل 
ومالحقة العبٌد ، لذلك ارتؤٌت أن ازور المكتبة العامة ففٌها 
الكثٌر من األلواح التً ٌمكننً قراءتها فقد سرت إشاعة أن 

نبوخذ نصر ملكنا سٌعود من الموت ."
(1)

 

المتكلم هو شكل ابتدع فً الكتابات  فالسرد بضمٌر
فؤخذ  ذلك،ثم عمم بعد  الذاتٌة،السردٌة المتصلة بالسٌرة 

وما ٌمٌز هذا  الروابٌة،الكّتاب ٌختارونه فً نسج أعمالهم 
 بٌن اتحادٌة طبٌعة على" أنا" لضمٌرا داللةالنمط السردي 

 .واحد شخص فهو والبطل، السارد شخصٌة

مص الروابً طنجة ( تق وفً رواٌة )دموع على حدود
د األحداث كبطل ، الذي تولى سردور االبن عبد الرحمن

 ،هو الشخصٌة الربٌسٌة فً الرواٌة ، بلمن أبطال الرواٌة
، ٌرتبها وٌتكلم نٌابة عن الروابًفهو الذي ٌقص األحداث و

لتً استخدمت السرد بضمٌر فهذه الرواٌة من الرواٌات ا
 بؤنها أشبه ما تكون بالسٌرة، والتً اشرنا سابقا المتكلم
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، إنما األسلوب المتبع بالسرد ٌقربها الذاتٌة ولو لم تكن كذلك
 الذاتٌة.من السٌرة 

" ذهب أبً الى الحج وبقٌنا وحدنا أنا وأمً وأخً وبعد 
 ، ولم ٌكن هو الوحٌد فًن سفر أبً مرض أخًشهر م

طنجة. الوباء الملعون ٌفتك بنا، تجتاحنً الكثٌر من 

، متى سٌؤتً الدور علٌنا " سالوساو
((1 

بطال الرواٌة، عبد الرحمن فالسارد هنا هو واحد من أ
، بعد أن ذهب ي كان ٌعٌش مع والدته وأخٌه سالم، الذاالبن

، فقد حج مع صدٌقه الحاج سلٌمانأبوه ألداء مناسك ال
 تقمص الروابً دور االبن لٌروي لنا ما حدث فً مدٌنة

 . لطاعونطنجة بعد أن ضربها وباء ا

وفً رواٌة )الموت بطعم مالح ( التً هً أقرب رواٌات 
دالالت الكاتب الى السٌرة الذاتٌة لتوفر مجموعة من ال

، فباإلضافة الى استخدام الروابً تقربها من السٌرة الذاتٌة
، فهناك دالبل أخرى فً عمله هذا ٌر المتكلم )األنا(الى ضم
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كان مسقط تتحدث عن م تقربها من السٌرة الذاتٌة ، فالرواٌة
، فؤولى هذه الدالبل المكان ، رأس الروابً )بٌت لحم (

ووصؾ المكان وذكره ال ٌقتصر على األسماء البارزة 
فقط بل نرى أن الكاتب ٌتطرق لذكر أسماء ال  ةالمعروف

، ٌعلمها ان له علم ودراٌة فً هذه األماكنٌعلمها إال من ك
ومنها على سبٌل  ،هٌةساكن فٌها، فٌصفها بدقة متناعلم ال

) دٌر الفرٌر( فً بٌت لحم، وادي الجوز، ،المثال ال الحصر
.....وؼٌرها من األماكن  التً وادي فوكٌن، ببر الجمل

 .ذاكرة الروابً بها تإكد مدى التصاق

ٌة معٌنة أشبه ما تكون السارد ٌتحدث عن مرحلة عمر
، كل هذه األمور بالمذكرات، فقد أختار مرحلة الطفولة

األدبً ٌقربها من السٌرة توحً بؤن هذه الرواٌة وهذا العمل 
األحداث لذلك نرى فٌها العمق والصدق فً وصؾ  .الذاتٌة

 وٌصبح المتلقً شرٌكا فً األحداث.   وتطورها،

 :الْؼف

 مكانة احتلت التً الفنٌة األسالٌب من الوصؾ ٌعتبر"
 أو حكاٌة كانت سواء السردٌة األجناس كل فً مرموقة
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 عن االستؽناء منها ألي ٌمكن ال حٌث" رواٌة أو ةقص
 المنزلة فٌها ٌتبوأ الوصؾ هذا لتجد إنك بل الوصؾ
"الكرٌمة

(1)
 بالقصة خاصا لٌس العام معناه فً فالوصؾ" 

 الحقٌقة فً نهأ فٌهما، منحصر هو الو باألدب حتى وال 

 ."كثٌرة بمجاالت متصل
((2

 

 إلى أقرب لهوٌجع السردي النص ذيـلٌؽ اءـج والوصـؾ
 األحداث فٌها التً والخلفٌة المساحة، ٌرسم حٌث القارئ
 أساسً فهو األشٌاء وٌجسد الشخصٌات، وٌصور

وضروري فً بناء المشاهد المكانٌة، فوجوده فً الرواٌة 
منها فالكاتب ٌلجؤ إلى الوصؾ لٌقدم صورة  ال بدضرورة 

دقٌقة للمتلقً بطرٌقة أسهل، وٌسعى دابما إلى انتقاء 
. الكلمات المإثرة والتً لها وقع فً نفسٌة القارئ 

(3) 
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: ً٘   الْؼف لغ

 وصفا،وصؾ الشًء وعلٌه  هو:الوصؾ فً اللؽة 
وصفة  حاله "
(1)

 

وصفا   وفً المعجم الوسٌط نجد أن معنى وصؾ الشًء:
، نعته بما فٌه "وصفة  

 (2)
 

 الْؼف اؼطالحًا: 

 العالم صورة نقل هناك من عّرؾ الوصؾ بؤنه "
 والتشبٌهاترات والعبا األلفاظ خالل من الخارجً
 لدى األلوان مقام األدٌب لدى تقوم التً راتواالستعا

" الموسٌقً لدى والنؽم الرسام
(3) 
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 باللؽة ٌمثل فنً نشاط" أنه على السردٌات معجم فًو
 من أسلوب وهو وؼٌرها واألمكنة واألشخاص األشٌاء
 والمركب ردة،كالمف لؽوٌة أشكاال ٌتخذ القص أسالٌب
 لبنٌة ٌخضع فهو اللؽوي شكله ٌكن وأٌا والمقطع، النحوي
"أساسٌة

(1)
 

 مضمون من ٌتؤلؾ أنه وصؾ أي عن ٌقال أن وٌمكن"
 (الحوادث)أو الموقؾ أو الكابن أو الشًء إلى تشٌر تٌمة
  إلى تشٌر الفرعٌة التمات من مجموعة وأ مثال منزل

(......"، ؼرفة ، نافذة األجزاء المقابلة )باب
(2)

 

، بل ما رواٌة من رواٌات القرنة من الوصؾوال تخلو 
ٌمٌز الوصؾ فً رواٌات القرنة تلك اللؽة الشاعرٌة التً 

بً ، فقاموس الروامسحة من الجمال عُتضفً على الموضو
 .القرنة ؼنً بالمفردات الجمٌلة

                                                           

 ط تونس، للنشر، علً محمد دار السردٌات، معجم المإلفٌن، من مجموعة (1)  
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  58ص 2003، 1ط القاهرة للثقافة، األعلى المجلس
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 الروابٌة،معظم األعمال  أساسً فًفالوصؾ عنصر 
لنا الصورة التً ٌرٌدها الكاتب  فهو ٌنقل عنه،وال ؼنى 

 واالستمرار.بمفردات تشد المتلقً للمتابعة 

فالوصؾ عنصر له دور كبٌر وهام فً نقل وتصوٌر 
 .وتصوٌر الشخصٌات، وتحدٌد الزمن الروابٌة،المشاهد 

( ٌصؾ لنا جلسة ما ففً رواٌة )دموع على حدود طنجة
" فً لمجموعة من كبار السن ٌتحدثون عن وباء الطاعون 

، جلس أبً والحاج الوردة الزرقاء فً الدار البٌضاءمقهى 
أن مصابٌح  ، كان المقهى ضٌقا  مظلما  ال ٌبدوسلٌمان

. كان أحد كبار السن ٌتحدث عما الزٌت تنٌره بشكل جٌد
حدث فً السنٌن  الماضٌة وكٌؾ أن هذا الوباء ٌختفً فترة 

تفً طوٌلة قرابة خمسمابة ثم ٌظهر وٌضرب ضربته ثم ٌخ
وأضاؾ انه وحش ٌخرج ثم ٌعاود االنقضاض وأن العالم 

كله لن ٌسلم منه ."
(1)

 

 ونموذج آخر من رواٌة )عابلة من الروهٌنؽا( ٌصؾ فٌه
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: " أمام ساحة ألهل الروهٌنؽا 969رهبان ومنظمة معاملة ال

القرٌة راح ٌتمتم وٌشٌر الى بعض األماكن مع أعضاء من 

. كان ٌقرأ صلواته لرهبانوحوالً ثالثٌن من ا 969مة منظ

الخاصة وأمامه كان هناك الكثٌر من الروهٌنؽا ٌنامون على 
بطونهم حوالً خمسٌن وأٌدٌهم مقٌدة خلؾ ظهورهم . "
(1)

 

هذا  ففً الفقرة السابقة نرى كٌؾ صور لنا السارد
، فالمتلقً ٌتخٌل المشهد المشهد بؤسلوب وتقنٌة الوصؾ

همٌة الساحة، أعضاء من القرٌة مما ٌدل على أ، ساحة بدقة

وهٌنؽا ، والرزٌد عددهم عن الثالثٌن، رهبان 969ٌمنظمة 

التعذٌب واالهانة   داللة على على بطونهم وأٌدٌهم مقٌدة
 .لهإالء الناس

 وأضاؾ المتلقً، عند المعرفً الجانب أثرىفهذا المشهد 
، فنستطٌع أن نقول أن من  جدٌدة مكانٌة مفردة داخله فً

 .ًالوصؾ إثراء الجانب المعرفً عند المتلقوظابؾ تقنٌة 
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 احلْار:  

ٌة مٌله الشدٌد الى تقنٌة ما ٌمٌز أعمال القرنة الرواب
ن أٌدٌنا فً ، فال تكاد تخلو رواٌة من رواٌاته التً بٌالحوار

، والحوار فً أعمال القرنة الروابٌة هذا العمل من الحوار
محكٌة أو ٌكون دابما باللؽة الفصٌحة وٌتجنب اللهجة ال

الكاتب، العامٌة وربما ٌعود ذلك للمواضٌع التً ٌختارها 
، وكؤن فهو ٌكتب لتونس ،للمؽرب، لفلسطٌن، لألردن
كٌة  التً ال الكاتب قد تنبه لهذا األمر فؤبتعد عن اللهجة المح

، ولقد طال الجدل فً الماضً فً تناسب إال بلد معٌن
لٌس هذا مجال ، وم اللؽة الفصٌحة واللهجة المحكٌةاستخدا

بحثنا ، إنما هً مالحظة أحببت أن أمر علٌها وأنا أتحدث 
 .الحوار فً أعمال القرنة الروابٌةعن 

 احلْار لغ٘ : 

 عن الرجوع أيْ ٌعرفه ابن منظور على أنه الَحْور: 
،حورا  وَمَحارا  ، حار الى الشًء وعنهالشًء ٕوالى الشًء

، : المجاوبةرة ، والمحاونه وإلٌهرجع ع ،ومحارة ،وحإورا
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حار لً جوابا  وما والتحاور : التجاوب تقول : كلمُته فما أ
 .رجع إلً حوٌرا

 وفً. رجع وحبورا حورا ٌحور حار: الجوهري
(. علٌه حار كذلك ولٌس بالكفر رجال دعا من) الحدٌث:

 

 عدة، دالالتٍ  إلى" َحورَ " للجذر اللؽوي التعرٌؾ ٌشٌر
 تقترب داللة وهً الشًء، وإلى الشًء عن الرجوع :منها
 والتجاوب التحادث: على تدل التً" حوار" لفظة داللة من

 استنطقه، :واستحاره المجاوبة،: فالمحاورة القولً،
 على ردَّ  فما كلَّمُته: أٌضا   ومنها الحوار حسن: والمحاورة
 تتعلق خلقٌة داللة طٌاتها فً تعطً فهً ،(كالم أي) محورةٍ 
 طرفٌن ٌستلزم فالحوار صحٌح وهذا وأدبه، الحوار بكٌفٌة
 بٌن والقول السمع ٌتٌح أدبً جو فً إال ٌتم وال أكثر، أو

: بمعنى فتكون معجمٌا الحوار داللة وتتسع. المتحاورٌن
 بٌن والمراجعة للقول فرصة ٌعطً والجدال جادله،

 .المتحاورٌن

. 
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 احلْار اؼطالحا : 

 والرد واألخذ ،الطرفٌن نبٌ هوتداول للكالم، جعةمرا 
.هفٌ

(1)
 

 العربٌة المصطلحات معجم فً ورد كما الحوار ّرؾعٌُ 
 فً أكثر أو نٌشخص نٌب جريٌ ثٌحد" المسرح" بؤنه:
 المسرح. خشبة على نٌالممثل نٌب أو القصصً، العمل

 مضمر أو معلن ثٌحد: "بؤّنه" سٌفرنس مٌمروتعرفه 
 شعوره عن اللهخ من عبرٌل وحًٌ أكثر أو نٌطرف بٌن

 قةٌبطر معاناته نٌبٌو واقعه، حاكًٌو لفكرته، أو الداخلً،
"مإثرة ةٌإبداع ةٌفن

 (2)
 

، هو أول مفاتٌح النص ذلك أن وتنبع أهمٌة الحوار بؤنه
القارئ سواء كان متخصصا أو قاربا عادٌا ٌستطٌع من 
 خالله الوقوؾ على حقٌقة البواعث النفسٌة والعقلٌة

                                                           

  وأهدافه مفهومه الحوار: بشناق فاضل  (1)   

وزارة  ،(ألتخاطبً النص نظم) ودالالته النص بناء فً: سٌفرنس مٌمر  (2)   

 ..95ص م 2001 ا،ٌسور دمشق، ،(ط.د) الثقافة،
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ت وفً تحدٌد مواقفها الشخصٌا فًحكمت والشعورٌة التً ت
، وهذا اإلحساس ال ٌتم من ؼٌر أن تسمعنا داخل الحدث

، قٌقً إذا تحدثت معنا، ومع ؼٌرناالشخصٌة صوتها الح
، البنٌة السردٌة للعمل الروابً فًسواء كان الحدٌث مإثرا 

من الروابً تطورات الحدث أو المشهد  فًأو ؼٌر مإثر 
ا له خطره فً  وار( باعتبارههنا كانت أهمٌة )الح عنصر 

، ابه على وعً الشخصٌة وتفرده ، إذ ٌستدلالعمل الروابً
ٌُساهم فً تطوٌر األحداث ، فضال  عن دوره فً المساعدة و

على بعث الحرارة والحٌوٌة فً المواقؾ المتمٌزة التً 
اتساعد على ت  ٌ ، بشكل ٌحقق شكٌل البناء الفنً للحدث منطق

ا متكاممع ا ٌعتمد على ال  لظواهر الواقعه تصور  ، تصور 
 .، والشمول فً آفاق التفكٌرالرإٌةالتنوع فً 

 ومن وظابؾ الحوار فً الرواٌة : 

أو النص مما  الواقعٌة على القصة نوعا من  إضفاء -
 ٌتٌح للمتلقً التعاٌش من النص .

  األدبً.خفاٌا النص  القصة وإظهاركشؾ مؽزى  -
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وٌل ممال فتكون وظٌفة الحوار أحٌانا ٌصبح السرد الط- 
 د.التخفٌؾ من رتابة السر

 استخدام الحوارٌكون  القصة فًتصوٌر مواقؾ معٌنة  -
 السرد.فٌها أجدى من 

تطوٌر األحداث وتعمٌقها قد ال ٌتؤتى أحٌانا إال عن  -
 الحوار.طرٌق 

ٌفسح المجال  حضورا ممالتبدو أكثر  اتــ رسم الشخصٌ
 األدبً. لنوع من الحركة فً النص

وسوؾ نعرض مجموعة من النماذج ومن عدة رواٌات 
من رواٌات الروابً مصطفى القرنة تبٌن مدى فاعلٌة 

 .لنص األدبً وفً الرواٌة بالتحدٌدالحوار فً ا

ففً رواٌة ) دموع على حدود طنجة ( ٌجري حوار بٌن 
إحدى الفالحات وأم عبد الرحمن وهً تسٌر خارجة من 

 الوباء :طنجة الذي نال منها 

 كٌؾ تركتم طنجة ؟؟ -
 أجابتها أمً:
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 طنجة اآلن بؤسوأ حال . -
 ماذا حصل فٌها ؟؟ -
  مصابب وأمراض. -
 هللا.سبحان ربً هذا ؼضب من  -
 -صحٌح. 
  ، معً خبز وسمك مشوي .ا هنا ألطعمكمااسترٌح - 

 قالت أمً :
 أننا مستعجالن . -

 ابنك.أنتما متعبان هل هو  ال، -

 )نعم(وأشارت إلً.

 ما شاء هللا -
(1)

  

فمن خالل الحوار السابق ٌستطٌع المتلقً  أن ٌتعرؾ 
على مجموعة من المعلومات ، فاألم وأبنها قد تركوا طنجة 
وؼادروها الى مكان آخر ، األخبار عن طنجة سٌبة جدا 
 بسبب الوباء ، نوع الطعام المتوفر  هو الخبز والسمك
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. أكثر من معلومة نهاالمشوي ، األم فرت من طنجة مع اب
 من هذا الحوار القصٌر . اتم استنباطه

وفً رواٌة )الموت بطعم مالح ( ٌدور حوار بٌن جواد 
الذي هرب من قرٌة النخٌلة الى القدس لٌعمل سابق عربة 
 خٌل ، وٌحدث أن ٌقوم بدهس أحد المارة وهو ٌسٌر لٌال :

عدت الى العربة ، وأسرعت ، فقال الزبون ، وقد أحس 
 بالحركة : 

 ماذا هناك ؟؟ -

 ال شًء  -

  لدي.ال وقت  العربة،كؤنك نزلت من  -

 لقد ضربنا جحشا. -

 هذه الحمٌر فً كل مكان . -

 ال أدري لماذا ٌطلقونها ؟؟ -

 جاال. ستنام عندي فً بٌت  -

، وال أدري كم من الوقت مر وعاد الرجل الى شخٌره
 لرجل : حتى وصلنا بٌت جاال .وأنزلت الحمل وقلت ل
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 اسمح لً بالعودة فهم ٌحتاجون إلً . -

 الصباح.وتمضً فً  هنا،ال بد أن تنام  -

ولكن  المٌت،كنت أرٌد أن أعود ألنظر فً وجه الرجل 
بقابً.هذا الرجل ٌصر على 

(1)
 

 ٌتطلب أن ٌكون الحوار قصٌراالموقؾ الذي فٌه جواد 
 من ؼٌره عن خاصا حوارا ٌتطلب موقؾ فكل ،جادا

 قؾاكالمو قصٌرة قوٌة جمال   تتطلّب مواقؾ فهناك المواقؾ
 الحدث فً المإثرة القرارات ذات والحازمة الجادة

 شعرٌة عن تنم جمال   تقتضً مواقؾ وهناك وتؽٌراته،
مر عن فجواد قد قام بدهس رجل ولكنه أخفى األ .واضحة

، الزبون الذي معه فً العربة، وأدعى أنه ضرب جحشا
إال بالجثة التً تركها ره متوقؾ ، وتفكٌعصابه مشدودةفؤ

 .فً الشارع

وفً رواٌة )المدرج الرومانً( وجدنا أن الروابً قد 
ر بكثافة، وذلك لما ٌتطلبه النص، مال الى استخدام الحوا
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، وهناك شخصٌات فً فالرواٌة تدور حول بناء المدرج
ة على النص حركة داببة فال بد من الحوار إلصباغ الواقعٌ

 .الروابً

 .كم نسٌتم خطتنا القدٌمة فً للهربجماعة كؤن ٌا -

 جٌدا.المدٌنة محروسة  -

 قال الٌانوس

 تدخل مالبٌونوس قابال :

 .الٌانوس أصبح اآلن مراقبا للعمال -

 قال الٌانوس :  

 ماذا تقصد ؟؟ -

 شٌبا .ال أقصد  -

ألم أساعدكم فً  أمٌل للرومان،بل تقصد إننً أصبحت  -
 الجدٌدة.وظابفكم 

 .بلى -
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 كلنا نحن الى أوطاننا .

 قال الٌانوس ثم أضاؾ : 

اللٌلة.كلوا الجراد اآلن رجاء  لنرى ما نهاٌة هذه 
(1) 

 

( فقد تفوق الحوار أما فً رواٌة )خٌمة ُمشرعة للرٌح
فظهر الحوار  السرد، ىعل طؽى الحوار السرد حتىعلى 

على أساس أنه أحد أهم العناصر المكونة لبنٌة الخطاب 
، ولكن تخللها السرد فالرواٌة قد ُبنٌت على الحوار، السردي

لكن لم تكن تعتمد على ، وبؤنواعه، سٌطر الحوار ال شك
ل ، بالرؼم أن هناك من الروابٌٌن من جرب مثالحوار فقط
قط، والرواٌة تتحدث عن ، واعتمد الحوار فهذه التجربة
لك ، وتلقً الضوء على الحٌاة االجتماعٌة فً ذعصر قدٌم

ك رحالت الصٌد ، وهنافهناك العبٌد والسادة الوقت،
 .المشهور بها العرب، ودالبل كثٌر توحً بالزمن

 .إذن ستسافر -
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 لٌس اآلن ، ولكن ماذا ترٌدٌن من هذا الكالم ؟؟ -

 ال شًء  -

 عندبذ تدخل المتمطرة وتقول : -

 عمتما صباحا   -

 :الجنٌد

 أهال أم هالة   -

 المتمطرة : 

 بٌلة فً تناٍء هذه األٌام .جبُت أزوركم فالق -

ونقدر لك هذا  الزٌارات،أننا نشكرك على هذه  -
 التواصل.

 )تنظر لناعمة( المتمطرة  -

 الجمٌع.أرجو أن ٌكون هذا رأي  -

 ٌضحك الجنٌد 
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فناعمة ُتكن لك كل تقدٌر  طبعا،هو رأي الجمٌع  -
 واحترام.

 ٌنظر إلٌها :

 ناعمة.ألٌس كذلك ٌا  -

 ناعمة باقتضاب 

أجل  -
(1)

 

فً هذه الرواٌة فقط ٌقترب الحوار الى ما ٌسمى 
، وكؤن الروابً ٌصور لنا مشاهد ًالسٌنماب وبالسٌنارٌ

تفاصٌل فانظر فً هذا سٌنمابٌة فٌها الكثٌر من الدقة وال
 : الحوار مثال

 عندبذ تدخل المتمطرة وتقول : -

 عمتما صباحا

 للزمن.فٌها تفاصٌل الحركة وتحدٌد 
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 ر :وفً مقطع آخ

 )تنظر لناعمة( المتمطرة 

 الجمٌع.أرجو أن ٌكون هذا رأي  -

ٌُعد هذه المادة للتصوٌروكؤن  ، فهو ٌرصد كل الروابً 
 .نع مشاهد رابعة، تجذب المتلقًوٌص الحركات،

 تْظٔف الععر يف الرّآ٘ : 

المتتبع لرواٌات وأعمال القرنة ٌرى أنه قد وظؾ الشعر 
ٌرجع ذلك لما ٌتمتع به  فً أكثر من عمل روابً ، وربما

كاتبنا من قرٌحة شعرٌة وٌحاول توظٌفها فً أعماله 
، وتوظٌؾ الشعر الروابٌة، فقد صدر لكاتبنا أكثر من دٌوان

، ٌة والنثرٌة لٌس بمستهجن أو ؼرٌبفً األعمال األدب
 ٌكن لم والنثرٌة السردٌة الكتابة فً الشعر توظٌؾ أنوذلك 
 اإلبداع حركة سبقت دفق الحدٌثة، الرواٌة على حكرا
 رسالة منذ النوعٌن هذٌن بٌن الجمع إلى القدٌمة العربٌة
 .وؼٌرهما للهمذانً المقامات وكتاب العالء ألبً الؽفران
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وقد وجدنا أن الروابً القرنة قد وظؾ الشعر فً أكثر 
 من رواٌة منها : 

رواٌة )عابلة من الروهٌنؽا( وجاء الشعر فٌها على أكثر 
لشخصٌات الربٌسٌة فً الرواٌة ، فهذا صابر من لسان من ا

، التً تم إعدامهم ، وصابر هو ابن مرٌم ٌؽنً لعشرة شباب
ٌم كوتاٌا لونػ هربت من الموت والعذاب لتسكن فً مخ
، فراح صابر جنوب شرق بنؽالدش فً إحدى الخٌمات

 :ٌؽنً 

 عشرة شباب فً حافلة 

 ٌتؤخرون لٌال  

 ماذا جنوا كً ٌعدموا

 ن وقؾ الراخٌ

 سدوا الطرٌق 

 مبة من الراخٌن 

 فً تانؽوب
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 تبكً السهول

 بتلك الدماء

 لم ٌكتفوا 

 حرقوا بٌوت المسلمٌن 

 فً ماونؽدوا

 قتلوا كثٌرا ..لم ٌكتفوا 

 رقوا الصؽار ح

وأجرموا 
(1)

 

هبان عن جرابم الر فالروابً ٌتحدث على لسان السارد
كانوا ، وكٌؾ قاموا بإعدامهم حٌنما والراخٌن بالروهٌنؽا

بل حرقوا البٌوت، وسالت  ٌعودون لٌال ، ولم ٌكتفوا بالقتل
 . الدماء

وفً رواٌة )بنسماٌا ( والتً كان السرد فٌها بضمٌر 
،  ارش-مص الروابً دور الشاعر عشتارالمتكلم ، فقد تق
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، جو العام للرواٌةلٌقول مجموعة من القصابد تناسب ال
، بل إن  وُتضٌؾ مسحة من الجمال على النص الروابً

رٌة لٌست بعٌدة عن موضوع الرواٌة، هذه القصابد الشع
 .فهً فً ُصلب موضوع الرواٌة

 " وٌسؤل فً اللٌل 

 بنات آوى عما هناك 

 ٌقولون عد ٌا نبوخذ نصر 

 فؤن المدابن أطفؤت النور

 والنخٌل انحنى والمدى قاتم 

 وملًء بالبكاء

 عد أٌها األسود الشعر

 عد أٌها المالك النبٌل 

 ٌها البابلً الجمٌل ا

 عد وتباهى بكّتانك فٌنا
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 وؼازل به الشمس 

 التً أشرقت 

صدر بابل ورود علىعشر 
1

 

وفً رواٌة )شمتو( ٌوظؾ الروابً الشعر بؤسلوب 
 األؼنٌة :

" تعالً رادو أعرؾ أن صوتك كان رابعا متى ستؽنً 
  .دابماأؼنٌة جمٌلة كنت تؽنٌها لً 

 أي أؼنٌة ؟؟ -

  أؼنٌة السحابة -

 أو انك تتذكرها  -

 الى السحابة البعٌدة  -خذنً إلٌك 

 كم أنا سعٌدة 

 فً طرٌق السهول ألزرع القمح 
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 فً طرٌق الؽٌوم

 وأعطنً درعك القدٌمة

 قد لً وردة 

 فقد طلع النهار ...وارسمنً على الجدار 

ٌختفً فً  الى طابر ابٌض ...قد آن لً أن أتحول
وال تراه الشمس ....السحاب

(1)
، وكان عاشقانو وتٌتا ادر 

، وفجؤة تظهر د رادو، وظل ٌبحث عنها وٌتذكرهاتٌتا قد فق
ؽنً له أؼنٌة رادو وٌكون اللقاء بٌنهما وٌطلب منها أن تُ 

 .السحابة

 فالروابً القرنة قد وظؾ قرٌحته  الشعرٌة  فً أكثر من

، فربما بد لنا من اإلشارة لذلك ، وكان العمل روابً
 .  الى دراسة أعمقتاجت هذه التقنٌة اح
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 شرعة للرٌحخٌمة م  

 

 والفنٌة والنفسٌة والرومانسٌةاد االجتماعٌة األبع

 فً رواٌة

 )خٌمة مشرعة للرٌح (
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 مدخل اىل الرّآ٘ : 

اء، المكان الذي تدور به أحداث هذه الرواٌة هً الصحر
لة ة سٌد ٌحكم القبٌ، ولهذه القبٌلوالقبٌلة هً قبٌلة )جدٌلة (

، المعطاء الذي جوشم( الكرٌم، انه الشٌخ )وٌسوس أمورها
، فهو ٌبذل كل جهده ٌحاول قٌادة القبٌلة نحو العز والرفعة 

 .فً هذا األمر

، بنان من الفرسان ، حٌدان  وبهرانوالشٌخ جوشم له ا
، بهران إرسالهما فً تجارة الى ؼزة وبصرىوسوؾ ٌقوم ب

وجهته الى  وحٌدان سوؾ تكونسوؾ ٌمضً الى ؼزة 
 .بصرى 

بهران نطلق أحداث الرواٌة، فسفر حٌدان ومن هنا ت
فً تجارة تنتفع منها هذه الصحراء، وبهران سٌكون 

بناعمة ابنة  ، فبهران قد ذاب عشقا  وحٌدان كالهما عاشقان
ٌّة ، وحٌدان ٌعشق هالة ابنة عبٌد الجنٌد وأمها خب

 والمتمطرة.

 بٌس فً الحكاٌةسفر بهران وحٌدان قد ٌكون الحدث الر
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ومن هذا الحدث سوؾ تتوالد األحداث األخرى مكملة لهذا 
الحدث .ناعمة وهالة تبادالن الحب لبهران وحٌدان ، وقصة 
سفرهما تشعرهما بالحزن واألسى " تجلس ناعمة حبٌبة  
بهران فً بٌت الشعر ساهمة ُتحدث نفسها والدموع تكاد 

، ى ؼزةا. فً الؽد سٌمضً بهران التطفر من عٌنٌه
وسٌتركنً فً وحشتً هنا ، سٌتركنً لمن؟ اللٌل الذي 
سٌبدو أكثر ظالما ، أم للرمال التً تتلوى كالثعابٌن من 

حولً "
(1)

 

لناعمة  هالة ابنة عبٌد والمتمطرة وهً الصدٌقة الحمٌمة
، فالمتمطرة تمثل دور الشخصٌة ولكنها تعانً من والدٌها

ٌد سٌد من زوجها عبالشرٌرة التً تسعى بكل ثقلها لتجعل 
، واٌة أنها هً المسٌطرة على زوجها، وتظهر فً الرالقوم

 .طٌعها فً كل أمر ، وٌعمل ما ترٌدفهو ال ٌخالفها وٌ

هالة وناعمة صدٌقتان وتلتقٌان دابما على عٌن الماء أو 
 روق بن قنص، ٌحبـا مسـا ٌتبعهمـرا مـا، وكثٌـان معـتذهب
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وٌحاول أن  بها،لحق فكثٌرا ما ٌ تحبه،ناعمة وهً ال 
  فابدة.استمالة قلبها ولكن دون 

لرواٌة كشخصٌة حوتكة هناك شخصٌات أخرى فً ا 
رس من ا، ولٌث ف، وحًٌ وابنته مرانةوزوجته زهوة
 .الحرٌة، ومهند العبد الذي طمع فً أكثر من فرسان القبٌلة

بب تؤخر بعد سفر بهران وحٌدان تبقى القبٌلة فً قلق بس
وتحدث أحداث كثٌرة أثناء ، ول ؼٌابهماعودتهما، وٌط

، قوم ابن ردٌنه ونهبوا وقتلوا، فقد أؼار علٌهم ؼٌابهما
القبٌلة . وتظل هالة، وٌقتلون قنصعبٌد وابنته  وأسروا

 ، وٌلحق بهم الفارس لٌث لٌعلمتترقب عودة بهران وحٌدان
 وٌعلم وبهران، حٌدان وٌعود ؼٌبته، وتطول أخبارهم،
، وٌقوم لفك أسرها وبهران هو وٌذهب هالة بؤسر حٌدان

 مهند العبد الذي أرادت المتمطرة الزواج به بحرق لسان
، وتقام األعراس فً قبٌلة المتمطرة حتى ال تستطٌع الكالم

 .ٌدانجدٌلة بعودة الجمٌع وزواج بهران وح

****** 
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 : احلدخ الرئٔض  يف الرّآ٘

ان ال شك أن الحدٌث الربٌس فً الرواٌة هو سفر بهر
وحٌدان أوالد الشٌخ )جوشم ( إلى  ؼزة وبصرى، وتؤخر 

 عودتهما .

 األحداخ الفرعٔ٘ :  

، ن أبٌه لشتمه والدته أمام الرجالتذمر مسروق م (1 
ونقله الخبر لوالدته التً لم تحرك ساكنا "أسرعً ٌا أماه 

 أرٌد قلٌال من الطعام ألطفؤ ؼضبً .

 تحضر له الطعام وتقول 

 ضبك ٌا مسروق ؟؟ولكن ما الذي ٌؽ -

 ٌضرب العود باألرض وٌقول:

إن أبً ٌشتمك دابما ٌا أماه بل وٌنتظر أي فرصة -  
 ذلك.لٌفعل 

ال علٌك ٌا ولدي لقد احتملته العمر كله وهو على هذه 
 -الهٌبة.
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ولكن ذلك ٌزعجنً ٌا أماه ."
(1) 

 زهوة زوجة حوتكة ٌصل لها خبر أن زوجها سوؾ (2
        .وتكة لٌنام خارج البٌت، فتؽضب وتطرد حٌتزوج     

حقد المتمطرة على سٌد القبلٌة جوشم وحثها المستمر  (3
 لزوجها بؤن ٌكون له الٌد الطولى فً القبٌلة  

نت ذاهب والى اي شًء "حكم عقلك ٌا عبٌد ، الى أٌن أ-
 ، ٌجب أن تكون لك الٌد الطولى فً القبٌلة .صابر

  أنا ال أحب ذلك  -

لٌل البراءة "ُتسبل عٌنٌها د -
 (2)

 

ضعؾ المراعً والجفاؾ والجوع الذي عم تلك  (4 
 فال ٌوجد ما تؤكل األؼنام.  المنطقة،

 "كٌؾ المراعً؟؟ -
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لقد أصبحت المراعً خاوٌة وال ٌوجد ما ترى،كما  -
 -أود األؼنام. ٌقٌم

 .إذن سنخرج ما خزناه من العشب -
(1 )

 

ت به خروج سٌد القوم جوشم فً رحلة صٌد ، فقد ضاق
الحال وهو ٌنتظر أوالده
(2)

 

ً أن عبٌد ، لكن المتمطرة تدعوٌطلب أخاه عبٌد لمرافقته
، فهً ترٌد منعه من مرافقة مرٌض وهو مالزم الفراش

 .، وزوجها ال ٌقدر علٌهاقد أعماه، الحأخاه

إصرار المتمطرة على أن ٌكون زوجها سٌد القوم وهو 
ٌرفض خٌانة أخاه

(. 3 )
 

  "لكنت سٌد القوم . آه لو انك تطٌعنً

 ٌكفً تخرٌفا ٌا متمطرة ،انك تضعٌنً فً مآزق قاتلة .

  .اذن تخشاه ٌا عبٌد
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 فسري ما ٌحلو لك ٌا متمطرة 

 لن أهدأ إال وأنت سٌد القوم 

   "كذلك.وأنا ال أرٌد أن أكون ( 5

 ( جوشم تضٌق به األمور والسبل وٌستدعً صاحب 6

   القداح لٌسؤل عن عودة بهران وحٌدان 

إال انه ٌصاب بخٌبة األمل لسماعه ما تفوه به صاحب 
 القداح ، فقد أكدت القداح بعدم عودة بهران وحٌدان .

 ، وٌفرح القوم لعودته .( عودة بهران7

( ابن ردٌنه ٌهجم على القبٌلة وٌنهب وٌسرق وٌقتل 8

 قنص وٌؤخذ عبٌد وهالة أسرى.

 ( لٌث ٌسافر الى الشام ٌبحث عن حٌدان .9

 وسؾ ٌقتل حًٌ وٌنهب أمواله وٌخطؾ مرانه .( 10ٌ

( العبد مهند الذي كان ٌحرس عبٌد ٌتفق على أن 11

 والسٌادة.ٌحرر عبٌد مقابل المال 
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( رحٌل عبٌد وهالة والمتمطرة والعبد مهند عن 12

 القبٌلة .

 ( عودة حٌدان والبحث عن هالة .13

 ( تآمر المتمطرة ومهند على عبٌد .14

 رانه.( زواج جوشم بم15

( ؼدر العبد مهند بالمتمطرة  وحرق لسانه حتى 16

 ٌمنعها عن الكالم .

 االدتناعٕ:البعد 

 أفعال تفسر التً االجتماعٌة بالوقابع الرواٌة تزخر
 العالقة طبٌعة وتحدد دالالتها، وتبرز الشخصٌات وأقوال
وطبٌعة الحٌاة  الصحراء،فطبٌعة  .بٌنهما تربط التً

الترابط واالحتكاك المباشر بٌن  تفرض نوع من البدوٌة،
أفراد المجتمع البدوي ومما ٌزٌد الترابط والتماسك 

 واالحتكاك وجود رابط القرابة بٌن ؼالبٌة األفراد.

فً زٌادة الروابط  واألفكار ٌسهمتشابه العادات والتقالٌد 
   األفراد.االجتماعٌة بٌن 
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ا البٌبة الصحراوٌة واعتمادها على الكأل والماء جعله
، الزواج نوع من االستقرار فً كل قرةبٌبة ؼٌر مست

المجتمعات وٌزداد أهمٌة فً مناطق معٌنة مثل البادٌة لقلة 
تتعد أنواع ، ووصؽر المساحة الجؽرافٌةعدد السكان 

ج، وحقد، وحسد، ، ما بٌن عشق وزواالعالقات بٌن األفراد
وسوؾ نمر على بعض العالقات وتنافر وصداقة 

 لواردة فً هذا النص :االجتماعٌة ا

 :  ٍال٘/ىاعن٘

ا حضور على امتداد صفحات من الشخصٌات التً له
، دبً، بل هما الشخصٌات الربٌسٌة فً هذا العمل األالرواٌة

، وتربطهم ، فكالهما عاشقةر العشق والهوىوتلعبان دو
، والشتراكهما فً ، لتقارب السن بٌنهماة قوٌة جداصداق

، ولوقوعهما فً شرك عٌنالماء من العمل واحد وهو جلب 
 العشق والهوى ، وحدٌثهما عن ذلك ال ٌنقطع .

 دْظه :

رٌـم، شهـم، ٌحـاول ك ازع،ـمنبال  ةـد القبٌلـسٌ     
اد، هى ، نه عاللت اصخًاعٍت يع صًٍع األفشبانمبٍهت النهـوض
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الحب بٌنه وبٌن  تسود عالقة، اآلمر الناهً فً القبٌلة
ٌبة تدعى معانة، عالقته ، متزوج من امرأة طالجمٌع تقرٌبا  

الد البارٌن ، حٌدان وبهران عالقة األب الحانً واألوبؤوالده
طرة هً التً تكن له أخٌه عبٌد  المتم ، فقط زوجةالمطٌعٌن

 .الكره والحسد

، فهو ٌؤمر ؼم حالة الفقر التً تجتاح الدٌاركرٌم ر
لة على الكرم دال باستمرار،الجمٌع بؤن تبقى النار مشتعلة 

و ٌسافر خارج الدٌار فً رحلة فا ه الضٌوؾ،واستقبال 
، وعندما ٌعود ٌسؤل عن النار هل ظلت مشتعلة أم ال صٌد
 ؼٌابه:أثناء 

 " كٌؾ القبٌلة ٌا عبٌد ؟ 

 عبٌد: بخٌر 

 سٌد القوم : والنار هل بقٌت مضاءة أم أنكم أطفؤتموها ؟؟

 عبٌد: الحقٌقة 

 سٌد القوم : ماذا ؟

 ال أدري ماذا أقول لك ٌا جوشم . عبٌد:
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 سٌد القوم : ماذا هنالك ؟

: أنت قلت عن الجذب واألٌام القاسٌة فرأٌت أن عبٌد
 أطفؤها .

سٌد القوم : إذن فقد أطفؤتها . ٌتوقؾ عن األكل ، فٌتوقؾ 
 الجمٌع .

 عبٌد : الزاد فً تناقص .

( أترٌدهم أن ٌقولوا أن سٌد )جدٌلة ٌكن،مهما  القوم:سٌد 
  " عبٌد.مقتر ٌا 

ا العرب أكثر من ؼٌرهم فالكرم عادة اجتماعٌة اشتهر به
النار حتى ٌهتدي  إٌقاد، فقد اعتادوا على من الشعوب

 فً النار إٌقادُ  عادة انتشرتالضٌؾ الؽرٌب  إلٌها فقد 
 بعٌدة مسافة من والجابع والمحتاج الؽرٌب لٌراها الظالم
قرٌه من فٌجد إلٌها، فٌفد . طعام من إلٌه ٌحتاج ما له وٌقّدم ٌَ
 ٌوقدونها وكانوا. «الضٌافة نار «و «القرى نار» لها وٌقال
 كان حاتما   أنّ  وٌذكر. أشهر لتكون المرتفعة، األماكن على
 ٌقول كان الشتاء وكلب البرد واشتدّ  رجب شهر أهلّ  إذا
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 إلٌها لٌنظر األرض، من بقاع فً نارا   أوقد: ٌسار لؽالمه
 من الضٌافة ٌرٌد من نحوه فٌقصد ٌال  ل الطرٌق أضل من

  :المعتزّ  ابن وٌقول الناس،

  بناره المصـطلون ٌودّ  ولٌل

  وقودها الصباح حتى أنهم لو

  القرى ٌبتؽً لمن ناري به رفعت

  وفودها أتاها حتى َشَرؾ على

 بَراٌ ّحٔداٌ : 

، لهم عالقة طٌبة مع أوالد سٌد القوم جوشم، فرسان
ٌنظرون إلٌهم نظرة األسٌاد، هم فً  ٌلة،جمٌع أفراد القب

، ٌقومون على خدمة أفراد القبٌلة  حالة عشق لناعمة وهالة
باح والنهوض بالقبٌلة بالسفر الى خارج الدٌار لجنً األر

 . الى األحسن

 عبٔد ّاملتنطرٗ :

قته بالقبٌلة متذبذبة بسب ، عالعبٌد زوج المتمطرة
 ن اتخاذ أي، طٌبته وحكم زوجته له تمنعه حتى مزوجته
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ا االجتماعٌة سٌبة جدا ، المتمطرة زوجة عبٌد عالقتهقرار
، ال م فً زوجها عبٌد لدرجة شدٌدة جدا، وتتحكمع الجمٌع

، فهً فً نهاٌة ب زوجها، تطمع للسٌادة والرباسةتح
 الرواٌة تتفق مع العبد مهند لقتل زوجها .

 حْته٘ ّزّدتُ زٍْٗ :

ة، فهم ٌشعرون طٌبعالقة حوتكة بؤفراد القبٌلة عالقة 
مدبرة وقوٌة ولها سلطة على ، زوجته بضعفه وقلة حٌلته

 .زوجها، ولكنها لٌست بالشرٌرة

 لٔح : 

، القة طٌبة مع الجمٌع ، صاحب نخوة، له عفارس، شهم
ها هو ٌؤوي إلٌه  ،لفزعة ومعونة الجار من شٌم العربا

، فقد سمعت ه لٌنام خارج البٌتطردته زوجتأن حوتكة بعد 
 سوؾ ٌتزوج : أنه

 " ما الذي أبقاك الى هذه الساعة ٌا حوتكة ؟؟

، لقد عدت للبٌت متؤخرا ، ووجدُت زهوة فً انتظاري
  تؤردي فرجعـت بطـ، وقامأخبرها أحدهم أنً سؤتزوج دـفق
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 .الى النار

 ٌرتجؾ حوتكة .....

رتجؾ ، هكذا  إذن، ال علٌك  ٌا حوتكة ، أرى أنك ت
. تعال لتنام عندي ٌا حوتكة

(1)
 

، شد لٌث لجام ما تؤخر حٌدان فً الرجوع من سفرهوعند
فرسه وأنطلق فً رحلة طوٌلة وشاقة ٌبحث عن حٌدان فً 

ر من ، ٌجد فٌها الكثٌلشام، وتكون رحلة طوٌلة على لٌثا
، المصاعب، وٌشارؾ على الموت، لوال عجوز تجده

، فٌعود لٌث دمتها حتى تلقى وجه ربهاوتعالجه وٌبقى فً خ
، التضحٌة من ٌلة، وٌرى أن حٌدان أٌضا قد عادالى القب

 سمات المجتمع المتآلؾ. 

 مَيد :  

 ـادة، ولكنـه ٌطمـح للحرٌــة والسٌـــٌمثـل شخصٌـة العبـد
ع ـــن مجتمـروج مـد الخـو ٌرٌـ، فهرةـع المتمطـاون مـبالتع
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، الحرٌة والسٌادة ، فٌتفق مع عبٌدالعبودٌة  الى مجتمع 
مقابل أن ٌصبح هو السٌد  على أن ٌحرر عبٌد من األسر

، الرٌاح تجري بما ال تشتهً السفن واآلمر والناهً ، ولكن
 ، عالقة العبد معلمزدوجة فً النصفمهند ٌمثل العالقة ا

ٌد بالخادم له سٌده الذي كان عنده )ابن ردٌنه( وعالقة الس
 .مع عبٌد والمتمطرة

 العادات ّالتكالٔد : 

حٌزا فً معرض  ال شك أن العادات والتقالٌد تؤخذ
الحدٌث عن البعد االجتماعً، فمجتمع البادٌة له العادات 

الصٌد والتقالٌد الخاصة به ، فؤبن الصحراء قد ٌجد 
، أكثر األمور التً تتوق لها نفسه والذهاب الى الصٌد من

ها، خاصة وٌجد رجولته ومهارته فٌها ، فكثٌرا ما ٌشتاق ل
تعة صٌد مالالى ، فٌجد الذهاب عندما تضٌق األحوال به

، تحضر معانة الطعام له وتسلٌة لنفسه " فً خٌمة جوشم
 ٌؤكل وٌقول لها :

 رقـة تستؽـاسمعً ٌا معانة سؤمضً الى الصٌد فً رحل 
 ًــأقلقن قد ، إن البقاء هناذ معً بعض الرجال، آخامـدة أٌـع
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 .حتى إنً أصبحت ال أعرؾ النوم

إن فً الصٌد سلوة."
(1)

ٌد التً كانت ومن العادات والتقال 
عندما ٌؽم  ضرب القداحشابعة فً البٌبة البدوٌة الجاهلٌة، 

أرادوا أمرا  كالسفر والزواج وما إلى ذلك  أوعلٌهم أمر ما ،
وٌؤتون بثالثة قداح خشبٌة وٌضعونها فً كٌس صؽٌر أو 
فً وعاء وقد كتبوا على أحدها ما ٌفٌد األمر مثل كلمة 

وٌكتبون على الثانً ما "افعل" أو "أمرنً ربً" أو "نعم" 
ٌفٌد النهً مثل " ال تفعل" أو "نهانً ربً" أو "ال" وٌبقى 

فٌدخل المقترع ٌده فً   .ح الثالث ؼفال  أي ال كتابة علٌهالقد
الكٌس أو الوعاء وٌخرج سهما  فإن خرج ما فٌه األمر 
مضى لقصده وإن خرج ما فٌه النهً كّؾ وامتنع وإن خرج 

لها داخل الكٌس مرة أخرى واقترع الؽفل حرك القداح وأجا
 .أو أنه ٌترٌث وٌنتظر إلى وقت آخر

 ذهاب الفتٌات الى عٌنومـن العـادات السابـدة فً البادٌة 
تخص المجتمع البدوي المقٌم فً  ، فهً عادةالماء

  كـاء ذلـوأثن اء،ـالمب ـن بجلـن ٌقمفالنساء هن م الصحراء،
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جالها وعن ر القبٌلة،ٌدور الحدٌث بٌنهن عن أحوال 
 والؽرام.وعن الحب  ونسابها،

  ، وتذهب لتنادي هالة اعمة تحمل جرتها" تخرج ن -

     ٌا هالة أسرعً لنمأل الماء  -

 قلٌال.انتظري  شؤنً،سؤصلح بعض  الداخل،تقول من  -

    سؤنتظر  -

وبٌنما هً تنتظر تقع عٌنها على مسروق "ابن قنص" 
رج هالة فتذهبان وهو ٌراقبها ، ثم تبعد نظرها عنه ، وتخ

الى الؽدٌر ."
(1)

 

جمع الحطب ، ن العادات التً تسود فً البادٌةكما أن م
ب هو الوقود ، فالحطوجمعه فً مكان خاص وتكسٌره

 ، وٌستخدم فً طهو الطعام وعملالمتوفر فً الصحراء

وإشارة أو عالمة ، القهوة، وللتدفبة فً فصل الشتاء
كثر من موقع ٌبٌن . وقد ورد فً النص أالستقبال الضٌوؾ
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هذه العادة وٌشٌر إلٌها على أنها من األمور الهامة فً حٌاة 
  البادٌة.

 هو ذاك  -  "أٌن الحطب ؟؟

، بٌنما طب داخل البٌت ، فتذهب  لتكسٌرهوتشٌر الى الح
المتمطرة تقوم وتؽسل وجهها وتخرج خارج الخٌمة "
(1)

 

ومن العادات التً كانت منتشرة فً البادٌة وسجلها 
ً السابد فً الصحراء روابً كشاهد على البعد االجتماعال

ات التً كانت تتم من قوم على ، الؽزو والؽاروفً البادٌة
، سلب والقتل والسٌادة على الصحراء، بهدؾ النهب والآخر

وقد ورد فً النص واحدة من تلك الؽزوات والؽارات التً 
، ٌلة" الظالم، القبقام بها ابن ردٌنه على قبٌلة جدٌلة . 

، ، قلة من الناس تؤوي الى بٌوتها، هزٌم اللٌلنارمنظر ال
 حق، رجال ملثمون فً طرؾ القبٌلة،صوت طبل ٌقرع بتال

، ٌنهبونها ٌهجمون على القبٌلة ، فترة من الترقب ،ٌراقبون
، بٌنما تختبا كون عبٌد وابنته هالة وٌؤخذونهماوٌمس

هم ، ثم ٌهرب المهاجمون ومعالمتمطرة وتراقب الوضع
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عبٌد وهالة، وٌقتلون قنص وهم فً طرٌقهم الى الفرار "
(1)

 
لبعد فهناك الكثٌر من العادات والتقالٌد التً تإكد وجود ا

 .االجتماعً بكثافة داخل النص

 األبعاد اليفصٔ٘ :

إن دراسة البعد النفسً لشخصٌات النص األدبً ٌساعدنا 
على الكشؾ عن جمالٌات النصوص وكشؾ بواطنها وما 

ومن خالل  ،من مكونات وحقابق وأبعاد داللٌةوٌه تح
التعمق وسبر أؼوار النص األدبً نقؾ على ما ٌتضمنه من 

وحسد  عواطؾ وانفعاالت و أخٌلة ما بٌن حب وكره
ورحمة وخوؾ ومواقؾ محرجة، وهذه العناصر هً فً 
صمٌم التكوٌن األدبً وال ٌمكن أن ٌخلوا منها نص فً أي 

تمنح النص قوة وتعطٌه  عصر وعلى أي مذهب وهً
 جماال .

التً  فالقراءة النفسٌة واحدة من القراءات النقدٌة
، وهً تنطلق من منهج نقدي استهدفت قراءة النص األدبً

نفسً متقن وذلك باستخدام األدوات المناسبة من أجل 
 .وصول الى الؽاٌة المرجوة من النصال
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 الكلل ّاخلْف : 

مفاتٌح المهمة فً اقتحام عنوان النص األدبً  من أهم ال
الى عنوان  وللنظر مجاهلهوأؼوار النص  وفتح مؽالٌقه 

نقؾ على ( مة مشرعة للرٌح)خٌ ٌن أٌدٌناالرواٌة التً ب
، وأولى عنوان فالخٌمة تحمل دالالت عدٌدةمفردات هذا ال

، عدم الشعور باألمان الدالالت الرحٌل وعدم االستقرار هذه
لجوع ، كل هذه الدالالت تحملها ، الفقر واوالخوؾ المستمر

هذه المفردة )خٌمة( والمفردة الثانٌة فً العنوان )مشرعة( 
 باب ، الع بمعنى مفتوحة، ال شًء ٌحمٌهامن الفعل أشر

، وما دامت مشرعة إذن لها، بل هً مفتوحة ُمشرعة
ثة من هذا العنوان ، أما المفردة الثالواألمانٌنقصها األمن 
 ٌح دابما تؤتً فً معرض الحدٌث عن، والرفهً كلمة رٌح 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      چ العذاب

﮸    ﮹    ﮷﮴  ﮵     ﮶  ﮳ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

 . ١١فصلت:  چ﮺

ها تفكل هذه المفردات فً هذا العنوان تحمل فً طٌا
، وعند الدخول الى داخل هذه الخوؾ والقلق والتوتر النفسً
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ل هموم تحم ٌاتهاالخٌمة وهذه الدٌار نرى أن معظم شخص
، فهذا جوشم سٌد القبٌلة نراه فً قلق الخوؾ والقلق والتوتر

، )جدٌلة( فالموارد فٌها ال تكفً دابم على مستقبل القبٌلة
لسفر ، باإلضافة هذه القبٌلة وهو ٌحاول النهوض بمستقبل
، فالقلق حالة نفسٌة ٌعٌشها ورحلة ولدٌه حٌدان وبهران

 جوشم سٌد القبٌلة :

 فسً منقبضة هذا الٌوم وال أدري لماذا ؟؟" إن ن

 لفراق أحبتك . -

 إنك قلتها ٌا معانة . -

 هذا ما ٌحصل ،ولكن ماذا تقصد ؟ -

 فراق األحبة . -

ما الذي ترمً إلٌه ؟ هً سفرة شؤنها شؤن السفرات  -
 الكثٌرة التً مضٌا إلٌها.

ٌقول بضٌق : أجل أجل هو كذلك ٌا معانة ."
 (1)
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 ٔ٘ : الععْر بالدّى

من ٌعٌش فٌها  الصحراء تشعرجو الصحراء وبٌبة 
د فً فال شًء ٌستج العٌش،أحٌانا وبشظؾ  بالوحدة والتعب

، هذه الصور المتكررة تولد الصحراء، رمال وجبال وخٌام
، وتظل النفس وتشعر النفس بالدونٌة للنفس،لل السؤم والم

 البٌبة.تتوق للخروج من هذه 

، ارجعً أٌتها العجفاء عبٌدا لٌنا أن نظل" هكذا ُكتب ع
 ،ٌشٌر الى إحدى األؼنام .

ونالحق العٌر الهاربة فً ، طوال حٌاتنا نرعى الؽنم -
  .الصحراء

ٌجلس على إحدى الصخور وٌحمل عودا ٌنكش به 
لقد بدأت البٌداء ُتقفر، وسٌحل شتاء  ،وٌتحدث األرض

قارص ما فٌـه ؼٌـر الشرقٌـة تفتـك بعظامنــا فارعــً 
إال حٌاة نعٌشها ونقضً بعدها. "األؼنام ما هً ـا أٌتهـ

(1)
 
 ربما هذه الفقرة من النص تبٌن لنا الحالة النفسٌة ألفراد

 ، حتىلمعاناة التً ٌلقاها هإالء الناس، وتشرح االقبٌلة
  .باتت الحٌاة ال تعنً لهم شٌبا
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  املتنطرٗ ّالغريٗ ّاحلصد ّالهرِ :

التً له دور ربٌسً  ت، من الشخصٌابٌدالمتمطرة زوجة ع
، وقد امتازت بمجوعة من الصفات جعلت فً هذا النص

منها شخصٌة ممقوتة ومنعزلة عن اآلخرٌن، فالؽٌرة 
، فهً اآلخرٌن تشكلت منها هذه الشخصٌة والحسد وكره
الذي ال ٌلقى  د األخ الوحٌد لسٌد القبٌلة جوشم،زوجة عبٌ

 همنه سوى الكره والحسد، رؼم طٌبته وحسن معاملت
وؼافل وهً التً  ، فهً ترى أن زوجها ضعٌؾللجمٌع

ى أن ـا علـث زوجهـه، وتحـسبات نـه مــٌجب  أن توقظ
  .القبٌلة حتى ٌملك كل شًء سٌد ون هوـٌك

" توقظ عبٌد زوجها وتهزه بعنؾ فقام فزعا صرخ فً 
 وجهها 

 مالك ٌا امرأة هل جننت هل حدث شًء ؟ -

 ُتصر على أسنانها وتقول :

 ًء لكن قم من سباتك الطوٌل .ال ش -

 لقد ركبتك الشٌاطٌن ، ال بل لقد عششت فً رأسك . -
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 ما الذي ترمٌن إلٌه ؟؟ -

أنت تفهم قصدي ، إن أخاك ٌملك ببر من الذهب  -
 والمعادن النفٌسة وأنت ال تملك شٌبا .

 هو سٌد القوم . -

 .األفكار وإال ستفقدنً الى األبد اسمع ٌجب أن تؽٌر هذه -

 ونً ٌا متمطرة ه -

 تتظاهر بالحكمة، حكـم عقلك ٌا عبٌد الى أٌن أنت ذاهــب

والى أي شًء صابر ٌجب أن تكون لك الٌد الطولى فً 
 القبٌلة . 

" ذلك.أنا ال أحب  -
(1)

 

 الشخصٌة وتصرفاتها"فعندما ٌهتّم السارد بوصؾ طباع 
تناوله وردود أفعالها فً مختلؾ المواقؾ ، ٌكون بذلك قد 

، النفس وما تتؤلؾ منه من مشاعر هنٌتهإلنسان وذنفس ا
وعواطؾ مطامح وآالم، والذهن وما ٌقوم به عادة من تؤمل 

فً الكون والناس "
(2)

 
                                                           

 43ص )خٌمة مشرعة للرٌح( انشواٌت   (1)  

ت نهكخاب يغًذ يصاٌف ، انُزش انضضائشي ، انغذٌذ ،انًؤعغت انىطٍُ   (2)

 59،ص1971،
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 اجلاىب ّالبعد الرّماىصٕ :

ربما كان من أهم وابرز األبعاد والجوانب فً الرواٌة  
، فؤحد أركان الرواٌة الربٌسٌة هو حالة الرومانسًالبعد 

ما تمثلت فً شخصٌة ناعمة  لهوى التً أكثرالعشق وا
 ال تخلو الحٌاة من الحب بوصفه ،وبهران، وهالة وحٌدان

، فقد  مقوما من مقوماتها ٌقوم بدور المنظم ألمورها
اعتمدت الرواٌة الحب وأفردت له مساحات تحرك فٌها 
زمنٌا من كونه تٌمة روابٌة وموضوعة سردٌة إلى كونه 

نتاج النص وجمالٌاته والكشؾ عن تقنٌة تلعب دورها فً إ
 .التً أولتها الرواٌة عناٌة خاصة طبٌعة النفس اإلنسانٌة

تبرز فً الرواٌة بوضوح قصة حب رومانسٌة بٌن 
بهران وناعمة وحٌدان وهالة ، وألبناء الصحراء طقوس 
فً فً الحب تختلؾ كل االختالؾ عن طقوس الحب 

راء الصور ، فؤبن الصحاألماكن األخرى من مدن وؼٌرها
لتً حوله ثابتة ال تتؽٌر، صحراء، رمال، جبال، ومشاهد ا
تنطلق من ، فقصص الحب فً الصحراء ؼالبا  ما عٌون ماء

ن الفتٌات هن من ٌقمن ، وذلك أمكان محدد هو عٌن الماء
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، وفً هذا النص األدبً الكثٌر من المشاهد بجلب الماء
 توضح هذه الفكرة :

 .ؤنً به ٌمضً بال رجعةاشتاق إلٌه ٌا ناعمة، لك -

وتمسكً باألمل فهو الذي  جانبا،اطرحً أفكارك  -
 ٌؽذي الحب.

انه ٌبدو مستاء من هذه  ،لقد حدثنً الكثٌر عند الؽدٌر -
الرحلة .
(1)

 

ق والهوى، وكل وعلى عٌن الماء ٌدور الحدٌث عن العش
الذي ، وُتكثر من الحدٌث عن الفارس تتحدث عن من ُتحب
رٌق الصدفة، أو أمر قد تم التخطٌط له أحبها، وربما بط

ق الى العٌن لٌشرب أو ٌسقً ، ٌؤتً الفارس العاشمسبقا
، فتكون هذه هً اللحظات التً ٌرى فٌها أو ترى حصانه

 فٌها الفتاة فارسها :

 أهال مسروق  -

 .مسروق: جبُت لكً أشرب -
                                                           

   16 ص ( خٌمة مشرعة للرٌح ) انشواٌت  ( 1) 
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ناعمة : ما الذي أتى بك الى الؽدٌر فً هذه الساعة ٌا  -
 مسروق .

 هالة : اال ٌوجد فً بٌتكم ماء ؟؟ -

 .ال ٌوجد، أنا أسعد برإٌة الفتٌات -

 مسروق.ولكنهن ال ٌسعدن برإٌتك ٌا  ناعمة: -

انه من عطر  العطر،أال تشممن رابحة  مسروق: -
 الٌمن.

 .ة: ولكن نحن ال نحب رابحة العطرهال -

أنا أحب  أحبك،أنا ال  هالة،مسروق: اصمتً ٌا  -
ناعمة.
(1)

 

شاق، ومنه الماء فً الصحراء مكان ٌلتقً به الع فعٌن
أمنٌات  ، وبعد ذلك ما هً إالتبدأ قصص الحب والعشق
 .وأحالم ٌنشؽل بها من أحب

 دةــً هذا العمل نرى أن الكاتب قد أفرد صفحات عدٌـوف

                                                           

     25ص ( )خٌمة مشرعة للرٌحانشواٌت  (1)
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، على العمل تبٌن هذا الحدث إلضفاء جو من الرومانسٌة
فً جانب  ة تساهمولٌكن هذا الحدث حبكة أو عقدة فرعٌ

 .التشوٌق للمتلقً

 :اللغ٘ ّاحلْار

الكاتب فً سرده  ( اعتمدفً رواٌة )خٌمة مشرعة للرٌح
، والحوار عنصر له أهمٌة وٌعتبر من على عنصر الحوار

وهو تقنٌة  ،صر المهمة فً عملٌة السرد القصصًالعنا
، وهو من العناصر المالزمة مهمة من تقنٌات بنابه

رٌق الحوار ٌستطٌع الكاتب للشخصٌة القصصٌة ، فعن ط
، ومن أهدافه ةإضاءة الجوانب المتعددة والمختلفة للشخصٌ

تلقً وتعرٌفها، ومن خالل تقدٌم الشخصٌة القصصٌة للم
ٌن فكرة عن هذه الشخصٌة، ، ٌستطٌع المتلقً تكوالحوار

صفاتها، دورها، تكوٌنها، حالتها النفسٌة، المعلومات 
ٌات  األخرى داخل العمل خص، عالقاتها بالشالالزمة عنها

صٌة ، بٌان المكان الذي تتحرك فٌه هذه الشخاألدبً
، كل هذا ٌستطٌع المتلقً ،تحوالت هذه الشخصٌة ونمابها
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صٌات المتعددة كشفه من خالل الحوار الذي ٌدور بٌن الشخ
 . والمختلفة فً النص

" أسلوب الحوار ٌتٌح للشخصٌات تقدٌم " نفسها الى 
وار تتبادله مع بعض الشخصٌات القارئ عن طرٌق ح

األخرى " 
(1)

 

هو حدٌث بٌن شخصٌن أو أكثر، تقع علٌه  فالحوار
، لحدث من نقطة ألخرى فً داخل النصمسإولٌة نقل ا

فالحوار عرض دراماتٌكً فً طبٌعته لتبادل شفاهً بٌن 
شخصٌن أو أكثر
(2)

 

فالحوار فً الدراسات األدبٌة هو تقنٌة قصصٌة ٌعتمد 
ر والقصة القصٌرة والرواٌة والمسرحٌة علٌها الشع
شخصٌات ودفع العمل الى األمام " لتصوٌر ال

(3)
 

 حوار فً الرواٌة أو العمل األدبً الى تتؤكد أهمٌة الوحت

                                                           

 القاهرة ، الشباب ،مكتبة الحدٌث العربً األدب ،فً القط القادر عبد (1)

،119 

  59انًصطهظ انغشدي ،صٍشانذ بشَظ،حشصًت عابذ خضَذاس،   (2) 

 149إبشاهٍى فخغً  يعضى انًصطهغاث األدبٍت،   (3) 
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"والحوار الجٌد هو الذي  ،بد أن تتوفر فٌها صفات معٌنة
وٌتمّثل هذا النوع من الحوار فٌما حسن  ٌكون معبرا  "

واتضح معناه، وعّبر تعبٌرا  مالبما ، تركٌبه، وسهل قوله، 
وٌجب التضحٌة بزخرؾ الكالم وأناقته فً سبٌل المعنى، 
ل الكلمة القوٌة المحددة  فلقد كان سومر ست موم ٌفضِّ

المعنى فً الحوار على الكلمة ذات الجرس والرنٌن"
(1)

. 

 أٌضا:ومن سمات الحوار الجٌد 

 االختصار، واإلفصاح، واإلبانة. -1
األسالٌب والجمل واأللفاظ المعبرة عن انتقاء خٌر  -2

 الشعور والعاطفة، وترك العبارات التً ال قٌمة لها.
 اإلشارة إلى الواقع، ال نقله. -3
مراعاة طبٌعة القارئ أو المستمع للحوار، فإذا كان  -4

الحوار بٌن طرفٌن أو ثالثة ظاهرٌا، فإنه ٌوجد 
 طرؾ آخر هو القارئ أو المستمع.

 دٌدة فً ذهن المتكلم  .تولٌد األفكار الج -5

                                                           

 واإلراعت وانًغشعٍت انمصت فً انغىاس: يمهذ انفخاط عبذ طه. د (1)

 .11ص و،1975 انماهشة انشباب، يكخبت وانخهٍفضٌىٌ،



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  101 
 

: اإلطناب، وهو ترك ومن عٌوب الحوار أحٌانا
شخصٌات العمل األدبً تتحّدث كثٌرا  حدٌثا  ال طابل من 
فنا على  ٌُعرِّ ٌُثري العمل األدبً، أو  ورابه، أي ال 
الشخصٌات التً تتحّدث أمامنا "ولذا ٌجب على المإلؾ أن 

 ٌكون لها دورها فًٌكون متٌقِّظا ، وال ٌسمح بؤٌة كلمة ال 
ٌ   يذسكا   انشخصٍّاث، حصىٌش أو األعذاد، عشض  اإلٌضاص أ

 "انغىاس فً انمىة أعاط هى انكهًاث اعخعًال فً
(1)

. 

 ّظٔف٘ احلْار : 

( ٌكشؾ أفكار الشخصٌات ألنه ٌرسم مالمحها الداخلٌة 1
والخارجٌة الرتباطه بها ، وكونه الوسٌلة األساسٌة المتاحة 

تعبر من خالله عن أفكارها ورإاها لدى الشخصٌات ل
ووعٌها للعالم الذي تعٌشه "
(2)

 

 را  حضو أكثر تبدو لكً الشخصٌة رسم (2

                                                           

 يكخبت خشبت، دسًٌُ: حشصًت انًغشعٍت، كخابت فٍ: إصشي الصىط( 1) 

 11ص.ث.د انماهشة انًصشٌت، األَضهى

 163، لضاٌا انفٍ انمصصً ، ٌىعف َىفم  (2) 
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 ٌقها .وتعم األحداث تطوٌر (3

 .الرواٌة من معٌنة مواقؾ تصوٌر فً المساعدة (4

 .السرد رتابة من التخفٌؾ( 5

 .ؼرضه عن واإلبانة الرواٌة مؽزى كشؾ (6

.الرواٌة ىعل الواقعٌة إضفاء (7
(1)

 

ث بثال مورجان حدده بما الحوار وظابؾ تلخٌصٌمكن 
 هً:

 ..الرواٌة أحداث طوٌرت- 8

 ..الرواٌة فً الشخصٌة طوٌرت- 9

 .الرواٌة فً الحالة أو الجو قدٌمت- 10

 صور الحوار : 

  ٌؤتً الحوار على صورتٌن :

                                                           

       95: 1974، 2طالمحتسب، مكتبة القصة، كتابة فن القبانً، حسٌن(  1)
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 (التناوبً/  الثنابً) الخارجً الحوار( 1

 إطار فً أكثر أو شخصٌتٌن ٌنب ٌدور الذي الحوار هو
 تسمٌة علٌه وتطلق مباشرة بطرٌقة العمل داخل المشهد
 أكثر أو شخصٌتان فٌه تتناوب الذي أي التناوبً الحوار
 الظاهرة اإلحداثٌة السمة هو التناوب إن إذ مباشرة بطرٌقة
 هذا ٌعد إذ والموقؾ الحدث وحدة المتحاورٌن وتربط علٌه

 األمام إلى السردٌة العناصر دفع فً أساسٌا   عامال   الحوار
 له معطٌا   الروابً للعمل الداخلً بالبناء وجوده ٌرتبط إذ

رارٌة واستم ومرونة تماسكا  
(1)

 

 :على ذلك النصومن األمثلة 

 ناعمة : أهال أبً  -

  - الجنٌد : هذه ناعمة التً حدثتك عنها ٌا مرانة 

 ناعمة : أهال بك  -

                                                           

 المإسسة السردٌة، وعالقاته تقنٌاته: القصصً الحوار السالم، عبد فاتح (1)

 1999 بٌروت، ،1 ط والنشر،للدراسات  :21. (العربٌة
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 ....وتقول ناعمة وهً تبتسم لس الجمٌع) تتعانقان وٌج 

 .تؤخرت هذه المرة ٌا أبً -

، ولهذا طالت الجنٌد : اجل ٌا ناعمة، لقد تزوجت مرانة -
 فترة بعادي .

 ؟؟جابعان.هل أنتما  ناعمة: -

 الجنٌد: أجل ٌا ناعمة . -

اذن سؤحضر لكما الطعام . -
 (1)

 

فً الحوار السابق رؼم قصر الحوار لكننا نستطٌع أن 
أن نعلم ، نستطٌع ج بؤكثر من معلومة وبؤكثر من خبرنخر

ه كان فً سفر وقد تؤخر هذه ، وأنأن الجنٌد هو والد ناعمة
، سافر كثٌرا ولكنه هذه المرة تؤخر، وهذا ٌعنً أنه ٌالمرة
، ونعلم من رك سبب تؤخره وهو زواجه من مرانةثم ند

 ةاعمالحوار أن مرانة ال تعرؾ ناعمة فهو ٌقول " هذه ن

                                                           

 الزمن العزٌز، عبد سعد  336 ص )خٌمة مشرعة للرٌح(انشواٌت ( 1) 

 الفنٌة المطبعة المعاصرة، الرواٌة فً يلتراجٌدا
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، رى َعشف أَهًا صائعاٌ  يٍ انخً عذرخك عُها ٌا يشاَت "

 عؤال َاعًت نهًا . 

انغىاس انزي داس بٍٍ فكى يٍ يعهىيت لذ عاق نُا هزا 

 .رالد شخصٍاث

 ( انغىاس انذاخهً )انفشدي( انًىَىنىس  انذاخهً:2

 بٌن ٌدور تناوبً حوار من النمط هذا فً الحوار ٌتحول
 الباطنٌة الحٌاة عن عبرٌ فردي حوار إلى شخصٌتٌن
 للشخصٌة

(1)
 ترٌد وعما به تحس عما للتعبٌر توظفه إذ 

 على الحوار من النمط هذا ٌعمل إذ معٌنة مواقؾ إزاء قوله
 ٌمٌزه وما للرواٌة الفورٌة وٌعطً والزمان األحداث تكثٌؾ
 طلٌق ؼٌر انه الشخصٌة، كما ذهن فً ومكتوم صامت انه

.ئللقار بالنسبة تلقابً ولكنه
 (2) 

 القصص فً ٌستخدم الذي التكنٌك ذلك" هو المونولوج
 لدٌها النفسٌة والعملٌة للشخصٌة النفسً المحتوى تقدٌم بؽٌة

                                                           

  عبد: ترجمة الداخلً، الفردي والحدٌث الفكر تٌار سرملٌان، لٌون( 1) 

 1970 القاهرة الحدٌثة، :. 39الرضا
   :85-1982.86 لسنة 3 العدد بؽداد، األجنبٌة، الثقافة مجلة رضا، محمد (2) 
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 توجد التً اللحظة فً جزبً  أو كلً نحو على التكلم دون
  لالنضباط المختلفة المستوٌات فً العملٌات هذه فٌها

نحو  ىالواعً قبل أن تتشكل للتعبٌر عنها بالكالم عل
مقصود " 
(1)

 

 : مثلة على الحوار الداخلً فً النصومن األ

، وبصٌص نور وصوت الكالب " الظالم فً مؽارة هالة
 والذباب وهالة تبكً وتقول .....

فٌه، ترى هل أنت  ُجعلت فداك ٌا حٌدان أال ٌكفً ما نحن
، أم انك تنعم بحرٌتك وسوؾ تؤتً إلً مثلً فً األسر

ال ، فقد طوأن كنت ستؤتً فمتى من هذا األسرلتخلصنً 
ٌا لوحشة تلك األٌام التً  ،الؽٌاب ، أم أنت رجعت للقبٌلة

قضٌناها ....." 
(2)

 

، تجلس فً مؽارة حبا فً حٌدانفهذه هالة التً هامت 
داخلً ٌبٌن وٌصؾ  مظلمة وتخاطب نفسها فً مونولوج

                                                           

   الربٌعً، محمود: ترجمة حدٌثة،ال الرواٌة الوعً تٌار همفري، روبرت ( 1) 

 1975 :44.القاهرة، المعارؾ، دار

 24ص )خٌمة مشرعة للرٌح(الرواٌة   ( 2)
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ون فداء ، تدعو لعاشقها حٌدان وتطلب أن تكحالتها النفسٌة
، هل هو فً األسر مثلها أم انه هً ال تعلم أٌن هوله، ف

ها، ولكنها ترى أن ؼٌابه قد طال، وتستذكر سوؾ ٌؤتً لٌنقذ
 . األٌام التً مضت

 ، لوجودالحوار الداخلً والخارجً أحٌانا ( وقد ٌمتزج3

ومن  عإحدى الشخصٌات فً حدٌث داخلً ؼٌر مسمو
 األمثلة على ذلك  :

 مرحبا ٌا مرانة  -

 ٌوسؾ أهال  -

 ذهب أبوك الطماع . -

 ذهب  -

، أباك مستعجل فً طلب ما بقً له ا نما العمل اآلن ،  -
 لقد أخطؤنا إذ أعطٌناه النقود  ، سٌزوجك لؽٌري .

 ال تستسلم ٌا ٌوسؾ  -

 تسرح وتفكر وتقول فً نفسها ......
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 لم ٌؤت الجنٌد  -

 فٌقول ٌوسؾ :

  مالك أٌن سرحت؟؟

 .أخشى أن زواجنا لن ٌتموسؾ ولكنً ال شًء ٌا ٌ -

 .إنً أعرؾ هذا تماما، ولكنً ال أعرؾ ما العمل -

 هل نهرب الى ٌثرب ؟ -

 ال أدري  -

أم نهرب مع الجنٌد إن جاء -
 (1)

 

 الحوار،فالحوار فً هذه الفقرة اشتمل على نوعٌن من 
، فالمرونة فً الحوار، وهذه سمة ومٌزة الداخلً والخارجً

 .وار الجٌدمن سمات الح

د استخدم اللؽة ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن الروابً ق
ة تناسب ، ولكنها لؽة بسٌطالفصحى فً الحوار

                                                           

 211ص  )خٌمة مشرعة للرٌح(الرواٌة (  1)
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ٌُسجل للروابً، وهذا مم، وتناسب النصالشخصٌات ، ا 
ونحن فً هذا ال نقلل من شؤن األعمال الروابٌة التً 

العامة أسلوبا فً إٌصال أفكارها، ولكنها  اتخذت من لهجة
نا فً هذه العجالة بصدد الحدٌث عن هذا ، ولستبقى قناعات
وتبقى هذه الرواٌة من األعمال التً تستحق  الموضوع .

 .  أكثر من جانب ٌة منالعنا

 املؽادر ّاملرادع :

( محمد مصاٌؾ ، النثر الجزابري ، الحدٌث ،المإسسة 1
 59،ص1971الوطنٌة للكتاب ،

الشباب ،  ( عبد القادر القط ،فً األدب العربً الحدٌث ،مكتبة1
 119القاهرة ،

  59المصطلح السردي ،جٌرالد برنس،ترجمة عابد خزندار،  (2

 149( معجم المصطلحات األدبٌة،  إبراهٌم فتحً 3

 والمسرحٌة القصة فً الحوار: مقلد الفتاح عبد طه. د (4
 .10ص م،1975 القاهرة الشباب، مكتبة والتلٌفزٌون، واإلذاعة

 خشبة، درٌنً: ترجمة المسرحٌة، كتابة فن: إجري الجوس (5
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 10ص.ت.د القاهرة المصرٌة، األنجلو مكتبة

 163( قضاٌا الفن القصصً ، ٌوسؾ نوفل ، 6

، 2طالمحتسب، مكتبة القصة، كتابة فن القبانً، حسٌن (7
1974 :95 

 وعالقاته تقنٌاته: القصصً الحوار السالم، عبد فاتح (8
 بٌروت، ،1 ط لنشر،واللدراسات  (العربٌة المإسسة السردٌة،
1999.21: 

 المعاصرة، الرواٌة فً يالتراجٌد الزمن العزٌز، عبد سعد
 1970 القاهرة الحدٌثة، :. 939) الفنٌة المطبعة

: ترجمة الداخلً، الفردي والحدٌث الفكر تٌار سرملٌان، لٌون
 األجنبٌة، الثقافة مجلة رضا، محمد :85-10.86)( الرضا عبد

 1982 لسنة 3 العدد بؽداد،

: ترجمة الحدٌثة، الرواٌة الوعً تٌار همفري، روبرت (11
  :44. 1975  القاهرة، المعارؾ، دار الربٌعً، محمود
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 عائل٘ مً الرٍّٔيغا

 

 (الروهٌنغا من عائلة) رواٌة فً ةالشخصٌ الت دال
 للروائً مصطفى القرنة
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 مدخل:

هذا  "الروهٌنؽا" مسلمً مؤساةوأو بورما سابقا  مٌانمار
لكبٌر مصطفى القرنة، وما ٌمٌز هو موضوع رواٌة أدٌبنا ا
اولها لموضوع ما زال حدٌث ، تنهذه الرواٌة عن ؼٌرها

، فما زال مسلمً الروهٌنؽا ٌصرخون وٌستؽٌثون الساعة
 وال مجٌب ، حتى الدعاء ضننا علٌهم به.

 دول إحدى هًأو بورما سابقا  مٌانمار اتحاد جمهورٌة
 من بورما دالبنؽال. تح خلٌج امتداد لىع وتقع آسٌا شرق
 من وبنؽالدٌش الهند وتحدها الصٌن، الشرقً الشمال
 الوس من كل مع بورما حدود وتشترك الؽربً، الشمال
 خلٌج على تطل فسواحل الجنوبٌة حدودها ،أما وتاٌالند
 الجنوب نحو بورما من ذراع وٌمتد الهندي والمحٌط البنؽال
 .لمالٌوا جزٌرة شبه فً الشرقً

 وصل اإلسالم إلى بورما فقدأما عن قصة دخول 

 – ،172 عام الهجري الثانً القرن فً بورما إلى اإلسالم

 الذٌن العرب التجار طرٌق عن -788 عام المٌالدي الثامن
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 الخلٌفة عهد فً( أراكان) عاصمة أكٌاب مٌناء وصلوا
 أرجابها، فً اإلسالم فانتشر – هللا رحمه – الرشٌد هارون
 بهذا مستبشرٌن فرحٌن أفواجا ، هللا دٌن فً الناس ودخل
 إلى والكفر الجهل ظلمات من أخرجهم الذي العظٌم الدٌن
ٌّة دولة قامت أن إلى. واإلٌمان اإلسالم نور  عرٌقة إسالم
 قرون ثالثة قرابة واستمرت شاه، سلٌمان السلطان ٌد على

 تولى ،1784 عام إلى 1430 عام من تقرٌبا   ونصؾ

 وآخرهم التوالً، على مسلما   ملكا   وأربعون ثمانٌةٌ  هاحكم
 عهده فً أراكان مملكة رقعة اتسعت الذي شاه سلٌم الملك
  .المجاورة الدول بعض شملت حتى

 أراناٌ ّالرٍّٔيغا : 

 مع الحدود على بورما ؼرب جنوب( أراكان) تقع

 وٌحدها مربع، مٌل ألؾ 20 مساحتها وتبلػ. بنؽالدٌش

( العرب بحٌرة) تارٌخٌا   ٌسمى كان الذي البنؽال خلٌج ؼربا  
 طول على وذلك بنؽالدٌش، شماال   وٌحدها. اسمه ؼٌر ثم

 حدا   تعتبر التً األراكان جبال الشرق ومن مٌال ، 171

 عدد وٌصل. الؽازٌة الدولة وبورما أراكان بٌن فاصال  
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 مسلمون% 70 منهم نسمة مالٌٌن 4 إلى أراكان سكان

 من مؤخوذة وهً( الروهنجٌا) أراكان سكان على وٌطلق
 ألراكان، القدٌم االسم وهو(  روهانج)

لمدخل قبل الدخول إلى جو كان ال بد لنا من هذا ا
بٌن ، فالكثٌر منا لم ٌر سوى بعض الصور التً تالرواٌة

، والمذابح التً أودت إجرام وؼطرسة هإالء البوذٌون
لشًء  ، العشرات اآلالؾ من المسلمٌن العزل بؤرواح

، تطهٌر عرقً ؼٌر مسبوق فً التارٌخ، مونسواء أنهم مسل
 والمجتمع الدولً ال ٌحرك ساكنا .

ع وسبعٌن صفحة من القطع الرواٌة جاءت فً مبة وأرب
بل  ،كاتب بتقسٌمها إلى فصول أو أبواب، لم ٌقم الالمتوسط 

على انتهاء حدث  جاءت كوحدة واحدة ٌتخللها وقفات تدل
 .وبداٌة حدث جدٌد

تعرضت لكل أنواع  الرواٌة تتحدث عن أقلٌة مسلمة 
وإبادة جماعٌة بحجة ، من قتٍل وتشرٌد العنؾ واإلرهاب
وٌختار أدٌبنا مصطفى القرنة عابلة من  العرق والدٌن،
، لتكون ة جرى علٌها ما جرى لهذه العابلةعابالت كثٌر
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نؽا، فهو اختار الجزء أنموذجا لكل من قال أنا من الروهٌ
ة أصاب الكل من مسلمً ، فما أصاب هذه العابلالكلوقصد 

 .الروهٌنؽا، على أٌدي الراخٌن البوذٌة

وقد أعتمد الكاتب فً رواٌته على السرد ألتتابعً  
، فكان السرد خاضع الحوار فً رصد األحداث وتتبعهاو

للتسلسل الزمنً الطبٌعً القابم على تحلٌل األحداث وربط 
 بعضها ببعض . 

ة بذكر الضابط )الي( ذو األنٌاب  الذي سوؾ تبدأ الرواٌ
وقتلهم وتعذٌبهم  له دور كبٌر فً مالحقة الروهٌنؽاٌكون 
دعى جٌا  ، وله زوجة تقالهم ، فهو ٌقود  مفارز ناساكا واعت

و) نً(  ،ال تحبه وال تطٌق وجوده، وله ابنان )نً( و)لو(
 . سوؾ ٌالقً حتفه بعضة أسد

كل لحوم ، ٌهوى أة رابدلرتب)الي( ضابط ترقى حدٌثا  
، وزوجته تحاول الحٌوانات البرٌة ، قرود، أفاعً ، فبران

، فتارة تصٌد له فؤرا وأخرى قطا ، إرضاءه بشتى الطرق 

وهً جماعة  969، فهً مع منظمة زوجته ال تقل عنه خبثا

متطرفة تساند جٌش مٌانمار فً الهجوم على الروهٌنؽا 
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لتً ٌقومون بسرقتها من اوتعتمد فً تموٌلها على األموال 
 . المسلمٌن

طعما لبٌع لحوم الحٌوانات البرٌة، )لو( ابن )الي( فتح م
فً حرس الحدود  ، أخوه )نً( جنديودابما ٌذهب لصٌدها
، قام والده بتعٌنه بالواسطة عن طرٌق ومن مفرزة ناساكا

 أحد الجنراالت الكبار .

معاناة   ، لٌصؾ لناخرىثم ٌنتقل بنا الكاتب إلى الجهة األ
قاء ، حبٌب الذي تم ألالتً أختارها ، وٌبدأ لنا بحبٌب العابلة

ولٌعمل ، ٌساق إلى السجن القبض علٌه من قبل )نً( صدفة
 ، وقد ترك خلفه زوجه مرٌمفً قطع األخشاب بال مقابل

، تركهم فً قرٌة تحٌط وابنٌه صابر وحسٌن وابنته خدٌجة
، بٌنما الجهاتة وتحاصرها من جمٌع بها األسالك الشابك

، وهكذا وبطرٌقة زاهد والد حبٌب فر إلى الؽابات أخوه
خالطه الحوار فً كثٌر من السرد التناوبً والتسلسلً الذي 

، تاذ مصطفى القرنة شخصٌات رواٌتهٌرسم األس الصفحات
ومن خالل حركة الشخصٌات نلمح البعد النفسً 

د ، فهذه )جٌا ( زوجة الرابتواالجتماعً لهذه الشخصٌا
، و)الي( ٌصاب )الي( ذو األنٌاب ُتصاب بالجنون
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ومون باإلمراض وٌعجز الطب عن معرفة مرضه ، فٌق
  نالعابلة ٌتشتتو برمٌه بالرصاص للخالص منه، وأفراد

حتفه على أٌدي الراخٌن البوذٌٌن، زاهد  وبعضهم ٌالقً
، سلٌمة بعد رحلة شاقة للهرب من القتل ٌُقتل بالرصاص

 عد أن داست على أحد األلؽام .   واالؼتصاب تموت ب

 دالل٘ العخؽٔات يف رّآ٘ )عائل٘ مً الرٍّٔيغا(:

 النقدٌة الدراسات فً مهما موقعا الشخصٌة شؽلت لقد
 العمل بناء فً األساس العنصر باعتبارها بالسرد الخاصة
 األهواء بتعدد تتعدد الروابٌة الشخصٌة))  أنّ  كما الروابً
 والطبابع والحضارات والثقافات تواألٌدٌولوجٌا والمذاهب
 ((. حدود واختالفها لتنوعها لٌس التً البشرٌة

(1)
 

زمن فمن خالل الشخصٌة الروابٌة نستطٌع تحدٌد ال 
، وال شك أن الشخصٌة الذي ٌتحدث عنه النص الروابً

الروابٌة تتنوع وتختلؾ داللتها من نص آلخر حسب أحداث 
صٌة الروابٌة ربط ، وال ننسى أن من مهام الشخالرواٌة

                                                           

 1890-عىسٌا-ديشك -عضٌضة يشٌذٌ. انمصت وانشواٌت. داس انفكش (1) 

 1)98ص
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مولدة  ،دٌة، إثارة التشوٌق لدى المتلقًخٌوط الحبكة السر
ؾ جٌرالد برنس ٌ للحركة داخل النص الروابً عرَّ

الشخصٌة فً قاموس السردٌات بؤنها )كابن له سمات 
إنسانٌة، ومنخرط فً أفعال إنسانٌة، وٌمكن أن تكون 

ؼٌر متسقة، ربٌسٌة أو ثانوٌة، دٌنامٌكٌة أو ثابتة، متسقة أو 
مسطحة أو مستدٌرة، وٌمكن كذلك تحدٌدها على أساس 
أعمالها وأقوالها ومشاعرها، وطبقا التساقها مع األدوار 
المعٌارٌة، أو طبقا التفاقها مع مجاالت محددة من األفعال، 

تجسٌدها لبعض العوامل( أو
 (1)

 

 مقولة)) بكونها الروابٌة الشخصٌة هامون فٌلٌب ٌعرؾ
 فً وجوده ٌمكن ال ضمنً كابن على لتد سٌكولوجٌة

 بٌاض أي فارؼة عالمة إنها ،اختالفٌه وظٌفتها إن الواقع
 إنها محدد، نسق داخل انتظامها إلخالل لها قٌمة ال داللً
 ( بارث تعبٌر على ورق من كابنات

(2)
 

                                                           

او يُشىساث حشصًت انغٍذ إي -حأنٍف صٍشانذ بشَظ -لاوط انغشدٌاث (1) 

   80/81ص -يٍشٌج

 دار. بنكراد سعٌد ترجمة. الروابٌة الشخصٌة سٌمٌولوجٌة.هامون فلٌب (2) 

 1.3ص 1990    . الرباط.الكالمٌن
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من مجموعة من  الشخصٌة الروابٌة وٌتم النظر إلى
ات الخاصة به السم اداألبعاد والزواٌا، ولكل ُبعد من اإلبع

، فهناك البعد الجسمً، والنفسً، والفكري، واالجتماعً
وسوؾ نسلط الضوء على أهم الشخصٌات فً رواٌة 

، أكثر الشخصٌات ابلة من الروهٌنؽا(، ونقصد بؤهم)ع
أكثرها تؤثٌرا فً ، ولمإثرة بالمتلقً، وأكثرها ظهوراا

 .العمل الروابً، وأكثرها حركة  

 النص نرىبالنظر إلٌها من خالل  فشخصٌات الرواٌة
، فهناك الشخصٌة الضارة، البشعة، أنها جاءت على قسمٌن

صٌة المتسلطة، المعتدٌة، القوٌة الظالمة، وهناك الشخ
 .، المطاردةالضعٌفة، المظلومة، المشردة

تقوم بها الشخصٌات داخل النص الروابً  فاألفعال التً
 واجتماعٌا ثقافٌا وعٌا اخالله من تعكس خاصة داللة تحمل
 .سابدا

لدور : من الشخصٌات الربٌسٌة  والتً لها ا الي سان
 ، تعشقاألكبر فً هذا النص الروابً، شخصٌة ظالمة

 ، تعٌش على أكل الحٌواناتالظلم، تعشق الدم، تعشق القتل



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  120 
 

شخصٌة تمثل  ،، فهً تبعث على االشمبزاز والقرؾالبرٌة 
ى نلم بؤبعاد هذه ط ، وحتالمتسل ،شخصٌة الضابط الحاقد

، سواء البعد من عدة أبعاد ا، ال بد أن نتناولهالشخصٌة
، فكل هذه ً أو النفسً، والفكري، والجسمًاالجتماع
 ، وكٌؾسوؾ نرى تؤثٌرها على هذه الشخصٌةاألبعاد 

 . تعامل معها كاتبنا مصطفى القرنة

 : البعد اجلصنٕ 

ال شك أن التكوٌن الجسمً لهذه الشخصٌة ٌوحً 
، ، )الضابط الي سان ( ذو األنٌاب، هكذا ٌنادونهاعتهاببش

حتى أن زوجته فً أكثر من مرة تطلب منه أن ٌراجع 
عسكر ، أن الان، لٌعالج أنٌابه وٌرفض بحجةطبٌب األسن

ٌاب صنعت منه ، وأن هذه األنٌخافون منه ومن هذه األنٌاب
، ى القابد كان معجبا بهذه األنٌاب، حتأسطورة فً الكتٌبة

ى ذه األنٌاب لها داللة على وحشٌة هذه الشخصٌة ، حتوه
، فهو ال ٌؤكل إال طعامها داللة أخرى على وحشٌتها

، " كانت حٌوانات البرٌة، قرود، أفاعً، فبران، قططال
الزوجة تحاول إرضاء زوجها المجنون بشتى الطرق 
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، لترضً ذوقه الؽرٌب، تارة تصٌد له فؤرا  من الحدٌقة
، ما ٌعود فٌموت ذلك القط من الجوعا  رٌثوتارة تربط له قط

، طلب من ابنه ٌُحب أكل تلك الحٌوانات بشكل شرهكان 
)لو( أن ٌحضر له لحم نٌص ....." 
(1)

 

نه بارزة، سمات ، وأسناعٌناه صؽٌرتان، ورأسه كبٌر 
صباغ هذه الصفات ، فقد أجاد الكاتب فً إتدل على الوحشٌة

قتل على الجمٌع، ال على هذه الشخصٌة، تمارس الظلم وال
 ٌحبه.أحد 

، خصٌة بوذٌة / متعطشة لسفك الدماءش البعد الفهرٖ:

(2)969مً لمنظمة إرهابٌة، المنظمة تنت
، ٌناضل من أجل 
                                                           

   6)عابلة من الروهٌنؽا( ص الرواٌة( 1)   
 وبتنسٌق المٌانمارٌة الحكومة من بمبادرة م2013 بداٌة تؤسٌسها جاء( 2) 

 المساءلة من الحكومة لخروج وذلك( الرهبان) لبوذيا الدٌن رجال من وتؤٌٌد
   الظاهر فً الرهبان وبقٌادة الخفاء فً الحكومة علٌها تشرؾ الدولً والتحقٌق
 كالمساجد التارٌخٌة آثارهم ومحو وبورما أركان فً والمسلمٌن اإلسالم محاربة

 المسلمٌن أموال ومصادرة مسمٌاتها وتؽٌٌر المسلمة والقرى والمدارس
 وتنظٌم وتطوٌر  ورهبانها ومعابدها البوذٌة للدٌانة وقفا ثلثٌها وجعل وممتلكاتهم

  بورما فً السابد الوحٌد الدٌن وجعلها البوذٌة الدٌانة
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إقامة دولة بوذٌة " نرٌد إقامة دولة بوذٌة على امتداد شرق 
. ٌٌن الذٌن لم ٌعودوا مثلما كانواأسٌا كله لنعٌد المجد للبوذ

كل األقلٌات ."  نظٌفة من دولة
(1)

فكره قابمة على التطرؾ  
ابمة على ، فالجانب الفكري عند هذه الشخصٌة قواإلرهاب

لها من قتل  ، بكل الوسابل المتاحةالتطهٌر العرقً والدٌنً
، وتشرٌد وسجون وتعذٌب، دون وجود محاسب أو رقٌب

، وٌمدونها بكل ك الكثٌر ممن ٌدعمون هذه المنظمةبل هنا
 ما ٌلزم . 

 البعد االدتناعٕ : 

الشخصٌة  للشخصٌة عالقةٌناقش البعد االجتماعً 
المكانة االجتماعٌة لهذه الشخصٌة  الشخصٌات،بؽٌرها من 

الوضع االجتماعً لهذه  السردي،من خالل النص 
فالبعد االجتماعً للشخصٌة متعدد الجوانب فهو  الشخصٌة،

ا ٌركز على الشخصٌة من خالل محٌطها الخارجً وعالقته
اعها وأٌدٌولوجٌتها.   الشخصٌة ومكانها االجتماعً وأوض

                                                           

 12ص )عابلة من الروهٌنؽا(الروٌة   (1) 
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ضابط له مكانته فً مفرزة ناساكا، ٌخافه  ()الي سان
، " إنه ٌنظر باستمرار إلى رتبته العسكرٌة وٌتباهى الجمٌع

أمام زوجته جٌا بحصوله على الرتبة الجدٌدة .ٌذهب إلى 
 المرآة عدة مرات لٌرتب هندامه " 

(1)
 

، كثٌرون، تعلم عنه ما لم ٌعلمه الرث بهزوجته ال تكت
صٌة كرٌهة تعلم أن زوجها سّكٌر ومجنون وٌخفً شخ

، هو عدٌم االنتماء لبٌته وكثٌر الؽٌاب مبتذلة ال تحترم نفسها
 ، لهارز ناساكا التً تالحق الروهٌنؽابسبب عمله فً مف

، مهمته األولى واألخٌرة  ولدان ولكنه ال ٌهتم بهم كثٌرا
، زوجته تكرهه، ى الروهٌنؽا فً كل مكانالقضاء عل

، معه ٌكرهونه، ٌمقت كل ما هو طٌبالجنود الذٌن ٌعملون 
رت أمقت لحم . وص" منذ صؽري وأنا أعٌش فً البراري

، وحتى لحم الضؤن الملًء بالدهون إن البقر انه سًء الطعم
طعمه ٌشبه طعم التراب الرطب " 
(2)

 

 رهــ، ٌكطط والدببةو ٌفضل أكل القرود واألفاعً والقـفه

                                                           

 5ص )عابلة من الروهٌنؽا(الرواٌة  ( 1)   
 6ص)عابلة من الروهٌنؽا(الرواٌة ( 2)   
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ٌُحب  . ٌشعر بلذة وهو ٌقتل وٌعذب .كل ما هو طٌب هو ال 
، ٌتمنى أن ٌخلص منها " ألقت بنفسها أحدا ، حتى زوجته

)الي (وفتح الباب ونظر إلٌها   على السرٌر، ثم جاء
 وخرج بعد أن أؼلق الباب .كان )الي( سعٌدا بباستؽرا

ل .كانت وٌتمنى لو ٌتخلص منها فً القرٌب العاج
ٌزعج أوالده ،فقد كان  تصرفاتها تضاٌقه ولكنه لم ٌشؤ أن

ٌعٌش فً عالمه الخاص "
(1) 

 البعد اليفصٕ : 

الشخصٌة هو البعد النفسً ال شك أن أكثر ما ٌمٌز 
، فمن المحرك لكل ما ٌدور حول الشخصٌة ، فهًللشخصٌة

، نفسً نتمكن من الحكم على الشخصٌةخالل البعد ال
ط، شخصٌة أصابها الؽرور سان ( الضباوشخصٌة  )الي 

الدماء، فهً قد تربت فً ، أصابها الهوس فً سفك والعظمة
، فهً شخصٌة وعاشت على قتل الحٌوانات البرٌة ،البراري

من الظلم والوحشٌة ، فقدت الرحمة، حتى على فٌها الكثٌر 

                                                           

 38ص )عابلة من الروهٌنؽا( واٌةالر( 1) 
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( كان ٌعلم بؤنه سوؾ تصٌبه سان، فهذا الضابط )الي نفسها
 ا  له الحٌوانات البرٌة طعاما ، لم ٌعد قادراألمراض لتناو

، نفسه دابما متعطشة للدماء والقتلعلى الطعام العادي ،بل 
، ه زوجته )جٌا( لم تعد تطٌق وجودهحتى أقرب الناس إلٌ

، فال أحد نفور منه أكثر بعد أصابته بالمرضوٌزداد هذا ال
ساءت  ، لقدظر إلٌه، ولم ٌجد األطباء له عالجٌطٌق الن

، مما جعلهم ٌنقلونه إلى ؼرفة ته حتى بدأ ٌعض األطباءحال
خاصة وٌحكمون شّد وثاقه  إلى أحد األسرة ،ثم جاء األمر 

ال ضابط برتبة ق مه ، فهو اآلن لٌس له أي أهمٌة "بإعدا
ثم ، علٌك بإطالق النار علٌه فً زنزانته مقدم ألحد الرقباء

 .إخراجه منها ودفنه فً الؽابة

سم لنا ابً مصطفى القرنة أن ٌرلقد استطاع الرو
شخصٌة هذا الضابط المهزوز، اإلرهابً، المتوحش، 

قد أجاد برسمها بتفاصٌلها ، فبطرٌقة تعافها النفس وتمقتها
، فقد كره المتلقً المملة، وكل هذا فً صالح العمل األدبً

 هذه الشخصٌة بكل أبعادها.
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 دٔا : 

لها   شخصٌة ثانوٌة  ولكن رؼم قصر دورها  إال أن 
، تمثل شخصٌة زوجة حضور فً هذا النص األدبً

، ظهر فً النص منذ الصفحات األولىوت الضابط )الي(

تسعى  ، التًالبوذٌة اإلرهابٌة 969فً منظمة  وهً عضو

ها، ، مهملة جدا من قبل زوجإلبادة المسلمٌن وتشرٌدهم
  ، وتم وضعها وإرسالها إلىاضطربت أمورها النفسٌة

 . ن من قبل زوجهامستشفى للمجانٌٌ

لم ٌرد فً النص ما ٌبٌن لنا البعد الجسمً لشخصٌة 
)جٌا( فقد أؼفل الكاتب الوصؾ المادي لهذه الشخصٌة رؼم 

هذه المرأة بالجمال ورود إشارة فً النص تبٌن اهتمام 
، فقد طلبت من زوجها أكثر من مرة الذهاب وكرهها للقبح

 .طبٌب إلصالح هذه األنٌاب المرعبةإلى 

، فهً شخصٌة مهزوزة ا عن البعد النفسً للشخصٌةأم
، وساءت حالتها الداخل تكره من حولها حتى زوجها من

 969النفسٌة حتى طلب منها أحد الرهبان من منظمة 

 مراجعة طبٌب نفسً :
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( راجعت جٌا عٌادة أون" بناء على نصٌحة الراهب )
العزلة وال الطبٌب النفسً )ماسان( فقد أصبحت تمٌل إلى 

 :ستحم قال لها الطبٌبت

  أهال جٌا . أجلسً بماذا تشعرٌن ؟؟ -
 .أشعر بؤنً أكره كل شًء -
  لماذا؟؟ -
  أكره زوجً وأبنابً. -
 منذ وقت قرٌب  -
  نعم  -
  لماذا؟؟ -
 أربٌها انه دنًء ٌقتل الحٌوانات التً  -
 هل تحبٌن الحٌوانات  -
  نعم  -
 لماذا ٌقتلها زوجك  -
 لٌؤكلها -
 متوحش؟؟هل هو  -
  نعم  -
  هل تحبٌن ؼٌره إذن ؟؟ -
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نعم " -
(1)

 
فهو ال ٌختلؾ كثٌرا عن أما عن البعد الفكري ل)جٌا( 

التً تالحق وتقتل  969 ، فهً واحدة من منظمةفكر زوجها

 ، وتحضرٌنً، تإمن بالتطهٌر العرقً والدالروهٌنؽا
، فكر ملوث بالقتل اجتماعات تلك المنظمة اإلرهابٌة

."كانت )جٌا( تحظى الحقة المساكٌن العزلوم والدمار
 باحترام الراهب أون ولهذا

وكان هذا  هاقلدها الوشاح األحمر واتفق كثٌرا مع قرارات
فً بادئ األمر ثم تحول هذا االحترام إلى ما هو أكثر من 

"ذلك.
(2)

 
، فهو ال ٌقل ن البعد االجتماعً لهذه الشخصٌةأما ع

ى بؤدنى وجة ال تحظبشاعة عن بعدها النفسً ، فهً كز
ها وٌتمنى الخالص ، بل ٌكردرجات االحترام من زوجها

تقبله العزاء ، فقد قام بحبسها فً ؼرفة أثناء منها، وقد فعل
، ثم أرسلها إلى مستشفى المجانٌن مرة بابنه حتى ال تزعجه

                                                           

 35ص)عابلة من الروهٌنؽا ( الرواٌة    (1) 

  13ص )عابلة من الروهٌنؽا(الرواٌة    (2) 



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  129 
 

، وهذا لم قتها بزوجها كانت معدومة ومنفرة، فعالأخرى
، فقد كانت الرهبان من إقامة عالقات مع بعض ٌمنعها

 .هتمام الرهبان خاصة الراهب )أون(تحظى با
، البد أن نمر علٌها ،هناك شخصٌات أخرى فً الرواٌة

شخصٌات كان لها الهٌمنة ولكن آثرنا أن نسلط الضوء على 
 ، وهذا ال ٌقلل منتحرٌك األحداث داخل النص األدبً فً

 ، ولكن شخصٌة )اليأهمٌة الشخصٌات األخرى فً النص
، أكثر الشخصٌات المتطورة فً النص سان( وزوجته من

 هً وقد عرؾ محمد ٌوسؾ نجم الشخصٌة المتطورة "
 وٌكون حوادثها بتطور وتتطور تدرٌجٌا لنا تنكشؾ التً

 باإلخفاق، أو بالؽلبة ٌنتهً وقد خفٌا أو هرا  ظا تطورها
 الدابمة قدرتها هو النامٌة الشخصٌة به نمٌز الذي والمحك
 جدٌد بعمل تفاجبنا لم فإذا مقنعة، بطرٌقة جؤتنامفا على
 فمعنى... تقنعنا ولم فاجؤتنا إذا أما مسطحة، أنها ذلك فمعنى
تكون نامٌة " ألن تسعى مسطحة شخصٌات أنها ذلك

(1)
 

 (خصٌتً )لو( و)نً( أبنــاء )الي سانا إلى شـولو نظرن

                                                           

  ) 35الشخصٌة فً رواٌة مٌمونة /محمد بابا عمً /ص( 1) 
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أهمٌة عن أدوار  لرأٌنا أنهما قاما بدور ال ٌقل
به دورا  ، فلم ٌكن الدور الذي قامااألخرىالشخصٌات 
وٌنضم إلى مفرزة ( ٌلتحق بوالده ، فهذا )نًهامشٌا مسطح

، ولكنه ٌتعرض ناساكا لمالحقة الروهٌنؽا وقتلهم وتشرٌدهم
 لعضة من أسد وٌفارق الحٌاة . أما )لو( فقد استقر رأٌه

، فٌقوم بصٌدها وبٌعها على فتح محل لبٌع اللحوم البرٌة
، وٌتابع  أبوه من حبه للحٌوانات البرٌة ٌكمل ما بدأ بهوكؤنه 

، وال ٌعلم دهورت كثٌرا، وٌفقد أباه فجؤةحالة أمه التً ت
وبٌع الحٌوانات البرٌة،  بؤمر إعدامه، وٌظل ٌمارس صٌد

ن فً مشكلة تتعلق بالبٌع مع أحد الصٌادٌ وٌصطدم
مسدسه  ، فلم ٌكن من الصٌاد إال أن افرغ طلقاتوالشراء

عابلة اإلرهابٌة ، لٌسدل الستار على هذه الرأس )لو( فً
 .بكل معنى الكلمة

ر فشخصٌة )لو( لم تكن شخصٌة سطحٌة ،بل كان لها دو
، وٌصؾ على امتداد الرواٌة، فهً شخصٌة نامٌة، متطورة

 الدكتور محمد ؼنٌمً هالل الشخصٌة المتطورة النامٌة "
تكشؾ فت أو المجتمع تتطور وتنمو بصراعها مع األحداث

، وتفاجبه بما تعنً به من للقارئ كلما تقدمت فً القصة
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، وٌقدمها القاص على بها وعواطفها اإلنسانٌة المعقدةجوان
النحو المقنع فنٌا " 
(1)

 

ذه الشخصٌات العدوانٌة اإلرهابٌة، وحتى تكتمل سلسلة ه
من زاوٌة الثنابٌات  هذا إذا نظرنا إلى هذه الشخصٌات

انقسمت إلى  أن شخصٌات الرواٌة قدالضدٌة فإننا نلمس 
 ،قسمٌن ال ثالث لهما

 العدوانٌة/المسالمة  = 

 الظالمة /المظلومة  = 

 الحرة/المستعبدة    = 

 مطمبنة إرهابٌة/ 

فالراهب )أون( ٌكمل هذه السلسلة اإلرهابٌة فً هذا 

، وقد تم وضعه من اإلرهابٌة 969نص، فهو من منظمة ال

الخامسة، عبد البوذي وهو فً سن قبل ذوٌه الفقراء فً الم
، كان ٌستخدم األطفال فً فهو تربى على االنتقام، والقتل

                                                           

   36الشخصٌة فً رواٌة مٌمونة /محمد بابا عمً /ص(  1) 
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، وكثٌرا منهم لقً مصرعه زرع األلؽام وتحضٌر الدٌنامٌت
وهو ٌزرع لؽما أو ٌشعل فتٌل الدٌنامٌت ، أحب )جٌا( 

، ولم ٌقؾ )الي سان( وقلدها الوشاح األحمر زوجة الضابط
 .ل تعدى إلى أكثر من ذلكالحترام باألمر على ا

، فكان هناك مجموعة من أما فً الجانب اآلخر
وهذه  الشخصٌات التً فرت بؤرواحها من القتل والدمار

لمة، مظلومة، ، شخصٌات مساالشخصٌات من النوع اآلخر
مستعبدة ، مطمبنة، ومن هذه الشخصٌات ، شخصٌة حبٌب، 

، فمن ربتقطٌع األشجا، وأجبروه على العمل الذي تم أسره
، وقد ادة من هإالء المساكٌن قبل قتلهمأهدافهم االستف

، وضعوا الفتة فً المعسكر تقول: )أعمل من أجل أن تنجو(
الروبٌان، ولكنه هو األخر والده زاهد كان ٌحترؾ صٌد 

مطارد، أخوه صابر مرٌض بالتٌفوبٌد، عمره ال ٌتجاوز 
تساعد أمها فً قطع بعض ، وأخته خدٌجة تسع سنوات

حشابش، فهم ٌؤكلون الحشابش، طعام ال ٌسمن وال ٌؽنً ال
ٌمة فقد ، زاهد كان أكثر خوفه على حفٌدته سلمن جوع

أصبح عمرها أحد عشر عاما، الكل فً ضنك شدٌد، ال 
 .ٌجدون ما ٌؤكلون
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ك أٌضا من العابلة جبار أخو حبٌب، الذي فّر إلى وهنا
والرهبان ٌُحب الؽابة منذ صؽره، لكن الجنود ، فهو الؽابات

البوذٌٌن ٌضربون حصارا  وٌمنعون كل شًء، الماء، 
رحلة التٌه فً  م. نعوالهواء، والطعام، ٌرٌدون خنق الناس

لنا  ، لقد صورهذه الظروؾ ستطول على هذه العابلة
الروابً معاناة هإالء الناس، كٌؾ ٌهربون من منطقة إلى 

، فهذا الطفل صابر ٌشدد علٌه طفال ٌمرضون، أأخرى
ء القتلى رض وترتفع حرارته ، ولكن أٌن المفر من هإالالم

، حبٌب ٌتوعد بقتل هذا الضابط المجرمٌن، سلٌمة ُتخطؾ
، زاهد والد نٌاب، الحقد والتطرؾ أعمى هإالءصاحب األ

حبٌب لم ٌستطع الخروج من المنزل المحروق " لم ٌستطع 
، اختبؤ به حٌن حبٌب الخروج من منزل محروقزاهد والد 
، ٌقومون بسرقة المنازل بعد حرقها بور من الجنودجاء طا

كان الجنود متعبٌن لقد قضوا ٌوما كامال فً حرق المنازل 
وسرقتها " 
(1)

 

 ىـــون علـ، ٌهٌمـارة وجبّ ـب وسلٌمـة حبٌــول رحلــوتط
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، حرب همجٌة على وجوههم فً القرى، حٌاة تشرد وخوؾ
اكنا ، مدن اإلسالم والمسلمٌن والمجتمع الدولً ال ٌحرك س

مٌن ُتحرق ، مدٌنة سٌتوى ، مدٌنة منكوبة لم ٌتركوا للمسل
  .فٌها شٌبا لقد حرقوا كل شًء

" فً مخٌم كوتاٌا لونػ جنوب شرق بنؽالدش كانت 
مرٌم مع ابنها صابر فً إحدى المخٌمات تجلس حزٌنة 
وهً تنتظر صدٌقتها حسٌنة لكً تذهبان معا للحصول على 

لتً تؤخرت."معونة األمم المتحدة ا
(1)

 

، تقدمان بحذر فً المناطق الحدودٌةسلٌمة وعمها جبار ٌ
فهذه المناطق قد ُزرعت  الموت،انه الفرار من الموت إلى 

ٌضعون المتفجرات بٌن األشجار فتقتل البشر  باأللؽام،
حتى الحٌوانات لم تسلم من حقد  والحٌوانات،والحجر 
 هإالء.

كا بوالد التابعٌن لناسافً قرٌة مراوك باٌنػ أمسك الجنود 
، ثم تركوه ٌمضً وأطلقوا علٌه حبٌب )زاهد( وسخروا منه
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،" ، وسلٌمة ٌنفجر بها أحد األلؽام وتفارق الحٌاةالرصاص
، عن زوجته مرٌم وابنه وحبٌب ما زال ٌبحث عن عابلته

، بٌنما لة فً خٌمات اللجوء فً اندونٌسٌاصابر وبقٌة العاب
علومات عن بقٌة ٌة محاولت زوجته أن تحصل على أ

"العابلة بال جدوى، واستمر مسلسل المعاناة والهروب
(1) 

 

، استثمار ى لشخصٌات هذا النصمن الدالالت األخر
 الروابً للؽته الشعرٌة فً كتابة مجموعة من القصابد

ٌُستدعى المؽناة على ألسنة بعض الشخصٌات ، وكؤن الؽناء 
لقلق، فتراه ان فً حاالت الهم والحزن وامن قبل اإلنس

، ٌدندن بما ٌجول فً خاطره، فهذا )الي سان( ذو األنٌاب
 :منى أن ٌكون لقلقتٌ

 " لٌتنً لقلق أطٌر فً السهول

 وال أعرؾ ما أقول 

 أرى العالم صؽٌرا كحبة قمح
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وأعشق المٌاه الدافبة لٌتنً لقلق أرى دنٌا مختلفة بال 
وال حب مزٌؾ " ......ألوان كاذبة 

(1)
 

، فال ٌة حضور بارز  فً رواٌات القرنةرللخطاب الشع
ضٌر من وجود الشعر وال أقول اللؽة الشعرٌة فً النص 
 الروابً ما دام هذا النص الشعري ٌخدم العمل الروابً،

 لم والنثرٌة السردٌة الكتابة فً الشعر توظٌؾ أن " رؼم
 اإلبداع حركة سبقت فقد الحدٌثة، الرواٌة على حكرا ٌكن

 رسالة منذ النوعٌن هذٌن بٌن الجمع إلى القدٌمة العربٌة
 .وؼٌرهما للهمذانً المقامات وكتاب العالء ألبً الؽفران

 مستوٌات بٌن تماهٌا الرواٌة فً البنٌة هذه أنتجت وقد
 فإن بالؽنابٌة ٌرتبط الشعر كان فإذا تباٌنها، رؼم الخطاب
 فً النوعٌن هذٌن بٌن وبالجمع درامٌا، عالما ٌبنً السرد
 بٌن تجمع سردٌة ألفة تشكٌل المإلؾ ٌحاول الكتابة

" .الكتابة فً متنافرتٌن صورتٌن
(2)

 

  د صابر ٌنتظر مع والدته فًرى الولـر نـد آخـً مشهـوف
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 مخٌم كوتاٌا لونػ جنوب شرق بنؽالدش وٌؽنً :

 "عشرة شباب فً حافلة ٌؽنون

 عشرة شباب فً حافلة ٌفرحون 

 ٌمضون وٌرقصون 

 فً تاونؽوب

 فً تلك السهول 

 ٌتوقفون

 ماذا جنى

 هإالء كً ٌقتلوا

 كً ٌضربوا وٌعذبوا

 وٌذبحون  ....ٌُحرقون 

 قام الراخٌن 

بضربهم وسحقهم "
(1)

 

 بل هذا الموضوع،فنرى أن الروابً لم ٌخرج عن لب 
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فهذه الؽنابٌة  به،الشعر وهذا الؽناء متمم ومكمل لما بدأ 
 كافة إلى وانتشرت األحداث فقد بدأت تإرخ لحادثة حقٌقٌة 

  بوذٌٌن هٌبة على أشخاص هاجم عندما أراكان أرجاء
 فً تاونؽوب قرٌة إلى بالحافلة تنقلهم أثناء مسلمٌن لعشرة

وهذا الضابط )الي سان( ,  2012   عام ٌونٌو من 3
ٌركب سٌارته العسكرٌة وٌستمع من المذٌاع ألؼنٌة عن 

 وخط التجاري الشرٌان مثابةنهر اٌراوادي ،الذي ٌعتبر ب
ا الحٌوي نقلال  حركة ٌمنع ما وجود عدم مع خصوص 

 الرحالت ؼالبٌة وتبدأ. سدود من النهر بطول المرور
 حتى شماال   أو باؼان حتى جنوبا   وتبحر ماندالي من النهرٌة
 .كاثا

 “اٌراوادي  ٌا اٌراوادي    

 نهر ٌكبر فٌه الوادي

 وٌظل ٌنادي 

 ٌجري فً عروقنا 

 ٌكبر فً سمابنا
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 وادياٌراوادي ٌا اٌرا

 اجِر اجِر فً السهول

 واستمع لما أقول 

 الماء لألشجار

 واللٌل لألطٌار

 اٌراوادي  ٌا اٌراوادي 

أنت مرادي أنت مرادي"
(1)

  

بعض فالروابً ٌوظؾ الشعر فً الرواٌة لٌرسم لنا 
، وتوظٌؾ الشعر بالرواٌة الشخصٌات بطرٌقة داللٌة أخرى

ن نعود لك، ولؾ به النقاد ما بٌن مإٌد ومعترضأمر اخت
سواء  ، فقد ورد فً فن المقاماتونإكد أن األمر لٌس بجدٌد

  .مقامات الهمذانً والحرٌري أو ألؾ لٌلة ولٌلة

 وزوجها ابنتها صورة تحمل وهً تبكً مرٌم هً وها
ٌُؽنً من الخٌمة المجاورة سمعت اعندم  :أحدهم 
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 ”العالم الفسٌح

 ال ٌتسع لنا 

 ٌا وٌلنا 

 أٌن أهلنا 

 هل ابتلعتهم

 الوحوش فً الؽابة  

 أم قتلتهم نٌران 

 الراخٌن  

 أٌن هإالء

المساكٌن"
(1)

 

ونؽمة حزٌنة فً ، بكاء ونواح على من قتلوا وتشردوا
 .ثناٌا هذه السطور
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 لعالموتبقى مؤساة الروهٌنؽا مؤساة العصر وما زالت فا
 مالٌٌن 4 من أكثر إبادة فً النخاع حتى ومتورط متواطا
 50 تقارب بوذٌة أؼلبٌة وسط ان،أراك إقلٌم فً مسلم

 سو سات اون استحقت هل هنا المطروح والسإال ملٌونا،
 من 1991 عام للسالم نوبل جابزة مٌانمار زعٌمة تشً
  من بدورها وهً الالعنفوي، النضال ٌسمى لما دعمها أجل

 أكثر وحرق وتشرٌد قتل من عنؾ عملٌات بكل قامت
 ...هناك مسلم ملٌون نصؾ من

طاع الروابً مصطفى القرنة من خالل هذه وقد است
ألقلٌة الرواٌة تسجٌل بعض ما ٌجري من جرابم بحق هذه ا

اد النص الروابً ، رؼم اعتمالمسلمة بؤسلوب أدبً مقنع
انه ٌبقى وثٌقة هامة على ما جرى  إال، على خٌال الكاتب
 .مةلهذه األقلٌة المسل
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 شمتو
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 يف رّآ٘ )َظنتْ(  ثيائٔات الصرد

، الظلم د، االستبداالحرٌة، العبودٌة، االستعمار، التحرر
صطفى القرنة، مفردات استفزت الكاتب والروابً الكبٌر م

، التً من خاللها استطاع سبر أعماق فجاءت رواٌته شمتو
وٌالت الحضارة اإلنسانٌة فً مدن أثرٌة تونسٌة ،عانت من 

لم ٌكن كاتبنا لٌختار هذه ، واالستعمار والظلم الرومانً
المدن )شمتو وبٌالرٌجٌا( إال بعد أن زار القطر العربً 

 ، وسار علىقٌق تونس وحط فوق ربوعها الخضراءالش
سفوح بٌالرٌجٌا وبٌن حجارة شمتو، وسره ما رأى من 

، وُنظمت له األمسٌات الشعرٌة على مسرح بٌالرٌجٌا جمال
ٌخً، وراح ً ضمن مهرجان بٌالرٌجٌا التارالرومان

 موقع هو، فشمتو لمن ال ٌعرؾ شمتو ٌستنشق عبق التارٌخ
 العهد إلى ٌرجع جندوبة مدٌنة قرب ٌقع تونسً أثري

 قبل الخامس القرن إلى الموقع تارٌخ ٌرجع. النومٌدي
 األمازٌؽً الملك أقامه ضرٌح معالمه أبرز ومن المٌالد،
 أٌضا الموقع فً ٌوجد. ماسٌنٌسا لوالده مكٌبسا النومٌدي

 ومدرج نصر وقوس كبازٌلٌك الرومانً للعهد مخلفات عدة
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 برخام كبٌرة بدرجة الموقع اسم اقترن. صؽٌرة ودكاكٌن
، هذه اآلثار به توجد مقاطع من ٌستخرج ووردي أصفر

جذبت كاتبنا الروابً مصطفى القرنة وأشعلت فً  والمعالم 
جٌا ، وبٌالرٌ، فؤكمل المسٌر إلى بٌالرٌجٌا رأسه األفكار

 ومدٌنة أثري موقع، ماسٌنٌسا النومٌدي الملك عاصمة كانت
 التونسٌة البالد ؼرب شمال جندوبة مدٌنة قرب تقع تارٌخٌة
 أنها إال المٌالد قبل الرابع القرن إلى رٌجٌاالٌب جذور ترجع
. علٌها القرطاجٌٌن سٌطرة بعد إال أهمٌة ذات تصبح لم

 عام تصبح أن قبل للرومان م.ق 203 عام المدٌنة خضعت

. روما حلٌؾ ماسٌنٌسا، النومٌدي للملك عاصمة م.ق 156

 البٌزنطً العهد أثناء الركود من حالة المدٌنة شهدت
 بداٌة فٌها الحٌاة معالم وتختفً فشٌبا شٌبا سكانها لٌهجرها

، كل هذا حفّز كاتبنا األدٌب مصطفى الثانٌة األلفٌة من
وكبٌرة تخص  القرنة فراح ٌسؤل وٌستقصً عن كل صؽٌرة

رة هذه المدن األثرٌة لٌخرج علٌنا برواٌة وضع فٌها ُعصا
، وأبهرته الطبٌعة التونسٌة جهده وشٌبا من ذخٌرته الشعرٌة

، وٌسٌر على الها وشواطبها وأنهارها وسدودهاسهولها وجب
 من العدٌد حكم تحت وقع، هذا النهر الذي  ر المجردةنه
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 والبونٌقٌة، الفٌنٌقٌة، البربرٌة، الحضارة: ومنها الحضارات
 البٌزنطٌة، والحضارة والوندال، الرومانٌة، والحضارة
 إلى ٌتبع كان وقد العثمانٌة، والحضارة العربٌة، والحضارة

 ومدٌنة أوتٌكا، مدٌنة: مثل الكبرى، المدن من العدٌد
ٌُعدّ  تونس، مدٌنة وأخٌرا   قرطاج،  موقعا   النهر موقع و

 المابً الممر ٌُعدّ  حٌث ٌا،أفرٌق شمال فً استراتٌجٌا  
 لألشخاص بالنسبة حٌوي مكان وهو تونس فً الربٌسً
 .منه بالقرب ٌعٌشون الذٌن

وقد توج الكاتب مصطفى القرنة رواٌته بعنوان قد ٌكون 
مهورٌة التونسٌة ؼرٌبا بعض الشًء لمن ال ٌعرؾ الج

، وهو عنوان قد ٌجذب القارئ حتى لو لم وآثارها ) شمتو(
، فالنفس ة بما ٌحمل هذا العنوان فً داخلهراٌٌكن على د

تواقّة لمعرفة كل ؼرٌب ، ورؼم اعتماد الكاتب عنوان ؼاٌة 
فً قصر عدد الكلمات واألحرؾ إال أن هذا العنوان ٌبقى 

ارئ بالمرور على الكلمات ؼابما حابرا حتى ٌبدأ الق
 .واألسطر وتتضح الرإٌة لدٌه

 ادبة ٌتوسطها صورة ة ؼالؾ بؤلوان هـن الرواٌـد زٌـوق 
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، وقد طؽى علٌها اللون آثار المدٌنة التارٌخٌة )شمتو( ألحد
ي كان ٌتم قطعه األصفر الوردي داللة على لون الرخام الذ

 .وإرساله إلى روما

 مدخل : 

الرواٌة تتحدث عن حقبة تارٌخٌة مهمة  لمدٌنتٌن أثرٌتٌن 
حتالل ، إبان  العهد الرومانً أو اال(وبٌالرٌجٌا شمتو)هما 

حت سٌطرت الرومانً ،فقد وقعت هذه المدن ت
، التً ما انفكت تسرق خٌرات هذه اإلمبراطورٌة الرومانٌة

المدن وترسل بها إلى األباطرة واألؼنٌاء وسكان هذه المدن  
م جمعها ، فقمح وخٌرات هذه المدن ٌتجوعاٌتضورون 

أهل المدٌنة ٌعانون أصناؾ ، ووإرسالها إلى الرومانٌٌن
العظٌمة  دنو الذي أتى من سهول بٌالرٌجٌا ، فهذاابالعذ

وٌقبع فً السجون ألنه لم ٌقدم قمحا هو ووالده بما فٌه 
الكفاٌة لإلقطاعً الذي اعتاد على سرقة قوت الفالحٌن 

ع األشؽال الشاقة والمواطنٌن ، وٌسجن دنو خمس سنوات م
، هكذا تبدأ الرواٌة ، ومن هنا ٌترك المإلؾ فً مدٌنة شمتو
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والكاتب مصطفى القرنة الحدٌث لدنو لٌكمل القصة 
 والحكاٌة وهو سوؾ ٌسجل ما ٌقول .

ها هو ٌصؾ كهؾ العقاب الذي ٌمتد مسافات طوٌلة 
حتى ٌصل من بٌالرٌجٌا  إلى شمتو، كم مات من أهل 
المنطقة وهم ٌحفرون هذا النفق من اجل هإالء األعٌان 

 تؽالل .     الذٌن ٌستؽلون الناس أبشع اس نواإلقطاعٌٌ

، لمظلم وٌفكر بالهرب والقٌد ٌمنعهٌسٌر فً الكهؾ ا
باإلعدام لقتله والد وفً السجن ٌلتقً بتٌتا  الذي ُحكم علٌه 

، وا من قطع الرخام، والحكم ٌتؤجل رٌثما ٌنتهحبٌبته رادو
فهم ٌساقون إلى الجبل لٌقلعوا الرخام من أجل عٌون روما 

ة، فهم ٌسكنون بٌوتا من لٌنام األؼنٌاء فً بٌوتهم بسعاد
 .رخام شمتو

الحرٌة مطلب ُملح فً هذه الظروؾ " فالجنود ال 
ٌقومون بتعذٌب السجناء ولكن ما ٌجري هو موت بطًء 
قتل سرٌع فالسجٌن الذي ال ٌتحمل ٌموت بسرعة والسجٌن 
 الذي ٌتحمل ٌعٌش سنٌنا أو شهورا وكل حسب قدرته " لذا

 .كان ال بد من الهرب ونٌل الحرٌة
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وتؤتً الفرصة عندما ٌهجم القابد دكرج وٌقوم بتحرٌر 
العبٌد فٌجد دنو وصدٌقه تٌتا أن الفرصة مناسبة للهرب ، 
وٌلتحق دنو بجٌش دكرج ، وٌجد نفسه فً معارك طاحنة 
كانت أحٌانا مجدٌة وأحٌانا ؼٌر مجدٌة ، وتتوالى األحداث 
 من موت والده إلى سجن حبٌبته ووالدها ، ودكرج ما زال
ٌذٌق الرومان الهزابم الواحدة تلو األخرى، وٌفوز فً بداٌة 
األمر ، وٌعم النصر ، وٌؽضب الرومان ، وٌستمٌلون 
صدٌقا له ، لٌؽدر به وٌقتله ، وتعود سٌطرة الرومان من 

 جدٌد .  

 احلدخ الرئٔض يف الرّآ٘ : 

ال شك أن الحدث الربٌس فً الرواٌة هو وصؾ الحالة 
فً الفترة  بٌالرٌجٌا) شمتو( وجارتها التً عاشتها مدٌنة

التً سٌطر الرومان علٌها وعاثوا فسادا فٌها واستعبدوا 
 أهلها .

 األحداخ الفرعٔ٘ :

 المحصول.لعدم كفاٌة ما قدم لإلقطاعً من 
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 الحكم على دنو خمسة سنوات *  
حفر نفق طوٌل بٌن شمتو وبٌالرٌجٌا بالضؽط على أهل  *

 أثناء  العمل . المنطقة وموت الكثٌر منهم
 نقل دنو إلى السجن الكبٌر والتقاء دنو بتٌتا .  *
ة التً أحبها ورفض والدها تزوٌجه حدٌث تٌتا عن الفتا *

بها لفقره وهً من طبقة ؼنٌة مما دفع تٌتا لقتله  وُحكم 
 علٌه باإلعدام .

الجنود الرومان ٌالحقون الثوار النومٌدٌٌن  الذٌن  *
 استهوتهم الثورة .

 فكٌر دنو وتٌتا بالهرب ونٌل الحرٌة .  ت *
 تفكٌر دنو باالنتحار * 
قطع العبٌد للرخام ودحرجة الرخام لٌصل إلى نهر * 

 المجردة.
اد كبٌرة من تحرٌر العبٌد على ٌد الثابر دكرج وقتل أعد *

 .الرومان
 .هروب دنو وتٌتا من السجن *
 موت والد دنو  *
 لقاء تٌتا بحبٌبته رادو *

 نو ب /رٌدة زواج د* 
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 :احلبه٘ أّ العكدٗ

ال شك أن العقدة أو الحبكة الربٌسة فً هذه الرواٌة هً 
 ا)شمتو( ، شمتو التً كانت تحت سٌاط الرومان ، فاستعبدو

ا، ، وحرموا أهله...وسرقوا خٌراتها...وعذبواأهلها، وقتلوا
 . فهً تسعى للتحرر ونٌل الحرٌة

ٌة تجعل من وتبرز مجموعة من العقد فً ثناٌا الروا
الرواٌة  عمال  متكامال فٌه من عناصر التشوٌق ما ٌجعل 

 المتلقً ٌتابع بشؽؾ ، وٌنتظر ما تإول إلٌه األحداث  .

 حتلٔل العخؽٔات : 

دور الهام فً تكوٌن العمل ال شك أن للشخصٌات ال
، وتنقل فهً التً تحرك كل ما جد فً العمل، األدبً

 هً باختالفها خصٌاتالش"األحداث من مرحلة إلى  أخرى"
 بٌنهم، ما فً عالقات بإقامة...  األحداث تولد التً

 خاص منطق وفق وتنعقد فتتشابك بهم، وتنمو ٌنسجونها
"به

(1)
 

                                                           

 دار ،1ط البنٌوي، المنهج ضوء فً الروابً السرد تقنٌات: ٌمنى العٌد ( 1) 

  42 ص ،1990 لبنان، بٌروت، الفارابً،
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وقد برزت مجموعة من الشخصٌات فً رواٌة )شمتو( 
ربٌسٌة وفرعٌة  وكلها تكمل بعضها بعضا،ولكن تبقى فً 

، وُتسلط والقٌادةورٌة تتسلّم دفة الحدٌث الرواٌة شخصٌة مح
اء، وتالحقها عدسة الكاتب ؼن قرب، وهً علٌها األضو

 ، شخصٌة ) دنو(.فً هذا العمل األدبً

 دىْ :

دنو الشخصٌة التً تمثل معظم الشعب الذي عانى من 
ٌُعذب لعدم الرومانً القسوة والشدة واالحتالل ٌُسجن و ، فهو 

ٌُقدم لإلقطاعٌٌن والرومانكفاٌ رفض ، وهو ٌتذمر وٌة ما 
، قة، وٌحاول التؽٌر وٌحاول التمردالعٌش بهذه الطرٌ

، ٌصفه ة ولكنها ترفض الظلم بشتى أنواعهشخصٌة فقٌر
، وأنفه ملكً فٌقول : "عٌناه واسعتان جمٌلتان صدٌقه تٌتا

الطابع ورأسه كبٌر كان من الممكن أن ٌكون وزٌرا لو لم 
ٌكن أسٌرا "
(1)

، كـرٌف ، ٌخطط،فهو ذو شخصٌة قوٌة قٌادٌة 
، ٌتمنى أن ٌزول هذا االستعمار والهوان، ثابر ٌرفض الذل

                                                           

 2 )45/46ص )شمتو(الرواٌة ( 1) 
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البشع الذي أرهق الزرع والعباد ، وسرق خٌرات البالد، 
، نهر المجردة، هذا النهر الكبٌر فنراه ٌخاطب سمكة فً

، ، من قمحقه ُتحمل الخٌرات إلى خارج شمتوالذي عن طرٌ
نهر شًء حتى  " أن هإالء الرومان ٌقتلون كل ورخام،
إنهم ٌذبحونه بهذه الحجارة وٌتعمدون قتل تٌاره  ،مجردة

ضخمة التً ٌحملها إلى مدن الساحل، القوي بهذه القطع ال
والزرع، إنهم ٌفتكون  ، النهر واإلنسانإنها مسؤلة محزنة
بكل       شًء "
(1)

 

لقرنة بشاعة مصطفى ا هكذا ٌصؾ لنا الروابً
وٌسرقون كل ما ، كل شًء، ٌدمرون االستعمار واالحتالل

، وخٌرات كثٌرة. علٌهم أٌدٌهم، فهم أكثر من وحوش تقع
ٌجلس على صخرة صؽٌرة ٌتؤمل نهر المجردة ،فتمر سمكة  

 فٌخاطب السمكة :" 

 سنؤكل ،أٌتها السمكـة، افرحـً ربما لن نحتاجك بعد اآلن
 اـ، وربماـادت لنـً عـول التـذه الحقـا من هـمنا وطعاـكعكتن

                                                           

   41الرواٌة )شمتو( ص    (1) 



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  153 
 

، امرأة تكون لً ة تحٌطنً برعاٌتهاامرأة جمٌل أتزوج من
أٌتها السمكة  هل تعلمٌن كم بقٌُت فً  أحد وحدي ال ٌمسها

لوك بوضعهم معسكر الرومان لقد حالوا أن ٌقتلونً ثم ٌقت
، بموتنا كانوا ٌزٌنون قصورهم ، الرخام فً مجرى النهر

، وأما األعٌان ال بجلود النمور كانوا ٌتفاخرون بجلودنا
ون إالء اللصوص فقد كانوا ٌستمتعون وٌعٌشوالنواب هنا ه

متاجرٌن بحرٌتنا وبحٌاتنا . "
(1)

 

اعتاد األدباء أن ٌتحدثون لألشٌاء التً من حولهم سواء 
، ء كنوع من محاكاة الذات أو النفسكانت جمادات أو أحٌا

ٌُعبر عن حالة الحزن أو الفرحسواء كان األم ، وهنا نجد ر 
سمكة و ٌبدأ حدٌثه مع تلك الدنو فً حالة من السعادة ، فه
، الفرح والسعادة سوؾ تطال بقوله، افرحً أٌتها السمكة

كل شًء حتى هذه السمكة التً فً الماء قد أصابها ما 
ام قد توفر ، ألن الطعب هإالء الناس، فآن لها أن تفرحأصا

، فالطعام سٌكون من الحقول من وآن لها أن تعٌش أكثر
سوؾ ٌتزوج بامرأة لن ٌلمسها  ، حتى أنه ٌخبرها بؤنهالقمح
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 ؼٌره من هإالء المارقٌن الرومان، ٌحدثها عن أحزانه
، وٌتذكر فً حوار داخلً وسجنه ، ٌبوح لها بمكنونات نفسه

تعذٌب وقتل ومتاجرة ما قام به هإالء المستعمرون من 
 .   بؤرواح الناس

، ألت بالحقد على هإالء المستعمرٌندنو شخصٌة امت
، ٌضحً بنفسه ألجل مع دكرج القابد الثابر جند نفسهفهو ٌُ 

 وطنه وأهله .

 تٔتا : 

، فقد تعّرؾ علٌها شخصٌة لها حضور ممٌز فً النص
، فقد ُسجن لقتله فً السجن، شخصٌة شرسة متهورة دنو

، فهو من لتً أحبها عندما رفض زواجها منهاوالد الفتاة ا
ً فهو ٌعٌش ف، قٌرة، والتً أحبها من طبقة أخرىطبقٍة ف

الفقٌر، لذا ُحكم ، ٌفرق بٌن الؽنً ومجتمع ٌإمن بالطبقٌة
، وتم تؤجٌل الحكم علٌه حتى ٌستفٌدون منه علٌه باإلعدام

، ارتاحت نفسه طع الرخام الذي ٌزٌنون به قصورهمفً ق
، وحبٌبته دٌقه المقرب، هو من بٌالرٌجٌالدنو فؤصبح ص

والدها، ل ، هو ال ٌنسى حبٌبته رؼم قتلهرادوا فً بٌالرٌجٌا
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فإنها تؤتٌه فً  ، وأن نام بٌن األعشابٌراها قمرا فً السماء
طاؼٌة علٌه، ولكنه ٌتعرؾ إلى  ، الرومانسٌةالحلم ، ٌتخٌلها

ى رادوا إلى األبد، فقد عشق وٌزوجه ابنته وٌنس جادوا
" آه منك ٌا تٌتا هل استهوتك هذه الفتاة  زوبا ابنة جادوا
، الحٌاة ن كفٌل بكل شًءبتك األولى، الزمزوبا ونسٌت حبٌ

، ما أجمل زوبا قؾ،هل ستظل تنتظر عشرات األعوامال تتو
كل من ٌراها ....." رابعة تسحر

(1)
 

محورٌة لها دور  ، شخصٌة ربٌسٌةتظل شخصٌة تٌتا
داث، وإضفاء جو ٌالءم ، فً تحرٌك األحهام فً هذا النص

 .حبكة القصة

 دنرج :   

، قابد م واالحتالل، لم ترض الظلشخصٌة قٌادٌة، ثابرة
، ٌقولون عنه انه كان ٌقتل الذباب والحٌوانات قوي الشكٌمة
، ه العارٌتٌن وال ٌقؾ فً وجهه شًءالمفترسة بٌدٌ
ٌبة، رؼم فقره إال انه ، انه كان ٌعمل أشٌاء عجوٌقولون عنه
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، جنود روما فٌه من الصفات ما ٌإهله للقٌادة ،كان قوٌا
ن ، ٌقدموحثون عنهم ٌبأصابهم الذعر من هذا القابد فه

، الجوابز والهداٌا لمن ٌبلػ عنه، وٌتصلون بؤصدقابه الخونة
دكرج وٌقتله وٌسلم جثته  وٌتسلل أحد الخدم القرٌبٌن من

 ، وٌظل دكرج رمزا للبطل الثابر .للرومان

ٌات أخرى ثانوٌة ظهرت فً الرواٌة، هناك شخص
ٌتا وقتل ا تتلك الفتاة التً أحبه ساندت العمل الروابً، رادوا

، رٌدة الفتاة التً تزوج منها دنو ،أباها لرفضه تزوٌجه بها
 .أحبها تٌتا ونسً حبه األول رادوازوبا فتاة أخرى 

 ثيائٔات الصرد الضدٓ٘  يف رّآ٘ )مشتْ( :

لسفٌة تم سحبها على النقد "الثنابٌات الضدٌة طاهرة ف
هذا  ، وٌعدن، وأول من طبقها على األدب هم البنٌوٌواألدبً

، رؼم أنها فردة من مفردات الثقافة الؽربٌةالمصطلح م
موجودة فً تراثنا العربً فكرة  وإنتاجا "
(1)

وقد ال ٌسمح  

                                                           

  157لؽة النص األدبً، علً زٌتونة مسعود ، ص  الثنابٌات الضدٌة فً (1) 
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المجال هنا فً الخوض عن تارٌخ الثنابٌات وتعرٌفاتها 
المختلفة ، ونشؤتها ، ولكننا سنقوم برصد وتحلٌل مجموعة 

ٌن أثرها من الثنابٌات التً ظهرت فً رواٌة) شمتو ( ونب
على النص الروابً ، فالرواٌة تزخر بالثنابٌات الضدٌة ، 
التً لها دور كبٌر فً التعبٌر واإلقناع ، وإضفاء  نوعا من 
الجمال على النص الروابً ، فكما ٌقول ابن قتٌبة " الشًء 

 ٌُعرؾ بضده "

على مجموعة كبٌرة من الثنابٌات  ةوقد اشتملت الرواٌ
، الحب/الكره /األمنالخوؾ ة،/العبودٌالحرٌة الضدٌة،

القوة/الضعؾ، النصر/الهزٌمة، الجمال/القبح  الحلم/الحقٌقة،
ابٌات لمعرفة القوة ....وؼٌرها وسوؾ نقؾ عند هذه الثن

 .والجمال فٌها

 حتلٔل الجيائٔات :

: لعل هذه الثنابٌة من ابرز الثنابٌات فً  احلرٓ٘/العبْدٓ٘

ها تقوم على هذه فً مجملهذا العمل األدبً، فالرواٌة 
، فمنذ األسطر األولى فً الرواٌة نرى الشخصٌة الثنابٌة
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و( ٌرسؾ بالقٌود داخل أحد الربٌسٌة فً الرواٌة) دن
والرواٌة بشكل عام تتحدث عن العبودٌة التً  السجون،

 عاشها أهل

لحرٌة ، فهم دابما ٌحلمون با) شمتو( و)بٌالرٌجٌا(
لسمة الطاؼٌة على ا، هً وٌسعون لها، فالحرٌة /العبودٌة

فمعظم شخصٌات الرواٌة ٌعانون من  أركان الرواٌة،
، فهذه الثنابٌة تحتل دٌة واالحتالل واالستعمار والظلمالعبو

 الجزء األكبر من هذا النص األدبً.

، مفردات السجن، السجناء، السجٌن، القتل، التعذٌب
، ُتعبر عن الجو العام الذي فً صفحات الرواٌة ظهرت
 أهل هذه المدن. ٌعٌشونه

 اخلْف/األمً: 

ة ، فهً تبٌن لنا الحالثنابٌة مهمة فً هذا العمل األدبً
النفسٌة لمعظم شخصٌات الرواٌة، فهم ٌشعرون بالخوؾ، 

، الخوؾ من السجن، الخوؾ من الجوع، الخوؾ من القتل
الخوؾ على أوالدهم، على خٌرات وطنه التً تذهب إلى 
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هذا تٌتا فً خوؾ شكاله، فالرومان، ٌفتقدون األمن بكل أ
م، خوفهم ، ودنو فً خوؾ من السجن المظلدابم من اإلعدام

إلى المستعمرٌن  ، وهً تذهبعلى محاصٌلهم من القمح
واألمن تسٌطر  على ،  فثنابٌة الخوؾ وهم ٌموتون جوعا
فً خوؾ، والمستعمر  ، فالشعب ٌعٌشصفحات الرواٌة

سحة من لمتلقً ف، ٌمنح اٌعٌش فً أمن، تضاد واضح
 .الجمال والتشوٌق

 احلب/الهرِ : 

لثنابٌات البارزة ، من اشك أن هذه الثنابٌة ،الحب/الكره ال
، فً فالحب ٌتلخص فً الشوق إلى الحرٌة، فً هذه الرواٌة

إلى التخلص من براثن االستعمار ، حب الوطن،  الشوق
، ه الثروات التً ٌصادرها المستعمر، حب هذحب األرض

، كره حرٌة، كره المحتل، كره التعذٌبحب الحٌاة وال
ثروات من قبل المستعمر أو المحتل،  حب الحٌاة مصادرة ال

عدم ، حب االستقرار ووكره الموت، حب الزواج واالرتباط
ث ، وتحة فً ثناٌا الرواٌةمتؽلؽل التشرد، فثنابٌة الحب/الكره

 .متابعة والتشوٌقالمتلقً على ال
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التً تجعل النص ٌبوح  فالثنابٌات هً احدي التقنٌات
 .ؤسراره النفسٌة والفكرٌة والفنٌةب

 احلله /احلكٔك٘ : 

لرواٌة، ثنابٌة من الثنابٌات التً تظهر وتواكب هذه ا
ة، ٌحلمون ، فؤبطال الرواٌة ٌحلمون بالحرٌالحلم /الحقٌقة

صادر ، ٌحلمون بالشبع بعد بالعٌش، بالزواج، بالحب
قطاعٌون ٌحرمونهم ، واإلالمستعمر والمحتل ما ٌزرعون

والحقٌقة أنهم   ،ن محاصٌلهم، ٌحلمون بزوال الظلمم
وهذا ظاهر فً كل أجزاء ، جابعون مستعبدون، معذبون

، ٌحلم بالحرٌة، فتٌتا كان ٌحلم بالزواج من رادوا، الرواٌة 
إنها ، بل تقل أهمٌة عن ؼٌرها من الثنابٌاتفهذه الثنابٌة ال 

األحالم لشعب  ما أكثر، فتحاكً ُصلب الموضوع المطروح
 .ٌذوق ألوان العذاب

 الكْٗ /الضعف: 

، وهذا ً ٌحملها هذا النص كثٌرة ومتنوعةالثنابٌات الت
تتحدث ، فالرواٌة ل على شًء إنما ٌدل على قوة النصأن د
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، فال بد من وجود ما ٌدل على عن الظلم والقهر والعبودٌة
 والذي، لقوة، فالذي ٌقبع فً السجن ضعٌؾالضعؾ وا

ل السوط قوي، ، وحامٌعمل والسوط على ظهره ضعٌؾ
، الشعب الذي تم تسخٌره لحمل ألواح قوي بنفوذه ومركزه

ة ، ونرى القوإلرسالها إلى األؼنٌاء  شعب ضعٌؾالرخام  
 ،ظاهرة بظهور البطل الثابر دكرج، الذي قلب الموازٌن

الرومان ، ولقن وجعل من الشعب الضعٌؾ شعبا قوٌا
، فنرى أن هذه الثنابٌة الضدٌة ٌمة والنصردروسا فً الهز

 قد أؼنت العمل األدبً .

 اليؽر/اهلسمي٘ : 

، فهإالء ت هذه الثنابٌة واضحة أشد الوضوحكان
م على كل شًء، على البشر الرومان فرضوا سٌطرته

، انتصروا على الزرع والمحاصٌل القمح وؼٌره، والحجر
ر حلٌفهم، هم، فكان النصبقوتهم وسحقوا كل ما هو أمام

رهم إلى هزٌمة، ، الثابر والبطل دكرج فقلب نصحتى ظهر
وأذاقهم الوٌالت، فانتصر الشؽب بانتصاره، ونسً الهزابم 

، حتى اندس أحد الخونة من أصدقاء دكرج، واحتفل بالنصر
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انتزع هذا النصر وحوله إلى ، ووهم ُكثر فً التارٌخ
تٌتا من  ، وتتضح هذه الثنابٌة فً تحرر دنو وصدٌقههزٌمة

السجن وهروبهم من القتل والسجن فهو نصر لهم ، وتظل 
هذه الثنابٌة من الثنابٌات التً لها كل األهمٌة فً هذه 

 الرواٌة .  

 اجلنال/الكبح : 

، فالسجن الجمال/القبح، ثنابٌة تزخر بها صفحات الرواٌة
لرطوبة والعفن، ورابحة الذي ٌقٌمون فٌه تمأل جنابته ا

، فهل ون بعرقهم، ال ٌوفرون لهم الماءل، ٌؽتسالمساجٌن
، ،وفً مشهد آخر نرى جمال المدٌنة هناك أقبح من ذلك

، ٌبرد على جسمٌهما وكٌؾ ٌنام بها األؼنٌاء" العرق
ٌرٌد أن ٌنظر ورابحة قاتلة تنبعث من أجساد الجمٌع ال أحد 

، والسجناء إلى هإالء السجناء، المدٌنة تبتهج وٌعلو صوتها
ن نهبا للؽبار والعواصؾ الحارة "ا السجقابعون فً هذ

(1)
 

 الرواٌة ٌظهر فٌها القبح والجمالوترد لوحات أخرى فً 
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، الذي ٌدل على الحٌاة ٌتحول إلى لون رفهذا اللون األخض
، "مثال ة كؤنه ٌدل على الموت بدل الحٌاةاخضر به زرق

أخر ؼٌر هذا الصخر األخضر تذهب للنهر ترى شٌبا 
تكاد تطؽى على كل شًء، خضرة تمٌل  القاتل، أن خضرته

، خضرة قاتلة ولٌست كخضرة األشجار ،إلى األزرق
    خضرة صادمة خالٌة من أي معنى سوى الموت 

والعرق "
(1)

 

ً وجودهما ف الجمال/القبح ومدىهذه الثنابٌة تعبر عن 
ذه ، وقد تناولنا نماذج توضح هثناٌا هذا العمل األدبً الرابع

من ، علما أن هناك الكثٌر فً الرواٌة الثنابٌة وتواجدها
 . المقاطع ترد بها هذه الثنابٌة
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 احلكٔك٘ التارخئ٘ ّاخلٔال يف رّآ٘ )مشتْ ( 

أدبً استلهام التارٌخ وإعادة بناءه بناء  فنٌا  وبؤسلوب 
.فالرواٌة التارٌخٌة لٌست رفٌع راٍق لٌس باألمر السهل

ٌُعتمد علٌها فً الرجوع  ا إلى األحداث إنموثٌقة تارٌخٌة 
، الخطاب المرجعً هً بناٌء فنً ٌعتمد على مصدرٌن

هو الخطاب التارٌخً والوثابق التارٌخٌة الحقٌقٌة والثانً 
، وهذا الثانً ٌعتمد على قدرة الجمالً الفنً التخٌلً

صٌات التً سوؾ الروابً فً سرد األحداث ورسم الشخ
فٌة لدى ، باإلضافة للخلفٌة الفنٌة والثقاتدعم النص الروابً

 .الروابً 

ٌُطلب من الرو ، فكل ابً التعامل مع المادة التارٌخٌةال 
روابً له خلفٌته الفنٌة واألٌدٌولوجٌة التً من خاللها 

اللوحة الجمالٌة ٌستطٌع التعامل مع المادة التارٌخٌة لتشكٌل 
 .والفنٌة فً النص

الرواٌة التارٌخٌة إلى"    وٌإكد جورج لوكاتش فً كتابه
إن ما ٌهم فً الرواٌة التارٌخٌة لٌس إعادة سرد األحداث 
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التارٌخٌة الكبٌرة بل اإلٌقاظ الشعوري للناس الذٌن برزوا 
فً تلك األحداث .وما ٌهم هو أن تعٌش مرة أخرى الدوافع 
االجتماعٌة اإلنسانٌة التً أدت بهم أن ٌفكروا وٌشعروا 

ذلك تماما فً الواقع التارٌخً " وٌتصرفوا كما فعلوا
(1)

 

فالراوي ؼٌر مطالب بكتابة الحقابق التارٌخً كما هً 
،بقدر ما هو مطالب بالتعبٌر عن منجزه اإلبداعً وعن 

 أرابه التً تعكس أٌدٌولوجٌته.

ال شك أن الناظر فً رواٌة )شمتو( ال بد أن ٌصنفها 
ذلك ، وعلى تسمٌته بالرواٌة التارٌخٌة  ضمن ما اصطلح

 ، وأولى هذههذا التضمٌنضمن قرابن عدٌدة مدعمة ل
ى ، الذي ٌشد الرواٌة إلالقرابن والمظاهر عنوان الرواٌة

  .التارٌخ وٌستفز ذاكرة المتلقً

 ةــة جندوبـرب مدٌنـع قـً ٌقـري تونســع اثـ)شمتو( موق
إلى القرن الخامس قبل  إلى العهد النومٌدي وتحدٌدا وٌعود

الت أثار العهد الرومانً لتلك الفترة موجودة المٌالد ، وما ز
                                                           

جورج لوكاتش،الرواٌة التارٌخٌة ،ترجمة صالح جواد كاظم ،دار الطلٌعة ( 1)  

 46،ص1978بٌروت 
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وشاهدة على تلك الحضارة وقد اقترن اسم هذا الموقع بذلك 
ٌُستخرج من مقاطع توجد به .  الرخام األصفر الذي كان 

، له داللة عمٌقة بما فً داخل النصفالعنوان الخارجً 
 .نلج منها إلى عالم النص الروابً وهو العتبة األولى التً

ول أبجدٌات داللة الوظٌفة التركٌبٌة أو الداللٌة التً "إن أ
تإدٌها اللؽة فً الخطاب الروابً تتمثل فً تفكٌك ثم فً 
تفسٌر وتؤوٌل تلك العناوٌن الخارجٌة المعلنة عن هوٌة هذا 

العمل األدبً أو ذاك " 
(1)

 

مإشر ٌحٌلنا على البنٌة "وٌمكن اعتبار العنوان بمثابة 
نٌة متقدمة توحً بالوضع الذي ٌكون ، وٌعمل كبالمحتملة

علٌه الخطاب" 
(2 )

 

وبالدخول إلى متن الرواٌة نجد العدٌد من  القرابن الدالة 
على استناد الروابً إلى مادة تارٌخٌة استمدها من مصادر 
 عدٌدة لم ٌصرح بها وال أعلن عنها كما هو الحال فً كثٌر

                                                           

  29عثمان بدوي: وظٌفة اللؽة فً الخطاب الروابً ص (1) 
  66ل فً الرواٌة الجزابرٌة صأمنة بلعلً : المتخٌ (2) 
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لحدٌث عن من الرواٌات التارٌخٌة . فالروابً ؼٌر ملزم با
 مصادره التً اعتمد علٌها فً كتابة نصه األدبً.

فمتن الرواٌة ٌحتوي على تحدٌد دقٌق للفترة الزمنٌة  
مادة تتحدث عن مدٌنة  ًاألحداث. فهالتً جرت بها 

)شمتو( أثناء فترة االحتالل الرومانً لهذه المدٌنة ، فقد ثار 
الشعب النومٌدي فً وجه المحتل الرومانً ورفض 

وع والذل ، فارتفعت أصواتهم تطالب بالحرٌة ، وقد الخض
 مقتوا هذا الترؾ الذي تعٌشه روما من خٌراتهم . 

فرٌقٌا "كانت المدٌنة الكبٌرة روما تلتهم كل ما ٌؤتٌها من إ
، كل هذه األؼنام تتربى فً هذه القارة وتمضً من أؼنام

إلى روما من اجل حفالت الشواء والبذخ التً ٌقوم بها 
 الجٌوش.طرة وقادة األبا

وهنا وفً منطقة قرٌبة كانت تبدو فخمة جدا لبس الجمٌع 
أبهى مالبسهم ووضعت الخراؾ على النار ودارت الخمور 

على الجمٌع ....."
(1)
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فً مقالة  الدوارٌنجمٌل حمداوي ثورة  /وٌعرؾ األستاذ
 له :

 فً ظهرت التً االجتماعٌة األمازٌؽٌة الثورة تلك هً 
 أراضً فوق الرومانً االحتالل تواجد أثناء أفرٌقٌا شمال

. المٌالدٌٌن والرابع الثالث القرنٌن فً وذلك األمازٌؽٌٌن
 والمعوزٌن والمعدمٌن الفقراء من الثورة هذه تشكلت وقد

 الفالحٌة أراضٌهم من حرموا الذٌن األمازٌؽٌٌن والبإساء
 .األمنً اللٌمس خط خارج وطردوا وخٌراتهم وممتلكاتهم

 وتجوٌعهم األمازٌؽٌٌن اضطهاد فً الرومان إمعان وأمام
 ظهرت المحتوم، والموت لألوببة وتعرٌضهم وتفقٌرهم
 ٌدورون كانوا الذٌن األمازٌؽٌٌن الفقراء من جماعة

 قصد ونهبها لسرقتها ؛ الحبوب مستودعات حول وٌحومون
 هذه تكن ولم. المستمر رمقهم وسد الجابعة بطونهم إشباع
 الذي الحقٌقً ملكهم و جبٌنهم عرق إال توالخٌرا الحبوب
 استولوا الرومان ألن ونهارا؛ لٌال أجله من ٌشتؽلون كانوا
 .شرعً أو قانونً سند بدون وقهرا عنوة أراضٌهم على
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 بثورة الرومانً المؽتصب ضد ثورتهم سمٌت ثم، ومن
 ".الدوارٌن

وكان أهم أهداؾ هذه الثورة طرد المحتل الرومانً 
وجوده داخل حدود نومٌدٌا ولم تتوان روما والقضاء على 

وقد  .ادتها وجٌوشها للقضاء على الثورة وإخمادهابإرسال ق
انً جعل الروابً هذه الثورة على ظلم المحتل الروم

، باعتبار أن كل وؼطرسته مركز الخطاب الروابً
، وال ٌخلو فصل حداث تدور فً مدار الحدث المحورياأل

رة وتحدٌدا على لة على الثومن فصول الرواٌة من اإلحا
 ، والمظاهر الدالة علٌها .أسبابها ودوافعها

وما ورد فً الفصول الالحقة إنما هو تتبع لمسار هذه 
. فقد أصبح العارمة وللنتابج المترتبة علٌها الثورة الشعبٌة

، جمات المسلحة على الجنود الرومانلها قابد ٌخطط لله
ل الراوي متحدثا عن ، ٌقووٌهدد مصالح المحتل الرومانً
وره األساسً فً توحٌد القابد النومٌدي ومبرزا  د

، وتجنٌدهم لمواجهة المحتل الرومانً " كان النومٌدٌٌن
الجنود النومٌدٌون ٌجمعون المواطنٌن فً صفوؾ 
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أن المدٌنة كلها  ، وٌبدوجلون أسماءهم فً هذه اللحظاتوٌس
جند كرج ٌ، إن المعروؾ أن القابد دستتعرض للتجنٌد

أنها لحظات عصٌبة على جمٌع  الجمٌع ال ٌترك أحدا،
، وإال فإن الرومان ٌٌن أن ٌقفوا معا فً هذه اللحظاتالنومٌد

 سٌفترسون كل هذه القبابل ."
(1)  

ٌتضح لنا مما سبق فً ضوء ما سبق أن اإلطار 
، واضح المعالمالتارٌخً الذي استند إلٌه الكاتب فً الرواٌة 

، وفً ذلك استجابة فحاتها وفصولهاص بٌن الحضور فً كل
، فهً تقتضً تضٌات الرواٌة التارٌخٌة وشروطهالمق

خلفٌة ٌنهض علٌها العمل  االتكاء على التارٌخ وجعله
 .الروابً

أنها تقوم على التقاطع  ،لرواٌة التارٌخٌةإن أهم ما ٌمٌز ا
، نص سابق تمثله المادة التارٌخٌة التً ٌستند بٌن نصٌن
، مله ونص الحق ٌمثله النص الروابًً فً عإلٌها الرواب

  ، والتناص هوة بٌن هذٌن النصٌن هً عالقة تناصوالعالق
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" الوقوؾ على حقٌقة التفاعل الواقع فً النصوص فً 
 -أو ألجزاء من نصوص-استعادتها أو محاكاتها لنصوص 

سابقة علٌها "
(1)

 

ل النص وهو ما ٌسّوغ للدارس التساإل عن كٌفٌة حلو
، خاصة إن كانت الرواٌة خً فً النص الروابًالتارٌ

 .لتارٌخ إنما تبنٌه بناء  روابٌا  التارٌخٌة ال تعٌد كتابة ا

، تحوٌلمعتمدا الروابً فً ذلك على آلٌات أهمها آلٌة ال
الحكابٌة ومستوى  وٌتجلى ذلك فً مستوٌٌن : مستوى المادة

. فالناظر فً المادة الحكابٌة ٌتبٌن أن المنظور السردي
مدارها شخصٌتان ربٌسٌتان خٌالٌتان هما )دنو( و)تٌتا( 

ثانً ٌنتمً إلى مدٌنة فاألول ٌنتمً إلى مدٌنة )شمتو( وال
، وتتوطد العالقة ن، وتلتقً الشخصٌتان فً السج)بالرٌجٌا(

، سبب اشتراكهما فً المعاناة نفسهابٌنهما فً هذا المكان ب
، وٌعود نلسجوٌتمكنان من الفرار من ا البإس، والشقاء،

،) فدنو( إلى بٌته مع أبٌه فً كل منهما إلى مسقط رأسه
                                                           

 1ط,  الحدٌث األدبً النقد فً دراسات:  حمٌدة أبو الحص دمحم.د(  1) 
 14) .35ص,  ـ2006,
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( فالحة األرض وزراعتها وأما) تٌتا ( فٌعود إلى بالرٌجٌا
 .فال ٌجد للمرأة التً أحبها أثر

ٌشارك )دنو( وتندلع ثورة الثابر الشعبً  )دكرج ( و
، وٌبقى )تٌتا( ٌبحث عن عشٌقته إلى وأبوه فً هذه الثورة

، اؾ للتعرؾ على  تاجر ٌدعى )جادو(ه المطأن ٌنتهً ب
ٌُؽرم بابنته )زوبا(، وٌتزوجها، ٌصطحبه إلى بٌته وهناك 

 ولكنها تقع فً أسر الرومان، وٌتدخل والدها إلنقاذها فٌفشل
( لى أحد بٌوت األثرٌاء لتعمل به، ؼٌر أن) بٌتاوُتنقل إ

 .جبلٌتمكن من تحرٌرها وٌهربان معا الى ال

، فبعد وفاة دنو( عن حال )تٌتا( كثٌراؾ حال )وال تختل
، وال تمر فترة قلٌلة لده ٌتعرؾ إلى فتاة اسمها )رٌدا(وا

حتى ٌتزوجها وٌنجب طفال اسمه ) دكرج( على اسم القابد 
الشعبً الذي قاد الثورة ضد الرومان ، وتنتهً الرواٌة 

 بالؽدر بالقابد )دكرج( ووفاته.

، ى التارٌخ جانباأن الروابً قد نحوما ٌلفت االنتباه 
، ة رؼم إسناده لها أعماال تارٌخٌةورسم شخصٌات ُمتخٌل

فالقابد )دكرج( مشابه  من حٌث مالمحه لبعض الشخصٌات 
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الرومانً من التارٌخٌة النومٌدٌة التً حاربت المحتل 
 :أمثال) تاكفارٌناس (

 نبٌلة أسرة فً نشؤ نومٌدٌا، قادة أهم من :تانفارٓياط

 الجٌش فً مساعدا وجّند  لقبٌلة ٌنتمًو كبٌر، نفوذ ذات
 واكتسب مساعد، برتبة عشرة السادسة سن فً الرومانً

 بعد الجندٌة من فر لكنه كبٌرة؛ عسكرٌة تجربة العمل أثناء
 دٌنٌاالنوم ضد ٌمارس كان الذي الرومان ظلم رأى أن

 أتباعه قبل من فعٌن. المطلق واستبدادهم طؽٌانهم وتلمس

 جٌشا منها فشكل م،17 سنة" المزاملة" بللقبا قابدا ومحبٌه

 فً الرومانٌة الطرٌقة على والفرسان المشاة من نظامٌا
 التً الحروب فً وابنه وأخاه عمه وفقد. الجٌوش تنظٌم

 دامت وقد أفرٌقٌا، شمال فً الرومانً الجٌش ضد خاضها
 الؽزالن سور منطقة  فً قتٌال انهزم ثم سنوات سبع ثورته

 الجٌش خطط من الكثٌر تاكفارٌناس موتعل. بالجزابر
 الحروب توجٌه فً اإلستراتٌجٌة وطرابقه الرومانً
 مادٌة عدة من ٌملكه وما أسلحته على اطلع كما والمعارك،
 التً الضعؾ نقط من الجٌش هذا به ٌتسم وما وبشرٌة،
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 أثناء إلٌه القاضٌة الضربات توجٌه فً استؽاللها ٌمكن
 .الوطٌس الحامٌة والمعارك المواجهات اشتداد

 قدٌما، ةالنومٌدٌ المقاومة أبطال أهم من تاكفارٌناس ٌعد
 وقد الرومانً، المحتل مواجهة فً كبٌرة شجاعة أظهر وقد
 ما وهو الشرسة، والمقاومة البطولة فً ٌنسى ال درسا لقنه
 كما. الرومانٌة اإلمبراطورٌة تارٌخ ذاكرة فً محفورا زال

 الرومان قبل من انومٌدٌ لاحتال الشعبٌة مقاومته أخرت
 احتالل من العدو ٌتمكن ولم. الزمن من عقد على تربو لمدة
 فً تاكفارٌناس مقتل بعد إال الشمالٌة أفرٌقٌا أجزاء بعض
 ..الحرب ساحة

كما أن الشخصٌات األخرى وهً تنتمً إلى فبة 
ته بعض الفالحٌن تتقاطع من حٌث األعمال مع ما أثبت

قد شارك الفالحون فً الثورة على ، فالسجالت التارٌخٌة
المحتل وكان لهم دورا أساسٌا فٌها فالروابً لم ٌهتم بحٌاة 

بل  ،ألمراء كما الحال فً كتب التارٌخالملوك والقادة وا
 .أهمٌة التً ال ٌعرونها المإرخون أٌة اهتم بالفبة المهمشة
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التحوٌل ال تقتصر على الشخصٌات  ٌبدو أن آلٌة
ذلك أن الرواٌة ال  الزمن.مل أٌضا واألحداث وإنما تش

تحتوي على قرابن زمنٌة تارٌخٌة مثل ما هو الحال فً 
التارٌخٌة وأقصى ما ٌجده المتلقً  تالعدٌد من  الراوٌا

ها ال تضبط الفترة بارات تدل على أحداث تارٌخٌة ولكنع
الزمنٌة المتحدث عنها بدقة فمقاومة النومٌدٌٌن لالحتالل 

فترات متباعدة فً الزمن ، وهو ما الرومانً تمت على 
ٌثبت أن الروابً لم ٌكن همه استعادة حقبة تارٌخٌة بعٌنها 
.وؼٌاب المإشرات الزمنٌة التارٌخٌة فسح المجال لحضور 

 قرابن زمنٌة ذات صلة وثٌقة باألحداث فً الرواٌة .

زم إن استعادة الماضً تكشؾ عن الضٌق الذي ال
شعورها المرٌر بالذل ، والشخصٌات بالمحتل الرومانً

والضعؾ فهً ترفض الساسة القابمة على النهب والقمع 
، هً الخٌار الوحٌد لهذه الشخصٌات واالستؽالل فالمقاومة
 .ذوره فً عمق تارٌخ مملكة نومٌدٌاوهو خٌار ضارب بج

فالماضً ال ٌعكس الوجه المشرق لشمتو ومظاهر جمالها 
وجه االحتالل مظاهر صمودها فً  ، وإنما أٌضا ٌعكسطفق

وٌفخر ببعض  الرومانً فهذا دنو ٌسترجع ذكرٌاته مع والده
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كان والدك  مٌدٌا وانتصاراتهم على الرومان "ملوك نو
كنتما تمران بالقرب من ضرٌح مسٌبا  ٌخبرك بها عندما

كان والدك  العظٌم الذي بنً من الرخام بالقرب من شمتو ،
ي قاوم الرومان ٌفخر بـ مسٌنٌسا أحد ملوك النومٌدٌٌن الذ

ضخم " وكان لدٌه جٌش
((1

 

 نومٌدٌا مملكة موحد ٌعد ماسٌنٌسا: الملك مسٌنٌسا
 كان ؼاٌا الملك ابن وهو( الٌوم قسنطٌنة) سٌرتا وعاصمتها

 مع هسبانٌا فً لقرطاج كحلٌؾ وحارب. لقرطاج، حلٌفا
 فً القرطاجٌٌن هزٌمة وبعد. النومٌدٌٌن بفرسانه حنبعل،
 الرومانً القابد على خدماته عرض ٌةاإلٌبٌر الجزٌرة
 ووعده زاما، معركة فً جانبه إلى فقاتل اإلفرٌقً سكٌبٌو
 ماسٌلً، قبٌلته سلطته تحت ودخل. نومٌدٌا بؤرض الرومان
 وتزعم. لصٌفاقس سابقا تتبع كانت التً الماسٌسٌلً، وقبٌلة
 حرب قاد أخر األمر  وفً. ؼاٌا لوالده خلفا البربر، قبابل

تلت مكانة هناك أمكنة اح، الرومان ضد ناجحة عصابات
 ، سلط الروابً الضوء علٌهاخاصة وهامة فً الرواٌة
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، منها السجن ، إذ ٌلحظ المتلقً توسعا أؼفلتها كتب التارٌخ
، وفً هذه الصورة صورة هذا المكان واضحا فً إبراز

تتوفر دالالت سلبٌة تتجلى فً تجرد المكان من كل أسباب 
، ومن القرابن النصٌة بسٌطة منها والضرورٌةحٌاة حتى الال

الدالة على ذلك " إن الجنود ال ٌقومون بتعذٌب السجناء 
ولكن ما ٌجري هو موت بطًء أو قتل سرٌع فالسجٌن الذي 
ال ٌتحمل ٌموت بسرعة والسجٌن الذي ٌتحمل ٌعٌش سنٌنا 

أو شهورا وكل حسب قدرته "
(1)

 

ناة السجناء وٌتعاضد مكان أخر مع السجن لٌعمق معا
( الذي ٌتبدى من ٌزٌد فً شقابهم وهو )مقطع الرخامو

لهذا المكان  خالله الوجه القبٌح لالحتالل والصورة المادٌة
، لقد اعتنى الروابً بتفاصٌل ال ٌولٌها ولحٌاة السجناء فٌه

تحت  ، فهم ٌعملونرخ أهمٌة وهً تتعلق بؤثر المكانالمإ
ًء ٌقً أجسادهم ش، وال الشمس الحارقة لساعات طوٌلة

، وتبلػ معاناة السجناء أشدها عندما تصبح النحٌلة العارٌة
مالمحهم الجسمانٌة والنفسٌة متماهٌة مع المكان " ها هً 
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، وٌكاد اللٌل ٌنتصؾ وال ٌفكرون سوى الساعات تمر
إن الصخر ٌإثر فً طرٌقة  بقطعة صخر هنا أو هناك

الصدمة قسوة وجمودا إنها  ، لقد أصبحوا أكثرتفكٌرهم
. فهذه القطعة ستعود لها ؼدا ألنهم لم ٌكملوها وتلك واأللم

      تنتظر ماذا ستفعل هذه األٌدي الصؽٌرة بكل هذا
الصخر "
(1)

 

وال ٌخفى ما فً هذا الشاهد من إلحاح على الجانب 
اإلنسانً الذي أراد الروابً إبرازه  وإضاءته  والكشؾ 

لسٌاسة المحتل التً ال  عنه لما له من اآلثار النفسٌة العمٌقة
تستنزؾ ثروات األرض وخٌراتها فقط وإنما تتجاوز ذلك 

 لسلب اإلنسان إنسانٌته.

لعل ما تم ذكره بٌن لنا الحقٌقة التارٌخٌة فً هذا النص 
ر ، فالخٌال أحد العناصألدبً وما خالطه من خٌال الروابًا

فرق بٌن عمل وأخر من ، وتالمهمة التً تمٌز العمل األدبً
فهو عمل إبداعً ٌحتوي على الكثٌر من  ،ٌث اإلبداعح
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ابً كان مبنٌا على ، ولكن خٌال الروتنظٌم العقلٌةعملٌات ال
 ، تصرؾ بها الروابً لخدمة العمل األدبً.حقابق تارٌخٌة

وٌبقى هذا العمل األدبً له أهمٌة فً دراسة مثل هذه 
االحتالل  المدٌنة )شمتو( فً فترة زمنٌة وهً فترة

، فهً تلقً الضوء على هذه الفترة انً لهذه المدٌنةالروم
 من الزمن .       
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 املدرج الرّماىٕ

 

 

املهاٌ يف رّآ٘ )املدرج الرّماىٕ(  للرّائٕ مؽطفٙ 

 الكرى٘
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لمعتز للنشر والتوزٌع عام الرواٌة صادرة عن دار ا

وأربعٌن صفحة من القطع  ن، وتقع فً مابت2017ٌ

الكاتب مصطفى القرنة بخٌاله  ، وفٌها ٌحلقالمتوسط

الحقٌقة منه  الى برقاالخصب الرابع والذي ٌكون أحٌانا 

، فهذا العمل األدبً خٌال فً مدٌنة فٌالدلفٌا )عمان(إلى ال

، فالمدرج لى سبر أؼوار المكان بكل تفاصٌلهمبنً ع

الرومانً وهو عنوان الرواٌة المقصود به هم المدرج 

ٌُطلق علٌها فً العهد الموجود فً مدٌنة عمان وال تً كان 

كً عن حقبة ، فالنص الروابً ٌحومانً فٌالدلفٌاالر

هذا التارٌخ إلى العهد ، ٌرجع تارٌخٌة لمدٌنة عربٌة

لى األرجح إلى القرن الثانً المٌالدي وتحدٌدا وع،الرومانً

م إبان عهد القٌصر أنطونٌوس  161م و  138بٌن عامً 

 إكد أهمٌة المكان ،و، وقد جاء فً الرواٌة ما ٌبٌوس

 مصؽر معجم عند التوقؾ من باس ال المكان على لالشتؽال

)المدرج الرومانً( على المكان فً الدالة أأللفاظ ألهم

 .وأهمٌته 
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 : املهاٌ أٍنٔ٘

أهمٌة ال تقتصر على ال شك أن للمكان فً الرواٌة 
 فهو،عنصر من العناصر الفنٌة للرواٌة ، بل هوأهمٌته بذاته

، ومنه تنبع الروابٌة العناصر كل ٌحتوى الذي فضاءال
، فالحوادث تنامى الحبكة أو العقدة القصصٌة، وتاألحداث

، لتً بٌنها ٌوضحها وٌجلٌها المكانوالشخصٌات والعالبق ا
اٌة  للوصول إلى فهو المساعد األول فً تطوٌر بناء الرو

 .  الذروة المطلوبة

 ٌتخذ فهو ة،الرواٌ فً زابدا   عنصرا   لٌس" المكان إن
 بعض فً ٌكون قد إنه بل عدٌدة، معانً وٌتضمن أشكاال  
 ص بحراوى" )كله العمل وجود من الهدؾ هو األحٌان
33) 

(1)
 

 ، نرى أن المدرج الرومانًففً رواٌة المدرج الرمانً
 األبرز ، فهو الحدثةقد استحوذ على معظم صفحات الرواٌ

 واالهم .
                                                           

 بٌروت، العربى، الثقافى المركز الروابى، الشكل بنٌة حسن، بحراوى،( 1)

 1990 البٌضاء، الدار
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 املدرج الرّماىٕ : 

، أحد اآلثار المهمة التً تمٌز مدٌنة انًالمدرج الروم
، وقد أتخذ الروابً دلفٌا ) عمان( عن ؼٌرها من المدنفٌال

فً  مصطفى القرنة قصة بناء المدرج الحبكة الربٌسٌة
الرواٌة، بل الحدث األهم فً الرواٌة، ومن المدرج 

ة بناء هذا ، تنطلق األحداث لتصور لنا أهمٌالرومانً
أولبك  ، الصعوبات التً واجهتةالمدرج فً تلك الحقب

التً  ، األحداث الفرعٌة األخرىالناس فً بناء ذلك المدرج
، فال ؼرابة حٌنما رأٌنا الروابً حدثت أثناء بنا هذا المدرج

، وسوؾ ٌكون لنا رواٌته باسم )المدرج الرومانً ( ٌعنون
وقفة مع هذا العنصر الهام ، عندما نقؾ على عناصر هذه 

 .   ها الحبكة أو العقدةلرواٌة ، ومنا

  :ىَر التناشٔح

ٌُعرؾ اآلن بسقؾ        تالسٌل فالدراسا وهو ما 
فً العهد الرومانً  تارٌخٌة تإكد وجود مثل هذا النهرال

، وقد ركز ة فٌه  من اسماك وتماسٌح وؼٌرهاووجود الحٌا
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، على أهمٌة هذا المعلم فً رواٌته الكاتب مصطفى القرنه
، بل ٌمكن اعتباره أجزاء الرواٌة فجاء ذكره فً أكثر

هو الذي  ، فهذا النهرجازٌا احد شخوص الرواٌة ألهمٌتهم
ربً وعشٌقة المهندس الع خطؾ كارا زوجة طالٌونوس
، فقد انقض علٌها تمساح الذي هام بها حبا اسمالٌونوس

 ضخم وقضمها من وسطها وهً تجلس فرب النهر . 

 دراشا : )درػ( 

لرومان الذٌن احتلوا بالد الشام خضعت جراسا إلى حكم ا
وأسسوا فٌها اتحاد المدن العشر، والذي عرؾ باسم مدن 
"الدٌكابولٌس"، وهً عشر مدن رومانٌة أقامها القابد بومبً 

ق.م، لتشكل معا  اتحادا  اقتصادٌا  وثقافٌا  فٌدرالٌا   63عام 
فً شمال فلسطٌن واألردن وجنوب سورٌا لمواجهة 

لت المدٌنة إلى مركز تجاري وثقافً األنباط، ولقد تحو
مزدهر، بسبب موقعها على ملتقى طرق القوافل، لتصبح 
فٌما بعد أهم مدن االتحاد فً عهد اإلمبراطور هادرٌان، 

مٌالدٌا   350وقد أدخل الرومان إلٌها الدٌانة المسٌحٌة عام 
لتزدهر فٌها حركة بناء وتشٌٌد الكنابس واألدٌرة المسٌحٌة، 
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م دخلتها جٌوش الفتح اإلسالمً بقٌادة  563وفً عام 
شرحبٌل بن حسنة فً عهد الخلٌفة الثانً لتستعٌد المدٌنة 

م دمر 747ازدهارها فً العصر األموي، وفً عام 
 . الزالزل أجزاء كبٌرة من المدٌنة

ٌرد اسم جراسا كثٌرا فً الرواٌة بصفتها مدٌنة ذات 
ن العشرة) أهمٌة كبٌرة بالنسبة للرومان ، فهً من المد

( ، وهً ذات صلة قوٌة مع فٌالدلفٌا التً الدٌكابولٌس
 ٌسكنها الرومان .

 دبل الكلع٘ :

 كان حٌث ؛وإستراتٌجٌة عسكرٌة بمزاٌا ٌتمتعمكان 
 للمراقبة أبراج علٌه تقوم وكانت وضخم، عالٍ  بسور محاطا  
وقد أتخذ أهمٌته  تقرٌبا   أمتار عشرة إلى ترتفع كانت والتً

لممٌزة على وسط المدٌنة ومنها المدرج إلطاللته ا
كمعلم هام من  ،نً، وٌرد ذكره فً الرواٌة كثٌراالروما

لبعض القادة والجند، مثل  ، وقد كان مسكنا  المعالم الرومانٌة
والمتمردٌن على الدولة ، وسجنا  للعصاة القابد بٌوس
، وكان مكانا  للهروب من قاع المدٌنة الى الهواء الرومانٌة
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والمناظر الجمٌلة فهو ٌطّل على المدٌنة وعلى الطلق 
، فال ً، فهو مكان استجمام وراحة أٌضا  المدرج الرومان

ؼرابة أن ٌكون لهذا المكان األهمٌة فً رواٌة تتحدث عن 
 بناء المدرج الرومانً.  

 شبٔل احلْرٓات :

 على ناظرٌه ٌقع أن القدٌمة، عّمان فً ٌمر من ٌتخٌل ال
 عٌن، بعد أثرا   تحّول وقد الرومانً، رالعص شواهد أهم أحد

 والفضولٌٌن، العابثٌن من خوفا   الشابكة، باألسالك مسٌجا  
 ،"السٌل سقؾ" بمنطقة شعبٌا والمعروؾ قرٌش شارع ففً
 الرومانً، العصر إلى بك ٌعود الذي القدٌم المبنى ذلك ٌقع

 ٌضحكن وهنّ  األمٌرات، صورة المارٌن أمام لترتسم
 سبٌل" فً استحمامهن أثناء خاطرهن فً لٌجو بما وٌُبحن

 الفترة إلى ٌعود الحورٌات سبٌل بناء فإنّ ، الحورٌات
 المهمة األبنٌة من وهو المٌالدي، الثانً القرن فً الرومانٌة
 فوق قابم مبنى عن عبارة وهو الرومانٌة، المدن فً والعامة

 االسم) فٌالدلفٌا مدٌنة وسط منطقة منه ُتسقى كانت ماء، نبع
 .(عّمان األردنٌة للعاصمة القدٌم الٌونانً
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 موقعه وأهمٌة ألهمٌته نظرا   عدة، تسمٌات البناء ٌحمل
 فً والفكرٌة الثقافٌة الحٌاة فً التارٌخً ودوره الجؽرافً

 سبٌل" اسم المتخصصون علٌه ٌُطلق إذ آنذاك، المدٌنة وسط
 فً ٌقام كان الذي السنوي الحفل عن كناٌة ،"الحورٌات

 فٌالدلفٌا مدٌنة فً المتمٌزات النساء وتحضره البناء، ساحة
 . الحقبة تلك خالل

، اتوظٌؾ هذه األماكن فً العمل األدبً ٌعٌد الحٌاة له
ٌّلوٌجعل المتلقً  ، ٌشعر بحقٌقة ما ٌرى ال ما ٌتخ

فاألسلوب السردي  الذي انتهجه الروابً ٌشعرك بالحٌاة ال 
سمع خرٌر الماء بالجمود فؤنت ترى سبٌل الحورٌات ، وت

المتساقط ، وضحكات األمٌرات وعلٌة القوم وهم ٌستحمون 
 فً هذا المكان . 

: كان ٌتم نقل الحجارة من رأس العٌن أحٌانا رأس العٌن
إلتمام بناء المدرج لصالبة الحجارة  فً رأس العٌن ، 
ومنطقة رأس العٌن ممر لزٌارة جراسا، وهً منطقة ال 

 ومانً . تبعد كثٌرا عن المدرج الر



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  188 
 

وال ٌقتصر األمر على هذه األماكن فهناك أماكن تم 
ن الرواٌة  كابنا حٌا وقلبا ذكرها فً الرواٌة جعلت م

حٌث كان ٌلقً الرومان جثث  ثل وادي الرمم، مٌنبض
/ بٌد فً هذا الوادي خوفا من المرض، تدمرالعمال والع

الرصٌفة كمكان تكثر فٌه األشجار   /الدٌكابولٌسمدن 
ود حٌث كان الرومان أحٌانا ٌجلبون األسود لحفالتهم واألس

 الوحشٌة  لمن ٌتم الحكم علٌهم باإلعدام  من الرصٌفة ، 

ٌخدم لقد وظؾ الروابً مصطفى القرنة المكان بؤسلوب 
، وٌجعل من المتلقً وكؤنه الرواٌة وٌخدم العمل األدبً

، فلم ٌن ٌتجولون فً مدٌنة )فٌالدلفٌا(واحد من هإالء الذ
المدرج الرومانً( مجرد خلفٌة (كن المكان فً رواٌة ٌ

فً بعض الرواٌات  تتحرك وراءها الشخصٌات كما
متلقً كانت األماكن تعبر عن نفسها  وٌشعر الالتقلٌدٌة بل 

 .وكؤنها قد دبت فٌها الحٌاة

 احلبه٘ /العكدٗ : 

المهمة فً أي عمل أدبً روابً أو قصصً  من العناصر  
وقد درج أمر العقدة أو الحبكة أن تتعلق  ،الحبكة أو العقدة
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، ولكن فً ص أو ما ٌسمى أبطال العمل األدبًباألشخا
رواٌة المدرج الرومانً وجدنا أن الروابً مصطفى القرنة 

، ولكن هذا  العقدة الربٌسٌة هً بناء المدرججعل الحبكة أو 
ال  ٌمنع  فً العمل الروابً أن تتواجد أكثر من عقدة  بل 

 األمر الطبٌعً فً القصص الطوٌلة .هذا هو 

فالٌانوس  من أهم الشخصٌات التً لها دور فّعال فً 
الرواٌة وتحرٌك األحداث بشكل درامً مشوق، هو  

، لبٌانوس، ٌلتقون قً سجن القلعةوأصدقاإه سالٌانوس وما
لون الفرار من بطش أٌدي الرومان، وتضٌع كل وٌحا

ر بإخراجهم للعمل ، حتى ٌؤتً األممحاوالتهم فً الهروب
فً بناء المدرج الرومانً ، وال ٌؽفل المإلؾ بطرٌقة السرد 

، ارئ أو المتلقً بحركة سٌر هإالءالتناوبً من ربط الق
، فً شوق لمعرفة مصٌر هإالء الثالثفٌظل القارئ 

ة أخرى ٌحاول الوصول إلى فالقارئ أمام حبكة وعقد
 .نهاٌتها

زوجها طالٌونوس و المهندس اسمالٌونوس وعشٌقته كارا
، ٌتابعه المتلقً بشؽؾ ، ٌرٌد أن ٌرى نهاٌة هذا مشهد آخر
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فالكاتب ٌسلط عدسته على أكثر من  ا العشق،الحب وهذ
المتلقً بؤسلوب موقع وعلى أكثر من مشهد لٌشد القارئ و

فالعقدة ٌنبثق عنها عقد عدٌدة تثري العمل جمٌل للمتابعة 
 لمزٌد.ااألدبً وتجعل القارئ متحفز لمعرفة 

******* 

 العخؽٔات  يف رّآ٘ ) املدرج الرّماىٕ( 

 بؤنها الشخصٌة" لحمٌدانً حمٌد" المؽربً الباحث ٌعرؾ
 الفاعلة الشخصٌة"

 والثقافٌة، والنفسٌة االجتماعٌة أبعادها بمختلؾ العاملة
 من علٌها التعرؾ ٌمكن والتً

 الشخصٌات به تخبر ما أو الراوي، به ٌخبر ما خالل
 من القارئ ٌستنتجه ما أو ذاتها،

"الشخصٌات سلوك طرٌق عن أخبـار،
(1)

 

                                                           

 " 50 ص ، السردي النص بنٌة:  لحمٌدانً حمٌد (1)
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 :الٔاىْط

أولى الشخصٌات التً ٌبدأ الروابً مصطفى القرنة  
لٌانوس مع ، فاٌرها فً مشهد سٌنمابً ٌثٌر الرعببتصو

كرٌهة من له رابحة  أصدقابه فً كهؾ االسا، كانت
الرطوبة وبراز المساجٌن، وٌصرخ الٌانوس فقد لدؼه 

، ترك زوجته فً بان، الٌانوس من قرٌة تدعى بٌت نٌفاثع
إالء ، ولكنه تفاجا بههً على وشك الوالدةأحد الكهوؾ و

، وتم نقله إلى السجن الجنود الرومان ٌقبضون علٌه
مركزي الرهٌب أعلى جبل القلعة هو وسالٌانوس ال

الٌانوس  ، شخصٌةأصدقاء وا، سوؾ ٌكونومالبٌانوس
حسن العمل كما ُتحسن التفكٌر، شخصٌة قوٌة قٌادة، تُ 

تحاول الخروج الى الحرٌة، بعٌدا عن أعٌن وأٌدي 
د ونشاط حتى ، وٌعمل بجالرومان، ٌخطط كثٌرا للهرب

هو ، ولكنه بقً ٌشتاق إلى الحرٌة  أصبح مراقبا للعمال
، أرادوا ، وأخٌرا ٌتم لهم ماورفاقه، وٌرسم الخطط كل لٌلة

تخلّؾ صدٌقهم ٌو  فٌهرب الٌانوس وصدٌقه سالٌونوس
الثالث مالبٌونوس  ورفض الهرب واالنطالق الى الحرٌة 
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، وٌصل الٌانوس فكان مصٌره السجن والتعذٌب
وسالٌونوس إلى قرٌتهم بٌت نٌفا وٌجدوا المنازل قد 

، وٌحتدم ؼضب رقت وتهدمت  ولم ٌبق إال األطاللاحت
هم الٌانوس وٌقرر مهاجمة الرومان وٌتعقب جنودهم وٌقتل

، ثم ٌقع فً كمٌن رومانً الجبال المحٌطة برأس العٌنفً 
الدلفٌا  قرب نقطة تفتٌش فً زٌزٌاء وٌتم أسره وسجنه فً فٌ

 . وإحراقه بطرٌقة وحشٌة

 :بْٔط

، الدلفٌا ، بٌده القرار فً كل شًءقابد وحاكم لمدٌنة فٌ 
لى المدرج الرومانً وقاع ٌسكن فً جبل القلعة المطل ع

دما عٌنه اإلمبراطور حاكما دا عن، كان سعٌد جالمدٌنة
، هو دابما فً حركة ، ٌتفقد األسواق والجند والعمال ، آلسٌا

، ر تحتشد فً شارع فٌالدلفٌا لتحٌهٌكون سعٌدا والجماهٌ
ٌفكر دابما بالتحدٌثات التً ستطال فٌالدلفٌا قبل وصول 
اإلمبراطور لزٌارة المدٌنة ، " قال بٌوس للقادة المجتمعٌن 

حن اآلن فً فصل الربٌع، أرٌد أن ٌؤتً العام القادم حوله : ن
ونحن فً قمة نشاطنا وٌجب أن ٌعرؾ الجمٌع أن 
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اإلمبراطور  ادرٌانوس  سٌزورنا بعد عام وٌجب أن نكون 
جاهزٌن باألسواق والمدرجات والبوابات واللوحات 
التذكارٌة  وأنا اقترح أن ٌكون النص على اللوحات 

طور قٌصر تراٌانوس هادرٌانوس التذكارٌة هدٌة لإلمبرا
..".حفٌد عظمة نٌرفا الكاهن األعلى

(1)
ٌؽادر اإلمبراطور و 

 .   تاركا المدرج واألودٌوم والساحات بٌوس فٌالدلفٌا

********** 

 :املَيدط اىتٔاىْط

شخصٌة هامة فً رواٌة تقوم حبكتها على بناء هام  
، ٌتفقد رصؾ درج الرومانً( فهو فً حركة داببة)الم

، ٌتفقد بعض بالحجارة، ٌشرؾ على بناء المدرجالشوارع 
مهمة وٌتابعها مثل سبٌل الحورٌات، ٌراقب األماكن ال

وٌحثهم على العمل باستمرار، ٌتفقد محجر  العمال واألسرى
لبناء  ا ٌقوم به األسرى من قطع الحجارةرأس العٌن وم

 المرافق الدابم له عالقته مباشرة مع القابد بٌوس، المدرج
                                                           

 142الرواٌة )المدرج الرومانً( ص (1)
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المترجم اسمالٌونوس ، والمهندس انتٌانوس كؽٌره له حبٌبة 
اسمها سارة فً روما وكان دابما ٌشتاق لرإٌتها ، ونراه فً 
آخر أٌامه ٌؽادر إلى روما تاركا فٌالدلفٌا والمدرج إلى ؼٌر 

 رجعة . 

 امسالْٔىْط:

دابما لصدٌقه المهندس والمرافق  شخصٌة المترجم 
قرٌة  الذي ٌقدم كشفا  بؤسماء ، وهو ابن شٌخ الانتٌانوس

، ٌقع أخذهم للعمل فً فٌالدلفٌا عنوة   الرجال للرومان  لٌتم
، كان ه الرومانٌة كارااسمالٌونوس فً قصة حب مع عشٌقت

، اسمالٌونوس كان قها وٌكره زوجها الضابط طالٌانوسٌعش
 ، رباه والده على العز ودللـهضالت، مفتول العاسمر البشرة

الذي ٌلبً لهم كل ما ٌطلبونه  الده شٌخ القرٌةان ألن والروم
، فً الورشة المفتوحة فً فٌالدلفٌامن ؼذاء ورجال للعمل 
، أنه لم ٌعد ٌخاؾ من انكشاؾ أمره أعماه  حب كارا  حتى

ق جثته كما قال له صدٌقه حتى لو وصل األمر لقتله وإحرا
، وتموت كارا بعد أن انقض علٌها تمساح ضخم المهندس
، بار بموت حبٌبته كارا  فٌندب حظهوتؤتٌه األخ وقضمها،
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وتصٌبه حالة من الجنون ، فهو ال ٌفارق نهر التماسٌح ، 
لحٌته طالت ، ثٌابه رثة ، ٌتحدث مع نفسه ، وذاعت قصة 
حبه للفتاة الرومانٌة ، والقً القبض علٌه ، وأخذوا ٌسحبونه 
على وجهه، والدماء تسٌل ،والخٌل تجره فً الشوارع ، 

لقابد ٌصرخ إٌاكم أن ٌموت ، الحفلة اللٌلة على شرفه ، وا
 وٌنتهً اسمالٌونوس طعاما لألسود . 

  :طالْٔىْط

انشؽل فً ، قابد رومانً، زوج المرأة الجمٌلة كارا
وفً صد هجمات البدو،  الدفاع عن اإلمبراطورٌة الرومانٌة

فً ، لقً مصرعه موت زوجته، وأحزنه خٌانتها له أحزنه
، شخصٌة ثانوٌة فً البدو على الرومان إحدى هجمات
 . ها أضافت للرواٌة القوة والتماسكالرواٌة ولكن

 :  نارا

، وهً وٌة الوحٌدة فً هذا العمل األدبًالشخصٌة األنث
، كانت نهاٌتها بٌن زوجة طالٌونوس وعشٌقة اسمالٌونوس

، وصفها تمساح قضمها وهً تسٌر جانب النهرفكً 
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ع طالٌونوس " ٌتخٌلها لمخدوالمإلؾ على لسان زوجها ا
جمٌلة رؼم ما  إنها، ٌا الهً قادمة إلٌه، تلبس األزرق

، المتان فٌهما بعض الحزن، عٌناها حٌشوبها من الحزن
، أصابتنً الدهشة وكؤننً ممزقا  وؼاللة زرقاء اء  تلبس حذ

حط بً فً ، شعرها الؽجري ٌاأمام ملكة الفراعنة كٌلوباتر
تلبس شٌبا  ،قتان بؤزهار اللٌمونعوالم بعٌدة، شفتاها مور
، هً عاشقة السماء ......" ٌتماهى مع لون السماء

(1)
 

الثانوٌة ) شخصٌة كارا( قد أضفت  ةوتظل هذه الشخصٌ
، المحببة  البسٌطة ةعلى جو الرواٌة شٌبا من الرومانسٌ

  .أخرى لها دور فّعال فً العمل وتشاركت مع شخصٌات

 داىْٔط: 

خلفها الرومان فً لتماثٌل التً عجوز ٌقوم بحراسة ا
لٌه خبر الرسول عٌسى علٌه ، وصل إساحة فٌالدلفٌا
 .أن ُسجن وُعذب وتم إطعامه لألسود، فكان السالم، آمن به

                                                           

 156الرواٌة )المدرج الرومانً( ص  (1) 
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، نوٌة فً هذا العمل األدبً الرابعوهناك شخصٌات ثا
تكمل وتضفً الحٌاة على العمل ، منها شخصٌة الطبٌب 

، مفتول قوٌا  كالثورل عنه المإلؾ: كان انطالٌوس ٌقو
 .، أشقر الشعر ٌسحر من ٌنظر إلٌهالعضالت

، إمبراطور روما فً تلك الحقبة اإلمبراطور هادرٌانوس
سٌقوم بها الى  وٌرد اسمه أكثر من مرة بشؤن الزٌارة التً

 .مدٌنة فٌالدلفٌا

 السماٌ : 

، وهو زمن بناء المدرج  الرواٌة تتحدث عن زمن معٌن
، وقد م 130رة القرن الثانً المٌالدي ت، أي عن فالرومانً

م إبان عهد  161م و138تم بناء المدرج بٌن عامً 
، وقد ُبنً المدرج تخلٌدا لزٌارة القٌصر انطونٌوس بٌوس

اإلمبراطور مادرٌانوس  )لعمان(  فٌالدلفٌا  فً القرن 
 الثانً المٌالدي .

فقد قام المإلؾ األستاذ مصطفى القرنة ببراعة أدبٌة 
، وصور امٌراته إلى تلك الحقبة  الزمنٌةع  عدسة كبإرجا
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لنا تلك األماكن وقد دبت الحٌاة فٌها ، معتمدا على تارٌخ 
المنطقة ، وتارٌخ تلك الحقبة الزمنٌة ، مضافا  إلٌها خٌال 
وإبداع الكاتب ، فالرواٌة تإرخ لفترة زمنٌة مهمة جدا 

ردنٌة للعاصمة األردنٌة عمان  ، وٌجدر بوزارة اآلثار األ
   االعتناء بمثل هذه األعمال التً تإرخ لمدٌنة عمان.
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 العٔطاٌ خيرج مً أزمري
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 بياء العخؽٔ٘ ّالبعد التارخيٕ يف رّآ٘

 ) العٔطاٌ خيرج مً أزمري (
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 مدخل اىل الرّآ٘ : 

أهتم الروابً مصطفى القرنة بالتارٌخ وبالتراث فً 
كن فً جمٌعها ،  فكان معظم أعماله الروابٌة إن لم ٌ

التارٌخ هو الملهم له دابما ، وكان اهتمامه بالتارٌخ ٌندرج 
تحت عناوٌن مختلفة ، فتارة ٌكون المكان هو الهاجس 

 التارٌخً فً عمله ، كما فً رواٌة

) شمتو( المدٌنة األثرٌة التونسٌة  التً سطر فٌها معاناة 
 ٌدور( متوش) ففً ،أهلها فً مقاومة االحتالل الرومانً ،

 طامعا جاء الذي ، الرومانً والمستعمر المحتل عن الحدٌث
 به ٌزٌن ، نظٌر له لٌس أصفر رخام من( شمتو) بخٌرات
 ، جوعا ٌموت( شمتو) وشعب ، وثمار وأؼنام ، قصوره
 وأجاد أبدع وقد ، الرومان أٌدي على وقهرا قتال وٌموت
 حتى التونسً المكان هذا عن الحقابق تقصً فً  الروابً

)شمتو( وثٌقة تارٌخٌة تشرح المكان هذا عن كتبه ما كان
 فترة زمنٌة فً عصر من عصور الجمهورٌة التونسٌة.

 ة ( ، ٌنقلنا الروابًـة )دموع على حدود طنجــوفً رواٌ
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، ى دولة أخرى من دول الوطن العربً، إلمصطفى القرنة
، الحدث أخرى، إنها مدٌنة طنجة المؽربٌةوالى مدٌنة 

ٌس فً الرواٌة هو وباء الطاعون الذي أصاب هذه الرب
، لمدٌنة وؼٌرها من المدن المؽربٌة، وأودى بحٌاة الكثٌرٌنا

ل بداٌة صٌؾ ٌحدد الروابً الزمن منذ بداٌة الرواٌة فٌقو

، فالروابً حدد لنا الزمان والمكان، فً مدٌنة طنجة 1893

 . ماكن أخرى فً النص تظهر فً حٌنهاوأن كان هناك أ

ٌنقلنا الروابً القرنة  ً رواٌة )عابلة من الروهٌنؽا(وف
بورما ) مٌانمار ( باختٌاره لعابلة من العابالت الكثٌرة  الى 

ى أٌدي الجنود التً تعرضت للظلم والقتل والتشرٌد عل
 .والرهبان البوذٌٌن

، ٌطرح الروابً فكرة وفً رواٌة )المدرج الرومانً(
العاصمة األردنٌة عمان  بناء المدرج الرومانً الموجود فً

 .ى فً العصر الرومانً )فٌالدلفٌا(والتً كانت تسم

الرواٌة تتحدث عن الفترة التً تم فٌها بناء المدرج 
، وتصؾ األجواء والظروؾ التً سادت فً تلك ومانًالر
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، وٌشعر المتلقً بؤنه ٌنتقل عبر الزمن إلى تلك الفترة الفترة
 من التارٌخ.

نتقل مع لشٌطان ٌخرج من أزمٌر(  نوفً رواٌتنا هذه ) ا
لنقرأ شٌبا  ،الروابً  الى مدٌنة أخرى، الى أزمٌر ،تركٌا

، وعن تارٌخ الٌهود فً اسبانٌا والدولة عن التارٌخ العثمانً
ثمانٌة، فما زلنا مع التارٌخ، تارٌخ المكان، وتارٌخ عال

األشخاص ونقول أشخاص ولٌس ، وتارٌخ الزمان
الكثٌر من الشخصٌات الحقٌقٌة ، ففً الرواٌة شخصٌات

 .بارز فً تارٌخ الدولة العثمانٌة التً كان لها دور

 ملخؾ الرّآ٘ :  

النً الذي تبدأ الرواٌة بمشهد تمثٌلً ٌقوم به الطفل سبو
سبتاي زٌفً الذي سٌكون هو وبلػ التاسعة من عمره و
، ٌتحدث بعد أن لبس عمامة وجبة عملة واحدة ذات وجهٌن

بقلم أسود وؼرق فً حالة صوفٌة عن  ولحٌة مرسومة
، فقد أحبوا اسبانٌا، وكٌؾ كانوا سعداء هناكالٌهود فً 

سقوط المدن العربٌة فً األندلس، اسبانٌا ، ثم ٌتحدث عن 
 .ؼرناطة وطلٌطلة وقرطبة وبلنسٌة
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وعن اٌزابل وفرناندو كٌؾ اتحدوا وقضوا على الجمٌع 
 بعد ؼرناطة ٌرالصؽ هللا عبد أبو سلممسلمٌن وٌهود .فقد 

 1491 الثانً تشرٌن 25 بتارٌخ فرناندو مع عقده صلح
 من الصؽٌر هللا عبد أبو وخروج ؼرناطة بتسلٌم ٌقتضً
 وبدأت. العهد األخٌر هذا نقض ما سرعان ولكن األندلس،
 معاناة هنا وبدأت والنفً، والقتل التعذٌب فً التفتٌش محاكم
 محاكم كانت دفق الٌهود ومن المسلمٌن من األندلس أهل

 . الموت أو التنصٌر على تجبرهم التفتٌش

، لقد خذلنا تشٌكو قاتله هللا سلم "هكذا قدرنا نحن الٌهود -
ؼرناطة دون قتال "
(1)

  

 علً بن محمد والمقصود بتشٌكو  أبو عبد هللا الصؽٌر 
، فبعد سقوط أخر ملوك ؼرناطة النصري األحمر ابن

 كانت حواضر وهً س،وبطلٌو وإشبٌلٌة، وبلنسٌة، قرطبة
 .وحضارة وثقافة علما تموج

 اتـوالٌ عـبض وىـس اكـهن المـاإلس ةـدول نـم قـٌب مـول

                                                           

 11)الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( ص الرواٌة ( 1) 
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 مملكة فٌها قامت األندلس، من الجنوبً الطرؾ فً صؽٌرة
 أن لها األقدار شاءت ؼرناطة، بمملكة ُعرفت صؽٌرة
 تقٌم وأن الزمان، من قرنٌن من أكثر اإلسالم راٌة تحمل

 علٌها انقض حتى رابعة، ثقافٌة وحٌاة ةزاهٌ حضارة
 ،"إٌزابٌال"و" الخامس فردٌناند: "المسٌحٌان الملكان

 اآلخرة جمادى من 12 فً ؼرناطة بقواتهما وحاصرا

 الزروع وأتلفا شدٌدا، حصارا 1491 أبرٌل 30=  هـ896

 أي ومنعا بالخارج، لها اتصال أي وقطعا بالمدٌنة، المحٌطة
 حتى األقصى؛ المؽرب من دتهالنج ٌؤتً أن ٌمكن مدد

 .األندلس فً لإلسالم معقل آخر وٌسقط المدٌنة، تستسلم

 روح حلت الذي الموهوب الطفل هذا سبوالنً الى نعود
 لذلك المح كما الرواٌة سٌقود الذي فهو فٌه، زٌفً سبتاي
 موردخاي ٌشبه انه ٌقول سبوالنً والد فهذا القرنة، الروابً

 أشبه أنا"  زٌفً سبتاي ٌشبه بًالؽ وابنه  سبتاي والد
 سبتاي الولد هذا ٌشبه الؽبً سبوالنً وأبنً موردخاي

 من الكثٌر ولدٌهما وكبر، للوجود ظهر الذي زٌفً
 وذاك الصوفٌة على ٌعزؾ هذا صوفٌان االثنان المشتركات
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الكاباال على ٌعزؾ
(1)

 عن كربون نسخة ابنً سٌكون ،
 بها قام التً جازاتهان حقق إذا سعٌدا وسؤكون زٌفً سبتاي

 "
(2)

 

وٌتحول الروابً الى سبتاي الٌهودي الذي بدأ ٌخطب فً 
األطفال ممن هم فً سنه ، حتى حذره والده خوفا علٌه من 

 العثمانٌٌن ، فقد كان ٌجٌد الخطابة بشكل ٌلفت االنتباه :

 .ال تعنً أن تظل تهذي بٌن زمالبك إن إجادتك للخطابة -

 من قال أننً أهذي ؟؟ -

 .خذك للكاهن لٌقرأ علٌك انك ممسوسٌا بنً ٌجب أن أ -

 ضحك سبتاي وقال : ال انك تمزح . -

 الفتى.ال أمزح إن الشٌاطٌن تركبك أٌها  -
(3)

  

 د حتى والده لذلك كانـع كالم أحـاي ال ٌسمـن سبتــولك   

                                                           

 23( ص الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( 1)

   والكون الحٌاة تفسر فلسفٌة روحانٌة وشروحات معتقدات هًالكاباال :  (2)

 .طوٌلة لقرون علٌهم حكرا وبقٌت الٌهود عند بدأت. والربانٌات

 36الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر (ص ( 3)
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ٌصر على االجتماع بزمالبه وٌهاجم العثمانٌٌن، وتبدأ 
تفارقه فهو ٌحلم بؤنه سٌكون مكان  األحالم تزور سبتاي وال

السلطان مراد الرابع وٌسخر منه والده وٌقول أجعل 
 أحالمك قابلة للتصدٌق :

 " فً ؼرفة نوم سبتاي قال األب موردخاي :

 كثٌرا.نم ٌا بنً وال تحلم  -

 نظر سبتاي الى أبٌه وقال :  

حلمُت أنً مكان السلطان مراد الرابع انه ال ٌكبرنً  -
 كثٌرا.

 قهقه األب وقال : 

ال ٌقبل  للتصدٌق،احلم ولكن أجعل أحالمك قابلة  -
 المسلمون أن ٌكون السلطان ٌهودٌا .

 لماذا ؟؟ -

 ألنها بالدهم ونحن ضٌوؾ . -

  العالم.ضٌوؾ ضٌوؾ أوؾ سؤصبح سٌدا لهذا  -
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، حالة هكذا هً أحالم سبتاي، أن ٌصبح سٌدا للعالم
الم التً أصبحت تزعج نفسٌة  ترافقه وٌنمٌها بهذه األح
 والده خوفا علٌه من العثمانٌٌن . 

بحت ، بل أصحالم أصبحت الزاد الٌومً لسبتاياأل
 .الهاجس الذي ال ٌفارقه أبدا

     وتسود البالد الفوضى والفساد بسبب ظهور
االنكشارٌة
(1)

 مركز إلى االنكشارٌة فرقةفقد تحولت هذه  ال 
ن الفت من لكثٌر رضهاوع العثمانٌة، الدولة حٌاة نؽص قوة

 إلى االنكشارٌة زعماء ٌنصرؾ أن من وبدال   والقالقل،
 شإون فً ٌتدخلون راحوا – علٌها جبلوا التً الجندٌة حٌاة

 ال وفٌما للدولة العلٌا السٌاسة فً بؤنفسهم وٌزجون الدولة،

                                                           

 الخاص الحرس شكلوا ، العثمانً بالجٌش النخبة من مشاة قوات هً  (1) 

 األول مراد السلطان عهد فً اإلنكشارٌة قوات تؤسست ، ًالعثمان للسلطان

 العسكرٌة بثكناتهم بهم خاص تنظٌم لالنكشارٌة وكان( 1362-1389)

 وأكثرها العثمانً الجٌش فرق أقوى وكانوا وامتٌازاتهم، ورتبهم وشاراتهم
 ٌتم الذٌن الؽلمان من الحروب أسرى من هم االنكشارٌة أفراد وكان. نفوذا  
 ٌكون أن على إسالمٌة، تربٌة تربٌتهم وٌتم وأصولهم، ذوٌهم نع فصلهم
 ..الوحٌدة صنعتهم الحرب تكون وأن الروحً، والدهم السلطان
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 بخلع ٌطالبون فكانوا والسلطان؛ الحكم أمور من ٌعنٌهم
 عند العطاٌا وٌؤخذون ؼٌره، لونوٌو بحكمه القابم السلطان
ا حق ا هذا وصار جدٌد، سلطان كل تولً  ألي ٌمكن ال مكتسب 

 للمهانة تعرض وإال ٌتجاهله، أن قوة من أوتً مهما سلطان
 .أٌدٌهم على

 منذ الدولة سٌاسة فً االنكشارٌة تدخل ظاهرة بدأت وقد
 له ٌكن لم التدخل هذا أن ؼٌر الدولة، تارٌخ فً مبكر عهد
 تكبح كانت قوتهم ألن العظام؛ الدولة سالطٌن عهد فً ثٌرتؤ

 فً الدولة بدأت إذا حتى اإلنكشارٌٌن، هإالء جماح
 الظهور، فً اإلنكشارٌٌن نفوذ بدأ واالنكماش الضعؾ
 فعلوا مثلما بعضهم، وٌقتلون السالطٌن ٌعزلون فكانوا

 وقتلوه منصبه، عن عزلوه حٌث الثانً عثمان بالسلطان
 األول، إبراهٌم السلطان مع ذلك مثل وفعلوا ،1622 سنة

 وامتدت لهم، بمعاداته محتجٌن ،1648 سنة بخنقه فقاموا
 الدولة سالطٌن ٌكن ولم، العزل أو أحٌانا القتل إلى أفعالهم

 فً الوقوؾ أو الشرور هذه دفع ٌملكون ضعفها فترة فً
 عهد على باشا حسن بقتل اإلنكشارٌون فقام وجهها،
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 ووقفوا. (م 1632=هـ 1042) سنة الرابع دمرا السلطان

 جٌشه ٌحدث أن أراد عندما الثانً محمود السلطان أمام
 لوقت محاولته تؤجٌل إلى السلطان واضطر التمرد وأقاموا
 .الحق

، فقد حلم انه قد عاد الى أورشلٌم وتستمر أحالم سبتاي ،
أصبح نبٌا وحوله أحد عشر حوارٌا، وأن وتكرر حلمه بؤنه 

أحالمه حتى ال  ن„، ووالده ٌهدده بؤن ٌتوقؾ نور ٌؤتٌههناك 
 .ٌجلب المصابب لهم

أما سبوالنً الوجه األخر من العملة ، فقد قرر أن ٌدرس 
ه ال ، وأحالمٌة فً حلقة الشٌخ جالل الصناجٌرياللؽة العرب

الشٌخ الصناجٌري  ، فقد سؤلتختلؾ كثٌرا عن أحالم سبتاي
 :عن سٌدنا الخضر

 .لخضر حً أم مٌتهل سٌدنا ا -

 ارتجؾ الشٌخ وقال :

 سٌدنا استؽفر هللا العظٌم ٌا ولد ال تقل ذلك مرة أخرى، -

 .الخضر حً وبكامل صحته
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 وكٌؾ عرفت ذلك ؟ -

 ٌوم.ألنً التقً به كل  -

 أٌن ؟؟ -

 فً الرإٌا -

 جمٌل  -

ومتى سٌزورنً ؟ -
(1)

 

وتكؾ عن  جٌد،عندما تتعلم العلم الشرعً بشكل  -
  منها.لكثٌرة التً ال طابل أسبلتك ا

تزداد الفوضى ، وتكثر االنفجارات أمام المساجد وفً  
، ولكن ٌر الطلبة معلمهم فً توقؾ الدروساألسواق، وٌستش

  .ر على االستمرار فً أعطاء الدروسالشٌخ ٌص

وٌتلقى س الحاخام ـس فً مجلـما زال ٌجل سبتاي
 وٌسؤله الحاخام : ،سالدرو

                                                           

  45)الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( ص ( الرواٌة1) 
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 تاي ؟؟ماذا قرأت أمس سب -

قرأت سفر أمنا أستٌر -
(1)

  

 وماذا وجدت فٌه ؟ -   

إن األمة قدرها أن تكون مستضعفة ولكنها سرعان ما   -   
 تنهض .

 وكٌؾ نهضت أمتنا فً أرض السبً ؟ -

لقد كانت تلك الفتاة استٌر هً من حظٌت برضً الملك  -
.، دابما هناك من ٌنقذ الٌهودفتزوجها أحشوروش

 (2)
  

 ٌمسح على رأس سبتاي وٌباركه  لحفظه الكثٌرالحاخام  
 انــه ، وسبتاي عاد الى أبٌه مسرورا وأخبرهمن سفـر استٌر

 . ر استٌر ، وٌبتسم والده مشجعا لهتحدث للطالب ؼن سف

                                                           

 احد من السفر وٌعتبر القدٌم العهد فً المذكورة الكتب احد هو استٌر سفر  (1)

، القدٌم العهد فً عشر الرابع الكتاب وهو هودٌتٌ سفر بعد وٌؤتً التارٌخ كتب
واستٌر ملكة أنقذت الٌهود من القتل بعد ما أمر هامان بقتل جمٌع الٌهود ، 

 فقامت بحٌلة أنقذت الٌهود من القتل .

  55ص  الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( (2) 
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ت تثٌر الفوضى والفساد فً البالد، االنكشارٌة ما زال
 .)وكوسم سلطان( تساعدهم فً ذلك

لٌتابع دروسه مع اجٌرٌة سبوالنً ٌعود الى الزاوٌة الصن
الشٌخ الصناجٌري، وٌتابع أسبلته التً ال تنتهً، وٌسؤله 

جٌب ، وٌٌا سبوالنً : ماذا ستصبح عندما تكبرشٌخه
 .سبوالنً بؤنه سوؾ ٌكون داعٌة

شلومو الذي ٌحب فتاة تدعى سبتاي ٌلتقً بصدٌقه 
ان فً أمور الزواج رؼم صؽر سنهما. ، وٌتحدثرومً

، ها هو ٌؤكل هو تاي المزعومةوتستمر كرامات سب
، ولكن شجرة ه الرمان فً وقت ال ٌوجد به رمانوصدٌق

، وتتكسر أؼصانها من ٌكبر ثمرهاالرمان فجؤة ُتزهر و
 :وأمه تشجعه وتقول لهالحمل من أجل سبتاي 

."لتصوؾ الٌهودي فٌه الكثٌر ٌا بنًا -
(1)

 

 ًالٌهودي ما تم ذكره عن الكاباال ه والمقصود بالتصوؾ  
 ونـوالك اةـالحٌ رـتفس ةـفلسفٌ ةروحانٌ وشروحات معتقدات

                                                           

 98)الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( ص الرواٌة (1)
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 لقرون علٌهم حكرا وبقٌت الٌهود عند بدأت. والربانٌات
 .طوٌلة

إخوته، ، وكان قد قتل وٌموت السلطان مراد الرابع
، ولم ٌبق إال أخوه إبراهٌم الذي ، وسلٌمان ، وقاسمباٌزٌد 

من قتله   وضعه فً السجن فقد منعته والدته السلطانة كوسم
 .بقً على قٌد الحٌاة من آل عثمان فهو الوحٌد الذي

، نزوات صاحب كان ،أستً تزوج فارسً ملك اسم  متقلقال 
ا طاؼٌة، النظر قصٌر  ٌ  هً السابقة زوجته وكانت ،قاس
 ..الملك وشتً

سبوالنً ٌتؤخر عن درس الشٌخ ، وعندما ٌسؤله عن 
، قدومه للدرسبقصة حدثت معه أثناء سبب التؤخٌر ٌخبره 

والنً فً الهواء ولم ٌحدث له فقد حصل انفجار وطار سب
، وٌقص الشٌخ القصة على الطالب ولكنهم ٌستهجنون شًء
 ذلك :

 : قال تلمٌذ ؼاضب

 ما قصة هذا الولد ٌا أستاذ ؟؟  -
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 قال الشٌخ : 

 إنكم صؽار ألخبركم ولكنكم سمعتم بالكرامات  -

 قالوا : نعم 

ٌإتى كرامات ٌختص بها دون هناك من البشر من  -
 ؼٌره .

 : قال تلمٌذ شبه نابم

 ما هً الكرامات ٌا موالي ؟

 .لم أقل لكم سابقا ما معنى كراماتا -: قال الشٌخ ؼاضبا

 قال ولد ثان : بلى قلت .

 قال التلمٌذ الؽاضب : 

ولكن سبوالنً ولد أزعر ال تبدو علٌه مظاهر  -
الكرامات . 
(1)

 

                                                           

 126ٌخرج من أزمٌر (ص  الرواٌة )الشٌطان (1)
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ٌدرسون ٌن لنا نظرة التالمٌذ الذٌن من الحوار السابق ٌتب
، وسوؾ نقؾ عندما نتناول مع سبوالنً ونظرة شٌخه له

ت بناء الشخصٌة عند شخصٌة سبوالنً وكٌؾ نمت وتطور
 .حتى وصلت الى ما وصلت إلٌه

وفً الحوار السابق هناك تركٌز على الكرامات ومعنى 
، وسوؾ نرى الكثٌر من  تالكرامات ولمن هً الكراما

مات سواء كانت هذه الكرامات تخص سبوالنً أو الكرا
 تخص سبتاي فكالهما كما قلنا عملة ذات وجهٌن.

عة  سبتاي ٌصبح حاخاما  وٌصدر إشا 1648فً عام 

لوقت نفسه انه هو ، ثم ٌقرر فً اباقتراب خروج المسٌح
، لجمٌع فً الدولة العثمانٌة الخبر، وتناقل االمسٌح المّخلص

عض لم ٌعجبه األمر ورفض لبفبعضهم كان مإٌد وا
ض السلطان إبراهٌم وٌصاب بالجنون، ، وٌمرالدعوة

، وٌجتمع سبتاي مع وٌظهر الضعؾ فً أركان الدولة
  ، الذي ٌدعً فٌهامن أنصاره وٌقرأ علٌهم رسالته مجموعة

، ثم ٌسافر الى اسطنبول بعٌدا عن انه المسٌح المخلص
 .الحاخام جوزٌؾ الذي كان ٌعمل ضدهعٌون 
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تهدٌد ابنها لها بنفٌها ب السلطانة كوسم سلطان بعد تؽض
، وتتصل بزعماء االنكشارٌة وتقوم الثورة الى قبرص

منصبه وعلى أثرها ٌتم عزل السلطان إبراهٌم ابنها من 
 . وبعد عشرة أٌام تقوم بقتله

، وأمه نه محمد صاحب السبع سنوات سلطاناوتم تعٌن اب
لت كوسم سلطان ، وظخدٌجة تارخان هً السلطانة األم

 .ذات نفوذ قوي

ناك النبوة وال ٌجد وٌسافر سبتاي الى الٌونان وٌدعً ه
 .تؤٌد من أحد، وٌعود الى اسطنبول

استفاقت البالد على انقالب أطاح بربٌس  1961فً عام 

الوزراء عدنان مندرٌس وانتهى االنقالب بإعدام عدنان 
 .وأصبح سبوالنً داعٌة ودخل الجٌشمندرٌس ، 

تتحدث خدٌجة  تارخان تقتل كوسم سلطان خدٌجة
تارخان مع ولده السلطان محمد الرابع وٌسؤلها عن سبب 
العداء بٌنها وبٌن جدته كوسم سلطان وأنه سمع فً القصر 

، تطمبن ولدها قتله لتولً أخاه سلٌمان بدال منهأنها ترٌد 
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فق هً والخدم على قتل كوسم وتؤمره آال ٌؽادر القصر وتت
ل الستارة  ٌقوم الخدم بخنق كوسم سلطان بحب، وفعالسلطان

 .وتلفظ أنفاسها األخٌرة

محمود ٌسمع ، وتلمٌذه اإلمام سبوالنً ٌواصل دعوته
، ٌتوضؤ كل عشرٌن ٌوما، فهو قد أصبح بكرامات سبوالنً

هو فقط ٌحك رأسه ر بباله نوعا من الفاكهة فوعندما ٌخط
كرامات  فتخرج حبة التٌن، وبذور الخوخ تتحول الى ذهب،

نً وسبتاي كما ٌدعون لهم ، سبوالكما ٌدعً سبوالنً
 . كرامات

، سبتاي ٌخرج الى بٌروت ثم القدس هربا من الحاخامات
 .ا الى القاهرةهومن القدس سوؾ ٌتوجه الى ؼزة ومن

فً ؼزة التقى صدٌق له ٌقال له أبراهام ، وأخبر سبتاي 
 لسماء :أبراهام انه أصبح نبٌا وقد نزل علٌه الوحً من ا

 .سؤقول لك شٌبا أبراهام -

 تنً ٌا رجل ما هو ؟؟ف، لقد اخخٌر -

 .ت نبٌا  حلقد أصب -
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 وكٌؾ تم ذلك ؟ -

ًّ الوحً من الس - ماء واختارنً مخلصا لقد نزل عل
 .لبنً إسرابٌل

 نعم  -

 وسؤدعو الجمٌع لهذا األمر  -

 ، اعتبرنً أحد تالمٌذك وأنا مصدقك ٌا سبتاي -

.صدٌق صدوقبل أنت رفٌق و -
(1)

  

الدولة العثمانٌة  ،ٌعود سبتاي من مصر وقد تزوج سارة

ث الفتنة بتهمة ب  1666، ٌسجن سبتاي عام تراقب تحركاته

قرر السلطان محمد الرابع ، ٌوإفساد الدٌانة الٌهودي
، ٌطلب منه سبتاي ٌعترؾ بالتهم الموجه إلٌه ،محاكمته

إلعدام ، ٌنطق المترجم أن ٌنطق بالشهادتٌن حتى ٌنجو من ا
 ولكنه بقًدتٌن وٌصبح اسمه محمد عزٌز أفندي بالشها

، فقبض علٌه السلطان ونفاه الى ٌمارس أحالمه بالنبوة

                                                           

 205الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر (ص ( 1) 
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ولم  ٌلبث   1673صٌؾ وذلك فً  البانٌا مدٌنة دولسبنو فً

 .أن مات هناك

 حتلٔل العخؽٔات : 

الشخصٌات هً العنصر األساسً واالهم فً العمل 
هً إال محض خٌال فً خصٌات ما ، وتظل الشابًالرو

 فالشخصٌة صاؼها وكونها خٌال المإلؾ " ؼالب األحٌان
 ،(الكاتب) للروابً الفنً بالخٌال وصفها فً تمتزج الروابٌة

 وٌضخم وٌبالػ ٌضٌؾ أن له ٌسمح الذي الثقافً وبمخزونه
 تلك تعتبر أن معه مستحٌل بشكل وتصوٌرها تكوٌنها فً

 معٌنة لشخصٌة حقٌقٌة صورة أو مرآة الورقٌة الشخصٌة
 راع اخت من شخصٌة ألنها المحٌط، اإلنسانً الواقع فً

فحسب"   الروابً
(1)

 

ما ٌمٌز الشخصٌات فً رواٌة )الشٌطان ٌخرج من 
 ( أننا نرى نوعٌن من الشخصٌات :أزمٌر

                                                           

 (1)
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ارٌخ شخصٌات حقٌقٌة كان لها دور حقٌقً وفعلً فً الت
ت خٌالٌة من صنع وشخصٌا ،وفً صنع األحداث التارٌخٌة

، وقد استطاع الروابً المزج بٌن الشخصٌات الروابً
الحقٌقٌة والشخصٌات الخٌالٌة لدرجة أن من ال ٌعرؾ 
لة التارٌخ ال ٌستطٌع التمٌز بٌن الشخصٌة الحقٌقٌة والخٌا

 لسرد األحداث وتسلسلها .  وهذه ُتحسب للروابً فً إتقانه

( : العخؽٔات احلكٔكٔ٘ )العخؽٔ٘ املردعٔ٘ 

النص الذي بٌن أٌدٌنا نص تارٌخً ، ٌعالج فترة معٌنة 
ود فً اسبانٌا والدولة من التارٌخ العثمانً وتارٌخ الٌه

ٌات ، فال ؼرابة أن نلتقً بمجموعة من الشخصالعثمانٌة
رواٌة تتحدث عن فترة ، فالالتً عاشت وعاٌشت تلك الفترة

خاص ، واألشن واضح والمكان معلوم، فالزمازمنٌة محددة
 .الفترة  معروفٌن لمن قرأ التارٌخالذٌن عاصروا تلك 

ٌمٌز فلٌب هامون بٌن أنواع الشخصٌات وٌقسمها إلى 
 :ثالث

تحٌل هذه الشخصٌات على عالم ظخؽٔات مردعٔ٘

معطى من خالل الثقافة أو التارٌخ )الشخصً أو الجماعً(
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كما تحٌل هذه الشخصٌات على مرجعٌة تارٌخٌة مثل 
، أبو ذر ، والحسٌن بن علً، معاوٌةالثالث نابلٌون
، الحّجاج.إّن فصص هذه الشخصٌات ال تشتؽل الؽفاري

كسٌرة ذاتٌة ، بل هً صور مكّثفة تعمل كعالمات ورموز 
 .فاعلة فً القصة

صٌات اإلشارٌة ى الشخــ: وتسم٘ــــإظارٓ اتــــظخؽٔ

د صوت ، وٌدل هذا النوع على وجوبالشخصٌات الواصلة
، إنه دلٌل على حضور ؾ عن الشخصٌات الورقٌةمختل

المإلؾ أو القارئ أو ما ٌنوب عنهما فً النص ، كالرواة 
، وٌكون من الصعب أحٌانا والساردٌن والفنانٌن والرسامٌن

 .اإلمساك بهذه الشخصٌات

 إن المتكررة،وتسمى الشخصٌات ظخؽٔات اشتدرانٔ٘

عٌة السنن تحدٌد هذه الشخصٌات ٌحتاج إلى اإللمام بمرج
 هوٌتها إنالخاصة بالعمل األدبً فهً وحدها كافٌة بتحدٌد 

 الشخصٌات االستدراكٌة تقوم بنسخ شبكة من االستدعاءات 
، لذلكالخاصة بؤجزاء من المحكً السردي والتذكٌرات
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فوظٌفتها وظٌفة تنظٌمٌة وترابطٌة تعمل على شحذ ذاكرة 
تلك التً  القارئ من خالل الشخصٌات المبّشرة بخٌر أو

، وتظهر هذه النماذج من تذٌع أو تإول األمارات
هد الشخصٌات فً الحلم المنذر بوقوع حادث أو فً مشا

 .، وكذا االسترجاع واالستشهاد باألسالؾاالعتراؾ والبوح

 اوظهوره نتناول هذه الشخصٌات حسب تسلسلهاوسوؾ   
فة ظهورها فً فً الرواٌة ولٌس من جانب أهمٌتها أو كثا

 . ا العمل األدبًثناٌ

 لالستٌالء عسكرٌة حملة زوجها مع شنتآسابل

 ؼرناطة وكانت األحمر بنً حكامها من ؼرناطة مدٌنة على
 هللا عبد أبو حكم وبسقوط إسبانٌا فً المسلمٌن معاقل آخر
 أمرت وقد األندلس، فً اإلسالمً الحكم انتهى 1492 عام

 فٌلٌب الملك بمعاونة شالتفتٌ محاكم بإنشاء إٌزابٌال الملكة
 بطرد قامت التً المحاكم توركٌمادا، دي توماس وبمراقبة

 األندلس ٌؽادروا لم الذٌن أما المسلمٌن، من مالٌٌن ثالثة
 علٌها أطلق. للكاثولٌكٌة التحول على أجبروا سقوطها، بعد
 ..الكاثولٌك الملوك لقب وزوجها، السادس إسكندر البابا
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 خوان للملك ابن وهو أراؼون فً دول فرناندو :فرىاىدّ

 من متزوج. إنرٌكس خوانا والملكة أراؼون ملك الثانً
 تشرٌن 19 فً قشتالة ملك الرابع هنري أخت اٌزابٌال
 على مشترك ملك أصبح وقد. الولٌد بلد فً 1469 األول
 اٌزابٌال ورثت أن بعد الخامس فرناندو بصفته قشتالة
 الملكة لتصبح 1474 سنة المتوقً أخٌها من المملكة
 ضد معا بالحرب قاموا وقد. قشتالة ملكة األولى اٌزابٌال
 أن بعد وخوانا الرابع هنري الملك وابنة جوان األمٌرة
 بانتصار انتهت اٌزابٌال بالملكة لإلطاحة أهلٌة  حربا سببت
 فً أراؼون على كملك أباه فرناندو ورث وعندما. ٌزابٌال
 وجمٌع وقشتالة اؼونأر المملكتان توحدت 1479 عام

 ملكة وأول. إسبانٌا جدٌد بمسمى لهما التابعة المقاطعات
 كارلوس ابنها ولكن األولى جوانا ابنتهما هً اللقبٌن حملت
 .إسبانٌا بملك لقب من أول هو األول

 أبْ عبد اهلل الؽغري : 

 هو( 1527 - 1460) عشر الثانً محمد هللا عبد أبو
األحمر بنً أو نصر بنً من. سعد بن علً بن محمد
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 ؼرناطة مملكة حكم القحطانٌة، الخزرج قبٌلة من المنحدرة
 عامً و( 1483 - 1482) عامً بٌن فترتٌن األندلس فً
 المسلمٌن األندلس ملوك آخر وهو(. 1492 -1486)

 ٌناٌر 2 ٌوم وإٌزابٌال لفردٌناند استسلم. باهلل بالؽالب الملقب
 ؼرناطة أهل سماه نمابٌ ،(ن الصؽٌراإلسبا وسماه. 1492
 .(المشإم أي) الزؼابً

، مظفرٌن، واستلموا مفاتٌح القصور"دخل األسبان 
هب الى مضى أبو عبد هللا الصؽٌر الى جبال البشارات لٌذ

، انه ملك ؼبً ساقط ." أفرٌقٌا وٌموت فٌها ذلٌال
(1)

 

 عائع٘ ّالدٗ الصلطاٌ أبٕ عبد اهلل الؽغري : 

 هللا عبد أبو ؼرناطة كملو آخر والدة الحرة عابشة
 بالد فً مسلم ملك آخر بكونه اشتهر الذي الصؽٌر
 ..األندلس

 من ؼرناطة عرش إنقاذ فً مهما دورا المرأة هذه لعبت
أمام الؽرناطٌٌن وثبات الرومٌة ثرٌا ضرتها مإامرات

                                                           

)الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ((1) 
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 الملك ابنها لدى المقاومة روح بعث فً وخاصة النصارى
 باحترام هذا ٌومنا إلى باناإلس احتفظ. الصؽٌر هللا عبد أبً

 واألساطٌر القصص حولها وألفوا المرأة لهذه وتقدٌر
 بؽرناطة الشهٌر البٌازٌن حً فً منزلها على وحافظوا
"قالت له أمه عابشة : انك  الحرة دار بقصر الٌوم المعروؾ

مثل النساء لم تكن رجال لتدافع عن وطنك هكذا ٌسقط كل 
لقمة سابؽة لألعداء ." الخونة عندما ٌقدمون أوطانهم 

(1)
 

 شبتاٖ زٓفٕ : 

 المٌول ذات أمه رؼبة حسب حاخاما سبتاي أصبح
 ٌد على الباطنٌة والمعارؾ والتلمود خالتناس درس. الدٌنٌة
 الشاب الحاخام استنبط وقد" دلبع إسحاق" أزمٌر حاخام
 باالهكال منهج حسب العبرانٌة الدنٌة النصوص من سبتاي
 مسٌحا نفسه فؤعلن 1648 سنة ونسٌك المسٌح ظهور أن
 .التارٌخ ذلك فً

                                                           

)الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ((1)
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 الحاخام رفض رؼم أزمٌر ٌهود من كثٌر به آمن
 المنتظر المسٌح بدأ ثم. له وتكذٌبه دعواه اسكوبا جوزٌؾ
 إستانبول إلى وفد فقد. الشاقة المؽامرات رحلة سوي سبتاي
 إلى بالرحٌل وجٌنً أبراهام حاخامها فنصحه 1650 سنة

 عاد ثم. تزاٌد فً به والمإمنٌن أتباعه ددع حٌث سالونٌك
 زٌارة فً ذهب سنٌن ثالث وبعد 1659 سنة أزمٌر إلى

 وقع أزمٌر إلى عودته وعند وفلسطٌن مصر إلى دعوٌة
 قّسم بٌانا نشر ثم. معتقدهم حسب الٌهود طرؾ من تتوٌجه

 ووفد. والثالثٌن الثمانٌة مرٌدٌه على بعده من العالم فٌه
 .العالم أنحاء وبقٌة وبولونٌا ألمانٌا من ٌهود لزٌارته

 بدأت الوضع هذا العثمانٌة الدولة إدارة الحظت عندما
 وقد. الٌهودي التكتل هذا لمقاومة الزجرٌة التدابٌر تتخذ

 المحافظٌن الٌهود طرؾ من لها دعما الدولة وجدت
 الفتنة بث بتهمة 1666 سنة فسجنته الرسمٌٌن والحاخامات

 سجن من نقل ثم النبوة واّدعاء ٌهودٌةال الدٌانة وإفساد
من للتخلص أٌدوس جزٌرة إلى بإستانبول قابو زندان
 زابرٌه قبلة فتحولت. هناك علٌه المتوافدٌن الٌهود الزوار
 .إٌجة ببحر أٌدوس إلى إستانبول من
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 ننال رٓض: 

  رٌس(من الشخصٌات التً ٌرد ذكرها فً الرواٌة )كمال 

 .قابد األسطول العثمانً

رؼبوا رٌس بسفنه وحمل معه الٌهود الذٌن ضر كمال ح -
  بالهرب من ؼرناطة الى مدٌنة أزمٌر .

نً عمن ٌكون كمال ، وسؤل سبوالأصاب األب خٌبة أمل
 : رٌس  فرد علٌه

  .كمال رٌس قابد األسطول العثمانً  -

لقد حاول مساعدة المسلمٌن فً األندلس ولكنه لم ٌستطع 
حر المتوسط.وقد أرعب األوروبٌٌن فً الب

(1)
 

 واسمه 1451 العام فً جالٌبولً فً رٌس كمال ولد
" على" اسمه تركٌا والده وكان الدٌن كمال أحمد هو الكامل
 أوروبا فً ٌعرؾ صار وقد األناضول بوسط كارامان من

 كمالى مثل بؤسماء وإسبانٌا إٌطالٌا فً وخصوصا
 .وكمالٌكٌو

                                                           

   20ص   من أزمٌر ( الرواٌة )الشٌطان ٌخرج (1) 
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 : مْردخاٖ ) قرٗ ميتع٘ (

منتشة( هو والد سبتاي زٌفً سمسار  موردخاي أو )قرة
 ٌهودي.

 الصلطاٌ مراد الرابع : 

 " فً ؼرفة نوم سبتاي قال األب موردخاي :

   .نم ٌا بنً وال تحلم كثٌرا -

 نظر سبتاي الى أبٌه وقال : 

حلمت أنً مكان السلطان مراد الرابع انه ال ٌكبرنً  -
 كثٌرا . " 

(1)
 

 عامً بٌن عاش عشر، السابع العثمانً السلطان هو
 فبراٌر 9 - 1612 ٌولٌو 26( / )هـ 1049 - 1021)

 م 1623/  هـ 1032 عام منذ عاما 17 حكم(. م 1640
 العثمانٌة للدولة بؽداد ضمت. عاما 11 آنذاك عمره وكان

                                                           

  36ص  الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( (1) 
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 الفارسٌة و العربٌة ٌجٌد كان. م 1639 عام عهده فً

 اسم تحت القصابد ٌكتب وكان ، التركٌة إلى باإلضافة
ا كان كما مرادي،  ٌ ا موسٌق  عزل بعد الخالفة أمر تولى ممٌز 

 الخالفة وتولى. هـ1032 عام األول مصطفى السلطان عمه

 حدث. األمر بداٌة فً اإلنكشارٌة علٌه فسٌطر صؽٌر وهو
ا الخلٌفة فؤرسل بؽداد فً تمرد  الصفوٌون ولكن إلٌها جٌش 
 لىوتو عباس الشاه وفاة وبعد علٌها، واستولوا بؽداد دخلوا
 وحاصروا الفرصة العثمانٌون استؽل مكانه الصؽٌر ابنه
 من كأل شقٌق وهو. اقتحامها من ٌتمكنوا لم ولكنهم بؽداد

 .األول إبراهٌم والسلطان الثانً عثمان السلطان

 احلاخاو إشخام دالبا : 

علم ومن هإالء الطالب كان له مجلس وٌرتاده طلبة ال
 .سبتاي زٌفً

 الحاخام.ٌان طلبا فجؤة دخل جندٌان عثمان 

 سؤله أحدهم : 

   ماذا ُتعلّم الطالب ؟- 
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 أجاب الحاخام إسحاق وهو ٌرتجؾ :

 أعلمهم أمور الدٌن  -

 قال اآلخر :

 هل دعوت للسلطان فً بداٌة الصالة   -

 الخٌر.نعم قلت اللهم وفق السلطان مراد الرابع لما فٌه  -

 قابال:سؤل الجندي األول أحد الطالب 

   طان ٌا ولد هل دعا للسل -

نعم ٌا سٌدي قال الولد : 
(1) 

 نْشه شلطاٌ : 

كانت »ٌصفها المإرخ التركً، ٌلماز أوزتونا، قابال: 
ذكٌة إلى درجة استثنابٌة، ماكرة ومراوؼة، أستاذة فً صنع 
خطط سٌاسٌة ومإامرات متعددة الوجوه، مإثرة ومقنعة فً 
ا كالمها، كانت ُتعنى بإرضاء الشعب، لذا تركت خلفه

                                                           

  58الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر (ص  (1) 
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مإسسات خٌرٌة كثٌرة العدد إلى درجة ال ٌستوعبها العقل، 
ثروتها الضخمة جدا  انتقلت إلى الخزٌنة العامة للدولة 

 .فؤنعشتها."

أشهر سلطانات الدولة العثمانٌة التً «.. كوسم سلطان»
، مارست نفوذها بصورة ؼٌر 1617حكمتها فعلٌا فً عام 

والسلطة فً مسبوقة أو متبوعة، ووصلت إلى قمة المجد 
الدولة العثمانٌة فً مشهد استثنابً، وهً أكثر سٌدة 

خالل مدة سلطنة ابنٌها « السلطانة األم»احتكرت منصب 
، لفترة امتدت لربع قرن، «مراد الرابع، وإبراهٌم األول»

ثم حفٌدها « مراد الرابع»وكانت ناببة السلطان البنها 
ٌدٌها  عاما، فتجمع بٌن 12لما ٌقارب « محمد الرابع»

ا فً   ٌ سلطات واسعة مّكنتها من أن تكون ضلعا أساس
 17السٌاسة العثمانٌة فً النصؾ األول من القرن الـ

 المٌالدي.

 السلطان والدة «تارخان خدٌجة» بٌن العداء اشتد   
 كوسم» جدته وبٌن ٌزداد، نفوذها بدأ الذي ،«الرابع محمد»

 حتى سنوات، 3 لمدة العداوة هذه واستمرت ،«سلطان
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 ذي «الرابع محمد» حفٌدها قتل «سلطان كوسم» قررت
 السلطنة، «سلٌمان» الطفل أخوه وٌتولى سنوات العشر
 أنّ  إال نفوذها، تحت واقعة أخرى أم من ألنه تفضله كانت

 كوسم» مخطط كشفت «تارخان خدٌجة» السلطانة
الحر  آؼوات ربٌس بمساعدة باؼتٌالها فؤمرت ،«سلطان

 العبٌد دخل ،1651 سبتمبر 3 ٌوم اءظلم لٌلة وفً ك،مل

 حكم فٌها ونفذوا «سلطان كوسم» السلطانة ناببة جناح

 عمرها، من 62الـ فً وهً حتفها لتلقى خنقا، اإلعدام

 أحمد السلطان زوجها قبر بجانب «سلطان كوسم» وُدِفنت
 "أحمد سلطان» منطقة فً األول

 المشهد من «سلطان كوسم» السلطانة خروج كان
 حصلت التً السٌبة السمعة ورؼم جلال، حدثا ًالسٌاس
 الشفقة وال الرحمة تعرؾ ال كامرأة «سلطان كوسم» علٌها
 كٌؾ «سلطان كوسم» فعرفت والسلطة، الحكم سبٌل فً

 الخٌرٌة، أعمالها خالل من العثمانٌة الدولة رعاٌا ودّ  تكسب
 شعبان شهر من عام كل وفً المعسرٌن، دٌون تإدى فكانت
 حكم الذٌن المحكومٌن عن الدٌون وتدفع السجن تزور كانت
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 السجن، من سراحهم وتطلق دٌونهم بسبب بالسجن علٌهم
 وجواري الفقٌرات الفتٌات من كثٌر زواج على وأنفقت

 باسم مشهور «أسكودار» حً فً جامع ولها الحرملك،
 البورسلٌن أنواع بؤفخر مزٌن ،«الخزؾ ذو الجامع»

 معروؾ كبٌر خان ولها ابعة،ر فنٌة تحفة وٌعتبر والخزؾ
 أٌضا وبنت مسجدها، على أوقفته «الوالدة خان» باسم
 وقفٌة ولها ماء، وعٌن وسبٌال للصبٌان ومدرسة حماما

 لإلنفاق كثٌرة أمواال خاللها أوقفت م،1640 بعام مإرخة

 .المكرمة مكة إلى الطرٌق على ٌقٌمون الذٌن الفقراء على

 عدىاٌ ميدرٓض : 

 فً بورصة فً وتوفً ـ 1899 عام فً أٌدٌن فً ولد

 الفترة فً تركٌا لوزراء ربٌسا   كان( . 1961 سبتمبر 17

 دولة ورجل تركً، سٌاسً وهو. 60-1950 بٌن ما

 حزب رابع الدٌمقراطٌة حزب مإسسً من وهو. وحقوقً

. 1946 عام فً تركٌا فً قانونٌة بصفة ٌنشؤ معارض

. تركٌا ارٌخت فً دٌمقراطٌا   منتخب سٌاسً زعٌم وأول
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 الجٌش نفذه 1960 عام عسكري بانقالب السلطة عن أزٌح

 أعضاء من اثنٌن مع شنقا   وأعدم علٌه القبض والقً التركً

 ربٌس أول وهو. 1961 سبتمبر 17 فً وزرابه مجلس

 االعتبار التركً البرلمان أعاد وقد تركٌا فً ٌعدم وزراء
 عام فً رصد بقانون معه أعدموا الذٌن مع مندرٌس لعدنان

1990. 

 الصلطاٌ حمند الرابع : 

 الدولة عرش على جلس حٌن الرابع محمد السلطان كان
 هـ 1051 رمضان 29) فً ولد فقد عمره، من السابعة فً
ا كان ولما ،(م1642 ٌناٌر 1/   جدته تولت فقد صؽٌر 
 فً األمور مقالٌد وأصبحت السلطنة، نٌابة" مهبٌكر كوسم"

 فٌها ساءت سنوات، ثالث ٌابتهان فترة واستمرت ٌدٌها،
ا وازدادت الدولة أحوال  اإلنكشارٌة واستبد سوء، على سوء 
 تصرٌؾ فً وتدخلوا الدولة، شبون على وسٌطروا بالحكم،
 وقد قوة، وال حول معهم الدولة لمإسسات ٌعد ولم أمورها،
 ."األؼوات سلطنة" الفترة هذه على المإرخون أطلق
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 لم م1651/  هـ 1062 سنة الجدة السلطانة مقتل وبعد

 مباشرة من تمكنه التً السن بلػ قد الرابع محمد ٌكن
 خدٌجة السلطانة أمه فتولت األمور، زمام وتولً سلطاته
 والعشرٌن، الرابعة فً شابة وكانت السلطنة، نٌابة تورخان
 ذات الرأي، واتزان العقل برجاحة صؽرها على اتصفت
 التً العلٌا لةالدو مصالح على تحرص وتدبٌر، رأي

 نفسها شؽلت ولذا اإلنكشارٌة، أهواء بها تعصؾ أصبحت
 الدولة، بٌد ٌؤخذون الذٌن األكفاء الرجال عن بالبحث
ا تجد أن فً تؤمل وكانت هٌبتها، إلٌها وٌعٌدون  أعظم صدر 
ا  توالى حٌث األعمال، جالبل فً السلطان علٌه ٌعتمد قدٌر 
 عن عجزوا الذٌن الدولة رجال من كثٌر المنصب هذا على

 .األلٌمة محنتها من بدولتهم الخروج

 خمس بعد المنشودة ضالتها الشابة السلطانة وجدت
 وهو الكوبرٌللً، باشا محمد فً الدءوب البحث من سنوات

 الطراز من دولة ورجل الشكٌمة، قوى ألبانً، أصل من
 أن الرفٌع المنصب هذا ٌتولى أن قبل لنفسه فاشترط األول،
 وكان ٌده، ُتؽلّ  وأال سلطاته مباشرة فً الٌد قمطل ٌكون
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.  المنصب على ٌحصل أن قبل وزٌر ٌشترط مرة ألول
ا الشرط؛ هذا السلطانة فقبلت  الدولة، مصالح على حرص 
 .الدولة مإسسات إلى والهدوء النظام ٌعود أن فً ورؼبة

بعة والدولة "السلطان الصؽٌر محمد الرابع لم ٌبلػ السا
، كانت أم محمد خدٌجة تارخان اضطرابالعثمانٌة فً 

سعٌدة به ولكن جدته كوسم سلطان لم تكن كذلك طلبت 
 محمد باشا  وقالت له : 

 كٌؾ تسٌر األمور محمد باشا ؟؟

 قال لها 

 أمن سًء الى أسو

 :ردت

سنجد طرٌقة للحد من تدخل االنكشارٌة فً كل شًء لقد 
"الجٌش حجما أكبر من حجمه موالتً كان خطؤ إعطاء

(1)
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التً  كانت هذه هً أهم الشخصٌات التارٌخٌة الحقٌقٌة
، وقد ساعد ظهور هذه ظهرت فً صفحات هذه الرواٌة

 ، ومنلى ربط األحداث وتسلسلها المنطقًالشخصٌات ع
 رىـة األخـة الشخصٌـق فً معرفـا أن نتعمـا استطعنـخالله

د التً قام برسمها الروابً ، فالشخصٌة الحقٌقٌة كانت تسان
الشخصٌة الخٌالٌة وربما جاز العكس ، ولكن وجود 

ٌزٌد من تماسك  ٌةالشخصٌة الحقٌقٌة فً الرواٌة التارٌخ
الذي قد ٌكون مبهم للمتلقً  العمل الروابً وٌوضح الزمن

من دون وجود هذه الشخصٌات ، وبوجود هذه الشخصٌات 
 ٌستطٌع المتلقً تصور وتخٌل المكان الذي تواجدت فٌه .

 للنص التارٌخٌة الهوٌة تحدد الروابٌة ةلشخصٌفا
 الكاتب ٌمنحها التً المعرفٌة المرجعٌات خالل من الحكابً

ما فً ربط خٌوط الحبكة ، كما أنها تإدي دورا هالها
سٌة ، كما أنها لها دالالت اجتماعٌة وثقافٌة وسٌاالسردٌة

 مختلفة تظهر من سٌاق الكالم 

 مقولة)) بكونها الروابٌة الشخصٌة هامون فٌلٌب ٌعرؾ
 فً وجوده ٌمكن ال ضمنً كابن على تدل سٌكولوجٌة
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 بٌاض أي فارؼة عالمة إنها ،اختالفٌه وظٌفتها إن الواقع
 إنها محدد، نسق داخل انتظامها إلخالل لها قٌمة ال داللً
((.بارث تعبٌر على ورق من كابنات

(1)
 

 العخؽٔ٘ اخلٔالٔ٘ :

ٌؾ استطاع تحدثنا عن الشخصٌة الحقٌقٌة ورأٌنا ك
بً الكاتب توظٌؾ الشخصٌة التارٌخٌة فً عمله الروا

 التارٌخٌة الشخصٌةف ،لتتماهى مع الشخصٌة الخٌالٌة
التارٌخ  إلٌها أسنده مما بؤكثر تحمٌلها ٌصعب مثبتة شخصٌة

، والرواٌة التً بٌن أٌدٌنا رواٌة تارٌخٌة بكل ما تحمل 
ً الٌهود فالكلمة من معنى ، فهً تسرد لنا جزء من تارٌخ 

، باإلضافة الى جزء ال اسبانٌا والجزء اآلخر فً أزمٌر
الشخصٌات الخٌالٌة  .ان به عن تارٌخ الدولة العثمانٌةٌسته

والتً كانت من رسم الروابً قلٌلة العدد بالنسبة 
للشخصٌات الحقٌقٌة وذهبنا الى أن ذلك ٌرجع الى الفترة 

  ن ال بد للروابًالزمنٌة الطوٌلة  التً عالجتها الرواٌة، فكا

                                                           

 (1)
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من تقصً الحقابق التارٌخٌة وذكر الشخصٌات التً تحرك 
السرد وتدفعه الى األمام .
(1) 

 شبْالىٕ : 

شخصٌة ربٌسٌة تمٌزت بمجموعة من الصفات أهلتها أن 
ي وتجعل منه تكون شخصٌة ربٌسٌة تثري الخطاب السرد

، فقد رسم الروابً هذه الشخصٌة مادة ؼنٌة بالدالالت
، فشخصٌة ها ظل آخر ٌوضحها وٌسٌر معهاعل لوج

سبوالنً ما هً إال انعكاس لشخصٌة سبتاي زٌفً " إن هذا 
، ولكنه كان ود الرواٌة ما هو إال سبتاي زٌفًالطفل الذي ٌق

صوفٌا ٌجٌد المراوؼة وٌإمن بالحلول ولعله حّل فً هذا 
الطفل سبوالنً " 
(2)

 

على قضٌة  فالكاتب ٌفتح الطرٌق أمام المتلقً وبضع ٌده
مهمة فً حبكة هذه الرواٌة ، وٌقرر وال نقول ٌشعر المتلقً 

هو إال صورة أخرى من سبتاي  أن هذا الطفل سبوالنً ما
 .زٌفً

                                                           

(1)   

  17زمٌر ( ص )الشٌطان ٌخرج من أ الرواٌة (2)



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  241 
 

التمثٌل وتقمص الشخصٌات شخصٌة ذكٌة ُتتقن 
، فمنذ السطر األول  ٌبدأ الكاتب واألدوار، لها أحالم كثٌرة

ورة المعلقة بجملة توضح شخصٌة سبوالنً " نظر الى الص
على الجدار وقال : سؤكون مثلك ٌا جدي العزٌز "
(1) 

 

ء ، ٌرافق هذا الطموح ذكاات طموحسبوالنً شخصٌة ذ
، فهو ال ٌعٌش على وعبقرٌة، وتخطٌط لمستقبل أفضل

وؾ أحالم واألمنٌات فقط بل هو ٌجد وٌجتهد وهذا ما س
إلضافة لمالزمة والده . بانعرفه عندما نحلل هذه الشخصٌة

 .ه وتشجٌعهل

فً مشهد تمثٌلً استطاع سبوالنً أن ٌشرح شٌبا عن 
سقوط ؼرناطة وخروج الٌهود منها حتى خافت علٌه أمه 
وطلبت من أبٌه أن ٌؤخذه الى شٌخ ٌقرأ علٌه فقد ركبه 

ووالده ٌإكد لزوجته أنها الصوفٌة وأعجبه شٌطان ٌهودي 
ر دفترا وقلما وراح ٌسجل ما ما ٌقول سبوالنً فؤحض

 .لٌقو
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، ومن ً كان شؽوؾ بدراسة اللؽة العربٌةسبوالن
، وٌحلم أن ٌخ جالل الصناجٌريالمداومٌن على حلقات الش

ٌكون داعٌة ، وٌخطب فً المساجد ، سبوالنً ٌمشً على 
خطى سبتاي فقد أصبح صاحب كرامات ، وتحقق حلمه بؤن 

، وٌستمر فً دعوته وكراماته ٌكون داعٌة وٌدخل الجٌش
أؼضب قابد الوحدة وحذره من االستمرار  وأحالمه ، مما

 فً ذلك .

تتطور شخصٌة سبوالنً وٌصبح اإلمام سبوالنً 
، محمود أحد له تالمٌذ ٌإٌدونه وٌنشرون دعوتهوٌصبح 

 تالمٌذه المخلصٌن جلس معه وقال له : 

 .لى شًء فً ؼاٌة الخطورة" سؤطلعك الٌوم ع

 ؟رد محمود: وما هو ٌا موالنا

ك ولكنه ال ٌحدث إال الؽرابة بالنسبة ل انه ٌبدو فً ؼاٌة
 .مع األولٌاء

 ما هو ٌا موالنا أنا مصدقك سلفا فؤنت سٌدي وموالي . -
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.اقع لقد صرت أتوضؤ كل عشرٌن ٌومافً الو -
(1)

 

الحدٌث عن ، فهو دابم سبوالنً ما زال متمسك بما بدأ به
، وٌنتهً كراماته التً ال ُتصدق، وأكاذٌبه التً ال ُتطاق

سبوالنً بؤن ٌهرب من أزمٌر  بعد أن أكتشؾ الجمٌع  دور
 أنه عمٌال ألحدى المخابرات األجنبٌة.

، الذي ق الكاتب فً تصوٌر شخصٌة سبوالنًلقد وف
أمضى حٌاته فً األحالم واألكاذٌب والكرامات ، ثم  ٌعري 
الكاتب شخصٌته بؤنه لٌس إال عمٌال ألحدى المخابرات 

 .تمتاز بالذكاء وإتقان التمثٌلٌة شخصٌة انتهاز األجنبٌة .

 : مصعْد

، ٌإمن بالكرامات والد سبوالنً، صوفً ٌحب الصوفٌة
 الصوفٌة :

آه ٌا ؼرناطة ٌا سٌدة المدن لقد حرقوا الٌوم محاصٌل 
القمح ولم ٌبقوا لنا شٌبا .فجؤة تدخلت األم قابلة: ماذا ٌقول 

 الولد ؟؟
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 نه التجلًقال أبوه : اصمتً ال تقطعً علٌه حبل أفكاره إ

لصوفٌة المشرقة ، أكمل ٌا بنً ."إنها ا
(1) 

، وٌهدد ٌة وٌحث ابنه على االستمرارفوالده ٌعشق الصوف
 .الطالق إذا بقٌت تسخر من الصوفٌةزوجته ب

 ظلْمْ: 

رواٌة، ٌظهر شخصٌة ثانوٌة ، دورها محدود جدا فً ال
م عن فتاة أحبها ، وٌدور الحدٌث بٌنهشلومو كصدٌق لسبتاي

ة ٌنفر من تصرفاتها ، ولكنه فً النهاٌتدعى رومً شلومو
 .وٌقوم بطردها

 املهاٌ :

، فقد العناصر المهمة فً العمل الروابًبنٌة المكان من 
العناصر من  راهتم الكثٌر من الروابٌٌن بالمكان كعنص

 ، وتظهر أهمٌة المكان فً األعمالالهامة فً العمل الروابً

                                                           

 9ص الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( الرواٌة ) (1) 
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، فمن ألنواع األخرىكل أكثر وضوحا من االتارٌخٌة بش
خالل المكان نستطٌع أن نتعرؾ على الحالة االجتماعٌة 

، ومن خالل المكان والنفسٌة لشخصٌات العمل الروابً
 .العام الذي تسوده أحداث الرواٌة نستطٌع أن نحدد الجو

النسجام مع ثقافة المكان لها قدرة على التفاعل وا
ل للروابً ا، كما أنها تتٌح المجشخصٌات العمل الروابً
 .بالنهوض ببنٌات الحوار

 ٌكترث ال عنصرا   ٌكون أن من بدال الرواٌة، فً المكان"
 معانً وٌتخذ معٌنة أشكال خالل من نفسه عن إذن ٌعبر به

"األثر وجود علة أحٌانا   ٌإسس بحٌث متعددة
(1)

  

تعددت األماكن التً انطلقت منها الرواٌة فبما أن 
، فال بد للكاتب من تارٌخًروابً تعتمد على السرد الال

التنقل من مكان الى آخر حسب ما تقضً الظروؾ 
  .واألحداث

                                                           

 ، التكرلً نهاد:  ترجمة ، اونٌلٌه لاير ، بورنوؾ روالن ، الرواٌة عالم  (1) 

 92ص1999 ، بؽداد ، الثقافٌة الشإون دار
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ان الرواٌة أزمٌر أحداث الرواٌة كما ٌبدو من عنو
، فالشخصٌات الربٌسٌة التركٌة، إال أن هذا المكان لٌس ثابتا  
، ففً بداٌة الرواٌة ٌظهر فً العمل تنتقل من مكان الى آخر

ٌُحدث صورة ؼلنا سبوالنً وهو فً  رفة من ؼرؾ منزله 
 .جده

ثم ٌنتقل فً مشهد آخر الى خارج المنزل لٌصؾ لنا 
 الجو العام فً المدٌنة وما ٌحدث فٌها 

 ما الذي حدث ٌا أبً ؟ - 

 ؟ألم تسمع األخبار -  

  ال كنت فً البساتٌن مع أصدقابً  - 

  لقد وقعت الكثٌر من المشاكل  - 

انفجارات ومظاهرات "
(1)

 

 ، فً زاوٌة الشٌخ جاللنرى سبوالنً فً مكان آخرثم 
، تطور األحداث ٌدعو الى الصناجٌري، ٌتعلم اللؽة العربٌة

، ونمو الشخصٌة أحٌانا ٌرافقه تطور فً ور المكانتط

                                                           

  31ص الرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( (1) 
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المكان ، تنقل األحداث فً العمل الروابً  ٌفسح للروابً 
 مجاال أرحب للسرد .

الطبٌعً أو س هو المكان "إن المكان فً الرواٌة لٌ 
، إنما هو مكان ٌخلقه المإلؾ فً النص الموضوعً

الروابً عن طرٌق الكلمات وٌجعل منه شٌبا خٌالٌا "
(1) 

، مكان آخر ٌنقلنا الروابً له الكنٌس الٌهودي فً أزمٌر
، و ٌحضر مجلس الحاخام إسحاق دالبالنلتقً مع سبتاي وه

معلومات الجدٌدة عن شخصٌة وٌوصل لنا مجموعة من ال
السلطان إبراهٌم فً  .اسٌتر، والسلطانة كوسم سلطان

، إخوته لرابعالسجن وٌنتظر الموت بعد أن قتل أخوه مراد ا
، تتعدد األماكن مان، وقاسم ولم ٌبق إال إبراهٌمباٌزٌد، وسلٌ

 .إٌصال ما ٌرٌد من أفكار للمتلقً وذلك ٌتٌح للروابً

 تالشخصٌا على حركته المكان فٌبسط.آخر حٌنا انفصال
 توظٌفها إطار فً اللؽة تولٌها التً الجدلٌة مدى على ،لٌدلنا
"السردٌة النصوص داخل

(1)
 

                                                           

عثمان ، بدري ، بناء الشخصٌة الربٌسٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ    (1) 
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 البعد التارخيٕ ّالرّآ٘ التارخئ٘ : 

 للرواٌة دقٌق تعرٌؾ وضع النقاد من العدٌد حاول
، إال أن هذا األمر ٌظل فٌه شٌبا من الصعوبة التارٌخٌة

بداعٌة واإلنسانٌة اإل تخاصة إذا كان األمر ٌتعلق بالدراسا
، ولكن ة بمكان االعتماد على تعرٌؾ معٌنفمن الصعوب

ٌبقى األمر بالنسبة للرواٌة التارٌخٌة  على انها عمل فنً 
ن النقل الحرفً للمادة أدبً مادته هً التارٌخ بعٌد ع

، فلكل كاتب تصور معٌن فً توظٌؾ المادة التارٌخٌة
 عرفها  فقد عدٌدة، تعرٌفات التارٌخٌة للرواٌةالتارٌخٌة . 

 وٌعٌشها الحاضر، تثٌر رواٌة " لوكاتش جورج
"  شٌبارد الفرٌد وٌعرفها "تارٌخهم بوصفها المعاصرون

   خٌالٌة بصورة الماضً التارٌخٌة القصة تتناول: فٌقول
 الماضً إلى عودة التارٌخٌة الرواٌة تعد وذاك هذا وبٌن
"آنٌة برإٌة

(2)
 بإمكان أنه( أقلمون السالم عبد) ٌرى حٌث 

                                                                                                                      

المكان ودالالته فً الرواٌة المؽاربٌة  المعاصرة ، عجوج،فاطمة ( 1) 

 الزهراء

 ،1 ط الحدٌث، الكتب عالم والتارٌخ، الرواٌة: الشمالً محمد نضال( 2) 
 112،111 ص م، 2006 األردن،
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ٌٌّد تارٌخٌة موادا تستقبل أن الرواٌة داال  سردي كٌان لتش
، وٌكون بإمكان التارٌخ أن ٌستفٌد ما ٌحتاجه من مواد فنٌا

روابٌة لٌشٌد كٌانا سردٌا " 
(1)

 

وفً رواٌة )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( نرى أن الكاتب 

، فقد على الكثٌر من األمور التارٌخٌة قام بإلقاء الضوء

، واٌة قصة خروج الٌهود من اسبانٌار لنا فً بداٌة الرصو

وما تعرض له الٌهود والمسلمٌن من تعذٌب وتهجٌر 

من اإلبداع ، ثم لمح وذكر  بؤسلوب روابً ُمتقن وفٌه الكثٌر

ها محاكم التفتٌش  فً أكثر من مرة " لماذا هذه المحاكم إن

ى ، لماذا هذا التهافت عل، إنها تقتل فٌنا كل شًءبشعة

، حتما ستقضً على ، وما هً المهام التً ستقوم بهاخدمتها

، لن ٌبقى أحد منا على . انه حقد دفٌن بمحاكم التفتٌشدالٌهو

قٌد الحٌاة " 
(2)

 . 

                                                           

 ،1 ط المتحدة، الجدٌدة الكتاب دار والتارٌخ، الرواٌة: أقلمون السالم عبد  (1) 
  102 ص ، 2010 لٌبٌا،

  12ص )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( الرواٌة (2)
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 واسعة أجزاء فً التفتٌش محاكم أقٌمت: حمانه التفتٔغ

 الشهرة نالت اسبانٌا فً التفتٌش محاكم ولكن أوروبا، من
 أقامها التً المحاكم تلك إلسبانٌةا المحاكم وأشهر. األكبر
 أهل على للتجسس إٌزابٌلال وزوجته الخامس فردٌناند
 عملت بالقوة، علٌهم المسٌحً الدٌن فرض تم الذٌن األندلس
 بطرق بالمسلمٌن التنكٌل على االسبانٌة التفتٌش محاكم
 .جدا   وحشٌة

. المتحدة القوٌة أسبانٌا ٌإسسا أن وإٌزابلال فردٌناند وأراد
 عام وفً. الهدؾ هذا على خطرا   والٌهود المسلمٌن واعتبرا
 بسجن تقوم كانت التً التفتٌش، محاكم بإنشاء قاما م1480

 تعالٌم ٌتبعون ال أنهم فٌهم ٌُشتبه الذٌن األشخاص قتل أو
 من ألكثر التفتٌش محاكم واستمرت. الكاثولٌكٌة الكنٌسة
 اإلٌمان قضاة مجمع دٌوان رجال وكان. سنة 300

 الشعابر ممارسة إلى ٌنظرون( التفتٌش محاكم) الكاثولٌكً
 أو الصالة ألداء الكعبة إلى االتجاه مجرد حتى أو اإلسالمٌة
 ..بالموت علٌها ٌعاقب جرٌمة أنه على الصوم
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فالرواٌة منذ الصفحات األولى تتحدث عن سقوط 
األندلس وسقوط ؼرناطة آخر الممالك األندلسٌة، وملكهم 

، الذي قام بالتآمر  الصؽٌر آخر ملوك األندلسبد هللاأبو ع
 .ةمع اإلسبان ورتب معاهدة السالم لتسلٌم ؼرناط

اتب كٌفٌة خروج الٌهود من ثم ٌستعرض لنا الك
، وكٌؾ أن كمال رٌس قابد األسطول العثمانً هو ؼرناطة

 الذي قام بإخراجهم.

من الدالالت المهمة فً الرواٌة التارٌخٌة اهتمامها 
 المكونة العناصر من هاما راعنص الزمن ٌعد،" بالزمن 
 وال لشخصٌات  وال ألحداث وجود ال حٌث الروابً، للبناء
 المعنوي الحٌز بذلك ونعنً الزمن، إطار خارج لحوار حتى

" .للحٌاة كلالمش نفسه، اآلن فً والمجرد الالمربً
(1)

فً  
أكثر من مرة نرى أن الكاتب ٌحدد لنا الزمن بدقة ففً 

 1492عام  ٌناٌر من 2ة العاشرة ٌذكر لنا تارٌخ الصفح

 .وهو تارٌخ سقوط ؼرناطة

                                                           

 ،1 ط العربٌة، الرواٌة فً والهوٌة المتخٌل الفضاء شعرٌة نجمً، حسن (1) 
 65ص م، 2000 م،.د العربً، الثقافً المركز
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" ضرب  1626(  ٌذكر لنا تارٌخ  20وفً الصفحة ) 

مسعود ولده وهو ٌطلب أن ٌكمل قصة األندلس ولما ٌؤس 
، آال وهً دى أدواته الصوفٌةمنه قرر أن ٌستخدم إح

"  1626الكشؾ لٌعود الى أزمٌر فً العام 
(1)

 

لعام الذي وهو ا 1648( ذكر العام 133لصفحة )فً ا 

 . أصبح فٌه سبتاي حاخاما

وهو التارٌخ الذي  1961( ٌذكر العام 155فً الصفحة )

أطاح بربٌس الوزراء عدنان حصل فٌه انقالب فً تركٌا 
 .مندرٌس

وهو التارٌخ  1985( ٌذكر تارٌخ 211صفحة )فً ال

 .حرٌاتكنعان اٌفرٌن  وبدأ بقمع الالذي استلم به 

، همٌة فً تسلسل األحداث التارٌخٌةتحدٌد الزمن له أ
همٌة ، تدل على مدى أهذه األحداث التً تم ذكرها آنفا  ف

وفً أطروحة لنٌل شهادة  الزمن فً الرواٌة التارٌخٌة

                                                           

 20 ص )الشٌطان ٌخرج من أزمٌر ( الرواٌة  (1) 
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 فً الزمن الماستر للطالبة نسمة لحوٌشً ذكرت أهمٌة
 :الروابً البناء

 التشوٌق ناصرع تترتب وعلٌه محوري الزمن ألن: أوال
 دوافع نفسه وقتال فً ٌحدد إنه ثم.مرارواالست واإلٌقاع
 ..األحداث واختٌار والتتابع السببٌة مثل أخرى

 الرواٌة طبٌعة بعٌد حد إلى ٌحدد الزمن ألن: ثانٌا
 بمعالجة وثٌقا ارتباطا ٌرتبط الرواٌة شكل أن بل وٌشكلها،
 فً الخاصة تقنٌتها أدبٌة مدرسة كللو الزمن، عنصر
" القص فن أصح بمعنى أو" الرواٌة فإن ولذلك عرضه
 خلط إلى والتتالً للتتابع البسٌط المستوى من تطورت

 تاما، خلطا ومستقبل وحاضر ماض من الزمنٌة المستوٌات
 المستوٌات بٌن وتالحم تداخل إلى الجدٌدة بالرواٌة أدى مما

 .النص راءةق تتبع معها ٌصعب الثالثة

 نستخرجه أن نستطٌع مستقل وجود لزمنل لٌس أنه: ثالثا 
 أو المكان تشؽل التً األشٌاء أو الشخصٌة مثل النص من

 أن نستطٌع وال كلها الرواٌة ٌتخلل فالزمن ،الطبٌعة مظاهر
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 فوقه ٌدتش الذي الهٌكل فهو تجزٌبٌة راسةد ندرسه
.الرواٌة

(1)
 

ٌستطٌع المتلقً من خالل قراءة النص الروابً التارٌخً 
الوقت للبحث بعض المعلومات التً قد ال ٌسعفه  استخالص

، ولكن ٌبقى العمل الروابً عمال أدبٌا عنها فً كتب التارٌخ
رٌخٌة، فنٌا ؼٌر معتمد كوثٌقة رسمٌة لألمور واألحداث التا

، فمن األحداث التً نجد أن بل ربما كان مفتاحا لذلك
ة )كوسم ، السلطانتب أولى لها األهمٌة فً هذا النصالكا

سً ، فقد استطاع الكاتب أن  ٌبٌن لنا الدور السٌاسلطان(
، فقد كانت تتدخل فً أمور والتارٌخً الكبٌر لهذه المرأة

، حتى ؼضب م مع جمٌع السالطٌن التً عاصرتهمالحك
لقتل ابنها السلطان إبراهٌم وحذرها من ذلك فكان عقابه ا

 .على ٌد والدته )كوسم سلطان(

أن أمه تتدخل فً  راهٌم األولأدرك السلطان العثمانً إب
 : الحكم فقال لها

                                                           

الحوٌشً،نسمة، جمالٌات الزمكنة فً رواٌة )مدن بال نخٌل ( لطارق ( 1)

  27الطٌب ،ص
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ٌجب أن تتوقفً عن التدخل فً الحكم ٌا أمً هل  -
 تفهمٌن ما أقول ؟؟

 ؼضبت كوسم سلطان وقالت :

  ماذا تقول ٌا بنً ؟ - 

  أقول ما سمعت . -

، قول لً ال تتدخلً فً شإون الدولةأنا سٌدة القصر وت -
   نعم  ا ؟لمن سؤتركها لك هل تستطٌع إدارته

  لقد اضطربت أمور الدولة  -

   سؤعٌدها الى ما كانت علٌه  -

   .لن تعود بهذه الطرٌقة -

لقد قلت لك أال تتدخلً انه اإلنذار األخٌر وإال سؤنفٌك  -
   الى قبرص 

 كما ترٌد -
1))
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لطان من وبالتعاون مع االنكشارٌة استطاعت كوسم س
هٌم وبعد ل ابنها إبرا، وقامت بعزخلق الفوضى وقٌام الثورة
 .عشرة أٌام قامت بإعدامه

وظلت كوسم سلطان لها الهٌمنة على الدولة وعلى 
السالطٌن حتى علمت خدٌجة تارخان أن كوسم سلطان 

، فقررت قتلها ؾ تؽدر بابنها محمد التً هً جدتهسو
 .قاموا بخنقها بواسطة حبل الستارةبالتعاون مع الخدم الذٌن 

الكاتب قد قام بتوثٌق بعض  وفً الرواٌة نرى أن
التوارٌخ المهمة  مثل االنقالب الذي أطاح بربٌس الوزراء 

وعلى أثره تم إعدام  1961التركً عدنان مندرٌس عام 

 .عدنان مندرٌس

، فقد مٌر( رواٌة تارٌخٌةفرواٌة )الشٌطان ٌخرج من أز
اتكؤ الكاتب على مجموعة من األحداث التارٌخٌة  التً كان 

،" فالرواٌة التارٌخٌة األكبر واالهم فً الرواٌةالدور  لها
لكنها ال تنقل التارٌخ  ،عمل فنً ٌتخذ من التارٌخ مادة له

، بقدر ما تصور رإٌة الفنان له وتوظٌفه لهذه بحرفٌته
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أو موقؾ من  ،ر عن تجربة من تجاربهالرإٌة ،للتعبٌ
مجتمعه ٌتخذ من التارٌخ ذرٌعة لقوله". 
(1)

 

الى رفوؾ  بداعً إضافة نوعٌةوٌظل هذا العمل اإل
 . مكتبة الرواٌة العربٌة
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 بنسماٌا
 

 

 

 (قراءة فً رواٌة )بنسماٌا 
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صدر حدٌثا للروابً والشاعر مصطفى القرنة ، رواٌة 
بعنوان )بنسماٌا( بدعم من وزارة الثقافة ، وتقع الرواٌة فً 

، وقد ن وتسعٌن صفحة  من القطع المتوسطمابتٌن واثنتٌ
جزٍء، عنون كل جزء منها  ها الكاتب الى اثنٌن وثالثٌنقسم

لتارٌخٌة التً ٌتحدث عنها ، وهً إشارة للحقبة اباللوح
، فالرواٌة تتحدث عن العهد الذي عاش فٌه الملك الكاتب

سبى "نبوخذ نصر" كل ق.م فقد  600نبوخذ نصر  اي 

ٌهود أورشلٌم وكل الرإساء وجمٌع جبابرة البؤس 
آالؾ شخص. من أورشلٌم إلى بابل. والصناع، عشرة 

وأخذ نبوخذ نصر جمٌع خزابن بٌت الملك، وكسر كل آنٌة 
الذهب. وقد تم إسكان المسبٌٌن وعوابلهم فً منطقة تدعى 

نهر الخابور" قرب نٌنوى وكان هذا هو السبً األول. ثم “

ق.م، وٌقدر عدد األسرى الذٌن  586تبعه السبً الثانً سنة 

لتحقوا بالٌهود من السبً األول سٌقوا إلى بابل لٌ

التوضٌح  ، كان ال بد من هذاا  شخص 50000بحوالً

، فالرواٌة فً معظم أحداثها تدور للدخول إلى صلب الرواٌة
، وتعرٌة وفضح هذا الملك نبوخذ نصر وإذالله للٌهود حول

الشعب الهزٌل الذي تكاثر بالسفاح والزنا، اما اختٌار 
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ة وأبوابها باللوح ، فهً إشارة الكاتب لعنونة فصول الرواٌ
توحً بذكاء الكاتب وقدرته على إقناع القارئ بالتعاٌش مع 
هذه الفترة الزمنٌة ، فقد كانت الكاتبة المسمارٌة السابدة فً 
ذلك العصر ، والكتابة على ألواح طٌنٌة ، وال ٌؽفل الكاتب 
عن تثبٌت هذه المعلومة فً أكثر من جزء من الرواٌة ، بل 

، وهو ول فً الصفحة الثانٌة من الرواٌةكاتب القرنة ٌقإن ال
ٌملً على القارئ أسلوبه ونهجه فً كتابة رواٌته بؤسلوب 

أنا شاعر فالح من أحد أقرب ما ٌكون إلى المباشرة  _ 
ارش ( عمري  أربعون عاما -. اسمً )عشتارأحٌاء بابل

من قبٌلة كرز ٌا بكو درست عدة سنوات فً المدرسة 
ن بٌت األلواح كنت احد أبنابها وتعلمت الكتابة نسمٌها نح

 .8المسمارٌة واللؽة السومرٌة ...._ص

أما عن )بنسماٌا( فهو العفرٌت الذي سوؾ ٌرافق 
، وهذه ا فً رحلته هذه إلى بابل القدٌمةوٌصاحب  شاعرن

نقطة أخرى ُتحسب لكاتبنا ، فمكان وزمان الرواٌة ٌحتاج  
ٌُذكرنا إلى مثل هذا العفرٌت لنقل األ خبار  للشاعر وهذا 

بعفرٌت سٌدنا سلٌمان علٌه السالم عندما قال :" أنا أتٌك به 
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لعفارٌت، جلب ما قبل أن تقوم من مقامك " فهذه هً مهمة ا
، ثمر كاتبنا هذه الفكرة فً رواٌتهوقد است ال ٌستطاع جلبه،

بل وعنون رواٌته باسم هذا العفرٌت الذي صاحبه فً 
 مشواره.

، لوجدنا أدٌبنا نا داخل أروقة هذه الرواٌةا تعمقوإذ
ة مصطفى ألقرنه قد بذل جهدا لٌس بالٌسٌر فً دراس

، فهو ٌذكر لنا فً ثناٌا مفردات تخدم هذا  العمل األدبً
التً كانت سابدة فً تلك رواٌته الكثٌر من أسماء اإللهة 

، قدماء البابلٌٌن كبٌر آلهةكان  ،الفترة ، مثل اإلله مردوخ
ا لمدٌنة ا إله  أهم وأقوى  بابل ولما كانت بابل وكان أساس 

مدٌنة فً العصور القدٌمة، فقد أصبح مْرُدوك أهم إله فً 
ٌادة المولى األعظم،  اه أصحاب السِّ هذه الحقبة، وقد سمَّ
مولى السماء واألرض، وزعموا أن قوته كانت تكمن فً 

اس األخٌار على حكمته التً كان ٌستخدمها لمساعدة النَّ 
 .معاقبة النَّاس األشرار

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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 العخؽٔات:

للزمان والمكان من أهم عناصر العمل األدبً باإلضافة 
، فالشخصٌات فً أي عمل أدبً هً والحبكة الشخصٌات

الوسابل الفنٌة التى ٌستطٌع  أهممن المحرك الربٌس ،و هً 
، ٌضع للشخصٌة اسما  وٌخلق شخصٌة حٌة "  أنبها الكاتب 

بدا  من تسجٌل العمر  ،وضح مالمحها الجسدٌة والنفسٌةوٌ
وضعه على وجه  أوقد ٌكون بتحدٌد السن  الذي الزمنً

طرٌقتها  أوتحدٌد مالمح الشخصٌة بمالبسها  أوالتقرٌب, 
ٌقدم  النوم و ...... وان أوتناول الطعام  أوالكالم  فً

وتكون  ،القصصًالشخصٌة وهى تتحرك داخل عالمها 
 فًتعكس صورته  الذية لطبٌعة النموذج شخصٌة وفٌ

، ومن أهم شخصٌات الرواٌة باإلضافة إلى الشخصٌة الواقع
الربٌسٌة للشاعر الراوي والعفرٌت بنسماٌا هناك شخصٌات 
أخرى كان لها الدور المحوري المهم فهذه شخصٌة زوجة 
الشاعر لوسا المحظٌة التً استبدلها  عشتار بزوجته سورا 

، ٌةالمحكمة ولم تكن لوسا هً الزوجة الوف بعد أن لجؤ إلى
شوم  الذي كان  –د خانت زوجها عشتار مع العبد بنوفق
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، وهناك أٌضا واشتراه عشتار زوجها بعشرة شواقلأسٌرا 
، الذي كان عشتار شخصٌة الجار الٌهودي لعشتار بلطً

ٌكره ألنه ٌظن انه ٌراقب زوجته من ثقب الجدار، 
ألخرى مثل شخصٌة القاضً باإلضافة لبعض الشخصٌات ا

 لٌمو  وؼٌرها من الشخصٌات الثانوٌة . 

، للؽة أهمٌة كبرى فً أي عمل أدبً اللؽة : ال شك أن
بٌن الكتابة الشعرٌة وكاتبنا القرنة قد راوح فً رواٌته هذه 

، فطعم ولؽة الحوار، حتى أنه استثمر إبداعه الشعري
اسب والجو رواٌته بمجموعة من القصابد الشعرٌة التً تتن

ٌُعّرؾ على نفسه فً  العام للرواٌة ، ولم ٌنس القرنة أن 
، أما عن لؽته الشعرٌة بداٌة رواٌته بؤنه الشاعر عشتار

فصل فالقارئ للرواٌة ٌالحظ هذه اللوحات التً تسبق كل 
، واختار منها لكم " أرى من الرواٌة  فً صفحة منفصلة 

.أرى سفنا  فٌما أرى نجوم السماء تؽادرها للجحٌم ...
 " هً أنقذها لنا من براثن ثؤر قدٌم....الموتحاصرنا فً الرقٌ

هً ولها عمل أدبً رابع ٌستحق القراءة، الرواٌة فً مجم  
، أراد الكاتب فً اسلوب إضافة جدٌدة لرؾ األدب العربً
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، فهو ٌتمنى أن ٌستٌقظ مٌل أن ٌسقطها على واقعنا الحالًج
لٌهود من كؤس الذل من وٌعود الملك نبوخذ نصر لٌذٌق ا

 جدٌد .

. 
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 ، ظاعرا يف رّآ٘ بيصنآاارػ   –ععتار 

ة فً رواٌته بنسماٌا  الروابً مصطفى القرن ٌتقمص
، وعن و ٌتحدث فً هذه الرواٌة عن بابلفه دور الشاعر

، ولكنه ٌعّرؾ د وطباعهم، وعن الملك نبوخذ نصرالٌهو
ول " أنا شاعر نفسه فً بداٌة الرواٌة على أنه شاعر فٌق
ارش( عمري -فالح من أحد أحٌاء بابل اسمً )عشتار

ا بكو درست عدة سنوات فً أربعون عاما  من قبٌلة كرز ٌ
نابها ، كنت أحد أبنسمٌها نحن بٌت األلواح ،المدرسة

واللؽة السومرٌة أٌضا  "  وتعلمت الكتابة المسمارٌة
(1)

 

كرة ولكن هذه المداخلة وهذا التعرٌؾ لم ٌكن مجرد ف
كون ، بل كانت تمهٌدا لًٌ ذهن المإلؾ وانتهتمرت ف

الشعر أحد عناصر هذه الرواٌة، وهذا لٌس بالؽرٌب، فؤدٌبنا 
ارش  بطل  –القرنة شاعرا، فقد اؼتنم وجود الشاعر عشتار
بد التً تناسب الرواٌة لٌقول على لسانه مجموعة من القصا

اخل ، فلم ٌكن الشعر ٌقال جزافا دسٌر أحداث الرواٌة

                                                           

    8 )بنسماٌا( ص الرواٌة( 1)
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ٌقوم بها، فبطلنا عشتار  شاعرا،  ، بل كان له وظٌفةالرواٌة
، ها هو ٌقرأ قصٌدة وله الحرٌة فً التعبٌر عن نفسه

"  أخبرت زوجتً بؤن  ته بمناسبة العٌد والسنة الجدٌدةلزوج
عٌدنا قد بدأ وأن السنة الجدٌدة ُتطل برأسها . وقلت ٌجب 

ام العٌد، وقرأت ٌأن تسمعً ما كتبت فؤنا سؤقرأ قصٌدة فً أ
 : لها قصٌدتً الجدٌدة

 لماذا ُتؽنً العصافٌر هذا الصباح لبابل 

 حزنً أؼنٌة بابلٌة 

 ٌرد صداها النخٌل 

 وٌعلنها فً المدى

 وكؤن المسار الدلٌل 

 حزنً أؼنٌة بابلٌة

 لماذا تعتري دجلة 

 هذا المساء الظنون

 لماذا تطوؾ القٌامة نهر الفرات 
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وٌخشى الجنون 
(1)

 

لة، جاءت على أكثر من خمس صفحات، ٌدة  طوٌالقص
ٌُعلن الشاعر عن حزنه، فحزنه أؼنٌة بابلٌة ، حزٌن وفٌها 

إلٌه، وٌذكر أنهار دجلة والفرات،  على بابل وما آلت
ر عودة الملك نبوخذ ، ٌنتظوٌفتخر بؤنه من الطبقة الوسطى

 :نصر

 جنونك أؼنٌة بابلٌة 

 نبوخذ نصر لم ٌعد 

 ءمن الصٌد هذا المسا

 ٌقولون 

 ترك المدٌنة للعفارٌت 

لرواٌة  ، بل هً من فالقصٌدة لم تبتعد كثٌرا عن أجواء ا
القصٌدة تحاكً ما أرادته الرواٌة، ، فمفردات ُصلب الرواٌة
، ا لؽطرسة الٌهود، هذا الملك الذي وضع حدنبوخذ نصر

                                                           

  31ة)بنسماٌا( صالرواٌ( 1)
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ٌها الكثٌر عن قصة السبً البابلً، وخوؾ الٌهود فالرواٌة ف
 .الملكمن رجوع هذا 

 تبن المدابن ؼربا

 سٌرتعد ملك الٌهود 

 وٌسؤل فً اللٌل

 بنات آوى عما هناك 

 عد ٌا نبوخذ نصر  ٌقولون

 فؤن المدابن أطفؤت النور 

والنخٌل انحنى والمدى قاتم 
(1)

 

نرى أن القصابد التً اختارها كاتبنا األدٌب مصطفى 
رج فهو لم ٌخ، لة لما بدأ به فً رواٌته بنسماٌاالقرنة مكم

ماال بهذه الصور ، بل زاد النص جعن خط الرواٌة مطلقا
 .الشعرٌة الجمٌلة

                                                           

                     14( ص  بنسماٌا الرواٌة)( 1)



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  269 
 

لذي سوؾ ٌإدى ، وهو انصر هو سٌد بابل ذفنبو خ
وٌذم فٌها الٌهود ، وٌدعو علٌهم، أن  ،األمانات إلى أهلها

 .تسكنهم  عفارٌت بابل

 أنت نبوخذ نصر 

 سٌد بابل

 تإدي األمانات إلى أهلها 

 وردة على صدر تموز 

 لتشرب بابل

 هذا الصباح من النخٌل 

 فً أحرفً المشتهاة 

 لٌجلس سٌدها فً األعالً

 لتسكن ملك الٌهود

 عفارٌت بابل 

 نفسً تتوق ألؼنٌة بابلٌة    
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 أقدمها فً احتفاالت نٌسان 

أكٌتو 
(1)

 

 وبعض صباحات بابل  

ُتؽنً لملك مقاتل
(2)

 

الذي  ففً القصٌدة إشارات عدٌدة لكره الٌهود لهذا الملك
 وأكبر بابل، حكموا الذٌن الكلدان الملوك أحد هوف، أذلهم
 الملوك أقوى أحد نصر نبوخذ وٌعتبر نبوبوالسر، أبناء
 من جعل حٌث النهرٌن، بٌن ما وبالد بابل حكموا الذٌن

 فً اإلمبراطورٌات أقوى البابلٌة الكلدانٌة اإلمبراطورٌة
 اآلشورٌٌن ضد حروب عدة خاض أن بعد عهده
( القدس) أورشلٌم مدٌنة بإسقاط قام أنه كما مصرٌٌن،وال

                                                           

 أٌام، عدة به االحتفاالت وتمتد البابلٌة، األعٌاد أهم السنة رأس(  أكٌتو : 1)

 تماثٌل فٌه تنقل وكانت. الربٌع إلى تحول ثم الخرٌؾ، فً األصل فً وٌتم
 سور نطاق خارج عادة ٌقع باالحتفال خاص بٌت إلى مهٌب موكب فً اآللهة
 الذي مردوخ اإلله شرؾ على وأناشٌد صلوات تتلى أن العادة وجرت. المدٌنة
 المعابد تلك نماذج أضخم بابل فً( زقورته) البرجً معبده كان

 2)  35الرواٌة )بنسماٌا( ص  .(2)
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 ق 587 سنة فً والثانٌة م ق 597 سنة فً األولى مرتٌن

 كما داإد، ساللة حكم وأنهى أورشلٌم سكان بسبً قام إذ م،
 بابل فً عمرانٌة أعمال عدة بناء عن مسبوال كان أنه ذكر
 . عشتار وبوابة  المعلقة الجنابن مثل
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 دموع على حدود طنجة

 

 دموع على حدود طنجة
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دموع على حدود طنجة، رواٌة جدٌدة للروابً الكبٌر  
اإلسراء  للنشر مصطفى القرنة ، الرواٌة صادرة عن دار 

ٌن وتسعٌن ، وتقع الرواٌة فً مابة واثنوالتوزٌع فً عمان
 . صفحة من القطع المتوسط

المؽرب،  دور فً قطر عربً إفرٌقً ،أحداث الرواٌة ت
نة مدٌنة أدٌبنا الشاعر والروابً مصطفى القر وٌختار

جماال بٌن المدن المؽربٌة فهً تقع  مؽربٌة  قد تكون األكثر
النقطة التً ٌلتقً عندها كل من المحٌط األطلسً عند 

والبحر األبٌض المتوسط، وهً النقطة التً تلتقً عندها 
ٌّة ٌّة والقارة اإلفرٌق  .كل من القارة األوروب

" اتبنا وهو ٌتؤمل جمال مدٌنة طنجةٌقول أدٌبنا وك
شمس ٌؽرق فً البحر الساعة اآلن السابعة مساء  وقرص ال

، ولٌس المساء فً طنجة كما المساءات ملّوحا  لطنجة
وللشاطا سحره ، فللجبال إطاللتها فهو أكثر جماال األخرى

ء فً طنجة ، ولٌس الصباح كالمساوللجو حضوره الجمٌل
، وكما هً عادتها فً كل صباح ٌقته فً الحضورفلكل طر
 . ٌقظ على شمس بدٌعة وأصوات صاخبة"كانت تست
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ُتعد من الرواٌات الهامة  نستطٌع أن نقول أن هذه الرواٌة
فً تؤرٌخ مرحلة مهمة من مراحل وعصور الدولة 
المؽربٌة ،فالرواٌة التارٌخٌة هً رواٌة ٌمتزج فٌها التارٌخ 

إلى تصوٌر عهد من العهود أو حدث تهدؾ  بالخٌال فهً  
من األحداث الضخام بؤسلوب روابً سابػ مبنً على 

فهً ترتكز على حدث له الكثٌر من  معطٌات التارٌخ
، وهذا ر الدولة المؽربٌةاألهمٌة فً فترة من فترات عم

دموع على  -الحدث الذي هو محور األحداث فً رواٌة 
أصابت هذا القطر داث التً ٌُعد من أهم األح -حدود طنجة

، فوباء الطاعون الذي ضرب المؽرب ومعظم المدن الجمٌل
وهذا الذي  جعل الناجٌن من  1799المؽربٌة فً عام 

الطاعون الكبٌر ٌنعتونه بهذا االسم هو أرقام الضحاٌا التً 
ثر ، فقد كان له أكبر األلم ٌسق أن حصدها وباء من قبل
طاع أدٌبنا الروابً ، وقد استعلى حٌاة الناس فً ذلك الوقت

مصطفى القرنه ببراعته األدبٌة أن ٌصؾ لنا فً هذه 
الرواٌة الرابعة تلك الفترة الحرجة من تارٌخ  المؽرب البلد 
 الشقٌق الرابع ، وحتى نلج إلى الموضوع بدقٍة متناهٌة ال بد
أن نقؾ قلٌال على الحدث الربٌس واألحداث الفرعٌة التً 
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نة أن ٌنسج منها صفحات هذه استطاع أدٌبنا مصطفى القر
 الرواٌة الجمٌلة الرابعة . 

ٌضع الكاتب واألدٌب بعد أسطر قلٌلة من بداٌة الرواٌة 
فً هذه مصطفى القرنة القارئ على لب الحدث الربٌس 

، آال وهو وباء الطاعون الذي اجتاح المدن المؽربٌة الرواٌة
ول فً تلك الحقبة ومنها مدٌنة طنجة فبعد أسطر قلٌلة ٌق

الكاتب وهو ٌتحدث عن مدٌنة طنجة " أما اآلن فلم تعد 
لونها وازدادت شحوبا  كذلك فقد ضربها الوباء بقوة بهت

شوارعها سوى الفقراء والشحاذٌن ٌلوذون  ولم ٌبق فً
بجدرانها الباردة وال تإوٌهم وٌختببون وال ٌسعفهم االختباء 

 . ون هما على همهم وحزنا على حزنهمفٌزٌد

ث الربٌس فً الرواٌة تنطلق مجموعة من من الحدو
ما ٌكون إلى فً أسلوب سردي اقرب األحداث الفرعٌة 

، فرحلة األب إلى حج بٌت هللا من أسلوب السر ألتناوبً
األحداث المهمة فً هذه الرواٌة فقد استطاع الكاتب بمهارته 

، وقد أن ٌصؾ هذه الرحلة بؤدق تفاصٌلهاوخبرته األدبٌة 
دى العذاب الذي رافق األب الحاج وصدٌقه شعر المتلقً بم
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الحاج سلٌمان فكان الكاتب بٌن الفٌنة واألخرى ٌنقل عدسته 
لٌصور لنا مدى األلم والعذاب الذي ٌجده األب وصدٌقه 

ا هو ٌرى جثث ه، فمن معهم فً هذه الرحلة البحرٌةو
الحجاج وهً تلتهمها القروش " خمسة عشر حاجا ألقٌت 

كلها القروش ومثلها القً العدٌد من جثثهم فً البحر لتؤ
الحجاج الموتى إلى البحر وكان ركاب السفٌنة ٌرون 

 .جثث أهلٌهم وأحبابهم وهم ذاهلون"القروش وهً تنهش 

وتطول رحلة األب فً عودته من الحج فا هو فً سجن 
الصوٌرة  الذي تحول إلى محجر صحً  وٌبقى فً رحلة 

 العذاب . 

خرى  موت سالم ابن الحاج ومن األحداث الفرعٌة األ
بداء الطاعون مما سبب الم شدٌد لوالدته وأخٌه الذي أصبح 
ٌرى كوابٌس فً منامه وٌقظته ، وتصر والدته على 
الرحٌل إلى البادٌة عند جدهم ، ولم تكن هذه الرحلة بالرحلة 

 المٌسرة  والسهلة بل كانت رحلة شاقة جدا . 

فً رسم وإبراز تعددت شخصٌات الرواٌة وأبدع كاتبنا 
إن ، شخصٌات حتى كادت تقترب من الواقعهذه ال
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، أو مكن إؼفالهاالشخصٌة الروابٌة تشكل بإرة مركزٌة ال ٌ
. والرواٌة كما هو معلوم أكثر األجناس تجاوز مركزٌتها

 األدبٌة ارتباطا بالشخصٌة ال ٌقاربها فً ذلك سوى
بٌرة ك، ولكن المرونة الالمسرحٌة التً سبقتها فً الظهور

ٌمتلكها الروابً ، والحرٌة التً للرواٌة بوصفها جنسا أدبٌا
، ورسم شخصٌاته جعلتا الشخصٌة فً تشكٌل عوامله

تٌح ، وهذا ما ٌواٌة منها بالمسرحٌةاألدبٌة أكثر اقترانا بالر
، واستثمار ما ٌشاء من للروابً بذل ما ٌرٌد من جهود
، شخصٌاتهالتفوق فً رسم  وسابل معرفٌة وتقنٌة فً سبٌل 

وقد كانت شخصٌات رواٌة ) دموع على حدود طنجة ( من 
ٌُذكرالنوع الذي  ، فلم نر أن ٌقدم نفسه للقارئ دون عناء 

، فشخصٌات الرواٌة ٌم وتعرٌؾ أي شخصٌةالكاتب قام بتقد
تقدم نفسها بنفسها وٌشعر القارئ بحٌوٌتها وحركتها فهً 

ة ، شخصٌونشعر بحركتها ومن هذه الشخصٌات تتحرك
األب الذي توجه ألداء فرٌضة الحج وشخصٌة صدٌقه الذي 
الزمه طوال هذه الرحلة المرهقة الحاج سلٌمان والذي 

له لبعض ٌنتهً دوره بهذا الوباء )الطاعون( نتٌجة تناو
 األطعمة الفاسدة الملوثة.
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هما ، فقد كان لاك شخصٌة األم وابنها عبد الرحمنوهن
فً انتظار  هما كانا دابما، فالدور األكبر فً هذه الرواٌة

إضافة للوضع المزري بسبب الوباء  األب للعودة من الحج
، وٌصور لنا أدٌبنا ضرب طنجة وباقً المدن المؽربٌة الذي

المبدع مصطفى القرنة صعوبة الرحلة التً قامت بها األم 
ٌة بعد أن وولدها للخروج من المدٌنة والهروب إلى الباد

 .فقدت واحدا من أوالدها

، الشٌخ عبد الجواد إمام المسجد والمنبر اإلعالمً للبلدة
ضاء على الوباء الذي حصد ٌقدم النصابح والمواعظ للق

 ، وٌنتقل صوته بٌن الناس بؤن هذا الوباء ؼضباألرواح
، فال بد من الرجوع إلى من هللا البتعاد الناس عن الدٌن

د واحد التمسك بالدٌن  لٌزول هذا الوباء ، والشٌخ عبد الجوا
د ، فقلذٌن تعرضوا للضرر من هذا الوباءمن هإالء الناس ا

 .ضاع ابنه كما ضاع آالؾ الصبٌة

، بل هناك على هذه الشخصٌاتولم تقتصر الرواٌة 
الكثٌر من الشخصٌات ظهرت كشخصٌات ثانوٌة ال ؼنى 
عنها فً هذه الرواٌة منها شخصٌة العمة رقٌة عمة عبد 
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لحاجة سعاد أخت الحاج ، وشخصٌة االرحمن ابن الحاج
، والجدة والجد  ان، ومسعود، وإدرٌس، وأم شاكرسلٌم

ت وؼٌرهم، ولكن أردنا أن نسلط الضوء على الشخصٌا
حتى نتمكن من الوقوؾ  التً لها نصٌب األسد فً الظهور

 . جمالٌات هذا العمل األدبً الرابععلى 

ال بد لنا من أن نعرج ولو بؤسطر قلٌلة على األسلوب 
دي الذي اتبعه الروابً مصطفى القرنة فً توصٌل السر

فكرة هذه الرواٌة للمتلقً ، فقد اتبع أسلوب ما ٌسمى بتٌار 
الوعً أو المونولوج الداخلً الذي من خالله استطعنا أن 
نتعرؾ على الهموم النفسٌة ألبطال هذه الرواٌة  بدء  من 
ى الراوي االبن  إلى شخصٌة األب الحاج ورفٌقه سلٌمان إل

، وقد رأٌنا أن الشخصٌات الواردة فً هذه الرواٌةكل 
الشاعر والروابً مصطفى القرنة لم ٌلجؤ إلى استخدام اللؽة 

فً  ةالمستخدمالشعرٌة التً قد تشتت القارئ بل كانت اللؽة 
، وكان سرد األحداث تناسب الحدث الذي هو لب الموضوع

الحوار  األخرى إلى استخدام لؽةأدٌبنا ٌلجؤ بٌن الفٌنة و
 فً المطروقة الفنٌة األسالٌب احد هو الرواٌة فً والحوار

 تنهض سردٌة أبعاد إٌجاد إلى وٌهدؾ الروابً النص بناء
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 النص فً الحٌاة تبعث أجواء إلى المتلقً وتؤخذ بالنص
 عن ٌتحدث دام ما القرنة مصطفى أدٌبنا ٌنس ولم األدبً،
 من لكثٌربا رواٌته ٌطعم أن المؽرب دولة فً عظٌم حدث
 أدٌبنا أن ظننا حتى المؽرب دولة فً المستخدمة األلفاظ
 هذه ومن بإتقان، الدور تقمص فقد أردنٌا ولٌس مؽربً
 الزنقة، البرانً، السوق:   الرواٌة فً الواردة  األلفاظ

 بوؼابة، قرٌة مثل األماكن بعض وذكر.... بزاؾ، الزنقات،
 بضع هذا وكل األماكن، من وؼٌرها....الؽندوري برج

 .الحدث جو فً المتلقً

بقً أن نقول أن هذا العمل األدبً ٌعتبر إضافة      
نوعٌة لرؾ الرواٌة العربٌة ، فقد بذل األستاذ مصطفى 

  .حسد علٌه فً هذا اإلبداع األدبًالقرنة جهدا   ال ٌُ 
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 الموت بطعم مالح

 

 ً رواٌةمالمح القرٌة الفلسطٌنٌة والبعد االجتماعً ف

 ) الموت بطعم مالح (
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 مدخل:

وزٌع عام الرواٌة صادرة عن دار ٌافا العلمٌة للنشر والت

وثمان صفحات من القطع  ن، والتً تقع فً مابت2012ٌ

، وقد استهلها الكاتب بإهداء الى روح أبٌه فقال:" المتوسط
الى روح أبً ...الذي علمنً الكثٌر فكان المنهل العذب 

، وكان نعم األب  الماء الزالل الصافً استقٌت منه الذي
والمربً  الى روحه النقٌة أهدي رواٌتً هذه " 
(1)

هذه  
كاتب قام الرواٌة الوحٌدة دون باقً الرواٌات نرى أن ال

، والرواٌة مكانها مسقط رأس بإهدابها الى روح والده
الكاتب)بٌت لحم( وكؤن فً ذلك داللة على أن الروٌة تشكل 

ة قلٌال عن الذاتٌة للكاتب ولو أنها بعٌدجزء من السٌرة 
قى فٌها رابحة السٌرة ، إال أنها ٌبأسلوب السٌرة الذاتٌة

الذي  لرواٌة الدكتور مصطفى خضر الخطٌبوقدم ل الذاتٌة
قال " لقد أحسن الكاتب فً اختٌار العنوان ألنه ٌجسد 

وشظؾ العٌش التً عاشها فً طفولته، ورسم مرارة الحٌاة 

                                                           

   5 الموت بطعم مالح ( ص الرواٌة )  (1) 
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منطقة واسعة وصادقة لتفاصٌل الحٌاة فً  ٌنةصورة حٌة أم
، والخلٌل، وبٌت رى بٌت لحم، فً قمن األرض الفلسطٌنٌة

، وخاصة تلك الشرٌحة الواسعة التً تعتمد جاال، والقدس
على الرعً وتربٌة الماشٌة وتزاول الزراعة فً آن.
(1)

 

 ملخؾ الرّآ٘ : 

الرواٌة تتحدث عن قرٌة من قرى فلسطٌن تدعى 
طبٌعة الحٌاة لة (، ٌسلط الكاتب الضوء على الحٌاة و)النخٌ

، فٌفتتح الرواٌة بشاب ٌقود حماره التً تعٌشها القرٌة
، وفاطمة ته فاطمة أن تلحقه بالحمار اآلخروٌطلب من زوج

لكاتب ، وٌذهب االبال بوالدها الذي ذهب الى حلب مشؽولة
ؽاور ، وسإاله عن المالى وصؾ المكان وصؾ البٌوت

، ثم تظهر شخصٌات أخرى ن الناس ٌنامون فٌهاوكٌؾ كا
زرد كثٌر المشاؼبة مثل شخصٌة الولد االبن الصؽٌر 

الروابً بسرد  ، وجواد الولد األكبر الذي ٌقوموالمشاكل
 .األحداث على لسانه

                                                           

 2)13 ص الرواٌة )الموت بطعم مالح (( 1)
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، فهذه الحاجة نا الروابً مشاهد من حٌاة القرٌةٌرسم ل
بٌر القرٌة فهً تقوم بتج ُسعدى تمثل شخصٌة الطبٌب فً

لمرٌض، وٌطول الحدٌث عن المؽاور، ا ة، ومداواالمكسور
، وعن كتاب القرٌة والشٌخ إبراهٌم شٌخ الكّتاب  وعن الجن

، ووصؾ للطرٌق الطوٌلة لهذا ي ٌقوم بتدرٌس الطلبةالذ
ٌصلون الى الكّتاب بعد عناء الكتاب وكٌؾ كان األوالد 

 .شدٌد

حمد موتزداد األمور سوء عندما ٌذهب جواد وصدٌقه 
ٌفتشون عن بٌوت النحل والعسل، وتهجم الدبابٌر على 

ة الحاجة سعدى لتتولى أمره ، وٌسرعون لمناداجواد
ه من كل مكان، وتستمر األحداث ،  بعد تورم جسدعالجه

الشٌخ سعد ، وٌدفنه بؤن ٌجد جواد عقد ٌعود للفتاة ربا بنت 
عت استعادة العقد ولكن ربا بمكرها استطا فً حوش البٌت،
 .الذي وجده جواد

، فٌتجمع شباب رحلة الى البحر المٌت لجلب الملحوتبدأ ال
لى البحر المٌت من أجل القرٌة وٌسٌرون فً قافلة طوٌلة ا

، وٌصور لنا الروابً الصعوبات التً تواجه جلب الملح
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، وتعود القافلة الى أدراجها بعد حصول نزاع هذه القافلة
، وٌعود جواد لةاجرة بٌن بعض من كانوا فً الرحومش

، وٌسٌر الى بٌت حنٌن، وٌقرر أن ٌهرب الى القدسبخفً 
، فقد سمع أن بٌع الماء فً ءجدته ، وٌقرر أن ٌبٌع الما

، رة ولكنه ٌجد صعوبة فً بٌع الماءالقدس ٌدر أرباحا كثٌ
، ه أن ٌعمل عنده حوذي ٌقود العربةوٌقابله رجل وٌطلب من

هس رجال وصبٌا، ورؼم فً قٌادة العربة ٌدوفً أثناء عمله 
، فٌقوم بتسلٌم أن أحدا لم ٌره، إال أن ضمٌره كان ٌإنبه

عودة الى داره ٌنصحه بال ً، إال أن الدر كمخفرنفسه الى ال
ٌُصر على تلقً العقاما دام لم ٌره أحد ب رؼم كل ، ولكنه 

طال على  وكان ؼٌاب جواد قد الفرص المتاحة له للهرب،
دوا أنه مات وأقاموا له بٌت اعتق، فأهله وأهل قرٌة النخٌلة

، ولكنه كان ٌحتاج عزاء، وعندما عاد فرحت القرٌة بعودته
ابط الذي عفا عنه، وابنها لٌقدمها هدٌة للض  ةالى عنز

درته على دفع الرشوة وٌسجن جواد لعدم ق وتطول األمور
ٌُخرجه الى الضابط ، وبعد أكثر من ثالثة شهور فً السجن 

، ولكن جواد هذه ن ٌؤتً له بخروؾابط الجدٌد على أالض
 .ً الى الجبال هربا من هذه الحٌاةالمرة ٌمض
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 بني ٓدٖ عيْاٌ الرّآ٘ :

عنوان الرواٌة أو عتبة النص ، فلكل مدخل عتبة ، 
وعتبة النص عنوانه ، وقد أهتم النقد الحدٌث بالعنوان 
واعتبروه من العناصر المهمة فً النص األدبً ، بعد ما 

ٌها العنوان مهمال ولٌس له الزمن كان ف مضى فترة من
، بل أصبح كل ما هو على ؼالؾ النص األدبً له قٌمة 
 إمكان أنها عنها ٌقال أن من أكبر عالقات وهً"داللة 
 للداللة، الوحٌد الحامل هو وحده الكتاب ٌعد لم إذا تناصً

ا بوصفه إلٌه ٌنظر أصبح بل   تتآزر متناؼما   نسٌجٌا   نظام 
"شعرٌته تؤسٌس فً الشكلٌة ومالمحه تهمكونا جمٌع

(1)
. 

 على أدبً عمل أي فً إذن العنوان ةٌجٌإسترات تقوم"
 العنوان شكلٌ ولذلك قهاٌلتحق الكاتب سعىٌ ةٌدالل مقاصد
"المقاصد هذه لٌتوص فً هامة  ةٌدالل فاتحة

(2) 

                                                           

 جاسم .محمد جاسم:  قبانً ونزار البٌاتً الوهاب عبد شعر فً تالعتبا (1)

 1ص ، خلؾ
  14حلٌمً،صة ،فرٌد سٌمٌابٌة العنوان فً الرواٌة الجزابرٌة المعاصر (2)
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وفً رواٌة )الموت بطعم مالح( ٌشد انتباهنا ؼالؾ 
ألزرق وزٌنته صورة للبحر ا الرواٌة الذي ظهر باللون

الذي ، فاللون األزرق ٌناسب صورة البحر المٌت المٌت
وفً ذلك داللة على ، ظهر على جوانبه صورة الملح

قوم بها الشخصٌة الربٌسٌة فً الرواٌة الى الرحلة التً ست
البحر المٌت لجلب الملح وبٌعه ، وفً اختٌار الملح دالالت 

فالملح  ،تعٌشه القرٌة وضع االجتماعً الذيأخرى على ال
الصعبة  ، والضنك والظروؾدابما ٌحمل داللة الفقر المدقع

 .التً ٌعٌشها هإالء الناس

ونعود للعنوان )الموت بطعم مالح ( فالعنوان ٌتكون من 
كلمة لها داللة تصاحبها وتعبر عن ثالث كلمات ولكل 

اةِ  َزَوالُ مكنونها ، فكلمة موت تعنً  ٌَ ، اِبنٍ كَ  ُكلِّ  َعنْ  اْلَح ًٍّ  َح

وهً  ( قرآن)  (اْلَمْوتِ  َذاِبَقةُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  )185 آٌة عمران آل

، فقد شمل النص جاءت بشكل أوسع واشمل وأعم فً هذا
، فحٌاة هإالء الناس لموت كل ما ٌمت بصلة لهذه القرٌةا

، ؾ التً ٌعٌشونها هً جزء من الموت، الفقربالظرو
، البحث عن لقمة جوع ، السكن ؼٌر المناسب )مؽاور(ال
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، حتى الطرقات مٌتة ال حٌاة العٌش بالكد والتعب الشدٌد
، عالج المرضى ، فهً ما زالت طرق ترابٌة بدابٌةفٌها

، على الموروث القدٌم فً العالج ؼٌر متوفر بل ٌعٌشون
، فالموت تخدم المرضى مهما كان نوع المرض سٌدة واحدة

 .ٌقً لهااللة تخرج عن المعنى الحقفً الرواٌة له د

حرؾ جر الباء أما الكلمة الثانٌة )بطعم( كلمة تتكون من 
وكلمة طعم التً تدل على المذاق  الذي ٌفٌد المصاحبة

، ورؼم أن تتبعها كلمة مالح كصفة لكلمة طعم، ولتذوقوا
كلمة الموت كلمة دالة على نفسها بنفسها فهً ال تحتاج الى 

الظروؾ توضٌح فالموت موت ولكن إلصباغ صفة تناسب 
واألسباب لهذه الموت نعتها الكاتب بكلمة مالح ، حتى 
الموت هو بطعم مالح ال تطٌقه النفس ، وهذا ٌناسب أٌضا 

تتحدث عن رحلة جلب الملح المتن فً الرواٌة فالرواٌة 
، فكلمة مالح جاءت تناسب ما جاء فً الرواٌة سواء الصعبة

، أو لنخٌلةة العٌش والحٌاة فً قرٌة اكان ذلك ٌتعلق بصعوب
 . لرحلة جلب الملح من البحر المٌت كان ذلك إشارة وتلمٌح
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 مالمح الكرٓ٘ الفلصطٔئ٘ البعد االدتناعٕ : 

فً هذه الرواٌة ٌرصد الروابً القرنة الكثٌر من مالمح 
القرٌة الفلسطٌنٌة ، بل ٌحاول أن ٌصور لنا طبٌعة القرٌة 

الناس فً الفلسطٌنٌة برسم مشاهد ُتعبر بوضوح عن حٌاة 
فٌبدأ رواٌته بمشهد هو من صلب حٌاة  القرى الفلسطٌنٌة .

الناس فً القرٌة ، فهذا رجل هو وزوجته ٌتعاونان فً نقل 
األحمال على ظهر حمارٌن ، بعد ٌوم شاق من العمل فً 

 .ترافقهما أؼانً الفالحٌن الجمٌلةموسم الحصاد ، ٌسٌران 

ة لها ، والمنازل فً القرٌثم ٌبدأ بوصؾ المنزل
، فالمنزل عبارة عن مواصفات ؼٌر تلك التً فً المدٌنة

ن ؼرفة واحدة مبنٌة بالطوب األحمر، وله نافذة واحدة م
، وأرضٌته من التراب فال ٌوجد بالط فً الجهة الؽربٌة

لناس القرى ، ومن مالمح القرٌة وجود آبار الماء واعتماد ا
ر النخٌلة ، فٌذكر الروابً ببعلٌها بالشرب وقضاء الحاجات

ور التً ما ، وجود بعض المؽارة فً القرٌةوالببر المشه
ً تجاوزت ، مثل العمة صبحة التزال ٌسكنها كبار السن

، حٌاة القرٌة ٌشعر من ٌتابعها وٌراقبها التسعٌن من العمر



 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً 
 

صفحة    محمد رمضان الجبور  290 
 

، حتى الخبز ٌقومون بصنعه أنها تتمتع باالكتفاء الذاتً
بز الصاج بعض خ داخل بٌوتهم الطٌنٌة " قامت وأحضرت

، وٌبدو أنها خبزته منذ أسبوع ألنه الذي تصنعه بٌدها
انكمش بشدة "  
(1)

 

االعتماد على الطب الشعبً مهما كان نوع اإلصابة أو 
، فهذا زرد اخو جواد ، فالحاجة سعدى تقوم بالمهمةمرضال

ً وعمتً وما زال زرد ٌقع عن األرجوحة " حضرت أم
ن إ -وقالت:   ، فضربت أمً كفا على كؾٌواصل صراخه
، ال ، نادي الحاجة ُسعدى، أسرع ٌا جوادرجله قد انكسرت

أحد ٌستطٌع تجبٌره سواها . "
(2)

 

، وهذا كان شابعا فً القرى اإلٌمان بخرافات الجن
، بل حكاٌات كثٌرة تإٌد هذا االعتقاد الفلسطٌنٌة وتم تؤلٌؾ

، ٌقصون لتراث الشعبً المتداول بٌن الناسأصبح ذلك من ا
ٌات وٌرعبون من حولهم " والطور مؽارة ال تختلؾ الحكا

، كان أهل القرٌة المؽاور باستثناء ثقب فً أعالها كثٌرا عن

                                                           

  36الموت بطعم مالح ( ص  الرواٌة ) (1)
 38الرواٌة )الموت بطعم مالح ( ص ( 2)
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فقد قال بعضهم أنه ٌمتأل  ،ٌخافون االقتراب منه لٌال
لكّتاب فً القرٌة أنه ، وٌدعً الشٌخ إبراهٌم شٌخ ابالجان

ته وانه فً أحد األٌام بٌنما كان ٌمشً اختطف محكمة الجن،
، مهم السفلً فً منطقة البحر المٌت، وأخذوه الى عالالجان

وٌضٌؾ أن عالم الجآن السفلً ٌتمركز فً منطقة البحر 
المٌت فً ثناٌا هذه الصدوع .
(1)

 

فً القرٌة، وجود ما ٌسمى بالكّتاب لعدم وجود المدارس 
، فرؼم عدم وجود المدارس إال أن كّتاب الشٌخ إبراهٌم

ن على تعلٌم ، فؤهل القرٌة ٌحرصوعلٌمالت هناك اهتمام فً
 . أوالدهم رؼم الصعوبة

ُتمٌز القرٌة ظاهرة الفقر ومن المالح المهمة التً 
لٌها فً أكثر من موقع ، وقد ألقى الكاتب الضوء عالشدٌد

 .من الرواٌة

 الكـً بالنـار( فـً عالج كل ) ًـب الشعبـدام الطــاستخ 
بمعتقدات ظلت راسخة ،  فؤهل القرى لدٌهم إٌمان األمراض

                                                           

  43الرواٌة )الموت بطعم مالح ( ص ( 1) 
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الكً هو عالج للكثٌر من  ، فهم ٌعتقدون أنفً قلوبهم
، )آخر العالج الكً األمراض، حتى صار مثال من األمثال

 بالنار(:

ًّ "صرخُت محتجا  ، فقد شاهدُتهم باستمرار ٌقومون بك
، لكن رؼم كل هذا زرد الذي ٌسقط فً اؼماة طوٌلة
ن الكً من أفضل كد أالصراخ الذي أحدثته عاد والدي ٌإ

ظل تالحقنً إذا لم الدبابٌر ست ، وأن لعنةوسابل الشفاء
، فً هذا الٌوم بدأت أكره والدي ، وأحس أن أعالجها بالكً

النار قادمة، حاولت أن افهمه أن المسؤلة ال تعدو كونها 
حمى بسٌطة ولكنه لم ٌقنع ." 
(1)  

ع الرواٌة من عنوانها )الموت بطعم مالح ( تشٌر الى واق
، والفضاء الذي فٌه الكثٌر من المعاناة واأللم اجتماعً مرّ 

جعله الكاتب لتدور فٌه أحاث هذه الرواٌة ٌدل على مدى 
تعٌش  .انٌه قرٌة النخٌلة وسكانهاالفقر واأللم الذي تع

شخصٌات الرواٌة وضعٌة مزرٌة، بسبب الفقر والهشاشة، 

                                                           

  93ص ( ) الموت بطعم مالح اٌةالرو( 1) 
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مل مع ، والمرأة تعفً أعمال ُمجهدة ومتعبة فهم ٌشتؽلون
الرجل لجلب لقمة العٌش ، فهذه فاطمة تعمل مع زوجها فً 
موسم الحصاد وتسوق أمامها حمارا ٌحمل ؼلة الحصاد 

ذها من بٌع وتشعر بالرضا ألنها تجد أن زوجها قد" أنق
، وهً الفتاة الصؽٌرة التً أرهقها الملح فً سوق بٌت لحم

لحم  العمل فً المنزل وشراء الخبز من دٌر الفرٌر فً بٌت
وإطعام الدجاج واألؼنام ".
(1) 

ٌصور لنا الروابً الوضع االجتماعً المزري الذي 
ٌُظهر لنا مرارة  تعٌشه قرٌة النخٌلة  برسم مشهد أو لوحة 

ربعة أمتار فً العٌش ، فمجرد بناء بٌت صؽٌر ال ٌتجاوز أ
ٌُعد انجازا العٌش فً المؽاور أو  ، فهو أفضل منأربعة 

قرٌة ٌسكنون ٌة العظمى من أهل ال، فالؽالببٌوت الشعر
فاعً والعقارب ، التً ال تسلم من األالمؽاور وبٌوت الشعر

 .والحشرات الكثٌرة

 قلُت لوالدي : كٌؾ تنامون فً تلك المؽاور ؟؟

                                                           

  24 ( ص ) الموت بطعم مالح الرواٌة( 1) 
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قال بسرعة : لو تدري أننا كنا ننام مع البهابم فهً ُتعطً 
 الدؾء فً الشتاء وأنفاسها حارة 

 وال ٌوجد ثعابٌن  -

بٌن ال تنام تحت األؼنامالثعا
(1)

 

جد االعتماد على وسابل اإلضاءة القدٌمة الشعبٌة فال ٌو
راج ، بل ٌعتمدون على السفً القرى كهرباء كما هً المدن
، بٌنما حاول زرد إضاءة " قامت أمً تساعد أبً فً ذلك

 السراج فصرخت فٌه بشدة : 

   ٌكفً  ٌكفً مشاكل ، احرق الدار اآلن . -
، الذي مأل ، وأضاءت السراجبسرعة ثم دخلت أمً -

  ، وقالت :نوفنا بالسناج  األسودأ
زرد إٌاك أن تلمس السراج  -

.(2 )  

، فالرحلة ز هو ما ٌسٌطر على أجواء الرواٌةالفقر والعو
فقر الى جلب الملح من البحر المٌت ما هً إال داللة على ال

                                                           

   8 2( ص الرواٌة ) الموت بطعم مالح (1)  
 62 ص ( الرواٌة ) الموت بطعم مالح (2)  
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فً ، واختٌار جواد لبٌع الماء التً تعانً منه قرٌة النخٌلة
ٌكن قربة ٌدور فٌها على بٌوت األؼنٌاء فً مدٌنة القدس لم 

 . ذلك إال للفقر والعوز الشدٌد

ومن المظاهر االجتماعٌة التً تحدث عنها الروابً فً 
التركً فً تلك الفترة هذا النص )الرشوة( فقد كان الجٌش 

ة من المواطنٌن لدفع األذى ، وشاع طلب الرشوهو الموجود
نزة وابنها تستطٌع أن تؤخذ البراءة من فمقابل ع .عنهم

 جرٌمة قتل إنسان.
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جورج لوكاتش،الرواٌة التارٌخٌة ،ترجمة صالح 43) 
  1978جواد كاظم ،دار الطلٌعة بٌروت 

 عثمان بدوي: وظٌفة اللؽة فً الخطاب الروابً  44)

ٌة الجزابرٌة د.محمد أمنة بلعلً : المتخٌل فً الروا45) 
 ،صالح أبو حمٌدة: دراسات فً النقد األدبً الحدٌث   46)

 .  2006, 1ط
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( بحراوى، حسن، بنٌة الشكل الروابً، المركز 47
 1990الثقافً العربً، بٌروت، الدار البٌضاء، 

آمنة ٌوسؾ : تقنٌات السرد فً النظرٌة التطبٌقٌة ،  (48
 دار الحوراء للنشر والتوزٌع 

فلٌب هامون.سٌمٌولوجٌة الشخصٌة الروابٌة.  (49
     ترجمة سعٌد بنكراد.

  .1990دار الكالمٌن.الرباط . 

عالم الرواٌة ، روالن بورنوؾ ، لاير اونٌلٌه ،  (50
 ترجمة : نهاد التكرلً ، دار الشإون الثقافٌة ، بؽداد ،

1999 

عثمان ، بدري ، بناء الشخصٌة الربٌسٌة فً  51)
 حفوظ  رواٌات نجٌب م

،  المؽاربٌة المعاصرةالمكان ودالالته فً الرواٌة 52) 
 فاطمة الزهراء عجوج،

: الرواٌة والتارٌخ، عالم  نضال محمد الشمالً (53
 م،  2006، األردن، 1الكتب الحدٌث، ط 
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( عبد السالم أقلمون: الرواٌة والتارٌخ، دار الكتاب 54  
 ،  2010، لٌبٌا، 1الجدٌدة المتحدة، ط 

حسن نجمً، شعرٌة الفضاء المتخٌل والهوٌة فً (55
، المركز الثقافً العربً، د.م، 1الرواٌة العربٌة، ط 

  م، 2000

الحوٌشً،نسمة، جمالٌات الزمكنة فً رواٌة )مدن  )56
  بال نخٌل ( لطارق الطٌب ،

 ..بناء الرواٌة فً األدب المصري الحدٌث )57
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  الجبور رمضان محمد : االسم

 موالٌد:   1959/7/17

 عمان  :الوالدةمكان 

  العمل الحالً متقاعد   

مدٌر مدرسة ألكثر من  مدٌر،مساعد  معلم،العمل سابقا: 
خمسة عشر عاما، مدٌر عام فً المدارس الخاصة لمدة 

 ثالث سنوات 

 الجامعة عربٌة لؽة بكالورٌوس  :العلمً التحصٌل
/الجامعة مدرسٌة إدارة عالً دبلوم/1997.األردنٌة
 2003الهاشمٌة 

 .وشاعر قاص : األدبٌة الهوٌة

 .األردنٌٌن واألدباء الكتاب اتحاد عضو

 عضو فً رابطة المبدعٌن العرب 

 عضو فً جمعٌة صالون الرصٌفة الثقافً 
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   : األدبٌة االصدرات

 ( قصصٌة مجموعة ) (الوهم )جدار •

 قصصٌة( )مجموعةفقط( للدخول )أبواب •

 قصصٌة( )مجموعة )أنت )تعٌش •

 * )أحالم ممنوعة ( )مجموعة قصصٌة (

 * )حٌن تمرٌن فً خاطري( )دٌوان شعر(

الروابً( )كتاب فً *)قراءات فً عالم مصطفى القرنة 
 النقد األدبً 

 : اإلذاعٌة األعمال

كلمة من تقدٌم األستاذ  دندنات ) منوع )برنامج •
 خلدون الكردي ،واألستاذة سمراء عبد المجٌد .

دٌنً، عن  تارٌخً مسلسل )والسٌرة القرآن )من •
 المولد.حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم قبل 
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 :انخهفضٌىٍَت األعًال

 عهمت رالرٍٍ فً  نألطفال بشَايش ) انشٌظ بغاط) •

 فً يغابماث بشَايش ).انخشاد يٍ وأيزال انغاص) •
 .عهمت رالرٍٍ

 باعى حاسة... انعُكبىحٍت انشبكت عهى يُشىسة إعًال •
 سيضاٌ يغًذ باعى وحاسة  انصىسباهشي سيضاٌ ذيغً

 . انضبىس

 انضٍم صىث يضهت فً  يُشىسة أٌضا أعًانً •
 .األسدٍَت انزمافت وصاسة عٍ انصادسة

  .األسدٍَت أفكاس يضهت   •

  . األسدٍَت انذعخىس صشٌذة . األسدٍَت انشأي صشٌذة •
  انصغف يٍ وغٍشها

 0796131904هاتؾ / •
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 الفهرس

 الصفحة وانالعن

 5 المدخل
األبعاد االجتماعٌة والنفسٌة  والرومانسٌة والفنٌة فً 

 رواٌة )خٌمة مشرعة للرٌح (
70 

 117 (الروهٌنغا من عائلة) رواٌة فً ةالشخصٌ الت دال
 143 ثنائٌات السرد فً رواٌة )َشمتو(

 164 الحقٌقة التارٌخٌة والخٌال فً رواٌة )شمتو (
المدرج الرومانً(  للروائً مصطفى المكان فً رواٌة )

 القرنة
180 

) الشٌطان ٌخرج  بناء الشخصٌة والبعد التارٌخً فً رواٌة
 من أزمٌر (

200 

 258 قراءة فً رواٌة )بنسماٌا (
 265 ، شاعرا فً رواٌة بنسماٌاارش   –عشتار 

 272 دموع على حدود طنجة
واٌة  مالمح القرٌة الفلسطٌنٌة والبعد االجتماعً فً ر

 )الموت بطعم مالح (
281 

 

 


